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 االأر�سيدي يتجه نحو 
مقاطعة الرئا�سيات و يوؤكد :

 لــــــــغديــــــــري ابــن
  النظام  وال داعــي 
�ص3ملـــخادعة ال�ضعب
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م�ساهمة

 2018 ؟ �ضنة 
اأخرى حارة...

االأمني العام للأرندي  اأحمد اأويحي

 نح�ضر لالحتفال بفوز الرئي�س 
بوتفليقة يف الرئا�ضيات 

بخ�سو�ص تردده يف اإعلن دعمه للرئي�ص 

 بن يون�س يجاهر مب�ضاندة 
عهدة خام�ضة
يف ح�سيلة للدرك الوطني

 انخفا�س يف عدد حوادث 
املرور باجلزائر العا�ضمة   �ص4

ينتظرون �سافرة االإنطلق 

هل يفرج التحالف الرئا�ضي عن العهدة اخلام�ضة اليوم ؟ 
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حالة  من  الإن�سان  حقوق  رابطة  حذرت 
الإدارية  املقاطعة  تعي�سها  التي  الحتقان 
املغري التابعة اإقليميا لولية الوادي، بعدما 
�سيدي  املغري،  الحتجاجات:  تو�سعت 
جامعة،  عمران،  �سيدي  الطيور،  اأم  خليل، 
الوطني  الطريق  غلق  على  و�سو�سة  تندلة 
على  املركزية  ال�سلطات  مطالبني   3 رقم 
اإجناز طريق ازدواجي نظرا للخطورة التي 
املرور،  حوادث  ظاهرة  ت�سكلها  �سارت 
لت�سل  الحتجاجات  تطورت  اأن  قبل 
ال�سكان  بني  اندلعت  التي  امل�سادات  حلد 
كما  ال�سغب،  مكافحة  وقوات  املحتجني 
معظم  غلق  مناطق  وعدة  املدينة  عرفت 
مل  وثانويات  مدار�س  حتى  و  املحالت 
ال�سكان  وح�سب  اإليها،  التالميذ  يلتحقوا 
بعد  جاء  الغ�سب  تاأجيج  الرئي�سي  ال�سبب 
العتقالت التي قام بها عنا�رص الأمن يف 

ولية  وايل  جهته  من  املحتجني،  �سفوف 
الوادي عبد القادر بن �سعيد فتح حوار مع 
وزير  اأن  موؤكدا  ريغ،  وادي  بلديات  اأعيان 
الدين  نور  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
للمغري  وزارية  حتقيق  جلنة  �سكل   بدوي 
للوقوف على الو�سعية، كما اتخذ قرار بني 

العمومية  الأ�سغال  وزارة  و  الداخلية  وزارة 
الطريق  ازدواجية  م�رصوع  لإطالق  والنقل 
قليلة  اأ�سهر  غ�سون  يف   ،  3 رقم  الوطني 
قادمة  وهذا بعد حتويل امللف كامال اإىل 
متويل  تخ�سي�س  يف  للنظر  املالية  وزارة 

عاجل للم�رصوع.

ميناء وهران

 منع دخول 91 طنا من 
العقاقري و الأدوات احلديدية 
منعت م�سالح مراقبة احلدود على م�ستوى امليناء اجلاف لوهران دخول  

ال�سني،  من  ا�ستريادها  مت  احلديدية  والأدوات  العقاقري  من  طنا  67ر91 

ح�سبما علم لدى املديرية اجلهوية للتجارة و تقدر هذه الأجهزة و الأدوات 

م�ستوى  على  رف�سها  مت  حيث  دينار  مليون  4ر424   بقيمة  احلديدية 

الو�سم  انعدام  ب�سبب  اجلاري  يناير  منت�سف  يف  لوهران  اجلاف  امليناء 

املراقبة  و  املتابعة  مكتب  م�سلحة  رئي�س  ذكره  ح�سبما  الوطنية  باللغة 

و التخطيط باملديرية اجلهوية للتجارة بوهران، عبد الفتاح مبارك كما 

مت رف�س �سحنة 8ر6 طن من جتهيزات خا�سة بالإ�سهار قادمة من نف�س 

البلد على م�ستوى امليناء اجلاف لوهران خالل �سهر يناير ح�سب نف�س 

دينار  مليون  2ر4  ب  قدرت  ال�سلع  هذه  قيمة  اأن  اأ�ساف  الذي  امل�سوؤول 

دينار  مليون   206 بقيمة  اجلاف  احلليب  من  طن   500 �سحنة  اىل  ا�سافة 

للتذكري ت�رصف املديرية اجلهوية  و  لكونها فا�سدة  الأرجنتني  قادمة من 

متو�سنت  وعني  بلعبا�س  و�سيدي  وم�ستغامن  وهران  وليات  على  للتجارة 
وتلم�سان. 

اأونا�س يعتذر من جماهري نابويل
نادي  جماهري  من  اأونا�س  اآدم  اجلزائري  الدويل  الالعب  اعتذر 

اإيطاليا،  كاأ�س  م�سابقة  من  الإق�ساء  بعد  اليطايل  نابويل  فريقه 

التوا�سل  موقع  يف  ح�سابه  على  تغريدة  اخل�رص  لعب  ن�رص  حيث 

اجلنوب  نادي  اأن�سار  من  العتذار  طلب  »اأن�ستغرام«  الجتماعي 

اليطايل مو�سحا اأنهم كانوا يرغبون الذهاب بعيدا فيها والتتويجد 
باللقب اإل اأن ذلك مل يحدث. 

ماذا يعني اأويحيى بال�ضبط؟ !

املغريرّ حتتج .. بدوي وزعالن يتداركان

خبر في 
صورة

جائزة الطاهر وطار للرواية

تتويج حممد فتيلينة 
و�ضادق فاروق منا�ضفة 

عمرو�س يح�ضر للفوز 
باحلظ باأم درمان

اإطالقه  بعد  ال�سخرية  مولودية اجلزائر عادل عمرو�س  واجه مدرب 
املريخ  امام  فريقه  مباراة  نهاية  عقب  جاءت  التي  للت�رصيحات 
اإىل ام درمان للعودة  اأ�سباله �سوف يذهبون  اأن  ال�سوداين، عندما قال 
بالتاأهل يف البطولة العربية بناء على احلظ باعتبار اأن اجلزائر متلك 
ذكريات جميلة هناك، وهو ما جعله حمل ال�سخرية والنتقادات من 

طرف اأن�سار النادي العا�سمي عرب مواقع التوا�سل الجتماعي.

بكم ت�ضاوي فرحة طفل تهديه 
حذاء يف هذا الربد ؟؟ 

بحي  وال�سداقة  والتعاون  الهناء  جمعية  بها  قامت  طيبة  مبادرة 
ال�سنام ام�س مبنطقة الذهيبة بالرقيبة اأ�سعدت بها عائالت كثرية 
هناك تعي�س العزلة واحلرمان من اأب�سط اأبجديات احلياة واأكرث من 
األب�ستهم  �سعدوا بهذه الزيارة هم الأطفال مالئكة الرحمان ح�سنوا 
الفرحة يف  �سكرا ملن �سنع  بها فرحا  وطاروا  اأحذيتهم اجلديدة  و 

عيون الرباءة ..

قال الأاأمني العام لالأرندي اأحمد 
الدورة  اختتام  خالل  اأويحيى، 
الوطني  للمجل�س  ال�ساد�سة 

ال�ستعداد  على  اأنه  حلزبه، 
كحزب مبختلف اإطاراته اإطاراته 
املرت�سح  خدمة  يف  ومنا�سليه 

واإطالق  التوقيعات،  وجمع 
واإىل  اإعالنه  من  اإبتداء  احلملة 
انتظار  دون  اأفريل،   17 غاية 

للحملة  الر�سمي  النطالق 
بني  املقررة  للرئا�سيات  الفعلية 

19 مار�س و 14 اأفريل.

ك�سفت جلنة حتكيم جائزة 
للرواية  وطار  الطاهر 
باجلائزة  املتوجني  عن 
من  بكل  الأمر  ويتعلق 
روايته  فتيلينة عن  حممد 
التيه  رحلة  »ترائب، 
فاروق  و�سادق  واحلب« 
�رصا  »الدفن  روايته  عن 
منا�سفة،  املوتى«  ي�سعد 
جلمعية  بيان  ح�سب 
تنظم  التي  ثقافية  نوافذ 

اجلائزة.
و�سبق للجنة تقدمي قائمة 
روايات  �ست  من  ق�سرية 

مت  القائمة  ت�سكل  التي 
رواية   15 بني  انتقاوؤها 
و�سمت   ، للقائمة  و�سلت 
لرتيبة  »كاطينا«  رواية 
اخلريف«  و«بيت  بودلل 
دري�س  بن  ل�سامية 
هم  ال�سياطني  و«امليزونة 
البطال« للطاهر حلي�سي 
طائفي«  موت  و«زمباية 
لليامني بن تومي بالإ�سافة 
املتوجتني  للروايتني 
و�سمت جلنة التحكيم اإىل 
جانب رئي�ستها اآمنة بلعلى 
كل من الكاتب والأكادميي 

الناقد  اإبراهيم �سحراوي 
خملوف  واجلامعي 
اجلامعي  والأ�ستاذ  عامر 
والكاتب  الأحمر  في�سل 
وتعترب  زدادقة  �سفيان 
دورة  ثاين  الطبعة  هذه 
اأطلقتها  التي  للجائزة 
�سنتني   قبل  نوافذ  جمعية 
الأوىل  ن�سختها  ووزعت 
اجلزائر  �سالون  خالل 
الدويل للكتاب 2017. وقد 
وفاء  اجلمعية  اأ�س�ستها 
الطاهر  الراحل  لذكرى 

وطار.
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�لأمني �لعام للأرندي  �أحمد �أويحي

نح�سر لالحتفال بفوز الرئي�س بوتفليقة يف الرئا�سيات
�أكد �لأمني �لعام حلزب �لتجمع �لوطني �لدميقر�طي �أن حزبه م�ساند للرئي�س بوتفليقة منذ ن�ساأته جمدد� توجيه �لدعوة للرت�سح لعهدة خام�سة، قائل �أنه 

يوم 18 �أفريل �سيكون يوم �نت�سار بوتفليقة و�ل�ستمر�رية

�سارة بومعزة

�أحمد  للأرندي  �لعام  �لأمني  جدد   
�أويحيى، �أم�س، خلل �ختتام �لدورة 
للأرندي  �لوطني  للمجل�س  �ل�ساد�سة 
لعهدة  للرت�سح  �لرئي�س  دعوته 
خام�سة، قائل »�أن �لأمل يقرتب من 
مو�فقته«،  ننتظر  ونحن  �حلقيقة، 
و��سعا �حلزب ككل مبختلف �إطار�ته 
ومنا�سليه يف خدمة �ملرت�سح وجمع 
�إبتد�ء  �حلملة  و�إطلق  �لتوقيعات، 
من �إعلنه و �إىل غاية 17 �أفريل، دون 
للحملة  �لر�سمي  �لنطلق  �نتظار 
 19 بني  �ملقررة  للرئا�سيات  �لفعلية 

مار�س و 14 �أفريل، معترب� �أن يوم 19 
�لقرت�ع،  موعد  بعد  يوم  �أي  �أفريل 
لبوتفليقة  �نت�سار  يوم  �سيكون 
وعمد  هذ�  �لإ�ستمر�رية .  وتو��سل 
مد�ر  على  للأرندي  �لعام  �لأمني 
�ل�ساد�سة  �لدورة  خلل  ت�رصيحات 
�خلمي�س  للحزب  �لوطني  للمجل�س 
نقطة  على  �لرتكيز  على  و�جلمعة 
تر�سيح بوتفليقة لعهدة خام�سة، قائل 
�لإ�ستمر�رية  �إىل  �أن �جلز�ئر بحاجة 
ولي�س �لقطيعة �لتي يرفعها �لبع�س، 
يف رد منه على ت�رصيحات �ملرت�سح 
ر�هن  �لذي  �لأخرية  غديري  علي 
�أويحيى  على جز�ئر جديدة. ور�هن 
�ل�سري يف �جتاه  يف معر�سه ل�رصورة 

�ل�سلم  ح�سيلة  على  �ل�ستمر�رية 
�جلز�ئر  ت�سهده  �لذي  و�لإ�ستقر�ر 
قانون  ثمرة  تعترب  �أنها  �أو�سح  �لتي 
بها  جاء  �لتي  �لوطنية  �مل�ساحلة 
و�إلتز�م  وت�سحيات  بوتفيلقة  �لرئي�س 
قو�ت �جلي�س �لوطني �ل�سعبي وقو�ت 
�أفق  ليوؤكد على  �أيحيى  وعاد  �لأمن. 
حزبه  �أن  بتاأكيده  �خلام�سة  �لعهدة 
�لرئا�سيات  من  موقفه  عن  �أعرب 
جو�ن �ملا�سي عرب منا�سدة �لرئي�س 
يف  �أخرى،  لعهدة  للرت�سح  بوتفيلقة 
حني جاءت ت�رصيحات ر�ف�سة لل�سري 
يف �جتاه مبادر�ت �لتاأجيل و�لتمديد 
يف كل مرة، لي�سيف يف �سياق �آخر �أن 
نور �ل�سمعة بد�أ يظهر من خلل بو�در 

تر�سح �لرئي�س بوتفليقة. كما �أو�سح 3 
مربر�ت ل�ستمر�رية �لرئي�س بوتفليقة 
يف �حلكم، بد�ية من �أن �لبلد تو�جه 
توتر�ت  خلت،  �سنو�ت  خم�س  منذ 
�أن يتعرث م�سارها  مالية �سديدة دون 
فاإن  بالعك�س  بل  قائل  �لتنموي، 
�ل�سادر�ت خارج �لـمحروقات تعززت 
يف  �لعديد من �ملنافذ، �لأمر �لذي 
موفقة  ��ستمر�رية  �إىل  �إ�سارة  ميثل 
مب�ستقبل  يب�رص  موؤ�رص�  وكذلك 
�لثاين  �ل�سبب  �إىل  بالإ�سافة  و�عد،  
و�جهت  قد  �خلا�س باأن �لبلد 
بنجاح تلك �لعا�سفة �لـم�سماة �لربيع 
مزيد�  �لتعددية  وحققت  »�لعربي«، 
�ل�سيا�سية  �ملجالت  يف  �لرث�ء  من 

و�لإعلمية و�جلمعوية، مثلما حققت 
تقدًما  و�لدميقر�طية  �لقانون  دولة 
�لد�ستورية  �لـمر�جعة  خلل  �إ�سافًيا 

�لأخرية، يف حني �أرجع �ل�سبب �لثالث 
حققتها  �لتي  �لتقدم  �إىل  �أ�سو�ط 

�جلز�ئر بف�سل �ل�ستمر�رية.

بخ�سو�س تردده يف �إعلن دعمه للرئي�س 

بن يون�س يجاهر مب�ساندة 
عهدة خام�سة

�سمته   عن  يون�س  بن  عمارة  خرج 
�لناخبة  �لهيئة  �إ�ستدعاء  منذ 
من  �حلركة  موقف  بخ�سو�س 
�أخري�  ،  معلنا   �لرئا�سيات �ملقبلة 
عبد  للرئي�س  �ملطلق  دعمه  عن 
 18 رئا�سيات  يف  بوتفليقة  �لعزيز 
�إلتز�م  عن   معرب�   ،2019 �أفريل 
�لرئا�سي  �لتحالف  بقر�ر�ت  حزبه 
كون �حلركة �أحد �لأحز�ب �مل�سكلة 

للتحالف �لرئا�سي.
�ل�سعبية  �حلركة  رئي�س  �أعلن 
�جلز�ئرية عمارة بن يون�س  �لأم�س 
خلل دورة �ملجل�س �لوطني للحزب  
بعد �لنتقاد�ت �لتي وجهت له حول 
للرئي�س  دعمه  �إعلن  يف  تردده 
�ملوحد  بالقر�ر  �لتز�مه  عدم  و 
للتحالف �لرئا�سي،  عن  م�ساندته و 
دعمه للرئي�س عبد �لعزيز بوتفليقة 
يف حالة تر�سحه للرئا�سيات �ملقبلة، 
موؤكد� �إلتز�م �حلركة بالقيام باحلملة 
�لإنتخابية بكل وفاء ونز�هة مبا�رصة 

�إعلن �لرئي�س �لرت�سح. 
�ملتحدث  �سدد  مت�سل،  �سياق  ويف 
�لرئا�سيات  من  �حلزب  موقف  باأن 
و  باملبادئ  مرتبط  �لبد�ية  منذ 
�لتي  و  لأجلها  �أن�ساأ  �لتي  �لقيم 
توجه م�ساره،  حيث �أكد �أن �لإلتز�م 
�ل�سعبية  للحركة  �لوحيد  و  �ملبدئي 
�لرئي�س،  و  �جلز�ئر  مع  �جلز�ئرية 
م�رصوطة  غري  م�ساندة  �أنها  معترب� 
روؤية  و  �سيا�سية  قناعة  على  مبنية 
�لبلد  م�ستقبل  حول  م�سرتكة 
�لتهديد�ت  و  �لتحديات  ملو�جهة 
د�خلية  �أو  د�خلية  كانت  �سو�ء� 
�ل�سود�ء  �لع�رصية  �أن جروح  ل�سيما 

مل تلتئم بعد على حد قوله. 
منتقديه  على  �ملتحدث  ورد  
موقف  يف  �لف�سل  عدم  بخ�سو�س 
مو�سحا   �لرئا�سيات،   من  �حلركة 
�لف�سل  يف  �حلركة  تاأخر  �سبب  �أن 
يف موقف �حلزب من �ل�ستحقاقات 
�لتام  �لو�سوح  عدم  هو  �ملقبلة   
�ل�سيا�سية  �ملحطة  هذه  ملعامل 
�لكافية  �ملعطيات  توفر  وعدم 

بخ�سو�س �ل�ستحقاقات �ملقبلة. 
�لرئا�سي،   �لتحالف  وبخ�سو�س 
قال �ملتحدث  �سنجتمع غد� مبقر 
�إ�سرت�جتية  يف  للبحث  �لأفلن 
�حلركة  �أن  مو�سحا  �حلملة،  
�لتوقيعات  جمع  عملية  يف  �ست�رصع 
�لرئي�س  �إعلن  قر�ر  بعد  مبا�رصة 
.   وثمن �ملتحدث جهود  �لرت�سح  
�لدميقر�طية  �إر�ساء  يف  �لرئي�س 

�لدميقر�طية   »: قائل  و�لأمن،  
�إجماع  رجل  تطبيقها  يكفل  �لهادئة 
يف حميط ي�سوده �لأمن و �لزدهار 
هو  و�لرئي�س  دميقر�طي،  جو  ويف 
رجل �مل�ساحلة �لوطنية �لتي تبناها 
�ساحقة  باأغلبية  �جلز�ئري  �ل�سعب 
و  �جلز�ئريني  �سمل  مل  �أجل  من 
�لنت�سار  بعد  �لفتنة  نار  �إطفاء 
�إ�سافة  �لإرهاب،  على  �لع�سكري 
�إ�سرتجاع  على  �لرئي�س  �سهر  �إىل 
هيبة �جلز�ئر دوليا و تلميع �سورتها 
دبلوما�سيا يف �ملحافل �لدولية و كذ� 
تعزيز مكانتها كقوة �إقليمية يح�سب 
و�سف  يف  �ملتحدث  وذهب  لها.  
�لرئي�س قائل :«  �جلز�ئر يف حاجة 
م�سد�قية  ذو  �إجماع  رئي�س  �إىل 
جتربة  وذو  حمنك  و�رصعية،  
و��سعة،  قادر على حماية �لوطن من 
�ل�سيا�سية  �ملغامر�ت  و  �لتهديد�ت 
جمهورية  دولة  وبناء  �خلطرية 
دميقر�طية،  وكذ� قناعتنا ب�رصورة 
تعميق و ��ستكمال هذه �لإ�سلحات 
�إقت�سادي  منوذج  على  �لتفاق  و 
ظل  يف  �لبلد،  م�ستقبل  ي�سمن 
�مل�ستوى  على  �لأمنية  �لتهديد�ت 
و�لوطني  �لإقليمي    ، �لدويل 
�ل�سيا�سية،  �لتحديات  كل  و�أمام 
�لإجتماعية و �لإقت�سادية، من �أجل 
�سامل  �إقت�سادي  م�رصوع  حتقيق 
و  �لقت�سادية  �لنجاعة  على  مبني 
�حلفاظ  مع  �لجتماعية،  �لعد�لة 
دوما على �لطابع �لإجتماعي للدولة 
بيان  روح  من  �مل�ستمد  �جلز�ئرية 
�أول نوفمرب » وثمن �ملتحدث �جلر�أة 
�ل�سيا�سية للرئي�س يف �لف�سل نهائيا 
يف ق�سية �لهوية �لوطنية عن طريق 
د�سرتة �للغة �لأمازيغية كلغة وطنية 
�لعربية  �للغة  جانب  �إىل  ر�سمية  و 
من  باإعتبارهم  �لإ�سلمي  �لدين  و 
مز�يدة  لأي  قابلة  غري  �لأمة  قيم 
مكانة  تعزيز  وكذ�  �سيا�سوية، 
�لن�سيج  يف  �جلز�ئرية  �ملر�أة  ودور 
وترقية  �ل�سيا�سي  و  �لإجتماعي 

�حلريات �لفردية و �جلماعية. 
ويف �سياق �أخر،  نوه عمارة بن يون�س 
بالتنمية �ل�ساملة من خلل �مل�ساريع 
�لتي �أجنزت و�لتي جعلت من جز�ئر 
ظل  يف  �إ�ستقر�ر  و  �أمن  بلد   2019
حت�سن معي�سي م�ستمر،  م�سري� �أنه 
رغم كل مامت حتقيقه من �إجناز�ت 
�لتي  �أنه لتز�ل بع�س �مل�ساريع  �إل 

يجب �إ�ستكمالها. 
 �إميان لو��س

 فيما �سلم �آخر نف�سه باأدر�ر

القب�س على الإرهابي عادل ليتيم ب�سكيكدة

ينتظرون �سافرة �لإنطلق 

هل يفرج التحالف الرئا�سي عن العهدة اخلام�سة اليوم ؟
 

�لأر�سيدي يتجه نحو مقاطعة �لرئا�سيات و يوؤكد :

لغديري ابن النظام ول داعي ملخادعة ال�سعب

�لوطني  للجي�س  وجدة  جنحت 
من  �أم�س،  ب�سكيكدة،  �ل�سعبي 
�لإرهابي  �لإرهابي  على  �لقب�س 
“عبد  �ملدعو  عادل”  “ليتيم 

�لفتاح”، �لذي �إلتحق باجلماعات 
ح�سبما   .2014 �سنة  �لإرهابية 
�لدفاع  لوز�رة  بيان  به  �أفاد 
�سلم   ذلك  مع  مو�ز�ة  �لوطني، 

لل�سلطات  نف�سه  �آخر   �إرهابي 
�لأمر  ويتعلق  باأدر�ر،  �لع�سكرية 
مبارك”  “ملوكي  بامل�سمى 
�ملدعو “�أبو حممد”، �لذي كان 

بحوزته م�سد�سا ر�سا�سا من نوع 
مبنظار،  بندقية  كل�سنيكوف، 
من  �لذخرية  من  وكمية  خمازن 

خمتلف �لعيار�ت.

و�لفاعلني  �ملو�لة  �أحز�ب  ت�سري 
باجتاه  �ل�سيا�سية  �ل�ساحة  يف 
خام�سة،  لعهدة  بوتفليقة  تر�سيح 
وهو �ملنتظر من �جتماع �لتحالف 
�لأفلن،  مبقر  �ليوم  �لرئا�سي 
موّحد  ت�سور  ببلورة  و�خلا�س 
�ملقبلة،  �ملرحلة  رهانات  حول 
 18 مبوعد  يتعلق  فيما  خا�سة 
�أفريل، خا�سة �أن �لأحز�ب �ملعنية 
فاأن�ساأ  ر�سميا  �ل�ستعد�د  با�رصت 
للتح�سري  �لوطنية  �لهيئة  �لأفلن 
حني  يف  �لرئا�سية،  للنتخابات 
يف  �حلزب  كل  �أويحيى  جعل 
جاهزية لقيادة �حلملة. ياأتي �للقاء 
جبهة  حزب  بني:  تنظيمه  �ملزمع 
�لوطني  �لتجمع  �لوطني،  �لتحرير 
�جز�ئر،  �أمل  جتمع  �لدميقر�طي، 
�ل�سعبية �جلز�ئرية، بعدما  �حلركة 
�لتحالف  �أعلن عنه عدة وجوه من 
ت�سيري  هيئة  من�سق  حتديد  �آخرها 
للموعد  بو�سارب  معاذ  �لأفلن 
لجتماع  تروؤ�سه  خلل  بال�سبط 
موؤخر�،  بالربملان  �حلزب  كتلتي 
يف ظل �لرتكيز على دعوة بوتفليقة 
�أجل  من  خام�سة  لعهدة  للرت�سح 
على  �لإجناز�ت  م�سرية  ��ستكمال 
بو�سارب  �أكد  حيث  تعبريهم،  حد 
مر�سح  �أن  �لجتماع  نف�س  خلل 
�لأفلن يف �لرئا�سيات معروف لدى 
�ملوؤمتر  تاأجيل  مرجعا  �جلميع، 
�أجل  من  لذلك  للحزب  �ل�ستثنائي 

�لرئا�سيات.  ملف  على  �لرتكيز 
�لتح�سري  يف  يف  �حلزب  �رصع  كما 
�لتن�سيب  عن  �لإعلن  خلل  من 
للتح�سري  �لوطنية  للهيئة  �لر�سمي 
�لهيئة  �لرئا�سية، وهي  للنتخابات 
�حلزب  وزر�ء  من  �ستت�سكل  �لتي 
بالإ�سافة  و�ل�سابقني  �حلاليني 
و�لنو�ب  �لأفلن  �إطار�ت  �إىل 
وتخت�س باإد�رة �حلملة �لنتخابية. 
فاأكد  للأرندي  �لعام  �لأمني  �أما 
�نعقاد  خلل  يومني  مد�ر  على 
�لوطني  للمجل�س  �ل�ساد�سة  �لدورة 
على  �لرهان  على  للأرندي، 
حتقيق  وعلى  بوتفليقة  تر�سح 
موؤكد�  �لتغيري،  بدل  �ل�ستمر�رية 
�ل�ستمر�رية  �سيمثل  �أفريل   19 �أن 
لعهدة  بوتفليقة  �ملرت�سح  ون�رص 
�أعلن  »�لأرندي  �أكد:  كما  خام�سة، 
عن موقفه من �لرئا�سيات يف جو�ن 
�لرئي�س  منا�سدة  عرب  �ملا�سي 
بوتفيلقة للرت�سح لعهدة �أخرى، �أما 
�ليوم ونحن يف 31 جانفي فاإن نور 
�ل�سمعة بد�أ يظهر من خلل بو�در 

تر�سح �لرئي�س بوتفليقة«.
 

بن عقون:
 �لنتخاب �لعقابي 

يبقى خيار� 
مطروحا

 
�ل�سيا�سية  �لعلوم  �أ�ستاذ  جهته  من 
بن  عي�سى   3 �جلز�ئر  بجامعة 
رفع  لـ«�لو�سط«  ت�رصيح  عقون، يف 
�لنتقامي«،  »�لت�سويت  �سيناريو 
عائد� بال�سورة �إىل بد�ية �لتعددية، 
حيث �سّوت �ملو�طنون لغري �سالح 
�لأفلن �نتقاما من �لو�سع �لقائم، 
يف  ترغب  �ل�سعوب  �أن  خا�سة 
جاعل  �لتغيري،  �جتاه  يف  �ل�سري 
�سورة  غديري  علي  �ملرت�سح  من 
عقون  بن  و�أكد  �ملمكن.  �لبديل 
�أن �جتماع �ليوم للتحالف �لرئا�سي 
�لذي ي�سم 3 �أحز�ب �أكدت موقفها 
يلتحق  �أن  قبل  بوتفليقة،  برت�سيح 
عمارة بن يون�س بالركب، �أم�س،  يف 
حني تبقى �لكرة يف مرمى �لرئي�س، 
مكرر�  بان  �ل�سيناريو  �أن  معترب� 
للرئي�س،  �ل�سابقة  �لعهد�ت  خلل 
�إعلنه دعو�ت  ت�سبق خطوة  حيث 
برناجمه  دعم  وجمعيات  حزبية 
ي�ستجيب  ثم  �لأر�سية  لتح�سري 
يف  و�لرت�سح،  �مل�سوؤولية  لتقبل  هو 
حمط  �ل�ستجابة  ترك  �ملقابل 
�لنتظار، خا�سة �إثر كرثة �حلديث 
قدرته  ومدى  �ل�سحي  ملفه  عن 
ظل  يف  �مل�سوؤولية،  حتمل  على 
حول  �لر�سمية  �ملعلومة  غياب 
��ست�رص�ف  يعيق  ما  وهو  ذلك 
�لأمر �أكرث، عد� ما يتم تلم�سه من 
ثانية  جهة  من  �ملو�لة.  دعو�ت 

�سيناريو  »�لو�سط«  حمدث  طرح 
عمد  مثلما  �لعقابي  �لنتخاب 
�لت�سعينات  بد�ية  �ملو�طنون  �إليه 
�لفي�س  ل�سالح  �أ�سو�تهم  وتقدمي 
�آنذ�ك،  �لقائم  �لنظام  من  �نتقاما 
علي  �أ�سهم  �رتفاع  ظل  يف  خا�سة 
مو�قع  م�ستوى  على  غديري 
�أنها  معترب�  �لجتماعي،  �لتو��سل 
فلي�س  بن  من  كل  �أ�سهم  من  �أعلى 
موقفه  عن  حزبه  يعلن  مل  �لذي 
�لذي  مقري  �إىل  بالإ�سافة  بعد، 
يف  خا�سة  �ل�سعف،  نطاق  دخل 
من  موؤخر�  مبادر�ته  ت�سارب  ظل 
�إىل  �لرئا�سيات  وتاأجيل  �لتو�فق 
تقدمي  عدم  تاأكيد  حول  �لتخبط 
تر�سح  حالة  يف  ملر�سح  حم�س 
�أقوى  غديري  ليبقى  بوتفليقة، 
بد�ية  حاليا،  �ملطروحة  �لأور�ق 
�لرجل  تطبع  �لتي  �ل�رص�مة  من 
ما  وهو  باملدين  مقارنة  �لع�سكري 
�أ�سارت �إليه عدة كتابات على ر�أ�سها 
عبد �لعزيز بوباكري »�ملقارنة بينه 
وبني بوتني«، و�سول للهتمام على 
و�ل�سورة  �لتو��سل،  مو�قع  م�ستوى 
�أنه  بتاأكيده  طرحها  يحاول  �لتي 
وفر�س  �حلايل  للنظام  �لبديل 
�لتي  �لت�رصيحات  وهي  �لقطيعة، 
�نتخاب  باجتاه  �لدفع  �ساأنها  من 

عقابي لل�سلطة ل�ساحله.

�سارة بومعزة

�ملجل�س  بالعا�سمة  �أم�س  �أجتمع 
�لثقافة  �أجل  من  �لتجمع  حلزب  �لوطني 
»و�لذي  �لأر�سيدي   « �لدميقر�طية  و 
و  �لوطنية  �لق�سايا  من  �لعديد  ناق�س 
�حلزب  موقف  ر�أ�سها  ،وعلى  �ل�سيا�سية 
من �لنتخابات �لرئا�سية �لقادمة ما بني 
�مل�ساركة و �ملقاطعة ، رغم �أن �لأر�سيدي 
ويدر�س   ، مف�سولة  مقاطعة  �إىل  يتجه 

�آليات �لفعالية ما بعد �ملقاطعة .
�حلزب  رئي�س  كلمة  يف  جاء  ما  هذ� 
حم�سن بلعبا�س ،و �لذي ر�سم فيها �سورة 
�سود�ء عن ما يقع يف �جلز�ئر يف خمتلف 
للرئا�سيات  بالن�سبة  فقال  �جلو�نب 
�لقر�ر  طبيعة  ��ستبق  �أن  �أريد  ل   «

ب�ساأن  �لوطني  جمل�سنا  �سيتخده  �لذي 
�أفريل  يف  �ملقررة  �لرئا�سية  �لنتخابات 
يح�سم  �أن  يجب  �لذي  موقفنا   ، �لقادم 
فقط  �لنقا�س  يركز  �أن  يجب  ل   ، �ليوم 
على �لختيار بني �مل�ساركة و �ملقاطعة 
�لجتماع  هذ�  يف  �أي�سا  علينا  ،يتعني 
للعر�س  �لعري�سة  �خلطوط  نر�سم  �أن 
�ل�سيا�سي �لذي ميكن �أن يخرج �لبلد من 

�لأزمات �لدورية �لتي مير بها .
ولو �أن خيار مقاطعة �لأر�سيدي مف�سول 
يف  مناق�سته  ،ومتت  �لبد�ية  منذ  فيها 
من  �لعديد  تعترب  حيث   ، مغلق  �جتماع 
�أن  �إىل  �لجتماع  د�خل  من  �مل�سادر 
فيما   ، حدث  ل  لها  بالن�سبة  �لرئا�سيات 

يفكر  �لأر�سيدي  �أن  �أخرى  م�سادر  ترى 
�آليات  يدر�س  بل   ، �ملقاطعة  بعد  فيما 
�لقاعدي مع  �لعمل  و   ، بال�سارع  �ل�سغط 
�حلقوقية  �لوطنية  �ملنظمات  خمتلف 
وخمتلف �جلمعيات ،معتربة �أن �ملقاطعة 
حم�سن   . �ملرة  هذه  تكفي  ل  وحدها 
�ل�سحافة  �أ�سئلة  على  رده  ويف  بلعبا�س 
�ملتقاعد  �جلرن�ل  �ملرت�سح  بخ�سو�س 
لغديري  �أنه  حم�سن  �أعترب  غديري  علي 
،حيث   « لل�سعب  يكلخ   « �ل�سعب  يخادع 
�مل�ستحيل  ومن   ، �لنظام  �بن  هو�لآخر 
يف  كان  وهو42�سنة  �سيء  منه  يخرج  �أن 
بلعبا�س  حم�سن  وقال   . �لنظام  خدمة 
�أن  �لرئا�سيات  من  موقفهم  بخ�سو�س 

نظيفة  �سيا�سية  م�سرية  يتطلب  هذ� 
�سفات  �متلك  �ساحبها  من  تقت�سي 
و  �ل�رص�مة  و  �ل�ستقامة  و  �لتفاين 
وعلى  �لأر�سيدي   . �حلزم  و  �لإخل�س 
من  �لعديد  وجه  حزبه  رئي�س  ل�سان 
�أنه  قال  عندما   ، �لتحذيرية  �لر�سائل 
»ل يحق �أن توؤدي �ملناف�سة �ل�رص�سة بني 
خمتلف �لأقطاب �ىل �لفو�سى » كما دعا 
يدرج  �لطاولة  على  حقيقي  نقا�س  �إىل 
للبلد  جديدة  �نطلقة  �أعماله  جدول  يف 
بناء  �آفاق  فتح  يف   ، �لأولوية  �أن  ،معترب� 
�سيادته  لل�سعب  تعيد  �لتي  �ملوؤ�س�سات 

،ولي�س فيمن �سيتوىل �خللفة ».
 ع�سام بوربيع 
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»عبد  الوادي  والية  وايل  اأ�صدر 
القادر بن �صعيد » ، نهاية االأ�صبوع 
ت�صلمت  قد  كانت  بيان  املن�رصم 
يومية »الو�صط » ن�صخة منه ، اأين 
ومواطني  �صكان  كافة  اإبالغ   مت 
ومن  املغري  االإدارية  املقاطعة 
والية  �صكان  كل  اىل  خاللهم 
التكفل  ر�صميا  مت  باأنه  الوادي 
مبطلب ازدواجية الطريق الوطني 
االأ�صغال  وزارة  قبل  من   03 رقم 
فقد  مت�صل  �صياق  العمومية ويف 
على  االأول  امل�صوؤول  اأ�صاف 
الوادي   بوالية  التنفيذية  الهيئة 
مرا�صلة  من  ن�صخة  تلقى  انه 
العمومية  االأ�صغال  وزير  معايل 

فيه  يوؤكد  املالية  وزير  ملعايل 
�صتتكفل  ر�صميا  احلكومة  باأن 
باجناز م�رصوع ازدواجية الطريق 
يدعو  وعليه   ،03 رقم  الوطني 

كافة مواطني  الوادي  وايل والية 
اإىل  املغري  االإدارية  املقاطعة 
و�صبط  امل�صوؤولية  بروح  التحلي 
تفهمهم  على  ويراهن  النف�س 

املرحلة  هذه  لتجاوز  ووعيهم 
واملواطن  واأمنه  للوطن  حماية 

وممتلكاته.
اأجمع  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
التي  الق�صية  لهذه  متابعون 
ق�صوى  اأمني  ا�صتنفار  ا�صتدعت 
الت�صنج  و  االحتقان  بوؤر  لتطويق 
اأن  املغري  االإدارية  باملقاطعة 
نحو  ثابتة  بخطى  ي�صري  الوايل 
اأن  اأغلب  يرجح  جمهول  م�صري 
الوالة  من  الثالثة  ال�صحية  يكون 
امل�صيلة  و  البليدة  واليي  بعد 
رئي�س  فخامة  قرار  الذين 
بوتفليقة  العزيز  اجلمهورية عبد 
تعاطيهم  ب�صبب  مهامهما  اإنهاء 
الواقعة  االأحداث  مع  ال�صلبي 

باأقاليم اخت�صا�صهم . 

العمومية  املوؤ�ص�صة   باإ�رصاف 
اجناز  و  لت�صيري  »ماقرو«  االقت�صادية 
اأ�صواق اجلملة و حتت و �صاية وزارة 
للخ�رص  اففتح �صوق اجلملة  التجارة، 
الدفلى   عني  يف  ببورا�صد  الفواكه  و 
الذي  ،و  حم�صة  جزائرية  ب�صواعد 
اقت�صادية  مبو�صفات  جوهرة  يعترب 
�صوق  بعد  الثانية  ،ال�صوق  عاملية 
اجلملة  �صوق  �صيدخل  �صطيف،  والية 
ببورا�صد  والفواكه  للخ�رص  اجلديد 
اال�صتغالل  مرحلة  الدفلى  والية عني 
كاأق�صى  املقبل  مار�س  الفاحت  يف 
موؤ�ص�صة  اإدارة  بني  عليه  متفق  حد 
ال�صوق  لت�صيري  الون�رصي�س  ماقرو 
ووكالء جتار اجلملة للخ�رص والفواكه 
اأجل  من  الطريق  خارطة  الإعداد 
ما  وهذا  لل�صوق.  الفعلي  االنطالق 
علمته »الو�صط«من املكلفة باالإعالم 

اإىل  فا�صتنادا  »ماقرو«.   مبوؤ�ص�صة 
مدير  القادر  عبد  العزيز  عبد  ال�صيد 
االقت�صادية  العمومية  املوؤ�ص�صة 
بت�صيري  املكلفة  الون�رصي�س«  »ماقرو 
�صوق اجلملة ببورا�صد ،  وبعد عمليات 
م�صتوى  على  املنظمة  العلني  املزاد 
املربعات  ببيع  اخلا�صة  ال�صوق  اإدارة 
و بكراء املحالت التجارية اخلدماتية 
النتائج  اأ�صفرت  ال�صوق،  ي�صمها  التي 
 ،196 اأ�صل  من  مربع   120 بيع  عن 
عر�صها  مت  املتبقية)76(  واملربعات 
يف عملية املزاد العلني رقم 2019/13 
والتي انطلقت يف الفرتة املمتدة من 
2019/01/17 اإىل غاية 2019/02/11 

تاريخ فتح االأظرفة.
اأما عن املحالت التجارية اخلدماتية 
اأ�صل  من  مطعم  كراء  مت  فقد 
 03 اأ�صل  من  مقهى  03مطاعم، 

مقاهي، دورات للمياه، حملني متعددي 
اأخر.يف  اأ�صل 16 حمل  اخلدمات من 
عملية  نتائج  عنه  �صت�صفر  ما  انتظار 
املزاد العلني رقم 2019/02 يف الفرتة 
اإىل 2019/02/18،  من 2019/01/28 
كل  االأخرية  هذه  عر�صت  والتي 
املحالت اخلدماتية املتبقية ناهيك 
ور�صة  ميكانيكي،  مراب  نزل،  عن: 
ليبا�رص  عر�س.     ال�صيانة،�صالة 
مزاولة  اجلملة  جتار  وكالء  ذلك  بعد 
املتطلبات  كل  كنف  يف  ن�صاطهم 
تغطية  و�صط  وال�رصورية  الع�رصية 
اأخر  موعد  انتظار  يف  �صاملة،  اأمنية 

لتد�صني هذا املرفق الهام.
يقع  ببوارا�صد  اجلملة  لالإ�صارة،�صوق 
على بعد 15كلم جنوب غرب عا�صمة 
الوالية عني الدفلى باملخرج ال�رصقي 
للطريق ال�صيار �رصق-غرب ،يرتبع على 

م�صاحة اجماية تقدر ب اكرث 12هكتار 
من  �صيجعل  ال�صخم  االجناز  ،بهذا 
و  اقت�صادي  الدفلى قطب  والية عني 
منطقة حمورية يف التجارة ،و هذا ما 
عملت عليه ال�صلطات الوالئية و على 
والية  وايل  يو�صف  بن  عزيز  راأ�صها 
امليدانية  الدفلى  يف خرجاته  عني 
التفقدية للم�صاريع التنموية و الذي 
لتلك  امل�صاريع  بالغة  اأهمية  يويل 
�صلب  تدخل يف  التي  و  االقت�صادية 
�صبط  و  االقت�صادية  اال�صتثمارات 
على  الفالحية  املنتوجات  جتارة 
دفع  اإعطاء  و  اجلهوي  م�صتوى 
و  باملنطقة  الفالحي  للقطاع 
و  التنموي  الن�صاط  اإنعا�س  بالتايل 
خلق منا�صب عمل يف هذا  القطب 

االقت�صادي.
خمتار برادع/عني الدفلى

واجلماعات  الداخلية  وزير  اأكد 
نور  العمرانية،  والتهيئة  املحلية 
العا�صمة  باجلزائر  بدوي،  الدين 
الالزمة  التعليمات  اإعطاء  اأنه مت 
عمل  تن�صيط  اأجل  من  للوالة 
بت�صوية  املكلفة  اللجان  خمتلف 
مبطابقة  املتعلقة  امللفات 
املحددة  لالآجال  طبقا  البنايات، 
عبد  للنائب  �صوؤال  على  رده  ويف 
الوطني  )التجمع  نكاع  الرحمان 
االإجراءات  حول  الدميقراطي( 
ملفات  لت�صوية  املتخذة 
مبطابقة  املرتبطة  املواطنني 
البنايات بوالية ميلة، خالل جل�صة 
علنية باملجل�س ال�صعبي الوطني، 
اأكد  ال�صفوية،  لالأ�صئلة  خ�ص�صت 
التعليمات  اإعطاء  »مت  اأنه  الوزير 
تن�صيط  اأجل  من  للوالة  الالزمة 
�صيما  ال  اللجان  خمتلف  عمل 
جلان الدوائر واالإ�رصاع يف عملية 

البنايات  ت�صوية  ملفات  درا�صة 
حت�صي�صية  بعمليات  القيام  وكذا 
على  حثهم  اأجل  من  للمواطنني 
رفع  و  جهة،  من  ملفاتهم  ايداع 
التحفظات املثارة من قبل جلان 
بهدف  اأخرى،  جهة  من  الدوائر 
االإ�رصاع يف ت�صوية امللفات طبقا 
حر�صا  ذلك  و  املحددة  لالآجال 
عمراين  حميط  حتقيق  على 
املعي�صي  االإطار  يوفر  من�صجم 

املالئم للمواطنني«.
»املهلة  اأن  اإىل  الوزير  واأ�صار 
امل�رصع  اأعطاها  التي  اجلديدة 
اأجل ت�صوية مطابقة البنايات  من 
عليها  املن�صو�س  ال�رصوط  وفق 
قانونا، تكاد تنق�صي بحلول �صهر 
ال�صياق  هذا  يف  »و   2019 اأوت 
-08 رقم  بالقانون  الوزير  ذكر 

 2008 جويلية   20 يف  املوؤرخ   15
مطابقة  قواعد  يحدد  الذي 

»حيث  اجنازها،  وامتام  البنايات 
التي  البنايات  اأحكامه  ت�صمنت 
ويتعلق  و�صعيتها،  ت�صوية  ميكن 
قبل  املنجزة  البنايات  بكل  االأمر 
�صيما  القانون«،  �صدور  تاريخ 
التي  املتممة  غري  »البنايات 
رخ�صة  على  �صاحبها  حت�صل 
حت�صل  التي  البنايات  البناء، 
البناء وهي  �صاحبها على رخ�صة 
الرخ�صة  الأحكام  مطابقة  غري 
املتممة  والبنايات  امل�صلمة، 
على  �صاحبها  يتح�صل  مل  والتي 
اأن  اىل  الوزير  بناء«واأ�صار  رخ�صة 
وامتام  البنايات  مطابقة  »حتقيق 
كل  حالة  و�صعية  ح�صب  اجنازها 
بناية يجب اأن ياأخذ بعني االعتبار 
بالطبيعة  املرتبطة  العوامل 
القانونية للوعاء العقاري، احرتام 
البناء«،  التعمري ومقايي�س  قواعد 
وكذا »موقع تواجد البناء و ربطه 

مبختلف ال�صبكات اأو التجهيزات.
البنايات  يخ�س  فيما  واأما 
الت�صوية،  امكانية  من  امل�صتثنية 
اأ�صار بدوي اىل البنايات امل�صيدة 
ذات  اأو  الفالحية  االأرا�صي  على 
الطابع الفالحي اأو الغابية اأو ذات 
املتواجدة  تلك  و  الغابي  الطابع 
ب�صفة اعتيادية باملواقع واملناطق 
يف  عليها  املن�صو�س  املحمية 
التو�صع  الت�رصيع املتعلق مبناطق 
املعامل  و  واملواقع  ال�صياحي 
بحماية  و  االأثرية  و  التاريخية 
مواقع  فيها  ال�صاحل مبا  و  البيئة 
كذلك  و  املطارات  و   املوانئ 
لقواعد  خرقا  امل�صيدة  البنايات 
االأمن اأو التي ت�صوه ب�صكل خطري 
البيئة و املنظر العام ، والبنايات 
بنايات  لت�صييد  عائقا  تكون  التي 
لها  م�رصة  اأو  عامة  منفعة  ذات 

والتي ي�صتحيل نقلها. 

الحتواء احتجاجات املغري

جوهرة اقت�صادية مبو�صفات عاملية

.        تكرار �صيناريو  حادثة واليي امل�صيلة والبليدة غري م�صتبعدة  

الوالة يتلقون تعليمات بخ�صو�صها

اأحمد باحلاج 

وايل الوادي يتحرك يف الوقت بدل ال�ضائع 

افتتاح اكرب �ضوق باجلملة ببورا�ضد بعني الدفلى

تن�ضيط  اللجان املكلفة بت�ضوية ملفات مطابقة البنايات

اأقطاب امتياز جامعية يف كل الواليات

مدر�ضة للطاقات 
املتجددة بجامعة باتنة

اليوم التا�صع على التوايل بالبويرة

اال�ضتعانة ب 900 عون و اآالف 
املواطنني يف البحث عن حممد عا�ضور

ك�صف وزير التعليم العايل والبحث 
العلمي، الطاهر حجار، �س بباتنة، 
من  باتنة  جامعة  ا�صتفادة  عن 
للطاقات  مدر�صة  الإن�صاء  م�رصوع 
على  الوزير  واأو�صح  املتجددة 
من  كل  رفقة  اإ�رصافه  هام�س 
وال�صمان  والت�صغيل  العمل  وزير 
االجتماعي واالأمني العام لالحتاد 
رئي�س  و  اجلزائريني  للعمال  العام 
املوؤ�ص�صات  روؤ�صاء  فيدرالية 
التاأ�صي�صي  املوؤمتر  فعاليات  على 
لالأ�صاتذة  الوطنية  لالحتادية 
 1 باتنة  جامعة  اأن  اجلامعيني، 
 70 من  اأكرث  بها  يدر�س  التي  و2 
من  اليوم  اأ�صبحت  طالب  األف 
اأن  وت�صتحق  الوطن  اأكرب جامعات 
للطاقات  مدر�صة  بها  ت�صتحدث 
حمل  كانت  التي  املتجددة 
اأ�صاتذة  طرف  من  �صديد  اإحلاح 
واأ�صاف  بباتنة.  االخت�صا�س 
الطاقات  مدر�صة  باأن  حجار 
بباتنة  �صتج�صد  التي  املتجددة 
املوؤ�ص�صة  م�رصوع  �صمن  تندرج 
الذي �رصع فيه منذ �صنوات قليلة 
جعل  بهدف  االآن  يتج�صد  بداأ  و 
اجلامعة »عن�رصا فعاال يف التنمية 
العايل  التعليم  وزير  املحلية«وقال 
 : ال�صياق  العلمي يف هذا  والبحث 
جامعية  امتياز  اأقطاب  »�صنن�صئ 

منطقة  كل  الأن  الواليات«  كل  يف 
ن�صيجها  ولها  خ�صو�صيتها  لها 
كما  واالجتماعي،  االقت�صادي 
باملنا�صبة  الوزير  وتطرق  اأ�صاف. 
النوعية«  بـ«القفزة  و�صفه  ما  اإىل 
العايل  التعليم  قطاع  حققها  التي 
والبحث العلمي تطبيقا لتوجيهات 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
الذي  لربناجمه  وتنفيذا  بوتفليقة 
 53 اإجناز  من  قال-  -كما  مكن 
موؤ�ص�صة جامعية من جمموع 106 
ال�صبكة  تت�صمنها  التي  موؤ�ص�صة 
تو�صعت  التي  الوطنية  اجلامعية 
اأن  بعد  الوطن  ربوع  كل  لت�صمل 
كانت تقت�رص على 30 والية فقط.

باجلامعة  الطلبة  عدد  اأما 
اأكرث  اإىل  حاليا  فو�صل  اجلزائرية 
طالب  األف  و700  مليون   1 من 
يتوزعون على اأطوار التعليم العايل 
الثالثة يوؤطرهم 64 األف اأ�صتاذ، اأي 
بيداغوجي  تاأطري  ن�صبة  يعادل  ما 
طالبا،   26 لكل  باأ�صتاذ  تقدر 
اأ�صاف حجار، م�صريا اإىل  ح�صبما 
للتح�صن  مر�صحة  الن�صبة  هذه  اأن 
بعد تخ�صي�س نحو 3 اآالف من�صب 
اجلارية  ال�صنة  �صغل جديد خالل 
اأي�صا  يتوفر  الذي  القطاع  لفائدة 
به  ين�صط  بحث  مركز   25 على 

حوايل 1700 باحث دائم

تتوا�صل لليوم التا�صع على التوايل 
عن  البحث  عملية  البويرة  مبدينة 
املفقود  املدنية  احلماية  عون 
الذي   « املرحوم » حممد عا�صور 
جرفته �صيول االأمطار على م�صتوى 
ا�صتعانت  ، حيث  حي 250 م�صكن 
املدنية  للحماية  العامة  املديرية 
يف هذه املرحلة اجلديدة بتدعيم 
لي�صل  البحث من 10 واليات  فرق 
بالعملية  املكلفني  االأعوان  عدد 
اإىل اأزيد من 900 عونا منهم فرقا 
ال�صياق  ويف   ، بالغطا�صني  خا�صة 
اجلثة  على  العثور  اأمل  جتدد 
�صطح  على  بذلته  طفت  اأن  بعد 
يومني  قبل  الدهو�س  وادي  مياه 
من  تكثف  البحث  فرق  جعل  ما 
يف  االأثناء  هذه  خالل  جمهوداتها 
ذات املكان على طول كيلومرتين 
تيل�صديث  �صد  مت�صيط  مت  كما 
ببلدية ب�صلول رغم �صعوبة املهمة 
ب�صكل  املياه  من�صوب  بارتفاع 

حوايف  امتالء  جانب  اإىل  كبري 
واأغ�صان  واالأتربة  باالأوحال  الواد 
يثني  مل  ذلك  اأن  اإال  االأ�صجار 
موا�صلة  يف  اجلميع  عزمية  من 
امل�صوؤول  ويقف  هذا   ، املهمة 
م�صطفى   « الوالية  على  االأول 
امليدان  يومية يف  ب�صفة   « ليماين 
قام  كما  الليلية  الفرتات  يف  حتى 
واإر�صال  مادية  م�صاعدات  مبنح 
النف�صانيني  املخت�صني  من  فرقة 
لدعمهم  املرحوم  عائلة  اإىل 
التي  الع�صيبة  الظروف  هذه  يف 
التي  املاأ�صاة  هذه  جراء  بها  متر 
منقطعة  ت�صامنية  هبة  ا�صتدعت 
كافة  من  املواطنني  من  النظري 
الرتاب الوطني وحتى خارج البالد 
التوا�صل  مواقع  انفجرت  كما 
تعرب  ب�صعارات  كلها  االجتماعي 
 « الت�صامن املطلق مع عائلة  عن 

حممد عا�صور » .
 اأح�صن مرزوق

اأجمع املتابعون لق�صية االحتجاجات العارمة باملقاطعة االإدارية املغري ، اأن حترك وايل الوادي وخروجه عن �صمته بعد 
االنزالقات ، وذلك على خلفية تاأكيده اأن ال�صلطات املركزية قررت التكفل مبطلب ازدواجية الطريق الوطني رقم 03 ، يعد 

مبثابة حترك يف الوقت البدل ال�صائع وذلك بعدما جتاوزته االأحداث  .
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ميكن  ال  املثال  �سبيل  فعلى 
من  الهائل  الكم  ا�ستيعاب 
الر�سائل التي ت�سل عرب مواقع 
التوا�سل االجتماعي من �سباب 
وممثلني عن فعاليات جمعوية 
العام  العمل  يف  فاعلة  ونخب 
اإىل  الر�سائل  هذه  موجهة 
املحلية  وال�سلطات  الوالية 
ب�سكل اأدق ال ميكن ا�ستيعابها 
بطريقة  معها  والتعاطي 
كان  اإذا  اإال  جيدة  ات�سالية 
الطاقم الذي ي�ستغل مع الوايل 
تقدير  على  وقادرا  موؤهال 
ون�رش  االت�سالية  املواقف 
يف  اإعالميا  ن�رشه  ميكن  ما 
مع  املدرو�س  االت�سال  اإطار 

املواطن وفعاليات اأخرى .
الوالة و اخلربة االت�سالية

هنا على الوايل اأن يكون فعال 
مالكا لقدرة وخربة يف االت�سال 
من  هاما  جزءا  يدير  جتعله 
ال�ساأن العمومي بروؤية ات�سالية 
من  وتعزز  الدولة  تخدم 
يف  وحتقق  موؤ�س�ساتها  توازن 
و�سيا�سيا  جمتمعيا  ا�ستقرارا 
امل�ساريع  ال حتققه  قد  هاما 
ولعل  اأهميتها   على  التنموية 
املهنية  اخل�سائ�س  اأهم  من 
لدى  تتوافر  اأن  يجب  التي 

الوايل قدرته على االإقناع.
االحتجاجات مثال التي تقع يف 
اأكرث من منا�سبة يف والية من 
املعاجلة  تتطلب  ال  الواليات 
والكثري  الظرفية  وال  االأمنية 
من هذه االأزمات لو متح�سنا 
عند  وتوقفنا  تفا�سيلها  يف 
كرونولوجيا االأحداث لوجدنا 

يف  مثال  االت�سال  غياب  اأن 
الوقت املنا�سب كان �سببا يف 
تازمي االأو�ساع وتاأخر احللول 
وترك الو�سع متاأزما اإىل غاية 

اتخاذ 

يكون  ال  تطمينية  اإجراءات 
بال�سكل  االت�سال فيها حا�رش 
ولو  املن�سود   وال  املطلوب 
لوالة  حدث  ما  اإىل  عدنا 
بد  عديدة  واليات  يف  موؤخرا 
غري  االت�سايل  االأداء  فيها 
االت�سال  اأن  لتاأكدنا  مقنع 
يف  واالحرتافية  وفنونه 
ممار�سته خا�سة يف املنا�سب 
الداخلية  لقطاع  ال�سامية 
واجلماعات املحلية يعترب يف 
ملحة  �رشورة  الراهن  الوقت 
الذي ميار�سه  االت�سال  اأن  بل 
ميكن  عالية  بكفاءة  امل�سوؤول 
اأن يكون مفتاحا للحل وطريقا 
ممهدا للعديد من احللول وال 
االت�سايل  االأداء  هذا  يحتاج 
يراعي  عميق  لتكوين  اإال 
التي  التحوالت  من  العديد 
وخا�سة  املجتمع  على  تطراأ 
التوا�سل  مبنابر  االهتمام 
يف  اأ�سحت  التي  االجتماعي 
ات�سالية  و�سيلة  الوقت  هذا 
عدد  اأكرب  ت�ستقطب  فعالة 
منهم  خا�سة  املواطنني  من 

ال�سباب.

االت�سال امل�ؤ�س�ساتي

 لو تاأملنا يف حيثيات امل�سهد 
املوؤ�س�ساتي  االت�سايل 

الداخلية  قطاع  ملوؤ�س�سات 
لوجدنا  املحلية  واجلماعات 
�سفحات  ا�ستحداث  اأن 
التوا�سل  على  للفاي�سبوك 
ورد  للواليات  االجتماعي 
الوايل املبا�رش على ان�سغاالت 
لتقاليد  اأ�س�س  املواطنني 
واعتقد  وفعالة  هامة  ات�سال 
ات�ساليا  احلايل  االأداء  اأن 
الواليات  �سفحات  من  للكثري 
لي�س ثابتا فهناك واليات اأرى 
واالإعالم  االت�سال  يف  كباحث 
مهتم باالت�سال يف اجلماعات 
االت�سايل عرب  اأدائها  املحلية 
نوعي  بوك  الفاي�س  �سفحة 
وعايل ومهني وهناك نقائ�س 
اأخرى يف واليات اأخرى اعتقد 
اإليها خا�سة من  يجب االنتباه 
قبل الوالة الذين ندعوهم اإىل 
يف  م�ست�سارين  على  االعتماد 
هذا  على  نلح  ونحن  االت�سال 
�رشورة  اأ�سحى  الأنه  الطلب 
االأحداث  اأبانت  وقد  ق�سوى 
من  بكل  جرت  التي  االأخرية 
الوالة  حاجة  واجلنوب  م�سيلة 
اإىل امتالك قدرات يف االت�سال 
خلاليا  وبالن�سبة  مقنعة 
فاإننا  الوالة  بدواوين  االت�سال 
انها  االهتمام  بحكم  نالحظ 
حتتاج لروؤية مهنية جديدة يف 
اأن  ن�ساطها وعملها وال ميكن 
تكون فقط هذه اخلاليا همزة 
وال�سحافة  الوايل  بني  و�سل 
دائرة  تو�سيع  يجب  واإمنا 
اأخرى  جماالت  اإىل  الن�ساط 
تنظم  اأن  على  مثال  ترتكز 
مفتوحة  اأبواب  اخلاليا  هذه 
لتقاليد  وتوؤ�س�س  الوالية  على 
املدين  املجتمع  مع  ات�سال 
املواطن  من  اأكرث  وتقرتب 
تن�سق  التي  اجلهة  وتكون 

الوايل  رئي�س  اإ�رشاف  حتت 
االت�سال بني خمتلف االإدارات 
دائرة  وتو�سيع  واملوؤ�س�سات 
اأن  ميكن  اخلاليا  هذه  ن�ساط 
فعالة  عمل  لتقاليد  يوؤ�س�س 
يجب  التي  االت�سال  خلاليا 
وعدم  موظيفها  عدد  رفع 
موظفني  على  فقط  االعتماد 
عددهم قلقل يف هذه اخلاليا 
الهامة  واالإعالمية  االت�سالية 
اخلاليا  هذه  اأن  هو  فاالأهم 
االت�سالية  الواجهة  تعترب 
تنفيذي  اإداري  كجهاز  للوالية 
اجلمهورية  رئي�س  ميثل  ثقيل 
اأن  ميكن  وال  واحلكومة 
توؤطر  التي  املوؤ�س�سات  نرى 
ن�ساطات الدولة ونحن نتحدث 
عن االت�سال اإال بهذه املقاربة 
والروؤية فكل ما يتعلق بت�سيري 
اأن  اإال  ميكن  ال  الدولة  �سان 
يف  ويج�سد  االأكفاء  يوؤطر 
فعالة  واإعالم  ات�سال  �سيا�سة 
و�سائل  حتى  فيها  ت�سرتك 
االإعالم التقليدية واحلديثة  .

تفعيل اخلاليا 
االت�سالية

املوجودة  االت�سال  خاليا  اإن 
بالواليات  الدواوين  عرب 
تفعيل  اإىل  بالفعل  حتتاج 
من  حيزا  واإعطائها  ن�ساطها 
الهامة  ال�سالحيات االت�سالية 
يعينون  الوالة  جتعل  التي 
باالت�سال  مكلفا  م�ست�سار 
وهذا  الواليات  م�ستوى  على 
حتتاجه  بالفعل  املن�سب 
على  املحلية  اجلماعات 
وخا�سة  املحلي  امل�ستوى 
به  تقوم  ما  كل  الن  الوالية 

الهيئة  يف  ممثلة  الوالية 
يرتكز  واملنتخبة  التنفيذية 
موجهة  عمومية  خدمة  على 
ملواطنني  وال ميكن ان جت�سد 
اخلدمة العمومة وتكون ا�سما 
االهتمام  دون  م�سمى  على 
وتكوين  واالإعالم  باالت�سال 
كفاءات ب�رشية موؤهلة يف هذا 

املجال .

اإجراءات عملية

واخلدمة العمومية هذه  االآن 
فيها  نثمن  بع�رشنة  ت�سري 
الداخلية  وزير  به  قام  ما 
واجلماعات املحلية نورالدين 
بدوي الذي اأعطى يف احلقيقة 
ودون جماملة الأداء دفعها قويا 
لقطاع اجلماعات املحلية هذه 
امل�سوؤول  العمومية  اخلدمة 
اأن  يجب  الذي  الوايل  عنها 
ات�سال  ب�سيا�سة  لها  ي�سوق 
عن  بعيدة  ومدرو�سة  فعالية 
التي  وال�سعبوية  الت�سيي�س  كل 
للعمل  �سيئا  يقدم  اأن  الميكن 
لعن�رش  تفتقد  الأنها  التنموي 
املفتوح  االت�سال  هو  حيوي 
وهو  واملواطنني  الوايل  بني 
وخطاب  لغة  حتركه  ات�سال 
ي�سل  وا�سح  عمل  واأ�سلوب 
وهم  امللتقي  اإىل  �سداه 
»مواطنون« تتباين م�ستوياتهم 
ولذا  واالجتماعية  املعي�سية 
خالل  من  معهم  التعامل  فان 
فنا  يتطلب  واالأداء  اللغة 

ات�ساليا قبل كل �سيء . 
الوايل  من�سب  يعد  مل  لذا 
برتوكوالت  تفر�سه  من�سبا  
الوظيفة  اأ�سبحت  بل  فقط 
من  الكثري  عندها  جتتمع 
يجب  الذي  وهذا  الوظائف 

الداخلية  وزارة  له  تقيم  ان 
واجلماعات املحلية احل�سبان 
وتتدبر فيه باإمعان الأن االأحوال 
اأن  يجب  واإدارتها  تتغري 
الذهنيات  م�ستوى  على  تتغري 
امل�سوؤولني  لدى  واملمار�سات 
بتجديد  املطالبني  املحليني 
اأكرث  واالهتمام  معارفهم 
بفنون االت�سال مع املواطنني 
يف  الفاعلة  الطاقات  وكل 
كانت  �سواء  العمومي  املجال 

ر�سمية اأو غري ر�سمية .

فن�ن االت�سال و 
اإدارة االأزمات

اإن فنون االت�سال اأ�سحت 
�رشورة يف اإدارة االأزمات 
الواليات  من  العديد  يف 
يتمتعوا  اأن  الوالة  وعلى 
هذه  من  الكايف  بالقدر 
التي  الهامة  املوؤهالت 
اإدارة  تتوفر يف  اأن  يجب 
بعده  يف  العام  ال�ساأن 
فقد  وال�سيا�سي  املحلي 
انتهى عهد الت�سيري بعقلية 
املكاتب  فاملواطنون يف 
حتولوا  الراهن  الوقت 
ت�سائل  جهة  اىل  فعال 
عن  وامل�سوؤولني  الوالة 
ما هو موجود وما ينجز 
ويطرحون  م�ساريع  من 
مواقع  عرب  ان�سغاال 
االجتماعي  التوا�سل 
ات�سايل  حتول  وهذا 
امل�سوؤولني  على  يجب 
والتعامل  اليه  االنتباه 
ومهنية  باحرتافية  معه 
علم  فاالت�سال  عالية 

يطلب  . 

 بقلم حممد مرواين باحث وكاتب �سحفي 

راأي

تكوين اجلماعات املحلية على 
ات�ضال الأزمة �ضرورة ملحة
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من املالحظ اأن املهام امل�سندة ل�الة اجلمه�رية اأ�سبحت معقدة, 
فال�ايل الذي يتمتع ب�سالحيات ق�ية يف اإدارة ال�ساأن العم�مي مل 

يعد ذالك ال�ايل الذي يطلب منه فقط حل م�ساكل تنم�ية وحت�سني 
اإطار معي�سي للم�اطنني, بل اأ�سبحت لل�ظيفة ال�سامية »ال�ايل 
»« مقت�سيات اأخرى تفر�ض على ال�ايل اأن يتكيف مع الكثري من 

التغيريات املجتمعية وامل�ؤ�س�ساتية التي حتيط بت�سيري ال�ساأن العام 
الذي اليت�قف عند مطلب فئة معينة من النا�ض واإمنا قد ي�سل اإىل 
اأن جتد الهيئة التنفيذية حاالت من امل�ساكل واملع�سالت والظ�اهر 
اجلديدة املفرو�ض على ال�ايل اأن يجد لها حال ويعاجلها حتى ول� 

يكن للمعاجلة واإدارة امل�قف �سند مرجعي وقان�ين .



 تعالت اأ�صوات اجلمعيات املحلية 
العمومية  الأ�صغال  مبلف  املهتمة 
الكبري على  البالد  بوليات جنوب 
غرار ب�صكرة ، الوادي ، مترنا�صت 
ب�صار   ، اأدرار   ، ورقلة   ، اإيليزي   ،
املطالبة  اأجل  من   ، وتيندوف  
رئي�س  من  جاد  تدخل  ب�رضورة 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
اأحمد  الأول  الوزير  م�صالح  لدى 
و  النقل  وزير  لتقدمي  اأويحي 
الغني  عبد  العمومية  الأ�صغال 
القانونية  امل�صاءلت  اأمام  زعالن 
الأ�صباب  حول  تو�صيحات  لتقدمي 
الغ�س  حالت  خلف  تقف   التي 
التي طالت عمليات الرتميم ملعظم 
الطرقات الولئية و الوطنية ،حيث 
ل�صناع  مرفوعة  تقارير  ت�صري 
القرار بالبالد اأن معظم الطرقات 
عمليات  من  ا�صتفادت  التي 
الرتميم مت اجنازها بطرق ملتوية 
املعايري  مع  تتنافى  وبدرا�صات 
بها  املعمول  والقانونية  التقنية 
ميزانية  كبد  الذي  الأمر  وهو   ،
دون  باملاليري  خ�صائر  احلكومة 

حتقيق النتائج املرجوة .

من جهة ثانية فقد �صدد منتخبون 
ال�صعبية  باملجال�س  حمليون 
اجلنوبية  الوليات  ببع�س  الولئية 
من  اجلاد  التجاوب  �رضورة  على 
ملطالب  بالبالد  القرار  �صناع 
اجل  من  الولية  تلك  �صكان 
خا�صة   ، مزدوجة  بطرق  دعمها 
تعرف  التي  بتلك  منها  تعلق  ما 
ب�صكل  �صاهمت  مرورية  كثافة 
كبري يف تواجدها يف حالة مهرتئة 
با�صتمرار ، وهو الأمر الذي �صاهم 
معدلت  ارتفاع  يف  كبري  ب�صكل 
ال�صنوات  خالل  الطرقات  ارهاب 
الأخرية وبلغة الرقام فقد �صجلت 
م�صالح �رضايا امن الطرقات بتلك 
الوليات 200قتيل كل �صنة و 4300 
متفاوتة  ل�صابات  تعر�صوا  جريح 

اخلطورة .
الأولية  الأح�صائيات  وح�صب 
الخت�صا�س  دوائر  �صجلت  فقد 
من  الأول  ال�صهر  خالل  املعنية 
مترنا�صت  بوليات  اجلارية  ال�صنة 
اأدرار وب�صكرة و الأغواط   ، ورقلة 
25 حادث مرور اليم خلف م�رضع 
جريح   90 اح�صاء  مع  �صخ�صا   18
لالرتفاع  لتبقي احل�صيلة مر�صحة 
الو�صية  تتحرك  مل  ما  حالة  يف   ،

م�صتعجلة  عمل  خطة  ل�صبط 
وذلك  املتازم  الو�صع  لإحتواء 
تفاديا لتقدمي قافلة من ال�صحايا . 
اإىل جانب ذلك فقد اتهمت عديد 
الحتجاجية  والعرائ�س  ال�صكاوى 
جمعيات  طرف  من  املرفوعة 
حملية و اأخرى لهيئات منتخبة ولة 
التزايد  يف  بال�صلوع  اجلمهورية 
وذلك  املرور  حلوادث  املقلق 
مغلوطة  تقارير  رفع  طريق  عن 

الطرقات  واقع  عن  للحكومة 
بجنوب البالد الكبري .

التقنية  امل�صالح  اأن  ومعلوم   
قد  املذكورة  اجلنوبية  بالوليات 
نقطة   78500 من  اأكرث  �صجلت  
الطرقات  م�صتوى  على  �صوداء 
�صيا�صة  لكن   ، الوطنية  و  الولئية 
باأ�صباب  التحجج  و  الت�صويف 
امل�صكل  معاجلة  دون  حال  واهية 

القائم .

اأخرى  و  حملية  جهات  طالبت 
متثل مواطني اجلنوب باملجال�س 
حول  تقدمي  ب�رضورة  املنتخبة 
املر�صودة  املاليري  مئات  م�صري 
التي  الطرقات  تاأهيل  لعادة 
تربط الوليات املنتدبة بالوليات 

التقليدية .
جلمعيات  مرا�صالت  نا�صدت   
حمليون  ومنتخبون  فاعلة  حملية 
بالربملان  ونواب  وولئيون 
ب�رضورة تدخل جاد من ال�صلطات 
اأمني  حتقيق  لفتح  املركزية 
واإداري م�صتعجل لك�صف مالب�صات 
املاليري  ملئات  احلقيقية  الوجهة 
العمومية  اخلزينة  ر�صدتها  التي 
الطرقات  تاأهيل  لإعادة  �صواء 
وعلى  لها  موازية  جهات  واجناز 
الطرقات  �صبيل املثال ل احل�رض 
الإدارية  املقاطعات  تربط  التي 
لتقرت ، املغري ،عني �صالح وبرج 
بالوليات  احلدودية  خمتار  باجي 

املجاورة  الوليات  اأو  التقليدية 
ال�صكاوى  ذات  �صددت   ،حيث  لها 
على  الحتجاجية  والعرائ�س 
�رضورة فر�س املزيد من الأدوات 
املتابعة  اآليات  وتفعيل  الرقابية 
التي  الغ�س  حلالت  حد  لو�صع 
من  الطرقات  هذه  مثل  طالت 
التي  الجناز  موؤ�ص�صات  طرف 
بطرق  م�صاريعها  تنجز  ما  عادة 

خمالفة ملعايري الجناز.
ذات  ذهبت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ذلك  من  اأبعد  اىل   املرا�صالت 
عندما طالبت بالك�صف عن م�صري 
املاليري املر�صودة لتاأهيل الطريق 
املقاطعة  بني  الرابط  الوطني 
اأراك  بقرية  �صالح  بعني  الإدارية 
ببلدية عني امقل بولية مترنا�صت 
، لكن هذا الطريق ل يزال ي�صهد 
حالة مهرتئة ويح�صد �صنويا عدد 

هائل من ال�صحايا .
�أحمد باحلاج    

اإح�صائيات ر�صمية ل�رضايا  ك�صفت 
باملجموعات  الطرقات  اأمن 
بوليات  الوطني  للدرك  القليمية 
اجلنوب الكبري ،عن ت�صجيل خالل 
 3700 من  اأكرث  املن�رضمة  ال�صنة 
جنحة   1900 و  مرورية  خمالفة 
�صحب  عن  ا�صفر  مما  مرورية 
اتخاذ  مع  �صياقة  رخ�صة   2500
خمالفي  �صد  �صارمة  عقوبات 
قوانني املرور . اأكد م�صدر اأمني 
موثوق ليومية »الو�صط »، اأن �رضايا 
باملجموعات  الطرقات  امن 
بوليات  الوطني  للدرك  القليمية 
 ، مترنا�صت   ، اأدرار   ، ورقلة 
ويف  الغواط  و  ب�صكرة   ، الوادي 
لقوانني  ال�صارم  التطبيق  اطار 

ال�صنة  املرور ، قد عاجلت خالل 
خمالفة   3700 اأكرث   املن�رضمة 
مرورية و 1900 جنحة مرورية مع 
�صحب 2500 رخ�صة �صياقة بغر�س 
التعليق ملدة ترتاوح بني الـ 03 و 06 

اأ�صهر وفق املعلومات املتاحة .
امل�صادر  ذات  به  اأفادت  وح�صبما 
ال�صارمة  المنية  الجراءات  ّفاإن 
ما  بقدر  كافية  لي�صت  لوحدها 
حمالت  من  لتكثيف  بحاجة  هي 
التح�صي�س والتوعية لدى ال�صائقني 
احلقيقية  باملخاطر  تعريفهم  و 
الناجمة عن عدم اللتزام بقوانني 
املرور كال�رضعة املحددة و حزام 

الأمان واحرتام م�صافات ال�صري .
�أحمد باحلاج 

حتولت �لطرقات �لوالئية  و �لوطنية لكابو�س حقيقي يالحق مرتديها ، يف ظل �الرتفاع �ملقلق 
حلاالت �لوفيات و�جلرحى ب�سبب �الرتفاع �ملقلق الإرهاب �لطرقات .

حت�سد �سنويا �أكرث من 200 قتيل و 4300 جريح 

.        غالبية �لطرقات رممت بدون در��سة و �الزدو�جية مطلب �سعبي  

�أحمد باحلاج 

طرقات اجلنوب تقتل النا�س  
والوالة مغ�ضوب عليهم 

الأ�صبوع  من  الأربعاء  يوم  وا�صل 
املغري  بلدية  مواطني  املن�رضم 
لهم  املجاورة  والبلديات  بالوادي 
بازدواجية  للمطالبة  احتجاجهم 
مدينتي  بني  الرابط  الطريق 

�صطيل واملغري بالوادي .
اأبدى  ممثلي املحتجني باملقاطعة 
يف  الوادي  بولية  املغري  الدارية 
مبا  الكبري  مت�صكهم  لهم  ت�رضيح 
والتي  مطالبهم  ب�رضعية  و�صفه 
يف مقدمتها �رضورة تدخل فوري 
لكل من وزير الداخلية واجلماعات 
ووزير  بدوي  الدين  نور  املحلية 
عبد  العمومية  وال�صغال  النقل 
التجاوب  اأجل  من  زعالن  الغني 

اجلاد مع ان�صغالهم القائم املتمثل 
بجهة  الطريق  دعم  �رضورة  يف 
الرتفاع  من  للتخفيف  مزدوجة 
املميتة  املرور  حلوادث  املقلق 
احلياة  �رضيان  الطريق  باعتبار 
ال�رضقي  اجلنوب  يربط  الذي 

بوليات �رضق و�صمال الوطن 
اأكرث  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
اأن  املو�صوع  يف  متحدث  من 
الرابط   03 رقم  الوطني  الطريق 
لولية  التابعة  �صطيل  بلدية  بني 
التابعة  تقرت  مدينة  اىل  الوادي 
على  مايطلق  وهو  ورقلة  لولية 
ريغ  وادي  بت�صمية  املنطقة  هذه 
ع�صب  يعد  احلمراء  املنطقة 

اإىل  �صطيل  من  الدولة  اقت�صاد 
وو�صول  بجامعة  مرورا  املغري 
ومنطقة  اأهمية  ويحتوي  لتقرت 
عبور كبرية ما اأحدث انزعاج كبري 
لدى املواطنني التي ح�صدت هذه 
جراء  ب�رضية  اأرواح  عدة  الطريق 
ما  عديدة  ج�صيمة  مرور  حوادث 
وادي  اأهايل منطقة  ينا�صد  اأ�صبح 
ريغ ب�رضورة اجناز خط ازدواجي 
الوطني  الطريق  م�صتوى  على 
رقم03 مااأدى كذالك اإىل فزع كبري 
حافلة  حلادثة  الأخرية  الآونة  يف 
اأخذت اأرواح القطرة التي اأفا�صت 
املنطقة  �صكان  جعلت  الكاأ�س 
ينتف�صون بوقفات احتجاجية على 

خط دائرتي املغري وجامعة.
ومعلوم اأن رئي�صي البلدية والدائرة 
اىل  املحتقنني  املواطنني  دعوا 
والتحكم  النف�س  �صبط  �رضورة 
جميع  مقابل حتركهم يف   ، للعقل 
حلول  عن  للبحث  الجتاهات 
مبطلبهم  و�صفوه  ملا  جذرية 
امل�رضوع ، لكن املحتجني مت�صكوا 
لهجة  من  الت�صعيد  مبوا�صلة 
الوزارات  من  مطالبني  خطابهم 
للتحاور  للميدان  بالنزول  الو�صية 
فعلية  وعود  لهم  وتقدمي  معهم 
تطور  لتفادي  م�صتعجلة  حلول  و 

الأو�صاع اإىل ما ل يحمد عقباه.
�أحمد باحلاج 

الطريق  ازدواجية  مطلب  حتول 
زلفانة  مدينة  بني  الرابط 
ال�صياحية وولية غرداية ملطلب 
�صعبي ، لتفادي تقدمي املزيد من 
ال�صحايا ب�صبب الرتفاع املرعب 
ملعدلت حوادث املرور املميتة 

.
الرابط  الطريق  نا�صد م�صتعملي 

زلفانة  و  غرداية  مدينتي  بني 
 ، كلم   70 م�صافة  على  املمتد 
م�رضي  الدين  عز  الولية  وايل 
على  الأول  امل�صوؤول  ب�صفته 
الهيئة التنفيذية ب�رضورة التدخل 
الأ�صغال  م�صالح  لدى  العاجل 
جت�صيد  يف  لالإ�رضاع  العمومية 
الطريق  ازدواجية  م�رضوع 

وذلك  املنطقتني  بني  الرابط 
مقدمتها  يف  تاأتي  ا�صباب  لعدة 
الكثافة املرورية للمركبات يوميا 
تزايد  من  ذلك  عن  جنم  وما 
حيث   ، الطرقات  لإرهاب  مقلق 
بالت�صعيد  املتحدثني  ذات  هدد 
ما  حالة  يف  خطابهم  لهجة  من 
�صاغية  اأذانا  مطالبهم  جتد  مل 

بولية  القرار  �صناع  طرف  من 
غرداية .

الت�صال  حاولنا  ثانية  جهة  من 
تكرارا ومرارا بوايل ولية غرداية 
عز الدين م�رضي ملعرفة راأيه يف 
املو�صوع اإل اأنه تعذر علينا ذلك 
ب�صبب عدم الرد على مكاملتنا .

�أحمد باحلاج   

متم�سكني مبطلب �زدو�جية �لطريق �لوطني بني �سطيل و�ملغري 

يف ظل �ل�سمت غري مربر للو�سايا 

�ضكان املغري يوا�ضلون احتجاجهم  ويحذرون 

اإزدواجية الطريق الرابط بني زلفانة وغرداية مطلب �ضعبي 

عني �سالح ، �ملغري وتقرت مدن �سحية 
تفاوت �الأدو�ت �لرقابية 

م�سادر �أمنية توؤكد لـ"�لو�سط "

مطالب بالتحقيق يف م�ضري مئات 
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يف جمال الوقائة وحفظ �سالمة املواطن 
واملمتلكات،م�سددا على اأهمية التوا�سل 
مع املنظومة الإعالمية الوطنية يف تبليغ 
دوره  ليلعب  الأمني  ال�سلك  هذا  ر�سالة 
كامال يف املجتمع واعترب املقدم "عديلة 
اجلياليل " خالل ح�سيلة ن�ساطات الدرك 
�رشيك  العالم  ان  الوحدات  ملختلف 
املجتمع  تعريف  يف  وا�سا�سي  فعال 
وتطلعات  لها  احلا�سم  الأمني  بالدور 
قيادتها وما ينتظره املواطن منها واأ�سار 
يف  �رشيك  خري  هم  الإعالميني  اأن  اإىل 
باأن�سطة  اخلا�سة  الأخبار  مع  التعامل 
ال�سورة احل�سارية  الأمني ونقل  الإعالم 
والطيبة للموؤ�س�سة الدرك الوطني وك�سف 
لن�ساط  ال�سنوية  احل�سيلة  حول  تقرير 
ن�سبة  عن  باملنا�سبة  كا�سفا  املجموعة 
اإقليم  عرب  الأمنية  للتغطية   %  85 تفوق 
وحدات   4 اإجناز  اإنتظار  يف  الولية، 
لتوفري الأمن على م�ستوى كل من �سوامع 
و  فار�س  وعني  ،والزرزور،  ،واحلوامد 

فيما يخ�س ق�سايا الإجرام املنظم على 
فقد  املوا�سي  و  ال�سيارات  �رشقة  غرار 
عرف  اأنه  الدرك  جمموعة  قائد  اأكد 
املخطط  بف�سل  تراجعا حم�سو�سا هذا 
املحلي الذي مت و�سعه والذي ا�ستخل�س 
واإح�سائيات  معطيات  خالل  من 
من  مكنهم  حيث  املا�سية  ال�سنوات 
�رشقة  ظاهرتي  من  والتقلي�س  احلد 
املجموعة  باإقليم  واملوا�سي  املركبات 
الأمن  حتقيق  اإىل  الو�سول  بغيت  وهذا 
املا�سية  بال�سنوات  مقارنة  ال�ستقرار  و 
�سنة  العمومي خالل  المن  ،و يف جمال 
 254 املجموعة  وحدات  �سجلت   2018
مقارنة  املجالت  خمتلف  يف  احتجاج 
اما   %  12.20 قدره  برتاجع   2017 ب�سنة 
يف الجرام العام فقد �سجلت خالل �سنة 
2018، 105 جناية و1763 جنحة وتوقيف 
الفرتة  بنف�س  باملقارنة  �سخ�س   813
و1882  �سنة 2017 �سجل 143 جناية  من 
بانخفا�س  �سخ�س   721 وتوقيف  جنحة 
فيما   %  7.75 بن�سبة  ق�سية   157 قدره 
تبق اجلرمية ال�سائدة هي جنحة ال�رشب 
ايل  معظمها  يف  تراجع  التي  واجلرح 

تراجعا  �سجلت  كما  العقارية  الرتاعات 
وعدد  املرور  حوادث  يف  حم�سو�سا 
النخفا�س  الولية  طرقات  عرب  القتلى 
 2018 ل�سنة  املرور  حوادث  امل�سجل يف 
املقدر ب 28.68 % كان بف�سل التواجد 
الدائم لوحدات امن الطرقات عرب حماور 
والدوريات  ال�سدود  وخمططات  الطرق 

وقائي  كاجراء  الرادار  جهاز  و�سع  وكذا 
يف املقاطع والنقاط وال�سدود بال�سافة 
مل�ستعملي  التح�سي�سية  احلمالت  ايل 
ان  تبني  الح�سائيات  الطريق من خالل 
يف  الرئي�سي  ال�سبب  هو  الب�رشي  العامل 
 %  92.17 بن�سبة  املرور  حوادث  معظم 

مقارنة بال�سنة التي �سبقتها .

ن�ّسط املقّدم عديلة اجلياليل، قائد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني بامل�سيلة، ندوة �سحفية ا�ستعر�ض فيها جملة من 
الأرقام عن ح�سيلة ن�ساط وحدات املجموعة خالل �سنة 2018، لفائدة ممثلي و�سائل الإعالم بالولية، حيث مّت تقدمي عدة 

تو�سيحات و �سروحات حول ن�ساط وحدات املجموعة واهم التدّخالت و الجراءات املّتخذة.

يف ح�سيلة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بامل�سيلة

عبدالبا�سط بديار 

املقدم"عديلة اجلياليل ".. 
الإعالم �سريك اأ�سا�سي يف جناحاتنا 

تيزي وزو 

الطارف

جامعة "باتنة 1"

ت�سبب يف انهيار منزل بامل�سيلة

الولية �ست�ستفيد من 5000 م�سكن جديد يف 2019  

تن�سيب "ابراهيم او�سان "على راأ�س ولية امل�سيلة  

انخفا�س يف عدد الأ�سخا�س الذين عربوا املراكز احلدودية 

املوؤمتر التاأ�سي�سي لالحتادية 
الوطنية لالأ�ساتذة اجلامعيني 

4 جرحى من عائلة 
واحدة يف انهيار منزل

املوؤمتر   "1 "باتنة  بجامعة  اإنعقد 
الوطنية  لالحتادية  التاأ�سي�سي 
لالأ�ساتذة اجلامعيني بح�سور وزيري 
التعليم العايل والبحث العلمي والعمل 
و  الجتماعي،  وال�سمان  والت�سغيل 
املوؤ�س�سات،  روؤ�ساء  منتدى  رئي�س 
للعمال  العام  لالإحتاد  العام  والأمني 
اجلزائريني، واإطارات من   املركزية 

النقابية و جامعيون.
والبحث  العايل  التعليم  وزير  واأكد 
باملنا�سبة  حجار  الطاهر  العلمي 
باأن هذه الحتادية تعد "لبنة اإ�سافية 
وترقية  النقابي وهيكلته  التنظيم  يف 
اجتماعي  ك�رشيك  تعامله  اأ�ساليب 
قطاع  يف  اقرتاح  وكقوة  ا�سرتاتيجي 
العلمي"وقال  والبحث  العايل  التعليم 
اأن  م�سعى  لأي  ميكن  ''ل  الوزير 
يثمر دون جتند كل مكونات الأ�رشة 
وطلبة  وعمال  اأ�ساتذة  من  اجلامعية 
و�رشاكة  م�سوؤول  حوار  ظل  يف 
القطاع  ا�ستقرار  كنف  يف  اإيجابية 
والتكفل  امل�ستجدات  كل  تناول  يف 
واملطالب  البيداغوجية  بالق�سايا 

املهنية 
والجتماعية التي قد يفرزها التطور 

ال�رشيع للقطاع".
العمل  وزير  اعترب  جهته،  من 
الجتماعي،  وال�سمان  والت�سغيل 
الحتادية  تن�سيب  اأن  زمايل،  مراد 
يعرب  اجلامعيني  لالأ�ساتذة  الوطنية 
الإرادة  من  م�ستوحاة  عن طموحات 
القوية يف موا�سلة النهج الذي ر�سمته 
القيادة احلالية لالإحتاد العام للعمال 
اجلزائريني والذي يتنامى اليوم - كما 
قال- يف �ستى املناحي الجتماعية 
العديد  جراء  والعلمية  والقت�سادية 
بالتحديات  املرتبطة  العوامل  من 
لقطاع  العديدة  واملتغريات  الكبرية 

التعليم العايل والبحث العلمي.
الأ�ساتذة  باأن  زمايل  واأ�ساف 
وثقافية  علمية  "قوة  هم  اجلامعيني 
عاتقها  على  �ستقع  وطالئعية" 
املال  راأ�س  تنمية  اأ�ساف-  -كما 
التنمية  لتحقيق  ال�رشوري  الب�رشي 
الحتياجات  وتوفري  امل�ستدامة 
على  القادرة  الب�رشية  املوارد  من 
التفاعل مع متطلبات الع�رش والتكيف 
مع الظروف واخل�سو�سيات املحلية 
من  الدولية  و  والوطنية  واجلهوية 
جانبه يف مداخلته خالل هذا اللقاء 
اقت�ساديون  متعاملون  ح�رشه  الذي 

العام  لالإحتاد  العام  الأمني  اعترب 
املجيد  عبد  اجلزائريني  للعمال 
"تاريخي"  اليوم  ال�سعيد هذا  �سيدي 
الوطنية  الحتادية  ميالد  اأن  مربزا 
 48 بح�سور  اجلامعيني  لالأ�ساتذة 
وطنية  فيدرالية   32 و  ولئيا  اإحتاد 
امل�ستوى  على  نقابة   30 وحوايل 
التنظيم  يف  "اإ�سافة  هو  الوطني 

النقابي''.
هي  املبادرة  هذه  باأن  واأ�ساف 
الذين  اجلامعيني  لالأ�ساتذة  مرافقة 
وبناء  البالد  لهم دور هام يف تطوير 
باعتبارهم  قوي  وطني  اقت�ساد 
ودعا  قال  كما  النخبة  ميثلون 
اجلهود  ت�سافر  اإىل  ال�سعيد  �سيدي 
اجلزائر  بناء  اأجل  من  والعمل 
امل�ساكل  حلل  احلوار  ثقافة  وتبني 
وحتقيق املطالب املرجوة و تطرق 
للعمال  العام  لالإحتاد  العام  الأمني 
اإىل  كذلك  باملنا�سبة  اجلزائريني 
باأرباب  الحتاد  تربط  التي  العالقة 
اأ�سا�سها العمل على  اأن  العمل مربزا 
على  املحافظة  مع  اجلزائر  تطور 

البعد الجتماعي.
وبعدما اأ�ساد بدور رئي�س اجلمهورية 
اإعادة  يف  بوتفليقة  العزيز  عبد 
عجلة  ودفع  للبالد  والآمان  ال�سلم 
الوطني  القت�ساد  وبعث  التنمية 
ذلك  يف  مبا  التاريخية  وقراراته 
واحرتام  الدميقراطية  تعميق 
العام  الأمني  اأعلن  اجلمهورية 
ال�سعيد  �سيدي  النقابية  للمركزية 
واإدارة  واملتقاعدين  العمال  باأن 
و  اجلزائريني  للعمال  العام  الإحتاد 
منتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات ممثال يف 
اأرباب  ومنظمات  حداد  علي  رئي�سه 
للعمال  العام  الإحتاد  العمل و�رشكاء 
بباتنة  واملجاهدين  اجلزائريني 
العزيز  عبد  املجاهد  اختاروا  قد 
اأبريل  لرئا�سيات  بوتفليقة مر�سحهم 
2019. و قال يف هذا ال�سياق:"�سنعمل 
عبد  مر�سحنا  يحقق  اأن  اأجل  من 
�سمانا  عري�سا  فوزا  بوتفليقة  العزيز 
اأ�سغال  ختام  يف  مت  لال�ستمرارية"و 
املوؤمتر التاأ�سي�سي لالحتادية الوطنية 
الدكتور  تزكية  اجلامعيني  لالأ�ساتذة 
قبل  لها  عاما  اأمينا  عمارنة  م�سعود 
اإبرام اتفاقية بني ذات الحتاد و فرع 
غروب"  "غلوبال  ملجمع  التابع  "كيا" 
�سيارات  لقتناء  ال�سيارات  لرتكيب 

لفائدة الأ�ساتذة اجلامعيني. 

�سكان  ام�س  �سبيحة  ا�ستيق�س 
دوي  وقع  على  امل�سيلة  مدينة 
ذلك  ان  بعدها  ليكت�سف  كبري 
راجع لنهيار منزل وت�رشر ثالثة 
ما  اأخرى جماورة ح�سب  م�ساكن 
اأفادت به م�سالح احلماية املدنية 
الكلي  �سبه  فالنهيار  بالولية 
ال�سيخ  بحي  وقع  الذي  للمنزل 
الطاهر وقد خلف احلادث اإ�سابة 

اربعة ا�سخا�س من عائلة واحدة 
اإثرها  على  نقلوا  حيث  بجروح 
م�سلحة  اإىل  ال�رشعة  جناح  على 
باملوؤ�س�سة  الطبية  ال�ستعجالت 
العمومية ال�ست�سفائية  الزهراوي 
بعا�سمة الولية من جهتها فتحت 
ملعرفة  حتقيقا  الأمن  م�سالح 

اأ�سباب احلادث .
عبدالبا�سط بديار 

العمران و املدينة،  و  ال�سكن  اأعلن وزير 
عبد الوحيد طمار، بتيزي وزو، يف اليوم 
الثاين من زيارة العمل اإىل الولية اأن هذه 
الأخرية �ست�ستفيد من 5000 �سكن جديد 

يف اإطار الربنامج احلكومي ل�سنة 2019.
ب3000  يتعلق  الأمر  اأن  الوزير  اأو�سح  و 
م�سكن   2000 و  اإيجاري  عمومي  �سكن 
اإىل  املحلية  ال�سلطات  داعيا  ريفي، 
بالن�سبة  العقار  اقتناء  اإجراءات  "ت�سهيل 
للمرقني العقاريني من اجل ال�سماح باإجناز 
تلك امل�ساريع يف اقرب الآجال"يف �سياق 

�سخرت  قد  الدولة  اأن  طمار  اأكد  اآخر 
باأ�سغال  للتكفل  ال�رشورية  الأموال 
امل�ساريع  تعاين منها عديد  التي  التهيئة 
اأو هي يف طور النتهاء على  امل�ستكملة 
تخ�سي�س  عن  معلنا  الولية  م�ستوى 
غالف مايل يقدر مبليار دج للولية. اأما 
وزو(  تيزي  كلم �رشق   65( بوزغن  ببلدية 
حجر  و�سع  على  الوزير  ا�رشف  فقد 
الأ�سا�س لإجناز جمموعة م�ساريع لإجناز 
ب�سيغة  وحدة    2300 منها  م�سكن   3500
ب�سيغة   1000 و  )عدل(  بالإيجار  البيع 

ال�سكن العمومي اليجاري و 200 ب�سيغة 
القطب  م�ستوى  على  املدعم  الرتقوي 
ال�سيد  الح  حيث  اإميوغالون  احل�رشي 
طمار على �رشورة "احرتام اآجال ت�سليم 
الإطار  خ�سو�سيات  احرتام  و  امل�ساريع 
كلم   70( اإيفرحونن  بلدية  يف  و  البيئي". 
الوزير  جنوب �رشق تيزي وزو( فقد قام 
باإعطاء اإ�سارة انطالق اجناز م�رشوع 200 
م�سكن ب�سيغة ال�سكن العمومي اليجاري 
اأما  التي �ست�سلم يف �سهر مار�س املقبل 
)بلدية  اأومرمي  ازمور  على م�ستوى قرية 

تريميتني، 20 كلم جنوب غرب تيزي وزو( 
يف  الأوىل  اجلائزة  على  حت�سلت  التي 
الأنظف  للقرية  رابح"  "عي�سات  م�سابقة 
 102 منح  الوزير  قرر  فقد   2018 ل�سنة 
مليون   02 منها  القرية  لتهيئة  دج  مليون 
ختم  و  العامة  النوافري  لتهيئة  خم�س�سة 
بو�سع  الولية  اىل  زيارته  طمار  ال�سيد 
 1500 اجناز  مل�رشوع  الأ�سا�س  حجر 
م�سكن ب�سيغة البيع بالإيجار )عدل( على 
م�ستوى بلدية ذراع امليزان التي تقع على 

بعد 40 كلم جنوب ولية تيزي وزو.

اجلديد  الوايل  اأم�س،  م�ساء  ت�سلم 
راأ�س  على  مهامه   " او�سان  "ابرهيم 
امل�سيلة  لولية  التنفيذي  اجلهاز 
جرت  قد  و   " مقداد  "حاج  خلفا 
الولية  مبقر  التن�سيب  مرا�سيم 

بح�سور الهيئة التنفيذية و املنتخبني 
و  الوطنية  و  املحلية  باملجال�س 
و  الأمنية  و  الع�سكرية  ال�سلطات 
املحلية  ال�سحافة  و  الثورية  الأ�رشة 
الوايل اجلديد "ابراهيم او�سان " ويف 

�رشورة  على  ركز  باملنا�سبة  له  كلمة 
التكاتف والتعاون ل�ستكمال الربنامج 
و  الوطني  الربنامج  اإطار  التنموي يف 
و  الولية  اإعطاء دفع جديد لقت�ساد 
تلبية ان�سغالت املواطنني باعتبارهم 

م�ساريع  كل  وراء  من  الأول  الهدف 
من  العون  يد  مد  اىل  داعيا  التنمية 
بولية  التنموية  الوثبة  ا�ستكمال  اجل 

امل�سيلة .
عبدالبا�سط بديار 

ت�سجيل   2018 العام  خالل  مت 
باملائة   12،38 بن�سبة  انخفا�س 
الذين  الأ�سخا�س  عدد  يف 
لولية  عربوا املراكز احلدودية 

الطارف مقارنة 
�سنة  خالل  امل�سجل  بالعدد 
2017، ح�سب ما علم من املكلفة 
اجلهوية  باملديرية  بالت�سال 
للجمارك اجلزائرية لعنابة و قد 
�سجلت م�سالح اجلمارك خالل 
جمموعه  ما  عبور   2018 العام 

م�سافرا  و371412  ماليني   3
اأم  من  لكل  العبور  مركزي  عرب 
مقابل  بالولية  والعيون  الطبول 
م�سافرا  و566073  ماليني   3
ما  ح�سب   ،2017 العام  خالل 

اأو�سحته اأ�سماء بلخريي.
اأزيد  باأن  املتحدثة  اأو�سحت  و 
م�سافرا  و790175  مليون   2 من 
 2018 العام  خالل  عربوا 
الطبول  لأم  احلدودي  املركز 
للمركز  العابرين  عدد  بلغ  فيما 

 581137 للعيون  احلدودي 
تون�س  واإىل  من  وذلك  م�سافرا 
امل�سافرين  عدد  و�سل  فيما 
احلدودي  للمركز  العابرين 
و938812  مليون   2 الطبول  لأم 
العام  خالل  وذلك  م�سافر 
امل�سوؤولة  ذات  اأ�سارت  و   2017
لأم  احلدودي  املركز  اأن  اإىل 
بالنظر  "الأهم"  يبقى  الطبول 
و�سائل  من  عليه  يتوفر  ما  اإىل 
�سجلت  و  ا�ستقبال   وظروف 

ذات امل�سالح خالل العام 2018 
املركزين  هذين  م�ستوى  على 
�سيارة   671423 من  اأزيد  عبور 
�سياحية من جميع الأنواع قادمة 
مركبة   183692 منها  تون�س  من 
مقابل  الطبول  اأم  مركز  عرب 
خالل  عربت  �سيارة   850583
العبور  مركزي  من   2017 العام 
الرتاب  اإىل  للدخول  للجمارك 
الوطني وذلك بانخفا�س بـ30،30 

باملائة مقارنة بعام 2017 . 
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 تنازع ال�سرعية:

�سيناريوهات فنزويال.. ح�سم �جلي�ش �أم حرب �أهلية؟
 هالة احلفناوي/مركز امل�سقبل 

للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

تنازع ال�سرعية:

مع  الفنزويلية  الأزمة  ت�صاعدت   
اإعالن رئي�س الربملان »خوان جوايدو« 
انتقالية  لفرتة  رئي�ًصا  نف�صه  تن�صيب 
للبالد، والعرتاف به من قبل الوليات 
املتحدة الأمريكية وكندا وبع�س دول 
اأمريكا الالتينية. وازدادت حالة التوتر 
يف البالد، مع و�صع الحتاد الأوروبي 
الفنزويلي  للرئي�س  اأ�صبوع  ملدة  مهلة 
لإعالن  مادورو«  »نيكول�س  املنتخب 
واإل  رئا�صية عاجلة،  انتخابات  اإجراء 
الأخرى لالعرتاف  فاإنها �صتتجه هي 

بـ«جوايدو« رئي�ًصا لفنزويال.

انفراط املجتمع: 

تعود جذور الأزمة الفنزويلية اإىل عام 
2014، حينما �صهدت انهياًرا اقت�صادًيّا 
النفط  اأ�صعار  برتاجع  ارتباًطا  �رسيًعا 
تقريبًا  الوحيد  امل�صدر  ّثل  يمُ الذي 
للدخل القومي يف البالد، حيث ي�صكل 
اإنتاج النفط حوايل 96% من عائدات 
اإنتاجها  تراجع  عن  ف�صاًل  فنزويال، 
من النفط اإىل م�صتوى هو الأقل منذ 
30 عاًما، حيث بلغ 1،4 مليون برميل 
اإنتاج قيا�صي  يف اليوم مقارنة مبعدل 
 3،2 وهو  الأزمة،  قبل  البالد  حققته 
املايل  العجز  وبات  برميل.  ماليني 
الناجت  اإجمايل  من   %20 نحو  يمُ�صكل 
الداخلي، يف حني بلغ الدين اخلارجي 

150 مليار دولر يف اأغ�صط�س 2018.
تراجعت  النفط،  �صعر  تراجع  ومع 
حيث  ال�صترياد؛  على  البالد  قدرة 
الأجنبية،  العملة  بالتبعية  قلت 
للو�صع  احلكومة  اإدارة  �صوء  وت�صبب 
حاد،  ركود  حالة  يف  البالد  دخول  يف 
البع�س »ال�صقوط  اأطلق عليه  وهو ما 
تدهورت  حيث  لالقت�صاد«،  احلر 
ال�صلع  اأ�صعار  وارتفعت  العملة،  قيمة 
الأ�صا�صية ع�رسات الأ�صعاف، وو�صل 
حيث  قيا�صية،  معدلت  اإىل  الت�صخم 

و�صل اإىل مليون يف املائة. 
ومل ت�صتطع حكومة »مادورو« احتواء 
التي  ال�صيا�صات  اإن  بل  الأزمة، 
حيث  �صوًءا،  الأمر  زادت  اتخذتها 
املزيد  بطباعة  احلكومة  قامت 
عملة  واأطلقت  النقدية،  الأوراق  من 
نقدية جديدة، ورفعت �رسيبة القيمة 
امل�صافة من 4% اإىل 16%، كما رفعت 
عن  �صعًفا   34 لالأجور  الأدنى  احلد 
لتقليل  حماولة  يف  ال�صابق  امل�صتوى 

الحتقان ال�صعبي. 
القت�صادي  الو�صع  تدهور  و�صاحب 
يف  متثلت  اجتماعية  ا�صطرابات 
جانب  من  �صواء  احتجاجات،  اندلع 
املواطنني  من  اأو  املعار�صة  حركات 
يف  �صديًدا  ا  نق�صً يعانون  الذين 
تراجع  اإىل  بالإ�صافة  والدواء،  الغذاء 
الأ�صا�صية  ال�صلع  �رساء  على  قدرتهم 
التي اأ�صبحت اأ�صعارها خيالية )و�صل 
 2 اإىل  الأرز  من  الكيلوجرام  �صعر 
بوليفار(،  األف  وخم�صمائة  مليون 
انقطاع  من  معاناتهم  عن  ف�صاًل 
تلك  دفعت  وقد  املتكرر.  الكهرباء 
النزوح  اإىل  ال�صكان  ماليني  الأو�صاع 
اأعداد  تقدر  حيث  فنزويال،  خارج 
ثالثة  بحوايل   2014 منذ  املهاجرين 
ماليني فرد، ول يزال هناك املاليني 
الذين مل ي�صتطيعوا الفرار ممن علقوا 
وعمدت  املزرية.  الأو�صاع  هذه  يف 
الحتجاجات  مواجهة  اإىل  احلكومة 
�صقوط  عليه  ترتب  ما  وهو  بالقوة، 
حوايل 1230 قتياًل حتى منت�صف عام 

.2017

 ت�سعيد »غوايدو«: 

من جديد  الفنزويلية  الأزمة  جتّددت 
بعد تاأدية »مادورو« اليمني الد�صتورية 
عقب  وذلك   ،2019 يناير  بداية  يف 
رئا�صية  فرتة  توليه  عن  الإعالن 
ذلك  وكان  �صنوات،   6 ملدة  جديدة 
اإثر النتخابات الرئا�صية املبكرة التي 
متت يف منت�صف العام املا�صي، والتي 

اأثارت جدًل وا�صًعا.
فعلى الرغم من رف�س قوى املعار�صة 
العرتاف  الدولية  القوى  وبع�س 
النتخابات  مراقبي  اأن  اإل  بنتائجها؛ 
اأي  حدوث  عدم  اأكدوا  الدوليني 
واإن  نتيجتها،  على  توؤثر  جتاوزات 
حوايل  اإىل  امل�صاركة  ن�صبة  تراجعت 
املعار�صة  مقاطعة  ظل  يف   %46
مناف�صني  وغياب  لالنتخابات، 

حقيقيني اأمام »مادورو«.
دول  وبع�س  املعار�صةمُ  اعتربتها  وقد 
الإقليم غري �رسعية، واأعلنت �رساحة 
النتخابات،  بنتائج  اعرتافها  عدم 
انتخابات  بعقد  »مادورو«  وطالبت 
وحفزت   .2018 عام  نهاية  يف  اأخرى 
اجلديدة  الرئا�صية  الفرتة  بداية 
املعار�صة   )2025-2019( لـ«مادورو« 
يف  واخلروج  للتعبئة،  اأخرى  مرة 
احتجاجية،  وم�صريات  مظاهرات 
تن�صيب  مع  ذروتها  اإىل  و�صلت  والتي 
الربملان(  )رئي�س  جوايدو«  »خوان 

نف�َصه رئي�ًصا لفنزويال لفرتة انتقالية.

حزب  موؤ�ص�صي  اأحد  »جوايدو«  ويمُعد 
عام  يف  ن�صاأ  الذي  ال�صعبية  الإرادة 
الوليات  يف  فرتة  وق�صى   ،2009
الدرا�صات  لإنهاء  الأمريكية  املتحدة 
وكان  وا�صنطن،  جورج  بجامعة  العليا 
»�صافيز«.  حلكم  املعار�صني  بني  من 
 2011 عام  يف  »جوايدو«  انتمُخب  وقد 
نائبًا يف اجلمعية الوطنية )الربملان(، 
واأ�صبح يف عام 2016 ممثاًل عن ولية 
فارجا�س التي تمُعترب واحدة من اأفقر 

الوليات يف فنزويال.
ومن اجلدير بالذكر اأن »جوايدو« )35 
عاًما( قد مت انتخابه رئي�ًصا للجمعية 
نف�صه  تن�صيب  اإعالنه  قبل  الوطنية 
 5 وقبل  فقط،  اأ�صابيع  بثالثة  رئي�ًصا 
اأيام فقط من بداية رئا�صة »مادورو« 
اأحزاب  اختارته  حيث  اجلديدة، 
لقيادتها  زعيًما  الفنزويلية  املعار�صة 
بالإجماع،  عليه  التوافق  مت  كمر�صح 
وتوىل املن�صب يف اخلام�س من يناير 
اإعادة  اإىل  انتخابه  اأدى  وقد   ،2019

تعبئة معار�صي الرئي�س »مادورو«.
الدعم  للنظر  الالفت  من  وكان 
»جوايدو«  عليه  ح�صل  الذي  ال�رسيع 
اأعلن  حيث  الأمريكي،  اجلانب  من 
الرئي�س »ترامب« اعرتافه بـ«جوايدو« 
عن  بدياًل  لفنزويال  �رسعًيّا  رئي�ًصا 
بعده  ومن  انتقالية،  لفرتة  »مادورو« 
وعلى  الإقليمية  الدول  وبع�س  كندا 
راأ�صها كولومبيا والربازيل، ف�صاًل عن 
فرن�صا من اجلانب الأوروبي، وهو ما 
ي�صري اإىل وجود ترتيب م�صبق بني هذه 

الأطراف حيال الأزمة.

املعادلة الدولية: 

فتحت الأزمة ال�صيا�صية والقت�صادية 
اأمام تدخل  الباب  احلادة يف فنزويال 
القوى الدولية، وحماولة التاأثري عليها 
يكن  ما  وهو  م�صاحلها،  يخدم  مبا 

تف�صيله على النحو التايل:
الت�صعيد الأمريكي ل�صتعادة النفوذ:

اأمريكا  اإىل  املتحدة  الوليات  تنظر   
اأمريكي  نفوذ  كمنطقة  الالتينية 
عقود  مدار  على  و�صعت  خال�س، 
اتبعت  التي  فنزويال  على  للهيمنة 
املتحدة  للوليات  معادية  �صيا�صات 
»هوجو  ال�صابق  الرئي�س  حكم  حتت 
�صيا�صات  ا  اأي�صً تبنى  الذي  ت�صافيز«، 
كبرية  �صعبية  له  خلقت  ا�صرتاكية 
زاد  ما  وهو  فنزويال،  خارج  امتدت 
املع�صكر  واأن  خا�صة  �صوًءا،  الأمر 
من  املدعوم  املنطقة  ال�صرتاكي يف 
هذه  خالل  التو�صع  يف  اأخذ  رو�صيا 
الفرتة، مع و�صول حكومات ا�صرتاكية 

اإىل احلكم يف بع�س دول القارة. 
جعلت  ال�صابق،  الو�صع  �صوء  ويف 
اأولوياتها  من  املتحدة  الوليات 
لها  موالية  حكومات  تويل  �صمان 
على  وفنزويال  عموًما،  القارة  يف 
التي  الأزمة  ومّثلت  اخل�صو�س.  وجه 
�صعت  جيدة  فر�صة  فنزويال  بها  متر 
لقتنا�صها. ول يتمثل الدور الأمريكي 
الأزمة  يف  »جوايدو«  تاأييد  يف  فقط 
احلالية، فقد �صبقتها حماولت كثرية 
لإ�صقاط نظام »مادورو«، والتي يعتقد 
الأخري اأنها متت بدعم اأمريكي، وقد 
النقالب  حماولة  يف  اأهمها  متثل 
الفا�صلة يف 21 يناير 2019، والتي على 
املتحدة  الوليات  اإىل  هرب  اإثرها 
قبل  اأي  املتورطني،  ال�صباط  بع�س 

الأزمة الأخرية باأيام معدودة.
ب فيها  ومنذ اللحظة الأوىل التي ن�صّ
به  اعرتفت  رئي�ًصا،  نف�صه  »غوايدو« 
دعمته  اإنها  بل  املتحدة،  الوليات 
وزارة  اإعالن  اآخرها  خمتلفة  بطرق 
يناير   30 يف  الأمريكية  اخلارجية 
اأي  على  ال�صيطرة  يف  »جوايدو«  حق 
اأ�صول تابعة حلكومة فنزويال اأو بنكها 
نيويورك  بنك  حوزة  يف  املركزي، 
بنوك  اأي  اأو  الحتادي،  الحتياطي 

اأخرى ت�صمنها الوليات املتحدة.
اإىل ت�صعيد  و�صعت الوليات املتحدة 
فنزويال،  على  القت�صادي  �صغطها 
منذ  جديدة  عقوبات  فر�صت  حيث 
يومني على ال�رسكة الوطنية للنفط يف 
النفط  �رسكة  متتلك  والتي  فنزويال، 
من  تتخذ  التي   )Citgo( »�صيتجو« 
ا لها. وتت�صمن  الوليات املتحدة مقًرّ
مملوكة  اأ�صول  جتميد  العقوبات 
ل�رسكة النفط الفنزويلية يف الوليات 
املتحدة، والتي تقدر قيمتها بنحو 7 
�صيوؤدي  الذي  الأمر  دولر،  مليارات 
عن  تزيد  خ�صائر  ال�رسكة  تكبد  اإىل 
11 مليار دولر خالل عام 2019. ومن 
اأخرى، تلوح الوليات املتحدة  ناحية 
اأن  توؤكد  حيث  الع�صكري،  بالت�صعيد 
ويكن  اأمامها.  متاحة  اخليارات  كل 
اإىل  يهدف  التهديد  هذا  اإن  القول 
امل�صلحة  القوات  قيادة  ال�صغط على 
»مادورو«  عن  للتخلي  الفنزويلية 

والنحياز للتيار الآخر. 
ال�صغط الأوروبي املفتعل: 

حاول  موقًفا  الأوروبي  الحتاد  اتخذ 
عن  مدافًعا  فيه  يبدو  اأن  خالله 
ال�رسعية الد�صتورية، حيث منح مهلة 
»مادورو«  الرئي�س  اأمام  اأيام  ثمانية 
لعقد انتخابات رئا�صية مبكرة، تنتهي 
امتناعه  حال  ويف  فرباير.   3 يوم 
الأوروبي  الحتاد  يعرتف  ف�صوف 

لفنزويال،  رئي�ًصا  »جوايدو«  ب�رسعية 
النتقالية،  املرحلة  خالل  وذلك 

وحلني اإجراء انتخابات جديدة.
الحتاد  التي حددها  املهلة  وت�صببت 
حيث  الأزمة،  ت�صعيد  يف  الأوروبي 
يدعو »جوايدو« املعار�صة واجلماهري 
اإىل القيام مب�صريات مكثفة للتاأثري على 
الوطنية  وال�رسطة  امل�صلحة  القوات 
والنحياز  »مادورو«  عن  للتخلي 
»لل�صعب«. وقد اأعلنت فرن�صا �رساحة 
»جوايدو«،  وتاأييد  لـ«مادورو«  رف�صها 
تدخل  بعد  بريطانيا،  رف�صت  بينما 
اأمريكي، طلب »مادورو« اإعادة �صبائك 
الذهب املمُوَدعة لديها واملمُقّدرة بـ1.2 
ال�صغط  لت�صعيد  وذلك  دولر،  مليار 

على الرئي�س الفنزويلي لال�صتقالة.

الدعم ال�صيني-الرو�صي: 
يف مقابل ال�صغط الأمريكي الأوروبي، 
الرئي�س  بقاء  وال�صني  رو�صيا  تدعم 
الدولتني  كال  واأعلنت  »مادورو«، 
»جوايدو«،  ب�رسعية  العرتاف  عدم 
م�صاعدات  الدولتني  كال  وقدمت 
الأزمة  ملواجهة  »مادورو«  حلكومة 
فنزويال.  بها  متر  التي  القت�صادية 
فقد اأعلنت رو�صيا العام ال�صابق �صخ 6 
مليارات دولر كا�صتثمارات بفنزويال، 
لت�صدير  اتفاقيات  اإبرام  عن  ف�صاًل 
اإن  حيث  لفنزويال،  الرو�صي  القمح 
فنزويال من الدول امل�صتوردة لل�صالح 

الرو�صي.
توقيع  ال�صني عن  اأعلنت  من جانبها، 
مذكرات تفاهم ب�صاأن �صفقات متعلقة 
بالطاقة والتعدين تبلغ قيمتها مليارات 
م�صاعدات  اأر�صلت  كما  الدولرات، 
خالل  من  املا�صي  �صبتمرب  يف  طبية 
النق�س  لتعوي�س  ال�صالم  �صفينة 
اإىل  والذي و�صل  الأدوية،  ال�صديد يف 
فنزويال  ت�صدر  جانبها،  ومن   .%85
يومًيّا  النفط  من  برميل  األف   300
للديون  جزئي  �صداد  يف  ال�صني،  اإىل 
اأنها  كما  دولر.  مليار   20 البالغة 
مليارات   10،5 مببلغ  لرو�صيا  مدينة 
ال�رسكات  من  العديد  بح�صب  دولر، 
ما  وهو  ال�صت�صارية،  القت�صادية 
اأو  »مادورو«  تدعمان  الدولتني  يجعل 
له،  خلًفا  اجلي�س  يطرحه  مر�صح  اأي 

وذلك ل�صمان م�صاحلهما هناك.

العامل احلا�سم:

يمُعد موقف القوات امل�صلحة هو العامل 
احلا�صم يف �صري الأزمة احلالية، وهو 
الكارت الرابح الذي يحاول »مادورو« 
الآخر  الطرف  ويحاول  به  التم�صك 

يزال  ول  الطرق.  ب�صتى  ا�صتمالته 
لـ«مادورو«  داعًما  الفنزويلي  اجلي�س 
اأمريكًيّا،  املفرو�س  املر�صح  ويمُناوئ 
اأن  الفنزويلي  الدفاع  وزير  اأعلن  اإذ 
اجلي�س يرف�س اإعالن رئي�س الربملان 
لفنزويال.  بالوكالة«  »رئي�ًصا  نف�صه 
موؤكًدا اأن اجلي�س يدافع عن الد�صتور.  
»جوايدو«،  يحاول  اآخر،  جانب  وعلى 
للتخلي  اجلي�س  ا�صتمالة  جانبه،  من 
عر�س  خالل  من  »مادورو«  عن 
عن  ف�صاًل  قياداته،  عن  العام  العفو 
مراكز  اأمام  �صلمية  مب�صريات  القيام 
قيادات اجلي�س وال�رسطة، وهو ما مل 
املتوقع  ومن  اجلي�س،  معه  يتجاوب 
تت�صاعد هذه امل�صريات، وحتاول  اأن 
مهلة  انتهاء  قبل  للتدخل  ا�صتمالته 
بع�س  وت�صري  الأوروبي.   الحتاد 
اإىل �صعوبة تخلي اجلي�س  التقديرات 
اإىل  ذلك  ويرجع  »مادورو«.  عن 
ير�صلها  التي  املتناق�صة  الإ�صارات 
حماولته  اأثناء  نف�صه  »جوايدو« 
ا�صتمالة اجلي�س، فبينما يعطي وعوًدا 
ي�صري  اأخرى  مواقف  يف  فاإنه  بالعفو، 
دولية  اإجراءات  باتخاذ  مطالبته  اإىل 
قتل  يف  ت�صببوا  الذين  هوؤلء  ملعاقبة 

ع�رسات الأفراد اأثناء التظاهرات.
موؤ�ص�صات  حتاول  اآخر،  جانب  وعلى 
اتخاذ  لـ«مادورو«  الداعمة  الدولة 
»جوايدو«  لتحركات  م�صادة  خطوات 
رئي�س  اأعلن  فقد  القانونية،  غري 
اأن  مورينو«،  »مايكل  العليا  املحكمة 
الفنزويلية  الوطنية  اجلمعية  رئي�س 
»ممنوع من مغادرة البالد حتى انتهاء 
التحقيق«، ف�صاًل عن جتميد املحكمة 
وتاأتي  امل�رسفية.  ح�صاباته  ا  اأي�صً
اأعلنت الوليات  اأن  هذه اخلطوة بعد 
املتحدة، يف وقت �صابق، اأنها �صلمت 
ح�صاباتها  على  ال�صيطرة  »جوايدو« 
الرئي�س  ملنع  فنزويال  يف  امل�رسفية 
ال�صتيالء  من  مادورو«  »نيكول�س 

عليها يف حال خروجه من ال�صلطة.
تطور  احتمالت  تدور  ختاماً  
هي:  �صيناريوهات،  اأربعة  بني  الأزمة 
املعار�صة،  ل�صالح  اجلي�س  انحياز 
يقوم  اأن  اأو  الأبعد.  ال�صيناريو  وهو 
وتنحية  الأمور  زمام  على  بال�صيطرة 
وا�صًحا  لي�س  البديل  ولكن  الطرفني، 
حماولت  جناح  اأو  احلالة.  هذه  يف 
املك�صيك  حتاول  التي  التفاو�س 
احلالية،  الأزمة  يف  فيها  التو�صط 
والو�صول لت�صوية بني الطرفني. بينما 
يبقى الحتمال الرابع، وهو الأ�صعف، 
هو  ما  على  احلايل  الو�صع  بقاء  يف 
الت�صبث  يف  »مادورو«  وجناح  عليه، 

بال�صلطة.
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اإعالم الأ�سرى 

اأما اآخر ما تفتقت عنه العن�رصية 
ال�ضهيونية فقرار يق�ضي بحرمان 
�ضريين  املحررة  الأ�ضرية 
العي�ضاوي من بلدة العي�ضوية �رصق 
القد�س املحتلة من مزاولة مهنتها 
�ضابقة  يف  احلياة  مدى  املحاماة 
يف  املقد�ضيني  ت�ضتهدف  خطرية 
اأكرث الأمور خ�ضو�ضية ويف �ضعيهم 

لرزقهم.

عن�سرية بامتياز

ت�ضمى  ما  عن  �ضدر  الذي  القرار 
بعد  جاء  ال�ضتئناف  مبحكمة 
خمابرات  قبل  من  تهديدات 
الحتالل للعي�ضاوي اأثناء اعتقالها 
للمرة الأوىل مبنعها من ال�ضتمرار 
مرتني  اعتقلت  حيث  مهنتها،  يف 
2010 ملدة عام  عام  الأوىل  كانت 
ثالثة  ملدة   2014 عام  والثانية 
اأعوام وع�رصة اأ�ضهر، ويف املرتني 
الأ�رصى  عن  بالدفاع  اأدينت 

الفل�ضطينيني.
وتقول املحررة العي�ضاوي لـ مكتب 
ال�ضادر  القرار  اإن  الأ�رصى  اإعالم 
يزيدها  لن  الحتالل  حمكمة  عن 
اإكمال  على  واإ�رصارا  قوة  اإل 
تقدمها  التي  الإن�ضانية  ر�ضالتها 
ب�ضكل  الفل�ضطينيني  الأ�رصى  عن 
اأنها  يعني  القرار  اأن  معتربة  عام، 
ت�ضري يف الطريق ال�ضحيح واأن ما 
تتعر�س له دليل على اأن الحتالل 
اأ�ضوات مدافعة عن  اأي  يتاأثر من 

حقوقهم.
ا�ضتهدافها  باأن  العي�ضاوي  وترى 
ا�ضتهداف  هو  القرار  هذا  مبثل 
للعائلة ب�ضكل كامل والتي تتعر�س 
حلرب  طويلة  �ضنوات  منذ 
عن�رصية، حيث كان جدها مقاتال 
عام  نكبة  خالل  املقاومني  مع 

ا�ضت�ضهد  وعمها  وا�ضت�ضهد   1948
مبينة  اأ�رصى،  واأ�ضقاوؤها  كذلك 
يحا�رص  اأن  يحاول  الحتالل  باأن 
التي  العقوبات  عائلتها مبزيد من 
من  وكان  بحقها  يوما  تتوقف  مل 
�ضمنها اإخطار بهدم منزل العائلة، 
ملفات  اإدانتها عرب عدة  اأراد  كما 
اأبرزها وقوفها اإىل جانب �ضقيقها 
خالل  العي�ضاوي  �ضامر  الأ�ضري 
خا�ضها  التي  الإ�رصاب  معركة 
ذلك  على  دليال  ميلك  مل  ولكن 
فاتهمها بزيارة الأ�رصى والتوا�ضل 

معهم.
العن�رصي  القرار  وت�ضيف:" 
الأخري ل يوؤثر بنا لأن هذا احتالل 
الفل�ضطينيني  معروف بحربه على 
ال�ضبان  يعدم  فهو  جانب  كل  من 
ويهدم،  ويعتقل  الفتيات  ويقتل 
لأحزابه  ي�ضمح  الحتالل  اأن  كما 
قرارات  يف  بالتحكم  العن�رصية 
التي  الإ�رصائيلية  املحامني  نقابة 
توافق على ما ي�ضدره من قوانني 
عن�رصية، ولكنني اأ�ضعر بخيبة اأمل 
من بع�س املوؤ�ض�ضات الفل�ضطينية 
بوظيفة  لها  التقدم  حاولت  التي 
ل  اأنهم  بحجة  رف�ضت  ولكنها 
الحتالل يف  مع  الت�ضادم  يريدون 
اأي م�ضاكل، واأنا منذ ت�ضع �ضنوات 
لدي  يوجد  ول  العمل  عن  عاطلة 

م�ضدر رزق".
القرارات  هذه  �ضبب  وحول 
العي�ضاوي  تقول  بحقها  العن�رصية 
اإطار  خارج  يكن  مل  عملها  اإن 
يريد  ل  الحتالل  ولكن  القانون 
مع  يتوا�ضل  اأن  �ضخ�س  لأي 
املوؤ�ض�ضات الدولية لإظهار معاناة 
خالل  كانت  اأنها  حيث  الأ�رصى، 
مع  تتوا�ضل  كمحامية  عملها 
�ضورة  لف�ضح  خمتلفة  موؤ�ض�ضات 
على  يحر�س  الذي  الحتالل 
تلميع �ضورته اأمام العامل اأنه كيان 
هو  احلقيقة  يف  بينما  دميقراطي 

كيان عن�رصي بامتياز.
وت�ضري املحامية اإىل اأنها �ضتحاول 
فيما  قانونية  خمارج  عن  البحث 
والتوا�ضل  القرار  بهذا  يتعلق 
حقوق  موؤ�ض�ضات  مع  حتديدا 
الق�ضية من  تبني  يتم  الإن�ضان كي 

اجلانب الإن�ضاين.

قرار �سيا�سي

اإعالم  مكتب  مدير  قال  وبدوره 
 ": الفاخوري  اأ.ناهد  الأ�رصى 
حماكم  تقوم  خطرية  �ضابقة  يف 
غري  قرار  باإ�ضدار  الحتالل 
من  وُمزكى  مهني  وغري  م�ضبوق 
نقابة املحامني ودون اأي اعرتا�س 

اإىل  املهنية  احلياة  باإنهاء  منها 
حقوق  عن  يدافعون  ملن  الأبد 
يف  كبري  دور  لهم  وكان  اأ�رصانا 
وانتهاكاته  الحتالل  ف�ضح جرائم 

للقانون والأعراف الدولية " .
فاإن  القانونية  النظر  وجهة  ومن 
املحامي ل ميكن ف�ضله عن مهنته 
ينهي  فظيعا  ارتكب جرما  اإذا  اإل 
عمله مدى احلياة، ولكن يف حالة 
املحررة �ضريين فيتفق املراقبون 
اأن القرار �ضيا�ضي بامتياز ويهدف 
الأ�رصى  ق�ضية  حما�رصة  اإىل 

ب�ضكل عام.
والنا�ضط  املحامي  ويقول 
لـ مكتب  الأطر�س  احلقوقي فريد 
ياأتي  مت  ما  اإن  الأ�رصى  اإعالم 
ميار�ضها  تع�ضفية  اإجراءات  �ضمن 
الحتالل على الفل�ضطينيني ب�ضكل 
خا�س  ب�ضكل  واملقد�ضيني  عام 
امل�ضتمرة  مقاومتهم  ظل  يف 
اأن  مو�ضحا  التهويد،  مل�ضاريع 
الأوىل  بالدرجة  عن�رصي  القرار 
يدافع  من  كل  اإرادة  ك�رص  يحاول 

عن الأ�رصى.
ويرى الأطر�س باأنه من الوا�ضح اأن 
الواجب  لذلك من  �ضيا�ضي  القرار 
وجه  على  املحامون  يقوم  اأن 
الهيئات  مع  بالتوا�ضل  اخل�ضو�س 
جرمية  لف�ضح  املخت�ضة  الدولية 
باإعادة  واملطالبة  هذه  الحتالل 
العي�ضاوي لتزاول مهنتها باأريحية، 
اإ�ضافة اإىل توثيق وف�ضح اإجراءات 

الحتالل امل�ضتمرة.
اأقدم  النهج  لهذا  وا�ضتمرارا 
من  عدد  معاقبة  على  الحتالل 
بعد  الفل�ضطينيني  املحامني 
اأ�رصى  بحق  جرميته  ف�ضحهم 
�ضجن "عوفر" موؤخرا، كما يعتقل 
يف �ضجونه عددا من املحامني يف 
يحاول  من  لكل  وا�ضح  ا�ضتهداف 
الب�ضع  احلقيقي  الوجه  اإظهار 

لكيانه.

ل تتوقف القرارات العن�سرية بحق الفل�سطينيني يف القد�س املحتلة بل تزداد 
خطورتها يوما بعد يوم وت�ستهدفهم يف منازلهم وحمالتهم ولقمة عي�سهم، ولكن 
الأمّر من ذلك اأنها ت�سدر يف و�سح النهار واأمام مراأى العامل كله دون وجود رادع 

حقيقي اأو موقف ُتبنى عليه خطوات.

 منع املحررة العي�ساوي من املحاماة ..
 حجر جديد يف عر�ش العن�سرية !

حمكمة الحتالل تثّبت العتقال الإداري بحّق اأ�سرى
الحتالل  حمكمة  �ضادقت 
الع�ضكرية يف "عوفر" على اأوامر 
عن  ادرة  ال�ضّ الإداري  العتقال 
الع�ضكري  بـ"القائد  ي�ضّمى  ما 
للمنطقة" بحّق عدد من الأ�رصى 

واأو�ضح نادي الأ�ضري الفل�ضطيني، 
اليوم الأربعاء، اأن املحكمة ثّبتت 
الأوامر ال�ضادرة ملدة �ضّتة اأ�ضهر 
حممود  حممد  الأ�رصى:  بحّق 
حوامدة، حممد خليل عمر، ثائر 

ر�ضا مري، معتز حممود اأبو زنيد 
اأربعة  وملّدة  زيد  جمال  وعمرو 
اأ�ضهر بحّق الأ�رصى: اأ�ضيل وليد 
برغوثي،  منري  معت�ضم  برغوثي، 
وليد  اإ�ضالم  جادو،  هاين  يحيى 

اأبو  عدنان  ريا�س  �ضحاتيت، 
عي�ضة وهيثم مدحت حميدان.

اأ�ضهر  ثالثة  ملّدة  ثّبتت  فيما 
الأ�ضري:  بحّق  ادر  ال�ضّ الأمر 

اإيهاب منري برغوثي.

ا بعد 12  نا�سر جوابرة حًرّ
عاما يف الأ�سر

15 اأ�سريا بظروف �سحية 
خطرة مب�سفى الرملة

اأ�ضريها  نابل�س  مدينة  ا�ضتقبلت 
املحرر نا�رص فتحي اإبراهيم جوابرة 
التاأثري  بدا  حني  يف  عاما(،   39(
ال�ضديد على م�ضاعر والديه امل�ضّنني، 
خالل  واأ�ضريين  �ضهيًدا  قّدما  اللذين 
جوابرة  واأفرج عن  الأق�ضى  انتفا�ضة 
اأم�س،  الحتاليل،  النقب  �ضجن  من 
الأ�رص،  يف  عاما   12 اأم�ضى  بعدما 
يف  الظاهرية  معرب  على  وا�ضتقبل 
ال�ضهداء و�ضط  ثم على دوار  اخلليل، 
نابل�س، بالإ�ضافة ل�ضتقبال اآخر اأمام 

منزل اأ�رصته يف رفيديا.
احت�ضان  تاأثرا  امل�ضاهد  اأكرث  وكانت 
ووالده،  اإبراهيم"  "اأم  احلاجة  والدته 
حلظة و�ضوله اأمام البيت، اإذ انهمرت 

دموع كل املوجودين.
من  "جوابرة"  عائلة  اأن  ويذكر 

التي  املنا�ضلة  النابل�ضية  العائالت 
حيث  الت�ضحيات؛  من  الكثري  قدمت 
اغتالت قوات الحتالل ابنهم ال�ضهيد 
يف  الكتائب"،  "�ضقر  جوابرة  اأ�ضامة 
البلدة  اأحياء  يف  الثانية  النتفا�ضة 
القدمية كما ل يزال �ضقيقهم الأ�ضري 
عاما   22 املحكوم  جوابرة  �ضائد 
حيث  الحتالل،  �ضجون  يف  ير�ضف 
تبقت 5 �ضنوات حتى يتنف�س احلرية.

القد�س  مهجة  موؤ�ض�ضة  وبح�ضب 
لل�ضهداء والأ�ضـرى؛ فقد اعتقلت قوات 
الحتالل جوابرة يف )31.01.2007(م؛ 
بحقه  حكما  �ضامل  حمكمة  واأ�ضدرت 
"النتماء  بتهمة  عاما   12 بال�ضجن 
والع�ضوية يف حركة اجلهاد الإ�ضالمي 
يف فل�ضطني، والقيام باأعمال مقاومة 

�ضد قوات الحتالل".

�ضوؤون  هيئة  حمامي  اأفاد 
كرمي  واملحررين،  الأ�رصى 
احلالة  باأن  الثالثاء،  اليوم  عجوة 
دياك  ابو  لالأ�ضري  ال�ضحية 
تتفاقم با�ضتمرار وت�ضهد تراجعا 
واأنه  الوقت،  مرور  مع  متوا�ضال 
امل�ضكنات  من  اأنواع   8 يتناول 
واآلمه  اأوجاعه  لتخفيف  يوميا 
زيارته ملا  واأو�ضح عجوة، خالل 
تعرف مب�ضت�ضفى الرملة اأم�س، اأن 
الأ�ضري ابو دياك يعاين من التعب 
ويعاين  الدائم،  ال�ضديد والرهاق 
وعدم  التنف�س  يف  �ضعوبة  من 
ي�ضتطيع  ول  امل�ضي  على  القدرة 
اآلم  ب�ضبب  ل�ضاعات طويلة  النوم 

الورم يف املعدة والأمعاء.
الأو�ضاع  ان  الهيئة،  وقالت 
املر�ضى  لالأ�رصى  ال�ضحية 
ت�ضمى  فيما  القابعني  واجلرحى 
تزداد  الرملة"  �ضجن  "عيادة 
املتابعة  غياب  ظل  يف  �ضوءا، 
ال�ضحية احلثيثة ملر�ضى ت�ضّنف 
الأ�ضعب  باأنها  ال�ضحية  حالتهم 
بني الأ�رصى يف �ضجون الحتالل 

ال�رصائيلي.
اأ�ضريا   15 اأن  اىل  الهيئة،  ولفتت 
يف  حاليا  يقبعون  مري�ضا 
من  ويعانون  الرملة"  "م�ضت�ضفى 
كل  ومقلقة، وهم  اأو�ضاع خطرية 

من:
الأ�ضري �ضامي ابو دياك، �رصطان 

بالأمعاء.
من  يعاين  رداد،  معت�ضم  الأ�ضري 
بعمل  وق�ضور  بالمعاء  �رصطان 
القلب، والربو، وم�ضاكل بالعظام، 
بالكتف  واأوجاع  باجللد،  وتاآكل 

واملفا�ضل، وم�ضاكل بالروؤية.

الأ�ضري ناه�س القرع، يعاين من 
ومبتور  عديدة  �ضحية  م�ضاكل 

القدمني.
من  يعاين  �ضالح،  �ضالح  الأ�ضري 
�ضلل ن�ضفي ويحمل بيديه اكيا�ضا 

للبول والرباز.
يعاين  الهدى،  ابو  ا�رصف  الأ�ضري 
كر�ضي  على  ويتنقل  ال�ضلل،  من 

متحرك.
الأ�ضري خالد ال�ضاوي�س، يعاين من 
اأمرا�س  عدة  ومن  ن�ضفي  �ضلل 

�ضعبة ومزمنة.
يتنقل  موقدة،  من�ضور  الأ�ضري 
ب�ضبب  متحرك  كر�ضي  على 
بيديه  ويحمل  بال�ضلل،  ا�ضابته 

اكيا�ضا للبول والرباز.
الأ�ضري م�ضطفى �رصاغمة، يعاين 
مر�س  ومن  بالكلى  م�ضاكل  من 

ال�ضكري.
يعاين  كرجة،  الدين  عز  الأ�ضري 
والقدم  بالكتف  ا�ضابة  من 
لجراء  وبحاجة  واحلو�س 

عمليات جراحية.
الأ�ضري احمد دعي�ضات، يعاين من 
ا�ضابته بعدة طلقات نارية بفخده 

الأمين.
الأ�ضري وليد �رصف، لديه م�ضاكل 
التهابات  من  ويعاين  بالكبد 
فتحة  على  القريبة  بالمعاء 

ال�رصج.
يعاين  حويلة،  ابو  حممد  الأ�ضري 

من ا�ضابة بالقدم الي�رصى.
مي�ضي  حريبات،  اياد  الأ�ضري 
على  امل�ضاعدة  جهاز  بوا�ضطة 

امل�ضي.
الأ�ضري حممد ابو خ�رص، بحاجة 

لعملية زراعة كلية.
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ردود الأفعال يف الكيان

احلكومة  رئي�س  ديوان  عقب  بدوره 
على  نتنياهو،  بنيامني  االحتالل، 
من  طلب  "رومت  بالقول  اال�ستقالة 
اإعفاءه من من�سبه بعد ثالث  نتنياهو 
والقيام  للمن�سب  تقلده  من  �سنوات 
ح�سا�سية  ب�سبب  واأو�سى  مبهامه، 
وما  االإن�سانية  الناحية  من  املن�سب 
ا�ستبدال  مهنية  جهود  من  يتطلب 
هذا  تتوىل  التي  ال�سخ�سيات 
القناة  حملل  عقب  املن�سب"فيما 
"رومت  بقوله:  بوكر  اأملوغ  العا�رشة 
�سعر اأن احلكومة متاطل وت�سوف ومل 
حول  حقيقي  حوار  باإجراء  له  ت�سمح 
هذا امللف" موؤكدا اأن حديث ليربمان 
عقد  موافقته  عدم  عن  عام  قبل 
�سفقة تبادل مع املقاومة هو ال�سبب 

الرئي�سي ال�ستقالة رومت".
اأرون  االأ�سري  اجلندي  والدة  و�سكرت 
بذله  ما  على  رومت  ليئور  �ساوؤول 
بالرغم من اأن جهوده مل تثمر ونطالب 
احلكومة باالإ�رشاع بتعيني ممثاًل اآخراً 

واإن تاأخرت يف التعيني ف�سيَثْبُت لنا اأن 
ق�سية االأ�رشى لي�س على �سلم اأولوياتها 
فيما قال �سمحا غولدن والد ال�سابط 
االأ�سري هدار "رومت تلقى ر�سا�سة يف 
الظهر من قبل نتنياهو ومل يدعمه يف 

اإن�ساج امللف".
قرر  نتنياهو  اأن  ال�سحيفة  وذكرت 
اإليعيزر  الع�سكري  م�ست�ساره  تعيني 
ملف  الإدارة  لرومت،  خلفا  طوليدانو 

التفاو�س مع املقاومة.

اأ�سباب ال�ستقالة

غياب القرار ال�سيا�سي
ويف هذا ال�سياق قال "حممود مرداوي" 
اأهم  اإن  ال�سهيوين،  ال�ساأن  يف  املحلل 
اأ�سباب ا�ستقالة رومت هو غياب القرار 
الإعادة  نتنياهو  حكومة  من  ال�سيا�سي 
ا�سرتاط  ب�سبب  و�سيلة،  باأي  اجلنود 
يف  فل�سطينيني  �رشاح  اإطالق  عدم 
معايري"جلنة  وفق  اإال  تبادل  �سفقة 
�سمغار" والتي تقت�سي )جندي مقابل 
جثث  مقابل  اأحياء  تبادل  وال  اأ�سري، 

ليربمان  متاهي  اىل  ا�سافة  اأموات(، 
يف  الليكود  من  �سياديني  ووزراء 

الكابينيت مع هذا املوقف.
اأ�سباب عدم  اأنه من  واأ�ساف مرداوي 
رغبة  عدم  هو  �سيا�سي  قرار  وجود 
الذي  ال�سهيوين  اليميني  اجلمهور 
للحكومة  االنتخابي  الغطاء  ي�سكل 
التبادل  مو�سوع  يف  تنازل  اأي  باإبداء 
وانكفاء  "�ساليط"،  �سفقة  غرار  على 
االأ�رشى  ق�سايا  تبني  عن  االإعالم 
وحتريك  تاأجيج  يف  واملفقودين 
كما  احلكومة  على  لل�سغط  اجلمهور 

حدث مع "�ساليط".

�سعف التفاعل ال�سعبي 
مع الق�سية

ال�سهيوين  ال�ساأن  يف  املخت�س  وتابع 
حترك  بطء  اأي�سا  االأ�سباب  من  اأنه 
حملة  اإدارة  يف  االأ�رشى  اجلنود  اأهل 
من  احلكومة  على  لل�سغط  �سعبية 
اجلمهور  وا�ستعطاف  ا�ستمالة  خالل 

وتزويد االإعالم مبادة الإثارة امللف.

غياب املناورة

اأ�سباب  من  اأن  مرداوي  اأو�سح  كما 
املناورة  هام�س  غياب  اال�ستقالة 
القرار  غياب  رومت يف ظل  ليئور  لدى 
ُقّيد  حيث  اجلنود  باإعادة  ال�سيا�سي 
بحث  اأو  مبادرة  اأي  من  ومنعه  رومت 
تفتح  مبادرات  وتقدمي  قنوات  عن 

اآفاق وتخترب بدائل اأخرى.

اقرار الكابينت اعتقال 
اأ�سرى �سفقة "�ساليط"

وزير  "ا�ستغراب  املحلل  واأ�ساف 
قرار  اأن  كيف  يعلون  االأ�سبق  اجلي�س 
تكتيكي رف�سته االأجهزة االأمنية واأقره 
بينت"  "نفتايل  لـ  جماملًة  الكابينت 
االأحرار  وفاء  �سفقة  اأ�رشى  باعتقال 
يف ال�سفة الغربية يتحول ال�سرتاتيجية 
مفاو�سات  باجتاه  اخرتاق  اأي  متنع 

جدية الإعادة االأ�رشى واملفقودين".

وبنّي مرداوي اأن ليئور تّذمر من غياب 
يف  ائتالفية  الأ�سباب  حقيقية  نية 
امللف  حتريك  دون  حالت  احلكومة 
من  �رشاح  اإطالق  عدم  خالل  من 
االأحرار  وفاء  ب�سفقة  اعتقالهم  مت 
دواعي  وبدون  لالتفاق،  خمالفًة 

واأ�سباب حقيقية.
واأكد مرداوي اأن غياب �سورة للجنود 
قبل  من  م�سريهم  توؤكد  معلومة  اأو 
االإعالم  جعلت  الفل�سطينية  املقاومة 

ال�سهيوين الذي ميلك االإرادة والرغبة 
منكفئاً  جعلته  نتنياهو  على  لل�سغط 
متحم�ساً  كان  كما  بامللف  اآبه  غري 
ق�سية  ترويج  يف  فاعاًل  دوراً  ولعب 
�سلم  راأ�س  على  وجعلها  "�ساليط" 

اأولويات اجلمهور ال�سهيوين.
تتغري  مل  حال  يف  اأنه  مرداوي  ويرى 
ليئور  دفعت  التي  العوامل  هذه 
لال�ستقالة �سيواجه اأي م�سوؤول جديد 
لهذا امللف نف�س امل�سري باال�ستقالة.

ك�سفت �سحيفة "هاآرت�س" العربية عن تقدمي  من�سق ملف تبادل الأ�سرى يف حكومة الحتالل، وامل�سوؤول عن املفاو�سات مع املقاومة الفل�سطينية ا�ستقالته من من�سبه، بعد و�سول املفاو�سات بني 
الحتالل واملقاومة اإىل طريق م�سدود وقالت ال�سحيفة ، "اإن ليئور رومت قّرر ال�ستقالة من من�سبه، بعد اأن تو�سل اإىل قناعة مفادها باأن املفاو�سات بني الكيان واملقاومة لإمتام �سفقة تبادل 

تعرثت وو�سلت لطريق م�سدود، واأن م�ساحة املناورة باملفاو�سات التي يحددها امل�ستوى ال�سيا�سي يف الكيان له ل متكنه من التقدم".

ملاذا ا�ستقال م�سوؤول املفاو�سات حول اجلنود االأ�سرى يف حكومة االحتالل ؟!

من ع�سوية جلنة اجلنود االأ�سرى اإىل قيادة فرقة غزة
عام  غزة  قطاع  على  احلرب  بعد 
2014 كلف رئي�س الوزراء ال�سهيوين 
اليغازر  ال�سابط  نتنياهو  بنيامني 
متابعة  جلنة  بع�سوية   توليدانو 
املفقودين  االأ�رشى  اجلنود  ق�سية 
يف قطاع غزة، وذلك على اإثر الثقة 
عني  بعدما  بها  حظي  التي  العالية 
الوزراء  لرئي�س  ع�سكرياً  �سكرتريا 
موؤخراً  عني  الذي  توليدانو  اليعازر 
اأكرث  من  يعترب  غزة  لفرقة  قائداً 
ال�سهيوين  اجلي�س  يف  ال�سباط 
للجي�س  الع�سكرية  باالأو�ساع  خربًة 
قرب  عمله  بحكم  غزة  قطاع  يف 

وقد  وال�سيا�سية  الع�سكرية  القيادة 
بعائالت   2016 العام  خالل  التقى 
اجلنديني  عائلي  وخا�سة  اجلنود 
الذين  ارون  و�ساوؤول  غولدن  هدار 
يف  الفل�سطينية  املقاومة  اأ�رشتهم 
 2014 عام  غزة خالل حرب  قطاع 

التي ا�ستمرت 51 يوماً.
توليدانو"  "العيزر  احتياط  العميد 
ن�سطاء  من  وهو   ،1973 مواليد  من 
"اأبناء  الدينية  ال�سهيونية  احلركة 
 1991 عام  للجي�س  جتند  عكيفا" 
وخدم يف �سالح املظليني يف الكتيبة 

101 مظليني.

"كريات  منطقة  يف  �سنة  ولد 
�رشق  �سمال  الواقعة  موت�سكن" 
 ،1973 �سـنة  املحتلة  حيفا  مدينة 
جي�س  يف  عميد  برتبة  هو  و 

االحتالل.
املظليني  لواء  يف   101 الكتيبة  قاد 
مكافحة  يف  بارز  دور  له  وكان 
خالل  الفل�سطينية  املقاومة 
ويف  الثانية  الفل�سطينية  االنتفا�سة 
العام 2005 اأ�سبح نائب قائد الكتيبة 

و�سنه 2006 اأ�سبح قائد الكتيبة.
لبنان  حرب  يف  ماجالن  وحدة  قاد 
عملية  يف  ذلك  يف  مبا   ،2006 عام 

لبنان  داخل  الع�سكرية  بنني"  "بيت�س 
 150 تدمري  التي متكنت خاللها من 
هدف حلزب اهلل يف جنوب لبنان مبا 
يف ذلك 40 قاذفة �سواريخ مل ت�ستطع 
اإليها  الو�سول  ال�سهيونية  الطائرات 
�سنه  األوية  قيادة  دورة  على  ح�سل 
لرتبة  ترفع  ال�سنة  نف�س  ويف   2011
 226 الكتيبة  قائد  واأ�سبح  عميد 

وبعدها قائد لواء املظليني.
ال�سامد  اجلرف  حرب  يف  �سارك 
اأنه  العدو  ويزعم  غزة  قطاع  على 
 47 عن  الك�سف  ولواءه  هو  ا�ستطاع 

فتحة نفق بغزة خالل احلرب.

 2015 �سنه  الع�سكرية  خدمته  اأنهى 
املعهد  يف  احتياط  كعميد  وعمل 

االإقليمي ملحاربة االإرهاب.
يف العام 2016 تقرر تعينه ك�سكرتري 

ع�سكري لرئي�س الوزراء.
تعيينه  تقرر   2017 العام  من  جويلية 

كقائد لفرقة غزة.
عمل �سابقا كم�سوؤول وحدة التدريب 

للوحدة اخلا�سة "�سريت متكال".
وقائد  "ماجالن"  لوحدة  وقائد 
لواء  وقائد  الغربية،  ال�سفة  فرقة 

املظليني.

مواقفه :

للواء  قائد  تن�سيبه  حفل  خالل  قال 
للمظليني  الوجود  "حق   : املظليني 
يف  العملية  قدراتهم  يف  يكمن 
كل  اإىل  املطلوبة  بال�رشعة  الو�سول 
ال�سهيوين  اجلي�س  منا  يطلب  مكان 
ال�سعب  نحمي  اأن  علينا  حمايته، 
اأر�سه، نحن  ال�سهيوين املتواجد يف 
نعمل ذلك مع القيادة االآمنة لقيادتنا، 
ومع مقاتلينا ال�سجعان، ومع رجاالت 
واالإدارية  القتالية  وامل�ساندة  الدعم 

التي تدفعنا اإىل االأمام. 

االأ�سري عا�سم الربغوثي تعر�ض لل�سرب 
خالل االعتقال بعد اإ�سابته بالر�سا�ض

 الت�سعيد �سد االأ�سرى .. االأ�سباب 
وخيارات الت�سّدي

تعر�س  اإنه  عاًما(،   33( الربغوثي  عا�سم  االأ�سري  قال 
لل�رشب املربح على يد قوات خا�سة من جي�س االحتالل 
الذي ت�سبب بفقدان وعيه،  االأمر  خالل عملية اعتقاله، 
اإ�سابة بالر�سا�س يف اإحدى �ساقيه  اأنه يعاين من  موؤكًدا 
قبل عملية اعتقاله جاء حديث االأ�سري الربغوثي بعد اأن 
زيارته  من  احل�سيم  ماأمون  االأ�سري  نادي  حمامي  متكن 
جانفي  من  الثامن  تاريخ  يف  اعتقاله  منذ  مرة  الأول 
"امل�سكوبية".  معتقل  حتقيق  مركز  يف  وذلك  اجلاري، 
مكثف  لتحقيٍق  يتعر�س  اأنه  الربغوثي  االأ�سري  واأو�سح 
حيث  يوًما؛   14 ملدة  متوا�سل  ب�سكل  ا�ستمر  وقا�ٍس، 
جتاوزت �ساعات التحقيق الأكرث من 20 �ساعة يف اليوم، 

تنكيلية  اأ�ساليب  النوم، وممار�سة  رافق ذلك حرمانه من 
يزال  ما  التحقيق  اأن  اإىل  الربغوثي  االأ�سري  ولفت  بحقه 
التحقيق  �ساعات  ت�سل  حيث  اأقل؛  بوترية  معه  ا  م�ستمًرّ
احل�سيم،  للمحامي  ووفًقا  متوا�سل.  ب�سكل  �ساعة   12 لـ 
فقد جرى متديد اعتقال االأ�سري الربغوثي اليوم ثمانية 
اأيام لفح�س اإمكانية اإنهاء التحقيق يُ�سار اإىل اأن �سلطات 
بحق  املحامي  لقاء  من  منع  اأمر  اأ�سدرت  االحتالل 
وانتهى  اعتقاله  على  االأول  اليوم  منذ  الربغوثي  االأ�سري 
عا�سف  و�سقيقه  الربغوثي  عمر  والده  اأن  علماً  اليوم، 
ُحِوّال اإىل االعتقال االإداري، فيما ال يزال �سقيقه حممد 

موقوفاً.

منذ اأيام متار�س م�سلحة ال�سجون ال�سهيونية القمع �سد 
اأعلنت م�سادر  ال�سجون واملعتقالت، فيما  االأ�رشى يف 
من نادي االأ�سري اأن عدد االإ�سابات ارتفع اإىل اأكرث من 
للر�سا�س  ال�سجون  ا�ستخدام م�سلحة  اأ�سري جراء   100

املطاطي والغازات خالل القمع.
اإدارة  من  املتعمد  القمع  اأن  للمجد  مراقبون  واأ�سار 
عّدة،  �سياقات  ياأتي يف  االأ�رشى  ال�سجون �سد  م�سلحة 
اأمام  قوته  اإثبات  نتنياهو  بنيامني  حماولة  اأبرزها  لكن 
عن  اأما  القمع  هذا  خالل  من  ال�سهيوين  اجلمهور 
االأ�سباب االأخرى، فاإن م�سلحة ال�سجون تعمد اإىل فر�س 
تنقالت بني االأق�سام وال�سجون، يف حماولة للتاأثري على 

حالة االأ�رشى ومنعهم من عقد االجتماعات اأو التدار�س 
الروح املعنوية لهم  التاأثري على  اأو  يف ق�سايا تخ�سهم، 

ولذويهم.
اأجهزة  وجود  من  تخ�سى  ال�سجون  م�سلحة  فاإن  كذلك 
فتقوم  واخلارج،  االأ�رشى  بني  االت�سال  لت�سهيل  مهربة 
التاأكد من خلو االأق�سام والغرف  بحملة تفتي�س بغر�س 
الت�سوي�س على  نتنياهو  يحاول  �سيا�سياً،  ات�سال  اأي  من 
خلط  بهدف  االأ�رشى  على  عقوبات  وفر�س  املقاومة 
اأو  تبادل  االأوراق، �سّيما عند قرب احلديث عن �سفقة 
تقدم يف اإبرامها، فتقوم اإدارة م�سلحة ال�سجون بتنظيم 

حمالت للقمع.
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عي�شة ق.

الكرة  ممثل  يدفع  الأمر  هذا 
املواجهة  دخول  اإىل  اجلزائرية 
ت�سجيل  تفادي  اجل  من  بقوة 
يف  و�سعيته  تعقد  جديدة  هزمية 
يتواجد  الذي  وهو  الرتتيب  ذيل 
يف املوؤخرة بنقطة واحدة بتعادله 
الفارطة  اجلولة  يف  ميدانه  على 
ولهذا  امل�رصي،  الأهلي  اأمام 
الغر�ض فاإن الطاقم الفني للت�سكيلة 
العمل  اأ�سباله على  يركز كثريا مع 
من  املعنوية  الناحية  من  خا�سة 
بالتعادل  العودة  اإىل  دفعهم  اجل 
على الأقل والحتفاظ بحظوظهم 
اإحدى  على  بقوة  التناف�ض  يف 
التاأ�سريتني املوؤهلتني غلى التاأهل 
امل�سابقة  من  النهائي  ربع  للدور 

القارية.
اجلنوب  فريق  مهمة  وتبقى 
اجلزائري معقدة يف ظل الغيابات 
خا�سة  التعداد  ت�رصب  التي 
مدينة  اإىل  تنقلت  الت�سكيلة  واأن 

كين�سا�سا خلو�ض اللقاء على ملعب 
نق�ض  من  تعاين  وهي  »ال�سهداء« 
 19 بتنقل  اكتفى  الذي  التعداد 
لعبني  ثالثة  معاناة  ب�سبب  لعبا 
من  منعتهم  التي  الإ�سابة  من 
بكل  الأمر  ويتعلق  الوفد  مرافقة 
من احلار�ض عبد الروؤوف ناتا�ض، 
بوبكر  الدين  وعماد  طالح  فاحت 
اإىل جانب تواجد لعبني معاقبني 
م�سالة  بالثنائي  الأمر  ويتعلق 
اللذان  كوناتي  وبو�سوفا  مرباح 

تلقيا الإنذار الثاين اأمام الأهلي.

حمليلي: ن�أمل يف 
العودة بنتيجة 

ايج�بية

لفريق  الإدارة  جمل�ض  ع�سو  عبرّ 
اأمله يف قدرة  �سبيبة ال�ساورة عن 
بنتيجة  العودة  على  الت�سكيلة 
يقودها  الذي  التنقل  من  ايجابية 
ظل  يف  كان  والذي  الكونغو،  اإىل 

قامت  بعدما  مريحة  ظروف 
خا�سة  طائرة  بكراء  الإدارة 
يف  التواجد  يف  لالعبني  لل�سماح 
اأح�سن عوامل التح�سري للمقابلة، 
ت�رصيحات  يف  املتحدث  واأ�سار 
اأن  الوطنية،  لالإذاعة  ام�ض 
اأف�سل  يف  يتواجد  التعداد 
املعنويات خا�سة وانه قام برحلة 
يف  �ساعات  خم�ض  دامت  مريحة 
املقابلة  خلو�ض  ا�ستعداد  اجلو 
واأ�ساف  تنتظرهم،  التي  ال�سعبة 
الالعبني �سوف يجرون ح�سة  اأن 
نف�ض  ويف  اللقاء  ليلة  تدريبية 
اأم�ض-،  تدرب  –الفريق  توقيته 
التعداد تنقل منقو�سا  اأن  وك�سف 
 19 بتواجد  اكتفى  بعدما  عدديا 
ب�سبب  باللقاء،  املعنيني  لعبا 
الفريق  لها  تعر�ض  التي  الغيابات 
ب�سبب الإ�سابة والعقوبة، واأو�سح 
العراقيل وقوة املناف�ض  انه رغم 
رفع  على  تعول  ال�سبيبة  فاإن 
ايجابية  بنتيجة  والعودة  التحدي 

اإىل ار�ض الوطن.

ال�ساورة ترفع التحدي رغم الغيابات وقوة املناف�سفيت� كلوب / �شبيبة ال�ش�ورة اليوم ابتداء من 17:00
ي�شرب فريق �شبيبة ال�ش�ورة موعدا جديدا مع املن�ف�شة الق�رية عندم� يتنقل اإىل 

الكونغو ملواجهة امل�شيف فيت� كلوب �شمن اجلولة الث�لثة من دور جمموع�ت رابطة 
اأبط�ل اإفريقي�، حيث تبحث ت�شكيلة ال�شبيبة عن العودة بنتيجة ايج�بية من تنقله� 

رغم �شعوبة املهمة التي تنتظره� يف ظل قوة املن�ف�س املتعود على امل�ش�ركة يف املن�ف�شة 
الق�رية وتواجده يف و�ش�فة املجموعة الرابعة خلف الأهلي امل�شري

مولودية العلمة / 
جنم مقرة

البابية ترت�سد 
االحتفاظ 
بالبوديوم 

والرائد يف خطر
زوغار  م�سعود  ملعب  ي�سهد 
مباراة يف قمة الإثارة والت�سويق 
والتي جتمع �ساحب الرائد جنم 
مقرة بامل�سيف مولودية العلمة 
املركز  يف  يتواجد  والذي 
الرتتيب  جدول  من  الثالث 
من   20 اجلولة  حل�ساب  وذلك 
الثانية،  املحرتفة  الرابطة 
التي  املواجهة  ت�ستقطب  اأين 
املتتبعني  اهتمام  اليوم  جتري 
خا�سة واأن الفريقني يتناف�سان 
باإحدى  الظفر  اأجل  من  بقوة 
لل�سعود  الثالث  التاأ�سريات 
هذا  ويف  الكبار،  دوري  اإىل 
ت�سكيلة  لعبو  يدخل  ال�سدد 
وهم  امليدان  اأر�سية  »البابية« 
بالزاد  الحتفاظ  عن  يبحثون 
خالل  من  مبعقلهم،  كامال 
ا�ستغالل  عب  الفوز  حتقيق 
اأين  واجلمهور،  الأر�ض  عاملي 
من  املولودية  لعبو  ميلك  ل 
الفوز  حتقيق  �سوى  اآخر  خيار 
التي  ال�سعبة  للفرتة  بالنظر 
تغيب  والتي  الت�سكيلة  بها  متر 
اآخر  يف  النت�سارات  عنها 
البطولة  من  مباريات  ثالث 
مهمة  جتد  لن  اأين  الوطنية، 
�سهلة يف انتظراها خا�سة وانه 
املو�سم  هذا  مفاجاأة  تالقي 
ت�سع  اآخر  يف  ينهزم  مل  والذي 
اأبناء  فاإن  وبالتايل  مباريات، 
ت�سكيلة »اله�ساب العليا« تدرك 
من  كامال  الزاد  اأهمية حتقيق 
اأجل ا�سرتجاع الثقة يف النف�ض 
النت�سارات  �سكة  اإىل  والعودة 
الحتفاظ  اأجل  من  جمددا 
حتقيق  يف  كاملة  بحظوظه 
مولودية  واأن  خا�سة  ال�سعود 
ثمينة   فر�سة  متلك  العلمة 
على  اخلناق  ت�سييق  اأجل  من 
الرتتيب  جدول  يف  الو�سافة 
جمعية  ف�سل  حال  يف  خا�سة 
ال�سلف وتعرثها خارج القواعد 
والأكيد  ب�سكرة،  احتاد  اأمام 
العلمة  مولودية  ت�سكيلة  اأن 
يف  للتفريط  م�ستعدة  لي�ست 
التواجد �سمن ثالثي املقدمة 
والحتفاظ بالبوديوم ملوا�سلة 
والعودة  لل�سعود  بقوة  التناف�ض 

اإىل دوري الكبار.
مقرة  جنم  يجد  املقابل،  يف 
نف�سه اأمام تنقل خطري و�سعب 
اأمام  �سهلة  تكون  لن  مهمة  يف 
خا�سة  اجلديد،  ال�ساعد 
التي  الأندية  احد  يالقي  واأنه 
ال�سعود،  على  بدورها  تناف�ض 
على  يعولون  الالعبني  اأن  اإل 
العالية  املعنويات  ا�ستغالل 
نف�ض  على  املوا�سلة  اأجل  من 
اأجل  من  اجلهد  وبذل  الريتم 
العودة بنتيجة ايجابية للحفاظ 
املهدد  الريادة  كر�سي  على 
جمعية  املالحق  طرف  من 

ال�سلف.
عي�شة ق.

التعداد �شرع يف ترب�س حت�شريا لبيرتو اتلتيكو

الن�سرية ت�سيع البوديوم وتركز على املناف�سة القارية
ف�سل فريق ن�رص ح�سني داي يف حتقيق 
الفوز الثاين على التوايل بعدما اكتفى 
واأمام  ميدانه  اأر�سية  على  بالتعادل 
الأمامي  اخلط  �سهد  اين  جمهوره، 
بعدما  الهجوم  يف  عقما  للن�رصية 
حار�ض  �سباك  اإىل  الو�سول  يف  ف�سل 
غياب  ظل  يف  خا�سة  تاجنانت  دفاع 
راأ�ض احلربة اأحمد قا�سمي الذي متت 
اإراحته من طرف الطاقم الفني الذي 
مزيان  النادي  بيت  اإىل  العائد  يقوده 
ويف  القارية،  للمناف�سة  حت�سبا  اإيغيل 
العا�سمي  النادي  فورّت  ال�سدد  هذا 
نقاط  بثالث  الر�سيد  تدعيم  فر�سة 
الثالث  املركز  اإىل  والرتقاء  اإ�سافية 
الرتتيب، حيث  انفراد يف جدول  على 
يف  ت�سم  بت�سكيلة  اللعب  اإيغيل  ف�سل 
اإراحة  اأجل  من  بدلء  لعبني  اأغلبها 
قوية  مقابلة  تنتظرهم  الذين  الركائز 
الأنغويل،  اأتلتيكو  بيرتو  اأمام  غدا 
والذين عانوا كثريا من كثافة البجمة 

مناف�ستهم على ثالث جبهات  يف ظل 
اجلمهورية  كاأ�ض  الوطنية،  البطولة 
الحتياطيون  وف�سل  الكاف،  وكاأ�ض 
للن�رصية م�سيعني  يف منح فوز جديد 

فر�سة احتالل مكانة يف »البوديوم«.
الالعب  رفقاء  �رصع  املقابل،  يف 
للقاء  بجدية  التح�سري  يف  بو�سماحة 
كاأ�ض  جمموعات  دور  من  الفتتاحي 
اأتلتيكو  بيرتو  يالقون  عندما  الكاف 
�سهرة الغد على ملعب 5 جويلية، حيث 
دخلوا يف ترب�ض ق�سري بفندق نيو داي 
يدوم 48 �ساعة من اأجل حتويل الرتكيز 
املناف�ض  اأمام  املباراة  على  جيدا 
ويتطلب  قويا  يعتب  والذي  الأنغويل 
النواحي،  له من كافة  التح�سري جيدا 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  �ستعرف  اأين 
الذين  الركائز  على  العتماد  للفريق 
اأف�سل  يف  يكونوا  حتى  اإراحتهم  متت 

ا�ستعداد للقاء الغد.
عي�شة ق.

بطولة اجلزائر املفتوحة لل�شب�حة

�سيطرة املجمع البرتويل 
يف غياب �سحنون

املتو�سطي  البطل  غياب  من  بالرغم 
املجمع  انفرد  �سحنون  اأ�سامة 
موؤقتا  الرتتيب  ب�سدارة  البرتويل 
باقي  تاألق  بف�سل  ذهبيات   9 بر�سيد 
اجلزائر  بطولة  افتتاح  يف  عنا�رصه 
املفتوحة لل�سباحة باحلو�ض ال�سغري 
النهائية لليوم  اإجراء ال�سباقات  عقب 
 30 بني  اجلارية  املناف�سة  من  الأول 
جانفي و 2 فيفري مب�سبح باب الزوار، 
وبرزت البطلة الإفريقية رانيا نف�سي 
بداية  ذهبيات،  ثالث  فريقها  مهدية 
بتوقيت  ال�سدر  على  م   200 ب�سباق 
قدره 2د 36ثا 29ج ثم تخ�س�ض 400 
م �سباحة حرة 4 د 26 ثا 61ج واأخريا 
لقب 100 م 4 �سباحات 1 د 05 ثا 54 
ج، ليرتبع النادي البرتويل على كر�سي 
الطليعة موؤقتا مبجموع 12 ميدالية 9 
ذهب، 3 ف�سة و 3برونزيات متبوعني 
بثالث  اكتفى  الذي  اجلزائر  باحتاد 
واأربع  النفي�ض  املعدن  من  ميداليات 
التقني  املن�سق  و�رصح  ف�سيات. 
كوحيل  القهار  عبد  البرتويل  للمجمع 
يف  ال�سيطرة  هذه  نتوقع  :«كنا  قائال 
على  للموا�سلة  ونهدف  الأول  اليوم 
هذا املنوال لبلوغ 25 ذهبية مع نهاية 
اأ�سامة  الثنائي  غياب  وعن  البطولة«، 
اأ�ساف  �رصواطي  و�سعاد  �سحنون 

راجع  اأ�سامة  »غياب  املتحدث: 
لبناجمه التح�سريي حت�سبا للبطولة 
الدولية  املناف�سات  وباقي  العاملية 
من  اإعفائه  منا  طلب  لقد  الهامة 
ونحن  الوطنية  البطولة  امل�ساركة يف 
عندما  �رصاحة  ذلك،  على  وافقنا 
ي�سارك يف البطولة لن يجد مناف�سني 
وهو  بهم،  ليحتك  عايل  م�ستوى  ذو 
التي  �رصواطي  بالن�سبة  الأمر  نف�ض 
تركنا لها اخليار ملوا�سلة التح�سريات 
يف ناديها بالبتغال«. من جانبه قال 
لل�سباحة  اجلزائرية  الحتادية  رئي�ض 
�سحنون  غياب  حول  بوغادو  حكيم 
نادي  يخ�ض  اأنه  املوعد  هذا  عن 
»نحن  لي�ستطرد:  البرتويل  املجمع 
�سحنون  م�ساركة  ن�ستغرب  كاحتادية 
عن  وغيابه  الفرن�سية  البطولة  يف 
يبقى  فال�سوؤال  اجلزائرية،  البطولة 
مطروح«. وتاألق �سباح احتاد اجلزائر 
 400 بلقب  بتتويجه  اهلل،  جاب  اأني�ض 
للرقم  وحتطيمه  حرة  �سباحة  مرت 
التخ�س�ض  لهذا  الوطني  القيا�سي 
كان  حيث  ج،   46 ثا   51 د   3 بزمن 
ال�سابق  الدويل  بحوزة  القدمي  الرقم 
روؤوف بن عبيد 3 د 51 ثا 53 ج( منذ 

�سنة 2004.
ق.ر.
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عي�شة ق.

مادة  �أنها  �لفحو�صات  و�أثبتت 
من  تعترب  و�لتي  �لكوكايني 
�أخطر �ملو�د ��صتعماال وتوؤذي 
�الأمر  خميف،  ب�صكل  �جل�صم 
يتناولها  من  حياة  يهدد  �لذي 
ت�صويه  يف  ت�صبب  و�أنها  خا�صة 
�لدم  تقل�ص  خالل  من  �لقلب 
يف  �صعفه  �إىل  وتوؤدي  فيه 
�لعمل مع مرور �لوقت وتو��صل 
تناول �لكوكايني، وهو ما يهدد 
جللطة  �لتعر�ص  �إىل  �ل�صخ�ص 
هذ�  قلبية،  �صكتة  �أو  دماغية 
مكافحة  جلنة  جعل  �الأمر 
�ملن�صطات تنقذ حياة �لالعب 
من  ح�صبه  �لوز�ين  �رشيف 
�لتحاليل  �إىل  �إخ�صاعه  خالل 
�ملادة  تو�جد  و�كت�صاف 
و�عترب  ج�صمه،  يف  �ملخدرة 
�ملخدرة  �ملو�د  تناول  �أن 
ي�صوه �أخالق �لالعب باالإ�صافة 

�لتي  �ل�صحية  �ملخاطر  �إىل 
تعرت�صه وتهدد حياته باملوت، 
ووجه �لدكتور د�مارجي ر�صالة 
�إىل �ملدرب �صي طاهر �رشيف 
�لبالغ 23  �لوز�ين و�لد �لالعب 
�أم�ص  تدخله  خالل  من  �صنة 
�أين طالبه  �لوطنية  �الإذ�عة  يف 
باإيجابية  �الأمور  �إىل  بالنظر 
وذلك رغم �صعوبة تقبل �لعقوبة 
�بنه  لها  تعر�ص  �لتي  �لقا�صية 
تناول  ك�صف  �الأمر  و�أن  خا�صة 
قبل  وذلك  للمخدر�ت  �لالعب 

فو�ت �الأو�ن.
�ملتحدث  ك�صف  �ملقابل،  يف 
بفح�ص  قامت  هيئته  �أن 
جمموع 163 العبا منذ �نطالق 
من  �جلاري  �لكروي  �ملو�صم 
خالل عملها يف جمال مكافحة 
تناول �ملن�صطات يف �ملالعب، 
م�صيفا �أنهم تلقو� نتائج جمموع 
تو�جد  خاللها  ثبتت  حالة   84
تخ�صان  �إيجابيتني  حالتني 

�لوز�ين  �رشيف  �لالعب 
عك�ص  ب�صكرة،  �حتاد  وحار�ص 
82 نتيجة �صلبية لبقية �لعّينات، 
�أنهم ينتظرون �لتعرف  م�صيفا 
على بقية نتائج �لعينات �الأخر، 
�لو�صعية  من  �ملعني  وتاأ�صف 
عليها  يتو�جد  �أ�صحى  �لتي 
�لالعبون متهما �إياهم بتو�جد 

من يتناول مادة �ل�صاروخ.

اإق�شاء �شريف الوزاين 4 
اأعوام ر�شميا

جلنة  عاقبت  لالإ�صارة 
مولودية  العب  �الن�صباط 
�أربعة  مدة  باالإيقاف  �جلز�ئر 

�أعو�م كاملة وهي �لعقوبة �لتي 
من  بد�ية  �ل�رشيان  يف  تنطلق 
�ملن�رشم،  جانفي   30 تاريخ 
تناول  يف  تورطه  ثبوت  بعد 
مادة  وتو�جد  �ملن�صطات 
خمدرة يف نتائج �لتحاليل �لتي 
على  جاءت  و�لتي  للها  خ�صع 
وذلك  �إيجابية،  �لنتائج  �إثرها 
مالية  عقوبة  دفع  جانب  �إىل 
قيمتها 20 مليون �صنتيم، وهي 
�مل�صتقبل  ت�صيع  �لتي  �لعقوبة 
يبلغ  �لذي  لالعب  �لكروي 
�إد�رة  قررت  و�لذي  عاما،   23
ف�صخ  �جلز�ئر  مولودية  فريقه 
�لعقد معه يف حال ثبوت �إد�نته 

بالعقوبة �أربعة �أعو�م.

ك�شف عن خ�شوع جمموع 163 العبا اإىل فح�ص املن�شطات هذا املو�شم

دامارجي: اأنقذنا �شريف الوزاين من موت حمقق
ك�شف رئي�ص جلنة مكافحة املن�شطات جمال دامارجي اأن هيئته اأنقذت الالعب ه�شام �شريف الوزاين من موت حمقق 

بعد اكت�شاف تناوله ملادة الكوكايني من خالل فح�ص املن�شطات الروتيني الذي قام به عقب مقابلة الداربي التي خا�شها 
رفقة ناديه اأمام �شباب بلوزداد �شمن اإياب البطولة الوطنية، حيث اأو�شح اأن هيئته التي قامت باإحالة الالعب رفقة 

اآخرين اإىل فح�ص املن�شطات تاأكدت من تواجد مادة خمدرة يف ج�شمه 

 االأن�شار طالبوا قا�شي ال�شعيد
 وعمرو�ص بالرحيل

العميد يوا�شل التعرثات ويرهن 
حظوظه يف البطولة العربية

بودبوز ينتقل اإعارة اإىل 
�شيلتا فيغو لنهاية املو�شم

رهن فريق مولودية �جلز�ئر حظوظه 
�لكاأ�ص  يف مو��صلة �مل�صو�ر مبناف�صة 
�لتعرث  �تلعرث  بعد  لالأندية  �لعربية 
�ملريخ  �أمام  ملعبه  على  �صجله  �لذي 
�لنهائي،  ربع  �لدور  يف  �ل�صود�ين 
�أن  ورغم  �ل�صلبي،  بالتعادل  و�الكتفاء 
�لنتيجة ت�صاعد ممثل �لكرة �جلز�ئرية 
�لدور  بلوغ  يف  حظوظه  تعدم  وال 
�ملناف�ص  قوة  �أن  �إال  �لذهبي  �ملربع 
ماأمورية  تعقد  ميد�نه  �أر�صية  على 
بتاأ�صرية  �لعودة  يف  �لعا�صمي  �لنادي 
�لتاأهل من ملعب �م درمان، خا�صة و�أن 
�لعا�صمة  �حتاد  على  فاز  كان  �ملريخ 
يف �لدور �ل�صابق برباعية لهدف، وهو 
�الأمر �لذي ي�صع م�صوؤولية ثقيلة على 
من  دمو  �لغني  عبد  �لالعب  رفقاء 
�جل �إنقاذ �ملو�صم ومو��صلة �ملغامرة 
�لعربية خا�صة و�أن لقاء �لعودة مربمج 
�حلايل،  فيفري  �صهر  منت�صف  يف 
حتقيق  �ملولودية  ت�صكيلة  وفّوتت 
و�أن العبها  �لنتيجة خا�صة  �لتقدم يف 
عبد �لرحمان بوردمي �صيع ركلة جز�ء 

يف مطلع �ل�صوط �لثاين من �ملقابلة.
و�صوف ت�صع هذه �لنتيجة �ل�صلبية �لثقل 
على كاهل �لالعبني �ملطالبني باإنقاذ 
�ملو�صم من خالل �لعودة بالتاأهل �إىل 
�لفريق  �صيع  بعدما  �لذهبي،  �ملربع 
عقب  �ملو�صم  هذ�  �أهد�فه  جميع 
�إفريقيا  �أبطال  ر�بطة  من  �الإق�صاء 
وكاأ�ص �جلمهورية وتر�جع حظوظه يف 
�لبطولة  بلقب  �لتتويج  على  �ملناف�صة 
»�لعميد«  ت�صكيلة  �أن  ورغم  �لوطنية، 
بانت�صار  �خلروج  فر�صة  �أمام  كانت 
فريق  �أمام  هدف  من  وباأكرث  ثمني 
�أن �لقاطرة  �إال  �أد�ء متو��صعا  قدم 
حدو�ص  �صويبع،  بقيادة  �الأمامية 
ترجمة  يف  ف�صلت  علجية  وبن 
مرمى  يف  �أهد�ف  �إىل  �لفر�ص 

�ملناف�ص.

عمرو�ص: الغيابات اأّثرت 
على عملي واأحرتم 

انتقادات االأن�شار
عادل  �جلز�ئر  مولودية  مدرب  �أرجع 
عمرو�ص �إخفاق فريقه يف حتقيق �لفوز 
�لغياغبات  �إىل  �ل�صود�ين  �لريخ  �أمام 
�لتي م�ّصت ت�صكيلته وحرمته من عدد 
و�أو�صح عمرو�ص خالل  �لركائز،   من 
نهاية  عقب  �صحافية  لندوة  تن�صيطه 
 10 غياب  من  عانى  فريقه  �أن  �للقاء 
و�صعه  �لذي  �الأمر  �أ�صا�صيني  العبني 
�صعوبات  �إثره  على  ووجد  حرج  يف 
�الأ�صا�صية، وهو ما  �لت�صكيلة  يف و�صع 
��صطره �إىل �ملغامرة بالعبه �إبر�هيم 
حديثا  عودته  رغم  و�إقحامه  �أماد� 
من �الإ�صابة وهو ما يجعله غري قادر 
خا�صة  العبيه  على  �للوم  �إلقاء  على 
يف ظل �فتقاد عدد من �الأ�صماء �لتي 
و�أ�صار  ح�صبه،  للتجربة  عليها  �عتمد 
�ملتحدث �أنه يعاين من نف�ص �الإ�صكال 
على  وتعيينه  بالفريق  �لتحاقه  منذ 
ر�أ�ص �لعار�صة �لفنية، جعله يف�صل يف 
ي�صتطيع و�صع  �لو�صع وال  �لتعامل مع 
بالفريق،  خا�صة  و�حدة  لعب  طريقة 
�ال�صطر�ري  �أن خروج عزي  مو�صحا 
ركلة  بوردمي  و�إهد�ر  �الإ�صابة  ب�صبب 
نتيجة  حتقيق  من  منعهم  �جلز�ء 

�أف�صل.
�لتي  �ملطالب  على  عمرو�ص  ورّد 
برحيله  �ملولودية  جمهور  بها  نادى 
من�صبه  من  و�ال�صتقالة  �لفريق  من 
�لتي  �لتعرث�ت  م�صوؤولية  �إياه  حمملني 
مدرب  �أنه  و�أكد  �لفريق،  ي�صجلها 
�لتي  �النتقاد�ت  ويحرتم  حمرتف 
ال  و�أنه  خا�صة  �الأن�صار  من  تطاله 
باإخال�ص  يعمل  الأنه  �عتبار�  مينحها 

مع �لفريق ومل يتاأثر بها.
عي�شة ق.

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  حتول 
�صيلتا  �صفوف  �إىل  بودبوز  ريا�ص 
�إعارة  �صكل  على  �ال�صباين  فيغو 
من فريقه ريال بيتي�ص �لذي ف�صل 
�أجل  من  �آخر  فريق  �إىل  �إعارته 
ظل  يف  �ملناف�صة  من  �ال�صتفادة 
رفقة  �للعب  فر�صة  منحه  عدم 
ريال بيتي�ص خلروجه من ح�صابات 
�إد�رة  جعل  �لذي  �الأمر  �ملدرب 

�صيلتا  �إىل  �إعارته  تف�صل  �لنادي 
�حلايل  �ملو�صم  نهاية  لغاية  فيغو 
�ملناف�صة  جو  يف  بقاءه  ؟�أجل  من 
و�للعب للعودة جمدد� غلى فريقه 
جاهزية  �أكرث  �ملو�صم  نهاية  يف 
فر�صة  على  �حل�صول  و�إمكانية 
ركيزة  �إىل  جمدد�  و�لتحول  �للعب 

�أ�صا�صية.
ع.ق.

 بينما يجري كال�شيكو البار�شا 
والريال طرفا ثانيا

ماندي يالقي فالن�شيا يف 
ن�شف نهائي  كاأ�س امللك

يف �ملقابل، يالقي �لدويل �جلز�ئري �الآخر عي�صى ماندي نادي 

حيث  �مللك،  كاأ�ص  ملناف�صة  �لنهائي  ن�صف  �لدور  يف  فالن�صيا 

�أم�ص،  و�لتي جرت  �ملناف�صة  من  �لقرعة  �صحب  عملية  �أن�صفته 

�أف  �ال�صبانية  �لكرة  قطبي  �أحد  �أمام  �إيقاعه  تفادت  بعدما 

�صمن  كال�صيكو  �صيلعبان  و�للذ�ن  مدريد  وريال  بر�صلونة  �صي 

�ملناف�صة، حيث ميلك مد�فع �لت�صكيلة �لوطنية فر�صة كبرية من 

�لليغا،  �أحد عمالقي  �لنهائي يف مو�جهة  �للقاء  �إىل  �لتاأهل  �جل 

خا�صة و�أن مبار�ته �أمام فالن�صيا متكافئة بني �لطرفني، وماندي 

�لتاأهل  �إىل  �الأندل�صي جمدد�  �لنادي  قيادة  �أجل  من  مهمة  �أمام 

تلعب  �الإياب  مبار�ة  �أن  باعتبار  �ملناف�صة،  من  �الأخرية  للمحطة 

يف بيتي�ص بينما �لذهاب يجري على ملعب »�مل�صتايا«، لالإ�صارة 

بتاريخ 6 و27 فيفري �ملقبلني،  �لذهاب و�الإياب  جتري مبار�تي 
فيما يلعب �لنهائي بتاريخ 25 ماي �لقادم.

ع.ق.

الت�شكيلة ت�شتاأنف اليوم التدريبات 
حت�شريا ل�شباب بلوزداد

اإدارة وفاق �شطيف 
تدر�س اإقالة زكري

يه�صم حتّدثت م�صادر من دخل فريق وفاق �صطيف عن �إمكانية حدوث �لطالق  مل  حيث  زكري،  �لدين  نور  ومدربها  �لنادي  �إد�رة  بني  �لتي بالرت��صي  �لنارية  �لت�رشيحات  �الإد�رة  و�أع�صاء جمل�ص  ح�صان حمار  ظروف �لرئي�ص  توفري  بعدم  �تهمها  بعدما  �لوفاق،  �إد�رة  �صد  �الأخري  رفقة �لعمل �ملنا�صبة له ولطاقمه �لفني �مل�صاعد من �أجل �لقيام بعمله، حيث �أطلقها  �لنادي  عن  بالرحيل  مهدد  زكري  �أن  »�لو�صط«  م�صادر  على �أو�صحت  �ملقبل  �الأ�صبوع  بد�ية  فيه يف  �لبث  يتم  �صوف  و�لقر�ر  �لذي �أق�صى تقدير، �أين ترف�ص غد�رة حمار �لت�رشيحات �لنارية �لتي تعود م�صاعديه  �لفوز  عقب  �أمور  عدة  ك�صف  �لذي  وهو  بها  �الإدالء  على  رفقاء خا�صة و�أنه يتو�جد دون فريق بعد �إقالته من تدريب �صبيبة �ل�صاورة على �ولوية �هتماماتها من �جل خالفة زكري يف حال �إقالته من من�صبه، خالل �ملباريات �الأخرية، وت�صع �إد�رة �لوفاق ��صم �ملدرب نبيل نغيز �لنار على �الإد�رة حممال �إياها م�صوؤولية �لتعرث�ت �لتي �صجلها �لنادي حققه �لنادي �الأربعاء �ملن�رشم على ح�صاب جمعية عني مليلة، وفتح زكري  يعود  منف�صل،  �صياق  يف  �مل�رشي.  �الأهلي  �أمام  تعادله  من عقب  ��صتفادو�  بعدما  �لتدريبات  �إىل  �ليوم  جابو  �ملوؤمن  عبد  حت�صري� للمقابلة �لتي تنتظرها �لثالثاء �ملقبل �مام �صباب بلوزد�د �أين تتدرب ت�صكيلة »�لن�رش �الأ�صود« م�صاء �ليوم على ملعب �لثامن ما يومني ر�حة عقب �لفوز �لعري�ص �لذي �صجلوه �أمام ت�صكيلة »ال�صام«، �لقائد 
�صمن �جلولة 20 من �لر�بطة �ملحرتفة �الأوىل.
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�أن اأومتيتي يعود اإىل التدريبات على انفراد �لإ�سباين  �لدوري  ترتيب  مت�سدر  بر�سلونة  نادي  ب�سكل قلب دفاعه �لفرن�سي �سامويل �أومتيتي �لغائب منذ �أ�سابيع �أعلن  �مل�ساركة  �أم�س  �أول  بد�أ  �لركبة  يف  م�ساكل  �أومتيتي ب�سبب  يخ�س  ومل  �لكاتالوين،  �لفريق  متارين  يف  بعد مت�سية فرتة عالج �لذي يعاين منه منذ �أ�سهر يف �لركبة �لي�رسى، وهو عاد يف �سوى ثماين مباريات هذ� �ملو�سم، على خلفية �لأمل �ملتكرر منفرد  �إ�سبانيا  �ىل  �ملا�سي  �ل�سهر  بلقب مونديال 2018 يف رو�سيا، قد قرر �ملجموعة«، وكان �ملد�فع �لفرن�سي �لبالغ 25 عاما و�ملتوج لعالج يف بر�سلونة منذ 30 دي�سمرب، تدرب ب�سكل منفرد عن يف �لدوحة، و�أو�سح بطل �إ�سبانيا يف بيان: »�لفرن�سي يخ�سع �أو�خر  �لثالثاء �ىل �أن ذلك قد يتم �لأ�سبوع �ملقبل �أو �لذي يليه.�لفريق �إرن�ستو فالفريدي مطلع جانفي عن �أمله يف عودة �أومتيتي �ىل �سفوف �لفريق خالل هذ� �ل�سهر، �أ�سار يف ت�رسيحات لتلقي �لعالج خالل دي�سمرب �ملا�سي، وبعدما �أعرب مدرب عدم �إجر�ء عملية جر�حية وبدل من ذلك �لنتقال �إىل قطر مع منتخب بالده 

�سواريز: ن�ستهدف اإجنازا 
تاريخيا وال نخ�سى الريال

ك�سف لوي�س �سو�ريز مهاجم بر�سلونة عن بع�س كو�لي�س مبار�ة فريقه �أمام �إ�سبيلية 
�إ�سبانيا، وقال  كاأ�س ملك  �إياب ربع نهائي  بنتيجة 6-1 يف  �لبار�سا  �نتهت بفوز  �لتي 
�سو�ريز يف حو�ر مع �سحيفة موندو ديبورتيفو »�لأجو�ء كانت مميزة بعد �لفوز �أمام 
�إ�سبيلية، كنا �سعد�ء بطريقة �لفوز على �لفريق �لأندل�سي«، و�أ�ساف: »مبار�ة �إ�سبيلية 
�لتي خ�رسنا فيها بثنائية تختلف متاًما عن �ل�سقوط �أمام باري�س �سان جريمان برباعية 
دون رد يف دوري �لأبطال مو�سم 2016-2017«، وتابع: »كان يجب تعوي�س �خل�سارة 
يف �ملبار�تني، لكن نهتم بدوري �أبطال �أوروبا �أكرث من كاأ�س ملك �إ�سبانيا«، و�أو�سح: 
�أيام، وقد ظهر يف مبار�ة  �لفوز كل 3  �لعامل، يجب علينا  �أف�سل فريق يف  »بر�سلونة 
�لثالثية  وحتقيق  �سيء  بكل  �لفوز  �أجل  من  �لقتال  نريد  �أننا  �إ�سبيلية،  �أمام  �لأربعاء 
�لتاريخية«، ونوه »بلغنا ن�سف نهائي كاأ�س ملك �إ�سبانيا، ونت�سدر جدول ترتيب �لليغا 
بالألقاب  »�لفوز  و�أردف  �لأبطال«،  دوري  يف  �ملفاجاآت  جتنب  ونتمنى  جيد،  بفارق 
�ملربع  يف  مدريد  ريال  مو�جهة  نخ�سى  ل  �ملناف�سني،  جميع  على  �لتغلب  يتطلب 

�لذهبي لكاأ�س �مللك«.

مار�سيال ميدد عقد مع املان 
يونايتد اإىل 2024

�أعلن نادي مان�س�سرت يونايتد �لجنليزي �أن مهاجمه �لفرن�سي �أنطوين مار�سيال وقع عقد�ً 
جديد�ً �سيبقيه يف �سفوفه حتى جو�ن 2024 مع �إمكانية �لتمديد لعام �إ�سايف، وخا�س �إبن 
23 عاما 162 مبار�ة و�سجل 46 هدفاً بقمي�س »�ل�سياطني �حلمر« منذ مبار�ته �لأوىل يف 
�لدوري �لجنليزي �ملمتاز مبو�جهة ليفربول يف �سبتمرب 2015، وكان عقد �لالعب �لذي 
�ن�سم �إىل �لفريق �لإجنليزي قادماً من موناكو �لفرن�سي مقابل نحو 80 مليون يورو ميتد 

حتى نهاية �ملو�سم �ملقبل.
وعلّق مار�سيال على �لتمديد بالقول: »�أحب �لأوقات �لتي �أم�سيها مع �لفريق، منذ �ليوم 
�لذي �ن�سممت �ليه مت �إ�سعاري باأين جزء من عائلة يونايتد، كما ��سعر بالتو��سع وغمرت 
بدفء وحمبة �ملعجبني �لذين يتابعون �إدها�سي بدعمهم«، و�أردف قائال: »�أود �أن �أ�سكر 
�أويل وطاقمه �لتدريبي لإميانهم بي وم�ساعدتي على رفع م�ستوى لعبي. يدور هذ� �لنادي 

حول �لفوز بالألقاب و�أنا و�ثق من �أن �لكاأ�س �ملقبلة لي�ست بعيدة«.

�سباليتي: اأر�سنال خدع بريي�سيت�ش
�لفريق،  بريي�سيت�س جناح  �إيفان  �لكرو�تي  �أن  �إنرت ميالن  �سباليتي مدرب  لوت�سيانو  �أكد 
مت خد�عه من قبل �آر�سنال �لإجنليزي خالل فرتة �لنتقالت �ل�ستوية، وقال �سباليتي يف 
�ملريكاتو  ق�سة  هناك  كانت  »بريي�سيت�س،  �أم�س:  �أول  �سبورت«  »ر�ي  ل�سبكة  ت�رسيحات 
لكنه لعب حمرتف يفهم دوره جيًد�، وبالأم�س كان يف مز�ج خمتلف، هذه �لأ�سياء حتدث 
ا مثرًي� لالإعجاب ومت �إغر�ءه، ومع  يف �سوق �لنتقالت«، و�أ�ساف: »�لالعب تلقى عر�سً
�لآن  �لور�ء،  �إىل  �تخذ خطوة  لذ�  و�أنه متت خمادعته،  يكن حقيقًيا  �أنه مل  �أدرك  ذلك، 

�سي�ستاأنف �لتدريبات ومبجرد عودة عقله متاًما لالإنرت �سن�سمح له باللعب«.

كونتي م�ستعد للعودة اإىل التدريب
�أكد �لإيطايل �أنطونيو كونتي �ملدرب �ل�سابق لفريق ت�سيل�سي �لإجنليزي ومنتخب �إيطاليا 
�أنه يفتقد �ملالعب وم�ستعد للعودة �ىل �لتدريب، لكنه �سدد على �أنه مل يتلق �أي عر�س 
يف �إيطاليا، وكان �لنادي �للندين قد �أقال كونتي من من�سبه يف جويلية �ملا�سي على رغم 
يونايتد وعني بدل منه مو�طنه  �إجنلرت� على ح�ساب مان�س�سرت  كاأ�س  �إحر�ز  قيادته �ىل 
ماوريت�سيو �ساري �ملدرب �ل�سابق لنابويل، وقال كونتي »�أفتقد �مللعب، لكني قررت �أن 
�أم�سي عاما من �لر�حة، �أنا هادئ جد�، بانتظار معرفة وجهتي �جلديدة ول �أعرف �أين 
يتلق  مل  �أنه  �إيطاليا«  �سبورت�س  »�سكاي  ل�سبكة  عاما   49 �لبالغ  �ملدرب  و�أكد  �ستكون«، 
�أتالنتا  »�أنا هنا يف ميالنو لأنني جئت مل�ساهدة مبار�ة  �أي عر�س يف بالده، مو�سحا: 
وجوفنتو�س يف كاأ�س �إيطاليا« �لتي �نتهت �لأربعاء بفوز �لأول 3-0 وجتريد فريقه �ل�سابق 
من �للقب �لذي �حتكره يف �ملو��سم �لأربعة �ل�سابقة، ول ي�ستطيع كونتي �لذي تبقى من 
عقده مع ت�سيل�سي عام و�حد عندما متت �إقالته، تدريب �أي فريق يف �أجنلرت� قبل �ل�سيف 

�ملقبل مبوجب �لبند �جلز�ئي �ملوجود يف �لعقد مع �لنادي �للندين.

الزيو ي�سقط انرت ويالقي ميالن يف الكاأ�ش
�أطاح لزيو روما مب�سيفه �إنرت ميالن 
مل�سابقة  �لنهائي  ربع  �لدور  من 
كاأ�س �إيطاليا عندما تغلب عليه 3-4 
�لوقتني  نهاية  بعد  �لرتجيح  بركالت 
�لأ�سلي 0-0 و�لإ�سايف 1-1 بالتعادل 
يف  مياتز�«  »جوزيبي  ملعب  على 
�لأ�سلي  �لوقت  و�نتهى  ميالنو، 
بالتعادل �ل�سلبي، وجلاأ �لفريقان �إىل 
يف  �ل�سيوف  كان  �إ�سافيني  �سوطني 
قائدهم  بهدف  �إىل ح�سمه  طريقهم 
�إميوبيلي  ت�سريو  �لدويل  وهد�فهم 
من  بت�سديدة  �لتقدم  منحهم  �لذي 
�لكرة  تبادله  بعد  قريبة  م�سافة 
فيه  كانت  �لذي  �لوقت  ويف  مرتني، 

�ملبار�ة تلفظ �أنفا�سها �لأخرية وحتديد� �لثو�ين �لأخرية من �لدقيقتني �للتني �حت�سبهما �حلكم روز�ريو �أبي�سو وقتا بدل �سائع 
�رتكب لعب �لو�سط �لدويل �ل�رسبي �سريجي ميلينكوفيت�س �سافيت�س خطاأ بحق د�نيلو د�مربوزيو �حت�سبه �حلكم ركلة حرة 
خارج �ملنطقة يف �لوهلة �لأوىل قبل �أن يلجاأ لتقنية �مل�ساعدة بالفيديو �لتي �أكدت �خلطاأ د�خلها فاحت�سب ركلة جز�ء لأ�سحاب 
ر�دو مدفع لزيو  �ستيفان  �لروماين  �لتعادل، وطرد  بقوة مدركا  �إيكاردي  ماورو  �لأرجنتيني  �لدويل  �لقائد  لها  �نربى  �لأر�س 
�لدويل  تاألق حار�س مرماه  بف�سل  لالزيو  �بت�سمت  �لتي  �لرتجيح  لركالت  �لفريقان  و�حتكم  �لقوية على �حلكم،  لحتجاجاته 

�لألباين توما�س �سرت�كو�سا.
ميالن  �سي  �أيه  ميالنو  �لثاين ملدينة  �لقطب  مع  �لنهائي  ن�سف  موعد� يف   2013 عام  �آخرها  مر�ت   6 �ملتوج  لزيو  و�رسب 
�لو�سيف وحامل �للقب 5 مر�ت �آخرها عام 2003 �لذي كان �أول �ملتاأهلني �إىل �لدور ن�سف �لنهائي بفوزه على �سيفه نابويل 
2-0، وتقام مبار�ة �لذهاب يف 27 فيفري �ملقبل على �مللعب �لأوملبي يف روما، و�لإياب يف 24 �أفريل �ملقبل على ملعب �سان 

�سريو يف ميالنو.
وجتمع مو�جهة �لدور ن�سف �لنهائي �لثانية بني فيورنتينا �لذي �أذل �لقطب �لثاين للعا�سمة روما 7-1 �لأربعاء، و�أتالنتا برغامو 

�لذي و�سع حد� ل�سيطرة جوفنتو�س على �للقب يف �لأعو�م �لأربعة �لأخرية عندما تغلب عليه 0-3.

�أكمل ريال مدريد عقد �ملتاأهلني �إ�ىل ن�سف نهائي كاأ�س ملك 
�إ�سبانيا لكرة �لقدم بفوزه 3-1 على م�سيفه جريونا �خلمي�س 
يف �إياب ربع نهائي �مل�سابقة.وكان ريال مدريد فاز ذهابا يف 
�لبرينابيو بنتيجة 4-2، وحلق ريال مدريد �ملتوج بلقب كاأ�س 
وريال  وفالن�سيا  برب�سلونة  �لذهبي  �ملربع  مرة يف   19 �مللك 
بيتي�س، ويقام ذهاب ن�سف �لنهائي يوم 6 فيفري يف حني يلعب 
�لياب يوم 27 من �ل�سهر ذ�ته، على ملعب مونتيليفي، �سجل 
�لفرن�سي كرمي بنزمية ثنائية وماركو�س يورنتي �أهد�ف ريال 
مدريد وبدرو بورو هدف جريونا، وهي �ملرة �لأوىل �لتي يبلغ 
فيها ريال مدريد �لدور ن�سف �لنهائي للم�سابقة منذ تتويجه 
تاريخه مو�سم 2014-2013،  �لتا�سعة ع�رسة يف  للمرة  بلقبها 
�سولري  �سانتياغو  �لأرجنتيني  مدريد  ريال  مدرب  ودفع 

�لكرو�تي لوكا مودريت�س  با�ستثناء غياب  بت�سكيلته �لأ�سا�سية 
كا�سيمريو  �لرب�زيلي  وبقاء   2018 �لعامل  يف  لعب  �ف�سل 
�لبدلء  مقاعد  على  كورتو�  ثيبو  �لبلجيكي  �ملرمى  وحار�س 
�إىل �ملالعب  موؤخر�  �لعائد  بايل  �لويلزي غاريث  �إىل جانب 

بعد غياب ب�سبب �لإ�سابة.
ويدين ريال مدريد بفوزه �إىل مهاجمه �لفرن�سي بن زمية �لذي 
�سجل هدفني، و�إىل حار�س مرماه �لدويل �لكو�ستاريكي كيلور 
نافا�س �لذي �أنقذ مرماه من �أهد�ف عدة خ�سو�سا يف �ل�سوط 
�لأول  �ل�سوط  نهاية  عقب  بنزمية  �سولري  و��ستبدل  �لأول، 
ر�مو�س  �لقائد �سريجيو  �أي�سا  و�ر�ح  �أ�سين�سيو،  ودفع مباركو 
و�أ�رسك مكانه نات�سو )63(، قبل �أن يدفع ببايل مكان �لرب�زيلي 

فيني�سيو�س جونيور )68(.

النادي امللكي اآخر املتاأهلني ن�سف نهائي كاأ�ش امللك
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جملة اأمريكية تك�سف

ق�شة »جديدة« لهمنغواي مل تن�شر من قبل
اأعلنت املجلة الأمريكية » Strand Magazine« على موقعها الإلكرتوين، اأنها �ستن�سر ق�سة ظلت طي 

الكتمان للكاتب ال�سهري اأرن�ست همنغواي )1961-1899(.

م٫�س
و�أ�شارت �ملجلة �لأمريكية �إىل �أن 
 ،1956 �لق�شة عام  كتب  همنغو�ي 
ريتز  فندق  يف  �أحد�ثها  وجتري 
يف  همنغو�ي  وي�شور  باري�س.  يف 
�أنهكتهم  �لذين  �جلنود  �لق�شة 
لكنهم  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب 
باأمل  �مل�شتقبل  �إىل  يتطلعون 
وقالت �ملجلة يف بيانها: »�شتقدم 
�لـ55  �لعدد  يف  فخر  بكل  جملتنا 
كتبها  من�شورة  غري  ق�شة  منها 
 A Room on« همنغو�ي بعنو�ن
)غرفة   »the Garden Side
�أرن�شت  تطل على �حلديقة( ويعد 
�لرو�ئيني  �أهم  من  همنغو�ي  ميلر 
وكتاب �لق�شة �لأمريكيني. وغلبت 
يف  للعامل  �ل�شود�وية  �لنظرة  عليه 
�أفكاره  �أنه عاد وجدد  �إل  �لبد�ية، 

�لنف�شية  �لقوة  وعمل على متجيد 
يف  �لإن�شان  لعقل  �لإر�دة(  )قوة 
�أعماله �لأدبية. و�شورت �أعماله يف 
�لغالب �لقوة وهي تتحدى �لعو�مل 
�لطبيعية �لأخرى يف �رص�ع ثنائي 
�ل�شيخ  كرو�ية  �لعزلة  من  جو  ويف 
جائزة  بف�شلها  نال  �لتي  و�لبحر 
�شارك يف   1954 عام  للأدب  نوبل 
�حلربني �لعامليتني �لأوىل و�لثانية، 
حيث خدم على منت �شفينة حربية 
�أمريكية، وح�شل على عدة �أو�شمة 
بل  »رجال  ق�ش�شه  �أ�شهر  ومن 
و«�لطابور   1027 عام  ن�شاء« 
ل  و«�لفائز   1930 عام  �خلام�س« 
�أهم  ومن   .1933 عام  �شيئا«  ينال 
لل�شلح«  »ود�عا  �أي�شا:  رو�ياته 
1929 و«�ملوت بعد �لظهر« 1932 
�لأ�شجار« 1950  �لنهر نحو  و«عرب 

و«�ل�شيخ و�لبحر« 1952.

الطبعة الثانية لرواية »ن�شاء ولكن« تت�شدر املبيعات 

الورا ري�شرتيبو .. روائية كولومبية حتاكي �شهرزاد

ق�شة ق�شرية

ولكن«  »ن�شاء  لرو�ية  �لثانية  �لطبعة 
�ملا�شي  لل�شهر  �ملبيعات  تت�شدر 
ولكن«  »ن�شاء  لرو�ية  �لثانية  �لطبعة 
�ملا�شي  لل�شهر  �ملبيعات  تت�شدر 

للد�ر  مبيًعا  �لأكرث  قائمة  ت�شمنت 
�ل�شهر  خلل  �للبنانية،  �مل�رصية 
�ملا�شي، �لطبعة �لثانية لرو�ية »ن�شاء 
عبد  نور  و�لرو�ئية  للكاتبة  ولكن«، 

�ملجيد، حيث ت�شدرت ن�شبة �ملبيعات 
مبنافذ �لد�ر �ملختلفة.

�لثانية  �لرو�ية  هي  ولكن«،  »ن�شاء 
لنور عبد �ملجيد، بعد رو�يتها �لأوىل 

»�حلرمان �لكبري«، و�شدرت عن �لد�ر 
�لعربية للعلوم، �ل�شقيقة �ل�شغرى للد�ر 
تر�شحت  وكانت  �للبنانية،  �مل�رصية 
ملا  �لعربية،  للرو�ية  �لبوكر  جلائزة 

وجاء  �لنقاد.  �إ�شادة  من  ح�شدته 
يف  تتحول  �ملر�أة  �أن  »�أوؤمن  بالرو�ية: 
هو  ل  ثالًثا  جن�ًشا  لت�شبح  ما  مرحلة 
رجل ول هو �مر�أة.. جن�س �أكرث رحًمة 

و�شفًحا وعًطاء يزهد �لكثري مما يلهث 
ور�ءه �جلن�س �لأول و�لثاين من �لب�رص.. 
ر�ئع حًقا �أن ت�شبح من �جلن�س �لثالث 

لكنه �شعب.. �شعب جّد�«.

�لتي  �شهرز�د،  �شاأن  �شاأنها 
ليلة  »�ألف  حكايات  تق�س  كانت 
�لكاتبة  ت�شتطيع  �ل�شهرية،  وليلة« 
�لكولومبية لور� ري�شرتيبو �أن تكتب 
من  ولكنها  يوميا،  طويلة  رو�ية 
�ملمكن �أن تتاأخر لثلث �شنو�ت يف 
كتابة ق�شة و�أقرت �لكاتبة �للتينية 
د�ئما  »عيناي  )�إيف(  مع  مقابلة  يف 
من  �ليومية.  �لأحد�ث  تلتقط  ما 

�ملمكن �أن تطر�أ لدي �أفكار لكتابة 
�لوقت،  نف�س  يف  رو�يات  ثلث 
بكتابة  مهتمة  �لوقت  طو�ل  فاأنا 
�لرو�يات، و�أقر�أ �لكثري من �لأ�شياء، 
حتى  ما،  �شخ�س  يفعله  ما  و�أتابع 

يرتجم كل هذ� يف عنو�ن نهائي«.
وقدمت ري�شرتيبو )68 عاما(، �لتي 
�لإ�شبانية  �لفاغو�ر�  بجائزة  فازت 
»�لهذيان«  رو�يتها  عن   2004 يف 

يف  �لأ�شبوع  هذ�   ،»Delirio« �أو 
�ملك�شيك رو�يتها �جلديدة »�أبطال 
 ،»Los Divinos« فوق �لعادة« �أو
للغاية  حمزن  �أدبي  عمل  وهو 
عمرها  فتاة  ق�شة  من  وم�شتلهم 
للغت�شاب  تعر�شت  �شنو�ت  �شبع 
خلله  من  و�شجلت  و�ملوت، 
مثل  على  �ل�شخ�شي  �عرت��شها 
هذه �لأو�شاع �ل�شعبة �لتي تو�جهها 

ري�شرتيبو  وت�شتعر�س  �لفتيات. 
حمتوى  �شفحة  �لـ227  خلل 
�ل�شباب  �لعادة«، حياة  »�أبطال فوق 
�لكثري من �لأمو�ل،  �لذين ميتلكون 
ول يبالون باأي �شيء �أو باأي �شخ�س 
وتقول ري�شرتيبو رد� على �ل�شبب يف 
للجدل  مثري�  مو�شوعا  �ختيارها 
عن  عبارة  »�لكتابة  �ل�شكل  بهذ� 
طريقة للوفاء بهدف ما، ل ت�شاألوين 

ما هو. �لرو�ية لي�س لديها �إجابات، 
ما  هذ�  ولكن  نظرية،  تفرت�س  ول 
هذه  حلماية  طريقة  �إنها  �أفعله. 
ل  حتى  �أخريات  وحماية  �لفتاة، 
�ملاأ�شاة«وحتظى  هذه  مثل  تتكرر 
يف  و��شعة  ب�شهرة  ري�شرتيبو 
ومت  �لإ�شباين-�لأمريكي  �ملحيط 
�ختيارها من بني �أف�شل 635 رو�ئيا 
يكتب بالإ�شبانية �أو من �أ�شل لتيني 

من  و��شعة  �إ�شاد�ت  نالت  �أنها  كما 
�لأدب  جمال  يف  وزنها  لها  �أ�شماء 
جابرييل  مو�طنها  مثل  و�لكتابة 
جوزيه  و�لربتغايل  ماركيز  جارثيا 
جائزة  على  �حلائزين  �شار�ماغو، 
�لأخري  قال  حيث  �لأدب،  يف  نوبل 
لها  �لقبعة  رفع  يجب  �إنه  عنها 
�لكتابة  و�شول  يف  لإ�شهاماتها 

ملكانتها �حلالية.

غرفة اأ�سعة ..   
حكايتها من هنا بداأت، حاكياهم 

هم من اأق�سد.؟
�سبيهاتها رفيقاتها ورحلتها 

باملر�س ابر الكيماوي، الأ�سعة 
النووية هذا ما تق�سدين؟

ملن  حياة  عندهم  ت�شمى  ما  تلك  ل 
هي  �شيع،  كلها  و�أخر  ن�شفها  فقذو� 

م�شكن موؤقت ل �أكرث طوق جناة فقط.
ومن هم؟

وتلك  �خلبيث  ذ�ك  و�لغرق  �لغريق  هم 
من  هم  �أمل،  كلها  �لتي  �جلرعات 
يطلقون عليهم مر�شى �ل�رصطان. ومن 
�ليوم قررت حكايتهم �أن �أكتب و�أهاتهم 
وحتدي  طفل  ودمعة  �أم  �رصخة  �أنقل 
�أخرى  و�شدمة  زوجة  وفاجعة  �أخت 

باملر�س.
هاته  خو�س  قررت  �لتي  �للحظة  من 
�أبحرت  معهم،  �لقارب  وركوب  �لتجربة 
�ل�شفة �لأخرى متحملة كل  و�ياهم �ىل 
�لعو�قب وفعل كانت رحلة فاق عمرها 
يوميا  �شاعات  مبعدل  �أ�شابيع  �خلم�س 
كلفتني وعلمتني �ملعنى �حلقيقي للأمل 
ومعنى �أن نقاتل ومعنى �لن�شال، مل تكن 

رحلتهم رحلة ��شتجمام بل كانت حرب 
رغم  �لن�رص  على  م�رصين  يخو�شونها 
قلت �لإمكانيات عندهم رغم عن ن�شبة 
�لنجاح �ل�شئيلة �لتي بجعبتهم ثمة �شيء 

كان يحركهم.
�أتر�ه خوف كان �أم �أملهم؟

�أقوياء هم للدرجة �أنك و�شطهم ل تفرق 
�أت�شاءل  �ملري�س  من  عنهم.  نف�شك 

�أحيانا �أنا �أم هم؟
�أين  �إ�رص�ر عندهم؟ ومن  و�أي  �أي حب 

لهم به؟
يدعون  ظننتهم  �أت�شاءل  ماكنت  كثري� 
ي�شفق  �لذي  ذ�ك  نظرة  تزعجهم  هذ� 
د�ر  و��س  يقول  و�أخر  حالهم،  على 

م�شكني يف حياتو� باه ربي بله؟
و�مل�شكني هو فعل لأنه ن�شي لوهلة �أن 
يبتلي  ل  و�هلل  �بتله  عبده  �أحب  �ن  �هلل 
عن  �أجيب  وجدتني  حينها  �لأقوياء  �ل 
هم  �أ�شاألهم  �أن  دون  تلقائيا  �أ�شئلتي  كل 
لإميانهم  ومعهم،  �أحبهم  �هلل  لأن  هكذ� 
و�هلل  غريهم  عند  مات  �لدي  ذ�ك 

بجو�ره �ختارهم.
وبحكاياهم  بهم  تعلقا  زدت  يومها 
قررت  فخر  وبكل  ن�شالهم،  و�أحببت 

�خلبيث،  ذ�ك  �شد  حربهم  م�شاركتهم 
�ن مل  �شين�رصهم  �هلل  �أن  �أنا يف  ومعهم 
و�جلنة  �أخرة  �أو  دنية  فغد�،  �ليوم  يكن 

يومها �شتحت�شنهم فز�د حبي لهم.
حب �حلياة حب �لبتلء هو ما وجدته 
عندهم رغم �أنها تتاأمل دمع بعينها يكاد 
لأخر  مقاومة  �شامدة  لكنها  ينفجر  �أن 

رمق تقاتل. عن �أي قتال تتحدين؟
 وما هو �لقتال عندهم؟

بال�شفة  ي�شمونه  �لذي  ذ�ك  نف�شه  هو 
موت  باحلقيقة  وهو  علج،  �لأخرى 
بطيء لهم، مل يخو�شونه �لعلج �أق�شد؟ 

ملا يقاومون �ن كان م�شريهم و�حد؟
يا �شلم ها �أنت قلتها م�شرينا و�حد ل 

م�شريهم لوحدهم.
�ألن منوت نحن؟ بلي.

تف�شلي  نعم  �أول،  �أ�شاألك  دعيني  �ذن 
�أ�شمعك.

لنفرت�س �أنك �شت�شعني بعد �أيام مولودك 
و�أنت يف قمة �شعادتك يخربك �لطبيب 
�أنه عليك �ن تختاري �ما �أن تعي�شي �أنت 
�أحدكما �شيموت  �أق�شد،  �أو هو، طفلك 
�أكنت  وو.  �شعبة  وحالتك  حمالة،  ل 
�لروح  عن  كبدك؟  فلدة  عن  �شتتخلني 

حياتك  �شتختارين  �أم  بد�خلك؟  �لتي 
جرمك  بعد  �أ�شل  حياة  �شتكون  وهل 

ذ�ك؟
ملا تت�شببني عرقا؟

�ألن جتيبي؟ ل تقوين على �لإجابة؟ بل 
ما  �أخربك  دعيني  حتى،  متلكينها  ل 

كنت لأفعله مكانك.
�شاأحتدى �لطبيب و�لعلم و�أقاوم، �أفهمت 
و�أمت�شك  ذ�ك  �ملحدود  علمهم  �أقاوم 
�ذ�  �لد�عي  دعوة  �جيب  �أنى  قال  مبن 
دعاين، ملن يقول لل�شيء كن فيكن ملن 
ومعه.  عنده  �عجاز  ول  له  حدود  ل 
�شاأدخل �لعملية وثقتي فيه لفيهم، ولن 
لنا،  �هلل  كتب  ما  �ل  وولدي  �أنا  ي�شيبنا 

�أفهمت �لأن �ملغزى من ور�ء �شوؤ�يل؟
متاما هي هكذ� متم�شكة بحياتها و�ثقة 
من خالقها ل منهم ومن جرعاتهم هي 

�شبب فقط ل �أقل ول �أكرث.
�لد�ء  خلق  دو�ء؟  د�ء  لكل  �أن  يقل  �أومل 
�أن  عليها  فلما  �لدو�ء  منه  وخلقه 

ت�شت�شلم؟
كان  �أما  �أق�شد؟  موت  �أي  ببطء  متوت 

يجدر بك �أن ت�شاأليني �أول؟
�لطعام  ر�ئحة  تفقد،  من  �شهيتها  هي 

تفقد،  ووزنها  تتغري  ملحمها  تكره، 
جميل  وكل  ت�شقط  �شعرها  خ�شلت 
ثائر  بركان  بد�خلها  �أما  يذهب.  بهنا 
موتا  �ألي�س  �أبرك  يحرق،  �أع�شائها 

بطيء هذ�؟
�شح

�أجربت  كما  نعم  خو�شه؟  على  وجمربة 
وف�شلتي  يومها  �لختيار  على  �أنت 
�ملجازفة و�ملوت �ملحتمل، هي جمربة 
على خو�شه لتعي�س هي وميوت هو. من 

هو؟
�مل�شمى  �للعني  ذ�ك  �خلبيث  هو 
�رصطان. ر�أيت ما �أجملها �أم �ل�رصطان 
كباره  �شيوخه  �أطفاله،  هم  جميلون 
يتحملون  باجلميل  ي�شحون  و�شغاره. 

�لأمل يقني منهم باأن �لقادم �أجمل. 4
�شحكتهم بعد هذ� �لر�ع �لطويل �شتغدو 
�أجمل من �ل�شابق، كل ما فقدوه يعود و 

�أجمل. وحده من يختفي تاركا �أثره.
من هو؟

�حلا�شن  �أق�شد.  �مل�شتاأ�شل  �لع�شو 
�ل�شعب  بالأمر  لي�س  باأ�س  ل  للمر�س، 

متاما كال�رص�س يزين �لفم �شح؟
لكن ما �أن ي�شيبه �شو�س علينا �أن نقلعه. 

وهل �شنكف عن �ل�شحك؟
�أجمل،  بل �شن�شحك و�شتكون �شحكتنا 
وحياتهم  �أجمل  �شحتهم  �شتكون  وهم 
�أ�شعى  كذلك، هذ� ما تعلمته منهم وما 
حاكياهم  يف  �جلميل  ولكم  يل  لتبليغه 
ق�شتي.  بد�ية  يكون  �أن  �أردته  وق�شتهم 
بتفا�شيلها  تدوينها  عزمت  ق�شة 
خليايل  يكن  مل  ق�شة  لكم.  بحلقاتها 
ع�شتها  و�قع  هي  بل  مكان،  �ليوم  فيها 
معها يف رحلتها مع �ملر�س. �شاأحيكها 
�ل�شاحب  ووجها  باألآمها  بدموعها، 
بتفا�شيلها  ليل،  ومناجاتها  ب�شحكاتها 
فارقتني  وما  بذهني  علقت  �لتي  تلك 

يوما.
لهذ�  ق�شتهم و�ملر�س �شتكون حكايتي 
لكم  �أحكيها   2018 5نوفمرب  من  �لعدد. 

من هنا كانت بد�يتها من هي؟
ت�شمع،  ل  �لتي  و�ل�رصخة  �لأمل،  هي 
و�لدمعة �لتي �أبت �أن ل تنزل، هي وهم 
�أحد�ثها مبركز  م�رصحية جرت  �أبطال 
كنت  وهنالك  وجذتها  هنالك  �رصطان 
ومل�رصحنا  �حلاكي  �أنا  و�ليوم  �ملتفرج 
متثيليات �أخرى عن قريب لكم �أحكيها            
بقلم : الزاهي دنيا



تاريخ

�صخ�صيات بارزة من تاريخ 
وادي ميزاب العامر

ولد )رحمه اهلل ( يوم 11 ذي احلجة 1318هـ  / 21اأفريل 1899م مبدينة القرارة  
و كان والده من اأعيان الإ�سالح يف البلد. دخل املدر�سة القراآنية يف �سن مبكرة 
, فا�ستظهر القراآن �سنة 1911م و عمره 12 �سنة, و دخل حلقة )ايروان( حفاظ 

القراآن قبل �سن التكليف,اأخذ مبادئ الفقه و العربية عن م�سائخه احلاج 
ابراهيم الربيكي,اأبو العالء عبد اهلل بن اإبراهيم,و ال�سيخ احلاج عمر بن يحيى.

ال�سيخ ابراهيم ابن عمر بيو�ض: 

نبغ بذكائه و حافظته و ذالقة 
ل�صانه العربي الف�صيح فناب 
البالغة  تدري�س  يف  �صيخه 
احلرب  بعد  املنطق,و  و 
غ�صبا  اأخذ  االأوىل  العاملية 
للخدمة الع�صكرية االإجبارية 
بداأ  مبا�رشة  رجوعه  فور  و 
م�صارعته لال�صتعمار بكتابة 
ر�صائل احتجاج فقاوم قانون 
حتى  االإجباري  التجنيد 
قانونا  امل�صتعمر  اأ�صدر 
و  احلكم  باإلغاء  جديدا 
التجنيد الع�صكري عن وادي 

ميزاب.
يف �صنة 1919م تزوج و اأجنبت 
ال�صتة  اأوالده  زوجته  له 
اناثا,ويف  و  ذكورا  مزدوجني 
كبري  باء  و  بعد   1921 �صنة 
البلد  اأعيان  مبعظم  ذهب 
�صيخه,فخلف  و  والده  منهم 
تبنى  و  الرئا�صة  يف  �صيخه 
النه�صة  ثم  العلمية  احلركة 
االإ�صالحية ,ويف �صنة 1922م 
يدخل  ع�صو  كاأ�صغر  دخل 
اأن  مافتئ  و  العزابة  حلقة 
و  للتدري�س  �صيخا  عني 
الوعظ بامل�صجد ثم انتخب 
حوايل 1940 رئي�صا ملجل�س 

العزابة.
يف يوم 18 �صوال 1343 هـ/21 
ماي 1925 اأ�ص�س معهد احلياة 
الثانوي  و  املتو�صط  للتعليم 
ال�صباب  معهد  �صماه  ,و 
قبل  اخللق  و  الدين  �صعاره 
الوطن  م�صلحة  ,و  الثقافة 

قبل م�صلحة الفرد.
در�س  افتتح  1931م  عام 

الباري  فتح  من  احلديث 
و  البخاري  �صحيح  �رشح 
بهيج   علمي  بحفل  اختتمه 
الكبري  بامل�صجد   1945 �صنة 

بالقرارة .
يف غرة حمرم �صنة 1353 هـ 
اأمت  اأن  بعد   ,  1935 ماي   /
افتتح   , عم  جزء  تف�صري  
الكرمي  القراآن  تف�صري  در�س 
يوم  اختتمه  و   , فاحتته  من 
: 25 ربيع الثاين �صنة : 1400 
هـ , / 12 فيفري �صنة 1980 
م , و اأقيم له مهرجان عظيم 
للختم يوم : 23 ماي 1980 م 
 : لتف�صريه عنوان  اأعطى  و   ,

يف رحاب القراآن . 
يف   , م   1931 �صنة  �صارك 
العلماء  جمعية  تاأ�صي�س 
و  اجلزائريني  امل�صلمني 
انتخب  و  قانونها  مناق�صة 
اأ�صندت  و  اإدارتها  ع�صوا يف 
يف  مالها,و  اأمانة  نيابة  اإليه 
جمعية  اأ�ص�س  1937م  �صنة 
احلياة رائدة النه�صة العلمية 
بالقرارة  االإ�صالحية  و 
عليه  حكم   1940 �صنة  ,يف 
)داخل  اجلربية  باالإقامة 
يغادرها  ال   ) القرارة  اأ�صوار 
كون  �صنوات  اأربع  ملدة 
رجاالت  من  اأجياال  خاللها 
�صنة  يف  احلاليني,و  االأمة 
و  ثانية  زوجة  تزوج   1940
اكبته يف كامل مراحل جهاده 
اأثرت عليه بوفاتها �صنة1977 

اأثرا بالغا .
من  كان  1948م  �صنة  يف  و 
بني   االأربعة املم�صني على 
اللجنة  با�صم  التاأييد  ر�صائل 
الفل�صطينية  اجلزائرية 

لق�صية فل�صطني يف اجلامعة 
العربية .

احلياة  معرتك  دخل 
من  خروجه  بعد  ال�صيا�صية 
االإقامة اجلربية بعد احلرب 
فطالب  الثانية  العاملية 
باجلزائر  ال�صحراء  باإحلاق 
الفرن�صي  الد�صتور  نطاق  يف 

املزعوم �صنة1947م.
اىل  1954م  نوفمرب  فاحت  من 
حمور  كان   1962 19مار�س 
الثوري  الن�صاط  جلميع 
مبا�رشة  يديرها  مبيزاب 
اأبنائه  بوا�صطة  و  بنف�صه 
,وقد  تالميذه  من  ال�صباب 
احباط  يف  فعاال  دورا  لعب 
ال�صحراء  ف�صل  موؤامرة 
�صتجدون  و    , اجلزائر  عن 
�صفحة  يف  بالتف�صيل  ذلك 

تاريخنا.
انتخب   , م   1963 �صنة  يف 
�صعيد  عمي  ملجل�س  رئي�صا 
و   , للعزابة   العليا  الهيئة 
دامت رئا�صته له حتى وفاته 

.
اعتمدته   , ال�صبعينات   يف 
و  االأ�صلي  التعليم  وزارة 
باجلزائر  الدينية  ال�صوؤون 
باحل�صاب  بالعمل  الفتوى  يف 
 , الدينية  املوا�صم  اإثبات  يف 
اعتبار ميقات احلجاج  و يف 
املطار  باعتبار  بالطائرة 

الذي ينزلون فيه باحلجاز .
من تراثه االأدبي :

تف�صري   ( القراآن  رحاب  يف   
مازال   :  ) الكرمي  القراآن 
الكتاب  من هذا  اأجزاء  عدة 
مل يطبع , و مازال م�صجال , 
و قد ُطبعت اأجزاء كثرية منه 

حتى �صورة : لقمان .  
يف  اأعمايل    : كتاب  و   
فتاوى   : كتاب  و    , الثورة  
, و  ال�صيخ بيو�س يف جزئني 
هذه  من  جزءا  عر�صنا  قد 
الفتاوى يف �صفحة الفتاوى .     
من  �صخمة  جمموعة  و 
على  امل�صجلة  الدرو�س 

اأ�رشطة و اأقرا�س .
من ثمار جهاده : اأجيال من 
خلفه   : راأ�صه  على  الرجال 
االإ�صالحية  النه�صة  رائد 
�صعيد  �رشيفي  ال�صيخ  حاليا 
من  اأ�رشابه  و  )عدون( 
االأ�صاتذة  و  امل�صائخ  مئات 
و الدكاترة و كبار املوظفني 
خمتلف  يف  ال�صامني 

امل�صتويات .
االإ�صالحية  نه�صته  دعائم 
�صرية  و  ال�صنة  و  القراآن   :
ال�صحابة و اخللفاء الرا�صدين 
من  ال�صاحلني  ال�صلف  و 
ن�رش  منابر  و   , بعدهم 
ثم  اأوال  امل�صجد   : ر�صالته 
التعليم مبعهد احلياة ثانيا , 
العام  اخلارجي  املجتمع  ثم 

ثالثا.
و  الطيبة  اأنفا�صه  ختمت 
باجلهاد  احلافلة   حياته 
ال�صاد�صة  ال�صاعة  على 
االأول  ربيع   8 االأربعاء  م�صاء 
ليوم  املوافق   1401 �صنة 
عمر  عن   1981 جانفي   14
يناهز 82 �صنة اأم�صاها جلها 
اإفادة  يف  و  العلم  خدمة  يف 
خا�صة  امليزابي  املجتمع 
�صيع  و   , عامة  اال�صالمي  و 
�صخم  موكب  يف  جثمانه 
م�صوؤويل  من  نخبة  ح�رشه 
خم�صة  بينهم  من   , الدولة 
وزراء ,  اأ�صعد اهلل روحه يف 
ال�صاحلني و اأ�صكنه فرادي�س 

اجلنان.

قطب الأئمة ال�سيخ 
حممد بن احلاج يو�سف 

ـ�ْض :  ْطِفــَيّ

ولد )رحمه اهلل ( باآت اي�صجن 
)بني يزقن( عام 1236 هـ / 
تركه  و  اأبوه  تويف   , م   1821

ابن خم�س �صنوات .
اأخيه  عن  علومه   جل  اأخذ 
االأكرب   ابراهيم , الذي عاد 

من عمان و م�رش حيث كان 
عن  �صمر  ثم   , العلم  يتلقى 
�صاعديه و اعتمد على نف�صه 
يف طلب العلوم , فاأقبل على 
املعرفة  يلتهم  املكتبات 
و من ح�صن   , بطونها    من 
ال�صيخ  جنل  دعاه  اأن  حظه 
عبد العزيز الثميني , و فتح 
له خزانة والده ,  ووهبت له 
اخلزانة  نوح  عائ�صة  زوجته 
و كان  اأبيها  التي ورثتها عن 
عاملا , و هكذا وجد القطب 
خزائن  من  عدد  اأمام  نف�صه 
اإىل  نف�صه  تتق  فلم   , الكتب 
طلبا  الوطن  خارج  الرحيل 

للعلم , مكتفيا مبا حوله  .
فتح داره للتدري�س عام 1253 
هـ / 1837 م , و دخل حلقة 
يف  لالأموات  غا�صال  العزابة 
�صليمان  احلاج  ال�صيخ  ومن 

بن عي�صى .
)بونورة(  بونور  اآت  اإىل  نفي 
ع�رش  حوايل  بها  مكث  و   ,
�صنوات , األف فيها كتبا كثرية 
, و تخرج عليه يف الفقه بها 
كثري من الطلبة  , ثم عاد اإىل 

بلدته .
حممد  احلاج  ال�صيخ  خلف 
بن يحيى باحيو يف امل�صيخة 
)بني  اي�صجن  اآت  مب�صجد 
دي�صمرب   25  : يوم   ) يزقن 

1878م / 1296 هـ .
ع�رشات  يديه  على  تخرج 
و  , من ميزاب  التالميذ  من 

جربة و نفو�صة , اأ�صهرهم :
النفو�صي  الباروين  �صليمان 
اجلربي  تعاريت  بن  �صعيد   ,
و   , اليقظان  اأبو  وابراهيم   ,
اأبو ا�صحاق ابراهيم اطفي�س 
م�صعود  احلاج  بن  بابكر  و   ,
و   , لعلي  و �صالح بن عمر   ,
احلاج  بن  يحيى  بن  �صالح 
اأحمد     , ال�صيخ  اآل  �صليمان 
حميد  ابراهيم  احلاج   بن 
بن  عمر  احلاج   , اأوجانة 
حمو بكلي , احلاج نا�رش بن 
ابراهيم الداغور , يحيى بن 
�صالح , احلاج عمر بن يحيى  
الثميني  احلاج  بن  حممد   ,
مطياز  بانوح  بن  ابراهيم   ,
حممد  احلاج  بن  �صالح  و   ,

الداودي ....
اإىل  طريقه  يف  بجولة  قام 
 1886 / ـ  ه   1303 احلج عام 

و  بو�صعادة  فيها  زار   , م 
)مدن  عنابة  و  ق�صنطينة 
جزائرية ( , و جامع الزيتونة 
بتون�س , و التقى يف املدينة 
 , ال�صافعي  باملفتي  املنورة 
درو�س   الإلقاء  قدمه  الذي 
ملكانته  تقديرا   , باحلرم 
العلمية , و رجع القطب اإىل 

ميزاب يف نف�س ال�صنة.
زار القطب وارجالن )ورقلة 
, مدينة جزائرية ( عام  1320  
هـ / 1902 م , و تلقاه اأهلها 
كيلومرتات  ع�رشة  مل�صافة  
باأنواع املركوبات و الطلقات 
البارودية , و رافقته  ثلة من 
و   , ميزاب  وادي  ف�صالء 

مكث بها 15 يوما.
اأهدى اإليه ال�صلطان العثماين 
ني�صانا  الثاين  احلميد  عبد 
 , املاء  لغز  حل  عندما 
بني  قعت  و  م�صابقة  يف 
معا�رشيه من العلماء ,  فقال 
رجال االأكادميية الفرن�صية : 
تركيا  من  اأوىل  و  اأحق  نحن 
اطفّي�س  ال�صيخ  تكرمي  يف 
البامل   : و�صام  له  فاأعطوا   ,
اأكادمييك .زار القرارة مرارا 
, اأما بريان فكان ينتقل اإليها 
مرتني يف ال�صنة , يف الربيع و 

اخلريف , الإلقاء الدرو�س.
املقتولني  ال�صبعة  من  كان 
بال�صم �صنة 1914 م , اإذ و�صع 
الفرن�صيني  العمالء  اأحد  له 
ت�صبب   , حذاءه    يف  �صما 
اأ�صبوع , جعله  يف وفاته بعد 
و  ال�صهداء  �صفوف  يف  اهلل 
ف�صيح  اأ�صكنه  و  ال�صديقني 

ريا�صه و جنانه.

موؤلفات القطب :

من  اأكرث  موؤلفاته  عدد  بلغ 
 : العلوم  مئة موؤلف يف �صتى 
االأخالق , االأ�صول , البالغة 
 , التجويد   , التف�صري   ,
التوحيد , التاريخ , احلديث 
ال�صري   , الر�صم   , احل�صاب   ,
 , الفقه   , , ال�رشف  , الطب 
العرو�س و القافية , الفلك , 
الفالحة, الفرائ�س , الفل�صفة 
, اللغة , م�صطلح احلديث , 

املنطق , النحو , الوعظ.
و نحاول اأن نذكر هنا اأهم و 

اأبرز موؤلفاته .
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ا- التف�سري : 

 , املعاد  دار  اإىل  الزاد  هيمان 
داعي العمل ليوم الأمل , تي�سري 

التف�سري.
ب- التجويد : 

�رشح   , ور�ش  حرف  جامع 
ق�سيدة  التجويد .

جـ - احلديث و ال�سرية : 
ترتيب اجلامع ال�سحيح , وفاء 
, جامع  الأمانة  باأداء  ال�سمانة 
ال�سمل يف حديث خري الر�سل , 
ال�سرية اجلامعة من املعجزات 
اأ�سماء  من  الف�سول   , الالمعة 
ال�سالة  ر�سائل   , الر�سول 
نونية  �رشح   , )�ش(  النبي  على 

املديح .
د - الفقه و اأ�سوله : 

�رشح خمت�رش العدل و الإن�ساف 
يف اأ�سول الفقه , جامع الو�سع 
و  الأ�سل  �سامل   , احلا�سية  و 
و  النيل  كتاب  �رشح   , الفرع 
�سفاء العليل , الذهب اخلال�ش 
حي   , القال�ش  بالعلم  املنوه 
الدانية  القنوان    , الفالح  على 
 , العانية   الديوان  م�ساألة  يف 
جلميع  الطاعات  اأ�سا�ش 
الفرائ�ش  التواأم يف   , العبادات 
 , املالية  الأوراق  يف  جواب   ,
يف  جواب   , الزكاة  كتاب  �رشح 

الربا.
و  الكالم  علم  و  التوحيد   - هـ 

الفل�سفة: 
اإي�ساح   , التوحيد  �رشح عقيدة 
 , امل�رشق  بالد  يف  املنطق 
يف  املحجة  بيان  يف  احلجة 
�رشح   , تقليد   بال  التوحيد 
الباطل  اإزهاق   , الدين  معامل 
يف  اجلنة   , الهاطل  بالعلم 
و�سف اجلنة , اإزالة الإعرتا�ش 
الرد   , اإبا�ش  اآل  حمقي  عن 
رد   , الأزارقة  و  ال�سفرية  على 
املورود  احلو�ش  اإىل  ال�رشود 
عقيدة  على  الفريد  ال�رشح   ,
على  الفرق  مبحث   , التوحيد 

لمية ابن النظر .
و- اللغة العربية و علومها :

ال�سواب  , معتمد  نظم املغني 
الإعراب  قواعد  �سواهد  من 
 , البيان  علم  يف  البيان  بيان   ,
اخلليل  علم  اإىل  الدليل  اإي�ساح 

 , البديع  علم  البديع يف  ربيع   ,
جهل  ربقة  من  العاين  تخلي�ش 
املثاين , كتاب الر�سم يف تعليم 
داود  اأبي  �رشح  �رشح   , اخلط 
تف�سري  يف  الإجتهاد  ت�سهيل   ,
اأ�سعار الإ�ست�سهاد , ترجمة اأبي 

العتاهية .
ز- التاريخ :

ر�سالة مو �سعة يف تاريخ وادي 
يف  ال�سافية  الر�سالة   , ميزاب 
 , ميزاب  اأهل  تواريخ  بع�ش 
 , الغمة  ك�سف   , ال�سري  م�سائل 
الإمكان يف ما جاز اأن يكون اأو 

كان .
حـ - الفلك و احل�ساب : 

م�سلك الفلك , �رشح القل�سادي 
.

ط - تاآليف خمتلفة : 
الطب  اأ�سل  يف  احلب  حتفة 
 , النخلة  غر�ش  يف  النحلة   ,
�رشح لغز املاء , �رشح الق�سيدة 
احلائية , اأجور ال�سهور على مر 
الدهور , اإطالة الأجور و اإزالة 
الفجور , �رشح بائية يف الوعظ 
, الذخر الأ�سنى يف �رشح اأ�سماء 
العيدين  خطبة   , احل�سنى  اهلل 
العزابة  نظام  حكم  يف  ,ر�سالة 
املديح  يف  ق�سائد  جمموعة   ,

و الوعظ .

�سالح  ال�سيخ  الإمام   -  3
بن يحيى الطالب باحمد :

بن  يحيى  بن  �سالح  ال�سيخ  هو 
باحمد  بن  مو�سى  بن  يحيى 
عابو  بن  ال�سائح  بن  يحيى  بن 
هم  اإخوته  و   , باحمد  الطالب 
و  قا�سم  و  مو�سى  و  عي�سى   :

با�سعيد .
ولد )رحمه اهلل ( �سنة 1321 هـ 
, حيث  بريان  ,  يف  م   1904 /
�سنوات  ق�سى  و  ترعرع  و  ن�ساأ 
رعاية  حتت  الأوىل  عمره 
ربياه  الذين  ال�ساحلني  والديه 

تربية اإ�سالمية �ساحلة .
يف �سنة 1913 م اأخذه والده و هو 
ق�سنطينة  اإىل  التا�سعة  �سن  يف 
اأين حفظ القراآن الكرمي هناك 

على يد ال�سيخ علي املكي .
�سنة 1918 م انتقل اإىل القرارة  
ا�ستظهر  و  تعلمه  ملوا�سلة 

اإبراهيم  يد احلاج  القراآن على 
بن كا�سي , ووا�سل تعلمه على 
يد ال�سيخ احلاج عمر بن يحيى 
ثم عند ال�سيخ بيو�ش ) رحمهما 

اهلل (.
و  تزوج   1922 فرباير   22 يف 
من  تتكون  مباركة  عائلة  خلف 
خم�سة رجال و بنت واحدة , و 
على  رباها  �ساحلة  ذرية  كلها 
و  الإ�سالح  و  العلم  و  التقوى 

حب امل�سجد .
بتون�ش  الزيتونة  بجامع  التحق 
�سنة 1930 ل�ستكمال معلوماته 
ت�ساعده  مل  الظروف  لكن   ,

غبارحها يف 1931 م .
و فور عودته من تون�ش ت�سدى 
املح�رشة  ق�سم  يف  للتدري�ش 
اجلزائر  اإىل  �سافر  ثم  بربيان 
اليقظان  اأبي  بال�سيخ  ات�سل  و 
الذي عينه للتدري�ش يف مدينة 
ال�سلف ) مدينة جزائرية ( كما 

طلبت جماعتها ذلك .
بريان  اإىل   1933 �سنة  عاد 
ا�ستقدمه  ملا  فيها  للتدري�ش 
اأعيان البلد ليوؤازر ال�سيخ �سالح 
 ) اهلل  )رحمه  القراري  لب�سي�ش 
الفتح  مبدر�سة  الأول  املعلم   ,

القراآنية .
عني يوم 16 ماي 1936 م , اإماما 

حلقة  يف  ع�سوا  و  للم�سجد 
العزابة , وظل اإماما بامل�سجد 
الإبا�سي العتيق بربيان اإىل �سنة 

1979 حني اأقعده املر�ش.
و قد اأنعم اهلل تعاىل عليه بفقد 

ب�رشه �سنة 1965 .
الفتح  ملدر�سة  مديرا  عني 

القراآنية اإىل 1957 .
و  احلرام  بيته  بحج  اهلل  كرمه 
للمرة  )�ش(  النبي  قرب  زيارة 
للمرة  و   ,  1951  : �سنة  الأوىل 
للمرة  و   ,  1970 �سنة  الثانية 

الثالثة �سنة 1974 .
لالأعمال   1953 �سنة  منذ  تفرغ 
مثل   , الإجتماعية   و  الدينية 
ال�سهر على اأوقاف امل�سجد من 
خدمات و بناءات و اإ�سالحات 
و  املقربة  و  بامل�سجد  تتعلق 
ال�سدود و الطرقات .... , مثل 
الإبا�سي  امل�سجد  بناء  جتديد 
و   ,  1960/  1957 �سنة  العامر 
�سنة  املقربة  م�سجد  تو�سيع 
بناء  على  اأ�رشف  كما   ,  1953
م�ستودعات  و   , العلم  دار 
امل�سجد �سنة 1961 , ... اإلخ .

راأ�سه  مب�سقط  املنية  وافته 
ذو   10  : الأ�سحى  عيد  يوم 
و   , م    1981  /  1401 احلجة 
انتظم له موكب جنائزي رهيب 

ح�رشه جمهور بلدته و �سيوف 
عديدون من خمتلف اجلهات  , 
رحمه اهلل و ف�ّسح له يف بحبوحة 

جنات النعيم .

ال�سيخ املجاهد حمو بن 
حممد عي�سى النوري :

عي�سى حمو بن حممد بن احلاج 
) يف  الثوري  ا�سمه   , ا�سماعيل 
الثورة اجلزائرية( حمو ابراهيم 
, من مواليد �سنة : 1913 , باآت 
بونور )بونورة( , اأ�ستاذ و �ساعر 

و جماهد مبيزاب.
خمتلف  يف  معارفه  تلقى 
ابتداء  املعاهد  و  املدار�ش 
العا�سمة  اجلزائر  مدار�ش  من 
اجلابري  باملعهد  انتهاء  و 

مبيزاب .
�ساهم يف احلركات الإ�سالحية 
و العلمية و ال�سيا�سية باجلزائر 
جمعية  اإىل  ان�سم  العا�سمة, 
اجلزائريني  امل�سلمني  العلماء 

منذ تاأ�سي�سها �سنة 1931 .
الأوائل  املوؤ�س�سني  من  يعترب 
�سنة  لها  كاتبا  و  النور  جلمعية 
لفرع  رئي�سا  و قد عني   ,  1945

اجلمعية مبدينته .
حلقة  يف  بارزا  ع�سوا  كان 

العزابة .
يف  فعالة  م�ساركة  �سارك 
و  اأعمال   له   , الأدبي  الن�ساط 
يف  من�سورة  �سعرية  ق�سائد 
جملة ال�سهاب و جريدة الب�سائر 
الإخال�ش و  و  الأمة  و  النور  و 
يف  الإ�ستقالل  يف  ,و  املر�ساد 
اجلي�ش  و  املجاهد  جريدتي 
احلياة  مناحي  �ستى  يف   ,

الجتماعية و ال�سيا�سية . 
ال�سيا�سي  الن�ساط  يف  �سارك 
ال�سعب  حلزب  خلية  يف  كان  و 
العا�سمة  باجلزائر  اجلزائري 
, و من زمالئه : مفدي زكرياء 
عي�سى  بن  ابراهيم  غرافة  و 
حدو  و  حممد  رزقي  اآيت  و 
حممد )جماهدون جزائريون ( 
, و �ساير احلركات الإ�ستقاللية 
اجلزائرية   الثورة  اندلع  اإىل 

�سنة 1954 .
ان�سم اإىل الثورة منذ اندلعها 
املراكز  بني  من  له  كان  و   ,

للميزابيني  الرئي�سية  الثمانية 
مركز   : العا�سمة  باجلزائر 
امل�ستقلة  باملنطقة  الفدائيني 
ذبيح  ا�رشاف  حتت  بالعا�سمة 
ا�ست�سهاد  بعد  و   , ال�رشيف 
 1957 اأوت   27 يف  الأخري  هذا 
, ُك�سف املركز فانتقل مبا�رشة 

اإىل ميزاب.
م�سوؤول  مبيزاب  ن�ساله  وا�سل 
التحرير  جبهة  و  جي�ش  خللية 
الوطني حتت رقم 1172 بالولية 
قبل  اجلزائر  كانت   ( ال�ساد�سة 
�ستة  اإىل  مق�سمة  الإ�ستقالل 
وليات , و الولية ال�ساد�سة هي 

ولية ال�سحراء اأو اجلنوب ( .
�سجن يف معركة �سعبة الني�سان 
 17 يف   ) )غرداية  بتغردايت 
ح�سار  بعد   , م   1960 جوان 

مدينة اآت بونور )بونورة ( .
من  بالإعدام  عليه  حكم 
 ( الفرن�سي  الكومندان  طرف 
مكتب  رئي�ش   ,  ) دميارتيني 
)مدينة  بالأغواط  املخابرات 
 , ميزاب(   قريبة من  جزائرية 
�سجن  مقابل  احلكم  رفع  ثم 
مليون  غرامة  و   , �سنوات   5
فرنك , و الو�سع حتت الإقامة 

اجلربية بعد ال�سجن .
بالتعذيب  احلربي  عطبه  ن�سبة 
يوما   26  ( تغردايت  زنزانة  يف 

من التعذيب( 100 باملئة .
التعليم  يف  اأقدمية  �سنة   26 له 
يف املدار�ش احلرة و الر�سمية 
)مدينة  املنيعة  تكميلية  و 
�سنوات  غري  من  جزائرية( 

احلرب .

من اآثاره :

كتاب : نبذة من حياة امليزابيني 
و  العلمية  و  اليا�سية  و  الدينية 
دورهم يف تاريخ اجلزائر قدميا 

و حديثا يف اأربعة اجزاء.
ديوان �سعر حتت عنوان : وحي 

النظرات .
انتقل اإىل جوار ربه يوم الإثنني 
 27  / هـ   1412 �سوال   24  :
اأبريل 1992 م , و دفن مب�سقط 
راأ�سه اآت بونور , اأ�سكنه اهلل يف 
درجات ال�سهداء و املجاهدين 

ال�سديقني . 



مناديل متنحك القدرة على حتديد موعد مر�ضك!
�إىل  �أمريكية  تو�صلت �رشكة 
مكافحة  يف  فريدة  طريقة 
با�صتخد�م  �لربد،  �أمر��ض 
مناديل بفريو�صات بدال من 
�أن  �ل�رشكة  وترى  �للقاحات 
�ملناديل  هذه  ��صتخد�م 
يجعل �ل�صخ�ض على �ت�صال 
د�ئم بالفريو�صات �ملر�صية، 
ما ي�صاعد يف تعزيز منظومة 
�ل�صخ�ض  �أن  كما  مناعته، 
�لذي  �لوقت  يحدد  نف�صه 
عليه مل�ض �لفريو�صات فيه.

ويوؤكد مبتكرو هذه �ملناديل 
�أن  على   )Vaev Tissue(
خطر�  �أقل  �لطريقة  هذه 
و�الأدوية  �للقاحات  من 
�لربد.  الأمر��ض  �مل�صادة 
جد�،  �صهل  و��صتخد�مها 
�الأنف  م�صح  يكفي  حيث 
بها، بعدها ي�صاب �ل�صخ�ض 

وبف�صل  ب�صيط،  بزكام 
�الإن�صان  ج�صم  يتهياأ  هذ� 

ملقاومة �لوباء.
خرب�ء  �أكد  �ملقابل،  ويف 
على �أن يف �لعامل عدد هائل 

�ملختلفة،  �لفريو�صات  من 
�ملنتجني  على  يحتم  ما 
لكل  خا�صة  مناديل  �إنتاج 
ذ�ته  بحد  وهذ�  فريو�ض، 
عرب  كما  كبرية.  م�صكلة 

�خلرب�ء عن تخوفهم من �أن 
خطرة  �ملناديل  هذه  تكون 
و�الأ�صخا�ض  �الأطفال  على 
�صعف  من  يعانون  �لذين 

�ملناعة. 
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متى ي�ضبح اال�ضتحمام �ضارا وملاذا؟

حذر �أطباء �أمريكيون من تكر�ر �ال�صتحمام يف �ليوم �لو�حد 
الأكرث من مرة ملا له من خماطر �صحية ج�صيمة على �الإن�صان.

وقال �خلبري �لطبي �صوالنا �صيجال مورير: »�ال�صتحمام �ملتكرر 
يعري �جل�صم من �لطبقة �لو�قية من �لدهون و�لبكترييا �ملفيدة 

�لتي تعي�ض على �جللد«.
ويوؤكد �لعلماء �أن �لطبقة �ل�صطحية للجلد حتتوي على م�صاد�ت 

حيوية طبيعية تنقذنا من �مليكروبات �خلطرة. لكن �ل�صابون 
وجميع �أنو�ع مو�د �لتنظيف �لهالمية كال�صامبو، حتتوي على 

مكونات كيميائية تدمر �حلماية �لطبيعية. وهذ� ما يوؤدي �إىل 
جفاف �جللد وه�صا�صته، ما ي�صمح للبكترييا �مل�صببة لالأمر��ض 

باخرت�قه ب�صهولة.

فريو�س زيكا قد ينقذ حياة 
االأطفال امل�ضابني بال�ضرطان

وجد بحث جديد �أن فريو�ض زيكا �لذي ي�صبب �أ�رش�ر� دماغية 
مدمرة لدى �الأطفال، ميكن �أن يعالج �رشطانات �لدماغ لديهم.
ودمر �لفريو�ض �لقاتل خالل �لتجارب نوعني من �الأور�م �لتي 
توؤثر ب�صكل رئي�صي على �الأطفال دون �صن �خلام�صة. وب�صكل 

حيوي، قام زيكا بانتقاء وقتل �خلاليا �ل�رشطانية �لتي ي�صعب 
عالجها، ولكنه ترك �خلاليا �لع�صبية �صليمة دون �إ�صابتها باأذى.

وو�صف �لعلماء �لرب�زيليون من جامعة �صاو باولو �لنتائج باأنها 
»مذهلة«، بعد �أن �صاهم »عالج زيكا« بتخلي�ض بع�ض �لفئر�ن 
من �أي �أثر للمر�ض. ويخططون بالفعل الإجر�ء �لتجارب على 

�الأطفال.
وقام �لعلماء بزر�عة �أور�م دماغية ب�رشية جنينية يف �جلهاز 

�لع�صبي �ملركزي لدى فئر�ن �الختبار، يطلق عليها ��صم 
»medulloblastoma«. وتقل�صت �الأور�م لدى 20 من �أ�صل 

29 من �لفئر�ن �خلا�صعة لعالج فريو�ض زيكا. كما �ختفت يف 
.»medulloblastoma« ثنني من �لفئر�ن �مل�صابة بورم�

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

�أكد علماء هولنديون �أن زيادة ممار�صة �لن�صاط �لبدين توؤدي �إىل 
ظهور وتطور �أمر��ض  خطرية جتعل �الإن�صان مقعد� وقال باحثو� 
�ملركز �لطبي جلامعة �أوتريخت �لهولندية، �إن ممار�صة �لتمارين 

�لبندية �ل�صاقة �لتي ترهق ج�صم �الإن�صان، توؤدي �إىل �أمر��ض 
خطرية كالت�صلب �جلانبي �ل�صموري، �لذي �أقعد عامل �لفيزياء 

�لربيطاين �لر�حل، �صتيفن هوكينغ.
و�أظهرت حتاليل بيانات طبية الأكرث من 1500 بالغ، �صخ�صو� 

مبر�ض �لت�صلب �جلانبي �ل�صموري، يف �إيرلند� و�إيطاليا وهولند�، 
�أن �لذين يعانون من �أ�صد �أعر��ض �ملر�ض هم من ميتلكون 

بنية ج�صدية قوية وميار�صون �أق�صى متارين �للياقة �لبدنية، من 
�لرك�ض و�لتجديف وكرة �ل�صلة وغريها من �الألعاب �لريا�صية 

�لثقيلة.

طبيب اأع�ساب يعلن

  ال�ضوم عالج ملختلف
 االأمرا�س املزمنة...!!

مارك مات�صون هو رئي�ض خمترب �لعلوم �لع�صبية يف �ملعهد �لوطني 
لل�صيخوخة. وهو �أي�صا �أ�صتاذ علم �الأع�صاب يف جامعة جونز هوبكنز، 
وو�حد من �أبرز �لباحثني يف جمال �الآليات �خللوية و�جلزيئية �لكامنة 

ور�ء �لعديد من �ال�صطر�بات �لع�صبية، مثل مر�ض �لباركن�صون 
و�الألزهامير.

وقد ن�رش مارك وفريقه عدد�ً من در��صاتهم �لتي تناق�ض قدرة �ل�صوم 
مرتني يف �الأ�صبوع، على تقليل خطر �ال�صابة مبر�ض �لباركن�صون 

و�الأزهامير ب�صكل كبري. وعند �إلقاء نظرة على در��صات تقييد �ل�صعر�ت 
�حلر�رية، تالحظ فرت�ت �لعمر �لطويلة وكذلك زيادة �لقدرة على 

حماربة �الأمر��ض �ملزمنة و�أثبتت �لدر��صة �أن �ل�صوم وتقييد �ل�صعر�ت 
�حلر�رية تنّمي خاليا جذعية جديدة وت�صلح �حلم�ض �لنووي، ومتّدد 
فرتة �حلياة وتوؤّخر �الأمر��ض �ملرتبطة بالعمر، ��صافًة �ىل �أّنها فّعالة 

كعالج لل�رشطان مع �أدوية �لعالج �لكيميائي. �أاّل �أّنه ال ميكن روؤية جتربة 
يف �لعيادة من دون �ختبار �ملخّدر�ت �ل�صيدالنية، لكّن هذه �لدر��صة ال 

تك�صب �ملال من �ل�صوم وحده، �أو من ع�صب �لتي ال بر�ءة �خرت�ع له.

علماء يحذرون من املبالغة يف اجلهد البدين

علماء ين�ضحون بتناول اللنب لفوائده العظيمة!

ممار�صة  زيادة  �أن  هولنديون  علماء  �أكد 
وتطور  ظهور  �إىل  توؤدي  �لبدين  �لن�صاط 

�أمر��ض  خطرية جتعل �الإن�صان مقعد�.
جلامعة  �لطبي  �ملركز  باحثو�  وقال 
ممار�صة  �إن  �لهولندية،  �أوتريخت 
ترهق  �لتي  �ل�صاقة  �لبندية  �لتمارين 
ج�صم �الإن�صان، توؤدي �إىل �أمر��ض خطرية 
كالت�صلب �جلانبي �ل�صموري، �لذي �أقعد 
عامل �لفيزياء �لربيطاين �لر�حل، �صتيفن 

هوكينغ.
من  الأكرث  طبية  بيانات  حتاليل  و�أظهرت 
�لت�صلب  مبر�ض  �صخ�صو�  بالغ،   1500
و�إيطاليا  �إيرلند�  يف  �ل�صموري،  �جلانبي 
�أ�صد  من  يعانون  �لذين  �أن  وهولند�، 
بنية  ميتلكون  من  هم  �ملر�ض  �أعر��ض 

متارين  �أق�صى  وميار�صون  قوية  ج�صدية 
و�لتجديف  �لرك�ض  من  �لبدنية،  �للياقة 
وكرة �ل�صلة وغريها من �الألعاب �لريا�صية 

�لثقيلة.
على  ��صتنتاجاتهم  يف  �لعلماء  و�عتمد 
كثافة  )ن�صبة  �الأي�ض  بعمليات  ي�صمى  ما 
يف  �لعادي  لل�صخ�ض  �لغذ�ئي  �لتمثيل 
طرديا  ترتبط  �لتي  �لر�حة(،  من  حالة 
على  وتاأثريها  �لبدين  �لن�صاط  بزيادة 
�الأوعية �لدموية و�أن�صجة �جلهاز �لع�صبي 

لالإن�صان.
�صيغة  �إىل  �لتو�صل  يف  �لعلماء  وياأمل 
مثالية حتدد مقيا�ض �لن�صاط �لبدين لدرء 
�أخطار �الإ�صابة باأمر��ض �لقلب و�جلهاز 

�لع�صبي بجميع �أ�صكالها.

بني علماء �أمريكيون �لتاأثري �الإيجابي للنب �ملخي�ض 
�لذي ي�صاعد على تخفي�ض �صغط �لدم لدى مر�صى 

�لقلب و�الأوعية �لدموية.
ووجد علماء جامعة �أوبورن يف �أالباما �أن �للنب يتيح 
�لتو��صل بني �لقناة �له�صمية و�لدماغ. كما �أن �للنب 

ي�صاعد على �حلفاظ على تو�زن �لبكترييا يف �جلهاز 
�له�صمي وقد �أظهرت در��صات �صابقة �أن �خللل يف 

م�صتعمر�ت �لبكترييا يف �الأمعاء )�جلر�ثيم(، يوؤدي �إىل 
�الإ�صابة بارتفاع �صغط �لدم لدى ن�صبة كبرية من �لنا�ض.

وخالل جتارب على �لفئر�ن �ملخربية، مت تغذيتها 
)�ملرتبطة بتدمري باللنب ملدة 9 �أ�صابيع، الحظ �لعلماء �نخفا�ض �ل�صموم 

�خلاليا( يف �أج�صادها. كما الحظو� �أي�صا �نخفا�ض �صغط �لدم �ل�رشياين لديها. لذلك ين�صح �الأطباء بتناول �للنب �ملخي�ض لفو�ئده �لعديدة وخا�صة 
لدوره يف تخفي�ض �صغط �لدم.

ما م�ضاعفات مر�س االن�ضداد الرئوي املزمن؟
�لتهابات �جلهاز �لتنف�صي: يكون �مل�صاب مبر�ض �الن�صد�د �لرئوي �ملزمن �أكرث عر�صة لنزالت �لربد �ملتكررة، و�الأنفلونز� و�اللتهاب �لرئوي، باالإ�صافة �إىل ذلك، 

ميكن الأي عدوى يف �جلهاز �لتنف�صي �أن جتعل �لتنف�ض �أكرث �صعوبة وتلحق �ل�رشر باأن�صجة �لرئة.
�رتفاع �صغط �لدم: قد ي�صبب هذ� �ملر�ض �رتفاًعا يف �صغط �لدم يف �ل�رش�يني �لتي جتلب �لدم �إىل �لرئتني )�رتفاع �صغط �لدم �لرئوي(.

��صطر�بات يف �لقلب: الأ�صباب غري مفهومة، يزيد خطر �الإ�صابة باأمر��ض �لقلب، مبا يف ذلك �لنوبات �لقلبية.
�رشطان �لرئة: �ملدخنون �مل�صابون بالتهاب �ل�صعب �لهو�ئية �ملزمن �أكرث عر�صة خلطر �الإ�صابة ب�رشطان �لرئة من �ملدخنني غري �مل�صابني بالتهاب �ل�صعب 

�لهو�ئية �ملزمن.
�الكتئاب: قد ي�صاب بع�ض �ملر�صى باالكتئاب نتيجة �صعوبة �لتنف�ض وعدم قدرة �ملري�ض على �لقيام باأن�صطة �حلياة �ملعتادة.

هل هناك عالج ملر�ض �الن�صد�د �لرئوي �ملزمن؟
ال يوجد عالج نهائي وفعال ملر�ض �الن�صد�د �لرئوي �ملزمن، فاخلطة �لعالجية تعتمد على �الإقالع عن �لتدخني �لتخفيف من �الأعر��ض �لتي يعانيها �مل�صاب، 
�إ�رش�ف طبي  �الأدوية حتت  و��صتخد�م  �لبدين(،  �لن�صاط  �إىل  باالإ�صافة  )تغذية �صحية  باأ�صلوب �صحي  �حلياة  وتغيري منط  �ملر�ض،  لتاليف م�صاعفات  وذلك 

للتخفيف من �الأعر��ض و�لوقاية من �مل�صاعفات مثل:
�لبخاخات �ملو�صعة لل�صعب �لهو�ئية �لتي ت�صاعد على ��صرتخاء �لع�صالت يف �لقنو�ت �لهو�ئية، مما ي�صاعد على تخفيف �ل�صعال و�صيق �لتنف�ض.

�ل�صتريويد�ت �لتي توؤخذ عن طريق �ال�صتن�صاق وهي �أدوية كورتيكو�صتريويد �لذي يقلل ��صتن�صاقه من �لتهاب �ل�صعب �لهو�ئية، وي�صاعد على منع تطور �حلالة 
وزيادتها �صوًء�.

�ل�صتريويد�ت عن طريق �لفم �لذي ي�صاعد على تقليل �لتهاب �ل�صعب �لهو�ئية، ومنع تطور �حلالة وزيادتها �صوًء�.



عظمة �ملكان و�لزمان لي�ست ذ�تية، و�إمنا 
تكون هذه �لعظمة نتيجًة لأ�سباب خارجة 
نابعٌة  �مل�رشفة  �لكعبة  وعظمُة  عنهما، 
من عظمة �هلل تعاىل �لذي �أمر بتعظيِمها، 
ورغم  �لبَِنيَّات،  �سائر  على  َقْدَرها  ورَفَع 
ب�ساطة بنائها، فال تُد�نيها �أفخم �ملباين 
ع�رشنا  �إىل  �لع�سور  �أقدم  منذ  و�أروعها 
وَمْن  �لأر�ض  �هلل  يرث  وحتى  �حلايل، 
جعل  �لذي  هو  �ل�سبب  وهذ�  عليها، 
�لعرَب يُحِجمون عن حِجّ كعبة �أبرهة �لتي 
بناها وجعل فيها قباباً من ذهب]4[، 
وذلك  �مل�رشفة  �لكعبة  عليها  لو�  وف�سَّ
رغم جاهليتهم ورغم �رشكهم، �إلَّ �أنه قد 
وجد�نهم  يف  ور�سخ  نفو�سهم  يف  ل  تاأ�سَّ
من  بقيًَّة  �لبَِنيَّة  وتلك  �لبيت  هذ�  تعظيم 
ومبا   - �ل�سالم  عليه   - �إبر�هيم  دين 
وحٍبّ  تعظيٍم  من  �لِفَطِر  يف  �هلل  �أودعه 
و�سور  مظاهر  دت  تعَدّ وقد  �لبيت،  لهذ� 

تعظيم �لكعبة، ومنها:
 - �إبر�هيم  �خلليل  �أمر  تعاىل  �هلل  �أن   -1
عليه �ل�سالم - بتطهري بيته، فقال تعاىل:   

ِع  َكّ َو�لُرّ َو�لَْقاِئِمنَي  اِئِفنَي  ِللَطّ بَيِْتي  ْر  َوَطِهّ
�لنا�ض  ليقوم  26[؛  ]�حلج:  ُجوِد  �ل�ُسّ
�ل�سالة  باأد�ء  عنده،  تعاىل  �هلل  بعبادة 
بقاع  �سائر  من  ونحوه  فيه،  و�ملنا�سك 
وِوجهِتها،  �سالِتهم  ِقبلَة  بكونه  �لأر�ض 
وهذ� �لتطهري ي�سمل �لتطهري من �لأو�ساخ 
ذلك]5[.  وغري  و�ل�رشك،  و�لأدر�ن 
2- �أن �هلل تعاىل �أ�ساف �لبيت �إىل نف�ِسه 
اِئِفنَي  ِللَطّ بَيِْتي  ْر  َوَطِهّ �ل�رشيفة، بقوله:   
من  له  يكن  مل  ولو   .]26 ]�حلج: 
�إىل نف�سه عز وجل،  �إ�سافته  �إلَّ  �ل�رشف 

لكفى بتلك �لإ�سافة ف�ساًل و�رشفاً.
خلق  يوم  مكة  م  حَرّ تعاىل  �هلل  �أن   -3
تعظيماً  و�لأر�ض]7[،  �ل�سماو�ت 

ه جنباتها. حِلُرمة بيته �لذي �ست�سُمّ
فَعِن �بِْن َعبَّا�ٍض - ر�سي �هلل عنهما - َقاَل: 
َقاَل ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »َفاإَِنّ 
َماَو�ِت  �ل�َسّ َخلََق  يَْوَم   ُ �هلَلّ َمُه  َحَرّ بَلٌَد  َهَذ� 

َو�لأَْر�َض«]8[.
غري  يف  مباحة  �أمور  مت  ُحِرّ هذ�  وعلى 
عنها  �أخرب   - لها  وتعظيماً  متييز�ً  مكة 

)فال  بقوله:  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي 
ُلّ  يُْدَها، ول يُْختَلَى �َسْوُكَها، ول َتِ ُر �سَ يُنََفّ

�َساِقَطتَُها �إلَّ مِلُنْ�ِسٍد(]9[.
ول يحُلّ حمل �ل�سالح مبكة؛ فعن َجاِبٍر - 
ر�سي �هلل عنه - قال: �سمعت �لنَِّبَيّ �سلى 
�هلل عليه و�سلم يقول:)لَ يَِحُلّ لأَحِدُكْم �أَْن 
باب  ومن  اَلَح(]10[.  �ل�ِسّ َة  َكّ مِبَ يَْحِمَل 

�أَوىل عند �لبيت �حلر�م]11[.
ا يتعلَّق بالبلد  كُلّ هذه �لأحكام وغرُيها مَمّ
فالكعبُة  للكعبة،  تعظيٌم  هو  ا  �إمَنّ �حلر�م 
�حِلَمى  هي  ُة  ومَكّ م،  �مُلَعَظّ �لبيت  هي 
�حِلَمى  وترمُي  �لبيت؛  بهذ�  �مُلحيط 
�لبيت  وتعظيُم  وتعظيِمه،  �لبيت  لتحرمي 

لَعَظَمِة رِبّ �لبيت تبارك وتعاىل.
�أبرهة  من  حماها  �سبحانه  �هلل  �أن   -4
قال  هدمها،  عن  �لفيل  وَحبَ�ض  �لأ�رشم، 
َحاِب  تعاىل:   �أَمَلْ تََرى َكيَْف َفَعَل َربَُّك ِباأَ�سْ
 * ِليٍل  تَ�سْ يِف  َكيَْدُهْم  يَْجَعْل  �أَمَلْ   * �لِْفيِل 
تَْرِميِهْم   * �أَبَاِبيَل  َطرْيً�  َعلَيِْهْم  َو�أَْر�َسَل 
ٍف  َكَع�سْ َفَجَعلَُهْم   * يٍل  �ِسِجّ ِمْن  ِبِحَجاَرٍة 

َماأُْكوٍل ]�لفيل:5-1[.
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الوالية متفاوتة بح�صب 
اإميان العبد وتقواه

�لولية متفاوتة بح�سب �إميان �لعبد وتقو�ه 
، فكل موؤمن له ن�سيب من ولية �هلل وحمبته 
وقربه ، ولكن هذ� �لن�سيب يتفاوت بح�سب 

�لأعمال �ل�ساحلة �لبدنية و�لقلبية �لتي يتقرب 
بها �إىل �هلل ، وعليه ميكن تق�سيم درجات 

�لولية �إىل ثالث درجات :
1- درجة �لظامل لنف�سه : وهو �ملوؤمن �لعا�سي 

، فهذ� له من �لولية بقدر �إميانه و�أعماله 
�ل�ساحلة .

2- �ملقت�سد : وهو �ملوؤمن �لذي يحافظ على 
�أو�مر �هلل ، ويجتنب معا�سيه ، ولكنه ل يجتهد 
يف �أد�ء �لنو�فل : وهذ� �أعلى درجة يف �لولية 

من �سابقه .
3- �ل�سابق باخلري�ت : وهو �لذي ياأتي بالنو�فل 

مع �لفر�ئ�ض ، ويبلغ بالعباد�ت �لقلبية هلل عز 
وجل مبالغ عالية ، فهذ� يف درجات �لولية 

�لعالية .
ثم ل �سك �أن �لنبوة هي �أعلى و�أرقى درجات 

�لولية هلل عز وجل .
قال �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية – كما يف »جمموع 

�لفتاوى« )6/10( – :
» �لنا�ض على ثالث درجات : ظامل لنف�سه ، 

ومقت�سد ، و�سابق باخلري�ت . 
فالظامل لنف�سه : �لعا�سي برتك ماأمور �أو فعل 

حمظور . 
و�ملقت�سد : �ملوؤدي �لو�جبات و�لتارك 

�ملحرمات . 
و�ل�سابق باخلري�ت : �ملتقرب مبا يقدر عليه 
من فعل و�جب وم�ستحب ، و�لتارك للمحرم 

و�ملكروه . 
و�إن كان كل من �ملقت�سد و�ل�سابق قد يكون 
له ذنوب متحى عنه : �إما بتوبة - و�هلل يحب 
�لتو�بني ويحب �ملتطهرين - و�إما بح�سنات 

ماحية ، و�إما مب�سائب مكفرة ، و�إما بغري ذلك 
. وكل من �ل�سنفني �ملقت�سدين و�ل�سابقني من 

�أولياء �هلل �لذين ذكرهم يف كتابه بقوله : 
) �أل �إن �أولياء �هلل ل خوف عليهم ول هم 

يحزنون . �لذين �آمنو� وكانو� يتقون ( ، فحد 
�أولياء �هلل هم : �ملوؤمنون �ملتقون .

الطريق االآمن اأن تعرف اهلل من خالل خلقه 
من  �هلل  مبعرفة  بد�أ  �إذ�  �لإن�سان  لذلك 
�أن  من  له  و�أ�سلم  �أ�أمن  خلقه  خالل 
يتعرف �إىل �هلل من خالل �أفعاله، �جعل 
معرفة �هلل من خالل �أفعاله، يف �ملرحلة 
�لثالثة �عرف �هلل من قر�آنه، من كالمه، 
�عرف �هلل من خلقه، �إن عرفت �هلل من 
خلقه، ومن كالمه، ميكنك �أن تعرف �هلل 
تف�رش  �أن  �لإمكانية  عندك  �أفعاله،  من 
جتد  فقد  باأفعاله  تبد�أ  �أن  �أما  �أفعاله، 
مقهورة،  �سعوباً  جتد  قد  جماعات، 

و�سعوباً ظاملة، قد جتد م�سائب كبرية 
من  في�سانات،  من  زلزل،  من  جد�ً؛ 

بر�كني، من �إتالف حما�سيل.
هناك ق�س�ض من دون تعليل كثرية جد�ً، 
�أن تعللها تكون قد  �إن رويتها دون  هذه 

�أ�ساأت �لظن باهلل عز وجل.
�لطريق  يف  �لإن�سان  مي�سي  �أن  �لعربة 
ول  �هلل  خملوقات  يف  تفكرو�  �لآمن، 
يف  مت�سي  فتهلكو�،  ذ�ته  يف  تفكرو� 
من  �هلل  تعرف  �أن  �لآمن،  �لطريق 

َماَو�ِت  �ل�َسّ َخلِْق  يِف  �إَِنّ  خلقه:     خالل 
َلآَيَاٍت  َو�لنََّهاِر  �للَّيِْل  َو�ْخِتاَلِف  َو�ْلأَْر�ِض 
َ ِقيَاماً  ِلأُويِل �ْلأَلْبَاِب *�لَِّذيَن يَْذُكُروَن �هلَلّ
ُروَن يِف َخلِْق  َوُقُعود�ً َوَعلَى ُجنُوِبِهْم َويَتََفَكّ
َما َخلَْقَت َهَذ�  َربَّنَا  ْر�ِض  َو�ْلأَ َماَو�ِت  �ل�َسّ

بَاِطاًل �ُسبَْحانََك َفِقنَا َعَذ�َب �لنَّاِر
 ]�سورة �آل عمر�ن �لآية:191-190[

�لُْقْر�آََن  يَتََدبَُّروَن  �أََفاَل  �لثاين:   �لطريق 
حممد  ]�سورة  �أَْقَفالَُها  ُقلُوٍب  َعلَى  �أَْم 

�لآية:24[

على املوؤمن اأن تغلب رحمته غ�صبه 
�أيها �لأخوة، �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال:  ))�إن �هلل كتب كتاباً قبل �أن يخلق �خللق: �إن رحمتي �سبقت غ�سبي، فهو 

مكتوب عنده فوق �لعر�ض((  ] �أخرجه �لبخاري وم�سلم و�لرتمذي عن �أبي هريرة [  �ملوؤمن �ل�سادق يجب �أن تغلب 
رحمته غ�سبه و�أنا �أقول: و�ملوؤمن �ل�سادق يتخلق بهذ� �لكمال، يجب �أن تغلب رحمته غ�سبه.

َمَو�ِت و�لأر�ِض مئَة َرحمة، كُلّ  وعن �سلمان ر�سي �هلل عنه قال: قال عليه �ل�سالة و�ل�سالم:  )) �إَِنّ �هللَ َخلََق يوَم َخلََق �ل�َسّ
َماِء و�لأر�ِض ((  ] �أخرجه م�سلم عن �سلمان �لفار�سي [  �أي تغطي ما بني �ل�سماء و�لأر�ض. رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي �ل�َسّ
)) َفَجَعَل ِمنَْها يف �لأر�ِض َرحمة، فبها تَعِطُف �لَو�ِلدةُ على َولَِدها، و�لَوْح�ُض و�لطرُي بع�ُسها على بع�ض، َفاإِذ� كان يوُم 
�لِقياَمِة �أَكَملََها ِبهذِه �لرحمة ((  ] �أخرجه م�سلم عن �سلمان �لفار�سي [  �أو�سح مثل قلب �لأم، �إن�سانة تريد لبنها 

كل �سعادة، تعرى من �أجله، جتوع من �أجله، ت�سحي بالغايل و�لرخي�ض من �أجله، ول تنتظر منه �سيئاً، هذه �لأم.

من هم االأولياء ، وما هي درجاتهم؟
�أولياء �هلل – بكل و�سوح و�خت�سار – هم �أهل �لإميان و�لتقوى ، �لذين ير�قبون �هلل تعاىل يف جميع �سوؤونهم ، فيلتزمون 

�أو�مره ، ويجتنبون نو�هيه . 
يَاِة  ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن . �لَِّذيَن �آَمنُو� َوَكانُو� يَتَُّقوَن . لَُهْم �لْبُ�رْشَى يِف �حْلَ قال �هلل تعاىل : ) �أَل �إَِنّ �أَْوِليَاَء �هلَلّ

ِ َذِلَك ُهَو �لَْفْوُز �لَْعِظيُم ( يون�ض/62-64 ،قال �حلافظ �بن كثري رحمه �هلل يف  نْيَا َويِف �ْلآِخَرِة َل تَبِْديَل ِلَكِلَماِت �هلَلّ �لُدّ
»تف�سري �لقر�آن �لعظيم« )278/4( :

» يخرب تعاىل �أن �أولياءه هم �لذين �آمنو� وكانو� يتقون ، كما ف�رشهم ربهم ، فكل من كان تقيا كان هلل وليا : �أنه ) ل 
َخْوٌف َعلَيِْهْم ( فيما ي�ستقبلون من �أهو�ل �لقيامة ، ) َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( على ما ور�ءهم يف �لدنيا .

وقال عبد �هلل بن م�سعود ، و�بن عبا�ض ، وغري و�حد من �ل�سلف : �أولياء �هلل �لذين �إذ� ُروؤو� ُذِكر �هلل . وقد ورد هذ� يف 
حديث مرفوع .

عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه ، قال : قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : ) �إن من عباد �هلل عباد� يغبطهم �لأنبياء 
و�ل�سهد�ء . قيل : من هم يا ر�سول �هلل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم تابو� يف �هلل من غري �أمو�ل ول �أن�ساب ، 
وجوههم نور على منابر من نور ، ل يخافون �إذ� خاف �لنا�ض ، ول يحزنون �إذ� حزن �لنا�ض . ثم قر�أ : ) �أَل �إَِنّ 

ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( رو�ه �أبو د�ود باإ�سناد جيد – و�سححه �لألباين يف »�ل�سل�سلة �ل�سحيحة«  �أَْوِليَاَء �هلَلّ
)1369/7( - » �نتهى باخت�سار وت�رشف ي�سري . 
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النقال  :0661.41.25.76  

الفنان امل�شري حمادة هالل يوؤدي منا�شك العمرة
الفنان امل�رشي حمادة  �شافر 
العربية  اململكة  اإىل  هالل 
تاأدية  اأجل  من  ال�شعودية 
العمرة. حمادة هالل  منا�شك 
له  �شورة  يف  جمهوره  �شارك 
العمرة،  منا�شك  تاأدية  اأثناء 
على  ال�شخ�شي  ح�شابه  عرب 
وعلق  ال�شهري،  ال�شور  موقع 
قائال: »اللهم �شلي على �شيدنا 
و�شحبه  اآله  وعلى  حممد 

و�شلم.«.
دعا  امل�رشي  الفنان  جمهور 
يغفر  واأن  مقبولة،  بعمرة  له 
كبري  عدد  خالل  من  له  اهلل 
ح�شابه  على  التعليقات  من 

ال�شخ�شي.
يف  ناف�ش  امل�رشي  الفنان 
من  املا�شي  رم�شان  �شهر 
عمر«،  »قانون  م�شل�شل  خالل 
اإميان  بطولته:  يف  و�شارك 
فهمي،  اإيهاب  العا�شي، 
اأحمد،  فتوح  من�شور،  حم�شن 
اأبو  م�شطفى  نا�رش،  فاطمة 
�رشيع، وتعاون فيه مع املنتج 
�شادق �شباح للمرة الثانية بعد 

م�شل�شل »طاقة القدر«.
اأن  املقرر  من  هالل  حمادة 
يقوم باإحياء حفل توزيع جوائز 
�شيكون  والذي  دراما  نايل 
اجلاري  دي�شمرب  من   19 يف 

كارمن  الفنانة  و�شرتافقه   ،
�شليمان خالل احلفل ال�شنوي 

من  كبري  عدد  �شي�شم  الذي 
الفنان  ي�شتعد  كما  النجوم. 

الرم�شاين  للمو�شم  امل�رشي 
القادم من خالل م�شل�شل من 

اأبو زيد،  تاأليف اأحمد حممود 
ومع املنتج �شادق ال�شباح.

تر�شيح طارق لطفي ل"�شر احلليم"
   

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

خالل االأ�شبوع املقبل.

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

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

االإنرتنت خالل عام 2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التوايل.
الثانية  املرتبة  يف  وجاء 
فريات  الكريكت  العب 
املمثلة  زوج  كويل، 

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

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

الذي  الدخل  وبلغ  العام، 
بـ  العام  هذا  عليه  ح�شل 

5ر170 كرور.
ديبيكا  املمثلة  وجاءت 
املرتبة  يف  بادكون 
بذلك  لتكون  الرابعة، 
التي  الوحيدة  املراأة 
تدخل قائمة ال�شخ�شيات 
دخال  االأعلى  اخلم�ش 
القائمة يف عام  منذ بدء 
ح�شدت  حيث   ،2012

8ر112 كرور.

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

ك�شيف �رشف يف الفيلم الذي اأو�شك خمرجه اإبرام 
ن�شاأت على االنتهاء من ت�شويره.

وك�شفت م�شادر من داخل الفيلم ،اأن �شيجال 
يرف�ش الت�شوير داخل القارة االإفريقية الأ�شباب 

مل يُعلن عنها، رغم اأنه مل يزرها قط من قبل، 
الفتة اإىل تقدم جهة االإنتاج بعر�ش له لنقل مكان 

الت�شوير اإىل اإحدى الدول العربية يف القارة 
االآ�شيوية، ولكنه مل يرد ب�شاأن العر�ش اجلديد 

املقدم له حتي االآن.
وي�شارك يف بطولة »زنزانة 7« اأحمد زاهر ومنة 

ف�شايل ومايا ن�رشي وعبري �شربي واأحمد 
التهامي، �شيناريو وحوار ح�شام مو�شى.

»فايا يونان« تفوز بلقب »اأف�شل مطربة �شورية لعام 2018«
فايا  ال�شورية،  النجمة  حازت 
يونان، لقب »اأف�شل مطربة �شورية 
»داف  جوائز  �شمن   ،»2018 لعام 

باما ميوزيك اأوورد« االأملانية.
عقب  اللقب  على  يونان  وح�شلت 
جمهورها  بني  �رش�شة  مناف�شة 

وجمهور املطربة، اأ�شالة ن�رشي، 
لتنال  الت�شويت،  عملية  خالل 
الن�شبة  املطاف  نهاية  يف  يونان 

االأعلى من االأ�شوات.
ت�شتعد  باللقب،  فوزها  اإطار  ويف 
اإىل مدينة  لل�شفر  ال�شورية  الفنانة 

دبي، حيث من املقرر عقد حفل 
باما  »داف  جوائز  لتوزيع  ر�شمي 
دي�شمرب   21 يف  اأوورد«،  ميوزيك 

اجلاري.
للحدث  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 
العرب  النجوم  الئحة  العاملي، 

»اأف�شل  بلقب  للفوز  املر�شحني 
يف   ،»2018 لعام  عربي  مطرب 
الت�شويت  عملية  زالت  ما  حني 
جارية، ومن �شمن هوؤالء النجوم: 
و�شعد  ح�شني  وتامر  دياب  عمرو 

ملجرد.



�سياراتاجلمعة01  ال�سبت02 فيفري  2019  املوافـق  ل28 جمادى الأول 1440هـ 21

ال�سيارات يف  و�سعت  مميزات  اأغرب 
ال�سيارات، ُطرحت  تاريخ  على مدار 
والرائعة  الغريبة  الأفكار  بع�ض 
�سبيل  فعلى  ال�سيارات،  لتح�سني 
بوبيولر  جملة  اقرتحت  املثال، 
مل�سكلة  حلاً   1935 عام  ميكانيك�ض 
ال�سيارة  يف  ورائحتهم  الكلب  �سعر 
جانب  على  اأكيا�ض  تعليق  من خلل 
بها،  الكلب  و�سع  ليتم  ال�سيارة 
ال�سائقني  متييز  كذلك  واقرُتح 
تراخي�ض  لوحة  خلل  من  ال�سيئني 
وعظمتني  جمجمة  عليها  مر�سوم 

متقاطعتني.
هناك  كان  لذلك،  �سابق  وقت  ويف 
اأوريا  يُدعى  ا  م�سهوراً ا  وموؤلفاً ا  واعظاً
بالهند�سة،  ا�ستهر  والذي  �سميث 
خوف  م�سكلة  حل  �سميث  ا�ستطاع 
خلل  من  ال�سيارات  من  اخليول 
باحلجم  خ�سبي  ح�سان  راأ�ض  و�سع 
من  الأمامي  اجلزء  يف  له  الطبيعي 

ال�سيارات.
اإىل  �سخيفة  الأفكار  هذه  كل  لي�ست 
اأهل الكثري منها  حد كبري، وهذا ما 
اإىل الدخول يف مرحلة الإنتاج، اإليك 
اأ�سافت  التي  الأفكار  ببع�ض  قائمة 

مميزات لبع�ض ال�سيارات.

مكافحة الختطاف من فولفو
وقت  متاحة حتى  امليزة  كانت هذه 
ال�سيدان،   S80 �سيارات  يف  قريب 
ال�سيارة  مفتاح  يُخربك  حيث 
ال�سخ�سي اأثناء اقرتابك من ال�سيارة 
اأمر  وهذا  مفتوحة،  اأم  مغلقة  اأنها 
�سديد  ا  مو�سوعاً كان  لكنه  منطقي، 
رجال  مثل  الب�رش  لبع�ض  اخلطورة 
وال�سيا�سيني  الأثرياء  الأعمال 

واجلوا�سي�ض الدوليني.
وجود  معرفة  فولفو  ا�ستطاعت 
جهاز  خلل  من  بال�سيارة  خاطفني 
للغاية  احل�سا�ض  النب�سات  ا�ست�سعار 
ما  مبعرفة  لك  �سي�سمح  والذي 
ينب�ض  اإن�سان  قلب  هناك  كان  اإذا 

باملقعد اخللفي اأم ل.

مقاعد �سيفروليه الدوارة

ما كان يف الواقع فكرة جيدة، مل يدم 
اأن  ، وذلك لأن املقاعد يجب  طويلاً
اأو  تنفجر  اأن  دون  احلوادث  تتحمل 
تقذف الركاب جتاه عجلة القيادة اأو 
الأمامي، لكن يف عام 1974  الزجاج 
كان باإمكانك �رشاء �سيفروليه لوجانا 
S3 ذات املقاعد الدوارة مما ي�سمح 
واخلروج  الدخول  ال�سيارة  بقائد 
ب�سهولة من ال�سيارة وهذا قدم فائدة 
كبرية لكبار ال�سن والأ�سخا�ض الذين 
وثني  التنقل  م�ساكل  من  يعانون 

الركبة ب�سكل عام.

ا�سطدم واترك رقم لوحة 
ال�سيارة

التي  الأعمال  من  اأخرى  فكرة  هذه 
فلم  نظرية،  فكرة  كونها  تغادر  مل 
الإنتاج  حيز  يف  للدخول  تتطور 
اإبداعية حلل م�سكلة  ولكنها حماولة 

يقوم  حينما  تبداأ  والفكرة  حقيقية، 
اأخرى  ب�سيارة  بال�سطدام  ما  �سائق 
�سوف  وعندها  امُل�ساة  اأحد  اأو 
�سغرية  اأقرا�ض  ال�سيارة  من  ت�سقط 
حتتوي على رقم لوحتها حتى يتمكن 
وحتديد  القانون  تطبيق  من  اجلميع 
اجلاين والبحث عنهم والو�سول اإليهم 

ب�سهولة.

ناقل احلركة املزدوج من 
ميت�سوبي�سي

كم من املرات التي كنت ت�سري فيها 
تكون  اأن  ومتنيت  املعاك�ض  بالجتاه 
اأ�رشع؟ مل يكن ناقل احلركة املزدوج 
من ميت�سوبي�سي حلاً يف الواقع لهذه 
ثانوياًا  ا  منتجاً يعترب  بل  امل�سكلة 
ذلك  ويُ�سمى  ا  تعقيداً اأكرث  لت�سميم 
ويت�سمن  �سيفت  بال�سوبر  النظام 
مبا�رشة  احلركة  ناقل  و�سع  النظام 
ن�سبة  كل  وتق�سيم  املحرك  اأ�سفل 
من ترو�ض ال�رشعة اإىل اثنني لتوفري 
اأثناء  والقت�سادية  القوة  خياري 
احلركة وكان الناجت وجود 8 �رشعات 

للعديد من  اأمامية و�رشعتان خلفية 
مرياج  مثل  ميت�سوبي�سي  موديلت 

ودوج كول يف اأواخر ال�سبعينيات.

عجلة قيادة بدون بوق 
مبركزها

اجلهد  من  الكثري  الأمر  يتطلب 
مركز عجلة  اإىل  واحدة  يد  لتحريك 
كبري  زر  على  وال�سغط  القيادة 
لإطلق البوق، لكن يف ديرتويت اأتى 
عجلة  جلعل  ممتازة  بفكرة  �سخ�ض 
وكان  البوق،  هي  نف�سها  القيادة 
البوق يدور حول اجلزء الداخلي من 
عجلة القيادة وعند ال�سغط عليه من 

ال�سائق فاإنه ي�سدر �سوتاًا.

البل�ستيك  فاإن  احلظ،  ل�سوء 
العمر  تقدم  مع  يقدم  واملطاط 
احلرارة  مع  ويتمدد  ويتقل�ض 
الت�سنيع  جودة  تكن  ومل  والربودة، 
واملواد ثابتة ب�سكل دائم يف �ستينيات 
القرن املا�سي، لذا مل ي�ستغرق الأمر 

وقتاًا طويلاً ليتم اإيقاف هذه امليزة.

ميني بار يف �سندوق القفازات
تبتكر  يف عام 1957، كانت كاديلك 
كما  �سارمة  قوانني  هناك  يكن  ومل 
ا  خمتلفاً الوقت  كان  فقد  الآن،  هي 
ببع�ض  تتمتع  ال�سيارات  وكانت 
الفاخرة  املعي�سة  غرف  ميزات 
�سندوق  كان  فقد  لذا  املنازل،  يف 
امل�رشوبات علمة مميزة ملجموعة 
�سيارات كاديلك، كان الباب اخلا�ض 
ا  ممغنطاً الم�رشوبات  ب�سندوق 
من  قطرة  اأي  �سقوط  من  مينع  مما 
ال�سيارة مييناًا  اأثناء انعطاف  الأكواب 

ا.     وي�ساراً

عجلة القيادة املتاأرجحة من 
فورد

عجلت  على  اأ  جميعاً اعتدنا  لقد 
يف  قيا�سية  كميزة  الثابتة  القيادة 
القرن  منت�سف  يف  لكن  ال�سيارات، 
املا�سي كانت هناك ميزات متطورة، 
فقد تطورت فورد اإىل م�ستوى اأف�سل 
مع ثاندربريد يف عام 1961 و�سممت 
للنا�ض  ت�سمح  متاأجرحة  قيادة  عجلة 
اجلانب  اإىل  بو�سات  عدة  بتحريكها 
ب�سهولة  بالدخول  للركاب  وال�سماح 
واخلروج منها. بعد ذلك، ا�ستطاعت 
واإ�سافة  النظام  حت�سني  فورد  �رشكة 
القيادة  عجلة  اإمالة  على  القدرة 
النماذج  بع�ض  يف  وعر�سوها  ا،  اأي�ساً
الأخرى حتى ظهرت قوانني ال�سلمة 
لهذه  نهاية  وو�سعت  الفيدرالية 

الفكرة.

قيا�س وقت “ا�ستخدام ال�سقف” 
من بي اإم دبليو

ميني  ال�سيارة  دبليو  اإم  بي  طورت 

كوبر لتكون بدون �سقف لكن يف بع�ض 
هذا  اإ�سدال  اإىل  ت�سطر  قد  الأحيان 
الظروف  من  نف�سك  حلماية  ال�سقف 
بي  و�سعت  ولهذا  املتغرية،  اجلوية 
الذي  الوقت  قيا�ض  ميزة  دبليو  اإم 
ت�ستخدم فيه ال�سقف اأعلى �سيارتك، 
هذه  من  الهدف  ا  حتديداً نعلم  ل 
امليزة  و�سعت  ال�رشكة  لكن  امليزة 

بالفعل يف ال�سيارة.

�سكوتر هوندا �سيتي

يف  مفيدة  هات�سباك  �سيتي  كانت 
حجمها،  ل�سغر  الأحيان  من  الكثري 
اأنها  على  بت�سويقها  هوندا  وقامت 
ثمانينيات  يف  ال�ستخدام  �سهلة 
عام  من  وبداية  املا�سي،  القرن 
مل�سرتيها  �سكوتر  و�سع  بداأوا   1981
ا  خ�سي�ساً م�سمم  للطي  قابل  �سكوتر 
الأمتعة  منطقة  مع  و�سعه  ليتنا�سب 
هي  بالتاأكيد  الفكرة  وكانت  ال�سغرية 
الماكن  يف  ب�سيارتك  ت�سطف  اأن 
منت�سف  اإىل  وتنطلق  املزدحمة 
ال�سكوتر،  هذا  ا  م�ستخدماً املدينة 
�سريكنون  الذين  النا�ض  عدد  كم  لكن 
ال�سكوتر  ويركبون  جانباًا  �سياراتهم 
للهروب من الزحام املروري للو�سول 

اإىل املنزل!

ُمعطر �سيارات من مر�سيد�س

مر�سيد�ض  تقدمه  مازالت  اأمر  هذا 
يف الوقت احلايل، اإنهم لي�سوا ال�رشكة 
الوحيدة التي قدمت فكرة امُلعطر يف 
احت�سنوا  لكنهم  ال�سيارات،  مق�سورة 
موديلت  فجميع  بالكامل  الفكرة 
لديها   Eو  Sو  C الفئة  مر�سيد�ض 
معطر خا�ض اختياري يتم و�سعه يف 
وقد  ال�سيارة،  داخل  التدفئة  فتحات 
على  بناءاً  الأملانية  ال�سانعة  طورته 
اأذواق م�ستخدمي �سياراتها الفاخرة.

"McLaren" تخترب 
�سيارة ريا�سية فائقة

"McLaren" اأنها  اأعلنت �رشكة 
تخترب �سيارة "600LT" الريا�سية 
لإطلقها  ا�ستعدادا  اجلديدة 
العام اجلاري وجاءت هذه ال�سيارة 
من  متني   "MonoCell" بهيكل 
األياف الكربون، جعل وزنها اأقل بـ 
�سيارات  وزن  من  تقريبا  كلغ   100

"570S" الريا�سية ال�سهرية.
مبحرك  املركبة  زودت  كما 
لرت،   3.8 ب�سعة  ريا�سي  توربيني 

زيادة  على  قادر  اأ�سطوانات،  و8 
كلم/  100 اإىل   0 من  ت�سارعها 
�ساعة يف غ�سون 2.9 ثانية فقط، 
والو�سول بها اإىل �رشعة ت�سل اإىل 

324 كلم/�ساعة.
ال�رشعات  على  ثباتها  ول�سمان 
هذه  زودت  واملنعطفات،  العالية 
ريا�سي  تعليق  بنظام  املركبة 
قوية،  فرامل  واأنظمة  خا�ض، 

وجناح هوائي من اخللف.

المبورغيني تغري طريقة ت�سمية �سياراتها بالكامل 

مكالرين بلم�سات من التنني ال�سيني 
 ك�سفت »مكلرين« �سانعه ال�سيارات اخلارقة ؛ عن جمموعتها اخلا�سة 
اجلديدة من موديل 570 وجاءت »جمموعة كابني« اخلا�سة نتيجة التعاون 
اأونلي«  اآند  ون  كابني  ال�سيني  الأزياء  م�سمم  و  ال�رشكة  بني  امل�سرتك 
الأ�سود  باللون  الن�سخ اخلا�سة  ( ومتيزت  لها  اأول منتجع ح�رشي  تفتح 
الداكن مع �سعار التنني ال�سيني ذو اللون الذهبي على الأبواب والعجلت 
والكبينة الداخلية ك�سعار للمجموعة اجلديدة و�سيطر اللون الذهبي على 
العجلت ومكاب�ض املكابح ؛ كما نق�ض �سعار التنني الذهبي ب�سكل يدوي 

على املقاعد الداخلية لل�سيارة املغطاة بجلد األكانرتا الفاخر 
الأول  الرقمي  املطعم   "GarfieldEats" اإطلق  دبي..  مرة يف  لأول 

من نوعه يف العامل واأنتجت ال�رشكة 5 مناذج فقط من �سياراتها اجلديدة 
التي من املنتظر طرحها يف الأ�سواق مبحرك V8 مزدوج التريبو �سعة 

3.8 لرت وهيكل من األياف الكربون 

عندما اأعلنت لمبورجيني عن 
هوراكان اإيفو موؤخًرا، لحظ 

ع�ساقها �سيًئا مفقوًدا يف ا�سمها، 
حيث الرمز “LPXXX-X” مل 

يعد موجوًدا. اأكدت �سانعة 
ال�سيارات الإيطالية على اأن 

هذا مل يكن خطًئا يف الت�سمية 
واإمنا اتبعت نظام ت�سمية جديد 

لت�سهيل نطق اأ�سماء �سياراتها.
 ”LPXXX-X“ ل �سك اأن الرمز

املالزم لأ�سماء موديالت 

لمبورجيني كان مربًكا بع�س 
 Pو L ال�سيء، وت�سري احلروف

اإىل موا�سفات املحرك يف ال�سيارة 
فمثاًل عند الإ�سارة اإىل �سيارة 

باأنها LP 700-4 يعني الرقم 700 
عدد الأح�سنة للمحرك و4 هو 

نظام نقل احلركة يف ال�سيارة اأي 
اأنها دفع رباعي.

وبالنظر اإىل هوراكان خلفية 
الدفع كانت ت�سمى �سابًقا بالرمز 

اأمًرا  لي�س  LP 580-2 وهذا 

جيًدا اإذا تعلق الأمر بالعالمة 
التجارية، وهناك تردد مازال 

موجوًدا يف الت�سمية النهائية 
لل�سيارة اجلديدة وهو قيد 

املناق�سة حالًيا. ل يقت�سر الأمر 
على ت�سمية هوراكات فقط، 

فهناك اأفينتادور SVJ  واأورو�س 
التي ُك�سف عنها موؤخًرا، وقد 
وجدت لمبورجيني اأن نظام 

الت�سمية القدمي مل يكن جيًدا مع 
امل�ستلهكني ب�سكل عام. 
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حتميل  ميزة  �آب«  »و�ت�س  تقدم 
ميكن  و�لتي  تلقائيا،  �مللفات 
بالن�سبة  جد�  مزعجة  تكون  �أن 
ويقوم  �مل�ستخدمني  لبع�س 
يف  �لأ�سهر  �ملر��سلة  تطبيق 
ومقاطع  �ل�سور  بتحميل  �لعامل 
�لأ�سدقاء  ير�سلها  �لتي  �لفيديو 

�لأمر  هذ�  ولكن  تلقائيا.  �إليك، 
ي�ستهلك �لبيانات، وميكنه �أن يحد 
هاتفك  يف  �لتخزين  م�ساحة  من 

ب�رسعة.
ما  �سخ�س  �إليك  �أر�سل  حال  ويف 
ف�ستظهر  مثرية،  �سلفي  �سورة 
�لكامري�،  �ألبوم  يف  مبا�رس  ب�سكل 

عند  �لإحر�ج  لك  ي�سبب  قد  ما 
عر�س �سور معينة �أمام �أ�سدقائك 
حفظ  ميكن  �حلظ،  حل�سن  ولكن 
م�ساحة  على  و�حلفاظ  �لبيانات 
�لتغيري  خالل  من  �لتخزين، 
�لإعد�د�ت  بع�س  يف  و�لتبديل 
هاتف  يف  بذلك  وللقيام  �لب�سيطة 

ثم  �آب  و�ت�س  بت�سغيل  قم  �آيفون، 
يف  �لإعد�د�ت  رمز  فوق  �نقر 
وبعد  �ليمنى.  �ل�سفلية  �لز�وية 
�لبيانات  »��ستخد�م  �خرت  ذلك، 
تعيني  يجب  حيث  و�لتخزين«، 
�ل�سوت  وت�سجيالت  �ل�سور 
يف  و�مللفات  �لفيديو  ومقاطع 
ويف   )NEVER( »�أبد�«  و�سعية 
حتميل  �إىل  �ستحتاج  �حلالة،  هذه 
�لأ�سدقاء  ير�سلها  �لتي  �مللفات 

�إىل و�ت�س �آب، يدويا.
�أندرويد،  لهو�تف  بالن�سبة  �أما 
وفتح  �آب  و�ت�س  ت�سغيل  فيجب 
يتم  حيث  �لدرد�سة،  نافذة 
على  �نقر  ثم  حمادثاتك.  تخزين 
متثيلها  يتم  و�لتي  »�لإعد�د�ت«، 
�لعلوية  �لز�وية  يف  نقاط  بثالث 
 Media« �إىل  و�نتقل  �لي�رسى. 
)حتميل   »Auto-Download
باإلغاء  وقم  تلقائيا(،  �مللفات 
لل�سور  �لتلقائي  �لتحميل  حتديد 
�ل�سوتية  و�لت�سجيالت  و�لفيديو 
وكما هو �حلال يف هو�تف �آيفون، 
�سيكون على �مل�ستخدمني حتميل 
�إر�سالها  مت  �إذ�  يدويا،  �مللفات 

عرب تطبيق و�ت�س �آب. 

 »Alcatel« قررت �رسكة
�لهو�تف  ل�سوق  �لعودة 
جديد�  هاتفا  بطرحها 
مناف�سة  مبو��سفات 

و�سعر 300 يورو تقريبا.
�ملو��سفات  �أبرز  ومن 
 »V5« لـ  و�لفنية  �لتقنية 

�جلديد:
�لنوى  ثماين  معالج   -
 M e d i a T e k «
MTK6762« برتدد 1.5 

غيغاهريتز.
ر�سوميات  معالج   -
 IMG PowerVR«

.»GE8320
 6.2 مبقا�س  �سا�سة   -
 ،)19:9( و�أبعاد  بو�سة، 

.HD+ودقة عر�س
�أ�سا�سية  كامري�   -
 )5+12( بدقة  مزودوجة 

ميغابيك�سل.
�أمامية بدقة 8 ميغابيك�سل، وميزة  - كامري� 

�لتعرف على �لوجوه.
- ذ�كرة و�سول ع�سو�ئي 5 غيغابايت.

قابلة  غيغابايت،   32 د�خلية  ذ�كرة   -
خارجية  ذ�كرة  بطاقات  با�ستخد�م  للتو�سيع 

.»microSD/HС«

منفذين   -
.»nanoSIM« لبطاقات �لت�سال

.»FM« م�ستقبل لإ�سار�ت �لر�ديو -
- بطارية ب�سعة 4000 ميللي �أمبري.

 USB( منفذ »3.5 ملم« لل�سماعات، ومنفذ -
.)OTG 2.0

- �لأبعاد )8.5/74/153( ملم.
- �لوزن: 156 غر�ما.
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 خدعة يف »و�ت�س �آب« جتنبك 
�إحر�جا غري متوقع

للأ�سو�ق  "Alcatel" تعود 
بهاتف مناف�س

 �أبرز مو��سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« �جلديد

طرحت �سركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�سفات مناف�سة وت�سميم 

ع�سري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�سركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا 
عند ع�ساق نوكيا، نظرا ملوا�سفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�سول ع�سوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�سيع 

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

- �سا�سة بحجم 6 بو�سات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�سل، حممية بزجاج مقاوم لل�سدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�سل وفتحة عد�سة 
.»f/2.0«

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

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�سال -
- بطارية ب�سعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

�أول م�سروع �سكني يف �لعامل بتقنية 
�لطباعة ثلثية �لأبعاد

�أول  �لهولندية  �أيندهوفن  يف  �أُطلق 
�لطباعة  بتقنية  يُبنى  �سكني  م�رسوع 
ويتكون  �لعامل  يف  �لأبعاد  ثالثية 
و�ستطبع  منازل،   5 من  �مل�رسوع 
خر�سانتها بعناية، على يد باحثني من 

للتكنولوجيا،  �أيندهوفن  جامعة 
�آند  هوبني  �رسكة  مع  بالتعاون 
�ملنزل  و�سيكون  مريلو.   فان 
يتكون  و�حد  طابق  من  �لأول 
من ثالث غرف، وتبلغ م�ساحته 
�ستكون  حني  يف  مربعة،  قدم   1000
متعددة  �لأخرى  �لأربع  �لوحد�ت 
مريور  �سحيفة  ح�سب  �لطو�بق، 
�لأولية  �ل�سور  وتظهر  �لربيطانية 

للم�رسوع، �أن �ملنازل �ستكون باأ�سكال 
ملتوية، ��ستناد�ً �إىل كتل غري منتظمة 
�لبناء  و�سياأخذ  �لأخ�رس  �ملحيط  يف 
�لعنا�رس  تطبع  حيث  مرحلياً،  نهجاً 
�إىل  نقلها  قبل  �جلامعة،  يف  �لأولية 
�أن يرُبز  موقع �لبناء وياأمل �مل�سمون 
�ملتحملة  �لبيئية  �لفو�ئد  �مل�رسوع، 
�ملطبوعة  �لأبعاد  ثالثية  للخر�سانة 

على �سناعة �لبناء.

كامربيدج �أناليتيكا ُتغلق 
�أبو�بها بعد ف�سيحة في�سبوك

�لأبحاث  �رسكة  على  �لقائمون  �أعلن 
 Cambridge« �أناليتيكا  كامربيدج 
ب�سكٍل  �ل�رسكة  �إغالق  عن   »Analytica
تام بعد �لف�سيحة �لتي �رسبتها مع في�سبوك 
�مل�ستخدمني  بيانات  ��ستخد�م  ب�سبب 

بطريقة غري �رسعية.
جمموعة  �إعالن  مع  �لقر�ر  هذ�  وياأتي 
SCL �ملالكة لل�رسكة عن �إيقاف خدماتها 
�إعالن  بعد  �ل�رسكة  حلل  طلب  وتقدمي 

�فال�سها ب�سبب �لف�سيحة �لأخرية. وبح�سب 
ويتدلند،  جوليان   SCL جمموعة  رئي�س 
فاإن �ل�رسكة �ستغلق �أبو�بها ب�سبب �مل�ساكل 
في�سبوك،  ف�سيحة  خلفتها  �لتي  �لأخرية 
حدوث  منذ  تُعاين  كانت  �ل�رسكة  �أن  حيث 
عن  �جلميع  بعزوف  ت�سبب  مما  �مل�سكلة 
�ل�ستفادة من خدماتها، وهو ما جعل �إعادة 
جتارية  عالمة  �سمن  خدماتها  تد�سني 
يف  �ل�رسكة  وقالت  جد�ً.  �سعب  جديدة 

بيانها �ل�سحفي »بعد �لتحقيقات �لد�خلية 
ملنحنى  و�سلنا  فاإننا  �لأخرية،  للم�ساكل 
�لتام ملوظفي  بالأ�سى  ن�سعر  ونحن  ُمغلق، 
�ل�رسكة �لذين علمو� بذلك �خلرب ، وهو ما 
�سيجعلهم بدون وظائف.« يُّذكر �أن ف�سيحة 
بخ�سائر  �أب�سا  ت�سببت  �أناليتيكا  كامربيدج 
�لأ�سابيع  يف  في�سبوك  ل�رسكة  فادحة 
�سيا�ستها  تُغري  جعلها  ما  وهو  �لأخرية، 

ب�سكل كامل بعدها.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�ستثمار 1 مليار دولر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رسكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رسكة م�ستقباًل.
حيث �رسح �لرئي�س �جلديد �سنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رسكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �سويت�س. �إل �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رسكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  �أرباحاً  �ل�رسكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رسكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�ساب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �ساأنه �أن يُعيد �ل�رسكة للو�جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �سنو�ت  عن  عو�ساً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.



�سنة  ن�ساطات  حل�سيلة  بيان  يف  جاء  ما  ح�سب 
مكتب  �سجل  فقد  البيان  وح�سب    .  2018
�سنة  خالل  املجموعة  لذات  الطرقات  اأمن 
املن�رصمة   )2018( 87 حادثا مميتا و 371 حادثا 
النتائج  ج�سمانيا وكذا 168 حادثا ماديا  وتعود 
»الإيجابية« املحققة يف تراجع حوادث املرور 
اإعادة  اإىل  البيان  ح�سب  العا�سمة  باجلزائر 
العمل وفق معطيات حوادث  تكييف خمططات 
الوقائي  والن�ساط  الطرقات  املرور عرب �سبكة  
التح�سي�س  حمالت  تنظيم  جانب  اإىل  والردعي 
املكثف  التواجد  و  الطريق  م�ستعملي  لفائدة 
الطرقات  �سبكة  عرب  الوطني  الدرك  لعنا�رص 
ذات  امل�سدرواأرجع  ذات  يربز  الولية,  باإقليم 
واملارة  ال�سواق  اإىل  احلوادث  اأ�سباب  امل�سدر 
يف  واملتمثل   %96.96 بن�سبة  الب�رصي(  )العامل 
ل�سيما  ال�سليمة  ال�سياقة  بقواعد  اللتزام  عدم 
ال�رصعة املفرطة وعدم احرتام اإ�سارات املرور 
م�سافة  مراعاة  وعدم  اخلطرية  والتجاوزات 
الطرق  و�سعية  ت�سببت  ذلك  مقابل  الأمان 

واملحيط بن�سبة 01.75% يف احلوادث املرورية  
اأهم  اأن  امل�سدر  اأو�سح  اأخرى  جهة  من   .
تتمثل  املرور  حوادث  يف  املت�سببة  املخالفات 
الفائقة وتغيري الجتاه  ال�رصعة  بن�سبة كبرية يف 
بدون الإعالن اىل جانب عدم  احرتام امل�سافة 

الأمنية وتهاون املارة والتجاوز اخلطري . 

واأ�سارت ح�سيلة ن�ساطات الدرك الوطني ل�سنة 
2018 اأنه مت �سحب حوايل 77000 رخ�سة �سياقة 
من  باحلد  املتعلقة  الأحكام  خمالفة  جراء 
النقال  للهاتف  اليدوي   وال�ستعـمال  ال�رصعة 
جانب  اإىل  ال�سطراري  ال�رصيط  على  وال�سري 

عدم ا�ستـعمال حـزام  الأمـن .

م٫�س

يف ح�صيلة للدرك الوطني

انخفا�ض يف عدد حوادث املرور باجلزائر العا�صمة 
�صجلت وحدات املجموعة الإقليمية للدرك الوطني باجلزائر »انخفا�صا معتربا« يف عدد حوادث املرور خالل �صنة 2018 الذي قدر ب 620 حادثا مروريا 

مقابل 759 حادثا مروريا �صنة 2017 اأي بن�صبة 18 يف املائة.

برج بوعريريج

 حجز اأكرث من 3 
كلغ من الكيف 

املعالج  
املجموعة  عنا�رص  متكنت 
بربج  الوطني  للدرك  الإقليمية 
بوعريريج يف اإطار عملية م�سرتكة 
من  بالولية  الع�سكري  القطاع  مع 
املعالج  الكيف  من  كلغ   3,6 حجز 
ال�سلك  ذات  من  علم  ما  بح�سب 
اأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح  الأمني. 
حد  و�سع  العملية  هذه  خالل  مت 
مكونة  منظمة  اإجرامية  ل�سبكة 
ترتاوح  اأ�سخا�س   )7( �سبعة  من 
�سنة   40 و   25 بني  ما  اأعمارهم 
ينحدرون من وليات غرب, و�سط 
ذات  اإطار  و مت يف  البالد  و �رصق 
مركبات  ثالث)3(  حجز  العملية 
التنقل  ال�سبكة يف  ت�ستعملها  كانت 
ونقل املواد املخدرة, و مبلغ مايل 
عن  عبارة  د.ج  مليون   2,8 بقيمة 
باملخدرات,  املتاجرة  عائدات  
)10( هواتف  اإىل ع�رصة  بالإ�سافة 
للتوا�سل  ت�ستعمل  كانت  نقالة 
لنف�س  وفقا  ال�سبكة  اأع�ساء  بني 

امل�سدر.

تيزي وزو

 توقيف �صاب حاول اغتيال
 اآخر ب�صالح ناري 

خن�صلة 

انخفا�ض بن�صبة 18.41 باملائة 
يف عدد حوادث املرور

من   وزو  تيزي  ولية  امن  م�سالح  متكنت 
توقيف �ساب يبلغ من العمر 34 �سنة م�سبوق 
ق�سائيا  بتهمة حماولة القتل األعمدي مع �سبق 
الإ�رصار و الرت�سد و حيازة �سالح ناري دون 
بحيازته  له  ت�سمح  قانونية  وثيقة  اأو  رخ�سة 
من  البالغ  املتهم  قام  وقد  الأ�سبوع  نهاية 
و  الت�سال  بيان خللية  �سنة ح�سب   34 العمر 

العالقات العامة لأمن تيزي وزو بتنفيذ عملية 
�سنة   27 العمر  من  يبلغ  من  ل�ساب  اغتيال 
ينحدر من املدينة اجلديدة بتيزي وزو بعدما 
اأطلق النار عليه م�سيبا اإياه يف البطن �رصعان 
ما مت فتح حتقيق يف احلادثة و بعد �سويعات 

توقيف القب�س على املتهم الرئي�سي.
 ح- كرمي  

بن�سبة  انخفا�س  ت�سجيل  بخن�سلة  مت 
18.41 باملائة يف عدد حوادث املرور 
و ذلك خالل �سنة 2018 مقارنة بال�سنة 
التي �سبقتها بح�سب ما اأفاد به م�سوؤول 
خلية الت�سال والعالقات العامة بالأمن 
براهامي,  خالد  اأول  املالزم  الولئي 
الولئية  امل�سلحة  اأن  اأو�سح  الذي 

195حادث  اأح�ست  العمومي  لالأمن 
 9 وفاة  يف  ت�سبب  ج�سماين  مرور 
بجروح  اآخر   254 اإ�سابة  و  اأ�سخا�س 
مقابل   )2018( املنق�سية  ال�سنة  خالل 
يف  ت�سبب  ج�سماين  مرور  حادث   239
جريحا   280 وخلف  اأ�سخا�س   10 وفاة 

خالل  �سنة 2017.
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الطارف

توقيف �صاب يف 
حالة فرار من 

العدالة بالطارف
متكن الأمن احل�رصي الثاين بالطارف 
من توقيف �ساب �سادر يف حقه ن�رصة 
العمر  من  الثالث  العقد  يف  بحث   
ينحدر من مدينة الطارف املعني كان 
�سنوات   3 حوايل  منذ  فرار  حالة  يف 
عملية  الأمنية  ال�سلطات  تكثيف  رغم 
البحث عليه  اأين كان يتخذ من احلي 
ال�سعبي �سيدي بلقا�سم مدينة الطارف 
اإىل  الق�سية  وقائع  تعود  له  كمخباأ 
ال�رصطة  م�سالح  اإىل  وردة  معلومات 
بالطارف  الثاين  احل�رصي  لالأمن 
يف  املعني  حتركات  ر�سد  مفادها 
الآونة الأخرية بو�سط مدينة الطارف 
يف  الليلية  الفرتات  ي�ستغل  انه   غري 
لذات  ال�رصطة  عنا�رص  لتقوم  تنقالته 
امل�سلحة بالرت�سد للمعني ليتم تتمكن 
ق�سائي  ملف  اإجناز  ليتم  توقيفه  من 
الق�سائية  للجهات  وت�سليمه  �سده 
الأفعال  على  حماكمته  ليتم  الطالبة 

املن�سوبة له .
رزق اهلل �صريف

اأول وزيرة الداخلية 
يف العامل العربي

�سملت ت�سكيلة احلكومة اللبنانية 
اجلديدة التي اأعلن عنها رئي�س 
الوزراء �سعد احلريري, تعيني 

ريا ح�سن وزيرة للداخلية لتكون 
اأول �سيدة ت�سغل هذا املن�سب 
الذكوري يف العامل العربي وتعد 

هذه املرة الثانية التي تتوىل فيها 
احل�سن حقيبة وزارية بعد اأن 

تولت وزارة املال يف اأول حكومة 
يرتاأ�سها �سعد احلريري بني 9 
نوفمرب 2009 و13 يونيو 2011.
ولدت ريا ح�سن عام 1967, 

وح�سلت على ال�سهادة اجلامعية 
يف اإدارة الأعمال من اجلامعة 
الأمريكية يف بريوت, ويف 1990 
ح�سلت على �سهادة املاج�ستري 

يف اإدارة الأعمال من جامعة 
جورج وا�سنطن الأمريكية 

وهي اأم لثالث بنات. وقبل اأن 
يتم اإعالنها وزيرة للداخلية 
والبلديات كانت ريا احل�سن 
رئي�سة للمنطقة القت�سادية 
اخلا�سة يف طرابل�س منذ 8 

�سنوات و�سغلت منا�سب عديدة 
منذ عام 1995 يف جمالت 
القت�ساد والقطاع املايل 
والبنوك وقالت احل�سن يف 

ت�رصيح تلفزيوين عقب اختيارها 
وزيرة للداخلية: »كانت مفاجاأة 
مل اأكن اأتوقعها, وهذا ال�سيء 
ب�رصاحة فخر يل بالتاأكيد«.

2018 ؟ �صــــــنة اأخرى حـــــــــــــــــــــــــــــارة...
املناخي:  التغري  م�سلحة  توؤكد 
احلالية  ال�سنة  مع مطلع  »كوبرينيكي�س« 
2019  و بالتحديد يف 7 جانفي اأن الأربع 
�سنوات الأخرية �سجلت اأعلى م�ستويات 
اأن ال�سنوات:  احلرارة . و هكذا  يت�سح 
قد   2018  –  2017  –  2016  –  2015

�سهدت دراجات حرارة قيا�سية.
هي   2018 و   2017  –  2016  –  2015  

ال�سنوات الأكرث حرارة. 
الأمريكية  البحث  جمموعة  اأكدت 
 Berkely( اأورث«  امل�ستقلة:«بريكلي 
الدقة  عالية  علمية  درا�سة  Earth( يف 
يبدو  الذي  التوجه  هدا  ال�رصامة  و 
ميكن  بحيث  النتظام   نحو  ي�سري  اأنه 
لرتفاع  جديدا   نهائيا  و�سعا  اعتباره 
كوين للحرارة  يف طريقه اىل ال�ستقرار 

ملدة طويلة.
على امتداد ال�سنوات الأربعة املعينة اأي 
من 2015 اإىل 2018  مت ت�سجيل م�ستوى 
ب  اأعلى  الكوين  ال�سعيد  على  حرارة 
مبعدل  مقارنة  )�سل�سي�س(   °1.16
النه�سة  مرحلة  يف  امل�سجل  احلرارة 

ال�سناعية الأوىل يف العامل.
امل�سجلة  احلرارة  م�ستويات  تفوق  و 
التي  تلك  الأربعة   ال�سنوات  خالل هده 
هدا  يف  و   ,1950 مند  �سنويا   �سجلت 

اأوا�سط  اأن  املالحظة  ميكن   , ال�سياق 
القرن التا�سع ع�رص تتطابق مع املرحلة 
الكربى لالنت�سار ال�سناعي الذي اأنطلق 

اآنذاك.
ذلك  اإىل  ا�رصنا  كما   ,2016 �سنة  تعترب 
�سابقا,  بال�سنة الأعلى حرارة منذ بداية 
املالحظات  ت�سجيل  و  العينات  اأخد 
اأنه  التاريخية حول املناخ. و املالحظ 
حدة  اأقل   2018 �سنة  كانت  لو  و  حتى 
مقارنة بال�سنوات: 2015, 2016 و 2017,  
العام لرتفاع احلرارة على  التوجه  فاإن 
ويتاأكد  و�سوحا  يزداد  الكوين  امل�ستوى 

اأكرث فاأكرث.

توؤكد  20.000  حمطة 
التوجه نحو ارتفاع 

احلرارة:

جتمع معطيات : م�سلحة »بريكلي اأورث« 
من 20.000 حمطة اأرا�سد جوية موزعة 
املعطيات  هده  كل  و  ز  العامل  حول 
دراجة  ارتفاع  نحو  العام  التوجه  توؤكد 

احلرارة.
الأمريكية  احلكومية  امل�سالح  �سل 

)shut down( و املناخ:

اإنتاج  على  الأمريكية  احلكومة  تعودت 
متقاربة  بخال�سات  و  التحليل  نف�س 
جدا, لكن هده ال�سنة و ب�سبب ا�ستمرار 
ترتب  ما  و  احلكومية  امل�سالح  غلق 
الأمريكية  لالإدارة  �سلل  من  طبعا  عنه 
البحث  لأعمال  موؤقت  تاأخري  يف  �ساهم 

و التحليل.
التوجه  هو  و  موؤكد:  يبقى  الواقع  لكن 
كل  يتاأكد  الذي  احلرارة  ارتفاع  نحو 
�سوى  ميكننا  ل  الأ�سف  مع  و  �سنة, 
اأنه و يف مواجهة هدا  اإبداء املالحظة 
التوجه العميق و اخلطري للمناخ العاملي 
الدولية �سعيفا  يبقى موقف املجموعة 
م�سوؤولياتها  تتطلبه  مما  بكثري  اأقل  و 

التاريخية. 

و ما هو احلال بالن�صبة 
للجزائر ؟

ما هو احلال بالن�سبة للجزائر و م�سالة 
ارتفاع حرارة املناخ؟ . ن�سري اأن اجلزائر 
العامل:  حول  يجرى  ما  عن  تختلف  ل 
�سنة 2018   بلغت دراجات احلرارة  فقد 
يف  خا�سة  تاريخية  قيا�سية  م�ستويات 
 °49.7 بت�سجيل:  �سالح  عني   منطقة 

 و يف منطقة الوادي : °49.6. 

.

.

.

  اإعداد: ال�صريف رحماين 

- وزير �صابق
- �صفري ال�صحاري واملناطق القاحلة 

- رئي�س موؤ�ص�صة �صحاري العامل 
- ع�صو املنظمة الدولية »قادة من 

اأجل ال�صالم«
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