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 رئي�س بلدية ورقلة بوبكر 
عزي يك�ضف لـ"الو�ضط "

  58 م�شروع تنموي
 يف طور الجناز 

متعد  كل  ق�ضائيا  •    �ضنتابع 
على العقار العمومي 

غرداية

 توقيف اأربعة عنا�شر دعم
 للجماعات الإرهابية  

جمموعة الأحزاب "4+15" 

جمع التوقيعات و احلملة 
ل�شالح بوتفليقة

انقطاع الكهرباء ملدة يومني متتاليني

 �شونلغاز تثري غ�شب
 �شكان عني تاقورايت

.           حذاري من اخلطاب ال�شعبوي القائم على الت�شويد والت�شليل
    روبورتاج

الوة
ري ع

ت/ ب�ض



�سنة بجروح  �أعمارهم بني 19 و60  �ل�سبت 14 �سخ�سا ترت�وح  �أم�س  �أ�سيب 
متفاوتة �خلطورة �إثر ��سطد�م بني 3 مركبات على �لطريق �لوطني رقم 5 �أ 
عند بلدية �سيدي خليفة »والية ميلة« , ح�سب ما علم من م�سالح �ملديرية 
�ملحلية للحماية �ملدنية. و�أو�سحت ذ�ت �مل�سالح �أن �حلادث وقع يف حدود 
�ل�ساعة �لر�بعة �سباحا و 5 د ومتثل يف ��سطد�م عنيف بني �ساحنة وحافلة 

لنقل �مل�سافرين تعمل على خط »وهر�ن-جيجل« و مركبة �سياحية ما جنم 
من طرف  منهم مت حتويلهم   11 باإ�سابات خمتلفة  �سخ�سا   14 �إ�سابة  عنه 
م�سالح �حلماية �ملدنية �ملتدخلة بعد تقدمي �الإ�سعافات �الأولية لهم بعني 
�ملكان �إىل م�سلحة �ال�ستعجاالت مب�ست�سفى و�دي �لعثمانية و 3  م�سابني 

�آخرين مت نقلهم �إىل ذ�ت �مل�سالح �ال�ستعجالية من قبل خو��س.

�سيعر�ض برناجمه الحقا

اآيت العربي ينفي عزم 
غديري حذف الفرن�سية

 

لعلي  �لعربي من�سق �حلملة �النتخابية  �آيت   نفى �ملحامي مقر�ن 

غيديري, �أم�س, ما مت تد�وله عرب مو�قع �لتو��سل �الجتماعي, حول 

حول حذف  غديري  علي  �أفريل   18 لرئا�سيات  �ملرت�سح  ��ستعد�د 
�للغة �لفرن�سية من �الإد�ر�ت و�ملد�ر�س.

غديري  علي  حملة  من�سق  �لقائم  �لعربي  �آيت  مقر�ن  و�أو�سح    

معلومة  هناك  باأن  �لفي�سبوك,  عرب  �لر�سمية  �سفحته  خالل  من 

�الجتماعي,  �لتو��سل  �سبكات  على  �أم�س,  �أول  يوم  منذ  متد�ولة 

ت�سري �إىل حذف �ملرت�سح علي غديري للغة �لفرن�سية من �الإد�ر�ت 
و�ملد�ر�س.

�لر�سمي  نفيه  �النتخابية  حملته  من�سق  ب�سفته  �لعربي  �آيت  و�أكد 

لتلك �ملعلومات, م�سري� �إىل �أنه �سيتم عر�س �لربنامج مف�سال يف 
وقت الحق.

�ض.ب

دراجي يحتفل بالعلم اجلزائري مع القطريني

ميلة

 اإ�سابة 14 �سخ�سا بجروح متفاوتة يف حادث �سري 

خبر في 
صورة

م�ستغامن 

ملتقى علمي حول اإ�سرتاتيجية 
الأمري عبد القادر الع�سكرية

اأمن العا�سمة

حجز 138 غراما 
من القنب الهندي 

عاجلت م�سالح �أمن والية �جلز�ئر, ت�سعة )09( ق�سايا خمتلفة, �أ�سفرت 
متعلّقة  خمتلفة,  ق�سايا  يف  فيهم  م�ستبها  �سخ�سا   )15( توقيف  عن 
مّت  �لعقلية, حيث  �ملوؤثر�ت  وكذ�  �ملخدر�ت  و�ملتاجرة يف  باحليازة 
ومبلغا  عقليا  موؤّثر�   )2048( �لهندي,  �لقنب  من  غر�ما   )138( حجز 

ماليا قدره )116( مليون �سنتيم.

ب�سبب ال�سغوطات بامل�سيلة 

ا�ستقالة مري بلدية »اأولد 
ما�سي« رفقة 9 اع�ساء

�أع�ساء   9 رفقة   « غ�سبان  �لدين  »خري   , ما�سي  �أوالد  بلدية  رئي�س  قدم   
باملجل�س ممثلني من ثالثة �أحز�ب ��ستقالتهم �لر�سمية �إىل و�يل �مل�سيلة , 
ب�سبب �ل�سغوطات و�أعلن رئي�س �لبلدية عن و�سع �إ�ستقالة جماعية , وهذ� 
جر�ء �ل�سغوطات �لكبرية �لتي تعرقل �سري �لعمل �لتنموي ببلدية �أوالد ما�سي 
و�لتجريح  و�الإهانات  و�لنفوذ  �ملال  �أ�سحاب  من  �ملمار�سة  و�ل�سغوطات 

�لذي يتعر�س له �ملجل�س يف كل مرة من طرف م�سوؤولني بالوالية .

حفيظ  �لريا�سي  �ملعلق  �حتفل 
در�جي بتتويج �ملنتخب �لقطري 
بلقب كاأ�س �آ�سيا لالأمم الأول مرة 

باملناف�سة,  م�ساركاته  تاريخ  يف 
�لتلفزبون  معلق  ظهر  �أين 
يجوب  وهو  �ل�سابق  �جلز�ئري 

جمع  رفقة  بال�سيارة  �ل�سو�رع 
�لقطريني  �ملو�طنني  من  غفري 
وهو يزّين �سيارته بالعلم �لوطني 

�لعنابي  للمنتخب  م�ساندة 
ومقا�سمة له �الأفر�ح بالرتبع على 
عر�س �لكرة يف �لقارة �الآ�سيوية.

بن  �حلميد  عبد  حتت�سن جامعة 
�لثالثاء  يوم  مب�ستغامن  بادي�س 
حول  وطني  ملتقى  �لقادم 
لالأمري  �لع�سكرية  »�الإ�سرت�تيجية 
�أ�ستفيد  ح�سبما   , �لقادر«  عبد 
�ملنظمني  من  �ل�سبت  �أم�س 
�لذي  �للقاء  هذ�  خالل  و�سيتم 
 20 من  �أزيد  م�ساركة  �سيعرف 
جامعات  من  وباحثا  �أ�ستاذ� 
من  �لعديد  تقدمي  �لوطن  
�لبحثية  و�الأور�ق  �ملد�خالت 
�الأمري  »جي�س  مو��سيع  حول 
و�ملكانة«  �لتكوين  �لقادر:  عبد 
�حلربية  و«�ال�سرت�تيجية 
-1832( �جلز�ئرية  للمقاومة 

�لع�سكرية  و«�ملن�ساآت   »)1847
وم�سانع  و�لقالع  )�حل�سون 
�الأ�سلحة(« و«�أهم معارك �الأمري 
�لقبائل  و«موقف  �لقادر«  عبد 
�جلز�ئرية  بالدولة  وعالقتها 

�حلديثة« وغريها.
�لطلبة  من  �لعديد  وي�سارك 
�مللتقى مبد�خالت  �لباحثني يف 
حول �ملعارك �لتي قادها �الأمري 
عبد �لقادر كمعركة »غابة موالي 
و«�ملقطع«   )1835( �إ�سماعيل« 
)1835( و«و�دي �ل�سكاك« )1836( 
 )1845( �إبر�هيم«  و«�سيدي 
وقالع  ح�سون  �ىل  �لتطرق  مع 
»تاز�«  �الأ�سلحة كح�سن  وم�سانع 

وم�سنع مليانة وزمالة �الأمري عبد 
�لقادر.

�لذي  �مللتقى  هذ�  ويهدف 
�الن�سانية  �لعلوم  ق�سم  ينظمه 
مع  بالتن�سيق  م�ستغامن  بجامعة 
�إىل  للمجاهد  �لوالئي  �ملتحف 
�لع�سكري  باجلانب  �لتعريف 
و�حلربي يف �سخ�سية �الأمري عبد 
 )1883-1808( �جلز�ئري  �لقادر 
ومكونات جي�سه وعتاده وخططه 
�لتي  �ملعارك  و�أهم  �لع�سكرية 
�مل�ستعمر  مو�جهة  يف  قادها 
�ملن�ساآت  و�إح�ساء  �لفرن�سي 
كاحل�سون  لالأمري  �لعمر�نية 

و�لقالع و�مل�سانع.

االأغواط

80 �سكنا لفائدة اأ�ساتذة جامعة  عمار ثليجي 
مار�س  �سهر  �سكن   80 ��ستالم  �سيتم 
�ملقبل لفائدة �أ�ساتذة جامعة » عمار 
ثليجي » باالأغو�ط , ح�سبما علم من 
ور�سات  بلغت  وقد  �لوالية  م�سالح 
جد   « ن�سبا  �ل�سكنات  هذه  �أ�سغال 
متقدمة » وهي �الآن يف مرحلة �لتهيئة 
�خلارجية , فيما ��ستكملت من جهتها 
�إد�رة �جلامعة �إجر�ء�ت �سبط قائمة 

�مل�ستفيدين من تلك �حل�سة �ل�سكنية 
, وفق ذ�ت �مل�سدر .

�إىل  �ل�سكنية  �حل�سة  هذه  و�ست�ساف 
�سابق  وقت  يف  توزيعها  مت  وحدة   70
�سي�ساهم  مما   , م�ستحقيها  على 
�الجتماعية  �لظروف  حت�سني  يف  
�أ�سري  مثلما   , �جلامعيني  لالأ�ساتذة 

�إليه .
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�لأمني �لعام للأرندي �أحمد �أويحي

بوتفليقة  �سيرت�سح بر�سالة و لن يحتاج �إاّل حملة �إنتخابية 
.       لميهننا تر�سح غديري  و مقري م�سوؤول على ت�سريحاته       .             عر�ض  بيان �ل�سيا�سة �لعامة �سيكون  قبل �لرئا�سيات �ملقبلة 

�إميان لو��ض

�سنبا�سر �حلملة �لإنتخابية و 
عملية جمع �لتوقيعات 

العام  الأمني  اأكد  ال�صدد،   ذات  ويف 
باأنه  الدميقراطي  الوطني  للتجمع 
ال�صاعة  عقارب  ل�صبط  الوقت  حان 
احلملة  بخ�صو�ص  حمدد  وقت  على 
اأن  معلنا  الرئي�ص،  الإنتخابية  
عملية  �صيبا�رش  الرئا�صي  التحالف 
جمع  و  الإنتخابية   للحملة  التجنيد 
التوقيعات التي ل تف�صلنا عنها �صوى 

�صهر ون�صف. 

مل يقم باحلملة  �لرئي�ض   2014
و زكاه �ل�سعب 

لن  الرئي�ص  اأن  اأويحيى  اأحمد  واأ�صار 
مو�صحا  الإنتخابية،  باحلملة  يقوم 
فهي  حملة  اإىل  ليحتاج  الرئي�ص  اأن 
خالل  اأن  م�صريا  حا�صل،   حت�صيل 
املا�صية  الرئا�صية  الإ�صتحقاقات 
وال�صعب  باحلملة  يقم  2014 مل  �صنة 

زكاه«.

م�سغولون بالتح�سري للحملة و 
غديري ل يهمنا 

رف�ص اأحمد اأويحيى اخلو�ص مطول 
املتقاعد  اجلرنال  تر�صح  ملف  يف 
لأي  يحق   « قائال  غديري،  علي 
ونحن  للرئا�صيات  الرت�صح  �صخ�ص 
اإنتقاد  و  حما�صبة  موقف  يف  ل�صنا 
الأخرين، غديري ل يهمنا  الأرندي 
مر�صح  اأي  اإنتقاد  يف  ليتدخل 
و  الرئا�صيات  من  وا�صح  فموقفه 
لديه مر�صحه الذي ي�صانده و يدعمه 
وهو  املقبلة  الإ�صتحقاقات  خالل 

الرئي�ص عبد العزيز بوتفليقة ».

يجوز �ملقاطعة و�لرتويج لها يف 
�ل�سارع مرفو�ض 

لبع�ص  الأحزاب  على  املتحدث  ورد 
مبقاطعة  نادت  التي  الأحزاب 
يجوز  اأن  مو�صحا  الإنتخابات، 
دميقراطي  بلد  يف  فنحن  املقاطعة 
للمقاطعة  الرتويج  ليجوز  لكن 
ال�صارع  اإىل  النزول  طريق  عن 
خالل  اأن  م�صريا  مرفو�ص،  فذلك 
املا�صية  الرئا�صية  الإ�صتحقاقات 
قادرة  اأنها  على   احلكومة  برهنت 

تريد  التي  لالأبواق  حد  و�صع  على 
ال�صارع   يف  الفو�صى  و  الفتنة  زرعة 

.«

مقرتح تعديل �لد�ستور 
فر�سية م�سبقة و �لبع�ض 
لديهم قنطة جتاه تر�سح 

�لرئي�ض 

و بخ�صو�ص مقرتح تعديل الد�صتور، 
هذا  اأن  لالأرندي  العام  الأمني  اأ�صار 
م�صبقة،  فر�صية  عن  عبارة  املقرتح 
م�صددا  »لبد من ترك كل �صيء يف 
اأوانه«،  م�صريا اأن الق�صية لي�صت  يف 
التي  القنطة  بل يف  العهدات  حتديد 
الرئي�ص،  تر�صح  من  البع�ص  يعانيها  
تر�صح  يتقبلوا  اأن  »لبد  م�صددا 
ويتوقفوا عن  اأخرى  لعهدة  الرئي�ص  
مادام ليوجد  تعجزية  و�صع �رشوط 
اأي مانع من ذلك ». و يف �صوؤال حول 
عدمه،   من  الرئي�ص  تر�صح  م�صاألة 
على  يف�صلنا  ليزال  اأويحيى«   اأكد 
 34 الرت�صح  ملفات  اإيداع  مرحلة 
�صيرت�صح  الرئي�ص  باأن  وقناعتي  يوم 
لعهدة اأخرى«،  مو�صحا اأن اإ�صتدعاء 
موعده  يف  الناخبة  للهيئة  الرئي�ص 
و�صع حدا لكل الإ�صاعات بخ�صو�ص 

اأخرى  جهة  من  الرئا�صيات   تاأجيل 
ثمن جهود الرئي�ص و الإجنازات التي 
حققها يف جميع القطاعات،  م�صريا 
اأنه �صيم عر�ص املكت�صبات املحققة 

خالل اخلم�ص �صنوات املا�صية. 

�لأغلبية �ل�ساحقة للمرت�سحني 
»جاءت ت�سحك«

املرت�صحني  كرثة  وبخ�صو�ص 
و  الهزيل  م�صتواهم  و  للرئا�صيات 
الكوميدي، قال املتحدث » الأغلبية 
»جاءت  للمرت�صحني  ال�صاحقة 
املرت�صحني  كرثة  م�صيفا«  ت�صحك«، 
اأعطو  قد  ولالأ�صف   ، جديد  وباء 
ولبد  للجزائر،   موؤ�صفة  �صورة 
�رشوط  وو�صع  قانوين  ت�صحيح  من 
وزارة  على  النار  فتح  و�صوابط، 
�صاهمت  »الدولة  قائال  الداخلية 
�رشف  خالل  من  ال�صوق  هذا  يف 
وبخ�صو�ص   « الإ�صتمارات  يف  اأموال 
املبادرة  و  الوطني  التوافق  فكرة 
على  وعر�صتها  اأطلقتها حم�ص  التي 
اإ�صتقبلنا   « الأرندي،  قال املتحدث 
التي  املبادرة  اإطار  حركة حم�ص يف 
لهم   و�صحنا  نحن  لكن  اأطلقتها،  
اأزمة  اأو  �صيا�صية  اأزمة  توجد   اأنه ل 

نظام يف اجلزائر و الدليل على ذلك 
هو ذهابنا لل�صناديق كل 5 �صنوات  ،  
اإقت�صادية و حتديات  بل هناك اأزمة 
لها  الت�صدي  و  جمابهتها  من  لبد 
وطني  التوافق  اإجراءات  عن طريق  
عو�ص الرتا�صق   بني جميع الفاعلني 
يف املجتمع« وبخ�صو�ص دعوة مقري 
الرئا�صيات، قال املتحدث »  لتاأجيل 
ونحن  ذلك  م�صوؤولية  يتحمل  مقري 

ندافع عن العهد اخلام�صة ».

�لإنتخابات �لرئا�سية �ستكون 
نزيهة و �سفافة 

النتخابات  اأن  املتحدث  واأكد 
الرئا�صية املقبلة �صتجرى يف ظروف 
مالئمة،  و�صتكون   نزيهة و �صفافة 

الهيئة  من  �صواء  املراقبني  بف�صل 
امل�صتقلة ملراقبة النتخابات اأو من 

املراقبني الدوليني.

بع�ض متعاملي �لهاتف �لنقال 
يروجون للحرقة 

احلرقة،   ملف  اإىل  اأويحيى  وعاد 
احلرقة  ق�صية  اأن  املتحدث  اأ�صار 
اجلزائر  على  حمتكر  اأمر  لي�صت 
مراكز   6 وجود  اإىل  م�صريا  فقط،  
تروج للحرقة لإحلاق ال�رشر بالنظام، 
الهاتف  متعامللمي  بع�ص  حممال 
طريقة  عن  لها  بالرتويج  النقال 
�رشيحة الهربة،  موؤكدا اأنه مت اتخاذ 
الإجراءات الالزمة و العقابية لو�صع 

حد لذلك.  

 �أكدو� �أن �جلي�ض من�سبط
 مبهامه حتت قيادة �لرئي�ض

�لتحالف �لرئا�سي يدعو� 
بوتفليقة ر�سميا للرت�سح 

 .         حذرو� من �خلطاب �ل�سعبوي �لقائم
 على �لت�سويد و�لت�سليل

اأم�ص،  الرئا�صي،  التحالف  اأكد 
اجلمهورية  لرئي�ص  تر�صيحهم 
ر�صمي  ب�صكل  خام�صة  لعهدة 
ح�صيلة  على  مراهنني 
حتقيق  بغية  ال�صابقة  اجنازاته 
ر�صالة  مع مترير  ال�صتمرارية، 
يطلع  الذي  للجي�ص  قيادته 

مبهامه الد�صتورية، بح�صبهم.
الذي  الرئا�صي  التحالف  ر�صح 
العام  الأمني  قياداته:  اجتمعت 
لالأفالن اأحمد اأويحيى ومن�صق 
معاذ  الأفالن  ت�صيري  هيئة 
عمار  تاج  ورئي�ص  بو�صارب 
ال�صعبية  احلركة  ورئي�ص  غول 
يون�ص،  بن  عمارة  اجلزائرية 
ر�صحوا  الأفالن،  مبقر  اأم�ص 
لرئا�صيات  بوتفليقة  الرئي�ص 
مرجعني  املقبل  اأفريل   18
ال�صابقة  ح�صيلته  اإىل  قراراهم 
ال�صتمرارية  حتقيق  اأجل  من 
الطموح  برناجمه  وا�صتكمال 
على حد و�صف البيان اخلتامي 

للتحالف.
التاأكيد  بورقة  التحالف  وبعث 
لعب  عن  اجلي�ص  حياد  على 
بالرئا�صيات  �صيا�صي  دور  اأي 
املقبلة، موؤكدين على اإ�صطالع 
اجلي�ص مبهامه الد�صتورية حتت 
من�صبط،  ب�صكل  الرئي�ص  قيادة 
يف رد على عودة اجلدل يف كل 
علي  املرت�صح  تاأكيد  وكذا  مرة 

غديري اأنه ل يخ�صى اأي طرف 
وان كان اجلي�ص.

البيان  عرب  التحالف  اأكد  كما 
خطوة  اأن  بو�صارب  تاله  الذي 
بعد  جاءت  الرئي�ص  تر�صيح 
على  ال�صابقة  تاأكيداتهم 
ومرافقة  بدعمه  اللتزام 
م�صرية  ملوا�صلة  برناجمه 
قائلني  والتنمية،  الإ�صالح 
ت�صتند  الإ�صالح  فل�صفة  اأن 
للطاقات  اجلزائر  حاجة  اإىل 
الوطنية، واأن قرارهم جاء بناء 
القائم،  الو�صع  ا�صتعرا�ص  على 
ي�صتقبل  ال�صعب  اأن  قائلني 
كبري  بتفاوؤل  املقبل  املوعد 
وهو ما يقت�صي موا�صلة حتقيق 
املزيد من املكا�صب بداية من 
وامل�صاحلة  الت�صامن  تكري�ص 
اخلطابات  اأمام  التفرقة  ونبذ 
ال�صعبوية القائمة على الت�صكيك 
موؤكدين  تعبريهم،  حد  على 
من  الجنازات  عامل  على 
وتعزيز  العميقة  الإ�صالحات 
الهوية  ودعم  الدبلوما�صية  دور 
اجلزائرية، بالإ�صافة اإىل التنمية 
والإ�صالحات  امل�صتدامة 
�صبيل  يف  العميقة،  الد�صتورية 
يف  الوطنية  امل�صلحة  تغليب 
التي  اخلبيثة  املناورات  وجه 

تعتمد الت�صكيك والت�صويد.
�سارة بومعزة

 طالبه بالرت�سح

حزب تاج يجدد دعوته للخام�سة

جمموعة �لأحز�ب »15+4« 

جمع �لتوقيعات و �حلملة ل�سالح بوتفليقة

اجلزائر  اأمل  جتمع  حزب  رئي�ص  دعا 
)تاج(، عمار غول، اأم�ص ال�صبت باجلزائر 
العا�صمة، رئي�ص اجلمهورية عبد العزيز 
لالنتخابات  الرت�صح   اىل  بوتفليقة  
حزبه  دعم  موؤكدا  املقبلة،  الرئا�صية 
التي  باملجهودات  له  »عرفانا  للرئي�ص 
و  امن  على  احلفاظ  اأجل  من  بذلها 

خالل  غول  اجلزائر«وقال  ا�صتقرار 
افتتاحه لدورة املجل�ص الوطني للحزب، 
بوتفليقة  الرئي�ص  »ير�صح  حزبه  اأن 
نظرا  املقبل،  ابريل   18 ل�صتحقاقات 
مل�صلحة  قدمها  التي  الجنازات  حلجم 
وهو  بها«  يتمتع  التي  والثقة  الوطن 
--كما قال-- »رجل الجماع، �صواء على 

على  اأو  والهيئات  املوؤ�ص�صات  م�صتوى 
واملجتمع  القليمية  الف�صاءات  م�صتوى 
ال�صدد:  هذا  يف  غول  الدويل«وقال 
»لقد ر�صحنا الب املجاهد عبد العزيز 
�صد  الوقوف  من  لكونه متكن  بوتفليقة، 
املخاطر القليمية والدولية وكذا نظرته 
التي  اخلارجية  لالأجندات  املتب�رشة 

تهدد الوطن وتريد ك�رش �صوكته وزعزعة 
يف  غول  ال�صيد  وا�صتقراره«واعترب  امنه 
الرئا�صي  التحالف  ندوة  حديثه  �صياق 
بالعا�صمة،  اليوم  م�صاء  �صتعقد  التي 
جمددا  ا�صرتاتيجية«،  �رشاكة  »موؤ�رش 
»التزام بدعم تر�صح الرئي�ص عبد العزيز 

بوتفليقة«.

ال�صيا�صية  الأحزاب  جمموعة   عقدت 
املجموعة  لواء  حتت  املن�صوية 
و  ال�صتقرار  اأجل  من  »15+4«  ال�صتمرارية 
املركزي حلزب  باملقر  لقاءا  اأم�ص  الإ�صالح 
الذي  اللقاء  تناول  بالعا�صمة، »حيث  الكرامة 
العام  )الأمني  �صـاحـلـي  بلقـا�صـم  عليه  اأ�رشف 
رفقة  حممـد  من�صق املجموعة(  للANR و 
بـن حـمـو )رئي�ص حزب الكرامة(، بالدرا�صة و 
التحليل م�صتجدات ملف النتخابات الرئا�صية 
ن�صاطات  ح�صيلة  تقييم  كذا  و  املقبلة، 
 ،2018 اأوت  �صهر  تاأ�صي�صها  منذ  املجموعة 
بالإ�صافة اإىل برنامج ن�صاطاتها للثالثي الأول 

من العام اجلاري 2019.
اأحزاب املجموعة  اأعربت  و يف هذا ال�صدد، 
نظمتها  التي  للن�صاطات  الكبري  ارتياحها  عن 
تاأ�صي�صها  منذ  الأوىل  املرحلة  املجموعة يف 
)ابتداء من اأوت اإىل دي�صمرب 2018(، ل �صيما 
روؤ�صاء  ن�ّصطها  التي  التح�صي�صية  احلملة 
الع�رشين  يقارب  ما  عرب  املجموعة  اأحزاب 
الوطنية  اجلالية  اأبناء  لدى  كذا  و  ولية   )20(
التي  و  فرن�صا(،  )باري�ص،  باخلارج  املقيمة 
متحورت حول �رشح اأهداف و مبادئ »م�صعى 
ال�صتمرارية« و كذا »اجلبهة ال�صعبية ال�صلبة« 

التي دعا لها رئي�ص اجلمهورية.
الناخبة  الهيئة  ا�صتدعاء  املجموعة  ثمنت  و 
ال�صتقرار  يعّزز  »مبا  القانونية،  اآجالها  يف 
طيلة  بالدنا  حّققته  الذي  املوؤ�ص�صاتي 

القيادة  ظل  يف  الزمن،  من  عقدين  من  اأكرث 
املجاهد  اجلمهورية  الر�صيدة  لرئي�ص 
اأي�صا،  يّج�صد  مبا  و  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
اجلزائري  لل�صعب  ال�صّيدة  و  احلّرة  الإرادة 
حّكامه  اختيار  يف  الوحيد،  ال�صلطة  م�صدر 
املنتخبة  املوؤ�ص�صات  خمتلف  يف  مّمثليه  و 
مبوقفها  املجموعة  اأ�صادت  كما  للجمهورية. 
من خالله  عرّبت  الذي  و  الثابت،  و  املبدئي 
عن رف�صها ملحاولت بع�ص الأطراف، جتاوز 
بالبالد  الّزج  و  اجلمهورية  قوانني  و  الد�صتور 
يف مراحل انتقالية اأو مغامرات غري حممودة 
املوقف  املجموعة  اأكدت  العواقب.   و 
ال�صتمرارية  مل�صعى  املوؤيد  لها،  الثابت 
املجاهد  اجلمهورية  الداعم  لرئي�ص  و 
على  احلفاظ  بهدف  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
النقائ�ص  جتاوز  و  املحّققة  املكا�صب 
امل�صجلة، و ت�صويب م�صار التنمية القت�صادية 
و الجتماعية، و تعميق الإ�صالحات و تر�صيخ 
دولة  تعزيز  و  الدميقراطية،  املمار�صة 
اإ�صالحية  روؤية  اإطار  يف  القانون،  و  احلق 
بني  متوا�صال  و  �صل�صا  انتقال  ت�صمن  �صاملة 
ا�صتعدادها  يف  اإىل  اأ�صارت  كما  الأجيال. 
اإطار الحرتام املتبادل و بعيدا عن حماولت 
و  للتن�صيق  ا�صتعدادها  الإق�صاء،  اأو  الحتكار 
التعاون مع كافة التكتالت ال�صيا�صية الداعمة 
الرباعي،  )التحالف  ال�صتمرارية  مل�صعى 
تكتل UGTA-Patronat، قطب الأحزاب 

اجلماهريية،  املنظمات  تكتل  الوطنية، 
من  الطالبية،...الخ(،   املنظمات  تكتل 
الن�صالية  قواعدها  جتنيد  يف  ال�رشوع  خالل 
املجموعة  )حتوز  املحليني  منتخبيها  و 
كذا  و  حملي(،  منتخب   2000 من  اأكرث  على 
ال�صعبي  باملجل�ص  الربملانية  جمموعتها 
نائب   25 على  املجموعة  )حتوز  الوطني 
من  الأوىل  املرحلة  اإجناح  بهدف  برملاين(، 
املقبل،  النتخابي  لال�صتحقاق  التح�صريات 
كذا  و  التوقيعات،  جمع  عملية  �صيما  ل  و 
�صاأنها  من  ملمو�صة  باقرتاحات  امل�صاهمة 
الذي  للمر�صح  النتخابي  الربنامج  اإثراء 

�صتدعمه املجموعة ر�صميا.
للمرحلة  مبا�رشتها  املجموعة  اأعلنت  و    
الثانية من ن�صاطها، و املتعلقة بتنظيم حملة 
الوليات  يف  املواطنني  لفائدة  حت�صي�صية 
بهدف   ،)2019 مار�ص  و  فرباير  )�صهري 
يف  بقوة  للم�صاركة  جتنيدهم  و  توعيتهم 
امل�صاهمة  و  املقبلة،  الرئا�صية  النتخابات 
�صمن  بها  التكفل  و  ان�صغالتهم  حت�ص�ص  يف 
الربنامج النتخابي املقرتح، و الذي �صت�صعى 
الندوات  خالل  من  لإثرائه  املجموعة 
املتخ�ص�صة و الأيام الدرا�صية التي �صتنظمها 
رفقة خمت�صني يف الق�صايا القت�صادية و املالية 
و الجتماعية و الثقافية و الرتبوية و الأمنية. 
)اأحزاب  املعنية  الأطراف  جميع  دعت  كما 
�صيا�صية، م�صالح اإدارية، جهاز الق�صاء، الهيئة 

و�صائل  النتخابات،  ملراقبة  امل�صتقلة  العليا 
الإعالم، منظمات املجتمع املدين،...الخ.(، 
ح�صب  )كّل  اجلهود  ق�صارى  بذل  اأجل  من 
النتخابي  ال�صتحقاق  لإجناح  تخ�ص�صه(، 
للجزائر  حقيقيا  موعدا  جعله  و  املقبل، 
موعدا  امل�صتحقة،  مكانتها  و  تاريخها  مع 
و حترتم  الدميقراطية،  املمار�صة  فيه  تّر�صخ 
احلق  دولة  فيه  تّعزز  و  ال�صعبية،  الإرادة  فيه 
منتخبة  موؤ�ص�صات  فيه  تكّر�ص  و  القانون،  و 
كفيلة برفع التحديات امل�صتجدة على بالدنا 
ثقافة  عن  بعيدا  املجالت،  خمتلف  يف 
و  امل�صبق  الت�صكيك  اأو  الت�صويد،  و  التيئي�ص 
النتخابية.  العملية  نزاهة  يف  املرّبر  غري 
الو�صع  ل�صتقرار  ارتياحها  عن  عربت  كما 
الأمني الذي تعرفه بالدنا، رغم تواجدها يف 
منطقة جد م�صطربة اأمنيا و جيو�صرتاتيجيا، 
ما  التي  الت�صحيات  و  اجلهود  بف�صل  هذا  و 
الأمنية  املوؤ�ص�صات  خمتلف  تقدمها  فتئت 
�صليل  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ص  راأ�صها  على  و 
جمددا  الدعوة  مع  الوطني،  التحرير  جي�ص 
و  اجلزائريني  التفاف  تعزيز  �رشورة  اإىل 
بغية  الأمنية  موؤ�ص�صاتهم  حول  اجلزائريات 
الأمنية  التحديات  مواجهة  من  متكينها 
ال�صيادة  و  الوحدة  على  احلفاظ  و  املتزايدة 
املوؤ�ص�صات  بهذه  الناأي  كذا  و  الوطنيتني، 
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�أكد �لأمني �لعام للتجمع �لوطني �لدميقر�طي �أحمد �أويحيى �أن رئي�ض �جلمهورية �سيرت�سح للرئا�سيات �ملقبلة بن�سبة  99 باملئة ،  معلنا �أنه �سيعلن عن 
تر�سحه من خلل ر�سالة  ،جدد �أحمد �أويحيى �لأم�ض يف ندوة �سحفية مبقر �لتجمع �لوطني �لدميقر�طي دعمه وولءه للرئي�ض بوتفليقة خلل �لرئا�سيات 

�ملقبلة،  كا�سفا �أن �إجتماع  �لتحالف �لرئا�سي �لذي عقد �لأم�ض �سيتناول �إ�سرت�جتية �حلملة �لإنتخابية و �ملبا�سرة يف عملية جمع �لتوقيعات.



بلقا�سم  ال�سابق  الوزير  اأكد  و 
خ�ص  �سحفي  ت�رصيح  يف   ، مالح 
به يومية »الو�سط »، اأن  املنتدى 
تاأ�سي�سه من  للو�سطية مت  العاملي 
طرف اإطارات خمتلف الت�سكيالت 
ال�سيا�سية ، واملثقفني و الإطارات 
وكذا الباحثني ، والغاية منه فكرية 
وتنموية وحوارية ، م�سيفا يف ذات 
ال�سدد اأن هذه الهيئة �سد التطرف 
اأو  الإ�سالميني  جهة  من  �سواء 

الالئكني .
فاإن  مالح  به  اأفاد  وح�سبما   
املنتدى العاملي ي�سعى لتح�سي�ص 
عن   ، ا�سكاله   ب�ستى  العنف  بنبذ 
الولئية وحتى يف  طريق املكاتب 
وذلك  باخلارج  اجلزائرية  اجلالية 

املجتمع  مع  التوا�سل  خالل  من 
املحلي عن طريق العمل اجلواري  
نف�ص  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
العاملي  املنتدى  اأن  املتحدث 
امل�ستقبل  يف  يهدف   ، للو�سطية 
قناة حتمل عنوان  لإن�ساء  القريب 

بدور  منهم  اإميانا   ،« »الو�سطية 
الإعالم البناء والهادف يف الرتويج 
و  براجمهم  و  ن�ساطاتهم  ملختلف 

حتى اأهدافهم .
اأ�رص  فقد  اأخر  �سعيد  وعلى 
بلقا�سم مالمح يف معر�ص حديثه 

قد  العربية  اجلامعة  اأن   ، معنا 
املنتدى  رئي�ص  تكليف  قررت 
العاملي للو�سطية ابوجرة �سلطاين 
اليمن  يف  الو�سيط  دور  للعب 
بني  م�سلحة  نزاعات  يعي�ص  الذي 
هذا  مرجعا   ، الطوائف  خمتلف 
الذي  الرجل  لكفاءة هذا  الختيار 
عديدة  منا�سب  ال�سابق  يف  تقلد 

�سواء حزبية اأو حكومية .
مالح  بلقا�سم  ثمن  الأخري  ويف 
العاملي  املنتدى  رئي�ص  نائب 
الداخلية  وزارة   ، للو�سطية 
قدمت  التي  املحلية  واجلماعات 
لهم كافة الت�سهيالت لتمكينهم من 
وايل  وكذا  املنتدى  هذا  تاأ�سي�ص 
جالوي  القادر  عبد  ورقلة  ولية 
لإحت�سان  رخ�سة  منحهم  الذي 
لوليات  اجلهوية  الندوة  فعاليات 

جنوب البالد الكبري . 

الدويل  ال�سالون  اأم�ص  افتتح 
اخلا�سة  واخلدمات  للتجهيزات 
يف    )SIEL( والإطعام  بالفندقة 
اأربعة  ملدة  ع�رص  الثالثة  طبعته 
ال�سنوبر  املعار�ص  بق�رص  اأيام، 
التظاهرة   .)A( جناح  البحري، 
حمليني  عار�سني  جتمع  التي 
مواز  �سياق  يف  ت�سبو  واأجانب، 
التكوين  اأهمية  مدى  اإبراز  اإىل 
يف  الفندقة  جمال  تطوير  يف 

اجلزائر. 
ال�سيافة  خدمات  �سالون  ي�ستقبل 
واأجنبية  وطنية  موؤ�س�سة   97 لقاء 
فرن�سا،  اأملانيا،  ال�سني،  )تون�ص، 
نا�سطة  وايطاليا(  تركيا  ا�سبانيا، 
م�ساحة  على  الفندقة  جمال  يف 
قدرها 5000 م² ليعر�سوا خمتلف 
وخرباتهم  خدماتهم  منتجاتهم، 
ان�سغال بجودة  اأكرث  لزوار مهنيني 

وتطور التجهيزات. 

ال�سيدة  املعر�ص،  منظمة  ذكرت 
منذ  املعر�ص  »يرافق  قو�سم: 
طبعته الأوىل، التطور احلا�سل يف 
جمال الفندقة حيث يرتبط تو�سعه 
املجال.  لهذا  امل�ستدام  بالنمو 
يجلب ال�سالون �سنويا األف الزوار 
الإطعام  جمايل  يف  املتخ�س�سني 
واليواء، باحثني عن فر�ص �رصاكة 
وم�ستثمرين، ليتحول بذلك ملوعد 

مهني بامتياز«. 

ال�سياحة  وزارة  اإح�سائيات  ح�سب 
ت�سليم  مت   ، التقليدية  وال�سناعة 
خالل  �سياحي  م�رصوعا   104
الثالثي الأول من �سنة 2018، 781 
يف  م�رصوعا   980 و  الإجناز  قيد 
،يف  النطالق  و  الدرا�سة  مرحلة 
ال�سلطات  فيه  تتجه  الذي  الوقت 
تظهر  الوطني،  القت�ساد  لتنويع 
خلالفة  جديد  كبديل  ال�سياحة 

مداخيل املحروقات.

للديوان  خا�سة  ن�رصية  اأفادت 
اأم�ص  اجلوية  لالأر�ساد  الوطني 
�ست�ستمر  غزيرة  اأمطارا  اأن  ال�سبت 
غدا  يوم   غاية  اإىل  الت�ساقط  يف 
ال�سمال.  و  �ستم�ص وليات  الثنني 
الأمر ح�سب ذات امل�سدر  يتعلق  و 
غرار  على  الوطن  غرب  بوليات 
تلم�سان و عني تيمو�سنت و وهران و 
م�ستغامن و ال�سلف و �سيدي بلعبا�ص 

و  �سعيدة  و  غليزان  و  مع�سكر  و 
كميات  مع  تي�سم�سيلت،  و  تيارت 
تتجاوز 25 ملم  اأو  اأمطار قد ت�سل 
حمليا خالل مدة �سالحية الن�رصية 
و  ال�سبت.  اأم�ص  م�ساء  غاية  اإىل 
�ستم�ص  الو�سط،  وليات  بخ�سو�ص 
هذه الأمطار وليات عني الدفلى و 
تيبازة و اجلزائر العا�سمة و البليدة 
وزو  تيزي  و  بومردا�ص  و  املدية  و 

اأم�ص  من  ابتداء  ذلك  و  البويرة  و 
م�ساء  التا�سعة  ال�ساعة  يف  ال�سبت 
ال�ساعة  يف  الأحد  اليوم  غاية  اإىل 
اأن  يرتقب  حيث  �سباحا،  التا�سعة 
تتجاوز  اأو  الأمطار  كميات  ت�سل 
الوطن،  ب�رصق  اأما  حمليا.  ملم   30
تتمثل الوليات املعنية يف بجاية و 
�سطيف و جيجل و �سكيكدة و ميلة 
و  الطارف  و  عنابة  و  ق�سنطينة  و 

من  ابتداء  اأهرا�ص  �سوق  و  قاملة 
الثالثة  ال�ساعة  يف  الأحد  اليوم 
الثنني  غد  يوم   غاية  اإىل  �سباحا 
يف نف�ص التوقيت مع كميات اأمطار 
ت�سل اأو تتجاوز 40 ملم حمليا طوال 
ح�سب  و  الن�رصية  �سالحية  مدة 
ذات امل�سدر، يرتقب اأن تكون هذه 
الأمطار م�سحوبة بهبوب رياح قوية 
خالل  نف�ص الفرتة.                              

املوؤمتر  اختتام  اأم�ص،   مت 
الوطنية  لالحتادية  التاأ�سي�سي 
بجامعة  اجلامعيني   لالأ�ساتذة 
ح�سور  ح�سور  و�سط   ،1 باتنة 
النقابية  للمركزية  العام  الأمني 
ال�سعيد  �سيدي  املجيد  عبد 
والبحث  العايل  التعليم  ووزير 
حجار  الطاهر  الدكتور  العلمي 
ووزير العمل وال�سمان الجتماعي 
باتنة،  ولية  ووايل  زمايل   مراد 
رجال  عن  ممثلني  اإىل  بالإ�سافة 
منتدى  رئي�ص  بح�سور   الأعمال 

حدد  علي  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء 
ومدراء اجلامعات وكذا   اإطارات 
املركزية  النقابية يتقدمهم اأع�ساء 
الأمانة الوطنية واأمناء الحتادات 
الولئية  الحتاد  واأمناء  الوطنية 
بح�سور اأكرث  من 200 مندوب من 

كل اجلامعات الوطنية.
الدكتور  انتخاب  العملية   وعرفت 
عاما  اأمينا  عمارنة  م�سعود 
لالأ�ساتذة  الوطنية  لالحتادية 
اجلامعيني خالل فعاليات املوؤمتر 
حني  يف  لالحتادية،  التاأ�سي�سي 

اعتربت الحتادية اأن اخلطوة متت  
بالنظر  للم�سار الن�سايل والنقابي 
للرجل طيلة اأكرث من ع�رص �سنوات 
يف  نقابي  تنظيم  اأكرب  راأ�ص  على 
على  حر�سهم  موؤكدين  اجلزائر، 
الثقة  وزرع  امل�سداقية   ك�سب 
بينها وبني خمتلف مكونات الأ�رصة 
اجلامعية عرب الوطن، خا�سة بعد 
م�سريتهم ال�سابقة طيلة 10 �سنوات 
اأن  قائلة  النقابي،  الن�سال  من 
 60 مايفوق  بلغ  امليداين  متثيلها 
الأقوى  ال�رصيك  وجعلها   باملائة 

يف القطاع، كما �سجلت الحتادية 
بع�ص  تر�سيح  يف  الدور   لها  اأن 
نوعية  منا�سب  ل�سغل   ، اإطاراتها 
الدولة،  موؤ�س�سات  خمتلف  يف 
وامل�ساركة  بفعالية يف كل ور�سات 
اقرتاح،  كقوة  اجلامعي  الإ�سالح 
احلوار  ملنهج  للتمكني  بالإ�سافة 
مع  التعاطي  يف  وحيد  كخيار   ،
القطاع  يف  العالقة  الق�سايا 
لعمل  بذلك  لتوؤ�س�ص  وت�سويتها 

نقابي ت�ساركي.
�سارة بومعزة

نائب رئي�س املنتدى العاملي للو�سطية بلقا�سم مالح لـ"الو�سط"

.       اجلامعة العربية اقرتحت على اأبو جرة �سلطاين لعب دور و�سيط يف اليمن

يف طبعته الثالثة ع�سر

ن�سرية خا�سة للديوان الوطني لالأر�ساد اجلوية

بعد انعقاد موؤمترها التاأ�سي�سي موؤخرا

اأحمد باحلاج 

الغاية تط�يق ب�ؤر التطرف بعيدا عن ال�سيا�سة

ال�سال�ن الدويل للتجهيزات وخدمات الفندقة والإطعام

اأمطار غزيرة مت�س �سمال ال�طن اإىل غاية ي�م غد  

احتادية الأ�ساتذة اجلامعيني ت�ؤكد تغطيتها ل60 باملائة بالقطاع

غرداية

ت�قيف اأربعة عنا�سر دعم 
للجماعات الإرهابية 

بعد 03 �سنوات من العمل وجدوا اأنف�سهم 
م�سردين يف ال�سارع

 320 عامال بال�سركة البرتولية  
بحا�سي م�سع�د ي�ا�سل�ن احتجاجهم

.  »مطالب بالتحقيق يف ال�سركات الأجنبية 
اخلارقة لقوانني التوظيف »

للجي�ص  م�سرتكة  مفرزة  متكنت 
اأم�ص  اأول  ال�سعبي،  الوطني 
اأربعة  توقيف  من  اجلمعة، 
عنا�رص دعم للجماعات الإرهابية 
اأفاد به اأم�ص  بغرداية، ح�سب ما 
الدفاع  لوزارة  بيان  ال�سبت 
ذاته  امل�سدر  واأو�سح  الوطني   
اأنه » يف اإطار مكافحة الإرهاب، 
للجي�ص  م�سرتكة  مفرزة  متكنت 
فيفري   1 يوم  ال�سعبي،  الوطني 
من  بغرداية/ن.ع.4،   2019
دعم  عنا�رص   )4( اأربعة  توقيف 
،نف�ص  الإرهابية«   للجماعات 
مفرزة  ودمرت  »ك�سفت  ال�سياق، 
ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص  اأخرى 
ومت�سيط  بحث  عملية  اأثناء 
بتيزي  تي?زيرت  مبنطقة 
خمابئ   )3( ثالثة  وزو/ن.ع.1، 

لالأ�سلحة حتتوي على ثمانية )8( 
ومعدات  ال�سنع  تقليدية  قنابل 

تفجري خمتلفة«. 
التهريب  حماربة  اإطار  ويف 
»متكنت  املنظمة،  واجلرمية 
ال�سعبي  الوطني  للجي�ص  مفرزة 
وعنا�رص الدرك الوطني بكل من 
تيارت/ن.ع.2  غرداية/ن.ع.4، 
توقيف  من  و�سطيف/ن.ع.5، 
ت�سعة )9( اأ�سخا�ص وحجز طائرة 
)1( بدون طيار، )2( مركبتني، اأربع 
)4( بنادق �سيد، اأربع )4( هواتف 
نقالة وكمية من الذخرية«من جهة 
الدرك  عنا�رص  اأوقف  اأخرى، 
الوطني بتمرنا�ست/ن ع 6، �سبعة 
الذهب وحجزوا  منقبني عن   )7(
كهربائي  مولد   )1( مركبة،   )1(

و)1( مطرقة �ساغطة«.

 دخل يوم اأم�ص احتجاج 320 عامال 
مع  املتعاقدة  البرتولية  بال�رصكة 
باقليم  ال�سينية   البرتولية  ال�رصكة 
دائرة حا�سي م�سعود بورقلة يومه 
الـ 12 ، وذلك على خلفية ت�رصيحهم 

بعد 03 �سنوات من العمل .
نا�سد ممثلي 320 عامال بال�رصكة 
ال�رصكة  مع  املتعاقدة  البرتولية 
دائرة  باقليم  ال�سينية   البرتولية 
حا�سي م�سعود يف ت�رصيح لهم مع 
املدير  الرئي�ص  »الو�سط«  يومية 
العمالق  النفطي  للمجمع  العام 
ولد  املوؤمن  عبد  �سوناطراك 
العاجل  التدخل  ب�رصورة  قدور 
اأجل  من  ال�رصكة   هاته  لدى   ،
احالتهم  قرار  يف  النظر  اعادة 
وذل  وجه حق  بدون  البطالة  على 
بعد ثالث �سنوات من العمل ، ويف 
هوؤلء  ذهب  فقد  مت�سل  �سياق 
حديثهم  معر�ص  يف  املحتجني 
عندما  ذلك  من  اأبعد  اإىل  معنا 
ت�رصيحهم  من  الغاية  اأن  اأكدوا 
ال�سينية يف  ال�رصكة  نية  راجع اىل 
الأمر  وهو  اآخرين  عمال  توظيف 
لقوانني  �رصيحا  خرقا  يعد  الذي 

ال�سغل باجلزائر .
طالب  فقد  مت�سل  �سياق  ويف 
الأول  الرجل  املتحدثني  ذات 
ب�رصورة  باجلزائر  ب�سوناطراك 
اأمام  تقف  التي  الطراف  تقدمي 
اأمام  ت�رصيحهم  قرار  �سدور 
اإذا  ، خا�سة  القانونية  امل�ساءلت 
املربمة  العمل  عقود  اأن   علمنا 
على  تن�ص  ال�رصكة  بني  و  بينهم 
بعد  مبا�رصة  عملهم  عقود  نهاية 

انتهاء ن�ساط ال�رصكة باجلزائر .
م�سادرنا  به  اأفادت  وح�سبما 
الجنبية  ال�رصكة  اأن  اخلا�سة 
النا�سطة حتت و�ساية �سوناطراك 
خروقات  �سجلت  باجلزائر 
جمال  يف  باجلملة   وجتاوزات 
م�سالح  بدليل ح�سول   ، التوظيف 
على  اأويحي  اأحمد  الأول  الوزير 
بخرق  تتهمها  �سوداء  تقارير 
ومع  معها  املربمة  التفاقيات 
رئي�ص  تو�سيات  مع  يتنافى  ما 
اجلمهورية الرامية لفر�ص املزيد 
املتابعة  و  الرقابية  الأدوات  من 

على ن�ساط ال�رصكات الأجنبية .
اأحمد باحلاج 

ك�سف نائب رئي�س املنتدى العاملي للو�سطية بلقا�سم مالح ،اأن املنتدى وبعد تن�سيبه للمكاتب اجلهوية والولية بالو�سط ، حط 
الرحال بولية ورقلة لالإ�سراف على تن�سيب املكتب اجلهوي لوليات اجلنوب ، قبل النطالق يف جت�سيد الأهداف امل�سطرة 

للمنتدى والرامية جلمع النخب والإطارات و خمتلف املجالت ال�سيا�سية  حتت لواء واحد .
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�أن   �لأكادميي  �لباحث  و�أ�شار 
تر�هن  �لتي  �جلامعية  �ملخابر 
و�بحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة 
�لعلمي على دعم ن�شاطها �لبحثي 
بتطوير  مطالبة  و�ملوؤ�ش�شاتي 
�ل�رش�كة مع  �أد�ئها وتعزيز ثقافة 
�ملحيط �ملوؤ�ش�شاتي و�لجتماعي 
موؤكد� على تاأ�شي�س تقاليد هامة 
يف  و�لإعالم  �لت�شال  مبخرب 
�لدولة  موؤ�ش�شات  مع  �لتعاون 
يتاح  �أن  �إذ يجب  للتكوين  �لطالبة 
لهذه �ملخابر �أن تكون موؤ�ش�شات 
يف  يقدمون  باحثون  يديرها 
وبحوثا  علميا  منتجا  �لأخري 
�لتنموي  �لأد�ء  لتطوير  قابلة 
و�شلطات  وقطاعات  ملوؤ�ش�شات 
�لباحث  و�عترب  عاما  �شانا  ت�شري 
�أن تقييم �ملخابر �جلامعية يجب 
ن�شاطها يف �حلياة  �إىل  ي�شتند  �أن 
و�ن  خا�شة  و�لتنموية  �جلامعية 
للبحث  �لعامة  �ملديرية  روؤية 
�لعلمي بالوز�رة �لو�شية تركز على 
يف  تنموي  �حتياج  هو  ما  حتقيق 

ن�شاط �ملخابر �جلامعية .

ما هي التظاهرات التي 
يح�ضرها لها خمربكم 

اجلامعي ؟

�للقاء  هذ�  بد�ية  يف  �أ�شكر 
على   « »�لو�شط  يومية  �ل�شحفي 

كباحثني  لنا  �لفر�شة  �تاحة 
خمرب  ن�شاطات  عن  للحديث 
و�لإعالمية  �لت�شالية  �لدر��شات 
�تفاقيات  فان  �جلديد  بخ�شو�س 
حتت  �ملخرب  �برمها  عديدة 
�لدكتور  �جلامعة  رئي�س  رعاية 
م�شطفى  بلحاكم  و�لربوفي�شور 
قطاع  يف  �إطار�ت  تكوين  تخ�س 
ت�شاركي  لعمل  ونح�رش  �ل�شياحة 
�أما  �ملحلية  �جلماعات  مع 
�لعمل �لأكادميي فاإننا  بخ�شو�س 
نح�رش ملتقى دويل حول �لت�شال 
نح�رش  كما  �ل�شياحي  و�لإعالم 
لندوة دولية حول نظرية �حلتمية 
در��شة  ب�شدد  ونحن  �لقيمية 
مللتقى  �لثانية  �لطبعة  مقرتح 
�لإعالم �لديني و�نتم تعلمون �أننا 
�لإ�شافة  تقدمي  على  نعمل  دوما 
�لعايل  وللتعليم  للجامعة  �لنوعية 
من  باحثني  موؤخر�  جمعنا  وقد 
�ل�رشق و�جلنوب و�لو�شط و�لغرب 
على مو�شوع ملتقى �أكادميي هام 
لذ�  �لإعالم  م�شطلحات  حول 
بعون  �جلديدة  �جلامعية  فال�شنة 
�هلل ثرية على م�شتوى �لتظاهر�ت 
دعمنا  كما  و�لأكادميية  �جلامعية 
نادي علمي لالإعالم  �إن�شاء  فكرة 
يف  طلبتنا  فيه  ين�شط  و�لت�شال 
و�شطرنا  �لتخ�ش�شات  خمتلف 
�لطلبة  لتكوين  ثري  برنامج عمل 
�لب�رشي  �ل�شمعي  ��شتديو  يف 
�لهامة  �ملر�فق  من  بقى  �لذي 
على  نر�هن  �لتي  للق�شم  �لتابعة 

للعمل  وبالن�شبة  عملها  تن�شيط 
مع �لقطاعات فاإننا منلك �أ�شاتذة 
�أكفاء  �ملهني  م�شارهم  بحكم 
�لتكوين  على  قدر�ت  وميلكون 
يف  ونعمل  و�لعالقات  و�لتدريب 
�حلقيقة على حتقيق �رش�كة نوعية 
��رشف  �لتي  �لبحث  موؤ�ش�شة  بني 
وبن  باحثني  مبعية  قيادتها  على 
حتتاج  عديدة  ر�شمية  قطاعات 
�إثر�ء  �أو  �لب�رشية  كفاء�ت  لتكوين 
بحثية  بدر��شات  �ملهني  �أد�ئها 
وتقدير�ت  وت�شويبات  وعلمية 

للو�قع وبيئة �لن�شاط .

كيف ترون ن�ضاط 
املخابر اجلامعية 

ودورها يف البحث 
العلمي ؟

�ملخابر �جلامعية هي موؤ�ش�شات 
من  بذ�تها  قائمة  وبحثية  علمية 
م�شتوى  على  تعتمد  �ملفرو�س 
يف  ودورها  �لو�شية  �لوز�رة 
�عتقادي هام يف ت�شويق �ملجهود 
به  تقوم  �لذي  و�لعلمي  �لبحثي 
وح�شب  �شعيد  من  �أكرث  على 
فيه  ين�شط  �لذي  �لتخ�ش�س 
من  �عتقد  و�أنا  �جلامعي  �ملخرب 
جامعي  ملخرب  كمدير  موقعي 
و�لإعالم  �لت�شال  لق�شم  ورئي�س 
�أن  وباحث  م�شتغامن  بجامعة 
�ملخابر �جلامعية يجب �ن متلك 
�شالحيات و��شعة يف �إد�رة �لن�شاط 

�لبحثي و�إقامة عالقات �رش�كة 
موؤ�ش�شاتية تخدم �لعمل �لعلمي 
يجب  �لباحثني  و�ن  و�لتنموي 
�لروؤية  �أن  يدركو�  �ن  عليهم 
�ملخابر  لن�شاط  �جلديدة 
�إىل  �شت�شتند  �لتقييم  ومعايري 
�جلامعي  �ملخرب  يقدمه  ما 
للمجهود  علمية  خدمات  من 
و�عتقد  وللمجتمع  �لتنموي 
لها  توؤ�ش�س  �لتي  �حلركية  �أن 
�لعديد  يف  �جلامعية  �ملخابر 
من جامعات �لوطن و �أنا طبعا 

كون  و�فية  معطيات  �أملك  ل 
هناك مديرية و�شية على م�شتوى 
و�لن�شاط  �لأد�ء  تتابع  �لوز�رة 
يحيل هذ� �لو�قع �إىل �أفاق و�عدة 
�جلامعية  �ملخابر  �أن  �أوؤكد  ولكن 
تطوير  يف  وفعال  هام  دورها 
يف  نعمل  ونحن  �لعلمي  �لبحث 

�إطار هذه �ملقاربة �لهامة .

ما هي اأولويات خمربكم 
اجلامعي مب�ضتغامن ؟

�لت�شالية  �لدر��شات  *خمرب 
م�شتغامن  بجامعة  و�لإعالمية 
ويومية  ن�شاطه  متابعي  من  و�أنتم 
�حلقيقة  يف  تغطي  »�لو�شط« 
ون�شاطاته  تظاهر�ته  من  �لعديد 
�لدعم  هذ�  على  م�شكورة  وهي 
يقوم  �لإعالمية  و�ملر�فقة 
�ملخرب بتنظيم ملتقيات دولية يف 
بر�مج  ويرعى  و�لإعالم  �لت�شال 

لالإعالميني  وتكوين  تدريب 
�نطالقا من �تفاقيات مربمة بني 
كما  عديدة  وقطاعات  �ملخرب 
يقوم �ملخرب بالتح�شري هذه �لأيام 
مللتقى دويل حول نظرية �حلتمية 
�لقيمة يف �لإعالم يح�رشه قامات 
�أكادميية من �لعامل �لعربي ونحن 
نر�هن يف �حلقيقة على �أن يكون 
بحثية  موؤ�ش�شة  �جلامعي  خمربنا 
ن�شاطا  متار�س  بذ�تها  قائمة 
�حتياجات  �لأخري  يلبي يف  بحثيا 
مبفهومها  و�لتنمية  �ملجتمع 
يف  ومنلك  و�ملادي  �لرمزي 
�حلقيقة يف فرق �لبحث باملخرب 
�لباحثني  �لأ�شاتذة  من  �لعديد 
جمالت  يف  ين�شطون  �لذين 

وم�شاريع بحث عديدة

كيف هو دور الباحثني 
يف املخابر اجلامعية 

واهمية ن�ضاطهم ؟

�أعتقد �أن �ملخابر �جلامعية �لتي 
خمت�شني  جامعني  �أ�شاتذة  متلك 
يف جمالت عدة يوؤطرها �ملخرب 
�لأخري  يف  يقدون  �جلامعي 
�لعلمي  للعمل  جليلة  خدمات 
خا�شة  �لباحثني  ودور  و�لبحثي 
�أ�شحاب �لكفاءة �لعلمية و�ملهنية 
يف �ملخابر �جلامعية يرتكز على 
و�ملتو��شل  �مل�شتمر  ن�شاطهم 
و�لدقيق و�لغري ع�شو�ئي فاملخرب 
عن  �لأخري  يف  يعرب  �جلامعي 
�إ�شرت�جتية عمل بحثي موؤ�ش�شاتي 
�لو�شية  �لوز�رة  تتابعه  ور�شمي 
على  �حلقيقة  يف  نعمل  ونحن 
و�لتدقيق  �لتنظيم  ثقافة  غر�س 
يف مبادر�تنا �لعلمية على م�شتوى 
�لت�شالية  �لدر��شات  خمرب 
على  د�ئما  ونر�هن  و�لإعالمية 
تظاهر�ت �ملخرب  وتنظيم  تاأطري 
يف  يلبي  ومدرو�س  منظم  ب�شكل 
�قرت�حه  عمل مت  برنامج  �لخري 

مع مطلع �ل�شنة.

حاوره م.اأمني

رئي�س ق�ضم علوم الإعالم وال�ضحافة بجامعة م�ضتغامن العربي بوعمامة للو�ضط
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يف حوار خ�س به يومية »الو�ضط » قال الأ�ضتاذ اجلامعي مدير املخرب اجلامعي لالت�ضال ودرا�ضات الإعالم 
ورئي�س حترير جملة الت�ضال الدولية  العربي بوعمامة اأن املخرب اأبرم اتفاقيات عديدة لتكوين اإطارات 

موؤ�ض�ضات هامة على فنون الت�ضال والإعالم منها ال�ضياحة واجلماعات املحلية وال�ضباب. 

الو�ضط تزور قرية  » اإيلينت » بالبويرة 

مل ترحمها ق�صاوة الطبيعة وزادها امل�صوؤولون تهمي�صا
�إىل  نتخيل ونحن يف طريقنا  نكن  مل 
عا�شمة  �رشق  �أق�شى  �إيلينت  قرية 
ولية �لبويرة و�لتي �أملت بها �لأ�شبوع 
�لرتبة حجم  �إنزلقات  كارثة  �لفارط 
�شدمتنا  �لتي  �مل�شاهد  تلك  وهول 
�أن  قبل  حتى   , �أعيننا  ت�شدقها  ومل 
يف  حتمل  بعبار�ت  �شكانها  يقابلنا 
و�لتذمر  �ل�شخط  ر�شائل  طياتها 
حمتوم  قدر  كاأنه  مرير  و�قع  من 
�ل�شتقالل  ننل  مل  نحن   « لنا  قائلني 
قريتنا  �إعالن  منهم  ننتظر  ول  بعد 
منكوبة لأنها فعال منكوبة بالتهمي�س 
و�لإق�شاء و�حلرمان �ملمنهج , وهي 
كلها عو�مل و�شعتها يف طي �لن�شيان 

عرب �لعقود �ملا�شية » .

الهجرة اجلماعية مردها الو�ضع 
املزري ...

�جلماعية  �لهجرة  ظاهرة  �أ�شبحت 
لل�شكان من قرية �إيلينت �لتابعة لبلدية 
كلم   50 بعد  على  و�لو�قعة  �شحاريج 
�لوحيد  �حلل   , �لبويرة  ولية  �رشق 
للبحث عن حياة �أف�شل ب�شبب �فتقار 
�حلياة  �رشوريات  لدنى  قريتهم 
�لكرمية , وغياب �لتنمية بكل �أنو�عها 
�ل�شكان  ي�شارع  حيث   , و�أ�شكالها 
ظروف �حلياة �لقا�شية �لتي ت�شافرت 
وتفاعلت لتن�شق و�قعا مر� وماأ�شاويا 
�لتهمي�س  �شيا�شة  �شنعته  و�لذي 

ما�شة  بحاجة  فالقرية   , و�لن�شيان 
وتخ�شي�س  �مل�شوؤولني  �لتفاتة  �إىل 
�شانها  من  �لتي  تنموية  م�شاريع  لها 
�لتخفيف من وطاأة �ملعاناة . وتعترب 
بلدية  قرى  بني  من  �إيلينت  قرية 
�شحاريج �لتي تتميز بالطابع �جلبلي 
, �شكانها ي�شكون جملة من �لنقائ�س 
وغياب  �لعمومية  �خلدمات  كانعد�م 
من  وتهمي�شها  �ل�رشورية  �ملر�فق 
م�شاريع تنموية �لتي من �شاأنها �لرفع 

من م�شتوى �لإطار �ملعي�شي لهم .

غياب التنمية واملنتخبون 
يظهرون يف املواعيد النتخابية 

فقط

ي�شكو �شكان �إيلينت من �ل�شيا�شة �لتي 
يف  تاتي  و�لتي  �مل�شوؤولون  ينتهجها 
مقدمتها �ل�شمت و�لن�شيان و�لإق�شاء 
 « ليومية  ت�رشيحاتهم  يف  موؤكدين   ,
�جلريدة  �أنها  �أكدو�  �لتي   « �لو�شط 
و�قعهم  لنقل  تزورهم  �لتي  �لوحيدة 
�ملر , �أن هوؤلء �ملنتخبني �ملحليني 
يف  �إل  منطقتهم  يف  يظهرون  ل 
�ملو�عيد �لنتخابية , حيث يقدمون 
�أ�شو�تهم  لك�شب  للمو�طنني  وعود� 
ح�شولهم  مبجرد  تتبخر  ما  �رشعان 
على منا�شب م�شوؤولة وبعدها يختفون 
�إذ مل يجد   , �لنتخابية  �لعهدة  طيلة 
�أ�شباب  به  يف�رشون  ما  �ملو�طنون 

حرمانهم من م�شاريع تنموية ت�شمن 
�لكرمي  �لعي�س  من  �لأدنى  �حلد  لهم 
�إل �إدر�ج ذلك �شمن �شيا�شة �حلرمان 
و�إذ�   , عليهم  �ملفرو�شة  و�لتهمي�س 
�ل�شود�ء  �لنقاط  �أهم  على  عرجنا 
هذه  و�شع  تردي  يف  �شاهمت  �لتي 
باجلمال  �خلالق  حباها  �لتي  �لقرية 
�ل�شاحر و�ملناظر �خلالبة جند قدم 
قنو�ت �ل�رشف �ل�شحي �لتي و�شعت 
ما جعلها  �شليمة �شحيا  بطرقة غري 
عرب  يف  قذرة  مياها  وتتفجر  تتاآكل 
بيئية  بكارثة  ينذر  ما  �لقرية  �أرجاء 
يف �لأفق �إذ� مل يتم �تخاذ �لإجر�ء�ت 
ونعرج  �لأو�ن  فو�ت  قبل  �لالزمة 

م�رشوع  على  حمدثينا  ح�شب  بعدها 
�جلميع  �نتظره  �لذي  �لطبيعي  �لغاز 
حلم  من  حتول  و�لذي  �ل�شرب  بفارغ 
�إىل هم بفعل �لتاأخر �لفادح يف �إي�شال 
بعد  �لبيوت  �إىل  �حليوية  �ملادة  هذه 
بالإجناز  �كتفت �ملقاولة �ملكلفة  �أن 
�لطريق  طول  عرب  �حلفر  باأ�شغال 
�لرئي�شي و�ملد�خل �لفرعية ليختلط 
�لأمطار  ت�شاقط  مع  بالنابل  �حلابل 
ب�شورة  مهرتئا  �لطريق  وي�شبح 
لال�شتعمال  متاما  ي�شلح  ل  ف�شيعة 
�شو�ء للمركبات �أو �لر�جلني  , وبذلك 
معاناة  وتبقى  �لطريق  �لقرية  تفقد 
هوؤلء �ل�شكان متو��شلة وم�شتمرة مع 

�لبوتان  غاز  قارور�ت  �قتناء  م�شقة 
باعتبار  �لفرتة  هذه  يف  وخ�شو�شا 
�شديدة  برودة  ت�شهد  �ملنطقة  �أن 
وت�شاقطا كثيفا للثلوج , مع ما ر�فقها 
من ندرة يف �لتوزيع و�رتفاع �أ�شعارها 
, و�أمام هذ� �لو�شع �ملزري ي�شطرون 
�إىل غاية مركز �لبلدية جللب قارور�ت 
�لآخر  و�لبع�س  باهظة  باأثمان  �لغاز 
منهم يف�شلون �لعتماد على �حلطب 
�لتدفئة  وتوفري  للطبخ  و��شتخد�مه 

خالل فرت�ت �لربد .

انعدام املرافق والبطالة تخنق 
ال�ضباب

�شباب  علينا  طرح  جهتهم  ومن 
�لتي  �لبطالة  ظاهرة  �ملنطقة 
 , �شفوفهم  يف  رهيب  ب�شكل  تف�شت 
فر�س  لهم  تتح  مل  �أنهم  �أكدو�  حيث 
ولعل   , �ملنطقة  عزلة  ب�شبب  �ل�شغل 
�لنعد�م  حياتهم  �شفو  من  نغ�س  ما 
�لرتفيهية  �ملر�فق  ملختلف  �لتام 
�أن  وجودها  �شان  من  �لتي  و�لثقافية 
ت�شمن لهم جو� مريحا لق�شاء �أوقات 
و�لروتني  �مللل  عن  بعيد�  فر�غهم 
�لذي  �لو�شع  هذ�  و�أمام   , �ليومي 
ي�شفه �ل�شكان بالكارثي فهم يطالبون 
�ل�شلطات  من  �ملنرب  هذ�  خالل  من 
معاناتهم  �إىل  �للتفاتة  �ملحلية 
م�شاريع  تخ�شي�س  يف  و�لتعجيل 

�لنقائ�س  من  و�حلد  لقريتهم  تنموية 
و�لتي  �ملجالت  جميع  يف  �مل�شجلة 
و�لتقليل  �ل�شتقر�ر  بعث  �شانها  من 
حد  و�شع  فيها  مبا   , �ملعاناة  من 

للهجرة و�لنزوح �لريفي.

انزلقات الرتبة ..قطرة 
اأفا�ضت الكاأ�س

ونقائ�س  م�شاكل  وتالحمت  وتعددت 
ز�ده  بئي�شا  و�قعا  لت�شنع  �لقرية 
�لرتبة  �إنزلقات  ظاهرة  وهلعا  رعبا 
�لأ�شبوع  �ل�شكان  �أججت �شخط  �لتي 
لكافة  �أ�شو�تهم  و�أ�شمعو�  �لفارط 
�مل�شوؤولة  و�ل�شلطات  �جلهات 
�لعاجل  �لتدخل  �جل  من  و�ملعنية 
قبل وقوع �لكارثة خا�شة و�ن �خلطر 
يز�ل يحدق باجلميع كوننا يف عز  ل 
عائلتني  ت�رشيد  بعد  �ملمطر  �لف�شل 
و�نهيار منزلهما يف م�شهد تر�جيدي 
ي�شتدعي �خذ �لإجر�ء�ت بعد وقوف 
كل من رئي�س �لد�ئرة ورئي�س �لبلدية 
�خل�شائر  حجم  على  �لتحقيق  وجلنة 
ونقل �لن�شغال �إىل �أعلى �ل�شلطات , 
ونحن نغادر �ملنطقة ت�شاءلنا » يا ترى 
ما ذنب هذه �لقرية �لتي تفي�س بهاء 
�لتهمي�س  �شوى  تنال  ل  حتى  و�شفاء 

و�حلرمان ؟ » 
روبورتاج : اأح�ضن مرزوق



اأكد رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 
لقاء  بوبكر عزي يف  ورقلة  لبلدية 
»الو�شط  يومية  به  خ�س  �شحفي 
»، اأن مدينة ورقلة تدعمت موؤخرا 
�شتى  يف  تنمويا  م�رشوعا   58 بـ 
التهيئة  غرار  على  املجاالت 
احل�رشية ،الثقافة ، الريا�شة و كذا 
الطرقات  ل�شبكة  االعتبار  اإعادة 
الداخلية وقنوات ال�رشف ال�شحي 
لل�رشب  ال�شاحلة  املياه  و�شبكة 
ال�شارم  االلتزام  اإطار  يف  وذلك 
املركزية  ال�شلطات  بتو�شيات 
اجلاد  للتكفل  الرامية  الوالئية  و 
االجتماعية  اجلبهة  بان�شغاالت 
ح�شب  مبداأ  بتطبيق  املحلية 
 ، املتاحة  واالإمكانات  االأولويات 
عزي  ذهب  فقد  ذلك  مع  موازاة 
يف خ�شم حديثه معنا اإىل اأبعد من 
الواثق من نف�شه  بلغة  ذلك موؤكدا 
الوالية  بعا�شمة  التنمية  م�شار  اأن 
بلوغ  نحو  ثابتة  بخطى  ي�شري 
على  وذلك  املن�شودة  االأهداف 
االأغلفة  و  امل�شاريع  تفعيل  خلفية 
والتي  لها  املر�شودة  املالية 
 ، �شنة  منذ  االدراج  حبي�شة  ظلت 
اأكد  فقد  مت�شل  �شياق  2007،ويف 
املنتخبني  مبعية  اأنه  ورقلة  مري 

على  البلدي  ال�شعبي  باملجل�س 
ا�شتعداد مت لال�شتماع الن�شغاالت 
خمتلف  ومن  االجتماعية  اجلبهة 
خلف  ال�شعي  و  العمرية  ال�رشائح 
لالإمكانات  وفقا  بها  التكفل 
التجزئات  وبخ�شو�س   . املتاحة 
العقارية فقد اأكد م�شوؤول املكتب 
بف�شل  اأنه  ورقلة  ببلدية  التنفيذي 
لل�شلطات  اجلبارة  املجهودات 
امل�شوؤول  راأ�شها  وعلى  الوالئية 

عبد  التنفيذية  الهيئة  على  االأول 
القادر جالوي ، فقد مت رفع ح�شة 
البلدية من 1000 قطعة اإىل 4000 
قطعة ار�س �شاحلة للبناء احل�رشي 
تخ�شي�س  مع  مدعمة  وغري 
التكلفة املالية لها يف اإطار القيام 
بعمليات التهيئة احل�رشية وربطها 
واملرافق  ال�شبكات  مبختلف 
اأمل  على  وال�رشورية  اخلدمات 
بتطبيق  دفعات   04 وعلى  توزيعها 

مبداأ ح�شب االأولويات واالإمكانات 
املتاحة .  وعلى �شعيد اأخر فقد 
ذهب مري بلدية ورقلة بوبكر عزي 
يف خ�شم حديثه معنا اإىل اأبعد من 
قوانني  بتنفيذ  تعهد  عندما  ذلك 
يثبت  من  كل  وجر  اجلمهورية 
وال�شطو  اال�شتيالء  يف  تورطه 
املوجهة  العقارية  االوعية  على 
املنفعة  اإطار  يف  لال�شتغالل 

العامة .

دخلت البطاط�س بوالية الوادي بف�شل 
وامل�شتثمرين  الفالحني  جمهودات 
الدول  نحو  الت�شدير  عامل  املحليني 
جت�شيد  اإطار  يف  ،وذلك  االأوروبية 
اإ�شرتاتيجية عمل الدولة الرامية للولوج 
لعامل الفالحة كبديل حقيقي لالإفالت 
الذي  املحروقات  لقطاع  التبعية  من 
تهاوت اأ�شعاره يف البور�شات العاملية. 
 ، الوادي  والية  م�شالح  من  بيان  اأفاد 
 « »الو�شط  يومية  ت�شلمت  قد  كانت 
�شهدت يف  قد  الوالية  اأن  منه  ن�شخة 
�شحن  عملية  املا�شية  القليلة  االأيام 
البطاط�س  منتوج  من  كمية  للت�شدير 
اإىل  املوجه  و  طن   24 ب  املقدرة  و 
اأوروبا عرب ميناء اجلزائر انطالقا من 
 )FRIGOMEDIT( جممع التربيد
بعد  الوادي  والية  الطريفاوي  ببلدية 
عملية التو�شيب التي قام بها املجمع 
ر�شمتها  التي  االإ�شرتاتيجية  اإطار  يف 

اإ�رشاف  حتت  املحلية  ال�شلطات 
بن  القادر  عبد  الوالية   وايل  ال�شيد 
للفالحة  وتدعيما  مرافقة  �شعيد 
للت�شدير  من�شات  خلق  خالل  من 
من  العديد  اإبرام  بعد  اخلارج  نحو 
اجلهات  من  العديد  مع  االتفاقيات 
هناك  �شتكون  ،ولالإ�شارة  الو�شية 
ت�شدير  انطالق  العاجل  القريب  ويف 
كميات معتربة من املنتجات الفالحية 
عموما نحو وجهات خمتلفة من العامل 
من حمطة ال�شحن مبطار قمار .كما 
والية  اأن  اإىل  اأي�شا  االإ�شارة  جتدر 
الوادي اأنتجت اأكرث من ثمانية ماليني 
قنطار من مادة البطاط�س)املح�شول 
عن  ف�شال  لوحدها  فقط(  ال�شتوي 
املنتجات االأخرى على اأمل اأن ي�شل 
اإىل  ال�شيفي  املح�شول  مع  املجموع 

15 مليون قنطار.من نف�س املنتج. 
�أحمد باحلاج

حماربة  اآليات  اإطار تفعيل  يف 
اأنواعها باإقليم  ب�شتى  اجلرمية 
م�شالح  متكنت  مترنا�شت،  والية 
يف  ممثلة  الوالية  الأمن  ال�رشطة 
توقيف  الثاين  من  االمن احل�رشي 
�شخ�شني يبلغان من العمر )34/27( 
�شنة يف ق�شية تكوين جمعية اأ�رشار 
الن�شب  جلنحة  االإعداد  لغر�س 
ا�شتعمال  و  التزوير  واالحتيال 
و  بي�شاء  اأ�شلحة  حيازة   ، املزور 
عن  التنقيب  اآالت  معدات  حيازة 
 . �رشعية  غري  بطريقة  الذهب 
حيثيات الق�شية تعود اإىل ورود اىل 
مفادها  معلومات  ال�رشطة  م�شالح 
وجود �شخ�شني ميار�شون ن�شاطات 
م�شبوهة على م�شتوى حي �رش�شوف 
الفرياي و بعد اإعداد خطة حمكمة 
عني  اإىل  ال�رشطة   عنا�رش  تنقلت 
املكان اأين لفت انتباههم �شخ�شني 
منهما  التقرب   عند  و  م�شبوهني   
املالم�شة  لعملية  اإخ�شاعهم  و 
�شبط  مت  تفتي�شهما  و  اجل�شدية  
من  رزم  ثالث  به  بال�شتيكي  كي�س 
اأوراق  �شكل  على  جمزئة  االأوراق 
و 75 �رشيحة  اللون  نقدية خ�رشاء 

ملختلف املتعاملني للهاتف النقال و 
60 بطاقة �شحن و 116 ق�شيمة �شخن 
و 06 عقود عرو�س الدفع امل�شبق ، 
كما مت �شبط �شالح اأبي�س حمظور 
و   ،) )�شكني  املتو�شط  احلجم  من 
بعد التحريات املكثفة معهما تبني 
فوالذية  يحوزان على خزانة  اأنهما 
م�شفحة باأحد املنازل و بعد االإذن 
بالتفتي�س �شادر من / ال�شيد وكيل 
مترنا�شت  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
حجز  و  �شبط  اأين  تفتي�شه  مت 
باملخزن على جمموعة من االأوراق 
�شكل  على  جمزئة  اللون   خ�رشاء 
اآالت  معدات  توابع  و  نقدية  اأوراق 
التنقيب عن الذهب ، جمموعة من 
،مت  املحظورة  البي�شاء  االأ�شلحة 
فتح  و  ال�رشطة  مقر  اإىل  حتويلهما 
الق�شية ، بعد  بخ�شو�س  حتقيق 
مت  القانونية،  االإجراءات  ا�شتكمال 
تقدمي امل�شتبه فيهما اأمام اجلهات 
اأ�شدرت  التي  املخت�شة  الق�شائية 
نافذة  �شجن  �شنوات   4 حقهم  يف 
األف  مائة   قدرها  مالية  غرامة  و 

دينار جزائري نافذة . 
�أحمد باحلاج

.  توزيع4000 قطعة �أر�ض �ضاحلة للبناء �حل�ضري على 04دفعات    .  �ضنتابع ق�ضائيا كل متعد على �لعقار �لعمومي

ك�ضف رئي�ض �ملجل�ض �ل�ضعبي �لبلدي لبلدية ورقلة بوبكر عزي ،�أن عا�ضمة �لو�حات تنتظرها 
حتديات كربى للنهو�ض بو�قع و �أفاق �لتنمية بالبلدية يف �إطار �اللتز�م بتعليمات �لد�خلية 

وتو�ضيات �لو�يل الإعادة تاأهيل �لبنية �لتحتية .

رئي�ض �ملجل�ض �ل�ضعبي �لبلدي بورقلة بوبكر عزي يك�ضف لـ"�لو�ضط "

�أحمد باحلاج 

58 م�شروعا تنمويا يف طور االجناز 

وايل  املن�رشم  االأ�شبوع  نهاية  اأ�رشف 
ال�شلطات  وبح�شور  ورقلة  والية 
توزيع  حفل  على  االإدارية  و  االأمنية 
ال�شكنات مبختلف ال�شييغ باملقاطعة 

االإدارية تقرت .
املن�رشم  االأ�شبوع  نهاية  اإ�رشاف 
القادر جالوي  وايل والية ورقلة عبد 
ب�شفته امل�شوؤول على الهيئة التنفيذية 
املنتدب  الوايل  ال�شيد  بح�شور  و 
نائب  و  تقرت  االإدارية  للمقاطعة 
الوالئي على  ال�شعبي  رئي�س املجل�س 

االجتماعية  ال�شكنات  توزيع  عملية 
االيجارية ، ال�شكنات الريفية ،اإعانات 
عقود  من  اال�شتفادات  و  الرتميمات 
املخ�ش�شة  و  االجتماعية  التجزئات 
تقرت،  االإدارية  املقاطعة  لبلديات 
ال�شارم  االلتزام  اإطار  يف  وذلك 
الرامية  الو�شية  الوزارة  بتو�شيات 
االإفراج  يف  االإ�رشاع  على  لل�شهر 
عليهم  وتوزيع  امل�شتفيدين  قوائم 
مت�شل  �شياق  ويف   ، �شكناتهم  مفاتيح 
ال�شكن  مللف  املتتبعني  اأجمع  فقد 

لهم  ت�رشيح  يف  ريغ  وادي  بعا�شمة 
املقاطعة  اأن  »الو�شط«،  يومية  مع 
�شوطا  قطعت  قد  تقرت  االإدارية 
احل�ش�س  توزيع  جمال  يف  كبريا 
ال�شكنية مبختلف �شيغها وذلك يف ظل 
احلر�س الكبري لل�شلطات املحلية يف 
التكفل بان�شغاالت اجلبهة االجتماعية 

املحلية .
تعالت  فقد  مت�شل  مو�شوع  يف  و 
و  ورقلة  بلديتي  قاطني  اأ�شوات 
من  جاد  تدخل  اأجل  من  الروي�شات 

دوائر  لدى  الوالئية  ال�شلطات  طرف 
اأجل  من   ، املعنية  االخت�شا�س 
والرتتيبات  االإجراءات  يف  الت�رشيع 
االإفراج  عملية  ت�شبق  التي  االإدارية 
للم�شتفيدين  اال�شمية  القوائم  على 
اجتماعية  �شكنية  وحدة   1000 من 
الواحات  بعا�شمة  عمومية  ايجارية 
النمط ببلدية  و 620 م�شكن من ذات 

الروي�شات .
�أحمد باحلاج

بالتهيئة  املكلفة  املوؤ�ش�شة 
�شتبا�رش  باحلي  احل�رشية 

اأ�شغالها 
بلدية  مري  عزي  بوبكر  ك�شف 
اأن املجل�س ال�شابق قام   ، ورقلة 
اأحمد  حي  دعم  عملية  بت�شجيل 
ال  و  درا�شة  بدون  مبكتبة  متام 
اأموال ا�شطره الإلغائها ، قبل اأن 
يتعهد باعادة جدولتها من جديد 
وذلك  القريب  امل�شتقبل  يف 
والتقنية  القانونية  للمعايري  وفق 

املعمول بها .

�شوؤون  بت�شيري  املكلف  واأو�شح 
بلدية ورقلة ، اأن م�رشوع املكتبة 
املجل�س  طرف  من  امل�شجل 
العريق  اأحمد متام  بحي  ال�شابق 
احلرب  من  الكثري  اأ�شال  اأنه  رغم 
معاينة  وبعد  م�شاحله  اأن  االإ 
العملية  هذه  اأن  تبني  امللف 
اأو  مايل  غالف  وبدون  م�شجلة 
دفعه  الذي  الو�شع  وهو  درا�شة 
اعادة  اأجل  من  العملية  الإلغاء 
جدولتها ور�شد لها غالف مايل 
من  خا�شة  درا�شة  لها  اعداد  و 

اأجل حتقيق هذا املطلب احللم 
اأفاد  وح�شبما   . احلي  بابتدائية 
م�شالح  فاإن  امل�شوؤول  نف�س  به 
مع  تام  توا�شل  على  البلدية 
اأجل  من  املقاوالتية  املوؤ�ش�شة 
اعادة ا�شتئناف اأ�شغال ا�شتكمال 
تدعم  الذي  باحلي  التهيئة 
خالل  هادفة  امنائية  مب�شاريع 
اعادة  غرار  على  االأخرية  الفرتة 
ترميم �شبكة الطرقات وتعبيدها 
�شبكة  تاأهيل  اعادة  وكذا   ،

ال�شاحلة لل�رشب .

املجل�س  رئي�س  اأن  ومعلوم 
ورقلة  ببلدية  البلدي  ال�شعبي 
منرب  من  جدد  قد  عزي  بوبكر 
ا�شتعداده  »الو�شط«  يومية 
البناء  احلوار  قنوات  لفتح  التام 
املجتمع  �رشائح  خمتلف  مع 
واال�شتماع  بالبلدية  املحلي 
اجلاد الن�شغاالتهم وذلك يف اإطار 
والية  وايل  بتو�شيات  االإلتزام 

ورقلة عبد القادر جالوي .
�أحمد باحلاج  

و�ضط مطالب باالفر�ج على �لقو�ئم �الأ�ضمية ل�ضكنات د�ئرة ورقلة 

مري ورقلة يك�ضف �مل�ضتور : 

الوايل ي�شرف على توزيع ح�ش�ص �شكن باجلملة بتقرت 

املجل�ص ال�شابق �شجل مكتبة بحي احمد متام بدون درا�شة و اأموال 

مع �ال�ضتعد�د لت�ضدير 15 مليون طن من �ملح�ضول �ل�ضيفي 

بتهمة  �الإعد�د جلنحة �لن�ضب و �الحتيال

الوادي ت�شدر 24 طنا من 
البطاط�ص نحو اأوروبا 

اأمن مترنا�شت  يطيح ب�شخ�شني 
 يف ق�شية تكوين جمعية اأ�شرار        
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�أمام  �جلمعة،  �لن�سوة،  و�حت�سدت 
و�أكدت  نيويورك،  بلدية  مبنى 
�لفعالية  يف  م�ساركات  نا�سطات 
�رضورة  �ألقينها  كلمات  خالل 
�لإ�سالموفوبيا  �سد  �لت�سامن 
و�لتمييز و�لعد�ء لالأجانب وحملت 
عليها  كتنب  لفتات  �مل�ساركات 
"�حلجاب  قبيل؛  من  عبار�ت 
و"�حلجاب  �سمودنا"،  رمز 
حديثها  خ�سو�سيتي"ويف 
من  خان،  نظما  قالت  لالأنا�سول، 
�أ�سول بنغالية، �لتي �أطلقت فعالية 
"تعر�ست  �لعاملي:  �حلجاب  يوم 
يف  حياتي  خالل  للتمييز  كثرًي� 
"ل�سنو�ت  نيويورك"و�أو�سحت: 
�جل�سدي  للتمييز  هدًفا  كنت 
تتعر�ض  �أن  �أرد  ومل  و�للفظي، 
لنف�ض  �مل�سلمات  �سقيقاتي 

�لأمور"و�أكدت �أنها �أطلقت �لفعالية 
من  �لأ�سخا�ض  من  جمموعة  مع 
خف�ض  بهدف  خمتلفة  معتقد�ت 
�مل�سلمات  �لن�ساء  �سد  �لتمييز 
تلقت  �أنها  �إىل  ولفتت  �ملحجبات 
�أجل  من  بلًد�   90 قر�بة  من  دعًما 
�أنهن  مبيًنة  �لعاملي،  يوم �حلجاب 
�لكر�هية  خلطابات  هدًفا  بنت 
عرب  خا�سة  م�سبوق،  غري  ب�سكل 
�لإنرتنت و�أ�سارت �إىل �أن �لكر�هية 
و�سلت خالل �لعامني �لأخريين �إىل 
م�ستويات ل ميكن ت�سديقها بعك�ض 
�سنو�ت.  خم�سة  قبل  كانت  ما 
ويحيي �لعامل، يف مطلع فرب�ير من 
�لعاملي"،  �حلجاب  "يوم  عام  كل 
من  �سيد�ت  قبل  من  �رتد�ئه  عرب 
خمتلف �لأديان و�لدول ت�سامنا مع 
ب�سببه  للتمييز  يتعر�سن  م�سلمات 
ي�سار �أن �لنا�سطة �مل�سلمة "خان" 
هي  �ملتحدة،  بالوليات  �ملقيمة 
�إحياوؤها  يتم  �لتي  �لفكرة  �ساحبة 

 140 من  �أكرث  يف   2013 �لعام  منذ 
ن�سخته  يف  �ل�سوء  وتلقي  دولة، 
�ل�سور  تغيري  �حلالية على �رضورة 

�لنمطية جتاه �حلجاب يف �لغرب.
"يوم  ت�سجيل  مت   ،2017 وعام 
غري  منظمة  �لعاملي"  �حلجاب 
هي  مهمتها  �إن  تقول  ربحية، 
�ل�سيد�ت  �سد  �لتمييز  حماربة 

ن�رض  خالل  من  �مل�سلمات 
موقعها  ح�سب  و�لتثقيف،  �لتوعية 
�لإلكرتوين ويف 20 جانفي �ملا�سي، 
وهو  �لعام  �سعار  �ملنظمة  �أعلنت 
وحثت  �لنمطية"،  �ل�سورة  "ك�رض 
�لتغريد  على  بيان،  يف  �لنا�سطني، 
بحجابي"  "حرة  )و�سم(  بها�ستاغ 

.)Free In Hijab(

دعت ن�ساء م�سلمات من مدينة نيويورك الأمريكية، اإىل الت�سامن �سد العن�سرية والإ�سالموفوبيا، خالل 
اجتماعهن يف اإطار "يوم احلجاب العاملي".

نيويورك

م.�س

م�ضلمات يطالنب بالت�ضامن �ضد 
العن�ضرية والإ�ضالموفوبيا

ملعار�ستها متويل اجلدار احلدودي

خالل �سهر

�ستولتنربغ

ترامب ي�ضعد هجماته على بيلو�ضي 

الحتالل منع الأذان يف "الإبراهيمي" 47 وقًتا

مهام �ضهيونية خبيثة حتت 
غطاء “البعثات الإن�ضانية”

حلف الأطل�ضي ل يعتزم نقل اأ�ضلحة نووية جديدة اإىل اأوروبا

اإيران تك�ضف عن �ضاروخ كروز 
طويل املدى 

�ملخابر�ت  �أجهزة  تدخر  ل 
�ل�سهيونية و�سيلة �أو جهد�ً يو�سلها 
لأهد�فها �إل وتقوم به، حتت �أي 
غطاء كان، فبعد �أن قامت قو�ت 
جمازر  بارتكاب  علناً  �لحتالل 
بحق �لفل�سطينيني و�لعرب خالل 
تقوم  1948م،  عام  منذ   حروبها 
�ل�سهيونية  �ملخابر�ت  �أجهزة 
يدل  ل  ب�سكل  بارتكاب جر�ئمها 

عليها.
“�لبعثات  غطاء  خالل  من 
�لإن�سانية” تقوم خمابر�ت �لعدو 

بالقيام مبهام خبيثة، منها:
�لعدو  ملخابر�ت  ميكن  �لقتل/ 
تنفيذ  �ملر�د  �لدولة  ت�سل  �أن 
غطاء  حتت  فيها  �لقتل  عمليات 
عملية  مثل  �لإن�سانية”،  “�لبعثة 
�غتيال �لقيادي �لفل�سطيني “�أبو 
�سبعينات  �أو�خر  �سالمة”  ح�سن 
�لقرن �ملا�سي يف بريوت، حيث 
�لدخول  يف  �ملو�ساد  فريق  جنح 
“جمعية  غطاء  حتت  بريوت  �إىل 

حلماية �لطفولة”.
�لختطاف/ ت�ستخدم �ملخابر�ت 
�لبعثات  غطاء  �ل�سهيونية 
خطف  �أجل  من  �لإن�سانية 
�أو د�عمني  �أو مقاومني  مو�طنني 

للمقاومة.
قام  �لب�رضية/  �لأع�ساء  �رضقة 
�ل�سهاينة  �لأطباء  من  جمموعة 
�سحايا  �إنقاذ  يف  بامل�ساعدة 
يف  2010م  عام  “هاييتي”  زلز�ل 
و�سائل  لكن  �لالتينية،  �أمريكا 
�إعالم ك�سفت �أن �لوفد �ل�سهيوين 
من  ب�رضية  �أع�ساء  ب�رضقة  قام 
لأجل  و�مل�سابني  �ل�سحايا 

�لإجتار بها.
مهام جت�س�سية/ ك�سفت �ملقاومة 
2018م  نوفمرب  يف  �لفل�سطينية 
قطاع  دخلت  �سهيونية  جمموعة 
غزة حتت غطاء جمعية خريية، 

�ل�سهيونية  �ملمجموعة  وكانت 
جت�س�سي  نظام  لتن�سيب  ت�ستعد 
�ملقاومة،  �ت�سالت  �سبكة  على 
مبالحقة  قامت  �لأخرية  لكن 
قائدها  وقتلت  �ملجموعة 
�ل�سهيوين  �ملخطط  و�أف�سلت 
“حد  با�سم  عرفت  عملية  يف 

�ل�سيف”.
�ملخابر�ت  تقوم  �لتطبيع/ 
�ل�سهيونية وبتوجيهات من رئا�سة 
و�لأمن  �خلارجية  وجلنة  �لوزر�ء 
من  جهود  ببذل  “�لكني�ست”  يف 
�لكيان  مع  �لعالقات  تطبيع  �أجل 
�رضكات  دخلت  حيث  �ل�سهيوين، 
وجتارية  تكنولوجية  �سهيونية 
معها  و�أقامت  عربية  بلد�ن  �إىل 

عالقات �رضية متهيد�ً للتطبيع.
تقوم  �ل�سهيونية/  �لدعاية  ن�رض 
“�إن�سانية”  وموؤ�س�سات  جمعيات 
�ملجتمعات  مع  بالتو��سل 
�لإفريقية من �أجل ت�سويق �لرو�ية 

�ل�سهيونية.
�لكيان  �أن  هنا  قوله  نود  ما 
من  �أ�س�ض  على  قام  �ل�سهيوين 
للتعامل  لئق  وغري  �لوح�سية، 
و�أنه  حميطه،  مع  �لإن�ساين 
من  �لإن�ساين  �لغطاء  ي�ستخدم 
�أجل تنفيذ �أجندته و�أهد�فه �لتي 

ذكرناها يف هذ� �ملو�سوع.
وكان قد و�سل قبل �أيام فريق �إنقاذ 
�سهيوين �إىل �لرب�زيل؛ للم�ساعدة 
�ل�سد،  �نهيار  �سحايا  �إنقاذ  يف 
هو  �لبعثة  هذه  من  �لهدف  �إن 
�ل�سهيوين  �لكيان  �سورة  حت�سني 
وحث �لرب�زيل على نقل �سفارتها 
يقوم  وقد  �ملحتلة،  �لقد�ض  �إىل 
�لفريق �ل�سهيوين ب�رضقة �أع�ساء 
ح�سل  كما  �ل�سحايا  من  ب�رضية 

يف هاييتي عام 2010م.

�سمال  حللف  �لعام  �لأمني  قال 
�لأطل�سي ين�ض �ستولتنربج �إن �حللف 
ل يعتزم نقل �سو�ريخ نووية جديدة 
�أن  بعد  لأوروبا  �لأر�ض  من  تطلق 
قالت �لوليات �ملتحدة �إنها �ستعلق 

�لنووية  �لقوى  مبعاهدة  �لتز�مها 
وقال  رو�سيا.  مع  �ملدى  متو�سطة 
�لعا�سمة  يف  مقابلة  يف  �ستولتنربج 
�سمال  ”حلف  �أو�سلو  �لرنويجية 
لن�رض  نية  �أي  لديه  لي�ض  �لأطل�سي 

من  تطلق  جديدة  نووية  �أ�سلحة 
”ل�سنا  �أوروبا“و�أ�ساف  يف  �لأر�ض 
تفعله  ما  حماكاة  على  جمربين 
يجب  �لوقت  ذ�ت  يف  لكن  رو�سيا. 
على  نحافظ  �أننا  من  نتاأكد  �أن 

وفعالة“ومل  حقيقية  ردع  عملية 
حمددة  بتفا�سيل  �ستولتنربج  يدل 
�لأخرى  �لع�سكرية  �خليار�ت  عن 

�ملتاحة �أمام �حللف.

�لإير�ين  �لر�سمي  �لتلفزيون  ذكر 
عن  �ل�سبت  يوم  ك�سفت  �إير�ن  �أن 
مد�ه  ي�سل  جديد  كروز  �ساروخ 
مع  وذلك  كيلومرت،   1300 �إىل 
لإجناز�تها  طهر�ن  ��ستعر��ض 
بالذكرى  �لحتفالت  خالل 
�لأربعني للثورة �لإ�سالمية يف عام 

.1979
�أمري  �لإير�ين  �لدفاع  وزير  وقال 
بثها  ت�رضيحات  يف  حامتي 
مر��سم  �أثناء  �لر�سمي  �لتلفزيون 
”مبدى  �ل�ساروخ  عن  �لإعالن 
يتجاوز 1300 كيلومرت... ل يحتاج 
لوقت  �إل  �لكروز  �ل�ساروخ  هذ� 
وميكنه  لال�ستعد�د،  جد�  ق�سري 

�لطري�ن على �رتفاع منخف�ض“.
�جلديد  �ل�ساروخ  �أن  و�أ�ساف 
هويزة �ساروخ �أر�ض/�أر�ض ينتمي 
كروز  �سو�ريخ  من  �سومار  لفئة 
عام  يف  عنها  �لنقاب  ُك�سف  �لتي 

.2015

�إير�ن  �إن  غربيون  خرب�ء  ويقول 
كثري� ما تبالغ يف قدر�ت �أ�سلحتها 
ب�ساأن  خماوف  هناك  �أن  برغم 
طويلة  �لبالي�ستية  �سو�ريخها 

�ملدى.
�إن  جانفي  يف  �إير�ن  وقالت 
�سناعي  قمر  �إطالق  حماولتها 
ف�سلت. وكانت طهر�ن قد جتاهلت 
مثل  بتجنب  �أمريكية  حتذير�ت 
و��سنطن  وحذرت  �لأن�سطة  هذه 
طهر�ن �ل�سهر �ملا�سي من تنفيذ 
لإطالق  مزمعة  حماولت  ثالث 
�إنها �ستنتهك قر�ر  �سو�ريخ قالت 
ت�ستخدم  لأنها  �لأمن  جمل�ض 
�لبالي�ستية  �ل�سو�ريخ  تكنولوجيا 
بالقلق  �ملتحدة  �لوليات  وت�سعر 
تكنولوجيا  ��ستخد�م  �حتمال  من 
طويلة  �لبالي�ستية  �ل�سو�ريخ 
و�سع  يف  ت�ساعد  �لتي  �ملدى، 
يف  �ملد�ر،  يف  �ل�سناعية  �لأقمار 

�إطالق روؤو�ض حربية.

دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ض  �سعد 
تر�مب هجماته على رئي�سة جمل�ض 
�لنو�ب نان�سي بيلو�سي ، قائال ”�إنها 
�سيئة للغاية بالن�سبة لبالدنا“ و�إنها 
”ل تعار�ض �لجتار بالب�رض“ لأنها 
ترف�ض جد�ره �لذي وعد باإقامته 
منذ فرتة طويلة على �حلدود بني 
و�ملك�سيك.  �ملتحدة  �لوليات 
وقال �لرئي�ض �جلمهوري �أي�سا �إن 
ملو��سلة  جيدة“  ”فر�سة  هناك 
بتجاوز  �ل�سابقة  تهديد�ته 
�لكوجنر�ض و�إعالن حالة �لطو�رئ 
للح�سول  �لوطني  �مل�ستوى  على 

وتر�مب  �جلد�ر  متويل  على 
على  �ل�سخ�سية  بهجماته  معروف 
�ل�سيا�سيني  و�خل�سوم  �ملنتقدين 
�أ�سبوع  بعد  بت�رضيحاته  �أدىل  وقد 
�إغالق  �إنهاء  على  �ملو�فقة  من 
يوما   35 ��ستمر  للحكومة  جزئي 
ماليري   5.7 على  �حل�سول  دون 
دولر كان قد طلبها من �لكوجنر�ض 

للم�ساعدة يف بناء �جلد�ر.
�سيا�سيا  �نت�سار�  تر�جعه  و�عترب 
رئي�سة  �أ�سبحت  �لتي  لبيلو�سي 
�ملا�سي  �ل�سهر  �لنو�ب  جمل�ض 
�لدميقر�طيون  توىل  عندما 

من  �لنو�ب  �ل�سيطرة على جمل�ض 
�جلمهوريني ويف مقابلة مع �سبكة 
و�سف  �لإخبارية،  )�سي.بي.�إ�ض( 
”عنيدة  باأنها  بيلو�سي  تر�مب 
حتاول  كانت  �إنها  وقال  للغاية“ 
”ك�سب نقطة �سيا�سية“ مبعار�ستها 

ملطالبه بتمويل �جلد�ر.
�رضوري  �جلد�ر  �إن  تر�مب  وقال 
�مل�رضوعة  �لهجرة غري  من  للحد 
حني  يف  �ملخدر�ت  وتهريب 
باأنه  �جلد�ر  بيلو�سي  و�سفت 
�أخالقي  وغري  فعال  وغري  مكلف 
وعود  �أحد  �جلد�ر  بناء  وكان 

�لنتخابية  حملته  �أثناء  تر�مب 
�إن  مر�ر�  حينها  وقال   2016 يف 
تكاليف �جلد�ر  �ستدفع  �ملك�سيك 
�لدميقر�طيني  �سيطرة  وتهدد 
رغم  حتى  �لنو�ب،  جمل�ض  على 
يف  �جلمهوريني  �أغلبية  ��ستمر�ر 
تر�مب  �أهد�ف  �ل�سيوخ،  جمل�ض 
متويل  ذلك  يف  مبا  �لت�رضيعية 
�سئل  عندما  تر�مب  وقال  �جلد�ر 
مع  مفاو�ساته  يف  تعلمه  عما 
للغاية  �سيئة  �أنها  ”�أعتقد  بيلو�سي 
يف  تريد  �إنها  لبالدنا...  بالن�سبة 

�لأ�سا�ض حدود� مفتوحة“.

قو�ت  �إن  �لأوقاف:  وز�رة  قالت 
رفع  منعت  "�لإ�رض�ئيلي"  �لحتالل 
�لأذ�ن من ماآذن �مل�سجد �لإبر�هيمي 
47 وقتاً خالل �ل�سهر �ملا�سي "كانون 
�لآِخر"وندد وزير �لأوقاف و�ل�سوؤون 
بتلك  �دعي�ض،  يو�سف  �لدينية 
"�إن  له،:  �ملمار�سات، قائال يف بيان 
�لذي ميار�ض  �ليومي  �لنتهاك  هذ� 

لإتاحة �ملجال ل�سو�ئب �مل�ستوطنني 
�لتي  �عتد�ء�تهم  ميار�سو�  لكي 
يقومون بها حتت عناوين دينية، هو 
�مل�سلمني  مب�ساعر  كبري  ��ستهتار 
فاحلرم  و�لعامل،  فل�سطني  يف 
�لإبر�هيمي م�سجد �إ�سالمي خال�ض، 
تدني�سه  �مل�سلمني  لغري  يجوز  ول 
بانتهاكاتهم حتت �أي م�سمى"و�أو�سح 

�دعي�ض �أن حكومة �لحتالل متار�ض 
لها  �سيكون  دولية"  "�إجر�ء�ت 
�نعكا�سات خطرية على �ملقد�سات 
ر�أ�سها  وعلى  �خلليل  يف  �لإ�سالمية 
كطرد  �لإبر�هيمي؛  �مل�سجد 
يف  �ملوجودين  �لدوليني  �ملر�قبني 
�أ�سدرو�  قد  كانو�  و�لذين  �خلليل، 
�لحتالل  جر�ئم  يو�سح  تقرير�ً 

"�ل�رض�ئيلي" يف �ملدينة و�نتهاكاته. 
�لدويل  �ملجتمع  �دعي�ض  وطالب 
و�ل�سيا�سية  �حلقوقية  مبوؤ�س�ساته 
على  �لعمل  ب�رضورة  و�لإن�سانية 
�لفل�سطينيني؛  مقد�سات  حماية 
م�سلمني وم�سيحيني، وو�سع حد ملا 
و�عتد�ء�ت  �نتهاكات  من  ميار�ض 

عليها.
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 الردع اجلديد:

ر�سائل التهديد االأمريكي باالن�سحاب من معاهدة ال�سواريخ النووية
 نوار ال�سمد/مركز امل�ستقبل 
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

الردع اجلديد:

املتحدة  الواليات  اإعالن  يكن  مل 
معاهدة  من  االن�سحاب  عزمها 
مع  املدى  متو�سطة  ال�سواريخ 
من  كبري  لعدد  مفاجًئا  رو�سيا 
ت�سهدها  التي  للتحوالت  املتابعني 
ال�سيا�سة االأمريكية يف عهد الرئي�س 
من  الرغم  فعلى  ترامب«.  »دونالد 
والراف�سة  املنددة  الت�رصيحات 
ات�ساًقا  ياأتي  اأنه  اإال  االإجراء،  لهذا 
والع�سكرة  االأحادية  النزعة  مع 
اخلارجية  لل�سيا�سة  املت�ساعدة 
تراجع  اإىل  باالإ�سافة  االأمريكية، 
تاأثري م�سالح احللفاء االأوروبيني على 
االأمريكية يف مقابل  االإدارة  قرارات 
على  ال�سالح  لوبي  تاأثري  ت�ساعد 

توجهاتها اخلارجية.

�سعود ال�سيا�سات الأحادية:

»دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
املا�سي  اأكتوبر  اأواخر  يف  ترامب« 
معاهدة  من  االن�سحاب  نيته  عن 
املوّقعة  املدى  متو�سطة  ال�سواريخ 
مع رو�سيا )االحتاد ال�سوفيتي �سابًقا( 
عام 1987 يف قمة رئا�سية جمعت بني 
يف  وريجان  جوربات�سوف  الرئي�سني 
وا�سنطن، والتي عك�ست حينها اأجواء 
نهاية  اقرتاب  مع  الدويل  االنفراج 
يف  الطرفني  ورغبة  الباردة،  احلرب 
خف�س درجات التوتر بينهما، واإجناح 
الت�سلّح  من  للحد  الدولية  امل�ساعي 
على  العمل  عرب   Arms control
�سحب واإتالف ال�سواريخ التي تُطلق 
من قواعد برية والتي يرتاوح مداها 
كانت  والتي  كلم  و5500   500 بني 
اأرا�سي  على  مكثف  ب�سكل  منت�رصة 
هذه  �ساهمت  وقد  االأوروبية.  القارة 
املعاهدة بحلول عام 1991 يف تدمري 

نحو 2500 �ساروخ.
مو�سكو  املتحدة  الواليات  وتتهم 
حيث  االتفاقية،  هذه  بنود  بخرق 
اأكتوبر  يف  »ترامب«  الرئي�س  �رّصح 
2018 بـ«اأن رو�سيا تنتهك منذ �سنوات 
النووية  االأ�سلحة  معاهدة  عديدة 
رو�سيا  وراأت  املدى«،  متو�سطة 

اإىل  تفتقد  مزاعم  جمرد  هذه  اأن 
رو�سيا  اتهم  قد  »اأوباما«  وكان  اأدلة، 
املعاهدة  بانتهاك   2014 عام  يف 
اأنها  املتحدة  الواليات  اإعالن  بعد 
اأنه  بيد  مربجًما،  �ساروًخا  اأطلقت 
املعاهدة  من  باالن�سحاب  يقم  مل 
جديد،  ت�سلح  �سباق  اندالع  خ�سية 
امل�ساعدين  من  عدد  اأعلن  وقد 
للرئي�س الفرن�سي »اإميانويل ماكرون« 
اإدارة  »اأن  عن   2018 نوفمرب   10 يف 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
اأع�ساء  مع  الت�ساور  على  وافقت 
حول  »الناتو«  االأطل�سي  �سمال  حلف 
من  لالن�سحاب  وا�سنطن  خطة 
النووية  االأ�سلحة  من  احلد  معاهدة 
متو�سطة املدى مع رو�سيا«، وهو ما 
اعتربه نائب وزير اخلارجية الرو�سي 
اإطار  يف  داخاًل  ريابكوف«  »�سريجي 
»حماوالت االبتزاز من قبل الواليات 
تنازالت رو�سية يف  لتحقيق  املتحدة 
اال�سرتاتيجي«،  اال�ستقرار  جمال 
الدائم  رو�سيا  مندوب  �رّصح  كما 
»فالدميري  االأوروبي  االحتاد  لدى 
ت�سيجوف« يف 13 نوفمرب 2018 بـ«اأن 
مو�سكو م�ستعدة للحديث عن تعديل 
مبعاهدة  ا�ستبدالها  اأو  املعاهدة 

جديدة«.

دوافع الن�سحاب الأمريكي:

تتعّدد االأ�سباب االأمريكية لالن�سحاب 
يتمّثل  منها  فاملعلن  املعاهدة،  من 
بنودها،  بانتهاك  مو�سكو  قيام  يف 
املعلنة  غري  االأ�سباب  تتعدد  فيما 
اأبرزها فيما  اإىل  االإ�سارة  التي ميكن 

يلي: 

توجهات الإدارة الأمريكية: 

اأن  اإىل  التحليالت  من  العديد  ت�سري 
الواليات  اإعالن  يف  الرئي�سي  ال�سبب 
من  االن�سحاب  نيتها  املتحدة 
حدة  ت�ساعد  اإىل  يعود  املعاهدة 
الدويل مع رو�سيا، ال �سيما  التناف�س 
من  لعدٍد  بالرتويج  مو�سكو  قيام  بعد 
�سواريخها العمالقة خالل العرو�س 
قامت  االإطار،  هذا  ويف  الع�سكرية. 
»جون  بتعيني  املتحدة  الواليات 
القومي  لالأمن  م�ست�ساًرا  بولتون« 
وهو   ،2018 مار�س  يف  االأمريكي 

تقارب  الأي  مبعار�سته  املعروف 
التفاو�س  ورف�س  مو�سكو،  مع 
على ح�ساب  ذلك  اأتى  لو  معها حتى 
النووية  املواجهة  احتماالت  زيادة 
�سحيفة  اإن  حتى  الدولتني،  بني 
يف  اأكدت  الربيطانية  »اجلارديان« 
مار�س  »بولتون«  اأن  تقاريرها  اأحد 
اأجل  من  »ترامب«  على  �سغوًطا 
االن�سحاب من املعاهدة، ففي حالة 
باإمكان  ي�سبح  االتفاقية  هذه  اإنهاء 
العمق  تهديد  االأمريكي  اجلانب 
لل�سواريخ  قواعد  ن�رص  عرب  الرو�سي 
بالقرب من احلدود الرو�سية من دون 

اعتبار ذلك عماًل حمظوًرا.

ال�سيني:  التهديد  احتواء   2-

على الرغم من حتول هذه املعاهدة 
تفكك  بعد  االأطراف  متعددة  اإىل 
تلزم  ال  اأنها  اإال  ال�سوفيتي؛  االحتاد 
جزًءا  ت�سكل  كانت  التي  الدول  اإال 
فاإن  وبالتايل  ال�سوفيتي،  االحتاد  من 
القوى ال�ساعدة يف النظام الدويل مثل 
ال�سني لي�ست ملزمة بهذه االتفاقية. 
جملة  ذكرت  االإطار،  هذا  ويف 
املا�سي  اأكتوبر  »االإيكونومي�ست« يف 
»اأن 95٪ من ال�سواريخ ال�سينية تندرج 
�سمن نطاق ال�سواريخ املحظورة يف 
ويف  املتو�سطة«.  ال�سواريخ  معاهدة 
هذا ال�سياق، اأ�سار الرئي�س االأمريكي 
»ترامب« يف اأكتوبر 2018 اإىل تخوفه 
من تطوير ال�سني قدراتها ال�ساروخية 
واإذا  ذلك،  تفعل  رو�سيا  كانت  »اإذا 
ملتزمون  ونحن  ذلك،  ال�سني  فعلت 
مقبول«،  غري  اأمر  فهذا  باالتفاق، 
وقد ي�سبح باإمكان الواليات املتحدة 
االتفاقية  قيود هذه  التحرر من  بعد 
ال�سني  تطور  وردع  �رصًقا،  التمدد 
وقد  الهادي.  املحيط  يف  النووي 
»نا�سيونال  مبجلة  نُ�رص  تقرير  اأ�سار 
اأن  اإىل  املا�سي  اأكتوبر  اإنرت�ست« يف 
خروج وا�سنطن من االتفاقية �سيكون 

»كابو�س ال�سني اجلديد«.

احلزب  انتقادات   3-
الدميقراطي: 

عاماًل  الداخلي  البعد  اعتبار  ميكن 
انتقاد  جاء  حيث  ا،  اأي�سً موؤثًرا 
الرئي�س »ترامب« التفاقية ال�سواريخ 

واإعالن  بانتهاكها  لرو�سيا  واتهامه 
جتمع  خالل  منها  االن�سحاب  نيته 
للحملة االنتخابية للحزب اجلمهوري 
على  يوًما   20 قبل  نيفادا  والية  يف 
الن�سفي،  التجديد  انتخابات  موعد 
ومن ثّم فاإن »ترامب« ي�سعى ملواجهة 
الدميقراطي  احلزب  انتقادات 

ل�سيا�سته جتاه رو�سيا.

الأ�سلحة:  �سناعة  لوبي   4-

ت�ساعد  اإىل  التحليالت  بع�س  ت�سري 
يف  االأ�سلحة  �سناعة  لوبي  قوة 
والذي  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 
اتفاقيات  وثبات  انت�سار  ينا�سبه  ال 
من  تُقلّ�س  التي  الت�سلح  من  احلد 
االأ�سلحة  �رصاء  على  الطلب  حجم 
والعاملي،  املحلي  ال�سعيدين  على 
ومبا اأن لهذا اللوبي تاأثرًيا كبرًيا فاإن 
كثرًيا  املتعاقبة  االأمريكية  االإدارات 
ما تعمد اإىل ت�سخيم التهديدات التي 
الت�سنيع  دورة عجلة  لتربير  تواجهها 
توترات  اإثارة  حد  اإىل  احلربي، 
واهية  باأعذار  الع�سكري  والتدخل 

ح�سبما ي�سري بع�س املحللني.

احلرب النووية املحدودة:

االن�سحاب  تداعيات  تقت�رص  لن 
على  حدوثه  حال  يف  االأمريكي 
فقط،  ورو�سيا  املتحدة  الواليات 
االأوروبي  ال�سعيدين  اإىل  متتد  فقد 
والعاملي، وهو ما ميكن االإ�سارة اإليه 

فيما يلي: 

تهديد الأمن الأوروبي: 

تُعد اأوروبا امل�ستفيد االأكرب من هذا 
على  تنت�رص  كانت  حيث  االتفاق، 
الروؤو�س  مئات  �سبق  فيما  اأرا�سيها 
هذا  اإلغاء  مت  حال  ويف  النووية، 
االتفاق ف�ستعاود ال�سواريخ االأمريكية 
الظهور يف دول مثل رومانيا وبولندا، 
وهو ما دفع املتحدثة الر�سمية با�سم 
اخلارجية  لل�سيا�سة  العليا  املفو�سية 
»مايا  االأوروبي  االحتاد  يف  واالأمن 
يف  الت�رصيح  اإىل  كو�سيانت�سيت�س« 
االأوروبي  »االحتاد  باأن   2018 اأكتوبر 
يعترب معاهدة التخل�س من ال�سواريخ 
حجر  املدى  والق�سرية  املتو�سطة 

اأن  كما  االأوروبي«.  االأمن  زاوية 
من  املوجهة  البالي�ستية  ال�سواريخ 
جنوبي  يف  دومباروف�سكي  قاعدة 
غالبية  �رصب  باإمكانها  رو�سيا 
الطبيعي  ومن  االأوروبية،  العوا�سم 
ينطلق  دولة  اأي  رو�سيا  ت�ستهدف  اأن 
�سيُجرب  مما  اأمريكي،  اعتداء  منها 
حت�سني  على  االأوروبية  الدول  بع�س 
على  حفاًظا  رو�سيا  مع  عالقاتها 
حتّول  اإىل  �سيوؤدي  ما  وهو  اأمنها، 
املحا�رصة  رو�سيا  ل�سالح  االأو�ساع 
اأوروبًيّا بعد اأزمة اأوكرانيا و�سم �سبه 

جزيرة القرم.

الت�سلح:  �سباق  عودة   2-

املتحدة  الواليات  خروج  بعد 
امل�سادة  ال�سواريخ  معاهدة  من 
الرغبة  وعدم   ،2002 عام  للبالي�ستية 
االأمريكية يف جتديد اتفاقية �ستارت 
التي تنتهي يف عام 2021، والت�رصيح 
معاهدة  من  باخلروج  االأمريكي 
بذلك  تكون  املتو�سطة؛  ال�سواريخ 
كافة املعاهدات التي حتد من الت�سلح 
الباردة  احلرب  الإنهاء  اأُبرمت  والتي 
قد األغيت، وهو ما يعني عودة �سباق 
الت�سلح من جديد. ويف هذا االإطار، 
�رصحت »ماريا زاخاروفا« املتحدثة 
»باأن  الرو�سية  وزارة اخلارجية  با�سم 
العامل  يجعل  االأمريكي  االن�سحاب 
االإجراءات  هذه  واأن  خطورة،  اأكرث 
�سوف جتّر مناطق باأكملها اإىل �سباق 
الأمريكا  تكون  وقد  جديد«،  ت�سلح 
ا  خ�سو�سً ذلك،  وراء  من  م�سلحة 
االحتاد  انهيار  اأ�سباب  اأهم  اأحد  اأن 
املوازنات  يف  يتمثل  ال�سوفيتي 
لتمويل  تُ�رصف  كانت  التي  ال�سخمة 
احلرب  خالل  الت�سلح  م�ساريع 
الباردة، و�سوف يوؤدي اأي �سباق ت�سلح 
الواليات  مناف�سي  اإرهاق  اإىل  جديد 

املتحدة االأمريكية اقت�سادًيّا.

التفاو�ض:  اإعادة  اجتاهات   3-

يبدو اأن الرئي�س »ترامب« يتبنى نظرية 
 )Madman Theory(»مادمان«
التي ارتبطت ب�سكل رئي�سي ب�سيا�سات 
الرئي�س »نيك�سون« اخلارجية، حيث قام 
برت�سيخ اعتقاد لدى ال�سوفيت باأنه غري 
عقالين ومتقلب، وهو ما يجعل القادة 

من  خوًفا  ا�ستفزازه  يتجنبون  االآخرين 
يّتبعه  رد فعل غري متوقع، وهو ما  اأي 
الت�سعيد  اإىل  يعمد  حيث  »ترامب«، 
الهاوية  حافة  اإىل  باالأمور  والو�سول 
ومن ثم يفتح خل�سومه فر�سة للتفاو�س 
وفًقا ل�رصوط منا�سبة له، وهو ما ميكن 
ت�رصيح  خالل  من  عليه  اال�ستدالل 
»اأموالنا   :2018 اأكتوبر  يف  »ترامب« 
نقوم  �سوف  اأحد غرينا..  اأي  من  اأكرث 
تعود  حتى  النووية  االأ�سلحة  بزيادة 
وحينها  ر�سديهما،  اإىل  وال�سني  رو�سيا 
ولن  نتوقف،  و�سوف  حكماء  �سنكون 
الكمية،  �سنخف�س  بل  نتوقف فح�سب، 
�سوف نفعل ذلك ب�رصور، لكنهما اليوم 
ال تلتزمان باالتفاق«، ومن ثم يبدو اأن 
»ترامب« ي�سعى للت�سعيد الإيجاد اتفاق 
حيث  ا،  اأي�سً ال�سني  عليه  توّقع  بديل 
اأ�سار يف ت�رصيح اآخر اإىل اأن »ال�سني ال 
اإدخالهم  لكن يجب  االتفاق،  تدخل يف 
اأن  من  املحللني  بع�س  ويخ�سى  فيه«. 
يوؤدي التحلل من اتفاقيات الت�سلح اإىل 
يتم  لن  التدريجي  الت�سعيد  من  دورة 
اإىل  تُف�سي  درجة  اإىل  عليها  ال�سيطرة 
يعك�سه  ما  وهو  نووية،  حرب  اندالع 
الرو�سي  اخلارجية  وزير  ت�رصيح 
»فر�سية  باأن  الفروف«  »�سريجي 
ا�ستحالة احلرب النووية التي قد متت 
ال�سابق  ال�سوفيتي  العهد  يف  �سياغتها 
حتتاج  املتحدة  الواليات  مع  بالتعاون 
ال  الراهنة«،  الظروف  يف  تاأكيد  اإىل 
رو�سيا  بني  التوترات  تزايد  مع  �سيما 
اأوكرانيا  يف  االأطل�سي  �سمال  وحلف 
الواليات  واإعالن  البلطيق،  وبحر 
مطلع  يف  النووية  لعقيدتها  املتحدة 
تطوير  على  تن�س  والتي   ،2018 عام 
ويوؤ�رص  املنخف�سة.  النووية  قدراتها 
واالأمريكي-  -الرو�سي  الطرفني  �سعي 
ذات  التكتيكية  النووية  القنابل  لت�سنيع 
ا�ستعدادهما  اإىل  املنخف�سة  القوة 
نووية  »حرب  وقوع  الحتماالت 
املحللني  بع�س  ويرف�س  حمدودة«، 
لي�ست  اأنه  يرون  اإذ  امل�سطلح،  هذا 
بتحولها  للتحكم  عملية  اآليات  هناك 
يرى  فيما  �ساملة،  نووية  حرب  نحو 
التهديد  اأن  املحللني  من  اآخر  عدد 
التكتيكية  النووية  االأ�سلحة  با�ستخدام 
الردع  ا�سرتاتيجية  اإطار  �سمن  يندرج 
Escalate to De-(( اجلديدة 
اأجل  من  الت�سعيد  اأي   Escalate

الردع.
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 يوم و�حد م�ست �أ�سرى

�إقـــر� �أيـ�ضـا ...
و�لأ�ضري �أبو �ضبيح هو جنل �ل�ضهيد 
�ملقد�ضي م�ضباح �أبو �ضبيح منفذ 
�لقد�س  يف  �لنار  �إطالق  عملية 
�أدت  و�لتي   )2016( عام  �ملحتلة 
�لحتالل  جنود  من  �إثنني  ملقتل 
و�إ�ضابة عدد �آخر، وما ز�ل جثمان 

�ل�ضهيد حمتجز�ً لدى �لحتالل.
يف  �لعام  �لأمن  جهاز  وزعم 
له  بيان  يف  “�ل�ضاباك”  �لحتالل 
�ضبيح  �لأ�ضري  �أن  �أ�ضهر  عدة  قبل 

�لر�ضق  ر�ضيد  �لأ�ضري  برفقة 
�ضهدها  مو�جهات  عن  م�ضوؤولن 
خالل  �ملبارك  �لأق�ضى  �مل�ضجد 
�ملا�ضي،  �لعام  من  يوليو  �ضهر 
و�أ�ضيب خاللها �أربعة من عنا�رص 

�رصطة �لحتالل.
�ضجون  يف  �ضبيح  �لأ�ضري  و�أم�ضى 
بزعم  �أ�ضهر �ضابقاً  �لحتالل عدة 
�نتمائه لتنظيم �ضباب �لأق�ضى، يف 
حني �أم�ضى �لأ�ضري �لر�ضق �ضابقاً 
�لحتالل  �ضجون  د�خل  عامني 
قبل عدة  تنفيذه عملية طعن  بعد 

�ضنو�ت.

�الحتالل يفرج عن �أ�سري من خميم جنني بعد ق�ساء 8 �سنو�ت    �أ�سدرت حمكمة �الحتالل 
يف �لقد�س �ملحتلة، �خلمي�س �ملن�سرم، حكمًا يق�سي ب�سجن �الأ�سري �ملقد�سي �سبيح �أبو 

�سبيح ملدة 13 �سهر�ً.

الحتالل يحكم على الأ�شري �شبيح اأبو �شبيح بال�شجن 13 �شهرًا

الحتالل يفرج عن اأ�شري من خميم جنني بعد ق�شاء 8 �شنوات

تاأجيل حماكمة الأ�شرية ال�شحفية والكاتبة ملى خاطر

جتديد العتقال الإداري بحق الأ�شري القيادي اأحمد زيد للمرة الرابعة

الحتالل ي�شلم جثمان ال�شهيد مطري من خميم قلنديا

 يومني م�ضت �أ�رصى �إقـــر� �أيـ�ضـا ...  
�لحتالل يحكم على �لأ�ضري �ضبيح 

�أبو �ضبيح بال�ضجن 13 �ضهر�ً
�لحتالل  �ضلطات  �أفرجت    
�خلمي�س،  �ليوم  م�ضاء  �لإ�رص�ئيلي، 
 28( م�ضارقة  مي�رصة  �لأ�ضري  عن 
�ضجن  من  جنني،  خميم  من  عاما( 
جمدو عرب حاجز ع�ضكري �جللمة، 

بعد ق�ضاء 8 �ضنو�ت.
حلظة  م�ضارقة  �ملحرر  وقال 
�لحتالل  �ضلطات  �لإفر�ج”�إن 
وحرمان  عزل  �ضيا�ضة  تو��ضل 
�ضيا�ضة  و�نتهاج  �ملعتقلني، 
لالأق�ضام  و�لتفتي�س  �لقتحامات 
و�لتن�ضل مما �تفقت عليه بتح�ضني 
موؤكد�  �لأ�رصى”،  �عتقال  ظروف 

بتبيي�س  �إل  تكتمل  لن  �لفرحة  �أن 
وحدتنا  بدون  و�أنه  �ل�ضجون، 
�لوطنية و�إنهاء �لنق�ضام لن تتحقق 
حريتنا و��ضتقاللنا و�ضتبقى �ضلطات 
�لحتالل متعن ب�ضيا�ضتها �لعدو�نية 

و�لتو�ضعية.
وتطرق م�ضارقة �إىل معاناة �لأ�رصى 
�لطبي  �لإهمال  و�ضيا�ضة  �ملر�ضى 

�ملتعمد بحقهم، من خالل �قت�ضار 
�أقر��س  على  �ملقدم  �لعالج 
“�لأكامول” و�مل�ضكنات، �إ�ضافة �إىل 
معاناتهم �ليومية جر�ء عدم تقدمي 
ومطالبهم  �لإن�ضانية  �حتياجاتهم 
�حلياتية  ونظمت فعاليات �ملخيم، 
مهرجانا جماهرييا وحفل ��ضتقبال 

بتحرر �لأ�ضري.

�لع�ضكرية،  عوفر  حمكمة  �أّجلت 
يف  �لنظر  جل�ضة  �لأربعاء،  �أم�س 
�لكاتبة  �ل�ضحفية  �لأ�ضرية  ق�ضية 
�ضكان  من  خاطر)42عاماً(  ملى 
تاريخ  حتى  وذلك  �خلليل،  مدينة 

.2019/2/25

باأن  �لأ�رصى  �إعالم  مكتب  و�أو�ضح 
عائلة �لأ�ضرية خاطر ترتقب �إ�ضد�ر 
نيابة �لحتالل حكماً نهائياً بحقها، 
�ضهر�ً  �ل17  حكم  �إىل  �لو�ضول  بعد 
باأن  �لأ�رصى  �إعالم  مكتب  و�أ�ضاف 
خاطر  �لأ�ضرية  �عتقل  �لحتالل 

�إليها  ويوجه   ،2018/7/24 بتاريخ 
تهمة �لتحري�س عرب مو�قع �لتو��ضل 
�لجتماعي مبا تن�رصه من مو��ضيع 
�لذي  �لوقت  يف  �أدبية،  �أو  �ضيا�ضية 
خاطر  �لأ�ضرية  تن�رصه  ما  ي�ضنف 
�لر�أي  عن  �لتعبري  حرية  حق  �ضمن 

تز�ل  ول  تعر�ضت  خاطر  �لأ�ضرية 
عائلتها  عن  �إبعادها  عرب  للتنكيل 
و�أ�ضغرهم  �خلم�ضة  و�أبنائها  وبيتها 
وكانت  كما  فقط،  عامني  يبلغ 
خ�ضعت جلولت حتقيق يف ع�ضقالن 

لفرت�ت طويلة وقا�ضية.

�لع�ضكرية  عوفر  حمكمة  جددت 
�لأ�ضري  بحق  �لإد�ري  �لعتقال  قر�ر 
�لقيادي �أحمد م�ضطفى زيد)15عاماً(

�ضمال  �جللزون،  خميم  �ضكان  من 
على  �لر�بعة  للمرة  �هلل،  ر�م  مدينة 
�لتو�يل، مدة ثالثة �أ�ضهر مكتب �إعالم 
�لحتالل  قو�ت  باأن  �أو�ضح  �لأ�رصى 
بتاريخ  زيد  �لقيادي  �عتقال  �أعادت 

منزله  مد�همة  بعد   ،2017/12/4
بطريقة  وتفتي�ضه  �جللزون  خميم  يف 
همجية و�لعبث يف حمتوياته وحتطيم 
�لعديد منها، ومل يكن قد م�ضى على 
�إطالق �رص�حه من �آخر �عتقال �ضوى 

خم�ضة �أ�ضهر فقط.
باأن  �أ�ضاف  �لأ�رصى  �إعالم  مكتب 
من  تو�ضية  على  وبناًء  عوفر  حمكمة 

بحقه  �أ�ضدرت  �لحتالل  خمابر�ت 
قر�ر�ً  �عتقاله  �إعادة  من  �أيام  بعد 
جددت  ثم  �أ�ضهر،  �أربعة  مدته  �إد�رياً 
متتالية،  �أربع مر�ت  �لإد�ري  �لأمر  له 
كان �آخرها �أم�س ومدته �أربعة �أ�ضهر، 
�ضهر�ً يف   14 �أم�ضى  قد  يكون  وبذلك 
ي�ضكل  �أنه  بحجة  �لإد�ري؛  �لعتقال 

خطر�ً على �أمن �لحتالل.

�أن �لقيادي  و�أ�ضار �إعالم �لأ�رصى �إىل 
زيد هو �أحد قياد�ت حركة حما�س يف 
ر�م �هلل، وهو �أحد مبعدي مرج �لزهور، 
�لحتالل،  لدى  مر�ت  عدة  و�عتقل 
�ضنو�ت   10 جمموعه  ما  و�أم�ضى 
�لعتقال  �لق�ضبان، جميعها يف  خلف 
�لإد�ري �ملتجدد، كما وتعر�س جنليه 

حممد وموؤمن لالعتقال عدة مر�ت.

�لحتالل  �ضلطات  �ضلمت 
جمد  �ل�ضهيد  جثمان  �لإ�رص�ئيلي، 
مطري )26 عاما( من خميم قلنديا 
�ضمال �لقد�س �ملحتلة، قرب بو�بة 

غرب  �لحتاليل  “عوفر”  مع�ضكر 
�ل�ضهيد مطري  مدينة ر�م �هلل وكان 
قد �رتقى بر�ضا�س جنود و�رصطة 
بالبلدة  �لو�د  �ضارع  يف  �لحتالل 

يف  �ملحتلة،  �لقد�س  يف  �لقدمية 
�ملا�ضي،  �لعام  دي�ضمرب  من  �لـ13 
ومت تركه ينزف لنحو 40 دقيقة قبل 
�لحتالل  وكان  �ضهيد�  يرتقي  �أن 

مطري  �ل�ضهيد  جثمان  �حتجز  قد 
ت�ضليمه  يقرر  �أن  قبل  ثالجاته،  يف 
لعائلته، فيما ل ز�ل يحتجز جثامني 

36 �ضهيد�.

هيئة الأ�شرى حتذر من نقل الأ�شرى 
الق�شر من معتقل جمدو اإىل “الدامون”

الأ�شري عبادة اأبو را�س .. 
مقداٌم يرقب احلرية

�لأ�رصى  �ضوؤون  هيئة  طالبت 
�ملوؤ�ض�ضات �حلقوقية  و�ملحررين 
�ل�رصى  لزيارة  فور�  بالتوجه 
معتقل  يف  )�لأ�ضبال(  �لق�رص 
جمدو، و�لتو��ضل مع �إد�رة �ل�ضجن 
�حلديث  يدور  ما  حقيقة  ملعرفة 
معتقل  �ىل  نقلهم  نية  من  حوله 
�لد�مون. وحذرت �لهيئة، يف بيان 
هذه  على  �لإقد�م  من  �أ�ضدرته، 
من  �لد�مون  معتقل  لأن  �خلطوة، 
ول  �لحتالل،  معتقالت  �أ�ضو�أ 
و�نه ي�ضلنا  �لآدمية،  للحياة  ي�ضلح 
على  �لأ�ضري�ت  من  �ضكاوى  يوميا 

نقل  و�ن  هناك،  �حلياة  ق�ضاوة 
يف  و�ضعهم  يعني  �ليه  �لق�رص 

ظروف حياتية ونف�ضية معقدة.
ما  �لحتالل  �ضلطات  �ن  يذكر 
ز�لت حتتجز 300 قا�رص، موزعني 
وجمدو،  “عوفر”  �ضجني  على 
مع  تتعامل  كما  معهم  وتتعامل 
�ل�رصى �لبالغني، ول يوجد هناك 
�ي مر�عاة ل�ضغر �ضنهم ول لبنيتهم 
�جل�ضدية �ل�ضعيفة، بل على �لعك�س 
على  للح�ضول  ذلك  ��ضتغالل  يتم 
�عرت�فات غري �رصعية منهم بد�ية 

�لعتقال.

ر�ئحة  معه  كانون  يحمل  ما  عادة 
�ملقاومة، ففيه تختلط حبات �ملطر 
�أفئدة  يف  ويكرب  �ل�ضهد�ء  بدماء 
�لغيورين حب �لوطن معطر� باأنفا�ضهم 
�أعمارهم  �ضغرت  مهما  �ملقاِومة 
من  �لكثري  �لكثري  �ملجد  �ضجل  ويف 
تنبع  �لأ�رص  �لبطولت، وخلف زنازين 
وتتن�ضم  فعالهم  حتكي  �لتي  �لق�ض�س 

عطر �أ�ضمائهم وهوياتهم.
 17( ر��س  �أبو  �لفتى عبادة عزيز  كان 
�لأر�س  �ختارتهم  ممن  و�حد�  عاما( 
بلدة بري  يعي�س يف  للدفاع عنها، فهو 
�أثخنها  و�لتي  �لقد�س  �ضمال  نبال 
على  �أقام  حني  جر�حا  �ملحتل 
و�أبعدها  �لعن�رصي  �جلد�ر  �أر��ضيها 
�أبناءها  وحرم  �لأم  مدينتها  عن 
�لو�ضول �إىل �أق�ضاهم، تربى على روؤية 
�أن ي�رصخ  �إل  �لذل فما كان منه  هذ� 

بعمله �لفد�ئي.
ويقول و�لده �أبو �أ�ضامة لـ مكتب �إعالم 
هادئ  كان  عبادة  جنله  �إن  �لأ�رصى 
وكان  باحلنّية،  ويت�ضم  وخلوقاً  �لطباع 
�لعمل  �أتقن  ثم  �لعا�رص  �ل�ضف  �أنهى 
بعمله  ملتزما  وكان  للكهرباء  كفني 
يتوقع  �أن  دون  منزله  �إىل  و�لعودة 
�أي عمليات  �أن يحمل نية تنفيذ  �أحد 

فد�ئية.
يف �ل�ضابع و�لع�رصين من كانون �لثاين 
لعام 2016 متكن عبادة من �لدخول �إىل 
م�ضتوطنة "جفعات زئيف" �لتي تنه�س 
�أر��ضيهم،  وتلتهم  �لفل�ضطينيني  حلم 
فد�ئية  طعن  عملية  نفذ  وهناك 
�ثنني  م�ضتوطننينْ  �إ�ضابة  عن  �أ�ضفرت 

جروح �أحدهما و�ضفت باخلطرية.
ويو�ضح و�لده باأنه وفور تنفيذه �لعملية 
�إل  �مل�ضتوطنة  من  �لن�ضحاب  حاول 
�نهالت  �أن جمموعة من �مل�ضتوطنني 
و�لهر�و�ت  بالع�ضّي  بال�رصب  عليه 
�هلل  ولكن  �لقتل؛  بهدف  ر�أ�ضه  على 
بجروح  وقتها  فاأ�ضيب  �حلياة  له  �أر�د 

طفيفة ومت �عتقاله.
ومنذ ذلك �حلني بد�أ م�ضل�ضل �لعائلة 
�لفتى  فابنها  �لبغي�س،  �لأ�رص  مع 
عالياً  حكما  يو�جه  �لو�دع  �لهادئ 

ومتالأ �ضوره �ضو�رع بلدته حتت ��ضم 
�لفتى �لفد�ئي ليمتزج �لفخر مع �لقلق 

على م�ضريه.
وي�ضيف �أبو �أ�ضامة:" كنا نتابع �لأخبار 
و�ضمعنا  �ليوم  ذلك  م�ضاء  يف  كالعادة 
عن خرب �لعملية ثم تو�لت �ل�ضور من 
�أنه  متاما  وعلمنا  ملنفذها  �ملكان 
وبعد  مالحمه،  نحفظ  فنحن  عبادة 
وقت ق�ضري �قتحمت قو�ت �لحتالل 
هو  عبادة  �أن  ر�ضميا  لتبلغنا  منزلنا 
بجروح  �أ�ضيب  و�أنه  �لعملية  منفذ 
مكث  حالته،  على  �لقلق  فتملّكنا 
عبادة ليلة يف م�ضت�ضفى هد��ضا مكباًل 
بال�رصير ويف �ليوم �لتايل مت نقله �إىل 

�ضجن عوفر".

�حلكم و�الأمنيات

�أ�ضدرت حمكمة  و�حد  �أ�ضبوع  قبل 
�لحتالل حكمها على �لأ�ضري عبادة 
�لذي بات �ضابا �لآن يبلغ من �لعمر 
19 عاما بال�ضجن ملدة 20 عاما �أي 
ما يفوق �ضنني عمره؛ وغر�مة مالية 
وتعوي�س  �ضيكل  �ألف   20 بقيمة 
 100 بقيمة  �مل�ضابني  للم�ضتوطنني 
�لأ�ضري  عائلة  وتعي�س  �ضيكل.  �ألف 
معاناة  �لأ�رصى  عائالت  �آلف  كما 
منذ  فهي  و�لعقوبات؛  �لعتقال 
حتت  �بنها  تزر  مل  �أ�ضهر  خم�ضة 
لهذه  وتتعر�س  �لأمني  �ملنع  ذريعة 

�لعقوبة بني �حلني و�لآخر.
على  �حلكم  باأن  �أ�ضامة  �أبو  ويرى 
جنله كان �ضادما على �أفر�د �لعائلة 
تقدمي  حتاول  باأنها  مبينا  كلها؛ 
طريق  عن  �حلكم  �ضد  ��ضتئناف 

�ملحامني.
ويتابع �لقول:" �ملنزل بات موح�ضا 
جد� دون وجود عبادة و�عتقاله �أثر 
علينا وعلى نف�ضية كل فرد يف �لبيت 
كبري،  ب�ضكل  وحياتنا  �لأ�رصة  وجو 
حني  رهيبة  قلق  حالة  ع�ضنا  بينما 
مت قمع �لأ�رصى يف �ضجن عوفر لأن 
�لليل  نو��ضل  يقبع هناك وكنا  �بننا 

بالنهار يف متابعة �لأخبار".
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اعتقلت  املا�ضي  االثنني  يوم  فجر 
بنان  املحامية  االحتالل  قوات 
ا�ضتية  اأمري  االأ�ضري  زوجة  من�ضور، 
مركز حوارة جنوب  �ضاعات يف  لعدة 
وبني  بينها  حوار  وجترى  نابل�س، 
مبحاولة  مفاده  االحتالل  خمابرات 

اإقناعها برتك زوجها.
لقاءات  يف  اأكدوا  حمررون  اأ�رسى 
احل�ضن  هي  االأ�ضري  زوجة  اأن  معهم 
احل�ضني له بعد اعتقاله، ومن اأ�ضاليب 
هذا  بزعزعة  القيام  املخابرات 
احل�ضن، من خالل التلويح باالعتقال 
اأو اال�ضتجواب لعدة �ضاعات وال�رساخ 

والتهديد.
من  ال�ضايح  بكر  اأبو  منى  املحررة 
�ضبعة  ملدة  اعتقلت  نابل�س،  مدينة 
املري�س  االأ�ضري  زوجة  وهي  اأ�ضهر، 
ال�ضائح، وتعترب اعتقال الزوجة  ب�ضام 

االأ�ضري  من  خمابراتي  انتقام  مبثابة 
اأهمية  مدى  يعلمون  فهم  وعائلته، 
التي  فهي  لالأ�ضري،  بالن�ضبة  الزوجة 
ترعى �ضوؤون عائلته اإذا كان لديه اأوالد، 
كما اأن �ضمودها يعزز من �ضموده، لذا 
باإح�ضار  لالأ�ضري  دائماً  التهديد  يكون 
ويديل  لهم  ي�ضتجيب  حتى  الزوجة 

باعرتافاته".
من  نا�ضيف  راأفت  القيادي  املحرر 
مدينة طولكرم، اأم�ضى يف ال�ضجون ما 
يقارب اخلم�ضة �ضنوات، يقول" و�ضائل 
منها  كثرية،  االأ�ضري  على  ال�ضغط 
الت�ضاقاً  اأكرث  التي هي  الزوجة  دائرة 
باالأ�ضري، وهي من اأهم الدفاعات التي 
لذا  بعد االعتقال،  االأ�ضري  بها  يت�ضلح 
يد  على  عليها  ال�ضوء  ت�ضليط  يكون 
فتتعمد منع  االإ�رسائيلية،  املخابرات 
يكون  ال  حتى  لالأ�ضري  الزوجة  زيارة 
لو  حتى  التوا�ضل  من  نوع  اأي  هناك 
كان من خلف األواح زجاجية وبوا�ضطة 

هاتف مراقب".

ال  االأحيان  اأغلب  نا�ضيف"يف  ي�ضيف 
جيد  ب�ضكل  حتى  الهاتف  هذا  يعمل 
الزيارة، وخالل فرتة االعتقال  خالل 
مت  كيف  اأ�رسى  من  كثرياً  �ضمعت 
واعتقالهن  زوجاتهم  مع  التعامل 
االأ�رسى،  اأزواجهن  اأمام  وتهديدهن 
جت�ضيد  اإىل  دوماً  ي�ضعى  فاالحتالل 
االأ�ضري  لدى  النف�ضية  االنتكا�ضة 
اإىل  واالأم  واالأخت  الزوجة  واإح�ضار 

مراكز التحقيق".
كذلك فاإن والدة االأ�ضري �ضعيد ذياب، 
27عاماً،  واملحكوم  قلقيلية،  من 
املحررة كوثر نوفل، مت اعتقالها ملدة 
اإىل  واإح�ضارها   2007 عام  �ضهرين 
ابنها  ي�ضاهدها  كي  التحقيق؛  مركز 
التحقيق.  ينهار يف  كي  �ضعيد  االأ�ضري 
زوجات  من  العديد  اأن  ذكره  اجلدير 
اعتقالهن  يتم  واأمهاتهم  االأ�رسى 
االأ�ضري،  على  للتنغي�س  الزيارة؛  اأثناء 
وتفر�س عليهَنّ غرامات مالية باهظة 

قبل االإفراج عنهن.

ل يقت�سر ا�ستهداف املخابرات ال�سهيونية بحق الأ�سري بالعتقال والتحقيق واإ�سدار الأحكام العالية، فهناك و�سائل تتبعها من اأجل حتطيم الأ�سري داخليًا، من خالل ا�ستهداف الزوجات 
بالعتقال وال�ستجواب، حتى يتم حتطيم الدفاعات النف�سية لهم وحتى ينهاروا.

اعتقال زوجات الأ�سرى 

م٫�س 

حماولة خمابرتية لتحطيم الدفاعات النف�سية للأ�سري

انتكا�سة �سحية خطرية للأ�سري املري�ض ب�سام ال�سايح 
ال�ضايح،  منى  املحررة  اأفادت 
ال�ضايح  ب�ضام  االأ�ضري  زوجة 
باأن  نابل�س  �ضكان  من  )44عاماً( 
الفرتة  خالل  تعر�س  زوجها 
هي  �ضحية  النتكا�ضة  املا�ضية 
االأخطر واالأ�ضد اأملاً منذ اإ�ضابته 

مبر�س ال�رسطان.
واأكدت منى ال�ضايح ملكتب اإعالم 
االأ�ضري  انتكا�ضة  باأن  االأ�رسى 
اأفقدته  االأخرية  ال�ضايح  ب�ضام 
و�ضعف  كما  ال�ضري  على  القدرة 

�ضوته، وقلت حركته.

باأنه وقبل  واأ�ضافت منى ال�ضايح 
العائلة  ا�ضتطاعت  قليلة  اأيام 
جلبوع  �ضجن  يف  معه  التوا�ضل 
حيث ي�ضهد ال�ضجن ت�ضديداً اأمنياً 
بعد �ضبط اأجهزة ات�ضال بحوزة 
اأ�رسى هناك، وعلمت العائلة باأن 

كان خطرياً  ال�ضحي  ب�ضام  و�ضع 
اأطباء  تو�ضل  جتارب  وبعد 
مفعوالً  اأعطى  لدواء  ال�ضجن 
بج�ضده  اأملت  التي  للتقرحات 
مبقدوره  االآن  واأ�ضبح  واالآالم، 
لكن  الواكر،  با�ضتخدام  ال�ضري 

كلياً.  يتح�ضن  مل  ال�ضحي  و�ضعه 
ال�ضايح حمروم من حقه  االأ�ضري 
�ضهور،   10 منذ  زوجته  روؤية  يف 
املكرر  املوؤبد  حكم  يزال  وال 
معلقاً  عاماً  ل30  اإ�ضافة  مرتني 
ال�ضحي  و�ضعه  ب�ضبب  بحقه، 

تنفيذ  اتهامه بامل�ضاركة يف  بعد 
فيها  �ضارك  التي  ايتمار  عملية 
اأ�رسى من نابل�س �ضدرت اأحكام 
عن  واأ�ضفرت  بحقهم،  موؤبدة 
عام  وزوجته  م�ضتوطن  مقتل 
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متيز االإن�ضان منذ فجر اخلليقة 
على غريه من املخلوقات، حيث 
الفائقة  والقدرة  بالعقل  متيز 
التعامل  اأ�ضاليب  تطوير  على 
احلوادث  من  يَ�ضتخِل�س  ما  مع 
هذه  اإىل  و�ضلنا  حتى  والنوادر 
التي  امَلُهولة  الرتاكمية  اخلربة 
عقد  اأي  يف  نف�ضها  تفوق  تكاد 
�ضابق، من هنا ميكن احلديث عن 
الفكرة واأِتّباُعها من باب اأننا جزء 
الرتاكمية،  الب�رسية  اخلربة  من 
فاإن الذين ين�ضاقون يف ركب اأي 
كذلك  وي�ضتمرون  كجند  فكرة 
فاإنهم ال ير�ضون كما كانوا حلظة 
الفكرة  بوتقة  يف  اال�ضطهاد 
حماولة  اأو  ترٍو  دون  مندفعني 
ردود  وتكون  يحدث،  ملا  فهٍم 
اإذا  كانت،  كما  باقية  اأفعالهم 
بالقوة،  احلل  على  مبنية  كانت 
اأن  اإىل  كذلك  �ضتبقى  فاإنها 

الفكرة،  تذوب  اأو  اجلند  يَق�ضي 
بني  ميزجون  من  هناك  اإن  ثم 
فكرتهم،  واأ�ضالة  علمهم  تطور 
اأفعالهم  ينال ردود  ولكن ذلك ال 
وعنفوانها  بدائيتها  على  فتبقى 
االأول املخلوط بكثري من التعجل 

واال�ضتعجال.
غالبا ما جند يف اأدبية كل فكرة 
يف  وحتديداً  غليظاً  تفريقاً 
يطلبون  الذين  الأولئك  البدايات 
ال�ضاعد  بقوة  اجلارف  التغيري 
قبل اأن تختمر الفكرَة ويكون لها 
يحملونها  اأتباع  من  يحميها  من 
يكونوا  ما  غالبا  لها  وينظرون 
�ضبب  هم  املتعجلون  هوؤالء 
مع  العنيف  االأول  اال�ضطدام 
الفكرة امل�ضادة ، فكم ق�ضى من 
نتيجة  غبار  لهم  يُ�ضُقّ  ال  رجال 
ل يرى اأن فكرته قوته يجب  متعِجّ
اأن يكون لقيا�س االنتماء للفكرة، 
وكذلك يجب اأن تكون املواجهة 

هي عقيدة الفكرة وحمورها.

اأي  اأتباع  يُهَبّ  اأن  االأوان  اآن  لقد 
فكرة هبَّة واحدة قاطعة حا�ضمة 
وا�ضمحالل  العقول  فكر  جتدد 
عن  بعيدا  وتُطرح  االأدمغة، 
التي  اللحظية  الدماء  ثورات 
تهدر طاقات الفكرة ومقدراتها، 
عاطفي  يغ�ضب  اأن  فيكفي 
بعد  ترتهن  كي  دقيقة  ملدة 
�ضهرين  اأو  �ضهرا  الفكرة  ذلك 
الإ�ضالح خلل اأخذته تلك النظرة 
كتابه  يف  املتوح�ضة،  ال�ضعيفة 
املهم )معامل يف الطريق لتحرير 
اإبراهيم  ال�ضهيد  اأكَدّ  فل�ضطني( 
املقادمة لنا ك�ضعب فل�ضطني يف 
عقود  منذ  وثوراتنا  حاالتنا  كل 
االأول، تكون يف  القرن املن�رسم 
حماولة  واأنها  الفعل  ردود  مقام 
و مبادرة الفعل االأوىل، واأنها هنا 
وتاأكيداً  واحدة،  بطلقة  متعجلة 
االآن  اإىل  فاإننا  قاله  ما  على 
على  نعي�س  حمتل  ك�ضعب  فاإننا 
وع�ضكرية  �ضيا�ضية  الفعل  ات  رَدّ

ن�ضت�ضعر  الأننا  وهذا  ومواقفا، 
التي  املظلومة  ال�ضحية  �ضعور 
خالل  من  حقوقها  انتزاع  تريد 
عنف الكلمات ال االأفعال وهكذا 
دواليك. لقد اآن االأوان اأن ن�ضتغل 
يف  املهدورة  الطاقات  هذه 
ِلنُن�ضئ  الواقف  ا�ضتعرا�ضات 
باالأ�ضا�س  هي  �ضلبة  مواقف 
مر�ضومة  والكيف  الكم  مدرو�ضة 
زمن  ندخل  حتى  اخلطى، 
زمن  عن  ِعو�ضاً  الفعلي  التمكني 
كان  من  اإن  اخليايل،  التمكني 
قدره اأن يكون تابعا للفكرة ال اأن 
ا اأو منتجا فله  ميلك تاأثريا ُمغرِيّ
لي�س  ولكن  والتقدير،  االحرتام 
مواقف  يعالج  و  يت�ضدر  اأن  له 
يكون  اأن  له  لي�س  الأن  املواجهة 
اآن  لذلك  ي�ضتحق،  مما  اأكرث 
الفعل  رد  عاطفة  اإطراء  االأوان 
يكون  لزمن  االأبواب  فتح  وتظل 
ودقيق  مدرو�س  �ضيء  كل  فيه 

و�ضاحب القول الف�ضل. 

حكم نهائي مدته 32 �سهرًا 
بحق الأ�سري اأديب الغلبان

الع�ضكرية،  �ضامل  حمكمة  اأ�ضدرت 
املعاد  االأ�ضري  بحق  نهائياً  حكماً 
مو�ضى  حمودة  اأديب  اعتقاله 
�ضكان  من  عاماً(  الغلبان)30 
الفعلي  بال�ضجن  يق�ضي  قلقيلية، 
فر�س  اإىل  اإ�ضافة  �ضهراً،   32 مدة 
�ضيقل  األف   30 بقيمة  مالية  غرامة 
بحقه. مكتب اإعالم االأ�رسى اأو�ضح 
االأ�ضري  اعتقال  اأعاد  االحتالل  باأن 
 ،2017/7/20 بتاريخ  الغلبان  اأديب 
النقار  حي  يف  منزله  اقتحام  بعد 
قد  يكن  ومل  وتفتي�ضه،  قلقيلية  يف 
�ضوى  �رساحه  اإطالق  على  م�ضى 
�ضابق  اعتقاٍل  من  فقط  �ضهرين 
يف  ون�ضف  عاماً  خالله  اأم�ضى 

االأ�رس.
واأ�ضاف اإعالم االأ�رسى باأن االأ�ضري 
من  الأكرث  لتحقيٍق  تعر�س  الغلبان 
اجللمة،  حتقيق  مركز  يف  �ضهر 

وكانت قوات االحتالل قد اقتحمت 
وقامت  ب�ضهر،  اعتقاله  بعد  منزله 
باعتقال زوجته ال�ضيدة اأمينة اأبتلي 
الغلبان، لل�ضغط على زوجها، واأطلق 
االحتالل �رساحها بعد اعتقاٍل دام 

ثالثة اأ�ضابيع.
جتدر االإ�ضارة اإىل اأن االأ�ضري الغلبان 
فقد  �ضابقاً،  لالعتقال  تعر�س 
قبل   ،2015 العام  نهاية  اعتقل  كان 
واأم�ضى  �ضاعات من موعد زفافه، 
ون�ضف يف �ضجون االحتالل،  عاماً 
وفر�س عليه االحتالل غرامة بقيمة 
40 األف �ضيكل، ثم اأطلق �رساحه يف 
مرا�ضم  ليتم   2017 عام  مايو  �ضهر 
اعتقاله  االحتالل  اأعاد  ثم  زواجه، 
مرة اأخرى يف �ضهر يوليو من نف�س 
العام، واأ�ضدر بحقه حكماً بال�ضجن 
حتى  منها  اأم�ضى  �ضهراً،   32 مدة 

االآن 18 �ضهراً اأ�ضرياً.
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عي�شة ق.

ورفع  بالفوز  اخلروج  خالل  من 
مرحلة  بداية  يف  املعنويات 
اأين تنتظرها برجمة  املجموعات 
يف  اأقوياء  ومناف�سني  جهنمية 
املجموعة الرابعة بتواجد فريقي 
وغورماهيا  امل�رصي  الزمالك 
الن�رصية  فاإن  وبالتايل  الكيني، 
عاملي  ا�ستغالل  فر�سة  اأمام 
الأر�ض واجلمهور من اأجل اخلروج 
اجلولة  يف  خروجها  قبل  بالأهم 
املقبلة ملوا�سلة خو�ض املناف�سة 

القارية.
بقيادة  الفني  الطاقم  ويجد 
اأمام  اإيغيل نف�سه  املدرب مزيان 
التي  ال�سعبة  الفرتة  ت�سيري  مهمة 
مير بها النادي العا�سمي يف ظل 
كثافة املباريات وتناف�ض الت�سكيلة 
على ثالث جبهات، وبالتايل فاإنه 
لتفادي  الو�سع  مع  يتعامل  �سوف 
�سقوط اأ�سباله يف عاملي الإرهاق 
العّدة  يعد  واأنه  خا�سة  والتعب، 
بنقاط  واخلروج  الأهم  لتحقيق 
الفوز ل غري، ولهذا الغر�ض فقد 
تعّمد اإراحة عدد من العنا�رص يف 

املتاأخرة  تاجنانت  دفاع  مقابلة 
اأجل  من  الوطنية  البطولة  �سمن 
اإعداد الركائز ملقابلةا ليوم التي 
تعترب الأهم، ولهذا الغر�ض �سوف 
عودة  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  ت�سهد 
القنا�ض اأحمد قا�سمي والتون�سي 
الثنائي  جانب  اإىل  الورتالين 
الرواقني،  على  وعالتي  خا�سف 
التعداد احلار�ض  بينما يغيب عن 
ب�سبب  بو�سول  الدين  خري 
اللذان  وعزي  العريف  العقوبة، 
اإىل  يتماثال  الإ�سابة ومل  يعانيان 

ال�سفاء

الن�سرية ترت�سد ت�سجيل انطالقة قوية يف كاأ�س الكافن�شر ح�شني داي / بيرتو اتلتيكو اليوم ابتداء من 20:00
ي�شتقبل ن�شر ح�شني داي �شهرة اليوم ال�شيف بيرتو اأتلتيكو الأنغويل حل�شاب اجلولة 
الفتتاحية من دور جمموعات كاأ�س الكاف، ويعول ممثل اجلزائر يف املناف�شة القارية 

ت�شجيل انطالقة قوية يف بداية  دور املجموعات من اجل و�شع خطوة نحو لعب 
حظوظه كاملة يف التناف�س على اإحدى التاأ�شريتني املوؤهلتني اإىل الدور ربع النهائي 
والتي متر عرب حتقيق بداية موفقة بداية من مقابلة املناف�س الأنغويل خا�شة واأن 

الن�شرية متلك حظوظها كاملة يف حتقيق النتيجة املنتظرة من طرف جماهريها

8 اأندية تتناف�س 
على ال�شعود 

وثالثي املوؤخرة 
يعقد مهمة البقاء

الزيانيون يرتقون 
للو�سافة واأ�سود 

الون�سري�س 
يوا�سلون ال�سقوط

ثالث  تلم�سان  وداد  فريق  ك�سب 
التي  املباراة  يف  ثمينة  نقاط 
احتاد  ال�سيف  خاللها  ا�ستقبل 
احلرا�ض، وكان اأكرب امل�ستفيدين 
للرابطة  من مباريات اجلولة 20 
املحرتفة الثانية التي جرت اأول 
اأم�ض بعدما دعم الر�سيد بثالث 
اإثرها  على  �سعد  نظيفة  نقاط 
الرتتيب على  و�سافة جدول  اإىل 
بعد نقطة واحدة عن الرائد جنم 
مقرة الذي خا�ض اأم�ض مواجهة 
مولودية  م�سيفه  اأمام  القمة 
ت�سكيلة  تداركت  حيث  العلمة، 
اجلولة  هزمية  »الزيانيني«  اأبناء 
�سكيكدة  �سبيبة  اأمام  الفارطة 
داخل  ثمينا  انت�سارا  واقتن�سوا 
تناف�ض  يف  ي�ساهم  القواعد 
الوداد بقوة على اإحدى تاأ�سريات 
الكبار،  دوري  اإىل  ال�سعود 
ت�سكيلة  �سقطت  املقابل  يف 
الهزمية  فخ  يف  »ال�سفراء« 
دون  مباريات  ت�سع  �سل�سلة  بعد 
توا�سل  املقابل،  يف  خ�سارة. 
التي  ال�سلف  جمعية  �سقوط 
�سجلت التعرث الثالث على التوايل 
اأمام احتاد ب�سكرة وهو ما دفعها 
الرتتيب  جدول  يف  الرتاجع  اإىل 
الأ�سابيع  يف  فقدت  بعدما 
املا�سية ال�سدارة، وهي الو�سعية 
التي ت�سع اأ�سود الون�رصي�ض اأمام 
و�سعية �سعبة يف ظل فرتة الفراغ 
بفقدان  وتهددها  بها  متر  التي 
بينتما  ال�سعود،  يف  حظوظها 
»الزيبان«  اأبناء  ت�سكيلة  عادت 
من بعيد وانتع�ست بانت�سار ثمني 
جعلتها  متتاليتني  هزميتني  بعد 
التناف�ض  يف  حظوظها  ت�ستعيد 
النخبة،  دوري  اإىل  ال�سعود  على 
نقاط  بثالث  تبتعد  التي  وهي 

فح�سب عن الو�سافة.
بفوز  بجاية  �سبيبة  عادت  بينما 
ح�ساب  على  العا�سمة  من  ثمني 
رائد  بال�سقوط  املهددين  اأحد 
لأبناء  النت�سار  و�سمح  القبة، 
اخلناق  بت�سييق  قورايا«  »ميا 
والتناف�ض  املقدمة  اأندية  على 
تقلي�سه  من خالل  ال�سعود  على 
الفارق اإىل اربع نقاط عن ثالثي 
القبة  رائد  بينما عقد  ال�سدارة، 
مهمته يف حتقيق البقاء بتواجده 
الأخري،  قبل  ما  املركز  يف 
املركز  عنابة  احتاد  ويتقا�سم 
�سبيبة  رفقة  منا�سفة  ال�ساد�ض 
فوزه  بعد  غليزان  و�رصيع  بجاية 
اأمام  القواعد  داخل  الثمني 
عادت  بينما  �سعيدة،  مولودية 
�سبيبة �سكيكدة بتعادل ثمني من 
غرب البالد على ح�ساب املهدد 
الذي  وهران  جمعيبة  بال�سقوط 
نقطتني يف  الفر�سة و�سيع  فوت 
ليوا�سل  البقاء،  حتقيق  �سباق 
املوؤخرة،  ثالثي  �سمن  التواجد 
املتتايل  ال�سقوط  توا�سل  فيما 
البليدة  احتاد  املوؤخرة  ل�ساحب 
اأمام  الذي جتّرع هزمية جديدة 
والتي  بو�سعادة  اأمل  امل�سيف 
بطولة  يف  قدما  ي�سع  جتعله 

الهواة.
عي�شة ق.

البطولة الوطنية للكاراتي دو اأوا�شط

انطالق املناف�سة بالوادي مب�ساركة 450 م�سارع

وريا�سية  ريا�سي   450 ي�سارك 
دو  للكاراتي  الوطنية  البطولة  يف 
التي  اأوا�سط   �سنف  »كيميتي« 
بالقاعة  اأم�ض  اأول  انطلقت 
»علية  ال�سهيد  الريا�سات  املتعددة 
دركي« بال�سط و�سط مدينة الوادي، 
الذين ميثلون  امل�ساركون  ويتناف�ض 
يف  دو  للكاراتي  ولئية  رابطة   30
هذه البطولة الوطنية التاأهيلية على 
للم�ساركة  التاأهل  تاأ�سرية  اإفتكاك 
لالأوا�سط  الإفريقية  البطولة  يف 
والدولية  الإقليمية  واملناف�سات 
القادمة لريا�سة الكاراتي دو، ويوؤطر 

الريا�سية  التظاهرة  هذه  منازلت 
على  »كيميتي«  الأوا�سط  ل�سنف 
اأزيد  وال�سبت  اجلمعة  يومي  مدار 
دوليني  حكام  منهم  حكما   60 من 
لهم  اأوكلت  ووطنيني  واأفريقيني 
ملجريات  احل�سن  ال�سري  مهمة 
 . الوطنية  البطولة  هذه  منازلت 
اجلزائرية  الإحتادية  رئي�ض  واأكد 
اأن  م�سدوي  �سليمان  دو  للكاراتي 
ذات  الريا�سية  التظاهرة  تنظيم 
البعد الوطني تهدف اأ�سا�سا اإىل ن�رص 
القتالية  الريا�سات  ممار�سة  ثقافة 
باعتبارها  املجتمعية  الأو�ساط  يف 

اإذكاء روح  بعيد يف  اإىل حد  ت�ساهم 
الت�سامن والتناف�ض النزيه من جهة 
مدن  بني  الريا�سية  الوفود  وتبادل 
ال�سمال واجلنوب، جتدر الإ�سارة اأن 
القتالية  للريا�سة  الوطنية  البطولة 
الرابطة  تنظمها  دو«  »كاراتي 
مع  بالتن�سيق  دو  للكاراتي  الولئية 
للكاراتي  ااجلزائرية  الإحتادية 
يف  ممثلة  الإدارية  وال�سلطات  دو 
خ�س�ض  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 
الت�سفوية  للمنازلت  الأول  اليوم 

واليوم الثاين للمنازلت النهائية.
وكالت  

بطولة اجلزائر املفتوحة لل�شباحة

املجمع البرتويل يت�سدر 
واحتاد اجلزائر يف املطاردة

البرتويل  املجمع  فريق  اأ�ساف   
تبقيه  لر�سيده  ذهبيات  ت�سعة 
رجال  العام  الرتتيب  �سدارة  يف 
 22 مبجموع  موؤقتا  و�سيدات 
احتاد  بغرميه  متبوعا  ذهبية، 
اجلزائر الذي حت�سل على 3 األقاب 
جديدة تدعم ر�سيده 10 ذهبيات 
نهائيات  عقب  ام�ض  اأول  م�ساء 
لبطولة  الأخري  وقبل  الثالث  اليوم 
يف  لل�سباحة  املفتوحة  اجلزائر 
احلو�ض ال�سغري التي تختتم اليوم 
وحققت  الزوار،  بباب  مب�سبح 
خالدي   مرمي  ال�ساعدة  ال�سباحة 
»البرتوليات«  نتائج  اأبرز  اأحد 
باإحرازها لقب 200 م �سباحة حرة 
مع حتقيق اأح�سن توقيت �سخ�سي 
زميلتها  و�سارت  31ج،  ثا   08 د   2
املنوال،  نف�ض  زيتوين على  اإميان 
امل�سابح  اإىل  عودتها  بعد  �سيما 
عقب حادث املرور اخلطري الذي 
تعر�ست له �سهر دي�سمرب الفارط، 
وحت�سلت زيتوين على ف�سية 200 
ثا   24 د   2 بتوقيت  �سباحات   4 م 
93 ج. من جانبهم يوا�سل عنا�رص 
احتاد اجلزائر بروزهم وحتطيمهم 
لالأرقام القيا�سية والنتائج اجليدة، 
الثالث  اليوم  خالل  تاألق  حيث 
م   200 نهائي  يف  �سو�سار  رمزي 
باللقب  بتتويجه  �سباحات  اأربع 
اأين  ج   46 ثا   00 د   2 جيد  بزمن 
الوطني  القيا�سي  الرقم  قارب 
 59 د   1 �سيود  جواد  يحوزه  الذي 
ثا 36 ج، متفوقا على زميله بلمان 
تلم�سان،  وداد  من  خدمي  وليد  و 
واأكد �سو�سار اأنه يتواجد يف لياقة 
 200 ذهبية  بنيله  ج�سدها  جيدة 
و  فرا�سة  م  و 200  ال�سدر  م على 
را�ض عن  »اأنا  �سباحات:   4 200م 
اأول  واأنه  مردودي ونتائجي �سيما 

انتقلت  حيث  فرن�سا  يل  مو�سم 
لنادي �سان رفاييل، اأمر م�سجع اأن 
فرتة  اأزمنة مماثلة يف ظل  اأحقق 
التح�سريات املكثفة واحلمد هلل«، 
حميطه  مع  تاأقلمه  مدى  وعن 
املنتخب  �سباح  اأ�ساف  اجلديد 
الوطني »تاأقلمت ب�سفة �رصيعة مع 
فريقي اجلديد يف فرن�سا ومدربي 
اأتدرب  حاليا  كادياك،  يانيك 
يفرق  ل  واملدرب  اأكرب  بحجم 
النادي  الفرن�سيني،  وبني  بيني 
ت�سمح  رائعة  من�ساآت  على  يتوفر 
ظهر  ما  وهو  والتطور  بالعمل  يل 
خالل  اأحرزتها  التي  النتائج  عرب 
�سو�سار  واختتم  البطولة«،  هذه 
حديثه قائال »لقد �سيطرنا  على 
نتجه  ونحن  الرجال  �سباقات 
املجمع  ح�ساب  على  اللقب  لنيل 
زميلته  اأحرزت  كما  البرتويل«. 
م   800 ذهبية  بلقا�سمي  خن�ساء 
بطلة  غياب  م�ستغلة  حرة  �سباحة 
القيا�سي  الرقم  وحاملة  اجلزائر 
لت�سجيل  �رصواطي  �سعاد  الوطني 
اأح�سن رقم �سخ�سي 9 د 11 ثا 66 
كاملة  ثانية   23 بفارق  متفوقة  ج، 
التي  ماجلي  �سريين  زميلتها  على 
الثالثة  املرتبة  لتعود  ثانية،  حلت 
اأوملبيك  من  حنوين  لرنميان 
املجمع  ويحافظ  م�ستغامن، 
البرتويل على ريادة الرتتيب العام 
ح�سب امليداليات بعد نهاية اليوم 
 35 املناف�سة مبجموع  الثالث من 
ميدالية منها 22 ذهب، 7 ف�سة و6 
احتاد  ت�سكيلة  تبقى  بينما  برونز، 
مبجموع  امُلطاردة  يف  اجلزائر 
ف�سة   14 ذهب،   10 ميدالية   29
عند  الحتاد  تفوق  مع  برونز  و5 

الرجال واملجمع لدى ال�سيدات.

وكالت

�شارف ي�شرع اليوم يف العمل مع �شباب بلوزداد

�سركة مادار ت�سوي اأجرة 
جانفي وترمي الكرة لالعبني

بلوزداد  �سباب  اإدارة  اأقدمت 
�سهر  اجرة  بت�سوية  التكفل  على 
قامت  بعدما  لالعبيها  جانفي 
عرب  ال�سهرية  اأجورهم  بتحويل 
ف�سلت  حيث  البنكية،  اأر�سدتهم 
عملية حتويل  من  النتهاء  الإدارة 
فر�سة  ومنحهم  لعبيها  اأجور 
املتبقية  املقابالت  على  الرتكيز 
احلايل  الكروي  املو�سم  من 
ل�سعبة  الو�سعية  ظل  يف  خا�سة 
واملباريات  عليها  يتواجد  التي 
النارية التي تنتظره فيما تبقى من 
يتذيل  لزال  الذي  وهو  املناف�سة 
بال�سقوط  ومدد  الرتتيب  جدول 
يح�رص  اأين  الثانية،  الرابطة  اإىل 

الالعبون للقاء وفاق �سطيف الذي 
�سمن  املقبل  الثالثاء  ينتظرهم 

اجلولة 20 من البطولة الوطنية.
الغد  من  ابتداء  ي�رصع  اأن  ينتظر 
�سارف  بوعالم  الريا�سي  املدير 
عمله يف من�سب املدير الريا�سي 
مت  الذي  وهو  بلوزداد  ل�سباب 
الأ�سبوع املن�رصم، بعدما  تن�سيبه 
تو�سلت �رصكة مادار غلى التفاق 
بامل�رصوع  الإم�ساك  على  معه 
للنادي  �سطرته  الذي  الريا�سي 
اأين  املقبلة،  لالعوام  حت�سبا 
�سيكون معنيا بالتكفل على خمتلف 
الفئات ال�سبانية للنادي العا�سمي.
ع.ق.
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عي�شة ق.

لكن حاول عطال العودة اإىل اللعب 
اإال اأنه مل يتمكن من ذلك وا�ضطّر 
بعد  امليدان  اأر�ضية  مغادرة  اإىل 
انطالق  على  دقيقة   33 مرور 
اللقاء، اأين ترك فريقه متاأخرا يف 
ت�ضبب  الذي  وهو  بهدف  النتيجة 
افتتاح  منه  جاء  الذي  اخلطاأ  يف 
الت�ضجيل  لباب  االأر�ض  اأ�ضحاب 
والذين  زمالوؤه  ينهار  اأن  قبل 
مغادرته  بعد  كاملة  ثالثية  تلقوا 

امل�ضتطيل االأخ�رض.
خ�ضوع  الفريق  حميط  وينتظر 
للفحو�ضات  اجلزائري  العبه 
الطبية من اأجل الوقوف على مدى 
منها  يعاين  التي  االإ�ضابة  خطورة 
رغم  ملناف�ضة،  عن  غيابه  ومدة 

اأن تقارير اإعالمية فرن�ضية مّلحت 
غلى اإمكانية خطورة االإ�ضابة التي 
لفرتة  وغيابه  عطال  لها  تعر�ض 
وهي  قائم،  امليادين  عن  طويلة 
جماهري  تطال  التي  التخوفات 
ني�ض واإدارته يف ظل اأهمية الدور 
ال�ضابق  الالعب  يقدمه  الذي 
الت�ضكيلة  مع  القبائل  ل�ضبيبة 
اأول  يف  ني�ض  لفريقه  االأ�ضا�ضية 
ان�ضم  الذي  الفريق  مع  موا�ضمه 
املا�ضية  ال�ضائفة  �ضفوفه يف  اإىل 
اإىل  البلجيكي،  الدوري  من  قادما 
اأ�ضحى  الالعب  فاإن  ذلك  جانب 
االأندية  كبار  بني  املناف�ضة  حمل 
على  احل�ضول  اأجل  من  االأوروبية 
املقبلة  ال�ضائفة  يف  خدماته 
قدمه  الذي  الكبري  لالأداء  بالنظر 
الكروي  املو�ضم  انطالق  منذ 

اجلاري.

عطال: اجلزائر متلك 
املواهب لكنها تفتقد 

الإمكانيات

القبائل  �ضبيبة  نادي  عاد خريج 
للحديث عن التكوين يف اجلزائر 
بالدنا ملك عددا  اأن  اأ�ضار  اأين 
املهاريني  الالعبني  من  كبريا 
موهبتهم  �ضقل  على  القادرين 
م�ضوارهم  يف  بعيدا  والذهاب 
اأنهم  اأو�ضح  لكنه  الكروي، 
العراقيل يف مواجهتهم  يجدون 
التي  االإمكانيات  غياب  ب�ضبب 
اأكرث  يف  العمل  على  ت�ضاعدهم 
يف  موجود  هو  مثلما  راحة 

اأن  اأنه يتمّنى  اأوروبا، وا�ضتطرد 
تكون نف�ض الهياكل القاعدية يف 
اجلزائر من اأجل امل�ضاعدة يف 
اكت�ضاف املواهب الكروية التي 
خمتلف  عرب  بالدنا  بها  تزخر 
اأوروبا  اإىل  وينتقلون  الواليات 

للتعلم اأكرث.
ت�رضيحات  يف  عطال  واأ�ضاف 
الفرن�ضية  بلو�ض«  »كنال  لقناة 
عنه  روبورتاجا  ح�رضت  التي 
اللعب  طريقة  يف  مييل  اأنه 
اإىل ال�ضعود نحو  التي يعتمدها 
االأمام واملراوغات على الرواق 
االأمين الذي ين�ضط فيه، م�ضيفا 
اأن حلمه كان اللعب يف الدوري 
الفرن�ضي ومواجهة كبار االأندية 
التي متلك �ضيتا على امل�ضتوى 

الدويل.

اإدارة وجماهري ني�س متخوفون من خطورة الإ�شابة

عطال ي�صاب يف الفخذ ويثري القلق

تعّر�س الالعب الدويل اجلزائري اإىل اإ�شابة تثري القلق خالل املقابلة التي خا�شها �شهرة اأول اأم�س رفقة ناديه ني�س اأمام 
امل�شيف ليل �شمن الدوري الفرن�شي والتي عرفت �شقوط ني�س برباعي نظيفة، حيث اأثار املدافع الأمين للمنتخب الوطني 

القلق بعد تعر�شه اإىل اإ�شابة على م�شتوى الفخذ وفق البيان الذي ن�شرته اإدارة فريقه ني�س، حيث �شقط الالعب على انفراد 
ودون احتكاك مع اأي لعب وهو ما جعل طبيب فريقه يهرول نحوه من اأجل الوقوف على حالته ال�شحية

 يف ظل الغيابات التي ت�شرب اخلط 
اخللفي اأمام اأوملبي املدية

عمرو�ش يواجه ورطة 
البحث عن حمور الدفاع

مباريات فيفري حتدد 
م�صري �صوالري

حت�شبا حل�شورهم نهائيات
 كاأ�س اإفريقيا لالأمم

ال�صفري امل�صري يعد بت�صهيل 
اإجراءات التاأ�صرية للجزائريني

مولودية  فريق  مدرب  يتواجد 
اأمام  عمرو�ض  كمال  اجلزائر 
الدفاع  حمور  غياب  ورطة 
لها  يح�رض  التي  للمباراة  حت�ضبا 
النادي اأمام اأوملبي املدية والتي 
حت�ضبا  املقبل  الثالثاء  جتري 
للجولة 20 من الرابطة املحرتفة 
فاإن  ال�ضدد  هذا  ويف  االأوىل، 
العا�ضمي  للنادي  اخللفي  اخلط 
عديدة  غيابات  يعرف  �ضوف 
حيث  خمتلفة،  الأ�ضباب  لالعبني 
من  عزي  اأيوب  املدافع  يعاين 
يف  تلقاها  كان  التي  االإ�ضابة 
و�ضوف  ال�ضوداين  املريخ  مباراة 
تبعده عن املناف�ضة خالل الفرتة 
الثنائي  املقبلة، يف املقابل فاإن 

كني�ض  وريا�ض  دمو  الغني  عبد 
اللعب،  اإىل  للعودة  جاهزين  غري 
القائد  يغيب  الثالثي  جانب  اإىل 
اللقاء  عن  ح�ضود  الرحمان  عبد 
ب�ضبب تلقيه اإنذار االحتجاج على 
احلكم رفقة زميله �ضويبع، بينما 
اجلديد  امل�ضتقدم  ا�ضتدعي 
املنتخب  ترب�ض  اإىل  مرواين 
الوطني االأوملبي، واالأكيد اأن هذه 
ال�ضداع  ت�ضكل  �ضوف  الغيابات 
العار�ضة  على  االأول  للم�ضوؤول 
الفنية لت�ضكيلة »العميد« من اأجل 
حمور  ثنائي  ت�ضكيل  عن  البحث 
التيطري  اأبناء  ملالقاة  الدفاع 

على ملعب 5 جويلية.
ع.ق.

�ضانتياغو  االأرجنتيني  ي�ضمن  مل 
لريال  الفني  املدير  �ضوالري 
بدالء  دكة  على  مقعده  مدريد، 
املقبل،  املو�ضم  يف  املرينغي 
 »le10sport« ملوقع  ووفًقا 
الفرن�ضي، فاإن �ضوالري الذي متت 
اال�ضتعانة به كمدرب موؤقت خلًفا 
على  ح�ضل  ثم  لوبيتيغي  جلولني 
عقد دائم حتى عام 2021، ما زال 
م�ضريه حتت الدرا�ضة، واأ�ضار اإىل 
اأن االجتماعات املقبلة الإدارة ريال 
�ضوالري  موقف  �ضتحدد  مدريد 
املو�ضم  خالل  اال�ضتمرار  من 
فلورنتينو  اأن  واأو�ضحت  املقبل، 

يرغب  مدريد  ريال  رئي�ض  برييز 
املقبل،  باملو�ضم  ثورة  اإجراء  يف 
التعاقد مع جنوم جدد  من خالل 
اأوروبية،  ومدير فني يتمتع بخربة 
رحيل  ح�ضم  يعني  ال  ذلك  ولكن 
مباريات  اأن  ونقلت  �ضوالري، 
اجلاري  فيفري  �ضهر  يف  الريال 
بر�ضلونة  مدريد،  اأتلتيكو  اأمام 
يف  الهولندي  اأم�ضرتدام  واأجاك�ض 
الليجا وكاأ�ض ملك اإ�ضبانيا ودوري 
الرتتيب،  على  اأوروبا  اأبطال 
�ضتحدد م�ضري �ضوالري من البقاء 

يف املو�ضم املقبل.
وكالت

يف  امل�رضي  ال�ضفري  وعد 
اجلماهري  م�رضفة  اأمين  اجلزائر 
اإجراءات  بت�ضهيل  اجلزائرية 
منحها التاأ�ضرية لدخول االأرا�ضي 
امل�رضية حت�ضبا حل�ضور نهائيات 
كاأ�ض اإفريقيا لالأمم املقررة �ضهر 
والتي  م�رض  يف  املقبل  جوان 
املنتخب  م�ضاركة  تعرف  �ضوف 
العر�ض  اإىل  تاأهل  بعدما  الوطني 
الكروي القاري قبل جولة واحدة 
املوؤهلة  الت�ضفيات  اختتام  على 
م�رضفة  واو�ضح  للمناف�ضة، 
االإعالمية  الت�رضيحات  خالل 

قادته  زيارة  بها خالل  اأدىل  التي 
اأنه  بوعريريج  برج  والية  اإىل 
بالدنا  يف  امل�رضية  ال�ضفارة 
اإجراءات  مع  بلني  تتعامل  �ضوف 
م�رض  تاأ�ضرية  اجلزائريني  منح 
من اجل الوقوف بجنب الت�ضكيلة 
خالل  وموؤازرتها  الوطنية 
»الكان«،  مناف�ضة  يف  امل�ضاركة 
العام  منحت  ال�ضفارة  ان  م�ضيفا 
املن�رضم جمموع 41 األف تاأ�ضرية 
اإىل  تنقلوا  الدين  للجزائريني 

م�رض يف �ضفريات �ضياحية.
ع.ق.

مهاجم م�شتقبل املجاهدين �شعيد 
خمداين »للو�شط«

فزنا باالأداء والنتيجة 
ومرحلة العودة 

�صتكون نارية
 قال مهاجم م�ضتقبل املجاهدين بعني �ضالح �ضعيد 

خمداين، اأن فريقه فاز باالأداء و بنتيجة عري�ضة على 

ح�ضاب م�ضيفه احتاد الكهرباء وهو ما مكنه من 

موا�ضلة الزحف نحو ريادة الرتتيب، اأكد مهاجمو 
م�ضتقبل املجاهدين بعني �ضالح �ضعيد خمداين 
يف ت�رضيح �ضحفي خ�ض به يومية »الو�ضط« اأن 

امل�ضتقبل الريا�ضي للمجاهدين قطع �ضوطا كبريا 

يف الزحف نحو مقدمة الرتتيب بعد فوزه العري�ض 
برباعية كاملة على ح�ضاب احتاد الكهرباء، مما 

مكنه من االنفراد بو�ضافة الرتتيب وبفارق خم�ض 

نقاط عن املت�ضدر امل ال�ضويطر، حيث اأ�ضاف ذات 

املتحدث ان فريقه �ضيح�رض ملرحلة العودة بجدية 

ومبعنويات مرتفعة يف ال�ضماء قائال: »مرحلة االإياب 

�ضتكون فا�ضلة و�ضيلعب الفريق جميع مقابالتها 

كنهائيات »، وذلك من خالل الفوز بجميع املقابالت 

داخل القواعد والعودة بنتائج ايجابية من خارج 

الديار . ويف مو�ضوع مت�ضل فقد اأكد �ضعيد خمداين 

اأن فريقه ميلك ت�ضكيلة تناف�ضية وقوية قادرة على 

اإحداث املفاجاأة حتت طائلة اأي ظرف يف اإ�ضارة 

وا�ضحة منه اأن امل�ضتقبل لن يتنازل عن لقب البطولة 
ب�ضهولة .

اأحمد باحلاج 

وجه اإنذار �شديد اللهجة للرائد اأمل �شويطر

م�صتقبل املجاهدين 
ي�صحق احتاد الكهرباء

كا�ضحا على جاره وغرميه التقليدي احتاد الكهرباء حل�ضاب حقق فريق م�ضتقبل املجاهدين التابع لبلية عني �ضالح فوزا 
من افتتاح باب الت�ضجيل يف الدقيقة العا�رضة، وبعدها ب�ضبع طرف العبي م�ضتقبل املجاهدين اأين متكن الالعب ندري ال�رضيف ، جمريات ال�ضوط االأول عرفت �ضيطرة مطلقة من اجلولة االأخرية من مرحلة الذهاب ببطولة الق�ضم ما قبل 

دقائق متكن املهاجم �ضعيد خمداين من م�ضاعفة النتيجة، 
الأهداف حقيقية لتنتهي املرحلة االأول بتفوق منطقي باالأداء الفعالية اأمام مرمى االحتاد حال دون ترجمة الفر�ضة ال�ضائعة حيث كاد امل�ضتقبل اأن ي�ضيف هدفني لكن الت�رضع وغياب 
والنتيجة الأ�ضبال املدرب خل�رض حيلو . اأما ال�ضوط الثاين 

الذين متكنا من اإنعا�ض القاطرة االأمامية مل�ضتقبل املجاهدين عرف دخول املهاجمني عبد الغني �ضادقي وحمزة باحلاج 
حيث متكن �ضادقي من اإ�ضافة الهدف الثالث قبل اأن يعود 

واإحلاق باأول هزمية به يف املو�ضم وتقلي�ض الفارق لنقطتني .اأجل ا�ضتغالل عاملي االأر�ض واجلمهور لالإطاحة باأمل �ضويطر اأمل �ضويطر و�ضتكون الفر�ضة �ضانحة لرفقاء ه�ضام دقدوقة من ي�ضتقبل يف افتتاحها امل�ضتقبل الريا�ضي للمجاهدين الرائد وبفارق 05 نقاط عنه، حيث �ضتكون مرحلة العودة نارية حيث للمجاهدين ر�ضيده اىل 07 نقاط خلف املت�ضدر اأمل ال�ضويطر الريا�ضي للمجاهدين، وبهذه النتيجة يرفع امل�ضتقبل الريا�ضي ا�ضطدموا بواقعية وان�ضباط تكتيكي من طرف العبي امل�ضتقبل املحاوالت اليائ�ضة لالعبي الكهرباء لتقلي�ض الفارق االإ اأنهم من جديد ليوقع الهدف الرابع والثاين له يف املقابلة، ورغم 
اأحمد باحلاج
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دورمتوند ي�سم �ألكا�سري نهائًيا
�أعلن نادي بر�سلونة م�ساء �أول �أم�س رحيل مهاجمه باكو �ألكا�سري �إىل بورو�سيا دورمتوند 
�لفريق  رفقة  �لالروخا  مهاجم  قدمه  �لذي  �لالفت  �ملردود  خلفية  على  نهائي،  ب�سكل 
�ألكا�سري عن �سفوف �لبار�سا خالل فرتة �النتقاالت �ل�سيفية �ملا�سية،  �الأملاين، ورحل 
نهائي.  ب�سكل  لل�رش�ء  خيار  وجود  مع  �الأملاين  �لدوري  مت�سدر  �إىل  �الإعارة  �سبيل  على 
ووفًقا للح�ساب �لر�سمي لرب�سلونة فاإن دورمتوند قرر تفعيل خيار �ل�رش�ء، وهو ما حمله 
ل�سم  متغري�ت  �أخرى  ماليني   5 بجانب  �لكتالوين  �لنادي  �إىل  يورو  مليون   23 دفع  على 
بيع  قيمة  من   %5 ن�سبة  له  �سيكون  بر�سلونة  �أن  �لبلوغر�نا  بيان  و�أ�سار  نهائًيا،  �ألكا�سري 
�ألكا�سري يف �مل�ستقبل الأي ناد �آخر. و�ن�سم �ألكا�سري ل�سفوف �لبار�سا قادما من فالن�سيا 
مو�سم 2016-2017، وخا�س 50 مبار�ة بقمي�س �لبلوغر�نا، �سجل خاللها 15 هدفا وتوج 

بكاأ�س �مللك مرتني، لقب �لليغا ولقب كاأ�س �ل�سوبر �الإ�سباين.

نافا�س يعاود فتح باب �لرحيل
عاد جنم ريال مدريد �إىل فتح باب �لرحيل عن �سفوف �ملرينغي يف �ملو�سم �حلايل، بعد 
�أن فقد مكانه يف �لت�سكيلة �الأ�سا�سية للفريق، ووفًقا ل�سحيفة »ذ� �سن« �لربيطانية فاإن 
كيلور نافا�س حار�س ريال مدريد عاد �إىل �لتلميح الإمكانية رحيله عن �ملرينغي بعد �أن 
�أ�سبح د�ئم �جللو�س على مقاعد �لبدالء ل�سالح �لبلجيكي تيبو كورتو�، ومل ي�سارك نافا�س 
هذ� �ملو�سم يف �لليغا �إال خالل 3 مباريات فقط مع ريال مدريد، وقال نافا�س: »لقد تغري 
و�سعي كثرًي� يف ريال مدريد، لي�س من �ل�سهل �للعب كل �سهر ون�سف«. ويعد نافا�س �أبرز 
�أهد�ف �أر�سنال يف �ملريكاتو �ل�سيفي لدعم مركز حر��سة �ملرمى، خا�سة بعد �أن �أعلن 

بيرت ت�سيك �عتز�له بنهاية هذ� �ملو�سم.

 فياليني ينتقل �إىل �ساندونغ 
لونينغ �ل�سيني

يونايتد  مان�س�سرت  نادي  �م�س  �أول  �أعلن 
�لبلجيكي  و�سطه  العب  �أن  �الإجنليزي 
لالنتقال  �لنادي  ترك  فياليني  مرو�ن 
�إىل �لدوري �ل�سيني من �أجل �لدفاع عن 
د�ئمة،  �سفقة  يف  لونينغ  �ساندونغ  �ألو�ن 
»كل  �لر�سمي  موقعه  يف  يونايتد  وكتب 
�لعاملني يف يونايتد ي�سكرون مرو�ن على 
للم�ستقبل  �الأف�سل  له  ويتمنون  خدماته 
�ىل  �نتقاله  �إجر�ء�ت  ��ستكماله  مع 
�ل�سني«،  يف  تاي�سان  لونينغ  �ساندونغ 
وو�سل �لبلجيكي �لبالغ 31 عاما �ىل »�أولد 
�إيفرتون  تر�فورد« من �ملناف�س �ملحلي 
»�ل�سياطني  �ألو�ن  عن  ود�فع   ،2013 يف 

يف  �أم�ساها  ون�سف  مو��سم  خم�سة  خالل  هدفا   22 له  و�سجل  مبار�ة   177 يف  �حلمر« 
ترك  �لذي  دمبيلي  مو�سى  مو�طنه  �إىل  �ل�سيني  �لدوري  يف  فياليني  و�ن�سم  �سفوفه، 
�لدوري �الإجنليزي �ملمتاز �ل�سهر �ملا�سي بانتقاله من توتنهام �ىل غو�نغجو �أر �أند �أف، 
وكان فياليني �لذي وقع �لعام �ملا�سي عقد� جديد� حم�سنا يبقيه مع يونايتد حتى 2020 
�سارك  لكنه  مورينيو،  جوزيه  �لربتغايل  �ل�سابق  �ملدرب  عليها  �عتمد  �لتي  �لركائز  من 
»�ل�سياطني  خا�سها  �لتي  �ل�سبع  �ملباريات  يف  �الأخرية  �لدقائق  يف  كبديل  و�حدة  مرة 
�حلمر« يف �لدوري حتى �الآن بقيادة �ملدرب �ملوؤقت هد�فه �ل�سابق �لرنوجي �أويل غونار 

�سول�سكاير.
و�أنهى �ساندونغ �لذي وقع يف جويلية 2016 مع العب �آخر من �لدوري �ملمتاز ب�سخ�س 
�الإيطايل غر�ت�سيانو بيلي مقابل 17 مليون دوالر �لدوري �ل�سيني يف �ملركز �لثالث �ملو�سم 
�ملا�سي بفارق 10 نقاط عن �لبطل �سنغهاي �سيبغ، فيما حل و�سيفا يف م�سابقة �لكاأ�س 
�ملحلية، و�أ�سبح �لدوري �ل�سيني �لذي ينطلق مبو�سمه �جلديد يف �الأول مار�س �ملقبل 
حمط ��ستقطاب �لنجوم ب�سبب �الأمو�ل �لهائلة �لتي تدفعها �أنديته، و�آخر �لو�فدين �إليه 
كان �الأملاين �ساندرو فاغرن �لذي �ن�سم �الأربعاء �ملن�رشم من بايرن ميونيخ �ىل تياجنني 
تيد� بعد ح�سوله على عر�س مغر، ليلتحق بالعبني مثل �لرب�زيليني هولك و�أو�سكار �لذي 
كان �ساحب �أغلى �سفقة يف تاريخ هذ� �لدوري بعد �أن ترك ت�سل�سي �الإجنليزي يف 2017 

لاللتحاق ب�سنغهاي �سيبغ مقابل 60 مليون يورو.

ليل يفك �لعقدة �أمام ني�س
�سيفه  �أمام  عقدته  ليل  فّك 
ر�بعا  فوز�  بتحقيقه  ني�س 
تو�ليا وجاء بنتيجة كبرية 0-4 
�ملرحلة  �فتتاح  �أم�س يف  �أول 
23 من �لدوري �لفرن�سي، وهو 
ني�س  على  لليل  �الأول  �لفوز 
�الأخرية   15 �ملو�جهات  يف 
�مل�سابقات،  جميع  يف  بينهما 
عليه  تغلب  �أن  منذ  وحتديد� 
�لثاين  يوم  �لدوري  يف   0-1
ملعبه،  خارج   2012 ماي 
عليه  �الأخري  فوزه  يعود  فيما 
�سبتمرب   30 �إىل  بني جماهريه 
2006 بنتيجة 2-0 يف �لدوري، 
وعزز ليل مركزه �لثاين بر�سيد 
ليون  6 عن  وبفارق  نقطة   46
مع  �ليوم  يلتقي  �لذي  �لثالث 
حامل  جرمان  �سان  باري�س 
بر�سيد  و�ملت�سدر  �للقب 
 20 جمموع  من  نقطة   56

مبار�ة، فيما جتمد ر�سيد ني�س 
بهزميته �ل�سابعة هذ� �ملو�سم عند 34 نقطة يف �ملركز �ل�سابع موؤقتا.

وح�سم ليل �للقاء ب�سكل كبري يف �ل�سوط �الأول �لذي �أنهاه متقدما بهديف �لربتغايل ر�فايل لياو �لذي وجد طريقه �إىل �ل�سباك 
للمبار�ة �خلام�سة يف �ملر�حل �ل�ست �الأخرية ونيكوال بيبي �لذي رفع ر�سيده �ىل 16 هدفا يف �لدوري هذ� �ملو�سم يف �ملركز 
�لثاين على الئحة �لهد�فني م�ساركة مع مهاجم �سان جرمان �الأوروغوياين �أدين�سون كافاين، و�أكد جوناتان بامبا فوز ليل باإ�سافة 
�لهدف �لثالث يف �لدقيقة 75، قبل �أن يختتم �لبديل لويك رميي �ملهرجان بهدف يف �لدقيقة �لر�بعة من �لوقت �ل�سائع، مانحا 

فريقه فوزه �الأول بفارق �أربعة �أهد�ف �أو �أكرث منذ تغلبه على لوريان 5-0 يف 7 �أفريل 2013.

عمق اليبزيغ جر�ح م�سيفه هانوفر وعزز مركزه �لر�بع �الأخري 
بفوزه عليه  �أوروبا �ملو�سم �ملقبل  �أبطال  �إىل دوري  �ملوؤهل 
�الأملاين،  �لدوري  من   20 �ملرحلة  �فتتاح  �أم�س يف  �أول   0-3
�سجل  �لذي  �أوربان  ويلي  �ملجري  �ىل  بفوزه  اليبزيغ  ويدين 
كان  فيما  ركنيتني،  ركلتني  �إثر  ر�أ�سيتني  كرتني  من  هدفني 
جز�ء،  ركلة  من  �الآخر  �لهدف  �ساحب  هال�ستينربغ  مار�سيل 
بفارق  �لر�بع  �ملركز  نقطة يف   37 �إىل  ر�سيده  اليبزيغ  ورفع 

�لذي  فر�نكفورت  �ينرت�خت  �ملقبل  خ�سمه  �أمام  نقاط   6
جتمد  فيما  �ملت�سدر،  دورمتوند  بورو�سيا  مع  �ل�سبت  يلتقي 
ر�سيد هانوفر عند 11 نقطة يف �ملركز 17 وقبل �الأخري بعد 
�أن مني بهزميته �خلام�سة تو�ليا بني جمهوره دون �أن ي�سجل 
�أي هدف، وهذ� �الأمر مل يح�سل �سوى مرتني �سابقا يف تاريخ 
�لدوري مع �يرنجي كوتبو�س مو�سم 2002-2003 ومعه بالذ�ت 

مو�سم 2016-2015.

اليبزيغ يعمق جر�ح هانوفر بالبوند�سليغا

جوفنتو�س يغري مار�سيلو لاللتحاق بكري�ستيانو
�أن قال تقرير �سحفي �إن نادي جوفنتو�س يجهز عر�سا مغريا ل�سم مار�سيلو �لظهري �الأي�رش لريال مدريد يف �ل�سيف �ملقبل،  �إىل  و�أ�سارت  يورو،  مليون   45 مقابل  مار�سيلو  ل�سم  ا  عر�سً يجهز  �ليويف  �أن  �الإيطالية  �سبورت«  »توتو  �سحيفة  �لربتغايل كري�ستيانو رونالدو جنم ريال مدريد �ل�سابق و�لذي �نتقل �إىل جوفنتو�س يف �ل�سيف �ملا�سي.�لبدالء يف مباريات ريال مدريد �الأمر �لذي قد يدفعه للرحيل عن �مللكي. يذكر �أن مار�سيلو يتمتع بعالقة �سد�قة قوية مع يف عقده �حلايل مع ريال مدريد �رشًطا جز�ئيًا يبلغ 200 مليون يورو، ويعاين مار�سيلو يف �لفرتة �الأخرية من �جللو�س على دكة �ل�سحيفة �أن مار�سيلو يف�سل �النتقال �إىل جوفنتو�س ولكن عليه �أن يقنع ريال مدريد بالتخلي عن خدماته. وميتلك مار�سيلو جوفنتو�س يغري مار�سيلو باحل�سول على ر�تب �سنوي يبلغ 12 مليون يورو من �أجل �رتد�ء قمي�س �ل�سيدة �لعجوز. و�أو�سحت وذكرت 
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الكتاب

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

20 �صبتمرب من العام اجلاري لي�صت جمرد اإعادة ن�صر للن�صخة الأ�صلية، بل تت�صمن حتديثات كبرية اأ�صافها املوؤلف ناثان لني لتعك�س الروابط العميقة 
بني الرئي�س دونالد ترامب والدوافع الرئي�صية وراء الدعاية والبحوث املناه�صة للم�صلمني يف الوليات املتحدة، ف�صال عن موجة جرائم الكراهية التي 

ا�صتهدفت امل�صلمني يف الوليات املتحدة خالل ال�صنوات اخلم�س املا�صية.
املوؤلف: ناثان لني

النا�صر: بلوتو بر�س
تاريخ الإ�صدار: 20 �صبتمرب 2017

عدد ال�صفحات: 274

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

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

حم�سو.

حماور الكتاب 
الرئي�صية

يغطي الكتاب تاريخ �سيطنة االآخر 

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

واالأمريكية.
مفيدة  اإطاللة  لني  ناثان  يوفر 
وي�سلط  املحاور،  هذه  كافة  على 
الفاعلة  اجلهات  على  ال�سوء 
فروع  من  فرع  كل  يف  الرئي�سية 
خا�سة  االإ�سالموفوبيا،  �سناعة 
للقول  يروجون  الذين  اليرباليني 
ي�سكلون  وامل�سلمني  االإ�سالم  باأن 
الليربالية،  للقيم  متاأ�سال  تهديدا 
وبالتايل يطالبون باتخاذ اإجراءات 
غري قانونية حلماية حرية و�سالمة 
الذي  التهديد  من  امل�سلمني  غري 

ي�سكله امل�سلمون.
االأخرى  املهمة  النقاط  ومن 
اأن  هي  الكتاب  يتناولها  التي 
و�سف  نف�سه  على  املرء  اإطالق 
ليربالًيا  جلعله  يكفي  ال  ليربايل 
حقيقًيا، ناهيك عن منحه رخ�سة 
املناه�سة  نظره  وجهات  لتمرير 
لالإ�سالم. ثم ياأخذ املوؤلف خطوة 
متقدمة لريبط بني وجهات النظر 

نظريتها  مع  لالإ�سالم  املناه�سة 
يطلقون  الذين  االأ�سخا�س  لدى 
لكنهم  ليرباليني  انف�سهم  على 
واملواقف  ال�سقور  مع  يتحالفون 
الدولية  العالقات  يف  االإمربيالية 
االأمريكية.  الع�سكرية  والتدخالت 
اليمني  اأع�ساء  ارتباط  ا  واأي�سً
الذين  بال�سيا�سيني  امل�سيحي 
مناه�سة  ت�رسيعات  ميرون 

لل�رسيعة، على �سبيل املثال.

اختزال واإطناب يف 
غري حمله

اأبعد  اأنه  اإال  الكتاب،  اأهمية  ورغم 
ما يكون عن الكمال، ح�سبما تذهب 
املن�سور  عر�سها  يف  �سادار  كلري 
على �سفحات جملة مفتاح؛ نظرا 
لالإ�سهاب ال�سديد يف و�سف بع�س 
مقابل  يف  االإ�سالموفوبيا،  حاالت 
كافية  تو�سيحات  تقدمي  عدم 
ب�ساأن بع�س ال�سخ�سيات الرئي�سية 
االإ�سالموفوبيا  �سناعة  يف 
واأحيانا،  وقراراتها.  واأفعالها 
اأنها  يبدو  مزاعم  املوؤلف  يقدم 
الرئي�سية.  اأطروحته  مع  تتعار�س 
اإن  يقول  املثال،  �سبيل  على 
ت�ستغل  االإ�سالموفوبيا  �سناعة 
بع�س املخاوف الواقعية. وبالنظر 
يف  املتحدة  الواليات  تاريخ  اإىل 
واقعية  الغري  املخاوف  ت�سنيع 
وهو  وال�سيوعيني،  االأجانب  من 
يف  بالتف�سيل  املوؤلف  �رسحه  ما 

اخلوف  باأن  ادعائه  فاإن  كتابه، 
يف  واقعًيا  يكون  امل�سلمني  من 
بع�س االأحيان يتنافر مع اأطروحته 
ت�سري  ذلك،  من  وبدال  الرئي�سية. 
اإىل  الكتاب  يقدمها  التي  الوقائع 
�سناعة  اأن  وهو  ا�ستنتاج خمتلف، 
خماوف  تخلق  االإ�سالموفوبيا 
العن�رسية  با�ستخدام  واقعية  غري 
واالإثارة االإعالمية من بني عوامل 

اأخرى.

�صوت موؤرق 
حلمالت 

الإ�صالموفوبيا
وعلى كل حال، يظل كتاب “�سناعة 
موؤرًقا  �سوًتا  االإ�سالموفوبيا” 

اخلوف  تعزيز  اإىل  الرامية  للحملة 
يف  امل�سلمني  جتاه  والكراهية 
الواليات املتحدة واأوروبا، بدًئا من 
اإىل  و�سوال  االإرهاب  على  احلرب 
ترامب  يحاول  الذي  ال�سفر  حظر 
العقبات  رغم  با�ستماتة  متريره 

الق�سائية.
القراء  ياأخذ  فاملوؤلف  غرَو،  وال 
املدونني  عامل  داخل  جولة  يف 
الربامج  ومقدمي  املحافظني، 
احلوارية اليمينيني، والقادة الدينيني 
وال�سيا�سيني املرتبطني  االإجنيليني، 
بهم، والذين تتحد جهودهم جميًعا 
لت�سويه �سورة امل�سلمني وتقدميهم 
الغربية.  للح�سارة  جديد  كعدو 
التي  التكتيكات  يك�سف  اأنه  واالأهم 
اجلمهور،  تخويف  يف  ينتهجونها 
ويك�سف  متويلهم،  م�سادر  ويتتبع 

اآلة  تدفع  التي  االأيديولوجيات 
يف  اأ�رسنا  وكما  املربحة.  دعايتهم 
العر�س، حتتوي هذه الطبعة  بداية 
حول  جديدة  اإ�سافات  على  الثانية 
وواليته  االنتخابية  ترامب  حملة 
بع�س  �سعود  وتتبع  الرئا�سية، 
يف  تطرفا  االأكرث  ال�سخ�سيات 
�سناعة االإ�سالموفوبيا اإىل ال�سلطة. 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  باالإ�سافة 
بريتبارت،  موقع  من  الكتاب  على 
املناه�سني  الليرباليني  والن�سطاء 
ماهر،  بيل  مثل  للم�سلمني 
من  املقربة  املوؤثرة  وال�سخ�سيات 
ونيوت  بانون  �ستيف  مثل  ترامب 
جينجريت�س وجون بولتون، وبالتايل 
اإ�سافة  اجلديدة  الن�سخة  متثل 
اإحلاًحا  الق�سايا  اأكرث  اأحد  تناق�س 

للم�سلمني كما الواليات املتحدة.

عر�س كتاب

 “اإعادة التفكري يف الإ�سالم ال�سيا�سي”
الكتاب: اإعادة التفكري يف 

الإ�صالم ال�صيا�صي
املوؤلف: �صادي حميد )حمرر(، 

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

اأك�صفورد
تاريخ الإ�صدار: 14 اأوت 2017

عدد ال�صفحات: 400 �صفحة
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وي�ست بوينت.  
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تاأليف املوؤرخة دينا رزق خوري

ترجمة كتاب الدولة وجمتمع الوالية 
يف االمرباطورية العثمانية

�سدر حديًثا عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب الدولة وجمتمع الولية يف 
 State المرباطورية العثمانية – املو�سل 1540-1834، وهو ترجمة �سلوى زكو لكتاب دينا رزق خوري

الذي ت�سرد فيه تاريخ   1834-1540  ،and Provincial Society in the Ottoman Empire - Mosul
ا  مدينة ومنطقة تعر�ست بيئتها الثقافية والإن�سانية لتدمري منهجي. هذا كتاب اأكادميي، لكنه اأي�سً
كتاب ذاكرة تاريخية. فاملو�سل مدينة تواريخ عدة، تروي حياة جماعات و�سعوب متعددة. ومع اأن 

كتابة هذا الكتاب تعود اإىل نحو �سبع ع�سرة �سنة خلت، فقد اأ�سبح وثيقة تذكري بغنى حياة ما كان ولية 
املو�سل يف ظل احلكم العثماين وتاريخها وتعقيدهما.

وكالت 

درا�سة م�سغرة عن 
الدولة واملجتمع 

والثقافة ال�سيا�سية يف 
بدايات املو�سل احلديثة

�صفحة   432( الكتاب  يتاألف 
بالقطع الو�صط، موثًقا ومفهر�ًصا( 
الف�صل  ميثل  ف�صول.  ثمانية  من 
الأول مقدمة الكتاب وفيها درا�صة 
واملجتمع  الدولة  عن  م�صغرة 
بدايات  يف  ال�صيا�صية  والثقافة 
الف�صل  يف  احلديثة.  املو�صل 
حملي:  اقت�صاد  تكوين  الثاين، 
املحيطة  واملناطق  املدينة 
جتادل   ،1700  –  1540 والدولة 
املوؤلفة اأن النمو الهائل يف اقت�صاد 
املو�صل يف القرن ال�صاد�س ع�رش 
توزيع  على  اأبقت  بطريقة  مت  قد 
كانت  كما  واملوارد  املال  راأ�س 
ا�صتطاعت  العثمانيني.  قبل  عليه 
من  الأول  الن�صف  خالل  الدولة 
القرن ال�صابع ع�رش توجيه اإنتاجها 
حروبها  متويل  نحو  الإقليمي 
ذلك  لكن  الفار�صية،  اجلبهة  على 
على  اأما  القرن.  تقدم  مع  تراجع 
اجلبهة العراقية، كان انبعاث القوة 
القادة  متكّن  على  معتمًدا  القبلية 
القبليني من تقا�صي اأجور احلماية 
املنتزعة من املجتمعات التجارية 
�صيطرة  ت�صاوؤل  مع  والفالحية. 
املدن  يف  الإنتاج  على  الدولة 
الذين  احلرفيني  فاإن  والأرياف، 
النك�صارية،  اأ�صبحوا متغلغلني يف 
ال�صكان،  من  التجارة  وممار�صي 
ال�صتقاللية.  من  درجة  حققوا 
وعلى الرغم من تراكم راأ�س املال 
ال�صكان،  لدى قطاعات من هوؤلء 
الإقليمي  القت�صاد  اهتزاز  اأن  اإل 

الإنتاج  على  ال�صيطرة  وفقدان 
م�صتوى  اأن  يعنيان  كانا  الريفي 

ا ن�صبًيا. الر�صملة ظل منخف�صً

اأثر احلرب يف العلقات 
بني احلكومة العثمانية 

وقطاعات من جمتمع 
الولية

الف�صل  يف  خوري  ت�صتك�صف 
الولية،  وجمتمع  احلرب  الثالث، 
بني  العالقات  يف  احلرب  اأثر 
من  وقطاعات  العثمانية  احلكومة 
الدولة  فتوقيع  الولية.  جمتمع 
 1699 عام  يف  كارلوفيتز  ملعاهدة 
اإىل  اهتمامها  حتّول  اأن  لها  اأتاح 
واأن تعيد تنظيم  ال�رشقية  احلدود 
و�صمحت  املالية.  �صيا�صاتها 
من  وا�صعة  قطاعات  ع�صكرة 
وت�صاوؤل  واحل�رش،  الريف  �صكان 
جباية  على  الدولة  �صيطرة 
من  بع�س  بتجميع  ال�رشائب، 
راأ�س املال عند جمموعات ريفية 
القرن  ويف  خمتلفة.  وح�رشية 
اإىل  الدولة  اجتهت  ع�رش  الثامن 
هذه املجموعات لتمويل عملياتها 
ال�رشقية  اجلبهة  على  احلربية 
جباية  �صوق  منو  اأوجد  واإدارتها. 
من  الأول  الن�صف  يف  ال�رشائب 
اأو�صع  دعًما  ع�رش  الثامن  القرن 
قطاعات  اأو�صاط  يف  للدولة 
احل�رشي.  املو�صل  جمتمع  من 
�صبياًل  ال�رشائب  جباية  وفتحت 
والنك�صارية  التجار  اأمام  جيًدا 
املحليني  الإداريني  وامل�صوؤولني 
�صهد  اأموالهم.  روؤو�س  ل�صتثمار 
تركًزا  القرن  من  الثاين  الن�صف 
بيوتات  باأيدي  الرثوة  يف  اأعلى 
اأن  حاولت  حملية  �صيا�صية 
تفر�س احتكاًرا على جتارة ال�صلع 

الزراعية.

جباية ال�سرائب 
وجمتمع الولية 

اأكل  عندما  الرابع،  الف�صل  يف 
اخلبز  وترك  الفتات  الع�صملي 
وجمتمع  ال�رشائب  جباية  وراءه: 
مغزى  على  خوري  تركز  الولية، 
فحوى  على  التي طراأت  التغريات 
حمل  حل  فقد  ال�رشيبة.  جباية 
�صغار  الع�صكرية  النخبة  �صيطرة 
مالك  ونخبة  املالك  ومتو�صطو 
يف  املقيمون  اجلديدة  الأرا�صي 
اجلليلي  عائالت  بينهم  املدينة، 
نظمت  املفتي.  ويا�صني  والعمري 
هذه املجموعات اجلديدة نف�صها 
بنيت  جتارية  �رشكات  �صكل  على 
ترتبط  بيوتات  اأو  عائالت  على 
يف  وا�صتثمرت  الن�صب،  برابطة 
ريع  مثل  الريع،  توليد  �رشكات 
من  املتاأتي  الريع  اأو  الأر�س 
ال�صناعات احل�رشية والريفية. اإن 
التزام جباية ال�رشيبة مدى احلياة 
ا�صتحدثته  الذي  »املالكانه«، 
الثامن  القرن  بداية  يف  احلكومة 
من  هرمية  �صل�صلة  ولّد  ع�رش، 
والتي  الأر�س،  بريع  املطالبات 
فرعي  مقاول  اأ�صغر  من  امتدت 
يف الريف اإىل احلكومة املركزية. 
ال�رشيبة  جباية  التزام  يربط  ومل 
من  وا�صعة  قطاعات  احلياة  مدى 
العثماين  بالنظام  الولية  جمتمع 
من  �صكاًل  مّثل  اإمنا  فح�صب، 
املوارد،  على  ال�صيطرة  اأ�صكال 
حقوق  حلائزيها  اأتاحت  والتي 
هي  »املالكانه«  طبيعة  اإن  ملكية. 
بالن�صبة  جاذبية  الأكرث  كانت  التي 
املو�صل  يف  املالك  �صغار  اإىل 
واأتاحت دعمهم املتوا�صل يف اأثناء 

حقبة التنظيمات امل�صطربة.

النخب والعوام يف مو�سل 
القرنني الثامن ع�سر 

والتا�سع ع�سر

الف�صل اخلام�س، بني اخلا�صة  يف 
والعامة: النخب والعوام يف مو�صل 
والتا�صع  ع�رش  الثامن  القرنني 
روابط  عن  خوري  تتحدق  ع�رش، 
�صهد  فقد  مبجتمعها.  العائالت 
راأ�س  على  ع�رش  الثامن  القرن 
بيوتات  تكوين  الجتماعي  ال�صلم 
�رشكات  ب�صفة  ا�صتغلت  كربى 
للحماية  ومقاولني  اقت�صادية 
وكان  �صيا�صيني،  وو�صطاء  والقمع 
عائالت  �صطوة  اأكرثها  بني  من 
املفتي  ويا�صني  والعمري  اجلليلي 
هذه  �صيطرت  م�صطفى.  وقره 
حياة  على  املو�صلية  البيوتات 
القطاعات  وهم�صت  املدينة 
والإداريني  التجار  من  القدمية 
الثامن  القرن  وكان  والأكادمييني. 
احلرفيني  اإىل  بالن�صبة  ع�رش 
�صغار  قيام  تزايد  ومع  ع�رش، 
يف  بال�صتثمار  والنخبة  املالك 
واأدوات عملهم،  احلرفيني  دكاكني 
اإىل  احلرفيني  من  قطاع  هبط 
جمرد م�صتاأجرين. كما اأتاح اإن�صاء 
الأوقاف من نخبة املدينة لقطاع 
يح�صل  اأن  ال�صكان  من  قليل  غري 
كان  ما  وغالبًا  الريع،  حقوق  على 

يبيعها هذه احلقوق.

اآراء يف ال�سلطني 
والف�ساد و�سرائب 

الأر�ض

يف الف�صل ال�صاد�س، لغة ال�صيا�صة: 
والف�صاد  ال�صالطني  يف  اآراء 
و�رشائب الأر�س، ترى الباحثة اأن 

�صعود �صغار املالك املقيمني يف 
املدينة، وكذلك البيوتات املحلية، 
اقرتن ب�صوغ اأجندة �صيا�صية كانت 
وقد  اجلديد.  للنظام  مناه�صة 
املعار�صة  اأيديولوجيا  تطورت 
اخلطاب  تف�صري  اإعادة  عرب  هذه 
الإ�صالمي لأواخر الع�رش الو�صيط 
حول  احلديث،  الع�رش  وبدايات 
اإقامة  يف  ال�صلطان  �صلطة  حدود 
العدل ويف �صيطرته على �رشائب 
»�صلفًيا«  تف�صرًيا  اإن  الأر�س. 
احلقيقي  للدور  اأكرث  وحرفًيا 
الإ�صالمي  املجتمع  يف  لل�صلطان 
اأوروبا،  يد  على  الهزائم  من  تولّد 
اأداة  �صغار املالك  وا�صتخدم من 
للمعار�صة. يف الوقت نف�صه، ونظًرا 
اإىل اأن بيع املنا�صب كان حمتكًرا 
�صغار  فاإن  الولية،  بيوتات  من 
�صنوا  وحلفاءهم  هوؤلء  املالك 
هجوًما على الف�صاد واملح�صوبية. 
جباية  التزام  منح  اأن  اإىل  ونظًرا 
يتزايد  كان  احلياة  مدى  ال�رشيبة 
باّطراد، فاإن �صغار املالك هوؤلء 
للريع  اأكرب  ملكية  بحقوق  ادعوا 
اأواخر  �صجالت  باإحياء  وذلك 
الع�رش  واأوائل  الو�صيط  الع�رش 
�رشائب  طبيعة  حول  احلديث 

الأر�س.

التحولت يف الثقافة 
ال�سيا�سية

ال�صابع،  الف�صل  يف  خوري  حتلل 
ال�صيا�صة،  �صوؤون  ممار�صة 
ال�صيا�صية،  الثقافة  يف  التحولت 
الريفية واحل�رشية، منهية بتقرير 
من  اجلليلي  اآل  �صد  التمرد  عن 
وفيما  املو�صل.  �صكان  من  عينة 
التمرد  املحليون  املوؤرخون  �صاغ 
بالفعل  كان  اأنه  اإل  حتزبية،  بلغة 
حركة ذات قاعدة وا�صعة يتقدمها 

حتالف متو�صطي املالك والتجار 
املمار�صات  �صد  احلرفيني  وقادة 
لقد  القائدة.  للعائلة  الحتكارية 
العمود  املجموعات  هذه  وفرت 
التنظيمات  لإ�صالحات  الفقري 
نف�صها  و�صورت  املو�صل،  يف 
للحكومة  اجلديد  الوكيل  بو�صفها 
خوري  وت�صمن  الإ�صالحية. 
ا�صتنتاج،  والأخري،  الثامن  الف�صل 

خال�صة درا�صتها هذه.
  مع العلم اأن دينا رزق خوري موؤرخة 
اأ�صتاذة  لبناين،  اأ�صل  من  اأمريكية 
بجامعة  الأو�صط  ال�رشق  تاريخ 
جورج وا�صنطن الأمريكية منذ عام 
البكالوريو�س  على  ح�صلت   .1991
من اجلامعة الأمريكية يف بريوت، 
والدكتوراه من جامعة جورجتاون 
مديرة  من�صب  تبّواأت  الأمريكية. 
برنامج درا�صات ال�رشق الأو�صط، 
ق�صم  العليا يف  الدرا�صات  ومديرة 
وا�صنطن،  جورج  بجامعة  التاريخ 
وهي ع�صو يف جمل�س اأمناء معهد 
وع�صو  العليا،  للدرا�صات  الدوحة 
درا�صات  جمعية  اإدارة  جمل�س  يف 
ال�رشق الأو�صط. لها كتاب العراق 
يف زمن احلرب: جتنيد وا�صت�صهاد 

وذكرى.
 : العمل  هذا  برتجمة  قام  ولقد 
ومرتجمة  �صحافية  زكو  �صلوى 
عراقية. التحقت بق�صم الدرا�صات 
بجامعة  ال�صحافة  كلية  يف  العليا 
القرن  �صتينيات  يف  مو�صكو 
�صهادة  نالت  حيث  املا�صي، 
النا�صطات  من  وكانت  الدكتوراه، 
الجتماعي  العمل  جمايل  يف 
ا  ن�صً كتبت  مو�صكو.  يف  والعلمي 
)تُرجم  ق�صرية  ا  وق�ص�صً م�رشحًيا 
بع�ُصها اإىل الإجنليزية والرو�صية(. 
عملت منذ عام 2003 يف ال�صحافة 

والإعالم يف العراق.
وكالت 

يف الدورة الـ43 للمعر�ض الدويل للكتاب 

حظر رواية  »االأخوان كارامازوف« للرو�سي دو�ستويف�سكي بالكويت
اأدرجت ال�صلطات الكويتية على القائمة ال�صوداء نحو 
معر�صها  يف  امل�صاركة  من  وحظرتها  كتاب،   1000
الدويل للكتاب الذي افتتح دورته الـ43 يوم الأربعاء 
14 نوفمرب2018. وقال مدير معر�س الكويت الدويل 
منعت  الإعالم  وزارة  اإن  العنزي،  �صعد  للكتاب، 
وال�صحفي  الكاتب  رواية  �صمنها  من  كتابا،   948
دو�صتويف�صكي  فيودور  الرو�صي  والفيل�صوف 
»الأخوان كارامازوف«، وهي رواية رو�صية ن�رشت يف 
القرن التا�صع ع�رش وتتناول الأخالق والإرادة احلرة 
قائمة  اإىل  دو�صتويف�صكي  رواية  وتن�صم  والدين. 
وقد  الكويت،  يف  املحظورين  الكّتاب  من  متنامية 

اأدرجت وزارة الإعالم يف القائمة ال�صوداء اأكرث من 
4000 عنوان، على مدار ال�صنوات اخلم�س املا�صية، 
للروائي   « نوتردام  »اأحدب  رواية  ذلك  يف  مبا 
العزلة«  من  عام  و«100  هوغو،  فيكتور  الفرن�صي 
ماركيز.  غار�صيا  غابرييل  الكولومبي  الروائي  بقلم 
وعر�صت جميع العناوين املوجودة يف الدورة الـ 43 
من معر�س الكويت للكتاب، والتي ت�صتمر اإىل غاية 
اللوائح  وفق  رقابة  جلنة  على  اجلاري،  نوفمرب   24
عام  �صادر  قانون  مبوجب  اللجنة  وتعمل  الكويتية. 
يحدد  والذي  واملن�صورات،  ال�صحافة  حول   ،2006
عليها  يعاقب  التي  الأدبية  »اجلرائم«  من  �صل�صلة 

وال�صحافة.  الأدب  من  كل  يف  النا�رشين  القانون 
والق�صاء  الإ�صالم  اإهانة  اجلرائم  هذه  وت�صمل 
على  و«التحري�س  القومي  الأمن  وتهديد  الكويتي 

الإ�رشابات« وارتكاب اأعمال »غري اأخالقية«.
�صوارع  اإىل  الكويتيني  النا�صطني  من  عدد  وخرج   
العا�صمة مرتني يف �صبتمرب املا�صي لالحتجاج على 
زيادة الرقابة، فخالل فرتة ال�صبعينات والثمانينات 
اإقليميا  مركزا  الكويت  كانت  الع�رشين،  القرن  من 
والأدبية  العلمية  الكتب  من  لعدد  وموطنا  للن�رش 

ال�صهرية.
 وكالت 

للكاتب وال�سحفي الإريرتي حجي جابر

»الهروب من روما 
ال�سغرى«... بل�سان اإيطايل

�صدرت موؤخرا الرتجمة الإيطالية 
وهي   ، فاطمة«  »مر�صى  لرواية 
م�صارات  يتتبع  �رشدي  عمل 
من  وهاربني  حاملني  اإريرتيني 
على  يرحتل  بطل  جتربة  خالل 
عدة  اأمكنة  بني  احلب  اأجنحة 
ممزقا  وخارجها  اإريرتيا  داخل 
وق�صوة  الوطن«  »كذبة  بني 

املنفى.

ن�صختها  يف  الرواية  وحملت 
من  »الهروب  عنوان  الإيطالية 
اإىل  اإ�صارة  يف  ال�صغرى«،  روما 
التي  اأ�صمرا  الإريرتية  العا�صمة 
روما،  لت�صبه  الإيطاليون  بناها 
وحملت الرتجمة توقيع الأكادميي 
كا�صد  باإيطاليا  املقيم  العراقي 

حممد.
 وكالت 
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الكاتب ال�ساب عبد القادر بعطو�ش جلريدة الو�سط 

تعلو الكتابة 
وال يعلى عليها

بعطو�ش عبد القادر ابن مدينة عني احلديد ولية تيارت، خريج املدر�سة العليا 
للأ�ساتذة بوزريعة تخ�س�ش تاريخ، ي�ستغل حاليا اأ�ستاذ اجتماعيات للتعليم للمتو�سط

بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

كيف تبادرت 
األيك فكرة الكتابة 

والتاأليف وهل 
اعرت�ستك يف بداياتك 

بع�ش املعوقات 
وال�سعوبات ؟

ملكة اخليال خا�صتي كانت 
منه  دخلت  الذي  املنفذ 
مولعا  كنت  الكتابة،  عامل 
كما  بالكتابة،  �صغري  منذ 
اأن التجارب التي ع�صتها و 
به من حمطات  مررت  ما 
بلورت  يف  �صببا  كانت 
لعل  و  ككاتب  �صخ�صيتي 
بها  قمت  التي  ال�صفريات 
كان لها احلظ يف اأن اأعقد 

قراين مع القلم للأبد
عراقيل  اعرت�صتني  نعم 
تولية  اأهمها  كثرية 
جمتمعي لوجهه عن الأدب 
و الكتاب، كثريا ما ن�صحت 
و  الكتابة  عن  بالتوقف 
اأحدهم  ا�صت�صغر  كثريا ما 
ل  اأن  بحجة  به  اأقوم  ما 

ينفع الروائي جمتمعه

ملن يقراأ عبد القادر، 

وماذا يقراأ، ومن 
يعجبك من الكتاب 
العرب واملعا�سرين؟

اأعرف  بكل �رصاحة ل  اأنا 
تروقني،  ل  و  النتقائية 
النتقاء  حمبذي  اأن  بيد 
واحدا  �رصابا  يتذوقون  
الروائيني  من  لكن   ، فقط 
اأثارتني  الدين  العامليني 
غار�صيا  غابريال  اأعمالهم 
و  كويلو  باولو  و  ماركيز 
اأورويل  جورج  العبقري 
اأنا  العرب  الروائيني  اأما 
اللبناين  بالكاتب  مولع 
الكاتب  و  معلوف  اأمني 
ل  و  العتوم  اأمين  الأردين 
اجلزائري  الكاتب  اأن�صى 
يا�صمينة خ�رصا الذي بات 
عمق  و  بفل�صفته  يبهرنا 
فكره خا�صة يف رواية لي�س 

لهافانا رب يحميها

يف حوزتك روايتان ، 
خطوت من خللهما 

بعيدا يف م�سارك 
الإبداعي ، هل 

ارت�سمت ملمح م�سار 
كاتب وروائي عندكم 

؟

لن اأكون �صادقا اإن قلت لك 
ككاتب  م�صاري  ملمح  اأن 
غري  اأم  ارت�صمت  روائي 
ذلك ، لأن املقام حاليا ل 
و لزال  ذلك  لقول  ي�صعني 
الوقت مبكرا و اأي�صا قرار 
و  القراء،  و  للنقاد  احلكم 
من  بد  ل  امل�صار  لريت�صم 
العمل  و  اجلهد  من  كثري 

فلقب روائي لي�س بالهني

لو حتدثنا عن اأعمالك 
واإ�سداراتك ، وماهي 

الق�سية املركزية 
التي توؤرقك وتريد 
معاجلتها من خلل 

ن�سو�سك ؟

القارئ لكتاباتي يلم�س البعد 
الفل�صفي  و  الجتماعي 
التي  الرئي�صية  الق�صية   ،
ت�صخي�س  معاجلتها  اأريد 
ل�صيما  و  املجتمع  ق�صايا 
باألوانه  الجتماعي  الظلم 
املختلفة اأما هديف هو اأن 
توؤرخ روايتي للق�صايا التي 

اأعاي�صها

تكتب وتطرح 

ب�سهولة  وعيك 
وروؤاك وتقدمك 

للقارئ ب�سكل متميز 
ومب�سئولية حقيقية 

عن كتاباتك ما هو 
ال�سبب يف ذلك ح�سب 

راأيك ؟

يف  �صبب  من  ما  كان  اإذا 
لثلثة  يعود  فالف�صل  ذلك 
عوامل اأولها ال�صلة القوية 
بالقراء فاأنا على دراية ملا 
الثاين  العامل  و  يريدونه 
على  اطلعي  ل�صعة  مرده 
املوؤلفات ذات ال�صاأن و التي 
حتمل يف طياتها كثريا من 
الوعي و الفكر، اأما العامل 
الثالث فهو �صعيي الدوؤوب 

لتقدمي الأف�صل للقارئ

ترجمت اإحدى 
اأعمالك الإبداعية اإىل 
اللغة الجنليزية ، ما 

الذي ميثله لك انتقال 
اأعمالك اإىل لغات 

اأخرى؟

اأن  لك  اأقول  ملا  �صاأ�صدق 
اإىل  اأعمايل  اأحد  ترجمة 
و  حلما  كان  اأجنبية  لغة 

املرتبة  حتتل  للغة  خا�صة 
حتقق   ، عامليا  الأوىل 
اأن  له  لبد  كان  و  احللم 
حتمل  الرواية  لأن  يتحقق 
لكل  لبد  اأمل  و  هما 
كما  تتقا�صمه  اأن  الأل�صنة 
للرواية  الإن�صاين  البعد  اأن 
برتجمتها  اإل  يتحقق  لن 
اأقول  فلذلك  عاملية  للغة 
هو  حدث  ما  اأهم  اإن 
ترجمة رواية ت�صعون يوما 

قبل القدر للإجنليزية

هل ميكــن اأن حتدثنـا 
عن بع�ش م�سـاريعك 

الثقافية والأدبية 
امل�ستقبلية ؟ وما 
هي املوؤلفات التي 

تنوي اإ�سدارهـا يف 
اإطار تخ�ســ�ساتك 

واهتماماتك ؟

رواية  على  اأعمل  حاليا 
تاريخية حتت عنوان اإ�صمي 
مو�صوعها  يتمحور  بوبلد 
ذهنية  ت�صخي�س  حول 
عرب  اجلزائري  فكر   و 
من  بداية  خمتلفة  مراحل 
ال�صتقلل و�صول لع�رصنا 
فكره  تاأثري  مدى  و  هذا 
التاريخي  امل�صار  على 
هذا  يزاوج  للجزائر، 
العمل بني هوايتي كروائي 
الأكادميي  تخ�ص�صي  و 
التاريخ و اأ�صتعني بعدد من 

اأهمها  التاريخية  الوثائق 
ال�صهادات ال�صخ�صية

اأما عن م�صاريعي الثقافية 
دار  تاأ�صي�س  ب�صدد  نحن 
للن�رص و التوزيع حتت ا�صم 
التوزيع  و  للن�رص  يوتوبيا 
�صتحمل  تيارت  بولية 
عاتقها  على  الدار  هذه 
و  ال�صابة  املواهب  دعم 
قوقعتها  من  اإخراجها 
و  الأدبية  ال�صاحة  اإىل 
يف  الدار  هذه  �صتحت�صن 
م�صابقة  القادمة  الأ�صهر 

للإبداع الروائي ال�صبابي

كلمة اخرية للقراء 
وجلريدة الو�سط

من  ت�صخ�س  املجتمعات 
�صفحات الكتب ، فالأحداث 
الأهمية  البالغة  اللمرئية 
يف  الأول  ال�صبب  هي  التي 
ل  املرئية  الأحداث  وقوع 
ترتاءى لنا يف اأ�صطر الكتب 
اأي اأن من يبحث عن العلج 
يبحث  اأن  فعليه  ملجتمعه 
 ، الكتب  �صفحات  يف  عنه 
اأما كلمتي جلريدة الو�صط 
الإعلم  احرتافية  اأن  هي 
اهتمامه  مدى  يف  تظهر 
و  الإبداع  و  العلم  مبيادين 
نحن نلم�س هذا يف م�صار 
ل  لذلك  و  الو�صط  جريدة 
ي�صعنا اإل �صكر هذا املنرب 

الإعلمي و الثناء عليه
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز   ،%0.70 بـ  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

اإليك الأ�صباب ال�صائعة لهتزاز ال�صيارات اأثناء ال�صري

تتعر�ص  الوقت  مرور  مع 
ال�شيارات اإىل بع�ص الأعطال، 
اأثناء  اهتزازها  منها  ي�شيع 
ال�شري على الطرقات، ويرجع 
ب�شيطة،  اأ�شباب  اإىل  �شببها 
خطرية،  اأ�شباب  اإىل  واأحياناً 
واليوم نقدم لكم اأكرث الأ�شباب 

�شيوعاً لهتزاز ال�شيارات.

املحرك م�شاكل   1-

ت�شيب  التي  امل�شاكل  تعترب 
الأ�شباب  من  املحرك 
ال�شيارة  لهتزاز  الرئي�شية 
ان�شداد  ومنها  ال�شري،  اأثناء 
م�شخة  تلف  اأو  الوقود  فلرت 
احلالة  هذه  يف  لأنه  الوقود، 

اإمدادات املحرك من  �شتقل 
يوؤدي  �شوف  ما  وهو  الوقود، 
الحرتاق  عملية  اختلل  اإىل 
اإىل  ويوؤدي  املحرك  داخل 

اهتزاز ال�شيارة.
اأو  الهواء  فلرت  ات�شاخ  اأن  كما 
اإىل  يوؤدي  ال�شمامات  ان�شداد 
املنا�شبة  الكمية  و�شول  منع 
اللزم  الأوك�شجني  من 
تلف  كذلك  الحرتاق،  لعملية 
البوجيهات والكويلت يوؤديان 
اإىل اهتزاز وارجتاج ال�شيارة.

املكابح  2-

عند  الهتزاز  زيادة  حال  يف 
ال�شغط على املكابح، فغالباً 

اعوجاج  هو  ال�شبب  يكون  ما 
“الهوبات”  الفرامل  قر�ص 
كرثة  ب�شبب  ينتج  والذي 
ما  ا�شتخدام املكابح، وغالباً 
يحتاج قر�ص الفرامل للخرط، 
عملية  تعدد  اأن  ملحظة  مع 
اخلرط تتلف قر�ص الفرامل.

يف  م�شاكل   3-
الإطارات

امل�شاحبة  الأ�شباب  تتعدد 
مل�شاكل الإطارات التي توؤدي 

اإىل الهتزاز، ومنها ما يلي:
اإىل  الإطارات  حاجة 
مرتني  اأو  )مرة  الرت�شي�ص 

�شنوياً(

املطاط  يف  تاآكل  وجود 
املكون للإطارات

مدا�ص  يف  م�شاكل  وجود 
الإطار

ظهور بي�شة الإطار
تهالك الإطار ب�شورة كبرية
4- م�شاكل خا�شة باملحور

بالأجزاء  ال�شيارة  تكتظ 
مبقايي�ص  تاأتي  التي  الدوارة 
وظيفتها  توؤدي  حتى  حمددة 
مع  لكن  الأمثل،  الوجه  على 
مرور الوقت قد تتعر�ص هذه 
حال  يف  اأو  للتلف  املحاور 
للت�شادم مما  ال�شيارة  تعر�ص 
املحور،  انحناء  اإىل  يوؤدي 
ال�شيارة  يعر�ص  بدوره  وهذا 

اإىل الهتزاز.

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو 
يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 

بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، 
واأظهرت نتائج التجربة حت�شن اأداء الذاكرة 
يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث 

خطوة وا�شعة باجتاه التو�شل اإىل علج 
يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة 
الذي ي�شاحب بع�ص الأمرا�ص الع�شبية مثل 

ال�شلل الرّعا�ص )باركن�شون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على 

موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب خلل 
ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة 

باأنها تعتمد على النوم الذي يعترب مرحلة 
تقوم فيها خليا الذاكرة بتنظيم وجتديد 

نف�شها. وبح�شب دورية نيورو�شاين�ص، اأم�شى 
امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب 

للنوم، وخ�شعوا خلل الليل لطريقة التحفيز 
الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز 

بالتناوب عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خلله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ص  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ص  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رست  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ص  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خلل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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�ل�سالة على �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم

لُّوَن َعلَى  َ َوَمَلِئَكتَُه يُ�صَ قال الل تعاىل: اإَِنّ الَلّ
لُّوا َعلَيِْه َو�َصِلُّموا  النَِّبِيّ يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا �صَ
تَ�ْصِليًما ]الأحزاب: 56[، فهذا اأمر من الل 

تعاىل لعباده املوؤمنني اأن ي�صلوا على النبي 
�صلى الل عليه و�صلم، ويكرثوا من ذلك، ول 

�صك اأن ال�صلة على النبي �صلى الل عليه و�صلم 
من اأعظم الذكر الذي اأمرنا اأن نكرث منه، فما 

اأي�رسه عمًل واأعظمه اأجًرا!
تتاأكد كرثةُ ال�صلة على النبي �صلى الل عليه 
و�صلم يوم اجلمعة وليلتَها؛ فقد قال �صلى الل 

عليه و�صلم يف حديث اأو�س بن اأو�س ر�صي 
ُمَعِة،  ِل اأَيَّاِمُكْم يَْوَم اجْلُ الل عنه: ))اإَِنّ ِمْن اأَْف�صَ
ِفيِه ُخِلَق اآَدُم، َوِفيِه ُقِب�َس، َوِفيِه النَّْفَخُة، َوِفيِه 

َنّ  َلِة ِفيِه؛ َفاإِ ْكرِثُوا َعلََيّ ِمْن ال�صَّ ْعَقُة، َفاأَ ال�صَّ
((، َقاَل: َقالُوا يَا َر�ُصوَل  ٌة َعلََيّ َلتَُكْم َمْعُرو�صَ �صَ
َلتُنَا َعلَيَْك، َوَقْد اأَِرْمَت،  ِ، َوَكيَْف تُْعَر�ُس �صَ الَلّ

َ َعَزّ َوَجَلّ َقْد  يَُقولُوَن: بَِليَت، َفَقاَل: ))اإَِنّ الَلّ
َم َعلَى اْلأَْر�ِس اأَْج�َصاَد اْلأَنِْبيَاِء((، فعليك  َحَرّ
بالإكثار من ذلك، فهل تعلم اأنك اإذا �صليت 
على النبي �صلى الل عليه و�صلم، فاإنها تَُرُدّ 

اإليه روحه، حتى يرد عليك كما قال ر�صول الل 
�صلى الل عليه و�صلم: ))َما ِمْن اأََحٍد يُ�َصِلُّم َعلََيّ 

اإَِلّ َرَدّ اللُ َعَزّ َوَجَلّ اإَِلَّ ُروِحي َحتَّى اأَُرَدّ َعلَيِْه 
َلَم((. ال�َصّ

ك، ويغفر ذنبك،  اإْن كنت تريد اأن تُْكفى هَمّ
فعليك بالإكثار من ال�صلة وال�صلم على هذا 

النبي الكرمي �صلى الل عليه و�صلم كما جاء 
يف حديث اأبي بن كعب ر�صي الل عنه ملا 

�صاأل ر�صول الل �صلى الل عليه و�صلم، وقال: يَا 
َلَة َعلَيَْك، َفَكْم اأَْجَعُل  َر�ُصوَل اللِ، اإِِنّ اأُْكرِثُ ال�صَّ

َلِتي؟ َفَقاَل: ))َما �ِصئَْت((، َقاَل:  لََك ِمْن �صَ
ْن ِزْدَت َفُهَو  بَُع؟ َقاَل: ))َما �ِصئَْت، َفاإِ ُقلُْت: الُرّ
َف، َقاَل: ))َما �ِصئَْت،  َخْيٌ لَك((، ُقلُْت: الِنّ�صْ

؟  َفاإِْن ِزْدَت َفُهَو َخْيٌ لََك((، َقاَل: ُقلُْت: َفالثُّلُثنَْيِ
ْن ِزْدَت َفُهَو َخْيٌ لََك((،  َقاَل: ))َما �ِصئَْت، َفاإِ

َلِتي ُكلََّها؟ َقاَل: ))اإًِذا تُْكَفى  ُقلُْت: اأَْجَعُل لََك �صَ
َك، َويُْغَفُر َذنْبَُك((، واملراد بال�صلة يف هذا  َهَمّ

احلديث الدعاءُ؛ اأي: اأجعل دعائي كلَّه �صلًة 
عليك.

ورد يف احلديث عنه قال �صلى الل عليه و�صلم: 
لَّى اللُ َعلَيِْه  َلًة َواِحَدًة �صَ لَّى َعلََيّ �صَ ))َمْن �صَ

َي  لََواٍت، َوُكِتبَْت لَُه َع�رْسُ َح�َصنَاٍت، َوُمِ َع�رْسَ �صَ
َعنُْه َع�رْسُ َخِطيئَاٍت، َوُرِفَع لَُه َع�رْسُ َدَرَجاٍت((، 

اأربعون مك�صبًا يف �صلة واحدة، قد ل تزيد 
على اأربع كلمات، فما اأي�رس اخلي واأ�صهله! 

فاجتهْد يف جمع الف�صائل واملكا�صب.
واعلم - اأخي الكرمي - اأن املكا�صب عظيمة، 

واملتاعب قليلة، واأن الأمر توفيق من الل تعاىل 
لبع�س عباده، كما ميكنك اأن جتعل لك مع هذا 
العمل الفا�صل منهجية تر�صمها لنف�صك، لعلها 
تكون �صببًا يف الإكثار منه، ن�صاأل الل تعاىل اأن 

يجعلنا من املوفقني لذلك.       

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي الإمام مع جميع 
الأئمة امل�صلمني يف كون كتاب الل عز 
وجل هو اأ�صل الأ�صول، ول اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�صتدل بن�صه، وبظاهره ويعترب 
ال�صنة تبيانا له. ال�صنة النبوية: اأما ال�صنة 

ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�صي يف فهمها على ما �صار عليه 

ال�صلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غي اأنه رمبا عمم 
يف ال�صنة لت�صمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�صة، ويجعل من قبيل ال�صنة 
كذلك فتاوى ال�صحابة، وفتاوى كبار 
التابعني الآخذين عنهم، ك�صعيد بن 

امل�صيب، وممد بن �صهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�صبعة.عمل 
اأهل املدينة: من الأ�صول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�صادر فقه 

الأحكام والفتاوى. وق�صم الإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�صمني: ق�صم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�صاألة 

الأذان، وم�صاألة ال�صاع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رسوات، وغي ذلك من 
امل�صائل التي طريقها النقل وات�صل 
العمل بها يف املدينة على وجه ل 

يخفى مثله، ونقل نقل يحج ويقطع 
العذر. وق�صم نقل من طريق الآحاد، 
اأو ما اأدركوه بالإ�صتنباط والإجتهاد، 
وهذا ل فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غيهم من اأن امل�صي منه اإىل 
ما ع�صده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�صائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. الإجماع: لعل مالكا اأكرث 
الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خي �صاهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه الأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

5 حقائق عن م�سلمي �أوروبا 
وفقا لآخر الدرا�صات، ميثل امل�صلمون اأقلية يف اأوروبا بن�صبة تقرتب من 5% من عدد ال�صكان، اإل اأن هناك عدة دول اأوروبية ترتفع بها 

تلك الن�صبة.
ون�رس معهد »بيو« الأمريكي للأبحاث، اأول اأم�س الأربعاء 29 نوفمرب ، درا�صة تناول فيها حقائق خم�س عن ن�صبة امل�صلمني يف اأوروبا، التي 
تتزايد مبعدل �رسيع، حيث بلغت ن�صبة وجودهم 4.9% حتى عام 2016 وقد اأدى هذا التحول الدميغرايف بالفعل اإىل ا�صطرابات �صيا�صية 
واجتماعية يف العديد من البلدان الأوروبية، وخا�صة عقب و�صول مليني طالبي اللجوء موؤخرا، وكثي منهم م�صلمون ففي النتخابات 
الأخية يف فرن�صا واأملانيا، كان و�صول املهاجرين اإىل تلك البلدان- ول �صيما امل�صلمون منهم- من اأهم الق�صايا وبا�صتخدام اأحدث 

التقديرات ال�صكانية للمعهد، هناك 5 حقائق عن عدد وتكوين ال�صكان امل�صلمني يف اأوروبا:

امل�سلمني من  الأكرب  العدد  فيها  اأوروبية  دول  ثالث   1-
 فرن�صا واأملانيا لديهما اأكرب عدد من ال�صكان امل�صلمني يف اأوروبا )28 دولة ع�صو يف الحتاد الأوروبي بالإ�صافة اإىل الرنويج و�صوي�رسا( 
ففي منت�صف عام 2016، كان هناك 5.7 مليون م�صلم يف فرن�صا )8.8% من �صكان البلد( و5 مليني م�صلم يف اأملانيا 6.1%وتعد قرب�س 
هي الدولة الأوروبية التي ي�صكل فيها امل�صلمون اأكرب ن�صبة من ال�صكان، حيث ي�صكل امل�صلمون البالغ عددهم 300 األف م�صلم يف اجلزيرة 
حوال ربع �صكانها )25.4%(، ومعظمهم من القبار�صة الأتراك ذوي اجلذور العميقة يف البلد، فهم اأبعد ما يكون من اعتبارهم من الذين 

و�صلوا قرب�س اأخيا كمهاجرين.

اأوروبا يف  امل�سلمني  م�ستقبل   2-
اإىل  العقود املقبلة، فمن منت�صف عام 2010  النمو يف  و�صت�صتمر يف  ب�صكل مطرد  اأوروبا  �صكان  ازدادت ح�صة امل�صلمني من جمموع 
منت�صف عام 2016 وحده، ارتفعت ح�صة امل�صلمني يف اأوروبا اأكرث من نقطة مئوية واحدة، من 3.8% اإىل 4.9% )من 19.5 مليون اإىل 
25.8 مليون( وبحلول عام 2050، ميكن اأن يزيد ن�صيب �صكان القارة العجوز من امل�صلمني اأكرث من ال�صعف، لي�صل اإىل 11.2% اأو اأكرث، 
فاإن عدد  دائم،  ب�صكل  الهجرة امل�صتقبلية  ا�صتقرار  اأوروبا.  وحتى يف حالة عدم  اإىل  بها  الهجرة امل�صموح  يتوقف على مقدار  وهذا 
ال�صكان امل�صلمني ل يزال يف ارتفاع تقدر ن�صبته بـ 7.4%، وذلك ب�صبب ازدياد ن�صبة ال�صباب وارتفاع معدلت اخل�صوبة للمقيمني امل�صلمني 

احلاليني يف اأوروبا.

العجوز القارة  يف  امل�سلمني  اأعمار  متو�سط   3-
وفقا لآخر اإح�صاء ل�صكان اأوروبا لعام 2016، وجد اأن امل�صلمني هم اأ�صغر �صنا بكثي ولديهم اأطفال اأكرث من الأوروبيني الآخرين، ويبلغ 
متو�صط العمر للم�صلمني يف جميع اأنحاء اأوروبا  30.4عاما، اأي اأ�صغر من متو�صط الأوروبيني الآخرين بـ 13 عاما، حيث بلغ متو�صط 

عمر الأوروبي »غي امل�صلم« 43.8 عاما.
وبالنظر اإىل ذلك بطريقة اأخرى، جند اأن ن�صف امل�صلمني يف اأوروبا حتت �صن الـ 30 عاما، مقارنة بـ 32% من غي امل�صلمني يف اأوروبا، 
من املتوقع اأن يبلغ متو�صط اإجناب الن�صاء امل�صلمات يف اأوروبا اإىل طفلني، وذلك اأكرث من متو�صط  اإجناب الن�صاء غي امل�صلمات وهو 

طفل واحد.

اأوروبا يف  امل�سلمني  منو  عوامل   4-
بني منت�صف عام 2010 ومنت�صف عام 2016، كانت الهجرة اأكرب عامل يدفع منو ال�صكان امل�صلمني يف اأوروبا، حيث و�صل ما يقدر بنحو 
2.5 مليون م�صلم اإىل اأوروبا لأ�صباب اأخرى غي اللجوء، مثل العمل اأو الدرا�صة فيما ح�صل حوال 1.3 مليون م�صلم على حق اللجوء، مما 
ي�صمح لهم بالبقاء يف اأوروبا، بينما غادر اأوروبا نحو ربع مليون م�صلم خلل هذه الفرتة وجاء النمو الطبيعي ثان عوامل تزايد امل�صلمني 
الأوروبيني، فقد كان هناك 2.9 مليون  حالة ولدة خلل هذه الفرتة، اإ�صافة اإىل انخفا�س عدد الوفيات، بينما ياأتي التحول الديني 

عامل ثالثا.

م�سلميها اإىل  اأوروبا  نظرة   5-
تتباين وجهات نظر امل�صلمني تباينا وا�صعا يف البلدان الأوروبية، فقد وجد ا�صتطلع راأي  اأجراه معهد »بيو« للأبحاث عام 2016 يف 
10 دول اأوروبية، اأن الآراء ال�صلبية حول امل�صلمني �صادت يف �رسق اأوروبا وجنوبها بينما اأعطى غالبية امل�صاركني يف اململكة املتحدة 
واأملانيا وفرن�صا وال�صويد وهولندا امل�صلمني ت�صنيفا اإيجابيا وترتبط الآراء حول امل�صلمني بالأيديولوجية، يف حني اأن 47% من الأملان 
ينتمون �صيا�صيا لكتلت ميينية، يعطي امل�صلمني ت�صنيفا غي اإيجابي،  بينما 17% فقط من الي�صاريني الأملان فعلوا ذلك. وازدادت الفجوة 

بني اآراء الي�صار واليمني فيما يخ�س امل�صلمني نحو 30 نقطة مئوية يف اإيطاليا واليونان.
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 �شفيقة العرباوي 
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 خمرج اأوكراين �شجني يفوز 
بجائزة �شخاروف الأوروبية

اأعلن الربملان االأوروبي، اليوم اخلمي�ش، اأن اختار 
املخرج ال�شينمائي االأوكراين ال�شجني اأوليغ �شينت�شوف، 
ليفوز بجائزة �شخاروف املرموقة حلقوق االإن�شان هذا 

العام.
و�شدر بحق �شينت�شوف، املعار�ش ب�شدة ل�شم رو�شيا 

ل�شبه جزيرة القرم من اأوكرانيا عام 2014، حكم يف 
عام 2015 بال�شجن ع�رشين �شنة يف �شجن رو�شي، بعد 
اإدانته بالتاآمر لتنفيذ هجمات اإرهابية يف القرم وقال 
رئي�ش الربملان االأوروبي اأنطونيو تاجاين، الذي اأعلن 

عن الفائز باجلائزة اأمام نواب الربملان االأوروبي، 
اإنه باختيار �شينت�شوف، فاإن االحتاد االأوروبي »يعرب 

عن ت�شامنه معه ومع ق�شيته«واأ�شاف: »نطلب اإطالق 
�رشاحه فوراً«. كما وجهت املفو�شية االأوروبية التهنئة 
ل�شينت�شوف على الفوز باجلائزة وقالت املتحدثة با�شم 

املفو�شية مينا اأندريفا: »اأظهر اأوليغ �شينت�شوف �شجاعة 
جديرة بالثقة واإ�رشار واإيثار خالل �شجنه واإ�رشابه عن 

الطعام«ومن ناحيته قال اإدوارد كوكان، ع�شو الربملان 
االأوروبي من كتلة حزب ال�شعب االأوروبي، يف بيان 

�شحايف اإن »اأوليغ �شينت�شوف هو �شجني راأي، واإن�شان 
خمل�ش وبريء«. وهناأ رئي�ش املجل�ش االأوروبي دونالد 
تو�شك اأي�شا �شينت�شوف، وقال: »اأجدد ندائي ملو�شكو 

من اأجل حترير �شينت�شوف وجميع ال�شجناء ال�شيا�شيني 
االآخرين الذين مت حب�شهم بعد �شم رو�شيا للقرم ب�شكل 
غري قانوين«واأن�شاأ الربملان االأوروبي جائزة �شخاروف 
التي تبلغ قيمتها 50 األف يورو )57209 دوالرات ( عام 

1988 وكان النا�شط املغربي نا�رش الزفزايف، وجمموعة 
من11 منظمة الإنقاذ املهاجرين اأي�شاً مر�شحني للجائزة 

هذا العام ويقام حفل ت�شليم اجلائزة يف 12 دي�شمرب 
)كانون االأول(.

اأمين بالنور اإطار بدار الثقافة  حممد ال�سبوكي بتب�سة 

املركز الأول باأح�شن فيلم ق�شري يف مهرجان اخلرطوم 
مت هذه الأيام عر�ض الفيلم الق�سري *هفوة* ملخرجه اأمين بالنور بدولة ال�سودان ال�سقيقة يف مهرجان اخلرطوم للفيلم الروائي الق�سري.هذا الفيلم 

�سبق واأن ح�سد  املرتبة الأوىل مبهرجان �سريتا ال�سينمائي بق�سنطينة وافتك جائزة ال�سودان للفيلم الق�سري ل�سنة 2018.

من  للعديد  �شبق  باأنه  علما 
تب�شة  ونوادي  اجلمعيات 
اأنتجت  واأن  ال�شينمائية 
العديد من االأفالم ال�شينمائية 
بالل  فاملخرج  ال�شبابية، 
حاليا  يح�رش  الذي  بوازدية 
مهرجان  يف  للم�شاركة 
املغرب للفيلم الق�شري وحدث 
جريدة الو�شيط عن حت�شريه 
يف  جديدة  جتربة  خلو�ش 
وذلك  ال�شينمائي  االإخراج 
اململكة  اإىل  الذهاب  قبيل 
للم�شاركة  ال�شقيقة  املغربية 
الق�شري. الفيلم  مهرجان  يف 

املبدع  مع  املخرج  حت�شل 
اجلائزة  على  بالنور  اأمين 
هفوة   « فيلمهما  عن  االأوىل 
ق�شنطينة  مهرجان  يف   «
حت�شل  الق�شري،كما  للفيلم 
على  ال�شاب  املخرج  هذا 
ملا  معا�شي  علي  جائزة 
 « بعنوان  الق�شري  فيلمه  قدم 
الطريق »وهي جائزة معتربة 

لر�شيد  اأ�شيفت  هامة  وجد 
املبدع،ويجري  ال�شاب  هذا 
بوازدية  بالل  املخرج  حاليا 
الرتو�ش  على  تعديالت 
بفيلمه  اخلا�شة  االأخرية 
هذا   « فريك�ش   « اجلديد 
احلياة  م�شاكل  يطرح  الفيلم 
اليومية التي يعي�شها االإن�شان 
فل�شفية  بطريقة  املعا�رش 
الفيلم عن فكرة  جد حديثة، 
والكاتب  الت�شكيلي  للفنان 
ال�شيناريو  اأما  علي  �شيد 
فللمخرج والكاتب امل�رشحي 
ال�شاب  خلفي،.تلقى  العلمي 
يف  �شينمائيا  تكوينا  بالل 
ور�شة ال�شمعي الب�رشي بق�رش 
الثقافة حممد ال�شبوكي ملدة 
03 �شنوات وي�شهر على ور�شة 
االأ�شتاذ  الب�رشي  ال�شمعي 
اأ�شتاذ موؤطر  خالد زارع وهو 
على  مطلع  وجد  متمر�ش 
ال�شينمائي  الت�شوير  اأ�رشار 

واالإخراج ال�شينمائي. 

املخرج  هذا  حاليا  ي�شتعد 
الفيلم  املبدع خلو�ش جتربة 
تتطلب  جتربة  وهي  الطويل 
اجل  ومن  طويال  نف�شا  منه 
املبدع  هذا  �شي�شلك  ذلك 
جديدا  طريقا  ال�شاب 
باإك�ش�شوارات  لالإخراج 
هذا  .يقول  جديدة  واأدوات 
خلو�ش  يح�رش  باأنه  املخرج 
درامية  ن�شو�ش  مع  جتربة 
يلتقي فيها مع الرواية ويلتقي 
الفيلم  تفوق  ب�شخو�ش  فيها 
ويف   . وتنوعا  عددا  الق�شري 
عن  الو�شيط  جلريدة  �شوؤال 
للت�شوير  املتاحة  الو�شائل 
املخرج  يقول  ال�شينمائي 
كل  باأن  بوازدية  باال  ال�شاب 
االإمكانيات متوفرة ويقول باأن 
متد  الب�رشي  ال�شمعي  ور�شة 
املخرجني ال�شباب بيد العون 
تكوينهم  وراء  تقف  من  وهي 
ال�شينمائية  بداياتهم  يف 
اإىل  املخرج  هذا  وينتمي 

راقية  جد  ثقافية  جمعية 
ركن  اجلمعية  هذا  وت�شمى 
ثقافية  جمعية  الفنون،وهي 
الثقايف  ال�شمل  للم  ت�شعى 
ي�شعى  ثريا  برناجما  ومتتلك 
واملثقف  الفنان  خالله  من 
الثقايف  امل�شهد  حتريك  اإىل 
بالوالية وياأمل من خاللها هذا 

يجد  ان  املوهوب  املخرج 
الطويل  فيلمه  الإنتاج  طريقا 
بالل  املخرج  يقول   . االأول 
وجد  باأنه  للو�شط  بوازدية 
م�شاعدة من بع�ش اجلماعات 
املحلية بالوالية وي�شعد كثريا 
بع�ش  مع  بالتن�شيق  بالعمل 
والثقافة.  للفن  امل�شجعني 

ال�شينمائية  احلركة  متتاز 
بالديناميكية  تب�شة  والية  يف 
وميتاز  الن�شيطة  واحلركة 
باأنه  الوالية  هذه  املخرج يف 
يجل�ش على ر�شيد �شخم من 
القدمي  ال�شينمائي  التاريخ 
اأما  و�شتظل  كانت  تب�شة  كون 

لل�شينما .

ناي الربغوثي.. ال�شوت الفل�شطيني العذب
واملغنية  الفلوت  عازفة  ن�رشت 
الربغوثي،  ناي  ال�شابة،  الفل�شطينية 
ال�شخ�شي  ح�شابها  على  فيديو  مقطع 
وا�شعا  تفاعال  القى  في�شبوك،  على 
التوا�شل  مواقع  ورواد  معجبيها  لدى 

اأ�شمته  الذي  الفيديو  ويف  االجتماعي 
الفنانة  ت�شدو  فرن�شا«،  »هواء  الفنانة 
بحرفية  ال�رشقية  التقا�شيم  ببع�ش 
ودر�شت  رفيع  مو�شيقي  و�شغف  واإتقان 
�شعيد  اإدوارد  معهد  يف  الربغوثي  ناي 

اآلة  واختارت  للمو�شيقى،  الوطني 
ما  وكثريا  الغناء،  جانب  اإىل  الفلوت، 
اأروقة  يف  فل�شطني  الربغوثي  مثلت 
هناك  غنت  حينما  املتحدة،  االأمم 
الفل�شطينية.  االأغنيات  من  عددا 

للدولة  فني«  �شفر  »جواز  تعترب  كما 
الفل�شطينية يف اخلارج، وهي �شخ�شية 
فاعلة على مواقع التوا�شل االجتماعي، 
مقاطعها  من  العديد  با�شتمرار  وتن�رش 

الغنائية على تلك املواقع.

ريت�شارد غري ي�شبح اأبا للمرة الثانية يف عامه الـ69!
ذكر موقع »ABC.es« اأن األك�شاندرا �شيلفا، زوجة املمثل ال�شهري، ريت�شارد 
غري، تنتظر مولودا جديدا واأ�شار املوقع اإىل اأن املمثل املعروف كان على 
عالقة مع �شيلفا لـ4 �شنوات، وتكللت تلك العالقة بالزواج يف اأبريل الفائت، 

واالآن �شي�شبح ريت�شارد اأبا يف عمر 69 عاما.
ولد ريت�شارد غري يف اأوت 1949، وبداأ م�شريته الفنية بالعزف على بع�ش 

 North Syracuse« االأدوات املو�شيقية، ليتخرج بعدها يف كلية
Central« يف 1967. وعام 1975، بداأ بتمثيل بع�ش االأدوار الثانوية يف 
االأفالم، لكن جنوميته بداأت ت�شطع بعد دور البطولة الذي اأداه يف فيلم 

»American Gigolo« عام 1980. ويعترب زواج الفنان من األك�شاندرا 
�شيلفا، الثالث له، فقد كان متزوجا �شابقا من الفنانة، �شيندي كروفورد، 

واملمثلة وعار�شة االأزياء، كاري لويل ولديه منها ابن عمره 18 عاما.

مايكل جاك�شون يعود يف األبوم لدرايك
بعد حواىل عقد على وفاته، يعود 
اإىل عامل  مايكل جاك�شون جمدداً 
االأخري  االألبوم  يف  املو�شيقى 
الذي  درايك  الكندي  للمغني 
ا�شم  حتت  اجلمعة  اأم�ش  �شدر 

»�شكوربني«.
ملك  �شوت  على  التعرف  وي�شهل 
ماتر  »دونت  اأغنية  يف  البوب 

خام�ش  يف  املندرجة  مي«  تو 
يُنتظر  كان  الذي  درايك  األبومات 
بحما�شة كبرية. ومل يك�شف درايك 
االأغنية،  اإعداد هذه  تفا�شيل  عن 
غري اأن مايكل جاك�شون ترك قبل 
غري  االأعمال  من  عددا  وفاته 

املكتملة.
�شجلها  مقطوعة  اإىل  فباال�شتناد 

اأ�شدر  البوب،  ملك  اال�شتوديو  يف 
 2014 �شنة  مترباليك  جا�شنت 
غود«  �شو  فلت  نيفر  »لوف  اأغنية 
ب�شوت  �شوته  فيها  ميتزج  التي 

ملك البوب.
وقد �شدر األبوم »�شكوربني« غداة 
مايكل  والد  جاك�شون،  جو  وفاة 
جاك�شون  »ذي  فرقة  اأ�ش�ش  الذي 

5« عندما كان اأوالده �شغاراً.
وكان درايك الذي باتت اأعماله من 
ال�شنوات االأخرية  االأكرث مبيعاً يف 
قد ك�شف يف مقابلة العام املا�شي 
له.  قدوة  �شكل  البوب  ملك  اأن 
ويحافظ درايك يف األبومه اجلديد 
هذا الذي يت�شمن 25 اأغنية، على 

اأ�شلوب الراب املطعم بالبوب.
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ال�سري اأثناء  ال�سيارات  الهتزاز  ال�سائعة  االأ�سباب  اإليك 

تتعر�ض  الوقت  مرور  مع 
الأعطال،  بع�ض  اإىل  ال�سيارات 
ال�سري  اأثناء  اهتزازها  منها  ي�سيع 
�سببها  ويرجع  الطرقات،  على 
اإىل  واأحياناً  ب�سيطة،  اأ�سباب  اإىل 
لكم  نقدم  واليوم  خطرية،  اأ�سباب 
لهتزاز  �سيوعاً  الأ�سباب  اأكرث 

ال�سيارات.

1- م�شاكل املحرك

ت�سيب  التي  امل�ساكل  تعترب 
الرئي�سية  الأ�سباب  من  املحرك 
لهتزاز ال�سيارة اأثناء ال�سري، ومنها 
ان�سداد فلرت الوقود اأو تلف م�سخة 

الوقود، لأنه يف هذه احلالة �ستقل 
الوقود،  من  املحرك  اإمدادات 
اختالل  اإىل  يوؤدي  �سوف  ما  وهو 
املحرك  داخل  الحرتاق  عملية 

ويوؤدي اإىل اهتزاز ال�سيارة.
كما اأن ات�ساخ فلرت الهواء اأو ان�سداد 
و�سول  منع  اإىل  يوؤدي  ال�سمامات 
الأوك�سجني  من  املنا�سبة  الكمية 
كذلك  الحرتاق،  لعملية  الالزم 
تلف البوجيهات والكويالت يوؤديان 

اإىل اهتزاز وارجتاج ال�سيارة.

2- املكابح

عند  الهتزاز  زيادة  حال  يف 

ما  فغالباً  املكابح،  على  ال�سغط 
قر�ض  اعوجاج  هو  ال�سبب  يكون 
ينتج  والذي  “الهوبات”  الفرامل 
املكابح،  ا�ستخدام  كرثة  ب�سبب 
الفرامل  قر�ض  يحتاج  ما  وغالباً 
تعدد  اأن  مالحظة  مع  للخرط، 
قر�ض  تتلف  اخلرط  عملية 

الفرامل.

3- م�شاكل يف الإطارات

تتعدد الأ�سباب امل�ساحبة مل�ساكل 
الإطارات التي توؤدي اإىل الهتزاز، 

ومنها ما يلي:
الرت�سي�ض  اإىل  الإطارات  حاجة 

)مرة اأو مرتني �سنوياً(
املكون  املطاط  يف  تاآكل  وجود 
يف  م�ساكل  وجود  لالإطارات 

مدا�ض الإطار
ظهور بي�سة الإطار

تهالك الإطار ب�سورة كبرية
4- م�ساكل خا�سة باملحور

الدوارة  بالأجزاء  ال�سيارة  تكتظ 
تاأتي مبقايي�ض حمددة حتى  التي 
توؤدي وظيفتها على الوجه الأمثل، 
تتعر�ض  قد  الوقت  مرور  مع  لكن 
حال  يف  اأو  للتلف  املحاور  هذه 
تعر�ض ال�سيارة للت�سادم مما يوؤدي 
بدوره  وهذا  املحور،  انحناء  اإىل 

يعر�ض ال�سيارة اإىل الهتزاز. 

 SRT دودج ت�سالنجر
هيلكات 2019 

تعديل دودج ت�سالنجر 
 Redeye 2019 ن�سخة

�سوراً  كراي�سلر  فيات  اأ�سدرت 
في�ض  لإطالق  متهيداً  ت�سويقية 
 SRT ت�سالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�سفت  قد  ال�رشكة 
�ستحظى  التي  التغيريات  اأهم 
املحدثة،  الع�سالت  �سيارة  بها 
بالت�سويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
املحرك م�ستوحاة من املوديالت 
ال�ستينات  يف  ت�سدر  كانت  التي 

وال�سبعينات.
بف�سل عنا�رش الت�سميم اجلديدة، 
هيلكات   SRT ت�سالنجر  دودج 
اأي�ساً  بل  �رشا”  “اأكرث  تبدو  ل 
للمحرك  تهوئة  “اأف�سل  توفر 

ح�سب  وذلك  ال�سوبرت�سارج”، 
ت�رشيحات فيات كراي�سلر.

املحرك  كان  ما  اإذا  نعلم  ل 
HEMI �سعة 6.2  ال�سوبرت�سارج 
هي  قوته  �ستكون  �سلندر   8 لرت 
ل،  اأم   2019 موديل  يف  نف�سها 
ح�سان   707 لّد  يو  كونه  ذلك،  مع 
و881 نيوتن.مرت من عزم الدوران، 
يجعله ل يفتقد فعليا لأي زيادة يف 

الطاقة.
اإذا  التيقن  ميكننا  ل  ذلك  خالف 
ما كانت �ستكون هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  ال�سيارة  يف 
عليه حاليا، لذا كل ما علينا فعله 
هو انتظار “هذا ال�سيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

�سهيب  زميلنا  وجرب  �سبق 
الأمريكي  ال�ساروخ  �سع�ساعة 
 – اي  ريد  ن�سخة  اجلديد 
الع�سالت  �سيارة  من   Redeye
 ،  2019 ت�سالنجر  دودج  املحدثة 
بالتحديد  �سنتحدث  اليوم  ولكننا 
عن حزمة جديدة من التعديالت 
 – هيني�سي  �رشكة  �ستوفرها 
Hennessey على هذه ال�سيارة 

.
التعديالت  حزمة  �ستحمل 
التي  هيني�سي�ض  من  اجلديدة 
دودج  �سيارة  على  �ستتوفر 
 Redeye ت�سالنجر 2019 ن�سخة 
ا�سم HPE1200 وفقاً للمعلومات 
جي  عرب  يف  لفريقنا  املتوفرة 
من  احلزمة  هذه  �سرتفع  تي 
�سيارة  حمرك  قوة  التعديالت 
تي  ار  ا�ض  ت�سالنجر  دودج 
 Dodge  – اي  ريد  هيلكات 
 Challenger SRT Hellcat
 1،200 اإىل  لت�سل   Redeye
 Carbuzz ح�سان . ولكن موقع
اإىل  و�سلت  التي  الأرقام  اأن  اأكد 
ت�سالنجر  دودج  �سيارة  عجالت 
املزودة   Redeye ن�سخة   2019

 HPE1200 تعديالت  حزمة  بـ 
على  اختبارها  عند  هيني�سي  من 
جهاز داينو – Dyno بلغ 1،013 
من  نيوتن.مرت   1،293 و  ح�سان 

عزم الدوران .
ويف املقابل �سبق ووفرت هيني�سي 
حزمة  ال�سيارة  هذه  نف�ض  على 
تعديالت HPE1000 التي جعلت 
 ، ح�سان  األف  حمركها  قوة  من 
وعند اختبار داينو و�سل من هذه 
القوة مقدار 880 ح�سان و 1،093 
اإىل  الدوران  عزم  من  نيوتن.مرت 

العجالت .
املتوفرة  للمعلومات  وفقاً 
وفرت  تي  جي  عرب  يف  لفريقنا 
هيني�سي  من   HPE1200 حزمة 
 2019 ت�سالنجر  دودج  �سيارة  لـ 
�سوبرت�سارجر   Redeye ن�سخة 
 2.7 من  بدلً  لرت   4.5 �سعة  بـ 
ال�سيارة  يف  قيا�سياً  املتوفر  لرت 
ت�سالنجر  وح�سلت   ، الريا�سية 
عادم  نظام  على  اأي�ساً   redeye
ال�ستانل�ض  من  م�سنوع  جديد 
عايل  وقود  حقن  ونظام   ، �ستيل 
حت�سينات  من  وغريها   ، التدفق 

�ساهمت يف رفع قوة املحرك .

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2018 �سعرها اأغلى من مر�سيد�س مايباخ S560؟

ميكنها  ل  ال�سينية  ال�رشكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�ض ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رشكة  باأن  ال�سينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ض،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ض يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل الإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�ض  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

عقب 21 �سنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�سن�رشي  ت�سميم  باإعادة  اأخريا 
الرائدة للجيل الثالث، مع احلفاظ 
الهادئ  الأيقوين  ال�سكل  على 
اأ�سا�ساتها  وحتديث  لل�سيارة 
وقتنا  ينا�سب  ملا  ومن�ستها 

احلايل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوتا 
�سهر،  كل  الفاخرة  ال�سيدان  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  ال�سيارة  تفا�سيل  جميع 
من اخلارج والداخل اأثناء عر�سها 

يف اليابان.

يف  واأناقة  فخامة  ت�سع  ال�سيارة 
الكال�سيكي،  اخلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها الفريدة من نوعها، 
خ�سبية  زخرفات  ا�ستخدام  مع 
مثري  وت�سميم  الداخل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�ض الأبواب ونظام 
�سوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  اأوديو 
اخلارجي  ال�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن اجلال�سني يف املق�سورة 
و�ستائر اإلكرتونية لتوفري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�سو�سية.
�سن�رشي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ل 
اجلديدة يبداأ �سعرها من 180،000 

دولر )675،000 ريال �سعودي(، ما 
يجعلها اأغلى من مر�سيد�ض مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 

الطلبات  كل  اأن  ويُذكر  ريال(، 
العام  ال�سيارة حمجوزة حتى  على 

القادم.
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�آبل تعتذر عن خلل Face Time ر�سميًا 
وتوفد حتديثها مع �حلل خالل �أيام

اعتذرت �رشكة اآبل اليوم ببياِن ر�سمي عن اخللل 
 Face Time اأ�ساب تطبيقها  الربجمي الذي 
مليزة املكاملات اجلماعية والذي �سبب يف ثغرة 
واحلوار  امل�ستقبل  �سوت  �سماع  للمت�سل  تُتيح 
الدائر يف بيئته املحيطة يف فرتة و�سول اإ�سعار 

املكاملة دون قبول الأخري ورده عليها.
وقد اأكدت �سانعة الآيفون يف خطاب اعتذارها 
اأنها قامت باإ�سالح الثغرة اخلطرية خالل املدة 
اجلماعية  املكاملات  ميزة  فيها  عطلت  التي 
عرب Face Time باإجراء كان كخطوة مبدئية 
اأنها  نوهت  حيث  املو�سوع،  على  لل�سيطرة 
للتطبيق  اجلديد  الربجمي  حتديثها  �سرت�سل 

خالل الأ�سبوع القادمة �ساماًل احلل للثغرة.
اأعقاب  يف   Face Time ثغرة  وتاأتي 
للجنة  كوك  تيم  التنفيذي  اآبل  مدير  تو�سيات 
يف  حزما  اأكرث  تكون  كي  الفيدرالية  التجارة 
وخ�سو�سيات  بيانات  على  احلفاظ  مو�سوع 
اأدوات  لتوفري  قوانني  وت�رشع  امل�ستخدمني 
الرقمي،  العامل  يف  ببياناته  امل�ستخدم  لتحكم 
تطبيقه  يف  اجلماعي  الت�سال  ثغرة  لت�سهد 
عليه وتكن حجة على �سعار ال�رشكة الدائم “اأن 
على  كدليل  فيه”  يبقى  الآيفون  يف  يح�سل  ما 
بها  يحظى  التي  واخل�سو�سية  احلماية  مدى 

م�ستخدمو منتجاتها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

كيفية تفعيل و�سع �لتاأمني يف 
نظام �لت�سغيل �أندرويد باي

نظام  من  التا�سع  الإ�سدار  يحمل 
 Android باي  اأندرويد  الت�سغيل 
امليزات  من  رائعة  جمموعة   Pie  9.0
اجلديدة لهواتف اأندرويد، بالإ�سافة اإىل 
الت�سميم،  بع�ض التحديثات املميزة يف 
ومع ذلك فاإن اإحدى اأهم ميزات التاأمني 
اجلديدة يف نظام الت�سغيل اأندرويد باي 
يحمل  جديد  تاأمني  لو�سع  دعمه  هي 

.Lockdown Mode ا�سم
 Lockdown التاأمني  و�سع  يتيح 
اخلا�سة  بياناتهم  حماية  للم�ستخدمني 
لهم  امل�رشح  الغري  الأ�سخا�ض  من 
بالو�سول اأو الل�سو�ض اأو حتى امل�سوؤولني 
عن تنفيذ القانون، حيث اأنه يعمل على 
�سا�سة  على  الإ�سعارات  ظهور  اإيقاف 
الهاتف واإيقاف ت�سغيل اأدوات ا�ست�سعار 
على  التعرف  وميزة  الأ�سابع،  ب�سمات 
ال�سوت  على  التعرف  وميزات  الوجوه، 
عند ت�سغيله ليجعل من امل�ستحيل اإلغاء 
حماية  م�ستوى  لزيادة  الهاتف،  قفل 

بياناتك.
التاأمني  و�سع  اأن  من  الرغم  على 
م�ستخدماً  يكون  ل  قد   Lockdown
جداً  املهم  من  ولكن  يومي،  ب�سكل 
حلدوث  حت�سباً  تفعيله  كيفية  معرفة 
خ�سو�سيتك  يهدد  طاريء  �سيء  اأي 

وبياناتك الهامة على الهاتف.
 Lockdown كيفية تفعيل و�سع التاأمني

Mode على هواتف اأندرويد:
يعمل  هاتفك  اأن  من  تتاأكد  اأن  يجب 
الت�سغيل  نظام  من  اإ�سدار  باأحدث 
الذي  التا�سع  الإ�سدار  وهو  اأندرويد 
 Android باي  اأندرويد  ا�سم  يحمل 
الو�سع-  هذا  من  لال�ستفادة   9.0  Pie

الت�سغيل  لذلك حتقق من حتديث نظام 
اخلطوات  اتبع  ثم  جهازك،  على  اأوًل 

التالية:
Settings انتقل اإىل الإعدادات•

واملوقع  الأمان  تبويب  على  •ا�سغط 
Security & Location

خيار  اإىل  ت�سل  حتى  لالأ�سفل  •مرر 
 Lock التاأمني  �سا�سة  تف�سيالت 

screen preferences
املوجود  التبديل  زر  على  ا�سغط  •ثم 
 Show التاأمني  خيار  عر�ض  بجوار 

lockdown option
التاأمني  و�سع  ا�ستخدام  كيفية 
الت�سغيل  نظام  يف   Lockdown

اأندرويد باي:
مبجرد تفعيل هذا الو�سع، �سيتم اإ�سافة 
اإيقاف  خيارات  اإىل   Lockdown زر 
الت�سغيل Power Off و اإعادة الت�سغيل 
 Screenshot و لقطة �سا�سة Restart
عند  تظهر  التي  القائمة  يف  املوجودة 
ال�سغط على زر الت�سغيل كما هو وا�سح 

يف ال�سورة التالية:

ما   Lockdown و�سع  تن�سيط  عند 
عليك �سوى التايل:

•ال�سغط مع ال�ستمرار على زر ت�سغيل 
هاتف اأندرويد

•ا�سغط على اأيقونة Lockdown من 
�سيذهب  وبعدها  �ستظهر  التي  القائمة 
القفل  �سا�سة  اإىل  الفور  على  هاتفك 
حتى  الإ�سعارات  جميع  اإخفاء  و�سيتم 
رمز  با�ستخدام  الهاتف  قفل  اإلغاء  يتم 

املرور

ت�سريبات جديدة عن �أحدث 
هو�تف �إل جي

ب�سوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ض  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�سفات  �سياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�سل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  الأ�سواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�سوائي  و�سول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ض  من  كما 
بدقة  العد�سة  ثنائية  اأ�سا�سية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�سا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�سحن ال�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

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

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�سخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�س�ض للحوا�سب 
امل�ستخدمني  جلميع  متاحة  اأ�سبحت 
م�ستخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�سحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�سبح   »Mac« حوا�سب 
نظام الت�سغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�سم »macOS 10.14« مقابل 99 دولرا.

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

ت�سجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على  الر�سمي 
دخوله عرب ح�ساب »Apple ID«، واتباع 
الإر�سادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�سبه ال�سخ�سي.
الن�سخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�سري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�سغيل ال�سابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�ستخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح الرئي�ض اجلديد �سنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

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

وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

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

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�سرقة �أمو�ل 
�أ�سحاب هو�تف �أندرويد!
اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 

موقعها الإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال الأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�شا حتت ا�شم 
»Sonvpay«، يت�شلل عرب اإ�شعارات 

�شامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�شل 
تنبيها للم�شتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�شعر م�شتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم الهاكرز 

تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�شائل 

.»SMS«
وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 

ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�شه، لن يجد امل�شتخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�شائل املر�شلة.



�سارعت  باحلادث  �إبالغها  وفور   
�ملكان  لعني  �ملدنية  م�سالح �حلماية 
ونقلهما  �ل�سحيتني  باإجالء  وقامت 
بامل�ست�سفى  �جلثث  حفظ  مل�سلحة 
 ، بورقلة  بو�سياف  حممد  �ملركزي 
مل�سلحة  �مل�سابني  حتويل  مت  فيما 
�لإ�سعافات  لتلقي  �ل�ستعجالت 
مرحلة  جتاوز  ثم  ومن  �لالزمة 
ل�رس�يا  �ملجال  ف�سح  قبل   ، �خلطر 
فتحت  �لتي  للدرك  �لطرقات  �أمن 
لك�سف مالب�سات  �أمني معمق  حتقيق 
�حلادث �لتي تبقى جمهولة حلد كتابة 
دو�ئر  �أن  ومعلوم   . �لأ�سطر  هاته 
�لبالد  بجنوب  �ملعنية  �لخت�سا�ص 
�جلارية  �ل�سنة  خالل  �سجلت  �لكبري 

15 حادث مرور �أليم خلف م�رسع 12 
بجروح  �آخرين   25 �إ�سابة  و  �سخ�سا 
�حلمالت  رغم   ، �خلطورة  متفاوتة 
من  للوقاية  و�لتوعوية  �لتح�سي�سية 
�إرهاب  �أن  �إل  حو�دث �ملرور �ملميتة 

�لأرو�ح  يوميا  يح�سد  �لطرقات 
مقدمتها  تاأتي يف  �أ�سباب  لعدة  وذلك 
�خلطري  �لتجاوز  و  �ملفرطة  �ل�رسعة 
، ناهيك عن �لو�سعية �ملهرتئة ل�سبكة 

�لطرقات وفق ما �أوردته م�سادرنا . 

�أحمد باحلاج 

�إثر �نقالب حافلة مبنطقة بركاوي بورقلة  

م�صرع �صخ�صني و 11 جريحا يف حادث مرور �أليم
لقي �صباح �أم�س �صخ�صان م�صرعهما و �أ�صيبت 11 �آخرين بجروح متفاوتة �خلطورة وذلك �إثر �نقالب 

حافلة  مبنطقة بركاوي قادمة من ب�صار باجتاه حا�صي م�صعود 

�لنعامة 

تهيئة منطقة 
�لتو�صع �ل�صياحي 

ل�صيدي بوجمعة
مت �لإنتهاء من �إعد�د �لدر��سة �لتقنية لتهيئة 

منطقة �لتو�سع �ل�سياحي »�سيدي بوجمعة« بجنوب 

ولية �لنعامة، ح�سبما �أ�ستفيد لدى مديرية 

�ل�سياحة و �ل�سناعة �لتقليدية  وت�ستمل هذه 

�لدر��سة �لتي �أجنزت من طرف �لوكالة �لوطنية 

للتنمية �ل�سياحة على و�سع �ملخطط �لتوجيهي 

لإن�ساء قنو�ت �لربط مبختلف �ل�سبكات عرب 

هذه �ملنطقة �ل�سياحية �لتي توجد ببلدية عني 

�ل�سفر�ء ف�سال عن حتديد �لأوعية �لعقارية 

�ملوجهة لإحت�سان م�ساريع �سياحية من �ساأنها 

ترقية �لن�ساطات �لإ�ستجمامية و حفظ و تثمني 

�لرثو�ت �لطبيعية و �لأثرية بهذ� �ملوقع .

ياباين يبيع �ليور�نيوم 
عرب �لإنرتنت!

ذكرت قناة » NHK« �لتلفزيونية �ليابانية، �أن 

�رسطة مدينة طوكيو �كت�سفت �أن �أحد م�ستخدمي 

�لإنرتنت يحاول بيع �ليور�نيوم على موقع يف 

�ل�سبكة �لعنكبوتية، و�أ�سافت �لقناة �لتلفزيونية 

�ملحلية، �أن م�سوؤول حمليا، يعمل يف جمال 

�لطاقة �لذرية، �ساهد عر�سا م�سبوها لبيع مادة 

م�سعة يف مز�د على �لإنرتنت �لعام �ملا�سي، و�أبلغ 
�ل�رسطة باحلادث.

رّد� على ت�صعيد �لناتو

رو�صيا تن�صر فوجا �إ�صافيا من مقاتالتها على تخومه

ب�صار

�إجناز مركب �صياحي 

تيبازة

 تفكيك �صبكة جهوية خمت�صة يف 
�لتخزين و �ملتاجرة باملخدر�ت 

وحد�ت �لدرك �لوطني بتيارت 

معاجلة 34 ق�صية �صرقة
 و تزوير �أور�ق مركبات

كدفعة �أوىل بامل�صيلة 

و�صول 250 �ألف جرعة لقاح طاعون �ملجرت�ت �ل�صغرية

�ملنطقة �لرطبة »�صبخة �ملالح« باملنيعة 

�إح�صاء �أكرث من 8.130 
من �لطيور �ملهاجرة  

يف  �لع�سكرية  قو�تها  رو�سيا  عززت 
مقاطعة كالينينغر�د �ملتاخمة لأملانيا 
�ملقاتالت،  من  بفوج  �لبالد  غربي 
يف  ح�سوده  �لناتو  زيادة  على  رد� 
»�إنرتفاك�ص«  ونقلت  �لبلطيق  منطقة 
جمموعة  »�سمن  مطلع:  م�سدر  عن 

لأ�سطول  �لتابع  �لبحرية  طري�ن 
�لبلطيق �لرو�سي، مت ت�سكيل فوج كامل 
�أن  »�سو-27«و�أ�ساف  مقاتالت  من 
�إىل  �سين�سم  �جلديد،  �جلوي  �لت�سكيل 
فوج قاذفات كان قد مت ت�سكيله ون�رسه 
و�سبق  �سابق  وقت  يف  �لبالد  غربي 

لأ�سطول  �ل�سحفي  �ملكتب  �أفاد  �أن 
�ملقاتالت  فوج  طو�قم  باأن  �لبلطيق، 
على  تدريبات  �لأخرية  �لأيام  �أجرو� 
قيادة طائر�تهم وخا�سو� معارك جوية 
تخللها  »�سو-27«،  مبقاتالت  تدريبية 
ر�سد هدف معاد و�إجباره على �لهبوط 

يف �ملطار«.
ملجموعة  �لربي  �ملكون  �أن  يذكر 
ي�سم  و�لذي  كالينيغر�د،  يف  �لقو�ت 
و�لقو�ت  �ل�سو�حل  لقو�ت   11 �لفيلق 
مت  �لبلطيق،  لأ�سطول  �لتابعة  �لربية 

تعزيزه بفوج من �لدبابات.

�إطالق  �جلاري  فرب�ير  �سهر  خالل  �سيتم 
�سياحي  مركب  م�رسوع  جت�سيد  �أ�سغال 
�سخم ب�سمال ب�سار يف �إطار ��ستثمار خا�ص 
، و�لذي ر�سد له 800 مليون دج ، ح�سبما 
علم من �ساحب �مل�رسوع  و« �سيتم جت�سيد 

م�ساحة  على  يرتبع  �لذي  �مل�رسوع،  هذ� 
�لذي �سودق  و  قو�مها 24 هكتار  �إجمالية 
عليه من طرف �ل�سلطات �لولئية و�لهيئات 
�لإ�ستثمار�ت  تطوير  و  برتقية  �ملكلفة 
�لأوىل  �ستخ�س�ص  حيث  مرحلتني  ،على 

�ملنتظر  من  مائية  حديقة  لإجناز  منها 
��ستالمها �سهر يونيو �ملقبل« ، كما �أو�سح 
مر�د تو�تي و »متتد هذه �حلظرية �ملائية 
و  �لبالد  غرب  بجنوب  نوعها  من  �لأوىل 
�أجنبية،  ملوؤ�س�سة  �أ�سغالها  �أ�سندت  �لتي 

على م�ساحة �إجمالية تقارب 57.786 مرت 
و  مر�فقها  بجميع  �إجنازها  �سيتم  و  مربع 
ت�سفية  و  مبعاجلة  �ملتعلقة  جتهيز�تها 
مثلما   ،  « �ملحيط  حماية  بغر�ص  مياهها 

ذكر ذ�ت �ملتحدث.

للمجموعة  �لتابعة  �لأبحاث  ف�سيلة  متكنت 
�لإقليمية للدرك �لوطني لتيبازة من تفكيك �سبكة 
عني   و  تيبازة-�لبليدة  حمور  على  تن�سط  جهوية 
�لدفلى متورطة يف �ملتاجرة و تخزين �ملخدر�ت 
�سادر  بيان  �ل�سبت  �أم�ص  به  �أفاد  ما  ح�سب   ،
�لعملية  �إثر هذه  عن هذه �ملجموعة  و مت على 

توقيف خم�سة متورطني و حجز كمية معتربة من 
مادة �لكيف �ملعالج تقدر ب13 كلغ و 550 غر�ما 
�أفر�د  كان  فاخرة  منهم  و�حدة  �سيار�ت  ثالث  و 
جانب  �إىل  تنقالتهم  �أثناء  ي�ستعملونها  �لع�سابة 
هو�تف نقالة و مبلغ مايل يفوق �ل2 مليون دينار 

متثل عائد�ت �لتجارة يف تلك �ل�سموم .

 عاجلت وحد�ت �لدرك �لوطني بولية تيارت 
و  مركبات  تزوير  و  ب�رسقة  متعلقة  ق�سية   34
�أ�سل 88 ق�سية  وثائقها خالل �سنة 2018 من 
�أفادت  ح�سبما   ، �ملجالني  هذين  يف  م�سجلة 
به م�سالح �ملجموعة �لإقليمية للدرك �لوطني 
مت  �أنه  �مل�سدر  ذ�ت  �أو�سح  و  تيارت  بولية 
تزوير  و  ب�رسقة  متعلقة  ق�سية   34 معاجلة 
�ملركبات منها 29 متعلقة بتزوير �ملركبات و 

وثائقها مت من خاللها توقيف 63 متورطا و 5 
ق�سايا متعلقة ب�رسقة �ل�سيار�ت مت من خاللها 
و  �سيار�ت   6 �إ�سرتجاع  و  �أ�سخا�ص   6 توقيف 
�رسقة  جمال  يف  �مل�سجلة  �لق�سايا  عدد  بلغ 
�سنة  خالل  ق�سية   88 تزويرها  و  �ل�سيار�ت 
بتزوير مركبات  2018 منها 74 ق�سية متعلقة 
و 14 ق�سية �رسقة و هو نف�ص عدد �ل�سيار�ت 

�مل�رسوقة .

لولية  �لفالحية  �مل�سالح  مديرية  �أم�ص  �أعلنت 
�مل�ساد  �للقاح  من  �سحنة  �أول  و�سول  عن  �مل�سيلة، 
لطاعون �ملجرت�ت �ل�سغرية و�ملتكونة من 250 �ألف 
جرعة ح�سب ما �أكده مدير �لفالحة »معمر حريزي 
»ليتم توزيع �للقاحات عرب كامل تر�ب ولية �مل�سيلة 
�ملربني  كل  �مل�سوؤول  وطماأن  �ل�سبت  هذ�  من  بدء� 
�ملت�رسرين من وباء طاعون �ملجرت�ت �ل�سغرية باأنه 
�لثانية حملية  و  �إحد�هما ولئية  تن�سيب جلنتني  مت 
و  �لفالحية  �مل�سالح  �إطار�ت مبديرية  مكونتني من 

ممثلني عن �جلماعات �ملحلية و بياطرة �أوكلت لهما 
مهمة �ملتابعة �مليد�نية حلملة �لتلقيح �لتي �ستنطلق 
�لأغنام  ر�أ�ص من  �ألف  �أقرب وقت و�ستم�ص 250  يف 
�ملعهد  م�ستوى  على  خا�ص  جهاز  و�سع  مت  كما   ،
�للقاحات يف  توزيع  ل�سمان  �لبيطري  للطب  �لوطني 
�لولية  بلديات  جميع  م�ستوى  على  �لظروف  �أف�سل 
و  �ملادية  �لو�سائل  جميع  توفري  مت  قد  �نه  م�سيفا 

�لب�رسية لبدء عملية �لتلقيح .
عبد�لبا�صط بديار 

مت جرد نحو 8.139 من �لطيور �ملهاجرة من 
قبل خمت�سني يف علم �لطيور باملنطقة �لرطبة 
باملخرج  �لو�قعة  �ملالح«  »�سبخة  �مل�سنفة 
�ملنتدبة  �لولية  عا�سمة  ملقر  �جلنوبي 
�ملنيعة )270 كلم جنوب غرد�ية( ، ح�سبما علم 
من حمافظة �لغابات نوقد �أعد هذ� �لإح�ساء 
ت�ستغل  -�لتي  �ملهاجرة  �لطيور  لتلك  �ل�ستوي 
��سرت�حة  حمطة   « �لرطبة  �ملنطقة  تلك 
بني  �لهجرة  حمور  على  للتع�سي�ص«  وموقعا 

�لتقليدي  �جلرد  �إطار  يف  و�إفريقيا-  �أوروبا 
�لدويل �ل�سنوي للطيور �ملهاجرة �لذي يجرى 
بني 15 و31 يناير من كل �سنة من قبل �ل�سبكة 
�لوطنية ملالحظي �لطيور �جلز�ئريني ملنطقة 
لربوتوكول  طبقا  وذلك   ،  2 �ل�رسقي  �جلنوب 
�لطيور  جلرد  �مليد�ين  �لربوتوكول   ( ويتالند 
حماية  مكتب  رئي�ص  �أو�سح  مثلما   ، �ملائية( 
�لغابات  مبحافظة  و�حليو�نية  �لنباتية  �لرثوة 

عبد �لوهاب �سد�د .  
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جمل�س �لق�صاء  �لأعلى �لعر�قي

نفي �إقر�ر عقوبة 
متجيد �صد�م ح�صني

نفى جمل�ص �لق�ساء �لأعلى �لعر�قي �أم�ص �ل�سبت، 
�إ�سد�ر قر�ر يتعلق بتجرمي متجيد �سد�م ح�سني 
وحتديد عقوبة على ذلك وورد يف بيان للمجل�ص 

�أنه »ل �سحة لالأخبار �ملتد�ولة حول �إ�سد�ر 
قر�ر يتعلق بتجرمي متجيد �سد�م ح�سني وحتديد 
عقوبة لذلك«و�أ�ساف: »ت�رسيع �أي قانون يت�سمن 

جترمي فعل ما، ومن ثم عقوبة ذلك �لفعل من 
�خت�سا�ص جمل�ص �لنو�ب ح�رس�، باعتباره �جلهة 

�ملخت�سة بت�رسيع �لقو�نني د�ستوريا. ل يوجد 
قانون �إىل �لآن بالو�سف �لذي تتد�وله مو�قع 
�لتو��سل �لجتماعي«يذكر �أن مو�قع �لتو��سل 
�لجتماعي يف �لعر�ق وبع�ص و�سائل �لإعالم 
تناقلت معلومات تفيد ب�سدور »قر�ر يق�سي 

بال�سجن ملا بني 5 و15 عاما لكل من ميجد �سد�م 
ح�سني على �لفي�سبوك«.

�نقطاع �لكهرباء ملدة يومني متتاليني

�صونلغاز تثري غ�صب 
�صكان عني تاقور�يت
طالب �ملئات من مو�طني مدينة عني تقور�يت 
بتيبازة بتدخل �ل�سلطات �لو�سيىة لإرغام �رسكة 

�لكهرباء و �لغاز "�سونلغاز" بالتدخل �ل�رسيع 
لإعادة �لربط بالكهرباء بعد �نقطاع ��ستمر ملدة 
يومني متتاليني بدون �أن تكلف �ل�رسكة �ملعنية 

عناء �لتو��سل مع �ملو�طنني �ملعنيني و �إعالمهم 
م�سبقا بالإ�سكال يف حالة وجود �أعمال �سيانة،و 
يت�سائل �ملعنيون عن �رس تكر�ر �مل�سكل يف هذه 

�ملدينة بالذ�ت و عجز �مل�سالح �ملعنية عن �إيجاد 
حل نهائي للم�سكاللذي يتكرر يف كل �سنة �سيفا 

و �ستاء.
�س.ع

بعد مبار�ة �لذهاب
 لـ 1/4 �لنهائي لكاأ�س 

�لعرب لالأندية �لبطال

 Ooredoo
تو��صل ت�صجيعها 

ملولودية �جلز�ئر
تفتخرOoredoo بامل�سو�ر�مل�رسف لفريق 

مولودية �جلز�ئريف كاأ�ص �لعرب لالأندية �لأبطال، 
ل �سيما يف مقابلة �لذهاب لـ1/4 �لنهائي و �لتي 

جمعته، يوم �خلمي�ص 31 جانفي 2019،مع �ملريخ 
�ل�سود�ين مبلعب 05 جويلية �لوملبي،وتو��سل

Ooredoo ، �لر�عي �لر�سمي للعميد يف دعم 
وم�ساندة �لالعبني وكذ� �لطاقم �لفني و�لإد�ري 
للنادي و تتمنى لهم حظ �سعيد يف مبار�ة �لعودة 
لهذه �ملناف�سة �لعربية. ويف ر�سالته �لت�سجيعية 
للفريق �رسح �ل�سيد عبد �للطيف حمد دفع �هلل 

Ooredoo تفتخر »:Ooredooملدير �لعام ل�
بامل�سو�ر �مُل�رسف ملولودية �جلز�ئريف هذه 

�ملناف�سة،ل�سيما يف مبار�ته �أمام فريق �ملريخ 
�ل�سود�ين �لتي �سادت فيها �لروح �لريا�سية 

و�لأخوية وما هو �إل دليل عن عمق �لعالقة 
�لأخوية �لتي جتمع منذ زمان �ل�سعبني �ل�سقيقني 

Ooredoo جلز�ئري و�ل�سود�ين. تفتخر�
مب�ساندتها �لد�ئمة لالعبني و�لطاقم �لفني 

و�لإد�ري و�أن�سار �لعميد وتتمنى لهم �لتاألق �إن �ساء 
�للهفي بقية �ملناف�سة.« 
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