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املدير العام اجلديد للأمن الوطني 

 نــــــــولــــي اأهــــــــمــــــيــــــة
  قـــــ�ســـــوى  للــــ�ســراكة

�ض2 بني االأ�سالك االأمنـية  
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 وايل والية ورقلة 
عبد القادر جلوي:

4.9 ماليري دينار لتمويل 
436 عملية تنموية 

بالبلديات الكربى

عبدالرزاق مقري

 حذار من التزوير  يف 
ظل االحتقان ال�سعبي  

معززا بوقفة احتجاجية جهوية يف اليوم الثاين من االإ�شراب 

تكتل نقابات الرتبية ي�سل املدار�س 
يـــــومـــــي 26 و27 فــــــيـــــفري 
املدير العام ل�شندوق قرو�ض املوؤ�ش�شات ال�شغرية و املتو�شطة ل" للو�شط  "

حل اإ�سكالية احل�سول على القرو�س 
البـــنكية  لـــلموؤ�ســـ�سات النـــ�سوية 

حلد االآن مل يف�سل حزبها يف م�ساألة الرئا�سيات

 لـــويزة حــــنـــــون 
 تــفقد البو�ســـلة

 و تنتقد اجلي�س  



التطبيقية للدفاع امل�ساد للطائرات �سيطر فريق املدر�سة التطبيقية 
البطولة  جمريات  على  وا�سح  ب�سكل  للطائرات  امل�ساد   للدفاع 
اختتمت  التي  اآلية  الن�سف  بالبندقية   للرمي  الع�سكرية  الوطنية 
)تيبازة(  ال�سهيد جلول  عبيدات ب�رش�سال  للم�ساة  العليا  باملدر�سة 
فيما تاألق فريق املدر�سة العليا للبحرية هو الآخر يف  �سنف الإناث  

و جاءت نتائج البطولة التي انطلقت الثنني املا�سي مب�ساركة 20 
فريقا ميثلون خمتلف املدار�س الع�سكرية بر�سم املو�سم الريا�سي 
2018-2019 و بعد مناف�سة �سديدة بني نخبة رماة اجلي�س الوطني 
على  احلائزة  الفرق  مل�ستوى  بالنظر  منطقية  و  متوقعة  ال�سعبي 

املراتب الثالثة الأوىل يف ال�سنفني ذكور و اإناث.

امل�ؤمتر الطبي الدويل 
جلراحة الأذن بال�ادي 

 40 عملية جراحية مربجمة 
والق�قعة وقاعدة اجلمجمة

�سيتم اإجراء حوايل 40 عملية جراحية لأمرا�س م�ستع�سية 

يف اخت�سا�س جراحة الأنف و الأذن واحلنجرة وذلك �سمن 
املوؤمتر الطبي الدويل جلراحة الأذن والقوقعة وقاعدة 

اجلمجمة الذي اإنطلقت اأ�سغاله بالوادي.

و �ست�سمل تلك العمليات اجلراحية التي جترى لأول مرة 

باجلزائر بتقنيات حديثة جد متطورة, اأربعة )4( اأمرا�س 

ل تزال م�ستع�سية يف اخت�سا�س الأنف والأذن واحلنجرة 

, اأبرزها جراحة اأورام الع�سب ال�سمعي بقاعدة اجلمجمة 

بالإ�سافة اإىل ترقيع غ�ساء الطبلة وت�سلب عظيمات ال�سمع 

و جراحة التقيحات املزمنة لالأذن, كما اأو�سح امل�رشف 

العام للموؤمتر حممد العيد �سويد اأخ�سائي اأمرا�س وجراحة 

الأنف والأذن واحلنجرة. وي�رشف على اإجراء هذه التدخالت 

اجلراحية الدقيقة طاقم طبي و�سبه طبي موؤهل ميثلون 

كفاءات من دول اأجنبية )اأملانيا و بلغاريا و م�رش و فرن�سا 

و تون�س و تركيا( بالإ�سافة اإىل الطاقم الطبي وال�سبه طبي 
مل�سالح اأمرا�س وجراحة الأنف والأذن واحلنجرة على 

م�ستوى ع�رش )10( م�ست�سفيات جامعية بالوطن اإىل جانب 
الأ�ساتذة اجلامعيني و الأطباء املقيمني والأخ�سائيني 

بالقطاعني العام واخلا�س, وفق ذات امل�سدر.

زيري ومرباح �شمن الت�شكيلة املثالية

البط�لة ال�طنية الع�سكرية للرمي ما بني املدار�س

 �شيطرة فريق املدر�شة التطبيقية للدفاع امل�شاد  للطائرات

خبر في 
صورة

املدير العام اجلديد للأمن ال�طني 

نويل اأهمية ق�شوى لل�شراكة 
بني خمتلف الأ�شالك الأمنية   

اأمن وهران 

معاجلة 160 ق�شية خا�شة 
باجلرمية اللكرتونية

عاجلت م�سالح الأمن ال�لئي ل�هران 160 ق�سية 
خا�سة باجلرائم اللكرتونية خلل, 2018 ح�سبما 

اأبرزته الهيئة املذك�رة الي�م اخلمي�س خلل 
عر�سها حل�سيلة ن�ساطاتها لل�سنة املا�سية وقد 

متكنت امل�سالح املخت�سة لأمن ولية وهران من 
حل 98 ق�سية من بني جمم�ع الق�سايا املعاجلة 

معظمها يتعلق بالن�سب والحتيال عن طريق م�اقع 
الت�ا�سل على غرار امل�اقع التجارية التي ي�ستعمل 

فيها املحتال�ن طرق اإ�سهار كاذبة للن�سب على 
امل�اطنني كما ت�سمنت ذات الق�سايا القذف والتهديد 

والت�سهري وامل�سا�س باحلياة ال�سخ�سية وغريها.

�سبيبة القبائل

مالل يف دوامة
يت�اجد رئي�س 

فريق �سبيبة 
القبائل �سريف 
ملل يف دوامة 

بعد النتقادات 
التي طالته م�ؤخرا عقب تراجع �سل�سلة النتائج 

للت�سكيلة يف البط�لة ال�طنية والتي تهدده 
بفقدان ال��سافة, حيث يدفع الفريق �سيا�سة 

ملل يف التق�سف وعدم انتداب لعبني اأكفاء 
وباإمكانيات يف امل�ست�ى من اجل قيادة الفريق اإىل 

لعب الأدوار الأوىل بعد النطلقة الق�ية التي 
�سجلها »الكناري« بداية هذا امل��سم.

تواجد لعبا فريق �سبيبة ال�ساورة 
زيري حمار وم�سالة مرباح �سمن 
الت�سكيلة املثالية للجولة الرابعة 

من دور جمموعات رابطة ابطال 
اإفريقيا بعد الأداء املتميز الذي 
قدماه مع ال�سبيبة وقيادتها نحو 

الفوز اأمام فيتا كلوب الكونغويل, 
رفع  يف  �ساهم  الذي  الأمر 
حظوظ نادي اجلنوب اجلزائري 

للتاأهل اإىل الدور ربع النهائي من 
املناف�سة القارية.

لالأمن  العام اجلديد  املدير  �سدد  
بوهدبة  قارة  القادر  عبد  الوطني 
اأهمية  ,على  العا�سمة  باجلزائر   ,
الأ�سالك  خمتلف  بني  ال�رشاكة 
و  الأمن  حتقيق  اأجل  من  الأمنية 
البالد  ربوع  خمتلف  يف  ال�ستقرار 
مديرا  تن�سيبه  لدى  بوهدبة  وعرب 
للعقيد  خلفا  الوطني  للمن  عاما 

خل�رش 
ال�رشطة  بان  قناعته  عن  لهبريي 
فهي  عام  مرفق  هي  ما  »بقدر 
ميكنها  ول  بامتياز  اأمنية  موؤ�س�سة 
العمل بدون �رشاكة فعالة و�رشيحة 
ودائمة مع اجلي�س الوطني ال�سعبي 
ومع كل الأ�سالك الأمنية مبختلف 
�سالحياتها« , م�سريا اإىل اأن عودته 

بني اأفراد واإطارات ال�رشطة »فر�سة 
لتجديد العهد وامل�سي قدما بعزم 
الوطن  الأف�سل خلدمة  وثبات نحو 

واملواطنني«.
ال�سكر  بجزيل  تقدم  اأن  وبعد 
الثقة  على  اجلمهورية  رئي�س  اإىل 
ال�رشطة  لقيادة  اإياه  منحها  التي 
امل�سوؤول  ذات  دعا  اجلزائرية, 
التحلي  اىل  ال�رشطة  منت�سبي 
وال�رشامة  والنزاهة  بالن�سباط 
ما  كل  واأ�سا�س  »منطلق  تعد  التي 
نقوم ون�سبو اإليه«كما �سدد بوهدبة 
ال�رشطة  ان  على  الوقت  ذات  يف 
جمتمعاتية  طبيعة  ذو  عام  »مرفق 
من  املفهوم  هذا  يقت�سيه  مبا 
حت�سني  اإىل  ترمي  ومعايري  اأ�س�س 

ي�ستوجب  مما  با�ستمرار  اخلدمة 
والتطوير  الذات  مراجعة  دائما 

والع�رشنة«.
الوطني  لالأمن  العام  املدير  ودعا 
كل  غرار  على  الندماج  اإىل 
الداخلية  وزارة  وموؤ�س�سات  هيئات 
الع�رشنة  وبرامج  خمططات  يف 
اجلمهورية,  رئي�س  لربنامج  تنفيذا 
كل  »مع  �سيعمل  باأنه  موؤكدا 
القطاعات املعنية من اأجل حتقيق 
حماية  اأجل  من  و  والأمان  الأمن 
اأما  واملمتلكات«    الأ�سخا�س 
العقيد خل�رش لهبريي فقد عرب عن 
�سكره للرئي�س بوتفليقة الذي منحه 
اجلزائرية  ال�رشطة  قيادة  فر�سة 

التي تقوم مبهام »لي�ست بالهينة«

ا�ستلم حمطة ت�سفية املياه امل�ستعملة بزرالدة 

الق�شاء على تدفق املياه امللوثة نحو وادي مزفران 
ا�ستالم م�رشوع حمطة  �َسيُ�سهم 
ت�سفية املياه امل�ستعملة بزرالدة 
اأن  املرتقب  و  اجلزائر  بولية 
املقبل  جوان  �سهر  خالل  يتم 
املياه  تدفق  على  الق�ساء  يف   ,
 , مزفران  وادي  نحو  امللوثة 
املوارد  مدير  عن  علم  ح�سبما 

املائية للولية بوكر�سة كمال .
م�رشوع  ان  بوكر�سة  اأو�سح  و 
حمطة ت�سفية املياه امل�ستعملة 
و  زرالدة  بلدية  م�ستوى  على 
اجنازه  اأ�سغال  قاربت  الذي 
حيز  �سيدخل  و   , النتهاء  على 
 , املقبل  يونيو  �سهر  اخلدمة 

�َسيُ�سهم يف الق�ساء على التدفق 
امللوثة  للمياه  حاليا  احلا�سل 
ما  هو  و   , مزفران  وادي  نحو 
اجلهة  على  ايجابا  �سينعك�س 
,و  العا�سمي  لل�ساحل  الغربية 
لهذا  اليجابية  الآثار  �ستنعك�س 
�سمن  يندرج  الذي  امل�رشوع 

اجلهة  على  ولئي  برنامج 
على  العا�سمي  لل�ساحل  الغربية 
خالل  من  خلويف  �ساطئ  غرار 
امللوثة  املياه  ا�ستغالل  اإعادة 
باملنطقة و جتنب تدفقها نحو 
لحقا  وو�سولها  مزفران  وادي 

اىل م�سبات البحر.
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لويزة حنون  تهاجم التحالف الرئا�صي و ت�صرح 

اأحزاب املواالة  متعن يف ا�شتفزاز ال�شعب 
انتقدت االأمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون ب�صدة نائب وزير الدفاع الوطني القايد �صالح ، متهمة اإياه بعدم االلتزام باحلياد 

بخ�صو�س الرئا�صيات املقبلة ودخوله يف  حملة م�صبقة للرئي�س  عبد العزيز بوتفليقة، يف حني هاجمت اأحزاب التحالف الرئا�صي، وا�صفة 
اإياهم بالعاجزين على روؤية املخاطر املحيطة بالبالد ب�صبب طغيان م�صاحلهم ال�صخ�صية.

اإميان لوا�س 

الأم�س  حنون  لويزة  علقت 
املكتب  اجتماع  خالل 
الوطنية  الندوة  على  ال�سيا�سي 
العزيز  عبد  الرئي�س  دعا  التي 
بوتفليقة يف ر�سالته التي اأعلن 
من خاللها تر�سحه للرئا�سيات 
و�سفتها  والتي  املقبلة،  
 ،  « املقت�سبة  »و   « »باملبهمة 
الوطنية  الندوة  باأن   معتربة 
بوتفليقة  عليها  يعول  التي 
عنها  �سيرتتب  برناجمه  يف 
�سمت  حالة  يف  جديد  تقهقه 
تدعو  التي  الرتكيبة  نف�س 
�سي�سكل  ما  لال�ستمرارية 

خطرا اأكرب على البالد.
اأ�سافت  ال�سدد،   ذات  ويف 
املتحدثة »  الرئي�س من حقه 
حمورا  الندوة  هذه  ي�سع  اأن 
عن  لكن  تر�سحه،   يف  رئي�سيا 
يتحدث،  هو  اإ�سالحات  اأي 
�سذجا  اأو  مغفلني  ل�سنا  نحن 
الإ�سالحات  و  الدرجة  لهذه 
الندوة  هذه  يف  املدرجة 
املكا�سب  على  خطرا  ت�سكل 
القت�سادية«،  و  الجتماعية 
مت�سائلة » اإذا كانت اإ�سالحات 
الرئي�س جنحت بهذه الطريقة 
ملاذا  و  ندوة  هكذا  ملاذا 

م�سيفة   ،« جديدة  اإ�سالحات 
كان  »اإذا  ال�سدد   ذات  يف 
الأحزاب  بهيمنة  يتعلق   الأمر 
اجلمهورية  رئي�س  تدعم  التي 
للنظام  التابعة  والتنظيمات 
الإ�سالحات  نف�س  وت�سمل 
فاإنه  احلالية  ال�سيا�سية 
جديد  تقهقر  عنها  �سيرتتب 
واحلفاظ على ا�ستمرار النظام 
احلاكم الذي ي�سكل اكرب خطر 
على البالد«، مت�سائلة يف نف�س 
ال�سياق »هل ميكن اأن نت�سور اأن  
اأ�سل  يف  هم  الأ�سخا�س  نف�س 
احلل؟«  يجدون  قد  امل�سكل 
قائد  باأن  لويزة حنون  اعتربت 
اأركان اجلي�س القايد �سالح مل 
يلتزم بت�رصيحه بخ�سو�س عدم 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تدخل 
م�سرية  ال�سيا�سية،  احلياة  يف 
اإنتخابية  حملة  با�رص  قد  باأنه 
م�سبقة،  قائلة يف ذات ال�سدد 
احلملة  يف  دخل  الأخر  هو   «
للعهدة  امل�ساندة  النتخابية 
اأين   « مت�سائلة  اخلام�سة«، 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  حياد  هو 
م�سرية   الدولة؟«،  وموؤ�س�سات 
يف  احلكومة  وزراء  قيام  اإىل 

حملة م�سبقة لرئي�س 
خرجاتهم  يف  اجلمهورية 
عملهم  اإطار  يف  امليدانية 
فيها  يقومون  والذين  الوزاري، 

با�ستخدام  املتحدثة  ح�سب 
ما  العمومية،  الدولة  و�سائل 
اعتربته خرقا للقانون العلني.

وفتحت لويزة حنون النار على 
 ، الرئا�سي  التحالف  اأحزاب 
املوالة   اأحزاب   « باأن  مربزة 
ي�ستفزون املواطن  حيث انهم 
الكا�سحة  الآلة  كا  يت�رصفون 
باأن  للمواطن  يقولون  كاأنهم  و 
اإل بال�سندوق،  الأزمة لن حتل 
روؤية  على  عاجزين  اأنهم   كما 
بالبالد،   املحيطة  املخاطر 
ال�سخ�سية  م�ساحلهم  لأن 
الأحزاب  هوؤلء  عليهم،  طغت 
احلايل  النظام  من  ينتفعون 
م�ساحلهم  على  للمحافظة 

ال�سيا�سية و الإقت�سادية ».
تف�سل  مل  اأخرى،   جهة  من 
م�ساركة  م�ساألة  يف  املتحدثة 
املقبلة  الرئا�سيات  يف  حزبها 
من عدمه، مو�سحة » �سنف�سل 
عدم   اأو  م�ساركة  م�ساألة  يف 
الرئا�سيات  يف  العمال  حزب 
املقبلة بعد اأن ت�سلنا التقارير 
 ، الوليات  خمتلف  من 
مل  اأو  �ساركنا  �سواء   « م�سيفة 
مكثفة   بحملة  �سنقوم  ن�سارك 
فيها  ي�سع  املقبلة  للرئا�سيات 
املواطن  م�سلحة  احلزب 
منها  الهدف  �سيء،   كل  قبل 
الداخلية  للمخاطر  الت�سدي 

للمخاطر  املجال  تفتح  والتي 
 ، اأخر  �سياق  ». ويف  اخلارجية 
حلزب  العامة  الأمينة  نددت  
اإرغام  مبحاولت   العمال 
املواطنني والعمال على توقيع 
الرئي�س،  ل�سالح  ال�ستمارات 
النقابات  خل�سوع  متاأ�سفة 
احتاد  فيها  مبا  والحتاديات 
للعهدة  والفالحني  التجار 
هذه  اأن  موؤكدة  اخلام�سة 
الأخرية ت�سم مواطنني ول متثل 
وا�سفة  �سيا�سية،  اجتاهات 

النقابات  على  »بالت�سلط  ذلك 
الذي  والحتادات  واجلمعيات 
تكاملها،  على  خطر  ي�سكل 
لالحتكام  خرق  الأمر  لأن 
التزوير  مبثابة  وهذا  احلر، 
الفاح�س الذي يزيد يف التلوث 
ال�سيا�سي القاتل«  و اإ�ستغربت 
التوقيعات  جمع  عملية  من  
مت�سائلة  اجلمهورية،  لرئي�س 
ماليني   2 جمع  يعقل  »هل 
معتربة   ،« يوما   20 يف  توقيع 
اأن ذلك ميثل التف�سخ ال�سيا�سي 

من  الدميقراطية  يقتل  الذي 
التوقيعات،  البيع و�رصاء  خالل 
هياكل  على  الت�سلط  يتم  حيث 
والنقابات  الطالبية  النقابات 
القائمني  طرف  من  العمالية 
على النظام. وعربت املتحدثة 
تعاطي  كيفية  من  اأ�سفها  عن 
ملف  مع  الغربي  الإعالم 
الرئا�سيات اجلزائرية املقبلة، 
قائلة »العالمي الغربي ين�رص 
بخ�سو�س  قاتلة  مقالت 

الرئا�سات املقبلة ».  

حلد االآن مل يف�صل حزبها يف م�صاألة الرئا�صيات

لويزة حنون تفقد 
البو�شلة و تنتقد اجلي�ش

حلزب  العامة  الأمينة  اأجلت 
العمال، لويزة حنون، الإف�ساح 
يتعلق  فيما  موقفها  عن 
بالنتخابات الرئا�سية املقبلة 
 15 اجلمعة  اأم�س  واأكدت 
فيفري، يف الكلمة الفتتاحية 
ال�سيا�سي  املكتب  لجتماع 
للحزب الذي عقد يف احلرا�س 
قرار  اأن  العا�سمة،  باجلزائر 
يتطلب  عدمها  اأو  امل�ساركة 
موافقة حزبها، وقالت “�سيتم 
قبل  من  لحقا  القرار  اتخاذ 

اللجنة املركزية “.
التي  حنون  لويزة  اأن  ويبدو 
لطاملا كانت اإحدى الفاعالت 
املرحلة  يف  ال�سيا�سيني 
البو�سلة  فقدت  قد  ال�سابقة 
ر�سميا  املرة  هذه  ال�سيا�سية 
�سبب  هو  اأنه  املوؤكد  و   ،
ترددها يف اتخاذ اأي املواقف 
ال�سيا�سية ، ومما دعم تواجد 
جمال  خارج  حنون  لويزة 
ت�رصيحاتها  هو  التغطية 
الأخرية التي ك�سفت فيها عن 
تغيريات كبرية �سخمة ، ليظهر 

كل  بعيدة  اأ�سبحت  لويزة  اأن 
القرار  اأ�سحاب  عن  البعد 
اإ�سرتاتيجية  اأن  يبدو  كما   .
حزب العمال ، مازالت تتخبط 
يف نف�س املكان ، ل�سيما بعد 
غياب عوامل قوة هذا احلزب 
يتمتع  كان  الذي   ، ال�سابق  يف 
بح�سور �سيا�سي كبري ، قبل اأن 
يتال�سى من ال�ساحة ال�سيا�سية 
الأحزاب  بع�س  عك�س  على   ،
التي  ال�سخ�سيات  و  الأخرى 
تواجدها  على  حافظت 
لويزة  ال�سيا�سي   وح�سورها 
الأم�س  ندوة  تفوت  مل  حنون 
خطاب  على  تعلق  وراحت 
�سالح  قايد  اأحمد  الفريق 
رئي�س  و  الدفاع  وزير  نائب 
فيه  اأنه  اأ�سا�س  على  الأركان 
العزيز  عبد  للرئي�س  ميول 
بعدم  اإياه  مذكرة   ، بوتفليقة 
ال�سيا�سية  يف  اجلي�س  تدخل 
، وهي الت�رصيحات من لويزة 
و حزب العمال و التي تتنافى 

مع عقيدتها يف وقت �سابق .
ع�صام بوربيع

عبدالرزاق مقري

حذار من التزوير يف ظل االحتقان ال�شعبي 
مقري  الرئا�سيات  مر�سح  انتقد 
اإجنازات  لواء  حاملي  ب�سدة 
كالمهم  اأن  قائال  الرئي�س، 
اقتناعهم  عدم  ظل  يف  متلعثم 
يربهنوا  لأن  داعيا  بت�رصيحاتهم، 
الأرقام  عرب  املنجزات  على 
وحتديد  الن�سبوية  الإح�سائية 
باأرقام  ولي�س  وحت�سنها  ارتفاعها 
حمذرا  القطاعات،  عرب  م�ستتة 
التزوير  اإىل  اللجوء  من  ال�سلطة 
هذه املرة لأنه �سيكون �سدهم، يف 
العهدة  �سد  الحتقان  تنامي  ظل 
اخلم�سة، داعيا اإياهم بعدم تعقيد 
اإمكانات  با�ستعمال  اأكرث  الو�سع 

الدولة لفر�س الأمر الواقع.
 18 لرئا�سيات  املر�سح  هاجم 
اأفريل املقبلة عبد الرزاق مقري 
ال�سنوية  ال�سيا�سية  الندوة  خالل 
لواء  حاملي  اأم�س،  املنظمة، 
الـ20  خالل  الرئي�س  اإجنازات 
�سنة الفارطة، وا�سفا اإياها باأنهم 
الإجنازات  عن  يتحدثون  عندما 
البالد  اأن  لعلهم  نظرا  يتلعثمون 
بدل  الوقت  ت�سييع  �سحية  وقعت 
احلقيقية،  الجنازات  حتقيق 
املرحلة  اإح�ساءات  باأن  مذكرا 
ل تتم وفق ذكر عدد منجزات كل 

غريه  اأو  �سكن  كذا  بتوزيع  قطاع 
عرب اأرقام ع�سوائية بل املنجزات 
للقيا�س:  القابلة  بالأرقام  تقا�س 
الإجمايل  املحلي  املنتوج  عرب 
واملقارنة بتطوره، وكذا معدلت 
وحال  وعنا�رصها،  التنمية 
البالد،  مليزانية  العام  امليزان 
والرواتب  املعي�سية  الو�سعية 
القدرة  ومدى حت�سن  وم�ستواها، 
التعقد،  نحو  تتجه  اأو  املعي�سية 
اأم  مكتفية  البالد  هل  وبخا�سة 
تتجه نحو خطر الإفال�س والعودة 
لدائرة املديونية، واأحوال ال�سحة 
واجلامعات مع ترتيباتها العاملية 

واحرازها لرباءات الخرتاع.
على  تعليقه  يف  مقري  عد  و�سّ
بت�سبيهه  الآن،  ال�سائدة  الو�سعية 
اأموال  اأبوه  له  ترك  مبن  للو�سع 
طائلة وبدل ا�ستثماره بددها اإل اأنه 
مين على اإخوته مبا �رصفه عليهم 
�ساد  الذي  بالت�ساوؤل  مذكرا  منها، 
مليار،   1000 م�سري  حول  ال�ساحة 
بان�ساء  ا�ستثمارها  حمل  واأين 
حاجة  برقم  مذكرا  ال�رصكات، 
�رصكة  مليون   2 اإن�ساء  اإىل  ال�سوق 
واليد  الجمايل  الناجت  لت�سوية 
الكتفاء  اجتاه  يف  وال�سري  العاملة 

بدل ا�سترياد 60 باملائة و80 باملائة 
ت�سييع  ب�سدة  منتقدا  احلليب،  من 
اجلزائر  على  التغيري  فر�س  كل 
التي  للبرتول  التبعية  من  للخروج 
موؤكدا  باملائة،   98 بن�سبة  ت�ستمر 
اأكرب  من  والوقت  الأموال  هدر  اأن 
الأوطان،  حق  يف  احلكام  جرائم 
دون  �سنة  لـ20  كامل  جيل  ليعي�س 
هو  مقري  بح�سب  والأهم  اإقالع، 
 2021 حتديد  بعد  القادم  اخلطر 
لنتهاء احتياطي ال�رصف اأو نزوله 
الأحوال،  اأح�سن  يف  مليار  لـ30 
مليار،  لـ25  �سنوية  حاجة  و�سط 
خا�سة  املديونية  اأفق  من  حمذرا 

اأقل من رهن م�سري  اأنها لن تكون 
ال�سمال  دول  بقب�سة  اجلزائر 
من  ال�سيادة.  على  الت�سييق  و�سط 
�سمنيا  مقري  اعرتف  ثانية  جهة 
بف�سل مبادرة التوافق التي اأطلقها 
�سابقا، رادا ف�سلها اإىل من رف�س، 
قائال:  امل�سوؤولية،  النظام  حممال 
»يقولون ف�سلنا يف التوافق، الف�سل 
هو ف�سل من رف�س التوافق ولي�س 
بل  الإ�سالح  اأراد  من  على  العيب 
لي�س  الف�سل  الإ�سالح،  رف�س  ملن 
احتكار  اأراد  من  بل  حم�س  ف�سل 

ال�سلطة«.
�صارة بومعزة 
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عدم  �إىل  ت�صعيده  �لتكتل  و�أرجع 
خطوتهم  عقب  مطالبه  تلبية 
و�حد،  ليوم  بالإ�رض�ب  �ل�صابقة 
�جتماعهم  خالل  �أكدو�  حني  يف 
جتاوز  برف�ض  �لفارط  �خلمي�ض 
لعمل  �لوطنية  �لرتبية  وز�رة 
�للجنة �مل�صرتكة ملعاجلة �لقانون 
باإعد�دها مل�رضوع دون  �لأ�صا�صي 
على  موؤكدين  �لنقابات،  �إ�رض�ك 
للمر�صوم  �لفوري  �رضورة �لتطبيق 
266/14 وباأثر رجعي، مع �إن�صاف 
�إعادة  من  �ملت�رضرة  �لأ�صالك 
�مل�صالح  )موظفو  �لت�صنيف 
�لتوجيه  موظفو  �لقت�صادية، 
موظفو  و�ملهني،  �ملدر�صي 
وم�رضيف  م�صاعدي  �ملخابر، 
�لتغذية  م�صت�صاري  �لرتبية، 

�ملدر�صة(.
مبقرتح  مت�صكه  �لتكتل  و�أكد 
�لنقابات يف �للجنة �مل�صرتكة فيما 
�لتدري�ض  �أ�صالك  بت�صنيف  يتعلق 
�لرتقية  �لقاعدية ورتب  �لرتب  يف 
 ،1  ،13  ،12 لـ:�لبتد�ئي:  وفقا 

و�ملتو�صط: 13، 14، 16   ـ �لثانوي: 
�لنهائي  وكذ� �لإلغاء   .17  ،15  ،14
و��صتحد�ث  مكرر   87 للمادة 
منحة خا�صة بالأ�صالك �مل�صرتكة 
�لتم�صك  مع  �ملهنيني،  و�لعمال 
دون  و�لتقاعد  �لن�صبي   بالتقاعد 
باآليات  و�ملطالبة  �ل�صن،  �رضط 

تعيد �لتو�زن للقدرة �ل�رض�ئية.

لتحيني  فدعو  باملنح  تعلق  وفيما 
منحة �ملنطقة على �أ�صا�ض �لأجر 
�لرئي�صي �جلديد بدل �ملعتمد يف 
�لأ�صاتذة  و�إن�صاف   ،1989 �صنة 
 2012 جو�ن   03 بعد  �ملتكونني 
من  �ل�صتفادة  من  بتمكينهم 
مكون  �أ�صتاذ  رتبة  �إىل  �لرتقية 
وعدم  �ملهنية،  بتثمني خربتهم 

�لأ�صبوع،  نهاية  بعطلة  �مل�صا�ض 
وكذ� عدم �مل�صا�ض بحق �ملوظف 

و�لعامل يف �لعطلة �ملر�صية.
�لرتبوي  يف �جلانب  �أما 
فطالبو�  و�لبيد�غوجي 
�لرب�مج  يف  باإعادة �لنظر 
يتما�صى  مبا  �لدر��صية  و�ملناهج 
يف  �صيما  ل  �لتالميذ  وم�صتوى 
�لتعليم �لإبتد�ئي وحت�صني  مرحلة 
�لتكوين وظروف �لعمل و�لتمدر�ض 
�لنوعي،  �لتعليم  �صعار  لتحقيق 
جلميع  �ل�صاعي  �حلجم  وتخفي�ض 
�لعمل  حجم  مر�عاة  مع  �لأطو�ر 
و�ملهام، وعدم �مل�صا�ض بال�صلطة 

�لبيد�غوجية لالأ�صتاذ.
مبلف  �لنقابي  �لتكتل  ومت�صك 
دعا  حيث  �لنقابية،  �حلريات 
حرية  على  لرفع �لت�صييق 
حمليا  �لنقابي  �لعمل  ممار�صة 
�مل�صرتكة  )�ملحا�رض  ووطنيا 
�لتفرغ  حق  ـ  �ملقر�ت  توفري  ـ 
ممار�صة  �أثناء  للممثلني �لنقابيني 
�إىل  �لدخول  حق  ـ  ن�صاطهم 
رفع  ـ  �لرتبوية  �ملوؤ�ص�صات 
�لق�صائية  و�ملتابعات  �لعقوبات 

عن �لنقابيني(.

لوليات   �لتجارة  م�صالح  با�رضت 
مع  معمقة   حتقيقات  �لغرب  
�خلبازين  من  كبرية  جمموعة 
بال�رضق  مناطق  من  �لقادمني 
خمابز  �أقامو�  و�لذين  �جلز�ئري  
بوليات  تلم�صان ، وهر�ن ، بلعبا�ض 
�أنهم  تبني  بعدما  متو�صنت   وعني 
خطرية   كيميائية  مو�د  ي�صتعملون 

يتم  �لذي  �ملح�صن  �خلبز  �إنتاج  يف 
�جنازه .

من  مقرب  م�صدر  وح�صب  هذ� 
�لتحقيق فان نوعية �خلبز �ملمتازة 
هوؤلء  قبل  من  �جنازها  يتم  �لتي 
مادة  بو��صطة  تتم  �خلبازين  
قرحة  ت�صبب  خطرية  كيميائية 
�ملعدة و �رضطان �لأمعاء ، حيث �إن 

هذه �ملادة وبفعل ن�صبة �حلمو�صة 
�لكيمائية  و�ملو�د  بها  �لكبرية 
�خلطرية  متكن �خلبز من �لنتفاخ  
ب�صكل يعطيه  وجها جميال  وليونة 
يف  لكن  �لزبائن  تغري  كبرية 
�حلقيقة �نه ي�صبب �ل�رضطان وقرح 
�لعملية  جاءت  وقد  هذ�   ، �ملعدة 
خمت�صني  لأطباء   حتذير�ت  بعد 

�لتي تدخل �صمن  من هذه �ملو�د  
�لأن�صطة  يف  �ملمنوعة  �ملنتجات 
�لغذ�ئية  ملا لها من �ثاأر �صلبية على 
�صحة �مل�صتهلك ، هذ� ومت �إخ�صاع 
�لتحاليل  �إىل  �خلبز  هذ�  من  عينة 
حم�صية  مو�د  وجود  ك�صفت  �لتي 
حمو�صتها  ن�صبة  تزيد  خطرية 
يف  �مل�صتعمل  �لأ�صيد  حملول  عن 

بطاريات �ل�صيار�ت  وهو ما  يعطي 
ما  حالة  يف  للخبز  حام�صا  مذ�قا 
، هذ� ومن  �صاعة   24 �إذ� مر عليه 
�صاأن �لتحقيقات �أن توؤدي �إىل �إحالة 
مع  �لعد�لة  على  �ملخابز  �أ�صحاب 
غلقها  خا�صة و�أنها  منت بالوليات  
�لطفيليات  تنمو�  كما  �لغربية  
�لنوع  هذ�  على  �لطلب  كرثة  بفعل 

على  ق�صى  �لذي  �لأمر  �خلبز  من 
�لتقليدية  وهو ما �صيزيد  �ملخابز 
من �ملعاناة، هذ� وقد ربط �لعديد 
من �لأطباء �أن �رتفاع ن�صبة �رضطان 
مبو�د  مرتبط  و�لأمعاء  �ملعدة 
�خلبز  يتقدمها  م�رضطنة  غذ�ئية 

�لأبي�ض
 تلم�سان :حممد بن ترار

قرو�ض  ل�صندوق  �لعام  �ملدير  �أكد  
�ملتو�صطة  و  �ل�صغرية  �ملوؤ�ص�صات 
من  �لهدف  �أن  للو�صط   ت�رضيح  يف 
رئي�صات  جمعية  مع  �ملوقعة  �تفاقية 
�إ�صكالية  حل  بهدف  هو  �ملوؤ�ص�صات 
�لتي  �لبنكية   �لقرو�ض  على  �حل�صول 
�لبنوك  �أن  �أو�صح  و  �ل�صتثمار  تعطل 
�صاحبة  عل  عينية  �صمانات  تفر�ض 
من  ��صتفادتها  مقابل  �مل�رضوع 
متلك  ل  �مل�صتثمرة  �أن  فيما  �لعر�ض 
دور  هنا  و  للبنك  تقدمها  �صمانات 
�رضوطه  و  �مل�رضوع  يدر�ض  �ل�صندوق 
م�صافة  قيمة  خلق  يف  تتمثل  �لتي 
ظرف  ويف  �صغل  منا�صب  خلق  ،و 
،و  تقدير  كاأق�صى  �أيام  قيا�صي خم�صة 
لها  تقدم  �ل�رضوط  ��صتيفاء  حالة  يف 
ك�صمان  للبنك  ت�صلما  �صمان  �صهادة 
و بف�صل   ، �لدولة �جلز�ئرية  مايل من 
�حل�صول  من  متكنها  �ل�صمان  هذ� 

�لعام  �ملدير  دعى  و   �لقر�ض  على 
للح�صول  لل�صندوق  �لتوجه  �إىل  �لن�صاء 
�أن  �أكد  �لت�صهيالت و  على �ملر�فقة و 
مل�صاعدة  �لآلية  هذه  و�صعت  �لدولة 
�ملتو�صطة  و  �ل�صغرية  �ملوؤ�ص�صات 
خلق  يف  �لعاملية  �مل�صتويات  ملو�كبة 
�ملوؤ�ص�صات . من جهتها �أكدت رئي�صة 
وناين  نعناعة  ل«لو�صط«   �جلمعية 
و�صل  �ملوؤ�ص�صات  رئي�صات  عدد  �أن 
�لعديد  هنالك  �أن  �أ�صافت  و   180 �إىل 
يعرفن  ول  �حلرف  ميتكن  �لن�صاء  من 
��صتثمارها يف موؤ�ص�صات و نحن نقوم 
وتطوير  لفتح  �إر�صادهن  و  بتكوينهن 
�ملجالت  من  �لعديد  يف  موؤ�ص�صاتهن 
ت�صيري  و  �لآيل  �لإعالم  و  كاملحا�صبة 
و  �لقرو�ض  و  �لزبائن  من  �ملوؤ�ص�صات 

غريها من �لإجر�ء�ت �ملوؤ�ص�صاتية
و كان وزير �ل�صناعة  يو�صف يو�صفي ، 
موؤمتر  �أ�صغال  �فتتاح  ��رضف على  قد 

يف  �ملوؤ�ص�صات  رئي�صات  �لن�صاء  حول 
“تطور  �صعار،  حتت  �فريقيا  �صمال 
�لن�صاء رئي�صات �ملوؤ�ص�صات يف منطقة 

�صمال �إفريقيا و�ل�رضق �لأو�صط”.
�لتفاقية بني �صندوق �صمان �لقرو�ض 
و�ملتو�صطة،  �ل�صغرية  للموؤ�ص�صات 
رئي�صات  �جلز�ئريات  �لن�صاء  وجمعية 
�ملوؤ�ص�صات �أم�ض وقعها كل من �ملدير 
�لروؤوف  عبد   ”FGAR”ل �لعام 
 ”SEVE“ �جلمعية  رئي�صة  و  خالف 
�أن  �ل�صناعة  وزير  ،�أكد  وناين  نعناعة 
�إجر�ء�ت ملنح  �تخذت عدة  �حلكومة 
متكينهن  و  �ملقاولت  للن�صاء  فر�ض 
من مو�جهة �ل�صعوبات �لتي تعرت�صهن 
يو�صفي  �أ�صاف  و  ن�صاطاتهن  يف 
للن�صاء  �لفر�صة  منح  ق�صد   « قائال 
�ل�صعوبات  مو�جهة  يف  �ملقاولت 
�حلكومة  �لتزمت  تعرت�صهن،  �لتي 
بدعم �لن�صاء مثلما هو �ل�صاأن بالن�صبة 

لروؤ�صاء �ملوؤ�ص�صات �لرجال و هذ� يف 
بهدف  �ملقاولتية  م�صاعيهن  �إطار 
يف  �مل�صاهمة  بالتايل  و  عددهن  رفع 
�لنمو �لقت�صادي و ��صتحد�ث منا�صب 
حمركا  �ملر�أة  �عتبار  خا�صة  و  عمل 
و  �ل�صناعي«  ن�صيجنا  لتجديد  حا�صما 
�إ�صرت�تيجية  �أن  �ل�صناعة  وزير  �أو�صح 
�لتنمية �لتابعة لد�ئرته �لوز�رية مكيفة 
يف  �مل�صتد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  مع 
ل�صيما  �ملتحدة  لالأمم   2030 �آفاق 
للتنمية  �ل5  �لهدف  تنفيذ  خالل  من 
�إىل  �لتو�صل  و �ملتمثل يف  �مل�صتد�مة 
�مل�صاو�ة بني �جلن�صني و متكني �لن�صاء 
و �لفتيات و ق�صد حتقيق هذ� �لهدف، 
فعال  ب�صكل  �لوز�رة  م�صاهمة  موؤكد� 
�إىل  �لد�عية  �ملر�فعات  ت�صجيع  يف 
متكني �لن�صاء لتطوير و ترقية �ل�رض�كة 

�لن�صائية يف قطاع �ل�صناعة
ف.ن�سرين

معزز بوقفة احتجاجية جهوية يف اليوم الثاين من الإ�سراب 

م�سالح التجارة حتقق يف الأمر 

عبد الروؤوف خالف املدير العام ل�سندوق قرو�ض املوؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة ل للو�سط  

.       ت�سهيالت خللق موؤ�س�سات يف خم�سة اأيام

�سارة بومعزة 

تكتل نقابات الرتبية ي�شل املدار�س 
يومي 26 و27 فيفري

خمابز ت�شتعمل مواد م�شرطنة وحماليل كميائية خطرية  

حل اإ�شكالية احل�شول على القرو�س البنكية  للموؤ�ش�شات الن�شوية

اأعلن  عنها وزير التجارة, �سعيد جالب

اآليات لرتقية ال�شادرات اجلزائرية 
نحو الواليات املتحدة 

�أكد وزير �لتجارة، �صعيد جالب 
، باجلز�ئر �لعا�صمة، �أنه وحتى 
�صهر جو�ن �لقادم �صيتم و�صع 
من  �ل�رضورية  �لآليات  كل 
�أجل ت�صهيل ت�صدير منتوجات 
نحو  �جلز�ئريني  �ملتعاملني 

�لوليات �لأمريكية. 
تن�صيب  �لآليات  ومن بني هذه 
�ملنتجات �جلز�ئرية  »معر�ض 
ح�صبما  �ملتحدة«،  بالوليات 
هام�ض  على  جالب  �أكده 
�لأمريكي  �جلز�ئري  �للقاء 
وفد  زيارة  �إثر  على  �ملنعقد 
من رجال �لأعمال �لأمريكيني 
يدوم  و�لذي  �جلز�ئر  �إىل 
فاإن  �لوزير،  وح�صب  �أيام   4
�ملعر�ض  لهذ�  �لأوىل  �لطبعة 
�صت�صمح  �ملتحدة  بالوليات 
باإجر�ء  للمتعاملني �ملحرتفني 
�ل�صنة،  مد�ر  على  له  زيار�ت 

و�صيتم تن�صيبه مبدينة 
�ل�رضقي(  )�ل�صمال  بالتيمور 
ميناء  �أكرب  على  حتوز  �لتي 
�نتظار  يف  �ملنطقة،  هذه  يف 
يف  �مل�رضوع  هذ�  تعميم 
�مل�صتقبل لي�صمل كل �لوليات 
يعترب  كما  �لأخرى  �لأمريكية 
من  �فرت��صية  �أر�صية  �ن�صاء 
بني �لإجر�ء�ت �لتي من �صاأنها 
�ملتعاملني  على  ت�صهل  �ن 
�جلز�ئريني ت�صدير منتوجاتهم 
�ملتحدة  �لوليات  نحو 
�لأر�صية  وهي  �لأمريكية، 
للم�صنعني  �صت�صمح  �لتي 
بالتعريف  �جلز�ئريني 
ويتعلق  وت�صويقها  مبنتوجاتهم 
�ملوؤ�ص�صة  مع  ب�رض�كة  �لأمر 
�صلو�صنز«  ميديا  »نيو 
للمعار�ض  �جلز�ئرية  و�ل�رضكة 
و�لتي  )�صافك�ض(،  و�لت�صدير 
د�ئم  ف�صاء  بتخ�صي�ض  ت�صمح 
عرب �لنرتنت ل�رضكة �صافك�ض 
�إىل  �صيلجون  �لذي  وزبائنها 

�رض  كلمة  خالل  من  �ملوقع 
ح�صابتهم  باإن�صاء  لهم  ت�صمح 
ن�رض  �إىل  ��صافة  وحتيينها 
�ملتنوعة  منتوجاتهم  جملة 
من  �لأر�صية  �أدمن  ،و�صيتمكن 
و�ملوزعني  �مل�صرتين  جذب 
�جلز�ئري  �جلناح  نحو 

�لفرت��صي. 
�لأر�صية  هذه  تقرتح  كما 
جودة  ذ�ت  �أخرى  خدمات 
يف  �لزبائن  مر�فقة  �صيما 
عملية �لعتماد على �مل�صتوى 
�ملطابقة  ومدى  �لدويل 
�لغذ�ء  �إد�رة  متطلبات  مع 
 Food and Drug( و�لدو�ء
وهي   ،)Administration
ل�صوق �ملنتجات  هيئة منظمة 
بالوليات  و�لأدوية  �لغذ�ئية 

�ملتحدة �لأمريكية. 
وي�صاف �إىل ذلك �إن�صاء مطاعم 
�لر�صوم  من  معفية  �صغرية 
م�صتوى  على  وهذ�  �جلمركية 
مارت«  »وول  �لكربى  �لأ�صو�ق 
�ملنتوجات  �بر�ز  بهدف 
�لغذ�ئية �جلز�ئرية يف �لوليات 
�ملتحدة و�أفاد ع�صو من �لوفد 
�ملطاعم  هذه  �أن  �لأمريكي 
باأمركيا  �ملتو�جدة  �جلز�ئرية 
»�أجلي  ��صم  عليها  �صيطلق 

 .)AlgeVega( »فيقا
�لأمريكي  �لوفد  زيارة  جاءت 
�نعقاد  عقب  �جلز�ئر  �إىل 
�لأ�صبوع  من  �لأوىل  �لطبعة 
للجز�ئر  و�لثقايف  �لقت�صادي 
بو��صنطن �ملنعقد من 10 �إىل 
13 �صبتمرب 2018 وهو معر�ض 
خمتلفة  حماور  ثالث  ت�صمن 
�ل�صناعة  ملنتوجات  خ�ص�صت 
و�ل�صناعة �لتقليدية و�ل�صياحية 
و�لتي دعت �إىل ترقية �ملنتوج 
�ملحلي يف �ل�صعب �للكرتونية 
و�ل�صناعة  و�للكرتومنزلية 
�لغذ�ئية و�ملنتجات �حلرفية. 

قرر تكتل نقابات الرتبية الدخول يف اإ�سراب وطني �سامل يومي 26 و27 فيفري مرفوقا بوقفات احتجاجية جهوية بالتزامن 
واليوم الثاين من الإ�سراب اأمام مديريات الرتبية: غليزان, البليدة, باتنة والأغواط , داعيا كل موظفي القطاع اإىل التجند 

لإجناح الإ�سراب والوقفات الحتجاجية وال�ستعداد ملوا�سلة الن�سال اإىل غاية حتقيق كل املطالب امل�سروعة.
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فالحو �سهول  مغنية يهددون 
مبقاطعة زراعتها  

�رتفاع �أ�سعار بدور  
�لبطاطا  �مل�ستوردة 

�إىل 16�ألف دج 
طالب فالحو مدينة مغنية احلدودية وزارة 
الفالحة التدخل العاجل من اجل  حمايتهم 

من امل�ساربة يف اأ�سعار بدور البطاطا  
امل�ستوردة من اأوروبا  التي  ارتفعت اأ�سعارها 

ب�سكل جنوين  حيث تراوحت ما بني 16الف 
دج و18الف دج  مبكان ا�ستريادها  مب�ستغامن   

وهو ما �سيحرم �سكان �سهل مغنية من 
اقتنائها ، خ�سو�سا يف ظل غياب �سيا�سة 

الدولة يف حماية الفالح .
هذا واأكد  الفالحون يف ر�سالتهم اإىل وزير 

الفالحة اأنهم يف الوقت الذي كانوا ينتظرون 
دعم الدولة وت�سجيعهم على الإنتاج خا�سة 

يف ظل اأطالق م�رشوع  ال�سهل امل�سقي 
الدي ي�سري بخطى عرجاء  ، خا�سة بعدما 
مت تعطيل زيارة وزير املوارد املائية اإليه 
وهم الذين انتظروه حتت املطر بغية نقل 

ان�سغالتهم وانطباعهم حول العملية ، جاءت 
م�ساعفة اأ�سعار البذور امل�ستوردة  والتي 

اأ�سبح الفالح ل ي�ستطيع �رشائها لزرعها  يف 
الأر�ض خا�سة يف ظل غياب دعم الدولة 

يف حالة الإنتاج الوفري ، حيث يبقى الفالح 
الوحيد الذي يكابد اخل�سائر خا�سة وان 
ال�سنة املا�سية تعفن املنتج يف  احلقول 
نتيجة غياب غرف التربيد التي ي�سيطر 

عليها البارونات بغية احل�سول على الدعم 
ول مكان للفالح  فيها ، كما اأ�سعار املنتج 
و�سلت اىل  حدود 15 دج  مع الك�ساد ، ما 
كلف الفالح خ�سائر كبرية مل تكلف الدولة 

نف�سها لتخلي�سه منها ، �سف اإىل ذلك معاناة 
الفالحني مع  الأ�سمدة التي مينع نقلها  
واأ�سعارها ترتاوح  ما بني 08 و10 اآلف 

دج للقنطار  وتفر�ض العديد من العراقيل 
يف احل�سول عليها ،ما جعل الفالحني يف 
معاناة حقيقية ، �سف اإىل ذلك م�ساريف 

الأدوية والكهرباء التي تزيد عن ال10 ماليني 
�سنتيم يف كل ثالثي ، واأكرث من هذا  مر�ض 
امليليديو الذي �سار يهدد املنتج الفالحي 

خا�سة يف ظل ح�رش الدولة لبع�ض املبيدات 
الفعالة على غرار  املوكاب املعروف 

بالق�ساء على خمتلف اأنواع الديدان يف 
الأر�ض والتي اأ�سارت الدرا�سات انه يحوي 
مواد م�رشطنة  حيث نا�سد الفالحون وزير 
الفالحة بتوفري عالج لهذا  املر�ض وتوفري 

الأدوية الفعالة ولي�ست  الأتربة كما و�سفوها 
، من جهة اأخرى اأ�سار الفالح واىل م�ساكل 

عوي�سة يعانيها الفالح باحلدود الغربية 
نتيجة غياب اليد العاملة ، والتي تقل�ست 

ارتفعت تكاليفها بعد هجرة الأفارقة املاليني 
الذين كان  اكرب �رشيحة للعمل يف الأر�ض 

باملنطقة وجتاوز الأجر اليومي للعامل 
ال1500دج. هذا واأ�سار ممثل احتاد الفالحني 

الأحرار مبغنية انه يف حالة ا�ستمرار 
الو�سع على ما هو عليه  فان  فالحو مغنية 
�سيقاطعون  زراعة البطاطا ال�سيفية  نظرا 

لتكاليفها الكبرية  وتخلي الدولة عن منتجيها 
الذين �سبق لهم اأن  حطموا الرقم القيا�سي 

يف الإنتاج واحتلوا املرتبة الأوىل وطنيا 
�سنة 1996 واليوم يعتربون من ممويل اجلهة 
الغربية بالبطاطا التي تعترب عرو�ض موائد  

اجلزائريني  والتي ارتفعت اأ�سعارها  يف 
ال�سوق موؤخرا اإىل 80دج للكيلوغرام الواحد .

تلم�سان حممد بن ترار

بولية  الأول  الرجل  ك�سف 
جالوي  القادر  عبد  ورقلة 
على  الأول  امل�سوؤول  ب�سفته 
يف  اأنه   ، التنفيذية  الهيئة 
اإطار متابعة الربامج التنموية 
ال�رشاف  مت  فقد   ، بالولية 
بعد  الثانية  العملية  على 
تقرت  الإدارية  املقاطعة 
مقررات  توزيع  مت  حيث   ،
العتمادات  من  ال�ستفادة 
املالية �سمن خمتلف م�سادر 
ميزانية  غرار  على  التمويل 
الولية ، ميزانية حا�سي م�سعود 
 ، للتنمية  البلدي  املخطط   ،
والت�سامن  ال�سمان  �سندوق 

لفائدة  املحلية  للجماعات 
بلديات منطقة ورقلة الكربى 
والتي تاأتي يف مقدمتها ورقلة 
خويلد  –�سيدي  –الروي�سات 
بن  –حا�سي  البي�ساء  –عني 
عبد اهلل – احلجرية –العالية 
و انقو�سة وذلك بعنوان ال�سنة 
املالية ل�سنة 2019 ،حيث بلغ 
املالية  العتمادات  جمموع 
التمويل  م�سادر  خمتلف  من 
جزائري  دينار  مليار   4.9
يف  عملية   436 مبجموع 
خمتلف القطاعات التنموية .

اأكد  فقد  الأرقام  وبلغة 
الهيئة  على  الأول  امل�سوؤول 
التنفيذية بورقلة ، اأن ميزانية 
املوجهة  م�سعود  حا�سي 

تنموية  عملية   131 لتمويل 
دينار  مليار   1.093 فاقت 
جزائري ، فيما فاقت ميزانية 
الولية املخ�س�سة لتمويل 27 
 447 الـ  عتبة  تنموية  عملية 
اأما   ، جزائري  دينار  مليون 
الدولة  ميزانية  بخ�سو�ض 
املخطط  �سمن  للتجهيز 
 ، للتنمية �سطر 2019  البلدية 
لتمويل 77 عملية تنموية فقد 
مليون   971 بحوايل  قدرت 
�سياق  ويف   ، جزائري  دينار 
بلغت  فقد  بلغت  فقد  مت�سل 
ال�سمان  �سندوق  اإعانات 
والت�سامن للجماعات املحلية 
مليار   2.39 بـ  مالية  تكلفة 
ما  لتج�سيد  جزائري  دينار 

جمموعه 201 عملية تنموية .
اأفاد به وايل الولية  وح�سبما 
فاإن  جالوي  القادر  عبد 
خالل  قامت  الولية  م�سالح 
ذات احلفل بتوزيع 550 اعانة 
الريفي  ال�سكن  برنامج  يف 
الكربى  ورقلة  بلديات  لفائدة 
. جتدر الإ�سارة اإىل اأن قطاع 
ورقلة  بولية  الوطنية  الرتبية 
املعروفة بالعا�سمة املركزية 
للجنوب ال�رشقي ، قد ا�ستفاد 
�سمن  هام  مايل  اعتماد  من 
التمويل  م�سادر  خمتلف 
بـ  قدر   2019 املالية  لل�سنة 
جزائري  دينار  مليار   1.14
 154 متويل  اأجل  من  وذلك 

عملية تنموية . 

اأحمد باحلاج

دقت امل�سالح ال�سحية مل�ست�سفى 
اخلطر  ناقو�ض  اجلهوي  وهران  
على  خلفية التقرير الذي اأعدته 
م�سالح الأمرا�ض املعدية للمركز 
اأكد  الذي  بوهران  ال�ست�سفائي 
بداء  الإ�سابة  منحى   ارتفاع 
فقدان املناعة  بالوليات الغربية  
الأخريتني  ال�سنتني  خالل  ال14 
حالة  ال50  عن  يزيد   مبعدل 

�سهريا .
هذا واأ�سار تقرير امل�سلحة التي 
ولية   14 من  املر�سى  ت�ستقبل 

بالغرب اجلزائري وهي :« تلم�سان 
بلعبا�ض ، عني متو�سنت  ، �سيدي 
 ، النعامة   ، غليزان   ، تيارت   ،
،م�ستغامن  مع�سكر   ، �سعيدة 
،عني متو�سنت ، �سلف ، البي�ض ، 
تي�سم�سيلت وب�سار »  اأن  م�ساحلها 
قد �سجلت   ال�سنة املا�سية 637 
املناعة   بفقدان  جديدة  اإ�سابة 
حيث   ، خطريا  موؤ�رشا  يعد  ما 
�سجلت  اأن  امل�سلحة  لذات  �سبق 
�سخ�ض   646 اإ�سابة   2017 �سنة 
جديد  بفقدان املناعة وهو الآمر 

الإ�سابة  ارتفاع  يف  ي�ساهم  الذي 
ترجع   الذي  ال�سيدا  بفريو�ض 
وغليزان  وبلعبا�ض   ولتي وهران 
ت�سجيال مت  الوليات  اكرب  اإحدى 
متو�سنت   وعني  و�سعيدة  نتيارت 
�سدارة  حتتل  التي  الولية  وهي 
الفتاك  الفريو�ض  الإ�سابات بهذا 
، واأكد التقرير اأن العالقات الغري 
والبغاء  الدعارة  وانت�سار  �رشعية 
وراء انت�سار  الإ�سابة التي تزيد عن 
ال50 حالة  م�سجلة �سهريا ناهيك 
عن مئات احلالت الغري معروفة 

والتي من �ساأنها اأن  ت�ساعف يف 
ارتفاع منحى الإ�سابة بهذا الداء 
�سكان  و�سط  ا�ستفحل   الذي 
البيان  وخل�ض   ، الغربية  اجلهة 
بغية  بالتحاليل  القيام  دعوى  اإىل 
التاأكد  من ال�سالمة خا�سة و�سط 
ال�سباب ، �سف اإىل ذلك  البتعاد 
اجلن�سيني   ال�رشكاء  تعدد  عن 
تقلي�ض  بغية  الواقي  وا�ستعمال 
ن�سبة الإ�سابة التي  تت�ساعف من 

�سنة لأخرى  .
 تلم�سان حممد بن ترار

مزورة  بوثائق  اإرهابي  توقيف 
بالأ�سلحة  للمتاجرة  �سبكة  وتفكيك 
دون  حية  وذخرية  03بنادق  وحجز 
وثائق ،متكنت عنا�رش الأمن  لولية 
توقيف  من  الأ�سبوع   نهاية  تلم�سان 
اإرهابي مبحوث عنه منذ �سنة 1997 
بالأ�سلحة  للمتاجرة  �سبكة  وتفكيك 
�سيد  بنادق   03 وحجز  والذخرية 
وكميات  هامة من الذخرية  ومعدات 

املغرب   من  املهربة  �سناعتها 
اثر  وذلك  منها  عن�رشان  وتوقيف 

عمليتني منف�سلتني .
م�ستوى  على  متت   الأوىل  العملية 
لالخت�سا�ض  ومتديدا  وهران  اإقليم 
وفقا ملعلومات دقيقة تلقتها م�سالح 
اإرهابي  الأمن الولئي حول  حترك 
خطري  مبحوث عنه منذ �سنة 1997   
بو�سط  �رشطي  قتل  حاول  بعدما  

تلم�سان والقيام بعدة  اأعمال معادية 
للدولة  ما بني تلم�سان ووهران بهوية  
وبحوزته  توقيفه  مت  اأين    ، مزورة 
وثائق هوية تبني اأنها مزورة ، حيث 
ليزال التحقيق معه حول الأطراف 
ا�ستخرجها  على  �ساعدته  التي 
متت  والتي   الثانية  العملية   ،
م�سالح  جنحت  ابن  الولية  جنوب 
دولية  ب�سبكة   الإطاحة  من  الأمن  

بالأ�سلحة   املتاجرة  يف   خمت�سة 
الداخلية   واملناطق  املغرب  بني  ما 
جاءت  العملية   ، عن�رشين  وتوقيف 
اثر مداهمة  ملنزل  حيث مت حجز 
وكمية  وثائق  دون  �سيد  بنادق   03
تبني  التي  احلية  الذخرية  من  هامة 
اأن م�سدرها املغرب ، هذا ولتزال 

التحقيقات جارية يف املو�سوع .
 تلم�سان :حممد بن ترار

م�سالح االأمرا�ض املعدية للمركز اال�ست�سفائي بوهران

يف عمليتني منف�سلتني مل�سالح اأمن  تلم�سان 

.     تفكيك �سبكة للمتاجرة باالأ�سلحة وحجز 03بنادق وذخرية حية دون وثائق

637 حالة جديدة لل�سيد� �سنة 2018 ب 14 والية غربية  

توقيف �إرهابي بوثائق مزورة 

وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي يك�سف :

ر�سدنا 4.9 ماليري دينار لتمويل 

436 عملية تنموية بالبلديات �لكربى
 .        1093  مليار دج لتمويل 131 عملية 

ببلدية حا�سي م�سعود
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اأ�سرف نهاية االأ�سبوع املن�سرم وايل 
والية ورقلة عبد القادر جالوي ، 

على توزيع االعتمادات املالية املوجهة 
للبلديات الكربى ، بهدف جت�سيد جملة 

من امل�ساريع التنموية مع االإعطاء 
االأولية لرتميم املوؤ�س�سات الرتبوية 

بالطورين االبتدائي واملتو�سط .



متفرقة  باأحياء  مواطنون  طالب 
بورقلة ، بوجوب تطهري ملف العقار 
ال�سيما  بالوالية  جهة  من  اأكرث  يف 
بلدية الروي�سات التي ال تزال تعاين 
اأرهقت  التي  املع�سلة  هذه  من 
اجلهات  تقاع�س  ظل  يف  البلدية  
حول  �سكاوى  يف  النظر  يف  املعنية 
حظائر  ت�سييد   على  جهات  اإقدام 
وقالت   ، حق  وجه  بدون  بكاملها 
�سكاوى �سفهية ملواطنني اأن احلملة 
الفو�سوي  البناء  �سد  اأطلقت  التي 
تراب  م�ستوى  على  دقيقة  تكن  مل 
تزال  ال  حيث   ، الروي�سات  بلدية 
خارج  ال�سوداء  بـ  تو�سف  مواقع 
تدخل  يتطلب  مما  املتابعة  نطاق 

ال�سلطات.
املواطنني  من  جمموعة  وكانت 
موؤخرا  نظمت  قد    ، �سكرة  بحي 
حد  بو�سع  للمطالبة  احتجاجات 
م�ساءلة  وكذا  بالعقار  للتالعب 
قام  عقاري  خبري  بينهم  اأطراف 
باإعداد خربة ق�سائية مزورة ل�سالح 
مبوجبها  لها  اأتاحت  نافذة  جهات 
بالت�رشد  العائالت  ع�رشات  بتهديد 

يف ال�سارع .
ال�سارع  اإىل  هوؤالء  خروج  وطرح 
اجلهات  تعاطي  حول  ت�ساوؤالت 
امل�سوؤولة مع ملف العقار واخلروقات 
احلا�سلة فيه ، بينما ا�ستغرب البع�س 
البلديات  لبع�س  ال�سعيف  الدور 
وايل  وتعليمات  تو�سيات  تنفيذ  يف 
الداعية  القادر جالوي  الوالية عبد 
فيها  �رشع  التي  احلملة  اإجناح  اإىل 
منذ �سهور واملتمثلة يف تطهري ملف 

والتالعب  النهب  العقار من ظاهرة 
للدولة  التابعة  العقارية  باالأوعية 
ذات  يف  املتحدثني  نف�س  وذكر   .
بينهم  املنتخبني  بع�س  اأن  ال�سياق 
بجدية  ينخرطوا  مل  بلديات  روؤ�ساء 
العقار  نهب  لظاهرة  الت�سدي  يف 
حيال  ال�سمت  بااللتزام  واكتفوا   ،
الأرا�سي  قانونية  غري  و�سعيات 
وجه  بدون  اأ�سخا�س  عليها  ا�ستوىل 
اأن  ، والغريب يقول املتحدثني  حق 
بع�س  يف  كانوا  املعنيون  االميار 
تهدمي  برف�سهم  متواطئني  االأحيان 
البنايات الفو�سوية رغم ال�سالحيات 
ت�سخري  فيها  مبا  لهم  منحت  التي 

القوة العمومية .
عن  املتقاع�سة  للبلديات  وخالفا 
رئي�س  �سكل  فقد   ، واجبها  اأداء 
يا�سني  م�سعود حممد  بلدية حا�سي 
التزم  حيث  اال�ستثناء   ، �سا�سي  بن 

البناء  حماربة  يف  البداية  منذ 
لغة  تعك�سه  ما  وهو  الفو�سوي 
االأرقام ، اإذ مت ت�سجيل اأكرث من 70 
العديد  اإزالة  مبوجبه  �سمح  تدخال 
كما   ، القانونية  غري  احلاالت  من 
احل�سائر  تهدمي  التدخالت  �سملت 
امل�سوهة  الفو�سوية  واالك�ساك 
للمحيط بعدد من االأحياء باملدينة 

البرتولية .
م�سعود  حا�سي  بلدية  رئي�س  وقال 
منذ  بجدية  تعاطت  م�ساحله  اأن   ،
البداية مع احلملة التي اأطلقها وايل 
الرامية  جالوي  القادر  عبد  الوالية 
 ، الفو�سوي  البناء  ملف  تطهري  اإىل 
عمليات  تنفيذ  تابع  اأنه  املري  وقال 
الهدم ب�سفة �سخ�سية رفقة خمتلف 
احلملة  اأن  موؤكدا  املعنية  امل�سالح 
عن  را�سون  ونحن  اأهدافها  حققت 
اإقامة  �سمان  مع  املحققة  النتائج 

البلدية اأك�ساك خ�سبية اأكرث جمالية 
.

عبد  الوالية  يف  االأول  الرجل  وكان 
اأن احلملة  اأكد  ، قد  القادر جالوي 
لي�ست   ، العقار  �سد  اأطلقت  التي 
غاية  اإىل  متوا�سلة  و�ستظل  ظرفية 
مع�سلة  من  العقار  ملف  تطهري 
من  طالته  التي  والتالعب  النهب 
واأعطت   ، االأ�سخا�س  بع�س  طرف 
اأن  على  موؤ�رشا  الوايل  ت�رشيحات 
ب�سف  معنيون  البلديات  روؤ�ساء 
اجلهود  يف  االنخراط  يف  مبا�رشة 
النهب  ظاهرة  ملحا�رشة  املبذولة 
وما  العقارية  لالأوعية  املتوا�سل 
رهنت  �سلبية  انعكا�سات  من  خلفته 
تنموية  م�ساريع  االأحيان  بع�س  يف 
جت�سيدها  اإىل  بحاجة  الوالية  تبقى 
مت  تعد  حاالت  هناك  اأن  علما   ،

اإحالتها على العدالة للف�سل فيها .

املحلية  اجلمعيات  اأجمعت 
بورقلة،  التجاري  بال�ساأن  املهتمة 
اإىل حملة  القطاع بحاجة  اأن هذا 
تطهري وا�سعة على م�ستوى روؤ�ساء 
من  اإخراجه  �ساأنها  من  امل�سالح 
تاأخر  وتدارك  العجز  غيبوبة 
اجلديدة،  امل�ساريع  انطالقة 
العمليات  ت�سليم  عن  ف�سال 

املوجودة يف طور االجناز .
اإىل  اإ�سافة  نف�س اجلمعيات  قالت 
تو�سيات اأع�ساء املجل�س ال�سعبي 
لل�سلطات  املرفوعة  الوالئي 
الإعادة  الوقت  حان  اأنه   ، الوالئية 
ر�سكلة القطاع، وذلك انطالقا من  
البحث عن االآليات االأجنع  الإقناع 
احلكومة للرتاجع عن قرار رفع يد 
اجلوارية  االأ�سواق  عن  التجميد 
م�سكل  على  للق�ساء  والبلدية 
االنت�سار الفظيع للتجار ال�رشعيني 
غري  بيع  بنقاط  �رشعيني  الغري  و 
ب�سكل  �ساهم  ما  وهو  قانونية، 
اجلمايل  املنظر  ت�سويه  يف  �سلبي 
على  بالوالية  الكربى  لدوائر 
والوالية  الواحات  عا�سمة  غرار 

املنتدبة تقرت، اإ�سافة اإىل حا�سي 
النفط  بعا�سمة  املعروفة  م�سعود 
تفعيل  �رشورة  على  م�سددين   ،
الرقابية  االأدوات  من  املزيد 
ممثلة يف فرق التفتي�س واملراقبة 
و  الفو�سوية  االأك�ساك  ملحاربة 
مع  بالتن�سيق  املوازية  االأ�سواق 
عن  ناهيك  البلديات،  م�سالح 
مت�سكهم مبطلب االإ�رشاع يف فتح 
اجلهة  بذات  اال�سمنت  بيع  وحدة 
دائرتي  من  بكل  البيع  ونقاط 
بغية  احلدودية  الربمة  و  انقو�سة 
امل�ساربني  للتجار  حد  و�سع 
املادة  هذه  الأ�سعار  واملحتكرين 
االأ�سا�سية يف معادلة املواد االأولية 
الكي�س  �سعر  و�سل  حيث  للبناء، 
االأ�سواق  اال�سمنت يف  من  الواحد 
املوازية ونقاط البيع بالتجزئة اإىل 
850 دج، اإىل  جانب ذلك مت اأي�سا 
املطالبة بتدعيم ومعاملة موؤ�س�سة 
جيكا   كموؤ�س�سة  للعجائن  الريا�س 
يف تعوي�س م�ساريف النقل للمواد 

الغذائية  املدعمة   .
�أحمد باحلاج

ب�ستى  اجلرمية  مكافحة  اإطار  يف 
مترنا�ست  والية  باإقليم  اأنواعها  
الأمن  ال�رشطة  م�سالح  متكنت   ،
احل�رشي  االأمن  يف  ممثلة  الوالية 
يبلغ من  توقيف �سخ�س  االأول  من 
انتحال  ق�سية  يف  �سنة(   34( العمر 

اإ�سم الغري.
دوريات  اإىل  تعود  الق�سية   حيثيات 
ال�رشطة على م�ستوى حي  لعنا�رش 
لفت  مترنا�ست،اأين  ال�سف�ساف  
و  �سبهة  حمل  ل�سخ�س   انتباههم 
بعد التقرب منه و توقيفه واإخ�ساعه 
عند  و  اجل�سدي،  التلم�س  لعملية 

تنقيطه و عر�سه  على نظام التعرف 
تبني   ،AFIS الب�سمات على  االآيل 
بعدة  م�ساحلنا  لدى  معروف  اأنه 
ق�سايا  عدة  يف  متورط  و  هويات 
ال�رشطة   مقر  اإىل  حتويله  ، ليتم 
حتقيق  فتح  و  املحجوزات  رفقة 
ا�ستكمال  الق�سية، بعد  بخ�سو�س 
تقدمي  مت   ، القانونية  االإجراءات 
امل�ستبه فيه اأمام اجلهات الق�سائية 
حقه   يف  اأ�سدرت  التي  املخت�سة 
�سنة )01( حب�س نافذة مع االإيداع و 

غرامة مالية قدرها 100.000 دج.
�أحمد باحلاج

الثاين  احل�رشي  االأمن  عنا�رش  متكن 
ترتاوح  اأ�سخا�س  ثالثة  توقيف  من 
�سنة(   21 اىل   19( من  اأعمارهم 
متورطني يف ق�سية التحطيم العمدي 
مللك الغري ب�سالح ابي�س حمظور من 
احلجم الكبري متبوع بال�رشب واجلرح 

العمدي مع ال�سب وال�ستم.
دوريات  اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
حي  م�ستوى  على  ال�رشطة  لعنا�رش 
ثالثة  انتباههم  لفت  اأين  �رش�سوف 
اأ�سخا�س اأحدهم يحمل �سالح ابي�س 
يقومون  الكبري  احلجم  من  حمظور 
بتحطيم مركبة كان على متنها ثالثة 

عنا�رش  قام  عليه  اآخرين،  اأ�سخا�س 
ال�رشطة بالتدخل وحتويل االأ�سخا�س 
يف  حتقيق  وفتح  ال�رشطة  مقر  اإىل 
الق�سية، مت تقدمي امل�ستبه فيهم اأمام 
التي  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 
االأول  فيه  امل�ستبه  حق  يف  اأ�سدرت 
مع  نافذة  حب�س  �سهر   18 ب  حكم 
االإيداع وغرامة مالية قدرها 50،000 
االآخران  فيهما  امل�ستبه  اأما  دج، 
ق�سية  عن  جلل�سة  ا�ستدعائهما  فتم 

ال�رشب واجلرح العمدي. 
�أحمد باحلاج

عادت �الحتجاجات �إىل ملف �لعقار يف ورقلة من جديد ، بعد فرتة ��شتتباب تخللتها حملة �شاملة 
�أطلقها و�يل �لوالية عبد �لقادر جالوي لتطهري �مللف من �ملتالعبني به خا�شة �الأوعية �لعقارية 

�لتابعة للدولة ، وطرحت  �حتجاجات �ملو�طنني بحي �شكرة حول خربة عقارية مزورة ، ��شتفهامات 
وردود فعل يف �ل�شارع �ملحلي.

مري حا�شي م�شعود �شكل �ال�شتثناء يف �لت�شدي للظاهرة

�أحمد باحلاج 

بلديات عاجزة عن تنفيذ تعليمات 
الوايل حول ملف العقار بورقلة

ببلدية  ال�سحة  قطاع  ي�سهد 
تدهور  حالة  بب�سكرة  لوطاية 
جد مزرية دفعت بغالبية الن�ساء 
احلوامل لقطع م�سافة 200 كلم ، 
من اأجل متابعة حالتهن ال�سحية 
وذلك  اجلدد  موالدهن  وو�سع 
الطبية  العيادة  افتقار  ب�سبب 
الإخ�سائي  بالبلدية  اجلوارية 

الن�ساء والتوليد .
الوطاية  ال يزال �سكان منطقة  
التي تبعد عن مقر الوالية ب200 
املعاناة  يتجّرعون  �سماال  كلم 
توليد  م�سلحة  غياب  جراء 
باملرفق ال�سحي عقون ال�سعيد 
اإىل  التنقل  جتنيبهم  �ساأنها  من 
مدينة ب�سكرة اأثناء الوالدة، حيث 
يواجهون  اأنهم  ال�سكان  اأو�سح 

اآن  يف  ومريرة  جّمة  م�ساعب 
واحد، جراء عدم توفر املجمع 
للتوليد  م�سلحة  على  ال�سحي 
التنقل  اإىل  احلوامل  ي�سطر  ما 
اأو  نا�رش  بن  ب�سري  مل�ست�سفى 
اإحدى العيادات اخلا�سة ، حيث 
يطالب �سكان الدائرة ال�سلطات 
املحلية و الوالئية وعلى راأ�سها 
وال�سكان  ال�سحة  مديرية 
التدخل  ،ب�رشورة  بب�سكرة 
اأجل توفري م�سلحة  العاجل من 
م�ستوى  على  والتوليد  لالأمومة 
الإنهاء  وهذا  ال�سحي  املجمع 
معاناتهم الكبرية التي يتكّبدونها 
امل�ست�سفيات  اإىل  التنقل  جراء 
مناخية  ظروف  يف  االأخرى 
متاأخرة  اأوقات  ويف  �سعبة 

االأحيان،  بع�س  يف  الليل  من 
والقا�سي  ال�سعب  الو�سع  هذا 
لكافة  حياتهن  يعّر�س  ما  غالبا 
خ�سو�سا  املحتملة،  االأخطار 
بالن�سبة للن�ساء اللواتي تتواجدن 
اأو  متدهورة  �سحية  و�سعية  يف 
عادة  ع�سرية  حاالت  تواجهن 
احلوامل  اإرغام  وراء  كانت  ما 
االأمر   ، الطريق   قارعة  على 
م�ساعفات  يف  يت�سبب  الذي  
�سحية لالم واجلنني و يف اأ�سوء 
االثنني  بحياة  يودي  الظروف 
االأولية  املعلومات  ح�سب 

املتوفرة  .
كانوا  البلدية  �سكان  اأن  ومعلوم 
بب�سكرة  الوالية  لوايل  رفعوا  قد 
عمل  زيارة  اأخر  هام�س  على 

�سهر  للوطاية  قادته  وتفقد 
من  جملة   ، الفارط   جانفي 
بالقطاع  القائمة  االن�سغاالت 
ب�رشورة  منا�سدينه   ، ال�سحي 
للتكفل  العاجل  التدخل 
للن�ساء  املزرية  بالو�سعية 
احلوامل ، اأين وعدهم امل�سوؤول 
التنفيذية  الهيئة  على  االأول 
الطبي  امل�ستو�سف  بدعم 
قابالت   04 بـ  الذكر  ال�سالف 
مديرية  مع  بالتن�سيق  وذلك 
بقيت  لقمان  دار  لكن  ال�سحة 
به  اأفادت  ح�سبما  حالها  على 
احتجاجية  وعرائ�س  �سكاوى 
رفعتها جمعيات مهتمة بالقطاع 

ال�سحي لل�سلطات الو�سية .
�أحمد باحلاج

يف وقت تفتقر فيه �لعيادة �لطبية الإخ�شائيي �لن�شاء و�لتوليد 

حوامل  بلدية لوطاية  يقطعن م�سافة 200 كلم 

قطاع �لتجارة بورقلة 

�أمن مترن��شت 

�شرطة مترن��شت 

احللقة املفقودة يف الهيئة 
التنفيذية بالوالية 

توقيف �سخ�ص يف ق�سية انتحال ا�سم الغري 
 AFIS باإ�ستعمال نظام التعرف االأيل

توقيف 03 اأ�سخا�ص يف ق�سية التحطيم 
العمدي مللك الغري 
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.  �إجناز �الأ�شو�ق ،فتح وحد�ت �ال�شمنت وحماربة 
�الأك�شاك �أبرز �لتحديات



فدعا  باملرافق  تعلق  فيما  اأما 
م�س�ؤولياته  لتحمل  عدل  وكالة 
يف ذلك اخل�س��ص، على م�ست�ى 
ت�سلمها  التي  اجلديدة  الأحياء 
على  ال�سغط  كل  يقع  اأن  بدل 
كاهل البلدية، م�ستندا اإىل حجم 
انتظار  باملدار�ص يف  الكتظاظ 
ومت��سطتني  ثان�ية  تد�سني 
لعدد  رفعهم  مع  ابتدائيات  و3 
لـ8،  املدر�سي  النقل  حافالت 
يف انتظار جملة الرهانات بداية 
من دع�تهم لفتح حمطة جديدة 
بني ب�دواو –رغاية من اأجل رفع 

ال�سغط عن املنطقة الرئي�سية.

تعد بلدية الرغاية من 
بني اأكرب بلديات العا�صمة، 

هل ميكن اإطالعنا على 
الو�صعية العامة؟

كثكنة  تاأ�س�ست  الرغاية  بلدية 
من   1860 ح�ايل  ع�سكرية 
عرفت  حني  يف  املحتل،  طرف 
وال�سعري،  والقمح  التبع،  بزراعة 
زاد  لكن  لل�سناعة،  متددت  ثم 
حجمها اأواخر الثمانينات باأحياء 
وهي  عربها،  ت��سعت  جديدة 
العا�سمة  بلديات  اأكرب  من  تعد 
بـ26 كلم، بـ85 األف ن�سمة بح�سب 
ارتفاع  مقابل   ،2008 اإح�ساء 
مت�قع بعد حجم الربامج ال�سكنية 
ن�سمة،  األف  لتقارب140  بها 
�سناعية  الطابع:  بني  جتمع  كما 
و�سياحية:  وجتارية  وفالحية 
لأنها  بالإ�سافة  والبحرية،  البحر 
تت��سط 7 بلديات كلهم يتمركزون 
بها خا�سة للتجارة: اأولد م��سى، 
اأولد هداج الأربعطا�ص وب�دواو 
البحري وعني طاية وهراوة وحتى 
الرويبة، خا�سة بالن�سبة ملعق�لية 
الأ�سعار، وه� ما يت�سح من حجم 
ال�افدين �سباحا وم�ساء باأوقات 

الذروة.

 وفيما يخ�ص ميزانية 
البلدية؟

انتخابات  بعد  بالبلدية  التحقت 
امل�سادقة  ومت   ،2017 ن�فمرب 
مليار   76 بـ   2018 ميزانية  على 
ال�سابق، مع �رضيبة 2  باملجل�ص 
باملائة لكن مع الجراء اجلديد 
الذي طالبت به ال�لية ومر عرب 
تقل�سيها  فتم  ال�سعبي  املجل�ص 
كتلة  اأن  حني  يف  باملائة،   1 اإىل 
مليار،   40 ت�ستهلك  الأج�ر 
كاأتاوات  مليار   21 اإىل  بالإ�سافة 

امل�ساجد،  املن�ساآت،  اجبارية: 
بـ6  للربامج  ليتبقى  املدار�ص، 
مليار ون�سف، يف حني اأن قان�ن 
باملائة   10 ي�سرتط  امليزانية 
للتجهيز.  لتخ�س�ص  حد  كاأدنى 
يف حني اأنه خالل ال�سنة اجلديدة 
املنتدب  لل�ايل  مرا�سلتنا  مع 
يف  الإجراءات  مراجعة  مت 
فارتفعت  الإرادات  تكميل  اإطار 
بعد  باملائة  بـ45  امليزانية 
 118 اإىل:  ال�رضائب  مراجعة 
رفعها  على  رهاننا  مع  مليار، 
الأمالك  تثمني  خالل  من  اأكرث، 
 100 بن�سبة  ورفعها  املنتجة 
امل�ستفيدين  اأن  خا�سة  باملائة، 
مبيعاتهم  ت�سجل  املحالت  من 
عن  الكراء  مع  الأ�سعار  بنف�ص 
انتظار  يف  اخل�ا�ص،  اأمالك 

رفعها يف ال�سن�ات القادمة.
املحالت  لعدد  بالن�سبة  اأما 
ال�س�ق  م�ست�ى  على  فنجد 
عزمنا  مع  حمال،   72 املغطاة 
كل  بحق  القان�ن  تطبيق  على 
على  بناء  التالعب،  يحاول  من 
دفرت ال�رضوط املادة 19 بالف�سخ 
التلقائي يف حالة ال�فاة، اأو عدم 
تغيري  اأو  اأ�سهر   4 ملدة  الدفع 
البلدية  اخطار  دون  الن�ساط 
وكذا  ال�رضائب،  دفع  عدم  اأو 

النظافة وال�سالمة.
اجلرد  جلنة  ا�ستحدثنا  كما 
ال��سعية  وت�س�ية  والإح�ساء 
اآخرين  اأع�ساء  بلجنة املالية مع 
اأمالك  تثمني  ا�ستعادة  اأجل  من 
امل�ستحقات  ودفع  البلدية 
وكله  م�ستغليها  على  القائمة 

ي�سب يف اإطار مداخيل البلدية.
قاعة  لت�سليم  نح�رض  كذلك 
للكراء،  ت�جه  الأطل�ص  حفالت 
مليار،  بقيمة  الفتتاحي  ال�سعر 
جتاري  مركز  حت�يل  وكذلك 
ل�رضكة وطنية  وكرائها  اإدارة  اإىل 

بح�ايل 800 اإىل مليار.

وماذا عن �صبكة الطرق؟

 يف احلقيقة جند اأن و�سط البلدية 
ال�سبعينات،  منذ  يتم جتديده  مل 
كما  التدارك  على  نعمل  اأننا  اإل 
اأننا ا�ستحدثنا �سبكة املياه، لكن 
امل�سالح  بني  التن�سيق  �سعف 
ما  حيث  ما،  حد  اإىل  اأّخرنا 
التزفيت  عمليات  با�رضنا  اإن 
ملركز  و�س�ل  جياليل  ب�سارع 
�س�نلغاز  البلدية �رضعت م�سالح 
وه�  الأنابيب  لتجديد  بدورها 
بعد  الأوىل  للحلقة  اأعادنا  ما 
راجع  وذلك  احلفر،  عمليات 
امل�سالح  بني  التن�سيق  لغياب 

عطب  يف  ت�سببهم  مع  اأكيد. 
الأنب�ب الرئي�سي للمياه. ويف ظل 
�سن�ستاأنف  العملية  من  انتهائهم 
اإعادة التعبيد من مدخل البلدية 

اإىل وادي رغاية.
كذلك نراهن على تزويد الإنارة 
اأن�سطة  مع  ب"لد".  العم�مية 
حفرات،  كحي  اأخرى:  تنم�ية 
اإعادة  مت  �سب�سب  وكذلك 
باملائة،  بـ90  الطرقات  تهيئة 
من  باملائة.    80 وجعفري3  
مكتب  مع  راجعنا  ثاين  جانب 
ما  م�سطفى  عي�سى  درا�سات: 
تهيئتها  واإعادة  بال�س�ارع  تعلق 
وكذا داخل الأحياء، واإن مل تكن 

من م�س�ؤولية البلدية.
 

ما هي و�صعية النقل 
بالبلدية وهل من م�صاريع 

جديدة بخ�صو�صها؟

امل�سافرين  حمطة  لدينا   
مدخل  مع  وكذا  ب�رعدة  عي�سى 
تعاين من  فالبلدية ل  عمريو�ص، 
انتظار تدعيمها  النقل، يف  اأزمة 
غزايل  واحد: حي  داخلي  بخط 
رغاية  اأن  نن�سى  ول  �سالل،  عرب 
رقم  ال�طني  الطريق  يعربها 
مع  �سبكتها.  يدعم  ما  وه�   ،5
فتح  اأجل  لل��ساية من  مرا�سلتنا 
حمطة قطار جديدة عرب 4 كلم 
مل�رضوع  النقل  ت�فر  رغاية  عن 

عدل 5000 �سكن.
وكذلك احلي القدمي الذي �سيعزز 
مب�رضوع 3500 �سكن عدل و2000 
منطقة  واعتبارها  اأخرى،  �سكن 
الأمرا�ص  وم�ست�سفى  ن�سطة 
العقلية على حدودنا مع ب�دواو، 
حمطة  لفتح  دع�نا  عليها  بناء 
من  –رغاية  ب�دواو  بني  جديدة 
املنطقة  عن  ال�سغط  رفع  اأجل 

الرئي�سية.
 

احت�صنت الرغاية عدة 
م�صاريع �صكنية موؤخرا، 

ما هي انعكا�صات ال�صكنات 
اجلديدة وحتى الأحياء 

اجلديدة؟

 اأكيد الأمر ولّد �سغطا بداية على 
�سغطا  عرفت  حيث  املدار�ص، 
نلم�ص  اأننا  خا�سة  عليها،  كبريا 
برامج �سكن وا�سعة دون تعزيزها 
فنعتزم  كم�ساريع  اأما  مبدار�ص، 
و3  ومت��سطتني  ثان�ية  تد�سني 

ابتدائيات.

لكراء  ا�سطرت  البلدية  اأن  كما 
حافالت من اأجل النقل املدر�سي 

اإذ مل  للتالميذ بالأحياء البعيدة، 
ت�ست�عب احلافالت الـ4 اخلا�سة 
من  اأنها  خا�سة  العدد  بالبلدية 
بـ4  دعمناها  ال�سغري،  احلجم 
نقل  اأجل  من  كبرية  حافالت 
اأحياء  من  اجلدد  املتمدر�سني 
اىل  بالإ�سافة  اجلديدة.  عدل 

الأح�ا�ص.

لالنعكا�سات  بالن�سبة  كذلك 
ملرافق  واحلاجة  الهيكلية، 
حي  فنجد  جديدة،  عم�مية 
دون  لعدل  �سكن     5000 بحجم 
رخ�سة  على  حت�سلنا  مرافق، 
اأمن وعيادة  لبناء م�سجد ومركز 
بالإ�سافة  اخلدمات  متعددة 
البحث  وكذا  ج�ارية  ملالعب 
ل�س�ق ج�ارية.  اأر�ص  قطعة  عن 
من  عدل  وكالة  را�سلنا  اأننا  كما 
رمزي،  مببلغ  حمالت  منحنا 
لفتح فروع، ذلك اأنه من ال�اجب 
تدعيم الأحياء مبرافق عم�مية.

 بالن�صبة مللف ال�صكن 
باعتباره الهتمام الأول 

للمواطنني، هل من جديد 
بخ�صو�صه؟

على  اأودع  ملف   5000 ت�سلمت 
م�ست�ى م�ساحلنا، كما ا�ستفادت 
�سابقا  �سكن   140 من  رغاية 
انتظار  يف  "ال�سيق"،  ل�سكنات 
بالن�سبة  اأما  اأخرى.  ك�طات 
للبي�ت اله�سة فا�ستفدنا م�ؤخرا: 

ق�راري  بن  وعلي  زحل�قة 
وح��ص  وادي  الف��س�ي  واحلي 
عائلة   642 ح�ايل   ،1 عمريو�ص 

مرحلة، حل��ص ميه�ب.
الغربي  الباي  حي  يتبقى  حاليا 
النجاح  معمل  �سكن،   160
منطقة  عقار  قطعة  على   550
البحرية  وكذا  �سناعي،  ن�ساط 

وال�سعيداين.

وماذا عن اجلانب ال�صياحي 
للبلدية؟

مايل  بغالف  البلدية  ا�ستفادت 
يقدر بـ 200 ملي�ن خا�ص ب�ادي 
رغاية وترقيته اإىل غاية الطريق 
بحرية  ترقية  وكذا  ال�رضيع، 
رغاية والعملية حمل ن�ساط عرب 
اإىل ذلك، ويف حالة  اجلدار وما 
ال�سياحة  �ستنع�ص  انطالقها 
هي  البحرية  اأن  خا�سة  اأكرث، 
يف  امل�سنفة  الرطبة  املنطقة 

املرتبة الأوىل.

 من اجلانب الريا�صي يعاين 
فريق رغاية كثريا، ما هو 

الو�صع؟

 فريق رغاية من الفرق العريقة 
القرن  اأربعينات  يف  تاأ�س�ص 
لهم  �سلمت  امليزانية  املا�سي، 
قائمة  كانت  الإ�سكالت  لكن 
واحلايل،  ال�سابق  امل�سري  بني 
اأن  التاأكيد  ميكن  باملقابل 

كرة  ون�سيب  حت�سنت،  الأو�ساع 
القدم ح�ايل 900 ملي�ن، بح�سب 
ارتفاع  ومع  البلدية،  ميزانية 
رمبا  املقبلة  لل�سنة  امليزانية 

يتم رفعها بن�سبة 50 باملائة.

هل ميكن اأن تك�صفوا لنا 
عن امل�صاريع امل�صتقبلية 

التي تراهنون عليها؟

حي  اأ�سغال  برجمنا  بداية 
م�ست�ى  على  كذلك  حمطة، 
اأخرى  م�ساريع  هناك  الأح�ا�ص 
احل��ص  ربط  راأ�سها  على 
قريبا  باملياه  بتزويده  املتبقي 
ال�سي  بح��ص  الأمر  ويتعلق 
عرب  نزوده  �سابقا  كنا  خل�رض 

�سهاريج املياه.
ال�سعيد  للطرق  بالن�سبة  اأما 
غربي وحفرات، اأما فيما يخ�ص 
لتهيئة  برامج  فهناك  ال�س�ارع 
لالألعاب  برامج  وكذا  الطرقات 
لبل�غ 20 ملعب، حاليا  اجل�ارية 
طريق  ليزيري�ص،  تد�سني:  مت 
قيد   157 وحي  ملعبني،  مقراين 
بامللعب  وملعبني  التج�سيد 
�سعيد  بال�ساطئ:  وكذا  البلدي 
القدمية  والكرو�ص  جياليل، 
وعي�سات م�سطفى وح��ص مراد 
بني  فيما  خا�ص  كبري  مبلعب 
علي  وملعب  وجعفري  ال�ليات 

خ�جة التزفيت.
املركز  خ�ا�ص:  وم�ساريع 

التجاري وفنادق.

ك�صف رئي�ص املجل�ص ال�صعبي البلدي للرغاية اأعمر درة يف حوار له مع "الو�صط" عن رقم 5000 ملف �صكن اجتماعي م�صجل على م�صتوى م�صاحلهم، مع تاأكيده 
على رهان رفع ميزانية البلدية عرب حزمة اإجراءات بداية من تثمني الأمالك املنتجة ورفع تاأجري املحالت بن�صبة 100 باملائة، خا�صة يف ظل حجم البلدية الكبري 

وتوقع ارتفاع عدد �صكانها بعد الأحياء ال�صكنية اجلديدة لقرابة 240 األف ن�صمة يف ظل انتظار 4 اأحياء ه�صة لعمليات الرتحيل.

رئي�ص املجل�ص ال�صعبي البلدي للرغاية اأعمر درة:

حاورته: �صارة بومعزة

5000 ملف �سكن اجتماعي قيد االنتظار
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 مغذيات التطرف:

�سيناريو �فرت��سي لتحول جمرم �إىل �إرهابي يف �أوروبا
عر�ض: حممد ب�سيوين 

عبداحلليم /مركز امل�ستقبل 
للدرا�سات و البحوث املتقدمة 

بني  التداخل  ق�ضية  �ضكلت 
الإرهاب واجلرمية داخل ال�ضجون 
الأدبيات  من  كثرٍي  اهتمام  حمور 
الأخرية.  ال�ضنوات  خالل  الغربية 
حالٍت  عن  بالك�ضف  ارتبط  اإذ 
اأثناء  لإرهابيني  لأ�ضخا�ص حتولوا 
على  ال�ضجون،  داخل  وجودهم 
الذي  كوليبايل"  "اأحمدي  غرار 
خالل  باري�ص  يف  هجومني  نّفذ 
للتطرف  حتول  وقد   ،2015 يناير 
ال�ضجن  يف  عقوبة  ق�ضائه  اأثناء 
والتحايل.  بال�رسقة  متعلقة  بتهم 
وغريها  "كوليبايل"  حالة  وتك�ضف 
للتنظيمات  مغايرة  توجهات  عن 
الإرهابية التي باتت جتد يف اأروقة 
لن�رس  مواتيًة  ا  فر�ضً ال�ضجون 

اأفكارها بحًثا عن اأع�ضاء جدد.
"اأنيلي�ص  تُقدم  ال�ضدد،  هذا  ويف 
الحتاد  مبعهد  الباحثة  باولز"، 
الأمنية  للدرا�ضات  الأوروبي 
مقالتها  خالل  من   ،)EUISS(
املعنون: "ماذا لو اندمج اجلهاديون 
واملندرج �ضمن  مع املجرمني؟"، 
يناير  يف  ن�رس  ا�ضت�رسايف  تقرير 
الأمنية  التحديات  201٩ مل�ضتقبل 
"ماذا  بعنوان:  والعامل  اأوروبا  يف 
لو؟ ا�ضتك�ضاف الأفق: 12 �ضيناريو 
ا�ضت�رسافية  روؤية  2021"؛  لعام 
واجلرمية  الإرهاب  بني  للعالقة 
داخل اأوروبا، وماآلت هذه العالقة 
تتبنى  حيث  �ضنوات.  عدة  بعد 
"باولز" �ضيناريو متخياًل لل�ضنوات 
معطيات  اإىل  ا�ضتناًدا  القادمة 
ب�ضكل  يحدد  الذي  الراهن  الواقع 

اأو باآخر م�ضارات امل�ضتقبل.

�سيناريو تخّيلي:

يف  بحدث  مقالتها  "باولز"  تبداأ 

اللحظة  اإىل  تعود  ثم  امل�ضتقبل، 
الراهنة لتف�ضري هذا احلدث. ومن 
تقدمه  الذي  ال�ضيناريو  يبداأ  ثم 
�ضخ�ضية  وهي  "حياة"،  ب�ضخ�ضية 
�ضجن  باب  من  تخرج  متخيلة، 
بعد   - متخيل  ا�ضم   - "اإيزورين" 
الأوراق  بع�ص  بت�ضليم  قامت  اأن 
يق�ضي  الذي  "اأمين"  ل�ضقيقها 
يقع  الذي  ال�ضجن  فرتة عقوبة يف 
يف دولة اأطلقت عليها الباحثة ا�ضم 
ا،  "كاروليا"، وهو ا�ضم متخيل اأي�ضً

وهي دولة تقع يف غرب اأوروبا. 
ا يف  ما قامت به "حياة" حدث اأي�ضً
�ضجون اأخرى داخل "كاروليا" عرب 
اأقرباء ال�ضجناء الآخرين، ولكن ما 
مبثابة  كان  الأوراق  هذه  ت�ضمنته 
كانت  حيث  باندورا"،  "�ضندوق 
بعنوان  وثيقة  حتمل  الأوراق  هذه 
امل�ضجونني"  لالإخوان  "اإر�ضادات 
الكرويل"،  حمزة  "اأبو  كتبها 
داعية  وهو  متخيلة،  �ضخ�ضية 
يق�ضي  "داع�ص"  بتنظيم  مرتبط 
يف  �ضنة   20 ملدة  بال�ضجن  حكًما 
البارزين  لالإرهابيني  منعزل  ق�ضم 
الرئي�ضي  ال�ضجن  داخل  املدانني 

بعا�ضمة كاروليا "�ضانتيجانا". 
عدًدا  "الكرويل"  وثيقة  ت�ضمنت 
الإرهابيني  لل�ضجناء  القواعد  من 
تهدف اإىل م�ضاعدتهم على تنظيم 
داخل  نفوذهم  وتو�ضيع  اأنف�ضهم، 
بالعنف،  يتعلق  وفيما  ال�ضجن. 
"لتجنب  اأنه  اإىل  الوثيقة  اأ�ضارت 
ا�ضتخدام  يجب  ال�ضكوك،  اإثارة 
خمفًيّا  يكون  عندما  فقط  العنف 

عن اأعني حرا�ص ال�ضجن". 
وعلى الرغم من عزلته، فقد متكن 
نقل  من  الكرويل"  حمزة  "اأبو 
وثيقته اإىل خارج ال�ضجن عرب اأحد 
نقل  بدوره  توىل  الذي  احلرا�ص، 
الوثيقة اإىل ابنة �ضقيق "الكرويل"، 
حيث قامت بتوزيع ن�ضخ منها على 
ال�ضجون  يف  املدانني  الإرهابيني 
قريباتهم  خالل  من  املختلفة 
املقالة  وت�ضيف  ال�ضيدات.  من 

والأمن  ال�ضتخبارات  اأجهزة  اأن 
اإل  لل�ضيدات،  الدور  هذا  ر�ضدت 
وهكذا  تداعياته.  من  قللت  اأنها 
اأفكاره  ن�رس  من  "الكرويل"  متكن 
خاللها  من  اأنه  اعتقد  التي 
ع�ضابة  بذور  زرع  من  �ضيتمكن 

�ضجون اإرهابية قوية. 

و ال�سجون اإرهابُيّ

حلول  مع  اأنه  املقالة  تفرت�ص 
نزلء  من   %45 فاإن   2025 عام 
الكتلة  اإىل  �ضجون كاروليا ينتمون 
الإرهابي.  للتنظيم  الأ�ضا�ضية 
هذا  عند  الأمر  يتوقف  ومل 
ن�ضطت خارج  الكتلة  ولكن  احلد، 
ال�ضيناريو  مع  ومتا�ضًيّا  ال�ضجون. 
�ضبتمرب  يف  تنفجر  املفرت�ص 
مغادر  قطار  داخل  قنبلة   2025
من حمطة "�ضانتيغانا" املركزية، 
ا  �ضخ�ضً  14 قتل  اإىل  تف�ضى 
واإ�ضابة 85 اآخرين، بالإ�ضافة اإىل 
اأ�رسار بالغة يف ال�ضكك احلديدية 
وحمطة القطار لتتوقف الرحالت 
اأعلن  ما  و�رسعان  اأ�ضبوع.  ملدة 
التنظيم الذي تعهد بالولء لتنظيم 
"داع�ص" الإرهابي، وادعى اإن�ضاء 
عن  م�ضئوليته  الغرب،  ولية 
"مي�ضيل  الإرهابي  واأن  الهجوم، 

فريين" هو منفذ الهجوم. 
اأجرت الأجهزة الأمنية التحقيقات 
اأفادت  حيث  فريين،  عائلة  مع 
اأُطلق  الذي  جنلها  باأن  والدته 
ال�ضجن،  من  موؤخًرا  �رساحه 
مع  �ضداقة  عالقة  اأقام  قد  كان 
ال�ضجن،  يف  الإرهابي  التنظيم 
اإىل  التحول  يريد  يكن  مل  ولكنه 
اإرهابي واأراد البتعاد عن زمالئه 
تعر�ص  اأنه  اإل  الراديكاليني؛ 
التنظيم  من  �ضديدة  ل�ضغوط 
حتى اإنه هدد عائلته. وقد دفعت 
هذه ال�ضغوط فريين اإىل الر�ضوخ 
بنقل  تعليماته  ونفذ  للتنظيم 
اإىل  �ضانتيجانا  من  ظهر  حقيبة 

ال�ضبكات التابعة للتنظيم يف �رسق 
اأن  يدري  يكن  مل  ولكنه  البالد، 
عبوة  على  حتتوي  كانت  احلقيبة 

نا�ضفة.
تك�ضف حالة فريين - وفًقا للمقالة 
- عن جانب من ديناميات العالقة 
بني الإرهابيني واملجرمني داخل 
ال�ضجون، فظهور تنظيم "داع�ص" 
العاملية  الإرهابية  ال�ضاحة  على 
ا�ضتدعى اأدوات ال�ضيطرة والتحكم 
من  مزيج  خالل  من  الأتباع  يف 
وبالتايل  والرتهيب،  احلكم 
اإىل  الإرهابية  التنظيمات  جلاأت 
متديد �ضيطرتها داخل ال�ضجون، 
خمزوًنا  امل�ضجونني  يف  ووجدت 
منه.  ال�ضتفادة  ميكن  ب�رسًيّا 
ومبجرد اأن تُقيم العنا�رس عالقة 
داخل  الآخرين  املجرمني  مع 
على  ال�ضعب  من  يكون  ال�ضجون، 
املنظومة  عن  البتعاد  هوؤلء 
مقتنعني  كانوا  �ضواء  الراديكالية، 
نتيجة  مرغمني  حتى  اأو  بذلك 
به  يقوم  اأن  ميكن  مما  للخوف 

التنظيم الإرهابي اإزاءهم.

امل�سهد الراهن

للخلف  قلياًل  الرجوع  يكون  رمبا 
�ضجون  يف  جرى  ما  لفهم  مفيًدا 
الأدبيات  من  فالكثري  كاروليا، 
داخل  الراديكايل  التحول  تف�رس 
الكامن  بالنموذج  ال�ضجون 
لل�ضعف  اأماكن  باعتبارها  لها 
والنك�ضاف ت�ضور ب�ضكل اأو باآخر 
معاناة الأفراد الناجمة عن العزلة 
ال�ضخ�ضية،  والأزمات  املجتمعية 
من  اإخراجه  يتم  فال�ضخ�ص 
عليه،  املعتاد  املجتمعي  و�ضطه 
الذي  باخلواء  ي�ضعر  ما  و�رسعان 
ما ويف ظل  مرحلة  ينتقل يف  قد 
اإىل  اجلديدة  ال�ضجن  جتربة 
القابلية لتبني الأفكار املتطرفة، 
يف  لالنخراط  وال�ضتعداد 

الأن�ضطة الإرهابية. 

بع�ص  -يف  ال�ضجون  وت�ضكل 
موؤملة  حتول  نقطة  الأحيان- 
من  اخلروج  اإىل  الأفراد  تدفع 
والبحث  التقليدي،  م�ضار حياتهم 
راديكالية.  اأكرث  جديد  �ضياق  عن 
يكون  قد  ال�ضياق،  هذا  ويف 
التماهي مع التنظيمات الإرهابية 
يف  رغبة  عن  ناجًتا  املتطرفة 
التي  والهوية  املعنى  عن  البحث 
تُعطي حلياة الفرد قيمة خمتلفة، 
من وجهة نظره، ول �ضيما اإذا كانت 
هذه الهوية تنطوي على اعرتا�ص 
ومنح  واملجتمع،  لل�ضلطة  وحتٍدّ 
املظامل  عن  للتعبري  فر�ضة 
الفرد.  ويف  املت�ضورة يف خميلة 
اأن  "باولز"  تعتقد  الإطار،  هذا 
يف  كاروليا  ت�ضهده  ما  اإرها�ضات 
التاريخ  ذلك  قبل  بداأت   2025
�ضهدت  حينما  الزمان  من  بعقد 
الدولة زيادة كبرية يف العتقالت 
باجلرائم  املرتبطة  والإدانات 
العتقالت  و�ضملت  الإرهابية، 
الن�ضمام  حاولوا  الذين  الأفراد 
"داع�ص"  تنظيم  اإىل  ان�ضموا  اأو 
يف �ضوريا والعراق، وكذلك اأولئك 
ودعموا  الدولة  يف  بقوا  الذين 

التنظيمات الإرهابية. 
ال�ضجناء،  هوؤلء  تقا�ضم  وقد 
بح�ضب املقالة، �ضعوًرا بالت�ضامن 
و�ضغل  والديني،  العرقي 
اخلربة  ذوو  القدامى  الإرهابيون 
من  ومتكنوا  القيادية،  املواقع 
من  النزلء  باقي  على  ال�ضيطرة 
خالل اأدوات رئي�ضية، مثل تقدمي 
تف�ضريات اأكرث �رسامة للدين. ومل 
اإىل  ال�ضجون  القائمون على  ينتبه 
ال�ضجون،  تداعيات ما يحدث يف 
خا�ضة اأن الإرهابيني ت�رسفوا يف 

الغالب كنزلء منوذجيني. 
ومع الرتفاع املفاجئ يف املدانني 
بني  التطرف  وزيادة  الإرهابيني، 
بع�ص  ال�ضلطة  اتخذت  ال�ضجناء؛ 
بالتفريق  فقامت  الإجراءات، 
باأن�ضطة  املرتبطني  ال�ضجناء  بني 

الآخرين،  وال�ضجناء  اإرهابية 
الإرهابية  ال�ضخ�ضيات  عزل  ومت 
حماولتهم  لتقوي�ص  البارزة 
الآخرين.  ال�ضجناء  لتجنيد 
الأمنية  الأجهزة  اعتمدت  كما 
اأفكار  لتغيري  الربامج  من  عدًدا 
يف  دجمهم  واإعادة  الراديكاليني 
اإىل  "باولز"  وتَخلُ�ُص  املجتمع.  
اأن هذه الإجراءات مل تكن كافية، 
اإىل  تتطرق  مل  واأنها  ا  خ�ضو�ضً
الرئي�ضية  اجلوهرية  الإ�ضالحات 
ال�ضجون،  نظام  يف  املطلوبة 
القائم  الهرمي  الت�ضل�ضل  وفكرة 
تف�ضي  والتي  النظام،  هذا  عليها 
ال�ضعور  تعزيز  اإىل  النهاية  يف 
بثنائية "نحن" و"هم"، ناهيك عن 
ب�ضكل  موجه  ال�ضجون  نظام  اأن 
عن  ال�ضجناء  ف�ضل  اإىل  اأ�ضا�ضي 
الربامج  املجتمع، وهذا ما جعل 
واإعادة  التطرف  لنزع  احلكومية 

الدمج غري فعالة.
هذه  كون  اإىل  بالإ�ضافة  هذا 
فاإنها  زمنًيّا،  حمدودة  الربامج 
طوعي،  اأ�ضا�ص  على  تتم  ا  اأي�ضً
اإل  العموم  يف  متاحة  وغري 
�رساحهم  يُطلق  الذين  لل�ضجناء 
لإ�رساف  ووفًقا  م�رسوط  ب�ضكل 
العديد  يختار  ثم  ومن  ال�ضلطة. 
اأن  الإرهابيني  ال�ضجناء  من 
كاملة،  �ضجنهم  مدة  ي�ضتكملوا 
ال�رساح امل�رسوط،  اإطالق  وعدم 
من  جزًءا  ال�ضجن  اعتربوا  لأنهم 
لزيادة  وا�ضرتاتيجيتهم  ر�ضالتهم 
اجلديدة  العنا�رس  جتنيد  فر�ص 

اإىل اأق�ضى حٍدّ ممكن.
ال�ضيناريو  يُظهر  القول،  خال�ضة 
الفرتا�ضي الذي تطرحه "اأنيلي�ص 
اإمكانية  اأن  مقالتها  يف  باولز" 
اندماج الإرهاب واجلرمية داخل 
قادًما  تهديًدا  ت�ضكل  ال�ضجون 
احتياجات  ثمة  واأن  اأوروبا،  يف 
ال�ضجون  موؤ�ض�ضات  لإ�ضالح 
للحد من اإعادة اإنتاج التطرف يف 

املجتمعات. 
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اإعالم الأ�سرى 

القيادي  الأ�سري  ابنة  فكرت  حني 
�سمود  النا�سطة  �سعدات،  اأحمد 
التي  "الذبلة"  نوع  يف  �سعدات، 
الأ�سري  خلطيبها  �ستدخلها 
النقب  �سجن  يف  الكعبي  عا�سم 
مل  خطبتهما،  بعد  ال�سحراوي، 
العتيادي،  التفكري  موقف  تتخذ 
علمت اأنها يجب اأن تكون خمتلفة، 
كائناً حياً ينب�ض بروحه مع خطيبها 
يف الأ�رس حتى ينال حريته، و�سيئاً 

ي�ستحق النتظار.
اأن  تعلم  �سعدات  �سمود  النا�سطة 
ذويه  من  الأ�سري  يدخل  �سيٍء  اأي 
احلرية  فيها  يرى  نادرة  عملة 
كانت  لو  حتى  بالده،  ورائحة 
بد  ل  تعلم  وهي  مالب�ض،  قطعة 
منع  التي  ال�سخ�سية  ال�سور  حجم 
الحتالل اإدخالها لالأ�رس فقط لأن 
منظراً  فيها  التقطوا  الأ�سري  ذوي 
ل�سجانه  بالن�سبة  والأ�سري  طبيعياً، 
ل يجب اأن يرى هذه املناظر، حني 
الذبلة  يف  �سعدات  �سمود  فكرت 
يف  ر�سمت  لعا�سم  �ستدخلها  التي 

ذهنها كل هذه اخليارات.
يكن  مل  الأخرى  اجلبهة  على 
الكعبي  حممد  عا�سم  الأ�سري 
)40عاماً( من �سكان خميم بالطة، 
�رسق مدينة نابل�ض، يعلم اأن خامتاً 
�سيفتح مدارك ال�سعادة لديه على 
خامت  و�سله  فحني  م�رساعيها، 
ب�سموده  بعبارة"عا�سم  منقو�ض 
حمفورة  قيده"  �سال�سل  حطم 
ا�ستحق هذا  لقد  قال"  ومزخرفة 

اخلامت معركته".

فقط عا�سم و�سمود يعلمان جيداً 
تفا�سيل احلرب التي خا�سها هذا 
اخلامت على مدار �سبعة اأ�سهر، من 
رميون  �سجن  اإىل  الأمانات  ق�سم 
ليحط  للنقب  و�سولً  عوفر  ثم 
يعلمان  يف يد �ساحبه، هما فقط 
�سمود  تعقب  تلك.  طريانه  ق�سة 
حديثها  يف  الق�سة،  على  �سعدات 
فتقول"  الأ�رسى  اإعالم  ملكتب 
و�سول  من  وقت  وبعد  اليوم  حتى 
�سعيداً  زال  ل  عا�سم  ليد  اخلامت 
به كما لو اأنه و�سله الآن، اأنا اأعلم 
حجم هذه الأمور يف قلب الأ�سري، 
ويف ف�سوله نحو العامل الذي تركه 

خلفه �سنيناً طويلة".
معتقل  الكعبي  عا�سم  الأ�سري 
تاريخ 2003/4/24، وحمكوم  منذ 
بال�سجن مدة 18 عاماً، وقد ارتبط 
بالن�سطة �سمود �سعدات منت�سف 
العام 2018 املن�رسم، ومل يكن فن 

يف  اليوم  حا�رٌس  هو  كما  النق�ض 
الأ�رس  يف  عاماً   16 عا�سم،  زمان 
جتعل يف ذهنه وذهن الأ�رسى من 
مدارك  العالية  الأحكام  اأ�سحاب 
لكل  والكت�ساف،  للتو�سع  قابلة 
ال�سجون  خارج  من  ي�سلهم  ما 
�سفاء  املحررة  تقول  ذويهم.  عرب 
حممود  الأ�سري  �سقيقة  القد�سي، 
مدينة  �سكان  من  القد�سي، 
الأ�سري  مدارك  حول  طولكرم، 
ال�سدمة  اإن  اخلارجي"  للعامل 
اأ�سحاب  من  لالأ�رسى  كبرية  تكون 
جديد  �سيٍء  لكل  العالية  الأحكام 
من  والأ�رسى  اعتقالهم،  بعد  وفد 
 2000 العام  قبل  اعتقلوا  الذين 
ونالوا حريتهم اليوم ي�سدمون بكل 
�سيء يرونه، لذلك فهم بحاجة اإىل 
جل�سة مطولة قبل ات�سالهم ب�سكل 
اأخرى؛  مرة  العامل  مع  مبا�رس 
مدارك  كل  على  يتعرفوا  حتى 

احلياة اجلديدة التي تركوها تت�سع 
خلفهم".

احلديث الذي قالته املحررة �سفاء 
القد�سي ي�سري �سوب الأ�رسى حتى 
من الأحكام التي تعترب خفيفة اإذا 
ما قورنت مع الأحكام العالية التي 
يق�سيها الأ�رسى، فخم�سة �سنوات 
لأ�سري ما جتعل بينه وبني اأ�سوات 
و�سجيج  ال�سري  وحركة  الزحام 
�سبيل  على  ومقتاً  ال�سيارات عداًء 

املثال.
لتتحدث  �سعدات  �سمود  تعود 
يف  اأ�سبح  الذي  اخلامت  حول 
لقد  فتقول"  اليوم  خطيبها  يد 
نقلت  عنائها،  "الذبلة"  ا�ستحقت 
لعا�سم تطور احلياة بعده، واأعطته 
اأماًل باإ�سافة �سيء جديد حلياته، 
رغم �سعوبتها، وقدمت له جمالية 
تنتظره خارج اأ�رسه، واأماًل قادماً". 
ل�سنوات طويلة �سن�ستمر يف �سماع 
دخلت  مفرحة  لأمور  ق�س�ض 
مفاجئاً  اأثراً  واأعطت  ال�سجون 
يعك�ض  الذي  الأمر  وهو  لأ�سري، 
واملكاين  الزماين  العزل  فظاعة 
مدافن  يف  الأ�رسى  يعي�سه  الذي 
املحرر  �سحكة  زالت  ل  الأحياء، 
�سجٍن  يف  تدوي  خطاطبة  زاهر 
ينظر  كان  حني  ما  زماٍن  ويف  ما 
مل�سبك �سعٍر ذهبي بخرزاٍت لمعة 
ال�سغرية  ابنته  �سعر  من  ا�ستله 
الزجاج  خلف  زارته  حني  "رهف" 
�سنوات  به  ليحارب  ال�سميك، 
الأ�رسى  فرحة  زالت  ل  اعتقاله، 
با�ستالف هذا الكائن الغريب منه 
ال�سجن  داخل  اأيديهم  بني  وتناقله 

خمزنة اأي�ساً يف مكان ما. 

يجل�ش رفقة �سديقيه الأ�سريين وحتدق عيناه يف اخلامت، يبدو كما لو اأنه ترك تفا�سيل النقا�ش معهما 
منذ دهر، لكنهما لن يعقبا ب�سيٍء حول ت�ستت اأفكاره، فمن الطبيعي هناك يف عوامل مدافن الأحياء اأن 
ينده�ش اأ�سرٌي حني يرى نق�سًا عربيًا على خامٍت عادي يحيله فنًا، خا�سة واأنه ينحدر من جمتمع ي�سنع 
�سيئًا من ل �سيء، جمتمٌع من الأ�سرى ي�ستخدم كل اإمكانياته املتاحة حتت بند احلاجة اأم الخرتاع، 
لذلك فاإن مداركهم لالأمور اجلديدة اأكرث ات�ساعًا من مداركنا نحن املتنعمني باحلرية، فالختيارات 
هناك يف الأ�سر واجلماليات حمدودة، ل ورود حتول مناظر احلدائق لديهم مل�سهٍد اعتيادي، ول اأ�سجار 
زيتون جتعل منظر حباتها منظراً غري م�ستغرب، لذلك فكل �سيٍء يدخل اإىل عاملهم هناك من العامل 

اخلارجي يجلب لهم الده�سة والأمل.

الأ�سري عا�سم الكعبي:

7 اأ�سهٍر يف انتظار كائٍن غريب وروٍح �سريى فيها احلرية حتى هطولها

حمامى نادى اال�سري الفل�سطينى
حمكمة الحتالل تُرجئ جل�سة عمر 

الربغوثي والد ال�سهيد �سالح
اإن  بول�ض  جواد  املحامي  قال 
يف  الع�سكرية  الحتالل  حمكمة 
الأ�سري  جل�سة  اأرجاأت  "عوفر"، 
ال�سهيد �سالح  والد  الربغوثي  عمر 
اإىل اأن يتم تعيينها يف غ�سون ع�رسة 

اأيام.
واأو�سح بول�ض اأن املحكمة اأو�سحت 
من  كان  التي  اجلل�سة  اإرجاء  اأن 
تثبيت  فيها  النظر  يتم  اأن  املقرر 

اعتقاله الإداري؛  جاء بعد اأن تعذر 
للمحكمة  الربغوثي  الأ�سري  نقل 

ب�سبب خ�سوعه لفحو�ض طبية.
ولفت نادي الأ�سري اإىل اأن �سلطات 
اأمر  اأ�سدرت  الإ�رسائيلي  الحتالل 
�سهور  ثالثة  ملدة  اإداري  اعتقال 
بعد  وذلك  الربغوثي،  الأ�سري  بحق 
ومكثف   قا�ٍض  لتحقيٍق  تعر�ض  اأن 
تاريخ  "امل�سكوبية" منذ  يف معتقل 
كانون  من  ع�رس  الثاين  يف  اعتقاله 
حيث    .2018 دي�سمرب  الأول/ 

وجنله  الحتالل  قوات  اعتقلته 
من  جمموعة  اإىل  اإ�سافة  عا�سف 
اأبناء بلدة كوبر، عقب الإعالن عن 
قوة  يد  على  �سالح  ا�ست�سهاد جنله 

خا�سة من جي�ض الحتالل.
اأن  اإىل  الأ�سري  نادي  واأ�سار  هذا 
الإفراج  وعقب  الحتالل  �سلطات 
عن جنليه عا�سف وحممد، ما تزال 
الربغوثي،  �سهري  زوجته  تعتقل 
جل�سة  اأن  علماً  عا�سم،  وجنله 
يف  اليوم  لزوجته  �ستُعقد  حمكمة 

"عوفر".
الأ�سري  اأن  ذكره  اجلدير  من 
الربغوثي ق�سى �سابقاً يف معتقالت 
الحتالل الإ�رسائيلي اأكرث من )26( 
بني  1978م  عام  منذ  وذلك  عاماً 
وخالل  اإداري،  واعتقاٍل  اأحكاٍم 
�سنوات اعتقاله عانى من م�سكالت 
عمليات  عدة  اأجرى  حيث  �سحية، 
اأنه  علماً  الأخري؛  اعتقاله  قبل 
�سقيق الأ�سري نائل الربغوثي الذي 

يق�سي عامه )39( يف الأ�رس.

ما بعد القر�سنة الأموال االأ�سرى 
وال�سهداء واجلرحى!

الكاتب: ح�سن عبد ربه

وال�رسعية  الدويل  القانون  كفل 
بتقرير  ال�سعوب  حق  الدولية 
ال�سعب  حق  فيها  ،مبا  م�سريها 
م�سريه  تقرير  يف  الفل�سطيني 
القرارات  من  للكثري  اإ�ستناداً 
املتحدة  الأمم  عن  ال�سادرة 
والكفاح  بالن�سال  ،كاحلق 
واملقاومة امل�سلحة للخال�ض من 

الحتالل والعن�رسية.
الوطني  التحرري  الن�سال  هذا 
لوجود  ادى  الحتالل  مواجهة  يف 
واجلرحى  ال�سهداء  قوافل 
اأوجب  الذي  ،الأمر  والأ�رسى 
و�سيا�سية  وطنية  حا�سنة  وجود 
فل�سطينية  واإجتماعية  وقانونية 
الفئة  لهذه  الكرمية  احلياة  لتوفري 

املنا�سلة .
منظمة  خالل  من  ذلك  كان 
بو�سفها  الفل�سطينية  التحرير 
لل�سعب  الوحيد  ال�رسعي  املمثل 
اماكن  كافة  يف  الفل�سطيني 
الثورة  قيادة  متثل  ،وانها  تواجده 
الغاية  لتلك  واأن�سات  الفل�سطينية 
ال�سهداء  اأ�رس  رعاية  موؤ�س�سة 
وال�رسى واجلرحى يف عام 1968.
التي  الإ�رسائيلي  الحتالل  دولة 
وقعت اإتفاقية اأو�سلو وما تبعها من 
اتفاقيات مبا فيها اإتفاقية باري�ض 
كانت  ذلك  وقبل  الإقت�سادية.بل 
منظمة  اأن  متاماً  وتعلم  تدرك 
ولحقاً  الفل�سطينية  التحرير 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية تقوم 
واملعونات  امل�ساعدات  بتقدمي 
املالية  واملخ�س�سات  والموال 
لعوائل  الإجتماعية  والرعاية 
املحررين  والأ�رسى  الأ�رسى 
�سمن  واجلرحى  وال�سهداء 
الواقعة  الإجتماعية  امل�سوؤوليات 
على  العامة  امل�سوؤوليات  وفق 
وتقدميها  والدولة  ال�سلطة 

ملواطنيها.
لالحتالل  العن�رسية  التوجهات 
تغولها  من  زادت  ال�رسائيلي 
الوطنية  احلقوق  ا�ستهداف  يف 
الفل�سطينية ب�سكل عام عندما جلاأت 
اخلا�ض  الأ�سا�سي  القانون  لإقرار 
بالقومية ويهودية الدولة المر الذي 
ح�رسياً  امل�سري  تقرير  حق  جعل 
واإلغاء  وجود  نفي  .وبالتايل  لليهود 
اأي حقوق وطنية لل�سعب الفل�سطيني 
متوز  يف  م�سبقاً  مت  العقلية  .وبهذه 
يتم  ما  خ�سم  قانون  اإقرار   2018
من  دولر  300مليون  بواقع  تقديره 
الفل�سطينية  ال�رسائب  عائدات 
للمبالغ  م�ساوية  تعترب  والتي  �سنوياً 
تقدمها  التي  املالية  واملخ�س�سات 
الأ�رسى  لعائالت  الوطنية  ال�سلطة 
وال�سهداء  املحررين  والأ�رسى 

واجلرحى و كان �سبق ذلك بان اأقدم 
"اأفيغدور  الحتالل  جي�ض  وزير 
حظر  على   2017 اآذار  يف  ليربمان" 
الفل�سطيني  القومي  ال�سندوق 
واعتباره منظمة اإرهابية لقيامه بدفع 
خم�س�سات الأ�رسى واملحررين عرب 
الأ�رسى واملحررين يف  هيئة �سوؤون 
منها  الهدف  لي�ض  وا�سحة  خطوة 
الإقت�سادية  الأعباد  زيادة  فقط 
واملالية على ال�سلطة الوطنية واإمنا 
اأزمات  بتفجري  تنذر  اأزمة  خلق 
اإجتماعية واهلية داخلية اإذا ما كان 
مع  التجاوب  من  �سكل  اأي  هناك 

املطالب الإ�رسائيلية .
هذا  وراء  الكامن  الأ�سا�ض  الهدف 
املوقف العن�رسي ال�رسائيلي يتمثل 
الن�سال  واإدانة  جترمي  حماولت  يف 
التحرري الوطني الفل�سطيني وو�سمه 
يتماهى  مبا  والإجرام  بالإرهاب 
يف  المريكي  الكونغر�ض  موقف  مع 
حماربة احلقوق الوطنية الفل�سطينية 
،حيث  واملايل  ال�سيا�سي  والإبتزاز 
اذار  يف  فوري�ض  تايلور  قانون  اأقر 
2018 بحجب نحو 300 مليون دولر 

لنف�ض الغاية الإ�رسائيلية.
ق�سارى  بذل  يتطلب  الراهن  الو�سع 
والت�سالت  التحركات  جهود 
الدبلوما�سية  والدولية  الإقليمية 
اأمان  �سبكة  لتوفري  والربملانية 
وحا�سنة  ومالية  وقانونية  �سيا�سية 
واملكانة  املركز  حلماية  وطنية 
للن�سال  وال�سيا�سية  القانونية 
حترر  حركة  بو�سفه  الفل�سطيني 

وطني �سد الحتالل الإ�رسائيلي .
من  ي�سعد  الحتالل  واأن  خا�سة 
ا�ستهداف ق�سية ال�رسى عرب ت�رسيع 
العن�رسية  القوانني  من  جمموعة 
المن  وزير  تو�سيات  واإقرار 
اردان"لت�سييق  "جلعاد  الداخلي 
بني  لي�سبحوا  الأ�رسى  على  اخلناق 
ت�سعيب  يف  تتمثل  كما�سة"  "فكي 
ال�رسوط احلياتية العتقالية اليومية 
من جانب ،وحماولت نزع ال�رسعية 
والوطنية  وال�سيا�سية  القانونية 
وجترمي ن�سالهم واعتباره اإرهاب من 

جانب اخر.
المريكي  والتناغم  التماهي  اإن 
الأ�رسى  ا�ستهداف  يف  وال�رسائيلي 
�سالبة  يتطلب  واجلرحى  وال�سهداء 
الفل�سطيني  الوحدوي  املوقف  يف 
باإعادة  الر�سمي  ال�سيا�سي  والنظام 
حتويل هيئة الأ�رسى اىل وزارة تكون 
ال�سيا�سي  النظام  من  ثابت  جزء 
الوزراء  جمل�ض  يف  وحا�رسة 

الفل�سطيني للحكومة القادمة.
حرية  اأ�رسى  هم  الفل�سطينيني  اإن 
اخلال�ض  �سبيل  يف  ،ومنا�سلني 
لبلوغ  العن�رسي  الحتالل  من 
لل�سعب  امل�سري  تقرير  حق 

الفل�سطيني.
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املحررة  زوجها،  �شقيق  زوجة 
اعتقال  على  علقت  عامر  اإميان 
قائلة"عائلة  عا�شف  اأم  �شديقتها 
يف  جميعها  اأ�شبحت  الربغوثي 
ال�شجون، فزوجي نائل يعترب اأقدم 
يف  عاماً   39 اأم�شى  فهو  �شجني 
الأ�رس، و�شقيقه عمر الربغوثي يف 
الأ�رس وزوجته اأم عا�شف واأولدها 
واأ�شقائها كذلك يف الأ�رس، وعائلة 
منكوبة،  كوبر  قرية  يف  الربغوثي 
والإزالة،  بالهدم  مهددة  ومنازلها 
يف  متعن  الحتالل  وخمابرات 

�شيا�شة النتقام بحقهم".
عامر"  اإميان  املحررة  ت�شيف 
حتى  تتوقف  مل  القتحامات 
الربغوثي،  �شالح  ا�شت�شهاد  بعد 
واعتقال  عا�شم  �شقيقه  واعتقال 
احل�شاب  ففاتورة  العائلة،  بقية 
مت  فقد  يوم،  بعد  يوماً  تزداد 

ترفع  مل  لأنها  عا�شف  اأم  اعتقال 
الراية البي�شاء بعد اعتقال زوجها 
واأولدها، ولأنها حتدت خمابراته 
باأن هدم البيت لن ي�رسها و�شتبني 
مل  التحدي  فنربة  مكانه،  بيتاً 
تخفت لدى اأم عا�شف مما زاد من 
عليها،  املخابرات  �شباط  حقد 
عائالت  اإخ�شاع  تعني  ف�شيا�شتهم 
يفتخروا  اأن  ل  وال�شهداء  الأ�رسى 
باأبنائهم، وهذا مل يحدث يف عائلة 
على  اأبنائها  ربت  التي  الربغوثي 

ال�شمود والتحدي والقوة".
تتابع املحررة اإميان عامر حديثها 
هي  عا�شف  اأم  حماكمة  فتقول" 
تهمة  اأي  بدون  ملوقفها  حماكمة 
زوجة  لأنها  منها  وانتقاماً  اأمنية، 
و�شهداء،  اأ�رسى  ووالدة  قائد، 
و�شقيق زوجها نائل الربغوثي هو 
الأ�شرية،  احلركة  يف  �شجني  اأقدم 

تاريخ  لها  عائلة  �شاحبة  فهي 
م�رسف".

عا�شف  اأم  �شديقة  وتقول 
اأم  الربغوثي،  حنان  الربغوثي، 
يف  ثابتة  كانت  عا�شف  اأم  عناد" 
يف  �شعفاً  تظهر  ومل  املحنة  هذه 
املخابرات  �شباط  مع  مقابلة  كل 
الذين اقتحموا منزلها عدة مرات، 
ففي كل مرة كانوا يواجهون امراأة 
حديدية ل تبايل بجربوتهم وقوتهم 
وعندما  وعددهم،  وعتادهم 
املخابرات:  �شابط  لها  قال 
له  قالت  اأريحا  اإىل  اإبعادك  �شيتم 
بهدوء: اجلو هناك اأدفئ، وعندما 
اأخربوها بهدم منزلها ومنزل ابنها 

قالت: �شنبني اأكرب واأف�شل منه".
نحن  الربغوثي"  حنان  ت�شيف 
والقتحامات  العتقالت  عرفنا 
حياتنا،  يف  مبكر  زمن  منذ 

حتديداً يف اأواخر ال�شبعينيات من 
هذه  تتوقف  ومل  املا�شي،  القرن 
لأبناء  واملحاكمات  القتحامات 
فنحن  اللحظة،  هذه  حتى  العائلة 
نتعر�ض  ونحن  وهرمنا  كربنا 
املخابراتية  الأ�شاليب  لأ�رس�ض 
الحتالل  فب�شمات  والع�شكرية، 
يف حياتنا وا�شحة والتحدي عندنا 

اأ�شيل".
تو�شح حنان الربغوثي اأبرز مالمح 
والدتي  فتقول"  للعائلة  الن�شال 
يف  نائل  �شقيقي  زارت  عندما 
اإحدى الزيارات نادت عليها اإحدى 
فردت  فرخة،  قائلة:  املجندات 
عليها: اأنا فرخة لكن اأجنبت ديوكاً، 
والتحدي  القوة  ر�شعوا  فاأ�شقائي 
منذ �شغرهم من اأمي واأبي، واليوم 

الأحفاد يوا�شلون الدرب".
حديثها  الربغوثي  حنان  تختم 

عا�شف  واأم  قدرنا،  هذا  بالقول" 
اأجنبت اأبطالً اأمثال ال�شهيد �شالح 
ثائر  وزوجها  عا�شم،  والأ�شري 
املخابرات  ل�شابط  قال  مقاوم 
دا�ض  عا�شم  اأن  اأخربوه  عندما 

على روؤو�ض جنودنا يف اأخر عملية 
قبل �شهرين: لهذا اليوم اأعددتهم، 
يتوقف  مل  الذي  النتقام  كان  لذا 
حتى  �شالح  ال�شهيد  عائلة  بحق 

هذا اليوم".

منذ �ضنوات تكابد امل�ضنة �ضهري الربغوثي، اأم عا�ضف، انتهاكات االحتالل بحق عائلتها، اليوم ت�ضتحق اأن ت�ضبح خن�ضاء جديدة لبالدها، بعد التحاقها بزوجها واأبنائها لتكون خلف الق�ضبان، 
وبعد اأن ذاقت مرارة ا�ضت�ضهاد ابنها �ضالح، واإعادة اعتقال زوجها عمر الربغوثي والذي اأم�ضى 27 عامًا خلف الق�ضبان، واأبنائها عا�ضف وعا�ضم وحممد.

اأم عا�ضف الربغوثي:

�مر�أة حديدية جبلت �أبناءها على �لن�سال و�ملقاومة وحلقت بهم �أ�سرية

�نتهاك طبي متو��سل بحق �لأ�سري �ملري�ض معت�سم رد�د
هيئة الأ�رسى حتذر من تردي الأو�شاع 
�شجون  يف  املر�شى  لالأ�رسى  ال�شحية 
الحتالل اأو�شحت هيئة �شوؤون الأ�رسى 
اأن   ، عنها  �شدر  تقرير  يف  واملحررين 
من  عاماً(   36( رداد  معت�شم  الأ�شري 
بلدة �شيدا ق�شاء مدينة طولكرم، يعاين 
الأمرين منذ 13 عاماً، فهو يقا�شي اأمل 
واحد،  اآن  يف  املر�ض  وجحيم  ال�شجن 
"عيادة  ي�شمى  مبا  دائم  ب�شكل  ويقبع 
اأدنى  اأن يُوفر له  معتقل الرملة"، بدون 
حلالته  الالزمة  العالجية  املتطلبات 

املزمنة واخلطرية.
اأن الأ�شري رداد يعاين من  الهيئة  وبينت 
ي�شتكي  فهو  عديدة،  �شحية  م�شاكل 
الأمعاء  يف  وحادة  مزمنة  التهابات  من 
م�شتمرة،  واآلم  دائم  نزيف  يُ�شاحبه 
وغري  منخف�شة  لديه  الدم  ون�شبة 
وجهاز  الدائم،  النزيف  نتيجة  منتظمة 
لذلك تظهر  لديه �شعيف جداً  املناعة 
تعالج  جلدية  فريو�شات  ج�شمه  يف 
يعاين  و  يومياً،  ال�شائل  بالأوك�شجني 
ومن  الدم،  �شغط  يف  ارتفاع  من  اأي�شاً 

و�شعف  القلب  نب�شات  انتظام يف  عدم 
يف النظر وربو مزمن، و�شعف بالعينني 
واأمل يف الكتف الأي�رس، ومن اآلم �شديدة 

يف معظم اأنحاء ج�شده.
معتقل  رداد  الأ�شري  اأن  الهيئة  ولفتت 
وحمكوم   ،2006/1/12 تاريخ  منذ 
اأخطر  ويُعترب من  20 عاماً،  لـ  بال�شجن 
احلالت املر�شية القابعة يف معتقالت 
الحتالل، حيث بداأت عالمات املر�ض 
تظهر عليه بعد اعتقاله بعامني عندما 
ليتطور  البطن  يف  �شديدة  باآلم  �شعر 

الإهمال  بفعل  ف�شيئا،  �شيًئا  الأمر 
اإدارة  قبل  من  واملتعمد  الوا�شح 

ال�شجن.
ويف �شياق ذي �شلة، ر�شد تقرير الهيئة 
يف  تقبعان  مر�شيتني  حالتني  اأي�شاً 
معتقل "النقب"، اإحداهما حالة الأ�شري 
بلدة  من  عاماً(   48( النواجعة  زياد 
من  ي�شتكي  والذي  اخلليل،  ق�شاء  يطا 
دي�شكات يف ظهره تُ�شبب له اآلم حادة، 
احلركة  ي�شتطيع  ل  الأحيان  كثري  ويف 
م�شاكل  من  يعاين  اأنه  كما  امل�شي،  اأو 

النظر،  يف  �شعف  ومن  الأ�شنان  يف 
من  اأكرث  املعتقل  عيادة  راجع  وقد 
م�شكنات  باإعطاءه  اكتفت  لكنها  مرة،  
لالأوجاع بدون تقدمي عالج له اأو اجراء 
فحو�شات طبية. اأما عن الأ�شري ال�شاب 
دورا  بلدة  من  عاماً(   20( عواودة  وجد 
وجود  من  يعاين  فهو  اخلليل،  ق�شاء 
احلو�ض  منطقة  يف  بالتني  ق�شيب  
لها قبل العتقال،  جراء حادثة تعر�ض 
وهو بحاجة ما�شة لزالته لأنه ي�شبب له 
وي�شتكي  حادة،  واأوجاع  طبية  ا�شكالية 

الأ�شري عواودة اأي�شاً من متزق الأربطة 
يف رجله اليمنى، وهو بحاجة اإىل متابعة 
الهيئة  وحذرت  ال�شحية.  حلالته  طبية 
اتباع  الحتالل  �شلطات  ا�شتمرار  من 
والقتل  معروف  الغري  العالج  اأ�شلوب 
والأ�شريات  الأ�رسى  بحق  البطيء 
يف  املحتجزين  والعرب  الفل�شطينيني 
مراعاة  دون  ومعتقالتها،  �شجونها 
والقواعد  الدولية  والأعراف  للقوانني 
الإن�شانية والأخالق املهنية التي حتكم 

مهنة الطب وترعى حقوق الأ�رسى. 

�لكيان �ل�سهيونى يرف�ض �لإفر�ج عن فل�سطيني
 ق�سى 22 �سنة يف �سجونها

ال�شهيونى  الحتالل  �شلطات  رف�شت 
من  فل�شطيني  اأ�شري  عن  الإفراج 
مدة  انتهاء  من  الرغم  على  �شجونها، 

حمكوميته البالغة 22 �شنة.
اأبو  اإياد  الأ�شري  عائلة  وتواجدت 
اإيرز"  "بيت حانون -  اأمام معرب  ها�شم، 
حتى  غزة(،  قطاع  )�شمال  الإ�رسائيلي 
وقت متاأخر من م�شاء اأم�ض، يف انتظار 
من  كان  الذي  عاما(   43( اإياد  جنلها 
معتقالت  من  عنه  الإفراج  املفرت�ض 
الحتالل التي ق�شى فيها ما يزيد على 

عقدين من الزمن.
اأبو  عاطف  الفل�شطيني  املواطن  وقال 
اإنه  بر�ض"،  "قد�ض  لـ  حديث  يف  ها�شم 
كان بانتظار ابن عمه "اإياد" الذي ت�شلّم 
عنه  الإفراج  قرار  املا�شي،  الإثنني  يوم 

الإ�رسائيلية،  املعتقالت  اإدارة  قبل  من 
اأم�ض  غزة  قطاع  اإىل  ي�شل  اأن  على 

الثالثاء، اإل اأن ذلك مل يتم، كما قال.
انتظار  طول  "بعد   ها�شم  اأبو  واأ�شاف 
توجهنا  حانون،  بيت  معرب  اأمام  اأم�ض 
لل�شوؤال  الفل�شطيني  الرتباط  جهاز  اإىل 
معلومات  وجود  بعدم  لنُبلّغ  الأمر؛  عن 
اإىل غزة،  الأ�شري  ابن عمي  حول و�شول 

فغادرنا املعرب".
وبنّي اأن اإياد اأبو ها�شم - الذي ل يحمل 
اإىل  و�شل   - )نازح(  فل�شطينية  هوية 
من  زيارة  بت�رسيح   1996 عام  القطاع 
اأجل الدرا�شة يف "جامعة الأزهر" بغزة؛ 

حيث كان يقيم يف قطر.
غزة،  يف  وجوده  من  عام  "بعد  واأو�شح 
طريق  عن  القطاع  اإياد  مغادرة  واأثناء 

عليه  تتواجد  كانت  الذي  رفح  معرب 
قوات الحتالل، مت اعتقاله وحكم عليه 
مقاومة  بتهمة  �شنة   22 ملدة  بال�شجن 
الحتالل". من جانبه، قال رئي�ض وحدة 
�شوؤون  "هيئة  يف  والتوثيق  الدرا�شات 
النا�رس  عبد  واملحررين"،  الأ�رسى 
فروانة، "اإن الأ�شري اأبو ها�شم، فل�شطيني 
عام  اعتقاله  ومت  اخلارج  مواليد  من 
اإىل قطاع غزة، وكان  اأثناء زيارته   1997
موعد الإفراج عنه ام�ض بعد ق�شاء مدة 
حمكوميته كاملة 22 �شنة، اإل اأن �شلطات 
الحتالل الإ�رسائيلي مل تفرج عنه بحجة 
اأنه ل ميلك هوية اأو اإقامة يف غزة، واأنه 
يف  فروانة  واأ�شاف  زائرا".  اإليها  جاء 
اأمتت  "اأم�ض  بر�ض"،  "قد�ض  لـ  حديث 
اإجراءات  الإ�رسائيلية  ال�شجون  اإدارة 

انتهاء ق�شية اأبو ها�شم واأغلقتها كق�شية 
الإفراج  قرار  و�شلّمته  ومعتقل،  اأ�شري 

عنه، اإل اأنه مل ي�شل اإىل غزة".
الإفراج  يف  مياطل  الحتالل  اأن  وراأى 
جهة  وجود  بعدم  متذرعا  الأ�شري،  عن 

ت�شتقبله يف غزة، واأنه غري مقيم فيها.
اأن  اإىل  الفل�شطيني،  احلقوقي  واأ�شار 
يعّد  ل  ها�شم  اأبو  الأ�شري  مع  يجري  ما 
�شبق  اإذ  نوعها؛  من  الأوىل  هي  �شابقة 
لنف�ض  فل�شطينيون  اأ�رسى  تعّر�ض  واأن 

املعاناة قبل اإطالق �رساجهم.
ملزاجية  تخ�شع  الأمور  "هذه  وتابع 
الحتالل؛ هناك اأ�رسى ظروفهم م�شابهة 
�شنوات  الحتالل  �شجون  يف  اأم�شوا 
حمكوميتهم،  فرتات  انتهاء  بعد  طويلة 

واآخرين اأُفرج عنهم مبا�رسة".

�لحتالل ي�سعى لرتكيب �أجهزة 
ت�سوي�ض يف كل �أق�سام �سجن �لنقب

فل�شطني  اأ�رسى  مركز  اأكد 
الحتالل  �شلطات  باأن  للدرا�شات 
توا�شل  ال�شجون  م�شلحة  واإدارة 
انتهاكاتها حلقوق ال�رسى والتنكيل 
اجهزة  زرع  خالل  من  وذلك  بهم، 
ت�شوي�ض �شاره يف ال�شجون، و قرب 
الذى  المر  ال�رسى،  نوم  اماكن 
ي�شاهم  حياتهم،  على  ي�شكل خطر 

يف انت�شار الأمرا�ض.
الأ�شقر"  "ريا�ض  الباحث  واو�شح 
ادارة  للمركز  الإعالمي  الناطق 
�شجون الحتالل عمدت اىل تركيب 
اجهزة ت�شوي�ض يف معظم ال�شجون، 
خمفى،  ومنها  ظاهر  هو  ما  منها 
اأجهزة  مواجهة  بحجة  وذلك 
اىل  ال�رسى  يهربها  التي  الت�شال 

�شجن  وخا�شة يف  ال�شجون،  داخل 
حملة  لأكرب  يتعر�ض  الذى  النقب 
تركيب لأجهزة الت�شوي�ض املتطورة. 
اأ�شار "الأ�شقر" اىل ان ادارة �شجن 
النقب بداأت منذ اأيام حملة وا�شعة 
كل  يف  ت�شوي�ض  اجهزة  لرتكيب 
اق�شام ال�شجن، واول هذه الق�شام 
الدارة  قامت  الذى   4 ق�شم  كان 
وتوزيعهم  ال�رسى  من  باإفراغه 
اجهزة  لو�شع  اخرى  اق�شام  على 
ت�شوي�ض يف انحاء الق�شم ، وح�شب 
بو�شع  قامت  الدارة  بان  ال�رسى 
الق�شام  من  العديد  يف  اجهزة 
انتهت  �شتكون  قريبة  فرتة  وخالل 
كل  يف  الت�شوي�ض  اجهزة  و�شع  من 

الق�شام .

اجلمعة15 ال�ضبت 16 فيفري  2019  املوافـق  ل12 جمادى االأخر 1440هـ 11



عي�شة ق.

من �أجل �إ�ضافة ثالث نقاط جديدة، 
ت�ضجيل  بعد  �ال�ضتفاقة  وتاأكيد 
�ملن�رصمة  �جلولة  يف  �النت�ضار 
�أمام ن�رص ح�ضني د�ي عقب �ضل�ضلة 
ويعود  �نت�ضار،  دون  مباريات  �أربع 
�لبطولة  جو  �إىل  �ل�ضبيبة  العبو 
�ملحلية بحثا عن �إحر�ز �كرب عدد 
ت�ضلق  يف  ت�ضاهم  �لتي  �لنقاط  من 
و�القرت�ب  �لرتتيب  �ضلم  �لت�ضكيلة 
جمدد� من كوكبة �ملقدمة، باعتبار 
�أن �لفوز �لثاين على �لتو�يل ي�ضاهم 
جمموع  �إىل  �لر�ضيد  �رتفاع  يف 
�ملركز  �إىل  و�الرتقاء  نقطة   30

وتقلي�ص  �لرتتيب  يف  �ل�ضاد�ص 
�لفارق عن �ملركز �لثالث �إىل �ضت 
�حلار�ص  رفقاء  يجد  �أين  نقاط، 
�أمام  �أنف�ضهم  ناتا�ص  �لروؤوف  عبد 
�القرت�ب  �أجل  من  كبرية  فر�ضة 
منها يف ظل تو�جدهم �أمام لقاءين 
�اليجابي  �لعامل  ويبقى  متاأخرين. 
�أمام ت�ضكيلة �ل�ضبيبة تو�جد العبيها 
مبعنويات مرتفعة بعد �لفوز �لثمني 
�الأ�ضبوع  منت�ضف  �ضجلوه  �لذي 
�لكونغويل  كلوب  فيتا  �ملنق�ضي 
من  بقوة  �آمالهم  با�ضتعادة  و�ضمح 
�إىل  �لتاأهل  يف  �أور�قهم  لعب  �جل 
�إفريقيا،  �أبطال  ر�بطة  نهائي  ربع 
�أمامهم  مو�تية  �لفر�ضة  وبالتايل 

�لذي  �لتاألق  �ضل�ضلة  ملو��ضلة 
تتو�جد عليه �لت�ضكيلة و�لتي �ضوف 
�ليوم  �أم�ضية  مكتمل  بتعد�د  تكون 
�إىل  �لالعبني  جميع  عودة  بعد 
�لتدريبات ومنهم �ملهاجم م�ضطفى 
�ملر�ص.  من  تعافى  �لذي  جاليت 
تاجنانت  دفاع  يجد  �ملقابل،  يف 
نف�ضه �أمام و�ضعية ال يح�ضد عليها 
يف  �جلنوب  �إىل  يتنقل  و�أنه  خا�ضة 
بحظوظه  للتم�ضك  ع�ضرية  مهمة 
يف حتقيق �لبقاء وهو �لذي يتو�جد 
ثالث �ملهددين بال�ضقوط، �أين تعول 
�لعودة  على  »�لديارتي«  ت�ضكيلة 
بنتيجة �يجابية ت�ضمح لها بالتنف�ص 

قليال ودعم ر�ضيدها من �لنقاط.

ن�ضور اجلنوب للتاأكيد على اال�ضتفاقة والدياربيتي يف مهمة �ضعبة�شبيبة ال�شاورة / دفاع تاجنانت
تعود �شبيبة ال�شاورة اإىل اأجواء البطولة الوطنية عرب ا�شتقبال ال�شيف دفاع تاجنانت 

�شمن اللقاء املتاأخر عن اجلولة 22 من الرابطة املحرتفة الأوىل، حيث تدخل اليوم 
ال�شبيبة اللقاء على ملعبها 20 اأوت بب�شار بهدف البحث عن النقاط الثالث وتدعيم 
الر�شيد يف جدول الرتتيب من اأجل الزحف بقوة نحو اأندية املقدمة والعودة اإىل 

لعب الأدوار الأوىل، ويجد فريق اجلنوب اجلزائري نف�شه اأمام مهمة تبدو يف املتناول 
خا�شة واأنها ت�شتفيد من عاملي الأر�ض واجلمهور

عقوبة مباراتني 
لالعب بوفنا�ض

اإق�ضاء حركابي 
ملدة عام ومباراة 
دون جمهور للموب

من  بيد  �الن�ضباط  جلنة  �رصبت 
حديد مع �لت�رصيحات �لنارية �لتي 
لفريق  �مل�ضاعد  �ملدرب  �أطلقها 
حركابي  كمال  �ملدية  �وملبي 
�جلز�ئرية  �الحتادية  رئي�ص  �ضد 
زط�ضي،  �لدين  خري  �لقدم  لكرة 
عام  ملدة  �ملعني  �أق�ضي  حيث 
كامل من مز�ولة �أي ن�ضاط كروي 
وذلك �بتد�ء من تاريخ 11 فيفري 
�ملن�رصم، وجاء �لعقوبة �مل�ضلطة 
�لت�رصيحات  عقب  حركابي  على 
�لنارية �لتي �أدىل بها مبا�رصة بعد 
وفاق  �أمام  فريقه  مبار�ة  نهاية 
هزميته  �ضهدت  و�لتي  �ضطيف 
�لر�بطة  من   22 �جلولة  �ضمن 
�أين �تهم رئي�ص  �ملحرتفة �الأوىل، 
بطلب  زط�ضي  �لدين  خري  �لفاف 
م�ضوؤويل  طرف  من  مبار�ة  ترتيب 
�وملبي �ملدية من خالل �الت�ضال 
رف�ص  و�لذي  بوقلقال  برئي�ضها 
�لتي  �لت�رصيحات  وهي  �لعر�ص، 
عنها  دالئل  �أي  �ملعني  يقدم  مل 
�لتي  �ال�ضتماع  جل�ضة  خالل  من 
�ملن�رصم،  �الأربعاء  ح�رصها 
ورغم طلبه �العتذ�ر من م�ضوؤويل 
�لت�رصيحات  لتلك  وتربيره  �للجنة 
ب�ضبب  عليه  كان  �لذي  بال�ضغط 
ثالثي �لتحكيم �لذي �أد�ر مو�جهة 
وفاق �ضطيف �إال �أن �للجنة وجهة 

عقوبة قا�ضية �ضده.
�إىل جانب ذلك عاقبت �للجنة فريق 
مولودية بجاية باللعب دون جمهور 
يف مبار�ة و�حدة بعد تقرير �حلكم 
�أهلي  �أمام  مو�جهتها  �أد�ر  �لذي 
برج بوعريريج �إقد�م �أن�ضار �ملوب 
باإلقاء �للعاب �لنارية وتلقي �الإنذ�ر 
�لثالث، وهو ما يجعل �لفريق يلعب 
دفاع  �أمام  �ضاغرة  مدرجات  �أمام 
من   24 �جلولة  �ضمن  تاجنانت 
يف  �ملربجمة  �لوطنية  �لبطولة 
تاريخ 16 مار�ص �ملقبل، وعاقبت 
�أم�ص  �أول  �جدمتعت  �لتي  �للجنة 
لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة  مبقر 
مليلة  عني  جمعية  العب  �لقدم 
يف  وزميله  بلقاءين  بوفنا�ص  بالل 
�لنادي حممد كنا�ص مبار�ة و�حدة 
�ضبيبة  العب  عقوبة  نف�ص  وهي 

�لقبائل طاهر بن خليفة.
ع.ق.

�شريع غليزان / جنم مقرة

الرابيد لالقرتاب من البوديوم ومقرة 
للت�ضمك بال�ضدارة

مناف�ضة  �ليوم  �أم�ضية  تتو��ضل 
�ملحرتفة  للر�بطة   22 �جلولة 
�لتي  �لقمة  مبار�ة  باإجر�ء  �لثانية 
جتمع فريقي �رصيع غليز�ن وجنم 
مقرة، �أين ينتظر �لر�ئد تنقل �ضعب 
خارج �لقو�عد و�ضيجد نف�ضه �أمام 
مهمة حمفوفة �ملخاطر يف �ضيافة 
على  يعولون  �لذين  �ملحليني 
�ملقدمة  نحو  �لزحف  مو��ضلة 
يف  حظوظهم  للعب  بقوة  و�لعودة 
�لثالث  �لتاأ�ضري�ت  �إحدى  �إحر�ز 
هذ�  ويف  �ل�ضعود،  �إىل  �ملوؤهلة 
�ل�ضياق يدخل العبو �رصيع غليز�ن 
�لثالث  �لنقاط  عن  بحثا  �للقاء 
وتدعيم �لر�ضيد خا�ضة بعد �لتعرث 
تلقيهم  عقب  �لفارطة  �جلولة  يف 

�لعلمة،  مولودية  �أمام  للهزمية 
�ال�ضتفادة  على  يعولون  حيث 
و�جلمهور  �الأر�ص  عاملي  من 
�لز�د  على  �الحتفاظ  �أجل  من 
العبو  ويدرك  �لقو�عد،  يف  كامال 
حتقيق  �أهمية  »�لر�بيد«  ت�ضكيلة 
�ملناف�ضة  ظل  يف  �ليوم  �النت�ضار 
�أندية  تعرفها  �لتي  �ل�ضديدة 
�إىل  �لعودة  يف  ورغبتهم  �ملقدمة 
�لتقدم  خالل  من  �ل�ضعود  �ضباق 
كوكبة  من  و�القرت�ب  �لرتتيب  يف 
عن  �لفارق  تقلي�ص  عرب  �ملقدمة 
�لرتتيب  جدول  يف  �لثالث  �ملركز 

وبالتايل بعث حّمى �ل�ضعود بقوة.
مفاجاأة  �ضيكون  �ملقابل،  يف 
مهمة  �أمام  مقرة  جنم  �ملو�ضم 

�لتي  و�لنتائج  �الأد�ء  على  �لتاأكيد 
�نطالق  منذ  بامتياز  يحققها 
�ملو�ضم �لكروي �جلاري وهو �لذي 
و�أ�ضحى  حديثا  �ل�ضعود  حقق 
يتو�جد يف �ل�ضد�رة ويتقدم �أندية 
عريقة و�ضبق لها �لتو�جد يف دوري 
�لنجم  تكون مهمة  و�ضوف  �لكبار، 
�ضل�ضلة  مو��ضلة  �أجل  من  �ضعبة 
مل  �لذي  وهو  �اليجابية  �لنتائج 
مباريات  ع�رص  �آخر  يف  ينهزم 
يعول  حيث  �لوطنية،  �لبطولة  من 
من  �خل�ضارة  تلقي  تفادي  على 
�لرتتيب  ريادة  ت�ضييع  تفادي  �أجل 
ومو��ضلة لعب حظوظهم كاملة يف 

حتقيق �ضعود تاريخي.
عي�شة ق.

البطولة العربية للمالكمة اأكابر

معو�س و يتوجان باملعدن النفي�س

انطالق البطولة العربية للكرة الطائرة بتون�ض

املجمع البرتويل يالقي ال�ضويحلي الليبي اليوم

�ملالكمان  �أم�ص  �أول  توج 
يف  �آدم  حممد  مزيان  �جلز�ئريان 
وزن �أقل من 49 كغ وه�ضام معو�ص 
52 كغ بامليد�لية �لذهبية للمالكمة 
باملركب  جرت  �لتي  �أكابر 
بالقاهرة م�رص  �الأوملبي �ملعادي 
جهته،  ومن  �أم�ص،  �أول  و�ختتمت 
�أمين بركات  �أحمد  ن�ضط �ملالكم 
يف وزن 81 كغ �لنز�ل �لنهائي بعد 
�ضيعد  حممد  بامل�رصي  �إطاحته 
بكري يف �ملربع �لذهبي، و�قتطع 
بطاقة  جز�ئريني  مالكمني  ثالثة 
من  �لنهائي  �لدور  �إىل  عبورهم 
هذه �ملناف�ضة �لعربية �لتي ��ضدل 
�أول  �ضهرة  فعالياتها  على  �ل�ضتار 
مو�طنيهم  �أما  بالقاهرة،  �م�ص 
�ضيد  كغ،   56 مومن  بن  يو�ضف 
�أحمد �أونان 60 كغ، عي�ضى حفيظة 
75كغ  ك�رص�وي  و�أغيال�ص  كغ   64

ن�ضف  �لدور  يف  �نهزمو�  فقد 
بامليد�ليات  و�كتفو�  �لنهائي 

�لربونزية.
�لطاقم  �جلز�ئري  �لوفد  ويقود 
من  �ملتكون  �لوطني  �لفني 
�ملدربني �أحمد دين، عبد �حلفيظ 
وتوج  بلوني�ص،  و�ضليمان  بوبكري 
�لنبيل  للفن  �جلز�ئري  �ملنتخب 
بالقاهرة  �ملا�ضية  �لطبعة  خالل 
ت�ضع  مبجموع  عربيا،  بطال 
و4  ف�ضيات   3 ذهبيتان،  ميد�ليات 
�لبطولة  يف  وي�ضارك  برونزيات، 
�ىل  باالإ�ضافة  لالأمم  �لعربية 
�ملنظم  �لبلد  وم�رص  �جلز�ئر 
بكل  �الأمر  ويتعلق  بلد�ن  ثمانية 
من قطر، �ليمن، تون�ص، �ملغرب، 

�لعر�ق، ليبيا، �لكويت و�ل�ضود�ن.
ق.ر.

�نطلقت �أم�ص مناف�ضات �لبطولة 
�لعربية للكرة �لطائرة يف ن�ضختها 
 24 �إىل   15 من  و�ملقامة   37
بتون�ص، مب�ضاركة  �ملقبل  فيفري 
18 ناديا عربيا من بينها �ملجمع 
وعرفت  �جلز�ئري،  �لبرتويل 
�ملناف�ضة �ن�ضحاب ثالثة �أندية يف 
�الأمر  ويتعلق  �الأخرية،  �للحظات 
و�لنادي  �لليبي  بنغازي  باأهلي 
�ملجموعة  عن  �ل�ضفاق�ضي 
عن  �لبحريني  و�الأهلي  �الأوىل 
من  وكان  �لر�بعة،  �ملجموعة 

�ملجمع  يخو�ص  �أن  �ملقرر 
�ضد  �أم�ص  �الأول  لقاءه  �لبرتويل 
�الأهلي �لبحريني، �إال �أن �ن�ضحاب 
هذ� �الأخري جعله ينتظر �إىل �ليوم 
ملو�جهة �ل�ضويحلي �لليبي، وبعد 
�ملذكورة،  �الأندية  �ن�ضحاب 
�الأربع  �ملجموعات  �أ�ضبحت 
�ملجموعة  �لتايل:  �لنحو  على 
حامل  �لقطري  �لريان  �الأوىل: 
�ضنجل  �ليمني،  خيبل  �للقب، 
 : �لثانية  �ملجموعة  �لفل�ضطيني 
مو�ضى  و�دي  �ل�ضعودي،  �لهالل 

�لقطري،  �ل�رصطة  �الأردين، 
�ملغربي،  �ملكنا�ضي  �لنادي 
�ملجموعة  �لعماين.  �ل�ضالم 
�ل�ضعلة  �لكويتي،  �لكويت  �لثالثة: 
�ضبيد  �لُعماين،  �ضحار  �ليمني، 
�لتون�ضي.  �لرتجي  �للبناين،  بول 
�الحتاد  �لر�بعة:  �ملجموعة 
�ل�ضعودي، غاز �جلنوب �لعر�قي، 
جباليا  �ضباب  �لبرتويل،  �ملجمع 

�لفل�ضطيني و�ل�ضويحلي �لليبي.
ق.ر.

جددت ثقتها يف األعاب القوى امل�شارعة واملالكمة

الوزارة تطالب الريا�ضات اجلماعية 
باإحداث ثورة

و�لريا�ضة  �ل�ضباب  وز�رة  و�ضعت 
�لتي  بالريا�ضات  ا  خا�ضً ت�ضنيًفا 
�جلز�ئر  علم  ترفع  �أن  لها  ميكن 
�لعاملية  �ملحافل  يف  وتتاألق 
معطيات  على  بناء  و�لدولية، 
مع  لقاء  خالل  وح�ضل  ميد�نية، 
�لذي  �لتن�ضيف  على  �مل�ضوؤولني 
�أقرته وز�رة �لريا�ضة، و�لتي �أعطت 
�الأولوية لريا�ضات مل تكن متوقعة 
�مل�ضرتكة  �مل�ضارعة  غر�ر  على 
�لوز�رة،  و�أكدت  و�لكار�تي، 
تثق  الز�لت  �أنها  باختيار�تها 
ببع�ص �لريا�ضات على �لتاألق رغم 
مثل  �الأخرية  �الآونة  يف  تر�جعها 

م�ضرية  و�ملالكمة،  �لقوى  �ألعاب 
�إىل �أن �لريا�ضتني ال ز�لتا قادرتني 
للجز�ئر  ميد�ليات  �إهد�ء  على 
و�لبطوالت  �لعاملية  �الألعاب  يف 
�أن  �إىل  �لتقرير،  و�أ�ضار  �لعاملية، 
ب�ضكل  �أ�ضهمه  تر�جعت  �جليدو 
�جلماعية،  �لريا�ضات  �أما  الفت، 
حقيقية  �إىلثورة  بحاجة  فتبقى 
�ل�ضائ،  جمدها  ت�ضتعيد  حتى 
�الحتاد�ت  حتظى  �أن  .ويفرت�ص 
�لريا�ضية برعاية من قبل �ل�ضلطات 
�لعمومية حتى يتمكن العبوها من 

�لو�ضول لالأهد�ف �ملطلوبة.
ق.ر.
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عي�شة ق.

ت�شكيلة  عقدت  ذلك  جانب  �إىل 
يف  تعرثها  بعد  مهمتها  »�لعميد« 
مبار�ة �لذهاب �لتي جرت باأر�ض 
�ل�شلبي  بالتعادل  و�كتفت  �لوطن 
ما  وهو  جويلية،   5 ملعبها  على 
عادل  �ملدرب  �أ�شبال  يجعل 
من  معقدة  مهمة  �أمام  عمرو�ض 

و�لإطاحة  �ملناف�ض  جتاوز  �أجل 
�أن كل �شيء  به على عرينه، رغم 
�ملولودية  رفع لعبي  ممكن عرب 
بالتاأهل  �لعودة  �أجل  من  للتحدي 
�ملناف�شة  يف  �ملغامرة  ومو��شلة 
�لتتويج  ��شتهد�ف  عرب  �لعربية 
وتتو�جد   ، �لعربي  باللقب 
عمرو�ض  عادل  �ملدرب  ت�شكيلة 
�شل�شلة  بعد  مرتفعة  مبعنويات 

دون  �لتو�يل  على  مباريات  �شبع 
�ملو��شلة  وي�شتهدفون  هزمية، 
تلقي  وتفادي  �لريتم  نف�ض  على 
ظل  يف  �ل�شود�ن،  يف  �خل�شارة 
ريتم  على  �ملو��شلة  رغبتهم 
ويو�جه  �ليجابية.  �لنتائج 
�أد�ء  مهمة حت�شني  �لفني  �لطاقم 
�لنقطة  يبقىة  �لذي  �لت�شكيلة 
�إقحام  للتعد�د من خالل  �ل�شلبية 

ت�شاعده  �لتي  �ملنا�شبة  �لعنا�رص 
�يجابية،  بنتيجة  �لعودة  على 
خا�شة و�أن �لعمل �لنف�شي �شيكون 
�ملدرب  عليه  يركز  عامل  �أكرب 
هذ�  يف  يفقد  و�لذي  عمرو�ض 
�للقاء خدمات �لثنائي �أيوب عزي 
معاناتهما  ب�شبب  �أماد�  و�إبر�هيم 
ديانغ  �أليو  و�ملايل  �لإ�شابة  من 

ب�شبب �لطرد يف لقاء �لذهاب. 

املريخ ال�شوداين / مولودية اجلزائر

�لعميد ي�سعى �إىل بلوغ �ملربع �لذهبي من �أم درمان
يخو�ض فريق مولودية اجلزائر اأم�شية اليوم مباراته اأمام املريخ ال�شوداين حل�شاب اإياب الدور ربع النهائي من البطولة 
العربية للأندية على ملعب ام درمان بال�شودان، وتدخل عنا�شر النادي العا�شمي اأر�شية امليدان وهي تعول على قلب 

املوازين وافتكاك تاأ�شرية التاأهل اإىل ن�شف نهائي املناف�شة العربية رغم اإدراكها �شعوبة املهمة التي تنتظرها يف ظل قوة 
املناف�ض على ملعبه والذي �شيكون مدعوما من طرف جمهوره

حت�شبا للم�شاركة اجلزائرية يف كاأ�ض العامل للمبارزة

تخطي مرحلة �ملجموعات 
�سيكون نتيجة جيدة

غوالم يعود بفوز ثمني من �شوي�شرا يف اليوروبا ليغ

ماندي يعود بتعادل جمنون  �أمام 
زفان وبن �سبعيني

للمنتخب  �لرئي�شي  �ملدرب  �عترب 
بن  �أحمد  للمبارزة  �جلز�ئري 
يحيى �أنه يف حال تخطي �أي لعبة 
�ملجموعات  مرحلة  �لفريق  من 
 16 �أو   32 �لدورين  �أحد  وبلوغ 
ل�شالح  �لعامل  كاأ�ض  مناف�شة  يف 
حر�شة  بقاعة  و�شطيات  �حل�شام 
�ملقررة  �ملناف�شة  خالل  ح�شان 
�إجناز�  �شيكون  فاإنه  وغد�  �ليوم 
�شعوبة  �إىل  بالنظر  ذ�ته،  حد  يف 
تتمتعن  لعبات  �أمام  �ملاأمورية 
�ملدرب  و�رصح  عاملي،  مب�شتوى 
تاأهل  حال  »يف  قائال:  �لوطني 
�أو   16 �لدور  �ىل  �لالعبات  �إحدى 
جيدة،  نتيجة  ف�شتكون   32 حتى 
تكونان  �ملرحلتني  هاتني  لأن 
�ملجموعات  مبرحلة  م�شبوقتان 
�لفوز  حتقيق  عنا�رصنا  وعلى 
�لتاأهل  »حتقيق  �أ�شاف:  خاللها«، 
مرحلة  �ىل  �ملجموعات  دور  من 
�لإق�شاء �ملبا�رص هو �جناز �شعب 
�ل�شابات  لعباتنا  على  �ملنال 
�خلربة«،  �ىل  ينتق�شن  �لالئي 
�لفرق  مناف�شات  يخ�ض  فيما  �أما 
�ىل  �لوطني  �ملنتخب  فيهدف 
�جل  من  مببار�ة  مبار�ة  �للعب 
للفريق  �لعاملي  �لرتتيب  حت�شني 

ح�شب �ملتحدث.
�لوطني  �لفني  �لطاقم  ويعول 
حققها  �لتي  �لنتائج  تكر�ر  على 

�لفريق خالل �لبطولة �ملتو�شطية 
بد�ية  �ليطالية  بكالياري  �لأخرية 
بتاألق خايل  �شيما  �حلايل،  فيفري 
بذهبية  توجت  �لتي  زهرة  نورة 
�إىل  �إ�شافة  ح�شام،  �لو�شطيات 
منتخب  بف�شل  �ملحقق  �للقب 
�لو�شطيات خمتلط �شي�ض-�شيف-
ح�شام، كما حت�شلت بن �شكور نايلة 
ح�شام �شغريات وبن عدودة �شيماء 
�مليد�لية  على  �شبالت  ح�شام 
�لربونزية يف �ملوعد �ملتو�شطي، 
�ملبارز�ت  �أح�شن  ح�شور  رغم 
خالل  و�لفرن�شيات،  �ليطاليات 
لكاأ�ض  �لعا�شمة  �جلز�ئر  مرحلة 
�لوطني  �ملنتخب  ي�شارك  �لعامل 
�أما يف  �لفردي بع�رص لعبات،  يف 
حا�رصة  �جلز�ئر  ف�شتكون  �لفرق، 

باأربع لعبات.
 56 م�شاركة  �ملونديال  وي�شهد 
مبارزة ميثلن 10 بلد�ن، وبا�شتثناء 
�لبلد�ن  بقية  فاإن  بريطانيا، 
بلقاء�ت  معنية  �شتكون  �مل�شاركة 
هذه  �أن  يذكر  و�لفرق،  �لفردي 
�ملناف�شة �شتكون متبوعة بالبطولة 
�لفريقية لكل من فئات �لأ�شاغر، 
و�ناث  ذكور  و�لأو��شط  �لأ�شبال 
�شي�ض-�شيف- �لثالثة  لالأ�شلحة 

�ىل   18 من  �لقاعة  بنف�ض  ح�شام  
22 فيفري.

وكاالت

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �شجل 
يف  مثري�  تعادل  ماندي  عي�شى 
ريال  ناديه  جمعت  �لتي  �ملقابلة 
رين  �شيافة  يف  �ل�شباين  بيتي�ض 
�لفرن�شي �لذي ين�شط يف �شفوفه 
�لدوليان ر�مي بن �شبعيني ومهدي 
زفان وزذلك حل�شاب مبار�ة ذهاب 
�ل�شاد�ض ع�رص من مناف�شة  �لدور 
جنح  حيث  �لأوروبي،  �لدوري 
رفقاء ماندي يف خطف تعادل يف 
جمنون،  �شيناريو  �شهدت  مبار�ة 
متقدما  �لفرن�شي  �لنادي  كان  �أين 
لهدف  �أهد�ف  بثالثة  �لنتيجة  يف 
يف �ل�شوط �لأول لكن �لزو�ر عادو� 
وجنحو�  �لثاين  �ل�شوط  يف  بقوة 
�إىل  و�لعودة  �لنتيجة  تعديل  يف 
�شباق  يف  تخدمهم  بنقطة  �لديار 
�ملناف�شة  نهائي  ثمن  �إىل  �لتاأهل 
�لأوروبية وذلك قبل مقابلة �لإياب 
�ملقررة �لأ�شبوع �ملقبل، وعرفت 
وزفان  ماندي  م�شاركة  �ملو�جهة 

�أطو�ر  جميع  لعبا  �أين  �أ�شا�شيان 
متريرة  زفان  ومنح  �ملقابلة 
حا�شمة للهدف �لأول لفريقه رين، 
بينما �شجل مو�طنهما بن �شبعيني 
غياب  بعد  �ملناف�شة  غلى  عودته 
ب�شبب �لإ�شابة وخا�ض �آخر ع�رص 

دقائق من �للقاء.
�لآخر  �لدويل  �شّهل  جهته،  من 
نابويل  ناديه  مهمة  غولم  فوزي 
�لدور  �إىل  �لتاأهل  يف  �ليطايل 
�ملقبل من م�شابقة »�ليوروبا ليغ« 
بعد �لفوز �لعري�ض �لذي عاد به من 
�شوي�رص� على ح�شاب نادي زيوريخ 
بثالثة �أهد�ف لو�حد، حيث �شهد 
�للقاء عودة �لظهري �لي�رص للخ�رص 
ولعب  �لأ�شا�شية  �لت�شكيلة  �إىل 
�أر�شية  يغادر  �ن  قبل  دقيقة   76
بينما  �لإنذ�ر،  تلقيه  بعد  �مليد�ن 
لعب مو�طنه �آدم �أونا�ض �حتياطيا 

ودخل �للقاء يف �لدقيقة 68.
عي�شة ق.

ك�شف اأن مباراتي الكاأ�ض اأمام الن�شرية 
تدري يف ملعب 5 جويلية

عمر�ين: �سباب بلوزد�د لديه 
�لرجال وتاريخه كبري ال 

ي�ستحق �ل�سقوط
مدرب  عرّب 
بلوزد�د  �شباب 
�لقادر  عبد 
عهن  عمر�ين 
للقفزة  �رتياحه 
�لتي  �لنوعية 
ت�شكيلته  حتققها 
�لأ�شابيع  خالل 
و�لتي  �لأخرية 
للفريق  �شمحت 
من  باخلروج 
�خلطر،  منطقة 
�ل�شدد  هذ�  ويف 

وجد  �لفريق  �أن  �أم�ض  �إذ�عية  ت�رصيحات  يف  عمر�ين  �أكد 

�أجل تفادي مغبة  �لذين يقفون خلفه من  �لأ�شخا�ض �ملنا�شبني 

�ل�شقوط، و�شدد �أن �رصكة ماد�ر وفرت كل �شغرية وكبرية للتعد�د 

ذلك،  ثمار  يقطف  و�لفرق  وحده  �لعمل  على  �لرتكيز  �جل  من 

بكل  و�لعمل  �ل�شمود  يف  جنحو�  �لالعبني  �أن  عمر�ين  و�عترب 

قوة من �جل �إنقاذ �لفريق و�إخر�جه من �لفرتة �ل�شعبة �لتي بد�أ 

بها �ملو�شم �جلاري، حيث ورغم �أن �لتعد�د حمدود �إل �أنهم يف 

�لريا�شي قدم  �إحد�ث ثورة يف ذيل �لرتتيب، م�شيفا �ن �ملدير 

�لدعم �لكامل بوقوفه مع �لفريق يف كل مرحلة �إىل جانب دعم 

فريق  بلوزد�د  �شباب  �أن  عمر�ين  و�أ�شاف  �لبلوزد�دي،  �جلمهور 

كبري وميلك تاريخا خلفه ول ي�شتحق �لو�شعية �لتي يتو�جد عليها 
باعتبار �ن مكانه �شمن �لكبار.

فريقه  يجمع  �لذي  �لكبري  �لد�ربي  لقاء  �أن  �ملتحدث  وك�شف 

�شوف  كاأ�ض �جلمهورية  نهائي  ربع  د�ي يف  و�جلار ن�رص ح�شني 

�إد�رتي  �تفاق  بعد  جويلية   5 ملعب  على  و�إيابا  ذهابا  يجري 

لعبيه  �ن  مو�شحا  �لأوملبي،  �مللعب  يف  �للعب  على  �لفريقني 

لهم  ت�شمح  �لتي  �لو��شعة  لأر�شيته  جويلية   5 يف  �للعب  �أر�دو� 

�إىل  بقوة  �لتو�فد  �لفريقني  لأن�شار  وت�شمح  جميل  لعب  بتطبيق 
�ملدرجات مل�شاندة �لالعبني من �ملدرجات.

ع.ق

اأكد اأن اللعبني عانوا ارتباك ب�شبب 
اللعب حتت ال�شغط

ملني كبري: �الحتاد مل 
يح�سم �للقب و�لد�ربيات 

�لثالث حا�سمة
خالل �لتتويجات �لتي غابو� عنها طيلة �ملو�شمني �ملن�رصمني، و�عرتف �إيجابيا يف طريق �لتتويج بلقب �لبطولة و�لعودة جمدد� �إىل من�شة بها �أنهم نالو� �للقب باعتباره غري كاف �إل �أنهم يحققون م�شو�ر� مل ي�شبحو� بعد �أبطال، و�أ�شار �أن فارق ثمان نقاط ل ميكن �جلزم يح�شمو� بعد �لتتويج بلقب �لبطولة �لوطنية باعتبار �أنهم ح�شابيا �أكد �ملدرب �مل�شاعد لفريق �حتاد �لعا�شمة ملني كبري �أنهم مل  �لفوز  حتقيق  يف  �شعوبات  يجد  �لعا�شمي  �لنادي  �إىل �أن  �أنه يعود  �لأمر  �لوطنية مربر�  �لبطولة  للمناف�ض �أو �لأدو�ر �لأوىل، وقال كبري لدى نزوله �أم�ض �شيفا على �لإذ�عة نوعية �لأندية �لتي يو�جهها، و�لتي تلعب من �أجل حتقيق �لبقاء مبارياته �لأخرية من  حا�شما  كان  بجاية  مولودية  �أمام  لقاءهم  �أن  �لأمرين �لذي يناف�ض من �أجل تفادي �ل�شقوط و�أي نتيجة غري �لفوز كانت �لوطنية  يعانون  �لحتاد  �أن�شار  جعل  ما  وهو  له  بالن�شبة  �لفريق على قو�عد �ملناف�ض. �شلبية  خا�شو� بعد نهاية �ملو�جهة عقب تعادل  »�شو�شطارة«  ت�شكيلة  لعبي  �أن  كبري  ملني  تركيز و�عرتف  ودون  بارتباك  �لوطنية  �لبطولة  من  �لأخرية  �شل�شلة �للقاء�ت  ظل  يف  خا�شة  عليهم  كان  �لذي  �لكبري  �ل�شغط  �شار ب�شبب  �لذي  �ملقنع  غري  و�لأد�ء  حققوها  �لتي  �ل�شلبية  �أكرب �لحتاد يقدمها خالل �لآونة �لأخرية، ويف هذ� �ل�شدد ��شتطرد �لنتائج  بتحرر  تلعب  و�أ�شحت  موؤخر�  �لثقة  ��شتعادت  �لت�شكيلة  �لبطولة. �ن  بلقب  �لتتويج  وهو  �مل�شطر  �لهدف  حتقيق  �أجل  �لثالث �ملقبلة �شوف ت�شاهم ب�شكل من  �للقاء�ت  �أن  �لثالث، قال �ملتحدث  بنقاطها  �لبطولة يف حال فاز  ناديه لقب  �لفرق حيث يلعب ثالث د�ربيات على �لتو�يل، و�أو�شح �أن �لت�شكيلة عليها كبري يف ح�شم  �أح�شن  يعترب  �لذي  بار�دو  مبار�ة  �لتفاو�ض مع  و�لتي حترمها من لعبي �لبقاء، وبرر �أ�شباب عدم �لنت�شار خارج �لديار �إىل �لنقائ�ض �لتي �شيكون �شعبا و�ملناف�ض �شيلعب حتت �شغط �لفوز لتناف�شه على �جلز�ئري يلعب على تفا�شيل �شغرية، بينما د�ربي �شباب بلوزد�د هذ� �ملو�شم بتو�جده يف منحى ت�شاعدي، بينما د�ربي مولودية �ن حت�شن  �ملنا�شب  بع�ض  �لت�شكيلة يف   تعانيها 

�خلربة للعودة بالز�د كامال.
عي�شة ق.
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جوفنتو�س: ديباال �سريحل يف حالة واحدة
قال فابيو بار�تي�صياملدير �لريا�صي لنادي يجوفنتو�س �الإيطايل �إن �الأرجنتيني باولو ديباال �صانع �ألعاب 
�ل�صيدة �لعجوز، �صريحل عن �لنادي يف حالة و�حدة فقط، و�أ�صاف بار�تي�صي يف ت�رصيحات ل�صحيفة »ال 
�أبرمتها خالل 9 �صنو�ت مع  �لتي  �ل�صفقات  �أهم  �الإيطالية: »ديباال هو و�حد من  غازيتا ديلو �صبورت« 
�ل�صيدة �لعجوز«، وتابع: »ديباال لن يغادر �ليويف �إال �إذ� طلب �لرحيل عن تورينو، وال �أتوقع رحيله خالل 
�أندية ريال مدريد، مان�ص�صرت  �إىل  �لتقارير ربطت ديباال باالنتقال  �لعديد من  �ل�صيف �ملقبل«. وكانت 
يونايتد، ليفربول وت�صيل�صي يف �ل�صيف �ملقبل، على خلفية توتر �لعالقة بني �الأرجنتيني ومدربه �أليغري 

يف �الأونة �الأخرية، و�لتي كلفته �لبقاء على مقاعد �لبدالء يف �ملو�جهات �الأخرية للبيانكونريي.

اأتليتكو مدريد يجّدد ثقته يف �سيموين حتى 2022
�أعلن نادي �أتلتيكو مدريد �ال�صباين �أول �أم�س جتديد عقد مدرِبه �الأرجنتيني دييغو �صيميوين حتى 2022، 
و�أكد �أتلتيكو مدريد ثالث �لرتتيب يف �لليغا خلف بر�صلونة �ملت�صدر وريال مدريد عرب ح�صابه �لر�صمي 
يف تويرت �أن مدربه  �الأرجنتيني �لذي ينتهي عقده عام 2020 �صيو��صل م�صو�ره مع »�لروخي بالنكو�س، 
وقال �صيميوين يف بيان للنادي: »�مل�صتقبل �لذي ينتظرنا حتى 2022 م�صجع جد� لكنه �صيكون �أي�صا مليئا 
بامل�صتقبل«،  كبرية  �آمايل  الأن  مدريد  �أتلتيكو  مع  جمدد�  عقدي  جتديد  »قررت  م�صيفا:  بالتحديات«، 
ونوه �صيميوين بالعبيه: »يبذلون جهد� كبري�، يركزون على نيل �الأف�صل، �أرى حما�صا، �أرى �صبابا كل هذ� 
يجعلنا ننمو معا كفريق، و�أدرك �أنه يف حال بقيت �الأ�صا�صات �صلبة كما كانت عليه حتى �الآن، �صن�صتمر 
بالطريقة نف�صها«، و��رصف �صيموين 48 عاما على تدريب �أتلتيكو مدريد منذ دي�صمرب عام 2011، وخا�س 
معه 412 مبار�ة، وتوج بلقب �لدوري عام 2014 وكاأ�س ملك ��صبانيا 2013 ولقب �لدوري �الوروبي 2013 
و2018 ولقب �ل�صوبر �الوروبي 2012 و2018، كما بلغ �صيموين مع �تلتيكو نهائي دوري �أبطال يف منا�صبتني 

عامي 2014 و2016.

برمين يرف�س م�ساركة اأو�ساكو بكوبا اأمريكا
�أكد م�صوؤولون يف نادي فريدر برمين �الأملاين رف�صهم �ل�صماح للياباين يويا �أو�صاكو �اللتحاق مبنتخب بالده 
للم�صاركة يف بطولة كوبا �أمريكا يف �صيف 2019، ويغيب �ملهاجم �لبالغ 28 عاما منذ عودته م�صاباً من 
�الإمار�ت حيث بلغ منتخب بالده �ملبار�ة �لنهائية للبطولة �الآ�صيوية قبل �خل�صارة �أمام قطر 1-3 يف �الأول 
فيفري، ومل يت�صح حتى �الآن ما �إذ� كان �أو�صاكو قادر� على �مل�صاركة جمدد� هذ� �ملو�صم مع فريقه �لذي 
يحتل �ملركز �لعا�رص يف ترتيب �لدوري �الأملاين، وبلغ �لدور ربع �لنهائي من م�صابقة �لكاأ�س �ملحلية، 
ومن �ملقرر �أن ي�صارك �ملنتخبان �لياباين و�لقطري يف �لبطولة �الأمريكية �جلنوبية �ملقررة بني 14 جو�ن 
و�أن  له  �صبق  �إن برمين  باومان  �الأملاين فر�نك  للفريق  �لريا�صي  و�ل�صابع جويلية �ملقبل، وقال �ملدير 
�أبلغ �الحتاد �لياباين بقر�ر عدم �ل�صماح الأو�صاكو �اللتحاق باملنتخب، �أ�صا: »بالطبع يويا يريد م�صاعدة 
منتخب بالده، لكن �الحتاد وفريدر برمين يجب �أن يكونو� حذرين لعدم �إنهاك �أحد �أهم �لالعبني �لدوليني 
�ليابانيني«، وتابع »بالطبع نحن ل�صنا �صعد�ء من �لو�صع �حلايل« يف �إ�صارة خلو�س �أو�صاكو مبار�تني )�صف 
�لنهائي �صد �إير�ن حيث �صجل هدفني من �لثالثية �لنظيفة ملنتخب بالده، و�لنهائي �صد قطر على رغم 
معاناته من �إ�صابة. ويحق لربمين رف�س �لتحاق �لالعب باملنتخب للم�صاركة يف كوبا �أمريكا نظر� �إىل 
�أن �لبطولة ينظمها �حتاد قاري لي�صت �ليابان من �صمن �أع�صائه، وبح�صب �أنظمة �الحتاد �لدويل تلزم 
�لقاريةـ  �حتاد�تها  تنظمها  بطوالت  يف  م�صاركتها  عند  مبنتخباتهم  لاللتحاق  العبيها  بت�رصيح  �الأندية 
�ليابان يف  ت�صكيلة  كان �صمن  و�أنه  �ملو�صم، ال�صيما  نهاية  ��صرت�حة يف  �أو�صاكو  ويرغب برمين يف منح 
�ملونديال  نهاية  بني  طويلة  �إجازة  �أخذ  من  بالتايل  يتمكن  ومل  رو�صيا،  يف   2018 �لعامل  كاأ�س  نهائيات 
�لتي  �آ�صيا  كاأ�س  يف  للم�صاركة  باملنتخب  جمدد�  يلتحق  �أن  قبل  �أملانيا،  يف  �جلديد  �ملو�صم  و�نطالق 

�نطلقت يف �خلام�س جانفي �ملن�رصم..

البطوالت االأوروبية الكربى اأنفقت 642 مليون دوالر
�أعلن �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم �أن �أندية �لبطوالت �ملحلية �الأوروبية �خلم�س �لكربى �أنفقت 
642،8 مليون دوالر ما يعادل 570 مليون يورو خالل فرتة �النتقاالت �ل�صتوية يف جانفي �ملا�صي، 
و��صار �الحتاد �أن جمموع ما �أنفقته هذه �الأندية يف �أملانيا وفرن�صا و�إيطاليا و�إجنلرت� و�إ�صبانيا 
ميثل ما ن�صبته 59،1 باملئة من جمموع �النفاق عامليا على �النتقاالت 1،09 مليار دوالر خالل 
�لفرتة �ملمتدة بني �الأول من جانفي 2019 و31 منه، ومقارنة مع �لفرتة نف�صها �لعام �ملا�صي، 
ز�د �النفاق بن�صبة 6،4 باملئة. و�أ�صار �لفيفا �أنه ��صتناد� �ىل قاعدة بيانات �النتقاالت، كانت 
�إجنلرت� �الأكرث �إنفاقا يف �لفرتة �ل�صتوية �الأخرية مع 178،2 مليون دوالر، مو�صحا �أن �ملبلغ ميثل 
تر�جعا ن�صبته 65 باملئة مقارنة بالفرتة نف�صها �لعام �ملا�صي، وحلت �إيطاليا ثانية من حيث 
�النفاق 144،6 مليون دوالر وبزيادة قدرها 459 باملئة عن �لعام �ملا�صي، تليها �أملانيا 112،5 
مليون دوالر بزيادة 56،7 باملئة، فاإ�صبانيا 112 مليون دوالر برت�جع 70،1 باملئة و�أخري� فرن�صا 
مع 95،4 مليون دوالر بزيادة 104،6 باملئة، و�أو�صح �لفيفا �أن 162 �حتاد� من �أ�صل 211 من�صوية 

فيه فتحت باب �النتقاالت �ل�صتوية يف جانفي �ملا�صي.

مي�سي اإىل اللأبد مع بر�سلونة
عرب رئي�س نادي بر�صلونة عن ثقته 
بالتجديد لنجمه �الأرجنتيني ليونيل 
�لعامل  يف  العب  �أف�صل  مي�صي 
عقده  ينتهي  و�لذي  مر�ت  خم�س 
مع �لفريق �لكاتالوين يف عام 2021، 
يف  بارتوميو  ماريا  جو�صيب  وقال 
»ليو  �إ�صبانيا:  يف  �إذ�عي  حديث 
العب  هو  معنا،  �صي�صتمر  مي�صي 
و�لعالقة  �لنادي  هذ�  يف  د�ئم 
�صت�صمر �ىل �الأبد«، وتابع بارتوميو 
عن  �صابقاً  عرب  �لذي  مي�صي  عن 
فريق  مع  م�صريته  باإنهاء  رغبته 
»ينتهي  بويز  �أولد  نيويلز  بد�ياته 
عقد مي�صي بعد �صنتني، لكن نظر�ً 
للطريقة �لتي يلعب فيها �صنحتفظ 
»ليو  م�صيفاً:  عديدة«،  ل�صنو�ت  به 
ذكي، يعرف كيف يقيم �الأمور، �إذ� 
و�أكد:  لنا«،  �صيقول  بالر�حة  �صعر 
�لعقد«،  �صنجدد  يقرر  »عندما 
هذ�  ر�ئًعا  م�صو�ر�ً  مي�صي  ويقدم 
و�صجل  بر�صلونة،  مع  �ملو�صم 
�أن  قبل  �لدوري  يف  هدفاً   21 له 
يتعر�س الإ�صابة ع�صلية �أثرت على 
�ملا�صي،  �الأ�صبوع  يف  م�صاركته 
وياأتي ت�رصيح بارتوميو بعد �أ�صبوع 

من ك�صفه �أن ناديه بد�أ �لتح�صري ملرحلة ما بعد مي�صي، �ذ قال لهيئة �الإذ�عة �لربيطانية بي بي �صي »�أعلم �أنه يف ذ�ت يوم ليونيل 
�صيقول �أنه يعتزل، علينا �أن نح�رَصرّ �لفريق للم�صتقبل«.

بر�صلونة  �صي�صل  �صكالوين  ليونيل  �الأرجنتني  مدرب  �ن  �لكاتالونية  ديبورتيفو«  »موندو  �صحيفة  ك�صفت  مت�صل،  �صعيد  وعلى 
�الأ�صبوع �ملقبل لعقد جل�صة مع مي�صي لتمهيد عودته �إىل �ملنتخب �لذي غاب عن �صفوفه منذ خيبة �خلروج من مونديال 2018 
يف رو�صيا، وقال رئي�س �الحتاد �الأرجنتيني كالوديو تابيا يف حديث ل�صبكة »فوك�س« �لريا�صية: »تناولت قهوة معه يف مدريد 
وحتدثنا، مل يقلها مبا�رصة لكن �صعرت باأنه ر�غب بالعودة �ذ� ��صتدعاه �ملدرب يف مار�س، ال �صك لدي باأنه �صيقبل �لدعوة«، 

وتابع: »هو مل يعد، لكن يف �لو�قع مل يذهب �أ�صاًل، بعد �ملونديال مل يتم ��صتدعاوؤه«.

�صد  تاأديبي  فتح حتقيق  �لقدم  لكرة  �الأوروبي  �الحتاد  �أعلن 
�صريخيو ر�مو�س قائد فريق ريال مدريد �الإ�صباين، على خلفية 
�مل�صيف  �صد  �ملبار�ة  خالل  نالها  �لتي  �ل�صفر�ء  �لبطاقة 
�أم�صرتد�م، وكان ر�مو�س قد نفى �الأربعاء �ملن�رصم  �أجاك�س 
�أن  �لتي فاز فيها فريقه 2-1 خارج ميد�نه،  عقب �ملو�جهة 
يكون قد تعمد نيل �لبطاقة ليغيب عن مبار�ة �الإياب، وتفادي 
�إىل  �صيوؤدي  كان  ما  �ملقبلة  �ملبار�ة  يف  بطاقة  نيل  �حتمال 
�إيقافه عن �مل�صاركة يف ذهاب ربع �لنهائي بحال تاأهل فريقه، 
و�أتى هذ� �لنفي بعد ت�رصيحات �أملح فيها �لدويل �الإ�صباين �إىل 
تعمده �حل�صول على �لبطاقة وهو �أمر دفع �الحتاد �الأوروبي 
يف حاالت �صابقة، ملعاقبة �لالعبني باالإيقاف مبار�تني بدالً 
من مبار�ة و�حدة، و�أعلن �الحتاد �لقاري �خلمي�س فتح حتقيق 
تاأديبي مرتبط بالت�رصيحات �لتي �أدىل بها العب ريال مدريد 

�صريخيو ر�مو�س.
�لتي  �ملبار�ة  خالل  �ل�صفر�ء  �لبطاقة  على  ر�مو�س  وح�صل 
�نتهت بفوز فريقه �ملتوج بلقب �مل�صابقة �لقارية يف �ملو��صم 
�لثالثة �الأخرية، بنتيجة 2-1 على م�صيفه �لهولندي، ما منحه 
فر�صاً �إ�صافية لتحقيق �لتاأهل �إىل �لدور ربع �لنهائي نظر�ً لكونه 
�صيخو�س مبار�ة �الإياب على ملعبه �صانتياغو برنابيو، ودخل 
�صفر�وين  بطاقتني  ر�صيده  ويف  �الأربعاء  مبار�ة  �لدفاع  قلب 
�أن �لبطاقة �لثالثة �صتوؤدي �إىل  من مباريات �صابقة، ما يعني 
قبل  �لبطاقة  على  ر�مو�س  وح�صل  و�حدة،  ملبار�ة  �إيقافه 
نهاية �ملبار�ة بدقيقة و�حدة بعد عرقلة قا�صية بحق مهاجم 
كان زميله ماركو  وبعدما  كا�صرب دولربغ،  �لدمناركي  �أجاك�س 

�أ�صن�صيو قد �صجل �لهدف �لثاين لفريقه يف �لدقيقة 87. و�أملح 
عن  ليغيب  �لبطاقة  على  �حل�صول  تعمده  �إىل  بد�ية  ر�مو�س 
مبار�ة �الإياب، بدالً من �ملخاطرة بنيلها يف �ملبار�ة �ملقبلة 
بعد  ر�مو�س  وقال  �لنهائي،  ربع  �لدور  ذهاب  عن  و�لغياب 
�إذ�  كاذباً  �صاأكون  �لنتيجة،  �إىل  وبالنظر  »�رص�حة  �ملبار�ة: 
قلت �أنني مل �أفكر باملو�صوع«، م�صيفاً: »هذ� لي�س للتقليل من 
�صاأن �خل�صم، لكن �أحياناً ثمة وقت التخاذ �لقر�ر�ت، وهذ� ما 
قمت به«، لكن بعد نحو �صاعة من ذلك، بد� �أن ر�مو�س ي�صعى 
للرت�جع عما �أدىل به، �إذ كتب عرب ح�صابه على تويرت: »�أريد �أن 
�أو�صح �أنني مل �أتعمد نيل �لبطاقة �ل�صفر�ء، كما مل �أفعل ذلك 
�صد روما يف �ملبار�ة �ل�صابقة يف دوري �الأبطال يف �إطار دور 
�ملجموعات، و�أ�صاف: »�صاأدعم من �ملدرجات كم�صجع على 

�أمل �مل�صاركة يف ربع �لنهائي«.

»اليويفا« يفتح حتقيقًا ب�ساأن اإنذار رامو�س
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يف دورتها التا�سعة

جائزة »الطيب �سالح« للإبداع الكتابي تعلن اأ�سماء الفائزين
اأعلن جمل�س اأمناء جائزة الطيب �سالح العاملية للإبداع الكتابي يف ال�سودان اأ�سماء الفائزين يف الدورة الـ9 يف فروع الرواية والق�سة 

والدرا�سات النقدية جائزة »الطيب �سالح« تعلن اأ�سماء الفائزين يف دورتها الـ8 ويف فرع الرواية، فاز باملركز الأول العراقي ح�سن النواب عن 
روايته »�سحكة الكوكوبارا« بينما فازت باملركز الثاين امل�سرية دعاء جمال فهيم عن رواية »زهرة الأندل�س« وجاء يف املركز الثالث ال�سوداين 

مهند رجب الأمني عن روايته »وقائع جبل مويا«. 

م٫�س

الق�صرية،  الق�صة  فرع  ويف 
العراقي  الأول  باملركز  فاز 
عن  عبيد  ح�صني  علي 
الأر�ض«  »لغة  جمموعته 
الثاين  باملركز  فاز  بينما 
�صليلي  عبدالرحيم  املغربي 
»اأ�صغاث  جمموعته  عن 
املركز  يف  وجاء  ربيع« 
نادر  ال�صوداين  الثالث 
عن  عبداحلليم  اإبراهيم 
خارج  »وجوه  جمموعته 
اجلائزة  ال�صورة«،تاأ�ص�صت 
مع  بالتزامن   2010 يف 
الذكرى الأوىل لرحيل الأديب 
�صالح  الطيب  ال�صوداين 

.)2009-1929(
النقدية  الدرا�صات  فرع  ويف 
التي كان مو�صوعها لهذا العام 
»تاأثريات العوملة على الكتابة 
الإبداعية« فاز باملركز الأول 

حممود  حممد  امل�رصي 
عمله  عن  هنيدي  ح�صني 
الفرتا�صية  »املجتمعات 
الأنثوية«  الأنا  وحتولت 
الثاين  املركز  يف  جاء  بينما 
ال�صوري مازن اأكثم م�صطفى 
اأ�صاليب  »انزياح  عمله  عن 
الإبداعية  الكتابة  الوجود يف 
العوملة  مطابقات  بني 
باملركز  وحل  واختالفاتها« 
الثالث العراقي حممد �صابر 
عبيد عن عمله »ا�صرتاتيجية 
بعرثة  الثقافية:  العوملة 
الن�صق  وانك�صار  املعنى 
اجلائزة  الأدبي«،وا�صتقبلت 
يف دورتها التا�صعة 568 عمال 
احلفل  ويف  دولة.   26 من 
الذي اأقيم يف اخلرطوم اأعلن 
جمل�ض اأمناء اجلائزة اختيار 
الباحث والأكادميي ال�صوداين 
»�صخ�صية  نور  عثمان  قا�صم 

العام الثقافية«.

عن من�سورات املتو�سط – اإيطاليا

دو�ست حلب” جلان  يغادر  اأخ�سر  “با�ص 

�سدر عن دار خيال للن�سر

 » اأعلنت عليك حربا يا وجعي » جديد  الكاتبة ال�سابة اأ�سماء �سنجا�سني  

من�صورات  عن  حديثاً  �صدرت 
رواية  اإيطاليا،   – املتو�صط 
والروائي  للقا�ض  جديدة 
وجاءت  دو�صت،  جان  ال�صوري 
يغادر  اأخ�رص  “با�ض  بعنوان 
ومن  البا�ض،  هذا  ويف  حلب”. 
العجيلي  عبود  يتمعن  مقعده 
ن�صاء  باملدنيني  ليلى(  )اأبو 
ورجالً واأطفالً، وهم يتقاطرون 
لي�صتقلوا  ال�رصقية  الأحياء  من 
اتفاق  ح�صب  الإخالء  با�صات 
وخالل  واملعار�صة.  النظام 
تلك،  النازحني  حركة  تاأمله 
احلرب  مّزقت  كيف  ر  يتذَكّ
عائلته، من مقتل حفيدته حتت 
يف  زوجته  مقتل  اإىل  الق�صف، 
اأحد  التحاق  ثَمّ  امل�صت�صفى، 

اأعاده  الذي  باملعار�صة،  اأبنائه 
يف  اجلندي  الآخر،  ابنه  لتذّكر 
الذي  ال�صوري،  النظام  جي�ض 
يف  املخّيمات  حرب  اأثناء  قتل 
الثمانينيات،  منت�صف  بريوت 
اإىل  له  اآخر  ابن  جلوء  وثّم 
الوحيدة  ابنته  وحمنة  اأوروبا، 
اجلراح  الطبيب  زوجة  ليلى 
عنا�رص  يخطفه  الذي  فرهاد 

داع�ض.
مع انطالق البا�ض حتدث اأمور 
ياأبه  ل  العجوز  اأن  غري  غريبة، 
ب�صيء، يظُلّ ميتّعن يف جمموعة 
بيته  من  جلبها  ال�صور  من 
وخالل  الل�صو�ض  نهبه  الذي 
على  اأكرث  نتعّرف  ال�صور  هذه 
ت على حلب  التي مَرّ الأحداث 

الرواية  ال�صور.  اأ�صحاب  وعلى 
املدين  لالإن�صان  انت�صار  هذه 
ال�صخ�صية  لأوجاعه  وانحياز 
اآخر  جانب  من  وهي  اخلا�صة، 
لالأبرياء  ورثاء  للحروب  اإدانة 
ل  حرب  يف  ميوتون  الذين 

ميلكون خيار اخلال�ض منها.

من الكتاب:

دون  من  ي�صري  البا�ض  كان 
عينَيْه،  اأمر  يف  �صّك  �صائق، 
اأطبق  جديد،  من  فركهما 
جفنَيْه لب�صع ثواٍن، ثّم فتحهما، 

فلم يجد اأثراً لل�صائق.
من  ليتاأكد  ميينه،  اإىل  التفت 
اأَنّ البا�ض ي�صري، فازداد رعباً 

البا�ض  نافذة  اأن  راأى  حني 
دّقق  كبرية.  مراآة  اإىل  حتّولت 
يف وجهه، فلم يجد مالحمه. 
الأنف  من  خالياً  وجهه  كان 
)اأبو  فقد  والعيننَْي.  والفم 
بخوف  يده  مَدّ  وجهه.  ليلى( 
عينَيْه،  ثّم  وفمه،  اأنفه  اإىل 
مكانه.  يف  �صيء  كَلّ  فوجد 
النافذة،  يف  للتحديق  عاد 
�صطٌح  وجهه  الأمر:  ر  فتكَرّ
م�صتٍو بال مالمح، كاأنه ن�صف 
بعنف  قلبه  خفق  بّطيخة. 
حّتى �صمع دّقاته، وكاد ينخلع 
اأخرى  مّرة  نظر  �صدره.  من 
يجد  فلم  ال�صائق،  جهة  اإىل 

اأحداً.
متخ�ّصباً  ثقياًل  بج�صمه  �صعر 

ملت�صقاً باملقعد، ل ي�صتطيع 
ق ما راأتْه  اأن يبارحه. مل يُ�صِدّ
جهة  اإىل  نظر  حّتى  عيناه. 

ال�صائق.
هنا.  يحدث  ما  معقول  غري 

خِلّ�صني يا رّب.

جان دو�ست:

قا�ض وروائي ومرتجم �صوري، 
العرب  عني  مدينة  يف  ولد 
اأول   ،1965 �صنة  )كوباين( 
“�صعر  كتاب  الأدبية  اأعماله 
مرتجمة  ق�صائد  و�صعراء: 
القدمي  الكردي  ال�صعر  من 
واملعا�رص” �صدر عام 1991، 
ثم تتابعت الكتب، والدرا�صات، 

اإىل  والروايات،  والرتجمات، 
بالكتابة  الن�صغال  جانب 
الأدبية والبحث، من رواياته: 
“دم على  “مرينامه”، 2011. 
“ثالث   .2014 املئذنة”، 
امل�صنقة”،  اإىل  خطوات 
الفاجعة  ــ  “كوباين   .2017
دار  عن  )ال�صادرة  والربع”، 
هاجر   .)2018 مي�صكيلياين 
اأوروبا لي�صتقر يف اأملانيا  اإىل 
منذ  يعمل  �صيا�صي.  كالجئ 
جمال  يف  اأملانيا  يف  �صنوات 
الهجرة  دائرة  لدى  الرتجمة 
حاز  اللجوء.  مع�صكرات  ويف 
جمال  يف  ة  عَدّ جوائز  على 

الكتابة الروائية والأدبية.
 الرواية نت

خل�سر  بن يو�سف 

�صدر موؤخرا للكاتبة والأديبة 
�صنجا�صني  اأ�صماء  ال�صابة 
كتابها  للن�رص  خيال  دار  عن 
اأعلنت   “ املو�صوم  اجلديد 
 ، وجعي”  يا  حربا  عليك 
الكتاب يحتوي على جمموعة 
مق�صمة  حتفيزية  ن�صو�ض 

تفتح   ، معارك  اأربع  اإىل 
للقارئ اأبواب الأمل والتفاوؤل 
والكفاح  والرادة  وال�رصار 
حتقيقه  يريد  ما   اأجل  من 
والتطلع عرب نوافذ الأمل لغد 
بالعرثات  يتاأثر  واأن ل  اأف�صل 
العقبات  يجمع  اأن  وعليه 
ويوؤلف منها ق�صة للنجاح .                                                          
اأن   وقالت  حتدثت  املبدعة 

تكون  اأن  يريد  الذي  الإن�صان 
حياتُه ممتعة ، اأن تكون حياته 
لي�ض   ، لذة  فيها  طعم  فيها 
عليه اأن يتمنى حياة من دون 
عوائق من دون �صعوبات من 
ال�صعوبات   ، حواجز  دون 
النجاح يف  موجودة لأن متعة 
 ، الو�صول  يف  ولي�ض  الرحلة 
وبالتايل يجب اأن تكون رغبتنا 

يف الو�صول قوية ما يكفي كي 
اأن  ، وعلينا  التجاوز  ن�صتطيع 
من  الكلمات  بع�ض  نحذف 
نحو  �صعينا  اأثناء  قوامي�صنا 
التقدم كال�صت�صالم والتوقف 
يتوكل  اإن�صان  اأي  اإن  ثم   ،
اهلل  فاإن  �صعيه  اأثناء  اهلل  على 
�صي�صخر له اأ�صبابا متكنه من 

حتقيق غاباته.   

ثالث  جعبتها  يف  الكاتبة 
اإ�صدارات : الأول كتاب �صعري 
بعنوان من خلف ال�صتار ، وهو 
عامل  به  وجلت  الذي  الكتاب 
ذلك  وكان  والتاأليف  الأدب 
للكتاب  الدويل  املعر�ض  يف 
2014 ، اأما الثاين اأي�صا كتاب 
اأمل ،   �صعري بعنوان عوا�صم 
الثالث عبارة عن  الكتاب  اأما 

 ، احلب  بقايا  بعنوان  رواية 
تخاطب فيه كل من ميلك ذرة 
ي�صتطيع اخلروج  لن  اأنه  �صٍك 
م�صى  ما   ، ال�صجن  وكر  من 
يف  رغبة  كل  فلتحطم  فات 
والكتاب  البكاء...وابت�صم  
�صنة  �صدر  �صعري  الرابع 
2018 يف م�رص بعنوان  اأنامل 

تتحدى الركام 
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يف كثري من احلاالت يكون عنوان الرواية هواملفتاح الرئي�سي لفهمها…

املو�سيقى وم�أ�س�ة الفرد يف “م�أزق 
ت�س�يكوف�سكي” ل�سوقي برنو�سي 

ن�ستهل هذا املراجعة لرواية ماأزق ت�سايكوف�سكي، وهي االأوىل لكاتبها �سدرت يف تون�س �سنة 2018 عن دار �سوتيميديا، مبحاولة 
�سريعة للنفاذ اإىل عامل الرواية انطالقا من عنوانها، اإذ يذكرنا هذا االأخري بتقليد اأدبي اتبعه بع�س الروائيني يف اختيار عناوين 

اأعمالهم، حيث تت�سمن هذه العناوين اأ�سماء مل�ساهري والأ�سماء علم من خمتلف امليادين، اأو�سخ�سيات خيالية �سهرية، وهوخيار ُيعترب 
اإىل حد ما ناجحا بالنظر اإىل قدرة هذا النوع من العناوين على �سد انتباه القّراء وا�ستثارة ف�سولهم وبالتايل �سرعة انت�سار هذه 

االأعمال واالأرقام التي حتققها يف ال�سوق. وعلى �سبيل املثال ال احل�سر ن�ستطيع ذكر رواية “قبالت نيت�سه” لالن�س اأول�سن و”كافكا 
على ال�ساطئ” للياباين موراكامي، وثالثية الروائي واملحلل النف�سي االأمريكي اإيرفني د.يالوم بعنوان “عالج �سوبنهاور” و”عندما 

بكى نيت�سه” و”م�سكلة �سبينوزا”، ويف الرواية العربية نذكر “دون كي�سوت يف اجلزائر” لوا�سيني االأعرج، و”فرانك�ستاين يف بغداد” 
الأحمد ال�سعداوي، والكثري غريها.

عماد قيدة ـ تون�س

لنا  ين�سج  يالوم،  د.  روايات  يف 
الكاتب عاملا متخّيال عن �سخو�ص 
اجتماعية  م�سكالت  من  يعانون 
عن  يبحثون  جتعلهم  اأووجودية 
ب�ستى  املفقود  النف�سي  توازنهم 
يف  الكاتب  جنح  حيث  الطرق، 
وخربته  الفل�سفي  تكوينه  اإقحام 
الطويلة يف جمال التحليل النف�سي. 
ففي “عالج �سوبنهاور” مثال يقوم 
جوليو�ص  يدعى  نف�ساين  طبيب 
هارتزفيلد بتقييم م�سريته املهنية 
مر�ساه،  اأحد  على  فيعرث  الطويلة 
“فيليب” وهوالذي ا�ستعان �سابقا 
من  لل�سفاء  العالجية  بح�س�سه 
وهوما  املفرط،  اجلن�سي  �سبقه 
فيليب  وجنح  فيه،  الطبيب  ف�سل 
الحقا يف ال�سفاء منه بعد االطالع 
الت�ساوؤمية  الفل�سفة  موروث  على 
الكاتب  ولعل  �سوبنهاور.  ل”اأرثر 
�سخ�سية  ينتحل  الرواية  تلك  يف 
اأجل  من  “جوليو�ص”،  الطبيب 
القراء، من خالل  اأن يرغبنا نحن 
يف  �سيقة،  روائية  فنية  حبكة 
اآثار �سوبنهاور  االإقبال على قراءة 
الطريفة والتي تعترب مدر�سة جليل 
واملفكرين  الفال�سفة  من  كبري 
نيت�سه  اأهمهم  ومن  الالحقني 

وفرويد و�سيوران وغريهم.
التون�سي  الروائي  يطمح  فهل 
اإىل  برنو�سي  �سوقي  ال�ساب 
املو�سيقى  بعبقري  التعريف 
بيوتر  الكال�سيكية  ال�سيمفونية 
عمله  خالل  من  ت�سايكوف�سكي 
الروائي البكر هذا، اأم اأن الختياره 
هذا العنوان اأ�سباباً ودوافع اأخرى؟ 
االإجابة نعرفها خالل رحلة ق�سرية 

و�سّيقة متكّونة من 179 �سفحة.
اأعمدة  ثالث  الروائي  للعمل 
تناوله  خاللها  من  يتم  اأوعنا�رص 
العنا�رص  هذه  والتقييم،  بالنقد 
يقول  )ماذا  املو�سوع  هي 
يقوله(،  )كيف  واالأ�سلوب  العمل(، 
والوا�سطة اأي اللغة. ففي اأي واحد 
�سيكون  الثالث  العنا�رص  هذه  من 
ون�ست�سّف  ن�سمع  اأن  باإمكاننا 
ت�سايكوف�سكي،  مو�سيقى  نوتات 
املو�سيقي  املوؤلف  �سيح�رص  هل 
الرواية،  م�سمون  يف  االأ�سطوري 
اأم من خالل تركيبٍة واأ�سلوٍب ينهل 
املو�سيقي،  التاأليف  تقنيات  من 
كما فعل ميالن كونديرا يف معظم 
مو�سيقية  �ستكون  اأم  اأعماله، 
اللغة  �ساعرية  يف  كامنة  الرواية 

التي كتبت بها وغنائيتها؟
املو�سوع:

املوا�سيع  اأحد  الرواية  تتناول 

العامل  يف  والراهنة  احل�سا�سة 
وهومو�سوع  والعامل  العربي 
اإىل  باالإ�سافة  اجلن�سية،  املثلية 
االجتماعية  املوا�سيع  من  عدد 
التي ال  االأخرى  القدمية اجلديدة 
الرئي�سية،  الثيمة  عن  اأهمّية  تقل 
وه�سا�سة  االجتماعية  كالعالقات 
الفرد  وا�ستالب  الزواج  موؤ�س�سة 
الو�سعية  القوانني  وا�سطهاد 

والدينية والعرفية له.
تقع معظم االأحداث، التي يتداول 
مروان  البطالن  روايتها  على 
العا�سمة  يف  فاطمة،  وزوجته 
العالقات  تت�سابك  حيث  تون�ص 
وترية  تت�سارع  كما  وامل�سالح، 
لتفرز منطا جمتمعيا وجّوا  االأيام 
عاّما يختلط فيه اجلمال بالرداءة 
فيه  ويظهر  بالف�ساد،  والف�سيلة 
وراء  واملتوا�سل  امل�سني  الرك�ص 
مغمورة  وطهارة  �سائعة  �سعادة 
�سيزيف  بدحرجة  اأ�سبه  بالدن�ص، 
اأي  اإىل  به  ي�سل  ال  الذي  للحجر 

مكان.
مروان وفاطمة زوجان من الطبقة 
الو�سطى املثقفة، التي ترزح اأكرث 
من غريها حتت وطاأة هذا الو�سع 
الهالمي للمجتمع التون�سي ما بعد 
الثورة، الذي يت�سم بالت�سّو�ص والتيه 
انقالبها  وحتى  القيم  واختالط 
اأّدى  ما  االأحيان،  من  كثري  يف 
باملجتمع اإىل احلياد عن املبادئ 
الكونية، وبالفرد اإىل فقدان هوّيته 
هجينا  خليطا  لي�سري  ال�سخ�سية 

ومتعفنا من كّل �سيء وال �سيء.
التي  والتاأمالت  االأفكار  هذه  كل 
بطليه  ل�سان  على  الكاتب  اأوردها 
يف  تلك  ورودها  طريقة  )�سنتناول 
اإمنا  الق�سم املخ�س�ص لالأ�سلوب( 
وت�سخي�ص  بحث  عملّية  عن  تنّم 
هذا  يف  الب�رصّية  للذات  وت�رصيح 
بدماء  حديًثا  املنفجر  املجتمع 
مل  واإيديولوجية  دميوغرافية 
معها  ي�سعب  قبل،  من  يعهدها 
هوب�سدد  ما  بني  والتمييز  التكّهن 
االإن�سان  طينة  ت�سكيل  اإعادة 
كونه  يتعّدى  ال  ما  وبني  التون�سي، 
نزوة وجودّية �سينتهي بها االأمر اأن 

تتجاوزها االأحداث املت�سارعة.
يف مقابل �سخ�سّية مروان، هنالك 
�سخ�سية زوجته فاطمة التي جتهل 
متاما اأّي �سيء يتعلّق مبيول زوجها 
اأّن  كذلك  تعلم  ال  كما  املثلّية، 
زواجه منها مل يكن �سوى بروتوكول 
قام باإبرامه مع نف�سه يف �سبيل اأن 
نف�سه  ويحيط  ال�ساذة  ميوله  يكبح 
ظاّنا  الزواج،  موؤ�س�سة  بفقاعة 
واالأ�سمن  االأن�سب  احلل  ذلك  اأن 
الإخفاء مثليته عن املجتمع، وحّتى 

املنطلق  هذا  من  نف�سه.  عن 
الوجودي  فاطمة  ماأزق  يت�سّكل 
مطرقة  بني  نف�سها  جتد  حيث   ،
يف  الّرغبة  و�سندان  لزوجها  حبها 
مروان  يرف�سه  وهوما  االإجناب، 
ب�سفة قاطعة، رف�ٌص يجعلها تعاين 
عن  والت�ساوؤل  البحث  يف  االأمّرين 
�سبب ذلك االإ�رصار على حرمانها 
اأن  قبل  االأمومة،  اإح�سا�ص  من 
تريده  ما  نيل  على  اأخريا  تعزم 
عديدة،  طرقا  ذلك  يف  منتهجة 
ال  االآخر  والبع�ص  م�رصوع  بع�سها 

ميت لالأخالق ب�سلة.
االأ�سلوب:

يف هذه الرواية لعب االأ�سلوب الذي 
يف  جلال  دورا  احلكاية  به  كتبت 
اإظهار الثيمات الكربى للعمل، كما 
واالأخذ  القارئ  توجيه  يف  �ساهم 
الرواية  مقا�سد  عمق  اإىل  بيده 

بطريقة �سل�سة ومدرو�سة.
يتناوب  ق�سما   34 يف  الرواية  تقع 
ثلث  روايتها،  على  البطالن 
ملروان،  وثلثان  لفاطمة  عددها 
�سّيقا  داخليا  اإيقاعا  اأنتج  وهوما 
وغام�سا  م�ستمّرا  دافعا  وخلق 
يف  العمل  قراءة  الإنهاء  للقارئ 
تذكرنا  ميزة  وهي  واحدة،  جل�سة 
اأيقونات  عند  االأحداث  بان�سيابية 
حمفوظ  مثل  العربية  الرواية 
االأخرية  هذه  اأن  رغم  مينة  وحنا 
الواقعية  املدر�سة  �سمن  ت�سّنف 

البلزاكية.
عك�ص  فعلى  هذه،  روايتنا  اأّما 
،ا�ستخدم  التقليدية  املدار�ص 
وتقنيات  اأ�ساليب  الكاتب  فيها 
حديثة تُعترب مفّخخة، ملا فيها من 
خيط  الإ�ساعة  ج�سيمة  خماطرة 
االأحداث  وان�سيابية  اال�سرت�سال 
التي ت�سمنها الطريقة الكال�سيكية 
اإىل  الربنو�سي  جنح  وقد  للق�ص، 

حد كبري يف هذه املعادلة.
اعتمد  التي  التقنيات  اأهم  من 
املونولوغ  طريقة  نذكر  عليها 
وتيار  لل�سخ�سيات  الداخلي 
بد  ال  كان  تقنيات  وهي  الوعي، 
منها عند البطلني مروان وفاطمة 
من  الهائل  الكم  نقل  اأجل  من 
والتاأمالت  واالأفكار  امل�ساعر 
املتزاحمة داخل ذهنيهما، وقدت 
ومقاطع  ال�رّصد  بني  االنتقال  مّيز 
ب�سال�سة  الداخلي  املونولوغ 
كما  مثالية،  تكون  تكاد  ومنطقية 
الق�سم  بداية  يف  مثال  لنا  يظهر 
عنوانه  الذي  الرواية  من  الثالث 

بحرية البجع :
العربة.  اإىل  امل�سافرون  “تدّفق 
ا�ستعدادا  بع�سهم حقائبه  ف  ير�سّ
حقيبة  ف  اأر�سّ وكنت  للجلو�ص، 

اأفكاري. فّكرت يف في�ص �سجاعة 
اتخذت  البارحة.  ليلة  اجتاحتني 
عليه  �ساأقدم  ما  ب�رصعة.  قراري 
من  انتقاال  ي�سبه  اإنه  ا�ستثنائي. 
بري�سلي،  الفي�ص  اإىل  ماريل  بوب 
اأختها  اإىل  ال�سامتة  ال�سينما  من 

الناطقة … ”
من االأ�ساليب االأخرى الطاغية يف 
هذا العمل، جند تقنية الفال�سباك، 
للعودة  الكاتب  بها  ا�ستعان  التي 
ال�سوء  لت�سليط  الوراء  اإىل  بالزمن 
من  حا�سمة  حلظات  يف  والغو�ص 
لدى  واملراهقة  الطفولة  فرتة 
رمبا  �ساهمت  والتي  ال�سخ�سيتني 
الوجودية  االأزمة  نواة  ت�سكيل  يف 
يف  منها  ر�سب  وما  عندهما 
عندما  فمثال  منهما،  كل  الوعي 
يتحدث مروان عن اأ�سل نفوره من 
التدخني ونفوره بالتايل من زوجته 
التي الت�سقت بها تلك العادة يقول 

متذّكرا:
“مل اأدخن يف حياتي قط وتقرفني 
عن  االبتعاد  ال�سجائر.  رائحة 
كان  واإن  بطويل  عمل  ال�سيجارة 
ن�ساأت  خوف.  البطولة  هذه  اأ�سل 
كثرية من خوف. اخلوف  قناعات 
قاطرة. مثل �سيجارة جترك �سيئا 
ف�سيئا اإىل املحرقة. اأجهزت على 
مهدها،  يف  التدخني  يف  رغبتي 
الغليظة.  والدي  كّف  من  خوفا 
كرهت ال�سجائر، لكن لي�ص ب�سبب 

اخلوف فقط.”
اأما �سخ�سية فاطمة فنجد ق�سما 
اخلام�سة  اإبنة  ب”  معنونا  كامال 
على  ال�سوء  فيه  ي�سلط  ع�رص” 
التي  املراهقة  فرتة  روا�سب 
عا�ستها ال�سخ�سية والتي ما تنفك 
لتخلق  حياتها  تطفومن جديد يف 
ع�سّيا  وخلال  متوا�سال  ن�سازا 
�سواغل  مع  التعامل  معه  ي�سعب 
املراأة النا�سجة التي �سارت، ومن 

بداية هذا الق�سم:
ابنة  �سنوات  منذ  يّف  “تنام 
اأفلتها  اأن  يجب  ع�رص.  اخلام�سة 
مل  العميق.  �سباتها  من  واأفيقها 
يعد ينا�سبها ثوب الثالثني وعليها 
البالغة.  املراأة  قف�ص  تغادر  اأن 
ال�سهل  من  لوغادرتني،  �ساأحزن 
�سالحي  احلزن  حزينة.  اأكون  اأن 

االأكرث بدائّية.”
من  بعدد  كذلك  الرواية  تزخر 
جلاأ  التي  االأخرى  التقنيات 
يف  وّفق  اأّنه  ونرى   ، الكاتب  لها 
وجودها  يكن  مل  اإذ  اختيارها، 
بطريقة  العمل  على  م�سقطا 
متكلّفة اأومن باب ا�ستعرا�ص القّوة، 
واإمنا مت تطويعها خلدمة م�سمون 
نذكر  التقنيات  الرواية. ومن هذه 

للق�ّص  الق�رصي  القطع  عملّية 
مو�سع  من  اأكرث  يف  تتكّرر  التي 
ت�سمني  اإىل  باالإ�سافة  الكتاب،  يف 
لعبت  التي  اليقظة  واأحالم  الروؤى 
اأغوار  بدورها دورا كبريا يف �سرب 
العامل ال�سفلي لل�سخو�ص، وم�سادر 

قلقها وخماوفها.
اللّغة:

العمل  هذا  الربنو�سي يف  ا�ستعان 
بلغة ب�سيطة وعبارات منتقاة بعناية 
وجمل ق�سرية تذهب مبا�رصة اإىل 
يف  وحّتى  لها،  املراد  املعنى 
يف  وتكثيفا  �سعرّية  املوا�سع  اأكرث 
الب�سيطة  اللغة  هذه  جند  الرواية، 
على  جدارة  عن  قادرة  والّر�سينة 
�سيل  على  مثايل  ب�سكل  التعبري 
يبوح  التي  وم�ساعر  االعرتافات 

بها اأي من ال�سخ�سيتني.
يف احلوار، ات�سمت اللغة امل�ستعملة 
خالل  من  وذلك  احلذر،  بالتنّوع 
بني  و�سطى  لغة  على  العمل 
هذا  ويعترب  والدارجة.  الف�سحى 
باعتبار  بال�ّسهل  لي�ص  النهج خيارا 
التون�سيني  الروائيني  قلّة قليلة من 
قد جنحوا يف هذه املعادلة، على 
عك�ص الرواية امل�رصية مثال التي 
ال  متاأ�سّ التقليد  ذلك  فيها  اأ�سبح 
بدئا من طه ح�سني والعّقاد وبقّية 
املوؤ�س�سني مرورا بادوارد اخلراط 

ومعا�رصيه وحتى اليوم.
يف هذه الرواية جند كذلك ا�ستعماال 
االإجنليزية  للعبارات  مكثفا 
“رميوت  قبيل  من  املعّربة 
كرة  فانتازم،  كلي�سيه،  كونرتول، 
يعترب  وهومنحى  البايزبول…” 
جبل  عند  نالحظه  بداأنا  جديدا 
الروائيني التون�سيني ال�سبان الذين 
واحل�سارة  الثقافة  اإىل  مييلون 
بذلك  وي�سعون  االجنلو�سك�سونية 
التاأثر  التخلّ�ص من عقوٍد من  اإىل 

والتبعية للثقافة الفرنكوفونية.
اللغة  مهرجان  فاإن  العموم  وعلى 
هذا يف رواية ماأزق ت�سايكوف�سكي 
اخلليط  ذلك  عن  ليعرّب  جاء  قد 
الهجني،والن�سق  املجتمعي 
البالد  يف  لالأحداث  املجنون 
لذلك  خا�ص،  ب�سكل  والعا�سمة 
راقية،  نخبوّية  تارة  اللغة  كانت 
حد  اإىل  و�سوقية  هابطة  وتارة 

البذاءة اأحيانا.
لكن اأين ت�سايكوف�سكي ؟

“وقفت يف ذهول، حامال هاتفي. 
مّرات.  الر�سالة  قراءة  عاودت 
خروج  منعت  بي.  ج�سدي  �ساق 
حنجرتي  اأ�سفل  من  �رصخة 
الوحيدة  حاجتي  كانت  اأنها  رغم 
كان  اعرتاين.  �سعور  للتنفي�ص عن 
االأمر خليطا من الغ�سب واحلقد 

واخلوف وال�سفقة واحلنان االأبوي، 
على اأّي زّر �سغطت يا فاطمة ؟”

ل�سان  على  الكاتب  ينهي  هكذا 
نحن  اأّما  الرواية.  مروان  بطله 
لطرح  مدفوعني  اأنف�سنا  فنجد 
انتهائنا  بعد  اإحلاحا  اأكرث  �سوؤال 
ت�سايكوف�سكي  اأين  القراءة:  من 

من كل هذا؟
التي  االأمثلة  من  العك�ص  على 
هذه  فاإن  مقدمتنا،  يف  ذكرناها 
اإ�سارة  اأي  على  ال حتتوي  الرواية 
بيوتر  الرو�سي  املوؤلف  حلياة 
الأثره  ولي�ص  ت�سايكوف�سكي، 
ح�سور  اأي  ال�سخم  املو�سيقي 
با�ستثناء  االأحداث،  يف  مبا�رص 
البجع”  “بحرية  املعنون  الق�سم 
معزوفات  اأ�سهر  اإحدى  وهي 
الكبري،  املوؤلف  كتبها  التي  الباليه 
اال�ستماع  على  البطل  ومواظبة 

لها.
الروايات  من  النوع  هذا  يحّر�سنا 
على خلق عالقة تفاعلّية اإيجابية 
العالقة  من  بدال  االأدب،  مع 
يتعدى  ال  التي  ال�سائدة  ال�سلبية 
متلّقيا،  كونه  القارئ  دور  فيها 
وذلك من خالل جعله، ما اأن ينهي 
اخليوط  لربط  ي�سعى  القراءة، 
ببع�سها وفك �سفرات العمل الذي 

اأمامه.
يف  ت�سايكوف�سكي  رمزية  تكمن 
التي  القطار  رحلة  العمل يف  هذا 
بنهايتها  وتنتهي  الرواية  بها  تبداأ 
يفرت�ص  اأين  املن�ستري  حمطة  يف 
ب�سديقه/ يلتقي  اأن  بالبطل 
اإىل  ذلك  ياأخذنا  حيث  ع�سيقه، 
الغام�سة  والظروف   1893 �سنة 
الذي  ت�سايكوف�سكي  لوفاة 
�سان  مدينة  اإىل  القطار  ا�ستقل 
هناك،  من  يعد  ومل  برت�سبورغ 
كانت  وفاته  اأن  الرتويج  مت  حيث 
اأغلب  ب�سبب الكولريا، بينما مييل 
اإجبار  احتمال  اإىل  املوؤرخني 
على  االأقدام  على  له  القي�رص 

االنتحار ب�سبب مثليته اجلن�سية.
ت�سايكوف�سكي  ا�ستقله  قطار  هو 
املجهول  اإىل  �سوى  ياأخذه  مل 
عنه  يختلف  مل  ما  وهو  والعدم، 
ينزل  كاد  ما  اإذ  كثريا،  مروان 
ي�سنها  كان  التي  املحطة  يف 
النهائي من حياة  حمطة خال�سه 
التاأقلم  على  طويال  نف�سه  اأرغم 
رائحة  لبثت  وما  داخلها،  اليائ�ص 
حّتى  لوهلة،  اأنفه  تدغدغ  احلّرية 
عليه  لتهبط  فاطمة  ر�سالة  اأتت 
اعقة وتدخله يف تيه اأ�سد مما  كال�سّ
عليها  ل  يف�سّ كان  رمّبا  عليه،  كان 
كما  بالكولريا  اأواملوت  االنتحار 

ح�سل مع مو�سيقاره املف�سل.
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للروائي املغربي اإ�سماعيل غزايل

حياة الليل وب�ؤ�س يف رواية 
كازابالنكا“  يف  اأيام  ”ثالثة 

حياة الليل وبوؤ�س يف رواية  ”ثالثة اأيام يف كازابالنكا“ للروائي املغربي 
اإ�سماعيل غزايل حياة الليل وبوؤ�س يف رواية ”ثالثة اأيام يف كازابالنكا“ 

للروائي املغربي اإ�سماعيل غزايل ت�سور الرواية اجلديدة للروائي املغربي 
اإ�سماعيل غزايل التي حتمل عنوان ”ثالثة اأيام يف كازابالنكا“ حياة الليل 

وبوؤ�س حارات مدينة الدار البي�ساء املغربية )كازابالنكا( باأ�سلوب واقعي 
يتطرق للعادات والرتاث واملو�سيقا، ووقع املكان على نفو�س الأبطال.

ك٫�س

�أيام من  �لرو�ية ثالثة  وت�ستعر�ض 
مدينة  يف  ق�ساها  بطلها  حياة 
لي�سادف  ”باملتوح�سة“  و�سفها 
و�أحد�ًثا  غريبة  �سخ�سيات  فيها 
�ملاألوف،  عن  خارجة  ماأ�ساوية 
�لأبطال  م�سائر  ت�سابك  وو�سط 
تتحول �ملدينة �إىل متاهة معقدة، 
و�خليانة  �لقتل  لعبة  يف  ت�سارك 
�مل�سهد  ويف  �لأحالم.  و�سياع 

�ملت�سابكة،  للحكايات  �خللفي 
يلتقي ن�سيد زنوج �أفارقة ومو�سيقى 
و�أفالم �سينمائية ولوحات ت�سكيلية، 
يف منعطٍف ماأ�ساوي بزمٍن قيا�سي 
ل يتجاوز ثالثة �أيام، وتعج �لرو�ية 
و�ل�سقق  و�حلانات  بالع�سيقات 
و�مل�سائر  �جلر�ئم  �ل�ساخبة 
�ملاأ�ساوية، ين�سج حكاياتها �لكاتب 
�سخ�سياته  ه�سا�سة  على  متكئاً 
�أمام �سيل �حلياة �لهادر يف مدينٍة 
بالكابو�ض،  �حللم  فيها  ميتزج 

يف  �حلميمة،  بالعالقات  و�خليانة 
وحانات  ليلية  ونو�ٍد  ومقاه  فنادق 
وترتفع  وحد�ئق.  وم�ست�سفيات 
لتحفز  �لرو�ية،  يف  �لت�سويق  ن�سبة 
�لبحث و�لت�ساوؤل عن  �لقارئ على 

خلفيات �ل�سخ�سيات.
يقول �لكاتب يف رو�يته: ”��ستد�رت 
�ساح  �لقبور،  بني  وهرعت  بذعٍر، 
ليطمئنها،  خلفها،  وهرع  بها، 
�أن  �إىل  �رسعتها،  من  و�ساعفت 
و�سقطت.  قرب،  ب�ساهدة  تعرثت 

حتمي  �أن  حاولت  �سقوطها  فور 
�لآلة  �لك�رس. لم�ست  قيثارها من 
حافة �ساهدة، و�سدر عن وتر من 
�سد�ه  ظل  مهيب،  نغٌم  �أوتارها 
�ملقربة  �سمت  يف  طوياًل  يرتدد 

�خلال�ض“.
وي�سيف: ”دنا منها، و�أ�سعفها على 
مَمّ  تخايف.  ”ل  قائاًل:  �لنهو�ض، 
�أنها  فوًر�  �كت�سف  مرعوبة؟  �أنِت 
�لزجنية  �لفتاة  �أفريقية،هي  فتاة 
�لر�أ�ض  حليقة  �سا�ساندر�  نف�سها، 

تغني  مرة  غري  �ساهدها  �لتي 
�لتبغ  ك�سك  قبالة  �لر�سيف  على 
فا�سكا“،�إ�سماعيل  ميتلكه  �لذي 
من  يبلغ  مغربي،  كاتب  غز�يل، 
�لعمر 42 عاًما، حازت جمموعتها 
على  �للقالق“  ”ع�سل  �لق�س�سية 
�لعاملية  �سالح  �لطيب  جائزة 
 .2011 ل�سنة  �لكتابي  لالإبد�ع 
بعنو�ن  كتاب  يف  تُن�رس  �أن  قبل 
عام  �ملرقط“  �لغز�ل  ”ب�ستان 
جمموعاٍت  ثالث  و�سم   ،2012

�لطرق،  مفرتق  لعبة  هي  �أخرى 
�لفايكنغ،  �سجرة  منامات 
و�حلديقة �ليابانية. ليُ�سدر عام 
2016 جمموعة ق�س�سية حملت 
عنو�ن: غر�ب، غربان، غر�بيب. 
�سيد  ”مو�سم  رو�يته  و�سلت 
�لطويلة  �لقائمة  �إىل  �لزجنور“ 
عام  �لعربية  �لبوكر  جلائزة 
رو�يتني،  بعدها  و�أ�سدر   .2014
�لنهر يع�ض على ذيله عام 2015 

وعزلة �لثلج عام 2018.

تعرف على الفائزات بجائزة ل�ريال - الي�ن�سك� للن�ساء فى العل�م
تعرف على �لفائز�ت بجائزة لوريال 
- �ليون�سكو للن�ساء فى �لعلوم تعرف 
 - لوريال  بجائزة  �لفائز�ت  على 

�ليون�سكو للن�ساء فى �لعلوم
لوريال،  وموؤ�س�سة  �ليون�سكو  �أعلنت 
للفتاة  �لعاملى  �ليوم  مبنا�سبة 
�أ�سماء  �لعلوم،  ميد�ن  فى  و�ملر�أة 
�لفائز�ت بجائزة لوريال- �ليون�سكو 
للن�ساء فى جمال �لعلوم فى ن�سختها 
ويجرى  و�لع�رسين.   �حلادية 
لعدد  �سنوياً  �جلائزة  هذه  تقدمي 
�ستى  من  �ملتميز�ت  �لعاملات  من 
بقاع �لعامل، وذلك تكرمياً لبحوثهّن 
�ملادة  علم  ميادين  فى  �ملتميزة 
�حلا�سوب،  وعلم  و�لريا�سيات 
و�سيجرى تكرمي �لعاملات �لفائز�ت 
حفل  خالل  باإجناز�تهن  و�لحتفاء 
ع�رس  �لر�بع  فى  �سينّظم  ر�سمى 
فى  �ليون�سكو  مقر  فى  مار�ض  من 
�لتى  �جلائزة  قيمة  وتبلغ  باري�ض، 
�لفائز�ت  من  و�حدة  لكل  �ستقّدم 
�حلفل  و�سيتخلل  يورو،  �ألف   100
�أي�ساً �لحتفاء باإجناز�ت 15 عاملة 
�أنحاء  جميع  من  و�عدة  �سابة 

�لعامل.

جائزتني  �لريا�سيات  جمال  ونال 
من �جلو�ئز �خلم�ض �لتى �ستقدمها 
للن�ساء  لوريال  وموؤ�س�سة  �ليون�سكو 
و�ستقّدم  �لعام،  هذ�  �لعاملات 
�لدكتورة  من  لكل  �جلائزتني  هاتني 
كلري فو�ز�ن، وهى �إحدى �حلائز�ت 
من  ذهبية  ميد�لية  على  �خلم�ض 
للبحث  �لفرن�سى  �لوطنى  �ملركز 
ريا�سيات  عاملة  و�أول  �لعلمي، 
فر�ن�ض  دو  كوليج  مبوؤ�س�سة  تلتحق 
�إنغريد  و�لدكتورة  �لأكادميية، 
فى  ديوك  جامعة  من  دوب�سى 
وهى  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات 
�لعاملى  �لحتاد  ترت�أ�ض  �مر�أة  �أول 

للريا�سيات.

اأ�سماء الفائزات:

عن �أفريقيا ومنطقة �لدول �لعربية، 
�سليبا،  عون  جناة  �لربوفي�سورة 
�لغالف  وكيمياء  �لتحليلية  �لكيمياء 
جمال  فى  بروفي�سورة  �جلوي، 
حماية  مركز  ومديرة  �لكيمياء 
�لطبيعة فى �جلامعة �لأمريكية فى 

بريوت، لبنان.

وعن منطقة �آ�سيا و�ملحيط �لهادى، 
 – كاو�ى  ماكى  �لربوفي�سورة  فازت 
�لكيمياء/�حلفز �لكيميائى، �ملديرة 
�لبيولوجيا  علوم  ملعهد  �لعامة 
فى  توكيو  جامعة  فى  �جلزيئية 
فى  �لعلوم  جمل�ض  وع�سو  �ليابان 
�لالتينية،  �أمريكا  وعن  �ليابان. 
هالبريغ  كارين  �لربوفي�سورة  فازت 
– �لفيزياء/ فيزياء �ملادة �ملكثفة، 
بال�سريو  معهد  فى  بروفي�سورة 
مركز  فى  �لبحوث  ق�سم  ومديرة 

باريلو�ض �لذري، �لأرجنتني.
فازت  �ل�سمالية،  �أمريكا  وعن 
 – دوبي�سي�ض  �إجنريد  �لربوفي�سورة 
�لريا�سية،  �لفيزياء   / �لريا�سيات 
�لريا�سيات  جمال  فى  بروفي�سورة 
و�حلا�سوب،  �لكهرباء  وهند�سة 
�لأمريكية  �لوليات  ديوك،  جامعة 

�ملتحدة.
�لربوفي�سورة  فازت  �أوروبا،  وعن 
فو�ز�ن-�لريا�سيات/�لهند�سة  كلري 
موؤ�س�سة  فى  بروفي�سورة  �جلربية، 
كوليج دو فر�ن�ض �لأكادميية وباحثة 
�سابقة فى �ملركز �لوطنى �لفرن�سى 
�لفائز�ت  �أما  �لعلمي.  للبحث 

للن�ساء  لوريال-�ليون�سكو  بجو�ئز 
برنامج  فيقدم  �لعلوم،  جمال  فى 
�ليون�سكو - لوريال للن�ساء فى جمال 
لـقر�بة  در��سية �سنوية  ِمنحاً  �لعلوم 
�لوطنى  �مل�ستوى  على  فائزة   275
باحثة   15 بينهّن  ومن  و�لإقليمي، 
و�عدة �سيجرى تكرميهّن بتاريخ 14 

مار�ض 2019.
عن �أفريقيا ومنطقة �لدول �لعربية، 
 – �لهالىل  �سبا  �لدكتورة  فازت 
لوريال- منحة  �ل�سحية،  �لعلوم 
�ليون�سكو �لإقليمية فى دبي، جامعة 
و�لعلوم  للطب  ر��سد  بن  حممد 
�ل�سحية، و�لدكتورة زهرة �سو�فلى، 
�حليوية،  �لأع�ساب/�لكيمياء  علوم 
لوريال-�ليون�سكو�لإقليمية  منحة 
�حليوية  �لتقانة  مركز  تون�ض،  فى 
فى مدينة برج �ل�سدرية، و�لدكتورة 
علم  �ل�رسيفي-  عطاهلل  مّنة 
�لور�ثة،  �جلزيئي/علم  �لأحياء 
�لإقليمية  لوريال-�ليون�سكو  منحة 
للعلوم  زويل  مدينة  م�رس،  فى 
بري�سكيال  �لدكتورة  و�لتكنولوجيا، 
�لع�سبية،  �لعلوم   – مانتى  كوليبيا 
�لإقليمية  لوريال-�ليون�سكو  منحة 

نكروماه  كو�مى  جامعة  غانا،  فى 
للعلوم و�لتقانة. 

فازت  �ل�سمالية،  �أمريكا  وعن 
كر�غ-�لعلوم  جاكلني  �لدكتورة 
لوريال-�ليون�سكو  منحة  �ل�سحية، 
�لإقليمية فى كند�، جامعة كولومبيا 

�لربيطانية.
فازت  �لالتينية،  �أمريكا  وعن 
�لكيمياء/  – مولينا  ماريا  �لدكتورة 

منحة  �جلزيئى،  �لأحياء  علم 
�لإقليمية  لوريال-�ليون�سكو 
ريو  جامعة  �لأرجنتني،  فى 
�آنا  و�لدكتورة  �لوطنية،  كو�رتو 
فاريال-�لكيمياء/�حلفز  �سوفيا 
لوريال- ومنحة  �لكهروكيميائى، 

�ملك�سيك،  فى  �لإقليمية  �ليون�سكو 
معهد �لكيمياء فى �جلامعة �لوطنية 
�مل�ستقلة فى �ملك�سيك. وعن �آ�سيا 
�لدكتورة  فازت  �لهادي،  و�ملحيط 
منحة  �لع�سبية،  �آو-�لعلوم  �سريى 
فى  �لإقليمية  لوريال-�ليون�سكو 
�لأحياء  علم  معهد  �سنغافورة، 
ميكا  و�لدكتورة  و�خللوي،  �جلزيئى 
�جلزيئي/  �لأحياء  علم  نوموتو- 
علم �أمر��ض �لنبات، منحة لوريال-

�ليابان،  فى  �لإقليمية  �ليون�سكو 
مارى  و�لدكتور  ناغويا،  جامعة 
�لكمية،  رومريو-�لفيزياء  جاكلني 
�لإقليمية  لوريال-�ليون�سكو  منحة 

فى �أ�سرت�ليا، جامعة كوينزلند
لور�  �لدكتورة  فازت  �أوروبا،  وعن 
�حلا�سوبى،  �لأحياء  �إيلو-علم 
�لإقليمية  لوريال-�ليون�سكو  منحة 
وجامعة  توركو  جامعة  فنلند�،  فى 
كري�ستني  �لدكتورة  �أكادميي،  �أوبو 
�لتحليل  �ملو�د،  جين�سني-كيمياء 
لوريال-�ليون�سكو  منحة  �لهيكلي، 
جامعة  �لدمنارك،  فى  �لإقليمية 
ماريا  بيول  �لدكتورة  كوبنهاغن، 
�جلينوم،  علم   – مارتينيز  جافيري 
منحة لوريال - �ليون�سكو �لإقليمية 
فى �إ�سبانيا، معهد جوزيف كارير��ض 
لأبحاث �للوكيميا، و�لدكتورة �أورتى 
نيني�سكايت - �لعلوم �لع�سبية، منحة 
فى  �لإقليمية  لوريال-�ليون�سكو 
ليتو�نيا، جامعة فيلنيو�ض، �لدكتورة 
�لأحياء  علم   – تونكباج  نور�سان 
�حلا�سوبي، منحة لوريال-�ليون�سكو 
�لإقليمية فى تركيا، جامعة �ل�رسق 

�لأو�سط �لتقنية. 

للكاتب ح�سام هاليل

�سدر حديثا كتاب ق�س�سي جديد بعن�ان »اأيام اخلرط�م الأخرية« 
خان  �لكتب  عن  حديثا  �سدر 
ق�س�سي  كتاب  و�لتوزيع  للن�رس 
�خلرطوم  »�أيام  بعنو�ن  جديد 
ح�سام  للكاتب  �لأخرية« 
�ملجموعة  �أجو�ء  ومن  هاليل، 
�لرجل  »ق�سة  �لق�س�سية: 
عيادة  يف  لفتة  على  �ملر�سوم 
�ملكان،  خلو  بعد  لفتة  يغادر 
ق�سرية،  تدخني  ��سرت�حة  يف 

فتاة ت�سعد �إىل �ملن�سة يف قاعة 
�مُلحا�رس  لت�سفع  حما�رس�ت 
دون مربر �سوى �ل�سجر، ليرتدد 
مكرب�ت  يف  �سفعتها  �سدى 
ي�سارك  �أعمى  �سديق  �ل�سوت، 
�لفن،  مقهى  جل�سته يف  �لر�وي 
�نقطاع  ب�سبب  فجاأة  ويب�رس 

�لنور«.
�خلرطوم  »�أيام  ق�س�ض  يف 

يتحرك ح�سام هاليل  �لأخرية« 
لي�رسد  متاًما،  عابثة  �أجو�ء  يف 
حقيقية،  و�أماكن  حيو�ت  عن 
منظور  وفق  ترتيبها  �أعيد  وقد 
عن  يفت�ض  للروؤية،  جديد 
�ملر�فقة �لكامنة يف جوهر كل 
�سيء. يبد�أ هاليل ق�س�سه د�ئًما 
هام�سية،  وحو�دث  وقائع  من 
عاديتها  عن  بها  فريتفع 

ح�ًسا  عليها  وي�سبغ  ويوميتها، 
و�لتاأمل  و�لغر�ئبية،  �لعبث  من 
�لعدمي �مُلبطن بال�سخرية لكل 

ما مير به يف �حلياة.
�لأخرية«  �خلرطوم  »�أيام  كتبت 
�حليوية،  �سديدة  متاأملة  بلغة 
تختفي فيها �حلدود بني �لو�قع 
كاأن  و�حللم.  و�ليقظة  و�خليال 
جمهولة  حلظة  -ويف  �لر�وي 

من  عرب  قد  �لق�سة-  زمن  من 
�إليه  عائًد�  للو�قع،  خلفي  باب 
نف�سه، وقد فقدت تفا�سيله كل 
مب�سحة  و�كت�ست  لها،  ماألوفية 

�سرييالية مغرقة يف �جلنون.
وم�رسحي  كاتب  هاليل  ح�سام 
علوم  در�ض  �جلن�سية،  �سود�ين 
�لتقنية �حليوية يف جامعة م�رس 
يف  ويعمل  و�لتكنولوجيا،  للعلوم 

�ملجال �لثقايف يف �لقاهرة منذ 
عام 2003. �سارك يف عدة �أعمال 
ودر�ماتورجي  ككاتب  م�رسحية 
كما  وممثل،  خمرج  وم�ساعد 
منذ  �ل�سحفي  �لعمل  يحرتف 
عام 2013. يعي�ض حالًيا متنقاًل 
�سدر  و�لقاهرة.  �خلرطوم  بني 
له: »�لتي بعد �لإقالع و�لتي قبل 

�لرجوع« ق�س�ض 2008.



�كت�ضاف طريقة جديدة قد تنقذ ذكريات مر�ضى �ألزهامير
يعتقد العلماء اأن الذين يعانون من مر�ض 
اأن تتح�سن ذاكرتهم عن  األزهامير ميكن 
طريق »فتح« الأوعية الدموية يف الدماغ 
األزهامير يقلل  اأن مر�ض  ومن املعروف 
وقد وجدت  الدماغ،  اإىل  الدم  تدفق  من 
الدرا�سات اجلديدة الآن اأن هذا قد يكون 
ناجما عن خاليا الدم البي�ساء امللت�سقة 

بداخل جدران الأوعية الدموية.
اأجريت على الفئران،  التي  ويف الدرا�سة 
ب�رسعة  والدماغ  الذاكرة  اأداء  حت�سن 
وقد  العوائق،  هذه  العلماء  اأزال  عندما 
يكون هذا طريقة لـ »تغيري قواعد اللعبة« 
نف�سها على ماليني  الآلية  تطبيق  اإذا مت 
األزهامير يف  يعانون من  الذين  املر�سى 

جميع اأنحاء العامل، وفقا للباحثني.
عن  النتائج  هذه  على  الباحثون  وعرث 
ال�سدفة، عندما حاولت، نوزومي  طريق 
يف  م�ساركة  اأ�ستاذة  وهي  ني�سيمورا، 
و�سع  كورنيل،  بجامعة  مينيج  مدر�سة 
لأدمغة  الدموية  الأوعية  يف  جلطات 
ملعرفة  األزهامير  مر�ض  يف  الفئران 

تاأثريها.
الربوفي�سور،  مع  ني�سيمورا  وعملت 
كري�ض �سيفر، على مدى العقد املا�سي، 
ليكت�سفا اأن نحو 2% فقط من ال�سعريات 
الن�سداد  تعاين من هذا  كانت  الدماغية 

لهذا  الرتاكمي  الأثر  »التعطل«ولكن  اأو 
�سجل  الن�سداد  من  ال�سغري  الكم 
يف  تقريبا   %20 بن�سبة  عاما  انخفا�سا 
تدفق الدم يف الدماغ، وذلك ب�سبب تباطوؤ 
تيارات الأوعية الدموية الناجت عن تعطل 

ال�سعريات الدموية عن العمل.

عجز  اأن  اإىل  احلديثة  الدرا�سات  وت�سري 
تدفق الدم يف الدماغ هو اأحد الأعرا�ض 
يوحي  ما  اخلرف،  عن  للك�سف  املبكرة 
الت�سخي�ض  مفيدا يف  يكون  قد  هذا  باأن 
ومن اأجل اختبار نظريتهم التي تقول اإن 
خاليا الدم البي�ساء تعلق داخل ال�سعريات 

يف  دموية  اأوعية  اأ�سغر  وهي  الدموية، 
الأوعية  بـ«فتح«  الفريق  قام  الدماغ، 
للفئران امل�سابة  واأعطوا ج�سما م�سادا 
مع  تداخل  الذي  األزهامير،  مبر�ض 
بجدران  امللت�سقة  البي�ساء  الدم  خاليا 

ال�سعريات الدموية.

�ضحةاجلمعة15 ال�سبت 16 فيفري  2019  املوافـق  ل12 جمادى الأخر 1440هـ 18
متى ي�ضبح �ال�ضتحمام �ضار� وملاذ�؟

حذر اأطباء اأمريكيون من تكرار ال�ستحمام يف اليوم الواحد 
لأكرث من مرة ملا له من خماطر �سحية ج�سيمة على الإن�سان.

وقال اخلبري الطبي �سولنا �سيجال مورير: »ال�ستحمام املتكرر 
يعري اجل�سم من الطبقة الواقية من الدهون والبكترييا املفيدة 

التي تعي�ض على اجللد«.
ويوؤكد العلماء اأن الطبقة ال�سطحية للجلد حتتوي على م�سادات 

حيوية طبيعية تنقذنا من امليكروبات اخلطرة. لكن ال�سابون 
وجميع اأنواع مواد التنظيف الهالمية كال�سامبو، حتتوي على 

مكونات كيميائية تدمر احلماية الطبيعية. وهذا ما يوؤدي اإىل 
جفاف اجللد وه�سا�سته، ما ي�سمح للبكترييا امل�سببة لالأمرا�ض 

باخرتاقه ب�سهولة.

فريو�س زيكا قد ينقذ حياة 
�الأطفال �مل�ضابني بال�ضرطان

وجد بحث جديد اأن فريو�ض زيكا الذي ي�سبب اأ�رسارا دماغية 
مدمرة لدى الأطفال، ميكن اأن يعالج �رسطانات الدماغ لديهم.
ودمر الفريو�ض القاتل خالل التجارب نوعني من الأورام التي 
توؤثر ب�سكل رئي�سي على الأطفال دون �سن اخلام�سة. وب�سكل 

حيوي، قام زيكا بانتقاء وقتل اخلاليا ال�رسطانية التي ي�سعب 
عالجها، ولكنه ترك اخلاليا الع�سبية �سليمة دون اإ�سابتها باأذى.

وو�سف العلماء الربازيليون من جامعة �ساو باولو النتائج باأنها 
»مذهلة«، بعد اأن �ساهم »عالج زيكا« بتخلي�ض بع�ض الفئران 
من اأي اأثر للمر�ض. ويخططون بالفعل لإجراء التجارب على 

الأطفال.
وقام العلماء بزراعة اأورام دماغية ب�رسية جنينية يف اجلهاز 

الع�سبي املركزي لدى فئران الختبار، يطلق عليها ا�سم 
»medulloblastoma«. وتقل�ست الأورام لدى 20 من اأ�سل 

29 من الفئران اخلا�سعة لعالج فريو�ض زيكا. كما اختفت يف 
.»medulloblastoma« اثنني من الفئران امل�سابة بورم

 علماء يحذرون من 
�ملبالغة يف �جلهد �لبدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�سة الن�ساط البدين توؤدي اإىل 
ظهور وتطور اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�سان مقعدا وقال باحثوا 
املركز الطبي جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�سة التمارين 

البندية ال�ساقة التي ترهق ج�سم الإن�سان، توؤدي اإىل اأمرا�ض 
خطرية كالت�سلب اجلانبي ال�سموري، الذي اأقعد عامل الفيزياء 

الربيطاين الراحل، �ستيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �سخ�سوا 

مبر�ض الت�سلب اجلانبي ال�سموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، 
اأن الذين يعانون من اأ�سد اأعرا�ض املر�ض هم من ميتلكون 

بنية ج�سدية قوية وميار�سون اأق�سى متارين اللياقة البدنية، من 
الرك�ض والتجديف وكرة ال�سلة وغريها من الألعاب الريا�سية 

الثقيلة.

طبيب اأع�ساب يعلن

  �ل�ضوم عالج ملختلف
 �الأمر��س �ملزمنة...!!

مارك مات�سون هو رئي�ض خمترب العلوم الع�سبية يف املعهد الوطني 
لل�سيخوخة. وهو اأي�سا اأ�ستاذ علم الأع�ساب يف جامعة جونز هوبكنز، 
وواحد من اأبرز الباحثني يف جمال الآليات اخللوية واجلزيئية الكامنة 

وراء العديد من ال�سطرابات الع�سبية، مثل مر�ض الباركن�سون 
والألزهامير.

وقد ن�رس مارك وفريقه عدداً من درا�ساتهم التي تناق�ض قدرة ال�سوم 
مرتني يف الأ�سبوع، على تقليل خطر ال�سابة مبر�ض الباركن�سون 

والأزهامير ب�سكل كبري. وعند اإلقاء نظرة على درا�سات تقييد ال�سعرات 
احلرارية، تالحظ فرتات العمر الطويلة وكذلك زيادة القدرة على 

حماربة الأمرا�ض املزمنة واأثبتت الدرا�سة اأن ال�سوم وتقييد ال�سعرات 
احلرارية تنّمي خاليا جذعية جديدة وت�سلح احلم�ض النووي، ومتّدد 
فرتة احلياة وتوؤّخر الأمرا�ض املرتبطة بالعمر، ا�سافًة اىل اأّنها فّعالة 

كعالج لل�رسطان مع اأدوية العالج الكيميائي. اأّل اأّنه ل ميكن روؤية جتربة 
يف العيادة من دون اختبار املخّدرات ال�سيدلنية، لكّن هذه الدرا�سة ل 

تك�سب املال من ال�سوم وحده، اأو من ع�سب التي ل براءة اخرتاع له.

علماء يحذرون من �ملبالغة يف �جلهد �لبدين

علماء ين�ضحون بتناول �للنب لفو�ئده �لعظيمة!

ممار�سة  زيادة  اأن  هولنديون  علماء  اأكد 
وتطور  ظهور  اإىل  توؤدي  البدين  الن�ساط 

اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�سان مقعدا.
جلامعة  الطبي  املركز  باحثوا  وقال 
ممار�سة  اإن  الهولندية،  اأوتريخت 
ترهق  التي  ال�ساقة  البندية  التمارين 
ج�سم الإن�سان، توؤدي اإىل اأمرا�ض خطرية 
كالت�سلب اجلانبي ال�سموري، الذي اأقعد 
عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �ستيفن 

هوكينغ.
من  لأكرث  طبية  بيانات  حتاليل  واأظهرت 
الت�سلب  مبر�ض  �سخ�سوا  بالغ،   1500
واإيطاليا  اإيرلندا  يف  ال�سموري،  اجلانبي 
اأ�سد  من  يعانون  الذين  اأن  وهولندا، 
بنية  ميتلكون  من  هم  املر�ض  اأعرا�ض 

متارين  اأق�سى  وميار�سون  قوية  ج�سدية 
والتجديف  الرك�ض  من  البدنية،  اللياقة 
وكرة ال�سلة وغريها من الألعاب الريا�سية 

الثقيلة.
على  ا�ستنتاجاتهم  يف  العلماء  واعتمد 
كثافة  )ن�سبة  الأي�ض  بعمليات  ي�سمى  ما 
يف  العادي  لل�سخ�ض  الغذائي  التمثيل 
طرديا  ترتبط  التي  الراحة(،  من  حالة 
على  وتاأثريها  البدين  الن�ساط  بزيادة 
الأوعية الدموية واأن�سجة اجلهاز الع�سبي 

لالإن�سان.
�سيغة  اإىل  التو�سل  يف  العلماء  وياأمل 
مثالية حتدد مقيا�ض الن�ساط البدين لدرء 
اأخطار الإ�سابة باأمرا�ض القلب واجلهاز 

الع�سبي بجميع اأ�سكالها.

بني علماء اأمريكيون التاأثري الإيجابي للنب املخي�ض 
الذي ي�ساعد على تخفي�ض �سغط الدم لدى مر�سى 

القلب والأوعية الدموية.
ووجد علماء جامعة اأوبورن يف األباما اأن اللنب يتيح 
التوا�سل بني القناة اله�سمية والدماغ. كما اأن اللنب 

ي�ساعد على احلفاظ على توازن البكترييا يف اجلهاز 
اله�سمي وقد اأظهرت درا�سات �سابقة اأن اخللل يف 

م�ستعمرات البكترييا يف الأمعاء )اجلراثيم(، يوؤدي اإىل 
الإ�سابة بارتفاع �سغط الدم لدى ن�سبة كبرية من النا�ض.

وخالل جتارب على الفئران املخربية، مت تغذيتها 
)املرتبطة بتدمري باللنب ملدة 9 اأ�سابيع، لحظ العلماء انخفا�ض ال�سموم 

اخلاليا( يف اأج�سادها. كما لحظوا اأي�سا انخفا�ض �سغط الدم ال�رسياين لديها. لذلك ين�سح الأطباء بتناول اللنب املخي�ض لفوائده العديدة وخا�سة 
لدوره يف تخفي�ض �سغط الدم.

ما م�ضاعفات مر�س �الن�ضد�د �لرئوي �ملزمن؟
التهابات اجلهاز التنف�سي: يكون امل�ساب مبر�ض الن�سداد الرئوي املزمن اأكرث عر�سة لنزلت الربد املتكررة، والأنفلونزا واللتهاب الرئوي، بالإ�سافة اإىل ذلك، 

ميكن لأي عدوى يف اجلهاز التنف�سي اأن جتعل التنف�ض اأكرث �سعوبة وتلحق ال�رسر باأن�سجة الرئة.
ارتفاع �سغط الدم: قد ي�سبب هذا املر�ض ارتفاًعا يف �سغط الدم يف ال�رسايني التي جتلب الدم اإىل الرئتني )ارتفاع �سغط الدم الرئوي(.

ا�سطرابات يف القلب: لأ�سباب غري مفهومة، يزيد خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب، مبا يف ذلك النوبات القلبية.
�رسطان الرئة: املدخنون امل�سابون بالتهاب ال�سعب الهوائية املزمن اأكرث عر�سة خلطر الإ�سابة ب�رسطان الرئة من املدخنني غري امل�سابني بالتهاب ال�سعب 

الهوائية املزمن.
الكتئاب: قد ي�ساب بع�ض املر�سى بالكتئاب نتيجة �سعوبة التنف�ض وعدم قدرة املري�ض على القيام باأن�سطة احلياة املعتادة.

هل هناك عالج ملر�ض الن�سداد الرئوي املزمن؟
ل يوجد عالج نهائي وفعال ملر�ض الن�سداد الرئوي املزمن، فاخلطة العالجية تعتمد على الإقالع عن التدخني التخفيف من الأعرا�ض التي يعانيها امل�ساب، 
اإ�رساف طبي  الأدوية حتت  وا�ستخدام  البدين(،  الن�ساط  اإىل  بالإ�سافة  )تغذية �سحية  باأ�سلوب �سحي  وتغيري منط احلياة  لتاليف م�ساعفات املر�ض،  وذلك 

للتخفيف من الأعرا�ض والوقاية من امل�ساعفات مثل:
البخاخات املو�سعة لل�سعب الهوائية التي ت�ساعد على ا�سرتخاء الع�سالت يف القنوات الهوائية، مما ي�ساعد على تخفيف ال�سعال و�سيق التنف�ض.

ال�ستريويدات التي توؤخذ عن طريق ال�ستن�ساق وهي اأدوية كورتيكو�ستريويد الذي يقلل ا�ستن�ساقه من التهاب ال�سعب الهوائية، وي�ساعد على منع تطور احلالة 
وزيادتها �سوًءا.

ال�ستريويدات عن طريق الفم الذي ي�ساعد على تقليل التهاب ال�سعب الهوائية، ومنع تطور احلالة وزيادتها �سوًءا.



الل�ساُن اأخَطَر جارحة على الإن�سان؛ 
الكبائر؛  اقرتافه  ة  وِخَفّ ل�سهولة 
ِبّ  وال�َسّ والنميمة  والبُْهتان  كالِغيبة 
يف  الإن�ساَن  يُوِقع  بل  وال�ستهزاء؛ 
لذلك  احلالت؛  بع�ض  يف  الُكْفر 
قيَّد �سبحانه الفالَح مَبْن كَفّ �رَشّه؛ 
 * اْلُوؤِْمنُوَن  اأَْفلََح  َقْد   ﴿ قال:  اإذ 
 * َخا�ِسُعوَن  اَلِتِهْم  يِف �سَ ُهْم  الَِّذيَن 
 ﴿ وَن  ُمْعِر�سُ اللَّْغِو  َعِن  ُهْم  َوالَِّذيَن 
]الوؤمنون: 1 - 3[، وقد َخ�َضّ 
ال�سديَد  القوَل  وتعاىل  �سبحانه 
التقوى يف �سورة  ْكر من عموم  بالِذّ
الأحزاب؛ لبيان خطر الل�سان على 
الَِّذيَن  اأَيَُّها  يَا   ﴿ قال:  اإذ  التقوى؛ 
َ َوُقولُوا َقْوًل �َسِديًدا  اآَمنُوا اتَُّقوا الَلّ
يُرعب  وما   ،]70 ]الأحزاب:   ﴿
نزول قوله  القلب ما ورد يف �سبب 
َوَر�ُسوِلِه  َواآيَاِتِه   ِ اأَِبالَلّ ُقْل   ﴿ تعاىل: 
ُكنْتُْم تَ�ْستَْهِزئُوَن ﴿ ]التوبة: 65[، 
»قال  قال:  عمر  بن  عبدالل  فعن 
جمل�ض  يف  تبوك  غزوة  يف  رجل 

هوؤلِء،  اِئنا  ُقَرّ مثَل  راأيُْت  ما  يوم: 
اأَلْ�ِسنًة،  اأْكَذَب  ول  بُُطوًنا،  اأَْرَغَب  ل 
رجل  فقال  اللقاء،  عند  اأْجَبَ  ول 
يف الجل�ض: َكَذبَْت ولِكنََّك ُمنافٌق، 
عليه  الل  �سلى  الل  ر�سول  لأُْخِبََنّ 
الل  �سلى  النبي  ذلك  فبَلََغ  و�سلم، 
قال  القراآن،  ونزل  و�سلم  عليه 
ِبَحَقِب  ُمتعِلًّقا  راأَيْتُُه  فاأنا  عبدالل: 
عليه  الل  �سلى  الل  ر�سول  ناقة 
يقول:  وهو  احلجارة  تَنُْكبُُه  و�سلم 
نخو�ض  كنا  اإمنا  الل،  ر�سول  »يا 
ونلعب!« ور�سول الل �سلى الل عليه 
َواآيَاِتِه   ِ اأَِبالَلّ ُقْل   ﴿ يقول:  و�سلم 
َوَر�ُسوِلِه ُكنْتُْم تَ�ْستَْهِزئُوَن ﴿ ]التوبة: 

.]65
وعن اأبي هريرة ر�سي الل عنه عن 
النبي �سلى الل عليه و�سلم قال: ))اإَنّ 
واِن  ِر�سْ من  بالكلمة  لَيَتََكلَُّم  الَعبَْد 
الل، ل يُلِْقي لها باًل، يَْرَفُعُه الل بها 
بالكلمة  لَيَتََكلَُّم  الَعبَْد  واإَنّ  َدَرجاٍت، 
باًل،  لها  يُلِْقي  ل  الل،  �َسَخِط  من 

معاذ  وعن  َجَهنََّم((،  يف  بها  يَْهِوي 
ر�سي الل عنه قال يف حديث طويل 
وفيه: اأن النبي �سلى الل عليه و�سلم 
الأْمِر  براأ�ِض  اأُْخِبَُك  ))األ  قال: 
َوعُموِدِه وِذْروِة �َسناِمِه؟((، قلُت: بلى 
الأْمِر  ))راأْ�ُض  قال:  الل،  ر�سول  يا 
وِذْروةُ  الةُ،  ال�سَّ َوَعُموُدهُ  الإ�ْسالُم، 
))األ  قال:  ثم  اجِلهاُد((،  �َسناِمِه 
قلُت:  ُكِلُّه؟((،  ذلك  مِبَالِك  اأُْخِبَُك 
بل�سانه،  فاأخذ  الل،  ر�سول  يا  بلى 
ثم قال: ))ُكَفّ عليك هذا((، قلُت: 
مبا  لوؤاخذون  واإنا  الل،  ر�سول  يا 
َك،  اأُُمّ ))ثَِكلَتَْك  فقال:  به؟  نتكلم 
على  النَّاِر  يف  النا�َض  يَُكُبّ  وَهْل 
األْ�ِسنَِتِهْم؟((،  َح�ساِئُد  اإَلّ  ُوُجوِهِهْم 
وقد �سدق من قال: »ِجْرُمه �سغرٌي 
- اأي: حجمه - وُجْرُمه كبرٌي«، وعن 
�سهل بن �سعد قال: قال ر�سول الل 
�سلى الل عليه و�سلم: ))َمْن ي�سَمُن 
ِرْجليه،  بني  وما  حَلييه  بني  ما  يل 

َمُن له اجلنة((. اأ�سْ
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الوالية متفاوتة بح�سب 
اإميان العبد وتقواه

الولية متفاوتة بح�سب اإميان العبد وتقواه 
، فكل موؤمن له ن�سيب من ولية الل وحمبته 
وقربه ، ولكن هذا الن�سيب يتفاوت بح�سب 

الأعمال ال�ساحلة البدنية والقلبية التي يتقرب 
بها اإىل الل ، وعليه ميكن تق�سيم درجات 

الولية اإىل ثالث درجات :
1- درجة الظامل لنف�سه : وهو الوؤمن العا�سي 

، فهذا له من الولية بقدر اإميانه واأعماله 
ال�ساحلة .

2- القت�سد : وهو الوؤمن الذي يحافظ على 
اأوامر الل ، ويجتنب معا�سيه ، ولكنه ل يجتهد 
يف اأداء النوافل : وهذا اأعلى درجة يف الولية 

من �سابقه .
3- ال�سابق باخلريات : وهو الذي ياأتي بالنوافل 

مع الفرائ�ض ، ويبلغ بالعبادات القلبية لل عز 
وجل مبالغ عالية ، فهذا يف درجات الولية 

العالية .
ثم ل �سك اأن النبوة هي اأعلى واأرقى درجات 

الولية لل عز وجل .
قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية – كما يف »جمموع 

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

ومقت�سد ، و�سابق باخلريات . 
فالظامل لنف�سه : العا�سي برتك ماأمور اأو فعل 

حمظور . 
والقت�سد : الوؤدي الواجبات والتارك 

الحرمات . 
وال�سابق باخلريات : التقرب مبا يقدر عليه 
من فعل واجب وم�ستحب ، والتارك للمحرم 

والكروه . 
واإن كان كل من القت�سد وال�سابق قد يكون 
له ذنوب متحى عنه : اإما بتوبة - والل يحب 
التوابني ويحب التطهرين - واإما بح�سنات 

ماحية ، واإما مب�سائب مكفرة ، واإما بغري ذلك 
. وكل من ال�سنفني القت�سدين وال�سابقني من 

اأولياء الل الذين ذكرهم يف كتابه بقوله : 
) األ اإن اأولياء الل ل خوف عليهم ول هم 

يحزنون . الذين اآمنوا وكانوا يتقون ( ، فحد 
اأولياء الل هم : الوؤمنون التقون .

الطريق االآمن اأن تعرف اهلل من خالل خلقه 
من  الل  مبعرفة  بداأ  اإذا  الإن�سان  لذلك 
اأن  من  له  واأ�سلم  اأاأمن  خلقه  خالل 
يتعرف اإىل الل من خالل اأفعاله، اجعل 
معرفة الل من خالل اأفعاله، يف الرحلة 
الثالثة اعرف الل من قراآنه، من كالمه، 
اعرف الل من خلقه، اإن عرفت الل من 
خلقه، ومن كالمه، ميكنك اأن تعرف الل 
تف�رش  اأن  الإمكانية  عندك  اأفعاله،  من 
جتد  فقد  باأفعاله  تبداأ  اأن  اأما  اأفعاله، 
مقهورة،  �سعوباً  جتد  قد  جماعات، 

و�سعوباً ظالة، قد جتد م�سائب كبرية 
من  في�سانات،  من  زلزل،  من  جداً؛ 

براكني، من اإتالف حما�سيل.
هناك ق�س�ض من دون تعليل كثرية جداً، 
اأن تعللها تكون قد  اإن رويتها دون  هذه 

اأ�ساأت الظن بالل عز وجل.
الطريق  يف  الإن�سان  مي�سي  اأن  العبة 
ول  الل  خملوقات  يف  تفكروا  الآمن، 
يف  مت�سي  فتهلكوا،  ذاته  يف  تفكروا 
من  الل  تعرف  اأن  الآمن،  الطريق 

َماَواِت  ال�َسّ َخلِْق  اإَِنّ يِف  خالل خلقه:  ﴿ 
َلآَيَاٍت  َوالنََّهاِر  اللَّيِْل  َواْخِتاَلِف  َواْلأَْر�ِض 
َ ِقيَاماً  ِلأُويِل اْلأَلْبَاِب *الَِّذيَن يَْذُكُروَن الَلّ
ُروَن يِف َخلِْق  َوُقُعوداً َوَعلَى ُجنُوِبِهْم َويَتََفَكّ
َما َخلَْقَت َهَذا  َربَّنَا  ْر�ِض  َواْلأَ َماَواِت  ال�َسّ

بَاِطاًل �ُسبَْحانََك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر﴿
 ]�سورة اآل عمران الآية:191-190[

الُْقْراآََن  يَتََدبَُّروَن  ﴿اأََفاَل  الثاين:  الطريق 
حممد  ]�سورة  اأَْقَفالَُها﴿  ُقلُوٍب  َعلَى  اأَْم 

الآية:24[

على املوؤمن اأن تغلب رحمته غ�سبه 
اأيها الأخوة، النبي �سلى الل عليه و�سلم قال:  ))اإن الل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اخللق: اإن رحمتي �سبقت غ�سبي، فهو 

مكتوب عنده فوق العر�ض((  ] اأخرجه البخاري وم�سلم والرتمذي عن اأبي هريرة [  الوؤمن ال�سادق يجب اأن تغلب 
رحمته غ�سبه واأنا اأقول: والوؤمن ال�سادق يتخلق بهذا الكمال، يجب اأن تغلب رحمته غ�سبه.

َمَواِت والأر�ِض مئَة َرحمة، كُلّ  وعن �سلمان ر�سي الل عنه قال: قال عليه ال�سالة وال�سالم:  )) اإَِنّ اللَ َخلََق يوَم َخلََق ال�َسّ
َماِء والأر�ِض ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأي تغطي ما بني ال�سماء والأر�ض. رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي ال�َسّ
)) َفَجَعَل ِمنَْها يف الأر�ِض َرحمة، فبها تَعِطُف الَواِلدةُ على َولَِدها، والَوْح�ُض والطرُي بع�ُسها على بع�ض، َفاإِذا كان يوُم 
الِقياَمِة اأَكَملََها ِبهذِه الرحمة ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأو�سح مثل قلب الأم، اإن�سانة تريد لبنها 

كل �سعادة، تعرى من اأجله، جتوع من اأجله، ت�سحي بالغايل والرخي�ض من اأجله، ول تنتظر منه �سيئاً، هذه الأم.

من هم االأولياء ، وما هي درجاتهم؟
اأولياء الل – بكل و�سوح واخت�سار – هم اأهل الإميان والتقوى ، الذين يراقبون الل تعاىل يف جميع �سوؤونهم ، فيلتزمون 

اأوامره ، ويجتنبون نواهيه . 
يَاِة  ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن . الَِّذيَن اآَمنُوا َوَكانُوا يَتَُّقوَن . لَُهْم الْبُ�رْشَى يِف احْلَ قال الل تعاىل : ) اأَل اإَِنّ اأَْوِليَاَء الَلّ

ِ َذِلَك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم ( يون�ض/62-64 ،قال احلافظ ابن كثري رحمه الل يف  نْيَا َويِف اْلآِخَرِة َل تَبِْديَل ِلَكِلَماِت الَلّ الُدّ
»تف�سري القراآن العظيم« )278/4( :

» يخب تعاىل اأن اأولياءه هم الذين اآمنوا وكانوا يتقون ، كما ف�رشهم ربهم ، فكل من كان تقيا كان لل وليا : اأنه ) ل 
َخْوٌف َعلَيِْهْم ( فيما ي�ستقبلون من اأهوال القيامة ، ) َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( على ما وراءهم يف الدنيا .

وقال عبد الل بن م�سعود ، وابن عبا�ض ، وغري واحد من ال�سلف : اأولياء الل الذين اإذا ُروؤوا ُذِكر الل . وقد ورد هذا يف 
حديث مرفوع .

عن اأبي هريرة ر�سي الل عنه ، قال : قال ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم : ) اإن من عباد الل عبادا يغبطهم الأنبياء 
وال�سهداء . قيل : من هم يا ر�سول الل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم حتابوا يف الل من غري اأموال ول اأن�ساب ، 
وجوههم نور على منابر من نور ، ل يخافون اإذا خاف النا�ض ، ول يحزنون اإذا حزن النا�ض . ثم قراأ : ) اأَل اإَِنّ 

ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( رواه اأبو داود باإ�سناد جيد – و�سححه الألباين يف »ال�سل�سلة ال�سحيحة«  اأَْوِليَاَء الَلّ
)1369/7( - » انتهى باخت�سار وت�رشف ي�سري . 
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

هل يلعب روبرت دي نريو دور 
ترامب يف فيلم �شينمائي؟

�شحفية  مقابلة  يف  نريو،  دي  روبرت  ال�شهري،  االأمريكي  املمثل  اأكد 
جديدة، اأن راأيه يف الرئي�ش االأمريكي، دونالد ترامب، مل يتغري.

بـ  وي�شفه  جمددا  ترامب  يهاجم  نريو  دي  نريوروبرت  دي  روبرت 
»الكابو�ش«

و�رشح املمثل االأمريكي روبرت دي نريو باأنه لن يوافق اأبدا على لعب 
دور ترامب يف ال�شينما، الأنه غري حمبب بالن�شبة له.

واأ�شار دي نريو يف مقبلة مع جملة »Bild am Sonntag«، اإىل اأنه 
يعي�ش »بع�ش التعاطف« مع كل �شخ�شية يلعب دورها. لكن دي نريو ال 
ميكنه العثور على اأي جانب من �شخ�شية الرئي�ش االأمريكي ي�شتدعي 

لديه �شعورا بالتعاطف معه.

وقال املمثل امل�شهور: »يف حالة ترامب، اأحاول كل يوم اأن اأجد على 
االأقل اأي اإ�شارة جتعلني اأ�شعر بالتعاطف معه. مل اأجنح يف ذلك، اإنه 

اأمر م�شتحيل. فاأنا كنت وال اأزال غري مرتاح لرتامب«.
يوافق  لن  فاإنه  ترامب،  دور  لعب  عليه  عر�ش  اإذا  اأنه  نريو  دي  واأكد 

اأبدا.
واأعلن املمثل الهوليوودي، اأنه يعترب ترامب »فظيعا«، وي�شكل »تهديدا 

وا�شحا« للواليات املتحدة االأمريكية وللدميقراطية.

�شاد�س  بجزء  القاتل"يعود  "امل�شري 
من تاأليف كاتب فيلم "املن�شار"

اأعلنت �رشكة »نيو الين �شينما« اأنها ب�شدد اإنتاج جزء جديد من �شل�شلة 
اأن  على   ،)Final Destination( القاتل«  »امل�شري  ال�شهرية  الرعب 
يتم اإ�شناد كتابته لكل من باتريك ميلتون وماركو�ش دون�شتان املعروفني 
تقرير  بح�شب   ،)saw( »املن�شار«  اأفالم  �شل�شلة  كتابة  يف  بامل�شاركة 

ن�رشه موقع »هوليود ريبورتر«.
وقد ارتبط ا�شم الكاتبني بال�شل�شلة الناجحة »املن�شار« منذ عام 2007، 
حني بدءا كتابة �شيناريو اجلزء الرابع منه، ثم االأجزاء الالحقة يف 2008 

و2009 و2010.
املو�شم  فازا يف  ودون�شتان معا منذ عام 2003، حينما  ميلتون  ا�شتهر 
 Project( »الثالث من برنامج تلفزيون الواقع »م�رشوع ال�شوء االأخ�رش
Greenlight(، وهو الربنامج املعروف مبنح الفر�شة ملجموعة من 
املخرجني ال�شباب الإخراج اأفالم روائية مبعاونة النجمني »مات دميون« 

و«بن اأفليك«. 
بعدها قدما عدة اأفالم ناجحة اإىل جانب �شل�شلة »املن�شار«، مثل »�شائد 
 Piranha( »عام 2009، و«�شمكة البريانا )The Collector( »االأرواح
فيلمهما »حكايات  لعر�ش  ا�شتعدادهما  اإىل جانب  3DD( عام 2012، 
 )Scary Stories to Tell in the Dark( »مفزعة تروى يف الظالم

خالل �شهر اأوت املقبل.
كل هذه العوامل جعلت منهما االختيار املثايل للجزء اجلديد املنتظر 
االأول  جزئها  عر�ش  منذ  ا�شتهرت  التي  القاتل«  »امل�شري  �شل�شلة  من 
�شاوا،  ديفون  بطولته  ولعب  وونغ،  اإخراج جيم�ش  بفيلم من  عام 2000 

واإيل الرتر.
وقد حقق الفيلم اإيرادات جتاوزت 112 مليون دوالر، يف حني مل تتجاوز 
ميزانيته 23 مليون دوالر فقط، مما جعل �شناعه يقررون �شناعة اأجزاء 
متتالية منه تناوب عليها عدة كتاب اإىل جانب »جيفري ريديك« �شاحب 
الفكرة، مثل: جيلني مورغان، وجيم�ش وونغ، وجي ماكي غروبر، واإريك 

بري�ش، واإريك هاي�رشير.
والعنف  ال�شدمة  م�شاهد  بني  �شناعها  وازن  ال�شل�شلة،  اأفالم  كل  ويف 
جمموع  جتاوز  حتى  اجلماهريي،  النجاح  على  والرتكيز  والفكاهة، 
زيادة  مع  فيلم  كل  يف  زادت  دوالر،  مليون  �شبعمئة  ال�شل�شلة  اإيرادات 

متا�شك حبكته.
ومل تعلن �رشكة »نيو الين« تفا�شيل اجلزء اجلديد حتى االآن، لكنه �شوف 
يلتزم بالطابع الرئي�شي لل�شل�شلة، وهي عدم موت بع�ش االأ�شخا�ش يف 

الوقت الذي كان يفرت�ش بهم اأن ميوتوا.
ويف �شياق مواز، كان النجم توين تود -الذي �شارك يف كل االأجزاء ال�شابقة 
ما عدا الرابع- قد �رشح قبل اأيام من اإعالن ال�رشكة، اأن اجلزء اجلديد 
من ال�شل�شلة قد ال يرى النور ب�شبب تكلفته العالية، يف ظل وجود اأفالم 
 ،)Annabelle( »اأخرى قليلة التكلفة حتقق اإيرادات كبرية، مثل »اآنابيل

.)Truth or Dare( »و«حقيقة اأم جراأة ،)conjurer( »و«م�شعوذ

نقابة الفنانني ال�شوريني تنفي وفاة املمثل 
ال�شوري الكبري اأ�شعد ف�شة

نفت نقابة الفنانني ال�سوريني وفاة املمثل ال�سوري البارز، اأ�سعد ف�سة، الذي يبلغ من العمر 81 عاما 
وجاء بيان نقابة الفنانني ال�سوريني، بعد اأن تداولت و�سائل اإعالم خرب وفاة املمثل ال�سوري.

العربي  امل�رشح  مهرجان  نفى  كما 
ال�شوري  الفنان  وفاة  �شائعة  ينفي 
اأ�شعد ف�شة انت�رشت �شائعات كثرية، 
اأول اأم�ش ، على العديد من املواقع 
ال�شوري  الفنان  وفاة  عن  العربية 
يتواجد  الذي  ف�شة  اأ�شعد  الكبري 
�شيوف  �شمن  حالياً  القاهرة  يف 

مهرجان امل�رشح العربي.   
ونفت اإدارة مهرجان امل�رشح العربي 
عادل  املخرج  يف  متمثلة  اخلرب، 
ت�رشيحات  يف  قال،  الذي  ح�شان 
امل�رشية،  ال�شابع«  »اليوم  ل�شحيفة 
ويتابع  هلل  واحلمد  بخري  »الفنان 
�شائعات  وهذه  املهرجان  فعاليات 
منت�رشة  ال�شحة،  من  لها  اأ�شا�ش  ال 

منذ االأم�ش«.
اأ�شعد  الكبري  ال�شوري  النجم  وكان 
حديثاً  حواراً  اأجرى  قد  ف�شة 
مبهرجان  ح�شوره  اأثناء  لل�شحيفة 
ليك�شف  امل�رشحية،  قرطاج  اأيام 
وال�شينما  الدراما  يف  راأيه  عن 
يف  تكرميه  حيثيات  وعن  امل�رشية 
تون�ش قائاًل: »اأنا يف منتهى ال�شعادة 
قرطاج  اأيام  مهرجان  يف  بتتويجي 
امل�رشحية الذي هو تواأم ملهرجان 
بعيدة،  منذ فرتة  امل�رشحي  دم�شق 
واأ�شكر تون�ش واملهرجان الأنه تتويج 

بعد تكرميات كثرية �شبقته يف نف�ش 
املهرجان«.

واأ�شاف النجم ال�شوري الكبري قائاًل: 
واأح�شن  امل�رشح  يف  تربيت  »اأنا 
امل�رشح تربيتنا، لذلك يبقى احلنني 
اإىل امل�رشح هو االأ�شا�ش والهاج�ش 
واأعتربه اأهم من التليفزيون وال�شينما 
العمل  يف  اأتردد  ال  العمر  هذا  ويف 
بامل�رشح، رمبا اأتردد يف التليفزيون 

اأو ال�شينما«.
ولد ف�شة يف قرية بك�شا يف الالذقية، 
للفنون  العايل  املعهد  خريج  وهو 

ما  اأعماله  وتعددت  امل�رشحية، 
وامل�رشح.  وال�شينما  التلفزيون  بني 
الفني  م�شواره  خالل  و�شارك 
اأعمال م�رشحية عديدة  الطويل يف 
دون  كارامازوف،  االأخوة  بينها:  من 
هو  امللك  العاري،  امللك  جوان، 

امللك، وغريها.
يف  الفنان  �شارك  ال�شينما،  ويف 
حبيبتي  اخلام�شة،  القلعة  اأفالم: 
ليايل  �رشقية،  ق�شة  التوت،  حب  يا 
يف  �شارك  التلفزيون  ويف  اآوى.  ابن 
م�شل�شالت: العو�شج، اجلوارح، باب 

احلارة، عز الدين الق�شام، وغريها.
من  العديد  على  الفنان  وح�شل 
�شوريا  يف  التقديرية  اجلوائز 
مهرجان  بينها  من  وخارجها، 
)جائزة  الدويل  ال�شينمائي  دم�شق 
فيلم  يف  دوره  عن  ممثل  اأف�شل 
»ليايل ابن اآوى«( ومهرجان القاهرة 
اأف�شل  )جائزة  والتلفزيون  لالإذاعة 
م�شل�شل  يف  دوره  عن  تاريخي  دور 
امل�رشح  �شالة  وحملت  »العو�شج«(، 
القومي مبدينة الالذقية ا�شمه عام 

.2006

اأكرب نقابة للممثلني يف اأمريكا تتهم اأكادميية الأو�شكار 
برتويع امل�شاهري

يف  للممثلني  نقابة  اأكرب  اتهمت 
على  القائمني  املتحدة  الواليات 
ترويع  مبحاولة  االأو�شكار  جوائز 
امل�شاهري حتى ال يقدموا حفالت 

اجلوائز ال�شينمائية االأخرى.
اتهمت  م�شبوق،  غري  بيان  ويف 
اأكادميية  ال�شا�شة  ممثلي  نقابة 
بـ«اأ�شاليب  ال�شينما  وعلوم  فنون 

�شغط وقحة«.
عدد  ي�شل  التي  النقابة  وقالت 
ترد  اإنها  األف،   160 اإىل  اأع�شائها 
النطاق  وا�شعة  تقارير  على  بذلك 
االأكادميية  باأن  تفيد  هوليوود  يف 
ال  حتى  املمثلني  على  ت�شغط 
يح�رشوا حفالت جوائز اأخرى غري 

االأو�شكار، ويرف�شوا تقدميها.
ال�شا�شة  ممثلي  نقابة  بيان  و�شدر 
على  اخليار  بعد  ي�شتقر  مل  بينما 
يف  املقرر  االأو�شكار  حفل  مقدم 
يتبق  مل  الذي  املقبل،  فيفري   24

�شوى �شتة اأ�شابيع عليه.
ا�شم  عن  االأكادميية  وتبحث 
وجذب  احلفل  لتقدمي  كبري 

امل�شاهدين.

جوائز  على  القائمون  ويحاول 
�شمن  االأخرية  وهي  االأو�شكار، 
�شل�شلة طويلة من حفالت اجلوائز 
يف  جانفي  وفيفري جتديد �شكل 
العام  �شعبيته  تدين  بعد  احلفل 
على  م�شتوى  اأقل  اإىل  املا�شي 

االإطالق.
االإثنني  اأم�ش  االأكادميية  ترد  ومل 
بيان  على  تعقيب  طلب  على 
قبل  ال�شادر  ال�شا�شة  نقابة ممثلي 
جوائز  اإعالن  حفل  من  اأ�شبوعني 
 26 يف  اأجنلي�ش  بلو�ش  النقابة 

جانفي .
اأن »حماولة  النقابة  بيان  وجاء يف 
الإبعاد  الوا�شحة  االأكادميية 
اأع�شائنا عن تقدمي حفالت جوائز 
مقبولة  وغري  وقحة  بهم  خا�شة 

على االإطالق«.
يكون  اأن  »ينبغي  البيان  واأ�شاف 
املمثلون اأحراراً يف قبول اأي عر�ش 
ال�شناعة«  احتفاالت  للم�شاركة يف 
باأنها  االأكادميية  اأ�شاليب  وا�شفاً 

»ترويع خلدمة م�شالح �شخ�شية«.
ويبدو اأنه لن يكون هناك من يقدم 

حفل االأو�شكار هذا العام و�شتكون 
يقام  التي  الثانية  املرة  هي  هذه 
تاريخ  يف  مقدم  دون  فيها  احلفل 
اجلوائز املرموقة املمتد منذ 91 

عاماً.
تنحي كيفن هارت

كيفن  الكوميدي  املمثل  وتنحى 
تقدمي  عن  املا�شي  ال�شهر  هارت 
اإعالن  من  يومني  بعد  احلفل 
تغريدات  ب�شبب  وذلك  اختياره، 

قدمية مناه�شة للمثليني جن�شياً.
الربامج  مقدمة  حماولة  واأخفقت 
هذا  ديغيرن�ش  اإيلني  الكوميدية 

يُعلن  ومل  هارت  الإعادة  ال�شهر 
البديل له.

حفل  م�شاهدي  عدد  وتراجع 
التلفزيون  �شا�شات  على  االأو�شكار 
م�شتويات  اإىل  املا�شي  العام 
قيا�شية بلغت 26٫5 مليون م�شاهد، 
ما دفع االأكادميية للتعهد بتقلي�ش 
�شاعة،  ن�شف  حوايل  احلفل  مدة 
اإىل3 �شاعات فقط، وت�شليم جوائز 

خالل فرتات الدعاية.
و�شتعلن تر�شيحات جوائز االأو�شكار 

2019، يف  22  جانفي 2018 .
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�سي  “ام  اجلديدة  �سيارتها  تطلق  مكالرين 
2019 34” ملو�سم  ال 

العريق  مكالرين  فريق  ك�شف 
“ام �شي  عن �شيارته اجلديدة 
بها  �شتخو�ض  والتي   ”34 ال 
 2019 مو�شم  مناف�شات  غمار 
الرئي�شي  للفورموال1 يف مقره 
بريطانيا  ووكينغ،  مدينة  يف 
اليوتيوب حيث  عربح�شابه يف 
الفورموال  ع�شاق  اآالف  تابعه 
مبا�رش  بث  يف  العامل  حول   1

م�شجل.
باألوانها  ال�شيارة  وظهرت 
املا�شي  للمو�شم  ال�شابقة 
متميزة باللون االأزرق الطاغي 
يف االأجنحة  االأمامية واخللفية 
مع  �شابقتها  عن  لل�شيارة 
طراأت  التي  التعديالت  وجود 
الفرق  �شيارات  جميع  على 
القوانني  وفق  املو�شم  لهذا 
ت�شمني  ت�شمل  اجلديدة  
واخللفية  االأمامية  االأجنحة 

تتميز بب�شاطة اأكرث يف اللوائح 
التقنية.

يتكون  الذي  الفريق  وبدا 
ال�شائقني  من  ت�شكيلته 
اليافعني متفائال وهما ال�شائق 
الندو  امل�شتجد  الربيطاين 
بطولة  من  االآتي  نوري�ض 
الفورموال 2  وال�شائق االإ�شباين 

كارلو�ض �شاينز االإبن.
يت�شابق  الذي  الفريق  وي�شعى 
  2018 منذ  رينو  طاقة  بوحدة 
الهجينة  املحركات  ع�رش  يف 
من�شات  اىل  والعودة  للفوز 
معاناة  بعد  وخا�شة  التتويج 
-2015( اأعوام  لثالث  دامت 

2017(  مع وحدة  طاقة هوندا 
حظرية  بني  ال�رشاكة  واإنهاء  

ووكينغ  وال�شانع الياباين،
والتزّود بوحدة طاقة فرن�شية 

ملو�شم 2018.

واأنهى الفريق يف مركٍز اأف�شل 
التي  االأعوام  يف  كانت  مما 
اإذ  هوندا  مبحرك  ت�شابقت 
اإكتفت يف املركز ال�شاد�ض يف 

ترتيب ال�شانعني ملو�شم 2018 
الثاين  مو�شمه  ويبداأ مكالرين 
ر�شميا  االإعالن  مع  رينو  مع 
الفنية  التعاقدات  لبع�ض 

منت  على  الكبرية  واالإدارية 
مدير  اأبرزها  العريق،  الفريق 
جيم�ض  ال�شابق  الفنية  االإدارة 
كي الذي وقع ملن�شب املدير 

ملكالرين.  احلايل   الفني 
واأندريا�ض �شيدل، مدير فريق 
 ،LMP1 لفئة  ال�شابق  بور�شه 
االإداري  املدير  لي�شبح 

ملكالرين .
املدير  براون،  زاك  قال 
“اأعتقد  ملكالرين:  التنفيدي 
متميزة.  موهبة  لدينا  اأن 
اجلميع �شيكون متحم�ض جدا 
االإنطالق  �شبكة  على  لروؤيتنا 
“اأعتقد  اأ�شرتاليا واأ�شاف:  يف 
من  اثنني  على  ح�شلنا  اأننا 
�رشعة  ذو  ال�شباب  ال�شائقني 
ال�شباق”   م�شمار  على  فائقة 
من  مكالرين  �شتتمكن  فهل 
ال�شحيح  الطريق  اإىل  العودة 
مع مقاتلتة بت�شكيلة ال�شائقني 
اجلديدة   الفنية  واالإدارة 

ملو�شم 2019؟

"موديل  �سيارة  "ت�سال" تقدم 
3" جمانا ملن يخرتقها!

جوائز  للقر�شنة  م�شابقة  تقدم 
دوالر  مليون  قيمتها  تقارب 
اإيجاد  على  الهاكرز  لت�شجيع 
"ت�شال  �شيارة  مع  اأمنية  م�شاكل 

موديل 3".
االأمن  موؤمتر  وعقد 
مع  �رشاكة   "Pwn2Own"
الكهربائية،  ال�شيارات  �رشكة 
للباحثني  فر�شة  لتقدمي  ت�شال، 
قيمتها  ترتاوح  بجوائز  للفوز 
مقابل  دوالر  األف  و250   35 بني 
العثور على نقاط �شعف يف �شيارة 
اأول  و�شيح�شل   3 موديل  ت�شال 
�شخ�ض يكت�شف ثغرة على �شيارة 
وقال  ال�رشكة  من   "3 "موديل 
املديرين  كبري  غورينك،  بريان 

لالأمن  مايكرو"  "تريند  �رشكة  يف 
 ،2007 عام  "منذ  االإلكرتوين: 
م�شابقة   Pwn2Own اأ�شبحت 
التي  ال�شناعة  جمال  يف  رائدة 
من  جديدة  جماالت  على  ت�شجع 
ال�شيرباين"،  االأمن  ثغرات  اأبحاث 
ال�شنني  مر  "على  قائال:  واأ�شاف 
وفئات  اأهداف  باإ�شافة  قمنا 
البحثية  اجلهود  لتوجيه  جديدة 
املتزايد  االهتمام  جماالت  نحو 
ويف  وامل�شتهلكني.  لل�رشكات 
مع  �رشاكة  عقدنا  العام،  هذا 
جمال  يف  االأ�شماء  اأكرب  بع�ض 
االلتزام،  هذا  لتعزيز  التكنولوجيا 
الثغرات  اأبحاث  قيادة  وموا�شلة 

االأمنية ذات ال�شلة".

كارولينا اجلنوبية

بي اإم دبليو ت�ستعل وهي متوقفة دون �سبب وتدمر منزال بالكامل

مر�سيد�س ا�س كال�س 2021 تظهر اأثناء اختبارها ب�سا�سة �سخمة

مكالرين بلم�سات من التنني ال�سيني 
 ك�شفت »مكالرين« �شانعه ال�شيارات اخلارقة ؛ عن جمموعتها اخلا�شة 
اجلديدة من موديل 570 وجاءت »جمموعة كابني« اخلا�شة نتيجة التعاون 
اأونلي«  اآند  ون  كابني  ال�شيني  االأزياء  م�شمم  و  ال�رشكة  بني  امل�شرتك 
االأ�شود  باللون  الن�شخ اخلا�شة  ( ومتيزت  لها  اأول منتجع ح�رشي  تفتح 
الداكن مع �شعار التنني ال�شيني ذو اللون الذهبي على االأبواب والعجالت 
والكبينة الداخلية ك�شعار للمجموعة اجلديدة و�شيطر اللون الذهبي على 
العجالت ومكاب�ض املكابح ؛ كما نق�ض �شعار التنني الذهبي ب�شكل يدوي 

على املقاعد الداخلية لل�شيارة املغطاة بجلد األكانرتا الفاخر 
االأول  الرقمي  املطعم   "GarfieldEats" اإطالق  دبي..  مرة يف  الأول 

من نوعه يف العامل واأنتجت ال�رشكة 5 مناذج فقط من �شياراتها اجلديدة 
التي من املنتظر طرحها يف االأ�شواق مبحرك V8 مزدوج التريبو �شعة 

3.8 لرت وهيكل من األياف الكربون 

ا�شتعلت األ�شنة اللهب يف بي اإم دبليو، ما اأدى 
اإىل تدمري منزل بالكامل يف والية كاروالينا 
اجلنوبية ح�شب و�شائل االإعالم االأمريكية، 
اأثبتت بالفعل باأن ال�شيارة  فاإن التحقيقات 
اأنها  من  بالرغم  احلريق  املت�شبب يف  هي 

كانت متوقفة ومركونة يف املراآب.
فاإن  االأمريكي،  املدين  الدفاع  وح�شب 
مالكة املنزل فتحت املراآب الأخذ �شيارتها 
واخلروج بها، لتفاجاأ بنريان �شخمة تلتهم 
اأنه مل يتم  اإم دبليو خا�شتها، مع العلم  بي 

الك�شف عن املوديل.
بحلول الوقت الذي و�شل فيه رجال االإطفاء 
اإىل موقع احلادث، كان غالبية املنزل قد 
لرت  األف   302.8 واحتاجوا  بالفعل  احرتق 

مياه قبل اأن يتم اإخماد النريان.
اإم  بي  فيها  حترتق  مرة  اأول  هذه  لي�شت 
تقريرها  يف   ABC ك�شفت  حيث  دبليو، 
يزيد  ما  العام املا�شي عن احرتاق  خالل 
 5 اآخر  مدار  على  دبليو  اإم  بي   40 عن 

�شنوات يف الواليات املتحدة.

�شانعة  ا�شتدعت   ،2017 نوفمرب  ويف 
�شيارة  مليون   1.4 االأملانية  ال�شيارات 
واخلام�شة  الثالثة  الفئة  احرتاق  ملخاطر 
خالل  بناوؤها  مت  والتي   Z3و  X3و  X5و
يف  عيب  اإىل  يعود  وذلك   2011-2006
االإطفاء  الهواء. م�شوؤولو  تو�شيالت مكيف 
م�شتمرون حاليا يف التحقيق وقد �رشحوا 
باأنه �شيتم �شوؤال بي اإم دبليو عّما اإذا كانت 
االإ�شتدعاء  يف  متورطة  امل�شتعلة  ال�شيارة 

اأم ال.

�شانعات  نقلت  فقد  يبدو  كما 
احل�شانية  القوة  حرب  ال�شيارات 
بناًء  جديدة  مناف�شة  نوعية  اإىل 
على اأحدث ال�شيارات التي اأطلقت 
فاإن  املن�رشمة،  االأعوام  خالل 
ال�شيارة  حول  تتمحور  املناف�شة 
معلومات  �شا�شة  اأكرب  �شاحبة 
ترفيهية، وهو ما تنوي مر�شيد�ض 
ظهرت  حيث  به؛  االلتزام 

اختبارها  اأثناء   2021  S-Class
للتو ب�شا�شة مركزية عمالقة.

تعترب ال�شور التي لدينا هي االأوىل 
داخلية  تك�شف  التي  نوعها  من 
ن�شتطيع  ال  وحقيقة   ،S-Class
ال�شا�شة  �شخامة  مدى  حتديد 
من  حتى  اأ�شخم  اأنها  يبدو  التي 
يعترب  الذي  اإن�ض   12.9 برو  اآيباد 

اأكرب تابلت يف العامل.

اإذا نظرت عن كثب �شتجد ب�شعة 
اأزرار مادية باأ�شفل ال�شا�شة للتحكم 
االنتظار،  اأ�شواء  القيادة،  باأمناط 
ووظائف  ال�شوت،  وتقليل  رفع 
لكنه  حتديدها..  ميكننا  ال  اأخرى 
�شيكون  الوظائف  اأغلب  فعلياً 
ممكناً الو�شول اإليها عرب ال�شا�شات 
املعلومات  نظام  املت�شمنة 
القيا�شات  وعدادات  الرتفيهي 

اأن  باالعتبار  االأخذ  مع  الرقمية، 
مغطاة  تزال  ال  املق�شورة  بقّية 
منوذج  خارجية  يف  للغاية  وا�شح 
م�شابيحاً  ميتلك  اأنه   S-Class
اأمامية وخلفية اإنتاجية مت االنتهاء 
ت�شميمها، لكننا ال ن�شتطيع حتديد 

�شكلها ب�شبب التمويهات الكثيفة.
مر�شيد�ض  ليموزين  تد�شني  �شيتم 
املقبل  العام  خالل  الرائدة 

القيادة  من  الثالث  بامل�شتوى 
على  قدرتها  يعني  ما  الذاتية، 
بع�ض  يف  بنف�شها  نف�شها  قيادة 
ح�رشياً  �شتتوفر  كما  احلاالت، 
 2.9 اأو  لرت   3 هايربد  مبحركات 
ن�شخ  اإىل  باالإ�شافة  �شلندر،   6 لرت 
PHEV هايربد بالقاب�ض ميكنها 
على  الكهرباء  با�شتخدام  ال�شري 

مدى 100 كم.

نظام   S-Class �شتد�ّشن  واأخرياً 
اجلديد   4Matic الرباعي  الدفع 
الدوران  عزم  �شيوزع  الذي  كلياً 
بني العجالت ب�شكل متغرّي، كذلك 
�شيتوفر نظام تعليق هوائي ن�شط 
اإىل جنب مع نظام 48  يعمل جنباً 
وكامريا  اال�شتجابة  يح�ّشن  فولت 
اأمامها  الطريق  تفح�ض  متطورة 

با�شتمرار.
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 »BuzzFeed« ذكر موقع
�أن �رشكة �آبل تنوي �إطالق 
خدمات �إلكرتونية جديدة 
�أكرب  �رشيحة  ال�ستقطاب 
ونقل  �مل�ستخدمني  من 
�ملوقع عن م�سادر مطلعة 
»�ملوؤمتر  �أن  �ل�رشكة  يف 

�لقادم الآبل و�لذي �سيعقد 
يف مقرها �جلديد، يف 25 
�سي�سهد  �ملقبل،  مار�س 
خلدمتني  �ل�رشكة  �إطالق 
لقر�ءة  �الأوىل  جديدتني، 
تن�رشها  �لتي  �الأخبار 
و�ل�سحف  �ملو�قع  �أهم 

�لعاملية،  �الإخبارية 
فيها  �ال�سرت�ك  و�سيكلف 
�ل�سهر،  يف  دوالر�ت   10
لـ  مناف�سة  و�لثانية 
�آبل  �ستعر�س   ،Netflix
�مل�سل�سالت  خاللها  من 
�لتلفزيونية  و�الأفالم 

�ملتنوعة«.
م�رشوعها  والإجناز 
�آبل  قامت  �جلديد، 
من  عدد  مع  بالتعاقد 
ودور  �لعاملية  �ملو�قع 
و��ستوديوهات  �ل�سينما 
و�ل�سبكات  �الأفالم 
�أن  وينتظر  �لتلفزيونية، 
تطلق هذه �خلدمات، يف 

�أبريل �لعام �جلاري.
على  »�آبل«  تعمل  كما 
 Apple« جهاز  تطوير 
يوفر  ذكي،   »TV
�إمكانية  للم�ستخدم 
مو�قع  �إىل  �لو�سول 
�الإنرتنت،  على  �الأفالم 
مع  و�سله  وميكن 
�ل�سا�سات  �أنو�ع  خمتلف 
�لعادية  و�لتلفزيونات 
منافذ  عرب  و�لذكية 

.»HDMI»و »USB«

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

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

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

غيغاهريتز.
ر�سوميات  معالج   -
 IMG PowerVR«

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

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

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

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

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

.»microSD/HС«

منفذين   -
.»nanoSIM« لبطاقات �الت�سال

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

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

- �الأبعاد )8.5/74/153( ملم.
- �لوزن: 156 غر�ما.
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»�آبل« تطلق خدمات 
�إلكرتونية جديدة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

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

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

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

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

على �سناعة �لبناء.

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

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

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

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

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

ب�سكل كامل بعدها.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

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

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

�لذكية.

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

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

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

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

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.



كذلك  ال�سياق  هذا  يف  م�سعود  بن  دعا  و 
العمل  ال�سياحي,  القطاع  يف  امل�ستثمرين 
انتهاج  خالل  من  ملوؤ�س�ساتهم  الرتويج  على 
�سيا�سة اإ�سهارية تعمل على جلب اأكرب عدد من 
اال�ستثمار  اإىل  احلرفيات  الن�ساء  كما  ال�سياح 
من  الوزير  تطرق  التقليديةو  ال�سناعات  يف 
جهة اأخرى اإىل رقمنة قطاع ال�سياحة, مذكرا 
رقمنة  �سنة 2018 يف  منذ  الوزارة �رشعت  اأن 
الوكاالت  و  لال�ستثمار  الرقمية  القاعدة 
ال�سياحية و الفندقة بهدف الو�سول اإىل ن�سبة 
رقمنة بن�سبة »100 باملائة مطلع �سنة 2020«و 
يف جمال التكوين, اأعلن بن م�سعود عن برجمة 
م�رشوعني الإجناز موؤ�س�ستني جديدتني للتكوين 
يف ال�سياحة و الفندقة واحدة ب�رشق البالد و 
االأخرى بجنوبها و مل يخف الوزير وجود بع�ض 

العوائق يف امليدان حتول دون حتقيق االأهداف 
ال�سياحة  يف  اال�ستثمار  جمال  يف  املرجوة 
ال�سيما منها العالقة مع البنوك حيث اأكد على 
ال�سعي من اأجل حل هذه امل�ساكل التي �سيتم 
قال- يف  –كما  لها  حلول  الإيجاد  لها  التطرق 
ال�سياحي  اال�ستثمار  حول  الوطني  امللتقى 

القادم    مار�ض  �سهر  اأواخر  عقده  املزمع 
واأعطى بن م�سعود خالل تفقده فندق ترنزات 
بعا�سمة الوالية توجيهات لكل للمدير املحلي 
لل�سياحة و ال�سناعة التقليدية تق�سي  ب�رشورة 
مرافقتهم  و  احلرفيني  مع  احلوار  اأبواب  فتح 

ال�سيما يف جمال ت�سويق منتجاتهم.

م٫�س

وزير القطاع يك�سف من ب�سكرة

ملتقى حول اال�ستثمار ال�سياحي مار�س القادم
اأكد وزير ال�سياحة و ال�سناعات التقليدية عبد القادر بن م�سعود, بب�سكرة اأن ال�سياحة يف اجلزائر »�ستكون بديال للمحروقات 
خالل ال�سنوات القادمة«. و وجه الوزير لدى معاينته اأ�سغال ترميم فندق الزيبان مبدينة ب�سكرة يف اإطار زيارة عمل و تفقد 

قام بها اإىل هذه الوالية, الدعوة لال�ستثمار يف هذا القطاع الذي تعتربه الدولة قطاعا ا�سرتاتيجيا خالقا للرثوة و ملنا�سب 
العمل ليكون للخروج من التبعية للمحروقات.

جمعية ال�سالمة 
املرورية لتيزي وزو 

حملة حت�سي�سية 
للوقاية من 

حوادث املرور 
لل�سالمة  الوطنية  اجلمعية  اأم�ض  اأطلقت 

احلملة  وزو  تيزي  مكتب  املرورية 

املرور  حوادث  من  للوقاية  التح�سي�سية 

اجلميع  م�سوؤولية  ال�سالمة  �سعار  حتت 

األوالئي  املكتب  رئي�سة  اأكدته  ح�سبما 

باجلمعية الوالئية لل�سالمة املرورية لتيزي 

وزو » تيزي بوعلي - نعيمة« وتندرج هذه 

التظاهرة يف اإطار تطبيق برنامج اجلمعية 

الرامي  املرورية  لل�سالمة  الوطنية 

الو�سط  يف  اجلوارية  الوقاية  ن�رش  اإىل 

احل�رشي و املدر�سي حيث �سملت تنظيم 

لقاءات جوارية على املوؤ�س�سات الرتبوية 

اأين مت تقدمي لهم  مع م�ستعملي الطريق 

قانون  احرتام  حول  ون�سائح  اإر�سادات 

املرور وعدم االإفراط يف ال�رشعة داخل 

برجمت  مت  كما  و  ال�سكنية  التجمعات 

على  حت�سي�سية  حما�رشات  باملنا�سبة 

توزيع  مع  الرتبوية  املوؤ�س�سات  م�ستوى 

م�ستوى  على  التالميذ  لفائدة  مطويات 

�ستطلق  اأين  �سعيد  دوكار  ابتدائية 

وايل  بح�سور  الر�سمية  حملتها  اجلمعية 

الوالية عبد احلكيم �ساطر و نائب رئي�ض 

و  املرورية  لل�سالمة  الوطنية  اجلمعية 
ال�سلطات الوالئية و املدنية .

ح- كرمي

جامعة تلم�سان

 طالبان  جامعيان وعون اأمن  ي�سكلون �سبكات  اإجرامية 
.        حجز 04 كلغ كيف و11ماليني مزورة واأدوات لطبع النقود

منظمة اإن�سانية

 احلروب تقتل 100 األف ر�سيع �سنويا

تيبازة:

 حجز 40 كلغ من املخدرات 

بربج باجي خمتار و�سكيكدة  

اجلي�س يك�سف ويدمر خمباأين 

تالغ جنوب بلعبا�س

 القاتل ال�سامت  ينهي حياة مغني 
االأغنية البدوية  ال�سيخ احلطاب

زيارة نتنياهو اإىل وار�سو تنتهي 
بف�سيحة دبلوما�سية

من  بتلم�سان  الوطني  الدرك  عنا�رش  جنحت 
جامعة  من  اتخذتا  اإجراميتني   �سبكتني  تفيك 
املنظم  االإجرامي  لن�ساطها   مركز  تلم�سان 
اأ�سخا�ض  منهما طالبني جامعيني    03 وتوقيف 
اأن   عو�ض  الذي  جامعية   باإقامة  امن  وعون 
يكون حاميا لالإقامة اجلامعية  حولها اإىل  وكر 
م�سالح  بها  قامت  االأوىل   العملية   . لالإجرام 
الدرك ملن�سورة اين جنحت يف  االإطاحة ب�سبكة 

االقامات  اإحدى  داخل  املخدرات  لرتويج  
كلغ   04 وحجز   , ببوهناق  الكائنة  اجلامعية  
 , بيعها  عائدات  من  �سنتيم  ماليني  و10  كيف 
وتوقيف عنا�رش ال�سبكة التي تتمثل  يف  طالب 
جامعي  من جنوب تلم�سان  وعون  اأمن باالإقامة  
اللذان  كان ي�سهران على بيع املخدرات للطلبة. 
تلقتها  ملعلومات  ا�ستغالال  جاءت  العملية 
ال�سبكة   ن�ساط  حول  الوطني  الدرك  م�سالح 

على  امني  واثر حاجز  , حيث  وتتبع حتركاتها 
و�سبدو   تلم�سان  بني   22 رقم  الوطني  الطريق 
الطالب  توقيف  مت  تريين   بناحية  وبال�سبط 
متلب�سا بنقل كمية من  املخدرات قدرا ب 04 
, كما مت  االإقامة  الكيف املعالج  نحو  كلغ من 
الك�سف عن �رشيكه عون االأمن الذي مت توقيفه 
ماليني   10 وحجز  املخدرات   برتويج  متلب�سا 
, ويف علية  االإقامة   داخل  بيعها  من  عائدات 

�سربة  بدائرة  االأمن  عنا�رش  متكنت  منف�سلة 
25 كلم غرب تلم�سان من توقيف طالب جامعي 
وترويجها  منزله  داخل  العملة  بتزوير  متلب�سا 
داخل حرم اجلامعة  وحج معدات التزوير منها 
جهاز اإعالم اأيل  وطابعة ومبلع مايل يقدر ب11 
التحقيق جار  يف  مليون �سنتيم مزور وال يزال 

الق�سية .
 تلم�سان :حممد بن ترار

ورد يف تقرير ن�رشته منظمة »اأنقذوا االأطفال« 
save the children, اأن اأكرث من 100 األف 
ر�سيع ميوتون �سنويا ب�سبب احلروب والنزاعات 
امل�سلحة يف العامل واأ�سري يف التقرير املن�سور 

على هام�ض موؤمتر االأمن ال�سنوي يف ميونيخ, 
اإىل اأن ما ال يقل عن 550 األف ر�سيع قتلوا يف 
الفرتة بني عامي 2013 و2017 يف الدول الع�رش 
االأكرث ت�رشرا من احلروب, وذلك ب�سبب اجلوع 

اأو قلة النظافة اأو االفتقار للرعاية ال�سحية اأو 
احلرمان من املعونة.

هوؤالء  اإىل  اأ�سيف  اإذا  اأنه  التقرير  واأو�سح 
الر�سع, االأطفال دون اخلم�ض �سنوات والذين 

قتلى  عدد  فاإن  الفرتة,  هذه  خالل  توفوا 
ح�سيلة  وهي  األفا   870 اإىل  �سريتفع  االأطفال 
اأكرب من  الواقع  اأن تكون يف  رجحت املنظمة 

ذلك بكثري.

متكنت الكتيبة االإقليمية للدرك الوطني بتيبازة 
ليلة االأربعاء اإىل اخلمي�ض املن�رشم من حجز 40 
كلغ من مادة الكيف املعالج و توقيف �سخ�سني 
باملخدرات,  املتاجرة  و  تخزين  متورطني يف 
يتعلق  و  النظامية.  الهيئة  لدى  علم  ما  ح�سب 
االأمر بق�سية عاجلتها م�سالح الفرقة االإقليمية 
للدرك الوطني ببوهارون اأين مت حجز 40 كلغ 
من مادة الكيف املعالج و �سيارة �سياحية كانت 
اإ�ستعالماتي  عمل  على  بناءا  بداخلها  خمباأة 

على  اإجرامية  ل�سبكة  م�سبوه  لن�ساط  اإ�ستباقي 
حمور تيبازة-عني تاقورايت-بوهارون, ح�سب 
التي  العملية  هذه  اإثر  مت  كما  امل�سدر,  ذات 
تبقى التحقيقات الق�سائية بخ�سو�سها جارية, 
من  البي�ساء  االأ�سلحة  من  جمموعة  حجز 
اأ�سناف خمتلفة و مبالغ مالية معتربة كعائدات 
لبيع تلك املخدرات, اإ�ستنادا للم�سادر, مربزة 
اأمام وكيل  انه �سيتم تقدمي املتورطون الحقا 

اجلمهورية لدى حمكمة تيبازة.

اأول  ال�سعبي,   الوطني  اجلي�ض  عنا�رش  متكن 
خمباأ  وتدمري  ك�سف  من  اخلمي�ض,  اأم�ض 
للذخرية يحتوي على 37 قنبلة م�سادة لالأفراد 
بربج باجي خمتار وخمباأ اآخر بوالية �سكيكدة 
ح�سب  ات�سال,  واأجهزة  اأدوية  على  يحتوي 
الدفاع  لوزارة  بيان  اجلمعة  اأم�ض  به  اأفاد  ما 
اإطار  »يف  اأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح  الوطني 
وبف�سل  احلدود,  وحماية  االإرهاب  مكافحة 

للجي�ض  مفرزة  ك�سفت  املعلومات,  ا�ستغالل 
اإثر   ,2019 فيفري   14 يوم  ال�سعبي,  الوطني 
خمتار  باجي  بربج  وتفتي�ض  بحث  عملية 
/ن.ع.6, خمباأ للذخرية يحتوي على 37 قنبلة 
قذيفة   32 و  ملم   34 عيار  لالأفراد  م�سادة 
ودمرت  ك�سفت  فيما  ملم.   85 عيار  مدفعية 
اأخرى ب�سكيكدة/ ن.ع.5 خمباأ يحتوي  مفرزة 

على اأدوية, اأجهزة ات�سال واأغرا�ض اأخرى«.

االأغنية  عميد  االأ�سبوع   نهاية  لقي 
�سنة   75  " "رم  العبا�سية   البدوية  
�سنة    75 احلطاب  بال�سيخ  امللقب 
اأك�سيد  اأول  بغاز  اختناقا  حتفه  
الكربون  املنبعث من  مدفاأة  منزله  
قبل و�سوله اإىل م�ست�سفى تالغ  , يف 
حني مت  انقاذ زوجته ذات ال67 �سنة 

وابنه 29 �سنة من موت موؤكد من قبل 
م�سالح احلماية املدنية على خلفية 
من   الكربون  اأك�سيد  ثاين  ت�رشب 
مدفاأة املنزل الكائن بتجزئة برنامج 
كلم جنوب   50 بتالغ  الرحمان   عبد 

�سيدي بلعبا�ض .    
تلم�سان حممد بن ترار 

موؤمترا  ا�ست�سافت  التي  وار�سو  مغادرته  قبل 
رئي�ض  اأطلق  االأو�سط,  ال�رشق  حول  دوليا 
الوزراء ال�سهيوين بنيامني نتنياهو ت�رشيحات 
ا�ستفزت البولنديني واأثارت ف�سيحة دبلوما�سية 

بني البلدين.
�سحفيا  ت�رشيحا  عربية  �سحف  وتناقلت 
مع  تعاونوا  »بولنديني  اإن  فيه  قال  لنتنياهو 
العاملية  احلرب  اإبان  اليهود  �سد  النازيني 

مقا�ساته  متت  اأحدا  يعرف  ال  واإنه  الثانية, 
نتنياهو  ت�رشيح  الكالم«,واأغ�سب  هذا  على 
للتلويح  البالد  بولندا, ودفع قادة  الكثريين يف 
باإمكانية نقل لقاء جمموعة في�سيغراد )بولندا 
وت�سيك و�سلوفاكيا وهنغاريا( املقرر االأ�سبوع 
بينما  اآخر,  مكان  اإىل  القد�ض,  يف  املقبل 
ا�ستدعت اخلارجية البولندية �سفرية اإ�رشائيل 

لديها لتقدمي تو�سيحات.
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املركز اال�ست�سفائي اجلامعي لوهران

وحدتا اال�ست�سفاء 
املنزيل جتري 1.066 

خرجة يف 2018
للمركز  املنزيل  اال�ست�سفاء  وحدتا  قامت 
 1.066 ب  لوهران  اجلامعي  اال�ست�سفائي 
اأعلنت  ح�سبما   ,2018 �سنة  خالل  خرجة 
خلية االت�سال لهذه املوؤ�س�سة اال�ست�سفائية.

ويتعلق االأمر بوحدتني االأوىل تابعة مل�سلحة 
الطب  مل�سلحة  والثانية  ال�رشطانية  االأورام 
اأن  اىل  الفتا  امل�سدر  ذات  وفق  الداخلي, 
االأوىل اأجرت 588 خرجة منها 377 خم�س�سة 
حل�ض العالجات املنزلية و 211 لال�ست�سفاء 
نف�ض  ح�سب  الوحدة  هذه  وتتكفل  املنزيل 
االأخرية  املرحلة  يف  باملر�سى  امل�سدر, 
كبرية  �سعوبات  لديهم  للذين  و  املر�ض  من 
اال�ست�سفائية,  املوؤ�س�سة  غاية  اإىل  للتنقل 
و  طبيبني  من  تت�سكل  الفرقة  اأن  اىل  م�سريا 
ممر�ض و اأخ�سائي نف�ساين مع توفرها على 
�سائقي �سيارة االإ�سعاف حيث تتنقل لتقدمي 
بوالية  بلدية   14 عرب  للمر�سى  العالجات 
املنزيل  اال�ست�سفاء  وحدة  قامت  و  وهران. 
مل�سلحة الطب الداخلي هي االأخرى ب478 
خرجة لفائدة 37 مري�ض )24 رجل و13 امراأة( 
مرتبطة  كبرية  مب�ساعفات  يعانون  الذين 

باالأمرا�ض االي�سية ال�سيما ال�سكري.

 Ooredoo

موا�سلة اال�سرتاتيجية 
االبتكارية و تاأكيد 

الريادة  الرقمية
 

موقع   1400 تن�سيب  	•
تقني جديد للجيل الرابع

للجيل  �سبكة  اأول  	•
الرابع G4 تغطي 48 والية

 88,3 ب  اأعمال  رقم  	•
مليار دينار جزائري

 14 يف   ,Ooredoo االت�ساالت  جمموعة  اأعلنت 
 2018 لعام  املالية  ح�سيلتها  عن   ,2019 فيفري 
موؤكدة  اجلزائري,  بالفرع  املتعلقة  تلك  فيها  مبا 
املجال  يف  وريادته  التجارية  ديناميكيته  على 
اأنهت  ال�رشعة.  عالية  النقالة  واالإنرتنت  الرقمي 
مكانتها  معززة   2018 �سنة  اجلزائر   Ooredoo
من  �سيما  ال  النقال,  للهاتف  الوطني  القطاع  يف 
واإثراء   4G الرابع  اجليل  تقنية  دمقرطة  خالل 
ا�ستمرت  ذلك,  اإىل  باالإ�سافة  الرقمية.  حلولها 
وتعزيز  تو�سيع  يف   2018 عام  خالل   Ooredoo
�سبكتها للتغطية باجليل الرابع باأحدث التجهيزات 
جديد,  تقني  موقع   1400 التكنولوجية,وتن�سيب 
وخالل  والية.    48 يغطي  متعامل  اأول  لت�سبح 
Ooredooاجلزائر  اإيرادات  بلغت   ,2018 �سنة 
قبل  االأرباح  وبلغت  جزائري.  دينار  88,3مليار 
احت�ساب الفوائد وال�رشائب واال�ستهالك واالإطفاء 
عام  يف  جزائري  دينار  32,9مليار   )EBITDA(
Ooredooاجلزائر17,7  ا�ستثمرت  كما   .2018
2018, ال�سيما يف  دينار جزائري خالل عام  مليار 
بالن�سبة  اأما  الرابع.   تطوير وحتديث �سبكة اجليل 
يف  م�سرتك  13,9مليون  جتاوز  فقد  الزبائن,  لعدد 
نهاية دي�سمرب 2018. يف عام 2018, عرفت حركة 
البيانات منوا بن�سبة 117 ٪ مقارنة بالعام ال�سابق. 
 Ooredoo جمموعةOoredoo,متثل  �سمن 
و٪11  امل�سرتكني  عدد  اإجمايل  من   ٪12 اجلزائر 
نتائج  توؤكد  لال�ستثمارات.  االإجمايل  احلجم  من 
و�سع خربة  Ooredoo يف  رغبة  على   2018 عام 
جمموعة Ooredoo العاملية يف خدمة زبائنها من 

خالل تقدمي اأف�سل اخلدمات الرقميةواالت�سالية
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