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ثمن جمهود وايل  ورقلة يف دعمهم بثانوية جديدة 

مري عني البــــي�صاء ينـــــظم 
لقاء مع املواطنني لعر�ض 

اإنــــــجـــــازات 2018 

الرئي�ص بوتفليقة يف ر�صالة مبنا�صبة يوم ال�صهيد

  اأمــــــــن الــــــجزائـــــــر يـــــتطــــلب 
الوحدة و التوافق الوطني 

وزير التعليم العايل الطاهر حجار

 م�صاع لزرع التوتر  يف القطاع
 مـــــــع قـــــرب النتـــــخـــابــــــات 

اآلف املواطنني �صحية  ارتفاع اأ�صعار املواد املدعمة

 النطــــــاق الـــــــجمركــــــي يحـــا�صر 
18 بلدية حدودية بتلــم�صان  

الوة
ري ع

ت/ب�ص



الديوان الوطني لل�سياحة 

امل�شاركة يف الطبعة ال 42 
للمعر�ض الدويل لل�شفر باملجر 

متعاملني  عدة  جانب  �إىل  لل�سياحة  �لوطني  �لديو�ن  ي�سارك 

وفاعلني يف �ملجال �ل�سياحي يف فعاليات �لطبعة �لثانية و�لأربعني 

للمعر�ض �لدويل لل�سفر �لذي �سينظم من 21 �إىل 24 فيفري 2019 

هذه  فيها  �جلز�ئر  �ستكون  و�لتي  بود�ب�ست  �ملجرية  بالعا�سمة 

لذ�ت  بيان  �لثنني  �أم�ض  به  �فاد  ما  �ل�سنة �سيف �رشف, ح�سب 

�لديو�ن. و�أو�سح ذ�ت �مل�سدر �أن هذه �مل�ساركة تدخل يف �طار 

تنفيذ  برنامج عمل �لديو�ن �ملنبثق من توجيهات وتو�سيات خطة 

لآفاق  �ل�سياحية  للتهيئة  �لرئي�سي  �ملخطط  يف  �ملحددة  �لعمل 

2030 �لذي ركز على »�رشورة تكثيف �لعمل �لرتقوي و�لرتويجي 

�ملق�سد  ت�سييح  من  للتمكن  عامليا  �جلز�ئر  �سورة  لتح�سني 
�ل�سياحي �جلز�ئري« .

كما ي�سارك �لديو�ن �لوطني لل�سياحة يف هذه �لطبعة -يذكر ذ�ت 

�لبيان- »من �أجل �إبر�ز �سورة �جلز�ئر �ل�سياحية ومتكني �ملتعاملني 

�لوطنيني من �أد�ء مهامهم يف �أح�سن �لظروف« حيث مت تخ�سي�ض 

جناح عر�ض م�ساحته 100 م² مهياأ وجمهز باملعد�ت و�لو�سائل 

للقيام بعمليات �لرتقية و �لرتويج للمنتوجات  �ل�رشورية �لالزمة 

ذ�ت  -ح�سب  »�سينعك�ض  مما  ت�سويقها  �إىل  و�ل�سعي  �ل�سياحية 

وترقية  �جلز�ئر  �سورة  حت�سني  على  �إيجابيا  حمالة  �مل�سدر-ل 

�ملق�سد �ل�سياحي«وقد ح�رش لهذه �لطبعة جمموعة من �لدعائم 

�ل�سياحي  �لتنوع  تبني  و�لأملانية  �لجنليزية  باللغتني  �لرتقوية 

كاملنتوج  �لتناف�سية  �ملنتوجات  �أهم  على  �لرتكيز  مع  للجز�ئر 

�ل�سياحي �لثقايف و�ل�سحر�وي -ي�سيف ذ�ت �مل�سدر-.

قا�شي ال�شعيد والالعبون ي�شتفزون الأن�شار

خبر في 
صورة

خن�سلة

اأول عملية ت�شدير ل�شبائك 
الأملنيوم نحو اإيطاليا

تيزي وزو 

تدمري قنبلة تقليدية ال�شنع
يف �إطار مكافحة �لإرهاب, دمرت مفرزة للجي�ض �لوطني 

�ل�سعبي, يوم 17 فيفري 2019, قنبلة )01( تقليدية �ل�سنع بتيزي 
وزو/ن.ع.1, فيما �أوقفت مفرزة م�سرتكة �أخرى عن�رش دعم 

للجماعات �لإرهابية بامل�سيلة/ن.ع.1.
ويف �إطار حماربة �جلرمية �ملنظمة, �أوقفت مفارز للجي�ض 
�لوطني �ل�سعبي, خالل عمليات متفرقة بكل من مترن��ست 

وعني قز�م/ن.ع.6, )07( مهربني و�سبطت ثالث )03( مركبات 
رباعية �لدفع و)1300( لرت من مادة زيت �ملائدة وثالثة )03( 
�أجهزة �ت�سال عرب �لأقمار �ل�سناعية, من جهة �أخرى, �أوقف 

عنا�رش �لدرك �لوطني بب�سار/ن.ع.3, تاجر خمدر�ت على منت 
مركبة �سياحية حمملة بـ )68( كيلوغر�ما من �لكيف �ملعالج, 

فيما مت توقيف )73( مهاجر غري �رشعيا من جن�سيات خمتلفة 
بكل من جيجل ومترن��ست.

اأمن والية امل�سيلة

توقيف �شخ�شني وحجز 
اأزيد من 3 كلغ خمدرات

متكنت عنا�رش �ل�رشطة �لق�سائية باأمن ولية �مل�سيلة موؤخر� 
 3.285 وحجز  �ملخدر�ت  حيازة  بتهمة  �سخ�سني  توقيف  من 
ورود  بعد  فيهم  �مل�ستبه  توقيف  ومت  �ملعالج  �لكيف  من  كلغ 
معلومات مل�سالح �لأمن تفيد بوجود �سخ�سني يقومان بالرتويج 
و�ملتاجرة يف �ملخدر�ت على م�ستوى �أحياء بلدية �مل�سيلة حيث 
مت توقيف �مل�ستبه فيه و�رشيكه,مع �لعثورعلى �لكمية �ملذكورة 
من �ملخدر�ت مهياأة يف �سكل �سفائح من �أجل ترويجها و كذ� 
وينتظر  �ل�سموم  هذه  ترويج  عائد�ت  من  معترب,  مايل  مبلغ 
�إحالة �ل�سخ�سني �ملوقوفني �أمام وكيل �جلمهورية لدى حمكمة 
�مل�سيلة, مبوجب ملف جز�ئي بتهمة حيازة �ملخدر�ت لغر�ض 

�لجتار غري �مل�رشوع بها .
بديار ع

�أقدم  �لذي  �لت�رشف  يكن  مل 
فريق  �أفر�د  من  عدد  عليه 
مولودية �جلز�ئر يف حمله و�أثار 
غ�سب �أن�سار �لفريق �ملتاأثرين 
�لعربية  �لبطولة  بالإق�ساء من 

لالأندية وخ�سارة �لنادي جميع 
علها  لعب  �لتي  �لأهد�ف 
تناقل  حيث  �ملو�سم,  هذ� 
�لجتماعي  �لتو��سل  موقع 
عديدة  �سور�  »فاي�سبوك« 

قا�سي  كمال  �لريا�سي  للمدير 
�لالعبني  من  وعدد  �ل�سعيد 
ويتبادلون  ي�سحكون  وهم 
غري  بينهم  فيما  �لطر�ئف 

مكرتثني

عليها  يتو�جد  �لتي  بالو�سعية 
ي�رش  وقت  يف  »�لعميد«, 
جميع  رحيل  على  جمهوره 
فريقهم  خروج  يف  �ملت�سببني 

�سفر �ليدين جمدد�.

مت �أم�ض �لثنني �إطالق �أول 
من  �سحنة  ت�سدير  عملية 
مقدرة  �لأملنيوم  �سبائك 
�إيطاليا  نحو  طن   300 بـ 
موؤ�س�سة  من  �نطالقا 
�لأور��ض«  »م�سابك  
�ل�سناعية  باملنطقة 

بخن�سلة.
و يف ت�رشيح �أو�سح �ملدير 
جمال  للتجارة,  �لولئي 
حمز�وي, لدى �إ�رش�فه على 
�إعطاء �إ�سارة �نطالق عملية 
ت�سدير هذه �ل�سحنة �لأوىل 
نحو  �لأملنيوم  �سبائك  من 

�إيطاليا عرب ميناء بجاية باأن« 
هذه �لعملية ترتجم �سيا�سة 
لت�سجيع  �جلز�ئرية  �لدولة 
ملختلف  �لت�سدير  عمليات 
�ملتعاملني �لقت�ساديني من 
�ملحروقات«.  قطاع  خارج 
»�لقيمة  باأن  ك�سف  كما 
 300 ت�سدير  لعملية  �ملالية 
�لأملنيوم  �سبائك  من  طن 
+�أملتاك�ض  �رشكتي  نحو 
+�سيد�رميتال  و  ليتياد+ 
�لإيطاليتني  �أونيرب�سونال+ 
�أورو يف  �ألف  ت�سل �إىل 301 
�نتظار على عمليات مماثلة 

�لقليلة  �لأ�سهر  خالل 
لفحوى  تطبيقا  �ملقبلة 
بني  �ملربمة  �لتفاقية 
�لقت�سادي  �ملتعامل  ذ�ت 

و�لطرف �لإيطايل«
باأن  �ملتحدث  ذ�ت  �أكد  و 
�ل�سحنة  هذه  مثل  »ت�سدير 
نحو  �لأملنيوم  �سبائك  من 
يف  ممثال  �أوروبي  بلد 
�إيطاليا جاء ليوؤكد �أن �ملنتج 
�مل�ستوى  يف  �جلز�ئري 
على  مرموقة  �سمعة  ولديه 
و�لإفريقي  �لعربي  �ل�سعيد 

و�لعاملي«.

ال�شفري الأمريكي باجلزائر يرتحم على ال�شهداء
وقف �ل�سفري �لأمريكي يف �جلز�ئر 
جون ديرو�رش دقيقة �سمت وترحم 
�جلز�ئرية من  �لثورة  �سهد�ء  على 

يف  �أم�ض  �سبيحة  تو�جده  خالل 
�ل�سهيد  مبقام  �ل�سهد�ء  ن�سب 
�ل�سهيد  يوم  ذكري  وذلك مبنا�سبة 

�لذي �حتفلت به بالدنا �أم�ض, �أين 
ببالدنا  �لأمريكي  �ل�سفري  ن�رش 
�لتو��سل  موقع  يف  ح�سابه  عرب 

له  �سورة  »تويرت«  �لجتماعي 
�أمام  �لزهور  �إكليال من  ي�سع  وهو 

�لن�سب �لتذكاري.
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حديقة التجارب باحلامة 

 الن�شمام ل�شبكة بنوك البذور واملوارد اجلينية لنباتات املتو�شط  
�ن�سمت حديقة �لتجارب باحلامة 
ل�سبكة  �لعا�سمة  باجلز�ئر 
حفظ  مر�كز  و  �لبذور  بنوك 
�ل�سفة  لنباتات  �جلينية  �ملو�رد 
�لتي   , جامنيد�«  �ملتو�سطية<< 
جتمع خرب�ء و خمت�سني ذوي �سيت 
عاملي يف جمال حماية �لنباتات , 

لدى  �لثنني  �ليوم  علم  ح�سبما 
�ملدير �لعام للحديقة عبد �لكرمي 
بوحلية. و�و�سح بوحلية يف ت�رشيح 
�أن حديقة �حلامة مت قبولها خالل 
ك�رشيك  �جلاري  فرب�ير  �سهر 
ل�سبكة بنوك �لبذور و مر�كز حفظ 
�ل�سفة  لنباتات  �جلينية  �ملو�رد 

�لتي  جامنيد�«  �ملتو�سطية<< 
ت�سم 12 دولة متو�سطية . كما �أنها 
جتمع خمت�سني ذوي �سيت عاملي 
قال  و  �لنباتات,  حماية  جمال  يف 
�حلديقة  دخول  �ن  �ملتحدث 
»مك�سبا  ميثل  �ل�سبكة  هذه  �ىل 
من  لال�ستفادة  فر�سة  و   , لها   «

و  ملخت�سني  �لو��سعة  �خلرب�ت 
�سمن  ين�سطون  معروفني  باحثني 
هذه �ملنظمة �لبيئية. و��ساف �ن 
�لعاملية  �لنباتية  �حلد�ئق  ت�سيري 
بحد  قائما  »علما   �ليوم  ��سبح 
ذ�ته«, و يتوجب �لطالع على كل 

م�ستجد�ته ب�سفة م�ستمرة.



الرئي�س بوتفليقة يف ر�شالة مبنا�شبة يوم ال�شهيد

 اأمن اجلزائر يتطلب »الوحدة و العمل و التوافق الوطني« 
اأكد رئي�س اجلمهورية, عبد العزيز بوتفليقة اأم�س االثنني, اأن اأمن اجلزائر يتطلب الوحدة و العمل و التوافق الوطني, منا�شدا جميع اأفراد ال�شعب اجلزائري 

لتغليب م�شلحة اجلزائر »كلما تعلـق االأمـر باحلفـاظ على ا�شتقاللنا ال�شيا�شي واالقت�شادي«,و يف ر�شالة له مبنا�شبة اليوم الوطني لل�شهيد الذي حتت�شن فعاليته 
هذه ال�شنة والية تيارت, قراأها نيابة عنه وزير املجاهدين الطيب زيتوين, اأكد رئي�س اجلمهورية على اأن »اأمن اجلـزائر ال يتطلب القوة الـم�شلحة فح�شب, بل 

يتطلب كذلك الوعـي و الوحدة, و العمل والتوافق الوطني«.

م.�س

يف  بوتفليقة  الرئي�س  نا�شد  و 
الـمجيدة,  التذكارية  اللحظة  هذه 
اجلزائري  ال�شعب  اأفراد  جميع 
�شـون  على  واحدة  »يدا  العمل  على 
اأمانة  حفظ  و  ال�شهيد  ر�شـالة 
درب  على  باال�شتمرارية  ال�شهيد 
»تغليب  كذا  و  والت�شييد«,  البناء 

االأفكار  تنوع  على  اجلزائر  م�شلحة 
على  باحلفـاظ  االأمـر  تعلـق  كلما 
واالقت�شادي  ال�شيا�شي  ا�شتقاللنا 
اخل�شو�س:  بهذا  قال  االأمني«و  و 
»�شحيح, اإننا ننعم اليوم بتقدم معترب 
كان  كله  اأن هذا  اأنواعه غري  بجميع 
اجلهاد  يف  مثابرة  و  جهود  ثمرة 
منذ  الت�شييد  و  البناء  جهاد  االأكرب, 
اال�شتقالل«, لي�شيف بالقول »اليوم و 
يعج مبخاطر  ف�شـاء  نعي�س يف  نحن 

وبتقلبات, يجـب علينا احلر�س على 
لتحقيق  التجند  و  الـمكا�شب  حفظ 
املزيد من التقدم«كما تابع اأي�شا يف 
ال�شياق ذاته »�شحيح اأننا ننعم اليوم, 
اأبناء  ت�شحيات  بف�شل  م�شون  باأمن 
اجلي�س الوطـني ال�شعبي �شليل جيـ�س 
التحرير الوطني الذي اأتوجه با�شمكم 
اإليه واإىل كافة اأ�شالك االأمن, �شباطا 
و�شف �شباط وجنودا بتحية تقدير و 
وت�شحياتهم,  اإكبار على احرتافيتهم 

و كذا جتندهم الذي دحروا به بقايا 
االإرهاب و�شمنوا به �شلم و ا�شتقرار 
اأر�س اجلزائر الطاهـرة«و يف تطرقه 
رئي�س  اعترب  لل�شهيد,  الوطني  لليوم 
التذكارية  الوقفة  هذه  اجلمهورية 
ببع�س  للتذكري  منا�شبة  الرتحمية 
احلقائق و هو ما يعد »واجبا«, لكونه 
الأن  حريتنا  ل�شناع  عرفان  »اأف�شل 
موجب  و  حلمهم  كان  اجلزائر  بناء 

ا�شت�شهادهم«

وزير ال�شياحة عبدالقادربن م�شعود

ال�سياحة احلموية ت�ستقبل 
6 ماليني �سائح �سنويا

.     182 منبعا على امل�شتوى الوطني بني اخلوا�س والعمومي
بن  القادر  عبد  ال�شياحة  وزير  ك�شف 
على282  اجلزائر  توفر  عن  م�شعود, 
اجلزائر,  م�شتوى  على  حمويا  منبعا 
بفتح  املورد  هذا  بعث  على  مراهنا 
182منبعا,  عرب   به  اال�شتثمار  باب 
و10  اخلا�س  للقطاع   172 منها 
لـ   اجلزائر  ا�شتقبال  ظل  يف  عمومية, 
احلموية.   لل�شياحة  �شائح  ماليني   6
وال�شناعات  ال�شياحة  وزير  راهن 
بن  القادر  عبد  واحلرف  التقليدية 
االفتتاحية  كلمته  خالل  م�شعود 
احلموية,  ال�شياحة  بيوم  اخلا�شة 
خا�شة  احلموية  ال�شياحة  بعث  على 
عن  كا�شفا  مو�شمي,  غري  مورد  اأنها 
امل�شتوى  على  منبعا حمويا   282 رقم 
قابل  100منبع  بينها   من  الوطني 
موؤكدا  جديدة,  ا�شتثمارات  الحت�شان 
اال�شتثمار  لدعم  عمدت  م�شاحله  اأن 
حموية  182حمطة  رقم  اح�شاء  ومت 
ملوؤ�ش�شات  و10  خوا�س   172 منها 
عمومية. كما مت تخ�شي�س  12 مليار 
ب�شيدي  البحر  مبياه  املعاجلة  الإعادة 
املوارد  بتكوين  التكفل  تت�شمن  فرج 
اخلدمات.  م�شتوى  لتح�شني  الب�رشية 
والنواب  الوزراء  اأمام  الوزير  اأكد  كما 
باليوم  احلا�رشين  الدوليني  واخلرباء 
حتوالت  تعرف  اجلزائر  اأن  الدرا�شي 
احلموية  ال�شياحة  يف  ال�شيما  ايجابية 
اأهم  من  بح�شبه  تعد  التي  والرتفيهية 
يدعمها  اجلزائر  يف  ال�شياحة  نقاط 
ما  ذلك  اأن  قائال  العالجي,  اجلانب 
يجعلها حمط اهتمام وحاجة مرتفعة 
نظرا لالمكانيات املعتربة التي حتوزها 
حلول  جمموعة  اإقرار  مت  عليه  وبناء 
املر�شوم  تعديل  من  بداية  النعا�شها 
اجلوانب  يخ�س  الذي  التنفيذي 
احلموية,  املياه  ال�شتغالل  التقنية 
التعامالت  مركزية  ال  اإقرار  بهدف 
مع  عمل  مبخطط  اجلهود  وتثمني 
من  متكن  التي  التوجهات  حتديد 
املتعاملني  وحت�شي�س  الن�شاط  هيكلة 
للحفاظ وتنظيم احلرف على م�شتوى 
املحطات احلموية مبا يتيح فتح الباب 
والرتفيهية  احلموية  ال�شياحة  اأمام 
على  والن�شاء  ال�شباب  على  مراهنا 

اعتبار اأنها طاقات هائلة.
ال�شياحة  اأن  م�شعود  بن  واأ�شاف 
�شائح  ماليني   6 ا�شتقبلت  احلموية 
احلمامات,  من  لال�شتفادة  داخليا 
تدابري  جمموعة  اإقرار  مت  عليه  وبناء 
من  بداية  دعمها  يف  للم�شاهمة 
الالمركزية يف القرار لتخلق التناف�شية 
والبنكية  ال�رشيبية  والت�شهيالت 
موؤكدا  والن�شاء,  ال�شباب  بخا�شة 
رفقة  ا�شتغاللها  على  رهانهم  على 
اأع�شاء  مع  بالتن�شيق  الطاقات  جل 
ظل  يف  خا�شة  املعنيني,  احلكومة 
االقبال الكبري على اال�شتثمار يف هذا 
املجال بح�شبه, موؤكدا اأن االأمر يتعلق 
اآنية  ولي�س  وا�شتمرارية  با�شرتاتيجية 

من اأجل اإعادة االعتبار لقطاع ال�شياحة 
اال�شرتاتيجية  القطاعات  غرار  على 
االأخرى, مرتكزا ال�شت�شهاد بال�شحافة 
العاملية التي قال اأنها اأكدت اأن 2019 
م�شيفا  للجزائر,  ال�شياحة  �شنة  مثلت 
اأن 2020 �شتمثل �شنة االإجنازات, قائال 
اأن قطاعه �شيتمكن من حتقيق اأهداف 
ا�شرتاتيجية 2030 يف غ�شون �شنتني اأو 

3 فقط.
من جهة ثانية رد على �شوؤال ال�شحافة 
بخ�شو�س  الندوة,  هام�س  على 
وحمامات,  فندقة  جممع  مديونية 
قائال اأنها يف اطار جمل�س م�شاهمات 
احلموية  ال�شياحة  وترقية  الدولية 
ال�شياحية  للمرافق  االعتبار  واعادة 
خالل  عايل  م�شتوى  ذات  كانت  التي 
رئي�س  قرر  وال�شبعينات  الثمانينات 
لها  االعتبار  اإعادة  اجلمهورية 
القرو�س  من  املوؤ�ش�شة  وا�شتفادت 
للخوا�س  املقدمة  االمتيازات  بنف�س 

وهي ملزنة بالت�شديد وفقا للقانون.
مطالب باإن�شاء هيئة 
ممونني لل�شناعات 

التقليدية
يف  ال�شياحة  وزارة  فخار  اأني�شة  دعت 
ت�رشيح ل »الو�شط« الن�شاء هيئة ت�شم 
ال�شناعات  باأ�شحاب  خا�شني  ممونني 
االأخرية,  هذه  اأ�شعار  لدعم  التقليدية 
اإنتاج  موؤ�ش�شة  �شاحبة  اأو�شحت  حيث 
وكذا  باملدية  الطبيعي  ال�شابون 
زيوت للتدليك وكرميات طبيعية, اأنهم 
بزيوت  يتميز  بالبارد  �شابون  ينتجون 
الزيتون وزبت  راأ�شها زيت  نباتية على 
اللوز ينتج طبيعيا وغني بالغلي�شريين 
دعمنا  ما  بدورها.  طبيعيا  تنتج  التي 
للعودة  الزبائن  لدى  ال�شحوة  هو 
ال�شناعي  بدل  الطبيعي  للمنتوج 
وحتى  احل�شا�شية  خا�شة  يولده  وما 
اأ�رشارا,  تخلف  ال  مواد  كلها  التغليف 
هو  االأ�شا�شي  امل�شكل  اأن  اأكدت  كما 
الزيتون  زيت  فعدا  االأولية  املادة 
باقي املواد م�شتوردة مع االنقطاع يف 
العمليات يوؤثر على املنتج وعلى  قيمة 
اإىل  باالإ�شافة  اأخرى,  بدرجة  ترويجه 
االأولية  باملادة  واملزودين  املمونني 
ال�شناعة  حرفيي  يتجاهلون  الذين 
الكبار  ال�شناعيني  وتف�شيل  التقليدية 
حاجاتنا  كمية  الختالف  نظرا 
ما  وهو  امل�شنعني,  مع  باملقارنة 
يجعلهم يف�شلون من يطلب اأكرث مقابل 
وتوجهت  ال�شغار.  ال�شناعيني  اإهمال 
ال�شناعة  لوزارة  »الو�شط«  حمدثة 
بتخ�شي�س  التقليدية  ال�شناعة  وغرف 
بال�شنع  خا�شني  ممونني  ت�شم  هيئة 
باأ�شعار  االأولية  املواد  توفر  التقليدية 

معقولة وكذا �شمان تزويدنا باملواد.

 �شارة بومعزة

 نورية حف�شي 

بوتفليقة اأ�سقط موؤامرات حيكت �سد اجلزائر منذ 2012

اللواء بوعالم ما�شي مدير االإي�شال  بوزارة الدفاع الوطني

الظرف احلايل يتطلب يقظة خا�سة

حاول جمع �شخ�شيات كلها ترى يف نف�شها رئي�شا

اهلل  جاب  مبادرة  الزعامة" جته�ض  "عقدة 
.          �شخ�شيات املعار�شة اتفقت على عدم االتفاق

الوطني  لالحتاد  العامة  االأمينة  جددت 
حف�شي  نورية  اجلزائريات,  للن�شاء 
م�شاندتها  للرئي�س عبد العزيز بوتفليقة 
يف االنتخابات الرئا�شية املقبلة,  مثمنة 
اإ�شقاط  يف  بوتفليقة  الرئي�س  جهود 
�شد  اأحيكت  التي  االأجنبية  املوؤامرات 
اجلزائر منذ 2012 �شددت نورية  حف�شي 
احلملة  مدير  مع  لقائها  خالل  اأم�س 
االنتخابية لرئي�س اجلمهورية, عبد املالك 

للن�شاء  الوطني  االحتاد  مقر  يف  �شالل, 
اجلزائر  باأن  بالعا�شمة,  اجلزائريات 
بقيت �شاخمة يف وجه املوؤامرات بف�شل 
العزيز  عبد  للرئي�س  ال�شيا�شية   احلنكة 
بوتفليقة  الرئي�س  باأن  معتربة   , بوتفليقة 
اأ�شقط املوؤامرات االأجنبية التي اأحيكت 
�شد اجلزائر منذ 2012, بعد هبوب رياح 
اجلزائر,  على  العربي  بالربيع  ي�شمى  ما 
موؤكدة باأن حنكته وفطنته جعلت اجلزائر 

يف اأمان دائم منها, واأفادت االأمينة العامة 
لالحتاد الوطني للن�شاء اجلزائريات, باأن 
دعم االحتاد للرئي�س بوتفليقة لي�س وليدة 
عام  منذ  ملوقفه  امتداد  وهو  اليوم, 
يتغري  ولن  �شي�شتمر  باأنه  موؤكدة   ,2012
خا�شة بعد اأن حققت اجلزائر ما حققته 
االأ�شعدة ويف  كافة  وتقدم على  رفاه  من 
املعار�شة  االأ�شوات  طالبت  ال�شياق, 
بالذهاب  جديدة,  لعهدة  الرئي�س  لرت�شح 

نحو ال�شندوق يوم االقرتاع, وال�شعي اإىل 
اإىل  اللجوء  دون  �شلمية,  بطريقة  التغيري 
اأ�شلوب ال�شتم وال�شب. و�شددت حف�شي, 
باأن ن�شاء االحتاد جمندات بقوة من اأجل 
للرئي�س  االنتخابية  احلملة  يف  اخلو�س 
بوتفليقة, م�شيفة باأن هذه اخلطوة جمرد 
عرفان ملا قدمه للرئي�س للمراأة اجلزائر 

منذ توليه احلكم �شنة 1999.
اإميان لوا�س

مدير  ما�شي,  بوعالم  اللواء,  دعا 
بوزارة  والتوجيه  واالإعالم  االإي�شال  
االثنني,  اأم�س  الوطني,  الدفاع 
من  »اأكرث  التحلي  اإىل  اجلزائريني 
اليقظة«  من  مبزيد  م�شى  وقت  اأي 
التحديات  حلجم  العميق  واالإدراك 
�رشب  ملحاوالت  الت�شدي  فيها  مبا 

ا�شتقرار واأمن البالد.
افتتاحه لربنامج  له مبنا�شبة  كلمة  ويف 

الن�شاطات لذكرى اليوم الوطني لل�شهيد 
18 فرباير باملتحف املركزي للجي�س, 
دعا اللواء ما�شي »اأبناء هذا الوطن اأن 
اأي وقت م�شى مبزيد  اأكرث من  يتحلوا 
حلجم  العميق  واالإدراك  اليقظة  من 
التحديات الواجب رفعها خا�شة يف ظل 
اجليو  الو�شع  ي�شهدها  التي  التغريات 
االإقليمي  امل�شتويني  على  ا�شرتاتيجي 
حماوالت  من  يرافقه  وما  والدويل, 

�رشب ا�شتقرار واأمن اجلزائر«.
هذه  من  الهدف  اأن  باملنا�شبة  واأو�شح 
احلا�رش  اأجيال  هو«حت�شني  التظاهرة 
حتى  التاريخي,  بالوعي  وامل�شتقبل 
الوطنية  ال�شيادة  ا�شرتجاع  اأن  تدرك 
حققه االأ�شالف بت�شحيات ج�شام خالل 
واال�شتثمار  االحتالل  من  �شنة   132
باه�شا«وطماأن  كان  احلرية  ثمن  واأن 
عز  اهلل  »بف�شل  اأنه  على  احلا�رشين 

ثورة  ملبادئ  املخل�شني  وبف�شل  وجل 
ال�شهداء  ور�شالة  املجيدة  نوفمرب  اأول 
اآمنة  اأمانة  اجلزائر  �شتبقى  اخلالدة, 
ال�شهداء«,  وت�شحيات  لر�شالة  وفية 
اإليه هذا  الذي يرمي  البعد  باأن  م�شريا 
–كما  ال�شعب  الرجوع بذاكرة  اليوم هو 
اأيام ثوراته العارمة وما قدمه  قال اإىل 
من ت�شحيات يف �شبيل حريته وا�شتقالل 

اأر�شه وا�شرتجاع �شيادته.

يلتقي هذا االأربعاء مبقر حزب العدالة 
جاب  اهلل  عبد  يراأ�شها  التي  التنمية  و 
ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  من  العديد  اهلل 
اإطار  يف  املعار�شة  على  املح�شوبة 
توافقي  مر�شح  عن  بالبحث  عرف  ما 
دعا  قد  كان  التي  املقبلة  للرئا�شيات 

اإليها عبد اهلل جاب اهلل .
وح�شب املعلومات الواردة �شيلتقي عبد 
اهلل جاب اهلل بابا ح�شن كال من علي بن 
 , احلريات  طالئع  حزب  رئي�س  فلي�س 
وعبد الرزاق مقري رئي�س حركة حم�س 
املر�شح  م�شاركة  احتمال  وكذلك   ,
من  والعديد   , غديري  علي  للرئا�شيات 
بيثور  بن  اأحمد  غرار  على  ال�شخ�شيات 
احمد  �شيد  ال�شابق  احلكومة  ورئي�س   ,
م�شطفى  املحامي  وكذلك   , غزايل 
بو�شا�شي , ورئي�س حركة النه�شة ال�شابق 

اأحمد ذويبي .
اإيجاد  حول  النقا�س  حمور  و�شيكون 
 , املقبلة  للرئا�شيات  توافقي  مر�شح 
اأن  يرون  العديد من املالحظني  اأن  اإال 

بدايتها  يف  فا�شلة  اهلل  جاب  م�شاعي 
بعقدة  يعرف  ما  ا�شتمرار  نتيجة    ,
على  ت�شيطر  مازالت  التي  و  الزعامة 
خا�شة   , املعار�شة  ال�شخ�شيات  اأغلب 
منها املح�شوبة على التيار االإ�شالمي .

ف�شل  حول  التوقعات  هذه  يدعم  ومما 
اأغلب  وجود  هو  اهلل  جاب  مبادرة 
مرت�شحني  من  هم  فيها  امل�شاركني 
الرزاق  عبد  من  بداية   , للرئا�شيات 
بداأ  الذي  حم�س  حركة  رئي�س  مقري 
مرت�شحا  كونه  املبادرة  هذه  من  يتربم 
للرئا�شيات و اأعلنها �شابقا , اإ�شافة اإىل 
بن  علي  احلريات  طالئع  حزب  رئي�س 
مر�شحا  نف�شه  اإال  يرى  ال  الذي  فلي�س 
يتنازل  اأن  , ومن امل�شتحيل  للرئا�شيات 
وقع  ما  حال  ,يف  اأخرى  �شخ�شية  الأي 

االختيار عليها .
من  العديد  يراها  التي  االأ�شباب  ومن 
هذه  ف�شل  يف  �شببا  �شتكون  املتابعني 
املبادرة , هو اأن �شاحب املبادرة بحذ 
لطاملا  الذي  و  اهلل  جاب  اهلل  عبد  ذاته 

كان حبه للزعامة �شببا يف تدمري اأحزابه 
, �شيكون ال�شبب املبا�رش لهذا  ال�شابقة 
امل�شعى , ال�شيما اإن علمنا اأن جاب اهلل 
اإىل  الطاحمني  اأحد  االآخر  هو  نف�شه 
تر�شحه  يعلن  قد   , املعار�شة  كر�شي 

االأيام املقبلة .
اجلرنال  م�شاركة  م�شادرنا  وت�شتبعد 
الطاولة  املرت�شح علي غديري يف هذه 
مع  اتفاق  اىل  �شابقا  ي�شل  مل  كونه   ,
جاب اهلل , اإ�شافة اإىل اأن غديري با�رش 
للرئا�شيات  الرت�شح  يف  لوحده  م�شواره 
هاته  مع  ي�شعى  اأن  امل�شتحيل  ومن 
توافقي  مر�شح  اإيجاد  اإىل  ال�شخ�شيات 
جاب  اهلل  عبد   , مرت�شح  ذلك  قبل  وهو 
�شاحب  لي�س  م�شادر  وح�شب  الذي  اهلل 
امللكية  , وال ميلك حتى حقوق  الفكرة 
الفكرية لهذه املبادرة , كون خطفها من 
اأن  على  يدل  مما   , ال�شخ�شيات  اإحدى 
جاب اهلل مازالت فيه فعال روح الزعامة 
ويريد اأن يتزعم كل �شيء , وهو ما من 
املوؤكد �شيكون حائال اأمام الو�شول اإىل 

اأي نتائج ملمو�شة منذ البداية .
من  �شيكون   , هذا  عن  النظر  وبغ�س 
اهلل  جاب  مبادرة  ف�شل  اأ�شباب  بني 
بني  االإيديولوجية  االختالفات  هو 
وهي   , الطاولة  هذه  يف  امل�شاركني 
خالفات جوهرية فكرية عميقة , ت�شم 
و   , االإ�شالمي  التيار  من  �شخ�شيات 
اال�شتحالة  من   , ب�شدة  علمانية  اأخرى 
غذاء  وجبة  على  التوافق حتى  كان  مبا 

فما بالك مبرت�شح للرئا�شيات .
وت�شري م�شادرنا اإىل اأن مبادرة جاب اهلل 
من  نتيجة ملحاولة  جاءت  اأطلقها  التي 
هذا االأخري اإعادة التموقع على ال�شعيد 
ال�شيا�شي , بعد اأن عرف تراجعا رهيبا 
يف موقعه ال�شيا�شي , اأو هو حماولة منه 
اأن  بعد   , اأخرى  مزافران  ا�شتن�شاخ  اإىل 
ولهذا   , ف�شلت  قد  االأخرية  هاته  كانت 
فمادامت اأ�شباب ف�شل مزافران ال�شابقة 
متوفرة و قائمة فحتما اأن جتربة جاب 

اهلل �شتف�شل .
ع�شام بوربيع 

24 �ساعةالثالثاء 19  فيفري  2019  املوافـق  ل15 جمادى االأخر 1440هـ 3

حملة الرئي�س بوتفليقة

عبد املالك �سالل يكلف طاباغو وبن وارد  باملراأة 
عبد  للرئي�س  االنتخابية  احلملة  مدير  قام  
العزيز بوتفليقة  عبد املالك �شالل  الوزيرة 
ال�شابقة عائ�شة طاباقو, رفقة الربملانية عن 
الوطني زرفة بن وارد,  التحرير  حزب جبهة 
االنتخابية  احلملة  يف  املراأة  مديرية  باإدارة 

لرئا�شيات 18 اأفريل القادم, ونقل موقع »�شبق 
االنتخابية,  املديرية  من  م�شدر  عن  بر�س« 
باأنه �شيتم تخ�شي�س مداومة انتخابية جديدة 
تكون  بالعا�شمة,  حمدين  �شعيد  مبنطقة 
غرار  على  للمراأة,  م�شتقلة  ملديرية  كمقر 

مديرية الطلبة وال�شباب التي يديرها كل من 
نبيل يحياوي ومنذر بودن, وجتدر االإ�شارة اأن 
عائ�شة طاباغو التي تنحدر من والية اليزي, 
وزيرة  لدى  منتدبة  وزيرة  من�شب  �شغلت  قد 
ال�شياحة وال�شناعة التقليدية مكلفة بال�شناعة 

التقليدية يف حكومة عبد املالك �شالل, بينما 
�شغلت النائب زرفة بن وارد من�شب م�شت�شارة 
لدى وزير العمل, وكذا مكلفة مبلف املراأة يف 

حمافظة االأفالن باأرزيو.
 اإميان لوا�س 



 
و اأكد بوديبة يف منتدى« كوريي داجلريي » 
التوا�صل  من  النقابات  متنع  التعليمات  اأن 
و  العدالة   اإىل  جترهم  و  املنخرطني  مع 
اأجل  من  املختلفة  مكا�صبهم  من  حترمهم 
النقابي  العمل  ممار�صة  بحرية  امل�صا�س 
القطاع يخلقون �رصاع  اأن م�صوؤويل  موؤكدا 
بني اأفراد اجلماعة الرتبوية. و عن اتهامهم 
للإ�رصاب  االنتخابات  موعد  با�صتغلل 
اأو�صح بوديبة اأن هنالك مطالب ال تتطلب 
التـاأجيل كامل�صا�س بحقوق االأ�صتاذ املهنية 
ال  القانون  اأن  اأكد  و  للمحاكم  جره  اأو 
معينة  منا�صبات  يف  باالإ�رصابات  يربطنا 
لدينا  ولي�س  غريها  اأو  باالنتخابات  تتعلق 
وقت مينعنا غري اإجراء االإ�رصاب يف اإطار 
بوديبة  اأعلن  قوانني اجلمهورية اجلزائرية 
الوطني يف26 و27  اإ�رصاب  اأن الدخول يف 
بوقفات  متبوعا  �صيكون  اجلاري،  فيفري 
اأمام  واليات  اأربعة  يف  جهوية  احتجاجية 
التكتل  اإن  وقال  الرتبية،  مديريات  مقرات 
التوجه  �صوى  اآخر  حلاً  يجد  مل  امل�صتقل 

اإىل االإ�رصاب وذلك بعد رف�س اال�صتجابة 
جتاهل  على  ردا  و  املرفوعة  ملطالبه 
الوزارة و اأ�صاف قائل اأن مم�صوؤويل قطاع 
للإ�رصاب   بتاأ�صي�س اجتاهنا  الرتبية قاموا 
،و عن النقابات امل�صاركة قال اأنها �صتكون  
ا�صنتيو،  ال�صناب�صت  ”الكناب�صت،  يف  ممثلة 

ال�صاتاف، الكل واالنباف

عمورة بوعالم
وزارة العمل رف�ضت ملف 
اعتمادنا كونفيديرالية و 

عاودنا تقدميه

االأمني  بوعلم  عمورة  ك�صف  جهته  من   
لعمال  امل�صتقلة  الوطنية  للنقابة  العام 
الرتبية و التكوين عن رف�س اعتماد ملفهم 
و  لتاأ�صي�س كونفيديرالية  العمل  لدى وزارة 
لرف�س  ل�صغوطات  تعر�س  الوزير  اأن  قال 
امللف كا�صف اأنه مت اإعادة دفع امللف لدي 
الوزارة وعن جل�صات احلوار قال عمورة اأن 
اأرقام جل�صات احلوار مع الوزارة ال جندها 
م�صاكل  يقابلها  لكن  االأخرى  ال�صنوات  يف 
جدية  عدم  على  دليل  اعتربه  و  كثرية 
غربيط  بن  م�صالح  اأن   اأ�صاف  و  احلوار  
االإ�رصابات  ملواجهة  اإجراءات  با�رصت 
الرتبوية  املوؤ�ص�صات  مديري  كاإلزام 
خروجهم  ومنع  باالأق�صام  التلميذ  باإبقاء 
املدراء  ومعاقبة  االحتجاج  فرتة  خلل 
جداول  اإجناز  مع  للإجراءات،  املخالفني 
التدري�س  �صاعات  وتوزيع  جديدة  توقيت 
والعمل مع االأ�صاتذة غري امل�رصبني لك�رص 
اإ�رصاب التكتل و اأكد عن تلقيهم ات�صاالت 
ال�صابق  االإ�رصاب  ت�صارك  مل  نقابات  من 
و  فيفري  26و27  اإ�رصاب  يف  للم�صاركة 

توعد ب�صل املدار�س. 

اأ�صدى وزير التعليم العايل والبحث العلمي، 
باجلزائر،  االثنني  اأم�س  حجار  الطاهر 
مديري  كل  اإىل  التعليمات  من  جملة 
»تفعيل  اجل   من  اجلامعية  اخلدمات 
م�صتوى  على  الداخلي«  االأمن  خمططات 
االأحياء اجلامعية وتزويدها بكل الو�صائل 

الب�رصية والتقنية ل�صمان اأمن الطلبة.
اخلدمات  مبديري  اجتماعه  خلل 
على  حجار  �صدد  اجلامعية،  واالقامات 
�رصورة تاأمني االأحياء اجلامعية ب«تفعيل 
وال�صهر  املوجودة«  االمن  خمططات 
على«احرتام التعليمات« من طرف اجلميع 

التي  بالو�صائل  الهيئات  هذه  كل  وبتزويد 
من �صاأنها توفري اأمن الطلبة املقيمني مبا 
يف ذلك التاأكد من جاهزية و�صائل وعتاد 

الوقاية.
وبعد اأن ذكر باأن »االحياء اجلامعية لي�صت 
�صنة  اأنه مت  اإىل  الوزير  اأ�صار  بداخليات«، 
1998 اإبرام اتفاق بني مديريات اخلدمات 
لتنظيم  الطلبية  واملنظمات  اجلامعية 
باالأحياء  املقيمني  الطلبة  بني  العلقة 
احلق  مبوجبه  منح  الزوار  مع  والتعامل 
اأ�صخا�س  ا�صتقبال  يف  مقيم  طالب  لكل 
احلي  يف  اآخرون(  اأو  عائلته  من  )اأفراد 

وزير  واأعترب  فيه،  يقطن  الذي  اجلامعي 
اجلامعة  يف  موؤخرا  حدث  ما  اأن  القطاع 
الطب  كلية  يف  الطالب  مقتل  غرار  على 
اأ�صيل بللطة يف غرفته باحلي اجلامعي 
لي�صت  »اأمور  هي   2 الرحمن  عبد  طالب 
وليدة اليوم« واأن ما تغري اليوم هو �رصعة 
انت�صار االأخبار عرب �صيما مواقع التوا�صل 
االإطار بع�س  االجتماعي منتقدا يف هذا 
بع�س  »ت�صخم   التي  االإعلم  و�صائل 
من  التاأكد  دون  وتتناولها  االأحداث 

املعلومة«.
اجلزائر  اأن  اخل�صو�س  بهذا  الوزير  وقال 

االأطراف  وبع�س  االنتخابات  على  مقبلة 
العكرة  املياه  يف  اال�صطياد  حتاول« 
واإعطاء �صورة م�صوهة« وبعيدة عن الواقع 
�صواء تعلق االأمر بقطاع التعليم العايل اأو 
اخل�صو�س،  ،وبهذا  االأخرى  القطاعات 
من  ال�صارم  االحرتام  اأهمية  على  �صدد 
االقامات  وحرا�صة  باأمن  املكلفني  طرف 
االأحياء  على  الوافدين  كل  بت�صجيل 
معمول  هو  كما  الغرباء  من  اجلامعية 
واملوؤ�ص�صات  الهيئات  االإدارات،  كل  يف 
للتعليم  التابعة  املوؤ�ص�صات  كل  تزويد  و 

العايل بكامريات مراقبة. 

نا�صد املئات من �صكان  18 بلدية حدودية 
والية  بغرب  دوائر   �صبعة  على  موزعة 
تلم�صان  من ال�صلطات العليا  وعلى راأ�صها 
وزير الداخلية واجلماعات املحلية ووزير 
لك�رص احل�صار  العاجل   التدخل  التجارة  
املفرو�س عليهم من قبل خمطط  �صابق 
النطاق  بقانون  يعرف  التهريب  ملكافحة 
انه  املفرو�س  من  الذي   اجلمركي  
2016لكن  �صنة   التهريب  بانتهاء  انتهى  
ثمنه  يدفعون  اليزالون  اليوم  اىل  ال�صكان 
الذي  االأمر  تطبيقه  ا�صتمرار  بفعل  غاليا 
ما جعل  وهو  الغذائية  املواد  اأ�صعار  رفع 
م�صاكنها   تهجر  العائلت  من  الع�رصات 

هربا  .
مر�صى   بلديات  ل�صكان  ر�صالة   ويف  هذا 
بن مهيدي، م�صريدة ، �صوق الثلثة ، باب 
 ، ،الغزوات  ،ال�صواحلية  ،ال�صواين  الع�صة 
جبالة   ، ندرومة   ، تيانت   ، يغمرا�صن  دار 
،فلو�صن ، عني الكبرية ، بوطراق ، حمام 
�صيدي   ، بو�صعيد  بني   ، مغنية   ، بوغرارة 
نا�صد  العليا  ال�صلطات  اإىل  جماهد  

من  التدخل   العليا  ال�صلطات  املواطنني 
ازدادات  التي  معاناتهم   تقلي�س  اجل  
قانون  بفعل  والدخل   العمل  بعد فقدان  
النطاق  رفع  وذلك  التهريب  مكافحة 
الرم�صي  بلدية  باإقليم  الواقع  اجلمركي  
رقم  الكيلومرتية  النقطة  م�صتوى  على 
يف  كبريا  جتاريا  عائقا  اأ�صبح  والذي   35
على  ال�رصائب  ارتفاع  بفعل  املنطقة 
التجار وتاأثرياتها يف ارتفاع االأ�صعار  خا�صة 
للمواد املدعمة كاحلليب والعجائن والتي 
تعترب  مواد اأ�صا�صية يف غذاء اجلزائريني  
�صبه  العي�س  اأ�صبح  املداخيل  تقل�س  ومع 

م�صتحيل بهذه املناطق .
املفرو�س  من  انه  ال�صكان  واأ�صار  هذا 
التهريب  يف  مكافحة   اأن جناح خمطط 
الغذائية املدعمة  جتفيف  دخول املواد 
 2016 بداية  منذ  املغرب  اإىل  والوقود 
الداخلية  وزير  قادت  التي   الزيارة  عقب 
اأن   ال�صكان  واأكد  هذا   ، املنطقة  اإىل 
كان  اجلمركي  النطاق  �صمن  ت�صنيفهم 
بفعل تف�صي تهريب  املواد املدعمة اإىل 

املغرب  خلل الع�رصية املا�صية لكن مع 
باإزالة  يعجل   اأ�صبح   الذي  ال�صبب  غياب 
هذه املراقبة،خ�صو�صا  اليوم، و مع اإزالة 
واأ�صبابه حيث حتولت املنطقة  التهريب  
اإىل بوؤرة ت�صاهم يف دعم االقت�صاد الوطني 
اأ�صتوجب  الفلحية  امل�صاريع  خلل  من 
للقدرة  حماية  القرار  مراجعة  عملية 

ال�رصائية لل�صكان .
هذا وكان النائب الربملاين  بلمختار رابح 
احلكومة  اىل  كتابية  مرا�صلة  وجه  قد 
ال�رصيط  �صكان  معاناة  عن  فيها  ك�صف 
املداخيل  تراجع  ظل  يف  احلدودي  
وارتفاع االأ�صعار ما اأثر �صلبا  على القدرة 
ال�رصائية  للمواطنني ، هذا وقد ك�صف اأن 
ارتفاع االأ�صعار قد اأثر �صلبا على  ال�صياحة  
وكذا  الغربية  الوالية  ب�صواطئ  خا�صة 
التي حتتاجها املناطق احلدودية  التنمية 

يف مرحلة ما بعد التهريب  .
بال�رصيط  التجار  ممثلو  اأ�صار  وقد  هذا 
اأغلقوا  قد  منهم  الع�رصات  اأن  احلدودي 
وتراجع  ال�رصائب  ارتفاع  بعل  حملتهم 

املداخيل  زيادة على امل�صايقات اليومية 
والدقيق  احلليب  موزعو  يلقاها   التي 
اجلمركي   بالنطاق  املدعمة  واملواد 
ويحرمهم  يحا�رصهم   انه  اأ�صاروا  الذين 
من العمل على  غرار جتار الوالية  االأمر 
مرة  من  اأكرث  االحتجاج  اإىل  دفعهم  الذي 
اأمام مركز اجلمارك بالنقطة الكيلومرتية 
رقم 35 التي تعد هاج�صا ي�صتوجب التدخل 
التي  االأ�صباب  زوال  بعد  قانونا  الإزالته 
م�صالح  وحت�صي  هذا   ، اجله  من  اأقيمت 
اخلا�صعة  املواد  من  الع�رصات  اجلمارك 
احلليب  تتقدمها  اجلمركي  للت�رصيح 
الزيوت   ، وم�صتقاته  والدقيق  وم�صتقاته 
املدعمة...   واملواد  واالأدوية   ،الزبدة 
بكميات  املغرب  اىل  تهرب  كانت  والتي 
بو�صع  مراقبتها  ا�صتوجب  ما  كربى  
املمونون  اأ�صبح  الذي  املخطط  هذا 
يرف�صون دخول املنطقة خوفا من احلجز 
واملتابعة الق�صائية والتي حتيلهم الحمالة 

على االإفل�س  .
تلم�ضان حممد بن ترار

م�ضعود بوديبة

وزير التعليم العايل الطاهر حجار

اأرغم  

وزير ال�ضوؤون الدينية .      النطاق اجلمركي يحا�ضر 18 بلدية حدودية   بوالية تلم�ضان 
يوؤكد من امل�ضيلة

رفع التجميد عن 
»م�سروع م�ساجد 

الأقطاب« بعد 
الرئا�سيات 

الدينية  ال�صوؤون  وزير  اأعلن 
عي�صى«  »حممد  واالوقاف، 
انه  امل�صيلة  والية  من  ام�س 
بناء  عن  التجميد  رفع  �صيتم 
م�صاجد االأقطاب عرب 48 والية 
الوزير  واأو�صح  الرئا�صيات  بعد 
املالية  الظروف  ان  كلمته  يف 
جعلت  اجلزائر،  بها  متر  التي 
منها  و  تتاأجل  امل�صاريع  بع�س 
�صيتم  لهذا  و  االأقطاب  م�صاجد 
اعتبار »م�صجد القطب » البديل 
كاأكرب م�صجد يف كل والية وهذا 
الذي  االأعظم  امل�صجد  ملواكبة 
اخلدمة  حيز  قريبا  �صيدخل 
االقطاب  وي�رصف على م�صاجد 
اأكفاأ االأئمة يف كل والية و يحتوي 
لع�رصة  تت�صع  لل�صلة  قاعة  على 
قراآنية  ومدر�صة  م�صل  اآالف 
واأق�صام  حما�رصات  وقاعة 
وو�صائل  مرجعية  ومكتبة 

للت�صال .
بديار ع

ف.ن�ضرين

هناك تعليمات بالت�سييق 
ومنع النقابات من الجتماع

م�ساع لزرع التوتر يف القطاع مع قرب النتخابات

اآلف املواطنني �سحية  ارتفاع اأ�سعار املواد املدعمة

.         التكتل امل�ستقل لنقابات الرتبية يتوعد ب�سل املدار�س يومي 26و 27 فيفري 

وزارة التجار ترا�ضل مديرياتها من اأجل  
تطهري  قوائمها من  التجار الوهميني

للتهريب والتهرب  من 
ال�سرائب بالوليات الغربية

 .         مئات  ال�ضجالت التجارية
 غري ن�ضطة و باأ�ضماء معاقني

بغية  مديرياتها  التجارة  وزارة  را�صلت  
الوهمني  التجار  من  قوائمها  تطهري 
فقط  الوثائق  على  املوجودة  وال�رصكات 
ودرا�صة  رقمنة  مبا�رصة  اجل  من   وذلك 
اإح�صاء  مع  التجارية  لل�صجلت  �صاملة 
بغية  الغربية   بالواليات  الفعلني  التجار 
بعدما  القطاع   حقيقة  على  الوقوف 
ا�صتخراج  تخ�س  ق�صايا  عدة  تفجري  مت 
ا�صترياد  وموؤ�ص�صات  ل�رصكات  �صجلت 
وت�صدير  من اجل احلرقة واآخرون باأ�صماء 
معاقني  لتهريب العملة  واإقامة موؤ�ص�صات 
تهريب  بغية  جتارية   ب�صجلت   وهمية 
املال وممار�صة ن�صاطات ممنوعة وتهريب 
العملة  نحو اأوروبا والتهرب من ال�رصائب 
اإ�صقاط   مت  حيث   ، اأخرى   ناحية  من 
اأنها  تبني  التي  ال�صجلت  من  االآالف  
غري فاعلة منها ما يزيد عن 2000 �صجل 
اكرب  تعترب  التي  تلم�صان   بوالية  جتاري  
الواليات  ت�صجيل لهذه الظاهرة و تبني اأن 
اأ�صحابها ال ميلكون �صفة التاجر واآخرون 
نفوذهم  ا�صتغلوا   واإمنا  موجودين   غري 
التجارة   مديرية  م�صالح  على   للن�صب 
ون�صاطات  موجودة  غري  بعناوين  فقط  
جتارية وهمية الغري حيث كانوا ي�صتعملون 
املغرب   اىل  الغذائية  املواد  تهريب  يف 
لبيع  جتاري  �صجل   400 ت�صجيل  مت  حيث 
املواد الغذائية  باجلملة يف قرية حدودية 

ببلدية ال�صواين لوحدها   .
هذا وقد انطلقت عملية التحقيق والرقمنة  
لل�صجلت التجارية بغية �صمان التحكم يف 
القطاع الذي عرف انزالقا كبري  اأدى اإىل 
فتح حتقيق يف ق�صية ا�صتخراج ال�صجلت 
التجاري  ال�صجل  مبوؤ�ص�صة  التجارية 
االأمر  املا�صية  ال�صنوات  خلل  للواليات 
الذي  فجر قنبلة من العيار الثقيل  بوالية 
ال70  يقارب  ما  ا�صتخراج  تلم�صان تخ�س 
�صجل جتاري ب�صفة يومية  90 باملائة منها 
اال�صترياد  على  معتمدة  كربى  ملوؤ�ص�صات 
اأن 85  التحقيقات  بينت  والتي  والت�صدير  
منها ال تن�صط فعليا  يف امليدان  وبع�صها 
اليحتوى على مقر  واإمنا العنوان امل�صجل 
التحقيقات  ك�صفت  هذا   ، فقط  وهمي 
قد  التجاري  ال�صجل  مديرية  اأن  االأولية 
فردي  جتاريا  �صجل   1622 ا�صتخرجت 
مت   كما  موؤ�ص�صات  الن�صاء  �صجل  و73 
ا�صتخراج  320 �صجل معدل ومو�صع لتجار 
الفرتة يف حني مت  و58 ملوؤ�ص�صة يف نف�س 
ت�صجيل تعديل ن�صاطا 675�صجل جتاري 
و117�صجل  للتجار  ثانويا  و75  رئي�صيا 
رئي�صا و51 ثانويا لل�رصكات خلل الن�صف 
حني  يف  فقط   املا�صية  ال�صنة  من  االأول 
مت التحكم يف الو�صع خلل الن�صف الثاين 
من ذات ال�صنة بعدما مت التاأكد من اأن هذه 
خا�صة  �صليمة   بطريقة   التتم  ال�صجلت 
مديرية  اأعوان  خرجات  اأ�صارت  بعدما  
هوؤالء  وجود   عدم  امليدان   اإىل  التجارة 
لن�صطاهم  اأثر  وال  امليدان  يف  التجار 
لهذه  ا�صتغللهم  يوؤكد  ما  التجاري 
الن�صب  اأو  العملة  تهريب  يف  ال�صجلت  
واالحتيال اأو ا�صتخراج الفيزا ال غري اأكرث 
ال�صجلت اليزيد  فان عمر هذه  من هذا 

عن ال�صنة يف اأكرث تقدير  .
 من جانب اآخر ك�صفت جلان التجارة التي 
كثفت ن�صاطها يف االآونة االأخرية  بواليات 
عن   متو�صنت  وعني  بلعبا�س   ، تلم�صان  
و  عقليا  معاقني  باأ�صماء  �صجلت  وجود 
اآخرين متوفني منذ مدة  واأ�صخا�س وهمني 
من  ال�رصائب  من  التهرب  يف  تعمل  كانت 
الغزوات  ميناء  عرب  العملة  وتهريب  جهة 
من جهة اأخرى ، االأمر الذي جعل ال�صجل 
الن�صب  اأو  للتهريب  وثيقة  �صواء  التجاري 
الغري  بحكم اأن اأغلب اأ�صحاب ال�صجلت 

اأطلقت  وقد  هذا  التاجر،  �صفة  الميلكون 
مديريات  التجارة حتقيقات داخلية  بعد 
الق�صية  يف  اإطارات  تورط   يف  اال�صتباه 
بع�س  وكذا  املحلت   معاينة  اإن  خا�صة 
املوؤ�ص�صات  اإن�صاء  ق�صايا  يف  املوثقني 
ما  وحلها   االأ�صا�صي  قانونها  وتعديل 
ون�صبا  بالقانون  حقيقيا   اإخلال  يعترب 
اجلزائرية  والدولة  التجارة  وزارة  على  
على  احل�صول  عملية  ت�صهيل  ادى  التي 
اإىل  التكاليف  وتخفيف  التجارية  الوثائق 
ال�صجل  على  الطلب  كرثة  اإىل   1200دج 
التجاري الذي كثريا ما كان و�صيلة للن�صب 
االأمر   ، اجلزائرية  الدولة  على  واالحتيال 
رقمنة   تبا�رص  التجارة  مديرية  الذي جعل 
حتدد    بيانات  قاعدة  طريق  عن  القطاع 
ح�صب  وتوزيعهم  ون�صاطهم   بدقة  التجار 
والتحقيق  التدقيق  ، مع  التجاري  الن�صاط 
يف موؤ�ص�صات  تهريب العملة ، حيث و�صلت 
التجار  مئات  اكت�صاف  اإىل  التحريات 
الوهميني  ا�صتخرجوا ال�صجلت التجارية 
الم�رصوعة   ن�صاطات  يف  ا�صتغللها   بغية 
قبل  فيها  التحقيقات جارية  والتي التزال 
جانب  ،من  الق�صاء  على  امللف  اإحالة 
اآخر من املنتظر اأن يتم  ا�صتغلل قاعدة 
اإح�صاء  �صمان   يف   املعتمدة  البيانات  
التجار على م�صتوى كل والية   وت�صنيفهم 
مراقبتهم   عملية  وت�صهيل  الن�صاط  ح�صب 
االأعياد  التحكم باملداومة يف  مع �صمان  
التجار  مراقبة  و�صهولة  واملنا�صبات 
التجارة  مديرية  قبل  من  واملوؤ�ص�صات 
والتـاأكد على خلق توازن ما بني  املطالب 

التجارية وعدد ال�صجلت يف كل قطاع .
 تلم�ضان:حممد بن ترار

ندد م�ضعود بوديبة املتحدث الر�ضمي با�ضم املجل�س الوطني امل�ضتقل مل�ضتخدمي التدري�س للقطاع 
ثالثي االأطوار “الكنابا�ضت” م�ضعود بوديبة ب�ضدة ما و�ضفه باأ�ضاليب احل�ضار و الت�ضييق على عمل 

النقابات التي متار�ضها االإدارة و قال اإن هنالك تعليمات وزارية مبنع النقابات من االجتماع.
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قلعة بني حماد ... 
الرمز وال�شموخ 

الإ�شالمي

تعد قلعة بني حماد معلما م�صنفا 
العاملية  املنظمة  طرف  من 
وهي   1980 �صنة  والعلوم  للثقافة 
والية  مييز  الذي  االأعظم  الرمز 
باقي  من  غريها  عن  امل�صيلة 
قلعة  بنيت  وقد  اجلزائر،  مناطق 
بني حماد �صنة 1007 على منحدر 
وت�صمى  جبل  �صفح  فوق  يقع  وعر 
املعا�صيد،  احلايل  الوقت  يف 
وهي اأول عا�صمة للحماديني ومن 
وم�صجدها  القلعة،  مباين  اأهم 
اإال  منه  يبق  مل  الذي  االأعظم، 
بني  اأمراء  ق�صور  واأطالل  منارة 
احلكم،  على  املتعاقبني  حماد 
البحر  وق�رص  ال�صالم  ق�رص  وهي 
املنار  ق�رص  الكواكب،  وق�رص 
مت  وقد  ال�صور،  واأخريا  والربج 
بني  ><قلعة  اأثري  متحف  اإن�صاء 
حماد<<، باملنطقة للحفاظ على 
هناك  املنطقة  وتتميز  املوروث 
وغريها بامل�صيلة بت�صاري�س رائعة 
االأطل�س  جبال  بت�صل�صل  متمازجة 
التلي يف ال�صمال والتي ت�صقط بها 

اإ�صافة  ال�صتاء،  ف�صل  يف  الثلوج 
اإىل م�صاحات �صا�صعة خ�رصاء مع 
عدة  تتخلله  الق�صب،  �صد  تواجد 
اإىل  اإ�صافة  مائية،  اأودية وجماري 
�صل�صلة جبال االأطل�س ال�صحراوي 
يف اجلنوب، التي متيزها مرتفعات 

اأوالد نايل .

�شط احل�شنة .. تنوع 
طبيعي وبيولوجي 

و�شحر الطبيعة

ي�صنف �صط احل�صنة �صمن قائمة 
االأهمية  ذات  الرطبة  املناطق 
م�صتنقع  عن  وهوعبارة  العاملية، 
كم   97 م�صافة  على  ميتد  �صا�صع 
عر�صا،  كم   80 يقارب  وما  طوال 
املجاري  من  العديد  فيه  ت�صب 
اجلبال  من  تنحدر  التي  املائية 
املحيطة به، وي�صري من�صوب مياه 
ليغذي  في�صانها  حال  يف  الوديان 
للمنطقة يف ف�صل  املياه اجلوفية 
ال�صيف،  ف�صل  يف  اأما  ال�صتاء، 
فت�صبح مياهه ماحلة وما يوجد به 
احلفاظ  يف  جلي  وب�صكل  ي�صاهم 
والنباتي  الطبيعي  التنوع  على 
ال�صط  ويتو�صع  بالوالية،  باأنواعه 
بلدية  برتاب  ال�رصقية  اجلهة  يف 
م�صيف حيث يجد ال�صائح والزائر 
ال�صحر  يف  غاية  خالبة  مناظر 

عديدة  اأنواع  اأي�صا  هناك  وتوجد 
التي  واحل�رصات  احليوانات  من 
وقد  التنوع  على  بدورها  حتافظ 
والئية  جمعية  باملنطقة  وجدت 
هذا  يف  بالن�صاط  حاليا  تعنى 
املجال وتوعية املواطن ب�رصورة 
التعاون واحلفاظ على املوجودات 

وتثمينها

اآثار رومانية واإ�شالمية 
ومناظر متنوعة 
باحلوا�شر الكربى

تتميز والية امل�صيلة على اختالف 
الثقايف  باإرثها  ومدنها  مناطقها 
والتاريخي، حيث ت�صم العديد من 
املواقع التي حتتوي اآثارا رومانية 
التي  والغار  تارمونت،  ببلدية   ،
تتواجد به مدينة دفينة، املعا�صيد، 
حيث جند قبورا كهفية، الدهاهنة 
وحمام ال�صلعة واملدينة ال�صاحرة 
املناطق  من  تعترب  التي  بو�صعادة 
متعة  ت�صكل  التي  جانبية  االأكرث 
فرييرو<<  »طاحونة  جند  للناظر 
بحوايل  بو�صعادة  من  تقرب  التي 
اأخاديد  عن  عبارة  وهي  كم،   3
يف  عذبة  مياه  بها  جتري  م�صكلة 
وميكن  وال�صتاء،  ال�صيف  ف�صلي 
لـ<<طاحونة فرييرو<< اأن تكون 
حقول  و�صط  للراحة  مثاليا  مكانا 

وبنف�س  واالأ�صجار،  البنف�صج  من 
القدمية  بو�صعادة  توجد  املدينة 
والعتيقة بحاراتها ال�صاحرة كاوالد 
وغريها  والق�رص  والع�صا�صة  عتيق 
والتي ال تزال �صورة وعبق التاريخ 
يوجد  كما   ، ال�صاعة  حلد  بها 
الوالية  عا�صمة  امل�صيلة  مبدينة 
حارات قدمية وجميلة على غرار 
املحاذية  وال�صكنات  العرقوب 
للوادي والتي اأخذت �صحرا وجماال 

من مدن اجلزائر العتيقة .

زاوية الهامل ...حا�شنة 
القراآن الكرمي واإ�شم 

لالأ�شالة

الهامل  ببلدية  الزاوية  هذه  تقع 
عن  جنوبا  كم   14 بـ  تبعد  التي 
ال�صيخ  اأ�ص�صها  بو�صعادة،  مدينة 
الهاملي  القا�صم  اأبي  بن  حممد 
مميزات،  عدة  ولها   1848 �صنة 
رعاية  حتت  كانت  اأنها  منها 
والدها حممد  التي خلفت  اإمراأة، 
�صوؤون  ت�صيري  يف  القا�صم  اأبي  بن 
الهامل  زاوية  يف  ويوجد  الزاوية، 
تعود  تاريخية  اآثارا  ي�صم  متحفا 
وال�صيخ  القادر  عبد  االأمري  لفرتة 
املقراين، فمعر�صها تاريخي متنوع 
ويحكي تاريخ ورموز املنطقة وكل 
الهامل  ولزاوية  التاريخية  احلقب 
العلمي  ال�صعيد  على  اإ�صعاع 
الطلبة  من  العديد  جتاه  والثقايف 
اجلهوي  الوطني،  امل�صتوى  على 
�صنويا  تخرج  فهي  واالإفريقي، 
لكتاب  احلافظني  الطلبة  مئات 
لكل  قبلة  الزاوية  كانت  وقد  اهلل، 
وزارها جمموعة  اجلزائر،  روؤ�صاء 
اأمريكا  من  االأجانب  الباحثني  من 
.وعلى  وبلجيكا  ال�صويد  وفرن�صا، 
ذكر الزاوية الهامل، ال نن�صى ذكر 
منطقة القليعة باأعايل جبال اأوالد 
معلما  تعد  التي  اإبراهيم  �صيدي 
وعلماء  ورجاالت  تليدا  تاريخيا 
اإبن  كالعامل  االأ�صاو�س  املنطقة 
تعد  كما  الدي�صي  الرحمان  عبد 
بو�صعادة  مدينة  وخا�صة  الوالية 
ح�صنا لالإ�صالم من خالل البناءات 
التاريخية  وامل�صاجد  االإ�صالمية، 
ببو�صعادة  النخلة  كجامع  العظيمة 
القرن  اإىل  تاريخه  يعود  الذي 
وامل�صجد  امليالدي  العا�رص 
العتيق الذي يتميز بن�صيج معماري 
ثري باملعلومات وميكن اأن ي�صكل 
الوطني  لدى  كبري  ف�صول  م�صدر 

والعاملي

الغابات.. �شياحة و�شحر 
اآخر

عدة  امل�صيلة  والية  يف  تتواجد 
غابة  اأهمها  وحمميات،  غابات 
بحمام  واحلوران  ام�صاعد  جبل 
املرقب  وحممية  ال�صلعة، 
هذه  وتقع  احلجل  بعني  الطبيعية 
االأخرية يف اجلهة ال�رصقية للوالية 
وهي  احلجل  عني  بلدية  برتاب 
تغطي م�صاحة 12500 هكتار، غري 
حماية  املرقب  من  يجعل  ما  اأن 
التنوع  ذلك  م�صتقبلية  طبيعية 
التي  احليوانات  اأنواع  يف  والرثاء 
للمحمية  الزائر  فباإمكان  ت�صكنها، 
وحتوي  اجلبال  غزال  ي�صاهد  اأن 
اأخرى،  حيوانية  اأنواعا  املحمية 
املخطط  والبجع  القنفد  اأهمها 
 ، الطيور  من  هام  عدد  وهناك 
غابة  اأغراب  عني  غابة  تعد  كما 
م�صاحتها  تفوق  اإذ  منوذجية 
من  عديدة  اأنواع  بها  األف   26
احللبي  كال�صنوبر  االأ�صجار، 
وتعد  والزيتون  والتوت  والعرعار 
بالوالية  للعائالت  يوميا  مق�صدا 
خا�صة يف ف�صل ال�صيف اين يوجد 
الهواء البارد واملنع�س وم�صاحات 

لعب االأطفال .

الرق�ص ال�شعبي 
والفلكلور رمز لل�شياحة 

املحلية

لتقاليد املنطقة �صحر اآخر يجذب 
ما  فكثريا  مكان  كل  من  ال�صواح 
اأثارت الف�صول لدى الزوار، اأهمها 
املحلي  ال�صعبي  بالرق�س  ماتعلق 
رق�صة  طليعتها  يف  تاأتي  التي 
النايلي وهي رق�صة جذورها تعود 
ي�صميها  من  ومنهم  ال�صنني  ملئات 
يرق�صها  باملنطقة،  ال�صعداوي 
تكون  احلركات  وهذه  اجلميع 
مرافقة ل�صوت ما يعرف بالغايطة، 
ت�صهد  كما  البندير،  اإىل  اإ�صافة 
رق�صة القايدي اإقباال �صعبيا كبريا 
باملنطقة، ويف الرق�س هناك تباه 
كما  البدوية،  واالأ�صالة  بال�رصف 
اأهم  بني  من  العوجة  رق�صة  تعد 
واأنها  �صيما  باملنطقة،  الرق�صات 
حيث  احل�صاد،  ومو�صم  تتوافق 
يجتمع الرجال والن�صاء باملنا�صبة، 
باالأكالت  وطيعة  عالقة  وللرتاث 
مقدمتها  يف  ياأتي  التي  ال�صعبية 
يعرف  اأوكما  الزفيطي  طبق 
مبنطقة احل�صنة ب�صالطة مهرا�س 
�صكل  يف  انية  يف  يقدم  وهوطبق 

مهرا�س خ�صبي ومكوناته االأ�صا�صية 
التقليدي  ب�صيطة من فتات اخلبز 
والطماطم  بالفلفل  ممزوجا 
يف  املراأة  وتتفنن  التوابل  وبع�س 
احل�صائ�س  انواع  مبختلف  تزيينه 
ال  وهوطبق  وال�صمن  كاملقدون�س 
ال�صيف،  ف�صل  يف  خا�صة  يعو�س 
وهو الطبق الذي الذي خلق رواجا 
املختلفة  املطاعم  عرب  لتجارته 
خا�صة من ال�صواح وعابري الطرق 
لطبق  ،ا�صافة  بامل�صيلة  الوطنية 

ال�صخ�صوخة املعروف وطنيا.

متحف« ن�شر الدين 
دينيه« وباقي املتاحف 

لل�شياحة والكت�شاف

هو متحف اأن�صئ �صنة 1993 مبدينة 
عبقه  يفوح  العريقة  بو�صعادة 
الت�صكيلي  والفن  التاريخ  باأ�صالة 
يكت�صف  اأروقته  يف  واملتجول 
جذورها  وامتداد  املنطقة  عراقة 
خمتلف  على  وانفتاحها  التاريخية 
االأمر  تعلق  واأن  حتى  احل�صارات 
كان  وقد  واالأمريكان،  باالأوروبيني 
عمالقة  الأحد  منزال  االأخري  هذا 
مدينة  احت�صنته  الذي  الر�صم،  فن 
النخاع  حتى  فع�صقها  بو�صعادة 
جذبته،  مالمح  لوحاته  وترجمت 
التي  امل�صاهد  تلك  منها  ف�صنع 
هذا،  يومنا  اإىل  را�صخة  بقيت 
فري�صافال  للفنان  ال�صاأن  وكذلك 
املنطقة  زاروا  اآخرين  وفنانني 
اأعمارهم،  وعا�صوا بها �صنوات من 
كما يوجد بالوالية متحف احل�صنة 
بعا�صمة الوالية، والذي يحوي بني 
جنباته العديد من االآثار التاريخية 
املختلفة والنقود وال�صكة القدمية 
متحف  وكذا  وغريهم  للرومان 
القلعة ببلدية املعا�صيد لتبقى هذه 
لل�صواح  مزارا  التاريخية  االأماكن 
االكت�صاف  اأجل  من  مكان  كل  من 
والية  عن  متكاملة  �صورة  ور�صم 
وت�صعى  و�صياحة،  تاريخا  تتنف�س 
الن  الربامج  خمتلف  �صمن  حاليا 
تنه�س بال�صياحة املحلية والوطنية 
الهياكل  من  للعديد  تفتقر  فهي 
ملرافق  ملحة  وبحاجة  واملرافق 
قليلة  وب�رصاحة  الأنها  االإيواء 
من  اأخرى  بواليات  مقارنة  جدا 
الوطن حققت قفزة نوعية يف هذا 
املجال احليوي الذي يعد يف دول 
حقيقيا  م�صدرا  العامل  من  اأخرى 
لدخل قومي، ف�صحر مناطق والية 
االهتمام  يوجب  وتنوعها  امل�صيلة 

اأكرث 

ب مغي�ص

قطاع ال�شياحة بامل�شيلة 

اآفاق واعدة بحاجة 

الهتمام الوزارة الو�صية
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حتتل ولية امل�شيلة موقعا متميزا يف اجلزء الأو�شط اجلزائري، حيث 
تبعد على العا�شمة اجلزائر بحوايل 245 كم لتتمركز على م�شارف 
ال�شحراء اجلزائرية وتعد بذلك بوابتها من مدينة بو�شعادة اإحدى 

اأهم مدن الولية ، وتعترب ولية امل�شيلة من اأجمل املناطق ال�شياحية 
باجلزائر، �شيما واأنها تتميز ب�شال�شل جبلية زينت طبيعة املنطقة 

وت�شاري�ص رائعة وغاية يف اجلمال واإبداع اخلالق �شبحانه وللولية 
مبناطقها تاريخ خلدته الأقالم والأل�شن والعقول فهي حتوي اأحداثا 

ورموزا تاريخية تليدة وبارزة .



يف �سابقة تعد الأوىل من نوعها ، 
نظم  بحر الأ�سبوع اجلاري  ، مري 
بدائرة �سيدي  البي�ساء  بلدية عني 
لقاء  ورقلة  لولية  التابعة  خويلد 
مع املواطنني من خمتلف الأحياء 
ح�سيلة  عر�ض  اأجل  من  وذلك   ،
اجنازاته خالل ال�سنة املن�رصمة ، 
خا�سة ما تعلق بامل�ساريع التي لها 
كاإعادة  املواطنني  بيوميات  �سلة 
وترميم  الطرقات  �سبكة  تاأهيل 
املياه  و  ال�سحي  ال�رصف  قنوات 
عن  ناهيك   ، لل�رصب  ال�ساحلة 
ل�سبكات  الهرتاء  بحالت  التكفل 
الأحياء  عرب  العمومية  الإنارة 
ال�سكنية  والتجمعات  القدمية 
ذلك  مع  موازاة   ، الن�ساأة  احلديثة 
البي�ساء  عني  مري  عر�ض  فقد 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ض  تطلعات 
مع  موازاة  اجلارية  ال�سنة  خالل 
مايل  اعتماد  على  البلدية  ح�سول 
جديد خ�س�سته ال�سلطات الو�سية 
منطقة  بلديات  لفائدة  موؤخرا 

ورقلة الكربى .
�سدد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ببلدية  التنفيذي  م�سوؤول  املكتب 
ا�ستعداده  عن  البي�ساء  عني 

و  بواقع  النهو�ض  اأجل  من  التام 
خالل  من  املحلية  التنمية  اأفاق 
امليدانية  واملتابعة  املرافقة 
من  التنموية  امل�ساريع  ملختلف 
طرف ممثلي الأحياء واجلمعيات 
�سياق  ويف  الفاعلة،  املحلية 
مت�سل فقد ثمن بو�سعيد م�سعود 
جمهودات وايل الولية اجلبارة يف 
دعم البلدية بثانوية جديدة بحي 

اأولد زيد  .
اأعلن  فقد  ثانية  جهة  من   

باحلزب  واملنا�سلني  املواطنني 
العتيد ببلدية عني البي�ساء بورقلة 
عن دعمهم املطلق و الالم�رصوط 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ض  لرئي�ض 
بو�سعيد  البي�ساء  عني  ببلدية 
 ، الأفالن  ق�سمة  اأمني  م�سعود 
مطالبني يف ذات ال�سدد ب�رصورة 
وايل ولية  تدخل جاد من طرف 
ورقلة عبد القادر جالوي ب�سفته 
الهيئة   على  الأول  امل�سوؤول 
التنفيذية حلمايته من امل�سو�سني 

ال�سالح  الذين يتحججون بخدمة 
العام .

بالولية  الأول  الرجل  اأن  ومعلوم 
اأكد  قد  جالوي  القادر  عبد 
�سريورة  على  ر�ساه  عن  ملقربيه 
رئي�ض  وم�ساعي  املحلية  التنمية 
بلدية عني البي�ساء يف ال�سهر على 
اجلبهة  بان�سغالت  اجلاد  التكفل 
بتطبيق  املحلية  الجتماعية 
مبداأ ح�سب الأولويات والإمكانات 

املتاحة .

من  امل�ستفيدين  ع�رصات  ي�ستكي 
ال�سباب  ت�سغيل  خمتلف  و�سائل دعم 
من   ، الكبري   البالد  جنوب  بوليات 
 ، والتجارة  الت�سويق  عاملي  غياب 
من  متكينهم  دون  حال  الذي  الأمر 
البنوك  ديون  م�ستحقات  حت�سيل 
 . بال�سجن  يهددهم  بات  ما  وهو 
من   امل�ستفيدين  من  كبري  عدد  اأبدى 
قرو�ض وكالة دعم وت�سغيل ال�سباب و 
البطالة  على  للتاأمني  الولئية  الوكالة 
للت�سيري  الولئية  للوكالة  اإ�سافة 
 ، غرداية   ، ورقلة  بوليات  القر�ض 
و  ب�سار   ، اأدرار   ، ايليزي   ، مترنا�ست 
تيندوف ، يف ت�رصيحات لهم مع يومية 
الكبري من  ،  عن تخوفهم  »الو�سط«  
وقعها  على  يعي�سون  التي  الرتاكمات 
ب�سبب التاأخر الكبري يف حت�سيل ديون 
 ، اأ�سهر  �ستة  كل  وت�سديدها  البنوك  
 ، بال�سجن  يهددهم  بات  الذي  الأمر 
حيث اأرجع هوؤلء �سبب العجز املايل 

تعلق  ما  خا�سة  منه  يعانون  الذي 
الرباعية  ال�سيارات  من  بامل�ستفيدين 
اأنواعها  مبختلف  وال�ساحنات  الدفع 

لغياب عاملي التجارة والت�سويق .
منتخبون  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من   
اأن   ، اجلنوبية  بالوليات  حمليون 
على  يعي�ض  التي  املزرية  الو�سعية 
قرو�ض  من  امل�ستفيدين  وقعها 
والأخري  الأول  �سببها   ، الدولة  دعم 
املوؤ�س�سات  بني  التن�سيق  غياب  هو 
الراعية لن�ساطهم  وخمتلف امل�سالح 
عامل  غياب  عن  ناهيك   ، امل�سرتكة 
غاية  اإىل  ال�سباب  لهوؤلء  املرافقة  
جت�سيد م�ساريعهم على اأر�ض الواقع، 
خا�سة اإذا علمنا اأن هذه  الأخرية يف 
من  الدولة  �ستمكن  جنحت  ما  حالة 
حتقيق م�سادر دخل جديدة ، اإ�سافة 
جديدة    �سغل  منا�سب  اإ�ستحداث  اإىل 

.
�أحمد باحلاج 

اإدري�ض  عمر  برج  بلدية  تعاين   
النقائ�ض  عديد  ايليزي،  بولية 
بركب  التحاقها  دون  حالت  التي 
التنمية، ومما فاقم الو�سع التاأخر 
على  التجميد  يد  رفع  يف  الفادح 
م�ساريع تنموية هامة والتي م�ستها 
انتهجتها  التي  التق�سف  �سيا�سة 

احلكومة العام الفارط .
حملية  جمعيات  ممثلي  نا�سد   
اإدري�ض  عمر  بربج  فاعلة  
ايليزي،  الولية  التابعة  النائية 
يومية  مع   لهم  ت�رصيحات  يف 
الولئية  ال�سلطات  »الو�سط« 
ب�رصورة الإ�رصاع يف رفع التما�ض 
حلكومة الوزير الأول اأحمد اأويحي  
من اأجل الرتاجع عن قرار جتميد 
يف  م�سجل  تنموي  م�رصوع   20
للبلدية  التنمية  خمططات  اإطار 
اإعادة  على  العمل  مع  والقطاعية 
اأغلفة  ور�سد  جديد  من  بعثها 
اأر�ض  على  لتج�سيدها  مالية 
ال�سارم  التج�سيد  اإطار  الواقع يف 
للولية،  التكميلي  للربنامج 
امل�ساريع  هذه  مقدمة  يف  وتاأتي 
م�سريها  يكتنف  التي  الإمنائية 
الإعانات  الغمو�ض  من  الكثري 
البناء  اإطار  يف  املوجهة  املالية 
تعززت  بعدما  وذلك  الريفي، 
بـ  تقدر  بح�سة  املذكورة  البلدية 
437 اإعانة من هذا النمط الغاية 
منها تثبيت �سكان القرى واملناطق 
الريفية بتجمعاتهم ال�سكنية، حيث 
ت�ساءل حمدثونا وبنربة حادة عن 
الربنامج  هذا  جتميد  اأ�سباب 
الذي عرف خطوات مت�سارعة يف 
مبختلف  القرارات  توزيع  عملية 
الولية  بذات  الأخرى  البلديات 

بخ�سو�ض  اأما   ، بلديتهم  عدا  ما 
مرور  مع  وتزامنا  الرتبية  قطاع 
ال�سدا�سي الأول ، فال تزال الأ�رصة 
الرتبوية يف حرية من اأمرها وذلك 
بثانوية  تاأخر دعمهم  على خلفية 
مدر�سيني  وجممعني  ومتو�سطة 
ل  عمليات  وهي  جديدين، 
امل�سالح  اأدراج  حبي�سة  تزال 
رغم  واهية  ولأ�سباب  املعنية 
يد  رفع  عن  الأول  الوزير  تاأكيد  
الرتبوية  امل�ساريع  عن  التجميد 
الكتظاظ  مع�سلتي  على  للق�ساء 
وكذا  التدري�ض  حجرات  داخل 
املدر�سي  النقل  و�سائل  نق�ض 
الطورين  تالميذ  ل�سالح  املوجه 
املتو�سط والثانوي التي اأ�سبحت 
تقدم  يعرقل  هاج�ض  ت�سكل 
يف  �سلبي  ب�سكل  وي�ساهم  القطاع 
الولئي  الرتتيب  يف  البلدية  تذيل 
المتحانات  نتائج  يف  والوطني 
الر�سمية. من جهة ثانية فبقطاع 
الن�سداد  حالة  تزال  فال  ال�سحة 
العام  بني الإدارة والطاقم الطبي 
وحتول  بظاللها  تلقي  واخلا�ض 
للموؤ�س�سة  احل�سن  ال�سري  دون 
اجلوارية  لل�سحة  العمومية 
ب�سبب �سوء الت�سيري، و كذا جملة 
امل�سريين  عجز  التي  الرتاكمات 
ال�سحة  كدعم  حلحلتها  عن 
متطورة  طبية  باأجهزة  املحلية 
كاأ�سعة الك�سف بالت�سوير و جهاز 
بالن�سبة  ال�سيء  نف�ض  ال�سكانري، 
والتاأهيل  الرتميم  لعمليات 
ل�سبكات املياه ، ال�رصف ال�سحي 
، الإنارة العمومية التي ت�سكو من 

حالة اهرتاء جد متقدمة  .
�أحمد باحلاج 

نظم �أم�ضية �أول �أم�س بد�ر �ل�ضباب رئي�س �ملجل�س �ل�ضعبي �لبلدي لبلدية عني �لبي�ضاء بورقلة 
بو�ضعيد م�ضعود لقاء مع خمتلف �ضر�ئح �ملجتمع �ملحلي لعر�س �إجناز�ت يف �ضنة 2018 وتطلعاته 

خالل �ل�ضنة �جلارية وذلك بهدف �لنهو�س بو�قع و �آفاق �لتنمية �ملحلية .

ثمن جمهود و�يل  ورقلة يف دعمهم بثانوية جديدة 

ممثلو �جلمعيات ومنا�ضلو �لأفالن يطالبون بحماية �ملري من �مل�ضو�ضني 

�أحمد باحلاج 

مري عني البي�ضاء ينظم لقاء مع 
املواطنني لعر�ض اإجنازات 2018 

متكنت م�سالح الأمن املتخ�س�سة 
يف مكافحة الهجرة غري ال�رصعية 
مب�سالح الدرك الوطني باجلنوب 
رعية   28 واعتقال  توقيف  من 
اجلارية  ال�سنة  خالل   ، افريقي 

بتهمة الإقامة غري ال�رصعية .
من   ،« »الو�سط  يومية  علمت 
الأمن  م�سالح  اأن  موؤكدة  م�سادر 
الهجرة  مكافحة  املتخ�س�سة يف 

الدرك  بجهاز  ال�رصعية  غري 
غرداية   ، ورقلة  بوليات  الوطني 
ب�سكرة   ، ايليزي   ، مترنا�ست   ،
 28 واعتقال  توقيف  من  والوادي 
جن�سيات  يحملون  اإفريقي  رعية 
 ، النيجر   ، مايل  لدول  خمتلفة 
و  ،الغابون  الكامريون   ، ت�ساد 
للمقرات  ليتم حتويلهم  ال�سينغال 
املعنية وبعد ا�ستكمال الإجراءات 

ملفات  واجناز  معهم  القانونية 
مبوجبها  مت  �سدهم  ق�سائية 
اأين   ، العدالة  مل�سالح  حتويلهم 
�سجنا  ب�سنة  اجلميع  اإدانة  مت 
كل  تغرمي  مع  النفاذ  موقوفة 
واحد بـ 48 األف دينار جزائري ، 
قبل ا�ستكمال اإجراءات ترحيلهم 
بتهمة  الأ�سلية  بلدانهم  نحو 
بالرتاب  ال�رصعية  غري  الإقامة 

فقد  ثانية  جهة  من   . الوطني 
الوليات  تلك  مواطني  ثمن 
مل�سالح  اجلبارة  املجهودات 
الرعايا  طرد  اأجل  من  الأمن 
بالرتاب  املقيمني  الأفارقة 
�رصعية  غري  بطريقة  الوطني 
وذلك بالنظر لتورطهم يف اأعمال 

اإجرامية خمالفة للقانون .
�أحمد باحلاج 

الت�سالية  ال�سيا�سة  اإطار  يف 
املديرية  طرف  من  املنتهجة 
و  الوطني  لالأمن  العامة  
تكري�ض  و  بتج�سيد  اهتمامها 
قيم التاآزر و التكافل الجتماعي 
املجتمع،   �رصائح  خمتلف  مع 
يف  الولية  اأمن  م�سالح  �ساركت 
الت�سامنية  امليدانية  اخلرجة 
مديرية  طرف  من  املنظمة 

الن�ساط الإجتماعي والت�سامن .
الإ�سعافات  تقدمي  خاللها  مت   
الأفر�سة  بع�ض  توزيع  و  الأولية 
بدون  لالأ�سخا�ض  والأغطية 
ماأوى و املعوزين مبدينة تندوف 
مدير  اإ�رصاف  حتت  هذا  و   ،
الن�ساط الجتماعي و الت�سامن، 
املوؤ�س�سة  من  عنا�رص  مبرافقة 
 ، العمومية  ال�ست�سفائية 

 ، الوطني  الدرك  من  عنا�رص 
احلماية  مديرية  من  عنا�رص 
منظمة  من  عنا�رص   ، املدنية 
الهالل الأحمر اجلزائري، كانت 
مديرية  مقر  من  النطالقة 
الت�سامن  و  الجتماعي  الن�ساط 
م�ست  حيث  الق�سابي،  بحي 
العملية جل اأحياء مدينة تندوف 

 .

الفئة  ا�ستح�سان  لقت  املبادرة 
جهود  ثمنت  التي  امل�ستهدفة 
يف  الدولة  موؤ�س�سات  وم�ساعي 
من  الفئة  هاته  مبثل  التكفل 
بتوطيد  اإهتمامها  و  املجتمع 
والت�سامن  التعاون  ج�سور 

وحماية املواطنني.
�أحمد باحلاج 

بتهمة �لإقامة غري �ل�ضرعية بالرت�ب �لوطني 

م�ضالح �أمن ولية تندوف

توقيف واعتقال 28 رعية افريقي باجلنوب 

توا�ضل تقدمي يد امل�ضاعدة للأ�ضخا�ض بدون ماأوى

غياب �لن�ضاط �لتجاري وعر�قيل �لإد�رة 
حال دون ت�ضديد ديون �لبنوك 

بلدية برج عمر �دري�س بولية �يليزي

امل�ضتفيدون من قرو�ض 
ت�ضغيل ال�ضباب باجلنوب 
الكبري  مهددون بال�ضجن

مطالب برفع يد التجميد عن 20 
م�ضروعا تنمويا 
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من   �أكرث  �شارك  �حلالية،  دورته  يف 
من  �لدوليني  �لقر�ر  �شّناع  من   600
وقياد�ت  �أعمال  ورجال  �شيا�شيني 
كربى  �رشكات  وروؤ�شاء  �أمنية 
�أبحاث  ومر�كز  دولية  و�شخ�شيات 
رئي�س   35 منهم  دولية،  ومنظمات 
للخارجية  دولة وحكومة و50 وزير� 
ختام  يف  و��شحا  ،وبد�  و�لدفاع 
�ملوؤمتر  �أن  للأمن  ميونيخ  موؤمتر 
�أمنية  حماور  ثلثة  على  ركز 
�لأمنية  بال�شيا�شات  تتعلق  رئي�شية 
�لتجارية،  بال�شيا�شات  وعلقاتها 
بالهجرة  و�شلته  �لدويل  و�ل�شلم 
يتعلق  ما  و�أي�شا  �ل�رشعية،  غري 

بالت�شليح. 
�لأملانية  �مل�شت�شارة  �إىل  و�إ�شافة 
جل�شات  ح�رش  مريكل،  �أنغيل 
وروؤ�شاء  دول  زعماء  �ملوؤمتر 
ودفاع  خارجية  ووزر�ء  حكومات 
�آخرون، من بينهم نائب  وم�شوؤولون 
ووزير �خلارجية  �لأمريكي  �لرئي�س 
و�لرئي�س  و�أمري دولة قطر  �لرو�شي 
�لوفاق  حكومة  ورئي�س  �مل�رشي 
�لوطني يف ليبيا ،ناق�س �مل�شاركون 
و17  و16   15( �أيام  على مدى ثلثة 
�ل�شائكة  �لدولية  �لأزمات  فرب�ير( 
و�لتعاون �لأمني و�لدفاعي بني دول 
وق�شايا  �لدولية  و�لتجارة  �لعامل 
�ل�رش�عات  مثل  �لعامل  دول  تهم 
و�شوريا  ليبيا  �لأو�شط،  �ل�رشق  يف 
و�ليمن، و�خلطر �لإير�ين و"�ل�شلم" 
وغريها  "�لإ�رش�ئيلي"  �لفل�شطيني 
مثل �لهجرة غري �ل�رشعية و�لجتار 

بالب�رش. 
�أ�شار �لتقرير �ل�شنوي ملوؤمتر ميونخ 
�لأمريكية  �خللفات  �إىل  للأمن 
و�حلرب  �لت�شليح  حول  �لرو�شية 
�ملتحدة  �لوليات  بني  �لتجارية 
و�ل�شني، م�شدد� على تز�يد �نعد�م 
موؤكًد�  �لعامل،  م�شتوى  على  �لأمن 
�أن "�لنظام �لعاملي يتفكك" ،وتاأتي 
�أهمية موؤمتر ميونيخ للأمن من كونه 
من�شة عاملية يتم من خللها بحث 
عرب  �لعامل  حول  �لأمنية  �لق�شايا 
و�شناع  �ل�شيا�شيني  �لفاعلني  منح 
�ملبا�رش  �لتو��شل  فر�شة  �لقر�ر 

ب�شكل غري ر�شمي. 
�أخذت  �لتي  �ملو��شيع  بني  ومن 
�أولوية يف جل�شات �ملوؤمتر، �لتعاون 
�لحتاد  لدول  و�لدفاعي  �لأمني 
يتعلق  وما  وم�شتقبله،  �لأوروبي 
�لأمريكية  و�لرغبة  �لتعاون  بتحقيق 
�لأعباء  يف  عد�لة  "�أكرث  مب�شاركة 
�لأطل�شي"،  �شمال  حلف  د�خل 
�إن�شاء  ملنع  عمله  ي�شتوجب  وما 
وخلق  متناف�شة  ع�شكرية  هياكل 
عن  بديلة  تعاون  ��شرت�تيجيات 
م�شتقبل  �إىل  �إ�شافة  �ملو�جهة، 

�لتجارة �لدولية. 

الأوروبية  اخلالفات 

الأمريكية: 

موؤمتر  �أن  �إىل  مر�قبون  خل�س 
ميونيخ للأمن ك�شف حقيقة �لتباين 
يف �ملو�قف �ل�شيا�شية بني �لوليات 
يف  �لأوروبيني  و�ل�رشكاء  �ملتحدة 
�أكرث  ب�شكل  �لأطل�شي  �شمال  حلف 
و�شوحا وغري م�شبوق على من�شات 
م�شوؤولون  عرّب  �لتي  �ملوؤمتر 
�أوروبيون عن ��شتيائهم من قر�ر�ت 
�لأمريكي  �لرئي�س  د�أب  "معادية" 

دونالد تر�مب على �تخاذها. 
�لأمريكية  �خللفات  �شملت 
�لأوروبية علنا �أو يف �أروقة �ملوؤمتر 
تتعلق  ق�شايا  حول  مو�قف  قائمة 
و�ملناخ  �لإير�ين  �لنووي  بامللف 
و�لتجارة �لدولية و�للتز�م �لأوروبي 
�شمال  حللف  �مل�شتحقات  بدفع 
�لن�شحاب  حول  و�أي�شا  �لأطل�شي، 
يف  و�حلرب  �شوريا  من  �لأمريكي 
�ليمن وغريها ،ويف دللة على عمق 
�لأمريكية،  �لأوروبية  �خللفات 
قوبلت كلمة نائب �لرئي�س �لأمريكي 
عندما  بال�شمت  بن�س  مايك 
�لرئي�س  حتيات  للحا�رشين  نقل 
"عملية"  دللة  يف  لهم  �لأمريكي 
�لأوروبي  �ل�شتياء  حجم  على 

و�لعاملي منه. 

امللف ال�سوري: 

�لتحالف  دول  دفاع  وزر�ء  وعقد 
�لدويل �شد تنظيم د�ع�س �جتماعا 
موؤمتر  �أعمال  هام�س  على  مغلقا 
�نح�شار  تناول  للأمن،  ميونيخ 
د�ع�س يف �شوريا، غري �أنه مل ي�شدر 
عنه �أية �إ�شارة حول م�شتقبل �لنظام 
�ل�شوري و�لت�شوية �ل�شيا�شية يف هذ� 
�إقر�ر�  �شمنا  يعني  قد  ما  �لبلد، 

بالو�قع.
نائب  فيه  �أكد  �لذي  �لوقت  ويف 
مو��شلة  على  �لأمريكي  �لرئي�س 
د�ع�س  تنظيم  فلول  ملحقة  بلده 
مع �قرت�ب �شحب قو�تها من �شوريا؛ 
فاإنه �شدد على �أن �لوليات �ملتحدة 
منطقة  يف  قوي  بوجود  "حتتفظ 
مع  ،وبالتز�من  �لأو�شط"  �ل�رشق 
�آخر  د�ع�س  تنظيم  خ�شارة  �قرت�ب 
�شوريا،  يف  عليها  ي�شيطر  م�شاحة 
وهي �أقل من كيلومرتين مربع، �أعلن 
بلده  �أن  �لأمريكي  �لرئي�س  نائب 
�ملهمات  بت�شليم  "لحقا"  �شتبد�أ 
�لتنظيم  فلول  ملطاردة  �لقتالية 
تقوم  بينما  �ملنطقة  يف  ل�رشكائها 
فاإن  بلدهم،  �إىل  قو�تها  باإعادة 
هذ� لي�س �أكرث من تغيري يف �خلطط 
�ملرحلية ولي�س تغيري� يف �ملهمة �أو 

�خلطط بعيدة �ملدى. 
وتركيا  لبنان  دفاع  وزر�ء  وناق�س 
�لدول  جلامعة  �لعام  و�لأمني 
�لعربية ونائب وزير �لدفاع �لرو�شي 
�إىل  �خلا�س  �لأممي  و�ملبعوث 
�ل�شوري  "�ل�رش�ع  ملف  �شوريا، 
وما  و�ملاأ�شاة"،  �لإ�شرت�تيجية  بني 

وهزمية  �لآمنة  باملنطقة  يتعلق 
على  �إجماع  ظل  يف  د�ع�س  تنظيم 
وجوب �ل�شتماع �إىل معاناة �ل�شعب 
على  �حلفاظ  و�رشورة  �ل�شوري 
وحدة �لأر��شي �ل�شورية وفقا لقر�ر 

جمل�س �لأمن �لدويل 2254. 

�سورة  لتح�سني  ميونخ  من�سة 
النظام امل�سري

يف حماولة منه لتح�شني علقاته مع 
�لنتهاكات  ب�شبب  �لأوروبية  �لدول 
حيث  �لإن�شان،  حلقوق  �حلادة 
دولية  حقوقية  منظمات  حتدثت 
�عتقال  حالة  �ألف   60 من  �أكرث  عن 
��شتعر�س  ملعار�شني،  �شيا�شية 
يف  بلده  جهود  �مل�رشي  �لرئي�س 
مكافحة �لإرهاب، وهو �شاأن يحظى 
�إىل  و�لإ�شارة  �لدول،  تلك  باهتمام 
دول  على  �لقت�شادي  �لنفتاح 
ل�شتثمار  �مل�رشي  و�ل�شعي  �لعامل 
رئا�شة �لحتاد �لإفريقي يف ما بد� 
م�رش  ��شتعادة  عن  �شورة  عك�س 
من  يتطلبه  وما  �لإقليمي  لدورها 

تعاون وتن�شيق دويل. 
�أمام  �لكثري  يعني  ل  ذلك  �أن  �إل 
�لتناق�شات �لتي يحاول  �ملزيد من 
�لنظام �مل�رشي �لظهور �أمام �لعامل 
�لأديان  بني  للتعاي�س  مثال  باأنه 
�لإرهاب  مكافحة  يف  حربة  ور�أ�س 
تتز�يد  �لذي  �لوقت  ذ�ت  يف 
ممار�شات �لأجهزة �لأمنية يف قمع 
�ملعار�شني وكبت �حلريات يف عهد 
وهو  �ل�شي�شي،  �لفتاح  عبد  �لرئي�س 
�لعامل وتوؤكده �ملنظمات  ما يدركه 

�حلقوقية �لدولية. 
عن  وبعيد�  �آخر،  جانب  من 
�لإن�شان  حلقوق  �لنتهاكات 
للحكومة  �ملوجهة  و�لنتقاد�ت 
�لتعديلت  خلفية  على  �مل�رشية 
ت�شمح  و�لتي  �ملنتظرة  �لد�شتورية 
�ل�شلطة  يف  بالبقاء  �حلايل  للرئي�س 
�حلياة"،  "مدى  �أي   ،2034 عام  �إىل 
عك�شت ت�رشيحات �لقادة �لأوروبيني 
خلل جل�شات �ملوؤمتر على �أهمية 
�حلفاظ على �لأمن و�ل�شتقر�ر يف 
مهمة  �إقليمية  دولة  ب�شفتها  م�رش 
ورئي�شة  �لأو�شط  �ل�رشق  لق�شايا 
�لأهم  �ملنظمة  �لإفريقي،  للحتاد 

يف �لقارة �لإفريقية. 

اإيران يف موؤمتر ميونيخ: 

�لقر�ر  حول  �خللفات  جانب  و�إىل 
�شوريا،  من  بالن�شحاب  �لأمريكي 
�خلارجية  وزير  �عتربه  و�لذي 
باأنه  �آخرون  وحلفاء  �لفرن�شية 
�شيخلّف �ملزيد من �لفو�شى وعدم 
فر�غا  �شيخلق  و�أنه  �ل�شتقر�ر، 
برزت  �إير�ن،  "عدوتها"  يفيد  قد 
دعوة  حول  �أهمية  �أكرث  خلفات 
لإلغاء  �لأوروبية  �لدول  بن�س  مايك 
�لذي  �إير�ن،  مع  �لنووي  �لتفاق 
منه  �لن�شحاب  �لدول  هذه  ترف�س 
من  "كامل"  بتطبيقه  وتتم�شك 
مل�شوؤولة  وفقا  �أوروبا"،  "�أمن  �أجل 
�لحتاد  يف  �خلارجية  �لعلقات 
�نتقاد�ت  على  ردها  يف  �لأوروبي 
فرن�شا  قر�ر�ت  ب�شاأن  بن�س  مايك 
�ل�شماح  وبريطانيا  و�أملانيا 
مبو��شلة  �لأوروبية  لل�رشكات 
حزمة  رغم  �إير�ن  يف  ن�شاطاتها 

�لعقوبات �لأمريكية. 
�أنها  �ملتحدة  �لوليات  تعتقد 
وفقا  حا�شمة،  خطو�ت  �تخذت 
ما  مو�جهة  يف  �لرئي�س،  لنائب 
و�لأمن  لل�شلم  تهديد  "�أكرب  و�شفه 
متثله  و�لذي  �لأو�شط  �ل�رشق  يف 
للإرهاب  �لر�عية  �لدولة  �إير�ن" 
"�لوكلء  تدعم  و�لتي  �لعامل  حول 
وحزب  وحما�س  و�مليلي�شيات  لها 
�هلل"، وتقوم على ت�شدير �ل�شو�ريخ 
�شوريا  يف  �ل�رش�عات  تغذي  �لتي 
و�ليمن وتنادي علنية بتدمري "دولة 

�إ�رش�ئيل". 
باأملانيا  �إير�ن  بن�س  مايك  و�شّبه 
بال�شعي  �إياها  متهما  �لنازية 
لليهود  جديدة"  "حمرقة  خللق 
�لإ�رش�ئيليني ،وو�شف وزير خارجية 
ت�رشيحات  ظريف  جو�د  �إير�ن 
"مثرية لل�شخرية"  مايك بن�س باأنها 
موؤكد� على �أن بلده "حمت �ليهود 
�ل�شهيونية"  تناه�س  لكنها  دوما 
عن  بالبحث  �إ�رش�ئيل  �تهم  بينما 
�لت�رشفات  �أن  من  حمذر�  �حلرب 
�لأمريكية  و�لن�شاطات  �لإ�رش�ئيلية 
تزيد من فر�س حدوث "��شتباك يف 

�ملنطقة". 

موؤمتر ميونيخ لالأمن، هو الأ�سهر من بني موؤمترات ال�سيا�سة والأمن يف العامل الذي يحر�ص على ح�سوره 
زعماء دول عظمى وم�سوؤولون وقادة عرب يف دورات انعقاده ال�سنوية يف فرباير من كل عام يف مدينة 
ميونخ باأملانيا منذ 56 عاما ،ول ت�سدر عن املوؤمتر بيانات ختامية، اإمنا تقت�سر فعالياته على اجتماعات 

ونقا�سات تت�سمنها اأكرث من 30 جل�سة يتحدث فيها نحو 120 متحدثا من قيادات العامل و�سناع القرار يف 
الق�سايا الدولية التي تهم دول العامل.

م. �ص

الدمع"موؤمتر ميونخ 2019...تهمي�ش وتلميع وت�صعيد  من  تفي�ص  "واأعينهم 

معاناة اليمنيني تدخل 
�صنة خام�صة حرب 

اأول اإ�صراب عن الطعام لعلماء
 يف �صجون ال�صعودية 

يو��شل �جلوع و�لفقر �إنهاك معظم �شكان 
يف  مليونا،   28 نحو  عددهم  �لبالغ  �ليمن، 
دخول  من  �لعربي  �لبلد  فيه  يقرتب  وقت 
�أوجدت  دموية  حرب  من  �خلام�س  �لعام 
�لعامل،��شتمر�ر  يف  �إن�شانية  �أزمة  �أ�شو�أ 
وجماعة  �حلكومية  �لقو�ت  بني  �حلرب 
�إىل تفاقم �لو�شع �لإن�شاين  �أدى  )�حلوثي( 
ب�شكل غري م�شبوق، و�شط حتذير�ت دولية 
متكررة من جماعة حمتملة تهدد مليني 
�حلرب  لبد�ية  �لبع�س  يوؤرخ  �ليمنيني، 
ب�شيطرة �حلوثيني على �شنعاء، يف �شبتمرب 
2014، بينما يرى �آخرون �أنها بد�أت بتدخل 
�لتحالف �لع�شكري �لعربي، بقيادة �جلارة 
�ل�شعودية، لدعم �لقو�ت �حلكومية �ليمنية، 

يف مار�س 2015.
�أعلن  �ملتو��شلة،  �حلرب  تلك  ظل  يف 
�ل�شوؤون  لتن�شيق  �ملتحدة  �لأمم  مكتب 
�أن  بيان �خلمي�س �ملا�شي،  �لإن�شانية، يف 
80 باملائة من �ل�شكان )حو�يل 24 مليونا(، 
�مل�شاعدة  �أ�شكال  من  ل�شكل  بحاجة 
مليني   14.3 بينهم  و�حلماية،  �لإن�شانية 

بحاجة حادة لتلك �مل�شاعد�ت.
يعانون  مليون   20 من  "�أكرث  �أن  و�أ�شاف 
قر�بة  بينهم  �لغذ�ئي،  �لأمن  �نعد�م  من 
10 مليني يعانون من م�شتويات حادة من 

�جلوع".
للم�شاعد�ت  �ملحتاجني  ن�شبة  باأن  و�أفاد 
بالعام  مقارنة  باملائة   27 بنحو  "ز�دت 
�ملاأ�شاوية،  �لأرقام  تلك  �ملا�شي"مع 
مع  �لتدهور  يف  �لإن�شاين  �لو�شع  ي�شتمر 
يف  �خلام�س،  عامها  من  �حلرب  �قرت�ب 
مار�س �ملقبل وبات ملحوظا يف كل �ملدن 
�ل�شو�رع  يف  �ملت�شولني  �نت�شار  �ليمنية 
بحثا  �مل�شاجد،  �أبو�ب  وعلى  و�لأ�شو�ق 

عن �أمو�ل زهيدة تقيهم من �جلوع.

البحث عن الغذاء

دون  تعي�س  باتت  �ليمنية  �لأ�رش  مليني 
على  �لكثريين  �أجرب  مما  م�شتمر؛  دخل 
رحلة  يف  للعي�س،  م�شدر  �أي  عن  �لبحث 

يومية ماأ�شاوية.
�لطفل  يتنقل  هزيل،  وج�شد  رثة  بثياب 
حممد مقبل )12 عاما( يف �أحياء �شنعاء، 
وبيعها  �لبل�شتيكية  �ملو�د  لتجميع 
تدويرها،  تعيد  كي  ت�شرتيها  ملعار�س 
يعمل مقبل يوميا ليعيل �أ�رشته �ملكونة من 
�إن�شانيا  و�شعا  يعي�شون  �أ�شخا�س  خم�شة 
�شعبا يف غرفة و�حدة ي�شتاأجرونها، وقال 
قبل  �أ�رشتي  و�أفر�د  �أنا  "نزحت  مقبل: 
�أ�شهر من مدينة �حلديدة )غرب(؛ ب�شبب 

�لتحالف  من  هناك"وبدعم  �لد�ئر  �لقتال 
�ليمنية،  �حلكومية  �لقو�ت  �لعربي حتاول 
�ل�شرت�تيجية  �ل�شاحلية  �ملدينة  ��شتعادة 
عليها،  ي�شيطر  �لتي  �لأحمر،  �لبحر  على 
بتلقي  �ملتهمني  �حلوثيون  �شنو�ت،  منذ 
حاول  و�لده  �أن  و�أ�شاف  �إير�نيا  دعما 
�أي عمل يف �شنعاء، لكن دون  �لبحث عن 
عدد  على  �حلوثيون  وي�شيطر  جدوى 
�شنعاء،وتابع  بينها  �ملحافظات،  من 
مقابل: "و�شعنا �ملعي�شي �ل�شعب �أجربين 
�لفارغة  �لعلب  جتميع  يف  �لعمل  على 
�لتي  �لغازية،  و�ملو�د  باملياه  �خلا�شة 
�أماكن  �أو  �شو�رع  يف  �ملو�طنون  يرميها 
�لأيام  بع�س  يف  �أنه  من  �لنفايات"،و�شكى 
ل ي�شتطيع جتميع قدر منا�شب من �ملو�د 
�لأ�شا�شي  �لغذ�ء  لتوفري  �لبل�شتيكية 
جلب  على  �لأ�رشة  يجرب  مما  لأ�رشته، 

غذ�ئها من �شدقات �لآخرين.

مقرتحات لتخفيف الأزمة

رغم  �لإن�شاين  �لو�شع  تفاقم  ��شتمر�ر 
�إىل  خرب�ء  دفع  �مل�شاعد�ت  تو��شل 
بد�ئل  عن  �لبحث  �رشورة  عن  �حلديث 
لتخفيف �لأزمة وقال �لباحث �لقت�شادي، 
�لإن�شاين  "�لو�شع  �إن  �ملوؤمن،  عبد  �شعيد 
يف  خا�شة  �ملجالت،  كل  يف  �شوء�  يزد�د 

جمال �ملو�د �لغذ�ئية".
�ملا�شي  �لعام  "يف  للأنا�شول:  و�أ�شاف 
مبحافظة  �لأحمر  �لبحر  مطاحن  كانت 
من  كبري�  جزء�  وتغطي  تعمل  �حلديدة 
و�ليوم  �لدقيق،  من  �لنا�س  �حتياجات 
و�رتفعت  كبري  ب�شكل  �لدقيق  �ختفى 
�لعام  يف  �أي�شا  "نلحظ  �أ�شعاره"وتابع: 
��شتري�دها  يتم  �لتي  �ملو�د  �أن  �حلايل 
رد�ءة  تزد�د  �لقمح،  ول�شيما  �خلارج،  من 
�لقمح  "�أ�شعار  قائل:  كبري"وم�شى  ب�شكل 
ب�شكل  تتوفر  و�لكميات ل  ترتفع  و�لدقيق 
منا�شب، وهو ما ينطبق �أي�شا على �ل�شكر 
قليلة يف  كانت  "�لأمطار  باأن  و�لأرز"وز�د 
�نخفا�س  �إىل  �أدى  ما  �ملا�شية،  �لفرتة 
�أن  من  حمليا"وحذر  �لزر�عية  �ملنتجات 
"�لأ�شهر �ملقبلة �شتكون �شعبة جد� على 
على  موؤ�رش  يوجد  فل  �ليمنيني،  غالبية 
ومينائها(  )�ملدينة  �حلديدة  �أزمة  �نتهاء 
جيد،  ب�شكل  �لأخرى  �ملو�نئ  ت�شغيل  �أو 
دويل  بدعم  حملية  بد�ئل  �إيجاد  �أو 
�أطر�ف  وقعته  �تفاق  يفلح  حقيقي"ومل 
�لنز�ع، برعاية �لأمم �ملتحدة �أو�خر �لعام 
�حلديدة  يف  �لو�شع  ت�شوية  يف  �ملا�شي، 

و�ملو�نىء.

�أول  تنفيذ  �ل�شعودية،  �ل�شجون  �شهدت 
�إ�رش�ب لعلماء عن �لطعام، بعد نحو عامني 
من توقيفات طالت م�شايخ وحقوقيني، دون 
ما  عادة  �لتي  �لريا�س،  �شلطات  من  تعقيب 
�ملحتجزين  لكافة  رعاية  تقدم  �إنها  تقول 
لديها. ووفق ح�شاب "معتقلي �لر�أي"، �لذي 
�ململكة  ب�شجون  �ملوقوفني  حقوق  يدعم 
عبد  �ل�شعودي،  �ل�شيخ  �أعلن  "تويرت"،  عرب 
�ل�شجن،  د�خل  من  له  بيان  يف  �حلامد  �هلل 
�لطعام،  عن  �ملفتوح  �لإ�رش�ب  �لإ�رش�ب 
قر�ر  ذ�ته،  �مل�شدر  وفق  �حلامد  و�أرجع 
�لإ�رش�ب �إىل �لحتجاج على �شوء معاملتهم 
عن  �لفوري  بالإفر�ج  مطالبا  �ل�شجون،  يف 
و�أ�شحاب  �ل�شلمي  �لعمل  ن�شطاء  جميع 
�خل�رش،  عبد�لكرمي  �حلامد،  وتبع  �لر�أي، 

�لقحطاين،  فهد  وحممد  �حلربي،  وفوز�ن 
وعبد �لرحمن �حلامد، وفق �حل�شاب ذ�ته. 
�أمله  عن  �لر�أي"  "معتقلي  ح�شاب  و�أعرب 
�أقرب  يف  ثمارها  �خلطوة(  )هذه  "توؤتي  �أن 
)و�شم(  ها�شتاغ  للتغريد حتت  د�عيا  وقت". 
#��رش�ب_�مل�شايخ_بال�شجون �لذي ت�شدر 
و��شتمر  �شاعات،  قبل  بال�شعودية  �لرتند 
�لثاين  لليوم  �لها�شتاغ، �لثنني،  �لتغريد على 
�ل�شلطات  من  تعقيب  دون  �لتو�يل،  على 
تقدم  �إنها  تقول  ما  عادة  �لتي  �ل�شعودية 
تركي  وقال  لديها  �ملحتجزين  لكافة  رعاية 
"معركة  �إن  بـ"تويرت"،  �ل�شلهوب عرب ح�شابه 
�إىل  �لأمعاء �خلاوية �شعبة جد�، فقد توؤدي 
حني  حتمية  �رشورة  تكون  لكنها  �ملوت، 

يتعلق �لأمر بحرية �لإن�شان وكر�مته.

دويلالثالثاء 19  فيفري  2019  املوافـق  ل15 جمادى الأخر 1440هـ 7

.           اأ�سواأ اأزمة اإن�سانية يف العامل

 .          80 باملئة من ال�سكان )نحو 24 مليون( 
بحاجة مل�ساعدات اإن�سانية
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 �شبكات املنتفعني:

 تاأثريات »اقت�ساديات احلرب«
 على م�ستقبل الدولة الليبية

 عر�ض �شباح عبد ال�شبور /
مركز امل�شتقبل للدرا�شات و 

الأبحاث املتقدمة

»تيم  ن�رش  الإطار،  هذا  ويف 
ال�رشق  بربنامج  الزميل  اإيتون« 
الأو�شط و�شمال اإفريقيا باملعهد 
)ت�شاتام  الدولية  لل�شئون  امللكي 
بعنوان:  بحثية  ورقة  هاو�س(، 
»اقت�شاد احلرب يف ليبيا: ال�شلب 
يف  الدولة«  و�شعف  وال�شتغالل 
ويف  باملعهد.  املا�شي  اأبريل 
اأهم  »اإيتون«  ي�رشح  الورقة  تلك 
يف  احلرب«  »اقت�شاد  اأ�شاليب 
م�شتقبل  على  وتاأثرياتها  ليبيا، 
والقيود  الفر�س  ويحدد  الدولة. 
ال�شيا�شات  �شانعي  اأمام  املتاحة 

ملعاجلة هذا القت�شاد.

اقت�شاد احلرب 

يعّرف »اإيتون« م�شطلح »اقت�شاد 
الأن�شطة  جمموعة  باأنه  احلرب« 
ب�شكل  تعتمد  التي  القت�شادية 
مبا�رش اأو غري مبا�رش على اإدارة 

العنف اأو اإطالة اأمده.
الأفراد  اأن  الكاتب  ويوؤكد 
واجلماعات واملجتمعات املحلية 
يف ليبيا تتناف�س يف اإطار اقت�شاد 
على  ال�شيطرة  بغية  احلرب 
التحتية  والبنية  التهريب،  طرق 
وكيانات  الطبيعي،  والغاز  للنفط 
والبنية  احلدود،  ومراكز  الدولة، 
الرئي�شية  والعقود  للنقل،  التحتية 

لال�شترياد والت�شدير.
اقت�شاد  واأ�شاليب  �شكل  ويختلف 
اأنحاء  خمتلف  يف  الليبي  احلرب 
والغرب  اجلنوب  ففي  البالد. 
الأمنيني  الفاعلني  غياب  �شمح 
الأ�شواق  بتطوير  املهيمنني 
قطاع  وازدهار  امل�رشوعة،  غري 
التهريب. بينما يف طرابل�س حيث 
يف  املحلية  امليلي�شيات  دمج  مت 
تُرجم  للعا�شمة،  الأمنية  الهياكل 
جماعات  يف  احلرب  اقت�شاد 
اإىل تعظيم فر�س  واأفراد ي�شعون 
و�شلب  امل�رشوع،  غري  الك�شب 
ال�رشق  يف  اأما  الدولة.  اإيرادات 
نطاق  على  الأمن  ينت�رش  حيث 
تهريب  معدلت  فاإن  وا�شع 
غريها.  من  اأقل  والوقود  الب�رش 
اأن اخلالفات  اإىل  الباحث  وي�شري 
القائمة  ال�شلطات  مع  ال�شيا�شية 
يف طرابل�س تُرجمت اإىل مناف�شة 
اإيرادات  على  ال�شيطرة  اأجل  من 
اإن�شاء موؤ�ش�شات  الدولة وحماولة 

موازية.
داخل  احلوافز  نظام  ويُعترب 

يف  رئي�شًيّا  �شببًا  احلرب  اقت�شاد 
تاأكيد  اإعادة  اأحبط  مما  بقائه، 
امل�شتويني  على  الدولة  �شلطة 
عدم  وبالتايل  والقومي،  املحلي 
املوارد  توفري  على  قدرتها 
واخلدمات والأمن، وهو ما يُعزز 
واملجموعات  الأفراد  حجج 
توفر  اأنها  تّدعي  التي  املحلية 
هذه الحتياجات. لكن وجود تلك 
الوقت  -يف  يقو�س  اجلماعات 
الوفاء  على  الدولة  قدرة  ذاته- 

بالتزاماتها.
اقت�شاد  اأن  اإىل  »اإيتون«  ويُ�شري 
احلرب يف ليبيا بلغ ذروته يف عام 
2016 بينما �شهد العام التايل )عام 
عدد  على  عدة  تطورات   )2017
من اجلبهات باجتاه اقت�شاد يقوم 
كان  عما  كبرية  ب�شورة  بوظائفه 
عليه احلال يف ال�شنوات ال�شابقة، 
حيث انخف�س عدد عبور القوارب 
اأكرث من  اإىل  البحر املتو�شط  يف 
30٪ مقارنة بعام 2016 كما كثفت 
التابعة  والغاز  الوقود  اأزمة  جلنة 
ل�رشكة الربيقة جهودها ملعاجلة 
يرى  ذلك  ومع  الوقود.  تهريب 
التي  الديناميكيات  اأن  الباحث 
اقت�شاد احلرب ل  ارتفاع  دعمت 

تزال باقية. 

اأ�شاليب عديدة

اإىل  ورقته  يف  الباحث  اأ�شار 
عليها  يقوم  التي  الأ�شاليب 
اقت�شاد احلرب يف الدولة الليبية، 

وهي على النحو التايل: 

- التهريب:  اأولاً

ازدهر قطاع التهريب يف ليبيا منذ 
نظام  �شقوط  اأدى  اإذ   2011 عام 
مفتوحة  مناف�شة  اإىل  القذايف 
التهريب،  طرق  على  لل�شيطرة 
اندلع  يف  �شاهم  الذي  الأمر 
�رشاعات حملية يف جميع اأنحاء 
ال�شوق غري  لل�شيطرة على  البالد 
ال�رشعية يف ليبيا. وتطورت طرق 
التهريب عرب ال�شحراء من ممرات 
التجارة غري الر�شمية اإىل قنوات 
واملخدرات  الأ�شلحة  لتهريب 
�شاهم  وقد  والب�رش.  والوقود 
�شبكات  تو�شيع  يف  الدولة  غياب 
وتطويرها على م�شتوى  التهريب 
اأهم  ومن  والتنظيم.  التكامل 

اأ�شكال التهريب:
�شهدت  فقد  الب�رش:  تهريب   -1
التهريب  يف  كبرية  زيادة  ليبيا 
والالجئني  باملهاجرين  والجتار 
 2013 عام  منذ  اللجوء  وطالبي 
الإيرادات  اأن  الباحث  ويقدر 

بلغت  ليبيا  يف  الب�رش  تهريب  من 
عام  دولر يف  مليون   978 حوايل 

 2016
كلف  ما  وهو  الوقود:  تهريب   -2
دولر  مليارات   3.6 مبلغ  الدولة 
رئي�س  لت�رشيحات  وفًقا  وذلك 
العام  النائب  مبكتب  التحقيقات 

الليبي يف يناير 2017 

املخدرات  تهريب   3-
والأ�شلحة، لكنه يخ�شع 

لرقابة اأ�شد.

وراء  وال�شعي  البتزاز  ثانًيا- 
الريع:

يف  امل�شلحة  اجلماعات  �شعت 
عن  اإيراداتها  زيادة  اإىل  ليبيا 
على  ال�رشائب  فر�س  طريق 
الأرا�شي  عرب  الب�شائع  حركة 
اخلا�شعة ل�شيطرتها. كما اأتاحت 
العبور  نقاط  على  ال�شيطرةُ 
ال�شترياد  وعقود  الرئي�شية 
والت�شدير، والبنية التحتية للنفط 
عائدات  توليَد  الطبيعي،  والغاز 
عن  البتزاز  خالل  من  كبرية 
فدية  وطلب  الختطاف  طريق 

وحما�رشة خطوط الأنابيب.
هدًفا  امل�رشيف  القطاع  وكان 
اجلماعات  لبتزاز  رئي�شًيّا 
امل�شلحة. بالإ�شافة اإىل ال�رشكات 
اخلا�شة، ل �شيما �رشكات النفط. 
ال�شغرية يف  البلدات  اإحدى  ففي 
الو�شول  توفر  التي  نفو�شة  جبال 
اإىل خط اأنابيب �رشارة مت اإغالق 
من  عامني  ملدة  الأنابيب  خط 
اإنتاج  قل�س  2017 مما  اإىل   2015
األف   283 بنحو  يقدر  مبا  ليبيا 

برميل يف اليوم.

ا- ا�شتهداف املوارد  ثالثاً
املركزية للدولة:

على  ليبيا  يف  الفاعلون  تناف�س 
موؤ�ش�شاتها  على  ال�شيطرة 
بريوقراطية  عرب  ال�شيا�شية 
فو�شى  يف  ت�شبب  مما  الدولة، 
اإدارية، وزيادة فر�س الك�شب غري 
ال�شوداء  ال�شوق  ومنو  امل�رشوع، 
التي باتت حمورية يف �شري احلياة 

القت�شادية.
ال�شعر  بني  التباين  ظل  ويف   
و�شعر  الأجنبية  للعملة  الر�شمي 
من  عدد  برز  ال�شوداء  ال�شوق 
هذه  من  لال�شتفادة  املخططات 
اأ�شحاب  قيام  مثل  الفر�شة، 
الأجنبية  العملة  ب�شحب  النفوذ 
بطاقات  على  الر�شمي(  )بال�شعر 
والبيع  اخلارج،  يف  الئتمان 

بال�شوق  العملة  لتلك  الالحق 
)ال�شوق  الر�شمية  غري  الليبية 

ال�شوداء(.

تاأثريات على م�شتقبل 
الدولة

اقت�شاد  اأن  البحثية  الورقة  توؤكد 
مب�شتقبل  �شار  ليبيا  يف  احلرب 

الدولة لثالثة اأ�شباب:
خ�شبة  متكينية  بيئة  يوفر  اأوًل- 
�شبكات  خاللها  من  ت�شتطيع 
وال�شبكات  امل�شلحة  اجلماعات 
التجارية  والأعمال  الإجرامية 
ال�شيا�شية  والنخب  الفا�شدة 
احلفاظ على اأن�شطتها من خالل 
واأن�شطة  امل�رشوع  غري  البيع 
الأن�شطة  هذه  وترتبط  البتزاز. 
العنف،  بن�رش  وثيًقا  ارتباًطا 
حافًزا  ت�شكل  فهي  وبالتايل 

لل�رشاع.
احلرب  اقت�شاد  ت�شهيل  ثانًيا- 
حافًزا  يُ�شّكل  الأن�شطة  لهذه 
�شلبًيّا ل�شتمرار �شعف الدولة، اإذ 
اإن عودة الإدارة املركزية الفعالة 
ل  الأمني  القطاع  تطوير  وكذلك 
الذين  اأولئك  م�شلحة  يف  ي�شب 
الراهن،  الو�شع  من  ي�شتفيدون 
الفاعلة  اجلهات  هذه  يجعل  مما 
مف�شدة لأي ت�شوية اأو اإ�شالح اإذا 

مل يتم التعامل مع م�شاحلها.
يف  العاملني  ممار�شات  ثالًثا- 
كارثي  تاأثري  لها  احلرب  اقت�شاد 
الر�شمي  ليبيا  اقت�شاد  على 
وتقوي�س ما تبقى من موؤ�ش�شاتها، 
ا�شتعادة  احتمالت  تقل  ثم  ومن 
احلكم املركزي الفعال يف الدولة، 
وهذا يُهدد -بدوره- بخلق حلقة 
ف�شل  ت�رشيع  �شاأنها  من  مفرغة 

الدولة. 

الفر�ض والقيود

يُقر الباحث باأن خيارات وو�شائل 
ال�شلطات الليبية للت�شدي ل�شبكات 
اقت�شاد  ا�شتمرار  من  املنتفعني 
تعتمد  ل  واأنها  احلرب حمدودة، 
ميكن  اإذ  فح�شب.  القوة  على 
ال�شبكات  هذه  ت�شمية  حتقق  اأن 
النتائج.  بع�س  عنها  والإعالن 
اأزمة  وي�رشب مثاًل بجهود جلنة 
ل�رشكة  التابعة  والغاز  الوقود 
الق�شاء على  اإىل  الرامية  الربيقة 
من خالل  امل�رشوع  غري  الك�شب 
الن�شاط  على  ال�شوء  ت�شليط 

الحتيايل عالنية.
تاأمني  اإىل  احلاجة  توفر  كما 
ال�رشعية املحلية واحلفاظ عليها 
بع�س النفوذ لل�شلطات احلكومية، 
اجلماعات  كل  ت�شعى  حيث 
النتماء  اإىل  تقريبًا  امل�شلحة 
اأع�شائها  واجتذاب  الدولة،  اإىل 
التي  نف�شها  املجتمعات  من 
يزعمون حمايتها، وذلك يف اإطار 
حاجة تلك امليلي�شيات اإىل تعزيز 
عن  بقائها  و�شمان  املكا�شب 
طريق تر�شيخ مواقعها كجماعات 
�رشعية توفر الأمن املحلي. ومن 
ثم ميكن اأن يكون هذا دافًعا لتلك 
اجلماعات لتجنب اأ�شكال الدخل 
يوؤدي  قد  كما  الر�شمية.  غري 
اإىل  املحلية  ال�رشعية  فقدان 
الإ�رشار بقدرة ال�شبكات الرابحة 
يف  حدث  ما  مثال  العمل،  على 
اإحدى  كانت  التي  زوارة  مدينة 
املهاجرين  انطالق  نقاط  اأبرز 
فبعد  املتو�شط،  البحر  يف 
تقريبًا  مهاجًرا   650 موت  كارثة 
يف  ال�شفن  من  عدد  غرق  بعد 
الفعل  رد  �شاهم   2015 اأغ�شط�س 

مبهربي  الإطاحة  يف  ال�شعبي 
قبل  من  املدينة  من  الب�رش 

اجلماعات امل�شلحة املحلية.
ال�شعب  من  اأن  »اإيتون«  ويوؤكد 
املحلية  املجتمعات  اإقناع 
غري  الأن�شطة  لإغالق  بالتعبئة 
امل�رشوعة، اإذ اإن عائدات اقت�شاد 
احلرب كبرية، وغالبًا ما ترتكز يف 
مناطق ل توجد بها �شوى فر�س 
معي�شية بديلة قليلة. لذا يف اإطار 
لديناميكيات  للت�شدي  ال�شعي 
تعاِلج  اأن  يجب  احلرب،  اقت�شاد 
ال�شالم  لبناء  املحلية  املقاربات 
وال�شتقرار.  التنمية  وحتقيق 
بالدوافع  الهتمام  يجب  كما 
الأعمال  ومناذج  القت�شادية 
امل�شلحة،  للجماعات  املتطورة 
يف  ال�رشوع  اأهمية  جانب  اإىل 
اجلماعات  اأع�شاء  اإدماج  اإعادة 
الدولة  رعاية  حتت  امل�شلحة 

الليبية، وتوفري فر�س عمل لهم.
ويف الواقع، متثل مراعاة م�شالح 
قادة �شبكات اجلماعات امل�شلحة 
والأعمال  الإجرامية  وال�شبكات 
والنخب  الفا�شدة  التجارية 
هذا  ويف  �شعوبة.  اأكرث  خيارات 
ال�شلطات  على  ينبغي  الإطار، 
حتديد  اإىل  ت�شعى  اأن  الليبية 
م�شارات ت�شمح ملثل هذه اجلهات 
ن�شاط  اإىل  اأرباحها  بتحويل 
من  ال�شتفادة  وينبغي  م�رشوع، 
اقت�شاد احلرب يف  رغبة منتجي 
املحلية.   ال�رشعية  على  احلفاظ 
وبالن�شبة لدور الفاعلني الدوليني، 
لل�شلطات  الدعم  تقدمي  يجب 
حت�شني  اإىل  ت�شعى  التي  الليبية 
يتعلق  فيما  ال�شفافية  م�شتويات 
وتكثيف  الدولة،  اأموال  بتوزيع 
موؤ�ش�شات  انهيار  ملنع  اجلهود 

الدولة. 

منذ اندلع الثورة الليبية يف فرباير 2011، والدولة الليبية تعاين من اأزمات �شيا�شية 
واأمنية واقت�شادية مرتابطة ت�شعف موؤ�ش�شاتها، وتدمر اقت�شادها، وت�شاعد على النمو 
امل�شتمر للجماعات امل�شلحة والتنظيمات الإرهابية واملتطرفة داخلها. ويف اإطار �شعف 

الدولة وفقد قدرتها على احتكار و�شائل العنف؛ برزت ت�شكيالت اجتماعية عدة 
تتناف�ض جميعها على تعزيز و�شعها املحلي، واإعادة ت�شكيل الدولة مبا يخدم م�شاحلها 

اخلا�شة. وقد وّفر ذلك كله بيئة خ�شبة لتطوير »اقت�شاد حرب« ديناميكي له تداعياته 
ال�شلبية على حا�شر وم�شتقبل الدولة يف ليبيا.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية :اجللفة

دائرة : اجللفة
بلدية : اجللفة

م�صلحة التنظيم مكتب اجلمعيات
رقم : 2018/65

و�شل ت�شجيل الت�شريح بتا�شي�س جمعية حملية
 06/12 رقم  القانون  من   18 املادة  الحكام  طبقا 
املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق ل 12 يناير 2012 

املتعلق باجلمعيات.
مت هذا اليوم 02 اكتوبر 2018 ت�صليم و�صل الت�رصيح 

بتا�صي�س اجلمعية املحلية امل�صماة:
املو�صيقية  للفنون  الثقافية  ال�صالم  اجيال  جمعية 

وامل�رصحية باجللفة
يرا�صها ال�صيد : العبا�س �صادق

الكائن مقرها : املتحف البلدي اجللفة
رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي

الو�شط:2019/02/19الو�شط:2019/02/19

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ : الزغيمي م�شطفى

حم�شر ق�شائي لدى اإخت�شا�س
جمل�س ق�شاء تيبازة , حمكمة حجوط

 الهاتف : 07.70.27.91.91

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني مع اإنقا�س الع�شر
) املادة 749 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (

لفائدة ال�صيد : �صبيل ح�صني  ال�صاكن مبركز ال�صبلي : بلدية ال�صبلي ، والية البليدة 
�صد : اأع�صاء امل�صتثمرة الفالحية اجلماعية رقم 53 مزرعة حمية �صابقا ، الكائنة ببلدية اأحمر العني ، والية تيبازة .

تنفيذا لالأمر املوؤ�رص عليه من قبل ال�صيدة : رئي�صة حمكمة حجوط بتاريخ : 09 اأفريل 2018 رقم الرتتيب : 2018/00391 
نعلن اجلمهور و لكافة من يهمه االأمر اأنه مت حتديد جل�صة البيع باملزاد العلني يوم االأربعاء املوافق ل 13 مار�س 2019 على ال�صاعة احلادية ع�رص �صباحا )11 �صا ( 

بالقاعة رقم : 02.
حلقوق عينية عقارية متمثلة يف حقوق االمتياز املت�صاوية يف ال�صيوع لكل واحد من االأع�صاء 7/1 للقطعة االأر�صية للم�صتثمرة الفالحية اجلماعية رقم 53 مزرعة حمية 

�صابقا الكائنة ببلدية اأحمر العني والية تيبازة م�صاحتها 41 هكتار و 44 اأر و 17 �صار ح�صب املخطط املعد و املوؤرخ يف 31 /01/ 1988.
و الذي حدد �صعره االإفتتاحي الذي يبداأ به البيع باملزاد العلني للعقار مببلغ قدره 526.309.590.00 دج خم�صمائة و �صتة و ع�رصون مليون و ثالثمائة و ت�صعة اأالف 
و خم�صمائة و ت�صعون دينار جزائري ح�صب التقرير اخلبري : خيرث حممد املودع باأمانة �صبط حمكمة حجوط يف 21 ماي 2017 رقم : 146 /2017 مع اإنقا�س الع�رص 

من املبلغ املحدد لي�صبح : 473.678.631.00 دج .
اإ�صافة اإىل ال�رصوط املذكورة يف دفرت ال�رصوط ، على اأن يتقدم للمزايدة اأن يح�رص معه مبلغ خم�س 5/1 من ال�صعر االإفتتاحي نقدا اأو بوا�صطة �صيك م�صمون قابل 

للدفع حمرر با�صم رئي�س كتابة �صبط حمكمة حجوط الرا�صي عليه املزاد ميثل جميع امل�صاريف الق�صائية مبا فيها م�صاريف الت�صجيل و الر�صوم امل�صتحقة .
و ملزيد من املعلومات ميكن االطالع على دفرت ال�رصوط لدى كتابة �صبط حمكمة حجوط اأو االت�صال مبكتب املح�رص الق�صائي بالعنوان املذكور اأعاله 

اإثباتا لذلك مع �صائر التحفظات 
علقنا ن�صخة من املح�رص احلايل باجلريدة اليومية الوطنية 

املح�شر الق�شائي 
الو�شط:2019/02/19
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل

اال�صتاذ/ بهلويل عبد الكرمي
حم�رص ق�صائي لدى حمكمة اجللفة
�صارع 20 اوت بناية 02/131 اجللفة 

رقم : 2019/02
حم�رص تكليف بالوفاء عن طريق الن�رص

املواد : 4/412<612<613< من ق ا م ا

بتاريخ الفني وت�صعة ع�رص و يف اليوم : الثامن ع�رص من �صهر فيفري. 	•  
2019/02/18 على ال�صاعة 11:00 �صباحا. 	•  

نحن اال�صتاذ/ بهلويل عبد الكرمي حم�رص ق�صائي لدى حمكمة اجللفة املوقع ادناه 	•  
انه بناء على طلب ال�صيد: البنك الوطني اجلزائري وكالة اجللفة 654 ممثال مبديره الكائن مقره : �صارع االمري عبد  	•  

القادر باجللفة.
مراعاة الحكام املواد 406 اىل 416و612و613و04/412 من قانون االجراءات املدنية واالدارية 	•  

:�صيد عبد  اال�صتاذ  ال�صادر عن مكتب  التنفيذية  بال�صيغة  تنفيذية املمهور  ن�صخة  وبناء على عقد رهن عقاري  	•  
القادر املوثق باجللفة بتاريخ 2013/12/30 و2014/01/20 عدد 24 فهر�س 2013/05

وبناء على حم�رص التكليف بالوفاء وحم�رص تبليغ التكليف بالوفاء وحم�رص تبليغ ال�صند التنفيدي 	•  
�صد ال�صيد : مالحي على بن عبد القادر ال�صاكن : حي 05 جويلية عمارة 76 رقم 149 اجللفة 	•  

واملحرر لدى مكتبنا بتاريخ : 2018/09/10 	•  
وبناء على الر�صالة امل�صمنة مع علم الو�صول حتت رقم 000 142 057 17 بتاريخ 2018/09/19 	•  

وبناء على حم�رص التكليف بالوفاء عن طريق التعليق لدى حمكمة اجللفة بتاريخ : 2018/09/26 	•  
وبناء على حم�رص التكليف بالوفاء عن طريق التعليق لدى بلدية احللفة بتاريخ 2018/09/26 	•  

وبناء على االمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة اجللفة بتاريخ 2018/12/27 رقم الرتتيب : 18/1198 	•  
باالذن بن�رص م�صمون عقد التبليغ الر�صمي للمدين مالحي على بن عبد القادر. لتنفيذ عقد رهن عقاري ن�صخة  	•  
تنفيذية حمرر من طرف اال�صتاذ �صيد عبد القادر املوثق باجللفة بتاريخ: 2013/12/30 و2014/01/20 عدد 24 فهر�س2013/05 يف جريدة 

يومية وطنية على نفقة العار�س البنك الوطنى اجلزائري وكالة اجللفة.
كلفنا عن طريق الن�رص ال�صيد : مالحي علي بن عبد القادر ال�صاكن : حي 05 جويلية عمارة 76 رقم 149 باجللفة  	•  

مبقت�صى عقد رهن عقاري املذكور اعاله. والزمناه بت�صديد مبلغ عقد رهن العقاري املقدر ب 18.000.000.00  	•  
دج خم�ص�س ل�رصاء �صكن وبفوائد تقدر ب )6.25باملئة ( �صنويا وكذا م�صاريف واتعاب التنفيذ )املحا�رص( 6.978.00 دج واالتعاب التنا�صبية 

املقدرة 432.000.00 دج
طبقا للمادة 05 من املر�صوم 78/09 املوؤرخ يف : 2009/02/11 املحدد التعاب احل�رص الق�صائي. 	•  

ونبهناه ان له اجل خم�صة ع�رص يوم )15( يوما للوفاء ت�رصي اعتبار من تاريخ ن�رص هذا املح�رص يف جريدة يومية  	•  
وطنية. 

اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رص يف اليوم وال�صهر وال�صنة املذكورين اعاله                                                                                                                        	•  

املح�شر الق�شائي



نا�شر عطاهلل : �شاعر 
و�أديب فل�شطيني.

يحيى الأ�سري العا�سق الذي �سطر 
والولء  الوفاء  ق�سَة  مرمي  مع 
العا�سقة  تبقي  اأن  اآثر  للوطن، 
عليه  احلكم  بعد  النتظار  رهن 
اإىل  العا�سق  ان�رصاف  باملوؤبد، 
الروح  انتحار  املع�سوقة،  عّتق 
على �سليب الواقع �سديد احلدة، 
وجعان،  فيه  ي�سبح  والوجع 
الرتك  ووجع  العتقال  وجع 
ال�سطراري لروح تعلقت بروحه، 
وهي تلك مرمي التي ترف�ض هذا 
العّتق الذي �سجنها فيه العا�سق، 
وافرغ معاين اليثار عندما �سك 
التحدي  لتواجه  منه،  براءة  لها 
اإىل  اجل�سد  فتحمل  املرّكب، 
اأمل  غربة ل تدوم، وتعود على  
خا�سة  حقيقة،  يوماً  ي�سبح  قد 
على  راأ�ساً  تنقلب  الوقائع  واأن 
عقب، ويبداأ الذي كان م�ستحياًل 
واقعاً فاملوؤبد فكه اتفاق يق�سي 
موؤقتة  ذاتية  �سلطة  باإقامة 
ح�سن  بادرة  ومن  للفل�سطينيني، 
بع�ض  �رصاح  اإطالق  النوايا، 
الأ�رصى اأ�سحاب الأحكام العليا، 
�سيطلق  ممن  واحداً  ويحيى 
�رصاحهم، لتعود مرمي اإىل عبقها 
الرتباك  حالة  وتعي�ض  املوؤقت 
باجتاهها  يتقدم  اأن  حني  اإىل 
خطوة،  حراً  اأ�سبح  الذي  يحيى 
مربراته  مالقاتها  عن  وامتناعه 
عا�سقة  قلب  يف  القرن  معكوفة 

متزقت روحها يف النتظار.
رواية )ابقي بعيدة( �رصدية تك�سف 
اأوجاع الأ�رصى والأ�سريات داخل 
وترمي  الإ�رصائيلية،  ال�سجون 
من  وا�سعة  بقع  على  ال�سوء 
الق�سبان  رنة  وت�سمع  الظالم، 
التي تئن خلف كل حكاية اأ�سرية 
م�ستمر  العميق  فالوجع  واأ�سري، 
بزهيد  ماأزوم  �سحيق  نحو 
تطفي  الرواية  ولكن  التفاوؤل، 
املعهودة  املواقف  من  الكثري 
عن الفل�سطيني بالتحدي، واأنت 
على  الإ�رصار  مربعات  يف  تقراأ 
الثبات، ت�سعر وكاأنك تطري فوق 
الفخر  وت�رصب  امللتهبة،  النار 
ال�سحاب،  �رصوع  من  والعزة، 

فالتحدي �سالح الأبطال يف رواية 
ي�رصا اخلطيب، واإ�رصارهم على 
مركزية  يرده  ل  فعٌل  املقاومة، 
الأمل واملعاناة، بل ي�سحنه نحو 
بلوغ املرام، ويف الرواية املرام 
احلرية والتّعطر بالرباح الف�سيح 
و�ساطئ  الزيتون،  �سجرة  قرب 

البحر.
اخلطيب،  رواية  يف  وللغو�ض 
متني،  قارب  جتهيز  من  بد  ل 
وو�سائل الغو�ض �سديدة التكيف، 
لأن الأنواء املرتوكة على ظالل 
اأنفا�ض  من  تت�ساعد  الأوراق 
لتكون  الكاتبة  اأرادتها  معذبة، 
واقع  عن  خمت�رصة  �سوراً 
فال�سرب  الكبري،  الفل�سطينيني 
الأ�رصى  �سرب  ي�سبه  القراءة،  يف 
تبادل  �سفقة  ينتظرون  الذين 
تنهي اأحكامهم العالية، وتعيدهم 
اإىل زهرة الدنيا، وتلم �سملهم مع 
اأهاليهم، وال�سرب على القراءة ل 
يعني اأن اللغة خ�سنة عند الكاتبة، 
�سل�سلة  لغتها  بل  باملطلق،  ل 
اإىل  بالقارئ  وذاهبة  ومب�سطة 
اللني يف طبقاته املدركة، ولكن 
الأمل  اأجل  من  موجب  ال�سرب 
الرواية،  اأ�سخا�ض  يعي�سه  الذي 
الأ�سريات  ق�س�ض  وخا�سة 
البا�سقات، الالت �رصبن كاأمثلة 
الفل�سطينيات،  معاناة  على  حية 
معاين  تعطي  اأي�ساً  ولكنها 
للتحدي قد ل ميتلكها رجاٌل يف 
ظاهرهم القوة واملتانة. ) ابقي 
بعيدة( رواية متوت فيها البطلة 
البطل  فيها  ويتعذب  مرمي، 

العتقالت  حتدى  الذي  يحيى، 
تتحملها  ل  معاناة  وحتمل 
الكاتبة  تخت�رصها  مل  اجلبال، 
فتحت  بل  �سخ�سيهما  على 
روايتها لالأزمات املعا�سة يومياً 
ول  ق�سبان،  تغيبه  ل  �سعب  من 
حتا�رصه  بل  �سجان،  يحر�سه 
واجراءات  مغلقة،  كعابر 
وفق  يعي�ض  �سعب  قاتلة،  تنقل 
وبو�سفة  ال�سطرار،  قيا�سات 
لأهل  �سبه  واأن  الإحتالل، 
باحلرية،  يتمتعون  اأنهم  الأر�ض 
املطلق  على  يفتقدونها  ولكنهم 
مع  يتعاي�سون  فهم  الطبيعي، 
الأدوية،  ونق�ض  الكهرباء،  اأزمة 
البطالة،  و  املعابر،  واإغالق 
و  التحتية،  البنى  و�سوء  والفقر، 

ال�سلل �سبه الكامل للحياة.
املحبو�سة  ال�سور  تتلقف  رواية 
وتفرعاتها  الأوىل،  املاأ�ساة  يف 
مبراياه  وتعك�ض  املت�سعبة، 
احلاذقة وعرب ر�سائل متتابعة من 
الأ�سوار  وراء  ما  اإىل  الأ�سريات 
يعي�ض  التي  البيئة  ويف  العالية، 
ا�ستثمرت  الراوية،  اأبطال  فيها 
ومررت  لغتها،  الكاتبة  جيداً 
ر�سائلها من خالل مرمي ويحيى، 
وطافت على كعبة الفل�سطيني يف 
املنفى، لتعود بعد كل طواف اإىل 
لت�سوم عن  املدينة املحا�رصة، 
على  اإفطارها  من  اأكرث  الفرح، 

الب�سائر، اأو الأخبار ال�سارة.
اأو�سع  )ابقي بعيدة(  اأن  اأقول  لن 
حياتي،  يف  قراأته  نف�ض  حديث 
ولكن الرواية م�رصح غني بالأنني، 

معاناة  عن  طويلة  وق�سيدة 
باحلرية  املتمع  الفل�سطيني 
وال�سجني  اجلغرافية املحدودة، 
�سواء  الق�سبان، هما على  خلف 
باحلركة  ب�سيط  تفاوت  مع 
ورغم  الأو�سع،  والختيار  الأقل، 
باحلفاظ  الروائية  جنحت  ذلك 
بعد  امللمو�ض،  توازنها  على 
عن  بعيدة  وبقيت  �سرية،  طول 
وامل�ستحيل،  املمكن  التبا�سات 
فجاءت �سكول ال�سمود متنوعة، 
يف  املبللة  امل�ساعر  وو�سعت 
مرمي،  �رصيح  قرب  مزهرية، 
العا�سق  ل�سان يحيى  لتقول على 
املولود  اأن  املحرر،  والأ�سري 
رواية  �سيكمل  يحيى  اجلديد 
واأنفه،  الطغيان  رغم  احلرية، 
حتدي  فاأنه  حتٍد  ذلك  يف  ولو 
الباطل  لبن  احلق  �ساحب 
فوهة  فمن  والغا�سب،  املحتل 
الوقت تاأتي اأجيال حتمل الراية، 

ل تغفل حقوقها امل�سلوبة.
) ابقي بعيدة( حكاية �سعب ميدح 
احلرية، ول يعي�سها، وي�سعى اإىل 
اخلال�ض وم�سى م�سواره، �سهيد 
اإىل  والطريق  �سهيد،  بعد  من 
البع�ض  يظنه  ما  نحو  الطريق 
ن�سيد  بعيدة(  )ابقي  م�ستحياًل. 
وال�سمود،  التحدي  عن  بديع 
عند  تتوقف  ل  اأمل  ومزامري 
فالأجيال  الأحداث،  منحدرات 
من  اأبطال  الرواية  يف  ال�سابقة 
بطل  ويحيى  الثقيل،  العيار 
التي  و�سائله، ومرمي  متجدد يف 
ت�سبه  مقدمات،  غري  من  ماتت 
نخلة  طاوعتها  التي  العذراء 
حياة  عن  لرتحل  رطبها،  فرمت 
ليكون  النتظار،  يف  ق�ستها 
ق�ست  للذي  اأهل  بعدها  من 
رواية  بعيدة(  )ابقي  اأجله.  من 
لالأديبة املتاألقة ي�رصا اخلطيب، 
�سدرت عن مكتبة �سمري من�سور 
عام  والتوزيع،  والن�رص  للطباعة 
من  �سفحة   352 يف  2018م، 
القطع املتو�سط، ل خوف عليها 
املنا�سلة  للذاكرة  حتفظ  لأنها 
واحدة من اجلبهات الأكرث طولً 
الفل�سطيني،  ال�سعب  تاريخ  يف 

باأ�سلوب اأديب ولغة مبدعة.

�ل�شر�ب �أن تهدر عمرك تنتظر �خلال�ص دون طائل، �أو تزرع �شجرة لتموت بذرتها، �أو تنرث عطر�ً فوق 
خر�ب، و�ل�شر�ب �أن ال تكون كما ت�شتهي، و�أن ترحل عن �لوجود �إىل �لعدم، دون �أثر، ولكن �أن تق�شي �لعمر 
تنتظر من ي�شتحق �النتظار لي�ص �شر�بًا الأن �الأمل �ل�شمني معّباأ يف �لثو�ين �مل�شروفات، و�لبذرة �لتي تزرع 

على �لطريق �ل�شحر�وي ليوم تخ�شر �أر�شها لي�شت �شر�بًا، الأن �الأمل يحر�شها، و�لعطر فوق �خلر�ئب �شريمم 
�الأوجاع يف حيو�ت حتته، وهكذ� تفعل �لرو�ئية ي�شر� �خلطيب يف رو�يتها ) �بقي بعيدة( لتعطي �حلياة 
معاين �أخرى، رغم ��شتحكام �الأمل فيها، و�إ�شر�ف �لهموم على نا�شها، يبقى لدى �شخو�ص �لرو�ية، ممر�ت 

عري�شة ليم�شو� فيها نحو �لغد.

�بقى بعيدة

رواية ي�سرا اخلطيب.. ر�سالة الأ�سرى اإىل احلياة
هيئة الأ�سرى تنقل �سهادات قا�سية 
للأ�سرى املعزولني يف �سجن "جمدو"

هيئة �شوؤون �الأ�شرى و�ملحررين

املر�سى يف " م�سفى الرملة" 
يتناولون اآلآف احلبوب امل�سكنة 

�سنويا هربا من اآلآمهم

الأ�رصى  �سوؤون  هيئة  نقلت 
قا�سية  �سهادات  واملحررين، 
�سجن  يف  املعزولني  لالأ�رصى 
ال�ساباك  من  باأوامر  جميدو 
�ستة  زال  ما  حيث  الإ�رصائيلي، 
الزنازين  يف  يقبعون  معتقلني 

بظروف �سعبة ومقلقة وخطرية.
الأ�رصى  اأن  الهيئة،  وبينت 
املعتقل،  يف  حاليا  املعزولني 
عاما(   35( العروج  اإ�سماعيل  هم: 
حلم،  بيت  �رصق  جناتا  بلدة  من 
مدينة  من  ال�ساوي�ض  وحممد 
القد�ض، ووائل نعريات )43 عاما( 
من بلدة ميثلون يف جنني، واأ�رصف 
�سكان  من  عاما(   38( �رصور  اأبو 
خميم عايدة يف بيت حلم، والأ�سري 
�رصحان  وعماد  النا�سف،  حممد 

من مدينة حيفا.
الهيئة  ملحامية  الأ�رصى  وو�سف 
اأن  اأم�ض،  لهم  زيارتها  خالل 
الظروف العتقالية لهم يف العزل 
ا�سبه بحياة القبور، حيث ل تت�سع 
ول  "للرب�ض"،  �سوى  الزنازين 

من  فيها  ال�سالة  حتى  لهم  ميكن 
الوقت  يعلمون ماهية  �سيقها، ول 
الت�سيقات  عن  ف�سال  اخلارج،  يف 
القمع  قوات  قبل  من  املتوا�سلة 
وتعتدي  الزنازين  تقتحم  التي 

عليهم بني حني واأخر.
الأ�رصى  اأن  الهيئة  ولفتت 
كافة  من  حمرومني  املعزولني، 
اإىل  كاخلروج  احلياتية  حقوقهم 
ب�سكل  ذويهم  زيارة  اأو  الفورة 
العامل  مع  التوا�سل  اأو  منتظم، 
اخلارجي، وحمتجزون ب�سكل دائم 
داخل اأقبية معتمة �سيقة ل نوافذ 

لها وتفوح منها رائحة الرطوبة.
مطلع  ويف  اأنه  الهيئة،  واأ�سافت 
اإدارة  تعمدت  احلايل  ال�سهر 
طعام  وجبات  تقدمي  املعتقل 
كريهة  رائحة  منها  تفوح  فا�سدة 
يف  معاناتهم  عن  عدا  تمل،  حتحُ ل 
الوقت احلايل من �سدة الربد الذي 
اإدارة  ينه�ض اأج�سادهم، وحترمهم 
واملالب�ض  الأغطية  من  املعتقل 

ال�ستوية وو�سائل التدفئة.

الأ�رصى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
الأ�رصى املر�سى  اأن  واملحررين، 
"م�سفى  ي�سمى  فيما  القابعني 
احلبوب  اآلآف  يتناولون  الرملة"، 
هرباً  �سنويا،  واملهدئة  امل�سكنة 
نتيجة  واآلمهم،  اأوجاعهم  من 

اأمرا�سهم ال�سعبة واملزمنة.
ولفتت الهيئة، اأن 17 اأ�سريا مري�سا 
يقبعون ب�سكل �سبه دائم يف عيادة 
اأخطر  من  يعتربون  "الرملة"، 
ال�سجون،  يف  املر�سية  احلالت 
متعمد  طبي  لإهمال  يتعر�سون 
بع�سهم  و�سول  اىل  اأدى  وممنهج، 
الأ�سري  كحالة  املوت  حافة  اىل 

�سامي اأبو دياك.
غالبية  اأن  الهيئة،  واأو�سحت 
يتناولون  الرملة  �سجن  مر�سى 
 25  -  20 معدله  ما  يومي،  ب�سكل 
وينامون  يوميا،  م�سكنة  دواء  حبة 
للهرب  يوميا  �ساعة   18 من  لأكرث 
من واقعهم املوؤمل واملعقد، وهم 
ال�ساوي�ض  نا�رص  الأ�سري  من  كل 
موقدة  ومن�سور  ال�ساوي�ض  وخالد 
الهدى  ابو  واأ�رصف  ومعت�سم رداد 
�سالح  و�سالح  الأقرع  وناه�ض 

ابو  و�سامي  خ�رص  ابو  وحممد 
ال�سري  من  كل  جانب  اىل  دياك 
كرجات  الدين  وعز  حممد غ�سان 
دراغمة  وم�سطفى  واياد حريبات 
�سكايف  و�سفيان  حطاب  وكفاح 

وان�ض مو�سى.
وقالت، اأن غالبية هوؤلء يعانون من 
�سعف عام ول ي�ستطيعون التحرك 
متحركة  كرا�ض  با�ستخدام  اإل 
ال�سحية  املتابعة  غياب  ظل  يف 
عدم  وتعمد  حلالتهم،  الالزمة 
على  لالإ�رصاف  طبي  كادر  توفري 
عالجهم، حيث يخلو امل�سفى من 
�سوى  فريق متري�ض  اأو  اأي طبيب 
بانتظام على  ممار�ض عام ل مير 
اأ�رصى   4 اأن  اىل  لفتتا  املر�سى، 
برعاية  يقومون  من  هم  اآخرين 

املر�سى املحُ�سار اإليهم".
وبينت، اأن من بني هوؤلء من يعاين 
مبراحله  ال�رصطان  اأمرا�ض  من 
من  يعاين  من  ومنهم  املتقدمة، 
ال�سلل واأخرون من اأمرا�ض القلب 
والمعاء وبرت يف الأطراف ومنهم 
اأثناء  بالر�سا�ض  م�ساب  هو  من 

عملية العتقال.

�لثالثاء 19  فيفري  2019  �ملو�فـق  ل15 جمادى �الأخر 1440هـ 10



الوطني  املجل�س  واعترب 
عنه  �صدر  بيان  يف  الفل�صطيني 
اليوم، اأن ذلك القرار ياأتي �صمن 
تهدف  التي  الإجراءات  �صل�صلة 
للم�صا�س بقد�صية ن�صال الأ�رسى 
وال�صغط  واجلرحى،  وال�صهداء 
لوقف  الفل�صطينية  القيادة  على 
دفع تلك املخ�ص�صات لهم، وهو 
متار�صه  ومايل  �صيا�صي  اإرهاب 
مبا  للقبول  الحتالل  حكومة 

ي�صمى " �صفقة القرن".
العقوبات  حرب  اأن  على  و�صدد 
التي  وقيادته  �صعبنا  املالية على 
الأمريكية  الإدارة  فيها  ت�صرتك 
مع حكومة الحتالل الإ�رسائيلي 
احلقوق  على  للم�صاومة  تهدف 
وال�صتقالل  العودة  يف  الثابتة 
ال�صيادة  ذات  الدولة  واإقامة 

وعا�صمتها مدنية القد�س.
القرار  هذا  اأن  املجل�س  واأكد 
قبل  من  �صيواجه  العدواين 
بكل  الوطنية  وموؤ�ص�صاته  �صعبنا 
الأ�رسى  اأن  على  م�صددا  قوة، 
حرب  اأ�رسى  هم  الفل�صطينيني 
من  اخلال�س  اأجل  من  نا�صلوا 
يف  بكرامة  والعي�س  الحتالل 

ا�صتمرار  على  موؤكدا  وطنهم، 
بتقدمي  الفل�صطينية  املوؤ�ص�صات 
لالأ�رسى  الكاملة  الرعاية 

وعائالت ال�صهداء واجلرحى.
بقرارها،  اإ�رسائيل  اأن  واأكد 
ت�صيف خرقاً ج�صيماً لالتفاقيات 
دولــة  تلـزم  التي  املوقعة، 
الأموال  بجبايــة  الحتالل 
ن�صــبته  مــا  مقابــل  الفل�صــطينية، 
3% مــن عائــدات ال�رسائــب التي 
واردات  من   P من  اكرث  متّثل 
التي  الفل�صطينية،  اخلزينة 
امل�صاريف  من   p نحو  ت�صد 
ورواتب  فل�صطني  لدولة  اجلارية 
يعترب  الذي  الأمر  موظفيها، 
على  و�صطوا  وابتزازا  �رسقة 
وان  الفل�صطيني  ال�صعب  اأموال 
�صيكون  الفل�صطيني  اجلانب 
يقبل  ولن  التزاماته  من  حل  يف 
مع  التفاقيات  تنفيذ  ال�صتمرار 

الحتالل من طرف واحد.
الوطني  املجل�س  وطالب 
العالــم  دول  من  الفل�صطيني 
ذات  احلقوقية  واملوؤ�ص�صات 
ال�صلة بتحمــل م�صــوؤولياتها جتــاه 
والــرد  الفل�صــطينيني،  الأ�رسى 
الإ�رسائيلي  القرار  هذا  علــى 
الأمن  وحماية  العقابي، 

قبل  املنطقة  يف  وال�صتقرار 
ل�صلف  حد  وو�صع  الأوان  فوات 
على  ومترده  وخروجه  الحتالل 

مبادئ القانون الدويل.
الوطني  املجل�س  طالب  كما 
الربملاين  الحتاد  الفل�صطيني 
الحتادات  وكافة  الدويل 
الربملانية باإدانة هذا القرار الذي 
عن�رسي  لقانون  ترجمة  ياأتي 
يف  الإ�رسائيلي  الكني�صت  اأقره 
فان  وبذلك  املا�صي،  متوز 
�رسيك  هو  الحتالل  برملان 
كافة اجلرائم املرتكبة  كامل يف 

�صد �صعبنا وحقوقه.
الوطني  املجل�س  ويذّكر 
املادتني  اأن  جمددا  الفل�صطيني 
جنيف  اتفاقية  من   )98/81(
احلاجـزة  القـوة  تلزمان 
)اإ�رسائيل( التـي تعتقـل اأ�صـخا�صاً 
وتوفيـر  اإعالتهـم،  حممييـن، 
الرعايـة الطبيـة، وعليها اأي�صا اأن 
يعيلهـم  الذيـن  الأ�صخا�س  تعيـل 
خم�ص�صـات  وتوفري  املعتقلـون، 
للمعتقليـن الذين يجـوز لهم تلقـي 
وتوفيـر  دولتهم،  مـن  اإعانـات 
للمعتقـل  الت�صهيالت  جميـع 

لإر�صال اإعانـات اإلـى عائلتـه.
الوطني  املجل�س  وي�صري 

الذي  الوقت  يف  اأنه  الفل�صطيني 
مبعاداة  اإ�رسائيل  فيه  تتغول 
�صعبنا وخا�صة ال�صهداء والأ�رسى 
واجلرحى وعائالتهم، فاإنها تقدم 
وال�صيا�صـية  املاديـة  الرعايــة 
الإ�رسائيليني  اجلنـود  مـن  للقتلـة 
وامل�صـتوطنني الإرهابيني، وتقــدم 

الإ�رسائيليني  لل�صــجناء  الأموال 
خم�ص�صـات  وتقـدم  ولعائــالتهم، 
للمواطنني  وتعوي�صـات  �صـهرية 
اأو  ُقتلـوا  الذيـن  الإ�رسائيليني 
جرحـوا فـي اأعمـال عدائيـة �صد 

�صعبنا.
ي�صمى  ما  ان  الإ�صارة  جتدر 

الأمني  الوزاري  املجل�س 
الإ�رسائيلي امل�صغر اتخذ قرارا 
م�صاء اليوم باقتطاع 502697000 
مليون �صيكل اإ�رسائيلي من اأموال 
التي  الفل�صطينية  ال�رسائب 
ل�صاح  الحتالل  حكومة  جتمعها 

حكومة فل�صطني. 

اأدان املجل�س الوطني قرار جمل�س الوزراء الإ�صرائيلي امل�صغر، م�صاء اليوم، البدء الفعلي باقتطـاع و�صرقة قيمـة خم�ص�صات الأ�صرى وعائالتهم وخم�ص�صـات عائالت 
ال�صـهداء واجلرحـى الفل�صطينيني مـن عائـدات ال�صرائـب التـي جتمعهـا اإ�صـرائيل ل�صالح دولة فل�صطني.

املجل�س الوطني الفل�صطيني

م٫�س 

�أمو�ل �ل�شلطة �إرهاب �شيا�شي ومايل �شد �شعبنا

الأ�رسى  �صوؤون  هيئة  رئي�س  عاد 
واملحررين اللواء قدري اأبو بكر، 
املحرر املري�س وليد �رسف  )25 
�رسقي  دي�س  اأبو  بلدة  من  عاماً( 
مدينة القد�س املحتلة، واملحرر 
بلدة  من   ) عام   29( عابد  �صامر 
قبالن ق�صاء مدينة نابل�س، وذلك 
عقب نقلهما اإىل جممع فل�صطني 

اأو�صاعهما  على  لالطالع  الطبي 
ال�صحية وا�صتكمال رحلة عالجهم 

من اأمرا�صهم واآلمهم.
زيارته  بكر خالل  اأبو  اللواء  وبني 
من  املر�صى  الأ�رسى  ملف  اأن 
يبقى  اأن  ويجب  امللفات،  اأهم 
اأن  واعترب  الأولويات،  �صلم  على 
مماطلة  يف  الحتالل  �صيا�صة 

لي�صت  املر�صى  الأ�رسى  عالج 
من  النتقام  وهدفها  جديدة 

الأ�رسى وزيادة معاناتهم.
لطاقم  بكر  اأبو  اللواء  واأوعز 
الهيئة  يف  القانونية  الوحدة 
الطبي  امللف  متابعة  ب�رسورة 
لالأ�صري �رسف واح�صار فحو�صاته 
هروفيه"،  "اأ�صاف  م�صفى  من 

حيث  يعاين  عالجه،  ل�صتكمال 
يف  �صمور  من  �رسف  الأ�صري 
تدهور  وقد  الولدة،  منذ  اجللد 
اعتقالته  ب�صبب  ال�صحي  و�صعه 
اإىل  اأدى  الذي  الأمر  املتكررة، 
اأخرى  �صحية  مب�صاكل  اإ�صابته 
واأ�صبح  البويل،  الكبد واجلهاز  يف 
خا�صة  اأكيا�س  على  يعتمد 

بحاجة  وهو  حاجته،  لق�صاء 
وكلية  كبد  زراعة  لعملية  ما�صة 
يتعلق  وفيما  م�صتعجل.  ب�صكل 
الهيئة  اأو�صحت  عابد،  بالأ�صري 
اأنه ي�صتكي من اآثار ا�صابته باأربعة 
ر�صا�صات اثنتني يف قدمه واثنتني 
خالل  وذلك  اأمعائه،  اخرتقت 
و�صعه  وتفاقم  اعتقاله،  عملية 

املتعمد  الهمال  جراء  ال�صحي 
معتقالت  اإدارة  قبل  من  بحقه 
الرعاية  تقدمي  وعدم  الحتالل 
مدار  على  له  الالزمة  الطبية 
ثالثة اأعوام. ي�صار باأنه مت اجراء 
عمليتني جراحيتني للجريح عابد 
جممع  يف  العالج  فرتة  و�صيمكث 

فل�صطني الطبي.

رئي�س هيئة �صوؤون الأ�صرى واملحررين

يعود �ملحررين �ملري�شني وليد �شريف و�شامر عابد

نادي الأ�صري الفل�صطيني

�لحتالل يحرم �لأ�شري�ت �لفل�شطينيات من حقوقهن يف �لتجّمع و�خل�شو�شية
باأن  الفل�صطيني،  الأ�صري  نادي  اأفاد 
معتقالت  يف  الفل�صطينيات  الأ�صريات 
ظروف  من  يعانني  الإ�رسائيلي  الحتالل 

تنكيلية يع�صنها يف معتقل "الدامون".
واأو�صح نادي الأ�صري عقب زيارة حماميه 

لالأ�صريات، اأن الأ�صريات ا�صتكني من عّدة 
اإدارة املعتقل بحّقهن  �صيا�صات متار�صها 
اليومية،  حقوقهن  اأب�صط  من  وحترمهن 
ال�صالة  اأداء  لغر�س  التجّمع  يف  كحقهن 
انتهاك  اإىل  اإ�صافة  الّدرا�صة،  اأو  جماعًة 

خ�صو�صيتهن بزرع الكامريات يف �صاحات 
اللتزام  اإىل  بع�صهّن  ي�صطر  ما  املعتقل، 
ممار�صة  اأثناء  حّتى  ال�رسعي  باللبا�س 
الريا�صة. كما وحترمهن من حّقهن بوجود 
املطالبات  رغم  املعتقل،  داخل  مكتبة 

املتكررة لذلك، اإ�صافة اإىل حرمانهّن من 
ممار�صة الأ�صغال الفنية اليدوية.

للتنكيل  باأنهن يتعّر�صن  واأّكدت الأ�صريات 
عربة  عرب  النقل  عملية  خالل  بهن 
"البو�صطة" اإىل املحاكم اأو امل�صت�صفيات، 

والتي ت�صتغرق عملية النقل بها ل�صاعات، 
قامت  "النح�صون"  قّوات  اأن  اإىل  ولفنَت 
نعالوة  وفاء  الأ�صرية  ب�صتم  موؤخراً 
عملية  اأثناء  بالقيود  يديها  على  وال�صغط 

نقلها للمحكمة.
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عي�شة ق.

حيث يعول كل فريق على الذهاب 
الكاأ�س  ال�سيدة  مناف�سة  يف  بعيدا 
من اأجل الطموح يف التتويج بلقب 
التتويج،  مبن�سة  املو�سم  واإنهاء 
رغم �سعوبة التكهن بهوية املتاأهل 
بينهما اإال اأن كل املوؤ�رشات توحي 
اأن الفريقني �سوف يعدان باالإثارة 

والت�سويق على اأر�سية امليدان.
الثاين  اللقاء  يعد  املقابل،  يف 
عنابة  احتاد  فريقي  يجمع  الذي 

الذي  وهو  بالكثري  �سطيف  ووفاق 
فريقني  بني  ال�رشق  داربي  يعترب 
على  بدورهما  يبحثان  جارين 
من  الذهبي  املربع  بلوغ  تاأ�سرية 
الوفاق  �سيكون  حيث  املناف�سة، 
الإحراز  بقوة  اللعب  فر�سة  اأمام 
القيا�سي  بالعدد  واالنفراد  اللقب 
الذي  بالكاأ�س  التتويج  لعدد 
احتاد  فريقي  رفقة  يتقا�سمه 
اجلزائر  ومولودية  العا�سمة 
بينما  فريق،  لكل  األقاب  بثمانية 
حتقيق  عن  عنابة  احتاد  يبحث 

ح�ساب  على  والتاأهل  املفاجاأة 
اأحد املخت�سني يف املناف�سة.

برنامج املباريات
احتاد عنابة / وفاق 

�شطيف اللقاء ينطلق 
على 17:00

�شباب بلوزداد / ن�شر 
ح�شني داي ابتداء من 

17:45

داربي يحب�س الأنفا�س ب5 جويلية وقمة ال�شرق يف 19 مايربع نهائي كاأ�س اجلمهورية
ت�شرب مناف�شة كاأ�س اجلمهورية موعدا جديدا اليوم مبنا�شبة خو�س مباريات الدور 

ربع النهائي والذي �شوف يجري ذهابا واإيابا، حيث تلعب مقابلتني اأم�شية اليوم يف �شكل 
الذهاب قبل خو�س مباريات الإياب، وتعرف خو�س داربي عا�شمي هام بني الناديني 

اجلارين �شباب بلوزداد ون�شر ح�شني داي اللذان يتناف�شان على تاأ�شرية التاأهل اإىل 
الدور ن�شف النهائي، يف مواجهة �شتكون متكافئة بني فريقني ي�شجالن قفزة نوعية يف 

اللقاءات الأخرية التي يقدمانها يف البطولة الوطنية واملناف�شة القارية للن�شرية

�شباب بلوزداد / 
ن�شر ح�شني داي

اأبناء العقيبة 
لتاأكيد 

ال�شتفاقة 
والن�شرية 

ل�شمان نتيجة 
مريحة

جويلية   5 ملعب  ي�سهد 
عا�سمي  داربي  االأوملبي 
الفريقني  بني  يجمع  مثريا 
بلوزداد  �سباب  اجلارين 
م�ساء  داي  ح�سني  ون�رش 
ربع  الدور  حل�ساب  اليوم 
كاأ�س  مناف�سة  من  النهائي 
�سباب  ويدخل  اجلمهورية، 
يعول  وهو  امللعب  بلوزداد 
مريح  فوز  حتقيق  على 
غمار  موا�سلة  اأجل  من 
املناف�سة قبل خو�س مقابلة 
ا�ستغالل  االإياب، من خالل 
التي  املعنوية  القفزة 
اأبناء  ت�سكيلة  عليها  تتواجد 
ا�ستفاقتها  بعد  »العقيبة« 
االأخرية  املباريات  خالل 
الوطنية،  البطولة  من 
انت�سارات  ثالث  وحتقيق 
التوايل و�ست مباريات  على 
دون هزمية، حيث مل ينهزم 
الفريق �سوى يف لقاءين باآخر 
البطولة  من  لقاءات  ع�رش 
اإدارة  اأن  ورغم  الوطنية، 
رف�ست  البلوزدادي  النادي 
و�سع التتويج بالكاأ�س هدفا 
تركيز  على  م�رشة  للفريق 
البقاء  حتقيق  نحو  هدفها 
اأن  اإال  الكبار  دوري  غي 
ي�ستهدف  ال�سباب  حميط 
حدى  على  لقاء  كل  لعب 
ممكن  دور  اأبعد  والذهاب 
توجوا  التي  املناف�سة  يف 
و�سوف   ،2016 عام  بلقبها 
الفريق  ت�سكيلة  تعرف 
بعد  التعداد مكتمال  تواجد 
الذي  ب�سو  الالعب  التحاق 
الفريق  من  ت�رشيحه  مت 
ما  اأم�س  وتدرب  االأوملبي 
الذي  �ساملي  زميله  عدا 
ب�سبب  اللقاء  عن  �سيغيب 

عدم جاهزيته بدنيا.
ن�رش  يدخل  املقابل،  يف 
ح�سني داي اللقاء مبعنويات 
الثمني  التعادل  بعد  مرتفعة 
م�رش  من  به  عادت  الذي 
على ح�ساب الزمالك �سمن 
دور جمموعات كاأ�س الكاف، 
املدرب  اأ�سبال  يعول  اأين 
التم�سك  اإيغيل  مزيان 
بحظوظهم كاملة يف جتاوز 
ب�سالم  اجلار  الفريق  عقبة 
وخو�س مقابلة االإياب التي 
باأريحية  خاللها  ي�ستقبلون 
من اأجل اقتطاع تاأ�سرية بلوغ 
الدور ن�سف النهائي خا�سة 
حددت  الن�رشية  اإدارة  واأن 
هدفا  اجلمهورية  كاأ�س 

للت�سكيلة هذا املو�سم.

احتاد عنابة / وفاق �شطيف

اأبناء بونة يرفعون التحدي والن�شر الأ�شود ي�شعى خلف الكاأ�س

ووفاق  عنابة  احتاد  فريقا  يلتقي 
مباراة  يف  اليوم  م�ساء  �سطيف 
ملناف�سة  النهائي  ربع  الدور  ذهاب 
كاأ�س اجلمهورية والذي يجري على 
تعول  اأين   ،1956 ماي   19 ملعب 
ا�ستغالل  على  »بونة«  اأبناء  ت�سكيلة 
ملعبها  على  باال�ستقبال  الفر�سة 
اأجل  من  جمهورها  اأمام  واللعب 
حتقيق نتيجة ايجابية واإنهاء اللقاء 
بفوز مريح قبل موعد مقابلة االإياب 
املقرر يف 27 فيفري القادم مبلعب 
نتيجة  تعترب  حيث  ماي،  الثامن 
عنابة  الحتاد  هاما  عامال  اليوم 
من اأجل و�سع قدم يف الدور ن�سف 
النهائي من مناف�سة ال�سيدة الكاأ�س 
رغم اإدراكه �سعوبة املاأمورية وهو 
اخت�سا�سيي  اأحد  يالقي  الذي 
يف  القيا�سي  رقمها  وحامل  الكاأ�س 
عدد التتويجات بها، ولهذا الغر�س 
امل�سوؤولية  الفني  الطاقم  يدرك 

جتهيز  اجل  من  تنتظره  التي 
املوعد  يف  يكونوا  حتى  الالعبني 
لتحقيق املهم يف ال�سطر االأول من 
الالعبون  يبحث  حيث  الدور،  هذا 
الفارطة  اجلولة  تعرث  تدارك  عن 
بعد  الثانية  املحرتفة  الرابطة  من 
احتاد  اأمام  ميدانهم  على  التعرث 
لعب  فر�سة  وت�سييعهم  احلرا�س 
ورقة ال�سعود، وذمل لن يتاأتى �سوى 
من  اليوم  م�ساء  مقنع  فوز  بتحقيق 
من  االأن�سار.  مع  الت�سالح  اأجل 
تنقال  �سطيف  وفاق  يواجه  جهته، 
ملواجهة  عنابة  مدينة  اإىل  �سعبا 
عن  يبحث  حيث  املحلي،  فريقها 
ايجابية  بنتيجة  الديار  اإىل  العودة 
ت�ساعده يف قطع �سوط يف موا�سلة 
اأجل  الكاأ�س، من  م�سواره مبناف�سة 
ملعبه  على  االإياب  مقابلة  لعب 
»الن�رش  ت�سكيلة  واأن  خا�سة  براحة 
االأ�سود« تبحث على اإنقاذ مو�سمها 

اليدين  �سفر  اخلروج  وتفادي 
ملو�سم جديد بعد خ�سارتها جميع 
تناف�ست عليها هذا  التي  االأهداف 
املو�سم املحلية واخلارجية، حيث 
نغيز  نبيل  املدرب  اأ�سبال  يجد 
اأنف�سهم اأمام فر�سة موا�سلة الدرب 
يف �سباق التتويج بالكاأ�س واالنفراد 
التتويجات  لعدد  القيا�سي  بالرقم 
احتاد  فريقي  مع  يتقا�سمه  الذي 
العا�سمة ومولودية اجلزائر بثمانية 
تعرف  و�سوف  فريق،  لكل  األقاب 
غياب  االأ�سود«  »الن�رش  ت�سكيلة 
حار�سها االأول م�سطفى زغبة بعد 
عدم  جانب  اإىل  لالإ�سابة  تلقيه 
جاهزية الالعب امري قراوي، بينما 
اندمج الثالثي جابو، عيبود و�ساعد 
و�سيكونون جتاهزين  التدريبات  يف 
للتواجد حتت ت�رشف املدرب من 

اأجل مواجهة احتاد عنابة.
عي�شة ق.

كاأ�س العامل للمبارزة و�شطيات �شالح احل�شام

املنتخب الوطني ينهي 
املناف�شة باملركز ال�شاد�س

الن�سوي  الوطني  املنتخب  اكتفى 
باملركز  احل�سام  �سالح  للمبارزة 
ح�سب  م�سابقات  يف  ال�ساد�س 
العامل �سمن مرحلة  لكاأ�س  الفرق 
اجلزائر لالأوا�سط التي جرت اأول 
اأم�س بقاعة حر�سة ح�سان، عقب 
خ�سارته 45-29 يف اللقاء الرتتيبي 
اق�سائه  فبعد  اليابان،  اأمام  الثاين 
من طرف بلجيكا 45-42 يف الدور 
الفرق،  ح�سب  م�سابقة  من  االأول 
ا�ستدرك ممثلو اجلزائر يف لقائهم 
على  بفوزهم  االأول  الرتتيبي 
يتعرثوا  اأن  قبل   ،38-45 ال�سيلي 
اليابان،  اأمام  الثاين  اللقاء  يف 
املرتبة  اليابانية  الت�سكيلة  ونالت 
اأمام  العام،  الرتتيب  يف  اخلام�سة 
ال�سابعة  م�رش  ال�ساد�سة،  اجلزائر 
الذي  الوقت  يف  الثامنة،  وال�سيلي 
املراكز  على  التناف�س  مازال 
االأربعة االأوىل جاري بني ايطاليا، 

فرن�سا، بلجيكا وتركيا.
ت�سعة  م�ساركة  املقرر  من  وكان 
ح�سب  م�سابقات  يف  بلدان 
ثمانية  ح�رشت  انه  غري  الفرق، 
الكونغو  جمهورية  ان�سحاب  بعد 

االلوان  ومثل  الدميقراطية، 
الفرق  مناف�سة ح�سب  الوطنية يف 
اأربع العبات يتعلق االأمر بكل من 
عدودة،  بن  �سيماء  خايل،  زهرة 
نايلة،  �سقور  وبن  بلكبري  كوثر 
اجلزائرية  االحتادية  واأ�رشكت 
مرحلة  يف  مبارزات   10 للمبارزة 
يف  اإال  �ساركن  منهن   6 اجلزائر، 
مبكرا  واأق�سني  الفردي  م�سابقات 
ويتعلق االأمر بجوهر افنان، هدى 
مروى  �ساحلي،  الهدى  نور  ايزم، 
وحياة  قدور  امرية  الدامي،  عبد 
الفردي  لقاءات  ويف  بوعجاجي، 
جزائريتان  مبارزتان  جنحت 
الو�سول  يف  الفارط  ال�سبت  فقط 
بن  �سيماء  وهما   32 جدول  اىل 
و�سجل  �سقور،  بن  ونايلة  عدودة 
مبارزة   56 م�ساركة  املونديال 
ميثلن 10 بلدان ويتعلق االأمر بكل 
فرن�سا  مبارزات،   10 اجلزائر  من 
بلجيكا   ،6 م�رش   ،9 اليابان   ،12
ال�سيلي 4، تركيا 3،  ايطاليا 4،   ،4
 3 الدميقراطية  الكونغو  جمهورية 

وبريطانيا 1.
ق.ر.

 جاهزية زعالين غري موؤكدة 
غياب عبيد وعودة بلخري

ال�شيا�شي ي�شرع يف التح�شري 
للإ�شماعيلي والوفد يتنقل غدا مل�شر

ق�سنطينة  �سباب  فريق  ا�ستاأنف 
ال�سعب  للقاء  حت�سريا  التدريبات 
املقبل  ال�سبت  ينتظره  الذي 
امل�رشي  االإ�سماعيلي  نادي  اأمام 
دور  من  الثالثة  اجلولة  حل�ساب 
جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا، 
لكرة  االإفريقي  االحتاد  قرار  بعد 
اإىل  امل�رشي  النادي  اإعادة  القدم 
املناف�سة القارية عقب اإق�سائه يف 
ال�سغب  اأعمال  ب�سبب  �سابق  وقت 
التي اأحدثتها جماهريه يف مباراته 
التون�سي،  االإفريقي  النادي  اأمام 
وحت�رش ت�سكيلة املدرب الفرن�سي 
ديني�س الفان بجدية وحزم ملوعد 
ال�سبت املقبل، حيث يركز الطاقم 
كافة  من  التح�سري  على  الفني 
اجلوانب البدنية، الفنية والتكتيكية 
حتى يكون الالعبون عند املوعد 
يوم املقابلة، رغم اإ�سكال االإرهاق 
الذي تعانيه ب�سبب كثافة الربجمة 
اأثقلت  التي  املباريات  ورزنامة 
الفني  الطاقم  االإدارة،  كاهل 
بالتعداد  يتعلق  وفيما  والالعبني. 
فاإن  املقابلة،  بخو�س  املعني 
الالعب زعالين عاد اإىل التدريبات 
بعد فرتة من الغياب ب�سبب معاناته 

من االإ�سابة اإال اأنه يوا�سل التدرب 
للمقابلة  وجاهزيته  انفراد  على 
م�ستبعدة  تبدو  االإ�سماعيلي  اأمام 
يف  بعد  يندمج  مل  وانه  خا�سة 
ما  وهو  اجلماعية،  التدريبات 
يجعله بن�سبة كبرية خارج ح�سابات 
ال�سبت  ملوعد  حت�سبا  الفان 
اأمني  املهاجم  جانب  اإىل  املقبل 
عبيد الذي يغيب بدوره عن اللقاء، 
النور  عبد  زميله  ي�سجل  بينما 

بلخري العودة اإىل املناف�سة.
يف املقابل، ي�سد وفد »ال�سيا�سي« 
ا�ستعداد  غدا  م�رش  نحو  الرحال 
االإدارة  ف�سلت  اأين  للمقابلة 
حتديد تاريخ ال�سفر يف 20 فيفري 
ليال مب�رش  ثالث  ق�ساء  اأجل  من 
العودة  قبل  للمواجهة  حت�سريا 
وينتظر  الوطن،  اأر�س  اإىل  جمددا 
كبرية  بن�سبة  املباراة  جتري  اأن 
ملعب  ويحت�سنها  جمهور  بدون 
االإ�سكندرية  مبدينة  العرب  برج 
ينتظر  التي  العقوبة  خلفية  على 
اإدارة  على  الكاف  ت�سلطها  اأن 
»الدراوي�س« ب�سبب اأحداث ال�سغب 

اأمام النادي االإفريقي.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

من  خدماته  يف  الثقة  لتجديد 
بيب  اال�سباين  مدربه  طرف 
غوراديوال، الذي رغم اأنه اعرتف 
ومنحه  الالعب  حق  يف  بخطئه 
 6 بعد  الكاأ�س  مباراة  يف  الثقة 
خاللها  تاألق  والتي  بديال  مباراة 
واختري اأف�سل العب يف املقابلة 

امل�سادر  نف�س  وح�سب  انه  اإال 
بتحويل  عهده  �سيجدد  فاإنه 
نحو  جمددا  اجلزائري  العبه 
التي  املباراة  االحتياط مبنا�سبة 
يخو�سها املان �سيتي �سهرة الغد 
حل�ساب  االأملاين  �سالكه04  اأمام 
النهائي  ثمن  الدور  ذهاب  لقاء 
والتي  اأوروبا،  اأبطال  رابطة  من 
جتمع رفقاء حمرز مبواطنه نبيل 

بن طالب الذي ين�سط مع النادي 
االأملاين.

 يبدو اأن تاألق حمرز يف مناف�سة 
الإقناع  كافيا  يكن  مل  الكاأ�س 
و�سع  يرف�س  الذي  غوارديوال 
الذي  اجلزائري  العبه  يف  الثقة 
ا�ستقدمه اإىل �سفوفه يف ال�سائفة 
لي�سرت �سيتي  املا�سية قادما من 
االجنليزي، حيث ي�رص على عدم 

خالل  الالعب  يف  الثقة  و�سع 
الذي  وهو  الكبرية  املباريات 
وح�سب امل�سادر االإعالمية فاإنه 
نادي  بخريج  الدفع  عدم  قرر 
اأ�سا�سيا عك�س  الفرن�سي  لوهافر 
كاأ�س  يف  احلال  عليه  كان  ما 
بالعبه  يدفع  و�سوف  اجنلرتا، 
�سانيه  جانب  اإىل  �سرتلينغ  رحيم 

واأغويرو يف اخلط االأمامي.

تقارير �إعالمية  ترّجح دخوله �حتياطيا �أمام �شالكه04

غوراديوال يوا�صل تهمي�ش حمرز يف املواعيد الكبرية
�أجمعت تقارير �إعالمية �جنليزية �أم�ض �أن �لالعب �لدويل �جلز�ئري ريا�ض حمرز مر�شح للعودة �إىل دكة 
�الحتياط لناديه مان�ش�شرت �شيتي �الجنليزي جمدد�، وذلك بعد عودته �ل�شبت �ملن�شرم للعب يف �لت�شكيلة 
�الأ�شا�شية خالل مبار�ة كاأ�ض �إجنلرت� �أين قادهم للتاأهل �إىل ربع �لنهائي بعدما �شاهم يف �الأهد�ف �الأربعة 
�لتي وقعها �ملان �شيتي و�شجل �لهدف �لر�بع، حيث مل ي�شفع تاألق متو�شط ميد�ن �خل�شر يف مبار�ة �لكاأ�ض

بطولة �لعامل للدر�جات على �مل�شمار

�صعالل يوا�صل التح�صري 
للموعد العاملي

�شنع �حلدث يف تركيا وكان جنم مبار�ة قا�شم با�شا

فيغويل ي�صجل هاتريك ويقود 
غاالتا�صراي للفوز

بطولة �لبحر �ملتو�شط لكرة �ليد �أقل من 17 �شنة

اجلزائر يف املجموعة االأوىل

يا�سني  اجلزائري  الدراج  يقرتب 
برونزيات  بثالث  املتوج  �سعالل 
االأخرية  االإفريقية  البطولة  يف 
االنتهاء  من  اإفريقيا  بجنوب 
لبطولة  حت�سرياته  �سل�سلة  من 
املقررة  امل�سمار  على  العامل 
يف الفرتة املمتدة من 27 فيفري 
دو  ارينا  مبدينة  مار�س   3 اىل 
وقد  البولونية،  فربو�سكوف 
»باري�س  نادي  دراج  اختيار  وقع 
�سيكلي�ست اأوملبيك« البالغ 23 �سنة 
من  الفرن�سية  تروي  مدينة  على 
التح�سريي  بالرتب�س  القيام  اأجل 
حيث  العاملية،  املناف�سة  ع�سية 
املحطة  هاته  خالل  عمله  ركز 
فيه  تناف�سية  قبل  ما  االإعدادية 
اأهمها  جوانب  عدة  تقوية  على 
تلك املتعلقة بالتحمل و ال�رصعة 

النهائية.
عرب  اجلزائري  الدراج  واأكد 
عرب  بها  اأدىل  ت�رصيحات 
اأّن  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
�ساقة  جد  كانت  التح�سريات 
منها،  بد  ال  امل�سقة  هذه  لكن 

يف  احلظوظ  تقوية  اأجل  من 
خالل  طيبة  نتيجة  حتقيق 
املونديال على امل�سمار املقرر 
الذي  �سعالل  وا�ساف  ببولونيا، 
تروا  مدينة  اأم�س  م�ساء  غادر 
الفرن�سية جتاه العا�سمة باري�س: 
االأكرب  اجلزء  اأن  القول  »ميكنني 
انتهى  قد  التح�سريات  من 
من  ق�سط  من  �ساأ�ستفيد  واالآن 
قبل  اال�سرتجاع  اأجل  من  الراحة 
خو�س  قبل  التدريبات  ا�ستئناف 
غمار اول �سباق يل على الطريق 
ال�سباق  هذا   ، املو�سم  هذا 
مبدينة  فيفري   24 يوم  �سيقام 
اأوجني الفرن�سية، وباالإ�سافة اإىل 
يبقى  امل�سمار  على  املونديال 
الهدف االأكرب االآخر الذي ي�سعه 
اأولوياته  �سمن  �سعالل  الدراج 
 ، املو�سم  هذا  خالل  واأهدافه 
اأكرب عدد ممكن  ك�سب  يتمثل يف 
لدورة  توؤهله  التي  النقاط  من 
االألعاب االوملبية املقبلة املقررة 

بطوكيو 2020.
ق.ر.

اجلزائري  الدويل  الالعب  قاد 
�سفيان فيغويل فريقه غاالتا�رصاي 
خارج  من  مثري  بفوز  العودة  اإىل 
امل�سيف  ح�ساب  على  القواعد 
التي  املباراة  �سمن  با�سا  قا�سم 
جمعت الفريقني م�ساء اأول اأم�س 
الدوري  من   22 اجلولة  حل�ساب 
متو�سط  وتاألق  املمتاز،  الرتكي 
ب�سورة  الوطنية  الت�سكيلة  ميدان 
املقابلة  جنم  كان  اأين  الفتة 
حامل  اإهداء  يف  �ساهم  بعدما 
املو�سم  الرتكي  الدوري  لقب 
اإثر  املواجهة  نقاط  املن�رصم 
على  الطاولة  قلب  من  متكنه 
�ساحب االأر�س الذي كان متقدما 
يف النتيجة بهدف دون رد قبل اأن 
اإنهاء  من  فيغويل  رفقاء  يتمكن 

بهدفني  متقدمني  االأول  ال�سوط 
لواحد �سجل خالله فيغويل هدف 
التقدم لفريقه بعدما عادل زميله 
النتيجة،  بلهندة  يون�س  املغربي 
�سنع  اإىل  اجلزائري  النجم  وعاد 
بعدما  الثاين  ال�سوط  يف  احلدث 
رفع  هدفني  توقيع  من  متكن 
اإىل  اللقاء  يف  غلّته  بف�سلهما 
مرة  الأول  �سجلها  اأهداف  ثالثة 
التحاقه  منذ  واحدة  مباراة  يف 
 2018 العام  مطلع  بغاالتا�رصاي 
قادما من وا�ست هام االجنليزي، 
كامال  الزاد  فريقه  منحت 
اإ�سطنبول  الرائد  خلف  وو�سعته 
ثالث  بفارق  �ساهري  با�ساك 

نقاط فح�سب.
عي�شة ق.

البحر  بطولة  قرعة  اأوقعت 
�سنة   17 من  الأقل  املتو�سط 
م�ساء  وقائعها  جرت  التي  ذكور 
)م�رص(،  ببور�سعيد  االأحد  اأم�س 
يف  للفئة  اجلزائري  املنتخب 
االأوىل.وباالإ�سافة  املجموعة 
ت�سم  اجلزائري،  املنتخب  اإىل 
ليبيا،  من  كل  االأوىل  املجموعة 
ال�سعودية  و  تون�س  موريتانيا، 
املجموعة  اأما  ال�رصف،  �سيف 
م�رص،  من  فترتكب  الثانية 
املغرب  تركيا،  فرن�سا،  اإيطاليا، 
املتحدة  العربية  واالمارات 
ال�رصف(.و�ستنطلق  )�سيف 

على  االثنني  اليوم  املناف�سة 
املقبل  ال�سبت  يوم  تختم  اأن 
البطولة  نظام  ببور�سعيد.وين�س 
على تق�سيم املنتخبات امل�ساركة 
كل  تلعب  حيث  جمموعتني،  اإىل 
بطولة.ويلتقي  نظام  جمموعة 
مع  االأوىل  املجموعة  مت�سدر 
الثانية  املجموعة  مت�سدر 
املتو�سط،  البحر  بطل  لتحديد 
على  املنتخبات  باقي  وتلعب 
اإىل  الثالث  الرتتيبية من  املراكز 
دور  يف  الرتتيب  ح�سب  ال12، 

املجموعتني.
ق.ر.

و�يل وهر�ن �شريفي:

العقار املوجه الحت�صان 
مركز تكوين النادي جاهز

 

مب�ساعدة  التزامها  وهران  والية  �سلطات  جددت 

امل�ستقبلي  م�رصوعها  حتقيق  على  املحلية  املولودية 

الطموح بت�سهيل مهمتها على وجه اخل�سو�س يف اجناز 

مركز تكوين خا�س بالنادي، �سيما واأنها ت�ستعد لدخول 

عهد جديد باإ�رصاف من موؤ�س�سة عمومية، و�رصح وايل 

املفرو�س  من  الذي  »العقار  �رصيفي:  مولود  الوالية 

من  مبقربة  متوفر  املولودية  تكوين  مركز  يحت�سن  اأن 

بئر  ببلدية  اجنازه  اجلاري  اجلديد  الريا�سي  املركب 

اجلري، ونحن ملتزمون دائما بتقدمي الت�سهيالت الالزمة 

تكوين  مركز  من  اال�ستفادة  من  النادي  اأجل متكني  من 

يف اإطار الربنامج الطموح الذي تنوي موؤ�س�سة هيربوك 

ال�رصكة  اأ�سهم  اأغلبية  �رصاء  حال  املولودية  يف  تطبيقه 

مل  التي  املولودية،  وتتاأهب  النادي«،  لهذا  الريا�سية 

�سفقة  لعقد   ،1996 منذ  لقب  باأي  التتويج  طعم  تتذوق 

مع ><هيربوك<<، التابعة ملجمع �سوناطراك، ت�سمح 

يف  املخت�سة  ال�رصكة  هذه  لواء  حتت  بالدخول  للنادي 
النقل البحري للمحروقات.

الغرب  عا�سمة  يف  االأول  التنفيذي  امل�سوؤول  واأكد 

اجلزائري باأنه يحر�س �سخ�سيا على اإمتام هذه ال�سفقة، 

ا�سرتجاع  اأجل  من  الباهية  اجلميع يف  عليها  يعول  التي 

ال�رصكة فقط احل�سول على  تنتظر  النادي، حيث  بريق 

الوثائق التي طلبتها من اإدارة الفريق النا�سط يف الرابطة 

االأوىل لكرة القدم حتى تر�سم العقد بني الطرفني والذي 

وقع  بعدما  النادي  اأ�سهم  اأغلبية  بامتالك  لها  ي�سمح 

املن�رصم.و�سدد  يناير  يف  مبدئي  عقد  على  اجلانبان 

نف�س امل�سوؤول على اأن ><هيربوك<< �ستاأتي مب�رصوع 

طموح يجعل من اأهم اأهدافه اإعادة االعتبار اإىل التكوين، 

التكوين. مركز  باإجناز  للتعجيل  يدفع  الذي  االأمر  وهو 

وت�سارع ت�سكيلة ><احلمري<< مرة اأخرى هذا املو�سم 

من اأجل البقاء يف الرابطة االأوىل، وهو االأمر الذي دفع 

النادي وعلى كافة  بتغيري جذري يف  للمطالبة  اأن�سارها 

><هيربوك<<  ب�رصكة  باإحلاقه  متم�سكني  االأ�سعدة، 

اأمال يف فتح �سفحة جديدة يريدونها م�رصقة يف تاريخ 
مولودية وهران.

ق.ر.

جماهري �ملولودية يف قمة �لغ�شب و�لالعبون 
�شرعو� �أم�ض يف �لتح�شري للحمر�وة

�صوناطراك تلتزم ال�صمت 
واالإدارة جتدد الثقة بعمرو�ش

توا�سل �رصكة �سوناطراك 
التزام ال�سمت نحو و�سعية 
االإق�ساء  بعد  الفريق 
العربية  البطولة  من 
اخل�سارة  عقب  لالأندية 
اأمام  نظيفة  بثالثية 
حيث  ال�سوداين،  املريخ 
م�سوؤولوها  يتحرك  مل 
عند  االأمور  و�سع  نحو 
الف�سل  رغم  ال�سيطرة 
�سجلته  الذي  الذريع 
املدير  بقيادة  وخرج االإدارة  الرهانات  جميع  خ�رص  الذي  ال�سعيد  قا�سي  كمال  التتويج الريا�سي  اليدين جمددا بعدما فقد حظوظه كاملة يف  اأي بلقب البطولة الوطنية وكاالإق�ساء من كاأ�س اجلمهورية ودوري اأبطال الفريق �سفر  اإحداث  نحو عدم  تتوجه  �سوناطراك  اأن �رصكة  ويبدو  ال�سعيد االأمر اإىل نهاية املو�سم اجلاري على االأقل، حيث ي�سود غليان كبري تغيريات على اأعلى هرم النادي العا�سمي يف الوقت الراهن وتاأجيل اإفريقيا،  قا�سي  بقاء  يرف�سون  الذين  الفريق  وع�ساق  اأن�سار  عمرو�س �سطرتها اإدارة الفريق قبل انطالق املو�سم الكروي. يف �سياق اآخر، على راأ�س النادي وهو الذي ف�سل يف حتقيق اي من االأهداف التي اأو�ساط  عادل  املدرب  يف  الثقة  العا�سمي  النادي  اإدارة  نهاية جددت  اإىل  الفنية  العار�سة  راأ�س  ب�سفة عادية على  املهام  الذي ملوا�سلة  بالعل  املولودية  حميط  اإقتناع  عدم  ورغم  احلايل،  اأن االإدارة يقدمه عمرو�س منذ قدومه اإىل الفريق وهو الذي تلقى هزمية نكراء املو�سم  اإال  اأمام املريخ ال�سوداين بالبطولة العربية  اأم درمان  التح�سري ف�سلت موا�سلة العمل معه. يف مو�سوع منف�سل، با�رص اأم�س العبو يف  اأجل  من  راحة  يوم  نيل  بعد  التدريبات  »العميد«  والتي ت�سكيلة  وهران  مولودية  اأمام  املقبل  ال�سبت  يلعبونها  التي  باأن�سارهم من خالل تندرج �سمن ت�سوية مقابلة اجلولة 22 من الرابطة املحرتفة االأوىل، للمباراة  الثقة  التدارك واإعادة  مبركز اأين يعول  الفريق على  الالعبون  يتدرب  حيث  جويلية،   5 ملعب  على  الفوز  حتقيق 

عي�شة ق.الفندقة واالإطعام بعني البنيان.
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فوز �صعب لإنرت ونابويل يوا�صل نزيف النقاط
على  �صعبا  فوزا  ميالن  اإنرت  حقق 
وا�صل  فيما   ،1-2 �صمبدوريا  �صيفه 
نابويل نزيف النقاط ب�صقوطه يف فخ 
التعادل ال�صلبي اأمام �صيفه تورينو يف 
الإيطايل،  الدوري  من   24 املرحلة 
يف  مياتزا«  »جوزيبي  ملعب  على 
لتحقيق  الأمرين  اإنرت  عانى  ميالنو، 
�صمبدوريا  �صيفه  على  م�صتحق  فوز 
على  امليدانية  �صيطرته  اإىل  بالنظر 
حتى  البداية  من  املباراة  جمريات 
النهاية والفر�ص الكثرية التي �صنحت 
املباراة  اإنرت  وخا�ص  ملهاجميه، 
ال�صابق  قائده  تواليا يف غياب  الثانية 
ماورو  الأرجنتيني  الدويل  وهدافه 
من  النادي  جرده  الذي  اإيكاردي 

الدويل  للحار�ص  ومنحها  القائد  �صارة 
ال�صلوفيني �صمري هاندانوفيت�ص لتماطله يف جتديد عقده مع النادي، وانتظر اإنرت ميالن الدقيقة 
73 لرتجمة اأف�صليته اإىل هدف عندما توغل الكرواتي اإيفان بريي�صيت�ص من اجلهة الي�رسى ومرر 
كرة عر�صية تابعها دانيلو دامربوزيو من م�صافة قريبة داخل املرمى اخلايل، ومل تدم فرحة اإنرت 
ميالن �صوى دقيقتني حيث جنح مانولو غابياديني يف اإدراك التعادل، ومنح لعب الو�صط البلجيكي 
راديا ناينغولن الفوز لالإنرت بت�صديدة قوية من خارج املنطقة، وعزز اإنرت ميالن موقعه يف املركز 
الثالث بر�صيد 46 نقطة معيدا الفارق اإىل 4 نقاط بينه وبني مطارده املبا�رس جاره ميالن، فيما 
على  العا�رس.  املركز  يف  نقطة   33 عند  ر�صيده  وجتمد  تواليا  الثالثة  بخ�صارته  �صمبدوريا  مني 
ملعب »�صان باولو«، �صقط نابويل يف فخ التعادل للمباراة الثانية تواليا بعد الأوىل اأمام فيورنتينا 
بالنتيجة ذاتها يف املرحلة املا�صية، والثالثة يف املباريات الأربع الأخرية حيث ف�صل مهاجموه يف 
ترجمة الفر�ص الكثرية التي �صنحت اأمامهم خ�صو�صا الدويل البولندي اأركاديو�ص ميليك ولورنت�صو 
اإين�صينيي، وعجز نابويل عن تقلي�ص الفارق عن جوفنتو�ص املت�صدر يبتعد بفارق 13 نقطة. على 
ملعب »لويجي فرياري�ص« يف جنوى، كان لزيو روما الذي خا�صها يف غياب اأكرث من لعب ب�صبب 
الإ�صابة، يف طريقه اإىل حتقيق فوز ثالث تواليا عندما اأنهى ال�صوط الأول يف �صاحله بهدف للت�صيكي 
ميالن باديل يف الدقيقة 44، لكن اأ�صحاب الأر�ص انتف�صوا يف ربع ال�صاعة الأخري فاأدركوا التعادل 
اأول عرب الوافد اجلديد من ريال بيتي�ص الإ�صباين الدويل البارغوياين اأنطونيو �صارابيا، ثم خطفوا 
هدف الفوز بطريقة رائعة لقائدهم دومينيكو كري�صيتو، ف�صل لت�صيو يف ا�صتغالل خ�صارة اأتالنتا 
اأمام م�صيفه ميالن 1-3 لف�ص �رساكة املركز اخلام�ص فتجمد ر�صيده عند 38 نقطة وتراجع اإىل 

املركز ال�صابع بفارق الأهداف خلف اأتالنتا وجاره روما.

مبابي يقود البي اأ�س جي للفوز جمددًا
�صان  على  الديار  خارج  �صعب  فوز  اإىل  جريمان  �صان  باري�ص  فريقه  مبابي  كيليان  الدويل  قاد 
الفرن�صية  الظاهرة  وتابع  الفرن�صي،  الدوري  من   25 املرحلة  �صمن  �صيء  ل  مقابل  بهدف  اإتيان 
ابن الع�رسين عاماً تاألقه وهو يت�صدر ترتيب الهدافني يف الدوري بر�صيد 19 هدفاً بالإ�صافة اإىل 
الذي  اللقاء  من   73 الدقيقة  الوحيد يف  املباراة  مبابي هدف  و�صجل  اأخرى،  اأهداف   6 �صناعته 
تخلله خ�صونة زائدة ُرفعت نتيجته البطاقة ال�صفراء 5 مرات بوجه لعبي �صان جريمان منها واحدة 
ملبابي، ومرة بوجه لعبي �صان اإتيان كانت من ن�صيب التون�صي وهبي اخلزري، وبات ر�صيد �صان 
جريمان 62 نقطة يف ال�صدارة متفوقاُ 12 نقطة على ليل الثاين علماً ان ل�صان جريمان مباراتني 
موؤجلتني، وكان مبابي �صجل الهدف الثاين ل�صان جريمان خالل فوزه على م�صيفه مان�ص�صرت يونايتد 

بثنائية نظيفة �صمن ذهاب ثنت نهائي م�صابقة دوري اأبطال اأوروبا منت�صف الأ�صبوع.

ولفرهامبتون يلحق بركب املتاأهلني
 بكاأ�س اجنلرتا

حلق ولفرهامبتون بركب املتاأهلني اإىل الدور ربع النهائي مل�صابقة كاأ�ص اإجنلرتا بفوزه على م�صيفه 
كافالريو  اإيفان  الربتغايل  النهائي، و�صجل  ثمن  الدور  الأوىل 1-0 يف  الدرجة  �صيتي من  بري�صتول 
هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 28، وقاد فريقه اإىل الدور ربع النهائي للم�صابقة للمرة الأوىل 
خ�صارة  دون  مباراة   15 ملجموع  حدا  وو�صع   ،2-0 �صاوثمبتون  اأمام  خ�رس  عندما  عاماً   16 منذ 
لربي�صتول اآخرها ت�صع انت�صارات متتالية يف خمتلف امل�صابقات، وبات ولفرهامبتون املتوج باللقب 
4 مرات اآخرها عام 1960 يف 8 مباريات نهائية خام�ص فريق يبلغ ربع النهائي بعد واتفورد وبرايتون 
نتيجة  بال�ص  كري�صتال  ثانية ح�صم  مباراة  الدوري املمتاز. ويف  �صيتي بطل  ومان�ص�صرت  وميلوول 
�صلوب  الغاين جف  عرب  الهدفني  بت�صجيله  الأول  ال�صوط  يف   0-2 روفرز  دونكا�صرت  �صد  املباراة 
والأملاين ماك�ص ماير، كما تاأهل �صوان�صي �صيتي من الدرجة الأوىل بفوزه على �صيفه برندفورد من 

الدرجة ذاتها باأربعة اأهداف للوك دانيالز.

بر�صلونة يدخل مرحلة ال�صك قبل �صفرية ليون
املحلية  الألقاب  على  �صيطرته  رغم 
الأخرية  اإخفاقاته  �صبح  بر�صلونة  يواجه 
بدوري الأبطال، وهناك موؤ�رسات تبعث 
على القلق بالن�صبة للفريق مع حت�صرياته 
ملواجهة ليون بذهاب ثمن نهائي البطولة 
اإرن�صتو  املدرب  فريق  وي�صافر  اليوم 
فالفريدي اإىل فرن�صا بعد فوز غري مقنع 
مبلعبه على بلد الوليد املتوا�صع ال�صبت 
من  الكثري  تركت  نتيجة  وهي  املا�صي، 
ال�صكوك حول قدرته على الفوز باللقب 
الأوروبي الأبرز، وجاء الفوز الباهت على 
بلد الوليد الذي �صجل خالله مي�صي من 
تعادل  بعد  اأخرى،  واأ�صاع  جزاء  ركلة 
بدون اأهداف مع اأتلتيك بيلباو والتعادل 
مدريد  ريال  مع  و1-1  فالن�صيا  مع   2-2

بذهاب ن�صف نهائي كاأ�ص امللك.
وقلل فالفريدي من اأهمية العرو�ص املتوا�صعة لفريقه يف الفرتة الأخرية، وقال مدرب بر�صلونة: »يف بع�ص الأحيان ل ميكن اأن تكون رائًعا يف 
كل مباراة، لكني اأعتقد اأن الفريق م�صتعد لأن يكون يف اأف�صل حالته«، لكن املدافع جريارد بيكيه، كان اأكرث ق�صوة يف انتقاده لأداء بر�صلونة 
الروعة غري موجودة«،  لكن  النتيجة جيدة،  نريده،  الذي  الفريق  ل�صنا  »نحن  بيكيه«  وقال  الباهتة،  للعرو�ص  التبعات املحتملة  وحذر من 
واأ�صاف بيكيه: »علينا التح�صن يوم الثالثاء واإل �صنعاين كثرًيا، يجب علينا اأن نكون اأف�صل اأمام ليون، واإل �صتكون الأمور �صيئة، اإذا مل منرر 
ا للت�صجيل، �صن�صبح فريقا اأ�صعف«. �صقط بر�صلونة يف ربع نهائي دوري الأبطال يف كل عام منذ  ب�رسعة ون�صيطر على الكرة ون�صنع فر�صً
فوزه باللقب لآخر مرة عام 2015، وكانت هزميته املو�صم املا�صي بالتحديد مذلة اأمام روما بعد تفوقه 4-1 يف لقاء الذهاب، ورغم فوزه 
بالدوري الإ�صباين 3 مرات يف املوا�صم الأربعة الأخرية وتتويجه بطاًل لكاأ�ص ملك اإ�صبانيا 4 مرات متتالية، يوجد �صعور وا�صع النطاق باأن 
ا، ففي اأول كلمة له  بر�صلونة عليه الأداء ب�صورة اأف�صل يف اأوروبا خا�صة يف وجود مي�صي، ويبدو اأن الالعب الأرجنتيني يفكر كذلك اأي�صً
بعد ح�صوله على �صارة القيادة، تعهد باأن يفعل كل �صيء ممكن لإعادة اللقب الأوروبي للكامب نو، ومن اأجل حتقيق هذا الطموح، يجب اأن 
يح�صن بر�صلونة �صجله املتوا�صع خارج ملعبه، والذي �صهد انت�صاره مرة واحدة فقط يف مبارياته ال�صت الأخرية، بعيًدا عن اأر�صه يف الأدوار 
الإق�صائية بدوري الأبطال م�صجال ثالثة اأهداف فقط مقابل 13 هدفا يف مرماه، وتلقى بر�صلونة دفعة قوية بعودة �صامويل اأومتيتي بعد 

حوايل 3 اأ�صهر من الغياب ب�صبب م�صكلة يف الركبة بينما يغيب املدافع توما�ص فريمايلني واآرثر ميلو لالإ�صابة.

لحقت عقدة التعادلت اينرتاخت فرانكفورت ب�صقوطه يف فخها 
اأمام �صيفه بورو�صيا مون�صنغالدباخ 1-1، فيما تابع باير ليفركوزن 
دو�صلدورف  فورتونا  �صيفه  على  بفوزه  انت�صاراته  �صل�صلة 
الأوىل  املباراة  يف  الأملاين،  الدوري  من   22 املرحلة  يف   ،0-2
خمتلف  يف  تواليا  اخلام�صة  للمرة  فرانكفورت  اإينرتاخت  تعادل 
جانب  اإىل  »البوند�صليغا«،  يف  مرات  اأربع  بينها  امل�صابقات 
ذهاب  يف   2-2 الأوكراين  دونت�صك  �صاختار  م�صيفه  مع  تعادله 
اآخر  ويعود  الأوروبي،  الدوري  مل�صابقة  ع�رس  ال�صاد�ص  الدور 
18على  املرحلة  اإىل  الدوري  يف  فرانكفورت  لإيرناخت  انت�صار 
فرايبورغ 3-1، وافتتح الفريق امل�صيف الت�صجيل عرب لعبه داين 
الأول،  لل�صوط  ال�صائع  الوقت  من  الأوىل  الدقيقة  يف  كو�صتا  دا 
النهاية  التعادل قبل 8 دقائق من �صافرة  اأن يدرك ال�صيف  قبل 
بوا�صطة ال�صوي�رسي ديني�ص زكريا، ورفع بورو�صيا مون�صنغالدباخ 
 5 اإىل  الفارق  وات�صع  الثالث  املركز  يف  نقطة   43 اإىل  ر�صيده 
نقاط بينه وبني بايرن ميونيخ الثاين وحامل اللقب، فيما تراجع 
اإينرتاخت فرانكفورت ال�صاعي حلجز اإحدى البطاقات املوؤهلة 
ال�صابع بر�صيد 34 نقطة.  اإىل املركز  اإىل امل�صابقات الأوروبية 
ويف املباراة الثانية، تابع باير ليفركوزن �صل�صلة انت�صاراته حمققا 
امل�صيف  الفريق  ويدين  املو�صم،  هذا  و11  تواليا  الرابع  فوزه 
بفوزه اىل لعبيه النا�صئني كاي هافريت�ص واجلامايكي ليون بايلي  

التا�صع  هدفه  م�صجال   18 الدقيقة  الت�صجيل يف  الأول  افتتح  اإذ 
اإثر  الثاين م�صتغال كرة مرتدة من احلار�ص  هذا املو�صم، وعزز 
فاأودعها  املنطقة  خارج  من  جيل�صمان  نيكو  من  قوية  ت�صديدة 
نقطة   36 اىل  ر�صيده  ليفركوزن  ورفع  ال�صباك،  داخل  ب�صهولة 
ليتقدم للمركز اخلام�ص وجتمد ر�صيد فورتونا دو�صلدورف الذي 

تعر�ص خل�صارته 11 عند 25 نقطة يف املركز 12.

عقدة التعادلت تالحق فرانكفورت

اأكرم فياريال وفادة �صيفه اإ�صبيلية بثالثية نظيفة يف اجلولة 24 حمققا فوزه الأول يف الدوري الإ�صباين منذ نهاية نوفمرب عندما تغلب على فياريال ي�صتعيد نغمة النت�صار
ريال بيتي�ص 2-1 يف املرحلة 13، و�صجل األفارو غون�صالي�ص والكامريوين كارل توكو اإيكامبي واألفون�صو بيدرا�صا الأهداف، وهو الفوز الأول 
بعد تعادلني لفياريال بقيادة مدربه اجلديد القدمي خايف كاييخا الذي ا�صتعان جمددا بخدماته بعدما كان ا�صتغنى عنها يف دي�صمرب املا�صي، 
ورفع فريق »الغوا�صة ال�صفراء« ر�صيده اإىل 23 نقطة و�صعد اإىل املركز 18 بفارق الأهداف اأمام رايو فايكانو، فيما مني ا�صبيلية بخ�صارته 
األفي�ص بهدف لالأرجنتيني جيوفاين لو �صيل�صو مقابل هدف للت�صيلي غيريمو ماريبان، ويف مباراة اأخرى تعادل فالن�صيا مع اإ�صبانيول �صلبا.الثانية يف مبارياته الثالث الأخرية التي مل يذق فيها طعم الفوز وجتمد ر�صيده عند 37 نقطة يف املركز الرابع. وتعادل ريال بيتي�ص مع 
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ر�ؤى

الإعالم الأمني وقراءة يف  جتارب منوذجية
اأ�ص�صت فعال خاليا االت�صال �العالقات العامة املوجودة عرب مديريات االأمن الوالئي مبختلف �اليات الوطن لتقاليد ات�صال راقية �فعالة بني جهاز 
امني هام يف الد�لة اجلزائرية �املواطنني �فعاليات املجتمع املدين �اأجهزة ال�صحافة الوطنية �املحلية �قد الحظت كباحث �اإعالمي متابع لن�صاط 
»خاليا االت�صال عرب خمتلف املوؤ�ص�صات �الهيئات الن�صطة يف هذا املجال » اأن املديرية العامة لالأمن الوطني �د�ن جماملة الأي اأداء بذلت جمهودات 

هامة �نوعية يف جمال االت�صال �االإعالم يجب التنويه بهذه املجهودات �مرافقتها عرب االإعالم �الت�صويق لها الأنها ت�صكل اإرادة حقيقية ر�صمية 
لالت�صال �االإعالم االأمني  يف جمال تطوير �تن�صيط خاليا االت�صال عرب املديريات الوالئية لالأمن الوالئي �قامت بتكوين اإطاراتها �موظفيها املكلفني 

باالت�صال �العمل االت�صايل يف هذا اجلهاز االأمني ي�صكل االآن منوذجا حتى للموؤ�ص�صات املدينة التي حتتاج العديد من املوؤ�ص�صات يف هيكلها الوظيفي 
�التنظيمي تفعيل الن�صاط االت�صايل �االإعالمي يف براجمها �خدماتها العمومية

بقلم حممد مر�اين 
باحث �كاتب �صحفي

االت�صال االأمني 
مقاربة مهنية 

�اجتماعية
�أهم  ويعترب �لت�صال �لأمني من 
�لهتمام  يجب  �لتي  �لأن�صطة 
خا�صة  �لر�هن  �لوقت  يف  بها 
تو�جه  �لتي  �لتحديات  و�ن 
ما  مكافحة  يف  �لأمني  �لعمل 
�للكرتونية  ب«�جلر�ئم  ي�صمى 
 « �ملعلوماتية  و�لقر�صنة   «
�ل�صكينة  تطال  �أخرى  وجر�ئم 
»�لبتز�ز  على  وت�صجع  �لعامة 
�جلر�ئم  هذه  مو�جهة  يجب   «
منظومة  بتعزيز  �خلطرية 
و�إعالمية فعالة ت�صتغل  �ت�صالية 
على ثقافة »�لتح�صي�س و�لتوعية 
ثقافة  لغر�س   « للمو�طنني 
و�إ�رش�كه  �ملو�طن  لدى  �لتبليغ 
ب�صكل فعال يف �ملقاربة �لأمنية 
وقد  و�لإعالمية  �لت�صالية 
�لتجارب  من  �لعديد  �أبانت 
جمال  يف  منوذجية  �أر�ها  �لتي 
و�لإعالم  �لت�صال  توظيف 
�ملديرية  م�صتوى  على  �لأمني 
ومر�فق  �لوطني  لالأمن  �لعامة 
للجهاز   �لتابعة  �ملحلية  �لأمن 
توظيف  يف  عالية  كفاءة  عن 
�لت�صويق  يف  �لت�صايل  �لفاعل 
�جليد لن�صاطات خمتلف م�صالح 
�ل�رشطة  م�صالح  من  �لأمن 
و�ل�رشطة  �لعمومي  و�لأمن 
�لق�صائية وفرق �لتدخل وغريها 
من �لأجهزة �لأمنية �لتي متار�س 

هيبة  من  يعزز  ميد�نيا  ن�صاطا 
�لدولة ويقوي من بنيانها �لأمني 
�لدولة  مقومات  من  مقوم  وهو 
�لآمنة  ومن جهة �أخرى �أنتجت  
ما ت�صمى �لرب�مج �لإذ�عية �لتي 
عرب  �لت�صال  خاليا  تن�صطها 
خا�صة  �جلو�ري  �لإعالم  منابر 
»�لإذ�عات  من  �لعديد  عرب 
نوعية  ل�رش�كة   « �جلهوية 
�لعمومي  �لإعالم  بني  وحقيقية 
وجهاز �لأمن �لوطني خا�صة و�ن 
�لأمنية  �لإعالمية  �لرب�مج  هذه 
وترتكز  �ملو��صيع  يف  تنوع 
يف  �لأمنية  �لثقافة  ن�رش  على 
عملية  وهي  �ملحلي  �ملجتمع 
هامة يجب �أن ننتبه �إىل معانيها 
�لهامة  �لجتماعية  وغاياتها 
يقود  �منيا  جهاز�  و�ن  خا�صة 
منابر  عرب  تقاليدها  غر�س 
�لإعالم وهذ� �ل�صلوك يف نظري 
�لت�صال  مقومات  �حد  ي�صكل 
تتبناه  �لذي  �لجتماعي  �لأمني 
�لوطني  لالأمن  �لعامة  �ملديرية 
�حل�ص�س  هذه  �أ�ص�صت  وقد 
�ت�صال  لتقاليد  خا�صة  �لإذ�عية 
وم�صالح  �ملو�طنني  بني  فعالة 
وعاد  �ل�رشطة  خا�صة  �لأمن 
�قرت�ح  �ملو�طنني  باإمكان 
ين�صطها  لرب�مج  عناوين  حتى 
 « »�لأثري  عرب  �لأمن  �إطار�ت 
�لر�قي  �لت�صايل  �مل�صهد  وهذ� 
ن�صمن  �أن  يجب  �عتقادي  يف 
�ملطلوب  بالأد�ء  يته  ��صتمر�ر 
حقق  لأنه  �ملن�صودة  و�لغاية 
على  �لهامة  �لغايات  من  �لكثري 
و�لإعالمي  �لت�صايل  �مل�صتوى 
وجعل �ل�رشطة جزء� فاعال من 
روؤية  وهذه  �ملحلي  �ملجتمع 
�ل�صتثمار  يجب  هامة  �ت�صالية 
وقائية �جتاه  ثقافة  لغر�س  فيها 

�لأمني  �حل�س  ورفع  �جلرمية 
و�ملنفعة  بال�رشر  و�لوعي 

�لعامة.

االإعالم االأمني 
�صر�رة متليها 

حتديات عديدة
�لت�صال  تقاليد  من  و�نطالقا 
لتفعيل  حتتاج  �لتي  �لهامة 
م�صتوى  على  هامة  وو�صائل 
�لوطني  لالأمن  �لت�صال  خاليا 
يجب �إ�رش�ك �لكو�در �لإعالمية 
�لإعالم  جمال  يف  �ملتخ�ص�صة 
�لذي  �جلبار  �لعمل  يف  �لأمني 
يبذل على م�صتوى خاليا �لت�صال 
لالأمن  �لولئية  باملديريات 

�أيام  تنظيم  يجب  �إذ  �لوطني 
�لأمني  »�لإعالم  حول  در��صية 
و�لعلمية  �ملهنية  ومقارباته   «
يف  �إطار�ت  بتكوين  و�لهتمام 
و�صائل  مع  �لتعامل  على  �جلهاز 
�ل�صحافة  و�أجهزة  �لإعالم 
تدريبية  فعاليات  حتى  وتنظيم 
و�لأقالم  �ل�صحفيني  ل�صالح 
�لإعالم  جمال  يف  جتتب  �لتي 
نوؤكد  تو�صية  وهذه  �لأمني 
�لإعالم  لالن  با�صتمر�ر  عليها 
يحمي  للوطن  درع  هو  �لأمني 
كيانها  ويحفظ  �لدولة  ��صتقر�ر 
ومظاهر�ها  �جلرمية  ويحا�رش 
قيما  وين�رش  ومتظهر�تها 
ملو�جهتها  �ملجتمع  يف  هامة 
�نطالقا من دور �لإعالم �لثقيل 
�أ�صحى  �لعملية وقد  و�لفعال يف 

بالإعالم  �لهتمام  �رشوريا 
�لأمني و�ل�صتثمار فيه حتى يف 
على  يرتكز  هام  تنموي  جمال 
يف  و�ل�صكينة  �لأمن  ثقافة  ن�رش 
مبوؤ�ص�صات  و�لتعريف  �ملجتمع 
جزء�  تعترب  �لتي  �لأمنية  �لدولة 
و�حلياة  �ملجتمع  من  هاما 
�لهتمام  ولعل  �ملوؤ�ص�صاتية 
با�صتحد�ث تخ�ص�س يف �جلامعة 
�لإعالم  �أق�صام  يف  �جلز�ئرية 
و�لت�صال حول »�لإعالم �لأمني » 
يزيد من �أفاق �لتكوين و�لهتمام 
يف  و�لنطالق  �لتخ�ص�س  بهذ� 
تكري�صه كاأحد مقومات �ل�صيا�صة 
و�لإعالمية  �لت�صالية  �لوطنية 
�ملديرية  تنتهجها  �لتي  �لأمنية 
�لعامة لالأمن �لوطني وهي متلك 
قادرة  �لقطاع  يف  هامة  كفاء�ت 
على �لجتاه نحو هذ� �ملجال 
�لوظيفي �لإعالمي و�لت�صايل 

يف �أبعاده .

التظاهرات 
االإعالمية 

لالأمن الوطني 
اإ�صرتاجتية فعالة

�لتظاهر�ت  كم  �أن  و�ملالحظ 
�لإعالمية و�لعلمية �لتي تنظمها 
�لتابعة  �ملديريات  من  �لعديد 
�مل�صتوى  على  �لوطني  لالأمن 
عدد  ح�رشت  وقد  �ملحلي 
�ت�صال  لتقاليد  يوؤ�ص�س  منها 
�ملدين  �ملجتمع  مع  هامة 
�لتظاهر�ت  هذه  ير�فق  �لذي 
�أن  كما  �لوليات  خمتلف  يف 
�أن�صطة  تقدمي  على  �لعمل 
�لأمنية  �مل�صالح  خمتلف 
للجمهور و�ملجتمع عب �أبو�ب 

�إعالمية  و�أن�صطة  مفتوحة 
�صبيل  على  �ل�صحفية  كالندو�ت 
�ت�صالية  لتقاليد  يوؤ�ص�س  �ملثال 
فيها  �ل�صتثمار  يجب  هامة 
ويف �عتقادي يجب تكثيف هذه 
غايات  حتقق  �لتي  �لأن�صطة 
�لأمني  �لت�صال  يف  هامة 
�لأهمية  غاية  يف  نتائج  وحتقق 
�جلو�ري  �لأمن  �صعيد  على 
�لذي تن�صد �لو�صاية حتقيقه يف 
�لبيئة �ملحلية ملو�جهة خمتلف 
�لعديد  �أبانت  وقد  �لتحديات 
�لتي  �لإعالمية  �لتظاهر�ت  من 
لالأمن  ولئية  مديريات  نظمتها 
يف  هامة  كفاءة  عن  �لوطني 
و�لت�صال  و�لت�صييط  �لتنظيم 
ولعل  و�جلمهور  �ملو�طنني  مع 
من  م�صتغامن  ولية  �من  مديرة 
نر�ها  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  �أهم 
كوننا  �لنوعي  �لعمل  لها  توؤ�ص�س 
نتابع ن�صاطها و�لكثري من �أجهزة 
هذ�  متار�س  �لوطني  �لأمن 
و�لإعالمي  �لت�صايل  �لعمل 
ب�صكل نوعي وتوؤكد هذ� �لعديد 
�لإعالمية  �لتظاهر�ت  من 
�لوليات   خمتلف  يف  �ملنظمة 
�صنو�ت  منذ  �رشعت  وقد 
لالأمن  �لولئية  �ملديريات 
تظاهر�ت  تنظيم  يف  �لولئي  
وت�صامنية  �جتماعية  باأبعاد 
�إفطار  مو�ئد  تنظيم  ولحظنا 
�صاهدنا  كما  رم�صان  �صهر  يف 
من  �لعديد  لزيارة  ر�قية  �صور� 
�ملوؤ�ص�صات �لجتماعية و�ملرفق 
�ل�صحية وكل هذه �ملظاهر هي 
�صلوكات �ت�صالية للجهاز �لأمني 
روؤية  عن  وتعرب  �ملجتمع  �جتاه 
و�لإعالم  �لت�صال  يف  نوعية 
ويعترب  �لأمنية  �ملوؤ�ص�صة  عرب 
هذ� �لأد�ء �لت�صايل �حد ركائز 

�حرت�فية �ملوؤ�ص�صة �لأمنية . 
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مقاربات

�ملوجة �لر�بعة للر�أ�سمالية.. 
�سر�ع طبقي معا�سر

القرن الع�سرين �سهد تغريات عميقة على م�ستويات الفل�سفة والنقد النظري، تبدلت 
خالله املفاهيم النظرية، التيارات الفل�سفية، املدار�س النقدية ب�سورة الفتة، وانعك�س 

ذلك على الفكر ب�سكل عام. فهل نحن مقبلون على مرحلة ما بعديات، ما بعد احلرب 
الباردة، ما بعد املارك�سية، ما بعد احلداثة، ما بعد العوملة، ما بعد اال�ستعمار؟ هي 

جمرد م�سطلحات اأم هي تو�سيفًا ملرحلة من ع�سر �سريع التحول وال ي�ستقر على حال؟ 
اأم اأنها موؤ�سر على فرتة ان�سداد ونكو�س فكري؟

ح�سن العا�سي
كاتب وباحث فل�سطيني 

مقيم يف الدامنرك

يف  متوا�صاًل  النقا�ش  مازال 
واملثقفني  املفكرين  اأو�صاط 
ورا�صمي ال�صيا�صات اال�صرتاتيجية 
قرن،  ربع  اأكرث من  منذ  العامل  يف 
حول نظرية املفكرين االأمريكيني 
عن  فوكويوما«  »فران�صي�ش 
ونظرية  اجلديد،  العاملي  النظام 
�رصاع  عن  هنتنغتون«  »�صامويل 

احل�صارات.
بع�ش  من  ن�صمع  بتنا  واالآن 
بعديات«  »ما  ع�رص  املفكرين 
بعد  ما  مرحلة  على  للداللة 
هو  ما  بكل  ارتبطت  التي  العوملة 
اأمريكي النمط والثقافة واملفهوم 
وال�صناعة. ال�صوؤال الكبري هنا هل 
حذف  من  فعلياً  العوملة  متكنت 
عاملاً  واأ�ص�صت  القومية،  الهويات 
اأم  احلدود؟  من  خالياً  اإن�صانياً 
بعد  ما  ملرحلة  يتهياأ  العامل  اأن 
العوملة، ذلك اأن م�رصوع االأ�صواق 
املوحد  واالقت�صاد  املفتوحة 
من  بريطانيا  خروج  رمبا  ينهار، 
االحتاد االأوروبي موؤ�رص على ذلك، 

ورمبا يتبعها اآخرون الحقاً.
يبدو اأن حتى اأمريكا نف�صها خالل 
والية »ترامب« حتاول الفكاك من 
ق�صرية  لفرتة  كانت  التي  العوملة 
كيف  واإال  لها.  رائدة  م�صت 
االأمريكية  االإدارة  �صعي  نف�رص 
االتفاقيات  من  التحرر  احلالية 
واملعاهدات الدولية، والتخل�ش من 
الدويل،  املجتمع  جتاه  التزاماتها 
واالنكفاء  نف�صها  على  واالنغالق 
نحو �صعار »اأمريكا اأوالً« الذي كان 
االنتخابية.  ترامب  حملة  �صعار 
مع  االأمريكي  الطالق  يرتافق 
االأقرب  الف�صاء  االأوروبية  القارة 
جغرافياً  املتحدة  للواليات 
وع�صكرياً،  واقت�صادياً  و�صيا�صياً 
القومية  امليول  ت�صاعد  مع 
ال�صوفينية  حد  اليمينية  واالأفكار 
وت�صاعد  اأوروبا،  يف  والعن�رصية 
�صد  والكراهية  العن�رصي  التمييز 
املهاجرين واالأجانب الذي يعك�ش 
من  وجودهم يف جانب منه وجهاً 

وجوه العوملة.

يف القرن الع�سرين

ال�صوفيتي  االحتاد  انهيار  بعد 
القرن  من  الت�صعينيات  بداية  يف 
وقيم  مفاهيم  اختفت  الع�رصين 
اأخرى  مكانها  وحلّت  ونظم، 
امل�صهد  عن  فغاب  جديدة، 

ال�رصاع  مثل  م�صطلحات 
اال�صرتاكي  النظام  االأيديولوجي، 
الباردة.  احلرب  وال�صيوعية، 
وتعابري  جديدة  اأفكار  وظهرت 
العوملة  مثل  جديدة،  وكلمات 
واحلداثة، واعترب بع�ش املفكرون 
متت  قد  اال�صرتاكية  اأن  الغربيون 
الراأ�صمالية  واأن  لالأبد،  هزميتها 
التاريخ  فاإن  وبهذا  انت�رصت،  قد 
اأو�صك على نهايته كما قال املفكر 
اأ�صل  من  املحافظ  االأمريكي 
يف  فوكوياما«  »فران�صي�ش  ياباين 
األفه  الذي  التاريخ«  »نهاية  كتابه 
االحتاد  تفكك  بعد   1992 عام 
تراجع الحقاً  اأنه  رغم  ال�صوفيتي، 
عن كثري من االأفكار التي وردت يف 
كتابه، اإال اأنه ميكن اعتباره منوذجاً 
من  العديد  عن  يعرب  للمقاربة، 
روجوا  الذين  الغربيني  املفكرين 
الباردة.  احلرب  بعد  ما  الأفكار 
بزعامة  االأوحد  القطب  عامل 
الواليات املتحدة االأمريكية القوة 
والتقنية  والع�صكرية  االقت�صادية 

االأ�صخم.
بعد  جديدة  مرحلة  العامل  دخل 
والتطور  املعلوماتية  الثورة 
االت�صاالت،  و�صائل  يف  الهائل 
والتمدد الوا�صع لل�رصكات متعددة 
اآليات االقت�صاد  اجلن�صيات وتقدم 
تراجع  اإىل  هذا  اأدى  الراأ�صمايل. 
التقليدي،  باملفهوم  الدولة  دور 
و�صعف الثوابت ال�صيا�صية كال�صيادة 

والوطنية والدولة القومية.
 2001 �صبتمرب  اأحداث  عقب 
على  املتحدة  الواليات  اأقدمت 
والعراق،  اأفغان�صتان  احتالل 
الوحيدة  القوة  واأ�صبحت 
وفر�صت  العامل،  على  املت�صلطة 
اإرادتها ومفاهيمها واأ�صلوبها على 
البيت  حتول  بحيث  الدول،  بقية 
الدولية.  للعالقات  االأبي�ش مركزاً 
نف�صها  بتن�صيب  اأمريكا  وقامت 
الدولية  العالقات  على  قا�ش 
والثنائية واالإقليمية واملحلية. كما 
الدول  معظم  اإخ�صاع  اإىل  �صعت 
اإىل  الذين حتولوا  احلكام  وغالبية 
االأمريكية.  االإدارة  يف  موظفني 
على  املتحدة  الواليات  وهيمنت 
املنظمات  وبقية  االأمن  جمل�ش 
منظمة  وعلى  الدولية  والهيئات 
النقد  و�صندوق  العاملية،  التجارة 
على  و�صيطرت  الدويل،  والبنك 
املعلومات  و�صبكة  االت�صال  نظام 
الو�صائل  اأهم  وعلى  العاملية 
ال�صناعية.  واالأقمار  االإعالمية 
على  �صيطرت  اأمريكا  وكاأن  بدا 
العامل اأجمع، واأن هذا الكون قدر 

له اأن يتاأمرك.

ع�سر ما بعد احلرب 
الباردة

ا�صتب�رصت  جديدة  مرحلة  بداأت 
الب�رصية معها قدوم حقبة خمتلفة، 
التهديدات  اأ�صوات  فيها  ترتاجع 
االأيديولوجيات  و�رصاع  النووية 
مرحلة  نحو  العامل،  وانق�صام 
اأموال  وا�صتثمار  الهدوء  من 
الرخاء  حتقيق  يف  الت�صلح  �صباق 
لل�صعوب.  االجتماعي  والرفاه 
ا�صرتاتيجيات  اتباع  يتطلب  وهذا 
وفكرية  واقت�صادية  �صيا�صية 
الكربى،  الدول  تعتمدها  جديدة 
التي  املتحدة  الواليات  وخا�صة 
كدولة  العامل  عر�ش  على  تربعت 

عظمى وحيدة.
�صوء  من  يح�صل  مل  هذا  ولكن 
العامل  ي�صبح  ومل  ال�صعوب،  طالع 
ذي  من  ا�صتقراراً  وال  اأمناً  اأكرث 
متاماً،  العك�ش  على  بل  قبل، 
بقيادة  املتحدة  الواليات  تفردت 
وغطر�صة  عنجهية  بكل  العامل 
والقتل،  احلروب  من  املزيد  نحو 
فر�صة  اأمريكا  ا�صاعت  وبذلك 
ل�صياغة  الباردة  احلرب  نهاية 
العامل  جلعل  خمتلفة  ا�صرتاتيجية 

اقل ا�صطراباً.

االأزمة املالية

اأن  اعتربوا  املفكرين  من  كثري 
االأزمة املالية التي اأ�صابت البنوك 
يف  الكربى  االأمريكية  وال�رصكات 
مهم  موؤ�رص  مبثابة   2008 العام 
على احتمال انتهاء ع�رص العوملة، 
االأمريكية  ال�صطوة  ومرحلة 
راأ�ش  مركزية  تعك�ش  باعتبارها 
البع�ش  يعترب  املايل. حيث  املال 
اأن االأزمة كانت اقت�صادية ولي�صت 
اإىل  النهاية  واأدت يف  مالية،  فقط 
�صقوط ال�صيا�صة الليربالية اجلديدة 
التي اعتمدت العوملة للهيمنة على 
اقت�صاديات العامل. وقد �صكل رمبا 
االأمريكي  الرئي�ش  اإدارة  تدخل 
و�صخ  اأوباما«  »باراك  ال�صابق 
الإنقاذ  دوالر  مليار   600 حوايل 
التي  البنوك وال�رصكات االأمريكية 
كانت قد اأعلنت اإفال�صها وانهارت، 
الأن  الراأ�صمايل،  النموذج  �صقوط 
على  تقوم  االأ�صل  يف  الراأ�صمالية 
نف�صه  يوازن  الذي  ال�صوق  حرية 

دون تدخل الدولة.
اإن حرية احلركة للب�صائع والب�رص، 
وارتفاع م�صتويات التجارة العابرة 
االحتادات  وظهور  للقارات، 
اأ�صهم  هذا  كل  الدولية،  التجارية 
يف ت�رصيع وترية النمو االقت�صادي 
م�صبوقة،  غري  مبعدالت  العاملي 

 2008 عام  املالية  االأزمة  لكن 
وو�صعت  االإجنازات،  هذه  بددت 

العوملة على حافة ال�صقوط.
فاإن �صاألنا كيف ذلك، نقول اإنه بدالً 
كما  اقت�صادية  طفرة  حدوث  عن 
االقت�صاد  خروج  عقب  احلال  هو 
ح�صل  ما  مالية،  اأزمة  اأية  من 
النمو  تقل�ش  حيث  العك�ش  هو 
بن�صبة حوايل  العاملي  االقت�صادي 
االأزمة.  بعد  املئة  يف  خم�صني 
كان  االقت�صادي  االنكما�ش  هذا 
ب�صورة  الرثوة  توزيع  ح�صاب  على 
رفع  على  البنوك  اأقدمت  عادلة. 
واال�صتثمار  االإقرا�ش  معدالت 
من  بدالً  والعقارات،  البور�صة  يف 
�صخ وا�صتثمار االأموال يف اقت�صاد 
الو�صطى  الطبقات  يخدم  حقيقي 

واملتدنية.

عوملة العامل

ثمانينيات  يف  بداأت  التي  العوملة 
تطور  نتيجة  الع�رصين  القرن 
العاملي،  الراأ�صمايل  النظام 
ثورة  اأحدثتها  التي  واالآفاق 
وظهور  واملعلومات،  االت�صاالت 
البث الف�صائي، ثم �صبكة االنرتنت 
ال�صيا�صية  احلدود  اأزالت  التي 
الدول  بني  والثقافية  واالقت�صادية 
فر�صة  ومنحتهم  وال�صعوب، 
والتفاعل  بينهم  فيما  التوا�صل 
ظهر  ثم  ال�صلطة،  قيود  خارج 
ومن�صات  االلكرتوين،  الربيد 
التي  الحقاً،  االجتماعي  التوا�صل 
املقموعة  القوى  �صوت  اأ�صبحت 
ومنرباً  اال�صتبدادية،  االأنظمة  يف 

خلطابها ال�صيا�صي والفكري.
وتطور  امتداد  هي  العوملة 
طبيعي للراأ�صمالية، وجتاوز لع�رص 
احلداثة، وهي مبثابة حتقق نبوءة 
توفلر«  »اآلفن  االأمريكي  املفكر 
التي  الهائلة  للتطورات  وجت�صيد 
الثالثة  املوجة  مرحلة  يف  ظهرت 
والعلمية  الفكرية  االأ�صعدة  على 
والتقنية، وهي اأفكار روج لها توفلر 
ب�صيادة  امل�صا�ش  يتم  اأن  وتوقع 
الثقافية  الهويات  واخرتاق  الدول 
على  تعي�ش  التي  ال�صعيفة،  لالأمم 
الراأ�صمايل  املركز  دول  هام�ش 

ال�صناعي املتطور.
»توفلر«  االأمريكي  املفكر  وكان 
»�صدمة  كتاب  اأ�صدر  قد 
وكتاب   ،1970 العم  امل�صتقبل« 
»املوجة الثالثة« العام 1980. وقد 
امل�صتقبل  �صدمة  تعبري  ا�صتعمل 
للداللة على التغريات االجتماعية 
دول  يف  توقعها،  التي  امل�صتقبلية 
املتقدمة،  الدول  وخا�صة  العامل 
عن  الناجم  املتزايد  القلق  ومنها 

كتاب  ويف  احلياة.  وترية  ت�صارع 
املوجة الثالثة ذكر ثالث اأنواع من 
تدفع  واحدة منها  املوجات، وكل 
نحو ت�صكل منط حمدد من ثقافة 
اإمكانية  تتوفر  املجتمعات، وحني 
الثقافة  تزيح  فاإنها  موجة  والدة 
التي قبلها. فاملوجة االأوىل كانت 
وامتدت  الزراعية  باملجتمعات 
حتى القرن ال�صابع ع�رص ميالدي، 
اأزاحت  قد  املوجة  هذه  وكانت 
املجتمعات التي كانت تعتمد على 

ال�صيد ولديها ثقافة بدائية.
اأن املوجة الثانية  واعترب »توفلر« 
يف  ال�صناعية  الثورة  مع  بداأت 
لغاية  ع�رص  ال�صابع  القرن  اأواخر 
منت�صف القرن الع�رصين، ومن اأبرز 
معاملها النظام التعليمي املوجه، 
وظهور ال�رصكات بهيئتها احلديثة، 
على  املوجة  هذه  واعتمدت 
حتى  االإنتاج  ت�صخيم  الت�صخيم. 
يلبي احتياجات اجلميع، وت�صخيم 
اال�صتهالك.  يت�صخم  كي  التوزيع 
الطفرة  ليواكب  التعليم  ت�صخيم 
والإيجاد  والتقنية،  ال�صناعية 
تعليم  من  واال�صتفادة  متخ�ص�صني 
ت�صخيم  اأي�صاً  جرى  اجلميع. 
بدورها  تقوم  كي  االإعالم  و�صائل 
ون�رص  الب�رص،  عقول  غ�صل  يف 
م�صلحة  تخدم  التي  املفاهيم 
ثقافتها  وتعميم  ال�صناعية،  القوى 
النامية.  والدول  ال�صعوب  على 
ت�صخيم �صناعة االأ�صلحة كي تكون 
عن  وخروج  مترد  الي  ردع  قوة 
ظهرت  ثم  الراأ�صمالية.  الهيمنة 
خم�صينيات  منذ  الثالثة  املوجة 
ومازالت  الع�رصين،  القرن 
بعد  ما  مرحلة  وهي  متوا�صلة، 
جمتمع  اإيجاد  هي  ال�صناعة. 
واملعلومات  املعرفة  على  يعتمد 
ع�رص  عليه  نطلق  رئي�صي،  كمورد 
الثورة املعلوماتية، ع�رص الف�صاء، 
ع�رص  العاملية،  القرية  ع�رص 
على  يركز  الع�رص  هذا  العوملة. 
املعريف،  واالإنتاج  والتنوع  اجلودة 
مع  التجاوب  على  واملقدرة 
املتغريات املت�صارعة. وهو ع�رص 
يتوفر على طيف وا�صع من اأمناط 
فرعية،  ثقافات  ووجود  احلياة 
التخ�ص�ش.  نحو  ال�رصكات  و�صعي 
تكون  اأن  للمعلومات  وميكن 
لالأمم  املادية  املوارد  عن  بدياًل 
العاملة  الطبقة  اإن  وال�صعوب. 
اأخرى  بطبقة  ا�صتبدالها  مت  قد 
العاملة،  العقول  طبقة  من  تتكون 
املوجة  على  مقبلون  نحن  فهل 
التاريخية  امل�صرية  من  الرابعة 

للراأ�صمالية؟

خروج بريطانيا من 

االحتاد االأوروبي

هل ي�صري خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي 
اإىل انهيار فكرة ال�صوق املفتوحة واالقت�صاد 
الواحد؟ وهل نحن مقبلون على ع�رص ما بعد 
�صدمة  من  اأوروبا  ا�صتيقظت  وهل  العوملة؟ 
اإمكانية  وماهي  القوي؟  ال�رصيك  خروج 
اأخرى،  اأوروبية  دول  اإىل  العدوى  انتقال 
من غريها؟  اأكرث  املر�صحة  الدولة  ومن هي 
مراكز  تفكري  ت�صغل  اأ�صئلة  وغريها  جميعها 
االأبحاث االأوروبية التي ي�صعى الباحثون فيها 
اأعرا�ش  اأحد  بريطانيا  خروج  هل  ملعرفة 
االأزمة املالية التي اأ�صابت االقت�صاد العاملي 
يف العام 2008، اأم اأنه فريو�ش معدي �صيتنقل 
ملر�صح اآخر. االأزمة املالية ت�صببت بتقلي�ش 
حجم النمو االقت�صادي العاملي، وعمقت من 
رف�ش  ظاهرة  وتف�صي  امل�صاواة  عدم  مبداأ 
على  النقمة  وكذلك  املفتوحة،  احلدود 
اأن  ويالحظ  التقليديني.  ال�صيا�صيني  القادة 
االأوروبية  التقليدية  االأحزاب  ح�صول  ن�صبة 
تقل�صت  قد  دميقراطياُ،  االأعرق  الدول  يف 
اأن  بعد  االأ�صوات  ثلث  نحو  اإىل  انتخابياً 
كانت حت�صل على ثلثي االأ�صوات قبل االأزمة 
ال�صعبي  الغ�صب  تنامي  يالحظ  كما  املالية. 
الذين  االأوروبيني  والزعماء  القادة  على 
االأزمة  �صطوة  من  للتخفيف  النا�ش  انتخبهم 
ومل يفعلوا �صيئاً. هذا الغ�صب ال�صعبي الذي 
يواجهون  تركهم  قد  العوملة  نظام  اأن  اعترب 
االأحزاب  ت�صتغله  وحدهم،  م�صائرهم 
توظف  التي  ال�صعبوية،  والقوى  اليمينية 
م�صاعر الناخب االأوروبي التي تثقله االأزمات 
االقت�صادية، وت�صتثريه روؤية املهاجرين الذين 
يتوافدون على القارة االأوروبية، ويعترب اأنهم 
م�صادر  على  ويناف�صون  الوظائف  ي�رصقون 
اإن الثالث عقود االأخرية قبل االأزمة  الرزق. 
العاملي،  االقت�صاد  يف  منواً  �صهدت  املالية 
عابرة  والتجارة  احلركة  حرية  فيه  �صاهمت 
احلديثة  التقنيات  يف  والتطور  احلدود 
والثورة الرقمية، وهو تطور اأ�صهم يف حت�صني 
والعائالت  لل�رصائح  املعي�صي  امل�صتوى 
االأوروبية، لكنه يف ذات الوقت اأدى اإىل متزيق 
بعد  وما  الدول.  لهذه  االجتماعي  الن�صيج 
االأزمة مل تتعدى ن�صبة النمو االقت�صادي 2 يف 
املئة وهو اأقل موؤ�رص للتعايف االقت�صادي منذ 

نهاية احلرب العاملية الثانية.
ومن نتائج االأزمة املالية عام 2008 اأن رفعت 
وارتفعت  االإقرا�ش،  معدالت  من  البنوك 
املالية  وال�صندات  البور�صة  اال�صتثمارات يف 
فيها  ي�صتثمر  ال  قطاعات  وهي  والعقارات، 
اال�صتثمار  يجري  اأن  عن  بدالً  االأغنياء،  اإال 
يف قطاعات اقت�صادية ت�صهم يف خلق وظائف 
اأمر  وهو  االأزمة.  حدة  من  تخفف  جديدة 
يوؤدي اإىل عدم العدالة االقت�صادية بني الدول 
لبنك  درا�صة  فبح�صب  الواحدة.  الدولة  ويف 
اقت�صاداً   46 اأكرب  بني  من  اأن  جند  �صوي�رصا 
عدم  من  تعاين  دولة   12 هناك  كان  عاملياً، 
 35 العدد  بلغ  بينما   ،2007 العام  يف  العدالة 
دولة يف العام 2017، مما يوؤكد بو�صوح ات�صاع 

ظاهرة عدم العدالة يف توزيع الرثوات.
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قيام عامل اآخر

اإن كانت العوملة جمرد مرحلة من مراحل تطور 
الراأ�سمالية، فاإننا مقبلون على مرحلة جديدة يف 
اأو  اجتاهات  وظهور  الراأ�سمايل،  النظام  م�سرية 
باملعنى  احلياة  �سريورة  اأخرى جديدة.  عوملات 
ال�سيا�سية  اأنظمتها  اختزال  ميكن  ال  التاريخي 
اأو  واحد،  منط  يف  واالجتماعية  واالقت�سادية 
عوملة واحدة وثقافة واحدة بات اجلميع يت�رضر 

منها حتى يف معقلها.
من الطبيعي واحلال هذا اأن تت�سع دائرة الرف�ض 
لهذا الغول املتوح�ض، ولهذا النظام الذي يت�سبب 
فظهر  اإفال�ساً،  والفقراء  غنًى  االأثرياء  زيادة  يف 
ماليني  ي�سم  الذي  العوملة«  �سد  »التحالف 
»املنتدى  تاأ�سي�ض  ومت  العامل،  يف  املناه�سني 
يعقد  الذي   2001 العام  يف  العاملي«  االجتماعي 
اجتماعاً �سنوياً بهدف تن�سيق احلمالت التي يقوم 
العوملة،  ملناه�سة  العمالية  احلركة  اأع�ساء  بها 
العمل.  خطط  حول  املعلومات  وتطوير  وتبادل 
النخبة  منتديات  على  رداً  مبثابة  املنتدى  وهذا 
القوية من الدول التي تعطي نف�سها احلق يف و�سع 
اال�سرتاتيجيات االقت�سادية العاملية مثل »موؤمتر 

دافو�ض« ال�سهري.
يف الربازيل ظهر »املنتدى العاملي للبدائل« اأي�ساً 
واجتماعية  �سيا�سية  قوى  بجهود   2001 العام  يف 
املواجهات  عن  بعيداً  للعوملة،  معار�سة  ومدنية 
وبراغ  جنيف  من  كاًل  �سهدتها  قد  كانت  التي 
واملقرتحات  واالأفكار  التجارب  لتبادل  و�سياتل، 
حول البدائل املتاحة للعوملة يف �سكلها احلايل، 
خم�ض  من  امل�ساركني  اآالف  �سنوياً  وي�ستقطب 

قارات، ويح�رضه برملانيون غربيون.

هل هناك اإمكانية قيام عامل اآخر؟

اأ�سكال  من  �سكاًل  �سوى  لي�ست  الراهنة  العوملة 
اإىل  العامل  ق�ّسمت  التي  االأمريكية،  الهيمنة 
انقالب  اإحداث  يتطلب  ما  وهو  وفقراء،  اأثرياء 
الذي  العامل  اإن  للب�رضية.  التاريخية  ال�سريورة  يف 
ال�سيا�سية  االأحزاب  من  حمكوماً  يعد  مل  نعرفه 
االحتادات  حتكمه  بل  ال�سيا�سة،  رجال  من  وال 
الدويل  البنك  مثل  الكربى  الدولية  االقت�سادية 
ومنظمة التجارة الدولية، والتجمعات االقت�سادية 

العمالقة لكربيات ال�رضكات عابرة القارات.
لقد بات منطق ح�سابات االأ�سواق احلرة هو ال�سائد 
الربملانات  ولي�ض  العاملية،  لل�سيا�سات  واملقرر 
الغربية التي ت�سم بني جدرانها مندوبي ال�سعوب 
ال�سيا�سيني  من  ال�سلطة  وانتقلت  املنتخبون. 
على  امل�سيطرين  االقت�ساد  رجال  عليها  ليقب�ض 
و�سائل االإعالم واالت�سال، وميتلكون املعلوماتية 
حد  اإىل  االأمر  و�سل  لقد  بل  احلديثة.  وتقنياتها 
على  قب�سته  اإحكام  املايل  املال  راأ�ض  حماولة 

قوت الب�رض واحتكار الغذاء يف العامل.
الفكرية  املقاربات  اإجراء  اأهمية  تربز  هنا  من 
يف  العدالة  لتحقيق  وحلول  اأفكار  لتقدمي 
باالحتجاجات  االكتفاء  وعدم  الرثوات،  توزيع 
اقت�سادي  منو  ت�سمن  حلول  واالعرتا�سات. 
احلياة  وتطوير  العاملي،  لالقت�ساد  م�ستدام 
املدين  املجتمع  منظمات  ومنح  الدميقراطية، 
دوراً اأكرب يف امل�ساركة بو�سع ال�سيا�سات العامة، 
ثم رفع فاعلية املوؤ�س�سات الدولية ومنها الهيئات 
التابعة لالأمم املتحدة. رمبا اأي�ساً العمل اجلماعي 
جعل  بهدف  و�سعوباً،  دوالً  املت�رضرين  قبل  من 
اإن�سانية  اأكرث  نظاماً  بعده  ما  اأو  العوملة  نظام 

اجتماعياً.
هل ميكن بالفعل تخفيف وح�سية العوملة الراهنة 
واخل�سارة  الربح  ميزان  يف  اجلميع  ت�سع  التي 
االأفكار  ت�ستطيع  هل  وال�رضاء؟  البيع  ب�سوق 
االأ�سحم؟  للراأ�سمالية  اآدمي  وجه  ر�سم  البديلة 
من  البديلة  واملوؤمترات  املنتديات  تتمكن  وهل 
�سياغة م�ستقبل للب�رضية، خمتلف عن امل�ستقبل 
لي�سوا  فيها  امل�ساركني  اأن  اأم  ينتظرنا،  الذي 
القدمي  احلر�ض  من  متقاعدين  ي�ساريني  �سوى 
الذين مل ي�ستطيعوا التاأقلم مع التحوالت الوقائع 

اجلديدة؟

 بديل العوملة

ح�سناً، ما هو بديل العوملة؟ يبدو اأنه عامل يتاألف 
بني  �رضاعاً  وي�سهد  مغلقة  بحدود  قوميات  من 

احل�سارات. ورمبا اأننا �سن�سهد عاملاً خمتلفاً مل 
نعهده بعد وال نعرف مالحمه.

الواحد  القرن  يف  املال  »راأ�ض  كتاب  �ساحب 
توما�ض  الفرن�سي  االقت�ساد  عامل  والع�رضين« 
forkcdn .com/ .http ://wtf2 بيكتي
=www/delivery/lg.php?bannerid
lo&5593=zoneid&0=campaignid&0
2Fwww.al-jazirah.%2F%3A%c=http
.2Far2 %2F20160905 %2F2016 %com
2Fwww.%2F%3A%htm&referer=https

39e7b50aee=2F&cb%google.com، الذي 
العوائد  اأن معدل  العام 2013 حذر من  �سدر يف 
والفوائد  االأ�سهم  هيئة  على  املال  راأ�ض  يف 
اأعلى  وااليجارات وا�ستثمارات طويلة االأمد، هو 
الناجت  �سكل  على  االقت�سادي  النمو  معدل  من 
القومي والدخل الفردي، هو اأمر من �ساأنه مراكمة 
ثروة االأغنياء، اإذ اأنها تنمو ب�سورة اأعلى من الناجت 
املايل  املال  راأ�ض  يت�سخم  وبهذا  العمل،  واأجور 
على ح�ساب راأ�ض املال الب�رضي، فينال االأثرياء 
قطاعات  بقية  ح�ساب  على  االأ�سخم  احل�سة 
يف  ت�ساعدي  عدالة  عدم  والنتيجة  املجتمع، 
توزيع الرثوة، وتاآكل تدريجي يف الطبقة الو�سطى 

باملجتمعات.
قلعة  مبثابة  الو�سطى  الطبقة  كانت  الدوام  على 
النظام ال�سيا�سي الليربايل الغربي، وتقل�سها يهدد 
 2008 عام  قبل  فرتة  يف  الدميقراطية.  االأنظمة 
بتاأييد  حتظى  الغربية  احلكومات  ن�سبة  كانت 
هذه  انخف�ست  االآن  لكن  الثلثني،  نحو  �سعبي 

الن�سبة اإىل نحو الثلث.

والعوملة  احلكومات  من  ال�سعبي  اال�ستياء  هذا 
اأمثال  ال�سعبوية،  اليمينية  االأحزاب  قادة  ا�ستغله 
يف  لوبن  وماري  املتحدة  الواليات  يف  ترامب 
من  بريطانيا  خروج  قادوا  الذين  ومثل  فرن�سا 

االحتاد االأوروبي، وهو ان�سحاب يعك�ض الغ�سب 
االجتماعي الذي يلقي بالالئمة على االأنظمة 

احلالية وعلى حرية التجارة وتنقل االأفراد 
واملهاجرين الذين ي�رضقون الوظائف.

يف اأعقاب اأزمة 2008 انتع�ست االأحزاب 
والقت  العن�رضية،  ال�سعبوية  اليمينية 
افكارها القومية املتطرفة قبوالً لدى 
بعك�ض  النا�ض،  من  وا�سعة  قطاعات 
ما توقع بع�ض املفكرين باأن تزدهر 
االأزمة.  بعد  الي�سارية  االأحزاب 
اإىل  منه  مهم  جانب  يف  يعود  وهذا 
الي�سارية والليربالية  ف�سل االأحزاب 
الغربية يف تقدمي حلول لالإ�سكاليات 
التي واجهتها الدول الغربية، وعجز 
اأو  اأفكار  اأية  تقدمي  على  الي�سار 
وكذلك  للجماهري،  جاذبة  م�ساريع 
واملثقفني  املفكرين  متكن  عدم 
و�سع  من  الغربيني  الي�ساريني 
يف  ال�سعف  هذا  وا�سحة.  منهاجية 
قوى الي�سار وانح�سار دورهم اأدى اإىل 

تنامي فكر اليمني املت�سدد.
االأوروبي  الي�سار  توافق  �سبق  فيما 

ال�سينيني  اال�سرتاكيني  مع  ال�سعيف 
لغة  على  االأمريكان  والراأ�سماليني 
التجارة  فكرة  �سجعوا  حني  العوملة، 

احلرة، ووافقوا على مبداأ 
امل�ساواة  عدم 

مقابل  يف 
ت  ال معد

منو 

ال�سنوات  يف  لكن  ومت�ساعدة.  �رضيعة  اقت�سادية 
الوطنية  االحتجاجات  �سوت  يعلو  بداأ  االأخرية 
رزقها،  وم�سادر  ووظائفها  م�ساحلها  عن  تدافع 
اإجراءات �سد  الدول يف اتخاذ  ثم با�رضت بع�ض 
التدابري  هذه  اأن  احلقيقية  االإ�سكالية  العوملة. 
الق�سري،  املدى  على  الوطني  االقت�ساد  حتمي 
لكنها �سوف توؤدي اإىل عزلته واإ�سعافه الحقاً، مما 
فاأزمة  ت�سخم  ثم  متزايدة  بطالة  ثم  ركوداً  ينتج 

اقت�سادية جديدة.
اأن الطبقة املتو�سطة هي املت�رضر  بينما يت�سح 
نظام  وبني  بينها  احلقيقية  املعركة  فاإن  االأكرب، 
ت�سهد  �سوف  الرابعة  املوجة  اأن  ويبدو  العوملة، 
املتو�سطة  الطبقة  بني  معا�رضاً،  طبقياً  �رضاعاً 
احلرة  التجارة  بني  ولي�ست  العوملة،  ونظام 
ما  واليمني.  الي�سار  بني  وال  املحلي،  واالإنتاج 
العدالة  تكفل  اأيديولوجية  هو  الب�رضية  حتتاجه 
االجتماعية وتعادل الفر�ض، واإعادة توزيع الرثوة 
ب�سكل من�سف ي�سهم يف منو الطبقة الو�سطى من 

جديد، وانت�سارها على وح�ض احلداثة.
 

ماذا يفعل العرب؟

و�سيا�سيني  ومفكرين  مثقفني  من  العربية  النخب 
واقت�ساديني وعلماء اجتماع، مل يتمكنوا من جتديد 
ال فكرهم وال خطابهم وال اأدواتهم وال منهجهم، 
كي يتكيفوا مع املتغريات الكونية الكبرية التي مل 
تدع �سيئاً على حاله، ومل يتمكنوا من فهم منطق 

الكامن.  العوملة 
املنهج  اإن 

لفهم الظواهر  التاريخي املقارن مل يعد �ساحلاً 
الكونية املعقدة وتف�سريها، فال بد من االنخراط 
خمتلفة  مناهج  ال�ستنباط  املعريف  البحثي 
لقراءة ومقاربة فرتة ما بعد االمربيالية، ما بعد 

احلداثة.
هام�ض  على  يعي�سوا  اأن  قبلوا  العرب  اأن  اأم 
ثقافة  من  فعاًل جزء  هم  وهل  الدويل،  املجتمع 
ما يحدد وجودها  اأمة هي  اأي  ثقافة  اإن  العامل؟ 
روؤية  يف  واأ�سلوبها  عليها،  حتوز  التي  وامل�ساحة 
الكون، وطريقتها يف التحليل والتخطيط وترتيب 

االأ�سياء.
فاإذا كان جتاوب العرب مع العوملة يواجه �سعوبات 
يف  هبوط  من  العربي  االقت�ساد  يعاين  اإذ  جمة، 
التوافق  �سيا�سات  يف  وف�سل  النمو،  م�ستويات 
العرب من  العمل، كما يعاين  واأ�سواق  التعليم  بني 
ارتفاع ن�سبة الوالدات ، وعدم وجود نظم وطنية 
مرحلة  فاإن  واملعلوماتية،  والتكنولوجيا  للعلم 
الرابعة �سوف  اأو ع�رض املوجة  العوملة،  بعد  ما 
ت�ساعف هذه التحديات يف العامل العربي بو�سفه 
ي�سم دوالً نامية تخ�سع ل�سغوط اقت�سادية داخلية 
امل�ستويات  مع  التكيف  ي�ستطيع  وال  وخارجية، 
التي  واملهارات  والكفاءة  التطور  من  الفائقة 
تفتقد لها االقت�ساديات العربية، وبهذا قد ال يكون 
اأمام هذه النظم اإال التفكك ل�سعفها وعدم توفر 
الع�رض  يحمل  رمبا  اأو  لديها،  املقاومة  اإمكانية 
التحدي،  روح  اإثارة  العرب  لدي  احلافز  اجلديد 
ت�سهم  جذرية  ثقافية  اقت�سادية  بتحوالت  للقيام 
من خالل تفعيل العمل العربي 
يكون  اأن  يف  امل�سرتك 
العرب موجودين ال 
قوماً مندثرين.

 



بكترييا االأمعاء لها عالقة بـ االكتئاب !
وا�سعة  بلجيكية  درا�سة  ك�سفت 
بكترييا  اأنواع  بع�ض  اأّن  النطاق، 
على  تاأثري  لها  يكون  قد  الأمعاء، 
عائلتان  وهناك  العقلي.  االتوازن 
البكترييا  هذه  من  حتديًدا 
عالقة  لها  الأمعاء،  يف  املوجودة 

بـ الكتئاب.
من  املزيد  فعلًيّا  العلماء  حدد 
يف  ال�سائعة  املعوية  البكترييا 
مر�ض  يعانون  الذين  املر�سى 
كرون، ويف هذه املرة اكت�سف فريق 
الدقيقة يف  الأحياء  علم  بروف�سور 
جامعة KU Leuven يف بلجيكا 
اأنواع  ، جريوين راي�ض، روابط بني 
معينة من بكترييا الأمعاء، واحتمال 
ويف  الكتئاب،  ال�سخ�ض  يعاين  اأن 
جملة  يف  نُ�رشت  التي  الدرا�سة 
الطبيعة  يف  الدقيقة  الأحياء  علم 
يوم   Nature Microbiology
اأو�سح  فرباير،   4 املوافق  الثنني 
بني  العالقة  در�سوا  كيف  العلماء 
جميع  اأي  املعوية،  البكترييا 

تعي�ض  التي  الدقيقة  الكائنات 
العقلية  ال�سحة  وبني  البطن،  يف 

لالإن�سان.
لإجراء الدرا�سة قام العلماء بتحليل 
 1000 من  لأكرث  الرباز  عّينات 
هناك  اأّن  لحظوا  وقد  م�سارك، 
عائلتني من البكترييا تكون قيا�سًيّا 
اأقّل عدًدا يف ج�سم الأ�سخا�ض الذين 
اأولئك  الكتئاب، مبن فيهم  يعانون 
امل�ساّدة  الأدوية  يتناولون  الذين 
العائلتني  هاتني  وا�سم  لالكتئاب، 
 Dialister و   Coprococcus
امل�ساّدة  بخ�سائ�سهما  وتتميزان 

لاللتهابات.
التهابات  اأّن  كذلك  نعرف  »نحن 
ا  الأن�سجة الع�سبية تلعب دوًرا مهًمّ
فاإَنّ  عليه،  وبناًء  الكتئاب.  يف 
العائلتني  هاتني  اأّن  هي  فر�سيتنا 
من البكترييا لهما �سلة بطريقة اأو 
باأخرى يف ذلك، »كما اأو�سح جريوين 
راي�ض نقاًل عن »جورنال دو كيبك« 

.Journal du Quebec
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عالج  اأن  �سوي�رشا  من  باحثون  ك�سف 
حقنة  يف  يكون  لن  ال�سكري  مر�سى 
بعد تناول وجبة الطعام، واإمنا �سيكون 
عو�سا  »الإ�سربي�سو«،  من  جرعة  يف 
يكون  اأن  يف  الباحثون  وياأمل  ذلك  عن 
كوب من القهوة بعد وجبة طعام كافيا 
ال�سكري، وذلك  لل�سيطرة على م�ستوى 
هند�ستها  متت  التي  اخلاليا  بف�سل 
ت�سعر  عندما  الإن�سولني  لإطالق 
بالكافيني يف جمرى الدم وقام الباحثون 
بتعديل خاليا ب�رشية، اأخذت من الكلى، 
الذي   ،»1-GLP« ال�سكري  دواء  ل�سنع 
لإنتاج  البنكريا�ض  بيتا يف  يحفز خاليا 
يف  بدوره  يتحكم  الذي  الإن�سولني 
زراعة  وتتم  الدم،  ال�سكر يف  م�ستويات 
وت�ساف  اجللد،  املعدلة حتت  اخلاليا 
توؤدي  اأن  �ساأنها  من  م�ستقبالت  اإليها 

ا�ست�سعار  عند  الإن�سولني  اإطالق  اإىل 
الكافيني يف جمرى الدم.

اأجراها  التي  الختبارات  واأظهرت 
فريق  قاد  الذي  فو�سينغر،  مارتن 
الفدرايل  ال�سوي�رشي  املعهد 
الفئران  على  زيوريخ  يف  للتكنولوجيا 
هذه  مثل  اأن  ال�سكري،  بداء  امل�سابة 
اإدخالها حتت اجللد،  يتم  التي  اخلاليا 
القهوة  للكافيني يف  ت�ستجيب  اأن  ميكن 
لإنتاج  الطاقة  م�رشوبات  اأو  ال�ساي  اأو 
ال�سكر يف  ي�سيطر على م�ستويات  دواء 
اجلرعة،  ولرفع  احليوانات،  لدى  الدم 
قام الباحثون باإعطاء القوار�ض جرعة 
هذا  تكون  ولن  القهوة.  من  اأقوى 
اخلاليا جاهزة لالختبار من قبل الب�رش 
�رشكة  تعتقد  القريب، حيث  الوقت  يف 
اأن  اأنه من املمكن   »Füssenegger«

ع�رش  البحث  فريق  ي�ستغرق 
�سنوات قبل اإجراء الختبارات الالزمة 

لإثبات اأن هذا الأمر اآمن وفعال.
هذه  حتل  اأن  ميكن  النجاح  حال  ويف 
التقنية مكان احلقن العادية لالإن�سولني، 

الطبيعية  احلياة  اإعادة  ميكنه  ما  وهو 
الدكتور  بح�سب  ال�سكري  ملر�سى 
اخلاليا  اأن  اإىل  اأ�سار  والذي  فو�سينغر، 
�ستة  ملدة  تعمل  اأن  ميكن  املزروعة 

اأ�سهر اإىل �سنة قبل اأن ت�ستبدل. 

فوائد الب�صل االأخ�صر �صحة العظام
يحتوي الب�سل الأخ�رش على جمموعة وا�سعة من املركبات الغذائية 

ال�رشورية للج�سم مثل الفيتامينمات واملعادن وم�سادت الأك�سدة 
واإ�سافته اإىل الطعام �سواء اإىل احل�ساء اأو ال�سلطة ميكن اأن ي�سيف 

فوائد �سحية كبرية للج�سم من بينها: حتتوي ال�ساق الواحدة من 
الب�سل الأخ�رش على حوايل 20 مكريو جرام من فيتامني ك و1.6 
ميلجرام من فيتامني ج وهذه الن�سب حتقق نحو 16% من الحتياج 

اليومي من فيتامني ك واأي�ساً 2% من الحتياج اليومي لفيتامني 
ج للرجال. بينما يحقق حوايل 22 % من فيتامني ك و2.1% من 

فيتامني ج للن�ساء. وهما فيتامينني �رشوريني جداً ل�سحة العظام و 
�سحة العني  

فوائد ع�صري الب�صل
ع�سري الب�سل اأو كما يعرف مباء الب�سل اأو زيت الب�سل له خ�سائ�ض 

هامة جداً ل�سحة الإن�سان وهي مثل فوائد الب�سل تقريباً وهي 
كالتايل:

حت�سني عملية اله�سم  .1  
الوقاية من احل�سا�سية  .2  

عالج للربد  .3  
تقوية العظام  .4  

مفيد لل�سعر ومنوه  .5  
مفيد للب�رشة  .6  

حت�سني م�ستوى ال�سكر يف الدم  .7  
حماية القلب من الأمرا�ض  .8  

الوقاية من ال�رشطان  .9  
تقليل اأمرا�ض العني  .10  

ماء الب�سل له فوائد �سحية هامة ا�رشار الب�سل بالرغم من الفوائد 
العديدة للب�سل، اإل اأن ا�ستخدامه بكرثة يوؤدي اإىل حدوث تهيج 

باأغ�سية املعدة والغثيان،لذا ين�سح با�ستخدامه باعتدال مثل اأي 
�سيء.  

 اأكل املك�صرات يوميا
 يحمي من �صرطان القولون

تاكد  اأن تناول املك�رشات ي�ساعد يف خف�ض خطر الإ�سابة مبر�ض 
�رشطان القولون. ووجد الباحثون الكوريون بقيادة الدكتور “اأي�سن 

�سني” الأ�ستاذ امل�سارك يف كلية الطب الوقائي بجامعة �سيول 
اأن تناول حوايل 15 جرام يومياً ي�ساعد يف الوقاية من الإ�سابة 

ب�رشطان القولون. وي�سيب �رشطان القولون اأكرث من مليون �سخ�ض 
�سنويا، حويحدث يف الأمعاء الغليظة ويكون غالباً ب�سبب التغذية 

قليلة الألياف واملرتفعة الدهون والتدخني وال�سمنة. ويتوقع 
الباحثون اأن املك�رشات لها خ�سائ�ض حتمي من الإ�سابة ب�رشطان 

القولون مثل حمتواها العايل من الألياف وم�سادات الأك�سدة.
وت�سمل املك�رشات، اجلوز واللوز والبندق والكاجو وال�سنوبر والفول 

ال�سوداين والف�ستق.

فائدة غري متوقعة ال�صتخدام 
�صودا اخلبز

 اكت�سف علماء من الكلية الطبية يف جورجيا اأن تناول �سودا اخلبز 
يقلل بدرجة كبرية من التهابات اأمرا�ض املناعة الذاتية 

ويفيد موقع »MedicalXpress« باأن الباحثني بينوا اأن ال�سودا 
حتفز اإفراز كمية كبرية من حم�ض املعدة ال�رشوري له�سم الطعام. 

وي�ساعد هذا احلم�ض على قتل البكترييا املر�سية ويقل�ض العبء 
على الطحال الذي ي�ساهم يف تعزيز املناعة �سد امليكروبات 

وبينت نتائج الختبارات اأن الفئران التي اأعطيت حملول ال�سودا 
انخف�ض لديها عدد اخلاليا املناعية التي تثري رد فعل اللتهابات 

اإجهاد العمل يزيد احتماالت االإ�صابة باأمرا�ض القلب 

»القهوة« عو�صا عن حقن االإن�صولني لعالج داء ال�صكري!

 قال علماء يف بريطانيا اإن الإجهاد 
له  امل�ساحبة  وال�سغوط  العمل  يف 
باأمرا�ض  الإ�سابة  احتمالت  تزيد 
باحثون  وك�سف  وال�سكري،  القلب 
العمل  �سغوط  اأن  لندن  كلية  يف 
)التغيريات  الأي�ض  على  �سلبا  توؤثر 
التي  احلية  اخلاليا  يف  الكيميائية 
اإىل  يوؤدي  ما  الطاقة(،  توؤمن 
الدم  �سغط  ارتفاع  ت�سمل  اأعرا�ض 

وم�ستويات الكول�ستريول وال�سكر يف 
الدم اإ�سافة اإىل الوزن الزائد.

وقال الباحث بالكلية تاراين ت�ساندول 
اإن درا�سة اأجريت على اأكرث من 10 
اآلف موظف مدين بريطاين اأظهرت 
اأنه كلما زاد الإجهاد يف العمل كلما 
زادت احتمالت الإ�سابة بالأعرا�ض 
املوؤدية اإىل الإ�سابة باأمرا�ض القلب 

وال�سكري.

اكت�صاف �صبب جديد لقدرة ال�صرطان على مقاومة العالج
كاليفورنيا  جامعة  من  باحثون  اكت�سف 
فيما  حتدد  جزيئية،  اآلية  دييغو  �سان  يف 
اإذا كان الورم اخلبيث �سي�ستجيب للعالج 

املناعي اأم ل.
باأن   MedicalXpress موقع  ويفيد 
املر�سى  بع�ض  ا�ستجابة  عدم  �سبب 
خا�ض  بروتني  وجود  اإىل  يعود  للعالج، 
لديهم  ال�رشطانية  اخلاليا  غالف  يف 
وعادة ما يك�سف اجلهاز املناعي اخلاليا 
تطور  ت�سبب  اأن  ميكن  التي  اخلبيثة 
خاليا  مب�ساعدة  ويحطمها  املر�ض 
�سطحها  على  حتمل  التي  املناعية   T-
بروتني PD-1 وتقوم اخلاليا ال�رشطانية 
اآخر  بروتني  باإنتاج  الأحيان  بع�ض  يف 
خاليا  خلداع  حماولة  يف   ،PD-L1 هو 

املناعة. وقد ثبت اأن الأدوية التي تهدف 
 1-PD مع   PD-L1 تفاعل  منع  اإىل 
اأنها ل  فعالة يف مكافحة ال�رشطان، بيد 

تنفع يف عالج بع�ض املر�سى.
كما ات�سح للعلماء اأن بع�ض اأنواع اخلاليا 
PD- اأغ�سيتها  على  حتمل  ال�رشطانية 

هذين  اأن  يعني  ما  اأي�سا،   1-PDو  L1
ما  بع�سهما،  مع  يتفاعالن  الربوتينني 
يحفز  الذي  الربوتني  ن�ساط  كبح  ي�سبب 
املر�سى  ي�ستجيب  ل  لهذا   .T-خاليا
من  مرتفع  مب�ستوى  يتمتعون  الذين 
للعالج.  ال�رشطانية  اخلاليا  يف   1-PD
الأورام  هذه  مثل  تعمل  للعلماء،  ووفقا 
بتجنب  لها  ت�سمح  معروفة  غري  باآليات 

هجمات اجلهاز املناعي.



َماَواِت  قال تعاىل: َوَما َخلَْقنَا ال�َسّ
َواْلأَْر�َض َوَما بَيْنَُهَما َلِعِبنَي * َما 
ِقّ َولَِكَنّ اأَْكَثَُهْم  َخلَْقنَاُهَما اإَِلّ ِباْلَ
َل يَْعلَُموَن ]الدخان: 38، 39[، 
َماَء  ال�َسّ َخلَْقنَا  َوَما  تعاىل:  وقال 
َذِلَك  بَاِطلاً  بَيْنَُهَما  َوَما  َواْلأَْر�َض 
ِللَِّذيَن  َفَويٌْل  َكَفُروا  الَِّذيَن  َظُنّ 
 ،]27 ]�ض:  النَّاِر  ِمَن  َكَفُروا 
َماَواِت  ُ ال�َسّ وقال تعاىل: َوَخلََق الَلّ
ُكُلّ  َوِلتُْجَزى  ِقّ  ِباْلَ َواْلأَْر�َض 
نَْف�ٍض ِبَا َك�َسبَْت َوُهْم َل يُْظلَُموَن 
تعاىل:  وقال   ،]22 ]اجلاثية: 
اإَِلّ  َواْلإِنْ�َض  َنّ  اجْلِ َخلَْقُت  َوَما 

ِليَْعبُُدوِن ]الذاريات: 56[.
تبارك  الل  خلقنا  ما  هو  فهذا 
عبادته  وهو  األ  لأجله؛  وتعاىل 
تبارك  الل  فاإن  وتعاىل،  �سبحانه 
وتعاىل مل يخلق هذا الكون هباءاً، 
واليوانات  الطيور  يخلق  ومل 
الإن�سان،  خلدمة  اإل  والنباتات 
الياة  هذه  يف  له  ٌر  م�سَخّ فكٌلّ 
األ  والأعلى،  الأ�سمى  للهدف 
وتعاىل  تبارك  الل  عبادة  وهو 

ل  الل  فاإن  به،  ال�رشك  وعدم 
َل   َ الَلّ اإَِنّ  تعاىل: ﴿  يقول  يغفره؛ 
يَْغِفُر اأَْن يُ�رْشََك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن 
 ِ ِبالَلّ ْك  َوَمْن يُ�رْشِ َذِلَك ِلَْن يَ�َساءُ 
ا ]الن�ساء:  ا َعِظيماً َفَقِد اْفَتَى اإِثْماً

.]48
اأننا  ن�ستحي من الل عندما نَعلَم 
نقي�ض  ثم  للعبادة،  اإل  ُخلقنا  ما 
لرنى  الوظيفة  هذه  على  يومنا 
ما هو قدر حتقيقنا للعبادة، فل 
ينجح يف اأداء وظيفته اإل القليل.

من منا عندما ي�ستيقظ من نومه 
َلِتي  ر قوله تعاىل: ُقْل اإَِنّ �سَ يتذَكّ
َرِبّ   ِ لِلَّ اِتي  َوَمَ يَاَي  َوَمْ َونُ�ُسِكي 

نَي ]الأنعام: 162[؟ الَْعاَلِ
والتمتُّع  والأكل  للنوم  ُخِلقنا  هل 
والتناُكح فقط؟ بالطبع ل، ولكننا 
ذلك  كل  من  جنعل  اأن  ن�ستطيع 
باإذن  ذلك  عن  و�سنتكلم  عبادة، 

الل.
ومع  للعبادة،  اإل  نخلق  مل  اإننا 
ذلك فاإن كثرياًا من ال�سلمني قَلّ 
واإن  العبادة يف حياتهم،  تاأتي  ما 

كانت موجودة تكون مهم�سة.
واإذا  اأ�سلي،  اأنا  تقول:  اأخٌت 
عندما  اأجابت:  متى؟  �ساألناها 
اأختي،  يا  ل  مهماتي،  اأنهي 
فال�سلة )رقم واحد( يف حياتك، 

ثم كل الأ�سياء تاأتي بعدها.
َوالَِّذيَن  وتعاىل:  �سبحانه  يقول 
َكَفُروا يَتََمتَُّعوَن َويَاأُْكلُوَن َكَما تَاأُْكُل 
اْلأَنَْعاُم َوالنَّاُر َمثْواًى لَُهْم ]ممد: 
12[، هل تريد اأن تكون حياتك 
كحياة الأنعام؟ بالتاأكيد ل؛ فاأنت 

م�سلٌم تتميَّز بعبادتك.
ولكنه  م�سلم؛  اأنا  اأحدهم  يقول 
ل ي�سلي ول ي�سوم، وقد ي�رشق، 
وقد...  يغ�ض  وقد  يرت�سي،  وقد 
اأنك  على  دليلك  فما  وقد... 
م�سلم؟ وما الفرق بينك وبني غري 
اأعرف  كيف  راأيتك  اإذا  ال�سلم؟ 

ا اأم ل؟ اإذا كنت م�سلماً
الل  بطاعة  اإل  ال�سلم  يُعرف  ل 
عز وجل، واأقرب مثال على ذلك 
الذي  فهو  ال�رشعي،  الجاب 

ُيِيّز ال�سلمة عن غريها. 

الأمر الذي خلق اهلل اخللق لأجله
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كبائر الّذنوب
نوُب والعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ض ويف نتيَجِتها والأ�رشار 
اُلتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�سَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد ِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دللٌت تقوُد 
اإىل اَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على  ُمْدَخلاً َكِرياً

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اللِ كبرية، اإلَّ  و�سَ

غِر نظرااً لا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِسّ

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع الإ�رشار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتلِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سلمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

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

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

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

نن ال�سالة  �سُ
النفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّسم 
والنابلة  والالكية،  وال�سافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  لة ح�سب  �ُسنن ال�سّ
اإىل  ترِكها  على  يَتّتب  ما  وح�سب 
اإىل  اَلنفّية  ق�ّسمها  حيث  ق�سمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُسّ واآداب؛  �ُسنن 
�سلّى  الل  ر�سول  عن  اُلوؤّكدة  ال�سّنة 
على  واَظَب  والتي  و�سلم،  عليه  الل 
حابُة  ال�سّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُسنن  فهذه  عليهم،  الل  ر�سوان 
اأّما  اأِثم،  تركها  على  اُل�سلم  اأ�رّش 

الوؤّكدة،  غري  ال�سنن  فهي  الآداب 
اأبعا�ض  اإىل  فق�ّسموها  ال�سافعّية  اأّما 
ب�سجود  ُتب  التي  نن  ال�ُسّ وهي 
عمدااً  اُل�سلّي  ترَكها  �سواءاً  ال�سهو، 
ل  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �سهوااً،  اأو 
اإىل  فق�ّسموها  الالكّيُة  اأّما  ُتَب، 
ال�ُسنن  هي  ال�سنن  ومندوبات؛  �ُسنَنٍ 
غري  ال�ُسنن  والندوبات  الوؤّكدة، 
الوؤكدة، اأّما فقهاء النابلة فق�ّسموا 
ال�ُسنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُسنن 

اأقوال، و�ُسنن اأفعال وهيئات. 

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيها الأخوة ، »الل« َمن ؟ قال بع�ض العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندنا يف اللغة ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

مكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما الأ�سياء المكنة ما �سوى الل فممكن ، مكن اأن يكون ومكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فل بد من وجوده اإنه الل ، فكلمة » الل » علم 

على واجب الوجود ، والل �ساحب الأ�سماء ال�سنى كلها ، ُجمعت الأ�سماء ال�سنى كلها يف » الل » فاإذا قلت 
يا الل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا الل الأ�سماء ال�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف الأر�ض كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » الل« ؟ م�ستحيل ، طبعااً الوؤمنون بدافع من اإيانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

واللحدون فل يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن الل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�ض اأ�سيلاً 
، الكفر و الإلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن الل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َوالَلّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
لة وال�ّسلم-  ه اإىل �سوؤال اُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة الإخل�ض، َمرُدّ  قال اُلف�رِشّ

ف لهم اللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل الل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخل�ض، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
لة وال�ّسلم- عن �سوؤالهم حول �سفات الل تعاىل من خلل اآيات �سورة الإخل�ض، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو الَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل الَلّ ِ �سلَّى الَلّ ر�سي الل عنه: )اأَنّ ال�رِشكنَي قالوا لر�سوِل الَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َض �سيءٌ يولَُد اإَلّ �سيَموُت، ول �سيء يوُت اإَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*الَلّ

ا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َض كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  َ ل يوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفواً الَلّ
لة وال�ّسلم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل الل  نزول �سورة الإخل�ض كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة الإخل�ض. ، فُرِوي عن ابن عبا�ض ر�سي الل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو الَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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 رحيل املخرج ال�شوري
 عالء الدين ال�شعار 

عالء  ال�شوري  املخرج  رحل 
 70 ناهز  ال�شعار عن عمر  الدين 
راأ�شه  م�شقط  يف  وذلك  عاماً، 
حمافظة  يف  �شلمية  مبدينة 
االإعالم  يف  ال�شعار  عمل  حماة 
ال�شوري منذ ال�شبعينيات كم�شور 
ومعد  وفوتوغرايف  �شينمائي 
يدّر�ش  كان  كما  ال�شباب،  برامج 
مادة الت�شوير يف ق�شم ال�شحافة 
ت�شعينيات  يف  دم�شق  بجامعة 

القرن املا�شي.
ال�شعار  اأن  �شانا  وكالة  وذكرت 
ماج�شتري  �شهادة  على  حا�شل 
فنون  يف  الدكتوراه  درجة  ثم 
ال�شوفييتي  االحتاد  من  ال�شينما 
ومتخ�ش�ش   1983 عام  ال�شابق 
ال�شينمائي  االإخراج  مادة  يف 
لتمتد حياته املهنية  والتلفزيوين 
اأهم االأفالم  اإىل العمل بعدد من 
املهاجر«  »ال�شف�شاف  منها 

على  خالله  من  ح�شل  الذي 
مهرجان  يف  الذهبية  اجلائزة 
واأخرج  الرابع  ال�شينمائي  دم�شق 
املهنية  م�شريته  خالل  ال�شعار 
للدراما  االأعمال  من  العديد 
والغاوي  الظرفاء  منها  نذكر 

اإ�شافة  والدائرة  اخلفي  واجلرح 
ال�شهري  التلفزيوين  فيلمه  اىل 
الذي  اأ�شامة«  واأحالم  »النجمة 
ا�شتحق عليه العديد من اجلوائز 
رائدة  جتربة  وللراحل  العاملية. 
خالل  من  الطفل  جمال  يف 

واالأفالم  الكرتون  اأفالم  دبلجة 
الك�شالن«  »وادي  منها  العلمية 
مها  الراحلة  الفنانة  بطولة  من 
ال�شالح ف�شال عن دوره يف تاأهيل 
اجلامعات  يف  اإعالمية  كوادر 

وموؤ�ش�شات التدريب االإعالمي.

اأكرث 10 اأفالم �شوفيتية �شهرة يف الغرب
حدد خرباء �شينما قائمة ت�شم اأكرث 
10 اأفالم �شوفيتية �شهرة يف الدول 
توقيع  حملت  منها   6 الغربية، 

املخرج اأندريه تاركوف�شكي.
عيد  القائمة مبنا�شبة  اإعداد  ومت 
امليالد الـ93 لفيلم »برونينو�شيت�ش 
بومتكني(  )املدمرة  بوتيومكني« 
اأنتجه  الذي  ال�شامت  ال�شوفيتي 
يف  اآيزن�شتاين  �شريغي  املخرج 
يناير 1926، ويعد اخرتاقا حقيقيا 
وفيلما  العاملية  لل�شينما  بالن�شبة 
مفهوم  االأبد  اإىل  غري  مبدعا 
مثاال  واأ�شبح  ال�شينمائي  الفيلم 

للمخرجني االآخرين.
»�شتالكري«  فيلم  القائمة  وت�شدر 
اأندريه  للمخرج  اخليايل 
اإنتاج عام 1979،  تاركوف�شكي من 

ليليه فيلم الدراما احلربية »اذهب 
كليموف  اإيليم  اإخراج  من  وانظر« 
الذي يروي اأحداث احلرب الوطنية 
العظمى يف اأرا�شي بيالرو�ش عام 
الثالثة  املرتبة  يف  وحل   .1943
فيلم الدراما اخليايل »�شوالري�ش« 
طرح  الذي  تاركوف�شكي  الأندريه 
خالل  من  اأخالقية  م�شائل  فيه 
العقل  مع  التوا�شل  منظور 

الف�شائي.
االأفالم  اأي�شا  القائمة  ودخلت 
اأندريه  للمخرج  التالية 
روبليوف«  »اأندريه  تاركوف�شكي: 
اأندريه  القدي�ش  حلياة  املكر�ش 
روبليوف، ر�شام االأيقونات الرو�شي 
)مراآة(  و«زيركالة«  ال�شهري، 
و«جريتفوبرينو�شينيه« )الت�شحية( 

و«نو�شتالغيا« )احلنني(.
اأي�شا  الغربي  امل�شاهد  قيم  كما 
)�شخرية  �شودبيه«  »اإيرونيا  اأفالم 
من  بحمامك!(  ا�شتمتع  اأو  القدر 

اإخراج اإلدار ريازانوف، و«فوينا اإي 
للمخرج  وال�شالم(  )احلرب  مري« 
�شريغي بوندارت�شوك، اإ�شافة اإىل 

فيلم »املدمرة بومتكني«.

تر�شيح طارق لطفي ل"�شر احلليم"
   

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

خالل االأ�شبوع املقبل.

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

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

االإنرتنت خالل عام 2019.

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

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

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

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

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

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

الفيلم الذي اأو�شك خمرجه اإبرام ن�شاأت على االنتهاء من ت�شويره.
الت�شوير داخل  ،اأن �شيجال يرف�ش  الفيلم  وك�شفت م�شادر من داخل 
القارة االإفريقية الأ�شباب مل يُعلن عنها، رغم اأنه مل يزرها قط من قبل، 
الفتة اإىل تقدم جهة االإنتاج بعر�ش له لنقل مكان الت�شوير اإىل اإحدى 
الدول العربية يف القارة االآ�شيوية، ولكنه مل يرد ب�شاأن العر�ش اجلديد 

املقدم له حتي االآن.

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

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

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

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

الهند للعام الثالث على التوايل.
العب  الثانية  املرتبة  يف  وجاء 
زوج  كويل،  فريات  الكريكت 
حيث  �شارما،  اأنو�شكا  املمثلة 

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

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

هذا  عليه  ح�شل  الذي  الدخل 
العام بـ 5ر170 كرور.

بادكون  ديبيكا  املمثلة  وجاءت 
يف املرتبة الرابعة، لتكون بذلك 
تدخل  التي  الوحيدة  املراأة 
اخلم�ش  ال�شخ�شيات  قائمة 
االأعلى دخال منذ بدء القائمة يف 
عام 2012، حيث ح�شدت 8ر112 

كرور.
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ال�سيارة  حمرك  زيت  يتحول   متى 
وملاذا؟ طني؟  اإىل 

عادات  يتبعون  ال�سائقني  بع�ض 
اإحداث  اإىل  توؤدي  خاطئة 
دون  ب�سياراتهم  ج�سيمة  اأ�رضار 
العادات  هذه  من  يدرون،  اأن 
اخلاطئة ترك املحرك يف و�سع 
اليوم  يف  طويلة  فرتات  الت�سغيل 
اأن  ال�سيارة، حيث  بدون حتريك 
زيت  يحول  الأمر  هذا  تكرار 

املحرك اإىل طني!
بالفعل  فهذا  تتفاجاأ،  ل  نعم 
ترك  مداومة  عند  يحدث  ما 
ال�سيارة يف و�سع الت�سغيل لفرتات 
يحّول  بدون حركة  يومياً  طويلة 
بالطني،  اأ�سبه  مادة  اإىل  الزيت 
كثري  اإىل  امل�سكلة  هذه  وتوؤدي 
وتكلف  للمحرك،  الأعطال  من 
اإ�سالح  عند  الأموال  من  كثري 

هذه امل�سكلة.

ب�سبب  امل�سكلة  هذه  وحتدث 
اعتقاد كثري من ال�سائقني اأنه ما 
دامت ال�سيارة ل تتحرك وعداد 
ل  فاإنها  يعمل،  ل  الكيلومرتات 
يقوم  وكاملعتاد  زيت،  ت�ستهلك 
املحرك  زيت  بتغيري  ال�سائق 
عند قطع م�سافة 5000 كم، وهو 
زيت  لتغيري  املعتادة  امل�سافة 
يدري  ل  وهو  العادي،  املحرك 
ا�ستهالكه  يتم  اأن زيت املحرك 
ال�سيارة متوقفة  واإن كانت  حتى 

مادامت يف و�سع الت�سغيل.
ذلك يحدث لأن بع�ض املحركات 
وب�سبب احلرارة يتم تاأك�سد زيت 
املواد  يجعل  مما  حمركها، 
من  ترفع  والتي  اإليه  امل�سافة 
قدرته تتبخر، الأمر الذي يوؤدي 
يف غالبية الأحيان اإىل تكوين ما 

اأجزاء  يف   sludge بالـ  يُ�سمى 
املحرك الداخلية.

حالة  اإىل  الزيت  يتحول  هنا 
طينية اأ�سبه بال�سحم كما اأن هذه 
احلالة املذكورة ميكن اأن ت�سبح 
الزيت  يجف  عندما  جداً  �سيئة 
وي�سبح قا�ض، وي�سبح الزيت يف 
حالة جتمد يف املحرك وهو ما 
يُعرف بـ “كول�سرتول املحرك”، 
ولكي تتخل�ض من هذه امل�سكلة 
املحرك  فك  اإىل  ت�سطر  قد 

ليقوم امليكانيكي بتنظيفه.
حالة  اإىل  الزيت  حتول  ولتجنب 
تبعاً  الزيت  بتغيري  قم  طينية، 
مع  املطلوب،  ال�سيانة  جلدول 
الو�سع يف العتبار عدد ال�ساعات 
ال�سيارة يف  اإيقاف  بها  يتم  التي 
و�سع الت�سغيل يف ال�سهر، وكمثال 

على ذلك ما يلي:
وهي  تعمل  ال�سيارة  كانت  اإذا 

واقفة حوايل 6 �ساعات يومياً.
6* 30 يوم )�سهر( = 180 �ساعة 

عمل
180 * 20 كم )متو�سط ا�ستهالك 
ال�سيارة من الزيت وهي يف حالة 
 3600  = متوقفة(  وهي  الت�سغيل 

كم
خالل  ال�سيارة  حتركت  اإذا 
فهذا  كم   1500 حوايل  �سهر 
 5100 لـ  حتركت  وكاأنها  يعني 
باأنه  يعني  ما   )3600+1500( كم 
بعد  الزيت  تغيري  عليك  يتوجب 
قامت  والباقي  فقط،  �سهر 
اأثناء  نظرياً  با�ستهالكه  ال�سيارة 
الت�سغيل  حالة  يف  وهي  توقفها 

خالل ال�سهر.

موديل خا�ص من باجاين 
زوندا بـ 15 مليون يورو

املوديل  عن  باجاين  �رضكة  ك�سفت 
من   "HP Barchetta" اخلا�ض 
يقت�رض  والذي   ،Zonda اأيقونتها 
اإنتاجه على 3 ن�سخ فقط ب�سعر 15 

مليون يورو.
اأن  الإيطالية  ال�رضكة  واأو�سحت 
اجلديدة  ريا�سية  ال�سوبر  ال�سيارة 
�سحب  حمرك  �سواعد  على  تعتمد 
اأ�سطوانة   12 من  مكون  طبيعي 
V12 �سعة 7.3 لرت ويزاأر بقوة 760 
ناقل  مع  جهوده  وتت�سافر  ح�سان، 
ومل  �رضعات.   6 من  يدوي  حركة 

معدلت  عن  بعد  ال�رضكة  تك�سف 
وعلى  ال�ستهالك.  قيم  اأو  الأداء 
ال�سعيد الت�سميمي، يخطف املوديل 
 "HP Barchetta" اخلا�ض 
الأنظار اإليه من خالل ثوب الكربون 
الأمامي  والزجاج  والتيتانيوم 
اجلانبية  النوافذ  وكذلك  الق�سري 
املقاعد  اإىل  بالإ�سافة  الق�سرية، 
جلدي  بفر�ض  املك�سوة  الريا�سية 
مع  الكاروهات،  بنقو�ض  يزدان 
و21  اأماماً  بو�سة   20 قيا�ض  جنوط 

بو�سة خلفاً.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

مر�سيد�ص ترغب يف التعاون مع جيلي يف ال�سني

عن  �سيفروليه  �رضكة  ك�سفت 
اأيقونتها  من  اجلديد  املوديل 
للفئة  تنتمي  التي   ،Blazer
املوديالت  من  املتو�سطة 

الأغرا�ض  متعددة  الريا�سية 
ال�رضكة  واأو�سحت   .SUV
اجلديدة  �سيارتها  اأن  الأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 

الأ�سطوانات �سعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�سان و255 نيوتن مرت لعزم 
اإىل  بالإ�سافة  الأق�سى،  الدوران 
 V6 حمرك �سدا�سي الأ�سطوانات
بقوة 305 ح�سان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  اإىل  القوة  هذه  وتنتقل 
الدفع عرب ناقل حركة اأتوماتيكي 
جهود  وتت�سافر  �رضعات،   9 من 
الدفع  نظام  مع  املحركات 

الأمامي اأو الرباعي.
التي  اجلديدة،  ال�سيارة  وتزخر 
لرتا   1818 اإىل  ي�سل  ملا  ت�سع 
�سبل  من  بالعديد  احلمولة،  من 
البانورامي  ال�سقف  مثل  الراحة، 
املتحرك واملقود القابل للتدفئة 
والتهوية  التدفئة  ووظيفتي 

عن  ف�سال  الأمامية،  للمقاعد 
بو�سة   8 قيا�ض  اللم�سية  ال�سا�سة 
امللتيميديا  بنظام  اخلا�سة 
املتوافق مع نظامي اأبل كاربالي 
واأندرويد اأوتو. كما تقدم ال�سيارة 
الال�سلكي  الهواتف  �سحن  نظام 
و6 منافذ USB. ويتوفر لل�سيارة 
�سمن  بو�سة   18 قيا�ض  عجالت 
باقات التجهيز القيا�سي وعجالت 
باقة  �سمن  بو�سة   21 قيا�ض 
واأعلنت  الختيارية.  التجهيزات 
ال�سيارة  اإطالق  عن  �سيفروليه 
 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�سطاً بني املوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�سف بعد عن الأ�سعار.

املالكة  داميلر  وافقت 
مناق�سة  على  ملر�سيد�ض 
مع  ال�سني  يف  التعاون  خطط 
رئي�ض جيلي، يل �سوفو، والذي 
اأكرب م�ساهم يف  موؤخرا  اأ�سبح 

ال�رضكة الأملانية.
زيت�سه،  دييتري  اأ�سار  وقد 
لداميلر،  التنفيذي  املدير 

ان  اإىل  اأخرية  ت�رضيحات  يف 
�سوفو  يل  مع  “املحادثات 
كانت مثمرة اإىل حد كبري حتى 
جعل  يف  يرغب  حيث  الآن، 
طويل  داميلر  يف  ا�ستثماره 
الأمد، كما يدعم ا�سرتاتيجيتنا 

الناجحة”.
هي  “ال�سني  زيت�سه:  واأردف 

نرحب  لذا  لنا،  �سوق  اأهم 
فينا  اأكرب م�ساهم  مع  بالتعاون 
مع  ال�سني”،  حول خططنا يف 
�رضورة  من  زيت�سه  حذر  ذلك 
احلفاظ على العالقة الوثيقة مع 
�رضيك ال�رضكة ال�سيني احلايل، 
بهذه  الإ�رضار  BAIC، وعدم 
العالقة يف اأي تعاون م�ستقبلي 
يل  مع 
�سوفو.

اأعلن  �سوفو  يل  اأن  ويُذكر 
حل�سة  تكوينه  عن  موؤخرا 
من   %9.7 بن�سبة  �سخمة 
 8.6 بقيمة  داميلر  اأ�سهم 
ت�ستهدف  حيث  دولر،  مليار 
التقنيات  من  ال�ستفادة  جيلي 
الكهربائية ملر�سيد�ض، خا�سة 
ملبيعات  داميلر  حتقيق  مع 
غري  ورواج  موؤخرا  قيا�سية 

م�سبوق ملوديالتها.

الهواتف الذكية تنهي ع�سر 
مفاتيح ال�سيارات قريبا

غري  ب�سكل  و�سام�سونغ  اآبل  حتالفت 
ال�رضكات  من  جمموعة  مع  متوقع 
عاملي"  "معيار  لإنتاج  الأخرى، 
الرقمية،  ال�سيارات  ملفاتيح  جديد 
فتح  من  الهواتف  اأ�سحاب  ميكن 
خا�ض.  تطبيق  طريق  عن  �سياراتهم 
با�سم  املعروفة  املجموعة  وك�سفت 
ال�سيارات"  ات�سال  "كون�سورتيوم 
 Digital" هذا الأ�سبوع عن ،)CCC(
"حل  باأنه  و�سف  الذي   ،"1.0  Key
ال�سيارات  مفاتيح  ليعو�ض  معياري" 
بغ�ض  الذكي،  الهاتف  تطبيقات  مع 
للهاتف  امل�سنعة  ال�رضكة  عن  النظر 

اأو ال�سيارة.
ات�سال  "كون�سورتيوم  من  والهدف 
اأكرب  م�ستوى  اإتاحة  هو  ال�سيارات" 
املحمولة  الأجهزة  بني  التكامل  من 
متاحة  امليزة  وهذه  واملركبات، 
مبا  ال�رضكات،  من  الأع�ساء  جلميع 
فيها "اأودي" و"بي اإم دبليو" و"جرنال 
"اإل  واأي�سا  و"هيونداي"  موتورز"، 
و"بانا�سونيك"  اإلكرتونيك�ض"  جي 
فاغن".  و"فولك�ض  و"�سام�سونغ" 
الإلكرتونيات  ق�سم  رئي�ض  وقال 
وار�سيت:  والف  اأودي،  �رضكة  لدى 
 Key خدمة  بتقدمي  فخورون  "نحن 
الكثري  يف  بالفعل  لعمالئنا   Digital
توحيد  خالل  فمن  املوديالت،  من 
يتوافق  الذي  الرقمي  املفتاح  حل 
لبنات  ن�سع  لدينا،  الأمان  معايري  مع 
البناء للخدمات املبتكرة على اأ�سا�ض 
اأن  الرقمي  للمفتاح  وميكن  وا�سع". 
يقوم  التي  الوظائف  جميع  يوؤدي 

ميكن  و�سوف  اليدوي،  نظريه  بها 
امل�ستخدمني من قفل وفتح الأبواب، 
املحرك. وميكن  ت�سغيل  بدء  وكذلك 
منح  اختيار  اأي�سا  ال�سيارات  ملالكي 
الآخرين  الذكية  الهواتف  مالكي 
�سيارتهم  اإىل  الو�سول  اإمكانية  موؤقتا 
و�سمم  ما.  تطبيق  با�ستخدام 
الذي   ،"1.0  Digital Key"تطبيق
التوا�سل  تقنية  �رضائح  ي�ستخدم 
نف�سها  وهي   ،"NFC" املدى  قريب 
يف  مل�ض  دون  الدفع  من  متكن  التي 
تعمل  التي  احلديثة  الذكية  الهواتف 
توفري  مع   ،iOSو اأندرويد  بنظامي 

الأمان.
جمموعة  ال�سيارة  مفتاح  ويحتوي 
مثل  ال�ستخدامات،  من  وا�سعة 
م�ساركة ال�سيارات وتاأجري ال�سيارات، 
حالة  يف  مفيد  كونه  عن  ف�سال 
جمل�ض  رئي�ض  وقال  الطوارئ. 
ات�سال  كون�سورتيوم  جمموعة  اإدارة 
"لقد  رحمان:  حمفوظ  ال�سيارات 
ال�سيارات  ات�سال  كون�سورتيوم  بداأت 
 Digital موا�سفات  على  العمل 
يكون  اأن  وناأمل  الإ�سدار 2.0،   Key
الإ�سدار املحدث من املفتاح متاحا 
 .2019 العام  من  الأول  الربع  يف 
"ن�سهد  قائال:  رحمان  واأ�ساف 
تعمل  ال�سوق  يف  منتجات  بالفعل 
 ،1.0 الإ�سدار  من  ال�ستفادة  على 
واأعتقد اأن الن�سخة 2.0 من الإ�سدار 
اأكرب  تاأثري  الرقمي القادم �سيكون لها 
احتياجات  نلبي  حيث  ال�سناعة  على 

التو�سع الهائل".
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املواقع  بع�ض  �رّسبت 
التقنية  ب�شوؤون  املهتمة 
عن  جديدة  معلومات 

هاتف »V40« املنتظر من 
اإل جي.

 Android« موقع  وذكر 

الهاتف  اأن   »Police
املذكور �شياأتي مبوا�شفات 
من  واحدا  منه  جتعل 
يف  الذكية  الأجهزة  اأف�شل 
مبعالج  و�شيزود  الأ�شواق، 
 SNAPDRAGON «
و�شول  وذاكرة   ،»845-
ع�شوائي 6 اأو 8 غيغابايت.

اأن  املفرت�ض  من  كما 
بكامريا   »V40« ياأتي 
العد�شة  ثنائية  اأ�شا�شية 
ميغابيك�شل،   13+16 بدقة 

عالية  تقريب  ومبيزات 
ممتازة  جودة  ت�شمن 
لل�شورة حتى عند تكبريها 
وكامريا  مرات،  عدة 
اأي�شا  مزدوجة  اأمامية 
ميغابيك�شل.   24 بدقة 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما 
ب�شعة  تكون  اأن  املتوقع 
3700 ميللي اأمبري اأو اأكرث 
بخا�شية  ومزودة  بقليل، 
و�شا�شته  ال�رسيع،  ال�شحن 
�شتاأتي بحجم 6.2 بو�شة.

اأكدت مواقع مهتمة ب�شوؤون التقنية اأن هاتف 
�شيعود  »موتورول«  من  ال�شهري   »Razr«
اأن  املفرت�ض  ومن  جديدة  بحلة  للأ�شواق 
بيع  حلقوق  املالكة   »Lenovo« تطرح 
ل�شالح   »2019  Razr« هاتف  »موتورول« 
تنتج  واأن  للت�شالت،   »Verizon« �رسكة 
قد  املتحدة،  للوليات  منه  ن�شخة  األف   200
دولر   1500 اإىل  منها  الواحدة  ثمن  ي�شل 
للطي  قابل  بهيكل  اجلديد  الهاتف  و�شياأتي 
و�شا�شة  القدمية،   »Razr« ن�شخ  يف  كما 

»OLED« مرنة عالية الدقة متتد على طول 
املفاتيح  لوحة  اأن  حتى  الداخلية،  واجهته 
تظهر  �شا�شة  عن  عبارة  �شتكون  التقليدية 

عليها الأرقام واأحرف ورموز الكتابة.
اجلهاز  هذا  يزود  اأن  املفرت�ض  من  كما 
وذاكرة  الأداء،  عايل  النوى  ثماين  مبعالج 
مقاوم  وهيكل  غيغابايت،   4 ع�شوائي  و�شول 
العاملية،  املعايري  اأحدث  وفق  والغبار  للماء 
 )12+16( بدقة  مزدوجة  اأ�شا�شية  وكامريا 

ميغابيك�شل.

من  يعترب  ال�شخ�شي  الهاتف  كّون 
حياة  يف  خ�شو�شية  الأ�شياء  اأكرث 
حدود،  اأبعد  اإىل  امل�شتخدمني 
البيانات  على  احلفاظ  يعترب 
اأي  املوجودة عليه وحمايتها من 
له،  اجلميع  ي�شعى  اأمًرا  انتهاك 
لكن يجدر القول باأن الأمر ي�شبح 
�شعبًا مع حجم وتنوع ال�شتخدام 
الأمر الذي يجعل امل�شتخدم قلًقا 
لذلك  بياناته؛  حول  با�شتمرار 
 MyPrivacy تطبيق  يتواجد 
احلماية  �ُشبل  جميع  يقدم  الذي 

يف مكان واحد.
فيتمتع التطبيق بقدرته على توفري 
ال�شتفادة  واإمكانية  ت�شفح �رسي 
عاٍل  مب�شتوى   VPN خدمة  من 
جلعل الت�شفح اأكرث اأماًنا، بجانب 
امللفات  حلفظ  مزايا  تقدميه 

وال�شور والفيديو.

ماذا يعني تطبيق 
MyPrivacy؟

لتطبيق  امل�شتخدم  تثبيت 
على  ا  وخ�شو�شً  MyPrivacy
على  �شيح�شل  اأنه  يعني   iOS
على  كاملة  وحماية  خ�شو�شية 
ميكنه  عمن  النظر  بغ�ض  هاتفه 
حيث  مراقبته،  اأو  ا�شتخدامه 

مت�شفح  التطبيق  مطورو  يقدم 
ت�شفح  من  يجعل  واأمن  �رسيع 
نف�ض  ويف  �شهًل  اأمًرا  املواقع 
الوقت عايل احلماية ب�شبب عدم 
الو�شول  على  الأخرين  قدرة 
ميزة  يقدم  كما  الت�شفح،  ل�شجل 
باب  فتح  على  ت�شاعد   VPN
الت�شفح بل قيود وب�شكل اأمن دون 
ذلك  تتبع  على  �شخ�ض  اأي  قدرة 
املزايا  العديدة  اخلوادم  بف�شل 
اإخفاء  على  بدورها  تعمل  التي 
فاي  واي  ت�شفح  مكان  فربكة  اأو 
ا�شتغللها  امل�شتخدم  وي�شتطيع 
تتنا�شب مع  ا�شرتاكات  من خلل 

احلاجة.
تن�شمان  ال�شابقتان  امليزتان 
ا اإىل عدد من مزايا احلماية  اأي�شً
التطبيق  يقدمها  التي  الأخرى 
�شيكون  فامل�شتخدم  iOS؛  على 
قادًرا على حفظ ال�شور وحمايتها 
يتم  خا�شة  جملدات  �شمن 
ت�شنيفها ح�شب احلاجة واإبعادها 
عن املعر�ض العام، بجانب قدرته 
والبيانات  امللفات  حفظ  على 
الئتمان  بطاقات  مثل  الهامة 
ال�شتمتاع  ال�شفر. وكذلك  وجواز 
قوية  مرور  كلمات  اإن�شاء  مبيزة 

يجعل من ال�شعب جًدا ك�رسها.
املتكاملة  املزايا  تلك  وبجانب 

ن�شخة  فاإن   ،iOS مل�شتخدمي 
ت�شمح  ميزة  �شتوفر  اأندرويد 
خمتلفة  خا�شة  ح�شابات  باإن�شاء 
حتديد  فيمكن  الهاتف،  على 
وح�شاب  للأطفال  ح�شاب 
على  للأ�شدقاء  واأخر  �شخ�شي 
اأن  يعني  وهذا  املثال،  �شبيل 
من  فقط  �شيتمكن  �شخ�ض  كل 
يفرت�ض  الذي  للمحتوى  الو�شول 
حيث  حمتوى؛  اأي  ولي�ض  يراه  اأن 
من  يتمكنوا  لن  الأطفال  اأن 
م�رسح  غري  لتطبيقات  الو�شول 
عرب  الدفع  حتى  ول  لهم  بها 
جديدة  تطبيقات  ل�رساء  املتجر 
تقدم  كما  الأمور.  من  وغريها 
ح�شاب  اإن�شاء  ا  اأي�شً امليزة  هذه 
عمال  مينع  والذي  “خدمة” 

من  لأي  الو�شول  من  ال�شيانة 
البيانات عند �شيانة الهاتف.

اال�شرتاك يف تطبيق 
MyPrivacy؟

التمتع  امل�شتخدم  ي�شتطيع 
باملزايا الأ�شا�شية ب�شكل جماين، 
بع�ض  من  ال�شتفادة  ميكنه  كما 
�شهرًيا،  مقابل  الإ�شافية  املزايا 
اأما يف الرغبة بال�شتمتاع بحزمة 
 VPN مع  الكاملة  احلماية 
 30 على  امل�شتخدم  �شيح�شل 
وبعدها  اخلدمة  لتجربة  يوًما 
باأ�شعار  ال�شرتاك  عليه  �شيكون 

تبداأ من 8.�شهرًيا.
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تطبيق MyPrivacy يوفر 
جميع طرق احلماية يف مكاٍن واحد

»موتوروال« حتيي هاتفها 
االأ�سطوري

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

ت�سريبات جديدة عن اأحدث هواتف اإل جي

اآبل تطلق ن�سخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رسكة اآبل اأن ن�شخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�ش�ض للحوا�شب 
امل�شتخدمني  جلميع  متاحة  اأ�شبحت 
م�شتخدمي  جميع  اأن  ال�رسكة  واأو�شحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�شبح   »Mac« حوا�شب 
نظام الت�شغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�شم »macOS 10.14« مقابل 99 دولرا.

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

ت�شجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على  الر�شمي 
دخوله عرب ح�شاب »Apple ID«، واتباع 
الإر�شادات اللزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�شبه ال�شخ�شي.
الن�شخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�شري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�شغيل ال�شابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�شتخدم.
رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�شاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رسكة   عينت 
ال�شابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رسكة م�شتقبًل.
حيث �رسح الرئي�ض اجلديد �شنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�شتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

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

وتو�شيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�شعبية  اأرباحاً  ال�رسكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

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

.Dragalia Lost
بالو�شع  اأكرث  بالتفكري  ال�رسكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�شاب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �شاأنه اأن يُعيد ال�رسكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �شنوات  عن  عو�شاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.



�أو�صح ذ�ت �مل�صدر �أنه » تطبيقا لتوجيهات فخامة 
جمعت  بوتفليقة,  �لعزيز  عبد  �جلمهورية,  رئي�س 
�لال�صلكية  و  �ل�صلكية  �الت�صاالت  و  �لربيد  وز�رة 
مديريتها  خالل  من  �لرقمنة  و  �لتكنولوجيات  و 
�لعامة لتكنولوجيات �العالم و �الت�صال, �ملعطيات 
�ملتعلقة باملناطق �ملعزولة �أو �لتي تعاين من نق�س 
يف �لتغطية ب�صبكات �الت�صاالت �اللكرتونية من �أجل 
�عد�د دفاتر �ل�رشوط �ملتعلقة  بتغطية 508 منطقة 
ب�صبكات �الت�صاالت �ل�صلكية و �لال�صلكية �لثابتة و 
ب�صبكات  للطرقات  حمور�   178 و  منطقة   750
يتم  �ملتنقلة  �لال�صلكية  و  �ل�صلكية  �الت�صاالت 
لالت�صاالت  �ل�صاملة  �خلدمة  �صندوق  من  متويلها 
»�حلكومة  �أن  �لوز�رة  بيان  �أ�صاف  �اللكرتونية«كما 
�ملناطق  بتغطية  �جلز�ئر  �ت�صاالت  جممع  كلفت 
�لتي تتطلب �صبكة ثابتة فيما تكلفت �صلطة �صبط 
�لربيد و �الت�صاالت �اللكرتونية بالتغطية من خالل 
للتنظيم  طبقا  مز�يدة  يف  لل�رشوع  متنقلة  �صبكة 
�لوز�رة  �أ�صارت  �ل�صياق,  نف�س  يف  به«.  �ملعمول 
�صلطة  �أطلقته  للمناف�صة  �العالن  هذ�  �أن  �ىل 

�ل�صبط �أم�س �الأحد » طبقا لالأجندة �لتي حددتها 
و  �لال�صلكية  و  �ل�صلكية  �الت�صاالت  و  �لربيد  وز�رة 
على  يجب   « �أنه  موؤكدة  �لرقمنة,  و  �لتكنولوجيات 
�ملتعاملني �لثالثة �ملتح�صلني على رخ�س الإن�صاء 
و ��صتغالل �صبكات متنقلة �أن ترد يف �آجال ال تتعدى 
يوم   20 بعد  �ل�صبط  �صلطة  عقبه  �صتعلن  يوما   30
�لذين مت  �ملتعاملني  �أو  �ملتعامل  �لتحليل عن  من 

�نتقائهم الإجناز خمتلف مر�حل �مل�رشوع«.

تطبيق   « �أن  �لوز�رة  �أو�صحت  �أخرى,  جهة  من 
�اللكرتونية  لالت�صاالت  �ل�صاملة  �خلدمة  �صندوق 
و  �لقانوين  �الإطار  تعديل  بعد  ممكنا  �أ�صحى 
�ال�صتجابة  �أجل  من   2018 يف  مت  �لذي  �لتنظيمي 
�أجل  من  �جلز�ئريني  للمو�طنني  �ل�رشعي  للطلب 
ذ�ت  �لطرقات  �ملناطق �ملعزولة و حماور  تغطية 
يف  للمتعاملني  بالن�صبة  �صعيفة  جتارية  مردودية 

جمال �الت�صاالت �اللكرتونية«.

م٫�س

ات�ساالت �سلكية و ال�سلكية

اإعالن للمناف�سة من اأجل تغطية املناطق املعزولة 
اأطلقت �سلطة �سبط الربيد و االت�ساالت االلكرتونية اإعالن للمناف�سة من اأجل تغطية املناطق املعزولة اأو التي تعاين من 

نق�س يف التغطية ب�سبكات االت�ساالت ال�سلكية و الال�سلكية الثابتة و املتنقلة و هذا » تطبيقا لتوجيهات رئي�س اجلمهورية 
ح�سبما جاء يف بيان لوزارة الربيد و االت�ساالت ال�سلكية و الال�سلكية و التكنولوجيات و الرقمنة.

                                                                                                                                        
امل�سيلة 

مركز التدريب 
ملدفعية امليدان 

ببو�سعادة يفتح 
اأبوابه للجمهور

�لتدريب  باملركز  �أم�س,  �فتتحت, 

جنوب  ببو�صعادة  �مليد�ن  ملدفعية 

�لع�صكرية  للناحية  �لتابع  �مل�صيلة  والية 

على  �ملفتوحة  �الأبو�ب  فعاليات  �الويل 

هذه  وتاأتي  �الإعالم  وو�صائل  �جلمهور 

�لتظاهرة �الإعالمية للتعريف باملدر�صة 

�لتطبيقية ملدفعية �مليد�ن , وذلك �صمن 

طرف  من  �مل�صطر  �الإت�صال  خمطط 
�ملفتوحة  �الأبو�ب  �لربية  �لقو�ت  قيادة 

قائد  �إفتتاحها  على  �أ�رشف  و�لتي  هذه 

�حد  على  �أكرث  للتعرف  تهدف  �ملركز 

و  �لربية  للقو�ت  �لتكوين  وقالع  هياكل 

و�ملناهج  �لو�صائل  �أهم  على  لالإطالع 

مو�كبة  �أجل  من  �لتكوين  يف  �ملعتمدة 

�الأ�صلحة  يف  �حلا�صل  �ل�رشيع  �لتطور 

�ملعركة  ومتطلبات  �لقتالية  و�ملعد�ت 

�لع�رشنة  �صيا�صة  ومو�كبة  �لربية 

و�لتحكم  �الحرت�فية  م�صار  و�نتهاج 

توطيد  وكذ�  �حلديثة  �لتكنولوجيا  يف 

وفتح  �ل�صعبي  وعمقه  بينه  �لعالقة 

�ملو�طنني  مع  للتو��صل  �أكرث  �ملجال 

�الإعالم  وو�صائل  �رش�ئحهم  مبختلف 
وموؤ�ص�صتهم �لع�صكرية .

بديار ع

م�سالح اأمن والية اجلزائر خالل �سهر جانفي 2019

معاجلة )3221( ق�سية اأف�ست اإىل اإيقاف )3726( م�ستبها فيه

م�سدر ا�ستخباراتي عراقي 

 البغدادي على قيد احلياة يف �سوريا

جمل�س االأمة

 تعيني العقيد لهبريي
 يف الثلث الرئا�سي

اللواء 38 م�ساة ميكانيكية  تلم�سان

الت�سمية با�سم املجاهد الراحل الواد اجلياليل
اأرزيو بوهران 

انت�سال جثة الغطا�ض املفقود يف عر�ض البحر 

�حل�رشية,  �جلرمية  حماربة  �إطار  يف 
خالل  �جلز�ئر  والية  �أمن  م�صالح  قامت 
�صهر جانفي 2019 مبعاجلة )3221( ق�صية 
فيه,  م�صتبها   )3726( �إيقاف  �إىل  �أف�صت 
�لق�صائية  �جلهات  �أمام  تقدميهم  مت  �أين 

ق�صايا  يف   )1681( بينهم  من  �ملخت�صة, 
�ملخدر�ت  و��صتهالك  بحيازة  تتعلق 
�صخ�صا   )367( �ملهلو�صة,  و�الأقر��س 
�لبي�صاء  �الأ�صلحة  حمل  يف  متورطا 
متورطا  �صخ�صا   )1678( و  �ملحظورة 

�لق�صايا  بني  من  �لق�صايا.  خمتلف  يف 
بامل�صا�س  متعلقة  ق�صية   )440( �ملعاجلة 
متعلقة  ق�صية   )645( باملمتلكات, 
بامل�صا�س باالأ�صخا�س, �أما بالن�صبة للجنح 
�لعامة,  و�الآد�ب  �الأ�رشة  �صد  و�جلنايات 

�جلز�ئر  والية  �أمن  م�صالح  عاجلت  فقد 
)30( ق�صية, بينما مت معاجلة )518( ق�صية 
�ل�صيء  �صد  و�جلنح  باجلنايات  متعلقة 
�لعمومي باالإ�صافة �إىل )48( ق�صية متعلقة 

باجلر�ئم �القت�صادية و�ملالية.

ك�صف م�صدر �أمني ��صتخبار�تي عر�قي, �أم�س �الثنني, 
ز�ل  ما  �لبغد�دي  بكر  �أبو  »د�ع�س«  تنظيم  زعيم  �أن 
وقال  �ل�صورية  �الأر��صي  د�خل  و�أنه  �حلياة,  قيد  على 
�ليومني  خالل  تنقل  »�لبغد�دي  �إن   RTلـ �مل�صدر 

�ملا�صيني يف مناطق حدودية بني �لعر�ق و�صوريا, وما 
برفقة  بل  م�صلحة,  جماميع  مع  �أو  مبوكب  يخرج  عاد 
)�أي  �ملبا�رشين  وغري  �ملبا�رشين  �لعنا�رش  بع�س 
حتركات  »خارطة  �أن  وبني  �لنا�س(«,  بني  �ملنت�رشين 

وكذلك  �لعر�قية  �ال�صتخبار�ت  لدى  �كتملت  �لبغد�دي 
�أنظارهم«.وكانت  بعيد� عن  يعد  �لدويل, ومل  �لتحالف 
و�صائل �إعالم حملية عر�قية قد نقلت �ليوم, عن م�صدر 
با�صتمر�ر  يتنقل  »�لبغد�دي  �أن  عر�قي,  ��صتخبار�تي 

موقعه«ولفتت  ك�صف  من  خوفا  �ل�صورية  �الأر��صي  يف 
�مل�صادر ذ�تها �إىل �أن �لبغد�دي خلع �لعمامة �الإ�صالمية 
�لتي كان يرتديها و�رتدى مالب�س ع�رشية, لكي ال يتم 

�كت�صافه من قبل �ملو�طنني.

عنينّ رئي�س �جلمهورية 
عبد �لعزيز بوتفليقة 
�ملدير �لعام �ل�صابق 

لالأمن �لوطني �لعقيد 
م�صطفى لهبريي ع�صو� 
يف جمل�س �الأمة �صمن 
�لثلث �لرئا�صي , ح�صب 
ما جاء يف بيان لرئا�صة 

�جلمهورية �أم�س �الإثنني.      

�للو�ء 38 م�صاة ميكانيكية  �أم�س �الثنني ت�صمية  مت 
�جلياليل  �لو�د  �لر�حل  �ملجاهد  با�صم  بتلم�صان 
�ملدعو �صالح �لنهاري حتت �إ�رش�ف قائد �لناحية 
�لع�صكرية �لثانية �للو�ء �صو�ب مفتاح مبنا�صبة �إحياء 
م�صاة   38 �للو�ء  قائد  وذكر  لل�صهيد  �لوطني  �ليوم 
خالل  كلمته  يف  عثمان,  بلعيد  �لعقيد  ميكانيكية, 
�ملدنية  �ل�صلطات  ح�رشتها  �لتي  �ملر��صم  هذه 
و�لع�صكرية و�الأ�رشة �لثورة وعائلة �ملجاهد �لر�حل 

عليه  د�أبت  �لذي  �لتقليد  »هذ�  �أن  �جلياليل,  �لو�د 
لتخليد  �ل�صعبي  �لوطني  للجي�س  �لعليا  �لقيادة 
�الأخيار  و�ملجاهدين  �الأبر�ر  �ل�صهد�ء  �أ�صماء 
هو  �لع�صكرية  �لهياكل  على  �أ�صمائهم  باإطالق 
ت�رشيف �صاميا لنا و لكنه تكليف كبري يتطلب منا �أن 
و�ملجاهدين  �ل�صهد�ء  ت�صحيات  م�صتوى  يف  نكون 
و�حلفاظ على �أمانتهم وهي جز�ئر �آمنة وم�صتقلة 

ومزدهرة«.

من  �الثنني  �أم�س  �ملدنية  �حلماية  م�صالح  متكنت 
�لغطا�س �ملفقود مند ما يقارب ثالثة  �نت�صال جثة 
�أيام بعر�س �صاحل �أرزيو )ر�أ�س كاربون( بوالية وهر�ن 

ح�صبما علم لدى �لهيئة �لنظامية �ملذكورة.
وذكر نف�س �مل�صدر �أن �ل�صحية �لبالغ من �لعمر 29 
كان  �ل�صبت عندما  �إىل  ليلة �جلمعة  �ختفى  �صنة قد 
�لغط�س  طريق  عن  �لبحري  �ل�صيد  هو�ية  ميار�س 
رفقة �صديق له, وقد �أطلقت م�صالح �حلماية �ملدنية 

مع  بالتن�صيق  �لنطاق  و��صعة  بحث  عملية  فورها 
�لثانية  �لع�صكرية  للناحية  �لتابعة  �لبحرية  وحد�ت 
�إىل �أن عرث عليه �ليوم من قبل غطا�صي فرق �حلماية 
�ملدنية �لذين �نت�صلو� �جلثة من عمق بحري قدره 17 
مرت� على م�صتوى نف�س �ل�صاحل وفق ما ذكره نف�س 
�مل�صدر وكانت م�صالح �حلماية �ملدنية قد �صخرت 
لهذه �لعملية 30 غطا�صا و20 عونا �آخر� من خمتلف 

�لرتب وزو�رق وغريها من �الإمكانيات.
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حممد عي�سى من امل�سيلة 

الرئي�ض  �سيد�سن 
جامع اجلزائر قريبا 

�أكد وزير �ل�صوؤون �لدينية و�الأوقاف, حممد 
عي�صى, �أم�س �الثنني خالل  زيارته �لتفقدية 
�أن  �مل�صيلة  �حل�صنة  بعا�صمة  قطاعه  �إىل 
�صي�رشف  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �لرئي�س 
“جامع  تد�صني  على  �لقادمة  �الأيام  خالل 
�الإجناز  �أ�صغال  و�أن  خ�صو�صا  �جلز�ئر”, 
�أن يعقد  تو�صك على �النتهاء ومن �ملنتظر 
�ليوم �لثالثاء, جمل�صا وز�ريا م�صغر� لتحديد 
�صتتكفل  �لتي  �لقطاعات  �ملتعددة  �لهيئة 
�مللحقة  و�لدينية  �لثقافية  �ملر�فق  بت�صيري 
لالإ�صارة  �ملتحدث   ذ�ت   ح�صب  باجلامع 
�لن�رش  مل�صجد  تفقدية  زيارة  للوزير  كانت 
و�لذي   مر�فقه  على  لالطالع  بامل�صيلة  

يعترب منارة دينية بالوالية .
ب مغي�س

ترامب �سّدق بوتني وكّذب 
ال�ستخبارات الأمريكية

�ال�صتخبار�ت  تقارير  تر�مب  ي�صدق  مل 
�أكدت وجود �صو�ريخ كورية  �الأمريكية �لتي 
�الأمريكية,  �الأر��صي  بلوغ  ميكنها  �صمالية 
�ملخابر�ت  ب  كذنّ �لذي  لبوتني  و�أ�صغى 
�الأمريكية, وقال �لقائم باأعمال مدير مكتب 
لقناة  ماكابي  �أندرو  �لفيدر�يل  �لتحقيقات 
CBS, �إن �لرئي�س دونالد تر�مب مل ي�صدق 
فالدميري  �لرو�صي  �لرئي�س  الأن  �لتقرير 
هذه  مثل  متلك  ال  بيونغ  باأن  �أبلغه  بوتني 
�أعلن  »عندما  ماكابي:  و�أ�صاف  �ل�صو�ريخ. 
�لرو�صي  �لتاأكيد  �أن  �ال�صتخبار�ت  موظفو 
رد  �ال�صتخبار�تية,  �لتقارير  مع  يتو�فق  ال 
�أنا  ذلك,  يهمني  »ال  بالقول:  تر�مب  عليهم 
�أنه  �إىل  ماكابي  بوتني«,و�أ�صار  بالرئي�س  �أثق 
م�صدوم لعدم رغبة تر�مب يف معرفة �لو�صع 

�حلقيقي لالأمور �لتي تو�جهه يوميا.

حتت �سغط قناة اأمريكية

»في�سبوك« يغلق 
 RT سفحات لـ�

مبليارات امل�ساهدات 
تعود  �صفحات  في�صبوك  موقع  �أغلق 
 Maffick لالإعالم  مافيك  ل�رشكة 
Media, دون �صابق �إنذ�ر وذلك عقب 
حتقيق �أجرته قناة �صي �إن �إن �الأمريكية 
�ل�رشكة  بني  بوجود �صالت  فيه  زعمت 
مافيك  �رشكة  ملكية  وتعود  و�لكرملني 
�ملدعومة  لل�رشكة  �أ�صا�صي  ب�صكل 
وهي  »ر�بتلي«,  �لرو�صية  �حلكومة  من 
ون�رش   .RT لـ  �لتابعة  �لقنو�ت  �إحدى 
�أن  فيه,  جاء  �إعالنا  �ل�رشكة  موقع 
قنو�ت �صاأن  ذلك  يف  �صاأنها  مافيك 
 +NPR, PBS , BBC, CBC, AJ
وغريها, تتلقى دعما من �حلكومة, وال 
تن�رش تفا�صيل ذلك �لدعم على �صفحات 
�لفي�صبوك �خلا�صة بها, متاما كما تفعل 
�لقنو�ت وتابعت مافيك: »لكن  كل تلك 
قامت  �لقنو�ت  تلك  جلميع  خالفا 
على  ح�صاباتنا  باإغالق  في�صبوك  �إد�رة 
�مل�صرتكني.  ماليني  وعليها  في�صبوك, 
هذ�  على  وحدنا  معنا  �لتعامل  فلم 

�لنحو؟«

�سريك الفيدرالية اجلزائرية للُمبارزة

الـــــــوطـــــــني  الـــــــفريـــــــــق  "Ooredooُتـــــــرافق 
يف كاأ�ض العامل �سيف احل�سام Sabre و�سطيات

�جلز�ئريني  �ملبارزين  م  Ooredooتُكرنّ
للمبارزة   �ملتو�صطية  �لبطولة  يف  �ملتوجني 
�لر�صمي  �لر�عي   ,Ooredooر�فقت
و�لفريق  للُمبارزة  �جلز�ئرية  للفدر�لية 
كاأ�س  يف  �إناث  �جلز�ئري  �ملنتخب  �لوطني, 
-مرحلة  و�صطيات   – �حل�صام  �صيف  �لعامل 
�جلز�ئر-�لتي �حت�صنتها قاعة حر�صة ح�صان 
فيفري  و17   16 يومي  �لعا�صمة  باجلز�ئر 

عدة  م�صاركة  �ملناف�صة  هذه  عرفت   .2019
دول �إفريقية و�أوروبية, حيث �صاركت �جلز�ئر 
�ملنتخب  من  �لريا�صيات  من  مبجموعة  بـ 
�الختتام  حفل  خالل  �لوطني-و�صطيات. 
�مُلتوجة, مت  للفرق  �مليد�ليات  ت�صليم  وُقبيل 
تاألقو�  �لذين  �جلز�ئريني  �ملبارزين  تكرمي 
�ل�صاد�صة  �ملتو�صطية  �لبطولة  يف  موؤخر� 
�الإيطالية,  كغلياري  مبدينة  للمبارزة  ع�رشة 

حممد  �ل�صيد  و�لريا�صة  بح�صوروزير�ل�صباب 
رم�صان  ومُمثلOoredoo,�ل�صيد  حطاب 
جز�يري,�ملدير �لعملياتي �ملكلف بالعالقات 
مبجهود�تهم  عرفانا  وذلك  و�الإعالم  �لعامة 
�جلز�ئرية.  لالألو�ن  وت�رشيفهم  �ملتميزة 
�ملناف�صة  هذه  خالل  �جلز�ئر  فازت  حيث 
�ملرتبة  و�حتلت  ميد�ليات   7 بـ  �ملتو�صطية 

�لثانية ح�صب �لفرق بعد �إيطاليا.
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