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الإ�سالميون و ق�سية التعديل الد�ستوري

فر�سة لإثبات الوجود و �سبط الختاللت
حتت�سنه اجلزائر اليوم

اجتماع لوزراء خارجية اجلوار الليبي
العدد الأخري من اجلريدة الر�سمية

زغماتي يحيل 62 قا�سيا على التقاعد
تن�سيقية امل�ساعدين وامل�سرفني الرتبويني 

تنديد بتجاهل املطالب املطروحة  
جلنة حت�سري موؤمتر الأرندي هذا اجلمعة

القيادة لتجديد  الزمن  ي�سابقان  الأرندي  "الأفالن" و 

  .         حلحلة اأزمة ليبيا ودفع التعاون الثنائي

اأول زيارة منذ انتخاب تبون رئي�سا اجلمهورية

اأرودغان باجلزائر الأحد القادم
�ص3

جمال بلما�سي: 
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ينظمها الكنا�س مب�ستغامن

الندوة الوطنية اجلامعية لتعديل الد�ستور

العبو اخل�سر جاهزون 
لت�سفيات املونديال

التحدي  لرفع  جاهزيتهم  عن  الوطني  املنتخب  العبي  اأغلب  عبرّ 
 2022 العام  يف  ملقررة  العامل  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  الت�صفيات  وخو�س 
بقطر، ويف هذا ال�صدد، ن�رش عدد من الالعبني عب خمتلف ح�صاباتهم 
�صمن  اجلزائر  جمموعة  �صورة  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  على 
اأرّم�س  اأول  جرت  التي  القرعة  عملية  عليها  اأ�صفرت  والتي  الت�صفيات 
يف القاهرة، معبين عن اال�صتعداد لبدء املغامرة من اجل الو�صول اإىل 
ال�صابقة  الن�صخة  فعالياته يف  غابوا عن  لذي  العاملي  الكروي  العر�س 

العام 2018 برو�صيا.

العبو ال�سيا�سي �سجعوا 
منتخب كرة اليد  

يف  املن�رشم  االثنني  تواجدهم  ق�صنطينة  �صباب  فريق  العبو  �صجل 
القاعة التي خا�س فيها املنتخب الوطني لكرة اليد مباراته االأوىل �صمن 
الدور الثاين من البطولة االإفريقية للمناف�صة التي واجه خاللها منتخب 
الراأ�س االأخ�رش، حيث انت�رشت �صورة لالعبي »ال�صيا�صي« املتواجدين 
يف تون�س خلو�س الرتب�س التح�صريي الذي ي�صبق انطالق مرحلة اإياب 
البطولة الوطنية وهم يتابعون مباراة كرة اليد من املدرجات من اأجل 

ت�صجيع زمالء م�صعود بركو�س يف املناف�صة القارية.

ت�ستفيد منه البلديات الفقرية

40 مليار دج للنهو�ض 
بالتنمية  بالبلديات

ك�صفت وزارة الداخلية واجلماعات املحلية  يف بيان اأن م�صاحلها قد 
خ�ص�صت 40 مليار دينار من  النهو�س بالتنمية بالبلديات  واملناطق 
التنموية  املن�صاآت  اإقامة  طريق  عن  بها  بالتنمية  والنهو�س  النائية 

وامل�صاريع املتعلقة بتح�صني حياة املواطن .
هذا املبلغ املايل الهام  الذي مت اقتطاعه  من ميزانية 2020  واإدخاله 
البلدية   للتجهيز �صمن املخططات   الدولة  كم�صاهمة  من ميزانية 
�صيتم  والداخلية  املالية   وزارتي  مابني  االتفاق  بعد  وذلك  لتنمية  
توزيعه على بلديات الوطن  اعتمادا على جملة من املوؤ�رشات التي 
راأتها وزارة الداخلية مو�صوعية والتي يتم ح�رشها  يف االإمكانيات 
البلدية املحلية ، والعمليات امل�صجلة خالل �صنة 2019  باالإ�صافة اإىل 
عدد ال�صكان ، حيث �صتكون االأولوية اإىل البلديات الفقرية التي تنعدم 
فيها املداخيل وهذا من اأجل حتقيق  تنمية  متوازنة ، كما �صتعطى 
االأولوية  اأي�صا اإىل البلديات الن�صيطة والتي متكن جمل�صها من ت�صجيل  
اإىل  باالإ�صافة   ، �صنة 2019  التنموية  خالل  الع�رشات من امل�صاريع 
البلديات ذات الكثافة  العالية بال�صكان وذات امل�صاحات املرتامية ، 
هذا  البنامج الذي ي�صنف من البامج التكميلية البلدية �صي�رشف 
رفع  على  والعمل   ، ال�صوارع  و  والبلدية  الوالئية  الطرق  �صيانة  على 
وتزامنا مع هذا  ، هذا  وا�صتحداث امل�صاحات اخل�رشاء  النفايات  
�صتوفد ال�صلطات العليا للبالد جلانا للتحقيق مكونة من خمت�صني من 
وزارتي املالية والداخلية للتاأكد من مدى توزيع املبالغ املالية على 
البلديات وفقا للمعايري القانونية و ح�صن ا�صتغاللها يف م�صاريع تعود 

حممد بن ترار   بالفائدة على املواطن .

العا�سمة

ترحيل 108 عائلة يف 4 بلديات 
قامت والية اجلزائر العا�صمة، اأم�س، برتحيل 108 عائلة كانت ت�صغل 
واأ�صطح  اأقبية  وكذا  باالنهيار،  املهددة  والبنايات  اله�صة  ال�صكنات 
باملقاطعة  الو�صطى  واجلزائر  املدنية  بلدية  من  كل  يف  العمارات، 

االإدارية �صيدي اأحممد، وبلدية الق�صبة، وكذا بلدية ت�صالة املرجة.
واأفاد ديوان والية اجلزائر العا�صمة، يف بيان لها، اأن العائالت التي مت 
ترحيلها، ا�صتفادت من �صكنات عمومية ايجارية على م�صتوى احليني 
ال�صكنيني 1988 و 2400 م�صكن ببلدية اأوالد فايت، املقاطعة االإدارية 
لل�رشاقة كما اأ�صار ذات البيان، اأن برنامج هذه العمليات، �صيتوا�صل 
خالل االأيام القادمة، عب خمتلف بلديات مقاطعات االإدارية لوالية 

م.خاجلزائر.

امللف الليبي

اجلزائر والكونغو حت�سران النعقاد 
اللجنة العليا لالحتاد االإفريقي

اإ�صماعيل  االإفريقي  لالحتاد  واالأمن  ال�صلم  مفو�س  اأم�س،  التقى، 
الزار  االإفريقي،  االحتاد  لدى  للكونغو  الدائم  املمثل  مع  �رشقي، 

�صافوا�س.
وح�صب تغريدة ل�رشقي على تويرت، كتب فيها: »انه ناق�س مع �صافوا�س، 
 30 يف  ليبيا،  حول  االإفريقي  لالحتاد  العليا  اللجنة  انعقاد  ترتيبات 
جانفي اجلاري يف كونغو برازفيل، حيث �صيبحث االجتماع االأو�صاع 

املتاأزمة يف ليبيا، و�صبل اإنهاء االقتتال والتدخالت االأجنبية.
مرمي خمي�سة

اخلمي�س  اليوم  �صبيحة   تنطلق 
فعاليات الندوة الوطنية اجلامعية 
نظمها  والتي  الد�صتور  لتعديل 
املجل�س الوطني الأ�صاتذة التعليم 
مب�صاركة  وهذا  كنا�س،  العايل 
من  اجلامعيني  االأ�صاتذة  ع�رشات 
وبح�صور  التخ�ص�صات  خمتلف 
ال�صلطة  رئي�س  �رشيف  حممد 
لالنتخابات،  امل�صتقلة  الوطنية 
كرمي يون�س رئي�س الهيئة الوطنية 

للو�صاطة واحلوار �صابقا..
خالل  يبمج  اأن  املرتقب  ومن 
لتعديل  اجلامعية  الوطنية  الندوة 
والية  �صتحت�صنها  والتي  الد�صتور 
م�صتغامن، وهذا بح�صور الع�رشات 
من الدكاترة واالأ�صاتذة اجلامعيني 
عمليتني  جل�صتني  امل�صاركني 
حول  مداخالت   06 تتخللهما 
عر�صه  املزمع  التعديل  م�صامني 
فيما  هذا  ال�صعبي،  لال�صتفتاء 

�صت�صم اأ�صغال الندوة اجلامعية 07 
حول  والبحث  للتدار�س  ور�صات 
الت�صورات اجلامعية واالقرتاحات 
الوطني  املجل�س  �صريفعها  التي 
كنا�س  العايل  التعليم  الأ�صاتذة 
عن  نيابة  اجلمهورية  رئا�صة  اإىل 
يعول  والتي  اجلامعية  االأ�رشة 
الد�صتوري  التعديل  يف  عليها 
يعر�س  اأن  ينتظر  الذي  العميق 
خالل  ال�صعبي  اال�صتفتاء  على 

االأ�صهر القليلة املقبلة.
الوطنية  الندوة  فاإن  وللتذكري 
اأ�صا�صية،  حماور   06 �صت�صمل 
املواطنني،  وحريات  حقوق  هي: 
ومكافح  العامة  احلياة  واأخلقة 
تعزيز  ملحور  باالإ�صافة  الف�صاد، 
كما  وتوازنها،  ال�صلطات  ف�صل 
تعزيز  ملحاور  الندوة  �صتتطرق 
�صلطة الرقابة البملانية، وتعزيز 
الق�صائية  ال�صلطة  ا�صتقاللية 

امل�صاواة  تعزيز  عن  ناهيك 
و  القانون  اأمام  املواطنني  بني 

التكري�س الد�صتوري الآليات تنظيم 
االنتخابات.

خبر في 
صورة

نظم زوال اأم�س الع�رشات من اأ�صاتذة 
التعليم االبتدائي بالبويرة وقفة حا�صدة 
مل�صاندة  الرتبية  مديرية  مقر  اأمام 
اأحيل يف  الذي  االأ�صتاذ »ح.م«  زميلهم 
التاأديبي  املجل�س  على  اليوم  نف�س 
�صخط  اأثار  قرار  يف  الرتبية  ملديرية 
يعتب  كونه  االأ�صاتذة  هوؤالء  وحفيظة 
تع�صفيا ال ي�صتند الأي قوانني وا�صحة 
167و168  املواد  يتنايف مع حمتوى  و 

من االأمرية 03-06 املت�صمنة القانون 
االأ�صا�صي العام للوظيفة العمومية ، بل 
ذهبوا اإىل اأبعد من ذلك حني اأكدوا اأن 
تك�صري  هي  اخلطوة  هذه  من  الهدف 
املتوا�صلة  االحتجاجية  حركتهم 
ال�صنة  من  اأكتوبر  �صهر  مطلع  منذ 
 ، الوطن  واليات  جميع  عب  الفارطة 
جانب  اإىل  الوقوف  على  اأ�رشوا  لهذا 
�صفوفهم  وحدة  يثبتوا  حتى  زميلهم 

الن�صال  الكبري على موا�صلة  وعزمهم 
اإىل  املرفوعة  مطالبهم  تتحقق  حتى 
وزير  نا�صدوا  ال�صياق  ويف   ، الو�صاية 
الرتبية ب�رشورة فتح حوار مبا�رش مع 
�رشعيتها  ا�صتمدت  التي  تن�صيقيتهم 
اال�صتجابة  ن�صبة  بدليل  القاعدة  من 
لالإ�رشاب يف كل القطر الوطني والتي 
الواليات  اغلب  يف  باملائة   80 فاقت 
طرف  من  لتمثيلهم  رف�صهم  مبدين 

املوجة  ركوب  ترغب  التي  النقابات 
فقط على حد ت�رشيحهم ، هذا ورفع 
املحتجون الذين توافدوا من مناطق 
الوالية الفتات كتب عليها  »ال للتهديد 
ال للرتهيب وال للتاأديب » و »�صامدون 
�صامدون ولالإهانة راف�صون » وغريها 
لو�صعية  الراف�صة  ال�صعارات  من 

اأ�صاتذة التعليم االبتدائي  .
اأح�سن مرزوق

حتت �سعار »ل للرتهيب ل للتاأديب » 

اأ�ساتذة البويرة يف وقفة م�ساندة لزميلهم

حالة الطرقات يف 
اجلزائر وراء احلوادث  

وحدة �رشطة  عنا�رش  اأم�س  متكنت 
عنا�رش  و  البيئة  حماية  و  العمران 
والية  باأمن  االأول   احل�رشي  االأمن 
البويرة، من حجز و اإتالف 212،6كلغ 
من  16كلغ  و   البي�صاء  اللحوم  من 
لال�صتهالك   �صاحلة  الغري  االأح�صاء 

رفقة  امل�صالح   ذات  تنقلت  حيث 
البيطري  الطبيب  و  التجارة  اأعوان 
البيطرية  الوالئية  للمفت�صية  التابع 
مبديرية امل�صالح الفالحية بالوالية، 
يف عملية تفتي�س اإىل ال�صوق اليومي 
خالل  الفواكه   و  للخ�رش  املغطى 

18حمال  مراقبة   مت  العملية  هذه 
جتاريا للق�صابة  ، ليتم �صبط  212،6 
كلغ من اللحوم البي�صاء و 16كلغ من 
لال�صتهالك  �صاحلة  الغري  االأح�صاء 
.اللحوم  خمالفني  الأربعة  ملك 
املحجوزة مت اإتالفها و ردمها على 

م�صتوى مركز الردم التقني للنفايات 
البيطرية  ال�صهادة  انعدام  ب�صبب   ،
مقابل   ، امل�صدر(  )جمهول  للمنتج 
�صهادات احلجز مع حترير حما�رش 

اإتالف للمخالفني.
اأح�سن مرزوق

البويرة

حجز حلوم و اأح�ساء غري �ساحلة لال�ستهالك

را�صل املنتجون املحليون لبطاريات 
ال�صيارات، كال من الوزارات الو�صية 
امل�رشفة على ن�صاطهم، وهي الوزارة 
واملالية،  ال�صناعة،  ووزارة  االأوىل 
التجارة،البيئة واجلمارك اجلزائرية، 

ملطالبتهم باإيجاد حل مل�صكلتهم.

الذين  املنتجني،  مرا�صلة  وت�صمنت 
�رشق  من  �رشكة   12 عددهم  بلغ 
باإعادة  املطالبة  البالد،  وغرب 
املادة  ا�صترياد  منع  يف  النظر 
البطاريات،  باإنتاج  اخلا�صة  االأولية 
بالن�صبة لهم املتمثلة اأ�صا�صا يف مادة 

قانون  ت�صمنها  والتي  الر�صا�س، 
املالية التكميلي ل�صنة 2010.

املرا�صلة،  يف  املنتجون  دعا  كما 
احلكومة لفتح حتقيق الإيقاف عمليات 
موؤكدين  القانونية،  غري  الت�صدير 
هذه  ت�صدير  اإىل  يلجاأ  من  هناك  اأن 

ببطاريات  باال�صتعانة  االأولية  املادة 
تعاين  الذي  الوقت  يف  امل�صتعملة، 
معظم ور�صاتهم االإنتاجية من نق�س 
خمتلف  يف  منها،  بالتزويد  فادح 

الواليات.
م.خ

منتجو  بطاريات ال�سيارات ي�ستغيثون 



حتت�ضن اجلزائر اليوم اخلمي�س، 
دول  خارجية  وزراء  اجتماع 
دول   6 مب�ضاركة  الليبي  اجلوار 

اطار  يف  ليبيا  اإىل  بالإ�ضافة 
بحث ت�ضوية للأزمة الليبية

وح�ضب بيان لوزارة اخلارجية  فاإن 

هذا الإجتماع �ضت�ضارك فيه كل 
تون�س،م�رص،ال�ضودان،ت�ضاد  من 
مايل  اإىل  بالإ�ضافة  والنيجر 
الليبية  الأزمة  لتداعيات  نظرا 
عليها ويتم ا�ضتعرا�س التطورات 
ليبيا  تعرفها  التي  الأخرية 
الت�ضعيد احلا�ضل  ال�ضقيقة بعد 
الدولية  الأطراف  مل�ضاعي 
لإيجاد  اجلزائر  راأ�ضها  وعلى 
م�ضار ت�ضوية الأزمة فيها ويندرج 
اجلهود  اإطار  يف  الإجتماع  هذا 
اجلزائر  تبذلها  التي  احلثيثة 

بني  والت�ضاور  التن�ضيق  لتدعيم 
والفاعلني  الليبي  اجلوار  بلدان 
الدوليني ملرافقة الليبيني للدفع 
الطريق  اإىل  الت�ضوية  مب�ضار 

ال�ضحيح.
اأقنعت  قد  اجلزائر  وكانت 
ليبيا  برلني حول  قمة  العامل يف 
رف�س  على  القائمة  مبقاربتها 
الأجنبي  الع�ضكري  التدخل 
وحل الزمة باحلوار الوطني بني 

جميع اأطراف النزاع الليبي
باية ع  

من  مقربة  م�ضادر  ك�ضفت 
اأن  للحبوب   املهني   الديوان 
�ضفقة  اأبرمت  قد  م�ضاحله 
األف طن من القمح  ل�رصاء 450 
لتوريد  بالطحني  اخلا�س 
املخابر  بداية من �ضهر مار�س 
، وقد اأ�ضارت املعطيات الأولية 
�ضيكون  امل�ضتورد  القمح  اإن 
هذه املرة من اأمريكا اجلنوبية 
عك�س فرن�ضا التي ظلت تتحكم  
للعديد  اجلزائريني  بطون  يف 
ال�ضنوات  وتتحكم حتى يف  من 
توزيعها   وطريقة  احلبوب  كمية 
عن طريق ت�ضخري اأيادي داخلية 
ا�ضترياد  دوام  على   للحفاظ 
ينتظر   حيث   ، املادة   هذه 
خلل  ال�ضحن  عملية  بداية 
وفقا  وذلك  املقبل   الأ�ضبوع 

للتفاقية التي حددت مبلغ 245 
مكمول  القمح  من  للطن  دولر 
ال�ضترياد  و  النقل  تكاليف 

عك�س الأ�ضعار الفرن�ضية .
امل�ضادر  ذات  واأ�ضارت  هذا 
هذه  قدمت  قد  اجلزائر  اإن 
املا�ضي   اأكتوبر  الطلبات خلل 
تتقل�س  قد  التي   الكمية  وهي 
هذه الكمية كثريا يف حالة جناح 
امل�ضاعي الكبرية التي  با�رصتها 
وزارة الفلحة واملالية من اجل 
بدواوين  احلبوب  �ضوق  مراقبة 
التي  اجلافة  والبقول  احلبوب 
، �ضف  تنام على ف�ضائح كربى 
اإىل ذلك  عمليات النهب للحبوب 
للموا�ضي  كاأعلف  وحتويلها 
الأمن يف  م�ضالح  حيث جنحت 
مبختلف  �ضبكات  عدة  تفكيك 

مناطق الوطن ، زيادة على �ضبط 
هذا   ، املطاحن  ت�ضيري   ح�ضن 
الفلحة  من جهة  ودعم وزارة 
اجلافة  والبقول  احلبوب  ل�ضعبة 
بغية حتقيق الكتفاء الذاتي عن 
طريق متويل الفلحني وت�ضجيع 

�ضاأنه  م  ما  املحوري   ال�ضقي  
حتقيق نتائج جد ايجابية، التي 
على  ال�ضيطرة  �ضيتم  مبوجبها 
ظلت  الذي  احلبوب  ا�ضترياد 
من  للعديد  فرن�ضا  فيه  تتحكم 

ال�ضنوات .

اأول زيارة منذ اعتالء تبون ق�سر الرئا�سة

اأرودغان باجلزائر الأحد القادم 
.     حلحلة اأزمة ليبيا ودفع التعاون الثنائي

يحل الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوا باجلزائر يومي احلد واالثنني املقبل مرفوقا بوفد وزاري هام 
يف  الدبلوما�سية قطاعات التجارة واالقت�ساد والتطوير الع�سكري، اإ�سافة اإىل عدد من رجال االأعمال ومديري 

كربى ال�سركات الرتكية بهدف تعزيز اجلهود حلل اأزمة ليبيا وكذا تطوير التعاون الثنائي بني البلدين .
باية ع  

الزيارة  هذه  على  و�ضيعول 
للرئي�س  نوعها  من  الأوىل 
عبد  انتخاب  منذ  الرتكي 
املجيد تبون رئي�ضا للجمهورية 
حيث  الفارط  دي�ضمرب   12 يف 
الرئي�س  يزور  اأن  مقررا  كان 
الرتكي اجلزائر يف 26 دي�ضمرب 

اإىل  زيارته  عقب  املا�ضي 
تون�س، لكن الرئا�ضة اجلزائرية 
اإذ  ل�ضتقباله،  جاهزة  تكن  مل 
املجيد  عبد  الرئي�س  كان 
احلكم  مقاليد  ت�ضلم  قد  تبون 
ومل  فقط  باأ�ضبوع  ذلك  قبل 
قد  اجلديدة  احلكومة  تكن 
زيارة  وتاأتي  بعد ،  ت�ضكلت 
ا�ضتجابة  الرتكي  الرئي�س 

عبد  وجهها  الرئي�س  لدعوة 
ا�ضتقباله  خلل  تبون  املجيد 
مولود  الرتكي  اخلارجية  وزير 
اأعلن  والذي  اأوغلو،  جاوو�س 

حينها اأنه مت قبول الدعوة
الدبلوما�ضية  حترك  و�ضاهم 
الليبية  الأزمة  اجلزائرية حول 
على اإعادة التوازن اإىل املعادلة 
ال�ضيا�ضية يف ليبيا، ودفع حفرت 

النار  اإطلق  وقف  قبول  اإىل 
العا�ضمة  على  هجومه  ووقف 
رفع  اإىل  طرابل�س برتكيا 
اهتمامها باجلزائر التي عادت 
من  الدولية  ال�ضاحة  اإىل  بقوة 
بوابة موؤمتر برلني الذي تطرق 
رئي�س  بح�ضور  ليبيا  اأزمة  اإىل 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
وجناحه يف اإقناع زعماء العامل 

مبقاربة اجلزائر القائمة على 
اأطراف  جميع  بني  احلوار 
التدخل  ورف�س  الليبي  النزاع 
�ضوؤون  يف  الع�ضكري  الأجنبي 
ليبيا ولذلك �ستكون اأزمة ليبيا 
املطروحة  امللفات  بني  من 
تبون  الرئي�س  بني  للنقا�س 
بعد  خا�ضة  الرتكي  و�ضيفه 
الدويل  املجتمع  ترحيب 

لحت�ضان  اجلزائر  مببادرة 
احلوار الوطني الليبي .

هي  القت�ضادية  العلقات 
بن�ضيب  حتظى  الأخرى 
زيارة  برنامج  وافر  من 
الرئي�س اأردوغان اىل اجلزائر 
�ضيبحث  ال�ضياق  هذا  ويف 
القت�ضادية  القطاعات  وزراء 
نظرائهم  مع  باجلزائر 

ال�ضتثمار  فر�س  الأتراك 
ت�ضمنها  التي  اجلديدة 
الطموح  القت�ضادي  الربنامج 
رئي�س  برنامج  ت�ضمنه  الذي 
التزاما   54 يف  اجلمهورية 
على  بالرتكيز  ماتعلق  خا�ضة 
النا�ضئة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات 
فيها  تتوفر  التي  املجال  وهو 

تركيا على خربة كبرية
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الداعي  الليبي  امللف  كان  واإن 
اخلارجية  وزير  لزيارة  الرئي�س 
لودريان،  اإيف  جون  الفرن�ضي، 
اإىل اجلزائر، اإل اأنها كانت فر�ضة 
والفرن�ضي  اجلزائري  للطرفني 
الأطر  تن�ضيط  اإعادة  لبحث 
بني  العلقات  ملتابعة  التقليدية 

البلدين وتن�ضيطها.
مع  اجلزائر  علقات  وتعد 
وهيكلة  ا�ضتقرارا  الأكرث  فرن�ضا 
من بني جميع البلدان ف�ضل عن 
ي�ضمل  ومتنوع  ثري  ملف  اأنها 
ال�ضيا�ضي  الت�ضاور  جمالت 
والتبادل  القت�ضادي  والتعاون 
التجاري اإ�ضافة اإىل ال�رصاكة يف 
واأخرى  خدماتية  جمالت  عدة 
منها  املتعلقة  ول�ضيما  ثقافية 

مبلف الذاكرة.
كان الرئي�س ال�ضابق عبد العزيز 
حكمه  فرتة  خلل  بوتفليقة، 
بناء  على  حري�ضا  الطويلة، 
فرن�ضا  مع  م�ضتقرة  علقات 
لكنه ا�ضطدم بتغري وجهات نظر 
املتعاقبني  الفرن�ضيني  الروؤ�ضاء 
فقد  فرتته،  يف  احلكم  على 
فرن�ضيني  روؤ�ضاء   4 عا�رص 
امللف  اإىل  الروؤية  يف  خمتلفني 
اجلزائري بالرغم من بقاء بع�س 
اإزاء  ثابتة  الفرن�ضية  املواقف 
جملة من امللفات الثقافية وعلى 
واإن  الذي  الذاكرة  ملف  راأ�ضها 
اأبدت فرن�ضا ا�ضتعدادها للتعاون 
ب�ضاأنه مع الطرف اجلزائري من 
يزال  ل  اأنه  اإل  التقنية،  الناحية 
احلكومات  على  املحرمات  من 

املتعاقبة يف ال�ضفة ال�ضمالية.
وهو  �ضرياك،  الرئي�س  كان 
خا�ضة  حنينا  يحمل  الذي 
احلري�ضني  من  اجلزائر،  اإىل 
مع  متينة  علقات  ترقية  على 
ل  علقات  الأم�س،  م�ضتعَمر 
تنغ�ضها جراح الذاكرة اجلماعية 
من  �ضنة  ب132  املتعلقة 
اجلزائر  على  واقرتح  الحتلل. 
له  خطاب  يف  �ضداقة  معاهدة 
عام  اجلزائري  الربملان  اأمام 
ا�ضطدم  مقرتحه  لكنه   ،2005
برف�س داخلي عنيف عربت عنه 
واأو�ضاط  املجاهدين  منظمة 
املوؤذون،  املدين  املجتمع  من 
مل  �ضرياك  عر�س  واأن  ل�ضيما 
ا�ضتثنائية  مزايا  يحمل  يكن 
بامل�ضتوى  باملقارنة  للجزائر 
بني  العلقات  بلغته  الذي 
عن  ف�ضل  اجلوار  ودول  فرن�ضا 
احل�ضا�ضيات التي ميكن اأن ترافق 
على  لفرن�ضا  تقدم  امتيازات  اأي 

اأخرى،  اأوروبية  بلدان  ح�ضاب 
وقد ظهر ذلك من خلل ال�ضغط 
لكي  فرن�ضا  متار�ضه  ظلت  الذي 
املجالت  باحل�رصية يف  حتظى 
اخلدماتية و�ضد م�ضاريع اأوروبية 
ديزيتيك  م�رصوع  مثل  كربى 
الأملاين الذي اكتُ�ضف موؤخرا اأن 

فرن�ضا ت�ضدت لتج�ضيده. 
�ضادتها  الركود  من  فرتة  وبعد 
عهد  يف  البلدين  بني  توترات 
الرئي�س �ضاركوزي، اأعاد هولند 
اجلزائر.  مع  العلقات  تن�ضيط 
من  اقرتب  قد  �ضاركوزي  كان 
توليه  قبل  حتى  كثريا  اجلزائر 
اجلزائر  زار  فقد  بلده  رئا�ضة 
للداخلية  ووزيرا  للمالية  وزيرا 
مبقام  تليق  با�ضتقبالت  وحظي 
الروؤ�ضاء، غري اأن �ضعوده اإىل �ضدة 
الرئا�ضة يف 2007 تزامن مع بروز 
لدى  حمافظة  اقت�ضادية  نزعة 
جت�ضد  وقد  اجلزائرية  احلكومة 
 ،51/49 قاعدة  خلل  من  ذلك 
مرارا  �ضاركوزي  حاول  وقد 
امل�ضتمرين  اأمام  العقبات  تذليل 
مبعوثه  خلل  من  الفرن�ضيني 
رافاران،  ال�ضيناتور  »امل�ضهل« 
باءت  حماولته  كل  اأن  اإل 
ت�ضعيد  اإليها  ي�ضاف  بالف�ضل. 
يف اخلطاب بني فرن�ضا واجلزائر 
بعد  ل�ضيما  الذاكرة  ملف  جتاه 
املجاهدين  لوزير  ت�رصيحات 
اآنذاك  عبا�س  ال�رصيف  حممد 
للرئي�س  اليهودي  الأ�ضل  ب�ضاأن 
وزير  وت�رصيحات  الفرن�ضي 
اخلارجية الفرن�ضي الذي اأكد اأن 
العلقات بني اجلزائر وفرن�ضا لن 
تعرف طريقها لل�ضتقرار والنمو 
اإل بذهاب جيل احلركة الوطنية 
اإىل  ي�ضاف  التحريرية.  والثورة 
فرن�ضا  تورط  املوؤ�رصات  هذه 
ثورات  م�ضتنقعات  يف  مبا�رصة 
ليبيا  يف  ول�ضيما  العربي  الربيع 
اأنتج  ما  وهو  وتون�س  و�ضوريا 
النظر  تباينا و�رصخا يف وجهات 
البلدان.  هذه  يف  الأو�ضاع  اإزاء 
اأن  من  تتوج�س  اجلزائر  وكانت 
تلتفت �ضيا�ضة �ضاركوزي اجلديدة 
اإل  ثانية  اإىل اجلزائر يف مرحلة 
اأن ف�ضل �ضاركوزي يف نيل ولية 
عام  �ضاركوزي  و�ضعود  ثانية 
2012 اأعاد الهدوء اإىل العلقات 
الثنائية وبداأ التفكري يف م�رصوع 

تنميتها.
�ضرياك،  مع  احلال  كان  وكما 
عن  »غريبا«  هولند  يكن  مل 
يف  زارها  فقد  اجلزائر، 
ترب�ضه  واأجرى  درا�ضته  فرتة 

باجلزائر  الفرن�ضية  بال�ضفارة 
متينة  علقات  تربطه  وكانت 
مع �ضخ�ضيات مثل احمد بن بله 
واإطارات  بوتفليقة  العزيز  وعبد 
التحرير  قدمية من حزب جبهة 
م�ضاعي  �ضمن  ل�ضيما  الوطني 
يف  للنخراط  الأخري  هذا 
كان  عندما  ال�ضرتاكية  الأممية 
هولند رئي�ضا للحزب ال�ضرتاكي 
قرر  الر�ضيد  وبهذا  الفرن�ضي. 
ظلت  التي  اجلفاء  حالة  اإنهاء 
متيز العلقات مع اجلزائر خلل 
فمنذ  الرئا�ضية.  �ضاركوزي  فرتة 
و�ضوله اإىل احلكم يف ماي 2012 
زيارة  لتح�ضري  حكومته  ا�ضتنفر 
اأجل  من  اجلزائر  اإىل  له  كبرية 
تن�ضيط العلقات معها يف جميع 
املجالت مع بحث عنوان واإطار 
العلقات.  هذه  لإيواء  �ضل�ضني 
فكانت زيارته يف دي�ضمرب 2012 
جديدة  �ضفحة  لفتح  حماولة 
تفتحا  اأكرث  خطاب  بني  تزاوج 
كمطية  الذاكرة  ملفات  على 
بني  وا�ضعة  �رصاكة  لتن�ضيط 
اأمام  األقى خطابا  فقد  البلدين. 
عن  حتدث  اجلزائري  الربملان 
اأورثتها  التي  امل�ضرتكة«  »الآلم 
يف  واأقر،  ال�ضتعمارية،  احلقبة 
بتجاوزات  العرتاف،  ي�ضبه  ما 
اجلزائر  يف  ال�ضتعماري  النظام 
لفتح  ا�ضتعداد  اأي  اإبداء  دون 
ملفي  مثل  املزعجة  امللفات 
والتجارب   1945 ماي   8 جمازر 
بال�ضحراء  الفرن�ضية  النووية 

اجلزائرية.  
الفرن�ضية  القيادات  يجمع  وما 
هو  احلقيقة  يف  املتعاقبة 
ك�ضوق  اجلزائر  اإىل  نظرتها 
ول�ضتثمارات  الفرن�ضية  لل�ضلع 
اأح�ضن  يف  اخلدمات  جمال  يف 
للتاأثري  حيوي  وجمال  الأحوال 
الثقايف ل�ضيما من خلل الن�ضيج 
الب�رصي اجلزائري املتواجد على 
اإ�ضكالت  يطرح  واأ�ضبح  اأر�ضها 
هذا  جادة.  وثقافبة  دميغرافية 
ي�ضطدم،  يزال  ل  الذي  التاأثري 
ال�ضتقلل،  بداية  من   58 بعد 
مبلف تاريخي ثقيل ي�ضعب على 
جتاوزه  ماكرون  اإميانويل  جيل 
وهو الذي يطمح لعلقات متميزة 
مع اجلزائر، وكيف ل وهو يغتنم 
فر�ضة عودة اجلزائر اإىل امل�ضار 
النتخابي ليبعث بوزير خارجيته 
جميع  معها  ليفتح  اجلزائر  اإىل 
من  اأكرث  منذ  العالقة  امللفات 

�ضنة.     
اح�سن خال�س      

بعد »ا�سرتاحة« ل�سنة كاملة

فرن�سا ت�ستاأنف مع اجلزائر
حتت�سنه اجلزائر اليوم

اجتماع لوزراء خارجية اجلوار الليبي اليوم

اجلزائر تقرر ا�سترياد 450 األف طن من القمح االأمريكي  

نهاية  هيمنة فرن�سا على غذاء اجلزائريني 
بارونات احلبوب وراء ا�ستمرار اال�سترياد

ال�ضوؤون  جلنة  مقرر  ك�ضف  
باملجل�س  واحلريات  القانونية 
ال�ضيخ،  منور  الوطني،  ال�ضعبي 
القانونية   للجنة  اجتماعا  اإن  
رفع  ملف  يف  للنظر  ا�ضيعقد  
الأ�ضبق  الوزير  عن  احل�ضانة 
يف  املتابع  وايل  القادر  عبد 
بتهريب  تتعلق  ف�ضاد  ق�ضية 
فيما  للخارج  ال�ضعبة  العملة 
طلبات  �ضتة  تقدمي  اأي�ضا  �ضيتم 
جديدة لرفع احل�ضانة عن نواب 

جدد باملجل�س ال�ضعبي الوطني 
.

ال�ضوؤون  جلنة  مقرر  وح�ضب 
اللجنة  رئي�س  فاإن  القانونية، 
يف  املخت�ضني  رفقة  �ضيجتمع 
الق�ضاء للنظر يف املذكرة التي 
ملكتب  العدل  وزارة  وجهتها 
بطلب  واخلا�ضة  املجل�س، 
عبد  النائب  عن  احل�ضانة  رفع 
القادر وايل املتابع ح�ضب ن�س 
وزارة  من  القادمة  املذكرة 

العدل – ي�ضيف املتحدث- يف 
ال�ضعبة  العملة  تهريب  ق�ضية 
اىل اخلارج وكذا ال�ضتيلء على 
عقارات بغري وجه حق باملقابل 
عن  امل�ضوؤول  –نف�س  ك�ضف 
جدد  لنواب  اأ�ضماء   6 وجود 
راف�ضا  احل�ضانة  برفع  معنيني 
اإلزام  بحة وجود  الأ�ضماء  ذكر  
من  النوع  هذا  يف  التحفظ 

الق�ضايا
�ضحب  طلبات  ان  يذكر 

النواب  من  الربملانية  احل�ضانة 
ف�ضاد   ق�ضايا  يف  املتورطني 
اأن  بعد  اأ�ضهر  منذ  تعطلت  قد 
الدين طليبة  النائب بهاء  طالت 
اآخرين  وتنازل  طلعي  وبوجمعة 
�ضري  بعد  جميعي  حممد  منهم 
رفع احل�ضانة، ف�ضل  اإجراءات 
اأع�ضاء مبجل�س الأمة على  عن 
وعمار  عبا�س  ولد  جمال  غرار 

غول  واآخرين

مقرر جلنة ال�سوؤون القانونية واحلريات بالربملان يك�سف

طلبات لرفع احل�سانة الربملانية عن 6 نواب

باية  ع

حممد بن ترار
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 اإميان ل�ا�س

والأرندي  الأفالن  ت�سارع  وياأتي 
اأجل  من  م�ؤمترهما  عقد  يف 
النتخابات  يف  اإق�سائهما  جتنب 
املقبلة،  والت�رشيعية  املحلية 
وكذا على وقع خ�سارة مر�سحهما 
رئا�سيات  يف  ميه�بي  الدين  عز 
واإق�سائهما   ،2019 دي�سمرب   12
اأ�رشفت  الذي  احل�ار  يف  قبلها 
خريف  ي�ن�س  كرمي  جلنة  عليه 
رف�سهما  هتافات  وكذا   ،2019
طيلة  اجلزائريني  طرف  من 

م�سرية احلراك ال�سعبي.
للتجمع  العام  و�سي�رشف  الأمني 
بالنيابة  الدميقراطي  ال�طني 
اجلمعة،  ي�م  ميه�بي،  الدين  عز 
ال�طني  اللجنة  تن�سيب  على 
ال�ستثنائي  امل�ؤمتر  لتح�سري 
املركزي  باملقر  وذلك  للحزب، 
جلنة  وتتك�ن  عكن�ن،  بنب 
حت�سري امل�ؤمتر للتجمع ال�طني 
الدميقراطي من اأع�ساء املجل�س 
ال�طني واأع�ساء املكاتب ال�لئية 

ون�اب واأع�ساء مبجل�س الأمة.
خالل  تعليمات  اأعطيت  وقد 
يف  ال�رشوع  اأجل  من  الدورة 
ال�ستثنائي  للم�ؤمتر  التح�سري 
يف  ال�رشوع  خالل  من  للحزب؛ 
بال�ليات؛  عامة  جمعيات  عقد 
املندوبني  اختيار  اأجل  من 
امل�ؤمتر  يف  �سيك�ن�ن  الذين 
�ستك�ن  الذي  ال�ستثنائي، 
اأمني  انتخاب  الأ�سا�سية  نقطته 

ف�سال  للحزب،  جديد  عام 
ال�سيا�سية  الل�ائح  مناق�سة  عن 
والقت�سادية  والجتماعية 
تكييفا مع املتطلبات التي ت�جد 

بال�ساحة ال�طنية.
 

بن طرم�ل
اأحزاب ال�ضلطة تتحمل 
م�ض�ؤولية اإق�ضائها  من 

امل�ضهد

عبد  ال�سيا�سي  املحلل  ت�قع 
ت�رشيح  يف  طرم�ل  بن  العزيز 
»ال��سط«  باأن اخلارطة ال�سيا�سية 
حزبي  غياب  �ستعرف  املقبلة 
ال�سيا�سي  امل�سهد  من  ال�سلطة 
التي  الداخلية  الأزمة   ب�سبب   ،
مع  اأزمتها  تك�ن  اأن  قبل  تعي�سها 

النظام .
طرم�ل  العزيز  عبد  واأكد 
تتحمل  ال�سلطة  اأحزاب  باأن 
امل�سهد  من  اإق�سائها  م�س�ؤولية 
الرف�س  بعد  خا�سة  ال�سيا�سي 
اإجتاهها،  احلراك  عرب  الذي 
املقبلة  املرحلة  باأن  م�سريا 
�س�اء  جديدة  �سع�بات  �ستعرف 
من الأحزاب التي كانت حتكم اأو 
بع�س الأحزاب التي كانت داخل 

التحالف .
حزبي  اإن   »: طرم�ل  وقال 
داخلية  اأزمة  يعي�سان  ال�سلطة 
النظام،  مع  اأزمة  تك�ن  اأن  قبل 
تطالب   قيادتها  اأ�سبحت  حيث 
جامعة  م�ؤمترات  اإىل  بالذهاب 

اإىل  الع�دة  و  م�سارها  لت�سحيح 
ال�رشعية احلزبية«.

املرحلة  باأن  املتحدث  وت�قع 
اأحزاب  ميالد  �ستعرف  املقبلة 
ت��سيع  اإطار  يف  جديدة 
الدعم  خللق  احلزبية،  اخلريطة 

اجلماهريي«.
 

حممد ب��ضياف
اإختفاء اأحزاب ال�ضلطة من 

امل�ضهد اأمر وارد  
 

حممد  ال�سيا�سي  املحلل  اأكد 
التي  الأحزاب  باأن  ب��سياف 
�سكلت قاعدة للحكم يف املرحلة 
اخلارطة  يف  �ستختفي  ال�سابقة 
ال�سيا�سية املقبلة لعزوف ال�سعب 
املت�قع  من  باأنه  م�سريا  عنها، 
وديناميكيات  ميالد  ق�ة جديدة 
جدية  واجتماعية  �سيا�سية 
وب�ادرها  الإرادة  لهذه  ت�ستجيب 
الأحزاب  بع�س  اأن  حيث  بادية 
الأحزاب  وبع�س  تتاأهب  الفتية 

تعرف حركات ت�سحيحية .
على  ب��سياف  حممد  وعلق 
احلزب  يعي�سها  التي  الأزمة 
اأن  امل�ؤكد  »من  قائال  العتيد 
اأكرب املت�رشرين من الأزمة التي 
جبهة  حزب  ه�  البالد  تعي�سها 
ال�طني؛ ب��سفه قاعدة  التحرير 
ال�سيا�سية  الأنظمة  لكل  للحكم 
املتعاقبة على اجلزائر، وا�ستثمر 
فيه كل من و�سل اإىل �سدة احلكم 
هجينا  احلزب  ف�سار  وبقى، 

التي  واأفكاره  مبادئه  كل  تال�ست 
فاأخرجها وعبئت ق�اعده  طاملا 
كرثة  من  وحت�ل،  الن�سالية، 
ال�رشاع داخله ، اإىل اأداة ي�ستغلها 
اإىل  للمرور  وانتهازي  كل و�س�يل 

م�ؤ�س�سات الدولة اجلزائرية،  
الت�سحيحية  احلركة  وبخ�س��س 
قال  احلزب،  يعي�سها  التي 
منذ  احلزب  ي�سعى   « املتحدث 
اأ�سهر اإىل جتديد مراكزه القيادية 
اخلليط  هذا  من  اإرادته  وحترير 
والف�ساد وه� بذلك يعي�س خما�س 
وج�ده،  ويهدم  كيانه  ينهي  قد 
منت�رشا متطهرا من  يخرج  وقد 
اأن  الظاهر   ، اأف�سدوه  من  دن�س 
انربى  من  الغي�رين  من  هناك 
عازم�ن  وهم   ، املهمة  لهذه 
احلزب  وتخلي�س  الإ�سالح  على 
واإعادة ترتيب البيت من الداخل، 
وثقل  عبئ  يتحمل�ن  بذلك  وهم 
عا�س  من  م�اجهة  يجري يف  ما 
احلزب،  خمرجات  على  يقتات 
احلزب الي�م يعي�س اأزمة حقيقية 
عن  اأبعدته  قياداته  بني  و�رشاع 
يط�ل  وقد  ال�ستحقاقات  كل 
اإىل  احلزب  ليحال  �رشاعهم 
املتحف كما يتمنى اأعداوؤه، فهل 
الأوفياء  منا�سليه  اإرادة  �ستتمكن 
اإعادة  من  التاريخي  خلطه 
وال�ستجابة  ال�سكة  اإىل  احلزب 
اإرادته  وحترير  ال�سعب  لتطلعات 
على ع�سب ومافيا �سيا�سية مالية 
يف  جهاز  يبقى  اأن  للحزب  تريد 
يد من يعتلي �سدة احلكم ت�سانده 

ومترر م�ساريعه .«
 

علي ربيج : حزبا ال�ضلطة 
اأمام خيارين

علي  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
ربيج باأن حزبي ال�سلطة »الأفالن 
اإما  خيارين  اأمام  »الأرندي«   و 
ومراجعة  البيت  ترميم  تعيد  اأن 
امل�ساركة  و  ال�سل�ك  و  اخلطاب 
ال�سيا�سية، و البتعاد عن الزب�نية 
احلزبية و الف�ساد و اإما التال�سي 

و الندثار
ال��سع  ربيج  باأن  علي  اعترب 
وخما�س  اجلديد  ال�سيا�سي 
افرز  اجلارية   التح�لت 
اخلارطة  وجعل  جديدة   او�ساع 
بهده  جمربة  احلالية  ال�سيا�سية 
اأن  الق�اعد  م�سريا  التح�لت، 
ال�سابقة  ال�سيا�سية  املمار�سة 
عليها  حكم  ال�سيا�سية  لالأحزاب 

احلراك بالزوال وتغيري جدري.
وت�قع حممد حديبي باأنه التعديل 
عنه  تغيريات  �سينتج  الد�ست�ر 
املمار�سة  عمق  يف  جدرية 
الأحزاب  و�ستختفي   ، ال�سيا�سية 
ال�سلطة  املعار�سة  اأو  من  �س�اء 
وفق  جديدة  خارطة  ،و�ستن�ساأ 

ق�اعد جديدة.
اأما فيما تعلق بت�اجد املعار�سة 
املقبلة،  ال�سيا�سية  اخلارطة  يف 
قال املتحدث« اأحزاب املعار�سة 
النظريف  باإعادة  اأي�سا  مطالبة 
ت�جهاتها الراديكالية، وخطابتها 

اجله�ية ».

 
ي��ضف ناحت 

امل�ؤمتر اجلامع  �ضريجع 
احلزب اإىل ال�ضرعية 

 
جبهة  حزب  يف  القيادي  �سدد 
ناحت   ال�طني  ي��سف  التحرير 
يف ت�رشيح »لل��سط« على �رشورة 
الإن�سقاقات  و  اخلالفات  ترك 
و  جانبا،  احلزب  يعي�سها  التي 
الذهاب اإىل اإنعقاد م�ؤمتر لتحيني 
م�سريا  فيها،  املطع�ن  ال�رشعية 
العتيد  احلزب  يف  الأزمة  باأن 
هي عميقة و كارثية و ل حل لها 
وطني  م�ؤمتر  اإىل  الذهاب  �س�ى 
جلان  و  وطنية  جلنة  وت�سكيل 
لت�سحيح  جامع  بلدية  و  ولئية 

م�سار احلزب.
�سيا�سة  املتحدث«  اأ�ساف  و 
جتدي  لن  الأمام  اإىل  الهروب 
فيها  كلها مطع�ن  الهيئات  نفعا، 
م�ؤمتر  اإىل  الذهاب  من  ولبد 

للع�دة اإىل حالة ال�رشعية » .
 

جهاد بن را�ضد 
الأول�ية لإنتخاب اآمني عام 

جديد

املركزية  اللجنة  ع�س�   اأكد 
ت�رشيح  يف  را�سد  بن  جهاد 
ه�  الآن  الأول�ية  باأن  »لل��سط« 
انعقاد اللجنة املركزية لنتخاب 
العتيد،  للحزب  جديد  عام  اأمني 
م�سددا على �رشورة الذهاب اإىل 

احلزب  �سخ�سيات  يجمع  م�ؤمتر 
�سد  باأنه  م�ؤكدا  منا�سليه،  و 
بلجنة  جديد  عام  اأمني  انتخاب 
مركزية لعب �سعيداين دورا كبريا 

يف ت�سكيلها.
احلزب   « را�سد  بن  جهاد   وقال 
لعدة  �سعبة  مرحلة  يعي�س  حاليا 
والأ�سا�سي  الأول  ال�سبب  اأ�سباب 
مطع�ن  احلزب  �رشعية  اأن  هي 
بني  احلزب  قيادة  لن   ، فيها 
املركزية  اللجنة  هي  م�ؤمترين 
اأمامها،  م�س�ؤول  العام  والأمني 
اأمام  م�س�ؤول  ال�سيا�سي  واملكتب 
الأمني العام والأمني العام احلايل 
العام  الأمني  طرف  من  مكلف 
املنتخب والأمني العام املنتخب 
،واحلزب  ال�سجن  يف  حاليا  ه� 
لأن  ال�رشعية  عن  الآن  يبحث 
مكتبه احلايل ل ي�ستطيع اأن يغري 
اجتماع  خالل  من  اإل  �سيء  اأي 
اأمني  لنتخاب  املركزية  اللجنة 

عام جديد«.
اجتماع   « املتحدث  اأ�ساف  و 
خرجت  التي  املركزية  اللجنة 
ال�سعب  العا�رش من  عن امل�ؤمتر 
اإعالن  الأبعد  جتتمع،  اأن  جدا 
الأمني  من�سب  �سغ�ر  حالة 
عام،  لذا  اأمني  انتخاب  ثم  العام 
و �رشعيته  وحفاظا على احلزب 
اإىل  مبا�رشة  الذهاب  من  لبد 
م�ؤمتر يجمع �سخ�سيات احلزب، 
ق�يه  جلنه  ت�سكيل  يف  وال�رشوع 
لتح�سري  احلزب  اإطارات  من 

امل�ؤمتر احلادي ع�رش«.

ي�سابقان  الأرندي  "الأفالن" و 
الزمن لتجديد القيادة

.       بن طرم�ل: اأحزاب ال�ضلطة تتحمل م�ض�ؤولية اإق�ضائها من امل�ضهد
.       ب��ضياف: اختفاء اأحزاب ال�ضلطة اأمر وارد   

.       ناحت : م�ؤمتر جامع  �ضريجع احلزب اإىل حالة ال�ضرعية 
.       بن را�ضد : الأول�ية   لنتخاب اآمني عام جديد

ي�ضابق حزبا الأغلبية يف املجال�س املنتخبة، جبهة التحرير ال�طني والتجمع ال�طني الدمي�قراطي، الزمن من اأجل الذهاب اإىل م�ؤمتر ا�ضتثنائي لهما لنتخاب 
اأمني عام جديد، بعد اأن جرى ت�ضيريهما باأمني عام بالنيابة منذ مدة تزيد عن الثالثة اأ�ضهر

خرباء اأمني�ن يحلل�ن هج�م »ب�ركينافا�ض�« وي�ؤكدون :

اجلي�ش اجلزائري ياأخذ باحل�سبان املعطى الإقليمي
اأدانت اجلزائر اأم�س ب�سدة« الهجمات 
الإرهابية التي ا�ستهدفت  منطقتني يف 
مقاطعة »�سامناتينجا« �سمايل ب�ركينا 
فا�س� واأ�سفرت عن العديد من القتلى 
واجلرحى و�سط املدنيني وعن خ�سائر 

مادية كبرية.
حديثهم  يف  اأمني�ن  خرباء  وا�ستنكر 
الدم�ي  ال��سط  الهج�م  لي�مية 
واعترب اخلبري الأمني بن عمر بن جانة 
ا�ستعرا�س  ه�  الإرهابي  الهج�م  اأن 
للحفاظ على مكانته فيما راأى اخلبري 
ا�ستعرا�س  انه  كرو�س  اأحمد  الأمني 
يف  الأجنبي  للتدخل  لرف�سهم  وتعبري 
على  اجلي�س  اأكدوا  كما  املنطقة 
باحل�سبان  ياأخذ  ال�سعبي  ال�طني 
التح�لت  وكذا  الإقليمي  املعطى 
�سيا�سته  �سياغة  �سياق  يف  الداخلية 

الأمنية .

اخلبري الأمني بن جانة عمر :
 فعل ا�ضتعرا�ضي و تاأكيد لل�ج�د

اأن  جانة  بن  عمر  الأمني  اخلبري  اأكد 

و  مكانتهم  على  للحفاظ  جاء  الهج�م 
ا�ستعرا�س ل�ج�دهم وقال اأن التهديد 
م�سريا   ، اأن�سطتها  يف  يتمثل  الأكرب 
الإرهابية  ت�سكل  اجلماعات  اأنها 
املنطقة،  يف  الأمنية  التهديدات  اأحد 
فال��سع اجلغرايف وال�سيا�سي والأمني 

املت�تر يعترب بيئة منا�سبة لن�ساطها.
وح�ل حماربة اجلماعات قال بن جانة 
الع�سكري  التن�سيق  اأهمية  رغم  اأنه 
والأمني وت�سكيل ق�ة مكافحة الإرهاب 
اجلديدة يف منطقة ال�ساحل وال�سحراء 
ومتدد  انت�سار  م�اجهة  بهدف 
ت�جد  العديد  الإرهابية،  التنظيمات 
تعرت�س  والتحديات  املطبات  من 

احلل .
واأ�سار اإىل عدم تقبل التدخل الأجنبي 
فرن�سا  ما�سي  خ�س��سا  املنطقة  يف 
يخ�لها  ل  اأنه  قال  الذي  ال�ستعماري 
م�قف  يف  وي�سعها  النزاع  يف  التدخل 
التنظيمات  كرثة  و  فعلت  مهما  حرج 
القبائل،  مع  والتحالف  الإرهابية، 
اجلرمية  ع�سابات  مع  والتعاون 
املجم�عات  تنقل  و�رشعة  املنظمة، 

الإرهابية، واله�سا�سة احلدودية.
وبخ�س��س اجلزائر اأكد اخلبري الأمني 
باجلزائر  املحيط  الأمني  احلزام  اأن 
يعرف جمم�عة من التح�لت و كذلك 
ما  الأمنية  باملعادلة  ي�سمى  ما  غياب 
من  جمم�عة  اجلزائر  على  يفر�س 
ه�س  اإقليمي  ج�ار  اجتاه  اللتزامات 
من الناحية الأمنية اإ�سافة اإىل ما يتميز 
به اجل�ار بربوز الظاهرة الإرهابية  و 
ا�ستفحال  و  متددها  و  انت�سارها 
اأبعاد  اأخذت  التي  املنظمة  اجلرمية 
التي  ال�رشعية  الغري  الهجرة  و  مقلقة 
بروز  كذلك  و   ، البالد  ا�ستقرار  تهدد 
لدول  اله�سة  ال�سعيفة  الدولة  مفه�م 
على  انعكا�سات  له  هذا  كل  اجل�ار 

اخلريطة الأمنية يف اجلزائر
اجلي�س  اأن  املتحدث  ذات  واأ�ساف 
باحل�سبان  ياأخذ  ال�سعبي  ال�طني 
التح�لت  وكذا  الإقليمي  املعطى 
�سيا�سته  �سياغة  �سياق  يف  الداخلية 
الأمنية التي ت�سعى دائما اإىل احلفاظ 
و  اجلزائر  ا�ستقرار  و  اأمن  على 
اإ�سافة  اجلرمية  اأ�سكال  كافة  حماربة 

بها  يتمتع  التي  الق�س�ى  اليقظة  اإىل 
كذا  و  ال�سعبي  ال�طني  اجلي�س  اأفراد 
ال�ستثمار  مت  الذي  الب�رشي  العن�رش 

فيه ب�سكل.
 

اخلبري الأمني اأحمد كرو�س :
الهج�م رد على عملية �ضرفال 

و برخان
 

كرو�س  اأحمد  الأمني  اخلبري  اأرجع 
الهجمات الإرهابية اإىل املقاربة التي 
املنطقة  يف  الأجنبية  الدول  تفر�سها 
و عملياتها  املتمثلة  واأبرزها  فرن�سا 

يف �رشفال وخليفتها برخان.
وقال اأن عدم تقبل وج�د الفرن�سي يف 
الإرهابية  الدول جعل اجلماعات  تلك 
حتررية  اإىل  جماعات  نف�سها  حت�ل 

وراف�سة للتدخل الأجنبي .
لالإرهاب  ا�سم  كان  اأنه  اأ�ساف  و 
القاعدة  وه�  األ  واحد  ا�سم  العاملي 
لكن الآن الإرهاب يعم 88 دولة و ه� يف 
الأمنية  املقاربة  نتيجة  تزايد م�ستمر 

يف البالد التي تفرخ الإرهاب .

حتطيم  اأن  الأمني  اخلبري  اعترب  كما 
على  احل�س�ل  �سهل  ليبيا  يف  النظام 
حدودها  جعل  و  الذخائر  و  ال�سالح 

اله�سة ت�سهل العمليات يف املنطقة .
اأحمد كرو�س  اأكد املحلل الأمني  كما 
على  الأزمة  حدة  ت�ساعد  واأمام  اأنه 
الأمنية  فاملخاطر  للبالد  حدود 
الأمنية  والق�ى  واجلي�س  معروفة 
ت�سدت لها بكل جدارة خا�سة ما تعلق 
غري  والهجرة  املنظمة  باجلرمية  منه 

ال�رشعية.
التي  الإرهاب  فل�ل  اإىل  بالإ�سافة 
على  قدرتها  الأمنية  الق�ى  اأثبتت 
مناطق  يف  وحتييدها  عليها  الق�ساء 
عديدة من ال�طن م�سريا اأنها تدل على 
الأمنية  ال�سرتايجية  وفعالية  جناعة 
التحديات  جملة  مع  تتما�سى  التي 
الإقليمية  التغريات  والرهانات يف ظل 

الأمنية.
 

الناطق با�ضم وزارة اخلارجية 
ي�ؤكد:

العمل دليل على اإحباط لدى 

التنظيمات الرهابية 

وزارة  با�سم   الناطق  اأدان  جهته  من 
بن  العزيز  عبد  اخلارجية  ال�س�ؤون 
و  الرهابية  الهجمات  ال�رشيف  علي 
الهجمات  ب�سدة  :«ندين  قائال  �رشح 
الإرهابية التي ا�ستهدفت منطقتني يف 
مقاطعة »�سامناتينجا« �سمايل ب�ركينا 

فا�س� .
»تكالب  اأن  ال�رشيف  علي  بن  واأكد 
على  واحلاقد  الأعمى  الإرهابيني 
على  يدل  العزل  املدنيني  ال�سكان 

اإحباط امل�رشوع الإرهابي ودعاته«.
 وقال »نبقى على قناعة بقدرة حك�مة 
على  ال�سقيق  و�سعبها  فا�س�  ب�ركينا 
جتنيد الإمكانيات ال�رشورية ملكافحة 
هذه الآفة الغريبة عن جمتمعاتنا وقيم 

ديننا بكل حزم وفعالية«.
هذه  �سحايا  لأ�رش  التعازي  قدم  كما 
ذات  يف  م�ؤكدا  الإجرامية  الأعمال 
الكامل  مع  اجلزائر  ت�سامن  ال�قت 
هذه  يف  وحك�مة  �سعبا  فا�س�  ب�ركينا 

ف.ن�ضريناملحنة«.
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التن�سيقية الوطنية  اأكدت 
وامل�رشفني  للم�ساعدين 
مت�سكها  على  الرتبويني 
تزال  ال  املطروحة  باملطالب 
حرب  جمرد  ال�ساعة  حد  اإىل 
على ورق مل ترى النور لتتج�سد 
حني  يف  الواقع،  اأر�ض  على 
بالت�سعيد  الو�ساية  هددت 
بانتهاج  ا�ستمرارها  حالة  يف 
�سيا�سة التجاهل و ال�سمت اأمام 

املطالب املطروحة.
طنية  لو ا لتن�سيقية  ا لبت  طا
وامل�رشفني  للم�ساعدين 
وزيرالرتبية  الرتبويني 
كل  معاجلة  اجلديد اإىل 
و  منها  امل�ساكل االجتماعية 
التن�سيقية  رفعتها  التي  املهنية 

ال�ساعة  حد  اإىل  تزال  ال  والتي 
م�سددة  ورق،  على  حرب  جمرد 
النهائية  الت�سوية  �رشورة  على 
و  ُم�ساعد  للزوال  االآيلني  مللف 
تفعيل  للرتبية،  رئي�سي  ُم�ساعد 
 266-14 الرئا�سي  املر�سوم 
ُوِجَد  الذي  القانوين  اإطاره  يف 
و  املهنية  اخلربة  تثمني  الأجله، 
ال�سهادات اجلامعية للم�ساعدين 
معاجلة  الرتبويني،  وامل�رشفني 
االأ�سا�سي  القانون  اختالالت 
حقوق  ي�سمن  مبا  اخلا�ض 
وامل�رشفني  امل�ساعدين 
يف  جاء  مبا  عمال  الرتبويني 
التن�سيقية  �سلمته  الذي  امللف 
ا�ستح�سنه  و  للوزارة  الوطنية 
رئي�ض جلنة درا�سة االختالالت 

الواردة يف القانون اخلا�ض.
عدم  على  التن�سيقية  واأكدت 
االأ�سوات  كل  وراء  االن�سياع 
املغر�سة التي حتاول بني الفينة 
زرع  و  الت�سوي�ض  االأخرى  و 
اخلوف و العمل على بث ال�سك 
و  الزمالء  معنويات  اإحباط  و 
خرجاتهم  خالل  من  الزميالت 
الكاذبة التي نَ�ْسُجبُها و نرف�سها 

جملة و تف�سيال.
التن�سيقية  الوطنية  وحذرت 
وامل�رشفني  للم�ساعدين 
الوزارة  حتذر  الرتبويني 
الو�سية من القفز على مطالبنا 
امل�رشوعة و اأن يكون امل�ساعد 
و امل�رشف الرتبوي كب�ض فداء، 
انتهازية  اأجندة  اأي  مترير  و 

اأخرى  رتب  دون  رتب  حل�ساب 
املهني  بامل�سار  امل�سا�ض  و 
امل�رشفني  و  للم�ساعدين 
الرتبويني.  وهدد ذات امل�سدر 
بالت�سعيد نحو حتقيق املطالب 
حقوقنا  واإحقاق  املهنية 
و  غ�سبا  امل�سلوبة  االجتماعية 
املتملقني  حمذرة  كل  ظلما، 
فعل  ردة  املتالعبني  و 
الوزارة  مطالبني  غريم�سبوقة، 
الوافد  راأ�سها  على  و  الو�سية 
عملية  حلول  باإيجاد  اجلديد 
مطالب  ين�سف  مبا  ملمو�سة 
قد  ما  اإياها  حمملني  ال�سلك، 
ال  يطول  قد  ت�سعيد  من  ينجر 

يخدم اجلميع.
اإميان لوا�س

اإميان لوا�س

نا�صر حمدادو�س
التعديل يجب اأن ي�صمن 
التمثيل احلقيقي لل�صعب

النائب الربملاين عن حركة  اأكد 
باأن  حمدادو�ض  نا�رش  حم�ض 
اأن  يجب  الد�ستوري  التعديل 
احلكم،  قاعدة  تو�سيع  ي�سمن 
لل�سعب،  احلقيقي  والتمثيل 
عرب  الإرادته  وامل�سداقية 
م�سددا  الت�رشيعية،  االنتخابات 
الف�سل  ي�سمن  اأن  يجب  باأنه 
بينها،  والتوازن  ال�سلطات  بني 
على  الربملانية  الرقابة  ويعزز 
عمل احلكومة، ويحّد من تغّول 
غريها،  على  التنفيذية  ال�سلطة 
ويعزز فر�ض جناح احلكومة يف 

التنمية.
يف  حمدادو�ض  نا�رش   و�سدد 
ت�رشيح خ�ض به »الو�سط« على 
التعديل  يت�سمن  اأن  �رشورة 
النقاط  من  العديد  الد�ستوري 
�سالحيات  غرار تقلي�ض  على 
الف�سل  ي�سمن  مبا  الرئي�ض 
ال�سلطات،  بني  احلقيقي 
للق�ساء،  الفعلية  واال�ستقاللية 
للربملان  القوية  والرقابة 
وتعزيز  احلكومة،  عمل  على 
احلريات وحقوق االإن�سان، �سواء 
احلريات الفردية اأو يف تاأ�سي�ض 
واجلمعيات،  االأحزاب  ون�ساط 
املناف�سة  اأو يف  االإعالم،  اأو يف 

االقت�سادية على حد قوله.
واأ�سار املتحدث باأن العربة لي�ست 
الد�ستوري  التعديل  جمرد  يف 
وتغيري طبيعة النظام ال�سيا�سي، 
اأم  رئا�سي  اأم  برملاين  هو  هل 
�سبه رئا�سي، فقد وجدنا اأنظمة 
برملانية ناجحة يف دول وفا�سلة 
اأخرى، واأنظمة رئا�سية  يف دول 
وفا�سلة  جتارب  يف  ناجحة 
باأن  معتربا  اأخرى،  جتارب  يف 
مبدى  اأي�سا  مرتبطة  امل�ساألة 
على  التعديالت  هذه  توفر 
ال�سيا�سية  املمار�سة  �سمانات 
ال�سليمة،  والدميقراطية 
الرا�سد  احلكم  معايري  واحرتام 
وال�سفافية  الدميقراطية  مثل: 
و�سيادة  واملحا�سبة  والرقابة 

القانون على اجلميع.
معنى  » ال  املتحدث  واأ�ساف 
ال  ونحن  د�ستوري  تعديل  الأي 
زلنا نعاين من اإ�سكالية احلريات 
فاأي  الدميقراطي،  واالنتقال 
�سيا�سي  نظام  لنجاح  فر�سة 
الذي  التزوير،  على  يقوم 
ويطعن  ال�رشعية  يف  يخد�ض 
االآداء  ويعطب  امل�رشوعية  يف 
ال�سلطة، قد جربنا  يف ممار�سة 
واأثبت  الرئا�سي  النظام  نظريا 
ف�سله يف ممار�سة احلكم، اإذ كان 
والفردانية  املركزية  اإىل  ينزع 
هي  والتي  املطلقة،  وال�سلطة 
يف  مطلقة.. والعربة  مف�سدة 
التي  املعايري  هي  عنه  البديل 
حتل م�سكلة ال�رشعية واإ�سكالية 

امل�رشوعية.«
 

اأحمد الدان
تغيري قانوين الأحزاب و 

النتخابات 

البناء  حركة  رئي�ض  نائب  بدوره 
�رشورة  على  اأكد  الدان،  اأحمد 
التعديل  قبل  وا�سع  حوار  فتح 
ا�ستيعاب  اأجل  من  الد�ستوري 
م�سددا  ال�ساحة،  مطالب  كل 
النظر  اإعادة  اأن  �رشورة  على 
وقانون  االنتخاب  قانون  يف 
الواقع  ي�ستوعب  مبا  االأحزاب 

اجلديد
ت�رشيح  يف  الدان  اأحمد  قال 
اأعتقد  »الو�سط«  به  خ�ض 
اأعطت  االأخرية  اأن  الرئا�سيات 
نف�سا جديدا امل�سار الد�ستوري 
االنتقالية  اخليارات  واأوقفت 
الوطن  �سالح  يف  تكن  مل  التي 
النظام  من  هاما  طرفا  اأن  بل 
ي�ستثمر يف  كان  ال�سابق هو من 
هذه املراحل االنتقالية لتمديد 
ورئي�ض  ال�سابقة،  ال�سلطة  عمر 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
االأوىل  اخلطوات  يجري  اليوم 
يتجه  الذي  ال�سيا�سي  لربناجمه 
يكون  د�ستوري  تعديل  نحو 
اخلطوة االأوىل يف اال�ستحقاقات 
املوؤ�س�سات  تاأ�سي�ض  تعيد  التي 
املنتخبة خارج االآليات القدمية 
اأحزاب  عليها  �سيطرت  التي 
حجمها  حتدد  اأن  قبل  املواالة 

دي�سمرب   12 رئا�سيات  احلقيقي 
املا�سي

بفتح  تبون  خطوة  وبخ�سو�ض 
ور�سة تعديل الد�ستور من خالل 
يرتاأ�سه  خرباء  جلنة  ت�سكيل 
اعترب  لعرابة،  اأحمد  الدكتور 
اخلطوة  هذه  باأن  املتحدث 
كافية  خطوة وال تعرب عن  غري 
وال�سيا�سي  املجتمعي  احلوار 
كلها  ال�ساحة  ي�ستوعب  الذي 
ملزمة  جماعية  روؤية  ويبقوا 
الوحدة  حماية  حول  اجلميع 
املجتمعي  واالن�سجام  الوطنية 
للم�ساركة  فر�سة  ويعطي 
ويحقق  احلكم  قاعدة  وتو�سيع 

بيئة اآمنة للتنمية امل�ستقبلية
ويف �سياق اأخر، اأ�ساف املتحدث 
»احلراك قد �سنع واقعا جديدا 
�سيا�سية  خارطة  عنه  �ستنتح 
جديدة يفر�سها الواقع اجلديد، 
النظر  اإعادة  من  البد  ولهذا 
وقانون  االنتخاب  قانون  يف 
الواقع  ي�ستوعب  مبا  االأحزاب 
املحاور  اأن  واأعتقد  اجلديد، 
للجنة  الرئي�ض  طرحها  التي 
التعديل  اأن  على  تدل  التح�سري 
يف  وال�سيادة  احلريات  يعني 
ال�سلطات  بني  والتوازن  القرار 

وحترير التنمية

حممد الأمني �صعدي
�صنتبنى خمرجات جلنة 

تعديل الد�صتور  

باالت�سال جلبهة  بدوره املكلف 
االأمني  التنمية حممد  و  العدالة 
تعديل  جلنة  باأن  اإعترب  �سعدي، 
الد�ستور تقنية لها مهمة حمددة 
م�سبقا، م�سريا اأنه كان يجب اأن 
تت�سكل اأ�سا�سا من اأهل ال�سيا�سة 
بالفقه  معتربة  معرفة  لهم  ومن 
اأي�سا  يالحظ  كما  الد�ستوري، 
ابتعادها عن التيار االأكرث متثيال 
الوطني  التيار  وهو  الوطن  يف 

االإ�سالمي على حد قوله
�سعدي  االأمني  حممد  وقال 
 « »للو�سط«  ت�رشيح  يف 
اإ�سدار  يف  االأناة  اجلبهة  تلتزم 
يف  ي�ستجد  ما  جتاه  مواقفها 
ال�ساحة خا�سة يف هذه املرحلة 
اأولية  وكمالحظات  الدقيقة، 
الد�ستور  تعديل  جلنة  حول 
فيبدو اأنها جلنة تقنية لها مهمة 
اأن  االأوىل  حمددة م�سبقا، وكان 
تت�سكل اأ�سا�سا من اأهل ال�سيا�سة 
بالفقه  معتربة  معرفة  لهم  ومن 
اأي�سا  يالحظ  كما  الد�ستوري، 
االأكرث  التيار  عن  ابتعادها 
التيار  وهو  الوطن  يف  متثيال 
هذا  مع  االإ�سالمي،  الوطني 
ترتقب  والتنمية  العدالة  جبهة 
اللجنة  هذه  به  �ستخرج  ما 
للوطن  االأنفع  تراه  ما  و�ستتبنى 
واالأرعى خل�سو�سيات املجتمع 
اجلزائري واالأحفظ لهويته كما 
والعوار  اخللل  مواطن  �ستبني 
قدمت  واأن  �سبق  وقد  فيها، 
روؤيتها  والتنمية  العدالة  جبهة 

للد�ستور يف منا�سبات عديدة.
وبخ�سو�ض االقرتاحات للتعديل 
 « املتحدث  قال  الد�ستوي، 
عليه  يطراأ  اأن  يجب  الد�ستور 
تعديل �سامل ت�سعب االإحاطة به 
يف هذه العجالة، االأهم يف ذلك 
هو اإعادة النظر يف نظام احلكم 
ال�سلطات  بني  الف�سل  وحتقيق 
تالحم  يعزز  مبا  الهوية  وحفظ 
ال�سعب اجلزائري، هذا التعديل 
م�سلحة  يخدم  اأن  له  اأريد  اإذا 
حماور  ي�سمل  اأن  يجب  ال�سعب 
ال�سبعة  املحاور  من  اأكرث 

املحددة  وهو ما نتمناه«
 

�صاغور
الأحزاب الإ�صالمية 
�صيكون لها دورها 

املحلل ال�سيا�سي عبد   اأكد 
رئي�ض  باأن  الرزاق �ساغور 
اجلمهورية تبون يعرب عن التيار 
الوطني مبفهومه للوا�سع، م�سريا 
اأنه ي�ستند يف  باأنه  حتدث على 
�رشعيته وبرناجمه وخطابه من 

بيان اأول نوفمرب.
�ساغور  الرزاق  عبد  اعترب 
باملفهوم  الوطني  باأن  التيار 
يف  تبون  مع  �سيكون  الع�رشي 
مل  حني  يف  املقبلة  ،  املرحلة 
االأحزاب  ي�ستبعد متوقع  بع�ض 
القادمة  املرحلة  االإ�سالمية يف 
، م�سريا باأنه �سيكون لها دور يف 

املرحلة  املقبلة

 
علي ربيج

اإعادة �صياغة مالمح 
خارطة �صيا�صية جديدة

اأكد املحلل ال�سيا�سي علي ربيج 
»الو�سط«  به  خ�ض  ت�رشيح  يف 
الد�ستورية  التعديالت  باأن 
اخلارطة  مالمح  �ستحدد 
خا�سة  اجلديدة،  ال�سيا�سية 
ال�سلطات  بف�سل  تعلق  فيما 
ملوؤ�س�سات  االعتبار  واإعادة 
الدولة لتحقيق دولة القانون، يف 
تعديل  بعد  مبا�رشة  توقع  حني 
انتخابات  اإىل  الذهاب  الد�ستور 
ت�رشيعية م�سبقة تليها انتخابات 

حملية ووالئية.
علي  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
اخلريطة  مالمح  باأن  ربيج 
ال�سيا�سية اجلديدة �ستحدد بعد 
مثمنا  الد�ستورية،  التعديالت 
عدد  با�ستقبال  الرئي�ض  خطوة 
من ال�سخ�سيات الوطنية وروؤ�ساء 
اإطار  يف  املعار�سة  من  اأحزاب 
يف  با�رشها  التي  امل�ساورات 
اإطار التعديل الد�ستوري املقبل

الدولة  مالمح  باأن  ربيح  واأ�سار 
تتوجه نحو  اجلزائرية اجلديدة 
اإ�رشاك  و  القانون  دولة  حتقيق 
اإق�ساء،  دون  احلوار  اجلميع يف 
واإعادة  ال�سيا�سي  العمل  الأخلقة 

ال�رشعية ملوؤ�س�سات الدولة.

الإ�صالميون و ق�صية التعديل الد�صتوري

فر�سة الثبات الوجود و �سبط االختالالت
.      حمدادو�س: �صمان التمثيل احلقيقي لل�صعب

.      الدان: اإعادة النظر يف قانون النتخاب و الأحزاب 
.      �صاغور:  �صيكون لال�صالميني دورهم يف املرحلة املقبلة

.      ربيج: مالمح خارطة �صيا�صية جديدة
رحبت الأحزاب الإ�صالمية بخطوة رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، بفتح ور�صة تعديل الد�صتور من خالل 

ت�صكيل جلنة خرباء يرتاأ�صه الدكتور اأحمد لعرابة، حيث جتاوبت مع هذا الطرح وقدمت العديد من املقرتحات التي 
يجب اأن ي�صملها هذا التعديل ل�صتيعاب مطالب ال�صاحة.

التن�صيقية الوطنية للم�صاعدين وامل�صرفني الرتبويني

تنديد بتجاهل املطالب املطروحة  
ا�صتمرار غلق الطرقات والبلديات  

جمعيات تطالب  باإقالة وايل  تلم�سان
اليوم  اأطلقت �سبيحة 
التوا�سل  مواقع  من  الع�رشات 
جلمعيات  االجتماعي  التابعة 
نداء  املدين  بوالية  املجتمع 
عبد  االأول  الوزير  اإىل  ا�ستغاثة 
العزيز  جراد من اأجل النزول اإىل 
الوالية واإقالة وايل الوالية علي بن 
يعي�ض الذي مل يتحكم يف ت�سيري 
خلق  ما  للوالية  العامة  ال�سوؤون 
موجة من االحتجاجات  للمطالبة 
هذا  التنمية.  يف  باحلق 
ر  ا�ستمرا وا�ستغربت املواقع  
 35 رقم  الوطنني  الطريقني  غلق 
التوايل  على  الرابع  لليوم  و22 
الرئي�سي  ال�رشيان  انه  رغم 
املرورية  لالقت�ساد  واحلركة 
وعني  ووهران  بني  تلم�سان 

اإىل  اأدى  الذي  االأمر  متو�سنت 
واجتماعية  اقت�سادية  خ�سائر 
من  تدخل  دون   ، هامة 
الذين  املحتجني  ال�سلطات  مع 
رئي�ض  ت�رشف  �سوء  اأن  تبني 
دائرة الرم�سي وراء االحتجاجات 
الدائمة بهذه املدينة ، من جانب 
اآخر �ساعفت عملية غلق بلديات 
وعني فزة  الع�سة  وباب  البويهي 
من معاناة  اجلهاز الوالئي الذي 
ف�سل يف التحكم يف زمام االأمور 
التنمية  م�ساكل  ناهيك  عن   ،
النائية  املناطق  الغائبة باأغلب 
تلم�سان  بلديات  حتكم  وعدم 
ما  نفاياتها  وهو  يف  الكربى 
زاد من  م�ساكل الت�سيري خا�سة 
ي�سبون  اأميار  وجود  ظل  يف 

مثلما  فعله  رئي�ض  املواطنني 
بلدية �ستوان دون اأي ردع ، هذا 
ت�ساف اإىل  الق�سية وجود النزاع 
الرقابة  البلديات وف�سل  باأغلب 
على ت�سيري املال العام  ما اأدى 
م�سبوهة  ونهب  �سفقات  اإىل 
يف   ، حق  وجهة  دون  املاليري 
البنايات  عملية  �ساعفت  حني 
ليومي  ا لنهب   ا و ية   لفو�سو ا
للعقار الفالحي وال�سياحي  من 
�سمت  اأمام  املافيا  قبل 
م�ساكل  الوالئية من  ال�سلطات 
م�ستوى  عرف  التي  الوالية 
تنميتها تراجعا كبريا ي�ستوجب 

من خالله حما�سبة امل�سريين.
حممد بن ترار

الطارف

توقيف حتفظي ملري »عني الع�سل« 
بن  الطارف  والية  وايل  اأمر 
عرعار، بتوقيف رئي�ض املجل�ض 
الع�سل  عني  لبلدية  ال�سعبي 
ممار�سة  من  الطارف،  بوالية 
عقب  وذلك  حتفظيا،  مهامه 
بحقه،  ق�سائي  حكم  �سدور 

االأ�سبوعي  ال�سوق  منح  نتيجة 
للحيوانات دون احرتام الت�رشيع 

املعمول به.
الوالية  م�سالح  اأو�سحت  كما 
حتت  و�سع  قد  املعني  باأن 
اأكتوبر  منذ  الق�سائية  الرقابة 

حمكمة  طرف  من  الفارط، 
بـ«تهمة خمالفة قانون  الطارف 
و�سوء  العمومية  ال�سفقات 
وا�ستنادا  الوظيفة«  ا�ستغالل 
االأمني  فان  امل�سدر،  لنف�ض 
البلدي  ال�سعبي  للمجل�ض  العام 

للطارف، ومقاول من املنطقة، 
حتت  بدورهما،  و�سعهما  مت 
لتورطهما يف  الق�سائية  الرقابة 
و�سوء  بالف�ساد  تتعلق  ق�سايا 

الت�سيري.
مرمي خمي�صة

العدد الأخري من اجلريدة الر�صمية

اإحالة 62 قا�سيا على التقاعد
من  االأخري  العدد  يف  �سدر 
اجلريدة الر�سمية، اليوم، مر�سوم 
دي�سمرب   15 يف  موؤرخ  رئا�سي 
قا�سيا   62 مهام  اإنهاء  يت�سمن 
وهي  التقاعد  على  واإحالتهم 
اأول عملية يف �سلك الق�ساة منذ 
انتخاب تبون رئي�سا للجمهورية 

يف 12 دي�سمرب الفارط .

الرئا�سي  املر�سوم  وت�سمن 
اخلا�ض بانهاء مهام 62 قا�سي 
واإحالتهم على التقاعد  املن�سور 
اجلريدة  من  عدد  اأخر  يف 
كان  قا�سية   17 مهام  الر�سمية 
خمتلف  يف  مهام  ميار�سون 
الق�سائية  والهيئات  املجال�ض 
واليات  خمتلف  عرب  املنت�رشة 

يكون  املر�سوم  وبهذا   ، الوطن 
قطاع  يف  اتخذ  قد  قرار  اأول 
املجيد  عبد  تويل  منذ  العدالة 
والذي  اجلمهورية  رئا�سة  تبون 
حافظ على وزير العدل حافظ 
االأختام بلقا�سم زغماتي يف اأول 
عبد  الرئي�ض  و�سعها  حكومة 

باية ع  املجيد تبون
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جناة ،ح   

املتتبعني  من  الع�رشات  حذر 
لقطاع االأ�شغال العمومية بواليات 
 ، مترنا�شت   ، ،الوادي  ورقلة 
ب�شار   ، ايليزي   ، ، غرداية  ب�شكرة 
تفاقم  من  واالأغواط   غرداية   ،
خيالية  ح�شيلة  ت�شجيل  و  الو�شع 
نظرا  املرور  فيما يخ�ص حوادث 
و اأن الو�شع بقي متعفنا و عجزت 
املتخذة  احللول  كل  احتواءه  عن 
على  الو�شية  اجلهات  لدن  من 
 ، الكبري   اجلنوب  واليات  م�شتوى 
خا�شة  تقارير  ت�شري  كما  و  هذا 
ال�شعبية  املجال�ص  مل�شالح 
و  املحلية  واجلمعيات  الوالئية 
اأن  املدين  املجتمع  ممثليات 
من  باملائة   55 حوايل  ن�شبته  ما 
طرقات الواليات املذكورة  توجد 
، و هو ما  يف و�شعية كارثية جدا 
ال�شنوية  احل�شيلة  بالفعل  توؤكده 
مل�شالح  الطرقات  �رشية  مل�شالح 
ما  �شجلت  التي  الوطني  الدرك 
اليم  مرور  حادث   800 عن  يزيد 

ما  و  �شخ�شا    234 م�رشع  خلف 
جريح  �شخ�ص  عن1002   يزيد 
على  خمتلفة  الإ�شابات  تعر�شوا 
م�شتوى اجل�شم ، اأ�شعف بع�شهم يف 
املوؤ�ش�شات االإ�شت�شفائية اأين لقي 
بعد  حتفهم  منهم  االآخرين  كذلك 
تفاقم حالتهم ال�شحية خلطورة و 

�شدة االإ�شابة .

من جهتها  ، طالبت نف�ص الهيئات 
 ، املعنية  اجلهات  من  املحلية 
الو�شية  الوزارة  راأ�شها  على  و 
االأ�شغال  وزارة  يف  املتمثلة 
والة  مع   بالتن�شيق  و   ، العمومية 
اجلمهورية لواليات كل من  غرداية 
ايليزي  كذا  و  الوادي   ، ورقلة   ،
االأغواط  والية  اقل  بدرجة  و   ،

وفتح حتقيق يف  التدخل  ب�رشورة 
قيمتها  املقدرة  املالية  امليزانية 
املر�شودة  و  دينار  مليار   278 ب 
الإعادة  االأخرية  ال�شنوات  خالل 
التي  الطرقات  ل�شبكة  االعتبار 
ملرتادي  حقيقي  لكابو�ص  حتولت 
و  امل�شافرين  من  الطرقات 

الناقلون ملختلف الب�شائع . 
املجاهدين  م�شتقبل  مدرب  قال 
بني  من  اأن   ، خل�رش  �شالح  بعني 
الفريق  كلفت  التي  االأ�شباب 
اجلوالت  يف  وتعادلني  خ�شارة 
االأخرية هي النقائ�ص التي عانت 
غياب  ب�شبب  الت�شكيلة  منها 
امليدان  و�شط  يف  العنا�رش  ابرز 

والهجوم .
اأكد التقني الكروي ال�شاب خل�رش 
حيلو مدرب م�شتقبل املجاهدين 
بعني �شالح النا�شط ببطولة الق�شم 
ال�رشيف ، يف ت�رشيح �شحفي خ�ص 
املواجهة  "اأن  "الو�شط  يومية  به 
بني  اجلمعة  غدا  �شباح  املرتقبة 
هامة  تعترب  الربكة  ونادي  فريقه 
الفريق  بحاجة  علمنا  اإذا  خا�شة 
اأجل  من  الثالثة  للنقاط  املا�شة 
االرتقاء يف �شلم الرتتيب ومن ثم 

موا�شلة مراقبة ال�شباق على لقب 
ذات  يف  عنه  قال  الذي  البطولة 
اأنه حديث �شابق الأوانه ، م�شيفا 
يف ذات ال�شدد اأنه ي�شعى جاهدا 
مرحلة  من  تبقى  ما  لت�شيري 
على  مبقابلة  مقابلة  الذهاب 
اأمل اإنهائها �شمن الثالثة االأوائل 
يف  بالفوز  �شوى  ذلك  يتاأتى  ولن 

املقابلتني القادمتني .
نف�ص  قال  مت�شل  مو�شوع  ويف 
تذبذب  بخ�شو�ص  اأنه  املتحدث 
اأن ذلك  النتائج قال خل�رش حيلو 
راجع اأ�شا�شا لعدة اأ�شباب لعل من 
مقابلتي  يف  الطالع  �شواء  اأبرزها 
امل تاغرم و حتت لق�رش ناهيك 
التعداد يف  الكبري يف  النق�ص  عن 

مواجهة وفاق الفقارة .
حمادة العربي 

الغي�شة  بلدية  �شكان   طالب 
اأفلو  مدينة  اإىل  اإداريا  التابعة 
اجلهات  تدخل  �رشورة  باالأغواط 
من  انت�شالهم  الو�شية  ق�شد 
عدة  منذ  يعي�شونها  التي  العزلة 
منطقتهم  حرمان  جراء  �شنوات 
لها  التي  اخلدماتية  امل�شاريع  من 
اإطارهم  بتح�شني  وطيدة  �شلة 
املعي�شي . ومن بني اأهم ما يتطلع 
�شاكنة املنطقة املعزولة هو  اإليه 
ح�ش�ص  من  االإ�شتفادة  متكينهم 
االإجتماعي  ال�شكن  برنامج  �شمن 
والريفي موازاة مبا عرفته البلدية 
خالل ال�شنوات االأخرية من تزايد 
اإىل  الن�شمات،  معدل  يف  ملحوظا 
جممع  باإن�شاء  مطالبتهم  جانب 
ي�شمل خمتلف الفروع االإدارية من 
الدائمة  معاناتهم  من  احلد  �شانه 
ومدينة  بريدة  باإجتاه  التنقل  يف 
يف  امل�شجل  النق�ص  ظل  يف  افلو 

مابني  احل�رشي  النقل  و�شائل 
ثانية  جهة  من  ف�شال  البلديات، 
بحاجة  اأنهم  الغي�شة  �شكان  يقول 
ما�شة اإىل بناء �شدود على جماري 
هذه  ت�شكله  اأ�شبحت  وما  الوديان 
االأخرية من خطورة حقيقية على 
املبعرثة  املناطق  �شكان  حياة 
ت�شاقط  �شاعة  ال�شيما  باجلهة 
عادة  التي  الطوفانية  االأمطار 
من  العديد  ت�رشيد  يف  تت�شبب  ما 
عدة  الفالحني  وتكبد  العائالت 
خ�شائر مادية يف املنتوج الفالحي، 
مما �شي�شمح ح�شبهم بتجميع مياه 
يف  اإ�شتغاللها  ومعاودة  االمطار 
ت�شجيع  وبالتايل  الب�شاتني  �شقي 
الفالحي  اال�شتثمار  جماالت 
بالفائدة  تعود  التي  واحليواين 
قبل  من  الكافية  العناية  لقيت  اإن 

امل�شالح املكلفة .
�صالح ،ب 

اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
يتعلق  ما  ال�شيما  اأنواعها  ب�شتى 
االأمن  م�شالح  متكنت  بال�رشقة، 
الأمن  التابع   الثاين  احل�رشي 
جانفي   15 بتاريخ  تندوف،  والية 
من   2020 اجلارية  ال�شنة  من 
يف  متورط  �شخ�ص)01(  توقيف 
م�شتـوى  على  ال�رشقـة  ق�شية 
تكثيف  وبعـد  االخت�شـا�ص،  اإقليم 
التحريات، مت حتديد  و  االأبحاث 

االأمر  يتعلق  و  به  امل�شتبه  هوية 
�شنة،   19 باملدعو)ط،م،ل(، 
متورط يف ق�شية ال�رشقة بالك�رش 
بعدها  ليتم  م�شكن،  داخل  من 
امل�رشوقات  بع�ص  ا�شرتجاع 
اأمام  به  امل�شتبه  تقدمي  .و�شيتم 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�شيد 
ا�شتفـاء  بعد  تندوف  حمكمة 

االإجراءات القانونية الالزمة. 
حمادة العربي 

مما ل يختلف عليه اثنان فاإن 55 باملائة من الطرقات الطويلة بوليات جنوب البالد الكبري غري 
�صاحلة وذلك بعد اإح�صاء 48700 نقطة �صوداء �صاهمت ب�صكل كبري يف ارتفاع معدلت حوادث املرور 
املميتة ، وهو الأمر الذي فتح باب الت�صاوؤل من جديد عن م�صري اآلف املاليري املر�صودة �صنويا لإعادة 

العتبار وتاأهيل �صبكة الطرقات .

مطالب بالتحقيق يف املاليري املر�صودة لإعادة تاأهيلها 

55 باملائة من الطرقات الطويلة 
باجلنوب يف و�ضع كارثي

املا�شة  اجلرائم  مكافحة  اإطار  يف 
وال�شحة  الوطني  باالقت�شاد 
الفرقة  عنا�رش  متكنت  العامة، 
بامل�شلحة  واملالية   االقت�شادية 
اأمن  الق�شائية  لل�رشطة  الوالئية 
كمية  حجز  من  مترنا�شت  والية 
معتربة من املواد التبغية و توقيف 
�شنة   20 العمر  من  يبلغ  �شخ�ص 
 )141.900( وا�شرتجاع   �شبط  مع 
 )39.180(، ال�شمة  مادة  من  كي�ص 
علبة �شجائر من خمتلف العالمات 
الفحم  اأقرا�ص  من  كرتونا   )55( و 

امل�شتعملة يف ال�شي�شة .
 اأفاد بيان خللية االإعالم واالإت�شال 
والعالقات اخلارجية مبديرية اأمن 
والية مترنا�شت ، كانت قد حت�شلت 
منه  ن�شخة  على   "الو�شط"  يومية 
قيام  اإىل  تعود  الق�شية  حيثيات  اأن 
عنا�رش ال�رشطة بدوريات يف اإقليم 
انتباههم  لفت  حيث  االخت�شا�ص 
اإخ�شاعها  عند   ، جتارية  مركبة 
مت  االأمنية  و  االإدارية  للمراقبة 
معتربة  كمية  على  بداخلها  العثور 
كميتها  قدرت  ال�شمة  مادة  من 

باالإ�شافة  كي�شا   )  7680 بحوايل) 
خمتلف  من  علبة   )300 اإىل) 
حتويل  ليتم   ، ال�شجائر  عالمات 
اإىل  واملحجوزات  فيه  امل�شتبه 

املقر و فتح حتقيق يف الق�شية .
طرف  من  التحقيق  يف  موا�شلة 
م�شتودع  تفتي�ص  مت  ال�رشطة  
من  �شادر  ق�شائي  اإذن  مبوجب 
العثور  الق�شائية حيث مت  اجلهات 
بداخله على كمية معتربة من املواد 
التبغية متثلت يف مادة ال�شمة قدرت 
بحوايل (134.220 ) كي�شا  كميتها 

علبة   )38.880( اإىل  باالإ�شافة 
العالمات  خمتلف  من  �شجائر 
بال�شي�شة  الفحم اخلا�شة  واأقرا�ص 
ليتم  بـ 55( )كرتونا  عددها  قدر 
 ، املقر  اإىل  املحجوزات  حتويل 
لالإ�شارة امل�شتبه فيه ال يحوز على 
تتعلق  فواتري  اأو  جتاري  �شجل  اأي 
ا�شتكمال  وبعد  بال�شلع املحجوزة، 
املعني  مع  القانونية  االإجراءات 
جزائي  ملف  اجناز  مت  املوقوف 
اجلهات  اإىل  وحتويله  فيه  للم�شتبه 

الق�شائية.

م�شتقبل  فريق  يوا�شل 
�شالح  بعني  املجاهدين 
حت�شرياته حت�شبا ملواجهة نادي 
الربكة حل�شاب اجلولة اخلام�شة 

من بطولة الق�شم ال�رشيف ب .
م�شتقبل  مدرب  اأ�شبال  ي�شعى 
خل�رش  �شالح  بعني  املجاهدين 
اأجل  من  ثقلهم  بكل  لرمي  حيلو 
حتقيق فوز مهم على نادي الربكة 
اإعادة  اأجل  من  داره  عقر  يف 
التوازن و�شبط االأمور ، لتقلي�ص 
اأمال  املت�شدرين  عن  الفارق 

ثم  ومن  ال�شاهلة  ونادي  الفقارة 
مراقبة ال�شباق على لقب البطولة 
فاإن  اثنان  عليه  يختلف  ومما   ،
�شخرة  لرفقاء  االأخرية  الفر�شة 
ت�شحيح  اجل  من  كمبو  بوجمعة 
نادي  على  الفوز  هي  امل�شار 
�شت�شفر  ما  انتظار  فاإن   ، الربكة 
اخلام�شة  اجلولة  نتائج  عليه 
ب  ال�رشيف  الق�شم  بطولة  من 
اأمال  املت�شدر  �شي�شطدم  اأين 
الذي  ال�شاهلة  بنادي  الفقارة 
فيما   ، ال�شدارة  معه  يتقا�شم 

الثالثة  املرتبة  �شاحب  ي�شتقبل 
وفاق الفقارة بنادي حتت لق�رش 
، فيما �شتكون مواجهة اأخرى بني 
اأمل تاغرم باأمل ال�شويطر الذي 
بداأ يدخل يف املناف�شة تدريجيا 
االأخرية  املقابلة  يف  فوزه  بعد 

اأمام وفاق الفقارة .
فريق  رئي�ص  قال  ثانية  من جهة 
�شالح  املجاهدين  م�شتقبل 
زقري يف ت�رشيح �شحفي خ�ص 
فريقه  اأن   ،" "الو�شط  يومية  به 
املقابالت  كثرية يف  نقاط  �شيع 

االأخرية بعد الظلم التحكيمي يف 
مقابلة حتت لق�رش الذي فر�ص 
التعادل على امل�شتقبل ، ناهيك 
الفقارة  اأمام وفاق  عن اخل�شارة 
للعنا�رش  الكبري  النق�ص  ب�شبب 
ذات  يف  موؤكدا   ، االأ�شا�شية 
اللقب  على  ال�رشاع  اأن  ال�شدد 
الفوز  �رشط  متوا�شل  يزال  ال 
على ح�شاب كل من نادي الربكة 
و ال�شاهلة و اأمال الفقارة ح�شب 

قوله .
حمادة العربي 

 �صبط 141.900 كي�س �صمة و  39.180 علبة �صجائر 

مطالب بالفوز لتقلي�س الفارق عن املت�صدر 

اأمن والية مترنا�ضت ينفذ عملية اأمنية نوعية

م�ضتقبل املجاهدين ي�ضعى لرفع التحدي اأمام نادي الربكة 

مدرب م�صتقبل املجاهدين بعني �صالح خل�صر 
حيلو لـ"الو�صط"

جراء التاأخر الفا�صح يف جت�صيد
 امل�صاريع التنموية 

  اأمن تندوف 

منتلك ت�ضكيلة قوية و�ضنقول 
كلمتنا يف البطولة 

�ضكان الغي�ضة يطالبون 
باإخراجهم من التخلف

االإطاحة  ب�ضخ�ص �ضالع يف 
جرم ال�ضرقة 

اأخبار اجلنوب

 �صيخ مدقن 
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وعدم  اال�ضطراب  من  عقود  بعد 
ال�رشق  منطقة  ت�ضهد  اال�ضتقرار، 
االأو�ضط، والبالد العربية منها خ�ضو�ضا، 
واأكرث  خطورة  اأكرث  مرحلة  بداية 
اإقليمية،  حماور  والدة  جلهة  ح�ضا�ضية 
ت�ضتند اإىل دول كربى لها م�ضالح حيوية 
واأطماع اقت�ضادية يف املنطقة، يف ظل 
وان�ضداد  اال�ضرتاتيجي،  العقل  غياب 
وتف�ضي  الدميقراطي،  ال�ضيا�ضي  الفعل 
حالة الف�ضاد، وا�ضتمرار هيمنة الع�ضكر 
وتغّولهم، ودخول الدولة الوطنية مرحلة 
يف  وا�ضح  عجز  مع  والتاآكل،  االإفال�س 
وطنية  بدائل  اإنتاج  عن  العربي  العامل 
مقبولة. كل ما �ضبق �ضّكل اأ�ضبابا كافية 
لعودة التظاهرات التي اندلعت يف عدد 
 ،2011 عام  منذ  العربية  الدول  من 
وت�ضهدها االآن دول جديدة مثل العراق 
ملحوظ  بح�ضور  واجلزائر،  ولبنان 
عن  يبحثون  الذين  ال�ضبان  لفئات 
ويدفعون  اأوطانهم،  يف  اأف�ضل  م�ضتقبل 

من اأجل ذلك ثمنا غاليا.
ال�رشق  اأن  على  تدل  املوؤ�رشات  جميع 
اال�ضتقرار  عن  بعيدا  زال  ما  االأو�ضط 
حالة  واأن  واالقت�ضادي،  ال�ضيا�ضي 
رمبا  املتزايدة  واال�ضطراب  الفو�ضى 
واأ�ضد  دموية  اأكرث  ب�رشاعات  تنذر 
م�رشعة  املنطقة  اأبواب  وتُبقي  ق�ضوة، 
�ضعيد  على  حدة،  اأكرث  تدخالت  اأمام 

احلالتني ال�ضورية والليبية.

احلالة ال�سورية
اال�ضتقطاب الدويل واالإقليمي، والدعم 
االأ�ضد  لنظام  املبا�رش  وغري  املبا�رش 
احلل  غياب  اإىل  اأدى  انهياره،  ملنع 

ال�ضيا�ضي يف �ضوريا.
وقوى  ورو�ضيا،  اأمريكا  مثل  كربى  قوى 
اإقليمية ذهبت جلهة اإدارة م�ضاحلها يف 
�ضوريا عرب تفاهمات بينية دون التفات 
تلخ�س  الذين  ال�ضوريني،  مل�ضالح 
احلر،  والعي�س  الكرامة  يف  حراكهم 

واملواطنة الكرمية، والعدالة.
دفعه  الذي  الباهظ  الثمن  وعك�س 
والنفوذ  الهيمنة  دول  ق�ضاوة  ال�ضوريون 
على  مقدمة  م�ضاحلها  جعلت  التي 
عن  تتورع  ومل  ال�ضعوب،  حقوق 
وي�ضكل  ل�رشاعاتها،  وقودا  ا�ضتخدامها 
املثال  والرو�ضي  االإيراين  النموذجان 
�ضوريا  يف  تدخال  حيث  لذلك،  االأبرز 
املفرطة  والقوة  امللي�ضيا  با�ضتخدام 
تغّول  اإىل  وانتهيا  النظام،  من  بدعم 

وتغلغل يف مفا�ضل الدولة.
ومن اأجل تثبيت نفوذهما، �ضعت كل من 
رو�ضيا واإيران اإىل اإبرام عقود واتفاقات 
مع  املدى  طويلة  وع�ضكرية  اقت�ضادية 
وال�ضيطرة  اال�ضتحواذ  بهدف  النظام، 
على موانئ وقطاعات اقت�ضادية حيوية 
اتفاقات  خالل  من  ع�ضكرية،  وقواعد 

ت�ضل مدتها 49 عاما، قابلة للتجديد.
�ضوريا  يف  الع�ضكري  النزاع  كان  واإذا 
ـ  اأمريكي  �رشاع  وفق  اإدارته  متت 
�ضاركت  االأبعاد،  ا�ضرتاتيجي  رو�ضي 
احلل  فاإن  موؤثرة،  اإقليمية  قوى  فيه 
بتفاهمات  منوط  ال�ضيا�ضي  واملخرج 
تلك االأطراف، وهو ما مل تتولد ظروفه 
وتت�ضح معامله بعد. وهو مرتبط ب�ضكل 
والنفوذ  الهيمنة  قوى  بانتقال  اأ�ضا�ضي 
لال�ضتباك يف �ضاحات اأخرى باملنطقة 
املنطقة  بتطورات  �ضلة  على  العربية، 

ور�ضم م�ضتقبلها.

احلالة الليبية
م�ضابهة  مب�ضاقات  الليبية  االأزمة  مرت 
ا�ضتع�ضاء  ناحية  من  ال�ضورية،  الأختها 
وتعزيز  التدخل،  بفعل  ال�ضيا�ضي  احلل 
اإقليمي  بدعم  الداخلي  االنق�ضام 
املتحدة  االأمم  ولعبت  ور�ضى خارجي، 
االأزمة  اإدارة  جلهة  زور  �ضاهد  دور 
ولي�س حلها، واإيجاد توازن بني اأطراف 
النزاع املحلية يحول دون قدرتها على 

التفاهم.
اأوروبية  ودول  اجلوار  دول  و�ضاهمت 
ليبيا،  يف  وطني  نظام  ن�ضوء  منع  يف 
االنق�ضامات  تعزيز  على  وعملت 
على  واالإبقاء  والقبلية،  املناطقية 
اإجها�س  بهدف  امللي�ضياوية  احلالة 
مفهوم الدولة املركزية امل�ضتقرة، فيما 
ا�ضتقطاب  عن�رش  الوفري  النفط  �ضكل 
اأخفقت  وعندما  املتعددة،  للتدخالت 
النزاع  ح�ضم  يف  االأطراف  تلك 
الدويل  التدخل  ا�ضتدعت  مل�ضلحتها، 
االأ�ضهر  تطور  يف  ح�ضل  كما  املبا�رش، 
ومو�ضكو  وا�ضنطن  بدخول  املا�ضية، 
االأزمة  خط  على  و�رشيح  علني  ب�ضكل 
�رشاع  يف  ليبيا  دمج  وميثل  الليبية. 
الذي  التحالف  وحماوالت  املحاور، 
تقوده م�رش الإ�ضقاط حكومة طرابل�س، 
التمرد  دعم  عرب  دوليا،  بها  املعرتف 
الع�ضكري للواء املتقاعد خليفة حفرت، 
ليبيا نحو مزيد  مرحلة جديدة �ضتدفع 
ال�ضيا�ضية  الت�ضوية  وتبقي  التوتر،  من 
غري  الدولية  التفاهمات  انتظار  رهن 
ال�ضخونة  م�ضتوى  من  وتزيد  الناجزة، 

واال�ضطراب يف املنطقة العربية.

برلني  قمة  تنجح  مل  متوقعا،  كان  كما 
يف اإطالق حوار جدي ودائم بني طريف 
امل�ضت�ضارة  اكتفت  حيث  الليبي،  النزاع 
وزير  كما  مريكل،  اأجنيال  االأملانية 
الفروف،  �ضريغي  الرو�ضي  اخلارجية 
اإىل  �ضغرية  »خطوة  عن  باحلديث 
يزال  ال  باأنه  االإقرار  و�ضط  االأمام«، 
قبل  اإجنازه  ينبغي  كثري  عمل  هناك 

التو�ضل اإىل ال�ضالم.

حالت اأخرى
ولبنان  العراق  من  كل  اأو�ضاع  ت�ضكل 
والنزاع  واليمن،  وال�ضودان  وتون�س  و 
اخلليجي البيني، عنا�رش مربكة للو�ضع 

العربي وال�رشق االأو�ضطي عموما.
يف العراق، دخلت البالد مرحلة جديدة 
من التفكك الداخلي، مع اندالع انتفا�ضة 
املجتمع  قادها  والتي   ،2019 اأكتوبر 
ال�ضيا�ضية  القوى  متحديا  املدين 
واملتنفذة  اإيران،  من  املدعومة 
الدولة،  مفا�ضل  على  �ضيطرتها  منذ 
عن  اإيران  عجز  التطورات  واأظهرت 
اإيجاد حل مقبول يف العراق، مع تنامي 
�ضيا�ضاتها  على  ال�ضعبي  ال�ضخط  حالة 
اإىل  وجلوئها  لها،  اخلا�ضعة  والقوى 
وا�ضح  ا�ضتن�ضاخ  يف  املفرطة،  القوة 
للحالة ال�ضورية، ما يبقي االأزمة يف طور 
التفاعل وي�ضتدعي تدخال دوليا، يف ظل 
النواب  وتلكوؤ جمل�س  الفراغ احلكومي، 
يف اإقرار نظام انتخابي يحقق املطالب 
دور  لعب  يف  الرئي�س  وتردد  ال�ضعبية، 

فاعل يحد من تطور االأزمة �ضلبيا.
ناحية  من  حمدود  اأنه  ورغم  لبنان،  يف 
اأنه  اإال  والتاأثري،  والرثوة  امل�ضاحة 
ا�ضتخدم يف كثري من ال�رشاعات، كاأحد 
اأدوات التغيري يف املنظومات االإقليمية 
بالنظر اإىل موقعه اجلغرايف احل�ضا�س، 
واإطاللته املهمة على حو�س املتو�ضط، 

وجواره للدولة العربية، و�ضلته بالق�ضية 
الفل�ضطينية.

ويعك�س اإخفاق النخبة احلاكمة يف اإدارة 
خارجية،  قوى  اإىل  ا�ضتناد  دون  الدولة 
الف�ضاد،  تف�ضي  ظل  يف  املوارد  وندرة 
لبنان  يعانيه  الذي  الكفاءات  ونزيف 
با�ضتمرار، موؤ�رشا على اأنه �ضيبقى اأ�ضري 

اأطماع و�رشاعات قوى النفوذ.
التو�ضل  �ضعوبة  االنق�ضام  حالة  وتظهر 
مع  اللبنانية،  للدولة  متما�ضكة  بنية  اإىل 
بني  الراهنة  بقاء منظومة املحا�ض�ضة 
الطوائف والقوى ال�ضيا�ضية املمثلة لها، 
مرتقبة،  �رشاع  �ضاحة  لبنان  يجعل  ما 
باجتاه  ال�ضاغط  ال�ضعبي  احلراك  رغم 
التي  ال�ضيا�ضية  املنظومة  بناء  اإعادة 

جتذرت مع اتفاق الطائف.
ال�ضيا�ضية  القوى  زالت  ما  تون�س،  يف 
احلكومة  والدة  ب�ضاأن  جداالت  تعي�س 
االقت�ضادي  الو�ضع  ويغلفها  اجلديدة، 
اأمام  حتٍد  اأهم  ميثل  الذي  احلرج، 
املتجان�ضة،  غري  ال�ضيا�ضية  الرتكيبة 
ويبدو اأن اإيجاد خطوط تفاهم وتن�ضيق 
ورئي�س  الرئي�س  ال�ضلطة،  ثالثي  بني 
الربملان،  ورئي�س  املكلف  احلكومة 
حلماية  ال�ضمان  من  نوعا  �ضي�ضكل 
التجربة الدميقراطية من االنزالق نحو 
م�رشعا  الباب  ترك  اأو  بينية،  نزاعات 
اأمام تدخالت خارجية اآخذة يف التزايد 

مبنطقة املغرب العربي.
�رشاع  بني  الو�ضع  يتاأرجح  اليمن،  يف 
حمتدم بعيد عن احل�ضم، واإرادة �ضيا�ضية 
اإنهاء  اأن  يعني  ما  للحل،  متوافرة  غري 
اأو  اإقليمية،  بتفاهمات  منوط  النزاع 
بانح�ضار الدور االإيراين نتيجة املتاعب 
التي يواجهها يف االإم�ضاك بنفوذه خارج 
اإيران، وهو ما يجعل عام 2020  حدود 
مهما جلهة التطورات التي قد ي�ضهدها 
ال�ضودان،  يف  �ضعيد.  من  اأكرث  على 

من  اخلروج  طريق  �س  تلُمّ يتوا�ضل 
بالدعم،  اأمريكية  وعود  ظل  يف  العزلة 
تزداد  الداخلية  التفاعالت  بداأت  فيما 
النقابات  بحل  احلكومة  اإجراءات  مع 
ورفع  ال�ضابق،  بالنظام  �ضلتها  بزعم 
مت�رشرة  بفئات  يدفع  قد  الذي  الدعم 
من ال�ضعب اإىل ال�ضارع مرة اأخرى، وهو 
احلايل  ال�رشيك  اجلي�س،  يعطي  قد  ما 
مرة  لالنق�ضا�س  الفر�ضة  ال�ضلطة،  يف 
عجز  ب�ضبب  احلكم،  دفة  على  اأخرى 
احللول،  تقدمي  عن  ال�ضيا�ضية  النخبة 

وخا�ضة االقت�ضادية واملعي�ضية منها.

حماور جديدة يف ال�سرق 
الأو�سط

يبدو ال�رشق االأو�ضط، واملنطقة العربية 
حمورين  ت�ضكل  نحو  متجها  ب�ضمنه، 
مقبلة  املنطقة  اأن  يعني  ما  اأ�ضا�ضيني، 
 ،2020 يف  حدية  اأكرث  ا�ضتقطاب  على 
وقد يتطور اإىل نزاعات م�ضلحة ت�ضارك 
امل�ضاعدة،  واالأطراف  االأدوات  فيها 
ومتولها دول اإقليمية رئي�ضية، تديرها اأو 

ت�ضتفيد منها دول كربى.
حتى  فيه،  تنخرط  االأول:  املحور 
م�رش  مثل  رئي�ضية  دول  االآن، 
ر�ضى  ويحوز  واالإمارات،  وال�ضعودية 
يف  التمدد  ويحاول  اأخرى،  دول  ودعم 
الع�ضكري  الدعم  با�ضتخدام  االإقليم 
ع�ضكرية  قيادات  واإغراء  واالقت�ضادي، 
لالإم�ضاك  حماولة  يف  �ضيا�ضية،  وقوى 
مت  ما  وهو  دولها،  يف  النفوذ  باأدوات 
يجري  وما  منه،  جزء  يف  بال�ضودان 
دول  قدمته  ما  يقدر  حيث  ليبيا،  يف 
املحور حلفرت بنحو 10 مليارات دوالر، 
لنظام  تعود  وديعة  من  اقتطاعها  يتم 
معمر القذايف، تبلغ 60 مليار دوالر، مت 

االحتفاظ بها يف دولة خليجية.
وقد و�ضع املحور حتركه بت�ضكيل منتدى 
من  كل  وان�ضمام  املتو�ضط،  غاز �رشق 
اليونان وقرب�س الرومية واإ�رشائيل اإليه، 
وي�ضعى اأي�ضا اإىل تاأدية دور خمتلف يف 
النظام،  يف  اأطراف  خالل  من  �ضورية، 

واللعب على امللف الكردي.
حتديات  املذكور  املحور  ويواجه 
التجان�س،  عدم  بينها  من  كبرية، 
القادرة  الع�ضكرية  القدرات  وحمدودية 
ال  حيث  النزاعات،  يف  االنخراط  على 
للعب  متحفزا  امل�رشي  اجلي�س  يبدو 
االأمريكي  الر�ضى  وعدم  الدور،  هذا 
ما  ليبيا،  مثل  مناطق  يف  به  يقوم  عما 
رو�ضي  بدور  لال�ضتعا�ضة  اأحيانا  يدفعه 
من  واالأهم  واأطماعه.  م�ضاحله  له 

الروؤية اال�ضرتاتيجية  ذلك، عدم و�ضوح 
يجعل  ما  واالنت�ضار،  التدخل  لقرارات 
لالنتكا�س  عر�ضة  الراهنة  التحركات 
والتغرّي وفق معطيات املحاور االأخرى 
وامل�ضالح املتعار�ضة، والتداعيات التي 
ت�ضهدها م�ضارح العمليات. اأما املحور 
تتزعمه  حتالف  عن  عبارة  فهو  الثاين 
فاأكرث يف  اأكرث  نف�ضها  التي جتد  تركيا، 
مواجهة اإقليمية حادة مع دول واأطراف 
املت�ضاعدة  الطموحات  من  قلقة 
التحالف  يف  وت�ضارك  الرتكية،  للقيادة 
بعالقات  يحتفظ  فيما  قطر،  مثل  دول 
ممثال  االإ�ضالمي  املحيط  مع  وثيقة 
وبداأ  واإندوني�ضيا،  وباك�ضتان  ماليزيا  يف 
التمدد يف املغرب العربي عرب االتفاق 
تون�س،  على  واالنفتاح  الليبي،  ـ  الرتكي 
مع  �ضابقا  بناوؤها  مت  التي  والعالقات 
اأي�ضا  التحالف  ولدى  املغربية  اململكة 
اقت�ضادية  وعالقات  اإفريقيا  يف  متدد 

مهمة، من بينها ال�ضومال.
اإىل  موؤثرة  تن�ضم دول وقوى  اأن  ويتوقع 
اإذا جنح يف  الوقت،  مرور  مع  التحالف 
خ�ضم  يف  اأ�ضا�ضيا  العبا  ذاته  اإثبات 
اإعادة  اإىل  الرامية  الدولية  التحركات 
بناء خريطة النفوذ يف ال�رشق االأو�ضط.

اخلال�سة
باملنطقة،  املحاور  ت�ضكل  خ�ضم  يف 
فيها،  االأطراف  من  مزيد  وانخراط 
االأطراف  دور  عن  املهم  ال�ضوؤال  يبدو 
املتحدة  الواليات  وخا�ضة  الدولية، 
يتوقع  والتي  واأوروبا،  وال�ضني  ورو�ضيا 
االنحياز  جلهة  مهما  دورا  تلعب  اأن 
وجود  مع  املحورين،  من  اأي  اإىل 
يف  الدولية  لالأطراف  وا�ضحة  اأطماع 
الرثوات  ذات  االأو�ضط،  ال�رشق  منطقة 
الطبيعية الكبرية، واملوقع اال�ضرتاتيجي 

احل�ضا�س.
االأطراف  تلك  اأغلب  اأن  الالفت  ومن 
الدول  مع  حيوية  بعالقات  حتتفظ 
من  وت�ضتفيد  املت�ضارعة،  االإقليمية 
على  التمدد  اإىل  وت�ضعى  نزاعاتها، 
االأو�ضط  ال�رشق  يجعل  ما  ح�ضابها، 
يف  حدة  اأكرث  ل�رشاعات  عر�ضة 
بتداخالت  مرفقة  القريب،  امل�ضتقبل 
غري  وال�ضيطرة،  التحكم  هدفها  دولية 

اآبهة باحلل اأو الت�ضوية.
ملزيد  املنطقة  دول  ذلك  يعر�س  وقد 
االقت�ضادية،  واالأزمات  االنهيارات  من 
للهجرة،  كبرية  �ضكانية  بكتل  ويدفع 
منطقة  يف  لال�ضتقرار  وا�ضح  اأفق  دون 
عقودا  والنزاعات  احلروب  اأنهكتها 

طويلة.

جميع املوؤ�سرات تدل على اأن ال�سرق الأو�سط ما زال بعيدا عن ال�ستقرار ال�سيا�سي والقت�سادي، واأن حالة الفو�سى وال�سطراب 
املتزايدة رمبا تنذر ب�سراعات اأكرث دموية واأ�سد ق�سوة، وُتبقي اأبواب املنطقة م�سرعة اأمام تدخالت اأكرث حدة، على �سعيد احلالتني 

ال�سورية والليبية.

حتليل

ق.د

املحاور اجلديدة وانعكا�صاتها على معادالت ال�صراع 
بال�صرق االأو�صط 

عقد ما ي�ضمى فريق ال�ضالم االأمريكي 
بريكوفيت�س،  واآيف   ، كو�ضرن  غاريد   -
وبرايان هوك، �ضل�ضلة من االجتماعات 
وغريهم  االأو�ضط  ال�رشق  م�ضوؤويل  مع 
طرح  ملناق�ضة  املعنيني  القادة  من 
و�ضعتها  التي  ال�ضالم  خلطة  حمتمل 

االإدارة االأمريكية.
املنتدى  حالًيا  الثالثة  ويح�رش 

قبل  دافو�س،  يف  العاملي  االقت�ضادي 
رئي�س  للقاء  اإ�رشائيل  اإىل  ي�ضافروا  اأن 
وزعيم حتالف  نتنياهو  بنيامني  الوزراء 
يف  غانت�س  بيني  واالأبي�س  االأزرق 
التقى   ، االأ�ضبوع  هذا  من  �ضابق  وقت 
ال�رشق  مب�ضوؤويل  ا  اأي�ضً بريكوفيت�س 
اخلطة،  ملناق�ضة  لندن  يف  االأو�ضط 
بو�ضت،  اجلريو�ضاليم  نقلته  ما  ح�ضب 

و�ضط  احل�ضا�ضة  املحادثات  وجتري 
تكهنات متزايدة باأن االإدارة االأمريكية 
االأيام  يف  ال�ضفقة  تطرح  اأن  ميكن 
املقبلة. على الرغم من عدم اتخاذ اأي 
قرار ، فمن املحتمل اأن يقرر الرئي�س 
كان  اإذا  ما  ترامب  دونالد  االأمريكي 
القادمة  االأيام  يف  اخلطة  طرح  �ضيتم 
مار�س  انتخابات  من  قربها  لتجنب 

االإ�رشائيلية.
�ضابًقا  عار�س  الذي   ، غانت�س  وكان 
قد  االنتخابات،  قبل  اخلطة  اإطالق 
 ، الثالثاء  يوم  موقفه  عن  تراجع 
..اآمل  اخلطوة  بهذه  يرحب  اإنه  قائال 
االأمام  اإىل  ترامب  الرئي�س  يتقدم  اأن 
وين�رش اخلطة ، م�ضيًفا »لقد مرت عدة 
حتدث   ، االأو�ضط  ال�رشق  يف  اأ�ضابيع. 

اأ�ضياء كثرية مثرية ، واأتوقع اأن يتم ن�رش 
اخلطة ».

االأمريكية  ال�ضالم  فريق  و�ضي�ضل 
 ، وهوك  بريكوفيت�س   ، كو�ضرن  باأكمله، 
اإىل اإ�رشائيل اأم�س االأربعاء، بينما يزور 
القادة االأجانب ا�رشائيل  الع�رشات من 
اأن  املتوقع  من  الفور  على  يت�ضح  ومل 
با�ضتثناء  اإ�رشائيل،  يف  معهم  يجتمعوا 

نتنياهو وغانت�س.
يخطط  االأمريكي  ال�ضالم  فريق  وكان 
اأ�ضاًل لطرح اجلزء ال�ضيا�ضي من اخلطة 
يف ال�ضيف املا�ضي ، لكنه قرر االنتظار 
حتى توؤدي حكومة جديدة يف اإ�رشائيل 
اليمني. منذ ذلك احلني ، ت�ضهد اإ�رشائيل 
ماأزًقا �ضيا�ضًيا غري م�ضبوق وتواجه االآن 

جولة ثالثة من االنتخابات.

غاريد كو�سرن ، واآيف بريكوفيت�س، وبرايان هوك

»الفريق االأمريكي«يلتقي قادة املنطقة لطرح �صفقة القرن
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ا�سطراب جيو�سيا�سي:

املخاطر اخلم�صة الأكرث تهديدا لالقت�صاد العاملي يف 2020
�سدر عن املنتدى القت�سادي العاملي الن�سخة الـ15 من تقرير املخاطر العاملية، وقد �سارك يف اإعداده �سركة »مار�س اآند ماكلينان«، وجمموعة »زيروخ 

للتاأمني«، واأكادمييون من كٍلّ من جامعة �سنغافورة الوطنية وجامعة اأك�سفورد ومركز »وارتون لعمليات اإدارة املخاطر واتخاذ القرارات«. ويعد التقرير 
جزًءا من مبادرة املخاطر العاملية التي جتمع الأطراف املعنية لإيجاد حلول م�ستدامة للتحديات التي يواجهها العامل.

 املنتدى القت�سادي العاملي
عر�س: �سيماء ميدان/مركز 

امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث 
املتقدمة

م�صطلح  التقرير  عّرف  بدايًة، 
»خم�طر ع�ملية« ب�أنه »ظرف اأو اأزمة 
مت�قع حدوثه� و�صت�ؤثر �صلبً�، يف ح�ل 
البلدان  من  العديد  على  حدوثه�، 
ال�صن�ات  مدى  على  وال�صن�ع�ت 
التقرير  وا�صتعر�ض  الق�دمة«.  الع�رش 
نت�ئج م�صح اأجراه املنتدى االقت�ص�دي 
الع�ملي يف الفرتة من 5 �صبتمرب اإىل 22 
اأكت�بر 2019، ح�ل جمم�عة الق�ص�ي� 
وتتمثل  ك�رثي.  مب�صتقبل  تُنذر  التي 
تلك الق�ص�ي� يف: )1( �صعف اال�صتقرار 
االقت�ص�دي والرتابط االجتم�عي، )2( 
التن�ع  فقدان   )٣( املن�خي،  التغّي 
فر�ض  تك�ف�ؤ  عدم   )٤( البي�ل�جي، 
ال�صغ�ط   )5( االإنرتنت،  اإىل  ال�ل�ج 
اجلديدة التي ت�اجهه� اأنظمة الرع�ية 

ال�صحية. 
وقد ُطلب من امل�ص�ركني يف الدرا�صة 
تلك  اأحد  حدوث  احتم�ل  تقييم 
املخ�طر الع�ملية على مدار ال�صن�ات 
تلك  اأثر  وحّدة  الق�دمة،  الع�رش 
يف  الع�ملي  ال�صعيد  على  املخ�طر 

ح�ل حدوثه�.

مع�سلة ال�ستقرار القت�سادي 
والجتماعي 

معظم  خالل  اأنه  اإىل  التقرير  ي�صي 
ك�نت  الب�ردة،  احلرب  بعد  م�  فرتة 
ك�فة املجتمع�ت، ب��صتثن�ء قلة منه�، 
امل�صتدامة  التنمية  اإىل حتقيق  تتطلع 
م�ؤ�ص�ص�ت  و�صعته�  ق�اعد  اإط�ر  يف 
تلك  �صعت  وعليه  االأطراف.  متعددة 
مدى  على  التع�ونية  امل�ؤ�ص�ص�ت 
ال�صن�ات الع�رشين املن�رشمة ملج�بهة 
من  بدايًة  اجلي��صي��صية،  التحدي�ت 
الهجم�ت  وحتى  احلدودية  النزاع�ت 
االإره�بية، ولتعزيز االقت�ص�د الع�ملي. 
دول  دفعت  اجلديدة  الدين�مي�ت  لكن 
ت�افق  مدى  تقييم  اإع�دة  اإىل  الع�مل 
ال�صي��صية،  اجلغرافي�  مع  نهجه� 
وجعلت الق�ى ال�ص�عدة ت�صعى لفر�ض 

هيمنته� على دول الع�مل ال�صغرى. 
تغّيت  االجت�ه�ت،  تلك  ف  تك�ُصّ ومع 
�؛ فتح�ل العمل اجلم�عي  االأفك�ر اأي�صً
اإىل  التع�ون  وحتّ�ل  فردي،  اإىل 
االقت�ص�دية  الق�ى  و�صّكلت  من�ف�صة. 
الب�رزة  والتكن�ل�جية  والدمي�غرافية 
بيئة  خلق  م�  للق�ة،  جديًدا  ميزاًن� 
جي��صي��صية غي م�صتقرة، تنظر فيه� 
من  والتحدي�ت  الفر�ض  اإىل  الدول 
فيه�  و�ص�ء  اجل�نب،  اأح�دي  منظ�ر 

تقدير التحدي�ت الق�ئمة.
اال�صطراب  هذا  خلق  وقد 
اجلي��صي��صي ح�لة من التخبط ب�ص�أن 
الف�ئزون  هم  ومن  احللف�ء،  هم  من 
بل  املط�ف،  نه�ية  يف  واخل��رشون 
امل�ؤ�ص�ص�ت  ترى  الدول  بع�ض  جعل 
اأداة  ولي�صت  كعقبة  االأطراف  متعددة 
التقرير  اأ�ص�ر  لتعزيز م�ص�حله�. وهن� 
اإىل اأنه م� مل تتكيف االأطراف املعنية 
مع التح�ل الت�ريخي يف م�ازين الق�ة 
اال�صطراب�ت  ومع  احل�يل  يف ع�رشن� 
فر�ض  ف�صتتال�صى  اجلي��صي��صية، 

االقت�ص�دية  التحدي�ت  م�اجهة 
اإحل�ًح�.  االأكرث  والتكن�ل�جية  والبيئية 
العمل  الع�مل  ق�دة  على  اأنه  يعني  م� 
الإ�صالح  املجتمع  قط�ع�ت  ك�فة  مع 
اأنظمة التع�ون وتفعيله�، لي�ض لغر�ض 
بل  االأمد،  ق�صية  ا�صتف�دة  حتقيق 
التي  التحدي�ت  اأ�صك�ل  ك�فة  ملج�بهة 
االقت�ص�دي  اال�صتقرار  تقّ��ض  قد 

واالجتم�عي يف الع�مل.

ومع زي�دة النزعة الق�مية لل�صي��ص�ت، 
خلف�ض  ت�صعى  الدول  ع�دت  م� 
التج�رية  املب�دالت  اأم�م  احل�اجز 
التي  الق�ية،  الع�ملية  واال�صتثم�رات 
تعترب من اأهم رك�ئز النم� االقت�ص�دي. 
االقت�ص�دية،  االأزم�ت  اأوق�ت  ويف 
تن�مى ا�صتي�ء امل�اطنني من االأنظمة 
التنمية  تعزيز  يف  ف�صلت  التي 
والتط�ر، واأث�رت الطرق العقيمة التي 
انتهجته� احلك�م�ت ملع�جلة الق�ص�ي� 
احتج�ج�ت  واالجتم�عية  االقت�ص�دية 
ويف  الع�مل.  اأنح�ء  ك�فة  يف  عنيفة 
االقت�ص�دي  اال�صتقرار  غي�ب  ظل 
احلك�م�ت  عجزت  واالجتم�عي، 
ح��صمة  اإجراءات  اتخ�ذ  عن  ب�لطبع 
االقت�ص�دي،  االنكم��ض  اأوق�ت  يف 
ال�صي��صي،  امل�ل  راأ�ض  ت�أمني  وعن 
وعن تقدمي الدعم االجتم�عي الالزم 
مل�اجهة املخ�طر الع�ملية الرئي�صية. 
ب�ص�أن  الريبة  من  ح�لة  ولّد  م�  ولعل 
امل�صتخدمة  ال�صي��ص�ت  جن�ح  مدى 
االقت�ص�دي  الرك�د  مل�اجهة  راهًن� 
اأن ه�ام�ض احل�افز امل�لية ب�تت  ه� 
اأقّل مم� ك�نت عليه قبل االأزمة امل�لية 
الع�ملية خالل ع�م 2008، واالأم�ر قد 
تزداد �ص�ًءا ي�ًم� بعد ي�م ب�صبب التغي 

املن�خي.
وبح�صب التقرير، حت�لت التج�رة بني 
النم�  لتعزيز  اأداة  ك�نه�  من  الدول 
منظمة  وبح�صب  للتن�ف�ض.  اأداة  اإىل 
جت�رة  من�  تب�ط�أ  الع�ملية،  التج�رة 
2019، يف  اإىل 1.2% يف ع�م  الب�ص�ئع 
حني ك�نت ٣.0% يف ع�م 2018. و�صبق 
اأن حذرت منظمة التع�ون االقت�ص�دي 
والتنمية من اأن الت�صعيد يف النزاع�ت 
التج�رية �صيقّ��ض الثقة واال�صتثم�رات 

والنم� يف ك�فة اأنح�ء الع�مل.
و�ص�نع  خبي   800 من  ُطلب  وحينم� 
قرار على م�صت�ى الع�مل و�صع ترتيب 
فكرهم  ت�صغل  التي  التهديدات  الأكرث 
من حيث احتم�ل حدوثه� على املدى 
ت�ص�عد  منهم   %78 ت�ّقع  القريب، 
ال��صع  وترّدي  ال�صي��صي  اال�صتقط�ب 
 .2020 ع�م  يف  الع�ملي  االقت�ص�دي 
ف�صتعجز  ذلك،  وحتقق  حدث  واإذا 
الدول ال حم�لة عن جم�بهة حتدي�ت 

خطية مب� فيه� اأزمة تغي املن�خ. 

اأزمة تغري املناخ

-بح�صب  املن�خي  التغي  اأ�صحى 
ت�قع  مم�  واأ�رشع  اأق�ى  التقرير- 
ال�صن�ات  �صّجلت  اإذ  الكثيون؛ 
درج�ت  اأعلى  املن�رشمة  اخلم�ض 
اإثر  وا�صت�رشت  االإطالق،  على  حرارة 
ذوب�ن  وت�ص�رع  الغ�ب�ت،  حرائق  ذلك 
بدرجة  ال�صم�يل  القطب  يف  اجلليد 
اأنه  عن  ن�هيك  الت�قع�ت،  ف�قت 
ثالث  احلرارة  ب�رتف�ع  ت�قع�ت  ثمة 

درج�ت على االأقل بحل�ل نه�ية القرن 
احل�يل، وه� �صعف م� حّذر منه خرباء 
الطق�ض ب��صفه احلد االأق�صى لتاليف 
واالقت�ص�دية  البيئية  الع�اقب  اأ�صد 
من  التقرير،  وبح�صب  واالجتم�عية. 
املن�طق  املي�ه  تغمر  اأن  املت�قع 
ع�م  بحل�ل  املنخف�صة  اجلغرافية 

2050 ب�صبب �رشعة ذوب�ن اجلليد.
الك�ارث  تزايدت  ذلك،  على  عالوة   
ملح�ًظ�،  تزايًدا  اخلطية  الطبيعية 
غي  من�خية  ظ�اهر  الع�مل  و�صهد 
ينذر  م�  املن�رشم،  الع�م  يف  ع�دية 
بح�لة ط�ارئ �صت�ص�د الع�مل و�صتخلف 
وجي��صي��صية  اجتم�عية  ا�صطراب�ت 

واقت�ص�دية. 
�صخ�ض  ملي�ن   20 اأكرث من  اأن  ويُذكر 
نزح�ا من بلدانهم م� بني ع�مي 2008 
والع�ا�صف  الفي�ص�ن�ت  ب�صبب  و2016 
وحرائق  املرتفعة  احلرارة  ودرج�ت 
�رّشد   ،2019 م�ر�ض  ففي  الغ�ب�ت. 
�صخ�ض  األف   150 اإيداي  اإع�ص�ر 

تقريبً�.
ويف اأواخر ع�م 2019، حّذر االأمني الع�م 
ج�تيي�ض«  »اأنط�ني�  املتحدة  لالأمم 
لالحتب��ض  املدمرة  الت�أثيات  من 
الال  نقطة  »ب�تت  وق�ل:  احلراري، 
نح�ن�«.  ب�رشعة  وتتجه  اأم�من�  ع�دة 
املتحدة  االأمم  حّذرت  اأن  �صبق  وقد 
م�ص�ره�  عن  انحرفت  البلدان  اأن  من 
فيم� يتعلق ب�ل�ف�ء ب�لتزام�ته� مب�جب 

اتف�ق ب�ري�ض ب�ص�أن تغي املن�خ.
وفيم� يتعلق ب�الآث�ر االقت�ص�دية للتغي 
الك�ارث  اأن  التقرير  اأو�صح  املن�خي، 
 2018 ع�م  �صهده�  التي  الطبيعية 
دوالر،  ملي�ر  بـ165  خ�ص�ئر  خلّفت 
الفيدرالية،  ال�ك�الت  لت�قع�ت  ووفًق� 
االقت�ص�دي  ال�رشر  ن�صبة  تبلغ  قد 
املرتبط ب�ملن�خ يف ال�الي�ت املتحدة 
وحده� 10% من اإجم�يل الن�جت املحلي 
من  اأكرث  وتنب�أت  القرن.  نه�ية  بحل�ل 
200 �رشكة كربى يف الع�مل ب�أن يكّبدهم 
تغي املن�خ م� يقرب من تريلي�ن دوالر 
الحت�اء  �رشيًع�  التدخل  يتم  مل  م� 
االأمر. ويت�قع اأن ي�صكل ارتف�ع درج�ت 
احلرارة وكث�فة االأمط�ر �صغًط� كبًيا 
على  تعتمد  التي  االقت�ص�دات  على 
االإنت�ج الزراعي، واأن ي�ؤثرا �صلبً� على 

حجم االأيدي الع�ملة.
الدرا�صة  �صملتهم  من  اأغلب  ويرى 
املن�خي  التغي  احت�اء  يف  الف�صل  اأن 
االأول  اخلطر  يعد  معه  والتكيف 
حيث  من  والث�ين  الت�أثي  حيث  من 
احتم�لية احلدوث على مدى ال�صن�ات 
الع�رش املقبلة. لذا ح�ض التقرير دول 
اتف�ق  ب�أهداف  االلتزام  على  الع�مل 
وال�صعي  املن�خ،  بتغي  املعني  ب�ري�ض 
�صفر،  اإىل  الكرب�ن  انبع�ث�ت  خلف�ض 
واال�صتثم�ر يف الط�قة النظيفة. ووفًق� 
اأن ينم�  ل�ك�لة الط�قة الدولية، ميكن 
�صن�ًي�   %1 بن�صبة  الع�ملي  االقت�ص�د 
ا�صتخدام  جرى  اإذا   2050 ع�م  حتى 
من  بداًل  املتجددة  الط�قة  م�ص�در 

امل�ص�در االأخرى التي ت�رش البيئة.

فقدان التنوع البيولوجي

البي�ل�جي  التن�ع  فقدان  معّدل  يُعد 
من  والث�لث  ت�أثًيا  املخ�طر  ث�ين 
ن�حية احتم�لية احلدوث خالل العقد 

املقبل، وال �صيم� مع الت��صع العمراين 
و�صيد  االأ�صج�ر،  واقتالع  وال�صن�عي، 
النف�ي�ت ال�ص�مة يف  االأ�صم�ك، واإلق�ء 
الع�مل ميثل�ن  اأن �صك�ن  البحر. ورغم 
الك�ئن�ت  اإجم�يل  من  فقط   %0.01
ت�صبب  االأر�ض،  ك�كب  على  احلية 
الثديي�ت  من   %8٣ فقدان  يف  الب�رش 
لبع�ض  النب�ت�ت. ووفًق�  الربية ون�صف 
التقديرات، يحدث م� بني 200 و2000 
تقدير،  اأقل  على  ع�م  كل  انقرا�ض 
فيم� يحدث م� بني 10 اآالف و100 األف 
تقدير.  اأق�صى  كل ع�م على  انقرا�ض 
به�  وننتج  به�،  نزرع  التي  ف�لطريقة 
النف�ي�ت؛  من  به�  ونتخل�ض  الط�قة، 
وامل�ء  لله�اء  الطبيعي  الت�ازن  تدمر 
تعتمد  التي  احلية  الك�ئن�ت  وحلي�ة 

عليهم� من اأجل البق�ء.
وقد اأّثر النم� ال�صك�ين واأ�صك�ل التح�رش 
فتزايد  البي�ل�جي؛  التن�ع  على   � اأي�صً
املزيد  ا�صت�صالح  ي�صتدعي  ال�صك�ن 
املتزايد  الطلب  لتلبية  االأرا�صي  من 
ي�صتخدم  ولالأ�صف  الغذاء.  على 
االإن�ص�ن االأ�صمدة واملبيدات احل�رشية 
اأن  اإىل  بدوره  ي�ؤدي  م�  الزراعة،  عند 
اإىل  والنب�ت�ت  والك�ئن�ت  البيئة  تهديد 
حد خطي. ومن املت�قع اأن يت�ص�عف 
الطلب على الغذاء بحل�ل ع�م 2050، 
وتلبية هذا الطلب �صتتطلب ا�صت�صالح 
ملي�ر هكت�ر اإ�ص�فية، م� من �ص�أنه اأن 

يقّ��ض التن�ع البي�ل�جي.
وفيم� يتعلق ب�حل�رشات، اأف�دت درا�صة 
بن�صبة  ب�أن عدد احل�رشات قّل  حديثة 
ثلثه�  واأن  االأخية،  العق�د  يف   %٤0
يف  ال�صبب  واأرجعت  للخطر،  معّر�ض 
املبيدات  ا�صتخدام  انت�ص�ر  اإىل  ذلك 
احل�رشات  وتعترب  الزراعة.  يف 
من  فـ%75  الع�مل؛  يف  ملّقح�ت  اأكرب 
القيمة  ع�لية  الغذائية  املح��صيل 
الغذائية، مب� فيه� الف�اكه واملك�رشات 
زراعته�  يف  تعتمد  والقه�ة،  والك�ك�و 
احل�رشات.  ب�ا�صطة  التلقيح  على 
ومع ت�ص�وؤل عدد احل�رشت، �صي�صطر 
عن  البحث  اإىل  اإم�  املزارع�ن 
زراعة  اإىل  اأو  للتلقيح،  بديلة  و�ص�ئل 
تعتمد  ال  التي  االأ�ص��صية  املح��صيل 
والذرة  االأرز  مثل  التلقيح�ت،  على 
احل�لة  تلك  ويف  والقمح،  والبط�ط� 
الب�رش  بني  ال�صمنة  معدالت  �صرتتفع 
يف  احلرارية  ال�صعرات  ارتف�ع  ب�صبب 

هذا الن�ع من املح��صيل.
خ�ص�ئر  �صتحدث  التقرير،  وبح�صب 
ولكن   ،� اأي�صً الب�رش  بني  االأرواح  يف 
بدرج�ت متف�وتة؛ ف�لن�ص�ء واالأطف�ل 
عر�صة  اأكرث  يك�ن�ن  ال�صن  وكب�ر 
عن  الطبيعية  الك�ارث  خالل  للم�ت 

ال�صب�ب من الرج�ل. 

حتديات الولوج اإىل الإنرتنت

رغم الف�ائد االقت�ص�دية واالجتم�عية 
ق�ص�ي�  ت�صّكل  الرقمية،  للتكن�ل�جي� 
اإىل  ال�ل�ج  فر�ض  تك�ف�ؤ  عدم  )مثل: 
االإنرتنت، واالفتق�ر اإىل اإط�ر ع�ملي 
االأمن  وانعدام  التكن�ل�جي�،  الإدارة 
وبح�صب  جّمة.  خم�طر  ال�صيرباين( 
 %50 عن  يزيد  م�  يتمتع  التقرير، 
االإنرتنت،  ب�صبكة  الع�مل  �صك�ن  من 
�صخ�ض  ملي�ن  ح�ايل  ويت�صفح 
مرة  الأول  العنكب�تية  ال�صبكة  تقريبً� 

�صك�ن  ثلثي  نح�  وميتلك  ي�م،  كل 
الع�مل ه�اتف حمم�لة. وتهدد جتزئة 
اجليل  بحرم�ن  االإلكرتوين  الف�ص�ء 
اإمك�ن�ت  من  اال�صتف�دة  من  الق�دم 
وب�نخف��ض  الرقمية،  التكن�ل�جي� 
االإنت�جية، وزي�دة تك�ليف املع�مالت 

التج�رية، وتقّ��ض اال�صتثم�رات.
وبقدر م� ي�رّشت �صبكة االإنرتنت حي�ة 
خ�ص��صيته  هددت  ف�إنه�  االإن�ص�ن، 
ال�صيربانية  الهجم�ت  ت�ص�عد  ب�صبب 
يف  �صببً�  ك�نت  بل  البي�ن�ت،  و�رشقة 
حدوث انق�ص�م�ت داخل املجتمع�ت. 
االإلكرتونية  الهجم�ت  ّنفت  و�صُ
�صمن  احلي�ية  التحتية  البنية  على 
 %76 وت�قع   ،2020 خم�طر  اأعلى 
تن�مي  الدرا�صة  يف  امل�ص�ركني  من 
هجم�ت الف�ص�ء االإلكرتوين يف الفرتة 

املقبلة.
ل�صبكة  الت�م  االإغالق  يك�ن  ولن 
حلم�ية  االأمثل  احلل  ه�  االإنرتنت 
فمن  الق�مي،  واالأمن  اخل�ص��صية 
تراجع  اإىل  يُف�صي  اأن  ذلك  �ص�أن 
الن�جت املحلي االإجم�يل بن�صبة %1.9 
ي�مًيّ� يف البلدان ذات االت�ص�ل الق�ي 
ذات  البلدان  يف  و٤.%0  ب�الإنرتنت، 
للتقرير.  وفًق�  به،  ال�صعيف  االت�ص�ل 
النقد  �صندوق  رئي�صة  ق�لت  وكم� 
اأن  »كري�صتني الج�رد«، ميكن  الدويل 
ي�فر تط�ير الف�ص�ء ال�صيرباين منفعة 
»اأن  يتطلب  هذا  ولكن  اجتم�عية، 
اأن�صطة  اأية  نك�ن م�صتعدين مل�اجهة 
للخ�ص��صية  تهديدات  واأية  اإجرامية 
التكن�ل�جي�  ن�ّجه  واأن  الع�م،  وللم�ل 

خلدمة ال�ص�لح الع�م«.

اأنظمة الرعاية ال�سحية

ال�صحية جزًءا  الرع�ية  اأنظمة  ت�صكل 
فمن  للبلدان،  التحتية  البنية  من 
مه�مه� احلف�ظ على النم� ال�صك�ين، 
وت�في  االإجن�بية،  ال�صحة  ودعم 
امل�ص�دة  والعق�قي  الطبية  الرع�ية 
على  البلدان  وم�ص�عدة  للفيو�ص�ت، 
م�اجهة االأوبئة واحلد من انت�ص�ره�. 
يف  االأنظمة  تلك  تف�صل  وعندم� 
التقليل من م�اطن ال�صعف والتكيف 
ترتفع  املتغية،  ال�صي�ق�ت  مع 
اقت�ص�دية  اأزم�ت  حدوث  احتم�الت 

و�صي��صية واجتم�عية.
اأن  املزمع  من  التقرير،  وبح�صب 
ت�صبح االأنظمة ال�صحية الع�ملية غي 
�صعف  ب�صبب  امل�صتقبل  يف  �ص�حلة 
امل�ارد امل�لية، وظه�ر اأوبئة جديدة 
فع�لية  و�صعف  للعق�قي،  مق�ومة 
راهًن�،  امل�ص�دات احلي�ية امل�ج�دة 
ن�هيك  العق�قي.  اأ�صع�ر  وارتف�ع 

زالت  م�  ال�صحية  االأنظمة  اأن  عن 
اأمرا�ض  تف�صي  مل�اجهة  م�ؤهلة  غي 
وم�  وزيك�،  ال�ص�ر�ض  مثل  معدية 
جديدة  حتتية  بنية  اإىل  بح�جة  زالت 
منظمة  لتقديرات  ووفًق�  وكف�ءات. 
ت�ؤدي  اأن  ميكن  الع�ملية،  ال�صحة 
اإىل  امليكروب�ت  م�ص�دات  مق�ومة 
ع�م  بحل�ل  �صخ�ض  ماليني   10 وف�ة 
2050، وقد ت�صل ح�الت ال�في�ت بني 
اإىل 52  الدخل  مت��صطي ومنخف�صي 

ملي�ًن� بحل�ل 20٣0.
مثل  املزمنة  االأمرا�ض  حتّ�ل  ومع 
الدم�ية  واالأوعية  القلب  اأمرا�ض 
رئي�صي  �صبب  اإىل  العقلية  واالأمرا�ض 
لل�ف�ة، ازدادت التك�ليف االقت�ص�دية 
االأمرا�ض  ملع�جلة  واالجتم�عية 
الرع�ية  اأنظمة  و�صع  م�  املزمنة، 
ال�صحية يف العديد من البلدان حتت 

�صغط كبي.
اأن  الع�ملية  ال�صحة  منظمة  وترى 
تغي املن�خ ي�صكل اأكرب تهديد لل�صحة 
الع�ملية يف القرن احل�دي والع�رشين، 
الذي  اله�اء  ن�عية  على  ي�ؤثر  الأنه 
يتنف�صه االإن�ص�ن، وامل�ء الذي ي�رشبه، 
اأن  كم�  ي�أكله.  الذي  الطع�م  وعلى 
تعّر�ض  الق��صية  اجل�ية  االأح�ال 
انعدام  الع�مل ملخ�طر  ح�ل  ال�صك�ن 
االأمن الغذائي وامل�ئي. وبحل�ل ع�م 
2080، قد يُف�صي االحتب��ض احلراري 
ب�أمرا�ض  �صخ�ض  ملي�ر  اإ�ص�بة  اإىل 

ينقله� البع��ض.
من  خم�طر  خم�صة  اأعلى  وتتمثل 
مدار  على  احلدوث  احتم�لية  حيث 
ح�صبم�  املقبلة،  الع�رش  ال�صن�ات 
الت�بع  امل�صح  يف  امل�ص�رك�ن  ت�قع 
يف:  الع�ملي  االقت�ص�دي  للمنتدى 
الطق�ض ال�صيئ، والف�صل يف التخفيف 
من حدة اآث�ر التغي املن�خي والتكيف 
معه، وك�ارث طبيعية، وفقدان التن�ع 
�صنع  من  بيئية  وك�ارث  التكن�ل�جي، 

االإن�ص�ن.
حيث  من  خم�طر  خم�صة  اأعلى  اأم� 
ال�صن�ات  مدى  على  االأثر  �صدة 
الف�صل  يف:  فتتمثل  املقبلة،  الع�رش 
التغي  اآث�ر  حدة  من  التخفيف  يف 
واأ�صلحة  معه،  والتكيف  املن�خي 
التن�ع  وفقدان  ال�ص�مل،  الدم�ر 
البي�ل�جي، والطق�ض ال�صيئ، واأزم�ت 

املي�ه.
ويف اخلت�م، ح�ض التقرير دول الع�مل 
النظ�م  الإنق�ذ  �رشيًع�  التدخل  على 
الع�ملي، وا�صتغالل الفر�ض ال�ص�نحة 
مل�اجهة التحدي�ت امُللّحة، واحت�اء 
واجلي��صي��صية  االقت�ص�دية  االأزم�ت 
قبل  والتكن�ل�جية  وال�صحية  والبيئية 

تف�قمه�.

دويل
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الو�سط:2020/01/23الو�سط:2020/01/23

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
رقم : 01/20

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س
 اجلمعية املحلية

مبقت�صى القان�ن لرقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433 
امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات : مت هذا 
الت�رصيح  ت�صجيل  و�صل  ت�صليم   2020/01/08  : الي�م 

بتاأ�صي�س اجلمعية املحلية امل�صماة : 
اجلمعية الولئية هواة ال�سيارات القدمية

بلدية  ال�صمالية  ال�احات  �صكن   524 حي   : -مقرها 
الأغ�اط

رئي�س اجلمعية : علي بن �صعد
تاريخ و مكان امليالد : 1986/08/10 الأغ�اط

مالحظة : هذا ال��صل �صالح اإىل غاية : 2023/01/07 
الوايل

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
م�سلحة التنظيم العام 

الرقم : 09 /2019

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س
 جمعية حملية

مبقت�صى القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433 امل�افق ل 12 
يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا الي�م 2019/12/15 ، ت�صليم 
و�صل الت�رصيح بتاأ�صي�س اجلمعية املحلية ذات الطابع الثقايف امل�صماة 

 :
- جمعية اجل�اد الأ�صيل للفنطازيا و البارود ب�رقلة 

- الكائن مقرها : بحي الزه�ر بالعني القدمية ببلدية عني البي�صاء – 
�صيدي خ�يلد – ورقلة 

رئي�س اجلمعية ال�صيد : حممد ميل�د عياد 
- تاريخ و مكان امليالد : 1983/01/08 بعني البي�صاء – �صيدي خ�يلد 
البي�صاء  العن�ان ال�صخ�صي : بحي الزه�ر بالعني القدمية ببلدية عني 

– �صيدي خ�يلد ورقلة 
الإجباري  القيام  بعد  يتم  للجمعية  القان�ين  التاأ�صي�س   : مالحظة 
ب�صكليات الإ�صهار على نفقة اجلمعية يف جريدة ي�مية اإعالمية واحدة 
القان�ن  من   02 الفقرة   18  : املادة  لأحكام  وفقا  وطني  ت�زيع  ذات 

ال�صالف الذكر .

الو�سط:2020/01/23

الو�سط:2020/01/23

الو�سط:2020/01/23

الو�سط:2020/01/23

الو�سط:2020/01/23

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : ح�ساي�سي عبد احلميد

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة ال�سراقة
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

الكائن بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلنيال�سراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

) املادة 749- 750 من  قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذة /حيمور نورة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي 

-جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبها ب 72 �سارع بوجمعة مغني -ح�سني داي – اجلزائر 
الهاتف : 05556260980

رقم امللف :40 /2019

اإعالن عن بيع عقار )�سقة ( باملزاد العلني
)طبقا للمواد 747 و 750 و766 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (

مبقت�صى ال�صند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة ح�صني داي ) الق�صم : العقاري( بتاريخ : 2018/06/25 جدول رقم : 18/1204 فهر�س
 رقم : 18/03774 املمه�ر بال�صيغة التنفيذية بتاريخ : 2019/02/07 حتت رقم 2019/295 

بطلب من ورثة عبدات مباركة و هم : اإبنها مهاد اأحمد املختار م�طنا لدى مكتب املح�رصة الق�صائية الكائن بح�صني داي 
املختار م�طنه لدى مكتب الأ�صتاذة / ولد علي كرمية الكائن مكتبها / ب 02 �صارع لبروف�ار – اجلزائر ال��صطى

�صد / ورثة عبدات مباركة و هم : ابنتها قرق�ر مليكة 
ال�صاكنة / بحي فرنان حنفي عمارة �س 02 الطابق 03 �صقة رقم 84 القبة – اجلزائر 

بناء على اأمر عري�صة ال�صادر عن ال�صيد )ة( رئي�س ق�صم البي�ع العقارية لدى حمكمة ح�صني داي بتاريخ : 2019/07/07حتت رقم : 19/1633 املحددة 
جلل�صة البيع العقار التي تعيينه : 

التعيني : �صقة �صكنية  ت�صتمل على غرفتني ، مطبخ ، حمام و ملحقات اأخرى ذات م�صاحة قدرها 43.75 م2 و ن�صبة 82/1000 من الأجزاء امل�صرتكة 
اخلا�صة . بحي فرنان حنفي عمارة ح 02 الطابق 03 �صقة رقم 84 القبة

نعلن نحن املح�رصة الق�صائية الأ�صتاذة / حيم�ر ن�رة انه �صيتم بيع العقار )�صقة( باملزاد العلني جلل�صة امل�ؤجلة بتاريخ :2020/01/27 مبحكمة 
ح�صني داي قاعة رقم 02 على ال�صاعة الثالثة 15.00 �صا م�صاءا و ذلك لأكرب و اأخر مزايد 

�سروط البيع : ت�صتقبل املزايدة على اأ�صا�س �صعر افتتاحي قدره : 15.531.531.62دج خم�صة ع�رص ملي�ن و خم�صمائة و واحد وثالث�ن و خم�صمائة 
وواحد وثالث�ن دينار جزائري  و اثنان و �صت�ن �صنتيم و ه� الثمن املحدد ح�صب اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الأ�صتاذ عبا�س �صفيان 

اإليها م�صاريف التنفيذ و احلق�ق التنا�صبية للمح�رص الق�صائي ي�م جل�صة البيع  يجب على الرا�صي عليه دفع خم�س 5/1 مبلغ ر�ص� املزاد ي�صاف 
ب�ا�صطة �صيك بنكي اأو نقدا على اأن ي�صتكمل دفع باقي الثمن خالل اأجل اأق�صاه 08 اأيام من تاريخ ر�ص� املزاد 

ملزيد من املعل�مات و الطالع على دفرت �رصوط البيع و معاينة العقار يرجى الت�صال باأمانة �صبط املحكمة اأو مبكتب املح�رص الق�صائي بالعن�ان 
اأعاله .

املح�سرة الق�سائية  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذة /حيمور نورة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي 

-جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبها ب 72 �سارع بوجمعة مغني -ح�سني داي – اجلزائر 
الهاتف : 05556260980

ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط بيع عقار باملزاد العلني
طبقا للمواد 748 من ق اإ م اإ

بطلب من ورثة املرح�م كال�س ف��صيل و هم : كال�س را�صية – دليلة – منري – ر�صيد – حممد – غليب – الدائنني / طالبني – 
البيع 

ال�صاكنني / ب 08 جنان بن عمر – القبة – اجلزائر 
�سد / ورثة املرح�م كال�س جمال و هم : اأرملته ب�مهدي ح�صينة و بناته : كال�س ن�رصين – رمية – جنية 

ال�ساكنني ب / جنان بن عمر رقم 261 القبة – اجلزائر 
مبقت�صى ال�صند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة ح�صني داي ) الق�صم العقاري ( بتاريخ : 17/10/02 جدول رقم : 17/00759 
فهر�س رقم : 04728 /17 املمه�ر بال�صيغة التنفيذية بتاريخ : 2018/02/19 حتت رقم 2018/292 القا�صي ببيع العقار الثاين الكائن  

/  ب�صارع امل�ؤمن م�صيت رقم 261 املتك�ن من طابق �صفلي ، طابق اأر�صي ، طابق عل�ي اأول م�صاحته 420 م2 
�صبط  باأمانة  الثاين  بالعقار  اخلا�صة  البيع  �رصوط  قائمة  اإيداع  مت  اأنه  ن�رة  /حيم�ر  الأ�صتاذة  الق�صائية  املح�رصة  نحن  نعلن 
املحكمة و مت التاأ�صري على حم�رص الإيداع بتاريخ : 2020/01/06 و مت حتديد جل�صة العرتا�صات بتاريخ : 2020/01/27 على 

ال�صاعة : 10.30 �صباحا 
التعيني : العقار الثاين الكائن / �صارع امل�ؤمن م�صيت رقم 261 املتك�ن من طابق �صفلي ، طابق اأر�صي ، طابق عل�ي اأول م�صاحته 

420 م2 
- تقدم الإعرتا�صات بعري�صة اإىل رئي�س ق�صم البي�ع العقارية لدى حمكمة ح�صني داي 03 اأيام قبل جل�صة العرتا�صات / حدد 

ال�صعر الفتتاحي للمزايدة ب 90.000.00 دج ح�صب اخلبري خن��س بلح�ل 
املح�سرة الق�سائية  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
با�سم ال�سعب اجلزائري

حكم

مكتب الأ�ستاذة زغال�س لمية
حم�سرة ق�سائية 

لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
الوادي  باب  علي  با�سطا  �سارع   03

الهاتف : 61 80 17  023
اعالن عن بيع ق�سائي لعقار باملزاد العلني )التاأجيل الثاين (

�سقة �سكنية مملوكة يف ال�سيوع  
املادة 749 و 750من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

مكتب الأ�ستاذة / زغال�س لمية املح�سرة الق�سائية لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء 
اجلزائر املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة باب الوادي الكائن مكتبها برقم 03 �سارع 

با�سطا علي باب الوادي املوقعة اأدناه 
لفائدة ورثة املرح�مة دراجي �صفية و هم : ناجي فايزة – ناجي رفيق

العن�ان : 03 �صارع با�صطا علي باب ال�ادي اجلزائر 
ب�سفتهم مالكني يف ال�سيوع :

بينهم وبني :01-ورثة املرح�مة دراجي �صفية من ابنها املت�يف بعدها دراجي فاحت  و 
هم : والده ناجي عمر 186 �صارع القن�صلية ب�ل�غني اجلزائر عمر 

العن�ان : 110 �صارع ح�صيبة بن ب�علي اجلزائر
اأبنائه : ناجي  اأبنائها الق�رص : مزوي را�صية  02/اأرملته ا�صالة عن نف�صها و نيابة عن 

�صفية ، ب�رصى ، هديل ،حممد ، م�نية ( 
العن�ان : 03 �صارع با�صطا على باب ال�ادي اجلزائر 

ب�سفتهم مالكني يف ال�سيوع اأي�سا:
 : بتاريخ   *- العقاري  الق�صم   – ال�ادي  باب  حمكمة  عن  ال�صادر  للحكم  تنفيذا  و 
2018/07/10 رقم اجلدول : 01497 / 18 رقم الفهر�س 02394/ 18 املمه�ر بال�صيغة 
التنفيذية و القا�صي يف منط�قه : » ...بيع العقار الكائن ببلدية باب ال�ادي �صارع با�صطا 
اأربعة غرف ،مطبخ ، مرحا�س ، وملحقات  على رقم 03 الطابق الأر�صي املتك�ن من 
ي�صكل  الذي  امل�صرتكة  الأجزاء  من   5/1000 ن�صبة  و  مربع  مرت   56 ب  تقدر  مب�صاحة 
القطعة رقم 04 ب�صعر افتتاحي قدره ثمانية ماليني و اربعمائة و اثنان و ثالث�ن الف و 

مائة دينار جزائري 8.432.100.00 دج ...«
بناء على حم�رص اإيداع  قائمة �رصوط بيع امل�دع امام رئي�س اأمناء  �صبط حمكمة باب 
ال�ادي  بتاريخ 2019/05/19 ، حتت رقم 19/05 و امل�ؤ�رص عليها من طرف ال�صيد رئي�س 

حمكمة باب ال�ادي  بنف�س التاريخ 
نعلن للجمه�ر انه �صي�رصع يف بيع العقار املبني ادناه باملزاد العلني لأعلى عر�س و اخر 
مزايد مبحكمة باب ال�ادي ق�صم البي�ع العقارية بتاريخ 2020/02/19على ال�صاعة 10:30 

�صباحا قاعة اجلل�صات رقم 02
التعيني : 

الطابق الأر�صي  ال�ادي �صارع با�صطة علي رقم 03  ببلدية باب  لل�صكن  حمل خم�ص�س 
، و  ، مرحا�س  اأربعة 04 غرف مطبخ  تتك�ن من  �صقة  امل�صتمل على   ، ولية اجلزائر 
ملحقات تقدر م�صاحتها ب�صت و خم�صني مرت مربع )56 م2 ( و ن�صبة خم�صة اأجزاء من 
البيان  القطعة رقم 04 ح�صب  ت�صكل  التي  و  الأجزاء امل�صرتكة  ( من  اللف )1000/05 
ال��صفي للتق�صيم امل�صهر باملحافظة العقارية باجلزائر بتاريخ 1984/09/17 جزء 147 
رقم 21 ق�صم 05 جمم�عة ملكية رقم 44 و املعدل مب�جب عقد م�صهر بتاريخ 29 ج�ان 
2008 حجم 331 رقم 97 و كما ي�جد هذا العقار و ميتد و ي�صرت�صل مع جميع منافعه و 

مرافقه من غري ا�صتثناء او حتفظ.
اخلبري  حدده  الذي  افتتاحي  �صعر  اأ�صا�س  على  املزايدات  ت�صتقبل   : الأ�سا�سي  الثمن 
الأ�صتاذ / فرحات مهدي و الذي قدره 8.432.100.00 دج ثمانية ماليني و اربعمائة و 

اثنان و ثالث�ن الف و مائة دينار جزائري و ذلك ح�صب احلكم امل�صار اليه اأعاله 
�سروط البيع 

اأعاله  فانه يتعني  اليها  البيع امل�صار  اإ�صافة اىل �رصوط  املذك�رة يف قائمة  �رصوط 
على الرا�صي عليه املزاد ان يدفع حال انعقاد اجلل�صة  5/1 الثمن زائد حق�ق الت�صجيل 
، امل�الية  اأيام   08 اأق�صاه  اجل  باقي املبلغ يف  يدفع  و  التنا�صبية  و احلق�ق  ال�صهار  و 

لر�ص� املزاد .
ل ميكن ان تك�ن املزايدة باأقل من 10.000 دج ع�رصة الف دينار جزائري و ت�صبح لأكرب 

عر�س و لأخر مزايد و ل ي�رصح بها ال بعد النداء ثالث مرات متتالية 
بالبيع و  القا�صي  ال�صي�ع وذلك ح�صب احلكم  ال�رصكاء يف  اقت�صار املزايدة على  - مع 

املذك�ر اأعاله .
فعلى الراغب يف املزايدة الطالع على قائمة �رصوط البيع باأمانة �صبط حمكمة باب 

ال�ادي اأو مبكتب املح�رص الق�صائي الكائن بالعن�ان املذك�ر اأعاله .
املح�سرة الق�سائية 

ANEP N°:2016001681 الو�سط:2020/01/23

:ح�صاي�صي عبد احلميد املح�رص الق�صائي لدى اخت�صا�س جمل�س ق�صاء  نحن املوقع اأدناه الأ�ستاذ 
تيبازة 

الكائن مكتبنا : بحي 100 م�صكن عمارة E رقم 01 ال�رصاقة
بناء على طلب ال�سيد)ة( : ورثة املرح�م فايدي م�صطفى و هم : حممدي �صمرية القائمة يف حقها 

و حق اإبنها القا�رص فايدي حممد و�صيم 
العن�ان : حي 1306 م�صكن عمارة 44 رقم 06 ج�رص ق�صنطينة 

القائم يف حقه )ها( الأ�ستاذ)ة( : في�صل بن عبد املالك      
متخذة من مكتبنا م�طنا خمتار له )ها( بدائرة اخت�صا�س حمكمة ال�رصاقة حلني انتهاء اإجراءات التنفيذ 

طبقا لن�س املادة 613 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية 
-�سد : 01(اأبنائه من طليقته الأوىل �صعد الدين ح�صيبة و هم : فايدي حممد ملني 

العنوان : جتزئة امل�صتقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 
02( فايدي اإميان  العنوان : جتزئة امل�صتقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 

03(فايدي حممد عبد الكرمي العنوان : جتزئة امل�صتقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 
04(مطلقته الثانية قبي حفيظة القائمة يف حق ابنتها القا�رصة فايدي دونيا زاد 

العن�ان : عدل اأولد فايت عمارة 03 رقم 12
تنفيذا لل�صند التنفيذي املتمثل يف حكم �صادر عن حمكمة ال�رصاقة الق�صم العقاري بتاريخ 17/12/10 رقم 
اجلدول 17/04411 رقم الفهر�س .17/08911 املمه�ر بال�صيغة التنفيذية امل�صلمة بتاريخ 2018/08/23 

حتت رقم 2018/1558
- بناء على حم�رص تبليغ �صند تنفيذي و حم�رص تكليف بال�فاء و حم�رص تبليغ تكليف بال�فاء امل�ؤرخني يف 

2018/09/30 �صد كل من : 01(اأبنائه من طليقته الأوىل �صعد الدين ح�صيبة و هم : فايدي حممد ملني 
العن�ن : جتزئة امل�صتقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 

02( فايدي اإميان  العن�ن : جتزئة امل�صتقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 
03(فايدي حممد عبد الكرمي العن�ن : جتزئة امل�صتقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 

بال�فاء امل�ؤرخني  تبليغ تكليف  بال�فاء و حم�رص  تبليغ �صند تنفيذي و حم�رص تكليف  بناء على حم�رص 

يف 2018/10/03 
�صد 04( مطلقته الثانية قبي حفيظة القائمة يف حق ابنتها القا�رصة فايدي دونيا زاد 

العن�ان : عدل اأولد فايت عمارة 03 رقم 12
و عليه نعلن للجمهور عن بيع العقار املتمثل يف :   قطعة اأر�صية يف ال�صي�ع مائلة �صالة للبناء 
كائنة ببلدية زرالدة  و �صط جتمع �صكني �صاغرة ذات �صكل هند�صي رباعي ال�صالع مب�صاحة قدرها 
منها  اأكرب  اأر�س  و هي مقتطعة من قطعة  بالتجزئة  193 يف املخطط اخلا�س  رقم  م2 حتمل   252

م�صاحتها 87 ه و 06 اأر 64 �صار حدود هذه القطعة الكلية ن�ردها كمايلي : 
*من ال�صمال : طريق عم�مي عر�صه 6.00 م 

*من اجلن�ب : ملكية خا�صة حتمل رقم 188 ح�صب خمطط التجزئة 
*من ال�رصق : ملكية خا�صة حتمل رقم 192 ح�صب خمطط التجزئة 
*من الغرب : ملكية خا�صة حتمل رقم 194 ح�صب خمطط التجزئة 

بثمن اأ�صا�صي قدره 20.790.000 دج ع�رصون ملي�ن و �صبعمائة و ت�صع�ن الف دينار جزائري 
قاعة  ال�رصاقة  مبحكمة   )13H  00( زوال  ال�احدة  ال�صاعة  على   2020 مار�س   08 الأحد  ي�م  ذلك  و 

اجلل�صات 02
�سروط البيع : يتعني على الرا�صي عليه املزاد اأن يدفع ب�صندوق كتابة �صبط حمكمة ال�رصاقة الثمن 
الرا�صي به املزاد و كذا حق�ق الت�صجيل و الر�ص�م و احلق�ق الأخرى الناجتة عن ال�صتفادة من املزايدة 
وفقا للت�رصيعات و املرا�صيم ال�صارية و ي�م الدفع الفعلي و يك�ن بت�صبيق خم�س )5/1( الثمن الرا�صي به 
املزاد و امل�صاريف و الر�ص�م امل�صتحقة مب�جب �صك م�ؤ�رص عليه باجلل�صة و الباقي يف اأجل ثمانية )08 
( اأيام من تاريخ ر�ص� املزاد و يدفع الثمن ب�صك م�صادق عليه حل�صاب اأمانة ال�صبط املحكمة و لن ت�صلم 
اإل بعد ا�صتظهار و�صل يبقى مرفقا باأ�صل احلكم يثبت  التنفيذية حلكم ر�ص� املزاد للم�صتفيد  الن�صخة 
ت�صديد كامل ثمن ر�ص� املزاد و كذا حق�ق الت�صجيل و الر�ص�م و احلق�ق الأخرى الناجتة عن ال�صتفادة 

من املزايدة مبا فيها حق�ق املح�رص الق�صائي .
ملزيد من املعل�مات او ال�صحب اأو الطالع على قائمة �رصوط البيع الت�صال مبكتب املح�رص الق�صائي 

املح�سر الق�سائي الكائن بالعن�ان اأعاله اأو برقم الهاتف 07.95.86.97.52

باجلل�صة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة عني �صالح

بتاريخ احلادي ع�رص من �صهر اأفريل �صنة األفني و �صبعة ع�رص 
برئا�صة ال�صيد)ة( : مولودي جلول   قا�صي 

و مب�صاعدة ال�صيد )ة( :زيزاح �سهام    اأمني �صبط
و بح�ص�ر ال�صيد)ة( : بولنوار فريد  وكيل اجلمه�رية 

                        
�سدر احلكم التي بيانه

بني 
ال�سيد)ة( :

مبرييك                  مدعي             حا�سر بن  اهلل  عبد  - 01(بابي 
العن�ان : حي ق�سر العرب بلدية عني �سالح  

املبا�رص للخ�ص�مة بنف�صه 
�سد /

01-بابي عائ�سة بنت مبرييك               مدعي عليه                 حا�سر
العن�ان : حي ق�سر العرب بلدية عني �سالح  

 
املبا�رص للخ�ص�مة ب�ا�صطة الأ�صتاذ )ة( : ديدي �صكرة حمامية معتمدة 
لدى املجل�س مقرها و�صط مدينة عني �صالح -يف اإطار تعيني التلقائي 

حا�سر                                     / ال�سيد  بوا�سطة  ممثلة  العامة  النيابة   02-
حا�سر 

وكيل اجلمه�رية لدى حمكمة عني �صالح 

ولهده الأ�سباب
بتاريخ  الأ�رصة  �ص�ؤون  ق�صايا  يف  ف�صال  املحكمة  حكمت   -

2017/04/11 علنيا ح�ص�ريا يف اأول درجة :
يف ال�سكل : بقب�ل الدع�ى 

يف املو�سوع : اإعتماد تقرير اخلربة امل�ؤرخ يف 2017/03/19 املنجزة 
العقلية  الأمرا�س  املخت�س يف  زهري  قا�صي  اأيت  الطبيب  من طرف 
بتاريخ  22 مار�س 2017  بكتابة �صبط حمكمة عني �صالح  و امل�دع 
على  قان�ين  حجر  بت�قيع  الق�صاء  عليه  بناء  و   2017/07 رقم  حتت 
�صالح  بعني   1971 عام  خالل  امل�ل�دة  عائ�صة  بابي  عليها  املدعي 

لأبيها مبرييك و لأمها دحماين عاية .
تعيني اأخيها بابي عبد اهلل بن مبرييك مقدما عليها لرعايتها و القيام 
ب�ص�ؤونها املالية و الإدارية .مع بقاء هذا التقدمي ببقاء احلجر و عدم 
عدم  و  عليه  احلجر  اأو  م�ته  اأو  املقدم  عجز  عدم  و  اأ�صبابه  زوال 

اإ�صقاط اأهليته .
�صادرة  وطنية  ي�مية  بجريدة  لالإعالم  احلكم  هذا  بن�رص  الأمر  و   -

باللغة العربية ب�صعي من املقدم 
ب  مقدرا  الدع�ى  ر�صم  منها  الق�صائية  امل�صاريف  حتميله  -و 

)450.00 دج (
نحن  اأ�صله   وقعنا  و  علنية.  جل�صة  به يف   نطق  و  احلكم  �صدر  بذا 

الرئي�س و اأمينة ال�صبط .

جمل�س ق�ساء مترنا�ست
حمكمة عني �سالح

الق�سم  : �سوؤون الأ�سرة



بقلم: عي�سى قراقع

حماكم  تقنع  مل  الأ�سباب  هذه 
اأن  ادعوا  الذين  الحتالل وق�ساتها 
لزال  املري�ض  العجوز  ال�سوبكي 
الحتالل،  دولة  على  خطراً  ي�سكل 
فعل،  ما  على  الندم  يبد  مل  واأنه 
داخل  �سيخوخته  يق�سي  اأن  وعليه 
ح�سب  املتو�سط  فالبحر  ال�سجن، 
يف  هائجاً  زال  ل  الق�ساة  ادعاءات 
عروقه، و�سفينته مل تغرق يف اأمواج 
ي�سمعون  لزالوا  واأنهم  املحتلني، 
تدق،  تدق  عمره  �ساعة  عقارب 
 2002 عام  ال�سوبكي  فوؤاد  اعتقل 
اإيه(  كارين  �سفينة)  تهريب  بتهمة 
انتفا�سة  اإىل  بالأ�سلحة  املحملة 
�سجن  اإىل  ونقل  العارمة،  الأق�سى 
اأريحا حتت رقابة وحرا�سة بريطانية 
اقتحم   2006 عام  ويف  واأمريكية، 
جي�ض الحتالل ال�سجن وهدمه فوق 
روؤو�ض ال�سجناء واختطف ال�سوبكي 
الأخوة  وكافة  �سعدات  واأحمد 
ال�سوبكي  ولأن  املعتقلني،  والرفاق 
بحقه  �سدر  الأول  الثورة  جيل  من 
الإ�رسائيليون  ورف�ض  رادعا،  حكماً 
كل املطالبات بالإفراج عنه حتى ل 
يتكامل املا�سي مع احلا�رس ويرتفع 
واملرايا  امل�سافة  على  الن�سيد 

والغياب.

اأن ما يقلق املحتلون الإ�رسائيليون 
هو اأن زمن فوؤاد ال�سوبكي الأول مل 
الأجيال  هي  ها  الآن،  حتى  يتوقف 
اجلديدة، الفتيان، الفتيات، ال�سباب، 
ال�سعارات،  الر�سومات،  الق�سائد، 
يحملها  الأغاين،  املظاهرات، 
البعيد اإىل القريب، امليت اإىل احلي، 
ثقافية  قيمية  فكرية  منظومة  هي 
الزمان  تتفاعل مع  متولدة متجددة 
احلرية  لغة  يف  ترتدد  واملكان، 
والهوية بني الزمن الذاتي واجلمعي، 
كما  الحتالل  يجرفها  مل  الذاكرة 
امل�ستوطنات،  وبنى  الأر�ض  جرف 
ي�ستطيعوا  مل  متفاعلة  حية  الرموز 
طم�سها اأو قلعها كما قلعوا الأ�سجار 
الكيان  �سعى  لقد  الذكريات،  ونهبوا 
الع�سكرية  ال�سهيوين بكل موؤ�س�ساته 
ت�سميم  على  والق�سائية  والأمنية 
وقيود  ولوائح  باأنظمة  ال�سجن 
الأ�سري  �سلة  لقطع  وت�سديدات 
رغبته  مقومات  تخريب  بالزمن، 
وبهدف  والفعل،  والعزمية  بالعي�ض 
عزل الأ�سري عن اأحالمه وطموحاته 
ي�سجن  اأن   ، الجتماعية  و�سالته 
الإ�رسائيلي،  الزمن  قرب  يف  الأ�سري 
وتتعطل  ويتال�سى  ي�سمحل  اأن 
حوا�سه داخل زمن ال�سجن الدائري 
يكون  اأن  اجلالدون  اأراد  املغلق، 
عن  خمتلفة  اأخرى  حياة  لالأ�سري 

�سائر الب�رس ، حياة ل اأ�سا�ض لها ول 
مواعيد،  بال  وقت،  بال  حياة   ، غد 
حياة تت�رسب من بني الأيدي رويداً 
جمرد  اإىل  الأ�سري  ليتحول  رويداً 
�سيء اأو رقم بال نب�سات. ما هو زمن 
يقول  الحتالل؟  �سجون  يف  املوؤبد 
اإنه  ال�سوبكي:  فوؤاد  الأ�رسى  �سيخ 
يتحول  زمن  متكل�ض،  متجمد  زمن 
يتعامل  ميكانيكية  وحدات  اإىل 
ل  اإن�سانا،  يعد  مل  باأنه  الأ�سري  مع 
ي�سمح ذلك الزمن لالأ�سري اإل لق�ساء 
ا�ستمرار  ت�سمن  التي  احلاجات  
نوم، ف�سحة  اأكل،  الوظيفة احليوية، 
حمرو�سة  متباعدة  زيارات  ق�سرية، 
ال�سجن  عامل  هو  هذا  باتقان، 
تدمري  على  يعمل  الذي  احلديدي 
الأمنيات والرغبات. مفهوم ال�سجن 
مل  الإ�رسائيلي  الت�سميم  ح�سب 
و�سهرهم  الأ�رسى  تطويع  ينجح يف 
منه  ابتغوا  الذي  الزمن  داخل 
على  ويق�سي  الب�رس  يطحن  اأن 
الن�سالية  وهويتهم  الأ�رسى  كرامة 
امل�رسوعة  وتطلعاتهم  والإن�سانية 
يقول  وال�ستقالل،   احلرية  اإىل 
يقا�ض  ل  ال�سجن  زمن  ال�سوبكي: 
اأ�سبوع،  كل  يوم،  كل  ال�ساعة،  بزمن 
الطول  بنف�ض  عام،  كل  �سهر،  كل 
التي ل �سلة لها بالإن�سان، فالأ�سري 
ل حتكمه القوانني املعنية بالأ�سياء 

املجردة من احلياة والروح، فالزمن 
اإىل  حترك  لالأ�رسى  الداخلي 
اخلارج، اإىل ف�ساء الكون ومعارجه، 
حول الأ�رسى املطلق اإىل ن�سبي عن 
�سار  بالالنهائي،  مقابلتها  طريق  
زمن ال�سجن األيفا  لالأ�رسى و�سديقا 
اإنها  احلياة،  اإىل  لهم  �سفرياً  لهم، 
النعتاق  و  احلرية  بني  ق�سرية  مدة 
نكون  اأن  اأما  الأ�رسى  زمن  والثورة، 
فوؤاد  الأ�رسى  �سيخ  نكون.  ل  اأو 
عمره  �سنني  يح�سب  ل  ال�سوبكي 
يخاطبه  لهذا  ال�سجن،  تقومي  وفق 
على  املتنامي  العمر  اأيها  قائاًل: 
عجل تريث قلياًل، فاأنت اأكرث جمالً 
نهاية  ميثل  املوت  كان  فاأن  ورقة، 
حتمية لكل خملوق، فاأنه ل ي�ستطيع 
لي�ض  فال�سجن  والفكر،  الإرادة  قهر 
هو الأزل، واملوت لي�ض هو الق�سية، 
ومعاين  والن�سالت  الت�سحيات  ان 
والوفاء  الإن�ساين  وال�رسف  ال�سمود 
الزمن  عن  الأحرار  تعوي�ض  هي 
متوقف  الوقت  ويقول  ال�سائع، 
تنحدر  اأحالمنا  ولكن  ومت�سابه، 
كالنهر نحو البحر وت�سب يف احلقول 

وترمتي بني اأح�سانه.
ال�سجن،  زمن  مع  ا�ستبكوا  الأ�رسى 
حركوا دولبه الفولذي، الوقت �سار 
له معنى وقيمة، ل فراغ بني �سدى 
مدر�سة  ال�سجن  �سار  احليطان، 

وجامعة، مئات اخلريجني يف الثانوية 
العامة ويف اجلامعات، �سهادات على 
نطفة   86 القادمة،  احلياة  مقاعد 
اأولدا  اأطفال  �سارت  مهربة  منوية 
الظلمات،  من  النور  خرج  وبنات، 
واأدبية  وثقافية  فكرية  ابداعات 
وفنية حلقت يف الف�ساء ، مواجهات 
واإ�رسابات حتى اأذاب امللح واجلوع 
زمن ال�سجانني، اأنها اإرادات حركت 
الكونية  العدالة  اأطلقت  الدنيا، 
واأ�سعلت النتفا�سات. �سيخ الأ�رسى 
من  اأكرث  ي�ستعر�ض  ال�سوبكي  فوؤاد 
الحتالل،  وجود  على  عاماً   52
والواقع  الزمن  على  الهيمنة 
والبط�ض  والعنف  وال�سيف  بالقوة 
والعتقالت  وال�ستيطان  والقتل 
الإ�رسائيلي  الزمن  والإعدامات، 
وفا�سي  وع�سكري  حربي  زمن  هو 
ل  الإ�رسائيلي  الزمن  وعن�رسي، 
ياأخذ الإ�رسائيليني اإىل الأمام، يعود 
بهم اإىل ع�سور الرببرية والنحطاط 
الأخالقي واحل�ساري، الإ�رسائيليون 
زمن  زمنهم،  نهاية  اإىل  و�سلوا 
الت�سظي واخلوف والقلق الوجودي، 
من  اأطول  عمري   : ال�سوبكي  يقول 
وما�سيا  حا�رسا  الحتالل  عمر 
وم�ستقبال، ابتكر البداية من النهاية 
اأقاي�ض  قليل  بعد  الدائرة،  واك�رس 
الوقت  ليولد  ال�سهيد  بزهر  عمري 

اجلميل. زمن الأ�رسى له لغة خارج 
المربياليني  وعبقريات  نظريات 
وحتوير  وال�سلطة  ال�سيطرة  وخرباء 
الإن�سان، الكرامة ل تقا�ض بالدقائق 
الكرامة  وال�سنني،  وال�ساعات 
�سيا�سة  اأف�سلت  اأبدية  �رسمدية 
متى  منذ  الب�رس،  على  التجارب 
كان املوت اأجمل من احلياة؟ ومنذ 
ال�سنني  مئات  الأ�رسى  يحمل  متى 
الوقت  يهرمون،  ل  اأكتافهم  فوق 
الطويل.  عمرهم  يف  اأياديهم  ملك 
ال�سوبكي:  فوؤاد  الأ�رسى  �سيخ 
املوجهة  الأخرية  ر�سالتك  قراأت 
وموؤ�س�سات  الدويل  املجتمع  اإىل 
باأننا  اعرتفت  التي  الإن�سان  حقوق 
بال حقوق منذ الولدة، ت�ساألهم بعد 
ال�سجن  زمن  ي�ساوي  كم  عاماً:   80
مليون  اآخر،  اأ�سري  مليون  الباقي؟ 
�سهيد  مليون  وم�ستوطنة،  م�ستوطن 
وجريح ويتيم وم�رسد ومقعد، مليون 
�ساروخ وطلعة جوية يف �سماء غزة، 
مليون بيت يهدم و�سجرة تقلع، كما 
وفق  الباقي  ال�سجن  زمن  ي�ساوي 
واملوؤمترات  والدرا�سات  التقارير 
عن  تبحث  وهي  والدولية  القليمية 
اجلرائم  منظومة  يف  احرتق  �سالم 
الوقت  من  كم  املتعمدة،  الر�سمية 

لأبقى حياً وارى احلقيقة.

اجلرنال العجوز االأكرب �سنًا يف �سجون االحتالل االإ�سرائيلي اللواء فوؤاد ال�سوبكي 80 عامًا، رف�ست حماكم االحتالل 
اإطالق �سراحه  بعد رفع التما�سات عديدة من قبل موؤ�س�سات حقوق االإن�سان نظراً خلطورة و�سعه ال�سحي وب�سبب 

اإ�سابته مبر�ض ال�سرطان و�سعف النظر وم�ساكل يف القلب وعدم قدرته على احلركة والتنقل وخدمة نف�سه، 
واإ�سابته ب�سعف �سامل يف كافة اأجهزنه احليوية، اإ�سافة اإىل ق�سائه ثلثي مدة حكمه البالغة 17 عامًا.

�سيخ الأ�سرى فوؤاد ال�سوبكي..  كم ي�ساوي 
زمن ال�سجن الباقي؟
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اأحمد طه الغندور

الأخوي  ال�سعور  من  الرغم  على 
املتبادل بني فل�سطني و�سائر الدول 
العالقة  اأن  اإل  قاطبة،  العربية 
اأكرث  تعترب  الفل�سطينية  ـ  اجلزائرية 
�سطره  فتاريخاهما  ل  كيف  متيزاً، 
دم ال�سهداء، وثقافتهما �سيغت بفكر 
اجلزائري  القلب  اأ�سح  حتى  الثوار 
الفل�سطيني،  باجل�سد  ينب�ض 
التي  اجلزائر  �سحيح.  والعك�ض 
يف  الفل�سطينية  الثورة  احت�سنت 
عليها  واأ�سبغت  البدايات  بداية 
كيف  واملعنوي؛  املادي  دعمها 
والوجدان  الفكر  يف  توؤثر  األ  لها 
اإىل  احلب  ليتطور  الفل�سطيني، 
"وحدة الذات" فال فرق بني اجلزائر 
والقد�ض، ول فرق بني ثائر يف جبال 
“وحدة  من  وهران.  اأو  نابل�ض 
الذات” التي اأعادت �سياغة �سعبني، 
اإعالم ثائر حر؛ ليُعلي ال�سوت  جاء 

بالدفاع عن زمرة الأحرار يف الآمة 
الفل�سطينيني"  "الأ�رسى  وهم  األ 
العامل،  اأب�سع احتالل يف  يف �سجون 
فتظافرت  الإ�رسائيلي"،  "الحتالل 
العقول والقلوب واجلهود اجلزائرية 
العام 2009، عام  الفل�سطينية منذ  ـ 
العربية"  الثقافة  عا�سمة  "القد�ض 
"�سفارة  بني  الأول  اللقاء  فكان 
فل�سطني" وجريدة ال�سعب اجلزائرية 
لـ"ثورة  الأوىل  ال�رسارة  لتنطلق 
ثقافية" من عا�سمة الأحرار دفاعاً 
عن الأ�رسى، وت�ستمر اإىل يومنا هذا 
حيث يُ�سارك بها ع�رسات ال�سحف 
التي  اجلزائرية  واملواقع  واجلرائد 
فتحت الباب على م�رساعيه للكتاب 
ن�رسة  واجلزائريني  الفل�سطينيني 
الزخم  هذا  باأن  �سك  ول  لالأ�رسى. 
رافعة  �سّكل  قد  الكبري  الإعالمي 
على  لي�ض  الأ�رسى  لق�سايا  هامة 
الفل�سطيني  اأو  اجلزائري  الرتاب 
ال�سيرباين  فالف�ساء  فح�سب، 

العادلة  الق�سية  لهذه  الرحب، جعل 
هذه  اأهم  ولعل  متعددة.  اأبعاداً 
الأبعاد، ما يتعلق بالأ�رسى اأنف�سهم، 
فهذا الزخم والتاأييد يجعل "الأ�سري" 
مواجهة  يف  �ساخمنّي  وعائلته 
"ال�سجان" مما يبعث فيه روح الآمل 
مواجهة  يف  عالياً  همته  وي�سحذ 
للعامل  واأثبت  والتعذيب،  الظلم 
ع�سقتها  التي  املقولة  �سدق  اأجمع 
فل�سطني باأن "الكف تناطح املخرز" 
يف  ال�سجان،  "اخل�سم،  اأن  حني  يف 
جلرائم  الإعالمي"  الن�رس  ظل هذا 
الإن�سانية،  �سد  واجلرائم  احلرب 
يجعله قلقاً، خائفاً، مت�سككاً يُدرك 
الأبطال،  مواجهة  يف  �سئالته  مدى 
�سيكون  الزمن  طال  مهما  وباأنه 
للعدالة".فال  ومطلوب  "مطارد 
املعنوي  الدعم  قيمة  يعدل  �سيء 
نتيجة  الأ�رسى  حازه  الذي  الهائل 
الدعم الإعالمي. من ناحية اأخرى، 
ل �سك باأن الن�رس الإعالمي لق�سايا 

التوثيق  من  نوعاً  يُ�سكل  الأ�رسى 
الحتالل"  لـ"جرائم  القانوين 
وذويهم،  الأ�رسى  حق  يف  املرتكبة 
ي�سقط  ل  اجلرائم  من  النوع  وهذا 
فقد  اأخرى،  ناحية  من  بالتقادم. 
مبثابة  اجلزائرية،  املبادرة  كانت 
من  العديد  اأوجدت  التي  "البوتقة" 
املبادرات الأخرى الداعمة لالأ�رسى 
وحقوقهم، فعلى �سبيل املثال هناك 
الأ�سبوعية"  الحتجاجية  “الوقفات 
الأحمر  "ال�سليب  مكاتب  اأمام 
الأ�رسى  بتحرير  املطالبة  الدويل" 
دولياً  املفرو�سة  حقوقهم  ومنحهم 
النوع  هذا  العتقال.  فرتة  اأثناء 
الناجت  الثقايف"  "التحري�ض  من 
الكبري  الإعالمي"  "الدعم  عن 
اجلزائرية،  ال�سحافة  عن  ال�سادر 
ق�سايا  من  العديد  حل  يف  �ساهم 
الأ�رسى، ودفع العديد من املثقفني 
منهم  املطلوب  بالدور  للقيام 
املحامي،  فنجد  لالأ�رسى،  ن�رسة 

وحتى  والفنان  والطبيب،  وال�ساعر، 
بدوره  ي�ساهم  الب�سيط  الطالب 
باأن هذه  �سك  ول  لالأ�رسى.  اإكراماً 
اأثرها  لها  كان  الإعالمية"  "الثورة 
من  كاًل  يف  الدولة  موؤ�س�سات  على 
اجلزائر وفل�سطني، وهذا ما نلم�سه 
يف عمل وزارتي اخلارجية؛ وخا�سة 
من  املتحدة  الأمم  �ساحة  على 
القومية.  الق�سايا  ب�ساأن  التن�سيق 
"الثورة" التي  باأن هذه  من املوؤكد، 
والتي  اجلزائر  �رسارتها يف  ابتداأت 
باتت توؤتي اأُكلها، �سيكون لها اأثرها 
العربية  ال�ساحات  من  العديد  يف 
ويف  الأ�رسى  ق�سايا  يف  والدولية، 
العديد من الق�سايا الأخرى اخلا�سة 
بال�ساأن الفل�سطيني. فاأين اأكاد اأجزم 
كان  املباركة  البادرة  هذه  باأن 
امل�ساهمة  يف  حظها  لها  و�سيكون 
من  فقط  لي�ض  اأكرب  مب�ساركات 
اأجل  "بل من  الأ�رسى  "حترير  اأجل 
هذه  ن�رس  اإن  فل�سطني"،  حترير 

باحلقوق،  املطالبة  الثائرة  الثقافة 
لها  الحتالل  جلرائم  والفا�سحة 
يف  وامل�ستقبلي  احلا�رس  اأثرها 
الحتالل  �سد  الن�سال  اأ�ساليب 
املقاطعة  فحمالت  وال�ستعمار. 
تكون  تكاد  العامل،  جتوب  التي 
اإحدى درو�ض هذه الثقافة! ل جمال 
الإعالمي  لدور  ف�سهادتي  لالإطالة، 
عن  الدفاع  يف  احلر  اجلزائري 
"�سهادة  الفل�سطينيني، هي  الأ�رسى 
لنف�سي!  اأ�سهد  فكاأين  جمروحة"، 
فل�سطيني؛  كل  نف�ض  يف  واجلزائر 
نف�سه.  من  اأغلى  هي  كفل�سطني 
ومهما كانت درجة التهذيب ل ميكن 
اأن تُعرب عن ال�سكر والتقدير لالإعالم 
الثائر املثقف، ول  اجلزائري احلر 
الأبي،  املنا�سل  اجلزائري  لل�سعب 
انت�رست  التي  احلكيمة  القيادة  ول 
لفل�سطني "ظاملة اأو مظلومة".دمتم 

لفل�سطني ذخراً. 

  احلا�سنة اجلزائرية لأ�سرى فل�سطني
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هيئة الأ�سرى 

عر�ض معاناة الأ�صرى القا�صرين 
لليوم التا�صع على التوايل 

الأ�سرى القا�سرون: "من اليوم الأول لو�سولنا ل�سجن الدامون ونحن ممنوعون من اخلروج اإىل الفورة... ل 
نخرج بتاتًا اإل اإذا اأخرجنا اأحدهم ل�سربنا"

بالقا�سرين للتّنكيل  ال�سجون اخلا�سة  قمع  وحدات  ا�ستدعت  ال�ّسجن  اإدارة   -  1
�سهور اأهاليهم لأربعة  من زيارة  القا�سرين  عقوبات بحرمان   -  2

القا�سرين الأ�سرى  على  املالية  الغرامات  - عقوبات بفر�س   3
يومني ملّدة  الّطعام   عن  اأ�سربوا  القا�سرون  الأ�سرى   -  4

"اجللمة" يف  للعزل النفرادي  قا�سرين  اأربعة  نقلت  ال�سجن  اإدارة   -  5

ق.ف

منذ  مهجور  ق�سم  وهو 
باحل�رشات  مليء  �سنوات، 
ي�سلح  وال  وال�رشا�سري، 
تدخله  ال  االآدمية،  للحياة 
الهواء،  وال  ال�سم�س  اأ�سعة 
غرف  خم�س  من  مكون 
ال  منها  ثالث  �سغرية، 
واثنتني  نوافذ،  فيها  يوجد 
بنافذتني �سغريتني، و�سقف 
جداً،  منخف�س  الغرف 
ورطبة،  مهرتئة  وجدرانها 
الغرف  خارج  واحلمامات 
وتوجد  �سيء،  وو�سعها 
يطلق  �سغرية  �ساحة  �سبه 
عليها )الفورة(، لكنها عبارة 
الق�سم  باب  بني  ممر  عن 
وال  الغرف،  وبني  الرئي�سي 
اإليها  باخلروج  لهم  يُ�سمح 
عن  عدا  فيها،  ل�رشبهم  اإالاّ 
الكريهة،  الق�سم  رائحة 
م  ويقداّ املهرتئ،  والفرا�س 
لهم طعام �سيء كمية ونوعاً، 
برف�س  االأطفال  ويقوم 
االأحوال.   غالبية  يف  تناوله 
اأن  اإىل  االأ�سريان  ولفت 
القا�رشين بداأوا باالحتجاج 
االأبواب  على  رق  بالطاّ
حلظة  منذ  اخ  وال�رشاّ
على  احتجاجاً  و�سولهم، 
منع املمثلني من مرافقتهم. 
ال�سجن  اإدارة  اأن  م�سيفان 
وحدات  با�ستجالب  قامت 
اخلا�سة  جون  ال�ساّ قمع 

اليوم  منذ  القا�رشين  لق�سم 
اليوم  وحتاّى  للنقل  االأول 
يقومون  فكانوا  الرابع، 
االأ�رشى  غرف  باقتحام 
ويقطعون  مباغت،  ب�سكل 
واملياه،  الكهربائي  التياّار 
ويثريون  عليهم  ويعتدون 
ة  مراّ كل  ويف  بينهم،  عب  الراّ
ثالثة  اأو  اأ�سريين  يختارون 
الق�سم  من  ويخرجونهم 
عليهم  ويعتدون  للفورة 
ب املربح، وكان اأ�سداّ  بال�رشاّ
ق�سوة  االقتحامات  تلك 
اإذ  للنقل،  الرابع  اليوم  يف 
وحدات  اأربع  اقتحمت 
االأطفال  ق�سم  ة  خا�ساّ
نحو  روؤو�سهم  بدفع  وقامت 
اأر�ساً،  احلائط، واإجال�سهم 
واأقدامهم  اأيديهم  وكباّلت 
ة  ملداّ بال�ستيكية  مبرابط 
كباّلتها  ثماّ  �ساعات،  اأربع 
احلديدية  باالأ�سفاد 
مع  اأخرى،  ل�ساعات 
ا�ستخدام  من  حرمانهم 
عليهم  واالعتداء  احلمام، 
باحلائط  روؤو�سهم  ب�رشب 
ب�سيطة  حركة  اأياّ  عند 

يقومون بها.
القا�رشين  اأن  اإىل  واأ�سارا 
االإ�رشاب  اأعلنوا  قد  كانوا 
للنقل  الثاين  اليوم  يف 
فرداّت  ليومني،  وا�ستمراّ 
عليهم وحدة القمع باقتحام 
الق�سم يف كل �ساعة، و�رشب 
وهم  واقتيادهم  االأ�رشى 

نائمني من فرا�سهم و�رشب 
ور�ساّ  باحلائط،  روؤو�سهم 
املالب�س  وم�سادرة  الغاز 
واملواد الغذائية واالأغطية، 
فا�سطروا للنوم على فرا�س 
يف  الرقيق  ال�سجون  اإدارة 
فيما  القار�س،  الربد  ظل 
منهم  اأربعة  بنقل  قامت 
االنفرادية  الزنازين  اإىل 
وحتقيق  توقيف  مركز  يف 
ممار�سة  باداّعاء  "اجللمة"، 
خليل  وهم:  التحري�س، 
عوي�س،  حممود  جبارين، 
ويحيى  العمور  ريا�س 

�سبيح.
عناتي  االأ�سريان  وبنياّ 
جن  ال�ساّ اإدارة  اأن  وك�سبة 
االأ�رشى  اخرتاق  حاولت 
كل  مع  مفاو�سات  باإجراء 
حدة،  على  منهم  واحد 
القائم  الو�سع  قبول  بعر�س 
"ت�سهيالت  تقدمي  مقابل 
وامتيازات"، اإالاّ اأنهم رف�سوا 
واأ�رشاّوا على  ذلك جميعهم 

اإح�سار ممثلني من االأ�رشى 
الكبار الإدارتهم. واأ�سارا اإىل 
قد  كانت  جن  ال�ساّ اإدارة  اأن 
كبار  اأ�رشى  لثالثة  �سمحت 
بالدخول اإىل ق�سم االأطفال 
الثاين/  كانون   16 م�ساء 
االأ�رشى  هوؤالء  ودفع  يناير، 
قيود  فكاّ  اإىل  االإدارة 
واإرجاع مالب�سهم  االأطفال، 
والتي  امل�سادرة  واأغطيتهم 
كان قد جرى االإلقاء بها يف 
االإدارة  مت  وقداّ احة،  ال�ساّ
االأزمة  باإنهاء  وعوداً  لهم 
دائمني  ممثلني  واإح�سار 
بالوعد  نكثت  اأنها  اإالاّ  لهم، 
وقامت  الثالثاء،  اليوم 
الكبار  االأ�رشى  باإرجاع 
عن  واأعلنت  �سجونهم،  اإىل 
�سيا�سة  بتعميم  هها  توجاّ
االإدارية  اللاّجان  دخول  منع 
الكبار  لالأ�رشى  التابعة 
يف  القا�رشين  الأق�سام 
االحتالل،  �سجون  ة  كافاّ
االأ�رشى  جتميع  وحماولتها 

واحد،  �سجن  يف  االأطفال 
هو  ما  على  احلال  ليعود 
عليه قبل العام 2010، وهي 
تاريخ  يف  االأ�سواأ  املرحلة 
االأطفال،  اعتقال  ق�سية 
االأ�رشى  نا�سل  والتي 
عليها  للق�ساء  ل�سنوات 
بوجود  اإرادتهم  وفر�س 
احلياة  يديرون  ممثلني 
ويحمونهم  لهم  اليومية 
�سجون  اإدارة  اخرتاق  من 

االحتالل لهم.
االأ�رشى  هيئة  واأو�سحت 
اأبلغت  جن  ال�ساّ اإدارة  اأن 
فر�س  بقرارها  االأ�رشى 
متثاّلت  عليهم،  عقوبات 
من  االأطفال  بحرمان 
وفر�س  لهم،  اأهاليهم  زيارة 
على  مالية  كغرامات  مبالغ 
هيئة  ونا�سدت  اأ�سري.  كل 
واملحررين  االأ�رشى  �سوؤون 
املوؤ�س�سات الدولية املعنية 
واللجنة  االأطفال  بحقوق 
االأحمر  لل�سليب  الدولية 
الدولية  العفو  ومنظمة 
ملتابعة  العاجل  خل  بالتداّ
الذين  االأطفال  �سكاوى 
يعي�سون ظروفاً تنكيلية لليوم 
التا�سع على التاّوايل، م�سيفة 
منذ  ق�سيتهم  تتابع  اأنها 
اليوم االأول رغم و�سع اإدارة 
للعراقيل  االحتالل  �سجون 
لهم  املحامني  زيارة  اأمام 
وحجب  �سهاداتهم،  وتوثيق 

االتاّ�سال معهم.

الحتالل يحول القائد هاين جعارة 
اإىل العتقال الإداري

اأفاد اجمد النجار مدير نادي االأ�سري 
اأن  اخلليل  حمافظة  يف  الفل�سطيني 
قرارا  اأ�سدرت  االحتالل  خمابرات 
يف  فتح  حركة  �رش  اأمني  بتحويل 
جهارة  هاين  اخلليل  �سمال  اإقليم 
واأو�سح   ... االإداري  االعتقال  اإىل 
قد  كان  االحتالل  جي�س  ان  النجار 
�سمال  يف  فتح  �رش  اأمني  منزل  داهم 
اخلليل هاين جعارة يف �ساعة متاأخرة 
عاث  بعدان  باعتقاله  وقام  الليل  من 
يذكر   ... بيته  يف  وتفتي�سا  خرابا 
قيادات  من  جعارة  هاين  االأخ  اأن 
االأق�سى  وانتفا�سة  االأوىل  االنتفا�سة 
قبل  من  مرة   13 لالعتقال  وتعر�س 
االحتالل وهو �سقيق القائد يف كتائب 
املبعد  جعارة  جهاد  االأق�سى  �سهداء 
االأخرية  الفرتة  ويف   ... ايرلندا  اإىل 
اعتقل االحتالل ثالثة من اأبناء اإخوته 

وهم االآن رهن االعتقال واعترب نادي 
حمافظة  يف  الفل�سطيني  االأ�سري 
االإداري  االعتقال  قرارات  اأن  اخلليل 
بحق  االحتالل  حكومة  تنفذها  التي 
حركة  يف  امليداين  العمل  قيادات 
فتح تهدف اإىل الق�ساء على ن�ساطهم 
الفل�سطيني  اجلماهري  مع  ال�سعبي 
وخمطات  القرن  ل�سفقة  الراف�سة 
االحتالل الهادفه اإىل ت�سفية الق�سية 
اأ�سهر  عدة  ومنذ   .. الفل�سطينية 
امل�سعورة  الهجمة  وترية  ارتفعت 
بحق قيادات حركة فتح واأمناء ال�رش 
�سادي  االأخ  وتعر�س  املحافظات  يف 
مطور اأمني �رش حركة فتح يف القد�س 
وحتويل االأخ نبيل اأبو قبيطة اأمني �رش 
اإقليم يطا اإىل االعتقال االإداري وعدد 
اأع�ساء قيادة االأقاليم  من االإخوة من 

يف ال�سفة الغربية ...

يتجه  االحتالل  اإن   ، االأ�سري  نادي  قال 
ممثلني  وجود  مينع  قرار  اإ�سدار  اإىل 
جرى  ما  وهذا  االأ�رشى،  لالأطفال 
املنقولني  االأ�رشى  االأطفال  مع  فعلياً 
واأ�سح  لتنفيذ.  كبداية  "الدامون"  اإىل 
جزءاً  اإن  له،  بيان  يف  االأ�سري  نادي 
�سيا�سة  على  قائم  القرار  هذا  من 
الواقعة  ال�سجون  بني  وذلك  الت�سنيف، 
1948م،  عام  املحتلة  االأرا�سي  داخل 
املحتلة  االأرا�سي  يف  الواقعة  وبني 
عام 1967م، بحيث مُينع وجود ممثلني 
وجميدو"،  "الدامون"  يف  لالأطفال 
يقع  لكونه  "عوفر"  �سجن  ويُ�ستثنى 
1967م.  عام  املحتلة  االأرا�سي  �سمن 
اإدارة �سجن  اأن  اإىل  ولفت نادي االأ�سري 
االأ�رشى:  اإعادة  قررت  "الدامون"، 
و�سالح  دال�س،  مو�سى حامد، وحممد 
�سجني  من  نقلهم  جرى  حيث  رياحي، 

مبدئي  اتفاق  بعد  وجميدو"  "عوفر، 
االأطفال  على  واالإ�رشاف  الق�سية  حلل 
املنقولني، اإال اأن ما جرى فعلياً اأن اإدارة 
للق�سم  بالدخول  لهم  �سمحت  ال�سجن 
لعدة �ساعات، ثم اأعلنت عن وجود قرار 
وعلى  لالأطفال،  ممثلني  وجود  مينع 
نُقلوا  التي  ال�سجون  اإىل  اأعادتهم  ذلك 
منها. واأكد نادي االأ�سري اأن ما يتعر�س 
له االأطفال االأ�رشى هو خمطط بداأت 
اإدارة �سجون االحتالل تنفيذه فعلياً منذ 
املقد�سيني  االأطفال  االأ�رشى  نقلت  اأن 
ويف  املن�رشم،  العام  "الدامون"  اإىل 
حينه واجه ممثلوهم معركة مع االإدارة 
داخل  معهم  يتواجدوا  اأن  لهم  لل�سماح 
وتنظيم  عليهم،  لالإ�رشاف  الق�سم 
حياتهم، كما كان قائماً. وجمدداً تفتح 
ال�ستكمال  خمططها  ال�سجون  اإدارة 

تنفيذه.

الحتالل يتجه نحو اإ�صدار قرار مينع 
وجود ممثلني لالأطفال الأ�صرى

عر�ست هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين، �سهادة اأ�سريين قا�سرين من �سمن )34( اأ�سرياً نقلتهم اإدارة �سجون 
الحتالل من "عوفر" اإىل "الدامون"؛ متهيداً لتطبيق �سيا�سة ف�سل الأ�سرى القا�سرين عن الّلجان الإدارية امل�سوؤولة 
عنهم واملّكونة من اأ�سرى كبار. ونقلت حمامية هيئة الأ�سرى عن الأ�سريين القا�سرين موؤيد اأحمد عناتي )15 عامًا(، 

من خميم الفوار يف اخلليل، وفادي اأ�سرف الك�سبة )17 عامًا( من خميم قلنديا ق�ساء القد�س، عقب زيارتها لهما يف 
13 كانون الثاين/ يناير اجلاري مع ال�سماح  "عوفر" بداأت بنقل )34( اأ�سرياً قا�سراً بتاريخ  "الدامون"؛ اأن اإدارة �سجن 

لهم با�سطحاب مالب�سهم وغطاء واحد وخمّدة وغطاء فرا�س لكل واحد منهم، بالإ�سافة اإىل م�سرتيات غذائية 
رورية الأخرى والتي تكون  ب�سيطة من "الكنتينا" ل تكفي لعّدة اأّيام، دون ال�ّسماح لهم با�سطحاب الأغرا�س ال�سّ

يف غرف الأ�سرى ك�سّخانات املاء واأجهزة الّطبخ، ودون ال�ّسماح مبرافقة ممثليهم من الأ�سرى الكبار لهم. واأّكد 
الأ�سريان اأنهم و�سلوا لق�سم )1( يف "الدامون"

نادي الأ�سري الفل�سطينى

قوات الحتالل تعتقل )16( مواطنًا 
من ال�صفة بينهم فتية وحمررون

اعتقلت قوات االحتالل االإ�رشائيلي 
 )16( اأم�س  وفجر  املا�سية  الليلة 
فتية  بينهم  ال�سفة  من  مواطناً 
واأ�رشى حمررون. وقال نادي االأ�سري 
اإن ت�سعة مواطنني جرى اعتقالهم من 
عدة بلدات واأنحاء يف اخلليل بينهم 
ق�سي  الفتى  وهم:  وحمررون  فتية 
�سمري  اأ�رشف  والفتى  بدوي،  وائل 
جوابرة، والفتى راين هديب، اإ�سافة 
جعارة  وهاين  وردة،  اأبو  ماهر  اإىل 
وهو اأمني �رش حركة فتح اإقليم �سمال 
اخلليل، وداود عبد الوهاب احلروب، 
وحم�سن  زعاقيق،  ب�سار  ورا�سد 
عاي�س  ومالك  زعاقيق،  حممد 

اعتقل  طولكرم  ومن  مارية.  اأبو 
اأ�سعد  رامي  املواطنني،  االحتالل 
�سلبابة )38 عاماً(، وح�سني اأبو �سنب، 
وثالثة مواطنني اآخرين من طوبا�س 
غالب  ويزن  فقهاء،  منري  وهم: 
العريان.  حممود   وعلي  �سوافطة، 
الرحمن  عبد  املعتقلني  اإىل  يُ�ساف 
جنار، واأحمد مازن �سالح وهما من 
نابل�س.  ق�ساء  وزواتا  بورين  بلدتي 
يُ�سار اإىل اأن قوات االحتالل اعتقلت 
م�ساء اأم�س من القد�س الفتاة اآية اأبو 
اأبو  وحمزة  �رشيفة،  وحممد  ناب، 
ناب، وذلك بعد االعتداء عليهم  يف 

امل�سجد االأق�سى. 
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حاورته عي�شة ق.

.     بداية، كيف اأخبارك؟

البا�س احلمد هلل بخري مرحبا بكم

اأمل  حت�شريات  و�شلت  اأين       .
الأربعاء حت�شبا لنطالق مرحلة 

اإياب البطولة الوطنية؟

�رشعنا  التي  التح�ضريات  اأنهينا 
الن�ضف  النطالق  ا�ضتعداد  فيها 
الثاين من املو�ضم الكروي احلايل، 
توجهنا اإىل ال�ضلف من اأجل الدخول 
حتلّى  هناك،  مغلق  ترب�س  يف 
وامتازت  باجلدية  الفريق  خالله 
بني  اأخوية  بروح  بروح  االأجواء 
الالعبني، االأمر الذي �ضاعدنا على 
االندماج جيدا يف الرتب�س وتطبيق 
بكامل حذافريه من  العمل  برنامج 
ال�ضتئناف  جيدا  التح�ضري  اأجل 

املناف�ضة جمددا.

ال�شلف،  يف  ترب�شا  اأجريتم       .
من  التح�شريات  جرت  كيف 

الذي  العمل  برنامج  خالل 
وهل  الفني  الطاقم  مع  طبقتموه 

كانت هناك مباريات ودية؟

ما  امل�ضتوى،  يف  بتح�ضريات  قمنا 
اأعلنته  الذي  الربجمة  تعديل  عدا 
القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة 
اأوىل  انطالق  تاريخ  قدمت  بعدما 
هذا  اإىل  االإياب  مرحلة  جوالت 
التح�ضريات  برنامج  اخلط  ال�ضبت 
ودية،  مباريات  لعب  من  وحرمنا 
و�رشامة  مكثف  بربنامج  عو�ضناه 
من  فقط  متخوفني  العمل،  يف 
باعتبار  املقابلة  يوم  التعب  عامل 
نتمنى  �ضاقة  تدريبات  خ�ضنا  اأننا 
فقط التمكن من اال�ضرتجاع ونكون 

يف يومنا يوم املواجهة.

يف  فراغ  بفرتة  مر  الفريق       .
اأن  قبل  احلايل  املو�شم  بداية 
ال�شر  هو  ما  قوية،  عودة  ي�شجل 

يف ذلك؟

�ضحيح، خ�ضنا بداية مو�ضم �ضعبة 

اأن  واملهم  فراغ،  مرحلة  دخلنا 
اجلميع عرف كيف يخرج منها من 
املجموعة  روح  ا�ضرتجاع  خالل 
امل�ضوؤولية،  العب  كل  حتمل  عرب 
اليوم النتيجة وا�ضحة اأمام العيان.

.     كيف تقيم العمل الذي يقوم 
به املدرب بوهالل معكم؟

منذ قدوم املدرب بوهالل قدمنا 
النتائج  وكانت  جيدة  مباريات 
مدار  على  ننهزم  مل  معه،  اإيجابية 
االأمور  التوايل، كل  13 مباراة على 
ثقة  ك�ضب  يف  وجنح  جيدا  ت�ضري 
ننكر  اأن  يجب  ال  لكن  الالعبني، 
الدور الذي قام به املدرب حمي�ضي 
لنا  �ضمح  طبقه  لذي  العمل  معنا، 
باإنهاء مرحلة الذهاب بقوة بف�ضل 
خالل  حت�ضريات  من  به  قمنا  ما 
الفرتة ال�ضيفية التي �ضبقت انطالق 
واأننا  خا�ضة  اجلديد،  املو�ضم 
خ�ضنا 19 مباراة مبجموع مناف�ضتي 
اأنهيناه  اجلمهورية  وكاأ�س  البطولة 

بنف�س الريتم.

اإىل  حديثا  العودة  حققتم       .
تراهنون  هل  املحرتفة،  البطولة 
اإىل  املو�شم  هذا  ال�شعود  على 

بطولة النخبة؟

االإدارة  مع  اتفقنا  املو�ضم  بداية 
البقاء  اأجل حتقيق  من  اللعب  على 
يف الرابطة الثانية وهذا هو الهدف 
املو�ضم  هذا  اأجله  من  نلعب  الذي 
لكن  وقت،  اأ�رشع  يف  البقاء  �ضمان 
من  اللعب  فر�ضة  على  ح�ضلنا  اإذا 

اجل ال�ضعود لن نرف�س ذلك.

هذا  نهاية  تنقل  ينتظركم       .
الأ�شبوع ملواجهة �شبيبة �شكيكدة 
كيف  الإياب،  مرحلة  بداية  يف 

ترى املواجهة؟

مقابلة �ضكيكدة راح تكون �ضعبة يف 
ظل اأننا نلعبها خارج الديار، الهدف 
اأجل  من  اللعب  لنا  بالن�ضبة  منها 
يتنقل  لن  االأمل  الثالث،  النقاط 
من اأجل التعادل او تفادي الهزمية 
املهم بالن�ضبة لنا ت�ضجيل فوز نبداأ 

به مرحلة االإياب قوة ان�ضا اهلل.

.     هل اأثر عليكم تاأخر الإدارة 
يف ت�شوية امل�شتحقات املالية؟

االأزمة  علينا  توؤثر  مل  �رشاحة، 
االإدارة  جيدا  نعرف  املالية 
عندنا فيهم ثقة وامل�ضوؤولني عند 
كلمتهم نعلم اأنهم لن يه�ضموا حق 
الالعبني و�ضوف يلتزمون بت�ضوية 
نهاية  كاملة  املالية  امل�ضتحقات 
املو�ضم، ال نفكر يف االأمر ونركز 

فقط على اأر�ضية امليدان.

املا�شي  املو�شم  �شجلت       .
الت�شكيلة  �شعود  يف  و�شاهمت 
الثانية  املحرتفة  الرابطة  اإىل 
يراودك  هل  حا�شم،  بهدف 
مزيد  ت�شجيل  خلف  ال�شغف 

من الأهداف هذا املو�شم؟

كان  املا�ضي  املو�ضم  فعال، 
هدف  �ضجلت  ال�رشف  عندي 
حا�ضم  كان  ال�ضعود  مباراة  يف 
م�ضتحقا  �ضعودا  الفرق  منح  يف 
للبطولة املحرتفة، هذا املو�ضم 

احتاد  مباراة  يف  هدف  �ضّجلت 
اأي�ضا  حا�ضم  هدف  وكان  عنابة 
الفوز يف  واأنه كان منحنا  خا�ضة 
ملعبنا، اأكيد نتمنى ت�ضجيل مزيد 
من االأهداف هذا املو�ضم وملا ال 
تكرار �ضيناريو املو�ضم املن�رشم 
وت�ضجيل هدف ال�ضعود والذهاب 

بعيدا مع اأمل االأربعاء.

الكلمة  هي  ما  الأخري  يف       .
التي توجهها اإىل اأن�شار الزرقا؟

ي�ضاندونا  االأن�ضار  من  نطلب 
االأمر  هو  مثلما  معنا  ويوقفوا 
ت�ضجيعهم  بف�ضل  حاليا،  عليه 
التفاهم  لنا يف كل مباراة وعودة 
والنتائج ظاهرة  بقوة  بيننا عدنا 
يوا�ضلوا  اهلل  ان�ضا  للعيان، 
من  تبقى  ما  مع  اأكرث  امل�ضاندة 
املو�ضم احلايل، الن الفريق بدون 
له، وحتى عندما  اأن�ضار ال قيمة 
ال تكون مدرجات امللعب مملوءة 

ت�ضعر باأمر ناق�س يف امللعب.

تطرق لعب اأمل الأربعاء اإبراهيم �شعيداين اإىل اآخر ال�شتعدادات التي يقوم بها فريقه حت�شبا لنطالق مرحلة 
الرتب�س  عن  »الو�شط«  جريدة  مع  حوار  يف  حتدث  اأين  غد،  بعد  املقررة  الثانية  املحرتفة  الرابطة  من  الإياب 
يف  املفاجئ  التغيري  ب�شبب  الودية  املباريات  لغياب  وتاأ�شف  ال�شلف،  مدينة  يف  الفريق  اأجراه  الذي  التح�شريي 
برجمة الرابطة املحرتفة لكرة القدم والتي عادت وقّدمت تاريخ اجلولة 16 من املناف�شة اإىل تاريخ 25 جانفي 
بعدما كانت مقررة يف الفاحت فيفري، ورفع مدافع ت�شكيلة »الزرقا« التحدي موؤكدا اأن فريقه ذاهب اإىل �شكيكدة 
من اأجل مواجهة ال�شبيبة املحلية بهدف حتقيق الفوز، ودعا جمهور الأمل اإىل م�شاندة الت�شكيلة والوقوف بجانبها، 

من اأجل الذهاب بعيدا هذا املو�شم وملا ل لعب ورقة ال�شعود اإىل بطولة النخبة.

ذ�هبون �إىل �ضكيكدة من �أجل اإبراهيم �شعيداين لعب اأمل الأربعاء يف حوار للو�شط
�لفوز ولن نرف�ض �ل�ضعود

بطولة اجلزائر لل�شباحة

بروز عرجون وجماهد يف 
�ضباقات �ليوم �لأول

اهلل  عبد  الدويل  الثنائي  تاألق 
عرجون ون�رشين جماهد باإ�ضقاطه 
يف  اجلزائري  القيا�ضي  للرقم 
تخ�ض�ضي 200 م على الظهر و 100 
مبنا�ضبة  تواليا  �ضباحات  اأربع  م 
املفتوحة  اجلزائر  بطولة  افتتاح 
اأ�ضاغر  ال�ضتوية  الوطنية  والبطولة 
واأوا�ضط باحلو�س ال�ضغري اجلارية 
مب�ضبح  جانفي   25 و   21 بني 
ونال  الزوار،  بباب  باحة«  »احممد 
 200 �ضباق  لقب  �ضنة   19 عرجون 
ب�ضيطرته  الظهر  على  �ضباحة  مرت 
د   1 قدره  بتوقيت  النهائي  على 
الرقم  بذلك  �ضنا  حمحُ ج،   43 ثا   58
الذي  ال�ضابق  الوطني  القيا�ضي 
كان بحوزته 1 د 58 ثا 71، وتحُوجت 
مرت   100 بذهبية  �ضنة   20 جماهد 
ثا 37  اأربع �ضباحات بزمن 1 د 03 
ج لتحُحطم �ضباحة املجمع البرتويل 
الرقم القيا�ضي الوطني القدمي 1 د 
04 ثا 34 ج الذي كان بحوزة زميلتها 
رانيا نف�ضي، كما جتدر االإ�ضارة اإىل 
التوقيت املتميز الذي حققه �ضباح 
املجمع البرتويل جواد �ضيود، الذي 
اقرتب من اإ�ضقاط الرقم القيا�ضي 
�ضباحات  اأربع   100 ل�ضباق  الوطني 
بواقع 13 جزء من املئة حيث افتك 
النهائي  خالل  النفي�س  املعدن 

بزمن 54 ثا 82 ج، بينما يبقى الرقم 
الدويل  بحوزة  القدمي  القيا�ضي 
 54 كباب  نبيل  ال�ضابق  اجلزائري 
ثا 82 ج منذ �ضنوات طويلة، وعند 
ال�ضباحة  برزت  ال�ضغرى،  الفئات 
 15 بلقا�ضمي  خن�ضاء  ال�ضاعدة، 
مرت   200 بذهبية  بتتويجها  �ضنة 
على ال�ضدر عند الو�ضطيات ولدى 

الكربيات.
وفيما يخ�س الرتتيب العام املوؤقت 
للميداليات خمتلط يتقدم املجمع 
البرتويل الكوكبة بر�ضيد 5 ذهبيات، 
ذهبية   2 اجلزائر  باحتاد  متبوعا 
واحدة،  ذهبية  اجلزائر  بريد  و 
الوطنية  البطولة  فعاليات  تتوا�ضل 
النهاية  ال�ضباقات  باإجراء  ال�ضتوية 
خالل الفرتة ال�ضباحية والتي ت�ضهد 
البطولة  ت�ضفيات  اإجراء  اأي�ضا 
رى  جتحُ بينما  املفتوحة،  الوطنية 
امل�ضائية.  احل�ضة  خالل  نهائيتها 
للتذكري اأنه وعلى غري العادة، قررت 
املديرية الفنية الوطنية لالحتادية 
هذا  خالل  لل�ضباحة  اجلزائرية 
مناف�ضتي  جمع  الريا�ضي،  املو�ضم 
بطولة اجلزائر املفتوحة والبطولة 
اأ�ضاغر-اأوا�ضط  ال�ضتوية  الوطنية 

�ضمن مناف�ضة واحدة.
ق.ر.

الألعاب املتو�شطية وهران 2021

توفر �لعتماد�ت �ملالية مينح نف�ضا للم�ضاريع
اإجنازها  اجلاري  امل�ضاريع  تعرف 
بوهران والتي تخ�س قطاعات خمتلفة 
للطبعة  املدينة  الحت�ضان  حت�ضبا 
املتو�ضط  االأبي�س  البحر  الألعاب   19
وترية  يف  حم�ضو�ضا  تقدما   ،2021 يف 
االعتمادات  »توفر  ظل  يف  االأ�ضغال 
علم  ح�ضبما  لها«،  املخ�ض�ضة  املالية 
الوالية.وتراأ�س  م�ضالح  من  ام�س  اأول 
القادر  الغر�س وايل وهران عبد  لهذا 
تقنيا  اجتماعا  الوالية  مبقر  جالوي 
املعنيني  التنفيذيني  املدراء  بح�ضور 
بهذه  املتعلقة  امل�ضاريع  مبختلف 
عرو�س  لتقدمي  خ�ض�س  االألعاب 
العراقيل  كل  حول  مف�ضلة  قطاعية 
امل�ضجلة  والتقنية  واملالية  االإدارية 
وكذا  الور�ضات،  م�ضتوى خمتلف  على 
لالأ�ضغال«  احلالية  الو�ضعية  تقييم 

ي�ضيف نف�س امل�ضدر، ومت خالل هذا 
االجتماع التاأكيد على �رشورة ت�ضافر 
كل اجلهود من قبل خمتلف املتدخلني 
لهذه  وامل�ضتمرة  امليدانية  واملتابعة 
امل�ضالح  قبل  من  �ضواء  امل�ضاريع، 
امل�ضاريع،  �ضاحبة  ب�ضفتها  االإدارية 
وكذا من قبل خمتلف امل�ضالح التقنية 
واملوؤ�ض�ضات  الدرا�ضات  ومكاتب 
باالإجناز.«وخ�ض�ضت  املكلفة 
ال  ما  االآن  حلد  العمومية  ال�ضلطات 
الإجناز  دوالر  مليون   800 عن  يقل 
لالألعاب  املخ�ض�ضة  امل�ضاريع 
الوزير  به  �رشح  ما  وفق  املتو�ضطية، 
ال�ضابق للقطاع خالل اجتماع املكتب 
التنفيذي للجنة الدولية لالألعاب مطلع 
بوهران،  املن�رشم  دي�ضمرب  �ضهر 
ويتعلق االأمر مب�ضاريع ريا�ضية هيكلية 

التي يجري اإجنازها حاليا على غرار 
مقعد   40.000 االأوملبي  املركب 
قدمية  واأخرى  املتو�ضطية،  والقرية 
ا�ضتفادت من اأ�ضغال اإعادة تهيئة، على 
غرار امل�ضبح االأوملبي، ق�رش الريا�ضة 
مركز  التن�س،  مركب  بوتليلي�س،  حمو 
حقل  �ضداد،  بن  عنرت  الفرو�ضية 
الرماية، مركز تكوين اإطارات ال�ضباب 

والريا�ضة ومركب اأحمد زبانة.
متعلقة  م�ضاريع  اإطالق  مت  كما 
تهيئة  غرار  على  اأخرى،  بقطاعات 
املنطقة املحيطة باملركب االأوملبي 
املحاور  تهيئة  املتو�ضطية،  والقرية 
الطرقية واإنهاء اأ�ضغال اإجناز م�ضاريع 
العمومية  االأ�ضغال  قطاعي  يف  هامة 
والنقل مثل الطريق الرابط بني ميناء 
غرب،  �رشق  ال�ضيار  والطريق  وهران 

تهيئة  اخلام�س،  االجتنابي  الطريق 
وهران  ><تليفرييك<<  وع�رشنة 
اجلديدة  اجلوية  املحطة  واإجناز 
بلة،  بن  اأحمد  الدويل  وهران  مبطار 
التي  الهيكلية  امل�ضاريع  من  وغريها 
يجري اإجنازها يف اإطار هذه االألعاب.
ومعلوم اأن الهياكل الريا�ضية اجلديدة 
اأو تلك التي تخ�ضع لعملية اإعادة تهيئة 
اآجال  يف  كليا  ا�ضتالمها  املقرر  من 
املقبل،  يونيو  �ضهر  نهاية  تتعدى  ال 
قبل  التجربة  حيز  لو�ضعها  حت�ضبا 
املتو�ضطية  االألعاب  انطالق  من  عام 
يوليو   5 اإىل  يونيو   26 من  املربجمة 
لتعليمات  تنفيذا  وذلك   ،2021
يراأ�ضها  التي  لالألعاب  الدولية  اللجنة 

اجلزائري عمار عدادي.
ق.ر.

جريمان  �ضان  باري�س  مهاجم  اأكد 
فرن�ضي  العب  اأي  اأن  مبابي  كيليان 
احلايل  املدرب  يعترب  جيله  من 
لريال مدريد زين الدين زيدان مثال 
مل�ضرية  يتطلع  باأنه  مقرا  له،  اأعلى 
الربتغايل  بها  التي يحظى  مثل تلك 
مهاجم  رونالدو،  كري�ضتيانو 
ن�رشتها  مقابلة  يوفنتو�س.ويف 
�ضبورت«  ديللو  جازيتا  »ال  �ضحيفة 
الالعب  قال  االأربعاء،  االإيطالية 

العمر  من  البالغ  ال�ضاب  الفرن�ضي 
21 عاما: »اإذا كنت فرن�ضيا، فمثلك 
ثم  بالتاأكيد.  زيدان  �ضيكون  االأعلى 
هناك مثل اأعلى اآخر هو كري�ضتيانو 
الفر�ضة  يل  �ضنحت  الذي  رونالدو 
العامل  بطل  اأمامه«.واأ�ضاف  للعب 
مونديال  الفرن�ضي يف  املنتخب  مع 
عظماء  اأي�ضا  »هناك   :2018 رو�ضيا 
ورونالدينيو  بيليه  مثل  برازيليني 

ورونالدو وريكاردو كاكا«.

واأكد: »بالن�ضبة يل فات الوقت الأنعم 
اأن  ينبغي  كان  مي�ضي،  مثل  مب�ضرية 
ال�ضابق(.  )ناديه  موناكو  يف  اأبقى 
االآن  ليونيل،  التقليل من مكانة  دون 
االإلهام  ا�ضتمد  اأن  علي  �ضيتعني 
يخف  كري�ضتيانو«.ومل  م�ضرية  من 
بالنجم  ال�ضديد  اإعجابه  مبابي 
الالعب  اعتربه  الذي  الربتغايل 
الت�ضامبيونز  لقب  الإعادة  املنا�ضب 
ليج ليوفنتو�س هذا املو�ضم.واأردف: 

»يوفنتو�س فريق قوي واأثبت ذلك يف 
مباريات النهائي التي خا�ضها خالل 
املوا�ضم االأخرية. كان ينق�ضه دائما 
الفارق«.ووا�ضل:  ل�ضناعة  ما  �ضيء 
»االآن اأ�ضبح لديه هذا االأمر بوجود 
كري�ضتيانو. هو الالعب الذي يجعلك 
العام  هذا  املهمة.  باالأ�ضياء  تفوز 
يوفنتو�س من املر�ضحني للفوز لكن 
وبر�ضلونة  مدريد  ريال  اأي�ضا  هناك 

وليفربول«.

مبابي: كري�ضتيانو يلهمني وفات تكر�ر م�ضرية مي�ضي
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احتاد  فريق  يخو�ض 
يف  حظوظه  اآخر  العا�صمة 
التاأهل يف موا�صلة املغامرة 
عندما  القارية  املناف�صة  يف 
الوداد  نادي  غدا  يالقي 
على  املغربي  البي�صاوي 
اخلام�ض«  »حممد  ملعب 
البي�صاء، حيث  الدار  مبدينة 
م�صريية  املواجهة  �صتكون 
يف  اجلزائرية  الكرة  ملمثل 
باعتبار  القارية،  امل�صابقة 
غري  ال  الفوز  اإىل  يحتاج  اأنه 
اآماله  اأجل احلفاظ على  من 

اإحدى  على  التناف�ض  يف 
اإىل  املوؤهلتني  التاأ�صريتني 
باعتبار  النهائي،  ربع  الدور 
اأن االحتاد يتواجد على بعد 
يف  الوداد  عن  نقاط  اأربع 
اأخرى  نتيجة  واأي  الو�صافة، 
تعني  �صوف  االنت�صار  غري 
العا�صمي  النادي  اإق�صاء 
اأبطال  رابطة  ملناف�صة 
من  ر�صمية  ب�صفة  اإفريقيا 
والذي  املجموعات،  دور 
قوة  بكل  اللعب  اإىل  ي�صعى 
ت�رشيف  اأجل  من  غدا 

والبحث  الوطنية  االألوان 
يف  املغامرة  موا�صلة  عن 
بعيدا  والذهاب  املناف�صة 
االإدارية  العراقيل  رغم  فيها 
التي يواجهونها منذ ال�صائفة 
الطاقم  يدرك  املا�صية. 
اأ�صباله  اأهمية حت�صري  الفني 
خا�صة  النواحي  كافة  من 
املعنوية والرتكيز اأي�صا على 
الربجمة  ظل  يف  اال�صرتجاع 
يخو�صونها  التي  املكثفة 
موؤخرا ب�صبب ت�صوية رزنامة 
ومناف�صة  الوطنية  البطولة 
ويبقى  اجلمهورية،  كاأ�ض 
املدرب  يوؤرق  التعب  عامل 
و�صع  اأجل  من  دزيري  بالل 
على  قادرة  ت�صكيلة  اأف�صل 
اأمام  لوجه  وجها  الوقوف 
�صوف  الذي  النادي املغربي 
عاملي  من  م�صتفيدا  يكون 
والتعادل  واجلمهور  االأر�ض 

الدور  بلوغ  ل�صمان  يكفيه 
املقابل من املناف�صة، حيث 
بالل  الالعب  رفقاء  ي�صعى 
بن حمودة اإىل ا�صتغالل فرتة 
اال�صتفاقة التي يحققونها يف 
اجل  من  املحلية  املناف�صة 
اللعب بحرارة كبرية وال�صعي 
للعودة  اجلهود  بطل  خلف 
له  يكون  قد  ثمني  بانت�صار 
ربع  الدور  بلوغ  كبري يف  وزن 

النهائي.
اأبناء  ت�صكيلة  وفد  وتنقل 
اأم�ض  ظهرية  »�صو�صطارة« 
اخلطوط  عرب  املغرب  نحو 
امللكية املغربية بوفد �صمن 
و�صهد  35 ع�صوا،  يقارب  ما 
املهاجم  غياب  التعداد 
زكرياء بن �صاعة ب�صبب عدم 
التي  االإ�صابة  من  تعافيه 

يعاين منها.
عي�شة ق.

الوطني  الناخب  اعترب 
منتخب  ان  بلما�صي  جمال 
بوركينافا�صو املناف�ض االأول 
التاأهل  بطاقة  حول  الأ�صباله 
الثالث  الت�صفوي  الدور  اإىل 
واالأخري لكاأ�ض العامل 2022، 
اجلزائر  اأن  اأو�صح  حيث 
جمددا  اللقاء  جتدد  �صوف 
باملنتخب البوركينابي بعدما 
�صبق لها التاأهل على ح�صابه 
اإىل مونديال 2014 بالربازيل، 
واعتربه مناف�صا مبا�رشا لهم 
الت�صفوية  املجموعة  يف 
يف  بلما�صي  و�صدد  االأوىل، 
عرب  بها  اأدىل  ت�رشيحات 
املوقع االلكرتوين لالحتادية 
اأن  القدم  لكرة  اجلزائرية 
لن  البوركينابي  املنتخب 

املنال  �صهل  خ�صما  يكون 
كاأ�ض  اإىل  تاأهله  عدم  رغم 
التي  االأخرية  لالأمم  اإفريقيا 
اأن  باعتبار  م�رش،  يف  جرت 
اأي  له  ي�صع  ال  االأمر  هذا 

ح�صاب.
يعرف  ال  اأنه  وا�صتطرد 
يف  االآخرين  املنتخبني 
وجيبوتي  النيجر  املجموعة 
كافية  معلومات  ميلك  وال 

�صوف  اأنه  مو�صحا  عنهما، 
املقبلة  الفرتة  خالل  يعمل 
املعلومات  جمع  على 
من  مناف�صيه  عن  الكافية 
طريقة  على  التعرف  اأجل 
التي  التفا�صيل  اللعب وكامل 
كل  اأن  واأ�صاف  تخ�صهما، 
عبارة  الت�صفيات  من  مباراة 
اأ�صباله  يدخلها  معركة  عن 
والتقدم  بها  الفوز  اأجل  من 

العودة  بهدف  االأمام  نحو 
جمددا على ال�صاحة العاملية 
من خالل التواجد يف الطبعة 
الكروي  العر�ض  من  املقبلة 
غابت  كانت  الذي  العاملي 
عنه بالدنا يف طبعته ال�صابقة 

العام 2018 يف رو�صيا.
بالعمل  املتحدث  وطالب 
املقبلة  الفرتة  بجدية خالل 
نقاط  على  العمل  اأجل  من 
منها  تعاين  التي  ال�صعف 
وت�صحيح  الوطنية  الت�صكيلة 
تواجههم،  التي  االأخطار 
عرب  التدقيق  على  والعمل 
تتعلق  التي  التفا�صيل  كافة 
من  يخو�صونها  مباراة  بكل 

الت�صفيات على حدى.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

اأ�صحت الت�صكيلة الوطنية اأمام 
فر�صة قوية من اأجل بلوغ الدور 
املقبل من ال�صتفيات االأخرية 
املوؤهلة اإىل املونديال بعدما 

جمموعات  يف  الوقوع  تفادت 
جمموعة  غرار  على  �صعبة 
ومدغ�صقر  ديفوار  كوت 
�صمن  و�صعهما  مت  اللذان 
الثاين،  للم�صتوى  الت�صنيف 
يجعل  ال  االأمر  هذا  اأن  اإال 

ت�صت�صغر  الوطنية  عنا�رشنا 
املجموعة  يف  مناف�صيها 
لعبة  اأن  باعتبار  الت�صفوية 
تعرتف  ال  امل�صتديرة  الكرة 
فاإن  وبالتايل  بامل�صتحيل، 
امل�صوؤول االأول على العار�صة 

الفنية الوطنية �صوف يقراأ كافة 
الدور  هذا  لتجاوز  احل�صابات 
مفاجاآت  دون  الت�صفيات  من 
مدوية وهو الذي �صوف يكون 
حتت املجهر �صمن جمموعته 
الت�صفوية باعتباره حامل لقب 

ال�صائفة  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ض 
املن�رشمة يف م�رش.

البوركينابي  املنتخب  يعترب 
تعترب  التي  املنتخبات  اأكرث 
لرفقاء  االأول  املناف�ض 
يف  اأونا�ض  اآدم  الالعب 

وهو  الت�صفوية،  املجموعة 
على  اجلزائر  تعودت  الذي 
منا�صبات  عدة  يف  مواجهاته 
حيث  وودية،  ر�صمية  �صابقة 
جمموع  يف  املنتخبان  تواجه 
خاللها  فاز  مباراة،   19

مقابالت،   8 يف  اخل�رش 
 5 يف  وتعادل   6 يف  انهزم 
لقاء  �صيكون  وبالتايل  منها، 
املقابالت  اأكرث  املنتخبان 
مقارنة  املجموعة  يف  اإثارة 

بلقائي النيجر وجيبوتي.

املجموعة الت�شفوية تبدو يف املتناول بوجود النيجر وجيبوتي

اخل�ضر يكررون �ضيناريو 2014 
مبواجهة متجّددة للخيول

تعّرف املنتخب الوطني على مناف�شيه �شمن الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل املقررة العام 2022 
يف قطر، حيث جرت م�شاء اأول اأم�س عملية �شحب القرعة اخلا�شة بالت�شفيات املتعّلقة بالقارة 

الإفريقية والتي اأجراها الحتاد الإفريقي لكرة القدم يف العا�شمة امل�شرية القاهرة، حيث اأوقعت 
القرعة اأ�شبال الناخب الوطني جمال بلما�شي �شمن املجموعة الت�شفوية الأوىل والتي ت�شم 

منتخبات بوركينافا�شو، النيجر وجيبوتي والتي تبدو �شهلة على الورق ويف م�شلحة اخل�شر من اأجل 
التاأهل وبلوغ الدور الت�شفوي الأخري الذي يلعب على �شكل مباريات فا�شلة ذهابا واإيابا

الدويل  الالعب  وا�صل 
حمرز  ريا�ض  اجلزائري 
م�صتواه  على  الربهنة 
اأ�صا�صية  مكانة  يف  واأحقيته 
�صفوف  يف  عليها  غبار  ال 
مان�ص�صرت  ناديه  ت�صكيلة 
�صيتي بعدما قاده اإىل حتقيق  
الفوز اأول اأم�ض عندما واجه 
�صيفيلد يونايتد �صمن اجلولة 
االإجنليزي  الدوري  من   24
مباراة  قدم  اأين  املمتاز، 
ا�صتعاد  الذي  وهو  قوية 
مكانه يف الت�صكيلة االأ�صا�صية 
اال�صباين  املدرب  بتعداد 
عند  وكان  غوارديوال،  بيب 
التاألق  موا�صال  الظن  ح�صن 

االإجنليزية،  املالعب  على 
من خالل امل�صتويات الطيبة 
التي اأبان عنها وقيادته حلامل 
االإجنليزي  الدوري  لقب 
املن�رشمني  املو�صمني 
الديار  خارج  من  فوز  اإىل 
اجلولة  لقاء  عن  غاب  بعدما 
كري�صتال  اأمام  املن�رشمة 
على  خاللها  وتعري  باال�ض 

ملعبه »االحتاد«.
الوطني  املنتخب  قائد  ونال 
بعالمة  امل�صتوى  يف  تنقيطا 
املوفق  االأداء  نظري   7.6
كان  واأنه  قدمه خا�صة  الذي 
�صيتي  املان  ح�صول  وراء 
زميله  لكن  جزاء  ركلة  على 

خي�صو�ض  غابرييل  الربازيلي 
بطريقة  ت�صييعها  يف  تفنن 
غريبة، وكانت له عدة فر�ض 
من خالل التمريرات احلا�صمة 
اإىل زمالئه على  التي منحها 
رحيم  االإجنليزي  راأ�صهم 
وجها  �صيع  والذي  �صرتلينغ 
الت�صعني  حمرز  ولعب  لوجه، 
خاللها  وا�صل  كاملة،  دقيقة 
له  املوفقة  االح�صائيات 
منذ انطالق املو�صم الكروي 
ينهزم  ال  الذي  وهو  اجلاري، 
ح�صوره  يف  �صيتي  املان 
مثلما  االأ�صا�صية  بالت�صكيلة 
خارج  اأم�ض  اأول  حدث 

ميدانه.

جدد اإح�شائية عدم هزمية املان �شيتي يف ح�شوره اأ�شا�شيا

حمرز يقود املان �ضيتي اإىل 
الفوز ويربهن على علو كعبه

بلما�ضي: بوركينافا�ضو مناف�ضنا االأول وال 
اأعرف النيجر وجيبوتي

الوداد البي�شاوي / احتاد العا�شمة غدا ابتداء من 20:00

اأبناء �ضو�ضطارة بني االنت�ضار اأو االإق�ضاء

اأملاين  �صحفي  تقرير  ك�صف 
لدى  نية  وجود  عدم  عن  اأم�ض 
بند  لتفعيل  ميونخ،  بايرن 
ال�رشاء النهائي للنجم الربازيلي 
فيليب  بر�صلونة،  من  املعار 
مليون   120 مقابل  كوتينيو، 
»بيلد«،  �صحيفة  يورو.وبح�صب 
تقتنع  مل  بايرن  اإدارة  فاإن 
اإىل  بالنظر  خا�صًة  بكوتينيو، 
املقابل املادي الكبري لل�صفقة.

النادي،  م�صوؤويل  اأن  واأ�صافت 
يُتوقع اأن يدخلوا يف �صدام مع 
يرغبون  الذين  الفريق،  جنوم 
�صانع  كوتينيو.و�صارك  بقاء  يف 
مباراة،   24 يف  ال�صامبا  األعاب 
بقمي�ض البافاري هذا املو�صم، 
اأهداف،   7 �صجل  حيث 
حا�صمة. متريرات   7 وقدم 

بعد  الفريق  هدايف  ثالث  وهو 
وجنابري،  ليفاندوف�صكي 

الالعبني  اأكرث  ثالث  اأنه  كما 
مولر  خلف  لالأهداف،  �صناعة 
العبًا  كوتينيو  وجنابري.وبات 
االأ�صا�صية  الت�صكيلة  يف  مهًما 
قيادة  حتت  ميونخ،  لبايرن 
املدرب هانز فليك، حيث لعب 
لكن  اأ�صا�صًيا،  مباريات   5 اآخر 
ذلك ال يبدو كافًيا الإقناع اإدارة 

النادي، حتى االآن.
ق.ر.

موقف كوتينيو ينذر ب�ضدام يف 
بايرن ميونخ

عمراين  القادر  عبد  قال 
اإنه  اجلديدي،  الدفاع  مدرب 
انهزم  التي  للطريقة  يتاأ�صف 
بها، اأم�ض، اأمام ح�صنية اأكادير 
.)1/2( املغربي  الدوري  يف 
»اأعتقد  ل:  ت�رشيح  يف  واأكد 
اجلديدي  الدفاع  العبي  اأن 
ما  وهو  الثقة،  يفتقدون 
ح�صنية  مواجهة  يف  يل،  تاأكد 
اأن  »�صحيح  اأكادير«.وتابع: 

طرد احلار�ض حممد اليو�صفي 
اأربك  ال�صوط االأول  قبل نهاية 
باالإمكان  كان  لكن  ح�صاباتنا، 
اأف�صل مما كان«. وم�صى يقول 
اأ�صاعوا  اجلديدي  »العبي  اإن 
ال�صهلة،  الكرات  من  الكثري 
خالل  الرتكيز  عنهم  وغاب 
الهجمات«. بناء  حماوالت 
الواقع  يف  اأنتظر  »مل  واأو�صح: 
هذا امل�صتوى من فريقي، كنت 

النق�ض  رغم  االأف�صل  اأنتظر 
ح�صنية  اأهدينا  لقد  العددي، 
اأكادير كرات �صهلة، على غرار 
حديثه:  االأول«.وختم  الهدف 
التي  االأخطاء  جتاوز  »اأمتنى 
اأكرث،  نركز  واأن  ارتكبناها، 
اجلانب  على  اأي�صا  �صن�صتغل 
ح�صورا  اأكرث  لنكون  الذهني، 

يف املباريات املقبلة«.
ق.ر.

عمراين: م�ضتوانا اأمام اأغادير 
كان خارج التوقعات

عي�شة ق.



الزيو  �ضيفه  نابويل  �أق�ضى 
كاأ�س  م�ضابقة  من  روما 

�إيطاليا منهياً �ضل�ضلة نتائجه 
�لر�ئعة يف �الأ�ضابيع �الأخرية، 
�أكرب  �إحدى  نابويل  فّجر 
مفاجاآت كاأ�س �إيطاليا عندما 
تغلّب على �ضيفه الزيو حامل 
يف  �أم�س  �أول   0-1 �للقب 
و�أنهى  �لنهائي،  ربع  �لدور 
نابويل �لذي يبحث عن نف�ضه 
وتعيني  �أن�ضيلوتي  �إقالة  منذ 
غاتو�ضو، �ضل�ضلة نتائج الزيو 
�الأخرية،  �لفرتة  يف  �ملمتازة 

�ملبار�ة  هدف  و�ضّجل 
مع  �إن�ضيني  لورينزو  �لوحيد 
�أهدر  �إذ  �لثانية،  �لدقيقة 
فر�ضة  �إميوبيلي  الزيو  جنم 
يف  جز�ء  ركلة  من  �لتعديل 
و�ضهد  �لعا�رشة،  �لدقيقة 
هي�ضاج  �الألباين  طرد  �للقاء 
من �ضفوف نابويل �إثر تلقيه 
طرد  فيما  �لثاين،  �الإنذ�ر 
ليفا العب  لوكا�س  �لرب�زيلي 

الزيو مع �لدقيقة 25.

ثمن  �لدور  �إ�ضبيلية  بلغ 
ملك  كاأ�س  من  �لنهائي 
�ضيفه  على  بفوزه  �إ�ضبانيا 
 1-3 بنتيجة  ليفانتي 
�لفريقان  ودخل  �لثالثاء، 
بالتعادل  �ال�ضرت�حة  �ىل 
�أن  بعد   1-1 �اليجابي 
فرناندو  �لرب�زيلي  �فتتح 
�الر�س  الأ�ضحاب  �لت�ضجيل 
�أن  قبل   13 �لدقيقة  يف 
يعادل �لكو�ضتاريكي �و�ضكار 
دو�رتي لل�ضيوف يف �لدقيقة 
31، و�أحكم �لفريق �الندل�ضي 

�ملو�جهة  على  قب�ضته 
مفتتحاً  �لثاين  �ل�ضوط  يف 
�لت�ضجيل يف �لدقيقة �الأوىل 
�الأرجنتيني  طريق  عن  منه 
لوكا�س �وكامبو�س بت�ضديدة 
�ملنطقة  خارج  من  ر�ئعة 
�أيتور،  �حلار�س  ي�ضار  على 
توري�س  �أوليفر  و�ضجل 
ال�ضبيلية  �الطمئنان  هدف 
يف  �ال�ضباين  �لدوري  ر�بع 
جهته  من   ،78 �لدقيقة 
م�ضت�ضيفه  �أو�ضا�ضونا  �أخرج 
ريكرياتيفو بالفوز عليه 2-3، 

وكذلك فعل ريال �رشق�ضطة 
ريال  �ضيفه  على  بالفوز 

مايوركا 1-3.

مدرب  توخيل  توما�س  �أبدى 
�نبهاره  جريمان  �ضان  باري�س 
�ل�ضاب  العبه  بطموحات 
توخيل،  وقال  مبابي،  كيليان 
�أبرزتها  ت�رشيحات  خالل 
و�ضبكة  باريزيان«  »لو  �ضحيفة 
يعرف  ال  »مبابي  بلو�س:  كنال 
ما  فعال  يق�ضد  بل  �ملز�ح، 
بدوري  �لفوز  وهو  �إليه،  يتطلع 
�الأبطال ولقب �ليورو و�مليد�لية 
طوكيو«،  �أوملبياد  يف  �لذهبية 
ثنائي  ونيمار  »مبابي  و�أ�ضاف: 
�لتدريبات  يف  للغاية،  متفاهم 
و�ملباريات، �إنهما يحبان �للعب 
ويجيد�ن  د�ئم،  ب�ضكل  �ضويا 
�مل�ضاحات«،  وفتح  �لتحرك 
يف  دور  يل  »لي�س  و�أردف: 
يتمتعان  الأنهما  تطويرهما، 

دوري  بل  كبرية،  باإمكانيات 
�إيجاد �لتوليفة �لتي ت�ضاعدهما 
�لهجومية  �ملهام  �أد�ء  على 
باإتقان،  خطتنا  وتنفيذ  بحرية، 

�إنه ثنائي مذهل«.
�الأوروغوياين  مهاجمه  وعن 
»تنق�ضه  قال:  كافاين،  �إدين�ضون 
�مل�ضاركة يف �ملباريات و�للياقة 
�لثقة  وكذلك  و�لبدنية،  �لفنية 

الأي  للغاية  مهم  عامل  فهي 
»لكن  و��ضتدرك:  هد�ف«، 
�لكبرية  �الأندية  يف  �ملناف�ضة 
�أن  و�أتفهم  للغاية،  �ضعبة  تبقى 
له،  بالن�ضبة  جد�  �ضعب  �لو�ضع 
لدينا  العب  �أي  �أ�ضيب  فاإذ� 
بديل غري عادي له، وموؤهل الأن 
يُبقي زميله على مقاعد �لبدالء 
»علينا  توخيل:  وو��ضل  لفرتة«، 

من  يعاين  فهو  الأيام،  �النتظار 
عليه  ويجب  �لعانة،  يف  �إ�ضابة 
�أن يقاتل على مكانه يف �لفريق، 
لقد عانى من عدة �إ�ضابات، ال 
يتحمل م�ضوؤوليتها، و�أنا �أي�ضا ال 

ذنب يل يف ذلك«.
وبخ�ضو�س العبه ماركو فري�تي، 
يف  �أكرث  يعاين  »فري�تي  قال: 
يرك�س  الأنه   2-4-4 خطة 
يف  مبهامه  للقيام  �أكرب  مبعدل 
يجب  لكن  �مل�ضاحات،  �إغالق 
لت�رشيع  ب�ضال�ضة  �للعب  عليه 
و�أمت  كبري«،  حتٍد  �إنه  �الإيقاع، 
معاناة  »رغم  �الأملاين:  �ملدرب 
ب�ضيطة  �إ�ضابة  من  فري�تي 
�أق�ضى  يبذل  لكنه  �لكتف،  يف 
يف  مهما  العبا  ويبقى  جهده، 

�ضفوف بي �أ�س جي«.

�الإ�ضباين  بر�ضلونة  مدرب  �أقّر 
كيكي �ضيتيني �لثالثاء �أّن �لنادي 
يفكر بالتعاقد مع مهاجم خالل 
فرتة �النتقاالت �ل�ضتوية �حلالية 
�الأوروغوياين  غياب  لتعوي�س 
لوي�س �ضو�ريز، ومن غري �ملتوقع 
عودة �ضو�ريز �إىل �ملالعب هذ� 
لعملية  خ�ضوعه  بعد  �ملو�ضم 
�ليمنى  ركبته  يف  جر�حية 
�ل�ضهر �حلايل �ضتبعده  منت�ضف 
عن  �أ�ضهر  �الأربعة  يقارب  ما 
�لفريق  جنم  ولعب  �ملالعب، 
يف  مي�ضي  ليونيل  �الأرجنتيني 
�لوهمي يف  �حلربة  ر�أ�س  مركز 
�إ�رش�ف  حتت  �الأوىل  �ملبار�ة 

يف  غرناطة  �أمام  �ضيتيني 
لكن  �ملن�رشم،  �الأحد  �لدوري 
�أكرث  �للعب  يف�ضل  �الأرجنتيني 
على �لطرف �الأمين، ورّد�ً على 
�ضوؤ�ل عن �إمكانية تعاقد �لنادي 
�لكاتالوين مع مهاجم يف جانفي 
�جلاري، قال �ضيتيني �لذي توىل 
�ملهمة على ر�أ�س �جلهاز �لفني 
خلفاً  �حلايل  �ل�ضهر  منت�ضف 
فالفريدي:  �إرن�ضتو  ملو�طنه 
»نحن نفكر بذلك، نتحدث عن 
�أن  علينا  ز�ل  ال  ولكن  �الأمر 
م�ضاألة  لي�ضت  بعد،  قلياًل  نفكر 
قلق  »�أنا  وتابع:  كثري�ً«،  تقلقني 
كاأ�س ملك  حيال مبار�ة غد يف 

�إ�ضبانيا ومو�جهة فالن�ضيا«.
�ضيتيني  يريح  �أن  �ملتوقع  ومن 
�يبيز�  �ضد  �ملهمني  �لالعبني 
فيهم  مبن  �لثالثة  �لدرجة  من 
مي�ضي، وعلّق �ضتييني: »مل �أتخذ 
�ضاأرى  ولكن  بعد  ب�ضاأنه  قر�ري 
وكيفية  �لتمارين  يف  يح�ضل  ما 
متو�زنة  �أ�ضا�ضية  ت�ضكيلة  �يجاد 
وتناف�ضية«، هذ� وعاد �لفرن�ضي 
�لتدريبات  �إىل  دميبيلي  عثمان 
من  تعافيه  بعد  �الأ�ضبوع  هذ� 
�الأمين  فخذه  يف  ع�ضلي  متزق 
�لفائت،  نوفمرب  �أو�خر  منذ 
�لفريق  �إىل  عودته  و�ضت�ضكل 
�إ�ضافة كبرية لرب�ضلونة يف خط 

�لهجوم، وقال �ضيتيني 61 عاماً: 
دون  من  مهم  العب  »دميبيلي 
�أدنى �ضك، �إّنه العب مذهل، مل 
�ضيكون  ولكن  باال�ضتقر�ر  يحظ 
بالطبع العباً مهماً للنادي ونحن 
متاأكدون �أّنه �ضي�ضاعدنا كثري�ً«.

خطف �أر�ضنال تعادالً ثميناً جد�ً 
من م�ضيفه ت�ضيل�ضي متغلباً على 
�لظروف �لتي و�جهته يف ديربي 
لندن، تغلّب �أر�ضنال على ظروفه 
�ل�ضيئة يف ديربي لندن وتعادل مع 
م�ضيفه ت�ضيل�ضي 2-2 �أول �أم�س 
م�ضابقة  من   24 �الأ�ضبوع  �ضمن 
�ملمتاز،  �الإجنليزي  �لدوري 
جد�ً  �ملرت�جع  �أر�ضنال  ومتكن 
�إدر�ك  من  �لرتتيب  �ضلم  على 
وجتاوز  منا�ضبتني  يف  �لتعادل 
�لدقيقة 26  �لعددي منذ  نق�ضه 
عقب طرد �لرب�زيلي د�فيد لويز، 
�أبر�هام  لعرقلة  لويز  و��ضطر 
�الأملاين  خطاأ  بعد  �ملنفرد 
على  ت�ضيل�ضي  ليتح�ضل  لينو 
�الإيطايل  ترجمها  جز�ء  ركلة 
جورجينيو بنجاح، و�نتظر �أرتيتا 
فريقه  لريى   63 �لدقيقة  حتى 
يدرك �لتعادل بعد مرتدة ر�ئعة 
من �لرب�زيلي غابريال مارتينيلي، 
للمقدمة جمدد�ً  وعاد ت�ضيل�ضي 
�أزبيلكويتا،  �الإ�ضباين  من  بهدف 
كرة  �ضدد  بيلريين  مو�طنه  لكن 
موزونة �خرتقت �ضباك ت�ضيل�ضي، 
 30 �إىل  ر�ضيده  �أر�ضنال  ورفع 
�لعا�رش بفارق  نقطة يف �ملركز 
كري�ضتال  عن  فقط  �الأهد�ف 

ونيوكا�ضل،  و�إيفرتون  باال�س 
 40 ت�ضيل�ضي  ر�ضيد  �ضار  بينما 
بفارق  �لر�بع  �ملركز  يف  نقطة 
�ضت نقاط موؤقتاً عن مان�ض�ضرت 

يونايتد وولفرهامبتون.
فوز�ً  �ضيتي  مان�ض�ضرت  حقق 
�ضيفيلد  م�ضيفه  على  ع�ضري�ً 
و�ضّجل  نظيف،  بهدف  يونايتد 
�أغويرو  �ضريخيو  �الأرجنتيني 
هدف �ملبار�ة �لوحيد مع مطلع 
»�ضيتيزن�س«  عّزز   ،73 �لدقيقة 
�أن  بعد  للربميرليغ  و�ضافته 
نقطة   51 �إىل  ر�ضيده  رفع 
مطارده  عن  نقاط   6 بفارق 
�أم�س  و�جه  �لذي  �ضيتي  لي�ضرت 
وي�ضت هام يونايتد، �أما �ضيفيلد 
فقد  �ملو�ضم  هذ�  �ملتاألق 
نقطة   33 عند  ر�ضيده  جتّمد 
يف �ملرتبة �ل�ضابعة موؤقتاً، وهو 
�ملو�ضم  لل�ضيتي« هذ�   16 �لفوز 
و5 هز�ئم يف  تعادالت   3 مقابل 
خل�ضارته  �ضيفيلد  تعّر�س  حني 
و9  �نت�ضار�ت   8 �ل�ضابعة مقابل 
تعادالت، وعاد مان�ض�ضرت �ضيتي 
�ملو�ضمني  يف  �للقب  حامل 
�ملا�ضيني �إىل �ضكة �النت�ضار�ت 
بعد �أن �ضقط على ملعبه يف فخ 
�لتعادل مع كري�ضتال باال�س 2-2 

يف نهاية �الأ�ضبوع �ملا�ضي.
عودة  �ضيتي  ت�ضكيلة  و�ضهدت 
قطب �لدفاع �لفرن�ضي �إميرييك 
خم�ضة  د�م  غياب  بعد  البورت 
وعلى  ركبته،  يف  الإ�ضابة  �أ�ضهر 
يف  هدفني  ت�ضجيله  من  �لرغم 
قرر  باال�س  كري�ضتال  مرمى 
�الإ�ضباين جو�ضيب  �ضيتي  مدرب 
�الأرجنتيني  �إر�حة  غو�رديوال 
هد�ف  �أف�ضل  �أغويرو  �ضريخيو 
و�أ�رشك  �لنادي  تاريخ  يف 
غابريال  �لرب�زيلي  منه  بدال 
مل  �الأخري  �ن  بيد  جيزو�س، 
�أ�ضاع  بل  �لكثري  �ل�ضيء  يقدم 
حار�س  لها  ت�ضدى  جز�ء  ركلة 
�ملعار  هندر�ضون  دين  �ضيفيلد 
�إليه من مان�ض�ضرت يونايتد، وكان 

�ملبار�ة  جنوم  �أحد  هندر�ضون 
خطريتني  ملحاولتني  بت�ضديه 
و�الأرجنتيني  �ضتريلينغ  لرحيم 
كرة  من  �أوتامندي  نيكوال�س 
 68 �لدقيقة  ويف  �أكروباتية، 
�ضارك �أغويرو بدال من جيزو�س 
وبعد نزوله بخم�س دقائق جنح 
�لفوز  هدف  فريقه  منح  يف 
من  متقنة  عر�ضية  بتمريرة 
كيفن  �لبلجيكي  �الألعاب  �ضانع 
�ل�ضابع  هو  و�لهدف  بروين،  دي 
الأغويرو يف �أربع مباريات لفريقه 
منذ مطلع �لعام �حلايل و�حلادي 
يف  �ملو�ضم  هذ�  له  و�لع�رشون 

خمتلف �مل�ضابقات.
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�أر�ضنال يخطف �لتعادل �أمام ت�ضيل�ضي

كيكي ال ي�ضتبعد تعاقد بر�ضلونة مع مهاجم جديد

توخيل: مبابي ال يعرف �ملز�ح ومل �أذنب مع كافاين

�إ�ضبيلية يعرب ليفانتي بنجاح يف كاأ�س �مللك

نابويل يق�ضي الزيو من كاأ�س �إيطاليا

ا جديًد� للبي �أ�س جي �أتلتيكو مدريد يقدم عر�ضً
�إدين�ضون  ب�ضم  متم�ضًكا  مدريد  �أتلتيكو  ز�ل  ال 
فرتة  يف  جريمان،  �ضان  باري�س  مهاجم  كافاين 
�النتقاالت �ل�ضتوية �جلارية، وينتهي عقد كافاين 
�أن  �إال  �حلايل،  �ملو�ضم  بنهاية  �ضان جريمان  مع 
يورو  مليون   20 على  �حل�ضول  ي�ضرتط  �الأخري 
وكان  �ل�ضتاء،  هذ�  العبه  رحيل  على  للمو�فقة 
�أتلتيكو قد تقدم بعر�س مبدئي بقيمة 5 ماليني 
�لباري�ضي  �لنادي  من  بالرف�س  قوبل  لكنه  يورو، 
قبل رفعه �إىل 15 مليونا، لكن ذلك مل يغري موقف 

بي �إ�س جي.
ز�ل  ما  �أتلتيكو  فاإن   ،»le10sport« موقع  وبح�ضب 

، م�ضمًما على �ضم كافاين بناًء على طلب مدرب �لفريق دييغو  ين �ضيميو
مليون   15 قيمته  تبلغ  جديد�  عر�ضا  �لروخيبالنكو�س  قدم  باالإ�ضافة ولذلك  يورو، 

�إىل 3 ماليني يورو كمتغري�تـ وال يو�جه �أتلتيكو �أي م�ضاكل مع كافاين، حيث مت �التفاق على 
كل تفا�ضيل عقده يف و�ند� مرتوبوليتانو، ومن �ملتوقع �أن يو�فق �ضان جريمان على �لعر�س 
�الأخري الأتلتيكو مدريد، بح�ضب �ملوقع �لفرن�ضي، خا�ضة يف ظل عدم م�ضاركة �لالعب مع 

�لفريق �لباري�ضي و�قرت�ب نهاية عقده.

مل يغلق �الإ�ضباين �أد�ما تر�وري 
مهاجم وولفرهامبتون �حلايل 
�أمام  �لباب  �ل�ضابق  وبر�ضلونة 
من  �لكتالوين  للفريق  �لعودة 
خالل  تر�وري،  وقال  جديد، 
»كادينا  الإذ�عة  ت�رشيحات 
»�لعودة  �الإ�ضبانية:  �ضري« 
تلقيت  �إذ�  ال،  مل  لرب�ضلونة 
�الأمر،  يف  �ضاأفكر  ا  عر�ضً

نف�س �حلال ينطبق على ريال 
رحيله  �ضبب  وحول  مدريد«، 
�أجاب:  �لكتالوين،  �لفريق  عن 
مع  تفاهم  �ضوء  هناك  »كان 
�لرحيل،  وقررت  �لنادي، 
طريقة  باأف�ضل  �أرحل  مل 
نادًما  ل�ضت  لكني  ممكنة، 
�إمكانية  وعن  �ملغادرة«،  على 
�مل�ضاركة مع منتخب �إ�ضبانيا، 

قال �لالعب �لذي يحمل �أي�ضا 
ال  مل  »نعم،  �ملالية:  �جلن�ضية 
لروبرت  د�ئًما  ممتًنا  �ضاأكون 
��ضتدعاين،  من  �أول  مورينو، 
يف  يرغب  �إ�ضباين  العب  كل 
�الن�ضمام للمنتخب«، وو��ضل: 
»كل �ضيء و��ضح، لقد �ضاركت 
الإ�ضبانيا  �الأ�ضغر  �لفئات  مع 

و�أرغب يف متثيل الروخا«.

تر�وري يفتح �لباب لرب�ضلونة
 وريال مدريد



يوم »التوليب« الهولندي..

 جنون زهرة القرن الـ17 اأم مبالغات الروايات التاريخية؟
�سهدت العا�سمة الهولندية اأم�سرتدام بداية الأ�سبوع اجلاري فعاليات خمتلفة مبنا�سبة »يوم التوليب الوطني«، الذي حتتفل به البالد يف جانفي من 
كل عام. وتوافد الآلف على ميدان »دام« يف املدينة للح�سول على زهرة التوليب مبختلف األوانها، اإذ جرى توزيع نحو مئتي األف منها بهذه املنا�سبة، 

وا�ستمتعوا بالتقاط ال�سور التذكارية يف املكان.
وكالت

يتعلق  ال  اجلميلة  بالزهرة  ال�شغف  لكن 
الزاهية  واألوانها  املميز  ب�شكلها  فقط 
فح�شب، ولكن باعتبارها م�شدرا للرثوة 
�شمن �شبكات جتارية وا�شعة منذ قرون، 
وكان يُنظر اإليها على اأنها جميلة وتعرب 
والرثاء  الرفيعة  والثقافة  الذوق  عن 

الوا�شع اأي�شا.
ومثل اللوحات النادرة والتحف الثمينة، 
حر�ص االأغنياء على اقتناء الزهور التي 
اأ�شعارها كثريا بح�شب الرواية  ارتفعت 

ال�شائدة.
جنون التوليب

الذهبي  ع�رصها  -يف  هولندا  عرفت 
عرفت  اجلنون  من  فرتة   -17 بالقرن 
بـ«هو�ص التوليب«، حيث ارتفعت اأ�شعار 
من  لتقرتب  اجلميلة  الزهرة  ب�شيالت 
ب�شكل  تنهار  اأن  قبل  كامل،  منزل  �شعر 
كبري يف فيفري 1637، بح�شب الروايات 

التاريخية ال�شائعة.
اجتماعية  بعوامل  الظاهرة  وارتبطت 
وتدخلت  خمتلفة،  واقت�شادية  وثقافية 
االجتار  واأوقفت  النهاية  يف  احلكومة 
كثريين  خ�شارة  قبل  لي�ص  ولكن  بها، 

ثرواتهم.

التوليب«  »هو�ص  ظل  قرون  وطوال 
التحذير  �شياق  يف  بها  يُ�شت�شَهد  عربة 
والفقاعات  املالية  امل�شاربات  من 
من  موؤخرا  جرى  ما  مثل  االقت�شادية 
بها،  »بتكوين«  الرقمية  العملة  ت�شبيه 
بح�شب  هكذا  االأمر  يكن  مل  ذلك  ومع 
غولدغار  اآن  املوؤلفة  االأكادميية  كتاب 
الهولندي  االأر�شيف  يف  بحثت  التي 
لتك�شف اأن االأمر كان »اأقل دراماتيكية« 

مما يتم ت�شويره.
الربيع  يف  التوليب«  »ب�شالت  تزهر 
واجلمال  باالأناقة  تتميز  ورودا  لتكون 
االأزهار  هذه  وانتقلت  للحب،  وترمز 
من اأرا�شي الدولة العثمانية منذ اأربعة 
بالغا  واهتماما  حفاوة  لتلقى  قرون 
ما  �رصعان  التي  هولندا  يف  بزراعتها 

تبنتها.
هولندا،  يف  بالفعل  االأ�شعار  وارتفعت 
وكانت  زراعتها،  ال�شعب  من  كان  الأنه 
الواقع  ويف  ونادرة.  جديدة  تزال  ال 
كان التداول هادئا ن�شبيا يف هولندا يف 
معظم االأحيان، ومت تاأ�شي�ص �رصكات يف 
واإنبات  الب�شالت  لرعاية  مدن خمتلفة 
وظهرت  وبيعها،  و�رصائها  الزهور 
عليها،  لالإ�رصاف  اخلرباء  من  جلان 
لكن املبالغة يف ت�شوير ما جرى طغت 
كتاب  بح�شب  حدث،  ما  حقيقة  على 
املال  التوليب:  »هو�ص  غولدغار  اآن 

الذهبي  الع�رص  يف  واملعرفة  وال�رصف 
الهولندي« )2008(.

مبالغة
ترى املوؤلفة اأن ظاهرة »هو�ص التوليب« 
بالطريقة التي نعرفها حاليا مل حتدث 
يف  حم�شورة  التجارة  وكانت  اأبدا، 
التجار،  من  ما  حد  اإىل  �شغري  جمتمع 
بعينها،  دينية  طائفة  داخل  خا�شة 
من  قليل  عدد  اإىل  ال�شجالت  وت�شري 
انهيار  عن  الناجتة  االإفال�ص  حاالت 

االأ�شعار.
عام  هولندا  الطاعون  وباء  و�رصب 
التوليب  اأ�شعار  زيادة  قبل  اأي   ،1636
املقبل  العام  بداية  يف  وانهيارها 
وعندما  املفرت�شة،  الرواية  بح�شب 
بداأ خطر الطاعون )وهو مر�ص �شيفي 
التجار  يكن  مل  بالتال�شي  االأ�شا�ص(  يف 
يكونوا  اأن  يفرت�ص  -الذين  واالأثرياء 
�شاهموا يف امل�شاربات بح�شب الرواية 
االأموال  من  الكثري  ميتلكون  ال�شائعة- 
الإنفاقها على ب�شيالت التوليب الغالية.

يف  لكنه  مرتفعا،  ال�شعر  كان  ورمبا 
الغالب مل يكن مبالغا فيه، ومع اأن بع�ص 
العديد  فاإن  غالية  كانت  التوليب  زهور 
اأرخ�ص  كانت  العادية  الزهرات  من 
ال�شائدة  الفر�شية  ت�شوره  مما  بكثري 

التي ال تراها املوؤلفة �شحيحة.
دخول  ب�شبب  االنهيار  يح�شل  ومل 

اإىل  كافية  خربة  دون  �شذج  اأ�شخا�ص 
ب�شبب  رمبا  ولكن  ي�شاع،  كما  ال�شوق 
خماوف من زيادة العر�ص وعدم القدرة 
على حتمل االرتفاع الكبري يف االأ�شعار 
عام  من  االأوىل  اخلم�شة  االأ�شابيع  يف 
غولدغار  اآن  درا�شة  بح�شب   ،1637
كينغ يف  بكلية  احلديث  التاريخ  اأ�شتاذة 

لندن.
ويف هذه الفرتة من بداية العام، مل تكن 
ب�شيالت التوليب قد اأزهرت بالفعل يف 
يف  تزال  ال  جميعها  كانت  بل  ال�شتاء، 
االأر�ص بانتظار فرتة االإزهار الربيعية. 
مل  االأموال  تبادل  اأن  الباحثة  وتفرت�ص 
يكن يتم قبل ت�شليم الزهور يف مايو/اأيار 
اأو يونيو/حزيران من كل عام اأي بنهاية 
امل�شاربني  اأن  كذلك  وتفرت�ص  الربيع، 

كانوا قادرين على حتمل اخل�شارة. 
وت�شيف املوؤلفة اأنها مل تالحظ خالل 
الذي  الهولندي  لالأر�شيف  درا�شتها 
اإفال�ص  حاالت  الفرتة  هذه  يتناول 
وخ�شارة فادحة، ومل يوؤد هو�ص التوليب 
لـ«�رصبات مالية قاتلة« بح�شب تعبريها، 
ومع ذلك بقي االقت�شاد الهولندي قابال 

للتعايف من دون �شعوبات كبرية.

حتولت

»اخلرافات«  هذه  اإن  املوؤلفة  وتقول 
ب�شبب  ا�شتمرت  التوليب  هو�ص  حول 

الذين  مبيعا  االأكرث  الكتب  موؤلفي 
ال�شديدة يف  حتّملهم م�شوؤولية املبالغة 

ت�شوير ما جرى.
ي�شاع على نطاق  اإن ما  وتقول املوؤلفة 
ا�شتند  التوليب«  »هو�ص  حول  وا�شع 
اإىل عدد �شغري من الرتجمات لكتابات 
هذه  اأحداث  �شوهت  ودعائية  �شاخرة 
الق�شة  وتذّكر  و�شخ�شياتها،  الفرتة 
لالأحداث  الزائد  التب�شيط  بخطورة 
االأكرث  حقائقها  على  الوقوف  وعدم 

تعقيدا. 
هو�ص  عن  التاريخية  الكتابات  وتبدو 
تربوي  بق�شد  كتبت  وكاأنها  التوليب 

الفعلي  التاأريخ  من  بدال  اأخالقي  اأو 
االجتماعية  التغريات  ولكن  للحقائق، 
توزيع  حتوالت  عن  الناجمة  والثقافية 
الرثوة كانت حقيقية، وكانت املخاوف 

اآنذاك ت�شبه املخاوف احلديثة.
اأحداث »هو�ص  ومع ذلك يتم ا�شتدعاء 
كتحذير  وتكرارا  مرارا  التوليب« 
امل�شاربات  عن  باالبتعاد  للم�شتثمرين 
كان  التوليب«  »هو�ص  لكن  اجلديدة، 
حدثا تاريخيا يف �شياق تاريخي معني، 
فاإن  املوؤلفة-  -بح�شب  كان  ومهما 
توليب«  »هو�ص  لي�شت  البتكوين  عملة 

جديدا.
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تقدمي طارق الب�سرى 

»يوميات لورد ملرن يف م�صر«.. 
مئوية ثورة 1919

لورد  »يوميات  كتاب  يعد 
ملرن يف م�رص ووثائق اأخرى 
اأعمال  باكورة   »1920-1919
دار ال�رصوق امل�رصية الإحياء 
الذكرى املئوية لثورة 1919، 
ملرن؛  األفريد  يومّيات  وي�شم 
وزير امل�شتعمرات الربيطاين، 

حول اأ�شباب الثورة.

عبد  منى  املوؤلفة  وعرثت 
البحث  اأثناء  اأني�ص  العظيم 
االأر�شيفات  يف  وثائق  على 
املتحدة  للمملكة  الوطنية 
م�شتقل  جملد  على  بلندن، 
-1919( ملرن  »جلنة  بعنوان 
باالأحاديث  و�شجل   ،»)1920
التي اأجراها الأع�شاء اللجنة 

نفوذ يف  ذات  �شخ�شيات  مع 
م�رص، وبداخله وثيقة مكونة 
»فول�شكاب«  �شفحة   70 من 
الكاتبة  االآلة  على  مكتوبة 
التي  »االأحاديث  عنوانها: 
خالل  ملرن  اللورد  اأجراها 
اخل�شو�شية  اللجنة  رئا�شته 

املنتدبة مل�رص«.

ال�سادر عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب

�صدور »اإيقاعات الإبداع يف الطبيعة والفن« 
للباحث والكاتب ال�صوري كمال القنطار

“اإيقاعات  كتاب  يقدم 
والفن”  الطبيعة  يف  االبداع 
جملة اإيقاعات متثل ح�شيلة 
الوعي  بني  اخلالق  للحوار 
املبدع  ون�شاطه  االإن�شاين 
اجليا�شة  الطبيعة  ومظاهر 
من  مالمح  عرب  باحلركة 
والعلوم  الفنون  يف  جتلياتها 

املختلفة.
واخت�ص كل ف�شل من الكتاب 
القنطار  كمال  األفه  الذي 
العامة  الهيئة  عن  وال�شادر 

بقيمة  للكتاب  ال�شورية 
اإيقاعية واحدة وب�شواهد من 
جتلياتها يف الطبيعة والفنون 
والبنى الريا�شية واملنطقية.

وت�شمن الكتاب ت�شعة ف�شول 
“التكرار”  عناوين  حملت 
والتناوب”  و”التواتر 
و”  والتنايف”  و”الت�شاد 
و”النمو”  والتنافر”  التناظر 
و”التتايل  و”التحاكي” 
و”التقاطع  والت�شل�شل” 
الرتكيب  و”  والتداخل” 

االإيقاعيني”  والتكامل 
انتباه  كيفية  عربها  مبينا 
االإيقاعات  تلك  اإىل  االإن�شان 
كل  منها  مبتكرا  واأ�رصارها 
واأمتع  املعرفة  اأثرى  ما 

الوجدان.
القراءة  بني  الكتاب  ويدمج 
وبني  والفكرية  الفل�شفية 
العاطفي  الذاتي  التحليل 
للموؤلف اللذين �شعى عربهما 
اجلدلية  العالقة  لتو�شيح 
وتاأثر  والطبيعة  االإن�شان  بني 

الفرد مبا حوله.
يذكر اأن كمال القنطار باحث 
 1947 مواليد  �شوري  وكاتب 
الثقافة  وزارة  عن  له  �شدر 
بني  “جدل  الكتاب  وهيئة 
و”الن�شبة  والطبيعة”  الفكر 
االإن�شاين”  االإبداع  يف 
الطبيعة”  يف  و”الن�شبة 
وقيد  الالنهاية”  يف  و”رحلة 
العلم  بني  “حوار  الطبع 

والفن”.
 وكالت

عن مركز درا�سات الوحدة العربية يف بريوت

الدكتور علي القادري ير�صد »تفكيك 
ال�صرتاكية العربية » يف كتاب 

درا�شات  مركز  عن  �شدر 
بريوت،  يف  العربية  الوحدة 
اال�شرتاكية  تفكيك  كتاب 
علي  للدكتور  العربية 
املنطقة  تاأثرت  القادري. 
التحرر  وحركات  العربية 
من  كغريها  فيها،  الوطني 
الثالث،  العامل  مناطق 
حكم  حتت  معظمها  الواقع 
الفكر  مبوجة  اال�شتعمار، 
التي  اال�شرتاكية  واحلركات 
انت�شار  منذ  العامل  عمت 

االحتاد  يف  البل�شفية  الثورة 
انطلقت  التي  ال�شوفياتي، 
للراأ�شمالية  بدياًل  لتقدم 
االجتماعية  وتناق�شاتها 
اال�شتغالل  ن�رصت  التي 
والنهب  والفقر  واال�شتالب 
نف�شها  املجتمعات  داخل 
وبني مركز النظام الراأ�شمايل 
واأطرافه. وقد حققت التجربة 
الكثري  العربية  اال�شرتاكية 
على  �شواء  االإجنازات،  من 
االقت�شادية  التنمية  م�شتوى 

وتطوير القطاعات االإنتاجية 
)ال�شناعة والزراعة(، اأو على 
االجتماعية  التنمية  م�شتوى 
املعي�شة  م�شتوى  وحت�شني 
الدخل  ومتو�شط  والتعليم 
العادل  التوزيع  واإعادة 
هذه  لكن  الوطنية.  للرثوة 
الكثري  عرفت  التجربة 
وما  اأي�شاً،  االإخفاقات  من 
منذ  تتفكك  اأخذت  اأن  لبثت 
املا�شي.  القرن  �شبعينيات 
يدر�ص علي القادري يف هذا 

اال�شرتاكية  التجربة  الكتاب 
ن�شوئها  وظروف  العربية، 
حملاًل  تفككها،  واأ�شباب 
البنية الطبقية لتلك التجارب 
واأبرز التطورات التي عرفتها 
هذه البنية والتي �شاهمت يف 
حتويل هذه التجارب عك�شياً 
باجتاه اخليارات النيوليربالية 
اإجنازات  على  ق�شت  التي 
لديها،  اال�شرتاكية  املرحلة 
االقت�شادية  البنية  وحتديداً 

املنتجة.

يوا�شل ال�شاعر والفّنان الت�شكيلي 
البّزاز،  علي  الهولندي،  العراقي 
املفتوح  ال�شعري  م�رصوعه 
النرثية  الكتابة  اإمكانات  على 
البنية  م�شتوى  على  املتنوعة، 
وال�شكل واللغة املكّثفة، اإذ �شدر 
له كتاب جديد بعنوان »كالزحف 
�شكواي«.   يف  مهّرج  كالنذير، 
للبزاز   الثاين  الكتاب  هذا   ويعد 
اأربعة  بعد  بالعربية  الذي ي�شدر 
للكاتب  �شدرت  �شعرية  دواوين 
باللغة الهولندية. الكتاب اجلديد 
»املوجة  موؤ�ّش�شة  عن  ال�شادر 
الثقافية« يف املغرب، عبارة عن 

يخترب  الن�شو�ص  من  جمموعة 
ال�شعرّي  التجريب  الكاتب  فيها 
يجمع  �شذرّي،  حديث،  باأ�شلوٍب 
وهو  والفكر،  ال�شعر  بني  ما 
ويقظاً،  حذراً  قارئاً  يتطلّب 

بعّدته املعرفية وقدرته  حُمّماًل 
الن�ص،  عنا�رص  بني  الربط  على 
للمعنى.  نظام  ت�شكيل  اأجل  من 
وياأتي يف مقّدمة هذه الن�شو�ص: 

املنفى، والغريب.

للفّنان الت�سكيلي العراقي الهولندي، علي البّزاز

»مهّرج يف �صكواي«.. �صذرات 
�صعرية واآفاق فكرية

 وكالت  

 وكالت 

وكالت 



ال�سادر عن الهيئة العامة ال�سورية

طالب عمران ميزج احل�س الإن�ساين 
واخليال العلمي يف )الزمن ال�سعب(

وكاالت 

روايته  عمران  الدكتور  ويق�سم 
“حلم  هي  ف�سول  خم�سة  اىل 
يف ليل مظلم” و”ال�سماء متطر 
موجة  و”ي�سمونها  جنوما” 

املحرتق”  و”الكوكب  احل�س” 
و”زهرة بني الأنقا�س”.

اإىل  الرواية  بطل  عودة  ولدى 
احلروب  بحجم  يفاجاأ  عاملنا 
الإن�سان  جرها  التي  والكوارث 
عمران  فيقول  الأر�س  على 

يل  بدا  العامل  “كل  ل�سانه  على 
فيه  تو�سحت  هزيال  �سغريا 
هذه  �سببت  التي  الكراهية 
التي  الأر�س  اأهي  الكوارث.. 
ملطخة  لأجدها  اإليها  اأعود 
بالعار يجللها ال�سواد والنك�سار 

وتت�سوه معاملها”.
الهيئة  عن  ال�سادر  الكتاب  يقع 
 88 يف  للكتاب  ال�سورية  العامة 

�سفحة من القطع املتو�سط.
من  عمران  الدكتور  اأن  يذكر 
 1948 عام  طرطو�س  مواليد 

جامعية  اإجازة  على  حا�سل 
العلوم بجامعة دم�سق  من كلية 
يف  دكتوراة  �سهادتي  وعلى 
واملنطويات  املدنية  الهند�سة 
جامعة  من  والفلك  التفا�سلية 
يف  ع�سو  وهو  بالهند  عليكره 

احتادي الكتاب وال�سحفيني ويف 
اجلمعية ال�سورية لتاريخ العلوم 
العلمي  اخليال  جملة  اأ�س�س 
اخليال  كتاب  رابطة  ويرتاأ�س 
العلمي العرب �سدر له اأكرث من 

90 كتاباً ورواية وق�سة.
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الزمن ال�سعب رواية من اخليال العلمي للدكتور طالب عمران يتجول البطل 
فيها عرب طائرته احلربية باأرجاء الكوكب ثم تتحطم وي�سطر للهبوط باملظلة 

يف مدينة علمية عربية مفرت�سة مبنية حتت ع�سرات االأمتار يف ال�سحراء وبلغ 
التطور التكنولوجي فيها اأوجه.

ت�سارك دائرة الثقافة وال�سياحة–
القاهرة  معر�س  يف  اأبوظبي 
جانفي   22 بني  للكتاب  الدويل 
يف  املقبل  فيفري  و4  اجلاري 
العا�سمة امل�رصية، بربنامج ثقايف 
الندوات  من  عدداً  يت�سمن  متنوع 
جناحها  يف  الثقافية  والفعاليات 

امل�سارك يف املعر�س.
وح�سب بيان للدائرة، تبداأ فعاليات 
املقبل  اجلمعة  الثقايف  الربنامج 
"اخلليج  كتاب  توقيع  بندوة وحفل 
م�رصوع  عن  ال�سادر  �ساعراً" 
"اإ�سدارات" بح�سور املوؤلف عبد 
ثريا  والدكتورة  قتاية،  الوهاب 
الع�سيلي، وال�ساعر امل�رصي زينهم 
ثانية  ندوة  اإىل  اإ�سافًة  البدوي، 
"جلفاري على  كتاب  توقيع  وحفل 
اأبو  علي  للروائي  النيل"،  �سفاف 
الإعالمي  اجلل�سة  ويدير  الري�س، 

والأديب امل�رصي نا�رص عراق.
ندوة  املقبل،  ال�سبت  ي�سهد  فيما 
الن�سخة  لإطالق  توقيع  وحفل 
زايد  "ال�سيخ  كتاب  من  اجلديدة 
ال�سحافة  يف  و�سور  حمطات   –
م�رصوع  عن  ال�سادر  العربية" 
"اإ�سدارات" يف الدائرة، مب�ساركة 
حممد  الدكتور  الكتاب،  موؤلفي 
الدرمكي،  وجمعة  املن�سوري، 
ال�رصوق  �سحيفة  حترير  ورئي�س 
رئي�س  ومب�ساركة   ح�سني،  عماد 
حترير �سحيفة اليوم ال�سابع عادل 
مدير  الندوة  ويدير  ال�سنهوري، 
الثقافة  دائرة  يف  الن�رص  اإدارة 
وال�سياحة–اأبوظبي، �سعيد حمدان 

الطنيجي،.
يف  ندوة  تقام  نف�سه  اليوم  ويف 
"رحلة  كتاب  حول  الدائرة  جناح 

م�رصوع  عن  ال�سادر  م�رص"  اإىل 
"كلمة" للرتجمة، ي�سارك فيها كل 
الأمم املتحدة  من كبري مرتجمي 
حممد اخلويل، والروائي امل�رصي 
وحممد  عبداملجيد،  اإبراهيم 
حترير  ومدير  مرتجم  �سعري، 
اجلل�سة  ويدير  الأدب"،  "اأخبار 
راأفت ال�سويركي، الكاتب والباحث 

والإعالمي امل�رصي.
وتختتم الدائرة اأن�سطتها الثقافية 
يف معر�س القاهرة الدويل للكتاب 
مو�سيقية  واأم�سية  ندوة  بتنظيم 
"الأ�سلوبية  كتاب  توقيع  وحفل 
الكتاب  موؤلف  بح�سور  مو�سيقياً" 
العام  والأمني  �سمة،  ن�سري  الفنان 
للثقافة  الأعلى  للمجل�س  الأ�سبق 

الدكتور �سعيد توفيق.
"كلمة"  م�رصوعا  يعر�س  كما 
دائرة  يف  و"اإ�سدارات"  للرتجمة 
وال�سياحة–اأبوظبي  الثقافة 
الإ�سدارات  من  كبرية  جمموعة 
الأدب  بني  ما  واحلديثة  املنوعة 
وال�سيا�سة،  والتاريخ،  والرواية، 
والفن وامل�رصح وال�سعر بالإ�سافة 
كتب  من  متنوعة  جمموعة  اإىل 

الأطفال والنا�سئة.
التي  اجلديدة  الكتب  اأبرز  ومن 
�ستعر�س "هل ولد من �سيعمر 200 
�سنة؟" ملوؤلفه فلوران�س �سولري، 
الق�سا�س"  يف  موجز  "النتقام: 
ملوؤلفه �ستيڤن فاينَْمن، و"التوجيه 
مبادئ  الأداء:  لتح�سني  التدريبي 
والقيادة  التدريبي  التوجيه 
جون  �سري  ملوؤلفه:  وممار�ستها" 
ويتمور، و"رحلة اىل م�رص" ملوؤلفه 
و"الأ�سلوبية  غوتييه،  تيوفيل 
�سمه،  ن�سري  ملوؤلفه  مو�سيقياً" 

خالل  من  العربي  و"اخلليج 
واملوؤرخني  الرحالني  ن�سو�س 
د  وترجمة:  درا�سة  الربتغاليني" 

اأحمد اإيب�س.
لقطاع  التنفيذي  املدير  وقال 
دائرة  يف  بالإنابة  الكتب  دار 
اأبوظبي،   – وال�سياحة  الثقافة 
"تاأتي  علي:  اآل  ماجد  عبداهلل 
وال�سياحة  الثقافة  دائرة  م�ساركة 
القاهرة  معر�س  يف  اأبوظبي   –
جهودنا  �سمن  للكتاب  الدويل 
التبادل  ج�سور  ملد  املتوا�سلة 
املنطقة،  دول  وبني  بيننا  الثقايف 
امل�ساركة  اإىل  دوماً  ن�سعى  حيث 
حول  الرائدة  الكتب  معار�س  يف 
اإىل دورها الأ�سا�سي  العامل، نظراً 
بني  الثقافية  الأوا�رص  تعزيز  يف 
الدولة و�سعوب العامل، وتو�سيع من 
مع  والتجارية  الثقافية  عالقاتنا 
امل�ساركني  والعار�سني  الن�رص  دور 
الثقافية  الأحداث  هذه  مثل  يف 
العالية على م�ستوى  الأهمية  ذات 

املنطقة".
وقال مدير اإدارة الن�رص يف الدائرة، 
"يعترب  الطنيجي:  حمدان  �سعيد 
للكتاب  الدويل  القاهرة  معر�س 
التي  الثقافية  املحافل  اأهم  اأحد 
لتقدمي  ا�ستثنائية  فر�سة  لنا  تتيح 
يف  له  والرتويج  الإماراتي  الأدب 
برناجمنا  خالل  من  املنطقة 
بالأن�سطة  احلافل  الثقايف 
اأن  اإىل  الأدبية والفنية، بالإ�سافة 
للقاء  املعر�س يعد من�سة مثالية 
يف  الكتب  و�سناع  النا�رصين  اأهم 

العامل العربي".
الثقافة  دائرة  اختتمت  ولقد 
م�ساركتها  اأبوظبي،   – وال�سياحة 

معر�س  من  الـ28  الدورة  يف 
الذي  للكتاب،  الدويل  نيودلهي 
مب�ساركة  الهند،  يف  موؤخراً  اأقيم 
اأنحاء  جميع  من  وُكّتاب  نا�رصين 
�سياق  يف  م�ساركة  وتاأتي  العامل 
ملعر�س  الت�سويقية  احلملة 
جلذب  للكتاب  الدويل  اأبوظبي 
التوا�سل  وتعزيز  جدد  نا�رصين 
الن�رص  قطاع  يف  املخت�سني  مع 
امل�ساركة  تعد  كما  والكتاب، 
�سيف  الهند  ل�ست�سافة  تتويجاً 
اأبوظبي  معر�س  يف  �رصف 
الدويل للكتاب 2019، حيث �سهد 
املعر�س م�ساركة هندية متميزة، 
الفعاليات  من  العديد  ت�سمنت 
وم�ساركة  واملحا�رصات، 
واملوؤلفني  الكتاب  من  الع�رصات 
الثقايف  الربنامج  يف  والنا�رصين 

امل�ساحب للمعر�س.
معر�س  يف  م�ساركتها  وخالل 
عقدت  للكتاب،  الدويل  نيودلهي 
 – وال�سياحة  الثقافة  دائرة 
اللقاءات  من  �سل�سلة  اأبوظبي 
النا�رصين  مع  والجتماعات 
الهنود، و العاملني يف قطاع الن�رص، 
تعريفية  نبذة  تقدمي  مت  حيث 
الدويل  اأبوظبي  معر�س  حول 
للكتاب والفعاليات والندوات التي 
العام  لهذا  دورته  يف  ي�ست�سيفها 
 15 من  الفرتة  خالل  تقام  والتي 
اإىل 21 اأفريل، بالإ�سافة اإىل طرح 
املعر�س  يقدمها  التي  الفر�س 
من�سة حمرتفة  ب�سفته  للنا�رصين 
اخلربات،  وتبادل  النا�رصين  للقاء 
كمركز  اأبوظبي  على  الإ�ساءة  مع 
على  والرتكيز  عاملي،  ثقايف 
تقدمها  التي  اخلالقة  املبادرات 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
يف دعم الثقافة واملثقفني، وجعل 

القراءة عادة يومية.
اجتماع  اأي�ساً  امل�ساركة  وتخلل 
 – وال�سياحة  الثقافة  دائرة  وفد 
كابك�سيل،  هيئة  ورئي�س  اأبوظبي، 
الهيئة املنبثقة عن وزارة التجارة 
تعنى  التي  الهندية،  والقت�ساد 
للم�ساركة  الهنود  النا�رصين  بدعم 
رامي�س  الدولية،  املعار�س  يف 
الطرفان  ناق�س  حيث  ميتال، 
اآفاق التعاون، مع طرح العديد من 

الأفكار وامل�ساريع امل�سرتكة.
هيئة  رئي�س  لقاء  جانب  اإىل 
وهي  تر�ست،  بوك  نا�سيونال 
تنظيم  عن  امل�سوؤولة  الهيئة 
معر�س نيودلهي الدويل للكتاب،، 
الربوفي�سور جوفيند �سارما، حيث 
ناق�س الطرفان اآليات التعاون مع 
للكتاب،  الدويل  اأبوظبي  معر�س 
والكتاب  الن�رص  دور  وم�ساركة 

الهنود يف املعر�س.
الثقافة  دائرة  جناح  حاز  كما 
وال�سياحة – اأبوظبي على اهتمام 
والزوار  النا�رصين  من  كبري 
حول  معلومات  عن  الباحثني 
الدويل  اأبوظبي  ومعر�س  اأبوظبي 
للكتاب، حيث مت عر�س جمموعة 
خمتارة من اإ�سدارات الدائرة من 
حول  ترويجية  مواد  مع  الكتب 

اأبوظبي.
وقال املدير التنفيذي لقطاع دار 
الثقافة  دائرة  يف  بالإنابة  الكتب 
عبداهلل  اأبوظبي،   – وال�سياحة 
اهتمام  "هناك  علي   اآل  ماجد 
الهنود  النا�رصين  قبل  متزايد من 
اآ�سيا  �رصق  جنوب  دول  ومن 

اأبوظبي  معر�س  يف  بامل�ساركة 
الدويل للكتاب كونه يحمل فر�ساً 
واعدة، حيث ي�سعى النا�رصون اإىل 
وترجمتها  كتبهم  ن�رص  بيع حقوق 
مظلة  حتت  العربية  اللغة  اإىل 
مبادرة اأ�سواء على حقوق الن�رص، 
دائرة  خاللها  من  تدعم  التي 
اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة 
مالية  الن�رص مبنحة  تبادل حقوق 
العربية  املكتبة  اإغناء  بغر�س 
مبحتوى جديد، حيث مت منح ما 
للنا�رصين  منحة   1000 عن  يزيد 
مدار  على  املبادرة  خالل  من 
جانب  اإىل  ال�سابقة،  الأعوام 
الذي  للرتجمة  "كلمة"  م�رصوع 
جتاوزت اإ�سداراته الـ 830 عنواناً 
املعرفة،  جمالت  جممل  تغطي 
 13 من  اأكرث  من  ترجمتها  ومت 
الع�رصات  ترجمة  مت  وقد  لغة، 
اللغة  اإىل  الدائرة  اإ�سدارات  من 
الهندية، والتي حتظى باإقبال كبري 

من الباحثني واملثقفني الهنود".
م�ساركة  باأّن  بالذكر  اجلدير  من 
دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي 
الدويل  نيودلهي  معر�س  يف 
من  العديد  تاأكيد  �سجلّت  للكتاب 
الدورة  يف  م�ساركتهم  النا�رصين 
اأبوظبي  معر�س  من  القادمة 
فيه  حتل  الذي  للكتاب  الدويل 
جمهورية رو�سيا الحتادية �سيف 
�رصف، وذلك تاأكيداً للمكانة التي 
املحافل  يف  املعر�س  حققها 
اأبرز املن�سات  اأحد  الدولية كونه 
التي يلتقي فيها �سناع الكتاب من 
لعر�س  العامل،  دولة من حول   76
مهني  جو  يف  واإبداعاتهم  كتبهم 

احرتايف.

بعد م�ساركتها يف الدورة الـ28 ملعر�س نيودلهي بالهند 

برنامج حافل للثقافة وال�سياحة–اأبوظبي يف معر�س القاهرة الدويل للكتاب

فكرة  الرواية  هذه  تتناول 
والأ�رصية  املجتمعية  املتغريات 
وعالقة الآباء بالأبناء وتاأثري ذلك 

اأو  �سلباً  املحيط  املجتمع  على 
اإيجاباً، باأ�سلوب يجنح اإىل الت�سويق 
والإثارة، اإىل جانب عدم املبا�رصة 

يف طرح الفكرة ومتابعة التفا�سيل 
ال�رصدية املتنامية.

حتت  حديثاً  ال�سادرة  الرواية 

كاتبها  وفق  »ببلومانيا«  عنوان 
ر�سم  يف  ال�سيد،  ه�سام  الروائي 
الداخل  من  ال�سخ�سيات  مالمح 

مع  املعاي�سة  حقق  ما  واخلارج، 
يف  الت�ساعدي  الدرامي  املحتوى 
ي�ستقطب  الذي  الأمر  الرواية، 

نوع  خللق  وجذبه  القارئ  اهتمام 
من احل�سور الذهني.

 وكاالت

للروائي ه�سام ال�سيد

املجتمعية املتغريات  فكرة  تتناول  رواية  "ببلومانيا".. 

وكاالت
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احت�ضنته املكتبة املركزية كارمان بجامعة ابن خلدون 

»در�سنا الفل�سفي و�سوؤال الهوية« 
مو�سوع يوم درا�سي وطني بوالية تيارت 

احت�ضنت اأم�س  املكتبة املركزية كارمان  لكلية العلوم الإن�ضانية والجتماعية التابعة جلامعة ابن 
خلدون بولية تيارت يوما درا�ضيا وطنيا حتت عنوان » در�ضنا الفل�ضفي و�ضوؤال الهوية  » ،  ولقد مت 

تنظيم هذه الفعالية العلمية  من طرف ق�ضم العلوم الجتماعية  لنف�س اجلامعة ،بالتن�ضيق مع 
اجلمعية اجلزائرية للدرا�ضات الفل�ضفية واملكتب الولئي بتيارت ومب�ضاهمة احلركة الوطنية للطلبة 

اجلزائريني  للمكتب الولئي لذات الولية .

حكيم مالك 

روؤية ا�ضت�ضرافية حول 
احلفاظ على الهوية 

الوطنية جلعلها مطلبا 
اأ�ضا�ضيا يف الدرا�ضات 

اجلامعية

هذه  االعتماد  يف  ولقد مت 
على  العلمية  التظاهرة 
املحاور  من  جمموعة 
والثقافة  كالفل�سفة 
الرتبية  وفل�سفة  واحل�سارة 
بالهوية  الفل�سفة  وعالقة 
والهوية  الفل�سفي  ودر�سنا 
العوملة   ظل  يف  واملواطنة 
نقدية  حتليلية  وقراءة 
التعليم  يف  الفل�سفة  لربامج 
 ، العايل   والتعليم  الثانوي 
كما ركز هذا اليوم الدرا�سي 
االأهداف   من  جملة  على 
عن  والتعرف  كالك�سف  
اأ�س�ست  التي  النظريات 
فهم  مع  الهوية  ملفهوم 
يف  احلا�سل  التغري  حقيقة 
الفل�سفات املنظرة  للعالقة 
تقييم  مع  الهوية  وبني  بينها 
احلديثة  الدرا�سات  م�سار 
اأ�س�ست  التي  واملعا�رصة  
واملواطنة  الهوية  ملفهومي 
الو�سول  ملحاولة  اإ�سافة   ،
اإىل تو�سيات هادفة خلدمة 
التنمية  وحتقيق  اجلامعة 
املجتمع   يف  املطلوبة 
روؤية  اإىل  التو�سل  بغية 
احلفاظ  حول  ا�ست�رصافية 
على الهوية الوطنية وجعلها 
مطلبا اأ�سا�سيا يف الدرا�سات 
اجلامعية  مع تعرف الطالب 
على خمتلف النظريات التي 

�ساهمت يف التاأ�سي�س لها .

دور الدر�س الفل�ضفي يف 
تر�ضيخ ثقافة احلوار 

والختالف

اجلل�سة  تراأ�س  ولقد     
الدرا�سي  اليوم  لهذا  االأوىل 
اأحمد  الدكتور  الوطني 
فيها  قدم  والتي  بوعمود  
الدكتور ميلود  �سحرا  من 
مداخلة  وهران  جامعة 
الفل�سفي  الدر�س   « بعنوان 
ظل  يف  واملواطنة   والهوية 
للهوية  التطرق  ومت  العوملة 
الثقافية ملولود قا�سم نايت 
بلقا�سم  من طرف الدكتورة 
جامعة  من  بلخري  �سمية 
االأ�ستاذ  و�سلط    ، غليزان 
�سباعي من جامعة  خل�رص  
م�ستغامن ال�سوء على » دور 
الدر�س الفل�سفي يف تر�سيخ 
ثقافة احلوار واالختالف« و 
احلليم  عبد  الدكتور  �سارك 
بن حجبة من جامعة ال�سلف 
بـ » الت�سور التوحيدي لعالقة 
)اليهودي  باالآخر  االأنا 
عبد  منظور  من   ) اأمنوذجا 
،وتناول  امل�سريي   الوهاب 
عمر  �سليمان  بن  الدكتور 
مداخلة  تيارت   جامعة  من 
الفل�سفة     « عنوان  حملت 
 « الفل�سفية   وامل�سكالت 
من  بوغامل  جمال  وحتدث 
هذا  يف  ال�سلف  جامعة 
عن  الوطني  الدرا�سي  اليوم 
داخلي  كخطاب  الغريية   «
االعرتاف  وفل�سفة  للفل�سفة 
االأملاين  الفيل�سوف  عند 
اأمنوذجا  هونيث  اك�سيل 
جنمة  الدكتورة  ،و�ساركت 
خ�س�ست  مبداخلة  بو�سوار 
للفل�سفة   « مو�سوعها 
جاك  جون  عند  والرتبية 
رو�سو »، يف حني مت احلديث 
يف  وجتلياتها  الهوية  عن« 
مت  حيث  الدرا�سي  املنهاج 
م�سامني  يف  قراءة  تقدمي 
للطور  الدرا�سي  الكتاب 
كل  طرف  من  االبتدائي 

ميلود  عزوز  الدكتور  من 
واالأ�ستاذ �سي مرابط حممد 

العربي من جامعة تيارت .

الهوية يف ظل ثقافة العوملة

الثانية  اجلل�سة  �سملت   و 
التي  العلمية  الفعالية  لهذه 
ابن  جامعة  احت�سنتها 
خلدون بوالية تيارت  والتي 
لكحل  الدكتور  فيها  كان 
اجلل�سة  لهذه  رئي�سا  في�سل 
التي عرفت  تقدمي مداخلة 
ثقافة  ظل  يف  »الهوية  حول 
العوملة »  من طرف الدكتور 
جامعة  من  اأحمد  بوعمود 
من  كل  و�ساركت   ، تيارت 
و�سليمان  فواطمية  فاطمة 
الدر�س   « بـ  خمطاري  
الفل�سفي من االختالف اإىل 
اإر�ساء لغة احلوار« ، وقدمت 
تومي  بن  م�سعودة  الباحثة 
رفقة الباحثة ف�سيلة خالدي 
من جامعة �سطيف » الهوية 
وخطاب الغريية من منطلق  
اأخالقيات  اإىل  االختالف 
و�سجلت   « االعرتاف 
الدكتورة ف�سيلة مبارك  من 
جامعة تيارت  م�ساركتها يف 
هذا اليوم الدرا�سي الوطني 
مفهوم   « بعنوان  مبداخلة  
الهوية لدى عبد اهلل �رصيط 
حمر  الدكتورة  وقدمت   ،  «
تيارت   جامعة  من  العني 
املنهج   نقد   « مداخلة 
وتاأ�سيل  احلداثي  الرتبوي 
عبد  طه  فكر  يف  الهوية 
االأ�ستاذ  وتناول   ،  « الرحمن 
�رصيف بن زينب من جامعة 
بن  والدكتوراحلاج   املدية 
دحمان من جامعة غليزان » 
الثقافة والهوية عند حمودة 

بن �ساعي » .

معامل الهوية من خالل 

حمتوى مادة الفكر 
اجلزائري

وتطرقت الور�سة االأوىل التي 
�سليمان   بن  عمر  تراأ�سها 
جوهر  هو  »لالختالف 
م�سرتك   انتماء    – الهوية 
بني الوجود والفكر«  وكانت 
من تقدمي  الباحثة  بوزيدي 
وهران  جامعة  من  م�سعودة 
و�سارك  د. بن نا�رص حاجة  
من جامعة  تيارت »بالدر�س 
والتاأ�سي�س   الفل�سفي  
و�سلطت   ،  « لالختالف 
حاج    راتية  االأ�ستاذة  ال�سوء 
 « على  تيارت  جامعة  من 
االختالف  ثقافة  يف  الهوية 
مداخلة   لتقدمي  اإ�سافة   ،  «
حول » الدميقراطية والهوية 
» من طرف االأ�ستاذة �سربينة 
تيارت،  جامعة  من  بلوط 
معامل   « عن  احلديث  مت  و 
حمتوى  خالل  من  الهوية 
اجلزائري«  الفكر  مادة 
بلخري  خديجة  للدكتورة  
من جامعة تيارت ، و�سارك 
من  خمتار  بوداوية  االأ�ستاذ 
مبداخلة  تيارت  جامعة 
بني  الرقمية  الهوية   « حول 
 ،« والقطيعة  االمتدادية 
رم�ساين  الدكتور  وقدم 
تيارت  جامعة  من  ح�سني 
دمياغوجيا   « مداخلة 
العامل  يف  والت�سهري  التكفري 
العربي املعا�رص- الهوية يف 
خ�سم احلرية االفرتا�سية .

الهوية الإ�ضالمية يف 
ظل العوملة الغربية

وتوا�سلت الور�سة الثانية لهذا 
اليوم الدرا�سي الذي تراأ�سته 
مبارك  ف�سيلة  الدكتور 
جمموعة  خ�س�ست  التي 
القيمة  املداخالت  من 

مبداخلة   « ا�ستهلت  والتي 
من  بغدادي   رقاد  للدكتور 
 « حول  م�ستغامن  جامعة 
التعليم  الفل�سفي يف  الدر�س 
 : الهوية  و�سوؤال  اجلامعي 
اأية عالقة« ،  وقدم الباحث 
جامعة  من  تبان  م�سطفى 
النموذج   « بـ  ق�سنطينة 
الرتبوي بني الهوية والراهن 
االإ�سالمية  العربية  االأمة   –
اأمنوذجا« ، و�سارك االأ�ستاذ 
كرطايل نورالدين من جامعة 
تيارت مبداخلة حتت عنوان 
يف  الرتبوي  الربنامج   «
تنمية  بني  الرتبوي   التعليم 
القدرة على التفكري النقدي 
واحل�سو املعريف » ، اإ�سافة 
لتقدمي مداخلة اأخرى عن » 
ظل  يف  االإ�سالمية   الهوية 
العوملة الغربية »  ،و�ساركت 
من  نادر  فاطمة  الباحثة 
الفل�سفة  بـ«  ال�سلف  جامعة 
الع�رص  ق�سايا  وتطلعات 

املعي�س اليومي«.

ال�ضوؤال الفل�ضفي بني 
املعنى املنطقي واملعنى 

الفكري

الفعالية  هذه  ختام  وكان   
التي  ثالثة  بور�سة  العلمية 
رم�ساين  ح�سني  تراأ�سها 
مداخلة  مع  البداية  وكانت 
�سعيداين  خل�رص  االأ�ستاذ 
 « حول  تيارت  جامعة  من 
مالك  كتابات  يف  الثقافة 
ومواقف«  اأفكار   ، نبي  بن 
ل�سوؤال   « التطرق  مت  كما   ،
يف  واالإيديولوجيا  الهوية 
املعا�رص  العربي  العامل 
االنتفا�سات  يف  قراءة   «
من  املعا�رصة«   العربية 
حبيب  عامل  الباحث  قبل 
بلعبا�س  �سيدي  جامعة  من 
خليل  الدكتور  و�سارك   ،

تيارت  جامعة  من  حجاج 
بني  الفل�سفي  ال�سوؤال   « بـ 
واملعنى  املنطقي  املعنى 
الفكري » ، وتوا�سل برنامج 
املداخالت الذي خ�س�س يف 
هذا اليوم الدرا�سي الوطني 
املكتبة  احت�سنته   الذي 
بجامعة  كارمان  املركزية 
تيارت  بوالية  خلدون  ابن 
الدر�س   « حول  مبداخلة  
بني  اجلزائر  يف  الفل�سفي 
اخل�سوع ال�سلطوي والتقليد 
لالأ�ستاذ    « االإيديولوجي 
ح�سني  �رصيف  والباحث  
 ، ال�سلف  خليل  من جامعة 
حف�سة  الدكتورة  وقدمت  
تيارت   جامعة  من  طاهر 
هذا   يف  االأخرية  املداخلة 
التي  العلمية   التظاهرة 
اب�ستمية   « عنوان  حملت 
العقل العربي و�سوؤال الهوية 
اجلابري  عابد  حممد  لدى 

. «
تراأ�س   فلقد   ولالإ�سارة 
مدير جامعة تيارت االأ�ستاذ 
و الدكتور ميموين عبد النبي 
الدرا�سي  اليوم  هذا  �رصفيا 
الوطني ، ولقد توىل االأ�ستاذ 
عميد  حممد  تاج  والدكتور 
االإن�سانية  العلوم  كلية 
واالجتماعية االإ�رصاف العام 
على هذه التظاهرة العلمية  

الدكتورة  فيها  كان  التي 
والدكتور  طاهر  حف�سة 
لها  من�سقني  اأحمد  بوعمود 
العلمية   اللجنة  و�سمت     ،
طاهر  حف�سة  الدكتورة 
رئي�سة لها رفقة    جمموعة 
كالدكتور   : االأع�ساء  من 
ف�سيلة   ، ح�سني  رم�ساين 
بوعمود  الدكتور   ، مبارك 
نورالدين  واالأ�ستاذ  اأحمد 
خديجة  والدكتورة  كرطايل 
خليل  والدكتور  بلخري 
في�سل  والدكتور  حجاج  
بن  عمر  والدكتور   لكحل  
رانية  والدكتورة   �سليمان 
العني  حمر  والدكتورة  حاج 
القادر  عبد  والدكتور  زهور 
�سباعي  واالأ�ستاذ  بهلول 
النا�رص  بن  ود.  خل�رص 
حممد   والدكتور  احلاجة 
�سمت   ولقد   ، مرزوقي  
التي  التنظيمية   اللجنة  
تراأ�سها اأحمد بوعمود ومن 
االأ�ستاذة  االأع�ساء   وتتمثل 
عبد  واالأ�ستاذ  حاج  راتية 
واالأ�ستاذ  ياحي  املالك 
االأ�ستاذ  و  موهوب  مراد 
والدكتورة  بوداوية   خمتار 
والدكتور  ف�سيلة  مبارك 
والدكتورة  رم�ساين  ح�سني 
والدكتور  بلخري  خديجة 

حجاج خليل.   

�ضدر الكتاب �ضمن �ضل�ضلة املكتبة ال�ضوفية ال�ضغرية

»قلبي يحّدثني« للكاتب اأ�سامة ال�ساوي.. رحلة روحانية يف جماليات املعاين 
يحدثني  »َقلبي  كتاب  يحتوي 
اأ�سامة  للكاتب  متلفي«  باأنك 
ال�ساوي، على جمموعة منتقاة 
ال�سوفيني  اأ�سعار  اأجمل  من 

الفار�س،  وابن  احلالج،  مثل: 
وابن  اجليالين،  وعبدالقادر 
العدوية،  ورابعة  عربي، 
النون  وذي  وال�سهروردي، 

املحب،  و�سمنون  امل�رصي، 
وذلك يف رحلة روحانية �سامية 

وفريدة.
�سل�سلة  �سمن  الكتاب  �سدر 

ال�سغرية«  ال�سوفية  »املكتبة 
كتب  من  عدداً  ت�سم  التي 
واملهمة،  االأ�سا�سية  الت�سوف 
اللغة،  �سهلة  احلجم،  �سغرية 

كل  تهم  العبارة،  ب�سيطة 
والزهد  احلكمة  جتذبه  من 
فغالف  ولذلك  والت�سوف، 
الداخلي  وتن�سيقه  الكتاب 

جذابان، ويجمعان بني الرتاث 
اأناقة  يف  املعا�رص  والت�سميم 

وب�ساطة.
وكالت 
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 الك�سف عن بروتني ي�سبب 

�سرطان الدم
الباحثني  من  فريقا  اأن  الأمريكية،  املتقدمة  العلوم  رابطة  موقع  ذكر 
يف جامعة بو�سطن، اكت�سفوا اأن اأحد الربوتينات يت�سبب بتكاثر وحتّول 
فريو�س تي- اللمفاوي الب�رسي الذي ي�سبب ال�رسطان. ودر�س العلماء 
عينات من اأن�سجة مر�سى يعانون من هذا النوع من ال�رسطان واكت�سفوا 
Ubiquitin-(UFD1 بروتني  م�ستوى  يف  ملحوظة  زيادة  وجود 
لن�ساط  م�سطنع  بتقلي�س  الباحثون  وقام   .)fusion degradation
وفعالية اجلينات امل�سوؤولة عن تخليق الربوتني املذكور وجنم عن ذلك 
خف�س  الأن�سجة ال�سليمة. وذكر املوقع، اأن الفريو�س معروف بت�سببه 
ي�سيب  قهقري،  فريو�س  اأول  وهو  اخلطرية  ال�رسطان  اأنواع  اأحد  يف 

الب�رس ومتكن العلماء من عزله وفرزه.

ا�ستعماالت احلناء :
    .

الدرجة  من  احلروق  على  احلناء  تو�سع  عندما  احلروق:  عالج  يف 
من  تقلل  اأنها  كما   . العالج  يف  جيدة  نتائج  تعطي  والثانية  الأوىل 
الآلم الناجتة عن احلروق. تقلل من فقدان منطقة اجللد املحرتقة 
تاأثري �سد  لها   . اإن كانت منطقة احلرق كبرية  لل�سوائل وهذا مهم 
امليكروبات لذلك يقلل من العدوى. يلت�سق مبكان املجلد امل�ساب 
باحلروق حتى ي�سفى ب�سكل كامل �سهل الإ�سافة اإىل املكان املحرتق 

�سواء كان ب�سكل معجون اأو ب�سكل مطحون.
 2.    التئام اجلروح : للحناء اأثر يف التئام اجلروح وخا�سة القروح 
ت�سيب  التي  التقرحات  ا�ستعملته يف عالج  ولقد  والأكزما  املزمنة 
الذي  العامل  اأما   .)11( جداً  فعال  تاأثري  له  اأن  ثبت  ولقد  القدم 
ي�سبب ال�سفاء مل يعرف بعد ولكن اأعتقد اأن له تاأثري مغزيل للجرح 
م�سادات  اإىل  حتتاج  فاجلروح  للمكروبات  امل�سادة  وخ�سائ�سه 

حيوية عادة .

 3.    اإيقاف النزف: حيث قمت با�ستعماله لالإيقاف نزف مقدمة 
الأنف وذلك بل�سق مطحون احلناء على مكان النزف، حيث يحزم 
املل�سوق على مكان النزف، مم يوؤدي اإىل توقف النزف خالل ثواين 
اخللفي: حيث ميكن  الأنف  نزف  اإيقاف  كذلك   . �سحرية  بطريقة 
املنخرين  عرب  احلناء  م�سحوق  �سم  املري�س  من  يطلب  باأن  ذلك 
امل�سحوق  وهذا  اخللفي  املنخر  اأو  الأنف  داخل  اإىل  ي�سل  يجعله 
�سوف يلت�سق املنطقة النازفة ويقوم باإيقاف النزف، اأما التاأثريات 
للحناء  اأن  كما   . قلياًل  يعط�س  املري�س  للحناء هي جعل  اجلانبية 
تاأثري م�ساد للنزف ميكن ا�ستعماله يف اأماكن اأخرى مثل اإيقاف نزف 

قرحة الإثني ع�رس.

بع�س اأ�سباب اآالم الراأ�س
عامة  الراأ�س  اآلم  تنتج 
نتيجة تناول بع�س م�سادر 
كال�سكر  ال�سيئة  الغذاء 
واملحليات  والكافيني، 
والأطعمة  ال�سطناعية، 
حتتوي  التي  امل�سنعة 
واملواد  الأ�سباغ  على 
ال�سطناعية،  احلافظة 
الألبان،  منتجات  وكذلك 
اأمل  والغلوتني، وقد يكون 
احل�سا�سية  نتيجة  الراأ�س 
من بع�س اأ�سناف الغذاء 

الراأ�س يف  اأمل  ينتج  والغلوتني وغريها.  الألبان  خا�سة من منتجات 
بع�س الأحيان نتيجة الإجهاد العاطفي والنف�سي والكتئاب. التوتر 
الع�سلي نتيجة اجللو�س اأما �سا�سة احلا�سوب فرتة طويلة وجود حالة 
من عدم التوازن يف اإفراز بع�س الهرمونات، كالختالل الذي يح�سل 

للكورتيزول الذي ينظم �سغط الدم وم�ستوى ال�سكر يف الدم.

�سحة

8 ن�سائح غذائية  للم�سابني بالربو
�سادف اليوم الأول من ماي الذكرى 
يتم  حيث  للربو،  العاملي  لليوم   20
على  اليوم  هذا  يف  ال�سوء  ت�سليط 
باأ�سبابه  التوعية  ون�رس  املر�س 
والعالج.ي�سادف  الوقاية  وطرق 
اليوم الأول من مايو )اأيار( الذكرى 
يتم  حيث  للربو،  العاملي  لليوم   20
على  اليوم  هذا  يف  ال�سوء  ت�سليط 
باأ�سبابه  التوعية  ون�رس  املر�س 

وطرق الوقاية والعالج.
ومع تطور احلياة يف املدن، وزيادة 
البدانة،  ن�سب  وزيادة  التلوث، 
على  احلافظة  املواد  وا�ستخدام 
تزداد  اأن  املتوقع  من  وا�سع،  نحو 
التنف�سية  والأمرا�س  الربو  حالت 
اتخاذ  من  بد  ل  لذلك  الأخرى. 
لتجنب  الالزمة،  الحتياطات 
بينها  ومن  املر�س،  بهذا  الإ�سابة 
اتباع نظام غذائي منا�سب، ي�ساعد 
بح�سب  اأعرا�سه،  من  التخفيف  يف 

موقع اإن دي تي يف.

الثوم  من  املزيد  تناول   1-
والب�صل

ل يقت�رس دور كل من الثوم والب�سل 
على اإ�سافة نكهة مميزة على وجبات 
الطعام، ويقول الباحثون، اإن الب�سل 
للربو،  تاأثرياً م�ساداً  والثوم ميلكان 

نظراً لغناهما مب�سادات اللتهاب.

الأغذية  من  املزيد  تناول   2-
الغنية باملغن�صيوم

املغن�سيوم  اأن  املعروف  من 
التنف�سي،  اجلهاز  ع�سالت  يريح 
غنية  اأغذية  اإ�سافة  فاإن  وبالتايل 
الغذائي  نظامك  يف  باملغن�سيوم 
قد ي�ساعدك يف الوقاية من الربو. 
باملغني�سيوم  الغنية  الأطعمة  بع�س 
والكاجو  واملوز  اليقطني  بذور   :
واخل�رساوات  الداكنة  وال�سوكولتة 

اخل�رساء الداكنة مثل الربوكلي.

الكتان بذور   3-

يف  الكتان  بذور  ت�ساعدك  قد 
مكافحة الربو، وميكنك اإما اأن تاأكل 
نقعها،  اأو  حتمي�سها  بعد  البذور 
م�سحوق  اإ�سافة  حتى  وميكنك 
املخفوق  اللنب  يف  الكتان  بذور 
بذور  زيت  اإ�سافة  اأو  والع�سائر، 

الكتان يف نظامك الغذائي.

الغنية  الأطعمة   4-
بفيتاميني �صي ودال

�سي  فيتاميني  نق�س  يوؤدي  قد 
الإ�سابة  خماطر  زيادة  اإىل  ودال 
والبالغني،  الأطفال  لدى  بالربو 
بفيتامني  الغنية  الأطعمة  وت�سمل 
مثل  الدهنية،  الأ�سماك  دال 
والجبان  ال�سلمون  و�سمك  التونة 
�سي  فيتامني  اأما  البي�س،  و�سفار 
الطماطم  يف  عليه  العثور  ميكن 

الربي  والعنب  والربتقال  والبابايا 
واخل�رسوات اخل�رساء. 

النظام  اإىل  الكركم  اإ�صافة   5-
الغذائي

ميلك  التوابل  من  نوع  هو  الكركم 
اإحدى  لكن  الفوائد،  من  العديد 
الفوائد الأقل �سهرة للكركم هو اأنه 
الربو  ي�ساعد يف حماربة  اأن  ميكن 
املاء  من  كوب  ويعترب  الق�سبي، 
الكركم  من  القليل  على  يحتوي 
كعالج  الأ�سود  الفلفل  من  والقليل 

فعال �سد ا�سطرابات الربو. 

م�صتقات  من  التخفيف   6-
الألبان

ال�ستهالك املفرط  بتجنب  ين�سح 
ل  كنت  لو  حتى  الألبان،  ملنتجات 
منتجات  من  ح�سا�سية  من  تعاين 
الألبان، ويرجع ذلك اإىل اأن منتجات 

ان�سداد  اإىل  توؤدي  قد  الألبان 
املجاري التنف�سية.

ال�صكرية  الأطعمة  جتنب   7-
واملعاجلة

�سكر  على  حتتوي  التي  الأطعمة 
معاجلتها،  يتم  التي  الأطعمة  اأو 
وتثري  احل�سا�سية  ت�سجع  اأن  وميكن 
الربو، ويجب جتنب ا�ستهالك هذه 
من  تعاين  كنت  اإذا  متاًما  الأطعمة 
الإ�سابة  خلطر  معر�س  اأو  الربو 

بالربو.

يف  املثلج  املاء  �صرب  جتنب   8-
كثري من الأحيان

تناول الطعام البارد اأو �رسب املاء 
املجاري  ي�سيق  اأن  ميكن  املثلج 
بتناول  اخلرباء  ويو�سي  الهوائية، 
وجبات اأ�سغر لتخفيف ال�سغط عن 

احلجاب احلاجز.

ال�سداع الن�سفي: عالج وقائي جديد لتقليل النوبات
ال�سوء  الأوروبي  الحتاد  اأعطى 
الوقاية  يوؤمن  جديد  لدواء  الأخ�رس 
من نوبات ال�سداع الن�سفي )ال�سقيقة( 
اإرنوماب  الدواء  ت�سويق  الآن  وميكن 
التجاري  )ال�سم   erenumab
للوقاية من  كاأول دواء   )®  Aimovig
نوبات ال�سداع الن�سفي، والذي طورته 
 .  Novartis نوفارتي�س  خمتربات 
املتحدة  الوليات  اأجازت  اأن  وبعد 
ال�سهر  البالد  يف  الدواء  هذا  ت�سويق 
قبل  �سوي�رسا  وتبعتها  املا�سي، 
الحتاد  بلدان  وافقت  اأ�سبوعني، 
العالج  هذا  ت�سويق  على  الأوروبي 
نوبات  من  يعانون  الذين  للمر�سى 
ال�سهر  يف  مرات   4 الن�سفي  ال�سداع 

على الأقل.

 erenumab( اإرنوماب  الدواء  يقدم 
جديداً  اأ�سلوباً   ®  - )Aimovig
متاماً يف عالج ال�سداع الن�سفي حيث 
ال�سريوتونني  نظام  ي�ستهدف  ل  اأنه 
اأو   ،  triptans تربتان  اأدوية  مثل 
ergotamineولكنه  اإرغوتامني 
البيبتيدات  م�ستقبالت  �سد  موّجه 
 .)CGRP( ذات ال�سلة بالكال�سيتونني
الدواء  فاإن  العملية  هذه  ولتب�سيط 
يحجب م�ستقبالت الأمل التي يفرت�س 
ال�سداع  اأمل  تن�سيط  يف  تنخرط  اأنها 
ال�رسيرية،  التجارب  خالل  الن�سفي. 
فاإَنّ ن�سف عدد املر�سى البالغ 2600 
مري�س ممن يعانون من نوبات ال�سداع 
 4 من  تطول  بفرتة  العر�سي  الن�سفي 
اأخذوا  وممن  ال�سهر  يف  يوماً   14 اإىل 

اأيام  عدد  انخف�س  اإرنوماب،  عالج 
ال�سداع الن�سفي الذي يعانون منه اإىل 
الن�سف اأو اأكرث. وهذا العالج الوقائي 

يف  بنف�سه  ياأخذه  اأن  لل�سخ�س  ميكن 
البيت مرة واحدة يف ال�سهر با�ستخدام 

قلم احلقنة.

من  يعترب  الأذن  طنني  اأن  رغم   
املزعجة،  ال�سحية  امل�ساكل 
بريغيت  الربوفي�سور  اأن  اإل 
الأذن  مازورك مديرة مركز طنني 
بالعا�سمة  �سارتيه  مب�ست�سفى 
هذه  اأن  اأو�سحت  برلني  الأملانية 

القلق وتختفي  ت�ستدعي  احلالة ل 
من تلقاء نف�سها.

اأن  الأملانية  الطبيبة  واأو�سحت 
الطبيعية،  الأمور  من  الأذن  طنني 
ال�سو�ساء  ب�سبب  يظهر  وقد 
العاطفية  والنفعالت  والإجهاد 

املفرطة من خالل حترير العديد 
الكيميائية يف خاليا  الناقالت  من 
من  اأكرب  ب�سكل  ال�سمع  حا�سة 

املعتاد.
الطنني  اأن  اإىل  مازورك  وت�سري 
بعد  احلالت  معظم  يف  يختفي 

ذاته  الوقت  يف  لكن  ق�سري،  وقت 
يتعني البتعاد عن م�سبباته، ويعترب 
طنني الأذن مزمناً اإذا ا�ستمر ملدة 
ت�سخي�س  يتم  ول  اأ�سهر،  ثالثة 
اإل عند  الطنني باأنه حالة مر�سية 

ال�سعور بقيود �سديدة ب�سببه.

هل طنني االأذن م�سكلة �سحية تثري القلق؟
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�لتبكري �إىل �ل�سالة:
التكبري يف الأذان تكرر �ست مرات، 
يف  ومرتان  به،  ابتدئ  مرات  اأربع 
 - وا�سح  هو  كما   - وهذا  اآخره، 
تنبيه عظيم على اأن اهلل جل جالله 
اأكرب واأعظم من اأي �سيء يف حياتنا 
اأعمالنا  من  اأكرب  الإطالق؛  على 
واأ�سدقائنا  واأولدنا  واأزواجنا 
كبري  ما  اإنه  بل  واأمالكنا،  واأحبابنا 
منه،  اأكرب  تعاىل  واهلل  اإل  الدنيا  يف 
ول مقارنة، فاهلل تعاىل اأكرب واأعظم 

واأجل على الإطالق.
لذلك فاإْن كان الأذان اإعالًما بدخول 
باملوؤمن  حري  فاإنه  ال�سالة،  وقت 
ال�سادق يف اإميانه املتبع هدي نبيه 
�سلى اهلل عليه و�سلم، اأنه عند �سماع 
الأذان، اأن يكون لديه حالة ا�ستنفار 
حياته  يف  اأمر  كل  فيرتك  ق�سوى، 
 ،َ َم هذا الأمر، ومهما َكربرُ مهما َعظرُ
اأي  ويف  زمان،  اأي  يف  كان  ومهما 
وقت  يف  �سيء  يعلو  ل  لأنه  مكان؛ 

ال�سالة والتبكري لها.
الأعظم  الر�سول  �سرية  تاأملنا  واإذا 
وجدنا  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 
عنايته �سلى اهلل عليه و�سلم التامة، 
اإذا  ال�سالة  على  ال�سديد  وحر�سه 
اأنه كان يرَتََك ما  حان وقتها، جند 

�سواها اأًيّا كان، ويتاأكد ذلك يف قوله 
ئل  �سرُ عندما  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ْعَمـاِل  اْلأَ اأَيرُّ  و�سلم:  اهلل عليه  �سلى 
ِل  اأََوّ يِف  اَلةرُ  »ال�سَّ قال:  ؟  لرُ اأَْف�سَ
َوْقِتَها«، وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: 
ِفّ  »لَْو يَْعلَمرُ النَّا�سرُ َما يِف الِنَّداِء َوال�سَّ
وا  وا اإَِلّ اأَْن يَ�ْستَِهمرُ ِل، ثرَُمّ َلْ يَِجدرُ اْلأََوّ
وَن َما يِف  وا، َولَْو يَْعلَمرُ َعلَيِْه، َل�ْستََهمرُ
وَن  وا اإِلَيِْه، َولَْو يَْعلَمرُ التَّْهِجرِي َل�ْستَبَقرُ
َولَْو  َما  َلأَتَْوهرُ بِْح  َوال�سرُّ الَْعتََمِة  يِف  َما 

َحبًْوا ».
اهلل  رحمه  يزيد  بن  الأ�سود  وعـن 
قال �ساألترُ عائ�سة ر�سي اهلل عنها: 
َو�َسلَّـَم  َعلَيِْه  رُ  اهلَلّ لَّى  النَِّبيرُّ �سَ َكاَن  َما 
ونرُ  يَكرُ َكاَن  َقـالَْت:  بَيِْتِه؟  يِف  نَعرُ  يَ�سْ
اأَْهِلِه  ِخْدَمَة  تَْعِني   - اأَْهِلِه  ِمْهنَِة  يِف 
اإِىَل  َخَرَج  اَلةرُ  ال�سَّ َح�َضَْت  َفاإَِذا   -

اَلِة ال�سَّ
اهلل  �سلى  نبينا  حياة  يف  وال�سالة 
عليه و�سلم كان لها قدرها العظيم، 
ال�سالة  عليه  القائل  وهـو  ل  كيف 
يِف  َعيِْني  ةرُ  َرّ قرُ ِعلَْت  »َوجرُ وال�سالم: 
عليه  اهلل  �سلى  وقـال  اَلِة«،  ال�سَّ
اَلِة«؛  ِبال�سَّ اأَِرْحنَا  ِباَللرُ  »يَا  و�سلم: 
�سبحانه  الكبري  اهلل  مع  لقاء  لأنها 

وتعاىل.

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي الإمام مع جميع 
الأئمة امل�سلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�سل الأ�سول، ول اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعترب 
ال�سنة تبيانا له. ال�سنة النبوية: اأما ال�سنة 

ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه 

ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�سنة لت�سمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�سة، ويجعل من قبيل ال�سنة 
كذلك فتاوى ال�سحابة، وفتاوى كبار 
التابعني الآخذين عنهم، ك�سعيد بن 

امل�سيب، وحممد بن �سهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل 
اأهل املدينة: من الأ�سول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�سادر فقه 

الأحكام والفتاوى. وق�سم الإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�سمني: ق�سم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ساألة 

الأذان، وم�ساألة ال�ساع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�ضوات، وغري ذلك من 
امل�سائل التي طريقها النقل وات�سل 
العمل بها يف املدينة على وجه ل 

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

وعلماء غريهم من اأن امل�سري منه اإىل 
ما ع�سده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�سائل عدة اأقوال 

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

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

يختلفوا فيه«.

�ملعا�سي و �لآثام جتعل �لإن�سان يكره لقاء �هلل عز وجل :
 باملقابل: اإذا كانت حياة الإن�سان معا�س، 
وفجوراً،  وف�سقاً،  حراماً،  ومالً  واآثاماً، 

وجاء ملك املوت يكره لقاء اهلل. 
 اأعرف رجاًل متفوقاً بالدنيا تفوقاً �سديداً، 
اأ�سيب  جداً،  عالية  بالتجارة  خربة  عنده 
الثامنة  يف  يزال  ما  هو  و  خبيث  مبر�س 
يبلغوه،  ل  الأهل  عمره،  من  الثالثني  و 

�سمع  زاره،  اأخواننا-  -اأحد  عم  ابن  فله 
�ساحبات،  له  يرُقبل؛  ل  بذيئاً  كالماً  منه 
كثرية،  واأموال  �ضاب،  وله  ع�سيقات،  وله 
اأنه م�ساب مبر�س خبيث، كانت  فلما علم 
تاأتيه حالت ه�سرتيا كل دقيقتني اأو ثالث، 
يبحث، يقول: ل اأريد اأن اأموت.   يقول اأحد 
ل  �سياحاً،  �سمعنا  واهلل  البناء:  يف  جريانه 

يوجد بيت يف البناء ل ي�سمع �سوته، عندما 
فارق احلياة �ضخ �ضاخاً �سديداًً.  احلالة 
على  وهو  اهلل،  لقاء  اأحّب  اإن�سان  وا�سحة، 
فرا�س املوت، راأى مقامه يف اجلنة، ب�ض 
باجلنة، فاأحّب لقاء اهلل، واإن�سان اآخر عمله 
النار، �ضخ  �سيئ، عندما عرف مكانه يف 

خوفاً وذعراً. 

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

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

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

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

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

﴾

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

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

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

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

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكالم النا�س.
ْم اإِىَل التَّْهلرَُكِة )195( ﴾  )  وا ِباأَيِْديكرُ ِ َوَل ترُلْقرُ يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفقرُوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن ل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�سالم 
و�سطي.



عر�ضت طفلة م�رصية برنامج »ذا 
 MBC �ضبكة  عرب  كيدز«  فوي�س 
النتقادات وا�ضعة بعد ا�ضتبعادها 
اأع�ضاء  امتناع  اإثر  الربنامج،  من 
جلنة التحكيم عن االلتفاف اإليها، 

واعترب  املميز،  �ضوتها  رغم 
اأن خروج هذه املوهبة  اجلمهور 
وقعت  فادح  خطاأ  الربنامج  من 
اأنها  موؤكدين  التحكيم  جلنة  فيه 

ُظلمت.
للمت�ضابقة  فيديو  مقطع  وك�ضف 
غنائها  اأثناء  حممد  هايدي 
ليلتي«  »هذه  الثالثة  احللقة  يف 
اأع�ضاء  رف�س  كلثوم،  اأم  للراحلة 
حتكيم الربنامج عا�ضي احلالين، 
حماقي  وحممد  عجرم،  ونان�ضي 
واأدائها  �ضوتها  رغم  اختيارها، 
اأثار حفيظة اجلمهور  املميز، ما 

جلنة  على  هجوماً  �ضن  الذي 
التحكيم.

واأثنى عا�ضي احلالين يف ت�رصيح 
 MBC Trending لربنامج 
واعتربه  هايدي،  �ضوت  على 
مرت  التي  االأ�ضوات  اأروع  »من 
�ضبب  اأن  �ضارحاً  الربنامج«،  على 
ا�ضتبعادها اكتمال فرق املدربني 

وال عالقة له ب�ضوتها واأدائها.
وذكر اأن الربنامج حدد هذا العام 
ما  مدرب،  لكل  فقط  �ضوتاً   15
اكتمال  بعد  �ضمها  من  منعهم 
الفرق، الفًتا اإىل اأن هذه امل�ضكلة 

تتكرر يف كل موا�ضم الربنامج مع 
ال�ضباب واالأطفال.

عند  الربنامج  اإدارة  اأن  واأو�ضح 
امل�ضاركني  تُخري  الفرق،  اكتمال 
املتبقني بني الظهور يف الربنامج 
مع ا�ضتبعادهم، اأم عدم امل�ضاركة، 
كل  احرتاماً ملجهود وحت�ضريات 
املدربني  اأن  اإىل  الفًتا  م�ضرتك، 
ال يغريون مالب�ضهم طيلة حلقات 

اختيار املواهب.
لهايدي  ُيكن  اأنه  واأ�ضاف 
العام  برنامج  يف  امل�ضاركة 

املقبل، لتنال فر�ضة اأخرى.
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

اأحمد رزق، تكفريي يف »الختيار« 
اأمام اأمري كرارة   

»االختيار«  مل�ضل�ضل  املنتجة  اجلهة  اتفقت 
مع  كرارة،  اأمري  وبطولة  ميمي،  بيرت  للمخرج 
�رصف  �ضيف  الظهور  على  رزق  اأحمد  الفنان 
يف اإحدى احللقات، املقرر عر�ضها يف رم�ضان 

املقبل.
وقال م�ضدر اإن رزق مل يرتدد يف املوافقة علي 
لنوعية  ينتمي  امل�ضل�ضل  اأن  خا�ضة  العر�س، 
االأعمال الوطنية، بحكم اأنه يتناول ق�ضة حياة 

تكفريي،  دور  لتج�ضيد  اختري  اأنه  م�ضيفاً  املن�ضي،  اأحمد  ال�ضاعقة  �ضهيد 
بح�ضب االأحداث.

داخل  حالياً  م�ضاهده  ت�ضوير  حالياً  كرارة  اأمري  يوا�ضل  �ضياق خمتلف،  ويف 
�ضحراء برقا�س مبحافظة اجليزة، حيث يُ�ضور ملدة 18 �ضاعة يومياً الإجناز 

ت�ضوير اأكرب عدد ممكن من امل�ضاهد للحاق بالعر�س الرم�ضاين.
وي�ضارك يف بطولة »االختيار« اأحمد العو�ضي ودينا فوؤاد وحممد رجب وكوكبة 

من النجوم، �ضيناريو وحوار باهر دويدار.

�شميحة اأيوب بديلة رجاء ح�شني يف 
»ن�شاء من ذهب«   

اأوىل  ت�ضوير  اأيوب  �ضميحة  الفنانة  بداأت 
م�ضاهدها يف م�ضل�ضل »ن�ضاء من ذهب« للمخرج 
بريوت،  اللبنانية  العا�ضمة  يف  اإح�ضان،  وائل 

متهيداً لعر�ضه يف رم�ضان املقبل.
رجاء  للفنانة  بديلة  جاءت  اأيوب  اأن  وعلم  
ب�ضبب  نف�ضه  الدور  عن  اعتذرت  التي  ح�ضني، 
مدة ال�ضفر، حيث اأبدت حتفظها على طول مدة 
االإنتاج  جهة  ا�ضطر  ما  م�رص،  خارج  وجودها 
الإ�ضناد ال�ضخ�ضية اإىل �ضميحة اأيوب، التي تظهر 

يف دور والدة الفنانة نادية اجلندي، وفقاً لالأحداث.
وي�ضارك يف بطولة »ن�ضاء من ذهب« نبيلة عبيد وهالة فاخر وروجينا وبيومي 

فوؤاد وجاري التعاقد مع باقي االأبطال.

زوجة خالد النبوي: الفنان يف 
العناية املركزة   

دعامة  جراحة  النبوي  خالد  الفنان  اأجرى 
الأزمة  تعر�ضه  بعد   ، اأم�س   اأول  القلب،  يف 
م�ضت�ضفيات  اإحدى  اإىل  نقله  ا�ضتدعت  قلبية 

القاهرة.
وقالت زوجة النبوي، منى املغربي، اإن زوجها 
املركزة،  العناية  غرفة  داخل  حالياً  حمتجز 
اأزمته  بتجاوز  له  بالدعاء  جمهوره  ونا�ضدت 

ال�ضحية ب�ضالم.
و�ضعر النبوي مبتاعب يف القلب، اليوم الثالثاء، بعد ممار�ضته لبع�س االألعاب 
داخل �ضالة االألعاب الريا�ضية، حيث نقله اأ�ضدقائه اإىل اإحدى امل�ضت�ضفيات 

لتلقي العالج.
يذكر اأن خالد النبوي يُعر�س له حالياً فيلم »يوم وليلة« بدور العر�س ال�ضينمائي، 

وي�ضاركه البطولة درة وحنان مطاوع واأحمد الفي�ضاوي وخالد �رصحان.

حممد اإمام يحتفل بالعر�س اخلا�س 
لـ »ل�س بغداد«   

احتفل الفنان حممد اإمام بالعر�س اخلا�س لفيلم »ل�س بغداد« داخل �ضينما 
بح�ضور   ، اأم�س  اأول  اأكتوبر،   من  ال�ضاد�س  مبدينة  التجارية  املوالت  اأحد 

�ضناع الفيلم وعدد من جنوم الو�ضط الفني.
عبدالوهاب  وفتحي  رئي�س  ويا�ضمني  خليل  اأمينة  الفيلم  اأبطال  من  وح�رص 
و�ضوزان  اأو�س  واأو�س  ربيع  الفنانون علي  وحممد عبدالرحمن، فيما حر�س 
كامل على احل�ضور  واملخرج حممود  اأنور  �ضيحة وحممد  وهنا  الدين  جنم 

مل�ضاركة اأبطال الفيلم حلظات عر�ضه االأوىل.
وبداأ عر�س الفيلم يف ال�ضينمات، داخل م�رص وخارجها، حيث مت توزيعه على 
300 دار عر�س يف م�رص والبلدان العربية. يذكر اأن فيلم »ل�س بغداد« من 

تاأليف تامر اإبراهيم واإخراج اأحمد خالد مو�ضى.

�شلمى ر�شيد اأف�شل فنانة مغربية 
بقفطان ع�شري �شديد الأناقة

 Casa مهرجان  اإدارة  اختارت 
AR الفنانة �ضلمى ر�ضيد ملنحها 
جائزة اأف�ضل فنانة مغربية، وهو 
التكرمي الذي �ضّكل مفاجاأة كبرية 
 Arab لنجمة  جداً  وخا�ضة 

..Idol
حفل  من  �ضوراً  ن�رصت  �ضلمى 
�ضدة  عن  معربة  تكريها، 
التكرمي  بهذا  وفخرها  �ضعادتها 
»�ضعيدة  فيه:  كتبت  تعليق  يف 
اأكرث  التكرمي  بهاد  وفخورة 
املغرب  بلدي  ومن  ببلدي  الأنه 
الفنانة  تلقت  حيث  احلبيب«، 
متمنيني  حمبيها،  تهاين  ال�ضابة 

لها دوام النجاح والتوفيق.
القت  احلفل  من  �ضلمى  طلّة 
املغربية،  الفنانة  فانز  اعجاب 
براق  اأزرق  بقفطان  تاألقت  حيث 
التقاليد  عن  فيه  خرجت  طويل، 
بت�ضميم  املغربي  للزي  الرتاثية 
حيث  االأناقة،  �ضديد  ع�رصي 
ن�ضقته مع بنطلون، وهو الـ»لوك« 
الذي حمل توقيع م�ضممة االأزياء 

املغربية �ضليمة البو�ضوين.
اأخرى، طرحت �ضلمى  ناحية  من 

الأغنية  جديد  كليب  ر�ضيد 
اأول  وهي  كيقول«،  »كان  بعنوان 
من  اجلديد،  األبومها  من  اأغنية 
حممد  اأحلان  اآدم،  يون�س  كلمات 
الغازي،  حمزة  توزيع  الرفاعي، 
بتجهيزها  الفنانة  �رصحت  كما 
امل�رصية،  باللهجة  اأغنية  الأول 

طريقة  على  ت�ضورها  اأن  على 
الفيديو كليب.

اأول عمل  هو  كيقول«  »كان  كليب 
اأن  بعد  ر�ضيد  �ضلمى  تطرحه 
اأ�ضبحت اأماً، حيث ُرزقت الفنانة 
»يني�س«  االأول  مبولودها  ال�ضابة 

اأكتوبر املا�ضي.

قد  كانت  ر�ضيد  �ضلمى  اأن  يُذكر 
التمثيل  خا�ضت الأول مرة جتربة 
التليفزيوين  الفيلم  خالل  من 
»قلبي بغاه« اأمام حممد اخلياري 
و�ضكينة  ر�ضيد  االإله  وعبد 
املخرج  توقيع  ومن  الف�ضايلي، 

ه�ضام اجلباري.

لطيفة: اأ�شعى ملخاطبة كافة الأجيال يف األبومي اجلديد
لطيفة  التون�ضية  املطربة  انتهت 
األبومها  اأغاين  كافة  ت�ضجيل  من 
اجلديد »يف االأحالم«، الذي ي�ضم 
مع  خاللهم  تعاونت  اأغنية   14
عدد كبري من ال�ضعراء وامللحنني 

واملوزعني.
تعاونت  التي  االأ�ضماء  اأبرز  ومن 
م�ضتوى  على  لطيفة  معهم 
كال  والتوزيع  والكلمات  التلحني 
من اأين بهجت قمر ووليد �ضعد 
�ضربي  واإ�ضالم  ومونتي  ومدين 

وح�ضام �ضعيد وحممدي.

وقالت لطيفة، يف بيان، اإنها قررت 
يف هذا االألبوم التعاون مع اأجيال 
خمتلفة، حتى ي�ضم االألبوم اأغاين 
كل  مع  تتنا�ضب  متنوعة  باأفكار 
االأجيال، م�ضرية اإيل تعاقدها مع 
�رصكة »قنوات« لتوزيع االألبوم يف 
العامل نظرا لكونها �رصكة عاملية 
انحاء  كافة  يف  فروع  لها  وكبرية 
اإحدى  مع  تعاقدت  طما  العامل، 
داخل  الكبرية  املحمول  �رصكات 

م�رص، واأخرى يف االمارات.
�ضورت  اأنها  لطيفة  واأ�ضافت 

بطريقة  االألبوم  من  اغنيتني 
الفيديو كليب، االوىل مت طرحها 
»يف  والثانية  »�ضاغلني«  وهي 
االأ�ضبوع  تطرح  والتي  االأحالم« 
طرح  فور  اأنه  موؤكدة  املقبل، 
تلقت  لالأغنية  الدعائي  االإعالن 
اأفعال كبرية جداً ملا  عنها ردود 
يحتويه من كلمات جريئة وفكرة 

جديدة متاما.
واأكدت اأن اغاين االألبوم �ضتطرح 
املقبلة،  الفرتة  خالل  تباعاً 
االألبوم  يف  اعتمادها  اإيل  م�ضرية 

على التجديد واجلراأة والتوا�ضل 
مع كافة االأجيال.

عا�شي احلالين يك�شف �شبب ا�شتبعاد هايدي 
حممد من »ذا فوي�س كيدز«
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على  حت�سل   1500 �سيريا  جم�س 
مميزة تقنيات 

جم�س  ت�صميم  �إعادة  مت  �أن  بعد 
مت  �ملا�صي،  بالعام   1500 �صيري� 
بعدة   2021 موديل  عن  �لك�صف 

حتديثات جتعلها �أكرث جاذبية.
تقنيات  عدة  مع  �لتحديثات  تبد�أ 
مقطور�ت  �صحب  نظام  تت�صمن 
 ProGrade Trailering
يدعم  و�لذي  �ملحدث   System
ما ي�صل �إىل 15 كامري� يتم تثبيت 
�خللفية،  �ملقطورة  على  بع�صها 
وهو ما يوؤدي لإمكانية تفعيل تقنية 

ي�صمح  ما  �ل�صفافة”،  “�ملقطورة 
خلفيه  �لطريق  بروؤية  لل�صائق 
غري  وكاأنها  �ملقطورة  خالل  من 
موجودة عرب �ثنني من �لكامري�ت 
ميكن  كما  خا�صة،  برجميات  و 
باملقطور�ت  ملفات خا�صة  �صنع 
عرب تطبيق myGMC كي ميكن 
�صيانة  مبو�عيد  �ملالك  تنبيه 
�لكيلومرت�ت  ومعدل  مقطور�تهم 

�لتي مت قطعها بها حتى �لآن.
مثبت  �لأخرى  �لتقنيات  تت�صمن 

�رسعة متكيف مت�صل بالكامري�ت 
كي  تلقائياً  �ل�رسعة  يعدل  ما 
�حلركة  �صري  كيفية  مع  تتالئم 
�مل�صاعدة  بجانب  �ملرورية 
فيما  متاماً،  �ملقطور  وقف  يف 
�ملحركات  خيار�ت  تت�صمن 
بناقل  مت�صل  لرت   5.3 �صعة   V8
ما  وهو  10 �رسعات،  �أوتوماتيكي 
 AT4 بفئات  قيا�صي  ب�صكل  يتاح 
بفئات  �ختياري  ولكنه  ودينايل، 
بدفع  تاأتي  �لتي  و�أعلى   SLE

رباعي.
2020 من  موديل  لأن  ونظر�ً  هذ� 
�لبيك �ب كان جديد كلياً، ف�صوف 
جند �أن �لتحديثات كانت حمدودة 
يف هذ� �ملوديل، ولكن مت تقدمي 
�إ�صد�ر كربوين خا�س با�صم �صيري� 
ما  وهو   ،CarbonPro  AT4
ي�صيف �صبك �أمامي كرومي باللون 
�لأ�صود مع �صار�ت معدلة و�أنابيب 
عادم �صود�ء بجانب مر�يا خا�صة 

للمقطورة �خللفية.

مر�سيد�س GT R AMG رود�سرت 
املحدودة تك�سف عن نف�سها

ت�صتعد مر�صيد�س AMG لتو�صيع 
عرب   GT موديالت  جمموعة 
جديدة،  رود�صرت  ن�صخة  �إ�صافة 
من  �لأعلى  �لفئة  �صتكون  و�لتي 

�لكوبيه �لريا�صية.
رود�صرت   GT R مر�صيد�س  تاأتي 
ثالثي  للطي  قابل  �صقف  مع 
�لطبقات، هيكل خفيف �لوزن من 
�لألومنيوم و�ملاغن�صيوم و�لفولذ، 
�أغطية مر�يا جانبية �صود�ء لمعة، 
وعجالت  �صفر�ء  مكابح  مكاب�س 

19 �أو 20 �إن�س.
بالنتقال للمق�صورة، �صنجد �صا�صة 
عد�د�ت رقمية 12.3 �إن�س، �صا�صة 
مل�صية 10.25 �إن�س، زخرفات من 
�لأ�صود،  و�خل�صب  �لكربون  �ألياف 
 AMG مقاعد  وجود  بجانب 
�لأ�صود  نابا  �لأد�ء من جلد  عالية 
تربيد  �أنظمة  �إ�صافة  خيار�ت  مع 
تدفئة  نظام  بجانب  بها،  وتدفئة 

للرقبة عند فتح �ل�صقف.
ن�صخة  فتحمل  �ملحرك،  عن  �أما 
 GT R مولد  نف�س  �لرود�صرت 
�صعة   V8 هيئة  على  �لقيا�صية 
 585 بقوة  �لتريبو  مزدوج  لرت   4
نيوتن.مرت،  و700  �أوروبي  ح�صان 

 7 �أوتوماتيكي  بناقل  يت�صل  حيث 
�رسعات مزدوج �لقاب�س مع قدرة 
ت�صارع من 0 �إىل 100 كم/�س خالل 
3.6 ثانية قبل بلوغ �رسعة 317 كم 

�لق�صوى.
�لك�صف  �صيار�ت  �أغلب  �أن  ورغم 
�لن�صيابية،  �لقيادة  على  تركز 
تاأتي  رود�صرت   GT R �أن  �إل 
ومثبتات  ديناميكي  ت�صميم  مع 
من  عادم  �أنابيب  �حلركة،  لتاقل 
�ألياف  من  عزم  �أنبوب  �لتيتانيوم، 
خم�ص�س  تعليق  نظام  �لكربون، 
للعجالت  ن�صط  توجيه  للحلبات، 
خلفي  �إغالق  ومعامل  �خللفية، 
�إلكرتوين حمدود لأجل �أد�ء عايل.

 AMG GT هذ� وتاأتي مر�صيد�س
ديناميكية  حزمة  مع  رود�صرت   R
من  لوح  �إطالة  على  تعمل  متكيفة 
 40 بقدر  لالأ�صفل  �لكربون  �ألياف 
�ل�صيارة  تثبيت  ملم، مما يزيد من 
على �لطريق من �ملحور �لأمامي 
عرب توليد طاقة جاذبة قدرها 40 
كم/�س،   250 �رسعة  على  كجم 
ن�صخة   750 �إنتاج  يتم  �أن  على 
�لإعالن  دون  منها  حمدودة فقط 

عن �لأ�صعار بعد.

Ranger فورد تطلق ن�سخة جديدة من
الك�سف عن موعد وقف انتاج 

XTS كاديالك
فورد  �رسكة  �أطلقت 
�صيارتها  من   Raptor
�لتي   ،Ranger �آب  �لبيك 
�صباق  موديالت  بثوب  تتميز 
�ل�رسكة  و�أو�صحت  �لر�يل 
�ملربد  �صبكة  �أن  �لأمريكية 
عليها  و�ملر�صوم  �ل�صخمة، 
من  يز�أر   ،Ford حروف 
رباعي  ديزل  حمرك  خلفها 
�لأ�صطو�نات �صعة 2 لرت بقوة 
ح�صان،  كيلوو�ت/213   157
 500 �أق�صى  دور�ن  عزم  مع 

نيوتن مرت.
وتت�صافر جهود �ملحرك مع 
ناقل حركة �أوتوماتيكي من 10 

�إىل  �لقوة  لتوجيه  �رسعات 
عجالت �ل�صيارة �لأربعة، وهو 
ب�صيارة  ي�صل  �أن  يفرت�س  ما 
�لريا�صية  �لوعرة  �لأر��صي 
كلم/�س   100 �إىل  �لثبات  من 
يف غ�صون 6ر10 ثانية، ف�صاًل 
�ل�رسعة  �إىل  �لو�صول  عن 

�لق�صوى 170 كلم/�س.
 Ranger �ل�صيارة  وت�صتهلك 
�أكرث  تزن  �لتي   ،Raptor
�ملتو�صط  يف  �لطنني،  من 
وهو  كلم،  لرت/100  9ر8 
جم/كلم   233 عنه  ينتج  ما 
�أك�صيد  ثاين  �نبعاثات  من 

�لكربون.
من  و

تتميز  �لت�صميمية  �لناحية 
 Ranger Raptor لن�صخة�
من خالل �لرفارف �لأعر�س، 
جتهيز�ت  على  تعتمد  كما 
�ل�صلمي  �لإطار  مثل  �أقوى 
وجتهيزة حماية قاع �ل�صيارة، 

وجمموعة  �لأقوى  و�ملكابح 
تعليق معدلة.

فورد  تطرح  �أن  �ملقرر  ومن 
 Ranger Raptor ل�صيارة�
�جلديدة يف �لأ�صو�ق يف ف�صل 

�ل�صيف.

�لتدريجي  �لتوقف  مع 
عقب   ATS كاديالك  لإنتاج 
 CTS و�إحالة   2018 موديل 
�أخرى  �صيد�ن  تقرتب  للتقاعد، 
�لنهاية  حافة  من  لكاديالك 
تقرير  �أ�صار  وقد   ،XTS وهي 
 Automotive News من 
�إنتاجها  �صيتوقف  �ل�صيارة  �أن 
حمدودة.  �أ�صهر  خالل  بالكامل 
معلوماتها  �ملجلة  ��صتقت  وقد 
 Oshawa م�صنع  بيانات  من 
�إنتاجيته،  وخطط  كند�  يف 
جتميع  توقف  �إىل  ت�صري  و�لتي 

وهو  �لقادم،  �أكتوبر  يف   XTS
من  �أ�صهر  بعدة  �أبعد  �لو�قع  يف 
جلرن�ل  �لر�صمية  �لت�رسيحات 
�لكبري  �لرو�ج  ورغم  موتورز. 
�لأعو�م  يف   SUV �لـ  ل�صيار�ت 
ل  كاديالك  �أن  �إل  �لأخرية 
مع  بال�صيد�ن،  متم�صكة  تز�ل 
كلياً  �جلديدة   CT5 لـ  تقدميها 
 CT4 للك�صف عن و��صتعد�دها 
�أجندة مزدحمة  لديها  كاديالك 
مع عزمها �إطالق موديل جديد 
نهاية  حتى  �أ�صهر  �صتة  كل 

.2021

كاديالك XT5 القادمة تظهر بال اأي متويهات لأول مرة
ظهرت كاديالك XT5 �ملحدثة 
بدون  يف �صور جت�ص�صية جديدة 
�أي متويهات خارجية �أو د�خلية، 
�أو  وبينما �لتغيري�ت لي�صت كبرية 
جذرية �إل �أن �ل�صيارة تبدو �أنيقة 

وجذ�بة.
على   XT5 ح�صلت  �خلارج،  يف 
مثل  للمقدمة،  تغيري�ت  عدة 
بدلً  �لتهوية  ل�صبكة  �صبكي  منط 

�ملعتادة،  �لأفقية  �لعو�ميد  من 
قلياًل  خمتلفة  �خللفية  بينما 
�ملعدنية  �لزخرفات  بامتد�د 
�أنانبيب  حول  �خللفي  للم�صد 

�لعادم.
كذلك،  ماألوفة  تبدو  �لد�خلية 
�ملحدودة  �لتغيري�ت  لت�صمل 
�صغرية  و�أزر�ر  مقاب�س  �إ�صافة 
للتحكم  �لأو�صط  �لكون�صول  على 

�ملعلومات  نظام  وظائف  يف 
�لرتفيهية.

تعتمد  �حلالية   XT5 �أن  ويُذكر 
 310 بقوة  لرت   3.6 حمرك  على 
ح�صان وعزم دور�ن 373 نيوتن.

�أوتوماتيكي  بجري  مت�صل  مرت، 
بثمان �رسعات ونظام دفع �أمامي 
�إىل  تقارير  وت�صري  رباعي،  �أو 
�حتمالية �إ�صافة حمرك 2.0 لرت 

تريبو باأربع �صلندر�ت، مع تقدمي 
بجري  خمففة  هجينة  ن�صخة 

�أوتوماتيكي بت�صع �رسعات.
�جلديدة  �ل�صيارة  �صتح�صل  كما 
كروز”  “�صوبر  تقنية  على 
�جلديدة لكاديالك للقيادة ن�صف 
�أن  �ل�رسكة  و�رسحت  �لذ�تية، 
�ملزيد  تطبيقه يف  �صيتم  �لنظام 

من �ملوديالت.

جتديدها  غوغل  �رسكة  �أعلنت 
�ملخ�ص�س  �أوتو"  "�أندرويد  لنظام 
�ل�صيارة  يف  �لذكية  �لهو�تف  لدمج 
و�أو�صحت �ل�رسكة �أن نظام "�أندرويد 

�صيح�صل على ت�صميم جديد  �أوتو" 
و�جهة  يف  مالحمه  �أبرز  تتج�صد 
�خلطوط  ذ�ت  �لد�كنة  �مل�صتخدم 
جددت  كما  �جلديدة.  و�لألو�ن 

�ل�صتعمال  مفهوم  بتجديد  غوغل 
�لأكرث  �جلديد  �لت�صميم  خالل  من 
للحد  �لإخطار�ت،  ملركز  و�صوحاً 

من ت�صتيت �لنتباه �أثناء �لقيادة.

غوغل  تطلق  �أن  �ملقرر  ومن 
"�أندرويد  لنظام  �جلديد  �لتحديث 
لل�صيار�ت   2021 �صيف  يف  �أوتو" 

�ملتو�فقة.

غوغل جتدد اأندرويد اأوتو

رام تطور بيك اب بتكلفة معقولة 
�ستناف�س فورد رينجر

طر�ز  �صوى  حالياً  ر�م  توفر  ل 
1500 2019 بفئة �لبيك �ب �لتي 
 30،000 من  �أقل  ب�صعر  تاأتي 
بفارق طفيف، ولكن يبدو �أن هذ� 
�صيتغري يف �مل�صتقبل �لقريب مع 
نية �لعالمة �لأمريكية طرح بيك 
عند  تبد�أ  باأ�صعار  جديدة  �ب 

م�صتوى 20،000 دولر 
كر�ي�صلر  فيات  مدير  �رسح 
مانلي،  مايك  موؤخر�ً،  �لتنفيذي 
�ب  �لبيك  �صيار�ت  �صانعة  �أن 
�ب  بيك  �صنع  تنوي  �لأمريكية 
�أ�صفل  تقع  جديدة  متو�صطة 
�ملخ�ص�صة  غالديتور  جيب 
�ل�صعر  حيث  من  �لوعرة  للطرق 
�صمن طر�ز�ت �ملجموعة، حيث 
تطوير  على  حالياً  ر�م  تعمل 
�ب  بيك  تنا�صب  جديدة  من�صة 
لالأعمال،  خم�ص�صة  متو�صطة 
�لعالمة  ي�صاعد  �صوف  ما  وهو 
ب�صكل  و�ملناف�صة  �لنمو  على 
على  �لرتكيز  مع  لحقاً،  �أقوى 

من  ممكنة  كفاءة  �أعلى  حتقيق 
حيث �لتكلفة.

هذ� وي�صري ذلك �إىل �أن ر�م تعمل 
على تطوير �لبيك �ب �ملتو�صطة 
ممكن  وقت  �أقرب  يف  �جلديدة 
�لفجوة يف طر�ز�ت  حلل م�صكل 
د�خل  باملناف�صة  �ل�رسكة 
�ب،  �لبيك  �صيار�ت  �رسيحة 
خا�صة �أنها �صتكون خمتلف كلياً 
حالياً،  �ملتاحة  �لطر�ز�ت  عن 
 ،1500 ر�م  على  �لتاأثري  دون 
�جلديدة  �ب  �لبيك  لتناف�س 
من  وكانيون  كولور�دو  طر�ز�ت 

جرن�ل موتورز وفورد رينجر.
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ن�صائح مهمة قبل تثبيت 

ويندوز 10 اجلديد

ب�أن  م�يكرو�سوفت  �رشكة  �أف�دت 
قد  و�لظروف  �لإعد�د�ت  بع�ض 
�لتحديث�ت  تثبيت  عدم  �إىل  توؤدي 
تلق�ئي  ب�سكل  �لكربى  �لوظيفية 
بنظ�م  تعمل  �لتي  على �حلو��سيب، 

�لت�سغيل ويندوز 10.
قبل  �لأمريكية  �ل�رشكة  تن�سح  لذ� 
�لق�دم  �لرئي�سي  �لتحديث  تثبيت 
طرحه  �ملقرر   )1903 )�لإ�سد�ر 
�أول  ب�لتحقق  �جل�ري  �ل�سهر  نه�ية 
من تثبيت �لتحديث �لرئي�سي �لأخري، 
و�لذي مت طرحه يف �أكتوبر )ت�رشين 
 .)1809 )�لإ�سد�ر   2018 �لأول( 
�إ�سد�ر  معرفة  للم�ستخدم  وميكن 
�لأمر  �إدخ�ل  طريق  عن  �لنظ�م 
و�إذ�  �لبحث.  نط�ق  يف   winver
ك�ن �لإ�سد�ر �ملثبت ل يز�ل 1803، 
حتميل  �مل�ستخدم  على  فينبغي 
 ،Update Assistant برن�مج 
وتثبيت  بتحميل  يقوم  و�لذي 

�لتحديث�ت �لوظيفية قيد �لنتظ�ر.
ومن ج�نبه�، تن�سح بو�بة �لت�س�لت 
بتخ�سي�ض  �لأمل�نية  »تيلت�ريف« 
�لوظيفية  للتحديث�ت  ك�ف  وقت 
من  ت�ستغرق  �إنه�  حيث  �لكبرية، 
�س�ع�ت  خم�ض  �إىل  �س�عتني 
و�ت�س�ل  �حل��سوب  على  �عتم�د� 

�سبكة �لإنرتنت.
وميكن جتنب ر�س�ئل �لأخط�ء �أثن�ء 
�إز�لة  طريق  عن  �لتحديث  تثبيت 
�خل�رجية   USB تخزين  وحدة 
�أي�س�  ويُف�سل   .SD بط�ق�ت  �أو 
تعطيل بر�مج مك�فحة �لفريو�س�ت 
عمل  وترية  حت�سني  بر�مج  �أو 

�حل��سوب.
�لبو�بة  تن�سح  �لأم�ن  من  وملزيد 
�حتي�طي  ن�سخ  ب�إجر�ء  �لأمل�نية 
تخزين  و�سيط  على  للبي�ن�ت 
�لتحديث�ت  تثبيت  قبل  خ�رجي 

�لكبرية.

هاتفا  "Huawei" تطلق 
رخي�صا بـ 3 كامريات

�أن  �لتقنية  ب�سوؤون  مهتمة  مو�قع  �أكدت 
�رشكة »Huawei« تنوي �إطالق ه�تف 
مميز مبو��سف�ت من�ف�سة و�سعر مقبول 

يحمل  �أن  �ملفرت�ض  ومن 
 P30« له�تف �جلديد ��سم�
Pro«، ويزود ب�س��سة متالأ 
�لأم�مية،  و�جهته  ك�مل 
بو�سة،   6.15 مبق��ض 
 FULL+عر�ض ودقة 
 .19.5:9 و�أبع�د   ،HD
�جله�ز  �أن  هو  و�لأهم 
�أ�س��سية  بك�مري�  �سيزود 
بـ 3 عد�س�ت، ودقة عر�ض )2+16+20( 
�إ�س�ءة  م�سب�ح  مع  تعمل  ميغ�بيك�سل، 

متطور، وح�س��ض ليزري ي�س�عده� على 
قي��ض �مل�س�ف�ت وحتديد عمق �ل�سورة، 
ظروف  يف  �لدقة  ع�لية  �سور  و�لتق�ط 

�لإ�س�ءة �ملنخف�سة.
كم� يتوقع �أن يعمل هذ� �له�تف مبع�لج 
»Kirin 980«، وذ�كرة و�سول ع�سو�ئي 
6 غيغ�ب�يت، وبط�رية ب�سعة 4000 ميللي 
دولر   400 يكون  فقد  �سعره  �أم�  �أمبري. 

�أو �أكرث بقليل.

 الواليات املتحدة تبني اأ�صرع
 حا�صوب عمالق يف العامل

خ�س�ست �لولي�ت �ملتحدة مبلغ 600 مليون دولر لبن�ء �أ�رشع ح��سوب عمالق يف 
�لع�مل، وث�ين حو��سيبه� من فئة Exascale، �مل�سمى فرونتري Frontier، و�لذي 
من �ملقرر و�سعه يف �خلدمة بحلول ع�م 2021 ل�س�لح خمترب �أوك ريدج �لوطني 

يف ولية تيني�سي �لت�بع لوز�رة �لط�قة �لأمريكية.
وميتلك Frontier قدرة مع�جلة ت�سل �إىل 1.5 �إك�س� فلوب�ض exaFLOPS، �أي 
م� يع�دل ملي�ر عملية ح�س�بية يف �لث�نية �لو�حدة، ويجري بن�ءه من قبل �رشكة 
�سن�عة �لرق�ق�ت �أي �أم دي AMD و�ل�رشكة �مل�سنعة للحو��سيب �لعمالقة 

.Cray
و�سيتم ��ستخد�م قدرة مع�جلة �أ�رشع ح��سوب عمالق من �أجل جمموعة من 

�مله�م، مب� يف ذلك �لتنبوؤ بتغري �ملن�خ، و�لتنبوؤ مب�س�ر �لأع��سري، وتطوير �أدوية 
جديدة، �إىل ج�نب �إجر�ء ح�س�ب�ت متقدمة يف جم�لت، مثل �لبحوث �لنووية 

و�ملن�خية، ومنذجة م�س�در ط�قة �لن�سه�ر، وحم�ك�ة �أنظمة حمرك�ت �لحرت�ق، 
و�إجر�ء عملي�ت حم�ك�ة للكون و�ملجر�ت.

وللتو�سيح، ف�إذ� ق�م كل فرد على وجه �لأر�ض ب�إجر�ء عملية ح�س�بية و�حدة 
يف �لث�نية �لو�حدة، ف�إنن� بح�جة لأكرث من �ست �سنو�ت لإجر�ء عدد مم�ثل من 
�لعملي�ت �حل�س�بية �لتي ميكن حل��سب Frontier �لقي�م به� يف ث�نية و�حدة.

وق�ل ريك بريي Rick Perry، وزير �لط�قة �لأمريكي يف بي�ن �سحفي: »ي�سمن 
�أد�ء Frontier �لفريد من نوعه قدرة بالدن� على قي�دة �لع�مل يف جم�ل �لعلوم، 

و�لتي حت�سن �حلي�ة وجتلب �لزده�ر �لقت�س�دي جلميع �لأمريكيني و�لع�مل 
ب�أ�رشه«.

و�أ�س�ف »ي�رشع Frontier �لبتك�ر يف جم�ل �لذك�ء �ل�سطن�عي من خالل 
تزويد �لب�حثني �لأمريكيني ببي�ن�ت ذ�ت م�ستوى ع�ملي ومو�رد حو�سبة ل�سم�ن �أن 

تكون �لخرت�ع�ت �لعظيمة �لق�دمة م�سنوعة يف �لولي�ت �ملتحدة«.
وتقول AMD: »لدى Frontier قوة مع�جلة تفوق قدرة مع�جلة �أ�رشع 160 
ح��سوًب� عمالًق� مًع�، وهو ق�در على �لتع�مل مع كمية مذهلة من �لبي�ن�ت، مع 
عر�ض نط�ق ترددي �أكرب مبقد�ر 24 مليون مرة عن متو�سط �لت�س�ل �ملنزيل 
ب�لإنرتنت، مم� يجعله ق�دًر� على تنزيل 100 �ألف فيلم بدقة HD يف �لث�نية.
يذكر �أن هذ� �حل��سوب �لعمالق ل يعني ب�ل�رشورة �أن �لولي�ت �ملتحدة هي 

�أكرب قوة حو�سبة يف �لع�مل، �إذ من �ملتوقع �أن يكون لدى �ل�سني ح��سوب عمالق 
Exascale خ��ض به� بحلول ع�م 2020 – �أي قبل ع�م من ح�سول �لولي�ت 

�ملتحدة على ح��سوبه�.

الفريو�صات البيولوجية »مفتاح« اإنتاج 
احلوا�صب العمالقة فائقة ال�صرعة

ر�ئدة  طريقة  �إىل  �لعلم�ء  تو�سل 
�أ�رشع من خالل  �حلو��سيب  جلعل 
ولي�ست  �لفريو�س�ت،  ��ستخد�م 
ع�دة  ترتبط  �لتي  �لأنو�ع  تلك 
من  علم�ء  و��ستخدم  ب�لتكنولوجي� 
للتكنولوجي�  م��س�ت�سو�ست�ض  معهد 
للتكنولوجي�  �سنغ�فورة  وج�معة 
بيولوجي�  فريو�س�  و�لت�سميم، 
�أجل  من   ،»M13« ��سم  يحمل 
هند�سة �سكل �أكرث فع�لية للذ�كرة، 
يف  �لدر��سة  هذه  نت�ئج  ون�رشت 
 ACS Applied Nano« جملة

.»Materials

وتعد ذ�كرة �لكمبيوتر �حل�لية غري 
�سل�سة، �إن ج�ز �لتعبري، فعندم� يقوم 
جه�ز �لكمبيوتر بنقل �لبي�ن�ت من 
 )RAM( ذ�كرة �لو�سول �لع�سو�ئي
�لقر�ءة  »ذ�كرة  �إىل  �رشيع،  ب�سكل 
�أبط�أ،  �لتي تكون   )ROM( »فقط
ولكنه� �أكرث موثوقية �أو ذ�ت تخزين 
د�ئم، ت�ستغرق �لعملية ب�سع �أجز�ء 

من �لث�نية.
و�إذ� ك�ن من �ملمكن حتويل نظ�م 
من  يتكون  �لذي  هذ�،  �لتخزين 
�أنو�ع  من  و�حد  نوع  �إىل  جز�أين، 
»تغيري  ذ�كرة  ي�سمى  �لتخزين 

هذ�  يقلل  �أن  �س�أنه  فمن  �لطور«، 
ن�نوث�نية،   10 نحو  �إىل  �لت�أخري 
�أ�رشع  �لطور«  »تغيري  ذ�كرة  وتعد 
�لع�سو�ئي،  �لو�سول  ذ�كرة  من 
وحتتوي على �سعة تخزين �أكرب من 

حمرك �لأقر��ض �لث�بتة.
تكنولوجي�  تتطلب  ذلك،  ومع 
ميكنه�  م�دة  �لطور  تغيري  ذ�كرة 
�لتبديل بني �لأ�سك�ل غري �ملتبلورة 
�لوقت  ويف  �لبلورية،  و�لأ�سك�ل 
�ملو�د  هذه  ف�سل  ميكن  �حل�يل، 
درجة  �إىل  �حلر�رة  ت�سل  عندم� 
�لأنتيمونيد  مركب  تدمر  ع�لية 

مو�سل  �سبه  مركب  وهو  �لغ�ليوم، 
و�لأنتيمون  غ�ليوم  من  يتكون 
�لالزمة  �لأ�س��سية  �ملو�د  و�إحدى 
لت�سنيع نظم ذ�كرة »تغيري �لطور«، 
دمج  �ل�سعب  من  يجعل  م�  وهذ� 
�لكمبيوتر  دو�ئر  يف  �ملو�د  هذه 
��ستخد�م  �أنه ميكن  �لعلم�ء  ووجد 
�ملو�د  لتحويل   »M13»لفريو�ض�
�أ�سالك  �إىل  �لثن�ئي  �لنوع  من 
ق�بلة لال�ستخد�م يف درجة حر�رة 
ب�إن�س�ء ذ�كرة  منخف�سة، م� ي�سمح 
و�إنت�ج  �جلديدة،  �لطور«  »تغيري 

حو��سيب ف�ئقة �ل�رشعة.

تعمل »و�ت�ض �آب« على تطوير 
حتديث �أمني جديد يتطلب من 
هويتهم  ت�أكيد  �مل�ستخدمني 
من خالل ب�سمة �لإ�سبع لفتح 
�لتطبيق وبد�أ تطبيق �ملر��سلة 
قبل  من  �ململوك  �ل�سهري، 
�لآلية  على  ب�لعمل  في�سبوك، 
�أندرويد  هو�تف  يف  �جلديدة 
و�سيجعل �لتحديث �لأخري من 
�ل�رشطة  �أجهزة  على  �ل�سعب 
من  وغريه�  و�ملخ�بر�ت 
قر�ءة  �لق�نون،  �إنف�ذ  وك�لت 
قبل  من  �ملر�سلة  �لر�س�ئل 

�ملجرمني و�لإره�بيني.

موقع،  و�أو�سح 
�لذي   ،»WABetaInfo«
يت�بع تطور�ت »و�ت�ض �آب«، �أن 
مرحلة  يف  يز�ل  م�  �لتحديث 
»alpha stage« من �لتطوير، 
ولكن  �لختب�ر،  مرحلتي  �أول 
�لإ�سد�ر�ت  يف  �إطالقه  �سيتم 
�لتحديث  ويتيح  �مل�ستقبلية 
�لتطبيق  فتح  �جلديد 
�لأ�س�بع  ب�سم�ت  ب��ستخد�م 
عند حتميل »و�ت�ض �آب«، ولكنه 
�لفردية  �ملح�دث�ت  يحمي  لن 
 :»WABetaInfo« وق�ل 
ب�سكل  �لتطبيق  حم�ية  »�سيتم 

ك�مل، لذ� �سيحت�ج �مل�ستخدم 
�أجل  من  هويته  توثيق  �إىل 

��ستخد�م و�ت�ض �آب«.
�عرتفت  �مل��سي،  يوليو  ويف 

ميكن  �أنه  �آب«  »و�ت�ض  �رشكة 
برن�مج  ��ستخد�م  �إ�س�ءة 
قبل  به�، من  �لت�سفري �خل��ض 

�ملجرمني و�لإره�بيني.

»وات�س اآب« تطلق حتديثا قد يكون »مثاليا« للمجرمني!

�صبكة ال�صيف
وعند �لرغبة يف �لو�سول �إىل �سبكة �لإنرتنت 
ميكن  فعندئذ  �ملنزلية،  �ل�سبكة  دون 
�ل�سيف،  ب�سبكة  �لذكي  �لتلفزيون  تخ�سي�ض 
من  �لبث  خدم�ت  تعمل  �حل�لة  هذه  ويف 
حتديث�ت  تثبيت  ويتم  �لإنرتنت،  �سبكة 
من  �ملحتوي�ت  ت�سغيل  ويتعذر  �لفريموير، 

مل  �إذ�   ،NAS �ل�سبكية  �لتخزين  وحد�ت 
ميزة  وتتمثل  �أي�س�ً،  �ل�سيف  �سبكة  يف  تكن 
�لأجهزة  تعر�ض  عدم  يف  �ل�سيف  �سبكة 
�ملنزلية  ب�ل�سبكة  �لأخرى  �لإلكرتونية 
�خلبيثة،  و�لأكو�د  ب�لفريو�س�ت  لالإ�س�بة 
�أو  لهجوم  �لذكي  �لتلفزيون  تعر�ض  م�  �إذ� 

�خرت�ق بو��سطة �لفريو�س�ت.
فلرتة  �إمك�نية  �لر�وتر  �أجهزة  بع�ض  وتتيح 
م�  وهو  �لويب،  مو�قع  بع�ض  �إىل  �لو�سول 
�ملجلة  �أن  غري  �لتحكم،  من  �ملزيد  يتيح 
هذه  مبثل  �لعن�ية  �أن  �إىل  �أ�س�رت  �لأمل�نية 
�لقو�ئم �ل�سود�ء تعترب عملية مرهقة للغ�ية.
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24
�سطيف

رئي�س حمكمة العلمة ال�سابق 
حتت الرقابة الق�سائية

و�ضع قا�ضي �لتحقيق مبحكمة �لربج، �أم�س، 
رئي�س حمكمة �لعلمة �ل�ضابق ورئي�س �لغرفة 
حتت  �ضطيف،  ق�ضاء  مبجل�س  �الجتماعية 
�لرقابة �لق�ضائية وح�ضب م�ضادر �إعالمية، 
�لت�ضجيل  بقرينة  تورطه  بعد  هذ�  ياأتي 
�ضفقة  يف  للعد�لة،  �مل�رسب  �ل�ضوتي 

م�ضبوهة مع مرقي عقاري.
مرمي خمي�سة

ليبيا
ق�سف ع�سوائي على 

مطار معيتيقة 

�إد�رة مطار معيتيقة �لدويل يف ليبيا  �أعلنت 
نتيجة  �آخر،  �إ�ضعار  حتى  رحالته  تعليق 
و�أ�ضارت  ع�ضو�ئية  قذ�ئف  لعدة  تعر�ضه 
حتويل  �إىل  ن�رسته  بيان  يف  �ملطار  �إد�رة 
�لليبية  للخطوط �جلوية  تابعة  م�ضار طائرة 
�إىل مطار م�رس�تة �لدويل، قادمة من مطار 
با�ضم  �لناطق  وكان  �لدويل  قرطاج  تون�س 
�لوطني  �لوفاق  حلكومة  �لتابعة  �لقو�ت 
�لليبية حممد قنونو، قال �إن قو�ت »�جلي�س 
ب�ضتة  �ملطار  ق�ضفت  �لليبي«  �لوطني 

�ضو�ريخ غر�د.

»حا�سة« يوؤدي فقدانها 
اإىل احتمال املوت!

وجد باحثون �أن �الأ�ضخا�س �لذين يفقدون 
خلطر  معر�ضون  بالرو�ئح،  �الإح�ضا�س 
ال  �الأطباء  ولكن  �أ�ضباب،  لعدة  �ملوت 

ياأخذون �الأمر على حممل �جلد.
كانو�  �ضخ�ضا   71 �لدر��ضة  و�ضملت 
وهي  بالر�ئحة،  �الإح�ضا�س  دون  يعي�ضون 
�ل�ضم«،  حا�ضة  »فقد�ن  با�ضم  تعرف  حالة 
�لكثريون  وعانى  جتاربهم  على  للتعرف 
منهم من �الكتئاب، الأنهم مل يعودو� قادرين 
على �ضم ر�ئحة �لع�ضب �ملقطوع �أو ر�ئحة 
�إن  قالت  �لن�ضاء  �إحدى  �أن  �الأحباب، حتى 
�لباحثون  وقال  زو�جها  �أنهت  هذه  �حلالة 
�ل�ضم،  ي�ضتطيعون  �لذين ال  �الأ�ضخا�س  �إن 
�ضم  على  �لقدرة  عدم  �أخطار  يو�جهون 
ر�ئحة �لغاز �أو �لدخان �أو �لطعام �لفا�ضد، 
ما قد يوؤدي �إىل �حتمال �لوفاة دون �إدر�ك 

ذلك.
و�أعرب معد �لدر��ضة �جلديدة، �لربوفي�ضور 
�أجنليا«،  »�إي�ضت  جامعة  من  فيلبوت  كارل 
عن �أمله يف �أن تدفع �لدر��ضة �الأطباء �إىل 

�لتفكري يف �لق�ضية هذه بجدية �أكرب.

هواري ب

�لوالئي  �ملكتب  رئي�س  وح�ضب 
للنقابة �لد�عية لالحتجاج، �ل�ضيد 
�ملحتجني  فاإن   ، نقاز  طارق 
مطالبهم  تطبيق  على  ي�رسون 
وي�رسون على  �إبعاد كل �ملت�ضببني 
يف تعفن م�ضالح مديرية �لرتبية، 
حتدد  ثابتة  رزنامة  و�ضع  وكذ� 
�ل�ضهري  �لر�تب  �ضب  تو�ريخ 
وفارق  �ملردودية  ومنحة 
�ملخلفات  وبع�س  �ملردودية 
طويلة  فرتة  منذ  �لعالقة  �ملالية 
و�ضهرين  حمذوفة لالأ�ضاتذة من 

عدة  ورفعت  �الأطو�ر   خمتلف 
مديرية  تطهري  ك�ضعار  �ضعار�ت 

والفتة  �مل�ضيلة   لوالية  �لرتبية 
�لعامل يف كل مكان كر�مته ال تهان 

�لتن�ضيقية  نظمت  �ملقابل  ويف 
�لوالئية مل�ضت�ضاري �لرتبية جل�ضة 
مبقر  �الحتجاجات  هام�س  على 
و�ضعية  لتد�ر�س  �لوالئية  �الأمانة 
م�ضت�ضاري  �لرتبية وكذ� مناق�ضة 
جملة �مل�ضاكل �ملحلية و�لوطنية 
لذ�ت �لفئة خا�ضة �حلركة �لنقلية 
وغريهما  �لوظيفية  و�ل�ضكنات 
و�نتهت  و�ملعوقات  �مل�ضاكل  من 
�أخرى  جل�ضة  عقد  على  باالتفاق 
�ملعنيني  �لنقابة  منخرطي  ت�ضم 

بها يف �لقريب �لعاجل

طالبوا باإبعاد املت�سببني يف"تعفن" القطاع

احتجاجات اأمام مقر مديرية 
الرتبية بامل�سيلة  

الأغواط
ا�ستالم امل�سجد القطب 

نهاية 2020

البليدة
القب�س على ل�سو�س
 الدراجات النارية 

للتاأمني  �لوطنية  �ل�رسكة  ك�ضفت 
لها  جديد  فرع  �إن�ضاء  عن 
�الأمن  خدمات  يف  متخ�ض�س 
يف  يدخل  �لذي  و  �حلر��ضة،   و 
و  �ل�رسكة  تطوير  ��ضرت�تيجية 
�ال�ضتجابة  ل�رسورة �إعادة هيكلة 
متطلبات  مع  لتكييفها  �ملوؤ�ض�ضة 
دميومتها  �ضمان  و  �ل�ضوق 
تناف�ضية،  بيئة  يف  �لتجارية 
�الأربعاء  �أم�س  به  �أفاد  ح�ضبما 

بيان �ل�رسكة.
و ي�ضيف ذ�ت �لبيان �أن هذ� �لفرع 
�جلديد �ضي�ضمح لل�رسكة بالرتكيز 
هو  و  �أال  �لرئي�ضي  ن�ضاطها  على 
حقيقية  فر�س  خلق  مع  �لتاأمني 
�جلديدة  �ل�رسكة  خالل  من 
حتديث  و  تطوير  يف  للم�ضاهمة 
�لذي  و  �الأمنية  �خلدمات  ن�ضاط 
ي�ضب يف �ضالح �ل�رسكة �الأم و كل 

فروعها.
تاأ�ضي�س  �الأ�ضا�س مت  هذ�  على  و 
»�جلز�ئرية  �مل�ضماة  �ل�رسكة 
مال  بر�أ�س  �حلر��ضة«  و  لالأمن 
جز�ئري   دينار  مليون  مائة  قدره 
باملائة   100 بن�ضبة  ملكيتها  تعود 
و  للتامني  �لوطنية  لل�رسكة 
خالل  ن�ضاطها  �ل�رسكة  �ضتبا�رس 
، ح�ضب ذ�ت  �ضهر جانفي 2020 

�مل�ضدر. 
و �ضيتم �حلفاظ ب�ضفة تامة على 
يف  مبا  �ملكت�ضبات  و  �ملز�يا 
يف  بالزيادة  �ملرتبطة  تلك  ذلك 
عليها  �لتفاو�س  مت  �لتي  �الجور 
�لتامني  �رسكات  قبل  من  موؤخر� 
�جلز�ئري  �الحتاد  م�ضتوى  على 
�لتامني و �عادة �لتامني  ل�رسكات 
و �لفدر�لية �لوطنية لعمال �لبنوك 

و �لتاأمينات.

ال�سركة الوطنية للتاأمني 

فرع جديد متخ�س�س يف خدمات 
الأمن و احلرا�سة

نظمت النقابة الوطنية لعمال الرتبية SNTE  وقفة احتجاجية اأمام مقر مديرية الرتبية بولية 
امل�سيلة م�ساء اأول اأم�س اأين ح�سر منا�سلون النقابة من  جميع الأطوار ومن خمتلف اأنحاء الولية اأمام 

مقر مديرية الرتبية لولية امل�سيلة، احتجاجا على تاأخر الو�ساية يف تطبيق عدد من الإجراءات 
اجلديدة اخلا�سة بفارق املردودية ، ويطالبون اأي�سا بجملة من املطالب التي ح�سبهم مل تنفذ بعد، حيث 

نا�سدوا اجلهة الو�سية حتقيق مطالبهم

قاٌت هتلر  عا�سِ    
ي�سني بوغازي

�أملانيا  ديكتاتٌور  بعٌد،  حكايتُه   تنتهي  مل 
عدت معه  �ل�ْضيطان،مل تنتهي حكايتٌه �لتي �ضْ
بخناِدق  كان جندياً  �الأوىل عندما  �أيامه  منذ 
حرِب عاملية �أوىل ، �أين عقد عزمٌه �أن ي�ضري 

حاكماً للعامل .
وذ�ك   ، وظاللُه  وهاالتُه  خياالتُه  تنته  مل 

�الإن�ضانية  تر  فِلم    ، �الأو�ضاف  ٌمرم مكتمل 
على �متد�ِد  ع�ضورها  وجهاً  �أب�ضع منه  قتال 
�أ�ضاء  �إىل �الإن�ضان نف�ضٌه ، رمبا  وفتكا ، لقد 
ومعتقد�ت  و�أعر�ق  مب�ضارِب  �ختالف   مع 
�أن  �إىل  جميعا  بهم  نكل  لكنه   ، وبيولوجيا 
غد� وح�ضا  من نازية  منونة ، لقد  قذف 
بهتاين  جحيم  �إىل   �الإن�ضان  مبعايري  هتلر 
على  �إن�ضانا  فرز  ،�إذ  يطاق  ال  ودمياغوجي 
عما  و�ضكال   ، �آخر  فوق   وجن�ضا    ، �إن�ضان 
وفق  �الإن�ضانية  ترتيب  �أعاد  ولقد   ، ي�ضابه 
وحجم  �ضعر  و�ألو�ن  وق�ضا�ضاته  �ضالليمه 

من  ،وخطابات  ورز�نة  رجال  وقامة  مناكب  
نِظريها  منقطع  ع�ضكرة  ،و  عمياء  كر�هية 

على �متد�د �لليل و�لنهار .
ذ�ك هتلر �لذي عا�س و�نتحر وظل جت�ضيد� 
لل�ضيطان على �الأر�س مبا �رتكب ،ومبا �أحلقه 

ب�ضمري  �الإن�ضانية قطباء .
 لكن �لغريب �أن ذ�ك  �لذي كان زعيما نازيا  
فروجته    ، موؤخر�  لتد�ول  عاد  قد   ، �أملانيا 
�أخبار�  منذ مدة  بغر�بة كبرية ، �إذ �أن  �رسكة 
�أ�ضغال حفر  �أملانية  عمالقة  وهي تنفذ يف 
ب�ضو�حي �لعا�ضمة برلني ،عرثت فجاأة  على 

�ضندوق حديدي ، كان �ضخما وكبري� ، يعود 
؟  �إغالقه  حمكم   وكان  �لثالثينات  فرتة  �إىل 
حكايته   طلعت    ، �ل�ضندوق  فتح  �أن  وبعد 
مفاجاأة بقدر  وح�ضية هتلر ،�إذ كان  �ضندوقا 
يحوي  �أالف �لر�ضائل ، بل مئات �الآالف ، بل 
كانت  ر�ضائل  من  قليال  ويزيد  مليون  يقولون 
بد�خل  �ضندوق وكانت كلها  ر�ضائل غر�مية 

،قد �أر�ضلت �إىل هتلر ع�ضقا به  .
كانت ر�ضائل فتيات و�ضابات �أملانيات  يف فرتة 
مغرمات  جميعهن  وكن   ، �لثالثينات  �أو��ضط 
بذ�ك بزعيم �الأمة �الأملانية ، لقد كان منوذج 

عاليا الأملانيا يف ذ�ك �لزمن �لبعيد،و�لغريب 
�لر�ضائل  ، كان  �لر�ضائل  �أن  ما كتب يف تلك 
، كان يفي�س م�ضاعر� جيا�ضة و�أ�ضعار� عذبة  
�لتاريخ  �إلها  مرم  �أن جعله  و�أو�ضافا ترقي 
بزعيم  هياما   و�أر�ضلت  كتبت  ،وكلها  ذ�ك 
، زعيما   و�لعامل  حينها  �الأملان  دنيا   مليء  
مليء  �أي�ضا دنيا  فتيات جميالت ،رمبا كلهن 
مر�هقات مبقتبل �أعمارهن ، قبل �أن تكت�ضفه 
قاتال  مرما   مرد   ، الحقا  �لفتيات  تلك 
م�ضد�  هتلر  �أدولف  ، مرد  ب�رسه وخمربه 

مكتمال  لل�ضيطان على �الأر�س .

روؤى 

�ألقت عنا�رس �الأمن لوالية �لبليدة 
�لقب�س على �ضبكة مكونة من ثالثة 
�أفر�د خمت�ضة يف �رسقة �لدر�جات 
�لنارية، ح�ضبما علم �أم�س �الأربعاء 
�لوالئي.  لالأمن  �الإعالم  خلية  من 
�أن م�ضالح  �أو�ضح ذ�ت �مل�ضدر  و 
�أوالد  لبلدية  �حل�رسي  �الأمن 
تلقيها  �ثر  حتقيقا  فتحت  يعي�س 
�ضكوى من مو�طن ب�رسقة در�جته 
�أ�ضفل  مركونة  كانت  �لتي  �لنارية 
مما  بها،  يقطن  �لتي  �لعمارة 
�مل�ضتبه  هوية  حتديد  من  مكنها 
بهم �لبالغ عددهم ثالثة �أ�ضخا�س 
بعد  و  عليهم  �لقب�س  �إلقاء  و 
قامو�  �أنهم  تبني  معهم  �لتحقيق 

�مل�رسوقة  �لنارية  �لدر�جة  ببيع 
�ملجاورة  �لواليات  باأحد  ل�ضخ�س 
لوالية �لبليدة ح�ضب �مل�ضدر �لذي 
�أ�ضار �إىل �أن �مل�ضتبه بهم خمت�ضني 
�لنارية حيث  �لدر�جات  يف �رسقة 
قامو� �أي�ضا ب�رسقة ثالث در�جات 

نارية �أخرى.
ح�ضب  �ل�ضبكة،  هذه  �أفر�د  ويقوم 
د�خل  بدوريات  �مل�ضدر،  نف�س 
�الأحياء �ل�ضكنية با�ضتعمال �ضاحنة 
�لدر�جات  وجود  لتق�ضي  �ضغرية 
ل�رسقتها  �لتخطيط  ثم  �لنارية 
��ضتكمال  عقب  �نه  �إىل  الفتا 
بهم  �مل�ضتبه  تقدمي  مت  �لتحقيق 

�أمام �لعد�لة.

�لبناء  مديرية  �أم�س،  �أفادت، 
�ضيتم  باالأغو�ط،�أنه  و�لتعمري 
مبدينة  �لقطب  �مل�ضجد  ��ضتالم 
�ل�ضد��ضي  نهاية  مع  �الأغو�ط، 
نقلته  ما  وح�ضب  لـ2020  �لثاين 
ذ�ت  عن  جلز�ئرية،  �الأنباء  وكالة 
�الأ�ضغال  ن�ضبة  �أن  �مل�ضلحة، 

متقدمة،  ن�ضبة  بلغت  بامل�ضجد، 
فاقت 50 باملائة

 للتذكري يعد هذ� �مل�ضجد �لذي 
خ�ض�س له غالف مايل فاق 973 
مليون دينار، من بني 15 م�ضجد� 
على م�ضتوى �لوطني تابع مل�ضجد 

�جلز�ئر �الأعظم.

اأفق

الفعل الت�سامني و 
املمار�سة الإعالمية

وداد احلاج

�لقنو�ت  تهتم  توجهاتها  �ختالف  على 
بالق�ضايا  �خلا�ضة  �جلز�ئرية  �لف�ضائية 
متابعة  بن�ضب  حتظى  �لتي  �الجتماعية 
عالية جد� ،وتعرف رو�جا كبري� حتى يف 
هذه  ،عرب  �الجتماعي  �لتو��ضل  من�ضات 
بتفاعل  �ملو�د  هذه  حتظى  �لف�ضاء�ت 
و  ن�رس�  �ملهتمني  من  �الآالف  مئات 

ترويجا .
يف  �ضاهمت  �ملبادر�ت  هذ�  �أن  �مللفت 
حل �أغلب �حلاالت �ملطروحة و �أرغمت 
�لعمومية على تغيري  �الإد�رة  حتى ممثلي 
مع  �لتفاعل  و  �لتو��ضل  يف  �ضلوكياتهم 
�لند�ء�ت �ملرفوعة فكم من و�لذي �أرغم 
�أر�س  �إىل  �لوثري  على �خلروج من مكتبه 

�لو�قع
و �ضاهم هذ� �لرتكيز �الإعالمي �أي�ضا يف 
�جلماعية  �لت�ضامنية  �ملبادر�ت  ت�ضجيع 
،و بات �لفاي�ضبوك مق�ضد� مف�ضال لذوي 

�حلاجة للبحث عن حلول عاجلة.
يتوجب �الهتمام بهذ� �ل�ضلوك و ت�ضجيعه 
من  ثابت  �إىل  يتحول  حتى  له  �لرتويج  و 
ثو�بت �ملمار�ضة �الإعالمية يف �جلز�ئر .

»وات�س اآب«

ميزة طال انتظارها 
تظهر اأخريا 

ظهور  عن   WABetaInfo موقع  ك�ضف 
�نتظرها  �آب«،  »و�ت�س  تطبيق  يف  جديدة  ميزة 
للموقع  وتبعا  طويال  �لتطبيق  هذ�  م�ضتخدمو 
فاإن »و�ت�س �آب« �أطلقت موؤخر� �إ�ضد�ر� جتريبيا 
من تطبيقها ) beta 2.2.20.13(، مل�ضتخدمي 
هو�تف �أندرويد،  يحتوي هذ� �الإ�ضد�ر على ميزة 
وتبعا  �ل�ضهرية   dark mode �لد�كن«  »�لو�ضع 
للموقع فاإن هذه �مليزة تخترب عند م�ضتخدمي 
ومن  حاليا،  جتريبي  ب�ضكل  �ملذكورة  �لن�ضخة 
»و�ت�س  م�ضتخدمي  جلميع  تظهر  �أن  �ملفرت�س 
بعد  �مليزة  هذه  من  ولال�ضتفادة  قريبا.  �آب« 
يجب   ،)2.2.20.13  beta  ( ن�ضخة  حتميل 
�النتقال �إىل قائمة �الإعد�د�ت يف تطبيق »و�ت�س 
»درد�ضات«،  خيار  على  �ل�ضغط  ثم  ومن  �آب«، 
�أن ميزة  Dark  ويرى �خلرب�ء  وبعدها �ختيار 
تقلل  و�لتي  �آب«،  »و�ت�س  يف  �لد�كن«  »�لو�ضع 
�خللفيات  �ألو�ن  وحتول  �ل�ضا�ضة  �ضطوع  من 
�ضت�ضهل  د�كن  لون  �إىل  �ملحادثة  وفقاعات  
يف  �لر�ضائل  وقر�ءة  �لكتابة  �مل�ضتخدمني  على 
ظروف �الإ�ضاءة �ملنخف�ضة، وت�ضاهم يف تر�ضيد 

��ضتهالك بطارية �لهاتف.

يف واجهة تطبيقها الر�سمي

»اإن�ستغرام« تتخلى عن 
 IGTV اأيقونة

مل ت�رس �الأمور ب�ضكل جيد بالن�ضبة مليزة بث 
�لفيديو �لطويل IGTV على »�إن�ضتغر�م«، ما 
�إىل  وحكيمة،  هادئة  خطوة  يف  �ل�رسكة،  دفع 

�إز�لة �أيقونة �مليزة من و�جهة �لتطبيق.
و��ضح يف �جلزء  ب�ضكل   IGTV �أيقونة  وتقع 
�لعلوي من و�جهة من�ضة »�إن�ضتغر�م« بجو�ر زر 
�لر�ضائل �ملبا�رسة، ولكن غالبا ما يتم جتاهله. 
 ،TechCrunch موقع  ن�رسه  لتقرير  ووفقا 
بعد  �الأيقونة  باإز�لة  قام  »�إن�ضتغر�م«  فاإن 
ين  �مل�ضتخدم  من  قليال  عدد�  �أن  �كت�ضاف 
�لنقر  طريق  عن   IGTV يت�ضفحون  كانو� 

على �الأيقونة.

و�ملحررين  �الأ�رسى  وز�رة  �أفادت 
�أ�ضري�ت  خم�ضة  هناك  بان 
من  يعانني  ومري�ضات  جريحات 
للغاية د�خل  ظروف �ضحية �ضعبة 

�ضجن �لد�مون.
�الأ�ضري�ت ال  �أن  �لوز�رة  و�أو�ضحت 
الأو�ضاعهن  �لالزم  �لعالج  يتلقني 
�إ�رس�ء  كاالأ�ضرية  �ل�ضحية، 
تعاين من حروق  و�لتي  �جلعابي�س 
�أ�ضيبت  ج�ضدها،  �أنحاء  كاّفة  يف 
بها �أثناء عملية �عتقالها، و�الأ�ضرية 

من  تعاين  و�لتي  ح�ضن  ن�رسين 
و�الأ�ضرية  و�الأع�ضاب،  �ل�ضكري 
من  تعاين  و�لتي  �ضو�هنة  �أن�ضام 
مرح  و�الأ�ضرية  �ملفا�ضل،  يف  �آالم 
ت�ضنجات،  من  تعاين  و�لتي  باكري 
�أبو  رو�ن  �الأ�ضرية  �إىل  باالإ�ضافة 
يف  �آالم  من  تعاين  و�لتي  مطر 
�لبطن يذكر �أن )41( �أ�ضرية يقبعن 
 )18( بينهّن  »�لد�مون«،  �ضجن  يف 
�العتقال  قيد  �أ�ضري�ت  و�أربع  �أماً، 

�الإد�ري »بال تهمة«.

يف �سجن الدامون
خم�سة اأ�سريات يع�سن ظروفًا 

�سحية �سعبة 

م.خ



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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