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�ساحب الوكالة ال�سياحية اأحمد حمداوي للو�سط

لقائي مع وزير ال�سياحة مرموري يتطلع اإىل غد اأف�سل

مع ا�ست�سهاد طاقمها

�سقوط طائرة ع�سكرية 
من نوع �سو30

جانفي   27 الإثنني  اأم�س  ليلة  ليلية مربجمة  بطلعة  القيام  اأثناء 
طائرة  �سقطت   ،22:00 العا�رشة  ال�ساعة  حدود  ويف   ،2020
ب�سواحي  ال�سكان   من  خال  مكان  يف  �سو30  نوع  من  ع�سكرية 
الزيتون  بولية  م�ستة �سيموط على بعد 16 كلم من بلدية عني 
و  الطائرة  قائد  ا�ست�سهاد  عن  اأ�سفر  مما   ،5 ع  /ن  البواقي  اأم 
م�ساعده.  وعلى اإثر هذا احلادث الأليم، يتقدم اللواء �سنقريحة 
بخال�س  بالنيابة   ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  اأركان  �سعيد،رئي�س 
التعازي واملوا�ساة لأ�رشتي ال�سحيتني واأمر بفتح حتقيق فوري 

ملعرفة مالب�سات واأ�سباب احلادث.

حاول الدخول اإىل اجلزائر

توقيف اإرهابي تون�سي بتب�سة
متكنت م�سالح الأمن الوطني من توقيف اإرهابي تون�سي حاول 
بن�ساط اجلماعات  اللتحاق  اأجل  اجلزائر  من  اإىل  الدخول 

الإرهابية امل�سلحة يف �رشق وجنوب البالد.
وبطاقات  ن�رشيات  املوقوف  حمل  التون�سي  الإرهابي  وكان 
ن�ساطه  ب�سبب   2007 �سنة  منذ  الأمنية  العنا�رش  اإنتباه  لفت 
اجلزائر  اإىل  الدخول  حيث  حاول  املحظور  الإرهابي 
م�ستغال عدم علم ال�سلطات التون�سية بن�ساطه الإرهابي حيث 
اأمام  �ستتم  �سنة   42 العمر  من  البالغ  املوقوف  �سيتم  تقدمي 

وكيل اجلمهورية مبحكمة تب�سة.
ب.ع

تن�سيب الوايل اجلديد للجلفة

اإق�ساء املرا�سلني ال�سحفيني 
والنقابة تندد 

نددت  نقابة ال�سحفيني باجللفة من اإق�ساء الأ�رشة الإعالمية 
من احل�سور لتغطية مرا�سيم  تن�سيب الوايل اجلديد، وت�ساءلت 
ح�سب بيان �سادر عن رئي�سها »نورين عمارة » من وراء هذا 
رئي�س اجلمهورية عبد  واأن  منه خ�سو�سا  الهدف  وما  القرار 
تعترب  التي  الإعالم  لو�سائل  كبرية  اأهمية  يويل  تبون  املجيد 

�رشيك اأ�سا�سي يف مرافقة التنمية املحلية.
بوخالفة م�سطفى

�سفري تون�س يكرم منتخب 
كرة اليد

                                                                           
من  خا�س  بتكرمي  رجال  اليد  لكرة  الوطني  املنتخب  حظي 
طرف �سفري اجلزائر يف تون�س عزوز بعالل والذين ا�ستقبلهم يف 
للكرة ال�سغرية  ال�سفارة اجلزائرية بعد امل�ساركة امل�رشفة  مقر 
نيل  �سهدت  التي  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  مناف�سة  يف  جلزائرية 
اجلزائر املركز الثالث و�سمنت بالتايل التاأهل اإىل بطولة العامل 
املقررة يف قطر وخو�س ملحق الألعاب الأوملبية 2020 بطوكيو 
على  غذاء  ماأدبة  ال�سفري  واقام  املقبل،  اأفريل  �سهر  املقررة 
اأر�س  اإىل  اأم�س  اأول  �رشف البعثة اجلزائرية قبل عودتهم �سهرة 
الوطن، بينما قدم زمالء الالعب حاج �سدوق اإىل ال�سفري هدية 
عبارة عن القمي�س الوطني وموقع من طرف الالعبني واأع�ساء 

الطاقم الفني الوطني.

اإق�ساء نادي �سقانة من 
املناف�سة لإ�سعار اآخر

 
اأق�سي نادي �سقانة من خو�س املناف�سة اإىل اإ�سعار اآخر بعد العقوبات 
القا�سية التي اأ�سدرتها الرابطة الولئية لكرة القدم لباتنة، حيث جاء 
�سقانة  نادي  مقابلة  �سهدتها  التي  اخلطرية  الأحداث  بعد  القرار 
حكم  على  خطري  اإعتداء  على  اأ�سفرت  ولتي  نقاو�س  نادي  و�سيفه 
الرجلني  تقرير  على  ال�ستناد  مت  اأين  املقابلة،  وحمافظ  املواجهة 
الذين مت حتويلهما اإىل امل�ست�سفى للخ�سوع اإىل عالج عقب الإ�سابات 
اخلطرية التي تلقوها، اأين مت منع الفريق املحلي من خو�س املناف�سة 
يف جميع فئاته، ومت توقيف جميع الالعبني وامل�سريين املذكورين يف 

التقرير اإىل جانب معاقبة امللعب اإىل اإّ�سعار اآخر.

ح�سن  ال�سياحة  وزير  موؤخرا  جمع 
الوكالت  برئي�س  لقاء  مرموري 
و�ساحب  بتمرنا�ست  �سابقا  ال�سياحية 
اطار  يف  وذلك   ، ال�سياحية  الوكالة 
�سل�سلة امل�ساورات التي جتمعه مبهني 
القطاع. اأكد  حمداوي اأحمد �ساحب 
ت�رشيح  يف  بتمرنا�ست  �سياحية  وكالة 
»الو�سط  يومية  به  خ�س  �سحفي 
ال�سياحة  وزير  مع  الأخري  لقائه  »اأن 
مرموري  التقليدية   ح�سن  وال�سناعة 

الت�ساور مع املهنبني  اإطار  يندرج  يف 
والفاعلني خا�سة بواقع و اأفاق ال�سياحة 
ال�سحراوية . ويف مو�سوع مت�سل قال 
اأنه  معنا  حديثه  خ�سم  يف  حمداوي 
للوزير  اللتما�سات  من  جملة  رفع 
مرموري  من اأجل اإدخال  اإ�سالحات 
على  تدريجياً  ال�سياحة  قطاع  يف 
مع   ، والبعيد  املتو�سط  امل�ستوى 
ا�ستحداث  خمطط  على  العمل 
الإ�ستقبالية  ال�سياحة  لفتح  اإ�ستعجايل 

ال�سغوط  اخلا�سة بالأجانب وتخفيف 
املواكبة  فيها  مبا  عليها  والقوانني 
لأن  خا�سة  الأ�سبوع  يف  فقط  يومني 
منطقة الهقار موؤمنة بكل من مناطق 
تاظروك  تينقط  وتاهيفت  الأ�سكرم 
وجود  ظل  خا�سة يف  ترهنانت  اإدل�س 
من  ما  وهو  للمدينة  واحد  خمرج 
غلق  اأن  كما  تاأمينها  ي�سهل  اأن  �ساأنه 
كثريا  املنطقة  على  اأثر  ال�سياحة 
البطالة،  واأحال معظم ممتهنيها على 

موؤكدا اأن العمل مبقرتحاته  من �ساأنه 
اأن يوفر منا�سب �سغل لل�سباب وين�سط 
املنطقة التي باتت تعاين ركود يف ظل 
ال�ساحل  دول  مع  مغلقة  احلدود  بقاء 
الإفريقي . ومعلوم اأن قطاع ال�سياحة 
مترنا�ست  بولية  التقليدية  وال�سناعة 
الأعظم   ال�سواد  رزق  م�سدر  يعترب 
على  تتوفر  ل  املنطقة  اأن  باعتبار 

م�ساريع ا�ستثمارية و�سناعية .

خبر في 
صورة

امل�سيلة،ال�سيخ  وايل  يوا�سل 
العرجا ، �سل�سلة خرجاته امليدانية 
املختلفة،  امل�ساريع  ملعاينة 
مب�ساريع  منها  تعلق  ما  خا�سة 
الطبيعي،عرب  الغاز  ب�سبكة  الربط 
النائية  خا�سة  البلديات،  عديد 
منها ويف خرجة له اإىل دائرة مقرة 
�رشق ولية امل�سيلة ا�ستهل ن�ساطه 

من بلدية برهوم حيث ا�رشف على 
وال�ستفادة  الربط  اأ�سغال  اإطالق 
مبنطقة  الطبيعي  الغاز  مادة  من 
م�سكن   2000 ب  ولعطال  قدي�سة 
فقد  اخل�رشاء  عني  بلدية  يف  اأما 
لال�ستفادة  اخلدمة  حيز  و�سع  مت 
ملنطقة  الطبيعي  الغاز  �سبكة  من 
م�سكن   2000 ب  عمر  �سى  اأولد 

انطالق  اإ�سارة  اإعطاء  مت  كما 
تزويد منطقة اأولد بلحوت ببلدية 
بلعايبة ب 300 م�سكن كما ا�ستفادة 
وال�سواقة  مبارك  اأولد  منطقة 
وقد  م�سكن   957 ب  مقرة  ببلدية 
من  امل�ستفيدة  العائالت  عربت 
التي  �سعادتها  عن  الطبيعي  الغاز 
منازلهم  ربط  حلم  اإمام  لتو�سف 

ال�سكان  اأغلبية  ك�سف  بالغاز حيث 
اأن احللم يف نهاية املطاف حتقق 
وايل  اأطلقها  التي  الوعود  بف�سل 
�سيودعون  اأنهم  موؤكدين  امل�سيلة 
وبالتايل  البوتان  غاز  قارورات 
اإنهاء معاناة دامت ل�سنوات طويلة 

مع البحث اليومي عنها .
عبدالبا�سط بديار 

بدائرة مقرة بامل�سيلة 

ا�ستفادة 5 اآلف عائلة من الغاز الطبيعي 

اأعلنت اجلزائرية للطرق ال�سيارة عن 
بولية  اجلباحية  لنفق  موؤقت  غلق 
اأم�س  ليلة  ابتداء من  البويرة  وذلك 
الثالثاء على 00 �سا 00 اإىل غاية يوم 
اجلمعة منت�سف الليل ب�سبب اأ�سغال 
واأو�سحت  النفق.   م�ستوى  على 
املوؤ�س�سة يف بيان لها اأنه » يف اإطار 
اإمتام اأ�سغال اعادة التهيئة والتاأهيل 
باجلباحية   �رشيكي  عني  نفق  داخل 
تركيب  بعد  و  البويرة  بولية  الواقع 
ت�رشع   ، املراقبة  و  الأمن  اأجهزة 
اجلزائرية للطرق ال�سيارة ابتداء من 
�سا   00 ال�ساعة  على  الثالثاء  اليوم 
00 يف عملية تزفيت قارعة الطريق 
داخل و عند مداخل و خمارج النفق  
لغر�س  انه  امل�سدر  ذات  واأ�ساف 

عن  الناجت  الإزعاج  من  التقليل   «
الأ�سغال، برجمت  اجلزائرية للطرق 
ال�سيارة غلق النفق على مرحلتني«. و 
تخ�س املرحلة الأوىل اأ�سغال النفق 
الأول ) اجتاه اجلزائر العا�سمة نحو 
�سطيف ( ملدة ثالثة اأيام ابتداء من 
اليوم الثالثاء منت�سف الليل ) 00 �سا 
الثانية   املرحلة  اأما    )00
  )T2 الثاين)  النفق  اأ�سغال  فتخ�س 
التي �ستنطلق يف الأيام القادمة ، و 
التي �ستوايف بتفا�سيلها ال�رشكة عرب 
الإطار،  هذا  يف  اآخر  �سحفي  بيان 
مت و�سع نظام حتويل حركة ال�سري، 
نحو  املوؤدي  لالجتاه  فبالن�سبة 
اجلزائر، مت حتويل حركة ال�سري نحو 
رابط  رقم 05 عرب  الوطني  الطريق 

الطريق  اإىل  العودة  و  الرخام  وادي 
ال�سيار عرب حمور اجلباحية  و فيما 
فقد   ، البويرة  نحو  الجتاه  يخ�س 
النفق  نحو  ال�سري  حركة  حتويل  مت 
مفتوحا  يبقى  الذي   )T2  ( الثاين 
اجلزائرية  دعت  و  ال�سري.  حلركة 

الطريق  م�ستعملي  ال�سيارة  للطرق 
من  احلذر  و  احليطة  اإىل  ال�سيار 
ال�رشعة  من  التقليل  خا�سة  خالل 
عند منطقة الأ�سغال و ذلك ل�سمان 
على  العاملني  �سالمة  و  �سالمتهم 

م�ستوى الطريق ال�سيار. 

من الثالثاء اإىل اجلمعة منت�سف الليل  

غلق موؤقت لنفق اجلباحية بالبويرة

�سيخ مدقن



النائب الربملاين عن حركة حم�ش نا�سر حمدادو�ش »للو�سط«:

م�ستعدون للقاء تبون 
ونوؤيد انتخابات مبكرة

.      على التعديل الد�ستوري �سمان متثيل حقيقي 
.      اأحزاب املوالة تتحمل جانبا من الأزمة التي عا�ستها البالد

رحب النائب الربملاين عن حركة حم�ش  نا�سر حمدادو�ش يف حوار خ�ش به »الو�سط«  بخطوة رئي�ش اجلمهورية عبد املجيد تبون، بفتح ور�سة تعديل 
الد�ستور من خالل ت�سكيل جلنة خرباء يرتاأ�سه الدكتور اأحمد لعرابة، اأين جتاوب مع هذا الطرح وقدم العديد من املقرتحات التي يجب اأن ي�سملها هذا 
التعديل ل�ستيعاب مطالب ال�ساحة، يف حني عرب عن اإ�ستعداد حركة حم�ش للقاء رئي�ش اجلمهورية  عبد املجيد تبون يف اإطار امل�ساورات التي با�سرها مع 

احلزب �سرط اأن يكون احلوار جادا و م�سوؤول لتلبية املطالب ال�سيا�سية الأ�سا�سية للحراك ال�سعبي.
 حاروته: اإميان لوا�ش

ا�ستقبل  تبون  الرئي�ش 
وروؤ�ساء  الوطنية  �سخ�سيات 
امل�ساورات  اإطار  يف  اأحزاب 
التي با�سرها بخ�سو�ش تعديل 
متت  حالة  يف  الد�ستور، 
دعوتكم هل �ستلبون الدعوة؟

الرئي�س  يفتح  اأن  الطبيعي  من 
مقبل  وهو  واللقاءات،  امل�شاورات 
�شيا�شية  اإ�شالحات  ور�شة  على 
ود�شتورية عميقة، ونتمنى اأن تكون 
طابعا  تاأخذ  واأال  وم�شوؤولة،  جدية 
�شكليا بقدر ما تغو�س يف امل�شمون 
لي�شت  ولكنها  باملقرتحات،  وتاأخذ 
بديال عن احلوار اجلاد وامل�شوؤول 
يف  حرج  اأي  لدينا  لي�س  وال�شامل، 
اللقاء به، وقد �رصحنا باأننا �شنعطيه 
الفر�شة كاملة لتنفيذ وعوده بتلبية 
كامل املطالب ال�شيا�شية االأ�شا�شية 
هذا  و�شيكون  ال�شعبي،  للحراك 
واالنتخابات  الد�شتوري  التعديل 
امل�شبقة  واملحلية  الت�رصيعية 

اختبارا حقيقيا لذلك
 

تعديل  ور�سة  بخ�سو�ش 
الد�ستور ما موقف حم�ش منها 

وماهي مقرتحاتها؟
التعديل  جمرد  يف  لي�شت   العربة 
النظام  طبيعة  وتغيري  الد�شتوري 
اأم  برملاين  هو  هل  ال�شيا�شي، 
رئا�شي اأم �شبه رئا�شي، فقد وجدنا 
دول  يف  ناجحة  برملانية  اأنظمة 
واأنظمة  اأخرى،  دول  يف  وفا�شلة 
وفا�شلة  ناجحة يف جتارب  رئا�شية 
يف جتارب اأخرى، امل�شاألة مرتبطة 
التعديالت  هذه  توفر  مبدى  اأي�شا 

على �شمانات املمار�شة ال�شيا�شية 
واحرتام  ال�شليمة،  والدميقراطية 
التي  الرا�شد  و  احلكم  معايري 
وال�شفافية  الدميقراطية  يف  تتمثل 
و�شيادة  واملحا�شبة  والرقابة 
القانون على اجلميع، ال معنى الأي 
تعديل د�شتوري ونحن ال زلنا نعاين 
واالنتقال  احلريات  اإ�شكالية  من 
لنجاح  فر�شة  فاأي  الدميقراطي، 
التزوير،  على  يقوم  �شيا�شي  نظام 
ويطعن  ال�رصعية  يف  يخد�س  الذي 
يف  االأداء  ويعطب  امل�رصوعية  يف 
 - جربنا  ال�شلطة،  قد  ممار�شة 
واأثبت  الرئا�شي  النظام   - نظريا 
ف�شله يف ممار�شة احلكم، اإذ كان ينزع 
وال�شلطة  والفردانية  املركزية  اإىل 
مف�شدة  هي  والتي  املطلقة، 
مطلقة، والعربة يف البديل عنه هي 
املعايري التي حتل م�شكلة ال�رصعية 
يف  امل�رصوعية،  نحن  واإ�شكالية 
التعديل  مع  جمتمع  ال�شلم  حركة 
تو�شيع  ي�شمن  الذي  الد�شتوري 
احلقيقي  والتمثيل  احلكم،  قاعدة 
عرب  الإرادته  وامل�شداقية  لل�شعب، 
وي�شمن  الت�رصيعية،  االنتخابات 
الف�شل بني ال�شلطات والتوازن بينها، 
ويعزز الرقابة الربملانية على عمل 
ال�شلطة  تغّول  من  ويحّد  احلكومة، 
التنفيذية على غريها، ويعزز فر�س 
جناح احلكومة يف التنمية،  تقلي�س 
ي�شمن  مبا  الرئي�س  �شالحيات 
ال�شلطات،  بني  احلقيقي  الف�شل 
للق�شاء،  الفعلية  واال�شتقاللية 
والرقابة القوية للربملان على عمل 
احلكومة، وتعزيز احلريات وحقوق 
الفردية  احلريات  �شواء  االإن�شان، 
االأحزاب  ون�شاط  تاأ�شي�س  يف  اأو 
يف  اأو  االإعالم،  يف  اأو  واجلمعيات، 

املناف�شة االقت�شادية.
 

جناح  �سروط  ماهي 
رئي�ش  اإليه  دعا  الذي  احلوار 

اجلمهورية ؟
ا،  جاًدّ �شفاًفا،  حواًرا  يكون  اأن 
�شيا�شية  وباإرادٍة  وم�شوؤوالً، 
حقيقية و�شّيدة، ي�شتدرك االأخطاء 
الوطني،  التوافق  ويحقق  ال�شابقة، 
واقت�شادية  �شيا�شية  روؤية  حول 
االإرادة  وجت�شد  اجلزائريني  جتمع 
خطوات  من  ال�شعبية،  البد 
هذه  �شدق  على  تدّل  عاجلة، 
االإ�شالحات  يف  ال�شيا�شية  االإرادة 
�شبيل  على  والقانونية  الد�شتورية 
الفردية  احلريات  املثال  حماية 
و�شائل  وحترير  واجلماعية، 
واالبتزاز،  ال�شغط  من  االإعالم 
الق�شاء،  ا�شتقاللية  و�شمان 
الراأي  �شجناء  �رصاح  واإطالق 
ورفع  ال�شعبي،  احلراك  ومعتقلي 
املدين،  املجتمع  على  القيود 
ومكافحة �شبكات الر�شوة واالبتزاز 
الف�شاد  حماربة  وموا�شلة  املايل، 
التخوين  عن  واالبتعاد  متييز،  بال 
من  البد  املخالفني،  و�شيطنة 
الت�شالح الوطني، مبا يحفظ كرامة 
ال�ّشمل  مّل  اإىل  يوؤّدي  ومبا  اجلميع، 
مطمئنة  �شيا�شيٍة  بيئٍة  و�شناعة 
اخلطوة  تكون  اأن  على  للجميع، 
االعرتاف  هي  للت�شالح  االأوىل 
للتعاون  واال�شتعداد  االأزمة،  بعمق 
اال�شطفافات  وجتاوز  حلّها،  على 
حماية  ال�شابقة،  واال�شتقطابات 
واليات  كّل  يف  ال�ّشعبي  احَلراك 
الوطن، ح�شب اإرادة اجلزائريني يف 
اال�شتمرار فيه، والتحذير من قمعه 
حتريفه،  اأو  اخرتاقه  اأو  توقيفه  اأو 

مطالبه  جميع  حتقيق  غاية  اإىل 
ي�شّحح  مبا  ال�شامل،  التغيري  يف 
املا�شي،  وي�شتدرك  االأخطاء، 
االنتقال  على  االطمئنان  ويحقق 
الدميقراطي الفعلي، ويعيد ال�ّشيادة 

الكاملة لل�شعب اجلزائري.
 

هل تعك�ش نتائج رئا�سيات 
12 دي�سمرب التوازنات املوجودة 

حاليا ؟
الطريقة  على  االنتخابات  تكن  مل 
لقيا�س  حقيقيا  معيارا  اجلزائرية 
ومعرفة  الناخبني،  توجهات 
االأحجام احلقيقية للتيارات الفكرية 
اخلارطة  ور�شم  واالإيديولوجية، 
لالأحزاب، وخا�شة  ال�شيا�شية 
العزوف،  حالة  اأمام  زلنا  ال  اأننا 
واهتزاز الثقة يف العملية ال�شيا�شية 
االنتخابية، واملالحظ  والعملية 
يرى اأنه وبعد ثورة �شعبية من اأجل 
كانت  وال�شامل  احلقيقي  التغيري 
ا�شتحقاق  اأول  يف  امل�شاركة  ن�شبة 
ال  جدا، وهي  متوا�شعة  انتخابي 
احلقيقية  ال�شعبية  االإرادة  تعك�س 
تلك  تعد  مل  اأنه  كما  والكاملة، 
ال�شيا�شية  للعائالت  الت�شنيفات 
مل  و�شحيحة، فالتناف�س  واقعية 
يكن على اأ�شا�س االأفكار والربامج، 
االأ�شخا�س،  اأ�شا�س  على  كان  بل 
وجهوية  منطقية  اعتبارات  ووفق 
برامج  يف  التاأمل  و�شخ�شية، وعند 
كبرًيا  فرقا  جتد  ال  املرت�شحني 
اأنه  منهم  اأحٌد  يّدع  بينها.. ومل 
ميثل تياًرا بعينه، بل جتد من التيار 
التقليدي الواحد تباينا يف املوقف 
االنتخابات  من  مكّوناته  بني 

وانق�شاًما بني املرت�شحني.

عدد من  الأميار  متابعون 
حجم  ملاذا  نظرك  يف  ق�سائيا، 
هذا الف�ساد يف هذه املنظومة، 
املجال�ش  هذه  حل  �سيتم  وهل 
يف  حملية  انتخابات  اإعادة  و 

املرحلة املقبلة؟
بانتخابات  طالبنا  واأن  �شبق  لقد 
2017م،  منذ  وحملية  ت�رصيعية 
لعدة اعتبارات، و تتمثل يف اأن هذه 
جاءت   ، �رصعية  غري  املجال�س 
واأنها  االنتخابات،  نتيجة  تزوير 
تعك�س  وال  متثيلية،  غري  انتخابات 

اإرادة ال�شعب اجلزائري.
 

النتقادات  على  ردك  ما 
الأحزاب  طالت  التي 

الإ�سالمية ؟
ال اأدري ما هو املق�شود بالتحديد 
تلعبه يف  اأن  يجب  الذي  الدور  عن 
هذه االأزمة، وهي حرة يف مواقفها 
مقاربته  له  حزب  وكل  منها، 
�شارك  من  فهناك  فيها،  وخياراته 
قاطع  من  وهو  االنتخابات  يف 
حيث  من  معها  هو  من  وهناك 
بالرت�شح  معني  غري  ولكنه  املبداأ 
لعبت  التي  االأحزاب  هي  فيها،وما 
هذه  اإذن..؟؟؟  فيها  اإيجابيا  دورا 
ترقى  وال  فارغة،  اتهامات  جمرد 
فامل�شوؤول  االأزمة،  حقيقة  اإىل 
عنها هي ال�شلطة ولي�شت االأحزاب، 
والذي يتحمل م�شوؤوليتها ال�شيا�شية 
هي اأحزاب املواالة ولي�شت اأحزاب 

املعار�شة.
 

اإق�ساء  دعوات  بخ�سو�ش 
امل�سهد  من  ال�سلطة  اأحزاب 

ال�سيا�سي املقبل؟
ممار�شة  ميكن  ال  اأنه  نعتقد  نحن 

واأن  لالأحزاب،  االإداري  االإق�شاء 
املخول بذلك هو الق�شاء اأو ال�شعب 
والنزيهة،  احلرة  االنتخابات  عرب 
نف�س  يف  الوقوع  ميكن  ال  ولذلك 
والتورط  ال�شابق،  النظام  اأخطاء 
والفوقية  الت�شلطية  ممار�شاته  يف 

واالأحادية واالإق�شائية
 

الأمنية  التوازنات  ماهي 
على احلدود اجلزائرية؟

م�شحون  دويل  واقع  هناك  لالأ�شف 
ومتوتر، يت�شم باجلراأة على التدخل 
االأجنبي، واأ�شواأه التدخل الع�شكري، 
يف انتهاك �شارخ لل�شيادات الوطنية 
م�شريها،  تقرير  يف  ال�شعوب  وحق 
واأخطرها كذلك هي هذه احلروب 
تكون  ما  وعادة  بالوكالة،  الدولية 
ولو  مب�شاحلها  متعلقة  العتبارات 
على ح�شاب تلك ال�شعوب، والو�شع 
هذه  ت�شادم  ب�شبب  معقد  ليبيا  يف 
وهو  والدولية،  االإقليمية  االإرادات 
يف  اال�شرتاتيجي  عمقنا  يجعل  ما 
ان�شغالنا  مع  وخا�شة  مهددا،  ليبيا 
بالو�شع الداخلي، والنمط التقليدي 
للجزائر  الدبلوما�شية  للعقيدة 
التدخل خارج حدودها، هذه  بعدم 
القومي،  اأمننا  تهدد  التحديات 
يف  احلل  م�شارات  تعقد  ب�شبب 
ليبيا، وهي التي تعاين تعرث امل�شار 
انق�شام  بوجود  التوافقي  ال�شيا�شي 
امل�شار  وتعقد  بربملانني،  حدي 
امل�شار  وتاأزم  القبلي،  االجتماعي 
داخلي  احرتاب  بوجود  الع�شكري 
ما  اأجنبي، وهو  ع�شكري  وتدخل 
اآمنة،  وغري  مهددة  حدودنا  يجعل 
وتدخل  اليقظة،  يتطلب  ما  وهذا 
يحفظ  مبا  امللف  هذا  يف  الدولة 

حدودنا وعمقنا وم�شاحلنا..
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دعاهم  لتحمل م�سوؤولياتهم 

وزير الداخلية يدعو الوالة للعدل يف توزيع
 ال�سكن واالإعانات

واجلماعات  الداخلية  دعا وزير 
املحلية وتهيئة االإقليم،  كمال بلجود 
من عنابة اإىل �رصورة حتمل اإطارات 
اجلماعات املحلية م�شوؤولياتهم جتاه 
املبا�رصة  ال�شلة  ذات  االن�شغاالت 
االأموال  واأن  �شيما  ال  باملواطنني 
على  �شدد  كما  متوفرة  واالمكانيات 
توزيع  يف  بالعدل  االلتزام  �رصورة 

االإعانات وال�شكنات االجتماعية
واأكد الوزير لدى اإ�رصافه مبقر الوالية 
برميي  الدين  تن�شيب  جمال  على 
خلفا  توفيق  لعنابة  جديدا  واليا 
باتنة  والية  اإىل  حول  الذي  مزهود 
خالل احلركة اجلزئية االأخرية التي 
اأجراها رئي�س اجلمهورية ال�شيد عبد 
املجيد تبون يف �شلك الوالة والوالة 

ممثلي  على  يتعني  باأنه  املنتدبني 
اجلماعات املحلية من والة وروؤ�شاء 
التوجه  منتخبة  وجمال�س  دوائر 
امل�شتعجلة  الق�شايا  اأولويات  نحو 
اليومية  وهي تلك املرتبطة باحلياة 
م�شتوى  على  فقط  لي�س  للمواطنني 
عرب  اأي�شا  واإمنا  الواليات  عوا�شم 
هذا  يف  م�شددا  الواليات  اأقاليم  كل 
�رصورة  االإ�شغاء  على  ال�شياق 
خالل  من  املواطنني  الن�شغاالت 
التي  امليدانية  باخلرجات  القيام 
واقع  على  االطالع  غايتها  تكون 
امل�شاكل  وحل  قرب  عن  االأمور 
ولي�س اال�شتظهار، داعيا امل�شوؤولني 
اإىل  اأي�شا  املحلية  امل�شتويات  على 
االإعانات  توزيع  يف  العدل  حتري 

عن  حتدث  اأن  وبعد  وال�شكنات.  
وجود اآالف امل�شاريع غري املنطلقة 
املالية  اال�شتثمارات  توفر  رغم 
بلجود  كمال  �شدد   بها،  اخلا�شة 
على �رصورة االنطالق وجوبا يف كل 
امل�شاريع امل�شتعجلة والتي لها �شلة 
باحلياة اليومية للمواطنني مربزا يف 
التي  اجلزئية  ان احلركة  اأخر  �شياق 
والوالة  الوالة  �شلك  يف  اإجراوؤها  مت 
التغريات  �شياق  يف  تاأتي  املنتدبني 
�شمن  اجلزائر  �شت�شهدها  التي 
لبناء جزائر جديدة  الرامي  توجهها 
واالزدهار،  والتنمية  العدل  ي�شودها 
يتطلب  هذا  كل  باأن  مردفا 
كل  على  امل�شوؤولني  جميع  جهود 
املواطنني واأردف  وكذا  امل�شتويات 

واجلماعات  الداخلية  وزير 
رئي�س  باأن  االإقليم  وتهيئة  املحلية 
وعد  تبون  املجيد  اجلمهورية  عبد 
امل�شاتي  وحتى  الواليات  كل  بزيارة 
من اأجل التكفل باالن�شغاالت اليومية 
ال�شياق  ذات  يف  داعيا  للمواطنني، 
برنامج  اإىل مرافقة  والة اجلمهورية 
الرئي�س يف هذا التوجه اجلديد لبناء 
عن  حتدث  اجلديدة كما  اجلزائر 
�شيتم  اأخرى  تنموية  برامج  وجود 
املتو�شط  املديني  على  جت�شيدها 
الذي  باالأمن  منوها  والطويل، 
ت�شافر  بف�شل  اجلزائر  به  تنعم 
وكل  الوطني  ال�شعبي  اجلي�س  جهود 

االأ�شالك االأمنية.
 باية ع 

وباء فريو�ش كورونا مبدينة ووهان ال�سينية    

الرئي�س ياأمر باالإجالء 
الفوري  للجزائريني

اأمر رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد 
املوؤ�ش�شات  الثالثاء،  تبون،اأم�س 
باتخاذ  املعنية  احلكومية 

االإجراءات الالزمة ق�شد ال�رصوع 
اجلالية  الأبناء  الفوري«  يف«االإجالء 
مبدينة  املتواجدين  اجلزائرية 
فيها  ظهر  التي  ال�شينية  ووهان 
ح�شبما  اجلديد،  كورونا  فريو�س 
اجلمهورية  لرئا�شة  بيان  به  اأفاد 
رئي�س  »اأمر  البيان  يف  وجاء 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
 ،2020 جانفي   28 الثالثاء  ،اأم�س 
املعنية  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
ق�شد  الالزمة  االإجراءات  باتخاذ 

الأبناء  الفوري  االإجالء  يف  ال�رصوع 
املتواجدين  اجلزائرية  اجلالية 

مبدينة ووهان 
فريو�س  فيها   ظهر  التي  ال�شينية، 
عددهم  املقدر  و  اجلديد،  كورونا 
ب36 مقيما، اأغلبهم من الطلبة، مع 
االحتياطية  التدابري  جميع  اتخاذ 
احلاالت«واأو�شح  هذه  يف  الالزمة 
القرار  هذا  اأن  ذاته  امل�شدر 
رئي�س  اللتزامات  جت�شيدا  »ياأتي 
بحماية  املتعلقة  اجلمهورية 
ومرافقة اجلالية الوطنية باخلارج، 
ان�شغاالتها،  مع  الفوري  والتجاوب 

ال�شيما يف مثل هذه الظروف«.
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 ف.ن�سرين

لقاء  خالل  رزيق  وقال 
الأعمال  رجال  جمع 
والليبيني  اجلزائريني 
اجلزائرية  الغرفة  نظمته 
 ، ال�صناعة  و  للتجارة 
�صت�صجع  اجلزائر  اأن 
الليبيني  الأعمال  رجال 
ت�صاعدهم  لتج�صيد  و 
القت�صادية  م�صاريعهم 
رجال  داعيا  اجلزائر،  يف 
اجلزائريني  الأعمال 
للمنتجات  للرتويج 

اجلزائرية يف ليبيا.
التجارة:  وزير  واأ�صاف 
املنتدى  هذا  »اإن 
هو  امل�صرتك  القت�صادي 
كيفية  يف  للنظر  فر�صة 
املبادلت  وت�صجيع  رفع 
بني  والتجارية  القت�صادية 
البلدين« اأكد وزير التجارة، 
احلكومة  اأن  رزيق  كمال 
على  �صتعمل  اجلزائرية 
لرتقية  العوائق  كل  رفع 
عالقات التعاون و ال�رشاكة 
القت�صادية بني البلدين يف 

خمتلف املجالت.

املتحدث  ذات  واأو�صح 
مب�صاركة نحو 300 متعامل 
اأن  اجلانبني  اقت�صادي من 
على  حري�صة  احلكومة 
اأجل  من  العوائق  كل  رفع 
بني  املبادلت  ت�صجيع 
اإطار  يف  ليبيا  و  اجلزائر 
للتبادل  م�صرتكة  منطقة 

احلر«.
عن  رزيق  ك�صف  كما 
معار�ض  ا�صتحداث 
اقت�صادية دائمة للمنتجات 
على  اجلزائرية  الوطنية 

م�صتوى الوليات احلدودية 
ال�رشقية على غرار وليتي 
واد �صوف و اإليزي للتعريف 
و  اجلزائرية  باملنتجات 
كال  ف�صاء ملتعاملي  تكون 
�رشاكات  لبحث  البلدين 
جتارية و اقت�صادية  م�صريا 
الإجراءات  هذه  اأن  اإىل 
�صمن«اإ�صرتاتيجية  تدخل 
اإىل  الرامية  اجلزائر 
التعاون  بعالقات  النهو�ض 

اجلزائرية الليبية » .
اإقامة  رزيق  اأن  اأو�صح  و 

القت�صادية  املعار�ض 
يهدف  املحلية  للمنتجات 
ديناميكية  »اإعطاء  اإىل 
كبرية للتبادل التجاري بني 
موؤكدا  ليبيا«  و  اجلزائر 
توليها  التي  الأهمية  على 
احلكومة اجلزائرية لتطوير 
و  القت�صادية  العالقات 

التجارية بني البلدين«.
عن  الوزير  اأعلن  كما 
جمل�ض  دور  تفعيل  اإعادة 
امل�صرتك  الأعمال  رجال 
وقال  الليبي،  اجلزائري 

املنتدى  هذا  انعقاد  اأن 
يعد فر�صة للنظر يف كيفية 
املبادلت  ت�صجيع  و  رفع 
القت�صادية  و  التجارية 
م�صتوى  اىل  ترتقي  لكي 
و  ال�صيا�صية  العالقات 
تربط  التي  التاريخية 

البلدين«.
رجال  التجارة  وزير  ودعا 
اجلزائريني  الأعمال 
جلزائري  للمنتوج  للرتويج 
و  الليبية  ال�صوق  يف 
الإخوة  مع  ال�صتثمار 
اإطالق  طريق  عن  الليبيني 
على  م�صرتكة  م�صاريع 
»رابح-رابح«  مبداأ  اأ�صا�ض 
موؤكدا يف ذات الوقت اأن كل 
املنتجات اجلزائرية تو�صع 
ت�رشف  الليبيني  حتت 
اخل�صو�ض:  بهذا  قائال 
ال�صتعداد  اأمت  على  »نحن 
من  منتجاتنا  لإي�صال 
الفالحية  ال�صعب  خمتلف 
ما  وكل  وال�صناعية 
الليبيني،  الأ�صقاء  يحتاجه 
احلدودية  املعابر  اإىل 
اجلزائرية الليبية و بو�صائل 

نقل جزائرية«

م�سروع �إن�ساء منطقة حرة بني 
�جلز�ئر و ليبيا

اأعلن وزير التجارة، كمال رزيق، عن م�سعى م�سروع  اإن�ساء مركز تبادل جتاري يف الوادي واإليزي ومنطقة 
حرة بني اجلزائر وليبيا.

اجلزائري  املجمع  رئي�ض  ك�صف 
واملهند�صني  البناء  خلرباء 
بن  احلميد  عبد  املعماريني 
املهند�ض  دور  تهمي�ض  اأن  داود، 
الرقابة،  وانعدام  املعماري، 
ف�صائح  وراء  التمويل،  و�صعف 
اجلزائر،  يف  ال�صكنية  امل�صاريع 
التي حرمت املواطن الب�صيط من 
احل�صول على �صكن لئق، بكل ما 
ملعايري  احرتام  من  الكلمة  يف 

اجلودة والراحة.
بوداود  احلميد  عبد  اأكد  حيث 
منتدى  على  �صيفا  نزوله  خالل 
اأم�ض  »املجاهد«،  جريدة 
دور  تهمي�ض  اأن  بالعا�صمة، 
اجناز  يف  املعماري  املهند�ض 
امل�صاريع ال�صكنية ، رغم اأن هذا 
وجعل  اخت�صا�صه،  �صمن  يدخل 
هو  واملقاول  العقاري  املرقي 
امل�صوؤول الأول والأخري عن هذه 
امل�صاريع بدل عنه، خلف كوارث 
م�صتوى  على  حت�صى  ول  تعد 
يف  ولي�ض  ككل،  الوطني  الرتاب 
ح�صاب  على  واحدة  منطقة 
لغري  الأمور  اإ�صناد  نتيجة  اأخرى، 
املعنية  ال�صلطات  مطالبا  اأهلها، 

باإعادة النظر يف هذا اجلانب.
كما اقرتح بن داود باملنا�صبة، اأن 
يف  قارة  مراقبة  جلنة  اإن�صاء  تتم 
الوزارة جتمع بني القطاعني العام 

واخلا�ض، تعنى مبراقبة ومتابعة 
من  ال�صكنات  اجناز  اأ�صغال 
اإىل نهايتها، ل�صمان منح  بدايتها 
املواطنني �صكنات لئقة للعي�ض، 
مقايي�ض  وفق  م�صيدة  تكون 
اأكرث  اأن  منوها  واجلودة،  الراحة 
املر�صودة  الهفوات  و  الأخطاء 

موجودة يف �صكنات عدل.
املتحدث،  ذات  قال  حني،  يف 
»اأننا ل�صنا بحاجة اإىل جلنة تقنية 
موؤقتة، لر�صد الف�صائح ال�صكنات 
املغ�صو�صة خارج املعايري«، خا�صة 
امل�صاريع  هذه  �رشوط  دفرت  اأن 
الالزمة  املعلومات  كل  يحتوي 
عن  احلقيقيني  امل�صوؤولني  حول 
ذات  يف  م�صريا  امل�صاريع،  هذه 
ظاهرة  الت�صدعات  اأن  الوقت، 
للعيان واأ�صبابها وا�صحة ل حتتاج 
يف  الهرتاء  اأن  خا�صة  درا�صة، 
بع�ض ال�صقق، و�صل لدرجة انهيار 
نتيجة  بالغرف،  داخلية  اأجزاء 
امل�صتعملة،  البناء  مواد  رداءة 
والتي تتطلب اإعادة تهيئتها مبالغ 
كبرية، حتى ت�صبح �صاحلة لل�صكن 

مبعنى الكلمة.
ياأتي هذا بعد اأ�صبوع، من ف�صيحة 
يف  اإيجاري  عمومي  �صكن   200
وزير  اأمر  اأين  ال�صفراء،  عني 
وزير  جراد،  العزيز  عبد  الأول 
كمال  واملدينة  والعمران  ال�صكن 

تقنية  جلنة  بو�صع  نا�رشي، 
تتكفل  هيئات  عدة  من  م�صكلة 
التي  الت�صدعات  اأ�صباب  بتحديد 
حدثت على م�صتوى تلك الأحياء 
ال�صتعجالية  الإجراءات  لتخاذ 
البنايات  م�صتوى  على  للتدخل 
اتخاذ  اإىل  بالإ�صافة  املعنية 
التحفظية �صد  التاأديبية  التدابري 
امل�صوؤولني عن اجنازها وتوزيعها 
هذه ال�صكنات املهددة بالنهيار.

داود  بن  اأعرب  �صياق مت�صل،  يف 
اأن متابعة ومراقبة  اأ�صفه يف  عن 
ال�صكنية  امل�صاريع  اأ�صغال 
املنجزة، من بدايتها اإىل نهايتها 
اأن  م�صريا  اجلزائر،  يف  منعدم 
تخ�صع  ل  حتى  امل�صاريع  هذه 
بل  متاأنية،  ودرا�صة  لتخطيط 
بالعك�ض يتم الإ�رشاع يف تقييدها 
بناء  من  بدل  حمددة،  باآجال 
تنطلق  متينة  تخطيطية  قاعدة 
ل  والأمر  امل�صاريع،  هذه  منها 
فقط،  احلد  هذا  عند  يتوقف 
ل  اأي�صا،  ال�صكنات  هذه  فتوزيع 
اأن  علمنا  اإذا  للمراقبة،  يخ�صع 
قرابة مليون ون�صف مليون �صكن 
مغلقة،  بقيت  لكنها  توزيعها  مت 
اتاحتها لال�صتئجار،  مل يتم حتى 

لتخفيف اأزمة ال�صكن اخلانقة.
�صيف  اعترب  اأخرى،  جهة  من 
غياب  اأن  »املجاهد«  فوروم 

قطاع  يف  القانونية  الن�صو�ض 
ا�صتفحال  يف  �صاهم  ال�صكن، 
قانونية  الغري  املمار�صات 
البناء  لل�رشكات  واملغ�صو�صة، 
العقاريني  واملرقيني  واملقاولني 
ذاكر  اجنازها،  يف  املتورطني 
امل�صاريع  كل  اأن  باملنا�صبة 
الفرتة  يف  املنجزة  ال�صكنية 
 ،  2010 اإىل   1963 من  املمتدة 
ملكية  تثبت  وثائق  اأي  متلك  ل 
الأر�ض اأو رخ�صة البناء اأو غريها 
ال�صلطات  مطالبا  الوثائق،  من 
النقطة  هذه  يف  النظر  باإعادة 
نظرا لثقل ملف الف�صاد املر�صد 
الأخري،  يف  القطاع.  هذا  يف 
اإن  املعماري،  اخلبري  ت�صاوؤل 
الإمكانيات  متلك  اجلزائر  كانت 
البناء  وموؤ�ص�صات  الالزمة 
القادرة، على اجناز مليون �صكن، 
اإىل  الفرتة املمتدة من 2020  يف 
توجد  ح�صبه  اأنه  خا�صة   ،  2024
البالد،  يف  بناء  موؤ�ص�صة  األف   34
اجناز  ميكنها  منها  واحدة  ول 
األف �صكن، تكون مطابقة للمعايري 
تبلغ  اأن  بالك  فما  بها،  املعمول 
امل�رشوع  هذا  الجناز  وترية 
ال�صخم 250 األف م�صكن يف ال�صنة 
الواحدة، ويا ترى هل �صتوزع يف 

اآجالها املحددة.
مرمي خمي�سة

عبد احلميد بن داود يوؤكد يف فوروم »املجاهد«:

�نعد�م �لرقابة ور�ء ف�سائح �مل�ساريع �ل�سكنية 

رئي�س اجلمعية الوطنية للتجار 
واحلرفيني للو�سط :

جتدد �أزمة �حلليب لبقاء
 نف�س �لأ�سباب

الوطنية  اجلمعية  رئي�ض  اأكد 
بولنوار  احلاج  احلرفيني  و  للتجار 
توزيع  يف  ال�صطراب  اأن  الطاهر 
احلليب لي�ض جديد وكل مرة يعود 
بقاء  ال�صبب  مرجعا  الواجهة  اإىل 
نف�ض امل�صاكل التي تقود اإىل نف�ض 

النتائج .
مع  ات�صال  يف  بولنوار  او�صح  و 
ال�صطراب  اأن  الو�صط،  يومية 
يعود  احلليب  توزيع  يف  املو�صمي 

اىل
ل  الذي  الوطني  النتاج  �صعف 
ي�صتهلكه  باملئة مما  يزيد عن 40 
التي  احلليب  غربة  و  املواطن 
كذلك  و  املافيا  قبل  من  ت�صتغل 
امل�صتوردة  للمواد  الدعم  �صيا�صة 
الدعم  هذا  اإيقاف  اىل  داعيا 
والفقري  الغني  منه  ي�صتفيد  الذي 
يثقل  والذي  �صواء،  حد  على 
الأموال  اإىل  بالنظر  الدولة  كاهل 
الكبرية التي تخ�ص�ض له، مقرتحا 
تخ�صي�ض منح مالية للمعوزين بدل 

دعم اأ�صعار املواد الغذائية.
وقال بولنوار، اأن حل اأزمة احلليب 
، لن يكون اإل بالتفكري يف ت�صجيع 

التخلي عن  ق�صد  املحلي  الإنتاج 
التي  احلليب  غربة  مادة  ا�صترياد 
تباع ب�صعر مدعم للملبنات، م�صريا 
اإىل اأن الإبقاء على دعم هذه املادة 
فاتورتها  ت�صل  التي  امل�صتوردة 
يعترب يف  مليار دولر  اإىل  ال�صنوية 

حد ذاته دعما لال�صترياد.
يزيدون  الذين  التجار  وبخ�صو�ض 
يف ال�صعر قال بولنوار، اأن جمعيته 
الذين  التجار  بع�ض  مع  حتدثت 
هام�ض  بغياب  الزيادة  هذه  برروا 
الربح، حيث قالوا اإن املوزع يبيعه 
لهم بـ25 و26 دينارا اأحيانا، الأمر 
 4 اأو   5 زيادة  على  يجربهم  الذي 

دنانري للح�صول على الفائدة.
اإىل  امللبنات  بولنوار،  ودعا  
و�صول  ل�صمان  اإجراءات  اتخاذ 
التاجر  اإىل  املوزع  من  احلليب 
هام�ض  له  يوفر  مقبول،  ب�صعر 
برفع  اللتزام  مع  جهة  من  ربح 
كمية الإنتاج التي تبقى غري كافية 
كافيا  العر�ض  يكون  حتى  حاليا، 
ول ي�صتغل النق�ض لرفع ال�صعر من 

جهة اأخرى.
ف.ن�سرين

�سي�سع جثمانه ملثواه الخري غدا بولية 
مترنا�ست

�جلنوب يفقد �أحد كو�دره 
�لنا�سئة باملوؤ�س�سة �لع�سكرية

الكبري  اجلنوب  وليات  اهتزت 
على  مترنا�صت  وولية  عموما 
وجه اخل�صو�ض على وقع فاجعة 
األيمة اثر ا�صت�صهاد املالزم الأول 
عقب  وذلك  طوهرية  ح�صني 
من  ع�صكرية  طائرة   حتطم 
البواقي  اأم  مبدينة   30 �صو  نوع 
اخلام�صة  الع�صكرية  بالناحية 

لولية ق�صنطينة .
ح�صني  الوطني  الواجب  �صهيد 
مار�ض   21 مواليد  من  طوهرية 
البتدائية  تعليمة  زاول   1994
لولية  يتنقل  اأن  قبل  بتمرنا�صت 
الطور  يف  درا�صته  وا�صل  ورقلة 
املتو�صط ، ليحط الرحال بعدها 
الغرب  عا�صمة  وهران  بولية 
درا�صته  ا�صتكمال  اأين  اجلزائري 
ويف  الثانوي  بالطور  اخلا�صة 

باخلدمة  التحق   2012 �صبتمرب 
ثم  �رش�صال  باأكادميية  الع�صكرية 
انتقل ملدر�صة طفراوي للطريان 

لينتقل بعدها اىل اأم البواقي .
الأولية  املعلومات  وح�صب 
فاإن  ليومية«الو�صط«  املتوفرة 
ح�صني  الوطني  الواجب  �صهيد 
اليوم  جثمانه  طوهرية  �صينقل 
�صتلقى  اأين  مترنا�صت  لولية 
طرف  من  الأخرية  النظرة  عليه 
والع�صكرية  املحلية  ال�صلطات 
اأقاربه قبل  و  واأ�صدقائه  وعائلته 

اأن ي�صيع ملثواه الأخري .
فاإن  اثنان  عليه  يختلف  ل  ومما 
اجلميع  له  ي�صهد  الوطن  �صهيد 
اأخالقه  و  احلميدة  بخ�صاله 

الطيبة .
�سيخ مدقن  
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حكيم مالك

الطبعة 14 ب�سعار »تنويع 
القت�ساد للتحرر من التبعية 

للمحروقات«

 14 الطبعة  اأن  بلخريي  واأ�ضاف   
�ضعار«  حتمل   ال�ضالون  هذا  من 
التبعية  من  للتحرر  االقت�ضاد  تنويع 
املعار�ض  بق�رص  للمحروقات« 
العا�ضمة  باجلزائر  �ضافك�ض 
املنظم  املعر�ض  هذا  و�ضي�ضتمر 
يف  املتخ�ض�ضة  الوكالة  طرف  من 
واالت�ضاالت  اال�ضت�ضارات  جمال 
والتي   2020 جانفي   30 غاية  اإىل 
ت�ضهد م�ضاركة ع�رصات املوؤ�ض�ضات 
وكذلك  واخلا�ضة  العمومية  الوطنية 
اجلن�ضيات  املتعددة  املوؤ�ض�ضات 
اإ�ضافة اإىل مدار�ض ومراكز التكوين، 
ملتقى  مبثابة  الفعالية  هذه  وتعد 
التي  واالإدارات  املوؤ�ض�ضات  يجمع 
اإىل توظيف مهارات جديدة،  ت�ضعى 
كما اأنه ي�ضتقطب جامعيني واإطارات 
اإن�ضاء  اأو  وظيفة  عن  البحث  ب�ضدد 

موؤ�ض�ضة مقاوالتية. 

قبلة للموؤ�س�سات الراغبة يف 
توظيف مهارات جديدة

يف  بلخريي  علي  الدكتور  واأو�ضح  
ت�رصيحه ليومية »الو�ضط« اأنه نظرا 
للنجاح الباهر الذي حققه املعر�ض 

طيلة اأكرث من عقد من الزمن، فقد 
اأ�ضبح ملتقى املوؤ�ض�ضات الراغبة يف 
توظيف مهارات جديدة وكذا فر�ضة 
واملعاهد  اجلامعات  خلريجي 
للح�ضول على من�ضب عمل اأو اإجراء 
م�ضيفا  وتاأهيلية،  تكوينية  دورات 
الو�ضع  اأن  البع�ض يظن  اأن  اأنه رغم 
االقت�ضاد  به  مير  الذي  الع�ضيب 
بعث  وجه  يف  حاجزا  بعد  الوطني 
اأننا  اإال  التكوين والتوظيف،  وتطوير 
تبقى  عديدة  فر�ضا  اأن  متيقنون 
اإجناح  اأجل  من  للموؤ�ض�ضات  متاحة 
املجالني،  هاذين  يف  �ضيا�ضتها 
القطاعات  بع�ض  اأن  م�ضريا 
االأزمة  مت�ضها  مل  االقت�ضادية 
خللق  م�ضاعدتها  وهدفنا  املالية 
والطلب  العر�ض  بني  الرابط  هذا 
نوعية  �رصاكة  بعث  يف  وامل�ضاهمة 
الفاعلة،  االأطراف  املختلف  بني 
يهد  لل�رصكات  فبالن�ضبة  وبالتايل 
واملثايل  االأجنح  املكان  ال�ضالون 

لتوظيف املهارات التي حتتاجها  ، 
كما اأنه يعترب اأي�ضا ملتقى ال�ضتغالل 
الإظهار  ومنا�ضبة  االأعمال  فر�ض 
ال�ضالون  هذا  وميثل   ن�ضاطها 
فر�ضة �ضانحة للح�ضول على وظيفة 
بالن�ضبة للباحثني عن منا�ضب �ضغل 
للمدار�ض  بالن�ضبة  ال�ضاأن  كذلك   ،
هذا  �ضتجد يف  التكوين  وموؤ�ض�ضات 
لت�ضويق  القنوات  اأف�ضل  املعر�ض 
الت�ضجيالت  وم�ضاعفة  تخ�ض�ضاتها 
مع  ال�رصاكة  اتفاقات  واإبرام 
التكوين،  جمال  يف   املوؤ�ض�ضات 
املكان  الوطنية  الفعالية  هذه  وتعد 
اأو اإيجاد  االأمثل للعثور على �رصكاء 
فيما  االأفكار  وتبادل  متويالت 
كما   امل�ضاريع،   حاملي  يخ�ض 
عمل  وور�ضات  ندوات  تنظيم  �ضيتم 
�رصح  بغر�ض  م�ضتديرة  وموائد 
ال�رصيبي  والنظام  القانونية  االأطر 
و�ضيا�ضة التوظيف واملهن واحلرف 
�ضياغة  وطريقة  التكوين  وبرامج 

وكيفية  الذاتية  ال�ضرية  وتقدمي 
وتقييم  التوظيف  مقابالت  اإجراء 

املهارات. 

اأمينة بوت�سي�سة  املمثلة عن 
»FNAC » »للو�سط«:

»  هدفنا جلب اأكرب عدد من 
املوؤ�س�سات القت�سادية »

وبالن�ضبة مل�ضاركة ال�ضندوق الوطني 
لتطوير التمهني والتكوين املتوا�ضل 
الوطني  ال�ضالون  14 من  الطبعة  يف 
ك�ضفت   والتكوين«   الت�ضغيل  »ملتقى 
اأمينة   ، ال�ضندوق  هذا  عن  املمثلة 
ليومية  ت�رصيح  يف  بوت�ضي�ضة  
من   الرئي�ضي  الهدف  »الو�ضط«عن 
هذه امل�ضاركة  واملتمثلة يف   تعريف 
واإعالم  بغية التما�ض عدد اأكرب من  
املوؤ�ض�ضات االقت�ضادية واالأ�ضخا�ض 
،وهذا  التمهني  اأمر  يهمهم  الذين 
وا�ضع  باإقبال   «  FNAC« ليحظى 
االقت�ضادية  املوؤ�ض�ضات  طرف  من 
اأن  مو�ضحة  والعمومية   اخلا�ضة 
ذو  وعمومية  وطنية  الهيئة  هذه 
طابع خا�ض اأن�ضئ مبوجب املر�ضوم 
يف  املوؤرخ   355 98ـ  رقم   التنفيذي 
و�ضاية  وهو حتت   1998 نوفمرب   10
الوزير املكلف بالتكوين املهني ومن 
بني املهام  االأ�ضا�ضية لهذا ال�ضندوق 
لفائدة  التكوينية  الربامج  متويل 
االقت�ضادية  املوؤ�ض�ضات  تطوير 

اخلا�ضعة لر�ضمي التكوين املهني .

 30 م�ؤ�س�سة تقرتح3�آالف من�سب عمل
ك�سف حمافظ ال�سالون الوطني »ملتقى الت�سغيل والتكوين« ،الدكتور علي بلخريي يف ت�سريحه ليومية 

»الو�سط«  اأن هذه الطبعة 14  لهذا املعر�ض عرفت  م�ساركة اأزيد من 30موؤ�س�سة اقت�سادية التي اقرتحت 
توفري 3 اآلف  من�سب �سغل، مع م�ساركة اأكرث من 40 موؤ�س�سة تكوينية  يف هذا املعر�ض التي خ�س�ست  

برامج لدورات تكوينية يف خمتلف التخ�س�سات واملجالت  ملدة 3 �سنوات ، كما اأننا ن�سعى يف هذا العام لأن 
يبلغ عدد زوار هذا ال�سالون اأكرث من 25000 زائر مابني طالبي ال�سغل وروؤ�ساء موؤ�س�سات ومدراء واملوارد 

الب�سرية وم�سوؤويل التكوين وحتى العمال الأجراء.

القادر،  عبد  بوطارة  املقدم  اأكد 
رئي�ض االأركان باملجموعة االإقليمية 
للدرك الوطني باجلزائر، اأن التغطية 
االأمنية لوالية اجلزائر بلغت 156 % 
فيما   2019 املن�رصمة  ال�ضنة  خالل 
يتوقع تدعيمها مبزيد من االإجراءات 

بعد فتح وحدات اأمنية جديدة.
مبنا�ضبة  بوطارة،  املقدم  واأو�ضح 
لن�ضاط  ال�ضنوية  احل�ضيلة  عر�ض 
املجموعة االإقليمية للدرك الوطني 
باب  املجموعة  مبقر  باجلزائر 
ن�ضبة  اأن  العا�ضمة،  باأعايل  جديد 
املجموعة  باإقليم  االأمنية  التغطية 
اإن�ضاء  بعد  وذلك   »%  156 بـ  قدرت 
وحدات جديدة يف ال�ضدا�ضي االأخري 
مثل  كربى  اأحياء  عرب   2019 من 
اهلل  عبد  �ضيدي  اجلديدة  املدينة 
»باإن�ضاء  العملية  تتوا�ضل  اأن  على 
االجناز  قيد  هي  اأخرى  وحدات 
اأن  املتحدث  ال�ضنة«.واأ�ضاف  هذه 
وحدات املجموعة االإقليمية تغطي 
امل�ضاحة الوالئية املقدرة بـ: 809،22 
كلم² و بتعداد �ضكاين يقدر باأكرث من 
ف�ضيلة  ت�ضم  وهي  ن�ضمة،  مليون   4
االأبحاث )01(، كتائب اإقليمية ) 11(، 
�رصايا اإقليمية الأمن الطرقات )03(، 
)10(، فرقة  والتدخل  االأمن  ف�ضائل 

الطرقات  اأمن  فرقة   ،)86( اإقليمية 
)06(، فرق اأبحاث )06(، فرقة جوية 
 ،)01( احلديدية  ال�ضكة  فرقة   ،)01(
فرقة   ،)01( االأحداث  حماية  فرقة 
»�ضمان  هدفها   ،)01( البيئة  حماية 
و  االأمن  لتوفري  اأكرب  اأمنية  تغطية 

ال�ضكينة«.
الق�ضائية،  ال�رصطة  جمال  ويف 
رئي�ض  زواوي  تركي  املقدم  اأكد 
اأنه  باملجموعة،  الق�ضائية  ال�رصطة 
ملكافحة  املو�ضوعة  اخلطة  نتيجة 
خا�ضة  اأنواعه  ب�ضتى  االإجرام 
واملمتلكات،  باالأ�ضخا�ض  املتعلقة 
االإجرام  يف  انخفا�ض  »ت�ضجيل  مت 
مقارنة   2019 �ضنة  خالل  العام 
اأي بن�ضبة  بـ 326 ق�ضية  ب�ضنة 2018 
االنخفا�ض،  هذا  و�ضجل   »%3.47
جرائم  يف  امل�ضدر،  نف�ض  ح�ضب 
 ،%02.88 بن�ضبة  واجلرح  ال�رصب 
 ،%03.70 بن�ضبة  ال�رصقات  جرائم 
جرائم القتل بن�ضبة 05.26% موؤكدا 
اأن »جميع ق�ضايا جرائم القتل خالل 
معاجلتها«،  مت  االأخرية  ال�ضنوات   3
»كانت   - –يقول  اأغلبها  اأن  حيث 
بدافع ال�رصقة اأو امل�ضاجرة ومعظم 
مرتكبيها من مواليد ما بني 1990- 

.»1995

وفيما يتعلق باالإجرام املنظم، اأكدت 
امل�ضالح الدركية على ل�ضان املقدم 
املجموعة  وحدات  اأن  زواوي، 
اإيجابية« حيث �ضجل  »حققت نتائج 
بن�ضبة  الق�ضايا  »انخفا�ض« يف عدد 
»تبني  خالل  من  وهذا   %12.14
منهجية عمل مبنية على الرتكيز على 
بوؤر االإجرام«، م�ضريا يف ذات ال�ضياق 
ق�ضايا املخدرات  انخفا�ض يف  اإىل 
 11.86 بن�ضبة  املهلو�ضة  واالأقرا�ض 
% ، انخفا�ض يف جرائم تزوير النقود 
بن�ضبة 39.13 %، يف مقابل ارتفاع يف 
 50 بن�ضبة  االأ�ضلحة  ق�ضايا  معاجلة 
االإح�ضائيات،  هذه  تفح�ض  %وبعد 
الق�ضائية،  ال�رصطة  رئي�ض  اأ�ضار 
اإىل اأن »الفئة امل�ضتهلكة للمخدرات 
هي من 20 اإىل 25 �ضنة، بينما الفئة 

املروجة هي االأكرث من 35 �ضنة«.
وحدات  اأح�ضت  اأخرى،  جهة  من 
باجلزائر  الوطني  للدرك  االإقليمية 
مع  بالتن�ضيق   ،2019 �ضنة  خالل 
االأحداث  حماية  خلية  فرقة 
حدثا   86 باجلزائر،  الوطني  للدرك 
)74�ضحية، 12متورط( حيث »�ضجل 
ارتفاع يف عدد االأحداث املتورطني 

مقارنة ب�ضنة 2018 بن�ضبة 
بـن�ضبة  واالأحداث �ضحايا   %  05.08

04.75 % وهذا يف خمتلف اجلرائم 
املعاينة يف اإطار االإجرام العام«.

وعن ن�ضاط املجموعة االإقليمية يف 
اإطارات  اأ�ضار  البيئة،  حماية  جمال 
ق�ضية   425 ت�ضجيل  اإىل  املجموعة 
»بارتفاع  اأي  الفرتة  نف�ض  خالل 
بن�ضبة  املعاجلة  الق�ضايا  عدد  يف 
11.63% و ارتفاع يف عدد االأ�ضخا�ض 
املوقوفني بـن�ضبة 20%«، حيث تركز 

ن�ضاط الفرق 
اأ�ضا�ضا على معاينة خمالفات قوانني 
حماية  النفايات،  قانون  )املياه، 
الربي  ال�ضيد  الغابي  والنظام  البيئة 

وال�ضحة العمومية(.
ويف حديثه عن ن�ضاط مكتب االأمن 
فاطيمي  املقدم  اأكد  العمومي، 
حمزة اأن »اجلرائم االأكرث اقرتافا يف 
بامل�ضا�ض  املتعلقة  تلك  هي   2019
التجارية  والن�ضاطات  بالتنظيمات 
قانون  و  الكحولية  امل�رصوبات  و 
واملحيط  البيئة  وحماية  العمران 
وت�ضيري  العمومية  وال�ضحة  الغابي 
النفايات« حيث متثل هذه التجاوزات 
القانونية –يقول –«80% من املجموع 
الكلي للق�ضايا املعاجلة و 74.50 % 

من عدد االأ�ضخا�ض املوقوفني«. 

رئي�ض الأركان باملجموعة الإقليمية للدرك الوطني باجلزائر

فتح وحد�ت جديدة و �سمان تغطية عالية �مل�ست�ى

الحتادية الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي

�لق��نني �الأ�سا�سية للأ�ساتذة 
�جلامعيني بحاجة �إىل حتيني

للتعليم  الوطنية  االحتادية  اأكدت 
،اأم�ض  العلمي  والبحث  العايل 
النظر  اإعادة  الثالثاء، على �رصورة 
لالأ�ضاتذة  االأ�ضا�ضية  القوانني  يف 
الدائمني  والباحثني  الباحثني 

وم�ضتخدمي دعم البحث . 
االحتادية  �ضددت  االإطار  هذا  ويف 
والبحث  العايل  للتعليم  الوطنية 
العلمي يف بيان �ضدر عقب اجتماع 
الفروع النقابية التابعة لها يف والية 
تلم�ضان على �رصورة »حت�ضني �ضبكة 
اآليات  ا�ضتحداث  االأجور من خالل 
لذلك، على غرار تخفيف ال�رصيبة 
على الدخل« موؤكدة يف هذا ال�ضياق 
»عزمها على متابعة هذا امللف مبا 
ترفعه من اقرتاحات مف�ضلة تكفل 

ت�ضوية مر�ضية«.
وباالإ�ضافة اإىل ذلك، احلت االحتادية 
م�ضعود  العام  االأمني  يرتاأ�ضها  التي 
»مراجعة  وجوب  على  عمارنة 
القانون االأ�ضا�ضي للجامعة وهيكلها 
التنظيمي، و�رصورة ت�ضنيف خمابر 
مديريها  وحتفيز  �ضمنها،  البحث 
مبنٍح  واأع�ضائها  فرقها  وروؤ�ضاء 
املنا�ضب  غرار  على  مر�ضمٍة 

االإدارية والبيداغوجية امل�ضنفة«.
ترى  ال�ضكن  ملف  وبخ�ضو�ض 
االحتادية باأنه » بات من ال�رصوري 
اخلا�ض  ال�ضكن،  مللف  النظر 
والباحثني  اجلامعيني  باالأ�ضاتذة 
االأهمية  من  ب�ضيء  الدائمني، 
واجلدية،  �ضواء فيما يخ�ض م�ضاألة 
ت�ضوية ال�ضكنات الوظيفية املمنوحة 

االتفاقية  تفعيل  اأو  لالأ�ضاتذة، 
العايل  التعليم  وزارتي  بني  املربمة 
املتعلقة  ال�ضكن  و  العلمي  والبحث 
االأ�ضاتذة،  لفائدة  �ضكنات  باإعارة 
اأو اال�ضتفادة من خمتلف احل�ض�ض 
لالأ�ضاتذة  �ضواء  املتاحة  ال�ضكنية 
يتعلّق  ما  اأو  الدائمني،  للباحثني  اأو 
امل�ضاريع،  اإمتام  تاأخر  مب�ضكلة 
التي  ال�ضكنية  امل�ضاريع  م�ضاألة  اأو 
ح�ضة  غرار  على  بعد،  تنطلق  مل 
املدينة  اأ�ضاتذة  لفائدة  �ضكنا   650

اجلامعية لوالية اجلزائر«.
ي�ضيف  االحتادية  جلان  و�ضتقوم 
املقبلة  االأيام  خالل  ذاته  البيان 
هذه  حول  نهائي  ملف  بتكوين 
لوزارة  لرفعها  املذكورة  امل�ضائل 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
للمركزية  منه  ن�ضخة  تقدمي  وكذا 

النقابية.
الوطنية  االحتادية  �ضتعقد  كما 
العلمي  والبحث  العايل  للتعليم 
ملف  حول  وطنية  ندوة  قريبا، 
القوانني االأ�ضا�ضية لالأ�ضتاذ الباحث 
اجلامعي  اال�ضت�ضفائي  واالأ�ضتاذ 
وم�ضتخدمي  الدائم  والباحث 
�ضيحت�ضنها  والتي  البحث،  دعم 
االأنرثوبولوجيا  يف  البحث  مركز 
 )CRASC( االجتماعية والثقافية
الور�ضة �ضتظل  باأن  بوهران موؤكدة 
البناءة  الق�ضايا  كل  على  مفتوحة 
االجتماعي  ال�ضعيد  على  �ضواء 
ال�ضعيد  على  اأو  واملهني 

املوؤ�ض�ضاتي والتنموي«.

 لل�سهر الرابع 

جتدد �إ�سر�ب �أ�ساتذة �لتعليم �البتد�ئي
التعليم  اأ�ضاتذة  الع�رصات من  جتمع 
احتجاجية  وقفة  يف  االبتدائي 
بالروي�ضو  الرتبية  وزارة  ملحق  اأمام 
بتح�ضني  للمطالبة  العا�ضمة،  يف 
واالجتماعية  املهنية  اأو�ضاعهم 

ال�ضعبة التي يواجهونها منذ مدة.
ودعا اأ�ضاتذة التعليم االبتدائي وزير 
الرتبية حممد واجعوط للتدخل من 
اأجل حتقيق مطالبهم املرفوعة منذ 
و�ضعيتهم  لت�ضوية  وال�ضعي  اأ�ضهر   4

املهنية واالجتماعية.
على  املحتجون  االأ�ضاتذة  و�ضدد 
بني  بامل�ضاواة  االلتزام  �رصورة 
الثالث  التعليمية  االأطوار  اأ�ضاتذة 
والت�ضنيف  ال�ضاعي  احلجم  يف 
الرتبوية،  املناهج  مراجعة  وكذا 
�ضواء باإدراج االخت�ضا�ض يف التعليم 
االبتدائي كما هو مكر�ض يف املعايري 

الدولية لتحقيق اجلودة يف التعليم اأو 
مراجعة املقرر الدرا�ضي.

ورفع املعلمون الفتات مكتوب عليها 
متعب.. فا�ضل..تلميذ  “برنامج 
مرفوع  و“االأ�ضتاذ  مرهق”  اأ�ضتاذ 
قهرا”  مك�ضورا  اأعربتموه  قدرا 
�رصورة”  واملناهج  الربامج  وتغيري 
باأثر  الرئا�ضي  املر�ضوم  تطبيق  و 
التعبري  حرية  يف  “احلق  و  رجعي” 
�ضعار  ترديدهم  مع  والتنظيم” 

“�ضامدون �ضامدون”.
بداأت  اال�رصابات  كانت  لال�ضارة  و 
حيث  املا�ضية،  ال�ضنة  من  اأكتوبر 
يوم  بتنظيم  املعلمون  ا�ضتهلها 
�ضعدوا  وبعدها  اأ�ضبوع  كل  اإ�رصاب 
ثم  ايام  ثالثة  اىل  ا�رصابهم  يف 

وقفات احتجاجية امام الوزارة .
 

ب�سار 

�إطلق م�سروع مركب �سياحي و ترفيهي 
اأطلقت ور�ضات اإجناز مركب �ضياحي 
الرملية  الكثبان  و ترفيهي مبحاذاة 
بالطريق املوؤدي اإىل القناد�ضة )18  
كلم جنوب ب�ضار(، ح�ضبما علم من 

مرقي امل�رصوع بب�ضار.
الذي  امل�رصوع  هذا  تطلب  و 
�ضهرا   24 ب  اإجنازه  اأجال  حددت 
اإجمالية  بقيمة  ماليا  غالفا  ر�ضد 
تفوق 972 مليون دج، كما اأكد ذات 
املركب  هذا  يحتوي  و  امل�ضدر 
م�ضاحة  على  ميتد  الذي  املرتقب 
مربع  مرت   40.000 قوامها  كلية 
االأر�ضية  مهياأة   13.693 منها 
على  مبنية  مربع  مرت  ر873  و20 
عديد  اإىل  باالإ�ضافة  غرفة   40

خم�ض�ضة  ف�ضاءات  و  ال�ضاليهات 
للت�ضلية و االإ�ضتجمام و �ضيتم تزويد 
الواقعة بف�ضاء يتميز  هذه املن�ضاأة 
بعديد  اخلالب  الطبيعي  مبنظره 
للراحة  اخل�رصاء  امل�ضاحات 
و  بالعائالت  اخلا�ضة  الرتفيه  و 
اإىل  للمنطقة  العابرين  ال�ضياح 
مطعم   ( اخلدمات  خمتلف  جانب 
و   ) جتارية  حمالت  و  كافريتريا  و 

حديقة للت�ضلية، مثلما اأ�ضري اإليه.
و ي�ضمح هذا امل�رصوع الذي اأعطيت 
ال�ضلطات  بح�ضور  انطالقه  اإ�ضارة 
حوايل  با�ضتحداث  للوالية  املحلية 
جرى  كما  دائم،  �ضغل  من�ضب   30

تو�ضيحه.

ف.ن�سرين
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األتزم بتطوير قدرات اجلي�ش
.     قيادة اجلي�س توؤكد عزمها دعم م�ساعي الرئي�س 

.     موا�سلة تطويره وطي ملف متقاعدي اجلي�س

اأكد رئي�س اجلمهورية, القائد الأعلى للقوات امل�سلحة, وزير الدفاع الوطني, عبد 
املجيد تبون, على �سرورة تطوير قدرات اجلي�س الوطني ال�سعبي يف ظل التحديات 
الأمنية امل�ستجدة يف دول اجلوار موؤكدا التزامه بتعزيز ت�سكيالت احلماية وتاأمني 

احلدود الوطنية مع الدول ال�سبعة املجاورة بعتاد وجتهيزات متطورة خا�سة يف 
جمالت ال�ستطالع واحلرب الإلكرتونية مبا ي�سمن الك�سف املبكر عن اأي تهديد 

مهما كان نوعه وم�سدره
 باية ع

يف  تبون,  الرئي�س   و�شدد 
زيارته  مبنا�شبة  له  كلمة 
الدفاع  وزارة  مقر  اإىل 
الوطني, على �رضورة تطوير 
الوطني  اجلي�س  قدرات 
ل�ش�شاعة  بالنظر  ال�شعبي, 
التحديات  ظل  يف  بالدنا 
بدول  امل�شتجدة  الأمنية 
ت�شتدعي  والتي  اجلوار, 
الدفاعية  القدرات  تعزيز 
يف  ال�شالح  تدفق  زاد  كلما 
املحيطة  التوتر  مناطق 
ئي�س  ر تعهد  و نا   د و بحد
اجلمهورية, يف الكلمة التي 
اأركان  رئي�س  اأمام  األقاها 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�س 
�شعيد  اللواء  بالنيابة 
القوات  وقادة  �شنقريحة 
اجلي�س  دوائر  وروؤ�شاء 
وقائد  ال�شعبي  الوطني 
الأوىل,  الع�شكرية  الناحية 
اللواء علي �شيدان, وتابعها 
اجلي�س  واأفراد  اإطارات 
عرب  ال�شعبي  الوطني 

املرئي  التحا�رض  تقنية 
تنفيذ  مبوا�شلة  بعد,  عن 
القوات,  تطوير  برامج 
يف  رفع  من  تتطلبه  مبا 
القتالية  القدرات  م�شتوى 
امل�شلحة  اأنواعها  ب�شتى 
ال�رضكاء,  خمتلف  مع 
موا�شلة جهود  على  عالوة 
جاهزية  على  احلفاظ 
وجتديده  الع�شكري  العتاد 
وع�رضنته  وحتديثه 
قدرات  تطوير  موؤكدا  اأن 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�س 
ي�شمن من جانب اآخر تاأمني 
مناطق املن�شاآت ال�شناعية 
والطاقوية  والقت�شادية 
احليوية ل �شيما يف اجلنوب 
�شيعمل  اأنه  الكبري وا�شاف 
ت�شكيالت  تعزيز  على 
كافة  وتاأمني  احلماية 
الدول  مع  الوطنية  احلدود 
بعتاد  املجاورة  ال�شبعة 
خا�شة  متطورة  وجتهيزات 
ال�شتطالع  جمالت  يف 
مبا  الإلكرتونية  واحلرب 
املبكر  الك�شف  ي�شمن 

كان  مهما  تهديد  اأي  عن 
اأنه  وم�شدره واأو�شح  نوعه 
لرتقية  بالغة  اأهمية  �شيويل 
مبا  الع�شكرية  ال�شناعات 
الن�شيج  كثافة  من  يزيد 
وتلبية  الوطني  ال�شناعي 
خمتلف  احتياجات 
امل�شلحة  القوات  مكونات 
واحتياجات ال�شوق الوطنية 
تطوير  يف  وامل�شاهمة 
منا�شب  وتوفري  القت�شاد 
خالل  من  ال�شغل وذلك 
�شناعية  �رضاكة  عقود 
القطاعني  بني  جادة 
املدين والع�شكري باإ�رضاك 
البحث  ومراكز  اجلامعات 
كل  معتربا  اأن  والتطوير 
بتكوين  اإل  يتاأتى  لن  هذا 
الع�شكري  الب�رضي  املورد 
تعهد  مبوا�شلة  كما 
التكوين  مناهج  حت�شني 
التعليمية  الربامج  وتكييف 
يف خمتلف مدار�س اجلي�س 
باعتماد  ال�شعبي  الوطني 
علمية  بيداغوجية  اأ�شاليب 
التطورات  تواكب  حديثة 

يف  احلا�شلة  التكنولوجية 
مربزا  يف  العامل  جيو�س 
برامج  اأن  الإطار  هذا 
والتحديث  التطوير 
القتالية  القدرات  وتعزيز 
م�شتواها  معرفة  ميكن  ل 
التمارين  خالل  من  اإل 
امليدانية كما اعترب اأنه من 
موا�شلة  الق�شوى  الأهمية 
والتكوين  التح�شي�س 
لالأفراد,  املوجه  املعنوي 
الروح  تقوية  اأجل  من 
والعتزاز  فيهم  الوطنية 
نوفمرب  ومبادئ  بقيم 
ال�شهداء  لر�شالة  والوفاء 
وديعتهم  و�شون  الأبرار 
ال�شتقالل  يف  املتمثلة 
والوحدة  الوطنية  وال�شيادة 
للجزائر  وال�شعبية  الرتابية 
خمتلف  من  وحمايتهم 

الآفات وتاأثرياتها ال�شلبية
التزم  اأخرى  جهة  من 
بالتكفل  اجلمهورية  رئي�س 
متقاعدي  فئة  مبطالب 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�س 
وجرحى ومعطوبي املاأ�شاة 

الوطنية لطي هذا امللف
توجه  حديثه  معر�س  ويف 
للقوات  الأعلى  القائد 
خال�شة  بتحية  امل�شلحة 
اجلي�س  واأفراد  قيادة  اإىل 
البا�شل  ال�شعبي  الوطني 
التحرير  جي�س  �شليل 
و�شف  جنود  من  الوطني 
و�شباط خماطبا  �شباط 
اأنقذمت  »لقد  بالقول  اإياهم 
�شقوط  ويالت  من  الوطن 
والعودة  الوطنية  الدولة 
الت�شعينيات  ماأ�شاة  اإىل 
قوى  لها  خططت  كما 
اأثنى  كما  والدمار  ال�رض 
نظري حمايته  اجلي�س  على 
يف  اجلزائري  ال�شعب 
يف  احل�شارية,  م�شرياته 
اأ�شقط  مبارك  حراك 
الع�شابة التي اأو�شلت البالد 
اإىل الرذالة والرداءة و �شلب 
اإرادة ال�شعب وخرياته التي 
نوه  كما  بها  عليه  اهلل  اأنعم 
التامني  والتناغم  بالتالحم 
الأمر  وهو  ال�شعب,  مع 
اأو�شل  قال-  -كما  الذي 

بر  اإىل  املفدى  الوطن 
حرة  بانتخابات  الأمان 
الرئي�س  وتوجه  ونزيهة 
تبون بال�شكر لأفراد اجلي�س 
هذا  على  ال�شعبي  الوطني 
الد�شتوري  الوطني  الإجناز 

الدميقراطي النوفمربي.

اللواء �سنقريحة 
عازمون على دعم 
وم�ساندة م�ساعي 

رئي�س اجلمهورية  

يف  تبون  الرئي�س  وحظي 
با�شتقبال  زيارته,  م�شتهل 
رئي�س  طرف  من  ر�شمي 
الوطني  اجلي�س  اأركان 
اللواء  بالنيابة,  ال�شعبي 
�شنقريحة واثر  �شعيد 
الوطني,  للن�شيد  ال�شتماع 
اجلمهورية  لرئي�س  قدمت 
ت�رضيفات ع�شكرية, لي�شافح 
بعدها قادة القوات وروؤ�شاء 
الوطني  اجلي�س  دوائر 
الناحية  وقائد  ال�شعبي 
اللواء  الأوىل,  الع�شكرية 

علي �شيدان وبعد ا�شرتاحة 
رئي�س  تراأ�س  ق�شرية, 
الأعلى  القائد  اجلمهورية, 
امل�شلحة, وزير  للقوات 
اجتماع  الوطني,  الدفاع 
عمل, ا�شتمع يف بدايته اإىل 
كلمة ترحيبية األقاها رئي�س 
الوطني  اجلي�س  اأركان 
�شعيد  اللواء  ال�شعبي 
فيها  خاطب  �شنقريحة, 
»اإننا  بالقول  تبون  الرئي�س 
على  العزم  كل  عازمون 
م�شاعيكم  وم�شاندة  دعم 
تطوير  اإىل  الهادفة  النبيلة 
املجالت  �شتى  يف  البالد 
حتقيقا  والأ�شعدة, 
والتطلعات  للطموحات 
ل�شعبنا  امل�رضوعة 
تابع  الأبي«. وبعدها, 
عرو�شا  اجلمهورية  رئي�س 
قدمها تباعا كل من الأمني 
العام لوزارة الدفاع الوطني, 
اللواء عبد احلميد غري�س, 
ال�شتعمال  دائرة  ورئي�س 
حممد  والتح�شري, اللواء 

ب�شار

اجلديد  العام  املدير  تعيني  اأثار 
اجلزائري  التلفزيون  راأ�س  على 
مواقع  يف  متباينة  اأفعال  ردود 
هذا  حول  الجتماعي  التوا�شل 
الذي  اجلديد  والرجل  ال�شاب 
�شارع  مبنى  على  �شي�رضف 
ال�شهداء, فقد ركز اأغلب تعليقات 
دماثة  من عرفوه عن قرب على 
اأخالقه وروحه اجلماعية وتفانيه 
يف العمل ومهنيته الإعالمية, مع 
اأن هناك من �شجل ماآخذ من بينها 
اأنه كان منا�شال حزبيا ومرت�شحا 
امل�شتقبل  جبهة  حزب  با�شم 
فهل  ال�شابقة.  الت�رضيعيات  يف 
التي  اجلميلة  ال�شفات  هذه  كل 
يتمتع بها ال�شاب احمد بن �شبان 
تلفزيون  يف  ناأمل  لتجعلنا  كافية 

جزائري جديد؟ 
الذي �شجله  الرتاجع  بالرغم من 
اجلزائري  العمومي  التلفزيون 
ا�شتقطاب  يف  �شنوات  منذ 
ل�شيما  امل�شاهدين,  اهتمام 
التي  ال�رض�شة  املناف�شة  ظل  يف 
القنوات  يد  على  لها  تعر�س 
�شاأن  اأن  اإل  والدولية,  اخلا�شة 
يعنيها  يكن  مل  املوؤ�ش�شة  هذه 
هي فقط ول موظفيها بل ظلت 

�شارت  حيث  وطنيا  �شاأنا  دائما 
يحدث  مما  كبرية  اأو  �شغرية  كل 
داخلها حمل اهتمام وطني بالنظر 
التلفزيون  موؤ�ش�شة  به  تتمتع  ملا 
�شيا�شية خا�شة كونها  من مكانة 
ورمزا  الوطنية  املكت�شبات  اأحد 
عن  ا�شرتجاعها  بعد  لل�شيادة 
جدارة وا�شتحقاق, هي والإذاعة 
امتدت  و�شاية  واإنهاء  الوطنية, 
دي�شمرب  يف  اإن�شائها  تاريخ 
 28 يف  حتولها,  غاية  اإىل   1956
لالإذاعة  فرع  من   ,1962 اأكتوبر 
والتلفزيون الفرن�شي اإىل الإذاعة 

والتلفزيون اجلزائري.
اأن  اإذن, ل ميكن  الأ�شباب,  لهذه 
يكون تعيني مدير جديد للتلفزيون 
العمومي حدثا عابرا, من منطلق 
مبنى  يعتربون  اجلزائريني  اأن 
املمتلكات  من  ال�شهداء  �شارع 
اأن لهم على  الوطنية بل يعتربون 
ال�شلطة ب�شكل عام وعلى م�شوؤوليه 
املبا�رضين حقوقا طبيعية تتعدى 
تناف�س  خدمات  تقدمي  جمرد 
اإذ  الأخرى,  القنوات  تقدمه  ما 
ول  ال�شتقالل,  منذ  اعتربوه 
يزالون اإىل اليوم, مراآتهم ومركز 
خدمة عمومية ل ميكن ملوظفيه 

وعماله ول مل�شوؤوليه اأن يفرطوا 
فيها, ملا كانت متثله منذ 1962 
عهد  من  متاأخرة  فرتة  غاية  اإىل 
كم�شدر  الإعالمية  التعددية 
وال�شورة  لل�شوت  مركزي 
و�شيا�شات  مواقف  عن  املعربة 
واجلامعة  املركزية  الدولة 
العائالت  لكل  براجمها  بتنوع 
اجلزائرية. من هنا, ل تنجر عن 
رداءة خدمات التلفزيون العمومي 
مقاطعة امل�شاهدين له فح�شب, 
�شديدان  وعتاب  لوم  يتبعها  بل 
على القائمني عليه و�شغط على 
ال�شلطة من اأجل اإجراء تغيريات 
يف مواقع امل�شوؤولية ويف اأو�شاط 

امل�شريين.
اكت�شب  �شبق  ما  منطلق  ومن 
دور  العمومي  التلفزيون 
به  تقا�س  الذي  التريمومرت 
بال�شعب  ال�شلطة  ارتباط  حرارة 
فقد  بال�شلطة.  ال�شعب  وارتباط 
تعيني  يكون  اأن  الأعراف  جرت 
من  اجلزائري  التلفزيون  مدير 
لرئي�س  احل�رضية  ال�شلطات 
الدولة الذي يعترب هذه املوؤ�ش�شة 
وا�شرتاتيجية  حيوية  بدوره 
والرتويج  الر�شمي  اخلرب  ومركز 

جميع  يف  الدولة  ل�شيا�شات 
املجالت, ف�شال عن اأن ق�شمها 
اإي�شال  و�شيلة  يعد  الإخباري 
الأعراف الربوتوكولية للدولة, اإذ 
ل ميلك م�شوؤولو التحرير هام�س 
الأخبار  ترتيب  يف  كبري  حرية 
التي تبث يف ن�رضاتها بل تخ�شع 
الأ�شبقية  يعطي  �رضوط  لدفرت 
قبل  الدولة  رئي�س  لن�شاطات 
بقية قطاعات  تاأتي  ثم  احلكومة 
العامة  والهتمامات  الن�شاط 
ت�رضيفي  ترتيب  وفق  الأخرى 
الرتتيب  ين�شحب  وقد  معروف. 
املعياري اإىل بث الأخبار الدولية 

وفق املنظور الر�شمي. 
اأن  جند  الأ�شا�س  هذا  وعلى 
يبثها  التي  الأخبار  متابعة 
ول  لالأذواق  تخ�شع  ل  التلفزيون 
يكون  بل  الفرجة  بدافع  تكون 
املوالني  لدى  الرغبة  دافعها 
على  لها  واملعار�شني  لل�شلطة 
على  الطالع  يف  �شواء,  حد 
من  لل�شلطة  الر�شمي  املوقف 
هذه الق�شية اأو تلك وفق الو�شع 
يكون  لهذا  القائم.  ال�شيا�شي 
للتلفزيون  جديد  مدير  اختيار 
�شيا�شي  لو�شع  ا�شتجابة  عادة 

على  اأحيانا  احلر�س  مع  جديد 
ر�شالة  مثل  جانبية  ر�شائل  بعث 
املدير  ميثلها  التي  الت�شبيب 
الو�شع  انعك�س  وقد  اجلديد. 
الذي عا�شته  النتقايل  ال�شيا�شي 
عام  من  يقرب  ما  منذ  اجلزائر 
الذي  اجلزائري  التلفزيون  على 
مدراء,  �شتة  راأ�شه  على  تناوب 
وهذه النتقالية عربت عن ت�شابق 
حمموم من اأجل التحكم يف هذه 
ت�شابق  احليوية,  املوؤ�ش�شة 
النتخابات  خمرجات  اأن  يبدو 
حدا  ت�شع  قد  الأخرية  الرئا�شية 

له.
العام  املدير  تعيني  كان  واإن 
لل�شنن  عادة  يخ�شع  للتلفزيون 
الو�شعية  اأن  اإل  ذكرناها,  التي 
يف  اجتازها  التي  امل�شتقرة  غري 
على  �شلبا  اأثرت  الأخرية  املدة 
اأدائه فقد نال نقل مقابلة الرئي�س 
تبون مع م�شوؤويل و�شائل الإعالم 
حقه من النتقاد من حيث ال�شكل 
وامل�شمون حيث اأعطى النطباع 
باأن هذه املوؤ�ش�شة اأ�شبحت يتيمة 
حقا ولي�س فقط كما يحلو للتعبري 
القائمني  ولعل  و�شفها,  ال�شعبي 
على قرار تعيني احمد بن �شبان 

قد ا�شتخل�شوا الدرو�س وو�شعوا 
لتدارك  املنا�شبة  املالحظات 
الأزمة التي مير بها التلفزيون بل 
الذهاب به بعيدا من اأجل اإعادة 
عليها يف عهد  كان  التي  ال�شورة 

املرحوم عبدو بوزيان.
تعيني  اليوم  يكفي  هل  لكن 
باحليوية  مفعم  جديد  مدير 
لكي  والإرادة  بالطموح  ومليئ 
جديد,  وطني  لتلفزيون  نطمح 
اإق�شاء  دون  اجلميع  على  متفتح 
خدمة  اإىل  وتواق  تهمي�س  ول 
احرتافية راقية تعك�س الإمكانات 
املالية واملادية التي يزخر بها؟ 
التلفزيون  هذا  �شيعك�س  وهل 
رئي�س  اإرادة  ويرافق  اجلديد 
الإ�شالح  ور�شات  فتح  الدولة يف 
وهل  والد�شتوري؟  ال�شيا�شي 
ول  حمرمات  دون  النقا�س  يفتح 
احل�شا�شة  الق�شايا  على  عوائق 
التي تهم املجتمع؟  قد ل يلزمنا 
للرد  النتظار  من  كبري  وقت 
تعيني  كان  اإذا  ما  ومعرفة  عليها 
بن �شبان ترجمة لإرادة حقيقية 
النزعة  لقوة  انعكا�س  اأم  للتغيري 

املحافظة.
اح�سن خال�س

بعد تعيني مدير جديد على راأ�سه

هل �صيواكب التلفزيون اإ�صالحات الرئي�ش؟

24 �صاعة
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رئي�س جلنة ال�شحة باملجل�س ال�شعبي الولئي بتمرنا�شت �شيخ حني يوؤكد :

جناة ، ح 

�أكد �شيخ حني رئي�س جلنة 
وحماية  و�لنظافة  �ل�شحة 
�ل�شعبي  باملجل�س  �لبيئة 
 ، بتمرن��شت  �لوالئي 
�لعادية  �لدورة  �أنه  خالل 
�لوالئي  �ل�شعبي  للمجل�س 
�لتطرق  ،مت   2020 جانفي 
�لتو�شيات يف  ملدى تنفيذ 
وكانت   . �ل�شحة  جمال 
نتائجها �يجابية حلد بعيد 
موؤكد� �أنه بخ�شو�س �قتناء 
جلميع  رقمي«  »ر�ديو 
�ال�شت�شفائية  �ملوؤ�ش�شات 
�ملحتاجة  و�جلو�رية 
دفرت  �إعد�د  مت  فقد  لها 
»ر�ديو  القتناء  �ل�رشوط 
و�لتجهيز�ت  رقمي« 
عرب  باملخابر  �خلا�شة 
�لوالية ومت تا�شريه من قبل 
�لعمومية  �ل�شفقات  جلنة 
رقم2019/155  حتت 
تفعيل  بخ�شو�س  �أما   ،
على  �لعالج  قاعات  دور 
و�ملد��رش  �لقرى  م�شتوى 
�لطبي  بالعتاد  وتدعيمها 
فال يز�ل هذ� �ملطلب يف 

طور در��شة �الحتياجات.
�أبرز  �أحد  ك�شف حني  كما 
ت�شكيلة  يف  �لنا�شطني 
�لوالئي  �ل�شعبي  �ملجل�س 
فيما  �أنه  بتمرن��شت 
�قتناء  يف  باالإ�رش�ع  يتعلق 
�لوظيفي  �لتاأهيل  �أجهزة 
مل�شت�شفى عني �شالح فقد 
�شافية  �إجابة  جلنته  تلقت 
�لتي  �لتنفيذية  �لهيئة  من 
�الإعالن  مت  باأنه  �أو�شحت 
على �ملناق�شة ق�شد �قتناء 
لفائدة  �لطبية  �الأجهزة 
�ال�شت�شفائية  �ملوؤ�ش�شات 
رقم  وحتمل  �لوالية  عرب 
�ل�شيء  نف�س   ،  2019/05
�لرفع  ملطلب  بالن�شبة 
الأعو�ن  �لوالية  ح�شة  من 
وممر�شي  �لتمري�س 

مبا  �لعمومية  �ل�شحة 
و�ملخربيو  �لقابالت  فيهم 
�الأ�شعة  �أجهزة  وم�شغلو  ن 
�جلو�ب  �لتخدير  و�أعو�نه 
وز�رة  مر��شلة  حيث  مت   ،
�أجل  من  �لو�شية  �ل�شحة 

رفع �حل�ش�س.
فقد  ذلك  جانب  �ىل 
�ل�شحة  جلنة  رئي�س  �فتك 
�لبيئة  وحماية  و�لنظافة 
بخ�شو�س  �رشيحة  �جابة 
�الإ�رش�ع يف جتهيز  مطلب 
�الأمر��س  م�شت�شفى  وفتح 
بحي  و�لنف�شية  �لعقلية 
 120 مترن��شت  تربكات 
�لهيئة  طماأنته  �أين  �رشير، 
�لنز�ع  �لتنفيذية  بت�شوية 
�لبناء  �أ�شغال  مقاولة  مع 
��شتكمال  �نتظار  يف 

�الإجر�ء�ت �الد�رية.
ثانية قال ك�شف   من جهة 
�أرقام  نف�س �ملتحدث عن 
بوترية  تتعلق  ومعطيات 
�ملوؤ�ش�شات  �جناز  ��شغال 
بالوالية  �ال�شت�شفائية 
�جناز  ن�شبة  ،حيث بلغت 
م�شت�شفى  240 بتمرن��شت 
م�شت�شفى  120  50%،�أما 
عني �شالح يف طور �الإجناز 
�أ�شغال  وبخ�شو�س   ،%20
�جناز م�شت�شفى 60 �رشير 
طور  يف  فهي  قز�م  بعني 

بخ�شو�س  �أما  �الإجناز، 
�رشير�  م�شت�شفى  60 
عن  �الإعالن  مت  تينزو�تني 
يف  ن�رش  �لذي  �ملناق�شة 
يوم  �لر�شمية  �جلريدة 
30.10.2019 ومت �الإعالن 
و2   1 للح�شتني  �ملنح  عن 
�إجر�ء�ت   . قريبا  و�شيبد�أ 

�إد�رية فقط .
�للجنة  رئي�س  كما تلقى 
�ملذكورة �إجابة عن �شوؤ�له 
بفتح م�شالح  �ملتعلق 
�لكلى باملوؤ�ش�شات  ت�شفية 
�لعمومية �جلو�رية �لبعيدة 
للتخفيف  �لوالية  مقر  عن 
�ملر�شى    معانات  من 
�جلو�ب حيث تقرر �لتكفل 
توفر  فور  �الن�شغال  بهذ� 
�الإمكانيات �ملطلوبة ، �أما 
طريق  خارطة  عن  و�شع 
�ل�شحة  بقطاع  للنهو�س 
دورية  �جتماعات  بعقد 
�ملجل�س  بني  لل�رش�كة 
ومديرية  �لوالئي  �ل�شعبي 
مع  �التفاق  �شيتم  �ل�شحة 
�لوالئي  �ل�شعبي  �ملجل�س 
دورية  �جتماعات  بعقد 
للنهو�س بقطاع �ل�شحة كما 
بخ�شو�س  رد�  حني  تلقى 
مطلب  توفري �الأدوية للبدو 
ح�شب  وتوزيعها  �لرحل 
�لعالج  �أماكن  �حتياجات 

�لتاأكيد  ، حيث مت  �ملعنية 
على  �لعملية �ل�شارية وهي 
وكذ�  �لتق�شيم  �إطار  يف 
ومو�د  و�لبطانيات  �خلييم 
غذ�ئية �لتي خ�ش�شت لهم 

مبالغ معتربة .
 

وترية مت�شارعة 
لتج�شيد م�شاريع جديدة 

وتاأهيل املرافق ال�شحية

مفهوم  جت�شيد  �إطار   ويف 
لتقريب  �لو�شية  �لوز�رة 
�ملو�طن  من  �ل�شحة 
فاإن  عيادة فقارة �لزوى مت 
مكتب  مع  �التفاقية  ف�شخ 
�إعد�د  ومت  �لدر��شات 
يف  للدر��شة  �رشوط  دفرت 
 - �لتحفظات  رفع  طور 
و�دل�س يف طور  �بل�شة  �أما 
�أو�شحت  كما  �الإجناز، 
لرئي�س  �لتنفيذية  �لهيئة 
تقرر  �أنه  �ل�شحة  جلنة 
لقنو�ت  �العتبار  �إعادة 
�ل�رشف �ل�شحي �ملوؤ�ش�شة 
�شالح  عني  �ال�شت�شفائية 
و�نتهاء  له�شا�شتها  نظر� 
مت  �أين  �شالحياتها، 
�ل�رشوط  دفرت  �إعد�د 
�ملوؤ�ش�شة  لرتميم 
�ال�شت�شفائية  �لعمومية 
عني �شالح يف �نتظار ر�أي 

للمر�قبة  �لوطنية  �لهيئة 
ل  �شتكما ال  c t c لتقنية  �
وبخ�شو�س  �الإجر�ء�ت 
قاعات  فتح  يف  �الإ�رش�ع 
تر�ب  عرب  �ملغلقة  �لعالج 
على  �لعزلة  لفك  �لوالية 
فقد  �شكلت  �ملو�طن 
لدر��شة  م�شتعجلة  جلنة 
و�لتجهيز�ت  �الحتياجات 

ملبا�رشة �لعملية .
يتعلق  فيما  �أما 
�إعانة  مبطلب  تخ�شي�س 
�جلديد  للمركز  مالية 
�ل�شبه طبي لرتميم �الأق�شام 
�ملتبقية و�لد�خلية، فتم  مت 
مالية  �إعانة  طلب  تقدمي 
�ملتبقية  �الأق�شام  لرتميم 
طرف  من  و�لد�خلية 
�لوالئي  �ل�شعبي  �ملجل�س 
، �أما فيما يخ�س  مديرية 
�لرقابة  ت�شديد  �ل�شحة 
�لعياد�ت  على  و�ملتابعة 
على  �خلا�شة  �لطبية 
م�شتوى �لوالية فيما يخ�س 
�لتجهيز و�لنظافة و�لهياكل 
�ملجال  فتح  .وكذ� 
وت�شجيعهم  �الخت�شا�شيني 
تو�شيحات  مت  فقد   ،
مفادها �أن مديرية �ل�شحة 
�لتفتي�شية  باملهمات  تقوم 
لكل  و�لفجائية  �لدورية 
و�لوكاالت  �لعياد�ت 
عرب  �خلا�شة  �ل�شيدالنية 

�إقليم �لوالية .
م�شت�شفى  بخ�شو�س   �ما 
قريبا  �نغر  �رشير�   60
بعد  �الأ�شغال  بها  تنطلق 
وغالفها  در��شتها  �نتهاء 
�نطالق  �أما  �ملايل  ، 
م�شت�شفى  م�رشوع  �أ�شغال 
�مقل  �لعني  �رشير   60
�لوز�رة  من  �لرد  ينتظر 
بذلك  لتختم  �لو�شية 
حو�شلة ما مت �ملطالبة به 
خالل دورة �شبتمرب ومدى 
�لتنفيذي  �جلهاز  تنفيذ 

بالوالية .

جنحنا يف حتريك 21 مطلبا يتعلق بال�صحة 
.      فتح م�شالح لت�شفية الكلى باملناطق البعيدة 

.      الحتياجات للبدو الرحل اأولوية

ك�شف رئي�س جلنة ال�شحة والنظافة وحماية البيئة باملجل�س ال�شعبي الولئي بتمرنا�شت 
�شيخ حني على خمطط عمل امل�شالح ال�شحية يف التكفل بان�شغالت اجلبهة الجتماعية 

املحلية عرب جميع بلديات الولية .

اأمن اأدرار 

توقف ال�صخ�ص املعتدي على 
حمامي بالعنف

    م�شالح ال�شرطة بتندوف

اإلقاء القب�ص على �صخ�ص حمل 
اأمر بالقب�ص دوليا

�ملبذولة  �ملجهود�ت  �إطار  يف 
�ل�رشطة  قو�ت  طرف  من 
حماربة  �أدر�ريف  والية  باأمن 
�شالمة  على  و�حلفاظ  �جلرمية 
متكنت  وممتلكاتهم  �ملو�طنني 
فرقة �ل�رشطة �لق�شائية �لتابعة 
باأمن  �الأول  �حل�رشي  لالأمن 
�شخ�س  توقيف  من  �أدر�ر  والية 
وهد�  �لعمر 34 �شنة  من  يبلغ 
بو��شطة  العتد�ئه على حمامي 
�آلة حادة مما ت�شبب له يف جروح 

خطرية.
خللية  بيان  به  �أفاد  وح�شبما 
و�لعالقات  و�الت�شال  �العالم 
والية  �أمن  مب�شالح  �لعامة 
يومية  ت�شلمت  قد  كانت  �أدر�ر 
فاإن  منه  ن�شخة  »�لو�شط« 
تاريخ:  �إىل  تعود  �لق�شية  وقائع 
2020/01/19 وبناء� على �شكوى 
�أمام  �ل�شحية  بها  تقدم  ر�شمية 
�الول  �حل�رشي  �الأمن  م�شالح 
مفادها تعر�شه الإعتد�ء بو��شطة 
وفور  �ل�رشطة  قوت   ، حادة  �آلة 
�الأبحاث  كثفت  �ل�شكوى  تلقيها 
من خاللها  �لتي مت  و�لتحريات 
فور  �لق�شية،  حيثيات  معرفة 
تقدميه  مت  �لتحقيق  ��شتكمال 
م  ما �أ  2020 /01 /21 يخ  ر بتا
لدى  �جلمهورية  وكيل  �ل�شيد 
�مللف  �أحال  �ين  �أدر�ر  حمكمة 
لي�شدر  �لتحقيق  قا�شي  �أمام 
باملوؤ�ش�شة  �اليد�ع  حقه  يف 

�لعقابية.

والطاحة باملعتدي 
على �شائق �شيارة اأجرة 

باإ�شتعمال اآلة حادة

فرقة  متكنت  جهتها  من 
�لتابعة  �لق�شائية  �ل�رشطة 
باأمن  �لثالث  �حل�رشي  لالأمن 
�شخ�س  توقيف  من  �أدر�ر  والية 
وهد�  �لعمر 27 �شنة  من  يبلغ 
�شيارة  �شائق  على  العتد�ئه 
حادة )�شفرة  �آلة  بو��شطة  �أجرة 
حالقة( مما ت�شبب له يف جروح 
خطرية على م�شتوى �لرقبة نتج 
ملدة 15 يوم ،  طبي  عجز  عنها 
�إىل  �لق�شية   وقائع  تعود  حيث 
2020/01/21 وبناء�  تاريخ: 
بها  تقدم  ر�شمية  �شكوى  على 
�الأمن  م�شالح  �أمام  �ل�شحية 
مفادها  �لثالث  �حل�رشي 
�آلة  بو��شطة  الإعتد�ء  تعر�شه 
وفور  �ل�رشطة  قوت   ، حادة 
�الأبحاث  كثفت  �ل�شكوى  تلقيها 
خاللها  من  �لتي  و�لتحريات 
فور  �لفاعل،  �إىل  �لتو�شل  مت 
تقدميه  مت  �لتحقيق  ��شتكمال 
م  ما �أ  2020 /01 /23 يخ  ر بتا
لدى  �جلمهورية  وكيل  �ل�شيد 
�مللف  �أحال  �أين  �أدر�ر  حمكمة 
�لفوري  �ملثول  جل�شة  �أمام 
حقه 05 �شنو�ت  يف  لي�شدر 
حب�س نافدة وغر�مة مالية تقدر 
�الإيد�ع  �أمر  مع  بـ 200.000 دج 

وم�شادرة �ملحجوز�ت.
حمادة العربي

�لتفوي�شات  فرقة  �أفر�د  متكن 
للم�شلحة  �لتابعة  �لق�شائية 
باأمن  �لق�شائية  لل�رشطة  �لوالئية 
معلومات  بف�شل  تندوف  والية 
�لقب�س  باإلقاء  �إليهم  وردت 
عن  بحث  حمل  �شخ�س  على 
بال�شالح  �جلرح  و  �ل�رشب  تهمة 
حقه  يف  �شدر  �لتي  �الأبي�س 
بعد   ، �لنافذ  �حلب�س  عقوبة 
�الأخري  هذ�  حتويل  و  �إيقافه 
من  �لبالغ  �س(  �س  )�س  �ملدعو 
�لعمر 31 �شنة �الأجنبي �جلن�شية 
بحث  ن�رشية  حمل  �أنه  تبني   ،
عن  دوليا  بالقب�س  �أمر  مت�شمنة 
وو�شع  نقل  و  تهمة جناية حيازة 

م�رشوعة  غري  بطريقة  للبيع 
جماعة  بو��شطة  خمدرة  مو�د 
باالإ�شافة  منظمة  �إجر�مية 
�إ�شتعمال  و  �لتزوير  جنحة  �إىل 
�شيتم   . �إد�رية  وثائق  يف  �ملزور 
�ل�شيد  �أمام  فيه  �مل�شتبه  تقدمي 
حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل 
تندوف - طبقا الإجر�ء�ت �ملثول 
م�شالح  تبقى  و   . �لفوري-  
خدمة  يف  تندوف،  والية  �أمن 
�إىل  تدعوهم  �لذين  مو�طنيها 
�لتبليغ و  بثقافة  �لتحلي  مو��شلة 
�الأمنية  �ملعادلة  قي  �مل�شاركة 
 1548 �الأخ�رش  بالرقم  باالت�شال 

.

�ملجهود�ت  �إطار  يف 
قو�ت  طرف  من  �ملبذولة 
�ل�رشطة باأمن والية �أدر�ريف 
و�حلفاظ  �جلرمية  حماربة 
�ملو�طنني  �شالمة  على 
فرقة  متكنت  وممتلكاتهم 
�لتابعة  �لق�شائية  �ل�رشطة 
�لثالث  �حل�رشي  لالأمن 
من  �أدر�ر  والية  باأمن 

من  يبلغ  ملجرم  حد  و�شع 
ميتهن  كان  �لعمر24 �شنة 
�ملنازل  د�خل  من  �ل�رشقة 

على م�شتوى مدينة �أدر�ر.
�الإعالم  خللية  بيان  �أفاد 
و�لعالقات  و�الت�شال 
�أمن  مبديرية  �خلارجية 
والية �أدر�ر كانت قد ت�شلمت 
يومية »�لو�شط« ن�شخة منه 

�ىل  تعود  �لق�شية  وقائع  �أن 
تاريخ: 2019/12/31 وبناء� 
تقدم  ر�شمية  �شكوى  على 
�ملو�طنني  �أحد  بها 
لل�رشقة  تعر�شه  مفادها 
�لعائلي  منزله  د�خل  من 
جمهولني  طرف  من 
�إ�شتهدفت )�أنبوب  و�لتي 
من  �لغاز  توزيع  �شبكة 

قوت  �لنحا�س (،  مادة 
تلقيها  وفور  �ل�رشطة 
�الأبحاث  كثفت  �ل�شكوى 
و�لتحريات �لتي من خاللها 
�لفاعل  �إىل  �لتو�شل  مت 
حمكمة  خطة  و�شع  مع 
��شتكمال  فور  لتوقيفه، 
تقدميه  مت  �لتحقيق 
بتاريخ 2020/01/21 �أمام 

�جلمهورية  وكيل  �ل�شيد 
�أين  �أدر�ر  حمكمة  لدى 
جل�شة  �أمام  �مللف  �أحال 
يف  ل�شدر  �لفوري  �ملثول 
حقه 06 �أ�شهر حب�س نافدة 
�شنتيم  ماليني  خم�شة  و 
غر�مة مالية و �شبعة ماليني 

�شنتيم تعوي�شا لل�شحية.
حمادة العربي 

يف اإطار جت�شيد خمطط احتالل امليدان 

اأمن اأدرار ي�صع حد ملمتهن ال�صرقة  من داخل امل�صاكن

حمادة العربي

اأخبار اجلنوب
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الإعالم العربي يك�شف

م.�س

العربية، عن   "13" القناة  نقلت 
ال�سيا�سية  لل�س�ؤون  مرا�سلها 
له  تقرير  يف  رافيد  بن  باراك 
"اأحد  اإن  ق�له،  وا�سنطن،  من 
دون  اأبلغه،  العرب  امل�س�ؤولني 
الك�سف عن ا�سمه، اأنه يف حال 
لإ�رسائيل  ال�سفقة  �سمحت 
ف�ري  �سم  بعمليات  تق�م  باأن 
فاإننا  الغربية،  ال�سفة  يف 
واأ�ساف  ال�سفقة".  �سنتجاهل 
العربي،  اخلليج  "دول  اأن 
وقطر  والإمارات  ال�سع�دية 
والبحرين وعمان، لي�س مت�قعا 
اأن تعار�س ال�سفقة الأمريكية، 
داعما  بيانا  �ست�سدر  اإنها  بل 

لها، واعتبارها بداية طيبة".
ووفق بن رافيد، فاإن م�س�ؤول 
رغم  اأنه  له  اأكد  خليجيا، 
جانب  من  املت�قع  الدعم 
يف  فاإنه  اخلليجية،  الدول 

ال�ليات  �سمحت  حال 
ب�سم  لإ�رسائيل  املتحدة 
الغربية  ال�سفة  من  اأجزاء 
قد  فاإنهم  ف�رية،  ب�س�رة 
ال�سفقة.  لتجاهل  ي�سطرون 

الأمريكي  الرئي�س  اأن  يذكر 
م�ساء  �رسح  ترامب،  دونالد 
رئي�س  ا�ستقباله  لدى  الثنني، 
الإ�رسائيلي  الحتالل  حك�مة 
البيت  اأن  نتنياه�  بنيامني 

الأبي�س �سين�رس خطة ال�سالم 
"�سفقة  الأو�سط  ال�رسق  يف 
القرن" ال�ساعة 12:00 بت�قيت 
م�ساء  )ال�سابعة  وا�سنطن 

بت�قيت القد�س (.

هذه الدول العربية التي �صتدعم "�صفقة القرن"
ك�شف الإعالم العربي اليوم الثالثاء، عن الدول العربية التي من املتوقع اأن تبدي دعمها للخطة الأمريكية 

الهادفة لت�شفية الق�شية الفل�شطينية " �شفقة القرن "، والتي �شيتم الإعالن عنها خالل �شاعات.

تقرير ع�صكري �صهيوين يك�صف عيوبً� ب�أداء القوات الربية

“وثيقة  اإن  اإ�رسائيلي  كاتب  قال 
حديثة  اإ�رسائيلية  ع�سكرية 
وثغرات  اإخفاقات  عن  ك�سفت 
خطرية يف عدم جاهزية الق�ات 
ل�ثائق  ا�ستمرار  وهي  الربية، 
�سابقة حتدثت عن تق�سري م�سابه 
و2018،  و2008   2003 اأع�ام  يف 
و�سعت  ر�سمية  تقارير  وكلها 
اإ�سكاليات  �سل�سلة  على  يدها 
الربية  الق�ات  اأداء  يف  ج�هرية 
يعني  ما  اجلي�س،  يف  الأ�سا�سية 
اأنه مل يتم معاجلتها واإخ�ساعها 

للتقييم املت�ا�سل”.
اخلبري  زيت�ن،  ي�اآف  واأ�ساف 
يف  الإ�رسائيلي،  الع�سكري 
يديع�ت  �سحيفة  على  تقريره 
الي�م  “وثيقة  اأن   ، اأحرون�ت، 
اإ�رسائيلي  جرنال  اأعدها  التي 
مطلع تك�سف عما ميكن ت�سميتها 
التدريبات  يف  كبرية  فج�ات 
للق�ات  العملياتي  والتاأهيل 

الق�ات  م�اقع  اأن  كما  الربية، 
اأعدادها،  تقلي�س  مت  النظامية 
يف  الع�سكرية  الق�ات  وانتظام 
التابعة  الط�ارئ  م�ست�دعات 
جاء  ال�سمالية  املنطقة  لقيادة 
“ميكن  اأنه  واأكد  جزئيا”. 
التقلي�س  هذا  اأن  الفرتا�س 
مت  خطرية  ثغرات  ل�ج�د  اأدى 
اكت�سافها لدى ا�ستدعاء وحدات 
الحتياط،  جي�س  من  خا�سة 
الق�ى  نق�س  من  ال��سع  وهذا 
الب�رسية، الذي ك�سف يف تقارير 
�سابقة، ل يبدو اأنه �سّكل م�سدر 
قلق لقيادة اجلي�س، والالفت اأن 
جلان  ن�رستها  عديدة  تقارير 
�سن�ات  يف  ر�سمية  ع�سكرية 
ال�اردة  الأخطاء  لكن  �سابقة، 
مرة،  كل  يف  وتتكرر  تع�د  فيها 

دون اإ�سالح”.
“الإ�رسائيليني ما  اأن  اإىل  واأ�سار 
ال�سهري  التقرير  يذكرون  زال�ا 

للجرنال ي�سحاق بن بريك قائد 
اجلي�س،  يف  ال�سكاوى  �سعبة 
اأثار عا�سفة خطرية، لكن  الذي 
تقرير  من  ال�سحيفة  و�سل  ما 
اأخري ي�سلط ال�س�ء على م�ساكل 
جتذرا  اأكرث  تبدو  اإ�سافية 
وعمقا، وما زالت م�ستمرة منذ 

�سن�ات ط�يلة”.
ونقل الكاتب عن “�سابط رفيع 
امل�ساة  �سالح  يف  امل�ست�ى 
هيكلية  تفا�سيل  على  مطلع 
ك�سف  اأنه  وتق�سيماته،  اجلي�س 
اإ�سكاليات بني�ية يف ق�اعد  عن 
اجلي�س، ل �سيما قاعدة ت�ساآليم 
فيها  تتدرب  التي  املركزية 
الحتياط،  جي�س  ق�ات  معظم 
كما اأن املركز الق�مي للتدريبات 
نق�س  فيه  ي�جد  الربية  الق�ات 
داعمي  من  جنديا   155 بعدد 
والذخرية  بال�سالح  املقاتلني 

وال�ستخبارات والطبابة”.

يف  نق�سا  “هناك  اأن  واأ�ساف 
مل�اجهة  الالزمة  املعدات 
ومدر�سة  التدريبات،  اأ�رسار 
والتحكم  وال�سيطرة  القيادة 
ح�ا�سيب  باأجهزة  نق�س  فيها 
عدم  بجانب  جهاز،   500 بعدد 
اأجهزة  من  كاف  عدد  وج�د 
التحتية  البنى  اأن  كما  التن�ست، 
اخلا�سة بالكهرباء لي�ست كافية، 
مع اأن اأوجه النق�س هذه ت�سمل 
النظامي  اجلي�س  وحدات 
وامل�ساة  والهند�سة  والحتياط 
اإ�سكاليات  بجانب  واملدرعات، 
بحجم  تتعلق  خطرية  وثغرات 

التاأهيل الع�سكري للمقاتلني”.
اأو�ساط قيادة اجلي�س الإ�رسائيلي 
هذا  من  ا�ستيائها  عن  “عربت 
م�ساألة  يناق�س  لأنه  التقرير، 
جزئية فقط، فجي�س الحتياط 
98% منهم م�اطن�ن اإ�رسائيلي�ن 
عادي�ن، ومنقطع�ن عن اجلي�س 
فرتة ط�يلة من الزمن، يف حني 
يتلقى  النظامي  اجلي�س  اأن 
مدار  على  وتاأهيالت  تدريبات 
ال�ساعة، �س�اء ب�سكل م�ستقل، اأو 
نظامية �سديقة  بجانب جي��س 
واأملانيا  املتحدة  ال�ليات  مثل 

وقرب�س”.
كل  يغطي  ل  “ذلك  اأن  واأ�ساف 
الثغرات القائمة، لكن دون هذه 
املبالغة، فقد طراأ حت�سن على 
تاأهيل الق�ات النظامية، خا�سة 
غدع�ن،  خطة  ا�ستكمال  بعد 
م�ا�سلة  عل  حر�ست  التي 
التدريبات الع�سكرية للجي�س يف 
مناطق �سكنية، وم�اقع تدريبية 

جديدة”.

حت�شبا مل�شريات راف�شة لـ "�شفقة القرن"

تعزيزات ع�صكرية 
اإ�صرائيلية ب�ل�صفة  

الحتالل  جي�س  عزز 
الأمنية  اإجراءاته  الإ�رسائيلي، 
وت�اجده الع�سكري على املدخل 
)�سمال  البرية  ملدينة  ال�سمايل 
القد�س املحتلة( حت�سبا خلروج 
راف�سة  فل�سطينية  م�سريات 
الأمريكية  القرن"  "�سفقة  لـ 
املزع�مة، واملقرر الإعالن عن 

تفا�سيلها الي�م الثالثاء.
واأغلقت ق�ات الحتالل بال�س�اتر 
م�ست�طنة  قرب  طريقا  الرتابية 
"بيت اإيل"، املقامة على اأرا�سي 
ب�ابة  اأغلق  كما  البرية،  مدينة 
ال�ا�سل  الطريق  على  حديدية 
"اجللزون"  وخميم  املدينة  بني 
ون�سب  الفل�سطينيني  لالجئني 
على  خياما  الحتالل  جي�س 
واأطلق  البرية،  مدينة  قبالة  تلة 
يحمل  اأنه  يُعتقد  منطادا 
بالإ�سافة  مراقبة،  كامريات 
ع�سكرية  جيبات  ن�رس  اإىل 
بكثافة  اإ�رسائيلية  وجرافات 
ياأتي ذلك عقب دع�ات وجهتها 
فل�سطيني�ن  ونا�سط�ن  ف�سائل 
الت�ا�سل  م�اقع  على  ون�رست 
م�سريات  خلروج  الجتماعي، 
القرن"  "�سفقة  لـ  راف�سة 
اأعلن  الإثنني،  وم�ساء  املزع�مة 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب، 
اأنه �سيك�سف عن "�سفقة القرن" 

املزع�مة اأم�س الثالثاء.

الفل�سطينية،  ال�سلطة  وكانت 
الثنني،  �سابق  وقت  يف  طالبت 
ملقاطعة  الدويل  املجتمع 
لطاملا  التي  الأمريكية  اخلطة 
لها  رف�سهم  الفل�سطيني�ن  اأعلن 
متهمني اإدارة ترمب بالنحياز لـ 

"اإ�رسائيل".
كما اأعلنت الف�سائل الفل�سطينية 
اعتبار  الرئي�سية يف قطاع غزة، 
اأيام  والأربعاء،  الثالثاء  ي�مي 
ال�ساحات،  جميع  يف  غ�سب 
ال�سالم  خطة  مل�اجهة 

الأمريكية.
يف  الفل�سطينيني  ودعت 
والقد�س  الغربية  ال�سفة 
 1948 واأرا�سي  غزة  وقطاع 
ال�س�ارع  اإىل  للخروج  وال�ستات 
م�سريات حا�سدة،  وامليادين يف 
"ال�سفقة  عن  الإعالن  حلظة 
لهذه  ا  رف�سً وذلك  امل�س�ؤومة"، 
امل�ؤامرة التي ت�ستهدف ق�سيتنا 
يف  التاريخية  وحق�قنا  و�سعبنا 
هي  القرن"،  و"�سفقة  فل�سطني 
خطة ت�س�ية اأمريكية، يرتدد اأنها 
الفل�سطينيني،  اإجبار  على  تق�م 
على  عربية،  دول  مب�ساعدة 
ل�سالح  جمحفة  تنازلت  تقدمي 
خا�سة  الإ�رسائيلي،  الحتالل 
ب�ساأن و�سع مدينة القد�س وحق 
الدولة  وحدود  الالجئني  ع�دة 

الفل�سطينية املاأم�لة.

رو�شيا

 "�صفقة القرن" تتج�هل ق�عدة 
الت�صوية املعرتف به� دولي�  

الدائم  الرو�سي  املندوب  اأعلن 
فا�سيلي  املتحدة،  الأمم  لدى 
نيبينزيا، اأن امل�س�ؤولني الأمريكيني 
مل يت�ساوروا مع نظرائهم الرو�س 
عند اإعداد خطة ال�سالم للت�س�ية 
واأجاب  الإ�رسائيلية  الفل�سطينية 
�س�ؤال  على  الرو�سي  املندوب 
"مل تكن  بهذا اخل�س��س قائال: 
هناك م�ساورات معنا، ول نعرف 
قلنا  لقد  اخلطة.  هذه  ماهية 
تتجاهل  اخلطة  هذه  اأن  مرارا 
بها  يعرتف  التي  الت�س�ية  قاعدة 

املجتمع الدويل".
الرو�سي،  اخلارجية  وزير  وكان 
يف  اأعلن  قد  لفروف،  �سريغي 
2 اأكت�بر اأمام منتدى فالداي اأن 
اإىل  تهدف  الأمريكية  املبادرة 

رف�س حل الدولتني.
دونالد  الأمريكي،  الرئي�س  اأعلن 

املتحدة  ال�ليات  اأن  ترامب، 
يف  لل�سالم  خطتها  �ستن�رس 
املعروفة  الأو�سط  ال�رسق 
الرئي�س  القرن"  "�سفقة  با�سم 
بدوره  ترامب  دونالد  الأمريكي 
البيت  اأن  �سابق  وقت  يف  اأعلن 
الأبي�س �سين�رس تفا�سيل اخلطة 
ال�رسق  يف  لل�سالم  الأمريكية 
"�سفقة  بـ  واملعروفة  الأو�سط 

القرن" 
ال�سياق  هذا  يف  ترامب  وقال 
الإ�رسائيلي  ال�زراء  رئي�س  اإن 
املبادرة  يدعم  نتنياه�  بنيامني 
الأمريكية، و"اجلانب الفل�سطيني 
�سيدعمها  ولكنه  حاليا  يرف�سها 
الرئي�س  وزعم  امل�ستقبل"،  يف 
اأن  ذلك  على  عالوة  الأمريكي 
اخلطة "مدع�مة من قبل العديد 

من الدول العربية".
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الو�سط:2020/01/29الو�سط:2020/01/29

الو�سط:2020/01/29
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

ال�سراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52
م�ستخرج من قائمة �سروط لبيع عقار باملزاد العلني

)املادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (
بناء على طلب ال�سيد)ة( : تواتي طارق ابن �صالح 

ال�ساكن ب : �صارع اأحمد واكد بوديكار 03 دايل اإبراهيم 
املتخذ)ة( من مكتبنا موطنا خمتارا له )ها( بدائرة اإخت�صا�ص حمكمة ال�رشاقة حلني اإنتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�ص املادة 613 من قانون الإجراءات 

املدنية و الإدارية .
�سد : خليفة عبد القادر 

ال�ساكن)ة( ب : حي ادراع بني م�صو�ص – اجلزائر 
تعيني العقار حمل البيع )تعيينا دقيقا ( : العقار عبارة عن �صقة �صكنية كائنة باإقليم بلدية عني البنيان واقعة باملكان امل�صمى مزرعة �صي احلوا�ص �صابقا 
ال�صطر 764/160 جمموعة ملكية 389 ق�صم 04 العمارة رقم 11 الطابق ال�صاد�ص )06( على اليمني ، و هي من نوع F03 ، م�صاحتها ال�صافية 73.78 م2 حتتوي 

على غرفة جلو�ص ، غرفتني )02( للنوم ، مطبخ ، حمام ، مرحا�ص ، رواق، �رشفة )من�صفة (
ح�صب تقرير خربة املنجز من طرف اخلبري الأ�صتاذ بن حممد نعيمة املودع لدى اأمانة �صبط حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/11/25 اإيداع رقم 19/1180 

الثمن الأ�صا�صي : �صتفتح املزايدة الثمن الأ�صا�صي / �صتفتح املزايدة بثمن اأ�صا�صي قدره 4.577.311.20 دج اأربعة ماليني و خم�صمائة و �صبعة و �صبعون 
األف و ثالثمائة و اإحدى ع�رش دينار و ع�رشون �صنتيم 

طبقا لتقرير خربة املنجز من طرف اخلبري الأ�صتاذ بن حممد نعيمة املودع لدى اأمانة �صبط حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/11/25 اإيداع رقم 19/1180
بناء على حم�رش اإيداع دفرت ال�رشوط رقم 2020/02 املوؤرخ يف 2020/01/13 و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�ص املحكمة و رئي�ص اأمناء ال�صبط مبحكمة 
ال�رشاقة ، الذي حدد جل�صة العرتا�صات يوم اخلمي�ص 20 فيفري 2020 على ال�صاعة العا�رشة �صباحا )00H10( مبكتب رئي�ص املحكمة ، و جل�صة البيع 

باملزاد العلني      الثالثاء 24 مار�ص 2020 على ال�صاعة الواحدة زوال )00H13( قاعة اجلل�صات 02.
ملزيد من املعلومات او ل�صحب اأو لالطالع على قائمة �رشوط البيع الإت�صال مبكتب املح�رش الق�صائي الكائن بالعنوان اأعاله اأو برقم

 الهاتف : 07.95.86.97.52
املح�سر الق�سائي 

اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة ال�سعبيـة
ال�سركة املدنية للمح�سرين الق�سائيني   
اأ. بو�سماحة حمـمد، ا.�سيف اهلل ر�سيد 

حم�سرون ق�سائيون معتمدون لدى حمكـمة 
بئر مراد راي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساء الـجزائر

الكائن مكتبها بـ/ 10 �سارع احمد معزوز الأبيار 
الهـاتف/023.37.76.32-023.37.76.23

حم�سـر ن�سر م�سمون �سند تنفيذي  و تكليف بالوفاء  
عن طريق الن�سر باجلريدة)املادة 412 من ق ا م ا(

نحن الأ�ستاذ/ بو�صماحة حممد - حم�رش ق�صائي- لدى حمكمة بئر مراد راي�ص اخت�صا�ص جمل�ص ق�صـاء اجلزائـر، �رشيك يف ال�رشكة املدنية املهنية املذكورة اأعاله و الوا�صع 
ختمـه و توقيعـه اأدناه.

 لفائدة : ال�صيدة بن داود  �صهرزاد ال�صاكنة بـ : قريــــة الـحـمدانية �صـر�صال / تيبازة ، الـمخــتارة موطنها لدى مكتب ال�صـــتاذ بوحالة جمال – مـح�رش ق�صـــائي – الكـائن مكتبه بـ 
: 01 �صـارع م�صطفى عنــــرتي باب الـوادي الـجــزائــر العا�صـمــة .

بناء على/الأمر ال�صادر عن  ال�صيد رئي�ص حمكمة باب الوادي بتاريخ :2020/01/08 حتت رقم 2020/134 املت�صـمن اإذن بالن�رش يف جريدة يومية وطنية. 
بناءا على ال�صند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر عن حمكمة : �رش�صال الق�صم:اجلنح بتاريـخ : 2018/11/19 رقم اجلدول : 18/01629 رقم الفـهر�ص :18/01701 املمهور 
بال�صـيغة التنـــفيذية  امل�صلمة بتاريــخ 2019/07/17 الـموؤيــد بالقرار ال�صادر عن مـجل�ص ق�صاء : تيبازة الغرفة : الـجزائـية ، بتاريخ :2019/01/17 رقم امللف :18/10542 رقم 

الفـهر�ص :19/00647 .
بناء على حم�رش  تبليغ تبليغ القرار ، ال�صند التنفيذي ، تكليف بالوفاء  وت�صليم تكليف بالوفاء حيث انه بتاريخ 2019/11/13  املر�صلني عن طريق الربيد  	• 

املو�صي عليه مع العلــم بالو�صــــول بتاريخ : 2019/11/21 حتت رقم RR 365 691 002 16 من طرف الأ�صتاذ بو�صماحة حممد - حم�رش ق�صائي لدى حمكـمة  بئر مراد راي�ص.
بناء على حم�رش تعليق القرار و ال�صند التنفيذي و التكليف بالوفاء بلوحة اعالنات املحكمة بتاريخ 2019/12/02. 	• 
	بناء على حم�رش تعليق القرار و ال�صند التنفيذي و التكليف بالوفاء بلوحة اعالنات البلدية بتاريخ 2019/12/01 . 	• 

كلفنا/ ال�صــــيد غـــزايل عـلـي ال�صاكن بـ : �صــارع مــولود حمدي رقم 08 ال�صكالة وادي قريـ�ص  اجلزائر العا�صـمة .
 بدفــــع مبلــــــغ 1.500.000.00 دج )مليون و خم�صمائة الف دينار جـــزائــري( تعــــــويـــــ�صا عن كـافة ال�صـرار الالحقة بها . 

- دفــع مبلـــــــغ 800.00 دج )ثـمانـمائـــــــــة ديـــــــــنار جــــــــزائري( مـ�صاريف قـــــ�صائيـــــــــة بـما فيـــها الر�صــــــــم القــــ�صائي . 
- دفـــــــــــــع مبلـــــــــــــغ 8454 دج يـمــثـل م�صــــــــــــــاريف التنــــــــــــفــــــــــــــــــيذ الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــياري.

- دفـــــــــع الـحـــــــقــــوق التنــــا�صـــــــبيـــة الـمحـــــــ�رش القـــــ�صائي الـمـــــقدرة بـ 82.032.00 دج مــــــ�صافـــا اإليهـــا الر�صــم على القيــــــــــــــــــمة الـمــ�صــافــــــــــــة 19% مـــــــــــن  	• 
الـحــــــــــــــــقــــــوق التـــــــنا�صــــــــــــبية تــــــــــقـــدر بـ 15.586.00 دج

ونبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�صـر و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية. ولكي ل يجهـل ما تقدم 
و اثباتـا لذلك حررنا هـذا املح�رش الكل طبقا للقانون.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية 

الأ�ستاذة كنجوة ن�سرية
املعتمدة لدى دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

اإعالن عن بيع باملزاد العلني ملنابات عقارية لقا�سرة
املادة 749/ 750 من ق اإ م اإ

تنفيذا لالأمر ال�صادر عن ال�صيد رئي�ص حمكمة القليعة بتاريخ 2020/01/21 ، رقم  الرتتيب 20/00099 
تعلن املح�رشة الق�صائية املوقعة اأدناه اأنه �صي�رشع يف البيع عن طريق املزاد العلني ملنابات عقارية لقا�رشة ، مبحكمة القليعة قاعة جل�صات 
الأحداث يوم الإثنني 2020/02/17 على ال�صاعة احلادية ع�رش �صباحا )11 �صا و 00د ( و ذلك مبوجب الإذن بالت�رشف يف حقوق عقارية ال�صادر 

عن حمكمة القليعة بتاريخ 2019/05/29 ، حتت رقم 19/00364
لفائدة : ال�صيدة / عدوم مينة ، القائمة يف حق ابنتها القا�رشة بن �صعدية مرمي 

ال�ساكنة : حي 100 م�صكن عمارة ف رقم 05 مريجة �صحاولة ملتم�صة 
التعيني : 

حقوق عقارية م�صاعة متمثلة يف �صبعة اأجزاء من اأربعني جزء مملوكة للمدعوة بن �صعدية مرمي من �صكن يرمز له باحلرف)اأ( )A( على خمطط 
اجلدول الو�صفي للتق�صيم ، امل�صكن غري كامل يتكون من طابق اأر�صي + طابق اأول + طابق ثاين ح�صب تقرير اخلربة املحرر من طرف الأ�صتاذ بن 
�صايح عبد القادر ، تبلغ م�صاحته ب مائة و �صتة مرت مربع و اأربعة و اأربعني دي�صمرت مربع )106.44 م2 ( ، واقع برتاب بلدية الدويرة �صارع العزوين 
حممد ، و تقدر ن�صبة الأجزاء امل�صرتكة )400/1000( ح�صب اجلدول الو�صفي للتق�صيم و العقار حاليا حمدود كالتايل: 01-من ال�صمال : مب�صكن ، 

02- ن اجلنوب : مبمر ، 03- من ال�رشق : مبمر 04- من الغرب : ب�صارع 
ال�سعر الإفتتاحي : 

وقد حدد ال�صعر الفتتاحي لبيع هاته املنابات من قبل اخلبري الق�صائي مببلغ 5.867.505.00 دج )خم�صة ماليني و ثمامنائةو �صبعة و �صتون الفا 
و خم�صمائة و خم�صة دينار جزائري ( ، فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر الإطالع على دفرت ال�رشوط و �صحب ن�صخة 

منه من ديوان املح�رش الق�صائي الكائن بالعنوان املذكور اأعاله
�رشوط البيع : زيادة على ال�رشوط املحددة بالدفرت املودع باملحكمة ، فاإنه ي�صتوجب على كل راغب يف املزايدة اأن يقدم خم�ص 5/1 ال�صعر 

الإفتتاحي بوا�صطة �صك موؤ�رش عليه حل�صاب اأمانة �صبط املحكمة .

الو�سط:2020/01/29

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ بونقاب يحي حم�سر ق�سائي

لدى حمكمة بءرمرادراي�س
اجلزائر بوزريعة  التجاري  املركز  مكرر   24

الهاتف : 0770.10.24.15
رقم اجلدول : 004 /19

تعليق م�ستخرج من قائمة �سروط بيع عقار)ملك يف ال�سيوع باملزاد العلني (
باجلريدةوطال

املادة 748 و 749 ق.اإ.م.اإ

الق�صائي لدى جمل�ص ق�صاء اجلزائر، معتمدة لدى  بونقاب يحي املح�رش  الأ�صتاذ  نحن 
املوقع  و  اأعاله  املذكور  بالعنوان  مكتبه  الكائن  بئرمرادراي�ص  حمكمة  اخت�صا�ص  دائرة 

ا�صفله.
لفائدة ورثة املرحومة بلم�صكني حليمة و هم : بلم�صكني عبد الرحمان ، بن �رشقي ، عبد 

القادر ، زهرة ب�صفتهم مالكني يف ال�صيوع 
ال�صاكنون ب : رقم 03 حي املقام اجلميل ببوزريعة – اجلزائر 

القائم يف حقهم الأ�صتاذ دريدي الطاهر
�صد ال�صيدة : بلم�صكني مليكة..................................    ب�صفتها مالكة يف ال�صيوع 

العنوان / رقم 03 حي املقام اجلميل ببوزريعة – اجلزائر 
القائمة يف حقهم الأ�صتاذة روابحية مليكة 

بناء على احلكم ال�صادر عن حمكمة بئرمرادراي�ص رقم اجلدول 18/05995 ، رقم الفهر�ص 
التنفيذية  بال�صيغة  املمهور  و   2018/12/27 احلكم  تاريخ   ، العقاري  الق�صم   18/09850

ال�صادرة بتاريخ 2019/08/22 ق�صية حتت رقم 2019/2241
بتاريخ  حمرر  اجلزائر  لولية  العقاري  الت�صيري  و  الرتقية  ديوان  من  �رشاء  عقد   -
بتاريخ  م�صهر   ،  1987/01/04 بتاريخ  باجلزائر  الت�صجيل  مبكتب  م�صجل   ،1986/10/10

1987/02/09 جملد 95 رقم 94
الأ�صتاذ  ، فهر�ص رقم 511-2015 من طرف  بتاريخ 2015/08/29  - عقد فري�صة حمرر 
م�صكني عادل موثق بدائرة اإخت�صا�ص جمل�ص ق�صاء اجلزائر ، امل�صجل مبفت�صية الت�صجيل 

و الطابع لبئرمرادراي�ص .
موثق  عادل  م�صكني  الأ�صتاذ  طرف  من   2015/09/02 بتاريخ  حمرر  خا�صة  وكالة  -عقد 
بدائرة اخت�صا�ص جمل�ص ق�صاء اجلزائر ، املوكل ال�صيد بلم�صكني بن �رشقي اإبن بن �صعيد 
، الوكيل ال�صيد بلم�صكني عبد الرحمان اإبن بن �صعيد امل�صجل مبفت�صية الت�صجيل و الطابع 

لبئرمردراي�ص
موثق  عادل  م�صكني  الأ�صتاذ  طرف  من   2016/10/29 بتاريخ  حمررة  توثيقية  -�صهادة 
بتاريخ  لبوزريعة  العقارية  ، امل�صهر باملحافظة  بدائرة اخت�صا�ص جمل�ص ق�صاء اجلزائر 

 2017/04/18
جملد 533، رقم 63

- تقرير اخلربة املنجز من قبل الأ�صتاذ �صليتان حممد خبري دكتور مهند�ص يف الهند�صة 
رقم  حتت   ،  2018/07/19 بتاريخ  بئرمراراي�ص  حمكمة  �صبط  بكتابة  املودع   ، املدنية 

 2018/590
- ال�صهادة العقارية ال�صادرة عن املحافظة العقارية لبوزريعة بتاريخ : 2019/11/18

الأبيار  بلدية  اأمني خزينة  ال�صيد  ال�صادرة عن  العقارية  ال�رشيبية  ال�صهادة  -م�صتخرج من 
بتاريخ : 2019/11/20

-البطاقة العقارية ال�صادرة عن املحافظة العقارية لبوزريعة بتاريخ : 2019/11/04
بتاريخ  بئرمرادراي�ص  حمكمة  لدى  املودعة  البيع  �رشوط  قائمة  اأودعنا  قد  كنا   -
2020/01/15 و املوؤ�رش عليها بتاريخ 2020/01/19 حتت رقم 19/004 و ذلك ق�صد  البيع 

باملزاد العلني .
تعيني العقار : املتمثل يف �صقة �صكنية كائنة برقم 05 تقع بالطابق الثالث ت�صكل جمموعة 
 )03( �صابقا( حتتوي على ثالثة  )ترابت  لعماري  ب�صارع علي  تقع   28 ق�صم   09 رقم  ملكية 
غرف ، مطبخ ، حمام ، مرحا�ص ، ملحقات اأخرى و هي �صقة لإ�صتعمال �صكني مب�صاحة 
بتاريخ  بتاريخ 1987/01/04 م�صهر  الت�صجيل باجلزائر  ، م�صجل مبكتب  تقدر 78.68 م2 

1987/02/09 جملد 95 رقم 94 
ت�صعة  و  مائة  مليون وخم�صة  »اثنا ع�رش  دج   12.509.000.00  : يقدر ب  افتتاحي  مببلغ 
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تقرير: م�ؤ�ض�ضة ال�ضمري 
لرعاية الأ�ضري وحق�ق 

الأن�ضان

التعذيب  ممار�سة  �سيا�سة  اإن   
يوماً،  تتوقف  مل  املعتقلني  بحق 
االحتالل  �سلطات  زالت  ال  حيث 
املعتقلني  بحق  التعذيب  متار�س 
حتت  ممنهج  ب�سكٍل  الفل�سطينيني 
غطاء اجلهاز الق�سائي االإ�رسائيلي، 
عالمة   2019 عام  نهاية  و�سّكلت 
بحق  التعذيب  ممار�سة  يف  فارقة 
مراكز  الفل�سطينيني يف  املعتقلني 
حيث  االإ�رسائيلية،  التحقيق 
االأ�سهر  يف  االحتالل  قوات  �سنت 
وا�سعة،  اعتقاالت  حملة  االأخرية 
حوايل  ال�سمري  موؤ�س�سة  وتابعت 
)50( معتقل يف مراكز التحقيق من 
بينهم طلبة ون�سطاء ومدافعني عن 
حقوق االإن�سان وقيادات �سيا�سية، 
النف�سي  للتعذيب  تعر�س جميعهم 
ال�سديد و�سوء املعاملة وللتحقيق 
لفرتات طويلة ومتوا�سلة وحرمان 
منهم  والعديد  والراحة،  النوم  من 
تعر�س للتعذيب اجل�سدي ال�سديد 

باأ�ساليب وو�سعيات خمتلفة.

ت�اط�ؤ الأطباء

لقد اأدت الو�سائل واالأ�ساليب التي 
املعتقلني  لتعذيب  ا�ستخدمت 
ظهور  اإىل  ج�سدياً  الفل�سطينيني 
كافة  على  وكدمات  لعالمات  اآثار 
اإىل  باالإ�سافة  اأج�سادهم،  اأنحاء  
اأو  ال�سري  على  مقدرتهم  عدم 
ال�سديد  لل�رسب  نتيجة  احلركة 
ومع  خمتلفة،  بطرق  وال�سبح 
عيادة  يف  االأطباء  يعمل  مل  ذلك، 
على  امل�سكوبية  حتقيق  مركز 
على  الظاهرة  االآثار  توثيق 

تعر�سوا  الذين  املعتقلني  اأج�ساد 
كان  العك�س،  على  بل  للتعذيب، 
�سحة  اأن  على  ي�سادقون  االأطباء 
ا�ستكمال  وميكن  جيدة  املعتقل 
يقوى  ال  وهو  حتى  معه  التحقيق 
من  الرغم  وعلى  الوقوف،  على 
عن  لالأطباء  عربوا  املعتقلني  اأن 
مناطق  �سديدة يف  باآالم  �سعورهم 
عديدة من اأج�سادهم، وم�ساهدتهم 
كافة  على  والعالمات  للكدمات 
اأنحاء اجل�سد، اإال اأن ذلك مل يكن 
لتوثيق هذه احلاالت ب�سورة  �سبباً 
من  الطبية  التقارير  يف  جدية 
خالل و�سف دقيق ملا ي�ساهدونه 
حاالت  عن  التبليغ  اأو  اآثار،  من 
التعذيب هذه للجهات املعنية. كما 
وتبني ملوؤ�س�سة ل�سمري اأن التقارير 
احل�سول  من  متكنت  التي  الطبية 
حتقيق  مركز  يف  للمعتقلني  عليها 
االأطباء  اأن  تظهر  ال  امل�سكوبية 
وفق  احلاالت  توثيق  على  عملوا 
معايري بروتوكول ا�سطنبول]1[ 
واملعاملة  التعذيب  لتوثيق حاالت 
تواطوؤ  يظهر  مما  الالاإن�سانية، 
مركز  يف  االأطباء  قبل  من  وا�سح 
حمققي  مع  امل�سكوبية  حتقيق 
جرائم  ارتكاب  يف  املخابرات 
التعذيب والت�سرت عليها واإخفائها.

اأوامر منع لقاء املحامي 
وال�ضتئنافات على متديد 

الت�قيف

العديد  االأخرية  الفرتة  يف  �سدر 
املحامي  لقاء  منع  اأوامر  من 
حتقيق  مركز  يف  املعتقلني  بحق 
االأوامر  هذه  وطالت  امل�سكوبية، 
اأ�سدرت  حيث  املعتقلني،  غالبية 
 200 يقارب  ما  االحتالل  �سلطات 
اأمر خالل ثالثة اأ�سهر، وكانت هذه 

دد ب�سكٍل دوري لفرتات  االأوامر تجُ
خمتلفة تراوحت من 30 اإىل حوايل 
45 يوماً، حيث ميكن وفقاً لالأوامر 
لقاء  من  املعتقل  منع  الع�سكرية 
حماميه ملدة قد ي�سل جمموعها 

60 يوماً منذ حلظة االعتقال.
قدمت موؤ�س�سة ال�سمري 22 التما�سا 
للمحكمة العليا االإ�رسائيلية للطعن 
باأوامر منع لقاء املعتقل مبحاميه 
وذلك لغالبية املعتقلني املمنوعني 
يف  للتحقيق  تعر�سوا  الذين 
اأن  اإال  امل�سكوبية،  حتقيق  مركز 
واالأربعة  رف�سوا،  التما�ساً   18
على  االلتما�س  حب  �سجُ املتبقيني 
بزيارة  للمحامي  ال�سماح  اأ�سا�س 
املعتقل. اإن الرف�س بهذه الوترية 
بني  ما  االأدوار  تكامل  يظهر 
يتعلق  فيما  والق�ساة  املحققني 
التي  التعذيب  جرائم  باإخفاء 
اأن  حيث  املعتقلني،  بحق  ارتكبت 
بحق  فر�ست  التي  املنع  اأوامر 
حمققي  تفّرد  اإىل  اأدت  املعتقلني 
وا�ستخدام  باملعتقلني  االحتالل 
والتنكيل  لتعذيبهم  االأ�ساليب  كافة 
ملحامي  اإمكانية  توفر  دون  بهم 
الدفاع بر�سد وتوثيق اآثار التعذيب 
اأثناء فرتة التحقيق ومالحقة هذا 
االنتهاكات، ودون متكنه من تقدمي 
اال�ست�سارة للمعتقل يف الفرتة االأهم 
ي�ستطع  ومل  كما  االعتقال.  يف 
املعتقل  لقاء  الدفاع  حمامي 
يف  حتى  منع  اأمر  بحقه  ال�سادر 
جل�سات املحكمة، حيث كانت تبداأ 
جل�سة املحكمة بح�سور املحامي 
فقط دون وجود املعتقل، ومن ثم 
يخرج حمامي الدفاع من اجلل�سة 
دون  املمنوع  املعتقل  ويدخل 
االإجراء  هذا  اإن  حماميه.  وجود 
يعيق عملية الدفاع حيث ال يتمكن 
كيف  حول  التحقق  من  املحامي 
ت�سري اإجراءات التحقيق مع موكله 
اأو معرفة االدعاءات التي طرحها 
اإال  املحكمة  جل�سة  يف  املعتقل 
ال  وبالتايل  اجلل�سة  انتهاء  بعد 
دفاع  تقدمي  املحامي  ي�ستطع 

فّعال.
 80 ال�سمري  موؤ�س�سة  حمامو  قّدم 
متديد  قرارات  على  ا�ستئنافاً 
 12 منها  قجُبل  املعتقلني،  توقيف 
فرتة  لتق�سري  فقط  ا�ستئنافاً 
طلباً   68 رف�س  مقابل  التوقيف، 
الرغم  على  املحامون،  بها  تقدم 
الع�سكريني اطلعوا  الق�ساة  اأن  من 
من  للعديد  ال�سحي  الو�سع  على 

املعتقلني، وعلى اآثار التعذيب التي 
ذلك  اأن  اإال  اأج�سادهم  تظهر على 
اال�ستئنافات  لقبول  �سبباً  يكن  مل 
بحق  التحقيق  مدة  وتق�سري 
الذين كانت  العديد من املعتقلني 

تظهر عليهم اآثار التعذيب.
حالة  يف  ال�سمري  موؤ�س�سة  جنحت 
وليد  املعتقل  حالة  وهي  واحدة 
للح�سول على �سور تظهر  حنات�سة 
اآثار التعذيب والكدمات والعالمات 
على ج�سده بعد اأن طلب املحامي 
التحقق  الع�سكري  القا�سي  من 
ور�سد  لوليد  ال�سحي  الو�سع  من 
التعذيب، وفعال بعد اطالع القا�سي 
ج�سد  على  التعذيب  الآثار  على 
وليد اأمر بالتقاط �سور لهذه االآثار 
وتقدميها للمحكمة، وبعد ت�سويرها 
على  احل�سول  من  املحامي  متكن 
ال�سمري  ت�ستطع  مل  ال�سور.  هذه 
التعذيب  الآثار  �سور  على  احل�سول 
املعتقلني  بحق  مور�س  الذي 
االآخرين، خا�سة �سامر عربيد حيث 
قبل  من  وا�سح  رف�س  هناك  كان 
ال�سور  هذه  باتخاذ  التحقيق  طاقم 
امل�سفى.  يف  �سامر  يقبع  كان  حني 
على  باحل�سول  جنحت  اأنها  كما 
، لكنها  تقارير طبية لبع�س املعتقلنينْ
ال تت�سمن و�سفاً دقيقاً عن حالتهم 
للتعذيب  تعر�سهم  بعد  ال�سحية 

ال�سديد اأثناء التحقيق.
اإن تكامل االأدوار ما بني املحققني 
من  انعك�س  الع�سكريني  والق�ساة 
املحكمة،  جل�سات  حما�رس  خالل 
اأبو  مي�س  املعتقلة  وتلّى يف حالة 
على  القا�سي  اطلعت  التي  غو�س 

التي  واالأ�ساليب  التحقيق  ظروف 
حمامي  ليتفاجاأ  بحقها،  ت�ستخدم 
حول  اأقوالها  من  جزء  باأن  الدفاع 
يف  االأ�سود  باللون  لّل  ظجُ التعذيب 
اأخرى  اجلل�سة، يف حماولة  حم�رس 
الإخفاء جرائم التعذيب التي ارتكبت 
ر�سد  من  املحامي  ومنع  بحقها 
وبالتايل  االأ�ساليب  هذه  وتوثيق 

تقدمي دفاعه حولها.
اأمر منع الن�ضر ال�ضادر عن 
حمكمة ال�ضلح الإ�ضرائيلية

اأ�سدرت   ،2019/9/10 بتاريخ 
بناًء  االإ�رسائيلية  ال�سلح  حمكمة 
املخابرات  جهاز  طلب  على 
وجهاز  "ال�ساباك"  االإ�رسائيلي 
مبنع  اأمراً  اال�رسائيلية  ال�رسطة 
الذين  املعتقلني  كافة  �سمل  الن�رس 
حتقيق  مركز  يف  للتحقيق  خ�سعوا 
دد هذا االأمر ملراٍت  امل�سكوبية، وججُ
نع خالله اجلمهور، وموؤ�س�سة  عدة مجُ
من  املعتقلني  متثل  التي  ال�سمري 
ن�رس اأي معلومات تتعلق باملعتقلني 
وبظروف التحقيق معهم. اإن اإ�سدار 

يتم من  اإجراء  هو  الن�رس  اأمر مبنع 
جهاز  ا�ستغل  وبالتايل  واحد  طرف 
االإجراء مب�سادقة  هذا  املخابرات 
حمكمة االحتالل ملنع ر�سد وتوثيق 
التعذيب الذي مور�س بحق املعتقلني 
يف امل�سكوبية، وبهدف التغطية على 
بحق  ارتكبت  التي  التعذيب  جرائم 
مراكز  يف  الفل�سطينيني  املعتقلني 
التحقيق، وملنع اجلمهور واملمثلني 
القانونيني من ف�سح التعذيب و�سوء 
املعاملة التي عانى منها املعتقلون 

يف االأ�سهر االأخرية.
ا�ستئنافاً  ال�سمري  موؤ�س�سة  قدمت 
قوبل  اأنه  اإال  الن�رس  منع  اأمر  �سد 
الن�رس  منع  اأمر  ليبقى  بالرف�س، 
اأ�سهر  ثالثة  عن  يزيد  ملا  �ساري 
توثيق  ال�سمري  خاللها  ت�ستطع  مل 
وف�سحها،  التعذيب  حاالت 
حمققي  ا�ستمرار  وباملقابل 
اأ�ساليب  با�ستخدام  االحتالل 
واجل�سدي  النف�سي  التعذيب 
اأي  دون  املعتقلني  بحق  ال�سديدين 

رقيب.

بداأت �ضلطات الحتالل مبمار�ضة التعذيب بحق املعتقلني الفل�ضطينيني منذ احتاللها لفل�ضطني، وا�ضتخدمت اأ�ضاليب عدة يف تعذيب املعتقلني نف�ضيًا وج�ضديًا، 
كالهّز العنيف، وال�ضبح على الكر�ضي ال�ضغري، وو�ضع الكي�س على الراأ�س، وامل��ضيقى ال�ضاخبة، واخلزانة، وقلع الأظافر، وغريها من الأ�ضاليب الفظيعة التي 

مار�ضها حمققي الحتالل لنتزاع العرتافات من املعتقلني الفل�ضطينيني لي�ضقط )73( �ضهيد يف زنازين التحقيق منذ العام 1967 نتيجة للتعذيب الذي تعر�ض�ا 
له خالل فرتة التحقيق.

التعذيب املمنهج يف مراكز التحقيق الإ�ضرائيلية

حاالت التعذيب يف مركز حتقيق امل�سكوبية
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...
التعذيب واملالحقة 

القانونية
�سلطات  �سيا�سة  �إن 
تعذيب  يف  �الحتالل 
�لفل�سطينيني  �ملعتقلني 
منهم  �العرت�فات  النتز�ع 
�حلديثة،  بال�سيا�سة  لي�ست 
توقيع  من  �لرغم  وعلى 
�تفاقية  على  �الحتالل  دولة 
مناه�سة �لتعذيب وغريه من 
�لعقوبة  �أو  �ملعاملة  �رضوب 
�أو  �لال�إن�سانية  �أو  �لقا�سية 
�ملهينة �لتي حتظر �لتعذيب 
و�سوء �ملعاملة ب�سكٍل مطلق 
�أن  �إال   ،1991 �لعام  منذ 
متار�س  ز�لت  ما  �سلطاتها 
ممنهج  ب�سكٍل  �لتعذيب 
ما  وهو  و�أ�سد  �أعلى  وبوترية 
�الأخرية  �الأ�سهر  يف  جتلّى 

�ملا�سية.
لقد تطرقت �ملحكمة �لعليا 
من  للتعذيب  �الإ�رض�ئيلية 
من  متالحقة  �سل�سلة  خالل 
 ،1999 عام  ففي  قر�ر�تها. 
يف قر�ر رقم )94/5100(،]2  
�لتعذيب  �ملحكمة  متنع  مل 
�لرغم  فعلى  مطلق،  ب�سكٍل 
�أن  �دعى  �لقر�ر  �أن  من 
�لقانون  يف  ممنوع  �لتعذيب 
ترك  �أنه  �إال  �الإ�رض�ئيلي، 
جلهاز  �سمحت  جدية  ثغرة 
با�ستغاللها  �ملخابر�ت 
ممار�سة  ال�ستمر�ر  كفر�سة 
منهجية  ب�سورة  �لتعذيب 

حما�سبة،  �أو  م�سائلة  دون 
�الإقر�ر  خالل  من  وذلك 
ي�ستطيعون  �ملحققني  باأن 
��سطرو�  �أنهم  �الدعاء 
"�الأ�ساليب  ال�ستخد�م 
"�لقنبلة  حالة  يف  �خلا�سة" 
يتمتعون  وبالتايل  �ملوقوتة" 
"�ل�رضورة"  دفاع  بحماية 
قانونية.  مالحقة  �أي  يوجه 
�إن هذ� �لقر�ر �سّكل �الأ�سا�س 
�لتعذيب  ممار�سة  ال�ستمر�ر 
جهاز  حمققي  يد  على 
خمتلفة  باأ�سكال  �ملخابر�ت 
�لظروف  يعتمد على  ونطاق 
لقد  �الأر�س.  على  �لقائمة 
�ملحكمة  قر�ر�ت  جاءت 
�لعليا الحقاً خا�سة يف ق�سية 
طبي�س رقم )17/9018( لعام 
2018،]3  لتعيد �لتاأكيد على 
من  وذلك  �ل�سيناريو،  هذ� 
خالل �إعطاء تف�سري ف�سفا�س 
"�ل�رضورة"  حلالة  �أكرث 
لي�س  �خلطر  �أن  و�لتو�سيح 
فوري.  يكون  �أن  بال�رضورة 
�لتعذيب  ممار�سة  �زد�دت 
وعادت  ملحوظ  ب�سكل 
جد�ً  عنيفة  �أ�ساليب  لت�سمل 
تختلف  ال  وج�سدياً  نف�سياً 
منعه  �ملحكمة  �دعت  عما 

يف قر�رها عام 1999.
�ملحكمة  قر�ر�ت  �إن 
جعلت  �الإ�رض�ئيلية  �لعليا 
مالحقة  يف  �سعوبة  هناك 
يرتكبون  �لذين  �ملحققني 
قانونياً  �لتعذيب  جر�ئم 

�سد  ح�سانة  و�عطتهم 
يُتخذ  �أن  ميكن  �إجر�ء  �أي 
بحقهم، حيث قدمت موؤ�س�سة 
�لع�رض  �ل�سنو�ت  يف  �ل�سمري 
�ل�سكاوى  ع�رض�ت  �الأخرية، 
ومل  �سنوياً،  �لتعذيب  على 
يتم فتح حتقيق يف �أي منها.  
�حلالة �لوحيدة �لتي مت فتح 
حتقيق فيها من قبل �سلطات 
هي  �الإ�رض�ئيلي،  �الحتالل 
ومت  جن�سي،  حتر�س  ق�سية 
�إغالقها دون توجيه �ي �تهام 
�سد �جلناة يف هذه �لق�سية. 
مت   2001 عام  ومنذ  كما 
�سكوى   1200 حو�يل  تقدمي 
�لتحقيق  �أثناء  �لتعذيب  عن 
�الحتالل.  حتقيق  مر�كز  يف 
لكن جميع هذه �ل�سكاوى قد 
مت �إغالقها دون �أي �إد�نة.]4 

التعذيب النف�سي 
واجل�سدي بحق 

املعتقلني الفل�سطينيني

�الحتالل  �سلطات  متار�س 
و�لنف�سي  �جل�سدي  �لتعذيب 
بحق �ملعتقلني �لفل�سطينيني 
�الأوىل  �للحظة  منذ 
يتعر�س  حيث  لالعتقال، 
و�لتنكيل  للتفتي�س  �ملعتقل 
نقله،  و�أثناء  �عتقاله  عند 
�الحتالل  حمققي  لي�ستكمل 
تعذيب  �لتحقيق   مر�كز  يف 
وج�سدياً،  نف�سياً  �ملعتقلني 
غالبية  يتعر�س  حيث 
على  لل�سبح  �ملعتقلني 
طويلة،  ل�ساعات  �لكر�سي 
من  حرمانهم  �إىل  باالإ�سافة 
�مل�ستمر  و�لتحقيق  �لنوم 
كاملعتقلني  و�ملتو��سل، 
حلبي،  ونائل  خاروف  �أحمد 
من  �لعديد  وتعر�س  كما 
�لتكييف  لتوجيه  معتقلني 
فرتة  �أثناء  عليهم  �لبارد 
ممدوح  كاملعتقل  �لتحقيق 
�سلطات  و��ستدعت  عمرية، 
�ملعتقلني  عائالت  �الحتالل 

بهدف  وذلك  للتحقيق 
كعائلة  عليهم  �ل�سغط 
جر�د�ت  �سماح  �ملعتقلة 
كما  ها�سم،  ح�سن  و�ملعتقل 
للعزل  �ملعتقلني  وتعر�س 
لفرت�ت طويلة وخمتلفة، كما 
معتقلني  مع  �لتحقيق  وجرى 
لفرت�ت طويلة ومتو��سلة دون 
بحقهم  �تهام  الئحة  تقدمي 
برغوثي  ��سالم  كاملعتقل 
فرتة  يق�سي  كان  �لذي 
�ل�سجن  يف  �الإد�ري  �عتقاله 
وجرى حتويله ملركز حتقيق 
للتحقيق  وخ�سع  �مل�سكوبية 
ومن  يوم   20 �ل  يقارب  ملا 
توجيه  دون  لل�سجن  �أعيد  ثم 
�ملعتقل  �أما  بحقه،  تهم  �أي 
تعر�س  فقد  برغوثي،  كرمل 
ولفرت�ت  قا�ٍس  لتحقيٍق 
�ملطاف  نهاية  ويف  طويلة 
�تهام  الئحة  بحقه  ُقدم 
على  �لتحري�س  بند  تت�سمن 
�الجتماعي  �لتو��سل  موقع 
"في�سبوك". ر�سدت موؤ�س�سة 
�لتعذيب  حاالت  �ل�سمري 
�لعديدة �لتي مار�سها حمققي 
حتقيق  مركز  يف  �الحتالل 
�إفاد�ت  ووثقت  �مل�سكوبية، 
�أ�ساليب  حول  �ملعتقلني 
و�لنف�سي  �جل�سدي  �لتعذيب 
طو�ل  بحقهم  مور�س  �لذي 
وقامت يف  �لتحقيق.  مرحلة 
هذه  بتوثيق  �ملا�سية  �لفرتة 
ت�ساريح  خالل  من  �حلاالت 
م�سفوعة بالق�سم و�لتي تربز 
و�لنف�سي  �جل�سدي  �لتعذيب 
تعر�س  �لذي  �ل�سديدين 
مر�كز  يف  �ملعتقلني  له 

�لتحقيق.
تعّر�س �لعديد من �ملعتقلني 
�ل�سديد  �جل�سدي  للتعذيب 
�نتز�ع  بهدف  وذلك 
هذه  ويف  منهم،  �العرت�فات 
�ل�سوء  نلقي  �سوف  �لورقة 
�لتي  �حلاالت  �أبرز  على 
�جل�سدي  للتعذيب  تعر�ست 
�لتي  و�الأ�ساليب  �ل�سديد 

��ستخدمت بحقهم/ن.

املعتقل �سامر عربيد/45 
عامًا

�الحتالل  وحد�ت  �عتقلت 
�خلا�سة �سامر عربيد بتاريخ 
مكان  �أمام  من   2019/9/25
عليه  �عتدت  حيث  عمله، 
معتقل  �إىل  بعنف  ونقلته 
عوفر. بد�أ �لتحقيق �لع�سكري 
منذ  مبا�رضة  �سامر  مع 
تعر�س  و�سوله، حيث  حلظة 
كافة  على  �ل�سديد  لل�رضب 
ولو�سعيات  �جل�سد،  �أنحاء 
�ل�سبح �ملختلفة كال�سبح على 
يديه  تكون  بحيث  �لطاولة، 
لالأعلى  ومرفوعة  مقيدة 

وللخلف فوق ر�أ�سه ومو�سولة 
�لطاولة �ملوجودة خلفه،  يف 
وباالأثناء يقوم حمقق ب�رضبه 
على �سدره بقوة وعلى يديه 
يديه  �سحب  مع  ووجهه 
تعر�س  كما  ب�سدة،  للخلف 
وو�سعية  �ملوزة]5   لو�سعية 
على  �حلائط  على  �ل�سبح 
وقدميه  �أ�سابعه  روؤو�س 
ير�فق  وكان   ، مثنيات]6 
هذه �لو�سعيات �رضب مربح 
مع  �جل�سد  �أنحاء  كافة  على 
�لرتكيز على ع�سالت �جل�سم 
على  �ل�سغط  �إىل  باالإ�سافة 
�لرقبة ب�سدة وحماولة خنقه، 
قوية  لكمات  له  يوجه  وكان 
�جل�سد،  �أنحاء  كافة  على 
كما وكان �ملحققني يقومون 
ومن  �أر�ساً  لي�سقط  ب�رضبه 
على  حمقق  يجل�س  ثم 
على  بقوة  وي�رضبه  �سدره 
�لوجه. بعد يوم من �لتعذيب 
عوفر،  معتقل  يف  �ل�سديد 
ملركز  �سامر  نقل  جرى 
ومبا�رضة  �مل�سكوبية  حتقيق 
معه  �لتحقيق  ��ستكملو� 
بنف�س �الأ�ساليب و�لو�سعيات 
و�ل�رضب و�لتعذيب، نتج عنها 
�ل�سري،  على  مقدرته  عدم 
وهو  �لزنز�نة  �إىل  نُقل  حيث 
�ملحققني،  قبل  من  م�سنود 
ومل ي�ستطع �لبلع و�أكل �لطعام 
نتيجة لل�سغط و�ل�رضب على 
خنقه،  وحماوالت  رقبته 
�ال�ستحمام  ي�ستطع  ومل  كما 
�لوقوف،  على  مقدرته  لعدم 
ليجل�س  له كر�سي  فاأح�رضو� 
ومل  �ال�ستحمام،  �أثناء  عليه 

ي�ستطع �لتبّول نهائياً.
متديد  حمكمة  جل�سة  ويف 
بعد  ح�سلت  �لتي  �لتوقيف 
لكافة  �سامر  تعر�س  �أن 
�أطلع  �لتعذيب،  �أ�سكال 
و�سعه  على  �لقا�سي  �سامر 
لروؤية  بحاجة  و�أنه  �ل�سحي 
كدمة  على  و�أطلعه  �لطبيب، 

رقبته  على  حمر�ء 
فطلب  لل�رضب،  نتيجة 
على  �سامر  عر�س  �لقا�سي 
�لطبيب. بعد جل�سة �ملحكمة 
�الأوىل �أعادو� �سامر للتحقيق 
مبا�رضة، و��ستخدمو� جمدد�ً 
ليفقد  بحقه  �الأ�ساليب  ذ�ت 
�لتحقيق  جولة  يف  �لوعي 
هذه وينقل للم�سفى وعندما 
��ستيقظ بعد مرور عدة �أيام 
�مل�سفى  د�خل  نف�سه  وجد 
�سلع،   11 ك�رض يف  من  يعاين 
�إىل  باالإ�سافة  كلوي  وف�سل 
كافة  يف  وكدمات  ر�سو�س 
على  و�عتمد  �جل�سد.  �أنحاء 
عدة  �ال�سطناعي  �لتنف�س 
من  �لرغم  وعلى  �أ�سابيع، 

ة  ر خطو
�أحد  قام  �ل�سحي  و�سعه 
م�سيل  غاز  باإطالق  �ل�رضطة 
يف  غرفته  د�خل  للدموع 
�سامر  فقد  الحقا  �مل�سفى. 
�لقدمني  يف  كافة  �أظافره 

نتيجة �لتعذيب.
يذكر �أنه يف نف�س يوم �عتقال 
قو�ت  �حتجزت  �سامر، 
على  نور�  زوجته  �الحتالل 
�ساعات،  لعدة  قلنديا  حاجز 
قو�ت  �قتحمت  وبالتز�من 
فيه  وعاثت  منزله  �الحتالل 
بتك�سري  قامت  حيث  خر�باً، 
حمتويات  وتخريب  �الأبو�ب 
بع�س  وم�سادرة  �ملنزل 

حمتوياته.
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املدرب  وّقع  الغر�ض،  لهذا 
رفقة  العقد  على  ر�سميا  التون�سي 
وهو  مالل  �رشيف  ال�سبيبة  رئي�ض 
الذي ميتد ثالثة اأعوام، اأين يعول 
باملدرب  االرتباط  على  مالل 
املدى  على  بعقد  الزلفاين 
فريق  اأجل حت�سري  من  املتو�سط 
على  واللعب  القريب  للم�ستقبل 
العودة  عن  بحثا  جبهات  عدة 
لل�سعود اإىل من�سة التتويج واإحراز 

القبائلي،  للنادي  جديد  لقب 
انطالقة  تكون  �سوف  حيث 
ابتداء  لل�سبيبة  اجلديد  املدرب 
الفريق  يلعبها  التي  املقابلة  من 
االأ�سبوع املقبل امام ن�رش ح�سني 
داي حل�ساب اللقاء االفتتاحي من 
الوطنية،  البطولة  اإياب  مرحلة 
 40 البالغ  املدرب  �سيكون  حيث 
مقابلة  اأول  مع  موعد  على  عاما 
وزو  بتيزي  نوفمرب  اأول  ملعب  من 
وهو الذي �سوف ي�سعى اإىل حتقيق 
انطالقة قوية من اأجل لعب االأدوار 

املراكز  اإحدى  االأقل  على  االأوىل 
الثالثة املوؤهلة اإىل م�ساركة قارية 
وكان  املقبل،  الكروي  املو�سم 
اأندية  عدة  على  اأ�رشف  الزلفاين 
ال�سعودي، نواذيبو  اأبها  على غرار 
ال�سوداين،  املريخ  املوريتاين، 
ا�رشف  واأي�سا  العماين،  ظفار 
ني�ض  لنادي  ال�سبانية  الفئات  على 
منف�سل،  �سياق  يف  الفرن�سي. 
الهاوي  النادي  م�سوؤولو  يح�رش 
الثقة  �سحب  اإىل  القبائل  ل�سبيبة 
الهزمية  بعد  مالل  الرئي�ض  من 

النادي  لها  تعر�ض  التي  املخزية 
اأمام فيتا كلوب واملقرر من خالل 
ا�ستثنائية  عامة  جمعية  ا�ستدعاء 
ال  اأين  الداخل،  فيفري  �سهر 
ي�ستبعد ان يتم تعيني ديركتوار من 
اأجل ت�سيري الفريق اإىل غاية نهاية 
يف  الف�سل  قبل  اجلاري  املو�سم 
البحث  النادي من خالل  م�ستقبل 
فتح  اأو  جديد  رئي�ض  تعيني  عن 
م�ستثمر  اإىل  للفريق  املال  راأ�ض 
االأ�سهم  اأغلبية  �رشاء  يف  يرغب 

وامتالك النادي.

تعاقدت اإدارة فريق �شبيبة القبائل ر�شميا رفقة املدرب التون�شي يامن الزلفاين من اأجل تويل العار�شة الفنية للفريق 
خلفا للمدرب الفرن�شي هيربت فيلود الذي مّت ف�شخ العقد معه عقب الهزمية التي مني بها التعداد يف كال�شيكو احتاد 
العا�شمة مبلعب عمر حمادي يف بولوغني والتي عّجلن برحيله عن النادي ر�شميا قبل اأن متنح الإدارة م�شوؤويل تويل 

العار�شة الفنية ب�شفة موؤقتة اإىل املدرب الفرن�شي جون اإيف �شاي واملدرب امل�شاعد مراد كعروف، اأين توليا الفريق يف 
مباراتي مولودية وهران وفيتا كلوب الكونغويل يف مناف�شتي البطولة الوطنية ومدينة كين�شا�شا

التون�ضي الزلفاين مدربا جديدا النادي الهاوي يح�شر ل�شحب الثقة من مالل وتن�شيب ديركتوار اإىل نهاية املو�شم
للكناري لثالثة موا�ضم

عقب تاألقه يف البطولة الوطنية ال�شتوية 
لل�شباحة �شباب

تون�ضي ينال جائزة اأف�ضل 
�ضباح با�ضتحقاق

لنادي  ال�ساب  ال�سباح  ا�ستحق 
تون�سي،  اأن�ض  ابراهيم  دايل 
فئة  عند  �سباح  اأح�سن  جائزة 
�سبع  ح�سده  بف�سل  االأ�ساغر 
�سمن  مبفرده  ذهبية  ميداليات 
الوطنية  البطولة  مناف�سات 
التي  واأوا�سط  اأ�ساغر  ال�ستوية 
اجلزائر  بطولة  مع  تزامنا  جرت 
وانتزع  باجلزائر،  املفتوحة 
مبفرده  �سنة   13 البالغ  تون�سي 
�سبع ميداليات كاملة من املعدن 
النفي�ض يف كل من �سباقات 100 
 200 �سباحات،  اأربع  مرت   200 و 
�سباحة حرة، 400 مرت حرة  مرت 
اأح�سن توقيت ناهيك عن  جائزة 
ذهبيات 50، 100 و 200 مرت على 
ف�سية  على  حت�سل  كما  الظهر، 
برونزية  و  حرة  �سباحة  مرت   50
مرت   100 مرات   4 التتابع  �سباق 
�سباحة حرة، وبهذا �ساهم ال�سباح 
اإهداء  بن�سبة كبرية يف  املوهوب 
لفريقه  ذكور  االأ�ساغر  فئة  لقب 
دايل ابراهيم، وهو اللقب الوحيد 
العا�سمي  النادي  اأحرزه  الذي 
ال�ستوية  البطولة  هذه  خالل 
االأ�ساغر  ل�سنفي  املوجهة 

واالأوا�سط.
�سنف  مدرب  ك�سف  حديث  ويف 
ابراهيم  دايل  لنادي  االأ�ساغر 
اأنه  بورايب،  بالل  لل�سباحة 
النتائج  هذه  اإحراز  يتوقع  كان 
بالنظر اإىل التح�سريات التي قام 
الفني،  الطاقم  مع  ال�سباح  بها 
النتائج  اأف�سل  اأن�ض  وقال: »حرز 
مبنا�سبة  له  ال�سخ�سية  واالأزمنة 
هذه البطولة، فقد كنا م�سطرين 
ا�ستغلنا  الذي  الهدف  هذا  بلوغ 
التقني،  قال  اأجله«  من  كثريا 
وتابع بخ�سو�ض طموح الريا�سي 
»بعد  املقبلة:  املواعيد  يف 

اإىل  ن�سعى  الباهرة  النتيجة  هذه 
الوطني  املنتخب  مع  امل�ساركة 
لل�سباب  املغاربية  البطولة  يف 
باجلزائر،  القادم  اأفريل  مطلع 
اأين ميتلك تون�سي حظوظا وفرية 
يف  التتويج  من�سة  فوق  لل�سعود 
الظهر  على  ال�سباحة  برنامج 
لبطولة  نح�رش  �سوف  وبعدها 

اجلزائر ال�سيفية املفتوحة«.
اأنه  اأن�ض تون�سي  اأفاد  من جهته، 
ح�رش بجدية لك�سب هذا الرهان، 
واردف: »دخلت هذه البطولة بنية 
ت�سنيف  اأح�سن  جائزتي  ك�سب 
من حيث جمموع النقاط واأح�سن 
امليداليات  عدد  ح�سب  �سباح 
عن  ناهيك  الهدف،  هذا  وبلغت 
�سباق  توقيت يف  اأح�سن  اإحرازي 
400 مرت �سباحة حرة«، واأ�ساف: 
كان  للبطولة  الفني  »امل�ستوى 
رائعا واأمتنى اأن نوا�سل على هذا 
اأف�سل.  نتائج  لتحقيق  املنوال 
املنتخب  مع  للم�ساركة  اأطمح 
املغاربية  البطولة  يف  الوطني 
االإيجابية  النتائج  هذه  وتكرار 
تخ�س�ض  ذهبيات  ك�سب  عرب 
�سباح  ختم  الظهر«  على  �سباحة 

»اخل�رش«.
املنتخبات  مدير  اأثنى  بدوره، 
اجلزائرية  باالحتادية  الوطنية 
لل�سباحة ملني بن عبد الرحمان، 
التي  العالية  امل�ستويات  على 
قدمها �سباح نادي دايل ابراهيم: 
موهبته  تون�سي  اأكد  املرة  »هذه 
حوايل  منذ  تتبعناه  حيث  الفذة، 
على  متعودا  وكان  �سنوات  اأربع 
�سابقا.  اإيجابية  نتائج  حتقيق 
معني   ال�سباح  هذا  وبالتايل 
لل�سباب  املغاربية  بالبطولة 

املقبلة مع الفريق الوطني«.
ق.ر.

اجلزائرية  االحتادية  رئي�ض  اعترب 
اأن  م�سدوي  �سليمان  دو  للكاراتي 
امل�ساركة  حققتها  التي  النتائج 
باري�ض  بطولة  يف  اجلزائرية 
 24 بني  ما  جرت  التي  املفتوحة 
بيار  بقاعة  اجلاري  جانفي   26 و 
الفرن�سية  بالعا�سمة  كوبريتان  دو 
باري�ض كانت منطقية وذلك بالنظر 
و�رشح  املحدودة،  االإمكانيات  اإىل 
يف  املحققة  »النتائج   « م�سدوي: 
دورة باري�ض الدولية كانت منطقية 
االإمكانيات  اإىل  بالنظر  وهذا 
املتوفرة املحدودة على الرغم من 
تقدمي  بو�سعهم  كان  الريا�سيني  اأن 
يف  اجلزائر  و�ساركت  االأح�سن«، 
بخم�سة  املفتوحة  باري�ض  دورة 
من  بكل  االمر  ويتعلق  م�سارعني  
ملياء معطوب اأقل من 68 كغ، طالب 
اإميان اأقل من 50 كغ، ميدي �سيماء 
اأقل من  اأقل من 61 كغ، وداد دراو 
اأكرث من 84  55 كغ وح�سني دايخي 
الوطنية   العنا�رش  واق�سيت  كغ، 
املناف�سة،  من  االأوىل  االأدوار  يف 
واأ�ساف م�سدوي »امل�ستوى العاملي 
�سنة  يف  ونحن  �سيما  بكثري  حت�سن 
على  نعول  نبقى  لكننا  اأوملبية، 
يف  ومعطوب  دايخي  امل�سارعني 

انتزاع تاأ�سرية التاأهل اإىل االأوملبياد 
ويحتل  الدويل«،  لرتتيبهما  بالنظر 
الت�سنيف  يف   11 ال�سف  دايخي 
الدويل اأما معطوب فتتواجد �سمن 
الت�سنيف.  ذات  يف  ال12  املركز 
�ستكون  تاريخها،  يف  مرة  والأول 
�سمن  مدرجة  دو  الكاراتي  ريا�سة 
طبعة  مبنا�سبة  االأوملبية  االألعاب 
وكانت  اليابانية،  بطوكيو   2020
يف  اجلزائر  �سجلتها  نتيجة  اأح�سن 
طريق  عن   ،2020 باري�ض  بطولة 
من  اأقل  ميدي  �سيماء  امل�سارعة 

جمموعتها  نهائي  ببلوغها  كغ،   61
الرابع،  الدور  يف  تق�سى  اأن  قبل 
�سبع  اأف�سل  املناف�سة �سمن  لتنهي 
م�ساركات، باملقابل، اكتفى كل من 
ح�سني دايخي اأكرث من 84 كغ ووداد 
الدور  ببلوغ  كغ   55 من  اأقل  دراو 
غادرت  الذي  الوقت  يف  الثاين، 
مونديال  برونزية  �ساحبة  فيه 
2018 ملياء معطوب اأقل من 68 كغ 
بطولة باري�ض املفتوحة من دورها 
االأول، �ساأنها �ساأن مواطنتها اإميان 
طالب وزن اأقل من 50 كغ. وعادت 

العنا�رش الوطنية اأم�ض اإىل اجلزائر 
االإفريقية  للبطولة  للتح�سري 
املغربية  طنجة  مبدينة  املقررة 
اأن الوفد  من 6 اإىل 9 فيفري علما 
اإىل   �سيتوجه  امل�سارك  الوطني 
املغرب يوم االأحد املقبل، وي�سعى 
امل�سارعون اجلزائريون، من خالل 
م�ساركاتهم يف البطولة القارية اإىل 
ح�سد اأكرب عدد ممكن من النقاط 
االأوملبية  لالألعاب  التاأهل  بهدف 

2020 بطوكيو اليابانية.
ق.ر.

بطولة باري�س املفتوحة 2020 للكاراتي

م�ضدوي: نتائج النخبة الوطنية كانت منطقية

لكرة  املحرتفة  الرابطة  اأعلنت 
يجمع  الذي  اللقاء  تاأجيل  القدم 
واأهلي  بلوزداد  �سباب  فريقي 
اجلولة  �سمن  بوعريريج  برج 
اإىل  املحرتفة  الرابطة  من   16
بعدما  الداخل  فيفري  الثالث 
الفاحت  يف  مقررة  املقابلة  كانت 
ا�سطرت  ال�سهر، حيث  نف�ض  من 
اللقاء  تاأجيل  اإىل  لكروية  الهيئة 
االأ�سلي  موعدها  عن  �ساعة   48
االإفريقي  االحتاد  ب�سبب مرا�سلة 
عن  اأعلنت  التي  القدم  لكرة 
العا�سمة  احتاد  مقابلة  برجمة 
�سمن  االأنغويل  اأتلتيكو  وبيرتو 
اجلولة ال�ساد�سة واالأخرية من دور 
اإفريقيا  اأبطال  جمموعات رابطة 
على ملعب 20 اأوت بالعا�سمة وهو 
الذي �سوف ي�ستقبل اأي�سا مقابلة 
اأهلي  و�سيفه  البلوزدادي  النادي 

الكاف طلب  الربج، حيث رف�ست 
من  للعبة  اجلزائرية  االحتادية 
اأجل تقدمي املواجهة اإىل اجلمعة 
واأ�رشت على عدم تغيري الربجمة 
وهو  ال�سبت  يوم  اللعب  وبالتايل 
لقاء  فيه  برمج  الذي  اليوم  نف�ض 

ت�سكيلة اأبناء »العقيبة«.
عبد  الرئي�ض  هيئة  وك�سفت 
اأوىل  برجمة  اأن  مدوا  الكرمي 
الرتتيب  جدول  مت�سدر  لقاءات 
برجمة  اعتبار  اإىل  االثنني،  يوم 
للمنتخب  مباراة  االأحد  يوم 
من  اأقل  لفئة  الن�سوي  الوطني 
ي�ستقبل  �سوف  الذي  عاما   20
منتخب  املقبل  فيفري  الثاين  يف 
اإياب  لقاء  �سمن  ال�سودان  جنوب 
الدور الت�سفوي املوؤهل اإىل كاأ�ض 

اإفريقيا.
عي�شة ق.

ب�شبب برجمة لقاءين قاريني يف 1 و2 منه 
على ملعب 20 اأوت

تاأجيل لقاء �ضباب بلوزداد 
واهلي الربج اإىل 3 فيفري
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التنفيذي  املكتب  قّرر 
للكونفدرالية االفريقية للتن�س  
املجتمع ال�سبت الفارط بتون 
الدولية  االحتادية  مرا�سلة 
للعبة عقب االق�ساء املوؤقت 
لرئي�س االحتادية  اجلزائرية 
من  ب�سعد  حممد  للتن�س 
لل�سباب  ال�سابق  الوزير  قبل 
علمته  ما  ح�سب  الريا�سة  و 
من م�سادر مطلعة على هذا 
امللف.و اأو�سح ذات امل�سدر 

املكتب  اجتماع   »: اّن 
االفريقية  للهيئة  التنفيذي 
رئي�سه  انعقد  بح�سور  الذي 
قد  �رشيف,  طارق  التون�سي 
-يوم  مرا�سلة  ر�سميا  قّرر 
الدويل  االحتاد   االثنني- 
للعبة , ينا�سده فيها بالتدخل 
االحتادية  اخراج  اجل  من 
من  للتن�س  اجلزائرية 
متّر  التي  ال�سعبة  الو�سعية 
»التوقيف  عقوبة   جراء  بها 

له  تعر�س  الذي  املوؤقت« 
الوزير  قبل  من  رئي�سها 
�سليم  روؤوف  للقطاع  ال�سابق 
حممد  اّن  برناوي«.ومعلوم, 
املكتب  رئي�س  نائب   , ب�سعد 
االفريقي  لالحتاد  التنفيذي 
للعبة و رئي�س املنطقة االوىل 
ل«توقيف  تعر�س  قد  كان   ,
برناوي  طرف  من  موؤقت« 
الت�سيري«.وقد  »�سوء  بداعي 
اأّثر هذا القرار على ا�ستقرار 

اجلزائرية  االحتادية 
للتن�س,قبل ان تتاأزم الو�سعية 
خم�سة  قّرر  عندما  اكرث 
اع�ساء من املكتب الفدرايل 
للتن�س  اجلزائرية  لالحتادية 
بالرئي�س  االعرتاف  عدم   ,
بوعالم  بالنيابة,  اجلديد 
على  عني  الذي   , علي  حاج 
من  الفدرالية  الهيئة  را�س 
روؤوف  ال�سابق  الوزير  قبل 

برناوي.

مدافع  كني�س,  ريا�س  بات 
مولودية اجلزائر ال�سابق قاب 
قو�سني اأو اأدنى من االن�سمام 
التون�سي  تطاوين  احتاد  اإىل 
حر.واأنهى  انتقال  �سفقة  يف 
مبولودية  ارتباطه  كني�س 
املا�سي,  املو�سم  اجلزائر, 
تدريباته  يبا�رش  اأن  قبل 
على  �سطيف,  وفاق  مع 
فرتة  خالل  له  التوقيع  اأمل 
االنتقاالت اجلارية, غري انه مل 
يتو�سل اإىل اتفاق مع م�سريي 
النادي.وعلم  اأن كني�س خا�س 
مفاو�سات ناجحة مع م�سريي 
اأن  املتوقع  ومن  تطاوين, 
انتقاله  عقود  على  يوقع 
خالل  التون�سي  الدوري  اإىل 
اأن  على  املقبلة,  ال�ساعات 
اجلماعية  بالتدريبات  يلتحق 
الفريق  ويعول  االأ�سبوع,  هذا 

كني�س  خربة  على  التون�سي 
دفاعاته,  ترميم  اأجل  من 
وم�ساعدة النادي على حتقيق 
الكبار. حظرية  �سمن  البقاء 
اأندية  لعدة  كني�س  ولعب 
حيث  وعربية,  جزائرية 
احتاد  رفقة  م�سريته,  بداأ 
وفاق  اإىل  انتقل  ثم  احلرا�س 
�سطيف, ومن ثم اإىل القاد�سية 
اإىل  بعدها  ليعود  ال�سعودي, 
اجلزائر ويوقع ل�سباب بلوزداد 
من  اجلزائر.  مولودية  ثم 
ال�ساحلي  النجم  اأعلن  جهته, 
اجلزائري  مع  تعاقده  اأم�س 
مهاجم  مواقي  احل�سني  دادي 
ملدة  داي,  ح�سني  ن�رش 
وربط  ون�سف,  مو�سمني 
التون�سي  النادي  اإدارة  جمل�س 
فرتة,  قبل  مبواقي  ات�ساالته 
ودخل يف مفاو�سات جادة مع 

جمل�س  ورئي�س  اأعماله  وكيل 
مراد  ال�سابق  الن�رشية  اإدارة 
حللو, لينجح يف ح�سم ال�سفقة 
وفك  العرو�س,  كرثة  رغم 
بالن�رشية  ارتباطه  مواقي 
بعدما لعب له مو�سما ون�سف, 
التي  ال�سعبة  الظروف  ب�سبب 
وعدم  النادي,  فيها  يتخبط 
منذ  املالية  م�ستحقاته  نيله 
املو�سم.ويتميز  انطالق 
بقدرته  عاًما,   23 مواقي, 
على اللعب, يف مركز اجلناح, 
وميتلك  الو�سط,  خط  ويف 
اإمكانيات كبرية.ويعترب مواقي, 
ثاين العب جزائري ين�سم اإىل 
فرتة  خالل  التون�سي  النادي 
اجلارية,  ال�ستوية  االنتقاالت 
ن�رش  يف  ال�سابق  زميله  بعد 

ح�سني داي, ر�سوان زردوم.د
ق.ر.

الدويل  الالعب  يتوّجه 
�سليماين  اإ�سالم  اجلزائري 
من  مفاجاأة  تفجري  نحو 
اأيام  الثقيل قبل ثالثة  العيار 
االنتقاالت  �سوق  غلق  على 
من  وذلك  احلالية,  ال�ستوية 
اأحد  اإىل  االنتقال  خالل 
االإجنليزي  الدوري  عمالقي 
املمتاز, وذلك بعدما ك�سفت 
اأم �سي« الفرن�سية  »اأر  اإذاعة 
اأول ام�س عن تواجد الالعب 
مفاو�سات  يف  ووكيله 
فريقي  اإدارتي  مع  متقدمة 
وتوتنهام  يونايتد  مان�س�سرت 
احد  اإىل  االنتقال  اجل  من 
ال�سفقة  واإمتام  الفريقني 
اأين  احلايل,  االأ�سبوع  خالل 
يبحث كل منهما على ت�رشيع 
من  واالنتهاء  املفاو�سات 
ظل  يف  الالعب  مع  التعاقد 
مهاجم  اإىل  فريق  كل  حاجة 

االأمامي,  اخلط  يف  اإّ�سايف 
توتنهام  نادي  غرار  على 
جنمه  خدمات  فقد  الذي 
هاري كني الذي تلقى اإ�سابة 
اأنهت مو�سمه باكرا, وبالتايل 
فاإن املدرب الربتغايل جوزي 
ا�ستقدام  اإىل  ي�سعى  مورينيو 

مهاجم الت�سكيلة الوطنية.
اأو�سحت  مت�سل,  �سياق  يف 

اجنليزية  اإعالمية  تقارير 
عديدة اأن ابن حي عني البنيان 
املان  اإدارة  من  دعوة  تلقى 
يونايتد منة اأجل التواجد يف 
وح�سور  »االتحاد«  ملعب 
ديربي مدينة مان�س�سرت لتي 
اجلار  اأمام  اليوم  يخو�سها 
املان �سيتي حت�سبا ملقابلة 
كاأ�س  نهائي  ن�سف  اإياب 

وذلك  االإجنليزية,  الرابطة 
يف �سياق االنتهاء من عملية 
نف�س  ح�سب  معه  التعاقد 

امل�سادر.
طالب  اآخر,  �سياق  يف 
فريقه  اإدارة  من  �سليماين 
الذي  الفرن�سي  موناكو 
اإعارة  �سكل  على  له  يلعب 
�سيتي  لي�سرت  فريق  من 
وف�سخ  ت�رشيحه  االإجنليزي 
حتول  بعدما  معه,  لعقد 
عقب  احتياطي  العب  اإىل 
قدوم املدرب مورينو الذي 
من  التكتيكية  اخلطة  غري 
4-4-2 اإىل 4-3-3 والتي ال 
راأ�س  على  وتعتمد  ت�ساعده 
اخلطة  عك�س  واحد  حربة 
خاللها  يلعب  التي  االأوىل 
القاطرة  يف  اثنني  العبني 

االأمامية.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

جلنة  م�ستوى  على  وذلك 
الطعون  جلنة  االن�سباط, 
الريا�سية  واملحكمة 
ما  كل  اأن  م�سيفا  اجلزائرية, 
االن�سحاب  قرار  اأن  االأمر  يف 
كان  خو�سه  وعدم  اللقاء  من 
اإدارة  اتخذته  داخلي  �ساأن 
الفني  والطاقم  االحتاد 

الفريق  جترب  مل  والرابطة 
املواجهة  لعب  عدم  على 
مدوار  واعرتف  العا�سمية, 
به  يقوم  الذي  الكبري  بالعمل 
املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم 
اأنه  اأ�سار  عندما  دزيري  بالل 
التي  االإدارية  امل�ساكل  رغم 
جانب  اإىل  النادي  على  متر 
ترتب  وما  القارية  امل�ساركة 
فاإنه  الربجمة  كثافة  من  عليه 

التي  واجلهود  بالعمل  يعرتف 
يبذلها اجلميع يف االحتاد من 
م�رشفة  م�ساركة  حتقيق  اأجل 
مدوار  �سدد  املو�سم.  هذا 
التي  االأمور  اأن  التاأكيد  على 
الديربي  مباراة  عليها  �سارت 
العا�سمة  احتاد  ومقاطعة 
ت�ستحقه  ال  منعطفا  اأخذت 
ال�سجة  تلك  كل  ت�ستحق  ومل 
اإثارتها ح�سبه, ورد  التي متت 

بالل  ت�رشيحات ملدرب  على 
بان  الذي ي�رشح دوما  دزيري 
ولي�س  نقطة   27 ميلك  فريقه 
االأمر  عليه  هو  مثلما   24
احلايل,  الرتتيب  جدول  يف 
وا�ستطرد اأنه كان عليه احلث 
ولي�س  املواجهة  لعب  على 
وا�سحة  والقوانني  مقاطعتها 
املعطيات  هذه  مثل  يف 

باخل�سم من الر�سيد ي�سيف.

ت�رشيحاته  يف  مدوار  وبرر 
املتاأخرة  اللقاءات  كثافة 
لعدد  القارية  امل�ساركة  اإىل 
اأبطال  رابطة  يف  االأندية  من 
اإفريقيا, كاأ�س الكاف والكاأ�س 
الذي  االأمر  لالندية  العربية 
قليال  تختلط  االأمور  جعل 
متكنت  التي  الرابطة  على 
االأمور من خالل  م�سايرة  من 
اللقاءات  برجمة  من  االنتهاء 

الرزنامة  وت�سوية  املتاأخرة 
االإياب  مرحلة  انطالق  قبل 
من البطولة الوطنية, مو�سحا 
العا�سمة  اأن فريق مثل احتاد 
دون  من  ون�سف  �سهرا  بقي 
ب�سبب  القارية  املناف�سة  لعب 
مرتبطا  كان  التي  االلتزامات 
واأو�سح  القارية,  امل�سابقة  يف 
الكروية  هيئته  اأن  املتحدث 
اللقاءات  برجمة  ت�ستطع  مل 

يومي الثالثاء واجلمعة ب�سبب 
الذي  االأمر  ال�سعبي,  احلراك 
برجمة  اإعادة  اإىل  ا�سطره 
االأحد  يومي  املقابالت 
البطولة  اأّن  م�سيفا  واالأربعاء, 
الوطنية انتهت مرحلة الذهاب 
منها يف 26 دي�سمرب عك�س ما 
الدوري  اجلار  عند  االأمر  هو 
يف  يتواجد  الذي  املغربي 

اجلولة 13.

برر كثافة اللقاءات املتاأخرة بامل�شاركات القارية للأندية

مدوار: ق�ضية احتاد العا�ضمة مل ت�ضتحق 
تلك ال�ضجة وقرار االن�ضحاب داخلي

عاد رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار اإىل احلديث عن م�شاألة فريق 
احتاد العا�شمة التي اأ�شالت احلرب الكثري بعد مقاطعة النادي العا�شمي للديربي امام اجلار 
مولودية اجلزائر ومعاقبته بخ�شم ثلث نقاط من الر�شيد وخ�شارة اللقاء على الب�شاط، 
ويف هذا ال�شدد اأو�شح مدوار خلل ت�شريحات اأدىل بها اإىل املوقع اللكرتوين للحتادية 
اجلزائرية لكرة القدم اأن خمتلف الهيئات الكروية التي و�شعت اإدارة الحتاد طعنا على 

م�شتواها مل متنحها احلق ومل تعد لها النقاط املخ�شومة من الر�شيد

الدويل  الالعب  يتواجد 
حمرز  ريا�س  اجلزائري 
جاهزا من اأجل لعب مباراة 
فريقه  تنتظر  التي  الديربي 
اأمام  �سيتي  مان�س�سرت 
اإياب  �سمن  يونايتد  املان 
الرابطة  كاأ�س  نهائي  ن�سف 
توقع  حيث  االإجنليزية, 
املوقع االلكرتوين »مان�س�سرت 
قائد  جاهزية  اإيفينينغ« 
وتواجده  الوطني  املنتخب 
االأ�سا�سية  الت�سكيلة  �سمن 
اال�سباين  املدرب  لتعداد 
بعدما  غوراديوال  بيب 
يف  اأي�سا  اأ�سا�سيا  لعب  كان 
جرت  التي  فولهام  مواجهة 
املنق�سي  االأ�سبوع  بداية 

االإجنليزي  الدوري  �سمن 
دقيقة   52 مرور  بعد  وخرج 
تاأثر  بعدما  املواجهة  من 
ح�سب  ع�سلية  اإ�سابة  من 
املجرب  ت�رشيحات 
اال�سباين تعليال على اأ�سباب 
وهو  فريقه,  جنم  تبديل 
موعد  على  �سيكون  الذي 
مع اللعب اأ�سا�سيا اإّىل جانب 
رحيم  االإجنليزي  الدويل 
�سرتلينغ, حيث تعافى حمرز 
التي  الع�سلية  االإ�سابة  من 
مقابلة  عقب  منها  عانى 

فولهام.
اختري  منف�سل,  �سياق  يف 
لوهافر  نادي  خريج 
يف  العب  اأف�سل  الفرن�سي 

ل�سهر جانفي احلايل  اأوروبا 
التي  االإح�سائيات  وفق 
الدويل  املركز  اأ�سدرها 
الريا�سية,  للدرا�سات 
يف  م�ساهمته  بف�سل  وذلك 
حققها  التي  االنت�سارات 
�سيتي  مان�س�سرت  فريقه 
االأ�سا�سية  م�ساركاته  خالل 
الدخول بديال, حيث  وحتى 
كان ملحرز الف�سل يف الفوز 
خالل  الفريق  يحققه  الذي 
ال�سهر اجلاري وذلك بف�سل 
م�ساهمته يف ت�سجيل هدفني 
حا�سمتني  متريرتني  ومنح 
اجلديد  العام  انطالق  منذ 

.2020
عي�شة ق.

اختري اأف�شل لعب يف اأوروبا �شهر جانفي

حمرز جاهز للعب اأمام املان يونايتد 
ومر�ضح للدخول اأ�ضا�ضيا

تلقى دعوة من اإدارة ال�شياطني احلمر حل�شور ديربي مان�ش�شرت اليوم

�ضليماين يف مفاو�ضات متقدمة مع املان 
يونايتد وتوتنهام

بعد معاقبة الوزير ال�شابق لرئي�س الحتاد اجلزائري للتن�س

االحتاد االإفريقي يرا�ضل الهيئة الدولية بخ�ضو�ص 
و�ضعية ب�ضعد

بينما اعلن النجم ال�شاحلي التعاقد مع مواقي

كني�ص يقرتب من تطاوين التون�ضي

ق.ر.



ك�شف �أليخاندرو كامانو وكيل 
�ملغربي �أ�رشف حكيمي جنم 
بورو�شيا دورمتوند �ملعار من 
�هتمام  حقيقة  مدريد،  ريال 
�لالعب  ب�شم  ميونخ  بايرن 
وتنتهي  �ملقبل،  �ل�شيف  يف 
عاًما   21 حكيمي  �إعارة 
هذ�  بنهاية  دورمتوند  مع 
يف  مو�شمني  بعد  �ملو�شم، 
بارك،  �إيدونا  �شيجنال  ملعب 
ت�رشيحات  يف  كامانو  وقال 
 »le10sport« موقع  نقلها 

كبري،  ناٍد  »بايرن  �لفرن�شي: 
�ت�شاالت  �أي  توجد  ال  لكن 
�أو مفاو�شات معه«، و�أ�شاف: 
»حكيمي يوؤدي ب�شكل ر�ئع مع 
مع  �للعب  ويحب  دورمتوند، 
تقارير  وكانت  �لفريق«،  هذ� 
�شحفية �إ�شبانية �أكدت �هتمام 
بايرن ودورمتوند وجوفنتو�س 
على  باحل�شول  وت�شيل�شي، 
�ملو�شم  يف  حكيمي  خدمات 
ريال  �أن  و�أ�شارت  �ملقبل، 
مليون   45 �شيطلب  مدريد 

بيع  على  مو�فقته  حال  يورو 
�ملبلغ  وهو  �ملغربي  �لالعب 
�لذي �شيكون مبقدور �الأندية 

�الأربعة دفعه.

بني  متوترة  �لعالقة  تبدو 
�شان  باري�س  م�شوؤويل 
ووكيل  �لفرن�شي  جريمان 
�لرب�زيلي  �لالعب  �أعمال 
�لفريق،  قائد  �شيلفا،  تياغو 

وكيل  تونيتو  باولو  وقال 
بي  »�إد�رة  �شيلفا:  �أعمال 
�إ�س جي مل تتو��شل بعد مع 
�إنه  تعاقده،  لتجديد  تياغو 
�لفريق  مع  �ال�شتمر�ر  يريد 
ولكن هناك حدود، �إذ� مل تبد 
و��شحة  رغبة  �لنادي  �إد�رة 
�شنتخذ قر�ر�، الأنه ال ميكننا 
�النتظار الأجل غري م�شمى«. 
ملجلة  تونيتو  و�أ�شاف 
»�ملدير  فوتبول:  فر�ن�س 
جريمان  ل�شان  �لريا�شي 
لن  ولكن  �شديقي،  ليوناردو 

�أت�شول من �أجل �اللتقاء به«، 
معي  تو��شلت  »لقد  و�أ�شار: 
عدة �أندية بر�زيلية و�أوروبية، 
�لتفاو�س  �الأولوية  تبقى  لكن 
مع بي �إ�س جي، الأنه �ملكان 
�شيلفا«،  تياغو  يريده  �لذي 
و�أمت: »تياغو �شيحرتم ناديه، 
خطة  يف  �لتفكري  نريد  ال 
�لوقت  �الأقل يف  على  بديلة، 
تعاقد  وينتهي  �حلايل«، 
�ملد�فع �لرب�زيلي مع �لفريق 
�ملو�شم  بنهاية  �لباري�شي 

�جلاري.

ك�شف تقرير �شحفي �إ�شباين 
عن �إمكانية رحيل زين �لدين 
زيد�ن عن من�شبه كمدير فني 
�لثانية  للمرة  مدريد  لريال 
�ملو�شم،  هذ�  �نتهاء  عقب 
وعاد زيد�ن �إىل ريال مدريد 
خلًفا  �ملا�شي  �ملو�شم  يف 
ظل  يف  �شوالري،  ل�شانتياغو 
تردي نتائج �لفريق يف جميع 

وبح�شب �شحيفة  �لبطوالت، 
فاإن  �لكتالونية،  »�شبورت« 
فلورنتينو  �أن  ين�س  زيد�ن مل 
حاول  �لريال،  رئي�س  برييز 
�إعادة جوزيه مورينيو مدرب 
ح�شابه  على  �حلايل  توتنهام 
كذلك  منا�شبات،  عدة  يف 
يرى زيد�ن �أن برييز مل يقدم 
�شفقة  الإمتام  �ملطلوب 

مان�ش�شرت  العب  بوغبا  بول 
»زيزو«  تاأكيد  رغم  يونايتد، 
على �أهميتها بالن�شبة للريال، 
�شحفية  تقارير  وذكرت 
يرف�س  برييز  �أن  موؤخر� 
ظل  يف  بوغبا  �شفقة  �إمتام 
يف  فالفريدي  فيدي  تاألف 

و�شط �مللعب هذ� �ملو�شم.

�شحفية  تقارير  ك�شفت 
�إ�شبانية �أم�س عن حماوالت 
�ملكثفة  بر�شلونة  م�شوؤويل 
فالن�شيا  نظر�ئهم يف  الإقناع 
�ملهاجم  عن  بالتخلي 
يف  مورينو  روريغو  �الإ�شباين 
�ل�شتوية  �النتقاالت  فرتة 
بر�شلونة  وي�شعى  �جلارية، 
يف  رودريغو  ل�شم  قوة  بكل 
�أجل  من  �جلاري،  جانفي 
تعوي�س غياب لوي�س �شو�ريز 
�أجرى عملية جر�حية  �لذي 
�ملو�شم،  لنهاية  �شتبعده 
»موندو  �شحيفة  وبح�شب 
فاإن  �الإ�شبانية،  ديبورتيفو« 
بر�شلونة عر�س �أحد �لثنائي 

رويز  �أبيل  �أو  و�جي  مو�شى 
حماولة  يف  �ل�شفقة،  �شمن 
باإمتامها  فالن�شيا  الإقناع 
�النتقاالت  باب  نهاية  قبل 
وتقليل  �ملقبل  �جلمعة 

�لقيمة �ملادية.
فالن�شيا  �أن  �لتقرير  و�أ�شار 
�شم  على  بالفعل  ��شتقر 
مو�شى  �ل�شنغايل  �لظهري 
حاجته  �إطار  يف  و�جي، 
�ليمنى،  �جلهة  لتدعيم 
كان  �لذي  و�جي  ويف�شل 
لنادي  �النتقال  و�شك  على 
يف  �لبقاء  �لفرن�شي  ني�س 
�لدوري �الإ�شباين و�للعب مع 
بر�شلونة  ويعتقد  فالن�شيا، 

�شاحب  و�جي  مو�شى  �أن 
دويل  الأنه العب  عاٍل  تقييم 
فالن�شيا  يرى  بينما  بالفعل، 
فالفريدي  مع  يلعب  مل  �أنه 
وبالتايل  �شيتني،  كيكي  �أو 
�لفارق  على  �لتفاو�س  عند 
�ملادي فلن يكون كما يت�شور 

بر�شلونة.

�أنه  �الإجنليزي  �الحتاد  �أعلن 
�إعادة  �حتمال  من  ليفربول  نبه 
مل�شابقة  �لر�بع  �لدور  مبار�ة 
��شرت�حة  فرتة  �إجنلرت� يف  كاأ�س 
بدء  قبل  �ملو�شم  منت�شف 
ليفربول  و�أجرب  �حلايل،  �ملو�شم 
مع  معادة  مبار�ة  خو�س  على 
�رشو�شبريي يف 4 فيفري �ملقبل 
�نتهاء  بعد  �أنفيلد  ملعب  على 
�الأحد   2-2 بالتعادل  مبار�تهما 
�لتاريخ  هذ�  لكن  �ملن�رشم، 
ي�شادف �لفرتة �لتي �شيخلد فيها 
ليفربول �إىل ر�حة ملدة �أ�شبوعني، 
ما جعل مدرب ليفربول �الأملاين 
يورغن كلوب يوؤكد عدم ح�شوره 
يف  �الأول  �لفريق  وجنوم  هو 
�شد  �أر�شه  على  �الإعادة  مبار�ة 
�لدرجة  من  تاون  �رشو�شبريي 

بفريق  ي�شارك  �أن  على  �لثانية، 
�الحتاد  و�عرتف  �ل�شبان،  من 
م�شري�ً  �لالعبني  �إر�حة  باأهمية 
�أن  جميعها  تدرك  �الأندية  �أن 
مثل هذه �ملوقف قد ين�شاأ، وقال 
بدء  »قبل  له  بيان  يف  �الحتاد 
مو�شم 2019-2020، قبلت جميع 
�الأندية �أن مباريات �إعادة �لدور 
�الحتاد  كاأ�س  مل�شابقة  �لر�بع 
تقام  �أن  يجب  �القت�شاء،  عند 
فرتة  من  �الأول  �الأ�شبوع  خالل 
منت�شف  يف  �لالعبني  ��شرت�حة 
»�شيوؤثر  و�أ�شاف:  �ملو�شم«، 
من  �شغري  عدد  على  فقط  هذ� 
�الأندية ب�شبب تق�شيم �ملباريات 
يف �لدوري �ملمتاز يف ��شرت�حة 

منت�شف �ملو�شم«.
فريقه  تعادل  بعد  كلوب  وقال 

�إنه  �رشو�شبريي  مع   2-2
نيل  و�أن  �ال�شرت�حة  �شيحرتم 
دون  فريق  مدرب  كريت�شلي 
�مل�شوؤولية  �شيتوىل  عاما   23
يف  �ملقّررة  �الإعادة،  مبار�ة  يف 
رهناً  �لقادم  �ل�شهر  من  �لر�بع 
�ملدرب  و�أ�شار  توقيت،  بتغيري 
تلقينا   2019 �أفريل  »يف  �الأملاين 
�لدوري  ر�بطة  من  ر�شالة 
طلبو�  �أعتقد،  ما  على  �ملمتاز 
وعدم  �ل�شتاء  عطلة  �حرت�م  منا 
�ألعاب  �أو  ودية  مباريات  تنظيم 
ذلك«،  �حرتمنا  ونحن  تناف�شية، 
�لر�بطة  »طالبتنا  و�أ�شاف: 
وهذ�  �ل�شتوية  �لعطلة  باحرت�م 
يحرتم  مل  �إذ�  لكن  فعلناه،  ما 
فلن  ذلك،  �الإجنليزي  �الحتاد 
نكون  لن  تغيريه،  من  نتمكن 

بقيادة  ليفربول  وخ�رش  هناك«، 
�أ�شتون فيال  �أمام  كريت�شلي 0-5 
مل�شابقة  �لنهائي  ربع  �لدور  يف 
�لوقت  يف  �الأندية  ر�بطة  كاأ�س 
ي�شارك  �الأول  �لفريق  كان  �لذي 
يف كاأ�س �لعامل لالأندية يف قطر، 
باللقب،  متّوجاً  منها  عاد  و�لتي 
كاأ�س  يف  كلوب  مقاربة  و�أثارت 
لكن  �النتقاد�ت،  بع�س  �إجنلرت� 
ليفربول  العب  كار�غر  جيمي 
»�شكاي  قناة  و�لناقد يف  �ل�شابق 
�شبورت�س« �شاند �الأملاين، وكتب 
»ح�شول  تويرت:  على  كار�غر 
عطلة  على  �لكبار  �لالعبني 
�شتوية هو حق، ال ميكنك تنفيذه 
ثم �إ�رش�كهم يف مبار�ة �الإعادة يف 
�الإجازة، وهذ� ينطبق على جميع 

�أندية �لدرجة �ملمتازة«.

�أوقعت قرعة �لدور �خلام�س 
�إجنلرت�  كاأ�س  م�شابقة  من 
يف  �أم�س  �أول  �شحبت  �لتي 
لندن مان�ش�شرت �شيتي حامل 
�شيفيلد  �شيافة  يف  �للقب 
�الأوىل،  �لدرجة  من  ونزد�ي 
فولهام  تخطى  �شيتي  وكان 
ب�شهولة يف �لدور �لر�بع بالفوز 
عليه برباعية نظيفة، وميكن 

�ملو�جهات  �أبرز  تكون  �أن 
ت�شيل�شي  بني  �لدور  هذ�  يف 
�الأخري  جنح  �إذ�  وليفربول 
يف  �رشو�شبريي  تخطي  يف 
بينهما على  �ملعادة  �ملبار�ة 
ملعب �أنفيلد �الأ�شبوع �ملقبل 
�الأر�س  �شاحب  باأن  علماً 
بت�شكيلة  �ملبار�ة  �شيخو�س 
باإ�رش�ف  ولي�س  �شبانه  من 

مدرب �لفريق �الأول �الملاين 
�شيكون  �لذي  كلوب  يورغن 
فرتة  فريقه يف  مع  متو�جد�ً 
خارج  �الأرجح  على  ر�حة 
�لبالد كما �أعلن بنف�شه، وقد 
للكرة  �لذهبي  �لولد  يو�جه 
و�ين روين فريقه  �الإجنليزية 
يونايتد  مان�ش�شرت  �ل�شابق 
دربي  فريقه  جنح  حال  يف 

�الأوىل  �لدرجة  من  كاونتي 
خارج  نورثمبتون  تخطي  يف 
ملعبه يف مبار�ة معادة �أي�شاً، 
و�شيخو�س �لفائز من �ملبار�ة 
�شاوثمبتون  بني  �ملعادة 
هذ�  يف  نوريت�س  وتوتنهام، 
يف  �ملباريات  وتقام  �لدور، 

�الأ�شبوع �الأول مار�س.

تعوي�س  فر�شة  بر�شلونة  ميلك 
يف  فالن�شيا  �أمام  خ�شارته 
عندما  وذلك  �الإ�شباين  �لدوري 
يف  غد�  ليغاني�س  ي�شت�شيف 
�لنهائي  ثمن  �لدور  ختام 
يف  �مللك،  كاأ�س  مل�شابقة 
مدريد  ريال  ي�شعى  �ملقابل 
يف  �ملتتالية  �نت�شار�ته  لتاأكيد 
خولته  و�لتي  �الأخرية  �الآونة 
وذلك  �لليغا  �شد�رة  �نتز�ع 
ريال  على  �شيفا  يحل  عندما 
�لثانية  �لدرجة  من  �رشق�شطة 
ثمن  �لدور  ويفتتح  �ليوم، 
تينرييفي  بلقاء  �أم�س  �لنهائي 
�أتلتيك  مع  �لثانية  �لدرجة  من 
لالأخري  �شهل  �ختبار  يف  بلباو 
بر�شلونة  وميني  �لليغا،  تا�شع 
عاملي  با�شتغالل  �لنف�س 
ملو��شلة  و�جلمهور  �الأر�س 
م�شو�ره يف م�شابقة �لكاأ�س �لتي 
�لتتويج  �ملا�شي  �ملو�شم  ف�شل 
يف  فالن�شيا  �أمام  بخ�شارته  بها 
يرغب  كما  �لنهائية،  �ملبار�ة 
بر�شلونة يف م�شاحلة جماهريه 
بعد خ�شارته �أمام فالن�شيا 2-0 
و�لتي   21 �ملرحلة  يف  �ل�شبت 
�ل�شد�رة  عن  �لتنازل  كلفته 
غرميه  �ل�شابق  �رشيكه  ل�شالح 

وكانت  مدريد،  ريال  �لتقليدي 
لرب�شلونة  �لر�بعة  �خل�شارة 
ثالث  يف  و�الأوىل  �ملو�شم  هذ� 
مدربه  بقيادة  فقط  مباريات 
خليفة  �شيتيني  كيكي  �جلديد 
من  �ملقال  فالفريدي  �إرن�شتو 

من�شبه.
ب�شق  فوزين  بر�شلونة  وحقق 
�الأول  �شيتيني،  بقيادة  �لنف�س 
غرناطة  �شيفه  ح�شاب  على 
و�لثاين  �لدوري،  يف   0-1
�إيبيز�  م�شيفه  ح�شاب  على 
يف   1-2 �لثالثة  �لدرجة  من 
مل�شابقة  �لنهائي  ثمن  �لدور 
عقب  �شيتيني  وعلق  �لكاأ�س، 
قائال:  فالن�شيا  �مام  �خل�شارة 
مل  �لتي  �المور  بع�س  »هناك 
ال  �لتي  �الأمور  بع�س  نفهمها، 
نح�شن  مل  �أو  فهمها،  يح�شن 
جيد  ب�شكل  �رشحها  نحن 
بر�شلونة  ويبدو  �الأرجح«،  على 
للتخل�س  �لعادة  فوق  مر�شحا 
�شاحب  ليغاني�س  عقبة  من 
�لدوري  يف  �الأخري  �ملركز 
�لكاتالوين  �لنادي  مع  م�شاركة 
�لثاين �إ�شبانيول، خ�شو�شا و�أنه 
 1-2 د�ره  عقر  يف  عليه  تغلب 
لكن  �ملا�شي،  نوفمرب   23 يف 

عادة  حتفل  �لكاأ�س  مباريات 
�أمام �لفرق �لكربى  باملفاجاآت 
بالبدالء  �لدفع  تف�شل  �لتي 
ترقبا  �الأ�شا�شيني  الإر�حة 
�أبرزها  �ملهمة  لال�شتحقاقات 

دوري �أبطال �أوروبا.
يف  جنح  ليغاني�س  �أن  كما 
مدريد  �أتلتيكو  م�شيفه  �إرغام 
ختام  يف  �ل�شلبي  �لتعادل  على 
ريال  ويحل   21 �ملرحلة 
لليغا  �جلديد  �ملت�شدر  مدريد 
�رشق�شطة  ريال  على  �شيفا 
لتاأكيد  �لثانية  �لدرجة  ر�بع 
�الآونة  يف  �ملتتالية  �نت�شار�ته 
�الأخرية يف خمتلف �مل�شابقات 
بتغلبه  �شتة  �إىل  رفعها  و�لتي 
 0-1 �لوليد  بلد  م�شيفه  على 

�الأحد يف ختام �ملرحلة 21 من 
�لدوري، و�لتقى �لفريقان للمرة 
 2013 مار�س   30 يف  �الأخرية 
�لدوري  من   29 �ملرحلة  يف 
وكانت على ملعب ال روماريد� 
بهدف  بالتعادل  و�نتهت 
لفيكتور رودريغيز مقابل هدف 
رونالدو،  كري�شتيانو  للربتغايل 
�ىل  �رشق�شطة  وقتها  و�شقط 
يف  ينجح  ومل  �لثانية  �لدرجة 
�الآن. حتى  �الأوىل  �إىل  �لعودة 
�للقب  حامل  فالن�شيا  ويحل 
�شيفا على كولتور� ليوني�شا من 
�أق�شى  و�لذي  �لثالثة  �لدرجة 
ثمن  �لدور  من  مدريد  �أتلتيكو 

�لنهائي.         
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بر�ضلونة للتعوي�س بكاأ�س امللك والريال للتاأكيد

ت�ضيل�ضي مر�ضح لال�ضطدام مع ليفربول بكا�س اجنلرتا

االحتاد االإجنليزي طالب ليفربول اللعب يف فرتة اال�ضرتاحة

بر�ضلونة وفالن�ضيا ي�ضتقران على عقد �ضفقة تبادلية

مورينيو وبوغبا ي�ضعالن نار الفتنة بني زيدان وبرييز

حقيقة اهتمام بايرن ميونخ بحكيمي

تياو �ضيلفا يرف�س الت�ضول من البي اأ�س جي



للموؤلف عبد العلي الودغريي

�صدور كتاب »العربية اأداًة للوحدة والتنمية وتوطني املعرفة«
�سدر عن �سل�سلة »ق�سايا« يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب عبد العلي الودغريي« العربية اأداًة للوحدة والتنمية وتوطني املعرفة«، يتناول فيه موؤلفه 

و�سع اللغة العربية الُف�سحى يف املرحلة الراهنة وما تعانيه من م�سكلت وحتّديات قد تاأتيها من جهة اأعدائها وُخ�سومها، »وهو اأمٌر مفهوٌم، اأو من جهة اأهلها وَذويها 
نة لها، وهو ما قد َي�ستع�سي اأحياًنا على الَفهم، واإن كان الأمر ل يحتاج اإىل عناٍء يف تو�سيحه وتوثيقه، لأن ل�ساَن احلال ناِطٌق به  ويف ِبيئاتها وداخل جمتمعاتها احلا�سِ

والواقع �ساِهٌد عليه«، بح�سب تو�سيف الودغريي نف�سه يف مقدمة الكتاب. يتاألف هذا الكتاب )216 �سفحة بالقطع الو�سط، موثًقا ومفهر�ًسا( من خم�سة ف�سول.
 وكالت 

حتديات تواجهها 
العربية

»العربية  الأول،  الف�صل  يف 
وموجات التّحديات«، يح�رص 
التي  التحّديات  الودغريي 
يف  العربية  اللغُة  واجَهتها 
اأربع موجات: املوجة الأوىل 
طريق  بداية  منذ  برزت 
احلديثة،  العربية  النه�صة 
الحتكاُك  بداأ  ما  »فبمجرد 
الفعلي والقوّي باآلة احل�صارة 
املتفِوّقة  احلديثة  الغربية 
املاّدية  جوانبها  كل  يف 
واللغوية  والثقافية  والعلمية 
والع�صكرية  وال�صيا�صية 
انك�صَف  والقت�صادية، 
انحدَرت  الذي  امل�صتوى 
ذلك  يف  العربية  اللغة  اإليه 
اإليه  و�صلت  وما  الوقت، 
اخل�صو�ص  على  الُف�صحى 
يف  وق�صور  �صعٍف  من 
وجموٍد  ومفرداتها  معجمها 
يف اأ�صاليب تعبريها، وتخلٍُّف 
يف طرق تعليمها«. وتتلخ�ص 
جملة  يف  الثانية  املوجة 
التي  اجلديدة  العَقبات  من 
وقفت يف طريق اللغة العربية 
الحتالل  مرحلة  خالل 
الذي  ال�صتيطاين  الأجنبي 
العربية  البالد  على  �صيطر 
والإ�صالمية. يف حني ظهرت 
ما  فرتة  يف  الثالثة  املوجة 
ال�صتيطاين  الحتالل  بعد 
العربية  الدول  من  لعدد 
ال�صتقالل؛  على  وح�صولها 
يكن  مل  الأجنبي  فالحتالُل 
�صيطر  التي  الأر�ص  ليغادر 
جذور  تثبيت  بعد  اإل  عليها 
وَغر�ِصها  وثقافته،  لغته 
والنفو�ص.  العقول  يف 
فهي  الرابعة  املوجة  اأما 
بداأت  التي  العوملة  موجة 
وحتولت  وجتارية  اقت�صادية 
لغوية  عوملة  اإىل  دعوة  اإىل 
وثقافية، تكون فيها ال�صيادةُ 
للغٍة  كلّه  العامل  يف  املطلقُة 
وم�صيِطرة،  متفِوّقة  واحدة 

هي اللغة الإنكليزية.
يف  املوؤلف  يعر�ص  ثم 
العوامل  الف�صل  هذا  باقي 
نظرة  تغرُيّ  وراء  كانت  التي 
لغتهم،  اإىل  اللغة  اأهل 
اتخاذها  الواجب  والتدابري 
العربية  اللغة  مكانة  لتعزيز 

اجلامعة.

العربية يف �سياق العوملة

يف الف�صل الثاين، »العربية يف 
وحتدياتها«،  العوملة  �صياق 
العوملة،  الودغريي  يتناول 
جانبها  يف  بح�صبه،  وهي، 

تعميُم  »معناها  الثقايف 
الِقيَم  من  معنَيّ  منوذٍج 
والأذواق واملفاهيم الثقافية 
امُل�صاِحبة  والجتماعية 
القت�صادية،  الِقيَم  لنموذج 
وروؤيٍة خا�صة للعامَل، وفل�صفٍة 
للحياة، وتف�صرٍي خا�ص لأمور 
وال�صلوك  والأخالق  الدين 
فر�ص  وحماولُة  والعادات، 
اأخرى،  اأو  بطريقة  ذلك 
فيُطالَب  ًدا،  موَحّ منًطا 
فكًرا  املختِلُف  العامَلُ 
وديانة  وح�صارًة  وثقافًة 
ياأخذ  باأن  و�صلوًكا،  واأخالًقا 
عنه.  يَحيد  ول  ويتبنَّاه  به 
املطلوب  النموذج  وهذا 
الغربي  النموذج  هو  ه  َفر�صُ
فر�ص  يتم  الأمريكي«. 
طريقني:  من  النموذج  هذا 
الناعم  احلريري  الطريق 
بوا�صطته  تت�رَصّب  الذي 
اإىل  وتنتقل  املفاهيم  هذه 
ول  �صعور  دون  من  النا�ص 
وطريق  مقاومة،  اإبداء 
والإلزام  والإكراه  الفر�ص 
املفاهيم  نقُل  به  يتم  الذي 
يُراد  التي  للعوملة  الغربية 
ه  وتفر�صُ اإجبارًيا،  تعميُمها 
القوى  باأخرى  اأو  ب�صورة 
ويتناول  امُلهيِمنة.  العامليُة 
ا م�صاألة التعليم ب�رصوط  اأي�صً
يف  العربية  واللغة  العوملة، 

�صياق العوملة.
»بحجة  املوؤلف:  يقول 
اإذن،  ومتعِلّقاتها،  الَعوملة 
العربية  من  مطلوًبا  اأ�صبح 
املرتبة  حتتل  كونها  رغم 
الرابعة اأو اخلام�صة بني اأكرب 
لغات العامل من حيث حجم 
اأن  الأقل  على  النت�صار 
تتخلى عن مكانتها وموقعها 
ودورها الأ�صا�صي يف التنمية 
ل�صالح  والإقليمية،  املحلّية 
وهي  بامتياز  العوملة  لغة 
بدور  والكتفاء  الإجنليزية، 
امل�رصق  يف  لها  امل�صاعد 

العربي«.

�سرورة العربية 
للتنمية العربية

يف الف�صل الثالث، »العربية: 
وَدواعيها  للتَّنمية  �رصورتُها 
القت�صادية«، يرى الودغريي 
اأن البحث يف عالقة العربية 
جوهره  يف  هو  بالقت�صاد 
اجَلَدلية  العالقة  يف  »بحٌث 
بني تنمية العربية باعتبارها 
وتنميِة  اجلاِمعة،  الأّمة  لغَة 
�صاملة  تنميًة  املجتمع 
لال�صتمرار  وقاِبلة  عميقة 
كلمٌة  والتَّنمية  ومة«.  يمْ والَدّ
النَّه�صة،  كلمة  حَمَلّ  حلَّت 
�رصورية  �رصوط  وهناك 
اإقالٍع  اأِيّ  لقيام  كثرية 

اقت�صادي واجتماعي وثقايف 
�صليم اأو تنميٍة حقيقية �صاملة 
القت�صادية  اجلوانب  لكل 
والثقافية،  والجتماعية 
وا�صتقراٌر  اأمٌن  اأهّمها: 
راأ�ُص  واجتماعي؛  �صيا�صي 
ماٍل  راأ�ُص  ب�رصي؛  ماٍل 
املوؤلف،  بح�صب  َمعريف. 
بلغاتها  املعرفة  ا�صترياُد 
اإىل  يوؤدي  ل  الأجنبية 
املعرفية  الرثوة  حت�صني 
يه  وحتقيق ما يكن اأن ن�صِمّ
»فاملعرفُة  املعريف،  الأمن 
ثروةٌ باهظُة الثمن ووجوُدها 
ا  جًدّ و�رصورٌيّ  حيوُيّ  اأمٌر 
ولذلك  املجتمع،  لتنمية 
ا�صتعارتَها  ل  امتالَكها،  فاإن 
ال�صيء  هو  ا�صِتئمْجاَرها،  اأو 
هذا  ي�صمن  الذي  الوحيد 
قه. وخرُي و�صيلة  الأمن ويُحِقّ
لمتالكها وَه�صمها هو نقلُها 
الوطنية امل�صرَتكة  اللغة  اإىل 
وا�صِتنباتُها  الأّمة(،  )لغة 
داخل جمتمعاتنا بهذه اللغة 

ل بغريها«.
اأن  يف  �صك  »ل  ي�صيف: 
اأ�صكالها  بكل  املعرفة، 
واأنواعها وجتِلّياتها املختلفة 
ما  جملتها  يف  تُكِوّن  التي 
املعرفة،  مبجتمع  يُعَرف 
الرتباط  اأ�صَدّ  مرتبطة 
بالثقافة التي تُنِتجها وتنتمي 
واللغة  ناحية،  من  اإليها 
وتُكتَ�َصب  عنها   ُ تعرِبّ التي 
اأو  وتوؤّديها  بها،  تُ�صاُغ  اأو 
ناحية  لها، من  تكون حاِماًل 
لغة،  اإذ ل معرفة بال  ثانية؛ 
وارتباُط  الأمر.  كان  مهما 
ال�صكل  بهذا  باملعرفة  اللغة 
الذي يجعلنا  ال�رصوري، هو 
املعرفة  اقت�صاد  اإن  نقول 
الرتباط  اأ�صّد  مرتبط 
اإن  اأي  اللغة.  باقت�صاديات 
يكن  ل  املعريف  الراأ�صمال 
الراأ�صمال  عن  ينف�صل  اأن 
وجهاِن  كالهما  اللغوي، 

لرثوة واحدة«.

لغُة التدري�س 
وتدري�ُس اللغات

»لغُة  الرابع،  الف�صل  يف 
اللغات  وتدري�ُص  التدري�ص 
املغربية(«،  التجربة  )يف 
الدعوة  اإن  الودغريي  يقول 
اأو  الدارجة  تدري�ص  اإىل 
ولو  للتدري�ص  لغًة  جعلها 
لي�صت  الأوىل  املراحل  يف 
�صوى مدخل لتنفيذ خمطط 
يرمي اإىل الإجهاز على اللغة 
وراء  من  والتمكني  العربية 
مل  التي  الأجنبية  للّغة  ذلك 
نف�ُصه  الحتالُل  ي�صتطع 
التي  بالطريقة  ين�رصها  اأن 
الدعوة  واإن  اليوم،  ين�رصها 

اللغة  ا�صتعمال  �رصورة  اإىل 
تلقني  الوطنية امل�صرتكة يف 
ل  والعلوم  املعارف  كافة 
يعني اإق�صاء اللغات الأجنبية 
العملية  يف  تهمي�صها  اأو 
اإىل  الدعوة  واإن  التعليمية، 
التعليم  العربية يف  ا�صتعمال 
كل  يف  جًدا  طبيعي  اأمٌر 
املجموعة  اإىل  ينتمي  بلد 
العربية، ولي�ص معناه الق�صاء 
وحملّية  وطنية  لغات  على 

اأخرى.
بح�صبه، ل يكن العربية اأن 
باإدخالها  اإل  وتتطور  تنمو 
التقنيات  تعليم  جمال  يف 
والعلوم الدقيقة، ويف التعليم 
اخل�صو�ص،  على  العايل 
الرتاجع  على  يعمل  ومن 
الوطنية  اللغة  ا�صتعمال  عن 
الد�صتورية، فاإمنا يعمل على 
وتراجعها،  الف�صحى  قتل 
ق�صاءٌ  الف�صحى  قتل  ويف 
ومن  كلها؛  العربية  على 
ا�صتعمال  باإرجاء  يقول 
من  الفراغ  اإىل حني  العربية 
والنظر  واإ�صالحها  تَهِيئتها 
ويُ�صِوّف  ُياِطل  اإمنا  فيها، 
وي�صتهزئ  النا�ص  ويُخادع 
بعقولهم وي�صتخُفّ بُقدراتهم 
العقلية، لأن اأّي لغة ل يكن 
وتهِيئتها  وتنميتها  تطويرها 

وهي ُمبعدةٌ ومهّم�َصة.
الإعالم  املوؤلف  يتهم 
بالتواطوؤ  امل�صموع واملرئّي 
�صد العربية والف�صحى، فال 
بد من اإ�صالحه ليقوم بدور 
امل�صاِند للمدر�صة يف خدمة 
اأن  ويرى  الوطنية.  اللغة 
على  اخلا�ص  التعليم  تَغُوّل 
اإخ�صاعه  دون  العمومي من 
للمراقبة الرتبوية ال�صارمة، 
مقّررات  تطبيق  واإلزامه 
الدولة ومناهجها و�صيا�صتها 
يجب  كبري  خطٌر  اللغوية، 

ت�صحيُحه.

امل�ساألة اللغوية عند 
الُنَّخب الوطنية

اخلام�ص،  الف�صل  يف 
»امل�صاألة اللغوية عند النَُّخب 
الفا�صي  )عالل  الوطنية 
املوؤلف  يقول  منوذًجا(«، 
قادت  التي  النَُّخب  اإن 
رية  التحُرّ الوطنية  احلركة 
من  املغاربية  املنطقة  يف 
تون�ص اإىل املغرب الأق�صى 
ًرا اإىل د�صائ�ص  »انتبَهت ُمبِكّ
حني  الفرن�صي  الحتالل 
بداأ تطبيَق �صيا�صته اللغوية 
والتعليمية الرامية اإىل اإبعاد 
العربية والف�صحى على وجه 
املدر�صة  من  اخل�صو�ص، 
وتعوي�صها  والإدارة 
واإ�صدار  بالفرن�صية، 

حُلّكام  ال�صارمة  التعليمات 
املدار�ص  بَعرقلة  املناطق 
على  والقراآنية  العربية 
ِل  وَحممْ اخل�صو�ص،  وجه 
اأبنائها  توجيه  على  الأُ�رَص 
الفرن�صية.  املدار�ص  نحو 
وهكذا بداأ م�صل�صُل تهمي�ص 
ف�صيًئا  �صيًئا  العربية  اللغة 
�صالحيتها  يف  عِن  والَطّ
اأهلها  وحتري�ص  وكفاءتها 
عليها. وكان �صالُح مواجهة 
الحتاليل،  ط  املخَطّ هذا 
الوعي  ن�رص  يف  متمِثّاًل 
الو�صائل  بكل  ملواجهته 
بحملة  والقيام  املمِكنة 
جهتها  من  عملت  م�صاّدة 
اأهلية  مدار�ص  فتح  على 
العربية  على  حتافظ 
والثقافة الإ�صالمية بجانب 
اللغات  على  النفتاح 
ح�صلت  وحني  الأجنبية. 
على  املغاربية  البلدان 
هذه  لت  وا�صَ ا�صتقاللها 
النَُّخُب العمل من اأجل و�صع 
اأُ�ُص�ص مدر�صٍة وطنية يكون 
حتقيُق  اأهدافها  جملة  من 
وتنمية  اللغوي  ال�صتقالل 
بالهوية  العتزاز  روح 
الثقافية والوطنية يف نفو�ص 
النا�ِصئة«. ويتناول الودغريي 
عالل الفا�صي منوذًجا، وهو 
احلركة  ُزعماء  كبار  اأحَد 

يف  رية  التحُرّ الوطنية 
ومن  املغاربية،  املنطقة 
ريها  ومنِظّ مفّكريها  اأبرز 
وبعده،  ال�صتقالل  قبل 
َمواقفه  يف  ا�صتماَت  وقد 
امليدانية  ون�صالته 
دفاًعا  التَّنظريية  وكتاباته 
عن اللغة العربية باعتبارها 
امل�صرتكة  الوطنية  اللغَة 
وغريهم  املغاربة  بني 
العربية  الدول  اأبناء  من 
يف  اأهميتها  وعن  الأخرى، 
الأمة  وجدان  عن  التعبري 
وثقافتها  واأحا�صي�صها 
و�صياغة  هوّيتها  وجت�صيد 
لتكون  و�صالحيتها  فكرها، 
وامل�صتقبل،  احلا�رص  لغَة 
العلمي  التطّور  ومواكبة 
يف  واحل�صاري  والتقني 
ومعروف  املجالت.  كل 
لغة  تعريب  دفاُعه عن  عنه 
واملرافق  والإدارة  التعليم 
ال�صديدة  ومقاومته  العامة 
الفرنكوفونية  للهيمنة 
التغريب  مظاهر  وكل 
والغزو  الفكري  وال�صِتالب 
املوروث  واللغوي  الثقايف 

عن مرحلة الحتالل.
الودغريي  العلي  عبد 
�صهادة  على  حا�صل 
اللغوية  العلوم  الدكتوراه يف 
الدرا�صات  يف  ومتخ�ص�ص 

�صابق  اأ�صتاذ  املعجمية. 
عبد  بن  حممد  جامعة  يف 
حممد  وجامعة  بفا�ص  اهلل 
حا�صل  بالرباط.  اخلام�ص 
املغرب  جائزة  على 
وعلى  مرات،  ثالث  للكتاب 
جائزة الألك�صو - ال�صارقة، 
يف  في�صل  امللك  وجائزة 
والأدب(.  اللغة  )فرع  اللغة 
العلمي  املجل�ص  ع�صو 
التاريخي.  الدوحة  ملعجم 
العلمية:  اإ�صداراته  من 
بات:  املغرَتِ »العربيات 
وتاريخي  تاأثيلي  قامو�ص 
ذات  الفرن�صية  لالألفاظ 
ب«؛  الأ�صل العربي اأو املعَرّ
مراحل  يف  العربية  »اللغة 
»لغة  والتبعية«؛  ال�صعف 
واقع  عن  الأم:  ولغة  الأّمة 
بيئتها  يف  العربية  اللغة 
والجتماعية«؛  الثقافية 
العربي  املعجم  »ق�صايا 
الطيب  ابن  كتابات  يف 
يف  »املعجم  ال�رصقي«؛ 
املغرب العربي«؛ »درا�صات 
معجمية: نحو قامو�ص عربي 
اأخرى«؛  وق�صايا  تاريخي 
)ترجمة  املعجمية«  »منهج 
»القامو�ِصّية  وتقدمي(؛ 
العربية احلديثة: بني تنمية 
الُف�صحى وحتديث القامو�ص 

والتاأريخ للمعجم«.
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للكاتب اإدوارد لو�سي

تراجع الليربالية الغربية 

وكاالت 

بذكرياته  كتابه  امل�ؤلف  ي�ستهل 
الذي  برلني  جدار  �سق�ط  مع 
التاريخ،  يف  فارقة  عالمة  يعّد 
بد  ال  الظلم  على  الق�ساء  حيث 
ول�  اجلميع  فيه  ي�سهم  اأن  من 
امل�ؤلف  ويذكر  �سئيل.  بجهٍد 
هدم  يف  اأ�سهم�ا  واأ�سدقاَءه  اأنه 
اجلدار الذي ق�سم القارة العج�ز 
اإىل ن�سفني عدوين، ون�رش الظلم 
الرجال  حمل  حدوده.  داخل 
احل�س�ل  ا�ستطاع�ا  ما  والن�ساء 
عليه من اأدوات، و�ساعدوا االآالت 

يف حتطيمه.
ف�ك�ياما  عن  ل��سي  ينقل 
التاريخ"،  "نهاية  ال�سهرية  مقالته 
لي�س  العامل  ي�سهده  ما  اإن  قائال 
نهاية  بل  الباردة،  احلرب  نهاية 
للب�رشية،  االأيدي�ل�جي  التط�ر 
على  العاملي  الطابع  واإ�سفاء 
الغربية  الليربالية  الدميقراطية 
احلكم  الأ�سكال  نهائي  ك�سكل 

الب�رشي.
ال�سي�عية  الدول  ت�ساقطت 
الدومين�،  كقطع  االأوروبية 
واالأوت�قراطية  الفا�سية  وانتهت 
طلقة  اإطالق  دون  وال�سي�عية 
القطب  ع�رش  �ساد  ثّم  واحدة. 
وابت�سم  االأوحد،  الليربايل 
الع�رشون  القرن  واأو�سك  التاريخ 
واحلروب  االإبادات  -�ساحب 
واأ�سبح  االنتهاء،  على  العاملية- 
جيدة  عالمة  اجلدار  �سق�ط 
ال�ستقبال القرن الليربايل: القرن 

ال�احد والع�رشين. 
ذلك  من  عق�د  ثالثة  بعد  لكن 
انتخاب  اأعقاب  ويف  التاريخ، 
دونالد ترمب 2016، يجد امل�ؤلف 
ا حل�س�ر  نف�سه يف م��سك� مدعً�ّ
م�ؤمتر رو�سي ح�ل عامل ما بعد 

االأمريكان.
فهذا  مبتهجني  الرو�س  كان 
انتخب  لقد  الفرح،  يف  دورهم 
منا�رشاً  رئي�سا  االأمريكي�ن 
اأمريكا  ح�ل  العازلة  للجدران 
كبرياً  ومعجباً  مكان،  كل  ويف 
الذي  الرو�سي  الرئي�س  بب�تني، 
و�سف انهيار االحتاد ال�س�فياتي 
االأعظم  اجلي�ب�ليتكية  باملاأ�ساة 

يف القرن الع�رشين.
ي�سعى  كتابه  اإن  امل�ؤلف:  يق�ل 
لل�اليات  العداء  هل  ملعرفة 
املتحدة وليرباليتها -الذي انت�رش 
ما بني بكني ورو�سيا اإىل فنزويال 
مربر؟  ب�داب�ست-  وحتى  واأنقرة 

وهل اأ�سحابه خمطئ�ن؟

�سعود ال�سني العاملي

الكتاب  من  االأول  اجلزء  يبداأ 
بحقيقة  "االن�سهار"-  -امل�سمى 
لقد   ،2017 جانفي  يف  �سطعت 
وتغري  العامل،  يف  االأدوار  تغريت 

حرا�س االقت�ساد العاملي.
ال�سيني �سي جني  الرئي�س  و�سل 
اإىل م�ؤمتر داف��س يف قلب  بينغ 
للدفاع  ال�س�ي�رشية؛  االألب  جبال 
�سد  العاملية  التجارة  نظام  عن 
االأمريكي  الرئي�س  هجمات 
حربا  ي�سن  الذي  ترمب  دونالد 
راأ�س  على  حمائية  اقت�سادية 

اأكرث دول العامل تط�را.  
"بع�ُس  للمجتمعني:  �سي  قال 
النا�س يُلق�ن بالل�م على الع�ملة 
من  يحدث  ما  يف  االقت�سادية 
الي�م. ال ي�سح  العامل  ف��سى يف 
اأن نع�د اإىل امليناء كلما واجهتنا 
�سفننا  ت�سل  فلن  واإال  عا�سفة، 
احلرب  يف  االآخر،  ال�ساطئ  اإىل 
فائزا".  اأحد  يخرج  لن  التجارية 
يلقي  من  خرافية،  حلظة  كانت 
الدولة  رئي�س  ه�  اخلطاب  ذلك 
ويف  بالعامل  االأ�سخم  ال�سي�عية 

قلب م�طن الراأ�سمالية.
عق�د  �سبعة  من  اأكرث  وبعد 
املتحدة  ال�اليات  قيادة  من 
الراأ�سمايل،  الليربايل  لالقت�ساد 
والتكامل بني االقت�ساد العاملي؛ 
جذريا  ذلك  اأثر  امل�ؤلف  ي��سح 

على االقت�سادات الغربية.
انخفا�س  وترية  ت�سارع  فربغم 
فاإن  العامل؛  م�ست�ى  على  الفقر 
الغربيني  من  املاليني  ع�رشات 
كامل  عقد  ط�ال  ظل�ا  -الذين 
اأرجلهم  تل�يث  عدم  يحاول�ن 
االقت�سادية-  االأزمة  وحل  يف 
على  االإبقاء  ملجرد  �سينا�سل�ن 
ال�سطح،  ف�ق  طافية  روؤو�سهم 
العق�د  خالل  الغرق  وعدم 

القادمة.
ال يزال انت�سار االأمتتة يف مراحله 
م�سطلح  و"االأمتتة"  االأوىل، 
�سيء  كل  على  يُطلق  م�ستحدث 
ب�رشي،  تدخل  بدون  ذاتيا  يعمل 
اال�سطناعي  الذكاء  ذلك  مبا يف 
والذي  بعد،  عن  واال�ستخبارات 
ال�سناعية  الث�رة  البع�س  ي�سميه 

الرابعة.
البطالة  �ستتزايد  ال�قت  ومع 
و�سفه  ما  وكذلك  الغرب.  يف 
فريد  االأمريكي  ال�سحفي 
بعد  ما  "عامل  كتابه  -يف  زكريا 
االأمريكان"- بارتفاع باقي العامل، 

ويعني �سع�د ال�سني وغريها.
ال�سني  ظه�ر  اأن  ل��سي  ي�ؤكد 
كق�ة عاملية اقت�سادية و�سيا�سية 
وع�سكرية، ه� احلدث االأكرث داللة 
يف التاريخ االقت�سادي والعاملي. 
ال  ع�رش  يف  نعي�س  االآن  نحن 
دراماتيكية  فيه  التقارب  يقل 
واالختالف  اخلالف  ع�رش  عن 
االأوروبي  اال�ستعمار  عن  الناجم 
الع�رش  هذا  ال�سناعية.  والث�رة 
�سيك�ن فيه ال�سغط الهب�طي يف 
دخ�ل الطبقات ال��سطى الغربية 
وبال  القادمة  ال�سن�ات  يف  كبريا 

ه�ادة.
غراء  اأق�ى  اأن  هي  "احلقيقة 
الغربية  الليربالية  �ستات  يجمع 
االقت�سادي،  النم�  ه�  معا 
املجم�عات  تتناف�س  وعندما 
ق�اعد  ت�سبح  النم�  ثمار  على 
ن�سبيا،  �سهلة  ال�سيا�سية  اللعبة 
يتعامل.  كيف  اجلميع  ويعرف 
الثمار  تلك  تختفي  عندما  لكن 
من  قليل  عدد  يحتكرها  اأو 
تتح�ل  االأم�ر  فاإن  املحظ�ظني 

نح� االأ�س�اأ"
الكتاب  من  الثاين  اجلزء  يف 
يف�رش  الفعل"-  "رد  -امل�سمى 
الليربايل  االنحطاط  امل�ؤلف 
الغربية،  ال�سيا�سة  عن  الناجم 
نعتقد  اأن  تعلمنا  اإننا  فيق�ل 
ع�سد  ت�سد  التي  هي  القيم  اأن 
اإمياننا  وكان  دميقراطيتنا، 

بالتاريخ يغذي تلك االأ�سط�رة.
اأن اأق�ى غراء  لكن احلقيقة هي 
الغربية  الليربالية  �ستات  يجمع 
االقت�سادي،  النم�  ه�  معا 
املجم�عات  تتناف�س  وعندما 
ق�اعد  ت�سبح  النم�  ثمار  على 
ن�سبيا،  �سهلة  ال�سيا�سية  اللعبة 
يتعامل.  كيف  اجلميع  ويعرف 
الثمار  تلك  تختفي  عندما  لكن 
من  قليل  عدد  يحتكرها  اأو 
تتح�ل  االأم�ر  فاإن  املحظ�ظني 

نح� االأ�س�اأ.
اخلا�رشين  اأن  يعلمنا  التاريخ 
فداء،  كب�س  عن  للبحث  ي�سع�ن 
جماعات  اإدارة  �سيا�سة  وتتح�ل 
امل�سالح اإىل معركة �سفرية على 

امل�ارد املتناق�سة.
يحدث  ما  اأن  امل�ؤلف  ويرى 
الكثري  ي�فر  ترمب  اأمريكا  يف 
ف�ك�ياما  �س�ؤال  على  لالإجابة 
الرك�د  كان  اإن  عما  اجلديد 
العامل  يف  احلايل  الدميقراطي 
�سيتح�ل اإىل ك�ساد كبري؟ ولكن ما 
مهم من  اأي�سا  اأوروبا  يحدث يف 

اأجل االإجابة على ذلك ال�س�ؤال.

بعد  ما  تاريخ  -يف  مرة  فالأول 
اليمني  حزب  يح�سل  النازية- 
ن�سبة  على  اأملانيا  يف  املتطرف 
الالزمة   ،%5 عتبة  اإىل  ت�سل 
يف  مقاعد  على  للح�س�ل 

االنتخابات العامة املقبلة.
فقد  احلايل؛  القرن  بداية  منذ 
الغرب الكثري من هيبته ومل يعد 
من�ذجه ال�سيا�سي م��سع "ح�سد" 
وتث�ر  قبل.  من  كان  كما  العامل 
تركيا  �سترتك  هل  ت�ساوؤالت: 
بريطانيا  �ست�ستطيع  هل  النات�؟ 
اأوروبا  �ست�قف  هل  التما�سك؟ 
من  املهاجرين  تدفق  م�جات 
وهل  االأو�سط؟  وال�رشق  اأفريقيا 
ي�ستعيد  اأن  الغرب  �سي�ستطيع 

دوره كمنارة للعامل؟

�سكوك حول الدميقراطية

الدميقراطية  يف  ال�سك  ومع 
يف  اأي�سا  ال�سك�ك  تث�ر  الغربية؛ 
خ�رشت  وقد  العامل،  يف  ق�تها 
فانخف�ست  الكثري،  اأي�سا  اأمريكا 
املحلي  الناجت  من  ح�ستها 
وانخف�ست  االإجمايل.  العاملي 
ب�سبب  االأمريكية  امل�سداقية 
م�سمى  حتت  الطائ�سة  احلروب 

كاذب للدميقراطية.
اجلي��سيا�سية  اخل�سارة  وكانت 
واأ�سبحت  مطلقة،  اأوروبا  يف 
القارة العج�ز بالكاد قادرة على 
حدودها.  خارج  ق�تها  اإبراز 
املفت�حة  احلدود  اأ�سبحت  بل 
متزايدا  تهديدا  ت�سكل  الأوروبا 
اأن كل ما  للقارة. وي�ؤكد امل�ؤلف 
�سبق قاد بثبات نح� حت�ل مركز 
نح�  كلل  وبال  العاملي  الثقل 

ال�رشق. 
ي�ستك�سف  الثالث  اجلزء  يف 
على  املرتتبة  االآثار  ل��سي 
تراجع ليربالية ال�اليات املتحدة 
والغربية وهيمنتها كذلك. وبرغم 
تزال  ال  املتحدة  ال�اليات  ك�ن 
االأر�س؛  على  ع�سكريا  االأق�ى 
ناحية  من  ابتكارا  واأكرثها 
االأمريكيني  فاإن  التكن�ل�جيا، 
يفقدون ثقتهم واإميانهم بنظامهم 

ال�سيا�سي.
من  تخل�سنا  اأننا  نعتقد  "كنا 
االإن�ساين  والتمييز  التحيز 
القدمي، لكن بعد اأن فعلنا ن�سينا 
ما ا�ستغرقه منا االأمر الحت�ائه. 
باأن  وقتها  م�ؤمنا  اجلميع  كان 
ال�سيا�سية  اله�ية  هي  الليربالية 
ولي�ست  كله،  املجتمع  ت�سع  التي 
جمرد اأفراد قالئل ونخب، وكان 

املرئي  غري  اال�ستفتاء  ذلك 
االجتماعي  العقد  ج�هر  ه� 

الغربي"
عالجا  لهم  يقدم  ترمب  دونالد 
يرونه اأ�س�اأ من املر�س، وعالوة 
نح�  اأوروبا  تنكفئ  ذلك  على 
ق�ل  امل�ؤلف  وينقل  الداخل. 
انف�سلت  اإذا  كي�سنجر:  هرني 
اأوروبا يف  ال�اليات املتحدة عن 
والدفاع،  واالقت�ساد  ال�سيا�سة 
جي��سيا�سياً  �ست�سبح  فاإنها 
جمرد جزيرة تقع قبالة �س�اطئ 
اأن  ل��سي  وي�ؤكد  "اأورا�سيا"، 
الفراغ  مللء  اأقرب  الف��سى 

االأمريكي من اأن متالأه ال�سني.
االأمريكية  الدميقراطية  ارتبطت 
لعق�د  اخلارجية  ب�سيا�ستها 
نفاق  ثبت  عندما  وحتى  ط�يلة، 
تلك ال�سيا�سة خالل حربها على 
االإرهاب اأو اأثناء احلرب الباردة، 
فاإن الفكرة االأمريكية اأثبتت اأنها 
بني  فال�سلة  اأخطائها.  من  اأكرب 
الفكرة التي حتافظ على الداخل 
االأمريكي وما ترّوج له اأمريكا يف 
اخلارج مل تنك�رش اأبدا، حتى واإن 

ت�س�هت يف كثري من االأحيان.
ال�سلة،  تلك  عك�س  ترمب  لكن 
فازدرى التقاليد الدميقراطية يف 
وعر�س  االأمريكي،  البيت  داخل 
الفكرة يف اخلارج للخطر، ورمبا 
كان ما يحدث يف ال�رشق االأو�سط 
تلك  اأمثلة  اأو�سح  ه�  واخلليج 

النار التي اأ�سعلها ترمب.
فاأزمة اخلليج االأخرية اأثبتت -من 
على  اأن  امل�ؤلف-  نظر  وجهة 
ق�سية  جلعل  الكثري  فعل  العرب 
احلرية،  ومنا�رشة  الدميقراطية 
وخا�سة احلرية االإعالمية اأف�سل 
يف عامل ما بعد 2016 عما كانت 
"لقد  ل��سي:  يق�ل  قبل.  من ذي 
م�س�ؤوال  للحرائق  ُم�سعال  و�سعنا 

عن فرقة االإطفاء".
اجلزء  عن�ان  ه�  حياة"  "ن�سف 
يطرح  وفيه  الكتاب،  من  االأخري 
القيام  يجب  ملا  ت�س�ره  امل�ؤلف 
به. فاإذا كنا نقّدر احلرية الفردية، 
على  ونحافظ  ندعم  اأن  فعلينا 
لتلك  ي�سمح  الذي  املجتمع  ن�ع 

احلرية باحلياة واالزدهار.
ا�ستعادة  الغرب  ي�ستطيع  هل 
الكاتب  ي�سكك  �س�ؤال  تفاوؤله؟ 
يف اأن تك�ن اإجابته بـ"نعم"، فاإذا 
القادمة  القليلة  ال�سن�ات  كانت 
�ست�سبه املا�سي فمن امل�سك�ك 
الغربية  الدميقراطية  اأن  فيه 
فقد  اأن  بعد  عافيتها  �ست�ستعيد 
اأن  ميكن  ما  يف  الثقة  النا�س 

تقدمه له اأنظمتهم. 
اأ�سبح�ا  ونظراوؤه  ترمب  االآن، 
على  الل�م  اإلقاء  على  اأقدر 
واالأقليات  واالإ�سالم  االأجانب 
ممن  وغريهم  والق�ساة، 
لل�سعب�ية  خمربني  يعتربونهم 
ال�اليات  رئي�س  ينتهجها  التي 
ال�ستهداف  وي�ستغلها  املتحدة، 
لها  تق�سعر  بطريقة  خ�س�مه 

االأبدان.
يق�ل بنيامني فرانكلني: "اإن ثمن 
االأبدية"،  اليقظة  ه�  احلرية 
الليربالية  النخب  على  لذلك 
االحتجاجات  عن  تتخلى  اأن 
وجه  يف  تقف  واأن  الفي�سب�كية 

ترمب ورفاقه.
اأننا  نعتقد  كنا  ل��سي:  يق�ل 
والتمييز  التحيز  من  تخل�سنا 
اأن  بعد  لكن  القدمي،  االإن�ساين 
منا  ا�ستغرقه  ما  ن�سينا  فعلنا 
اجلميع  كان  الحت�ائه.  االأمر 
هي  الليربالية  باأن  وقتها  م�ؤمنا 
ت�سع  التي  ال�سيا�سية  اله�ية 
جمرد  ولي�ست  كله،  املجتمع 
ذلك  وكان  ونخب،  قالئل  اأفراد 
اال�ستفتاء غري املرئي ه� ج�هر 

العقد االجتماعي الغربي.
االأغلبية  ذات  املجتمعات  لكن 
تتبنى  االآن  اأ�سبحت  البي�ساء 
مل  وما  االأقليات،  �سيا�سات 
الغربية ما  ت�ست�عب امل�ؤ�س�سات 
يحيق بها نتيجة تلك ال�سيا�سات، 
�سئيلة  ول�  فر�سة  ت�جد  فلن 
الإنقاذ الليربالية من �رش نف�سها.
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الليربالية الغربية يف خطر؛ فاأوروبا تتفكك، واأمريكا يف تراجع، 
والدميقراطية الليربالية اآخذة يف التقل�ص، ورو�سيا يف حالة هياج، وال�سني 

جعلت نف�سها زعيمة عاملية بقوة االأمر الواقع. كيف و�سل االأمر اإىل هذا احلد؟ 
�سوؤال يطرحه اإدوارد لو�سي، ويجيب عليه يف اأربعة اأجزاء ومقدمة ت�سكل 

جميعها كتابه املهم: "تراجع الليربالية الغربية".
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 وكالت 

بعدان تاريخي وثقايف

»البعدان  الأول،  الق�سم  يف 
القرن  من  والثقايف:  التاريخي 
ال�سابع اإىل القرن الع�رشين«، ثالثة 
يف  �سادق  معني  يبحث  ف�سول. 
العربية  »العالقات  الأول،  الف�سل 
من  البحرية  والتجارة  ال�سينية   –
العا�رش  القرن  اإىل  ال�سابع  القرن 
ال�سيا�سية  اجلوانب  امليالدي«، 
والثقافية  والع�سكرية  والتجارية 
التبادل  تكّون  يف  �ساهمت  التي 
وتطويره.  وال�سني  العرب  بني 
ويوؤكد الباحث اأن الآثار املكت�سفة 
وامل�سادر الن�سية واخلرائط، خالل 
توؤكد  امليالدي،  العا�رش  القرن 
التاريخية املتميزة  العالقة  طبيعة 
اإىل  تعود  التي  وال�سني  العرب  بني 
اهتمام الطرفني بالتبادل التجاري 

عرب الطرق الربية والبحرية.
الرفاعي، فيقدم  اأما زكريا �سادق 
الإحياء  »حركة  الثاين،  الف�سل  يف 
الفرتة  ال�سني خالل  الإ�سالمي يف 
تاريخية«،  درا�سة   :1949  -  1912
الديني  الإحياء  لظاهرة  ر�سًدا 
وحملاًل  متابًعا  ال�سني،  مل�سلمي 
القيم  بني  تطابق  بلورة  يف  اأثرها 
ال�سيا�سية  والتطورات  الإ�سالمية 
القرن  نهاية  منذ  والجتماعية 
نطاق  وعلى  ع�رش،  التا�سع 
ناق�ش  كما  ال�سني،  يف  امل�سلمني 
ن�ساطهم  اإىل  املوؤدية  العوامل 
امللحوظ وم�ساركتهم يف اجلمعيات 
واملنظمات ون�رش ال�سحف، ف�ساًل 
القراآن  ترجمة  حركة  ن�ساط  عن 

الكرمي.
يف  �سلبي  احلميد  عبد  ويناق�ش 
الف�سل الثالث، »موقف ال�سني من 

يف  قراءة   :1956 ال�سوي�ش  حرب 
وثائق اخلارجية امل�رشية«، منطلق 
ال�سوي�ش  حرب  من  ال�سني  موقف 
يف عام 1956، كاأزمة تلت اعرتاف 

م�رش بال�سني يف العام نف�سه.

ال�صني يف الوطن العربي

»الإ�سرتاتيجية  الثاين،  الق�سم  يف 
اأربعة  العربي«،  الوطن  ال�سينية يف 
يف  قبالن  مروان  يرى  ف�سول. 
الطاقة  »�سيا�سات  الرابع،  الف�سل 
ال�سينية وحتدي ال�سعود اإىل موقع 
القوى الكربى«، اأن النمو القت�سادي 
واعتمادها  لل�سني،  ال�رشيع 
اخلارجية،  الطاقة  م�سادر  على 
يف  هادئة  دبلوما�سية  واتباعها 
لّبت  الطاقة،  اإىل  حاجاتها  تاأمني 
قوتها  وعّظمت  التنمية  متطلبات 
الإقليمية؛  وطموحاتها  الع�سكرية 
دائرة  اإىل  عودتها  اإىل  ذلك  فاأدى 

الهتمام الأمريكي.
الف�سل  يف  ن  �سَ ديغانغ  ويتفح�ش 
اأمن  يف  »م�ساهمة  اخلام�ش، 
ال�سرتاتيجيتني  الأو�سط«،  ال�رشق 
�سي  الرئي�ش  اقرتحهما  اللتني 
وهما:   ،2013 عام  يف  بينغ  جني 
احلزام القت�سادي لطريق احلرير 
القرن  يف  البحرية  احلرير  وطريق 
اأن  يرى  حيث  والع�رشين،  احلادي 
النمو القت�سادي املت�سارع لل�سني 
يتنامى يف ظل العتماد على تلبية 
عن  والبحث  التجارية،  م�ساحلها 

اأ�سواق خارجية للرتويج ل�سلعها.
اأما كاظم ها�سم نعمة، فيجادل يف 
العربي  »الوطن  ال�ساد�ش،  الف�سل 
ال�سينية«،  العليا  الإ�سرتاتيجية  يف 
ا�سرتاتيجيا  ت�ُسغ  مل  ال�سني  باأن 
الوطن  جتاه  عالقتها  بها  حتكم 
اإل بعد ظهورها قوًة دولية  العربي 

كان  العربي  الوطن  وباأن  عظمى، 
ميثل حلقة �سوداء يف الإ�سرتاتيجية 

ال�سينية حتى عام 1978.
يف  من�سور  عماد  يتناول  كما 
»ال�سيا�سة  ال�سابع،  الف�سل 
منظار  من  ال�سينية  اخلارجية 
م�ساألة  الإ�سرتاتيجية’«،  ‘الثقافة 
اأدواتها  ا�ستخدام  يف  ال�سني  تردد 
الدولة  بدور  للقيام  الكامنة 
العظمى، وي�رشح خلفيات ال�سيا�سة 
منظور  من  ال�سينية  اخلارجية 

الثقافة الإ�سرتاتيجية.

احلزام والطريق والتعاون 
القت�صادي

احلزام  »مبادرة  الثالث،  الق�سم  يف 
والتعاون  الواحدة  والطريق 
يثري  ف�سول.  ثالثة  القت�سادي«، 
الثامن،  الف�سل  يف  فلنت  جوناثان 
واحدة  وطريق  واحد  »حزام 
اخلليج  لدول  التعاون  وجمل�ش 
حمورية  عن  ت�ساوؤلت  العربية«، 
دور دول جمل�ش التعاون يف مبادرة 
ت�سرتك  والتي  والطريق،  احلزام 
مهم  جغرايف  موقٍع  يف  ال�سني  مع 
ي�سمح لها بدور اأ�سا�سي يف التبادل 
الأو�سط  ال�رشق  دول  مع  التجاري 
واأفريقيا واأوروبا، ويُتبع ذلك بحجم 
مركزًيا  عاماًل  الطاقة  احتياطات 

يف دعم م�سرية النمو القت�سادي.
الف�سل  يف  �سيانغ  هويو  ويقول 
عملية  يف  ال�سني  »دور  التا�سع، 
من  الأو�سط  ال�رشق  يف  ال�سالم 
اإن  والطريق«،  احلزام  منظور 
النظر يف  اإعادة  اإىل  ال�سني حتتاج 
الفل�سطينية  الق�سية  جتاه  دورها 
بو�سفها  مكانتها  رفع  اأرادت  اإذا 
على  واأنه  وم�سوؤولة،  عظمى  دولة 
الق�سية  جوانب  تعقيد  من  الرغم 

الطبيعية  واملوارد  اجليو�سيا�سية 
مع  والعالقة  والدينية  والعرقية 
فاإن  وت�سابكها،  الكربى  القوى 
تلقي  تزال  ل  الق�سية  جوهرية 
ال�رشق  منطقة  على  بظاللها 

الأو�سط.
الف�سل  يف  فريى  زغوين،  رابح  اأما 
ال�سينية  »الإ�سرتاتيجية  العا�رش، 
من  النتقال  نحو  العربي:  للعامل 
اجليو - اقت�ساد اإىل اجليوبولتيك«، 
اأن فهم ثنائية القوى الإ�سرتاتيجية 
اأي  العربي،  العامل  يف  املوؤثرة 
�ساعدة  قوة  بو�سفها  ال�سني 
الأمريكية  املتحدة  والوليات 
بو�سفها قوة مهيمنة، يوجب اإدراك 
ال�سيا�سي  الدور  يف  التحولت  اأن 
تاأتي  العربية  املنطقة  يف  ال�سيني 
مع اإدراك �سانع القرار ال�سيني اأن 
الوجود الأمريكي يف العامل العربي 

قد يكون موّجًها �سد م�ساحلها.

ال�صني يف ال�صرق الأو�صط 
واأفريقيا

»العالقات  الرابع،  الق�سم  يف 
الأو�سط  ال�رشق  بدول  ال�سينية 
واأفريقيا«، �ستة ف�سول. تقول جي 
ع�رش،  احلادي  الف�سل  يف  وانغ 
يف  الليبية   – ال�سينية  »العالقات 
منطق  اجلماهريية:  بعد  ما  عهد 
اإن  خارجية«،  اأ�سواق  ا�ستك�ساف 
لل�رشكات  واملوؤثر  الق�سري  الوجود 
البناء  ال�سينية يف قطاع  احلكومية 
اأ�س�ًسا  الليبي قبل عام 2011 كّر�ش 
يف  تعاوٍن  باأي  امل�سرتكة  للثقة 
ياأتي  اأن ذلك  امل�ستقبل، ول �سيما 
والطريق  احلزام  مبادرة  ظل  يف 

التي نادى بها الرئي�ش ال�سيني.
يف  �سانغ  جنيفر  وي  اآي  وت�سعى 
»ال�سيا�سة  ع�رش،  الثاين  الف�سل 

اإىل  ال�سورية«،  الأزمة  يف  ال�سينية 
ال�سيا�سي  املوقف  تطور  فح�ش 
التحديات  اأبرز  جتاه  ال�سيني 
�سكلتها  التي  وال�سيا�سية  الأمنية 
وتتعقب  ال�سورية.  الأهلية  احلرب 
ال�سينية  ال�سيا�سة  �سلوك  تطور 
احل�سابات  يف  وتبحث  �سورية،  يف 
يف  ال�سينية  لل�سيا�سة  اخللفية 
القوى  اإدارتها �سيا�ستها مع  طبيعة 
التحرك  اإطار  يف  الأخرى  الكربى 

نحو ت�سوية �سيا�سية يف �سورية.
اأما �سعيد �سفقت، فريى يف الف�سل 
يف  ال�سني  »�سعود  ع�رش،  الثالث 
اأن  وباك�ستان«،  واإيران  اخلليج 
حتمل  الأخرية  الثالثة  العقود 
ال�سني  ل�سعود  عدة  تف�سريات 
ال�ساحة  على  عظمى  قوة  ب�سفتها 
اإمكانية  مينحها  ما  الدولية؛ 
واقت�سادية  ثقافية  �سيا�سة  اّتباع 

وع�سكرية جتاه دول املنطقة.

ال�صني واإيران وال�صعودية

الف�سل  يف  دراج  منو�سهر  ير�سد 
ال�سني  »عالقات  ع�رش،  الرابع 
باإيران واململكة العربية ال�سعودية: 
احل�سا�ش«،  التوازن  �سيا�سة 
املعطيات التي �ساعدت يف تنامي 
ال�رشق  يف  وح�سورها  ال�سني  قوة 
عالقات  باأن  حماجًجا  الأو�سط، 
ال�سني باإيران وال�سعودية يف جمال 
الطاقة تنطلق من روابط املنفعة 
الطاقة  جمايل  يف  املتبادلة 
والتجارة، واأن ال�سني تعمل يف اإطار 

ما ي�سمن م�ساحلها.

اإ�صرتاتيجية الوجود ال�صيني 

يف اإفريقيا

الرحمن  العبد  حكمات  ي�رشح  كما 
ع�رش،  ال�ساد�ش  الف�سل  يف 
يف  ال�سيني  الوجود  »ا�سرتاتيجية 
حتديد  يف  ال�سعوبة  اإفريقيا«، 
ال�سينية  العالقة  لتاأطري  تاريٍخ 
ُم�سايرة  اأن  ويرى  الأفريقية،   -
الحتاد  ل�سيا�سة  ال�سيوعية  ال�سني 
ال�سوفياتي يف اإطار حتقيق التوازن 
اأمام القوة الأمريكية اأبقت عالقات 
اإىل  حمدودة،  اخلارجية  ال�سني 
حني موؤمتر باندونغ يف عام 1955 
�سيا�سية  يف  حتوًل  مثَّل  الذي 
جتاه  و�سلوكها  اخلارجية  ال�سني 
الدول  ا  وخ�سو�سً النامية،  الدول 
قبالن  مروان  حترير:  الأفريقية. 
يف  ال�سيا�سات  حتليل  وحدة  مدير 
ودرا�سة  لالأبحاث  العربي  املركز 
من�سب  �سابًقا  �سغل  ال�سيا�سات. 
للدرا�سات  ال�سام  مركز  مدير 
العالقات  كلية  وعميد  والبحوث، 
يف  القلمون  جامعة  يف  الدولية 
من�سورة  عدة  بحوث  له  �سورية. 
اخلارجية  ال�سيا�سة  ق�سايا  يف 
على  ح�سل  الدولية.  والعالقات 
العلوم  يف  الدكتوراه  �سهادة 

ال�سيا�سية من جامعة مان�س�سرت.
وي  اآي  الكتاب  هذا  يف  �سارك 
جي  فلنت،  جوناثان  �سانغ،  جنيفر 
الرحمن،  العبد  حكمات  وانغ، 
زكريا  زغوين،  رابح  ن،  �سَ ديغانغ 
�سفقت،  �سعيد  الرفاعي،  �سادق 
عبد احلميد �سلبي، عماد من�سور، 
كاظم ها�سم نعمة، حممود حمارب، 
�سادق،  معني  قبالن،  مروان 

منو�سهر دراج، هويو �سيانغ.

�صدر حديثا عن املركز العربي للأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات

العرب وال�سني: م�ستقبل العالقة 
مع قوة �ساعدة 

�صدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات كتاب العرب وال�صني: م�صتقبل العلقة مع قوة 
�صاعدة، وي�صم درا�صات منتخبة تناق�ش العلقات العربية - ال�صينية، عر�صها جمموعة من الباحثني 
والأكادمييني يف موؤمتر يحمل العنوان نف�صه،  يف �صياق �صل�صلة موؤمترات »العرب والعامل«. يتاألف هذا 
الكتاب )584 �صفحة بالقطع الو�صط، موثًقا ومفهر�ًصا( من مقدمة بقلم حمرر الكتاب مروان قبلن و16 

لت يف 4 اأق�صام. ف�صًل، ف�صّ

مثرية  رواية  اأخرياً،  �سدرت 
والفيل�سوف  للروائي  للجدل 
مي�سيل هويلكبيك،  الفرن�سي، 
ت�رّشح  »�سريوتونني«،  بعنوان 
املجتمع  يف  كثرية  تعقيدات 
التحديات  عن  ..وتتحدث 
املادية والنف�سية، وعن ركائز 
و�سبل  املجتمعية  ال�سعادة 
توغل  بعد  �سيما  ل  متكينها، 
يف  القت�سادية  الليربالية 
املجتمع الفرن�سي، و�سغطها 
كجذع �سجرة عتيقة وتاأثرياتها 
التي  املتنوعة  القت�سادية 
عديدة  اأ�س�ساً  تطال  اأ�سبحت 

جعل  ما  وهو  املجتمع  يف 
الذين  من  اأبنائه  من  الكثري 
ي�سنفون من الطبقة الفقرية، 
تامني  �سغط  حتت  يقعون 
وال�سعي  احلياة  احتياجات 
الالهث وراء تامني م�ستويات 
ملثل  ال�سعادة  توؤمن  حياتية 

هوؤلء.
مزاج الإن�صان

بـ  املعنونة  الرواية 
»ال�سريوتونني«، اأخذت ا�سمها 
من مادة »ال�سريوتونني«، التي 
الع�سبية،  الناقالت  اأحد  هي 

وتلعب هذه املادة دوراً مهماً 
لذا  الإن�سان،  يف تنظيم مزاج 
ي�سمى اأي�ساً بهرمون ال�سعادة، 
الرغبة  عن  امل�سوؤول  وهو 
يف  اأي�ساً  دور  وله  الغريزية، 
مر�ش ال�سداع الن�سفي، وهو 
موؤلف  اأن  للقراء،  يوؤكد  ما 
هويلكبيك،  مي�سيل  الرواية 
املزاج  ت�رشيح  تعمد 
الجتماعي للواقع، من خالل 
فلورنت- البطل،  �سخ�سية 

املهند�ش  لبرو�ست،  كلود 
ريفية،  ولية  يف  الزراعي 
العاطفي،  الف�سل  اآلم  جترع 

ب�سبب الفقر و�سيق احلال، ما 
دفعه للعي�ش يف املدينة، لكنه 
واقع  مرير،  بواقع  ا�سطدم 
التي  ال�سناعية،  الليربالية 
ال�سناعية،  الثورة  فر�ستها 
الأوروبي،  الحتاد  وقوانني 
مببادئ  الب�سطاء  ليحا�رش 
الأحالم،  تقتل  جديدة، 

وحتارب الرومان�سية.
الإن�سان  على  وتفر�ش 
وعملية،  مادية  �سلوكيات 
تربت  التي  تلك  عن  تختلف 
القدمية،  الأجيال  عليها 
الفرن�سي  املجتمع  وعنونت 

»املجتمع  بـ  قدمياً 
كل  الآن  لكن  الرومان�سي«، 
الرواية  فبطل  اختلف،  �سيء 
باحلداثة،  ا�سطدم  الذي 
اجلديد،  املجتمع  ومببادئ 
والياأ�ش،  بالكتئاب  اأ�سيب 
نهاية  يف  الهو�ش  ومتلكه 
هويلكبيك،  ليوؤكد  املطاف، 
فرن�سا  اأن  روايته،  نهاية  يف 
ب�سكل  اأوروبا  وجمتمعات 
بردت  اجلمود،  اأ�سابها  عام، 
لت�ساب  متاماً،  اأطرافها 
وت�سلب  الرومان�سي،  بال�سلل 
�رشايني املجتمع، وبات املال 

هو حمور كل �سيء، هو احلياة 
وهو هوية الإن�سان.

رواية �صادمة

ا�ستخدمها  التي  العبارات 
هويلكبيك،  مي�سيل  الروائي 
يف �رشد اأفكاره ون�سج مالمح 
بطل روايته، وجت�سيد معاناته، 
�سببت حالة من اجلدل ..ويرى 
بح�سب  اجلمهور،  من  الكثري 
و�سائل الإعالم الفرن�سية، اأن 
الرواية جت�سد واقعاً ملجتمع 
تتغول فيه املادة وتختفي منه 

الرومان�سية.
الرواية  يف  الحداث  فنجد 
لالنتحار  بطلها  دفعت  قد 
يف النهاية..وطالب هويلكبيك 
باإعادة  الرواية،  مقدمة  يف 
الجتماعي  النظام  يف  النظر 
والعمل  باأوروبا،  القا�سي 
اإنقاذ ماليني الأوروبيني  على 
»فلورنت-كلود  م�سري  من 
الرواية  بطل  لبرو�ست«، 
ذكريات  بني  املعذب  الريفي 
املا�سي الرومان�سي، والواقع 

املتوح�ش.
وكالت 

للروائي والفيل�صوف الفرن�صي مي�صيل هويلكبيك

الأوروبية املجتمعات  حتولت  تر�سد  "�سريوتونني"... 
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 فح�ص يك�صف ال�صرطان 

يف 10 دقائق
   

ابتكر باحثون من جامعة كوينزالند اال�سرتالية اختباراً ي�ستطيع 
ك�سف ال�رسطان خالل 10 دقائق. وتعتمد طريقة الفح�ص التي 
التزال جتريبية على �سمات يف ال�سفرة الوراثية )دي اإن اإيه( تبني 

اأنها م�سرتكة بني جميع اأنواع ال�رسطان.
ال�رسطان  اأنواع  يوؤكد وجود �سمات م�سرتكة بني جميع  الفح�ص 
اأحد  يف  ت�سابهاً  البحث  فريق  اأجراها  التي  التجارب  واأظهرت 
والقولون والربو�ستاتا  الثدي  اإيه ل�رسطان  اإن  الدي  ال�سمات بني 
 90 اإىل  ت�سل  الفح�ص  دقة  ن�سبة  اأن  وتبني  الليمفاوية.  والغدد 
الذي  التقرير  باملائة، بعد جتربته على 200 عينة دم، وبح�سب 
على  الفح�ص  يعتمد  كوميونيكي�سن«،  »نيت�رس  دورية  ن�رسته 
والتي  الذهب،  من  »نانو«  ال�سغر  متناهية  ج�سيمات  ا�ستخدام 
تتحد مع اأن�سجة ال�رسطان ويتغري لونها، وميكن روؤية تغري اللون 
يف املاء بالعني املجّردة، وهي �سمة جتعل الفح�ص �سهاًل وقليل 

التكلفة.
واأجرى الباحثون جتارب عديدة اأثبتت وجود �سمات م�سرتكة بني 

ا�ستجابة الدي اإن اإيه لل�رسطان اأياً كان نوعه.

ابتكار جهاز ثوري جديد لعالج 
جفاف العينني

   
باالأنف،  و�سلها  ميكن  جديدة  اأداة  العلماء  من  جمموعة  ابتكر 
وتعمل على ال�سغط على ع�سب يف ج�رس االأنف عرب تيار كهربائي 
معتدل لتحفيز اإنتاج الدموع، مما يخفف من جفاف العني الذي 

يت�سبب باالإ�سابة بالقرحة وااللتهابات.
ويعمل اجلهاز املحمول باليد، والذي يطلق عليه ا�سم »ترو تري« 
تياراً  تولّد  اأن  �ساأنها  من  التي  االأزرار  اأحد  على  ال�سغط  عرب 
امل�سنعة  ال�رسكة  وتزعم  الدموع  حتفيز  على  يعمل  كهربائياً 
ي�ساعد  الدموع  الإنتاج  املنتظم  التحفيز  باأن  اإنك«  »األريجان 
االختبارات  نتائج  اأظهرت  حيث  الدموع،  اإنتاج  على  تدريجياً 
التي اأجريت على 97 مري�ساً على مدى �ستة اأ�سهر يف كلية الطب 
بجامعة فرجينيا، فاعلية كبرية للجهاز اجلديد على حت�سن ن�سبة 

كبرية من احلاالت.
وال يعترب اجلهاز القابل لل�سحن عالجاً نهائياً للعيون اجلافة، اإال 
اأن  اأن ا�ستخدامه مرتني يف اليوم ميكن  اأن الدرا�سات ت�سري اإىل 
يحدث حت�سناً ملحوظاً يف حالة جفاف العينني يذكر اأن متالزمة 
العني اجلافة تتطور عندما ال تقوم العيون باإفراز الدموع الكافية، 
اأو عند تبخر الدموع ب�رسعة كبرية بعد اإنتاجها. وت�سمل اأعرا�ص 
هذه احلالة، االإ�سابة بالتهابات يف العينني واحمرارهما، وتزداد 
االأعرا�ص �سوءاً مع مرور الوقت، وفق ما نقلت �سحيفة ديلي ميل 

الربيطانية.

فوائد »الق�صطة« العجيبة!
فائدة  اإ�سبيلية  جامعة  من  علماء  اأكد 

الق�سطة  �سجرة  اأوراق 
 A n n o n a «

يف   »muricata
من  التخفيف 

مر�ص  اأعرا�ص 
ليا  لفيربوميغا ا
ع�سلي  يتف�سى )اأمل  ليفي 

اجل�سم(  املزمنة يف  االآالم  وخا�سة 
اخلوا�ص  اإىل  االإ�سبانيون  العلماء  واأ�سار  والقلق.  واالكتئاب 
االآثار  قمع  يف  اال�ستوائية  الفاكهة  هذه  اأوراق  ملغلي  العالجية 
على  كامال  �سهرا  ا�ستمرت  درا�سة  بعد  املزعجة،  اجلانبية 
التجربة،  هذه  من خالل  اخلرباء،  تو�سل  وقد  التجارب.  فئران 
اإيقاف االآالم  اأوراق الق�سطة، يف  اإىل اجلرعة املثالية من مغلي 
واالأعرا�ص اجلانبية ملر�ص الفيربوميغاليا، وهم االآن يف املراحل 

التح�سريية الإجراء التجارب ال�رسيرية على الب�رس.
ويذكر العلماء اأن فوائد هذه ال�سجرة مل يتم التعرف عليها فجاأة، 
لدى  ال�سعبي  الطب  يف  الق�سطة  واأوراق  ثمار  ا�ستخدمت  فقد 
االأر�سية،  للكرة  اجلنوبي  والن�سف  اال�ستوائية  املنطقة  بلدان 
والزحار  وال�سلع  والقرحة  كاالإ�سهال  اأمرا�ص  بها عدة  وعوجلت 

وغريها.
منها  التاأكد  مت  التي  العالجية  اخل�سائ�ص  اإىل  الباحثون  ونوه 
الق�سطة حتتوي على مواد غذائية تقوي  فاأوراق �سجرة  علميا. 
العدوى.  من  اأنواع  باأي  االإ�سابة  خطر  وتقلل  املناعة  جهاز 
املتعلقة  وخا�سة  بااللتهابات  االإ�سابة  من خطر  تقلل  اأنها  كما 

بالتهاب املفا�سل. 

اأجراها  درا�سة  نتائج  اأثبت 
اإيرلندا  جامعة  من  علماء 
الن�ساء  �رسب  اأن  الوطنية 
احلمل  اأثناء  والقهوة  لل�ساي 
�سحة  على  �سيئة  اآثارا  يرتك 

اجلنني ومنوه.
النتائج  لتلك  العلماء  تو�سل 
بعد اأن در�سوا احلالة ال�سحية 
لـ941 اأم مع اأطفالهن، وحتققوا 
والقهوة  ال�ساي  كميات  من 
حتتوي  التي  وامل�رسوبات 
على الكافيني وكانت حتت�سيها 
وبعد  حملهن،  اأثناء  االأمهات 
منذ  االأطفال  منو  تابعوا  اأن 
مقارنة  وبعد  والدتهم.  حلظة 
اأن  للعلماء  تبني  املعلومات 
ي�رسبن  كن  اللواتي  االأمهات 
 3 اأو  القهوة  فنجانني من  نحو 
فناجني من ال�ساي يوميا اأثناء 
بوزن  اأطفاال  اأجننب  احلمل، 

من  بقليل  اأ�سغر  وبحجم  اأقل 
اأمهات  االأطفال الذين ولدتهم 
وال�ساي.  القهوة  حتت�سي  ال 

ت�سن  وي  لو  الباحث  واأو�سح 
اأحد القائمني على الدرا�سة اأن 
الكافيني  اأن  من  حتقق  فريقه 

يف  الدم  تدفق  على  يوؤثر 
امل�سيمة عند احلامل، وبالتايل 

يوؤثر على منو اجلنني.

اإن كنت هزيال وق�صريا فاعلم اأن 
اأمك حتت�صي ال�صاي والقهوة

اأجرى باحثون من كلية امللك 
يف لندن درا�سة مب�ساركة علماء 
من جامعات اأملانية واإ�سبانية، 
اأكدت اأن تناول التوت قد يقلل 
باأمرا�ص  االإ�سابة  خطر  من 

اأن  الباحثون  ووجد  القلب، 
من  البارد  ال�سيفي  امل�رسوب 
االأوعية  على  يحافظ  التوت 
الدموية �سحية وي�ساعد على 

حت�سني الدورة الدموية.

الباحثون بفحو�سات دم  وقام 
�رسبهم  قبل  للم�ساركني  وبول 
�ساعتني  وبعد  الع�سري، 
من  يوم  وبعد  �رسبه،  من 
لدى  النتائج  وك�سفت  ذلك 
ا�ستهلكوا  الذين  امل�ساركني 
م�رسوب التوت، بعد �ساعتني، 
لل�رسايني  اأف�سل  متددا 
 ،)FMD( التدفق  بوا�سطة 
وهو ات�ساع ال�رسيان عند زيادة 
موؤ�رسا  يعد  ما  الدم،  تدفق 
االأوعية  بطانة  �سحة  على 
الباحثون  ويعتقد  الدموية 
التوت قادرا على  كان  اإذا  اأنه 
لفرتة  ال�رسايني  متدد  تغيري 
�سيقلل من خطر  فاإنه  كافية، 

القلب  باأمرا�ص  االإ�سابة 
15%واأظهر  اإىل  ت�سل  بن�سبة 
زيادة  هناك  اأن  اآخر  حتليل 
ملحوظة يف م�ستويات مركب 
 »urolithin« اليوروليثني 
االأي�سي للم�ساركني مع حت�سن 
متدد ال�رسايني. وهذه العملية 
االأمعاء،  بكترييا  بف�سل  تنتج 
حيث يقوم اجل�سم باال�ستجابة 
موجودة  كيميائية  ملادة 
با�سم  معروفة  التوت  يف 
»ellagitannins«وت�ساف 
القائمة  اإىل  النتائج  هذه 
ب�ساأن  االأدلة  من  املتزايدة 
التوت  ا�ستهالك  فوائد 

وخا�سة االأحمر.

التوت يخف�ص خطر الإ�صابة باأمرا�ص القلب

مادة كيميائية يف م�صحوق الكاري تقاوم الأورام ال�صرطانية
ك�سفت درا�سة حديثة قام بها علماء 
مادة  اأن  كاليفورنيا  جامعة  من 
الكاري ميكن  كيميائية يف م�سحوق 
العلماء  ويعتقد  ال�رسطان  تقاوم  اأن 
اأن الكركمني )Curcumin(، وهي 
تعطي  الكركم  يف  كيميائية  مادة 
م�سحوق الكاري لونه االأ�سفر، ميكن 
اأن تبطئ منو االأورام ال�رسطانية يف 
اخلاليا  جعل  عرب  والدم،  الثدي 
حتطيم  على  قدرة  اأقل  ال�رسطانية 

يكون  وقد  اأخرى.  خاليا  تدمري  اأو 
يف  يعتقد  كان  الذي  الكركمني، 
حماربة  على  قدرة  له  اأن  املا�سي 
مرة   500 بن�سبة  اأقوى  ال�رسطان، 
دمج  وعند  �سابقا.  يعتقد  كان  مما 
لعالج  اال�ستخدام  �سائعة  االأدوية 
وجدت  الكركم  مع  الدم  �رسطان 
االختبارات اأن الكركمني جعلها تعمل 
ب�سكل اأف�سل، و�ساعد يف التقليل من 
اآثارها اجلانبية ويقول الباحثون اإن 

كانت  الفئران  على  التجارب  نتائج 
يف  االآن  وياأملون  متوقعة«،  »غري 
با�ستخدام  ال�رسطان  عالج  تطوير 
هذه  ا�ستخدام  وميكن  الكركمني 
الأنها  ال�رسطان  ملحاربة  املادة 
بني  تربط  الدم،  تتواجد يف  عندما 
اأنواع حمددة من االإنزميات ت�سمي 
»DYRK2«، وعند ات�سال االثنني، 
تتكاثر ب�رسعة  اأن  للخاليا  ال ميكن 
ويو�سح الباحثون اأن ال�سمة املميزة 

النمو  علي  القدرة  هي  لل�رسطان 
ولكن  بها،  التحكم  ب�رسعة ال ميكن 
ميكن اإبطاوؤها من خالل الكركمني 
بانريجي  �سوراف  الباحث  ويو�سح 
اأنه »ب�سكل عام، يتم طرد الكركمني 
ولكي  كبرية،  ب�رسعة  اجل�سم  من 
اإىل  يحتاج  فاإنه  فعاال،  دواء  ي�سبح 
والبقاء  الدم  جمرى  لدخول  تعديل 
ال�ستهداف  كافية  لفرتة  اجل�سم  يف 

ال�رسطان«.

م�صكنات اأمل �صائعة حتمل �صر »النجاة« من ال�صرطان!
ك�سفت درا�سة حديثة اأن اال�ستخدام 
�سائعة  اأمل  مل�سكنات  املنتظم 
مبعدل  البقاء  فر�ص  ي�ساعف 
يرتاوح بني 25 و78%، لدى املر�سى 
من  حمدد  نوع  من  يعانون  الذين 
معدل  جني  على  يحتوي  ال�رسطان 
نحو  »PIK3CA«ويحمل  ا�سمه 
ثلث اأنواع �رسطانات الراأ�ص والرقبة 
يف  اأي�سا  املوجودة  الطفرة،  هذه 
ودر�ص  ال�رسطان  من  اأخرى  اأنواع 

�سان  كاليفورنيا،  جامعة  باحثو 
على  البقاء  معدالت  فران�سي�سكو، 
لدى  �سنوات،   5 ملدة  احلياة  قيد 
باملر�ص،  �ُسخ�سوا  الذين  النا�ص 
املنتظم  اال�ستخدام  اأن  ووجدوا 
غري  لاللتهاب  امل�سادة  لالأدوية 
مثل   ،)NSAIDs( ال�ستريويدية 
ح�ّسن  واالأيبوبروفني،  االأ�سربين 
لدى  البقاء  معدل  من  كبري  ب�سكل 

ثلث اأو اأكرث من مر�سى ال�رسطان.

اجلني  املر�سى  جميع  لدى  وكان 
مل   »NSAIDs« اأن  غري  املعدل، 
يكن لها اأي تاأثري على االأورام، التي 

.»PIK3CA« مل ت�ستقطب طفرة
من  مري�سا   266 الدرا�سة  و�سملت 
 »Pittsburgh« جامعة  مركز 
جلراحة  خ�سعوا  ممن  الطبي، 
 %82 واإجماال،  االأورام.  ا�ستئ�سال 
تغري  بوجود  متيزت  االأورام  من 

.»PIK3CA« وا�سح يف جني

اال�ستخدام  اإن  الباحثون  وقال 
 6 مدة   »NSAIDs« لـ  املنتظم 
حت�سنا  يوفر  االأقل،  على  اأ�سهر 
قيد  على  البقاء  معدل  يف  ملحوظا 
الذين مل  باملر�سى  مقارنة  احلياة، 
واأو�سحوا  االأدوية  هذه  ي�ستخدموا 
غري  االلتهاب  م�سادات  اأن 
الورم،  منو  متنع  رمبا  ال�ستريويدية 
جزيء  اإنتاج  من  احلد  طريق  عن 

 .»prostaglandin E2«
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نع اهلل تعاىل وعجيب  من بديع �صُ
الف�صيح  الكون  هذا  يف  ُقدرته 
متما�صك  اأنه   - ن�صاهُده  الذي 
ومتاآلف  ومتوازن  ومرتابط، 
وحركٍة  وكبرية  �صغرية  كل  يف 
و�صكوٍن، ب�صكل دقيق، وعجيٍب 
العقل  اأمامه  وينده�ش  يتحري 
ربانية  حلكمة  وذلك  الب�رشي؛ 
و�صيبقى  تعاىل،  اهلل  اأرادها 
هذا التوازن املتْقن واالن�صجام 
احلياة  ال�صتمرارية  �صببًا  التام 
وبقائها على وجه املعمورة اإىل 

اأن ي�صاء اهلل تعاىل.
فالتوازن �صنة ِمن �ُصنن احلياة، 
كل  يف  للغاية  مهم  وعن�رش 
�صيء، و�رش من اأ�رشار البقاء يف 
والكواكب  واملجرات،  الف�صاء 
احليوان  وعامل  والنجوم، 
واالأنهار،  والبحار  والنبات، 
والعالقات  الب�رشية  واحلياة 

االإن�صانية.
الكرمي  القراآن  اأ�صار  وقد 
اإىل  املطهرة  النبوية  وال�صنة 

من  كثرٍي  يف  التوازن  مبداأ 
فقال  حكمته،  وبيان  الن�صو�ش 
�َصْيٍء  ِلُكِلّ   ُ اهلَلّ َجَعَل  ْد  تعاىل: َ
اأي:  3[؛  ]الطالق:  َقْدًرا 
»جعل لكل �صيء وقًتا ومقداًرا، 
عنه«؛  يق�رش  وال  يتعداه  ال 
عبدالرحمن  ال�صيخ  قال  كما 
ال�صعدي رحمه اهلل يف تف�صريه، 
�َصْيٍء  ُكَلّ  اإِنَّا  تعاىل:  وقال 
 ،]49 ]القمر:  ِبَقَدٍر  َخلَْقنَاهُ 
قال البغوي: قال احل�صن: قدر 
قدَره  خلقه  مْن  �صيٍء  لكل  اهللُ 

الذي ينبغي له.
ومن اأمثلة التوزان يف الكون من 
بني  الدقيق  االن�صجاُم  حولنا 
ال�صم�ش؛  حول  االأر�ش  حركة 
»حيث اإنها تدور حول ال�صم�ش 
كيلو  ثالثني  اإىل  ت�صل  ب�رشعة 
ثابت  الثانية يف م�صار  مرًتا يف 
وحمدد«، والتناغم العجيب بني 
االأر�ش  وبني  والقمر،  ال�صم�ش 
والنهار،  الليل  وبني  وال�صماء، 
بني  وحتى  واملوت،  واحلياة 

ذرات  من  واأخرى  ذرة  اأ�صغر 
الكون؛ مما يدل داللة وا�صحة 
�صبحانه  اخلالق  عظمة  على 
وتعاىل، وقدرته وحكمته و�َصعة 
ْم�ُش  ال�َصّ ا  تعاىل:  قال  علمه؛ 
َواَل  الَْقَمَر  تُْدِرَك  اأَْن  لََها  يَنْبَِغي 
اللَّيُْل �َصاِبُق النََّهاِر َوُكٌلّ يِف َفلٍَك 

يَ�ْصبَُحوَن ]ي�ش: 40[.
بالتوازن  مطالب  وامل�صلم 
اليومية،  حياته  يف  واالعتدال 
العبادات  بني  التوازن  من 
حقوق  وبني  واملباحات، 
الراحة  وبني  والعمل،  االأهل 
الفردية  احلياة  وبني  والتعب، 
ال�صدة  وبني  واالجتماعية، 
والراأفة، واملزاح واجلد، ودعوة 
الدليل،  وقوة  باحلكمة  النا�ش 
والتوازن يف احلب والُكره، وبني 
النقد وروعة االأ�صلوب، والتوزان 
وبني  و«ال«،  »نعم«،  قول:  بني 
على  واحلر�ش  الدنيوي  العمل 
االآخرة، وبني املبادرات وردود 

االأفعال.

�لتو�زن يف حياة �مل�سلم

مرتبة �ل�سدق
 مرتبة ال�صّديقني تَلي مرتبة النبّوة يف 

االإ�صالم، ويدّل هذا على اأهمّية ال�صدق 
يف حياتنا الّدينّية والدنيوّية، فهو يُبلّغنا 

 َ اأعلى الّدرجات، قال تعاىل: )َوَمن يُِطِع اهلَلّ
ُ َعلَيِْهم  نَْعَم اهلَلّ وَلِٰئَك َمَع الَِّذيَن اأَ �ُصوَل َفاأُ َوالَرّ
نَي   احِلِ َهَداِء َوال�صَّ يِقنَي َوال�ُصّ ِدّ ّ َن النَِّبِيّنَي َوال�صِ ِمّ

َوَح�ُصَن اأُوَلِٰئَك َرِفيًقا(. وقد و�صف اهلل 
دق يف االآية الكرمية: )ومن  تعاىل نف�َصه بال�صّ

اأ�صدق من اهلل قيال(، كما و�صف ر�صولَه 
الكرمي اأي�صاً يف االآية الكرمية: )َوالَِّذي َجاَء 

ولَِئَك ُهُم امْلُتَُّقوَن(،  َق ِبِه اأُ َدّ ْدِق َو�صَ ِبال�صِّ
دق اإذاً مرتبة علّية ي�صلُها امل�صلم  مرتبُة ال�صّ

حني يرتقي بكّل تفا�صيل حياته ب�صدق تاّم يف 
االأقوال، واالأفعال، والّنوايا.

 �أبناء �لر�سول �سلى
 �هلل عليه و�سلم 

االأبناء الذكور القا�صم، وهو ابنه البكر، والذي 
يكون ر�صول اهلل به، اإذ يقال له اأبا القا�صم، 

وهو ابنه من ال�صيدة خديجة ر�صي اهلل 
عنها. عبد اهلل، ويلقب بالطيب، والطاهر، 

وهو اأخو القا�صم من ال�صيدة خديجة اأي�صاً. 
اإبراهيم، وهو اأ�صغر اأبناء ر�صول اهلل من 

مارية القبطية. بنات ر�صول اهلل: رقية. اأم 
كلثوم. فاطمة، امللقبة بالزهراء، وهي اأحّب 

البنات اإىل ر�صول اهلل. مالحظة: جميع البنات 
ولدتهّن ال�صيدة خديجة ر�صي اهلل عنها، اإذ اإّن 

ن�صاء ر�صول اهلل االأخريات مل ينجنب، ويذكر 
اأّن كافة اأبنائه وبناته ماتوا خالل حياته، 

با�صتثناء فاطمة، والتي توفيت بعده ب�صتة 
اأ�صهر. 

زوجات �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم
اهلل  �صلى  الر�صول  زوجات 
عليه و�صلم يبلغ عدد زوجات 
زوجة  ع�رش  اثنت  اهلل  ر�صول 
واأ�صماوؤهن  عنهن،  اهلل  ر�صي 
خويلد  بنت  خديجة  كاالآتي: 

�صودة بنت زمعة. عائ�صة بنت 
التيمية.  ال�صديق  بكر  اأبي 
حف�صة بنت عمر بن اخلطاب 
خزمية  بنت  زينب  العدوية. 
وا�صمها  �صلمة  اأم  الهاللية. 

هند بنت اأبي اأمية بن املغرية 
بنت  زينب  املخزومية. 
جح�ش االأ�صدية. جويرية بنت 
ريحانة  اخلزاعية.  احلارث 
بنت زيد بن عمرو القرظية. 

اأبي  بنت  رملة  حبيبة  اأم 
بنت  �صفية  االأموية.  �صفيان 
الن�صريية.  اأخطب  بن  حيي 
ميمونة بنت احلارث بن حزن 

الهاللية.

ك�سوة �لكعبة 
كثري من امل�صلمني من يعتقد اأّن ك�صوة الكعبة 

ال�صوداء هي �صّنة من ال�صنن، وهذا غري �صحيح. 
يف بداية عهد االإ�صالم كان الر�صول »حمّمد �صّل 

اهلل عليه و�صلّم« اأّول من ك�صا الكعبة امل�رّشفة، 
وقد ك�صاها بالثياب اليمانّية، وهي ثياب خمططة 

بي�صاء وحمراء. بعد ذلك ك�صاها احلّجاج 
بالديباج، واملاأمون ك�صاها بالديباج االأحمر 

والديباج االأبي�ش اأحياناً اأخرى. لو اطلعنا اأكرث 
على كتب التاريخ والتي تدر�ش تاريخ الكعبة 
امل�رشفة، لنجد اأّنها مل تك�صى طوال الوقت 

باللون االأ�صود فقط، بل ك�صيت باأكرث من لون. 
ومن هنا يت�صح لنا اأّن �صواد غطاء الكعبة لي�ش 

اأمراً م�صنوناً اأو اأمراً اإلهياً، بل على العك�ش فقد 
عرف اأّن �صوادها ما هو اإال عرف وعادة اإ�صالمية 

فقط. اأّما يف اأّيامنا هذه فاإّن اململكة العربّية 
ال�صعودّية هي امل�صوؤولة عن ك�صوة الكعبة، وقد 

اُ حلياكة غطاء الكعبة، وهي  اأن�صاأت م�صنعاً خا�صّ
تنتجه باأف�صل املوا�صفات واأجملها من حيث 

التطريز واخلطوط وا�صتخدام الذهب يف ذلك. 
ولذلك فاإّن اململكة حاليّا هي امل�صوؤولة عن 

تقرير لون الك�صوة ال اأكرث.

من ماذ� تتكّون �لكعبة
 تتكّون الكعبة من باب الكعبة، وامليزاب، وامللتزم، 

وال�صاذروان، واأركانها االأربعة )اليماين، والعراقي، 
وال�صامي، وال�رشقي(، واحلجر االأ�صود، ومقام 

اإبراهيم، وحجر اإ�صماعيل. اأّما الكعبة فلها اأ�صماء 
ار.  َوّ خمتلفة اأخرى، مثل بّكة، والبنية، وقاد�ش، والُدّ

وقد ذكرت يف موا�صع كثرية يف القراآن الكرمي، يقول 
يَِّتي ِبَواٍد َغرْيِ ِذي  تعاىل: »َربَّنَا اإِيِنّ اأَ�ْصَكنُْت ِمْن ُذِرّ

اَلَة َفاْجَعْل  ِم َربَّنَا ِليُِقيُموا ال�صَّ َزْرٍع ِعنَْد بَيِْتَك امْلَُحَرّ
اأَْفِئَدًة ِمَن النَّا�ِش تَْهِوي اإِلَيِْهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت 

لََعلَُّهْم يَ�ْصُكُروَن« )�صورة اإبراهيم: 37( . متتاز الكعبة 
امل�رّشفة لدى الناظر اإليها برهبة وهيبة وخ�صوع 

عظيم، وهي مك�صوة بغطاء اأ�صود اللون، كما وتغّطى 
بغطاء اأبي�ش اللون يف فرتة احلج. 

غ�ض �لب�سر 
عما يف اأيدي النا�ش غ�ش الب�رش ال يقت�صي فقط بالنظر 

لل�صهوات، لكن هناك نوعاً اآخر نهانا اهلل تعاىل عنه اأن ننظر اإليه 
وهو ما متع اهلل به غريه، حيث يتمتع �صخ�ش مبال كثري وجتارة 
رابحة هنا يجب غ�ش الب�رش عما ما ميلكه هذا ال�صخ�ش الأن 

االأرزاق بيد اهلل تعاىل، وذلك عندما ينظر لغريه يتولد عند 
احل�رشة واحلقد ويتاأمل من حاله وي�صبح لديه قلق وا�صح عندما 
يقارن حاله بحال غريه، ويف حالة النظر مبا من اهلل عليه غريه 
من االأوالد يقارن بينه وبينه حاله حيث جاره يكون كل ذريته من 

الذكور بينما هو ذريته من البنات هذه امل�صاألة تولد احلقد اأي�صاً، 
واأي�صاً عند النظر لزوجات االآخرين يقارن بني جمال زوجته 
وجمال زوجات االآخرين، فاإن كان ن�صبة جمال زوجته قليال 

مقارنة مع جمال االآخريات يتولد يف نف�صه كراهية لزوجته ويبداأ 
بتوجيه لها كالم �صقيم ويقارنها يف كالمه مع غريها من الن�صاء 

االأخريات لذلك اأمرنا اهلل تعاىل غ�ش الب�رش جتنبا لتلك امل�صاكل.

 �أحفاد �لر�سول
 �سلى �هلل عليه و�سلم

 يعرف احلفيد على اأّنه ابن الولد، اأما ابن البنت فيعرف با�صم 
ال�صبط، وفيما يتعلّق بر�صول اهلل عليه اأف�صل ال�صالة وال�صالم 

فلم يكن له اأي اأحفاٍد من اأبنائه الذكور، وذلك ب�صبب موتهم وهم 
�صغار ال�صّن، اإال اأّن له ثمانية اأ�صباٍط من بناته، وهم خم�صة ذكور، 
واأ�صماوؤهم هي: علي: وهو ابن زينب ر�صي اهلل عنها من زوجها 
العا�ش بن عبد �صم�ش، وي�صار اإىل اأّنه تويف �صغرياً يف ال�صّن. 

اأمامة: هي اأخت علي، والتي حملها عليه ال�صالم اأثناء �صالته. 
احل�صن، واحل�صني، وحم�صن: هم اأبناء فاطمة من زوجها علي بن 
اأبي طالب ر�صي اهلل عنهما. اأم كلثوم، وزينب: هن بنات فاطمة 
وعلي بن اأبي طالب. عبد اهلل: هو ابن رقية من خليفة امل�صلمني 
عثمان بن عفان ر�صي اهلل عنه. مالحظة: تزّوج عثمان بن عفان 

اأم كلثوم ابنة ر�صول اهلل عليه ال�صالم بعد وفاة اختها رقية، اإال اأّنها 
توفيت دون اأن تنجب.
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

نان�شي عجرم تفاجئ جمهورها بعمل جديد 
يف توقيت غري متوقع

يف توقيت غري متوقع، ك�شفت 
الفنانة اللبنانية نان�شي عجرم 
لها  اأغنية  اأول  تفا�شيل  عن 
بعد حادث منزلها وعن موعد 
على  ح�شابها  عرب  طرحها، 
الذي  الوقت  يف  اإن�شتغرام، 
الها�شم  فادي  زوجها  يخ�شع 
اتهام  توجيه  بعد  للتحقيقات 
مقتحم  بحق  العمد«  »القتل 
منزله. ومرة جديدة، حر�شت 
موجة  جتاهل  على  النجمة 

ميديا من خالل  ال�شو�شيل  لها عرب  تتعر�ش  التي  العنيفة  االنتقادات 
يوم 31 من  قلبي« يف  يا  »قلبي  اأغنيتها اجلديدة  اإطالق  االإعالن عن 
اإن�شتغرام:  على  بالتعليق  لالأغنية  جمهورها  م�شوقة  اجلاري،  ال�شهر 
 Nancy احفظ التاريخ«. وتاأتي املفاجاأة بعد 5 اأيام من ن�رش ح�شاب«
التي  اجلديدة  االأغنية  تفا�شيل  االإن�شتغرام  على   Ajram Lovers
�شتكون باللهجة اللبنانية وم�شورة يف فيديو كليب، من كلمات واأحلان 

نبيل خوري وتوزيع املاي�شرتو با�شم رزق. 
الفني، فبعد  ن�شاطها  اللبنانية بداأت ت�شتعيد تدريجياً  النجمة  وكانت 
ب�شبب  فوي�ش  ذا  برنامج  من  ان�شحابها  حول  ال�شائعات  من  الكثري 
اأزمتها االأخرية بعد انقطاعها ملدة اأ�شبوعني، خطفت الفنانة نان�شي 
جل�شة  به يف  اأطلت  الذي  ال�شارخ،  االأحمر  بف�شتانها  االأنظار  عجرم 
ت�شوير برنامج »ذا فوي�ش كيدز« ون�رشت �شورتها عرب اإن�شتغرام رافعة 

بيدها �شعار »عالمة الن�رش«.
وحتت عنوان: »نان�شي عجرم تعود جمدداً«، حر�ش فانز الفنانة على 
ن�رش بو�شرت يعلن مواعيد حفالتها النقبلة يف 2020، والتي اأعلن فيها 
يوم 28فيفري   �شتبداأ رحلتها من م�رش، خالل حفل عيد احلب  اأنها 
املقبل، وبعدها تنتقل اإىل حفل اآخر يف جدة  يف النف�ش ال�شهر اأي�شاً 
دون حتديد يوم معني، ويف 2 اأفريل �شتكون حفلتها يف الكويت، اإ�شافة 
اإىل ت�شوير احللقة االأخرية من برنامج »ذا فيو�ش كيدز« يوم 7 مار�ش 

املقبل.
ال�شو�شيل  عرب  بالتعامل  ف�شيا�شتها  ال�شخ�شي،  ال�شعيد  على  اأما 
والتي  بناتها  برفقة  حزينة  �شورة  ن�رشها  فبعد  اأي�شاً،  تبّدلت  ميديا 
معها،  للت�شامن  ال�شتعطاف جمهورها  باأنها حماولة  البع�ش  ف�رشها 
غرّيت »هذه املوجة متاماً« وظهرت اأمام جمهورها يف جمموعة �شور 
و�شط  م�شتمتعة  وتبدو  فاقعة،  األوانها  �شتوية  متاألقة مبال�ش  جديدة 

الثلوج ن�رشها فانز الفنانة عرب مواقع التوا�شل.
وكانت النجمة اللبنانية نان�شي عجرم واجهت يف بداية العام اجلديد 
جانفي    5 يوم  �شباح  الق�شة  بداأت  حياتها.  من  اأيام  اأ�شواأ  من  فرتة 
وال�شحف، بوجود قتيل يف  التوا�شل االجتماعي  حيث �شجت مواقع 
منزل نان�شي وانت�شار االأنباء باأن ل�شاً ت�شلّل اإىل منزلها م�شلحاً بغر�ش 
الفنانة وزوجها وحتولت  ال�شائعات  الوقت طالت  ال�رشقة، ومنذ ذلك 
يف  ما جرى  حقيقة  حول  �شكوك  ب�شبب  عام  راأي  ق�شية  اإىل  الق�شة 
القتيل  عائلة  ن�رشتها  التي  االأخبار  مع  احلادث  وقوع  وقت  املنزل 

واملعلومات املت�شاربة حول الق�شية املليئة باالألغاز والغمو�ش.

تتويج يحي الفخراين بجائزة مهرجان 
اأبوظبي 2020 تكرميًا مل�شريته الفنية

قّدمت موؤ�ش�ش جمموعة اأبوظبي 
املوؤ�ش�ش  والفنون،  للثقافة 
واملدير الفني ملهرجان اأبوظبي، 
جائزة  اخلمي�ش،  اإبراهيم  هدى 
اإىل   2020 لعام  اأبوظبي  مهرجان 
املمثل امل�رشي يحيى الفخراين، 
تقديراً ملنجزه وتكرمياً مل�شريته 
يف  وجهوده  اال�شتثنائية  الفنية 
الثقافات  وحوار  املعرفة  اإثراء 
عرب اأعمال درامية مميزة قدمها 
وال�شينما،  امل�رشح،  خالل  من 

والتلفزيون.
جاء  للموؤ�ش�شة،  بيان  وح�شب 
ذلك يف حفل خا�ش اأقيم يف دار 
�شفري  بح�شور  امل�رشية،  االأوبرا 
جمعة  م�رش  يف  االإمارات  دولة 
الثقافة  ووزيرة  اجلنيبي،  مبارك 
اإينا�ش  الدكتورة  امل�رشية، 
اأ�رشة  من  ولفيف  الدامي،  عبد 

واأ�شدقاء الفنان.
الفخراين  يحيى  الدكتور  وقال 
اإن اجلائزة  األقاها  يف كلمته التي 
كما  املحبة،  بطعم احلب وعطر 
باختياره  �شعادته  عن  اأعرب 
لهذا  اأبوظبي  مهرجان  جلائزة 
كثرياً  »�شعدت  وقال:  العام، 
اأبوظبي  مهرجان  منحني  عندما 
اأكرث  و  العام،  لهذا  جائزة املبدع 
اإمارات  من  اأنها  اأ�شعدين  ما 
م�رشي  يوجد  وال  اخلري،  زايد 
زايد وال  ال�شيخ  ال يعرف من هو 
نال كل احلب  يوجد زعيم عربي 
والتقدير يف قلوب امل�رشيني مثل 

ال�شيخ زايد«.
كما اأ�شار يف كلمته اإىل اأن اجلائزة 
العمل  هي  فنان  الأي  احلقيقية 
وجه  اأكمل  على  به  يقوم  الذي 
اجلمهور  جتعل  التي  وبالطريقة 

يتذكره ويعي�ش الأعوام.
من  املزيد  عن  معرباً  تابع  كما 
التقدير ملهرجان اأبوظبي للثقافة 

كثرياً  »اأ�شعدين  فقال:  والفنون 
اأبوظبي  مهرجان  م�شوؤويل  قدوم 
واأكرث  اإىل م�رش ملنحي اجلائزة، 
اجلائزة  اأن  هو  حًقا  اأ�شعدين  ما 
نهيان مبارك  ال�شيخ  حتت رعاية 
والأنها  الت�شامح،  وزير  نهيان  اآل 
م�شتوى  على  الفنانني  لكل  متنح 
العامل لتعلو على كل االختالفات 
فهي  ال�شيا�شية،  واخلالفات 
جائزة متنح من اأجل االإن�شانية«.

اخلمي�ش:  اإبراهيم  هدى  وقالت 
الفنان يحيى  الكبري  النجم  »ميثل 
األهَمتْنا  قديرًة  قامًة  الفخراين 
مواقفها  يف  يومياً  وتُلِهُمنا 
االإبداعية  وجتربتها  وخياراتها 
�شاركتنا  قامة  الرائدة،  والفنية 
االإميان باأن الفن والثقافة والعلم 
االأ�شا�شّية  الركائز  هي  والتنوير 
نَب�ش  اإنها  بل  االإن�شانية،  لنه�شِة 
االأجمل  والر�شالة  وجودنا، 
على  تقع  التي  واالأمانة  واالأنبل، 

عاتق الفنان«.
اإن  اجلنيبي،  مبارك  جمعة  وقال 

ت�شتمد  اأبوظبي  »جائزة مهرجان 
اأهميتها من حملها ر�شالة لتوطيد 
فهي  ال�شعوب،  بني  التوا�شل 
لي�شت مق�شورة على فئة حمددة، 
جميع  من  الفنانني  ت�شتهدف  بل 
كرمت  قد  وهي  العامل،  اأنحاء 
مبدعني من خمتلف اجلن�شيات«.

كما اأو�شح اأن العالقات امل�رشية 
قوية  عالقات  هي  االإماراتية 
وقال:  املجاالت،  خمتلف  يف 
االإماراتية  امل�رشية  »العالقات 
وطيدة يف كل املجاالت، واملجال 
فنحن  اأحدها،  يعد  الثقايف 
دار  وباالأخ�ش  القاهرة  يف  هنا 
الفنان  لتكرمي  امل�رشية  االأوبرا 
لفيف  بح�شور  الفخراين  يحيى 
وعلى  وامل�شوؤولني  الفنانني  من 
راأ�شهم وزيرة الثقافة امل�رشية«.

م�شريته  بداأ  الفخراين  اأن  يذكر 
القرن  من  ال�شتينيات  يف  الفنية 
عامل  يف  جنمعه  وملع  املا�شي، 
جنوم  بني  والتلفزيون  ال�شينما 
اأدوار  يف  وجنح  االأول،  ال�شف 

البطولة يف ع�رشات امل�شل�شالت 
العديد  تناولت  التي  واالأفالم 
االجتماعية،  الق�شايا  من 
على  وال�شيا�شية  واالقت�شادية، 
امل�رشي  املجتمع  م�شتوى 

والعربي بوجه عام.
يحيى  الفنان  تكرمي  ياأتي  كما 
اإطار  يف  العام  هذا  الفخراين 
بني  الوطيدة  الثقافية  العالقات 
مهرجان اأبوظبي وال�شاحة الفنية 
واحتفاًء  امل�رشية،  والثقافية 
العريق  والثقايف  الفني  مبنجزها 
واالأدبي  املو�شيقي  االإبداع  يف 

والفني.
�رشف  ك�شيفة  م�رش  حلت  وقد 
 ،2007 يف  اأبوظبي  مهرجان 
الرئي�شية  االأم�شيات  يف  و�شاركت 
القاهرة  اأورك�شرتا  للمهرجان، 
املاي�شرتو  بقيادة  ال�شيمفونية 
الناي،  وعازفة  �رشارة،  ح�شن 
حالياً،  امل�رشية  الثقافة  وزيرة 
وعازف  الدامي،  عبد  اإينا�ش 

الت�شيلو ح�شن معتز.

فيلم اإ�شباين يتفوق على »فروزن2«  يف »اأو�شكار الر�شوم املتحركة«
املتحركة  الر�شوم  فيلم  هيمن 
على   )Klaus( »كالو�ش«  االإ�شباين 
املعروفة  االأمريكية،  »اآين«  جوائز 
املتحركة«،  الر�شوم  بـ«اأو�شكار 
اأف�شل  بينها  جوائز  �شبع  بح�شده 
الكوميدي  الفيلم  وتفوق  فيلم. 
االإ�شباين الطويل، املر�شح لالأو�شكار 
املتحركة،  للر�شوم  فيلم  الأف�شل 
»اآين«  بجوائز  فيلم  اأف�شل  فئة  يف 
اأخرى  مر�شحة  بارزة  اأعمال  على 
 ،»2 الثلج  »ملكة  »فروزن2«/  مثل 
 How((  »3 تنينك  ترو�ش  و«كيف 
 to Train Your Dragon:
 ،)The Hidden World

 Missing(( مفقود«  و«رابط 
 Toy(  »4 لعبة  و«ق�شة   ،)Link
وهو  »كالو�ش«،  ونال   .)4  Story
ي�شدر  متحركة  ر�شوم  فيلم  اأول 
لبث  نتفليك�ش  من�شة  على  ح�رشياً 
االإنرتنت،  على  والربامج  االأفالم 
التي  خمرج  اأف�شل  جائزة  على 
ذهبت ل�رشخيو بابلو�ش، كما ح�شد 
اجلوائز يف فئات اإحياء ال�شخ�شيات 
ال�شخ�شية،  وت�شميم  املتحركة، 
وت�شميم االإنتاج، واملونتاج، ولوحة 
 .»storyboarding« الق�شة 
للن�شخة  »كالو�ش«  اكت�شاح  وتزامن 
الـ47 من جوائز »اآين«، املقدمة من 

فرع الرابطة الدولية الأفالم الر�شوم 
اأجنلي�ش  لو�ش  مبدينة  املتحركة 
ح�شد  يف  ف�شله  مع  االأمريكية، 
العريقة  االإ�شبانية  »جويا«  جائزة 
متحركة،  ر�شوم  فيلم  اأف�شل  لفئة 
متاهة  يف  »بونويل  نالها  والتي 
 Bunuel en el( ال�شالحف« 
 )laberinto de las tortugas
»كالو�ش«  ويعد  ال�شبت.  م�شاء 
اإ�شباين  متحركة  ر�شوم  فيلم  ثاين 
جوائز  الإحدى  ير�شح  التاريخ  يف 
العام  هذا  �شتمنح  التي  االأو�شكار، 
يف حفل يقام يف التا�شع من فرباير 

)�شباط( املقبل يف لو�ش اأجنلي�ش.
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 2.1 لإنتاج  ريال  مليار   3.3 ت�ستثمر  ني�سان 
ال�سني يف  �سنويا  �سيارة  مليون 

ال�صينية  و�رشيكتها  ني�صان 
با�صتثمار  �صتقومان  فينج  دوجن 
بال�صني  م�صانعهم  كبرييف  مبلغ 
الإنتاجية،  قدراتهم  لتو�صيع 
ال�صانعة  خطة  من  كجزء 

من  واحدة  لت�صبح  اليابانية 
اأكرب ثالث �صانعات �صيارات يف 

ال�صوق الأكرب لهم يف العامل.
ال�صتثمار اجلديد �صريفع اإنتاج 
ني�صان يف ال�صني بـ 40% بحلول 

اإنتاج  جممل  لي�صل   ،2021
مليون   2.1 اإىل  هناك  ال�رشكة 

�صيارة �صنوياً.
طبقا مل�صادر رويرتز؛ ت�صتهدف 
ني�صان بيع 2.6 �صيارة �صنوياً يف 

مقارنة   ،2022 بحلول  ال�صني 
العام  �صيارة  مليون   1.5 بـ 
على  الرتكيز  مع  املا�صي، 
معظم  لتلبية  املحلي  الت�صنيع 

الطلب.

ا�صتحوذ يل �صوفو موؤ�ص�س ورئي�س 
على  موؤخراً  جيلي  اإدارة  جمل�س 
ومنذ  داميلر،  يف   %9.69 ح�صة 
حول  التقارير  تتوارد  الوقت  ذلك 
قوية  �رشاكة  اإن�صاء  يف  طموحاته 
بني �صانعتي ال�صيارات.  الأخبار مل 
اأو�صاط روؤ�صاء  يكن مرحبا بها يف 
داميلر -مالكة مر�صيد�س- وفولفو 
-اململوكة جليلي- حيث عربوا عن 
ا�صتياءهم علناً من فكرة ال�رشاكة، 
�صانعة  م�صوؤويل  كبار  اأحد  وتعليق 

نريد  “اإننا  الأملانية:  ال�صيارات 
الأطراف،  لكل  مربحا  حتالفا 
تقنيات  جيلي  اأو  فولفو  ت�صليم 
اأن  اإل  كذلك”.  لي�س  مر�صيد�س 
الآن  م�صتعدة  باتت  الأطراف 
نقا�س  اجتماعات  بعد  للتعاون 
و�صائل  ذكرت  حيث  مطّولة، 
الإعالم الأملانية باأن ال�رشكتني قد 
لل�صيارات  من�صة  تطوير  تت�صاركا 
التعاون  اإىل  بالإ�صافة  الكهربائية، 

باإنتاج البطاريات.

كار" من�ساوية ""هايرب 
 بـ 2 مليون يورو

ك�صفت �رشكة ميالن اأوتوموتيف 
 Milan اأيقونتها  عن  النقاب 
Red اجلديدة، التي تنتمي لفئة 
"هايرب كار" اخلارقة واأو�صحت 
�صيارتها  اأن  النم�صاوية  ال�رشكة 
 4.74 بطول  تظهر  اجلديدة 
مرت وعر�س 2.16 مرت، وارتفاع 
عجالت  وقاعدة  مرت،   1.20
تعتمد  كما  مرت،   2.75 بطول 
األياف  من  اأحادي  هيكل  على 
الكربون. ويزاأر بداخل ال�صيارة 
حمرك ثماين الأ�صطوانات على 
لرت.   6.2 �صعة   V �صكل حرف 
وبف�صل التعزيز باأربعة �صواحن 
بقوة  املحرك  هذا  يزاأر  تربو 
نيوتن مرت  1325 ح�صان/1400 
والتي  الأق�صى،  الدوران  لعزم 
الدفع  لعجالت  توجيهها  يتم 
اأوتوماتيكي  حركة  ناقل  عرب 
مزدوج القاب�س من 7 �رشعات.

الهائلة  القوة  هذه  وبف�صل 
تزن  التي  ال�صيارة،  تت�صارع 
1300 كجم، من الثبات اإىل 100 
كلم/�س يف غ�صون 2.47 ثانية، 
يف حين ت�صل �رشعتها الق�صوى 
ويتوىل  كلم/�س.   400 اإىل 
الهائلة  القوة  هذه  جماح  كبح 
الكربون/ من  برميبو  مكابح 

ال�صرياميك.
وتتمتع ال�صيارة مبالمح ريا�صية 
العنا�رش  تر�صمها  �رش�صة 
الأيروديناميكية مثل ال�صبويلر 
الكبريين  واخللفي  الأمامي 
كما  ال�صخم،  الهواء  ونا�رش 
جنوط  على  ال�صيارة  تقف 
و21  بالأمام  بو�صة   20 قيا�س 
املقرر  ومن  باخللف  بو�صة 
ال�صيارة  من  ن�صخة   99 طرح 
مليون   2 حوايل  ب�صعر  فقط 

يورو.

�صد  ماك�صيما  ني�صان  �صيارة 
�صمن  افالون  تويوتا  �صيارة 
بـ  را�س  برنامج  يف  اليوم  حتدي 
را�س على موقعكم عرب جي تي  
ت�صرتك كلتا �صيارتي حلقة اليوم 
من را�س بـ را�س بتاريخ عريق مع 
؛ 8 اأجيال من ني�صان ماك�صيما ، و 

5 اأجيال من تويوتا افالون .

قبل 
التحدي والأك�صن هذه هي اأرقام 
من  اليوم  حلقة  جنمتي  اأداء 

برنامج را�س بـ را�س :
على  اجلديدة  ماك�صيما  تعتمد 
لرت   3.5 �صعة  �صلندر   6 حمرك 
 354 و  ح�صان   300 قوة  يولد 
الدوران  عزم  من  نيوتن.مرت 

 Xtronic قري  مع  يت�صل   ،

لتت�صارع   ،  CVT

ال�صيارة اليابانية التي يبلغ وزنها 
 100 اإىل   0 من  كيلوغرام   1655
وتبلغ   ، ثانية   6.1 يف  كم/�س 

�رشعتها الق�صوى 221 كم/�س .
اجلديدة  افالون  تويوتا  تعتمد 
على حمرك 

6 �صلندر �صعة 3.5 لرت يولد قوة 
298 ح�صان و 356 نيوتن.مرت 
يت�صل   ، الدوران  عزم  من 
من  اوتوماتيكي  قري  مع 
لتت�صارع   ، �رشعات   8
التي  اليابانية  ال�صيارة 
 1615 وزنها  يبلغ 
 100 اإىل   0 من  كيلوغرام 
وتبلغ   ، ثواين   6 يف  كم/�س 

�رشعتها الق�صوى 210 كم/�س .
�صيارة  كانت  اليوم  حتدي  يف 
مع  اجلديدة  ماك�صيما  ني�صان 
�صهيب �صع�صاعة اأما �صيارة تويوتا 
افالون اجلديدة فكانت مع كرمي 

ديب .

“هور�ش”  اإحياء  �ستعيد  “ر�سميًا” اودي 
مناف�سة “مايباخ”

تخطط اودي لزيادة متيزها 
عرب اإطالق ن�صخة اأفخم من 
�صيدان A8 الرائدة، وهو ما 
العالمة  اليوم  عنه  اأعلنت 
اجتماعها  خالل  الأملانية 

ال�صنوي.
�رشحت  الجتماع،  خالل 
تو�صيع   تنوي  اأنها  ال�رشكة 
م�صتقباًل   A8 موديل  خط 
خا�صة  ن�صخة  يت�صمن  كي 
عدم  رغم  وراقية،  فاخرة 
ذلك،  تفا�صيل  عن  الك�صف 
ال�رشكة  له  ملحت  ما  وهو 
املا�صي  العام  بخريف 
احتمال  عن  اأعلنت  عندما 
هور�س  عالمة  اإحياء  اإعادة 

مطلع  منذ  اختفت  التي 
القرن الع�رشين، حيث ت�صري 
التوقعات لكون هذه العالمة 
ملناف�صة  موجهة  �صتكون 
عالمة مايباخ فائقة الفخامة 

التابعة ملر�صيد�س.

 A8 تاأتي  اأن  املتوقع  من 
اجلديدة  الأفخم  هور�س 
اخل�صائ�س  من  مزيد  مع 
واللم�صات  الفريدة 
الراقية،  الت�صميمية 
�صك  وبدون  �صتكون  حيث 

موجهة ملناف�صة مر�صيد�س 
وبنتلي  مايباخ   S-Class
تاأتي  اأن  على  �صرب،  فالينج 
مزدوج   W12 مبحرك 

التريبو.
اودي  اجتماع  وخالل  هذا 

ال�صنوي، متت الإ�صارة اأي�صاً 
لكون ال�رشكة تفكر باإطالق 
كذلك  كهربائية  ن�صخة 
املقبل  جيلها  يف   A8 من 
لأجل اإحداث ثورة ب�رشيحة 
ونظراً  الفاخرة،  ال�صيارات 
مت  قد  احلايل  اجليل  لأن 
تد�صينه العام املا�صي، فمن 
يف  النقا�صات  اأن  املوؤكد 
ت�صتمر  �صوف  اخلطوة  تلك 
عدة اأعوام، ولكن الإحتمال 
نظراً  كبرية  بدرجة  قائم 
لأن ال�صانعة الأملانية تنوي 
كهربائي  طراز   20 امتالك 
بحلول  الأقل  على  بالكامل 

عام 2025.

�سيارة ني�سان ماك�سيما 

حتدي تويوتا افالون يف را�ش بـ را�ش

مر�سيد�ش قد ت�سارك حمركاتها 
مع فولفو وت�سرتي ح�سة فيها

كيف �ستبدو ني�سان 
"GT-R" القادمة

�صورا  املواقع  بع�س  تداولت 
ل�صيارة  اأنها  اأكدت  وت�رشيبات 
الريا�صية   "GT-R" ني�صان 

القادمة.
GT-" فاإن  للت�رشيبات،  ووفقا 

بهيكل  �صتاأتي  اجلديدة   "R50
األياف  من  م�صنوع  ان�صيابي 
ما  واخلفيفة  املتينة  الكربون 
�رشعة  على  اإيجابا  �صينعك�س 
ال�صيارة، كما من املفرت�س اأن تاأتي 

املركبة مبحرك توربيني جبار بـ 6 
قادر  لرت   3.8 و�صعة  اأ�صطوانات 
على توليد عزم 780 ح�صانا، وعلبة 
�رشعات اأوتوماتيكية بـ 9 مراحل. 
باأنظمة  ال�صيارة  هذه  و�صتزود 
متطورة  فرامل  واأنظمة  تعليق 
الكربون  األياف  تركيبها  يف  تدخل 
ال�رشعات  على  حرارتها  لتقليل 
عجالت  عن  ف�صال  العالية، 

ريا�صية مبقا�س 20 بو�صة.
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في�سبوك تخطط لإطالق عملة 
العام  هذا  يف   GlobalCoin

ت�سع في�سبوك اللم�سات الأخرية على خطط اإطالق عملتها الرقمية ، وتخطط 
العامل،  حول  دولة   12 حوايل  يف  الرقمية  للمدفوعات  نظام  لإن�ساء  ال�رشكة 

بحلول الربع الأول من هذا العام .
والتي  الرقمية،  البدء يف اختبار عملتها  التوا�سل الجتماعي  وتريد عمالقة 
اإليها داخلًيا با�سم GlobalCoin،  وذلك وفًقا ملا اأفادت به  متت الإ�سارة 

.BBC هيئة الإذاعة الربيطانية
ال�سيف،  ب�سكل مف�سل عن خططها هذا  في�سبوك  تتحدث  اأن  املتوقع  ومن 
 Mark وذلك بعد اأن حتدثت بالفعل مع حمافظ بنك اإجنلرتا، مارك كارين
مارك  في�سبوك،  ل�رشكة  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�س�س  والتقى   .Carney
ملناق�سة  املا�سي  ال�سهر  كارين  مبارك   ،Mark Zuckerberg زوكربريج 

الفر�س واملخاطر، التي ينطوي عليها اإطالق العملة الرقمية.
وت�سعى في�سبوك للح�سول على امل�سورة ب�ساأن امل�سائل الت�سغيلية والتنظيمية، 

من امل�سوؤولني يف وزارة اخلزانة الأمريكية.
ذلك  يف  مبا  الأموال،  حتويل  �رشكات  مع  حمادثات  ا  اأي�سً ال�رشكة  وجتري 
وي�سرتن يونيون Western Union، حيث تبحث عن طرق اأرخ�س واأ�رشع، 

لالأ�سخا�س الذين لي�س لديهم ح�ساب بنكي؛ لإر�سال وا�ستالم الأموال.
لت�سديد  واآمنة  معقولة  طرًقا  توفر  رقمية  عملة  اإن�ساء  في�سبوك  وتريد 

املدفوعات، بغ�س النظر عن امتالك امل�ستخدمني ح�ساًبا م�رشفًيا.
وياأمل موقع التوا�سل الجتماعي املالك ملن�سات، وات�ساب، واإن�ستاجرام، يف 
مع  والتناف�س  املالية،  احلواجز  ك�رش  طريق  عن  احلالية،  ال�سبكات  مناف�سة 

البنوك، وخف�س تكاليف امل�ستهلك.

في�سبوك تدخل عامل ت�سنيع املعاجلات!

اأن   Bloomberg موقع  ذكر 
لإنتاج  ت�ستعد  في�سبوك  �رشكة 
جديدة  اإلكرتونية  معاجلات 
القادمة  الذكية  لأجهزتها 
قامت  اخلطوة،  هذه  ولتحقيق 
با�ستقطاب،  موؤخرا  في�سبوك 

ال�سابق  املربمج  رابي،  �سهريار 
لرئي�س  نائبا  وعينته  غوغل،  يف 
ق�سم  عن  وم�سوؤول  ال�رشكة، 
والنواقل  املعاجلات  تطوير 

الرقمية.
هذا  في�سبوك  اختارت  كما 

بتطويره  عرف  كونه  املربمج 
 »Visual Core« ل�رشائح 
 ،»2  Pixel« لهواتف  املخ�س�سة 
لتح�سني  خ�سي�سا  طورت  والتي 
كامريات  يف  ال�سور  جودة 
ظروف  يف  وخ�سو�سا  الهواتف، 

املفرت�س  ومن  ال�سيئة.  الإ�ساءة 
ي�ساعد اخلبري في�سبوك على  اأن 
خم�س�سة  معاجلات  تطوير 
الفرتا�سي  الواقع  لنظارات 
الذكية  املنزلية  وامل�ساعدات 

التي تنوي ال�رشكة اإطالقها.

هناك  الهواتف،  �رشاع  يف  النخراط  عند 
احتمالن ل ثالث لهما، اإما الفوز اأو النهزام، 
ويف خ�سم معركة موا�سفات الهواتف الذكية 
التي ل تنتهي، فاإن اختيار الهاتف الفائز يُعد 
قادراً  يكون  اأن  يجب  حيث  م�ستحيلة،  مهمة 
ويف  طويل،  لوقت  تدوم  جتربة  تقدمي  على 
الت�سغيل هو ما يجعل  هذه احلالة فاإن نظام 

العتاد مي�سي قدماً لفرتة اأطول.
تعمل  التي  الذكية  الهواتف  كافة  توفر  ول 
بنظام الت�سغيل اأندرويد هذه امليزة الرائعة، 
 Android ون  اأندرويد  مبادرة  اأن  اإلاّ 
الذكية  نوكيا  هواتف  يف  امل�ستخدمة   One
جتربة  تقدميها  عرب  ذلك،  يف  تفوقت  قد 
تبطئ  اإ�سافية  تطبيقات  دون  خام،  اأندرويد 

اأداء اجلهاز.
نظام  حتديثات  على  احل�سول  عن  ف�ساًل 
اأخرى،  اأي جهة  اأ�رشع وقبل  الت�سغيل ب�سورة 
وعليه  ال�سهرية،  الأمان  حتديثات  جانب  اإىل 
الآخرين،  على  الذكي  هاتفكم  �سيتفوق 
موا�سفات  لعبة  يف  بالأف�سلية  و�سيحظى 

الهواتف الذكية التي ل تنتهي.
واإليكم 8 اأ�سباب جتعل مبادرة اأندرويد ون هي 

من حت�سم املعركة يف لعبة الهواتف الذكية:
التي  بينما تطلق بع�س ال�رشكات التحديثات 

اأندرويد  مبادرة  فاإن  اجلهاز،  اأداء  من  تبطئ 
نظام  ترقيات  تقدم   Android One ون 
اأن  �ساأنها  من  والتي  عامني،  ملدة  الت�سغيل 

تطور جتربة امل�ستخدم با�ستمرار.

حت�صني الهاتف

�سيكون الهاتف اآمناً للغاية بف�سل التحديثات 
غوغل  خدمة  مع  املدجمة  ال�سهرية  الأمنية 
والتي   ،Google Play Protect للحماية 

جُتري فح�س ال�سالمة على التطبيقات.

قوة الذكاء ال�سطناعي
 Google غوغل  م�ساعد  تطبيق  بف�سل 
 Google غوغل  وعد�سة   ،Assistant
منتهى  يف  �سيكون  الهاتف  اأداء  فاإن   ،Lens

الذكاء وال�سال�سة اأكرث من اأي وقت م�سى.

بطارية طويلة الأمد

 Adaptive املتكيفة  البطارية  ميزة  تقوم 
كيفية  حول  املعومات  بتجميع   Battery
ا�ستخدام التطبيقات املف�سلة، وتتكيف وفقاً 

لذلك لتح�سني اأداء البطارية.

م�صاحة تخزين اأكرب

 Android One تقدم مبادرة اأندرويد ون
ب�سكل  املحملة  التطبيقات  من  اأقل  عدداً 
تخزين غري حمدودة  م�ساحة  وتوفر  �سابق، 
خدمة  من  جماناً،  اجلودة  العالية  لل�سور 

.Google Photos غوغل لل�سور

احلماية الذكية

للحماية  بالي  غوغل  خدمة  تفح�س 
اإىل  ي�سل  ما   Google Play Protect
يومياً، وت�ستخدم حمركات  50 مليار تطبيق 
الفريو�سات  ل�سد  غوغل  من  الآيل  التعلم 

والربامج ال�سارة.
فقدان اجلهاز

ميكن للم�ستخدم تتبع جهازه يف حال �سياعه 
كلمة  �سبط  اإمكانية  جانب  اإىل  �رشقته،  اأو 
املرور، اأو ا�ستخدام خدمة م�سح واإلغاء كافة 
ح�ساب  اإىل  الدخول  خالل  من  املعلومات، 
غوغل اخلا�س بامل�ستخدم، من جهاز اآخر.

جتربة �صهلة ومب�صطة.

ون  اأندرويد  مبادرة  غوغل  �سممت 
Android One بطريقة تقدم من خاللها 

ت�سفحاً �سهاًل، وتخ�سي�ساً فورياً.

خرق اأمني يك�سف عن 885 
مليون �سجل مايل ح�سا�س

 885 حوايل  عن  اأمني  خرق  ك�سف 
العقاري  للرهن  رقمية  وثيقة  مليون 
قبل  من   2003 عام  اإىل  تاريخها  يعود 
First American، وذلك وفًقا  �رشكة 
براين  الأمني  الباحث  عن  �سادر  لتقرير 

 ،Brian Krebs كريب�س 
الأمان  امل�سوؤول عن موقع 
�سيكيوريتي  اأون  كريب�س 

.KrebsOnSecurity
 First American وتُعد 
خدمات  �رشكة  مبثابة 
على  التاأمني  خدمات  تُقدم  مالية 
اخلدمات  من  وغريها  امللكية  �سندات 
العقاري،  والرهن  العقارات  قطاعي  اإىل 
للتاأمني على امللكية يف  اأكرب مزود  وهي 

الوليات املتحدة، وتبلغ اإيراداتها حوايل 
األف   19 بها  ويعمل  دولر،  مليارات   6

موظف.
وتو�سح املعلومات اأن ال�سجالت املك�سوفة 
ت�سمل اأرقام ال�سمان الجتماعي، و�سور 
رخ�س القيادة، واأرقام احل�سابات البنكية، 
وامل�ستندات  العقاري،  الرهن  وبيانات 
ال�رشيبية، واإي�سالت املعامالت البنكية، 
بحيث ميكن قراءتها من قبل اأي �سخ�س 

با�ستخدام مت�سفح الويب.

اأندرويد ون

 �سراع العرو�س يف �سباق الهواتف الذكية

قرار  على  كوالكوم  ح�سلت 
يوؤدي  اأن  مُيكن  كارثي  حمكمة 
يف  كبرية  تغيريات  اإحداث  اإىل 
�سناعة  بها  تعمل  التي  الطريقة 
للقرار،  ووفًقا  الذكية،  الهواتف 
ب�سكل غري  ت�رشفت  ال�رشكة  فاإن 
وذلك من خالل  ل�سنوات،  قانوين 
على  باهظة  ر�سوًما  فر�سها 
يرخ�سون  الذين  الهواتف  �سناع 

وي�ستخدمون تكنولوجياتها.
لو�سي  القا�سية  قرار  يجرب  وقد 
على  ال�رشكة   Lucy Koh كوه 
التجارية،  ممار�ساتها  اإ�سالح 
املالية  املبالغ  كبري  ب�سكل  ويقلل 
املدفوعة من ِقبل �سناع الهواتف 
احل�سول  مقابل  لكوالكوم، 
الوظائف  لدمج  ترخي�س  على 
اإجراء  ذلك  يف  مبا  الأ�سا�سية، 

املكاملات والت�سال بالإنرتنت.
غري  ب�سكل  كوالكوم  ومنعت 
قانوين املناف�سة يف �سوق رقاقات 

الهواتف الذكية عن طريق التهديد 
ر�سوم  وفر�س  الإمدادات،  بقطع 

ترخي�س باهظة.
يف  كوه  لو�سي  القا�سية  وكتبت 
�سفحة:   233 من  املكون  القرار 
ترخي�س  ممار�سات  خرقت 
مما  ل�سنوات،  املناف�سة  كوالكوم 
اأحلق ال�رشر باملناف�سني، و�سناع 
وامل�ستهلكني،  الذكية،  الهواتف 
اإعادة  ال�رشكة  من  وطلبت 
اتفاقيات  ب�ساأن  التفاو�س 
معقولة،  باأ�سعار  الرتخي�س 
الإمدادات،  بقطع  تهديد  دون 
�سبع  ملدة  مبراقبتها  واأمرت 
وجاء  امتثالها،  ل�سمان  �سنوات 
بعد  كوه  لو�سي  القا�سية  قرار 
القرار  وي�سكل  ق�سائية،  حماكمة 
انت�ساًرا للجنة التجارة الفيدرالية 
اتهمت  التي   ،FTC الأمريكية 
مكافحة  قانون  بانتهاك  كوالكوم 

الحتكار.

�سناعة الهواتف الذكية قد تتغري 
بعد خ�سارة كوالكوم
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ترامب يك�سف ر�سمًيا24

»�صفقة القرن« لت�صفية 
الق�صية الفل�صطينية

م�ساء   ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  ك�سف 
الق�سية  لت�سفية  بنود خطته  الثالثاء، عن  اأم�س 
»�سفقة  با�سم  اإعالمًيا  املعروفة  الفل�سطينية، 
القرن«وقال ترامب، خالل موؤمتر �سحفي عقده 
من البيت الأبي�س ووقف اإىل جواره رئي�س حكومة 
وزعيم  نتنياهو  اإّن  نتنياهو،  بنيامني  الحتالل 
املعار�سة »بيني غانت�س« قد اأخرباه موافقتهما 
على خطته للت�سوية. واأو�سح اأن خطته للت�سوية 
من  اأكرث  مف�سلة  وهي  �سفحة،   80 على  »متتد 
اإىل  حتتاج  ال�ستى  امل�ساكل  اأخرى،  �سفقة  اأي 
ومقرتحنا  التفا�سيل،  على  قائمة  عالجات 
يوفر حلوًل تكتيكة«واّدعى الرئي�س الأمريكي اأّن 
خطة »�سفقة القرن« تعتمد على معادلة تر�سي 
كافة الأطراف وقال اإّن نتنياهو اأخربه مبوافقته 
كاأ�سا�س ملفاو�سات  الروؤية  هذه  على  الت�سديق 
�ست�سّكل  ال�سفقة  »هذه  اأّن  مّدعًيا  مبا�رشة، 
املرة  »هذه  ترامب  واأ�ساف  تاريخًيا«.  انفراًجا 
توفر  مفاهيمية  خارطة  اإ�رشائيل  وفرت  الأوىل 
هذا  بالأرا�سي،  متعلقة  م�ساهمات  على  ال�سوء 
تطور غري م�سبوق، و�سوف ن�سكل جلنة م�سرتكة 
اإىل  املفاهيمية  اخلارطة  لتحويل  اإ�رشائيل  مع 
ل، لكي يتّم الو�سول اإىل العرتاف  تف�سيل مف�سّ
مع  �ستعمل  الأمريكية  الإدارة  اإّن  مبا�رشة«وقال 
اأرا�ٍس متوا�سلة  حكومة الحتالل على »حتديد 
ذلك  يف  مبا  امل�ستقبلية،  الفل�سطينية  للدولة 
�رشوط مت�سلة بنبذهم احلازم لالإرهاب«. واأعلن 
ترامب اأّن خطته تن�ّس على اأّن القد�س املحتلّة 
املق�ّسمة،  غري  »اإ�رشائيل«  عا�سمة  »�ستبقى 
و�ستقّر الوليات املتحدة »ب�سيادة اإ�رشائيل على 
الأرا�سي التي �ست�ّسكل جزًءا من دولة اإ�رشائيل«

انتقالية  »مرحلة  هناك  �ستكون  باأّنه  واأَ�ساف 
يكون  لن  وهذا  الدولتني،  حل  اإىل  للو�سول 
الو�سول  اإىل  نحتاج  لإ�رشائيل،  اأمنية  مبجازفة 
التفريط  اإ�رشائيل  من  نطلب  مل  لكن  لت�سوية، 

باأمنها مطلًقا«.

اثر عملية �سرطة باقليم 
البلدية

توقيف 23 �صخ�صا حمل 
اأمر بالقب�ض بالعامرية

العامرية  اأق�سى  دائرة  امن  م�سالح  متكنت 
23  �سخ�س  توقيف  متو�سنت  من  عني  �سمال 
�رشطة  اثر  عمليات  بالقب�س  وذلك  امر  حمل 
باإقليم الخت�سا�س م�ست خمتلف اأحياء و �سوارع 
تعرف  التي  و  ال�سوداء  النقاط  خا�سة  املدينة 
الق�ساء  بهدف  احل�رشية  اجلرائم  بع�س  رواج 
على كل اأ�سكال الإجرام و من اأجل ب�سط الأمن و 
الطماأنينة ل�سكان هذه الأحياء كما مت من خاللها 
القيام بنقاط مراقبة مبداخل و خمارج املدينة 
الذي  رقم 02 و  الوطني  الطريق  بها  مير  كونها 

يعرف حركة مرورية كثيفة للمركبات ،
توقيف 23 �سخ�س  عن  اأ�سفرت  العملية  العملية 
قرار  ت�سمنت  20�سورة  ق�سائية  اأوامر  حمل 
بطريق  بالقب�س  ،03 اأوامر  للحب�س  نهائي 
جانب  اإىل  بالقب�س  و 02 اأمر  البدين  الإكراه 
مراقبة 350 مركبة و دراجة نارية مما اأ�سفر عن 
حترير 101 خمافة مرورية بالإ�سافة اإىل تنظيم 
الوزن  ملركبات  بالن�سبة  حت�سي�سيتني  حملتني 
الثقيل،العملية لقت ا�ستح�سان كبري لدى �ساكنة 

مدينة العامرية.
حممد بن ترار

»اأوبك« 

تاأهب و�صط خماوف 
اقت�صادية ب�صبب »كورونا«

قالت م�سادر يف »اأوبك« اإن املنظمة تريد متديد 
مع  يونيو،  حتى  احلالية  اخلام  اإنتاج  تخفي�سات 
الطلب  قل  اإذا  التخفي�سات  زيادة  اإمكانية  طرح 
انت�سار  نتيجة  كبري  ب�سكل  ال�سني  اخلام يف  على 
»كورونا«. واأثار الرتاجع ال�رشيع لأ�سعار اخلام يف 
الأيام القليلة املا�سية قلق امل�سوؤولني يف »اأوبك« 
الفريو�س  ي�رش  اأن  خ�سية  امل�سادر،  بح�سب 
اأخرى،  ودول  ال�سني  يف  ظهر  الذي  اجلديد، 
بالنمو القت�سادي، وبالتايل بالطلب على النفط.

قبل تنفيذ القرار ال�سادم

كيفية جتنب »حظر
 وات�ض اآب«!

حظرا  اآب«  »وات�س  م�ستخدمو  يواجه  اأن  ميكن 
مريبا من ا�ستخدام تطبيق الدرد�سة يف وقت لحق 
من هذا الأ�سبوع، حيث يُحظر بع�س هواتف اآيفون 
قرار  و�سيوؤثر  اخلدمة.  من  دائم  ب�سكل  واأندرويد 
»وات�س اآب«، الذي يدخل حيز التنفيذ يف 1 فرباير 
ميلكون  ممن  امل�ستخدمني  ماليني  على   ،2020
التطبيق  لأن  وذلك  الهواتف،  من  قدمية  مناذج 
التي  الهواتف  يدعم  لن  »في�سبوك«  من  اململوك 
بنظام  الذكية  الهواتف  اأو   ،7  iOS بنظام   تعمل 
اإ�سدار  ي�سبق  برنامج  اأي  ي�سغلها  التي  »اأندرويد«، 
2.3.7. وتظهر اأحدث الإح�سائيات من غوغل اأنه 
يجب حتديث نحو 7.5 مليون هاتف يعمل بنظام 
اآب«.  »وات�س  ا�ستخدام  يف  لال�ستمرار  »اأندرويد«، 
ويف الوقت نف�سه، يعمل 7% فقط من جميع اأجهزة 
iOS على اإ�سدار اأقدم من iOS 12. وتزعم بع�س 
التقديرات غري الر�سمية، اأن 0.1% من بع�س مناذج 

.7 iOS 5، ما تزال ت�سغلS اآيفون، مثل اآيفون

�سيخ مدقن 

التنمية  بنك  عمال  عدد  نا�سد 
ت�رشيح  يف   ، بتمرنا�ست  املحلية 
رئي�س   ،« »الو�سط  يومية  مع  لهم 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  
ب�رشورة التدخل الفوري والعاجلة 
مالية  قانون  �سن  خالل  من 
من  اجورهم  حلماية  تكميلي  
القتطاعات ب�سبب فر�س �رشيبة 
IRG على اأجورهم ، وهو ما من 
اأن يحول دون متكينهم من  �ساأنه 
ال�رشائية  القدرة  تكاليف  تغطية 
ما  خا�سة   ، العالج  وم�ساريف 
لوليات  التنقل  بتكاليف  تعلق 

الوطن  و�رشق  غرب   ، �سمال 
حيث   ، العالج  �سبل  عن  للبحث 
على  املتحدثني  ذات  �سدد 

ما  العتبار  بعني  الخذ  �رشورة 
�سفوه مبطلبهم امل�رشوع .

البع�س  يرى  ثانية   جهة  من 

اإلغاء  قرار  تطبيق  ا�ستحالة 
ال�سامل املعروفة  الدخل  �رشيبة 
بـ«IRG« يف حالة ما مل يتم تعديل  
بقانون   ، احلايل  املالية  قانون 
 ، الأوان  فوت  قبل  تكميلي  مالية 
فيما اأكد خرباء اآخرون يف املالية 
ا�ستحداث  مت  ما  حالة  يف  اأنه 
هذا  يف  تكميلي  مالية  قانون 
تاأثري  له  �سيكون  بالذات  التوقيت 
�سلبي على الظروف املالية للبالد 
ال�سالفة  ال�رشيبة  اأثار  وحول   ،
القت�ساد  مقومات  على  الذكر 
الوطني وعلى جيب املواطن فقد 
اأو�سح الطرفني اأن ل فائدة جتنى 

من تطبيقها .

بنك التنمية املحلية بتمرنا�ست 

العمال يطالبون بحماية اأجورهم من القتطاعات

اجلزائر العا�سمة 

معاجلة 186 طنا من اخلبز خالل 2019  
.    رفع 1 مليون طن من النفايات املنزلية 

ات�ساالت اجلزائر بامل�سيلة 

ربط كافة مكاتب الربيد 
بالتدفق العايل 

»الو�سط«  جريدة  اأم�س  احتفلت 
بذكرى مرور 20 عاما على �سدور 
الو�سيلة الإعالمية والتي متوقعت 
مرور  مع  الإعالمي  امل�سهد  يف 
الأعوام وحتّدت خمتلف العراقيل 
عرب  واجهتها  التي  وال�سعوبات 
مرور ال�سنوات، اأين �سهد احلدث 
ح�سور الطاقم ال�سحفي، التقني 
الن�رش  مديرة  بقيادة  والإداري 

ا�ستغلّت  والتي  العرباوي  �سفيقة 
ال�سكر  توجيه  اأجل  من  الفر�سة 
املبذول  العمل  على  اجلميع  اإىل 
جميع  طرف  من  واجلهود 
الإعالمية  املوؤ�س�سة  العاملني يف 
والعمل  اجلهد  من  املزيد  طالبة 
على الرقي باجلريدة اإىل الأف�سل 

خالل الفرتة القادمة.
التحرير

بالذكرى  "الو�صط" حتتفل 
الع�صرين لتاأ�صي�صها

تعالت اأ�سوات عمال بنك التنمية املحلية بوالية مترنا�ست املطالبة ب�سرورة تدخل جاد من طرف  
ال�سلطات العليا بالبلد للإ�سراع يف ا�ستحداث قانون مالية تكميلي حلماية اأجورهم من االقتطاعات 

ب�سبب ما اأ�سموه بفر�ض �سريبة IRG على االأجور .

اآرطغرٌل الآخر !    
ي�سني بوغازي

مع  خميلتي  اإىل  اأقرب  �سورة  على   اأعرث  مل 
 ! �سورته  اإل   ، ر�سميا  تركيا   رئي�س  قدوم 
ال�سا�سات  مالأ  الذي  العثماين  الآخر  �سورة 
بدراما  �رشيعا  �سمي  فيما   ، ومتعة  اإبهارا 
تركيا  من  ت�سطع  التي  امل�سلمني  الخوان 

اجلديدة .

مل اأجد اإل �سورته ، وذاك ارطغرل ال�سطورة 
، التي ترامت ما بني خيال وحقيقية تاريخيتني 
�سرية  حتمل  وائل  عثمانية  ار�سيفات  رمبا   ،
الأرطغرل  ذاك  من  هي متاما  اأو  منه  قريبة 
الأ�سطورة ، لكن دون اأدين �سك ، فهي لي�ست 
ا�ستوديوهات  كالتي تطلع من �سا�سات  متاما 

تركية  ع�رشية  بال�سل�سلة ال�سهرية .
اأقربها  ، رمبا  اأرطغرل معاين �ستى  اأخذ  لقد 
اكت�سفناهٌ  الذي  العثماين  ذاك   ، الآخر  معنى 
وب�سجاعة  وخلوق   مبادئ  ذا  حماربا  
مبا  اأبهر  فلقد  النظري؟!  منقطعة  وفرو�سية 

يكفي عندما وكاأنه  اأخذ منا جميع اأخالقيات 
اإ�سالمية ووظفها يف دراما مثرية ،رمبا هدفه 
�سيئا  غدا  لكنه  اقت�ساديا  ربحا  كان  الأول 
اآخر ! فما تركه فينا متاما يكاد يكون مقابال 
عن زعيما  تركيا رمبا رجب اأردوغان ، ففي 
تراجعية تاريخية  وكاأن اأرطغرل هو اأردوغان 
، بوجه من الأوجه و�سفة من ال�سفات ؟ رمبا 
من  تنهل  اأن  احلديثة حتاول  الرتكية  الدراما 
اإرث تاريخي عن عثمانيني اأتراك من اأن�ساأوا  
وق�سمت  مري�سة  انتهت  كربى  اإمرباطورية  

كرتكة �سهلة و م�ست�ساغة .

ورمبا يحاولون اأن يجدوا يف ما�س �سحيق تلك 
باأرطغرل  يحاولون   التي  احل�سارية  الركائز 
الأغرا�س  من  لغر�س   ، دراميا  ا�ستظهاره 
واأحا�سي�س  م�ساعرا  اأرطغرل  ملك  ؟لقد 
قائدا  عن   ، تاريخية �رشفة  ق�س�سية  بحبكة 
بداأ من الال�سيء اإىل اأن غدا اأ�سطورة موؤ�س�سة 

رمبا لإمرباطورية  اأعظم .
لكن ال�سوؤال الكبري الذي يجب طرحه باإحلاح 
الرتكية  ال�ستغالت  تلك  ملاذا  هو  مثري، 
العثمانية  الإمرباطورية  بقايا  عن  احلديثة 
الأخرى  تلك التي انق�ست ؟ وجواب ال�سوؤال 

من  تبداأ  ح�سابات   يف  راأ�سا  يكمن  الكبري  
ال�سام ول يف احلجاز  تركيا ول تنتهى ، ليف 
اأر�سيفاتهم القدمية  اإذ  اجلميع يبحثون يف   ،
عن بطل اأو زعيم اأو ثائر اأو مقاتل ، فيجعلوه 

ركيزة قدمية لال�ستعالء جديد .
اجلميع يفعلون اإل نحن ، فال نتحرك باجتاه 
ل  بل   ، اأبدا  القدمية  املن�سات  الف�سح  هذه 
نبدي اعتبارا ملن ميكن اأن يكون  �سبه  لذاك 
الأرطغرل الآخر عندنا ، �سواء كان  قريبا  اأو 
نويل  ل  �سحيق،  ما�س  من  م�ستقدما  كان  

اهتماما اإل بطارئ ميكنه اأن يثري بلبلة .  

روؤى 

العمومية  املوؤ�س�سة  �سجلت 
الولئية لت�سيري مراكز الردم التقني 
للنفايات لولية اجلزائر«�سيجيتال« 
معاجلة اأزيد من 1 مليون طن من 
 186 حوايل  و  املنزلية  النفايات 
�سنة  خالل  اخلبز  مادة  من  طنا 
اأم�س  به  اأفاد  ح�سبما   ،  2019
الثالثاء املكلف بالإعالم يف ذات 
يا�سني  اأوني�سي  واأو�سح  املوؤ�س�سة 
يف ت�رشيح اأن املوؤ�س�سة العمومية 
املخت�سة  »�سجيتال«   الولئية 

النفايات  ومعاجلة  ر�سكلة  يف 
املنزلية متكنت ال�سنة املن�رشمة 
من معاجلة ما يفوق 1 مليون طن 
و7.411 طنا مقابل 1 مليون طن 
وذلك   2018 �سنة  طن   29.000 و 
 3 نفايات  معاجلة  حتويل  بعد 
العا�سمة  ب�رشق  تقع  بلديات 
لقور�سو  التقني  الردم  مركز  نحو 
مت  انه  مربزا  بومردا�س  بولية 
يف   « طفيفا   « تراجعا  ت�سجيل 

حجم النفايات املعاجلة.

 « العملية  املديرية  انهت 
بامل�سيلة  اجلزائر  لت�سالت 
الربيد  مكاتب  كل  ربط  من   «
قرى  خمتلف  عرب  املنت�رشة 
الولية  وبلديات  ومدا�رش 
بريد  مكتب   96 بـ  واملقدرة 
وجتهيزها  العايل،  بالتدفق 
ال�رشورية،  التقنية  بالتجهيزات 
يف  انطلق  الذي  امل�رشوع  وهو 
 2018 �سنة  من  الأول  الثالثي 
امل�رشوع  هذا  جت�سيد  وق�سد 
ات�سالت  موؤ�س�سة  قامت 
 146،79 مبد  بامل�سيلة  اجلزائر 
عرب  الب�رشية  الألياف  من  كلم 
�سيما  ل  الربيد  مكاتب  خمتلف 
منها تلك املتواجدة يف مناطق 
نائية وبعيدة كمكتب بريد » الغيل 
وغزال » اللذان كانا اخر مكتبني 
بهذه  بربطهما  النتهاء  مت 

امل�رشوع  هذا  ويندرج  ال�سبكة 
اتفاقية  اإطار  �سمن  النوعي 
موقعة بني “ات�سالت اجلزائر” 
اإىل  تهدف  اجلزائر”،  وبريد 
اجلزائر  بريد  خدمات  حت�سني 
ولية  مواطني  اإىل  املوجهة 
ع�رشنة  خالل  من  امل�سيلة، 
املوا�سالت  �سبكة  وجتديد 
يزيد  مبا  والال�سلكية  ال�سلكية 
و�رشيع ملعاجلة  اآمن  تدفق  من 
على  والبيانات  املعطيات 
بريد  مكاتب  خمتلف  م�ستوى 
كامل  يف  التدفق  ورفع  اجلزائر 
بايت، مما  2 ميغا  املكاتب اىل 
خمتلف  على  بالإيجاب  ينعك�س 
كل  يف  املواطنني  معامالت 
مكاتب بريد اجلزائر عرب ربوع 

الولية .
 عبدالبا�سط بديار 

تناق�ض الت�سعيد املحتمل ردا 
على »�سفقة القرن«

الرئي�ض الفل�صطيني يدعو 
قادة حما�ض جلل�صة طارئة 

بع�س  عبا�س  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  دعا 
يف  للم�ساركة  الغربية  ال�سفة  يف  حما�س  قادة 
اأم�س  يعقد م�ساء  الذي  الطارئ  القيادة  اجتماع 
الثالثاء، ملناق�سة تداعيات الإعالن عن »�سفقة 
القرن«وعقدت القيادة الفل�سطينية، م�ساء اأم�س 
مبدينة  الفل�سطينية  الرئا�سة  مقر  يف  اجتماعا 
رام اهلل برئا�سة الرئي�س حممود عبا�س يف متام 
اإعالن  مع  بالتزامن  املحلي  بالتوقيت  ال�سابعة 
اإطالق  عن  ترامب  دونالد  الأمريكي،  الرئي�س 
اأع�ساء  بالجتماع  و�سي�سارك  القرن.  �سفقة 
الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
الأجهزة  وقادة  فتح  حلركة  املركزية  واللجنة 
دعت  ذاته  ال�سياق  يف  الفل�سطينية،  الأمنية 
يف  م�ساركة  اأو�سع  اإىل  الفل�سطينية  الف�سائل 
ردا  اليوم،  م�ساء  �ستنطلق  التي  التظاهرات 
واأكدت  الأمريكية     القرن  �سفقة  اإعالن  على 
عرب  ال�سعبي  احلراك  �ستوا�سل  اأنها  الف�سائل 
نقاط  قرب  الإ�رشائيلية  القوات  مع  ال�ستباك 
من  م�سريات  الأربعاء،  اليوم  و�ستنطلق  التما�س 
كافة اأنحاء ال�سفة الغربية �سوب منطقة الأغوار 
نوايا  على  ردا  الفل�سطينية  الف�سائل  من  بدعوة 

فر�س ال�سيادة الإ�رشائيلية عليها.

الوطنية  املفو�سة  ك�سفت 
مرمي  الطفولة،  وترقية  حلماية 
باجلزائر  الثالثاء  اليوم  �رشيف، 
اأن هيئتها تلقت 1390  العا�سمة، 
الأخ�رش  اخلط  عرب  اإخطارا 
املجاين 11.11 قام بالتبليغ عنها 
اأنف�سهم  الأطفال  اأو  مواطنون 

خالل �سنة 2019 .
ال�سيدة �رشيف يف ت�رشيح  وقالت 

ور�سة  تنظيم  مبنا�سبة  لل�سحافة 
عمل تدريبية حول »تعزيز قدرات 
املجتمع املدين يف جمال حماية 
بع�س  حتويل  مت  اأنه  الطفولة«، 
ق�ساة  اإىل  الإخطارات  هذه 
اإىل  الآخر  والبع�س  الأحداث 

الو�سط املفتوح التابع لوزارة 
والأ�رشة  الوطني  الت�سامن 

وق�سايا املراأة.

الهيئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة 

1390 اإخطارا خالل �صنة 2019  



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 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

