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طالبوا برحيل مدير الرتبية

اأ�ساتذة كنابا�ست يحتجون بالبويرة

مركز بريد ببئر العاتر تب�سة

توقيف 5 موظفني تورطوا يف 
عملية اختال�س 

متكنت م�صالح اأمن بئر العاتر 
 5 توقيف  من  تب�صة(  )جنوب 
بذات  بريدي  مبركز  موظفني 
املقاطعة الإدارية اإثر تورطهم 
من  اأكرث  اختال�س  عملية  يف 
ح�صابات  من  دج  مليون   18
اأم�س  علم  ما  ح�صب  الزبائن، 

الأربعاء من خلية الت�صال والعالقات العامة بالأمن الولئي.
جلنة  مع  بالتن�صيق  الأمن  م�صالح  باأن  امل�صدر  ذات  اأو�صح  و 
الولئية اخلا�صة بربيد اجلزائر فتحوا حتقيقا معمقا  التفتي�س 
ح�صابات  من  دج  مليون  ال18  فاق  مبلغ  اختال�س  ق�صية  حول 
�صكوى  اإثر  العاتر  ببئر  بريدي  مركز  م�صتوى  على  الزبائن 
وجود  اكت�صف  والذي  اجلزائر  لربيد  القانوين  املمثل  بها  تقدم 
باأحد  والحتياط  التوفري  دفرت  م�صتوى  على  اختال�س  عمليات 
مكاتب بريد ذات املقاطعة الإدارية واأ�صاف ذات امل�صدر باأن 
ال�صبطية الق�صائية ا�صتمعت اإىل موظف بذات املركز الربيدي 
حيث اعرتف بكل الختال�صات التي قام بها مبعية اأربعة موظفني 

اآخرين على مراحل منذ �صنة 2005 .

 
خالل ال24 �ساعة الأخرية

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 
11 �سخ�سا

لقي 11 �صخ�صا حتفهم  واأ�صيب 33 اآخرين اثر وقوع 08 حوادث مرور 
ح�صب  الأخرية،  �صاعة  ال24  خالل  الوطن،   مناطق  من  عدد  عرب 

ح�صيلة اأوردتها م�صالح احلماية املدنية اأم�س الأربعاء.
واأو�صح ذات امل�صدر اأن اأثقل ح�صيلة �صجلت على م�صتوى ولية �صوق 
اأهرا�س بوفاة 07 اأ�صخا�س يف عني املكان واإ�صابة 20 اآخرين بجروح، 
اأهرا�س- �صوق   « ت�صغل اخلط  امل�صافرين  لنقل  انقالب حافلة  اثر 
امل�صمى  باملكان   16 رقم  الوطني  الطريق  م�صتوى  على   « عنابة 

بوحلر�س ببلدية م�رشوحة .

املديرية العامة لالأمن الوطني ت�سارك يف فعاليات

الطبعة الرابعة ل�سالون 
الإعالم حول مر�س ال�سرطان   

الرابعة  الطبعة  الوطني يف فعاليات  العامة لالأمن  �صاركت املديرية 
و05   04 يومي  ال�رشطان،  مر�س  حول  لالإعالم  الوطني  لل�صالون 
من  )اجلزائر(،  البحري  بال�صنوبر  املعار�س  بق�رش   2020 فيفري 
تنظيم وزارة ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات مبنا�صبة اليوم 

العلمي ملكافحة داء ال�رشطان. 
الثنني  يوم  الرابع،  ال�صالون  افتتاح  مرا�صم  على  اإ�رشافه  وخالل 
واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزير  ال�صيد  طاف   2020 فيفري   04
الأمن  بجناح   ، بوزيد  بن  الرحمان  عبد  الربوف�صور  امل�صت�صفيات، 
حول  وافية  �رشوحات  له  املرافق  وللوفد  له  قدمت  حيث  الوطني، 
الوطني، ذوي احلقوق  الأمن  ال�صحي مبنت�صبي  التكفل  تطور جمال 
ومتقاعدي ال�رشطة من خالل ت�صخري  عن�رش الب�رشي الكفء، توفري 

الهياكل ال�صحية اجلوارية  واملعدات الطبية املتطورة.    

كلمة �سكر لو�سائل الأعالم 
وال�سحافة اجلزائرية

ل نرى يف اأيديكم التي ارتفعت ملّوحة بالغ�صب جتاه قمع الحتالل 
الأ�رشى  ولق�صية  اأر�صه  على  احلياة  يف  الفل�صطيني  حلق  ال�صهيوين 
والقهر  الظلم  معرتك  القا�صي يف  ال�صيق  العدّو يف  يواجهون  الذين 
ومعتقالت ل�صلب احلرّية وتكبيل الإرادة التي واجهت وحدها جربوت 

بت على اأكّفكم العروبّية. العدّو، اإل كرامة وعّزة تخ�صّ
والداعمة  احلّرة  مواقفكم  يوازي  ما  ال�صكر  كلمات  يف  جند  مل   
لق�صيتنا ومل جند يف م�صطلحات الإطراء ما يزّين كالمنا اأمام قامة 
عطائكم اأحبتنا واأهلنا يف جزائر فل�صطني. مواقفكم هذه، ابتداء من 
بيوتكم واأر�صكم واأح�صانكم التي ما �صعرنا فيها باأننا �صيوف اأو اأغيار 
و�صول  ال�صيافة،  مبّنة  حتى  �صعرنا  ول  الطرد  اأو  الرتحيل  ينتظرنا 
اإىل دعمكم لنا ولق�صيتنا الفل�صطينية بكل حمّبة ووّد و�صدق انتماء، 
والحرتام  بالأمان  وال�صعور  والفرح  التقدير  اإل  اأمامها  ي�صعنا  ل 

الوا�صع.
اأحرار اجلزائر لكن مادام لي�س للغة كلمة  ال�صكر ي�صغر عطائكم يا 

اأو�صع ول اأدق من ال�صكر فلنقل لكم
 مبا حملت اأنف�صنا من �صوق لأر�صنا الطاهرة : �صكرا.

 
خالد �صالح )عز الدين(

م�صوؤول ملف الأ�رشى يف �صفارة دولة فل�صطني لدى اجلزائر

من  الع�رشات  اأم�س  اعت�صم 
حتت  املن�صوين  الأ�صاتذة 
مقر  اأمام   « »كنابا�صت  نقابة 
البويرة  مبدينة  الرتبية  مديرية 
الو�صع  اعتربوه  مبا  للتنديد 
الذي  والكارثي  املزري 
على  الرتبية  قطاع  فيه  يتخبط 
يئن  والذي  الولية  م�صتوى 
يف  �صاهمت  وعراقيل  مب�صاكل 

التي  الدرا�صية  النتائج  تدين 
تتذيل  البويرة  ولية  اأ�صبحت 
ترتيب الوليات يف المتحانات 
�صهادة  يف  خا�صة  الر�صمية 
البكالوريا ، ويف ال�صياق ا�صتنكر 
يف  و�صفوه  ما  املحتجون 
 « »الو�صط  ليومية  ت�رشيحاتهم 
بالتع�صف الإداري والدو�س على 
القوانني من طرف مدير الرتبية 

يف حق الأ�صاتذة والت�صييق على 
اإىل  م�صريين  النقابي  العمل 
راأ�س  ابتدائية  اأ�صتاذات  ق�صية 
اأ�صتاذ  ق�صية  وكذا  البويرة 
الطور البتدائي الذي اأحيل اإىل 
ال�صتناد  دون  التاأديب  جمل�س 
مثل  يف  وا�صحة  قوانني  اإىل 
هذه الإجراءات والدليل تربئته 
جمل�س  اأع�صاء  طرف  من 

 ، الفارط  الأ�صبوع  التاأديب 
وزير  حمدثونا  ونا�صد  هذا 
ملطلبهم  بال�صتجابة  القطاع 
جذرية  تغيريات  جت�صيد  يف 
ل�صمان  املديرية  م�صتوى  على 
الدرا�صية  لل�صنة  احل�صن  ال�صري 
التي  ال�صطرابات  عن  بعيدا 

توؤثر على مردود التالميذ .
اأح�سن مرزوق

خبر في 
صورة

اأم�س  يوم  من  مبكرة  �صاعة  يف 
لدى  التحقيق  قا�صي  الأربعاء 
ياأمر  مو�صى  عمي  حمكمة 
ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  باإيداع 
واملن�صوي  غليزان  البلدي 
التحرير  جبهة  حزب  لواء  حتت 
ب  نائبه  رفقة  احلب�س  الوطني 
حزب  لواء  حتت  املن�صوي  ب 
حركة جمتمع ال�صلم اإىل جانب 03 

اآخرين وو�صع 20 متهما  مقاولني 
اآخر حتت الرقابة الق�صائية على 
تهمة  عن  وهذا  التحقيق  ذمة 
ابرام  العام  للمال  كتبديد  الف�صاد 
�صفقات م�صبوهة و�صوء ا�صتغالل 
اأكرث  ا�صتغرق  التحقيق  الوظيفة 
من 20 �صاعة كاملة مت من خاللها 
�صخ�صا   62 وا�صتجواب  التحقيق 
حاليني  منتخبني   05 بينهم  من 

لغليزان  البلدي  املجل�س  ورئي�س 
تعود  الق�صية  حيثيات  ال�صابق 
وقائعها اإىل مطلع العام املا�صي 
امل�صالح  وردت  حني   2019
الأمنية ر�صالة تفيد بوجود خروق 
وجتاوزات يف �صوؤون ت�صيري البلدية 
م�صبوهة  �صفقات  اإبرام  منها 
وم�صاريع وهمية مع تبديد املال 
امل�صالح  با�رشت  وعليه  العام 

الأمنية من حتقيقاتها التي اأثبتت 
عا�صمة  ببلدية  جتاوزات  وجود 
الولية غليزان تورط فيها رئي�س 
ونائبه  البلدي  ال�صعبي  املجل�س 
احلاليني  املنتخبني  من  وعدد 
املقاولني  من  وعدد  وال�صابقني 
مركز  اإيداعهم  مت  املتهمون 
اإعادة الرتبية الكائن ببلدية وادي 

ارهيو  

م�رشوع  تو�صيع  قريبا  �صيتم 
طريق  عن  بعد  عن  املراقبة 
الأ�صخا�س  حلماية  الكامريات 
م�صتوى  على  ليمتد  واملمتلكات 
وليات غرب البالد، ح�صبما اأعلنه 
اجلهوي  املفت�س  الأربعاء  اأم�س 
مراقب  بوهران،  الغرب  لل�رشطة 

ال�رشطة م�صطفى بن عيني.
لدى  ال�رشطة  مراقب  وذكر 
حول  �صحفية  ندوة  تن�صيطه 
لن�صاطات  ال�صنوية  احل�صيلة 
الغربية  للجهة  ال�رشطة  م�صالح 
املفت�صية  مبقر   2019 ل�صنة 

املعنية  »الوليات  اأن  بوهران، 
املراقبة  نظام  تو�صيع  بعملية 
الذي  الكامريات،  طريق  عن 
حلماية  ع�رشية  و�صيلة  يعترب 
هي  واملمتلكات  الأ�صخا�س 
تلم�صان و�صيدي بلعبا�س ومع�صكر 
وتيارت  وغليزان  وم�صتغامن 
والبي�س  و�صعيدة  متو�صنت  وعني 
اإن�صاء  مع  والنعامة  وت�صم�صيلت 
من  واحدة  بكل  لها  خا�س  مركز 

هذه الوليات«.
بعا�صمة  اإل  النظام  هذا  ويتوفر 
نظرا  )وهران(  اجلزائري  الغرب 

التي  الولية،  هذه  خل�صو�صية 
البحر  األعاب  لحت�صان  ت�صتعد 
 ،  2021 يف  املتو�صط  الأبي�س 

بينما �صت�صتفيد الوليات املذكورة 
بنحو 14.495 كامريا مراقبة، كما 

اأ�صاف مراقب ال�رشطة،

بينهم رئي�س بلدية غليزان ونائبه

اإيداع 05 اأ�سخا�س احلب�س عن تهمة الف�ساد

وهران 

تو�سيع م�سروع كامريات املراقبة بوليات الغرب 

ق  م



تبون ي�ستقبل عبد الرزاق مقري

حم�س تطالب بانتخابات ت�شريعية 
وحملية مبكرة

.    حممد بو�سياف: بناء اجلزائر اجلديدة م�سوؤولية اجلميع
ا�ستقبل اأم�س رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق 

مقري وذلك يف اإطارامل�ساورات التي با�سرها الرئي�س مع عدد من الأحزاب وال�سخ�سيات 
الوطنية، وجتدر الإ�سارة باأن الرئي�س �سبق واأن ا�ستقبل �سخ�سيات وطنية وروؤ�ساء 

ّاأحزاب �سيا�سية على غرار بن بيتور، عبد العزيز رحابي، مولود حمرو�س، كرمي يون�س، 
اأحمد طالب الإبراهيمي.

اإميان لوا�س

اجلمهورية  رئي�س  اأم�س  التقى 
عبد املجيد تبون   مبقر رئا�سة 
احلركة  من  وفد  اجلمهورية 
الرزاق  عبد  الدكتور  برئا�سة 
الأ�ستاذين  وم�ساركة  مقري 
وعبد  عا�سوري  الرزاق  عبد 
العايل ح�ساين �رشيف يف اإطار 
مع  بها  يقوم  التي  امل�ساورات 
حول  والأحزاب  ال�سخ�سيات 
وجتدر  الد�ستوري،  التعديل 
الإ�سارة باأنه فتح ور�سة تعديل 
الد�ستور من خالل ت�سكيل جلنة 
اأحمد  الدكتور  يرتاأ�سها  خرباء 
لعرابة ، و�سيجري الرئي�س تبون 
حم�س  رئي�س  مع  م�ساورات 
ا�ستكمال للقاءات التي  يجريها 
مع ال�سخ�سيات الوطنية وقادة 
ال�سيا�سية  واملجتمع  الأحزاب 
يف  العام  الو�سع  حول  املدين، 
البالد ومراجعة الد�ستور، التي 
اأوكلت  مهمتها يف مرحلة اأوىل 
برئا�سة  اخلرباء  من  جلنة  اإىل 
وع�سو جلنة  اجلامعي  الأ�ستاذ 
القانون الدويل بالأمم املتحدة 

الربوف�سور اأحمد لعرابة.
و ك�سفت حركة حم�س م�سمون 
رئي�س  جمع  الذي  اللقاء 
حركة  برئي�س  اجلمهورية 
اللقاء  اأفادت باأن  حم�س،  اأين 
اجلمهورية  رئي�س  جمع  الذي 
الرزاق  عبد  حم�س  رئي�س  مع 
وعبد  والقياديني  مقري 
العايل  وعبد  عا�سوري  الرزاق 
احلديث  تناول  �رشيف  ح�ساين 
الوطنية  امللفات  عديد  حول 
بالتقارب  متيزت  والدولية 
الكبري يف وجهات النظر، والتي 
الإ�سالحات  ملف  يتقدمهم 
و�رشورة الذهاب اإىل انتخابات 
ونزيهة  حرة  وحملية  ت�رشيعية 
بعد التعديل الد�ستوري وقانون 
رئي�س  طالب  النتخابات،  و 
مقري  الرزاق  عد  احلركة 
على  كذلك  احلركة  رئي�س  اأكد 
�رشورة ال�ستمرار يف اإجراءات 
التهدئة واإطالق �رشاح �سجناء 

احلراك..
اأي�سا  امل�ساورات  �سملت  كما 
واملخاطر  القت�سادي  امللف 
هذا  يف  بالبلد  املحدقة 
رئي�س  عرب  حيث  املجال، 

على  الرئي�س  لل�سيد  احلركة 
لنجاح  العملية  النتيجة  اأن 
وا�سرتجاع  الإ�سالحات 
املجال  يف  النجاح  هو  الثقة 
يحقق  الذي  القت�سادي 
ويجعل  والتطور  الزدهار 
وموؤثرا،  قوي  بلدا  اجلزائر 
يتوفر  حني  ممكن  ذلك  واأن 
�سيا�سي  وا�ستقرار  را�سد  حكم 
ذلك  اإىل  والطريق  واجتماعي 
و�رشعية  والتوافق  احلوار 
املوؤ�س�سات،  وقوة  وم�سداقية 
اإرادة  توفر  ا�ست�سعرنا  وقد 
هذا  الرئي�س يف  قبل  من  قوية 

الإطار.
�رشورة  على  حم�س  و�سددت 
مكافحة  يف  ال�ستمرار 
وا�سرتجاع  هوادة  بال  الف�ساد 
منحتها  التي  الطائلة  الأموال 
وتبذيرها،  نهبها  ومت  البنوك 
اأعمال  بيئة  خلق  و�رشورة 
على  تقوم  الف�ساد  عن  بعيدة 
وامل�ساواة  وال�سفافية  العدالة 
بناء  يف  والتعجيل  الفر�س  يف 
املوؤ�س�سة القت�سادية الناجحة 
التي تقدم قيما م�سافة وتوفر 

ال�سغل بال اإق�ساء.

 كما ت�سمن اللقاء اأي�سا احلديث 
عن الق�سايا اخلارجية ل �سيما 
تطابقت  الذي  الليبي  امللف 
حوله وجهات النظر مع الرئي�س 
اأن  على  احلر�س  خالل  من 
�سلميا  ليبيا  يف  احلل  يكون 
اأنف�سهم  الليبيني  وبني  �سيا�سيا 
ورف�س التدخل اخلارجي، كما 
ثمن وفد احلركة عودة اجلزائر 
الفعال  الإقليمي  دورها  اإىل 
امللف  هذا  يف  وحموريتها 

احل�سا�س واملعقد.
واأ�ساف البيان  »اأن امل�ساورات 
�سملت كذلك امللف القت�سادي 
بالبلد  املحدقة  واملخاطر 
عرب  حيث  املجال،  هذا  يف 
تبون  للرئي�س  احلركة  رئي�س 
العملية  النتيجة  اأن  على 
وا�سرتجاع  الإ�سالحات  لنجاح 
املجال  يف  النجاح  هو  الثقة 
يحقق  الذي  القت�سادي 
ويجعل  والتطور  الزدهار 
وموؤثرا،  قويا  بلدا  اجلزائر 
يتوفر  حني  ممكن  ذلك  واأن 
�سيا�سي  وا�ستقرار  را�سد  حكم 
اللقاء  ت�سمن  كما  واجتماعي، 
الق�سايا  عن  احلديث  اأي�سا 

امللف  �سيما  ل  اخلارجية 
حوله  تطابقت  الذي  الليبي 
الرئي�س من  النظر مع  وجهات 
يكون  اأن  على  احلر�س  خالل 
�سيا�سيا  �سلميا  ليبيا  يف  احلل 
ورف�س  اأنف�سهم  الليبيني  وبني 
ثمن  كما  اخلارجي،  التدخل 
اجلزائر  عودة  احلركة  وفد 
الفعال  الإقليمي  دورها  اإىل 
امللف  هذا  يف  وحموريتها 

احل�سا�س واملعقد.«

حممد بو�سياف
حم�س ميكنها امل�ساهمة 

ب�سكل جاد يف املرحلة 
املقبلة 

حممد  ال�سيا�سي  املحلل  لفت 
جمتمع  حركة  باأن  بو�سياف 
ال�سلم اأحد اأهم القوى الفاعلة 
يف امل�سهد ال�سيا�سي اجلزائري 
وميكنها امل�ساهمة ب�سكل جاد 
اجلزائر  بناء  يف  وم�سوؤول 
على  حري�سة  وهي  اجلديدة، 
ال�سعب  اإرادات  تلتقي  اأن 
وا�سحة  روؤية  على  اجلزائري 
بني  من  وهي  التحديات،  لرفع 

اأمام  �سمدت  التي  الأحزاب 
حراك  اأحدثها  التي  التحولت 
اأن  جهدها  وحاولت  فيفري 
ال�ساذة  الأ�سوات  عن  تتميز 

داخله.
 « بو�سياف  حممد  اعترب  و 
�سوري  لقاء  اأخر  م�سل  قد 
ال�سيا�سي  خلطها  مراجعة  لها 
امل�ساركة  اإىل  العودة  نحو 
وال�ستعداد لتوفري قاعدة حلكم 
احلا�سلة  الإ�سالحات  الرئي�س 
يبدو ذلك جليا من خالل البيان 
والتطابق  احلركة  عن  ال�سادر 
التام لوجهات النظر �سواء على 
امل�ستوى الداخلي اأو فيما يتعلق 
دعوتها   ، اخلارجية  بال�سيا�سة 
النتخابات  اإجراء  تعجيل  اإىل 
تاأكيد  والت�رشيعية  املحلية 
اخلارطة  �سياغة  �رشورة  على 
ال�سيا�سية والتي قد توؤهلها لأن 
تنفيذ  يف  معتربا  رقما  تكون 
غياب  يف  الرئي�س  التزامات 
جبهة  حزب  التقليدية  القوى 
والتجمع  الوطني  التحرير 
عدم  و  الدميقراطي  الوطني 
متكن قوى ما بعد احلراك من 
هيكلة اأنف�سها ، ياأتي لقاء تبون 

ال�سلم  جمتمع  حركة  قادة  مع 
ال�سلطة  للقاءات  ا�ستمرارا 
مثلت  واأحزاب  �سخ�سيات  مع 
ال�ستماع  اجل  من  املعار�سة 
املطروحة  الأجندة  بخ�سو�س 
تبحث  والتي  وامل�ستعجلة، 
كل  يوؤرق  بات  اإجماع  عن 
 ، وحدتهم  ويهدد  اجلزائريني، 
لها  يكون  اأن  حم�س  وحر�ست 
وطالبت  وم�ساهمة  ح�سورا 
من خالل قادتها و عرب و�سائل 
عن  وتكرارا  مرارا  الإعالم 
ا�ستعدادها لذلك وطي �سفحة 
املواجهة مع ال�سلطة بعد جناح 
هذه الأخرية يف جتاوز امتحان 
ور�سات  واإطالق  ال�رشعية 
الدولة،  موؤ�س�سات  بناء  اإعادة 
تتعلق  م�سائل  خالل  اأثارتها 
بالقت�ساد وتفا�سيل اأخرى تهم 
يوؤكد ذلك  بال�ساأن  الجتماعي 
للم�ساركة  ا�ستعداد  ويعك�س 
برنامج  تنفيذ  يف  الفعالة 
لذلك  القاعدة  وتوفري  الرئي�س 
فهو  واملوقف  اللقاء  نثمن   ،
�سالح  يف  ي�سب  تاأكيد  بكل 
واجتماعهم  اجلزائريني  توافق 

من اجل اجلزائر« .
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ا�ستقبل وزير اخلارجية �سربي بوقادوم

حفرت ي�شيد بدور �جلز�ئر يف حل �أزمة ليبيا
القائد  حفرت،  خليفة  اجلرنال  اأ�ساد 
على  الليبي  الوطني  للجي�س  العام 
به  اجلزائر  تقوم  الذي  الدور 
ال�سلمي  باحلوار  الليبية  حلل  الأزمة 
رف�س  مع  النزاع  اأطراف  كافة  مع 
التدخل الع�سكري الأجنبي يف ال�سوؤون 

الداخلية لليبيا .
للقوات  الإعالم  مكتب  وبح�سب 
امل�سلحة الليبية، ا�ستقبل اللواء حفرت 
القيادة، وزير اخلارجية �سربي  مبقر 
اآخر  يف  للتباحث  وذلك  بوقادوم 
نف�س  يف  موؤكدا  ليبيا  حول  الأو�ساع 
العالقات  مناق�سة  مت  الإطار  اأنه 
ال�سقيقتني  الدولتني  بني  الثنائية 
اجلزائر  ودور  واجلزائرية  الليبية 
ليبيا  يف  ال�ستقرار  لإعادة  الداعم 
مكافحة  يف  امل�سرتكة  واجلهود 

دور  عالياً  مثمنا  واجلرمية،  الإرهاب 
ال�ساعي  اجلزائرية الإيجابي  الدولة 

لإيجاد حل لالأزمة .
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  وكان 
وجهه  اأول خطاب  التزم يف  قد  تبون 
 12 يف  انتخابه  بعد  اأيام  لالأمة 
باإرجاع دور اجلزائر  الفارط  دي�سمرب 
وهو  ليبيا  اأزمة  ملف  اإىل  الريادي 
دول  خارجية  وزراء  با�ستقبال  ماكان 
وزراء  غرار  على  الأزمة  فاعلة  يف 
تركيا  م�رش  فرن�سا  ليبيا  خارجية 
رجب  الرتكي  الرئي�س  اإىل  بالإ�سافة 
املجل�س  ورئي�س  اأردوغان  طيب 
ال�رشاج  فايز  الليبي  النتقايل 
حكومة  عن  امل�ستوى  رفيع  ووفد 
حفرت  ناهيك عن م�ساركته يف موؤمتر 
العامل  قادة  كبار  جانب  اإىل  برلني 

القائمة  اجلزائر  مبقاربة  واإقناعهم 
على احلوار بني جميع اأطراف النزاع 
عر�س  كما  الأجنبي  التدخل  ورف�س 
الرئي�س تبون يف هذه القمة احت�سان 
اجلزائر جلل�سات حوار وم�ساحلة بني 
اإيجاد  بهدف  الليبيني  الأ�سقاء  جميع 
الليبني  دماء  حقن  من  متكن  حلول 

والتوجه نحو بناء م�ستقبل واعد
باية ع 

يف اطار الت�ساور والتعاون الدائم بني البلدين

بوتني يدعو تبون لزيارة رو�شيا
وجه الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني 
دعوة ر�سمية لرئي�س اجلمهورية عبد 
املجيد تبون لزيارة مو�سكو من اأجل 
البلدين وتبادل  العالقات بني  تعزيز 
وجهات النظر حول الق�سايا الدولية 
الراهنة يف مقدمتها اأزمة ليبيا وذلك 
الدائم  ال�سيا�سي  الت�ساور  اإطار  يف 

بني البلدين
الرو�سية  اأن  الأنباء  وكالة  وك�سف 
تبون  املجيد  عبد  للرئي�س  الدعوة 

فالدميري  الرو�سي  نظريه  قبل  من 
اجلزائر  �سفري  تقدمي  بوتني  خالل 
اجلديد لدى مو�سكو حممد ال�رشيف 
للرئي�س  اعتماده  اأوراق  كورت، 
مبو�سكو  للجزائر  ك�سفري  الرو�سي 
حيث اأ�سار باملنا�سبة الرئي�س بوتني 
عالقات  تربطهما  الدولتني  اأن  اإىل 
طويلة  ل�سنوات  م�ستمرة  قوية  ودية 
ق�سرية  اأجرى  حمادثة  اأنه  موؤكدا 
هام�س  على  اجلزائري  الرئي�س  مع 

بالعا�سمة  ليبيا  اأزمة  حول  قمة 
الأملانية برلني لكن اأمله كما قال اأن 

يقوم بزيارة لرو�سيا .
مل�سوؤول  زيارة  اأخر  اأن  يذكر 
اإىل مو�سكو قام بها رئي�س  جزائري 
الدولة ال�سابق عبد القادر بن �سالح 
عقد  خاللها  قليلة  ومت  اأ�سهر  قبل 
امل�سرتكة  العليا  للجنة  اجتماع 

للدوليتني.
باية ع 

نائب رئي�س ال�سلطة امل�ستقلة لالنتخابات عبد احلفيظ ميالط:

تقرير  �لرئا�شيات �شيوزع على و�شائل �لإعالم
الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  ك�سف نائب 
احلفيظ  عبد  لالنتخابات  امل�ستقلة 
ميالط اأن الكتاب الذي عر�س الأم�س 
�سري�سد  ال�سلطة  اجتماع  خالل 
والن�ساطات  والوقائع  الأحداث 
املمار�سة من طرف ال�سلطة الوطنية 
تاأ�سي�سها  امل�ستقلة لالنتخابات منذ 

اإىل غاية تاريخ 12 دي�سمرب 2020.
اأن  ميالط  باأن  احلفيظ  عبد  واأفاد 
تقرير العملية النتخابية التي جرت 
�سيكون  املا�سي  دي�سمرب   12 يوم 
ت�سليمه  �سيتم  كتاب  عن  عبارة 

واطالع  لن�رشه  الإعالم  لو�سائل 
�سياأخذ  حمتواه،  على  العام  الراأي 
والو�سف  ال�رشد  طابع  الكتاب  هذا 
ولن يت�سمن اأية من�سورات بخ�سو�س 
املرتكبة  والتجاوزات  املخالفات 
خالل ال�ستحقاقات الرئا�سية مثلما 
بالدقة  وي�ستعر�س  البع�س،  يتوقعه 
والتف�سيل حيث �سي�ستعر�س ن�ساطات 
ال�سلطة الوطنية ملراقبة النتخابات 
منذ اليوم الأول لتاأ�سي�سها واإىل غاية 
القرتاع  قبل  لن�ساطها  يوم  اآخر 
بتاريخ 12 دي�سمرب املن�رشم، بحيث 

�سي�ساهم مثل هكذا اإ�سدار يف اإثبات 
�سفافية ال�سلطة وا�ستقالليتها.

القانون  الـ10  من  املادة  وتن�س 
امل�ستقلة  الوطنية  لل�سلطة  الع�سوي 
ال�سلطة  اإعداد  على  لالنتخابات 
عملية  كل  عن  مف�سال  تقريرا 
 45 اأق�ساه  اأجل  خالل  انتخابية 
الر�سمي  الإعالن  تاريخ  من  يوما 
عليه  ي�سادق  النهائية،  النتائج  عن 
من�سقي  بح�سور  ال�سلطة  جمل�س 

املندوبيات.
اإميان لوا�س

يف اجتماع جمل�س وزراء ا�ستثنائي

تبون ي�شادق على خمطط حكومة جر�د �ليوم 
.   الربملان ي�سرع يف مناق�سته الثالثاء القادم

اخلمي�س  الوزراء،   جمل�س  يجتمع 
رئي�س  برئا�سة  ا�ستثنائية  جل�سة  يف 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
و  احلكومة  عمل  خمطط  ملناق�سة 
امل�سادقة عليه، حت�سبا لعر�سه على 
غرفتي الربملان، ح�سب ما اأفادت به 
رئا�سة اجلمهورية يف بيان لها  ومن 
ال�سعبي  املجل�س  ي�رشع  اأن  املتوقع 
املخطط  هذا  مناق�سة  يف  الوطني 

يوم الثالثاء القادم .
الوزراء  جمل�س  اجتماع  �سبق  وقد 
خمطط  على  للم�سادقة  املخ�س�س 
عبد  يقودها  التي  احلكومة  عمل 
اجتماعات  ثالثة  جراد  العزيز 

ملجل�س احلكومة خ�س�ست ملناق�سة 
 54 ي�سمن  الذي  املخطط  هذا 
التزاما قطعها الرئي�س عبد املجيد 
تبون يف حملته النتخابية للرئا�سيات 
التي فاز بها يوم 12 دي�سمرب الفارط 
ال�سيا�سية  اأهمها اخلقة احلياة  ولعل 
ال�سيا�سة  على  املال  ت�سلط  ووقف 
خلق  وكذا  املنتخبة  والهيئات 
ال�سباب  با�سثتمارات  �سندوق خا�س 
الإنتاج  ودعم  بنوك  �سكل  على 
خالل  من  الفالحي  خا�سة  الوطني 
املتاحة  الإمكانيات  كافة  ا�ستغالل 

ل�سيما باجلنوب .
برملانية  م�سادر  مانقلته  وح�سب 

مطلعة من املتوقع اأن ي�رشع املجل�س 
الغرفة  يف  ممثال  الوطني  ال�سعبي 
الربنامج  هذا  مناق�سة  يف  ال�سفلى 
ومن  القادم  الثالثاء  يوم  من  بداية 
يتم امل�سادقة عليه بعد  اأن  املتوقع 
القادم  اخلمي�س  جل�سة  يف  مناق�سته 
للمجل�س  مهمة  اأول  مبثابة  وهي 
ال�سعبي الوطني منذ اعتالء الرئي�س 
رئا�سة  ق�رش  تبون  املجيد  عبد 
مهمة  ثاين  انتظار  يف  اجلمهورية 
ممثلة يف تعديل الد�ستور التي تعكف 
عليه جلنة خمت�سة من خرباء القانون 

ل�سيما القانون الد�ستوري .
باية ع 
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الإفراج عن احلاويات املحجوزة 
باملوانئ اليوم

اإعادة النظر يف املنظومة الت�صريعية لقطاع ال�صناعة 

 ف.ن�صرين 

�أن  له  ت�رصيح  يف  �لوزير  ذ�ت  وك�شف 
�لألغام،  نزع  هو  �لأخري  من  �لهدف 
�لتنظيمية  �لن�شو�ص  تدخل  م�شتنكر� 

يف عرقلة م�شار �لقطاع.
و �نتقد �لوزير تهمي�ص �لوكالة �لوطنية 
»�أوندي«  وتطويره  �ل�شتثمار  لرتقية 
�لوطني  للمجل�ص  �شالحياتها  ومنح 
�لأخري  �أن  �ىل  م�شري�  لال�شتثمار، 
�لتنفيذي  �جلهاز  قر�ر�ته  يف  يتحكم 
برئا�شة �لوزير �لأول  و قال ذ�ت �لوزير 
كر�شت  �لتي  هي  �لقر�ر�ت  هذه  �أن 
�ملتعاملني  بني  �لتفا�شلية  �ملعامالت 
جبائية  �متياز�ت  ومنح  �لقت�شاديني، 
�لعمومية  �خلزينة  كبدت  وجمركية 

خ�شائر فادحة.
�ن  علي  �آيت  قال  �أخرى  جهة  من 
من  كارثي  ب�شكل  طبقت  �خلو�ش�شة 
طرف �حلكومات �ل�شابقة و�لتي باعت 
�لرمزي  بالدينار  �ملوؤ�ش�شات  بع�ص 
�لتي  »�خلو�ش�شة  �أن  �ن  �ىل  ،م�شري� 
ت�شمن بيع �ملوؤ�ش�شة �لعمومية بقيمتها 
�أغلب  بقاء  وت�شمن  �حلقيقة  �ل�شوقية 
تعوي�شهم  �أو  منا�شبهم  يف  �لعمال 

�ملايل، لي�ص م�شكلة« .
كما تطرق �آيت علي بر�هم، عن �إعادة 
 49/51 �ل�شتثمار  قاعدة  يف  �لنظر 

يف  �لأجنبي  لال�شتثمار  �ملوؤطرة 
تطبيقها،  جمالت  وحتديد  �جلز�ئر 
وطنية  جل�شات  تنظيم  عن  معلنا 
�ملقبل،  مار�ص  نهاية  قبل  لل�شناعة 
ي�شارك فيها جميع �لفاعلني يف �لقطاع 

�لقت�شادي

الإفراج على ال�صلع واحلاويات 
املحجوزة باملوانئ

كما �أعلن وزير �ل�شناعة فرحات �آيت 
علي عن �لإفر�ج على �ل�شلع و�حلاويات 

�ملحجوزة باملو�نئ �جلز�ئرية.
�أن   ، و�ملناجم،  �ل�شناعة  وزير  وقال 
يف  �ملحجوزة  �ل�شلع  حترير  عملية 
 ، �ليوم  من  بد�ية  �شتنطلق  �ملو�نئ 
�حلاويات  بقاء هذه  كلفة  �أّن  مو�شحا 

يف �ملو�نئ يقع على عاتق �حلكومة.
تن�شيب  �شيتم  �أنه  �لوزير  وك�شف 
ق�شية  يف  للنظر  ��شتعجايل  مركز 
لرفع  باملو�نئ،  �لعالقة  �ل�شلع  قطع 
�لتجميد عنها. و�أو�شح �لوزير �أن قر�ر 
�حلكومة جاء بناء على �أن تلك �ل�شلع 
موجودة وفو�تريها مدفوعة، وت�شببت 
باكتظاظ يف �ملو�نئ، لكنه �شدد على 
ل�شتري�د  دفعة  �آخر  �شتكون  �أنها 
و�أن  �ل�شيار�ت  غيار  قطع  ل�شيما 
ن�شو�ص  بانتظار  ملزمون  �ملتعاملني 

قانونية جديدة.

قانون املالية التكميلي �صيحدد 
�صروطا �صارمة

�لعام  �لأمني  �لتقى  �أخرى  جهة  من 

لعباط�شة،  �شليم  �لنقابية  للمركزية 
فرحات  و�ملناجم  �ل�شناعة  بوزير 
�آيت علي ، لإيجاد حل للو�شع �ملتاأزم 
�لعمومية  �ل�شناعية  لعديد �ملجمعات 
ن�شاط  �شبط  وخا�شة  و�خلا�شة، 
�شتكون  �لذي  و�لتجميع،  �لرتكيب 
يف  �لعمومية  لل�رصكات  فيه  �لأولوية 
�رصوط  وو�شع  �لكهرومنزيل،  جمال 
يف   CKD-SKD لن�شاط  �شارمة 
�ل�شيف  �لتكميلي  �ملالية  قانون 
�ملقبل. وح�شب �ملجتمعني بالرئي�ص، 
فاإن قانون �ملالية �لتكميلي �شيت�شمن 
�إجر�ء�ت للنهو�ص بال�رصكات �لعمومية 
�لرتكيب  قطاع  يف  �لن�شطة  و�خلا�شة 
�أو  عمومية  كانت  �شو�ء  و�لتجميع، 
�إجر�ء�ت حتمي  �أنها  خا�شة، مو�شحا 
�ملوؤ�ش�شات  وحتمي  �لعمل  منا�شب 

وجودة �ملنتجات.
�ملالية  قانون  فاإن  �ملتحدث  ووفق 
�شارمة  �رصوطا  �شيحدد  �لتكميلي 
�حلروف  على  �لنقاط  و�شي�شع 
وماذ�  ي�شتورد  من  يخ�ص  فيما 
�لأجز�ء  نوعية  ومر�قبة  ي�شتورد 
�لنوعية  و�حرت�م  �مل�شتوردة  و�لقطع 
و�ملعايري، مو�شحا �أن �لأولوية �شتكون 
�لعمومية يف جمال  �لوطنية  لل�رصكات 
�شتكون  �لتي  �لكهرومنزلية  �ل�شناعات 

لها  �لأولوية.

اأعلن وزير ال�صناعة واملناجم فرحات اآيت علي عن مراجعة املنظومة الت�صريعية لقطاع ال�صناعة لنزع ما و�صفه 
بالألغام التي و�صعت بالقطاع، مما اأدى اإىل و�صع  عراقيل، مل تتوقف عند الطابع البريوقراطي بل جتاوزته اإىل 

اجلانب اجلنائي، خا�صة يف قطاع ال�صتثمار.

بلديات جبالة والعري�صة بتلم�صان

مواطنون  يرف�سون حتويل 
بلدياتهم اإىل مراكز نفايات  

من  كل  �شكان  خرج 
لد�ئرة  بلديتي  جبالة  �لتابعة 
بو�شيف  بلحاجي  وقرية  ندرومة 
عن  �لعري�شة  لبلدية  �لتابعة 
�شمتهم ر�ف�شني حتويل مناطقهم 
�لنفايات  من  للتخل�ص  مز�بل  �إىل 
�لعمومية و�لطبية مطالبني بتدخل 
عن  مت�شائلني   ، �لبيئة  م�شالح 
�ملعايري �لتي مت �تخاذها يف هذ� 
منحهم  يتم  �أن  �ملجال  وعو�ص 
م�شاريع تنموية للنهو�ص باملنطقة 
مزبلة  للتخل�ص  �إىل  حتويلهم  مت 
�خلطرية  لو�أدهم  �لنفايات  من 
وكاأنهم فئر�ن جتارب �أو مو�طنون 

من �لدرجة �لثانية .
�لتابعة  �لعري�شة  بلدية  ففي 
�ق�شى  75كلم  �شبدو  لد�ئرة 
ن  �شكا بدى   �أ ن   تلم�شا جنوب  
رف�شهم  بو�شيف  بلحاجي  قرية 
وحدة  مل�رصوع  �جناز  �لقاطع 
و�ملو�د  �لطبية  �لنفايات  معاجلة 
�ل�شالحية  �ل�شيدلنية�ملنتهية 
 ، بقريتهم  جت�شيده  و�ملرتقب 
وعلى  �ملخت�شة  �لهيئات  مطالبني 
وكذ�  �لولئية،  �ل�شلطات  ر�أ�شها 
يف  �لنظر  �إعادة  �ل�شحة  مديرية 
بالبيئة  ي�رص  �مل�رصوع  �لذي  هذ� 
وكذ�  �شحتهم  على  خطر  وي�شكل 
�ملعروفة  �لرطبة  �ملنطقة  على 
يزورها  �أكرث  �لتي  �لفرد  ب�شاية 
من 116 نوع من �لطيور �ملهاجرة 
�ملعايري  عن  مت�شائلني   ، �شنويا 
�لتي  �لأر�شية  �ختيار  �ملتخذة يف 
�شيتم �إجناز �لوحدة ،خا�شة  و�أنها 

�لأمر  �شكنية،  مبنطقة  �شتكون 
�جلو  تلوث  عنه  �شينجر  �لذي 
�شحة  على  كبرية  خماطر  وكذ� 
هذه  �ن  بحكم  �لقرية  �شكان 
 ، خطرية  حتوي  م�شاكل  �ملو�د 
�لتي  �ملو�د  طبيعة  �إىل  بالنظر 
�شتعالج يف هذه �لوحدة و�ملتمثلة 
ملختلف  �لطبية  �لنفايات  يف 
بالولية  �ل�شت�شفائية  �ملوؤ�ش�شات 
وكذ� �لأدوية و �ملو�د �ل�شيدلنية 
�أنهم  موؤكدينب  �ل�شالحية،  منتهية 
مزبلة  ول  جتارب  فئر�ن  لي�شو� 

ترمى فيها �لنفايات.
�شكان  رف�ص  �أخرى  جهة  من 
بلدية جبالة ب�شدة م�رصوع مفرغة 
مبنطقتهم  مت�شائلني  للنفايات 
�لتي  منطقتهم  �ختيار  فحوى  عن 
لتج�شيد  �لكثرية  بينابيعها  تعرف 
�لنفايات  من  لللتخل�ص  م�رصوع 
وجبالة  ندرومة  لبلديات  �ملنزلة 
�لأمر  قريبة  �أخرى  ومناطق 
و�إ�شابة  �ملياه  بتلوث  �لذي  يهدد 
وخطرية  معدية  باأمر��ص  �ل�شكان 
�لذي  �لوقت  يف  �أنه  مت�شائلني   ،
مب�شاريع  فيه  يطمحون  كانو� 
تنموية  تخ�ش�ص �أغلفة مالية هامة 
لها لتجاوز �لعزلة مت ر�شد مبلغ 4 
�إقامة  �أجل  من  ماليري �شنتيم 
�مل�رصوع  وكاأنها  للنفايات  مفرغة 
طالبو�  يهمهم ،حيث  �لوحيد 
بالتدخل  ومنع  �لعليا  �ل�شلطات 
من  له  ملا  �مل�رصوع  هذ�  �إقامة 

خطر على منطقة جبالة.
حممد بن ترار

جلول حجيمي يوؤكد »للو�صط«:

لإ�سعافنا" اخلفاء  يف  حتاك  قذرة  موؤامرة  "هناك 
�لوطنية  للتن�شيقية  �لعام  �لأمني  فتح 
�لدينية  �ل�شوؤون  وموظفي  لالأئمة 
خالل  حجيمي  جلول  و�لأوقاف 
�لنار  »�لو�شط«،  جريدة  مع  حديثه 
�ل�شوؤون  لوز�رة  �لإد�ري  �جلهاز  على 
�لعام  و�لحتاد  و�لأوقاف،  �لدينية 
للعمال �جلز�ئريني، قائال: �أن »هناك 
�لإد�رة  بني  طبيعية،  غري  موؤ�مرة 
�لدينية،  �ل�شوؤون  لوز�رة  �ملركزية 
وبني �ملركزية �لنقابية، لالحتاد �لعام 
للعمال �جلز�ئريني، يف حماولة حتالف 
�لتن�شيقية  على  لل�شغط  بينهما  فيما 
وتك�شريها،  لإ�شعافها  �لوطنية، 
�لفعلية،  �لنقابة  �أ�شبحنا  باعتبارنا 

�ملعرتف بها يف �مليد�ن«. 
يف  �لنقابة  �أن  حجيمي،  ك�شف  كما 
�ل�شوء،  �شلطت  �أم�ص،  لها،  بيان 
ل�شتعمال  فعلي  تاآمر  وجود  عن 
�لإد�رة  قبل  من  �ملحلية  �لإد�ر�ت 
�لنقابة،  على  للت�شوي�ص  �ملركزية 

لتقليل  �شفوفنا،  ت�شتيت  على  و�لعمل 
�لتن�شيقية  متار�شه  �لذي  �ل�شغط 
للخ�شوع  �ملعنية،  �جلهات  على 
بعد  �أنه  ملطالبها �مل�رصوعة، م�شري� 
�لدينية  �ل�شوؤون  بوزير  �لأخري،  لقائه 
قد  كان  بلمهدي،  يو�شف  و�لأوقاف، 
مل�شت  حال  يف  �أنه  �شخ�شيا،  �رصح 
وعدم  �لتماطل  من  �شيء  �لنقابة 
�جلدية يف �لتعامل مع مطالب �لأئمة، 
بينها  �حلو�ر  بتعليق  �لنقابة  �شتقوم 
غري  لأجل  �ملعنية  �ل�شلطات  وبني 

م�شمى.
�لتن�شيقية  بعد،  حتدد  مل  حيث، 
�ل�شوؤون  وموظفي  لالأئمة  �لوطنية 
وقفتها  تنظيم  �شيتم  متى  �لدينية، 
�لحتجاجية، �ملقرر تنظيمها قريبا، 
للعمال  �لعام  �لحتاد  مقر  �أمام 
م�شرية  �شتتبعها  و�لتي  �جلز�ئريني، 
�أي هيئة حكومية  �أو  �إىل وز�رة �لعمل 
يف  ماز�لت  لأنها  نظر�  وهذ�  �أخرى، 

�شدد، مناق�شة �مل�شاألة مع قو�عدها 
ويرجع  �لفعلي،  للتحرك  �لن�شالية، 
توجيه  لعدم  �ملتتبعني،  ح�شب  هذ� 
�حلو�ر،  ملو��شلة  دعوة،  لأي  �لوز�رة 
بعد مرور �أزيد من ثالث �أ�شابيع على 
�للقاء �لأول، �لذي عر�شت فيه جميع 

�ملطالب �لعالقة.
للوز�رة  �ملبهم  �ل�شمت  تز�من  وقد 
مع  و�لأوقاف،  �لدينية  �ل�شوؤون 
�أنو�ع  ل�شتى  �ملركزية  �لإد�رة  ت�شليط 
و�ل�شغط  �لرتهيب  و�أ�شاليب  �لت�شييق 
�شد موظفيها، للرت�جع عن مطالبهم 
�ملرفوعة لل�شلطات �ملعنية، بدل من 
�ل�رصيك  با�شتدعاء  �لإد�رة  تقوم  �أن 
�ملناق�شة  يف  لل�رصوع  �لجتماعي، 

�لفعلية لالن�شغالت �ملعرب عنها.
�خلطوة  خلفية  على  هذ�  ياأتي 
�لتن�شيقية  �تخذتها  �لتي  �لأخري، 
�ل�شوؤون  وموظفي  لالأئمة  �لوطنية 
�إىل  ند�ء  توجيه  خالل  من  �لدينية، 

رئي�ص �جلمهورية عبد �ملجيد تبون، 
�ملعلقة  م�شاكلهم  وحل  لإن�شافهم 
�لقطاع  �أن  خا�شة  بعيد،  زمن  منذ 
ينام على ف�شائح ل ح�رص لها، رو�دها 
م�شوؤولون يقفون ور�ء �لأو�شاع �ملهنية 
�لتي  و�له�شة،  �ملزرية  و�لجتماعية 

يعي�شها »خدمة« بيوت �هلل.
�لعام  �لأمني  �أبرز  �ل�شياق،  ذ�ت  يف 
للتن�شيقية �لوطنية لالأئمة، على تو��شل 
مع رئا�شة �جلمهورية، للتكفل بجميع 
مطالبها، وهو �لأمر �لذي دفع جميع 
�حلاقدين للجنون، بعد مطالبتنا بفتح 
بالأوقاف،  �ملتعلقة  �لف�شاد  ملفات 
فحتى  فيها،  �ملتورطني  وحما�شبة 
�جلز�ئريني،  للعمال  �لعام  �لحتاد 
�أ�شبح �ليوم، يبحث عن �أ�شاليب ملتوية 
لتقليل �شغطنا وتركيزنا على �لق�شايا 
�لد�خلية �لتي طرحناها، و�لتي تهدد 

م�شاحلهم ب�شفة مبا�رصة. 
مرمي خمي�صة

املحلل ال�صيا�صي اإ�صماعيل خلف اهلل للو�صط:

هذه اأ�سباب عر�ض اجلزائر 
ا�ست�سافتها للقمة العربية ال32

�لباحث  و  �ل�شيا�شي  �ملحلل  قال 
�أن  �هلل  خلف  �إ�شماعيل  �لقانوين 
لل�شلطة  �جلديدة  �ل�شيا�شية  �لإر�دة 
�جلز�ئرية جتاه �ملبادرة لإيجاد حلول 
م�شتعجلة للملفات �لإقليمية و�لغربية 
تعر�ص  �جلز�ئر  جعلت  �لتي  هي 
�ل32  �لعربية  للقمة  ��شت�شافتها 
�أن  �مللفات  �لوقت  ذ�ت  يف  ،مربز� 
ت�شارع  �أن  �جلز�ئر  جعلت  �ل�شاخنة، 
بطلب عقد هذه �لقمة �لعربية على 

�لأر��شي �جلز�ئرية.
وقال ذ�ت �ملتحدث يف �ت�شال له مع 
يومية �لو�شط ، �أن من �أهم �مللفات 
و�رصورة  �لليبي  �مللف  �أن  �ل�شاخنة 
لالإخوة  �لنظر  وجهات  تقريب 
�إىل  بالإ�شافة  ليبيا،  يف  �لفرقاء 
�لق�شية �لفل�شطينية و�لتحديات �لتي 
تو�جهها خا�شة ما تعلق بهذه �خلطة 
و�لتي  تر�مب  بها  جاء  �لتي  �لعبثية 
�حلقوق  �أب�شط  �شلب  �إىل  تهدف 

�ملتبقية لل�شعب �لفل�شطيني.
و �أ�شار �لدكتور �إىل �أن هذه �ملبادرة 
�لدبلوما�شية  ��شتعادة  �شمن  تاأتي 
�جلز�ئرية لدورها �لريادي يف �لوطن 
�لعربي وعلى �مل�شتوى �لدويل وهي 
من �لتحديات �لتي يو�جهها �لرئي�ص 
عبد �ملجيد تبون يف برناجمه �لذي 
توعد بتنفيذه �أمام �لناخب �جلز�ئري 

يف حملته �لنتخابية �لأخرية. 
�أهم  �أن  �ل�شيا�شي  �ملحلل  وقال 
�مللف  هو  �شتعرف  �لتي  �مللفات 
تر�مب  تعلق بخطة  وما  �لفل�شطيني 

و�نق�شام  �لقرن  ب�شفقة  �ملعروفة 
كما  جتاهها،  �لعربي  �ملوقف 
�لق�شايا  من  �لليبي  �مللف  �شيكون 
هذه  فيها  �شتنظر  �لتي  �مل�شتعجلة 
مو�قف  من  للجز�ئر  ملا  �لقمة 
�لفل�شطينية،  �لق�شية  جتاه  م�رصفة 
جتاه  تبنته  �لتي  �لإيجابي  و�ملوقف 

�لأزمة �لليبية منذ بد�يتها.
�لدورة  ��شت�شافة  �جلز�ئر  وعر�شت 
للقمة  و�لثالثني  �لثانية  �لعادية 
�أعلنته  �لعام، ح�شب ما  �لعربية هذ� 

�جلامعة �لعربية .
�حمد  للجامعة  �أن  بيان  يف  وجاء 
للجامعة  �لعام  �لأمني  �بو�لغيط 
لزيارة  ر�شمية  دعوة  تلقى  �لعربية 
�لرتتيبات  حول  للت�شاور  �جلز�ئر 
�ملتعلقة بعقد �لدورة �لعادية �لثانية 

و�لثالثني للقمة �لعربية .
وقال �لأمني �لعام �مل�شاعد باجلامعة 
�لعربية ح�شام زكي، �أنه ��شتقبل �شفري 
�جلز�ئر بالقاهرة �لذي حمل �لر�شالة 
وزير خارجية �جلز�ئر  �ملوجهة من 
�لعام  �لأمني  �إىل  بوقدوم  �شربي 
كذلك  لأهمية  فيها  عر�ص  و�لتي 
�لعربية  للقمة  �لإعد�د  يف  �لزيارة 
�لكربي  �لتحديات  ظل  يف  �ملقبلة 

�لتي تو�جه �لعامل �لعربي حالياً.
�أنه  زكي  ح�شام  �ل�شفري  و�أ�شاف 
�لأمني  زيارة  تتم  �أن  �ملنتظر  من 
فر�شة  �قرب  �جلز�ئر  يف  �إيل  �لعام 

ممكنة.
ف.ن�صرين 

وزارة النقل 

اإجراءات ردعية للحد من حوادث املرور
�تخذت وز�رة �لأ�شغال �لعمومية و �لنقل 
حو�دث  �ثر  فورية  تد�بري  و  �إجر�ء�ت 
من  موؤخر�  وقعت  �لتي  �لأليمة  �ملرور 
طرف �شائقي �لنقل �لربي للم�شافرين و 
�لتي جنم عنها �شحايا يف �لأرو�ح وذلك 
تنفيذ� لتعليمات رئي�ص �جلمهورية عبد 

�ملجيد تبون.
و �أعلنت وز�رة �لأ�شغال �لعمومية و�لنقل 
يف بيان لها عن �إجر�ء�ت و تد�بري فورية 

�لتي وقعت  �لأليمة  �إثر حو�دث �ملرور 
�لربي  �لنقل  �شائقي  من طرف  موؤخر� 
�شحايا  عنها  جنم  �لتي  و  للم�شافرين 
�لفوري  بال�شحب  تتعلق  �لأرو�ح،  يف 
يف  للمت�شبب  �لنقل  ��شتغالل  لرخ�شة 
ردعية  �إجر�ء�ت  و  �لأليم  �حلادث  هذ� 
�أو  �شائق  كل  حق  يف  �تخاذها  �شيتم 
�لت�رصفات،  هذه  مثل  عن  م�شوؤول 
من  �لذي عربت  �لوز�رة  بيان  وجاء يف 

�ل�شحايا  لعائالت  تعازيها  عن  خالله 
للم�شابني،  �لعاجل  �ل�شفاء  متنياتها  و 
�مل�شرتكة  �لفرق  تعزيز  تقرر  �نه 
يف  �لنقل   مديريات  مل�شالح  �لتابعة 
�ملخت�شة  �لأمن  م�شالح  و  �لوليات 
خمتلف  يف  �لفجائية  �ملر�قبة  لتكثيف 
�أقرت  كما  �لوطن  عرب  �لطرق  �شبكات 
�إلز�م  و�لنقل  �لعمومية  �لأ�شغال  وز�رة 
�لطويلة   �مل�شافات  خلطوط  �لناقلني 

�حرت�م  مع  ثاين،  �شائق  بتخ�شي�ص 
�لأوقات �مل�شموح بها لل�شياقة و �لر�حة 
�لإجبارية، ��شتناد� لذ�ت �مل�شدر و قد 
مت و�شع ، بيانات ولئية جلميع �شائقي 
�لب�شائع  و  للم�شافرين  �لربي  �لنقل 
ل  لل�شائقني  �لدقيقة  �ملتابعة  ل�شمان 
�شيما �ملت�شببني يف مثل هذه �حلو�دث 

�إىل جانب �إجر�ء�ت �أخرى.
باية ع 



اخلمي�س  06 فيفري   2020  املوافـق  ل 12 جمادى الثاين  1441ه 24 �ساعة5

بني املد واجلزر

اح�سن خال�س      

يف  ال�سلطة  تراهن  بينما 
املنقحة  اجلديدة  طبعتها 
مطالب  "تلبية  اأن  على 
احلراك" يكون وفق رزنامة 
تقنية حمددة واأجندة معدة 
ومدرو�سة من �ساأنها اأن ت�سع 
ا�ستمراره  ملربرات  حدا 
تطبيع  عملية  وت�سمن 
بعد  املجتمع  مع  تدريجية 
القطيعة التامة التي كر�ستها 

طبعة بوتفليقة ال�سابقة.
قراءتني  اأمام  اإذن  نحن 
قراءة  للأزمة،  خمتلفتني 
بع�سها  اأغلبية  عنها  تدافع 
الآخر  وبع�سها  �سامت 
الف�ساء  ال�سارع  من  اختار 
وقراءة  للتعبري،  الأمثل 
خمابر  تنتجها  اأخرى 
ال�سلطة وتروج لها بحثا عن 
اأحزاب  حمت�سنني جدد من 

ونخب  ومنظمات 
�سيا�سية ومثقفة 
باقية  وبقية 
احت�سن  ممن 
ها  ر م�سا
بي  نتخا ل ا
عنه.  ودافع 
ل  اأنه  ويبدو 
اإىل  يوجد 
هذا  يومنا 

القراءتني  بني  اخرتاق  اأي 
ومل تفلح العملية النتخابية 
ال�سنة  نهاية  مع  جرت  التي 
بني  القائم  ال�سدع  راأب  يف 
بالرغم  وال�سلطة  املجتمع 
التي  الت�سالية  اجلهود  من 

احلالية  ال�سلطة  فتئت  ما 
ذلك  �سبيل  يف  تبذلها 
والتوا�سل  الت�سال  بو�سائل 
يف  ا�ستعملت  التي  ذاتها 
وبالرغم  ال�سابقة  الطبعات 
عن  للتعبري  اجتهادها  من 
اجتاه  يف  التغيري  يف  نيتها 
ملطالب  "ال�ستجابة 
احلراك".  قد ي�سعب اجلزم 
متلك  احلالية  ال�سلطة  باأن 
ما  لأهداف  عميقا  حتليل 
ثورة  تبلور  ثم  حراكا  كان 
يف  وا�ستقر  �سلمية  �سعبية 
رف�ض  كقوة  اجلمعي  الوعي 
اأن�ساأه  الذي  العام  للو�سع 
عقود.  منذ  القائم  النظام 
من  ذلك  على  اأدل  ولي�ض 
املوؤ�رشات التي تبعثها هذه 
ال�سلطة والتي مفادها اأن حل 
الأزمة هو جمرد �سل�سلة من 
التي  والقرارات  الإجراءات 
والتطبيع  التهدئة  اإىل  ترمي 

يف  البدء  مثل  ال�سيا�سي 
معتقلي  بع�ض  عن  الإفراج 
الراأي وموا�سلة تعيني اأفراد 
منا�سب  يف  "احلراك"  من 
اأجهزة  م�سوؤولية يف خمتلف 
حوار  واإطلق  الدولة 

وطنية"  "�سخ�سيات  مع 
الدولة  اأجهزة  يف  ترعرعت 
الزمن  ي�سطرها  اأن  قبل 
املواطن  قرب  للبقاء 

والحتكاك به.
اجلديدة  ال�سلطة  تزال  ل 
والنخب املنا�رشة لها تنظر 
كل  ال�سارع  خمرجات  اإىل 
عن  تعبري  اأنها  على  اأ�سبوع 
يتجه  مت�سدد  �سيا�سي  تيار 
تدريجيا نحو التاآكل والتقل�ض 
اجتاهات  اخرتقته  اأن  بعد 
متطرفة  واإ�سلمية  ي�سارية 
اأجندات  وفق  ي�سري  و�سار 
جزائريني  قبل  من  متلى 
غربية  عوا�سم  يف  يقيمون 
ينتمون  ن�سطاء  وينفذها 
وجمعوية  حزبية  قوى  اإىل 
الأر�ض  على  متواجدة 
بال�رشورة  متثل  ل  لكنها 
ويكفي  اجلزائريني،  جميع 
يف نظر ال�سلطة اأن حتا�رش 
التيارات  هذه 
ي�سيق  و
ل  جما
حتى  حتركها 
تاآكل  يزداد 
التيار،  هذا 
تفلح  قد  اأو 
ت  ل و حما
ب  �ستقطا ا
بع�ض النا�سطني 
ال�سلطة  يف  للم�ساركة  منها 
لين�سب  كوزراء وم�ست�سارين 
متهيدا  تدريجيا  وعاوؤها 

للق�ساء عليها نهائيا.
ال�سلطة  ت�سعى  وباملقابل 
طريق  خارطة  لتنفيذ 

مع  التحاور  على  قائمة 
اخلروج  اأجل  من  اأراد،  من 
معدلة  د�ستورية  بورقة 
ومنقحة "ت�ستجيب ملطالب 
احلراك" كما ورد يف ر�سالة 
التكليف التي قدمها الرئي�ض 
الد�ستور  تعديل  للجنة  تبون 
باحلراك  و�سفه  الذي  وهو 
اإىل  اإ�سارة  يف  املبارك 
منه.  الأوىل  ال�ستة  الأ�سابيع 
اأن  اإىل  ال�سلطة  التفتت  كما 
يف  احلراك  �ساحب  ما 
تغذية  من  الأخرية  الأ�سهر 
واحلقد  الكراهية  مظاهر 
ل  واجلهوية  والعن�رشية 
ميكن اأن ي�ساعد على اإتاحة 
خارطة  لتنفيذ  هادئ  مناخ 

الطريق املر�سومة. 
ا�ستغلت  اآخر،  جانب  ومن 
اجلبهة  على  ال�سلطة 
ال�سعيد  على  الديبلوما�سية 

بعودة  للإيحاء  الإقليمي 
اجلزائرية  للدولة  قوية 
مما  الدولية  ال�ساحة  على 
مطمئنا  مناخا  يخلق  قد 
الداخلية.  للجبهة  ومهدئا 
�ساهمت  التي  العودة  هذه 
الثورة  �سلمية  تعزيزها  يف 
وكونت  الداخل  يف  ال�سعبية 
اأن  بعد  منا�سبة  اأر�سية  لها 

تقدير  جلبت 
جميع  واحرتام 

الدول. 
ل  وباملقابل، 
قراءة  تظهر 
ك  ا حلر ا
لنوايا ال�سلطة 
ها  د جهو و
لية  ت�سا ل ا

اأي تطور نحو ن�سج روابط 
ثقة متينة ول يزال الرف�ض 
التي متيز  الرئي�سية  ال�سمة 
و�سعاراته  احلراك  تعابري 
ما  لكل  رف�ض  الأ�سبوعية، 
ي�سدر من ال�سلطة القائمة 
الأخرية  اجتهدت هذه  واإن 
بجدوى  املجتمع  لإقناع 

وقراراتها،  مقرتحاتها 
تبون  الرئي�ض  فمقرتحات 
تعد  الد�ستور  لتعديل 
طريق  على  هاما  تقدما 
موؤ�س�سات  دولة  تكري�ض 
بني  والتوازن  والف�سل 
ال�سلطات وتعزيز احلريات 
الدولة  ُمثل  من  وغريها 
اإل  احلديثة  الدميقراطية 

بالتفاعل  حتظ  مل  اأنها 
الطبيعي الذي كانت تن�سده 
ال�سلطة انطلقا من اعتبار 
التغيري احلقيقي لي�ض على 
النقا�ض  فتح  يف  بل  الورق 
واملجال مل�ساركة �سيا�سية 
يف  وتعددية  وحرة  وا�سعة 
ال�سيا�سية  اخليارات  بلورة 

بل  الكربى،  والد�ستورية 
يبداأ  احلقيقي  التغيري  اإن 
من ممار�سات ال�سلطة التي 
"اأهل احلراك"  مل ير منها 
الثقة  من  ب�سي�سا  يتيح  ما 
اأمام  التغيري،  اإمكانية  يف 
الراأي  الإبقاء على معتقلي 
وا�ستمرار  ال�سجون  يف 
الرديئة  املمار�سات 
والبريوقراطية 
موؤ�س�سات  يف 
الدولة واملنتمية 
الطبعات  اإىل 

ال�سابقة. 
ه  د ا �ستعد با و
عام  مرور  لإحياء 
انطلقه،  على 
احلراك  تنتظر 
كبرية،  حتديات  بدوره 
من  النتقال  حتديات 
القائم  للو�سع  رف�ض  جبهة 
التفكري يف و�سع  اإىل جبهة 
كل  وجمع  و�سناعته  جديد 
اإق�ساء  دون  اجلزائريني 
التحديات  هذه  حول 

اجلديدة.

احلــــــراك كما تــــــراه ال�ســـــــلطة 
�سيدخل احلراك ال�سعبي يف اجلزائر، بعد اأيام فقط، عامه الثاين وقد جتاوز املطالب الآنية ليتحول 
اإىل ثورة �سعبية �سلمية ذات نف�س طويل من اأجل تر�سيخ ال�سيادة ال�سعبية وتكري�س مفهوم املواطنة 

والنتماء اإىل اجلزائر التاريخية كاأمة موحدة بتجاوز ممار�سات النظام الأحادية وال�سمولية 
وال�ستبدادية الفردية القائمة على التفرقة، واإقامة دولة القانون واإبعاد اجلي�س عن ال�سيا�سة وتعزيز 

احلريات الفردية واجلماعية والتعددية 

ا�ستغلت ال�سلطة على اجلبهة 
الديبلوما�سية على ال�سعيد 

الإقليمي لالإيحاء بعودة قوية 
للدولة اجلزائرية على ال�ساحة 

الدولية مما قد يخلق مناخا 
مطمئنا ومهدئا للجبهة الداخلية

بينما تراهن ال�سلطة يف طبعتها 
اجلديدة املنقحة على اأن "تلبية 

مطالب احلراك" يكون وفق 
رزنامة تقنية حمددة واأجندة 

معدة ومدرو�سة من �ساأنها اأن 
ت�سع حدا ملربرات ا�ستمراره
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الإدارية  املقاطعة  فالحي  طالب 
مع  لهم  ت�رصيح  يف  بورقلة  تقرت 
يومية »الو�سط«، رئي�س اجلمهورية 
فتح  ب�رصورة  تبون  املجيد  عبد 
ا�سموه  فيما  م�ستعجل  حتقيق 
بالولية  القرار  �سناع  التزام  بعدم 
بتقدمي  القا�سية  بتعليماته  ورقلة 
ال�سعوبات  وتذليل  ت�سهيالت 
الأر�س  خدمة  يف  للراغبني 
لالقت�ساد  الدخل  م�سادر  وتعزيز 
لقطاع  التبعية  لنهاء  الوطني 
اأ�سعاره  تهاوت  الذي  املحروقات 
يف البور�سات العاملية ، ومما يثري 
ال�سلطات  انتهاج  هو  هوؤلء  قالقل 
الو�سية بالولية و اجلهات املعنية 
الت�سويف  ل�سيا�سة  الفالحة  بقطاع 
بخ�سو�س  الأمام  اإىل  الهروب  و 
منحهم  يف  املربر  غري  التماطل 
التعاونية  اعتماد  على  املوافقة 
والتموين  للخدمات  الفالحية 
 ، بوادي ريغ تقرت  بعوامل النتاج 
لتمكينهم من مزاولة ن�ساطهم بعيدا 
الإرهاب  ب�سيا�سة  اأ�سموه  ما  عن 

الداري الذي  و�سفوه من خملفات 
احلراك  ا�سقطها  التي  الع�سابة 

ال�سعبي اجلزائري ال�سلمي  .
يف  الفالحون  به  اأفاد  وح�سبما 
ولية  وايل  لقاء  لطلب  مرا�سلة 
 ، بو�ستة  ال�سديق  اأبوبكر  ورقلة 
»الو�سط  يومية  ت�سلمت  قد  كانت 
رف�س  بعد  انه  منها  ن�سخة   «
طرف  من  تعاونيتهم  اعتماد  ملف 
توجهوا  بورقلة  التنظيم  مديرية 
والتنمية  الفالحة  لوزارة  مبا�رصة 

الريفية وهذا ح�سب ما تن�س عليه 
املر�سوم  من   35 املادة  اأحكام 
املوؤرخ   459-69 رقم  التنفيذي 
والذي   1996 �سنة  دي�سمرب   18 يف 
على  تطبق  التي  القواعد  يحدد 
درا�سة  وبعد  الفالحية  التعاونيات 
الفالحة  بوزير  والتقائهم  ملفهم 
عماري   �رصيف  الريفية  والتنمية 
الفارطة  ال�سنة  من  دي�سمرب  �سهر 
اإليهم  اإر�سال  اأنه مت  اإبالغهم  ، مت 
العام  الأمني  طرف  من  ر�سالة 

ب�رصورة  تق�سي  الفالحة  لوزارة 
التكفل بان�سغالهم .

فاإن  اثنان  عليه  يختلف  ل  ومما 
اأول  يف  يعترب  اجلمهورية  رئي�س 
بورقلة  الرهان  لك�سب  حتدي 
عموما وتقرت على وجه اخل�سو�س 
براثن  مع  القطيعة  اإنهاء  اأجل  من 
قطاع  فيه  يتخبط  الذي  التخلف 
رزق  م�سدر  يعترب  الذي  الفالحة 
منطقة  �سكان  من  الأعظم  ال�سواد 

وادي ريغ .

منطقة  الفالحة يف  م�ساكل  تتنوع 
بني  مترنا�ست   بولية  التيديكلت 
و  ال�سقي  مياه  من�سوب  نق�س 
القدمية  املحيطات  ربط  تاأخر 
الكهرباء  و  الفالحية  بامل�سالك 
وكذا هاج�س داء البوفروة الفتاك 

الذي يهدد بزوال ثروة التمور 
فالحي  من  الع�رصات  ي�سكو 
وعني  الزواى  فقارة  بلديات 
مترنا�ست  بولية  واينغر  �سالح 
يف  املعنية  ال�سلطات  عجز  من 
تاأتي يف  التي  بان�سغالتهم  التكفل 
الرمال  زحف  ظاهرة  مقدمتها 
الفالحية  املحيطات  باجتاه 
لتاأخر  اإ�سافة  القدمية  والب�ساتني 
الهرتاء  وكذا  بالكهرباء  الربط 
املزري للم�سالك الريفية و انت�سار 
ملوي�س  التمر  ودودة  البوفروة 
الآبار  ،وملوحة مياه  الطلع  وتعفن 
مع  تدفقها  من�سوب  و�سعف 
ت�سيري  و�سوء  منها  نق�سانها عددا 
بع�س  ووجود  اجلماعية  الآبار 
جديدة  اأبار  بدون  املحيطات 
راجع  املياه  يف  والتبذير  لل�سقي 

احلديثة  ال�سقي  �سبكة  لنعدام 
و  مهرتئة  الفالحية  وامل�سالك 
مندوب  �سالحيات  بني  التداخل 
مكتب الفالحة ومديرية  الفالحة 
وكذالك عدم ال�ستفادة من خربة 
الفالحة  والتقنيني يف  املهند�سني 
اإحالة  و  اإداريني  اأ�سبحوا  لأنهم 
ومطالبة  التقاعد  على  بع�سهم 
الفالح بتوفري و�سيلة نقل من اجل 
،�سعف  الفالحي  حلقله  زيارته 
العالقة بني املر�سد والفالح وعدم 
بالإ�سافة  امليدانية  اخلربة  اخذ 
غر�س  عن  الفالحني  عزوف  اإىل 
الأ�سجار املثمرة كالزيتون واي�سا 
و  املحا�سيل  تامني  من  عزوفهم 
ل�سعر  نظرا  الفالحية  املعدات 
التاأمينات للنخلة الواحدة والنق�س 
الفالحية  املزارع  يف  الكبري 
لواحات  امل�ستمر  والتدهور 
النخيل لعدم الهتمام بها و�سعوبة 
احل�سول على رخ�س التنقيب على 

املياه اجلوفية.
�صالح ،ب

خالل  اجلنوب  وليات  �سهدت 
رهيبا  ارتفاعا   ، الأخرية  الآونة 
املركبات  تزوير  ق�سايا  عدد  يف 
اأ�سخا�س  طرف  من  العملة  و 
الذين  و  املجال  يف  حمرتفني 
اجلماعات  طرف  من  ي�ستغلون 
املخدرات  بارونات  و  الإرهابية 
عن  بعيدا  خمططاتهم  لتنفيذ 
الأدلة  على  الق�ساء  و  ال�سبهات 
التي تدينهم لت�سليل م�سالح الأمن 
و موا�سلة اأعمالهم الإجرامية  ، و 
رغم املجهودات املبذولة غري اأن 
ذات امل�سالح متكنت من اإجها�س 
تعلق  عديد املحاولت خا�سة ما 
منت  على  املخدرات  بتهريب 
القيام  و  مزورة  باأوراق  �سيارات 

بالعمليات النتحارية .
ال�رصطة  م�سالح  جنحت  وقد 
اجلنوبية   باملناطق  الق�سائية 
 ، مترنا�ست   ، ورقلة  غرار  على  
توقيف  يف  وب�سار   وايليزي  اأدرار 
ق�سايا  يف  املتورطني  من  عدد 
تزوير املركبات  و العملة ال�سعبة 
اأمام  تقدميهم  و   ، الوطنية  و 
و  ملعاقبتهم  الق�سائية  اجلهات 
تطهري البالد من هوؤلء املجرمني 

التزوير  عملية  يحرتفون  الذين 
الإيقاع  و  الأمن  م�سالح  لت�سليل 
حيث   ، ال�سحايا   من  كبري  بعدد 
بارونات  من  جمموعة  متكنت 
املخدرات اإدخال كميات كبرية من 
املهلو�سة  احلبوب  و  املخدرات 
املرات  عديد  اأنواعها  مبختلف 
و توزيعها على وليات الوطن من 
باأوراق  �سيارات  ا�ستعمال  خالل 
اأن  غري   ، مزورة  ترقيم  لوحات  و 
اجلهات الأمنية ا�ستطاعت توقيف 
تورطوا  الذين  املتهمني  من  عدد 

يف عملية تهريب ال�سموم .
م�سالح  اإح�سائيات  ح�سب  و 
تزوير  ق�سايا  فاإن   ، بورقلة  الأمن 
ارتفعت خالل  العملة  و  املركبات 
ال�سنة املا�سية مقارنة بال�سنة قبل 
املن�رصمة بفارق 03 ق�سايا ، و هو 
ما يبني اأن ق�سايا تزوير ال�سيارات 
مما   ، م�ستمر  تزايد  يف  العملة  و 
اإ�سرتاتيجية  و�سع  ي�ستوجب 
وا�سحة و تقنيات متطورة لك�سف 
وراء  و�سعهم  و  املجرمني  هوؤلء 

الق�سبان . 
جناة ،ح

تعالت اأ�صوات فالحي املقاطعة الإدارية تقرت بورقلة ، من اأجل املطالبة ب�صرورة التدخل 
ال�صخ�صي لرئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون من اأجل اإلزام ال�صلطات الولئية بتقدمي 
الت�صهيالت لتمكينهم من احل�صول على اعتماد التعاونية الفالحية للخدمات والتموين 

بعوامل الإنتاج وادي ريغ بتقرت .

يف وقت تتنافى عراقيل �صناع القرار بالولية مع تعليمات الرئي�س 

حمادة العربي 

مطالب باعتماد التعاونية الفالحية للخدمات 
والتموين بعوامل االنتاج بواد ريغ 

املا�سة  اجلرائم  اإطار حماربة  يف 
وال�سحة  الوطني  بالإقت�ساد 
اجلنائية  الفرقة  متكنت  العمومية 
لل�رصطة  الولئية  بامل�سلحة 
الق�سائية من توقيف �سخ�س يبلغ 
ق�سية  عن  �سنة(   28( العمر  من 
حيازة مواد تبغية مقلدة وكذا مواد 
تبغية م�ستوردة عن طريق التهريب 
مع عدم الفوترة والتهرب ال�رصيبي 
، حيث مت حجز كمية معتربة من 
مادة   -: يف  متتلت  التبغية  املواد 
كميتها  بلغت  املقلدة  ال�سمة 
اإىل  بالإ�سافة   – كي�سا   بـ47.240 
حجز حوايل 41.140 علبة �سجائر  
من خمتلف العالمات و كذا 1490 

علبة  و960  ال�سي�سة  تبغ  من  علبة 
من فحم ال�سي�سة .

اأفاد بيان خللية العالم والت�سال 
مبديرية  اخلارجية  والعالقات 
قد  كانت  مترنا�ست  ولية  اأمن 
ن�سخة  »الو�سط«  يومية  ت�سلمت 
تعود  الق�سية  حيثيات  اأن    ، منه 
وجود  مفادها  موؤكدة  ملعلومات 
م�ستوردة عن  و  مقلدة  تبغية  �سلع 
على  موجودة   ، التهريب  طريق 
الكائن  املحالت  اأحد  م�ستوى 
و�سط املدينة ، و عليه وبالتن�سيق 
لدى حمكمة  اجلمهورية  وكيل  مع 
اإذن  اإ�ست�سدار  مت   ، مترنا�ست 
الذكر  ال�سالف  للمحل  بالتفتي�س 

حيث  اإيجابية،  نتائجه  كانت  اأين 
كمية  على  العثور بداخله  مت 
متثلت  التبغية  املواد  من  معتربة 
املقلدة  ال�سمة  من  كي�سا   170 يف 
�سجائر  140علبة  اإىل  ،بالإ�سافة 
 50 وكذا  العالمات  خمتلف  من 
علبة من تبغ ال�سي�سة ، ليتم حتويل 
اإىل  واملحجوزات  فيه  امل�ستبه 

املقر وفتح حتقيق.
املفتوح  التحقيق   يف  موا�سلة 
بولية  الأمن  م�سالح  طرف  من 
وبالتن�سيق  احلدودية   مترنا�ست 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  مع 
اإ�ست�سدار  ، مت  حمكمة مترنا�ست 
امل�ستبه  مل�سكن  بالتفتي�س  اإذنني  

فيه واآخر لأحد امل�ستودعات يقوم 
امل�ستبه فيه با�ستغالله حيث كانت 
النتائج اإيجابية ، اأين كللت بحجز 
التبغية  املواد  من  معتربة  كمية 
متثلت يف 47.070 كي�سا من ال�سمة 
�سجائر  علبة   41.000 و  املقلدة 
من خمتلف العالمات و كذا 1440 
علبة من تبغ ال�سي�سة ، اإ�سافة اإىل 
690  علبة من فحم ال�سي�سة ، ليتم 

حتويل املحجوزات اإىل املقر.
طور  جزائي  ملف  يوجد  فيما 
من  فيه  امل�ستبه  �سد  الإجناز 
اأجل حتويله اإىل اجلهات الق�سائية 

املخت�سة .
�صيخ مدقن

تبدلها  التي  املجهودات  اإطار  يف 
اأدراريف  باأمن ولية  ال�رصطة  قوات 
حماربة اجلرمية واحلفاظ على اأمن 
قوات  متكنت  املواطنني  و�سالمة 
الثالث  احل�رصي  بالأمن  ال�رصطة 
الولئية  امل�سلحة  مع  بالتن�سيق 

توقيف  من  الق�سائية  لل�رصطة 
جمرم خطري كان حمل بحث واأمر 
بالقب�س �سادر عن جهات ق�سائية 
الق�سايا  من  العديد  اأجل  من 
الإجرامية على غرار تكوين جمعية 
العقلية  املوؤثرات  تهريب  و  اأ�رصار 

اأدرار  ولية  باأمن  ال�رصطة  قوات   ،
باحرتافية  املجرم  مع  تعاملت 
اأمام  وتقدميه  توقيفه  من  مكنتها 
هذا  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 
اأدرار  ولية  اأمن  م�سالح  وتبقى 
اأيام  طوال  �ساعة   24/24 جمندة 

امن  على  احلفاظ  بغية  الأ�سبوع 
و�سالمة املواطنني وممتلكاتهم كما 
تدعوهم للم�ساهمة يف الق�ساء على 
اجلرمية من خالل الأرقام اخل�رصاء 

املو�سوعة حتت ت�رصفهم .
حمادة العربي 

ا�صرتجاع 47240 كي�صا �صمة تقليدية و 41140 علبة �صجائر 

اأمن اأدرار 

�سرطة مترنا�ست حتجز كمية معتربة من املواد التبغية املقلدة

و�سع حد ملجرم خطري 

الفالحة بتمرنا�صت حتت�صر  

تزايد الظاهرة مقارنة ب�صنة 2018

انت�سار بوفروة يفتح احلديث 
حول م�سري اأموال الفالحة 

 تنامي ظاهرة تزوير املركبات
 و العملة مبناطق اجلنوب 



اخلمي�س  06 فيفري   2020  املوافـق  ل 12 جمادى الثاين  1441ه 7

�صالح عو�س

بانوراما  ر�سم  حماولة  اإن 
اإىل  تدفع  املرتابط  للم�سهد 
ال�رشوط  جملة  عن  البحث 
للواقع  واملو�سوعية  الذاتية 

ت�سبح  وهنا  الآن..  القائم 
و  ال�سيا�سية  اجلغرافيا 
النفوذ  �رشاع  قوانني 
الطموح  ومربرات  العاملي 
مفيدة  اأدوات  الإقليمي 
الواقع..  �سريورة  ملعرفة 
اخلريطة  اإىل  وبنظرة 

العربي  اخلليج  ان  لنا  يت�سح 
يحت�سنان  الأحمر  والبحر 
�سلعها  على  العرب  جزيرة 
هنا  العرب..  بحر  الثالث 
حا�سمة  معارك  تدور 
ومتنوعة باأدوات عديدة.. هنا 
الأكرب  ال�رشطاين  ال�ستنزاف 

لرثوة الأمة وروحها.
املندب:  وباب  الأحمر  البحر 
بامتياز  العرب  بحر  هو 
فل�سطني  �سواطئه  على  تقع 
وال�سعودية  وم�رش  والأردن 
وجيبوتي  وال�سودان  واليمن 
اأهمية  ميثل  هو  و  واريرتيا 
واإ�سرتاتيجية  واأمنية  �سيا�سية 
فا�سل  فهو  للعرب  ق�سوى 
�سبه  وهو  واإفريقيا  اأ�سيا  بني 
بوابة يف جنوبه  له  مغلق  بيت 
كان  لطاملا  املندب«  »باب 
العربية  البحرية  بيد  مفتاحها 
امل�رشية واليمينية ل�سيما يف 
مراحل احلروب كحرب اأكتوبر 
1973وهو ي�سل البحر الأحمر 

وباملحيط  العرب  ببحر 
يتفرع  �سماله  ويف  الهندي 
العقبة و�سول  : 1- خليج  اىل 
من  ميثله  وما  فل�سطني  اإىل 
اإ�سرتاتيجية  خطورة  عن�رش 
حيث  ال�سوي�س  خليج  و2- 

ينبثق عنه قناة ال�سوي�س لت�سل 
بالأبي�س  الأحمر  البحرين 
الأهمية  يف  غاية  مائي  مبمر 
الإ�سرتاتيجية.. فاأ�سبح البحر 
والتميز  املوقع  بهذا  الأحمر 
للقوى  مغريا  اجليو�سيا�سي 
وجاذب  والإقليمية  الدولية 
ل�رشاع النفوذ وا�ست�سلم البحر 
اىل  كامبديفد  اتفاقيات  بعد 
التامة  الأمريكية  الهيمنة 
بالن�سبة  �رشورية  كانت  والتي 
للأمريكان لتاأمني نقل 2 مليار 
برميل برتول من املنطقة اىل 
العامل عرب بوابة باب املندب.. 
كما اأ�سبح مهما للغاية للكيان 
ال�سهيوين لت�سغيل ميناء اإيلت 
ت�سغيل  لبدء  وكذلك  املحتلة 
اتفاقيات  بعد  ال�سوي�س  قناة 
املرحلة  هذه  يف  كامبديفد.. 
تاما  هدوءا  ان  القول  ميكن 
عند  ل�سيما  البحر  �سمال  يف 
للخليجني  افرتاقه  موقع 
اللتني  وثريان  فري  �سنا  حيث 

تنازلت م�رش عنهما لل�سعودية 
اأن  اإل  وال�سوي�س..  اإيلت  و 
ال�رشاع احتدم يف جنوبه »باب 
بداأت  ما  فبمجرد  املندب« 
ان�سحابها  الأمريكية  الإدارة 
من املنطقة اهتزت الأو�ساع 

فت�سارعت  الإقليم  يف  الأمنية 
لتناف�س  الإقليمية  الدول 
واهم  اخطر  من  واحد  على 
فهنا  املائية..  املمرات 
كما  بقوة  ال�سعودية  ح�رشت 
وكذلك  بقوة  اإيران  ح�رشت 
ال�سهاينة والأمريكان والرو�س 
و�سواهم.. حاولت ال�سعودية ان 
على  امل�سيق  تتجنب خطورة 
لفتح  فتوجهت  نفطها  تنقل 
طريق لها على بحر العرب من 
وهذا  اليمنية  الأرا�سي  خلل 
ما عقد ال�ستباك يف املنطقة 
اإيران بقوة دعم  حيث حاولت 
باب  على  لل�سيطرة  احلوثي 
خلل  من  لتمار�س  املندب 
لرفع  منا�سبة  �سغوطا  ذلك 
احل�سار عن �سادراتها النفطية 
اإ�سرتاتيجية  قاعدة  و�سع  و 
ح�سا�س..حتى  موقع  يف  لها 
البحر  من  اقرتبت  تركيا  ان 
حماولتها  خلل  من  الأحمر 
جزيرة  يف  لها  قاعدة  اإقامة 

يف  اأما  ال�سودانية  �سواكن 
جيبوتي فقواعد ع�سكرية لكل 
اأمريكا وال�سني  الدول الكربى 
واليابان وايطاليا وفرن�سا، كما 
ووجود  قواعد  لل�سهاينة  ان 
امني مكثف يف مفا�سل الدول 
عند بوابة املندب.. جاء 
بعد  اليمن  على  الدور 
ال�سومال دفع ثمنا غاليا 
الإقليمية  الدول  لت�سارع 
والتناف�س الدويل.. فلقد 
ال�سومال  تفتيت  كان 
املتاخم لباب املندب هو 
�رشاعات  خلل  من  البداية 
الإدارة  اأ�رشفت عليها  داخلية 
الدول  فاأ�سبحت  الأمريكية 
املندب  بباب  املحيطة 
يف  جملة   الأحمر  والبحر 
اأتون التمزيق القبلي واجلهوي 
التي  ال�سودان  يف  ح�سل  كما 
بحروب  اإنهاكها  توا�سل 
داخلية مزودة ب�سلح وتدريب 
وفرن�سي  �سهيوين  خارجي 
ال�سيا�سي  لل�سغط  بالإ�سافة 

الأمريكي  والقت�سادي 
الو�سع بعد  ومل ي�ستقر 
التناف�س  اأطراف  لأن 
والطموح  الدويل 
الإقليمي مل يتفاهموا 
ح�س�سهم  على  بعد 
امل�سيق  يف 
احل�سا�س ويف البحر 
لبد  جملة..وهنا 

بالقرب  الوقائع  تدبر  من 
الأحمر  البحر  �سواطئ  من 
امل�ستقبل  م�رشوع  حيث 
اجلديد يف ال�سعودية و تر�سيم 
امل�رشية  البحرية  احلدود 
التي  التحالفات  و  ال�سعودية 
لت�سكيلها ك«  ال�سعودية  �سعت 
الأحمر«  البحر  دول  حتالف 
ومقره  عليه  املت�ساطئة 
اأمن  حلماية  وذلك  »جدة« 
ت�سمل  وهي  الأحمر  البحر 
الكيان  الت�رشيح  دون  �سمنا 

ال�سهيوين.
اخلليج العربي وم�صيق 

هرمز: 
ببحرية  يكون  ما  اأ�سبه  هو 
ب�رشة  من  يبداأ  كبرية  عربية 
مب�سيق  لينتهي  العراق 

عمان  عليه  ولتت�ساطاأ  هرمز 
وقطر  والإمارات  وال�سعودية 
والعراق  والكويت  والبحرين 
واإيران كان دوما جمال للقلق 
ومل  �سفتيه  على  احلدودي 
ي�ستقر به احلال بحدود ال بعد 
الربيطانية  احلاميات  خروج 
وتر�سيم  واإماراته  دوله  من 
موقوتة  قنابل  تركت  حدود 
تكتنز  ال�ستعمار..  كعادة  فيه 
املنطقة �رشاعات تخبو حينا 
وتلتهب حينا اآخر كان اأعنفها 
التي  ايارن  العراق  حرب 
واأعقبها  �سنوات   8 ا�ستمرت 
الغربي  الأمريكي  العدوان 
دولته  واإ�سقاط  العراق  على 
الأزمات املكتنزة بني  ان  كما 
دول جمل�س التعاون اخلليجي 
�سمحت  واإيران  ينهار  ان  قبل 
لتحرك دول اخلليج العربية اىل 
ال�ستقواء بالأمريكان للحماية 
خيالية  �سفقات  توقيع  او 
لتاأمني البلد من خطر اإيراين 
امل�ساحة  هذه  ويف  حمتمل.. 

الأمريكية  الإدارة  لعبت 
اخلليج  دول  لبتزاز  كثريا 
اإيران  حما�رشة  و  العربية 
واأ�سبح  عليها..  والت�سييق 
احتمالت  حتمل  مياه  اخلليج 
بني  الع�سكرية  املواجهات 
والإيرانية  الأمريكية  البحرية 
اخلليج  تبقي  ان  اأ�رشت  التي 
الإيراين..  للنفط  مفتوحا 
اليومي  التدفق  معدل  بلغ 
مليون   21 امل�سيق  يف  للنفط 
ما   ،2018 يف  يوميا  برميل 
من  باملائة   21 حوايل  يعادل 
البرتولية  ال�سوائل  ا�ستهلك 
وفقا  العامل،  م�ستوى  على 
الطاقة  معلومات  لإدارة 
اأكرب  يجعله  مما  الأمريكية، 

ممر مائي يف العامل.

ناقلت  عبور  عدم  ويوؤدي 
لو  حتى  امل�سيق،  يف  النفط 
يف  تاأخر  اإىل  موؤقت،  ب�سكل 
تكاليف  وارتفاع  الإمدادات 
ال�سحن، وبالتايل ارتفاع اأ�سعار 
وجد  هنا  العاملية..  الطاقة 
ال�سيا�سي الإيراين انه لبد من 
املنطقة  على  �سغط  ت�سكيل 
الو�سع  بتثوير  بداية  برمتها 
ل�رشق  وحتريك  البحرين  يف 
ال�سعودية  و دعم احلوثي يف 
نهاية  ولي�س  اجلزيرة  جنوب 
ارامكو  مواقع �رشكة  بق�سف 
اإيران  حال  ول�سان  النفطية 
يقول ل نفط لأحد مير اإذا مل 

مير نفط اإيران..
تعاين  اإيران  اأن  الوا�سح 
�سائقة اقت�سادية خانقة جراء 
الغربي  الأمريكي  احل�سار 
اخلروج  من  وتعطيلها  عليها 
القت�سادية  اأزماتها  من 
عجلة  تعطل  يف  املتمثلة 
البطالة  ن�سبة  وازدياد  النمو 
الأمل  بارقة  برقت  ان  بعد 

النووي الذي  لإيران بالتفاق 
األغاه الرئي�س الأمريكي ترمب 
األقى  بح�سار  ذلك  م�ستبدل 
الإيراين  املجتمع  على  بثقله 
الذي ما فتيء يعرب عن حنقه 
باحلدة..  تت�سم  باحتجاجات 
يف  تتحرك  اإيران  فاإن  ولهذا 
اأوراق  كل  م�ستغلة  املنطقة 
العراق  يف  كوجودها  القوة 
حيث ميثل لها نافذة اأ�سا�سية 
حيث  احل�سار  حدة  ك�رش  يف 
اإىل  العراقي  ال�سوق  حتول 
الب�سائع  من  م�ستورد  اكرب 
ال�ساحة  متثل  كما  الإيرانية 
النفوذ  العراقية جمال لتمدد 
من  متار�س  الذي  الإيراين 
على  �سغطا  اأن�سارها  خلل 
ح�سابه  يتم  مل  الأمريكان 

قا�سم  فذهب  موؤخرا  بدقة 
احل�سابات  �سحية  �سليماين 
التكتيكية اخلطاأ عندما �سمح 
بالهجوم  ال�سيعية  للملي�سيات 
الأمريكية  ال�سفارة  على 
اإيران  وتواجه  بغداد..  يف 
العراق  يف  حقيقيا  ماأزقا 
حرق  بلغت  باحتجاجات 
يف  الإيرانية  القن�سليات 
جنوب العراق اأي يف املناطق 
انتف�ست  التي  ال�سيعية 
التدخل  باإنهاء  مطالبة 
العراق..  �سئون  يف  الإيراين 
ال�سوق  اإغلق  على  عملت  و 
الإيرانية  الب�سائع  اأمام 
ولزالت اأو�ساع العراق تغلي، 
ويف اخلليج اأي�سا نزاع قطري 
الإمارات �سمح  ال�سعودية  مع 
فكان  اأكرث  اإقليمي  لتدخل 
قطر  يف  الرتكي  الوجود 
القواعد  تو�سيع  كذلك  و 
التوتر  ان  كما  الأمريكية 
متوا�سل بني ال�سعودية واإيران 
مما يدفع اىل حالة من التوتر 
بل  وال�ستنفار 
عرب  وال�ستباك 

وكلء..
ال�ستنفار  حالة 
تقف  ل  اخلليج  يف 
اأ�سبح  فلقد  حد  عند 
اأخرى  مرة  اخلليج 
للبوارج  م�رشحا 
متعددة  البحرية 
القواعد  ان  كما  اجلن�سيات 
متددت  الأجنبية  الع�سكرية 
�رشاء  اأ�سبح  و  املنطقة  يف 
بابا  وتكدي�سها  الأ�سلحة 
الإقليم  ثروات  ل�ستنزاف 
ولي�س م�ستبعدا ن�سوب �رشاع 
وال�سعودية  اإيران  بني  مبا�رش 
خلل  من  ت�سارعا  ان  بعد 

وكلئهما يف الإقليم..
الإ�سارة  اإىل  نعود  جديد  من 
لوي�س  برنارد  و�سعه  ملا 
الأمريكي  القرار  �سانع  اأمام 
اأو�سط  �رشق  عن  تبناه  الذي 
جديد يتم فيه متزيق اجلزيرة 
فهل  الوطنية..  دولها  وتبديد 
هذه  هي  املقدمة  تكون 
احلروب وال�ستنفار و تكدي�س 
ال�سلح واإنفاق املال بجنون؟ 

حقول من الألغام يف كل زاوية، و اأيادي مت�صابكة اأو مت�صارعة تتقاطر دما يف كل ركن من منطقة 
يختلط فيها الإقليمي بالدويل واملحلي بالإثني، وتتبعرث القنابل و الرثوة كما لو اأن �صيطانا مريدا 

وقف على راأ�صها، فال اخلليج العربي عاد عربيا كما كنا نتغنى به، ول البحر الأحمر ظل بحرية 
عربية كما كان، وبينهما نريان تاأتي على كل �صيء، وبجوارهما م�صر مهددة عط�صا، بعد اأن خان ملك 
احلب�صة مهمته فعمد اىل بناء احلواجز املائية على نيل طاملا ظنناه م�صريا، و�صودان العرب الذي طاملا 

تغزلوا باأنه �صلتهم الغذائية يوم احلاجة مكبل، وقد تاآمر عليه اجلميع ليق�صموه ويبددوه لريكعوه 
اأمام ال�صهاينة.. اأما ال�صومال وجيبوتي واأريرتيا فحدث ول حرج.. وابحث حول اخلليج و حول 
البحر الأحمر جتد ال�صهاينة هناك يقيمون العالقات ويخرتقون الأو�صاع ويفجرون التناق�صات.

جزيرة العرب

من اخلليج العربي اإىل البحر الأحمر 
نفط وبارود وحرب م�صالح!!

يوؤدي عدم عبور ناقالت النفط يف 
امل�صيق، حتى لو ب�صكل موؤقت، اإىل تاأخر 
يف الإمدادات وارتفاع تكاليف ال�صحن، 

وبالتايل ارتفاع اأ�صعار الطاقة العاملية

وهنا ت�صبح اجلغرافيا ال�صيا�صية و قوانني �صراع 
النفوذ العاملي ومربرات الطموح الإقليمي اأدوات 

مفيدة ملعرفة �صريورة الواقع.. وبنظرة اإىل 
اخلريطة يت�صح لنا ان اخلليج العربي والبحر 
الأحمر يحت�صنان جزيرة العرب على �صلعها 

الثالث بحر العرب

24 �صاعة



اخلمي�س  06 فيفري   2020  املوافـق  ل 12 جمادى الثاين  1441ه 8
�ضوابط الفعالية:

 اآرون اأرنولد
عر�س: حممد حممود ال�ضيد 

- باحث يف العلوم ال�ضيا�ضية
مركز امل�ضتقبل للدرا�ضات و 

الأبحاث املتقدمة

لكن امل�شكلة تكمن يف اأن الواليات 
التداخل  تتجاهل  املتحدة 
املالية  العقوبات  بني  والتعار�ض 
مة الأهداف غري مالية، وتلك  امُل�شَمّ
املايل  النظام  حلماية  مة  امُل�شَمّ
الدويل. فاخللط بني االثنني ير�شل 
اخل�شوم  اإىل  م�شطربة  اإ�شارات 
وكذلك احللفاء، ويُقِوّ�ض م�شداقية 
القواعد  بدعم  والتزامها  وا�شنطن 
وتتاأ�ش�ض  الدولية.  امل�رصفية 
على  االأمريكية  املالية  العقوبات 
ال�شلطات  من  خمتلفة  جمموعة 

القانونية والتنظيمية والتنفيذية. 
يف  املن�شورة  التحليلية  ورقته  يف 
 The Washington دورية 
 ،)2020 �شتاء  )عدد   Quarterly
بعنوان: »مع�شلة العقوبات املالية«، 
الباحث  اأرنولد«،  »اآرون  ي�شتعر�ض 
وال�شئون  للعلوم  بيلفر  »مركز  يف 
هارفارد،  جلامعة  التابع  الدولية« 
العقوبات  لفكرة  التاريخي  التطور 
املتحدة،  الواليات  لدى  املالية 
 ،2001 باتريوت  قانون  اإىل  و�شوالاً 
الأغرا�ض  العقوبات  وا�شتخدام 
�شيانة  فكرة  عن  ا  بعيداً ال�شيا�شية، 
وامل�رصيف  املايل  النظام  وحماية 

العاملي.

م�ضدر القوة

املالية  العقوبات  قوة  م�شدر  تنبع 
اأ�شا�شيني،  االأمريكية من م�شدرين 

هما على النحو التايل:
امل�شدر االأول: هو »هيمنة الدوالر«، 
فهو  االأمريكي،  الدوالر  مركزية  اأو 
احتياطيات  جميع  من   %62 ي�شكل 
البنوك  يف  االأجنبية  العمالت 
العامل،  م�شتوى  على  املركزية 
وميثل كذلك 90% من حجم تداول 
ل�شندوق  ا  وفقاً االأجنبية،  العمالت 
الدوالر  يجعل  مما  الدويل.  النقد 
ا  ا�شتخداماً االأكرث  العملة  االأمريكي 

يف جميع اأنحاء العامل.
وقد اأ�شار حمافظ بنك اإجنلرتا اإىل 
اأن الواليات املتحدة متثل 10% من 
التجارة العاملية، و15% من اإجمايل 
من  واأكرث  العاملي،  املحلي  الناجت 

50% من فواتري التجارة العاملية. 
ومن الناحية القانونية والتنظيمية، 
فهذا يعني اأن ال�شلطات االأمريكية 
ا كبرياًا من القوة والتاأثري  متتلك قدراً
با�شتخدام  له  يُ�شمح  مْن  على 
وكيفية  االأمريكي،  الدوالر 
ا�شتخدام تلك الدوالرات، واأين تتم 

تلك املعامالت.
دور  يف  يتمثل  الثاين:  امل�شدر 
و�رصيك  كقائد  املتحدة،  الواليات 
النظام  حماية  يف  ا�شرتاتيجي، 
االحتيال  من  العاملي  املايل 
االأموال  غ�شل  مثل  واالنتهاكات؛ 
هذا  تطور  وقد  االإرهاب.  ومتويل 
اال�شتخدام  ب�شبب  جزئياًّا  الدور 
املايل  للنظام  النطاق  الوا�شع 
جهودها  عن  ف�شالاً  االأمريكي، 
�شبعينيات  اأواخر  منذ  املت�شافرة 
ت�شيي�ض  لعدم  املا�شي  القرن 
العاملي، بحيث كان  النظام املايل 
ا.  نزيهاً ا  و�شيطاً ب�شفتها  لها  يُنظر 

احلادي  القرن  بدايات  وبحلول 
والع�رصين، كانت الواليات املتحدة 
وحاٍم  كزعيم  نف�شها  ر�شخت  قد 

للنظام املايل العاملي.

ال�ضيطرة القت�ضادية 
الأمريكية

وحتى  ال�شبعينيات  اأواخر  منذ 
املا�شي،  القرن  ت�شعينيات 
وتكرار  �رصعة  من  العوملة  زادت 
احلدود،  عرب  املالية  املعامالت 
ال�رصائب  من  املتهربون  ووجد 
واالأ�شلحة  املخدرات  وُمهربي 
بع�ض  يف  ا  مالذاً �شواء  حد  على 
واللوائح  القواعد  ذات  الدول 
تف�شل  والتي  ال�شعيفة،  امل�رصفية 
ال�رصية على ال�شفافية، االأمر الذي 
اإىل  تنظر  املتحدة  الواليات  جعل 
حماية النظام املايل الدويل كاأحد 
ال�شواغل الرئي�شية الأمنها القومي.

اإقرار  اإىل  الكوجنر�ض  اّته  لذلك، 
لزيادة  االإ�شالحات  من  �شل�شلة 
وامل�شاءلة  وال�شفافية  الرقابة 
االأمريكي.  النظام امل�رصيف  داخل 
بـ«قانون  اجلهود  هذه  وبداأت 
 ،1970 عام  امل�رصفية«  ال�رصية 
ال�شفافية  زيادة  اإىل  �شعى  والذي 
ومكافحة  املحلية  امل�رصفية 
يطلب  حيث  ال�رصيبي،  التهرب 
االأمريكية  البنوك  من  القانون 
املالية  املوؤ�ش�شات  من  وغريها 
مف�شلة  ب�شجالت  االحتفاظ 
وي�شرتط  ومعامالتهم.  لعمالئها 
حتديد  البنوك  على  القانون 
عنه  واالإبالغ  م�شبوه  ن�شاط  اأي 
املالية«  اجلرائم  مكافحة  لـ«جهاز 
وهي  اخلزانة،  لوزارة  التابع 
الوكالة امل�شئولة عن جمع وحتليل 
اإىل  واإر�شالها  املالية  املعلومات 
الفيدرالية  القانون  اإنفاذ  اأجهزة 

والوالئية والدولية.
الكونغر�ض  قام   ،1986 عام  ويف 
االأموال،  غ�شل  جرمية  بتجرمي 
ثغرات  �شد  على  �شاعد  مما 
وقد  امل�رصفية.  ال�رصية  قانون 
العامة  للمخاوف  ا�شتجابةاً  جاء 
ب�شاأن اجلرمية املنظمة  املتزايدة 
بتجارة  املرتبط  العنف  وتزايد 
املخدرات الدولية. ويف عام 1992، 
جرت حتقيقات وا�شعة يف اجلرائم 
بنك االعتماد  ارتكبها  التي  املالية 
ومعها   ،)BCCI( الدويل  والتجارة 
ا اأن الت�رصيعات املحلية  بدا وا�شحاً
كافية  تكن  مل  وحدها  االأمريكية 
االأموال  غ�شل  لعمليات  للت�شدي 
اخلارجية.  ال�رصيبية  واملالذات 
الواليات املتحدة  الذي دفع  االأمر 
الت�رصيعات  من  �شل�شلة  اإقرار  اإىل 
االأموال،  غ�شل  ملكافحة  اجلديدة 
قانون  تعزيز  على  ركزت  والتي 
االأكرث  االأمر  ولكن  البنك،  �رصية 
»بيل  الرئي�ض  اإعالن  هو  اأهمية، 
عمليات  اأن   1995 عام  كلينتون« 
غ�شل االأموال وغريها من اجلرائم 
لالأمن  مبا�رص  تهديد  هي  املالية 
اإنفاذ  لوكاالت  �شمح  مما  القومي، 
القانون االأمريكية بتجميد االأ�شول 
بعمليات  ال�شلة  ذات  املالية 
الواليات  داخل  املخدرات  تهريب 

املتحدة.
هذه  اأن  اإىل  الكاتب  وي�شري 
تعل  مل  واالإجراءات  الت�رصيعات 
يف  رائدة  املتحدة  الواليات  من 

غ�شل  ملكافحة  العاملية  اجلهود 
هذه  منحها  ما  ولكن  االأموال، 
املكانة هو �شعيها لبناء اإجماع دويل 
لها  يتعر�ض  التي  التهديدات  حول 
النظام املايل الدويل ب�شبب �شعف 
وامل�رصفية،  التنظيمية  االأنظمة 
على  هذه  روؤيتها  فر�شت  حيث 
وجمموعة  الدويل،  النقد  �شندوق 
ومنظمة  ال�شبع،  ال�شناعية  الدول 
والتنمية  االقت�شادي  التعاون 
خاللهم  من  ومتكنت   ،)OECD(
دولية  وقواعد  معايري  و�شع  من 
وامل�رصيف،  املايل  النظام  لت�شيري 
بل وفر�شت التزامات حُمددة على 

معظم دول العامل.
نهاية  بحلول  اأنه  »اأرنولد«  ويرى 
ال�شاحة  كانت  الع�رصين،  القرن 
»احلكم  من  جديد  لع�رص  مهياأة 
حيث  االأمريكي«،  االقت�شادي 
رائدة  املتحدة  الواليات  كانت 
اجلهود  يف  الواقع-  االأمر  -بحكم 
االأموال،  غ�شل  ملكافحة  العاملية 
وكانت بنوكها هي اجلهات الفاعلة 
التمويل  عمليات  يف  الرئي�شية 
على  وا�شنطن  لت�شيطر  الدولية، 
النظام  يف  اللعب  اأوراق  معظم 

املايل العاملي.

التوغل يف النظام امل�ضريف 
العاملي

متهيد  �شوى  يكن  مل  �شبق  ما  كل 
ملرحلة جديدة، حتّولت فيها قواعد 
اإىل  االأموال  غ�شل  مكافحة  ولوائح 
اأداة لل�شيا�شة اخلارجية االأمريكية، 
 11 اأحداث  اأعقاب  يف  ا  وحتديداً
قانون  �شدر  حيث   ،2001 �شبتمرب 
»مكافحة  قانون  اأو  »باتريوت« 
بت�شهيل  خا�ض  وهو  االإرهاب«، 
والو�شائل  التحقيقات  اإجراءات 
االإرهاب،  ملكافحة  الالزمة 
ال�رصطة  اأجهزة  اإعطاء  مثل 
االطالع  �شاأنها  من  �شالحيات 
على املقتنيات ال�شخ�شية لالأفراد 
والتن�شت على  ات�شاالتهم  ومراقبة 

مكاملاتهم.
ورّكز الباب الثالث من هذا القانون 
ال�شعف  مواطن  معاجلة  على 
مكافحة  يف  والدولية  الوطنية 
ومتويل  االأموال  غ�شل  عمليات 
املتحدة  الواليات  ومنح  االإرهاب، 
ومكافحة  مواجهة  على  القدرة 
خارج  تقع  التي  املالية  اجلرائم 
نطاق الوالية الق�شائية االأمريكية. 

�شمن  قوة  االأكرث  االأحكام  واأحد 
التي   ،311 املادة  هي  الباب،  هذا 
االأمريكي  اخلزانة  وزير  متنح 
غ�شل  مبكافحة  تتعلق  �شلطات 
املتحدة،  الواليات  خارج  االأموال 
من  اأكرث  اأو  واحد  وتطبيق  بل 
»التدابري اخلا�شة« يف هذا ال�شدد.

قانونية  لعملية   311 املادة  وتُ�رصع 
مكونة من ثالث مراحل. املرحلة 
االأوىل، يقر »جهاز مكافحة اجلرائم 
تلك  اأو  البنك  هذا  باأن  املالية« 
غ�شل  عمليات  يف  متورطة  الدولة 
تفيد  التي  االأدلة  ويطرح  اأموال، 
جماعات  مع  اجلهة  هذه  بتعاون 
منظمات  اأو  منظمة  اإجرامية 
اإرهابية اأو كيانات متورطة يف ن�رص 
اأ�شلحة الدمار ال�شامل، وكذلك يتم 
النظر للقواعد املالية داخل الدولة 
واإذا ما كانت ت�شمح  حمل االتهام، 
توفري  اأو  االأموال  غ�شل  بعمليات 

خدمات م�رصفية خارجية اأو لديها 
م�شتويات عالية من الف�شاد.

»جهاز  ي�شدر  الثانية،  املرحلة 
املالية«  اجلرائم  مكافحة 
من  اأكرث  اأو  بواحد  تو�شيات 
الدولة  �شد  اخلا�شة«  »التدابري 
املعنية.  املالية  املوؤ�ش�شة  اأو 
التدابري اخلا�شة من  وترتاوح هذه 
اإ�شايف  تدقيق  باإجراء  مطالبتها 
اإىل  و�شوالاً  وعمالئها  ملعامالتها 
من  معينة  اأنواع  باإغالق  مطالبتها 
الثالثة  املرحلة  وتبداأ  احل�شابات. 
املوؤ�ش�شة  اأو  الدولة  تُغري  مل  اإذا 
حيث  �شلوكها،  امل�شتهدفة  املالية 
هذه  تاه  عقوباته  اجلهاز  يُ�شدر 
وت�شبح  الدولة،  تلك  اأو  املوؤ�ش�شة 
ُملزمة  االأمريكية  البنوك  كافة 

بتنفيذ هذه العقوبات.
وبني دي�شمرب 2002 وفرباير 2018، 
اجلرائم  مكافحة  »جهاز  قام 
من   311 املادة  بتفعيل  املالية« 
خم�ض  مرة؛   27 باتريوت  قانون 
دول  �شد  كانت  منها  حاالت 
وكوريا  وناورو،  واإيران،  )بورما، 
حالة  و22  واأوكرانيا(،  ال�شمالية، 
على  مالية.  موؤ�ش�شات  �شد  كانت 
يف  اجلهاز  قام  املثال،  �شبيل 
 311 املادة  بتفعيل   2011 دي�شمرب 
ق�شور  اأوجه  ب�شبب  اأوكرانيا،  �شد 
االأموال،  غ�شل  مكافحة  يف  كبرية 
ووجود م�شتويات عالية من الف�شاد، 
مع  التعاون  عدم  اإىل  باالإ�شافة 
االأمريكية.  القانون  اإنفاذ  وكاالت 
عن  ال�رصيعة  العزلة  من  ا  وخوفاً
العاملية،  امل�رصفية  االأعمال 
فورية  خطوات  اأوكرانيا  اتخذت 
لعالج اأوجه الق�شور فيها، مما دفع 
املالية«  اجلرائم  مكافحة  »جهاز 
عن  الرتاجع  اإىل   2012 اأبريل  يف 
معاقبة النظام امل�رصيف االأوكراين، 
اإ�شالح  يف  جهودهم  اإىل  ُم�شرياًا 
مبكافحة  املتعلقة  الت�رصيعات 
فقط،  حالتني  ويف  االأموال.  غ�شل 
يف  املالية  العقوبات  تفعيل  مت 
بورما  �شد  وذلك  الثالثة،  مرحلتها 
عام  ال�شمالية  وكوريا   ،2004 عام 

.2016

نقطة التحول

منذ اأوائل اخلم�شينيات وعلى مدار 
املتحدة  الواليات  فر�شت  عقود، 
�شاملة  واقت�شادية  مالية  عقوبات 
هذه  خالل  ال�شمالية.  كوريا  �شد 
العقوبات  اأنظمة  تطورت  الفرتة، 
اجلانب-  -اأحادية  االأمريكية 
االأمنية  التهديدات  ملعاجلة 
كوريا  من  النا�شئة  املختلفة 
االأ�شلحة  ذلك  يف  مبا  ال�شمالية، 
ال�شواريخ  وانت�شار  النووية، 
حقوق  وانتهاكات  البالي�شتية، 
املخدرات،  وتهريب  االإن�شان، 
وغ�شل  االإقليمية،  واالنتهاكات 
العقوبات  هذه  و�شملت  االأموال. 
التجارية  املعامالت  على  ا  حظراً
االأ�شلحة،  ومبيعات  واملالية، 
امل�شاعدات  اإىل  والو�شول 
�شفر  على  قيود  وفر�ض  االأجنبية، 
وعلى   ،2005 عام  يف  مواطنيها. 
مع  النووية  املفاو�شات  خلفية 
وزارة  اقرتحت  ال�شمالية،  كوريا 
املادة  تفعيل  االأمريكية  اخلزانة 
جزيرة  يف  �شغري  بنك  �شد   311
اآ�شيا«،  دلتا  »بانكو  يُدعى  ماكاو 

بغ�شل  البنك  اتهام  مت  حيث 
يف  مبا  القانونية،  غري  العائدات 
املزيف،  االأمريكي  الدوالر  ذلك 
ال�شمالية.  كوريا  نظام  عن  نيابةاً 
يفتقر  اأنه  البنك على  ت�شنيف  ومت 
مكافحة  واإجراءات  قواعد  اإىل 
ا  تهديداً وميثل  بل  االأموال،  غ�شل 
وُحظر  العاملي،  املايل  للنظام 
على املوؤ�ش�شات املالية االأمريكية 
مع  منظمة  معامالت  اأي  اإجراء 
ال�شلطات  جمدت  ثم  البنك،  هذا 
اأمريكي  دوالر  مليون   25 ماكاو  يف 
ال�شمالية  كوريا  بح�شابات  مرتبطة 
اتخذت  ما  و�رصعان  البنك.  يف 
االإجراءات  نف�ض  الدولية  البنوك 
مما  البنك،  مع  عالقاتها  وقطعت 
على  املطاف  نهاية  يف  اأجربه 
كوريا  مع  التعامل  بني  االختيار 
احل�شار  مواجهة  اأو  ال�شمالية 
�شبق  ما  واأدى  امُل�شدد.  االأمريكي 
اإىل فر�ض مزيد من احل�شار على 
مما  ال�شمايل،  الكوري  النظام 
وعلى  العزلة.  من  مبزيد  اأ�شعره 
بتقدمي مبادرات  النظام  قام  الفور 
اأجل  من  املتحدة  الواليات  اإىل 
 25( د  امُلجَمّ املبلغ  ا�شتعادة 
اإىل  العودة  مقابل  دوالر(  مليون 
ال�شدا�شية.  النووية  املفاو�شات 
الرئي�ض  قرر  املطاف،  نهاية  ويف 
اإعادة  -حينئذ-  االبن«  »بو�ض 
املحادثات  اإىل  ال�شمالية  كوريا 

ال�شدا�شية. 
اإدارة  رفعت   ،2008 عام  ويف 
قائمة  من  ال�شمالية  كوريا  »بو�ض« 
واأزالت  لالإرهاب«،  الراعية  »الدول 
عليها.  املفرو�شة  التجارية  القيود 
قيامها  اإىل  االإ�شارة  دون  وذلك 
على  تعديالت  اأو  اإ�شالحات  باأي 
امل�رصفية  واأنظمتها  ت�رصيعاتها 

واملالية.
رفع  فاإن  الكاتب،  نظر  وجهة  من 
عن  وامل�رصفية  املالية  العقوبات 
التنازالت  مقابل  ال�شمالية  كوريا 
مبعاجلة  مطالبتها  دون  النووية 
بر�شالة  بعث  امل�رصيف،  نظامها 
اأن  وهي  العامل،  دول  اإىل  معيبة 
التي  وامل�رصفية  املالية  العقوبات 
على  املتحدة  الواليات  تُ�رصف 
تُ�شتخدم  اإمنا  وتنفيذها،  ت�رصيعها 
كو�شيلة  ولي�شت  �شيا�شية  كاأداة 
املايل  النظام  و�شيانة  الإ�شالح 

العاملي.

تناق�ض نظام العقوبات املالية

»جهاز  حترك   ،2011 نوفمرب  يف 
لعزل  املالية«  اجلرائم  مكافحة 
النظام املايل االإيراين، كونه �شاحة 

لعمليات وا�شعة من غ�شل االأموال. 
من  العديد  وجود  اإىل  اأ�شار  حيث 
داخل  النظامية  الق�شور  اأوجه 
اأنه  ا  موؤكداً للبالد،  املايل  النظام 
يف ال�شنوات االأخرية قطعت العديد 
الدولية  املالية  املوؤ�ش�شات  من 
والكيانات  البنوك  مع  عالقاتها 
جمموعة  وجود  ب�شبب  االإيرانية، 
متزايدة من املعلومات العامة حول 
وامل�شلل،  امل�رصوع  غري  �شلوكهم 
ل دعم احلكومة االإيرانية  الذي يُ�شِهّ
على  للح�شول  و�شعيها  لالإرهاب 
وبناءاً  وبالي�شتية.  نووية  �شواريخ 
مكافحة  »جهاز  حظر  ذلك،  على 
البنوك  على  املالية«  اجلرائم 
ح�شابات  اإدارة  اأو  فتح  االأمريكية 
اأي  عن  نيابة  اأو  ل�شالح  م�رصفية 

بنك اإيراين.
وّجهت  التالية،  ال�شهور  وخالل 
الكربى  العاملية  املوؤ�ش�شات 
�رصبات متتالية اإىل قطاعي البنوك 
فرباير  ففي  االإيرانيني.  والتمويل 
العمل  جمموعة  اأ�شدرت   ،2012
االأقوى  حتذيرها   FATF املايل 
اأع�شاءها  ُمطالبةاً  طهران،  �شد 
ن�شطة  م�شادة  تدابري  باتخاذ 
بها.  املرتبطة  املعامالت  �شد 
منظمة  قامت   ،2012 مار�ض  ويف 
العاملي  د  امُلزِوّ -وهي   SWIFT
ومقرها  املالية  الر�شائل  خلدمات 
االإيرانية  البنوك  بحظر  بلجيكا- 

من خدماتها.
كانت   ،2012 عام  نهاية  بحلول 
يف  جنحت  قد  املتحدة  الواليات 
تنظيم قائمة �شوداء عاملية للقطاع 
حرمت  والتي  االإيراين،  امل�رصيف 
املالية  القنوات  جميع  من  البالد 
امل�رصوعة،  العاملية  وامل�رصفية 
االإيرانية  البنوك  اأكرب  كانت  حيث 
وملي،  �شيباه،  بنوك  ذلك  يف  -مبا 
ُمدرجة  كلها  وتارات-  وميالت، 

يف هذه القائمة ال�شوداء.
العمل  خطة  اإىل  التو�شل  ومع 
 JCPOA امل�شرتكة  ال�شاملة 
 1+5 دول  جمموعة  بني  )االتفاق 
برنامج  حا�رصت  والتي  واإيران( 
تخفيف  مقابل  يف  النووي  اإيران 
االإيراين  الرئي�ض  �شارع  العقوبات، 
تاأمني  اإىل  روحاين«  »ح�شن 
اأكرب  مبا�رصة  اأجنبية  ا�شتثمارات 
من  ا  مزيداً ي�شمن  مبا  لبالده، 
النهاية،  ويف  االقت�شادي.  التكامل 
واالأمم  االأوروبي  االحتاد  رفع 
ظلت  بينما  عقوباتهما،  املتحدة 
االأمريكية  املالية  العقوبات  معظم 

�شارية.
املالية  العقوبات  اأن  »اأرنولد«  يرى 
ب�شبب  قائمة  كانت  �رصامة  االأكرث 

اخلاطئ،  االإيراين  املايل  النظام 
ومع  النووي.  برناجمها  ولي�ض 
النووية  ال�شفقة  تت�شمن  مل  ذلك، 
باإجراء  طهران  تُلِزم  اأحكام  اأي 
نظامها  على  جوهرية  اإ�شالحات 
قامت   ،2016 يونيو  ففي  املايل. 
 FATF املايل  العمل  جمموعة 
بهدف  �شدها،  عقوباتها  بتعليق 
اأوجه  الإ�شالح  ا  �شاً ُمتنَفّ اإعطائها 
الق�شور يف نظامها املايل من اأجل 
العقوبات،  تخفيف  من  اال�شتفادة 
وهو اأمر ي�شري اإىل درجة عالية من 
االلتبا�ض والتناق�ض، وكاأنه اعرتاف 
�شمني باالأخطاء الكامنة يف خلط 
باالأهداف  املالية  العقوبات  بع�ض 

ال�شيا�شية.

�ضدع يف م�ضداقية العقوبات 
الأمريكية

�شهية  تتال�شى  قد  الوقت  مع 
يعتربه  ملا  الدويل  املجتمع 
الكثريون عقوبات اأمريكية متهورة. 
حمكمة  اأمرت   ،2019 يوليو  ففي 
-�رصكة  برتوبرا�ض  �رصكة  برازيلية 
ال�شفن  بتزويد  احلكومية-  النفط 
كانت  اأن  بعد  بالوقود،  االإيرانية 
عالقة يف ميناء باراناغوا الأكرث من 
برتوبرا�ض  �رصكة  وكانت  ا.  يوماً  50
تزويد  االأ�شل  يف  رف�شت  قد 
ا من العقوبات  ال�شفن بالوقود خوفاً
تكرارها  �شابقة،  وهي  االأمريكية. 
يف  املوجود  ال�شدع  تو�شيع  يعني 

جدار العقوبات االأمريكية.
اأنه ال يوجد طريق  الكاتب  ويعتقد 
مبا�رص ووا�شح لعالج هذا ال�شدع، 
ميكن  خطوات  فهناك  ذلك  ومع 
اتخاذها  والكوجنر�ض  لالإدارة 
لثقة  وا�شنطن  ا�شتعادة  ل�شمان 
التجاريني فيما  حلفائها و�رصكائها 
يتعلق بااللتزام باملعايري امل�رصفية 
هو  واأهم هذه اخلطوات  العاملية. 
بحيث  العقوبات،  اأنظمة  �شبط 
وا�شحة  مبطالب  مرتبطة  تكون 
امُل�شتهَدفة،  الدولة  تاه  وحمددة 
دون اأي يكون لها اأهداف �شيا�شية.

اإن العقوبات املالية -كاأداة فّعالة- 
جوانب  من  ا  مهماًّ جانباًا  �شتكون 
ال�شنوات  يف  االأمريكي  احلكم  فن 
ال�رصوري  من  ذلك،  ومع  القادمة. 
اأن حتتفظ الواليات املتحدة، لي�ض 
فقط بقدرتها على ن�رص العقوبات، 
والتزامها  ا مب�شداقيتها  اأي�شاً ولكن 
الدولية،  القواعد امل�رصفية  بدعم 
املايل  النظام  حماية  بغر�ض 
باالأهداف  التاأثر  دون  العاملي، 

ال�شيا�شية.

تداعيات »الزدواجية الأمريكية« يف تطبيق العقوبات املالية
على مدار العقدين املا�ضيني، برزت »العقوبات املالية« كاإحدى اأهم اأدوات ال�ضيا�ضة اخلارجية الأمريكية، للت�ضدي للتهديدات الأمنية، التي ترتاوح بني انت�ضار اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل، والإرهاب، وانتهاكات حقوق 
الإن�ضان، واجلرمية عرب الوطنية. وقد اأثبتت هذه الأداة فاعلية كبرية لدى �ضّناع القرار يف وا�ضنطن، لأنها مّكنتهم من ممار�ضة �ضغوط �ضريعة، مقابل تداعيات حمدودة للغاية على امل�ضالح التجارية الأمريكية.

دويل
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

اال�ستاذة/حا�سور الزهراء 
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ح�سني داي 

اخت�سا�س  جمل�س ق�ساء اجلزائر
الكائن مكتبها ب10�سارع احمد �ساملي

الهاتف:94 /82 /77 /021
حم�سر تبليغ اعالن عن بيع عقار )�سقة( باملزاد العلني 

طبقا الحكام املادة 750 من ق ا م ا 
لفائدة :ورثة املرحوم لعرابي خل�رض بن العربي وهم:

لعرابي طاهر-لعرابي ا�سماعيل –لعرابي زهرة-لعرابي عمر-لعرابي حممد-لعرابي فتيحة –لعرابي ح�سان-لعرابي كرمية-لعرابي حورية –لعرابي م�سطفى-لعرابي مراد-لعرابي �سمرية
العنوان:02عمارة �س �ساحة اول ماي ببلدية �سيدي احممد اجلزائر

�سد:لعرابي ب�سري 
ال�ساكن:02عمارة �س �ساحة اول ماي ببلدية �سيدي احممد اجلزائر

نحن اال�ستاذة حا�سور الزهراء حم�رضة ق�سائية لدى حمكمة ح�سني داي اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
الكائن مكتبها ب 10 �سارع احمد �ساملي ح�سني داي اجلزائر املوقعة ادناه

بناءا على احلكم املمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادر عن حمكمة �سيدي احممد الق�سم العقاري بتاريخ 2016/06/15 جدول رقم 16/02685 رقم الفهر�س 16/04060 و املت�سمن :افراغا للحكم 
املوؤرخ يف 2015/12/23 جدول رقم 6328 فهر�س 8268 اعتماد تقرير اخلربة املودع بامانة �سبط املحكمة يف 2016/02/28 حتت رقم 117 ومنه احلكم ببيع ال�سقة املتواجدة �سيدي احممد 
ا�س ال ام فوج 02 عمارة �س الطابق الثاين باملزاد العلني وب�سعر افتتاحي قدره احدى ع�رضة مليون و�سبعمائة واربعة و�ستون الف دينار )11.764.000.00دج( وحتميل كل االطراف امل�ساريف 

الق�سائية مبا فيها اتعاب اخلربة كل بقدر منابه ال�رضعي 
مبوجب امر على عري�سة من اجل حتديد جل�سة بيع العقار باملزاد العلني ال�سادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة �سيدي احممد بتاريخ2019/11/13 حتت رقم 19/5120 

انه �سي�رضع يف بيع العقار عن طريق املزاد العلني للجل�سة التي �ستعقد بتاريخ2020/02/17 بالقاعة رقم 03 على ال�ساعة 13:30 م�ساءا مبحكمة �سيدي احممد
تعيني العقار :�سقة كائنة ب�سارع ا�س ال ام فوج02عمارة �س الطابق الثاين بلدية �سيدي احممد اجلزائر تتكون من خم�سة غرف.مطبخ.حمام.ومرحا�س.وملحقات مب�ساحة تقدر مبائة و�ستة مرت 

مربع وع�رضة دي�سمرت مربع)106.10م2(و�سبعة من الف من االجزاء امل�سرتكة )القطعة رقم 40(للقطعة احلاملة ملراجع امل�سح ق�سم 07 جمموعة ملكية 07قطعة رقم 40 
�سروط البيع:ا�سافة اىل ال�رضوط الواردة يف قائمة �رضوط البيع املودعة لدى حمكمة �سيدي احممد فان ال�سعر االفتتاحي لبيع العقار قدره احدى ع�رضة مليون و�سبعمائة واربعة و�ستون الف 
دينار )11.764.000.00 دج( ح�سب احلكم ال�سادر عم حمكمة �سيدي احممد الق�سم العقاري بتاريخ 2016/06/15 جدول رقم 16/02685 رقم الفهر�س 16/04060 املمهور بال�سيغة التنفيذية 

ي�ساف اليها م�ساريف التنفيذ وكل حقوق الت�سجيل واال�سهار واحلق التنا�سبي املمنوح املح�رض الق�سائي املحدد قانونا 
كما ان الرا�سي عليه املزاد ملزم بدفع حال انعقاد اجلل�سة خم�س 5/1 الثمن و امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة بوا�سطة بوا�سطة �سيك موؤ�رض عليه حل�ساب رئي�س امناء ال�سبط املحكمة وان 
يدفع املبلغ املتبقى يف اجل ثمانية 08ايام املوالية لر�سو املزاد فعلى الراغبني يف ال�رضاء االطالع على قائمة ال�رضوط البيع املودعة لدى كتابة �سبط حمكمة �سيدي احممد او �سحبها من 

مكتب املح�رض الق�سائي الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اعاله 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

اال�ستاذة/حا�سور الزهراء 
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ح�سني داي 

اخت�سا�س  جمل�س ق�ساء اجلزائر
الكائن مكتبها ب10�سارع احمد �ساملي

الهاتف:94 /82 /77/ 021
اعالن عن م�ستخرج من قائمة �سروط 

بيع عقار باملزاد العلني 
املادة 748 من قانون االجراءات املدنية و االدارية 

نحن املوقعة ادناه اال�ستاذة/حا�سور الزهراء حم�رضة ق�سائية لدى حمكمة ح�سني داي جمل�س ق�ساء اجلزائر املوقعة ادناه الكائن مكتبها ب:10 �سارع احمد �ساملي 
ح�سني داي اجلزائر 

وبناءا على مقت�سيات املادة 748 من قانون االجراءات املدنية و االدارية 
لفائدة:�ساحل علي 

العنوان:التعاونية العقارية ال�سافية بني م�سو�س اجلزائر 
�سد:عكاك لهاليل 

العنوان:حي قاريدي 1عمارة 27 رقم 13 القبة اجلزائر
بال�سيغة  املمهور  و  الفهر�س:11/03555  رقم  جدول:11/02370  رقم  حتت  بتاريخ2011/07/07  املدين  الق�سم  داي  ح�سني  حمكمة  عن  ال�سادر  احلكم  على  بناء 

التنفيذية 
بناء على القرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء اجلزائر الغرفة املدنية بتاريخ2011/07/07 حتت رقم 12/003335 رقم الفهر�س:12/04241 

بناءا على امر باحلجز تنفيذي على عقار ال�سادر عن رئي�س حمكمة ح�سني داي بتاريخ 2014/08/18 حتت رقم 14/1490 
بناءا على حم�رض حجز عقاري حمرر من طرفنا بتاريخ 2014/10/12 

وبعد ايداع دفرت ال�رضوط بيع العقار لدى حمكمة ح�سني داي وتا�سري على قائمة �رضوط البيع من رئي�س امناء ال�سبط لدى حمكمة ح�سني داي و املوؤ�رض عليه من طرف 
رئي�سة ق�سم البيوع العقارية لدى حمكمة ح�سني داي بتاريخ 2020/01/27 حتت رقم:2020/04 التعيني : العقار عبارة عن �سقة كائنة بحي قاريدي 1عمارة 27 رقم 13 
الطابق الثالث بلدية القبة اجلزائر ت�سمل على ثالث غرف.مطبخ.حمام.مرحا�س.وتوابع اخرى م�ساحتها 75.38 مرت مربع و 1000/48 من االجزاء امل�سرتكة قطعة 

رقم 14 ح�سب اجلدول الو�سفي للتق�سيم و امل�سهر باملحافظة العقارية حل�سني داي بتاريخ 1999/12/22 جملد 255 رقم 15 
وقد حدد ال�سعر االفتتاحي لبيع العقار مببلغ قدره :11.307.000.00 دج )احدى ع�رض مليون وثالثمائة و�سبعة االف دينار جزائري( ح�سب احلكم املمهور بال�سيغة 

التنفيذية ال�سادر عن حمكمة ح�سني داي الق�سم العقاري بتاريخ 2015/04/20 حتت رقم اجلدول 15/00160 رقم الفهر�س 15/02164 
قد مت حتديد جل�سة االعرتا�سات بتاريخ 2020/02/17 على ال�ساعة 10.30 �سباحا مبكتب رئي�سة ق�سم البيوع العقارية لدى حمكمة ح�سني داي 

وتقدم االعرتا�سات بعري�سة اىل رئي�س حمكمة ح�سني داي يف خالل ثالث ايام قبل اجلل�سة طبقا الحكام املادة 742 من قانون االجراءات املدنية واالدارية

ANEP N°:  2016002755 الو�سط:2020/02/06

ANEP N°:  2016002813



بقلم/عبد النا�صر عوين فروانة
رئي�س وحدة الدرا�صات والتوثيق يف 

هيئة �صوؤون الأ�صرى

االحتالل  دولة  القد�س:  يف 
الزهور  بعمر  اأطفال  تَهاب 
ترى  فهي  م�ستقبلهم،  وتخ�سى 
م�رشوع  فل�سطيني  طفل  كل  يف 
موقوتة"  و"قنبلة  مقاومة 
البلوغ،  حلني  التحقق  موؤجلة 
اآبائهم  اأح�سان  من  فتُختطفهم 
طفولتهم  وتَ�سلب  واأمهاتهم، 
اعتقالهم  من  وجتعل  الربيئة، 
رئي�سيا  وهدفا  االأول  املالذ 
بال�سالح،  املدججة  لقواتها 
دون مراعاة ل�سغر �سنهم، وتَزج 
بهم يف �سجون مظلمة وزنازين 
معتمة وظروف قا�سية، وُيار�س 
بحقهم  االإ�رشائيلي  ال�سجان 
و�سنوف  العذاب  اأنواع  اأ�سد 
املحاكم  وتُ�سدر  احلرمان، 
اأحكاماً  بحقهم  االإ�رشائيلية 
قا�سية بال�سجن الفعلي وتفر�س 
باهظة،  مالية  غرامات  عليهم 
بحق  ال�سادرة  االأحكام  وجميع 
مقرونة  تكون  القد�س  اأطفال 
بفر�س غرامات مالية، واأحيانا 
مكان  عن  االإبعاد  اإليها  يُ�ساف 

ال�سكن وبيت العائلة اأو "االقامة 
يُعرف  بات  وما  املنزلية" 

بـاحلب�س املنزيل.
اأن  وعلمنا  عرفنا  القد�س:  يف 
اأن  االإ�رشائيلي- منذ  لالحتالل 
يَِزُج  عديدة  �سجون  احتلها-  
اأقبيتها  ويف  جدرانها  داخل 
ي�سكنون  الذين  الفل�سطينيني 
اأدركنا  القد�س:  ويف  القد�س. 
يعملون  �سجانني  لالحتالل  اأن 
وحرا�ساً  ال�سجون  تلك  يف 
مدججني بال�سالح يحيطون بها 
الإرهاب  وناحية،  �سوب  كل  من 
يف  الرعب  وبث  املقد�سيني 
ارادتهم  وحتطيم  نفو�سهم 
على  والتاأثري  ومعنوياتهم 

توجهاتهم ب�سورة �سلبية.
االأحوال  تغريت  القد�س:  يف 
واختلفت  ال�سورة،  وتبدلت 
جلهة  االإ�رشائيلية  االإجراءات 
والت�سييق،  والتنكيل  القمع 
يف  االعتقاالت  وترية  وارتفعت 
�سفوف املقد�سيني ب�سكل كبري، 
االإ�رشائيلية  ال�سجون  وا�ستدت 
اأهلنا  معاناة  وت�ساعفت  ق�سوة، 
القد�س ب�سكل غري م�سبوق،  يف 
التي  ال�سجون  تلك  تعد  ومل 
ت�سكل  تفا�سيلها  ونعلم  نعرفها 

من�سئيها  على  اقت�ساديا  عبئاً 
باتت  حيث  يُديرها،  ومن 
واحلياة  االإقامة  نفقات  تكلفة 
املعتقلني  نفقة  على  داخلها 

الفل�سطينيني.
دول  تكتف  مل  القد�س:   ويف 
االحتالل مبا اآلت اإليه االأو�ساع 
ُتار�سه  وما  �سجونها  يف 
وتعذيب  قمع  من  بداخلها 
افتتاح  اإىل  فلجاأت  وحرمان، 
مئات ال�سجون اجلديدة التي مل 
ن�سوئها  نتوقع  ومل  نعرفها  نكن 
اليوم  لت�سكل  افتتاحها  اأو 
اآخذة  خطرية  وظاهرة  ظاهرة 
عنوانها:  واالزدياد  باالت�ساع 
تعد  مل  اإذ  املنزيل".  "احلب�س 
ل�ساكنيها  ملكاً  االآمنة  البيوت 

يفر�س  حني  املقد�سيني،  من 
اأن يجعلوا منها �سجونا،  عليهم 
وال  وبناتهم  الأبنائهم  ؟  وملن 

اأحد �سواهم.
املا�سية  �سنوات  االأربع  وخالل 
االحتالل  �سلطات  اأ�سدرت 
باحلب�س  قرار  خم�سمائة  نحو 
املنزيل غالبيتهم العظمى كانت 
بحق االأطفال املقد�سيني، مما 
�سجونا،  البيوت  مئات  جعل 
االأهايل  من  االآالف  وحوّل 
واأفراد العائالت املقد�سية اىل 
اأبنائهم واأحبتهم،  �سجانني على 
من  على  ومراقبني  وحرا�س 
االإ�رشائيلية  املحاكم  ت�سدر 

بحقه حكما باحلب�س املنزيل.
مركبة  املعاناة  القد�س:  يف 

مرور  مع  تتفاقم  وم�ساعفة، 
تعدد  مع  وت�ستد  االأيام 
فبعدما  وق�سوتها،  االإجراءات 
بحرية  يطالبون  االأهايل  كان 
�سجون  يف  القابعون  اأبنائهم 
فهم  االإ�رشائيلي،  االحتالل 
اليوم يُجربون ق�رشا على حب�س 
منهم  االأطفال  وخا�سة  اأبنائهم 
يُقيدون  العائلة،  بيوت  داخل 
اأن�سطتهم،  ويتابعون  حركتهم، 
ويراقبون حتركاتهم، وينعونهم 
من تخطي حدود البيت وجتاوز 
البوابة اخلارجية للمنزل تنفيذاً 
فر�ستها  التي  االإفراج  ل�رشوط 
االإ�رشائيلية،  املحاكم  عليهم 
اأو  الكفيل  العتقال  وجتنباً 
ظلمة  يف  به  والزج  املتعهد 
خرق  بتهمة  املعلومة  ال�سجون 
"االتفاق" وبنود احلكم وما وّقع 

عليه من التزام.  
احلب�س  من  نوعان  وهناك 
ال�سخ�س،  يُلزم  االأول  املنزيل، 
�سواًء اأكان طفاًل اأم فتاة، رجاًل 
اأم امراأة، بالبقاء يف بيته وعدم 
اخلروج منه ب�سكل مطلق طوال 
الثاين  والنوع  املحددة،  الفرتة 
يتمثل  االأول  من  اأ�سعب  وهو 
على  املنزيل"  "احلب�س  بفر�س 

يف  الطفل  وخا�سة  ال�سخ�س 
بيت اأحد االأ�سدقاء اأو االأقارب 
االأ�رشة  بيت  عن  البعيدة 
ي�ستت  مما  �سكناها،  ومنطقة 
القلق  حالة  من  ويزيد  العائلة 
لديها ويُحدث توترا يف العالقة 
ويخلق  وا�رشته،  الطفل  بني  ما 
النف�سية  امل�ساكل  من  العديد 
ال�سخ�س  لدى  واالجتماعية 
خطرا  وي�سكل  كما  وا�رشته، 
على امل�سرية التعليمية للطفل.

ويُعترب "احلب�س املنزيل" اإجراًء 
وخمالفًة  اأخالقياً  وال  تع�سفياً 
القانون  واأحكام  لقواعد 
والقانون  االإن�ساين  الدويل 
كما  االإن�سان.  حلقوق  الدويل 
وي�سكل عقوبة جماعية لالأ�رشة 
ت�سطر  التي  اأفرادها  مبجموع 
الأن تَبقى يف حالة ا�ستنفار دائم، 
من  ابنهم  حماية  على  حري�سة 
لل�رشوط  جتاوزه  تبعات  خطر 

املفرو�سة.
االحتالل  �سلطات  وتلجاأ 
"احلب�س  من  ال�سكل  هذا  اإىل 
ترويع  بهدف  املنزيل" 
وفقدانهم  وتخويفهم  االأطفال 
والتاأثري  اأ�رشهم،  باأفراد  الثقة 
العائلة  اأفراد  توجهات  على 

ودفعهم  واأفكارهم  ومعتقداتهم 
عن  ي�سدر  مبا  االلتزام  نحو 
االإ�رشائيلي  االحتالل  �سلطات 
من  اأبنائهم  ومنع  قرارات،  من 
ب�سكل  القرارات  تلك  تخطي 
اأو  مبا�رش،  غري  اأو  مبا�رش 
االإ�رشائيلية  االإجراءات  جتاوز 
على  املفرو�سة  امل�سددة 
القاطنني  الفل�سطينيني 
اإىل  و�سوال  املحتلة.  القد�س 
واملتمثل  املعلن  غري  الهدف 
ومنعهم  الواقع  باالأمر  بقبولهم 
باأي  امل�ساركة  من  طواعية 
االحتجاجات  اأ�سكال  من  �سكل 
امل�رشوعة  واملقاومة  ال�سلمية 
دولة  تريد  هكذا  لالحتالل. 
تَنجح  مل  لكنها  االحتالل، 
ماآربها.  حتقيق  يف  تَنجح  ولن 
تاريخنا  هم  واأهلها  فالقد�س 
وذاكرتنا.  وارثنا  وح�سارتنا 
ويف القد�س تتجدد اآمالنا وتنبع 
وال  م�ستقبلنا،  وي�رشق  اأحالمنا 
القد�س،  بدون  �سيء  الأي  معنى 
اأهلنا  يَتحول  باأن  نقبل  ولن 
على  �سجانني  اإىل  القد�س  يف 
احلب�س  يبقى  حيث  اأطفالهم، 
مثيلها  قّل  جرية  املنزيل: 

ومعاناة ال �سبيه لها.

تلك املدينة العتيقة والعريقة ومهد الديانات ال�صماوية، َينتهك فيها الحتالل كل القيم واملبادئ والقوانني وُيدن�س امل�صاجد والكنائ�س 
واملقابر، وَيعتدى على امل�صلني وامل�صليات، واملرابطني واملرابطات، وَينتهك حرمة القبور ورفات الأموات كما البيوت والأحياء. ويف 

القد�س: امل�صتوطنون يده�صون الرجال ويعتدون على الن�صاء ويحرقون الأطفال وَيطلقون النار على الأبرياء. يف القد�س: قوات جي�س 
الحتالل املدججة بال�صالح تقتحم لياًل بيوت الأهايل وَتعتقل الرجال والأطفال والأمهات والفتيات، ويف النهار تعتدي على الأماكن 

املقد�صة واملرافق العامة ومقار املنظمات الدولية وَتختطف من داخلها ال�صباب وال�صيبة والنواب والوزراء وغريهم.

يف القد�س: احلب�س املنزيل.. جرمية قّل مثيلها ومعاناة ال �شبيه لها
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يف ذكرى ا�صت�صهاد الأ�صري فار�س بارود

جتدد املطالبة بت�شكيل جلان دولية حول اأو�شاع االأ�شرى املر�شى 
يف �شجون االحتالل االإ�شرائيلي

ال�سهداء  مفو�سية  اأكدت 
بالهيئة  واجلرحى  واالأ�رشى 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
قطاع غزة على حق االأ�رشى يف 
احلرية واحلياة والعالج والعودة 
من  واأحياء  اأحرارا  ذويهم  اإىل 
االإ�رشائيلي  االحتالل  �سجون 
�سيخا  وال  طفال  ترحم  ال  التي 
ن�ساأت  وقال   . امراأة  وال 
الوحيدي الناطق با�سم مفو�سية 
واجلرحى  واالأ�رشى  ال�سهداء 
حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
ذكرى  يف  غزة  قطاع  يف  فتح 
ا�ست�سهاد االأ�سري فار�س حممد 
نحبه  ق�سى  الذي  بارود  اأحمد 
مب�ست�سفى �سوروكا االإ�رشائيلي 
الطبي  االإهمال  مق�سلة  حتت 
االأربعاء  م�ساء  يف  املتعمد 
والتي   2019  /  2  /  5 املوافق 

يخيم  املوت  اأن  اليوم  ت�سادف 
االأ�رشى  واأج�ساد  روؤو�س  فوق 
بفعل  املر�سى  الفل�سطينيني 
ال�سيا�سات والقوانني والقرارات 
التي  االإ�رشائيلية  العن�رشية 
وحقهم  حياتهم  ت�ستهدف 
اأطباء  اأيدي  على  العالج  يف 
الوحيدي  واأفاد   . خمت�سني 
ق�سوا  فل�سطينيا  اأ�سريا   67 اأن 
مق�سلة  حتت  �سهداء  نحبهم 
االإ�رشائيلي  الطبي  االإهمال 
اأ�سريا   222 بني  من  املتعمد 
مبينا اأن 73 اأ�سريا ق�سوا نحبهم 
بفعل التعذيب يف اأقبية التوقيف 
والتحقيق والتعذيب + 7 اأ�رشى 
نار  اإطالق  يف  نحبهم  ق�سوا 
وجنود  �سباط  يد  على  مبا�رش 
 75  + ال�سجون  م�سلحة  اإدارة 
�سهداء  نحبهم  ق�سوا  اأ�سريا 

همجية  اعتقالية  ظروف  يف 
االأ�سري  اأن  اإىل  خمتلفية م�سريا 
ال�سهيد فار�س بارود من �سكان 
خميم ال�ساطيء يف غرب مدينة 
يد قوات  اعتقل على  كان  غزة 
 /  23 االإ�رشائيلي يف  االحتالل 
حكما  يق�سي  وكان   1991  /  3
حيث  احلياة  ملدى  بال�سجن 
 2018  /  11  /  18 يف  اأ�سيب 
ال�ستئ�سال  اأدى  داخلي  بنزيف 
الكبد وجزءا من  �رشيان يغذي 
الكبد .واأ�ساف ن�ساأت الوحيدي 
الناطق با�سم مفو�سية ال�سهداء 
بالهيئة  واجلرحى  واالأ�رشى 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
االأ�سري  والدة  اأن  غزة  قطاع 
تبلغ  كانت  التي  بارود  فار�س 
احلياة  فارقت  عتيا  العمر  من 
املوافق  يوم اخلمي�س  يف ظهر 

حرمها  وقد   2017  /  5  /  18
من  االإ�رشائيلي  االحتالل 
زيارته منذ العام 2000 يف اإطار 
االأ�رشى  على  اخلناق  ت�سديد 
با�سم  الناطق  وحمل   . وذويهم 
واالأ�رشى  ال�سهداء  مفو�سية 
واجلرحى لالإحتالل االإ�رشائيلي 
حياة  عن  الكاملة  امل�سوؤولية 
الدعوة  جمددة  االأ�رشى 
دولية  بت�سكيل جلان  واملطالبة 
االأ�رشى  اأو�ساع  على  لالإطالع 
االإ�رشائيلية  ال�سجون  يف 
تتفاقم  الذي  املر�سى  وخا�سة 
الت�سعيد  ظل  يف  معاناتهم 
العدواين ال�سهيواأمريكي ممثال 
القرن  ب�سفقة  ت�سمى  ما  يف 
التي تدعو للتعامل مع االأ�رشى 
الفل�سطينيني كاإرهابيني . ودعا 
االإ�سنادية  بالفعاليات  لالإرتقاء 

وطنية  و�سياغة خطة  لالأ�رشى 
بق�سيتهم  النهو�س  على  قادرة 
اجلرائم  وف�سح  العادلة 
وحث  االإ�رشائيلية  العن�رشية 
واالإن�سانية  الدولية  املنظمات 
املتحدة  االأمم  راأ�سها  وعلى 
لل�سليب  الدولية  واللجنة 
املفو�س  ومكتب  االأحمر 
االإن�سان  حلقوق  ال�سامي 
على  العاملية  ال�سحة  ومنظمة 
التاريخي  لدورها  الوهج  اإعادة 
احلماية  توفري  يف  واالإن�ساين 
تتغول  التي  االإن�سان  حلقوق 
العن�رشية  املاكينة  عليها 

االإ�رشائيلية .   
مفو�صية ال�صهداء والأ�صرى

كتب عبد النا�رش فروانة على 
"الفي�سبوك":  عرب  �سفحته 
 )9( اعتقل  االحتالل 
غزة  قطاع  من  فل�سطينيني 
خالل �سهر كانون ثاين/يناير 
مت  منهم   )7( واأن  املا�سي. 
اجتيازهم  بعد  اعتقالهم 
وال�سمالية  ال�رشقية  للحدود 
االأرا�سي  باجتاه  للقطاع 
هذا   .1948 عامة  املحتلة 
اآخرين  اثنني  اىل  باالإ�سافة 
مت اعتقالهما منت�سف ال�سهر 
حانون/ايرز،  بيت  معرب  على 
ديب  املواطن/وليد  وهما: 
�سفره  اأثناء  اعتقاله  ومت 
ومازال  الكرامة،  ج�رش  اىل 
التاجر/ والثاين:  معتقال 
خانيون�س  من  القرا  �سالح 
بعد اجراء مقابلة يف املعرب، 
بعد  عنه  االفراج  مت  والذي 
فيما  اعتقاله.  من  ا�سبوعني 

ال�سهر  خالل  يُ�سجل  مل 
اعتقال  حالة  اي  املا�سي 
ال�سيد.  مهنة  يف  للعاملني 
للف�سائل  دعوتنا  هنا  وجندد 
واملوؤ�س�سات املعنية وو�سائل 
ب�رشوروة  املختلفة  االعالم 
املواطنني  بتثقيف  االهتمام 
بظروف  وتوعيتهم  كافة 
اأن  يكن  وما  االعتقال 
االعتقال،  بعد  له  يتعر�سوا 
وت�سليحهم  وحت�سينهم 
وال�سمود  املواجهة  باأدوات 
االعتقال  ملخاطر  جتنبا 
واآثاره وحماية للفرد واالأ�رشة 
اأن  الفل�سطيني.  واملجتمع 
والوقائع  املعطيات  كافة 
توؤكد على اأنه لي�س هناك من 
عن  مبناأى  فل�سطيني  مواطن 
االعتقال، وبالتايل من الواجب 
تثقيف اجلميع وحت�سينهم من 

خماطر االعتقال وتاأثرياته.

فروانة

االحتالل اعتقل )9( مواطنني 
من غزةخالل �شهر يناير
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�سقيقة الأ�سري اإياد  اأبو الرب

متكنا من �إعادة منزل �صقيقي مرة �أخرى ب�صورة 
�أجمل و�ف�صل وننتظر حريته وزفافه

تقرير:  علي �سمودي

 " ختام  �شقيقته  وتقول 
ن�شاأ وتربى يف قريتنا على 
فكان   ، احلميدة  االخالق 
بار وخمل�ص وويف ومعطاء 
، متتع بكل ال�شفات الرائعة 
والنبيلة ، تعلم يف مدار�ص 
جلبون حتى انهى املرحلة 
 " وت�شيف   ،" االعدادية 
لديه  برزت   ، �شغره  منذ 
ف�شارك   ، الوطنية  الروح 
انتفا�شة  فعاليات  يف 
يف  دور  له  وكان   ، احلجر 
واملواجهات  امل�شريات 
عاماً   15 ب�شن  فاعتقل   ،
يف  �شنوات   3 وق�شى   ،
�شجون االحتالل ، مل تنال 
لوطنه  وحبه  عزميته  من 

و�شعبه.

مطاردة وا�ستهداف ..

اإياد  ان�شم   ، حترره   بعد 
الوطنية  ال�شلطة  ل�شفوف 
االمن  لقوات  وانت�شب 
حياة  وعا�ص  الوطني 
بناء  من  ومتكن  طبيعية 
وتقول   ، له  خا�ص  منزل 
االحتالل  داهم   " �شقيقته 
 ، اإياد  عن  بحثاً  منزلنا 
وعندما مل يجدوه طالبونا 
بت�شليمه ،لكنه رف�ص ومترد 
وا�شبح مقاوماً ادرج ا�شمه 
على راأ�ص قائمة املطلوبني 
ا�شتمر   " وت�شيف   ،"
على  مبالحقته  االحتالل 
متوا�شلة  �شنوات   3 مدار 
حلظات  خاللها  ع�شنا   ،
خوف وقلق على حياته يف 
وعدم  اأخباره  انقطاع  ظل 
قدرتنا على روؤيته ، كنا ال 
نعلم نه �شيئا حتى ا�شبحنا 
خوف  كوابي�ص  يف  نعي�ص 
وقلق على م�شريه "، وتكمل 
" ا�شبح االحتالل ، يداهم 
منزلنا لياًل و نهاراً ، يف كل 
و  املنزل  يهاجمون  حلظة 

ي�شاألون عن اياد ويهددوننا 
وهدم  بت�شفيته واعتقالنا 
بعد   " وتتابع   ،" املنزل 
يف  ف�شلهم  ومع   ، فرتة 
اقتحم   ، ل�شقيقي  الو�شول 
بناه  الذي  منزله  االحتالل 
دقائق  ، وخالل  به  ليتزوج 
 ، النقا�ص  وحولوه  هدموه 
 ، قريباً  باعدامه  وهددونا 
تاأثراً  االكرث  والدنا  وكان 
ابنه  م�شري  على  وخوفاً 
من  معاناته  ظل  ويف   ،
واياد  تويف  االمرا�ص 

مطلوباً لالحتالل.

اعتقال وحتقيق ..

ت�شليم  اإياد   رف�ص 
االحتالل  لكن   ، نف�شه 
حتى  مبالحقته  ا�شتمر 
خا�شة  بعملية  اعتقل 
 ، جنني  مدينة  يف 
 2005 /11 /24 ريخ   بتا
من   " �شقيقته  وتقول   ،
�شمعنا   ، االعالم  و�شائل 
فقد   ، اأخي  باعتقال 
خمباه  االحتالل  اكت�شف 
يف املدينة التي اقتحمتها 
الدوريات  ع�رشات 
 ، اجلنود  من  واملئات 
فر�شوا حظر التجول على 

لفك  انتف�شت  التي  جنني 
ورفاقه  اياد  عن  احل�شار 
 " وت�شيف   ،" املحا�رشين 
العمارة  االحتالل  ق�شف 
فيها  التي حت�شن  ال�شكنية 
اجلرافات  وبدات   ، اأخي 
بعملية الهدم حتى حو�رش 
�شقيقي و�شديقه فرا�ص اأبو 
الرب ومتكن االحتالل من 
حزننا  ورغم   ، اعتقالهما 
ب�شعادة  �شعرنا   ، واملنا 
االغتيال  كمني  من  لنجاته 
الذي  االحتالل  وتهديدات 
اقتاده فوراً القبية التحقيق 
"، وتكمل " احتجز اإياد يف 
والعزل  التعذيب  زنازين 
 3 ملدة  اجللمة  ب�شجن 
من  خاللها  حرم   ، �شهور 
وتعر�ص  املحامني  زيارة 
التعذيب  �شنوف  لكل 
 ، جلبوع  ل�شجن  نقل  حتى 
بني  املعاناة  رحلة  وبدات 

املحاكم.

خلف الق�سبان ..

املعاناة  رحلة   ا�شتمرت 
االحتالل  حماكم  بني 
حمكمة  حكمت  حتى   ،
اإياد  على  الع�شكرية  �شامل 
مرات   8 املوؤبد  بال�شجن 

�شعرنا   " �شقيقته  وتقول   ،
ب�شبب  كبرية  ب�شدمة 
احلكم الظامل ، لكن �شمود 
اأخي رفع معنوياتنا  وثبات 
ووعدنا  �شربنا  فقد   ،
باحلرية القريبة ، ومل يتاثر 
االعتقال  وواقع  باحلكم 
وظروفه القا�شية وتنقالته 
ا�شتقر  حتى  امل�شتمرة 
"رميون  �شجن  يف  موؤخراً 
"، وت�شيف " ا�شتثمر اأخي 
باملطالعة   ، اعتقاله  فرتة 
والدرا�شة وحتدى االحتالل 
حقق   ، بالتعليم  واحكامه 
 ، العامة  بالثانوية  النجاح 
القد�ص  وانت�شب جلامعة 
تخ�ش�ص  املفتوحة 
وح�شل  ا�شالمية  �رشيعة 
البكالوريو�ص  �شهادة  على 
ل  كما ال ي�شتعد   و
باذن  درجة  املاج�شتري 
هلل  احلمد   " وتكمل   ،" اهلل 
مرة  زيارته  على  نواظب   ،
واحدة �شهرياً ، ويف كل مرة 
واالرادة  بالعزمية  ي�شلحنا 
التي  العالية  واملعنويات 
االمل  ومتنحنا  ت�شربنا 
يعاقب  االحتالل  لكن   ،
فلم   ، �شامية  �شقيقتي 
تراه �شوى مرة واحدة وما 
زيارته  من  ممنوعة  زالت 

عدم  عامابحجة   12 منذ 
مع  قرابة  وجود  �شلة 
يعترب  والذي   ، �شقيقها 
التع�شفي  العقاب  من  جزء 

والظامل.

ننتظر حريته 
وزفافه ..

الرابع  العام  دخوله   مع 
الق�شبان  خلف  ع�رش 
هذا  �شقيقته"  تقول   ،
يذكرنا بالوجع   ، اليوم 
عنا  وبعده  لفراقه  واالمل 
الخي  م�شتاقون  فنحن   ،
و�شاحب  واحلنون  الطيب 
الكبري  والقلب  االبت�شامة 
تغيب  وال  دوماً  نتذكره   ،
�شوره ومواقفه عنا حلظة 
هلل  "  احلمد  وت�شيف   ،"
منزل  اعادة  من  متكنا   ،
اأخرى  مرة  اإياد  �شقيقي 
ب�شورة اجمل واف�شل مما 
كان �شابقاً ، وننتظر حريته 
لفرحتنا  لتكتمل  وزفافه 
انك   : لالحتالل  ولنقول 
، ولدينا  تهدم ونحن نعمر 
واجتماع  باللقاء  كبري  امل 

ال�شمل قريباً.

خالل انتفا�سة احلجر ، اعتقل على مقاعد الدرا�سة ، فقطع الحتالل عليه الطريق وحاكمه بال�سجن ملدة 3 �سنوات 
دون مراعاة ل�سنه ، وعندما اندلعت انتفا�سة الق�سى ، لبى النداء وقاوم الحتالل الذي هدد باغتياله وهدم منزله 

لكنه اكمل امل�سوار حتى اعتقل بعملية خا�سة قبل 13 عامًا ، ورغم حكمه بال�سجن املوؤبد ، حتدى بالتعليم وح�سل 
على �سهادة البكالوريو�س وي�ستعد لدرجة املاج�ستري ، بينما اعادت عائلته بناء منزله ليكون جاهزا ل�ستقباله لدى 
حترره . �سطور ، تلخ�س رحلة كفاح و�سمود الأ�سري اإياد حممد اأحمد اأبو الرب ، من بلدة جلبون يف حمافظة جنني ، 

اب�سر النور فيها قبل 44 عامًا ،ليكون  ال�سابع يف عائلته املكونة من 7 اأنفار.

نادي الأ�سري

�إ�صابات بني �لأ�صرى يف "عوفر" ونقل 
)38( �أ�صريً� على �لأقل �إىل �صجون عدة

من  عدداً  اأن  االأ�شري،  نادي  اأكد 
اأُ�شيبوا  "عوفر"  �شجن  يف  االأ�رشى 
نفذتها  التي  القمع  عملية  خالل 
�شجون  الإدارة  تابعة  خا�شة  وحدات 
االحتالل يوم اأم�ص يف ق�شم )12(، دون 
معرفة تفا�شيل عن طبيعة االإ�شابات، 
اإىل  اأ�رشى منهم  اأربعة  وجرى حتويل 
التحقيق وهم: ربيع ع�شفور، وحممد 
دار  وفوؤاد  �شليمان،  دار  �شالمة 
نادي  وبني  اخل�شيب.  وعمر  خليل، 
بعد  نُفذت  القمع  عملية  اأن  االأ�شري 
االأ�شري  اأن  ال�شجن  اإدارة  ادعت  اأن 
بلدة  من  عاماً(   31( ع�شفور  ربيع 
�شنجل، واجه �ّشجان واأ�شابه بجروح. 
 )38( نقلت  ال�شجن  اإدارة  اأن  وتابع، 
ورميون،  "النقب،  �شجون  اإىل  اأ�شرياً 
اأيال"،  وعزل  اآيالون،  وعزل  ونفحة 
االأق�شام  على  االأ�رشى  بقية  ووزعت 
االأخرى داخل ال�شجن، علماً اأن العدد 
قرابة  الق�شم  يف  لالأ�رشى  االإجمايل 
اأكرث من  اأ�شرياً، وهم من �شمن   )70(
"عوفر"  �شجن  يقبعون يف  اأ�شري  األف 

بينهم اأطفال.
1.       �شالح  طارق لدادوة النقب

حلبية  اإبراهيم  اإ�شماعيل         .2
النقب

3.       حممد ح�شني ربيع  النقب
4.       اأكرم  علي �شالمة  النقب

5.       ها�شم حممد حميدان النقب
برغوثي  �شاهر  م�شعب          .6

النقب
7.       �شيف حممد عبدة  النقب

8.       حممد  اأيوب دالي�شة النقب
9.       يا�رش حممد رجوب النقب

غلي�ص  ح�شني  الرحمن  عبد       .10

النقب
11.     عبد  وليد عيد النقب

12.     بكر اأحمد ع�شافرة النقب
13.     اأيوب حممد اخل�شور النقب

14.     عبد اهلل رائد بدوان النقب
15.     حممد يو�شف عو�ص النقب

ماريا  اأبو  وحيد  حممد          .16
النقب

17.     اأمري ناجي اأبو �شخيدم النقب
18.     خ�رش جمال احلداد  النقب

19.     حممد جهاد ع�شافرة النقب
20.     با�شل ح�شن فليان  النقب

برغوثي  اإ�شماعيل  لطفي       .21
رميون

22.     معتز �شميح وهدان رميون
23.     رائد حممد بدوان  رميون
24.     �شاكر حممد حن�ص رميون

25.     مو�شى جمدي خطيب رميون
26.     جهاد �شاري وهدان رميون
27.     اأحمد حممد عبدة   نفحة

28.     حامد اإبراهيم �رشور نفحة
29.     حممد ماجد عواد   نفحة

جرى  االأ�رشى  من  اأخرى  جمموعة 
نقلهم للتحقيق وعدد اآخر اإىل العزل:

اإىل التحقيق جرى نقل االأ�رشى:
1.     ربيع ع�شفور

2.     حممد �شالمة دار �شليمان
3.     فوؤاد دار خليل
4.     عمر اخل�شيب

اإىل العزل:
5.     �شكري اخلواجا
6.     حممود �رشيتح

7.     فادي دروي�ص
8.     يحيى جادو

9.     اإبراهيم ال�شويطي

االحتالل  قوات  اعتقلت 
االإ�رشائيلي الليلة املا�شية وفجر 
ال�شفة  من  مواطناً   )12( اأم�ص 
بينهم �شيدة من بلدة اإذنا. وقال 
مواطنني  �شتة  اإن  االأ�شري  نادي 
بلدات  عدة  من  اعتقالهم  جرى 
يف حمافظة اخلليل بينهم �شيدة 
اجلعار  حممود  حممد  وهم: 
)18 عاماً(، واإ�شماعيل عالء اأبو 
مقدم )14 عاماً(، وحممد �شالمة 
اأبو را�ص وهو اأ�شري �شابق ق�شى 
عماد  وحممد  �شنوات،  ع�رش 
حممد جرادات، ومهند عبد اهلل 
ال�شيدة  اإىل  باالإ�شافة  غطا�شة، 
مي�شون عبد احلليم طميزي من 
اأبناء.  الأربعة  اأم  وهي  اإذنا  بلدة 
االحتالل  اعتقل  طولكرم  ومن 
اأبو  �شبحي  اأحمد  املواطنني 

الفيه )38 عاماً(، وخالد حممود 
اأبو عي�شى )25 عاماً(، ومن بيت 
حلم املواطن اآدم عماد فرارجة. 
مواطنني  املعتقلني  اإىل  يُ�شاف 
التحتا ق�شاء  من بلدة بيت عور 
م�شباح  اإبراهيم  وهما:  اهلل  رام 
�شابق،  اأ�شري  وهو  خمي�ص 
وعماد  عثمان،  حممود  وحممد 
اأُفرج  حيث  اأريحا  من  ر�شوان 
اأربعة  اأن  اإىل  يُ�شار  الحقاً.  عنه 
جرى  فتية  بينهم  مواطنني 
القد�ص  من  باالأم�ص  اعتقالهم 
وحيد  اأحمد  وهم:  وبلداتها 
كنعان  فتحي  وحمزة  اخلطيب، 
وهما من بلدة حزما، باالإ�شافة 
 14( غيث  عرابي  الفتية:  اإىل 
واإ�شالم  غراب،  وزيد  عاماً(، 

الطويل.

قو�ت �لحتالل تعتقل )12( مو�طنًا من 
�ل�صفة بينهم �صيدة
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ملعب عمر  �أر�ضية  بار�دو  نادي  يدخل 
مرتفعة  مبعنويات  ببولوغني  حمادي 
�لثالث  �لنقاط  ح�ضد  على  بحثا 
�إىل  �الرتقاء  ق�ضد  �لر�ضيد  وتدعيم 
�لرتتيب،  جدول  يف  �لعا�رش  �ملركز 
يدرك  �ل�ضاب  �لفريق  و�أن  خا�ضة 
�لبقاء  �ل�رش�ع على  �ضعوبة �ملهمة يف 
و�أنه ال يف�ضلهم  �لتعرث خا�ضة  يف حال 
�ضوى نقطة و�حدة عن ثالث �ملهددين 

بال�ضقوط، وبالتايل فاإن ت�ضكيلة بار�دو 
�ضوى  �ليوم  مبار�ة  من  لها  خيار  ال 
مفاجاآت  �أي  لتفادي  غري  ال  �النت�ضار 
من  لثاين  �لن�ضف  بانطالق  �ضارة  غري 
فاإن  �لغر�ض  ولهذ�  �لوطنية.  �لبطولة 
�لفر�نكو برتغايل �ضالو  �أ�ضبال �ملدرب 
�ملعنوية  �لقفزة  ��ضتغالل  �إىل  ي�ضعون 
�النت�ضار  عقب  عليها  يتو�جدون  �لتي 
�لعري�ض �لذي عادو� به من �ملغرب �أمام 
ح�ضنية �أغادير بثالثية نظيفة من �أجل 
ت�ضجيل �نطالقة قوية من مرحلة �إياب 

�ضبان  �أن  جانب  �إىل  �لوطنية،  لبطولة 
�أمام  ثمني  بتعادل  عادو�  كانو�  بار�دو 
جنم مقرة من خارج �لقو�عد، وبالتايل 
فوز  حتقيق  على  ي�ضتعد  �جلميع  فاإن 
جديد ي�ضاعده على ك�ضب ثالث نقاط 
�إ�ضافية ت�ضاهم يف تفادي تعقد و�ضعية 
�لرتتيب،  جدول  موؤخرة  يف  بار�دو 
متذيل  يالقون  �ضوف  �لذين  وهم 
�ضعبّة.  بو�ضعية  مير  و�لذي  �لرتتيب 
يف �ملقابل، �ضيجد �حتاد ب�ضكرة نف�ضه 
يقوده  �ملخاطر  حمفوف  تنقل  �أمام 

ي�ضارع  فريق  ملالقاة  �لعا�ضمة  �إىل 
تو�جده  ظل  يف  �ملو�جهة،  نقاط  على 
�الآخر يف جدول  هو  �ضعبة  و�ضعية  يف 
�لرتتيب، حيث يعول العبو ت�ضكيلة �أبناء 
�إيجابية  نتيجة  ت�ضجيل  على  »�لزيبان« 
�لتي تعقد ماأموريتهم  وتفادي �لهزمية 
�ل�ضاعد  و�أن  خا�ضة  �لبقاء،  �ضباق  يف 
خيار  وال  لرتتيب  جدول  يتذّيل  جلديد 
تعقد  خ�ضارة  تفادي  �ضوى  �أمامه 
و�ضعيته، و�ل�رش�ع على تفادي �ل�ضقوط 

جمدد� �إىل �لر�بطة �لثانية.

ي�شتعد فريق بارادو اإىل مواجهة ال�شيف احتاد ب�شكرة عندما يالقيه م�شاء اليوم �شمن اللقاء املتاأخر عن اجلولة 16 
من البطولة الوطنية، اأين يعول اأ�شحاب الأر�س اإىل حتقيق الفوز عندما يلعبون داخل الديار والعودة اإىل املناف�شة 
املحلية بعد النتهاء من املغامرة القارية والإق�شاء من مناف�شة كاأ�س الكاف، حيث يركز لعبو الفريق على البطولة 

الوطنية وهم الذين يلعبون من اأجل حتقيق البقاء يف ظل الإ�شرار على البتعاد عن منطقة اخلطر

�لزيبان يرف�ضون �ال�ضت�ضالمبار�دو ي�ضعى �إىل �لفوز و�أبناء نادي بارادو / احتاد ب�شكرة اليوم ابتداء من 17:00

�أن�ضار جمعية �ل�ضلف يطالبون برحيل ز�وي
جمعية  نادي  جماهري  �ضبت 
غ�ضبها  جام  �أم�ض  �أول  �ل�ضلف 
على �ملدرب �ضمري ز�وي،وطالبته 
�لفريق  ف�ضل  عقب  باال�ضتقالة، 
�أر�ضه  على  �لفوز  حتقيق  يف 
�ملبار�ة  يف  جماهريه  و�أمام 
�لتي  مقرة  جنم  �أمام  �ملا�ضية 

وقامت  ل�ضلبي،  بالتعادل  �نتهت 
�لالعبني  مبنع  �جلمعية  جماهري 
�لتي  �لتدريبات  ح�ضة  ح�ضور  من 
�أول �م�ض،  كانت مربجمة �ضبيحة 
�ضبب  عن  با�ضتف�ضار�ت  وطالبت 
عن  وعجزه  �لفريق،  نتائج  تر�جع 
�الإطاحة بو�حد من �أبرز �ملهددين 

�جلمعية  �أن�ضار  و�ضدد  بال�ضقوط. 
على �رشورة رحيل �ملدرب �ضمري 
ز�وي، باعتباره �مل�ضوؤول �الأول عن 
تر�جع نتائج �لنادي هذ� �ملو�ضم، 
�الأد�ء  تطوير  عن  عجزه  ظل  يف 
�إعادة  يف  وف�ضله  للت�ضكيلة،  �لعام 
�لروح للمجموعة، من جانب �آخر، 

�ال�ضتعانة  �ل�ضلف  �إد�رة  قررت 
حماية  �أجل  من  �ل�رشطة  برجال 
�ل�ضغط،  عن  و�إبعادهم  �لالعبني، 
�لظروف  �أف�ضل  يف  للتح�ضري 
�ل�ضبت  د�ي  ح�ضني  ن�رش  ملبار�ة 
�لبطولة  �ملقبل يف �جلولة 17 من 

�لوطنية.

فخ  يف  �لعا�ضمة  �حتاد  فريق  �ضقط 
قاده  �لذي  �لتنقل  خالل  �لهزمية 
�ضطيف  وفاق  �لديار ملو�جهة  خارج 
عن  �ملتاأخر  �للقاء  ت�ضوية  �ضمن 
�أين  �لوطنية،  �لبطولة  �جلولة 16 من 
بدنيا  �لعا�ضمي �ضعيف  �لنادي  ظهر 
�ل�ضري على  �لالعبون من  يتمكن  ومل 
�لت�ضعني  مد�ر  على  �لريتم  نف�ض 
دقيقة من �ملقابلة �الأمر �لذي �ضّعب 
مو�جهة  يف  �الحتاد  على  �ملامورية 
كافة  من  منه  �أف�ضل  كان  فريق 
�لنو�حي، وهو �لذي ��ضتغل �الأخطاء 
رفقاء  فيها  �ضقط  �لتي  �ل�ضاذجة 
يف  خا�ضة  �رشيفي  ر�ضو�ن  �لالعب 
�لدفاع وو�ضط �مليد�ن، حيث ظهرت 
باأد�ء  »�ضو�ضطارة«  �أبناء  ت�ضكيلة 
�ضعيف مل يكن عند م�ضتوى �الأن�ضار 

من  �ضطيف  مدينة  �إىل  تنقلو�  �لذين 
�لعودة  على  �لتعد�د  ت�ضجيع  �أجل 
خيار�ت  كانت  �أين  �إيجابية،  بنتيجة 
�لت�ضاوؤل  حمل  دزيري  بالل  �ملدرب 
على  �العتماد  على  ي�رش  �لذي  وهو 
يف  ف�ضلو�  �لذين  �لالعبني  بع�ض 
�للعب  يف  �أحقيتهم  وتاأكيد  �لربوز 
بالت�ضكيلة �الأ�ضا�ضية، �أين تلقى و�بال 
من �النتقاد يف ظل �إ�رش�ره �العتماد 
على  �رشيفي  ر�ضو�ن  �ملد�فع  على 
�لفر�ضة  منح  وعدم  �الأي�رش  �لرو�ق 
و�لذي  خماي�ضية  �أن�ض  �ل�ضاب  �إىل 
جتعل  مقبولة  �إمكانيات  على  برهن 
منه العب �مل�ضتقبل يف من�ضب ظهري 
��ضتعباد  فاإن  ذلك  جانب  �إىل  �أي�رش، 
�لفنية  �لعار�ضة  �الأول على  �مل�ضوؤول 
لالحتاد �ملهاجم بالل بن حمودة من 

�لثانية  للمقابلة  �الأ�ضا�ضية  �لت�ضكيلة 
بيرتو  مو�جهة  بعد  �لتو�يل  على 
�أبطال  ر�بطة  يف  �الأنغويل  �أتلتيكو 
خا�ضة  �الأغلبية  يفهمه  مل  �إفريقيا 
دون  �للعب  �أحقيته  على  برهن  و�أنه 
�لثنائي  تو�جد  عدم  ظل  يف  نقا�ض، 

زو�ري و�لاليف يف �أف�ضل �أحو�له. 
عن  �لعا�ضمة  �حتاد  �أن�ضار  �أعرب 
لر�بعة  �خل�ضارة  بعد  �لكبري  غ�ضبهم 
هذ� �ملو�ضم يف �لبطولة �لوطنية وهم 
�ل�ضباك  ��ضتقبال  يتقبلو�  مل  �لذين 
قابلة  كانت  كاملة  �أهد�ف  ثالثة 
�لت�ضكيلة  لقائد  �لتاألق  لوال  للزيادة 
و�حلار�ض حممد �أمني زمامو�ض �لذي 
�أنقذ فريقه من عدة �أهد�ف حقيقية، 
�اللتحاق  فر�ض  عليهم  �ضيعت 
و�لتناف�ض  �لرتتيب  جدول  بو�ضافة 

يف  �الأوىل  �الأدو�ر  لعب  على  بقوة 
�لبطولة �لوطنية، �أين ج�ضدو� ثورتهم 
�لتعد�د عندما حا�رشو� حافلة  على 
نحو  متوجهة  كانت  �لتي  �لنادي 
عدة  ورفعو�  �لعا�ضمة،  �إىل  �لعودة 
مطالب يتقدمها �الإ�رش�ر على رحيل 
ثنائي  ومغادرة   »etrhb« �رشكة 
�الإد�رة بوعالم �ضندري ومنري دبي�ضي 
�لو�ضع  م�ضوؤولية  يحمالنهما  �للذ�ن 
�الحتاد  عليه  يتو�جد  �لذي  �ملرتدي 
مطالب  جانب  �إىل  �ملو�ضم،  هذ� 
غول  طارق  للفريق  �لر�ضمي  �لناطق 
�لذي ر�فق �لوفد باالبتعاد هو �الآخر، 
بالل  �ملدرب  رحيل  �إىل  باالإ�ضافة 
بخيار�ته  يقتنعو�  مل  �لذي  دزيري 

�لتكتيكية.
عي�شة ق.

اخليارات التكتيكية لدزيري تطرح الت�شاوؤلت جمددا

�أن�ضار �الحتاد يثورون ويطالبون برحيل etrhb دبي�ضي و�ضندري

توج �ملنتخبان �لوطنيان للم�ضارعة 
�الأ�ضبال  لفئتي  رومانية  �إغريقية 
�لفرق،  ح�ضب  باللقب  و�ل�ضبالت 
للبطولة  �الأول  �ليوم  نهائيات  يف 
�مل�ضرتكة  للم�ضارعة  �الإفريقية 
�أ�ضبال، �أو��ضط، �أكابر، �ضيد�ت �لتي 
�لبي�ضوية  بالقاعة  �أول �م�ض  جرت 
-حممد  �الأوملبي  باملركب 
�لعا�ضمة،  باجلز�ئر  بو�ضياف- 
بافتكاكهن  �ل�ضبالت  وتاألقت 
ف�ضة،   5 ذهب،   3 ميد�ليات  لع�رش 
�لتون�ضيات  فيما جاءت  برونزيتني، 
ميد�ليات  بت�ضع  �لثاين  �ل�ضف  يف 
4 ذهب، 3 ف�ضة، برونزيتني، بينما 
حلت �مل�رشيات يف �ملركز �لثالث 
ذهبيات،   3 ميد�ليات  بخم�ض 
ف�ضية، وبرونزية، ونالت �لذهبيات 
كل من �آية �هلل بن ربوح 40 كغ، منال 
م�رشي 46 كغ وم�ضتورة �ضود�ين 60 

كغ.
 : �لف�ضيات  على  حت�ضلت  فيما 
�أ�ضو�ق  كغ،   43 جمعي  ت�ضعديت 
جميلة تكوك 53 كغ، �ضهيناز ر�نية 
غوماري 57 كغ، فياللية حمودي 69 
كغ وهديل بوغز�ل 73 كغ، باملقابل، 
�كتفت �مل�ضارعات �ضامية مرج 49 
كغ ونو�ل بهلول 65 كغ بالربونزية.
ولدى �الأ�ضبال �خت�ضا�ض م�ضارعة 
�إغريقية رومانية، �نتزع �جلز�ئريون 
�لفرق، بح�ضيلة  �الأوىل يف  �ملرتبة 
ت�ضع ميد�ليات 3 ذهبيات، ف�ضيتني 
على  متقدمني  برونزيات  و�أربع 
نالو�  �لذين  �مل�رشيني  نظر�ئهم 
ف�ضة،   3 ذهب،   5 ميد�ليات  ثماين 

�لفريق  حت�ضل  بينما  برونزية، 
ب�ضت  �لثالث  �ل�ضف  على  �لتون�ضي 
ف�ضيات،   3 ذهبيتني،  ميد�ليات 
تتويج  يف  �لف�ضل  ويعود  برونزية، 
�لنظام  �إىل  �جلز�ئريني  �ملنتخبني 
�لعاملي  �الحتاد  يعتمده  �لذي 
بعني  ياأخذ  �لذي  للم�ضارعة، 
عليها  �ملتح�ضل  �لنقاط  �الإعتبار 
حاز  ولو  حتى  �ملناف�ضة،  خالل 
�لبلد على �أكرب عدد من �مليد�ليات 

�لذهبية يف �لرتتيب �لعام.
�لوطني،  �لفني  �ملدير  و�رشح 
و�عدة  بد�ية  »�إنها  حو��ض  دري�ض 
حل�ضد  نطمح  كما  مل�ضارعينا، 
ميد�ليات �أخرى يف بقية �ملناف�ضة. 
�أنا جد ر��ض عن �لنتائج �ملحققة 
�لتي توؤكد �لعمل �ملقدم من �لطاقم 
مدرب  �أو�ضح  جهته،  �لفني«.من 
ل«و�ج«  نويقة،  �ضفيان  �ل�ضبالت، 
�الأ�ضبال  لفئة  �لوطنية  »�لفرق  �أن 
ن�ضب  �الأوىل  �ملرتبة  و�ضعت 
منتخب  �ملوعد.  هذ�  يف  عينيها 
�مل�ضارعة  م�ضتقبل  هو  �ل�ضبالت 
�أن  �أمتنى  �جلز�ئرية.  �لن�ضوية 
�ملنو�ل«.و�أفاد  هذ�  على  نو��ضل 
�أ�ضده  على  كان  »�لتناف�ض  �أي�ضا 
و�لتون�ضيني،  �مل�رشيني  مع  خا�ضة 
�ملركز  �نتز�ع  كان يف  �لهدف  لكن 
�لفرق«.وت�ضارك  ح�ضب  �الأول 
�جلز�ئر خالل هذ� �ملوعد �لقاري 
فئات  من  كل  يف  م�ضارعا  ب90 
�الأكابر  �الأو��ضط،  �الأ�ضبال،   :

و�الإناث.
ق.ر.

�ل�ضحوة يف  يو��ضل وفاق �ضطيف 
�لنتائج بعد �النت�ضار �جلديد �لذي 
�أول  جمعته  �لتي  �لقمة  يف  حققه 
�أم�ض بال�ضيف �حتاد �لعا�ضمة، �أين 
�ضجل �لفوز �ل�ضاد�ض على �لتو�يل 
�إىل  �لوطنية  �لبطولة  يف  و�لر�بع 
جانب �نت�ضارين يف مناف�ضة كاأ�ض 
�إىل  فيها  تاأهل  �لتي  �جلمهورية 
�أ�ضبال  و�أبان  �لنهائي،  ثمن  �لدور 
رغبتهم  �لكوكي  نبيل  �ملدرب 
�لكبرية يف لعب �الأدو�ر الأوىل بقوة 
�لثالثية  خالل  من  �ملو�ضم  هذ� 
�ضباك  عنا�رش  بها  دكت  �لتي 
يتم�ضك  حيث  �لعا�ضمي،  �لنادي 
حظوظه  بلعب  �ل�ضطايفي  �لفريق 
باللقب  �لتتويج  �جل  من  كاملة 
�ضمان  �و  �ملو�ضم  هذ�  نهاية 
م�ضاركة قارية على �الأقل �ملو�ضم 
يظهره  ما  خالل  من  �ملقبل، 
توؤكد  فنية  م�ضتويات  من  العبوه 

�لتون�ضي  للمدرب  �أ�ضبال  جتاوز 
يف  حققوها  لتي  �ل�ضعبة  �لبد�ية 
�إىل  بقوة  ويعودون  �ملو�ضم،  بد�ية 
خالل  من  �لرتتيب  جدول  ت�ضلق 
�خلام�ض  �ملركز  �إىل  �الرتقاء 
�إىل  �لو�ضافة  �لفارق عن  وتقلي�ض 

�أربع نقاط فقط.
و��ضتاأنف رفقاء �لالعب قندو�ضي 
مبلعب  �لتدريبات  �أم�ض  �ضباح 
لتح�ضري  حت�ضبا  ماي  �لثامن 
تنتظرهم  �لتي  �ملقبلة  �ملو�جهة 
�إىل  يتنقلون  �أين  �ملقبل  �ل�ضبت 
من  �جلز�ئري  �لغرب  عا�ضمة 
مولودية  �مل�ضيف  مالقاة  �أجل 
لعودة  ي�ضعون خالله على  وهر�ن، 
خالله  من  يوؤكدون  جديد  بفوز 
�أجل  من  �للعب  نو�يا  �ال�ضتفاقة 

�لتتويج باللقب.
عي�شة ق.

البطولة الفريقية للم�شارعة اأ�شبال و�شبالت

�جلز�ئر تتوج �للقب ح�ضب �لفرق

�شرع اأم�س يف التح�شري خلرجة مولودية وهران

وفاق �ضطيف يك�ضر عن 
نو�ياه يف �للعب على �للقب
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فريق  اإدارة  اأم�س  تعاقدت 
ر�سميا  اجلزائر  مولودية 
نغيز  نبيل  املدرب  رفقة 
على  الإ�رشاف  اأجل  من 
للفريق  الفنية  العار�سة 
ب�سفة  التي توىل م�سوؤوليتها 
خمازين  حممد  موؤقتة 
املدرب  خلف  كان  الذي 
من  كازوين  برنارد  املقال 
املدير  عهد  خالل  من�سبه 
فوؤاد  ال�سابق  الريا�سي 
اإدارة  تعاقدت  اأين  �سخري، 
ر�سميا مع  العا�سمي  النادي 
املدرب اجلديد بعد �سهرين 
من اإقالة املدرب الفرن�سي، 
اأم�س  �سباح  عقده  ووقع 
ملجل�س  العام  املدير  رفقة 

اأملا�س   النا�رش  عبد  الإدارة 
باأر�س  التحق  كان  بعدما 
اأين  تركيا  من  قادما  الوطن 
تكويني  ترب�س  يف  �سارك 
البارحة  وجل�س  للمدربني، 
املفاو�سات  طاولة  اإىل 
حول  التفاق  اإىل  ل  وتو�سّ
الذي  العقد  بنود  كافة 
قبل  باملولودية،  يربطه 
بني  الأمور  تر�سيم  يتم  ان 
الر�سمي  بالتوقيع  الطرفني 
يعرف  و�سوف  العقد،  على 
امل�ساعد  الفني  الطاقم 
ال�سابق  الالعب  تواجد 
بابو�س  ر�سا  للمولودية 
رفقة املدير ال�سابق للفئات 
العفري  فوزي  ال�سبانية 

م�ساعدين، اإيكيوان حم�رشا 
مدربا  �رشيط  وفوؤاد  بدنيا 
يف  نغيز  وي�رشع  للحرا�س. 
العار�سة  راأ�س  على  مهامه 
ابتداء  للمولودية  الفنية 
اأين  املقبل،  الأ�سبوع  من 
املعني  التعداد  يرافق  لن 
بال�سفرية املقررة اليوم نحو 
التح�سري  اأجل  من  املغرب 
املنتظرة  للمواجهة 
الرجاء  امام  املقبل  الأحد 
حل�ساب  املغربي  البي�ساوي 
النهائي من  ربع  الدور  اإياب 
لالأندية،  العربية  البطولة 
عليها  ي�رشف  �سوف  والتي 
نغيز  ينطلق  بينما  خمازين، 
يف العمل ابتداء من الأ�سبوع 

التح�سري  اأجل  من  القادم 
التي  بارادو  اأمام  للديربي 
تلعب موؤجلة عن اجلولة 17 
دون  الوطنية  البطولة  من 
عمر  ملعب  على  جمهور 

حمادي ببولوغني.

اجلزائرية  الحتادية  تعتزم 
ثالثة  اإ�رشاك  للتايكواندو 
الدورة  يف  م�سارعني 
التاأهيلية لالألعاب الوملبية- 
2020 بطوكيو املقررة يومي 
املقبل  فيفري   23 و   22
ح�سبما  املغرب  بالرباط 
علم من الحتادية اجلزائرية 
المر  ويتعلق  للتايكواندو، 
يف  قريف  حممد  من  بكل 
اإ�سالم  كغ،   58 من  اقل  وزن 
كغ   85 من  اأقل  قطفاية 
و�رشيف �سواليني )اأقل من 57 
الحتادية  رف�ست  فيما  كغ، 
للتايكواندو  الفرن�سية 
�سارة  امل�سارعة  ت�رشيح 
كغ   46 اقل  وزن  اأوديدو 
ح�سبما  بفرن�سا،  املقيمة 
لالحتادية  العام  الأمني  اأكده 

�سمري  للتايكواندو  اجلزائرية 
 - معيانة  ويرى  معيانة، 
الوطنية  الفرق  مدير  وهو 
الفني  امل�ستوى  ان  �سابقا- 
�سيكون  املغرب  لتاأهيليات 
تطمح  والحتادية  عاليا 
واحدة  تاأ�سرية   لقتطاع 
اىل  م�سريا  طوكيو،  ملوعد 
ان اجلزائر مل تتاأهل ال مرة 
الوملبياد  تاريخ  يف  واحدة 
وكان ذلك �سنة 2012 بلندن .

ان  امل�سوؤول  نف�س  وافاد 
املنتخبات الوطنية لالأ�سبال، 
الأوا�سط والأكابر مل تتوقف 
منذ  التح�سريات  عن 
بقاعة    2019-  2018 مو�سم 
املدى  وعلى  ح�سن  بابا 
العنا�رش  ّهز  »نجُ املتو�سط: 
الوطنية للم�ساركة �سهر ماي 

افريقيا  بطولة  يف  املقبل 
بتون�س«،  لالخت�سا�س 
الحتادية   « وا�ساف: 
للتايكواندو  اجلزائرية 
من  العمل  يف  �رشعت 
املكتب  انتخاب  منذ  العدم 
تكن  مل  اجلديد،  الفدرايل 
لدينا منتخبات وطنية مبعنى 
ومل  �سنوات  عدة  �سيعنا 
لفريق  خليفة   اي  نح�رش 
بعملية  نقوم  وحاليا  الكابر 
للم�سارعني  وت�سبيب  انتقاء 
ت�رشيف  مبقدورهم  الذين 
م�ستقبال«،  الوطنية  اللوان 
و�ستكون دورة املغرب �سعبة 
للغاية  ويتاأهل منها  �ساحب 
املرتبة الأوىل والثانية فقط 

ح�سب نف�س امل�سدر.
وكانت الحتادية  قد اأبرمت 

مع  اإتفاقية  الفارط  الثنني 
بالدويرة  الرحمانية  بلدية 
من اأجل  و�سع قاعة ريا�سية  
املنتخب  ت�رشف  حتت 
خمتلف  لتنظيم  الوطني  
الرتب�سات و دورات الر�سكلة 
لفائدة  الرتب  واجتياز 
احلكام  والريا�سيني، واو�سح 
المني العام لالحتادية �سمري 
معيانة انه يف الوقت احلايل 
ترب�سات  تنظيم  ي�ستحيل 
مبركز جتمع وحت�سري الفرق 
نظرا  بال�سويدانية  الوطنية 
التدريب  لعدم مالئمة قاعة 
للمقايي�س  ت�ستجيب  ل  التي 
كرائها  وغالء  العاملية 
مليون    15 بقيمة  املقدر 

ملدة �سبعة اأيام«.
ق.ر.

عي�شة ق.

العراقيل  رفع  اأجل  من 
من  النتهاء  توؤخر  التي 
من  ولنتهاء  امللعبني  اإناز 
بنائهما ق�سد ت�سليمهما على 
لال�ستفادة  املعنية  ال�سلطات 
من املرفقني يف ظل ال�سعف 
الذي تعرفه اجلزائر العا�سمة 
على م�ستوى الهياكل القاعدية 
الأمر  يتعلق  فيما  خا�سة 

الأندية  وكرثة  باملالعب 
العا�سمبة التي تتقا�سم اللعب 
ويتعلق  امللعب  نف�س  على 
حمادي  عمر  مبلعبي  الأمر 
اللذان  اأوت  و20  ببولوغني 
خم�سة  مباريات  ي�ست�سيفان 
ما  وهو  واحدة،  دفعة  اأندية 
ي�سكل اكتظاظا على امللعبني 
على  �سلبا  اأي�سا  ويوؤثر 
ملعب  غلق  ظل  يف  الأر�سية 
ي�سهد عملية  الذي  5 جويلية 

جتديد الع�سب الطبيعي.
زيارة  خالل  �رشفة  اأو�سح 
براقي  مللعبي  ميدانية 
تويل  احلكومة  اأن  والدويرة 
من  بالنتهاء  بالغا  اهتماما 
الأمر  امل�رشوعني،  هذين 
الذي دفعه اإىل الت�سديد خالل 
ال�رشكات  رفقة  احلديث 
امل�رشوعني  باإناز  املكلفة 
الآجال  احرتام  �رشورة  على 
التي مت حتديدها خالل وقت 

ال�سفقات  عقود  يف  �سابق 
الأطراف  بني  املربجمة 
املعنية، وا�ستطرد املتحدث 
يف  لتدارك  يتم  �سوف  اأنه 
التاأخر احلا�سل ب�سبب نق�س 
اإ�سافة  خالل  من  التمويل 
الفرتة  خالل  ما�سية  �سيولة 
اأجل النتهاء من  املقبلة من 

الأمر. 
امللكفني  اأن  �رشفة  اأردف 
�سوف  براقي  ملعب  مب�رشوع 

منح  اإلزامية  اأمام  يكونون 
امللعب مثلما هو متفق عليه 
جوان  �سهر  �سابق  وقت  يف 
من لعام اجلاري، الأمر الذي 
م�ساعدة  اإىل  الولية  يدفع 
امل�رشوع  على  امل�سوؤولني 
التي  العراقيل  يتجاوز 
امللحوظ  التاأخر  يف  تت�سبب 
و�سع  بخ�سو�س  لنتهائه، 
لالنتهاء  املطلوبة  الأموال 

تعرت�سه  التي  امل�ساكل  من 
املتعلقة  الوثائق  وت�سوية 
بني  التعاقدية  بالإجراءات 
م�رشوع  وو�سل  املوؤ�س�سات، 
الإناز  ن�سبة  براقي  ملعب 
لالأ�سغال  بالن�سبة   %58 ن�سية 
الكربى، بينما يتواجد التاخر 
الالفت على م�ستوى التو�سيل 
يف الكهرباء، نارة الأملنيوم، 
بلغت  الذي  املقاعد  وو�سع 

و�سع  خالل  من   %20 ن�سبته 
 40 جمموع  من  مقعد   7000
األف مقعد يّت�سع لها امللعب.

امل�سوؤولني  وعد �رشفة  بينما 
ملعب  ملف  م�رشوع  على 
اأغلفة  مبنحهم  الدويرة 
مالية ق�سد الإ�رشاع يف وتري 
�سعيا  الأ�سغال  من  النتهاء 
�سهر  وت�سليمه  منه  لالنتهاء 

دي�سمرب املقبل .

وقف على نقائ�س امل�شروعني ووعد مبنح ت�شهيالت مالية

�ضرفة ي�ضدد على الإ�ضراع يف 
ت�ضليم ملعبي براقي والدويرة

ت�شارع �شلطات والية اجلزائر العا�شمة الزمن من اأجل االنتهاء من اأ�شغال البناء اجلارية على 
ملعبي براقي والدويرة، واللذين يعرفان تاأخرا ملحوظا يف االنتهاء من االأ�شغال خا�شة بعدما 

مت االإعالن عن عدم قدرة امللكفني مب�شروع ملعب براقي يف منح امل�شروع خالل الفرتة الزمنية 
التي مت حتديدها يف وقت �شابق وذلك خالل العام اجلاري 2020، ولهذا الغر�س فاإن وايل اجلزائر 
يو�شف �شرفة ك�شف اأن امللعبني املذكورين اآنفا �شوف ي�شتفيدان من ت�شهيالت خالل الفرتة املقبلة 

الدويل  الالعب  دخل 
رحمة  بن  �سعيد  اجلزائري 
كبار  ح�سابات  �سمن 
من  الإنليزية  الأندية 
خالل  معه  التعاقد  اأجل 
مل  اأين  املقبلة،  الفرتة 
الذي  الوا�سح  التاألق  مير 
املنتخب  مهاجم  يقدمه 
الوطني مع ناديه برينتفورد 
الدرجة  دوري  يف  النا�سط 
ان  دون  الإنليزية  الأوىل 
الفرق  كبار  انتباه  يلفت 
»الربميرليغ«،  يف  النا�سط 
موقع  ك�سف  الغر�س  ولهذا 
اأن  ميكوري«  �سيتي  »لي�سرت 
النا�سط  �سيتي  لي�سرت  اإدارة 
الإنليزي  الدوري  يف 
اهتمام  عن  اأبان  املمتاز 
وو�سعه  رحمة  بنب  خا�س 
حت�سريا  ح�ساباته  �سمن 
�سفوفه  اإىل  ل�ستقدامه 

ال�سيفي  املريكاتو  خالل 
الطاقم  ي�سعه  اأين  املقبل، 
من  ح�ساباته  �سمن  الفني 
اأجل �سمان تواجده املو�سم 
املقبل �سمن التعداد، وتاأتي 
يف  »الفوكي�س«  اإدارة  رغبة 
التعاقد مع بن رحمة بعدما 
مع جتربة  النجاح  لها  �سبق 
جزائريني  لعبني  ا�ستقدام 
اإىل �سفوفها ويف مقدمتهم 
حمرز  ريا�س  اخل�رش  قائد 
الذي قاد ت�سكيلة »الثعالب« 
الدوري  بلقب  التتويج  اإىل 

الإنليزي الأول يف تاريخه، 
قبل ا�ستقدام مواطنه اإ�سالم 
ينجح  ملك  الذي  �سليماين 
با�ستمرار  اللعب  �سمان  يف 
نحو  الفريق  اأ�سوار  وغادر 
�سائفة  الفرن�سي  موناكو 

العام املن�رشم.
ك�سفت  لي�سرت  جانب  اإىل 
تقارير اإعالمية اإنليزية اأن 
اأندية من الربميرليغ ت�سعى 
عنب  ابن  مع  التعاقد  اإىل 
النتباه  لفته  بعد  تيمو�سنت 
املو�سم  هذا  خا�سة  ب�سفة 
فيال  اأ�ستون  �سورة  يف 
يرغيان  اللذان  ونيوكا�سل 
ا�ستقدامه،  يف  بدورهما 
اأهداف   8 �سجل  الذي  وهو 
حا�سمة  متريرات   6 ومنح 
الكروي  منذ مطلع املو�سم 

احلايل. 
عي�شة ق.

يتواجد �شمن مفكرة لي�شرت نيوكا�شل واأ�شتون فيال

بن رحمة ين�ضم اإىل اهتمام 
اأندية الربميرليغ

تاأهيليات اوملبياد طوكيو 2020 للتايكواندو بالرباط

م�ضاركة ثالثة م�ضارعني والهدف تاأ�ضرية اأوملبية

ي�شرع يف العمل االأ�شبوع املقبل ولن يكون معنيا ب�شفري اليوم نحو املغرب

نغيز مدربا جديدا ملولودية اجلزائر 
وبابو�ش م�ضاعدا

عي�شة ق.

الكونفدرالية االإفريقية للتن�س

تعيني ثالثة جزائريني يف 
خمتلف اللجان

اطارات  ثالثة  اختريت 
�سيدة  بينهم  من  جزائرية 
�سمن  كاأع�ساء  واحدة، 
خمتلف جلان الكونفدرالية 
ملو�سم  للتن�س  الفريقية 
ما  ح�سب   2021-  2020
الهيئة  لدى  ام�س  علم 
واأو�سح  للعبة،  القارية 
املكتب  اّن  امل�سدر،  ذات 
للكونفدرالية  التنفيذي 
 25 يف  املجتمع  الفريقية 

بتون�س،  املن�رشم  جانفي 
جزائريني  ثالثة  عني  قد 
جلانه  م�ستوى  على 
المر  يتعلق  و  املختلفة، 
و  عمري  �سمري  من  بكل 
على  حبيل�س،  بن  طارق 
التطوير  جلنتي  يف  التوايل 
فيما  ال�ساطئ،  وتن�س 
بايرة  عايدة  الآن�سة  عينت 
يف جلنة املراأة يف الريا�سة 
التعيينات  هذه  ومتت   ،

التي  املعلومات  على  بناء 
ح�سلت عليها الكونفدرالية 
نظريتها  من  الفريقية 
ان  راأت  التي  اجلزائرية 
الإطارات  لهذه  تعيينها 
م�ستوى  على  اجلزائرية 
�سوف  جلانها،  خمتلف 
ي�ساعدها يف بلوغ اهدافها 
تطوير  وعلي  امل�سطرة 
ريا�سة التن�س يف اإفريقيا .
ق.ر.



رئي�ض فالن�شيا: بر�شلونة رف�ض دفع ثمن مورينو

�إ�سباين  �سحفي  تقرير  قال 
ي�ستعد  ت�سيل�سي  �إن  �أم�س 
�ل�سيفية  �النتقاالت  لدخول 
بقوة، بعدما قرر عدم �الإنفاق 
ت�سيل�سي  وكان  �ل�ستاء،  يف 
باملنع  �لفيفا  قبل  من  معاقبا 
يف  جديدة  �سفقات  �إبر�م  من 
فرتتي قيد، لكنه ��ستاأنف �سد 
�لقر�ر ليتم تخفي�س �لعقوبة �إىل 
�ل�سيف  يف  كانت  و�حدة  فرتة 
�سحيفة  وبح�سب  �ملا�سي، 
�الإ�سبانية،  ديبورتيفو«  »موندو 
 180 خ�س�س  ت�سيل�سي  فاإن 
مليون يورو لتدعيم �لفريق يف 
�أن  و�أ�سارت  �ملقبل،  �ل�سيف 
�لهدفني �لرئي�سيني للبلوز هما 
جادون �سان�سو جناح بورو�سيا 
دميبلي  ومو�سى  دورمتوند 
مهاجم ليون مع وجود �هتمام 

مهاجم  فرينر  تيمو  باالأملاين 
اليبزيج، وت�سعى �إد�رة ت�سيل�سي 
بوعدها  للوفاء  �الأمر  بهذ� 
لفر�نك المبارد �ملدير �لفني، 
�لفريق. ومل  فيما يخ�س دعم 
�لفريق  �سفوف  �الإد�رة  تدعم 
لي�سطر  �ملا�سي،  جانفي  يف 
�أوليفييه  على  للإبقاء  المبارد 
ورغم  �لبلوز،  مهاجم  جريو 
بع�س  ب�سم  ت�سيل�سي  �رتباط 
عقودها  تنتهي  �لتي  �الأ�سماء 
مثل  �جلاري  �ملو�سم  بنهاية 
�سان  العب  كافاين  �إدين�سون 
جريمان ودر�ي�س مريتينز جنم 
نابويل، لكن �ملريكاتو �ل�ستوي 
تغيري�ت،  �أي  دون  �نتهى 
دميبلي  �أن  �لتقرير  و�أو�سح 
�أثار �إعجاب م�سوؤويل ت�سيل�سي 
فرينر،  تيمو  على  ويف�سلونه 

�أما �لهدف �الأكرب فهو جادون 
خليفة  يعترب  و�لذي  �سان�سو 
عقده  ينتهي  �لذي  ويليان 
ومن  �جلاري،  �ملو�سم  بنهاية 
�ملتوقع  ومن  رحيله  �ملرجح 
�سان�سو  �سفقة  تكلف  �أن 
وحدها خزينة ت�سيل�سي ما ال 

يقل عن 100 مليون يورو.

ك�سف تقرير �سحفي �إ�سباين عن 
للن�سمام  �ملر�سحة  �الأ�سماء 
�إىل بر�سلونة لتعوي�س �لفرن�سي 
�مل�ساب،  دميبلي  عثمان 
بيان  يف  �أكد  بر�سلونة  وكان 
لفحو�سات  خ�سع  دميبلي  �أن 
بتمزق  �إ�سابته  �أثبتت  طبية 
من  �لقريب  �لوتر  يف  كامل 
للفخذ  �لر�أ�سني  ذ�ت  �لع�سلة 
تقارير  و�أ�سارت  �الأمين، 
�إ�سبانية �أن دميبلي �سيغيب عن 
حتى  بر�سلونة  مع  �مل�ساركة 
وميكن  �حلايل،  �ملو�سم  نهاية 
مع  بالتعاقد  لرب�سلونة  �ل�سماح 
�ملو�سم  خلل  جديد  مهاجم 
�ملريكاتو  �نتهاء  رغم  �حلايل، 
�سيتحقق  ذلك  ولكن  �ل�ستوي 

ويجب  حمددة،  ل�رشوط  وفًقا 
�لتاأكد �أن مدة غياب دميبلي عن 
�ملباريات �ست�سل �إىل 5 �أ�سهر، 
بد  ال  �لقادم  �للعب  �أن  كما 
�أن يكون من د�خل �إ�سبانيا وال 
وبح�سب  �آخر.  دوري  يف  يلعب 
ديبورتيفو«  »موندو  �سحيفة 
�الأ�سماء  فاإن  �الإ�سبانية، 
دميبلي  لتعوي�س  �ملر�سحة 
ال�س  بيدري  هي  �لبار�سا  يف 
فيغو،  �سيلتا  ور�فينيا  باملا�س 
وهناك تفكري �أي�سا يف �إمكانية 
�ل�سابق  �لفريق  العب  ��ستعادة 
يلعب  و�لذي  تيلو،  كري�ستيان 
مع ريال بيتي�س حالًيا لكن ميله 
�سمن  يجعله  مل  كجناح  للعب 
رودريغو  وهناك  �الأولويات، 

فالن�سيا،  مهاجم  مورينو 
باهظة  تكلفته  ماز�لت  لكن 
وي�سعب على بر�سلونة حتملها 
باقي  �أما  �حلايل،  �لتوقيت  يف 
كري�ستيان  يف  فتتمثل  �الأ�سماء 
لديه  و�لذي  جريونا  �ستو�ين 
�رشط جز�ئي بقيمة 25 مليون 
بيتي�س  مورون  ولورين  يورو، 
ب�رشط جز�ئي بقيمة 60 مليون 
ريال  خو�سيه  وويليان  يورو، 
جز�ئي  ب�رشط  �سو�سييد�د 
�إىل  يورو،  مليون   70 بقيمة 
�لذي  �أويارزبال  زميله  جانب 
ميلك �رشًطا جز�ئًيا بقيمة 75 
مليون يورو، و�أنخيل رودري�سيز 
�لبار�سا  �سيكلف  �لذي  خيتايف 

10 مليني يورو.

جريمان  �سان  باري�س  �أ�ساف 
الئحة  �إىل  نانت  م�سيفه 
�أم�س  �أول  �سحاياه بفوزه عليه 
من   23 �ملرحلة  �سمن   1-2
و�سّجل  �لفرن�سي،  �لدوري 
كل  �لفرن�سية  �لعا�سمة  لفريق 
من �الأرجنتيني ماورو �إيكاردي 
حني  يف  كريير  تيلو  و�الأملاين 
وّقع �لنيجريي موزي�س �سيمون 
هدف نانت �لوحيد، ورفع �سان 
نقطة   58 �إىل  ر�سيده  جريمان 
معزز�ً �سد�رته »لليغ 1« بفارق 
مطارديه  �أقرب  عن  نقطة   15
حني  يف  مر�سيليا  �أوملبيك 
 32 عند  نانت  ر�سيد  جتّمد 
على  �لر�بع  �لفوز  وهو  نقطة، 
�لتو�يل و19 للفريق �لباري�سي يف 
�مل�سابقة �ملحلية منذ �نطلق 
مناف�سات �ملو�سم �حلايل بينما 

تكّبد نانت هزميته 11.  

جريمان  �سان  باري�س  وخا�س 
من  �أكرث  غياب  يف  �ملبار�ة 
العب ب�سبب �الإ�سابة خ�سو�سا 
د�  جونيور  نيمار  �لرب�زيليون 
وتياغو  وماركينيو�س  �سيلفا 
خو�ن  و�الإ�سبانيان  �سيلفا 
�إ�سافة  هريير�  و�أندير  برنات 
�إىل عبدو ديالو، �أهدر �إيكاردي 
فر�سة �فتتاح �لت�سجيل عندما 
د�خل  كرة  �أمامه  تهياأت 
�ملنطقة منفرد� فهياأها لنف�سه 
بالقدم  قوية  و�سددها  بيمناه 
�ل�سلوفيني  �حلار�س  لكن  ذ�ته 
ديني�س  �الأ�سل  �ل�رشبي 
بيرتيت�س �أبعدها برب�عة، و�أبعد 
�ملهاجم عبد �لقادر بامبا كرة 
من  كيمبيمبي  لربي�سنل  ر�أ�سية 
ركنية  ركلة  �إثر  �ملرمى  باب 
�نربى لها �الخت�سا�سي �لدويل 
ماريا،  دي  �أنخل  �الأرجنتيني 

يف  جريمان  �سان  باري�س  جنح 
توغل  عندما  �لت�سجيل  �فتتاح 
�لي�رشى  �جلهة  من  مبابي 
ز�حفة  عر�سية  كرة  ومرر 
�ملر�قب  غري  ماريا  دي  �إىل 
�رتطمت  قوية  بي�رش�ه  فتابعها 
بقدم مو�طنه �إيكاردي وتابعت 
�حلار�س  ي�سار  على  طريقها 
تقدم  كريير  عزز  بيرتيت�س، 
ثان  بهدف  �لباري�سي  �لنادي 
ركنية  ركلة  �إثر  ر�أ�سية  ب�رشبة 
وقل�س  ماريا،  دي  لها  �نربى 
كرة  م�ستغل  �لفارق  �سيمون 
متريرها  كيمبيمبي  حاول 
�إىل كريير يف منت�سف  بالكعب 
�مللعب فانطلق ب�رشعة وتوغل 
على  وتابعها  �ملنطقة  د�خل 
�لكو�ستاريكي  �حلار�س  ميني 

كيلور نافا�س.

�آينرت�خت  تخطى 
اليبزيغ  عقبة  فر�نكفورت 
�لثاين على الئحة ترتيب فرق 
بالتغلب  �الأملاين  �لدوري 
مقابل  �أهد�ف  بثلثة  عليه 
كاأ�س  نهائي  ثمن  يف  هدف 
�ملبار�ة  �أقيمت  �أملانيا، 
�أرينا  كومرزبنك  ملعب  على 
�لذي �فتتح  �آينرت�خت  معقل 
�لت�سجيل يف �لدقيقة 17 عن 
�لربتغايل  مهاجمه  طريق 
�أندريه �سيلف من ركلة جز�ء 
قبل �أن ي�سيف العب �لو�سط 
كو�ستيت�س  فيليب  �ل�رشبي 
�لهدف �لثاين يف �لدقيقة 51، 
د�ين  �أحرز   69 �لدقيقة  ويف 

�لفارق  تقلي�س  هدف  �أوملو 
�لدقيقة  ويف  لليبزيغ، 
عاد  �ملبار�ة  من  �الأخرية 
�لهدف  و�أحرز  كو�ستيت�س 
الآينرت�خت  و�لثالث  له  �لثاين 
�لفريق  فح�سم  فر�نكفورت 
تاأهله �إىل �لدور ربع �لنهائي، 
�لفوز  لفر�نكفورت  و�سبق 
مر�ت   5 �أملانيا  كاأ�س  بلقب 
حيث   ،2018 عام  �آخرها 
�آينرت�خت  بذلك  و��سل 
�أنه  �إذ  اليبزيغ  على  تفوقه 
كان قد فاز عليه يف �مللعب 
 25 يف  رد  دون  بهدفني  ذ�ته 
�سمن  �ملا�سي  �ل�سهر  من 
�لدوري  من   19 �ملرحلة 

�الأملاين.
ثمن  �لدور  و�سمن 
حقق  �أي�ساً،  �لنهائي 
فوز�ً  دو�سلدورف  فورتونا 
على  ملعبه  خارج  عري�ساً 
بخم�سة  كايزر�سلوترن 
هدفني،  مقابل  �أهد�ف 
�أوبوكو  نانا  �لغاين  و�فتتح 
للفريق  �لت�سجيل  �أمبوماه 
�لتا�سعة  �لدقيقة  يف  �لفائز 
وبعدها بدقيقة و�حدة فقط 
كوهلويرت  كري�ستيان  تعادل 
�أن  قبل  لكايزر�سلوترن، 
يتقدم �للعب ذ�ته الأ�سحاب 
من   39 �لدقيقة  يف  �الأر�س 
�لكفة  ومالت  جز�ء،  ركلة 

لفورتونا يف �ل�سوط �لثاين، �إذ 
�أ�ساف روين هينينغز �لهدف 
�لدقيقة  يف  لل�سيوف  �لثاين 
ماتيا�س  ي�سجل  �أن  قبل   49
يف  �لثالث  �لهدف  زميارمان 
هينينغز  وعاد   65 �لدقيقة 
و�أحرز �لهدف �لر�بع لفريقه 
 78 �لدقيقة  يف  له  و�لثاين 
كيفني  �لنم�ساوي  �ختتم  ثم 
�ستوغر �أهد�ف �لفريق �لفائز 
�خلام�س  �لهدف  بت�سجيل 
و�ستقام   ،84 �لدقيقة  يف 
قرعة �لدور ربع �لنهائي من 
فيفري  �لتا�سع  يف  �لبطولة 

�حلايل.

رئي�س  مورثي  �أنيل  ك�سف 
ف�سل  �سبب  فالن�سيا،  نادي 
بر�سلونة  مع  �ملفاو�سات 
�خلفافي�س  مهاجم  حول 
رودريغو مورينو، خلل فرتة 
�النتقاالت �ل�ستوية �ملا�سية، 
ت�رشيحات  مورثي، يف  وقال 
»موندو  �سحيفة  نقلتها 
�لكتالونية:  ديبورتيفو« 

الأن  ف�سلت  »�ملفاو�سات 
بر�سلونة مل يكن يريد دفع 60 
مليون يورو، وهي �لقيمة �لتي 
حددناها لبيع العبنا، حاولو� 
بعر�س  �ملبلغ  تخفي�س 
�إجر�ء �سفقات تبادلية، وهو 
»تلقيت  وتابع:  نقبله«،  ما مل 
�لتي  �ملكاملات،  من  �لعديد 
�إذ�  �للعب  ببيع  تن�سحني 

جًد�،  جيًد�  �لعر�س  كان 
�لبيع  عليه  يتعني  ناٍد  الأننا 
وو��سل:  �الأرباح«،  لتحقيق 
مل  رودريغو،  حالة  يف  »لكن 
نتلق �لعر�س �ملنا�سب �لذي 
�للعب،  باإمكانات  يليق 
يعرف  �ل�سوق  يف  من  كل 
لبيعه«.و�أردف  طلباتنا 
باإمكانك  كان  »�إذ�  مورثي: 

�لتي  بالقيمة  ا  عر�سً تقدمي 
ر�ئع..  �أمر  فهذ�  حددناها، 
ذلك،  من  تتمكن  مل  �إذ�  لكن 
قدًما«. �مل�سي  ميكننا  فل 
يتفاو�س  بر�سلونة  وكان 
لتعوي�س  حول مورينو، �سعيا 
�الأوروجو�ياين،  �إ�سابة جنمه 
لوي�س �سو�ريز، �لذي �سيغيب 
حتى نهاية �ملو�سم �جلاري.

مت�سدر  ليفربول  تابع 
م�سو�ره  �الإجنليزي  �لدوري 
يف م�سابقة �لكاأ�س وبت�سكيلة 
�للعبني  من  قيا�سية 
على  فوزه  بعد  �ليافعني، 
من  تاون  �رشو�سبريي  �سيفه 
�لدرجة �لثانية 1-0 �أول �أم�س 
�لدور  من  معادة  مبار�ة  يف 
�رشو�سبريي  وكان  �لر�بع، 
جانفي   26 يف  فر�س  تاون 
على  �إعادة  مبار�ة  �ملا�سي 
 ،2-2 بتعادلهما  �أوروبا  بطل 
�أي�ساً  ليفربول  خا�س  حيث 
�حتياطية،  بت�سكيلة  �ملبار�ة 
ثمن  يف  ليفربول  ويلتقي 
يف  ت�سيل�سي  مع  �لنهائي 
يو��سل  حيث  نارية،  موقعة 
يف  �الأول  لقبه  نحو  �لزحف 
عقود  ثلثة  منذ  �لدوري 
�إىل 22 نقطة  �لفارق  مو�سعاً 
حامل  �سيتي  مان�س�سرت  مع 
مو�سمني،  �آخر  يف  �للقب 
�الأملاين  �ملدرب  قر�ر  و�أثار 
بت�سكيلة  �لدفع  يورغن كلوب 
فاأعلن  جدالً،  �حتياطية 
�الأ�سبوع  �الإجنليزي  �الحتاد 
�ملا�سي �أّنه نبه ليفربول من 

�لدور  مبار�ة  �إعادة  �حتمال 
��سرت�حة  فرتة  يف  �لر�بع 
بدء  قبل  �ملو�سم  منت�سف 
كلوب  و�أكد  �حلايل،  �ملو�سم 
وجنوم  هو  ح�سوره  عدم 
مبار�ة  يف  �الأول  �لفريق 
»�سيحرتم«  و�أنه  �الإعادة 

�ال�سرت�حة.
من  كاونتي  دربي  وتغلب 
�سيفه  على  �لثاين  �مل�ستوى 
نورثامبتون تاون من �مل�ستوى 
�لر�بع 4-2 ليلقي مان�س�سرت 
�ستجمع  مو�جهة  يف  يونايتد 
�ل�سابق،  بفريق  روين  و�ين 

ويزدوم  �أندري  للفائز  �سجل 
ودو�ين هوملز وجاك ماريوت 
و�لنجم �ملخ�رشم و�ين روين 
وللخا�رش  جز�ء،  ركلة  من 
هو�سكينز  و�سام  �د�مز  نيكي 
من ركلة جز�ء، وجنح ريدينغ 
من �لدرجة �الأوىل يف �إق�ساء 
ذ�ت  من  �سيتي  كارديف 
عليه  �لفوز  بعد  �لدرجة 
بعد   1-4 �لرتجيح  بركلت 
�نتهاء �ملبار�ة بالتعادل 3-3 
�الأ�سلي 2-2 ومن ثم  �لوقت 
�الإ�سايف 1-1 لي�رشب موعد�ً 
وبدوره  يونايتد،  �سيفيلد  مع 

�سيتي  يرمنغهام  �نت�رش 
كوفينرتي  على  �الأوىل  من 
ركلت  بف�سل  �لثانية  من 
لي�سرت  ليلقي  �لرتجيح 
�ملمتاز  �لدوري  ثالث  �سيتي 
و�أخري�ً  �لقادم،  �لدور  يف 
عانى نيوكا�سل قبل �أن يقطع 
موعد  ل�رشب  �لعبور  بطاقة 
مع و�ست بروميت�س، �إذ �حتاج 
يح�سم  �أن  قبل  �لتمديد  �إىل 
�أوك�سفورد  مع   2-3 مبار�ته 
وذلك  �لثانية،  من  يونايتد 
�الأ�سلي  �لوقت  �نتهاء  عقب 

بالتعادل 2-2.
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ليفربول يبلغ الدور اخلام�ض بالبدائل

اآينرتاخت فرانكفورت يق�شي اليبزيغ من كاأ�ض اأملانيا

البي اأ�ض جي ي�شيف نانت لالئحة ال�شحايا

بر�شلونة يحدد املر�شحني لتعوي�ض دميبلي

ت�شيل�شي ير�شد 180 مليون يورو الإر�شاء المبارد
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وكاالت 

بدايات الن�شاط املعجمّي

يتاألف الكتاب )672 �صفحة بالقطع 
الو�صط، موثًقا ومفهر�ًصا( من ثالثة 
جاء  الذي  الأول  الباب  يف  اأبواب. 
بعنوان »بدايات الن�صاط املعجمّي«، 
اللغوّي  الن�صاط  يف  بعلبكي  يبحث 
اإىل  اأف�صت  التي  والعوامل  املبكر 
متناوًل  الأوىل،  املعاجم  ظهور 
وكالم  املبكرة،  اللغوّية  الدرا�صة 
وع�صور  اللغة،  وجمع  الأعراب، 
وبدايات  الغريب،  ودور  الحتجاج، 
مبدًيا  املعجمّي،  الت�صنيف 
الدرا�صات  حول  املالحظات 
واأ�صالة  العربّي  للمعجم  احلديثة 
وخل�ص  العربّي.  املعجمّي  الرتاث 
اللغوّيني عّدوا كالم  اأن  اإىل  بعلبكي 
الأعلى  النموذَج  الأعراب  ف�صحاء 
كبرية  عناية  ُعنوا  واأنهم  للعربّية، 
مبا وقع يف كالم هوؤلء من الغريب 

والنادر وال�صاذ.
املعاجم املبّوبة

عنوانه  والذي  الثاين  الباب  اأما 
فيه  فيتناول  املبّوبة«،  »املعاجم 
بعلبكي املعاجم املبّوبة، وهي التي 
ينطلق فيها م�صتخدُمها من املعنى 
اأو  اللفظ  »يتحّرى  اأي  اللفظ،  اإىل 
الألفاظ الواقعة حتت معنى ما، يف 
حني اأن الباحث يف املعجم املجنَّ�ص 

يبداأ باللفظ فيبحث عنه يف موقعه 
وال�رضب  معناه.  فيجد  الرتتيب  يف 
الر�صائل  على  ي�صتمل  املبَوّب 
والكتب التي اأُفردت ملو�صوع واحد 
 ... والأبنية  واللحن،  ب،  كاملعَرّ  -
املوؤلَّفات  على  ي�صتمل  كما   - اإلخ 
دّفتَيها  بني  ت�صّم  التي  املو�صوعّية 

مو�صوعات خمتلفة«.
»الغريب والنادر«

الباب  هذا  يف  املوؤلف  جعل  وقد 
منها  الأول  الق�صم  اأق�صام. يف  عدة 
بعلبكي  يتناول  والنادر«،  »الغريب 
احلديث  وغريب  القراآن  غريب 
ويف  والنوادر.  اللغة  وغريب 
عنوان  حمل  والذي  الثاين  الق�صم 
غري  الكتب  يتناول  »الأمثال«، 
املرتَّبة  والكتب  األفبائًيّا،  املرتَّبة 
ة.  املخت�صّ الأمثال  وكتب  األفبائًيّا، 
الثالث والذي و�صمه  الق�صم  اأما يف 
الإن�صان«،  وخلق  واحليوان  »النبات 
وَخلْق  واحليوان  النبات  فيتناول 
بعلبّكي  يتناول  ثم  الإن�صان. 
و«حلن  »املعّرب«،  التوايل  على 
و«امل�صرتك  و«الأ�صداد«،  العاّمة«، 
و«احلروف  واملرتادف«، 
حتى  و«الأ�صوات«،  والأ�صوات«، 
يبلغ الق�صم العا�رض بعنوان »الأبنية«، 
واملذّكر  ال�صتقاق  يف  يبحث  وفيه 
واملمدود  واملق�صور  واملوؤّنث 
وَفَعَل  الأ�صماء،  واأبنية  واملثلَّثات 
واأَْفَعَل، واأبنية الأفعال عاّمًة، واأبنية 

بق�صم  وينتهي  والأفعال.  الأ�صماء 
املو�صوعّية«،  »امل�صنَّفات  مو�صوم 
اأهّم  يف  بالنظر  فيه  مكتفًيا 
امل�صنَّفات املو�صوعّية وو�صعها يف 

�صياق الرتاث املعجمّي عامًة.

املعاجم املجَنّ�شة

الثالث  الباب  بعلبّكي  يخ�ص�ص 
»املعاجم  عن  للحديث  كتابه  من 
املجنَّ�صة«، وهي تلك التي يُراد بها 
املعجم عند اإطالقه يف ال�صتعمال 
العاّم. يو�صح املوؤِلّف اأن �ِصَمة هذه 
يراجع  م�صتخدمها  اأن  املعاجم 
اللفظ و�صوًل اإىل املعنى، وهي يف 
بة  املبَوّ للمعاجم  خالًفا   - الغالب 
اللغة  ا�صتيعاب جذور  اإىل  ت�صعى   -
مقدار  يف  تفاوت  على  جميًعا، 
من  امل�صتّقَة  املفرداِت  اإيرادها 
املوؤلف،  وبح�صب  اجلذور.  تلك 
من  موؤلَّف  هذا  الثالث  »الباب  اإن 
الرتتيب  اأنواع  تقابل  اأق�صام  ثالثة 
الثالثة املعروفة، اأي الرتتيب على 
التقليبات،  مع  احلروف  خمارج 
التقفية  الألفبائّي، ونظام  والرتتيب 
احلروف.  اأواخر  على  الرتتيب  اأو 
يف  الرتتيب  طبيعة  نبنّي  و�صوف 
الأق�صام  يف  املجنَّ�صة  املعاجم 
الثالثة، اإل اأن تركيزنا �صوف يتعّدى 
ذلك اإىل ق�صايا جوهرّية اأُخرى، من 
اأو  اإيراد املفردات  التو�ّصع يف  مثل 
املختلفة  واملواقف  ذلك،  عك�ص 
النادر،  اأو  الغريب  اإيراد  من 

�صمن  للمواّد  الداخلّي  والرتتيب 
لأعماِل  املعجمّيني  ونقد  اجلذور، 

َمن �َصبََقهم«.
اإليه  امل�صار  الأّول  الق�صم  يف 
خمارج  على  املرتَّبة  »املعاجم 
احلروف والتقاليب«، يتناول بعلبكي 
اأحمد  بن  للخليل  العني  معجم 
الفراهيدي، ومعجم البارع يف اللغة 
تهذيب  ومعجم  القايّل،  علّي  لأبي 
يف  واملحيط  لالأزهرّي،  اللغة 
واملحكم  عّباد،  بن  لل�صاحب  اللغة 

واملحيط الأعظم لبن �ِصيَْدهْ.
»املعاجم  الثاين  الق�صم  ويتناول يف 
املرتَّبة ترتيبًا األفبائًيّا«، كتاب اجليم 
لأبي عمرو ال�صيبايّن، وجمهرة اللغة 
لبن دريد، ومقايي�ص اللغة وجممل 
اللغة لبن فار�ص، واأ�صا�ص البالغة 

للزخم�رضّي.
املعاجم املرتَّبة على نظام التقفية
الثالث  بالق�صم  الباب  ويختم 
على  املرتَّبة  »املعاجم  املعنون 
نظام التقفية«، وفيه يتناول بعلبكي 
للبندنيجّي،  اللغة  يف  التقفية  كتاب 
العربّية  و�صحاح  اللغة  وتاج 
للجوهرّي، والُعباب الزاخر واللُّباب 
العرب  ول�صان  غايّن،  لل�صَّ الفاخر 
املحيط  والقامو�ص  منظور،  لبن 
من  العرو�ص  وتاج  للفريوزاآبادّي، 

بيدّي. جواهر القامو�ص للَزّ
كر�صي  اأ�صتاذ  بعلبكي  منري  رمزي 
يف  العربية  للدرا�صات  »ُجويت« 
بريوت،  يف  الأمريكية  اجلامعة 

ملعجم  العلمي  املجل�ص  ورئي�ص 
العربية.  للغة  التاريخي  الدوحة 
بالعربية  الكتب  من  وافر  عدد  له 
ثمانني  على  يربو  وما  والإنكليزية 
عاملية  جمالت  يف  من�صوًرا  بحًثا 
حمكمة اأو ف�صولً يف كتب. اأُعيَد ن�رض 
خا�ص  جملد  يف  مقالته  من  عدد 
العاملية   Variorum �صل�صلة  يف 
اأثر  لهم  الذين  الباحثني  تكرم  التي 
بارز يف حقول اخت�صا�صهم. ترتكز 

النحوية  النظرية  حول  درا�صاته 
وال�صاميات  العربية  وفقه  العربية، 
العربي،  املعجم  وتاريخ  املقارن، 
الأكرب  املورد  معجم  اأكمل  وقد 
منري  املعجمي  والده  وفاة  بعد 
البعلبكي. حاز جائزة امللك في�صل 
للعام  والأدب  العربية  للغة  العاملية 
2010 عن جممل اأعماله، ول �صيما 
النظرية  تاريخ  درا�صة  يف  اإ�صهامه 

النحوية العربية.

للكاتب رمزي منري البعلبكي

الرتاث املعجمي العربي )من القرن الثاين حتى القرن الثاين ع�شر للهجرة(
�شدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات كتاب رمزي منري بعلبكي الرتاث املعجمي العربي من القرن الثاين حتى القرن الثاين ع�شر للهجرة، 
موؤرًخا للرتاث املعجمّي العربّي منذ ن�شاأته يف القرن الثاين للهجرة وحتى القرن الثاين ع�شر، ومظهًرا التنّوع الكبري يف اأمناط الت�شنيف املعجمّي العربّي 

من حيث املو�شوعات، وترتيب املواّد، واال�شتيثاق من �شّحتها و�شواهدها، واملكانة الرفيعة واملحورّية التي حظيت بها امل�شَنّفات املعجمّية يف الرتاث 
ًنا اأن ن�شاأة املعجم العربّي اإمّنا ترجع اإىل جهود اللغوّيني االأوائل يف درا�شة اأ�شوات العربّية و�شرفها ونحوها ودرا�شة القراآن  العربّي واالإ�شلمّي، ومبِيّ

الكرمي على وجه اخل�شو�س، من دون تاأثري اأجنبّي.

عن من�شورات املتو�شط يف اإيطاليا

عام اجلليد«.. اإ�شدار جديد لرائد وح�ش 
�صدرت حديثاً عن من�صورات 
املتو�صط يف اإيطاليا، الرواية 
وال�صحايف  لل�صاعر  الأوىل 
رائد  ال�صوري  الفل�صطيني 
وح�ص، بعنوان »عام اجلليد«.
النا�رض،  بح�صب  رواية،  وهي 
تدور حول �صبارتكو�ص، الفتى 
وجد  الذي  احلامل،  القروي 
يعي�ص  طفولته  منذ  نف�صه 
وعلى  اخلا�صة،  تخّيالته  يف 
تُن�صج  الذين  الب�رض  خالف 
التجارب والأيام �صخ�صياتهم 
واأفكارهم ان�صَبّ التطّور على 
خياله قبل اأي �صيٍء اآخر، ما 
فيها  بات  درجة  اإىل  اأو�صله 
جتربة  يعي�ص  �صبارتكو�ص 
الغابات  يف  القدمي  الإن�صان 
القوت  عن  بحًثا  والكهوف 
جتربة  ثم  ومن  والأمان، 
رغبة  تُدميه  الذي  املغامر 
الكت�صاف، لي�صل اإىل نوٍع من 
التاألّه حني يخال نف�صه قادراً 

على اخللق.
حني �صبَّ �صبارتكو�ص، ا�صطر 
اإىل ترك املدر�صة واأ�صدقائه 
وليم  ا  خ�صو�صً القدامى، 

والده  ليُعيل  وراديو،  وال�ص 
منذ  غريبًا  ا  مر�صً املري�ص 

وفاة زوجته.
حار�ًصا  �صبارتكو�ص  يعمل 
عمالقة،  فاكهة  ملزرعة 
�صوف  الطبيعة  اأح�صان  وبني 
الالحمدود  خياله  قّوة  ي�صع 
التي  الأ�صئلة  خدمة  يف 
تقلقه: املوت واحلياة، احلب 
الكائنات  قربى  واجلن�ص، 
لبع�ص،  بع�صها  احلية 
كلها  قرابتها  جانب  اإىل 
ذلك  يف  ير�صده  للجغرافيا، 
�صديٌق �رضّي يُدعى زمهرير.

عبور  يف  النهماك  وخالل 
الأفكار،  من  حميطات 
من  عوا�صف  ومواجهة 
�صبارتكو�ص  يبداأ  الأ�صئلة، 
عن  اخلا�ص  ت�صّوره  ببناء 
هذا  يف  الإن�صان  رحلة 
الو�صول  قبل  لكنه  العامل، 
تن�صب  �صافية  اإجابات  اإىل 
حرٌب ويكون اأوىل �صحاياها، 
وطالقته  خياله  اأّن  لو  كما 
اأهدافها،  من  اأ�صا�صي  هدف 
اأراد،  وماذا  كان،  فين�صى من 

وتنقلب اأحالمه وخيالته اإىل 
كوابي�ص، يف اليقظة واملنام، 
م�صادة  رحلة  يف  ياأخذه  ما 
يف  عمره  ق�صى  التي  للرحلة 

م�صارها.
رواية  اجلليد«  »عام  وتعد 
عوامل  فيها  متتزج  رمزية 
يف  وفل�صفية  فانتازية 
على  ي�صري  حكائي،  قالب 
�رضعان  لكنه  حامٍل،  اإيقاٍع 
اإىل  ويتحّول  ينك�رض  ما 

دي�صتوبيا.
ورائد وح�ص كاتب و�صحفي 
من  �صوري،  فل�صطيني 
يقيم   ،1981 دم�صق  مواليد 

يف اأملانيا.
عدد  يف  حمرًرا  عمل 
واملواقع  ال�صحف  من 
له  و�صدر  الإلكرتونية، 
يحلم  اأحد  »ل  ال�صعر  يف 
مل  و«عندما   ،2008 كاأحد« 
و«م�صاة  تقع احلرب« 2012، 
نلتقي.. م�صاة نفرتق« 2016، 
ويف النرث »قطعة ناق�صة من 

�صماء دم�صق« 2015.
 وكاالت 

»ال�شاعر الب�شري«.. جديد »العوي�ش«عن الربدوين
موؤ�ص�صة  عن  حديثاً  �صدر 
العوي�ص  علي  بن  �صلطان 
�صل�صلة  و�صمن  الثقافية، 
جديد  كتاب  »الندوات«، 
الربدوين  اهلل  »عبد  بعنوان 

ال�صاعر الب�صري«.
درا�صات  الكتاب  وت�صمن 
ندوة  يف  قدمت  واأبحاثاً 
امل�صمى،  نف�ص  حتت 
العوي�ص  موؤ�ص�صة  نظمتها 

و6   5 يومي  خالل  الثقافية 
�صبتمرب 2018 يف دبي.

املواد  يف  و�صارك 
اأحمد  املعرو�صة كل من د. 
املن�صوري، د. �صهاب غامن، 
املقالح،  العزيز  عبد  د. 
الزبيدي،  عبداحلكيم  د. 
د.  العالق،  جعفر  علي  د. 
في�صل  اأ.  عبدالعزيز،  عمر 
خرت�ص، د. معجب الزهراين، 

د. همدان دماج.
الذي  الكتاب  هذ  وياأتي 
�صل�صلة  من   21 الرقم  حمل 
مل�رضوع  مكماًل  الندوات، 
والفكرية  الندوات  توثيق 
التي تقيمها املوؤ�ص�صة داخل 
وقد  وخارجها،  الإمارات 
بن  �صلطان  موؤ�ص�صة  داأبت 
على  الثقافية  العوي�ص  علي 
التي  الندوات  كل  توثيق 

ت�صدر  كتب  عرب  تنظمها 
تباعاً �صمن �صل�صلة ندوات.

وكان ال�صاعر اليمني الراحل 
 1929( الربدوين  عبداهلل 
بجائزة  فاز  قد   )1999  –
العوي�ص  علي  بن  �صلطان 
ال�صعر  حقل  يف  الثقافية 
الدورة  ـ   1993  /  1992 عام 

الثالثة.
وكاالت 

للكاتب واملحا�شر الربيطانى مايكل بريد

كتاب يجمع مرا�شالت اأ�شهر الت�شكيليني
اأكتوبر  مطلع  ي�صدر 
وايت  جملة  عن  القادم، 
جديد  كتاب  للن�رض،  ليون 
الفنانني:  »ر�صائل  بعنوان 
ليوناردو دا فين�صي، لديفيد 
واملحا�رض  للكاتب  هوكنى« 
بريد،  مايكل  الربيطانى 
عدد  بجمع  الكاتب  وقام 
التاريخية  الن�صو�ص  من 
للفنون التي ا�صتهدفت قّراًء 
 100« اأبرزها  م�صهورين، 
عام  منذ  الفن«  تغري  فكرة 

.2012
وبح�صب املجلة فاإن الكتاب 
خطاب   100 يجمع  اجلديد 
بع�ص  بني  املرا�صالت  من 
اآخر 600  الفنانني يف  اأ�صهر 

عام.
التي  الر�صائل  وتعك�ص 
ملحات  الكتاب  يحتويها 
اليومية  الأفكار  عن 
للفنانني، ويف بع�ص الأحيان 
تتحرك ب�صكل كامل، تراوح 
املوؤمل  بني  اخلطابات 

�صيدي،  يا  اإليكم،  »اأتو�صل 
للدفع  طلبي  اأعدوا  اأن 
اأتلقى  حتى  الفور،  على 
)اأحد  غيلدر«،   1244 اأخرياً 
رامربانت  من  املعوزين 
»دع  م�صتفيد(،  اإىل  يتو�صل 
ترتاحان  العزيزتني  يديك 
ي�صعد  حتى  وجهي،  على 
اأن قلبي ي�صعر مرة  ج�صدي 
حبك  ب�صبب  بال�صيق  اأخرى 
اإىل  رودان  )يكتب  الإلهي«، 
عام  حواىل  كلوديل،  كميل 

.)1886
وقام بريد بجمع اآلف الوثائق 
جمموعة  عن  عبارة  وهي 
التي  الر�صائل  من  من�صقة 
تو�صح تطور عامل الفن من 
القرن اخلام�ص ع�رض وحتى 
مثل  اأ�صماء  وي�صمل  اليوم، 
بابلو  غويا،  فران�صي�صكو 
كورنيل،  جوزيف  بيكا�صو، 
ويويوي  كاهلو،  فريدا 

كو�صاما.
وكاالت 



وكاالت 

رواية،  داخل  رواية  هذه  وتعد 
م�سكونة بالفّن والأمل واملوت، 
البطولة  عر�ش  على  يرتّبع 
واأخته  �سيكو،  اإىل  اإ�سافة  فيها، 
ال�ساعُر  واأبيه،  واأّمه،  اآ�سا، 
اإليوت،  �ش.  ت.  وامل�رسحي 
واملفّكر  بيتهوفن،  واملو�سيقار 
اإدوارد  الأمريكي  الفل�سطيني 
امليثولوجي  والكاتب  �سعيد، 

ال�سري جيم�ش جورج فريزر.
كنزابورو  الروائي  رائعة  وتاأتي 
وا�سعاً  الباب  لتفتح  هذه،  اآوي 
الأعماق  ا�ستك�ساف  اأمام 
املوت  لعاملي  امل�سطربة 
قدرة  ولتوؤّكد  واملوروثات، 
معاجلة  على  الروائي  العمل 
الفرد،  ت�سيب  التي  ال�سدمة 
�سحيفة  ح�سب  واجلماعة، 
كوغيتو  الأو�سط«.  »ال�رسق 
يعمل  الذي  اآوي  بطل  �سوكو، 
روائياً، لن يهداأ قبل اأن يكت�سف 
�رّس موت اأبيه غرقاً، ولن يتمّكن 
من اإكمال رواية بداأها عن ذاك 
ال�رّس من دون ال�سندوق الأحمر 

من  ي�ستطيع  ولن  وحمتوياته، 
دونه اأن يتحّرر من عقدة الذنب 
اأبيه.  اإنقاذ  من  تهّرب  اأنه  يف 
حجبته  اأًمّ  بحوزة  وال�سندوق 
بع�رس  موتها  بعد  حتى  عنه، 
�سنوات، لئّل يت�سبب يف ف�سيحة 
عن  �سوكو  يعجز  جديدة. 

ذكرياته  بني  فا�سل  حٍدّ  و�سع 
تبداأ  اأين  واأحلمه:  وتخّيلته 
احلقيقة؟ واأين ي�سرت�سل احللم؟ 
الذنب  يوؤّديه  الذي  الدور  وما 
ولطاملا  الذكريات؟.  يف طم�ش 
ال�سبب  اكت�ساف  �سوكو  حاول 
الإبحار  اإىل  اأبيه  دفع  الذي 

في�ساٍن  و�سط  النهر  يف  بقاربه 
كلّها  القرية  يهّدد  كان  جارٍف 
حتى  اأخفق،  لكّنه  بالغرق؛ 
ذاك  �رّس  وما  ذلك..  يف  اليوم، 
طاملا  الذي  الثائر،  املخَطط 
ترّدد على م�سامعه، ل�سّن هجوٍم 

على الإمرباطور ميكادو؟.

هل �سيتمّكن �سيكو من ا�ستكمال 
ا�ستكمال  من  وعربها،  روايته، 
ته هو؟ هل فعًل  ق�سة اأبيه، وق�سّ
ال�سدوع  راأب  ال�رسد  ي�ستطيع 
والجتماعية،  ال�سيا�سية، 
حتاول  ما  هذا  والأُ�رسية؟، 

احلكاية اأن جتيب عليه.
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احلائز على جائزة نوبل للآداب 

�صدور ترجمة عربية لكتاب 
 »�ملوت غرقًا«.. لكنز�بورو �آوي

�شدر حديثًا عن »�شركة املطبوعات للتوزيع والن�شر« يف بريوت، الرتجمة العربية لرواية »املوت 
غرقًا«، التي جتمع بني ال�شرية الذاتية واالأجواء التخيلية وال�شورة والتاريخ، للحائز على جائزة 

نوبل للآداب كنزابورو اآوي.

األبانيا  يف  �سيا�سيون  انتقد 
وكو�سوفو، وعدد من الكتاب 
قرار  العامل،  حول  والنقاد 
بيرت  النم�ساوي  الأديب  منح 
هاندكه جائزة نوبل للآداب، 
باعتباره   ،2019 لعام 
اإىل  للجدل  مثرية  �سخ�سية 
لل�رسب  لدعمه  كبري  حد 
يف  يوغ�سلفيا  حرب  خلل 

الت�سعينيات.
النم�ساوي  املوؤلف  وكان 
ا�ستقبل خرب فوزه باجلائزة، 
»اإن  قائًل:  »منده�ش«  باأنه 
قبل  من  جًدا  �سجاع  القرار 

الأكادميية ال�سويدية«.
ال�سويدية  الأكادميية  وقالت 
اجلائزة  على  ت�رسف  التي 
لها  بيان  يف  املرموقة 
مت  هاندكه  ال�سيد  اإن 
املوؤثر  »للعمل  تقديره 
لغوية  براعة  اكت�سف  الذي 
التجربة  حميط وخ�سو�سية 
على  و�سيح�سل  الإن�سانية«، 
ت�سعة مليني كرونة �سويدية 
اإ�سرتليني(  جنيه   740،000(
ميدالية  اإىل  بالإ�سافة   ،

ودبلوم.
قرار  عار�سوا  كثريين  لكن 
اجلائزة  بت�سليم  الأكادميية 
قريباً  يعترب  كان  رجل  اإىل 
ال�سابق  الزعيم ال�رسبي  من 
ميلو�سيفيت�ش،  �سلوبودان 

يف  هاندكه  �سارك  حيث 
جنازته عام 2006.

الإذاعة  هيئة  وبح�سب 
�سي،  بي  بي  الربيطانية 
األبانيا،  خارجية  وزير  كتب 
تويرت  على  كاكاج،  جنت 
خمزية  »كانت  اجلائزة:  اأن 
للإبادة  ملنكر  منحها  ومت 
اجلماعية«، وتابع: »لقد نفى 
ذات مرة املذبحة ال�رسبية 
بني  وقارن  �رسيربينيت�سا  يف 
م�سري �رسبيا وم�سري اليهود 
على   ، الهولوكو�ست  خلل 
الرغم من اعتذاره فيما بعد 

عن ما �سماه )زلة الل�سان(.
وغرد وزير خارجية كو�سوفو 
ال�سابق، بيرتيت �سليمي، على 
الجتماعي  التوا�سل  موقع 
جائزة  »مرحباً  قائًل  تويرت 
اأن  تعلمون  هل  نوبل.. 
ح�سار  يدعم  كان  هاندكه 
اخلمر  واحت�سى  �رساييفو، 
كانوا  الذين  اجلنود  مع 
اإن  وقال  الأطفال  يقن�سون 
اأنف�سهم«؟  امل�سلمني يقتلون 
قرار  اأكرث  مقزز!.. هذا هو 

عدائي ممكن، ماذا بعد؟«.
وكتب رئي�ش الوزراء الألباين، 
»مل  تويرت:  على  راما،  اإدي 
�ساأ�سعر  اأنني  يف  اأبداً  اأفكر 
بالتقيوؤ ب�سبب جائزة نوبل«.

وقال رئي�ش كو�سوفو، ها�سم 

نوبل  جائزة  »قرار  ثات�سي: 
ل�سحايا ل  هائًل  اأملاً  جلب 

ح�رس لهم«.
كو�سوفو  �سفرية  وو�سفت 
يف الوليات املتحدة، فلورا 
الأكادميية  قرار  �سيتاكو، 
»اأخرق  باأنه  ال�سويدية 

وخمز«.
�سلجاج،  الأمري  قال  بينما 
اأحد الناجني من مذبحة اأكرث 
من  م�سلم  رجل   8000 من 
حمبي  »من  �رسيربينيت�سا: 
ميلو�سوفيت�ش ومنكر الإبادة 
ال�سمعة  �سيئ  اجلماعية 
يح�سل على جائزة نوبل يف 
الأدب.. يا له من وقت لنبقى 

على قيد احلياة«.
جنيفر  الروائية،  قالت  فيما 
اإنها  لها:  بيان  يف  اإيجان، 
كاتب  اختيار  من  »منده�سة 
ا�ستخدم �سوته العام تقوي�ش 

احلقيقة التاريخية«.
الربيطاين،  الكاتب  وانتقد 
هاري كونزرو، القرار، وقال 
ل�سحيفة اجلارديان: »نحتاج 
اأكرث من اأي وقت م�سى اإىل 
القادرين  العامني  املثقفني 
عن  بقوة  الدفاع  على 
مواجهة  يف  الإن�سان  حقوق 
من  وال�سخرية  اللمبالة 
ال�سيا�سيني.. هاندكه  قادتنا 

لي�ش مثل هذا ال�سخ�ش«.
واملوؤلف  املوؤرخ  وقال 
فيغز،  اأورلندو  الربيطاين، 
عميقة«  »ب�سدمة  �سعر  اإنه 
�سيئ  »مدافعاً  اأن  من 
ال�سمعة عن نظام �سلوبودان 
ميلو�سوفيت�ش القاتل« ح�سل 
للآداب،  نوبل  جائزة  على 
يتجه  اأين  »اإىل  مت�سائًل 

العامل؟!«.
وكاالت 

مثقفون و�صيا�صيون ينتقدون فوز �لأديب �لنم�صاوي 
بيرت هاندكه بنوبل

الرافدين  دار  عن  حديثاً  �سدر 
يف  »التنجيم  كتاب  بريوت  يف 
خزعل  للدكتور  القدمي«  العامل 
اأن  يحاول  الكتاب  املاجدي. 
يف  التنجيم  تاريخ  ي�ستق�سي 
من  ميتد  والذي  القدمي  العامل 
حتى  التاريخ  قبل  ما  ع�سور 
�سقوط الإمرباطورية الرومانية 
بداية  عند  ويتوقف  م،   476 يف 
يتناول  فهو  الو�سيط،  التاأريخ 
قبل  ما  ع�سور  يف  التنجيم 
ال�سومري  التنجيم  ثم  التاريخ، 
وامل�رسي  والآ�سوري  والبابلي 
وال�سيني،  والهندي  والفار�سي 
املندائي  التنجيم  ويتناول 

واليهودي، والإغريقي والروماين 
التاأريخ  ويتناول  املايا،  وتنجيم 
عمل  يف  تنجيمية  كاأطروحة 

املنجمني الكبار.
القول  حقاً،  اللفت،  ومن 
بالفلك،  امل�ستغلني  كل  باأن 
وحتى  القدمية  الع�سور  منذ 
كانوا  ع�رس،  ال�سابع  القرن 
فيه،  ويكتبون  بالتنجيم  يهتمون 
ال�سعبي  الوجه  هو  فالتنجيم 
ينت�رس  والذي  للفلك  وال�سحري 

بني النا�ش ب�سيٍغ �ستي.
اأ�سهر  كبلر،  يوهان�ش  يقول 
علماء  واآخر  ع�رسه  منجمي 
بالتنجيم،  امل�ستغلني  الفلك 

اإن  امل�سهورة:  مقولته 
الأ�سرتولوجيا التنجيم هي ابنة 
يا   - ولكن  �سك،  دون  غبية من 
اأمها  بو�سع  كان  ماذا   - اإلهي 
الفلك(  )علم  الأ�سرتونوميا 
للعقل،  الناظمة  ال�ساأن،  الكبرية 
العامل  اإن  دونها؟  من  تفعل  اأن 
غباوته  يف  ممعن  �سفيه،  غبي 
النا�ش  اأن  اإىل درجة  و�سفاهته، 
املحافظة  الأم  هذه  �سيكذبون 
اأمورها  و�سيفهمون  العاقلة 
ابنتها  األعيب  لول  خطاأ، 
�سيع�سها  اجلوع  اإن  واأباطيلها. 
بنابه، لول وجود ابنتها احلمقاء 

تلك.

عن دار الرافدين يف بريوت 
»�لتنجيم يف �لعامل �لقدمي« للدكتور 

خزعل �ملاجدي

اإ�سدار  على  التنوير  دار  تعمل 
من  اخلام�ش  الكتاب  ترجمة 
والنار،  اجلليد  اأغنية  �سل�سلة 
التنانني«،  مع  »رق�سة  بعنوان 
تاأليف جورج .ر. مارتن، ترجمة 
اأن  املتوقع  ومن  فهمى،  ه�سام 

ت�سدر الرتجمة يف عام 2020.
ن�رست  التنانني«  مع  و«رق�سة 
 ،2011 يوليو   12 يف  مرة  لأّول 
اإىل  �سفحاِتها  عدد  وو�سل 
طوِلها  وب�سبب  �سفحة   1040
البلد  بع�ش  يف  ن�رست  فقد 

ي�سّمى  الأول  جزئني  على 
»بعد  والثاين  وغبار«  »اأحلم 
مع  »رق�سة  وعنوان  الوليمة«. 
التنانني« كان املفرت�ش اأن يكون 
لل�سل�سلة  الثاين  اجلزء  عنوان 
يفرت�ش  املوؤلف  كان  حينما 
ثُلثّية  �ستكون  �سل�سلته  اأن 
الرواية  هذه  اأن  ويذكر  فقط، 
التي تن�رَس بعد بدء  هي الأوىل 
عليها  املبني  امل�سل�سل  عر�ش 

»�رساع العرو�ش«.
وا�سعة،  �سهرة  الرواية  ونالَت 

وترجمت للكثري من اللغات حول 
العامل، وقد حاَزت على املرتبة 
الأوىل يف قائمة نيويورك تاميز 
عّدة  وبعد  مبيعاً،  الكتب  لأكرث 
الأوىل  املرتبة  حاَزت  اأ�سابيع 
 USA Today اأي�ساً يف قوائم
وقد  ويكلي،  بابلي�رسز  وقائمة 
من  اخلام�ش  املو�سم  بُني 
على  العرو�ش  �رساع  م�سل�سل 
الرواية جنباً اإىل جنب مع رواية 

»وليمة للغربان.
وكاالت 

�شت�شدر عن دار التنوير

قريبًا ترجمة«رق�صة مع �لتنانني«.. �لكتاب 
�خلام�ش من �صل�صلة )�صر�ع �لعرو�ش(

بقلم مليكة ها�شمي

ميولته  له  منا  �سخ�ش  كل 
فهناك  وهواياته،  واهتماماته 
واملو�سيقى  للر�سم  مييل  من 
يف  �سغفه  يجد  من  وهناك 
وكما  قيدا،  تعد  التي  الكتابة 
مكتوب  اأحيانا"وجع  يقال 

اأهون من اأمل مكبوت".
من  تتحرر  اأن  هي  الكتابة 
والأفكار  امل�ساعر  تلك  كل 
املت�ساربة  والأحا�سي�ش 
من  بنوع  ن�سعر  اأن  داخلنا، 
ونحن  والطماأنينة  الراحة 
على  مابجوفنا  كل  نلفظ 
ي�ستفزنا  �سار  ورقة  �سطح 
فكتاباتنا  ويلهمنا،  بيا�سها 
واقعنا  من  ماتقتات  غالبا 
وحتى  وكوابي�سنا  واأحلمنا 
بتعويذتها  تلقي  هواج�سنا، 
عليها،  ونتعود  فندمنها  علينا 
نكتب  اأن  املهم  من  هل  لكن 
على  ونعر�سها  كلماتنا  وننرث 
هل   ! لقراءتها  الآخرين 
ن�سارك  اأن  لنا  الأح�سن  من 
مواجعنا واآلمنا مع اأ�سخا�ش 
ماتخطه  اأحيانا  يتفح�سون 
اأي  اأناملنا، �سوؤال قد يطرحه 
ي�سعب  نف�سه،لكن  على  كاتب 
وافية  اإجابة  اإيجاد  عليه 
لت�ساوؤله، لن يدرك احلل اإل اإذا 
تقم�ش دور القارئ باحرتافية 
و�سدق، فبينما تت�سفح جريدة 
عيناك  �ستقع  كتابا  رمبا  اأو 
توؤثر  قد  وجمل  كلمات  على 
كما  بكاتبها  تعجب  ،قد  فيك 
قد تلومه على ماكتبه باعتباره 
عنوة،  حزنه  ت�ساركه  جعلك 
التجربة  هذه  بعد  �ستكت�سف 
اأنه لي�ش �رسطا عليك اأن تكتب 
وتلفظ كل ما بجوفك، �ستدرك 

�سار  ككاتب  ومهمتك  دورك 
اأو رمبا يتحمل جزءا  م�سوؤول 
من امل�سوؤولية ، لتقتنع لحقا 
من  جتعل  اأن  عليك  �سار  اأنه 
موازية  اآخر  نب�سا  كتاباتك 
اأن  اأحرفك،  يقراأ  من  لنب�ش 
 ، حولك  من  جراح  تبل�سم 
فكرا  تطور  اأو  عقل  تنري  اأن 
وتناق�ش  حلول  تطرح  اأن  ،ان 
موا�سيع هادفة تخدمك ومن 
�سبل  لإيجاد  ت�سعى  حولك، 
عليهم  تعر�سها  اأخرى  واآفاق 
بدورك،  وتفيدهم  فت�ستفيد 
فقط  نكتب  اأن  �رسطا  لي�ش 
كي نظهر للآخرين اأننا منلك 
اأو  بالكلمات  التلعب  موهبة 
لنثبت لهم اأننا اأدباء، اأو لنوؤكد 
لهم اأننا �رسنا جزءا ل يتجزاأ 
من هذا ال�رسح الأدبي الزاخر، 
بل املهم اأن نكتب مانتمنى اأو 
لقراءته  نحن  مانحتاج  رمبا 
اأو  وانك�سار،  يف حلظة �سعف 
نختطف فكرة قد تغري م�سار 
حياتنا ، اأن نقراأ جملة ت�سوب 
بداخلنا،  الإعوجاج  ذلك 
نقتن�ش  اأو  �سلوكا  نتعلم  اأن 
 ، ر�سيدنا  ترثي  قد  معلومة 
مرة  كل  لنكتب  بحاجة  ل�سنا 
عن مواجعنا واآلمنا وتعرثاتنا 
بعرثة  على  جمربين  ل�سنا   ،
م�ساكلنا  عن  ال�ستار  وك�سف 
معناه  نكتب  اأن   .، وهمومنا 
اأننا �رسنا نحمل على عاتقنا 
كلمة  اأو  حرف  كل  م�سوؤولية 
دونتها اأقلمنا، فلنكتب لتغري 
نرثي  كي  ل   ، حولنا  الواقع 
ونبكي  حظنا  ونندب  حالنا 
فاإذا  ما�سينا،  اأطلل  على 
حا�رسك  تغيري  ت�ستطع  مل 
اأو  بقلمك  تعديله  فباإمكانك 

رمبا باأحلمك.

لي�ش �صرطا �أن نكتب!

 وكاالت 



حكيم مالك 

ارتفاع ن�سبة ا�ستهالك 
الو�سائط االلكرتونية

هذا  م�ؤلفة  اأو�ضحت  كما   
الذكية  اله�اتف  اأن  الكتاب 
الإلكرتونية  والل�حات 
اخلط�ط  كل  جتاوزت 
اأ�ضبحت  حيث  احلمراء 
ت�ضتهلك  الإلكرتونية  العق�ل 
ل�ضاعات ط�يلة يف ظل عامل 
اأدى  ما  وهذا  افرتا�ضي، 
ا�ضتهالك  ن�ضبة  ارتفاع  اإىل 
ب�ضكل  اللكرتونية  ال��ضائط 
هذه  وانتقلت  مه�و�س 
العدوى حتى اإىل الأ�رس والتي 
ال�ضخ�ضية  انهيار  اإىل  اأدت 
ن�ضاطه  وخم�ل  وال�ضل�ك 
والتي  احلركي  وحتى  العقلي 

قادته اإىل النهيار.

 تقدمي مقاربة حول 
االإدمان والتعاطي مع 

املعلوماتية

كتاب«  م�ؤلفة  حاولت  ولقد   
�ضيك�ل�جية النهيار«، تقدمي 
ب��ضفها  الإدمان  مقاربة 
العامل  ي�اجهها  مع�ضلة 

يفلت  ل  حيث  عام،  ب�ضكل 
من قب�ضتها اإل قلة، يف ع�رس 
الرقمية  ال��ضائط  حت�رس 
حياتنا  يف  اأ�ضكالها  بكل 
الي�مية ب�ضكل يجعلها مرادفة 
هذا  طرق  ولقد  للحياة، 
متفرقة  ج�انب  اإىل  امل�ؤلف 
والتعاطي  الإدمان  لإ�ضكالية 
مع املعل�ماتية حيث حاولت 
من  وحل�ل  مقرتحات  تقدمي 
التعاطي  هذا  جعل  �ضاأنها 

معتدل وطبيعيا.

طرح مو�سوع ال�ساعة 
فر�ض وجوده عامليا 

مرجعا  الكتاب  هذا  ويعد 
اجلامعني  والطلبة  للباحثني 
قيمة  معل�مات  من  فيه  ملا 
مفيدة بالن�ضبة لهم فهي تنري 
ظاهرة  ملعرفة  الطريق  لهم 
اأ�ضبح  الذي  الرقمي  الإدمان 
الآونة  يف  بكرثة  منت�رسا 
م��ض�ع  اأ�ضبح  اإذ  الأخرية 
نف�ضه  فر�س  الذي  ال�ضاعة 
اأح�جنا  فما  وبالتايل  بق�ة، 
العلمية  الدرا�ضات  ملثل هذه 
ت�ضلط  التي  والأكادميية 
الظ�اهر  هذه  على  ال�ض�ء 
منها  تعاين  التي  اخلطرية 

خمتلف  عرب  املجتمعات 
بقاع العامل.

 
 اجلمع بني عامل االأدب 

وعلم النف�ض

بعدا�س  �ضمرية  اأن  العلم  مع 
اأخ�ضائية  و�ضاعرة  كاتبة 
زيغ�د  م�اليد  من  نف�ضانية 
ق�ضنطينة،  ب�لية  ي��ضف 
من  العديد  قدمت 
النف�س  علم  يف  املحا�رسات 
النابغة  نادي  وهي ع�ض�ة يف 
الأورا�س  بعا�ضمة  لالأدب 
،عرفت  بباتنة  الأ�ضم 
منابر  عرب  مب�ضاهماتها 
وحتليل  مناق�ضة  يف  متن�عة 
وثقافية  نف�ضية  م�ضائل 
حديثا   لها   �ضدر   ، متن�عة  
النهيار«  »�ضيك�ل�جية  كتاب 
عن دار خيال للن�رس والرتجمة 
حتت  �ضعري  دي�ان  لها  و 
عن�ان« اأ�ضعار ج�هرة  ال�رسق 
اجلزائري«  وال�ضادر عن دار 
يف  والت�زيع  للن�رس  ال�ضيماء 
يف  به  �ضاركت   ،2016 اأفريل 
يف  للكتاب  ال�طني  ال�ضال�ن 
ق�ضنطينة  تظاهرة  اختتام 
ويف  العربية  الثقافة  عا�ضمة 
للكتاب   ال�طني  ال�ضال�ن 

ال�ضنة  نف�س  يف  بباتنة 
للكتاب  الدويل  وال�ضال�ن 
العا�ضمة  باجلزائر   21 �ضيال 
يف  اآخر  كتاب  لها  و�ضدر   ،
من  جمم�عة  يت�ضمن    2017
لالأطفال  امل�جهة  الق�ض�س  
اخلايل«  »الثلث  بعن�ان 
ولقد    ، الدار  نف�س  عن 
يف  امل�ؤلفة  هذه  �ضاركت   
كتاب جماعي  حمل عن�ان » 
م�ضاعل جزائرية » ...اأديبات  
»،جمع  العميقة  اجلزائر  من 
ال�ضع�دي  الكاتب  واإعداد 
ال�ضادر   ، العبادي  م�ضعل 
الأفق  دار  عن   2018 �ضنة 
باجلزائر  والرتجمة  للن�رس 
بعدا�س  و�ضاركت  العا�ضمة، 
اإبداعات  »م��ض�عة  يف 
 54 رفقة   « مغاربية  ن�ض�ية 
وت�ن�س   اجلزائر  من  �ضاعرة 
عن  �ضدر  والذي  واملغرب  
والت�زيع  للن�رس  املثقف  دار 
يف 2017 ، ون�رست جريدة » 
ال�ضعر وال�ضعراء » بجمه�رية 
ال�ضقيقة  العربية  م�رس 
من  �ضعرية  ق�ضائد  عدة 
العمر«  »ربيع  ق�ضيدة  بينها  
»�ضاعة  اجلرح«،  اأب�اب   »،
لعنة  الف�ؤاد«،«  اأنني  اإبحار«،« 
احلب« وغريها من الق�ضائد 

اأم�ضيات  عدة  يف  و�ضاركت 
الب�اقي  اأم  يف  �ضعرية 
وغريها  وباتنة  وخن�ضلة 
 ، اجلزائرية  ال�ليات  من 
ملتقيات  يف  �ضاركت  فلقد 
وحظيت  وحملية  وطنية 
يف  وتكرميات  ج�ائز  بعدة 
،فلقد  ال�طن  رب�ع  خمتلف 
امللتقى  يف  تكرميها  مت 
اأم  يف  والثاين  الأول  العربي 

و2018،    2017 يف  الب�اقي 
لل�ضعر  املغاربي  امللتقى  يف 
يف  مبيلة  وال�ضعبي  الف�ضيح 
اندلع  بذكرى  الحتفال 
اأول  يف   املظفرة  الث�رة  
ن�فمرب1954 يف 2018  و يف 
فعاليات  يف  الأدبية  الأم�ضية 
ال�ضنة  براأ�س  الحتفال 
ت�ضليمها  ومت  الأمازيغية  
طرف  من  تقديرية   �ضهادة 

عبد  ال�ضباب   دار  مديرة 
ال�ض�ك باخلروب  ب�  احلميد 
اأي�ضا  وكرمت   ، بق�ضنطينة 
م�رسح  عن  فعالية  يف 
بباتنة  على  �رسف   الطفل  
ح�ل  قدمتها  حما�رسة  
علم  وعالقة  »ال�ضيك�دراما 
بامل�رسح  الإبداعي  النف�س 
تنمية  يف  امل�رسح  ودور 

�ضخ�ضية الطفل« .  
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ك�سفت الكاتبة واالأخ�سائية النف�سانية �سمرية بعدا�ض ليومية »الو�سط »عن �سدور كتابها اجلديد » �سيكولوجية االنهيار« عن دار خيال للن�سر والرتجمة، 
ويتناول هذا االإ�سدار العلمي واالأكادميي ظاهرة االإدمان الرقمي عند االأطفال واملراهقني واالأ�سر وامل�سكالت ال�سلوكية الناجتة عنه واالإفراط يف اال�ستغالل 

الالعقالين لهذه الو�سائل التكنولوجية، موؤكدة �ساحبة هذه الدرا�سة اأن خمتلف اللعب االإلكرتونية  اأ�سبحت مبثابة جرعات زائدة تتناولها عقول هذه الفئة 
الناجتة عن اأخطاء يف الرتبية والتي اأدت اإىل انهيار ال�سلوك وان�سطار النف�ض واالأ�سر يف ظل غياب لغة احلوار ب�سبب مظاهر ال�سرعة التي يعي�سها هذا اجليل مع 

انخفا�ض ن�سبة املقروئية واأن�سار اجللي�ض احل�سن وهو الكتاب.

ال�سادر حديثا عن دار خيال للن�سر والرتجمة

�صمرية بعدا�ش تر�صد ظاهرة الإدمان 
الرقمي يف كتاب " �صيكولوجية النهيار"

يف �سهر فيفري اجلاري 

�صدور العدد اخلام�ش من جملتي ال�صرقية والو�صطى
جملتي  من  جديدان  عددان  �ضدر 
اللتني  و”ال��ضطى”،  “ال�رسقية” 
يف  الثقافة  دائرة  عن  ت�ضدران 
 ،”5“ الرقم  وحمال  ال�ضارقة، 
وتناول  فيفري2020،  �ضهر  عن 
يف  التنم�ية  اجل�انب  من  العديد 
من  وال��ضطى  ال�رسقية  املنطقتني 
الذي  والهتمام  ال�ضارقة،  اإمارة 
بن  �ضلطان  الدكت�ر  ال�ضيخ  ي�ليه 
املجل�س  ع�ض�  القا�ضمي،  حممد 
الأعلى حاكم ال�ضارقة، باملنطقتني 
والثقايف  التنم�ي  وتط�يرهما 

والرتاثي.
جملة  من  اخلام�س  العدد 
جمم�عة  عرب  �ضرب  “ال��ضطى”، 
وت�ثيق  ا�ضتجالء  امللفات  من 
املنطقة  يف  الزاخر  الرتاث  هذا 
ال��ضطى بال�ضارقة، ور�ضد ح�ض�ره 
عن  الإماراتي،  الثقايف  امل�ضهد  يف 
الإن�ضان  حياة  على  تركيزه  طريق 
راهنها  يف  املنطقة،  هذه  يف 
وامتداداتها الثقافية والرتاثية، عرب 
جمم�عة من امل��ض�عات التنم�ية 
والثقافية التي ترتبط ب�ضكل مبا�رس 
بحياة الإن�ضان هنا، وتنعك�س عليه، 

ال�ضارقة  حاكم  افتتاح  ذلك  ومن 
حلديقة البحي�س اجلي�ل�جية، التي 
ت�ضهم يف التعريف بالتاريخ الطبيعي 
وترثي  ال��ضطى،  املنطقة  يف 
تك�ضف  التي  اجلي�ل�جية  املعارف 

عن بع�س تاريخ املنطقة.
وحمل ملف العدد م��ض�عاً حي�ياً ه� 
ال��ضطى”،  املنطقة  يف  “الكهرباء 
الطاقة  م�ضت�ى  على  والإجنازات 
ب��ضف  وامل�ضتدامة،  النظيفة 
الفعل  حمركات  اأهم  اأحد  الطاقة 
امل�ازين،  تختل  فبدونه  التنم�ي، 
بكافة  التنمية  عجلة  وتت�قف 
الدوران،  عن  واأ�ضكالها  �ض�رها 
ال�ضارقة ممثلًة  حك�مة  تبذل  حيث 
ال�ضارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  يف 
جه�داً كبرية من اأجل �ضمان ت�فري 
طاقة نظيفة وم�ضتدامة يف املنطقة 
ال��ضطى، وذلك متا�ضياً مع اأهداف 
امل�ضتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم 
العديد  2030، وقد ر�ضدت املجلة 
يف  حتققت  التي  املنجزات  من 
على  �ضيما  ل  املنطقة،  هذه 
اله�ائية  اخلط�ط  ا�ضتبدال  �ضعيد 
الذي  الأر�ضية،  الكابالت  بنظام 

الكهربائي،  التيار  ا�ضتدامة  ي�ضمن 
بها  تزينت  التي  الإنارة  وم�ضاريع 

ال�ض�ارع الرئي�ضية والفرعية.
على  ال�ض�ء  اأي�ضاً  العدد  وي�ضلط 
�ضخ�ضيتني لكل منها ق�ضة جناحها 
امللهمة،  وجتربتها  اخلا�ضة، 
على  الكتبي  حران  مع  فنتعرف 
كنم�ذج  والتحديات  النجاح  م�ضار 
ناجح من اأبناء املنطقة، ون�ضرتجع 
ذكريات  ال�ضبعه، �رسيط  را�ضد  مع 
اخل�ايل،  والأيام  اجلميل  الزمن 
يف  البادية  حياة  ميز  ما  واأبرز 

املا�ضي.
من  بالكثري  العدد  يحفل  كما 
والثقافية، ففي  التنم�ية  امل�ا�ضيع 
�ضياحة جمالية وروحية نت�قف عند 
ال�ضاخمة،  مبئذنته  “�ضهيلة”  جامع 
ال�ضماء  عنان  معانقة  ترتفع  التي 
نقدم  كما  الرملية،  الكثبان  و�ضط 
التخييم  عن  ومف�ضلة  �ضاملة  ملحة 
ب��ضفه اأحد اأبرز الأن�ضطة العائلية 
يف ف�ضل ال�ضتاء، وه� ن�ضاط �ضارب 
وكذلك  املنطقة،  تاريخ  اأعماق  يف 
مليحة  ملتقى  بالتف�ضيل  نتناول 
من  بالعديد  حفل  الذي  الثقايف، 

والجتماعية،  الثقافية  الفعاليات 
متن�عة  مقالت  اأي�ضاً  العدد  ويف 

ثقافية وتراثية وتنم�ية.
يف  “ال�رسقية”  جملة  وتابعت 
وترية  ر�ضد  اخلام�س  عددها 
كافة  يف  املت�ضارعة،  التنمية 
ال�ض�ء  م�ضلطة  املنطقة،  اأرجاء 
مدنها  يف  اجل�انب  خمتلف  على 
ذلك  ومن  املختلفة،  ومناطقها 
التي خ�ض�س ملف  النح�ة،  منطقة 
العدد لل�ق�ف على الطفرة التنم�ية 
التي عرفتها يف خمتلف املجالت، 
القا�ضية،  اجلغرافية  طبيعتها  رغم 
حتى  �ضابقاً،  فيها  احلياة  و�ضع�بة 
املتط�رة،  املناطق  من  باتت 
التنمية  ج�انب  كافة  و�ضملتها 
بالتخطيط  وامتازت  امل�ضتدامة، 
حيث  الأمثل،  والعمراين  اخلدمي 
ال�ضم�  �ضاحب  مبادرات  اأ�ضهمت 
حممد  بن  �ضلطان  الدكت�ر  ال�ضيخ 
الأعلى  املجل�س  ع�ض�  القا�ضمي 
املنطقة  يف  ال�ضارقة،  حاكم 
قفزات  بتحقيق  بالإمارة،  ال�رسقية 
ن�عية يف �ضتى ميادين احلياة، ملدن 
انعك�س  الذي  الأمر  املناطق،  تلك 

اإيجاباً، على حياة امل�اطنني، وحقق 
والعي�س  الراحة  �ضبل  كافة،  لهم 
الناجحني  حكايات  ومن  الي�ضري. 
من اأبناء املنطقة ال�رسقية، اأجرت 
الأعمال  رائد  مع  ح�اراً  املجلة 
دبا  مدينة  من  الظه�ري  حممد 
“درب  احل�ضن، الذي ا�ضتعر�س يف 
القمة” جتربته يف العمل التجاري، 
واأبرز املحطات التي مّر بها خالل 

مراحل حياته.
ويف ج�انب التنمية املتعددة، ومن 
املجلة  �ضلطت  ال�ضيد،  قطاع  ذلك 
التعاونية  كلباء  جمعية  على  ال�ض�ء 
ل�ضيادي الأ�ضماك، ودورها الداعم 
لل�ضيادين يف كلباء، وم�ضاهمتها يف 
التي  الت�رسيعات  من  العديد  اإقرار 

ذللت ال�ضع�بات.
املنطقة  يف  الأمكنة  روح  وعن 
“على  باب  يعرفنا  ال�رسقية، 
الرحب”، من خالل ج�لة يف �ض�ق 
من  واحد  على  القدمية،  خ�رفكان 
وال�ضياحية  الرتاثية  ال�اجهات  اأهم 
يف املدينة، حيث يالقي اإقبالً كبرياً 
من خمتلف الفئات العمرية، خا�ضة 
ال�ض�ق  يق�ضدون  الذين  ال�ضن  كبار 

ل�ضتعادة ذكرياتهم مع املا�ضي.
النا�س  وحياة  والأ�ضغال  املهن  يف 
حرفة  على  نتعرف  اأعمالهم،  يف 
البحري  بالرتاث  مرتبطة  قدمية، 
مهنة  وهي  ال�رسقي،  لل�ضاحل 
تتم  ال�ضمك، والتي مازالت  جتفيف 
الراهن،  ال�قت  حتى  ممار�ضتها 
ويحافظ عليها الكثري من الأ�رس يف 
الف�ضاءات  ال�رسقية، ومن  املنطقة 
الريا�ضية وجناحات اإن�ضان املنطقة، 
قدمت ق�ض�ضاً ع�ضامية، من خالل 
البطلة الريا�ضية هيفاء النقبي، ابنة 
خ�رفكان التي حتدت الإعاقة نح� 
الدولية،  م�ضاركاتها  عرب  العاملية، 
بالعديد  والف�ز  النجاح  وحتقيقها 
من الأو�ضمة وامليداليات يف ريا�ضة 
ويف  الإعاقة.  لذوي  الق�ة  رفعات 
ال�الد  يتحدث  اأ�ضيلة”  “مالمح 
منطقة  يقطن  الذي  ال�ايل،  خلف 
وادي �ضي، عن اأبرز حمطات حياته 
ذكرياته،  وعن  الزراعة،  يف  وعمله 
واآبائه،  اأجداده  لرتاث  كحافظ 
اخل�ض��ضية  �ضديدة  حكايات  يف 

وال�ضلة باملكان والأر�س.
وكالة اأنباء ال�سعر  
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�سامة ا�سطناعية حتذرك من الإ�سابة بال�سرطان
طريقة  �سوي�رسيون  باحثون  طّور 
تعمل  �سامة_ا�سطناعية  لإنتاج 
ال�رسطانات  لأنواع  موؤ�رس  مبثابة 
وقتنا  يف  �سيوعاً  الأكرث  الأربعة 
احلا�رس وهم: �رسطان الربو�ستات 

والرئة والقولون والثدي.
وتتيح ال�سامة ال�سطناعية، ح�سب 
�سكاي«  »بولد  موقع  يف  جاء  ما 
املعني بال�سحة، اكت�ساف العالمات 
يف  ال�رسطانات  لتلك  التحذيرية 
الت�سخي�ص  طرق  من  اأبكر  وقت 
التقليدية، حيث تت�سمن �سبكة من 
املورثات واخلاليا الب�رسية، وتعمل 
على مراقبة م�ستوى الكال�سيوم يف 

دم ال�سخ�ص بعد زرعها.
ويعد قيا�ص ن�سبة الكال�سيوم موؤ�رساً 
هاماً لت�سخي�ص ال�رسطان، لأن منو 
الورم يف اجل�سم ي�سبب ارتفاعا يف 
هذا  ويوؤدي  الكال�سيوم،  م�ستوى 
تن�سيط  اإىل  طويلة  لفرتة  الرتفاع 
امليالنني،  لإنتاج  ال�سامة  خاليا 
متنح  التي  الطبيعية  ال�سبغة  وهو 

اجللد الب�رسي لونه.
امليالنني  م�ستوى  ارتفاع  وي�سبب 
اجللد  حتت  املزروعة  ال�سامة  يف 
فوقها  اجللد  من  بقعة  حتول  اإىل 
ميكن  وبالتايل  البني  اللون  اإىل 
مالحظتها بالعني املجردة. وحني 
ال�سامة  ظهور  ال�سخ�ص  يالحظ 
اأن عليه  يعلم حينها  ال�سطناعية، 

زيارة الطبيب.
هذه  عن  املبكر  الك�سف  يعد  ول 
القاتلة  ال�رسطانات  من  الأنواع 
قيد  على  البقاء  فر�ص  بزيادة 
تكلفة  بخف�ص  واإمنا  احلياة فقط، 
يلي  فيما  اأي�ساً.واإليكم  العالج 
اأنواع  اأكرث  عن  خمت�رسة  نبذة 
واأعرا�سها  �سيوعاً  ال�رسطانات 

والأنظمة الغذائية املالئمة لها.

�سرطان القولون

يطلق على هذا النوع من ال�رسطان 
ا�سم �رسطان القولون اأو امل�ستقيم 
من  الأخري  اجلزء  ي�سيب  حيث 
اأغلب  ويف  الغليظة.  الأمعاء 
�رسطان_القولون  يبداأ  احلالت، 
غري  اخلاليا  من  �سغرية  ككتلة 
البوليبات،  تدعى  ال�رسطانية 
تتحول  الزمن  من  فرتة  وبعد 
�رسطانية  كتل  اإىل  البوليبات  هذه 

متواجدة يف القولون.
 D وفيتامني  الكال�سيوم  ويعترب 
يف  ت�ساعد  التي  املغذيات  اأهم 
ومن  القولون،  �رسطان  مكافحة 
واجلنب  احلليب  م�سادرهما  اأهم 
اخل�رساء  الورقية  واخل�رساوات 

الداكنة.
اأعرا�ص �رسطان القولون هي:

-    التغري يف عادات الأمعاء، مبا 
يف ذلك الإ�سهال اأو الإم�ساك.

-    الدم يف الرباز.
مثل  البطن  يف  الراحة  عدم      -

تقل�سات الأمعاء لفرتة م�ستمرة.
-    ال�سعف والوهن.

-    فقدان الوزن غري املربر.
2-    �رسطان الثدي

الأكرث  النوع  �رسطان_الثدي  يعد 
من  نوع  وهو  الن�ساء،  بني  �سيوعا 
ال�رسطان يت�سكل يف خاليا الثدي.
النوع  بهذا  امل�سابات  وتُن�سح 
به  املهددات  اأو  ال�رسطان  من 
باتباع  وراثي،  تاريخ  لديهن  ممن 
يت�سمن  متوازن،  غذائي  نظام 
الدهون،  من  اخلالية  الربوتينات 
والعد�ص،  الفول  مثل  والبقول 
الكاملة،  واحلبوب  واملك�رسات 
بالإ�سافة  واخل�رساوات،  والفواكه 
للدهون ال�سحية مثل زيت الزيتون 

والأفوكادو.
ومن اأعرا�س �سرطان الثدي:

-    تورم يف اأن�سجة الثدي.
اأو  �سكل  اأو  حجم  يف  التغري      -

مظهر الثدي.
الداكنة  املنطقة  يف  تق�رس      -

املحيطة باحللمة.
الرئة �سرطان      3-

اأنواع  اأكرث  هو  الرئة  �رسطان 
ال�رسطان فتكا بالب�رس، وهو عبارة 
عليه  ال�سيطرة  ميكن  ل  منو  عن 
وي�سيب  بالرئة  ال�ساذة  للخاليا 

عادة الرئتني معاً.
الغنية  الأطعمة  تناول  وي�ساعد 
يف  مبا  الأك�سدة،  مب�سادات 
والكرز  التوت  مثل  الفواكه  ذلك 
مثل  واخل�رساوات  والطماطم، 
الفلفل الأخ�رس يف منع �رسطان_

الرئة.
ومن اأعرا�ص �رسطان الرئة:

القابل  ال�سعال امل�ستمر غري      -
للعالج.

بخروج  امل�سحوب  ال�سعال      -
دم.

-    اأمل يف ال�سدر.
فقدان  اأو  الوزن  فقدان      -

ال�سهية.
-    ال�سعور بال�سعف والتعب.

-    �سيق يف التنف�ص.

الربو�ستات �سرطان      4-

تقع  �سغرية  غدة  هي  الربو�ستات 
وعند  الرجال،  عند  املثانة  حتت 
املرجح  فمن  بال�رسطان  اإ�سابتها 
وهذا  ببطء،  املر�ص  بها  ينمو  اأن 
الرجال  يجعل  الذي  ال�سبب  هو 
يف  الربو�ستات  ب�رسطان  ي�سابون 

مرحلة متاأخرة من العمر.
هو  �رسطان_الربو�ستات  ويعد 
الوفيات  جلميع  الثاين  ال�سبب 
الرجال  بني  بال�رسطان  املرتبطة 
»موؤ�س�سة  وفق  وذلك  الأمريكيني، 

اأمرا�ص امل�سالك البولية«.
بهذا  امل�سابون  الرجال  وين�سح 
النوع من ال�رسطان اأو املهددون به 
بالبتعاد عن تناول اللحوم احلمراء 
بالدهون،  الغنية  الألبان  ومنتجات 
حديثة  درا�سة  وجدت  حيث 
�رسطان  اأن   2017 عام  يف  اأجريت 
با�ستهالك  مرتبط  الربو�ستات 

احلليب عايل الد�سم.
ومن اأعرا�ص �رسطان الربو�ستات:

-    الرغبة يف التبول ب�سكل متكرر. 
-    �سعوبة يف كبح التبول.

-    �سعف تدفق البول اأو توقفه.
-    اإح�سا�ص بحرق اأثناء التبول.

يف  اأمل  اأو  ب�سغط  ال�سعور      -
امل�ستقيم.

يفعل  ماذا  القيلولة..  نوم   
باجل�سم و�سغط الدم؟

رمبا تثري روؤية املدير لأحد موظفيه وهو ياأخذ قيلولة اأثناء 
العمل غ�سبه، وقد يعمد اإىل اتخاذ اإجراءات �سارمة �سده 
و�سد من يقوم مبثله ليجعله عربة ملن اعترب لكن احلقيقة 
العلمية املوؤكدة هي اأن القيلولة قد تنقذ حياة هذا املوظف، 

بح�سب ما ك�سف بحث جديد.
فاإن  اليونانيني،  الباحثني  من  عدد  اأجراه  لبحث  ووفقا 
القيلولة يف و�سط النهار لها فوائد �سحية خفية، كما ذكرت 

�سحيفة »ذي �ستار« الربيطانية.
ويعتقد الباحثون اليونانيون اأن قيلولة �رسيعة خالل النهار 
ميكن اأن تقلل �سغط الدم، ب�سورة ملحوظة، الأمر الذي يقلل 

كثريا من فر�ص الإ�سابة بنوبة قلبية اأو جلطة دماغية.
وجاءت خال�سة البحث اليوناين بعد جمع بيانات لأكرث من 
210 اأ�سخا�ص، حيث وجد الباحثون اأن قيلولة اعتيادية ملدة 
احلالة  اإىل  به  وتهبط  الدم  �سغط  ارتفاع  من  تقلل  �ساعة 

العتيادية.
اإىل  اأدت  �ساعة  ملدة  قيلولة  اأن  اأي�سا  النتائج  واأظهرت 
الدرا�سة  يف  امل�ساركني  دم  �سغط  يف  ملحوظ  انخفا�ص 
الدم  �سغط  يف  النخفا�ص  مقدار  العلماء  وحدد  العلمية، 
خالل قيلولة ال�ساعة يف النهار بحوايل 3 ميليمرت زئبقي يف 

املتو�سط.

اأ�سباب »خفية« لرتفاع 
�سغط الدم

من املعروف اأن لرتفاع �سغط الدم اأ�سباب معروفة تتعلق 
بالنظام الغذائي والتمرينات الريا�سية وعادات النوم، اإل اأن 
هناك عادات اأخرى ل يعرفها كثريون تزيد من م�ساعفات 

هذا املر�ص.
لها  اأربع عادات  اأن هناك  اإىل  نيوز«  واأ�سار موقع »فوك�ص 

تاأثري �سلبي على �سغط الدم وهي:

العقاقري 
ميكن لالأ�سخا�ص الذين ي�ستخدمون الأدوية التي ل حتتاج 
اإىل و�سفة طبية، كتلك التي ت�ستعمل لعالج الأوجاع والآلم 

الب�سيطة، اأن يالحظوا ارتفاعا يف �سغط الدم لديهم.
اأو  لاللتهابات  امل�سادة  العقاقري  اإن  الأطباء  ويقول 
الحتقان، اأو تلك امل�ستخدمة يف حتديد الن�سل، بالإ�سافة 
اإىل اأدوية ال�رسطان واملن�سطات، ميكن اأن ت�ساهم يف زيادة 

�سغط الدم.

القهوة وال�ساي
عدة  وم�رسوبات  القهوة  يف  املوجود  الكافيني  ي�ساهم 
اأخرى، يف ارتفاع �سغط الدم. ومن هنا ين�سح الأطباء باأل 
تتجاوز ن�سبة الكافيني اليومية 300 ميلي غرام، اأي حوايل 

فنجانني اإىل 3 من القهوة يوميا. 

�سحة

عزيزتي  تعلمني    هل 
اجلريب  فاكهة  اأن  املراأة 
على  ت�ساعد  فروت 
والتخل�ص  الوزن  خ�سارة 
يف  املرتاكمة  الدهون  من 

اجل�سم؟
من  اأن  ا  اأي�سً تعلمني  هل 
فروت  اجلريب  فوائد 
الأكرث اأهمية هي اأنه عالج 
ملر�سى  وفعال  جدا  قوي 
نعلم  جميعنا  ال�رسطان؟ 
الكثرية  ال�سحية  الفوائد 
فروت  اجلريب  الفاكهة 
ولكن من اأ�سهر فوائده هي 
وحماربة  الوزن  خف�ص 
ح�سب  وهذا  ال�رسطان 
العلمية  الدرا�سة  اأثبتته  ما 

احلديثة.
الدرا�سات  اأهم  فمن 
فاكهة  على  اأجريت  التي 
هي  فروت  اجلريب  ثمار 
اأجراها  اأمريكية  درا�سة 
جامعة  يف  الباحثون  عدد 
كاليفورنيا يف اأمريكا، على 
فئران  من  جمموعة 
اأن  واأثبتوا  التجارب، 
على  يعمل  فروت  اجلريب 
والق�ساء  الوزن  انقا�ص 

على ال�سمنة.

 حيث مت تق�سيم جمموعة 
جمموعتني،  اإىل  الفئران 
لنظام  خ�سعت  الأوىل 
الدهون  عايل  غذائي 
الد�سمة  والوجبات 
فروت،  اجلريب  وع�سري 
الثانية  املجموعة  بينما 
لنف�ص  اأي�سا  فخ�سعت 
الذي  الغذائي  النظام 
عالية  ن�سبة  على  يحتوي 
من الدهون امل�سبعة ولكن 
فقط،  املياه  تناول  مع 
 100 ملدة  الدرا�سة  وظلت 

يوم.
يف  الفئران  خ�سعت   ثم 
الفح�ص  اإىل  املجموعتني 
الطبي والتحاليل، وظهرت 

الفئران  اأن  واأثبتت  النتائج 
التي  الأوىل  املجموعة  يف 
مع  الد�سم  الطعام  تناولت 
فروت،  اجلريب  ع�سري 
 18 بن�سبة  وزنهم  نق�ص 
التى  بالفئران  مقارنة   %
املياه  مع  الدهون  تناولت 
على  يدل  هذا  فقط. 
من  فروت  اجلريب  اأن 
الطبيعية  الفواكه  اأهم 
حرق  على  ت�ساعد  التي 
تاأثري  من  ومتنع  الدهون 
الدم،  على  الكولي�سرتول 
تنظيم  على  وت�ساعد 
الدم.  ال�سكر يف  م�ستويات 
فروت  اجلريب  لأن  ذلك 
حرق  اإنزمي  على  يحتوى 

الدهون، الذي يعزز فقدان 
الوزن ال�رسيع.

على  العلماء   حر�ص 
لكي  الدرا�سة  هذه  اإجراء 
ثمرة  بالفعل  اأنه  يتاأكدوا 
ت�ساعد  فروت  اجلريب 
وذلك  الوزن  انقا�ص  على 
بعد انت�سار حمية اجلريب 
يف  جدا  ال�سهرية  فروت 
بحمية  واملعروفة  اأمريكا 
عدد  هناك  لأن  هوليوود، 
النجوم  من  جدا  كبري 
على  يعتمدون  والنجمات 
اأجريت  هذه احلمية.  كما 
حديثة  علمية  درا�سة 
اأخرى، ولكن هذه املرة يف 
الأمريكية  جامعة �سيكاغو 
جمموعة  اإ�رساف  حتت 
من العلماء والأطباء الكبار 
اجلريب  ثمرة  اأن  واأثبتوا 
مبحاربة  تقوم  فروت 
بجميع  ال�رسطان  مر�ص 
اأنواعه، �سواء كان �رسطان 
الكبد اأو �رسطان الثدي اأو 

�رسطان الرئة.
عندما  ذلك  اكت�ساف  ومت 
تعاين  �سيدة  هناك  كان 
الكبد،  من مر�ص �رسطان 
املر�ص  لديها  تطور  وقد 

اإىل  الكبد  من  وانتقل 
والغدد  الفقري  العمود 
وقتها  والأطباء  الليمفاوية 
تعي�ص  لن  انها  اأخربوها 
�سنوات  خم�ص  من  لأكرث 
ولكن  احلظ.  حالفها  اإذا 
بعد مرور اخلم�ص �سنوات 
اكت�سف الأطباء اأن الأورام 
املري�سة  لدى  اخلبيثة 
كبري،  ب�سكل  تقل�ست 
يف  وهي  املر�ص  وحتدت 
من  متاًما  ال�سفاء  طريق 
وعندما  املر�ص.   هذا 
�ساألها الأطباء عن ال�رس يف 
اأنها  ال�سيدة  فقالت  ذلك، 
الدواء مع  تتعاطى  كانت 
فروت،  اجلريب  ع�سري 
يف  الباحثون  اأثبت  وهنا 
�سيكاغو اأن اجلريب فروت 
مفعول  زيادة  على  ي�ساعد 
العقار داخل ج�سم الن�سان 
لذلك  جدا،  كبري  ب�سكل 
يحذرون  اأطباء  هناك  كان 
من تناوله مع الأدوية ولكن 
تثبت  ال�رسطان  مر�ص  يف 
على  ي�ساعد  لأنه  العك�ص، 
اجل�سم  داخل  العقار  تاأثري 
ال�رسطان  يحارب  لكي 

والورام اخلبيثة.

الزنباع«البومنلومو�ض«  يخف�ض الوزن ويحارب ال�سرطان
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�آخر َمن مات ِمن �ل�سحابة و�لتابعني

• اآخر من مات من ال�صحابة الع�رشة املب�رشين 
باجلنة: �صعد بن اأبي وقا�ص ر�صي اهلل عنه، تويف 

باملدينة �صنة 55 هجرية.
• اآخر من مات من ال�صحابة الذين �صهدوا غزوة 

بدر: اأبو اليرَ�رشرَ كعب بن عمرو الأن�صاري ر�صي اهلل 
عنه، تويف باملدينة �صنة 55 هجرية.

• اآخر من مات من اأمهات املوؤمنني زوجات النبي 
عليه ال�صالة وال�صالم: اأم �صلمة املخزومية ر�صي 

اهلل عنها، توفت باملدينة �صنة 62 هجرية.
• اآخر من مات من ال�صحابة الذين �صهدوا بيعة 

العقبة: جابر بن عبد اهلل الأن�صاري ر�صي اهلل 
عنهما، تويف �صنة 78 هجرية.

• اآخر من مات من ال�صحابة اأهل بيعة الر�صوان: 
يث ر�صي اهلل عنه، تويف يف مكة �صنة  عمرو بن ُحررَ

85 هجرية.
• اآخر من مات من ال�صحابة الذين �صلرَّوا القبلتني: 

عبد اهلل بن بُ�رشرْ املازين ر�صي اهلل عنه، تويف 
بال�صام �صنة 88 هجرية.

• اآخر ال�صحابة موتاً باملدينة ممن لهم رواية كثرية 
عن النبي عليه ال�صالة وال�صالم: �صهل بن �صعد 

ال�صاعدي ر�صي اهلل عنهما، تويف �صنة 88 هجرية.
• اآخر ال�صحابة موتاً باملدينة ممن راأى النبي 

عليه ال�صالة وال�صالم يف �صغره: حممود بن الربيع 
اخلزرجي ر�صي اهلل عنه، تويف �صنة 99 هجرية.

• اآخر من مات من ال�صحابة املكرثين من 
احلديث: اأن�ص بن مالك الأن�صاري ر�صي اهلل عنه 
خادم النبي عليه ال�صالة وال�صالم، مات بالب�رشة 

�صنة 93 هجرية.
• اآخر ال�صحابة موتاً بالإجماع: اأبو الطفيل عامر 

بن واثلة الليثي ر�صي اهلل عنه، تويف يف مكة �صنة 
110 هجرية.

• اآخر من راأى علي بن اأبي طالب ر�صي اهلل عنه 
من التابعني احلفاظ املكرثين من احلديث: اأبو 
اإ�صحاق ال�صبيعي الهمداين، تويف يف الكوفة �صنة 

129 هجرية، يف اآخر عهد الدولة الأموية.
• اآخر من راأى علي بن اأبي طالب ر�صي اهلل 

ري  عنه من التابعني مطلقاً: عبد امللك بن ُعمرَ
الكويف، املتوفى �صنة 136 هجرية، يف عهد الدولة 

العبا�صية.
ن مات ِمن التابعني احلفاظ املكرثين من  • اآخر مرَ
رواية احلديث: �صليمان بن مهران الأعم�ص، تويف 

�صنة 148 هجرية.
ةرَ الكويف  ِليفرَ لرَُف بن خرَ • اآخر التابعني موتاً خرَ

ر، تويف �صنة 181 هجرية وقد جاوز عمره  املعمرَّ
املائة، اأخرب عن نف�صه اأنه راأى ال�صحابي عمرو 

بن ُحريث وعمره �صبع �صنوات؛ ولهذا عده بع�صهم 
اآخر التابعني موتاً، وقيل: مل يثبت اأنه راأى عمرو بن 

حريث، واهلل اأعلم.  

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يختلفوا فيه«.

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

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

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

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

و�صلوا قرب�ص اأخريا كمهاجرين.

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

احلاليني يف اأوروبا.

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

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

طفل واحد.

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

عامال ثالثا.

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

بني اآراء الي�صار واليمني فيما يخ�ص امل�صلمني نحو 30 نقطة مئوية يف اإيطاليا واليونان.
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر
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فيلم الرعب »اإت« يحتفظ ب�شدارة اإيرادات 
ال�شينما يف اأمريكا ال�شمالية

»اإت:  الرعب  فيلم  احتفظ 
الف�شل الثاين« »اإت: ت�شابرت تو« 
يف  ال�شينما  اإيرادات  ب�شدارة 
اأمريكا ال�شمالية لالأ�شبوع الثاين 
دوالر.  مليون   40٫7 حمققاً 
والفيلم بطولة بيل �شكار�شغارد، 
وجيم�ش مكافوي، وفني ولفهارد 
اإخراج  ومن  ليربهري،  وجيدين 

اأندري�ش مو�شيتي.
والدراما  اجلرمية  فيلم  واحتل 
اجلديد »املحتاالت« »ه�شتلرز« 
مليون   33٫2 بـ  الثاين  املركز 
دوالر. والفيلم بطولة كون�شتان�ش 
وجوليا  لوبيز،  وجنيفر  وو، 
وليلي  باملر،  وكيكي  �شتايلز، 
لوريني  اإخراج  ومن  راينهارت، 

�شكافاريا.
واحلركة  االإثارة  فيلم  وتراجع 
هاز  »اأجنيل  مالك«  »�شقوط 
اإىل  الثاين  املركز  من  فولن« 
بـ  االأ�شبوع  هذا  الثالث  املركز 

4٫4 ماليني دوالر.

بتلر،  جريارد  بطولة  والفيلم 
وجادا  فرميان،  ومورغان 
بينكيت �شميث، والن�ش ريديك، 

ومن اإخراج ريك رومان وو.
الكوميدي  الفيلم  وتراجع 

من  بويز«  »غود  طيبون«  »اأوالد 
الثالث اإىل الرابع بـ 4٫3 ماليني 
جاكوب  بطولة  والفيلم  دوالر. 
ترميبالي، وكيث وليامز، وبرادي 
نون، ومويل غوردون،ومن اإخراج 

جني �شتوبنيت�شكي.
وتراجع فيلم الر�شوم املتحركة 
»االأ�شد امللك 2019« »اليون كينغ 
بـ   اخلام�ش،  املركز  اإىل   »2019

3٫6 ماليني دوالر.

 الفنانة اأ�شالة تك�شف
 من هم منبع ال�شعادة ؟

ن�رشي  اأ�شالة  الفّنانة  �شاركت 
لها  جديدة  ب�شورة  متابعيها 
زوجها  من  جنليها  برفقة 
وهما  العريان،  طارق  املخرج 
يف  اأ�شالة  ظهرت  وعلي.  اآدم 
وعلّقت  جنليها  تتو�شط  ال�شورة 
"�شوّية �شعاده مع  ال�شورة:  على 

منبع ال�ّشعادة".
اأ�شالة، كانت قد طرحت موؤخًرا 
دويتو غنائياً مب�شاركة م�شطفى 

اخلا�شة  الدعائية  االأغنية  وهي  عوم"،  يا  تقول  "ملا  بعنوان  حجاج، 
بفيلم "والد رزق 2".

كما �شهدت الفرتة املا�شية خالفاً �شديًدا وهجوماً متبادالً بينها وبني 
الفّنانة اأحالم ب�شبب االإعالمية فجر ال�شعيد.

�شيد رجب: مل اأتلق عرو�شًا 

 

لـ "اأبو العرو�شة 3"    
ما  رجب  �شيد  الفنان  نفى 
تردد عن تعاقده على تقدمي 
"اأبو  م�شل�شل  من  ثالث  جزء 
العرو�شة"، موؤكداً اأنه مل يتلق 
جديد  جزء  لتقدمي  عرو�شاً 
االأول  اجلزاأين  جناح  بعد 

والثاين.
وقال رجب، اإنه يتمنى تقدمي 
جزء ثالث من "اأبو العرو�شة"، 
اإىل  ينتمي  امل�شل�شل  الأن 
االجتماعية،  الدراما  نوعية 
يف  املجتمعية  الق�شايا  من  العديد  مناق�شة  قما�شتها  تتحمل  التي 

م�رش.
وك�شف الفنان عن مطالبة اجلمهور له بتقدمي "اأبو العرو�شة 3" عرب 
وتعلقوا  الأحداثه  اجنذبوا  اأنهم  بوك"، خا�شة  "في�ش  �شفحته مبوقع 

ب�شخ�شياته الدرامية، بح�شب قوله.
وي�شارك يف بطولة "اأبو العرو�شة" �شو�شن بدر ونرمني الفقي ومدحت 
من  وكوكبة  خليل  وكارولني  حجازي  وحممود  ال�رشيف  ووالء  �شالح 

النجوم، من تاأليف هاين كمال واإخراج كمال من�شور.

علي ربيع: اأحداث "خالد بن الوليد" 
لي�شت عن ال�شحابي اجلليل    

ربيع  علي  الفنان  ا�شتنكر 
ال�شم  وجهت  التي  االنتقادات 
فيلمه الكوميدي اجلديد "خالد 
قبل  من  واتهامه  الوليد"،  بن 
رواد مواقع التوا�شل االجتماعي 
اجلليل  ال�شحابي  اإىل  باالإ�شاءة 

خالد بن الوليد.
وقال ربيع، اإن ا�شم الفيلم مبدئي 

ال�شيما  االأ�شا�ش،  من  انتقادات  الأي  داعي  ال  وبالتايل  نهائياً،  ولي�ش 
االإ�شكندرية،  حمافظة  يف  الوليد  بن  خالد  ل�شارع  يتعر�ش  الفيلم  اأن 
واأحداثه ال مت�ش ال�شحابي اجلليل من قريب اأو بعيد، بح�شب قوله، 
مو�شحاً اأن املمثل ال يتحمل م�شوؤولية اأ�شماء اأفالمه اإذا اأثارت جدالً، 
اأنهم اأ�شحاب اختيار االأ�شماء  واإمنا البد من الرجوع ملوؤلفيها بحكم 

اأثناء مرحلة الكتابة.
واأ�شار الفنان ال�شاب اإىل اإجراء موؤلفي الفيلم اأمني جمال وحممد حمرز 
االإ�شكندرية  الت�شوير يف  النطالق  ال�شيناريو، متهيداً  بتعديالت على 

خالل اأقرب وقت ممكن.
وي�شارك يف بطولة الفيلم م�شطفى خاطر وكرمي عفيفي وحممد عبد 
الرحمن ويجري التعاقد مع باقي االأبطال، وهو من اإخراج �شامح عبد 

العزيز.

هجمات 11 �شبتمرب متنع �شناع فيلم "The Goldfinsh" من ت�شوير هذا امل�شهد
 The Goldfinsh " فيلم  اأبطال 
ملهرجان  ال�شحفي  املوؤمتر  يف   "
 " فيلم  اأبطال  ال�شينمائي  تورنتو 
املوؤمتر  يف   "  The Goldfinsh
تورنتو  ملهرجان  ال�شحفي 

ال�شينمائي.
الفيلم  على  القائمون  �رشح 
غولد  "ذا  الدرامي  االأمريكي 
ت�شوير  من  فين�ش"، عن خماوفهم 
متحف  على  اإرهابي  هجوم  وقائع 
فني يف نيويورك يف االأحداث التي 
ب�شورة  نقلها  اأو  الفيلم،  ت�شمنها 
الواقع،  يف  حدث  ملا  مطابقة 
العمل  اأبطال  �شحة  على  حر�شاً 
ال�شلبية  لالآثار  وتفادياً  النف�شية 
تلك  بها  تت�شبب  اأن  ميكن  التي 
ذكريات  ت�شتح�رش  التي  امل�شاهد 

واقع موؤمل.

م�شهد  اإىل  الفيلم  �شناع  واأ�شار 
حمور  حوله  تدور  والذي  البداية، 
الفيلم  عنها  املقتب�ش  الرواية 
تارت  دونا  االأمريكية  للكاتبة 
احلائزة على جائزة بوليتزر، حيث 
يجوب بطل الرواية الطفل ثيو ديكر 
نيويورك،  �شوارع  يف  عاماً(   13(
بعد  والدته  فراق  على  حزناً 
وفاتها يف انفجار ا�شتهدف متحف 
املرتوبوليتان يف نيويورك. واأو�شح 
يف  كراويل  جون  الفيلم  خمرج 
مهرجان تورنتو ال�شينمائي، اأنه مت 
ت�شوير االنفجار بدون �شوت ومن 
خالل اإظهاره ب�شورة �شبابية اأثناء 
ذكرياته  ل�رشيط  الطفل  ا�شرتجاع 
مع  للمقارنة  جتنباً  املا�شي،  يف 
مثل  مماثلة  تفجريية  حوادث 
�شهدتها  التي  �شبتمرب   11 هجمات 

اليوم  والتزال حتى  املدينة،  نف�ش 
واحلزن  االأمل  مب�شاعر  مرتبطة 
عند الكثريين. كما حتدثت النجمة 
بدور  تقوم  والتي  كيدمان  نيكول 
عن  ثيو،  الطفل  �شديق  والدة 
على  النف�شية  ال�شدمات  تاأثري 
املتلقي، وذلك من خالل عدد من 

يف  بتج�شيدها  قامت  التي  االأدوار 
ك�شفرية  لعملها  اإ�شافة  اأفالمها، 
للنوايا  املتحدة  االأمم  ملنظمة 
العقل  تعامل  اأن  موؤكدة  احل�شنة، 
من  ال�شدمات،  تاأثري  مع  واجل�شد 
خالل م�شاهدتها يف االأفالم يكون 
حقيقياً، كما لو حدثت يف الواقع".

بعد 7 �شنوات زواج- نادين ن�شيب جنيم تعلن انف�شالها عن زوجها
ناجني  اللبنانية  الفنانة  اأعلنت 
عن  انف�شالها  جنيم،  ن�شيب 
اللبناين  االأعمال  رجل  زوجها 
�شبع  بعد  اأ�شمر،  هادي 
�شنوات زواج.نادين، قالت عرب 
القرار   « ال�شخ�شية:  �شفحتها 
والفراق  علينا  �شهل  كان  ما 
�شعب لو �شو ماكانت االأ�شباب 
ب�ش الع�رشة واالحرتام واملعزة 
احللوة  الثمرة  واالأهم  ب�شلوا 
عن  تعرب  كلمة  ما يف  والدنا.. 

�شعوري بهل اللحظة ب�ش هيك 
وهادي  واأنا  يحمينا  اهلل  �شار 
اأ�شدقاء متحدين لالأبد �شكراً 
حمبتكم  وبقدر  ر�شائلكم  لكل 

النا«.
عن  نادين  انف�شال  اإعالن   
زوجها جاء بعد انت�شار العديد 
من ال�شائعات حول انف�شالهما 
لتوؤكد  املا�شية  االأيام  خالل 

بذلك هذه االأخبار.
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اأفخم �سيارة دفع رباعي
 يف العامل "�سينية".. 

 IAT �رشكة  ا�ضتعر�ضت 
�ضيارة  ال�ضينية   Design
التي   "Karlmann King"
�ضنفها اخلرباء كاأفخم مركبات 
الدفع الرباعي يف العامل وبح�ضب 
 "CarAndBike" موقع 
املحركات،  يف  املتخ�ض�ص 
االنتباه  يلفت  ما  اأكرث  اأن 
هيكلها  هو  ال�ضيارة  هذه  يف 
بطريقة  امل�ضمم  اخلارجي 
اأفالم  جتعلها تبدو كمركبة من 
مزيج  من  وامل�ضنوع  اخليال، 
واألياف  اخلفيفة  املعادن  من 
وال�ضلب.  القوية،  الكربون 
املمتاز  واالأداء  القوة  وي�ضمن 
 10 من  قوي  حمرك  لل�ضيارة 
لرت   7.0 �ضعة  اأ�ضطوانات، 
مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك 
من 8 نقالت، بقوة 400 ح�ضان، 
بلوغ �رشعة ق�ضوي  قادرة علي 

كيلو مرت / �ص.  اإيل 160  ت�ضل 
الداخل  من  ال�ضيارة  وتتميز 
تزويدها  بعد  بالفخامة، 
مبقاعد جلدية فاخرة، و�ضا�ضة 
بالزما كبرية مل�ضاهدة االأفالم، 
�ضوت،  مكرب   20 بـ  ملحقة 
اإىل جتهيزات حلفظ  باالإ�ضافة 
وماكينة  ال�ضاخنة،  امل�رشوبات 
ل�ضنع القهوة، واأماكن خم�ض�ضة 
حلفظ الكوؤو�ص املغطاة بطبقة 
الذهب. كما حتتوي  رقيقة من 
ال�ضيارة على خزينة قوية مزودة 
وميكن  عالية،  اأمان  بو�ضائل 
من  وعدد  االإ�ضاءة  يف  التحكم 
طريق  عن  االأخرى  املهام 
الذكية.  الهواتف  عرب  تطبيق 
 "IAT Design" وقامت 
هذه  من  ن�ضخة   12 ب�ضناعة 
ال�ضيارة فقط حول العامل ب�ضعر 

ي�ضل اإىل 2 مليون دوالر.

مبتكرا جيال  تطلق   اأمريكا 
الهجينة ال�ساحنات  من   

 Nikola" �رشكة  اأعلنت 
عن  االأمريكية   "Motors
من  جديد  جليل  تطويرها 
مبحركات  العاملة  ال�ضاحنات 
هجينة واأو�ضحت ال�رشكة اأنها تعمل 
هما  �ضاحنتني  ت�ضنيع  على  حاليا 
 ،"3-Nikola"و  "2-Nikola"

بعزم  هجينة  مبحركات  �ضتزودان 
طاقتها  ت�ضتمد  ح�ضان،   1000
االأوك�ضيجني  من  االأ�ضا�ضية 
يف  املوجودين  والهيدروجني 
اإىل  الطاقة  هذه  وحتول  الهواء، 
دون  املركبات  تنقل  كهربائية 
للبيئة.  يذكر  تلوث  اأي  ت�ضدر  اأن 

ال�ضاحنات  هذه  �ضتزود  كما 
 500 ب�ضعة  متطورة  ببطاريات 
على  قادرة  كيلواط،  و1000  و750 
الكهربائية  املحركات  ت�ضغيل 
ترتاوح  مل�ضافات  املركبات  لنقل 
باالإ�ضافة  كلم،  و1200   900 بني 
�ضتغنيها  ذاتية  توجيه  اأنظمة  اإىل 

 Nikola" تعلن  ومل  ال�ضائق  عن 
النهائي  ال�ضعر  عن   "Motors
اأكدت  ال�ضاحنات بعد، لكنها  لهذه 
م�ضبقة  �رشاء  لطلبات  ا�ضتالمها 
واأ�ضارت  دوالر،  ماليني   4 بقيمة 
ب�ضكلها  �ضت�ضتعر�ضها  اأنها  اإىل 

فاغن" تو�سع النهائي، قبل نهاية العام. "فولك�س 
عائلة �سياراتها الكرو�س 

اأوفر مبركبة مميزة
اأعلنت �رشكة "فولك�ص فاغن" 
�ضيارة  تخترب  اأنها  االأملانية 
الكرو�ص   "T-Roc R"
املركبة  واأتت  املعدلة  اأوفر 
اجلديدة بهيكل اأكرب بقليل من 
 "T-Roc" �ضيارات  هياكل 
�ضملت  تعديالت  مع  ال�ضابقة، 
امل�ضابيح والواجهتني االأمامية 
واخللفية، وجناح هوائي �ضغري 
ال�رشعات  على  ثباتها  لزيادة 
املفرت�ص  من  كما  العالية 
مزودتني  بن�ضختني  تطرح  اأن 
توربينية  بنزين  مبحركات 

ح�ضان،  و400   300 بعزم 
اأوتوماتيكية  �رشعة  وعلبة 
دفع  ونظامي  مراحل،   7 بـ 
واأنظمة  ورباعي،  اأمامي 
تعليق خا�ضة، وعجالت كبرية 
من  م�ضنوعة  اأنيقة  باأقرا�ص 

الكروم واالألومينيوم.
ترفع  اأن  املفرت�ص  ومن 
عن  ال�ضتار  فاغن"  "فولك�ص 
هذه ال�ضيارة يف الن�ضف االأول 
من العام اجلاري، لتطرحها يف 
اأواخر  والعامل  اأوروبا  اأ�ضواق 

العام.

اأكرث �سيارات الكرو�س
 اأوفر اأمانا

الوطني  املعهد  من  خرباء  ن�رش 
قائمة  رو�ضيا  يف  الطرق  ل�ضالمة 
تعد  التي  اأوفر  الكرو�ص  ب�ضيارات 

االأكرث اأمانا يف عام 2018.
�ضيارة  االأوىل  املرتبة  يف  وحلت 
"Volvo XC90" بف�ضل نظامها 
مينع  الذي  املتطور  االإلكرتوين 
على  ج�ضم  باأي  ا�ضطدامها 
ا�ضت�ضعار  وميكنه  الطرقات، 
راكبي  اأو  االأ�ضخا�ص  وجود 
وتنبيه  الطريق  على  الدراجات 
املركز  ويف  لوجودهم  ال�ضائق 
 "GLE" �ضيارة  جاءت  الثاين، 

العام  مر�ضيد�ص  اأطلقتها  التي 
متطورة  باأنظمة  وزودتها  الفائت، 
والفرملة  امل�ضافات،  ال�ضت�ضعار 
القائمة  �ضمت  كما  االأوتوماتيكية 
"Lexus RX" يف املرتبة الثالثة، 
املمتازة  الفرملة  اأنظمة  بف�ضل 
ال�ضائق  تنبيه  واأنظمة  لديها، 
وتلتها  امل�ضار،  عن  خروجه  عند 
"Audi Q7" االأملانية امل�ضهورة 
على  وقدرتها  هيكلها  مبتانة 
واملك�ضوة  الزلقة  الطرق  اجتياز 
 Acura" باجلليد، وبعدها جاءت

MDX" اليابانية.

طرحت فولك�ص فاغن منذ مدة منوذجها اجلديد من �ضيارات "Teramont" التي لفتت انتباه ع�ضاق ال�ضيارات رباعية الدفع ومتيزت 
هذه ال�ضيارات بهيكلها االأنيق املزين مب�ضابيح جديدة غري ماألوفة يف �ضيارات فولك�ص فاغن، وقمرة تت�ضع لـ 7 ركاب يجعل منها 

ال�ضعبية �ضيارة عائلية بامتياز، ومناف�ضا قويا ل�ضيات "تواريغ" ال�ضهرية وبعد 
طرح الوا�ضعة التي اكت�ضبتها هذه ال�ضيارة، قررت فولك�ص فاغن 

ن�ضخ خا�ضة منها حتت ا�ضم "Atlas" خم�ض�ضة لل�ضوق 
االأمريكية، حيث من املفرت�ص اأن تزود بقمرة 

وا�ضعة خم�ض�ضة لـ 5 ركاب.
وبالرغم من اأن ال�رشكة 
امل�ضنعة مل تطرح اأي 

تفا�ضيل دقيقة عن امليزات 
التقنية للنموذج املنتظر، 

اإال اأنه من املتوقع اأن ياأتي 
مبحركات توربينية ب�ضعة 
لرتين وعزم 220 ح�ضانا، 
وحمركات بـ 6 اأ�ضطوانات 

وعزم 280 ح�ضانا.

رباعية دفع مميزة جديدة من فولك�س فاغن

كراي�سلر فاليانت ت�سالنجر 2020 
القرن  �ضبعينيات  ا�ضتهرت 
الذهبي  بالع�رش  املا�ضي 
قدمت  حيث  الع�ضلية،  لل�ضيارات 
كراي�ضلر اآنذاك ن�ضختني لت�ضارجر 
دودج  عالمة  حتت  واحدة  كوبيه، 
واالخرى  ال�ضميمة،  االأمريكية 
من اإنتاج فرع العمليات االأ�ضرتالية 
التجاري  اال�ضم  حتت  لكراي�ضلر 
الن�ضخة  متيزت  وقد  فاليانت، 
وحمركاتها  بت�ضميمها  االأ�ضرتالية 
عن  املختلف  تعليقها  ونظام 

�ضقيقتها االأمريكية.
متيزت  التي  املحركات  اأهم  من 
يف  ت�ضارجر  فاليانت  ن�ضخة  بها 
�ضت  حمركات  هي  ال�ضبعينيات 
 140 بني  ترتواح  بقوة  �ضلندرات 
ثمان  وحمركات  ح�ضان،  و320 
 275 اإىل  ت�ضل  بقوة  �ضلندرات 
ح�ضان.. ولكن كل هذا يف املا�ضي، 

حيث توقفت معظم ال�رشكات مثل 
�ضنع  عن  وتويوتا  وفورد  هولدن 
ب�ضبب  اأ�ضرتاليا  يف  ال�ضيارات 

م�ضاكل خا�ضة بال�ضناعة هناك.
روؤية  باالإمكان  هل  ذلك،  مع 
االأ�ضرتالية  ت�ضارجر  فاليانت 
عام  يف  رمبا  ما؟..  يوما  جمددا 
2020 ح�ضب اآخر االإ�ضاعات، وقد 
�ضور  بر�ضم  الفنانني  بع�ص  قام 
بني  جتمع  والتي  لل�ضيارة،  تخيلية 
والكال�ضيكي  امل�ضتقبلي  الت�ضميم 
تقليدي،  غري  خا�ص  مزيج  يف 
على  راأ�ضية  �ضوداء  �رشائط  مع 
مثلت  والتي  االأمامي،  الرفرف 
اأي�ضا جزءا من فتحات تهوية غطاء 
املحرك. ال�ضور االفرتا�ضية ت�ضع 
مع  العر�ص،  على  خا�ضة  تركيزا 
ل�ضبكة  اأفقية  ق�ضبان  ا�ضتخدام 
 ،LED التهوية االأمامية وم�ضابيح

النافذة اخللفية  نرى  ويف اخللفية 
وغطاء  اأنيق  ب�ضكل  املنحنية 

�ضندوق االأمتعة امل�ضطح.
يوما  كهذه  �ضيارة  اإنتاج  مت  اإذا 
ا�ضتالمها  املوؤكد  �ضبه  فمن  ما، 
ملحرك Hemi بثمان �ضلندرات، 
غالبا �ضعة 6.2 لرت ب�ضاحن خارق 

بقوة 707 ح�ضان وعزم دوران 650 
توفر  اإمكانية  مع  رطل-قدم.. 
حمرك اأ�ضغر حجما �ضعة 3.6 لرت 
300 ح�ضان  بقوة  �ضلندرات  ب�ضت 
كما  كايف،  من  اأكرث  وهو  فح�ضب، 
ملناف�ضة  هجينة  ن�ضخة  نرى  قد 

فورد مو�ضتاجن الهجينة.
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Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء اجللفة

حمكمة اجللفة
ق�شم: �شوؤون الأ�شرة

حكم باحلجر
تاريخ   19/04303 الفهر�س:  رقم   19/03407 اجلدول:  رقم 

احلكم: 2019/12/26 
علنيا  الأ�رسة  �ش�ؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  ق�شت 
ح�ش�ريا ابتدائيا يف ال�شكل قب�ل اعادة ال�شري يف الدع�ى. يف 
ال�شادر عن  امل��ش�ع  الف�شل يف  قبل  اإفراغ احلكم  امل��ش�ع: 
 .19/2177 فهر�س:  رقم   2019/05/30 بتاريخ:  احلال  حمكمة 
حمم�د  الطبي  اخلبري  طرف  من  املنجزة  اخلربة  واعتماد 
 19/369 فهر�س   2019/10/15 بتاريخ:  امل�دعة  خليفي 
الق�شاء باحلجر على املدعى عليه بن �شامل حمزة  وبالنتيجة 
علي من م�اليد 2000/04/01 ببلدية اجللفة ابن عبد الرحمان 
وبن حلر�س ن�شرية وتعيني املدعي والده بن �شامل عبد الرحمان 
من م�اليد 1958 بزنينة بلدية الدري�شية ابن ماحي وهنية بنت 
ميالد  ب�شهادة  بذلك  بالتاأ�شري  الأمر  مع  عليه  مقدما  اأحمد 
املحج�ر عليه ب�شجالت احلالة املدنية. بذا �شدر هذا احلكم 
واأف�شح به يف اجلل�شة العلنية املنعقدة يف الي�م وال�شهر وال�شنة 
واأمني  القا�شي  نحن  اأم�شيناه  ول�شحته  اأعاله،  املذك�رين 

ال�شبط. 
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مايكرو�سوفت تطلق كمبيوتر 
للأعمال الإبداعية

   

�رشكة  ك�شفت 
عن  مايكرو�شوفت 
 Surface احلا�شوب 
اجلديد   2  Studio
للأعمال  املخ�ش�ص 
كالر�شم  الإبداعية 

والت�شميم الرقمي.
ال�رشكة  واأو�شحت 
اأنها  الأمريكية 
كفاءة  بزيادة  قامت 

ال�شابق؛  الر�شوميات بجهازها اجلديد بن�شبة 50% مقارنة باملوديل 
حيث ت�شتمل باقة التجهيزات التقنية على بطاقة الر�شوميات نفيديا 

Geforce GTX مع ذاكرة ب�شعة ت�شل اإىل 8 جيجابايت.
ب�شا�شة  الر�شوميات  دقة  بزيادة  مايكرو�شوفت  �رشكة  وقامت 
PixelSense قيا�ص 28 بو�شة لتبلغ حاليا x 4500 3000 بيك�شل يف 
تن�شيق 3:2 مع دعم وظيفة اللم�ص املتعدد 10 نقاط واأكدت ال�رشكة 
زيادة  مع   %38 بن�شبة  ال�شا�شة  �شطوع  درجة  زيادة  على  الأمريكية 
التباين اأي�شا بن�شبة 22% مقارنة باملوديل ال�شابق، وياأتي مع اجلهاز 
نقطة   4096 تبلغ  �شغط  بح�شا�شية  اجلديد   Surface Pen قلم 

�شغط، وميكن للم�شتخدم �شبط و�شع ال�شا�شة مبرونة.
 Surface Studio اأن جميع موديلت  اإىل  واأ�شارت مايكرو�شوفت 
املفاتيح  ولوحة   Pro  10 ويندوز  بنظام  مزودة  تاأتي  اجلديدة   2
 Surface وقلم Surface Mouse وفاأرة Surface Keyboard

Pen ب�شعر يبداأ من 3499 دولراً اأمريكياً.

اإطلق  عن  اآبل  �رشكة  اأعلنت 
حوا�شيبها  من  حمدث  اإ�شدار 
“ماك  �شل�شلة  من  املحمولة 
 MacBook Pro برو”  بوك 
والتا�شع  الثامن  اجليلني  يت�شمن 
 Intel ”من معاجلات “اإنتل كور
املعاجلات  معها  لتجلب   ،Core
اإىل  مرة  لأول  النوى  الثمانية 

حوا�شيب ماك بوك برو.
اإن  بيان:  يف  ال�رشكة  وقالت 
حوا�شيب ماك بوك برو اأ�شبحت 
مبرتني  اأ�رشع  اأداًء  تقدم  الآن 
النوى  الرباعية  املعاجلات  من 
من  اأف�شل   %40 وبن�شبة  احلالية، 

املعاجلات ال�شدا�شية النوى.
حتديث  عن  ا  اأي�شً اآبل  واأعلنت 
بقيا�ص  برو  بوك  ماك  حوا�شيب 
13 بو�شة؛ باإ�شافة �رشيط التحكم 
 ،Touch Bar بار”  “تت�ص 
واجليل الثامن من معاجلات اإنتل 

كور.
احلوا�شيب،  حتديث  جانب  واإىل 
اأعلنت ال�رشكة عن خطوات حلل 
م�شكلة لوحة املفاتيح التي تعاين 
برو،  بوك  ماك  حوا�شيب  منها 
وهي  احلالية،  اأير  بوك  وماك 

عدم  اإىل  توؤدي  التي  امل�شكلة 
اأنها  اأو  للنقر،  ا�شتجابة املفاتيح 
بالنقرة  مرتني  احلروف  تطبع 

الواحدة.
وحلل امل�شكلة يف ال�شابق، اأ�شافت 
ال�رشكة �رًشّا غ�شاًء يهدف اإىل منع 
من  الدقيقة  واجل�شيمات  الغبار 
التجمع حتت املفاتيح، ولكن هذا 
الإجراء مل يحل امل�شكلة متاًما. 
اإجراءات  اأعلنت عن ثلثة  والآن 
اأولها: تغيري املواد التي  جديدة، 

تعتمد عليها اآلية عمل املفاتيح، 
وقالت اإنها �شوف حتد من م�شكلة 
“عدم النقر والنقر امل�شاعف”.

ومع اأن اآبل تعتقد اأن هذا التغيري 
امل�شكلة  تقليل  اإىل  يوؤدي  �شوف 
اإىل حد كبري، اإل اأنها اأعلنت عن 
لوحة  خدمة  “برنامج  تو�شعة 
خدمة  يوفر  الذي   – املفاتيح” 
جماًنا؛  املفاتيح  لوحة  اإ�شلح 
�شواء �شمن الكفالة اأو خارجها – 
ت�شتخدم  التي  احلوا�شيب  جلميع 

 ،Butterfly “الفرا�شة”  اآلية 
حوا�شيب  جميع  ي�شمل  وهذا 
جانب  اإىل  برو،  بوك  ماك 
اليوم.  عنه  اأُعلن  الذي  الإ�شدار 
ت�رشيع  فهو  الثالث  الإجراء  اأما 
اإ�شلح لوحة املفاتيح يف  عملية 

متاجرها.
اجلديد  الإ�شدار  ويتوفر  هذا؛ 
برو  بوك  ماك  حوا�شيب  من 
و2،399  دولًرا،   1،799 ب�شعر 
دولًرا اأمريكًيا اعتباًرا من اليوم.

 MacBook Pro اآبل تطلق اإ�سداًرا حمدًثا من
وحتل م�سكلة لوحة املفاتيح

في�سبوك تريد تعليم الروبوتات 
كيفية امل�سي

ك�شف باحثو الذكاء ال�شطناعي يف 
يف  جهودهم  تفا�شيل  عن  في�شبوك 
تدريب الروبوتات، مبا يف ذلك مبادرة 
لتعليم روبوت �شدا�شية الأرجل كيفية 
امل�شي، وقالت ال�رشكة: اإن اأجهزتها 

اأ�شبحت اأكرث ذكاًء، واأ�رشع بكثري.
ل  في�شبوك  اأن  من  الرغم  وعلى 
الباحثني  اأن  اإل  الروبوتات،  تبيع 
وتعتمد  منها،  الكثري  ي�شتخدمون 
توا�شل  من�شة  ب�شفتها   – في�شبوك 
مكثف  ب�شكل   – عاملية  اجتماعي 
واأنظمة  ال�شطناعي،  الذكاء  على 
التعلم الآيل؛ لإبقاء املحتوى ال�شار 

بعيًدا عن من�شتها.
الجتماعي  التوا�شل  واأعلنت �رشكة 
تاأمل  روبوتية،  م�شاريع  ثلثة  عن 
اأن ت�شهم يف حل التحدي امل�شتمر، 
ذكاء  اأنظمة  بناء  يف  املتمثل 
ا�شطناعي، ل يتعني عليها العتماد 
على كميات كبرية من البيانات لتعلم 

معلومات جديدة.
وتتبع هذه امل�شاريع اإىل ق�شم اأبحاث 
الذكاء ال�شطناعي يف ال�رشكة، وهو 
على  م�شتقل  ب�شكل  يعمل  ق�شم 
واخلدمات  التطبيقات  جمموعة 

ال�شهرية لفي�شبوك.
وتقول ال�رشكة: اإن اأبحاثها يف جمال 
ال�شطناعي  والذكاء  الروبوتات 
تُ�شتخدم لتعزيز الذكاء ال�شطناعي 
على امل�شتوى ال�شناعي والأكادميي، 
يقومون  ل  احلا�شب  علماء  واإن 
دمج  لغر�ص  الأبحاث  باإجراء 
املوجهة  منتجاتها  يف  التكنولوجيا 

اإىل امل�شتخدمني.
ويف �شبيل الو�شول اإىل ذلك الهدف، 
تهدف  اأبحاًثا  جتري  في�شبوك  فاإن 
التعرف  كيفية  الروبوتات  تعليم  اإىل 
الطريقة  غرار  على  العامل،  على 
الب�رشية، بالتعاون مع علماء احلا�شب 

من جامعة نيويورك.

غوغل تتفوق على اأطباء الأ�سعة يف 
الك�سف عن �سرطان الرئة

يف  ال�شطناعي  الذكاء  باحثو  ابتكر 
�رشكة جوجل العاملون مع م�شت�شفى 
 Northwestern Medicine
قادًرا  ال�شطناعي،  للذكاء  منوذًجا 

اكت�شاف  على 
من  الرئة  �رشطان 
الختبارات،  خلل 
من  اأف�شل  ب�شكل 
الأ�شعة  اخت�شا�شيي 
مبتو�شط    الب�رشيني، 

ثماين �شنوات من اخلربة.
حتليل  عند   – النموذج  واكت�شف 
ال�رشطان   – واحدة  مقطعية  اأ�شعة 

املئة   اأكرث  بن�شبة 5 يف  املتو�شط  يف 
خرباء  �شتة  من  مكونة  جمموعة  من 
يقلل  اأن  املرجح  من  وكان  ب�رشيني، 
يف   11 بن�شبة  اخلاطئة  الإيجابيات 

املئة.
والذكاء  الب�رشيون  اخلرباء  وحقق 
عندما  مماثلة  نتائج  ال�شطناعي 
م�شاهدة  من  الأ�شعة  علماء  متكن 

الأ�شعة املقطعية ال�شابقة.

جديداً  اإ�شداراً  غوغل  �رشكة  اأطلقت 
املوجهة  املعزز  الواقع  نظارة  من 
اإنرتبراي�ص  »غل�ص  الأعمال  لقطاع 
 999 ب�شعر  تتوفر  و�شوف   »2 اإيدي�شن 
للم�شتهلكني  و�شتباع  اأمريكياً،  دولراً 

مبا�رشة.
معالج  مع  اجلديد  الإ�شدار  وياأتي 
ومنفذ  حم�شنة،  وكامريا  جديد، 
USB-C لتُ�شحن ب�رشعة اأكرب، اإ�شافة 

اإىل عدد من التحديثات الأخرى.
اجلديدة  النظارة  ت�شميم  يختلف  ول 
خلل  به  ُعرفت  الذي  الت�شميم  عن 
اأ�شبحت  ولكنها  املا�شية،  ال�شنوات 
معالج  ذلك:  يف  مبا  قوي،  عتاد  ت�شم 
مم  �شُ الذي  اآر1«  اإك�ص  »�شنابدراغون 
والواقع  الفرتا�شي  الواقع  لأجهزة 
اإن هذا املعالج  وتقول غوغل  املعزز. 
يف  النظارة  قدرات  من  يزيد  �شوف 

جمايل الروؤية احلا�شوبية، والتعلم الآيل 
املتقدم.

نظارة  من  اجلديد  اجليل  وياأتي 
جديدة  اأمان  باإطارات  املعزز  الواقع 
»�شميث  الب�رشيات  �رشكة  مع  بالتعاون 
اأكرب،  بطارية  اإىل  اإ�شافة  اأوبتيك�ص«، 
كما اأنها تعمل بنظام الت�شغيل اأندرويد 
مع دعم من�شة اإدارة الأجهزة املحمولة 

يف قطاع الأعمال.

غوغل تطلق نظارة واقع معزز جديدة

بنظام  املزودة  الذكية  للهواتف  تتوفر 
تطبيقات  اأندرويد  غوغل  الت�شغيل 
هذه  فهل   .. الفريو�شات  ملكافحة 

التطبيقات �رشورية اأم ل؟
قال جورج اأوفرمان، من جملة »كمبيوتر 
الذكية  الهواتف  اإن  الأملانية،  بيلد« 
اأكرث  اأندرويد  غوغل  بنظام  املزودة 
الإلكرتونية  القر�شنة  لهجمات  عر�شة 
املزودة  اجلوالة  بالأجهزة  مقارنة 
بنظام اأبل »اآي اأو اإ�ص«، نظراً لأن هذا 

النظام يعترب الأكرث �شيوعاً وانت�شاراً.
حتديث  »يتم  قائًل:  اأوفرمان  واأو�شح 

وبانتظام،  مركزي  ب�شكل  اأبل  هواتف 
فاإنه  اأندرويد  هواتف  حتديث  اأما 
املنتجة  ال�رشكات  باختلف  يختلف 

للأجهزة«.
باإتاحة  �رشكة  تقوم  قد  وبالتايل 
منتجاتها  يف  املهمة  الأمان  حتديثات 
الأخرى،  ال�رشكات  عن  مبكر  ب�شكل 
اأبل  اأجهزة  اإمداد  يتم  اأنه  على  علوة 
لفرتة  اجلديدة  بالتحديثات  اجلوالة 
اأندرويد،  مبوديلت  مقارنة  اأطول 
الثغرات  ظهور  اإىل  يوؤدي  قد  ما  وهو 

الأمنية.

تطبيقات مكافحة الفريو�سات لهواتف اأندرويد .. �سرورية اأم ل؟

تقني



م.�س

زيارة  »توا�صلت   : البيان  يف  وجاء 
رئي�س  �صنقريحة  ال�صعيد  اللواء 

اأركان 
بالنيابة  ال�صعبي  الوطني  اجلي�س 
ال�صاد�صة  الع�صكرية  الناحية  اإىل 
القطاع  وحدات  لبع�س  بتفقده 
وباإ�رشافه  مترنا�صت,  الع�صكري 
بال�صواريخ  رمايات  تنفيذ  على 
امل�صدر  ذات  اأر�س-جو«وذكر 
القطاع  ومبقر  ذلك  »قبل  اأنه 
اللواء  تابع  قزام,  اإن  العملياتي 
حول  �صامال  عر�صا  اأم�س  م�صاء 
قائد  قدمه  االخت�صا�س  اإقليم 
بتفقد  بعدها  ليقوم  القطاع, 
حيث  متقدم,  حدودي  مركز 
االإجراءات  خمتلف  على  وقف 
من  املتخذة  الوقائية  والتدابري 
ال�صيما  احلدود,  حماية  اأجل 
ملراقبة  االلكرتونية  املنظومة 
خمتلف  على  عالوة  احلدود, 

والتجهيزات  الرتابية  احلواجز 
التي ت�صاهم بفعالية يف  الهند�صية 
واأمن حدودنا بهذه  تعزيز �صالمة 

املنطقة احل�صا�صة«.
الرمي  اليوم ومبيدان  اأما �صبيحة 
واملناورات ب�صيالت التابع للقطاع 

الع�صكري 
اللواء  اأ�رشف  فقد  لتمرنا�صت, 
رمايات  تنفيذ  على  �صنقريحة 
بال�صواريخ اأر�س-جو على اأهداف 

جوية معادية, وهي الرمايات التي 
اإ�صابة  يف  التام  بالنجاح  »كللت 

االأهداف 
فعالية  على  وبرهنت  اجلوية 
منظومة الدفاع اجلوي يف حماية 

جمالنا اجلوي, كما 
وناجح  مرموق  مب�صتوى  ات�صمت 
يدل على مدى التحكم يف اجلانبني 
للعتاد  والتكنولوجي  التقني 
املتطور املوجود يف احلوزة ويدل 

اأي�صا على اإرادة كافة االأطقم على 
على  اإليهم  املوكلة  املهام  اأداء 

النحو ال�صليم واملر�صي«.
اللواء  اأن  اإىل  البيان  وخل�س 
بزيارة  ذلك  »قام عقب  �صنقريحة 

وتفقد بع�س وحدات 
باجي  بربج  العملياتي  القطاع 
�صامال  عر�صا  تابع  حيث  خمتار, 
قدمه  االخت�صا�س  اإقليم  حول 
اإثرها  على  ليقوم  القطاع,  قائد 
حدودية,  نقطة  بتفقد  اللواء 
التدابري  على خمتلف  وقف  حيث 
حاثا  احلدود,  حلماية  املتخذة 
بذل  على  بها  املرابطني  االأفراد 
والتحلي  اجلهود  من  املزيد 
من  اليقظة  من  عالية  بدرجة 
لت�صلل  حماولة  اأية  اإف�صال  اأجل 
غري  املهاجرين  اأو  االإرهابيني 
االأ�صلحة  ومهربي  ال�رشعيني 
وخمتلف  واملخدرات  والذخرية 
االآفات امل�رشة باالأمن واالقت�صاد 

الوطنيني«.
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البويرة حتتفي بالكاتبة 
»هيبة تايدة » 

 « زعموم  »علي  الثقافة  دار  اأم�س  احت�صنت 
 « برنامج  �صمن  اأدبيا  ن�صاطا  البويرة  مبدينة 
واالديبة  لل�صاعرة   « وال�صعراء  الكتاب  نادي 
»زهرة فاديل »  الذي ا�صت�صاف الكاتبة » هيبة 
ديوان  االأخري  اإ�صدارها  قدمت  التي   « تايدة 
الليل  فرا�صة   « بعنون  الفرن�صية  باللغة  �صعري 
» ال�صادر عن دار تافات ببجاية و�صط ح�صور 
واالأ�رشة  الوالية  واأدباء  القراء  جلمهور  غفري 
االإعالمية , حيث عادت الكاتبة اإىل ق�صة هذا 
الديوان الذي كتبته على مدار 10 �صنوات كاملة 
حتاكي  ف�صول   7 اإىل  ق�صمتها  ن�صا   60 عرب 
ق�صايا اإن�صانية يف قالب اأدبي �صيق واأكدت ابنة 
منطقة �صحاريج اأنها تعترب الكتابة حياة و�صغف 
ي�صتحيل اال�صتغناء عنها كونها الو�صيلة الوحيدة 
واأفكارها   اأحا�صي�صها  لرتجمة  متلكها  التي 
الرواية  مبقا�س  تخيطها  بحروف  وهواج�صها 
احل�صور  وا�صتمتع  هذا   , �صعرية  ق�صائد  اأو 
مميزة  بقراءات  �صاعتني  من  اأزيد  مدار  على 

لن�صو�س هذا الديوان .
اأح�سن مرزوق

اأقوى �سيدات الأعمال 
العربيات يف 2020

االأعمال  اإدارة  يف  ال�صيدات  م�صاركة  تزداد 
ال�رشق  مبنطقة  احليوية  املالية  واملوؤ�ص�صات 
قائمة  و�صمت  االآخر,  تلو  عاما  االأو�صط 
»فورب�س« لـ2020 رائدات اأعمال من 23 جن�صية, 
ميثلن 28 قطاعا خمتلفا. ووفقا لتقرير ن�رشته 
جملة »فورب�س« عن اأقوى �صيدات االأعمال يف 
من  العديد  فاإن   ,2020 لعام  االأو�صط  ال�رشق 
ال�صيدات يرتبعن على قمة موؤ�ص�صات حكومية 
متثلهن  املال,  واأ�صواق  البور�صات  مثل  مهمة 
ن�صف  تت�صدر  فيما  �صيدة.   13 القائمة  يف 
مثل  �صخمة,  �رشكات  القائمة  يف  ال�صيدات 
التي تدير »بنك االحتاد«, رابع  ال�صعيد,  ناديا 
اأكرب بنوك االأردن. بينما تعمل 21 رائدة اأعمال 
يف �رشكاتهن العائلية, بع�صهن بداأن العمل يف 
وقت كان يندر فيه وجود �صيدات يف موؤ�ص�صات 
االأعمال, ومن اأبرز هذه االأ�صماء, منى املوؤيد 
املجموعات  اأ�صخم  من  واحدة  تقود  التي 

العائلية يف البحرين.

لأول مرة منذ اغتيال �سليماين

اجلرنال الأمريكي 
ماكينزي يزور بغداد 

االأمريكية  املركزية  القيادة  قائد  اأجرى 
اجلرنال كينيث ماكينزي مباحثات مع القيادة 
معلنة,  غري  زيارة  خالل  بغداد  يف  العراقية 
القد�س«  »فيلق  قائد  اغتيال  بعد  االأوىل  هي 
ماكينزي  والتقى  �صليماين.  قا�صم  االإيراين 
الذي يعد اأرفع م�صوؤول اأمريكي يزور العراق 
منذ اغتيال وا�صنطن اجلرنال االإيراين البارز 
قا�صم �صليماين يف بغداد اأوائل يناير املا�صي, 
عبد  عادل  االأعمال  ت�رشيف  حكومة  رئي�س 
�صالح,  برهم  اجلمهورية  ورئي�س  املهدي, 

ورئي�س جمل�س النواب حممد احللبو�صي.

مت حجز ما جمموعه 882ر1 
املعالج  الكيف  من  طن 
احلبوب  من  قر�س  و9.717  
املهلو�صة باالإ�صافة اىل 47ر1 
الكوكايني  مادة  من  غرام 
املن�رشمة  ال�صنة   خالل 
اجلنوب  واليات  عرب   2019
ح�صب  البالد,  الغربي 
لن�صاطات  ال�صنوية  احل�صيلة 
لالأمن  اجلهوية  املفت�صية 

الوطني بب�صار.

املحجوزات  تلك  و�صبطت 
ل�صبكات  موجهة  كانت  التي 
خالل  باملخدرات  االجتار 
369 عملية قامت بها م�صالح 
التابعة  الق�صائية  ال�رشطة 
ب�صار  بواليات  الوطني  لالأمن 
تورط  حيث  وتندوف  واأدرار 
فيها 539 �صخ�صا منهم 8 من 
العن�رش الن�صوي, كما اأو�صحه 
لل�رشطة,  اجلهوي  املفت�س 

املراقب مو�صي بلعبا�س.

اجلنوب الغربي

حجز اأزيد من 1 طن من 
الكيف خالل �سنة 2019 

   
ي�سني بوغازي

غريبة جتليات الطبيعة وانوائها  التي ال تدرك  
؟ فلقد حول الدمناركيني  �صهرا اىل  مهرجان 
و�صموع  �صاطعة  �صناعية   وانوار  ا�صواء  من 
وا�صياء اخرى ,والأنه  كلما  ياأتي  ذاك ال�صهر 
بتلك  ايامه  امتداد   على  معه ظالم  ياأتي    ,
حميطات  خلجان   بني   املتالطمة  الياب�صة 

باردة .
والن مدينة  ع�رشية فائ�صة  هي كوبنهاغن 
الدمناركية , فقد غدا   ف�صل ال�صتاء هنالك 
ينتظر بفارغ �صرب واختفاء كبري ! فكلما يفتك 
ظالم وي�صتد  وكلما  يلقى بكلكليه على انواء 
غا�صب  بحرا  امواج  �صخب  تداعب  باردة  
وياب�صة ال تلبث  ياأكلها  الظالم  ايام معدودات 
حال  جتد  فلم   , �صتائها   �صهور  ثاين  عند   ,
�صوى اخرتاع ما ي�صفي غليل �صوء �صد �صطوة  
اال�صياء  جميع  ترتيب  تعيد  فراحت   , ظالم 
التي ت�صتطيع  ان تلقي �صوء نكاية يف ظالم 

ي�صتد  بال رحمة , ورويدا رويدا ا�صحت فكرة  
باأبعاد عاملية  �صنويا  , هي مهرجانا  رائجة  

�صمي �رشيعا مهرجان  االنوار �صد الظالم !
ظالم  من  انتقامها   برمتها  مدينة  لتاأخذ 
يراود �صوارعها و�صاحاتها وجميالتها وع�صاق 
كرث فيها كل عام , ظالم  يراود االيام الدافئة  
باأ�صعة �صم�س ال تطغى حرارتها  كثري هنالك , 
فهي اقرب ملا يعرف عندنا بال�صم�س الباردة 

؟
ل�صت ادري كيف تفطن قاطنو تلك املدينة اىل 
ا�صحى فخرا  للذي  االنوار مماثلة  فكرة من 

دامناركيا قبل ان يغدو امتيازا كوبنهاغيا الن 
هي   , مثرية  هي  ما  بقدر   , ظالم  نور  لعبة 
باالأحرى االجمل واالبهى واالقدر تعبريا على 
مكنونات احلياة وت�صاريف القدر , فبني النور 
الظالم ن�صاأت الب�رشية و هي م�صتمرة اىل ان 

يق�صي املوىل امرا كان مفعوال .
غريبة جتليات الطبيعة وانواءها  التي ال تف�رش 
 , حاالتهم  بع�س  يف  الب�رش  جتلى  وغريب  ؟ 
فعندما يفكر يف هزمية �صهرا كامال بتوظيف 
ما  وكل  �صوئية  االعب  و  وم�صابيحا  �صموعا 
او �صوء  نور  يلقي بقعة  ان  او ما ميكنه  ي�صع 

رائعة  مبعان  قمة  فتلك   , الظلمة  ج�صد  يف 
ان�صانية جديدة  قليال وخالقة كثريا !  ففى 
ال  نائية  واحدة  �صمعة  ت�صري  كثرية   حاالت 
تلقى  ان  ت�صتطيع  ت�صري    , لها  مطلقا  ياأبه  
منا�س  ال  قعر  يف  �صوداء   ظالمية   ع�صورا 
من االفالت والنجاة , رمبا قاطني كوبنهاغن 
ادركوا باكرا ما ميكن لالأنوار ان جتليه , ولو 
كانت انورا  ا�صطناعية مبهام �صياحية حمددة 
ينفع   ال  انه   ادركوا   رمبا   , والزمان  املكان 
ا�صعال  االنفع  هو  , الن  الظالم  �صب  كثريا  

�صمعة . 

روؤى 

اأعرا�س ب�سيطة تك�سف 
عن نوبة قلبية و�سيكة

حذر اأطباء القلب االأملان من موؤ�ص�صة اأمرا�س 
قد  ال�صاقني,  يف  باأمل  ال�صعور  اأن  من  القلب 

يكون اإ�صارة اإىل حدوث نوبة قلبية و�صيكة.
وقال اأطباء اإن ال�صعور باالأمل يف ع�صلة ال�صاق 
باطنة  التهاب  على  دليل  هو  امل�صي  خالل 
يتوقف  االأمل  هذا  )ب�صبب  امُل�ِصّد  ال�رشيان 
املعرو�صات  على  التفرج  بحجة  ال�صخ�س 
ي�صريون  كما  التجارية(,  املحال  واجهات  يف 
حالة  االأ�صابع يف  باالأمل حول  ال�صعور  اأن  اإىل 
اال�صتلقاء ويختفي عند الوقوف يجب اأن يثري 
االأعرا�س  هذه  باأن  االأطباء,  ويو�صح  القلق 
ال�صفلى.  االأطراف  �رشايني  ت�صلب  اإىل  ت�صري 
وعند ظهور هذه االأعرا�س يجب االإ�رشاع يف 
اإجراء فحو�س للقلب واالأوعية الدموية, ملنع 

احت�صاء ع�صلة القلب.
ت�صيق  �صببه  مزمن  مر�س  ال�رشايني,  وت�صلب 
ال�رشايني و�صوء تدفق الدم فيها. وهذا املر�س 
هو اأحد عوامل االإ�صابة باأمرا�س اأخرى, مبا 

فيها اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية.

يف 2019
»اإن�ستغرام« حتقق 
اأرباحا مالية تفوق 

»يوتيوب«
»اإن�صتغرام«  اأن تطبيق  اأدنى �صك يف  ال يوجد 
لـ«في�صبوك«,  بالن�صبة  اأموال  �صانع  اأكرب  لي�س 
حتقيق  يف  رئي�صيا  دورا  يلعب  بالتاأكيد  لكنه 
االجتماعي  التوا�صل  ل�رشكة  هامة  اإيرادات 

العمالقة.
اأن  فرباير,   4 الثالثاء  اأم�س  تقارير  وذكرت 
من  دوالر  مليار   20 حقق  »اإن�صتغرام«  تطبيق 
اإيرادات االإعالنات عام 2019, وهو ما يتفوق 
ب�صهولة على اأرباح موقع يوتيوب البالغة 15.1 

مليار دوالر.

والتدابري  االإجراءات  اإطار  يف 
من  املتخذة  االأمنية  و  الوقائية 
الق�صائية  ال�رشطة  م�صالح  قبل 
الرامية  االأغواط  والية  باأمن 
االإجرام  ظاهرة  ملكافحة 
اأ�صكاله,  مبختلف  احل�رشي 
اأ�صفرت عمليات مداهمة ميدانية 
قامت بها قوات ال�رشطة للم�صلحة 
الوالئية لل�رشطة الق�صائية خالل 
�صملت  املا�صي,  االأ�صبوع  نهاية 
اأحياء مدينة االأغواط من ت�صجيل 

النتائج التالية:
حمل  اأ�صخا�س   )10( توقيف 
ق�صائية  اأوامر  مبوجب  بحث  

الق�صائية  اجلهات  عن  �صادرة 
الق�صايا  من  العديد  يف  لتورطهم 

االإجرامية, من بينهم:
اأمام  ذكرهم  ال�صالف  تقدمي  بعد 
اأ�صخا�س   )03( اإيداع  العدالة, مت 
منهم احلب�س املوؤقت, فيما �صدر 
ق�صائية  اأحكام  البقية  حق  يف 
اأن  االإ�صارة  جتدر  كما  خمتلفة, 
هذا الن�صاط االأمني يندرج �صمن 
من  املبذولة  املتوا�صلة  اجلهود 
التي  الوالية,  اأمن  م�صالح  قبل 
االأمن و  اإىل �صمان توفري  تهدف 
للمواطنني  الطماأنينة  و  ال�صالمة 

و كذا حماية املمتلكات.

اأمن ولية الغواط
توقيف اأ�سخا�س مبحوث عنهم 

 اأ�سواء �سهر 
الظالم  ! 

اأفق

�سر اأبوعبيدة
وداد احلاج

يف  اأم�س  الفل�صطينية  املقاومة  فعلته  ما 
قطاع غزة يوؤكد علو كعبها يف اإدارة ال�رشاع 
اأكد  االإعالمي مع الكيان ال�صهيوين حيث 
اجلناح  الق�صام  كتائب  با�صم  الناطق 
االإ�صالمية  املقاومة  حلركة  الع�صكري 
)حما�س( »اأبو عبيدة« عن اإ�صابة عدد من 
كتائب  لدى  املحتجزين  االحتالل  اأ�رشى 

الق�صام يف قطاع غزة.
التوا�صل  موقع  على  تغريدة  يف  واأ�صار 
اجلنود  اأن  »تليغرام«  االجتماعي 
بالعدوان  اأ�صيبوا  املقاومة  لدى  االأ�رشى 

االإ�رشائيلي على غزة ماي 2019.
التوقيت  هذا  الق�صام  اختارت  ملاذا 
لدى  القرار  �صناع  الإرباك  بالذات 
على  املحلي  العام  الراأي  العدو,وتاأليب 
�صناع القرار وهي معركة اأ�صد تاأثريا على 
ميدانية  ع�صكرية  هزمية  من  العدو  قادة 
,اأثبتت تغريدة اأبوعبيدة اأن االحتالل �صل 
اإىل وقت قريب ميار�س الكذب البواح اأمام 
عائالت جنوده املختفني يف القطاع منذ 

احلرب االأخرية عام2014
مرة اأخرى توؤكد الق�صام جناحها يف معركة 
و  القوية  ال�صفعة  بعد  املعلومات  حرب 
ال�صادمة التي وجهتها الق�صام للمخابرات 
وحدة  اإقحام  ف�صل  اإثر  ال�صهيونية 
يف  جت�ص�س  حمطات  زرع  اأرادت  هند�صة 
عن  اأي�صا  التغا�صي  ميكننا  القطاع,وال 
اأبوعبيدة  اختيار  �رش  وهو  اآخر  معطى 
ملن�صة تلغرام للتوا�صل االجتماعي لن�رش 
تغريدة لالأمر قراءات اأخرى �صنعود لها يف 

توقيتها املنا�صب

اأ�سرف عليه اللواء �سنقريحة بتمرنا�ست 

تنفيذ رمايات بال�سواريخ اأر�س-جو 
تفقد رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي بالنيابة, اللواء ال�سعيد �سنقريحة, اأم�س الأربعاء مبنا�سبة 

ثالث اأيام زيارته اإىل الناحية الع�سكرية ال�ساد�سة بتمرنا�ست, بع�س وحدات القطاع الع�سكري, كما 
اأ�سرف على تنفيذ رمايات بال�سواريخ اأر�س-جو, ح�سب ما اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

تلم�سان
 توزيع 40 حافة للنقل املدر�سي 

اأ�رشف وايل والية تلم�صان اأمومن 
مرموري  ظهر نهار اأم�س يف اأول 
ن�صاط ر�صمي له منذ تن�صيبه على 
راأ�س الوالية خلفا  لعلي بن يعي�س 
على  حفل ت�صليم 40 حافلة للنقل 

املد�صي مبقر والية تلم�صان .
اإطار  يف  تدخل  التي  العملية 
حت�صني  متدر�س املناطق النائية  
لهم  النقل   توفري  خالل  من 
كابدها   التي  املعاناة   لتخفيف 

الو�صول  اجل  من   التالميذ 
خلق   و�صمان    , املدر�صة  اإىل 
التعليم  �صمان  يف  الفر�س  تكافوؤ 
وجمانيته , العملية التي تعد ثاين 
مت   التي  تلك  بعد  عملية  اأكرب 
حيث  �صنوات    08 قبل  تنظيمها 
البلديات  كافة  بتغطية   �صمحت 
لكن �صوء نوعية حافالت »طاطا«  
امل�صكل  اأعادت   اأعطابها  وكرثة 

اىل اأ�صله .

رحيل  على  �صنوات  ع�رش  متر 
الذي  علي  علي-خوجة  الر�صام 
الب�صمة  خالل  من  ا�صمه,  يبقى 
اجلماعية  الذاكرة  يف  تركها  التي 
را�صخا  الربيدي,  للطابع  بت�صميم 
اخلا�س  اجلزائري  الكاتالوغ  يف 
بحوايل  اأثراه  اأن  بعد  بالطوابع 
علي- وقع  قد  و  طابعا.  خم�صني 
اأخت  ابن  و  تلميذ  علي,  خوجة 
را�صم على  و عمر  الفنانني حممد 
 1963 يوليو   5 يف  �صدر  طابع  اأول 

)الدولة   »EA« تاأ�صرية  يحمل 
الذي  الطابع  كان  و  اجلزائرية( 
االأوىل  الذكرى  مبنا�صبة  �صدر 
ال�صتقالل اجلزائر متبوعا بطلبيات 
اأخرى من وزارة الربيد التي �صمم 
لها الفنان الراحل طوابعا اإىل غاية  
1981 . و ترعرع علي خوجة علي, 
�صنة  العا�صمة  باجلزائر  املولود 
الفنانني  بخاليه  حماطا    1923
الرابعة  �صن  يف  احت�صناه  اللذين 

بعد وفاة والده.

ع�سر �سنوات على رحيل الر�سام 
علي خوجة 

حممد بن ترار



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 
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