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حتول من نادل اإىل ملياردير 

م�ست�سار وزير �سابق مب�ستوى اخلام�سة ابتدائي 

ق�سوم يحظى بتكرمي يف ميلة
	

امل�سلمني	 العلماء	 جمعية	 رئي�س	 ق�سوم	 الرزاق	 عبد	 حظي	
الدينية	 ال�سوؤون	 اأم�س	من	طرف	مديرية	 اأول	 بتكرمي	م�ساء	
التوبة	 التكرمي	يف	م�سجد	 اأين	جرى	 لوالية	ميلة،	 واالأوقاف	
واالأوقاف	 الدينية	 ال�سوؤون	 مدير	 التذكارية	 الهدية	 و�سلمه	
خالل	 التكرمي	 جرى	 حيث	 بوجلويجة،		 م�سعود	 للوالية	
االإ�رشاف	 اأجل	 العلماء	امل�سلمني	من	 رئي�س	جمعية	 ح�سور	
على	افتتاح	ملتقى	ال�سيخ	مبارك	امليلي	الذي	جرى	البارحة	

على	م�ستوى	املركز	الثقايف	االإ�سالمي	للوالية.

�سريف الوزاين يذرف الدموع
عندما	 بالبكاء	 الوزاين	 �رشيف	 الطاهر	 �سي	 املدرب	 اأجه�س	
بعد	 لها	 تعر�س	 التي	 امل�سايقات	 حول	 احلديث	 اإىل	 تطرق	
�رشيف	 ه�سام	 الالعب	 ابنه	 حق	 يف	 االإق�ساء	 عقوبة	 ت�سليط	
ب�سبب	 االن�سباط	 جلنة	 طرف	 من	 اأعوام	 اأربعة	 ملدة	 الوزاين	
ثبوت	تناوله	املن�سطات	التي	اأبانت	تورطه	يف	ا�ستهالك	مواد	
تلقى	عدة	 اأنه	 تلفزيونية	 ت�رشيحات	 ك�سف	يف	 خمدرة،	حيث	
ر�سائل	ا�ستفزازية	تت�سفى	يف	املحنة	التي	مر	بها	ابنه	والذي	
متكن	من	تقلي�س	العقوبة	اإىل	عامني	عقب	الطعن	الذي	قدمه	

على	م�ستوى	االحتادية	الدولة	لكرة	القدم.

ارتفاع كبري يف جرائم ترويج املخدرات 
بوليات الغرب  

املخدرات ال�سلبة والكوكايني 
يف تنامي خطري

	
متكنت	عنا�رش	االأمن	بالواليات	
�سنة	 	خالل	 للوطن	 الغربية	
ب7564		 االإطاحة		 من	 	2019
متورط	 خمدرات	 بارون	
ترويج	 ق�سية		 		5386 يف	
معاجلتها		 مت	 للمخدرات	
من	 كلغ	 	3729 بحجز	 انتهت	
اإىل	 باالإ�سافة	 الهندي	 القنب	

اأزيد	من	228768	قر�س	مهلو�س	،	مبختلف	الواليات	الغربية	ح�سب	
واأ�سار	 .	هذا		 الغرب	 ل�رشطة	 املفت�سية	اجلهوية	 بيان	 اأعلن	عنه	 ما	
مقارنة	 واملخدرات	 ال�سموم	 ترويج	 ظاهرة	 ارتفاع	 اإىل	 البيان	 ذات	
عر�س	 على		 تربعت	 التي	 وهران	 بوالية	 خا�سة	 املا�سية		 بال�سنوات	
الواليات	الغربية	يف	ترويج	هذه	ال�سموم		متبوعة	بتلم�سان	فم�ستغامن	
ثم	�سيدي	بلعبا�س،	حيث	عرفت		عملية	ترويج		املخدرات		واملوؤثرات	
العقلية		تطورا	ملحوظا	يف	الكميات		وحتى	النوعية	،	مت	ت�سجيل	حجز	
الكوكايني	 من	 غرام	 	5302.418 و	 املاريخوانا«	 من«	 غرام	 	632.24
التي	ارتفعت	ن�سبة	ترويجها	خا�سة	بوالية	وهران		اين	مت	تفكيك	اكرب	
باخرة	نقل	امل�سافرين		بني	 تن�سط	عرب	 ال�سبكات	منها	�سبكة	دولية	

املرييا	ووهران		وحجز	اأكرث	من	01كلغ	من		الكوكايني	.

معاجلة 1987 ق�سية ف�ساد 
متكنت		عنا�رش	االأمن		بالواليات	الغربية	معاجلة	1987	ق�سية	خمت�سة	
يف	الف�ساد		من	اأ�سل	2173	ق�سية	م�سجلة	�سنة2019			تخ�س		الف�ساد	
وخربت	 االقت�ساد	 اأنهكت	 	والتي	 املالية	 و	 االقت�سادية	 واجلرائم	
بالغرب	اجلزائري	 االأمن		 اأخرى	�سجلت	م�سالح	 ،	من	جهة	 االأموال	
ارتفاعا	باجلرائم	االلكرتونية	التي	�سارت	تهدد	املجتمعات	واأ�س�س	
الدولة	نتيجة	�سوء	ا�ستعمال	و�سائل	التوا�سل	االجتماعي		التي	حتولت	

اإىل	�سالح	لالإجرام
م.ب

يف الذكرى الأوىل لرحيله

الأمديا�س يتذكر املنا�سل 
حميد فرحي 

االأمديا�س	 	« واالجتماعية	 الدميقراطية	 احلركة	 حزب	 اأ�رشة	 اأحيت	
الوطني	 املن�سق	 لرحيل	 االأوىل	 الذكرى	 الفارط	 االأ�سبوع	 نهاية	 	«
ال�سابق	للحركة	املنا�سل	»	حميد	فرحي	»	الذي	فارق	احلياة	يوم	5	
فيفري	2019	عن	عمر	ناهز	60	�سنة	متاأثرا	باأزمة	قلبية	مب�ست�سفى	
بوقفة	 منا�سلو	احلركة	 قام	 ،	حيث	 العا�سمة	 باجلزائر	 م�سو�س	 بني	
ترحم	مبقربة	�سيدي	فرج	اإىل	جانب	عر�س	فيلم	»حميد	»	الذي	يحوي	
�سهادات	حية	عن	م�سرية	الن�سال	ال�سيا�سي	للرجل	الذي	و�سفه	من�سق	
احلركة	»فتحي	غرا�س	»	مبدر�سة	الن�سال	ال�سيا�سي	ومبثابة	املنا�سل	
ال�سنديد	الذي	حول	كل	مراحل	حياته	حتى	يف	مر�سه	اإىل	حلظة	كفاح	
من	اأجل	جزائر	حرة	دميقراطية		،	واأ�ساف	اأن	اأمثال	هذا	الرجل	حتى	
يف	موتهم	اأكرث	حياة	من	بع�س	ما	و�سفهم	باالأحياء	املوتى	،	والوقفة	
عند	قربهم	ما	هي	اإال	ا�ستح�سار	احلا�رش	ولي�س	املا�سي	كما	يعتقد	

اأح�سن مرزوقالبع�س	.

ك�سفت	م�سادر	ق�سائية	اأن	حتقيقات	
رجال	 اأحد	 مع	 انطلقت	 قد	 معمقة	
بوالية	 اأثار	العجب	 الذي	 االأعمال	
بني	 مبنطقة	 خا�سة	 متو�سنت	 عني	
م�ست�سار	 من�سب	 بلغ	 �ساف	بعدما	
حكومة	 يف	 لل�سياحة		 �سابق	 لوزير	
يتجاوز	 مل	 انه	 االأوىل	رغم	 �سالل		
م�ستوى	املرحلة	االبتدائية	،		ومتكن	
منطقة	 على		 اال�ستيالء	 من	 بنفوذه	
وا�سعة		من	االأرا�سي	الغابية	واأخرى	

الإقامة	 ال�ساحلية	 االأرا�سي	 من	
عالقته	 بفعل	 ا�ستثمارية		 موؤ�س�سات	

مع	وزير	�سابق	.
عن	 عمره	 اليزيد	 الذي	 ال�سخ�س	
ال46	�سنة	املنحدر	من	اإحدى	قرى	
كان	يف		مدة	 	والذي	 تلم�سان	 �سمال	
قريبة	يعمل	نادال	يف	اإحدى	املقاهي	
ملياردير	 اإىل	 	حتول	 �سيئا	 والميلك	
وا�ستطاع	 �ساف		 ببني	 فيال	 ميلك	
اإقامة	ق�رش	مبنطقة	بني	غنام	بعدما	

من	اأر�سي	 الهكتارات	 ع�رشات	 نهب	
امل�سوؤولني	 �سمت	 ظل	 يف	 الغابات	
قطعة	 على	 ا�ستوىل	 كما	 املحلني	
فندق	 لت�سييد	 �ساف	 ببني	 اأر�سية	
هدم	 التي	 مدر�سة	 ،بجوار	 �سخم		
اأجزاء	من	املحالت	التابعة	لها	،	كما	
	، اأفخر	املركبات	 ميلك	حظرية	من	
بلغ		من�سب	م�ست�سار	 اأنه		 كما	تبني		
م�ستواه	 اأن	 رغم	 الوزارات	 الإحدى	
االأمر	 	، ابتدائي	 اخلام�سة	 اليتعدى	

الذي	حري	املحققني		يف	هذا	امللف	
االأولية	 املعطيات	 واأ�سارت	 هذا	 	،
اأن	املعني	بالتحقيق	قد	غادر	مدينة	
بعدما	 اإىل	والية	جماورة	 بني	�ساف	
�رشح	كل	عماله	ول	يرتك	اإال	احلرا�س	
بعدما	انطلق	معه	التحقيق	وجتريده	
من	جواز	�سفره		يف	انتظار	ا�ستكمال	
م�سادر	 اأ�سارت	 التي	 التحقيقات	
باأكرث	 انه	حت�سل	على	قر�س	 مقربة	
اإحدى	 من	 �سنتيم	 مليار	 	100 من	

التحقيقات	 البنوك	،	هذا	ومن	�ساأن	
والغابات	 ال�سياحة	 مديري	 جتر	 اأن	
يف	 البنوك	 وبع�س	 الدولة	 واأمالك	

�ساأنه	 من	 اإىل	 العجيب		 امللف	 هذا	
الع�سابة	 ا�ستهزاء	 مدى	 ك�سف	

باملواطن	.

خبر في 
صورة

مع	 جمعته	 التي	 اللقاءات	 بعد	
موؤ�س�سات	 وم�سوؤويل	 تنفيذين	 مديرين	
والبلديات	 الدوائر	 وروؤ�ساء	 وقطاعات	
الوافد	 اجلديد	 م�ستغامن	 وايل	 ي�رشع	
بعد	حركة	 التنفيذية	 الهيئة	 راأ�س	 على	
�سعيدون	 عبدال�سميع	 	« االأخرية	 الوالة	
»	يف	تنظيم	خرجات	ميدانية	وتفقدية	
مل�ستغامن	 الكربى	 والدوائر	 للبلديات	
ح�سب	ما	ا�ستفيد	لدى	»الو�سط	»	ويبدو	

اأن	الوايل	اجلديد	مل	ينتظر	كثريا	لي�رشع	
يف	تفقد	م�ساريع	التنمية	املحلية	مبركز	
اطالعه	 بعد	 بنف�سه	 والبلديات	 الوالية	
امل�سوؤولني	 قبل	 على	عرو�س	حال	من	
املحليني	اذ	بادر	الوايل	اجلديد	بتنظيم	
اأول	خرجة	ميدانية	له	لتفقد	م�رشوع	»	
ترمواي	»	الذي	عاين	خمتف	مراحله	
رزنامة	 بتحديد	 واأمر	 االأ�سا�سية	
متناهية	 بدقة	 والتجريب	 الت�سليم	

من	 وافية	 ل�رشوحات	 ا�ستمع	 اأن	 بعد	
موؤ�س�سة	االجناز	»	كو�سيدار	»	ومدير	
النقل	بالوالية	كما	زار	وايل	م�ستغامن	
اجلديد	مقر	املجل�س	ال�سعبي	الوالئي	
وروؤ�ساء	 املنتخبني	 من	 بعدد	 والتقى	
التعاون	 اإىل	 دعاهم	 الذين	 اللجان	
واملجهود	 للتنمية	 خدمة	 والت�ساور	
على	 �سيعمل	 انه	 موؤكدا	 املحلي	
خمتلف	 عرب	 التنمية	 بوترية	 الدفع	

مناطق	الوالية	�سمن	اإطار	لالأولويات	
واإح�ساء	دقيق	لالحتياجات	كما	ثمن	
املحلي	 االإعالمي	 املنتدى	 الوايل	
الذي	تنظمه	جمعية	ال�سحفيني	لوالية	
موؤخرا	 ا�ست�ساف	 الذي	 م�ستغامن	
وح�رشته	 الوالئي	 ال�سحة	 مدير	
الوالية	 وايل	 بديوان	 االإعالم	 م�سوؤولة	
يف	اإ�سارة	اإىل	اأهمية	االإعالم	اجلواري	
م.اأمني

م�سروع » ترمواي » �سمن اأوىل اخلرجات

وايل م�ستغامن اجلديد ي�سرع يف خرجاته امليدانية

حممد بن ترار

اإهرتاء الطرقات يت�سب يف 
عدة حوادث 

يف	 املحارب	 و	 املجاهد	 تويف	
الوطني،	 التحرير	 جي�س	 �سفوف	
اأم�س	 �سبيحة	 زنادي،	 �رشيف	
ال�سبت	بامل�ست�سفى	الع�سكري	لعني	
�سنة،	 	87 ناهز	 عمر	 ،عن	 النعجة	

ح�سبما	علم	من	عائلته	من	مواليد	
التحق	 بتب�سة،	 	1933 جانفي	 	11
ب�سفوف	 	،1956 �سنة	 الراحل،	
عند	 و	 الوطني.	 التحرير	 جي�س	
ال�سيا�سي	 املحافظ	 من�سب	 توليه	

التاريخية	 بالوالية	 ال5	 للمنطقة	
مكلفا	 زنادي	 �رشيف	 كان	 االأوىل،	
و	 العتاد	 و	 اال�ستعالم	 مبهمات	
و	 �سال	 خطي	 عرب	 االأ�سلحة	 نقل	
املرحوم	 �سارك	 كما	 موري�س.	

الناحية	 بهذه	 املعارك	 عديد	 يف	
العملية	و	يف	اأعمال	تخريبية	طالت	
الهجوم	 كان	 و	 ا�ستعمارية	 من�ساآت	
املعادن	 لنقل	 قطار	 على	 املنفذ	

يف	بوخ�رشة	.

املجاهد �سريف زنادي يف ذمة اهلل

لقي،	اأم�س	عامل	بناء	حتفه،	ب�سبب	
عليه،	 حديدية	 �سفائح	 �سقوط	
حدود	 يف	 لعمله،	 مزاولته	 اأثناء	
زواال،	يف	 والن�سف	 الثالثة	 ال�ساعة	

�سارع	هباج	ب�سري	باملرادية.
ال�رشعة،	 جناح	 على	 تنقلت	 وقد	

رفقة	 املدنية،	 احلماية	 م�سالح	
مكان	 ملعاينة	 العلمية،	 ال�رشطة	
بني	 بالتحديد	 الواقع	 احلادث،	
وقورطع	 �سبرية	 حممد	 �سارعي	
عيان،	 �سهود	 وح�سب	 اإ�سماعيل.	
من	 االأربعينيات	 يف	 ال�سحية	 فان	

بناء	 ور�سة	 يف	 يعمل	 كان	 عمره،	
املغرتبني،	 اخلوا�س	 اأحد	 ميلكها	
رفقة	عمال	من	�رشكة	�سينية،	حيث	
ال�سفائح	 �سقوط	 بعد	 حيا،	 ردم	
اإىل	�رشخ	 اأدى	 احلديدية	عليه،	ما	
الغاز،	 اأنابيب	 اإحدى	 يف	 كبري،	

الواقعة	حتت	ور�سة	البناء	مبا�رشة،	
يف	حني	فر	زمالئه	ال�سينيون	بعد	
وقوع	احلادثة	مبا�رشة،	تبقى	بذلك	
احلادث	 وراء	 احلقيقية	 االأ�سباب	

جمهولة.
مرمي خمي�سة

وفاة عامل يف ور�سة بناء باملرادية



الدورة ال33 لالحتاد الإفريقي اليوم 

اجلزائر تقرتح حلول لإ�سكات 
ال�سالح و توفري التنمية

توجه رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون اإىل ادي�س اأبابا على راأ�س وفد هام 
للم�ساركة يف اأ�سغال القمة الـ33 لروؤ�ساء دول وحكومات الحتاد الإفريقي، 

التي تنطلق اأ�سغالها اليوم وت�ستمر ليومني.

ف.ن�سرين 

لرئا�سة  بيان  �أفاد  و 
�لرئي�س  �أن  �جلمهورية 
�لتي  �لقمة  يف  �سيقدم 
بعنو�ن  مو�سوعا  �ستبحث 
و�إيجاد  �ل�سالح  »�إ�سكات 
لتنمية  �ملالئمة  �ل�رشوط 
�أمام  عر�سا  �إفريقيا«، 
روؤ�ساء دول وحكومات �لدول 
يف  �لإرهاب  حول  �لأع�ساء 
�لكفيلة  و�لو�سائل  �إفريقيا 
�أكرث  ب�سفة  مبكافحته 
ذ�ت  ك�سف  كما  فعالية«. 
�مل�سدر �أن �لرئي�س �سيجري 
�لدورة  هذه  هام�س  على 
حمادثات ثنائية مع عدد من 
وم�سوؤولني  �لأفارقة  نظر�ئه 
�مل�ستوى  رفيعي  دوليني 
ومن  للقمة،  �ملدعوين  من 
رئي�س  ي�سارك  �أن  �ملنتظر 

هام�س  على  �جلمهورية 
جمل�س  �جتماع  يف  �لقمة 
�لإفريقي  و�لأمن  �ل�سلم 
تطور  لبحث  �ملخ�س�س 
ومنطقة  ليبيا  يف  �لو�سع 
و�لذي  �لإفريقي،  �ل�ساحل 

تعترب �جلز�ئر ع�سو� فيه.
وزير  قال  �ل�سياق  هذ�  ويف 
�سربي  �خلارجية  �ل�سوؤون 
لالإذ�عة  بوقدوم يف ت�رشيح 
�أول  �ستكون  �إنها  �جلز�ئرية 
�جلمهورية  لرئي�س  م�ساركة 
قمة  يف  تبون  �ملجيد  عبد 
لطالب  �لتي   ، �إفريقية 
منذ  عنها  �جلز�ئر  غابت 
زمن طويل من حيث ح�سور 

رئي�س �جلمهورية.
هذه  �أن  بوقادوم  و�أ�ساف 
�سانحة  �ستكون  �مل�ساركة 
لإجر�ء  تبون  للرئي�س 
نظر�ئه  مع  حمادثات 

�إىل  و�ل�ستماع  �لأفارقة 
وجهة نظر �جلز�ئر للم�سائل 

�لأفريقية.

املحلل ال�سيا�سي حممد 
بو�سياف :

جتاوز لالزمات ودفع 
بالتنمية خدمة 

للم�سالح الإفريقية 

�ملحلل  �أكد  جانبه  من 
بو�سياف  حممد  �ل�سيا�سي 
�حد  تعد  �جلز�ئر  �أن 
�حلري�سني  �لفاعلني 
�ملوؤ�س�سات  تن�سيط  على 
لف�س  و�لعربية  �لإفريقية 
و�لتقريب  �ملنطقة  نز�عات 
�ملتنازعة  �لأطر�ف  بني 
�لدولية  لل�رشعية  ووفقا 

وللقانون �لدويل .

�ملتحدث  ذ�ت   و�أ�ساف 
�جلز�ئر  تاريخ  و  �أن  ر�سيد 
تنوع  رغم  لذلك،  يوؤهلها 
هذه  مكونات  �رتباطات 
يف  وتناق�سها  �ملوؤ�س�سات 

بع�س �لأحيان .
�جلز�ئر  �أن  بو�سياف  وقال 
للملمة  حثيثة  جهود�  تبذل 
�ل�ساأن �لقاري لأنها تدرك �أن 
�ليد �خلارجية، ل تاأتي بخري 
�جلز�ئر  يكون خطاب  ،وقد 
يف هذه �لدورة من�سجما مع 
�ملوقف �لأممي �لد�عي �إىل 
�ل�سالح  تدفقات  مو�جهة 
ف�سال  �نت�سارها  ومنع 
�أيادي  �إىل  ت�رشبها  عن 
�لتي  �لإرهابية  �ملجموعات 
و�سالمة  �من  تهدد  باتت 

�ملنطقة .
�أن  �خلبري  ذ�ت  يرى   و 
و�لثالثني  �لثالثة  �لدورة 

�ستكون مهياأة للخروج بنتائج 
تخدم �ملجتمعني لعتبار�ت 
�ملوقف  �أهمها  يكون  قد 
�لأممي  �لد�عم   - �لرو�سي 
جهة  من  �ل�سلمي  للحل 
يف  �لفرن�سي  �لدور  وتر�جع 
�لوعي  حالة  ب�سبب  �إفريقيا 
�أو�ساط  يف  تتنامى  �لتي 
 ، �لقارة  و�سعوب  قادة 
�ملتاحة  وكذلك  بالفر�س 
لهم يف ظل توجه �ملنظومة 
على  �لعازمة  �لر�أ�سمالية 
و�إنعا�س  �إفريقيا  دخول 

�لقت�ساد �لعاملي .
�أن  �أفاد �ملحلل �ل�سيا�سي  و 
بع�س �لدول يف �لقارة  �لتي 
ل تز�ل ترتبط بنمط �لتفكري 
يف  �لتقليدي  �ست�ساهم 
�لدورة  �إرباك خمرجات هه 
�ستتجاوزها  �لأمور  لكن 
وباإيعاز  فاملغرب   ، حتما 

�أن  يحاول  فرن�سا  مثال  من 
يكون بو�بة  لأوروبا متجاوز� 
�جلغر�فيا  و�ملو�رد  متغري 
و�لإمكانيات  ومعطال 
�لوحدة  مل�ساعي 
�ل�سدد  ذ�ت  �لإفريقية ،ويف 
حممد  بو�سياف  ذكر 
با�ست�سافته �ملغرب ملنتدى 
�لعيون  يف  مونتانا  كرون 
يبدو�  لكن   ، �ل�سنة �ملا�سية 
�أوروبية  ل  كثرية  جهات  �ن 

تقبل ذلك .
�أن  �ل�سيا�سي  �ملحلل  و�أكد 
�ستدفع  �لعتبار�ت  كل هذه 
�إىل  �لتطلع  �إىل  �ملجتمعني 
�إىل  جتاوز �لأزمات و�ل�سعي 
بالتنمية  يدفع  ب�سكل  حلها 
�مل�سالح  خلدمة  و�لتعاون 

�لإفريقية .
هذ�  يف  �نه  قائال  و�أ�ساف 
�جلز�ئر  حتاول  �ل�سدد 

�إمكانياتها  ��ستثمار 
وجتربتها  �لقت�سادية 
�لدبلوما�سية لإقناع �ل�رشكاء 
�ملتاحة  بالفر�سة  �لأفارقة 
�لف�ساء�ت  بناء  وتعزيز 
وترقيتها  بن�رش  �مل�سرتكة 
�أركان  وتعزيز  �ل�سالم 
ل�ستقبال  ��ستعد�د�  �لأمن 

�ل�ستثمار�ت �لعاملية .
و �سدد ذ�ت �ملتحدث على 
و�رشيك  حمور  �جلز�ئر  �أن 
�حلرب  يف  و�إقليمي  عاملي 
على �لإرهاب ولها مبادر�ت 
و  متينة  �سلمية  وعالقات 
�جلو�ر  ومع  مع  حمرتمة 
�لإفريقية  �لدول  �أغلبية 
خا�سة �لفاعلة فيها كجنوب 

�إفريقيا ونيجرييا.
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الأمني العام لنقابة الأئمة جلول حجيمي

�سليم لباط�سة مطالب بالعتذار لالأئمة 
.   تعر�سنا ملوؤامرة ب�سبب رف�سنا دعم مر�سح معني با�سم الأئمة 

.   خطوتنا املقبلة التوجه اإىل الرئا�سة 
فتح �لأمني �لعام لنقابة �لأئمة جلول 
�لعام   �لأمني  على  �لنار  حجيمي 
�جلز�ئريني   للعمال  �لعام  لالحتاد 
قيامه  باأن  معترب�  لباط�سة،  �سليم 
يف  �لنقابية  �ملركزية  �أبو�ب  بغلق 
�لنقابة ملنعها من �لجتماعي  وجه 
�أمر  �لفدر�لية  ملوؤمتر  �لتح�سريي 
ل  ��ستفز�زي  وعمل  مقبول  غري 

ميكن �ل�سكوت عليه.
�أكد جلول حجيمي يف ت�رشيح خ�س 
له  باأن �سبب ماتعر�س  به »�لو�سط« 
لنقابة  �لتح�سريية  �للجنة  �أع�ساء 
�لأئمة من قبل �لأمني �لعام لالحتاد  
بعد  له  �جلز�ئيني  �لعمال  �لعام 
�سيا�سي، يتعلق برف�س نقابة �لأئمة 
للرئا�سيات  �ملرت�سحني  �أحد  دعم 
للرئي�س  ومنا�سدتها  �ملا�سية، 
بخ�سو�س  حتقيق  بفتح  �جلمهورية 
�ل�سوؤون  قطاع  د�خل  �لف�ساد 

�لدينية.
�إىل  بالذهاب  حجيمي  جلول  وهدد 
يف  �حلكومة،  و  �جلمهورية  رئا�سة 
لحتاد  �لعام  �لأمني  يقم  مل  حالة 
�عتذ�ر  بتقدمي  �جلز�ئريني  �لعمال 

ر�سمي لالأئمة .
 « �ملتحدث  قال  مت�سل،  �سياق  ويف 
وت�رشف  مرفو�س  عمل  لنا  ماوقع 
ثم  ح�ساري،  وغري  م�سوؤول  غري 
لوز�رة  �ملركزية  �لإد�رة  باإيعاز 
و�لت�سييق  لل�سغط  �لدينية  �ل�سوؤون 
و�أن  و�سبق  �لنقابة  �أن  خا�سة  علينا 
مر�سح  لدعم  منا  طلب  ما  رف�ست 
معني يف �لنتخابات �لرئا�سية با�سم 

�لأئمة ».

نقابة  نحن  حجيمي«  جلول  وقال 
متلك �لقر�ر، تفاجئنا من قيام �سليم 
لباط�سة من غلق �أبو�ب �ملركزية يف 
�لدخول،  من  منعها  و  �لنقابة  وجه 
�ألوب  هذ�  �لجتماع،  من  ملنعها 
غري  و  ح�ساري  غري  �إ�ستفز�زي 
خالل  من  لالأئمة  �إهانة  و  م�سوؤول 
نحن  م�سوؤولة،  غري  ت�رشيحات 
�لأمني  و  ق�سائي  حم�رش  �سجلنا 
�لعام مطالب بالعتذ�ر لالأئمة، و �إن 

مل يتم ذلك �سنتخذ موقف �آخر ».
مبثابة  ذلك  باأن  �ملتحدث  و�عترب 
�ل�رشعية  على  و�نقالب  موؤ�مرة 
موؤكد�   ، قانونية  غري  باأ�ساليب 
�لنقابة  ومطالب  بحقوق  مت�سكه  
�لو�ساية  طاولة  على  �ملطروحة 

و�لتي لز�لت تر�وح مكانها .
�أ�سفه  عن  حجيمي  جلول  وعرب 
�لتجاهل  و  �لتماطل  �سيا�سة  من 
�أمام  �لو�ساية  متار�سها  �لتي 
م�سدد�  �ملطروحة،  �ملطالب 
و  م�رشوعة  �لأئمة  ق�سايا  باأن 
مل  �لو�ساية  و  منطقية،  و  معقولة 
تنامي  زيادة  �أمام  �إطالقا  تتحرك 
�للفظية  و  �جل�سدية  �لعتد�ء�ت 
وترية  بت�رشيع  كمطالب  وغريها 
�مل�سا�س  يجرم  �لذي  �لقانون 
�ىل  �إ�سافة  �لدينية،  بالرموز 
�ل�سكن  بق�سية  �ملتعلقة  �ملطالب 
حجيمي  جلول  علق  و  �لأجور   و 
 ، �جلز�ئر  يف  �لإمام  و�سعية  على 
عرب  �لأئمة  من  »�لع�رش�ت  قائال 
للتهمي�س  تعر�سون  �لوطن  روع 
و  �لتعنت  و  �ملمنهج  �لإق�ساء  و 

باأهل  م�سا�س  هناك  �لت�سلط، 
و  �لوطني  �خلط  �أ�سحاب  �لقطاع 
�لوطنية،  باملرجعية  �ملتم�سكني 
�لتيار�ت  تغول  خلفية  على  وهذ� 
نتيجة  �مل�ساجد  يف  �ملت�سددة 
تورط �لغد�رة �لتي ��ستغلت �لفرتة 
و  �لبالد  بها  متر  �لتي  �حلرجة 
�ل�رشيك  �إق�ساء  يف  ت�سببت  �لتي 
باأن  �لإ�سارة  ويجدر  �لجتماعي 

�لأمور تتجه نحو �لنحر�ف .«
قائال   ، �ملطالب  �ملتحدث  وجدد 
تتحرك  �أن  �لو�ساية  على  »لبد 
�لتي طرحناها   47 لتز�ل مطالبنا 
حينما كان حممد عي�سى على ر�أ�س 
على  وكان  مكانها،  تر�وح  �لو�ساية 
على  �لتعدي  يجرم  قانون  ر�أ�سها 
تعديل  عن  ف�سال  �لدينية  �لرموز 
�لأجور  وق�سية  �لأ�سا�سي  �لقانون 
و �ل�سكن ».و�سدد �ملتحدث » لبد 
من �ل�ستجابة للمطالب �ملطروحة 
�لإمام  و�سعية  حت�سني  �أجل  من 
�سنوية  ح�س�س  �إ�سافة  غر�ر  على 
قطاع  منت�سبي  لفائدة  للتوظيف 
�سد  �أجل  من  �لدينية،  �ل�سوؤون 
�سيما  لديها،  �لتاأطري  يف  �لعجز 
دور�  يلعب  ح�سا�س  �لقطاع  �أن  و 
هاما يف حماية �ملرجعية �لدينية ، 
ون�ستغرب من �سيا�سة �ل�سمت �لتي 
�ملطالب  �أمام  �لو�ساية  تنتهجها 
تر�وح  لز�لت  �لتي  و  �ملطروحة 
مكانها رغم �لتعليمة �لتي �أ�سدرتها 
�ل�ستجابة  حول  �لأخرية  هذه 

ملختلف هذه �ملطالب .«
اإميان لوا�س 

قال اأن به علال كثرية وجب الوقوف اأمامها

حزب جاب اهلل يطالب مبراجعة �ساملة للد�ستور
�أكد رئي�س جبهة �لعد�لة و�لتنمية عبد 
بجيجل  �ل�سبت  �أم�س  �هلل  جاب  �هلل 
�لق�سية   « حول  د�رت  ندوة  خالل 
�جلز�ئري«  و�لو�قع  �لفل�سطينية 
�إىل  »تتطلع  �ل�سيا�سية  ت�سكيلته  �أن 
جاب  للد�ستور«وقال  �سامل  تعديل 
�هلل �أمام �إطار�ت و منا�سلي حزبه و 
متعاطفني معه »ننتظر تعديال �سامال 
�لتي  �لديباجة  من  بد�ية  للد�ستور 
�سجلنا بخ�سو�سها ع�رش مالحظات 
�إىل �آخر باب من �أبو�به رغم �ملاآخذ 
�للجنة  بخ�سو�س  �سجلناها  �لتي 

�ملكلفة باإعد�د م�رشوعه �لتي كانت 
من تيار و�حد«.

و�عترب يف هذ� �ل�سياق رئي�س جبهة 
�لتي  �لندوة  خالل  و�لتنمية  �لعد�لة 
�حت�سنتها د�ر �ل�سباب بوناب ر�سيد 
�لأول  �لباب   « �أن  �ملدينة  بو�سط 
كثرية  علل  به  �لد�ستور  من  فقط 

وجب �لوقوف �أمامها«.
�لق�سية  ب�ساأن  و  �أخرى  جهة  من 
�هلل  جاب  �ل�سيد  قال  �لفل�سطينية، 
ما  حول  �لعربية  �لدول  مو�قف  �أن 
تكن  »مل  �لقرن(  )�سفقة  ب  �سمي 

يف م�ستوى تطلعات �ل�سعوب �لعربية 
كان موقفها  �لتي  با�ستثناء �جلز�ئر 
�أح�سن  من  خارجيتها  ل�سان  على 
�رشع  �لذي  �حلو�ر  �ملو�قف«وعن 
رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد  فيه 
و  �لعد�لة  جبهة  رئي�س  �أكد   تبون، 
»مع  �ل�سيا�سية  ت�سكيلته  باأن  �لتنمية 
يتفق  ما  مبعنى  و�سامل  �سيد  حو�ر 
ينفذ  �أن  بد  ل  و  �ملتحاورون  عليه 
»�حلر�ك حقق  �أن  م�سيفا  حرفيا«، 
�أهمها  �لإيجابية  �لأمور  من  �لكثري 

�لإطاحة بالف�ساد و�ل�ستبد�د«

وزير املجاهدين يوؤكد 

برنامج م�سرتك جزائري-تون�سي ملكافحة الإرهاب 
�لطيب  �ملجاهدين  وزير  �أكد 
زيتوين  �ل�سبت مبدينة �ساقية �سيدي 
�أن �جلز�ئر و تون�س  )تون�س(  يو�سف 
يعمالن على تنفيذ عدة بر�مج تنموية 
ملو�جهة حتديات �ملرحلة �لر�هنة و 
من  �لبلدين  �أمن  و  ��ستقر�ر  �سمان 
خالل �لت�سدي و بكل حزم لالإرهاب 
يف  �لوزير  �أو�سح  و  للحدود  �لعابر 
لبلدية  �ل�سيافة  بد�ر  �ألقاها  كلمة 
�ساقية �سيدي يو�سف مبنا�سبة �إحياء 
�لذكرى �لـ62 لأحد�ث �ساقية �سيدي 
يو�سف( بح�سور وزير �لبيئة و �لتنمية 
�لهمامي  خمتار  �لتون�سي  �ملحلية 
�لكاف  و  �أهر��س  �سوق  و�ليي  و 
�جلمهورية عبد  رئي�س  �أن  �لتون�سية، 
�ملجيد تبون و نظريه �لتون�سي قي�س 
�سعيد قد �رشعا يف �نطالقة متجددة 
وفق روؤية جديدة لتنفيذ عدة بر�مج 
تنموية م�سرتكة بني �لبلدين ت�ساهم يف 
�لرفع من �مل�ستوى �ملعي�سي لل�سعبني 
�إىل  �لبلدين  بني  بالعالقة  �لرتقاء  و 

م�ستوى �رش�كة �إ�سرت�تيجية �ساملة و 
م�ستد�مة تخدم �مل�سلحة �مل�سرتكة 
�أن  �لوزير  زيتوين  �عترب  و   . للبلدين 
�ساقية  لأحد�ث  �لـ62  �لذكرى  �إحياء 
ل�ستقر�ء  فر�سة  تعد  يو�سف  �سيدي 
�مل�ستقبل  ��ست�رش�ف  و  �لر�هن 
خدمة  �مل�سرتك  �مل�سري  �إطار  يف 
مل�سالح �ل�سعبية و ك�سبا لرهان �لأمن 
و �لتنمية و ��ستغالل �لفر�س �لكثرية 
كافة  يف  �قت�سادياتنا  توفرها  �لتي 
�أ�ساف،  كما  كفيلة،  هي  و  �مليادين، 
�مل�رشوعة  للتطلعات  بال�ستجابة 
بلدينا  �رشح  �إعالء  يف  �مل�ساهمة  و 
�لأمل  �لتنمية و فتح  �أ�س�س  و تدعيم 
تعزيز  على  حلملهم  �ل�سباب  �أمام 
وزير  �أهاب  و  قدر�تهم  يف  ثقتهم 
�أن  بالأجيال  كلمته  يف  �ملجاهدين 
�لذي  �مل�سرتك  �لإرث  من  ت�ستلهم 
يطفح باملاآثر ما يدعونا  �إىل جتاوز 
�مل�ستقبل  نحو  تقدمها  يعيق  ما  كل 

�لز�هر

�لتنمية  �لبيئة و  �أكد وزير  من جهته، 
�لهمامي  خمتار  �لتون�سي  �ملحلية 
�لتاريخية  �لرو�بط   عمق  على 
قيادة  عزم  و  �جلز�ئرية-�لتون�سية 
من  قدما  �مل�سي  على  �لبلدين 
�إطار  يف  م�سرتك  م�سري  بناء  �أجل 
�ساملة  و  متكاملة  �إ�سرت�تيجية 
عرب  �لتنمية  حتقيق  �إىل  ترمي 
للبلدين  �حلدودي  �ل�رشيط  وليات 
�ملعي�سية  بالأو�ساع  �لنهو�س  و 
تعاون  وجود  �إىل  م�سري�  لقاطنيها 
،و  �لأمني  �ملجالني  يف  بني  �لبلدين 
،و حر�سهما على مقاومة  �لع�سكري 
ظاهرة �لإرهاب و حتقيق �ل�ستقر�ر 
�لتي  �ملخاطر  مو�جهة  و  بالبلدين 
تهددهما كما دعا م�ستثمري �لبلدين 
�إىل تعزيز �ل�رش�كة فيما بينهم خا�سة 
�لعمل  و  �حلدودية  �ملناطق  عرب 
�مل�ساريع  يف  جديد  جيل  خلق  على 
و  �لفالحة  يف  خا�سة  �ل�ستثمارية 

باية ع �ل�سناعة.
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اأول لقاء بني حكومة جراد مع الربملان

اإميان لوا�ش 

حممد بو�سياف 
مناف�سة جديدة يف ظل قوانني 

انتخابية جديدة 

حممد  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
احلكومة  اجتماع  باأن  بو�سياف 
الربملان  على  برناجمها  لعر�سها 
بني  لاللتقاء  فر�سة  اآخر  �سيكون 
الهيئتني الت�رشيعية والتنفيذية، مامل 
تكن هناك طوارئ ، م�سددا باأنه على 
االأحزاب اال�ستعداد خلو�ض مناف�سة 
انتخابية  قوانني  ظل  يف  جديدة 
ار�ساء  خاللها  من  يعاد  جديدة 
تتنا�سب  جديدة  �سيا�سية  خارطة 
والتوجهات الدولة يف مراحل ما بعد 

حراك فيفري .
بو�سياف يف ت�رشيح  و �سف حممد 
الذي  باالجتماع  الو�سط  به  خ�ض 
يوم  بالربملان  احلكومة  �سيجمع 
اأين  الوداع،  بلقاء  املقبل  الثالثاء 
 ، الرئا�سية  االنتخابات  باأن  اعترب 
ا�ستمرار  ظل  يف  ال�رشعية  وحيازة 
احلراك غطى كثريا عن العجز الذي 
وعلى  الدولة  موؤ�س�سات  بقية  يطبع 
يف  يت�سكل  الذي   ، الربملان  راأ�سها 
ال�سعب  يرف�سها  اأحزاب  من  غالبه 
املنوط  الدور  لعب  من  تتمكن  ومل 
بها يف اإجابة احلراك مبا يكفي بعد 
 ( فاعلوه  وا�سطر  ال�سعب،  انتفا�سة 
اأمره  ت�سليم  اإىل   ) االأغلبية  اأحزاب 
اإىل �سخ�سيات حراكية   ) الربملان   (
لتجاوز  �سليمان(  �سنني  )االأ�ستاذ 
ا�ستمرار  على  واملحافظة  االأزمة 

املوؤ�س�سة .
ويف �سياق مت�سل ، اأ�ساف املتحدث 
» كان البد من مراجعة هذا الو�سع 
تعديل  بعد  اإال  ذلك  يكون  ولن   ،
من  كثري  على  يجيب  د�ستوري 
النظام  طبيعة  تخ�ض  التي  االأ�سئلة 
اأخرى  وقوانني  االنتخابات  وقانون 
تتعلق بالعالقة بني موؤ�س�سات الدولة 
قد ال ميكن  لكن  الف�ساد،  ومكافحة 
االإ�سالحات  تلك  اإىل  الو�سول 
على  املرور  دون  لها  والتح�سري 
التي  باحلالة  ولو  الربملان  موؤ�س�سة 
هو عليها ، فامل�سادقة على برنامج 
احلكومة واإطالق يد الهيئة التنفيذية 
م�سالة  والقانون  ال�رشعية  با�سم 
الرتب�ض  ظل  يف  وحيوية  �رشورية 
امل�سادة  الثورة  فلول  به  تقوم  الذي 

لعمليات الت�سحيح ».
حممد  ال�سيا�سي  املحلل  اأكد  و 
�سكلت  التي  االأحزاب  باأن  بو�سياف 
ال�سابقة  املرحلة  يف  للحكم  قاعدة 
ال�سيا�سية  اخلارطة  يف  �ستختفي 
املقبلة لعزوف ال�سعب عنها، م�سريا 
باأنه من املتوقع ميالد  قوة جديدة 
واجتماعية  �سيا�سية  وديناميكيات 
جدية ت�ستجيب لهذه االإرادة وبوادرها 
بادية حيث اأن بع�ض االأحزاب الفتية 
تعرف  االأحزاب  وبع�ض  تتاأهب 

حركات ت�سحيحية .

نا�سر حمدادو�ش
اللقاء لن يكون الأخري   

حركة  عن  الربملاين  النائب  اعترب 
حم�ض نا�رش حمدادو�ض اللقاء الذي 
لن  واحلكومة  الربملان  بني  �سيجمع 
عن  احلديث  ب�سبب  االأخري  يكون 
واملحلية  الت�رشيعية  االنتخابات 
امل�سبقة، قائال » فال يزال ا�ستحقاق 
والتي  العميقة  الد�ستورية  املراجعة 
�ستمر على الربملان بعد احلوار مع 
واملجتمع املدين  ال�سيا�سية  الطبقة 
وقبل عر�سه على اال�ستفتاء ال�سعبي، 
القوانني  عديد  تعديل  تزال  وال 
اجلديد  الد�ستور  مع  وتكييفها 
االنتخابات  قانون  راأ�سها  وعلى 
لتنظيم  امل�ستقلة  ال�سلطة  وقانون 
اأي  اإىل  الذهاب  قبل  االنتخابات 

ا�ستحقاق انتخابي..«.
من   « حمدادو�ض  نا�رش  وقال 
الطبيعي الأي حزب �سيا�سي معار�ض 
يهتم  واأن  يراقب عمل احلكومة،  اأن 
هذه  ت�سريه  الذي  العام  بال�ساأن 
تناق�ض  اأن  احلكومة، ومن املنطقي 
اأهم وثيقة لها وهي خمطط عملها، 
املعار�ض  احلزب  واأننا  وخا�سة 

االأقوى يف الربملان.
امل�سوؤولية  نتحّمل  يجعلنا  ما  وهو 
ال�سيا�سية يف مناق�سة هذا املخطط، 
االأيام  عرب  لذلك  اجلاد  والتح�سري 
الدرا�سية على م�ستوى احلركة وعلى 
وعلى  الربملانية  الكتلة  م�ستوى 

م�ستوى االجتهاد الذاتي لكل نائب.
و يف �سياق مت�سل ، اأ�ساف املتحدث 
هناك  اأنه  البداية  يف  :«ن�سّجل 
ب�سبب  للبالد  ه�ّسٌة  مالية  و�سعيٌة 
ال�رّشف،  الحتياطي  ال�رّشيع  التاآكل 
�سبط  ل�سندوق  الكلّي  واالإفال�ض 
امليزان  يف  والعجز  االإيرادات، 
املدفوعات،  ميزان  ويف  التجاري، 
امليزان  ويف  اجلاري،  احل�ساب  ويف 
الداخلي  الَديْن  وزيادة  التجاري، 
العمومي، و�سعف التح�سيل اجلبائي، 
و�سعف املوؤ�س�سات املنتجة للرثوة، 
وبلوِغ اأرقاٍم قيا�سيٍة للت�سّخم، وانهياٍر 
رهيٍب  عٍف  و�سُ الوطنية،  للعملة  كلّي 
واالأجنبية،  الوطنية  لال�ستثمارات 
مكافحة  اآلية  �سعف  اإىل  اإ�سافًة 
االأموال  ا�سرتجاع  وبطء  الف�ساد 
ال�سوق  وفو�سى  واملهّربة،  املنهوبة 
ا�سرتجاع  عن  والعجز  املوازية، 
قرو�ض الع�سابة، واخل�سائر الناجتة 
االحتاد  مع  ال�رشاكة  اتفاقية  عن 

االأوروبي، 
اأنه  املخطط  هذا  يف   االأ�سل 
عمل،  برنامُج  ولي�ض  عمٍل  خمطُط 
الأنه  والو�سوح،  الّدقة  فيه  فيُفرت�ض 
لربنامج  التنفيذية  االآليات  عن  يعرّب 
الرئي�ض خالل عهدٍة كاملة، وهو ما 
يتطلب التحليل املعّمق للو�سع واإىل 
االأرقام الدقيقة له، االأ�سل اأنه يتطلب 
القابلة  االأولويات واالأهداف  حتديد 
االقت�سادية  واملقاربة  للقيا�ض، 
االقت�سادي  النموذج  الأّن  الوا�سحة، 
املحتوى،  يف  وا�سٍح  غرُي  اجلديد 

اأزمة  ظّل  يف  للتج�سيد  و�سعٌب 
اأ�سا�سات  وتدهور  املالية،  املوارد 
الّريع  انهيار  ب�سبب  االقت�ساد، 
البرتويل يف االإنتاج واالأ�سعار وارتفاع 
اال�ستهالك املحلي، كما اأنه يتطلّب 
والتنفيذ  لالإجناز  وا�سحة  اآلياٍت 
واملتابعة والّرقابة، ومعايري القيا�ض 

من اأجل التقييم االآين والبعدي.«
تنظيم  باأن  حمدادو�ض  نا�رش  اأكد 
مبكرة  ت�رشيعية  و  حملية  اإنتخابات 
م�سريا   ، ق�سوى  حتمية  اأ�سبحت 
حركة  طالبت  واأن  �سبق  لقد  باأنه 
وحملية  ت�رشيعية  بانتخابات  حم�ض 
اأبرزها  اعتبارات  لعدة  2017م،  منذ 
اإرادة  تعك�ض  وال  متثيلية،  غري  اأنها 

ال�سعب اجلزائري..
اأحزاب  اإق�ساء  دعوات  بخ�سو�ض  و 
ال�سيا�سي  امل�سهد  من  ال�سلطة 
نحن   « حمدادو�ض  قال  املقبل، 
نعتقد اأنه ال ميكن ممار�سة االإق�ساء 
املخول  واأن  لالأحزاب،  االإداري 
عرب  ال�سعب  اأو  الق�ساء  هو  بذلك 
والنزيهة،  احلرة  االنتخابات 
نف�ض  يف  الوقوع  ميكن  ال  ولذلك 
والتورط  ال�سابق،  النظام  اأخطاء 
والفوقية  الت�سلطية  ممار�ساته  يف 

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

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

قوله.

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

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

واإ�سكالية امل�رشوعية.«
 

اأحمد الدان
عادة النظر يف قانوين 

النتخاب وقانون الأحزاب 

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

مبا ي�ستوعب الواقع اجلديد.

خ�ض  ت�رشيح  يف  الدان  اأحمد  قال 
اأن  الرئا�سيات  اأعتقد  »الو�سط«  به 
االأخرية اأعطت نف�سا جديدا امل�سار 
اخليارات  واأوقفت  الد�ستوري 
�سالح  يف  تكن  مل  التي  االنتقالية 
الوطن بل اأن طرفا هاما من النظام 
يف  ي�ستثمر  كان  من  هو  ال�سابق 
لتمديد  االنتقالية  املراحل  هذه 
ورئي�ض  ال�سابقة،  ال�سلطة  عمر 
اليوم  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

لربناجمه  االأوىل  اخلطوات  يجري 
تعديل  نحو  يتجه  الذي  ال�سيا�سي 
يف  االأوىل  اخلطوة  يكون  د�ستوري 
تاأ�سي�ض  تعيد  التي  اال�ستحقاقات 
االآليات  املوؤ�س�سات املنتخبة خارج 
القدمية التي �سيطرت عليها اأحزاب 
حجمها  حتدد  اأن  قبل  املواالة 
دي�سمرب   12 رئا�سيات  احلقيقي 

املا�سي
املتحدث  اأ�ساف  اأخر،  �سياق  ويف 
جديدا  واقعا  �سنع  قد  »احلراك 
�ستنتح عنه خارطة �سيا�سية جديدة 
يفر�سها الواقع اجلديد، ولهذا البد 
من اإعادة النظر يف قانون االنتخاب 
ي�ستوعب  مبا  االأحزاب  وقانون 

الواقع اجلديد«.

علي ربيج
مالمح اخلارطة ال�سيا�سية 

�ستحدد بعد التعديل 
الد�ستوري

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

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

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

ال�رشعية ملوؤ�س�سات الدولة.

 املوالة ت�ستعد لتنظيم نف�سها 
خلو�ش النتخابات املقبلة

املجال�ض  يف  االأغلبية  حزبا  ي�سابق 
الوطني  التحرير  جبهة  املنتخبة، 
الدميوقراطي،  الوطني  والتجمع 
موؤمتر  اإىل  الذهاب  اأجل  من  الزمن 
عام  اأمني  النتخاب  لهما  ا�ستثنائي 
ت�سيريهما  جرى  اأن  بعد  جديد، 
باأمني عام بالنيابة منذ مدة تزيد عن 
الثالثة اأ�سهر، وياأتي ت�سارع االأفالن 
من  موؤمترهما  عقد  يف  واالأرندي 
اأجل جتنب اإق�سائهما يف االنتخابات 
وكذا  املقبلة،  والت�رشيعية  املحلية 
عز  مر�سحهما  خ�سارة  وقع  على 
 12 رئا�سيات  يف  ميهوبي  الدين 
دي�سمرب 2019، واإق�سائهما قبلها يف 
احلوار الذي اأ�رشفت عليه جلنة كرمي 

هتافات  وكذا   ،2019 خريف  يون�ض 
رف�سهما من طرف اجلزائريني طيلة 

م�سرية احلراك ال�سعبي.

بن طرمول
اأحزاب ال�سلطة تتحمل 

م�سوؤولية اإق�سائها 

العزيز  عبد  ال�سيا�سي  املحلل  توقع 
بن طرمول يف ت�رشيح »الو�سط«  باأن 
اخلارطة ال�سيا�سية املقبلة �ستعرف 
امل�سهد  من  ال�سلطة  حزبي  غياب 
الداخلية  االأزمة   ب�سبب   ، ال�سيا�سي 
التي تعي�سها قبل اأن تكون اأزمتها مع 

النظام .
واأكد عبد العزيز طرمول باأن اأحزاب 
اإق�ساءها  م�سوؤولية  تتحمل  ال�سلطة 
بعد  خا�سة  ال�سيا�سي  امل�سهد  من 
الرف�ض الذي عرب احلراك اإجتاهها، 
م�سريا باأن املرحلة املقبلة �ستعرف 
�سعوبات جديدة �سواء من االأحزاب 
التي كانت تحكم اأو بع�ض االأحزاب 

التي كانت داخل التحالف .
ال�سلطة  حزبي  اإن   »: طرمول  وقال 
تكون  اأن  قبل  داخلية  اأزمة  يعي�سان 
اأ�سبحت  حيث  النظام،  مع  اأزمة 
اإىل  بالذهاب  تطالب   قيادتها 
م�سارها  لت�سحيح  موؤمترات جامعة 

و العودة اإىل ال�رشعية احلزبية«.
املرحلة  باأن  املتحدث  وتوقع 
اأحزاب  ميالد  �ستعرف  املقبلة 
اخلريطة  تو�سيع  اإطار  يف  جديدة 
احلزبية، خللق الدعم اجلماهريي«.

علي ربيج 
حزبي ال�سلطة اأمام خيارين

ربيج  علي  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
و  »االأفالن  ال�سلطة  باأن حزبي 
»االأرندي«  اأمام خيارين اإما اأن تعيد 
اخلطاب  ومراجعة  البيت  ترميم 
ال�سيا�سية،  امل�ساركة  و  ال�سلوك  و 
و  احلزبية  الزبونية  عن  االبتعاد  و 

الف�ساد و اإما التال�سي و االندثار
الو�سع  ربيج  باأن  علي  اعترب 
وخما�ض  اجلديد  ال�سيا�سي 
اأو�ساع  اأفرز  اجلارية   التحوالت 
ال�سيا�سية  اخلارطة  وجعل  جديدة  
التحوالت،  بهده  جمربة  احلالية 
املمار�سة  اأن  القواعد  م�سريا 
لالأحزاب  ال�سابقة  ال�سيا�سية 
احلراك  عليها  حكم  ال�سيا�سية 

بالزوال وتغيري جدري.
وتوقع حممد علي ربيج باأنه التعديل 
عنه  تغيريات  �سينتج  الد�ستور 
جذرية يف عمق املمار�سة ال�سيا�سية 
من  �سواء  االأحزاب  و�ستختفي   ،
،و�ستن�ساأ  ال�سلطة  املعار�سة  اأو 
خارطة جديدة وفق قواعد جديدة. 
املعار�سة  بتواجد  تعلق  فيما  اأما 
املقبلة،  ال�سيا�سية  اخلارطة  يف 
املعار�سة  اأحزاب  املتحدث«  قال 
يف  النظر  باإعادة  اأي�سا  مطالبة 
وخطابتها  الراديكالية،  توجهاتها 

اجلهوية ».

تلتقي هذا الثالثاء ال�سلطة التنفيذية والت�سريعية يف اأول اجتماع بينهما عقب ت�سكيل حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، وذلك مبنا�سبة عر�ش خمطط عملها 
على الربملان للم�سادقة عليه، و�سط موؤ�سرات قوية اإىل تنظيم انتخابات ت�سريعية م�سبقة قبل نهاية �سنة 2020، ي�سبقها عر�ش وثيقة الد�ستور اجلديد على املجل�ش 

ال�سعبي الوطني، كل هذا ياأتي و�سط ا�ستعداد خا�ش من املوالة لتنظيم نف�سها خلو�ش النتخابات املقبلة وفق �سروط مناف�سة جديدة.
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الوزارة تن�سلت من وعودها وعليها 
حتمل امل�سوؤولية

.         التح�صري لعت�صامات ولئية

رئي�س النقابة الوطنية لالأ�صالك امل�صرتكة :

ف.ن�صرين

مع  له  ات�صال  يف  املتحدث  ذات  واأو�صح 
اتخذ  االحتجاج  قرار  ،اأن  الو�صط  يومية 
حلمل  والو�صائل  ال�صبل  كل  ا�صتنفاذ  بعد 
احلكومة والوزارة الو�صية على االإجراءات 

واالتفاقات ال�صابقة مع املكتب الوطني .
للنقابة  االإدارية  اللجنة  اأن  بحاري،  وقال 
من  ت�صعيديا،  ن�صاليا  برناجما  �صطرت 
يومني  ملدة  اإ�رضاب  خو�ض  نقاطه  بني 
اعت�صامات  مع   2020 24فيفري  و  يوم23 
ال�صاعة  الواليات على  اأمام مقرات  والئية 
اإىل  اجللو�ض  يتم  مل  اإذا  �صباحا  العا�رضة 
طاولة احلواًر وحل م�صاكل القطاع املدونة 

باملرا�صالت الر�صمية امل�صجلة.
لالأ�صالك  الوطنية  النقابة  رئي�ض  واأ�صاف 
فئة  املهنيني،اأن  والعمال  امل�صرتكة 
املهنيني  والعمال  امل�صرتكة  االأ�صالك 
لقطاع الرتبية الوطنية ،وموظفي املخابر 
ما  لتنفيذ  �صنوات  �صبع  من  اأزيد  انتظروا 
الو�صاية، ما جعلهم يدقون  اتفق عليه مع 
االحتجاجات،  ببع�ض  اخلطر  ناقو�ض 

الو�صية  والوزارة  احلكومة  تن�صلت  بعدما 
انه  ال  و�صدد  ال�صابقة.  التزاماتهما  من 
ميكن ال�صكوت اأبدا على الو�صعية املزرية 
التي اآلت اإليها هاتان الفئتان وفئة موظفي 
املخابر وكذا ظروف العمل، التي اأ�صبحت 
ال تطاق من جراء ال�صغور الرهيب الذي اأدى 
والت�صلط  لالنهيار  الرتبوية  باملوؤ�ص�صات 
الذين  املدراء  طرف  من  املربر  غري 
النقابي.  بالعمل  االإداري  العمل  يخلطون 
دائما  النقابة  م�صتعدة  ان  بحاري  واأكد 

للحوار مع الوزارة من اأجل الت�صوية العادلة، 
وحل كل امل�صاكل التي تعانيها هتان الفئتان 
ان  املتحدث  ذات  بالقطاع.  واأ�صاف 
املطالب املرفوعة واملتمثلة يف مراجعة 
التعوي�صية  ،واالأنظمة  االأ�صا�صية  القوانني 
 280/16 التنفيذيني  باملر�صومني  اخلا�صة 
املعدل واملتمم للمر�صوم التنفيذي 08/04 
واملر�صوم التنفيذي 08/05 و رفع االأجور 
اإىل  ال�صلم01  من  ابتداء  الب�صطاء  للعمال 
من  املردودية  منحة  تعديل  و   12 ال�صلم 

عن  والكف  الفئتني  لهاتني   %40 اإىل   %30
الرتبويني.  لفئة  االإدارية  املنا�صب  حتويل 
القانون  من   22 و   19 املادة  اإلغاء  وكذا 
بالنظام  اخلا�صة  العمومية  للوظيفة  العام 
األف   85.000 اأجربت  والتي  التعاقدي 
عامل ال يحملون ال�صفة القانونية للموظف 
ومنح  ب�صببها،  الوطنية  الرتبية  بقطاع 
وعالوات موظفي املخابر بعد ما �صويت 
الرتبوي  بال�صلك  االإدماج  يف  و�صعيتهم 
وتثمني   2012 �صنة  منذ  رجعي  باأثر  وذلك 
و  اللي�صان�ض  �صهادة  اجلامعية  �صهاداتهم 

مهند�ض بعد التوظيف.
الداخلية  الرتقية  ،على  بحاري  �صدد  كما 
ال�صهادات  حاملي  من  الفئتني  لهاتني 
�صهادة  و  اللي�صان�ض  �صهادة  اجلامعية 
والكف عن حتويل  التوظيف  بعد  مهند�ض 
 ، اخلارجية  للم�صابقات  املنا�صب  هذه 
لهتني  �صغل  من�صب  خم�صمائة  فتح  كذا  و 
االحتياج  لتغطية  وذلك   ، �صنة  كل  الفئتني 
الرتبوية  املوؤ�ص�صات  منه  تعاين  الذي 
بالقطاع ،و التي اأ�صبحت يف و�صعية كريتية 

ب�صبب هذا ال�صغور الرهيب .

ك�صف رئي�س النقابة الوطنية لالأ�صالك امل�صرتكة والعمال املهنيني، بحاري علي عن دخول نقابة الأ�صالك 
امل�صرتكة والعمال املهنيني لقطاع الرتبية، يف اإ�صراب ملدة يومني وذلك يف 23 و24 فيفري اجلاري، مع تنظيم 

اعت�صامات ولئية اأمام مقرات الوليات، تنديدا بعدم ال�صتجابة ملطالبنا املرفوعة.

وزير الطاقة ورئي�س موؤمتر عرقات حممد 
عرقاب يك�صف

توافق على متديد خف�ض انتاج 
النفط ب�سبب »كورونا«

موؤمتر  رئي�ض  و  الطاقة  ك�صف وزير 
اللجنة  اأن  عرقاب  حممد  اأوبك  
التقنية لدول اأوبك و غري اأوبك، اأو�صت 
ال�صبت يف ختام اجتماع ا�صتثنائي عقد 
بفيينا، بتمديد االتفاق احلايل خلف�ض 
تطبيق  و   2020 نهاية  لغاية  االإنتاج 
غاية  اإىل  االإنتاج  يف  اإ�صايف  تخفي�ض 
وذلك  ال�صنة  من  الثاين  الثالثي  نهاية 
كورونا  فريو�ض  ا�صتجابة  لتداعيات 
الطلب  على  �صلبيا  اثر  الذي  التاجي 
على النفط و على االأ�صواق البرتولية.

اخل�صو�ض  بهذا  الوزير  قال  و 
�صلبيا  اأثرا  التاجي  كورونا  اأن  لوباء 
و خا�صة  االقت�صادية  الن�صاطات  على 
قطاعات النقل و ال�صياحة و ال�صناعة 
يف ال�صني ب�صفة خا�صة و �صيئا ف�صيئا 
يف  تدريجيا  و  االآ�صيوية  املنطقة  يف 
تاأثريا  الوباء  العامل وبالتايل فان لهذا 
اأ�صواق  و  البرتويل  الطلب  على  �صلبيا 
املنطلق،يقول  هذا  من  النفط و 
الوزير عرقاب  اأو�صت اللجنة التقنية 
امل�صرتكة لالأوبك وغري االأوبك )اأو ما 
يعرف باأوبك+(، اثر اجتماع دام ثالثة 
االتفاق  بتمديد  بفيينا  مبقرها  اأيام 
احلايل لتخفي�ض االإنتاج -الذي ي�رضي 
اإىل  مار�ض-  نهاية  غاية  اىل  مفعوله 
ح�صب  اجلارية  ال�صنة  نهاية  غاية 

الوزير حممد  عرقاب.
بتخفي�ض  التقنية  اللجنة  اأو�صت  كما 
اإ�صايف لالإنتاج اإىل غاية نهاية الثالثي 
رئي�ض  ح�صب  العام،  هذا  من  الثاين 
اأوبك الذي اأكد دعمه لتو�صيات اللجنة 
عزمه  االإطار  عن  نف�ض  يف  معربا 
الدول  مع  امل�صاورات  موا�صلة  على 
االأوبك  وغري  االأوبك  يف  االأع�صاء 
امل�صاركة يف بيان التعاون بغية البحث 
عن حلول حتظى باالإجماع وهذا على 
اأ�صا�ض اقرتاح اللجنة التقنية من اجل 
ا�صتقرار  اإعادة  من  �رضيعا  التمكن 

ال�صوق و جمابهة االأزمة احلالية
كما اأعرب، عن تفاوؤله بهذا اخل�صو�ض 
ت�صتلزم  و  وا�صحة  الو�صعية  اإن  قائال 
اجلميع و  ت�صحيحية مل�صلحة  اأعماال 
منظمة  و  اجلزائر  تعاطف  عن  عرب 
يف  ثقته  موؤكدا  ال�صني  مع  االأوبك 
قدرة و حزم ال�صني على احتواء هذا 
البلد  لهذا  النجاح  كل  متمنيا  الوباء، 
، و  االأزمة  هذه  جمابهة  يف  ال�صديق 
ظهر  الذي  كورونا،  فريو�ض  اأدى  قد 
وفاة  اىل  ال�صينية،  ووهان  مبقاطعة 
ما ال يقل عن 720 �صخ�صا حلد االآن 
و اإىل تراجع �رضيع يف الطلبيات لدى 

�رضكات عاملية.

تيبازة 

توا�سل االن�سداد امل�سجلة بثالث بلديات 
القانونية  االإجراءات  اإتخاذ  �صيتم 
االن�صداد  حالة  بخ�صو�ض  الالزمة 
تيبازة  بوالية  بلديات  بثالثة  امل�صجلة 
منذ �صنوات، ح�صب ما اأكد  عليه اأم�ض 
حاج  التنفيذية،  الهيئة  م�صوؤول  ال�صبت 

مو�صى عمر.
�صوؤون  توىل  الذي  تيبازة  وايل  واأو�صح 
الوالية اإثر احلركة اجلزئية التي اأجراها 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ض 
اأن »م�صالح الوالية �صتتخذ كل  موؤخرا، 
حلالة  حد  لو�صع  القانونية  االإجراءات 
اجلماعات  ببع�ض  امل�صجلة  االن�صداد 
اإداري  م�صري  بتكليف  وذلك  املحلية 
له  ت�صمح  التي  ال�صالحيات  بكل  يتمتع 
ب�صفتها  للبلدية  العامة  ال�صوؤون  بت�صيري 
مبا�رض  ات�صال  على  عمومي  مرفق 

ودائم باملواطن«.
والدواودة  حجوط  بلديات  وتعي�ض 
واحلطاطبة حالة ان�صداد منذ بداية من 
�صنة 2017 ما اإثر �صلبا على ت�صيري �صوؤون 
املواطنني، خا�صة ما تعلق منها بتعطل 
النفايات  تراكم  وت�صجيل  التنمية  وترية 
على  االن�صداد  حالة  تاأثري  عن  ف�صال 
وتاأثريات  املدر�صيني  والنقل  االإطعام 

اأخرى.
يف  اأنه  الوايل  اأبرز  ال�صياق،  هذا  ويف 
اأع�صاء  »تعنت«  توا�صل  ت�صجيل  حال 
يف  العمل  ورف�صهم  بلدي  جمل�ض  اأي 
يت�صبب  والتن�صيق ما  التناغم  اأجواء من 
ورف�صهم  املواطنني  م�صالح  تعطل  يف 
والتفاهم  احلوار  طاولة  على  اجللو�ض 
ال�صخ�صية،  ال�رضاعات  عن  بعيدا 

عمال  القانونية«  االإجراءات  »�صتتخذ 
باأحكام قانون البلدية.

ب�صفته  اأنه  ال�صياق  هذا  يف  �صدد  كما 
التنفيذية  الهيئة  على  االأول  م�صوؤول 
على  م�رضا  �صيبقى  الوالية،  باإقليم 
وفك  النظر  وجهات  تقريب  �رضورة 
اأع�صاء  بني  والنزاعات  اخلالفات 
لهم  يت�صنى  حتى  البلدي،  املجل�ض 
بلديتهم  �صوؤون  ت�صيري  )املتخبون( 
مب�صاكلهم  »االأدرى«  ب�صفتهم 
كل  ا�صتنفاذ  حني  اإىل  واإن�صغاالتهم، 
لالن�صداد  حد  وو�صع  ال�صلح  م�صاعي 
وك�صف يف ال�صياق عن موؤ�رضات اإنفراج 
املجل�ض  يعي�صها  التي  االإن�صداد  اأزمة 
ال�صعبي لبلدية حجوط منذ �صنة 2018، 
مربزا اأنه تلقى موؤخرا مرا�صلة من قبل 

اأعربوا فيها  اأع�صاء املجل�ض املذكور، 
عن اإ�صتعدادهم للعمل جمددا بعيدا عن 
»تثمنها  التي  البادرة  وهي  اخلالفات، 
فيما  الوالئية  ال�صلطات  بها«  وتنوه 

»تبقى امل�صاعي جارية« 
باملجل�ض  االإن�صداد  اأزمة  بخ�صو�ض 

البلدي للدواودة، يقول الوايل.
حممد  لتيبازة،  ال�صابق  الوايل  وكان 
نوفمرب املا�صي  بو�صمة، قد قرر �صهر 
توقيف رئي�ض بلدية احلطاطبة، حممد 
م�صري  بتعيني  وقام  مهامه  عن  قريف 
اإن�صداد  من  �صنة  من  اأزيد  بعد  اإداري 
املجل�ض البلدي لتلك اجلماعة املحلية 
فيما مل يتمكن اأع�صاء املجل�ض البلدي 
التفاهم واإنتخاب  التاريخ من  منذ ذلك 

رئي�صا جديدا للمجل�ض.

املحكمة الدائمة بـالهاي 

حكم نهائي ل�سالح اجلزائر �سد 
ال�سركة االيطالية كن�سوتال

واملوا�صالت  الربيد  وزارة   اأعلنت 
باأن  ال�صبت  والال�صلكية  ال�صلكية 
الدعوى التي كانت حمل حتكيم اأمام 
بـالهاي،  للتحكيم  الدائمة  املحكمة 
وال�رضكة  اجلزائرية  الدولة  بني 
االيطالية جممع كن�صوتال �رضكة ذات 
اأ�صهم قيد الت�صفية قد انتهت باإ�صدار 
حكم نهائي ل�صالح الدولة اجلزائرية.

حمكمة  اأن  للوزارة  بيان  واو�صح 
التحكيم رف�صت كافة مطالب الطرف 
كون�صوتال(، مبا يف  )�رضكة  امل�صتكي 
 408،880 قدره  مايل  مبلغ  دفع  ذلك 
االأ�رضار  عن  كتعوي�ض  دوالر  مليون 
املزعومة التي تعر�صت لها ال�رضكة و 
ات�صاالت  اأن ممار�صات  اعتربت  التي 
و�صعيتها  تدهور  يف  ت�صببت  اجلزائر 
ت�صبب يف  قد  يكون  االقت�صادية، مما 
�رضكة SPEC-COM و  اإفال�ض 
اأمرت  كون�صوتال  االأم  �رضكتها 
نف�ض  --ي�صيف  التحكيم  حمكمة 
باأن  امل�صتكي  الطرف   -- امل�صدر 
اأتعاب  كافة  اجلزائرية  للدولة  ي�صّدد 
وتكاليف املحكمة وعونها واملحكمة 
تكاليف  كافة  وكذا  للتحكيم  الدائمة 

بيانها  يف  الوزارة  التمثيل . وذكرت 
باأن اأ�صل هذا النزاع يعود اإىل اتفاقية 
نوفمرب   03 بتاريخ  مربمة  �رضاكة 
2007، بني موؤ�ص�صة ات�صاالت اجلزائرو 
لتي  ا و  S P E C - C O M كة �رض
ت�صغيل  و  تركيب  و  تزويد  على  ن�صت 
التدفق  جتهيزات FTTX ذات 
من  الثالثي  اال�صتخدام  و  العايل 
احل�رضية  االإيرثنت  �صبكات  �صنف 
كون�صوتال  �رضكة  كانت  قد  و   ،  «
 5 بتاريخ  رفعت دعوى حتكيم ظريف، 
اجلزائرية،  الدولة  �صد   ،2017 جوان 
معاهدة  من   8 املادة  الأحكام  طبقا 
اجلهة  لدى  الثنائية،  اال�صتثمار 
بعد  اأنه  واأ�صار  املذكورة  التحكيمية 
الق�صية  تكللت  طويلة،  اإجراءات 
بف�صل  اجلزائر  ل�صالح  كبري  بنجاح 
املتابعة الدائمة وال�صارمة من طرف 
م�صالح الوزارة، التي عملت بالتن�صيق 
امل�صت�صارين  املحاميني  مع  الفعال 
والكفاءة،  اخلربة  ذوي  اجلزائريني، 
بتحكمهم  اأخرى  مرة  متيزوا  والذين 
التقني و التزامهم بالدفاع عن م�صالح 

بالدنا

باملدية وخن�صلة

توقيف عن�سري دعم
  للجماعات االإرهابية 

للجي�ض  م�صرتكة  مفارز  متكنت 
من  اجلمعة،  اأم�ض  ال�صعبي،  الوطني 
للجماعات  دعم   عن�رضي  توقيف 
ح�صب  وخن�صلة،  باملدية  االإرهابية 
لوزارة  بيان  ال�صبت  اأم�ض  به  اأفاد  ما 
اأنه  امل�صدر  واأو�صح  الوطني  الدفاع 
وبف�صل  االإرهاب  مكافحة  اإطار  »يف 
مفارز  اأوقفت  املعلومات،  ا�صتغالل 
يوم  ال�صعبي  الوطني  للجي�ض  م�صرتكة 

07 فرباير 2020، عن�رضي )02( دعم 
باملدية/ن.ع.1  االإرهابية  للجماعات 
وخن�صلة/ ن.ع.5، فيما ك�صفت ودمرت 
مفارز اأخرى للجي�ض الوطني ال�صعبي 
بكل  لالإرهابيني  خمابئ   )05( خم�صة 
و�صكيكدة/  ن.ع.1  الدفلى/  عني  من 
وتدمري  ك�صف  اإىل  باالإ�صافة  ن.ع.5، 
ال�صنع  تقليدية  قنابل   )3( ثالث 

باجللفة/ ن.ع.1 وتيارت/ ن.ع.2.«

 وزير ال�صحة عبد الرحمن بن بوزيد

اجلزائر ال متلك املال القتناء اأدوية ال�سرطان
.      49 الف حالة جديدة ملر�س ال�صرطان 

.       منظمة حماية امل�صتهلك تطالب الوزير بتو�صيحات 
واإر�صاد  حماية  جمعية  رئي�ض  قال 
ات�صال  يف  زبدي،  م�صطفى  امل�صتهلك 
وزير  ت�رضيح  اإن   ، الو�صط  يومية  مع  له 
الكثري  لدى  �صدمة  ت�صكل  اأم�ض   ال�صحة 
املتحدث  ذات  واأ�صاف   . املواطنني  من 
تف�صيل  اإىل  حتتاج  الوزير  ت�رضيحات  اأن 
والعالجات  املواد  ماهي  بدقة  وحتديد 
التي ال ميكن للجزائر ا�صتريادها و ك�صف 
مدى اأهميتها ،لعالج املر�صي  كما �صدد 
فاعلية  مدى  تو�صيح  �رضورة  على  زبدي 
االأدوية املقتناة ،و هل تقوم بنف�ض الدور 
وهل هنالك بدائل اأخرى  ويف ذات ال�صياق 
،قال زبدي اأن التغا�صي عن هذا االأمر مع 
�صبب  تكون  قد  اقت�صادية  اأ�صباب  تقدمي 

يف وفاة اجلزائريني غري مقبول .
وذكر زبدي انه باالأم�ض القريب كّنا نطلع 
مو  ا�صتريادها  يتم  التي  املنتوجات  على 
و  اخلنازير  و   ، ال�صفادع  و  احلمري  حلم 

مواد رفاهية ت�صتنزف اخلزينة .
واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزير  قال 

امل�صت�صفيات عبد الرحمن بن بوزيد اأم�ض 
اأن اجلزائر ال متلك املال الكايف القتناء 
 ، ال�رضطان  لعالج  املبتكرة  االأدوية  كل 
بها  متر  التي  االقت�صادية  االأزمة  ب�صبب 
خالل   ، ال�صحة  وزير  واأو�صح  البالد. 
األقاها باملوؤمتر الدويل لالأورام  اأن  كلمة 
االأدوية املبتكرة لعالج ال�رضطان باه�صة 
الثمن جعلت حتى الدول املتطورة عاجزة 
على اقتنائها م�صريا يف ذات الوقت اىل اأن 
الوزارة خ�ص�صت 61 مليار لالأدوية العادية 

اخلا�صة بال�رضطان .
و بخ�صو�ض اإح�صائيات مر�صى ال�رضطان 
�صجلت  اجلزائر  اأن  الوزير  ذات  ك�صف 
 ، األف حالة جديدة ملر�ض ال�رضطان   49
ومن املتوقع اأن يبلغ مع حلول 2025 عدد 

امل�صابني بال�رضطان 61 األف حالة .
اأنواع  اأكرث  اأن  املتحدث  ذات  واأو�صح 
�رضطان  الرجال،  عند  انت�صارا  ال�رضطان 
الثدي  الن�صاء  عند  اأما  والرئة،  القولون 
تغطي  م�صاحله  اأن  اأ�صار  كما  والرحم 

املخ�ص�صة  املراكز  حيث  من  والية   48
لل�رضطان بـ 77 وحدة .

تخ�صي�ض  مت  اأنه  امل�صوؤول  ذات  واأ�صاف 
 ،2018 �صنة  ال�رضطان  الأدوية  مليار   61
اخلا�صة  العادية  االأدوية  توفر  موؤكدا 
ا�صترياد  يتم  ال  اأنه  حني  يف  بال�رضطان، 
ال�رضطانية  لالأورام  املعاجلة  االأدوية 
لكلفتها الباهظة نظرا لالزمة االقت�صادية 

التي متر بها البالد.
مكافحة  خمطط  اأن  الوزير  �صدد  كما 
باأولوية  يحظى  اجلزائر  يف  ال�رضطان 
تقنية  توفري  اإمكانيات  مت  حيث  خا�صة، 
العالج،  مراكز  خمتلف  م�صتوى  على 
حيث ك�صف عن دخول 04 مراكز ملعالج 
ال�رضطان حيز اخلدمة بكل من تيزي وزو، 

ب�صار اأدرار.
تواجه  التي  امل�صاكل  على  الوزير  وعرج 
اإجراء  مواعيد  تاأخر  املر�صى  من  هذا 
باعتبارها  باالإ�صعاع  املعاجلة  فحو�صات 
 ، الثدي  ب�رضطان  للم�صابني  متاحة  غري 

والربو�صتات
االأ�صبوع  الرئي�ض  اأمر  قد  كان  ولالإ�صارة   
لهذا  العاملي  اليوم  مبنا�صبة  الفارط 
بن  الرحمان  عبد  ال�صحة  ،وزير  الداء 
من  التخفيف  على  �رضيعا  بوزيد  بالعمل 
معاناة مر�صى ال�رضطان ،واأعطى الرئي�ض 
العالج  ملواعيد  اأمثل  بتنظيم  تعليمات 
والتحّري  باالأ�صعة،  والعالج  الكيميائي 
املتزايدة  االإ�صابات  م�صادر  عن  الدقيق 
ال�صنوات  يف  املواطنني،  بني  بال�رضطان 

االأخرية.
خالل  اجلمهورية،  رئي�ض  اأعطى  كما 
اجتماع جمل�ض الوزراء تعليمات اإىل وزير 
امل�صت�صفيات  واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة 
ال�رضورية  الدرا�صات  يف  فورا  ،بال�رضوع 
ا�صت�صفائي  مركز  اإن�صاء  م�رضوع  لت�صجيل 
باأن  ال�رضطان يف والية اجللفة،واأمر  �صد 
نهاية  قبل  املركز  هذا  اإجناز  يف  ي�رضع 

ال�صنة اجلارية.
ف.ن�صرين

باية ع 

عطار باية
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�صالح عو�ض

ف�سلت م�ساعي الأمم املتحدة 
يف  الرو�س  وف�سل  ومبعوثها 
اإطالق  لوقف  �سيغة  اإيجاد 
النار بني حكومة الوفاق وقوات 
ان  الوا�سح  من  ولعله  حفرت.. 
ماأزقا  اأ�سبح  الليبي  املاأزق 
لدول  الأوان  اآن  فهل  لالإقليم 
روؤية  حول  تتوحد  اأن  اجلوار 
ولكن  القائم؟  اخلطر  لتجنب 
ب�سط  من  لبد  الإجابة  قبل 

امل�سهد الليبي اأمام العيان. 

ليبيا املوقع اجليو�صيا�صي:

م�رشقهم  العرب  تتو�سط   
-فائقة  �سحراوؤها  ومغربهم، 
يقررون  يوم  كنزهم  الرثاء- 
رمالها  ان  حتى  النه�سة، 
ال�ستثناء تلزمهم ان ل يفرطوا 
بها للم�ستعمرين، وهي لأمنهم 
ب�ساط مريح وحلربهم جمهول 
اأملانيا  انهارت  فيها  خطري، 
وتقهقر  جيو�سها،  وانهزمت 
اليطاليون، فهل حفظ العرب 
لالأجنبي  �سلموها  اأم  ليبيا 
ماذا  �سواها؟؟  �سلموا  كما 
مر  هنا  من  ليبيا؟  يف  يجري 
املجاهدون  ال�سنو�سيون 
اليطايل  ال�ستعمار  يقاتلون 
وهنا  الغربية،  واحلمالت 
حبل  على  املختار  عمر  علق 
جناهد  يهتف:  امل�سنقة 
ن�ست�سلم،  ل  نحن  منوت  اأو 
جمموعات  خرجت  هنا  ومن 
املجاهدين اإىل فل�سطني وهنا 
اأي�سا كانت ممرات ال�سالح من 
م�رش اإىل الثورة اجلزائرية.. 

الق�صاء على 
الديكتاتورية اأنتج 

ال�صياع:

دول  عدة  كما  ليبيا  تعر�ست   
من  عنيفة  ملوجة  عربية 
الربيع العربي اأ�سقطت النظام 
و  اجلي�س  و�ستت  الفردي 
حكم  وانتهى  الأمنية  الكتائب 
تغييب  يف  ت�سبب  ديكتاتوري 

ممار�سة  عن  ال�سعب 
ال�سيا�سية  حقوقه 
وحرياته الجتماعية 
وت�سبب  والثقافية 
حالة  فر�س  يف 
غياب  من  قاتلة 
والقانون  الدولة 
الزمن..  لعقود من 
بنيوية  ولأ�سباب 
واأخرى  ذاتية 

اأهداف  بطبيعة  عالقة  لها 
الليبي  ال�ساأن  يف  املتدخلني 
الليبية  احلالة  ت�ستطع  مل 
وحدة  وا�ستعادة  اأمورها  حزم 
جهويا  متزقت  التي  الدولة 
عناوين  عدة  على  وميلي�ساويا 
اجلنينية  املحاولت  ورغم 
موؤ�س�سات  لبناء  العديدة 
اأن عدم  اإل  ليبيا  د�ستورية يف 
ال�سيا�سية  احلياة  قدم  ر�سوخ 
مهب  يف  ينجز  ما  كل  جعل 
عليه  لالنقالب  وقابل  الريح 
الإقليميني  املتدخلني  بفعل 
تدخلت  فهنا  والدوليني 
الإمارات وم�رش وقطر وتركيا 
وع�سابات  وفرن�سا  وايطاليا 
الأمور  زاد  مما  �سهيونية 
اأو  قانون  ي�ستقر  فلم  تعقيدا 

على  التنازع  يزال  ول  د�ستور 
اأن  اإىل  الأمر  وانتهى  اأ�سده.. 
ال�رشعية  احلكومة  ت�سبح 
وبروز  امل�سكلة  من  جزء 
حفرت  املن�سق  ال�سابط  جنم 
بعدا  الليبية  الأزمة  لتاأخذ 
احلديث  وقبل  تعقيدا..  اأكرث 
املاأزق  من  اخلروج  اأفاق  عن 
ينبغي اإلقاء نظرة على عنا�رش 

الأزمة.

عنا�صر الأزمة يف 
ال�صاحة الليبية:

الإقليميون  الالعبون  الأول: 
والدوليون:

عدة  هناك  اأن  الوا�سح  من 
تدخال  تبا�رش  اإقليمية  دول 
الليبي  ال�ساأن  يف  �سافرا 
فم�رش وابو ظبي تدعمان بال 
له فلكا  حدود حفرت وتوفران 
خالله  من  يتحرك  �سيا�سيا 
على  اأ�سا�سيا  رقما  لفر�سه 
الإمارات  اأن  ووا�سح  ال�ساحة 
بكثافة  حفرت  بدعم  تقوم 
الوفاق  حكومة  لإ�سقاط 
لل�سيطرة  وحماولة  الوطني 
وحت�سبا  املوانئ  على 
باأموال  الليبية  للمطالبة 

القذايف املودعة يف الإمارات 
ووا�سح كذلك اأن م�رش ترى يف 
العنف يف ليبيا خطرا مبا�رشا 
على الأو�ساع يف م�رش كما ان 
اأن ينجح  اإرادة م�رشية  هناك 
يكون  من  الليبي  الو�سع  يف 
اأن  كما  بالقاهرة..  عالقة  له 
التدخل الدويل من قبل فرن�سا 
نفط  على  لل�سيطرة  وايطاليا 
ليبيا وتقوم ع�سابات �سهيونية 
مبحاذاة  الليبي  اجلنوب  يف 
ت�ساد لتوطني 
اأفارقة  يهود 
ين  تكو و
ت  عا جممو

م�سلحة 
الذهب  لنهب 
جيج  تاأ و
ع  ا ل�رش ا
ويف  الداخلي، 
تقف  املقابل 
الوفاق  حكومة  مع  تركيا 
لها  ميدانيا  حليفا  واأ�سبحت 
توازن  احدث  الذي  الأمر 
الليبية،  ال�ساحة  يف  عنف 

واأن�ساأ تعقيدا اإ�سافيا كذلك.
الثاين: امللي�سيات املتقاتلة:   
وهنا يجب اللتفات اىل الواقع 
واقع  انه  الليبي  ال�سيا�سي 
خطاب  وان  بال�سالح  مدجج 
يف  امل�سموع  هو  الر�سا�س 

وعليه  ليبيا.. 
ال�سهل  من  لي�س 
املكون  عزل 
لي  ال�سيا�سي 
عن  طرف 
او  ملي�سيات 
ت  عا جممو

م�سلحة.
-امللي�سيات  اأ
مل�سلحة  ا

)الوفاق  حكومة  تدعم  التي 
الوطني( :

وهي   : اخلا�سة  الردع  قوة   -
قوة م�سلحة ذات توجه �سلفي 
الرءوف  عبد  يدعى  قائدها 

كارة
- كتيبة النوا�سي : وهي قريبة 

من ال�سلفية
- الأمن املركزي : وهي كتيبة 

يفوق تعدادها 600 عن�رش 
- كتيبة ثوار طرابل�س : ي�سل 
عدد اأفرادها اإىل حوايل 1300 
هيثم  قادتها  بني  من  مقاتل 

التاجوري. 
- لواء املحجوب: وهي كتيبة 

تتكون من حوايل 1000 عن�رش 
وقائدها جمهول الهوية .

من  تتكون  املر�سى:  كتيبة   -
وقائدها  عن�رش   800 حوايل 

جمهول الهوية
من  يتكون  احللبو�س:  لواء   -
وهي  عن�رش   1000 حوايل 
وتعترب  م�رشاتة  مدينة  تتبع 

ال�رش�س والأكرث ت�سليحاً
 : املقاتلة  الليبية  اجلماعة   -
وهي ملي�سيا حتت قيادة عبد 
احلكيم بلحاج ل يعرف العدد 

احلقيقي لعنا�رشها 
وهو   : الوطني  احلر�س   -
تابعة  ملي�سيات  جمموعة 
للجماعة الإ�سالمية املقاتلة 
اأي�سا وفيه خليط متنوع من 
الغربية  املنطقة  يف  املدن 
م�رشاتة  طرابل�س  اأ�سا�سا 

الزاوية �سرباطة.
الليبي  )الوطني(  ب-اجلي�س 

بقيادة خليفة حفرت:  
مقاتل   2000 من  اأكرث   -
مرتزق من دولة جماورة من 
اجلنود �سغار الرتبة وحديثي 

النت�ساب. 
من  مرتزق   500 حوايل   -
الرو�سية هم  »فاغرن«  �رشكة 
للمعارك  النخبة  من  عموما 
قنا�سة  وهم  التكتيكية 

بالأ�سا�س. 

مقاتل   5000 من  اأكرث   -
دارفور  من  �سوداين  مرتزق 
منها  القريبة  واملناطق 
بالإ�سافة اإىل جماعة العدل 

وامل�ساواة املعار�سة. 
من  مرتزقة  ميلي�سيات   -
والنيجر ومايل ودول  الت�ساد 
عموما  ليبيا  حول  الطوق 
برواتب   5000 حوايل  وهم 
ترتاوح ما بني 1000 و 2000 
من  العديد  ح�سب  دولر 

امل�سادر. 
وطائرات  حربية  طائرات   -

م�سرية واأ�سلحة اإماراتية.  
- بوارج حربية وم�ست�سارين 

فرن�سا  من  ع�سكريني 
ولوج�ستيك  ومعلومات 

وخرباء.
�سلفية  لكتائب  بالإ�سافة 
مدينة  من  زياد  بن  طارق 
بنغازي والقبائل يف املنطقة 

ال�رشقية.. 
بان  التذكري  من  بد  ل 
يف  النفط  وبيع  ا�ستخراج 
ليبيا ميثل الرافعة الأ�سا�سية 
القت�ساد  ملجمل  والأوىل 
اجلهات  اأما   .. الليبي 
العائدات  من  امل�ستفيدة 
�سقي  فهما  النفطية 
للنفط  الوطنية  املوؤ�س�سة 
بال�رشق والغرب مع الإ�سارة 
تقع  الأحيان  بع�س  يف  انه 
من  للنفط  ال�رشقات  بع�س 
املجموعات  بع�س  قبل 
عن  اخلارجة  امل�سلحة 
النفط  ببيع  وتقوم  القانون 
الأوروبية  ال�رشكات  لبع�س 
عرب البحر ناهيك عن بع�س 
التي  املجموعات املت�سددة 
الأحيان  بع�س  يف  �سيطرت 
او  احلقول  بع�س  على 

املوانئ.
 اخلطر الثالث: الهجرة غرية 
اأمريكا  ت�ساهم  القانونية: 
الر�سمية  اجلهات  وبع�س 
تقارير  تتحدث  كما  العربية 
ليبية ميدانية 
ا�ستمرار  يف 
فق  تد
ين  جر ملها ا
اأفريقيا  من 
اأوروبا  اإىل 
يف  وت�ستقر 
وبتمويل  ليبيا 
الدول  هذه 
راأ�سها  وعلى 
اأن  تعتقد  التي  فرن�سا 
يف  لها  ملكا  الليبي  اجلنوب 
حيث  النفوذ  تقا�سم  لعبة 
يف  ع�سكرية  قاعدة  تقيم 
�سمال ت�ساد وت�ستخدمها يف 
را�سي  نقل املهاجرين اإىل الأ
الليبية وتت�سدى لأي حماولة 
الهجرة.. �سحيح  ليبية متنع 
الإ�رشاف  حتت  ليبيا  اأن 
من  ولكن  بامتياز  الأمريكي 
اأدوات  اأما  حلفائها.  خالل 
اخلليج  دول  فبع�س  التنفيذ 
الرتكي  الدور  عن  ف�سال 
املخفي  يراين  الإ والدور 
الكوري  الدور  وكذلك 

اجلنوبي ويظهر ذلك وا�سحا 
الوفاق  حكومة  تدافع  يف 
الفرتة املا�سية باجتاه كوريا 
دفعت  التي  وتركيا  اجلنوبية 
ا�ستكمال  على  ب�رشكاتها 
ومن  التنفيذ  قيد  م�ساريع 
حمطة  م�رشوع  اأهمها 

اأوباري البخارية .
التواجد  الرابع:  اخلطر    
لتواجد  بالن�سبة  ال�سهيوين: 
ال�سهيوين  الكيان  وتغلغل 
ال�سورة  يتلخ�س يف  ليبيا  يف 
الع�سابات  تقوم  التالية 
توطني  باإعادة  ال�سهيونية 
لليهود الليبيني ويهود فال�سا 
حيث  الليبي  اجلنوب  يف 
النفي�سة  املعادن  م�سادر 
وي�ستوجب  الذهب  خا�سة 
هذا تكوين ملي�سيات مرتزقة 
من الأفارقة من قبائل حملية 
ودول جماورة.. كما ان هذا 
يف  �سبيله  �سيجد  التواجد 
ال�سيا�سية  ليبيا  خريطة 
دور  لها  اإن  كما  م�ستقبال 
امني ا�سرتاتيجي يف منطقة 
وعرب  خطرة..  حدودية 
و�سطاء وفرت �رشكات اأمنية 
للمتحاربني  الدعم  �سهيونية 
عرب  حفرت  واأ�سا�سا  ليبيا  يف 

توفري مرتزقة.

كلمة لبد منها:

الو�سع يف ليبيا جاهز لت�سدير 
العنف وال�سالح اىل املنطقة 
كلها لذا فاإن دول اجلوار هي 
ببذل اجلهود لإخراج  الأوىل 
القتتال  دوامة  من  ليبيا 
ال  املهمة  �سعوبة  ورغم 
ا�ستقرار  تخيل  ميكن  ل  انه 
ت�ستقر  مل  اذا  باملنطقة 
كل  جمع  من  فالبد  ليبيا.. 
الليبية  ال�ساحة  يف  الفاعلني 
لو�سع  واحدة  طاولة  على 
خارطة طريق توحد اجلبهة 
الداخلية للخروج من املاأزق 
اجلوار  دول  دور  ياأتي  وهنا 
املنتظر على م�سافة واحدة 
وميتلك  الأطراف  كل  من 
ما  خطواته  تغطية  من 
تاأتي  وهنا  اجلميع..  يدركه 
اجلوار  دول  لقاءات  اأهمية 
حتظى  الذي  القبول  ولعل 
اخلارجية  ال�سيا�سة  به 
الأطراف  لدى  اجلزائرية 
الليبية ميثل مفتاح حلل قادم 

وبالإمكان البناء عليه.

  متتد على املتو�صط ب�صاحل هو الأطول يف دول �صمال اإفريقيا، اجلزائر وتون�ض اإىل الغرب 
منها، وحتدها م�صر �صرقا، وال�صودان اإىل اجلنوب ال�صرقي، وت�صاد والنيجر يف اجلنوب، و 

مب�صاحة 1.8 مليون كيلومرت مربع.. عدد �صكانها يقرتب من الثمانية ماليني، تتمتع ليبيا 
برثوة متنوعة من خمزون نفطي ا�صرتاتيجي يزيد عن 42 مليار برميل وغاز يبلغ خمزونه 
53 تريليون قدم مربع يجعلها مت�صدرة دول �صمال اإفريقيا، ومناجم غنية بالذهب واملعادن 

املتنوعة..منذ ت�صع �صنوات يحرتق البلد يزيده �صراما كثري من الأبناء وبع�ض اجلريان 
والأبعدين واأبعد الأبعدين.. ما هي حقيقة امل�صهد الليبي وكيف ميكن اإنقاذ ليبيا؟

ليبيا

ثروات هائلة و العبون �شرهون 
وملي�شيات عابرة للقارات و�شهاينة

اخلطر الرابع: التواجد ال�صهيوين: 
بالن�صبة لتواجد وتغلغل الكيان 

ال�صهيوين يف ليبيا يتلخ�ض يف ال�صورة 
التالية تقوم الع�صابات ال�صهيونية 

باإعادة توطني لليهود الليبيني ويهود 
فال�صا يف اجلنوب الليبي

تعر�صت ليبيا كما عدة دول عربية 
ملوجة عنيفة من الربيع العربي 

اأ�صقطت النظام الفردي و�صتت اجلي�ض 
و الكتائب الأمنية وانتهى حكم 

ديكتاتوري ت�صبب يف تغييب ال�صعب 
عن ممار�صة حقوقه ال�صيا�صية

24 �شاعة
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احلراك  يف  م�شاركون  ويقول 
التي  الوقفات  اأن   ، الأ�شبوعي 
دعوة  هدفها  البطالون  ينظمها 
بدورها  للقيام  املخت�شة  اجلهات 
معمقة  اأمنية  حتقيقات  واإطالق 
يف خروق ملف الت�شغيل ، موؤكدين 
لتطهري  املنا�شب  الوقت  حان  انه 
 ، به  املتالعبني  من  امللف  هذا 
امل�شكوت  التجاوزات  حجم  كون 
اإرادة  وتتطلب  جدا  كبرية  عنها 
املخت�شة  الدوائر  قبل  من  جدية 
ملعاجلتها ومنه ك�شف امل�شتور يف 
يف  واملعقد  ال�شائك  امللف  هذا 

نف�س الوقت .
اأنهم  البطالني  من  عدد  واأو�شح 
املتمثل  هدفهم  عن  يرتاجعوا  لن 
الت�شغيل  ملف  حميط  تنقية  يف 
اأن  هوؤلء  وقال   ، التعفن  من 
بالتعاطي  مطالب  الولية  وايل 
 ، البطالني  مطالب  مع  بايجابية 
يف  الف�شاد  مبلفات  الدفع  خا�شة 
املخت�شة  للم�شالح  امللف  هذا 

يف  املتورطني  حما�شبة  اأجل  من 
ا�شتغالل معاناة طالبي العمل .

 ، احلراك  هذا  فاعلون يف  و�شدد 
ولن  م�رشوعة  مطالبهم  اأن  على 
والتهديدات  امل�شايقات  توقفهم 
لوح  كما   ، الق�شائية  باملتابعات 
مبا  تنديدا  بالت�شعيد  هوؤلء 
امل�شوؤولني  تعاطي  عدم  و�شفوه 
ومتل�شهم  و�شعيتهم  مع  املحليني 
اجتاه  القانونية  م�شوؤولياتهم  من 

ان�شغالت البطالني ، م�شريين اإىل 
اأن ال�شلطات اأغلقت باب احلوار يف 
وجوهم من خالل عدم امل�شارعة 
اإىل فتح قنوات حوار الحتجاجات 
كل  ينظمونها  التي  املتوا�شلة 
بغية  الولية  مقر  اأمام  اأ�شبوع 

اإي�شال �شوتهم للجهات الو�شية.
ال�شمت  وا�شتنكر ذات املتحدثني 
خمتلف  تنتهجه  الذي  املطبق 
اأن  رغم   ، املعنية  اجلهات 

يف  ومتمثلة  م�رشوعة  مطالبهم 
وجوب فتح حتقيق �شامل يف ملف 
الت�شغيل  وكذا و�شع حد للتالعب 
عرو�س  معاجلة  يف  امل�شجل 
املمار�شات  وا�شتمرار  العمل 
ال�رشكات  قبل  من  ال�شتفزازية 
من  اأنه  هوؤلء  واأو�شح   ، البرتولية 
تهمي�شهم  يتم  اأن  املعقول  غري 
امل�شوؤولني  داعني  ال�شكل  بهذه 
وتلبية  و�شعيتهم  يف  النظر  اإىل 
ملختلف  رفعت  التي  مطالبهم 
الدوائر الو�شية لكن دون جدوى .

ومعلوم اأن الوزارة الو�شية اأ�شدرت 
تعليمة   ، اجلارية  ال�شنة  نهاية  مع 
اأقرت مبوجبها عدد من جملة من 
التدابري ل�شبط الخاللت يف ملف 
الت�شغيل ، منها تقلي�س مدة عر�س 
العمل الذي تتقدم به املوؤ�ش�شات ، 
وكذا اإجراء الفح�شو�شات املهنية 
التكوين  مراكز  داخل  للمرت�شحني 
م�شعود  حا�شي  من  بكل  املهني 
 ، ورقلة  الولية  وعا�شمة  تقرت 
وهي العملية التي كانت يف ال�شابق 

جترى مبقر ال�رشكات . 

 يف اإطار حماربة جرمية التهريب 
بالقت�شاد  املا�شة  واجلرائم 
اأمن  عنا�رش  متكنت  الوطني 
دائرة �شيلت من توقيف �شخ�شني 
يبلغان من العمر)33 و28�شنة(عن 
اإ�شتهالكية  مواد  تهريب  ق�شية 
الفرينة  مادة  يف  ممثلة  مدعمة 

با�شتعمال و�شيلة نقل.
اإثر  على  تعود  الق�شية  وقائع 
دوريات للفرق العاملة باأمن دائرة 
�شيلت مت توقيف �شاحنة م�شتبه 
ال�شاحنة  اإخ�شاع  بعد   ، فيها 
مت  والأمنية  الإدارية  للمراقبة 
العثور على متنها  بكمية معتربة 

من ال�شلع املهربة متمثلة يف 11 
اإ�شافة   ، الفرينة  مادة  من  طن  
، و 40  اىل 190 كرتون ب�شكويت 
(ماطلة  �شميك  اإ�شفنجي  فرا�س 
فيهما  امل�شتبه  حتويل  ليتم   ،(
املحجوزات  و  ال�شاحنة  رفقة  
حتقيق  وفتح  ال�رشطة  مقر  اإىل 
امل�شتبه  لالإ�شارة   ، الق�شية  يف 
رخ�شة  على  يحوزان  ل  فيهما 
النقل اجلمركية  . بعد ا�شتكمال 
تقدمي  مت  اجلزائية  الإجراءات 
اجلهات  اأمام  فيهما  امل�شتبه 

الق�شائية املخت�شة .
�شيخ مدقن

لأمن  ال�رشطة  م�شالح  قامت    
الأمن  يف  ممثلة  مترنا�شت  ولية 
توقيف  من  اخلام�س  احل�رشي 
اأعمارهم  ترتاوح  اأ�شخا�س  ثالثة 
ق�شية  يف  �شنة(  )23 و26  بني   ما 
العقلية  املوؤثرات  من  كمية  حجز 

متثلت يف ( 14) قر�س .
قيام  اإىل  تعود  الق�شية  وقائع 
قطاع  يف  بدوريات  عنا�رشنا 
على  وبال�شبط  الخت�شا�س، 
لفت  ،اأين  الواد  م�شتوى حي قطع 
وعند  م�شبوه  �شخ�س  انتباههم 
اجل�شدي  التلم�س  بعملية  القيام 
على  بحوزته  العثور  مت  القانوين 
 ، العقلية  املوؤثرات  من  قر�شني 
ليتم حتويله رفقة املحجوزات اىل 
املقر وفتح حتقيق يف الق�شية ، و 
بالتن�شيق مع وكيل اجلمهورية لدى 

ا�شت�شدار  مت  مترنا�شت  حمكمة 
اإذن بالتفتي�س مل�شكن امل�شتبه فيه 
و الذي كان اإيجابيا حيث مت العثور 
العقلية  املوؤثرات  من  كمية  على 
مع   قر�س   )12( بحوايل   قدرت 
م�شتبه  اآخرين  �شخ�شني  توقيف 
التحقيق  ا�شتكمال  وبعد  فيهما. 
اأمام  فيهم   امل�شتبه  تقدمي   مت 
التي  املخت�شة  الق�شائية  اجلهات 
اأ�شدرت يف حق امل�شتبه فيه الأول 
و حكم بخم�س (05) �شنوات حب�س 
مئة  خم�س  و  الإيداع  مع  نافذة  
األف  دينار جزائري غرامة مالية 
، اأما امل�شتبه فيهما الآخرين فقد 
حب�س  اأ�شهر   06 بـ  عليهما   حكم 
مالية قدرها  و غرامة  نافذة  غري 

20 األف دينار جزائري.
�شيخ مدقن 

برامج  جت�شيد  متابعة  اإطار  يف 
على  الجتماعية  التجزئات 
تراأ�س   ، الولية  بلديات  م�شتوى 
اأبوبكر  املن�رشم   الأ�شبوع  نهاية 
ورقلة  ولية  وايل  بو�شته  ال�شديق 
الديوان  الولية  مبقر  عمل  جل�شة 
دائرة  رئي�س  من   كل  وبح�شور 
الروي�شات،  بلدية  رئي�س  ورقلة، 
مديرية  عن  ممثل  م�شلحة  رئي�س 
مدير  العامة،  ال�شوؤون  و  التنظيم 
بت�شيري  املكلف  العقارية،  الوكالة 
م�شلحة التعمري ببلدية الروي�شات.

وح�شبما اأفاد به ديوان وايل الولية 
 " "الو�شط  يومية  حت�شلت  الذي 
على ن�شخة منه فقد متحور جدول 
التجزئات  حول  الجتماع  اأعمال 
الجتماعية لبلدية الروي�شات 1000 
تنطلق  مل  التي  تلك  قطعة ل�شيما 
اأ�شدى  حيث  التهيئة،  اأ�شغال  بها 
بخ�شو�شها  ورقلة   ولية  وايل 
اإزالة  اأجل  من  للح�شور  تعليمات 
التي  وال�شعوبات  العراقيل  جميع 

املكلفة  املقاولت  تن�شيب  تعيق 
واللجوء  التهيئة،  اأ�شغال  باجناز 
اإىل الو�شائل املتاحة قانونية كانت 
النتهاء  بهدف  وهذا  مادية،  او 
تهيئة  اأ�شغال  يف  وقت  باأ�رشع 
متكني  و  املتبقية  التجزئات  هذه 
اأ�شغال  مبا�رشة  من  املواطنني 
ال�رشوع  و   ، جهة  من  هذا   ، البناء 
مرخ�شة  الغري  البناءات  تهدمي  يف 

يف اأقرب الآجال .
كما اأكد الرجل الأول بولية ورقلة 
املركزية  بالعا�شمة  املعروفة 
ال�رشوع  على  ال�رشقي   للجنوب 
الأر�شية  القطع  توتيد  يف  الفوري 
للم�شتفيدين يف امل�شاحات املهيئة 
مبا�رشة  لأ�شحابها  يت�شنى  حتى 

اأ�شغال البناء .
ذات  اأفاد  فقد  مت�شل  �شياق  ويف 
متابعة  حمل  املو�شوع  فاإن  البيان 
من قبل  الوايل �شخ�شياً اإىل اأن يتم 

معاجلة كافة العراقيل .
حمادة العربي

يوا�شل الع�شرات من البطالني من مناطق متفرقة بولية ورقلة ، تنظيم وقفات اأ�شبوعية اأمام مقر 
الولية ، للمطالبة بفتح حتقيق يف ملف الت�شغيل ومنا�شدة ال�شلطات الق�شائية للتحرك وحما�شبة 
املتورطني يف هذا امللف ، ويرفع هوؤلء يف كل مرة �شعارات منددة ب�شمت ال�شلطات الولئية حيال 

املمار�شات احلا�شلة يف �شوق اليد العاملة .

ال�شلطات الولئية وم�شوؤويل ال�شركات يف قف�ص التهام بورقلة

حمادة العربي 

حر�ك �أ�سبوعي ومطالب بتحقيقات �أمنية 
يف ملف �لت�سغيل

جتددت �شكاوي العديد من الأولياء 
بولية  النائية  البلديات  ببع�س 
م�شكل  غياب  ب�شبب  الغواط 
يوؤرق  بات  الذي  املدر�شي  النقل 
الإ�شتفادات  ظل  يف  التالميذ 
املحدودة التي تتعزز بها احل�شرية 
الت�شامن  وزارة  قبل  من  الرتبوية 
جعلهم  ،ما  البلديات  وخمتلف 
بتذليل  الو�شية  اجلهات  ينا�شدون 
يتكبدون  الذين  اأبناءهم  معاناة 
م�شاق كبرية ل�شيما خالل  مو�شم 

ال�شتاء . 
من  الكثري  ي�شتكي  يظل  و  
باجلهة  ل�شيما  التالميذ  اأولياء 
بارد  مبناخ  تتميز  التي  ال�شمالية 
من  للثلوج  ،  مرتد  وت�شاقط 
لنقل  املدر�شي  النقل  توفر  عدم 

الرتبوية  موؤ�ش�شاتهم  اىل  ابنائهم 
اإىل  الذي  ي�شطرهم  الأمر    ،
العتماد على  الدواب اأو مركبات 
اإ�شافية  اخلوا�س  بتكاليف 
املقايي�س  عنها  تغيب  واأحيانا 
منه  تعاين  ما  ظل  يف  الوقائية 
يف  نق�س  من  املناطق  عديد 
خا�شة  النقل  العمومي  و�شائل 
جوانبها  على  تنعدم  التي  الريفية 
عمليات �شق امل�شالك،الأمر الذي 
عن  يعزفون  الناقلني  بع�س  يجعل 
النائية  الريفية  اإ�شتغالل اخلطوط 
يجد  كما  املردودية،   قلة  بحجة 
عر�شة  انف�شهم  املتمدر�شون 
ب�شبب  املوؤ�ش�شات  من  للطرد 
التاأخر ،  على غرار تالميذ القرى 
يجدون  الذين  املبعرثة  وال�شكنات 

اللتحاق  يف  كبرية  �شعوبات 
مبقاعد الدرا�شة خا�شة مع تذبذب 
هذا  ،وك�شفت يف  اجلوية  الأحوال 
ليومية  مطلعة  م�شادر  ال�شدد 
بع�س  ا�شطرار  "الو�شط"عن 
اإعالنات  ن�رش  اىل  الولية  بلديات 
اجلماعي  النقل  مركبات  لفائدة 
مع  التعامل  يف  اأ�شحابها  الراغب 
البلديات ،  للتكفل بالنقل املدر�شي 
ال�شكانية  التجمعات  لتالميذ 
البلديات،غري  مراكز  عن  البعيدة 
اخلوا�س  مع  التعامل  ن�شبة  اأن 
بالغر�س  تفي  ومل  حمت�شمة  بدت 
اأولياء  دفع  ما  ،وهو  املطلوب 
التالميذ منا�شدة اجلهات الو�شية 
املدر�شي  النقل  توفري  اإمكانية 
اإقدام  مع  خا�شة  لأبنائهم  الكايف 

يف  البنات  توقيف  على  بع�شهم 
الدرا�شة  مزاولة  عن  مبكر  �شن 
ب�شبب بعد امل�شافة والتقاليد التي 
يفر�شها الواقع املعا�س ،اأملني اأن 
حتظى مناطقهم املبعرثة مبدار�س 
اأو فروع تابعة لها من �شاأنها احلد 
الذين  املتمدر�شني  معانات  من 
يجدون اأنف�شهم يف بع�س البلديات 
حمرومني حتى من تناول الوجبات 
مطالبتهم  عن  ال�شاخنة،ناهيك 
التي  الريفية  امل�شالك  ب�شق 
العمومي  النقل  مل�شتعملي  ت�شمح 
و اخلا�س من التكفل بنقل الأبناء 
اجلهات  تراهن  الذي  للعلم  طلبا 
بوليات  تعميمه  على  الو�شية 

اجلزائر العميقة.
�شالح ،ب

جمال  يف  التكوينية  الدورة  اختتام 
البكم  بال�شم  اخلا�شة  الإ�شارة  لغة 
اإطار  يف   ، ال�رشطة  قوات  لفائدة 
اخلارجي  الت�شال  �شبل  تفعيل 
اجلورية  ال�رشطة  مبداأ  وجت�شيد 
باملواطنني  الأمثل  التكفل  بغية   ،

مبختلف �رشائحهم ، ل�شيما الفئات 
ا�شتفاد  حيث  املجتمع،  يف  اله�شة 
ال�رشطة  يف  موظفا   )42( منها 
مكلفا بالإ�شتقبال ، تابعني ملختلف 
م�شالح ال�رشطة بناحية مترنا�شت، 
وقد اأ�رشف عليها اأ�شاتذة خمت�شني 

املعاقني  الأطفال  ملدر�شة  تابعني 
اأولد  املتويف  املجاهد   – �شمعيا 
بحي   - حممد  �شيدي  الي�شريي 
تلقى  حيث  مترنا�شت،  الوئام/ 
مبادئ  امل�شتفيدين  خاللها 
القائمة  اللغة  هذه  واأبجديات 

بذاتها ، بغية متكينهم من التوا�شل 
اإىل  الوافدين  البكم  ال�شم  فئة  مع 
ح�شن  و�شمان   ، ال�رشطة  م�شالح 
معهم  الأمثل  والتوا�شل  ا�شتقبالهم 

والتكفل بكافة اإن�شغالتهم.
�شيخ مدقن

املناطق النائية بالأغواط

لفائدة قوات ال�شرطة بتمرنا�شت 

 هاج�س �لنقل �ملدر�سي يثري قلق �ل�سكان 

�ختتام �لدورة �لتكوينية يف جمال لغة �ال�سارة لل�سم �لبكم 

اأمن دائرة �شيلت بتمرنا�شت 

�شرطة مترنا�شت 

للوقوف على م�شببات العراقيل للتجزئات الجتماعية  

حجز كمية معتربة من �ل�سلع �ملهربة 

�الإطاحة بثالثة �أ�سخا�س يف ق�سية 
ترويج موؤثر�ت عقلية 

و�يل  ورقلة يرت�أ�س جل�سة عمل للم�سالح 
�مل�سرتكة مع بلدية �لروي�سات 

�أخبار �جلنوب
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غريبا واقعا  "اإ�سرائيل" تعي�ش 

107 نواب بالكونغر�ش يحذرون ترمب

واأ�ساف ميلي�ستاين اخلبري الع�سكري 
ب�سحيفة  مقاله  يف  الإ�رسائيلي 
"اإ�رسائيل"  اأن  اأحرونوت،  يديعوت 
غزة  قطاع  يف  غريبا  واقعا  تعي�ش 
زيادة  خالل  من  الأخري  ال�سهر  يف 
احلارقة  البالونات  اإطالق  وتكثيف 
امل�ستوطنات  باجتاه  القطاع  من 
غزة،  غالف  منطقة  يف  اجلنوبية 
الواقع  يف  اجلديدة  والنقطة 
هذا  خلف  يقف  من  اأن  امليداين، 
"حما�ش"،  حركة  هي  الت�سعيد 

ولي�ش اأحد �سواها".
"حما�ش"  اأن  ميلي�ستاين،  واأو�سح 
باقي  جماح  بكبح  املطالبة 
والنظر  الفل�سطينية،  التنظيمات 
بعيدة  لت�سوية  �رسيكا حمتمال  اإليها 
غري  الواقع  فاإن  غزة،  يف  املدى 
املحتمل فيها يتطلب من "اإ�رسائيل" 
لدى  القرارات  اتخاذ  اآلية  بحث 
"اإ�رسائيل"،  يف  القرار  �سنع  دوائر 
ب�سقيها امل�ستوى الأمني وال�سيا�سي، 
ومبوجبها التعرف على كيفية جناح 
الت�سوية  خيار  ح�سم  يف  حما�ش 

بعيدة املدى".
واأ�سار ميلي�ستاين اإىل اأنه يبدو مهما 
معرفة �سعوبات "حما�ش" يف فر�ش 
التنظيمات  باقي  على  �سيا�ستها 
الت�سعيد  لكن  غزة،  يف  امل�سلحة 
احلايل ي�سري اإىل اأن هناك اأحدا يف 
احلديث  الت�سعيد،  بهذا  معني  غزة 
واإمنا  القدرة،  عن  فقط  يدور  ل 
يبدو  ل  "حما�ش"  واليوم  الإرادة، 
لأن  الت�سعيد،  هذا  وقف  تريد  اأنها 
الو�سع يف غزة ي�سري لوجود فجوات 
حقيقية بني "اإ�رسائيل" و"حما�ش".

"اإ�رسائيل"  اأن  ميلي�ستاين،  واأكد 

ت�سعى لإيجاد ت�سهيالت معي�سية يف 
من  ت�سعى  "حما�ش"  فيما  القطاع، 
لتح�سيل  احلارقة  البالونات  خالل 
ورمبا  الت�سهيالت،  هذه  من  املزيد 
بني  اأ�سا�سي  جوهري  فرق  هناك 
"تهدئة"،  "اإ�رسائيل"  تعتربه  ما 
اأمنيا  لها هدوءا  بالن�سبة  تعني  التي 
كامال، وبني ما تعتربه "حما�ش" باأن 
التهدئة تعني عدم خو�ش اأيام قتال 
دامية، اأو جولت ت�سعيد، اأو عملية 

ع�سكرية وا�سعة النطاق".
واأو�سح اأن هذا الختالف اجلوهري 
لأن  "حما�ش"  دفع  اجلانبني،  بني 
و�سفه  ما ميكن  من جديد  تخو�ش 
ي�سع  مما  احلروب"،  بني  "املعركة 
"اإ�رسائيل"  على  كبرية  �سعوبات 
من  يتطلب  مما  عليها،  الرد  يف 
�سورة  اإيجاد  و�سا�ستها  "اإ�رسائيل" 
غزة،  يف  امل�ستقبلي  للواقع  اأو�سح 
عن  "اإ�رسائيل"  يف  احلديث  لأن 
اأ�سبح  بالهدوء  "حما�ش"  رغبة 

كالما فارغا لي�ش له ر�سيد، وفاقدا 
للم�سداقية.

اأننا "يف هذه املرحلة ل جند  واأكد 
ولأننا  هدوء،  مرحلة  اأمام  اأنف�سنا 
اإ�رسائيلية  انتخابات  ع�سية  نعي�ش 
مرحلة  يف  نكون  فقد  قادمة، 
حت�سري التو�سل اإىل تفاهمات اأو�سع 

يف مرحلة قادمة.
امل�ستوى  على  اأنه  اإىل  واأ�سار 
مبكان  الأهمية  من  ال�سرتاتيجي 
اإ�رساك اجلمهور الإ�رسائيلي بحوار 
مع  امل�ستقبلي  التعامل  ب�ساأن  مهم 
دون  من  تبدو  م�سكلة  لأنها  غزة، 
حلول، على الأقل يف املدى املنظور 
بع�ش  ندخل  قد  اأننا  للعني، �سحيح 
القطاع،  يف  الإن�سانية  التح�سينات 
لكننا لن نتجاهل امل�ساكل الأ�سا�سية 
التنامي  توا�سل  التي  القطاع  يف 
وترتك  الوقت،  مرور  مع  والتعاظم 

تاأثريها على الواقع الأمني".
�سهر  من  اأقل  مرحلة  يف  اأننا  واأكد 

الإ�رسائيلية،  النتخابات  على 
ت�ستطيع  "اإ�رسائيل"  اأن  يبدو  ول 
اخليارين  ب�ساأن  وا�سح  قرار  اتخاذ 
لت�سوية  الذهاب  �سواء  الأ�سا�سيني، 
تغيريا  ت�سمل  معي�سية  اإن�سانية 
غزة،  مع  التعامل  جتاه  ا�سرتاتيجيا 
ع�سكرية  عملية  تنفيذ  والثاين 
القطاع،  يف  "حما�ش"  �سد  وا�سعة 
ال�سلطوية  البنى  ل�رسب  توؤدي  وقد 
لت�سوية  الطريق  ومتهد  حلما�ش 

بعيدة املدى يف غزة.
اأكرث  ال�سيناريو  هذا  اأن  اإىل  ولفت 
واحلكومة  التهدئة،  من  ترجيحا 
مطالبة  امل�ستقبلية  الإ�رسائيلية 
ب�ساأن  اإقامتها  فور  قرار  باتخاذ 
قطاع  جتاه  ال�سرتاتيجية  ال�سيا�سة 
غزة، رغم اأن مثل هذا النقا�ش جرى 
لكنه مل ي�سل  الأخرية،  ال�سنوات  يف 

اإىل ح�سم نهائي داخل "اإ�رسائيل".

اأدان نواب دميقراطيون بالكونغر�ش 
الأمريكي، خطة الت�سوية املزعومة 
بال�رسق الأو�سط، املعروفة اإعالميا 

بـ"�سفقة القرن".
املزعومة  اخلطة  اأن  من  وحذروا 
الأرا�سي  يف  العنف  بتجدد  تهدد 
اأي�سا معاهدتي  تهدد  كما  املحتلة، 
وكل  "اإ�رسائيل"  بني  ال�سالم 
يف  ذلك  جاء  وم�رس  الأردن  من 
النواب  من   107 وقعها  ر�سالة، 
الرئي�ش  اإىل  الدميقراطيني، موجهة 

الأمريكي دونالد ترمب.
ويف ر�سالتهم، قال النواب اإنهم يدينون 
ويحذرون  ترمب،  خطة  "ب�سدة" 
قد  الإ�رسائيلية  احلكومة  اأن  من 

"ترخي�سا  اخلطة  هذه  ت�ستخدم 
خالل  من  الدويل  القانون  لنتهاك 
اأو  باأكملها  الغربية  ال�سفة  �سم 
اأنه  من  حذروا  منها"كما  اأجزاء 
الأحادي  ال�سم  ت�سجيع  خالل  "من 
الإ�رسائيلي(  اجلانب  )من  اجلانب 
الغربية،  لل�سفة  الدائم  والحتالل 
الفل�سطينية  القيادة  ا�ستبعاد  وعرب 
الدبلوما�سية،  العملية  من  متاًما 
فاإن جهود الرئي�ش )ترمب( �ستفاقم 
حله"ووفق  من  بدل  النزاع  وتعمق 
ترمب  "خطة  فاإن  الر�سالة،  ن�ش 
النواب  جمل�ش  اإرادة  مع  تتعار�ش 
)الأمريكي( الذي اأ�سدر قبل اأ�سابيع 
الأحادي  ال�سم  يعار�ش  قرارا 

ويوؤكد  الغربية،  ال�سفة  يف  اجلانب 
اأمريكية  خطة  اأي  اأن  جديد  من 
تت�سمن  اأن  يجب  م�سداقية  ذات 
على  قائم  حقيقي  حلل  دعًما 
دولتني، ويحرتم احلقوق والتطلعات 
الطرفني"وتابعت:  لكال  امل�رسوعة 
اأن  الكونغر�ش  اأع�ساء  "يدرك 
الفل�سطينية  اجليوب  من  جمموعة 
بامل�ستوطنات  واملحاطة  املعزولة 
التي  للم�ستوطنات  التحتية  والبنية 
تزال  ل  والتي  اإ�رسائيل،  �سمتها 
ل  الإ�رسائيلية،  ال�سيطرة  حتت 
ت�سكل دولة"وحذرت من اأن " خمطط 
ترمب ميكن اأن يجلب جتدد العنف 
يف اإ�رسائيل والأرا�سي الفل�سطينية، 

وعدم ال�ستقرار يف الأردن، ويعر�ش 
اإ�رسائيل  بني  ال�سالم  اتفاقات 
وم�رس والأردن للخطر"وعّد النواب 
"ميهد  اأن املخطط  الدميقراطيون 
لل�سفة  دائم  لحتالل  الطريق 
الفل�سطينيني  و�سيوؤذي  الغربية، 

والإ�رسائيليني على حد �سواء".
ويف 28 جانفي الآِخر املا�سي، اأعلن 
ترمب "�سفقة القرن" املزعومة، يف 
خطة ت�سمنت اإقامة دولة فل�سطينية 
ج�سور  تربطه  "اأرخبيل"  �سورة  يف 
من  اأجزاء  "يف  وعا�سمتها  واأنفاق، 
مدينة  جعل  مع  ال�رسقية"،  القد�ش 
مزعومة  عا�سمة  املحتلة  القد�ش 

للكيان.

جرنال "اإ�سرائيلي" يقرتح خيارين 
جتاه حما�س يف غزة

 "�سفقة القرن" �ستجلب العنف

قال اجلرنال الإ�سرائيلي ميخال ميلي�ستاين، اإن "اإ�سرائيل" تواجه فر�سيتني خطريتني ح�سا�ستني اأمام 
واإل  وا�سعة،  ع�سكرية  لعملية  التح�سري  اأو  الإن�سانية،  التفاهمات  دائرة  تو�سيع  اإما  غزة:  "حما�ش" يف 
فاإنها �ستبقى تواجه ما ت�سنه "حما�ش" من �سيا�سة املعركة بني احلروب التي ت�سع العديد من ال�سعوبات 

على "اإ�سرائيل" حل�سم خياراتها جتاه غزة".

املنفذ خطط جيداً للعملية

االحتالل يك�سف تفا�سيل جديدة 
عن عملية رام اهلل

اأم�ش  عربية  اإعالم  و�سائل  قالت 
الحتالل  قوات  اإن  ال�سبت، 
"ال�ساباك"،  وجهاز  الإ�رسائيلي 
يوا�سالن البحث عن منفذ عملية 
جنود  اأحد  جتاه  النار  اإطالق 
كركر  راأ�ش  قرية  قرب  الحتالل 
اأ�سفرت عن  �سمال رام اهلل، والتي 
اإ�سابة اأحد جنود الحتالل بجروح 

يف الراأ�ش.
العربي،  "والال"  موقع  وبح�سب 
يف  ن�سطت  الحتالل  قوات  فاإن 
ال�ساعات املا�سية عمليات البحث 
اختفت  الذي  العملية،  منفذ  عن 

اآثاره عقب تنفيذه العملية.
جي�ش  فاإن  للموقع،  ووفقاً 

التي  اأن التحقيقات  اأكد  الحتالل 
قام  املنفذ  اأن  اإىل  ت�سري  اأجراها 
ب�سنع كمني جلنود جي�ش الحتالل 
املتواجدين للمكان، وانتظر وقت 
النار،  باإطالق  قام  حتى  طوياًل 
حتى اأطلق املقاوم النار جتاه اأحد 
اجلنود من م�سافة ت�سل اإىل )٤0( 

مرًتا.
م�سادر  عن  العربي  "وال"  ونقل 
التقديرات  اأن  الحتالل  يف  اأمنية 
يعرف  كان  املنفذ  باأن  تفيد 
قام  وكذلك  جيًدا،  العملية  موقع 
بعد  ان�سحابه  م�سار  بتخطيط 
كانت  ولذلك  للعملية،  تنفيذه 

عملية مالحقته �سعبة.

جدار الف�سل العن�سري

خط املواجهة االأول باحتجاجات 
�سفقة ترمب

�سمال  قفني  بلدة  �سبان  توجه 
ال�سفة  �سمال  طولكرم  مدينة 
بوابة جدار  اإىل  املحتلة  الغربية 
من  البلدة  يف  العن�رسي  الف�سل 
يجرى  ما  مع  يتناغموا  اأن  اأجل 
من  املحافظات  خمتلف  يف 
الإعالن عن  اأعقبت  احتجاجات 

�سفقة القرن.
القرن  �سفقة  عن  الإعالن  وقبل 
نقاط  من  النقطة  تلك  تكن  مل 
لكنها  واملواجهات،  التما�ش 
للمواجهات  مكانا  اأ�سبحت 
تلك  عن  الإعالن  منذ  اليومية 
ال�سفقة ومع ا�ستداد املواجهات 
من  الحتالل  جي�ش  �سّعد  فيها 
بط�سه الذي اأوقع ال�سهيد هر�سة 
يف حماولة منه لتقلي�ش عدد نقاط 
ال�سفة  يف  واملواجهات  التما�ش 
ما جرى يف قفني من ا�ستحداث 
بوؤرة جديدة للمواجهات تكرر يف 
مناطق اأخرى؛ حيث توجه �سبان 
من بلدات غرب جنني لفتح نقطة 
على  جديدة  ومتا�ش  مواجهة 
بلدة  العن�رسي يف  الف�سل  جدار 

العرقة غرب جنني.

رقعة تتمدد

والربج  اجلدار  بوابة  تكن  مل 
الع�سكري يف تلك املنطقة نقطة 
مواجهات �سيما واأنها بعيدة عن 
ال�سبان  لكّن  املواطنني،  م�ساكن 
الغا�سبني من الإعالن عن �سفقة 
عن  موقعه  يف  كل  بحثوا  القرن 
ومواجهات  احتكاك  نقطة 
كبرية  باأعداد  ال�سبان  توجه 
لتلك النقطة، واأ�سعلوا الإطارات 
وقارعوا جنود الحتالل يف خط 
جدار  ليتحول  هناك،  اجلدار 
�ساحة  اإىل  العن�رسي  الف�سل 

لالحتكاك واملواجهات.
مدينة  �رسق  جيو�ش  بلدة  ويف 
قلقيلية، وهي بلدة م�ستعلة اأ�سال 
اأ�سافت  لكنها  باملواجهات، 
القرن  �سفقة  عن  الإعالن  منذ 
فيها  للمواجهات  جديدا  زخما 

اأجزاء  اإحراق  تكرار  خالل  من 
من جدار الف�سل العن�رسي �سبه 

يومّي.

ب�سالة �سبابية

حتدثوا  مواطنني  وبح�سب 
ي�سعلون  ال�سبان  فاإن  ملرا�سلنا؛ 
اجلدار  مكونات  يف  النريان 
املحيطة  واأ�سالكه  العن�رسي 
جنود  مقارعة  عن  عدا  بجيو�ش 
من  ا�ستدعى  ما  الحتالل 
اإغالق املنطقة  جي�ش الحتالل 
اجلدار،  يف  اإ�سالحات  واإجراء 
يف حني ل تهداأ املواجهات على 
العن�رسي  الف�سل  جدار  نقطة 
يف حي النقار يف مدينة قلقيلية، 
احلاجز  على  لها  املقابلة  وتلك 

اجلنوبي.
التما�ش  نقطة  يف  الأمر  ويتكرر 
العن�رسي  الف�سل  جدار  مع 
ملدينة  الغربية  املنطقة  يف 
جا�سوري  جتمع  حيث  طولكرم 
بوابة جدار  ال�ستيطاين، وكذلك 
�سويكة،  يف  العن�رسي  الف�سل 
مقطع  كل  ال�سبان  يحول  حيث 
اإىل  العن�رسي  الف�سل  جدار  من 
اإزعاج  وم�سدر  للمواجهة  عنوان 
ق�ساء  بلعني  يف  واأما  لالحتالل، 
ل�سنوات  اعتادت  التي  اهلل  رام 
على مقارعة اجلدار، فقد اأ�سبح 
اعتالء اجلدار واإلقاء املقذوفات 
اأمرا  خلفه  من  اجلنود  على 
نقاط  ع�رسات  وعلى  اعتياديا 
الف�سل  جدار  مع  التما�ش 
ال�سفة  �سمال  يف  العن�رسي 
تت�سع  وجنوبها  وو�سطها  الغربية 
رقعة املواجهة مع الحتالل يف 
مرحلة ما بعد الإعالن عن �سفقة 
املواجهات  عن  عدا  القرن، 
والبلدات  املدن  داخل  الروتينية 
اأن  لتوؤكد  القتحامات  خالل 
متقدمة  �ستبقى  ال�سعبية  احلالة 
التي  وهي  القيادات،  كل  على 
ت�سحح البو�سلة متى ما انحرفت 

عن م�سارها.

دويل
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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  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019



ق.ف

�ضرية منا�ضل

�أبو  يو�سف  عطا  حممد  �أنا 
عالن من مو�ليد 1962/2/9 
بلدة �لظاهرية ق�ساء �خلليل 
�نتمي لأ�رسة متو�سطة كانت 
تعمل يف �لزر�عة �ساأنها �ساأن 
ومنذ   ، �لبلدة  �أهايل  معظم 
�سغري �أ�سبت ب�سلل �لأطفال 
يف  حركة  �إعاقة  لدي  حيث 
�مل�سي  ��ستطيع  ل  �ساقي 
بد�أت  �لع�سا،  با�ستخد�م  �إل 
جتربتي  يف عام 1982 ، وكون 
عادل  �ملرحومني  �إخوتي 
�أ�سهر  من  كانو�  و�إبر�هيم 
�سباب  نادي  يف  �لالعبني  
�أي�سا  و�للذ�ن  �لظاهرية 
�إ�سافة  مر�ت  عدة  �عتقال 
�بو  �ساهر  �لأكرب  �أخي  �إىل 
عالن �لذي �عتقل �أي�سا عدة 
وحتى   1975 عام  منذ  مر�ت 
عام 1991. بد�أت جتربتي يف 
 1982 عام  �لحتالل  مقاومة 
حيث كنت طالبا يف �ملدر�سة 
وقد كنت متطوعا يف �لنادي 
من  جمموعة  مع  كونت  وقد 
جماهد  منهم  �ذكر  �لطلبة 
بدوي  وغالب  �وريد�ت 
�وريد�ت  و�سبحي  �وريد�ت 
وحممد  �ل�سمامرة  وزياد 
على  و�سبحي  �لطل  �رسيتح 
�سليم وغالب �سمامرة وحمرز 
خ�سري�ت  و�رسيف  �لطل 
وعي�سى عزبان ونا�رس �لطل 
، حيث �نه كان با�ش للجي�ش 
من  يوميا  مير  �لإ�رس�ئيلي 
�سباحا  �لظاهرية  بلدة 
 7،45 �ل�ساعة  يف  وم�ساء 
بئر  مدينة  من  قادما  دقيقة 
�أو  �لقد�ش  �إىل  متجها  �ل�سبع 
عائد� منها م�ساًء ، كنا نتجمع 
بانتظار �لبا�ش ونقوم بر�سقه 
تلك  يف  كانت   ، باحلجارة 
ظاهرة  �نت�رست  قد  �لفرتة 
�ملتعاونة  �لقرى  رو�بط 
تعني  مت  وقد  �لحتالل  مع 
�ملجل�ش �لبلدي من رجالت 
كانو�  �لذين  �لقرى  رو�بط 
�ملقاومني  خطو�ت  يتتبعون 
بالإبالغ  ويقومو�  لالحتالل 
�لأول  �عتقايل  قبل   . عنهم 
�ملخابر�ت  �سابط  طلبني 
بعد �أن كنا قد �أن �ساركنا يف 
ذكرى جمزرة �سرب� و�ساتيال 

�مل�ساركون  لب�ش  وقد 
قمي�سا كتب عليه " دم �سرب� 
 ، " و�ساتيال لن يذهب هدر� 
1982/11/14�ر�سل  وبتاريخ 
طلبات  �لع�سكري  �حلكم 
�لطلبة  من  لعدد  ��ستدعاء 
من  وكنت  و�ملدر�سني 
يف  وجودنا  و�أثناء  �سمنهم 
�نهال  �لع�سكري  �حلكم  مقر 
علي  �ملخابر�ت  �سابط 
فمي  من  �لدم  نزل   ، �رسبا 
حتى  �رسبي  يف  و��ستمر   ،
��ستمر   ، �لوعي  عن  غبت 
�إحياء  ن�ساط  عن  �لتحقيق 
ذكرى جمزرة �سرب� و�ساتيال 
�لأ�سخا�ش  معرفة  وحماولة 
على  بالطباعة  قامو�  �لذين 
لكني   ، وتوزيعها  �لقم�سان 
حيث  �عرت�فات  باأية  �أدل  مل 
�أطلق �رس�حي بعد �أ�سبوع من 
 1982/12/25 يف   . �لتحقيق 
مت ��ستدعائي �إىل مقر �حلكم 
مرة  �خلليل  يف  �لع�سكري 
�لتوقيع  مني  وطلب  �أخرى 
�مل�ساركة  بعدم  تعهد  على 
�لحتالل  �سد  ن�ساطات  يف 
قال  �لتوقيع  رف�ست  وعندما 
�أنت   : يل �سابط �ملخابر�ت 
�إذ�   : له  قلت   . موؤدب  غري 
قلة  تعلمت  فقد  كذلك  كنت 
وبعد  �سفعني   . منك  �لأدب 
�رس�حي  �أطلق  �ساعات  عدة 
وبعد عدة �أيام يف بد�ية عام 
1983 ��سدر �حلكم �لع�سكري 
�ملدر�سة  من  بف�سلي  قر�ر 
مبدر�سة  �لتحقت  حيث 
ر�بطة  مدر�سة  هي  خا�سة 
�جلامعيني حيث �لتقيت بعدد 
من  �ملف�سولني  �لطلبة  من 
�حلكم �لع�سكري ومنهم خالد 
بتاريخ   . و�آخرين  فقو�سه 
1985/11/15�عتقلت بعد �أن 
قمنا ب�رسب با�ش �إ�رس�ئيلي 
�أمام  من  مير  كان  باحلجارة 
جمموعة  ومعي  �ملدر�سة 
من �لطلبة من �سمنهم عادل 
�لذين  فقو�سة  وخالد  �سديد 
�إىل  نقلي  ومت  �أي�سا  �عتقال 
مقر  يف  �لتحقيق  مركز 
�خلليل  يف  �لع�سكري  �حلكم 
وبعد ع�رسة �أيام من �لتحقيق 
�ملكثف مل �أدل باأية معلومات 
حيث مت �إطالق �رس�حي . يف 
�ندلعت   19987 عام  �أو�خر 
�نتفا�سة  �لأوىل  �لنتفا�سة 
من  �لثامن  يف  �حلجارة 

من  1987م  عام  �أول  كانون 
ده�ش  �ثر  على  جباليا  بلدة 
ملجموعة  �إ�رس�ئيلية  �ساحنة 
�لفل�سطينيني،  من �ملو�طنني 
ب�رسعة  �لنتفا�سة  �نت�رست 
�ىل  �له�سيم  يف  �لنار  �نت�سار 
�أن و�سلت جذوتها �ىل منطقة 
�خلليل ، ويف ليلة 1988/3/5 
�أنا  �حرت�زيا  �أنا  �عتقلت 
خم�سة  ملدة  �إبر�هيم  و�أخي 
بارد�  �جلو  كان  حيث   ، �أيام 
�لثلوج  ت�ساقط  نتيجة  جد� 
�لأر�ش  على  تر�كمت  �لتي 
 ،" "�خل�سابية  يف  ق�سيناها 
�لتي �أقيمت على مدخل مقر 
�حلكم �لع�سكري يف �خلليل ، 
يوما  ع�رسين  من  �قل  وبعد 
ويف ذكرى يوم �لأر�ش بتاريخ 
�عتقايل  �أعيد   1988/  3/30
مرة �أخرى �حرت�زيا لعدة �أيام 
. ويف ليلة 1988/8/27 �أعيد 
�سمن  �أخرى  مرة  �عتقايل 
بتهمة  �ل�سباب  من  جمموعة 
ورفع  حارقة  زجاجات  �إلقاء 
جمموعات  وت�سكيل  �أعالم 
وكان   ، �لنتفا�سة  �ساربة يف 
معي  �ملعتقلني  �سمن  من 
عماد  �ملجموعة  تلك  يف 
خمارزة  وم�سباح  �رسخ  �أبو 
�سبيح  وخالد  �لكعكة  و�أكرم 
على  حماكمتي  متت  وقد   ،
�أدل  مل  حيث  تامري  قانون 
مت  حيث   ، �عرت�فات  باأية 
�عرت�فات  على  بناء  �إد�نتي 
تقدميي  ومت  �ل�سباب  بع�ش 
 : �ملحكمة   . �ملحكمة  �إىل 
ع�سكرية  حمكمة  يل  عقد 
وبعد  و�حد  قا�ش  من 
على  حكمت  جل�سات  عدة 
بخم�سة  �لع�سكرية  �ملحكمة 
�آلف  وخم�سة  فعلية  �سهور 
وبني  بيني  حو�ر  بعد  �سيكل 
�ملحكمة  يف  �لعام  �ملدعي 
�أنني معاق حركيا  له  �ذ قلت 
زجاجات  �لقي  �أن  يل  وكيف 
�لهروب  من  و�أمتكن  حارقة 
ذلك  �لقا�سي  �خذ  حيث  ؟ 
بحقي  و�سدر  �لعتبار  بعني 
بعدها  نقلت   . حكما خمففا 
و�لتقيت  جمدو  �سجن  �إىل 
�لذين  �لإخوة  من  عدد  مع 
�سقل  يف  كبري  �ثر  لهم  كان 
�سخ�سيتي ومنهم �لأخ جمال 
�بو �لرب �لذي �أ�سبح بعد قيام 
�ملجل�ش  يف  ع�سو�  �ل�سلطة 
�لت�رسيعي �لفل�سطيني ويا�رس 

ولويل  وبالل  ح�سن  �حلاج 
�ملعتقل  يف  �أي�سا  كان  .وقد 
من  كل  بلدتي  �أبناء  من 
مهند  وزياد  �رسخ  �بو  ر�جح 
 . �ستات  و�سحدة  �ل�سمامرة 
يف �سجن جمدو� حرمت من 
زيارة �لأهل ، ويف يوم �لزيارة 
جاءت و�لدتي حمده �لعامري 
يف  �ملعتقلني  لقبها  �لتي 
تات�رس(   ( بـ  �لظاهرية  �سجن 
�حلديدية  �ملر�أة  عن  كناية 
ب�سكل  تتو�جد  كانت  حيث 
وتزور  �ملعتقل  �أمام  د�ئم 
�ملعتقلني وتقدم �مل�ساعد�ت 
لهم وتنقل �لر�سائل و�لإخبار 
�أهاليهم  �إىل  �لأ�رسى  من 
باب  �إىل  و�سلت  وعندما   ،
�ملعتقل �بلغها حار�ش �ل�سجن 
باأنني  ��سمه علي  درزي  وهو 
معاقب باحلرمان من �لزيارة 
ب�رسب  و�لدتي  قامت   ،
��ستنفار  وح�سل  �حلار�ش 
حمروما  وبقيت  �ل�سجن  يف 
عني  �أفرج  حتى  �لزيارة  من 

بتاريخ 1989/2/28. 
حياة  جمدو  معتقل  يف  كان 
من  حالة  فيه  وكان  تنظيمية 
�إذ  �ملعتقلني،  حلياة  �ل�سبط 
على  عايل  تركيز  هناك  كان 
و�لثقافية  �لوطنية  �لتعبئة 
�إىل  تكليفي  وقد   ، و�لفكرية 
جر�د�ت  �إدري�ش  �لأخ  جانب 
كان  و  �لثقايف  �لن�ساط  يف 
�ملوجه  جر�د�ت  تي�سري  �لأخ 
�ملعتقل.  يف  �لعام  �لثقايف 
�ل�سجن  من  خروجي  بعد 
مكتب  يف  للعمل  توجهت 
�لأخ  يديره  كان  لل�سحافة 
حامد �لدهمي وماهر عبيدو 

و�ميمة بدر ، حيث كانت هذه 
حثيث  ب�سك  تعمل  �ملكاتب 
على �إظهار وترويج ن�ساطات 
وفكر �لنتفا�سة عرب وكالت 
وخا�سة  �لعاملية  �لأنباء 
�لوكالة �لفرن�سية لالأنباء �لتي 
بالأنباء  يزودها  مكتبنا  كان 
يهاجم  �لحتالل  وكان 
باملد�همة  �ملكاتب  هذه 
و�لتفتي�ش و�عتقال �ل�سحفيني 
�لعمل  هذ�  يل  �سكل  وقد   ،
�لقيادة  بيان  لنقل  غطاًء 
عدد  يف  وتوزيعه  �ملوحدة 
بلدي  وخا�سة  �ملناطق  من 
�لظاهرية . وعلى خلفية ذلك 
�أخرى  مرة  �عتقايل  �أعيد 
حيث �نه بتاريخ 1990/9/27 
د�همت قوة كبرية من �جلي�ش 
منزيل ومت �عتقايل و�قتيادي 
مقر  يف  �خل�سابية  �إىل 
�خلليل  يف  �لع�سكري  �حلكم 
نقلي  مت  �أيام  عدة  وبعد 
وقد  �لظاهرية  معتقل  �إىل 
�عتقايل  بقر�ر  �إبالغي  مت 
 ، �سهور  خم�سة  ملدة  �إد�ريا 
يف  �أ�سابيع  عدة  فيه  مكثت 
جد�  قا�سية  �عتقال  ظروف 
ولي�ش  �جلي�ش  �أن  حيث   ،
يقوم  من  �ل�سجون  �رسطة 
ومل  �ملعتقل  �إد�رة  على 
كغرف  جمهز�  �ملعتقل  يكن 
ت�سلح للحياة �لآدمية، بل كان 
من  للخيل  �إ�سطبالت  عبارة 
وكانت   ، �لأردين  �حلكم  �أيام 
يف  متكن  �لكربى  �ملعاناة 
و�سع  فقد  �حلمام  ��ستخد�م 
يق�سي  كردل  غرفة  كل  يف 
فيه  حاجتهم  يف  �ملعتقلني 
ومهني  ومزري  مقرف  و�سع 

خا�سة يل كمعاق بحاجة �إىل 
�إ�سافة   ، �لآخرين  م�ساعدة 
و�لهانة  �جللف  �لتعامل  �إىل 
مبز�جية  على  و�ل�رسب 
�جلنود �لذين يتولون �لإ�رس�ف 
على �ملعتقل . بعد �أ�سبوعني 
تقريبا نقلت مع جمموعة من 
�أخي  �سمنهم  من  �ملعتقلني 
�ملرحوم عادل �بو عالن �إىل 
معتقل �لنقب �ل�سحر�وي يف 
�أن  ظروف قا�سية جد� حيث 
جمموعة  من  مكون  �ملعتقل 
ب�سو�تر  حماطة  �خليام  من 
�لروؤية  حتجب  عالية  رملية 
ت�سم  م�ساحة  با�ستثناء 
وحماط   ، �خليام  جمموعة 
�ل�سائكة  بزوج من بالأ�سالك 
بينهما ممر �سغري ي�ستخدمه 
�ملعتقلني  حل�رس  �جلي�ش 
 ، �لتفتي�ش  عمليات  �أثناء 
رملية  �ملعتقل  �أر�سية  كانت 
فيه  تعي�ش  باحل�سى  مليئة 
كنا   ، و�حل�رس�ت  �لعقارب 
زيارة  من  حمرومون  جميعاً 
على  �حل�سول  �أو  �لأهل 
ظل  يف  للكنتني  م�رسوفات 
يف  ع�سكرية  طغمة  حتكم 
�إد�رة �ل�سجن ، بقي �ملعتقل 
�أفرج  �إىل  �حلال  هذه  على 
عني بتاريخ 1991/2/28 بعد 
�أن �أم�سيت مده حكمي كاملة 
�سهور  �سبعة  حو�يل  بعد   .
ويف 1991/9/27 مت �عتقايل 
خلفية  على  �أخرى  مرة 
جمموعة  من  �عرت�فات 
�ملعتقلني  �ل�سباب  من 
يف  م�ساركتهم  خلفية  على 
وجهت  حيث  �لنتفا�سة 
�أ�سخا�ش  تنظيم  تهم  يل 

�لنتفا�سة  يف  للم�ساركة 
�جلدر�ن  على  و�لكتابة 
حتري�سية  مو�د  وتوفري 
حكمت  وقد   ، وتوزيعها 
�لع�سكرية  �ملحكمة  على 
نقلت  ون�سف  �سهور  باأربعة 
�لنقب  معتقل  �إىل  بعدها 
قد  كان  حيث  �ل�سحر�وي 
) ق�سم هـ  �فتتح ق�سم جديد 
( ، وبعد �أم�سيت فرتة �حلكم 
�لإفر�ج  �ملخابر�ت  رف�ست 
�حتجازي  مت  حيث  عني 
�أخرى  يوما  ع�رسين  مدة 
 )1992/2/5(. �حرت�زيا 
�أخرى  مرة  �عتقايل  و�أعيد 
1992/11/11ملدة  يف  �إد�ريا 
ومت  �أخرى  �سهور  خم�سة 
�لنقب  معتقل  �إىل  نقلي 
�لتقيت  حيث  �ل�سحر�وي 
هناك عدد من �لإخوة منهم 
كان  �لذي  �لعكيمي  حممد 
�لإد�ري عن  مبثابة �مل�سئول 
�لق�سم وقد وجدت �أن �حلالة 
يف �ملعتقل قد حت�سنت قليال 
حتت  ظل  �ملعتقل  ولكن 
�إد�رة �جلي�ش وقد �أفرج عني 
بعدها   1993/3/17 بتاريخ 
نادي  يف  بالعمل  �لتحقت 
�لأ�سري �لفل�سطيني �لذي كان 
ي�سم يف د�خلة مكتب �للجنة 
وبقيت  فتح  حلركة  �للو�ئية 
�ل�سلطة  �إقامة  حتى  فيه 
�أن  �إىل  �لفل�سطينية  �لوطنية 
�لأمن  قوى  على  تفريغي  مت 
تقاعدت  �أن  �إىل  �لفل�سطيني 

عن �لعمل عام 2008.

يوا�ضل مركزاأبو جهاد ل�ضوؤون احلركة الأ�ضرية يف جامعة القد�س ن�ضر جتارب حيث ين�ضر بحلقة هذا الأ�ضبوع جتربة الأ�ضري املحرر حممد 
اأبو عالن من بلدة الظاهرية ق�ضاء اخلليل وهو من ذوي الحتياجات اخلا�ضة.

الأ�ضري املحرر حممد اأبو عالن يروي جتربته الن�ضالية
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ر�صدي اأبو مخ )�صالح( 

�صاحب القلب الدافئ يف برد املعتقل
الأ�صري وجدي جودة .

�صجن النقب ال�صحراوي

"الرب�ش"،  فوق  يثبتها 
ناظريه  وميلأ  ي�صحو  كي 
اأجمل،  النهار  ليبدو 
ال�صيء  عن  دائما  ت�صاءلُت 
عزميِة  وراء  يقُف  الذي 
ال�صتني  اأعتاب  على  رجٍل 
للبذِل  للعطاء،  عمره  من 
اإرادة  عن  مقابل،  دون 
الأربع  رغم  لديه،  العي�ِش 
والثلثني عاماً من القهر، 
خدمة  روحه  متّل  مل 
فاأينما  الأ�رسى،  رفاقه 
وجد العمل وجدته متاألقاً 
وبكامل ح�صوره، للمري�ِش 
رفاقه  وبالأخ�ش  حار�ش 
بال�صكري،  املر�صى 
اإبرة  مع  موعٍد  على  كونه 
يف  مرتني  الأن�صولني 
اإىل  واإيابه  ذهابه   .. اليوم 
فرتة  طيلة  ال�صجن  عيادة 
العتقال واإ�صابته مبر�ش 
خربًة  منحه  ال�صكري، 
والن�صح.  للإر�صاد  كافية 
يف رفقتِه ابت�صامة مينحها 
لكل من تقاربت به عيناه، 
حتكي .. تبكي .. تّقوي .. 
تنتقم   .. تتاأمل   .. تقهر 
هٍم  �صاحب  كل  يتلقى   ..
رغم  عينيه.  من  ر�صالته 

الكثرية واأوقاته الل  اأيامه 
بني  عا�صها  التي  حمدودة 
جدراٍن كانت �صاهدًة على 
يبقى  اأن  ا�صتطاع  وحدته، 
بانتمائه  الوطنـ  قيد  على 
الذي  وتوا�صعه  وعطائه 
الأم�ش،  برفاق  يذكرنا 
بذكرهم  الرتاُب  فاَح  ممن 
ن�صيٌب  ل�صمه  الطيب. 
ر�صدي  �صخ�صيته؛  من 
املولود  )�صالح(  مخ  اأبو 
بلدة  ابن   ،1962 عام 
الداخل  يف  الغربية  باقة 

الرجاِل  من  املحتل، 
جمِر  على  القاب�صنَي 
الفتور  زمن  يف  الن�صاِل 
مع  والتخاذل. على موعٍد 
يربط  كلل،  دون  ال�صباح 
لكل  ا�صتعداداً  حذاءه 
اأخباره  ُث  يحِدّ جديد، 
راأٌي  ال�صحف، فل  بقراءة 
دون  يعرب  حديٌث  ول  مير 
رفيقي  عيناه.  تراه  اأن 
العزمية  ا�صتمد  �صالح؛ 
كانت  عيونه  الذاكرة،  من 
ُمَعلَقًة يف اأحد زوايا الوطن، 

الوطن  باأيام  دائما  رته  ذَكّ
الأ�رس  ذلك  يف  اجلميل. 
اجلدران  ذكرتهم  اأبطاٌل 
وبوابات ال�صجن واأ�صلكه، 
ُحِفرت ملحمهم يف ظلم 
�صل�صل  �صبعت  الزنزانة، 
العدو من اأطرافهم، قّيدت 
ِللياٍل  واأيديهم  اأرجلهم 
طوال، ريُح ذكراهم عّبقت 
وهم  الطرقات  �صماء  يف 
لآخر،  �صجن  من  ينتقلون 
اخلارج  يف  الآذان  لكن 
تنطق  مل  بهم،  ت�صمع  مل 

بقوا  باأ�صمائهم،  الأفواه 
الن�صال  كوالي�ش  خلف 
�صالح  كاأمثال  ل�صنوات، 
مخ،  اأبو  اإبراهيم  مخ،  اأبو 
حممد داوود "اأبو غازي"، 
وليد دقة، اإبراهيم بياد�صة، 
يون�ش  ماهر  يون�ش،  كرمي 
وغريهم  اآدم؛  وجمعة 
�صيبقى  ممن  الكثريين 
دونهم،  يتيما  التاريخ 
الإن�صانية،  للقّيم  مفتقراً 
مكانتهم  مينحهم  مل  ما 

احلقيقية.

يف اأحد اأركان املعتقل، يكمن املتنف�س الوحيد لتلك العينني املكتظة بال�صور، يراها ب�صطوٍع اأجمل كلما مر فوقها 
ب�صي�ُس نور، ويحملها معه اأينما اتكاأ، يعلقها يف كل الزوايا.

هيئة االأ�صرى تروي تفا�صيل تنكيل االحتالل 
بال�صحفي حممد ملحم خالل اعتقاله

الأ�رسى  �صوؤون  هيئة  ر�صدت 
واملحررين يف تقرير �صدر عنها 
، �صهادة ال�صحفي الأ�صري حممد 
ملحم من حمافظة اخلليل، والتي 
يروي من خللها تفا�صيل العتداء 
عليه من قبل جنود الحتلل اأثناء 
ال�صحفي  وروى  اعتقاله.  عملية 
الهيئة تفا�صيل  ملحامية  ملحم 
يف  له  زيارتها  خلل  اعتقاله 
مركز توقيف "عت�صيون"، م�صرياً 
باأنه جرى اعتقاله خلل تغطيته 
للمواجهات التي اندلعت بالقرب 
من ج�رس حلحول خلل �صاعات 
من  عدد  هاجمه  الع�رس،  حيث 
للجيب  بجره  وقاموا  اجلنود 
عليه  انهالوا  ثم  ومن  الع�صكري، 

بال�رسب املربح باأعقاب بنادقهم 
له  م�صببني  وج�صده  وجهه  على 
علماً  بج�صده،  واأوجاع  خدو�ش 
باأن ملحم يعمل كمرا�صًل �صحفياً 
لدى اإذاعة )مرح( والتي تبث من 
حمافظة اخلليل. واأ�صارت الهيئة 
الحتلل  �صلطات  اأن  بتقريرها 
من  الأخرية  الفرتة  يف  �صعدت 
ال�صحفيني  بحق  اعتداءاتها 
حماولة  يف  وذلك  الفل�صطينيني، 
وكبت  ال�صحافة  لتكبيل  منها 
وتقييد  العلمية،  احلريات 
ومنعهم  واخافتهم  ال�صحفيني 
�صورة  مرفق:  احلقيقة.  نقل  من 
ال�صحفي ملحم وتظهر عليه اآثار 

ال�رسب والتنكيل به.

الحتلل  قوات  اعتقلت 
املا�صية  الليلة  الإ�رسائيلي 
من  مواطناً   )19( اليوم  وفجر 
مواجهات  ذلك  رافق  ال�صفة، 
على  واعتداءات  اأنحاء،  عدة  يف 
داخل  وتخريب  املواطنني، 
اإن  الأ�صري  نادي  وقال  املنازل. 
اعتقالهم  جرى  مواطنني  �صبعة 
يف  واأنحاء  بلدات  عدة  من 
زهور  وهم: معني حممد  اخلليل 
وعلي  كاحل،  بيت  بلدية  رئي�ش 
وهو  عاماً(   30( عو�ش  عي�صى 
عي�صى  اهلل  وعبد  �صابق،  اأ�صري 
واأحمد  عاماً(،   19( ها�صم  اأبو 
عاماً(،   17( عقلم  ح�صن  يو�صف 
 16( مارية  اأبو  اإبراهيم  ومهدي 
حماد،  اأبو  جميل  وجهاد  عاماً(، 
فيما  النت�صة.  فار�ش  وحممود 
اعتقل خم�صة مواطنني من عدة 
عزمي  وهم:  جنني  يف  بلدات 
عرفات  وحممود  ح�صينيه،  اإياد 
ع�رسي  وحممد  ال�صعدي، 
القرم،  حممد  وخليل  فيا�ش، 

اأ�صري  وهو  حممود  توفيق  وبراء 
املعتقلني  اإىل  يُ�صاف  �صابق. 
وهم:  نابل�ش  من  مواطنني  ثلثة 
و�صاهر  دويكات،  الدين  �صلح 
وهو  عواد  ومعن  حمايل،  جرب 
�صنوات،  ق�صى  �صابق  اأ�صري 
قلقيلية  حمافظة  من  ومواطنني 
 40( �صبيطة  الهادي  عبد  وهما: 
 35( غناوي  وحممود  عاماً(، 
بلدة  من  اآخر  ومواطن  عاماً(، 
�صلفيت  ق�صاء  بني ح�صان  قراوة 
وهو حممد حمفوظ مرعي وهو 
بلدة  من  ومواطن  �صابق،  اأ�صري 
بريزيت وهو املواطن اأحمد عبد 
الكرمي قعد )33 عاماً(. يُ�صار اإىل 
اأن قوات الحتلل اعتقلت اأم�ش 
الفتية عبد اهلل ع�صيلة )16 عاماً(، 
عاماً(،   15( الطويل  وحمزة 
القد�ش،  من  �صنينة  اأبو  و�صادي 
ومواطن اآخر من جنني وهو اأمين 
حممد زيدان )24 عاماً(، والفتى 
قرب  عاما(   16( الأ�صعد  حممد 
بلدة كفل حار�ش ق�صاء �صلفيت. 

نادي الأ�صري

قوات االحتالل تعتقل )19( 
مواطنًا من ال�صفة

الدكتور اأبو احلاج كرد�صتان العراق يقدم �صرحا حول مو�صوعة 
والعرب الفل�صطينيني  االأ�صرى  "جتارب 

اأبو احلاج  الدكتور فهد  التقى 
جهاد  اأبو  مركز  عام  مدير 
يف  الأ�صرية  احلركة  ل�صوؤون 
�صفري  �صعادة  القد�ش  جامعة 
اإقليم  يف  فل�صطني  دولة 
نظمي  العراق  كرد�صتان 
حزوري، وذلك يف مقر ال�صفارة 
الدكتور  وبح�صور  اأربيل،  يف 
حممد دبو�ش والدكتور غ�صان 
رجاء  والدكتورة  �رسحان 
هدى  والدكتورة  �صويدان 
عزت. وقدم الدكتور اأبو احلاج 
حول  �رسحا  ال�صفري  ل�صعادة 
الأ�رسى  "جتارب  مو�صوعة 

والعرب"،  الفل�صطينيني 
معلومات  تت�صمن  والتي 
الثقايف  الإرث  حول  قيمة 
الأ�صرية  للحركة  والن�صايل 
ت�صل�صل  مع  الفل�صطينية، 
التي  التاريخية  الأحداث 
الفل�صطينية  الق�صية  عا�رست 
اللحظة،  منذ عام 1917 حتى 
املو�صوعة  هذه  اأن  موؤكدا 
يف  نوعها  من  الأوىل  تعد 
الفل�صطينية؛  الق�صية  تاريخ 
للتاريخ  ثقافيا  كنزا  وتعد 
تقرير  الفل�صطيني،وا�صتعر�ش 
كما   . للمركز  ال�صنوي  العمل 

حول  �رسحا  احلاج  اأبو  قدم 
والفعاليات  الأن�صطة  جممل 
بها املركز، موؤكدا  يقوم  التي 
على  تقوم  املركز  ر�صالة  اأن 
اإي�صال ق�صية الأ�رسى العادلة 
والدويل  العربي  العام  للراأي 
مواجهة  يف  حا�رسة  واإبقائها 
حماولت الطم�ش الإ�رسائيلية 
دفعت  والتي  وت�صويهها،  لها 
لقتحام  الحتلل  دولة 
من  جزء  وتدمري  املركز 
مقتنياته ذاكرا له تلك احلادثة 
ا�صتطاع  وكيف  بتفا�صيلها 
كما  �صيء  كل  اإعادة  املركز 

على  والعمل  وجيز  بزمن  كان 
على  الحتلل  دولة  مقا�صاة 
جهته  من   . ال�صنيعة  فعلتها 
نظمي  ال�صفري  �صعادة  ثمن 
من  احلاج  اأبو  جهود  حزوري 
الأ�رسى  �صوت  تو�صيل  اأجل 
املحافل  يف  الفل�صطينيني 
الأدبية؛ ل �صيما ودور املركز 
يف  العلمي  الباحثني  وجهد 
مل�صرية  التاريخي  التوثيق 
وت�صحيات  وعطاء  ون�صال 
الفل�صطينية  الوطنية  احلركة 
ل  جزءا  تعد  والتي  الأ�صرية، 
ال�صعب  ن�صالت  من  يتجزاأ 

�رسائحه.  بكافة  الفل�صطيني 
عن  ال�صفري  �صعادة  واأعرب 
مع  بالتعاون  ال�صفارة  ترحيب 
اأجل  من   م�صتقبل،  املركز 
الرتويج لعدالة حقوق الأ�رسى 
و�صول  والعرب  الفل�صطينيني 
اإىل حريتهم املن�صودة خلدمة 
الأ�صرية؛  احلركة  ق�صايا 
تقوده  الذي  التحرك  ودعم 
والرئي�ش  الفل�صطينية  القيادة 
عن  للإفراج  عبا�ش  حممود 
والأ�صريات  الأ�رسى  جميع 
ال�صجون  يف  الفل�صطينيات 

الإ�رسائيلية.
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عي�شة ق.

ال�سقوط  على  باللعب  يهددهم 
غياهب  اإىل  ال�رسيعة  والعودة 
الذي  الأمر  الثانية،  الدرجة 
اإىل  ب�سكرة  احتاد  لعبو  يدفع 
اأر�سية  على  �سديد  برتكيز  اللعب 
دخول  جتاوز  اأجل  من  امليدان 
فر�سهم  واإحياء  املظلم  النفق 
املو�سم،  هذا  البقاء  ورقة  للعب 
عادل  الالعب  رفقاء  ي�سعى  حيث 

خ�سارة  خيبة  جتاوز  اإىل  جعبوط 
نادي  اأمام  املن�رسمة  اجلولة 
على  اتلدارك  اأجل  من  بارادو 
ملعبهم واأمام جمهورهم يف فر�سة 
قليال  بالتنف�س  لهم  ت�سمح  ثمينة 
مرافقيهم  تعرث  فر�سة  واقتنا�س 
اأجل  من  الرتتيب  ذيل  ثالثي  يف 

مغادرة املركز الأخري.
�سبيبة  لعبو  يواجه  املقابل،  يف 
عا�سمة  اإىل  �سعبا  تنقال  القبائل 
بنتيجة  العودة  عن  بحثا  الزيبان 

تاأكيد  اأجل  اإيجابية من هناك من 
الأوىل  الأدوار  لعب  فيب  نواياه 
والإ�رسار  املو�سم  بطولة هذا  يف 
الرتتيب،  جدول  يف  الرتقاء  على 
الالعب  رفقاء  ي�سعى  حيث 
كامال  بالزاد  العودة  اإىل  حمرون 
تدعيم  اأجل  من  ب�سكرة  تنقل  من 
الر�سيد بثالث نقاط ثمينة ت�سمح 
الثاين  املركز  اإىل  بالرتقاء  لهم 
والنفراد بالو�سافة يف ظل تاأجيل 
الذي  اجلزائر  مولودية  مقابلة 

اأمام  الثاين  املركز  معها  يتقا�سم 
لالإ�سارة  لحق،  تاريخ  اإىل  بارادو 
»الكناري«  ت�سكيلة  تعرف  �سوف 
اليوم  مقابلة  بخو�س  املعنية 
الليبي  اجلديد  امل�ستقدم  تواجد 
لعبا   18 قائمة  �سمن  الطوبال 
له  اأول م�ساركة  ي�سجل  والذي قد 
التحاقه  منذ  الوطنية  البطولة  يف 
ال�ستوي  املركاتو  خالل  بال�سبيبة 

املنق�سي.

ي�شتقبل ملعب »العالية« م�شاء اليوم مقابلة جتمع فريقي احتاد ب�شكرة و�شبيبة القبائل تندرج حل�شاب اجلولة 17 
من الرابطة املحرتفة الأوىل، اأين يدخل لعبو ت�شكيلة اأبناء »الزيبان« اأر�شية امللعب بحثا عن ثالث نقاط والتي 

تعترب �شرورية مل�شتقبل الفريق يف دوري الكبار، خا�شة واأنه يتذيل جدول الرتتيب ول خيار اأمامه �شوى النت�شار 
لتفادي الغرق اأكرث يف املوؤخرة، ولهذا الغر�ض يركز اأ�شحاب الديار على التح�شري جيدا من الناحية املعنوية لتفادي 

اأي تعرث جديد

اأبناء الزيبان لال�ضتفاقة والكناري احتاد ب�شكرة / �شبيبة القبائل اليوم ابتداء من 16:00
لالنفراد بالو�ضافة

اأكد اإطالعه على و�شعية �شبيبة القبائل والبحث عن معاجلة النقائ�ض

الزلفاين: نواجه مناف�ضا حمرتما لكننا ذاهبون اإىل ب�ضكرة للفوز

ت�شفيات البطولة الإفريقية لكرة ال�شلة2021

املنتخب الوطني يخو�ض ترب�ضا منت�ضف فيفري باملغرب

القبائل  �سبيبة  فريق  مدرب  عبرّ 
يامن الزلفاين على �رسورة التنقل 
مالقاة  اجل  من  ب�سكرة  اإىل 
اليوم  مباراة  يف  املحلي  الحتاد 
البطولة  من   17 اجلولة  �سمن 
غري،  ل  الفوز  بهدف  الوطنية 
التون�سي  املدرب  اعتب  حيث 
النادي  اإدارة  معه  تعاقدت  الذي 
املن�رسمة  الأيام  خالل  القبائلي 
اأمام  ينتظرهم  الذي  اللقاء  اأن 
�سعبا  يكون  �سوف  ب�سكرة  احتاد 
بالنت�سار  العودة  يف  واملاأمورية 
لن تكون �سهلة يف املتناول، حيث 

اول  تن�سيطه  خالل  ا�ستطرد 
فريقه  اأن  �سحافية  ندوة  اأم�س 
األف  له  وي�سع  املناف�س  يحرتم 
ح�ساب من اأجل العمل على ك�سب 
النقاط الثالث خا�سة واأنه ميلك 
اأجل حتقيق  من  اأ�سباله  الثقة يف 
الهدف الذي �سوف يتوجهون على 
واعرتف  ب�سكرة،  مدينة  اإىل  اإثره 
�سوف  اأنهم  التون�سي  املدرب 
�سل�سلة  من  متاأثر  فريقا  يالقون 
الهزمية  اآخرها  ال�سلبية  النتائج 
العا�سمة  من  بها  عاد  التي 
اأن  ويدركون  بارادو،  نادي  اأمام 

اأ�سحاب الأر�س �سوف ي�ساعفون 
اجلهود للفوز على ملعبهم وتدارك 
املواجهات  خالل  التعرثات 
على  ال�ستفاقة  وحتقيق  الأخرية 

ح�ساب �سبيبة القبائل.
لنادي  ال�سابق  املدرب  اأردف 
حداثة  رغم  اأنه  العماين  ظفار 
التحاقه بالعار�سة الفنية لت�سكيلة 
تتجاوز  مل  والتي  »الكناري« 
اأ�سبوعا اإل اأنه ا�ستغل تلك الفر�س 
الالعبني  من  التقرب  اأجل  من 
واحلديث اإليهم، و�سار له على اإثر 
ذلك معرفة مبا يفكرون به، الأمر 

الذي ي�ساعده يف العمل �سويا من 
اأداء التعداد واإيجاد  اأجل حت�سني 
امل�ستقرة  غري  للنتائج  احللول 
جيدا  در�س  انه  م�سيفا  للفريق، 
كثافة  ويدرك  اجلديد  فريقه 
خالل  لها  تعر�س  التي  البجمة 
الذي  الأمر  هذا  ال�سابقة،  الفرتة 
يجعله يركز خالل الفرتة املقبلة 
حت�سني  اأجل  من  العمل  على 
رفقة  بالتن�سيق  البدين  اجلانب 
الفني  والطاقم  البدين  املح�رس 

للفريق.
عي�شة ق.

 يدخل املنتخب الوطني لكرة ال�سلة رجال 
املتاأهل للمرحلة الثانية للدورة التمهيدية 
ترب�س  يف   2021 الإفريقية  للبطولة 
حت�سريي من 15 اإىل 24 فيفىي اجلاري، 
من  علم  ح�سبما  لعبا   16 ت�سم  بت�سكيلة 
ويخو�س  للريا�سة،  اجلزائرية  الحتادية 
باجلزائر  مع�سكرا  اجلزائريون  الالعبون 
العا�سمة يومي 15 و 16 فيفري قبل التوجه 
حت�سريي  ترب�س  خلو�س  املغرب  اإىل 
و24   17 بني  ما  ميتد  اأ�سبوع  ملدة  هناك 
فيفري والذي �ستتخلله مباريات ودية اأمام 
فرق حملية. وي�سهد التعداد، الذي �سطره 

بالل، عودة حممد  فايد  الوطني  الناخب 
العربي  نادي  رفقة  املحرتف  حرات 
الوطني،  الفريق  �سفوف  اإىل  القطري 
من  عنا�رس  خم�سة  تواجد  اإىل  اإ�سافة 
املجمع البرتويل وخم�سة اآخرين من وداد 
الذي  الوطني  املنتخب  وتاأهل  بوفاريك. 
اإىل   2015 �سنة  منذ  املناف�سة  عن  غاب 
املرحلة الثانية للدورة التمهيدية املوؤهلة 
اإىل البطولة الإفريقية على ح�ساب نظريه 
من الراأ�س الأخ�رس »املجموعة اأ«، �سمن 
الدورة الت�سفوية الأوىل التي جرت يومي 
15 و 16 جانفي باجلزائر العا�سمة، وفاز 

بنتيجة 79- الأوىل  املباراة  »اخل�رس« يف 
انهزموا  فقد  الثاين  اللقاء  خالل  اأما   67
املقبلة،  الت�سفيات  ويف   .99-90 بواقع 
تتواجد اجلزائر �سمن املجموعة الرابعة 
ورواندا،  مايل،  نيجرييا،  من  كل  رفقة 
الدورة  خالل  اللقاءات  جترى  حيث 
نوفمب  يف  واملقررة  القادمة  املوؤهلة 
على   20 املنتخبات  توزيع  و�سيتم   .2020
خم�س جمموعات ت�سم كل واحدة منها 4 
يف  جمموعة  كل  ت�سارك  حيث  منتخبات 
دورتني على ثالث مراحل، وتلعب الدورات 
الثالث من 17 اإىل 25 فيفري فيما تلتحق 

بها الدورتان الأخريان ما بني 23 نوفمب 
اإىل 1 دي�سمب 2020. و�سيتم حتديد اأماكن 
وتخو�س  لحقا،  الدورات  هذه  اإجراء 
ما  الأخرية  الدورة  اخلم�س  املجموعات 
تتاأهل  بني 15 و 23 فيفري 2021، بحيث 
املنتخبات الثالث الأوىل عن كل جمموعة 
 20221 اإفريقيا  لكاأ�س  النهائية  للمرحلة 
املقررة برواندا. بالن�سبة للمرحلة الثانية 
اخلم�سة  املنتخبات  تلتحق  للت�سفيات، 
التي �ساركت  املتاأهلة باملنتخبات ال 15 

يف دورة-2017 بتون�س.
ق.ر.

اجلمهورية  كاأ�س  جلنة  دت  حدرّ
لكرة  التابعة لالحتادية اجلزائرية 
مباريات  برجمة  تاريخ  القدم 
املناف�سة  من  النهائي  ثمن  الدور 
اأين  املقبل،  فيفري   13 يف  وذلك 
مقابالت،  �ست  جتري  �سوف 
تبمج  �سوف  معها  وباملوازاة 
الدور  عن  متاأخرتني  مباراتني 
مت  والتي  منها  ع�رس  ال�ساد�س 
الأندية  خو�س  ب�سبب  تاأجيلها 
اجلزائرية للمناف�سة القارية، حيث 
وهران  جمعية  من  كل  �سيلعب 
بارادو  نادي  العا�سمة،  واحتاد 
اليوم  نف�س  يف  البي�س  مولودية 
النهائي  ثمن  الدور  مقابالت  من 
التعرف  اأجل  من  املناف�سة  من 
للتاأهل  املتبقيني  الفريقني  على 
حيث  الكاأ�س،  نهائي  ثمن  اإىل 
يتنقل احتاد العا�سمة اإىل عا�سمة 

الغرب اجلزائري من اأجل مالقاة 
بينما  وهران،  جمعية  امل�سيف 
املق�سى  بارادو  نادي  ي�ستقبل 
الكاف  كاأ�س  جمموعات  دور  من 
النا�سط يف  البي�س  فريق مولودية 
الأق�سام ال�سفلى، و�سيبقى على اإثر 
عن  مواجهتني  تاريخ  ذلك حتديد 
الدور ثمن النهائي من اأجل ت�سوية 
على  والتعرف  اللقاءات  جميع 
جميع الأندية الثمانية املتاأهلة اإىل 
الدور ربع النهائي، حت�سبا لتحديد 
املتقدم  الدور  برجمة هذا  تاريخ 
اأين  الكاأ�س،  ال�سيدة  م�سابقة  من 
ينتظر جمعية ال�سلف التعرف على 
وهران  جمعية  لقاء  من  املتاأهل 
يلتقي  بينما  العا�سمة،  واحتاد 
ترجي قاملة مع املتاأهل من نادي 

بارادو ومولودية البي�س.
عي�شة ق.

ك�سفت اإدارة فريق احتاد العا�سمة 
رفعها دعوى ق�سائية �سد الالعب 
على  اآ�سيو  ح�سني  للفريق  ال�سابق 
التي  النارية  الت�رسيحات  خلفية 
امل�سوؤولني  �سد  املعني  اأطلقها 
على النادي العا�سمي خالل نزوله 
�سيفا  املنا�سبات  من  عدد  يف 
على قناة تلفزيونية خا�سة، حيث 
اأم�س  اأول  الحتاد  اإدارة  اأعلنت 
موقع  على  اخلا�س  ح�سابها  عب 
»فاي�سبوك«  الجتماعي  التوا�سل 
قام  التي  للتجاوزات  تتاأ�سف  اأنها 
اأبناء  لت�سكيلة  ال�سابق  النجم  بها 
»�سو�سطارة« والذي متادى ح�سب 
توجيه  يف  ن�رسته  الذي  البيان 
الكالم اجلارح للم�سريين احلاليني 
تلفيق  اإىل  والتطرق  للنادي 
احلالية  الإدارة  حول  الأكاذيب 
التجريح  يوا�سل  جعلته  التي 
ي�رس  حيث  امل�سوؤولني،  واإهانة 
على تغليط الراأي العام من خالل 
بتناولها  يقوم  التي  املعلومات 
بها  التي يديل  الت�رسيحات  خالل 
مير  التي  احلالية  الو�سعية  حول 
الأمرين  يعاين  والذي  الحتاد  بها 
ويحتاج اإىل الهدوء يف بيت الفريق 
�ساأنها  اأي ت�رسيحات من  وتفادي 
اأن تزعزع الفريق وتهدد ا�ستقراره 
خالل الو�سع احل�سا�س الذي مييرّزه 

عدم ال�ستقرار الإداري وامل�ساكل 
النادي ب�سبب الو�سع  التي ت�رسب 

املايل ال�سعب الذي يطاله.
وكان اآ�سيو نزل �سيفا على بالطو 
هاجم  خا�سة  تلفزيونية  قناة 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  خاللها 
العالم  والأمني  �سندري  بوعالم 
ال�سبب  لهم  حمرّ اأين  دبي�سي  منري 
مير  التي  ال�سعبة  الو�سعية  حول 
بها الحتاد وذلك من خالل عدم 
الأخذ بامل�سوؤولية كاملة بحثا عن 
وال�سعي  العا�سمة  احتاد  م�سلحة 
ال�سخية  م�ساحلهم  خدمة  وراء 
�ستار  حول  التخفي  خالل  من 
املرحلة  خالل  الفريق  ت�سيري 
بالرحيل  طالبهم  حيث  احلالية، 
اأجل  من  اأبنائه  اإىل  النادي  وترك 
من  اإخراجه  على  والعمل  ت�سيريه 
بها  مير  التي  ال�سعبة  الو�سعية 
اإىل  حداد  علي  مالكه  دخول  منذ 
البنكي  احل�ساب  وجتميد  ال�سجن 
�رسف  من  حرمه  والذي  للفريق 
التي  العالقة  املالية  امل�ستحقات 
القدرة  وعدم  الالعبون  بها  يدين 
باأح�سن ال�ستقدامات  القيام  على 
وال�ستوي  ال�سيفي  املركاتو  خالل 

املنق�سي.
عي�شة ق.

اإىل جانب ت�شوية لقاءين متاأخرين عن الدور 1/16

جلنة الكاأ�ض تربمج الدور 
1/8 نهائي اخلمي�ض املقبل

على خلفية الت�شريحات التلفزيونية التي اأطلقها �شدها

اإدارة احتاد العا�ضمة تتابع 
اآ�ضيو  ق�ضائيا
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الوطني  املنتخب  حت�صل 
الخت�صا�ص امل�صارعة احلرة 
الثانية  املرتبة  على  اأوا�صط 
اأول  �صهرة  الفرق  ح�صب 
اأم�ص، خالل اليوم الرابع من 
االإفريقية  البطولة  مناف�صات 
امل�صرتكة  للم�صارعة 
اأكابر  اأوا�صط،  اأ�صبال، 
بالقاعة  اجلارية  و�صيدات 
االأوملبي  باملركب  البي�صوية 
باجلزائر  بو�صياف«  »حممد 
بع�رش  تتويجه  بعد  العا�صمة، 
 6 ذهبيتان،  منها  ميداليات 
وعادت  برونزيتان،  ف�صيات 
للمنتخب  االأوىل  املرتبة 
على  �صيطر  الذي  امل�رشي 

خطف  اأن  بعد  النهائيات 
ت�صع ميداليات منها 6 ذهبية، 
 ، واحدة  وبرنونزية  ف�صيتان 
جنوب  منتخب  اكتفى  بينما 
الثالثة  باملرتبة  افريقيا 

ذهبيتان وبرونزية واحدة.
املنتخب  مدرب  و�رشح 
فراغ:  ممدوح  امل�رشي 
يف  انطلقنا  �رشاحة،  »بكل 
منذ  املوعد  هذا  حت�صريات 
�صهرين الأن البطولة االفريقية 
تعترب موعدا يف غاية االأهمية 
امل�رشية  لالحتادية  بالن�صبة 
اجلديدة  لدورة  وذلك حت�صبا 
لالألعاب  املوؤهلة  باملغرب 
االأوملبية 2020، بكل �رشاحة 

بهذه  ن�صيطر  اأن  اأتوقع  مل 
مناف�صات  على  الطريقة 

امل�صارعة احلرة<<.
قبل اأن ي�صيف نف�ص امل�صدر: 
><عمل االحتادية يرتكز على 
والرتب�صات دون  التح�صريات 
ويف  املنتخبات  لكل  توقف 
امل�صارعني  الفئات.  خمتلف 
�صويا  يح�رشون  امل�رشين 
دون اأخد العمر بعني االعتبار. 
�صعيد  جد  اأنا  ب�رشاحة 
االأوا�صط  فئة  قدمته  ملا 
فر�صة  لكم  �صتكون  وحتما 

مل�صاهدتهم مع االأكابر<<.
املدرب  تاأ�صف  جانبه،  ومن 
على  في�صل  عون  الوطني 

اجلزائريني  الالعبني  مردود 
باالإمكان  كان  باأنه  موؤكدا 

حتقيق نتائج اأف�صل.
من  الرابع  اليوم  ختام  ويف 
االإفريقية  البطولة  م�صابقات 
باجلزائر،  للم�صارعة 
امليداليات  جمموع  بلغ 
منها  ميدالية   54 اجلزائرية 
 17 و  ف�صية   24 ذهبية    13
اأم�ص  يوم  وخ�ص�ص  برونزية، 
االغريقية  امل�صارعة  اإىل 

الرومانية وال�صيدات اأكابر.
ت�صارك  اجلزائر  اأن  لالإ�صارة 
مبنتخب  املوعد  هذا  يف 
ي�صم 90 ريا�صي وريا�صية من 

جميع االخت�صا�صات.

تفّوق الالعب الدويل اجلزائري 
ريا�ص حمرز على ثنائي نادي 
امل�رشي  االإجنليزي  ليفربول 
حممد �صالح وال�صنغايل �صايدو 
ل على  مانيه، وذلك بعدما حت�صّ
املوقع  طرف  من  االإن�صاف 
العاملي »هو�صكورد« املخت�ص 
واالإح�صاءات  باالأرقام 
والذي  القدم،  بكرة  املتعلقة 
الثالثي  قائمة  �صمن  و�صعه 
االأف�صل يف الدوري االإجنليزي 
الكروي  املو�صم  انطالق  منذ 
 25 مرور  بعد  وذلك  اجلاري 
املباريات،  انطالق  عن  جولة 
العاملي  املوقع  عرف  حيث 
للكرة امل�صتديرة ت�صنيف قائد 
اأف�صل  املنتخب الوطني ثالث 
»الربميرليغ«  دوري  يف  العب 
بف�صل االأداء وامل�صتويات التي 
مان�ص�صرت  ناديه  رفقة  قّدمها 
�صيتي منذ مطلع هذا املو�صم 
وهو الذي كان حا�صما يف اأغلب 

التي خا�صها �صواء  املقابالت 
من  احتياطيا  اأو  اأ�صا�صيا  لعب 
�صجلها  التي  االأهداف  خالل 
التي  احلا�صمة  والتمريرات 
جاءت  زمالئه  على  منحها 

منها االأهداف.
املركز  يف  حمرز  وجاء 
املان  يف  زميله  خلف  الثالث 
ندي  كيفي  البلجيكي  �صيتي 
تراوري  اأداما  واملايل  بروين 
�صفوف  يف  ين�صط  الذي 
هذه  وولفرهامبتون،  نادي 
ابن  اأن�صفت  االح�صائيات 
ظل  يف  تلم�صان  مدينة 
رفقة  جتمعه  التي  املقارنات 
اللذان  و�صالح  ماين  الالعبني 
اخلام�ص  املركزين  يف  حاّل 
وذلك  التوايل،  على  وال�صاد�ص 
له  تعّر�ص  الذي  الظلم  عقب 
بجائزة  املكلفني  طرف  من 
التي  اإفريقي  العب  اأف�صل 
الدويل  اإىل  اجلائزة  منحت 

خاللها  وحّل  مانيه  ال�صنغايل 
خلف  ثالثا  اإفريقيا  بطل 
اأق�صي  الذي  امل�رشي  الدويل 
الدور  رفقة منتخب بالده من 
اإفريقيا  كاأ�ص  لنهائيات  الثاين 
ال�صائفة  جرت  التي  لالأمم 

املا�صي يف بالده.
ي�صتعد  منف�صل،  �صياق  يف 
مواجهة  خو�ص  اإىل  حمرز 
اأمام  �صيتي  مان�ص�صرت  فريقه 
وي�صت هام اأم�صية اليوم والتي 
تندرج حل�صاب اجلولة 26 من 

املمتاز،  االإجنليزي  الدوري 
ي�صجل  اأن  ي�صتبعد  ال  اأين 
الفرن�صي  لوهافر  نادي  خريج 
الت�صكيلة  �صمن  تواجده 
اال�صباين  للمدرب  االأ�صا�صية 
بيب غوارديوال، رغم اأنه ظهر 
جانبا خالل مقابلة القمة اأمام 
هزمية  �صجلت  التي  توتنهام 
حامل لقب الدوري االإجنليزي 
املو�صمني  مدار  على 

املا�صيني.
عي�شة ق.

ق.ر.

التي  املهمة  �صعوبة  ورغم 
املدرب  العبو  يخو�صها 
خمازين  حممد  املوؤقت 
رفع  اإىل  ي�صعون  اأنهم  اإال 
النادي  اأمام  التحدي 
عقر  يف  ال�صعب  املغربي 
اأجل العمل على  الديار من 

اإىل  التاأهل  بتاأ�صرية  العودة 
للبطولة  الذهبي  املربع 
العربية، خا�صة واأن التعداد 
تنقل معه عدد من االأن�صار 
مرافقة  ف�صلوا  الذين 
البي�صاء  الدار  اإىل  الفريق 
ت�صجيع  اأجل  من  املغربية 
حتقيق  على  الالعبني 
بالتاأهل  والعودة  االنت�صار 

من املغرب حت�صبا ملالقاة 
ال�صعودي  ال�صباب  نادي 
النهائي،  قبل  ما  الدور  يف 
حظوظه  لعب  وموا�صل 
التناف�ص  اأجل  من  كاملة 

على اإحراز اللقب العربي.
الفني  الطاقم  وي�صعى 
على  خمازين  بقيادة 
الذي  اال�صتقرار  ا�صتغالل 

الطاقم  يحوزه  اأ�صحى 
املدرب  بتعيني  التدريبي 
م�صوار  ملوا�صلة  نغيز  نبيل 
من  تبقى  فيما  الفريق 
اأجل  من  احلايل،  املو�صم 
الالعب  برفقاء  الدفع 
رفع  اإىل  ربيعي  ميلود 
اجلهد  وم�صاعفة  التحدي 
امليدان، حتى  اأر�صية  على 

اأهدف  حتقيق  من  يتمكنوا 
املاأمورية  اأن  اإال  املن�صود، 
اإذا  معقدة  تكون  �صوف 
»العميد«  ت�صكيلة  ان  علمنا 
فارق  بت�صجيل  ملزمة 
هدفني على االأقل من اجل 
تطاله  الذي  التاأهل  بلوغ 
قادتها  التي  ال�صفرية  من 
االأمر  وهو  املغرب،  نحو 

الفني  الطاقم  يجعل  الذي 
على  التكتيكية  خطته  يبني 
ومباغتة  الهجومي  اللعب 
املناف�ص من اأجل الت�صجيل 

عليه.
تكون  �صوف  املقابل،  يف 
االأر�ص  اأ�صحاب  مهمة 
بت�صكيلة  مقارنة  اأ�صهل 
اأن  ظل  يف  املولودية، 

بفارق  هزمية  اأو  التعادل 
كافية  تكحون  �صوف  هدف 
اأجل  من  املغربي  للفريق 
م�صوار  وموا�صلة  التاأهل 
املناف�صة العربية، خا�صة يف 
ظل الرغبة ال�صديدة للفريق 
الرجاوي من اأجل التناف�ص 
على التتويج باللقب العربي 

هذا املو�صم.

الرجاء البي�شاوي / مولودية اجلزائر اليوم ابتداء من 20:00

العميد يف مهمة ع�ضرية ملوا�ضلة
 املغامرة العربية

يلتقي �شهرة اليوم فريق مولودية اجلزائر امل�شيف الرجاء البي�شاوي على ملعب حممد 
اخلام�س مبدينة الدار البي�شاء املغربية، وذلك يف اإطار مقابلة اإياب الدور ربع النهائي 

من البطولة العربية للأندية، اأين يخو�س الفريق العا�شمي مقابلة �شعبة يف ظل ت�شائل 
حظوظه يف التاأهل اإىل الدور ن�شف النهائي عقب الهزمية التي تكبدها على ملعبه يف 

مباراة الذهاب بنتيجة هدفني لواحد، وهو الأمر الذي �شوف يعقد و�شعية ممثل اجلزائر 
يف املناف�شة العربية من اأجل موا�شلة مغامرة املناف�شة العربية

مر�شح اإىل معاي�شة مريكاتو �شيف �شاخن

اأر�ضنال توتنهام واأ�ضتون فيال 
مهتمة  بخدمات بن رحمة

ي�شتعد اإىل اللعب اأ�شا�شيا اليوم اأمام وي�شت هام

حمرز يتفّوق على �ضالح وماين

م�شارعة حرة

املنتخب الوطني لالأوا�ضط و�ضيفا ح�ضب الفرق

ي�شجل عودته اليوم اإىل املناف�شة يف ديربي الغ�شب

بريلو: بن نا�ضر من بني الأف�ضل يف 
من�ضبه بالكالت�ضيو

الدويل  الالعب  تلقى 
بن  اإ�صماعيل  اجلزائري 
من  الفتة  اإ�صادة  نا�رش 
طرف جنم الكرة االإيطالية 
امتدح  الذي  بريلو  اأندريا 
املنتخب  ميدان  متو�صط 
قبل  الفت  ب�صكل  الوطني 
االإيطايل  الديربي  موعد 
اليوم  �صهرة  يجمع  الذي 
اأ�صي  اجلارين  الفريقني 
ميالن  واأنتري  ميالن 
ديربي  با�صم  واملعروف 
النجم  واعترب  »الغ�صب«، 
ميالن  لفريقي  ال�صابق 
وجوفنتو�ص قبل اأن يخو�ص 
جتربة يف الدوري االأمريكي 
الكرة  ممار�صة  اعتزل  اأين 
نا�رش  بن  اأن  امل�صتديرة 
اأف�صل الالعبني  اأحد  يعترب 
املو�صم  هذا  من�صبه  يف 
بالدوري االإيطايل، مو�صحا 
يوا�صل  ال�صاب  الالعب  اأن 
التاأكيد  ثابتة  خطوات  عرب 

واالأداء  كعبه  علو  على 
منذ  يظهره  الذي  القوي 
انطالق املو�صم دليل على 
التوفيق الذي حالف اإدارة 
التعاقد  يف  »الرو�صونريي« 
معه خالل فرتة التحويالت 
املا�صية،  ل�صيفية 
متكن  اأن  بريلو  وا�صتطرد 
التناف�ص  نادي امليالن يف 
على االألقاب اأن يحوز على 
اأقوياء يف املن�صب  العبني 
�صاحب  فيه  ين�صط  الذي 
يف  العب  اأف�صل  جائزة 
التي  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ص 
املا�صية  ال�صائفة  جرت 
على  وقادرين  م�رش  يف 
�صنع الفارق والربوز ب�صكل 
بن  ي�صجل  لالإ�صارة  الفت. 
اإىل  جمددا  العودة  نا�رش 
ديربي  مبنا�صبة  املناف�صة 
يجمع  الذي  ميالن  مدينة 
حيث  باالأنتري،  فريقه 
ي�صجل دخوله يف  ان  يتوقع 

الت�صكيلة االأ�صا�صية ملدربه 
�صتيفانو بيويل الذي اأ�صحى 
يعتمد عليه ب�صكل الفت يف 
من�صب و�صط امليدان منذ 
الفنية  بالعار�صة  التحاقه 
للميالن وذلك بعد ا�صتنفاذ 
لنادي  ال�صابق  الالعب 
العقوبة  االإيطايل  اإمبويل 
عليه  م�صلّطة  كانت  التي 
من  املن�رشمة  اجلولة  يف 
تراكم  ب�صبب  »الكالت�صيو« 

البطاقات.
عي�شة ق.

الدويل  الالعب  يوا�صل 
اجلزائري �صعيد بن رحمة 
لفت االنتباه واإثارة االهتمام 
بني اأكرب االأندية يف الدوري 
على  املمتاز،  االإجنليزي 
الذي  الالفت  التاألق  اإثر 
يظهر به يف املباريات التي 
برينتفورد  ناديه  مع  يلعبها 
الدرجة  دوري  يف  النا�صط 
االأوىل االإجنليزية، ويف هذا 
دد فاإن �صوق االنتقاالت  ال�صّ
�صوف  املقبلة  ال�صيفية 

بالن�صبة  حمتدمة  تكون 
اإىل مهاجم اخل�رش يف ظل 
من  ي�صمنه  الذي  االهتمام 
الربميرليغ  عمالقة  طرف 
توتنهام  اأر�صنال،  يف �صورة 
واأ�صتون فيال، وذلك ح�صب 
ن�رشته  الذي  التقرير 
»املريور«  �صحيفة  اأم�ص 
اأكدت  التي  الربيطانية، 
من  مر�صح  الالعب  اأن 
امل�صتوى  يف  اللعب  اأجل 
املو�صم  من  ابتداء  العايل 

خا�صة  املقبل،  الكروي 
واأنه اأظهر م�صتويات عالية 
مع ناديه يف الدرجة االأوىل 
الثاين  –الق�صم  االإجنليزية 
خالل  من  اجنلرتا-  يف 
ي�صجلها  التي  االأهداف 
اجلولة  يف  ثنائية  اآخرها 
اإىل  باالإ�صافة  املن�رشمة 
حا�صمة،  متريرات  منح 
وهو الذي اأ�صبح يطلق عليه 

ا�صم »حمرز اجلديد«.
عي�شة ق.



�أالفي�س  ديبورتيفو  �قتن�س 
على   0-2 �سهاًل  فوًز� 
يف  �إيبار،  �سيفه  ح�ساب 
يف  خال�سة  با�سكية  مو�جهة 
�جلولة  مناف�سات  م�ستهل 
�الإ�سباين  �لدوري  من  �لـ23 
�أر�سية  فعلى  �أم�س،  �أول 
و�سط  منديثوروثا،  ملعب 

تقدم  �أالفي�س،  جمهور 
�أول  بهدف  �الأر�س  �ساحب 
توقيع  حمل   46 �لدقيقة  يف 

لوكا�س برييز.
بوركي،  �أوليفر  و�أ�ساف 
يف  الأالفي�س  �لثاين  �لهدف 
�لدقيقة 66 ثم �سجل فابيان 
الإيبار  �ل�رشف  �أوريانا هدف 

بالتايل   ،83 �لدقيقة  يف 
يح�سل �أالفي�س على 3 نقاط 
يرفع بها ر�سيده لـ27 نقطة، 
ويتقدم للمركز 13 ليبتعد عن 
�قرتب  �لتي  �لهبوط  مر�كز 
منها �إيبار بعد جتمد ر�سيده 
بها  يحتل  نقطة   24 عند 
�ملركز 16 من جدول �لليغا.

فر�نكفورت  �آينرت�خت  فاز 
�أوغ�سبورغ  �سيفه  على 
�أم�س  �أول  نظيفة  خما�سية 
من   21 �جلولة  �فتتاح  يف 
وعلى  �الأملاين،  �لدوري 
�أرينا«  »كومرزبنك  ملعب 
�ل�سيافة  الأ�سحاب  �سجل 
�الأمريكي،  �ملد�فع  من  كل 
يف  هدفني  ت�ساندلر  تيموثي 

و�ملهاجم  و48  �لدقيقتني37 
�سيلفا  �أندريه  �لربتغايل 
و�ل�رشبي   55 �لدقيقة  يف 
هدفني يف  كو�ستيت�س  فيليب 
وهذ�  و90،   89 �لدقيقتني 
لفر�نكفورت  �لثامن  �لفوز 
يف  �جلاري  �ملو�سم  خالل 
تعادله  بعد  �لدوري �ملحلي، 
وخ�سارته  مباريات  �أربع  يف 

يف ت�سع، بينما كانت �لهزمية 
�لذي  الأوغ�سبورغ،  �لتا�سعة 
وتعادل  لقاء�ت   7 يف  فاز 
�آينرت�خت  ورفع  خم�سة،  يف 
يف  نقطة،   28 �إىل  ر�سيده 
بينما  موؤقتا،  �لتا�سع  �ملركز 
 26 عند  �أوغ�سبورغ  جتمد 

نقطة يف �ملركز 11.

تعر�س روما لهزمية مفاجئة 
�سيفه  �أمام  �أم�س  �أول 
بولونيا 2-3 �سمن �ملرحلة 
�الإيطايل  �لدوري  من   23
بولونيا  تقدم  �لقدم،  لكرة 
طريق  عن   16 �لدقيقة  يف 
�أر�سوليني �لذي ��ستقبل كرة 
عر�سية بعد خطاأ قاتل من 
كري�س �سمولينج مد�فع روما 
وبالدقيقة  �لكرة،  �إبعاد  يف 
كرة  دزيكو  �إدين  �سدد   22
عر�سية د�خل منطقة جز�ء 
مد�فع  ليقابلها  بولونيا، 
�إبعادها،  حماوال  �الأخري 
�ل�سباك  يف  ت�ستقر  لكنها 

م�سجال هدف �لتعادل.
�لهدف  بارو  مو�سى  و�سجل 
�سدد  بعدما  لبولونيا  �لثاين 
�ليمنى  �جلهة  من  كرة 
ملرمى روما ت�سطدم باأحد 
�ل�سباك  وت�سكن  �ملد�فعني 
بارو  وعاد   ،26 �لدقيقة  يف 
له  �لثاين  �لهدف  لي�سجل 
�لدقيقة  لفريقه يف  و�لثالث 
52، قبل �أن يقل�س �الأرميني 
لفارق  خمتيرتيان  هرنيك 
�لثاين  �لهدف  بت�سجيل 
 ،72 �لدقيقة  يف  لروما 
تعر�س  �ملبار�ة  و�سهدت 
مد�فع  كري�ستانتي  برونو 

يف  �حلمر�ء  للبطاقة  روما 
بولونيا  ورفع   ،80 �لدقيقة 
يف  نقطة   33 �إىل  ر�سيده 
فيما  �ل�ساد�س،  �ملركز 
 39 عند  روما  ر�سيد  جتمد 

نقطة يف �ملركز �خلام�س.

هايرن  هريبريت  �أو�سح 
ميونخ،  بايرن  نادي  رئي�س 
�لعمالق  �هتمام  حقيقة 
�لنجم  ب�سم  �الأملاين 
�لربتغايل كري�ستيانو رونالدو 
وخالل  جوفنتو�س،  العب 
 »tz« ل�سحيفة  ت�رشيحات 
عن  هايرن  �ُسئل  �الأملانية، 
حقيقة �لتقارير �لتي �أفادت 
�لبافاري  �لنادي  باهتمام 
�ل�سيف  رونالدو  ب�سم 
»هناك  فاأجاب:  �ملقبل، 
عرب  تظهر  عديدة  �أ�سماء 
مفهوم  �أمر  وهذ�  �ل�سحف، 
»فيما  و�أ�ساف:  متاًما«، 
يتعلق برونالدو، فاإنه متقدم 

يف �ل�سن جد� بالن�سبة لنا«.

 35 عامه  رونالدو  و�أمت 
لكنه  �ملا�سي،  �الأربعاء 
مالعب  يف  تاألقه  يو��سل 
�ملو�سم،  هذ�  �إيطاليا 
م�سجلًل 22 هدًفا خالل 27 

مبار�ة، وكان �لالعب �لدويل 
�لربتغايل قد �ن�سم �إىل �ليويف 
من  قادًما   ،2018 �سيف  يف 
ريال مدريد ب�سفقة قيا�سية 

بلغت 117 مليون يورو.

�إ�سباين  �سحفي  تقرير  �أكد 
�أم�س �أن �سقوط ريال مدريد 
ربع  يف  �سو�سيد�د  �أمام 
�إ�سبانيا  ملك  كاأ�س  نهائي 
�مللكية  �جلماهري  �أ�ساب 
بالكثري من �الإحباط، ووفقا 
ل�سحيفة »موندو ديبورتيفو« 
�جلماهري  فاإن  �الإ�سبانية، 
بعد  �أمل،  خليبة  تعر�ست 
من  كبرية  لدرجة  �لو�سول 
عدم  عن  ناجتة  �حلما�س 
مبار�ة   21 خالل  �خل�سارة 
�أن  �إىل  و�أ�سارت  متتالية، 
�جلماهري ما ز�ل لديها �أمل 
مدريد  ريال  يح�سد  �أن  يف 
�الإ�سباين  �لدوري  لقبي 
هذ�  �أوروبا  �أبطال  ودوري 

�ملو�سم.
معلقة  �الآمال  �أن  و�أو�سحت 
�الآن على عودة �إيدين هاز�رد 
من �الإ�سابة وقيادته للفريق 
نحو �الألقاب، وقالت �إنه رغم 
�الإ�سابة  من  هاز�رد  تعايف 

ولكنه مل ي�سارك �سد �أتلتيكو 
�سو�سيد�د،  وريال  مدريد 
من  ينتظر   �جلميع  �أن  �إال  
�لنجم �لبلجيكي �لذي يحمل 
يكون  �أن   »7« رقم  �لقمي�س 
درجة،  �أق�سى  �إىل  حا�سما 

ويتحول �إىل بطل �لفريق يف 
�ملو�سم،  من  �الأخري  �جلزء 
بحاجة  هاز�رد  �أن  وذكرت 
يف  مهار�ته  ��ستغالل  �إىل 
لزيادة  �لعمودي  �الخرت�ق 
غلته �لتهديفية مع �ملرينغي، 
حيث �إنه حتى �الآن مل يحرز 
 13 �سوى هدًفا حيًد� خالل 

مبار�ة.
تقريرها  �ل�سحيفة  و�أنهت 
باالإ�سافة  �أنه  �لتاأكيد  على 
ريال  فاإن  هاز�رد،  لفيتامني 
مدريد يحتاج لعودة �ل�سالبة 
وهو  �لفريق  �إىل  �لدفاعية 
قوًيا  مر�سًحا  �سيجعله  ما 
ودوري  �لليغا  لقبي  حل�سد 

�الأبطال

ك�سف تقرير �سحفي بريطاين 
�لتي  �خل�سارة  حجم  �أم�س، 
�سيتعر�س لها بر�سلونة ب�سبب 
ف�سل �سفقة �سخمة عقدها 
يف �ل�سنو�ت �ملا�سية، ووفًقا 
فاإن حجم  ذ� �سن،  ل�سحيفة 
حالة  يف  بر�سلونة  خ�سائر 
فيليب  �لرب�زيلي  �جلناح  بيع 
�ل�سيف  خالل  كوتينيو 
�ملقبل �ست�سل �إىل 60 مليون 

جنيه �إ�سرتليني.
تعاقد  قد  بر�سلونة  وكان 
 2018 كوتينيو يف جانفي  مع 
جنيه  ماليني   105 مقابل 

ثابت،  كمبلغ  �إ�سرتليني 
وفًقا  مليوًنا   142 �إىل  ي�سل 
بر�سلونة  وحاول  للمتغري�ت، 
عقب  كوتينيو  �سفقة  ح�سم 
�سفوف  �إىل  نيمار  �نتقال 
يف  جريمان  �سان  باري�س 
ف�سل،  �أنه  �إال   2017 �سيف 
�ملحاولة  يف  ينجح  �أن  قبل 
�ملريكاتو  خالل  �لثانية 

�ل�ستوي �لتايل.
وقالت �ل�سحيفة �إن �خل�سائر 
بر�سلونة  ��ستعد�د  �إىل  تعود 
يرت�وح  مبقابل  كوتينيو  لبيع 
مليون   77 �إىل   68 من 

للنظر  باالإ�سافة  �إ�سرتليني، 
حالًيا  �لالعب  �أجر  �إىل 
و�لذي يبلغ 7.2 مليون جنيه 
فيليب  �أن  يذكر  �إ�سرتليني. 

�لظهور  يف  ف�سل  كوتينيو 
مب�ستوى جيد يف »كامب نو«، 
وكان يتعر�س لهجوم كبري من 

�جلماهري �لكتالونية.

�إيفان  ت�سيلي  �أ�سطورة  ياأمل 
ميالن  �إنرت  جنم  ز�مور�نو 
مو�طنه  يبقى  �أن  �ل�سابق، 
مع  �سان�سيز  �أليك�سي�س 
�إىل  يعود  و�أال  �لنري�تزوري، 
مان�س�سرت يونايتد �ملعار منه، 
وقال ز�مور�نو يف ت�رشيحات 
�لت�سيلية  الإذ�عة«كوبر�تيفا« 
�أن  �ملتوقع  �سان�سيز،  عن 
لوكاكو  روميلو  بجو�ر  يبد�أ 
�لكثري  ميالنو  ديربي  يف 
لديه  »�أليك�سي�س  �ليوم: 
يونايتد،  مان�س�سرت  مع  عقد 
يريد  �أين  �سرنى  لكننا 
ي�سعر  و�أين  �للعب،  مو��سلة 
بال�سعادة«. و�أ�ساف: »�ل�سيء 
ي�ستمتع  �أن  �أهمية هو  �الأكرث 
�لقدم،  بكرة  �أليك�سي�س 
��ستعادة  يف  بد�أ  فعندما 
لالإ�سابة، مل  تعر�س  م�ستو�ه 

مان�س�سرت،  يف  كثرًي�  يلعب 
غري  و�سل  �أنه  يعني  وهذ� 
وو��سل:  كامل«،  ب�سكل  الئق 
�سان�سيز  يبقى  �أن  »�أود 
يف  �أنه  خا�سًة  ميالنو،  يف 
له  �ستتاح  �ملقبل،  �ل�سيف 
�لفر�سة للعب بجانب ت�سيلي 

�آخر، من �ملحتمل �أن يح�رش 
�إىل �لنادي«، وتابع ز�مور�نو: 
»دعنا نقول فقط �إنني متفائل 
ت�سيليني  �سن�ساهد  باأننا 
�ملقبل،  �ملو�سم  �إنرت،  يف 
عن  �ملعلومات  بع�س  فلدي 
و�أردف:  �ملو�سوع«.  هذ� 

يعنيه  �لذي  ما  جميًعا  »نعلم 
الأنطونيو  بالن�سبة  فيد�ل 
�لنادي  �أن  و�ثق  �أنا  كونتي، 
الإح�ساره  جهوده  �سيكثف 
�ل�سيف،  يف  بر�سلونة  من 
�إنرت �ستكون �سعيدة  جماهري 

للغاية �إذ� جاء �أرتورو«.
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زامورانو: فيدال قادم لإنرت ميالن

جماهري ريال مدريد ت�ضتنجد بهازارد

كوتينيو يكبد بر�ضلونة خ�ضائر طائلة

بايرن ميونخ يك�ضف �ضبب جتاهل �ضم رونالدو

 روما ي�ضقط اأمام بولونيا يف مباراة مثرية

األفي�س يهزم اإيبار ويبتعد عن خطر الهبوط

 فرانكفورت يفرت�س اأوغ�ضبورغ يف البوند�ضليغا
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وكالت 

�صفحة   295( الكتاب  يتاألف 
موثًقا  الو�صط،  بالقطع 
ومفهر�ًصا( من مدخل وتوطئة 
وثمانية ف�صول وخامتة عامة 
التاريخي  للت�صل�صل  ومالحق 
الزمني لالأحداث والوقائع يف 

�صوريا يف القرن الع�رشين.

احلياة احلزبية يف �سوريا 
يف العهد العثماين

تناول فرزات يف مقدمة كتابه 
تاريخ  اإىل  »مدخل  املو�صومة 
الع�رشين«،  القرن  يف  �صوريا 
العثماين  احلكم  حتت  �صوريا 
عهد  ويف   ،)1918–1516(
 .)1920–1918( اال�صتقالل 
يف حني تطرق يف »التوطئة«، 
باإ�صهاب، اإىل مو�صوع درا�صته، 
ال�صيا�صي،  احلزب  ومفهوم 
واملذاهب ال�صيا�صية الرئي�صة 
وطرائقها احلزبية، وال�صفات 
يف  احلزبية  للحياة  العامة 

�صوريا.

يتكلم فرزات يف الف�صل االأول 
يف  احلزبية  »احلياة  بعنوان 
�صوريا يف العهد العثماين«، عن 
واالأحزاب  اجلمعيات  ن�صاط 
واحلرب  الد�صتور  اإعالن  بني 
م�صلًّطا  االأوىل،  العاملية 
االإخاء  جمعية  على  ال�صوء 
واملنتدى  العثماين،  العربي 
الالمركزية  وحزب  االأدبي، 
وموؤمتر  العثماين،  االإدارية 

 )1913( العربي  باري�س 
ال�صيا�صي  والن�صاط  واأهدافه، 
متحدًثا  �صوريا،  يف  ال�رشي 
وجمعية  العهد  جمعية  عن 
وموقف  الفتاة،  العربية 
احلرب  يف  العربية  الهيئات 
ومميزات  االأوىل،  العاملية 
العهد  يف  احلزبية  احلياة 
تكن  مل  وبح�صبه،  العثماين. 
اأحزاًبا  تناولها  التي  االأحزاب 
كاالأحزاب  علنية  برملانية 
املعروفة، لكنها كانت حركات 
�صبيل  يف  عملت  ومنظمات 
وا�صطرت  القومي،  التحرر 
العمل  طريقة  اتباع  اإىل 
ال�رشي، والت�صرت وراء اأهداف 
مل  اإنه  حتى  ظاهرية،  علنية 

يكن لبع�صها برامج مكتوبة.

الن�ساط احلزبي داخل 
�سوريا وخارجها

»احلياة  الثاين،  الف�صل  اأما 
اال�صتقالل  عهد  يف  احلزبية 
 ،»)1920–1918( االأول 
االأحداث  اأهم  فرزات  فريوي 
تراجم  ويورد  ال�صيا�صية، 
للجمعيات واالأحزاب، متحّدًثا 
يف  االأحزاب  مميزات  عن 
اأهمها:  العهد الفي�صلي، وكان 
الفتاة، وحزب  العربية  جمعية 
العهد،  وحزب  اال�صتقالل، 
ال�صوري،  االحتاد  وحزب 
ال�صوري.  الوطني  واحلزب 
فيما  االأحزاب  روؤى  اختلفت 
بع�صها  كان  فبينما  بينها، 
العربية  بالفكرة  ينادي 

ق�رش  بها،  ويوؤمن  القومية 
على  برناجمه  االآخر  البع�س 
�صوريا والوطن ال�صوري، لكنها 
كلها خ�صعت للظروف الدولية 
عليها  فر�صت  التي  اخلارجية 
نتيجة  معّينة  ُقطرية  �صيا�صة 
القومية  الق�صية  جتزئتها 
املفاهيم  وكانت  العامة. 
ومبهمة،  خمتلطة  احلزبية 
فاحلزب ال يعني عند اأكرثهم 

اأكرث من كتلة اأو جمموعة.
»الن�صاط  الثالث،  الف�صل  يف 
احلزبي خارج �صوريا )1920–
اإىل  فرزات  يتطرق   ،»)1925
تلك  يف  احلزبي  الن�صاط 
جنيف  وموؤمتر  االأعوام، 
ومقرراته، وزيارة كراين واأول 
وبح�صب  وطنية.  تظاهرة 
فرزات، فاإن �صوريا مل متار�س 
خالل  منظمة  حزبية  حياة 
ومل  الداخل،  يف  الفرتة  هذه 
تكن االأحزاب الناطقة با�صمها 
من  لها  ا  مرخ�صً م�رش  يف 
اأي ن�صاط  ال�صلطة، ولي�س لها 
كانت  التي  البالد  يف  حزبي 
االحتالل  حكم  حتت  واقعة 

الفرن�صي با�صم االنتداب.

احلياة احلزبية يف دور 
الثورة الوطنية وفرتة 

الن�سال الد�ستور
»االأحزاب  الرابع،  الف�صل  يف 
الوطنية  الثورة  دور  يف 
)1925–1928(«، يبحث فرزات 
يف  ال�صيا�صية  التطورات  يف 
االأحزاب يف  واأثر  الدور،  هذا 

االأحزاب  وهذه  الثورة.  عهد 
الدور  هذا  يف  قامت  التي 
وحزب  ال�صعب،  حزب  هي: 
الوطنية،  والكتلة  الوحدة، 
اللجنة  ا�صتمرت  بينما 
 - ال�صوري  للموؤمتر  التنفيذية 
م�صاعيها  توا�صل  الفل�صطيني 
يف القاهرة واأوروبا. اأُ�ّص�س يف 
هذا الدور اأول حزب �صيا�صي 
االنتداب  عهد  يف  �صوري 
مركز  وانتقل  الفرن�صي، 
البالد،  داخل  اإىل  الن�صاط 
ثم  الوطنية،  الثورة  وقامت 
يف  جديدة  مرحلة  تلتها 
العالقات ال�صورية - الفرن�صية 
اأزمة  حلل  التعاون  اإىل  رمت 
االحتالل على اأ�صا�س معاهدة 

تعرتف با�صتقالل البالد.
»احلياة  اخلام�س،  الف�صل  يف 
الن�صال  فرتة  يف  احلزبية 
 ،»)1932-1928( الد�صتوري 
الكتلة  ن�صوء  فرزات  يتناول 
�صيا�صة  وتبّنيها  الوطنية، 
االنتداب  مع  التفاهم 
يف  ظهرت  التي  الفرن�صي 
ويف  التاأ�صي�صي،  املجل�س 
التي جرت  االنتخابات  دخول 
املعدل  الد�صتور  اأ�صا�س  على 
الذي ن�رشه املفو�س ال�صامي، 
االإيجابية،  ال�صيا�صة  واإخفاق 
�صيا�صة  قطع  اإىل  اأدى  ما 
الكتلة  �صلوك  واإىل  التعاون، 
�صد  �صلبية  �صيا�صًة  الوطنية 
املرحلة  يف  االنتداب  نظام 
عقد  حتى  ا�صتمرت  التالية، 

املعاهدة يف عام 1936.

احلياة احلزبية يف دور 
املعاهدة

»احلياة  ال�صاد�س،  الف�صل  يف 
املعاهدة:  دور  يف  احلزبية 
االأول  اجلمهوري  الدور 
)1932–1939(«، يقول فرزات 
عامي  بني  احلزبية  احلياة  اإن 
الن�صاط  كان  و1939   1932
مبذواًل فيها لعقد معاهدة مع 
فرن�صا. و�صيطرت فيها الكتلة 
على   1935 عام  منذ  الوطنية 
اأكرثية ال�صعب، وا�صتفادت من 
تاأييدها املطلق لعقد معاهدة 
حترتم  مل  لكنها   ،1936 عام 
الراأي العام بل اتخذته وا�صطة 
فقط، ومل ت�صارحه باحلقائق، 
وا�صتغل  االأجنبي  فخدعها 
لعقد  وتنازلها  ت�صاهلها 
يكت�صب  كان  اإ�صافية  اتفاقات 
االإ�صافية  ال�صكوك  فيها 
امللحقة المتيازاته يف البالد. 
بعد  الوطنية  الكتلة  فقدت 
هذه التجربة قوتها، واأفقدها 
واّتباُعها  باحلكم  ُكها  مت�ُصّ
والتهدئة  الت�صكني  �صيا�صة 
ومكانتها  الن�صايل  طابَعها 
ال�صعبية. وانتهت ع�صبة العمل 
اأع�صاوؤها  ق  وتفَرّ القومي 
اأحزاب  يف  بع�صهم  واندمج 
ال�صوري  احلزب  اأما  اأخرى. 
القومي فا�صتمر ن�صاطه بفتور 
وا�صتطاع  التالية.  الفرتات  يف 
ميار�س  اأن  ال�صيوعي  احلزب 

ن�صاًطا فاعاًل.

جممل الن�ساط احلزبي

»احلياة  ال�صابع،  الف�صل  يف 
 ،»)1949–1939( احلزبية 
االأحزاب  اأن  فرزات  يرى 
 1939 عامي  بني  �صوريا  يف 
اأكرث م�صايرة  اأ�صبحت  و1949 
تفهًما  واأكرث  الع�رش،  لروح 
واأكرث  املجتمع،  حلاجات 
امل�صكالت  حلل  �صالحية 
على  ظهرت  كما  القائمة. 
اإىل  ال�صيا�صي،  امل�رشح 
التقليدية  االأحزاب  جانب 
جديدة  اأحزاب  املتطورة، 
قومية  النزعة،  انقالبية 
متباينة  بقيت  لكنها  العقيدة. 
االأهداف، فبينما جند اأحزاًبا 
تعمل لل�صيا�صة املحلية، جند 
لوطن  اأحدها  يعمل  اأخرى 
العربي  للوطن  واآخر  �صوري 
االإ�صالمي  للعامل  وثالث 
وكانت  اأممية.  حلركة  ورابع 
الو�صائل،  يف  ا  اأي�صً خمتلفة 
دميقراطًيا  بع�صها  فكان 
و�صعبًيا، واتخذ بع�صها لنف�صه 
زعيم  ل�صلطة  تخ�صع  اأنظمة 
من  كثري  وجود  ومع  واحد. 
والتوافق  التالقي  عنا�رش 
االأحزاب  هذه  بني  املرحلي 
فاإن  الوطني،  العمل  خلدمة 
املنطلقات  يف  االختالف 
اأ�صد عوامل  كان من  الفكرية 

التنافر والت�صادم.
واالأخري،  الثامن  الف�صل  يف 
احلزبي  الن�صاط  »جممل 
يتطرق   ،»)1955–1949(
االأحزاب  موقف  اإىل  فرزات 
حزب  امل�صلمون،  )االإخوان 
اال�صرتاكي،  العربي  البعث 
القومي  ال�صوري  احلزب 
االجتماعي، احلزب ال�صيوعي، 
من  العربي(  التحرير  حركة 
احلا�صلة  ال�صيا�صية  االأحداث 
حم�س  وميثاق  حينه،  يف 

واالئتالف احلزبي.
فرزات  حرب  حممد 
رواد  واأحد  �صوري  موؤرخ 
واحلركات  االأحزاب  درا�صة 
اخت�س  �صورية.  ال�صيا�صية يف 
احل�صاري  بالتاريخ  اأكادميًيا 
االآرامية،  وباللغة  القدمي 
ال�صوربون  جامعة  له  وطبعت 
الفرن�صية  باللغة  اأطروحته 
)اأرفاد(  االآرامية  عن اململكة 
يف  دّر�س   .1972 عام  يف 
جامعات دم�صق وقطر ومعهد 
بجامعة  ال�رشقية  الدرا�صات 
�صعبة  تراأ�س  �صيكاغو. 
التاريخ يف املو�صوعة العربية 
بدم�صق. له الكثري من الكتب 
والدرا�صات  والرتجمات 

بالعربية والفرن�صية.

للموؤرخ ال�سوري حممد حرب فرزات

احلياة احلزبية يف �سوريا
�سدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات الطبعة الثانية من كتاب حممد حرب فرزات احلياة 
احلزبية يف �سوريا: درا�سة تاريخية لن�سوء الأحزاب ال�سيا�سية وتطورها 1955-1908. هذا الكتاب الذي 

قّدمه فرزات، يف الأ�سل، كر�سالة جامعية للتخرج يف اجلامعة ال�سورية، ن�سرها يف عام 1955 بدم�سق، 
لكن جتاوزت اأهميتها حدود املراحل الأولية لر�سالة الإجازة اجلامعية، لتمّثل م�سدًرا اأ�سا�سًيا لأي باحث 
تاريخي اأو موؤرخ للحياة احلزبية ال�سيا�سية يف تاريخ �سوريا احلديث، منذ النقلب الد�ستوري العثماين 
يف عام 1908 حتى عام 1954، فطبعها يف كتاب مّثل م�سدًرا اأ�سا�سًيا للتعرف اإىل تلك احلياة وخ�سائ�سها 

العامة ومنظومتها احلزبية واجلمعياتية للباحثني يف التاريخ ال�سيا�سي ال�سوري احلديث.

�سدور ترجمة رواية »يف املرفاأ« للكاتب الفرن�سّي وي�سمان�س
املرفاأ«  »يف  رواية  ترجمة  �صدرت 
عن  وي�صمان�س،  الفرن�صّي  للكاتب 
دائرة  يف  للرتجمة  »كلمة«  م�رشوع 
اأبوظبي،  وال�صياحة-  الثقافة 
الكاتب  الفرن�صية  عن  وترجمها 
بنعبود،  حمّمد  املغربّي  واملرتجم 
ال�صاعر  لها  وقّدم  الرتجمة  وراجع 
يف  املقيم  العراقّي  واالأكادميّي 

باري�س كاظم جهاد.
جوري�س  يبدو  هذه  روايته  ويف 
 Joris-Karl وي�صمان�س  كارل 
Huysmans وهو يجّرب العثور يف 
الّريف على مهرب ممكن لبطليها من 
وعالقاتها  اال�صتالبّي  املدينة  عامل 
االرتباط  العدمية  غري  املرتّهلة 
والّت�صنيع  الّراأ�صمالّية  ب�صعود 
�صحفي  بيان  بح�صب  الطاغي، 

للدائرة.
وجعل الكاتب �صخ�صّيتَيها املحورّيتني 
جاك مارل وزوجته لويزا يلجاآن اإىل 

الّريف بعد انهياٍر مايّل مبعثه انعدام 
وا�صتغراقه  الّزوج،  لدى  الّتدبري  روح 
بعيداً  والفنّية  احللمّية  عوامله  يف 
عن كّل ح�ٍسّ عملّي، فجاءا ليقيما يف 
ق�رٍش مهجور و�صعه حتت ت�رّشفهما 
ال�ّصيخ  الفاّلح  لويزا،  عّمة  زوج 

اأنطوان، املوؤمَتن على الق�رش.
الإقامة  امُلحبَط  املاآل  اأّن  بيد 
الّريفّي  الق�رش  يف  الّزوجني 
املتداعي، املتعّذر على البيع وعلى 
يطاآ  اإن  ما  لهما  يتبّدى  ال�ّصكنى، 
باأقدامهما اأر�س الّريف، و�رشعان ما 
باملكان،  ذلك عالقتَهما  اآثار  ت�صمل 
الفاّلَحني،  وبالقريبنَي  ب�صّكانه، 
اجل�صَعني.  العجوَزين  م�صيَفيهما 
وي�صمان�س  ي�صّطر  �صفحًة  �صفحًة 
�صديدة  بلغة  املتدّرج  االنحدار  هذا 
ير�صد  الت�صخي�س  وعالية  الّتحديث 
فيها اأدّق دقائق املكان، واإ�صقاطات 
دوافع الب�رش عليه، واأدنى االنتحاءات 

والّتخّبطات  لالأفراد،  الّنف�صّية 
امتة لدواخلهم املكتّظة. ال�صّ

تعاي�ش ا�سطراري.. 
اإىل رحابة  وبالّرغم من حاجة جاك 
الف�صاء، �رشعان ما ي�صّكل له الق�رش 
من  نوعاً  الّريفّي  وحميطه  املتاآكل 
منط  مع  باملقارنة  واإذا  املعتقل، 
العي�س ومعانقة املكان يف العا�صمة 
تفر�س نف�صها على نحٍو األيم، فيدور 
وغرفه  الق�رش  اأروقة  يف  جاك 
على  يلوي  ال  املتداعية  العديدة 
�صيء، ويتعّر�س هو وزوجته لل�صعات 
ويخو�صان  ال�صارية،  اخلريف  بّق 
�صّدها ن�صاالً مريراً ال طائل فيه، ثّم 
يُلفيان نف�صيهما جمربين على اقت�صام 
الّتعاي�س  من  نوٍع  يف  واحدة  غرفة 
�صّقتهما  �صعة  كانت  اال�صطرارّي 

بباري�س حتميهما من اأ�رشاره.
والّنف�صّي  اجل�صدّي  الّتال�صق  هذا 

الّزوجني  تباعد  من  ي�رّشع  الّدائم 
�صيقهما  من  يفاقم  ومّما  الّذهنّي، 
واأورام  وت�صّنجاتها  لويزا  مر�س 
وتغيب  تظهر  التي  الغريبة  �صاقيها 
قبيل  من  يكون  ال  وقد  منطق،  بال 
مع  هذا  مر�صها  تفاقَم  اأْن  دفة  ال�صّ

و�صولهما اإىل الّريف.
الّزوجان  ي�صتعيد  اثنني،  اأو  ليوٍم 
الباري�صّيان تقاربهما عندما يتعاونان 
الغرفة  ليُحت�رش يف  الإنقاذ قّط جاء 
الق�رش  يف  ي�صغالنها  كانا  التي 
القّط  حال  تدهور  ومع  املهجور، 
يفر�س نداء العودة اإىل باري�س نف�صه، 

وما عاد يف مقدورهما اأن يقاوماه.
 1848 فيفري    5 يف  وي�صمان�س  ُولد 
يف باري�س الأّم فرن�صّية واأب هولندّي، 
اإداريَاً،  موّظفاً  حياته  طيلة  ا�صتغل 
االأدبّي  لعمله  وقته  بقّية  �صاً  مكِرّ
وتويّف عن مر�س  وُمتعة،  �صغٍف  عن 

ُع�صال يف 12 مايو 1907.

مّتاأّثرة  و�رشدّية  �صعرّية  بدايات  بعد 
اأعمال  يف  انخرط  بالرومنطيقّية، 
االأدب،  يف  الطبيعّية  املدر�صة 
زوال.  اإميل  راأ�صها  على  كان  التي 
من  اعتباراً  اأعماله  متّيزت  ثّم 
من  وب�رشب  �صلبّيني  باأبطال   1881
الت�صاوؤم ورثه من قراءاته للفيل�صوف 
االأملاين �صوبنهاور، اإّنه حتّول متدّرج 
الّتّيار  جمالّيات  مع  لقطيعته  مّهد 

الّطبيعّي.
كما برز ناقداً لالأدب والفّن، �صاهمت 
االأدب  جتديد  يف  النقدّية  درا�صاته 
الفرن�صي، وكتاباته يف الفّن الّت�صكيلّي 
يف  اجلاّدة  بامل�صاهمة  لها  م�صهوٌد 
فرن�صا  االنطباعّي يف  الّر�صم  فر�س 
الفّن  روائع  اكت�صاف  اإعادة  ويف 
الفطرّي، كما و�صع كتاباٍت مهّمة يف 

الّر�صم واملعمار الدينّيني.
بنعبود،  حمّمد  الكتاب،  مرتجم  اأّما 
تطوان  اإقليم  مواليد  من  فهو 

على  حا�صل   .1957 �صنة  باملغرب، 
كلّية  من  العربية  اللّغة  يف  االإجازة 
علوم  كلّية  دبلوم  وعلى  فا�س،  اآداب 

الرّتبية بالّرباط.
)احّتاد  الذئب«  »ق�صبة  رواية  له 
ق�ص�صية  وجمموعة  املغرب(  كّتاب 
الّثقافة  »جتاويف« )من�صورات وزارة 
اأفالم  و�صنياريوهات  املغربية( 

تلفزيونّية.
»امل�رشّية«  روايتا  ترجماته  من 
�صينويه  جليلربت  النيل«  و«ابنة 
)من�صورات اجلمل(، وروايتا »اغتيال 
الف�صيلة« و«خمالب املوت« مليلودي 
عكاظ(،  )من�صورات  حمدو�صي 
»لقاء« مليالن كونديرا و�صّت  وكتاب 
)املركز  زفايغ،  ل�صتيفان  روايات 
وثالث  و«طردّيات«  العربّي(  الّثقايف 
دوما  الألك�صاندر  للنا�صئة  روايات 

)م�رشوع »كلمة« للرتجمة(.
وكالت
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وكالت

بعيًدا من النفط

التنويع  »خطط  الأول،  الق�سم  يف 
وا�سرتاتيجياته«،  القت�سادي 
الأول،  الف�سل  يف  ف�سول.  اأربعة 
النفط  اأ�سعار  انهيار  »حتديات 
وا�سرتاتيجيات التنويع القت�سادي 
لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف 
اخلليج العربية«، يرى خالد را�سد 
اخلاطر اأن انخفا�س اأ�سعار النفط 
العاملية يعود بالدرجة الأوىل اإىل 
العاملية  ال�سوق  يف  العر�س  زيادة 
الطلب،  انخفا�س  مقابل  يف 
�سلبًا  تاأثرت  اخلليج  دول  واأن 
ارتفاع  عن  الناجم  بالنخفا�س 
اأمد  العجز يف ميزانياتها، واإطالة 
ويبينّ  القت�سادي.  النكما�س 
النخفا�سات  من  ت�ستفد  مل  اأنها 
النك�ساف  من  حتد  كي  ال�سابقة 
مقرتًحا  النفط،  �سدمات  جتاه 
القت�سادية،  ال�سيا�سات  اإ�سالح 
واإ�سالح  ب�رشي،  مال  راأ�س  وبناء 
وبناء  واخلا�س،  العام  القطاعي 
قاعدة �سناعية بعيدة من النفط.

»حتديات  الثاين،  الف�سل  يف 
ُعمان   - امل�ستقبلية  ’الروؤية 
حتليلية«،  قراءة  واآفاقها:   ‘2020
اأن  البلو�سي  بن حمد  يو�سف  يرى 
انتقال  يف  �ساهم  النفط  اكت�ساف 
اإىل  الكفاف  العماين من  املجتمع 
البلو�سي  ويعالج  والنماء.  الوفرة 
يف  احلكومة  دور  نطاق  تنامي 
واخلدمي،  ال�سلعي  الإنتاج  جمال 
والختاللت التي حدثت يف �سوق 
م�ساهمة  �سعف  ب�سبب  العمل 
وانخفا�س  الوطنية،  العمالة 
وعدم  الإنتاجية  الكفاءة  م�ستوى 

التطورات  مواكبة  على  قدرتها 
التقني،  املجال  يف  املت�سارعة 
ا�ستخدام  يف  التو�سع  وا�ستمرار 
اأن  يرى  كما  الوافدة.  العمالة 
زيادة  يف  جنح  الُعماين  القت�ساد 
بي  امل�ستهدفة  النمو  معدلت 
الروؤية  واأن  و2015،   1996 عاَمي 
الن�سبية  امل�ساهمة  رفع  ت�ستهدف 
يف  النفطية  غري  للقطاعات 
65 يف  من  املحلي  الناجت  اإجمايل 
يف   81 اإىل   1995 عام  يف  املئة 

املئة بحلول عام 2020.

فر�ص وحتديات

 - »ال�سعودية  الثالث،  الف�سل  يف 
روؤية 2030: طموحات وحتديات؟«، 
�سيا�سات  التميمي  نا�رش  ير�سد 
الإ�سالح القت�سادي وحتدياتها يف 
جهة  من  اأثرها  ويتابع  ال�سعودية، 
ودفع  القت�سادي  التنويع  حتقيق 
عجلة التنمية ال�سعودية بعيًدا من 
قطاع النفط، وعلى وجه التحديد 
والقت�سادية.  ال�سيا�سية  العقبات 
الأ�سا�سية  الدوافع  يناق�س  كما 
خطة  يف  القت�سادي  للتنويع 
ال�سعودية 2030، يف ظل حالة عدم 
اليقي يف ما يتعلق بحجم عائدات 

النفط يف امل�ستقبل وم�ستواها.
»تقومي  الرابع،  الف�سل  يف 
التعاون  جمل�س  دول  ا�سرتاتيجية 
التنويع  نحو  العربية  اخلليج  لدول 
القت�سادي: الفر�س والتحديات«، 
حممد  بن  اهلل  حبيب  يبحث 
دول  ا�سرتاتيجيات  الرتك�ستاين يف 
مركًزا  التنويع،  نحو  املجل�س 
اخلا�س  القطاع  م�ساركة  على 
املوؤ�س�سات  مع  ال�رشاكة  وتوافر 
ماهية  يف  والبحث  احلكومية، 
تواجه  التي  والتحديات  الفر�س 

�سبيل  يف  التعاون  جمل�س  دول 
ويرى  امل�ساركة.  هذه  حتقيق 
ن�سبة  يف  حقيقًيا  تبايًنا  ثمة  اأن 
يف  اخلا�س  القطاع  م�ساركة 
بي  القت�سادية  التنمية  جمال 
التعاون، ب�سبب منط  دول جمل�س 
يف  املتنّبعة  املركزية  الإدارة 
يف  بدورها  اأثرت  والتي  بع�سها، 
القطاع اخلا�س يف �رشاكة  دخول 

حقيقية مع القطاع احلكومي.

العمالة وحتويالتها

يف الق�سم الثاين، »العمالة والقوى 
القت�سادي«،  والتنويع  العاملة 
ثالثة ف�سول. يف الف�سل اخلام�س، 
يف  القطرية  املراأة  جنحت  »هل 
هند  تبحث  الأعمال؟«،  ريادة 
اأثر  يف  املفتاح  الرحمن  عبد 
اإدارة  القطرية يف  م�ساركة املراأة 
امل�رشوعات ال�سغرية واملتو�سطة، 
التي  التحديات  اأهم  اإىل  وتتعرف 
الأعمال  ريادة  ممار�ستها  تعرقل 
فرتى  وتطويرها،  وا�ستمراريتها 
ب�سبب  نت  القطرية متكنّ املراأة  اأن 
الدعم احلكومي يف جمايل التعليم 
�سوق  اإىل  الدخول  من  والتدريب 
يف  م�ساهمتها  وزيادة  العمل 

القت�ساد القطري.
اأثنّرت  »كيف  ال�ساد�س،  الف�سل  يف 
القت�ساد  يف  الوافدة  العمالة 
ال�سعودي واقت�سادات دول اخلليج 
العربية؟«، يقول ع�سام الزامل اإن 
اخلليج  ودول  ال�سعودية  اعتماد 
على العمالة الوافدة اأ�سعف اأعمدة 
النمو القت�سادي فيها، ما اأثنّر يف 
التنويع القت�سادي تاأثرًيا مبا�رًشا. 
ومربراتها  الدول  دوافع  اأن  ويرى 
قامت  الوافدة  العمالة  ل�ستقبال 
يف  منها  ال�ستفادة  اأ�سا�س  على 
البنى  لبناء  النفط  اإيرادات  زيادة 

التحتية لهذه الدول، وتوزيع الرثوة 
ورفع الرفاهية بي املواطني.

يف الف�سل ال�سابع، »اأثر حتويالت 
يف  الت�سخم  يف  الوافدة  العمالة 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
علي  دياب  ي�ستق�سي  العربية«، 
العمالة  حتويالت  الربي  حممد 
التعاون  جمل�س  دول  يف  الوافدة 
ول   ،2014-2000 الأعوام  خالل 
اأ�سعار  تقلنّب  اأوقات  يف  �سيما 
التنويع  يف  وتاأثريها  النفط، 
املجل�س،  لدول  القت�سادي 
التحويالت  هذه  اأن  اإىل  فيخل�س 
الت�سخم  معدلت  يف  توؤثر  ل 
املحلية، واأن حتفيز ال�ستثمارات 
يف  ي�ساهم  للوافدين  املحلية 
الإيرادات  زيادة  على  املحافظة 
احلكومية، حتى يف حال ا�ستمرار 

تقلنّب اأ�سعار النفط.
اأمنوذج م�ستقبلي

يف الق�سم الثالث، »م�ستقبل التنويع 
القت�سادي يف دول جمل�س التعاون 
ف�سالن.  العربية«،  اخلليج  لدول 
ما  »حقبة  الثامن،  الف�سل  يف 
فكيف  بالفعل،  بداأت  النفط  بعد 
يرى  ذلك؟«،  اخلليج  �سيواجه 
جمل�س  دول  اأن  عاد  اأبي  ناجي 
نظر يف  اإعادة  اإىل  التعاون حتتاج 
النفط،  اأ�سعار  تديننّ  جتاه  دورها 
ول �سيما اأن كرًثا من �سننّاع القرار 
هذه  يف  واملحللي  وامل�سوؤولي 
اأ�سعار  انخفا�س  يف  يرون  الدول 
حقبة  لدخول  فر�سة  النفط 
القت�سادي.  التنويع  من  جديدة 
م�ساألة  تعقيد  من  الرغم  وعلى 
حقبة ما بعد النفط، فاإن ذلك ل 
جمل�س  دول  بحث  �رشورة  ينفي 
طويلة  ا�سرتاتيجية  عن  التعاون 
مع  اقت�ساداتها،  لتنويع  الأمد 

قائمة  تعليمية  اأنظمة  اإدخال 
البحرية  واملوارد  املعرفة  على 
ا  خ�سو�سً املياه،  حتلية  وتقنيات 

يف م�سادر الطاقة املتجددة.
والأخري،  التا�سع  الف�سل  يف 
متطلبات  يف  املاأمول  »الأمنوذج 
لدول  و�سيا�ساتها  التنمية  خطط 
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 
الزميع  علي  يطرح  العربية«، 
الأمنوذج  عن  مهمة  ت�ساوؤلت 
تطبيقه  املطلوب  التنموي 
ال�ساملة  التنمية  م�سرية  لنجاح 
جمل�س  دول  يف  وامل�ستدامة 
اخللل  اأوجه  م�ستح�رًشا  التعاون، 
مركًزا  التنمية،  تواجه  التي 

الذي  القت�سادي  اخللل  على 
الريعي  النمط  �سيطرة  اإىل  يعود 
امل�ستثمرين  من  طبقة  و�سيطرة 
مرتبطة بالطبقة احلاكمة، والذي 
جاد  تنموي  اأمنوذج  اإنتاج  يعرقل 
غياب  اأثر  يتناول  كما  وحقيقي. 
ت�ساركية  روؤية جمتمعية و�سيا�سية 
وتوافقية يف جناح خطط التنمية، 
املجتمع  م�ساركة  اأثر  ويناق�س 
وتوافر  اخلطط،  هذه  �سوغ  يف 
اقت�سادية،  وموؤ�رشات  معلومات 
م�ستقلة  عامة  اإدارة  ووجود 
للدولة  ال�سيا�سية  ال�سلطة  عن 
وحمايدة، يف حتقيق اإ�سالح ومنو 

اقت�ساديي حقيقيي.

ملجموعة من املوؤلفني

التنويع االقت�صادي يف دول اخلليج العربية
�سدر عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب التنويع القت�سادي يف دول اخلليج العربية، وي�سم جمموعة خمتارة من بحوث تتناول �سوؤون التنويع 
القت�سادي و�سجونه يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، ُقّدمت يف منتدى درا�سات اخلليج واجلزيرة العربية الذي عقده املركز يف الدوحة بني 3 و5 
دي�سمرب 2016. تعالج هذه البحوث جملة من الق�سايا املت�سلة مبو�سوع التنويع القت�سادي يف دول جمل�ص التعاون، بدًءا بخططه وا�سرتاتيجياته، مروًرا بدور 
العمالة والقوى العاملة فيه، و�سوًل اإىل م�ستقبل التنويع القت�سادي يف دول جمل�ص التعاون، ا�ستناًدا اإىل التحديات التي تواجهها، وحاجتها اإىل اعتماد اأمنوذج 

تنموي جديد، بعيًدا من نظم الريع القت�سادية التقليدية يتاألف الكتاب )335 �سفحة بالقطع الو�سط، موثًقا ومفهر�ًسا( من ثالثة اأق�سام، تقع �سمنها ت�سع درا�سات..

جمموعة  عن  حديثاً  �سدر    
»م�ساكل  كتاب  العربية  النيل 
املراهقي ..القنبلة املوقوتة« 

ملوؤلفه عمار عبد الغني.
وذكر النا�رش عر بيان �سحفي، 
اإن مهمة هذا الكتاب هي ر�سم 
واأكرب  لأهم  طريق  خارطة 
رمبا  التي  امل�سكالت  واأعمق 
و�رشح  املراهق،  لها  يتعر�س 
لها،  الدافعة  والعوامل  اأ�سبابها 
من  للخروج  روؤية  تقدمي  ثم 

»لت�ساعدك  واأ�ساف:  الأزمة، 
على قطع الطريق على الفجوة 
التي رمبا حتدث لو تركنا هذه 
امل�سكالت بدون حل، فنخ�رش 

اأبناءنا، ويخ�رشنا اأبناوؤنا«.
من  الكثري  ي�سري  ولذلك، 
التي  والبحوث  الدرا�سات 
م�سكالت  حول  اأجريت 
اإىل  ال�سباب  ومعاناة  املراهقة 
فجوة  من  يعانون  اأكرثهم  اأن 
تدريجيا  تت�سع  التي  الأجيال 

ويزداد ات�ساعها يوماً بعد يوم، 
اأعمال  من  به  يقومون  ما  بي 
وبي توقعات اآبائهم فيما يجب 
اأن ميار�سوه فعاًل، مبا يتفق مع 

معايريهم الأ�رشية.
اأن  اإىل  الدرا�سات  وت�سري 
من  يعانون  ال�سباب  من   %95
م�سكالت بالغة يواجهونها عند 
الأجيال  حماولتهم عبور فجوة 
اأفكارهم  بي  تف�سل  التي 

واأفكار اآبائهم.

�سدر حديثاً عن املركز الثقايف 
البي�ساء،  الدار  يف  العربي 
»احلب  لرواية  العربية  الرتجمة 
للكاتب  �سنوات«  ثالث  يدوم 
الفرن�سي  التليفزيوين  واملخرج 
 Frederic بيغبيديه  فريدريك 

.Beigbeder
عمر،  ح�سي  الرواية  وترجم 
وتاأتى يف ف�سول ق�سرية، موجهة 
اإىل  الكاتب  من  مبا�رش  ب�سكل 
ث فيها عن الف�سل،  القارئ يتحدنّ
�سة  موؤ�سنّ الزواج  اأننّ  جازماً 
واإزعاجاً،  نكداً  احلبنّ  حتونّل 

يف  يقع  حي  املفاجاأة  وتكون 
يف  يت�سبنّب  التي  »األي�س«  حبنّ 
فيتعلنّق  �رشيكها،  عن  انف�سالها 
بها، ويحاول مغالطة نف�سه باأننّ 
ة  حبنّه لها لن يدوم اأكرث من املدنّ
نف�سه  ليجد  قبله،  دة من  املحدنّ
اأ�سري  ة  املدنّ تلك  انتهاء  بعد 
البتعاد  على  قادر  غري  هواها 
الدار،  موقع  وح�سب  عنها. 
حتاول �سخ�سية البطل »مارك« 
باأوهامها  ك  التم�سنّ الرواية،  يف 
يف حي اأننّ واقعها يك�سف حقائق 
اأخرى، حيث يعاند مارك قلبه، 

الغريبة.  نظرينّته  على  د  ويتمرنّ
يده،  من  ال�ساعة  مارك  ويلقي 
ذاكرته  ويعد  التوقيت،  يتنا�سى 
والأبقى  الأجمل  ل�ستقبال 
وحواجز  غ�ساوات  من  بعيداً 
يختلقها ليربنّر نقاط �سعفه التي 
كابر عليها. يرتاجع ب�سمت عن 
فكرته يف التغيري، ت�ستحوذ عليه 
تلك  عن  خمتلفة  جديدة  اأفكار 
طوياًل  بها  ولهج  تلبنّ�سته  التي 
الوحيدة  احلقيقة  اأننّها  معتقداً 

غري القابلة للنقا�س.
 وكالت

للكاتب عمار عبد الغني

»م�صاكل املراهقني.. القنبلة املوقوتة« اإ�صدار جديد 
عن جمموعة النيل العربية

عن املركز الثقايف العربي يف الدار البي�ساء
�صدور ترجمة »احلب يدوم ثالث �صنوات« 

لفريديريك بيغبيديه

 وكالت   



حكيم مالك 

جو�دي �ألغى 
�مل�سافات بني كّل من 

�لدر�مي و�لغنائي 
و�ل�سردي

�أو�ضح  �ل�ضياق  ذ�ت  ويف   
�لطور  دكتور�ه  طالب 
 « ر�بعة  �ضنة   « �لثالث 
�أبو   ، �جلز�ئر2  جامعة 
�لقا�ضم �ضعد �هلل ،كلية �للغة 
و�للغات  و�آد�بها  �لعربية 
�للغة  ق�ضم   ، �ل�رشقية 
�لعربية و�آد�بها تخ�ض�ص« 
�ل�رشدي  �خلطاب 
�ضلط  �أنه  �ملعا�رش«،   
�ملد�خلة   هذه  يف  �ل�ضوء 
�ل�ضاعر  جتربة  على 
�ضليمان   « �جلز�ئري 
��ضتطاع  »�لذي  جو�دي 
بني  �مل�ضافات  يلغي  �أن 
و�لغنائي  �لدر�مي  من  كّل 
وت�ضكلت  و�ل�رشدي، 
بنى  ذ�ت  ق�ضائد  لديه 
�لذ�تي  بني  متزج  تركيبية 
وتركز  و�ملو�ضوعي 
�إ�ضكالية هذه �لدر��ضة على 
: �أين جتلت �لبنية �ل�رشدية 
�لعربية  �لق�ضيدة  يف 
؟   و�ملعا�رشة  �حلديثة 
وبنياتها  �أ�ضكالها  وماهي 
مو�ضوعاتها؟  ووقفت هذه 
�لدر��ضة وقفة حتليلية مع 
عرب    خمتارة  ن�ضو�ص 
�لعنا�رش  من  جمموعة 
�حلديثة  كالق�ضيدة 
و�ل�رشد / �حلو�ر �لدر�مي 
�ل�رشدية  بالبنية  وعالقته 

/ بناء �ل�ضخ�ضية.

�سردية »ال �سعر 
بعدك«

 
 وبالن�ضبة لو�قع �لذ�ت يف 
ق�ضيدة » ال �ضعر بعدك »  
�ل�ضاعر  �أن  ثامري   �أكد 
لها  �أر�د  جو�دي،  �ضليمان 
�أن تكون هي ذ�تها » عنو�ن 
ليعلن   ،« كامال  �لديو�ن 
�نحد�ر� �إىل �أدنى م�ضتوى 
�حل�ضي�ضي  للح�ضور 
وجّل  �لذ�ت  متقته  �لذي 
منه،  تتخل�ص  لو  �أمنيتها 
�لعنو�ن  �أن  �عتبار  وعلى 
بني  �الأهم  �ملفتاح  هو   «
مفاتيح �خلطاب �ل�ضعري، 
يحدد  �لذي  �ملحور  وهو 
وتدور حوله  �لن�ص،  هوية 

�لدالالت و تتعالق  به   ،  
�أتى �لعنو�ن ب�ضيغة  ولهذ� 
بعدِك«،  �ضعر  ال   « �لنفي 
�نزياح  ذو  �لعنو�ن  �أن  �أي 
نقل  فيه  �لنفي  الأن  كبري 
داليل  حقل  �إىل  للمعنى 
باالنك�ضار  يوحي  جديد، 
�لرغبة  وعدم  و�لهزمية 
و�إعالن  �ملو��ضلة  يف 
�لق�ضيدة  وهذه  �خليبة، 
�الأوىل  �لق�ضيدة  لي�ضت 
فيها  ي�ضتخدم  �لتي 
�ل�رشدية  جو�دي  �ل�ضاعر 
عادة  �إن  بل  �ضعره؛  يف 
�لنحو  �ل�ضاعر تنحى هذ� 
يف كثري من �لن�ضو�ص �لتي 
حتتويها دو�وينه �ملتعددة 
ينفتح  �لن�ص  هذ�  ويف   ،
م�ضطرب  م�ضهد  على 
لوحة  فالن�ص  متذبذب، 
�ضكل  �تخذت  متكاملة 
 « حكاية  وهي  �حلكاية، 
�لوطن  �لتاريخ/   / �لذ�ت 
 / �لع�ضق   / �النتماء   /
يف   « �الإن�ضاين  �لوجود 
معربة  �رشدية  م�ضهدية 
�ل�ضعر  �أخاف   « قوله  يف 
�أنت   ،« �لذ�ت  �ضوت   «
�الآخر  �ضوت   « �لق�ضيدة 
 « هذ�  تعرف  قرطاج   «
�ملكان »، و�لبحر » �ملكان 
 « �لبحر  �أيها  تعد  ال   ،«
عن  تعرب  �لبد�ية  هذه 
حكاية �لرحيل و �لت�رشيد 
حكاية  وهي  و�خلوف، 
معا،  �جلمع  و  �لذ�ت 
�ملهزوم  �ل�ضاعر  حكاية 
 « من�ضود  ع�ضق  وحكاية 
د�ضتور  ذ�ك  �إذ  وهبناه 

ع�ضق ».

�حلو�ر �لدر�مي 
وعالقته بالبنية 

�ل�سردية

�أن  �ملتحدث  ذ�ت  و�أبرز 
�ملعا�رش   �لعربي  �ل�ضعر 
�لرت�ث  على  �نفتح  قد 
�لق�ضة  و  و�خلر�فة 
و�الأ�ضطورة،  و�لتاريخ 
�لر�ضم  من  ��ضتلهم  كما 
�لفنون  كل  و  و�ملو�ضيقى 
بها  يت�ضبه  �أن  وحاول 
�ضعيا ور�ء �حلقيقة �لفنية 
 ، بجوهرها   و�الإم�ضاك 
�إىل  �النفتاح  هذ�  مرجعا 
» �ضغف �ل�ضاعر �ملعا�رش 
ثم  �لدر�مي،  بالتفكري 
�الإخال�ص  يف  رغبته 

على  وحر�ضه  للتجربة، 
�لعملية  الأن  جت�ضيدها«  
ثمرة  تكون  �الإبد�عية 
و  �ل�ضاعر  بني  للتفاعل 
حميطه؛ ومنه فاإن �لتحول 
يف  حدث  �لذي  و�النفتاح 
�ل�ضعرية  �لتجربة  فل�ضفة 
من وجه �لنظر �ملعا�رشة 
ح�ضور  �إىل  دعا  ما  هو 
وما  �لدر�مي  �لعن�رش 
ق�ض�ضية  بنى  من  ي�ضمله 
وهذ�  و�رشدية،  وحو�رية 
�أو  وجوده  يتعذر  كان  ما 
حمدود�  كان  �الأقل  على 
من ز�وية �لنظر �لتقليدية 
وذلك  �ل�ضعرية  للتجربة 
�لقدمي  �ل�ضاعر   « الأن 
وذلك  �حلو�ر،  يروي  كان 
..فقلت  قالت  بطريقة: 
يروي  حني  وهو   .. لها 
عن  يبتعد  فاإنه  �حلو�ر؛ 
�لتج�ضيد �لدر�مي مبقد�ر 
�ل�رشد  من  يقرتب  ما 
و�لق�ضيدة   « �لق�ض�ضي 
�حلو�رية » �ضكل �لديالوج 
» قادرة على  و �ملونولوج 
�ملغزى  تركيب  �إبر�ز 
فتخل�ضت  �لق�ضيدة،  من 
يف  �لز�ئدة  �الإفا�ضة  من 
من  ومتكنت  �ملعنى، 
�إ�ضايف  �إيقاع  �إحد�ث 
�ملنطلق،  �لغناء  ي�ضبه 
�ل�ضيمفونية  و�لتنوعات 
�لوقت  يف   – قدرة  مع   «
نف�ضه – على تر�بط ن�ضيج 
��ضتخدم  وقد  �لق�ضيدة 
�ل�ضاعر » �ضليمان جو�دي 
مت�ضمنا  بنوعيه  �حلو�ر   «
د�خل �الأ�ضلوب �لق�ض�ضي 
�ضو�ء  �ضيقة  حدود  يف 
�أو  �لكمي  �مل�ضتوى  على 
�إطار  يف  ويدخل  �لنوعي، 
و�إثر�ء  �الأ�ضلوب  تنويع 
�للغة �ل�ضعرية لديه، وهذ� 
بع�ضا  يحقق  جعله   ما 
معزز�  �جلماليات،  من 
جانب  عن  ك�ضفه  بذلك 
جتد  �لتي  �النفعاالت  من 
متنف�ضا  �الأ�ضلوب  يف هذ� 
وجماال، �إذ جنده ي�ضتنجد 
بع�ص  يف  �لتقنيات  بهذه 
يف  وبخا�ضة  ق�ضائده، 
�لزمن  �أغاين   « ديو�ن 
ال   « ديو�ن  و«   « �لهادئ 
 « وق�ضيدة   « بعدك  �ضعر 

�ضارع �حلب ».

 توظيف �إبد�عي 
للتقنيات �ل�سردية 

يف �سعر جو�دي 

�الأ�ضتاذ  هذ�  وقال    
البد  �أنه  �جلامعي  
�لتقنيات  تخ�ضع  �أن 
�لن�ص  يف  �مل�ضتخدمة 
��ضتعريت  و�لتي  �ل�ضعري، 
�أدبية  حقول  من  له 
�أخرى، كاحلقل �لق�ض�ضي 
ل�ضيء  وغريه،  و�لرو�ئي 
و�ملعاجلة  �لتكييف  من 
و  يتنا�ضب  مبا  و�لتطويع 
منطق  طبيعة  مع  ين�ضجم 
وقد   ، �ل�ضعرية  �لتجربة 
من  جو�دي  �ضليمان  �أفاد 
�لتطويع  هذ�  حيثيات 
�ل�رشدية  �لبنية  بتوظيفه 
ديو�ن  من  ن�ضو�ضه،  يف 
 ،« بعدِك  �ضعر  ال   «
�لن�ضق  توظيفا يتو�فق مع 
كا�ضفا  �ل�ضعري،  �لتعبريي 
�لنتائج  عن  ذلك   يف 
هذه  �إليها  خل�ضت  �لتي 
�ملو�ضومة  �لدر��ضة 
 « �ضعر  يف  بـ«�ل�رشدية 
ديو�ن    « جو�دي  �ضليمان 
» ال �ضعربعدِك » �أمنوذجا 
، وبالتايل فالبناء �ل�رشدي 
يخّل  مل  �ل�ضعرية  للجمل 
غنائيته،  �أو  �ل�ضعر  باإيقاع 
�ل�ضعري  للن�ص  �أتاح  مما 
جمالية  �ن�ضيابية  حركة 
و�ضعرية �لت�ضكيل ، م�ضري� 
�ل�ضاعر  �أن  ثامري  �أحمد 
قّدم   « جو�دي  �ضليمان   «
ب�ضيطة  �ضخ�ضيات  لنا 
�أ�ضو�ت  �ضوى  حتمل  مل 
ما  مع  تتو�فق  وتعابري 
يخدم �لن�ص �ل�ضعري ، كما 
�أن �ل�ضاعر« جو�دي »  نفذ 
�إفادته من ر�ضم تلك  عرب 
و�حلو�رية  �ل�ضخ�ضيات، 

ليجعل  �لدر�مي  و�لبناء 
الأفكاره  م�ضار�ت  منها 
و�ل�ضيا�ضية  �لفل�ضفية 
��ضتعار  وحني  و�لفكرية 
�ل�ضاعر �لتقنيات �ل�رشدية، 
ثم وظفها توظيفا �إبد�عيا 
يف » �ل�ضعر« دون �أن تفقد 
�الأ�ضا�ضية  خا�ضيتها 
�مل�ضتعار  حقلها  من 
�لرو�ية   « �ل�رشد   « منه 
�أن  �أر�د  حيث   ، مثال 
�لتد�خل  م�ضاحة  يلخ�ص 
�لن�ضو�ص  بني  و�المتز�ج 
�الأدبية لي�ضكل ن�ضا جديد� 

يجمع �أكرث من لون.

�لباحث �الأكادميي 
�أحمد ثامري يف 

�سطور...

�بن  ثامري  �أحمد   
�لتابعة  بو�ضعادة  مدينة 
طالب  �مل�ضيلة،  لوالية 
�لثالث  �لطور  دكتور�ه 
جامعة   « ر�بعة  �ضنة   «
�لقا�ضم  �أبو   ، �جلز�ئر2 
�للغة  ،كلية  �هلل  �ضعد 
و�للغات  و�آد�بها  �لعربية 
�للغة  ق�ضم   ، �ل�رشقية 
تخ�ض�ص  و�آد�بها  �لعربية 
�ل�رشدي  �خلطاب 
على  حا�ضل   ، �ملعا�رش 
جو�ن  �للي�ضان�ص  �ضهادة 
�مل�ضيلة   جامعة   2011
جو�ن  �ملا�ضرت  و�ضهادة 
 2 �لبليدة  جامعة    2014
وهو ع�ضو  لوني�ضي،  علي 
م�رشوع«  يف  بحث  فرقة 
�لق�ضرية  �لعربية  �لق�ضة 
و�لتجريب«  �لتاأ�ضيل  بني 
�ن�رش�ح  د.  باإ�رش�ف 

�ضعدي  بجامعة �جلز�ئر 
 2018/2019 مو�ضم   2
بجامعة  موؤقت  و�أ�ضتاذ 
�للغة  ق�ضم   ،02 �لبليدة 
مقايي�ص  و�آد�بها  �لعربية 
جماليات  �ل�رشديات،   «
 ، �لقدمي  �لعربي  �ل�رشد 
وحديث  قدمي  �أدبي  نقد 
مقارن،  �أدب  ومعا�رش، 
�أدب  مغاربي،  �أدب 
مو��ضم   3 و��ضت�رش�ق 
من  �بتد�ء   �لتو�يل  على 
يومنا  �إىل  و2017   2016
ندوة  يف  و�ضارك   ، هذ� 
نظمها ق�ضم �للغة �لعربية 
 2 �جلز�ئر  بجامعة  
�حلب  ثنائية   « مبد�خلة 
�لع�ضق  رو�ية«  يف  و�لكره 
�لدين  لعز  �ملدن�ص« 
جانفي   18 يف  جالوجي 
2017 ، و�ضارك يف ملتقى 
ق�ضم  تنظيم  من  وطني 
و�آد�بها  �لعربية  �للغة 
بجامعة �جلز�ئر 2  بعنو�ن 
�حلميد  عبد  �لناقد   «
بور�يو » �ضعرية تودوروف 
 1 »،بتاريخ  �أمنوذجا 
و�ضارك   ،2017 مار�ص 
�لدر��ضي  �ليوم  �أي�ضا  يف 
�لق�ضم  نف�ص  نظمه  �لذي 
حمل  �لذي  و�جلامعة    
�لكتابة  فنيات   « عنو�ن 
�جلز�ئر  يف  �ل�رشدية 
ر�ضم   « مد�خلة  قدم  �أين 
رو�ية  يف  �ل�ضخ�ضيات 
كذب«  بدم   �ملدينة   «
  2018 جانفي   17 بتاريخ 
يف  ومن�ضقا  منظما  وكان 
و�ضارك  �لفعالية،  هذه 
بجامعة  در��ضي  يوم  يف 
 « حول   «  2 �جلز�ئر 
�مل�ضهد �ل�رشدي �الأنثوي 

يف �لرو�ية �جلز�ئرية » يف 
و�ضارك   ،  2018 7مار�ص 
يف  ومن�ضق   كمنظم 
�ملو�ضوم  �لدر��ضي  �ليوم 
�لق�ضرية  �لق�ضة   « بـ 
�أعالمها،   ، �جلز�ئر  يف 
طر�ئق  تيماتها،  ر�هنها، 
من   – و�آفاقها  �رشدها 
�لنقدي  �لدر�ص  منظور 
�أي�ضا  وقدم  �ملعا�رش 
وتعدد  �لروؤيا   « مد�خلة 
�لبناء  يف  �مل�ضتويات 
»�أيوب   – �لق�ض�ضي 
الأحمد  �أوجاعه«  يختل�ص 
 13 بتاريخ  ختاوي  
و�ضجل   ، دي�ضمرب2018 
�مللتقى  يف  م�ضاركته 
�لدويل » ترهني �خلطاب 
 – �ملعا�رش  �لنقدي 
وحتديات  �آفاق  �إ�ضكاالت 
�لن�ص   « مبد�خلة   «
�ملعا�رش  �ل�رشدي 
قر�ءة   – �ملناهج  وتنازع 
�ل�ضياقية  �ملناهج  يف 
و�لن�ضقية » يومي 25 و26 
بجامعة   2019 نوفمرب 
�لبليدة 02.�ضارك موؤخر� 
 2020 فيفري  و03   02 يف 
 « �لوطني  �مللتقى  يف 
�جلز�ئري  �ل�ضعر  �رشدية 
�حل�ص  من  �ملعا�رش- 
�حل�ص  �إىل  �جلمايل 
 « »مبد�خلة  �ل�ضويف 
�ل�رشدية يف �ضعر �ضليمان 
جو�دي – ديو�ن » ال �ضعر 
حتت  �أمنوذجا،  بعدك« 
�ن�رش�ح  د.   / �إ�رش�ف 
�حت�ضنته  �لذي  �ضعدي 
�ملحا�رش�ت  قاعة 
�جلز�ئر  بجامعة  �لكربى 
باجلز�ئر  بوزريعة   2

�لعا�ضمة  .
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 ك�سف �لباحث �الأكادميي �أحمد ثامري ليومية »�لو�سط » عن م�ساركته يف 02 و03 فيفري �جلاري يف �مللتقى �لوطني » �سردية 
�ل�سعر �جلز�ئري �ملعا�سر- من �حل�س �جلمايل �إىل �حل�س �ل�سويف »  مبد�خلة » �ل�سردية يف �سعر �سليمان جو�دي – ديو�ن » ال �سعر 

بعدك« �أمنوذجا، باإ�سر�ف / د. �ن�سر�ح �سعدي .

ديو�ن » ال �سعر بعدك« �أمنوذجا

الباحث اأحمد ثامري ير�سد ال�سردية يف �سعر �سليمان جوادي
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�صمادة »كهربائية« ت�صرع 

�صفاء اجلروح!
لطيفا،  كهربائيا  تيارا  تولد  اأن �ضمادة مطورة  اإىل  درا�ضة حديثة  تو�ضلت 
ميكن اأن ت�ضاعد على �ضفاء اجلروح ب�ضورة اأ�رسع بنحو 4 مرات وقام باحثو 
على  الإلكرتوين  اجلهاز  بتجربة   »Wisconsin-Madison« جامعة 

�ضدور فئران عانت من جروح على ظهورها.
ومع كل نف�س للفئران، يتم توليد نب�ضة كهربائية �ضاهمت يف ت�رسيع عملية 
ال�ضفاء، حيث تدفقت خاليا �ضفاء اجللد، املعروفة با�ضم اخلاليا الليفية، 
اجللد  وخاليا  الكولجني  اإنتاج  �ضجعت  والتي  امل�ضابة،  املنطقة  اإىل 
اجلديدة ومت التعرف على التحفيز الكهربائي كمعزز للتئام اجلروح لأول 
مرة يف ال�ضتينيات، للحد من التورم وزيادة تدفق الدم وحتفيز منو الأن�ضجة 
على  الباحثون  اختربه  الذاتي،  الإلكرتوين  النطاق  اإن�ضاء  وبعد  اجلديدة 
وبعد  �ضم على ظهورها.   1 تبلغ  تعاين من جروح  الفئران،  جمموعات من 
اأيام وجتدر  يومني، �ضفيت الفئران مع اإغالق »كامل« للجرح يف غ�ضون 3 
اأن انخفا�س م�ضتوى الكهرباء املولدة، يعني اأن القوار�س مل  الإ�ضارة اإىل 

تظهر اأي عالمات على الأمل اأو عدم الراحة. 

عالج وقائي جديد لتقليل 
النوبات

من  الوقاية  يوؤمن  جديد  لدواء  الأخ�رس  ال�ضوء  الأوروبي  الحتاد  اأعطى 
اإرنوماب  الدواء  ت�ضويق  الآن  وميكن  )ال�ضقيقة(  الن�ضفي  ال�ضداع  نوبات 
erenumab )ال�ضم التجاري Aimovig ®( كاأول دواء للوقاية من نوبات 
وبعد   .  Novartis نوفارتي�س  خمتربات  طورته  والذي  الن�ضفي،  ال�ضداع 
اأجازت الوليات املتحدة ت�ضويق هذا الدواء يف البالد ال�ضهر املا�ضي،  اأن 
وتبعتها �ضوي�رسا قبل اأ�ضبوعني، وافقت بلدان الحتاد الأوروبي على ت�ضويق 
هذا العالج للمر�ضى الذين يعانون من نوبات ال�ضداع الن�ضفي 4 مرات يف 

ال�ضهر على الأقل.
يقدم الدواء اإرنوماب )erenumab - )Aimovig ® اأ�ضلوباً جديداً متاماً 
مثل  ال�ضريوتونني  نظام  ي�ضتهدف  ل  اأنه  حيث  الن�ضفي  ال�ضداع  عالج  يف 
�ضد  موّجه  ergotamineولكنه  اإرغوتامني  اأو   ،  triptans تربتان  اأدوية 
م�ضتقبالت البيبتيدات ذات ال�ضلة بالكال�ضيتونني )CGRP(. ولتب�ضيط هذه 
تنخرط يف  اأنها  يفرت�س  التي  الأمل  م�ضتقبالت  يحجب  الدواء  فاإن  العملية 

تن�ضيط اأمل ال�ضداع الن�ضفي.
خالل التجارب ال�رسيرية، فاإَنّ ن�ضف عدد املر�ضى البالغ 2600 مري�س ممن 
يعانون من نوبات ال�ضداع الن�ضفي العر�ضي بفرتة تطول من 4 اإىل 14 يوماً 
يف ال�ضهر وممن اأخذوا عالج اإرنوماب، انخف�س عدد اأيام ال�ضداع الن�ضفي 
الذي يعانون منه اإىل الن�ضف اأو اأكرث. وهذا العالج الوقائي ميكن لل�ضخ�س اأن 

ياأخذه بنف�ضه يف البيت مرة واحدة يف ال�ضهر با�ضتخدام قلم احلقنة.

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

يكون يف حقنة  لن  ال�ضكري  اأن عالج مر�ضى  �ضوي�رسا  من  باحثون  ك�ضف 
بعد تناول وجبة الطعام، واإمنا �ضيكون يف جرعة من »الإ�ضربي�ضو«، عو�ضا 
عن ذلك وياأمل الباحثون يف اأن يكون كوب من القهوة بعد وجبة طعام كافيا 
لل�ضيطرة على م�ضتوى ال�ضكري، وذلك بف�ضل اخلاليا التي متت هند�ضتها 
الباحثون  وقام  الدم  بالكافيني يف جمرى  ت�ضعر  الإن�ضولني عندما  لإطالق 
 ،»1-GLP« بتعديل خاليا ب�رسية، اأخذت من الكلى، ل�ضنع دواء ال�ضكري
الذي يحفز خاليا بيتا يف البنكريا�س لإنتاج الإن�ضولني الذي يتحكم بدوره 
اجللد،  حتت  املعدلة  اخلاليا  زراعة  وتتم  الدم،  يف  ال�ضكر  م�ضتويات  يف 
عند  الإن�ضولني  اإطالق  اإىل  توؤدي  اأن  �ضاأنها  من  م�ضتقبالت  اإليها  وت�ضاف 

ا�ضت�ضعار الكافيني يف جمرى الدم.
واأظهرت الختبارات التي اأجراها مارتن فو�ضينغر، الذي قاد فريق املعهد 
بداء  امل�ضابة  الفئران  على  زيوريخ  يف  للتكنولوجيا  الفدرايل  ال�ضوي�رسي 
اأن  ميكن  اجللد،  حتت  اإدخالها  يتم  التي  اخلاليا  هذه  مثل  اأن  ال�ضكري، 
دواء  لإنتاج  الطاقة  م�رسوبات  اأو  ال�ضاي  اأو  القهوة  يف  للكافيني  ت�ضتجيب 
ي�ضيطر على م�ضتويات ال�ضكر يف الدم لدى احليوانات، ولرفع اجلرعة، قام 
الباحثون باإعطاء القوار�س جرعة اأقوى من القهوة. ولن تكون هذا اخلاليا 
�رسكة  تعتقد  حيث  القريب،  الوقت  يف  الب�رس  قبل  من  لالختبار  جاهزة 
»Füssenegger« اأنه من املمكن اأن ي�ضتغرق فريق البحث ع�رس �ضنوات 

قبل اإجراء الختبارات الالزمة لإثبات اأن هذا الأمر اآمن وفعال.
ويف حال النجاح ميكن اأن حتل هذه التقنية مكان احلقن العادية لالإن�ضولني، 
الدكتور  بح�ضب  ال�ضكري  ملر�ضى  الطبيعية  احلياة  اإعادة  ميكنه  ما  وهو 
فو�ضينغر، والذي اأ�ضار اإىل اأن اخلاليا املزروعة ميكن اأن تعمل ملدة �ضتة 

اأ�ضهر اإىل �ضنة قبل اأن ت�ضتبدل.

ملاذا حتتوي كب�صولت الدواء على لونني خمتلفني؟ 
تعترب الكب�ضولت واحدة من اأقدم طرق تقدمي الدواء؛ والتي يرجع 

تاريخها اإىل ع�رس الفراعنة والذين ذاع �ضيتهم يف جمال الطب 
وال�ضيدلة؛ لكن هل ت�ضاءلت يوماً ملاذا حتتوي كب�ضولت الدواء 

على جزاأين خمتلفي اللون ؟
حتتفظ كب�ضولت الدواء �ضواء كانت جيالتينية �ضلبة اأو هالمية 
ذات اجلزاأين؛ بامل�ضحوق الدوائي بداخلها؛ وعند بلع الكب�ضولة 

تقوم ُع�ضارات املعدة باإذابة اجلزء اخلارجي من الكب�ضولة؛ 
ليمتزج البودرة الدوائية يف اأمعاء املري�س ليتم امت�ضا�ضها فيما  

وتتكون الكب�ضولة من جزاأين خمتلفني يف احلجم ؛ فهناك جزء 
اأعر�س من الآخر والذي يحتوي بداخله على امل�ضحوق الدوائي، 

اأما اجلزء الآخر فما هو اإل غطاء فارغ يغلق على اجلزء الآخر، 
وخالل عملية ت�ضنيع الكب�ضولة؛ يتم و�ضع اجلزء الكبري على قاعدة 
ليتم ملئه باملادة الدوائية، ويتم تغطيته فيما بعد باجلزء الأ�ضغر.
وتعمل �رسكات الدواء على التفرقة بني اجلزاأين عن طريق �ضبغ 

كل منهما بلون لت�ضهيل عملية الإنتاج وزيادة كفاءة الإنتاج.
بالإ�ضافة اإىل اأن هذه العملية تعمل على ترغيب واإقناع الأطفال 

بتناول الدواء وخا�ضة اإذا كانت األوان الكب�ضولت متيل اإىل الألوان 
الزاهية .

احلم�صيات حتمي من ال�صمنة

باولو  �ضان  جامعة  علماء  اأثبت 
احلم�ضيات  تناول  اأن  الربازيلية 
خطرة  م�ضاعفات  من  يحمي 
لأنها حتتوي  ال�ضمنة،  ناجتة عن 
التي  فالفونويد  مركبات  على 
متنع تلف اخلاليا ب�ضبب ال�ضمنة. 
اأجراها  التي  التجارب  وخالل 
الفئران  تق�ضيم  مت  الباحثون، 

جمموعات،  اإىل  املخربية 
دهنية  اأطعمة  تناولت  الأوىل 
تقليدية.  اأطعمة  والثانية  فقط، 
دهنية  اأطعمة  فاأكلت  الثالثة  اأما 
مركبات  على  حمتوية  مواد  مع 
ه�ضبرييدين  احلم�ضيات: 

واإريو�ضرتين واإيروديكتيول.
يف  اأنه  الباحثون  واكت�ضف 

على  تغذت  التي  الفئران  ج�ضم 
خطر  يزداد  دهنية،  اأطعمة 
تركيز  زيادة  ب�ضبب  اخلاليا  تلف 
الدم،  يف  ثيوباربيتوريك  حم�س 
ومل  الوزن.  زيادة  مع  بالتزامن 
الأمر  هذا  الباحثون  يالحظ 
على  تغذت  التي  املجموعة  يف 

اأطعمة تقليدية.

تناولت  التي  املجموعة  يف  اأما 
مركبات  مع  دهنية  اأطعمة 
احلم�ضيات، فقد لحظ الباحثون 
تركيز  يف  ملمو�ضا  انخفا�ضا 
وجد  كما  ثيوباربيتوريك  حم�س 
مركبي  تناول  اأن  البحث  فريق 
يبطئ  واإيروديكتيول  اإريو�ضرتين 
عملية تراكم الدهون يف اجل�ضم.

النظام الغذائي النباتي يفيد يف عالج ال�صكري

الأرجيلة اأ�صواأ من تدخني علبة من ال�صجائر

اأثبت علماء املركز الطبي بجامعة 
اتباع  اأن  الأمريكية،  لندا  لوما 
مفعول  له  نباتي  غذائي  نظام 
واأجرى  ال�ضكري  ملر�س  عالجي 
الباحثون يف املركز الطبي جتارب 
مب�ضاركة  اأ�ضبوعا،   16 ا�ضتمرت 
ملر�س  الثاين  بالنوع  م�ضابني 
اإفراز هرمون  اأن  ال�ضكري وات�ضح 
الإن�ضولني ازداد بن�ضبة عالية عند 
الذين اتبعوا حمية نباتية وا�ضتنادا 
الباحثون:  النتيجة، يقول  اإىل هذه 
ال�ضيء  هو  النباتي  »النظام 

امل�ضاب  يجربه  اأن  يجب  الذي 
النظام  اأن  العلماء  بال�ضكري«ويرى 
بيتا  خاليا  ن�ضاط  يزيد  النباتي 
يف  ويوؤثر  الإن�ضولني،  تفرز  التي 
اإنكرتني  هرمون  م�ضتوى  زيادة 
الغلوكوز  تخفي�س  عن  امل�ضوؤول 

يف اجل�ضم.
واأكد الباحثون على اأن النتائج التي 
نتائج  مع  تتطابق  عليها  ح�ضلوا 
درا�ضات اأخرى توؤكد قدرة التغذية 
مقاومة  حت�ضني  على  النباتية 
الإن�ضولني ووظيفة خاليا بيتا.                                        

املجلة  يف  ن�رست  جديدة  درا�ضة  نتائج  ك�ضفت 
 Diabetology and Metabolic( العلمية 
اأن  �ضاأنه  من  الأرجيلة  تدخني  اأن   )Syndrome
وال�ضمنة  ال�ضكري  الإ�ضابة مبر�س  يرفع من خطر 
من  كاملة  علبة  بتدخني  مقارنة  اأكرب  ب�ضكل 

ال�ضجائر.
اأن تدخني  واأ�ضار الباحثون القائمون على الدرا�ضة 
الأرجيلة ارتبط مب�ضاكل �ضحية ل ت�ضيب املدخن، 
مثل ال�ضمنة وا�ضطرابات الأي�ضية وال�ضكري، مبعنى 

ال�ضجائر  تدخني  من  اأ�ضوء  تكون  قد  الأرجيلة  اأن 
ب�ضكل ملحوظ.

هذا و�ضملت التجربة يف هذه الدرا�ضة على 9،840 
وم�ضتخدمي  مدخنني  بني  ما  اإيران،  من  م�ضرتًكا 
منهم  وطلب  التدخني،  عن  ومقلعني  لالأرجيلة 
اخل�ضوع  ثم  من  الأ�ضئلة  بع�س  عن  الإجابة 

لفحو�ضات معينة.
بعد حتليل هذه املعلومات وجد الباحثون ما يلي: 
الأي�س  ومتالزمة  بال�ضكري  الإ�ضابة  خطر  ارتفع 

وال�ضمنة لدى م�ضتخدمي الأرجيلة
من  اأعظم  يكون  قد  الأرجيلة  عن  الناجت  ال�رسر 

تدخني ال�ضجائر
يعادل  قد  الأرجيلة  ا�ضتخدام  الواحدة من  اجلل�ضة 

تدخني علبة كاملة من ال�ضجائر.
واأو�ضح الباحثون اأن ا�ضتخدام الأرجيلة من �ضاأنه اأن 
يحفز اإ�ضابة الأن�ضجة باللتهاب، بالتايل ت�ضبح اأكرث 
تنظيم  على  يعمل  الذي  الأن�ضولني،  لتاأثري  مقاومة 

م�ضتويات ال�ضكر يف الدم.
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فمن ف�ضلها “غفران الذنوب 
وزوالها” :

اهلل  ر�ضي  هريرة  اأبي  عن 
اهلل  ر�ضول  قال  قال:  عنه 
 : و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى 
كفارة  العمرة  اإىل  “العمرة 
املربور  واحلج  بينهما،  ملا 
اجلنة”.  اإال  جزاء  له  لي�س 
البخاري{،والكفارة  }رواه 
اإن احل�ضنات يذهنب ال�ضيئات 
اهلل  “اإكرام  .  ومن ف�ضلها   )

ل�ضيوفه” :
 ” و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  قال 
واحلاج  اهلل  �ضبيل  الغازي يف 
دعاهم  اهلل  وفد  واملعتمر 
فاأعطاهم  و�ضاألوه  فاأجابوه 
وح�ضنه  ماجه  ابن  رواه   ”

االألباين .

ومن ف�ضل العمرة اأنها “تنفي 
الفقر كما تنفي الذنوب” :

ويف هذا يقول النبي �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم “تابعوا بني احلج 
بينهما  متابعة  فاإن  والعمرة، 
كما  باملغفرة  الذنوب  تنفي 

احلديد”.  خبث  الكري  ينفي 
ويف  الرتمذي{  }رواه 
متابعة  ا�ضتحباب  احلديث 
اعتمر  وقد  والعمرة،  احلج 
و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي 
اأربع عمرات؛ عمرة احلديبية 
�ضده  حيث  القعدة  ذي  يف 
العام  يف  وعمرة  امل�رشكون 
حيث  القعدة  ذي  يف  التايل 
وعمرة  امل�رشكني،  �ضالح 
�ضلى  وزع  وفيها  اجلعرانة 
اهلل عليه و�ضلم غنائم حنني، 
اهلل  �ضلى  حجته  مع  وعمرة 

عليه و�ضلم .
العمل  اأن:“ثواب  ومعلوم   
الوقت  �رشف  بزيادة  يزيد 
القلب  بح�ضور  يزيد  كما 
قال  كما  الق�ضد”  وبخلو�س 
ابن اجلوزي رحمه اهلل..ومن 
رم�ضان  يف  للعمرة  كان  هنا 
ابن  وقال  م�ضاعف،  ثواٌب 
يف  العمرة  ثواب  اإن  بطال: 
احلج  ثواب  يعدل  رم�ضان 
يف  مقامه  يقوم  ال  لكنه 

اإ�ضقاط الفر�س.

مما ورد يف �ل�سنة ما يدل على ف�سل �لعمرة وثو�بها

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�ضي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِتها واالأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�ضرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�ضنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �ضنفنِي؛ ذنوُب ال�ضَّ
والكبائر، ويف اأ�ضمائها دالالٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َضِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�ضنيِف الُذّ َحّ �ضِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإالَّ  و�ضَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�ضِّ ها يتَّ�ضِ اأَنّ بَع�ضَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِضّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ال كبريَة مع اال�ضِتغفاِر وال 
�ضغريَة مع االإ�رشار، واأمثُل االأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف االآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

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

تعريفها؛ ل�ضلمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، وال�ضِتهاِرِه عنَد ال�َضّ

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

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

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

ومما يلحق بالعمرة من ف�سائل ..
اهلل  �ضلى  النبي  عن  عمر  ابن  عن 
طاف  “من  قال:  اأنه  و�ضلم  عليه 
ي�ضع  ومل  قدما  يرفع  مل  بالبيت، 
اأخرى اإال كتب اهلل له ح�ضنة: وحط 
عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة” 
رواه اأحمد والرتمذي واحلاكم وابن 
�ضاكر  اأحمد  ال�ضيخ  وح�ضنه  خزمية 

.
 وما ورد يف ف�ضل نفقة العمرة :

عن عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها اأن ر�ضول 
اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال لها يف 

على  االأجر  من  لك  “اإن   : عمرتها 
احلاكم  رواه  ونفقتك”  ن�ضبك  قدر 
وقال �ضحيح على �رشط ال�ضيخني .

 وما ورد يف ف�ضل احلرمني :
عن جابر ر�ضي اهلل عنه اأن ر�ضول اهلل 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: “�ضلة يف 
م�ضجدي اأف�ضل من األف �ضلة فيما 
و�ضلة  احلرام،  امل�ضجد  اإال  �ضواه 
اأف�ضل من مئة  يف امل�ضجد احلرام 
اأحمد  رواه  �ضواه”  فيما  األف �ضلة 

وابن ماجه ب�ضندين �ضحيحني.

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 

 اأيها االأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�ضهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�ضم ، و عندنا يف اللغة ا�ضم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ضتحيل وجود ، م�ضتحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ضتحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�ضياء م�ضتحيلة ، اأما االأ�ضياء املمكنة ما �ضوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فل بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ضاحب االأ�ضماء احل�ضنى كلها ، ُجمعت االأ�ضماء احل�ضنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل االأ�ضماء احل�ضنى جمتمعة يف 
لفظ اجلللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �ضمعتم يف االأر�س كلها اأن جهة 
ت�ضتطيع اأن ت�ضمي نف�ضها » اهلل« ؟ م�ضتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فل يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �ضينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�س اأ�ضيًل 
، الكفر و االإحلاد �ضطحي ، هم يف اأعماق اأنف�ضهم ي�ضهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�ضورة االأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِضِهْم﴿ ]�ضورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

االأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
لة وال�ّضلم-  ه اإىل �ضوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�ضّ ون: اإّن �ضبب نزول �ضورة االإخل�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �ضبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �ضبحانه وتعاىل �ضورة االإخل�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�ضِ
لة وال�ّضلم- عن �ضوؤالهم حول �ضفات اهلل تعاىل من خلل اآيات �ضورة االإخل�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�ضّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�ضلََّم: ان�ِضب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �ضلَّى اهلَلّ ر�ضي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�ضوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َس �ضيءٌ يولَُد اإاَلّ �ضيَموُت، وال �ضيء ميوُت اإاَلّ �ضيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�ضَّ ُ ال�ضَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �ضبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �ضيءٌ(. وجاء يف �ضبب  اهلَلّ
لة وال�ّضلم- اأن يَ�ضف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �ضورة االإخل�س كذلك اأّن اليهود والّن�ضارى �ضاألوا النبّي -عليه ال�ضّ

تعاىل �ضورة االإخل�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �ضلَّى اهللُ عليِْه و�ضلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �ضفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �ضِ
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

»برن�شي�شة  حداد  ديانا  حتقق 
الغناء العربي« جناحات متعددة 
املختلفة  الفنية  ن�شاطاتها  عرب 
التي تقدمها برفقة جمهورها يف 
اأهمها  العربي،  والوطن  اخلليج 
اجلماهرية  االأغنية  خالل  من 
»اإىل هنا« التي باتت تقرتب من 
حاجز الـ100 مليون م�شاهدة عرب 
التوا�شل  مواقع  على  ح�شاباتها 
اأهمها  املتنوعة،  االجتماعي 
االنرتنت،  على  الر�شمية  قناتها 
النجاح  بهذا  �شعادتها  موؤكدة 
اجلمهور  حب  �شجله  الذي 

ومتابعته امل�شتمرة.
كما  »الربن�شي�شة«  وتت�شدر 

يلقبها جمهورها عدداً من اأغلفة 
الورقية  وال�شحف  املجالت 
حتدثت  لقاءات  عرب  العربية، 
الذي  جديدها  عن  خاللها 
حيث  االأخرية،  مراحله  يف  بات 
�شوتها  قليلة  اأيام  �شت�شع خالل 
اللون  من  جديدة  اأغنية  على 
البدوي اللبناين، بعد اإنهاء عملية 
وتوزيعها  وت�شجيلها  تنفيذها 
�شتوديوهات  بني  ما  مو�شيقياً 
حتمل  حيث  ودبي،  بريوت 
وحلناً  موؤثرة  كلمات  االأغنية 

متميزاً �شريى النور قريباً.

الفنانة ديانا حداد تقرتب من حاجز الـ100 مليون

توم هولند باكيا.. الرجل الذي اأنقذ 
»�شبايدرمان« مبكاملة هاتفية

»�شبايدرمان«  حمبي  من  كنتم  اإذا 
ما  تعلمون  االأغلب  على  فاأنتم 
توقف  ب�شاأن  املا�شي  اأوت  يف  جرى 
حني   2015 يف  االأمر  وبداأ  ال�شل�شلة، 
�شفقة  و«مارفل«  »�شوين«  اأبرمت 
خالل  من  »�شبايدرمان«  ظهور  تتيح 

عامل مارفل ال�شينمائي.

طمع اأم حق مكت�سب؟

جزءا  اأرادت  ديزين  اأن  يبدو  لكن 
النجاح  مع  خا�شة  الكعكة،  من 
الفيلمان  حققه  الذي  ال�شاحق 
»�شبايدرمان:  بالفعل:  �شدرا  اللذان 
 Spider-Man:( كومينج«  هوم 
 ،2017 يف   )Homecoming
الوطن«  عن  بعيدا  و«�شبايدرمان: 
 Spider-Man: Far From(
جتاوزت  اإذ   ،2019 يف   )Home
ملياري  جمتمعني  الفيلمني  اإيرادات 

دوالر.
بن�شبة  االأرباح  بتق�شيم  فطالبت 
امل�شرتك  التمويل  مقابل   50/50
�شكال  �شوين  رف�شته  ما  وهو  للفيلم، 

ومو�شوعا.
ميكن  ال  ملحك  االأمور  و�شول  ومع 
وعدم  بعده،  من  للخلف  الرجوع 
للطرفني،  مر�شي  التفاق  التو�شل 
كل  ال�شخ�شية من  نزع  �شوى  كان  ما 
واالإعالن  امل�شتقبلية  مارفل  اأفالم 
عن توقف ال�شل�شلة، وعدم وجود اأي 
كان  الذي  الثالث  اجلزء  لتقدمي  نية 

من املقرر عر�شه قريبا.
وهو ما اأزعج املتابعني الذين طالبوا 
بالتو�شل التفاق عادل من اأجل عدم 

اإجها�ش ال�شفقة، ومن ثّم ال�شل�شلة.
اإال اأن اأ�شد املنزعجني مل يكن �شوى 
الذي  ال�شل�شلة،  بطل  هوالند  توم 
باحلزن  �شاعرا  قلبه،  يف  اأ�شقط 
»الرجل  دوره  اأن  خا�شة  والعجز، 
العنكبوت« حقق له ما مل يحققه اأي 
عمل اآخر، �شواء املك�شب املادي اأو 
املعنوي، بل و�شمن ظهوره يف الكثري 

املعنية  االأخرى  الفنية  االأعمال  من 
ولي�ش  ككل  اخلارقني  االأبطال  بعامل 
التي هو  االأفالم  فقط يف ما يخ�ش 

بطلها االأوحد.

بكاء »�سبايدرمان«

هوالند  توم  النجم  اأجراه  لقاء  يف 
جيمي  االإعالمي  مع  يومني  قبل 
 Jimmy« برناجمه  خالل  كيميل 
Kimmel Live« حتدث فيه الأول 
جرى  ما  حقيقة  عن  م�رشحا  مرة 
ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ش  وبني  بينه 

ديزين بوب اإيغر.
بداأ االأمر حني كان هوالند يف »نادي 
 ،)D23( لديزين«  الر�شمي  املعجبني 
اإيقاف �شخ�شيته،  وهناك �شمع خرب 
زاده  وما  باالإحباط،  اأ�شعره  مما 
من  اأ�شدقائه  كافة  كون  ماأ�شاوية 
يعد  يلتقطون �شورا مل  عامل مارفل 

م�شموحا له الظهور فيها.
ال�شوؤال  قرر  باالأ�شى،  �شعوره  ورغم 
اإيغر من  لبوب  ال�شخ�شي  الربيد  عن 
اأجل مرا�شلته، و�شكره على الفر�شة 
الكربى التي اأتاحها له خالل ال�شنوات 
ا�شتجاب  ما  وهو  املا�شية.  اخلم�ش 

له اإيغر ب�شوؤاله لهوالند حول اإذا كان 
باإمكانه حمادثته هاتفيا يف يوم اآخر، 

وبالطبع وافق هوالند.
تاأتي  اأن  كان  ح�شابه  يح�شب  مل  ما 
مكاملة اإيغر له يف يوم غري منا�شب! 
حيث كان ب�شحبة عائلته، ورغم عدم 
اآنذاك فاإنه مل  اتزانه الأنه كان ثمال 

ميلك �شوى االإجابة على الهاتف.
واأثناء مكاملته اأجه�ش بالبكاء بع�ش 
على  االأمر  ثقل  فرط  من  ال�شيء 
النهاية  خط  لو�شوله  وحزنه  قلبه، 
فما  ال�رشعة.  بهذه  »ك�شبايدرمان« 
كان من اأيغر �شوى اإبالغه باأنه رمبا 
ما،  حلل  للو�شول  و�شيلة  لديه  تكون 
اأن  خا�شة  »�شبايدرمان«،  واإنقاذ 
ولديها  واعدة،  زالت  ما  ال�شخ�شية 

الكثري لتقدميه من خاللها.
الوقت،  بع�ش  يحتاج  االأمر  لكن 
النهاية؛  يف  حتقق  اأنه  يبدو  ما  وهو 
و�شوين  ديزين  الكيانان  تو�شل  اإذ 
اأثرها  على  جتدد  مر�شية  التفاقية 

م�شتقبل ال�شل�شلة.

ردود الأفعال

التو�شل  عن  الر�شمي  االإعالن  مع 
يوم  حتديد  مت  ما  �رشعان  لالتفاق، 

16 جويلية 2021 لعر�ش اجلزء القادم 
»�شبايدرمان«،  �شل�شلة  من  والثالث 
بعد،  ا�شمه  يتحدد  مل  كان  واإن 
وجدد  اجلمهور  قلب  اأثلج  ما  وهو 
تعليقاتهم  جاءت  حني  يف  حما�شهم، 
على مكاملة هوالند واإيغر، وما جرى 

فيها متفاوتة.
راأوا  من  بني  التعليقات  وتراوحت 
باعتبار  ومنطقيا  بل  عاديا،  االأمر 
هوالند  تاريخ  يف  االأكرب  هو  العمل 
باحلزن  ال�شعور  حقه  ومن  املهني 
اأح�شن  يف  اأو  اإلغائه،  فكرة  جتاه 
وذكرى  طريفا  �شيكون  االأحوال 
اأنها  خا�شة  بها،  لالحتفاظ  جميلة 
تغري  عن  اأ�شفرت  باآخر  اأو  ب�شكل 
يف  اأ�شهمت  االأقل  على  اأو  اإيجابي، 
واإرجاعه  العنكبوت«  »الرجل  اإنعا�ش 

من املوت.
وهناك اآخرون �شعروا بال�شيق وعدم 
لو  نف�شه  االأمر  اأن  موؤكدين  املهنية، 
حدث من ممثلة ال ممثل كان اجلميع 
واملبالغة،  بالدراما  �شيتهمونها 
االأنثوية  هرموناتها  وراء  وان�شياقها 
قائمة  يف  تو�شع  مل  اإن  املجنونة، 
�شوداء للنجمات الالئي ال يحبذ اأحد 

العمل معهن.

تر�شيح منة �شلبي للوقوف اأمام 
اأحمد عز يف رم�شان 2020

عالء،  اأحمد  املخرج  ر�شح 
الفنانة منة �شلبي، للم�شاركة يف 
م�شل�شله اجلديد، بطولة الفنان 
اأحمد عز، واملقرر عر�شه يف 

رم�شان املقبل.
مل  املنتجة  اجلهة  اأن  وعلم  
االآن،  اإىل  منة  مع  تتفاو�ش 
مفا�شلة  هناك  اأن  بخا�شة 

اإحداهن  على  اال�شتقرار  املقرر  ومن  فنانة،  من  اأكرث  وبني  بينها 
خالل اأيام، متهيداً النطالق الت�شوير يف جانفي  املقبل.

يذكر اأن م�شل�شل اأحمد عز مل يُ�شتقر على ا�شم له بعد، من تاأليف 
باهر دويدار.

جدل بعد اإعالن ديزين تطوير اأول 
فيلم م�شتق من »عالء الدين«

ديزين  ا�شتديوهات  ك�شفت 
فيلم  اأول  لتطوير  ا�شتعدادها 
احلية  الن�شخة  عن  منف�شل، 
املتحركة  الر�شوم  فيلم  من 
يدور  والذي  الدين«،  »عالء 
حول �شخ�شية االأمري اأندر�ش، 
املحتمل  امللكي  اخلاطب 
الدين«  »عالء  يناف�ش  الذي 
على الزواج من االأمرية يا�شمني، والذي قام بدوره املمثل االأمريكي، 

بيلي ماغنو�شن.
بعد  جاء  اأنه  خا�شة  اجلمهور،  ا�شتح�شان  ديزين  اإعالن  يلق  مل 
الن�شخة احلية، مينا م�شعود عن معاناته من  اإعالن بطل  اأيام من 
احل�شول على اأي عرو�ش فنية بعد فيلمه »عالء الدين«، الذي حقق 
لت�شنيف  اجلمهور  بع�ش  دفع  مما  دوالر،  مليار  جتاوزت  اإيرادات 

االأمر باعتباره ت�رشفاً عن�رشياً من ديزين.
اأ�شار متابعون اأنه من غري املنطقي تطوير عمل جديد قائم على 
مينا  الفيلم  بطل  فيه  اأبدى  الذي  الوقت  فيه، يف  فرعية  �شخ�شية 
م�شعود، انزعاجه من عدم تلقيه اأي فر�ش فنية، مت�شائاًل: هل هذا 

ب�شبب لون الب�رشة واالأ�شول العرقية؟
يذكر اأن اختيار املمثل بيلي ماغنو�شن للم�شاركة يف الن�شخة احلية 
من  موجة  الإثارة  اأدى  املا�شي،  ماي  يف  عر�شت  التي  الفيلم  من 
ال  الذي  املمثل  عرق  ب�شبب  التوا�شل،  مواقع  رواد  بني  الغ�شب 

يتوافق مع اأحداث الفيلم التي حتكي ق�شة من ال�رشق االأو�شط.

جومانا مراد تبداأ 
بت�شوير فيلم »يوم 13«

ال�شورية   املمثلة  ك�شفت 
بداأت  اأنها  مراد   جومانا 
فيلم  يف  دورها  بت�شوير 
املمثل  جانب  اىل   »13 »يوم 
اأحمد داوود، ودينا  امل�رشي 
اأمني،  ون�رشين  ال�رشبيني، 
وذلك يف مدينة ال�شاد�ش من 

اأكتوبر.
ويعد فيلم »يوم 13« العودة ملراد بعد غياب 6 �شنوات من الغياب، 
حيث كانت اأخر اأعمالها يف ال�شينما فيلم »احلفلة« الذي مت انتاجه 

يف العام 2013.
العمل  وهو  ب�شكل حمرتف،  الرعب  الأفالم  العمل اجلديد  وينتمي 

.3d ال�شينمائي االأول من نوعه الذي يتم ت�شويره حالياً بتقنية
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�سيارتك  اإيقاف  ت�ستطيع  هكذا 
الطوارئ حاالت  يف  وقت  باأ�سرع 

اأحياناً يواجه ال�سائقني مواقف 
�سعبة اأثناء القيادة، ومنها خطر 
التعر�ض للت�سادم نتيجة القيادة 
يُت�ساءل  وهنا  عالية،  ب�رسعات 
لإيقاف  طريقة  اأف�سل  عن 
م�سافة،  اأق�رس  يف  ال�سيارة 
وهذا ما �سوف نتحدث عنه يف 

ال�سطور التالية.
 حالة قيادة �سيارة يدوية:

عالية  ب�رسعة  القيادة  عند   

وتعر�ست  اليدوية،  ال�سيارة  يف 
خلطر ال�سطدام، يجب عليك 
ال�سغط على املكابح بكل قوتك، 
تتوقف  حتى  قدمك  ترفع  ول 
ال�سيارة، مع عدم ال�سغط على 
ل  حتى  “الدبرياج”،  دوا�سة 
حترر ال�سيارة من قيود الرتو�ض 
وهو ما ي�ساعدك على التوقف 
على  وال�سيطرة  اأ�رسع  ب�سورة 

ال�سيارة.

�سيارة  قيادة  حالة 
اأوتوماتيك:

على  ال�سغط  اأي�سا  هنا  يجب 
ول  قوتك،  بكل   ABS مكابح 
تتوقف  حتى  قدمك  ترفع 
من  القرتاب  عدم  مع  ال�سيارة 

القري الأوتوماتيكي نهائياً.
يجب  احلالتني  كلتا  ويف 

بكلتا  ال�سيارة  مبقود  الإم�ساك 
ال�سيطرة  ت�ستطيع  اليدين حتى 
النحراف  من  ال�سيارة  على 
النظر  تثبيت  والرتنح، مع عدم 
اأنت معر�ض  على اجل�سم الذي 
اإىل  وانظر  به،  للإ�سطدام 
اأن  يف  ترغب  الذي  الجتاه 
لتفادي  اإليه  ب�سيارتك  تبتعد 

الت�سادم بهذا اجل�سم. 

فاخرة مك�سوفة  �سيارة  "بنتلي" تطلق 

Vantage من اأيقونتها AMR اأ�ستون مارتن تطلق

موؤخرا  بنتلي  �رسكة  ا�ستعر�ست 
 "Continental GT" �سيارة 
الأناقة  يف  غاية  مك�سوف  بهيكل 
بت�سميم  اجلديدة  ال�سيارة  وجاءت 
يحمل طابع مركبات بنتلي الفاخرة 
وواجهتها  الدائرية  مب�سابيحها 
الأمامية العري�سة، وزودت ب�سقف 
داخل  ليختفي  اأوتوماتيكيا  ينطوي 
الهيكل، ف�سل عن مق�سورة مك�سوة 
والأخ�ساب  اجللود  اأنواع  باأفخم 

وعنا�رس من الكروم.
وي�سمن الأداء اجلبار لهذه ال�سيارة 
و�سعة  اأ�سطوانة،   12 بـ  حمرك 

ح�سانا،   635 بعزم  لرتات،   6.0
لكل  الوقود  من  لرتا   14 ي�ستهلك 
وي�سل  ال�سيارة،  تقطعها  كلم   100
بها ل�رسعة 333 كلم/�ساعة، ويزيد 
ت�سارعها من 0 اإىل 100 كلم/�ساعة 

يف غ�سون 3.8 ثانية فقط.
بنظام  املركبة  هذه  اأتت  كما 
منظومة  فيه  تتحكم  هوائي  تعليق 
عن  ف�سل  متطورة،  اإلكرتونية 
اأقوى نظام مكابح �سهدته �سيارات 
وعجلت  اليوم،  حتى  بنتلي 
وتوفر  اإن�سا   21 مبقا�ض  ريا�سية 
و�سائل  من  العديد  ال�سيارة  هذه 

كاأنظمة  للم�ستخدم،  الرفاهية 
بـ  املدعومة  املمتازة  ال�سوت 
مريحة  ومقاعد  �سوت  مكرب   18

وتربيد  تدفئة  باأنظمة  املزودة 
وتدليك للراكب. اأما �سعرها، فبلغ 

173 األف يورو.

مارتن  اأ�ستون  �رسكة  ك�سفت 
النقاب عن ن�سخة AMR من 
اأيقونتها Vantage الكوبيه 
التجهيزات  من  باملزيد 
الإ�سافية وباأعداد حمدودة.

واأو�سحت ال�رسكة الربيطانية 
والتي   ،AMR ن�سخة  اأن 
 200 على  اإنتاجها  يقت�رس 
يف  تظهر  فقط،  �سيارة 
اإ�سدارين خمتلفني، فبجانب 
ب�سعر  قيا�سية  ن�سخة   141
تتوفر  يورو  األف   185 حوايل 
اخلا�سة  الن�سخة  اأي�سا 
“Vantage 59” ب�سعر 210 

األف يورو.
مارتن  اأ�ستون  واأ�سارت 

اخلا�سة  الن�سخة  اأن  اإىل 
تتميز من   ”59 Vantage“
اخلارجي  الطلء  لون  خلل 
اخلا�ض، وكذلك مزيج اجللد 
وحليات  الكانتارا  وفر�ض 
باملق�سورة  ملونة  خا�سة 
ن�سخ  وتعتمد  الداخلية. 

AMR على �سواعد حمرك 
لرت   4 �سعة   V8 تربو مزدوج
ح�سان/625   510 وبقوة 
الدوران  لعزم  مرت  نيوتن 
الأق�سى، تت�سافر جهوده مع 
�سبع  من  يدوي  حركة  ناقل 

�رسعات. وبف�سل هذه القوة 
الريا�سية  الكوبيه  تت�سارع 
كلم/�ض   100 اإىل  الثبات  من 
حني  يف  ثوان،   4 غ�سون  يف 
الق�سوى  ال�رسعة  تقف 
كلم/�ض.   315 اأعتاب  على 
الإ�سافية  التجهيزات  ومن 
 Vantage بالن�سخة اخلا�سة
 LED ك�سافات   AMR
 20 قيا�ض  م�سبوكة  وجنوط 
التعليق  جمموعة  مع  بو�سة، 
والتي   ،Skyhook املتوائم 
الختيار  ال�سيارة  لقائد  تتيح 
بني اأو�ساع ال�سبط Sport و

.Track و +Sport

 ت�سال تخ�سر
 اأحد اأهم موظفيها

كيف �ستبدو ني�سان 
"GT-R" القادمة

يف  الهند�سة  ق�سم  رئي�ض  قّدم 
�رسكة ت�سل الأمريكية، داغ فيلد، 
ال�رسكة  يف  من�سبه  من  ا�ستقالته 
وذكر موقع "CNBC" الأمريكي 
عمل  الذي  فيلد  ا�ستقالة  اأن 
بعد  جاءت  �سنوات   6 ت�سل  يف 
اأ�سدرتها �رسكته،  التي  القرارات 
اأوقفته  والتي  الفائت،  مايو  يف 
حمددة  غري  لفرتة  العمل  عن 
بيانا  ت�سل  اأ�سدرت  جانبها،  من 

على  فيلد  فيه  �سكرت  ر�سميا 
اجلهود التي بذلها خلل عمله يف 
كفاءته  على  فيه  واأثنت  ال�رسكة، 

يف تطوير العمل.
عن  م�سوؤول  كان  فيلد  اأن  يذكر 
الكهربائية  ال�سيارات  اإنتاج 
كبري  ب�سكل  و�ساهم  ت�سل،  يف 
�سيارات  ت�ساميم  تب�سيط  يف 
"Model 3"، الأمر الذي قلل من 

تكلفة اإنتاجها ب�سكل ملحوظ.

�سورا  املواقع  بع�ض  تداولت 
ل�سيارة  اأنها  اأكدت  وت�رسيبات 
الريا�سية   "GT-R" ني�سان 

القادمة.
GT-" فاإن  للت�رسيبات،  ووفقا 
بهيكل  �ستاأتي  اجلديدة   "R50
األياف  من  م�سنوع  ان�سيابي 
ما  واخلفيفة  املتينة  الكربون 
�رسعة  على  اإيجابا  �سينعك�ض 
ال�سيارة، كما من املفرت�ض اأن تاأتي 

املركبة مبحرك توربيني جبار بـ 6 
قادر  لرت   3.8 و�سعة  اأ�سطوانات 
على توليد عزم 780 ح�سانا، وعلبة 
�رسعات اأوتوماتيكية بـ 9 مراحل. 
باأنظمة  ال�سيارة  هذه  و�ستزود 
متطورة  فرامل  واأنظمة  تعليق 
الكربون  األياف  تركيبها  يف  تدخل 
ال�رسعات  على  حرارتها  لتقليل 
عجلت  عن  ف�سل  العالية، 

ريا�سية مبقا�ض 20 بو�سة.

Qashqai موديل خا�ص من ني�سان

اأحدث  دبليو" تخترب  اإم  "بي 
�سياراتها الريا�سية

دبليو"  اإم  "بي  �رسكة  بداأت 
الأملانية باختبار منوذج جديد 
من  الريا�سية  �سياراتها  من 

الفئة الثامنة.
وبالرغم من تكتم "بي اإم دبليو" 
اإل  ال�سيارة،  هذه  ت�سميم  عن 
ظهرت  التي  الفيديوهات  اأن 
اأنها  اأثناء الختبارات، تبني  لها 
من  بدل  اأبواب،   4 بـ  �ستاأتي 
بابني كما هي العادة يف �سيارات 

."8-BMW"
كما �ستاأتي هذه ال�سيارة بهيكل 

ان�سيابي بطول 5 اأمتار تقريبا، 
 18 مبقا�ض  ريا�سية  وعجلت 
وفرملة  تعليق  واأنظمة  اإن�ض، 
خلفي  دفع  ونظامي  خا�سة، 

ورباعي.
ن�سخة  بن�سختني،  و�ستطرح 
 8 بـ  توربيني،  مبحرك  مزودة 
اأ�سطوانات، وعزم 530 ح�سانا، 
بـ  مبحرك  مزودة  ون�سخة 
 600 وعزم  اأ�سطوانات،   8
�رسعة  علبة  مع  يعمل  ح�سان، 

اأوتوماتيكية بـ 9 مراحل.

النقاب  ني�سان  �رسكة  ك�سفت 
 N-Way اخلا�ض  املوديل  عن 
 SUV من فئة ،Qashqai لأيقونتها

املدجمة.
اأن  اليابانية  ال�رسكة  واأو�سحت 
يعتمد   N-Way اخلا�ض  املوديل 
 ،Acenta التجهيزات  خط  على 
مزدوجاً،  هواء  مكيف  يقدم  والذي 
امل�ساعدة،  القيادة  اأنظمة  وحزمة 
الأمام  يف  ال�سيارة  �سف  و�سافرة 
املارة،  على  التعرف  ونظام  واخللف 
على  للحفاظ  امل�ساعدة  والأنظمة 
ونظام  العايل،  وال�سوء  ال�سري،  حارة 

التعرف على اإ�سارات املرور.
ويقدم املوديل اخلا�ض اأي�سا جتهيزات 

اإ�سافية مثل نظام امللحة، وال�سقف 
ونظام  ال�سقف  وق�سبان  البانورامي، 
التدفئة  ووظيفة  الأمام،  يف  التدفئة 
للزجاج الأمامي واجلنوط امل�سنوعة 

من معدن خفيف قيا�ض 18 بو�سة.
وبالن�سبة لنظام الدفع، اأ�سارت ني�سان 
جمموعة  يف  تتوفر  ال�سيارة  اأن  اإىل 
التي  والديزل،  البنزين  حمركات  من 
 115 بني  ميتد  قوة  نطاق  تغطي 
وتت�سافر  ح�سان،   160 اإىل  ح�سان 
احلركة  ناقل  مع  املحركات  جهود 
من  القاب�ض  مزدوج  الأوتوماتيكي 
احلركة  ناقل  اأو  �رسعات،  �سبع 
الأوتوماتيكي Xtronic لتوزيع القوة 

على عجلت ال�سيارة الأربع.
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في�سبوك »يفتح« العيون 
املغلقة يف ال�سور!

طور في�صبوك طريقة مبتكرة لـ »لإنقاذ« ال�صور التي يرم�ش 
فيها الأ�صخا�ش عن طريق اخلطاأ وا�صتخدم فريق من مهند�صي 
في�صبوك تقنية جديدة ت�صمى »<in-painting«، حيث يعمل 

الربنامج على ا�صتبدال العني املغلقة باأخرى مفتوحة، ولكن 
بطريقة تبدو واقعية ب�صكل لفت للنظر وقام املهند�صون 

-Generative A  بتدريب نظام التعلم الآيل، الذي ي�صمى »
versarial Network«، لإعادة فتح العيون املغلقة تلقائيا.

ويتم تدريب اثنني من ال�صبكات الع�صبية على التعرف على 
عيون امل�صتخدمني يف مليوين �صورة، واإعادة اإن�صائها من خالل 

الرجوع اإىل جمموعة من ال�صور املرجعية، حيث يتم جمع 
املعلومات عن لون جلد امل�صتخدم و�صكل العني ولون القزحية.

وقدم حوايل 200 األف �صخ�ش �صورهم للدرا�صة، كما �صملت 
جمموعة بيانات منف�صلة لـ 100 األف �صورة للم�صاهري وقال 

الباحثون اإنه لي�ش هناك �صك يف اأن اخلوارزميات الواقعية 
لإعادة ت�صحيح معامل الوجه، تعترب مو�صوع بحثي متنامي فيما 

يتعلق بتقنيات الكمبيوتر املتطورة والتعلم الآيل.
واأ�صافوا اأن خوارزميات اإعادة التنقيح ا�صتخدمت على نطاق 

وا�صع يف مهام خمتلفة، مبا يف ذلك اإزالة اللون الأحمر من 
العيون وال�صوائب والتالعب مبيزات الوجه، وت�صميم ماكياج 
ا�صطناعي ومع ذلك، فقد تعر�صت التقنية املبتكرة مل�صكلة 
كبرية عند التدّرب على ال�صور التي حتتوي على نظارات اأو 

ق�صات �صعر معينة. كما تواجه التقنية م�صكلة يف حتليل الوجوه 
�صمن ال�صوراملزدحمة بالأ�صخا�ش، ومن غري الوا�صح ما اإذا كان 
في�صبوك يخطط لإطالق التكنولوجيا اجلديدة لال�صتخدام على 

من�صات التوا�صل الجتماعي اخلا�صة بال�رشكة الأم.

»�سام�سونغ« تطلق هواتفها 
بكامريا اأمامية متحركة!

املهتمة   »ice universe« قناة  ذكرت 
تطّور  �صام�صونغ  �رشكة  اأن  التقنية  ب�صوؤون 
 »Pop-up« بكامريا  املزودة  هواتفها  اأول 

اأمامية.
والفريد يف الهاتف الذي قد يطلق عليه ا�صم 
الأمامية  كامرياته  اأن  هو   »Galaxy A90«
عند  منه  وتخرج  الهيكل،  داخل  �صتو�صع 
احلاجة ل�صتخدامها فقط، ما جعل ال�صا�صة 
ميتة،  م�صاحات  اأو  ثقوب  اأي  من  تخلو 
الواجهة  لتعر�ش �صورها على كامل م�صاحة 

الأمامية.
تاأتي  فقد  للهاتف،  الأ�صا�صية  الكامريا  اأما 
التقاط  من  �صيمكنها  ما  عد�صات،  باأربع 
ظروف  يف  الدقة  عالية  وفيديوهات  �صور 
الكامريا  ميزة  ظهرت  ال�صعيفة  الإ�صاءة 
هواتف  يف  مرة  لأول  املتحركة  الأمامية 
ظهرت  التي   »BBK»و  »Vivo NEX«
اأواخر العام الفائت، ولقت ا�صتح�صانا كبريا 
من امل�صتخدمني كونها وفرت م�صاحات اأكرب 

على �صا�صات اأجهزتهم.

كيفية تفعيل و�سع التاأمني يف 
نظام الت�سغيل اأندرويد باي

الت�صغيل  نظام  من  التا�صع  الإ�صدار  يحمل 
 Pie  9.0  Android باي  اأندرويد 
اجلديدة  امليزات  من  رائعة  جمموعة 
بع�ش  اإىل  بالإ�صافة  اأندرويد،  لهواتف 
ومع  الت�صميم،  يف  املميزة  التحديثات 
التاأمني  ميزات  اأهم  اإحدى  فاإن  ذلك 
باي  اأندرويد  الت�صغيل  نظام  يف  اجلديدة 
ا�صم  تاأمني جديد يحمل  لو�صع  هي دعمه 

.Lockdown Mode
 Lockdown التاأمني  و�صع  يتيح 
بياناتهم اخلا�صة من  للم�صتخدمني حماية 
بالو�صول  لهم  امل�رشح  الغري  الأ�صخا�ش 
اأو الل�صو�ش اأو حتى امل�صوؤولني عن تنفيذ 
القانون، حيث اأنه يعمل على اإيقاف ظهور 
واإيقاف  الهاتف  �صا�صة  على  الإ�صعارات 
الأ�صابع،  ب�صمات  ا�صت�صعار  اأدوات  ت�صغيل 
وميزات  الوجوه،  على  التعرف  وميزة 
ليجعل  ت�صغيله  عند  ال�صوت  على  التعرف 
لزيادة  الهاتف،  قفل  اإلغاء  امل�صتحيل  من 

م�صتوى حماية بياناتك.
التاأمني  و�صع  اأن  من  الرغم  على 
م�صتخدماً  يكون  ل  قد   Lockdown
معرفة  ولكن من املهم جداً  يومي،  ب�صكل 
�صيء  اأي  حلدوث  حت�صباً  تفعيله  كيفية 
طاريء يهدد خ�صو�صيتك وبياناتك الهامة 

على الهاتف.
 Lockdown التاأمني  و�صع  تفعيل  كيفية 

Mode على هواتف اأندرويد:
يجب اأن تتاأكد من اأن هاتفك يعمل باأحدث 
وهو  اأندرويد  الت�صغيل  نظام  من  اإ�صدار 
الإ�صدار التا�صع الذي يحمل ا�صم اأندرويد 
من  لال�صتفادة   9.0  Android Pie باي 
حتديث  من  حتقق  لذلك  الو�صع-  هذا 
اتبع  ثم  جهازك،  على  اأوًل  الت�صغيل  نظام 

اخلطوات التالية:

Settings انتقل اإىل الإعدادات•
واملوقع  الأمان  تبويب  على  •ا�صغط 

Security & Location
خيار  اإىل  ت�صل  حتى  لالأ�صفل  •مرر 
 Lock screen التاأمني  تف�صيالت �صا�صة 

preferences
•ثم ا�صغط على زر التبديل املوجود بجوار 
 Show lockdown عر�ش خيار التاأمني

option
 Lockdown كيفية ا�صتخدام و�صع التاأمني

يف نظام الت�صغيل اأندرويد باي:
مبجرد تفعيل هذا الو�صع، �صيتم اإ�صافة زر 
Lockdown اإىل خيارات اإيقاف الت�صغيل 
Power Off و اإعادة الت�صغيل Restart و 
Screenshot املوجودة يف  لقطة �صا�صة 
زر  على  ال�صغط  عند  تظهر  التي  القائمة 

الت�صغيل كما هو وا�صح يف ال�صورة التالية:

عند تن�صيط و�صع Lockdown ما عليك 
�صوى التايل:

ت�صغيل  زر  على  ال�صتمرار  مع  •ال�صغط 
هاتف اأندرويد

 �سام�سونغ تطرح اأحدث 
حوا�سبها اللوحية يف رو�سيا

اأعلن وكالء �رشكة �صام�صونغ عن بدء مبيعات حا�صب 
»Galaxy Tab S4« اللوحي احلديث يف رو�صيا وزود 
هذا احلا�صب ب�صا�صة Super AMOLED بحجم 
10.5 بو�صة، ودقة عر�ش عالية )2560х1600( بيك�صل، 
بالإ�صافة  ال�صا�صة،  على  والر�صم  للكتابة  ذكي  وقلم 
واأخرى  ميغابيك�صل،   13 بدقة  اأ�صا�صية  كامريا  اإىل 
 USB Type-C« ومنفذ  ميغابيك�صل،   8 اأمامية 
احلا�صب  اأداء  وي�صمن  البيانات.  ونقل  لل�صحن   »3.1
معالج »Qualcomm Snapdragon 835« ثماين 
وذاكرة  غيغابايت،   4 ع�صوائي  و�صول  وذاكرة  النوى، 
ميللي   7300 ب�صعة  وبطارية  غيغابايت،   64 داخلية 
وبف�صل   .»8.1  Android« ت�صغيل  ونظام  اأمبري، 
ميكن  فيه،  املوجودة   »Samsung DeX« تقنية 
العمل من  اأن يحول واجهات  مل�صتخدم هذا اجلهاز 
اأندرويد اإىل واجهات ت�صبه �صطح املكتب على اأجهزة 
ويندوز. كما اأن لوحة املفاتيح اخلفيفة التي �صممت 

له متكن من ا�صتعماله ككمبيوتر �صغري للكتابة.

هل نظام ت�سغيل كروم 
 البديل الأمثل لآندرويد

 على الأجهزة اللوحية؟
متتلك �رشكة قوقل نظام ت�صغيل اآندرويد 
الذي تعمل به ُمعظم الهواتف الذكية يف 
اللوحية  الأجهزة  حلقتها  والتي  العامل، 
ال�رشكة  متتلك  كما  ذلك،  يف  التابلت  اأو 
نظام ت�صغيل كروم الذي تعمل به اأجهزة 
الكمبيوتر، والذي يبدو اأنه �صيكون النظام 
نظام  من  بدلً  اللوحية  لالأجهزة  الأمثل 

اآندرويد قريباً

ملاذا ترك الآندرويد؟

جهاز  اأول  اإطالق  عند  اأنه  احلقيقة  يف 
كانوا  اآندرويد  بنظام  يعمل  لوحي 
جديد  �صيٍء  عن  يبحثون  امل�صتخدمني 
خُمتلف متا�صياً مع اأجهزة اآيباد، لكن فيما 
بعد بداأ النا�ش يرون يف الأجهزة اللوحية 
نُ�صخة ُمكربة  اآندرويد  بنظام  التي تعمل 
عن الهواتف الذكية، خا�صة بعد الزيادة 
الذكية  الهواتف  حجم  يف  امللحوظة 
النا�ش  جعل  الذي  الأمر  وهو  العادية. 
جهاز  لقتناء  جوهرياً  اختالفاً  يرون  ل 
هاتف  من  بدلً  بو�صة   7 ب�صا�صة  لوحي 
اجلهازين  اأن  طاملا  بو�صة،   6 بقيا�ش 

يقدمان نف�ش اخل�صائ�ش والتطبيقات
ب�صكل  ي�صتمر  الرتاجع  كان  وبالطبع 
�صنوي يف مبيعات الأجهزة اللوحية بنظام 
اآندرويد مقارنة مع اأجهزة اآيباد، بالرغم 
لبع�ش  كانت  ا�صتثناءات  هناك  اأن  من 
�رشكات  تُنتجها  التي  الكبرية  الأجهزة 
لالأعمال  حمدود  ب�صكل  �صام�صوجن  مثل 

اخلا�صة وال�رشكات

هل نظام ت�شغيل كروم 
منا�شب؟

بداأت قوقل بو�صع نظام ت�صغليها اجلديد 
ت�صعى  حيث  فرتة،  قبل  اخلارطة  على 
احلوا�صيب  �صوق  يف  كلمتها  لها  ليكون 
وويندوز  مايكرو�صوفت  مع  احلال  مثلما 
الذي  الأمر  وهو  ماك،  ونظام  اآبل  اأو 
كروم  ت�صغيل  نظام  تُقدم  جعلها 
الكمبيوتر  لأجهزة   »ChromeOS«
مل  الأمر  فاإن  وبالطبع،  والالبتوب 
اأن  طاملا  احلد  هذا  عند  ليتوقف  يكن 
الختالفات  بع�ش  على  يحتوي  النظام 
بيئة  يُقدم  حيث  اآندرويد،  يف  املوجودة 
مهنية  وتطبيقات  اأ�صمل  احرتافية  عمل 
اآندرويد  عك�ش  على  لالأعمال  ُمنا�صبة 
العمل  تركيزه على وظائف  ين�صُب  الذي 
الب�صيطة على الهاتف هذا الأمر جعل من 
�رشكات الأجهزة الإليكرتونية تُفكر جدياً 
بتكلفة  اأ�صمل  ل�صتخدامات  حتويله  يف 
ا�صتخدامه  تُقرر  جعلها  ما  وهو  اأقل، 
الأمر  »التابلت«،  اللوحية  الأجهزة  مع 
للم�صتخدم  اأكرث  خيارات  �صيوفر  الذي 

يف ال�صوق

هل �شينجح النظام؟

�صيُقدم  اأنه  وخ�صو�صاً  بالتاأكيد، 
ومهنية  احرتافية  اأكرث  خُمتلفة  خيارات 
اأقالم  وجود  اأن  كما  للم�صتخدمني، 

�صتايلو�ش كرفيق لالأجهزة �صي�صاعد على 
ا�صتخدام الأجهزة بطريقة اأف�صل ُمقارنة 
مع اأجهزة اآندرويد التي ل ت�صتخدم تلك 
�صيجعل  ما  وهو  اأغلبها،  يف  التقنيات 
عن  خمتلفاً  �صيئاً  فيها  يجد  امل�صتخدم 
ال�صابق، اإل اأن الأمر رمبا �صيحتاج بع�ش 

الوقت لتُ�صبح اخليار الأ�صا�صي له

ما احلافز ل�شراء اأجهزة نظام 
كروم؟

احلقيقة اأن �صعر الأجهزة هو اأكرب حافز، 
حول،  اأ�صعارها  �صترتاوح  ما  غالباً  حيث 
بكافة  يتمتع  جلهاز  منا�صب  �صعر  وهو 
املختلفة،  قوقل  وخدمات  الإمكانيات 
الأجهزة  فاإن  احلال  بطبيعة  لكن 
ي�صل  قد  جداً  العالية  باملوا�صفات 

�صعرها 600
كما اأن الأجهزة اجلديدة بنظام كروم تُقدم 
وخ�صو�صا  امُلفيدة  املزايا  من  العديد 
مُيكن  بع�صها  اأن  اإل  بالإ�صافة  للطالب، 
لوحة مفاتيح  لالبتوب مع  ب�صهولة  حتويله 
اأو تابلت كما فعلت ات�ش بي مع اأول جهاز 
مُيكن ف�صله ويعمل بنظام كروم، وهو ثاين 
كروم  اآي�رش  بعد  كروم  بنظام  يعمل  جهاز 
هذا  يف  ف�صل  مُيكن  ل  الذي   10 بوك 
الأ�صئلة  بع�ش  على  اأجبنا  رمبا  املقال 
تُقدم فكرة عن نظام ت�صغيل  التي  امُلهمة 
كروم وال�صبب الذي يجعله بدياًل اأن�صب من 
اآندرويد على الأجهزة اللوحية. ونتمنى اأن 

ينال اإعجابكم



�شيخ مدقن 

�أمام  �ملحجتني  ممثلو  قال 
بعا�صمة  �أم�صون  م�صت�صفى 
ت�رصيح  يف   ، مترن��صت  �لوالية 
�أن   « »�لو�صط  يومية  مع  لهم 
�لهدف  �الحتجاجية  وقفتهم 
�ملطالب  جملة  �إي�صال  هو  منها 
و�الن�صغاالت �لتي جتاوزها �لزمن 
، على غر�ر  �إقالة كل �ملت�صببني 
لل�صحة  �لكارثية  �لو�صعية  يف 
مديرة  من  بد�ية  مترن��صت  يف 
�ل�صحة ومدير م�صت�صفى م�صباح 
مبطلب  �لتم�صك  مع  بغد�دي، 
�لكارثية  �لو�صعية  على  �لوقوف 

مل�صت�صفى .
�أجمع  فقد  مت�صل  مو�صوع  ويف 

معاجلة  �رصورة  على  �ملحتجون 
�لدو�ئر  يف  �ل�صحة  م�صاكل  كافة 
و�لقرى ، و فتح حتقيق معمق يف 
�لوفيات �ملتكاثرة ب�صبب �الإهمال 
و�صعية  يف  �لتحقيق  وكذ�  �لطبي 
�ملعدية  �الأمر��ض  م�صلحة 

�إن�صاء  �رصورة  عن  ناهيك   ،
و�أخر  للحروق  خا�ض  م�صت�صفى 
لل�رصطان بحكم قرب �لوالية من 
فيها  �أجرى  �لتي  �إينكر  منطقة 
كما   ، نووية  جتارب  �مل�صتعمر 
�أبدى هوؤالء �إحلاحهم على  توفري 

�لتخ�ص�صات �ملنتظمة .
�لغا�صبني  �ملو�طنني  �أثار  كما 
بطريقة  تتعلق  مهمة  نقطة 
يف  و�لكوبيني  �ملحليني  �الأطباء 
جانب  �إىل  �ملر�صى،  مع  �لتعامل 
�لتوقيعات  جمع  فقد مت  ذلك 
جماعية  ق�صائية  دعوى  لرفع 
�أ�صموه  ما  ت�صيري  يف  �لتهاون  يف 

مب�صت�صفى �ملوت .
بوالية  �ل�صحة  قطاع  �أن  ومعلوم 
من  يعترب  �حلدودية  مترن��صت 
عليها  تخيم  �لتي  �لقطاعات  بني 
ما  وهو  �ل�صو�ئب  من  �لكثري 
وتوجيهات  تو�صيات  مع  يتنافى 
بالتكفل  �لقا�صية  �لو�صية  �لوز�رة 
من  �ل�صحة  وتقريب  بالنقائ�ض 

�ملو�طن .
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رئي�س جمل�س الأمة يرمي 
»�صفقة القرن« بالقمامة 

�لقرن«،  »�صفقة  رف�ض  �إىل  رمزية  �إ�صارة  يف 
مرزوق  �لكويتي  �الأمة  جمل�ض  رئي�ض  رمى 
�لغامن وثائق »�صفقة �لقرن« يف �صلة �ملهمالت 
�أمام �جتماع �الحتاد �لربملاين �لعربي �لطارئ 
خالل  �لغامن  وقال  �حل�صور.  ت�صفيق  و�صط 
�لذي  »�لفل�صطيني  �إن  �الجتماع  يف  كلمته 
رباط  ز�ل يف  ما  و�صعفه  ياأ�صه  على  تر�هنون 
على خذالنه  تر�هنون  �لذي  و�لعربي  ون�صال، 
وال مباالته هو كائن م�صكون بالرف�ض ومغمور 
بالغ�صب، و�مل�صلمون عاطفة جارفة ووجد�ن 
ير�صون  ال  �لعامل  كل  يف  و�الأحر�ر  ميوت  ال 
باحليف«. و�أ�صاف حامال ن�ض »�صفقة �لقرن« 
يف يده، �أن »�ملكان �ملنا�صب و�حلقيقي لها هو 

�صلة �ملهمالت ومزبلة �لتاريخ«.

ال�شتقبال م�شابي »كورونا« 
ال�شني

افتتاح ثاين م�صت�صفى 
يف وقت قيا�صي 

لعالج  �لثاين  �لتخ�ص�صي  �مل�صت�صفى  بد�أ 
فريو�ض »كورونا« »لي�صان�صان« و�لذي مت بناوؤه 
يف مدة ق�صرية جد� يف مدينة ووهان �ل�صينية 
�إعالم  لو�صائل  وفقا  �ل�صبت،  �ليوم  بالعمل 
ر�صمية. وو�صلت �ملجموعة �الأوىل من �لعاملني 
باال�صتعد�د  وبد�أو�  �مل�صت�صفى،  �إىل  �لطبيني 
ال�صتقبال �ملر�صى �لذين ثبتت عليهم �أعر��ض 
�ملر�ض وم�صت�صفى »لي�صان�صان«، هو م�صت�صفى 
فريو�ض  مر�صى  لعالج  خم�ص�ض  موؤقت 
مقاطعة  يف  »ووهان«  مبدينة  ويقع  »كورونا«  
هوبي بو�صط �ل�صني، و�لتي تعترب مركز �نت�صار 
بعد  على  �مل�صت�صفى  ويقع  �لقاتل.  �لفريو�ض 
25 ميال من م�صت�صفى »هو�صان�صان« و�لذي مت 
ملكافحة  فقط  �أيام   10 يف  بنائه  من  �النتهاء 

»كورونا«، ويت�صع لـ1600 �رصير.

غوغل تدخل تعديالت 
على خرائطها

خدمة  الإطالق   15 �لـ  �لذكرى  مع  تز�منا 
Goole Maps ، �أعلنت غوغل يف 6 فرب�ير 
�جلاري عن �إدخال ميز�ت مفيدة وجديدة على 
هذه �خلدمة. ومن �أبرز �مليز�ت �لتي �أدخلت 
�أو  »��صتك�صف«  ميزة  هي  �خلدمة  هذه  على 
�مل�صتخدمون  �صيتمكن  و�لتي   ،Explore
و�ل�صور  �ملعلومات  على  �لعثور  من  عربها 
تكون  �أن  ميكن  و�لتي  منهم،  �لقريبة  لالأماكن 
�ل�صينما  ودور  مثل �ملطاعم  �هتمامهم  حمور 
�لتي   Commute خدمة  �أما  ذلك.  �إىل  وما 
فت�صاعد  �أي�صا،  غوغل  خر�ئط  على  دخلت 
و�صهولة  ب�رصعة  �لتنقل  على  �مل�صتخدم 
وتعر�ض  عادة،  يزورها  �الأماكن  �إىل  للو�صول 
�ملروروي  بالو�صع  تتعلق  �لتي  �ملعلومات  له 

و�أف�صل �لطرق للو�صول.
�خلدمة  هذه  على  جديدة  ميزة  �أدخلت  كما 
للم�صتخدم  وميكن   ،Saved تدعى  �أي�صا 
كان  �لتي  �الأماكن  على  �الطالع  خاللها  من 
ووثقو�  �الآخرون  �مل�صتخدمون  ز�رها  قد 
�إذ   ،Goole Maps على  عنها  معلومات 
هذه  خالل  من  �لتطبيق  مل�صتخدم  يت�صنى 
و�الأماكن  و�إجاز�ته  رحالته  تخطيط  �مليزة 

�لتي يرغب بزيارتها ب�صكل �أف�صل.

�إطار مكافحة �جلرمية ب�صتى  يف 
�أ�صكالها قامت م�صالح �أمن والية 
�لبويرة خالل �صهر جانفي �لفارط 
��صتهدفت  مد�همة    639 بتنفيذ 
و�ل�صاحات  �ل�صكنية  �الأحياء 
حمطات  �الأ�صو�ق،  و  �لعمومية 
�حلديدية،  �ل�صكك  و  �حلافالت 
�لب�رصية  �لقوة  ت�صخري  مت  حيث 
�الإمكانيات  كذ�  و  �ملوؤهلة 
هذه  و�أ�صفرت  �لاّلزمة  �ملادية 
 5168 مر�قبة  عن  �لعمليات 
ملفا   97 �إجناز  مت  فيما  �صخ�صا 
مت  97�صخ�صا  حق  يف  ق�صائيا 
�لق�صائية  �جلهات  �أمام  �إحالتهم 
منهم  ق�صايا  عدة  يف  لتورطهم 
ق�صايا  يف  متورط  �صخ�صا   42
للكيف  �ال�صتهالك  �حليازة ق�صد 

و25  �ملهلو�صات  و  �ملعالج 
حمل  بق�صايا  متورطا  �صخ�صا 
مت  حمظورة.كما  بي�صاء  �أ�صلحة 
�ملد�همات   هاته  خالل  توقيف 
و  عنهم  مبحوث  �أ�صخا�ض   04
حمل �أو�مر ق�صائية، مت تقدميهم 
�أمام �جلهات �لق�صائية �ملخت�صة 
7590مركبة.  مر�قبة  �إىل  �إ�صافة 
�لوالية  �أمن  م�صالح  وت�صعى 
�إىل  �ملد�همات  هذه  خالل  من 
�ل�صلبية  �ملظاهر  لكل  �لت�صدي 
�ملو�طنني  ر�حة  على  توؤثر  �لتي 
من  ممتلكاتهم  على  و�حلفاظ 
خالل �ل�صهر على تطبيق �لقو�نني 
على �ملخالفني مع و�صع حد لكل 

�أ�صكال �جلرمية بالوالية.
اأح�شن مرزوق

اأمن البويرة خالل �شهر جانفي

مراقبة 5168 �صخ�صا 
وتوقيف 97 اآخرين

   
ي�شني بوغازي

�لرت�ث   �متد�د  على  بد�  �خللفاء  خو�مت   
 ! معا  و�خلالفة  �خلليفة  من  �هم  �لعربي 
فطاملا ��صحت  فيما تال  ذ�ك �لزمن �الول  
ع�صور   و  حقب  مع  جتلى  �لذي   �لزمن  �ىل 
قريبة  بخو�مت �خرى  ع�رصية  حملت هيئات 
من  �هم  ��صحت  �ي�صا  وهي   ، وموؤ�ص�صات 

تر�ثنا  يف   ! معا  جمتمعني  ومديرين  روؤ�صاء 
م�صهور�  �صارعا  �ن   يروى   ، �لقدمي   �لعربي 
خو�مت  حكاية    �خت�رص  قد  �لقدمية  ببغد�د 
تو�ترت   و�حدة   و �خلالفة يف عربة  �خلليفة 

يف �صدى �اليام �لتي تلت !
غد�   ما   ، �لعبا�صي  �لع�رص  يف  ��صتهر   فقد 
ي�صمي  ب�صارع  �و حارة �لعميان ؟! وال �دري  
�أكان �إ�صما حقيقيا ،�أما تر�ه  كان �إ�صما جماز� 

، لكنه �صمي  كذلك ،�صارع �لعميان ؟
جذر �حلكاية ،بد�  من  كرثة �خللفاء �لعبا�صيني 
عليهم  ينقلب  ثم   ، بويعو�  �لدين  �ملتاأخرين 

�رصيعا ! بوح�صية و�نتقام ، فكانت �لعادة  يف 
�ملنقلب  �خللفية  عينا  تفقاأ  �ن  �لزمن   ذ�ك 
عليه ويرمي �ىل �صارع �لعميان وحيد� �رصيد� 
�الآخر  تلو  و�حد�  ويلقون  فكانو�   ! �عمي 
��صحو� خلفاء  ؟ فرت�هم   يعترب  كر�صالة ملن 
م�صاكني مي�صون ما تبقى من �يامهم  �الخرية 
�ليوم  �متد�د  ،على  ، حز�ين  مت�صولني  ��صباه  
�لذي  �الرتكاب   بفظاعة  ق�ص�صهم  يروون  
حارة    �و  �صارع   وهو   ، وعدو�نا  ظلما  طالهم 
�رتبطت  ب�صطوة خو�مت  خلفاء  وخالفة  �لتي 
دون  �لنا�ض  و�صا�صة  �عتالء  لعنة  �خت�رصت  

كفاءة .
�لعميان  بخامت  برت�ثنا  �صمي   ما  عربة  �نها 
منوذج   لكنها   ، �صارع  �و  حارة   جمرد  هي   !

ملدى �الرتكاب و�رصو  خو�مت لعينة !
بني  تد�ول  �لذي  نف�صه  �خلامت  �ن  �لغريب 
لكنه   ، كلهم  عيونهم    فقاأ  قد  و�آخر،  خليفة 
�لذي  �ل�صهرية  �خلالفة   ،خامت  هوهو  ظل  
تهفو �ليه �الفئدة ؟ فلم مي�ض لونه وال �صكله 
وال قيمته وال �صطوة حتى ، وظل هوهو  خامت 

�خلالفة �للعني ؟
برتوكوالت  ،وقد بقي مبجازية مريبة  يطبع 

وبختم �أو�مر  من لدن  خلفاء يف عطاء وعزل 
، ويف حرب و�صلم وفى ��صياء عربية تد�خلت 
، فال تذكر متاما  نعلم وما جنهل  ما بني ما 
،�رتبطو�  خلفاء  بخو�مت  �رتبطت  خو�مت    ،
باأزمنة و ع�صور ، و �رتبطو� جميعا بحكايات 
مروعة  عن يومياتهم �ملريبة �ورثت  عهود� 
جديدة بدت ��رص من لعنة �خلو�مت تلك ، فيما 

م�صى  يف �يام �لعرب �ملا�صية و�حلا�رصة .
ق�ص�ض  �صارع   ، عميان  ،حارة  خلفاء  خو�مت 
�لعربي   تر�ثنا  �متد�د  على  كلها    ، مروعة 

بدت �هم من كنه �خلالفة و�رصها !

روؤى 

هل يحمينا الثوم من 
فريو�س »كورونا«؟

�أخ�صائي  ز�يت�صوف  فالدميري  �لدكتور  حتدث 
فو�ئد  عن  و�حلنجرة،  و�الأذن  �الأنف  �أمر��ض 
�لثوم يف �لوقاية من فريو�ض »كورونا« �لذي ظهر 
�خلبري  وقال  �أخرى.  دول  �إىل  و�نتقل  �ل�صني  يف 
�أي  »�أرغومينتي  �لرو�صي يف مقابلة مع �صحيفة 
»كورونا«  �الإ�صابة بفريو�ض  �أعر��ض  �إن  فاكتي«، 
باأعر��ض  �صبيهة   ،nCoV-2019 �ل�صيني 
يو�صف  �لذي  للثوم  ميكن  هل  ولكن  �الإنفلونز�، 
د�ئما للم�صابني باأمر��ض �لربد و�جلهاز �لتنف�صي 
�أن ي�صاعد يف �لوقاية من هذ� �لفريو�ض �جلديد؟ 
�لقوي  �ملناعة  جهاز  ز�يت�صيف،  �لدكتور  يقول 
وفريو�ض  �لفريو�صية.  �الأمر��ض  من  يخاف  ال 
»كورونا« يهاجم بالدرجة �الأوىل �الأ�صخا�ض ذوي 
�جلهاز �ملناعي �ل�صعيف. لذلك فاإن تناول �لثوم 
»الأنه يحتوي على مبيد�ت  يعزز مناعة �جل�صم، 
ع�صوية  مركبات  )وهي   Phytoncides نباتية 
متقلبة م�صادة للميكروبات( لها خا�صية م�صادة 
مناعة  يعزز  فعال  �لثوم  �أن  �أي  للفريو�صات«. 

�جل�صم ويحمي من �الإ�صابة بفريو�ض »كورونا«.

�صوين تك�صف عن 
قريبا!  5  PlayStation

و�أطلقت  �الإلكرتونية  �الألعاب  ع�صاق  �صوين  فاجاأت 
�لعامل،  بلد�ن  �لر�صمية ملختلف  �ملو�قع  عدد� من 
خم�ص�صة ملن�صات PlayStation 5 �لتي �صتك�صف 
عنها قريبا. وتبعا للت�رصيبات فاإن �صوين قد تك�صف 
عن �ملن�صة �جلديدة خالل حدث خا�ض يف �لـ 15 
من فرب�ير �جلاري �أو يف 4 مار�ض،  و�صتبد�أ با�صتقبال 
طلبات �ل�رص�ء �مل�صبقة لهذه �ملن�صة يف 5 مار�ض، 
 5  PlayStation لـ  �لر�صمية  �ملبيعات  لتنطلق 
�لتي  �لفيديوهات  تظهر  كما  �جلاري.  �لعام  �أو�خر 
�نت�رصت موؤخر� �أن �ملن�صة �صتح�صل على قب�صات 
حتكم باالألعاب جديدة كليا، فيها �أزر�ر �إ�صافية على 
�أ�صفلها وعلى و�جهتها �الأمامية، وقادرة على  �لعمل 
ال�صلكيا عرب تقنيات بلوتوث و Wi-Fi، كما جاءت 
خا�صة  ومنافذ  لل�صوت،  مبكرب�ت  �لقب�صات  تلك 
�الأ�صو�ت  �صماع  عن  �مل�صتخدم  تغني  لل�صماعات، 
وكانت  باملن�صة.  �ملو�صلة  �لرئي�صية  �ل�صا�صة  عرب 
 PlayStation ت�رصيبات �صابقة قد �أ�صارت �إىل �أن
�لقادمة �صتح�صل على تقنية Ray Tracing �لتي 
�أقر��ض  �إىل  �إ�صافة  لل�صور،  �أكرب  و�قعية  تعطي 
ثماين   AMD Ryzen ومعالج  جديدة،  تخزين 

.Nvidia من RTX لنوى، ومعالج ر�صوميات�

لوالية  �ل�صحة  مديرية  ك�صفت 
�ملركز  �أن   بلعبا�ض   �صيدي 
�ل�رصطان   ملكافحة  �جلهوي 
  2017 �صنة  �بو�به  فتح  �لذي 
جديدتني   مب�صلحتني  �صيتدعم  
قبل �نتهاء �لثالثي �الأول من هذه 
�ل�صنة على ر�أ�صها م�صلحة �لطب 
باكت�صاف  ت�صمح  �لتي  �لنووي 
حاالت جديدة من �ل�رصطان، �إىل 
�لعامة  �جلر�حة  م�صلحة  جانب 
�لتكفل �الأح�صن مبر�صى  ل�صمان 
عدد  �رتفع  �لذي  �ل�رصطان  د�ء 
يف  وهو  الفت  ب�صكل  �صحاياه  

�رتفاع من �صنة الأخرى .

�ملوؤ�ص�صة  �إح�صائيات  و�أ�صارت 
منذ  ��صتقبلت  قد  م�صاحلها  �أن 
�ليوم   �إىل    2017 �صنة  �فتتاحها  
م�صتوى  على  مري�ض   2.178
م�صلحة �لعالج باالأ�صعة و1.544 
�لعالج  مب�صلحة  �آخر�  مري�صا 
عدد  بلغ  حني  يف  �لكيماوي، 
خلية  لدى  �ملودعة  �مللفات 
وت�صتقبل   ملفا   3.120 �الإ�صغاء 
�لتي حتوي 120  هذه �ملوؤ�ص�صة  
من  �ل�رصطان  ملر�صى  �رصير  
وجنوب  غرب  من  واليات  ثماين 

غرب �لبالد 

املركز اجلهوي ملعاجلة ال�شرطان 
ب�شيدي بلعبا�س  

التدعم  مب�صلحتني 
جديديتني  قريبا

ُ  عميان  ! خواتمِ

اأفق

م�صرح وهران 
ي�صنع ال�صتثناء

وداد احلاج

تتناقلها  �لتي  �ل�صيئة  �الأخبار  زحمة  و�صط 
من�صات �لتو��صل �الجتماعي و و�صائل �الإعالم 
يقف �ملرء حائر� �صاربا �أخما�صا يف �أ�صد��ض 
،�صار �لعثور على خرب مريح لالأع�صاب عملة 

نادرة �أو �رصبا من �خليال .
�لفارق  ي�صنع  ما  هناك  يكون  �أن  يحدث  لكن 
و يجلب �النتباه ،ما يحدث يف م�رصح وهر�ن 
به  �الحتفاء  ي�صتحق  ��صتثنائي  جهد  �جلهوي 
هذه  بو�بة  على  �لعرو�ض  �إعالنات  ،تزدحم 
يوميا  �لفاي�صبوك  من�صة  تزدحم  و  �ملن�صاأة 
باأخبار �الأعمال �ملربجمة و زيار�ت �ملجاملة 
و  �مل�رصح  �لرجال  و  �لكتاب  مع  �التفاقات  و 
جنح  خمتلف  ن�صاطات  عن  �إعالنات  �أي�صا 
�مل�رصح يف �لرتويج لها و باتت مناظر �ملئات 
من �لزو�ر و �لعائالت وهم يخرجون مزدحمني 
يف منت�صف �لليل �أمر� عاديا و بالتايل بد� �أن 
�غتيال  منذ  �ملفقودة  بهجته  ��صتعاد  �لركح 
�لعمالق عبد �لقادر علولة ،و لعل �الأجمل هو 
�أن �إد�رة �مل�رصح كونت عالقات مهمة و متينة 
مع فئة �الأطفال عرب عرو�ض مكيفة مع فئتهم 
بركن  خا�صا  ف�صاء  �الإد�رة  ووفرت  �لعمرية 
بدخول  خا�صة  مدرجات  �أي�صا  و  �ل�صيار�ت 
تفتقده  ما  وهو  �خلا�صة  �الحتياجات  ذوي 
باقي  يف  �الأخرى  �مل�رصحية  �ملوؤ�ص�صات 

�لوطن ..ف�صكر� �ملبدع مر�د �صنو�صي.

طالبو باإقالة املت�شببني يف الو�شع الكارثي 

مواطنو مترنا�صت يحتجون اأمام م�صت�صفى اأم�صون
.     م�شلحة االأمرا�س املعدية بحاجة اإىل حتقيق

جتمهر اأم�س مواطني مترنا�شت اأمام امل�شت�شفى املركزي بعا�شمة الوالية، احتجاجا على غياب 
اإرادة حقيقية من الو�شايا حللحلة الرتاكمات و التحقيق يف التجاوزات واخلروق التي ظل 

م�شكوت عنها .

غرداية
اإرهاب الطريق يح�صد 

اأرواح 13 �صخ�صا 
لقي 13 �صخ�صا حتفه فيما �أ�صيب 
حادث   31 يف  بجروح  �آخر�   245
يف  �حل�رصي  بالو�صط  وقع  �صري 
2019 بوالية غرد�ية ، ح�صبما �أفاد 
خلية  ن�رصته  بيان  �ل�صبت  �أم�ض 
وتعود  �لوالئي   باالأمن  �الت�صال 
وجه  على  �حلو�دث  هذه  �أ�صباب 

قانون  �حرت�م  عدم  �إىل  �لتحديد 
و�إ�صار�ت  و�الأولوية   ، �ملرور 
�مل�صاة  حذر  وعدم   ، �ملرور 
�ل�رصعة  و�الإفر�ط يف  و�ل�صائقني 
بها  �مل�صموح  غري  �لتجاوز�ت  �أو 
�لهاتف  ��صتعمال  مع  و�ل�صياقة 

�لنقال ، وفق نف�ض �مل�صدر. 

مت �ل�رصوع بوالية عني متو�صنت 
ملعبا   30 �إجناز  عملية  يف 
��صطناعيا  مع�صو�صب  جو�ريا 
و تهيئة وتاأهيل 18 ملعبا بلديا، 
ح�صبما علم لدى مدير �ل�صباب 
و  مر�بط  من�صف  و�لريا�صة 
�صمن  �مل�صاريع  هذه  تندرج 

�لت�صامن  �صندوق  برنامج 
�ملحلية  للجماعات  و�ل�صمان 
35ر1  يعادل  ما  ر�صد  �لذي 
مليار دج لعملية �إجناز 30 ملعبا 
جو�ريا و 840 مليون دج لتهيئة و 
تاأهيل 18 ملعبا بلديا ، وفقا ملا 

�أبرزه ذ�ت �مل�صوؤول.

عني متو�شنت

ال�صروع يف اإجناز 30 
ملعبا جواريا 

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 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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