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64 يرتقب عملية �شحب 
القرعة اخلا�شة باملناف�شة

�ســـــــو�سبـــــــــان�س كاأ�س 
اجلمهورية ينطلق اليوم

رئي�س اجلبهة ال�شعبية عمارة بن يون�س

الرئي�س امل�ستقبلي جمرب على اإجراء 
اإ�سالحات اقت�سادية عميقة

�شيدي بلعبا�س

 العمال املتعاقدون يعت�سمون
 اأمام مقر الوالية 

بلديةالهامل بامل�شيلة

م�ساكل باجلملة  توؤرق ال�سكان  .       تطهري بطاقية  الت�شغيل  من امل�شتفيدين  من القرو�س

ال�شديق �شيهاب من الطارف

مـــــــــر�س الـــــــرئيـ�س 
لـــــم مينعه مـــــــن اأداء 
واجباته الد�ستورية



مترنا�ست

 �إرهابي ي�سلم نف�سه
 لقو�ت �جلي�ش

قوات  جهود  وبف�سل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 

الفاحت  اليوم  �ّسلم،  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ش 

لل�سلطات  نف�سه  اإرهابي   ،2018 دي�سمرب  من 

الع�سكرية  بالناحية  بتمرنا�ست  الع�سكرية 

نوع  من  ر�سا�ش  م�سد�ش  وبحوزته  ال�ساد�سة، 

مملوءان.  ذخرية   )02( وخمزنا  كال�سنيكوف 

ويتعلق الأمر بامل�سمى »بربو�سي وناين« املدعو«اأبو 

الإرهابية  باجلماعات  التحق  الذي  حمزة«، 

اإطار حماية احلدود وحماربة  2012. ويف  �سنة 

م�سرتكة  مفارز  اأوقفت  املنظمة،  اجلرمية 

مترنا�ست  من  بكل  ال�سعبي،  الوطني  للجي�ش 

عن  منقبني   )03( ثالثة  قزام/ن.ع.6،  وعني 

الذهب و�سبطت مركبة رباعية الدفع وثمانية 

و)05(  تفجري  ومعدات  نارية  دراجات   )08(

و)05(  �سغط  مطارق  و)07(  كهربائية  مولدات 

املواد  من  طن  و)0،5(  املعادن  عن  ك�سف  اأجهزة 

الغذائية من جهة اأخرى، اأوقف عنا�سر الدرك 

الوطني بتمرنا�ست )26( مهاجرا غري �سرعي من 
جن�سيات خمتلفة.

خبر في 
صورة

حماية حقوق الإن�سان كحتمية قانونية و اأخالقية

دورة تكوينية لفائدة �ل�سرطة �لق�سائية 

تنحية بكريي تريح �لفرق �لبويرية
عرب جل روؤ�ساء وفرق كرة القدم بالبويرة 

عن ارتياحهم الكبري اإثر القرار الذي 
و�سفوه بال�سجاع املتخذ من طرف املكتب 

الفيدرايل القا�سي بتحية ال�سيد » نور 
الدين بكريي » من من�سب رئي�ش رابطة 

البويرة وكذا ت�سيري مناف�سة كا�ش 
اجلمهورية بعد ازمة طال اأمدها ت�سببت 

يف مقاطعة حوايل 32 فريقا للمناف�سة 
ا�ستدعت تدخل م�سوؤويل الفاف لكن كل 

م�ساعي ال�سلح بني الطرفني باءت بالف�سل 
ليتقرر نهاية الأ�سبوع تنحية ذات امل�سوؤول 

من من�سبه وهو ما خلف ارتياحا و�سط 
ال�ساحة الريا�سية بولية البويرة .

اأ.م

العبو �لوفاق يوؤدون منا�سك �لعمرة
اأدى وفد فريق وفاق �سطيف 

العمرة وذلك يف �سياق تواجده 
مبدينة جدة من اأجل التح�سري 

ملواجهة اأهلي جدة ال�سعودي 
�سمن اإياب الدور ثمن النهائي من 

البطولة العربية، حيث توجه 
اأع�ساء الوفد اأم�سية اأول اأم�ش 

اإىل ال�سعودية من اأجل ال�ستعداد 
للقاء وف�سلت الإدارة منح الالعبني 
وبقية اأع�ساء الفريق الفر�سة من 

اأجل اأداء منا�سك العمرة.

باجلزائر  ال�سبت  اأم�س  انطلقت 
لفائدة  تكوينية  دورة  العا�سمة, 
حول  تتمحور  الق�سائية,  ال�رشطة 
الإن�سان  حقوق  حماية  تعزيز 
الأمنية  املهام  ممار�سة  خالل  

كـ«حتمية قانونية و اأخالقية«.
هذه  م�ستهل  يف  لها  كلمة  يف  و 
عنوان  حتت  جتري  التي  الدورة 
النهج  و  الأ�سا�سية  »املفاهيم 
و  الإن�سان«  حقوق  على  القائم 
املنظمة  مع  بالتعاون  املنظمة 
الدولية لالإ�سالح اجلنائي مبنطقة 
اإفريقيا  �سمال  و  الأو�سط  ال�رشق 
املجل�س  رئي�سة  �سددت  )مينا(, 
فافا  الإن�سان,  حلقوق  الوطني 
اأن  على  زروقي  بن  خل�رش  �سيد 
موا�سلة  ياأتي  الذي  التكوين  هذا 

قد  كان  الذي  ال�رشاكة  لربنامج 
انطلق منذ 2009, يرمي اإىل »تعزيز 
الأجهزة  بني  الثقة  بناء  م�ساألة 
»التمكني  و  املجتمع«  و  الأمنية 
من النظر اإىل هذه الأ�سالك كجزء 
من املجتمع, يوؤدي وظيفة ال�سهر 

على تطبيق القانون«.
اأن  اإىل  املجل�س  رئي�سة  اأ�سارت  و 
الأجهزة الأمنية غالبا ما تكون يف 
مواجهة مبا�رشة مع الأفراد �سواء 
امل�سريات  اأو  التظاهرات  خالل 
»مما  فردي,  ب�سكل  اأو  ال�سلمية 
اأجهزتها  و  الدولة  على  يفر�س 
حقوق  احرتام  �سمان  الأمنية 
و  الأ�سا�سية,  احلريات  و  الإن�سان 
هو الهدف املطلوب عمليا خالل 
كحتمية  ذلك  و  القانون  اإنفاذ 

نف�س  يف  اأخالقية  و  قانونية 
الوقت«. 

�سيتم  اأنه  اأي�سا  اأو�سحت  كما 
الرتكيز خالل هذه الدورة التكوينية 
الأ�سا�سية  املحاور  من  عدد  على 
الق�سائية  التغطية  »عملية  منها 
و  »التحقيق  و  الإن�سان«  حقوق  و 
باأن  مذكرة  للنظر«  التوقيف  اآلية 
الد�ستور املعدل ل�سنة 2016  كان 
قد حدد بو�سوح املبادئ الرئي�سية 
الإجراء,  هذا  عليها  يقوم  التي 
على غرار اأن ل يتجاوز 48 �ساعة 
و وجوب الت�سال الفوري باأ�رشة و 
هيئة دفاع املوقوف و كذا اإجراء 
بها  طالب  ما  اإذا  الطبية  اخلربة 
من  ذلك  غري  اإىل  بالأمر  املعني 

ال�سمانات.

الذكرى  اأم�س  اأول  مرت 
مطرب  لرحيل  الثانية 
اأعمر  ال�سعبية  الأغنية 
املنية  وافته  الذي  الزاهي 

 ,2016 نوفمرب   30 بتاريخ 
مطرب  يعترب  الذي  وهو 
عليه,  اأطلق  مثلما  الزوالية 
ثريا  ر�سيدا  خلفه  وترك 

التي  ال�سعبية  الق�سائد  من 
اإىل  قدومه  عند  تعلمها 
ال�سن  �سغري  وهو  العا�سمة 
منطقة  يف  ولد  كان  بعدما 

عني احلمام بتيزي وزو العام 
1941, حيث ا�ستهر املرحوم 
بق�سائد على غرار  اأعميمر 

يا املقنني الزين وزينوبة.

الوكالة الف�سائية اجلزائرية

تاأجيل �الأبو�ب �ملفتوحة على �لن�ساط �لف�سائي �لوطني 

مرور �لذكرى �لثانية لرحيل �لز�هي

يف  اجلزائرية  الف�ساء  وكالة  اأعلنت 
الأبواب  اأيام  تاأجيل  عن  لها  بيان 
الف�سائي  الن�ساط  حول  املفتوحة 

الوطني اإىل بعد  غد الثالثاء بدل 
اأن  امل�سدر  ذات  ,واأو�سح  الثنني 
�ستحت�سنها  التي  التظاهرة  هذه 

يومني  مدى  على  الوطنية  املكتبة 
باإجنازات  التعريف  اطار  يف  تندرج 
التكنولوجيات  جمال  يف  اجلزائر 
وتثمينها  الف�سائية  التطبيقات  و 
وتهدف  امل�ستدامة  للتنمية  خدمة 
للجمهور  املوجهة  اليام  هذه 

العلمية  ال�رشة  غلى  اإ�سافة  الوا�سع 
اىل  املنظمني-  -ح�سب  واملحرتفني 
»التح�سي�س باإ�سهام الو�سيلة الف�سائية 
يف حل اإ�سكاليات التنمية القت�سادية 
�سي�سمح  كما  الوطنية«.  امل�ستدامة 
لأهم  تقييم  »باإجراء  احلدث  هذا 

الوطني  الف�سائي  الربنامج  جوانب 
يف اآفاق 2020 �سيما منها التكنولوجية 
اأجنزتها  التي  الب�رشية  و  التطبيقية  و 
الوكالة الف�سائية اجلزائرية و هيئاتها 
ال15  ال�سنوات  خالل  العملياتية 

املا�سية«.

عائالت �حلر�قة بدل�ش تنظم م�سرية موحدة
نظمت يوم اأم�س عائالت واأ�سدقاء 
ميناء  انطلقوا من  الذين  احلراقة 
يف  رغيد  عي�س   عن  بحثا  دل�س 

املتو�سط,  من  الأخرى  ال�سفة 
حيث مل يظهر لهم اأي خرب من اأي 
جهة كانت �سواء كانت خرب وفاتهم 

اأو و�سولهم ل�سواطئ ا�سبانيا, رغم 
مغادرتهم  من  كاملة  �سنة  مرور 
مطالبني  اجلزائرية,  لالأرا�سي 

ال�سلطات الو�سية اإىل بفتح حتقيق 
غيابهم  فرتة  واأن  �سيما  حولهم 

طويلة جدا.
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�شكيب خليل من تيزي وزو ي�ؤكد :

علينا مراجعة املنظومة االقت�صادية و القانونية عاجال
.         حت�صري درا�صات للم�صاريع من الناحية الفنية والبيئية واملالية

ح- كرمي

�إنعا�ش  و�شدد يف هذ� �ملقام على 
وقت،  �أ�رسع  يف  قطاعات  خم�شة 
�لفالحة،  و  �ال�شتثمار  وهي 
�ل�شناعة، �ل�شياحة، �ل�شيد �لبحري، 
و�خلدمات، �لتي ال ت�شهم حاليا يف 
�أن  �إثر�ء ميز�نية �لدولة، فبح�شبه، 
60 باملائة من �الإير�د�ت تتاأتى من 
باملائة  و40  �ملحروقات،  قطاع 
�ل�رس�ئب  ت�شمنها  �ملتبقية، 

�شليم،  غري  و�شع  وهو  و�لر�شوم، 
�عتبار  �لقلق،على  �إىل  ويدعو 
يف  ��شتقر  �ملحروقات  �إنتاج  �أن 
�الأ�شعار  �شاأن  �شاأنه  معني  م�شتوى 
و بخ�شو�ش �شيا�شة دعم �الأ�شعار، 
قق  تحُ لن  باأنها  خليل،  �شكيب  �أكد 
�لفئات  الأن  �الإجتماعية،  �لعد�لة 
�له�شة ت�شتفيد فقط من 25 باملائة 
 75 �أن  حني  يف  �لدعم،  هذ�  من 
هم  من  منها  ي�شتفيد  منه  باملائة 
�مل�شاعدة،  �إىل  بحاجة  لي�شو� 

هذه  يف  �الإ�شتمر�ر  باأن  و�أ�شاف 
�ل�شيا�شة �شوف لن يوؤدي �إىل حلول 
للبالد، بل �إىل تاأزمي �أو�شاعها �أكرث 
تخدم  �حلالية  �لدعم  �شيا�شة  الأن 
تقيق  وتعيق  �الأجنبي،  �ملحُنتج 
عدة  قطاعات  يف  ��شتثمار�ت 
ي�شوق  �ملنتوج  الأن  �لطاقة،  كاإنتاج 
�لدعم،  �شيا�شة  بفعل  �جلز�ئر  يف 
يتوجب  ولذ�  تكلفته،  من  باأقل 
وعلى مر�حل ي�شيف �شكيب خليل، 
جديدة،  دعم  الآليات  نح�رس  �أن 

�حل�شول  من  �له�شة  �لفئات  متكن 
با�رس،  محُ وب�شكل  نقد�  �لدعم  على 
�إنعا�ش  على  �شي�شجع  �الأمر  فهذ� 
و�الأجنبية،  �ملحلية  �ال�شتثمار�ت 
�لعمل،  فر�ش  �شي�شاعف  وبالتايل 
غالبية  �نت�شال  �إىل  �شيوؤدي  ما 
�ملزري،  و�شعهم  من  �ملعوزين 
بتمكينهم من منا�شب عمل، وبهذ� 
على  �لق�شاء  من  نتمكن  فقط، 
دعم  ومو��شلة  و�لبطالة،  �لفقر 

�لدولة �ملبا�رس للمعوزين .

 جل�ض نب�ض اأحزاب ال�شلطة 
امللتفة ح�ل الرئي�ض:

بن طرمول: دعوة مقري لفرتة 
انتقالية مناورة �صيا�صية

ال�شديق �شيهاب من الطارف

مر�س الرئي�س مل مينعه من 
اأداء واجباته الد�صتورية

و�أ�شتاذ  �ل�شيا�شي  �خلبري  و�شف 
وهر�ن،  بجامعة  �ل�شيا�شية  �لعلوم 
مقري  دعوة  طرمول،  بن  عزيز 
ي�شريها  �نتقالية  فرتة  يف   للولوج 
باملناورة  بوتفليقة،  �لرئي�ش 
�ل�شيا�شية �لتي تهدف �إىل ج�ش نب�ش 
�أحز�ب �ل�شلطة �مللتفة حول برنامج 
رئي�ش �جلمهورية، �شيما و�أن مبادرة 
نتائجها  �أ�شبحت  �لوطني  �لتو�فق 
كل  رف�شته  �أن  بعد  م�شمونة  غري 

�لت�شكيالت �ل�شيا�شية بالبالد.
و�أفاد ذ�ت �مل�شدر يف �ت�شال هاتفي 
حم�ش  خرجة  باأن  بالو�شط،  ربطه 
�لعهدة  بتمديد  �ملرتبطة  �الأخرية 
�جلارية و�ملقررة نهايتها بد�ية عام 
2019 باإ�شافة مدة �نتقالية، ما هي 
ت�شيف  �شيا�شية  مناور�تية  فكرة  �إال 
يقال،  كما  �ل�شو�شبان�ش  حولها  من 
ج�ش  مبثابة  هي  ذلك:«  مو�شحا 
خا�شة  �ل�شلطوية  �الأحز�ب  نب�ش 
�لذين د�ئما ما   . �الآفالن و�الرندي 
�جلمهورية  رئي�ش  وطالبو�  دعول 
عبد �لعزيز بوتفليقة بالرت�شح لعهدة 
�ال�شتمر�رية«،  �أجل  من  خام�شة 
�أكرث من ذلك  �إىل   ور�ح بن طرمول 
�ملقرتحة  �لتمديد  فكرة  قال:«  ملا 

بغمو�شها �ملر�شود �إمنا هي ��شتباق 
�ل�شيا�شية  �حل�شابات  تمله  ملا 
د�خل �ل�شلطة، الأن �لعامل و�ملعامل 
�لرئي�ش  هو  هذ�  كل  يف  �ملحوري 
ملو��شلة  ��شتعد�ده  ومدى  بوتفليقة 

مهامه على ر�أ�ش �جلمهورية«.
باأن  �ل�شيا�شية  �لعلوم  �أ�شتاذ  و�أو�شح 
ما جرى يف �لفرتة �ل�شابقة من ت�شنج 
�لعتيد  �حلزب  يعي�شه  وما  برملاين 
وتتبع  قيادته  د�خل  حادة  �أزمة  من 
�ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية للتفا�شيل جعل 
�خلطوط  ح�شا�شية  يدرك  �جلميع 
�حلمر�ء �لتي تنظم �لعمل �ل�شيا�شي 
باجلز�ئر، م�شيفا :« وما قد ت�شهده 
�ل�شاحة م�شتقبال خالل �النتخابات 
�لرئا�شية �لقادمة جعل قياد حم�ش، 
�لتي  �لر�بعة  �لعهدة  متديد  تقرتح 
�لتفا�شيل  كل  �حل�شابات  يف  تدخل 
رغبة   �أوال  �ملحيطة  و�ملتغري�ت 
بورقة  وثانيا  �لرت�شح  يف  �لرئي�ش 
م�شيفا:«  �ل�شلطة«،  الأحز�ب  �لعمل 
عن  تبحث  �الأخرية  هده  كان  و�إن 
ما  ح�شب  �مل�شمون  غري  �لوفاق 
ت�شري �إليه �لتقارير �ملختلفة �ملعلنة 

و�ل�رسية«.
علي عزازقة

لالأرندي  �لر�شمي  �لناطق  �أكد 
�لطارف  من  �شيهاب  �ل�شديق 
و�ملعهود  �لتام  �لدعم  على 
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  للرئي�ش 
ومطالبته بالرت�شح لعهدة خام�شة 
وهذ� من �أجل مو��شلة �لربنامج 
�حلزب   و�ن   1999 منذ  به  �لذي 
على  �لرئي�ش  �جناز�ت  يثمن 
تطرق  ،كما  �شنة  ع�رسين  مد�ر 
�جلمهورية   رئي�ش  ر�شالة  �إىل 
�جلمهورية  والة  مع  لقاء  يف 
�لبريوقر�طية  بخ�شو�ش حماربة 
وكافة  و�لر�شوة  و�ملح�شوبية 
�شانها  من  و�لتي  �لف�شاد  �أيادي 
�أن تعرقل م�شار �لتنمية يف �لبالد 

،وقد  �أكد �لناطق �لر�شمي باإ�شم 
�لدميقر�طي  �لوطني  �لتجمع 
موقف  �أن   �شديق   �شهاب 
�حلزب و��شح جتاه من ميار�شون 
�ملعار�شة �لذين ف�شلو� يف تقدمي 
�لعزيز  عبد  �لرئي�ش  عن  �لبديل 
بوتفليقة �لذي ت�شهد له �جناز�ته 
�نه  �إال  مر�شه  رغم  �نه  �أكد  كما 
و�نه  �لد�شتورية  و�جباته  كل 
�لبالد    يف  د�ئم  مبا  �إطالع  على 
�إطفاء  يف  �لف�شل  له  كان  ،كما 
و�إر�شاء  �ل�شود�ء  �لع�رسية  لهيب 
قو�عد �ل�شلم و�الأمن و�مل�شاحلة 

�لوطنية .
رزق اهلل �شريف 

 عمار غ�ل يجدد اتهاماته  

هناك من يخطط لل�صطو على الرئا�صيات

رئي�ض اجلبهة ال�شعبية عمارة بن ي�ن�ض

الرئي�س امل�صتقبلي جمرب على اإجراء اإ�صالحات اقت�صادية عميقة

بعد اأن اأحيى مبادرة ال�ل�ج يف فرتة انتقالية:

مقري يروج الأفكار منا�صرة

�جلز�ئر  �أمل  جتمع  رئي�ش  فتح 
بع�ش  على   �لنار  غول  عمار 
�لدولة،  يف  �ل�شابقني  �مل�شوؤولني 
زرع  على  بالعمل  �تهمهم  حيث 
للتاأثري  و�ملغالطات  �الإ�شاعات 
مربز�  �ملقبلة،  �لرئا�شيات  على 
�ل�شابقني  �مل�شوؤولني  بع�ش  باأن 
�لدولة،  يف  و�لع�شكريني  �ملدنيني 
على  �ل�شطو  حماولة  على  يعملون 
�البتز�ز  خالل  من  �لرئا�شيات 

�ل�شيا�شوي على حد تعبريه.  
و�شدد غول �أم�ش على �أن  رئا�شيات 
بعيدة  �أجو�ء  تتاج  �شعبة   2019
معترب�  �ل�شيا�شي،  �البتز�ز  عن 

�لتي  �ملف�شلية  باملحطة  �إياها 
تاأتي و�شط ظروف �إقليمية ودولية 
يتطلب  ما  وم�شطربة،  �شائكة 
على  �لعمل  �ل�شيا�شية  �لطبقة  من 
�شيانة مناخ نزيه الإجناحه. و�أردف 
�مل�شوؤولني  »بع�ش  باأن  يقول 
و�لع�شكريني  �ملدنيني  �ل�شابقني 
زرع  على  يعملون  �لدولة،  يف 
ملحاولة  ومغالطات  �الإ�شاعات 
�ل�شطو على �لرئا�شيات من خالل 
ما  وهذ�  �ل�شيا�شوي،  �الإبتز�ز 
من  �لكثري  بو�شلة  ذهاب  �إىل  �أدى 
�الأخرية،  �الآونة  يف  �ل�شيا�شيني 
هناك هجوم من خالل �لف�شاء�ت 

�لكثري  و�شع  ما  وهو  �الإلكرتونية، 
تيهان  حالة  يف  �ل�شيا�شيني  من 
�البتز�ز  وهذ�  �لبو�شلة،  و�شيع 
�ل�شيا�شوي هو من خالل �شالونات 
و�ملغالطات،  �الإ�شاعات  زرع 
�اللكرتونية،  �ملو�قع  منها  تتغذى 
�ملتاجرة  يريدون  و�لبع�ش 
نف�ش  و�أ�شاف   .« بالرئا�شيات 
مناف�شة  يريد  حزبه  باأن  �مل�شدر 
عن  بعيد�  �لرب�مج،  خالل  من 
�لعقيم  و�لكالم  و�لتجريح  �لقذف 
�النتخابي،  �لعزوف  ي�شنع  �لذي 
خمرجات  �آخر  جانب  من  مثمنا 
�الأخري  �حلكومة  لقاء  وتو�شيات 

بالوالة، د�عيا يف هذ� �ل�شدد �لوالة 
�إىل جت�شيد بنوده ميد�نيا. و�أو�شح 
رئي�ش تاج باأن ر�شالة �لرئي�ش عبد 
�أ�شدرها  �لتي  بوتفليقة  �لعزيز 
من  �لعديد  �أ�شقطت  قد  موؤخر�، 
�لر�شالة،  بفحوى  م�شيد�  �الأقنعة، 
�إجناح  على  �لعمل  �إىل  ود�عيا 
�ملقبلة وجعلها عر�شا  �لرئا�شيات 
�نتخابيا، كما جدد نف�ش �ملتحدث 
بوتفليقة  �لرئي�ش  لرت�شح  دعمه 
لعهدة خام�شة، بالقول » مر�شحنا 
بوتفليقة  �لرئي�ش  مع  نحن  و��شح 

وندعمه«.
علي عزازقة 

�ل�شعبية  �جلبهة  رئي�ش  دعا 
يون�ش،  بن  عمارة  �جلز�ئرية، 
�إىل  للجز�ئر  �مل�شتقبلي  �لرئي�ش 
برنامج  خلق  على  �لعمل  �رسورة 
بد�ية  يكون  و��شح  �قت�شادي 
�قت�شادية  �إ�شالحات  الإجر�ء 
�لتي  �ل�شبل  به  تحُ�شحح  �شاملة، 
�لوقت  يف  �حلكومة  عليها  تعتمد 
�ملالية  �الأزمة  ظل  يف  �لر�هن، 
منذ  �جلز�ئر  تعرفها  �لتي 

منت�شف 2014. و�أو�شح بن يون�ش 
�شعبي  جتمع  تن�شيطه  خالل 
�أم�ش،  يوم  م�شتغامن  والية  من 
بها  ياأتي  �لتي  �الإ�شالحات  باأن 
بعد  للجمهورية  �جلديد  �لرئي�ش 
�أن  يجب   ،2019 ربيع  رئا�شيات 
يكون حولها �إجماع وطني، ت�شارك 
فيه كل مكونات �ل�شاحة �ل�شيا�شية 
�شيما  �أي خطاأ،  لتفادي  باجلز�ئر 
دخول  �إىل  تدعو  �الأغلبية  و�أن 

عامل �ل�شوق و�خلروج تدريجيا من 
�لطابع �ال�شرت�كي للدولة، متابعا:« 
�لرئا�شية  �النتخابات  بعد  ننتظر 
�ملزمع �إجر�ءها يف �أفريل 2019، 
م�رسوع �قت�شادي و��شح، من �أجل 
�لدخول يف ��شتثمار �ل�شوق«. ويف 
ذ�ته  �مل�شدر  تطرق  �آخر  �شياق 
�أكد  حيث  �لرئا�شيات،  ملف  �إىل 
باأنه لن يجرب �أي �شخ�ش بالرت�شح 
بطريقة  م�شري�  للرئا�شيات، 

�شمنية للرئي�ش بوتفليقة �لذي مل 
يحدد بعد موقفه من �النتخابات 
�أي  منحق  قال:«  حيث  �ملقبلة، 
لالنتخابات  �لرت�شح  مو�طن 
 « �أنه  �ىل  م�شري�  �لرئا�شية<<، 
ال �أحد باإمكانه �أن يجرب �أي �أحد 
 ،»2019 لرئا�شيات  �لرت�شح  على 
�رسورة  �إىل  �الأخري  يف  د�عيا 
يف  �ال�شتحقاقات  هذه  �إجر�ء 

هدوء و��شتقر�ر.
علي عزازقة

�ملجيد  عبد  طروحات  �أ�شحت 
منا�رسة رئي�ش جبهة �لتغيري »�ملحل« 
جمتمع  حركة  �أ�شو�ر  د�خل  ملمو�شة 
�حلركة  رئي�ش  »تبنى«  �إثر  �ل�شلم، 
»�لفرتة  مبادرة  مقري«  �لرز�ق  »عبد 
جبهة  �إليها  دعت  �لتي  �النتقالية« 
�الآن،  من  �شنو�ت  �أربع  قبل  �لتغيري 
باأن  �شابق  وقت  يف  يوؤكد  كان  �أن  بعد 
�نتخابات  »تكون طرفا« يف  لن  حم�ش 
لعهدة  بوتفليقة«  �لرئي�ش  فيها  يرت�شح 
خام�شة«، لكونها ال تر�شى »��شتمر�ر« 

�لو�قع على ما هو عليه ح�شبه.
�لبالد  به  متر  �لذي  �ل�شيا�شي  �لو�قع 
قبل  كان  ما  ملجريات  �حلياة   �أعاد 

رئا�شيات 2014، �شيما و�أن �لعديد من 
�لر�هن  �لوقت  �ل�شيا�شية يف  �الأحد�ث 
»�أكرب  رئي�ش  مقري  لدعوة  مهدت 
باجلز�ئر  معار�ش«  �إ�شالمي  حزب 
فرتة  يف  »�لولوج«  �رسورة  �إىل  حاليا، 
بوتفليقة  �لرئي�ش  ي�شريها  �نتقالية 
دون �أن يحُف�شح عن مدتها �لزمنية، ما 
ي�شمح لفتح باب �القرت�حات �ملرتبطة 
ما  �إذ�  �ملبادرة  لهه  �لزمنية  بالفرتة 
�ملو�لية،  باأحز�بها  �ل�شلطة  قبلتها 
 2014 مار�ش  يف  عليه  كان  ما  عك�ش 
جبهة  رئي�ش  »منا�رسة«  طالب  �أين 
يف  �لولوج  ب�رسورة  »�ملحل«  �لتغيري 
فرتة �نتقالية بعد �النتخابات �لرئا�شية 

�أن  �لفرتة، ما يعطي طابعا على  لتلك 
�ل�شيا�شية  »منا�رسة«  طروحات 
�أ�شحت م�شموعة د�خل حركة جمتمع 
�ل�شلم، بعد مت �إدماج  �حلزبني من�شف 
عبد  فاإن  بالذكر  وجدير   .2017 عام 
كان  ملا  دعا  قد  منا�رس  �ملجيد 
 25 يف  �ملحل،  �لتغيري  جلبهة  رئي�شا 
مار�ش 2014 �إىل مرحلة �نتقالية ملدة 
�لرئا�شيات  �النتخابات  بعد  �شنتني 
تلك  دعوته  برر  حيث   ،2014 ل�شنة 
مزورة  �شتكون  كانت  �النتخابات  باأن 
يعر�ش  مما  �لر�بعة،  �لعهدة  ل�شالح 
�أو�شح  حيث  كبرية،  ملخاطر  �جلز�ئر 
يف تلك �لفرتة »باأن تزوير �النتخابات 

يعني �شد �آفاق �الأمل بوجه �جلز�ئريني 
حكامهم،  �ختيار  يف  وحقهم  للتغيري، 
مما �شيدفعهم لالحتجاج، وهو ما قد 
و�قرتحت  �ملجهول،  نحو  �أبو�با  يفتح 
جبهة �لتغيري �ملحل يف �لوقت �لر�هن، 
عامني  ملدة  �نتقالية  مبرحلة  �لبديل 
�ملقبلة،  �لرئا�شية  �النتخابات  بعد 
وحدة  بحكومة  »تبد�أ  عامان  مدتها 
تو�فقي،  د�شتوري  و�إ�شالح  وطنية، 
رئا�شية  �نتخابات  يف  �لدخول  ثم 
وحملية  ت�رسيعية  و�نتخابات  م�شبقة، 
م�شبقة، توؤ�ش�ش لالنتقال �لدميقر�طي 

�ل�شلمي«.
علي عزازقة

24 �صاعةالأحد  02  دي�شمرب  2018  امل�افـق  ل24 ربيع الأول 1440هـ 3

ن�شط اأم�ض الدكت�ر �شكيب خليل ال�زير الأ�شبق للطاقة حما�شرة بقاعة املكتبة العم�مية بتيزي وزو حتت عن�ان “النم�ذج القت�شادي للخروج من التبعية للمحروقات” ح�شرها جمع غفري من الطلبة واملجتمع املدين و تعد هذه 
اخلرجة ال 32 حمطة للج�لة التي قام بها الدكت�ر �شكيب خليل اإىل العديد من ال�ليات، ل�شرح روؤيته ملا يجب اأن يك�ن عليه القت�شاد ال�طني، وا�شتعرا�ض الآليات التي متكن القت�شاد اجلزائري من التخل�ض من التبعية للنفط 

الدكت�ر �شكيب خليل اأثار خالل هذه املحا�شرة العديد من الإ�شكاليات احل�شا�شة التي براأيه يجب احل�شم معها يف اأقرب الآجال واإل فاإن القت�شاد ال�طني �شي�شهد مرحلة ع�شيبة يف املدى املت��شط،



وعاد بن زينة اإىل بع�ض االحتفاالت 
بينها  من  املنظمة:  وامل�سابقات 
االأن�سودة  مهرجان  اأو  امل�رسح 
وتظاهرات  الر�سم  اأو  املدر�سية 
القدم،  كرة  بالريا�سات:  خا�سة 
الطائرة وال�سلة، مت�سائال باملقابل 
م�ستوى  على  ذلك  جت�سيد  اأين 
على  وذلك حتى  يوميا،  املدار�ض 
م�ستوى العا�سمة واملدن الكربى، 
فما بالك بالواليات الداخلية التي 
ال حتلم حتى ببلوغ ذلك امل�ستوى، 
هذا  من  التذمر  حالة  عن  معربا 
اأولياء  م�ستوى  على  �سواء  الواقع، 
التالميذ اأو و�سط االأ�رسة الرتبوية، 
وبدورهم النقابات التي توؤكد غياب 

هذه الن�ساطات االأ�سا�سية.
جانب  اإىل  زينة  بن  اأ�سار  كما 
اال�سرتاكات التي يدفعها التالميذ 
وتوجه  الن�ساطات  هذه  حول 
اخلا�سة  واجلمعيات  للرابطات 
حتت  وذلك  التظاهرات  بتنظيم 
مو�سحا  دج،  بـ45  »التاأمني«  اإطار 
اأوليائهم  مع  موؤّمنني  االأطفال  اأن 
وتلك االإ�سرتاكات توجه لالأن�سطة 
الوطني،  املوجودة على امل�ستوى 
امل�ساهمة  يتم  كيف  مت�سائال 

مبقابل ال يتم اإحياء اأي ن�ساط.
الو�سع  هذا  خلفيات  وبخ�سو�ض 
ك�سف بن زينة حالة من االن�سداد 
الذي يهيمن على بع�ض الرابطات 

ما بني مديريات الرتبية ومديريات 
جتميدا  يخلف  ما  وهو  الريا�سة، 
ويحرم  ن�ساطاتها،  م�ستوى  على 
تنظيم  من  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
عن  ت�ستدعي  تظاهرات  هكذا 
الكت�ساف  التالميذ  طريقها 
اأن  خا�سة  الريا�سية،  مواهبهم 
 9 يقارب  ما  حتت�سن  املدار�ض 
يتم  كيف  مت�سائال  تلميذ،  مليون 
للتظاهرات  التالميذ  ا�ستدعاء 
االأوملبية  غرار  على  املنظمة 
والن�ساطات اخلا�سة بالتالميذ مبا 
وعرب  الرابطات  عرب  متر  ال  اأنها 
باملدر�سة،  املواهب  اكت�ساف 
»حتدي  مب�سابقة  م�ست�سهدا 

القراءة« االأخري. 

رابطات دون جتديد 

للريا�سة  الوطنية  الرابطة 
لوزارة  تابعة  هيئة  هي  املدر�سية 
بالريا�سة  تعتني  الوطنية  الرتبية 
املدر�سية و تتبعها رابطات والئية 
للريا�سة  الوالئية  الرابطة  ت�سمى 
طرف  من  ت�سري  املدر�سية، 
طريق  عن  الرتبية  قطاع  موظفي 
لعهدة  عامة  جمعية  يف  االنتخاب 
متابعة  مهمتها  �سنوات   3 تدوم 
داخل  مدر�سية  ن�ساطات  وبرجمة 
واالإ�رساف  التعليمية  املوؤ�س�سات 
على املناف�سات بدءا من املوؤ�س�سة 
بعد  الوطنية  املرحلة  غاية  اىل 
التالميذ  تاأهيلية بني  اأدوار  اإجراء 

املمكن  الريا�سات  كل  يف 
العدو..الخ،  قدم  كرة  اإجراوؤها: 
من  فت�ستفيد  امليزانية  نقطة  اأما 
توجه  لت�سيريها  �سخمة  ميزانية 
للنقل واالإطعام واجلوائز، وهو ما 
ا�ستفهام من  يطرح عدة عالمات 
طرف املتابعني لل�ساأن حول مدى 
مع  يتنا�سب  الذي  دورها  جت�سيد 
اأر�ض  على  لها  املخ�س�ض  حجم 
و�سط  تغرق  اأنها  خا�سة  الواقع، 
جمموعة من االإ�سكاالت بداية من 
الواليات  بع�ض  يف  التجديد  عدم 
نف�ض  تبقى  جتديدها  مت  ما  واإذا 
على  ال�سكاوى  وبلغت  الوجوه، 
م�ستوى بع�ض الواليات اأن ن�ساطها 
يف  حم�سور  فهو  كان  واإن  منعدم 
مدير  يتواجد  اأين  الواليات  مقر 
عدة  يطرح  ما  وهو  الرتبية، 
الرقابة  حول  ا�ستفهام  عالمات 
مزاياها.  من  امل�ستفيد  ومن 
ي�ساف لها اأن امل�ساركات الوطنية 
اأو اجلهوية منعدمة لبع�ض الواليات 
الوالية  داخل  ن�ساطهم  النعدام 
يف  نتائجهم  على  ذلك  يوؤثر  مما 
على  اأما  الوطني.  اأو  اجلهوي 
غري  فبع�سها  املوؤ�س�سات  م�ستوى 
االنخراط  اأن  رغم  منخرطة، 
اإجباري لكل املوؤ�س�سات الرتبوية، 
للمطالبة  االأ�سوات  رفعت  كما 
املربمة  ال�سفقات  على  للرقابة 
موؤ�س�سات  جمال  يف  تعلق  فيما 
النقل واالإطعام والتجهيز الريا�سي 

واجلوائز واللبا�ض الريا�سي.

التجارة  وزير  من  كل  وقع 
الربيد  ووزيرة  جالب،  �سعيد 
على  فرعون  اإميان  هدى 
الرقابة ودفع  ت�سهيل  اتفاقية 
الوطني  املركز  خدمات 
عرب  التجاري  لل�سجل 

االنرتنت .  
خالل  اأم�ض  جالب  وقال 
يوم  افتتاح  على  اإ�رسافه 
ال�سجل  حول  خا�ض  اإعالمي 
رفقة  االإلكرتوين،  التجاري 
وزير  الربيد والتكنولوجيات” 
وزارة  مع  التعاون  لقاء  اإن 
قطاع  ت�سيري  �سيحدد  الربيد 
ا�ستعمال  عرب  التجارة 
اللوجي�ستية  االأنظمة 
احلديثة”  التكنولوجية 
قائال  التجارة  وزير  واأ�ساف 
�ست�سمح  االأخرية  هذه  اأن   ”
واآليات  عمليات  بتفعيل 

ال�سوق  م�ستوى  على  الرقابة 
تقنية  وتعتمد  الوطنية 
املتنقلة  االإلكرتونية  الرقابة 
التجارية،  على  لل�سجالت 
التجارية  ال�سجالت  مطابقة 
كل  يحمله  الذي  الرمز  مع 
مع  الكرتوين  جتاري  �سجل 
االلكرتونية  البيانات  قاعدة 
التقاط �سورة  اإما  عن طريق 
على  املتواجد  للمج�سم 
االلكرتوين،  التجاري  ال�سجل 
حتمل  التي  ال�سيفرة  لفك 
اأو  عنه  الكاملة  املعلومات 
التقنية  ا�ستغالل  خالل  من 
اجلديدة، عن طريق ا�ستعمال 
التجاري  ال�سجل  تدوين  رقم 
املعطيات  كل  ال�ستخراج 
اأن  ميكن  التي  املطلوبة 
تك�سف اأية تالعبات اأو تزوير 
حمل  الوثيقة  بخ�سو�ض 

املراقبة.
�سعيد  التجارة  وزير  واعترب 
جالب، خالل كلمته باملنا�سبة 
باأن ا�ستحداث تقنية الرقابة 
اإطار  يف  تندرج  اجلديدة 
التجارة  وزارة  بني  التعاون 
اإطار  يف  الربيد  ووزيرة 
حت�سني ت�سيري قطاع التجارة 
االأنظمة  ا�ستعمال  عرب 
التي  احلديثة  التكنولوجية 
�سوف ت�سمح بتفعيل عمليات 
م�ستوى  على  الرقابة  واليات 
و�سمان  الوطنية  ال�سوق 
موؤكدا  والنزاهة  ال�سفافية 
من  املرجوة  االأهداف  على 
العملية واملتمثلة يف ع�رسنة 
خالل  من  التجاري،  ال�سجل 
القدمية  النماذج  ا�ستبدال 
ال�سجل  مل�ستخرجات 
جديدة  بنماذج  التجاري، 

االلكرتونية،  ال�سارة  حتمل 
ي�سب يف اجتاه تطهري وتاأمني 
ال�سجل التجاري من التزوير 
لكل  وال�سماح  والتالعبات، 
على  احل�سول  �سخ�ض 
من  املحينة  املعلومات 
لل�سجل  الوطني  املركز 
بو�سعية  املتعلقة  التجاري 
اأن  جالب  قال  و  التاجر. 
التجاري  ال�سجل  و�سع 
حقيقة  اأ�سبح  التنفيذ  حّيز 
كا�سفا   2014 منذ  ملمو�سة 
غاية  اإىل  التجار  عدد  بان 
و�سل  قد   ،2018 نوفمري   31
�سجل  و328  األف   828 اإىل 
اإلكرتوين، من جمموع التجار 
التجاري  بال�سجل  املقيدين 
مليوين  عددهم  يفوق  والذي 

تاجر اأي بن�سبة %43.
 ف.ن�سرين

فاعلون ي�سائلون عن الرقابة والنتائج:

بني وزارة التجارة و الربيد و املوا�سالت 

�سارة بومعزة

الرابطات الوالئية للريا�ضة 
املدر�ضية متويل دون عوائد

اتفاقية لت�ضهيل الرقابة و خدمات املركز الوطني لل�ضجل التجاري 
�سيدي بلعبا�س

العمال املتعاقدون 
يعت�ضمون اأمام مقر الوالية 

وزارة الت�سامن الوطني

جدل حول حتويل مهام 
مركز طبي ب�ضيدي بلعبا�س

العمال  من  عدد  اأم�ض  احتج  
املتعاقدين ببلدية �سيدي بلعبا�ض 
اأمام مقر الوالية مطالبني بت�سوية 
واإنهم  خا�سة  العالقة  ملفاتهم 
لكنهم  �ساعات   05 بنظام  يعملون 
ت�سوية  دون  ذلك  اأكرث من  يعملون 
ال�سهري  اأجرهم  ودفع  و�سعيتهم 
الذي تاأخر كثريا وباتت عائالتهم 
الغنب  ظل  يف  احلرمان  تعي�ض 
االأجور  �سب  تاأخر  وراء  الناجم 
باإدماجهم  وطالبوا  ،هذا  ال�سهرية 
خا�سة وان منهم من ق�سى �سنوات 
ت�سوية  دون  العمل  يف  عديدة 

و�سعيته  
نف�سه احتج �سكان حي  الوقت  يف 
حي  ال�سكني  باملجمع  م�سكن   66
حمادو�ض  �سيدي  ببلدية  البدر 
بلعبا�ض  �سيدي  والية  �سمال 

بات  التي  املزرية  االأو�ساع  على 
يتخبط فيها هذا احلي الذي ي�سم 
يف  اأي�سا  وطالبوا  م�ساكن  عدة 
الوالئية  لل�سلطات  موجهة  ر�سالة 
واملحلية بالتدخل الفوري من اأجل 
تلبية مطالبهم املتمثلة يف اإي�سال 
غاز املدينة ب�سبب الربد القار�ض 
الف�سل  هذا  منه يف  يعانون  الذي 
البارد وتهيئة احلي املذكور �سواء 
تعلق االأمر باالأر�سفة اأو الطرقات 
خا�سة  بالهم  ت�سغل  باتت  التي 
املطر  زخات  اأوىل  ت�ساقط  مع 
املحتجون  طالب  كما  ،هذا 
من  واقي  وجدار  امللكية  بعقود 
ح�سبهم  ت�سبب  التي  الفي�سانات 
عام 2009 يف م�رسع طفل يبلغ من 

العمر 04 �سنوات .
 �س.�سهيب

يرتقب حتويل مركز الق�سور التنف�سي 
مهام  اإىل  ت�سالة جمددا  باأعايل جبال 
با�ستقبال  املتعلقة  تلك  غري  اأخرى 
االأ�سخا�ض امل�سنني يف الفرتة النهارية 
اإىل مركز وطني لديار الرحمة ،بحيث 
بالوزارة  املركزية  امل�سالح  عقدت 
الو�سية جل�سة عمل مع املدير الوالئي 
لدرا�سة    2018 نوفمرب   13 بتاريخ  
اإمكانية حتويل هذا املركز جمددا اإىل 
االجتماع  هذا  اإثر  وعلى  اأخرى  مهام 
اإىل  حتول  �سوف  املن�ساأة  اأن  تبني 
مركز وطني لديار للرحمة الإيواء فئة 
الطفولة امل�سعفة للبالغني �سن 18 �سنة 
راأت  فما فوق واملراأة املعنفة بعدما 
املن�ساأة  هذه  تخ�سي�ض  اأن  الو�ساية 
يف  يت�سبب  قد  امل�سنني   ال�ستقبال 
م�ساعب كبرية لهذه الفئة اله�سة التي 
اأعايل  اإىل  اأفرادها  يتنقل  اأن  ال ميكن 
ال�ساعات  بع�ض  لق�ساء  يوميا  اجلبل 
حيث  �سعبة  جد  مناخية  اأجواء  يف 
اأحيان  يف  احلرارة  درجات  تنخف�ض 
فيم�سي  ال�سفر  دون  ما  اإىل  غالبة 
يف  واأخرى  اجلبل  �سعود  يف  �ساعات 
نزوله خا�سة واأنه يقع على ارتفاع اأكرث 
من 1000 مرت عن �سطح االأر�ض ،هذا 
وال زالت مديرية الن�ساط االجتماعي 
تنتظر الن�ض القانوين الذي من �ساأنه 
تر�سيم قرار التحويل،ومن جهته وايل 
زيارته  لدى  اقرتح  قد  كان  الوالية 
لهذه املوؤ�س�سة بحر االأ�سبوع املا�سي 
والن�ساط  الت�سامن  وزارة  مع  الت�ساور 
املراأة  وق�سايا  واالأ�رسة  االجتماعي 
اإىل ف�ساء  الإعادة حتويل هذا املركز 
مركز  من  بدال  واال�ستجمام  للراحة 
املقرتح  وهو  الرحمة  لديار  وطني 
الذي يتالءم ومناخ وت�ساري�ض حميط 
املن�ساأة التي تقع يف مكان ا�سرتاتيجي 
فرد   300 اإىل  ت�سل  ا�ستيعابه  وطاقة 
بيداغوجي  طوابق،جناح   4 ي�سم 
لالأ�سعة،قاعة  طبي،قاعة  وجناح 

مكيف،حو�ض  الطبية،مطبخ  للتحاليل 
ا�ستيعابها  طاقة  غرف  لل�سباحة،10 
.....ولكن  غرفة  كل  يف  �رسير   20
موقع  ويف  املوا�سفات  بهذه  من�ساأة 
عملية  ولي�ست  م�سغلة  لي�ست  مميز 
وغري م�ستثمر فيها يف الوقت الراهن.
االجتماعي  الن�ساط  مديرية  وكانت 
اإعادة  عملية  عاتقها  على  اأخذت  قد 
مببلغ  وتاأهيله  املركز  لهذا  االعتبار 
جزائري  دينار  مبليون  قدر  مايل 
االأ�سخا�ض  دار  اإىل  حتويله  لغر�ض 
بحيث  النهاري  لال�ستقبال  امل�سنني 
كان يرجى من ذلك  تخفيف ال�سغط 
عن دار امل�سنني الواقعة بحي العربي 
وذلك  بلعبا�ض  ب�سيدي  مهيدي  بن 
طابع  ذات  كموؤ�س�سة  ا�ستغالله  بعد 
االأ�سخا�ض  بفئة  تهتم  اجتماعي 
عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  امل�سنني 
اأو  مبفردهم  يعي�سون  ممن  �سنة   65
يف الو�سط العائلي ومن كال اجلن�سني 
خالل فرتة النهار ب�سمان تكفل نف�سي، 
�سحي و اإقامي وكان مربمج اأي�سا اأن 
فئة  فتحه  بعد  املركز  هذا  ي�ستقبل 
من  يعانون  الذين  اأي�سا  املتقاعدين 

غياب ف�ساء لق�ساء وقت الفراغ.
اأن�ساأ مبوجب  وكان هذا املركز الذي 
املوؤرخ يف   228  –  87 رقم   املر�سوم 
27 -10- 1987 ي�ستقبل املر�سى من 
قبل  التنف�سي  الق�سور  ذوي  االأطفال 
دار  اإىل  حتويلها  قرار  اتخاذ  يتم  اأن 
للم�سنني وذلك بعد عزوف االأولياء عن 
ت�سجيل اأبنائهم بهذه املوؤ�س�سة نتيجة 
وجود مركزين مماثلني بكل من واليتي 
�سعيدة وتلم�سان لي�سل عدد املقيمني 
تلتم�ض  اأن  قبل  فقط  اثنني  طفلني 
بتغيري  االجتماعي  الن�ساط  مديرية 
على  ترتبع  التي  املوؤ�س�سة  هذه  مهام 
دار  اإىل  مربع  مرت   33.253 م�ساحة 

االأ�سخا�ض امل�سنني.
 �س.�سهيب

ا�ستنكر رئي�س املنظمة الوطنية الأولياء التالميذ علي بن زينة يف ت�سريح لـ«الو�سط« واقع الرابطات الوالئية للريا�سة 
املدر�سية، مو�سحا اأنهم كمنظمة �سبق واأن نبهوا اإىل الركود الذي تغرق فيه الرابطات وبالتايل الريا�سات املدر�سية، متداركا 

اأنه حتى واإن مل ميكنهم التعميم اإال اأن بع�س الن�ساط ال�سعيف ال يتجاوز اأن ينح�سر على م�ستوى بع�س املناطق فقط، م�ستدال 
بال�سكاوى التي ت�سل املنظمة من طرف اأولياء التالميذ حول املو�سوع وت�سب يف غياب اإ�سراك التالميذ يف الريا�سات املدر�سية 

wالتي تنظمها رابطات الريا�سة املدر�سية، مو�سعا ال�سكاوى اإىل اجلمعيات الثقافية التي يرتاأ�سها مدير على م�ستوى كل والية 
وا�سفا اإياها باأنها تعاين من الركود بدورها، وهو ما يك�سف عنه بح�سب حمدثنا واقع احلال الذي يعاي�سه كل التالميذ، قائال اأنه 
على م�ستوى بيته ابنته على م�ستوى كل م�سارها الدرا�سي اإىل غاية بلوغ اجلامعة مل ت�سارك ونف�س االأمر بالن�سبة البنته على 

م�ستوى الثانية ابتدائي لكن مل يتم تنظيم اأو ا�ستدعاوؤهم مل�سابقة منظمة يف هذا اخل�سو�س.
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.     اقرتاح بتحويل املن�ساأة اإىل مركز 
وطني لديار الرحمة 



فكثرية هي الق�ضايا التي تطل 
على حماكمنا يف هيئة ملفات 
يف  حتمل  ب�ضيطة  ق�ضائية 
ت�ضكل  خطرية  وقائع  طياتها 
لبنية املجتمع  تهديدا حقيقيا 
اأبائهم  روؤية  من  حرموا  لأبناء 
فلذات  روؤية  من  حرموا  واأباء 
املراأة  اأنانية  ب�ضبب  كبدهم 
املطلقة و حقدها الدفني نحو 
وتعاىل  �ضبحان  اهلل  و�ضفه  ما 

ب« اأبغ�ض احلالل« .

حترمه من �إبنه ب�سبب 
�ال�سم !!

طلت  التي  الق�ضايا  بني  من 
بعدم  على حماكمنا واملتعلقة 
ت�ضليم طفل هي ق�ضية فتاة يف 
العقد الثالث من العمر رف�ضت 
مل  التي  القا�رص  اإبنتها  ت�ضليم 
ب�ضبب  لوالدها  �ضنوات   4 تتم 
بعدما  الزوجية  العالقة  ف�ضخ 
والد  اأن  لهيئة املحكمة  اأكدت 
عنوة  بتطليقها  قام  اإبنتها 
الر�ضوخ  رف�ضت  اأنها  ب�ضبب 
لطلبه فيما يتعلق ت�ضمية اإبنيها 
بف�ضخ  جهته  من  هو  قام  و 
قررت  اأين  الزوجية  الرابطة 
حرمانه من حق الزيارة ب�ضبب 

ت�رصفه الأناين .

�سيدة حتاول �لزج 
بطليقها يف �حلب�س و 
حترمه من فذة كبده 

!!

ق�ضايا  اأغرب  من  واحدة  يف 
على  تطل  باتت  التي  النتقام 
ملفات  �ضورة  يف  حماكمنا 
�ضيدة مطلقة  اأقدمت  ق�ضائية 
ف�ضخ  زوجها  قرر  اأن  بعد 
الرابطة الزوجية مبمار�ضة كل 
اأ�ضاليب النتقام اأولهما حرمانه 
من روؤية اأبنائه ومن مت توريطه 
وهمية  ق�ضايا  �ضل�ضلة  يف 
لرابطتهما  لف�ضخه  انتقاما 
اأمام  اتهمته  فتارة   ، الزوجية 
باأنه  اجلزائرية  ال�ضلطات 
بها  يتجول  خمدرات  بارون 
لإهماله  تارة  و  �ضيارته  داخل 
لأبنائه و و�ضول للتبليغ به اأمام 
باأنه عن�رص  الكندية  ال�ضلطات 
الدولة  تنظيم  جماعات  من 
بال�ضام والعراق امل�ضمى تنظيم 
التخطيط  »داع�ض«وب�ضدد 

خطرية  اإرهابية  عملية  لتنفيذ 
اأن ينقلب  اأٍرا�ضيها ، قبل  على 
ال�ضحر على ال�ضاحر و تتحول 
اأمام  الكاذبة  بالو�ضاية  ملتهمة 
بعد  راي�ض  مراد  بئر  حمكمة 
حكم  من  طليقها  ا�ضتفادة 
اجلرائم  كافة  عن  الرباءة 
التي  الق�ضية  يف   ، املزعومة 
تعود جمرياتها وعلى ح�ضب ما 
لتاريخ  املحاكمة  بجل�ضة  دار 
اكت�ضاف ال�ضحية املقيم بكندا 
حينها  فقرر  له  زوجته  خليانة 
و  الزوجية  للعالقة  حد  و�ضع 
تطليقها و تتهاطل عليه بعدها 
اأولها  ال�ضكاوى  من  �ضل�ضة 
الذي  الأمانة  خيانة  ق�ضية 
اتهمته فيها ب�ضلبها م�ضتحقات 
بحوايل  املقدرة  الإيجار  بدل 
وكالة  طريق  عن  �ضنتيم  مليار 
اإدعت باأنها حررت له و من مت 
باإ�ضدار  متعلقة  اأخرى  ق�ضية 
�ضيك دون ر�ضيد بنف�ض القيمة 
عائلي  اإهمال  ق�ضية  و  املالية 
لكندا  باأنه هجرها  فيه  ادعت 
 ، اخلام�ض  باإبنها  حامل  وهي 
باأنه  اتهمته فيه  اآخر  مع ملف 
ينقل  خمدرات  وبارون  تاجر 
الكيلوغرامات على متم  مئات 
،وتنهي  بها  يتنقل  و  �ضيارته 
الوهمية  ال�ضكاوى  �ضل�ضلة 
ال�ضلطات  اأمام  زورا  باإتهامه 
من  عن�رص  باأنه  الكندية 
اجلماعات الإرهابية اخلطرية 
لتنفيذ  يخطط  »داع�ض«و 
تهدد  خطرية  اإرهابية  عملية 
اأمن و حياة املواطنني الكنديني 
ا�ضتفاد  التي  الق�ضايا  ،وهي 
حينها  وقرر  الرباءة  من  فيها 
بالو�ضاية  �ضدها  �ضكوى  رفع 
الكاذبة ردا لعتباره ، يف حني 
اأقوال  اأكدت املتهمة ردا على 
ال�ضكاوى  جميع  اأن  ال�ضحية 
زوجها  �ضد  قيدتها  التي 
 ، موؤ�ض�ضة  و  حقيقية  �ضكاوى 
قام  طليقها  باأن  اأكدت  حيث 
بف�ضخ العالقة الزوجية تع�ضفا 
اأبنائها  رفقة  اأح�رصها  بعدما 
بابنها  حامل  وهي  للجزائر 
اخلام�ض متهما اإياها باخليانة 
الزوجية و قام عن طريق وكالة 
حررتها له بالإ�ضتيالء على بدل 
كما   ، لكندا  الفرار  و  الإيجار 
قام اأي�ضا بتقدمي عنوان وهمي 
لإتهامها  الق�ضائي  للمح�رص 
،لتوؤكد  طفل  ت�ضليم  بعدم 
دفاعها على تلك الت�رصيحات 
وثائق  املحكم  لهيئة  تقدم  و 
و   ، موكلتها  اإدعاءات  تثبت 
 ، بالرباءة  باإفادتها  لها  تطالب 

ليطالب من جهته ممثل احلق 
ذكره  �ضلف  ما  ظل  ويف  العام 
حب�ضا  عام  عقوبة  بت�ضليط 
نافذا وغرامة بقيم 50األف دج 
يف حق املتهمة ، بعدما طالب 
ال�ضحية من جهته باإفادته ب1 

دج كتعوي�ض رمزي .

و�أخرى تختطفه منه 
لدولة �أمريكا !!

بئر  اأخرى عاجلتها حمكمة  ق�ضية 
بدولة  مغرتبة  ل�ضيدة  راي�ض  مراد 
زواجها  ف�ضخ  بعد  قامت  اأمريكا 
 11 العمر  من  البالغ  اإبنها  باأخذ 
اأمريكا و حرمان والده  �ضنة لدولة 
قرر  اأين  الزيارة  حق  ممار�ضة  من 
عدم  �ضكوى  رفع  الوالد  حينها 
ت�ضليم طفل اأمام حمكمة اجلزائر ، 
وتقوم الوالدة تربيرا لهذا الت�رصف 
ب�رصد واقعة نفاها ال�ضحية جملتا 
هذا  اأن  فحواها  وتف�ضيال جاء يف 
اإبنه  موهبة  ي�ضتغل  كان  الأخري 
غري  ن�ضاطات  يف  اخلارق  وذكائه 
�رصعا  و  دينا  وحمرمة  م�رصوعة 
ملحالت  با�ضطحابه  قام  بعدما 
ل�ضفيغاز«   « منطقة  يف  القمار 
لربح  اخلارق  بذكائه  لرياهن 
اأختطفه  اأن  بعد  وهذا  الأموال 
اأن  حلني  اأيام   3 مدة  ح�ضنها  من 
الأمريكية  ال�رصطة  اأوقفته م�ضالح 
خالل  الزوجة  اأكدت  حيث   ،
التهمة وفقا  مثولها ملواجهة هاته 
املبا�رص  ال�ضتدعاء  لإجراءات 
لي�ضت  احلالية  الواقعة  حقيقة  اأن 
بال�ضورة التي قدمها ال�ضحية لهيئة 
تنازل  من  باأنه  ،موؤكدتا  املحكمة 
العمر  من  البالغ  اإبنه  ح�ضانة  عن 
اأنه من �ضمح لها باأخذه  11 �ضنة و 
لدولة اأمريكا اأين كانت تقيم و قام 
باللحاق  ق�ضرية  زمنية  مدة  بعد 
ورد  اأن  بعد  اإبنه  روؤية  لطلب  بها 
اأن  معارفهما  خالل  من  مل�ضامعه 
الريا�ضيات  مادة  يف  نابغة  طفله 
الأكادمييات  اإحدى  ب�ضهادة 
مبدينة«ميني�ضوتا  الأمريكية 
يف  الثاين  املركز  منحته  »التي 
ب�ضفوفها  للحاق  نظمتها  م�ضابقة 
اأخذه  و  ل�ضاحله  الأمر  ،فاإ�ضتغل 
اأيام  عدة  معه  ق�ضى  اأن  بعد 
اأ�ضطحبه  اأين  »ل�ضفيغاز«  ملدينة 
لعب  كازينوهات  و  هناك ملحالت 
للمراهنة على ذكائه و ربح  القمار 
التي  الوقت  يف  الطائلة  الأموال 
مرعبة  حلظات  تعي�ض  هي  كانت 
بطليقها  بالت�ضال  تكنها  لعدم 
طيلة  هاتفه  غلق  على  عمد  الذي 
من  فقامت  هناك  تواجده  مدة 
بال�رصطة  بالت�ضال  خوفها  �ضدة 

جهتها  من  اأوقفت  التي  الأمريكية 
الوالد وهو بولية »ل�ضفيقاز« وبعد 
الوالد  هذا  به  قام  ما  اكت�ضفت  اأن 
كالمية  مناو�ضات  يف  معه  دخلت 
عن  تنازلها  مع  بال�ضلح  انتهت 
حقها يف رفع �ضكوى اخلطف اأمام 
بعد  ،لتفاجاأ  الأمريكية  ال�ضلطات 
�ضكوى  بتابعها  الطليق  بهذا  مدة 
اجلزائرية  ال�ضلطات  اأمام  احلال 
معر�ض  يف  املتهمة  اأكدت  ،كما 
ت�رصيحاتها باأن جميع الوقائع التي 
�ضبق لها ذكرها وبالأخ�ض ترخي�ض 
هي  طفلهما  باأخذ  لها  طليقها 
مدونة يف اأحاديث ور�ضائل الفايرب 
يف  لتطالب   ، معا  جمعتهما  التي 
نهاية اأقوالها باإفادتها بالرباءة ، مع 
قامت  الوالدة  باأن  ال�ضحية  مت�ضك 
دون  اأمريكا  لدولة  اإبنه  بخطف 
على  يرد  مل  حني  يف  منه  موافقة 
فيما  �رصدته  ما  عن  رد  اأي  ل�ضانه 
كازينوهات  و  القمار  واقعة  يخ�ض 

»ل�ضفيغاز« .

ر�أي �لقانون

اأكد لنا رجال القانون اأن ق�ضايا 
�ضمن  من  الطفل  ت�ضليم  عدم 
يف  بكرثة  املنت�رصة  الق�ضايا 
�ضاأن  �ضاأنها  الأخرية  الأعوام 
ق�ضايا الطالق فال تكاد ق�ضية 
طالق متر على طاولة الق�ضاء اإل 
وت�ضاحبها دعوى اأخرى متعلقة 
وهو  الطفل  ت�ضليم  عدم  مبلف 
الأمر الذي يوؤكد لنا اأن ال�ضبب 
الرئي�ضي لنت�ضار هاته امللفات 
هو  الدعوى  من  النوع  وهذا 
فالزوجة  ذاته  حد  يف  الطالق 
�ضبيال  احل�ضانة  حق  من  جتد 
و  ال�ضابق  زوجها  من  لالنتقام 
الأمر  اأن  رغم  منه  العتبار  رد 
يخدم  ل  و  للقانون  خمالف 
امل�رصع  لأن   ، البن  م�ضلحة 
بتقدميه حلقها يف احل�ضانة مل 
ممار�ضة  يف  الأب  حق  ي�ضتبعد 
دور الأبوة عن طريق منحه حق 
ال�ضمانات  و تقدمي كل  الزيارة 
هذا  مبمار�ضة  له  ت�ضمح  التي 
احلق وبكل ما تقت�ضيه م�ضلحة 
م�ضلحة  بالأخ�ض  و  الأطراف 
البن القا�رص الذي ل يجوز يف 
حرمانه  الأحوال  من  حال  اأي 
فت�رصفات  الأبوة  حق  من 
ل  وخالفاتهما  والأم  الأب 
من  حق  على  تنعك�ض  اأن  يجب 
جعل  ،ولهذا  البن  هذا  حقوق 
�ضكوى  رفع  حق  لالأب  القانون 
بعدم ت�ضليم طفل مع جمموعة 
قيام  ل�ضمان  ترافقه  اإجراءات 

هذا احلق ...

ل/منرية

�لكل يدفع �لثمن

الأطفال كاأداة انتقامية 

ب�سبب الطالق !!!!
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تعي�س عدد من �ل�سيد�ت �ملطلقات ب�سبب ف�سخ �لعالقة �لزوجية من 
جهة �لطرف �الخر يف حالة بحث د�ئمة عن كافة �الأ�ساليب و�لطرق 

�النتقامية من �لزوج �لذي قرر بكافة �إر�دته �لتامة ف�سخ تلك �لعالقة 
وباالأخ�س �ن عاود  �الرتباط ب�سيدة �أخرى، فت�ستعمل �الأطفال 

�مل�سرتكني باعتبارهم �لر�بط �لوحيد �لناجت عن تلك �لعالقة كاأد�ة 
�سغط و�نتقام وحتاول بكافة �الأ�ساليب �إبعادهم عن �الأب وحرمانه من 

ممار�سة حقوقه حتت غطاء و�أ�سباب خمتلفة، و�لدليل على ذلك �لكمون 
�لكثري  لق�سايا عدم ت�سليم طفل �ملنت�سرو ب�سدة د�خل �أروقة �ملحاكم، 
الأمهات حتدين �لقانون من خالل رف�سهن تطبيق �أحكام �مل�سرع فيما 

يخ�س �ل�سماح الأبنائهن �لق�سر من روؤية �آبائهم وق�ساء وقت معهم يف �إطار 
حق �لزيارة �لذي خوله �لقانون للزوج بعد ف�سخ �لر�بطة �لزوجية مثله 

مثل حق �حل�سانة �لذي تتمتع به �الأمهات ...

بلدية�لهامل بامل�سيلة

م�ساكل باجلملة  ت�ؤرق ال�سكان 
تبعد  التي  الهامل  بلدية  ت�ضتكي 
بحوايل 85 كلم جنوب ولية امل�ضيلة، 
من العزلة التي فر�ضتها عليها الطبيعة 
والإهمال  والتهمي�ض  جهة،  من 
تفتقر  فهي  اأخرى،  والفقر من جهة 
الكرمية  احلياة  �رصوريات  لأدنى 
الطرقات،اأزمة  اهرتاء  غرار  ،على 
الرتفيهية،  املرافق  ،غياب  ال�ضكن  
جتعل  التي  النقائ�ض  من  غريها  و 
حلد  متوا�ضلة  و  م�ضتمرة  معاناتهم 

كتابة هذه الأ�ضطر .

عيادة متعددة �خلدمات ال 
تقدم خدمات  

الهامل من  بلدية  �ضكان  تبداأ معاناة 
القطاع  يف  امل�ضجل  النق�ض  خالل 
ال�ضحي، فالعيادة متعددة اخلدمات 
التي حتويها املنطقة اأ�ضحت هيكال 
نقائ�ض  ت�ضجل  كونها  روح،  بدون 
والو�ضائل  التجهيزات  يف  باجلملة 
تلبي  ل  اأنها  ال�ضكان  واأكد  الطبية، 
اأدنى  تقدم  ول  الطبية  احتياجاتهم 
جروح  ت�ضميد  غرار  على  اخلدمات 
املر�ضى فقط، ول يتوقف الأمر عند 
هذا فاإن هذه الأخرية ل حتوي حتى 
يجربهم  ما  للتوليد،  م�ضلحة  على 
امل�ضت�ضفيات  اإىل  ن�ضائهم  نقل  على 
الأخرى، م�ضريين اإىل افتقار العيادة 
اإىل �ضيارة اإ�ضعاف، ما يجعل ال�ضكان 
اإىل  مر�ضاهم  نقل  على  جمربين 
املنطقة  افتقار  رغم  بو�ضعادة 
الأهايل  يجد  حيث  النقل،  لو�ضائل 
لال�ضتنجاد  م�ضطرين  اأنف�ضهم 
باأ�ضعار  »الكلوندي�ضتان«  ب�ضيارات 
خيالية، وهو ما زاد من معاناتهم، يف 
ظل وجود ح�رصات �ضامة، كالعقارب 

.

�هرت�ء �لطرقات

الهامل  مدينة  اأحياء  خمتلف  ت�ضهد 
الفو�ضى  ت�ضودها  كارثية  بيئية  حالة 
والإهمال، نتيجة عدم اإعادة تهيئتها، 
الأخرية  الأمطار  ك�ضفت  حيث 
عن  املنطقة،  على  ت�ضاقطت  التي 
انت�ضارا  تعرف  التي  اأحيائها  عيوب 
والأوحال،حيث  املائية  للربك  كبريا 
ا�ضتياءهم  �ضكان  من  العديد  اأبدى 
متاطل  من  ال�ضديدين  وتذمرهم 
ال�ضلطات املحلية يف التدخل لإعادة 
تعرف  التي  اأحيائهم  خمتلف  تهيئة 
الربك  انت�ضار  ب�ضبب  كبريا  اهرتاء 
ال�ضري  التي تعرقل  املائية والأوحال 
عارمة،  فو�ضى  خلفت  مما  فيها، 
على  تهيئة  عمليات  ت�ضهد  مل  والتي 
ليزال  التي  الأحياء  قدم  من  الرغم 
البع�ض منها عبارة عن م�ضالك ترابية 
ال�ضلطات  من  هوؤلء  يطالب  لذلك 
املعنية و على راأ�ضها البلدية التدخل 
العاجل لها من اأجل برجمة جملة من 
امل�ضاريع التنموية و التي من اأهمها 
يتخبطون  التي  للمعاناة  حد  و�ضع 
فيها من الهرتاء الذي تعرفه بع�ض 

الطرقات البلدية .

 مد�ر�س �بتد�ئية تعاين من 
م�سكل �الكتظاظ 

البتدائية  املدار�ض  ت�ضهد 
احل�رصي  الن�ضيج  و�ضط  املتواجدة 
اأمام  رهيبا  اكتظاظا  الهامل،  لبلدية 
كثافة  تواجد  مقابل  القليل  عددها 
ال�ضكنية  بالأحياء  كبرية  �ضكانية 
التالميذ  عدد  و�ضل  حيث  الكربى، 
تلميذا يف   45 اإىل  الواحد  الق�ضم  يف 
الأمر  الأقل،  على  الواحد  الق�ضم 
التح�ضيل  على  �ضلبًا  انعك�ض  الذي 
الذي  الأمر  وهو  للتالميذ  العلمي 
املوؤ�ض�ضات  على  كبريا  �ضغطا  خلق 
املدينة  بو�ضط  املتواجدة  الرتبوية 

مع ارتفاع الكثافة ال�ضكانية كل �ضنة، 
يت�ضاعف م�ضكل  اأن  اإذ من املنتظر 
م�ضاريع  ا�ضتالم  بعد  الكتظاظ 
م�ضاريع  غياب  وكذا  جديدة  �ضكنية 
جديدة  تربوية  موؤ�ض�ضات  لبناء 
بلدية  �ضكان  فاإّن  عامة  وب�ضفة 
من  جادة  التفاتة  ينتظرون  الهامل 
وذلك  املعنيني،  امل�ضوؤولني  قبل 
اأخرى  مالية  اعتمادات  بتخ�ضي�ض 
لإجناز موؤ�ض�ضات ومراكز ا�ضتثمارية 
اأكرب عدد ممكن من  اإن�ضاء  اأجل  من 
العمل لإخراجهم من دائرة  منا�ضب 
على  العمل  مع  والن�ضيان،  العزلة 
والو�ضائل  املرافق  خمتلف  توفري 
املحيط  وحت�ضني  للحياة  ال�رصورية 

اجلمايل للمدينة .
�نعد�م �ملر�فق �لرتفيهية 
و�ملالعب �جلو�رية يوؤرق 

�ل�سباب

وبخ�ضو�ض قطاع الريا�ضة يف بلدية 
الهامل ت�ضتكي النوادي الريا�ضية من 
نق�ض يف الهياكل الريا�ضية، حيث ل 
البلدية  ملعب مبركز  على  اإّل  تتوفر 
بالع�ضب  تهيئته  اإىل  بحاجة  وهو 
النوادي  تتمكن  حتى  ال�ضطناعي 
به،  مبارياتها  اإجراء  من  الريا�ضية 
املقابالت  واإجراء  التدرب  بدل 
خارج تراب البلدية كما اأبدى �ضباب 
وتذمرهم  ا�ضتيائهم  مدى  املنطقة 
ال�ضديدين من هذه الو�ضعية املزرية 
طوال،  �ضنني  منذ  منها  يعانون  التي 
لفتقار البلدية اإىل ف�ضاءات تثقيفية 
بق�ضاء  لهم  ت�ضمح  التي  والرتفيهية 
ال�ضوارع  عن  بعيدا  فراغهم  اأوقات 
�ضباب  يطالب  حيث  واملقاهي 
وعلى  املعنية  ال�ضلطات  املنطقة 
والريا�ضة  ال�ضباب  مديرية  راأ�ضها 
اللتفات  ب�رصورة  امل�ضيلة  لولية 
من  بان�ضغالتهم  والهتمام  اإليهم 
خالل اإجناز مراكز ريا�ضية ومرافق 
للعب  ف�ضاءات  اإن�ضاء  وكذا  ثقافية 

ومراكز للت�ضلية .

�سعف ح�س�س �ل�سكن �لريفي 
يثري ��ستياء

من  الريفي  ال�ضكن  ملف  يعد 
�ضكان  لدى  الكربى  الأولويات 
بلدية الهامل حيث عرب الكثري من 
�ضكان قرى ومدا�رص عن ا�ضتيائهم 
القليلة  احل�ضة  من  وتذمرهم 
الريفي  ال�ضكن  اإطار  املمنوحة يف 
املودعة  بالطلبات  تفي  ل  والتي 
تقارب  والتي  الهامل  بلدية  لدى 
�ضنوات  منذ  مودع  طلب   1300
غالبيتهم  يف  هم  ال�ضكان  هوؤلء 
من الفالحني والذي ي�ضتغلون على 
املوا�ضي  وتربية  الأر�ض  فالحة 
الذين بدون عمل، يقطنون  ومنهم 
يتوفرون  ل  وجبلية  ريفية  مبناطق 
وغري  احلياة  �رصوط  اأدنى  على 
لئق  م�ضكن  بناء  على  قادرين 
هوؤلء  وكان  اخلا�ضة  باإمكانياتهم 
املواطنون ياأملون يف احل�ضول على 
اإىل  بالنظر  واأكرب  اأف�ضل  ح�ض�ض 
والريفي ملناطقهم  الطابع اجلبلي 
مطالبني بتح�ضني ظروف معي�ضتهم 
برفع ح�ضة ال�ضكن الريفي، ناهيك 
م�ضالك  و�ضق  بفتح  املطالبة  عن 
ريفية لإ�ضالح املزيد من الأرا�ضي 
الريفية  الكهرباء  توفري  وكذا 
ورفع  املعي�ضي  اإطارهم  لتح�ضني 
برنامج  باأن  م�ضيفني  عنهم  الغنب 
ال�ضكن الريفي، �ضجعهم على البقاء 
بالقرى و املدا�رص، من اأجل خدمة 
اأماكن  من  بالقرب  و  اأرا�ضيهم 
اإىل  الهجرة  بدل  املوا�ضي،  تربية 

البلديات واملدن الكربى .

عبد�لبا�سط بديار   



 « »الو�سط  يومية  علمت 
اأن   ، مطلعة  م�سادر  من 
باقليم  املعنية  ال�سلطات 
ف�سال  حققت  ورقلة  والية 
ذريعا يف ا�سرتجاع كم هائل 
من  الوظيفية  ال�سكنات  من 
مت  الذين  املوظفني  قب�سة 
اأو  التقاعد  على  احالتهم 
حتويلهم  مت  الذين  اأولئك 
ورف�سوا  اأخرى  لواليات 
ا�سرتجاع ال�سكنات الوظيفية 
، وهو االأمر الذي ال�سلطات 
امللزمة بتهدئة االأو�ساع يف 
متاهات  يف  احلالية  الفرتة 
مل جتد لها خمرجا ، موازاة 
اأح�ست عيون  مع ذلك فقد 
هام  »عدد  »الو�سط  يومية 
بقطاعات  االطارات  من 
م�سالح   ، الرتبية   ، ال�سحة 
اأخرى  قطاعات  و  الوالية 
امام  اأنف�سهم  وجدوا 
من  م�ساكن  ا�ستاأجر  حتمية 
باأ�سعار  ال�سهرية  مرتباتهم 
 2.5 و   1.5 الـ  بني  ترتاوح 
االأمر  وهو   ، �سنتيم  مليون 
تو�سيات  مع  يتنافى  الذي 
التي  احلكومة  وتوجيهات 
مقرتحات  قدمت  لطاملا 
االطارات  لفائدة  ت�سجيعية 
مبناطق  العمل  الراغبني 

عامة  الكبري  اجلنوب 
وورقلة على وجه اخل�سو�ص 
 . وظيفية  �سكنات  مبنحهم 
�رسبت  فقد  ثانية  جهة  من 
خطرية  معلومات  م�سادرنا 
من  عدد  باقدام  تتعلق 
ال�سكنات  من  امل�ستفيدين 
بكرائها لفائدة اخلوا�ص وهو 
ما يعترب تعدي �سارخ لالطر 
التي  التنظيمية  القوانني  و 
من  اال�ستفادة  طرق  حتدد 

ذات النمط من ال�سكنات 
نف�ص  به  اأفادت  وح�سبما 
ملف  فاإن  امل�سادر 

بني  من  الوظيفية  ال�سكنات 
املمنوع  املفخخة  امللفات 
غياب  بدليل  فيها  النب�ص 
ارادة حقيقية من ال�سلطات 
ليبقى   ، له  التطرق  الو�سية 
حول  مطروح  الت�ساوؤل 
ا�سغال  �سمن  ادراجه  عدم 
ال�سابقة  العادية  الدورات 
الوالئي  ال�سعبي  للمجل�ص 
على  رقابية  اداة  باعتباره 
العمومية  الدولة  ممتلكات 
م�سالح  اأن  ومعلوم   .
املذكورة  بالوالية  العدالة 
تتعلق  ملفات  اأح�ست  قد 

على  ممنهج  با�ستيالء 
القرار  لكن  وظيفية  �سكنات 
مل ي�سدر يف حقها الأ�سباب 
العام واخلا�ص وفق  يجهلها 
ويف   . م�سادرنا  اأوردته  ما 
اإنتظار تدخل جاد من �سناع 
ال�سرتجاع  بالبالد  القرار 
قب�سة  من  الدولة  ممتلكات 
بطرق   منها  امل�ستفيدين 
غري قانونية يبقى لزاما على 
االأحقية  االطارات من ذوي 
فيها معاي�سة الو�سع املزري 
ح�سب  م�سمى  غري  الأجل 

املعلومات املتاحة .

ال�سبانية  االأ�رسة  اأ�سوات  تعالت 
التابعة  الطيبات  بدائرة  والريا�سية 
ب�رسورة  املطالبة  ورقلة،  لوالية 
بالوالية  القرار  تدخل جاد من �سناع 
التماطل  عن  اللثام  اإماطة  بهدف 
اجناز  اأ�سغال  ا�ستكمال  يف  الكبري 
املركب الريا�سي اجلواري وذلك بعد 
جتاوز مدة االجناز التي كانت حمددة 

بـ 16 �سهرا .
وال�سبانية  الريا�سية  االأ�رسة  نا�سد 
بدائرة الطيبات الواقعة 200 كلم عن 
مقر والية ورقلة ، يف ت�رسيح لها مع 
ورقلة  والية  وايل   « »الو�سط  يومية 
برجمة  اأجل  من  جالوي  القادر  عبد 
على  للوقوف  لهم  ميدانية  زيارة 
ب�سبب  يكابدونها  التي  املعاناة  حجم 
غياب مرافق الرتفيه والت�سلية ، و�سع 
االأفات  عامل  اىل  ال�سباب  ولوج  قابله 
االجتماعية ، و هو االأمر الناجم عن 
ا�سغال  ا�ستكمال  يف  الكبري  التماطل 
اجلواري  الريا�سي  املركب  اجناز 
باملنطقة ، ومما يحز يف نفو�ص هوؤالء 
التوقف املفاجئ الأ�سغال اجناز هذا 

انطلقت  الذي   ، الريا�سي  املرفق 
وحددت   2014 �سنة  اجنازه  ا�سغال 
اأجال الت�سليم بـ 16 �سهرا ، لكن تفاوت 
االأدوات الرقابية جعلت م�رسوع اجناز 
املركب الريا�سي اجلواري بالطيبات 

عر�سة لالإهمال .
من جهة ثانية فقد �سدد كل من وزير 
حطاب  حممد  والريا�سة  ال�سباب 
قادته  وتفقد  عمل  زيارة  اأخر  خالل 
اإىل  املنق�سي  رم�سان  �سهر  خالل 
بعا�سمة  املعروفة  ورقلة  والية 
تفعيل  ب�رسورة   ، ال�رسقي  اجلنوب 
لطاملا  التي  املن�ساءات  هذه  مثل 
حتقيق  دون  طائلة  اأمواال  التهمت 

النتائج املرجوة  .
والية  وايل  توعد  فقد  ثانية  من جهة 
ب�سفته  جالوي  القادر  عبد  ورقلة 
 ، التنفيذية  الهيئة  على  امل�سوؤول 
من  كل  حديد  من  بيد  بال�رسب 
م�سوؤول يثبت تورطه يف عرقلة م�سار 
التنمية بالوالية التي تتخبط يف براثن 

التخلف التنموي . 
�أحمد باحلاج 

ت�سهد غالبية العيادات الطبية اجلوارية 
ببلديات ورقلة و تقرت وعني البي�ساء 
والعالية  و احلجرية  و حا�سي م�سعود 
، باالإ�سافة ملنطقة الربمة احلدودية 
لنظام املناوبة  تام   ال�سبه  ، االفتقار 
العائالت  اأرغم   ، مما  الليلية  الطبية 
خا�سة  املر�سى  غالبية  لتحويل 
املوؤ�س�سات  نحو  احلرجة  احلاالت 

االإ�ست�سفائية .
اأعرب  الع�رسات من قاطني اجلهات 
مع  لهم  ت�رسيحات  يف  املذكورة 
ا�ستيائهم  عن   ،  « الو�سط   « جريدة 
الو�سعية  من   ، ال�سديدين  وتذمرهم 
العيادات  فيها  تتخبط  التي  الكارثية 
الطبية اجلوارية ، ب�سبب افتقار هذه 
، وهو  الليلية  لعامل املناوبة  االأخرية 
ما يتنافى مع تعليمات الوزارة املعنية 
من  االأدنى  احلد  بتوفري  القا�سية 
لفائدة  املقدمة  ال�سحية  اخلدمات 
 ، واملعزولة  النائية  املناطق  مر�سى 
اأكرث  اأكد  فقد   ، مت�سل  مو�سوع  ويف 
تفاوت  اأن  املو�سوع  يف  متحدث  من 
فر�ص  دون  حال  الرقابية  االأدوات 

املناوبة الليلية على م�ستوى املرافق 
الو�سعية  هذه  اأن  حيث   ، ال�سحية 
العائالت  غالبية  اأرغمت  املزرية 
الـ  بني  ترتاوح  بعيدة  م�سافات  لقطع 
ويف   ، للعالج  طلبا  كلم   150 و   100
املت�رسرين  نا�سد  فقد  ال�سدد  ذات 
الوالية  وايل  امل�ستمرة  املع�سلة  من 
ب�رسورة  جالوي  القادر  عبد  الوالية 
مديرية  م�سالح  لدى  العاجل  التدخل 
ال�سحة وال�سكان ، من اأجل اإرغام هذه 
االأخرية على االإ�رساع يف ت�سكيل جلنة 
االجراءات  تطبيق  هدفها  خمت�سة 
ال�سارمة يف حق امل�ستو�سفات الطبية  

التي ترف�ص العمل بنظام املناوبة .
اأكرث من متحدث  قال  ثانية  من جهة 
امل�ستمرة  املع�سلة  اأن  املو�سوع  يف 
يف املجال ال�سحي �ساهمت يف اإحلاق 
باحلاالت  ج�سيمة  �سحية  ا�رسار 
منها  تعلق  ما  خا�سة  املر�سية 
ت�ستدعى  التي  احلرجة  بالو�سعيات 
لتجاوز  والعاجل  ال�رسيع  التدخل 

مرحلة اخلطر .
�أحمد باحلاج 

ل�رسطة  اجلهوي  املفت�ص  اأ�رسف 
اجلنوب الغربي ب�سار مراقب ال�رسطة 
داود حمند �رسيف على ا�ستقبال �ستة 
لوالية  �رسطة  متقاعد   )46( واأربعون 
الدفلى مبقر املفت�سية اجلهوية  عني 
بتاريخ  ب�سار  الغربي  اجلنوب  ل�رسطة 
زيارتهم  اثر  على   2018  -11-  28

املربجمة لوالية ب�سار.
اأبرز املفت�ص اجلهوي يف كلمة األقاها 
العامة  املديرية  ومبادئ  قيم  على 

الوثيق  لالأمن الوطني ومدى مت�سكها 
مثمنا  مب�ستخدميها  االأمثل  للتكفل 
بذلك جهود هذه الفئة طيلة م�سوارهم 
بتكرمي  الزيارة  هذه  لتختتم  املهني، 
ل�رسطة  اجلهوي  املفت�ص  ال�سيد 
تذكاري  درع  مبنحه  الغربي  اجلنوب 
حفاوة  نظري  وعرفان  تقدير  و�سهادة 
تذكارية  �سور  واأخذ  االإ�ستقبال 

جماعية . 
�أحمد باحلاج 

عجزت �ل�سلطات �ملعنية بولية ورقلة على مد�ر �ل�سنو�ت �لأخرية ، يف تفكيك �ألغام 
��سرتجاع �ل�سكنات �لوظيفية بعديد �لقطاعات من قب�سة �ملتقاعدين �و �ملوظفني 

�لذين مت حتويلهم لوليات �أخرى .

يف وقت يلجاأ �إطار�ت �لقطاعات لإ�ستاأجر م�ساكن من مرتباتهم �خلا�سة 

�أحمد باحلاج 

ع�سرات ال�سكنات الوظيفية 
بورقلة خارج �سيطرة ال�سلطات 

 دخلت عملية البحث عن �سائق االأجرة 
املختفي بورقلة املدعو »لزهر مدور 
دون  التوايل  على  الثاين  »اأ�سبوعها 
لتبقى   ، ملمو�سة  نتيجة  الأي  التو�سل 
كل االحتماالت واردة حلد كتابة هاته 

االأ�سطر .
جتمهرت مع نهاية االأ�سبوع املن�رسم 
،عائلة �سائق �سيارة االأجرة املختفي 
من  كبري  عدد  رفقة  االأنظار  عن 
الوالية  مقر  اأمام  وحمبيه  اأ�سدقائه 
من  جاد  تدخل  ب�رسورة  للمطالبة   ،

للتكثيف  بالوالية  القرار  �سناع  طرف 
عن  والتحري  البحث  حمالت  من 
تواليا  الثاين  لالأ�سبوع  املفقود  ابنهم 
و�سط ظروف غام�سة ، حيث ال تزال 
ال�سدمة  حتت  تعي�ص  مدور  عائلة 
البحث  حمالت  من  التكثيف  رغم 
النخيل وباملناطق  عنه و�سط غابات 
االأطراف  املرتامية  ال�سحراوية 
�سياق  ويف   ، ورقلة  لوالية  املجاورة 
مواقع  عرب  ن�سطاء  ن�رس  فقد  مت�سل 
للمفقود  �سور  االجتماعي  التوا�سل 

و الرقم الت�سل�سلي ملركباته وذلك يف 
اأثاره  لتقفي  اإطار م�ساعيهم احلثيثية 

يف اأ�رسع وقت ممكن .
م�سالح  فتحت  فقد  ثانية  جهة  من 
اأمنيا معمقا  االأمن املخت�سة حتقيقا 
التي  احلادثة  مالب�سات  لك�سف 
كرثة  ب�سبب  مت�سابكة  خيوطها  تزال 
اأن مدور  تارة  توؤكد   التي   ، الروايات 
لزهر كان يبحث عن من�سب عمل يف 
يبقى  النفطية،فيما  ال�رسكات  اأحد 
لالإعتداء  وتعر�سه  اختطافه  احتمال 

تو�سل  عدم  ظل  يف  واردة  اأي�سا 
لطريق  اهله  وحتى  االأمنية  اجلهات 

ميكنهم من الو�سول اإليه.
ومعلوم اأن عائلة لزهر مدور كانت قد 
يومية  مع  لها  ت�رسيح  يف  ا�ستبعدت 
ح�سابات  ت�سفية  له  وجود  »الو�سط« 
 ، �سفتها  كانت  ومهما  جهة  اأي  مع 
ليبقى احلزن و الهلع واخلوف يخيمان 
معطيات  اإنتظار  يف  العائلة  على 

جديدة يف الق�سية .
�أحمد باحلاج  

املن�رسم  االأ�سبوع  نهاية  مع  متكنت 
بالناحية  امل�سرتكة  االأمن  م�سالح   ،
وعلى  بتمرنا�ست  ال�ساد�سة  الع�سكرية 
اأثر القيام بدورية روتينية ،من توقيف 
مع  الذهب  عن  منقبا   25 اعتقال  و 

ليتم   ، مركبتني  وا�سرتجاع  �سبط 
املعنية  للم�سلحة  املوقوفني  حتويل 
القانونية  االإجراءات  ا�ستكمال  وبعد 
معهم و اإجناز ملفات ق�سائية �سدهم 
اجلهات  اأمام  حتويلهم  مبوجبها  مت 

بتهمة  و�سعيتهم  يف  للنظر  الق�سائية 
غري  بطريقة  املعادن  عن  التنقيب 

مرخ�سة ، وفق ما اأوردته م�سادرنا .
فاإن  امل�سادر  ذات  من  علم  وح�سبما 
العملية االأمنية النوعية تندرج يف اإطار 

القيادة  لتعليمات  ال�سارم  التطبيق 
الهادفة  امل�سلحة  للقوات  العامة 
لتجفيف منابع تهريب الرثوات ومن ثم 

حماية االإقت�ساد الوطني من ال�رسر .
�أحمد باحلاج 

للأ�سبوع �لثاين تو�ليا

مترن��ست

االختفاء الغام�ض للزهر مدور �سائق اأجرة بورقلة 

االإطاحة بـ 25 منقبا عن الذهب وحجز مركبتني 

د�ئرة �لطيبات بورقلة

�لعياد�ت �جلو�رية بورقلة

�جلنوب �لغربي بــ�سار 

مركب ريا�سي انطلقت اأ�سغاله 
منذ 2014 ومل ي�سلم بعد  

 �سخط  �سعبي من غياب 
املناوبة الليلية 

زيارة متقاعدي ال�سرطة لوالية عني 
الدفلى مقر املفت�سية اجلهوية ل�سرطة
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اأكد  رئي�س الوكالة الوالئية للت�شغيل 
�رشع  اأنه   ، رايق  حممد  بورقلة  
التطبيق  يف  تن�شيبه  بعد  مبا�رشة 
االأول  الوزير  لتعليمات  ال�شارم 
وال�شمان  والت�شغيل  العمل  ووزير 
املدير  والرئي�س  االجتماعي 
و  للت�شغيل  الوطنية  للوكالة  العام 
عبد  ورقلة  والية  وايل  توجيهات 
ملنح  الرامية   ، جالوي  القادر 
ال�رشكات  يف  التوظيف  اأولوية 
يف  العاملة  االأجنبية  و  الوطنية 
دائرة  باإقليم  النفطية  ال�شناعة 
العاطلني  لفائدة   ، م�شعود  حا�شي 
املنطقة  اأبناء  من  العمل  عن 
ح�شب  مبداأ  تطبيق  �رشط 
املتاحة  واالإمكانات  االأولويات 
ذهب  فقد  مت�شل  �شياق  ويف   ،
الوكالة  على  اجلديد  امل�شوؤول 
الوالئية للت�شغيل اإىل اأبعد من ذلك 
نف�شه  من  الواثق  بلغة  اأكد  عندما 
اأن جت�شيد خطة عمل مع االلتزام 
وتعليمات  بتوجيهات  ال�شارم 
املركزية والو�شايا مير عن طريق 
اخلا�شة  البطاقية  تطهري  مبا�رشة 
امل�شتفيدين  اأولئك  من  بالت�شغيل 
على  الدعم  اأجهزة  و  قرو�س  من 

غرار لون�شاج ، لوجنام والكناك .

اإىل جانب ذلك فقد اأو�شح رئي�س 
بورقلة  للت�شغيل  الوالئية  الوكالة 
حديثه  معر�س  يف  رايق  حممد 
معنا اأن اإ�شفاء ال�شفافية والنزاهة 
بالعا�شمة  العاملة  اليد  �شوق  على 
مير  ال�رشقي  للجنوب  املركزية 
مدراء  اإلزام  طريق  عن  اأي�شا 
الب�رشية  واملوارد  الت�شيري 
اإيداع  على  النفطية  بال�رشكات 
العرو�س اخلا�شة بالعمل مل�شوؤويل 

كما   ، باأيدهم  الت�شغيل  وكاالت 
العمل  بنية  امل�شوؤول  ذات  تعهد 
على اإقناع ال�رشكات  التي تن�شط 
النفطي  املجمع  و�شاية  حتت 
باإعادة  �شوناطراك  العمالق 
التعجيزية  ال�رشوط  يف  النظر 
التي حالت دون متكني حمدودي 
يفتقرون  والذين  امل�شتوى 
بفر�س  الظرف  من  للخربة 
كرامة  لهم  حتفظ  قارة  عامل 

ويف  ثانية  جهة  .من  العي�س 
و�شعية  حول  �شوؤال  عن  رده 
�شغور من�شب رئي�س جلنة جلب 
التن�شيبات  ومتابعة  العرو�س 
اأنه  رايق  حممد  اأكد  فقد   ،
وبالتن�شيق  �شخ�شيا  �شي�رشف 
اال�شتعانة  و  الوكالة  اإطارات  مع 
مب�شوؤويل  ال�رشورة  اقت�شت  اأن 
ت�شيري  لتويل  الت�شغيل  مفت�شية 

هذا املن�شب احل�شا�س .

 ك�سف رئي�س ال�كالة ال�الئية للت�سغيل ب�رقلة حممد رايق يف ندوة �سحفية ن�سطها بدي�ان م�ؤ�س�سات 
ال�سباب ب�رقلة ، اأنه �سي�سعى جاهد للتطبيق ال�سارم لدليل العمل باجلن�ب الذي اأقرته دائرة ال�زير 

االأول وذلك عن طريق ا�ستحداث جملة من االآليات واالإجراءات القان�نية املعم�ل بها .

رئي�س ال�كالة ال�الئية للت�سغيل ب�رقلة حممد رايق يك�سف :

 اأحمد باحلاج 

االأولوية يف التوظيف لبطايل الوالية

مببادرة من جمعية اأجري بالب�يرة

تي�سم�سيلت

وهران 

عنابة

تيارت 

ملتقى حول دور اجلمعيات يف التنمية املحلية

غر�س اأكرث من 10 اآالف �شجرية

تد�شني امل�شعد الكهربائي 
الرابط بني املحطة البحرية 

و�شارع جي�س التحرير 

انت�شال جثتي �شابني مبنطقة 
واد القاب ب�شرايدي 

فتح 3 مقرات جديدة 
للأمن احل�شري

الكهربائي  امل�شعد  تد�شني  �شيتم 
البحرية  املحطة  بني  الرابط 
الوطني  التحرير  جي�س  و�شارع 
)واجهة البحر �شابقا( بوهران يوم 
من  ا�شتفيد  ح�شبما  دي�شمرب،   11
العمومية  للموؤ�ش�شة  العام  املدير 
احل�رشي  و�شبه  احل�رشي  للنقل 

لوهران فوزي بربار.
امل�شعد  هذا  اأن  بربار  واأو�شح 
تد�شينه  �شيتم  الذي  الكهربائي 
يوم 11 دي�شمرب القادم يعد و�شيلة 
اإىل  الو�شول  لت�شهيل  نقل ع�رشية 
ميناء وهران ونحو املدينة لفائدة 
امل�شافرين واملواطنني وم�شتعملني 
اآخرين منهم عمال امليناء، م�شيفا 
ل�شمان  جهاز  و�شع  �شيتم  اأنه 

�شيانة هذا التجهيز.
الواقع  التجهيز  هذا  و�شيتوفر 
والذي  وهران  ميناء  بجوار 
على  ال�شكان  كثريا  ينتظره 
التنقالت  حول  لالإعالم  �شا�شات 
اأخرى  ومعلومات  االنتظار  ومدة 
امل�شتعملني  مل�شاعدة  �رشورية 

وو�شائل  امل�شارات  بع�س  حول 
امل�شوؤول   ذات  اأ�شاف  كما  النقل، 
وا�شتنادا لنف�س امل�شوؤول فاإن هذه 
املن�شاأة واأخرى يف طور التج�شيد 
يف  اجلاذبية  تدعيم  �شاأنها  من 
وهران  ملدينة  ال�شياحي  املجال 
منها  دولية  مواعيد  تنتظر  التي 
األعاب البحر االبي�س املتو�شط يف 
2021، م�شريا على �شبيل املثال اإىل 
اقتناء يف االآفاق ل�شا�شات تفاعلية 
احلافالت  حمطات  م�شتوى  على 
االنتظار  مدة  عن  لالإعالم 
بغية  احلافالت  و�شول  ومواعيد 
وتندرج  االنتظار  ظروف  حت�شني 
عملية ع�رشنة حمطات احلافالت 
العمومية  املوؤ�ش�شة  برنامج  �شمن 
احل�رشي  و�شبه  احل�رشي  للنقل 
�رشكة  مع  بال�رشاكة  لوهران 
ذات  اإليه  اأ�شار  ح�شبما  �شلوفينية، 
امل�شدر  يذكر اأنه كان من املقرر 
ت�شغيل م�شعد ميناء وهران يوم 5 
جويلية املا�شي قبل اأن يتم تاأجيله 

اإىل 11 دي�شمرب القادم.  

مت انت�شال جثتي �شابني بعر�س 
البحر مبنطقة واد القاب ببلدية 
�رشايدي بوالية عنابة ح�شب ما 
علم من خلية االت�شال باملديرية 
و   . املدنية  للحماية  املحلية 
انت�شلت اجلثتني من طرف  قد 
بعنابة  ال�شواحل  حرا�س  فرقة 
اجلمعة  وظهر  اخلمي�س  اأم�س 
ح�شب ما اأو�شحه ذات امل�شدر 
احلماية  فرقة  باأن  اأفاد  الذي 
اجلثتني  لنقل  تدخلت  املدنية 

اجلثث  حفظ  م�شلحة  اإىل 
مبدينة  ر�شد  ابن  مب�شت�شفى 
عنابة  و قد مت انت�شال اجلثتني 
"حالة  يف  الهوية  املجهولتني 
ح�شب  التعفن  من  متقدمة" 
الذي  امل�شدر  ذات  ذكره  ما 
عن  بحث  عملية  اأن  اإىل  اأ�شار 
غري  املهاجرين  من  جمموعة 
عرب  انطلقت  قد  ال�رشعيني 
�شواحل والية عنابة منذ حوايل 

اأ�شبوع. 

قريبا  تيارت  والية  �شتتدعم 
بفتح 3 مقرات جديدة لالأمن 
به  اأفاد  ح�شبما  احل�رشي 
العميد  الوالئي  االأمن  مدير 
احلميد  عبد  لل�رشطة  االأول 
فو�شيل واأبرز ذات امل�شوؤول 
اأنه �شيتم فتح خالل اال�شهر 
لالأمن  مقرين  القادمة 
احل�رشي بعا�شمة الوالية من 
االأمنية  التغطية  توفري  اأجل 
مبنطقة  اجلديدة  لالأحياء 
تو�شعا  عرفت  التي  الزمالة 

كبريا ف�شال عن مقر مماثل 
بدائرة ال�شوقر لتغطية احلي 
عملية  �شهد  الذي  اجلديد 
من  لل�شكنات  كربى  توزيع 
تعززت  كما  ال�شيغ  خمتلف 
مبخرب  الوالية  اأمن  م�شالح 
العلمية  لل�رشطة  متنقل 
الو�شائل  باأحدث  جمهز 
ت�شاعد  التي  والتقنيات 
العلمية  ال�رشطة  م�شالح 
بالقرب  بعملها  القيام  على 

من م�رشح اجلرمية .

احت�شنت اأم�س دار الثقافة " علي 
ملتقى  البويرة  مبدينة   " زعموم 
اجلمعيات  دور   " مو�شوع  حول 
تنظيم  من   " املحلية  التنمية  يف 
مع  بالتن�شيق   " اأجري   " جمعية 
والريا�شة  ال�شباب  مديرية 
الثقافة  ودار  الثقافة  ومديرية 
ال�شباب و�شط  وديوان موؤ�ش�شات 
ال�شلطات  ملمثلي  مميز  ح�شور 
املنتخبة  واملجال�س  الوالئية 
واحلركة اجلمعوية ، ويهدف هذا 
اللقاء الذي يندرج �شمن م�رشوع 
ت�رشيح  ح�شب   "  02 اجلزائر   "
روزة   " باجلمعية  الربامج  مديرة 
وحتفيز  ت�شجيع  اإىل   " رجدال 

يف  امل�شاهمة  على  اجلمعيات 
وتعزيز  ودعم  املحلية  التنمية 
ال�رشاكة بني ال�شلطات العمومية 
واحلركة اجلمعية وكذا م�شاعدة 
جت�شيد  على  اجلمعيات  خمتلف 
ميدانيا  وبراجمها  م�شاريعها 
بني  وتن�شيق  تعاون  وخلق 
�شتى  يف  النا�شطة  اجلمعيات 
ركزت  ال�شياق  ويف   ، املجاالت 
يف  املخت�شة  املكّونة  االأ�شتاذة 
واخلارجي  الداخلي  االت�شال 
 " كاهنة  العمراوي   " للجمعيات 
وتاأثري  اأهمية  على  مداخلتها  يف 
لدى  اخلارجي  االإت�شال  جانب 
�رشوريا  اأ�شبح  الذي  اجلمعيات 

والتعريف  االإحرتافية  لبلوغها 
نطاق  على  وبن�شاطاتها  بها 
االفراد  دفع وحتفري  وكذا  وا�شع 
خا�شة فئة ال�شباب اىل االإن�شمام 
اإليها وجلب م�شادر متويل لذات 
اجلمعيات ، كما اأحّلت املتحدثة 
و�شائل  ا�شتعمال  �رشورة  على 
التكنولوجيا احلديثة منها خمتلف 
االإجتماعي  التوا�شل  و�شائط 
واإتقان  االت�شال  عملية  لت�شهيل 
املعلومة  واخت�شار  كتابة 
لو�شولها  بال�شور  مرفوقة 
اىل  اجلمهور  اىل  جيدة  بطريقة 
ل�شمان  االأر�شيف  تدوين  جانب 
كموؤ�ش�شات  اجلمعيات  ا�شتمرار 

ومن   . االأع�شاء  تغيري  رغم 
 " الربملاين  النائب  اأبرز  جانبه 
القانونية  اجلوانب   " بهلول  عمر 
لقانون اجلمعيات اجلديد 06-12 
الد�شتوري  والتعديل   2012 ل�شنة 
االإجراءات  اىل  اإ�شافة   2016
اإعانات  من  لالإ�شتفادة  الالزمة 
باالإ�شارة  واجلدير   . ال�شلطات 
 " اأجري   " جمعية  موؤخرا  نظمت 
الوالئي  لل�شالون  االأوىل  الطبعة 
بالبويرة  النا�شطة  للجمعيات 
�شنويا  تقليدا  �شي�شبح  والذي 
 " الربامج  مديرة  ت�رشيح  ح�شب 

روزة رجدال " .
اأح�سن مرزوق

الغابات  حمافظة  برجمت 
مو�شم  بر�شم  تي�شم�شيلت  لوالية 
غر�س   2019  -  2018 الت�شجري 
اأكرث من 10 اأالف �شجرية �شمن 
التطوعية،  الت�شجري  حمالت 

ح�شبما اأفادت به هذه الهيئة.
تو�شيع  م�شلحة  رئي�س  واأو�شح 

وا�شت�شالح  الغابية  الرثوة 
اأنه  بغامن  هالل  االأرا�شي 
ال�شجريات  هذه  غر�س  �شيتم 
على  االأ�شناف  خمتلف  من 
الرتبوية  املوؤ�ش�شات  م�شتوى 
والريا�شية  وال�شبانية  والتكوينية 
لتي�شم�شيلت  اجلامعي  وباملركز 

وال�شوارع  االأحياء  على  ف�شال 
و�شيتم  الثانوية  والتجمعات 
جت�شيد حمالت تطوعية للغر�س 
�شدود  حميطات  م�شتوى  على 
و"مغيلة"  بتي�شم�شيلت  "بوقارة" 
ببني  الر�شفة"  و"كدية  بالعيون 
�شعيب اإ�شافة اإىل حمطة ت�شفية 

لعا�شمة  امل�شتعملة  املياه 
الوالية، كما خ�ش�شت �شمن هذه 
�شجرية  اآالف   5 حوايل  املبادرة 
على  غر�شها  �شيتم  تزيينية 
جنبات الطريق املزدوج اجلاري 
تي�شم�شيلت  بلديتي  بني  اجنازه 

وخمي�شتي على م�شافة 9 كلم.
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.       تطهري بطاقية  الت�سغيل من امل�ستفيدين من القرو�س
.       مدراء امل�ارد الب�سرية لل�سركات ملزم�ن بتقدمي العرو�س باأيديهم



احلرة اإ�سراء جعابي�ص كما عرفتها
النائب �سمرية حاليقة 

موعد  على  واإ�رساء  ك�أنني 
يف  تقف  �ش�هدته�  عندم� 
و�شط  ه�ش�رون  �شجن  �ش�حة 
تل الربيع، قبل اأن يع�نق الربيع 
الأر�ض يف 10\3\2017، ك�نت 
عليه�  يطلقون  لطيفة  فت�ة 
وا�شمه�  الث�ئرة(  )البدوية 
تعرفني  عي�دة  اأبو  �ش�تيال 
على جموع الأ�شريات، عندم� 
من  عرفته�  اإ�رساء  �ش�هدت 
ج�وزت  والتي  ق�مته�،  طول 
قفزت  ال�شجن،  جدران 
الب�حة  درج�ت  على  من 
وذهبت  للفورة  املخ�ش�شة 
اأنظر  كنت  لأع�نقه�،  اإليه� 
والدموع  الع�يل  جبينه�  اإىل 
ح�ئرة بني زخ�ت املع�ين التي 

اأمطره� امل�شهد.
ال�شجن،  غرفة  اإىل  دعتني 
اإىل  ينظر  كمن  اإليه�  نظرت 
وقت  من  م�شى  فم�  نخلة، 
وك�ن  �ش�عة  ثلث  هو  الفورة 
لدين� من الوقت كي نتحدث، 
ل  اأراه�  كنت  الع�دة  يف 
نف�شه�،  عن  احلديث  حتب 
اأم�  مت�م�،  وا�شح  ف�مل�شهد 
عينيه�  يف  قراأت  فقد  اأن� 
اأن  وقبل  الك�ملة،  الق�شة 
تتحدث عندم� قلت له� كيف 
هذا  فق�لت  اإ�رساء  ي�  احل�ل 
وكم  يديه�،  اإىل  ونظرت  )اأن�( 
تبدو  الوجع  م�ش�حة  ك�نت 

على مالحمه�.
لكنه� قوية مب� يكفي لتقنعني 
واأنه� را�شية،  اأن هذا قدره� 
ميلكون  مبن  كبري  واأمله� 
اأولئك  ال�شجون،  مف�تيح 
ل  الذين  الرج�ل  الرج�ل 

يخلفون الوعد.
اإ�رساء  ي�  اأنت  يوم�  له�  قلت 

فردت  جميلة،  روح�  متلكني 
ومل  رقيقة  ب�بت�ش�مة  علّي 
ابت�ش�مته�  اأن  ف�أدركت  تتكلم، 
ل متر اإل عرب اأخ�ديد احلزن 
ال�ش�دة،  اأيه�  اإ�رساء  الدفني 
مكثت �شهورا عدة وهي تع�لج 
الحتالل،  م�شت�شفي�ت  يف 
اأخ�شعت  ذلك  من  وب�لرغم 
من  �ش�ع�ت  بعد  للتحقيق 
اإنه�  اعتق�له� ق�لت يل حينه� 
عندم� ا�شتف�قت من غيبوبته� 
دخوله�  من  ق�شري  وقت  بعد 
اأ�ش�بع  �ش�هدت  امل�شت�شفى 
ولكنه�  ك�نت حمروقة،  يديه� 
ولكنه�  مقطوعة،  تكن  مل 
له�  اأجريت  اأن  بعد  �شدمت 
فقدت  اأنه�  عملي�ت  عدة 

اأ�ش�بع يديه�.
املحققني  اإن  وتقول 
التحقيق  اأثن�ء  به�  ا�شتهزوؤوا 
له� املراآة  فقد ك�نوا ي�شعون 
ويقول له� املحقق �شتعي�شني 
املنظر،  بهذا  عمرك  بقية 
التحقيق  جل�ش�ت  اإحدى  ويف 
كنت  م�ذا  املحقق  �ش�أله� 
تعملني، فق�لت له اأعمل �شمن 
موؤ�ش�ش�ت وجمعي�ت كمهرجة 
املوؤ�ش�ش�ت  بني  اأتنقل 
وري��ض  اخل��شة  واملدار�ض 
املحقق  علي  فرد  الأطف�ل، 
حي�تك  بقية  �شتم�شني  ق�ئال 
ك�ملهرج. كم هو موؤمل لإ�رساء 
لكنه�  الكالم،  هذا  ت�شمع  اأن 
ال�شموخ  ك�نت ترد مبزيد من 
كم�  و�ش�أعود  يوم�  �ش�أخرج 
كنت. وعندم� ك�نت تخرج اإىل 
عي�دة الطبيب ك�ن املعتقلون 
اجلرائم  اأ�شح�ب  من  اليهود 
يف  ج�نبه�  من  ميرون  الذين 
عليه�  يتهجمون  املمرات 
اأنت  له�  ويقولون  وي�شبونه� 
ت�شتحقني ذلك، وك�نت اإ�رساء 

بلغتهم  ال�شب�ب  لهم  ترد 
وب�أ�شلوبهم.

يومي�ت ال�شجن
بعد اأن يغلق ال�شج�ن البوابة، 
الداخلية  الأبواب  وتغلق 
للغرف بعد ال�ش�عة اخل�م�شة 
من  الع��رسة  ال�ش�عة  وحتى 
اإ�رساء  )ك�نت  الت�يل  اليوم 
كن�  معن�،  وقته�  مت�شي 
والأه�زيج  الأن��شيد  نن�شد 
اجلميلة  اإ�رساء  وك�نت 
جتل�ض معن� تعكف على �شنع 
قطع  من  والأ�شك�ل  الألع�ب 
ال�شمك  علب  من  اأو  الكرتون 
لبنه�  بع�شه�  تخبئ  الف�رغة 
وقت  له  تهديه�  معت�شم 
ب�لب�قي  وحتتفظ  الزي�رة، 
الفقرات  يف  ت�شتخدمه�  كي 
اللواتي  للق��رسات  الرتفيهية 
و�شل عددهن اإىل 14 ق��رسا 

اأثن�ء وجودي ب�ل�شجن.
 10( معت�شم  ابنه�  اأم� 
ك�ن جل حديثه�  اأعوام( فقد 
اإليه،  وحنينه�  واهتم�مه� 
فقد ك�نت حتدثن� الق�شة تلو 
الأخرى عنه وعن طفولته ول 
الإبرة  ك�نت  م�  كثريا  متل. 
يدخل  الراأ�ض  املك�شورة 
وهي  اإ�رساء  يدي  يف  خرمه� 
الأ�شي�ء  ل�شن�عة  جتتهد 
من  ب�لرغم  الآخرين  لإ�شع�د 
مع  ملت�شق�ت  اأ�ش�بعه�  اأن 
لدين�  ترتك  ومل  بع�شهم�. 
فعندم�  للحزن،  م�ش�حة 
عندم�  يداهمني  البك�ء  ك�ن 
كنت  ابته�ل،  طفلتي  اأتذكر 
حتى  ب�لغط�ء  وجهي  اأدفن 
دمعتي،  املعتقالت  ترى  ل 
املوقف  تدرك  اإ�رساء  ك�نت 
عن  الغط�ء  ترفع  ثم  ب�رسعة 
وجهي وتقوم ببع�ض احلرك�ت 
حتى  ترتكني  ول  امل�شحكة، 

اأ�شحك.
اأم� املواقف التي تبكيه� فقد 
كبرية  بحرارة  تبكي  ك�نت 
ذكري�ته�  ت�شرتجع  عندم� 
اليوم  فذلك  اعتق�له�،  خالل 
يف  ك�نت  حيث  امل�شئوم 
العيزرية  بلدة  اإىل  طريقه� 
اليومي،  عمله�  مك�ن  حيث 
مدينة  من  ق�دمة  وك�نت 
برفقته�،  اأحد  يكن  مل  اأريح� 
وك�نت حتمل معه� يف ال�شي�رة 
اأنبوبة الغ�ز ل�شتخدام بيته�، 
ك�نت  حيث  التلف�ز  وجه�ز 
يف  بيته�  من  النتق�ل  تنوي 
وعندم�  العيزرية،  اإىل  اأريح� 
ال�رسطة  �شي�رات  �ش�هدت 
الإ�رسائيلية تقف على مدخل 
ادوميم  مع�يل  م�شتوطنة 
حيث  القد�ض  مدينة  �رسق 
تقوم  ال�رسطة  �شي�رات  ك�نت 
حدود  يف  يومية   مبهمة 
يوم،  الع��رسة من كل  ال�ش�عة 
ك�نت اإ�رساء ت�شعل »كندي�شن« 
ال�شي�رة وامل�شجل، لكن الذي 
الوق�ئي  الب�لون  هو  انفجر 

املوجود يف مقدمة ال�شي�رة.
حدث،  م�ذا  اإ�رساء  تدري  ل 
هو  فعال  ح�شل  م�  لكن 
ال�شي�رة  يف  النريان  ا�شتع�ل 
النوافذ  تتحطم  اأن  دون 
من  اإ�رساء  فخرجت  اإطالق�، 
ال�شي�رة حيث ك�ن مبح�ذاته� 
�شي�رة  املق�بلة  اجلهة  على 
نحوهم  ف�جتهت  ال�رسطة، 

كي ي�شعفوه�.
عنه�  ابتعدوا  ال�رسطة 
وتركوا  اأ�شلحتهم،  واأ�شهروا 
ج�شده�،  يف  ت�شتعل  النريان 
جردوه�  ق�شرية  مدة  وبعد 
على  وتركوه�  مالب�شه�  من 
تنتحب  ك�نت  كم  الأر�ض، 
هذا  تتذكر  عندم�  اإ�رساء 

عربي�  �ش�ب�  لكن  املوقف، 
تواجد يف املك�ن خلع ج�كيت 

واألق�ه عليه�.
املحقق  اإن  اإ�رساء  وق�لت يل 
هل  التحقيق  وقت  �ش�ألني 
تعلمني مل�ذا مل ينفجر زج�ج 
اأدري،  ل  ف�أجبته  ال�شي�رة: 
ت�شتخدمني  كنت  لأنك  فق�ل 
مل  املكيف  ومع  )املكيف( 

يتحطم زج�جه�.

دموع غالية

اإ�رساء  تبكي  ك�نت  عندم� 
ل  كي  اجلدار  ت�شتقبل  ك�نت 
دموعه�،  الأ�شريات  تالحظ 
لكنني كنت اأح�ض اأن للجدران 
كبري،  ف�لأمل  وت�أوه،  ن�شيج 
جدران  حتتويه  اأن  من  اأكرب 

الغرفة.
اإ�رساء ك�نت ل ت�شتطيع النوم 
ك�نت  الفجر،  �ش�ع�ت  حتى 
عين�ه�  وتغفو  الفجر  ت�شلي 
الفجر ك�ن  قليال. ومع �شالة 
جمموعة من ال�ش�ب��ض ي�أتون 
للعدد، ك�ن يتطلب من� اأن نقف 
تعزل  تقف  ل  ومن  جميع�، 
ملدة  الأ�شريات  عن    بعيدا 
اأي�م، وقد تزيد بح�شب  ثالثة 
مقي��ض التمرد لدى الأ�شرية. 
تبقى  م�  تخرج  اإ�رساء  ك�نت 
من يده� خ�رج الغط�ء، فك�ن 
ال�ش�ب��ض ين�دي عليه� ب�ل�شم 

لإكم�ل العدد ثم مي�شي.
على  كثريا  اأ�رس  الحتالل 
اإ�رساء  لأن  اإ�رساء،  اإدانة 
من  عريق  وجه  لهم  ب�لن�شبة 
اأ�رسوا  لذلك  القد�ض،  مع�مل 
اأ�شدر  ولذلك  اعتق�له�،  على 
 11 ب�ل�شجن  عليه�  حكمه 

ع�م�.
يف  حروق  من  تع�ين  اإ�رساء 

عينه�  على  اأثرت  الوجه 
اليمني و�شفتيه� وظهره�. وي� 
احرتق جزء من  اإ�رساء  �ش�دة 
قلبه�،  احلزن  واأكل  ج�شده�، 
معنوي�ته�  من  ينل  مل  لكنه 
واأن�  ال�شجون،  يحب  اأحد  ل 
اعّده� قطعة من جهنم، لكن 
من يعي�ض مع اإ�رساء يتمنى اأن 
اإىل احلرية، فهي من  ترافقه 
اجلميع  قلوب  الأمل يف  تزرع 
انتق�يل  ليلة  �شوق� للحرية يف 
يل  ق�لت  الدامون  �شجن  اإىل 
هذه  تطريز  يف  �ش�عديني 
له� حرفني  فطرزت  القطعة، 
اأول حرف  الإجنليزية،  ب�للغة 
من  حرف  واأول  ا�شمه�،  من 
وزينته�  املعت�شم،  ابنه�  ا�شم 

بوردة جميلة كروح اإ�رساء.
ال�شجن  ح�ر�ض  ن�دى  عندم� 
الرحيل  اإىل  اأت�أهب  كي  علي 
اإىّل  اأتت  الدامون،  �شجن  اإىل 
)البدوية  عي�دة  اأبو  �ش�تيال 
كن�  طويال،  ع�نقتني  الث�ئرة( 
�شمعت  وك�لع�دة  �شوي�،  نبكي 
على  ن�ديت  اجلدار،  ن�شيج 
اإ�رساء كي اأودعه�، لكن اإ�رساء 
حزينة  ك�نت  علي،  ترد  مل 
اأبقى  اأن  مني  طلبت  لأنه� 
ه�ش�رون،  �شجن  يف  معه� 
ولكنني مل اأكن خمت�رة. قبلته� 
من راأ�شه� عدة مرات، وقلت 
كنت  ليتني  �ش�حميني  له� 
اأملك البق�ء. ونقلت اإىل �شجن 
الدامون ك�ن ذلك �شب�ح 5-2-
اأنظر  طريقي  يف  كنت   2017
ال�شغرية  البو�شطة  ثقوب  من 
اأت�أمل تراب الرملة وع�شقالن 
مل  والتي  الربيع،  وتل  وحيف� 
وه�  عمري،  طوال  اأ�ش�هده� 
واأ�ش�أل  مكبلة،  اأدخله�  اأن� 
الرج�ل  ين�م  كيف  نف�شي 

واإ�رساء يف ال�شجن.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي

 الأ�ضتاذة حا�ضور الزهراء
 حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر 
 الكائن مكتبها ب 10 �ضارع احمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 

حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض يف جريدة يومية
املادة 614-613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

املادة 412 فقرة03   و ما يليها  من ق اإ م اإ
نحن الأ�ضتاذة / حا�ضور الزهراء حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي جمل�س ق�ضاء اجلزائر ، املوقعة اأدناه الكائن مكتبها ب : 10 �ضارع اأحمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 

لفائدة :موؤ�ض�ضة مداح عبدوا لكراء معدات و اأدوات البناء و الأ�ضغال العمومية و املمثلة من طرف م�ضريها مداح عبدو
العنوان ب: اأولد ايت�ضري بلدية تيزي غنيف ولية تيزي وزو 

القائمة يف حقها الأ�ضتاذ بلهوط رابح  
بناء على اأحكام املواد 322-313-336-405-406-407-416-319 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بناءا على احلكم ال�ضادر عن جمل�س حمكمة ح�ضني داي بتاريخ 17/04/23 الق�ضم التجاري / البحري  رقم الفهر�س 17/02598 رقم اجلدول : 17/00674 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية بتاريخ 
2018/04/16 حتت رقم 18/699

- مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف الأ�ضتاذة حا�ضور الزهراء ، حم�رضة ق�ضائية عن طريق التعليق الربيد  بتاريخ 
2018/06/13 حتت رقم 00370174376

- مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رضة الق�ضائية عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات حمكمة ح�ضني 
داي   بتاريخ 2018/11/11

القبة      اإعالنات بلدية  التعليق بلوحة  الق�ضائي عن طريق  بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رض  بالوفاء و حم�رض تكليف  تبليغ تكليف  التنفيذي و حم�رض  ال�ضند  تبليغ  - مبوجب حما�رض 
بتاريخ 2018/11/07 

بناءا على اإذن بن�رض م�ضمون عقد تبليغ الر�ضمي يف جريدة يومية وطنية ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة ح�ضني داي  بتاريخ 2018/11/15   حتت رقم 2018/2088 
 EURL CBN GAZ CANALISATION BEN DJOUDI NAWAL بلغنا اىل : �رضكة

العنوان : حي 1216 م�ضكن جويل فو 02 عمارة 45 �ضقة 09 القبة  
مبا ت�ضمنه ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله و ل�ضيما الق�ضاء ب : مبلغ 1.614.600،00 دج ) مليون  و �ضتمائة و اأربعة ع�رض الف و �ضتمائة  دينار جزائري  (   ميثل مبلغ الدين+ مبلغ 200.000 
دج ) مائتي الف دينار جزائري ( تعوي�س عن الأ�رضار الالحقة به +مبلغ 121.846 دج )مائة واحد و ع�رضون الف و ثمامنائة و �ضتة و اأربعون دينار جزائري ( الر�ضوم و امل�ضاريف الق�ضائية + 

م�ضاريف التنفيذ و احلق التنا�ضبي للمح�رض الق�ضائي عند الدفع طبقا للقانون . 
و نبهناه باأنه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذا املح�رض باجلريدة اليومية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

و لكي ل يجهل ما تقدم 
و اإثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �ضلمنا ن�ضخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون .

املح�سرة الق�سائية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي 

الأ�ضتاذة /حا�ضور الزهراء
حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مكتبها ب 10 �ضارع احمد �ضاملي

الهاتف/021-77-82-94

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
بعد انقا�س 10 %

نحن املح�رضة الق�ضائية الأ�ضتاذة / حا�ضور الزهراء ، اأنه مبوجب الأمر على العري�ضة من اأجل حتديد جل�ضة بيع العقار باملزاد العلني ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة ح�ضني داي بتاريخ 
2016/01/18 حتت رقم 15/03206.

�ضي�رضع يف بيع عقار عن طريق املزاد العلني بتاريخ 2018/12/03 بالقاعة رقم 02 على ال�ضاعة الثالثة م�ضاءا مبحكمة ح�ضني داي  الكائن مقرها بح�ضني داي اجلزائر 
لفائدة : ورثة عمران عمران وهم : 1-عمران اوريدة

2-بوري�ضة �ضعدية املتوفاة اأثناء اإجراءات بيع العقار ورثتها وهم : �ضايع حكيم -�ضعيداين نور الدين و املختارين موطنهم مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله  
�ضد : فريق عمران وهم :مو�ضى -علي-العيا�ضي -عي�ضى -و�ضيلة- زوينة- زوبري -اإبراهيم – ورثة زهرة- ف�ضيلة 

العنوان : بالربوة البي�ضاء رقم 510 بلدية القبة اجلزائر .مكان تواجد العقار املراد بيعه .
تعيني العقار حمل البيع باملزاد العلني : العقار املراد بيعه الكائن بحي البدر رقم 510 م�ضاحته 452 مرت مربع م�ضيد عليه بناية وفق الدفرت العقاري املوؤرخ يف 2011/05/15 جملد 02 رقم 1793 
كالتايل البناية 01- عبارة عن م�ضكن يتكون من طابق ار�ضي و طابق علوي ، الطابق الأر�ضي يتكون من حمل جتاري : مكتب ، مرحا�س، دور منخف�س ، فناء خلفي و هو جمهز بخزان ماء ، ثالث 
حمالت جتارية ، �ضقة تتكون من مدخل فردي ، قاعة ا�ضتقبال ، مطبخ بالزاوية ، غرفتني ، رواق جمموع املحالت الثالثة و ال�ضقة 129.43 مرت مربع ، طابق يتكون من : مدخل ، مطبخ ،مرحا�س 

، قاعة ،حمام، قاعة ا�ضتقبال "ال�ضالون" 04 غرف ، رواق �رضفتني ، �ضطح جمموع املبنى املغطى ذو امل�ضاحة 136.27 مرت مربع.
البناية 2/عبارة عن �ضقة تتكون من : مدخل ، فناء، مرحا�س ، قاعة حمام ، �ضالون ، مطبخ ، غرفتني مع درج الدخول نحو �ضطح ال�ضقف م�ضاحته 57.29 مرت مربع.

بناية 3/عبارة عن �ضقة تتكون من مدخل ، فناء ، مرحا�س ، قاعة حمام ، �ضالون ، مطبخ غرفتني مع درج الدخول نحو �ضطح ال�ضقف م�ضاحته 76.19 مرت مربع
بناية4/عبارة عن بناية تتكون من : مدخل ، مرحا�س، مطبخ ، غرفة ،قاعة ا�ضتقبال ، رواق م�ضاحته 57.51 مرت مربع ، و طابق يتكون من 03 غرف ، �ضطح ، رواق مب�ضاحة 47.28 مرت مربع 

)بناية منجزة بن�ضبة 70 باملائة(
�رضوط البيع: 

اإ�ضافة اىل �رضوط الواردة يف قائمة �رضوط البيع املودعة لدى حمكمة ح�ضني داي . فان قيمة العقار بعد انقا�س الع�رض10 % يقدر ب : 69.653.412 دج )ت�ضعة و �ضتون مليون و �ضتمائة و ثالثة 
و خم�ضون الف و اربعمائة و اثنا ع�رض دينار جزائري( ي�ضاف اليها م�ضاريف التنفيذ و كل حقوق الت�ضجيل و ال�ضهار و احلق التنا�ضبي للمح�رض الق�ضائي املحدد قانونا. كما اأن الرا�ضي عليه 
املزاد ملزم بدفع حال انعقاد اجلل�ضة خم�س 5/1 الثمن و امل�ضاريف و الر�ضوم امل�ضتحقة بوا�ضطة �ضيك موؤ�رض عليه حل�ضاب اأمانة �ضبط املحكمة و اأن يدفع املبلغ املتبقي يف اجل ثمانية 
08 اأيام املوالية لر�ضو املزاد فعلى الراغبني يف ال�رضاء الطالع على قائمة �رضوط البيع املودعة لدى كتابة �ضبط حمكمة ح�ضني داي اأو �ضحبها من مكتب املح�رضة الق�ضائية الكائن مكتبه 

بالعنوان املذكور اأعاله.
املح�سرة الق�سائية

الو�سط:2018/12/02الو�سط:2018/12/02
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لإ�صابات  تعر�صت  ا�رساء  وكانت 
�صديدة  حروق  نتيجة  خطرية 
العتقال  عند  بها  ا�صيبت 
وا�صدرت بحقها حمكمة الحتالل 
 11 ملدة  بال�صجن  حكم  بالقد�س 
عاما بعد اأن مت تلفيق ق�صية لها . 
حتدثت اإ�رساء عن معاناتها اليوميه 
حيث  املذكورة  اإ�صابتها  نتيجة 
مل�صاعدة  م�صتمرة  بحاجه  انها 
ت�صتطيع  ول  الأخريات  الأ�صريات 
من  اليوميه  باحتياجاتها  القيام 
غري م�صاعده ، وحتدثت اأي�صا عن 
وغري  ال�صديدة  النف�صية  معاناتها 
اإ�صابتها  عن  والناجتة  املحتملة 
ومعاملة م�صلحة ال�صجون لها التي 
ل ت�صتجيب لطلبها املتكرر باإجراء 
من  للتخفيف  جراحية  عمليات 
توفر  ول  ال�صديدة  اإ�صابتها  وطاأة 
لو�صعها  املالئمة  الظروف  لها 

تظن  اإ�رساء   . واجل�صدي  النف�صي 
يقدم  ولن  عنها  تخلى  اجلميع  اأن 

اأحد الدعم الالزم لق�صيتها العادله 
على  للعمل  بكم  نهيب  نحن  لذلك 

منذ  امل�صتمر  اإ�رساء  امل  اإنهاء 
ثالث �صنوات بكل الو�صائل.

الأ�شرية اجلريحة اإ�شراء اجلعابي�ص القابعة ب�شجن الدامون، تنا�شد كافة اجلهات 
الر�شمية وال�شعبية وفى مقدمتها موؤ�ش�شة الرئا�شه للعمل من اأجل انقاذ حياتها والإفراج 

عنها حيث تعانى من ظروف �شيئة للغاية.

اإ�سراء اجلرح النازف ….

يف �سجن "نفحة" وجدت هبة حياتها
ر�شا حرز اهلل

تدخل  وهي  عّياد  هبة  تكن  مل 
زائرة  الحتاليل  نفحة  �صجن 
باأن  تتوقع  حممود،  ل�صقيقها 
خلف  اأ�صريا  يقبع  روحها،  تواأم 
الق�صبان، فكان منت�صف اأفريل 
حياتها،  �صكل  يوما غري   ،2013
�صنوبر  منذر  راأت  اأن  بعد 
�صاحب حممود يف �صجنه، وهو 
بال�صجن  حكما  يق�صي  الذي 

املوؤبد 4 مرات، و30 عاما.
معها  تنته  ومل  الزيارة  انتهت 
طرق  فقد  ال�صابني،  ق�صة 
يف  املولود  منذر  قلب  احلب 
قرية يتما جنوب مدينة نابل�س، 
اآثر كتم  اأنه  مذاك احلني، رغم 
م�صاعره وعدم البوح بها، خ�صية 
اأن يربط فتاة يف مقتبل عمرها 
احلرية  تعرف  ل  قد  باأ�صري 

�صبيلها اإليه.
موعد  وحان  الأيام،  ذهبت 
اأ�رسه،  من  حممود  حترر 
فخرجت معه من ال�صجن �صبل 
واإن  اأحالمه،  بفتاة  منذر  لقاء 
التي  الق�صبان  وراء  من  كانت 
الفتاة  حا�رست  كما  حتا�رسه 

قلبه، فانقطع الو�صال بينهما.
يعود  اأن  �صاءت  الأقدار  اأن  اإل 
ات�صال  يف  بينهما،  الو�صال 
هاتفي اأجراه منذر مع موؤ�ص�صة 
واحلقوق  احلريات  عن  الدفاع 
تعنى  كما  "حريات"،  املدنية 

اأي�صا ب�صوؤون الأ�رسى.
الأ�صري  يوم  يف  كان  الت�صال 
ني�صان/  الـ17  ي�صادف  الذي 
فكانت  عام،  كل  من  اإبريل 
�صدمته كبرية عندما كانت هبة 
للتن�صيق  ات�صاله،  تلقى  هي من 
ورغم  الأ�صري،  يوم  لفعاليات 
اأن  اإل  غبطته،  كبت  حماولته 
لهفته و�صت مبكنوناته، بعد اأن 

مل�صت هبة م�صاعره يف �صوته.
اآخر حديث  اليوم  ذاك  يكن  مل 
يهاتف  منذر  كان  فقد  لهما، 
عني  غفلت  كلما  خل�صة،  هبة 
ال�صجان و�صمحت بذلك ظروف 
به  اأي�صا  هي  فتعلقت  ال�صجن، 
على  ذلك  بعد  عائلتها  لتوافق 

ارتباطها مبنذر.
وت�صف هبة التي تروي تفا�صيل 
التي  الرتباك  م�صاعر  حبهما، 
لقائهما  خالل  عليها  �صيطرت 
طريقها  �صقت  اأن  بعد  الأول، 
ال�صحراوي  نفحة  �صجن  نحو 
عام  الثاين  كانون  من  الأول  يف 
عقد  من  �صهرين  عقب   ،2017
ت�رسيح  اإ�صدار  بعد  القران، 
�صلطات  قبل  من  لها  زيارة 
الحتالل ملدة عام على اعتبار 

اأنها زوجته.
باخلوف  "�صعرت  هبة  وتقول 
يدق  قلبي  كان  يتملكني، 
ب�رسعة، وعندما و�صلت ل�صباك 
بنظرات  منذر  رمقني  الزيارة 
ا�صتمرت  كبري،  حب  عن  تنم 
الزيارة 40 دقيقة فقط، تكلمنا 
رفعت  كثريا،  وابت�صمنا  قليال 
من  الزواج  خامت  لأريه  يدي 
له  وقلت  العازل،  الزجاج  خلف 

اأمتنى اأن األب�صك واحدا".
مالمح  يف  كثريا  هبة  دققت 
مرة  تعود  األ  خ�صية  منذر، 
اأخرى لزيارته، لكنها يف ال�صهر 
ويف  ذلك،  من  متكنت  التايل 
الزيارة �صاألته هبة عن تفا�صيل 
يكره،  وما  يحب  ماذا  حياته 
لونه  ما  املف�صلة  اأكلته  ما 
نهاية  "يف  وتقول:  املف�صل، 
ق�ّس  عدم  اأو�صاين  الزيارة 
�صعري هو يحب ال�صعر الطويل، 
مع الأيام �رست اأحب كل �صيء 

يحبه منذر".
يف مار�س األغيت الزيارة الثالثة 

حالة  ب�صبب  ملنذر  املقررة 
�صجون  �صادت  التي  التوتر 
الحتالل يف تلك الفرتة، واعتزام 
الأ�رسى خو�س اإ�رساب مفتوح 
الأ�صري،  يوم  ع�صية  الطعام  عن 
وبقيت هبة ممنوعة من الزيارة 

لنهاية العام.
الفرتة  تلك  يف  هبة  اأ�صيبت 
طريحة  جعلتها  �صحية  بوعكة 
منذر،  غياب  ب�صبب  الفرا�س 
الأ�رسى  �صمن  من  كان  الذي 
مفتوحا  اإ�رسابا  خا�صوا  الذين 
عن الطعام، تقول اإنها خ�رست 
من وزنها الكثري حيث انقطعت 

عن الطعام ت�صامنا معه.
الذكرى  يف  �صبتمرب   30 ويف 
قرانهما،  لعقد  الأوىل  ال�صنوية 
داخل  جال�صة  هبة  وبينما 
يحمالن  �صابان  دخل  مكتبها، 
باقات كبرية من الورد اجلوري، 
قدماها لها وقال: "زواج �صعيد، 

هذه هدية منذر".
ابت�صامتها  هبة  دمعة  �صبقت 
لها:  منذر  مفاجاأة  تتذكر  وهي 
ب�صاعة  وبعدها  مكتبي  "دخلت 
نابل�س  مدينة  من  �صابان  جاء 
قال يل اإنهما اأ�صريان حمرران، 

بتقدمي  منذر  اأو�صاهما  حيث 
لهما،  ثمنه  ودفع  يل  الورد 
وا�صرتط اأن يكون ذلك يف ذكرى 

عقد قراننا".
ُعلقت  الباقات  اإحدى  وعلى 
عليها:  ُخط  معايدة  بطاقة 
"اإىل الزوجة واحلبيبة والرفيقة 
باألف  وزواجنا  وحبنا  عام  كل 

خري".
الهدية  هذه  هبة  تتوقع  مل 
كما  اأن�صتها  التي  واملفاجاأة، 
تقول كل اأيام التعب وامُلر الذي 
ذاقته يف غيابه، "فهو يحاول اأن 
وهذا  الأ�صياء  باأب�صط  ي�صعدين 
وما  الدنيا  يعادل  يل  بالن�صبة 

فيها".
ول  �صجان  ول  �صال�صل  ل 
منذر  منع  ا�صتطاعت  ق�صبان 
هبة  زوجته  م�صاركة  من 
ميالدها  وبعيد  منا�صباتها، 
املن�رسم،  العام  نوفمرب   8 يف 
بخط  مكتوبة  بر�صالة  فاجاأها 
الأ�رسى  اأحد  مع  اأر�صلها  يده 

املفرج عنهم.
"وددت  ر�صالته:  يف  منذر  كتب 
اليا�صمني  اأهديك طوقا من  اأن 
من  اأهديك  فماذا  واجللنار، 

لكني  اجل�صد  مقّيد  واأنا  الدنيا 
طليق الأفكار، و�صاأهديك عقدا 
اأكابده  وهّما  الكلمات،  عقيق 
ففي  يجري،  ب�صدري  و�صيقا 
فكيف  املذاق،  ُمر  فراق  قلبي 
بيننا  حبيب  لقاء  اإىل  ال�صبيل 
وباب  واأ�صالك  جدران  وبينه 
يتجدُد  وحبك  عام  كل  مغلق، 
فقلبي  يوم،  بعد  يوما  بداخلي 
كان قبلك مظلما وعندما جئت 
اأ�رسقت ظلمته بنور حبك، فكل 
ومل  لن  اأواجهها  التي  الآلم 

تن�صني العهد الذي بيننا".
بالقول:  ر�صالته  منذر  وختم 
فرج  لهمي  يكن  مل  اإن  "ماذا 

قادم؟".
الهدايا  رد  هبة  ت�صتطيع  ل 
الفر�صة  تتحني  لكنها  ملنذر، 
م�صلحة  اإدارة  ت�صمح  عندما 
باإدخال  الحتالل  �صجون 
وال�صيفية  ال�صتوية  املالب�س 
ب�رسائها  هي  لتقوم  لالأ�رسى، 

له.
الأمل،  على  يعي�صان  ولأنهما 
�رساء  مهمة  لهبة  منذر  اأوكل 
منزل الزوجية الذي �صيجمعهما 
عقب الإفراج عنه، حيث قامت 

�صقة  و�رساء  رغبته  بتلبية 
و�صتقوم  اهلل،  رام  مدينة  يف 
ما  كل  و�رساء  قريبا  بتجهيزها 

يلزمها من اأثاث.
ومنذر  هبة  احتفلت  اأيام  قبل 
لعقد  الثانية  ال�صنوية  بالذكرى 
املفاجاأة  فكانت  قرانهما، 
الأخرى، حيث اأهداها بوا�صطة 
ومعه  ذهبيا،  خامتا  والدته 
ر�صالة خطّية كتب فيها: "حتية 
النتظار  واملحبة حتية  ال�صوق 
من  لك  اأبرقها  حتية  واللهفة 
اإىل  الواهية  الق�صبان  خلف 
اأخط  �صكناها،  القلب  يف  من 
�صوقي  لي�صف  هذا  كتابي 
�صوقي  دموع  من  واأكتبه  اإليك 
وحنيني لروؤيتك، حنني ل يزيله 
تعاقب الليل والنهار، واأنا ل�صدة 
ك�صف  الذي  كالعط�صان  �صوقي 
منه  ومنع  عذب  ماء  عن  له 
اأن  لك  ورجائي  �صعب،  مبانع 
تكوين �صابرة لعل وع�صى الأيام 
حتت  مكانا  لنا  جتلب  القادمة 

�صم�س الربيع".
يكون  اأن  "حبذا  ر�صالته:  وختم 
اليوم  ذلك  واإىل  قريبا،  اللقاء 

اأريدك قوية".
هبة  حميا  اىل  البت�صامة  تعود 
ذهبية  �صل�صلة  تتح�ص�س،  التي 
اآخرها  يف  عنقها  من  متدلية 
اأولهما  على  نق�س  حب،  قلبْي 
ا�صم  الآخر  حمل  فيما  ا�صمها، 
منذر، وهي اأول هدية من منذر 

لها.
"اأحببت  مبت�صمة  هبة  وتقول 
العايل  حكمه  لكن،  كثريا  منذر 
ولّد لدي تخوفات انتهت مبجرد 
اأن اأف�صح يل عن م�صاعره، فكان 
ولالآن  به،  �صاأرتبط  نعم  قراري 
"�صيعتي  يل  يقول  من  اأجد 
حياتك وعمرك" وانا اأجيب "ل 

بل معه وجدت حياتي". 

والدة الطفل الأ�شري املحرر�شادى فراح

الفرحة ال تكتمل اإال 
بتحرر جميع االأ�سرى

خا�س- اإذاعة �صوت الأ�رسى:
�صادي  الأ�صري  الطفل  والدة  قالت 
القد�س  من  عاماً(   15( فراح 
ل  عائلتها  فرحة  اإن  املحتلة 
الأ�رسى  جميع  بتحرر  اإل  تكتمل 
�صجون  يف  القابعني  والأ�صريات 
خالل  فراح  واأ�صافت  الحتالل. 
الأ�رسى  �صوت  لإذاعة  حديثها 
ل�صتقبال  تام  ا�صتعداد  على  اأنها 
ابنها الطفل الذي حترر اليوم من 
�صجون الحتالل بعد ق�صائه ثالثة 

اأعوام يف �صجونها.
على  غ�صة  القلب  "يف  وتابعت 
يف  القابعني  والأ�رسى  الأ�صريات 
هم  الذين  الحتالل"،  �صجون 
بحاجة اإىل وقفة جدية لإخراجهم 
اأن  واأكدت  ال�صجون،  من  جميعاً 
ثالث  ق�رساً  ابنها  غيب  الحتالل 
�صنوات يف �صجونه، م�صريًة اإىل اأن 
معدن  ذا  �صاًبا  اليوم  يخرج  ابنها 

�صلب �صعب انك�صاره.
بحياة  يحلم  طفلها  اأن  واعتربت 
بالعامل،  طفل  اأي  مثل  كرمية 
حياة  الأطفال  يعي�س  اأن  ويجب 
للعامل  ر�صالة  موجهًة  طبيعية، 
لق�صية  جدي  ب�صكل  بالنظر 
اعتقال الأطفال يف فل�صطني، وما 

يتعلق بحقوق الطفل.
املوؤ�ص�صات  كافة  فراح  وطالبت 
بالتدخل  واحلقوقية  الإن�صانية 
الفوري لإنقاذ الأطفال القابعني يف 
�صجون الحتالل واإيقاف تعر�صهم 

للتعذيب النف�صي واجل�صدي.
الحتالل  قوات  اأن  بالذكر  جدير 
اختطفت فراح من قرية كفر عقب 
يف 30 من دي�صمرب عام 2015 برفقة 
الطفل اأحمد الزعرتي )15 عاًما(، 
اأثناء عودتهما من املدر�صة، وزعم 
�صكني  على  بحوزتهما  عرث  باأنه 

اأثناء تفتي�صهما.
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الأ�سرية  احلركة  قامو�س  يف  يعرف 
القدامى”  “الأ�رسى  مفهوم  الفل�سطينّية 
“اأو�سلو”  قبل  ما  منذ  املعتقلون  باأّنهم 
 30 وعددهم  الفل�سطينّية  ال�ّسلطة  وقيام 

اأ�سريا. 
من  القدامى”  “الأ�رسى  ملّف  ويعترب 
امللّفات املوؤملة لأّنه ملّف جتاوز اخلطوط 
احلمراء يف الاّلاإن�سانية، لذلك هو حا�رس 
وعلى  الفل�سطيني  للكّل  مفتوحا  و�سيبقى 
اجلميع.  باهتمام  ليحظى  الأ�سعدة  كاّفة 
كاّفة  على  ال�سغط  اإىل  يحتاج  ملّف  اإّنه 

امل�ستويات من اأجل الإفراج عنهم .
ال�سجون  يف  القدامى  ال�رسى  يقبع 
�سعبة  اعتقالّية  ظروف  يف  هيونّية  ال�سّ
اأّي  لأعمارهم  يرى  ل  الحتالل  اأن  حيث 
حية،  ال�سّ اأو�ساعهم  يراعي  ول  اعتبار 
اأن ق�س�س الأ�رسى القدامى حتتاج  حيث 
رواية  لت�سبح  املجلّدات  من  الآلف  اإىل 

الأجيال  تتناقلها  فل�سطيني   اأ�سري  لكل 
والّظلم  ال�ّسّجان  مع  معاناتهم  لرتوي 
من  حرمانهم  واإظهار  عليهم  امل�سلّط 
كفلتها  التي  الإن�سانّية  حقوقهم  اأب�سط 

ال�رّسائع ال�ّسماوية والأر�سّية.
رغم اأّن هناك �سفقات تربم مع الحتالل 
الكيان  فاإن  القدامى  الأ�رسى  لإخراج 
 16 هنالك  اإذ   ، بعهوده  يفي  ل  ال�سهيوين 
ربع  اأكرث من  اعتقالهم  اأ�سريا م�سى على 
قرن وب�سكل متوا�سل. وهناك عدد منهم 
الأهمال  نتيجة  كثرية  اأمرا�س  من  يعاين 
عالء  الأ�سري  فمثال  املتعّمد  الّطّبي 
�ساد�س  يعترب  الذي  بازيان  اأحمد  الدين 
اأقدم اأ�سري مقد�سي قد فقد ب�رسه داخل 
الأخرى.  الأمرا�س  عن  ناهيك  ال�ّسجن 
يحتاجون  القدامى  الأ�رسى  من  والكثري 
وخطرية،  جراحّية  عملّيات  اإجراء  اإىل 
الحتالل  قبل  من  مماطلة  هناك  ولكن 
الاّلزمة  بالفحو�سات  والقيام  اإجرائها  يف 
ويتم  العالج.  تقدمي  يف  الّت�سويف  مع 
بالغاز  القدامى  الأ�رسى  على  العتداء 

اأثناء مداهمة غرفهم التي متلوؤها رطوبة 
توؤذي �سدورهم.

على  �ساهد  القدامى  الأ�رسى  ق�سّية 
ارخة  ال�سّ وانتهاكاته  الحتالل  ممار�سة 
بحق الأ�رسى القدامى متمّثلة يف الّتغافل 
تغّذيها  دميقراطّية  بزيف  حقوقهم  عن 
لالأبعاد  حت�سب  ل  همجّية  عن�رسّية 

الإن�سانّية والقانونّية اأّي ح�ساب.
وعلى  حّرّيتهم،  لأجل  حترتق  اأعمارهم 
اإن�ساين  كواجب  حولهم  اللتفاف  اجلميع 
وديني واأخالقي يحّتم على كّل �سمري حّي 
تبّني هذه الق�سّية العادلة من اأجل اإطالق 
قّدموا  الذين  القدامى  الأ�رسى  �رساح 
اأجل اجناز امل�رسوع  والنفي�س من  الغايل 
دولة  على  واحل�سول  الفل�سطيني  الوطني 

فل�سطينّية وعا�سمتها القد�س ال�رّسيف.
وجه  يف  �سامدون  القدامى  الأ�رسى  هم 
هم  عال،  �سموخهم  يركعون،  ل  الأعادي 
الأ�سريان  مقّدمتهم  يف  راب�سة،  اأ�سود 
كرمي يون�س وابن عّمه ماهر يون�س اللّذان 
 21 بينهم  ومن   .1983 عام  منذ  اعتُقال 

)مدى  املوؤّبد  ال�ّسجن  حكمهم  اأ�سريا 
احلياة ( ملّرة اأو ملّرات عّدة، ت�سعة اأ�رسى 
 –  30  ( بني  ما  متفاوتة  اأحكاما  يق�سون 
اأ�سريا من املناطق  ( �سنة، منهم  14   45

املحتلّة.
ولالأ�رسى القدامى حكايات �سرب ومعاناة، 
ال�ّسجن  يف  عمره  من  اأم�سى  من  فمنهم 
ترك  ومنهم من  اأم�سى خارجه  مّما  اأكرث 
اأبناوؤه  كرب  من  ومنهم  �سغارا  اأطفاله 
الّزفاف،  حفل  يح�رس  اأن  دون  وتزّوجوا 
ومنهم من فقد والديه اأحدهما اأو كالهما 
دون اأن يلقي نظرة الوداع ومنهم من ن�سي 
مالمح اأ�سدقائه وجريانه واأقربائه ومنهم 

من ُحرم من زيارة الأهل.
يف  اأج�سادهم  ذابت  ال�ّسجون  داخل 
غري  واملعاملة  القا�سية  الّظروف  ظّل 
مداهمة  من  وال�ستفزازات  الإن�سانية 
الغرف ومن عملّيات الّتفتي�س وعزلهم يف 
معاناة  عن  ناهيك  النفرادّية،  الّزنازين 
الّتنّقل من �سجن اإىل اآخر وموؤّخرا ُك�رست 
الأ�رسى  عميد  الفل�سطيني  الأ�سري  ذراع 

اإىل  �سجن  من  نقله  اأثناء  الربغوثي  نائل 
اآخر عرب البو�سطة وهو يقبع يف ال�ّسجون 
منذ 34 عاما. جرح نازف لأر�س البوادي، 

رجال احرتقوا لأجل الوطن الغايل، ن�سجوا 
خيوط املجد من اأر�س فل�سطني وقلوبهم 

تنادي، يا مفخرة ال�رّسفاء والغوايل.

رب يف اأذهاننا . يا اأ�سرى الّرباط  اأ�سرانا يا نوار�س اجلنان ، يا طهارة دمائنا ، يا �سموخ �سمائنا ، يف زمن الّنفاق اأ�سّروا على ن�سالهم اأحرارا و�سرفاء ، �سربوا على الّتنكيل والّتعذيب ليعطونا مثال ال�سّ
يا اأ�سودا �ساخمة خلف الق�سبان ، يا�سبابا يف عمر الّزهور ذاب ولكّنه رف�س النك�سار. يا من دفعتم حياتكم �سريبة العّز والنت�سار ، حتملون اأرواحكم على اأكّفكم من اأجل حترير الأوطان ، 

اأ�سرانا القدامى �ستظّلون خناجر مغرو�سة يف خا�سرة الحتالل.

متارا حداد

اأ�سرانا القدامى .. داخل اأقبية الّن�سيان

�سباق قادة الحتالل يف النتقام من الأ�سرى 
الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  رئي�س  قال 
بكر،  اأبو  قدري  اللواء  واملحررين 
واملناف�سة  الإحتالل  قادة  �سباق  اأن 
الو�سطني  بني  والالاإن�سانية  الالاأخالقية 
الإ�رسائيليني،  والع�سكري  ال�سيا�سي 
لالإنتقام من الأ�رسى وعائالتهم، لن يردع 
م�سريته  موا�سلة  يف  الفل�سطيني  �سعبنا 

واإقامة  الإحتالل،  دحر  حتى  الن�سالية 
القد�س  وعا�سمتها  الفل�سطينية  الدولة 

ال�رسيف.
خالل  جاءت  بكر  اأبو  اللواء  اأقوال 
لالأ�سريين  الهيئة  من  ووفد  اليوم  زيارته 
تلفيت  بلدة  من  م�سلم  �سعيد  املحررين 
جنوب �رسق مدينة نابل�س والذي اأم�سى 

من  �رسحان  ورائد  الأ�رس،  يف  عاماً   18
والذي  املدينة،  غرب  جنوب  اأُودلة  بلدة 

اأم�سى 27 عاماً.
التهاين  الهيئة  ووفد  بكر  اأبو  اللواء  وقدم 
بال�سرب  م�سيداً  وعائالتهما،  لالأ�سريين 
الطويلة،  ال�سنوات  هذه  طوال  وال�سمود 
لن  وحقده  الحتالل  ممار�سات  كل  واأن 

التي  والإ�رسار،  العزمية  هذه  من  تنال 
وتب�رسه  الفل�سطيني  ال�سعب  كل  ت�سحن 
ال�سجون  باأنه يف نهاية املطاف �ستبي�س 
و�ستزول مع زوال هذا الحتالل البغي�س.

لالأ�رسى  حتياته  بكر  اأبو  اللواء  ووجه 
الإحتالل، جمدداً  �سجون  والأ�سريات يف 
ت�سميم وا�رسار القيادة الفل�سطينية على 

والدولية  املحلية  اجلهود  كل  موا�سلة 
الإ�رسائيلية  للجرائم  حد  و�سع  يتم  حتى 
التي مُتار�س ب�سكل علني وفا�سح، وفيها 
ا�ستخفاف وا�ستهتار وجتاوز لكل القوانني 
املجتمع  داعياً  الدولية،  والأعراف 
الدويل لتحمل م�سوؤولياته جتاه هذه الفئة 
القوانني  تتمتع بحماية  اأنها  يتوجب  التي 

والأعراف الدولية.
ويف ذات ال�سياق قدم اللواء اأبو بكر ووفد 
حبي�سة  ابراهيم  لالأ�سري  التعازي  الهيئة 
الأ�سري  اأن  علماً  والدته،  بوفاة  ولعائلته 
نابل�س  مدينة  من  عاماً،   )45( حبي�سة 
معتقل منذ العام2002، وحمكوم بال�سجن 

25 عاماً.

حني ت�سّلل احلّب اإىل زنزانتي

الأ�سرية �سروق دوّيات 16 عامًا يف الأ�سر لقاء حزٍم من الكرامة 

عا�سم الكعبي
)من �سجن النقب(

اأ�سوار  بني  اأحيا  زلُت  وما  متّر،  اأعواٌم 
لأجل  نا�سلوا  مثلي  ككثريين  ال�سجن 

ق�سّيتهم، فدفعوا اأغلى ما ميلكون.
حماولُت  وتعجز   ، الأ�رسرْ مّتر�سنواُت 
ا�ستهداف قيمنا الإن�سانّية عن متزيقنا، 
التم�ّسك  م�ساعَر  فينا  جتّدد  هي  بل 
باحلياة واملحّبة. فاإذا كانت الإجراءات 
"طبيعّيًة"  �سيا�سًة  الغا�سمة  ال�سهيونّية 
يف  فاإننا  هزائمنا،  عن  يبحث  لعدٍوّ 
املقابل نبحث بكل ثقٍة عن انت�ساراتنا.

على  ال�سجون،  داخل  من  والن�سال 
كبرية،  قيمًة  يحمل  ال�سكل،  يف  توا�سعه 
تبت�سم يف  كاأن  الأ�رسى:  اإرادة  �سنع  من 
تتم�ّسك  واأن  بكاءك،  يتوّقع  عدٍوّ  وجه 

بقناعاتك حني ينتظر تنّحيك.
على اأّن النت�سار احلقيقّي الذي �سعرُت 
اإن�سانٍة  اإىل  تعّريف  اإىل  يعود  موؤّخًرا  به 
ما  ب�سبِب  �رسيكتي،  تكون  اأن  متّنيُت 
حتمله من �سدٍق ووفاٍء وثقافة. النت�سار 
باأّن  ت�سعر  اأن  هو  راأيي،  يف  احلقيقي، 
من  الرغم  على  قلبك،  يف  مكاًنا  للحب 

�سجنك. فال حدوٌد تقف اأمام احلّب، ول 
ق�سوةٌ حتجب �سوَءه، ول م�سافاٌت تقطع 

اأو�سال قلوبنا عّمن نحّب ونهوى.
مل يكن اختياري ل�رسيكة حياتي �سمود 
عالقة  اإىل  حاجتي  من  نابًعا  ال�سعدات 
الطويلة  الأ�رسرْ  �سنوات  بعد  عاطفّية 
ال�ساّقة )وقد يكون هذا ال�سبب طبيعًيّا(، 
ولكن لقناعتي باأّن ما نختاره يتجلّى يف 
قدرة احلبيب على اإقناعنا به من خالل 
هكذا  وثقافة.  وقيم  منحب  ميتلكه  ما 
م�سهًدا  لت�سّكل  العنا�رُس  تلك  تتكامل 

. جمياًل حلبيبنيرْ
كنُت اأقراأ يف كلمات �سمود حبًّا �سادًقا، 
تك�رُس  وهي  كلماتها  ب�سدق  واأ�سعر 
من  احلياَة  وتهبني  زنزانتي،  ح�ساَر 
اأ�سواَت  اأ�سمع  كنُت  ر�سائلها  جديد. يف 
لتنقلَني  �سجني  باَب  دّقت  وقد  احلرّية، 
وال�سم�س  والف�ساء  الهواء  عامل  اإىل 
غَدنا   ِ نَبرْ بنا  "هّيا  يل:  ولتقوَل  والنور، 
مًعا يف �سعادٍة وفرح." وها اأنا اليوم اأعُدّ 
ال�ساعات واللحظات يف انتظار زيارِتِك 
ال�سجن  �ساحاِت  تزرعني  علِّك  الأوىل، 
القاحلة وروًدا و�سنابَل، وت�سقني جرحي 
اللقاَء  اأنتظُر  اليا�سمني.  مباِء  وبُعدي 
وحلظَة  الأوىل،  الأمل  وقطرَة  الأول، 

الن�رس يف وجع املظلومني.
يقا�سمونني  اإىل رفاقي من حويل  اأنظُر 
الآن  اإّنهم  ال�سيقة.  زنزانتي  حدوَد 
ويغّنون،  ويرق�سون،  لفرحي،  يفرحون 
مهّنئني  ويقّبلونني  احللوى،  ويوّزعون 
�سائلني  اإيّل،  �ساملًة  بعودتها  احلياَة 

با�ستهجان:
اإىل  يت�سلّل  اأن  احلُبّ  ا�ستطاع  "كيف 
زنزانتك املظلمة على الرغم من القيود 
والأ�سالك وكالب احلرا�سة يا عا�سم؟"

لغة  هي  لغتي  باأن  الرّد  يف  اأترّدد  ول 
واإذا  معجزتي.  "�سمود"  واأّن  ال�سرب، 
الأر�َس  مّنا  ياأخذوا  اأن  ا�ستطاعوا 
ي�ستطيعوا  فلن  والأج�ساد،  والأعماَر 
قّمة  فوق  ترتّبع  اإرادًة  مّنا  ياأخذوا  اأن 

امل�ستحيل.
وال�سعادة  الأمل  �رسيكة  هي  �سمود 
لتهّوَن  ظلّي  تُ�سند  التي  هي  واملعاناة. 
هي  الأّيام.  وق�سوَة  الغربة  وح�سَة 
الأغنيات التي تتحّدث عن �سم�ٍس دافئٍة 
تت�سلّل اإىل زنزانٍة ملوؤها الربُد القار�س. 
اأجلها كي  التي قاتلنا من  الأنا�سيُد  هي 
اآبهني  غرَي  ن�ستمَرّ  وكي  ب�سغف،  نحيا 
طول الطريق.*** �سمود هي حكايتي، 
اأكون.  واأينما  اأ�ساء،  متى  �ساأرويها  التي 

يربطني بها �سوُت الناي البعيد، ورائحُة 
هي  فريوز.  و�سوُت  ال�سباح،  يف  القهوة 
وجميلٌة  كثريةٌ  واأحالٌم  احلياة،  ميالُد 
و�سيظّل  الطغاة.  جنون  من  نحر�سها 
الهروب  من  متّكّنا  كيف  ي�سائلنا  املوت 
اأّيها  من م�سيدته، فن�سيح يف وجهه: يا 
ومن  منَك  اأكرُب  احلياة  ظُلّ  الأحمق! 
تتماهى  حياٍة  من  اأنَت  اأين  �سّجانك. 
فت�سبُه  بال�سرب،  بال�سعادة،  بالأمل، 
ت�سّق  قوافَل  نحو  القمر  �سوء  �سيالَن 

دربَها اإىل بدايات جديدة؟!
اأعتاب  على  ال�سجن،  اأ�سوار  خارج 
الهديل  ن�سيد  اأراقُب  اأجل�س.  احلبيبة، 
على  الرنج�َس  زرعوا  الذين  لل�سهداء 
فّوهة البنادق. يناديني �سوُت الأحّبة من 

ًدا: بعيد. اأ�سمُع �سداه مرِدّ
لوعُة  اأنهكترْك  بعدما  جانبَك،  اإىل  نحن 
الوادي  يف  النبع  مياهُ  وجّفت  الغياب، 
اأحببَت،  َمن  نُوِرثَُك  �سجنك.  خلف 
لتجَد يف مالحمها حبَّنا و�سوتَنا ودمَعنا 
يا  فهّيا  وخوَفنا يف وجه مكيدة احلياة. 
ينبَت  كي  جداوَل،  احلَبّ  ازرِع  حبيبنا، 

�سعًرا يف مديح �سّيدة الكالم."
م�رسق.  ووعٌد  ومدر�سٌةـ  �سرٌب،  �سمود 

وهي الدرُب الوحيُد الذي �ساأ�سلكُه.

اأحمد عبد اهلل

الأ�سرية  ا�ستقبلت  الكلمات  بهذه   ، هلل  باإذن  طالعة 
�سلبة  وعزميٍة  قويٍة  باإرادٍة  حكمها،  دوّيات  �رسوق 
الأغالل  وحتطيم  ال�سجان،  هزمية  على  قادرٍة 
والهروب نحو احلرية، فرغم الأ�سوار العالية، ورغم 
حكمها اجلائر، الذي �سدر بحقها ومدته 16عاماً، 

اإل اأنه ل زال لديها اأمٌل باحلرية.
الزمن،  ليوقف  �سياأتي  من  هناك  اأن  �رسوق  تتخيل 
�ستعود  اأنها  تتخيل  الزمن؟  من  �سيوقف  كم  لكن، 

والدتها.. حل�سن  �ستعود  احلرية،  �سم�س  لتعانق 
لالأم ال�سابرة.

�سديقاتها،  من  كغريها  تعليمها  لتوا�سل  �ستعود 
امل�سجد  رحاب  اإىل  رفقتهن  لتذهب  �ستعود 
وترعرعت،  فيه  تربت  الذي  املكان  ذلك  الأق�سى، 

ولأجله ثارت.
من  دوّيات،  �رسوق  الأ�سرية  دخلت  قليلة  اأيام  قبل 
املحتلة،  القد�س  مدينة  ق�ساء  باهر،  �سور  قرية 
الأ�رس،  داخل  جديداً  عمراً  دخلت  الع�رسين،  عمر 
بتهمة  بتاريخ 2015/10/7،  الحتالل  اعتقلها  فقد 

اأحد  على  مل�ستوطن  طعن  عملية  تنفيذ  حماولة 
بعدة  اأ�سيبت  �رسوق  الأق�سى.  امل�سجد  اأبواب 
طلقات نارية اآنذاك، عقب اأن اأطلق عليها م�ستوطٌن 
القدمية يف  البلدة  من  اأثناء مرورها  نريانه،  حاقٌد 

مدينة القد�س.
عاٌم مَرّ قبل اأن ت�سدر حمكمة الحتالل يف القد�س 
على  عالوًة  �رسوق،  الأ�سرية  بحق  �سنة   16 حكم 
األف   80 وقدرها  مالية  لغرامة  ذويها  دفع  وجوب 

�سيقل، اإ�سافًة اإىل �سحب الإقامة الدائمة عنها.
والدة الأ�سرية �رسوق، اأم اإبراهيم دوّيات، اأكدت على 

اأن ابنتها اأ�سيبت بعدة ر�سا�سات نقلت على اإثرها 
للم�ست�سفى، �رسوق مكثت ثالث اأياٍم يف امل�ست�سفى، 
مدةٌ مل تكن كافية لتتماثل لل�سفاء، غري اأنها قاومت 
وتعافت من اآثار الإ�سابة. الأ�سرية �رسوق هي اإحدى 
الأ�سريات اللواتي عاننَيّ من ملف الإهمال الطبي، 
لكّن الأم الأ�سرية املحررة لينا اجلربوين، �ساعدتها 
يف التغلب على هذه املرحلة ال�سعبة داخل الأ�رس، 

فقد كانت لها الأم والأخت وال�سديقة.
ت�سف اأم اإبراهيم دوّيات ملجلة �رساج الأحرار، كيف 
كنت  اعتقال طفلتها، فتقول”  مرت عليها حلظات 

يف  املوت  حدود  و�سلت  والوجع،  اخلوف  غاية  يف 
كل ثانية لأين ل اأ�ستطيع روؤية �رسوق اأو الطمئنان 
تعتني  حنون  اأماً  هناك  اأن  اأعلم  اأكن  مل  عليها،  
على  وت�سهر  ت�ساعدها،  تداوي جروحها،  بطفلتي، 
راحتها”.  40  يوماً مرت على عائلة الأ�سرية �رسوق 
دوّيات، مل تعلم فيها ما اإذا كانت طفلتها بخري اأم ل، 
اإبراهيم تن�ست  اأم  وحني �سمح لهم بزيارتها، كانت 
بها،  حلدث طفلتها حول عناية املحررة اجلربوين 
حفل  لها  واأقامت  �سعرها،  لها  ق�ست  اأنها  كيف 
والتاريخ  القراآن،  حفظ  علمتها  كيف  ميالد،  عيد 

والأدب.
اجلربوين  لينا  اعتادت  كيف  والدتها  تخرب  كانت 
والبو�سطة،  للمحاكم  الأ�سريات  على جتهيز  اآنذاك 
وجتهز لهن احلمام واملالب�س والطعام حني يعدن، 

فهي الأم احلنون لكل الأ�سريات.
ت�ستطيع اأم الأ�سرية �رسوق دوّيات اأن تزورها كل 15 
يوم، عقب تعافيها من الإ�سابة، وحتى موعد حرية 
طفلتها، �ست�ستمر والدة الأ�سرية �رسوق يف الت�ساوؤل: 
الحتالل  اأحكام  عن  العامل  �سي�سمت  متى  اإىل 

اجلائرة بحق الأ�رسى والأ�سريات؟!.

 ت�ساعد وترية العتداء
 على الأطفال الفل�سطينيني 

اأثناء اعتقالهم
  وثقت هيئة �سوؤون الأ�رسى واملحررين يف 
اأ�رسى  تقرير �سدر عنها ، افادات لثالثة 
“جميدو”،  معتقل  يف  يقبعون  اأطفال 
العتداء  تفا�سيل  خاللها  من  ي�رسدون 
التي  املهينة  واملعاملة  والتنكيل  عليهم 
اعتقالهم  عملية  خالل  لها  تعر�سوا 
�سجون  عدة  اإىل  ونقلهم  معهم  والتحقيق 

اإ�رسائيلية.
الطفل  تعر�س  فقد  ل�سهاداتهم،  ووفقاً 
داوود عبد اهلل )16 عاماً( من خميم ع�سكر 
يف نابل�س، لل�رسب ب�سكل تع�سفي على يد 
قوات الحتالل خالل اعتقاله بالقرب من 
هاجمه  حيث  موريه”،  “األون  م�ستوطنة 
عدد من اجلنود وقاموا ببطحه وجره على 
اأر�س مليئة باحلجارة والأ�سواك، م�سببني 
ج�سده،  يف  والكدمات  الر�سو�س  له 
الع�سكرية  بب�ساطريهم  ب�رسبه  وا�ستمروا 
اأنحاء  حمتلف  على  بنادقهم  واأعقاب 
 ” حتقيق  مركز  اإىل  بعدها  نُقل  ج�سده، 
ق�سم  اإىل  ثم  ومن  ل�ستجوابه  اريئيل” 

الأ�رسى ال�سبال يف “جميدو”.
على  الحتالل  جي�س  اعتدى  حني  يف 
عقب  عاماً(   17( مهداوي  ليث  الفتى 
اقتحام منزله لياًل يف حي ال�سويكة ق�ساء 
اأحد اجلنود وقام  طولكرم، حيث هاجمه 
له الأوجاع،  ب�رسبه على خا�رسته م�سبباً 
اليدين  مقيد  وهو  به  التنكيل  وا�ستمر 
ومع�سوب العينني، ومت نقله فيما بعد اإىل 
معه،  للتحقيق  “اجللمة”  معتقل  زنازين 
اإىل  بعدها  ونُقل  اأ�سبوعني  هناك  مكث 

معتقل “جميدو”.
كما نكلت قوات الحتالل بالأ�سري القا�رس 
مراد �رسايعة )17 عاماً( من خميم بالطة 
لياًل  اعتقاله  جرى  والذي  نابل�س،  يف 
بالقرب من بلدة حوارة، بعد اأن هاجمه 4 
جنود وقاموا بطرحه اأر�ساً وانهالوا عليه 
اأنحاء  خمتلف  على  واللكمات  بال�رسب 
ج�سده ومن ثم مت نقله اإىل مركز حتقيق 
اإىل معتقل  ” اريئيل” ل�ستجوابه وبعدها 

“جميدو” حيث يقبع الآن.
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عي�شة ق.

وي�رشف عليه ب�صفة م�ؤقتة املدرب 
امل�صاعد اأعراب، وح�صب م�صادر 
مقربة من الفريق فاإن الفاين منح 
م�افقته املبدئية من اأجل تدريب 
يبق  وملك  »ال�صيا�صي«  ت�صكيلة 
خمتلف  ح�ل  معه  االتفاق  �ص�ى 
املايل  اجلانب  منها  العقد  بن�د 
واالأهداف امل�صطرة معه، حيث ال 
ي�صتبعد ان يح�رش اإىل ار�ض ال�طن 
بعد مباراة غامتيل الغامبي �صمن 
رابطة  من  التمهيدي  الدور  غياب 

االإجراءات  الإنهاء  اإفريقيا  اأبطال 
االأخرية وت�قيع العقد.

وميلك الفاين م�صرية تدريبية ثرية 
يعرف  والتي  االإفريقية  القارة  يف 
له  �صبق  بعدما  جيدا  اأج�ائها 
تدريب اأندية من اإفريقيا ال�ص�داء 
فاإن  وبالتايل  اإفريقيا،  و�صمال 
الفاين  للمدرب  اجليدة  املعرفة 
للقارة ال�صمراء ت�صاعده يف مهامه 
مّتت  حال  يف  النادي  راأ�ض  على 

ال�صفقة.
الالعب  رف�ض  املقابل،  يف 
اإدارة  قرار  زيت�ين  ن�صيم  املغرتب 

بعدما  معه  العقد  بف�صخ  النادي 
واالإقناع  نف�صه  فر�ض  يف  ف�صل 
التي  املباريات  خالل  باإمكانياته 
الن�صف  يف  الفريق  مع  خا�صها 
حيث  ال�طنية،  البط�لة  من  االأول 
امل�صتقدم  ال��صط  العب  رف�ض 
خالل املركات� ال�صيفي املن�رشم 
البقاء  على  واأ�رش  املغادرة 
وم�ا�صلة اللعب يف �صف�فه، وكان 
عرامة  طارق  الريا�صي  املدير 
العبني  ثالثة  ت�رشيح  عن  اأعلن 
كل  ت�اجد  زيت�ين  اإىل  باالإ�صافة 

من بلخري والب�ركينابي كامابيغا.

الفرن�سي الفاين يقرتب من تدريب ال�سيا�سياملغرتب يرف�ض ف�شخ العقد وي�شر على البقاء
تقرتب اإدارة فريق �شباب ق�شنطينة من ح�شم املفاو�شات مع املدرب اجلديد الذي �شوف 

ي�شرف على العار�شة الفنية للفريق خالل الفرتة املقبلة من املو�شم الكروي احلايل، 
حيث يتواجد املدرب الفرن�شي ديني�ض الفاين يف اأف�شل رواق خلالفة املدرب ال�شابق 

عبد القادر عمراين يف مهامه، وهو الذي يتواجد يف مفاو�شات متقدمة مع اإدارة النادي 
التي و�شعته يف اأف�شل رواق من اأجل تدريب الفريق الذي يبقى دون مدرب قبل نهاية 

مرحلة الذهاب من البطولة الوطنية 

الزيانيون وال�شفراء 
اأبرز اخلا�شرين يف ختام 
مرحلة ذهاب الرابطة 

املحرتفة الثانية

اأ�سود الون�سري�س 
بطال �ستويا 

البابية و�سيفا 
ومقرة املفاجاأة

ال�صلف  اأنهى فريق جمعية 
من  االأوىل  املرحلة 
بطال  ال�طنية  البط�لة 
املحرتفة  للرابطة  �صت�يا 
اأعقاب  يف  وذلك  الثانية 
خ��ض مباريات اجل�لة 15 
واالأخرية ملرحلة الذهاب، 
قمة  الرائد  ح�صم  حيث 
اجل�لة والتي خا�صها اأمام 
تلم�صان  وداد  امل�صيف 
بالزاد  الع�دة  يف  وجنح 
الق�اعد  خارج  من  كامال 
بعيدا  ال�حيد  الف�ز  وه� 
اجل�لة،  يف  الديار  عن 
املقابلة  متيزت  حيث 
وانتهت  واالإثارة  بالت�ص�يق 
كانت  الزوار  لفائدة   2-3
املدرب  لت�صكيلة  كافية 
اأجل  من  زاوي  �صمري 
على  ال�صدارة  اقتنا�ض 
نقطتني عن املالحق  بعد 
وفّ�ت  العلمة،  م�ل�دية 
فر�صة  »الزيانيني«  اأبناء 
اإنهاء مرحلة الذهاب بطال 
الهزمية  هذه  بعد  �صت�يا 
اإىل  يرتاجع  جعلته  التي 
جدول  يف  الرابع  املركز 
�صق�طه  وا�صتغل  الرتتيب، 
م�ل�دية  اجلديد  ال��صيف 
العلمة الذي �صجل انت�صاره 
والذي  الت�ايل  على  الثالث 
�صجله على ح�صاب ال�صيف 
يغيب  التي  بجاية  �صبيبة 
اآخر  يف  االنت�صار  عنها 
كان  فيما  مباريات،  ثالث 
ال�صاعد اجلديد جنم مقرة 
بعدما  امل�صتفيدين  اأحد 
اكد بروزه هذا امل��صم من 
اإىل املركز  خالل االرتقاء 
على  ف�زه  عرب  الثالث 
ح�صاب ال�صيف رائد القبة 
دون  مقابلة  خام�ض  وهي 

هزمية لالعبي النجم.
اأندية  �صجلت  املقابل،  يف 
جديدة،  تعرثات  امل�ؤخرة 
اأين ي�ا�صل املتذيل احتاد 
امل�ؤخرة  يف  الغرق  البليدة 
اجلديدة  هزميته  بعد 
�رشيع  اأمام  الديار  خارج 
غليزان، وبينما انهزم رائد 
فاإن  مقرة  اأمام جنم  القبة 
االآخر  العا�صمي  النادي 
احتاد احلرا�ض فّ�ت فر�صة 
اخلطر  منطقة  مغادرة 
الق�اعد  داخل  التعرث  بعد 
اأمام  نقطتني  وت�صييع 
�صكيكدة،  �صبيبة  ال�صيف 
احتاد  ا�صتعاد  جهته  من 
االنت�صارات  �صل�صلة  عنابة 
الت�ايل  على  بعد هزميتني 
بال�صيف  االإطاحة  عقب 

اأمل ب��صعادة.
عي�شة ق.

مزياين مر�شح ليكون اأول ا�شتقدامات املركاتو ال�شتوي

الكناري ي�ستاأنفون اليوم وفي�ستون يتدرب على انفراد

حت�شبا النطالق كاأ�ض اإفريقيا لالأمم لكرة اليد اليوم

�سيدات اجلزائر ي�ساركن للمرة 18 يف املناف�سة القارية

اأبدول  الب�رندي  الالعب  عاد 
و�رشع  ال�طن  ار�ض  اإىل  في�صت�ن 
يف التدرب على انفراد رغم ت�اجد 
زمالئه يف فريق �صبيبة القبائل يف 
الذهاب  مرحلة  نهاية  بعد  راحة 
من البط�لة ال�طنية، حيث يخ�صع 
تدريبي  برنامج  اإىل   في�صت�ن 
لياقته  ا�صرتجاع  اأجل  من  خا�ض 
منتخب  مع  ت�اجده  عقب  البدنية 
ت�صفيات  خل��ض  الب�رندي  بالده 
و�صّيع   2019 لالأمم  اإفريقيا  كا�ض 
مباراتني  اآخر  خ��ض  اإثرها  على 

البط�لة  يف  »الكناري«  لت�صكيلة 
ق�صنطينة  �صباب  اأمام  ال�طنية 
و�صع  اأين  ب�عريريج،  برج  واأهلي 
رودولف  للفريق  البدين  املح�رش 
في�صت�ن  للمهاجم  خا�ض  برنامج 
ملعب  على  بتطبيقه  يق�م  والذي 
اأول ن�فمرب بتيزي وزو، اأين يتدرب 
زمالئه  ا�صتئناف  حني  اإىل  ي�ميا 
الي�م  م�صاء  واملقرر  للتدريبات 

على نف�ض امللعب.
يف املقابل، تت�اجد اإدارة الرئي�ض 
مفاو�صات  يف  مالل  �رشيف 

الالعب طيب مزياين  متقدمة مع 
فرتة  معه خالل  التعاقد  اأجل  من 
اأن  ينتظر  اأين  ال�صت�ي،  املركات� 
يك�ن اأول امل�صتقدمني اإىل �صف�ف 
املدرب  من  بطلب  وذلك  الفريق 
فرانك دوما�ض الذي طالب االإدارة 
ا�صتقدام العب يف من�صب �صناعة 
اأكادميية  اللعب، حيث وعد خريج 
بارادو بالتكفل بنف�صه بجلب اأوراق 
اأجل  من  به  اخلا�صة  الت�رشيح 

اللعب مع الكناري.
عي�شة ق.

ال�طني  املنتخب  �صي�صجل 
ح�ص�ره  �صيدات  اليد  لكرة 
كاأ�ض  مناف�صة  يف   18 للمرة 
�صتجري  التي  لالأمم  اإفريقيا 
الي�م  من  ابتداء   23 طبعتها 
وتت�ا�صل اإىل غاية 12 دي�صمرب 
الالعبات  وغابت  بالك�نغ�، 
امل�عد  هذا  عن  اجلزائريات 
دورات  خم�ض  يف  القاري 
 ،1985 من  بكل  االأمر  ويتعلق 
و2006،   2004  ،1998  ،1987
يف  حا�رشات  كن  واأنهن  علما 

للمناف�صة  االفتتاحية  الدورة 
عام  ت�ن�ض  نظمتها  التي 

.1974
ال�طنية  للت�صكيلة  ي�صبق  ومل 
اأن ت�جت باللقب لكنها �صجلت 
م�ص�ارها   يف  نتيجة  اأح�صن 
�صنة 1996 ملا  البنني  بك�ت�ن� 
بطلة  نائبة  املناف�صة  اأكملت 
يف  انهزامها  بعد   اإفريقيا 
ك�ت  اأمام  النهائية  املباراة 
باالإ�صافة   ،35-19 ديف�ار 
للمرتبة الثانية، ح�صل املنتخب 

برونزيات  ثالث  على  الن�ص�ي 
يف دورات 1976، 1979 و1994 
يف  الرابع  املركز  احتل  فيما 
�صت دورات منها ثالث متتالية 
ويف  و2014،   2012  ،2010
بل�اندا  االأخرية  افريقيا  كاأ�ض 
ال�صباعي  �صجل   2016 اأنغ�ال 
له  نتيجة  اأ�ص�اأ  اجلزائري 
باحتالله  املناف�صة  هذه  يف 
نف�ض  هي  و  ال�صابع  املركز 
عليها  حت�صل   التي  املرتبة 

عام 1983 مب�رش.

 كومباين يدخل
 اأجندة بر�سلونة

بخدمات  الظفر  بر�صل�نة  ي�صعى 
جنم مان�ص�صرت �صيتي، خالل فرتة 
االنتقاالت ال�صت�ية املقبلة لتدعيم 
�صف�فه، وبح�صب �صحيفة »مريور« 
االإجنليزية فاإن البلجيكي فين�صنت 
�صاحب  ال�صيتي  مدافع  ك�مباين 
32 عاما، �صمن قائمة املطل�بني 
بعد  الدفاعي  اخلط  لتدعيم 
�صام�يل  الفرن�صي  اإ�صابة  جتدد 
بعقد  ك�مباين  ويرتبط  اأومتيتي، 
نهاية  حتى  �صيتي  مان�ص�صرت  مع 
يف  له  ويحق  اجلاري،  امل��صم 
مع  التفاو�ض  املقبل  جانفي 
مع  البلجيكي  ويتنا�صب  ناد،  اأي 
يتمتع  فه�  بر�صل�نة  متطلبات 
�صابقا  هدفا  وكان  كبرية  بخربة 
ويخطط  املا�صي،  يف  للنادي 
خربة  ذو  مدافع  ل�صم  بر�صل�نة 

التعاقد  يتم  اأن  ال�صتاء على  خالل 
الثقيل  العيار  من  �صفقة  مع 
اأن  املرجح  من  املقبل،  ال�صيف 
مدافع  ليخت  دي  ماتيا�ض  تك�ن 

اأجاك�ض اأم�صرتدام.
يك�ن  لن  اأنه  ال�صحيفة  واأ�صارت 
ال�صهل تخلي مان�ص�صرت �صيتي  من 
م�صاركته  عدم  رغم  ك�مباين،  عن 
ب�صكل اأ�صا�صي، لكن املدير الفني 
لل�صيتيزنز بيب غ�اردي�ال يرى اأنه 
مهم جًدا يف غرفة تغري املالب�ض 
الفريق.ولن  قائد  لك�نه  نظًرا 
تت�رشع اإدارة بر�صل�نة يف قرارها، 
اأي�صا  خيارات  هناك  اإن  حيث 
ت�ما�ض  البلجيكي  على  باالعتماد 
وك�ينكا من  ت�ص�مي  اأو  فريمايلني 
اإ�صابة  فرتة  خالل  ال�صباب  فريق 

اأومتيتي. 

 الت�شكيلة ا�شتاأنفت م�شاء 
اأول اأم�ض التدريبات

ال�ساورة ت�سد الرحال نحو اأبيجدان 
ا�ستعداد لغانوا االإيفواري

ال�صاورة  �صبيبة  فريق  اأم�ض  �صّد 
الرحال نح� ك�ت ديف�ار من اجل 
التح�صري للم�اجهة التي يخ��صها 
�صمن  املحلي  غان�ا  نادي  اأمام 
اإياب الدور التمهيدي من مناف�صة 
حيث  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة 
نغيز  نبيل  اأ�صبال املدرب  يخ��ض 
االأربعاء املقبل اللقاء، اأين التحق�ا 
ج�ية  رحلة  خالل  من  بالعا�صمة 
من ب�صار قبل م�ا�صلة الرحلة نح� 
العا�صمة االيف�ارية اأبيجدان والتي 
ي�رش  التي  امل�اجهة،  ت�صت�صيف 
بتاأ�صرية  الع�دة  خاللها  الالعب�ن 
التاأهل خا�صة واأنهم فازوا االأ�صب�ع 
املناف�ض يف  نف�ض  اأمام  املن�رشم 
رج  دون  بهدفني  الذهاب  مباراة 
وهي نتيجة تبدو يف متناول ممثل 
من  القارية  باملناف�صة  اجلزائر 

القارية  املغامرة  م�ا�صلة  اجل 
ال�صاد�ض ع�رش  الدور  اإىل  والتاأهل 
الأول مرة يف تاريخ النادي ويف ثاين 
االإفريقية  باملناف�صة  م�صاركاته 
الدور  من  االأوىل  يف  اأق�صي  حيث 

التمهيدي.
م�صاء  ا�صتاأنف  اأخرى،  جهة  من 
�صيد  الالعب  زمالء  اأم�ض  اأول 
التدريبات،  �رشيف  يحي  علي 
عقب  راحة  من  ا�صتفادوا  بعدما 
خ��ض مقابلة الذهاب اأمام غان�ا 
للتخل�ض من االإٌرهاق، وهي احل�صة 
الفني  الطاقم  خاللها  ركز  التي 
على تدريبات اال�صرتجاع والرك�ض 
اأنفا�صهم  الالعبني  ال�صرتجاع 
والت�اجد يف اأف�صل حت�صري حت�صبا 

للم�عد الذي ينتظرهم.
ع.ق.
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عي�شة ق.

القرعة  عملية  ت�شهد  و�شوف 
عودت  مثلما  ال�شو�شبان�س 
املفاجاآت  ظل  يف  �شنويا  عليه 
ال�شغرية  الأندية  حتدثها  التي 
لعب  على  املتعودة  الفرق  اأمام 
خا�شة  بلقبها  والتتويج  الكاأ�س 
هذا  تعرف  �شوف  املناف�شة  واأن 
مرة  لأول  اأندية  م�شاركة  املو�شم 
اأوملبي  غرار  على  تاريخها  يف 
اجلهوي  يف  الن�شاط  �رش�شال 
تاريخ  يف  مرة  لأول  ويتاأهل  الأول 
بعدما  الدور  هذا  اإىل  املناف�شة 
الثقيل  العيار  من  مفاجاأة  اأحدث 
ول  ال�شلف.  جمعية  واأق�شى 
القرعة  عملية  ت�شهد  اأن  ي�شتبعد 
والتي  الثقيل  العيار  من  مباريات 

بلقاءات  ال�شو�شبان�س  ترفع  �شوف 
اأو  الأ�شواء  دوري  اندية  بني 
املناف�شة  جتعل  التي  داربيات 
توقع  ال�شعب  ومن  اأ�شدها  على 
جلنة  وبرجمت  املتاأهلني،  هوية 
كاأ�س اجلمهورية التابعة لالحتادية 
مباريات  القدم  لكرة  اجلزائرية 
دي�شمرب  17و18  يومي   23 الدور 

املقبل.

�لأندية �ملت�أهلة �إىل 
�لدور 32

وفاق  الأوىل:  املحرتفة  الرابطة 
�شطيف، مولودية وهران، مولودية 
�شبيبة  العا�شمة،  اإحتاد  اجلزائر، 
ن�رش  بلعبا�س،  اإحتاد  القبائل، 
ح�شني داي، �شباب بلوزداد، اأتلتيك 

�شباب  املدية،  اأوملبي  بارادو، 
�شبيبة  تاجنانت،  دفاع  ق�شنطينة، 
جمعية  بجاية،  مولودية  ال�شاورة، 

عني مليلة، اأهلي برج بوعريريج 
 : نية لثا ا _ فة ملحرت ا _ بطة ا لر ا
القبة، جمعية  البليدة، رائد  اإحتاد 
�شبيبة  تلم�شان،  وداد  وهران، 
اإحتاد  عنابة،  اإحتاد  بجاية، 
احلرا�س، �شبيبة �شكيكدة، مولودية 

العلمة، اأمل بو�شعادة، جنم مقرة 
واد  م�شتقبل  هواة:  الق�شم_الثاين 
اإحتاد  و�شارة،  عني  �شباب  �شلي، 
الأخ�رشية،  احتاد  دوالة،  بني 
باتنة،  �شباب  الرم�شي،  اإحتاد 
خن�شلة،  اإحتاد  قاي�س،  �شباب 
جمعية اأمل مغنية، �شباب بني ثور، 
تيارت،  �شبيبة  �شوف،  واد  ت�شامن 
مع�شكر،  غايل  املحمدية،  �رشيع 

�شباب حي مو�شى 
عني  رائد  الرابطات:  مابني 
حمراء  باتنة،  مولودية  الدفلى، 
ملعب  غري�س،  اأمال  عنابة، 
اإحتاد  �شطيف،  اإحتاد  �شطيف، 
تلم�شان، �شباب بوقرياط، اأوملبيك 
املقرن، م�شتقبل الروي�شات، جنم 

الب�شبا�س 
بومهرة،  اأوملبي  الأول:  اجلهوي 
مولودية البي�س، مولودية �رش�شال، 
ذراع  اإحتاد  ال�شاللة،  اإحتاد حمام 
رم�شان،  عبان  �شباب  خدة،  بن 
�شبيبة قري العبادلة، رائد بوقاعة، 

م�شتقبل بازر �شكرة
�جلهوي �لث�ين: فريق �لأمن 

�لوطني 
 �لق�شم �لولئي
: �أوملبي �أقبو 

64 يرتقب عملية �شحب �لقرعة �خل��شة ب�ملن�ف�شة

�سو�سب�ن�س ك�أ�س اجلمهورية ينطلق اليوم
جتري �أم�شية �ليوم عملية �شحب �لقرعة �خل��شة ب�لدورين 1/32 و1/16 ملن�ف�شة ك�أ�س �جلمهورية 

�ملتعلقة ب�ملو�شم �لكروي �جل�ري 2019/2018، حيث ت�شد عملية �لقرعة �لأنظ�ر خل�شو�شية من�ف�شة 
�ل�شيدة �لك�أ�س ورغبة �لأندية �إحر�ز �للقب، �أين يعرف هذ� �لدور دخول �أندية �لكب�ر �ملن�ف�شة بعد 

خو�س �لدور م� قبل �جلهوي و�لدور �جلهوي �لذي يعرف م�ش�ركة �أندية �لر�بطة �ملحرتفة �لث�نية و�لتي 
�شجلت بع�س �ملف�ج�آت ب�إق�ش�ء �لبطل �ل�شتوي جمعية �ل�شلف يف �لدور �جلهوي.

�أرجع رحيله عن �شبيبة �لقب�ئل �إىل حن��شي

عط�ل: رف�ست العودة اإىل 
اجلزائر لفر�س نف�سي ب�أوروب�

 �إلغ�ء ترب�س تركي� وحتويل 
�لوجهة نحو �ملغرب

 اإدارة �سب�ب بلوزداد ت�سرع 
يف مف�و�س�ت مع عمراين

الدويل  الالعب  ك�شف 
عطال  يو�شف  اجلزائري 
موا�شلة  على  اأ�رش  اأنه 
واللعب  الحرتاف  م�شواره 
بعد  الأوروبية  الدوريات  يف 
ناديه  مع  م�شواره  ف�شل 
البلجيكي  كورتري  ال�شابق 
معه  م�شواره  انتهى  والذي 
الكروي  املو�شم  بنهاية 
املدافع  قال  حيث  اجلاري، 
الوطني  للمنتخب  الأمين 
اأم�س  نقلتها  ت�رشيحات  يف 
الفرن�شية  »ليكيب«  جريدة 
منحه  بلجيكا  يف  ف�شله  ان 
على  الإ�رشار  نحو  الدفعة 
مع  اإمكانياته  على  التاأكيد 
ورفع  اآخر  اأوروبي  فريق 
التحدي يف �شفوفه، واأو�شح 
جمددا  العودة  رف�س  اأنه 
يف  واللعب  الوطن  ار�س  اإىل 
البطولة الوطنية ب�شبب علمه 
�شوف  اجلميع  اأن  م�شبقا 
يتحدث حول ف�شله يف فر�س 
نف�شه يف اأوروبا وعدم جناحه 
اإحدى  مع  مكانة  حجز  يف 
يكن  مل  اأنه  مو�شحا  فرقها، 
رفقة  ب�رشعة  التاألق  يتوقع 

الفرن�شي  ني�س  احلايل  ناديه 
اأين اأ�شبح اأحد ابرز الالعبني 
منذ  الفرن�شي  الدوري  يف 
الكروي  املو�شم  انطالق 

احلايل.
وبّرر عطال عن الدوافع التي 
فريقه  مغادرة  يقرر  جعلته 
الذي  القبائل  �شبيبة  ال�شابق 
يف  معه  انطالقته  كانت 
اأ�شار  حيث  ال�شابة،  الفئات 
للنادي  ال�شابق  الرئي�س  اأن 
�رشيف  حمند  القبائلي 
وهو  ال�شبب  كان  حنا�شي 
الذي دفعه اإىل حزم احلقائب 
والرحيل ب�شبب املعاناة التي 
التنقل  اأجل  من  يجدها  كان 
ملعب  اإىل  منزله  مقر  من 
كانت  والتي  التدريبات 
�شاعة  التنقل  منه  تتطلب 
ون�شف عرب احلافلة وي�شطر 
اأحيانا للمبيت عند اأ�شدقائه 
وزمالئه يف الفريق، واأ�شاف 
توفري  رف�س  حنا�شي  اأن 
الذي  الأمر  له  نقل  و�شيلة 
جعله يرحل عن ال�شبيبة نحو 

اأكادميية بارادو.
عي�شة ق.

�شباب  فريق  اإدارة  �رشعت 
بلوزداد يف مفاو�شات جدية مع 
املدرب عبد القادر عمراين من 
العار�شة  على  الإ�رشاف  اأجل 
تبقى  والتي  للفريق  الفنية 
بدون مدرب رئي�شي منذ رحيل 
عليها  وي�رشف  الوزاين  �رشيف 
موؤقتا املدرب لطفي عمرو�س، 
من  م�شادرنا  ك�شفت  حيث 
داخل بيت النادي البلوزدادي اأن 
اإىل طاولة  اأم�س  عمراين جل�س 
م�شوؤويل  رفقة  املفاو�شات 
اأغلبية  �شاحبة  مدار  �رشكة 
املدير  بح�شور  الفريق  اأ�شهم 
اجل  �شعيد عليق من  الريا�شي 
باللتحاق  اإقناعه  على  العمل 
اأجل  من  وتدريبه  الفريق  اإىل 
�شبح  من  اإنقاذه  على  العمل 
ال�شقوط اإىل الرابطة املحرتفة 
الثانية، وبعدما �شبق لعمراين اأن 
تواجد يف ات�شالت مع م�شوؤويل 
يقرر  ان  قبل  العا�شمي  النادي 
العودة اإىل فريقه ال�شابق �شباب 
اآخر  تراجعه يف  لكن  ق�شنطينة 
يوافق  تدريبه جعله  عن  حلظة 
�شباب  مع  التفاو�س  على 

اإىل  التو�شل  انتظار  بلوزداد يف 
وتوقيع  الطرفني  بني  اتفاق 

العقد بينهما.
من جهة اأخرى، تفاو�س 

الالعب  بلوزداد  �شباب  اإدارة   
اأجل  من  زواري  الكرمي  عبد 
املركاتو  هذا  معه  التعاقد 
الالعب  يرتبط  حيث  ال�شتوي، 
احتاد  احلايل  فريقه  مع  بعقد 
يتو�شل  اأن  بلعبا�س ول ي�شتبعد 
اإىل اتفاق مع م�شوؤويل ال�شباب.

النادي  اإدارة  األغت  يف املقابل، 
الذي  الرتب�س  البلوزدادي 
حت�شبا  تركيا  يف  مربجما  كان 
من  العودة  ملرحلة  للتح�شري 
رف�س  حيث  الوطنية،  البطولة 
برجمة  عمرو�س  املدرب 
الالعبني  غياب  يف  الرتب�س 
اتفاق  عدم  جانب  اإىل  اجلدد، 
الوكالة  مع  الآبال  م�شوؤويل 
فيما  الرتب�س  بتنظيم  املعنية 
حيث  املايل،  باجلانب  يتعلق 
برجمة  نحو  الأمر  يتوجه 
اجلديدة  مدينة  يف  الرتب�س 

املغربية.
ع.ق.

 مي�سي خ�رج ثالثي
 الكرة الذهبية

ك�شفت تقرير جديد عن هوية الفائز بالكرة الذهبية املقدمة 

من جملة فران�س فوتبول لعام 2018، والذي من املنتظر اأن 

يتم الإعالن عنه ر�شميا غدا يف حفل بباري�س، وقالت �شبكة 

اإن الكرواتي لوكا مودريت�س �شيفوز  اإيطاليا«  »�شكاي �شبورت 

بجائزة الكرة الذهبية، لي�شمها اإىل جائزتي اأف�شل لعب يف 

اأن  اإىل  ال�شبكة  ولفتت  الفيفا،  من  املقدمة  والأف�شل  اأوروبا 

�شياأتي  جوفنتو�س  نادي  لعب  رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل 

يف املركز الثاين، بينما لن يتواجد ليونيل مي�شي جنم بر�شلونة 

اأنطوان  الفرن�شي  �شيحتل  حيث  الأول،  الثالثي  قائمة  يف 

غريزمان لعب اأتلتيكو مدريد املركز الثالث، وذكرت ال�شبكة 

لن يح�رشا احلفل  واأنطوان غريزمان  رونالدو  اأن كري�شتيانو 
الذي �شي�شهد تتويج مودريت�س.

بعدم ح�شور  الأخرية  الفرتة  الدون عادته يف  يوا�شل  وبذلك 

يف  حدث  كما  اجلائزة،  بخ�شارة  قبلها  يعلم  التي  املنا�شبات 

حفلي اختيار اأف�شل لعب يف العامل من الحتاد الدويل لكرة 

مودريت�س  ح�شم  حيث  اأوروبا  يف  والأف�شل  »الفيفا«،  القدم 

اأن الفرن�شي كيليان مبابي �شيفوز بجائزة  اجلائزتني، واأكدت 

العامل  يف  لعب  لأف�شل  متنح  �شوف  والتي  اجلديدة  »كوبا« 

الكرة  على  مارتا  الربازيلية  �شتح�شل  بينما  عام،   21 حتت 
الذهبية الن�شائية.

وك�لت

�إىل ج�نب �هتم�م م�ر�شيلي� ليل و�أندية 
�شعودية بخدم�ته

حليلوزيت�س ي�سعى ال�ستقدام 
بوجن�ح اإىل ن�نت

اإدارة  اهتمامات  بوجناح  بغداد  اجلزائري  الدويل  الالعب  ر�شمية دخل  ات�شالت  يف  لل�رشوع  حت�رش  والتي  الفرن�شي  نانت  وحيد مع الالعب املحرتف مع نادي ال�شد القطري، حيث ك�شفت اأم�س نادي  بو�شني  الفرانكو  نانت  مدرب  اأن  فرن�شية  اإعالمية  هداف خا�شة واأنه يتابع اأدائه هذا املو�شم وهو الذي يتواجد يف اأف�شل حليلوزبت�س مهتم جدا بالتعاقد مع راأ�س احلربة للمنتخب الوطني تقارير  ويعترب  الوطنية  والت�شكيلة  القطري  ناديه  مع  جنوم م�شتوياته  على  متفوقا  يت�شدرها  التي  العاملية  الدوريات  وح�شب خمتلف  وغريهم،  كافاين  كري�شتيانو،  مي�شي،  �شورة  يف  وجهة النا�شط يف الدرجة الأوىل الفرن�شية، خا�شة يف ظل احلديث حول من اأجل منح الإ�شافة املرجوة منه يف القاطرة الأمامية للفريق نف�س امل�شادر فاإن الناخب الوطني ال�شابق يدرك اأهمية بوجناح عاملية  اإىل  الرحيل  نحو  �شال  اإمييليانو  النادي  مهاجم  يف اقرتاب  اأ�شا�شية  مكانة  �شمان  نحو  ير�شحه  الذي  الأمر  وهو  اأخرى، 
غرار ويتواجد ابن مدينة وهران اأمام اأعني عدة اأندية راغبة يف التعاقد �شفوف النادي الفرن�شي. على  فرن�شية  واأغلبها  احلايل  ال�شتوي  املركاتو  الذي معه خالل  الالعب  وجهة  حتديد  انتظار  يف  وليل  مار�شيليا  يف اوملبيك  بدورها  الراغبة  ال�شعودية  الأندية  لكبار  هدفا  اأي�شا  يبقى 
احل�شول على خدماته.

عي�شة ق. 
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�سانت �إتيان يق�سو على نانت
�إتيان �خلناق على مونبلييه وليل بفوزه �مل�ضتحق على �ضيفه نانت 3-0 �أول �أم�س يف  �ضّدد �ضانت 
جيد�  و�جلمهور  �لأر�س  عاملي  �إتيان  �ضانت  و��ضتغل  �لفرن�ضي،  �لدوري  من   15 �ملرحلة  �فتتاح 
برييت�س  روبرت  �ل�ضلوفيني  �لدويل  �لبديل  �ملهاجم  عرب  �لأول  ر�ئعني  هدفني  �ضيطرته  و�أثمرت 
ب�رضبة ر�أ�ضية من م�ضافة قريبة �إثر كرة عر�ضية من �جلهة �ليمنى من ياني�س �ضاليبور و�لثاين من 
ركلة حرة مبا�رضة �نربى لها �لدويل �لتون�ضي وهبي �خلزري بيمناه و�أ�ضكنها �لز�وية �ليمنى �لبعيدة 
حلار�س نانت، وختم �ملد�فع تيموثي كولودزييت�ضاك �ملهرجان ب�رضبة ر�أ�ضية من م�ضافة قريبة �إثر 

ركلة ركنية �نربى لها �ضاليبور.

�أومتيتي يتنقل �لدوحة لعالج ركبته
�أومتيتي  �ضامويل  �لفرن�ضي  �لدويل  مد�فعه  �أن  �لإ�ضباين  �لدوري  لقب  حامل  بر�ضلونة  نادي  �أعلن 
�ضينتقل �إىل قطر لعالج �لإ�ضابة �ملتكررة �لتي تعاوده يف �لركبة �لي�رضى، وخا�س �ملد�فع �لبالغ 25 
عاماً و�ملتوج مع منتخب بالده بلقب مونديال 2018 يف رو�ضيا ثماين مباريات فقط مع فريقه هذ� 
�ملو�ضم، على خلفية �لأمل �ملتكرر �لذي يعاين منه منذ �أ�ضهر يف �لركبة �لي�رضى، و�ضارك قلب �لدفاع 
يف �ملبار�ة �ضد �أتلتيكو مدريد نهاية �لأ�ضبوع �ملا�ضي كانت �لأوىل له بعد غياب لنحو �ضهرين ب�ضبب 

م�ضكلة �لركبة، وعاودت �لإ�ضابة �لالعب بعد هذه �ملبار�ة مبا�رضة.

ا�سر �إ�سبانيا بقرعة  �لأزمات �ل�سيا�سية تحُ
ت�سفيات �ليورو

تُقام قرعة ت�ضفيات كاأ�س �لأمم �لأوروبية 2020 �ليوم يف �لعا�ضمة �لأيرلندية دبلن، و�ضتكون هذه 
�لن�ضخة من �لبطولة تاريخية، حيث �ضتحت�ضنها عدة مدن كربى يف �لقارة �لعجوز �حتفال مبرور 60 
عاما على �نطالق �أول ن�ضخة يف تاريخ �ليورو، ولكن على غري �مُلعتاد، قرر �لحتاد �لأوروبي فر�س 

بع�س �لقيود على �لقرعة من �أجل جتنب بع�س �لأزمات بني �لدول �مل�ضاركة 

�إ�سبانيا وجبل طارق

جبل طارق هو �إقليم جنوب �إ�ضبانيا، ويعي�س فيه نحو 30 �ألف �ضخ�س وتكاد �ملياه حُتيط به ولكنه 
�لإمرب�طورية  �ضمن  تز�ل  ما  �لبحار  عرب  �إقليما   14 �أحد  �لإقليم  هذ�  يُعد  باإ�ضبانيا،  بًر�  يرتبط 
 1704 عام  و�لهولندية  �لإجنليزية  �لقو�ت  �أمام  �لإقليم  خ�رضت  قد  �إ�ضبانيا  وكانت  �لربيطانية، 
و�ضلمته ر�ضمًيا للندن عام 1713، ومنذ ذلك �حلني تطالب با�ضتعادته، ويف ��ضتفتاءين �أجريا عامي 
�أهمية  �لإقليم  �لإ�ضباين، وميلك  �حلكم  على  �لربيطاين  �حلكم  �لإقليم  �ضكان  �ختار  و2002،   1968

ا بريطانيا. �إ�ضرت�تيجية كمدخل للبحر �ملتو�ضط ولذلك تتم�ضك به �أي�ضً

�لبو�سنة و�لهر�سك وكو�سوفو

كرو�تيا،  �رضبيا،  �ل�ضبع  �لدول  دمج  يف  يوغو�ضالفيا  جنحت  �ملا�ضي  �لقرن  ت�ضعينيات  بد�ية  يف 
�لبو�ضنة و�لهر�ضك، �ضلوفينيا، �جلبل �لأ�ضود، مقدونيا، وكو�ضوفو يف دولة و�حدة حتت قيادة يو�ضيب 
�أمور م�ضرتكة،  �لبلقان وبينهما عدة  �لبو�ضنة و�لهر�ضك وكذلك كو�ضوفو يف غرب  بروز تيتو، وتقع 
فكل منهما دولة �ضغرية ن�ضبيا وتفككت من يوغو�ضالفيا، ولكن �لعالقة بينهما من �أ�ضو�أ �لعالقات يف 
�ملنطقة، ول تعرتف �لبو�ضنة بكو�ضوفو، ويوجد عو�ئق للمو�طنني يف كال �لبلدين يف �ل�ضفر و�لتجارة 
و�لتعاون �لقت�ضادي و�لإقليمي، وعلى �ضبيل �ملثال �ل�ضفر �إىل كو�ضوفو يتطلب من �ملو�طن �لبو�ضني 
مقدونيا  �إىل  �ل�ضفر  عليهم  يتعني  كو�ضوفو  �ضكان  �أن  كو�ضوفو يف حني  ثم  كرو�تيا  �إىل  �أول  �ل�ضفر 

للح�ضول على تاأ�ضرية للبو�ضنة.

كو�سوفو و�سربيا

كانت كو�ضوفو قد �ن�ضقت عن �رضبيا يف عام 2008، ورغم �عرت�ف عدد كبري من دول �لعامل بها 
كدولة م�ضتقبلة مل تعرتف �رضبيا بهذ� �ل�ضتقالل، ويرف�س �لكثري من �لأقلية �ل�رضبية يف كو�ضوفو 
مرة  �ضيطرتها  �إىل  كو�ضوفو  لإعادة  �رضبيا  �ضعي  بجانب  �لكو�ضوفية  �حلكومة  ب�ضلطة  �لعرت�ف 

�أخرى.

�أزمة �إ�سبانية

�إ�ضبانيا وكو�ضوفو، وهو ما قد ي�ضع كال  مل ي�ضع �لحتاد �لأوروبي �ضمن �ل�رضوط جتنب مو�جهة 
�ملنتخبني مًعا يف نف�س �ملجموعة، وترف�س �إ�ضبانيا �لعرت�ف بكو�ضوفو كدولة م�ضتقبلة ون�ضبت �أزمة 
بينهما هذ� �ل�ضهر، حيث رف�ضت �إ�ضبانيا م�ضاركة ريا�ضيني من كو�ضوفو يف بطولة �لعامل للكار�تيه 
يف مدريد حتت علمهم �لوطني، وطالبت �للجنة �لأوملبية �لدولية �لحتاد�ت �لريا�ضية �لدولية، بعدم 
منح �إ�ضبانيا حق ��ضت�ضافة �أي بطولت كربى حلني رفع �حلظر �ملفرو�س على م�ضاركة كو�ضوفو، 
�لتي تقام  �لريا�ضية،  �أعلنت �حلكومة �لإ�ضبانية �ل�ضماح لكو�ضوفو بامل�ضاركة يف �لبطولت  ولذلك 

على �لأر��ضي �لإ�ضبانية كدولة م�ضتقلة.

غو�رديول: نريد بقاء دياز مع �ملان �سيتي
غو�رديول  جو�ضيب  �لإ�ضباين  �ضّدد 
مت�ضدر  �ضيتي  مان�ض�ضرت  مدرب 
فريقه  �أن  �لإجنليزي  �لدوري 
لالحتفاظ  و�ضعه  يف  ما  بكل  قام 
�ملغربي  �لإ�ضباين  �لو�عد  مبهاجمه 
�إىل  م�ضري�  دياز،  �إبر�هيم  �لأ�ضل 
�أنه لن يت�ضبث به يف حال كان ر�غبا 
�لو�ضط  لعب  و�أبدى  بالرحيل، 
عقده  ينتهي  و�لذي  عاما   19 �لبالغ 
�ل�ضيف  �لربميرليغ  لقب  حامل  مع 
�لفر�س  قلة  من  ��ضتياءه  �ملقبل 
�لأول،  �لفريق  يف  للعب  له  �ملتاحة 
و�أفادت تقارير �ضحافية عن �هتمام 
�لفرن�ضي  جريمان  �ضان  باري�س 
باحل�ضول  �لإ�ضباين  مدريد  وريال 
�ضمانات  منحه  مع  خدماته  على 
�لفريق  ت�ضكيلة  يف  �أكرث  باللعب 
متاحة  �لفر�ضة  و�ضتكون  �لأول، 
ر�ضمية  مفاو�ضات  ليبد�أ  دياز  �أمام 
على  باحل�ضول  �لر�غبة  �لأندية  مع 

جانفي  مطلع  من  �عتبار�  خدماته 
�ملقبل و�إعطاء مو�فقته �ملبدئية على �لدفاع عن �أحدها �عتبار� من �ملو�ضم �ملقبل.

و�ضّدد غو�رديول �أنه لن مينع �لالعب من �لرحيل يف حال رغب بذلك، وقال لل�ضحافيني: »نريده ونريد متديد عقده و�ضنفعل 
كل �ضيء من �أجل ذلك، لكن �لأمر يتوقف عليه«، م�ضيفا: »ن�ضيحتي �إذ� مل يكن يرغب يف �لبقاء هي �أن يرحل، قبل و�ضولنا �إىل 
�لنادي كان �لأمر كذلك مع جادون وفيل، عليه �أن يقرر ولي�س هناك �ضيء �أكرث من ذلك«، ويعترب �ضان�ضو �أحد لعبي �أكادميية 
مان�ض�ضرت �ضيتي �لذي �ختار ترك �لفريق و�لدفاع عن �ألو�ن بورو�ضيا دورمتوند �لأملاين حيث يتاألق ب�ضكل لفت هذ� �ملو�ضم، 
�ألو�ن �ملنتخب �لإجنليزي حيث خا�س 3 مباريات باإ�رض�ف �ملدرب غاريث �ضاوثغيت،  و�أدى ذلك �إىل ��ضتدعائه للدفاع عن 
من جهته عانى فودن من خيبات مماثلة لدياز و�ضان�ضو يف حجز مركز يف �لت�ضكيلة �لأ�ضا�ضية لغو�رديول، على �لرغم من �أن 

مان�ض�ضرت �ضيتي على ثقة باإقناعه على �لتوقيع على عقد طويل �لأجل.
وتابع غو�رديول: »ل ميكنهم �أن يقولو� �أننا مل نفعل كل �ضيء على �لإطالق لالهتمام بهم، هو وعائلته  كاإن�ضان، ك�ضخ�س، كالعب 
كرة قدم«، و�أو�ضح: »ل ميكننا فعل �ملزيد �أكرث مما فعلناه مع �إبر�هيم على �ضبيل �ملثال �أو مع �لآخرين، ي�ضلون �إىل �لنادي 
وهم �أطفال �ضغار لكن �ل�ضوق هي �ل�ضوق«، م�ضري�: »مان�ض�ضرت �ضيتي يجوب �أنحاء �إجنلرت� للبحث عن لعبني يد�فعون عن �ألو�ن 
�أندية �أخرى ويريدون �لبقاء فيها«، و�أ�ضاف: »يف بر�ضلونة، كان ثمة �لعديد من �لالعبني، على �ضبيل �ملثال �ضي�ضك فابريغا�س 
�أر�د �أن يذهب �إىل �أر�ضنال، يحدث هذ� �لو�ضع د�ئما«، متابعا: »كل ما ميكننا فعله �لتحدث مع �لعائالت، ومعرفة ما يريدون 

�لقيام به مع هوؤلء �ل�ضبان، نحن نقول لهم �حلقيقة ومدى �ضعوبة �لأمور يف بع�س �لفرت�ت«.

مميز،  رقم  من  بر�ضلونة  مدرب  فالفريدي  �إرن�ضتو  �قرتب 
�ضي�ضل �إليه يف مبار�ته �لقادمة مع �لفريق �أمام فياريال �ليوم 
يف مناف�ضات �جلولة 14 من �لدوري �ل�ضباين، وقالت �ضحيفة 
»موندو ديبورتيفو« �لإ�ضبانية �إن فالفريدي �ضيخو�س �ملبار�ة 
رقم 400 له كمدرب يف �لليغا، ويتفوق عليه 15 مدرًبا فقط يف 

تاريخ �مل�ضابقة.
وعمل فالفريدي كمدرب يف �لليغا ملدة 12 عاما ن�ضفها مع 

�أتلتيك بيلباو على فرتتني �لأوىل كانت بني عامي 2003 و2005 
و2017   2013 بني  و�لثانية  مبار�ة   76 على  خاللها  �أ�رضف 
ملو�ضمني  �إ�ضبانيول  فالفريدي  ودرب  مبار�ة،   152 مبجموع 
خا�س فيهما 76 مبار�ة، ودرب فالن�ضيا وفياريال ولكن لي�س يف 
مو��ضم كاملة، وتعد فرتة فالفريدي يف بر�ضلونة �لأجنح، ففي 
و�حدة  مو�جهة  فقط  وخ�رض  �لدوري  لقب  مو�ضم حقق  �أول 

�أمام ليفانتي ويحتل �ملركز �لثاين يف �لدوري هذ� �ملو�ضم.

فالفريدي على �أعتاب �إجناز مميز

ماينت�س ي�ستعيد �لتو�زن بالبوند�سليغا
�أمام بورو�ضيا دورمتوند �ملت�ضدر وحقق فوز� غاليا هو �لثالث له يف مبارياته �لأربع �لأخرية و�خلام�س هذ� د�خل �ملنطقة �إثر متريرة من لعب �لو�ضط �لدويل �ل�ضويدي �لغاين �لأ�ضل روبن كاي�ضون، وعّو�س ماينت�س ب�رضعة خ�ضارته �لأملاين، ويدين ماينت�س بفوزه �إىل مهاجمه �لفرن�ضي جان فيليب ماتيتا �لذي �ضجل �لهدف �لوحيد بت�ضديدة بي�رض�ه من ��ضتعاد ماينت�س تو�زنه بفوزه �لثمني على م�ضيفه فورتونا دو�ضلدورف 1-0 �أول �أم�س يف �فتتاح �ملرحلة 13 من �لدوري  �أر�ضه  �ملو�ضم، �ضعد ماينت�س �إىل �ملركز �لثامن موؤقتا بفارق �لأهد�ف خلف فريدر برمين �لذي ��ضت�ضاف �أم�س بايرن ميونيخ على 

�لثامنة لفورتونا دو�ضلدورف هذ� �ملو�ضم جتمد يف �ملقابل، عاد فورتونا دو�ضلدورف �إىل �ضكة �لهز�ئم جمدد� بعد فوزه �لكبري على �ضيفه هرتا برلني 4-1 وتعادله �لثمني حامل �للقب يف قمة �ملرحلة. ر�ضيده عند 9 نقاط يف �ملركز 17 قبل �لأخري وبات مهدد� بالرت�جع �إىل �ملركز �لأخري يف حال فوز �ضتوتغارت على �ضيفه مع م�ضيفه بايرن ميونيخ 3-3 يف �ملرحلتني �لأخريتني، وهي �خل�ضارة 
�أوغ�ضبورغ �أم�س.
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دار العربى للن�شر

�سدور الن�سخة املرتجمة من كتاب »عقيدة الأغنياء« للكاتبة ماريا تا�سلر
اأ�شدرت دار العربى للن�شر، اأول رواياتها املرتجمة من كرواتيا، بعنوان »عقيدة الأغنياء« للكاتبة ماريا 

تا�شلر، ونقلته اإىل اللغة العربية املرتجمة ليلى البدرى.

م٫�س

بيان  فى  العربى،  دار  واأو�ضحت 
»عقيدة  رواية  اأن  لها،  �ضحفى 
عامٍل  عن  يتحدث  الأغنياء« 
الكتاب  هذا  ففى  قادم.  جديٍد 
النا�س اأغنياء باأرواحهم وثرواتهم 
متكامل؛  ب�ضكٍل  حياتهم  يعي�ضون 
الوا�ضع  والإدراك  فاملعرفة 
ومتكاملة  مكثفة  احلياة  يجعالن 
التى  اأفكاِرهم  مع  بتوا�ضلهم 
تاأتى ب�ضكل تدريجى ومع الوقت 
واجلمال  احلقيقة  اإىل  يتو�ضلون 
ينجحون،  وعندما  واخلري، 
البحار  فى  كاملر�ضاِة  يكونون 
اأن  العربى  دار  وراأت  العميقة. 
حمط  تكون  �ضوف  الرواية  هذه 

وخا�ضًة  العرب  للقراء  اهتمام 
التحدى  عن  يبحثون  عندما 
التحدى،  وليحدث  ويع�ضقونه. 
الُقراء خربة  لدى  اأن يكون  يجب 
والفل�ضفة  النف�س  فى جمال علم 
بعد،  فيما  والفن.  وامليثولوجيا 
َفهم هذا  قادرين على  �ضيكونون 
فى  �ضيكونون  وبالتاىل  الكتاب 
منت�ضف الوجود فى هذه احلياة. 
وفى كل مرٍة عندما يقروؤون هذه 
الرواية، �ضيفتحون لأنف�ضهم روؤية 

ا. جديدة وطرق جديدة اأي�ضً
الأغنياء«  »عقيدة  رواية  تت�ضمن 
�ضخ�ضيتني رئي�ضيتني: ال�ضخ�ضية 
والثانية  »الُكونت«،  ت�ضمى  الأوىل 
وهما  »كروزمارك«  مدام 
التحول  اأ�ضبحا كائًنا واحًدا بعد 
الكيميائى ويوجدان على م�ضتوى 

مركز  وفى  الوعى.   من  اأعلى 
ع�ضاء  طاولة  هناك  الكتاب 
على  يُناق�ضون  العباقرة  مللتقى 
عميقة  موا�ضيع  الطاولة  هذه 
ووجهات نظر خمتلفة حول العامل 
وتقول دار العربى: هكذا وجهت 
ماريا تا�ضلر ر�ضالتها اإىل القارئ 
فل�ضفية  رواية  اإنها  العربى.  
كتاب  جمرد  لي�ضت  عادية،  غري 
بعد  وترتكه  جل�ضة  فى  �ضتلتهمه 
مكتبتك.  اأرفف  اأحد  على  ذلك 
يغذى  �ضوف  الغنى  الن�س  فهذا 
بغ�س  حوا�ضك،  كل  �ضك  دون 
�ضخ�ضيتك؛  طبيعة  عن  النظر 
ا  �ضخ�ضً اأم  مفكًرا،  كنت  �ضواء 
اخليال.  حمبى  من  اأم  ا،  غام�ضً
كل  الكتاب  هذا  يتحدى  �ضوف 

اأ�ضحاب الفكر العميق.

ترجمة كتاب »األغاز تاريخية حمرية« لـ بول اأرون
تاريخية  »األغاز  كتاب  ي�ضتعر�س 
حمرية« لـ بول اأرون، الذى ترجمته 
وراجعته  الريدى  طه  �ضيماء 
وال�ضادر  جنم،  الغنى  عبد  اإميان 
اأحد  يف  هنداوي،  موؤ�ض�ضة  عن  
بناء  من  الهدف  ما  �ضوؤال  ف�ضوله 
املثرية  ال�ضخمة  املباين  هذه 
لالإعجاب؟مل يكن الإغريق القدماء 

قد  هومريو�س  كون  من  واثقني 
يكن  لكن مل  فعليا،  �ضاهد طروادة 
التي  املعارك  اأن  يف  �ضك  لديهم 
ومل  بالفعل،  وقعت  قد  و�ضفها 
قد  اأنها  يف  اأي�ضا  �ضك  لديهم  يكن 
وقعت يف ح�ضارليك. فى عامل كان 
الآلهة  وكانت  كالآلهة  فيه  الب�رش 
هاتني  اأعظم  ت�ضادم  ب�رشا،  اأي�ضا 

هي  طروادة  كانت  معا،  الفئتني 
باري�س  اإليها  اأح�رش  التي  املدينة 
)هيلني(  طروادة  ملك  بريام  ابن 
اأن  بعد  العامل،  يف  امراأة  اأجمل 
الإغريقي،  وطنها  من  اختطفها 
الوجهة  هي  طروادة  وكانت 
الإغريقي  امللك  اإليه  قاد  التي 
ل�ضتعادتها.  قواته  اأجاممنون 

الذى  املكان  هى  طروادة  وكانت 
اأعظم املحاربني  اأخيل،  �ضهد ذبح 
باري�س،  �ضقيق  لهيكتور  الإغريق، 
الإلياذة  من  الأخري  امل�ضهد  ويف 
على  للتفاو�س  باأخيل  بريام  التقى 
هدنة  وعقد  ابنه،  جثمان  عودة 
بني الإغريق والطرواديني لكن كما 
يعلم قراء الأودي�ضة، مل تنته الق�ضة 

مميتة  فب�رشبة  احلد،  هذا  عند 
ملقتل  باري�س  ثاأر  اأخيل،  اعقب 
خ�ضبي  ح�ضان  ومب�ضاعدة  اأخيه، 
داخل  اإىل  الإغريق  ت�ضلل  عمالق، 
الأ�ضوار الطروادية ودمروا املدينة 
الع�رش  انتهى  وهكذا  تدمريا، 
بعده  من  وانتهى  لطروادة  الذهبى 
الإغريق. مل  لبالد  الذهبي  الع�رش 

جذب  فقد  ذلك  عند  الأمر  ينته 
العتقاد باأن كل ذلك حدث بالفعل 
لحقني  فاحتني  ح�ضارليك  يف 
قبل   480 عام  ففي  املوقع.  اإىل 
الفار�ضي  امللك  �ضحى  امليالد، 
كقربان  ثور  باألف  خ�ضايار�ضا 
عبور  قبيل  ح�ضارليك  من  بالقرب 

الدردنيل ودخول بالد الإغريق.
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مبيعات مذكرات مي�سال اأوباما حتقق 
اأرقامًا قيا�سية خالل 15 يومًا

اأ�شحت مذكرات مي�شال اأوباما زوجة الرئي�س 
الأمريكي ال�شابق من اأكرث الكتب مبيعًا يف 

الوليات املتحدة هذا العام بعد مرور 15 
يومًا من ن�شرها، وقد باعت اأكرث من مليوين 

ن�شخة يف الوليات املتحدة وكندا بح�شب اآخر 
البيانات. ومت الإعالن عن اأرقام املبيعات 

من قبل دار الن�شر »بنغوين راندوم هاو�س« 
اجلمعة ويقول النا�شر اإن« الكتاب هو اأي�شًا 

من الكتب الأكرث مبيعًا يف العديد من البلدان 
الأخرى من بينها ا�شرتاليا واململكة املتحدة 

وفرن�شا واأملانيا وكوريا وجنوب اإفريقيا«ويلقي 
الكتاب ال�شوء على احلياة ال�شخ�شية لعائلة 

اأوباما قبل وبعد وخالل وقتهم يف البيت 
الأبي�س وكاأول �شيدة اأمريكية من اأ�شول 

اإفريقية واأول رئي�س اأمريكي من اأ�شل اإفريقي 
كما تك�شف مي�شال اأوباما يف مذكراتها عن 
ال�شعوبات التي عا�شتها مع زوجها الرئي�س 
ال�شابق باراك اأوباما بداية فرتة زواجهما 
ل�شيما الإجها�س اإىل اأن اختارت التلقيح 

ال�شطناعي لتنجب بعدها ماليا و�شا�شا.
وانتقدت مي�شال اأوباما يف هذه املذكرات 

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب قائلة »اإنني 
لن اأغفر له اأبداً لأنه عر�س �شالمة عائلتي 

للخطر ب�شبب تبنيه ملقولة اأن زوجها مل يولد 
يف الوليات املتحدة اأي اأنه لي�س رئي�شًا غري 

�شرعي للبالد«.
 

الكاتبة �شهال العجيلى

اإطالق الرتجمة الإجنليزية لروايتى »�سماء قريبة من بيتنا«
العجيلى،  �ضهال  الكاتبة  قالت 
والأدب  الأدب  نظرية  مدر�س 
اللغة  ق�ضم  احلديث  العربى 
الآداب  بكلية  واآدابها  العربية 
جامعة حلب، عرب �ضفحتها على 
اإنه  موقع التوا�ضل الجتماعى، 

اليوم مت ر�ضميا اإطالق الرتجمة 
الإجنليزية لروايتى »�ضماء قريبة 
من بيتنا« فى عمان عرب من�ضة 
وترجمة  الأمريكية،  ريدرز 

مي�ضيل هارمتان.
و�ضدر ل�ضهال العجيلى من قبل 

ق�ض�ضّية  جمموعة  »امل�رشبية« 
حلب  كلمات  دار  عن   ،2005
عن   2006 رواية  الهّر«  »عني 
للدرا�ضات  العربية  املوؤ�ض�ضة 
طبعة  طبعها  واأعيد  والن�رش، 
الهيئة  من   2009 عام  ثانية 

مب�رش،  الثقافة  لق�ضور  العامة 
»مراآة الغريبة« مقالت فى نقد 
املوؤ�ض�ضة  عن   2009 الثقافة 
والن�رش،  للدرا�ضات  العربية 
عجمى  �ضجاد  ورواية  بريوت، 

عن من�ضورات �ضفاف.

ي�شدر قريبا عن دار نا�شرون وموزعون يف عّمان

 كتاب »الكتابة ال�ساخرة يف ال�سحافة« للدكتور حممد جرادات
»الكتابة  مفهوم  يزال  ما 
وغري  مرتبًكا،  ال�ضاخرة« 
وا�ضح املعامل عند الكثريين، 
فبني الهزل وال�ضخرية م�ضافة 
خلًطا  ل  تُ�ضِكّ قد  ق�ضرية، 
الهزل  فاإذا كان  البع�س،  عند 
مرادًفا للتفّكه، فاإن ال�ضخرية 
قد تكون مبنتهى اجلدية، فهي 
نقدية  وتغيريية،  ثورية  حالة 
وهجومية، ت�ضعى نحو التغيري، 
ونقد كل ما هو قائم، ولي�ضت 
والرتويح  لل�ضحك  دعوة 
والرتفيه. حول هذا املو�ضوع 
ال�ضاخرة  »الكتابة  كتاب  يدور 
يف ال�ضحافة« للدكتور حممد 
موؤخًرا  ال�ضادر  جرادات، 
يف  وموزعون  نا�رشون  عن 

فيه  الكاتب  يرى  اإذ  عّمان، 
موقف  ال�ضاخرة  الكتابة  اأن 
�ضامل جذري، ذو طابع ثوري، 
جوهره التغيري ملا هو اأف�ضل 
متجاوًزا  العامة،  للم�ضلحة 
والإ�ضحاك  ال�ضحك  فكرة 
والكتابة ال�ضاخرة، كما ظهرت 
مكّثفة،  كتابة  الكتاب،  يف 
قمة  متقّدًما يف  موقًعا  حتتل 
اأ�ضهر  وتعّد من  الكتابة،  هرم 
املعروفة،  الكتابية  الأ�ضاليب 
حتى  بامتياز،  �ضيا�ضّية  وهي 
لو ظهرت باألوان اأخرى،جدّية 
اأو  اأ�ضحكتنا  لو  حتى  وثائرة 
للتاأمل  دعوة  وفيها  اأبكتنا، 
وت�ضحيح  النظر  واإعادة 
املوؤلف  ،ويرى  العوجاج 

واأن  لبد  ال�ضاخر  الكاتب  اأن 
ويحمل  نهما،  قارئا  يكون 
وناقدة  �ضاخرة  �ضخ�ضية 
قادر  الأ�ضا�س،  يف  ومرحة 
ما  على  ال�ضوء  ت�ضليط  على 
الظواهر  من  ر�ضمي  غري  هو 
واملجتمع،  الإن�ضان  حياة  يف 
بهدف اإظهار وجه احلياة من 
وعن  ابتذال.  اأو  تنميق  دون 
يف  ال�ضاخرة  الكتابة  اأهمية 
اأنها  الكاتب  يرى  ال�ضحافة 
ت�ضّكل قيمة م�ضافة لل�ضحيفة، 
حيث ت�ضهم يف خلق حالة من 
واجلدل،  واحلوار  التفاعل 
هنا  فراغ  ملء  لي�ضت  فهي 
موقف  هي  اإمنا  وهناك، 
ملا  التغيري  اإىل  ي�ضعى  عميق 

اأنها  ياأ�ضف  لكنه  اأف�ضل  هو 
ال�ضائد  امل�ضهد  يف  بدت 
جوهرها،  عن  بعيدة  اليوم 
وكاأنها اختلفت وخلعت ثوبها 
هو  ما  لرتتدي  احلقيقي، 
من  كثري  يف  بها  لئق  غري 
مليئة  فاأ�ضبحت  الأحيان، 
باملديح والتربير والدفاع عن 
ول  وال�ضيا�ضات،  احلكومات 
تخلو من تناق�ضات بني مقالة 
الكاتب  جتد  فمّرة  واأخرى، 
ومّرة  ويربر،  يدافع  ال�ضاخر 
مي�ّس  اأن  دون  يهجم  جتده 
منه  ي�ضتفاد  وبالتايل  اأحًدا، 
ال�ضلطة  يخدم  مبا  ويوّظف 
اأكرث مما قد يعّريها، اأو يف�ضح 

�ضيا�ضاتها اخلاطئة.



للموؤلف �سّيد �أحمد قوجيلي

راع على تف�سري احلرب وال�سلم  ال�سّ
�سدر حديًثا عن �ملركز �لعربي للأبحاث ودر��سة �ل�سيا�سات كتاب �ل�سر�ع 

على تف�سري �حلرب و�ل�سلم: در��سات يف منطق �لتحقيق �لعلمي يف �لعلقات 
ا �أهم  �لدولية، للباحث �جلز�ئري �سيد �أحمد قوجيلي، يعر�ض فيه م�ستفي�سً

�لنقا�سات �لنظرية �ملوجودة يف �لعلقات �لدولية �ملعا�سرة، وب�سكل حمدد �أدو�ر 
ما ُيعرف بالنقا�ض �لثاين يف نظرية �لعلقات �لدولية، بني �لنظريات �لو�قعية 
و�ملوؤ�س�ساتية �لنيوليرب�لية، و�لنقا�ض �لثالث بني �ملقاربات �لو�سعية وبعد – 
�لو�سعية. كما يناق�ض منظور�ت متنوعة لل�سوؤون �لدولية، متّثل منظور�ت 
متناف�سة ومت�ساربة؛ فهي تنق�سم، من حيث �سكلها �لعام، �إىل عاملني: عامل 

�ل�سر�ع )منظور كطريق �إىل �حلرب( وعامل �لتعاون )منظور كدعامة لل�سلم(

وكاالت 

�لنظرية وتقوميها

�صفحة   448( الكتاب  يتاألف 
ومفهر�ًصا(  موثًقا  الو�صط،  بالقطع 
من اأربعة اأق�صام. يف الق�صم الأول، 

بناء النظرية وتقوميها، ف�صالن.
يف الف�صل الأول، النظرية والقانون 
اأن  الباحث  يجد  ال�صببية،  ومنطق 
قطع  الدولية  العالقات  اخت�صا�ص 
النظرية  اإجناز  نحو  طويلة  طريًقا 
�صعوبة  من  الرغم  وعلى  العلمية. 
مدى  حول  اإجماع  اإىل  الو�صول 
نتائج هذا  اأو  املعرفة  علمية هذه 
بتنا  »فاإننا  عام،  ب�صكل  امل�رشوع 
ال�صوؤون  فهمنا  باأن  تام  يقني  على 
العقود  يف  كثرًيا  حت�ّصن  الدولية 
املعرفة  بف�صل  الأخرية،  اخلم�صة 
فواعل  عن  املح�صلة  النظرية 
وارتباطاتها  الدولية  ال�صيا�صة 
ت�صاهم  وبح�صبه،  ودينامياتها«. 
النظرية يف تب�صيط التعقيد الكثيف 
الدولية،  البيئة  به  تت�صم  الذي 
اأبعادها  مالحظة  يف  وت�صاعد 
ومتّكن  وت�صنيفها،  املت�صابكة 
يف  والتكرار  النتظام  متابعة  من 
العامل  وتعزل  الدولية،  الظواهر 
منهجًيا،  معه  للتعامل  الواقعي 
وتخ�صع احلقائق لالختبار من اأجل 

التحقق من �صحتها اإمبرييقًيا.
ُكون  توما�ص  الثاين،  الف�صل  يف 
الثورة  لكاتو�ص؟  اإميري  اأم 
نظرية  يف  وال�صتمرارية 
قوجيلي  يقول  الدولية،  العالقات 
اأو  ُكون  براديغم  ا�صتخدام  اإن 
يخلو  ل  لكاتو�ص  بحث  برامج 
من  كثري  يزال  فال  التحديات؛  من 
الدولية  العالقات  يف  الباحثني 
مقارباتهما  تطبيق  عن  يتحفظون 
عدة،  ولأ�صباب  الخت�صا�ص،  على 
املنهجني  اأن  العتقاد  بني  تراوح 
اأ�صبحا من املا�صي، اأو غري قابلني 
للتطبيق على العلوم الجتماعية، اأو 
يحر�صان على هيمنة الرباديغمات 
والأهم  املنتجة.  غري  حروبها  اأو 
من ذلك، ل يوجد معيار مو�صوعي 
حيث  املقاربتني  بني  للمفا�صلة 
دون  من  اأحدهما  ا�صتخدام  اإن 
الآخر يبقى منوًطا باقتناع الباحث 
�صيوع  اأن  بيد  الذاتية.  واختياراته 
بدائل  املقاربتني  ا�صتعمال 
بع�صهما من بع�ص ل يعني اأن لي�ص 
هناك اإمكان لتوليفهما مًعا يف اإطار 

نظري موحد.

يف نظرية �حلرب

يف  ال�رشاع  الثاين،  الق�صم  يف 
ف�صول.  اأربعة  الدولية،  ال�صيا�صة 
نظرية احلرب:  الثالث،  الف�صل  يف 
للنزاعات  العلمية  الدرا�صة  �صعود 
الدولية، ي�صتنتج الباحث اأن ل �صبب 
نظرية  ل  ثم  ومن  للحرب،  وحيًدا 
وحيدة لتف�صريها، بل هناك اأ�صباب 
فاحلرب  عدة.  ونظريات  كثرية 
القومية  اخل�صائ�ص  ب�صبب  حتدث 
والتَّما�ص  الت�صليلية  والإجراءات 
التناف�ص  وحالت  اجلغرايف 
والنظم  الت�صلح  و�صباق  امل�صتدامة 
قطبية  وترتيبات  الأوتوقراطية 
وانتقال  التحالفات  واأمناط  معّينة 
هناك  كما  الهيمنة.  وحرب  القوة 
القوى  توازن  مثل  اأخرى  اأ�صباب 
وانهيار  الردع  وف�صل  القوة  ودورة 
القت�صادية،  والدورات  امل�صاومة 
اإىل جانب امل�صببات ال�صيكولوجية 

والدوافع.
الرابع،  الف�صل  يف  قوجيلي  يقول 
النظرية  يف  احلرب  اأ�صباب 
املعا�رشة  الواقعية  اإن  الواقعية، 
البيئة  اإىل  احلرب  اأ�صباب  تُرجع 
الدول  فيها  تعي�ص  التي  الأناركية 
بع�ص.  مع  بع�صها  فيها  ويتفاعل 
الكال�صيكيون  الواقعيون  واأدرك 
لكنهم  الأناركية  يف  العي�ص  نتائج 
م�صتقاًل  �صببًيا  دوًرا  مينحوها  مل 
يف نظرياتهم. بدًل من ذلك، ركزوا 
املتجذرة  ال�صيطرة  روح  دور  على 
يف  الب�رشية  الطبيعة  اأعماق  يف 
اأحالها  التي  النتائج  معظم  اإنتاج 
البنية  اإىل  البنيويون  الواقعيون 
الدولية الأناركية. ويركز الواقعيون 
دوافع  على  ا  اأي�صً الكال�صيكيون 
الرجال  عند  القوة  يف  الرغبة 
اإىل  الدول  �صعي  على  وانعكا�صها 
القوة.  من  الأق�صى  احلد  حتقيق 
طبًقا  الدول  الكال�صيكيون  و�صنف 
مل�صاحلها اإىل قوى الو�صع الراهن 
يف�رش  حيث  التعديلية،  والقوى 
من  النوعني  هذين  بني  التفاعل 
الدول معظم املخرجات امل�صتقة 
ا  خ�صو�صً الأناركية،  منطق  من 
وحدوث  الأمن/القوة  اإىل  ال�صعي 

احلرب والتو�صع.

ن�سبية �أو مطلقة؟

يتطرق املوؤلف يف الف�صل اخلام�ص، 
النظرية  النيوكال�صيكية:  الواقعية 
اخلارجية،  لل�صيا�صة  ال�صاعدة 
تعريف  يف  الأ�صا�صية  املعامل  اإىل 
اأو  كتيار  النيوكال�صيكية  الواقعية 
الواقعية،  النظرية  توجه جديد يف 
لل�صيا�صة  �صاعدة  وكمدر�صة 
تعر�ص  الواقعية  وهذه  اخلارجية. 

نف�صها اإكماًل للواقعية الكال�صيكية 
وت�صحيًحا  البنيوية،  والواقعية 
فيهما،  املوجودة  للنقائ�ص 
اخت�صا�ص  يف  نف�صها  اقرتحت 
العالقات الدولية توليًفا بني الرثاء 
الكال�صيكية  الواقعية  يف  الفكري 
املوجودة  النظرية  ال�رشامة  مع 
ومبعنى  البنيوية،  الواقعية  يف 
بني  توليف  عن  عبارة  هي  اآخر، 
الواقعية.  والنظرية  الواقعي  الفكر 
اأطاًرا  ا  اأي�صً نف�صها  اأ�ص�صت  كما 
املحلية  املتغريات  يدمج  نظرًيا 
لإنتاج  البنيوية  املتغريات  مع 
نظرية اأكرث تطوًرا من اأجل تف�صري 

ال�صيا�صات اخلارجية للدول.

�ملكا�سب �لن�سبية يف 
مقابل �ملكا�سب �ملطلقة

املكا�صب  ال�صاد�ص،  الف�صل  يف 
املكا�صب  مقابل  يف  الن�صبية 
يف  ممكن  التعاون  هل  املطلقة: 
املوؤلف  وجد  الدولية،  ال�صيا�صة 
املكا�صب  حول  الدائر  اجلدال  اأن 
حماور  اأهم  كان  الن�صبية/املطلقة 
الواقعية  بني  النظري  النقا�ص 
يف  النيوليربالية  واملوؤ�ص�صاتية 
»وعلى  الع�رشين،  القرن  �صبعينيات 
اإىل  ينتِه  مل  النقا�ص  اأن  من  الرغم 
كلتا  موؤيدي  بني  نهائي  اإجماع 
القواعد  اأ�ص�ص  فاإنه  النظريتني، 
لأر�صية م�صرتكة يف طريقة مقاربة 
�صعبًا  التعاون  عاد  فما  املو�صوع؛ 
اأو م�صتحياًل يف ظل القيود البنيوية 
التي  الأناركية  بالبيئة  املفرو�صة 
عادت  وما  الدول،  فيها  تتفاعل 
املتغرَي  الأمنية  العتبارات 
احلا�صم يف تقرير طبيعة الرتتيبات 
ممكًنا  التعاون  واأ�صبح  التعاونية. 
الربح  ل  تف�صّ الدول  لأن  و�رشورًيا 
الن�صبية،  اخل�صارة  على  املطلق 
وتبحث دائًما عن املنفعة الأحادية 
يف  الثنائية.  التكاليف  من  بدًل 
املقابل، تبقى الدول ح�صا�صة دائًما 
الطرف  يجنيها  التي  الأرباح  جتاه 
النظر  وبغ�ّص  التعاون،  من  الآخر 
تفرزها  التي  الأمنية  النتائج  عن 
البيئة الأناركية، تظل الدول غيورة 
رمبا  التي  الدولية  مكانتها  على 
للقوة  الالمتاثلية  بالزيادة  تتاأثر 
الالمتكافئة  املكا�صب  الناجتة من 

من التعاون«.

�لتعاون �لدويل

يف  التعاون  الثالث،  الق�صم  يف 
ف�صول.  اأربعة  الدولية،  ال�صيا�صة 
�صعود  ال�صابع،  الف�صل  يف 

عرب  العالقات  العاملية:  ال�صيا�صة 
املتبادلة،  والعتمادية  القومية 
ال�صيا�صة  اأمنوذج  اأن  قوجيلي  يرى 
يف  مثرًيا  حتوًل  �صّكل  العاملية 
نظرية العالقات الدولية، يجمله يف 
اأثبت  اأنه  هي  الأوىل  ثالث:  نقاط 
الدولة  متركزية  اأمنوذج  حمدودية 
اأهمية  واأبرز  الواقعية،  يف  ال�صائع 
واحلركات  الدول  غري  الفواعل 
واأعاد  القومية،  عرب  الجتماعية 
اإىل  الدويل  ال�صيا�صي  القت�صاد 
والثانية  احلقلي؛  التحليل  مركز 
الدولية  العتمادية  اأن  بنّي  اأنه 
لتاأ�صي�ص  قاعدة  تكون  اأن  ميكن 
لكن  ال�صلمية،  التعاونية  الرتتيبات 
بني  م�صيطرة  القوة  عالقات  تبقى 
الدول نتيجًة للتبعية غري املتماثلة 
بع�صها بني بع�ص والتي من �صاأنها 
على  القوى  موازين  يف  توؤثر  اأن 
اأنه  هي  والثالثة  البعيد؛  املدى 
اأكرث  الدولية  ال�صوؤون  عامل  اأن  بنّي 
املنظورات  تفرت�صه  مّما  تعقيًدا 
والختزالية،  التب�صيطية  الواقعية 
اأن  ميكن  ال�صببية  املتغريات  واأن 
تاأثري  بني  فرتاوح  وتتنوع،  تتعدد 
والعتمادية  الدولية  املوؤ�ص�صات 
والقيم  واملعايري  ال�صوق  وعالقات 

الليربالية.
املوؤ�ص�صاتية  الثامن،  الف�صل  يف 
الدويل،  التعاون  وبنية  النيوليربالية 
املوؤ�ص�صاتية  اإن  املوؤلف  يقول 
العالقات  نظرية  يف  النيوليربالية 
النظرية  املقاربة  متّثل  الدولية 
يف  التعاون  اإمكان  توؤكد  التي 
ال�صيا�صة العاملية، وتركز على دور 
اإن�صاء  يف  واملعلومات  املوؤ�ص�صات 
الرغم  وعلى  التعاونية.  الرتتيبات 
النيوليرباليني  اأن املوؤ�ص�صاتيني  من 
يت�صم  الدويل  الن�صق  باأن  يقرون 
الأمنية،  واملناف�صة  بالأناركية 
اأن  نف�صه  الوقت  يوؤكدون يف  فاإنهم 
اإمكان  يف  توؤثر  ل  ال�صمات  هذه 
اإجناز التعاون الدويل، واأن الت�صاوؤم 
الواقعية  التحليالت  مييز  الذي 
بال�رشورة  ينتج  ل  املو�صوع  ب�صاأن 
من فر�صياتها، ول �صيما الأناركية.

تكامل و�سلم

يف الف�صل التا�صع، مابعد الوظيفية 
اإعادة  لالندماج:  اخلفية  واليد 
التكامل  نظرية  اإىل  »ال�صيا�صي« 
الدولة  اأن  قوجيلي  يرى  الإقليمي، 
اأكرث مرونة مّما يفرِت�ص املتنبئون 
جتديد  على  قادرة  واأنها  بزوالها، 
اإنتاج امليكانيزمات  واإعادة  نف�صها 
التكيف  على  القدرة  متنحها  التي 
اإن  امل�صتجدة.  الأو�صاع  مع 

واإ�رشارها  الدولة  ا�صتمرار 
النظرية  ا�صتمرار  يف  ينعك�صان 
الواقعية واإ�رشارها؛ فلطاملا اأ�صار 
يف  هي  الواقعية  اأن  اإىل  الباحثون 
الدولة. ول غرابة  الأ�صا�ص نظرية 
يف اأن اأي انتكا�صة للدولة كانت تُرى 
انتقادات  مثل  للواقعية  انتكا�صًة 
القرن  �صبعينيات  يف  النيوليربالية 
يف  ا  اأي�صً غرابة  ول  الع�رشين. 
جناًحا  يُرى  للدولة  جناح  اأي  اأن 
من  كثرًيا  جعل  ما  وهذا  للواقعية، 
الأزمة  خ�صم  يف  اليوم  الواقعيني 
يف  يحتفلون،  العاملية  القت�صادية 
بعودة  نيومركنتيلي،  خيالء  �صبه 
يف  املحوري  دورها  اإىل  الدولة 

تنظيم القت�صاد العاملي واإدارته.
ال�صالم  العا�رش،  الف�صل  يف 
حتارب  ل  ملاذا  الدميقراطي: 
بع�صها  الدميقراطية  الدول 
نظرية  اأن  الباحث  يرى  ا،  بع�صً
اأثبتت  الدميقراطي  ال�صالم 
الرائدة  الجتاهات  اأحد  نف�صها 
الدولية  العالقات  نظرية  يف 
الليرباليون  ويجادل  املعا�رشة. 
تف�صري  ت�صتطيع  النظرية  اأن  يف 
للدول  اخلارجية  ال�صيا�صات 
ل  بكفاءة  والليربالية  الدميقراطية 
الأخرى  النظرية  البدائل  ت�صتطيع 
النظرية  وتّدعي  فيها.  جماراتها 
يحارب  ل  الدميقراطية  الدول  اأن 
تقا�صمها  ب�صبب  ا  بع�صً بع�صها 
والجتماعية  ال�صيا�صية  املعايري 
املادية  للتكاليف  وتفادًيا  ذاتها، 
الناجمة  املرتفعة  ال�صيا�صية  اأو 
الرغم  على  لكن  احلرب.  هذه  عن 
ال�صالم  اأن�صار  يدرك  ذلك،  من 
الدميقراطي جيًدا القيود واحلدود 
ا يف  لنظريتهم، خ�صو�صً التف�صريية 
الختبارية  العّينة  بندرة  يتعلق  ما 
وتاأثريها يف قابلية تفنيد النظرية.

�لفهم و�ملعنى

واملعنى  الفهم  الرابع،  الق�صم  يف 
ف�صالن.  الدولية،  ال�صيا�صة  يف 
مابعد  ع�رش،  احلادي  الف�صل  يف 
الدولية:  العالقات  نظرية 
املقاربات النقدية وبعد احلداثية، 
يقول قوجيلي اإن دخول املقاربات 
اإىل  احلداثية  وبعد  النقدية 
اإىل  اأدى  الرباديغمية  النقا�صات 
نظرية  يف  حا�صمة  تاأثريات  ثالثة 
حتّول  اأولها،  الدولية:  العالقات 
امل�صلّمات العقالنية داخل النقا�ص 
وال�صلوكية  التقليدية  بني  الثاين 
وهو  والليربالية،  الواقعية  وكذلك 
العام  �صكله  تركز يف  الذي  التحول 
الإبي�صتمولوجية  الق�صايا  على 

من  النتقال  �صكل  يف  واملعيارية، 
حتري  ب�صاأن  الو�صعية  الدعاءات 
العلمي،  واحلياد  املو�صوعية 
من  خالية  معرفة  بناء  واإمكان 
ف�صل  تعّذر  تاأكيد  نحو  القيم، 
وت�رشيح  املو�صوع،  عن  الذات 
منتجها  بقوة  املعرفة  ارتباط 
الإق�صاء  وعالقات  وم�صلحته، 
امل�رشعة  املعرفة  يف  والتهمي�ص 
ت�صجيع  وثانيها  القائم؛  بالنظام 
اخللفية النقدية للمقاربات النقدية 
وبعد احلداثية الباحثني على جتاوز 
ال�صائدة  املعرفة  مفاهيم  هيمنة 
ودفعهم  العقالنية،  للنظريات 
املخفية  الأهداف  ك�صف  نحو 
واملمار�صات  العلمية،  لالدعاءات 
املتحيزة وغري الربيئة يف النتقاء 
وثالثها  ال�صيا�صية؛  النظرية  من 
اإىل  النقدية  التوجهات  ثمرة  ن�صج 
الخت�صا�ص  حدود  تر�صيم  اإعادة 
من  النظرية  النقا�صات  وتو�صيع 
الق�صايا  اإىل  الأنطولوجية  الق�صايا 

الإبي�صتمولوجية واملعيارية.
والأخري،  ع�رش  الثاين  الف�صل  يف 
الدولية:  العالقات  يف  البنائية 
بناء  بو�صفها  العاملية  ال�صيا�صة 
اأن  الباحث  يرى  اجتماعًيا، 
تهتم  التي  املقاربة  متّثل  البنائية 
لل�صيا�صة  الجتماعي  بالبناء 
العاملية، التي تركز على دور البنى 
وتربز  الفعل،  ت�صكيل  يف  املثالية 
والبنى  للفواعل  املتبادل  التكوين 
وجهة  تعتمد  وهي  الجتماعية. 
والعملية  العامل  جتاه  نقدية  نظر 
واملعرفة، جعلت موؤيديها ونقادها 
املقاربات  مع�صكر  يف  ي�صنفونها 
وعلى  الثالث.  للنقا�ص  النقدية 
هذا  يكون  اأن  احتمال  من  الرغم 
الناحية  من  دقيق  غري  الت�صنيف 
يّدعون  ل  البنائيني  فاإن  ال�صكلية، 
اأو  تف�صريية  علمية  نظريات  بناء 
ب�صاأن  كربى  حقائق  اإىل  الو�صول 
يتوا�صعون  بل  العاملية،  ال�صيا�صة 

كثرًيا يف ادعاءاتهم النظرية.
�صّيد اأحمد قوجيلي اأ�صتاذ حما�رش 
جامعة  يف  ال�صيا�صية  العلوم  يف 
باجلزائر،  بادي�ص  بن  احلميد  عبد 
الدولية،  الدرا�صات  يف  متخ�ص�ص 
العلوم  يف  دكتوراه  على  حا�صل 
اجلزائر.  جامعة  من  ال�صيا�صية 
باحث م�صارك يف املعهد الأمريكي 
اجلزائر،  يف  املغاربية  للدرا�صات 
ويف مركز البحث يف الأنرثوبولوجيا 
كتب  له  والثقافية.  الجتماعية 
عدة، منها تطور الدرا�صات الأمنية 
ومع�صلة التطبيق يف العامل العربي 
الدولة  جذور  كابتزاز:  الأمن  و 

احلامية يف العامل العربي.
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مدير معهد املخطوطات العربية، الدكتور في�سل احلفيان:

»حان �لــــــــوقت لاللتــــــفات �إلــــــى �أخالقيات 
�لتحقيق بعد تدين م�صتوى ن�صر �لن�صو�ص«
قدم الدكتور في�سل احلفيان مدير معهد املخطوطات العربية اأم�س حما�سرة 
بعنوان » اأخالقيات التحقيق » بقاعة املحا�سرات ملحقة بن عكنون باجلزائر 

العا�سمة   ولقد نظمت هذه الفعالية الهادفة جامعة اجلزائر 2 اأبو القا�سم 
�سعد اهلل معهد اللغات والآداب ال�سرقية، ق�سم اللغة العربية واآدابها وجلنة 

التكوين يف الدكتوراه تخ�س�س الأدب املغاربي القدمي وتخ�س�س الأدب 
العربي القدمي بالتعاون مع خمرب اخلطاب ال�سويف.

حكيم مالك 

التحقيق يحتاج د�ستورا 
اأخالقيا

في�صل  قال  ال�صياق  ذات  ويف    
اأن   املحا�رضة  هذه  يف  احلفيان 
التحقيق  اأخالقيات  عن  احلديث 
هو احلديث  عن التحقيق وجوهره  
فاأنواع  القراء ثالثة وم�صتوياتها : 
 ، قراأ عرف   ، فهم   ، ، عرف  قراأ 
يعتمد  الرتاثي  والن�ص  حقق  
الذي  االختالف  على   اأ�صا�صا 
الن�ص  هوية  اأما  االختالف  يولد 
م�صتويات     3 على  متيز  التاريخية 
توجد   الذي  املحتوى  بينها  من 
كتابة  كانت  �صواء   ، التقاليد  فيه 

ورموز اأو تاأليف و�صياغة املعرفة  
الن�ص  الأخالقية  بالن�صبة  اأما 
اأنها   املتحدث  ذات  قال  الرتاثي 
تتطلب وت�صتلزم اأخالقية مقاربته 
) التحقيق( فالن�ص الرتاثي يتطلب 
منظومة اأخالقية  وكل مفردة  يف 
هذه املنظومة تنا�صب  عمال  من 
اأعمال التحقيق ال تقوم يف مكانها   
اأخالقيا  فالتحقيق يحتاج د�صتورا 
جوهر  على  يعتمد  واملحقق  
ويف  االأخالقي  ال�رضف  ميثاق 
غني   ر�صيده  االإ�صالمي   الرتاث 

من هذا وذاك .

لبد من بناء منظومة 
اأخالقية للعمل يف الن�س 

الرتاثي 

احلفيان  ال�صوء  �صلط   ولقد   
االأخالقي  ال�صلوك  باحلديث عن  
اأنه البد من  موؤكدا   ، التحقيق  يف 
توثيق الن�ص  فهذا واجب ، موؤكدا 
به هدم  اأخل  املحقق  ما  اإذا  اأنه 
الن�ص  تاريخية  يف  اأ�صا�صيا  ركنا 
و  باملوؤلف  مرتبط  جزء  بو�صفه 
الناقل التاريخ  ، داعيا اإىل �رضورة 
وعدم   الن�ص  على  املحافظة 
م�صريا    ، بالزيادة  عليه  االإجراء 
اأن ال�صلوك االأخالقي للمحقق يف 
تفاعله مع  الن�ص البد اأن ي�صبط 
مع  العلمي    واجبه  يوؤدى  حتى  
�رضورة اأن تبنى له منظومة خلقية 
التعليم   مناهج  عرب  متداخلة 
الوقت  حان  فلقد  والتدري�ص  
لاللتفات  اإىل اأخالقيات التحقيق 

بعد التدين الوا�صح يف م�صتوى ن�رض 
الن�صو�ص ،  كا�صفا اأنه ال �صبيل اإىل 
العلمي  االنحراف   هذا  معاجلة  
هذا  وياأتي  باأمرين  اإال  االأخالقي 
عرب القيام ببناء منظومة اأخالقية 
عموما  الرتاثي  الن�ص  يف  للعمل 
اإدماج  مع  خ�صو�صا  ولتحقيقه 
النظرية  �صمن  االأخالقي  النظر 
العامة للتحقيق وتوجه  النظر اإليه  
البحوث  واالإحلاح على تعميقه يف 

والدرا�صات .

غياب دور موؤثر 
للموؤ�س�سات الرتاثية 

الر�سمية �ساهم يف العبث 
بالن�س الرتاثي

معهد  مدير  اأو�صح  كما 
يف  العربية،   املخطوطات 
حديثه عن ظاهرة ه�صم  حقوق 
املحقق بالقول اأن الن�ص الرتاثي 
من ال�صهل العبث به وهذا راجع 
للموؤ�ص�صات  موؤثر  دور  لغياب 
التي ال متلك  الر�صمية   الرتاثية 
�صبط  من  متكنها   �صلطة  اأي  
فامل�صكلة  التحقيق  عمل  اإيقاع 
بالتحقيق  خا�صة  االأخالقية 
امل�صكلة  هذه  من  جزء   لكونه 
االأخالقية  العامة التي ال تنف�صل 
عنها  لكن هذا ال يفي اأنها معلقة 
واإن   ، بها  مرتبطة  اأو  عليها 
جزء  وال�صنعة   والعلم  التحقيق 
من ال�صورة العامة للعلم ملفهومه 
العام  والتقدم الطباعي  وقواعد 

التوا�صل  وو�صائل  البيانات 
مفتاحا  هياأت  االجتماعي   
تف�صي  على  �صاعد  جديدا 
جمال  يف  االأخالقي  االنحراف 
حتقيق الن�صو�ص وهذا ما اأ�صفر 
�صارخة   اأخالقية  ظواهر  عنه 
بطبيعته   الن�ص  اأ  جعل  ما  وهذا 
فملكيته  حممي   غري  التاريخية 
الفكرية اأ�صبحت مباحة  وبالتايل 
فطبيعة الن�ص الرتاثي �صهلت من 
االأخالقي  لالنحراف  تعر�صه 
الن�ص   ت�صوه  عته  اأ�صفر  الذي 
للمجتمع  اخللقية  القيمة  وت�صوه 
العلمي الرتاثي  فظاهرة ال�صطو 
دائرة  من  لتخرج   تتعمق  بداأت 
دائرة  اإىل  امل�صتور  اأو  املخفي 

املعلن اأو الظاهر  .

�إ�صد�ء جائزة مرمي ماكيبا �إىل �ملوؤ�ص�صة �حلاملة ال�صم �لفنانة �لر�حلة و�ىل مهرجان في�صباكو
الدولية  اجلائزة  اإ�صداء  مت 
»مرييام ماكيبا لالإبداع الفني« 
للمرة االأوىل باجلزائر العا�صمة 
االفريقي  املهرجان  اىل 
لل�صينما والتلفزيون لواغادوغو 
مهرجان  اأقدم  )في�صباكو(، 
املوؤ�ص�صة  واىل  باإفريقيا 
احلاملة  االفريقية  اجلنوب 
االأ�صطوري  ال�صوت  ال�صم 
�صد  الكفاح  رمز  و  للقارة 

االأبارتيد.
التي  التحكيم  جلنة  و�صلمت 
حممد   امل�رضي  يرتاأ�صها 
مرا�صم  خالل  �صلماوي، 
اجلمعة  �صهرة  اأقيم  احتفال 
اخلدمات  املتعددة  بالقاعة 

زكريا،  مفدي  الثقافة  بق�رض 
 80.000 قيمتها  مالية  جائزة  
في�صباكو  اىل  اأمريكي  دوالر 
لل�صينما  االفريقي  )املهرجان 
نظري  لواغادوغو(  والتلفزيون 
ال�صينما  ترقية  يف  »م�صاهمته 

و الثقافة االفريقية«.
الذي  الفي�صباكو،  ويظل 
رغم  قائم،   1969 �صنة  اأ�ص�ص 
مل  التي  التمويل  �صعوبات 
تتمكن من �رضف منظميه عن 
الوحدة  »�صون  الأجل  العمل 
و   اللغات  تعدد  يف  االفريقية« 
بح�صب  الهويات«،  و  الثقافات 

ما اأو�صحته جلنة التحكيم.
واأما بخ�صو�ص موؤ�ص�صة مرمي 

ماكيبا  جلوهان�صبورغ، فقد مت 
قدرها  مالية  بجائزة  تكرميها 
اأمريكي، نظري  دوالر   20.000
م�صاهمتها يف �صون ذاكرة هذه 
يف  امللتزمة  املتعددة  الفنانة 
الكفاح �صد العرقية و التمييز.

الوطني  الديوان  تلقى  وقد 
احلقوق  و  املوؤلف  حلقوق 
املجاورة )اأوندا( املمول لهذه 
تر�صح   100 من  اأزيد  اجلائزة، 

من 40 بلد افريقي.
ومت فتح جائزة »مرييام ماكيبا 
تبلغ قيمتها 100.000  » والتي 
طبعتها  يف  اأمريكي  دوالر 
املقيمني  للفنانني  االأوىل، 
باإفريقيا و كذا للذين يحوزون 

الجئ  و�صعية  تثبت    وثائق 
خارج القارة.

كمكافاأة  اجلائزة  هذه  ومتنح 
يف  الفنية  االأعمال  الأف�صل 
بها  قام  التي  الفن  طبوع  كل 
اأو  املبدعون  و  الفنانون 
التي  املوؤ�ص�صات  و  املنظمات 
الثقافة  ترقية   اىل  ت�صعى 

بالقارة.
اأكد  االفتتاحية،  كلمته  ويف 
الدين   عز  الثقافة  وزير 
احلفل،  ح�رض  الذي  ميهوبي، 
هي  ماكيبا  مرمي  جائزة  اأن 
لهذه  اجلزائر  اعرتاف  مبثابة 
والرافعة  املنا�صلة  الفنانة 

لراية الثقافة يف افريقيا.

االت�صال  وزير  ح�رض  وقد 
�صخ�صيات  و  كعوان  جمال  
اأع�صاء  وكذا  و�صيا�صية  ثقافية 
الدبلوما�صي  ال�صلك  من 
العا�صمة  باجلزائر  املعتمد 
مت  الذي  االحتفال  هذا 
من   فنية  ب�صهرة  اختتامه  
تن�صيط املغنية الكاب فريديان 

�صوالجن �صيزارنوفا.
مع العلم اأن  مرييام ماكيبا من 
بجوهان�صبورغ   1932 مواليد 
بلدها  يف  االأ�صوات  اأ�صهر  من 
و باخلارج بحيث نالت ال�صهرة 
مبواقفها �صد نظام االأبرتايد.

الراحلة  الفنانة  و�صاركت 
اجلن�صية  على  حت�صلت  التي 

عديد  يف  اجلزائرية، 
التظاهرات باجلزائر، ال �صيما 
االفريقي  االأول  املهرجان 
االحتفاالت  و   1969 �صنة 
املخلدة للذكرى 10 ال�صتقالل 

اجلزائر، �صنة 1972.
ماكيبا  ال�صينما،اأدت  ويف 
لنظام  مناه�ص  فيلم  يف  دورا 
باك  »كوم  معنون  االبارتيد 
يا  الينا  )عودي  اأفريكا«، 
افريقيا( �صنة 1960 لل�صينمائي 

االأمريكي ليونال  روقوزين.
باإيطاليا  توفيت مرييام ماكيبا 
�صنة 2008 بعد مرور 3 �صنوات 

عن انهائها مل�صوارها الفني.
 ق.ث 

�ملغرب:�ختتام �مللتقى �لدويل حول 
�ملدن و�لرت�ث يف �لدول �لعربية

اختتمت، يف مدينة ال�صويرة العتيقة يف املغرب، اأعمال امللتقى الدويل حول املدن 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  برعاية  تنظيمه  مت  الذي  العربية،  الدول  يف  والرتاث 
حممد القا�صمي ع�صو املجل�ص االأعلى، حاكم ال�صارقة، واالأمرية لال ح�صناء رئي�صة 
اجلمعية املغربية لالأركيولوجيا والرتاث، ومب�صاركة 16 دولة عربية، اإىل جانب عدد 

من اخلرباء الدوليني املعنيني ب�صوؤون الرتاث واملدن التاريخية.
يف  الثقايف  الرتاث  حلفظ  االإقليمي  املركز  بني  بناء  تعاون  ثمرة  امللتقى  وكان 
لالأركيولوجيا  املغربية  و»اجلمعية  ال�صارقة«   – »اإيكروم  مركز  العربي  الوطن 
مدير  اأ�صالن  زكي  الدكتور  تراأ�ص  للموؤمتر.  املنظمتان  اجلهتان  وهما  والرتاث«، 
مركز »اإيكروم – ال�صارقة«، والدكتور عبدالعزيز توري الرئي�ص املنتدب لـ»اجلمعية 
النتائج  تلخي�ص  فيها  التي مت  اخلتامية،  اجلل�صة  والرتاث«،  لالأركيولوجيا  املغربية 
التي  واالأعمال،  اخلطوات  الأهم  امل�صاركني  قبل  من  ت�صور  وو�صع  واملالحظات، 
للنهو�ص  القادمة؛  ال�صعيدين املحلي واالإقليمي يف املرحلة  القيام بها على  ميكن 

وكالة اأنباء ال�سعر بواقع الرتاث الثقايف يف الدول العربية.

يف خمتلف قاعات الديوان الوطني للثقافة والإعالم

  fallen kingdom لعر�ص �الأويل لفيلم�
باجلز�ئر   Jurassic World

للثقافة  الوطني  الديوان  ينظم 
ال�صينمائي     العر�ص  االإعالم  و 
 Jurassic World : Fallen
عرو�صه  اأوىل  يف   Kingdom
الوطنية يوم االإثنني 03 دي�صمرب 
ال�صاد�صة  ال�صاعة   على   2018
م�صاء  مبختلف  قاعات الديوان 
)اأون�صيي( ،   املتمثلة يف قاعة 
باجلزائر  الوداي  باب  االأطل�ص 

العا�صمة وقاعة ال�صعادة مبدينة 
وهران وقاعة  العرو�ص الكربى 
اأحمد باي بق�صنطينة وقاعة 08 
ماي 1945 ببجاية ويدخل هذا 
اأون�صيي  برنامج  �صمن  الفيلم 

اخلا�ص بال�صينما يف 2018 .
ي�صتقطب   اأن  املنتظر  فمن 
الفيلم  لهذا  االأويل   العر�ص 
من  العديد  اجلزائر   يف 

املعروفة   اجلزائرية  اجلماهري 
للفن  الكبري  ع�صقها  عن  
العاملية  واالأفالم  ال�صابع 
لهوؤالء  �صي�صمح   مما  الهادفة  
اأحدث  مب�صاهدة  باال�صتمتاع 
العاملية  ال�صينمائية  االأفالم 
االأ�صا�ص  العائلة وعلى هذا  مع 
للثقافة  الوطني  الديوان  يقرتح 
على  الثاين  للعام  واالإعالم 

قاعات  عرب  ح�رضيا  و  التوايل 
�صل�صلة  له،  التابعة  ال�صينما 
الأحدث االأفالم  �صمن برنامج 
الأذواق  تلبية  الديوان  �صينما 
وفقا  هذا  ويدخل  اجلمهور 
حددها  التي  اأون�صيي  ملهام 
رقم-13  التنفيذي  املر�صوم 
-326 بتاريخ 26 �صبتمرب 2013.
حكيم مالك  
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كرثة التعرق... اإىل ماذا ت�صري ؟
يعمل  كونه  طبيعي،  �أمر  �لتعرق 
على تنظيم درجة حر�رة �جل�سم. 
يتعرق  �لتي  �لطرق  تختلف  لكن، 
بها �جل�سم، وت�سي كل و�حدة منها 
�إليها  تعّريف  معينة،  �سحية  بحالة 

يف �لآتي:
على  يوؤثر  �أن  �ساأنه  من  ما  كل 
�سو�ء  �لإجنابي  ج�سمك  نظام 
�لدخول يف مرحلة  �أو  كان �حلمل 
يجعلك  �سوف  �لطمث  �نقطاع 
تتعرقني �أكرث من �ملعتاد. و�ل�سبب 
�لتغيري  �أن  هو  �سديدة  بب�ساطة 
�لنظام  عمل  يحفز  �لهرموين 
يف  �ملوجود  للج�سم  �حلر�ري 
يعتقد  ويجعله  �لب�رشي،  �لدماغ 
حر�رة  درجة  �أن  خاطىء  ب�سكل 
�جل�سم �أ�سبحت مرتفعة، ما يدفع 
من  �لعرق  من  �ملزيد  �إنتاج  �إىل 
�أجل خف�ض درجة حر�رة �جل�سم.

�أنت ت�سعرين بالتوتر و�لإجهاد
من  �أقوى  �لعرق  ر�ئحة  كانت  �إذ� 
�إذ�  ما  نف�سك  ��ساأيل  �ملعتاد، 
�ل�سديد  بالتوتر  ت�سعرين  كنت 
�لذي  فالعرق  �للحظة.  تلك  يف 
باحلر  �ل�سعور  عند  �جل�سم  يفرزه 
�ل�سديد يتم تفريغه بو��سطة �لغدد 
�لفارزة )و�لأكرث عدد�ً يف  �لعرقية 
�جل�سم( وتتكون ب�سكل �أ�سا�سي من 
�ملاء و�مللح. ولكن، عندما ن�سعر 
يتم  �لعرق  فاإَنّ  و�لإجهاد  بالتوتر 
�لعرقية  �لغدد  بو��سطة  تفريغه 

وهذ�  �لإبطني.  يف  �ملوجودة 
دهنية  مو�د  على  يحتوي  �لعرق 
وبروتينات و�لتي ي�سبب �ختالطها 
مع �لبكترييا �ملوجودة حتت �جللد 

بانبعاث رو�ئح �جل�سم.

اأنت على و�سك الإ�سابة 
ب�سربة حر

�إذ� كان �لف�سل �سيفاً، و�أثناء �سريك 
وتالحظني  �ل�سم�ض،  �أ�سعة  حتت 
فور�ً  �نتقلي  تعرقني،  ل  �أنك 
�أ�سعة  عن  بعيد�ً  ظليل  مكان  �إىل 
�ل�سم�ض �ملبا�رشة و��رشبي �رش�باً 
لأنك  كافيني(  دون  )ولكن  منع�ساً 
تو�سكني على �لإ�سابة ب�رشبة حر. 
�إن عدم �لقدرة على �لتعرق ي�سبب 
يف �لعادة م�سكلة يف تنظيم حر�رة 
�أن  من  ج�سمك  مينع  ما  �جل�سم، 

يربد ب�سكل طبيعي.
عدم  �أن  �إىل  �لنتباه  ينبغي  ولكن، 
�لقدرة على �لتعرق قد يكون �سببه 
ا ور�ثًيا �أو رمبا ب�سبب تعاطي  مر�سً
جلدًيا  �لتهاًبا  �أو  �لأدوية  من  نوع 

)ت�سلب �جللد(.

اأنت تعانني من نق�ص 
ال�سكر يف الدم

يكون م�ستوى  �أن  �لعادة، يجب  يف 
بني  ج�سمك  يف  �لدم  يف  �ل�سكر 

عند  دي�سيلرت   / ملغم   100 و   70
�لوجبات.  وقت  خارج  قيا�سه 
�مل�ستوى  �نخف�ض هذ�  �إذ�  ولكن، 
ب�سبب  �إما  ملغم   70 من  �أقل  �إىل 
بن�ساط  تقومني  لأنك  �أو  �ل�سكري 
ف�سوف  �سديدة،  بوترية  ج�سدي 
وخ�سو�ساً  ذلك  باآثار  ت�سعرين 
�أعر��ض  و�أحد  �لتعرق.  بزيادة 
�لتعرق  هو  �لدم  يف  �ل�سكر  نق�ض 
ورطوبة  بالربد،  و�ل�سعور  �ملفرط 
�جللد وخ�سو�ساً يف موؤخرة �لعنق. 
م�ستوى  لرفع  �رشيعاً  �سيئاً  تناويل 

�ل�سكر يف �لدم.

خلل يف وظيفة �لغدة �لدرقية

حالت  يف  كثري�ً  تعرقني  كنت  �إذ� 
غري �عتيادية مثاًل �أن تكوين جال�سة 

عن  وبعيد�ً  باردة  غرفة  بهدوء يف 
حالة  من  تعانني  فرمبا  توتر  �أي 
فرط �لتعرق حيث تكون �لأع�ساب 
�لتي تطلق عمل �لغدد �لعرقية كما 
�أنها يف و�سع »�لعمل �مل�ستمر«  لو 
عملها.  »�إطفاء«  على  قادرة  وغري 
ويحدث هذ� �لأمر يف �لغالب لدى 
و�ل�سباب  و�ملر�هقني  �لأطفال 
بهذه  تاريخ  عائالتهم  لدى  �لذين 
�حلالة دون معرفة �ل�سبب �حلقيقي 
ور�ء ذلك. ولكن، يف بع�ض �لأحيان، 
�لآثار  �لتعرق  فرط  �سبب  يكون 
�جلانبية حلالة مر�سية �أخرى مثل 
�أو  �لنقر�ض  �أو  باركن�سون  مر�ض 
فاإذ�  �لدرقية.  �لغدة  ن�ساط  فرط 
دقائق  خم�ض  بعد  بالتعرق  بد�أت 
من �ل�ستحمام، �طلبي من طبيبك 

�إجر�ء فح�ض �لغدة �لدرقية.

عالج وقائي جديد لتقليل النوبات

ابتكار جهاز ثوري جديد لعالج جفاف العينني

�ل�سوء  �لأوروبي  �لحتاد  �أعطى 
�لوقاية  يوؤمن  جديد  لدو�ء  �لأخ�رش 
من نوبات �ل�سد�ع �لن�سفي )�ل�سقيقة( 
�إرنوماب  �لدو�ء  ت�سويق  �لآن  وميكن 
�لتجاري  )�ل�سم   erenumab
من  للوقاية  دو�ء  كاأول   )®  Aimovig
نوبات �ل�سد�ع �لن�سفي، و�لذي طورته 
 .  Novartis نوفارتي�ض  خمترب�ت 
�ملتحدة  �لوليات  �أجازت  �أن  وبعد 
�ل�سهر  �لبالد  يف  �لدو�ء  هذ�  ت�سويق 
قبل  �سوي�رش�  وتبعتها  �ملا�سي، 
�لحتاد  بلد�ن  و�فقت  �أ�سبوعني، 
�لعالج  هذ�  ت�سويق  على  �لأوروبي 
نوبات  من  يعانون  �لذين  للمر�سى 
�ل�سهر  يف  مر�ت   4 �لن�سفي  �ل�سد�ع 

على �لأقل.
 erenumab( �إرنوماب  �لدو�ء  يقدم 
جديد�ً  �أ�سلوباً   ®  - )Aimovig
متاماً يف عالج �ل�سد�ع �لن�سفي حيث 

�ل�سريوتونني  نظام  ي�ستهدف  ل  �أنه 
�أو   ،  triptans تربتان  �أدوية  مثل 
ergotamineولكنه  �إرغوتامني 
�لبيبتيد�ت  م�ستقبالت  �سد  موّجه 
 .)CGRP( ذ�ت �ل�سلة بالكال�سيتونني
�لدو�ء  فاإن  �لعملية  هذه  ولتب�سيط 
يحجب م�ستقبالت �لأمل �لتي يفرت�ض 
�ل�سد�ع  �أمل  تن�سيط  يف  تنخرط  �أنها 

�لن�سفي.
ن�سف  فاإَنّ  �ل�رشيرية،  �لتجارب  خالل 
عدد �ملر�سى �لبالغ 2600 مري�ض ممن 
�لن�سفي  �ل�سد�ع  نوبات  من  يعانون 
�لعر�سي بفرتة تطول من 4 �إىل 14 يوماً 
يف �ل�سهر وممن �أخذو� عالج �إرنوماب، 
�لن�سفي  �ل�سد�ع  �أيام  عدد  �نخف�ض 
�أو �أكرث.  �لذي يعانون منه �إىل �لن�سف 
لل�سخ�ض  ميكن  �لوقائي  �لعالج  وهذ� 
�أن ياأخذه بنف�سه يف �لبيت مرة و�حدة 

يف �ل�سهر با�ستخد�م قلم �حلقنة.

�بتكر جمموعة من �لعلماء �أد�ة جديدة ميكن و�سلها بالأنف، وتعمل على �ل�سغط 
على ع�سب يف ج�رش �لأنف عرب تيار كهربائي معتدل لتحفيز �إنتاج �لدموع، مما 

يخفف من جفاف �لعني �لذي يت�سبب بالإ�سابة بالقرحة و�للتهابات. ويعمل �جلهاز 
�ملحمول باليد، و�لذي يطلق عليه ��سم »ترو تري« عرب �ل�سغط على �أحد �لأزر�ر 
�لتي من �ساأنها �أن تولّد تيار�ً كهربائياً يعمل على حتفيز �لدموع وتزعم �ل�رشكة 

�مل�سنعة »�ألريجان �إنك« باأن �لتحفيز �ملنتظم لإنتاج �لدموع ي�ساعد تدريجياً على 
�إنتاج �لدموع، حيث �أظهرت نتائج �لختبار�ت �لتي �أجريت على 97 مري�ساً على 

مدى �ستة �أ�سهر يف كلية �لطب بجامعة فرجينيا، فاعلية كبرية للجهاز �جلديد على 
حت�سن ن�سبة كبرية من �حلالت ول يعترب �جلهاز �لقابل لل�سحن عالجاً نهائياً للعيون 

�جلافة، �إل �أن �لدر��سات ت�سري �إىل �أن ��ستخد�مه مرتني يف �ليوم ميكن �أن يحدث 
حت�سناً ملحوظاً يف حالة جفاف �لعينني.

يذكر �أن متالزمة �لعني �جلافة تتطور عندما ل تقوم �لعيون باإفر�ز �لدموع �لكافية، 
�أو عند تبخر �لدموع ب�رشعة كبرية بعد �إنتاجها. وت�سمل �أعر��ض هذه �حلالة، 
�لإ�سابة بالتهابات يف �لعينني و�حمر�رهما، وتزد�د �لأعر��ض �سوء�ً مع مرور 

�لوقت، وفق ما نقلت �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.

طرق �صهلة لتخفيف 
التوتر اأثناء احلمل

   
بينما يتنامى �رتباطك باجلنني خالل �أ�سهر �حلمل و�أنت 
تنتظرين �للحظة �لتي حتملينه فيها بني يديك، �حر�سي 

�أل تتد�خل مع هذه �لر�بطة م�ساعر �لتوتر. متاعب 
�حلمل عديدة، وكلما كرب بطنك تزد�د �ل�سغوط، وميكن 

�أن يت�سبب �لتوتر يف زيادة �ملخاطر �ل�سحية. لذلك، 
�تبعي �لإجر�ء�ت �لتالية لتخفيف �لتوتر و�أنت حامل:

يخّفف �لتدليك )�مل�ساج( توتر �لع�سالت ويخف�ض م�ستوى 
هرمون �لكورتيزول يف �جل�سم * تناويل �خل�رشو�ت 

�لورقية و�لفو�كه ز�هية �لألو�ن و�للنب )�لزبادي( و�حلليب، 
و�حر�سي على �لتو�زن �لغذ�ئي و�لبتعاد عن �لأطعمة 

غري �ل�سحية.
* �لنوم �ساعات كافية �أف�سل و�سيلة خلف�ض �لتوتر 

وتخفيف �ل�سغوط.
* �حلركة و�لتمارين و�لن�ساط �لبدين و�سيلة ر�ئعة للتغلّب 
على �لتوتر و�أنت حامل. كما ت�ساعد متارين �ليوغا على 

حت�سني �حلالة �ملز�جية.
* �لتاأمل و�سماع �ملو�سيقى �لهادئة �لتي ت�ساعد على 

�ل�سرتخاء.
* يخّفف �لتدليك )�مل�ساج( توتر �لع�سالت ويخف�ض 

م�ستوى هرمون �لكورتيزول يف �جل�سم.
* عندما ت�سعرين بزيادة �ل�سغوط و�لتوتر خذي حماماً 

د�فئاً.
* �بتعدي عن �لأحاديث �لتي تثري �أي نوع من �مل�ساعر 

�ل�سلبية خالل فرتة �حلمل.

عند املراهقني

هل حتفز الهواتف الذكية 
 اأعرا�ص ا�صطراب نق�ص

 االنتباه وفرط الن�صاط ؟
تو�سلت در��سة جديدة �إىل �أن �ملر�هقني �لذين ي�ستخدمون 

�أجهزتهم عدة مر�ت يف �ليوم كانو� �أكرث عر�سة لالإ�سابة 
با�سطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط �لن�ساط )ADHD( خالل 

�لعامني �ملقبلني.
ل تثبت �لنتائج �أن و�سائل �لإعالم �لرقمية هي �مل�سوؤولة 

عن ذلك فهناك �لعديد من �لعو�مل �لأخرى �لتي قد توؤثر 
على �حتمالية �إبالغ �ملر�هقني عن �أعر��ض ��سطر�ب نق�ض 

�لنتباه/ فرط �لن�ساط، مثل:
دخل �لأ�رشة ما �إذ� كان �لأطفال يعانون من �أعر��ض �لكتئاب

�لتدخني
��ستخد�م �ملخدر�ت �رشب �لكحول

مل يكن من �ل�سهل قيا�ض مدى تاأثري �لو�لدين على �أطفالهم، قد 
يكون بع�ض �ملر�هقني �لذين مل ي�ستخدمو� هو�تفهم با�ستمر�ر 
لديهم قو�عد �سارمة يف �ملنزل �أو �أن �لأباء ي�سجعون �أطفالهم 

على �لقيام بن�ساط �إيجابي يعزز منوهم �لعقلي.
تختلف تكنولوجيا �لهاتف �ملحمول عن �لتلفاز �أو �أي �لو�سائل 
�لرقمية �لأخرى ب�سبب �إمكانية �لتو��سل �مل�ستمر و�مل�ساركة 

�مل�ستمرة على مد�ر �ليوم.
قد يو�جه �لأطفال م�ساكل يف �ل�سرب �أو �لتعامل مع �لتاأخري 

ب�سبب �عتيادهم على �لتحفيز �مل�ستمر. بالإ�سافة �إىل ذلك �أنه 
عادة عندما ت�ستخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذ� قد يعاين 

�لبع�ض عندما يحني �لوقت للرتكيز على �سيء و�حد فقط.
��ستملت �لدر��سة على ما يقرب من 2600 طالب يف �ملد�ر�ض 
�لثانوية مل يكونو� م�سخ�سني با�سطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط 
�لن�ساط يف �لبد�ية، و�أكمل �لطالب ��ستبيانات كل �ستة �أ�سهر 
ملدة عامني ت�ساأل عن �أي �أعر��ض ��سطر�ب نق�ض �لنتباه/ 

فرط �لن�ساط.
وجدت �لدر��سة �أنه لكل ن�ساط رقمي �إ�سايف ميار�سه �لطفل 
يف كل يوم، �إن �حتمالت �لإ�سابة باأعر��ض ��سطر�ب نق�ض 

�لنتباه/ فرط �لن�ساط ترتفع بن�سبة %10.
مل يحاول �لباحثون ت�سخي�ض ��سطر�ب فرط �حلركة ونق�ض 
�لنتباه ب�سكل ر�سمي؛ بل قد �ساألو� فقط عن �لأعر��ض. من 
�ملحتمل �أن بع�ض م�سكالت �لأطفال تعك�ض م�سكالت �أخرى 

غري ��سطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط �لن�ساط، مثل �حلرمان من 
�لنوم لوقت طويل جًد� ب�سبب �لن�سغال باجلهاز.
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�لثقة باهلل يف �لأزمات
امل�سلم يحتاج كثريا يف هذا الزمان اإىل الثقة باهلل �سبحانه 

و تعاىل ، الثقة باهلل يا عباد اهلل ، الثقة باهلل و التوكل على 
اهلل . فلماذا يثق املوؤمن بربه و يتوكل عليه ؟

- لأن اهلل �سبحانه و تعاىل على كل �سيء قدير
ا اأَْمُرهُ اإَِذا  َ - و لأن الأمر كله هلل ، قل اإن الأمر كله هلل ، »اإَِنمّ

اأََراَد �َسيًْئا اأَْن يَُقوَل لَُه ُكْن َفيَُكوُن« )ي�س 82( - لأنه تعاىل 
يورث الأر�س من ي�ساآء من عباده كما قال »....اإَِنمّ اْلأَْر�َس 

ِ يُوِرثَُها َمْن يَ�َساءُ ِمْن ِعبَاِدِه....«)الأعراف 128( هلِلَمّ
- لأن الأمور عنده �سبحانه كما قال عز و جل ».....َواإِىَل 

ِ تُْرَجُع اْلأُُموُر« )البقرة 210( و لي�س اإىل غريه  - لأنه  اهلَلمّ
�سديد املحال فهو عزيز ل يُغلب كما قال تعاىل ».......
َحاِل« )الرعد 13( - لأنه �سبحانه و تعاىل  َوُهَو �َسِديُد امْلِ
ِ ُجنُوُد  له جنود ال�سموات و الأر�س فقال عز و جل »َوهلِلَمّ

ْر�ِس....« )الفتح 7( - جمع القوة و العزة  َماَواِت َواْلأَ ال�َسمّ
ُ َقِوًيمّا َعِزيًزا« )الأحزاب 25( »......َوَكاَن اهلَلمّ

- و قهر العباد فاأذلهم ، فهم ل يخرجون عن اأمره و 
 َ اُر« )الزمر 4( - »اإَِنمّ اهلَلمّ ُ الَْواِحُد الَْقَهمّ م�سيئته »......ُهَو اهلَلمّ

ِة امْلَِتنُي« )الذاريات58( فهو ذو القوة  اُق ُذو الُْقَومّ َزمّ ُهَو الَرمّ
و هو املتني �سبحانه و تعاىل - و هو عز و جل يقب�س و 
َماَواِت  ِ ُملُْك ال�َسمّ يب�سط - و هو يُوؤتي ُملكه من ي�ساآء »َوهلِلَمّ

ُ َعلَى ُكِلمّ �َسْيٍء َقِدير«ٌ )اآل عمران 189( َواْلأَْر�ِس َواهلَلمّ
- و هو �سبحانه و تعاىل الذي ي�ُض و ينفع »َواإِْن َيْ�َس�ْسَك 

ُ ِب�ُضٍمّ َفَل َكا�ِسَف لَُه اإَِلمّ ُهَو ......« )الأنعام 17( اهلَلمّ

ما ظنك باثنني �هلل ثالثهما
هل كان ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم 
- م�سطراً للتعر�س لكل تلك املخاطر؟ 
اأمل يكن ربه - �سبحانه - قادراً على اأن 

ينقله اإىل املدينة نقًل مبا�ضاً كما حدث 
يف رحلة الإ�ضاء واملعراج؟ مِلَ كانت 

الهجرة اإذن، وما الهدف والر�سالة التي 
تبعثها اإىل اأمة امل�سلمني �َسلَِفهم وَخلَِفهم؟ 

ندرك تلك الر�سالة وهذا الهدف من 
املواقف املختلفة يف الهجرة: عندما 

تتبعت قري�س ر�سول اهلل و�ساحبه اأبا بكر 
َحتمّى انتََهوا اإىَل بَاِب الَغار َفَوَقُفوا َعلَيِه. 
ِ لَو اأَنمّ اأََحَدُهم  َفَقاَل اأَبُو بَكٍر، يَا َر�ُسوَل اهللمّ
نََظَر اإىَل َما َتَت َقَدَميِه لأَب�َضَنَا. َفَقاَل 
ُ ثَاِلثُُهَما؟ ل َتَزن اإنمّ  َما َظنمّك ِباثننَِي اهللمّ

َ َمَعنَا. اهللمّ
لو تاأملنا هذا املوقف لأدركنا معنًى 
�سامياً ينبع من اأ�سل عقيدة امل�سلم 

واإيانه باهلل.. الواحد.. القادر.. املالك.. 
الذي يقول لل�سئ كن فيكون... ذلك 

املعنى هو الثقة باهلل وح�سن الظن به 
والتوكل عليه - �سبحانه -... مع العمل 

والأخذ باأ�سباب النجاح. يقول - �سبحانه 
وتعاىل- يف حديٍث، قد�سي: اأنا عند ظن 
عبدي بي، واأنا معه اإذا ذكرين، فاإن ذكرين 

يف نف�سه ذكرته يف نف�سي، واإن ذكرين 
يف ملٍئ، ذكرته يف ملٍئ، خرٍي، منهم، واإن 
تقرب اإيلمّ �سرباً تقربت اإليه ذراعاً، واإن 
تقرب اإيلمّ ذراعاً تقربت اإليه باعاً، واإن 

اأتاين ي�سي اأتيته هرولة. ماذا كانت نتيجة 
هذا التوكل: لقد اأعمى اهلل عنه عيون 

امل�ضكني عند خروجه من بينهم، بل ونرث 
على روؤ�سهم الرتاب.. وحجب اأب�سارهم 
عنه عند الغار.. واحلمامة والعنكبوت.. 
وق�سة �ضاقة بن مالك.. و.... }و من 
يتوكل على اهلل فهو ح�سبه * اإن اهلل بالغ 

اأمره{.  

من لو�زم �إميان �لإن�سان :
 يوجد اأحياناً جهاز ثمنه مئة األف يف بيوز، 
�سعيف  كهربائي  خط  عن  عبارة  البيوز 
جداً، على اأدنى حرارة عالية ي�سيخ، يقطع 
التيار، هو البيوز يف احلقيقة نقطة �سعف 
اجلهاز،  ل�سالح  ال�سعف  لكن  اجلهاز،  يف 
لو جهاز �سيارة عال فجاأة، بدل اأن يحرق 

اجلهاز، يحرتق البيوز، ثمنه لريتان، فهذا 
البيوز رحمة ملا نقمة؟ رحمة. 

ال�سعف،  البيوز،  عنده  يوجد  والإن�سان   
اخلوف:

نْ�َساَن ُخِلَق َهلُوعاً،  ]�سورة املعارج  ﴿اإَِنمّ اْلإِ
َجُزوعاً،   ُمّ  ال�َضمّ ُه  َم�َسمّ ﴿اإَِذا  الآية:19[  

]�سورة املعارج الآية:20[
 اإذا ل يخاف ل يتوب، اإذا ل يخاف ل يلجاأ 
اإىل اهلل عز وجل، اإذا ل يخاف ل ي�سطلح 

مع اهلل. 
يف  �سعف  نقطة  كان  واإن  فاخلوف،   

الإن�سان، اإل اأنه من لوازم اإيانه.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�س امل�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�ضة من 

الطريق يعر�سون عليهم جرية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة، الإن�سان له فطرة �سليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�س والإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

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

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �سورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدمّ
يُن الَْقِيمُّم )30(  ِ َذِلَك الِدمّ لِْق اهلَلمّ ِ الَمِّتي َفَطَر النَمّا�َس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلمّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدمّ

﴿

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

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

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

البخلء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من الإيان، واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فل خري فيك، واإن مل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكلم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَمّْهلَُكِة )195( ﴿  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴿ َواأَنِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلمّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�سلم 
و�سطي.
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النقال  :0661.41.25.76  

�شيلف�شرت �شتالون يودع 
�شخ�شية »روكي«

اأ�سدل النجم العاملي �سيلف�سرت �ستالون اأم�س ال�ستار 
على اآخر ف�سل يف حكاية البطل »روكي«، الذي 

ا�ستهر بتج�سيد �سخ�سيته يف الأجزاء ال�سبعة من 
�سل�سلة الأفالم »روكي«، حتى اأ�سبح اأيقونة الأك�سن 

الأمريكية ورمزاً للبطل الذي ل يقهر، وذلك يف 
مقطع فيديو ن�سره عرب ح�سابه على اإن�ستغرام.

اأعلن �سيلف�سرت �ستالون توديعه ل�سخ�سية روكي 
ب�سكل نهائي وذلك من خالل مقطع فيديو مت 

ت�سويره يف اليوم الأخري من كوالي�س ت�سوير فيلمه 
»كريد 2«، والذي قام بتاأليفه، لفتًا اإىل اأنه �سيمثل 

ختام �سل�سلة اأفالم روكي، م�سرياً اإىل امتنانه 
ال�سديد »للنجاح العظيم الذي حققته �سخ�سية 

البطل روكي، حتى اأ�سبح رمزاً يف الثقافة ال�سعبية، 
على مدار الأربعني عامًا املا�سية«.

وتابع �ستالون مو�سحًا »كان يل ال�سرف يف جت�سيد 
هذه ال�سخ�سية ومعاي�سة تفا�سيلها معكم، ولكن 

لالأ�سف كل �سيئ لبد له من نهاية، فحتى عام 
وكنت  انتهت  قد  روكي  اأن حكاية  اعتقدت   2006

�سعيداً بذلك، حتى جاء النجم مايكل جوردن، 
ليحمل الراية من بعدي، وميثل جياًل جديداً 

بروؤى وحكايات خمتلفة«يذكر اأن املمثل مايكل 
بي جوردن �سارك �سيلف�سرت �ستالون بطولة فيلمه 

الأخري كريد2«، حيث ظهر بدور اأدوني�س ابن 
»اأبولو كريد«، والذي يدخل يف �سراع و�سدام ل 
مفر منه مع مناف�سه ابن امل�سارع الرو�سي اإيفان 

دراجو، الذي قتل داخل احللبة يف اجلزء الرابع من 
فيلم روكي.

غ�سان م�سعود ر�سول الفنانني اإىل »هوليوود«

 اأبكاه وطنه وتخلى عن هذه االأدوار
بني �سفة هذا املمثل وذاك، احرتنا من ي�ستحق لقب العاملية، اإّل اأننا حني نرى �سخ�سا اآمن مبوهبته وطمح اأن يو�سلها 

نحو العاملية، جند انه هو من ي�ستحق هذا اللقب عن جدارة، على رغم رف�سه له.

اأثبت  الّذي  املمثل  هو  م�شعود    غ�شان 
مواهب  متتلك  اأن  �شوريا   اأجمع  للعامل 
خّرجوا  واأ�شاتذة  الفن،  عامل  يف  قّيمة 
التي  املواهب  ع�رشات  اأيديهم  حتت  من 
ملعت اليوم غ�شان م�شعود هو جنم �شوري 
عاملي، قّدم اىل هذه ال�شاحة عددا كبريا 
ع�رشات  وميتلك  والنجمات،  النجوم  من 
ع�رشات  ب�شببها  ا�شتحق  التي  االأعمال 

اجلوائز.

من هو غ�سان م�سعود؟

فجليت  قرية  يف  ولد  �شوري،  ممثل  هو 
عمل   ،1958 عام  طرطو�ش  مبحافظة 
للفنون  العايل  املعهد  يف  اأ�شتاذا 
�شنوات  ع�رش  �شوريا ملدة  امل�رشحية يف 
االأدوار  من  العديد  م�شريته  قدم   خالل 
يف  الدين  �شالح  دور  طليعتها  يف  املهمة 

فيلم »مملكة ال�شماء«.

اخلارطة  على  ب�شمة  يرتك  اأن  وا�شتطاع 
اختاره  عندما  خ�شو�شا  العاملية، 
لتاأدية  �شكوت   الربيطاين  ريديل  املخرج 

»االآلهة  اجلديد  فيلمه  يف  البطولة  دور 
م�شاركته  خالل  من  واي�شا  وامللوك«، 
العاملية:  قرا�شنة  ال�شل�شلة  من  جزء  يف 
الكاريبي ، مملكة اجلنة، وادي الذئاب. ويف 
العديد من االأفالم ال�شينمائية العاملية كل 
تلك االأعمال مّكنت  غ�شان م�شعود   من 
احل�شول على العديد من اجلوائز املحلية 

والعاملية.
الفنية  م�شعود  غ�شان  اأعمال  اأبرز  ومن 
»اأبناء  م�شل�شل  امل�شل�شالت:  وحتديداً 
»فنجان  م�شل�شل   ،  2006 عام  الر�شيد« 
عام  »عمر«  م�شل�شل   ،  2009 عام  الدّم« 
عام  عتيق »  » يا�شمني  م�شل�شل  و   2012
فـ    العائلي،  الو�شع  ناحية  من  اأما   2013
هما  ولدان  وله  متزوج  م�شعود     غ�شان 

لوت�ش و�شيدر م�شعود.

اأ�سهر اأعمال  غ�سان م�سعود

بني  م�شعود  غ�شان  اأعمال  انق�شمت 
فاأ�شهر  وامل�رشح.  ال�شينما،  التلفزيون، 
العربية،  ال�شرية  التلفزيون:  يف  اعماله 
قاع  الهاربة،  واملاأمون،  االأمني  كامل،  اأبو 

مطر،   اأن�شودة  ناعمة،  اأ�شواك  املدينة، 
�شقر قري�ش ،  حالوة الروح ، عمر، بانتظار 
املتبقي،  ال�شينما:  وغريها يف  اليا�شمني، 
فل�شطني،  الذئاب  وادي  العام،  نهاية  يف 
مورين  فيلم  ال�شمت،  ظالل  جوبا، 

وغريها.
اأّما اأ�شهر م�شاركات   غ�شان م�شعود   يف 
الكهف،  �شكان  م�رشحية  فهي:  امل�رشح 
تقا�شيم  م�رشحية  االغت�شاب،  م�رشحية 
م�رشحية  �شدى،  م�رشحية  العنرب،  على 
جنون يف االأ�شطبل، وم�رشحية بابينريودا 
ك�شور،  اإخراجا:  امل�رشحية  اأعماله  ومن 
رميا، لن يكون، دبلوما�شيون و امللك لري.

مل يقتنع بتمثيل  با�سل خياط 

خياط  با�شل  ال�شوري  املمثل  ُرف�ش  لقد 
العايل  باملعهد  القبول  اختبارات  يف 
وكان  االأوىل،  املرة  امل�رشحية يف  للفنون 
الفنان  رف�شته  التي  اللجنة  اأع�شاء  من 
التي  نف�شها  اللجنة  وهي  م�شعود،  غ�شان 

عادت وقبلته يف العام التايل.

بع�س احلقائق عن   غ�سان م�سعود

املركز  تاأ�شي�ش  يف  م�شعود  غ�شان  �شاهم 
امل�رشحية  للدرا�شات  االأفريقي  العربي 
غ�شان  العلمي  التح�شيل  ويف  تون�ش.  يف 
م�شعود در�ش يف اأملانيا وفنلندا باالإ�شافة 
لدرا�شته يف �شوريا. ابنه �شدير دخل عامل 
الفن من خالل االإخراج. باالإ�شافة اإىل اأنه 
�شهرة  حتقيق  يف  جناحه  من  الرغم  على 
اأفالم  عدة  يف  �شارك  اأن  بعد  عاملية 
هوليودية �شهرية، اإال اأن غ�شان رف�ش لقب 

»الفنان العاملي«.

رف�س العديد من الأدوار ب�سبب 
الإ�سالم

ك�شف غ�شان م�شعود يف اإحدى املقابالت 
�شينمائية  لعرو�ش  رف�شه  عن  ال�شحفية 
بالفرتة  يف  هوليوود   اأفالم  يف  للم�شاركة 
التي  لالإ�شالم  االإ�شاءة  ب�شبب  االأخرية 
هذه  يف  وقال  االأفالم،  هذه  ت�شمنتها 
املقابلة »تلقيت خالل ال�شنوات املا�شية 
عرو�شاً الأربعة �شيناريوات �شينمائية ت�شيء 

�شخ�شية  انح�رشت  حيث  العرب،  اىل 
ال  الذي  االإرهابي  بني  ما  فيها  العربي 
يعرف اإال القتل والتفجري، والعربي الرثي 
وبالطبع  الن�شائية،  العالقات  املتعدد 

رف�شت هذه العرو�ش«.              

�سوريا ُتبكي غ�سان م�سعود

الربامج،  اأحد  على  �شيفا  حلوله  خالل 
مي�شك  اأن  م�شعود  غ�شان  ي�شتطع  مل 

دموعه التي كانت ُمعرّبة كما دموع اأمهات 
ُعر�ش  املقابلة،  فخالل  �شوريا  واأطفال 
االأ�شدي،  جواد  العراقي  للمخرج  ت�شجيُل 
يف  فيه:  قاَل  م�شعود  لـ  �شوؤاالً  وّجَه  حيث 
يوم قيامة االأحداث الدموية التي متُرّ بها 
دم�شق و �شوريا، اأين �شتحمل اأوالَدك؟ اأيَن 
بالَدك؟  �شتحمل  اأيَن  زوجتَك؟  �شتحمل 
»اأنا  وقال:  بالبكاء،  م�شعود  غ�شان  بداأ 
خائف، اأنا خائف كثرياً على بلدي..خائف 

على اأوالدي و�شوريا«.

وفاة عازف البوق روي هارغروف باأزمة قلبية
تويف عازف البوق االأمريكي  روي هارغروف  عن 49 
عاما اثر اأزمة قلبية واأعلن اخلرب عرب ح�شاب الفنان 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  اأحد  على  اخلا�ش 
روي  وفاة  نعلن  عميق  »بحزن  فيه:  جاء  بيان  يف 

هارغروف يف الثاين من نوفمرب عن 49 عاما«.
الثمانينات  وكان روي هارغروف قد برز يف نهاية 
نوع  وهو  »نيوبوب«  حركة  وجوه  اأبرز  اأحد  واأ�شبح 
من اجلاز اإ�شافة اإىل ذلك انه من رواد مهرجانات 
كلوثر  الري  اأعماله  وكيل  و�رّشح  االأوروبية،  اجلاز 
باأزمة  اأ�شيب  الفنان  اأن  العامة  الوطنية  لالإذاعة 
م�شكلة  ب�شبب  امل�شت�شفى  اإىل  دخل  اأن  بعد  قلبية 

يف الكليتني.

ت�شوير اجلزء التا�شع من ال�شل�شلة الهوليوودية »Star Wars« يف وادي رم

اأجنلينا جويل وبراد بيت يتو�شالن التفاق ب�شاأن ح�شانة اأوالدهم

ال�شل�شلة  من  التا�شع  اجلزء  ت�شوير 
الهوليوودية ت�شوير اجلزء التا�شع من 
 »Star Wars« ال�شل�شلة الهوليوودية
االأمريكي،  املخرج  قرر  رم  وادي  يف 
جيفري اأبرامز، ت�شوير اجلزء التا�شع 
 Star« الهوليوودية  ال�شل�شلة  من 
رم  وادي  منطقتي  يف   ،»Wars
وال�شاكرية يف االأردن ومت اختيار هاتني 

تتمتعان  ملا  بالتحديد  املنطقتني 
اإذ  فريدة،  طبيعية  خ�شائ�ش  من  به 
يف  كانتا  لو  كما  الفيلم  يف  �شتظهران 
على  تعليقه  ويف  بعيد  ف�شائي  كوكب 
اخلرب، اأ�شار املخرج اإىل اأن »وادي رم 
وهو  االأنفا�ش،  يحب�ش  ب�شكل  جميل 
كما  القادم«.  لفيلمنا  املثايل  املوقع 
باأنني  »اأ�شعر  قائال:  اأبرامز  اأ�شاف 

الت�شوير  من  لتمكني  جدا  حمظوظ 
يف االأردن. ونتيجة للرتحيب احلار من 
احلكومة وتفاين طاقم الفيلم املحلي 
جتربة  اأف�شل  على  ح�شلنا  مهنيا، 
اأن  للغاية«يذكر  ممكنة ونحن ممتنون 
مع  تعاون  والت�شوير  االإخراج  فريق 
اأكرث من 250 احرتايف اأردين، �شاركوا 
االأزياء  وت�شميم  الت�شوير  يف عمليات 

وت�شميم  الف�شائية  واملخلوقات 
حني  يف  وغريها،  اخلا�شة  املوؤثرات 
قدم اجلي�ش االأردين الدعم اللوج�شتي 
الذي كان اأ�شا�شا لنجاح الت�شوير ومن 
جهة اأخرى، بداأ ت�شوير اجلزء القادم 
املا�شي،  اأوت  �شهر  يف  ال�شل�شلة  من 
�شهر  يف  ر�شميا  اإطالقه  يقرر  بينما 

دي�شمرب املقبل.

املطلقان  هوليوود  جنما  تو�شل 
التفاق  بيت  وبراد  جويل  اأجنلينا 
اأوالدهم  ح�شانة  ب�شاأن  نهائي 
من  عامني  من  اأكرث  بعد  ال�شتة 
وذلك  ال�شاقة،  املفاو�شات 
ح�شبما قالت حمامية جويل اأم�ش 

اجلمعة.
يف  ديجان  بلي  �شامانثا  وقالت 
ترتيب  على  االتفاق  »مت  بيان: 

عليه  ووقع  اأ�شابيع  قبل  ح�شانة 
واأ�شافت  والقا�شي.  الطرفان 
على  يقوم  الذي  الرتتيب،  »هذا 
تقييم  خبري  تو�شيات  اأ�شا�ش 
ح�شانة االأطفال، ي�شتبعد احلاجة 
وتفا�شيل  امللف  حماكمة.  اإىل 
م�شالح  حلماية  �رشية  االتفاق 
ممثلي  لدى  يكن  ومل  االأطفال«. 
بيت تعليق وكانت جويل وبيت من 

جذباً  هوليوود  يف  االأزواج  اأكرث 
لالأ�شواء وقد انف�شال يف �شبتمرب 
ا�شتمرت  حب  ق�شة  بعد   2016
ا�شتمر  وزواج  اأعوام  ع�رشة 

عامني.
للطالق  دعوى  جويل  ورفعت 
م�شرية اإىل وجود خالفات ال ميكن 
احل�شانة  اإىل  و�شعت  ت�شويتها 
ومن  ال�شتة  الأوالدهم  االأ�شا�شية 

يو�شح  ومل  بالتبني.  ثالثة  بينهم 
كيفية  اجلمعة  �شدر  الذي  البيان 
متحدث  وامتنع  احل�شانة  تق�شيم 

با�شم جويل عن اإعطاء تفا�شيل.
للمحاكمة  موعد  حتدد  قد  وكان 
يف ق�شية احل�شانة ب�شكل مبدئي 
)كانون  دي�شمرب  من  الرابع  يف 
االأول( اأمام قا�ش خا�ش يف لو�ش 

اأجنلي�ش.
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"Marussia" املعدلة �سيارات  ببيع  تبداأ  رو�سيا 

 "VIP-Service" �رشكة  �أعلنت 
بع�ض  بيع  نيتها  عن  �لرو�سية 
 "Marussia B1" �سيار�ت 

�لريا�سية �ملعدلة حملية �ل�سنع.
بهياكل  �ل�سيار�ت  هذه  و�أتت 
و�ألياف  �ملعدن  من  �ن�سيابية 

وفرملة  تعليق  و�أنظمة  �لكربون، 
جتمع  فريدة  و�ألو�ن  ريا�سية، 
و�لأ�سفر  و�لأ�سود،  �لأحمر  بني 
فتحات  �إىل  بالإ�سافة  و�لأ�سود، 
ل�سمان مقاومة  �لهيكل  جانبية يف 
�أقل للهو�ء عند �ل�رشعات �لعالية.

مبحركات  �ملركبات  هذه  وزودت 
وعزم  لرت   3.5 ب�سعة   "VQ35"
زيادة  على  قادرة  ح�سان،   300
�لت�سارع من 0 �إىل 100 كلم/ �ساعة 
و�لو�سول  ثو�ن،   5 غ�سون  يف 
كلم/   250 �رشعة  �إىل  باملركبة 

بعلب  �ل�سيار�ت  زودت  كما  �ساعة 
تفتح  و�أبو�ب  �أوتوماتيكية،  �رشعة 
�ملوجودة  تلك  غر�ر  على  للأعلى 
يف �سيار�ت لمبورغيني �لريا�سية، 
دولر  �ألف   153 فيبلغ  �سعرها  �أما 

تقريبا.

جاغوار تطور نظام م�ساعدة 
لت�سيري حركة املرور

   تعكف �رشكة جاغو�ر 
على تطوير نظام 

م�ساعدة يهدف �إىل 
ت�سيري حركة �ملرور 

وتر�سيد ��ستهلك �لوقود 
وتقليل �لتوتر �لنف�سي 
�أثناء �لقيادة يف �ملدن 

�لذكية �مل�ستقبلية.
و�أو�سحت �ل�رشكة 

�لربيطانية �أن نظام 
 GLOSA مل�ساعدة�
�ملبتكر، �لذي قامت 

بتجهيز �أيقونتها 
F-Pace به، يعتمد على 
تقنية V2X، �أي �لت�سال 

بني �ملركبة و�لبنية 
 Vehicle to( لتحتية�

.)infrastructure
ويعد هذ� �ل�سم 

�خت�سار� للم�سطلح 
 Green Light(

 Optimal Speed
Advisory(، �أي 

تو�سية بال�رشعة �ملثالية 

لإ�سارة �ملرور �خل�رش�ء، 
حيث تتو��سل �ل�سيارة 

مع �إ�سار�ت �ملرور 
لإعطائها تو�سيات 

بال�رشعة �ل�سحيحة قبل 
�لإ�سار�ت.

وت�سمن هذه �لطريقة 
تدفقاً �سل�ساً حلركة 

�ملرور وخالية من 
�لتوتر، وي�ساعد �للتز�م 

بتو�سيات �لنظام على 
تقليل مدة �لنتظار 

�أمام �لإ�سار�ت �حلمر�ء، 
وجتنب مناور�ت �لكبح 
�ل�سديدة و�لت�سارع لدى 

�لإ�سار�ت �ل�سفر�ء، وهو 
ما ي�ساعد على تر�سيد 

��ستهلك �لوقود.
و�أ�سارت جاغو�ر �إىل �أن 
 GLOSA طرح نظام
ب�سكل قيا�سي يتوقف 
على حتديث �إ�سار�ت 

�ملرور وجتهيزها 
بالنظام �جلديد.

ملاذا تختلف اأماكن باب خزان الوقود يف ال�سيارات؟
�لتي  �ملحرجة  �ملو�قف  �إحدى   – نت  �ملربع 
�ل�سائق، هو عند �رش�ء �سيارة  لها  قد يتعر�ض 
حتى  �أو  ��ستئجارها  �أو  م�ستعملة  �أو  جديدة 
�لوقود  حمطة  �إىل  �لتوجه  وعند  ��ستعارتها 
موقع  �أن  يجد  به،  للتزود  �ل�سف  يف  و�لتوقف 
�جلهة  يف  �لوقود  خز�ن  كون  خاطئ  وقوفه 

�لأخرى، �إذ�ً ملاذ� هذ� �لختلف؟
�جلزء  يف  تقع  كانت  �سابقاً  �لوقود  خز�نات 
عند  متاماً  منا�سباً  كان  حيث  لل�سيارة  �خللفي 
�لذهاب ملحطات �لوقود لتعبئة �خلز�ن ولكنه 
�مل�سنعة  �ل�رشكات  وتد�ركت  خطري�ً،  كان 
�خللف  من  �خلز�ن  و�سع  خطورة  لل�سيار�ت 
�أ�رش�ر وخيمة يف  �إىل  يوؤدي  �أن ذلك قد  حيث 

حو�دث �ل�سطد�م �خللفية.
خز�ن  باب  مكان  �رشكة  كل  ت�سع  حالياً  لذ� 
وت�سميم  �ملهند�سني  �ختيار  ح�سب  �لوقود 
مهند�ض  ي�رشح  حيث  بها،  و�لأجهزة  �ل�سيارة 
يف فورد قائًل “يعتمد و�سع باب �لوقود ب�سكل 
وموقعه  �لوقود  خز�ن  ت�سميم  على  �أ�سا�سي 

وتغليفه �ل�سفلي”.
�ل�رشكات مثل فولك�ض فاجن غالباً  بع�ض  لكن 
�جلانب  على  فيها  �لوقود  خز�ن  يكون  ما 

ميلء  �لذي  �ل�سخ�ض  لإبقاء  )�لر�كب(،  �لأمين 
خز�ن �لوقود بعيًد� عن حركة مرور �ل�سارع يف 
�لي�سار  على  �ملقود  بها  يوجد  �لتي  �ل�سيار�ت 

و�لتي متثل غالبية �إنتاجهم.
كذلك �رشحت تويوتا وقالت:”قد يعتمد �ختيار 
باب خز�ن �لوقود على �سانع �ملعد�ت �لأ�سلية 
جتارب  �أو  �ل�سيارة  �سناعة  يف  �مل�ستخدمة 
كيفية  �أو  �ل�سيارة  على  جترى  �لتي  �ل�سطد�م 

�ل�سحن لل�سيارة”.
لذ� جتد �لدول ذ�ت �ل�سيار�ت �لتي تقودها من 
�لأي�رش  �جلانب  على  ت�سري  و�لتي  �ليمني  جهة 
هو  وهذ�  �ل�سحيح،  هو  �لعك�ض  �لطريق،  من 
�أحد �لأ�سباب �لتي جتعل �لعديد من �ل�سيار�ت 
على  �لوقود  خز�ن  و�سع  �إىل  متيل  �ليابانية 

�جلانب �لأي�رش من �ل�سيارة.
�مل�سنعة  �ل�رشكات  جميع  و�سعت  �لنهاية  ويف 
مع  �لوقود  خز�ن  باب  ملكان  رموز  لل�سيار�ت 
يوجد  �ل�سيارة، حيث  �لوقود يف طبلون  موؤ�رش 
مثلث �سغري بجانب م�سباح حتذير نفاذ �لوقود 
�جلانب  �إىل  �ل�سهم  �أو  �ملثلث  هذ�  ي�سري  و 
بالن�سبة  �لوقود  خز�ن  فتحة  فيه  �ملوجود 

لل�سيارة.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��ستعر�ست �رشكة IAT Design �ل�سينية �سيارة "Karlmann King" �لتي �سنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع 

�لرباعي يف �لعامل وبح�سب موقع "CarAndBike" �ملتخ�س�ض يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �لنتباه يف هذه 
�ل�سيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�سمم بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من �أفلم �خليال، و�مل�سنوع من مزيج من �ملعادن 

�خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�سلب.
وي�سمن �لقوة و�لأد�ء �ملمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 �أ�سطو�نات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 

8 نقلت، بقوة 400 ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل �إيل 160 كيلو مرت / �ض. وتتميز �ل�سيارة من �لد�خل 
بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية فاخرة، و�سا�سة بلزما كبرية مل�ساهدة �لأفلم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، 

بالإ�سافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�ساخنة، وماكينة ل�سنع �لقهوة، و�أماكن خم�س�سة حلفظ �لكوؤو�ض �ملغطاة 
بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل �أمان عالية، وميكن �لتحكم يف �لإ�ساءة 

وعدد من �ملهام �لأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من هذه 
�ل�سيارة فقط حول �لعامل ب�سعر ي�سل �إىل 2 مليون دولر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة

 

 تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
�ل�سيار�ت  ت�سنيع  ك�سفت �رشكة 
�ليابانية مازد� عن �سيارة مازد�6 
و�لتي �ستكون �أول �سيار�تها �لتي 
�أوتو  �آندرويد  من�ستي  تدعم 
وكار بلي �لذكيتني، وجاء ذلك 
يف معر�ض �ل�سيار�ت �لدويل يف 

نيويورك �لأمريكية.
�ستكون �أول ن�سخة من �لنظامني 
�لعام  �سيف  يف  متاحة  �لذكيني 
�سيكون  كما   ،2018 �حلايل 
هذ�  من  �ل�سيار�ت  �أ�سحاب 

كار  حتديث  على  قادرين  �لنوع 
بلي و�آندرويد �أوتو ب�سكل كامل 
و�ختياري فور �إ�سد�ر �لتحديث 
مازد�  و�رشحت  �ل�سيف  يف 
وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي  باأن 
�إ�سافات  �سمن  �ستكونان  بلي 
�ملوجود  �لذكي  �لت�سغيل  نظام 
 Mazda �ل�رشكة  �سيار�ت  يف 
�أن  يُذكر   .Connected
كند�  �ليابانية يف  �ل�رشكة  موقع 
�ملن�ستني  دعم  بيانا حول  ن�رش 

�ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة 
�ملعر�ض  يف  �ل�رشكة  با�سم 
�لدويل لل�سيار�ت مل يتحدث عن 
مما  كلمته،  خلل  �لأمر  ذلك 
�مل�ستخدمني  ��ستغر�ب  �أثار 
�أعلنت  مازد�  �رشكة  كانت 
من�ستي  باإ�سافة  رغبتها  عن 
�ملا�سي،  �لعام  يف  و�آبل  قوقل 
لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن  بعد 
 Mazda نظامها  �إطلق  منذ 

Connected عام 2014.
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كيفية منع تدفق البيانات من التلفزيون الذكي اإىل الإنرتنت

الأملانية   »c>t« جملة  اأوردت 
اأن اأجهزة التلفاز الذكية تر�سل 
البيانات  من  الكثري  وت�ستقبل 
يتعرف  ول  الإنرتنت،  عرب 
امل�ستخدم يف العادة على هذه 
البيانات اأو يقيد تدفقها ب�سكل 
الطرق  بع�ض  اأن  غري  موثوق، 
تدفق  اإبطاء  على  ت�ساعد 
التلفزيون  اأجهزة  من  البيانات 

املت�سلة ب�سبكة الإنرتنت.
املجلة  اأجرته  اختبار  واأو�سح 
خمتلفة  اأجهزة  على  الأملانية 
اأجهزة  من  البيانات  تدفق  اأن 
يكون  ل  الذكية  التلفزيون 

مفهوماً من امل�ستخدم، كما اأن 
عدم املوافقة على نقل البيانات 
قد ي�ساعد نوعاً ما يف احلد من 
تبادلت  التثبيت  واأثناء  تدفقها 
مع  البيانات  املوديالت  بع�ض 
ا�ستدعت  اأو  البث  خدمات 

.HbbTV عرو�ساً من
تعر�ض  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة 
حمتويات  التلفزيونية  القنوات 
الإنرتنت  على  اإ�سافية 
تقرير  واأكد  احلايل،  للربنامج 
اأن املحطات  الأملانية  املجلة 
التليفزيونية تتبع �سلوكاً واأمناط 
ا�ستخدام دقيقة، حتى اإذا رف�ض 

امل�ستخدم املوافقة على التتبع 
اأن  غري  الأجهزة،  اإعدادات  يف 
ب�سكل  يظهر  ل  ذلك  تاأثري 

مرئي. حل جذري
اأمام  خيارات  عدة  وهناك 
امل�ستخدم ملنع تدفق البيانات، 
والذي  اجلذري،  احلل  ومنها 
التلفاز  ات�سال  عدم  يف  يتمثل 
الو�سول  ب�سبكة الإنرتنت، ويتم 
وامل�سل�سالت  الأفالم  اإىل 
�سبكة  على  الو�سائط  ومكتبات 
الإنرتنت بوا�سطة اأجهزة البث، 
ويف هذه احلالة ل تكون هناك 
وحدات  اإىل  للو�سول  اإمكانية 

التخزين ال�سبكية NAS، والتي 
تتيح اإمكانية بث الفيديو ب�سكل 

حملي.
اأن  يف  امل�ستخدم  رغب  واإذا 
الذكي  التلفاز  ات�سال  يقت�رص 
دون  فقط،  املحلية  بال�سبكة 
هذه  ففي  الإنرتنت،  ات�سال 
تفعيل  عليه  يتوجب  احلالة 
اخلا�سة   DHCP تهيئة 
الراوتر،  جهاز  يف  بالتلفزيون 
حظر  ميكن  نف�سه  الوقت  ويف 
عن  الذكي  بالتلفاز  الإنرتنت 
الأطفال  حماية  وظيفة  طريق 

بجهاز الراوتر.

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �سركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�سفات مناف�سة وت�سميم 

ع�سري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�سركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا 
عند ع�ساق نوكيا، نظرا ملوا�سفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�سول ع�سوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�سيع 

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

- �سا�سة بحجم 6 بو�سات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�سل، حممية بزجاج مقاوم لل�سدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�سل وفتحة عد�سة 
.»f/2.0«

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

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�سال -
- بطارية ب�سعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

�صام�صونغ ت�صوق لهاتفها القادم 
9  Galaxy Note

ثالث  �سام�سونغ  �رصكة  اأ�سدرت 
ت�سويقية جديدة  دعائية  اإعالنات 
املنتظر  الرئي�سي  لهاتفها 
 Galaxy Note نوت  غالك�سي 
9، والذي من املفرت�ض اأن تك�سف 
عرب  اأوت   9 بتاريخ  عنه  النقاب 
حدث Unpacked، حيث يعتمد 
 Galaxy م�سري العالمة التجارية
Note اإىل حد كبري على رد فعل 
 Galaxy هاتف  على  العمالء 
لهذا  لإدراكها  وتبًعا   ،9  Note
الت�سويقية  الفيديوهات  الأمر فاإن 
ال�رصكة  لدى  اأن  توؤكد  اجلديدة 
الكورية اجلنوبية حتديثات جذرية 

حقيقة قد تغري م�سار الأمور.
قد  ال�سابقة  الت�رصيبات  وكانت 
اأكدت اأن �سام�سونغ تفكر جدًيا يف 
 Galaxy اإلغاء عالمتها التجارية 
الربحية،  انخفا�ض  ب�سبب   Note
الذكية،  الهواتف  �سوق  وت�سبع 
وتاأخري دورات الرتقية مع احتفاظ 
اأطول،  لفرتة  باأجهزتهم  العمالء 
 Galaxy S Plus وت�سابه مناذج 
حيث  من   Galaxy Note و 
خ�سائ�ض املنتج، مما قد ي�ستدعي 
توحيد املنتجني لتخفي�ض التكلفة 
اجلديد  اجلهاز  مبيعات  كانت  اإذا 
حمبطة، ولكن دون وجود تفا�سيل 

حول كيفية حدوث ذلك.
ويبدو اأن �سام�سونغ قررت ا�ستباق 
احلدث والإعالن بطريقة ت�سويقية 
عن امليزات التي من املفرت�ض اأن 
يف  مبا  اجلديد،  هاتفها  يت�سمنها 
ذلك بطارية ب�سعة اأكرب من املعتاد 
 Galaxy بالن�سبة لت�سكيلة هواتف
جلذب  منها  حماولة  يف   ،Note
امل�ستخدمني مبكًرا للهاتف، حيث 
ال�رصكة  اتخاذ  اإىل  الفيديو  ي�سري 
قراًرا بزيادة �سعة البطارية، والتي 
اأكرب  للكثريين  بالن�سبة  تعترب  قد 
 Galaxy هاتف  يف  بيع  نقطة 

.9 Note
ال�سادرة  املعلومات  واأو�سحت 
الهاتف  ح�سول  اإمكانية  �سابًقا 
ميلي   4000 ب�سعة  بطارية  على 
ملدة  ال�سمود  على  قادرة  اأمبري، 
م�ساهدة  زمن  من  �ساعة   25
�سطوع  باأعلى  امل�ستمر  الفيديو 
�سعة  اأكرب  يجعلها  مما  لل�سا�سة، 
�سام�سونغ �سمن  بطارية تطرحها 
اأي هاتف ذكي من ت�سكيلة هواتفها 
ت�سكل حت�سًنا  اأنها  كما  املختلفة، 
كبرًيا بالن�سبة لبطارية جهاز العام 
 ،8  Galaxy Note املا�سي 
ب�سعة  بطارية  ميتلك  كان  والذي 

3300 ميلي اأمبري.

�صبكة ال�صيف
�سبكة  اإىل  الو�سول  يف  الرغبة  وعند 
فعندئذ  املنزلية،  ال�سبكة  دون  الإنرتنت 
ب�سبكة  الذكي  التلفزيون  تخ�سي�ض  ميكن 
خدمات  تعمل  احلالة  هذه  ويف  ال�سيف، 
تثبيت  ويتم  الإنرتنت،  �سبكة  من  البث 
ت�سغيل  ويتعذر  الفريموير،  حتديثات 
ال�سبكية  التخزين  وحدات  من  املحتويات 
NAS، اإذا مل تكن يف �سبكة ال�سيف اأي�ساً، 
وتتمثل ميزة �سبكة ال�سيف يف عدم تعر�ض 
بال�سبكة  الأخرى  الإلكرتونية  الأجهزة 

والأكواد  بالفريو�سات  لالإ�سابة  املنزلية 
الذكي  التلفزيون  تعر�ض  ما  اإذا  اخلبيثة، 

لهجوم اأو اخرتاق بوا�سطة الفريو�سات.
فلرتة  اإمكانية  الراوتر  اأجهزة  بع�ض  وتتيح 
ما  وهو  الويب،  مواقع  بع�ض  اإىل  الو�سول 
املجلة  اأن  غري  التحكم،  من  املزيد  يتيح 
اأن العناية مبثل هذه  اأ�سارت اإىل  الأملانية 
القوائم ال�سوداء تعترب عملية مرهقة للغاية، 
ومن  �سغريا،  يكون  الفلرت  اأن  عن  ف�سال 
ا�ستعمال  اأي�سا  املتوفرة  اخليارات  �سمن 

 Raspberry بحوا�سيب   Pi-hole فلرت 
.Pi

ميكن  التي  القوائم،  من  الكثري  وهناك 
امل�ستخدم.  احتياجات  ح�سب  موائمتها 
على  يتعني  اأنه  الأملانية  املجلة  واأ�سافت 
امل�ستخدم تخ�سي�ض بع�ض الوقت لإجراء 
عملية التحكم يف تدفق البيانات بالتلفزيون 
فلرت  اإ�سافة  مع  تف�سيلي،  ب�سكل  الذكي 
حظر  يتم  ل  حتى  بحر�ض،  الويب  مواقع 

بع�ض اخلدمات املطلوبة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�صتك�صف” يف تطبيقها 
على اآيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

التنفيذي  الرئي�ض  وج�سيكي  �سوزان  ك�سفت 
بتطوير  �ستقوم  ال�رصكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رصكة 
املحتوى  �سناع  اأجل  من  املزايا  بع�ض 
وامل�ستخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�ستك�سف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�ساهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�سيات 

الفيديو.
 Creator قناة  عرب  اخلرب  عن  الإعالن  مت 
اأبرزتها  التي  نف�سها  القناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  اآخر  يف  وج�سيكي 

ت�سغيله  يتم  الذي  الر�سمي”  “غري  امل�سدر 
بوا�سطة موظفي يوتيوب.

ال�ستك�ساف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد الختبار حالًيا على ن�سبة 1 باملائة 
فقط من م�ستخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�ض  اأو  اآي  الت�سغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
التجريبية  املجموعة  �سمن  كنت  اإذا  اأما 
ف�ستالحظ اأن �رصيط التنقل ال�سفلي يف التطبيق 
التبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�سرتى  وال�سرتاكات،   Trendingو الرئي�سية، 
الرئي�سية وال�ستك�ساف  ال�سفحة  بدلً من ذلك 

وال�سرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�ستك�سف
يف تزويد م�ستخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�ساهدة  العر�ض  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�س�سة  الفيديو  تو�سيات 
بن�ساط العر�ض ال�سابق و�سلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�ساء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

الختيار املتجان�ض للمحتوى املو�سى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�صتثمار 1 مليار دولر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رصكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رصكة م�ستقباًل.
حيث �رصح الرئي�ض اجلديد �سنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

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

وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  اأرباحاً  ال�رصكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

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

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رصكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رصكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.



�أ�شخا�ص   10 �أن  مفادها  تقارير  ووردت 
على �أقل �أ�شيبو� بجروح جر�ء �ال�شتباكان 
بني عنا�رص �الأمن و�ملحتجني ممن يعرفون 
باأ�شحاب »�ل�شرت�ت �ل�شفر�ء«، يف �لعا�شمة 
�لفرن�شية و�أطلقت �رصطة مكافحة �ل�شغب 
يف فرن�شا �لغاز �مل�شيل للدموع و�لر�شا�ص 
حاولو�  �لذين  �ملحتجني  على  �ملطاطي 
�ل�شانزليزيه  �شارع  �الأمني يف  �لطوق  ك�رص 
�رتفاع  �شد  �حتجاجا  بالعا�شمة  �ل�شهري 
�أ�شعار  وزيادة  �لبالد،  �ملعي�شة يف  تكاليف 
�لوقود وقال رئي�ص �لوزر�ء �لفرن�شي �إدو�ر 
فيليب �إنه مت �عتقال �أكرث من 100 متظاهر، 
باري�ص  مدينة  يف  �لنقل  �إد�رة  قامت  فيما 
حت�شبا  �الأنفاق  ملرتو  حمطات   7 باإغالق 
على  �الإد�رة  وكتبت  �لعنيفة  لالحتجاجات 
موقعها �لر�شمي �أنه مت �ليوم �ل�شبت �إغالق 
3 حمطات يف �شارع �ل�شانزليزيه )»فر�نكلني 
و«كليمان�شو«( وكذلك   »5 روزفلت« وجورج 
باالإ�شافة  و«تيولريي«  »كونكورد«  حمطتي 
�لو�قعة  �إيتو�ل«  ديغول  »�شارل  حمطة  �إىل 

وحمطة  �لن�رص،  قو�ص  �أمام  �ل�شاحة  يف 
نف�ص  من  بالقرب  �لو�قعة  »�أرجنتني« 
 »LCI« قناة  �أفادت  جهتها  من  �ملكان 
�لفرن�شي  �لد�خلية  وزير  باأن  �لتلفزيونية 
كري�شتوف كا�شتانري ومدير �رصطة باري�ص 
و�مل�شوؤولني �الآخرين قد و�شلو� �إىل �شارع 
�ل�رصطة  �ل�شانزليزيه، حيث رحبو� برجال 

�أثناء  �الأمن  ب�شمان  �شيقومون  �لذين 
�الحتجاجات �جلماهريية.

كا�شتانري  كري�شتوف  �لد�خلية  وزير  �أما 
فاأعلن �أن �رصطة باري�ص �شتن�شئ ما ي�شمى 
باري�ص  و�شط  �الإ�رص�ف«  »منطقة حتت  بـ 
و�شت�شع د�خلها كامري�ت �ملر�قبة و�شتقوم 

باأعمال تفتي�ص �ملحتجني. 

م.�س

باري�س

اإ�شابات واعتقاالت جراء مواجهات بني ال�شرطة وحمتجني 
��صطرت �أم�س �ل�صلطات �لفرن�صية �إىل ت�صخري6 �آلف رجل �أمن حلماية �ملن�صاآت و �صبط �لأمن بعد تنفيذ �أ�صحاب 

�ل�صرت�ت �ل�صفر�ء لتهديد�تهم ب�صل �حلركة يف �صارع �ل�صانزيليزيه �ل�صهري �أين �رتفع عدد �مل�صابني جر�ء ��صتباكات 
بني �ل�صرطة ومتظاهرين حمتاجني على رفع �أ�صعار �لوقود يف باري�س �إىل 20، بينهم 6 �صرطيني، �أم�س �ل�صبت.

�شعيد عوملي و 
م�شروعه الفكري
يف حديث ق�صري جمعني �لبارحة 

�أمد  عوملي  �ل�صعيد  �ملخرج  مع 

م�صروعا  هناك  �أن  �لأخري  هذ� 

من  عدد  حول  �لتح�صري  قيد 

�إحدى  �إىل  �ملنفيني  �جلز�ئريني 

وهي  �لفرن�صية  �مل�صتعمر�ت 

�صيك�صف  جزيرة   عن  عبارة 

�ملنا�صب  �لوقت  يف  �ملخرج  عنها 

�أن  لتثبت  �خلطة  هذه  ،تاأتي 

�لتمكني  يف  م�صتمر  �لرجل 

على  �لقائم  �لفكري  مل�صروعه 

�لذ�كرة  يف  و��صحة  ثغر�ت  �صد 

�لوطنية و �لتي ل يعرفها �أغلبية 

بعيدة  ظلت  و  �جلز�ئريني 

و  �ملوؤرخني  �هتمامات  عن  حتى 

�لباحثني و ل تتو�جد يف �لرب�مج 
�لر�صمية ملعاهد �لتاريخ.

م�صاندة  �مللحة  �ل�صرورة  تق�صي 

و  حوله  �للتفاف  و  �لرجل 

تنتبه  �أن  �صرورة  �إىل  �لتنبيه 

لرعاية  �لكربى  �ل�صركات 

باعتبار  �لتاريخية  �لأعمال 

يف  ي�صاهم  وطنيا  و�جبا  ذلك 

ربط  و  �لتاريخي  �لوعي  ن�صر 

ل  حتى  مبا�صيهم  �جلز�ئريني 

بع�س  حتتويه  ملا  �صحية  يبقو� 

غري  يكتبها  �لتي  �لأعمال 

�إد�نة  تتجنب  �لتي  و  �جلز�ئريني 

�لوجه �لب�صع للدولة �لفرن�صية و 
جر�ئمها �صد �لإن�صانية .

يف كل �أعماله يعتني �صعيد عوملي 

ب�صكل ��صتثنائي بتوثيق �ل�صهاد�ت 

كاملة  تقدميها  على  �حلر�س  و 

�لتعامل  و  �لتنوع  مر�عاة  ،مع 

بع�س  ففي  بامللفات  �ملعنيني  مع 

�لأعمال ��صتغرق جمع �ل�صهاد�ت 

ما  وهو  كاملني  عامني  من  �أكرث 

�لتاريخية  �لأعمال  �أن  يك�صف 

ر�صيد�  و  م�صنيا  جهد�  تتطلب 

يتوفر  ل  �ل�صرب  من  ��صتثنائيا 
لدى �لكثريين.
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ود�د �حلاج

 ي�صبه �صاحة �ملقطع 
�صيدي بلعبا�س

60 مليار �شنتيم  
الإجناز » �شاحة 

االألفية« 
�أعطيت �إ�شارة  �نطالق �إن�شاء ثاين �كرب ف�شاء ترفيهي  
على م�شتوى والية �شيدي بلعبا�ص منذ �أيام قليلة  �أطلق 
عليه  ��شم »�شاحة �الألفية » ،حيث يرتبع هذ� �مل�رصوع 
�شيد  حي  م�شتوى   على  هكتار�ت   8 م�شاحة  على  
�جلياليل �شمال عا�شمة �لوالية ،�إذ مت يف هذ� �ل�شياق 
،�إذ  �شنتيم   مليار  ب60  قيمته  تقدر  مايل  مبلغ  ر�شد 
�نتهت �لدر��شة �لتقنية  لهذ� �مل�رصوع  �أين مت تق�شيمه  
على 03 مر�حل  تنطلق  تنطلق �ملرحلة �الأوىل  مبا�رصة 
بعد  �النتهاء من �أ�شغال  حتويل �أعمدة  �لكهرباء ذ�ت 
�ل�شغط �لعايل  �ملتو�جدة على طول  �متد�د  �مل�شافة  
بني �ملكتبة �ملركزية و �لعيادة متعددة �خلدمات ولد 
قابلية  �لتي �شتدوم  ملدة �شهرين . يف �نتظار �إعد�د 
دفرت �ل�رصوط  و�لبدء يف �إجر�ء �ملناق�شات  لتحديد  
�الجناز  مع  حتديد   باأ�شغال  تتكفل   �لتي  �ل�رصكات  
يعترب  مرحلة  كل  �شت�شتهلكها  �لتي  �ملالية   �لقيمة 
خ�رص�ء   م�شاحات  عن  عبارة  �ل�شخم  �مل�رصوع  هذ� 
�إذ    ، للجلو�ص  ومقاعد   ونخيل  نافور�ت  تتو�شطها 
�لعبا�شية لق�شاء  للعائالت  �لوحيد   �شيكون  �ملتنف�ص 
�شهر�تها �ل�شيفية ولتخفيف �ل�شغط  على حي �ملقطع  
�لذي ي�شتقطب  يوميا مئات �لعائالت �لتي  تبحث عن 
�ملر�فق    �دين   غياب   الأبنائها يف  للرتفيه   ف�شاء�ت  
و�شيكون م�رصوع �شاحة �الألفية ن�شخة �أخرى عن حي 
�ملقطع  يف نف�ص �لتفا�شيل  �إىل �نه  ي�شاهم  يف تقليل 

 �س.�صهيب�حلركة  د�خل و�شط �ملدينة 
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