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جملة اجلي�ص يف عددها االأخري

 2018 كانت
  �سنة الإجنازات
 النوعية بامتياز

املدير العام لوكالة عدل يك�سف:

 ت�سليم 10 اآلف وحدة 
�سكنية قبل نهاية ال�سنة

الوزارة االأوىل تنفي ماتداولته و�سائل االإعالم بهذا ال�ساأن  

 الرئا�سة مل متنع اأويحيى من
 تقدمي بيان ال�سيا�سية العامة 

العاملون يف القطاع مطالبون باإجناح ا�سرتاتيجية العمل املو�سوعة

وعود وايل ورقلة تتج�سد وملف 
الت�سغيل يف الطريق ال�سحيح

تدابري لتح�سني الأجور يف 2019
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photos /app
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 احتجاجات تطالب برحيل �سيدي ال�سعيد
احتج �سبيحة اأم�س الع�سرات من العمال مطالبني برحيل رئي�س االحتاد العام للعمال اجلزائريني 

عبد املجيد �سيدي ال�سعيد الذي كان قد �سرح �سابقا اأنه �سيتخلى عن من�سبه ب�سبب املر�س .

ع�سام بوربيع

وقد جتمع �صبيحة اأم�س الع�رشات من 
االحتاد  لواء  املن�صوون حتت  العمال 
مطالبني  اجلزائريني  للعمال  العام 
 ، ال�صعيد  �صيدي  العام  االأمني  برحيل 
املحتجني  من  الكثري  اأن  ملفتا  وكان 
 ، ال�صفراء  ال�صرتات  يلب�صون  كانوا 
اأخريا  ظهرت  التي  املو�صة  وهي 
باري�س  احتجاجات  يف  ا�صتعملت  و 

بفرن�صا .
على  االحتجاجات  هذه  جاءت  و 
خلفية دعوة اللجنة الوطنية لت�صحيح 
امل�صار النقابي للإحتاد العام للعمال 
الت�صحيحية  احلركة  و  اجلزائريني 
لتنظيم  الطبي  �صبه  �صلك  لعمال 
االأربعاء مبقر  اأم�س  وقفة احتجاجية 
القيادة  متهمني   ، النقابية  املركزية 
يف  الغرق  و  امل�صار  عن  باالنحراف 
اأمام  الر�صوخ  و  ال�صخ�صية  امل�صالح 
ال�رشكات  �رشب  وحتى  اخلوا�س 
العام  االأمني  مطالبني  العمومية 

بالرحيل .
املطالبة  االحتجاجات  هذه  تاأتي  و 
ال�صعيد،  �صيدي  العام  االأمني  برحيل 
قد  كانت  التي  االأخرية  ال�صجة  بعد 
تخليه  قرب  حول  ت�رشيحاته  اأثارتها 
من من�صبه ب�صبب املر�س. كما تاأتي 

اأهم  داخل  ت�صحيحية  حماوالت  بعد 
قد  كان   ، اجلزائر  يف  عمايل  وعاء 
النقابة  يف  القيادي  �صابقا  بها  نادى 

حمارنية .
اأو  توجه  وجود  ظل  يف  هذا  ياأتي 
فرتة  نهاية  قرب  حول  ت�رشيبات 
االحتاد  راأ�س  على  ال�صعيد  �صيدي 

العام للعمال اجلزائريني ، اأوال ب�صبب 
و�صط  خمفي  يعد  مل  الذي  مر�صه 
اإىل  اإ�صافة   ، النقابية  الهيئة  هذه 
اإعطاء  يف   ، العليا  ال�صلطات  رغبة 
االجتماعي  الوعاء  لهذا  جديد  نف�س 
املقبلة  نتيجة  للتحديات  ال�صخم 
الذي  ال�صعيد  �صيدي  اأن  خا�صة   ،

يبدو  مر�صه  ب�صبب  باري�س  يف  يعالج 
م�صاق  حتمل  على  قادرا  يعد  مل  اأنه 
ت�صيري هذا االحتاد الهام يف املعادلة 

ال�صيا�صية يف اجلزائر .
قد  االأ�صماء  من  العديد  وكانت 
�صيدي  املجيد  عبد  خللفة  طرحت 
ال�صعيد الذي يوجد يف و�صع ال يح�صد 
عليه، نتيجة العديد من االحتقان يف 
الطبقة العمالية ، كان اآخرها ما وقع 
يف م�صنع احلجار ، ناهيك عن مر�صه 
�صيدي  اأمام قدرة  اأ�صبح عائقا  الذي 
الطبقة  م�صاكل  احتواء  على  ال�صعيد 

العمالية .
ويبدو اأن �صيدي ال�صعيد بداأ ي�صت�صعر 
اأهم  راأ�س  على  من  رحيله  قرب 
يف  ذلك  جت�صد  حيث   ، عمالية  هيئة 
يبقى  لن  اأنه  و  مر�صه  عن  اإعلنه 
الت�رشيحات  ، وهي  دائما يف من�صبه 
عليا يف  رغبة  هناك  باأن  فهمت  التي 
 ، العمالية  النقابية  بيت  ترتيب  اإعادة 
ا�صتجابة اإىل التحديات املقبلة ، لكن 
ح�صب م�صادر عليمة فاإن ت�رشيحات 
رحليه  وقرب  مبر�صه  ال�صعيد  �صيدي 
اإ�صارات  هي  واإمنا   ، �صدفة  تكن  مل 
مهمته  نهاية  قرب  على  وا�صحة 
للعمال  العام  االحتاد  راأ�س  على  من 
للبع�س  يحلو  كما  اأما   ، اجلزائريني 
ت�صميته بالذراع االجتماعي لل�صلطة .

مع دمج عقود النام مع الدا�س

مليون متعاقد يطالبون بوتفليقة باإ�سدار مر�سوم رئا�سي

ال نتدخل يف ت�سيري الو�ساية ونحن مع تقارب االأديان، جلول حجيمي »للو�سط«:

نريد حوار اجاد اولي�س حوارا من اأجل ك�سب الوقت
.       الظروف هي من اأرغمتنا للذهاب اإىل تنظيم االحتجاجات

طالب قرابة مليون من عقود ما قبل 
مر�صوم  باإ�صدار  الرئي�س  الت�صغيل 
نهائيا  ملفهم  يف  للف�صل  رئا�صي 
خا�س  اأ�صا�صي  قانون  وا�صتحداث 
بهم، مع اإلغاء ال�صفة املوؤقتة لعقود 

االدماج ودمج النام مع الدا�س.
لل�صباب  الوطنية  املنظمة  جددت 
الوطنية  واللجنة  ال�صهادات  حاملي 
وال�صبكة  الت�صغيل  قبل  ما  لعقود 
رئي�س  مطالبة  االجتماعية 
اأ�صا�صي  قانون  بو�صع  اجلمهورية 
ر�صالة  يف  اأو�صحت  حيث  لفئتهم، 
على  »الو�صط«،  حت�صلت  للرئا�صة 
ن�صخة منها اأن الظروف املزرية هي 
ما يطبع فئة عقود ما قبل الت�صغيل 

على  امل�صاعدة  جهاز  بجهازيها 
االإدماج املهني واالإدماج االإجتماعي 
والت�صغيل  العمل  لوزراة  التابعني 
ووزراة  االإجتماعي  وال�صمان 
الت�صامن الوطني واالأ�رشة، موؤكدين 
اأنهم يغرقون يف التجاهل من طرف 
العديد من القطاعات التي تق�صيهم 
يف التوظيف وحرمانهم من االأولوية. 
ا�صتحداث  اأن  املنظمة  واأو�صحت 
هو  فئتهم  حلماية  اأ�صا�صي  قانون 
االأولوية  باإعطائهم  مطالبني  احلل، 
ال�صهادات  حلاملي  التوظيف  يف 
االإدماج  جهاز  من  امل�صتفدين 
وخريجي  واالإجتماعي.  املهني 
والتكوين  واملعاهد  اجلامعات 

من  عنها  املعلن  واملنا�صب  اجلدد 
العمومي  الوظيف  مديرية  طرف 
بح�ص�س مت�صاوية. كما دعت الإلغاء 
االإدماج  لعقود  املوؤقتة  ال�صفة 
الت�صامن  لوزارة  التابعة  االإجتماعي 
النام  عقود  ودمج  واالأ�رشة  الوطني 
الهيئات  كل  اإلزامية  مع  الدا�س  مع 
امل�صتخدمة لتجديد العقود ومنحها 

حق االأولوية يف التوظيف.
املنظمة  تطرقت  ثانية  جهة  من 
املوؤقتة،  بالعقود  العمل  �صنوات  اإىل 
اخلربة  �صمن  باحت�صابها  مطالبة 
على  الرتكيز  مع  التنقاعد،  وكذا 
االإقت�صادي وحتفيز  القطاع  ت�صجيع 
ال�صباب حاملي ال�صهادات وخريجي 

يف  الراغب  والتكوين  املعاهد 
املوؤ�ص�صات  وخلق  االإ�صتثمار 
وفتح   ودعم  عمل  منا�صب  خللق 
االإقت�صادية  الوطنية  املوؤ�ص�صات 
وخلق  التنمية  عجلة  لدفع  العاجزة 
منا�صب عمل . كما ركزت املنظمة 
على �رشورة النظر بجدية ملطالبهم 
ر�صمية  ب�صفة  و�صعيتهم  وتقنني 
اأكرب  حتتوي  اأنها  خا�صة  وقانونية، 
�رشيحة من ال�صباب االإطار حلاملي 
�صاب،  مليون  يقارب  ما  ال�صهادات 
جمددين ثقتهم يف احلكومة لت�صوية 
الوقت  يف  احل�صا�س  امللف  هدا 

الراهن.
�سارة بومعزة

االأئمة  تن�صيقية  رئي�س  رف�س 
االأئمة  اإدخال  حجيمي  جلول 
اأن  موؤكدا  جانبية،  ق�صايا  يف 
ال�صاأن  يف  تدخل  ال  التن�صيقة 
علقة  وال  والتنظيمي،  ال�صيا�صي 
عي�صى  حممد  الوزير  بت�صيري  لها 

اأو الو�صاية اأو الدولة.  
االأئمة  تن�صيقية  رئي�س  اأو�صح 
خ�س  ت�رشيح  يف  حجيمي  جلول 
يتهم  مل  اأنه  الو�صط  جريدة  به 
القطاع  يف  االأول  امل�صوؤول 
يف  الوزارة  اأموال  با�صتغلل 
ترميم كني�صية ” �صانتا كروز” يف 
وهران، مببلغ ي�صل اإىل 34 مليار، 
قائل: »نحن ال نتدخل يف ت�صيري 

االأديان لكن  الو�صاية ومع تقارب 
كان البد اأن ن�صتفيد نحن من هذا 
يف  ا�صتغلله  ليتم  املايل  املبلغ 
ت�صييد امل�صاجد و بناء املدار�س 

القراآنية ».
ويف �صياق اأخر، اأكد املتحدث اأنه 
�صيتم الذهاب اإىل تنظيم الوقفات 
لغياب  ال�صلمية نظر  االإحتجاجية 
�صيا�صة  ا�صتمرار  و  اجلاد  احلوار 
قبل  من  ال�صمت  و  التجاهل 
ال�صدد  ذات  م�صريايف  الو�صاية، 
اأرغمتنا  من  هي  »الظروف 
الوقفات  تنظيم  اإىل  للذهاب 

االحتجاجية ».
جدد املتحدث مطالبته الو�صاية 

للمطالب  االإ�صتجابة  ب�رشورة 
حت�صني  اأجل  من  املطروحة 
اإ�صافة  غرار  على  االإمام  و�صعية 
لفائدة  للتوظيف  �صنوية  ح�ص�س 
الدينية،  ال�صوؤون  قطاع  منت�صبي 
التاأطري  يف  العجز  �صد  اأجل  من 
القطاع  هذا  واأن  �صيما  لديها، 
هاما  دورا  ويلعب  ح�صا�س 
الدينية  املرجعية  حماية  يف 
الوحدة  ثمة  ومن  اجلزائرية، 

الوطنية ومتا�صك املجتمع،
من  املتحدث  وا�صتغرب 
الو�صاية  تنتهجها  التي  ال�صيا�صة 
و  املطروحة  املطالب  اأما 
رغم  مكانها  تراوح  الزالت  التي 

هذه  اأ�صدرتها  التي  التعليمة 
االأخرية حول االإ�صتجابة ملختلف 
ب�رشورة  مطالبا  املطالب،  هذه 
اإ�صتعجالية  �رشيعة  حلول  اإيجاد 
بحماية  الفورية  للمطالبة 
مت�صل:«  �صياق  يف  قائل  االأئمة، 
على  للو�صاية  مطلب   47 قدمنا 
على  التعدي  يحرم  قانون  راأ�صها 
تعديل  عن  ف�صل  الدينية  الرموز 
القانون االأ�صا�صي وق�صية االأجور 
من  تعليمة  اإ�صدار  وثم  وال�صكن، 
لهذه  للإ�صتجابة  الو�صاية  قبل 
يتم  مل  االأن  حلد  لكن  املطالب 

التج�صيد الفعلي لذلك«.
اإميان لوا�س 

وزير ال�سوؤون الدينية حممد عي�سى

مل ننب اأو نرمم كني�سة �سانتا كروز

جملة اجلي�س يف عددها االأخري

2018 كانت �سنة 
الإجنازات النوعية بامتياز

الوزارة االأوىل تنفي ماتداولته و�سائل 
االإعالم بهذا ال�ساأن  

الرئا�سة مل متنع اأويحيى من تقدمي 
بيان ال�سيا�سية العامة

اأية  الدينية  ال�صوؤون  وزير  نفى   
كني�صة  على  لوزارته  م�صاريف 
البناء  �صواء  بوهران،  كروز  �صانتا 
ميزانية  اأن  مو�صحا  الرتميم،  اأو 
وتق�صمها  اأ�صا�صا  �صعيفة  الو�صاية 
ولن  امل�صجدية  اجلمعيات  على 
وترميمها  الكنائ�س  ببناء  تغامر 
مبيزانية امل�صاجد رد وزير ال�صوؤون 
عي�صى،  حممد  واالأوقاف  الدينية 
مبوقع  �صفحته  على  له  من�صور  يف 
»فاي�صبوك«،  االجتماعي  التوا�صل 
على اجلدل الذي اأثري موؤخرا عقب 
بكني�صة  راهبا   19 تطويب  عملية 
اأن تكون  وزارة  �صانتا كروز، مفندا 
�صّيدت  واالأوقاف  الدينية  ال�صوؤون 
بوهران،  كروز«  »�صانتا  كني�صة 
�صنة  منذ  موجودة  اأنها  مو�صحا 
1850. كما كّذب عي�صى حتى عمدهم 
للإنفاق على ترميمها مبلغا يح�صب 
ال�صنتيمات،  من  املليري  بع�رشات 

اإىل  ذلك  مرجعا  البع�س،  بح�صب 
هذه  اأ�صا�صا  متلك  ال  الوزارة  اأن 
امليزانية. وعمد الوزير اإىل التاأكيد 
على حر�صهم على امل�صاجد وو�صع 
امل�صاحنات  اإثر  خا�صة  االأئمة، 
الطرفني،  بني  موؤخرا  القائمة 
موؤكدا حر�س م�صاحله على تق�صيم 
على  لقطاعه  ال�صعيفة  امليزانية 
لت�صتكمل  امل�صجدية  اجلمعيات 
االأئمة  و�صكنات  امل�صاجد  م�صاريع 
وزارته  اأن  م�صيفا  غري،  ال  فقط 
وترميمها  الكنائ�س  ببناء  تغامر  لن 
�صّعد  كما  امل�صاجد،  مبيزانية 
تلك  اأطلقت  االأ�صوات  �صد  عي�صى 
الكذاب  باأن  بو�صفها  الت�رشيحات 
اأفاقا،  ي�صبح  كذبته  ي�صدق  عندما 
وهو العنوان الذي اختاره ملن�صوره، 
ليختم من�صوره بـ »اأعاذ اهلل اجلزائر 

من االإفك واالأفاكني.«
�سارة بومعزة

عددها  يف  اجلي�س  جملة  اأكدت 
ال�صعبي  الوطني  اأن اجلي�س  االأخري 
نتائج   2018 �صنة  خلل  حقق 
»باهرة« يف جمال مكافحة  االرهاب  
اأ�صكالها.  بكل  املنظمة  واجلرمية 
افتتاحيتها  يف  املجلة  واأوردت 
التزامه  :«�صمن  انه  دي�صمرب  ل�صهر 
االإرهاب  مكافحة  مبهام  الثابت 
اأ�صكالها،  بكل  املنظمة  واجلرمية 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  حقق 
يف  باهرة  نتائج   2018 �صنة  خلل 
هذا  يف  �صخر  حيث  املجال،  هذا 
ومادية  ب�رشية  اإمكانيات  االإطار 
الظاهرة  للق�صاء على هذه  معتربة 
جمتمعنا  لقيم  ب�صلة  متت  ال  التي 
وديننا احلنيف«. واأكدت االفتتاحية 
بان  القول  بنا  »حري  اأنه  على 
�صليل  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�س 
حتمل  الوطني  التحرير  جي�س 
ا�صرتجاع  منذ  كاملة  م�صوؤولياته 
اجلزائر ا�صتقللها وانتزاع �صيادتها 
تقهر  ال  بعزمية  ما�س  الوطنية، 
الإحراز املزيد من النجاحات على 
كافة االأ�صعدة �صيما ما تعلق بتوفري 

ا�صباب امن البلد وتدعيم دفاعها 
عنه  يحيد  لن  توجه  وهو  الوطني 
�صياق  يف  االإ�صارة  متت  ابدا«كما 
الوطني  اجلي�س  اأن  على  مت�صل 
ال�صعبي »وا�صل جهود ترقية وتعزيز 
الع�صكرية  ال�صناعات  قدرات 
الذاتي يف مرحلة  لتحقيق االكتفاء 
يف  تدريجيا  امل�صاهمة  مع  اوىل، 
الوطني  ال�صناعي  الن�صيج  تطوير 
الو�صع  على  ايجابا  ينعك�س  مبا 
ان  و«طاملا  لبلدنا«.  االقت�صادي 
تفر�س  الوطني  الدفاع  مقت�صيات 
القدرات  توظيف  بال�رشورة 
القيم  ذلك  يف  مبا  للدولة  ال�صاملة 
الروحية واملعنوية للمة ومن بينها 
الع�صكري  واالعلم  عامة  االعلم 
االفتتاحية--  ت�صيف  خا�صة-- 
ا�صتمرت اجلهود املبذولة يف جمال 
االت�صال الداخلي واخلارجي لرتقية 
اعلمية  ر�صالة  تقدمي  بغية  الياته 
االعمال  تربز  وهادفة  مو�صوعية 
اجلي�س  ينجزها  التي  اجلليلة 
العلقة  وتوطد  ال�صعبي  الوطني 

التي تربط اجلي�س باالأمة«.

ماتناقلته  االأوىل  الوزارة  نفت 
التي  االإعلم  و�صائل  اإحدى 
قد  الرئا�صة  م�صالح  اأن  اأوردت 
منعت  خا�صة  تعليمات  اأعطت 
اأويحيى من  اأحمد  االأول  الوزير 
ال�صيا�صية  عر�س  بيان  تقدمي 
ال�صعبي  املجل�س  على  العامة 

الوطني.
قد  ال�صحف  اإحدى  وكانت 
وربطته  اخلرب  هذا  تناولت 
بقرب رحيل الوزير االأول اأحمد 
هذه  يف  خ�صو�صا  اأويحيى 
من  اأ�صهر  قبل  احلرجة  الفرتة 
يف  وجاء  الرئا�صية،  االنتخابات 
الوزير  م�صالح  من  تو�صيحات 
االأول »لقد اأوردت بع�س و�صائل 
اأن  مفادها  معلومة  االإعلم 
قد  تكون  اجلمهورية  رئا�صة 

عدم  االأول  الوزير  من  طلبت 
العامة  ال�صيا�صة  بيان  تقدمي 
كما  الربلـمان.  اأمام  للحكومة 
الو�صائل  هذه  نف�س  اأكدت 
االإعلمية باأن هذا التقدمي كان 

مقررا يوم 16 دي�صمرب«.
و اأ�صاف م�صالح الوزير االأول » 
وبهذا ال�صاأن، فاإن م�صالح الوزير 
الـمعلومة،  هذه  تفند  االأول 
يف  التاأخر  هذا  مرّد  اأن  وتوؤكد 
العامة  ال�صيا�صة  بيان  عر�س 
ال�صيا�صية  الرزنامة  يف  يكمن 
مكثفة.  اجلد  والدبلوما�صية 
وعلى �صبيل الـمثال، فاإن الوزير 
اإىل   16 من  �صي�صتقبل  االأول 
نظريه  اجلاري،  ال�صهر  من   18

جلمهورية كوريا«.
ع�سام بوربيع 



املدير العام لوكالة عدل يك�شف:

ت�سليم 10 اآالف وحدة �سكنية قبل نهاية ال�سنة
.        �شيتم متابعة كل م�شتفيد يعر�ض منزله للبيع والكراء

اأعلن املدير العام لوكالة عدل ال�شعيد روبة عن ت�شليم 10 اأالف وحدة �شكنية �ض قبل نهاية ال�شنة ملكتتبي عدل 1 يف حني �شي�شتفيد مكتتبو عدل 2 من 
ا�شتالم كوطة من ال�شكنات يف الثالثي االأول من �شنة 2019.

اإميان لوا�ض

لوكالة  العام  املدير  اأم�س  ك�شف 
عدل، ال�شعيد روبة، عن فتح املوقع 
ال�شنة  نهاية  قبل  للوكالة،  الإلكرتوين 
ملكتتبي  اجلديدة  ال�شنة  بداية  اأو 
�شحب  اأجل  من  اأجل  من  عدل2 
�شهادة ما قبل التخ�شي�س، من جهة 
اأخرى �شدد اأن كل م�شتفيد من �شكن 
للكراء  اأو  للبيع  منزله  يعر�س  عدل 

�شيخ�شع للمتابعة القانونية
واأو�شح ال�شعيد روبة اأن وكالته �شجلت 
اأكرث من 70 األف وحدة �شكنية، م�شريا 

اأو  اجلارية  ال�شنة  نهاية  مع  اأنه  اإىل 
�شيفتح   ،2019 املقبلة  ال�شنة  بداية 
�شحب  اأجل  من  للمكتتبني  املوقع 
ملكتتبي  التخ�شي�س  قبل  ما  �شهادة 
�شيفتح  املوقع  اأن  موؤكدا   ،2 عدل 
ل�شحب  مكتتب،  األف   60 من  لأكرث 

هذه ال�شهادة
اأنه  املتحدث  ذات  نف�س  وك�شف 
 2019 ل�شنة  الأول  الثالثي  خالل 
�شي�شتفيد مكتتبوا عدل 2 من ا�شتالم 
�شكناتهم، م�شيفا كذلك اأن يف وهران 
ت�شليم 4100 وحدة �شكنية من  �شيتم 

�شيغة عدل2.
 كما اأكد املدير نف�س العام لوكالة اأنه 

�شكنية  وحدة  اآلف   10 ت�شليم  �شيتم 
العا�شمة، ملكتتبي عدل1،  باجلزائر 
اأن  مفيدا  اجلارية،  ال�شنة  نهاية  قبل 
اآلف   5 �شت�شلم  العاجل  القريب  يف 
عدل1،  ملكتتبي  بوينان  مبوقع  �شقة 
وبداية  دي�شمرب  �شهر  نهاية  اأنه  كما 
وحدة  األف   20 ت�شليم  �شيتم  جانفي، 
خا�شة  وليات،  عدة  عرب  �شكنية 
من  املوقع  فتح  عن  معلنا  بعدل1، 
ال�شطر  الدفع  اأوامر  �شحب  اأجل 

الرابع لهذه الفة
هذا ونفى ال�شعيد روبة، فتح املوقع 
اأجل  من  عدل2  ملكتتبي  الإلكرتوين 
اأن  مربزا  �شكناتهم،  مواقع  اختيار 

يوم  الوكالة مل تعلن عن فتح املوقع 
ت�رصيح  اأي  يكن  ومل  دي�شمرب،   11
كا�شفا  ال�شنة،  نهاية  قبل  لفتحه 
ال�شنة  نهاية  قبل  عملتني  وجود  عن 
اأجل  من  عدل1،  مكتتبي  وتخ�س 

�شحب �شهادات ما قبل التخ�شي�س
و بخ�شو�س املكتتبني الذين ا�شتلموا 
اأكد  فيها،  ي�شكنون  ول  �شكناتهم 
ال�شعيد  عدل،  لوكالة  العام  املدير 
روبة، على متابعة ق�شائيا كل مكتتب 
يعر�س منزله للبيع اأو للكراء، ق�شائيا، 
بيع  ممنوع   « ال�شدد   هذا  يف  قائال 
املنزل  ا�شتغالل  عدم  اأو  كراء،  اأو 
ذات  اأو�شح  كما   ،« �شاحبه  قبل  من 

املتحدث اأن هناك متابعات ق�شائية 
العقد  تعليق  تطلب  هوؤلء،  حق  يف 

عدل  وكالة  اأن  على  م�شددا  معهم، 
تعطي ال�شكن ملن ي�شتحقه. 

عبد املومن ولد قدور

�سوناطراك تعاين من نزيف للإطارات

غليزان

مفت�سون يف االبتدائي 
يثورون �سد مديرة الرتبية

�شوناطراك  للمجمع  العام  اأعلن   
عبد املومن ولد قدور عن ال�رصوع 
يف  مراجعة تنظيم املوارد الب�رصية 
اأولويات املجمع  اأهم  تعد من بني 
احتمال  اإىل  ،م�شريا   2019 ل�شنة 
اأجور املوظفني خالل عملية  رفع 
من  �شوناطراك  املراجعة حلماية 
قدور  ولد  ك�شف  الإطارات  نزيف 
الأم�س خالل ندوة �شحفية عقدت 
مناطق  اإىل  العمل  زيارة  عقب 
و  اأدرار  و  �شالح  و عني  مترنا�شت 
كذا تيميمون اأنه من �شمن اأولويات 
املجمع ل�شنة 2019 مراجعة كافة 
تنظيم املوارد الب�رصية و التي من 
اأجور  رفع  اىل  تف�شي  اأن  املمكن 
موظفي املجمع مربزا اأنه مقارنة 
التي  و  بالعامل  الأخرى  بال�رصكات 
ل�شوناطراك،  التنظيم  نف�س  لديها 
فان هذه الأخرية تاأتي يف املرتبة 
الأجور  حيث  من  الأخرية، 
�شياق  ويف   . للموظفني  املدفوعة 
مت�شل، اأبرز املتحدث اأن املجمع 
هذا  على  ي�شتمر  اأن  له  ميكن  ل 
املنوال حيث فقد خالل ال�شنوات 

الخرية 16.000 موظف، مو�شحا 
اأن  املجمع يعتزم اعادة النظر �شنة 
2019  يف قدراته النتاجية و تد�شني 
العا�شمة  باجلزائر  تكرير  م�شفاة 
ت�شغيلها  الواجب  من  كان  التي 
اأخرى  منذ وقت طويل . من جهة 
املرجح  من  اأنه  قدور  ولد  جدد 
ا�شترياد  عن  اجلزائر  تتوقف  اأن 
لتلبية  املكررة  النفطية  املنتجات 
احلاجيات الوطنية يف 2019 بف�شل 
املنتوج الذي �شتقدمه كل م�شايف 
�شوناطراك مبا فيها ب�شكل خا�س 
هذا  اأن  واأو�شح  اأوغو�شتا  م�شفاة 
بالتخلي عن  للبالد  الأمر �شي�شمح 
املنتجات  من  املكلفة  وارداتها 
اأن هذه الواردات  املكررة، مذكرا 
�شنوات  الع�رص  خالل  مثلت  قد 
دولر،  مليار   25 قرابة  الأخرية 
الرئي�س  تربع  العمل  زيارة  وخالل 
ب4  ل�شوناطراك  العام  املدير 
�شيارات  و4  طبية  �شكانري  اأجهزة 
ا�شعاف لفائدة 4 موؤ�ش�شات �شحية 

واقعة بجنوب البالد.
اإميان لوا�ض 

البتدائي  التعليم  مفت�شوا  حمل 
تخ�ش�س مواد بولية غليزان م�شوؤولية 
التي  الرتبية  ملديرية  لأو�شاع  تردي 
بخ�شو�س  النظر  تغا�شت  او  غ�شت 
املطروحة  الن�شغالت  من  جملة 
مهامهم  ممار�شة  من  حرمتهم  والتي 
ن�س  الكرامة ح�شب  لهم  ت�شمن  التي 
البيان الذي حتوز اجلريدة على ن�شخة 
من طرف 33 مفت�شا ومن  واملوقع 
اإليها  التطرق  مت  التي  املطالب  بني 
ت�شاهم  التي  الو�شائل  بع�س  انعدام 
جهاز  غرار  على  املهام  ت�شهيل  يف 
ال�شهرية  التقارير  لتدوين  حا�شوب 
عالوة  التكوينية  العمليات  وحما�رص 
كالطابعة  املكتبية  ال�رصوريات  على 
ان  كون  النرتنت  و�شبكة  والهاتف 
والأدهى  الكرتونيا  اإل  يتم  ل  التعامل 
والأمر اأن مديرة الرتبية لولية غليزان 
اأ�شدت اأوامر لرئي�س م�شلحة الو�شائل 

بالأقالم  او  حتى  اإمدادنا  بعدم 
ملحة  �رصورة  تعترب  والتي  الأوراق 
يف عملنا يقول البيان كذلك حرمانهم 
من منحة الكيلومرتية وهذا منذ تويل 
مديرة الرتبية �شوؤون ت�شيري املديرية 
زد اإىل هذا م�شكل التعيينات بخ�شو�س 
املنا�شب  يف  املتعاقدين  الأ�شاتذة 
التعيينات  هذه  اأن  حيث  ال�شاغرة 
تفتقد متاما للمعايري املهنية وتعتمد 
تارة  والوا�شطة  املح�شوبية  على 
غالب  ويف  املوظفني  م�شلحة  من 
وهذا  الإدارة  مفت�شي  من  الأحيان 
املوؤ�ش�شة  مدير  ا�شت�شارة  ل  دون 
واختتم  املادة  مفت�س  ول  الرتبوية 
البيان مبنا�شدة ال�شيدة وزيرة الرتبية 
التدخل  غربيط  بن  نورية  الوطنية 
اأو  الت�رصفات  هذه  ملثل  حد  لو�شع 

كما جاء يف البيان.
�ض . احلاج

�شيدي علي بن يوب ب�شيدي بلعبا�ض

�سنتان �سجنا غري نافذ للمري ال�سابق واأمني املخزن 

تن�شيب  املجموعة الربملانية لل�شداقة بني البلدين

180 �سركة اإيطالية  و 10 مليري دوالر من املبادالت 

الرئي�ض املدير العام ملجمع �شونلغاز حممد عرقاب

رفع ت�سعرية الكهرباء ال مفر منه

اجلنايات  حمكمة  اأم�س  اأدانت 
ب�شيدي بلعبا�س رئي�س بلدية �شيدي 
ال�شابق بعامني حب�شا  علي بن يوب 
املخزن  اأمني  رفقة  نافذة  غري 
مليون   20 قدرها  مالية  وغرامة 

ق�شية  يف  تورطهما  خلفية  على   ،
حمررات  بطلبات  �شهادات  اقرار 
وظيفة  وا�شتغالل  عليها  والتوقيع 
بها ممول  تقدم  �شكوى  بعد  ،وذلك 
ديونه  بت�شديد  للمطالبة  الهالل 

و600  مبليار  واملقدرة  العالقة 
النائب  اإلتم�س  ،حيث  �شنتيم  مليون 
العام ت�شليط عقوبة 3 �شنوات ب�شبب 
طلبات ال�رصاء لعامي 2014 و 2015 
مبليار  كانت  الإتفاقية  ان  حني  يف 

الطرفني  دفاع  تدخل  ،وبعد  و400 
على  العقوبة  بتخفيف  واملطالبة 
املحكمة  هيئة  ،نطقت  موكليهما 

باحلكم ال�شالف الذكر 
�ض.�شهيب

الوطني،  ال�شعبي  باملجل�س  اأم�س  مت 
لل�شداقة  الربملانية  املجموعة  تن�شيب 
اجلزائر-اإيطاليا و التي تعد »اإطارا لتبادل 
البلدين و  الت�شاور« بني برملانيي  الآراء و 

»تقريب الروؤى« بني ال�شعبني.
التن�شيب،  حفل  على  اإ�رصافه  وخالل 
با�شكال  باجلزائر،  اإيطاليا  �شفري  بح�شور 
فرارا ، اأكد رئي�س جلنة ال�شوؤون اخلارجية 
والتعاون واجلالية باملجل�س، عبد احلميد 
اجلزائرية- العالقات  اأن  عفيف،  �شي 
طابع  اإقامتها  منذ  »�شكلت  الإيطالية 
الأ�شا�شية  �شمتها  و ظلت  متميز  و  خا�س 
و  املثمر  والتعاون  الثقة  و  ال�شداقة  هي 

البناء .
العالقات  عمق  اأن  عفيف  �شي  واأو�شح 
لتفاقية  البلدين  توقيع  خالل  من  جت�شد 

ال�شداقة و التعاون و ح�شن اجلوار بتاريخ 
27جانفي 2003  التي فتحت اآفاقا جديدة 
حلوار جاد و ديناميكي بني البلدين و ت�شاور 
�شيا�شي بناء يف اإطار �رصاكة  اإ�شرتاتيجية 
للموقف  اأعرب �شي عفيف ن �شكره  ،كما 
الإيجابي لإيطاليا خالل الع�رصية ال�شوداء 
و ذكر بوقوفها و ح�شورها بجانب اجلزائر 
بينما غادر اآخرون و اأ�شاف ذات املتحدث 
اأنه لي�س غريبا اأن تكون اإيطاليا اليوم اأول 
اأحد  و  لها  ممول  ثالث  و  للجزائر  زبون 
من  التجاريني  و  القت�شاديني  �رصكائها 
خالل تواجد 180 �رصكة اإيطالية باجلزائر 
اإ�شافة اإىل 10 ماليري دولر من املبادلت 
للتطور  مر�شحا  اعتربه  الذي  و  ال�شنوية 
العوامل  ملختلف  بالنظر  الرتفاع  و 
من  مزيد  على  حتفز  التي  الإيجابية 

التعاون اجلزائري الإيطايل
الذي  التطور  اإىل  ال�شياق  ذات  اأ�شار يف  و 
»بف�شل   الربملانية  الدبلوما�شية  �شهدته 
الربملانات  وم�شوؤوليات  ومهام  دور  تطور 
اخلارجي«،  للن�شاط  الر�شمية  والهيئات 
ال�شداقة  جمموعات  اأهمية  عن  ليعرب  
الآليات  »اإحدى  باعتبارها  الربملانية 
للدبلوما�شية  الأ�شا�شية  والدعامات  
تعزيز  يف  دورها  على  موؤكدا  الربملانية«، 
باعتبارها  ال�شعوب  بني  ال�شداقة   اأوا�رص 
التقارب  من  املزيد  لتحقيق  >«ف�شاء 
كما  ال�شديقة«.  الدول   مع  والتعاون 
هذه  اإن�شاء  من  الغاية  اأن  اأي�شا  اأو�شح 
املجموعة لل�شداقة تكمن يف »و�شع اإطار  
وتقارب  والت�شاور  للحوار  الآراء  لتبادل 
يف   الربملانيني  بني  والتن�شيق  املواقف 

كال البلدين، وتقريب الروؤى بني ال�شعبني، 
وكذا اإعطاء دفع قوي وفعال  للدبلوما�شية 
للدبلوما�شية  ودعما  تكملة  الربملانية 
�شفري  �شدد  جھته  من  للدولة«.  الر�شمية 
على  فريارا«  با�شكال  باجلزائر«  اإيطاليا 
الربملانيني  بني  العالقات  تعزيز  اأھمية 
اجلزائريني و الإيطاليني للتح�شري خلارطة 
خا�شة  م�شتقبال  امل�شرتك  للعمل  طريق 
اليطايل مت جتديده حديثا  الربملان  واأن 
الهيئة  تلعبه  الذي  الهام  بالدور  نوه  كما 
الت�رصيعية يف تعزيز التعاون و ذكر يف ذات 
»لي�شت  البلدين  بني  العالقات  باأن  ال�شدد 
بالده  »اإلتزام  عن  معربا  اليوم«  وليدة 
بالعمل على حتديث و تقوية ھذه الروابط 

املبنية على التعاون واحلوار«.
ف.ن�شرين 

ملجمع  العام  املدير  الرئي�س  اأعاد   
ملف  عرقاب  حممد  �شونلغاز 
الزيادات يف ت�شعرية الكهرباء، موؤكدا 
على �رصورة اإعادة النظر يف ت�شعرية 
متداركا  اآجال،  اأم  عاجال  الكهرباء 
الإعتبار  بعني  الأخذ  ينبغي  اأنه 
الفئات الجتماعية وتطبيق مبداأ من 
احلقيقي  الثمن  يدفع  اأكرث  ي�شتهلك 

للكهرباء.
ملجمع  العام  املدير  الرئي�س  اأكد 
خالل  عرقاب،  حممد  �شونلغاز 
الثالثة،  القناة  على  �شيفا  حلوله 
ت�شعرية  يف  النظر  اإعادة  ينبغي  اأنه 
الت�شعرية  اأن  مو�شحا  الكهرباء، 
تقدمها  التي  للخدمات  احلالية 
بتمويل  لها  ت�شمح  ل  �شونلغاز 
ما  بنف�شها،  ال�شتثمارية  براجمها 
للح�شول  البنوك  اإىل  تلجاأ  يجعلها 

99باملائة  اأن  مو�شحا  قرو�س  على 
احل�شول  يتم  الطاقة  هذه  اإنتاج  من 
امل�شتخرج  الطبيعي  الغاز  من  عليها 
من اآبار �شوناطراك وهو ال�شعر الذي 

ل يخ�شع للتكاليف احلقيقية.
املتعلقة  الإح�شائيات  يخ�س  وفيما 
فعاد  للكهرباء  الوطني  بالإ�شتهالك 
جويلية  اإح�شائيات  اإىل  عرقاب 
الفارط، حيث بلغ ال�شتهالك ذروته 
ب 13676 ميقاوات ، ما تطلب الرفع 
املعدات  ا�شتثمارات  حجم  من 
بحوايل 2500 مليار دينار اأي مبعدل 

300 اإىل 400 مليار دينار يف ال�شنة.
ال�رصكة   ا�شرتاتيجية  بخ�شو�س  واأما 
اإىل  ترمي  اأنها  فقال   ،2030 حتى 
املتزايد  للطلب  ال�شتجابة  حتقيق 
قائال  الطاقة   للجزائريني يف جمال 
»اإن �شدور قانون الكهرباء عام 2002 

ا�شرتاتيجية  روؤية  لتبني  بنا  دفع 
خا�شة بتنويع م�شادر الطاقة.

ت�شعرية  رفع  مو�شوع  اإىل  وبالعودة 
نقابة  �شنت  واأن  ف�شبق  الكهرباء، 
ال�شناتاغ حملة خا�شة بخف�س اأ�شعار 
احلملة  وهي  الكهرباء،  ا�شتهالك 
اإطار تنوير  اأنها ت�شب يف  التي قالت 
ومن  التعريفية  بحقوقه  املواطن 
�شونلغاز  �رصكة  على  ال�شغط  اأجل 
العمومية  اخلدمة  وتطوير  لتح�شني 
مقارنة  للغاية  رديئة  اأ�شبحت  التي 
حد  على  باملا�شي،  عليه  كانت  ملا 
�شونلغاز  اأن حملة  معتربين  و�شفهم، 
الكهرباء  تر�شيد  قوافل  يف  املتمثلة 
ل معنى لها نظرا للحاجة املتزايدة 
احلر،  ف�شل  عز  يف  للكهرباء 
مواطن  اقناع  كيف ميكن  ومت�شائلني 
برت�شيد ا�شتهالك الكهرباء، نا�شحني 

يف  كيلواط   800 من  اأكرث  م�شتهلكي 
الثالثي اإىل تغيري التعريفة.

واأو�شحوا اأن احلل يكمن يف حل مغاير 
التعريفات  يف  ويتمثل  الرت�شيد  عن 
وبناء  �شونلغاز  �رصكة  تتيحها  التي 
املواطن  حت�شي�س  ي�شتوجب  عليه 
بتبديل  واإقناعه  التعريفات  بهذه 
�شاعات  الطاقة  تر�شيد  مع  التعريفة 
رابحة  ال�رصكة  ت�شبح  وهكذا  الذروة 
واملواطن رابح مبا اأن الأعطاب التي 
تكلف ال�رصكة املاليري تتوقف بف�شل 
من  حمذرين  املواطنني،  تر�شيد 
خلفيات عدم تعريف املواطنني بتلك 
تهربا  اعتربوها  والتي  التعريفات 
امل�شوؤولني  وتف�شيل  اخلدمة   من 
العقلية  بنف�س  ال�رصكة  ت�شيري  ابقاء 

القدمية.
�شارة بومعزة
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العوملة القاتلة ��سوؤال الهوية الثقافية
تتحدد �سخ�سية الأمم بهويتها الثقافية ب�سكل اأ�سا�سي، والتي هي جزء من املكون العام املوروث واملكت�سب للمجتمعات الإن�سانية. اإ�سافة اإىل املكونات الأخرى املرتبطة بالدين 

والعرق واللغة والتاريخ واجلغرافيا. وعلى الرغم من اأهمية كافة مكونات الهوية، اإل اأن املكون الثقايف هو الأقدر على اإحداث التوازن و�سمان دميومة اجلوهر احلقيقي ل�سخ�سية 
ال�سعوب وعراقتها، ويحمي تراثها واأ�سالتها، وي�سكل درعًا واقيًا للأمم يتيح التفاعل اجلديل احلي مع الثقافات املختلفة، ويف ذات الوقت يحمي ال�سخ�سية من النف�سال عن هويتها 

الأ�سيلة، وهذا ما يوؤكده التاريخ الإن�ساين يف اأن املكون الثقايف واحل�ساري الفاعلني كانا دومًا يظهران يف حياة الأمم.

 ح�سن العا�سي /كاتب وباحث 
فل�سطيني مقيم يف الدامنرك

�شهد  الذي  الع�رص  هذا  يف 
الدول،  بني  للحدود  انهيارات 
ال�شناعية  ال�رصكات  ون�شوء 
القارات،  عابرة  العمالقة 
وتطور هائل يف تقنيات و�شائل 
اإىل  اأدى  والتوا�شل،  االت�شال 
بني  الفا�شلة  احلواجز  ك�رص 
الدول العظمى والدول النامية، 
التبادل  عملية  من  جعلت 
املعريف والعلمي واالقت�شادي 

والتجاري اأمراً ي�شرياً.
�شوف  الكوين  االنفتاح  هذا 
ثقافة  �شيادة  اإىل  يوؤدي 
االأقطاب االقت�شادية العاملية 
االأمم  ثقافات  على  الكربى 
من  ويجعل  تطوراُ،  االأقل 
تهيمن  الغربية  احلياة  اأمناط 
حتكمها  التي  ال�شعوب  على 
من  تعاين  زالت  ما  اأنظمة 
ومنها  النمو،  اأمرا�ض 
وعوملة  العربية.  جمتمعاتنا 
تكد�ض  اإىل  �شتوؤدي  الراأ�شمال 
عدد  بني  الفاح�شة  الرثوات 
قليل من النا�ض، وفقر للبقية، 
اأ�شبح  التي  التقنيات  اأن  كما 
برفاهيتها  ينعمون  النا�ض 
فتاكة،  اأ�شلحة  اإىل  حتولت 
بداأت بق�شم خ�شو�شية الفرد 
اإن  االغرتاب.  اإىل  به  واأدت 
ال�رصاع بني القوى الكربى على 
النفوذ وال�شيطرة �شوف يحول 
اإىل  والع�رصين  الواحد  القرن 
قرن القتل الناعم واخل�شن يف 

اآن.

 مفهوم الهوية

تكمن اإ�شكالية الهوية الثقافية 
على  تنطوي  كونها  بظني 
الهوية  هما  م�شطلحني 
والثقافية، وكل م�شطلح منهما 
جدلية  اإ�شكالية  ق�شية  يعد 
واملفكرين،  الفال�شفة  لدى 
اإن  تعقيداً  اأكرث  وي�شبحان 
انعطفا نحو االأبعاد الدينية اأو 
اأو  االأيديولوجية  اأو  ال�شيا�شية 

التاريخية، اأو جميعهم �شوية.
الهوية،  مب�شطلح  يتعلق  فيما 
ماهية  يعلم  اأنه  الفرد  يظن 
الهوية، لكن �رصعان ما يتفاجاأ 
اأنه ال يعرف عنها �شيئاً. وذلك 
اإىل  جوانبه  اأحد  يف  يعود 
واالجتاهات  امل�شارب  تعدد 
ملفهوم  والفل�شفية  املعرفية 
الهوية  مفهوم  مثاًل  الهوية. 
خمتلف  املنطق  علم  يف 
اأو  امليتافيزيقيا  علم  يف  عنه 
علوم  يف  اأو  االأنرثوبولوجيا 
ال�شيكولوجيا وال�شو�شيولوجيا.

اللغة  معاجم  يف  جاء  فقد 
العربية اأنها البئر عميقة القعر، 
حقيقته  تعني  فهي  ولالإن�شان 
اجلوهرية.  و�شفاته  املطلقة 
حقيقة  تعني  فاإنها  وفل�شفيا 
االأ�شياء، واملكونات التي متيز 
غريه.  عن  �شخ�شاً  اأو  �شيئاً 
الهوية  تعترب  واالأنرثوبولوجيا 
قيم.  منظومة  اأو  حياة،  منط 
عن  عبارة  الهوية  فاإن  ثقافياً 
النف�شي  العمق  مينح  خيال 
منوذجاً  االجتماعي  والبعد 
منتظماً، ومتثل تعبرياً جوهرياً 
الهوية  وتت�شف  لالأفراد. 
والت�شابك  التعقيد  من  بحالة 
تنتج  وتاأثرياتها،  اأبعادها  يف 
التفاعل املتوا�شل  عن عملية 
واملنظومة  االإن�شان  بني 

االجتماعية التي يعي�ض فيها.
»جون  االإجنليزي  الفيل�شوف 
هوية  اأ�شا�ض  اأن  يرى  لوك« 
الذي  االإح�شا�ض  هو  الفرد 
ذاته  لتحريك  االإن�شان  يدفع 
وبناء معرفته بنف�شه على نحو 
هو  الفرد  هذا  في�شبح  دائم، 
ذاته بالرغم مما يلحق به من 

تغري الحقاً.
االأملاين  الفيل�شوف  اأما 
هيدغر«  »مارتن  االإ�شكايل 
يف  احلق  كائن  لكل  اأن  اعترب 
فاأين  ذاته،  مع  والتوحد  ذاته 
يكون الفرد اأو اجلماعة ت�شمع 
يعتربه  الذي  الهوية،  �شوؤال 
الوجود،  �شوؤال  اإنه  هيدغر 
فالهوية عنده هي متاثل انتماء 

م�شرتك بني الفكر والوجود.
الهوية  �شوؤال  فاإن  �شك  ال 
الهوية  الأن  �شائك،  �شوؤال  هو 
عنا�رص  ت�شكلها  بنية  ذان 
والعرق  الدين  مثل  متعددة 
والرتاكم  واجلغرافيا  واللغة 
والأن  جانب،  من  التاريخي 
يف  اإال  ذاتياً  تت�شكل  ال  الهوية 
خمتلفة  اأخرى  هويات  وجود 
اإ�شافة  اآخر،  جانب  من 
التاريخية  ال�شياقات  اإىل 
يف  ت�شهم  التي  واالجتماعية 

بناء هذه الهوية.
قد تكون الهوية عاماًل مف�شلياً 
لتمتني متا�شك روابط الن�شيج 
االجتماعي، وقد تكون كالقنبلة 
املوقوتة يف جمتمعات اأخرى، 
بعداً  طياتها  بني  وحتمل 
مدمراً. بع�ض الهويات تتق�شد 
اإقامة اجلدران الفا�شلة بينها 
نف�شها  حلماية  االآخرين  وبني 
وبع�ض  متخيل.  تهديد  من 
بالغرور  ت�شاب  الهويات 
حالة  اإىل  تتحول  وقد  والنقاء 
عن�رصية عدوانية. يف احلديث 
هنا  ت�شتح�رصين  الهوية  عن 
اليوناين  الفيل�شوف  مقولة 

»هرياقليط�ض« الذي قال يوماً 
اإنك ال ت�شتحم يف النهر مرتني 
واحد  الكون  اأن  تعني  التي   ،«
لكن داخل وحدته يوجد التغري 

واالختالف.

 م�سطلح الثقافة

فيما يتعلق بالثقافة كم�شطلح 
ومفهوم، فقد جاء يف املعاجم 
العلوم  الثقافة هي  اأن  العربية 
تتطلب  التي  واملعارف 
االإن�شان  يكون  فحني  حذقاً، 
وفل�شفياً  حاذقاً.  يكون  مثقفاً 
العالقة  هي  الثقافة  فاإن 
املعارف  خمتلف  بني  الوثيقة 
واالأديان  والعلوم  والفنون 
االأخالقية  والقيم  والقوانني 
الفرد  يكت�شبها  التي  والعادات 
الثقافة  وتعترب  جمتمعه.  من 
واحداً من اأبرز معايري ت�شنيف 
املجتمعات واالأمم، نظراً ملا 
تت�شمنه الثقافة من خ�شائ�ض 
ذاتية  اأبعاد  ذات  ودالالت 
وجمعية واإن�شانية. وقد تنوعت 
الفال�شفة  تعريفات  وتعددت 
فاملفكر  للثقافة.  واملفكرين 
بعلم  املتخ�ش�ض  االإجنليزي 
االأنرثوبولوجيا »ادوارد تايلور« 
الكل  هي  الثقافة  اأن  اعترب 
على  ي�شتمل  الذي  املركب 
والفن  والعقائد،  املعرفة 
وغريها  والقانون،  واالأخالق 
واملهارات  القدرات  من 
والعلوم التي يكت�شبها االإن�شان 
املجتمع.  يف  فراداً  باعتباره 
االأمريكي  االجتماع  عامل  اأما 
بري�شتد«  »روبرت  املعا�رص 
ذاك  هي  الثقافة  اأن  فريى 
كل  يت�شمن  الذي  املركب 
نقوم  ما  وكل  فيه،  نفكر  ما 
بفعله اأو منتلكه كاأ�شخا�ض يف 

املجتمع.
علماء  بع�ض  ويعتقد 
احل�شارة  اأن  االأنرثوبولوجيا 
الثقافة،  من  راق  نوع  هي 
الثقافة  خ�شائ�ض  من  اأن  اإذ 
عن  وا�شتقاللها  متايزها 
الأن  ميار�شونها،  الذين  الب�رص 
يكت�شبها  الثقافة  مكونات 
ب�شفتها  املجتمع  من  الفرد 
يتبلور  مرتاكم  اجتماعي  اإرث 
والعادات.  التقاليد  �شكل  يف 
للثقافة  فاإن  اأخرى  جهة  ومن 
وقدرتها  اال�شتمرار  خا�شية 
من  الزمن  عرب  االنتقال  على 
جيل اإىل جيل. والثقافة ميكن 
يف  مهمة  اأدواراً  تلعب  اأن  لها 
توفري مناخات اإيجابية للتغيري 
ولها مقدرة على  االجتماعي، 
العامل  لفهم  الب�رص  م�شاعدة 
معرفتنا  واإثراء  وطبيعته 

بهويتنا.
اإذن الثقافة هي طريق معي�شة 
الب�رص وما ميلكون وما يتداولون 
فيما بينهم، وفيما بينهم وبني 
ال�شعيدين  على  االآخرين 
االجتماعي والبيولوجي. وهي 
وجمموعة  العقل  ثقافة  اأي�شاً 
وال�شلوكيات  والعادات  القيم 
الرتاث  وكذلك  االجتماعية، 
واالأدبي  والفني  الفكري 
التفكري  اأمناط  هي  والعلمي. 
املثل  ومنظومة  وال�شعور، 

ال�شائعة يف جمتمع معني.
هكذا ميكننا القول اإن الثقافة 
هام  عن�رص  العام  مبعناها 
ومقرر و�رصورة لفهم االأحداث 
وكذلك  الب�رصية،  احلياة  يف 
باإمكانية  التنبوؤ  يف  اأهميتها 
وقوع هذه االأحداث، والثقافة 
املجتمعات،  يف  مكانة  حتتل 
حتتلها  التي  املكانة  ت�شبه 

اجلاذبية يف الطبيعة.

 عوملة �سد الإن�سانية

ال�شوفيتي  االحتاد  انهيار  بعد 
وانتهاء احلرب الباردة يف نهاية 
ت�شعينيات  وبداية  ثمانينيات 
القرن الع�رصين، اأطل م�شطلح 
بحلة  كمفهوم  براأ�شه  العوملة 
يف  وقدمياً  ا�شمه  يف  جديدة 
ظاهرته. ي�شعى مفهوم العوملة 
العامل  جعل  اإىل  اال�شتعماري 
الواليات  بقيادة  كبرية  مدينة 
والدول  االأمريكية  املتحدة 
على  وال�شيطرة  الغربية، 
التكنولوجيا  بوا�شطة  ال�شعوب 
االت�شال،  لو�شائل  احلديثة 
ال�شناعية  ال�رصكات  واأ�شاطيل 
اجلن�شيات  متعددة  والتجارية 
العابرة للقارات. حيث تفرغت 
الراأ�شمالية الغربية من مواجهة 
الربوليتاريا، التي ا�شتمرت يف 
انتهاء  من  املمتدة  الفرتة 
لغاية  الثانية  العاملية  احلرب 
اال�شرتاكية،  املنظومة  انهيار 
يف  جديدة  مبرحلة  وبداأت 
وقدمية  واأدواتها،  مظهرها 
منها  الهدف  م�شامينها،  يف 
هو اإقامة دكتاتورية الراأ�شمال 
العاملي واأطلقوا عليها ت�شمية 

العوملة.
اخلريرّ  بوجهها  العوملة  اإن 
الكثري  خيال  راود  حلماً  كانت 
يف  واملفكرين،  الفال�شفة  من 
�شياق ان�شغالهم بتوحيد القيم 
جمتمعات  خللق  االإن�شانية 
هذا  لكن  وامل�شاواة.  العدل 
احللم واأدته م�شالح ال�رصكات 
روؤو�ض  واأ�شحاب  العمالقة، 
املتنقلة،  ال�شخمة  االأموال 
االقت�شادي  النفوذ  وذوي 

الثورة  وكذلك  وال�شيا�شي، 
تكنولوجيا  يف  حتققت  التي 
وتطور  واملعلومات،  االت�شال 
هذه  كل  االإعالم،  و�شائل 
الدول  بقلب  كفيلة  االأدوات 
بهدف  ال�شعوب  روؤو�ض  فوق 
عامل  يف  عليها  ال�شيطرة 
مفتوح اقت�شادياً وثقافياً وبال 

جدران.
تب�رص  الراأ�شمالية  العوملة 
بعامل �شبيه بالع�شور القدمية، 
حيث كان الب�رص منق�شمني اإىل 
وهم  االإقطاع  طبقة  طبقتني، 
القلة، وطبقة العبيد واالأجراء 
االأغلبية  وهم  والعامة 
من  الكثري  وت�شري  ال�شاحقة. 
التقارير ال�شادرة عن منظمات 
دولية اأن النظام العاملي اأغنى 
بخم�ض مرات مما كان عليه يف 
القرن  من  الت�شعينيات  بداية 
احلرب  انتهاء  فرتة  الع�رصين، 
اال�شرتاكية،  وانهيار  الباردة 
خم�ض  اأن  املفزع  االأمر  لكن 
بدوالر  يعي�شون  العامل  �شكان 
هذا  واأن  اليوم.  يف  واحد 
اخلم�ض االأكرث فقراً من �شكان 
ميلك  كان  االأر�شية  الكرة 
حوايل 2،5 باملئة من املوارد 
�شبعينيات  بداية  يف  املالية 
القرن الع�رصين، فاأ�شبح ميلك 
1،6 يف املئة من تلك املوارد 
ثم  الت�شعينيات.  بداية  يف 
انخف�شت فيمة ما ميلكون اإىل 
حوايل 1،2 يف املئة مبنت�شف 
الت�شعينيات، ثم تقل�شت الن�شبة 
اإىل حدود الواحد يف املئة يف 

االألفية الثالثة.
�شكان  خم�ض  اأن  املفارقة 
كانوا  ثراء  االأكرث  االأر�ض 
من  باملئة   68 حوايل  ميلكون 
يف  العاملية  املالية  املوارد 
القرن  من  ال�شبعينيات  بداية 
ميتلكون  فاأ�شبحوا  الع�رصين، 
بداية  يف  املئة  يف   83 حوايل 
املئة  يف   87 ثم  الت�شعينيات، 

ثم  الت�شعينيات،  منت�شف  يف 
حوايل 90 يف املئة يف االألفية 

الثالثة.
يف  طبقي  تناق�ض  اأعمق  هذا 
الع�رص احلديث تفرزه العوملة 
�شياق حتوالت دميقراطية  يف 
اإىل  وت�شري  العامل،  ي�شهدها 
االقطاع  رفاهية  ازدياد 
احلديث، وحتول معظم �شكان 
الكرة االأر�شية اإىل عبيد، وهي 
القهر  عوملة  تكون  بذلك 
والدول  لل�شعوب  واحلرمان 
تبادل  مب�شميات  ال�شعيفة 
املوارد. املرعب يف االأمر اأنه 
من املتوقع خالل هذا القرن 
العاملي  االقت�شاد  يحتاج  اأال 
القوى  من  املئة  يف   20 �شوى 
ما  �شيتحول  فيما  العاملة، 
يقدر80 يف املئة من النا�ض اإىل 
يعي�شون  العمل،  عن  عاطلون 
العوملة.  هام�ض  على  كفقراء 
اإنه ع�رص تكدي�ض الرثوات يف 
خزائن االأقلية، وع�رص االإفقار 
والتهمي�ض لالأغلبية. يف العامل 
مليارديراً   1842 حوايل  حالياً 
اأعدتها  درا�شة  بح�شب 
لالإ�رصاف   )PwC( �رصكة 
واخلدمات  االقت�شادي 
بنك  مع  بالتعاون  اال�شت�شارية 
العام  يف  ال�شوي�رصي   )UBS(
زيادة  اأظهرت  حيث   ،2017
 17 بن�شبة  تقدر  عددهم  يف 
ثروة  و�شلت  حيث  باملئة، 
هوؤالء اإىل حوايل 8،2 تريليون 
ت�شغل  دوالر، ميلكون �رصكات 
اإن�شان  مليون   27،8 حوايل 
وميتلك  العامل.  م�شتوى  على 
تقدر  ثروة  اإن�شان   20 اأغنى 
ما  اأي  دوالر،  تريليون   1،3
يعادل الناجت القومي لبلد مثل 
ميتلك  فيما  مثاًل.  املك�شيك 
ثروة  مليارديراً   360 حوايل 
 2،6 حوايل  ما ميلكه  ت�شاهي 
الكرة  �شكان  من  ن�شمة  مليار 

االأر�شية.
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ع�رش  التا�سع  القرن  متيز 
�سهد  قرناً  باعتباره 
الأنظمة  بني  ال�رشاعات 
والإقطاعية  املحافظة 
الليربالية  واحلركات 
والقومية،  التحررية 
الربجوازية.  قادتها  التي 
يعترب  الع�رشين  والقرن 
وال�رشاعات  احلروب  قرن 
التحرر من  وقرن  الدموية، 
الذي  القرن  ال�ستعمار، 
التكنولوجي  التطور  �سهد 
الهائل، قرن الثورة الرقمية 
القرن  فيما  واملعلوماتية. 
احلادي والع�رشين هو قرن 
عوملة الت�سالت والبيانات 
للقارات  العابر  والراأ�سمال 
تكدي�س  ع�رش  منازع.  دون 
متزايد  و�سقوط  الرثوات، 
للماليني يف قاع العوز. لكنه 
ت�ساعد  بظني  اأي�ساً  ي�سهد 
للحركات  وفاعل  لفت 
الثقايف  بوجهها  املت�سددة 
القومي اليميني يف اأكرث من 
ميول  ذات  واأخرى  مكان، 

انف�سالية.
ع�رش  التا�سع  القرن  لغاية 
بحرية  ينتقلون  النا�س  كان 
ول  الدول،  بني  وي�رش 
تعرت�سهم حدود ول مراكز 
وكانوا  �سفر،  جوازات 
نقل  و�سائل  ي�ستخدمون 
وميتلكون  بدائية،  وطرق 
والتعاقد. ويف  العمل  حرية 
التي �سهدت احلرب  الفرتة 
العاملية الأوىل، كانت الثورة 
ال�سناعية الأوىل قد و�سلت 
مت  حيث  متطورة،  مرحلة 
اخرتاع و�سائل املوا�سالت 
لتحل  املكننة  تعتمد  التي 
والعربات  اجلياد  حمل 
و�سع  كذلك  ومت  البدائية، 
بني  ال�سيا�سية  احلدود 
احلرب  انتهاء  مع  الدول. 
العامل  كان  الثانية  العاملية 
ن�ساأ  حيث  تعقيداً،  اأكرث 
القطب،  ثنائي  نظام 
وتعاي�س العامل مع مركزين 
يحكمهما توازن الرعب، يف 
انتهى  ومو�سكو.  وا�سنطن 
مع  العاملي  النظام  هذا 
ال�سوفيتي،  الحتاد  انهيار 
وبداأت تت�سكل مالمح نظام 

عاملي جديد.
النظام  هذا  مالمح  اأهم 
اأ�سهم يف  التي  العوملة  هي 
التقنية  الثورة  انت�سارها 
يف  الثالثة  والتكنولوجية 
واملوا�سالت،  الت�سالت 
التي  املعلومات  وثورة 
ا�ستعمال  على  اعتمدت 
لربط  العنكبوتية  ال�سبكة 
من  املاليني  مئات 
ودون  و�سيط،  دون  الب�رش 
ول  حدود  من  ل  اعرتا�س 
ومّكنت  اأمنية،  حواجز 

من  الأر�س  �سكان  جميع 
املعلومات  اإىل  الو�سول 
لي�س  وحرة،  �سهلة  بطريقة 
منحت  بل  فح�سب،  ذلك 
والقدرة  الفر�سة  النا�س 
يف  املبا�رش  التدخل  على 
والتاأثري  الأحداث  �سناعة 

على جمرياتها وتغيريها.
الهائل  التطور  هذا  كل  مع 
عموماً  احلياة  و�سائل  يف 
اجُلزر  ع�رش  اأنهى  الذي 
مرحلة  واأر�سى  املتناثرة، 
التداخل والت�سابك والتبادل 
وامل�سالح  العالقات  يف 
ال�سوؤال  لكن  واملعارف. 
هذا  جعل  هل  هنا،  الأهم 
و�سع  يف  النا�س  التطور 
اأجود  وعالقات  اأف�سل 
ومعي�سة اأثرى؟ الإجابة كما 

اأتلم�سها هي بالطبع ل.
العلمية  القفزات  كافة  اإن 
عرب  الب�رشية  حققتها  التي 
ورغم  املتتالية،  العقود 
اإل  التكنولوجي،  التقدم 
من  يتمكن  مل  هذا  اأن 
الق�ساء على اجلوع والفقر، 
حدة  من  التخفيف  ول 
بل  واحلروب،  ال�رشاعات 
اأكرث  جعلتها  العك�س  على 
ب�سبب  وهمجية  دموية 
التطور يف �سناعة الأ�سلحة 
التطور  وكل  املدمرة. 
الت�سال  و�سائل  بتقنيات 
الكوارث  اإنهاء  ي�ستطيع  مل 
اأن  بل  العاملية،  والأزمات 
املعا�رش  الإن�سان  ج�سع 
العاملي-  النظام  يدمر  قد 
يف  العاملية  املالية  الأزمة 
العام 2008- وظاهرة التغري 

املناخي-.
املعلوماتية،  التقنيات  كل 
التي  الرقمية  والثورة 
تقدر  مل  حياتنا  اجتاحت 
والقلق  اخلوف  وقف  على 
الب�رشية.  لدى  ال�سائدان 
الأزمات  تعاظمت  لقد  بل 
ق�سايا  واأ�سبحت  العاملية، 
والقومي،  الوطني  الأمن 
احل�سارات  بني  والتعاي�س 
والأعراق  والأديان 
هي  واملذاهب،  والطوائف 

اأزمة الأزمات املعا�رشة.
التطور  اأن  نالحظ  كذلك 
مناحي  كافة  يف  التقني 
توظيفه  يتم  مل  احلياة 
الب�رشية.  ورخاء  ل�سعادة 
اأ�سبح  النقي�س  على  بل 
يفقد  املعا�رش  الإن�سان 
على  ال�سيطرة  يف  مقدرته 
وخياراته،  وم�سريه  واقعه 
نظم  بها  تتحكم  التي 
الإعالم  وو�سائل  مركزية 
احلديثة وم�سالح ال�رشكات 

الكربى.
احلواجز  اأ�سبحت 
�سبق،  مما  اأعلى  ال�سيا�سية 
تبحث  القومية  والتجمعات 
ب�سدود  نف�سها  حماية  عن 

متعددة. �ساقت امل�سافات 
وتزايدت القيود على النقل 
والتنقل، بحيث اأ�سبح الب�رش 
ي�سعرون اأن كافة املكا�سب 
عرب  حتققت  التي  التقنية 
اأخذوا  الأخرية  العقود 
القرارات  بفعل  يفقدونها 
و�سار  الإدارية،  والقوانني 
حميط  يف  يبحرون  الب�رش 

بال �سواطئ وبال بو�سلة.
الألفية  يف  التطور  هذا  كل 
اأزمات  اإىل  اأف�سى  الثالثة 
املعا�رش،  لالإن�سان  عميقة 
�سعفاُ  اأكرث  اأ�سبح  الذي 
للعطب  وقاباًل  وه�سا�سة، 
م�سى،  وقت  اأي  من  اأكرث 
الأ�سياء  رفاهية  رغم 
لقد  حوله.  من  بظاهرها 
باأزمات  الإن�سان  اأ�سيب 
باختالل  اأ�سا�ساً  مرتبطة 
به،  اأ�سيب  الذي  التوازن 
على  القدرة  معه  وفقد 
التكيف الثقايف والبيولوجي 
اإن  نقول  لذلك  واقعه،  مع 
والإفقار  والقتل  الغرتاب 
والرثاء الفاح�س هم �سمات 

الع�رش.

حتديات اأمام الثقافة 
العربية

العوملة  اأن  موؤكداً  بات 
كونياً  انفتاحاُ  ب�سفتها 
تت�سبب يف تهمي�س الثقافات 
ثقافة  واإحالل  الوطنية، 
وهيمنة  الكربى،  القوى 
ال�ستعماري.  الراأ�سمال 
اأ�سالة  من  الرغم  وعلى 
وجذورها  العربية  الثقافة 
وامتدادها، اإل اأنها من دون 
ريب تواجه حتدياً كبرياً يف 
اخل�سائر  من حجم  التقليل 
بثقافتنا،  تلحق  التي 
املثقفني  م�سوؤولية  وهي 
العرب  والأدباء  واملفكرين 
كونهم  اأ�سا�سية،  ب�سورة 

يف  الباقي  الأمة  نب�س 
التي  العربية  احلالة  م�سهد 
من  و�سيعاً  مقداراً  و�سلت 

النحدار وال�سقوط.
و�سلت  العربية  الثقافة 
م�سارق  اإىل  �سابقاً 
والتقت  ومغاربها،  الأر�س 
احل�سارتني العربية والغربية 
يف الأندل�س بداية، ثم حملها 
العرب  املهاجرين  معهم 
الالتينية.  اأمريكا  دول  اإىل 
اأهمية  عن  نتحدث  وحني 
التي  املحاولت  مواجهة 
ثقافتنا،  لتهمي�س  جتري 
العاملية  التحولت  ظل  يف 
لأننا  فهذا  امل�ستمرة، 
وعلينا  خ�سو�سية  منتلك 
الغربي،  لالآخر  اإبرازها 
تت�سادم  ل  الروؤية  وهذه 
ذلك  الكوين،  اخلطاب  مع 
مكون  هي  احل�سارة  اأن 
هي  الثقافة  بينما  عاملي، 

مكون خا�س.
لكن وزارات الثقافة العربية 
واملنظمات  والهيئات 
العربي  الواقع  يف  الثقافية 
تتعاطى مع الثقافة ببعدها 
ولي�س  الروتيني،  الوظيفي 
هاماً  موؤ�رشاً  باعتبارها 
املجتمع  حركة  يعك�س 
ع�سوياً،  به  املرتبطة 
كينونة  حتدد  فالثقافة 
اجتماعياً  الأمم  و�سريورة 
الأطر  حتى  و�سيا�سياً. 
غري  العربية  الثقافية 
عن  عاجزة  الر�سمية 
جدي،  تغيري  اأي  اإحداث 
م�ستنقع  يف  �ساقطة  فهي 
الداخلية  ال�رشاعات 
الزعامة،  على  والتناف�س 
ال�سيقة  واحل�سابات 
التمويل، وتالحظ  وم�ساكل 
هذه  يف  �سيء  كل  ح�سور 
فهي  الثقافة،  اإل  الأطر 

الغائب الوحيد.
اأن  من  الرغم  على  هذا 

يوؤكدون  املفكرين  معظم 
الثقافية  الهويات  اأن  على 
�سوف تكون �ساحبة الكلمة 
الواحد  القرن  يف  الأوىل 
املحرك  واأنها  والع�رشين، 
لالأحداث  الرئي�سي 
اأن  اإذ  م�ستقباًل.  ال�سيا�سية 
الثقافية حلت مكان  الهوية 
والقومية  الطبقية  الهويات 
الفرتة  يف  والقت�سادية، 
اأعقبت انهيار الحتاد  التي 
احلرب  وانتهاء  ال�سوفيتي 
تكنولوجيا  اإن  الباردة. 
املعلومات والثورة الرقمية 
للعوملة  دافع  اأهم  هما 
يختزلن  لأنهما  الثقافية، 
التبادل  واملكان يف  الزمان 
واملفاهيم  املعلوماتي 
وكما  والعلوم.  واملعارف 
العوملة القت�سادية وعوملة 
راأ�س املال اللذان يقتحمان 
اأن  دون  النا�سئة  الأ�سواق 
الوطنية  احلكومات  تتمكن 
على  �سيطرتها  فر�س  من 
فاإن  ومراقبتها،  الأ�سواق 
تقتحم  الثقافية  العوملة 
الب�رشية  املجتمعات 
وهي  خ�سو�سيتها.  وتهدد 
انت�سار  اإىل  فعال  اأدت 
التي  املظاهر  من  الكثري 
الثقافية  بالهوية  ترتبط  ل 
بظني  اأبرزها  لعل  العربية، 
العربية  اللغة  انح�سار  هي 
اللغات  انت�سار  ل�سالح 
تعلم  فائدة  -رغم  الأخرى 
بالطبع-،  الأجنبية  اللغات 
الثقافة  حتول  اإىل  اإ�سافة 
للك�سب  و�سيلة  اإىل  العربية 
امللذات  واإثارة  والت�سلية، 
على  والغرائز،  احل�سية 
اجلادة  امل�سامني  ح�ساب 
العوملة  اأن  كما  والرزينة. 
ب�سورة  اأ�سهمت  الثقافية 
القيم  دور  تراجع  يف  فعالة 
العائلة  ودور  املجتمعية، 
وحولت  الفرد،  حياة  يف 

اأ�سواق  اإىل  جمتمعاتنا 
ا�ستهالكية نهمة.

ل مفر من الإ�سالح

اأن  تعلمنا  التاريخ  مطالعة 
�سنت  واأمماً  �سعوباً  هناك 
لأ�سباب  الدموية  احلروب 
والعرق،  بالهوية  تتعلق 
دون  اأمة  اإىل  والنتماء 
الأهمية  بالغ  اأمراً  �سواها 
وحيوياً بالن�سبة للب�رش، ذلك 
اأن الثقافة تعبري عن الهوية 
التي  وال�سخ�سية  والكينونة 
�سواها،  عن  ما  اأمة  متيز 
مكونات  تت�سابك  حيث 
الوطنية  بالثقافة  الهوية 
واللغة  والتاريخ  باجلغرافيا 
�سمات  لي�سبغا  والدين 
فالهويات  حمددة.  اأمة 
بارزة  الثقافية حتتل مكانة 
الدولية،  ال�سيا�سات  يف 
الدولة  ا�سا�س  ت�سكل  لأنه 

والأمة.
اإدراك  ميكن  هنا  من 
والعمق  البعد  اأهمية 
�سورة  يحدد  الذي  الثقايف 
ول  امل�ستقبل،  يف  الدول 
تطوير  عن  احلديث  ميكن 
وتقدمه  العربي  الإن�سان 
وعيه،  وحتديث  ح�سارياً 
العربية  الدول  اهتمام  دون 
البعاد  ذات  بالثقافة 

املتنوعة واملتعددة.
نكون  باأن  اإل  يتم  ل  وهذا 
ثقايف  م�رشوع  اأ�سحاب 
نه�سوي اإ�سالحي جتديدي 
يراعي  تنويري،  ليربايل 
وي�رشع  خ�سو�سيتنا، 
الإيجابي  للتفاعل  النوافذ 
ال�سعوب  ثقافات  مع 
التي  الأخرى،  والأمم 
الإن�ساين  بالتعاي�س  توؤمن 
ب�سورة  احل�ساري  واحلوار 
متكافئة، بعيداً عن الهيمنة 

والت�سلط. 

ر�ؤى



    

باخت�صار، كان حامال  ال�رشق، 
اإليها  حتن  التي  الكربى  للقيم 
اإليها  وت�رشئب  الإن�صانية 
له  هموما  فجعلها  اأعناقها، 
وم�صاريع يعمل على جت�صيدها 
مثل  من  الواقع،  اأر�ض  على 
وامل�صاواة  والكرامة  العزة 
والأخوة، بل كان ي�صدر للغرب 
قمة  اإىل  اإ�صافة  القيم  هذه 
نحو  التوجه  القيم:  قيمة(  )اأو 
الغرب  »عي�صى«  لكن  الآخرة. 
لل�رشق  يف املقابل كان ي�صدر 
غيوم املظامل ورعود الكراهية 
الدنيا،  اإىل  الن�صداد  و�صيطنة 
الرائع:  القراآين  بالتعبري  اأو 
الأر�ض«)01(  اإىل  »اإثاقلتم 
الن�صداد  هذا  يعنيه  ما  بكل 
من  الأر�ض  اإىل  والتثاقل 
الغدر،  اخليانة،  الكذب، 
ال�صعبي  بالتعبري  اأو  الفجور، 
اأي�صا:  هو  الرائع  اجلزائري 

»حترامييت«.
خذ لذلك مفردة واحدة: عي�صى 
عليه ال�صالم. واأنا هنا م�صطر 
»عي�صى«  عبارة  ل�صتخدام 
الغرب  �صولتني(  بني  )هكذا 
الغربي  املفهوم  على  للدللة 
والو�صيع  الدينء  اخل�صي�ض، 
عن عي�صى ر�صول اهلل على نبينا 
ميكن  وهكذا  ال�صالم.  وعليه 
عي�صى  �صيدنا  عن  التحدث 
الأ�صلية،  الن�صخة  باعتباره 
وهي الن�صخة الربانية الأ�صلية 
والتزوير،  للم�صخ  القابلة  غري 
الن�صخة  ثمة يف املقابل  بينما 
املزورة له، اأي ن�صخة »تايوان« 
والتي  اجلزائري  بالتعبري 
اأفظع  با�صمها  الغرب  ارتكب 

اجلرائم يف تاريخ الب�رشية. 
»عي�صويته«  يرفع  ل  الغرب  اإن 
اإل عندما يكون يف حاجة اإليها 
ماديا  وَدْكَدَكِتنا)02(  ل�رشبنا 
كلها  حياته  فاإن  واإل  ومعنويا. 
على  عي�صى  نفي  على  مبنية 
نبينا وعليه ال�صالم من �صمريه 
ل  ممار�صاته،  و�صائر  و�صعوره 
�صخ�صي  اأمر  بني  عنده  فرق 
م�صاألة  ويف  اجتماعي،  واآخر 
اأو  اقت�صادية  اأو  اأخالقية 
هو  اآخر  مبعنى  غريها. 
ال�رشا�صة  معاين  بكل  علماين، 
داخل  العلمانيني،  والتطرف 
يدعي  لكنه  فقط،  حدوده 
معنا  التعامل  يف  امل�صيحية 
وي�صتدعيها يف حتقيق اأغرا�صه 
»عي�صى«  اخل�صي�صة)03(.فـ 
ل  مركوب  عنده  ال�صالم  عليه 

العلوي  بالتو�صيف  اأو  راكب، 
اأي�صا:  هو  والدقيق  الرائع 
هو  بل  لبون«)04(:  »ابن  لي�ض 
يُركب«.  وظهر  يُحلب  »�رشع 
الدجل  يف  الغرب  و�صيلة  هو 
الأمم  ثروات  ونهب  ال�صيا�صي 

وال�صعوب.
عي�صى- عليه ال�صالم-: حياته 
وعباراته كلها تدل على تفانيه 
والأخذ  الإن�صان  خدمة  يف 
املعنوي  الطهر  اأجل  من  بيده 
والروحي وال�صمو به اإىل العامل 
برحابته  الآخرة،  احلقيقي: 
نبي  لكل  كان  ولئن  وربانيته. 
و�صف  العظام  اهلل  اأنبياء  من 
فاإن و�صف عي�صى على  قراآين 
هو  قراآنيا  ال�صالم  وعليه  نبينا 
قال  كما  وكلمته  اهلل  روح  اأنه 
�صبحانه وتعاىل: »اإمنا امل�صيح 
اللـه  ر�صول  مرمي  ابن  عي�صى 
اإىل مرمي وروح  األقاها  وكلمته 

منه«)05(.
اأحد  هو  ال�صالم  عليه  عي�صى 
واملَخِلّ�ض  العظام،  اهلل  اأنبياء 
اآثامهم  من  اأتباعه  اعتقاد  يف 
لكن  وخطاياهم،  وذنوبهم 
بهذه  ملتزما  زال  ل  الغرب 
ويقتل  ميار�صها  اخلطايا 
�صكل  على  لكن  اأجلها،  من 
من  زاوية  كل  ففي  كوكبي: 
ثكلى،  اأرملة،  ثمة  العامل  زوايا 
م�صكني،  فقري،  يتيم،  اأمي، 
على،  يدعو  م�صت�صعف...، 
ويلعن، الغرَب عموما، واأمريكا 
خ�صو�صا. فاأمريكا امل�صتكربة 
على  جاهدة  تعمل  امل�صتعلية 
على  ال�صت�صعاف  عوملة 
طريقة فرعون الذي »َعال  يِف 
�ِصيًَعا   اأَْهلََها   َوَجَعَل   اْلأَْر�ِض  
ِعُف طائفة منهم،  يذبح  يَ�ْصتَ�صْ
ن�صاءهم،  وي�صتحيي   اأبناءهم 
امْلُْف�ِصِديَن«)06(.  ِمَن  َكاَن  اإِنَُّه 
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والإح�صائيات.

الدرر  هذه  اإىل  اأنظر   /2
العي�صوية

التناق�ض،  بل  الفرق،  ولإدراك 
و«عي�صى«  الرباين  عي�صى  بني 
من  درر  ثالث  اإليك  الغرباين، 

درره عليه ال�صالم:
ب�رشه  جعل  ملن  »طوبى   /1  

يف  ب�رشه  يجعل  ومل  قلبه  يف 
يبدو  عينه«)08(.هكذا  نظر 
عي�صى ال�رشق ناظرا بقلبه، اأي 
بب�صريته، وهي نظرة / فرا�صة 
ر�صول  اأمر  التي  املوؤمنني 
و�صلم  واآله  عليه  اهلل  �صلى  اهلل 
باتقائها)09(. واأ�صل هذا النوع 
من الفرا�صة جتده يف قوله تعاىل 
فاأحييناه  ميتا  كان  من  »اأو   :
يف  به  مي�صي  نورا  له  وجعلنا 
الظلمات  يف  مثله  كمن  النا�ض 
منها«)10(.  بخارج  لي�ض 
حياة.  والإميان  كفر،  فاملوت 
من  للكثري  موافق  كذلك  وهو 
تعاىل:  كقوله  الكرمية،  الآيات 
بها،  يفقهون  ل  قلوب  »لهم 
لها،  يب�رشون  ل  اأعني  ولهم 
اإن  لها،  ي�صمعون  ل  اآذان  ولهم 
اأ�صل،  اإل كالأنعام، بل هم  هم 
الغافلون«)11(،  هم  اأولئك 
تعاىل:  قوله  اأخرى  اآية  ويف 
الأب�صار،  تعمى  ل  »فاإنها 
يف  التي  القلوب  تعمى  ولكن 
ينظر  بينما  ال�صدور«)12(. 
ويعمل  بعينه  الغرب  »عي�صى« 
بني  والذي  بطنه  اإ�صباع  على 
املادية  القيم  اأن  اأي  فخذيه، 
عنده  احلاكمة  هي  ال�صهوانية 
فيل�صوف  اأ�صار  وقد  وعليه. 
فرن�صي معا�رش اإىل اأن الغرب 
عنها  يدافع  ق�صية  له  لي�صت 
فقال:  الغليظة  اأمعائه  خارج 
 L’OCCIDENT N’A(
 PAS DE THESE A
 DEFENDRE، IL NE
 DEFEND QUE SON
TUBE DIGESTIF(. كما 
وفيل�صوف  عامل  من  اأ�صاراأكرث 
النحطاط  مظاهر  اإىل  غربي 
لهذا  تبعا  الغربي  الروحي 
تهديدا  ي�صكل  مما  التو�صيف، 
واحل�صارة  لالإن�صان  جديا 

هناك)13(. 
 2/ »بحق اأقول لكم: اإن العبد 
ربني،  يخدم  اأن  على  يقدر  ل 
اأحدهما  يوؤثر  اأن  حمالة  ول 
كذلك  جهد،  واإن  الآخر  على 
وحب  اللـه  لكم حب  يجتمع  ل 
الدنيا«)14(. وهو موافق لقوله 
تعاىل: »ما جعل اللـه لرجل من 
قلبني يف جوفه)15(. فاإما حب 
اهلل تعاىل واإما حب الدنيا. لكن 
اإل  ميكنه  ل  الغرب  »عي�صى« 
اأن يخدم ربا واحدا ل �رشيك 
الدنية بزخرفها  الدنيا  له، هو 
خدمها  وقد  وزبرجها، 
اخلدمة،  تكون  ما  كاأف�صل 
عليه  ومالأت  ا�صتعبدته  حتى 
وتفكريه.  و�صعوره  اإح�صا�صه 
يحب  اأن  اإل  ميكنه  ل  كذلك 

ربا واحدا ل ثاين له، هو الإله 
املعز  القتال،  اخلالق  الأوحد 
ولكن  الدولر.  القهار:  املذل 
الغرب كما عرب روح اهلل عي�صى 
اأقول  قوله:«بحق  يف  مرمي  بن 
اجل�صد  عن  يغني  ماذا  لكم: 
�صحيحا  ظاهره  كان  اإذا 
تغني  وما  فا�صدا؟.  وباطنه 
اأعجبتكم  اإذا  اأج�صادكم  عنكم 
وما  قلوبكم؟،  ف�صدت  وقد 
جلوَدكم  تنقوا  اأن  عنكم  يغني 
فثنائية  دن�صة«.  وقلوبُكم 
الغرب  مظهر  بني  املفارقة 
قائمة  كما هي  قائمة  وخمربه 

كذلك يف ازدواجية معايريه. 
3/ »طوبى للمرتاحمني، اأولئك 
القيامة.  يوم  املرحومون  هم 
النا�ض،  بني  للم�صلحني  طوبى 
يوم  املقربون  هم  اأولئك 
»عي�صى«  لكن  القيامة«)16(. 
النريان  ي�صعل  يفتاأ  ل  الغرب 
هنا وهناك، خا�صة يف عاملنا 
يفتاأ  ول  الإ�صالمي،  العربي 
ليمرر  ببع�ض  بع�صنا  يهدد 
م�صاريعه ال�صتكبارية ولي�صدر 
ليبقي  ال�صالح  من  خردته  لنا 
على م�صانعه �صغالة. فالرحمة 
والإ�صالح عملتان نادرتان، بل 
احل�صابات  يف  معدومتان  قل: 
كانا  لو  كما  باملطلق،  الغربية 
يف  موجودين  غري  م�صطلحني 

قامو�صه اللغوي.
ثمة  الدرر،  هذه  اإىل  اإ�صافة 
وبني  بينها  اأخر  عي�صوية  درر 
»عي�صى« الغرب بعد امل�رشقني، 

فبئ�ض القرين. 
لي�ض هذا يف احلقيقة غريبا عن 
�صيدنا عي�صى، على نبينا وعليه 
ال�صالم. فلقد كان مظهرا من 
الإلهية.ومن  الرحمة  مظاهر 
»يا  نقراأ:  له  تعاىل  اهلل  و�صايا 
وحب  بالدين،  تزين  عي�صى: 
امل�صاكني، وام�ض على الأر�ض 

هونا«. 
بني  كبري  تقارب  هنا  وها 
اأن  مع  وامل�صيحية،  الإ�صالم 
على  �صكلية  املالحظة  هذه 
فيهما  امل�صدر  اأن  اعتبار 
واحد. ومع ذلك ميكن مالحظة 
امتدح  قد  الكرمي  القراآن  اأن 
اليهود.  ميتدح  ومل  الن�صارى 
الأخريين  على  �صن  لقد  بل 
بالكثري  وندد  �رش�صة  حربا 
فا�صد  وبني  ت�رشفاتهم  من 
الإ�صارة  متكن  اعتقاداتهم. 
اأول �صورة  اأن  اإىل  هنا- مثال- 
بالإ�صارات  م�صحون  البقرة 
اليهود  عقائد  اإىل  الكثرية 
وجتاربهم املنحرفة والفا�صدة 
كانوا  وقد  اأنبيائهم،  مع 

الإ�صالمي  للمجتمع  جماورين 
بالإ�صارة  ابتداأت  كما  النا�صئ، 
املنافقني  وحيل  مكر  اإىل 
ثم  الغي  يف  ميدونهم  الذين 
جزءا  كانوا  وهم  يق�رشون،  ل 
اأن  اأراد  تعاىل  اللـه  وكاأن  منه، 
كاملة:  للم�صلمني جتربة  يقدم 
وهم  عنهم،  وعملية  دينية 
ال�رشيف  امل�صحف  يفتتحون 
اأن  كذلك  العلم   مع  لتالوته، 
القراآن  اأوائل  البقرة من  �صورة 
ا�صتغرق  واإن  نزول،  املدين 
العهد  طول  تقريبا  نزولها 

املدين. 
ال�صياق  اأن نقراأ يف هذا  ميكن 
مثال قوله تعاىل: »لتجدن اأ�صد 
اآمنوا  للذين  عداوة  النا�ض 
اليهود والذين اأ�رشكوا، ولتجدن 
اأقربهم مودة للذين اآمنوا الذين 
باأن  ذلك  ن�صارى،  اإنا  قالوا 
واأنهم  ورهبانا  ق�صي�صني  منهم 

ل ي�صتكربون«)17(. 
واإذا كان اللـه تعاىل يف املعتقد 
�صفات  لكل  واجدا  الإ�صالمي 
عن  ومنزها  واجلالل  الكمال 
واحلدوث  النق�ض  �صفات  كل 
كون  معنى  اأدركنا  اإليها،  وما 
عي�صى عليه ال�صالم كلمة اللـه. 
لكن »عي�صى« الغرب واجد لكل 
الأنانية  من  النق�ض  �صفات 
واجل�صع.  واحل�صد  والطمع، 
كلمة  هو  الغرب  »عي�صى«  فـ 
ال�صيطان  اإن  بل  ل،  ال�صيطان. 
»عي�صى«  كلمة  هو  نف�صه 
وناطقه  م�رشوعه  هو  الغرب، 
الر�صمي. لقد متاهى »عي�صى« 
الغرب مع ال�صيطان الرجيم اإىل 
احلد الذي اأ�صبح اأحدهما دال 
على �صاحبه. وبح�صب قوانني 
فاإن  الأر�صطية)19(  التداعي 
ذكر  ي�صتدعي  اأحدهما  ذكر 

الآخر.

الهوامــ�ش 
التـو�ضيحيـــة

)01( التوبة/38. 
ال�صحفي  بتعبري   )02(  

اجلزائري يحي اأبو زكريا.
من  موقفه  مثال  لحظ   )03(  
م�صيحيي تيمور ال�رشقية حيث 
من  منتزعة  دولة  لهم  خلق 
اأندوني�صيا امل�صلمة، وكذلك يف 
اقتطع  حيث  ال�صودان  جنوب 
»اإ�رشائيل«  هي  دولة  منه  لهم 
لالإمام  قول  من   )04( مكرر.  
يف  »كن  ال�صالم:  عليه  علي 
�رشع  ل  اللبون،  كابن  الفتنة 
فيحلب ول ظهر فريكب«. نهج 
البالغة: ق�صم احلكم، احلكمة 

 .1
)05( الن�صاء/171.

 )07( الق�ص�ض/4.    )06(
 ،.......،1998 الأوىل،  الطبعة 
جتول فيه امل�صنف يف النقاط 
الأربع من الكرة الأر�صيةمبينا 
الكارثية  النتائج  وحملال 
ترجم  وقد  كتابه.  ملو�صوع 
اإحدى ع�رشة لغة. ويقرتح  اإىل 
ثانية  طبعة  اليوم  الكاتب 
�صفحة  وخم�صني  مبائة  له 
جديدة، مما يجعله حمينا، مع 
عن   )08( اإ�صافية..(   حتاليل 

موقع ال�رشاج.
ابن  احلافظ  اأخرج   )09(
عن  اأمامة  اأبي  عن  الرب  عبد 
و)اآله(  عليه  اللـه  �صلى  النبي- 
و�صلم- اأنه قال: »اتقوا فرا�صة 
بنور  ينظر  فاإنه  املوؤمن، 
بيان  جامع  وجل«.  عز  اللـه 
ابن  ط   ،677/1 وف�صله:  العلم 

اجلوزي. )10( الأنعام/122. 
 )12( الأعراف/179،     )11(

احلج/46
هذا  يف  العودة  ميكن   )13(   
»اأزمة  كتاب:  اإىل  ال�صدد 
لعامل  املعا�رش«  العامل 
الفيزياء الفرن�صي روين غينون 
 )RENE GUENON(
اأ�صلم  وقد   ،)1951/1886(
وت�صمى بــ »عبد الواحد يحي« 
وت�صوف عرب الطريقة ال�صاذلية 
ومات ودفن يف القاهرة، حيث 
هناك..  مزارا  قربه  اأ�صبح 
كتاب  اإىل  كذلك  العودة  ميكن 
للفيل�صوف  احل�صارات«  »حوار 
)رجاء(  الفرن�صريوجيه 
 G A R A U D Y ي د و ر غا
والذي   )RAJA(ROGER
كليهما  ويف  اأي�صا.  هو  اأ�صلم 
الغربية  للح�صارة  عنيف  نقد 
ودعوة  احلديثة  املادية 
للغرب اإىل تبني عنا�رش ثقافة 
ال�رشق. كما ميكن ال�صتئنا�ض 
غربيني  وفال�صفة  مبفكرين 
كالأملاين  عالقة،  ذوي  كرث 
والفرن�صي  �صفيتزر  األربت 
ولنا  واآخرين.  كاريل  األك�صي�ض 
اهلل  �صاء  اإن  اإليهم لحقا  عودة 
تعاىل... )14( عن �صبكة مدينة 

احلكمة. )15( الأحزاب/4.
)16( �صبكة مدينة احلكمة.

الأول   )18( املائدة/82   )17(
 Loi de القرتان    قانون 
والثاين   ،Contiguité
 Loi de امل�صابهة   قانون 
والثالث   ،ressemblance
 Loi de الت�صاد   قانون 

 .contraste

حممد دومي

على اأعتاب اأعياد امليالد 

...عي�سى«ُهم« وعي�سى«نا«
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ال�ضرق هو املهد الروحي للم�ضيحية وامل�ضيحيني يف العامل، ففيه ولدت، ومنه انبثقت ر�ضالة �ضيدنا 
عي�ضى عليه ال�ضالم ثم انطلقت يف اجتاه العامل الإغريقي الالتيني، ومنه اإىل العامل كله. ال�ضرق كان 
دوما مهد احل�ضارات الإن�ضانية الكربى، ومهبط الوحي والتنزيل للر�ضالت ال�ضماوية املفعمة بالروح 
واملثل، ولكنه باملقابل كان دوما مق�ضد جحافل الغرب وع�ضاكره يدو�ش بها على هذه القيم ال�ضماوية. 
نوح، اإدري�ش، لوط، �ضعيب، داود، �ضليمان، اإبراهيم اخلليل، يعقوب، يو�ضف ال�ضديق، مو�ضى الكليم، 

عي�ضى روح اهلل، الخ، عليهم جميعا �ضلوات اهلل، واآخرهم واأعظمهم على الإطالق �ضيدنا حممد �ضلى 
اهلل عليه واآله و�ضلم اأ�ضرف اخللق اأجمعني، كلهم ولدوا، عا�ضوا، تربوا، وماتوا ودفنوا يف هذه البقعة 

املقد�ضة من اأر�ش اهلل. حتى الإمام علي عليه ال�ضالم مدفون اإىل جانب �ضيدينا اآدم ونوح عليهما 
ال�ضالم. الكل مدفون يف هذه الأر�ش الطيبة الطاهرة امل�ضماة بـ »ال�ضرق الأو�ضط« يف اأدبيات »عي�ضى« 

الغرب الذي يعمل على تزوير اجلغرافيا كما زور التاريخ و�ضوه الأديان، وذلك من اأجل اأن يجد اليهود 
املحكومون باملنطق ال�ضهيوين مكانا لهم يف ظل هذه الت�ضمية يف قلب عاملنا العربي الإ�ضالمي، خالفا 

للت�ضمية بـ »امل�ضرق العربي« حيث يغدون غرباء عنها.

روؤى
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جمتمع

دا�سة

املجتمع امليزابي ون�سق القيم من 
�سبطية التغـري اإىل تغـري ال�سبط 

ميزاب منطقة تقع يف اجلنوب اجلزائري على بعد حوايل 600كلم من العا�سمة. تت�سكل 
ها امليزابيون الرببر الأوائل، ومن اخلطاأ اعتبار هذه املجموعة  ة اأهُمّ ة عنا�سر اإثنَيّ من عَدّ
الب�سرية التجاأت اإىل ميزاب بعد �سقوط تيهرت مبا�سرة، لأَنّ التاريخ ال�ساليل للميزابيني 

ل يف الإبا�سية، ولكن قدوم الرعايا الر�ستميني اإليها،  اأقدم من التاريخ املذهبي املتمِثّ
وطغيان التاريخ املذهبي على ال�ساليل كان وراء هذه النظرة اخلاطئة، فالإبا�سية 
باعتبارها حركة مذهبية انتقلت اإىل ميزاب بعد موؤمتر »اأريغ«. وقد قاتل املعتزلُة 

الالجئني الإبا�سية حني ق�سدوا ورجالن مرورا مبيزاب.

تاريخـية جمتمع

بكر«  بن  د  حمَمّ اهلل  عبد  »اأبي  اختيار  وبعد 
بادية بني م�ضعب )ميزاب( موطنا للإبا�ضية، 
هاجر اإىل هذه البادية عدٌد كبري من معتنقي 
هذه احلركة من خمتلف املناطق منها نفو�ضة، 
جعل  ا  مَمّ اإلخ،  الأورا�س...  تيهرت،  جربة، 
الل�ضانية  وحتى  القدمية  الجتماعية  البنية 
تنفجر لأَنّ نظم النازحني »خمتلفة باختلف 
ثم  وعوائدها،  وقبائلهم  ونزعاتهم  اأماكنهم 
القبائل  ونظام  دولة،  نظام  تيهرت  نظام  اإَنّ 

املتفرقة بعدها نظام جمموعة«.
عن  البعيد  اجلدب  النائي  الوادي  هذا  ويف 
العمران يف �ضحراء ال�ضحراء ، على حِدّ تعبري 
José.Gers ، العارية وال�ضخرية)28( ، اأقام 
دون  اجلديدة  ُمُدنهم  )الإبا�ضية(  امليزابيون 
اأدنى الأ�ضباب املادية للعمران  اأن تتوفر لهم 
)ل زراعة ول ماء ول مواد �ضناعية اأولية...(، 
"العقيدة"  هو  لتكثلهم  الوحيد  ال�ضبب  اإّنا 
الب�رشية  العنا�رش  هذه  لحتاد  كمفاعل 
مثال  اأو  قطب  حول  عهم  وجتُمّ املتباينة)29( 
اأجله »ي�ضمن منطق  ون من  اأعلى ي�ضُحّ ديني 
ذاتها«)30(،  يف  حياتهم  بل  حياتهم  وهدف 
يحكمهم  قيمي  »ن�ضق  حول  اأخرى  بعبارة  اأو 

ويوجههم«.
حملتها  بذرة  مبثابة  ميزاب  فاأ�ضبحت 
ـ  الر�ضتمية  احل�ضارة  من  التاريخية  الرياح 
ع  وتتفَرّ لتُنِبت  ـ  نبي  بن  مالك  تعبري  ح�ضب 
الفرد  م علقات  ينِظّ الذي  »الإجماع«  بف�ضل 
باجلماعة واجلماعة بالفرد، يف و�ضط م�ضحوٍن 
اأ�ضا�ضاً  �ضّكلت  اجتماعية  نف�ضيَّة  بدفعة 
 ،))Micro-Civilisation مليكروـح�ضارة 
وت�ضمن  دينهم  ال�ضحراء حتمي  اأن  معتقدين 

ا�ضتقرارهم.
�ضكلها  يف  قرى  �ضبع  ميزاب  منطقة  ت�ضُمّ 
»جتنينت«  اأو  »العطف«  اأولها  احلديث 
اأن�ضئت �ضنة 1011م، ثَمّ »اآت بنورة«  بالرببرية 
قرية   ، 1053م  »تغردايت«  غرداية  1046م، 
»اآت  يزقن  بني  1124م،  ملي�ضت«  »اآت  مليكة 
1630م،  القرارة  تبعتها  ثم  1347م،  ا�ضجن« 
الأخريتان  القريتان  وهاتان  1679م،  وبريان 

حديثتا العهد بالن�ضبة للأخريات.
من  ملجموعة  تبعا  القرى  هذه  بُنيت 
الن�ضق  ت�ضمن  التي  البنائية  ال�رشوريات 
�ضلطة  من  بداية  املجموعة  لهذه  القيمي 
فقد  الدفاع)34(،  و�ضلطة  الديني،  الفكر 
قمته  اإىل  انتقلت  ثم  اجلبل  �ضفح  على  كانت 
بذلك  دة عليها م�ضتفيدة  املتعِدّ الغارات  بعد 
وينق�ضم  الأمنية)35(.  الع�ضكرية  خرباتها  من 
املجال مرفولوجياً لثلثة عنا�رش رمزية ذات 
اأهمية يف الذاكرة اجلمعية؛ جت�ضيًدا للرتاتبية 
القيمية هي البئر ل�ضمان احلياة؛ الربج ل�ضمان 
ويبقى  »املذهب«  ل�ضمان  وامل�ضلى  ال�ضلم؛ 
الأ�ضا�ضية  املبادئ  اأحد  والفعالية  الت�ضامن 
لهذه اجلماعات يف قرى ذات هند�ضة معمارية 

مميَّزة.
تعود احلركة الب�رشية يف اإن�ضاء هذه القرى اإىل 
النفجار ال�ضكاين، �ضواء اأكان م�ضدره داخليا 
اأو خارجيا اأو اإىل التـحام قرى �ضغرية تندمج 
داخـل قـريـة واحـدة )مثـل بني يزقن( اأو نتيجة 
هجرة جمموعة من اإحدى القرى لإن�ضاء قرية 
اأخرى، كما ل تخلو بع�س املراحل التاريخية 

من �رشاعات بني هذه القرى
ميزاب  اإىل  انتقلت   XIV القرن  من  وبداية 
كاليهود  خمتلفة  واإثنية  عقائديَّة  جماعات 
املالكي  املذهب  معتنقي  وبع�س  اجلربيني 
والبدو )بني مرزوق 1429( وانطلقا من �ضنة 
1950م تزايد موؤ�رش النمو الدميغرايف، نتيجة 
لل�ضحراء  اأعطت  التي  البرتول  اآبار  اكت�ضاف 
ـ  �ضيو  �ضو  حركة  واأحدثت  ديناميكية،  اأهمية 

اقت�ضادية باملنطقة.
ويعود توافق هذه اجلماعات الإثنية والدينية 
الجتماعي،  العمل  تق�ضيم  اإىل  ن�ضبًيّا 
والزراعة؛  بالتجارة  ي�ضتغلون  فامليزابيون 
مرزوق  بني  وال�ضناعة؛  باخلياطة  اليهود 
بالرعيكما  واملذابيح  وال�ضعانبة  بالن�ضيج؛ 

بها  اجلديدة  ال�ضناعية  املنطقة  اأَحدثت 
اإىل  ال�ضمال  من  عك�ضًيّا  �ضكانًيّا  انحدارا 

اجلنوب )خا�ضة التجار( ل�ضتثمار اأموالهم
الثورية  ال�رشعية  وبا�ضم  ال�ضتقلل  وبعد 
الن�ضق  من  امل�ضتوحى  الثوري  والنمط 
وقفت  مثايل(  )كت�ضور  ال�ضوفيتي-ال�ضيني 
العادات  من  هو  ما  كّل  �ضّد  اجلديدة  الدولة 
ال�ضو�ضيو  املوؤ�ّض�ضات  وا�ضتهدفت  والتقاليد 
حاّدة  قطيعة  بذلك  لتنتج  بالت�ضويه،  ثقافية 
بني  ال�رشاع  وحتول  واحلا�رش.  املا�ضي  بني 
تناق�س  اإىل  وال�ضتعماري  التقليدي  الن�ضق 
بني الن�ضق التقليدي والر�ضمي على اأّن الدولة 
تعتقد اأن املوانع الدينية والتقليدية حاجز يف 
وجه التقّدم والتطّور، والتي يعتربها مالك بن 
املجتمع  حتمي   )Gard fous( موانع  نبي 

من النتحار يف ج�رش نحو التطّور..
قاومت  هذه،  »التمزيق«  حماولت  ورغم 
اجلماعات  عند  التقليدية  املوؤ�ض�ضات 
داخلية  اآليات  جمموعة  مبفعول  الإبا�ضية، 
وبقّوة ا�ضتمرارية الوعي اجلمعي، كّل تهمي�س 
فكري واجتماعي، ومن بني هذه املوؤ�ّض�ضات 
مبيزاب:  الإبا�ضية  اجلماعة  تنّظم  التي 
العر�س،  )الأعيان(،  اجلماعة  الع�ضرية، 
هذه  كّل  راأ�س  وعلى  الرتبوية...  املعاهد 
املوؤ�ض�ضات "هيئة العّزابة" والتي ت�ضتند على 

الدين كفاعل اأ�ضا�ضي يف ممار�ضاتها.
الإبا�ضية  احلركة  لتاريخ  والدار�س 
هذا  اأن  يجزم  يكاد  ميزاب  يف  وا�ضتقرارها 
"التاريخ ما هو اإل تاريخ ال�رشاع ال�ضيا�ضي". 
التهمي�س  حالة  من  احلركة  هذه  عانت  فقد 
جمتمعاً  اأنتجت  و�ضيا�ضياً  دينيا  امل�ضتمر 
ما  والبتعاد  البنائية«،  »النغلقية  اإىل  يجنح 
اأمكن عن النزاعات ال�ضيا�ضية من جهة، واإىل 
العّزابة  التي متثلها هيئة  الدينية  "املركزية" 
له  من جهة اأخرى، م�ضتنداً يف ذلك اأو مربراً 

بخلفيته التاريخية.
جممل  تعك�س  املجتمع  هذا  تاريخية 
الجتماعي  التغرّي  حلركة  املفّعلة  العنا�رش 
ت�ضعى  والتي  لها  املقاومة  العنا�رش  اأمام 
التغرّيية،  مواجهة  يف  ال�ضتقرارية  ل�ضمان 
فاأهم العنا�رش التي �ضاهمت يف حركة التغرّي 

الجتماعي مبيزاب:
*-التزايد ال�ضكاين.

*-ال�رشاعات الداخلية واخلارجية.
*-حركة الت�ضنيع.

والنظام  الر�ضمي  النظام  بني  *-التناق�س 
التقليدي.

ورغم تزايد هذه العنا�رش لكن اآليات املقاومة 
جعلت هذا التغرّي ل يظهر ب�ضكل بارز ووا�ضح، 
اإدماج التغرّي يف عملية ال�ضبط،  وعملت على 
التغرّي  نتيجة  كانت  للتغرّي  ال�ضبطية  وهذه 
فهم  اأجل  من  ذاته  حّد  يف  لل�ضبط  امل�ضتمر 
اإىل  نعود  والآلية  الجتماعية  ال�ضريورة  هذه 
الهيئة امل�ضوؤولة عن توجيه املجتمع امليزابي 

وتنظيمه األ وهي هيئة العّزابة.

التاريخية و�سبطـية التغييـر

العلم  رجال  من  جمموعة  العّزابة  هيئة 
والدينية  الروحية  ال�ضلطة  بدور  تقوم  والدين 
توفيق  يعرفها  وكما  امليزابي  املجتمع  يف 
ولها  الإطلق  على  العليا  »الهيئة  هي  املدين 
النطاق  وا�ضع  العامة  على  الروحي  النفوذ 
وال�ضلطة املطلقة يف كّل ما له علقة بالدين« 
تعمل  ومهيكلة  منظمة  عليا،  دينية  قوة  فهي 
ومراقبة  الجتماعية  العلقات  �ضبط  على 
لها  املجتمع  هذا  يف  الأ�ضا�ضية  الفاعليات 
�ضلطة التاأثري النف�ضي )الروحي( والجتماعي 
)التفاقيات والقرارات( على خمتلف ال�رشائح 

الجتماعية.
ثَمّ  فكرة  جمرد  الهيئةمن  هذه  انطلقت 
�ضة تربوية ثّم انتقلت  انتظمت على �ضكل موؤ�َضّ
املرجعية  فاأ�ضبحت  امل�ضجد  موؤ�ّض�ضة  اإىل 
واأنظمته  علقاته  كّل  يف  للمجتمع  العليا 
وغريها  والثقافية  والدينية  القت�ضادية 
مكونات  جميع  يخرتق  نظام  �ضورة  واأخذت 

النظام الجتماعي للمجتمع.
يف  الهيئة  هذه  بها  مّرت  التي  ال�ضريورة  اإَنّ 
الآليات  من  مبجموعة  زّودها  تاريخيتها 
التغرّيات  �ضبط  من  خللها  من  تتمكن  التي 
الجتماعية املختلفة فاإن النتقال من الفكرة 
على  تطبيقها  ثّم  بها،  النف�ضي  اللتحام  اإىل 
ذا  التنظيم  هذا  وَجْعِل  معني،  تنظيم  �ضكل 
اأكرب  الفكرة ويجمع حولها  ينتج نف�س  حركية 
قيمي  اإطار  �ضمن  الأفراد  من  ممكن  عدد 
العمل  يف  املنهجية  وهذه  م�ضبقاً،  حمّدد 
هي الآلية التي يتّم من خللها احتواء التغرّي 
ال�ضبط  وتغيري  ال�ضبطية  داخل  الجتماعي 

للتوافق مع التغرّي با�ضتمرار.
املوؤ�ّض�ضة  هذه  لتاريخية  تتبعنا  خلل  فمن 
فكرة  مبجرد  ابتداأت  العّزابة  حلقة  اأن  يبدو 
ويطمحون  بينهم  فيما  الأ�ضياخ  يتناقلها 
من  جمهور  بها  اقتنع  حني  ولكن  لتحقيقها، 
تاأ�ضلت  تطبيقها،  �رشورة  واأدركوا  الطلبة 
النف�ضي  ال�ضتعداد  فيهم  وتوّفر  نفو�ضهم  يف 
م�ضتوى  من  بها  فانتقلوا  لتج�ضيدها،  الكايف 

الفكرة اإىل مرحلة التطبيق.
قوانينها  لها  حلقة  �ضكل  على  انتظموا 
من  �ضوط  وبعد  وم�ضريوها،  ومرا�ضيمها 
الزمن تر�ّضخت وتكونت لديهم تقاليد حمّددة 
القابلة  �ضكل»النموذجية«  تاأخذ  فاأ�ضبحت 
لل�ضترياد وانت�رشت بنفو�ضة وجربة وورجلن 
حركية  اأوجدت  حلّت  وحيثما  وميزاب، 
وديناميكية لدى اأفراد ذلك املجتمع فاقتنعوا 

بها و�ضارعوا اإىل جت�ضيدها واقعيا.
الظروُف  احلركية  هذه  على  �ضاعدها  وما 
ومت�ضك  املواتية  والتاريخية  الجتماعية 
ممكنة.  درجة  اأق�ضى  اإىل  مببادئهم  اأفرادها 
اإل اأن نف�س هذه الظروف عملت على تقلي�س 
الدخول  مع  خا�ضة  زمنيا  وحتديده  ن�ضاطها 

الفرن�ضي والحتكاك مبا�رشة بدولة مركزية.
ومع حركة ال�ضتقلل امتدت وظائف الدولة 
اأو  فقلّ�ضت  املجتمع  من  قطاعات  عدة  اإىل 
التي كانت من مهام  الوظائف  انتزعت بع�س 
ا�ضتعادت  الأخرية  هذه  لكن  العّزابة،  هيئة 
ال�ضبعينيات  نهاية  مع  وتاأثريها  هيبتها 
املحلية  الر�ضمية  املوؤ�ض�ضات  مع  بالتعاون 
جمموعة  اأن  اإل  التغرّي  احتواء  عملية  �ضمن 
الفر�ضة  لها  تدع  مل  خمتلفة  اأخرى  موؤثرات 
الجتماعي  ال�ضبط  لعملية  ممار�ضتها  يف 
ك�رشورة وظيفية، وعلى راأ�س هذه املوؤثرات 
القيُم اجلديدة الواردة اإىل املجتمع واملعاك�ضة 

لإيديولوجيتها الدينية.
الهيئة يف عّدة مواقف مع  تعاملت هذه  فقد 

عملية التغرّي الجتماعي على مرحلتني:
فيه  التحّكم  عدم  من  التغرّي خوفاً  رف�س  ـ   *

وربح الوقت لفهم م�ضمونه.
* ـ فهم الفكرة الأ�ضا�ضية التي يقوم عليها هذا 

التغيري وتبنيها ب�ضكل منّظم لحتوائه.

ونعطي لذلك مثالني:

املثال الأَوّل: فقد وقفت العّزابة ب�ضكل عنيف 
�ضَدّ الهوائيات املقعرة يف بدايتها مع منطلق 
الت�ضعينيات واعتربت كَلّ من يقتنى هذا اجلهاز 
ثّم  يقاطع،  اأن  يجب  القيم  ن�ضق  عن  خارجاً 
تبّنت بعد ذلك هذه الفكرة بعد حوايل خم�س 
مقعراً  هوائياً  ذاتها  واأجنزت هي يف  �ضنوات 
يبث القنوات التي تراها �رشورية اإ�ضافة اإىل 
اإيديولوجيتها اخلا�ضة. فقد  قناة حملية تبّث 
بها  القتناع  اإىل  الرف�س  من  الفكرة  انتقلت 
على امل�ضتوى النف�ضي ثّم اإىل م�ضتوى التنظيم 
وجعل هذا الأخري و�ضيلة حركية لكن كّل ذلك 
اأفراد  بني  امل�ضرتك  القيم  ن�ضق  اإطار  يف  مّت 
حني  امليكانيزم  نف�س  حدث  وقد  املجتمع. 
دخلت الكهرباء لأّول مرة اإىل ميزاب، وجهاز 
الراديو والتلفزيون. اأّما املثال الثاين: فيتمّثل 
ما  فكثريا  الر�ضمي،  اأو  ال�ضيا�ضي  اجلانب  يف 
القرارات  بني  ل�رشاعات  العّزابة  �ضت  تعَرّ
وكانت  الإدارية،  الر�ضمية  والقرارات  العرفية 
ال�ضيا�ضي،  الهيئة جتنب املجال  دوماً  حتاول 
ثّم عملت على احتواء هذا العن�رش الذي كان 

املر�ضحة  القائمة  باختيار  وذلك  يهّددها 
مل�ضاندتها،  املجتمع  وحتريك  طرفها  من 

اجلانبني،  بني  التعار�س  عدم  ت�ضمن  بذلك 
�ضيا�ضيا  املنتخبون  الأع�ضاء  اأ�ضبح  حّتى 
مع  جلنب  جنبًا  يجل�ضون  القرى  بع�س  يف 

العّزابة.
فالفرد امليزابي ل ينتخب وفقا لختياره 
ال�ضيا�ضي اإّنا وفقا ملا تراه الهيئة يخدم 
م�ضالح املجتمع. فقد عملت هيئة العّزابة 
بناء على ذلك ب�ضكل فّعال على التاأثري يف 

القرارات ال�ضيا�ضية املتخذة فى املنطقة 
اأو توجيهها على الأقّل. فالنتخابات البلدية 

والولئية والتي لها ارتباط مبا�رش باجلماعة 
اأ�ضا�س  على  تتّم  ل  املنطقة  يف  امليزابية 
الدميقراطي  الختيار  اأو  ال�ضيا�ضية  الربامج 
بذلك  الهيئة.  هذه  باإرادة  ترتبط  ما  بقدر 
وتنظيمها  الفكرة  احتواء  اأخرى  مرة  نلحظ 
الإيديولوجية  يخدم  حركيا  م�ضدرا  وجعلها 
العامة، يف اإطار الن�ضق القيمي العام. وكذلك 

فعلت مع الأنظمة الرتبوية املختلفة.

نحو ت�سور نظري ل�سبطية التغي

احلا�رش  وقتنا  اإىل  الهيئة  بقاء  اإعادة  وميكن 
متداخلة  اأ�ضباب  لعّدة  قرون  ع�رش  ملدة 
حتديد  ميكن  ول  الأخرى،  نتيجة  وبع�ضها 
ال�ضبب الأّويل ب�ضهولة، اإّل اأّننا ميكن اأن نعطي 
اأ�ضا�ضها  على  ن�ضاأت  التي  امل�ضتويات  اأهّم 
والتي  بينها  فيما  التحاماً  ت�ضّكل  والتي  الهيئة 
اأي�ضاً  تعك�س  كما  ا�ضتمراريتها،  يف  �ضاهمت 
عملية ال�ضبط الجتماعي ال�ضادر عن الهيئة 
وذلك  الجتماعية،  التغريات  مع  التعامل  يف 
�ضببّية  دائرة  وداخل  م�ضتويات  باأربعة  مروراً 

ح يف ال�ضكل التايل: مرتابطة كما هو مو�ضّ
القيم = م�ضتوى الأفكار

امل�ضتوى النف�ضي
امل�ضتوى التنظيمي

م�ضتوى احلركية

�سكل يبني الدورة ال�سبطية للتعامل 
مع التغـي

يطمح  فكرة  د  جمَرّ من  الهيئة  انطلقت  فقد 
اإليها علماء الإبا�ضية ويتداولونها فيما بينهم 
)وهذا ما ميكن التعبري عنه مب�ضتوى الفكرة( 
اإىل اأن ا�ضتقّرت يف ذهنيتهم واقتنعوا ب�رشورة 
اأبي  بن  ف�ضيل  زكرياء  "اأبو  فجّند  تطبيقها، 
اأقنعهم  طلبة  جمموعة  اليهرا�ضني"  م�ضور 
بالفكرة وطلب منهم البحث عن "اأبي عبد اهلّل 
حمّمد بن بكر" ومرافقته واخل�ضوع له مهما 
كانت طلباته، ف�ضّكلت هذه النخبة من الطلبة 
اأوامره  كّل  ل�ضتيعاب  جاهزة  نف�ضية  عجينة 
وتوجيهاته وهو ما ميّثل "امل�ضتوى النف�ضي".

اهلل"  عبد  "اأبي  ب�ضيخهم  الطلبة  التقى  ا  ولـَمّ
الآخر،  هو  واأقنعوه  اأ�ضتاذهم  بدعوة  اأبلغوه 
كان  التي  النف�ضية  ال�ضحنة  فيه  اأعادوا  وبل 
بن  "ف�ضيل  اأ�ضتاذه  مع  حتقيقها  اإىل  يطمح 
طلبة  جمموعة  اأمامه  فوجد  م�ضور"،  اأبي 
"احللقة"  لتنظيم  فقعد  فكرته،  يف  "يذوبون" 
ما  وهذا  الأّولية  وقواعدها  قوانينها  وو�ضع 

ميّثل "م�ضتوى التنظيم".
قائداً  تت�ضّمن  م�ضبوطة  دات  حمَدّ خ  ر�َضّ ثَمّ 
ممّيزة  وجلاًنا  له...  خا�ضعني  وطلبة  وم�ضرّياً 
واأوقاًتا معّينة لكّل اأعمالهم، فبداأت تُكِوّن طلبة 
اآخرين وتبث فيهم ِقًيًما واإيديولوجية حمّددة، 
النظام  يف  مميزة  مراكز  لأخذ  وتر�ضلهم 
بامل�ضجد  التحامها  اإىل  اإ�ضافة  الجتماعي، 
ر" قيََمها وتبّثها يف كامل  حيث اأ�ضبحت "ت�ضِدّ
بامل�ضتوى  ت�ضميته  ميكن  ما  )وهو  املجتمع 

الديناميكي(.
فكرة  د  جمَرّ من  العّزابة  نظام  انطلق  فقد 
اأفراد فيما بينهم  ذات قيم تتناقلها جمموعة 
على  القيم  هذه  تبّث  منّظمة  "موؤ�ض�ضة"  اإىل 
عملية  ومتّر  الوا�ضع،  الجتماعي  امل�ضتوى 
ال�ضبط الجتماعي والتحكم يف التغرّي بنف�س 
تنظيم  اإىل  فكرة  من  تنتقل  حيث  املراحل، 

�ضامل 
�س  ر ميا

على  فعاليته 
م�ضتوى وا�ضع. وقد 

�ضاعد م�ضرية هيئة العّزابة 
الفكرة  انتقالها من م�ضتوى  يف 

الديناميكية  اأو  احلركّية  اإىل 
عاملن اأ�ضا�ضيان هما:

الجتماعي«:  »العامل  ـ  اأ 
من  انتقالها  اإَنّ  اإذ 
وبث  اآخر  اإىل  م�ضتوى 
يتّم  اإيديولوجّيتها 
الظروف  با�ضتغلل 
املحيطة  الجتماعّية 
لذلك،  وامللئمة  بها 
"عبد  يَنُْقل  ومل 
زيد"  اأبو  الرحمان 

امل�ضجد  اإىل  النظاَم 
اأّن  من  التاأّكد  بعد  اإّل 

لهذا  م�ضتعّد  املجتمع 
الهيئة  اأّن  كما  النتقال، 

ـ  با�ضتمرار  ـ  تَ�ضتغّل  كانت 
�ضواء  الجتماعية  الظروف 

اأو  القت�ضادي  جانبها  حيث  من 
ال�ضيا�ضي لإعادة �ضبطها الجتماعي 

وتر�ضيخ اأفكارها.
ا العامل الثاين امل�ضاعد  ب ـ »ن�ضق القيم«: اأَمّ
مت�ّضك  اأو  "القيم"،  فهو  الهيئة  م�ضرية  يف 
بالقيم  امل�ضتطاع  قدر  وتنظيماتها  اأفرادها 
وامل�ضتمّر  ال�ضديد  و"الإخل�س"  تبثها  التي 
لهذه القيم، ويتجلّى هذا التم�ّضك يف �ضلوكات 
 ، وعلقاتهم  وت�رّشفاتهم  باملجتمع  اأفرادها 
نتيجة  التنظيمات  بع�س  حتّطمت  ما  فكثرياً 
التناق�س بني قيم اأفرادها وممار�ضاتها اليومية 
ي�ضّكل  العامل  هذا  اأّن  ونعتقد  والجتماعّية، 
اليجابي"  "ال�ضبط  عملية  حا�ضمًة يف  نقطة 
اجتماعية  �ضة  موؤ�َضّ اأِيّ  ا�ضتمرارية  و�ضمان 
وامل�ضتويات  املراحل  هذه  تعترب  كانت. 
يف  ومت�ضابكة  متداخلة  اأعله  املذكورة 
الرتتيب  هذا  على  و�ضعها  وما  ع�ضوية،  كلّية 
بيداغوجي  هدف  اأجل  من  اإّل  والتف�ضيل 

اأ�ضا�ضي هو ت�ضهيل فهمها.
واإذا تتّبعنا »حركة« الإ�ضلم يف حياة الر�ضول 
ت  مَرّ �ضنجدها  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  حمّمد 
من  »الفكرة«  انطلقت  فقد  املراحل،  بنف�س 
الفكرة،  م�ضتوى  اأي  »اإقراأ«  بـ  البعث  بداية 
منها  "الأرقم"،  بيت  يف  الدعوة  تناقل  مَتّ  ثّم 
مّرت اإىل مرحلة القتناع الذاتي والنف�ضي مع 
م�ضتوى  وو�ضلت  اخلّطاب"،  بن  عمر  "اإ�ضلم 
ثّم  املنّورة،  املدينة  يف  املحكم  التنظيم 
بعد  احلركية  من  م�ضتوى  اأعلى  اإىل  انتقلت 
كامل  الإ�ضلم على  ون�رش  املكّرمة  مّكة  فتح 
اأقطار  خمتلف  اإىل  ثّم  اأّولً  العربية  اجلزيرة 
ا�ضتغللها  ذلك  على  �ضاعدها  وما  العامل، 
للظروف الجتماعية املواتية يف كّل مّرةـ  وقد 
نزل الن�ّس القراآين على فرتات لنف�س ال�ضبب 
ك اأفرادها بقيمهم من جهة  ـ من جهة، ولتم�ُضّ
اأخرى، وقد عرّب القراآن عن هذا النتقال من 
م�ضتوى الفكرة اإىل م�ضتوى التغبري الجتماعي 
َما   ُ يَُغرِيّ ل  اهلّل  }اإَِنّ  الكرمية:  بالآية  ال�ضامل 

ِبَقوٍم 
َحتَّى 

ة حركات  ُوا َما ِباأَنُْف�ِضِهم{ نلحظ اأّن عَدّ يَُغرِيّ
تغرّي  مع  املراحل  بنف�س  مّرت  عامليَّة 
نعتقد  لهذا  م�ضتوى،  كّل  درجة  يف  »�ضكلي« 
»نظرّية  قاعدة  ت�ضّكل  امل�ضتويات  هذه  اأّن 
جديدة« يف عملية ال�ضبط الجتماعي للتغرّي 
تقدميها  وميكن  فاعليته،  ومدى  الجتماعي 
قاعدة  اأو  وتاريخي  اجتماعي  قانون"  "ك�ضبه 
ر  نحو نظرية �ضو�ضيولوجية حتكم عملية تطُوّ

�ضبطية التغيري.

خامتة

نظريات  تطّور  املقال  هذا  يف  تناولنا 
الفكر  يف  يقابلها  ما  ثّم  الجتماعي  التغرّي 
ال�ضبط  نظريات  من  ال�ضو�ضيولوجي 
الجتماعي، وحاولنا التقريب بني املفهومني 
يف  ت�ضاهم  التي  الظاهرة  تاريخية  خلل  من 
ال�ضبط، مع تطبيق ذلك  ال�ضبطية ويف تغيري 
على اإحدى املجتمعات اجلزائرية التي ُعرفت 
بدرجة �ضبطيتها القوية، لن�ضل اإىل �ضبه طرح 
لنظرية �ضو�ضيولوجية حتكم �ضبطية التغرّي يف 

حلقة تت�ضل بدايتها بنهايتها يف كّل مّرة.
�ضمن  تندرج  للتقريب  املحاولة  هذه  اإّن 
كّل  بني  التقريب  اإىل  الو�ضول  هو  اأكرب  ت�ضور 
ت�ضعها  التي  والتطبيقية  النظرية  املفاهيم 
َرَف�َس  فاإن  نقي�س،  طريف  يف  ال�ضو�ضيولوجيا 
يف  الجتماعية  العلوم  و�ضع  بوديو  بيار 
اأي�ضاً  ن�ضعى  فنحن  الطبيعية،  العلوم  نقي�س 
هذا  داخل  امل�ضطنعة  الثنائيات  لرف�س 
كِلّ  مع  ذلك  فهل ميكن  ذاته...  حِدّ  العلم يف 
طموح  د  جمَرّ ذلك  اأن  اأم  الأخرى،  املفاهيم 

اإيب�ضتمولوجي بعيد املرمى؟...

.         د.عبد العزيز بن حممد خواجة /املركز اجلامعي ـ غرداية ـ
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العاملون يف القطاع مطالبون باإجناح ا�سرتاتيجية العمل املو�سوعة

وعود وايل ورقلة تتج�سد وملف 
الت�سغيل يف الطريق ال�سحيح

.    ال�سركات الوطنية النفطية ملزمة بتحمل م�سوؤولياتها القانونية 

بالك�سف ر�سميا عن عرو�س العمل من طرف رئي�س الوكالة الوالئية للت�سغيل 
بورقلة يف اليومني االأخريين ، يكون وايل الوالية عبد القادر جالوي قد اأوفى 

بوعده بخ�سو�س االإ�سرتاتيجية اجلديدة التي انتهجتها ال�سلطات الو�سية على 
ملف الت�سغيل والرامية اإىل حلحلة االأو�ساع غري املطمئنة التي كان مير بها هذا 
امللف املعقد والذي لطاملا كان م�سدر توتر يف ال�سارع املحلي . تلقى طالبي العمل 

وكل املتابعني مللف الت�سغيل يف ورقلة ، اأخبارا �سارة متثلت يف الك�سف ر�سميا 
وبلغة االأرقام عن عرو�س العمل املتوفرة لدى الوكالة الوالئية للت�سغيل ، وهي 
االأرقام التي ك�سف عنها رئي�س املرفق ذاته حممد رايق يف ندوة �سحفية عقدت 

موؤخرا مبقر الوالية ، وا�ستقبل العديد من البطالني ومعهم جمعيات حملية 
مهتمة بامللف ، االرقام املتوفرة والتي قدرت اإجماال باأكرث من 900 عر�س عمل 

مت توفريه من خمتلف ال�سركات امل�سغلة . 

ملف من اإعداد : اأحمد باحلاج 

املحلي  العام  الراأي  وا�ستقبل 
برتحاب كبري ، الأرقام املذكورة 
لطالبي  �سارة  ب�رشة  اأنها  موؤكدا 
اأوىل  انتظروا  الذين  العمل 
ال�سلطات  قطعتها  التي  الوعود 
الوكالة  رئي�س  مهام  اإنهاء  منذ 
اأن  ورغم   ، ال�سابق  الولئية 
غري  تبدوا  عنها  املعلن  احل�سة 
الكبري  العدد  اإىل  بالنظر  كافية 
الولئية  بالبطاقية  للم�سجلني 
 12 بلغ  والذي  العمل  لطالبي 
األف م�سجل ، اإل اأن الك�سف عن 
العرو�س املتوفرة وكذا جت�سيد 
الولية  وايل  قطعه  الذي  الوعد 
 ، جالوي  القادر  عبد  ال�سيد 
اعترب موؤ�رشا ايجابيا يبعث على 
متفاءل  اجلميع  ويجعل  الرتياح 

مب�ستقبل امللف .

ال اأتدخل مبا�سرة 
ولكن اأ�سهر على متابعة 

امللف   

قال وايل ورقلة اأن كل القطاعات 
�سالحيته حت�سى  الواقعة حتت 
وملف   ، والتقييم  باملتابعة 
امللفات  من  كغريه  الت�سغيل 
على  ون�سهر  باهتمام  نتابعه 
هذا  وكل   ، اختاللته  معاجلة 
يقول الوايل يتم عرب ال�سالحيات 
الولئية  الوكالة  املخولة لرئي�س 
منحه  من  بد  ل  الذي  للت�سغيل 
الوقت الكايف للربهنة على اأدائه 
الولئية  الوكالة  م�سار  وت�سحيح 
على  الول  امل�سوؤول  ويوؤكد   ،
على   ، بالولية  التنفيذية  الهيئة 
حتقيق النتائج املر�سية يف هذا 
تكاتف جهود  ، مير عرب  امللف 
خمت�سة  �سلطات  من  اجلميع 
على  مبا�رشين  م�سوؤولني  وكذا 
طالبي  ان  اإىل  م�سريا   ، امللف 
العمل مطالبون بالتحلي بال�سرب 
التي  املجهودات  ثمار  جلني 
وفرتها احلكومة يف هذا املجال 
، ف�سال عن البتعاد عن اأ�ساليب 
كون  للقالقل  املثرية  الحتجاج 
امل�رشوعة  الن�سغالت  طرح 
طالبي  ومن  الد�ستور  يكفله 
العمل رفع م�ساكل وطرق اأبواب 
امل�سوؤولني ، غري اأن ذلك ح�سبه 
ح�سارية  بطرق  يكون  اأن  يجمع 

.
عبد  الولية  وايل  اأن  ومعلوم 
حري�سا  كان   ، جالوي  القادر 
احتواء  على   ، واليا  تعينه  منذ 
امل�سجلة  وامل�ساكل  القالقل 
تعك�سه  وهو   ، امللف  هذا  يف 
حتلى  التي  ال�سديدة  ال�رشامة 
التعليمات  جملة  وكذا  بها 
املعنية  للهيئات  املمنوحة 
بامللف ، كما مار�س �سالحياته 
رفعت  التي  التقارير  خالل  من 
عمل  اإطار  يف  الو�سية  للوزارة 
التي  القطاعية  الت�سغيل  جلنة 
يراأ�سها والتي عملت يف ال�سهور 
ملف  واقع  على حلحلة  الأخرية 
اللقاء  اأهمها   ، العاملة  اليد 
مع  الوايل  عقده  الذي  املو�سع 
البرتولية  ال�رشكات  م�سوؤويل 
اأين  احلمراء  حو�س  مبنطقة 
اأعطى تعليمات �سارمة بالتكفل 
اجلوهرية  الن�سغالت  مبختلف 
املطروحة يف امللف ، ف�سال عن 
واإر�سالها  العمل  عرو�س  جتميع 
للوكالة الولئية للت�سغيل من اجل 
تق�سيمها على الوكالت املحلية 
احلا�سل  التوتر  امت�سا�س  بغية 
يف  والنزاهة  ال�سفافية  واإ�سفاء 

عملية ت�رشيف العرو�س .

تطهري امللف من 
الدخالء وعزل 

امل�سوؤولني الفا�سلني 

اجلديد  الرئي�س  تعني  �سبق 
حممد  للت�سغيل  الولئية  للوكالة 
الإجراءات  من  جملة   ، رايق 
الأر�سية  تهيئة  مبثابة  اعتربت 
على  م�ساعدة  عوامل  لتوفري 
اجناح خطة العمل لتح�سني اأداء 
الوكالة الولئية ، ومتثلت التدابري 
اإعداد تقييم �سامل  اجلديدة يف 
فيه  ر�سدت   ، الت�سغيل  مللف 
الختاللت امل�سجلة يف الت�سيري 
دون  حتول  التي  والتعقيدات 
الرتقاء بالأداء وحت�سني اخلدمة 
، كما مت اتخاذ قرارات م�سجعة 
امل�سوؤولني  بع�س  اإبعاد  منها 
الفا�سلني واملغ�سوب عليهم من 
طرف طالبي العمل ، ف�سال عن 
�سيتم  جديدة  اإجراءات  اإقرار 
وتتعلق  امل�ستقبل  يف  تطبيقها 
وكالة  رئي�س  كل  مهام  باإنهاء 
اأداء  يف  تق�سريه  يثبت  حملية 

عمليات  يف  تورطه  اأو  مهامه 
توظيف غري قانونية .

رفعت  التي  التقارير  و�سكلت 
للجهات  الولية  وايل  طرف  من 
 ، حا�سما  منعرجا   ، الو�سية 
وزارة  تدخلت  �سوئها  على  اإذ 
الجتماعي  وال�سمان  الت�سغيل 
رئي�س  مهام  بانهاء  قامت  التي 
وتعيني  ال�سابق  الت�سغيل  وكالة 
بالكفاءة  له  م�سهود  �ساب  اإطار 
واعتربت   ، الدوؤوب  والعمل 
وايل  اقرها  التي  اخلطوات 
الولية عبد القادر جالوي لي�س 
تدخال مبا�رشا يف امللف بل هي 
من تدخل يف �سلب ال�سالحيات 
وباعتباره   ، كوال  له  املمنوحه 
الولية  �سوؤون  عن  اأول  م�سوؤول 
براأي  امل�سوؤول  ذات  لزاما  كان 
ملمار�سته  التحرك   ، متابعني 
الإطار  هذا  يف  �سالحياته 
التي  التوترات  ظل  يف  ل�سيما 
الفرتة  يف  امللف  يثريها  كان 

ال�سابقة .

الوكاالت املحلية 
للت�سغيل ملزمة 

بتح�سني اخلدمة 

الت�سغيل  مبلف  مهتمون  قال 
امل�سجلة  ال�سلبيات  بني  من  اأن 
دون  حالت  والتي  امللف  يف 
�سعف  هو   ، واقعه  حت�سينه 
الت�سيري احلا�سل ببع�س وكالت 
اأي  يقدموا  مل  الذين  الت�سغيل 
العديد  ، بل  اإ�سافة منذ تعينهم 
منهم �سقط يف م�ستنقع الف�ساد 
ويعد   ، القانون  على  والتحايل 
من  الإقامة  ب�سهادات  التالعب 
التي وظفت يف  بني املمار�سات 
التالعب باملنا�سب ، حيث �سبق 
اأن تورط يف هذه الق�سية وكالت 
حملية من بينها وكالة اأنقو�سة و 
احلجرية ...األخ ، مما دفع وايل 
الولية يف اأكرث من مرة بالتطرق 
لهذا املو�سوع اأين اأكد اأن هناك 
غري  ممار�سات  اقرتفت  وكالت 
فتح مبوجبها حتقيقات  قانونية 

لف�سح املتورطني .
وبالعودة اإىل اأداء وكالت الت�سغيل 
املحلية ، �سدد وايل الولية عبد 
�رشورة  على   ، جالوي  القادر 
م�ستوى  على  اخلدمات  حت�سني 
املر�سحني  كون   ، املرافق  هذه 

للعمل 
من  بالأ�سا�س  توجيههم  يتم 
فاإن  وبالتايل  املحلية  الوكالت 
روؤ�ساء وكالت الت�سغيل مطالبون 
بتحمل م�سوؤولياتهم القانونية يف 
من  ال�سفافية  اإ�سفاء  م�ساألة 
الو�سيط   بنظام  العمل  خالل 
الذي  الربنامج  هذا  وتفعيل 
اأ�سهم منذ تطبيقه يف امت�سا�س 
غ�سب البطالني وحت�سني الو�سع 
على  امل�سوؤول  ذات  ويراهن   ،
املحلية  الوكالت  م�سوؤويل 
والنخراط  التحدي  رفع  يف 
ملعاجلة  املبذولة  اجلهود  يف 
يف  النزاهة  وفر�س  الرتاكمات 
تق�سيم املنا�سب ، وهي النقطة 
حماور  بني  من  كانت  التي 
عقده  الذي  الأخري  الجتماع 
 ، امللف  م�سوؤويل  مع  الوايل 
وجوب  على  الوايل  �سدد  حيث 
والنظر  العمل  طالبي  ا�ستقبال 
يف ان�سغالتهم واإيجاد حلول لها 
اأ�ساليب  اإىل  لتفادي جلوء هوؤلء 
غري حمببة يف طرح ان�سغالتهم 

وم�ساكلهم .

�سلوك ال�سركات يف 
التوظيف  �سيكون حتت 

املجهر 

تك�سف خطة العمل التي انتهجها 
الأمور  ل�سبط   ، ورقلة  وايل 
بوادر  عن   ، الت�سغيل  ملف  يف 
موؤ�رشات ايجابية ظهرت للعيان 
ال�رشكات  ا�ستجابة  يف  تتمثل   ،
لإ�سرتاتيجية العمل التي اأطلقها 
الوايل من اجل النهو�س بامللف 

جلة  معا و
�سوء  عن  الناجمة  الختاللت 
اجلهات  خمتلف  بني  التن�سيق 
العمل  خطة  وجتلت   ، املعنية 
اليجابي  التعاطي  يف  املذكورة 
لل�رشكات مع م�سعى الوايل الذي 
املوؤ�س�سات  هذه  م�سوؤويل  و�سع 
�سيكون  كما   ، املجهر  حتت 
الفرتة  يف  الأخري  هذه  �سلوك 
عك�س  املراقبة  حتت  املقبلة 
�سيكون  كما   ، ال�سابقة  املرات 
مدراء املوارد الب�رشية مطالبون 
بالعمل يف منظومة التن�سيق واأي 
يقرتفونها  وجتاوزات  اإخفاقات 
�ست�سعهم  التوظيف  عمليات  يف 
حتت طائلة امل�ساءلة واملحا�سبة 
تالعب  �سجل  بعدما  خا�سة 
الك�سف  يف  هوؤلء  لدى  وحتايل 
عن عرو�س العمل و�سقوطهم يف 
املنا�سب  يف  الت�رشف  �سبهات 
العديد  وكانت   . ملتوية  بطرق 
من الق�سايا املتعلقة بالتوظيف 
التالعب  وكذا  املبا�رش 
حمل   ، ال�ساغرة  باملنا�سب 
مطالبة  واحتجاجات  �سكاوى 
التوظيف  ف�سائح  يف  بالتحقيق 
بعدد من ال�رشكات الكربى التي 
املعنيني  امل�سوؤولني  �سد  رفعت 
مع  بتواطوؤ  اتهموا  بالتوظيف 
 ، بالرقابة  املكلفة  الأجهزة 
املنا�سب  على  بال�ستحواذ 
غادرها اأ�سحابها ب�سبب التقاعد 
�سقط  التي  الأخرى  تلك  اأو 
اأ�سحابها يف الختبارات املهنية 
اأو ك�سوف  ال�سكانري التي ت�سبق 
عمليات التن�سيب باملوؤ�س�سات ، 
وهي من املمار�سات امل�سكوت 
عنها وظلت يف كثري من الأحيان 

يا  ا و لز ا
الغام�سة يف معادلة التوظيف .

بداية موفقة لرئي�س 
الوكالة والقادم يب�سر 

باخلري 

عنها  ك�سف  التي  الأرقام  بعد   
للت�سغيل  الولئية  الوكالة  رئي�س 
حممد رايق يف الندوة ال�سحفية 
�سجل  قد  يكون   ، له  الخرية 
بداية  للملف  متابعني  ح�سب 
موفقة كيف ل وهو الذي م�سى 
 ، تقريبا  �سهر  تن�سيبه  على 
الك�سف عن عرو�س  ومتكن من 
طالبي  لفائدة  حقيقية  عمل 
التي  النطالقة  وهي   ، العمل 
انتظار  يف  خري  بادرة  اعتربت 
توفري عرو�س عمل اأكرث ، ويقول 
من  اأنه  للملف  متابع  من  اأكرث 
الت�ساوؤم حيال  اإطالق  املجحف 
كون   ، للوكالة  اجلديد  الرئي�س 
يف  تزال  ل  له  بالن�سبة  الأمور 
اأن  امل�ستبعد  غري  ومن  بدايتها 
حتقيق  من  الأخري  هذا  يتمكن 
ومالم�سة  النوعية  القفزة 
وحلحلة  املن�سودة  التطلعات 
التي  املطروحة  امل�ساكل 
لطاملا كانت حمل ا�ستياء وتذمر 
ويتفق   . البطالني  �سفوف  يف 
اجلميع  على  اأنه   على  كثريون 
واملق�سود بهم البطالني ، ال�سرب 
يعمل  وتركه  الوكالة  رئي�س  على 
ذات  اأن  اعتبار  على  هدوء  يف 
امل�سوؤول ورث تراكمات باجلملة 
وقت  اإىل  بحاجة  اإخفاقات  و 
التوترات  عن  بعيدة  لحتوائها 

التي ل تخدم م�سلحة البطال .

كرا�سة الو�سط
حملي



ANEP N°: 838086 ANEP N°: 8380532018/12/13:الو�سط الو�سط:2018/12/13

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

والية مترنا�ست 
املقاطعة االدارية بعني �سالح

املديرية املنتدبة للتنظيم وال�سوؤون العامة واالدارة املحلية
و�سط املدينة عني �سالح، مترنا�ست

الرقم اجلبائي: 097411019021437

اإعالن عن طلب العر�ض الوطني املفتوح رقم: 07/2018
تعلن املديرية املنتدبة للتنظيم وال�صوؤون العامة واالدارة املحلية بعني �صالح عن تنظيم اإعالن عن طلب عر�ض وطني مفتوح املتعلق بـ:

ترميم واإمتام امل�صاجد عرب تراب بلدية عني �صالح – عدة ح�ص�ض:
احل�ص�ض رقم: 01-03: التاأهيل يف جمال البناء اأو اال�صغال العمومية

احل�ص�ض رقم: 08-14: خا�صة املوؤ�ص�صات امل�صغرة
ميكن امل�صاركة يف ح�صة واحدة اأو اأكرث وال ميكن احل�صول اإال على ح�صة واحدة فقط. 	•  

املوؤ�ص�صات امل�صغرة لها احلق يف امل�صاركة اإال يف احل�ص�ض رقم 08- 14. 	•  
فعلى املوؤ�ص�صات املوؤهلة واملهتمة بهذا الطلب والوكالء املفو�صني �صحب دفرت ال�رشوط من املديرية املنتدبة للتنظيم وال�صوؤون العامة 

واالدارة املحلية بعني �صالح مقابل دفع مبلغ قدره اإلفني دينار جزائري )2000.00دج( حل�صاب والية مترنا�صت وتكون العرو�ض مرفقة 
بالوثائق القانونية التالية:

ملف الرت�صح يت�صمن ما ياأتي: ت�رشيح بالرت�صح ح�صب النموذج املرفق- ت�رشيح بالنزاهة – القانون اال�صا�صي لل�رشكات – الوثائق التي تتعلق 
بالتفوي�صات التي ت�صمح لالأ�صخا�ض باإلزام املوؤ�ص�صة – كل وثيقة ت�صمح بتقييم قدرات املرت�صحني اأو املتعهدين عند االقت�صاء املناولني 

)قدرات مالية – قدرات مهنية – قدرات تقنية( 
العر�ض التقني: يت�صمن ما ياأتي:  	•  

تعليمة املتعاهدين - الت�رشيح باالكتتاب – دفرت ال�رشوط اخلا�صة مم�صية وخمتومة – اجلدول الزمني للت�صليم – ن�صخة من ال�صجل التجاري 
– ن�صخة من ال�صوابق العدلية - ن�صخة من جدول ال�رشائب – ن�صخة من �صهادة دفع امل�صتحقات ل�صندوق ال�صمان االجتماعي - ن�صخة من 

�صهادة دفع امل�صتحقات ل�صندوق ال�صمان االجتماعي  لغري االجراء - التفوي�ض بالتوقيع امل�صند اإليه الوثائق القانونية املوؤهلة امل�صيني 
لتعهد املوؤ�ص�صة اأو املقاولة – �صهادة اإيداع احل�صابات االجتماعية للمعنيني – ن�صخة من احلو�صلة املالية لل�صنتني االآخرتني.

العر�ض املايل يت�صمن: ي�صمل العر�ض املايل على ما يلي: 	•  
ر�صالة التعهد مملوؤة وموؤرخة ومم�صية طبقا للنموذج املرفق – جدول اال�صعار الوحدوية مملوؤ باالأحرف واالرقام ومم�صي.

التف�صيل الكمي والو�صفي للعر�ض املايل مملوؤ ومم�صي.
يجب على املتعهد تقدمي عر�صه على النحو التايل:

 الظرف »اأ«: يحمل ت�صمية املوؤ�ص�صة ومرجع طلب العرو�ض ومو�صوعها واأي�صا عبارة »ملف الرت�صح«.
الظرف »ب«: يحمل ا�صم املوؤ�ص�صة ومرجع طلب العرو�ض ومو�صوعها واي�صا عبارة »عر�ض تقني«.
الظرف »ج«: يحمل ا�صم املوؤ�ص�صة ومرجع طلب العرو�ض ومو�صوعها واأي�صا عبارة »عر�ض مايل«.

االأظرفة الثالثة تو�صع يف ظرف اخر خارجي مقفل يحمل عبارة:

العر�ض الوطني املفتوح رقم: 07/2018
ترميم واإمتام امل�ساجد عرب تراب بلدية عني �سالح – عدة ح�س�ض

ال يفتح اإال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العرو�ض.
تودع العرو�ض لدى املديرية املنتدبة للتنظيم وال�صوؤون العامة و االدارة املحلية باملقاطعة االدارية عني �صالح.

حددت مدة حت�صري العرو�ض بـ 15 يوم ابتداء من تاريخ اأول ن�رش لالإعالن عن العر�ض الوطني املفتوح يف الن�رشة الر�صمية ل�صفقات املتعامل 
العمومي اأو يف ال�صحافة اىل غاية ايداع العرو�ض، ميكن للم�صلحة متديد اأجال حت�صري العرو�ض، على ان تعلم املرت�صحون بكل الو�صائل.

حدد تاريخ ايداع العرو�ض يف اخر يوم من اجال حت�صري العرو�ض من ال�صاعة ) 08 �صا 00 د( اىل ال�صاعة ) 14:00 �صا 00 د ( واذا �صادف هذا 
اليوم يوم عطلة اأو راحة قانونية يوؤجل يوم االيداع اإىل يوم العمل املوايل.

يتم فتح االظرفة التقنية واملالية يف جل�صة علنية بح�صور املتعهدين على ال�صاعة ) 14 �صا 30 د( من نف�ض يوم اإيداع العر�ض مبقر املديرية 
املنتدبة للتنظيم وال�صوؤون العامة واالدارة املحلية باملقاطعة االدارية عني �صالح.

يبقى املتعهدون ملزمون بعرو�صهم طيلة مدة حت�صري العرو�ض زائد 90 يوما، ابتداء من تاريخ اإيداع العرو�ض.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�رشة الق�صائية 

االأ�صتاذة : طالبي نبيلة 
حم�رشة ق�صائية لدى حمكمة بئر مراد راي�ض

اخت�صا�ض جمل�ض ق�صاء اجلزائر
حم�سر تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر

املادة 612 ،613 ، من ق ا م ا
نحن االأ�صتاذة طالبي نبيلة املح�رشة الق�صائية املعتمدة لدى اخت�صا�ض حمكمة بئرمرادراي�ض .جمل�ض ق�صاء اجلزائر الكائن مكتبنا ب : 03 

�صارع اإبراهيم هجر�ض )مقابل امل�صت�صفى ( بني م�صو�ض .اجلزائر املوقعة اأدناه .
لفائدة : ال�رشكة ذات امل�صوؤولية املحدودة الدار الدولية �صيدار املمثلة يف �صخ�ض مديرها االإقليمي 

الكائن مقرها : 141 حي التعاونية العقارية للبناء دايل اإبراهيم اجلزائر 
بعد االإطالع على املواد : 613 ،612 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية   

بناء على احلكم ال�صادر عن : حمكمة الدار البي�صاء .ق�صم التجاري / البحري رقم اجلدول : 17/03428
رقم الفهر�ض :18/00342 بتاريخ 18/01/17 و املمهور بال�صيغة التنفيذية .

و بناء على االأمر اإذن بالن�رش ال�صادر عن رئي�ض حمكمة الدار البي�صاء بتاريخ : 2018/11/18 رقم الرتتيب : 18/3444
اإىل : بولنوار م�صعود

العنوان : حمل رقم 1049 الطابق الثاين مبركز التجارة و االأعمال املحمدية اجلزائر
و هذا مببلغ : 6.892.500 دج �صتة ماليني و ثمامنائة و اثنان و ت�صعون األف و خم�صمائة دينار جزائري باالإ�صافة اإىل م�صاريف التنفيذ الودي و 

التعليق اأمام املحكمة و البلدية و االأمر بالن�رش و حم�رش الن�رش يف اجلريدة .
و نبهناه/ باأن له مهلة خم�صة ع�رش يوما )15( للوفاء ت�رشي من تاريخ تبليغه هذا املح�رش و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

مع كافة التحفظات

و اثباتا لكل ما تقدم ، حررنا هذا املح�رش و �صلمنا ن�صخة منه للطالب )ة( ، للعمل به وفقا للقانون .
املح�رشة القانونية
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تامر �سباعنة

املحرر  واال�سري  الكاتب  يقول 
ي�سغط  ال�سجن   : �سباعنه  ثامر 
كل  منه  ي�ستخرج  كي  اال�سري  على 
يخفى  وما  يخفي  وما  ميلك  ما 
على  جتربه  والظروف  عليه 
يف  جلي�س  وخري   .. احيانا  ذلك 
و�سيلة  اف�سل  لكن  الكتاب  ال�سجن 
التعبري  او  النف�س  عنه  للتخفيف 
عن ما يجول يف نف�سك هي القلم 
والكتابة وهناك جمال كي تناق�س 
فالوقت  اخوانك  مع  تكتب  ما 
متوفر لذلك واحلوار يرثي االفكار 
والنقد  الكتابة  تقوم  واملراجعات 

يجعلها تتعمق وتتقدم
الق�سوة واملعاناة   على الرغم من 
االأ�سرية  اأو  االأ�سري  يواجهها  التي 
ظل  يف  اليومي  التعاي�س  اأن  اإال   ،
التي  االإن�سانية  والعالقات  العزل 
جتمع املعتقلني، وم�ساعراالإبتعاد 
يف  ت�سببت  ما  هي  االأهل،  عن 
مميزة  اإبداعات  تطوير  اأو  اإيجاد 
مثل الر�سم وال�سعر وكتابة الق�سة 
الأن   ، االإبداع  تولّد  املعاناة   ،
االإبداع ال ينتج عن �سخ�س عادي 
واإال   ، عادية  ظروف  يف  يعي�س 
اأنتج اأدباً عادياً ، اأما االإبداع فاإنه 
�سخ�س  عن  ي�سدر  مميزة  ثمرة 
غالباً  خا�سة  ظروفاً  يحيا  مميز 
ما تكون معاناة وقهراً اأو اإح�سا�ساً 
يف  االإبداع  عملية  اإن   ، بالظلم 
قائم  عقلي  تعبري  هي   ، الواقع 
يرتفع   ، واأحا�سي�س  م�سمون  على 
بهم اإىل الروحانية واالإبداع الفني 
اإن�سانية  �سناعة  اأي�ساً  وهو   ،
جمالية  مادة  للب�رشية  تقدم   ،
ناحية  ومن   ، اإ�سعادها  بغر�س 
اأخرى فالفنون هي املثقف االأول 
العري�سة  اآفاقها  على  لل�سعوب 
فئة  اإىل  موجهة  لي�ست  الأنها   ،
اإذا   ، خا�سة  ال�سفوة  من  �سغرية 
كانت تقدم م�سموناً وا�سحاً بعمق 

وب�ساطة  .
�سبحه  حممد  املحرر  اال�سري 
عمل   : قائال  ذلك  عن  يتحدث 
 ، االأ�رشى  قمع  على  ال�سجان 
وجلاأ   ، وقهره  تعذيبه  ومار�س 
احلقوق  اأب�سط  من  منعهم  اإىل 
القراءة  يف  احلق  مثل  االإن�سانية 
ومنعهم   ، الكتب  اإدخال  منع  عرب 
ي�سمح  فلم   ، الكتابة  حق  من 
يف  واالأوراق  االأقالم  باإدخال 
الزنازين ، وكان اإ�رشاب ع�سقالن 
يف  ناجحاً   ، يف1970/7/5م 
اإذ   ، الثقافية  القيود  بع�س  ك�رش 
الكتب  باإدخال  ال�سماح  فيه  مت 
طريق  عن   ، املختلفة  الثقافية 
ورودها  بعد    ، االأحمر  ال�سليب 
اجلهات  وموافقة   ، الرقابة  على 
االأمنية عليها ، و لقد كان االأ�رشى 
من  ويحمونها   ، كتاباتهم  يهربون 
ياأتي  حتى   ، ال�سجانني  مداهمات 
اأن  فيه  ي�ستطيعون  الذي  الوقت 
ان  كما   ، اأ�رشها  من  يخرجوها 
العديد من املثقفني ، اأخذوا على 
التغيري  مبحاولة  البدء  عاتقهم 

فبداأوا   ، والثقايف   ، التنظيمي 
واإلقاء   ، الثقافية  اجلل�سات  بعقد 
بال�رشاع  اخلا�سة  املحا�رشات 

الفل�سطيني ال�سهيوين .
الهوديل  وليد  والروائي  الكاتب 
وحدهم  هم  االأ�رشى  اأن   : ا�ساف 
من كتب عن احلرية والتحرر ويف 
باحات االأدب والرتاث، م�سرياً اإىل 
االحتالل  �سجون  يف  االأ�رشى  اأن 
هم من بادروا وكتبوا وثيقة الوفاق 
بـ"روح  اأعوام  عدة  قبل  الوطني 
اأدب  اإن  وا�ساف  �سادقة".  وطنية 
احلرية يف ال�سجون له تاريخ عريق، 
وهو يرمي لتعزيز ثقافة احلرية يف 
ومن  الفل�سطيني،  ال�سعب  اأو�ساط 
وذاته  دوره  االأ�سري  يحقق  خالله 
النوع  وهذا  ال�سجان،  اأنف  رغم 
الرواية  ليعزز  ياأتي  االأدب  من 

الفل�سطينية يف وجه ال�سهيونية".
 : ا�ساف  �سباعنه  ثامر   الكاتب 
االحتالل،  القمع  من  الرغم  على 
الثقافية  االأن�سطة  اأ�سكال  تعددت 
على  �سواء  اليومية  والتعليمية 
الفردى  او  اجلماعى  امل�ستوى 
واملعتقالت  ال�سجون  داخل 
االأ�رشى  واأنتج  االإ�رشائيلية 
هذه  لتبقى  اخلا�سة  و�سائلهم 
باحلياة  مفعمة  املعتقالت 
 ، لالحتالل    املناه�سة  الثقافية 
الفل�سطينيون  االأ�رشى  رفد  لقد 
االأدب الفل�سطيني بدوافع االإبداع 
وروافد التمّيز ،  لقد اكت�سب ادب 
وعنف  الثورة  خ�سو�سية  ال�سجون 
وطهارة  الع�ساق  ورقة   ، املقاومة 
مل  االأ�سري  االأدب  ولكن   ، االنتماء 
واالأ�سواء  البحث  يف  حقه  ياأخذ 
رغم اأن ال�سجن ظّل من اأهم روافد 
والثقايف  الفكري  والتطور  االإبداع 

واالأدبي .
ويف و�سف عزمية واإ�رشار االأ�رشى 
يقول اال�سري املحرر عوين كميل:) 
تتحطم  عزمية  لديهم  االأ�رشى 
ال�سجون  اإجراءات  جميع  عليها 
الفل�سطيني  فاالأ�سري  القا�سية. 
هو االأ�سري الوحيد يف العامل الذي 
وحمطة  جامعة  اإىل  �سجنه  يحول 

�سدور  من  بالرغم  بالعلم،  للتزّود 
مئات  الفعلي  بال�سجن  اأحكام 
اأ�رشى  فهناك  بحقه.  ال�سنوات 
املوؤبد.  بال�سجن  عليهم  حمكوم 
احل�رش،  ال  املثال  �سبيل  فعلى 
وكل  موؤبدا،  ع�رشين  من  اأكرث 
جمموع  اإَنّ  اأي  عام،   100 موؤبد 
حكمه ي�ساوي قرابة االألفي عام، 
ويح�سل  يدر�س  تراه  ذلك  ومع 
على ال�سهادة غري اآبه باملوؤبدات 
التي �سدرت بحقه. وهذا يوؤّكد اأَنّ 
االأ�سري الفل�سطيني له خ�سو�سية 
والتحدي  االإرادة  بقوة  متتاز 
رغم  النجاح  و�سناعة  وال�سرب 

اجلراح.
خا�سة  �سعورية  حالة  ال�سجن  اأن 
خارج  يف  فيها  العي�س  ي�سعب 
باحلنني  االأمل  ..امتزاج  القيد 
واالحت�ساب  بال�سرب  ..وال�سوق 
ال�ساعر  او  الكاتب  لدى  يولد 
التكلف  عن  بعيدا  ا�سافية  ملكة 
الكتابات  عموم  يف  املق�سود 
للعلم  �ساحة  ال�سجن  العادية.يف 
والفكر رغم حماولة ال�سجان منع 

التطور . 
عن  قال  قا�سم  قتيبة  املحرر 
جتربته )وجدت وقتاً اأوفر لقراءة 
يل  اأتيحت  ملا  ال�سجن  لوال  كتب 
الفر�سة فقد حلقت مع �سيد قطب 
وجال�ست  الرا�سد  احمد  وحممد 
ونهلت  الرافعي  �سادق  م�سطفى 
من علم حممد الغزايل ما �سقل 
تفكريي  طريقة  واأو�سح  فكري 
يف  نف�س  طول  اكت�سبت  ..لقد 
القراءة والتفكري كنت اأفقدها يف 
عامل ال�رشعة الرقمي يف اخلارج 
. واأي�سا اأتيح يل املجال لاللتقاء 
تخت�رش  وفكرية  علمية  بتجارب 
ال�سفر  من  والبدء  امل�سافات 
الثقافية  اجلل�سات  نن�سى  وال   ،
والفكرية  التعليمية  وامل�ساقات 
التي ت�ساهم يف �سقل االأ�سري ، ال 
ان�سانا  ولدت  اإين  قلت  ان  اأخجل 
قيمة  وعرفت  ال�سجن  يف  اآخر 
فقدتها  ما  بعد  واحلرية  اال�سياء 
ملن  وجامعة  مدر�سة  ال�سجن   .

يا�رش  الباحث  ."(  ويختم  اأراد 
�سمات  واأهم  ميزات  حمدونة 

اأدب ال�سجون :
1- الُعْمق: ميتاز "اأدب ال�سجون" 
الداللة  يف  التعبري  بعمق 
بني  الربط  ويف  وامل�سمون، 

الفكرة واالأ�سلوب.
2- الرمزية: غالباً ما يلجاأ الكاتب 
يف  يعتلج  عما  للتعبري  الرمز  اإىل 

حناياه.
3- الت�سوير الفني: كثرياً ما يلجاأ 
االأديب اإىل فرط عقود اللغة، وما 
ليعيد  وجواهر،  جمان  من  حوت 
قالب  يف  و�سعوره  فكرته  ت�سكيل 
لغوي جديد، فتعطيك املقطوعات 
م�ساهد  اأو  رائقة،  لوحات  االأدبية 
�سامته، اأو انعطافات على م�ساهد 

حية ُمْفعمة باحلركة.
البالغية  ال�سناعة  البالغة:   -4
كالكنايات  اال�ستخدام،  رائجة 
واال�ستعارات والت�سبيهات واملجاز 
اللفظية  واملح�سنات  املر�سل 
والبديعة. 5- االختزال: اأي �سبط 
فقرات  اإىل  حتتاج  التي  الفكرة 

طويلة يف فقرة �سغرية.
تكاد  فال  املتاأججة:  العاطفة   -6
اأو  املبنى  متكلفة  مقطوعة  جتد 
املعنى، واإمنا من�سجمة يف معناها 
حتكم  التي  العاطفة  مع  ومبناها 

القالب اللغوي امل�ستخدم.
7- �سعة اخليال: يلجاأ الكاتب اإىل 
اخليال يف الغالب ال�ستعارة ال�سور 
يف  الفكرة  فتتفاعل  االأحداث،  اأو 
بقالب  اإبداعية،  �سور  مع  خياله 

لغوي خا�س.
بالتحدي:  امل�سوب  احلزن   -8
تفارق  تكاد  ال  احلزن  فم�سحة 
املقطوعات االأدبية على اختالف 
اأراد  التي  تلك  حتى  مو�سوعاتها، 
الفرح،  من  م�ساحة  �سياغة  بها 
اأو  اآهات  اأو  اأمل  من  تخلو  تكاد  ال 
نعرِبّ  ما  اأف�سل  فاأفراحهم،  دموع، 

عنها باجلراح البا�سمة.
يهتم  حيث  الوا�سعة:  الثقافة   -9
االأ�رشى بتنمية ذواتهم ومهاراتهم 

وقدراتهم .

ال�سجن بقدر ما فيه من هم وقهر اإال اأنه ما من �سر حم�ض فهو يعطي املرء فر�سة مميزة 
ملراجعة النف�ض واإعادة احل�سابات على كل امل�ستويات ويف كافة الق�سايا .ويجد االن�سان 
رغبة يف نف�سه للتعبري عن افكاره وخواطره .. وقد يكت�سف لديه قدرات كانت خمباأة 

حتى عنه �سخ�سيا ولعل كرثة االن�سغال يف احلياة وعدم اخذ املر فر�سة منا�سبة جتعله ال 
ينتبه اىل هذه القدرات.

اأدب ال�سجون ...حتدي لل�سجان

االحتالل يعتقل )28( مواطنًا 
من حمافظات ال�سفة الغربية

االأ�سري حممد داود

32 عامًا خطفت �سبابه ووالديه 
وغريت اأحواال من حوله

االحتالل  قوات  اعتقلت 
من  مواطناً   )28( االإ�رشائيلي 
منذ  الغربية،  ال�سفة  حمافظات 

م�ساء االأم�س وحّتى فجر اليوم.
اأن  الفل�سطيني  االأ�سري  نادي  وبنّي 
االحتالل اعتقل )11( مواطناً من 
حمافظة نابل�س، وهم: مالك بالل 
ا�ستية، حممود �سقر ع�سيدة، معاذ 
ريحان،  ع�سام  براء  ا�ستية،  بالل 
قتيبة  ع�سيدة،  م�سطفى  حممود 
حممد ع�سيدة، يا�رش بالل يامني، 
بالل  جمد  ريحان،  عماد  عمر 
ا�ستية، جمال اأحمد اأيوب ع�سيدة 
اأحمد  حممد  الرحمن  وعبد 
االحتالل  اأن  واأ�ساف  �سحاد. 
اأ�سقاء من حمافظة  اأربعة  اعتقل 
وحممد  اأحمد  وهم:  طوبا�س، 
وحممود ويعقوب ر�سوان دراغمة، 
من  مواطنني  خم�سة  اعتقل  فيما 

وهم:  والبرية،  اهلل  رام  حمافظة 
حممود �سعيد �رشيتح، فايز �سمري 
اإبراهيم  الطرياوي، زيدان عدنان 
ح�سنني  وجيه  اإ�سالم  خطاب، 
واعتقلت  كما  الطرياوي.  وعامر 
مواطنني  ثالثة  االحتالل  قوات 
وهم:  طولكرم،  حمافظة  من 
حممد  عماد  مرعي،  ر�سا  با�سل 
�سدقي  ومعتز  ع�سبة  اأحمد 
كل  اعتقال  اإىل  اإ�سافة  اكبارية، 
بيت حلم،  ال�سيفي من  من: هاين 
وعماد غالب اأبو هنية من قلقيلية، 
وعبد اهلل لطفي خلوف من جنني. 
اأن قوات  اإىل  االأ�سري  نادي  واأ�سار 
املواطنني  اعتقلت  االحتالل 
و�سامر  عمرو  حممد  حممود 
اأحمد مطر من حمافظة اخلليل، 
وقامت ب�رشقة مبلغ مايل وم�ساغ 

ذهبي من منزل املعتقل مطر.

اإعالم االأ�سرى 

عن  احلديث  عند  الوجع  يتجدد 
حممد  االأ�سري  ق�ساها  32عاماً 
غازي)57عاماً(  اأبو  داود،  عادل 
ي�سكن  وجٌع  الق�سبان،  خلف 
اإعالم  مكتب  عائلته،  وقلب  بيته 
االأ�رشى التقى �سقيقه االأكرب وائل 

للحديث عن هذا الوجع.
معاناة  وا�سفاً  داود  وائل  يقول 
كانون  من  الثامن  يعترب  العائلة" 
لنا  حزٍن  حمطة  عام  كل  من  اأول 
وقلوب  نفو�س  تعم  داخلية  ونكبًة 
ي�ستطيع  ال  فاملرء  العائلة، 
الق�سبان  خلف  عاماً   32 تخيل 
وهو  �ساباً  االأ�رش  دخل  ل�سخ�ٍس 
�سبابه  �ساع  هرم  �سخ�س  االآن 
فحتى  �سحته وهيئته،  و�ساعت 
هذه  ميكث  مل  مانديال  نيل�سون 
فقد  االأ�رش،  يف  الطويلة  الفرتة 
مكث 27عاماً، والعامل يتحدث عن 
جتربته، بينما �سقيقي حممد، اأبو 
الرقم،  هذا  بتجربته  فاق  غازي، 

ومعه عدٌد من االأ�رشى".
نُكبنا  كعائلة  نحن  داود"  ي�سيف 
كان  فقد  نكبة،  بعدها  ما  نكبة 
من املفرو�س االإفراج عن حممد 
تنكر  التي  الرابعة  الدفعة  يف 
االإفراج  يتم  ومل  االحتالل،  لها 
زلنا  وما  االأ�رشى،  قدامى  عن 
اأ�رشى  فنحن  العذاب،  نتجرع 
ويتابع  ودموعنا".  بقلوبنا  معه 
داود حديثه  االأ�سري حممد  �سقيق 
على  توزع  �سوره  فيقول"اأ�سبحت 
ال�سغري؛  اجليل  من  العائلة  اأفراد 
موجودة  وجهه  معامل  تبقى  حتى 
فنحن  يُن�سى،  ال  كي  ذاكرتهم،  يف 
ونيف،  عقود  ثالثة  عن  نتحدث 
االأجيال  لتغري  كافية  فرتة  وهي 
ال�سجن  دخل  ف�سقيقي  وتعددها، 
اأ�سبح عمره  واليوم  ابن 25 عاماً، 
57عاماً، وهو يعترب اأقدم اأ�سري يف 
م�ستوى  وعلى  قلقيلية  حمافظة 
حيث  من  االأوائل  ومن  الوطن، 
م�ستوى  على  حتى  بل  االأقدمية، 
االأ�سري  �سقيق  يو�سح  العامل". 
اأبناء  من  ال�سغري  اجليل  باأن  داود 

عمهم  عن  ي�ساألون  دائماً  العائلة 
يف  القابع  حممد  االأ�سري  وخالهم 
جماعي،  عزٍل  يف  هدارمي  �سجن 
وال ي�ستطيعون زيارته؛ الأن الزيارة 
فقط ملن هو من الدرجة االأوىل، 
ومل يبق من ذكراه اإال ال�سور التي 
على  اإلكرتونياً  بينهم  تداولها  يتم 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
حممد  االأ�سري  �سقيق  فن�سال 
به اجلميع بل قلقيلية بكل  يفتخر 

اأطيافها وع�سائرها تفتخر به.
كيف  وائل  ال�سقيق  ي�ستذكر 
عقاٍب  اإىل  عائلته  تعر�ست 
القب�س  اإلقاء  يقول"بعد  جماعي، 
حممد،  االأ�سري  �سقيقي  على 
بت�رشيدنا  االحتالل  قوات  قامت 
جماعياً  انتقاماً  املنزل  وهدم 
تاأتي  ال�سيا�سة  وهذه  العائلة،  لكل 
لعائلة  العذاب  جت�سيد  �سياق  يف 
يعلم  ال  االحتالل  اأن  اإال  االأ�سري، 
اأن هذه ال�سيا�سة ال جتدي نفعاً مع 
الذي  ال�سعب  الفل�سطيني،  ال�سعب 
ال�سهداء،  من  االآالف  مئات  قدم 
منذ  معتقل  مليون  من  واأكرث 

احتالل عام 1967م".
داود،  الرحمن  عبد  املحرر 
االأ�رش،  يف  عاماً   22 اأم�سى  الذي 
يقول"  الثالثة  الدفعة  يف  وحترر 
عاي�ست �سديقي وزميلي يف االأ�رش 
حممد داود، وكان وما يزال مثاالً 
من  ف32عاماً  وال�سمود،  للثبات 
فمن  اجلميع،  على  ثقيلة  االأ�رش 
علم  يعلم  االأ�رش  جتربة  عا�س 
هامات  الق�سبان  خلف  اأن  اليقني 
ال�سعب  بها  يفتخر  عالية  وقامات 
الفل�سطيني، فهم عنوان الق�سية".

قادة  داود"  املحرر  ي�سيف 
ثبات  من  ي�سدمون  ال�سجون 
اإال  يتغري  �سيء  فكل  االأ�رشى، 
القاب�سني  القدامى  االأ�رشى 
واجب  ومن  االأ�رش،  جمر  على 
وبقائهم  ن�سيانهم،  عدم  اجلميع 
الطويلة  املدة  هذه  االأ�رش  يف 
فهم  �سخ�س،  اأي  يتخيلها  ال  التي 
فقد  االأحياء،  مدافن  يف  يعي�سون 
قبوٍر  اإىل  ال�سجون  االحتالل  حول 

لالأحياء".
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وقال حمدونة اإن الكني�ست اال�رسائيلي 
قام مبناق�سة عدد من القوانني التي 
يف  الفل�سطينيني  االأ�رسى  مت�س 
كالت�سويت  وحمدودة،  قيا�سية  فرتة 
عقوبة  تنفيذ  قانون  مقرتح  على 
ومناق�سة  االأ�رسى،  على  االإعدام 
قانون  االإ�رسائيلي القرتاح  الكني�ست 
االأ�رسى،  عن  االإفراج  بحظر  يق�سي 
االإ�رسائيليني  اجلنود  جثث  مقابل 
املحتجزين يف غزة، وقانون التغذية 

اأموال  اقتطاع  ومقرتح  الق�رسية، 
ال�رسائب  عائدات  من  االأ�رسى 

�سابقاً وغريها بكثري.
االحتالل  �سلطات  اأن   واأ�ساف 
القانونية  املكانة  م�سادرة  حتاول 
الفل�سطينيني  واملعتقلني  لالأ�رسى 
اجلمعية  قرارات  جتاوز  خالل  من 
ونزع   ، املتحدة  لالأمم  العامة 
التي  واالن�سانية  االأ�سا�سية  حقوقهم 
واملواثيق  االتفاقيات  عليها  اأكدت 
جنيف  اتفاقيتي  وخا�سة   ، الدولية 
معهم  والتعامل  والرابعة،  الثالثة 

قانونية  خمالفات  يرتكبون  ك�سجناء 
و�سدد   . ن�ساالتهم  ت�سويه  بهدف 
االأ�رسى  مكانة  على  حمدونة 
كطالب  الفل�سطينيني  واملعتقلني 
اجلمعية  لتو�سية  ا�ستناداً   ، حرية 
تق�سي  التي  املتحدة،  لالأمم  العامة 
املواثيق  جميع  ت�سمني  بوجوب 
االإن�سان  بحقوق  املتعلقة  الدولية 
املعدة من قبل املنظمة، مادة تن�س 
على حق ال�سعوب يف تقرير م�سريها 
واأن تعمل الدول على احرتام وتاأمني 

ممار�سة هذا احلق.

طالب مدير مركز االأ�سرى للدرا�سات الدكتور راأفت حمدونة ، املوؤ�س�سات احلقوقية واالإن�سانية حلماية االأ�سرى الفل�سطينيني يف اأعقاب التحري�سات املمنهجة حمليًا ودوليًا ، وم�سادقة الكني�ست اال�سرائيلي اليوم 
بالقراءة االأوىل، على م�سروع قانون ملنع خف�ض حمكومية االأ�سرى الفل�سطينيني ، والذى ي�ستهدف املكانة القانونية لالأ�سرى الفل�سطينيني كطالب حرية يف وجه االحتالل واأكد د. حمدونة اأن هناك عملية 

ا�ستهداف وتناف�ض غري م�سبوق لل�سخ�سيات والكتل يف الكني�ست االإ�سرائيلي يف ا�ستهداف االأ�سرى، وذلك بتقدمي عدد من مقرتحات القوانني العن�سرية يف فرتة زمنية قيا�سية .

مدير مركز االأ�سرى للدرا�سات الدكتور راأفت حمدونة

م٫�ض 

القوانني العن�سرية بحق الأ�سرى ت�ستهدف املكانة القانونية للأ�سرى

للمرة الثانية خالل هذا العام

اإدارة معتقل "عت�سيون" ُتقدم للأ�سرى طعاما منتهي ال�سلحية
االأ�سري  نادي  حمامية  نقلت 
عن  فرارجة  جاكلني  الفل�سطيني 
اأ�رسى معتقل "عت�سيون" اأن اإدارة 
منتهي  طعام  لهم  قدمت  املعتقل 
�سهر،  من  اأكرث  منذ  ال�سالحية 
عن  باالمتناع  دفعهم  الذي  االأمر 

تناول الطعام واإرجاع الوجبات.
اأن  الفرارجة  املحامية  وقالت 

قدمت  "عت�سيون"  معتقل  اإدارة 
طعام  العام  هذا  وخالل  �سابقاً 
لي�ست  فهذه  ال�سالحية  منتهي 
اأن  تبني  حينه  ويف  االأوىل،  املرة 
بقايا  امُلقدم لالأ�رسى هو  الطعام 
االحتالل،  جلي�س  ُقدمت  معلبات 
جرى  �سالحيتها  انتهاء  وبعد 

تقدميها لالأ�رسى.

خالل  حديثهم  يف  االأ�رسى  وتابع 
ظروفاً  اأن  املحامية  زيارة 
املعتقل  يف  يعي�سونها  ماأ�ساوية 
ذلك  يُرافق  ال�سديد،  للربد  نتيجة 
نق�س يف االأغطية وهي عبارة عن 
بطانيات رقيقة رطبة ذات رائحة 

كريهة.
يف  االأ�رسى  معاناة  اأن  اإىل  يُ�سار 

الربد  جراء  "عت�سيون"  معتقل 
كل  ففي  متجددة  معاناة  ال�سديد 
عام مع بداية ال�ستاء، تبداأ معاناة 
الظروف  اإىل  تُ�ساف  جديدة 
احلياتية املاأ�ساوية، حيث ال تتوفر 
داخل املعتقل اأدنى �رسوط احلياة 

االآدمية.  
اأن  الفرارجة  املحامية  وذكرت 

جبارين  رامي  وهو  االأ�رسى  اأحد 
الظاهرية  بلدة  من  عاماً(   34(
اأوتار  يف  كامل  قطع  من  يعاين 
اإجراء  اإىل  يده وهو بحاجة ما�سة 
تفاقمت  وقد  جراحية،  عملية 
ا�ستمرار  جراء  ال�سحية  حالته 
احتجازه يف ظروف �سديدة الربودة 
منذ تاريخ اعتقاله يف اخلام�س من 

كانون االأول/ دي�سمرب 2018.
من  "عت�سيون"  معتقل  ويُعد 
التابعة  االعتقال  مراكز  اأ�سواأ 
يتم  حيث  االحتالل،  جلي�س 
من  غرف  داخل  االأ�رسى  احتجاز 
احلديد، ي�سفها االأ�رسى يف ال�ستاء 
بالثالجات، ويف ال�سيف على اأنها 

اأفران.

الهيئة الدولية لدعم حقوق ال�سعب الفل�سطيني

تدعو للتدخل الفوري للإفراج عن املعتقلة الفل�سطينية اإ�سراء جعابي�ص
.      التي تتعر�ض لالإهمال الطبي والتعذيب يف �سجون االحتالل

حقوق  لدعم  الدولية  الهيئة  حثت 
)ح�سد(،  الفل�سطيني  ال�سعب 
الدولية  والهيئات  املوؤ�س�سات 
من  عملية  باإجراءات  القيام  اإىل 
املعتقلة  عن  االإفراج  �سمان  �ساأنها 
االحتالل  �سجون  يف  الفل�سطينية 
 34 جعابي�س”  “اإ�رساء  االإ�رسائيلي 

عاماً من �سكان ال�سفة الغربية.
جاء ذلك خالل ر�سالة عاجلة وجهتها 
ال�سعب  حقوق  لدعم  الدولية  الهيئة 
برافكا  اإىل  )ح�سد(،  الفل�سطيني 
�سيمونوفيت�س املقررة اخلا�سة لالأمم 
املراأة  �سد  العنف  ب�ساأن  املتحدة 
العام  واالأمني  وعواقبه،  واأ�سبابه 
لالأمم املتحدة / اأنطونيو  غوتريي�س، 
اجلنائية  للمحكمة  العامة  واملدعية 
واملفو�س  بن�سودا،  فاتو    / الدولية 
واالحتاد  االإن�سان،  حلقوق  ال�سامي 
االأوروبي، واحتاد الربملانيني الدويل، 
ومنظمة  العربية،  الدول  وجامعة 

املوؤمتر االإ�سالمي.
واأكدت الهيئة الدولية  )ح�سد(،اأنه يف 
االإن�سان  حقوق  حلالة  متابعتنا  اإطار 
داخل االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، 
من  باملزيد  القيام  على  نحثكم 
اجلهود ب�سكل منفرد و/اأو جماعي مع 
املتحدة  لالأمم  اخلا�سني  املقررين 
القانون  اأ�سخا�س  من  وغريهم 
الدويل، ب�سمان االإفراج عن املعتقلة 
االحتالل  �سجون  يف  الفل�سطينية 
 34 جعابي�س”  “اإ�رساء  االإ�رسائيلي 

 )11( بحوايل  عليها  واملحكوم  عاماً، 
 50 مقدارها  مالية  وغرامة  و  عاماً 
اأعوام،   )4( منها  ق�ست  �سيكل،  األف 
ل�سيا�سة  والزالت  خاللهما  تعر�ست 
والتعذيب  املتعمد  الطبي  االإهمال 
االنفرادي  والعزل  املعاملة  و�سوء 

داخل ال�سجن.
تدهور  من  بالرغم  اأنه  اإىل  واأ�سارت 
لها،  ت�سفع  مل  التي  ال�سحية  حالتها 
الدويل  القانون  الأحكام  خالفاً 
فكلنا  وعليه  ال�سلة.  ذات  االإن�ساين 
جواركم  اإىل  العمل  ن�ستطيع  اأن  اأمل 
معاناة  اإنهاء  ي�سمن  مبا  ومعكم 
االأ�سرية “اإ�رساء” التي تعي�س اأو�ساعاً 
الأدين  وتفتقر  التعقيد  بالغة  ماأ�ساوية 

مقومات العي�س االإن�ساين.
“ح�سد”  الدولية  الهيئة  واأ�سحت  
“اإ�رساء”  اأن  العائلة  ملعلومات  وفقاً 
وحروق  خطرية  اإ�سابات  من  تعاين 
ن�سف  من  اأكرث  التهمت  �سديدة 
ج�سدها، فهي بحاجة لثماين عمليات 
ولف�سل  ووجهها  عينيها  يف  عاجلة 
بينها  من  براأ�سها  امللت�سقتني  اأذنيها 
ليغطي  جلد  لزراعة  جراحية  عملية 
اإ�سابات  ولعالج  املك�سوفة.،  العظام 
اأي�ساً من  بالغة يف يديها، كما وتعاين 
كما  دائماً.  احلرارة  درجات  ارتفاع 
التاأهيل  الإعادة  ما�سة  بحاجة  واأنها 
واأنها  ال�سيما  والنف�سي.  اجل�سدي 
تعاين من حالة  تاآكل معظم اأ�سابعها 

نتيجة احلريق الذي تعر�ست له.

وتابعت :”كما اأنها تتعر�س حلرمانها 
ابنها  فيهم  مبا  ذويها،  زيارة  من 
 )10( عمره  يتجاوز  ال  الذي  الوحيد 

�سنوات”.
وحوايل  “اإ�رساء”  االأ�سرية  اأن  يذكر 
املر�سى،  من  اآخرين  اأ�سرياً   )  750(
و�سيا�سة  الطبي  االإهمال  من  يعانون 
التنكر الأدنى حقوقهم،  ولقد ازدادت 
االحتالل  �سن  ظل  يف  تعقيداً  االأمور 
النيل  ت�ستهدف  عن�رسية  لت�رسيعات 
قانون  مقدمتها  ويف  كرامتهم  من 
جتميد متويل العالج الطبي لالأ�رسى 
 ،2018 اأول  كانون  �سهر  وامل�سابني 
الدولية  للقوانني  مركب  انتهاك  يف 

واالإن�سانية.
اأن  “ح�سد”  الدولية  الهيئة  واأكدت 
واملعتقلني  االأ�رسى  قتل  يعني  ذلك 
االإ�رسار  �سبق  مع  الفل�سطينيني 
وجه  على  “فاإ�رساء”  والرت�سد، 
االإهمال،  اأنواع  �ستى  تعاين  التحديد 
اأن  رف�ست  ال�سجن  اإدارة  اأن  لدرجة 
احلروق  بعالج  اخلا�سة  البدلة  تغري 
تطابق  اأكرب  واحدة  اإىل  اجللد  و�سد 

مقا�س ج�سدها املحرتق.
 “كما رف�ست �سلطات االحتالل طلب 
القا�سي  “اإ�رساء”،  االأ�سرية  عائلة 
ملعاجلة  خارجي  طبيب  باإدخال 
ابنتهم على نفقتهم اخلا�سة، ما فاقم 
االإهمال  ظل  ال�سحي يف  و�سعها  من 
يف  منه  تعاين  الذي  املتعمد  الطبي 
والتي  االإ�رسائيلي،  االحتالل  �سجون 

مرهم  توفري  على  عالجها  تقت�رس 
على  �سعته  تزيد  ال  احلروق  لتربيد 
اأيام،  )20( ملم، ي�رسف لها كل ثالثة 
كافة  لتغطية  كافية  غري  كمية  وهي 

حروق االأ�سرية اإ�رساء.
قالت  العاجلة  الر�سالة  ختام  ويف 
ننظر  اإننا   ”: “ح�سد”  الدولية  الهيئة 
باعتبارها  وتداخالتكم،  مل�ساهمتكم 
اأع�ساء  وفاء  �سمان  اأجل  من  رافعة 
جتاه  بالتزاماتهم  الدولية  االأ�رسة 
مواطنيهم، ويف مقدمتها اإدانة جميع 
الن�ساء  �سد  املوجهة  العنف  اأنواع 

والفتيات.
يف  احلكومات  واجب  على  و�سددت  
�سد  العنف  ممار�سة  عن  متتنع  اأن 
وفقا  والقيام  فيها  والتحقيق  املراأة 
لت�رسيعاتها الوطنية، باملعاقبة عليها 
واتخاذ االإجراءات املنا�سبة والفعالة 
االنت�ساف  �سبل  وتوفري  ب�ساأنها، 
امل�ساعدة  وتقدمي  والفعال،  العادل 
امل�ساعدة  ذلك  يف  مبا  املتخ�س�سة، 

الطبية لل�سحايا.
“ح�سد”  الدولية  الهيئة  طالبت  كما 
ببذل املزيد من اجلهود، عرب اأخذكم 
على  لل�سغط  حمددة  اإجراءات 
�سمان  جلهة  االإ�رسائيلية  ال�سلطات 
الفل�سطينية  املعتقلة  عن  االإفراج 
تتعر�س  التي  جعابي�س”  “اإ�رساء 
والتعذيب  املتعمد  الطبي  لالإهمال 
االحتالل  �سجون  يف  املعاملة  و�سوء 

االإ�رسائيلي

 هنا يرقد �سيدنا اإبراهيم عليه
 ال�سالم من اأر�ض االنبياء 

 12 اأ�سرية من حمافظة اخلليل
 يف �سجون الحتلل 

1. اال�سرية ملا منذر حافظ البكري 
)18 عاما( - طالبة يف ال�سف العا�رس 
- اعتقلت بتاريخ 2015/12/12 بعد 
قبل  من  ر�سا�سات  بعدة  ا�سابتها 
جنود االحتالل حكم عليها بال�سجن 
اإ�سافة  و�سهرين  اأعوام  ثالث  ملدة 
 6000 بقيمة  مالية  غرامة  دفع  اإىل 

�سيكل.
حممد  يو�سف  غدير  اال�سرية   .2
لثالثة  ام  عاما(   28( االطر�س 
بتاريخ 2016/8/9  اعتقلت   - بنات 
عملية  تنفيذ  حماولتها  -بزعم 
ايات  اال�سرية   .3 موقوفة.   - طعن 
عاما(   26( حمفوظ  �سالح  يو�سف 
وهو   2016/9/5 بتاريخ  اعتقلت   -
عليها  وحكم  لها  الثاين  االعتقال 
بال�سجن ملدة 5 اأعوام. 4. اال�سرية 
ا�رساء �سميح بدوي جابر )19 عاما( 
 -  2017/11/2 بتاريخ  اعتقلت   -

موقوفه .
يو�سف  حممد  فداء  اال�سرية   .5
دعم�س )24 عاما( - اعتقلت بتاريخ 
ا�سرية  انها  علما  2018/5/29م 
حمررة و اأم�ست 6 اأ�سهر يف �سجون 
املفرت�س  من  وكان  االحتالل 
 2018/8/17 بتاريخ  عنها  االفراج 
حولتها  االحتالل  خمابرات  ان  اال 
ا�سهر   6 ملدة  االداري  لالعتقال 

جديدة .
الكرمي  عبد  �سوزان  اال�سرية   .6
احمد العويوي )40 عاما( ام الربعة 
 2018/6/5 بتاريخ  اعتقلت   - ابناء 
- موقوفة . 7. اال�سرية �سفاء اكرم 
ام   - عاما(   36( ح�سني  ابو  �سحدة 
بتاريخ  اعتقلت   - ابناء  اربعة  ال 
2018/6/18 - موقوفه . 8. اال�سرية 
دينا احمد عبد املغني ا�سعيد )39 
عاما( - اعتقلت بتاريخ 2018/7/1 
ن�ساأت  الق�سامي  ال�سهيد  هي زوجة 
 .9 وحيدة  طفله  ولها  الكرمي 
ملى  واالعالمية  الكاتبة  اال�سرية 
 42( خاطر  ذيب  املطلب  عبد 
اعتقلت   - ابناء  خلم�سة  اأم  عاما( 
بتاريخ 2018/7/24 - موقوفة. 10. 
اال�سرية �سونيا �سيف الدين عز الدين 
احلموري )47 عاما( ام خلم�سة ابناء 
 -2018/8/14 بتاريخ  عتقلت   -
موقوفة. 11. اال�سرية �سائدة حممد 
عاما(   56( مواليد  من  بدر  عي�سى 
اعتقلت   - االبناء  من  الثنني  ام 
 - موقوفة   -2018/8/14 بتاريخ 
الت�رسيعي  املجل�س  ع�سو  زوجة 
اال�سرية   .12  . بدر  ماهر  الدكتور 
 - -�سوريف  غنيمات  اليف  ا�رساء 
بتاريخ  اعتقلت   - وكاتبة  مهند�سة 

2018/9/26 وهي موقوفة
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عي�شة ق.

جعلوه  ال�سطايفية  اأن  قال  حيث 
ي�سعر  ومل  منزله  يف  اأنه  ي�سعر 
يجعل  ما  وهو  برفقته  بالغربة 
ذهنه  يف  را�سخة  الذكريات  تلك 
ذكريات  واأنها  خا�سة  متحى  ولن 
ال�سابق  احلار�س  و�سدد  جميلة، 
اأنه  الأطل�س«  »اأ�سود  ملنتخب 
غادر ت�سكيلة الن�رس الأ�سود وترك 
عالقة  ميلك  كما  نظيفا  �سجله 
اأع�ساء  وكذا  الإدارة  رفقة  وطيدة 
معهم  عمل  الذين  الفني  الطاقم 
والذين ل يوجد �سوى اخلري معهم 

الذي  دري�س  بن  ر�سا  �سورة  يف 
وطموح  �ساب  مدرب  انه  �سدد 
وتنّباأ له مب�ستقبل كبري يف املجال 
باملدرب  يتعلق  وفيما  التدريبي، 
املتحدث  اأو�سح  زرقان  مليك 
اأنه ل ميلك م�سكال معه ومل تكن 
التي  الفرتة  هناك خالفات خالل 
الفني  الطاقم  يف  معا  فيها  عمال 
التي  الطريقة  رغم  وذلك  للوفاق 

غادر بها النادي.
التي  الأخبار  حول  الطاو�سي  ورّد 
املن�رسمة  الفرتة  خالل  راجت 
وبني  بينه  خالفات  ن�سوب  حول 
بوجنان  كمال  البدين  املح�رس 

الذي عمل معه يف العار�سة الفنية 
القائد  لرفقاء  تدريبه  فرتة  خالل 
عبد املوؤمن جابو، و�سّدد اأن تلك 
اإ�ساعات  �سوى  هي  ما  الأمور 
بتاتا  ال�سحة  من  لها  اأ�سا�س  ل 
بتلك  انت�سارها  من  م�ستغربا 
منها  الغر�س  اأن  واعترب  الطريقة 
م�سيفا  ح�سبه،  جمهول  يبقى 
و�سديق  اأخ  بوجنان  يعترب  انه 
كانت  معه  عالقته  واأن  خا�سة 
كل  يف  يرافقه  الذي  وهو  خا�سة 
باملر  وبرهن  اإليه،  يتنقل  مكان 
ناديه  اإدارة  مع  ات�سال  له  كان  اأنه 
اأ�ساد  ال�سابق �سباب بلوزداد حيث 

بامكانياته ون�سحهم بالتعاقد معه 
للمدرب  الفني  الطاقم  مع  للعمل 
عبد القادر عمراين، ولو كان هناك 
م�سكال معه ملا اأقدم على خطوة 
النادي  مل�سوؤويل  الن�سيحة  تقدمي 
ا�ستقدامه  اأجل  من  العا�سمي 
يف  الطاو�سي  معهم.ومتنى  للعمل 
لفريقيه  التوفيق  ت�رسيحاته  ختام 
اأكمد  اأين  اجلزائر،  يف  ال�سابقني 
اأنه يرغب يف تتويج وفاق �سطيف 
ومتنى  الوطنية  البطولة  بلقب 
البقاء  حتقيق  بلوزداد  ل�سباب 
وتفادي ال�سقوط يف نهاية املو�سم 

اجلاري.

لوفاق �شطيف »للو�شط«ر�شيد الطاو�شي املدرب ال�شابق 
ق�شيته باجلزائر وبوجنان اأجمل م�شواري التدريبي 

اأخ و�شديق
دري�س طموح الإدارة والطاقم الفني وبن .       اأملك عالقة جيدة مع 

اعترب املدرب املغربي ر�شيد الطاو�شي اأنه ق�شى اأجمل الفرتات يف م�شواره التدريبي باجلزائر عندما اأ�شرف على 
تدريب فريقي وفاق �شطيف و�شباب بلوزداد، اأين اأكد يف ت�شريح �شحايف »للو�شط« اأنه لن ين�شى الفرتة التي ق�شاها 
يف بالدنا والتي كانت رائعة ح�شبه وجعلته يوطد عالقات مع اجلمهور اجلزائري الذي احت�شنه ب�شدة ويف مقدمته 

اجلمهور ال�شطايفي الذي اأ�شرف على فريقه يف ثاين جتربة تدريبية له يف بالدنا

�شجل ح�شوره اأم�س 
مبركز عني البنيان

مرتف يعود 
اإىل رائد القبة 

ويوقع 18 
اأ�شهر

مرتف  ح�سني  الالعب  �سجل 
ل�سابق  فريقها  اإىل  جمددا  عودته 
تعاقد ر�سميا مع  القبة بعدما  رائد 
ميتد  الذي  العقد  بتوقيع  النادي 
�سبيبة  فريق  من  قادما  �سهرا   18
�سفوفه  يف  ق�سى  الذي  �سكيكدة 
جتربة ق�سرية مل تتجاوز �ستة اأ�سهر 
اأبناء  اإدارة  اأن يف�سخ العقد مع  قبل 
اإىل  العودة  ويف�سل  »رو�سيكادا«، 
رائد القبة من اأجل موا�سلة م�سواره 
الكروي يف �سفوفه، اأين �سوف تكون 
العا�سمة  احتاد  نادي  خريج  مهمة 
من  الفريق  اإنقاذ  اأجل  من  �سعبة 
ال�سقوط اإىل البطولة الهاوية والذي 
غياب  ب�سبب  �سعبا  مو�سما  ي�سجل 
املناف�سة  انطالق  منذ  النتائج 
و�سجل  اجلاري،  املو�سم  هذا 
فريقه  رفقة  اأم�س  ح�سوره  مرتف 
الفندقة  مبركز  القدمي  اجلديد 
اأجل  من  البنيان  بعني  والإطعام 
تنتظرهم  التي  للمناف�سة  التح�سري 
كاأ�س  مبناف�سة  بداية  املو�سم  هذا 
دورها  يخو�سون  التي  اجلمهورية 
1/32 اأمام اجلار مولودية اجلزائر، 
مباراة  الرائد  لعبو  خا�س  حيث 

ودية البارحة اأمام �سباب بلوزداد.
ع.ق.

على غرار بذلة م�شارع اجليدو الراحل حممد معبد

املتحف الأوملبي اجلزائري يت�شلم عدة هبات

اجلزائري  الوملبي  املتحف  ت�سلّم 
م�ستلزمات  �سكل  على  هبات  عدة 
احتاديات  اإياه  منحتها  ريا�سية 
�سابقون  وريا�سيون  وطنية 
اأول  تراأ�سه  حفل  يف  واأ�سخا�س 
مديره  العا�سمة  باجلزائر  اأم�س 
ومن  مياين،  لزهاري   حممد 
بدلة  للمتحف  منحت  التي  الهبات 
اجليدو للفقيد حممد معبد، مربي 
دويل،  وم�سارع  �سابق  ريا�سي 
الذي  وجنله  عقيلته  اإياه  �سلمتها 
�ستو�سع  البدلة  هذه   اأن  اإىل  اأ�سار 
املتحف  داخل  الالئق  مكانها  يف 
و�ستكون  بالتايل حممية اأح�سن من 
املنزيل، و�ساهم يف اإثراء املتحف 
اأي�سا احتاديات املبارزة،  الوملبي 
جمباز  اليد،  كرة  ال�سلة،   كرة 
الريا�سية  الأدوات  من  مبجموعة 
الكوؤو�س،  �سورة  يف  الوملبية 
اقم�سة،  كتب،  ميداليات،  لوحات، 

هبة  اإىل  بالإ�سافة  وغريها،  �سور 
قدمها اأحد  الأ�سخا�س وهي عبارة 
الربيدية  التذاكر  من  عن جمموعة 
يعود تاريخها اإىل عام 1965 وتوؤرخ  

للعديد من املناف�سات الدولية. 
و�رسح حممد لزهاري مياين -اأول 
ممثل جزائري يف الألعاب الوملبية  
الهبات  غرار  »على   :1964 بطوكيو 
و�سلت  التي  الأ�سياء  فان  ال�سابقة، 
املتحف اليوم �ستزّينه وتكتب تاريخ 
الذي  اجلزائرية  الوملبية  احلركة 
معرفته«،  ال�سعب  على  يتوّجب 
�سنة   80 ال�سابق  اجلمبازي  و�سّدد 
له: »على دور املتحف   يف مداخلة 
الريا�سية  تاريخ  على  احلفاظ 
ال�ستقالل«،  وبعد  قبل  اجلزائرية 
»منذ  املنا�سبة:  بهذه  مياين  وقال 
من  العديد  اأبان  املتحف،  افتتاح 
لإثراء  ا�ستعداداتهم  عن  الأبطال 
الذي  الريا�سية  احلركة  تاريخ 

حقيقيا  �سندا  يكون   ان  ينبغي 
للكّتاب ، الباحثني  وغريهم ، ممن 
م�سريا   « ريا�ستنا  بتاريخ  يهتمون  
العملية،  هذه  موا�سلة  �رسورة  اإىل 
جلعله   املتحف  م�سوؤولو  ي�سعى  و 
من  باحلياة«،  وينب�س  »ديناميكيا 
يف  فكرية  ندوات  عر�س   خالل 
احلركة  تربز  فيديوهات  املجال، 
كما    ،  ». اجلزائرية  الريا�سية 
اأ�رسة  من  ،املنحدر  مياين  الّح  
ريا�سية يف اجلمباز.وياآمل م�سوؤول  
ال�رسح   هذا  ي�ساهم  اأن  املتحف: 
ومتكني   الن�سيان  مكافحة  يف    «
معامل   اأحد  من  ال�ستفادة  الأجيال 
انه  م�سيفا   ، اجلزائرية«  الريا�سة 
كل  ،عمليات جمع  دوريا   »�ستنظم 
عرب  املتحف  اإثراء  �ساأنه  من  ما 
هبات الأ�سخا�س الذين �ستمنح لهم  

�سهادات ت�سليم هبة«.
وكالت

 حت�شبا للبطولة الإفريقية
 لكرة اليد لل�شيدات

 اجلزائر تختتم املناف�شة
 باملركز الثامن

 اكتفى املنتخب الوطني لكرة اليد 
�سيدات باملركز الثامن يف الرتتيب 
 2018 اإفريقيا  اأمم  لكا�س  النهائي 
الغيني  نظريه  اأمام  انهزامه  بعد 
ال�سوط  انتهى  اأين  بنتيجة 34-22 
اللقاء  يف   18-10 بنتيجة  الأول 
املركزين  اجل  من  الرتتيبي 
بينهما  جمع  والثامن  ال�سابع 
الكونغولية  بالعا�سمة  اأم�س  اأول 
برازافيل، وكانت لعبات املدرب 
الوطني عبد الكرمي بن جميل قد 
يف  املن�رسم  الثنني  يوم  انهزمن 
البلد  اأمام منتخب  اللقاء الرتتيبي 

املنظم الكونغو 24-22.
اخلام�سة  هي  الهزمية  هذه 

تلك  بعد  اجلزائري  لل�سباعي 
-18 الكامريون  اأمام  امل�سجلة 

الدور  يف   35-22 ال�سنغال   ،)32
الدور  يف   41-17 واأنغول  الأول 
ربع النهائي، مقابل فوز على كوت 
ديفوار 27-25 وتعادل اأمام تون�س 
املباراة  لحقا  وجتري   ،24-24
الرتتيبية لنيل املركز اخلام�س بني 
ال�ستار  اأ�سدل  الكونغو.  و  تون�س 
باإجراء  اأم�س  يوم  املناف�سة  على 
املباراة النهائية بني اأنغول حاملة  
م�سبوقة  تكون  وال�سنغال  اللقب 
باملباراة الرتتيبية من بني الكونغو 

الدميقراطية والكامريون.
وكالت

 دوما�س منحهم يومني راحة 
قبل ا�شتئناف التح�شري لأمل غري�س غدا

الكناري يختتمون ترب�ص املغرب 
ويعودون اإىل اأر�ص الوطن

عاد اأم�س فريق �سبيبة القبائل اإىل 
اأر�س الوطن بعد اختتامه للرتب�س 
التح�سريي الذي خا�سه يف املغرب 
تبقى  ا�ستعداد ملا  اأ�سبوعا  وامتد 
من املو�سم الكروي احلايل، حيث 
ترب�سه  القبائلي  الفريق  اختتم 
اأم�س  اأول  ودية  مواجهة  بخو�س 
اأمام نادي الفتح الرباطي املغربي 
يف  هدف  بالتعادل  انتهت  والتي 
الفريقان  افرتق  حيث  �سبكة،  كل 
على تعادل �سلبي يف نهاية ال�سوط 
اأر�سية  اإىل  يعودوا  اأن  قبل  الأول 
املغربي  النادي  ويفتتح  امليدان 
جزاء  ركلة  عرب  الت�سجيل  باب 
بينما تكفل الالعب ال�ساب اإيرانتي 
بالتعديل وهي النتيجة التي انتهت 
التي كانت فر�سة  عليها املقابلة، 
للمدرب الفرن�سي باتريك دوما�س 
جميع  اإىل  الفر�سة  منح  اأجل  من 
الالعبني يف التعداد من اأجل اللعب 
حيث  اإمكانياتهم،  على  والربهنة 

اللقاء  »الكناري«  ت�سكيلة  خا�ست 
ف�سل  بعدما  خمتلفني  بفريقني 
باأغلبيتها  ت�سكيلة  اإقحام  دوما�س 
الفر�سة  مينح  اأن  قبل  اأ�سا�سيني 
لعبوا  الذين  ال�سبان  الالعبني  اإىل 
ح�سن  عند  وكانوا  الثاين  ال�سوط 
الذي  ال�سوط  واأنه  خا�سة  الظن 
�سباك  اإىل  الفريق  و�سول  عرف 

املناف�س والت�سجيل.
و�سجل رفقاء الالعب نبيل �سعدو 
اأر�س  اإىل  البارحة  عودتهم ظهرية 
يومني  من  ا�ستفادوا  اأين  اولطن 
راحة قبل العودة اإىل جو التدريبات 
حت�سريا  العمل  وا�ستئناف  غدا 
ملباراة كاأ�س اجلمهورية يف دورها 
1/32 اأمام نادي اأمل غري�س حيث 
التنقل  مع  موعد  على  �سيكونون 
للعب  مبع�سكر  غري�س  مدينة  اإىل 
يت�سع  ول  احلجم  �سغري  ملعب  يف 

�سوى اإىل األف منا�رس.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

املبا�رشة  املباريات  بف�ضل 
يف  ت�ضاويا  اللذان  الفريقني  بني 
ت�ضكيلة  لكن  واإيابا  اللقاءين ذهابا 
باأف�ضل  التاأهل  ح�ضمت  ليفربول 
خط هجوم اأمام النادي االيطايل، 
ومل يعتمد املدرب االيطايل كارلو 
اأنت�ضيلوتي على الثنائي اجلزائري 
يف الت�ضكيلة االأ�ضا�ضية اإال اأنه اأقحم 
والذي  الثاين  ال�ضوط  يف  غوالم 

بينما  اللقاء  من  دقيقة   20 خا�ض 
باجللو�ض  اأونا�ض  مواطنه  اكتفى 
الت�ضعني  على دكة االحتياط طيلة 
الظهري  وف�ضل  اللقاء،  من  دقيقة 
امل�ضاهمة  يف  للخ�رش  االأي�رش 
االيطايل  اجلنوب  نادي  مب�ضاعدة 
واأنه  خا�ضة  التاأهل  حتقيق  يف 
كان بحاجة اإىل التعادل من ملعب 
»االأنفيلد« ملرافقة نادي العا�ضمة 
الفرن�ضية باري�ض �ضان جرمان، اإال 
االأوروبي  الدوري  ببلوغ  اكتفى  اأنه 

املركز  يف  املناف�ضة  اأنهى  بعدما 
الثالث جلدول الرتتيب.

الدويل  الالعب  تاأهل  جهته،  من   
الدوري  اإىل  فيغويل  �ضفيان  االآخر 
االأوروبي رغم الهزمية التي �ضجلها 
داحل القواعد اأمام ال�ضيف بورتو 
�ضفوفه  يف  املحرتف  الربتغايل 
والذي  براهيمي  يا�ضني  مواطنه 
 2-3 بنتيجة  ل�ضاحله  اللقاء  اأنهى 
متو�ضط  ت�ضجيل  عرفت  والتي 
طريق  عن  هدفا  اخل�رش  ميدان 

قل�ض   45 الدقيقة  يف  جزاء  ركلة 
ل�ضالح  كانت  التي  النتيجة  عربه 
اأن  قبل  رد،  دون  بهدفني  بورتو 
ي�ضيع ركلة جزاء ثانية يف الدقيقة 
66 وكان فريقه منهزما وقتها 3-2، 
غاالتا�رشاي  اإال  اخل�ضارة  ورغم 
ليغ  اليوروبا  يف  امل�ضاركة  �ضمن 
تكبدها  التي  الهزمية  بف�ضل 
لوكوموتيف مو�ضكو اأمام �ضالكه04 
االآخر  الدويل  ي�ضم  الذي  االأملاين 

نبيل بن طالب.

بر�هيمي وبن طالب يرت�فقان �إىل ثمن نهائي ر�بطة �أبطال �أوروبا

غوالم اأونا�س وفيغويل يتاأهلون اإىل اليوروبا ليغ
ف�شل �لالعبان �لدوليان �جلز�ئريان فوزي غوالم و�آدم �أونا�س يف قيادة فريقهما نابويل �اليطايل �إىل �لتاأهل للدور ثمن 

�لنهائي من م�شابقة ر�بطة �أبطال �أوروبا بعد �لهزمية �لتي تلقاها خارج �لقو�عد �أمام �مل�شيف ليفربول �الجنليزي بهدف 
دون رد �شمن �جلولة �ل�شاد�شة و�الأخرية من دور جمموعات �ملناف�شة �الأوروبية، ورغم �أن نابويل تقا�شم �ملركز �لثاين 
للمجموعة �لت�شفوية �لثالثة رفقة ليفربول �إال �ن �لنادي �الجنليزي ح�شم تاأ�شرية �لتاأهل �لثانية ور�فق باري�س �شان 

جرمان �لفرن�شي �ملت�شدر �إىل �لثمن �لنهائي من �ملناف�شة �الأوروبية 

�إد�رة �حتاد طنجة حت�شر طائرة لتنقل 
جمهورها �إىل ب�شار

زيري حمار يتعاقد ر�سميا 
رفقة �سبيبة ال�ساورة

 على خلفية منع م�شوؤويل ر�ئد �لقبة
 ح�شور مر��شيم �شحب �لقرعة

حممد ال�سغري: �سوف نقاطع 
الكاأ�س اإذا مل تعتذر الفاف

ال�ضاورة  �ضبيبة  فريق  اإدارة  تعاقدت 
حمار  زيري  الالعب  مع  ر�ضميا 
العقد  على  اأم�ض  �ضبيحة  وقع  الذي 
ممثل  اإىل  نهائي  حتويل  يف  املتمثل 
على  اأقدم  بعدما  اجلزائري  اجلنوب 
ال�ضابق احتاد  العقد مع فريقه  ف�ضخ 
الفارطة،  االأيام  خالل  العا�ضمة 
بعدما كان ق�ضى مو�ضما ون�ضف على 
�ضكل اإعارة مع فريقي �ضبيبة القبائل 
ومولودية وهران، قبل اأن يختار القيام 
من  املعني  اختارها  جديدة  بتجربة 
اأقنعه  التي  ال�ضاورة،  �ضبيبة  بوابة 
ابتداء  الفريق  األوان  حمل  م�ضريوها 
من املركاتو ال�ضتوي احلايل، وعرفت 
امل�ضتقدم  مع  العقد  توقيع  عملية 
اجلديد لل�ضاورة ح�ضور ع�ضو جمل�ض 

االإدارة حممد زرواطي.
يف  ال�ضاورة  العبو  �رشع  املقابل،  يف 
تنتظرهم  التي  للمقابلة  التح�ضري 
ال�ضبت املقبل اأمام نادي اإحتاد طنجة 
املغربي �ضمن ذهاب الدور ال�ضاد�ض 
ع�رش ملناف�ضة رابطة ابطال اإفريقيا، 
حيث جرت احل�ضة التدريبية بح�ضور 
اأغلب تعداد الفريق ومل ت�ضجل �ضوى 
االأمر  يتعلق  واحد  العب  غياب 
بحمري الذي تدرب على انفراد ومل 
�رشع  حيث  املجموعة،  مع  يندمج 

نبيل  املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم 
من  الرتتيبات  اآخر  و�ضع  يف  منغيز 
نتيجة  لتحقيق  اأ�ضباله  حت�ضري  اأجل 
جتري  التي  املباراة  يف  ايجابية 
والتي  بب�ضار،  اأوت   20 ملعبه  على 
مايل  حتكيم  طاقم  يديرها  �ضوف 
بوبو طراوري  الرئي�ضي  يقوده احلكم 
يومبوليبا  بابا  الثنائي  مب�ضاعدة 
الرابع  بينما احلكم  واإدري�ضا كاموري 

عبدوالي �ضي�ضوكو.
احتاد  اإدارة  و�ضعت  املقابل،  يف 
فريقها  اأن�ضار  لنقل  خمططا  طنجة 
اإىل اأر�ض الوطن والوقوف غلى جانب 
الفريق ودعمه للعودة بنتيجة ايجابية 
تقارير  ك�ضفت  حيث  ب�ضار،  من 
م�ضوؤويل  اأن  اأم�ض  مغربية  اإعالمية 
الفريق اأعلنوا عن و�ضع طائرة خا�ضة 
يف  الراغبني  اأن�ضارهم  ت�رشف  حتت 
مرافقة الفريق اإىل اجلزائر وت�ضجيع 
الالعبني، حيث ت�ضد الطائرة الرحال 
مبا�رشة  العودة  وتكون  اجلمعة  م�ضاء 
فاإن  ولالإ�ضارة  املقابلة،  نهاية  بعد 
بعثة احتاد طنجة �ضوف تلتحق باأر�ض 
الوطن بدورها يف طائرة خا�ضة غدا 
قبل  االأم�ضية  يف  ح�ضة  تتدرب  اأين 

خو�ض املقابلة غدا.
عي�شة ق.

اأكد رئي�ض نادي رائد القبة فار�ض 
اأنه متم�ضك بقرار  حممد ال�ضغري 
حال  يف  اجلزائر  كاأ�ض  مقاطعة 
ايجابية  م�ضتجدات  حدوث  عدم 
اجلزائرية  االحتادية  جانب  من 
ح�ضبه  اأهانت  التي  القدم  لكرة 
الفريق العا�ضمي، على خلفية منع 
�ضحب  حفل   ح�ضور  من  ممثليه 
االأحد   16 و   32 للدورين  القرعة 
للفندقة  العليا  باملدر�ضة  الفارط 
واالإطعام بعني البنيان، ويف ت�رشيح 
ك�ضف  اجلزائرية  االأنباء  لوكالة 
حممد ال�ضغري اأن اإدارته مل تتلقى 
حلد االآن اأي ات�ضال من االحتادية 
تو�ضيحات  اأو  اعتذارات  لتقدمي 
وقعت  التي  احلادثة  بعد  وذلك 
يف  املتمثلة  الفارط  االأحد  �ضهرة 
القبة من ح�ضور  رائد  منع ممثال 
ويتعلق  القرعة  �ضحب  مرا�ضيم 
الريا�ضي،  التقني  باملدير  االمر 
العام  واملناجري  �ضعيب  حممد 
وقال:  ب�ضعود،  الدين  نور  للفريق 
»ب�ضفتي امل�ضوؤول االأول يف النادي 

مباراة  مقاطعة  االآن  حلد  قررت 
اجلزائر  مولودية  �ضد    32 الدور 
على  ردا  وذلك  اجلزائر  كاأ�ض  يف 
لها   تعر�ض  التي  والظلم  االإهانة 
فريقي و�ضنتحمل جميع العقوبات 
حتتم  واإن  ذلك  عن  املرتتبة 
بالفريق  املو�ضم   �ضنكمل  االأمر 

الرديف«.
مباريات  خو�ض  املقرر  ومن 
و   17 يومي  الكاأ�ض  من   32 الدور 
عودته  ويف  اجلاري،  دي�ضمرب    18
رئي�ض  قال  احلادث  تفا�ضيل  اإىل 
من  اإت�ضاال  »تلقيت  القبة:  رائد  
حممد  لالحتادية  العام  االأمني  
حممد  اإ�ضمي  له  واأر�ضلت  �ضاعد، 
ليمثال  ب�ضعود  الدين  ونور  �ضعيب 
القرعة  �ضحب  عملية  يف  النادي 
املكان  عني  اإىل  و�ضولهما  وعند 
الدخول  الأ�ضباب  مت منعنهما من 
العقوبة  ب�ضبب  كانت  اإذا  جنهلها، 
ولي�ض  بها  املعني  الوحيد  فاأنا 
العامل  االإداري  الطاقم  باقي 

معي«.
وكاالت

�أح�شن در�ج �فريقيا ل�شنة 2018

تر�سيح  لعقاب ورقيقي 
لنيل اجلائزة القارية  

ر�ّشح �لدر�جان �جلز�ئريان عز �لدين 
لعقاب من  �ملجمع �لبرتويل ويو�شف 

رقيقي �ملنتمي لنادي �شوفاك ناتري�4 
�يفر من طرف جلنة  تنظيم دورة 
�لغابون » تروبيكال �آمي�شا بونغو«  

للتتويج بجائزة �أح�شن در�ج �إفريقي 
ل�شنة 2018 ، ويعد لعقاب ورقيقي 

�شاحبا �ملركزين على �لتو�يل �لثاين 
و�لثالث يف �لرتتيب �لعام للفردي 

�الأخري الفرييكا تور �لذي ن�شره 

�الحتاد �لدويل  للدر�جات-من بني 15 

�أح�شن  در�ج ر�شح للتتويج بجائزة �شنة 
 .2018

ويهدف �لتتويج �لذي ��شتحدث �شنة 

نتائجه   نظري  �ملت�شابق  تكرمي    2012

�اليجابية قاريا �و دوليا و�مل�شاهمة يف 

تنوير �لر�أي �لعام و�لتعريف بالدّر�ج  
�الإفريقي، وت�شم جلنة �لتحكيم 

برئا�شة يبرينار هينو �ملتوج خم�س 

مر�ت بدورة  فرن�شا مدر�ء ريا�شيني 
، مدربني، م�شريين ، مت�شابقني 

و�شحفيني �أفارقة  و�أوروبيني، وي�شّوت 

هوؤالء يف 21 دي�شمرب خلليفة نتنيال 
بريهان عام 2012(، لوي�س مانتجز 

2013 و2017، مك�شاب ديبي�شاي 2014، 

د�نيال تكيلي هيمانو 2015 وتب�شفوم  
�و كي بارماريام  2016.

وكاالت

�شباب ق�شنطينة / فيري�س 
�الأوغندي غد� �بتد�ء من 19:00

ال�سيا�سي ي�ستهدف 
نتيجة ايجابية والفان 

يف اأول امتحان
ي�ضتقبل فريق �ضباب ق�ضنطينة �ضهرة الغد ال�ضيف 

فيري�ض االأوغندي يف مباراة تندرج �ضمن ذهاب الدور 
ال�ضاد�ض ع�رش من مناف�ضة رابطة اأبطال اإفريقيا 
والتي جتري على ملعب ال�ضهيد حمالوي، حيث 

يعول العبو ال�ضباب على حتقيق نتيجة ايجابية ت�ضهل 
ماأموريتهم قبل موعد مباراة االإياب التي يجرونها 

خارج القواعد بعد اأ�ضبوع وهو االأمر الذي يدفع 
الفريق اإىل الدخول الأر�ضية امليدان بهدف الو�ضول 

اإىل �ضباك املناف�ض والت�ضجيل عليه، خا�ضة واأن 
اجلميع يدرك �ضعوبة املاأمورية وبالتايل ال خيار 
اأمام الالعبني �ضوى الرتكيز طيلة الت�ضعني دقيقة 

ق�ضد حتقيق الهدف امل�ضطر خا�ضة واأنهم �ضوف 
ي�ضتفيدون من عاملي االأر�ض واجلمهور وبالتايل فاإن 
التعداد ي�ضاعف اجلهود على اأر�ضية امليدان ق�ضد 

اخلروج بانت�ضار مريح ي�ضاهم يف ت�ضهيل مهمتهم بعد 
اأ�ضبوع مبباراة االإياب.

لن تكون مهمة ت�ضكيلة اأبناء مدينة »�ضريتا« �ضهلة 
يف خ�ضم اأن املناف�ض لن ياأتي اإىل اجلزائر للبقاء 
يف اخللف وبالتايل فاإن الطاقم الفني اأمام مهمة 

حت�ضري ا�ضباله من كافة النواحي ق�ضد حتقيق 
نتيجة ايجابية، وهي املامورية التي تنتظر املدرب 

الفرن�ضي دجيني�ض الفان الذي يبحث عن حتقيق فوز 
مريح وت�ضجيل بداية موفقة يف اأول املباريات التي 

يقودها لفريقه اجلديد الذي تعاقد معه هذا االأ�ضبوع، 
ويبقى الهاج�ض يف اخلط االأمامي خا�ضة واأن ت�ضكيلة 

»ال�ضيا�ضي« جتد �ضعوبات يف احل�ض التهديفي.
عي�شة ق.
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 توخيل ي�ستبعد �لبي �أ�س جي 
من �ملر�سحني للتتويج �أوروبيا

ا�شتبعد توما�س توخيل املدير الفني لباري�س �شان جريمان فريقه من املر�شحني 
اأوروبا هذا املو�شم رغم التاأهل اإىل ثمن النهائي بعد  اأبطال  حل�شد لقب دوري 
ت�شدر املجموعة الثالثة، وب�شوؤاله عن احلكم على مو�شم �شان جريمان بالف�شل حال 
اخلروج من دوري الأبطال، رد توخيل »يجب احرتام قوة هذه امل�شابقة، و�رضورة 
امتالك اخلربات الكافية للعب يف دور الثمانية واملربع الذهبي«، واأ�شاف املدرب 
الأملاين عرب �شحيفة لو باريزيان: »فريقنا ل ميلك هذه اخلربات، لذا ل�شنا من 
املر�شحني للفوز باللقب«، وتابع »الكثريون يطالبون �شان جريمان بالذهاب بعيًدا 
يف دوري الأبطال، لكن الوقت غري منا�شب لهذا احللم، يجب اأن نتحلى بالرتكيز 

وال�شتعداد القوي لالأدوار الإق�شائية«.
واأ�شار توخيل اأن الفريق القوي يجب اأن ي�شم بني �شفوفه 14 اأو 15 لعبًا مميًزا 
والإيقاف،  الإ�شابات  نق�س عددي يف  اأو  �شعوبات  اأي  قادرا على جتاوز  ليكون 
الثالثة  ت�شدر املجموعة  بعد  القارية  البطولة  نهائي  لثمن  اإ�س جي  البي  وتاأهل 

بر�شيد 11 نقطة رفقة ليفربول الإجنليزي الذي حل و�شيًفا بر�شيد 9 نقاط.

�أنتري ميالن يخطط القتنا�س �إي�سكو
بات الإ�شباين اإي�شكو جنم ريال مدريد هدًفا لكبار اأندية قارة اأوروبا بعد اأزماته 
اإنرت  اأن  �شبورت«  »توتو  �شحيفة  وذكرت  �شولري،  �شانتياغو  مدربه  مع  موؤخًرا 
ميالن الإيطايل يرغب يف التعاقد مع اإي�شكو �شانع األعاب ريال مدريد، واأو�شحت 
اإي�شكو، خالل فرتة النتقالت  اإنرت ميالن �شيحاول �شم  اأن  الإيطالية  ال�شحيفة 
بليت  بال�شيو�س من ريفر  اإيزيكيل  ال�شتوية املقبلة حال تعاقد ريال مدريد مع 
باأنه ميتلك  العجوز، علًما  القارة  اأندية  باهتمام كبار  اإي�شكو  الأرجنتيني، ويتمتع 
تقارير  يورو، وكانت  بقيمة 700 مليون  ريال مدريد  �رضًطا جزائًيا يف عقده مع 
اإ�شبانية قد اأكدت اهتمام نادي بايرن ميونخ الأملاين باحل�شول على جهود اإي�شكو 
خالل فرتة النتقالت ال�شيفية املقبلة. ويعاين اإي�شكو من قلة م�شاركته مع ناديه 
ريال مدريد يف الفرتة الأخرية بعد قدوم �شانتياغو �شولري لتدريب الفريق امللكي 

خلًفا جلولني لوبيتيغي.

 رقم ��ستثنائي ي�سع غو�رديوال 
على عر�س مونديال �الأندية

لتعزيز  للمدربني  فر�شة  لالأندية  العامل  كاأ�س  تعترب  لالعبني  بالن�شبة  احلال  هو  كما 
الذي  الق�شري  للم�شوار  الأوروبية نظرا  الفرق  الألقاب، ل�شيما مدربي  ر�شيدهم من 
ن�شف  الدور  من  البطولة  الأوروبية  الفرق  وتبداأ  البطولة،  الفرق طوال  تخو�شه هذه 
اأمرا  يعد  ما  وهو  عاملي،  لقب  لإحراز  فقط  مبباراتني  الفوز  عليها  اأن  اأي  النهائي 
مريحا مقارنة مبهمة الفوز باألقاب حملية اأو قارية، علما باأن الأمر ينطبق اأي�شا على 
فرق قارة اأمريكا اجلنوبية، وت�شم قائمة املدربني الفائزين بكاأ�س العامل لالأندية 10 
مدربني، واحد من هوؤلء متكن لوحده من الفوز باألقاب 3 ن�شخ وهو املدرب الإ�شباين 
بيب غوارديول الذي رفع الكاأ�س مرتني مع بر�شلونة عامي 2009 و2011، قبل اأن ي�شيف 
اللقب الثالث مع بايرن ميونخ عام 2013، واأحرز مدربان اثنان لقب املونديال مرتني 
يف م�شريتهما، الإيطايل كارلو اأن�شيلوتي الذي ظفر باللقب مع ميالن عام 2007 وريال 
ريال  العاملية مع  بالكاأ�س  فاز  الذي  زيدان  الدين  زين  والفرن�شي  مدريد عام 2014، 
مدريد يف الن�شختني الأخريتني، وت�شم قائمة الفائزين اأ�شماء لمعة مثل ال�شري األيك�س 
فريغ�شون الذي نال اللقب مع مان�ش�شرت يونايتد عام 2008، ومدرب املنتخب الربازيلي 
احلايل تيتي الذي رفع الكاأ�س مع كورنثيانز عام 2012، والإ�شباين لوي�س اإنريكي بطل 
العامل مع بر�شلونة يف 2015. وفاز الإ�شباين رفائيل بينيتيز باللقب عام 2010 مع اإنرت 
ميالن، غري اأنه خ�رض املباراة النهائية مرتني مع ليفربول عام 2005 ومع ت�شيل�شي عام 
2012.وب�شكل عام يت�شدر املدربون الإ�شبان عدد مرات الفوز باللقب بر�شيد 5 األقاب 
وفرن�شا  اإيطاليا  مدربي  من  لكل  اثنني  ولقبني  الربازيليني،  للمدربني  األقاب   4 مقابل 
ولقب وحيد ل�شكتلندا عرب فريغ�شون، وتبدو الفر�شة مهياأة هذا العام كي يفوز مدرب 
اأرجنتيني باللقب حيث ي�رضف �شانتياغو �شولري على تدريب ريال مدريد بطل اأوروبا، 
فيما يتوىل تدريب ريفر بليت بطل كاأ�س ليربتادوري�س النجم الدويل الأرجنتيني ال�شابق 

مار�شيلو جاياردو. 

دور جمموعات ر�بطة �أبطال �أوروبا

�لبي �أ�س جي ليفربول توتنهام يلتحقون بركب �ملتاأهلني
حقق باري�س �شان جريمان الفرن�شي 
النجم  م�شيفه  اأمام  كبرياً  فوزاً 
اأم�س  اأول   1-4 ال�رضبي  الأحمر 
مناف�شات  من  الأخرية  اجلولة  يف 
اأبطال  دوري  يف  الثالثة  املجموعة 
اأوروبا، و�شجل كل من الأوروغوياين 
نيمار  والربازيلي  كافاين  اإدين�شون 
مبابي  وكيليان  ماركينو�س  ومواطنه 
رباعية الفريق الباري�شي فيما �شجل 
الوحيد  الهدف  غوبليت�س  ماركو 
 ،56 الدقيقة  يف  الدار  لأ�شحاب 
مت�شدراً  الباري�شي  الفريق  وتاأهل 
نقطة   11 بر�شيد  الثالثة  للمجموعة 
العبور  بطاقة  ليفربول  خطف  فيما 

لذات الدور و�شيفاً 9 نقاط عقب فوزه على �شيفه نابويل الإيطايل الذي �شيغادر اإىل الدوري الأوروبي بهدف امل�رضي حممد 
�شالح. وجنح حممد �شالح يف خطف جنومية مباراة ليفربول ونابويل بعدما وّقع على هدف التاأهل لفريقه الذي �شعد للمركز 
بذل  بعدما   34 الدقيقة  مع  املقدمة  فريقه يف  �شالح  امل�رضي حممد  وو�شع  املت�شدر،  �شان جريمان  باري�س  الثاين خلف 

جمهوداً فردياً ملفتاً وا�شتفاد من متريرة ميلرن.
فيما خطف توتنهام الإجنليزي بطاقة التاأهل بتعادله الثمني مع م�شيفه بر�شلونة الإ�شباين 1-1 �شجل الفرن�شي عثمان دميبيلي 
هدف بر�شلونة يف الدقيقة ال�شابعة، واأدرك الربازيلي لوكا�س مورا التعادل لتوتنهام يف الدقيقة 85، رفع بر�شلونة ر�شيده اإىل 14 
نقطة يف �شدارة املجموعة الثانية، فيما رفع توتنهام ر�شيده اإىل 8 نقاط يف املركز الثاين باأف�شلية املواجهات املبا�رضة عن 

اإنرت الثالث والذي تعادل 1-1 مع اأيندهوفن الهولندي الأخري بنقطتني.
خطف بورو�شيا دورمتوند ال�شدارة بعد فوزه على موناكو 2-0 وتعادل اأتلتيكو مدريد مع كلوب بروج بال اأهداف ح�شم بورو�شيا 
نقطة   13 الفريقني  ر�شيد  �شار  بعدما  مدريد  اأتلتيكو  مع  املبا�رضة  املواجهات  بفارق  الأوىل  املجموعة  �شدارة  دورمتوند 
مع نهاية مبارياتهما يف دور املجموعات، وفاز بورو�شيا دورمتوند الأملاين على م�شيفه موناكو الفرن�شي 2-0 بف�شل هديف 
الربتغايل رافاييل غرييرو وف�شل اأتلتيكو مدريد يف الفوز على م�شيفه كلوب بروج البلجيكي املتاأهل اإىل يوروبا ليغ بعدما �شقط 

يف فخ التعادل ال�شلبي.
بينما ف�شل اإنرت ميالن الإيطايل يف حجز مكانه يف الدور ثمن النهائي لدوري اأبطال اأوروبا بتعادله املخيب 1-1 مع اأيندهوفن 
الهولندي يف املرحلة الأخرية من مناف�شات املجموعة الثانية �شمن دور املجموعات لدوري اأبطال اأوروبا، �شجل املك�شيكي 
اإيرفينغ لوزانو هدف اأيندهوفن يف الدقيقة 13، واأدرك الأرجنتيني ماورو اإيكاردي التعادل لإنرت يف الدقيقة 73، التعادل مل 
يكن كافياً لإنرت خلطف بطاقة التاأهل التي ذهبت اإىل توتنهام الإجنليزي العائد بتعادل ثمني 1-1 من اأر�س بر�شلونة الإ�شباين 
مت�شدر املجموعة، بقي اإنرت ثالثاً باأف�شلية املواجهات املبا�رضة مل�شلحة توتنهام الذي اأنهى ثانياً ورافق بر�شلونة اإىل ثمن 

النهائي، و�شيلعب الفريق الإيطايل يف م�شابقة الدوري الأوروبي بداية من الدور القادم.

قال فريجيل فان ديك مدافع ليفربول اإن فريقه جعل الأمور 
�شعبة على نف�شه يف انت�شاره 1-0 على نابويل يف ختام دور 
املجموعات بدوري اأبطال اأوروبا، واأهدر ليفربول العديد من 
الفر�س للت�شجيل، وفيما بني ذلك هز حممد �شالح ال�شباك 
ثم �شمد �شاحب الأر�س لينهي املجموعة الثالثة يف املركز 
الثاين متفوقا على نابويل بفارق الأهداف امل�شجلة، واأ�شاف 
فان ديك يف ت�رضيحات ملوقع ليفربول الر�شمي: »كان ميكن 

اأن ن�شهل الأمور على اأنف�شنا لو اأحرزنا هدفني، لكننا اأجنزنا 
املهمة وبلغنا اأدوار خروج املغلوب«، و�شيعرف و�شيف البطل 
يف املو�شم املا�شي هوية مناف�شه يف الدور ثمن النهائي عند 
اإجراء القرعة الثنني املقبل، واأكد فان ديك اأن اأندية اأوروبا 
تخ�شى ال�شدام مع ليفربول، وتابع فان ديك »ل اأعتقد ذلك، 
هذا ما اأظهرناه يف املو�شمني املا�شي واحلايل، �شرنى ماذا 

�شيحدث«.

فان ديك: �أندية �أوروبا تخ�سى �ل�سد�م مع ليفربول

جزاء، بعد بطاقة حمراء مبا�رضة اأو يف حالت اخلطاأ يف هوية الالعب الذي وجه اإليه اإنذار اأو بطاقة حمراء.خيارات اللجوء اإليها خالل املباريات، وتقت�رض هذه امل�شاعدة التكنولوجية على اأربع حالت بعد ت�شجيل هدف، قرار بركلة اأثبتت جناحها وحتد من الأخطاء التحكيمية، يرى البع�س باأنها توؤدي اىل اإبطاء وترية اللعب ويطرحون عالمات ا�شتفهام عن ويقابل ا�شتخدام التقنية بردود فعل متفاوتة من قبل املعنيني بكرة القدم، ففي حني يعترب الحتاد الدويل واأطراف اآخرو باأّنها اأثناء مرحلة البالي اأوف للدرجة الأوىل«.الدرجة الثانية، �شيبداأ تنفيذ التحكيم بالفيديو يف مو�شم 2019-2020 برغم اأّن هناك اإمكانية لتطبيقه خالل املو�شم احلايل التقنية تطبق ح�رضا يف الدرجة الأوىل يف اإ�شبانيا راهنا، وذلك منذ بداية املو�شم احلايل، تابع بيان الحتاد: »يف ما يخ�س الإ�شباين لكرة القدم اليوم على متديد يف ايه اآر اإىل م�شابقات ر�شمية جديدة، كاأ�س امللك والدرجة الثانية« علمًا اأن هذه الدرجة الثانية املو�شم املقبل بح�شب ما اأعلن الحتاد الإ�شباين للعبة، وجاء يف بيان الحتاد: »وافق جمل�س اإدارة الحتاد �شت�شتخدم تقنية امل�شاعدة بالفيديو يف التحكيم بدءاً من ثمن نهائي كاأ�س اإ�شبانيا يف جانفي املقبل، و�شيتم متديدها اإىل ��ستخد�م تقنية �لفيديو يف كاأ�س �إ�سبانيا �بتد�ء من جانفي
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حروب الت�سليل:

�صبل مواجهة تدمري اخل�صوم على مواقع التوا�صل االجتماعي
.        بيرت وارن �سينجر واإمري�سون بروكينغ

.       عر�س �سباح عبدال�سبور- باحثة يف العلوم ال�سيا�سية
.       مركز امل�ستقبل لالبحاث و الدرا�سات املتقدمة

الداخلية، وكذلك الأيديولوجيا، والقت�ساد، والتقدم التكنولوجي. للحرب كنتيجة لعدٍد من التغريات اجلذرية يف البيئة الأمنية الدولية، والدبلوما�سية، وال�سيا�سة التا�سع ع�سر، باأن لكل ع�سر نوعه اخلا�س من احلروب، واأنه يف الغالب تظهر نظريات جديدة اعرتف املوؤرخ الع�سكري الربو�سي »كالوزفيتز« يف كتابه ال�سهري »يف احلرب«، الذي ُكتب يف القرن 

واعترب اأن احلرب هي ال�سيا�سة بو�سائل 
مت�سلة  �سل�سلة  من  جزء  وهي  اأخرى، 
ت�سمل التجارة، وكل التفاعالت الأخرى 
التي حتدث بني ال�سعوب واحلكومات. 
يتحقق  احلرب  يف  النت�سار  اأن  وراأى 
مع اإيجاد وحتييد »مركز ثقل« اخل�سم، 
ت�سكل  كيف  اكت�سفت  »اإذا  فيقول: 
تربح  فقد  مناف�سك،  روح  حتطم  اأو 
احلرب، مع جتنب مواجهة جي�ش العدو 

بالكامل«.
موجات  التاريخ  مّر  على  ظهرت  وقد 
التكنولوجية  التطورات  من  متتالية 
اجلديدة التي توفر الو�سائل ل�ستنزاف 

روح »العدو« من بعيد. 
تلك  اأبرز  من  الإنرتنت  �سبكة  وتُعد 
التي  احلديث  الع�رص  يف  التطورات 
من  والفاعلني  الدول  قبل  من  ُوّظفت 
فلم  الهدف،  هذا  لتحقيق  الدول  غري 
)عقول  العدو  ثقل  مركز  تعد مهاجمة 
ق�سف  عمليات  تتطلب  �سعبه(  واأرواح 
هو  الأمر  يتطلبه  ما  كل  لكن  �سخمة، 
هاتف ذكي، وا�ستهداف امل�ستخدمني، 
وحتقيق الهدف ال�سيا�سي للحرب دون 
اإطالق ر�سا�سة واحدة، وهو ما يُعد نوًعا 
جديًدا من احلروب اأطلق عليه كل من 
»بيرت وارن �سينجر« )خبري ا�سرتاتيجي 
و«اإمري�سون  اأمريكا(  نيو  مركز  يف 
جمل�ش  يف  زميل  )باحث  بروكينج« 
العالقات اخلارجية( »�سبه احلرب« يف 
ت�سليح  »�سبه احلرب:  كتابهما املعنون 
الذي  الجتماعي«،  التوا�سل  مواقع 
ويعر�ش  املا�سي.  اأكتوبر  يف  �سدر 
احلرب  مالمح  من  العديد  الكتاب 
على  لكن  »كالوزفيتز«،  حددها  التي 
»�سبكات التوا�سل الجتماعي«. ويدور 
حول �سوؤال بحثي رئي�سي مفاده: كيف 
جديدة  معركة  �ساحة  الإنرتنت  اأ�سبح 

يف القرن احلادي والع�رصين؟.
ويف كتابهما ي�ستعر�ش الباحثان تاريخ 
الجتماعي،  الإعالم  و�سائل  من�سات 
ال�سعبية،  الثقافة  يف  وا�ستخدامها 
بينها  ويقارنان  احلديث،  وال�رصاع 
ال�سابقة  التكنولوجية  التطورات  وبني 
القيام  مع  والراديو(،  التلغراف  )مثل 
بربط ا�ستخدامها بنظرة »كالوزيفيتز« 
املوؤلفان  ي�سع  عام  وب�سكل  للحرب. 
و�سائل  قيام  كيفية  لفهم  اإطاًرا 
ال�سيا�سة  بت�سكيل  الجتماعية  الإعالم 
من  املعا�رصة  وال�رصاعات  العاملية 
جلمع  كمن�سة  دورها  فح�ش  خالل 
والعمليات  وال�ستهداف،  املعلومات، 
الإلكرتونية، واحلرب النف�سية، واأن�سطة 

القيادة والتحكم.

حرب رقمية:

مفاجًئا  تطوًرا  الإنرتنت  ظهور  يُعد 
وخطرًيا يف احلرب وال�سيا�سة الدولية، 
و�سائل  غرّيت  فقد  للكاتبني  ووفًقا 
ديناميات  يف  الجتماعي  التوا�سل 
ل�سن  مكاًنا  باتت  حيث  ال�رصاع، 
وقلوب  عقول  ت�ستهدف  جديدة  حرب 
من  العديد  اأن  وي�سيفان  ال�سعوب. 
من  الفاعلني  وكذلك  القومية  الدول 
يف  �سواء  حد  على  بدوؤوا  الدول  غري 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ا�ستخدام 
املعرفية  بالتحيزات  للتالعب 
توظيفها  خالل  من  وذلك  لل�سكان، 
وتوجهاتهم،  اأفكارهم،  على  للتاأثري 
بل  فح�سب،  هذا  ولي�ش  واختياراتهم. 
ميكن ا�ستخدامها لتجنيد اأفراد للقيام 
الكراهية  ن�رص  اأو  اإرهابية،  بهجمات 
املتناف�سة،  ال�سعوب  بني  وال�ستياء 
مما قد يوؤدي اإىل ن�سوب حرب اأو اإبادة 
�سقاق  اإحداث  على  عالوة  جماعية. 

البلد  داخل  الأ�سوات  يف  وانق�سام 
ال�سيا�سي  الهدف  وحتقيق  الواحد، 

للحرب دون خ�سائر تُذكر.
الإنرتنت  �سبكة  باأن  املوؤلفان  ويجادل 
جديدة  طرًقا  احلكومات  منحت  قد 
ناحية،  من  �سعوبها  على  لل�سيطرة 
خالل  من  العاملي  النت�سار  وحتقيق 
اأخرى.  ناحية  من  »الت�سليل«  قوة 
وي�رصب الكتاب مثاًل على ذلك بحملة 
�سيا�سات  و«ت�سميم«  لقمع  رو�سيا 
و�سائل  خالل  من  املحليني  خ�سومها 
ذاته  الوقت  ويف  الجتماعية،  الإعالم 
الدول  �سعوب  على  التاأثري  على  تعمل 
املناف�سة، وبث اأفكار الفرقة، وانعدام 
باحلقائق  التالعب  خالل  من  الثقة، 

والأحداث.
فقد  للحرب،  اآخر  م�ستوى  وعلى 
انت�سار  �رصعة  مدى  الإنرتنت  غرّي 
ومدى  انتقالها،  ومدى  املعلومات، 
ذلك  اأعاد  وقد  اإليها.  الو�سول  �سهولة 
�سياغة كل �سيء من اخلطط الت�سغيلية 
اإىل  الإخبارية  الأعمال  اإىل  الع�سكرية 
احلمالت ال�سيا�سية. وباتت املفاجاآت 
م�ستحيلة  �سبه  الكربى  الع�سكرية 

وفقدت �رصيتها. 
التنظيمات  بع�ش  ا�ستطاعت  وقد 
هذا  مع  بالفعل  التكيف  الإرهابية 
الفتقار اإىل ال�رصية، فعملت »داع�ش« 
الظاهرية  امل�سكلة  هذه  حتويل  على 
ا�سرتاتيجيتها،  من  اأ�سا�سي  جزء  اإىل 
فاأطلقت ها�ستاًجا على تويرت لت�سجيع 
ودعم عملياتها يف العراق حتت م�سمى 
العيون على  #AllEyesOnIsis »كل 
داع�ش«، وتلقوا العديد من التغريدات 

من املوؤيدين لعملياتهم.

قواعد احلرب اجلديدة:

القواعد  من  جمموعة  الكاتبان  ي�سع 
التوا�سل  مواقع  على  الرقمية  للحرب 

الجتماعي، على النحو التايل:
احلديثة  املعلومات  بيئة  باتت  اأوًل- 
و�سيلة  الآن  هو  والإنرتنت  م�ستقرة، 
و�سيبقى  العامل،  البارزة يف  الت�سالت 
كذلك يف امل�ستقبل القريب. ومن خالل 
�ستنمو  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
والنطاق  احلجم  حيث  من  ال�سبكة 
الأ�سا�سي  �سكلها  ولكن  والع�سوية، 
لن  املعلومات  نظم  ب�ساأن  ومركزيتها 
�ساحة  الإنرتنت  يُعد  ثانًيا-  يتغري. 
والتفاهم  لل�سالم  ر�سوًل  ولي�ش  معركة 
لتحقيق  من�سة  هو  واإمنا  يقال،  كما 

اأهداف فاعلني خمتلفني. 
اإىل  دفع  املعركة  �ساحة  تغري  ثالًثا- 
فمن  نف�سها،  املعلومات  يف  التفكري 
املعلوم اأن احلدث يكون قوًيّا فقط اإذا 
�سّدقه النا�ش، ولذا يعمل »املقاتلون« 
على تزييف »احلقائق« فيما ي�سب يف 
التالعب  خالل  من  وذلك  م�سلحتهم، 

النف�سي وال�سيا�سي واخلوارزمي بها.
احلرب  بني  العالقة  تكن  مل  رابًعا- 
اأما  الت�سابك من قبل،  بهذا  وال�سيا�سة 
تطابق  فهناك  الإلكرتوين  الف�ساء  يف 
اإىل جناح  توؤدي  التي  الو�سائل  بني  تام 
لهذه  والع�سكرية  ال�سيا�سية  اجلوانب 
اتخذت  لذلك،  ونتيجة  املناف�سة. 
ال�سيا�سة عنا�رص من حرب املعلومات، 
ب�سكل  العنيف  ال�رصاع  يتاأثر  حني  يف 
الإنرتنت،  عرب  الراأي  بحروب  متزايد 
»وادي  مهند�سي  حتول  يعني  ما  وهو 
الأعمال  تُنتج  حيث  ال�سيليكون«، 
اجلديدة  والخرتاعات  العالية  التقنية 
ق�سد  دون  التكنولوجيا،  جمال  يف 
و�سطاء قوة عامليني. وت�سكل قراراتهم 
�ساحة املعركة التي يتقرر فيها كل من 

احلرب وال�سيا�سة. 
املعركة،  من  جزء  اجلميع  خام�ًسا- 
ال�رصاعات  من  كبري  بكّم  وحماطون 
على املعلومات، بع�سها مرئي وبع�سها 
ال�رصاعات  تلك  وتهدف  مرئي.  غري 

اإىل تغيري مفاهيمنا عن العامل.
ل  اجلديدة  احلرب  تلك  يف  �ساد�ًسا- 

توجد اأر�سية حمايدة.

فاعلون خمتلفون:

احلرب  يف  املوؤثرون  الفاعلون  يتنوع 
اجلديدة، فبع�سهم دول والآخر فاعلون 
وتنظيمات(،  )اأفراد  الدول  غري  من 
ولي�ش  املثال  �سبيل  على  منهم  نذكر 

احل�رص ما يلي:

اإىل الإنرتنت  1-رو�سيا: جلاأت مو�سكو 
الع�سكرية،  قوتها  تراجع  لتعوي�ش 
وكداعم لها يف الوقت ذاته. وتعد وفًقا 
هذا  يف  تقدًما  الأكرث  الدولة  للكتاب 
ال�سكل اجلديد من احلرب وذات نفوذ 
النتخابات  يف  تدخلت  فقد  �سيا�سي. 
الرئا�سية الأمريكية عام 2016، ح�سب 
ال�ستخباراتية  التقارير  من  العديد 
اإىل  ت�سري  حيث  والغربية،  الأمريكية 
اأنها ا�ستخدمت مزيًجا من املعلومات 
الرقمي  الت�سويق  وتقنيات  اخلا�سة 
يف  احتجاجات  لإ�سعال  اجلديدة 
من  العديد  وتوجيه  احلقيقي،  العامل 
والتاأثري  الأمريكية،  الأخبار  دورات 
اأن  الكتاب  ويزعم  الناخبني.  على 
رو�سيا متكنت من الت�سلل اإىل املجتمع 
خالل  من  كامل  ب�سكل  الأمريكي 

ا�ستخدام و�سائل الإنرتنت فقط.
وعلى ال�سعيد الدويل، اأثارت الهجمات 
املعلوماتية الرو�سية امل�ساعر املعادية 
د�سنت  كما  اأملانيا،  يف  الناتو  حللف 
مو�سكو حمالت على الإنرتنت لتاأجيج 
الرو�سية  لالأقليات  ال�سيا�سية  الكراهية 
وليتوانيا،  ولتفيا  اإ�ستونيا  يف  العرقية 

على حد زعم الكاتبني. 
اأنها  اإىل  الكتاب  ي�سري  اإ�رصائيل:   -2
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ت�ستخدم 
اإيجابية عن نف�سها  اأكرث  لتعزيز �سورة 
يف  جلًيّا  ذلك  ويظهر  الإنرتنت،  عرب 

حربها على غزة عام 2012.
قوة  اأدرك  حيث  ترامب:  دونالد   -3
وفًقا  الجتماعية،  الإعالم  و�سائل 
اأمريكي  رئي�ش  اأي  من  اأكرث  للكتاب، 
وجد  فقد  املثال،  �سبيل  فعلى  اآخر. 
 Oxford( لالإنرتنت  اأك�سفورد  معهد 
على  اأنه   )Internet Institute
الالتينيني  الناخبني  اإق�ساء  من  الرغم 
اإل  لرتامب،  النتخابية  احلملة  يف 
تويرت  برامج  بع�ش  ميلك  كان  اأنه 
كما  له.  دعمهم  �سّهلت  التي  الوهمية 
الإنرتنت،  )روبوتات  البوتات  �ساعدت 
على  تلقائية  مبهام  تقوم  برامج  وهي 
جذب  يف  ي�ستخدمها  التي  الإنرتنت( 
من  واملانحني  ال�سحفيني  اهتمام 
جميع اأنحاء البالد.  وعالوة على ذلك، 
�رصكة  م�ساعدة  على  »ترامب«  ح�سل 
كامربيدج اأناليتيكا، وهي �رصكة خا�سة 
تعمل على اجلمع بني ا�ستخراج البيانات 
ل�ستنتاجات  الو�سول  ثم  وحتليلها 
عن  ف�ساًل  النتخابية،  العمليات  عند 
م�ساعدات عمالء رو�ش على الإنرتنت 
اأمريكيون  ناخبون  باأنهم  يتظاهرون 
على في�سبوك، وتويرت. وحتى بعد توليه 
الرئا�سة، ا�ستمر »ترامب« يف ا�ستخدام 
لتعبئة  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
ويف  ب�سدة.  ولمعة  �سغرية  قاعدة 
ت�سخيم  يف  مراكزه  ت�ستمر  املقابل، 
ومهاجمة  القومية،  املوؤامرة  نظريات 

ال�سحافة.
وكان  الإرهابي:  »داع�ش«  تنظيم   -4
ا لربامج البوتات،  م�ستخدًما فعاًل جًدّ
تويرت  على  دعايته  لن�رص  يوظفها  اإذ 
حاز   ،2014 عام  ويف  العربية.  باللغة 
تزايد  اإطار  يف  دويل  اهتمام  على 
تويرت من خالل عدد من  على  وجوده 
الها�ستاجات، وبث عملياته وانت�ساراته 

املزعومة. 

ماذا نفعل؟

يقدم الكتاب عدًدا من احللول لتقوي�ش 
هذا ال�سكل اجلديد من احلرب والتوعية 

بخطورته على عدة م�ستويات:
يرى  احلكومات:  م�ستوى  على  اأوًل- 
بالن�سبة  الأوىل  اخلطوة  اأن  املوؤلفان 
للحكومات للحد من اآثار هذه احلروب 
اأهمية  اإدراك  يف  تتمثل  اجلديدة 
واأخذها  اجلديدة،  املعركة  وخطورة 
على حممل اجلد. فمثلما مت العرتاف 
ثم  ومن  ال�سيربانية  احلرب  بتهديدات 
العقدين  خالل  واإعدادها  تنظيمها 
هذه  معاجلة  يجب  كذلك  املا�سيني، 

اجلبهة اجلديدة للحرب. 
مناذج  هناك  اأن  اإىل  الكتاب  وي�سري 
ا�ستجابة خمتلفة لدول جتاوزت عملية 
العمل  اإىل  الع�سكرية  التنظيم  اإعادة 
على حت�سني جمتمعاتها �سد تهديدات 
املعلومات، ومن بينها فنلندا واإ�ستونيا 
وكلها  وال�سويد،  وليتوانيا  ولتفيا 
تواجه واباًل من الهجمات املعلوماتية 
جمال  يف  جهودهم  وت�سمل  الرو�سية. 
املواطنني،  تثقيف  برامج  الوقاية 
الأجنبية،  الت�سليل  حمالت  ومراقبة 
وال�سفافية  النتخابات،  وحمايات 
الق�رصية لأن�سطة احلمالت ال�سيا�سية، 
املواد  تاأثري  من  للحد  قوانني  و�سن 
على  الكاتبان  وي�سدد  امل�سللة.  
و�سائل  توظيف  على  العمل  �رصورة 
الوعي  لزيادة  الجتماعي  الإعالم 
املواطنني،  احتياجات  وتتبع  العام، 
الإنفاق  حول  املقرتحات  جمع  وحتى 
بارًزا،  مثاًل  �سوي�رصا  وتعد  العام. 
الجتماعية  ال�سبكات  ا�ستخدمت  اإذ 
املواطنني  التما�سات  برقمنة  لل�سماح 
يف  الإنرتنت  عرب  املبادرات  واإدخال 

مداولتها حول ال�سيا�سات. 
التوا�سل  �رصكات  م�ستوى  على  ثانًيا- 
الجتماعي: يرى الكاتبان اأن دور تلك 
دور  عن  اأهمية  يقل  ل  املوؤ�س�سات 
ب�سكل  تفكر  اأن  فيجب  احلكومات، 
ال�سيا�سية  التداعيات  يف  ا�ستباقي 
خلدماتها،  والأخالقية  والجتماعية 
اأي �رصكة منهم  خا�سة واأنه مل حتاول 
معاجلة العلل التي ظهرت على �سبكاته، 
با�ستمرار  يتجاهلون  موظفوها  وكان 
لهم  املوّجهة  والإنذارات  ال�سكاوى 
بث  بني  ترتاوح  من�سورات  وجود  حول 
عندما  وباملثل،  والتحر�ش.  الكراهية 
ب�ساأن  خماوفهم  الباحثني  بع�ش  اأثار 
الت�سليل  كحمالت  النا�سئة  امل�ساكل 
الرئا�سية  انتخابات  خالل  الرو�سية 
تلك  رف�ست   ،2016 لعام  الأمريكية 

ال�رصكات التعامل مع تلك املخاوف. 
الفرد:  م�ستوى  على  ثالًثا- 
يعرتف  اأن  يجب  للموؤلفني،  وفًقا 
مب�سئوليتهم  العاديون  امل�ستخدمون 
احلرب  يف  و«مقاتلني«  كمواطنني 
الوعي مبا ي�ساركه  اجلديدة، و�رصورة 
معه.  يتفاعل  وما  ين�رصه،  وما  الفرد، 
فقط  يحددون  ل  العاديون  فالأفراد 
الدور الذي يلعبونه، ولكن تكمن قوتهم 
يف تلك احلرب من خالل التاأثري اأي�سا 

على ما يعرفه الآخرون ويفعلونه.



للموؤلف برانكو ميالنوفيت�ش

الذين ميلكون والذين ال ميلكون... 
تاريخ خمت�سر وخا�ص لالم�ساواة العاملية

�سدر حديًثا عن �سل�سلة ترجمان يف املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب الذين ميلكون والذين ال 
 The ميلكون – تاريخ خمت�سر وخا�ش لالم�ساواة العاملية، وهو ترجمة وليد اأبو بكر لكتاب برانكو ميالنوفيت�ش

يف  الالم�ساواة  وراء  الكامن  الغمو�ش  لتف�سري  واالأدب  التاريخ  اإىل  فيه  يعود  الذي   ،Have and the Have-Nots
انت�سار الرثوة يف العامل، وتربير اأهمية هذه الالم�ساواة، وتاأثريها ال�سلبي يف التوقعات االقت�سادية، واإمكانية 
تهديدها موؤ�س�سات النظام االجتماعي التي ُتعترب بديهية، طارًحا ت�ساوؤالت �ستى: من هو االأغنى يف العامل يف 

الع�سور كلها؟ هل يحدد م�سقط راأ�ش االإن�سان مبلغ املال الذي �سيك�سبه يف حياته كلها؟ وبعيًدا عن حب اال�ستطالع، 
هل تكت�سي هذه االأ�سئلة اأي اأهمية؟

وكاالت 

اأفراد

بالقطع  �صفحة   271( الكتاب  يقع 
الو�صط، موثًقا ومفهر�ًصا( يف ثالثة 
اأو يف ثالث مقاالت، وكل  ف�صول، 
مقالة مف�صلة يف الفتات عدة. يف 
االأوىل،  املقالة  اأو  االأول،  الف�صل 
اأنا�س غري مت�صاوين – الالم�صاواة 
االأمة،  داخل  يف  االأفراد  بني 
يبحث ميالنوفيت�س يف كيفية تغريرّ 
الدخل  م�صتوى  مع  الالم�صاواة 
الالم�صاواة  وتاأثري  املجتمع،  يف 
وم�صاألة  االقت�صادية،  الكفاءة  يف 
االقت�صادي،  والعدل  الالم�صاواة 

وقيا�س الالم�صاواة.
الفتات،  ع�رش  الف�صل  هذا  يف 
حتمل العناوين االآتية: الرومان�صية 

من  فرون�صكايا؟؛  اأنرّا  واالأغنياء؛ 
الع�صور؟؛  عرب  غنى  االأكرث  هو 
يف  التفاوت  كان  مدى  اأي  اإىل 
هل  الرومانية؟؛  االإمرباطورية 
اأي  يف  عادلة؟؛  اال�صرتاكية  كانت 
دائرة باري�صية عليك اأن ت�صكن يف 
من  واليوم؟؛  ع�رش  الثالث  القرن 
يك�صب من اإعادة التوزيع املايل؟؛ 
حتيا  اأن  عدة  بلدان  ت�صتطيع  هل 
�صتتمكن  هل  واحد؟؛  بلد  يف 
ال�صني من البقاء حتى عام 2048؟؛ 
تلميذان يف الالم�صاواة: فيلفريدو 

باريتو و�صيمون كوزنت�س.

اأمم

املقالة  اأو  الثاين،  الف�صل  يف 
 - مت�صاوية  غري  اأمم  الثانية، 
الالم�صاواة بني البلدان يف العامل، 

»عندما  ميالنوفيت�س:  يقول 
مت�صاوية  غري  اأمم  عن  نتحدث 
عن  نتحدث  فاإننا  العامل،  يف 
الالم�صاواة بني معدالت الدخل اأو 
عن ن�صيب الفرد من الناجت املحلي 
قيا�س  طرائق  متناواًل  االإجمايل«، 
اإىل  بالن�صبة  الالم�صاواة،  هذه 
تعداد كل بلد، واإىل الزيادة يف عدد 
الناجت  عن  التعبري  وطريقة  االأمم، 

املحلي االإجمايل لكل فرد.

يف هذا الف�صل �صبع الفتات، هذه 
عناوينها: ملاذا انتهى مارك�س اإىل 
يف  الالم�صاواة  مدى  ما  اخلطاأ؟؛ 
دخلك  ن�صبة  هي  ما  اليوم؟؛  عامل 
املقررة حلظة الوالدة؟؛ هل يجب 
جمتمعات  كله  العامل  يكون  اأن 
اقة؟؛  احلررّ هم  من  مغلقة؟؛ 
اأ�صبح  هل  الثالثة؛  اأوباما  اأجيال 
العامل اأقل م�صاواة يف خالل اإزالة 

العوملة؟.

عامل

املقالة  اأو  الثالث،  الف�صل  يف 
 - مت�صاو  غري  عامل  الثالثة، 
يف  املواطنني  بني  الالم�صاواة 
العامل، يتناول ميالنوفيت�س �صعوبة 
اإ�صافة الالم�صاواة بني االأفراد يف 
بني  الالم�صاواة  اإىل  االأمم  داخل 
االأمم، ثم تقدير مدى الالم�صاواة 
كلهم  املواطنني  بني  العاملية 
العوملة  وم�صاألة  العامل،  يف 
وتطورّر  العاملية،  والالم�صاواة 
املدى  على  العاملية  الالم�صاواة 
الالم�صاواة  واأهمية  الطويل، 

العاملية، واأ�صكال العوملة.
الفتات،  ت�صع  الف�صل  هذا  يف 
اأين اأنت من  حتمل هذه العناوين: 

من  هل  العاملي؟؛  الدخل  توزيع 
طبقة و�صطى يف العامل؟؛ ما مدى 
املتحدة  الواليات  بني  االختالف 
ت�صكل  ملاذا  االأوروبي؟؛  واالحتاد 
الالتينية  واأمريكا  اآ�صيا  من  كل 
اأن  تريد  هل  لالأخرى؟؛  مراآة 
تعرف الفائز قبل اأن تبداأ اللعبة؟؛ 
واالأزمة  الدخل  يف  الالم�صاواة 
ا�صتََغلرّ  هل  العاملية؛  املالية 
امل�صتعمرون بقدر ما ا�صتطاعوا؟؛ 
لالم�صاواة  رولز  يكرتث  مل  ملاذا 
�صوء  يف  اجليو�صيا�صة  العاملية؟؛ 

االقت�صاد )اأو ا�صرت�صاًدا ِبه(.
خبري  ميالنوفيت�س  برانكو 
البحوث  ق�صم  يف  اأول  اقت�صادي 
العا�صمة  يف  الدويل  البنك  يف 
واأ�صتاذ  وا�صنطن،  االأمريكية 
من  مرييالند.  جامعة  يف 
يف  املعروفة  االأخرى  موؤلفاته 
االجتماعي  والتفاوت  الالم�صاواة 

يف  الفقر  م�صتويات  وقيا�س 
 Worlds Apart: العامل 
 Measuring International

.and Global Inequality
روائي  بكر  اأبو  وليد  ترجمة: 
ومرتجم  وم�رشحي  اأدبي  وناقد 
�صنوات  عمل  فل�صطني،  من 
الثقافية.  ال�صحافة  يف  طويلة 
األف يف النقد والرواية وامل�رشح 
الروايات  له  االأطفال.  وكتب 
يف  واأحزان  واخليوط  العدوى 
وله  والوجوه،  الربتقال  ربيع 
واالأخري  االأول  م�رشحية  ا  اأي�صً
االأدب  يف  ودرا�صات   ،)1982(
الثالث  ال�صوت  هي  وامل�رشح، 
والق�صية  الكويتية  الق�صة  يف 
االجتماعية يف امل�رشح الكويتي 
واملزاج يف الن�س االأدبي، اإ�صافة 
االأدب  يف  عدة  ترجمات  اإىل 

وامل�رشح.
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تتمتع باإرث تاريخي ومعنوي وحتت�سن العديد من االآثار املمتدة اإىل ع�سور

�سمرقند.. مدينة القباب الزرقاء وموطن كبار علماء امل�سلمني
كبار  من  للعديد  موطنا  تعد 
العلماء امل�صلمني، ومركزا للعلم 
التاريخ،  عرب  والثقافة  والفن 
القباب املزخرفة  ونظرا لكرثة 
القباب  بـ«مدينة  ب  تُلقرّ فيها، 
الزرقاء«، يف م�صهد يبدو وكاأنه 

متحف مفتوح. 
يف  �صمرقند  مدينة  هي 
اآ�صيا  يف  تقع  التي  اأوزبك�صتان، 
الو�صطى، وتتمتع باإرث تاريخي 
العديد  وحتت�صن  ومعنوي، 
ع�صور  اإىل  املمتدة  االآثار  من 
كانت  اأنها  عن  ف�صال  مديدة، 
فيما م�صى القلب الناب�س لعامل 

املعرفة والفن. 
ونظراً لقبابها املزينة بزخارف 
املعامل  وكرثة  االأزرق،  البالط 
التاريخية  والثقافية  االأثرية 
وحمامات  م�صاجد  من  فيها 
مبثابة  املدينة  تعترب  وخانات، 
لزوارها  يبوح  مفتوح  متحف 

بالكثري من اأ�رشارها. 
املدينة،  لت�صمية  بالن�صبة  اأما 
من  ت  ا�صتُمدرّ اأنها  فرُيوى 
ا�صمه  هامة  تاريخية  �صخ�صية 
كلمة  اإليها  واأ�صيف  »�صمر«، 
»قند« ن�صبة اإىل »kent« وتعني 
بعد  فيما  لت�صبح  املدينة، 

�صمرقند. 

وخ�صعت املدينة ذات املخزون 
الكبري،  والثقايف  التاريخي 
ل�صيطرة  خمتلفة  مراحل  يف 
وال�صينيني،  واليونان،  الفر�س، 

والعرب، واملغول، واالأتراك. 
�صمرقند  على  �صيطرته  وعقب 
اأعلنها  الو�صطى،  الع�صور  يف 
اإمرباطورية  تيمورلنك، موؤ�ص�س 
عا�صمة  العظمى،  تيمور 

لدولته. 
اأف�صل  تيمورلنك  واأح�رش 
املعمارين، والفنانني واحلرفيني 
من �صتى بقاع االأر�س من ال�رشق 
اإىل  ال�صمال  ومن  الغرب  اإىل 
اجلنوب، لبناء �صمرقند باأف�صل 
مركز  جعلها  ما  ممكن،  �صكل 
ثقل العامل يف تلك املرحلة من 

التاريخ. 
مركز  اإىل  املدينة  وحتولت 
علمي عاملي يف عهد ابنه اأولوغ 

بيك. 
وجنحت املدينة يف نيل اإعجاب 
القرون  مر  على  زارها  من  كل 
املا�صية، ال �صيما اأنها كانت من 

اأهم اأجزاء طريق احلرير. 
حظيت  التي  املدينة  تزال  وال 
مبكانة وا�صعة يف اأ�صعار ومدائح 
والكترّاب،  ال�صعراء  وروايات 
التاريخي  رونقها  على  حتافظ 

يف يومنا احلايل. 
التاريخي  اإرثها  جانب  واإىل 
باأنها  املدينة  تتميز  والثقايف، 
العلماء  الأبرز  موطنا  كانت 
احلديث  عامل  اأمثال  امل�صلمني 
ال�صهري االإمام البخاري، واالإمام 
مذهب  موؤ�ص�س  املاتريدي 
املعامل  اأبرز  ومن  املاتردية.  
يف  لروؤيتها  الزائر  ي�صتاق  التي 
 - اأمري  »كور  ع  جممرّ �صمرقند، 
يعني  الذي   »Gur-i Emir
�رشيح  ي�صم  وهو  امللك«  »قرب 
واأحفاده،  واأبنائه،  تيمورلنك، 
اإ�صافة اإىل قرب �صيخه، ومدر�صة 
الوجهات  اأهم  اإحدى  وجامع.  
االأخرى يف �صمرقند، هي ميدان 
 »Registan »ريج�صتان– 
»املكان  بالفار�صية  وتعني 
مركز  املكان  ل  وي�صكرّ الرملي«، 
املدينة واأهم معاملها.  وُر�صف 
اأر�س امليدان باحلجارة وتوجد 
مدار�س  ثالث  منها  بالقرب 
اأولوغ  مدر�صة  بينهما  اإ�صالمية 

بيك. 
العبا�س  بن  ُقثم  �رشيح  ويعد 
الهامة  الدينية  املعامل  اإحدى 
اأي�صاً  وي�صمى  املدينة،  يف 
احلي،  امللك  اأي  زنده«  بـ«�صاه 
ن�صبة اإىل ابن عم النبي �صلى اهلل 

يف  ا�صت�صهد  الذي  و�صلم  عليه 
املنطقة، ودفن فيها. 

بقايا  من  اآثاراً  �صمرقند  وت�صم 
م�صجد  اأبرزها  التيمور،  عهد 
بيبي خانوم الذي يعك�س عظمة 
بني  بُني  حيث  املرحلة،  تلك 

عامي 1399 – 1405 للميالد. 
ومما يظهر مدى اهتمام االأتراك 
يف تلك العهود بالعلم واملعرفة، 
�صيده  الذي  �صمرقند  مر�صد 
تيمورلنك،  حفيد  بيك  اأولوغ 
ب�صغفه  عنه  يُعرف  كان  والذي 

لعلم الفلك والريا�صيات. 
والتاريخي  االأثري  وكغناها 
املطبخ  ي�صتهر  والثقايف، 
اأنواع  وكرثة  بغناه  ال�صمرقندي 
الذي  اخلبز  واأبرزها  ماأكوالته، 
اأنواعه  وتعدد  مبذاقه  يتميز 
ح�صب حمتواه، وماأكوالت االأرز 
التي ت�صل اأنواعها اإىل 100 نوع.  
اأ�رشار  من  املزيد  والكت�صاف 
والثقافية،  التاريخية  املدينة 
اخلطوط  �رشكة  خ�ص�صت 
اجلوية الرتكية، رحالت مبا�رشة 
ال  �صمرقند،  اإىل  اإ�صطنبول  من 
اأوزباك�صتان  �صعب  اأن  �صيما 
خا�صا  اهتماما  االأتراك  يولون 

وي�صفونهم بـ«اأبناء جلدتنا«. 
 وكاالت  

 للكاتبني عماد يحيى
 عبيد ورمي بدر الدين بزال

 يف رحاب الرواية«: قراءات
 يف مئة رواية عربية وعاملية

موؤ�ص�صة  عن  حديثاً  �صدر 
االإعالمي  لالإنتاج  �صوريانا 
رحاب  »يف  كتاب  دم�صق،  يف 
يحيى  عماد  للكاتبني  الرواية« 

عبيد ورمي بدر الدين بزال.
يف  قراءات  يت�صمن  الكتاب 
وعاملية،  عربية  رواية  مئة 
كبري  لعدد  عر�س  �صمنها  من 
مثل  العامليني  الروائيني  من 
واندريه  همنغواي  اأرن�صت 
وت�صارلز  احل�صيني  وخالد  جيد 
الروائيني  من  وغريهم  ديكنز 
االأدب  يف  اأثراً  تركوا  الذين 
ثقافاتهم  لنا  ناقلني  العاملي 
ببيئاتهم  وارتباطهم  ال�صاملة 
�صرية  اإىل  الكتاب  ي�صري  كما 
على  اأوردهم  الذين  الروائيني 

وال�صهادات  واجلوائز  �صفحاته 
واأ�صماء  عليها  ح�صلوا  التي 
اأن  الكاتبان  يو�صح  اأعمالهم. 
ت�صهيل  العمل  هذا  من  الغاية 
القارئ،  على  االختيار  مهمة 
هذا  على  االطالع  وت�صجيع 
اجلن�س االأدبي، بعد اأن خ�رشت 
هواتها،  من  الكثريين  القراءة 
اأن ما يقدمانه  مع االإ�صارة اإىل 
حم�صة،  انطباعية  قراءة  هو 
اال�صطالحي  املفهوم  وفق 
العر�س  يتجاوز  فهو  للعبارة، 
الوقت  يف  يبحر  وال  ال�صحفي، 
عينه يف لج النقد التحليلي، فلم 
يدخل اإىل عامل الرواية من باب 

النقد الفني.
وكاالت
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ك�سفت عن تفا�سيل كتابها اجلديد يف املركز الثقايف الإيطايل باجلزائر العا�سمة

الإيطالية كاترينا روغريو تر�صد 
تاريخ اجلزائر امل�صتقلة  

�سدرت حديثا طبعة جديدة لكتاب »تاريخ اجلزائر امل�ستقلة« من) حرب التحرير اإىل بوتفليقة( 
عن دار بونبياين الإيطالية  للكاتب الإيطايل الراحل  جيان مباولو كاليني نوفاتي و الكاتبة 

الإيطالية كاترينا روغريو الباحثة واملتخ�س�سة يف تاريخ �سمال اإفريقيا ويقع هذا املوؤلف يف 
592 �سفحة حيث ك�سفت هذه الأخرية  عن تفا�سيله يف ندوة تاريخية ن�سطتها  م�ساء اأول اأم�س 

باملركز الثقايف الإيطايل باجلزائر العا�سمة والتي  لقيت ترحيبا وا�سعا من طرف العديد من  
الباحثني اجلزائريني والإيطاليني املهتمني بتاريخ بلد املليون ون�سف املليون �سهيد لكونه يت�سمن 

نظرة الآخر للجزائر  بروؤية حمايدة ومو�سوعية لتاريخ اجلزائر  .

 حكيم مالك 

 ا�ستخدام التحقيق 
التاريخي والعتماد 

على �سهادات حية 
ووثائق من الأر�سيف 

الكاتب  اأن  الكاتبة  واأ�شارت 
الراحل  الإيطايل  وامل�ؤرخ  
  « ن�فاتي  كاليني  مباول�  »جيان 
اجلزائر  تاريخ  الغ��ص يف  اختار 
هذه  لأن  راجع  وهذا  امل�شتقلة  
عند  جمه�لة   بقيت  املرحلة  
فراغا   ولد  ما  فهذا   الإيطاليني 
تاريخيا يف  هذه املرحلة املهمة 
التي  مرت بها اجلزائر وهذا  ما 
ا�شتدعى ا�شتخدام عملية البحث 
الكتاب  هذا  لإ�شدار  العميق  
التاريخي  الذي  يعد مرجعا مهما 
حيث  الإيطاليني،  الباحثني  لدى  
�شهادات  على   العتماد  فيه  مت 
حية  ملنا�شلني جزائريني �شارك�ا 
يف الث�رة التحريرية  حيث مت فيه  
وباحثني  مب�ؤرخني  ال�شتعانة 
واإ�شبان   وفرن�شيني  جزائريني 
م�ؤكدة اأنه مت ت�ظيف  املنهجية 
والتحقيق  التاريخية  العلمية 
التاريخي يف هذا امل�ؤلف  حيث 

ك�شفت كاترينا روغريو اأنها  قامت 
 2009 �شنة  اجلزائر  اإىل  بزيارة  
لروؤية واقع ال�شتقالل يف اجلزائر 
و للبحث  عن م�شادر واملعل�مات  
مت   حيث  ال�شحيحة   التاريخية 
ال�شتعانة ب�ثائق تاريخية ر�شمية 
اجلزائري  ال�طني  الأر�شيف  من 
والأر�شيف  الع�شكري  والأر�شيف 

الفرن�شي. 

اإبراز مراحل ن�سال 
ال�سعب اجلزائري من 

اأجل ال�ستقالل 

التاريخ  الدكت�راه يف  اأ�شارت  كما 
الدويل  اأن هذه الطبعة  اجلديدة  
لكتاب »تاريخ اجلزائر امل�شتقلة« 
من) حرب التحرير اإىل ب�تفليقة(  
ال�شادرة يف 2018 عن دار ب�نبياين 
اإبراز  اختارت  اأنها  الإيطالية   
مراحل ن�شال  ال�شعب اجلزائري 
 ، ال�شتقالل  و  اأجل  احلرية  من 
ال�عي  اأخذ  على  للتاأثري  اإ�شافة  
فرن�شا  يف  لال�شتعمار  املناه�ص 
واأوروبا  كما حتدثت  كاترينا عن 
والنتقال  الت�شعينات   يف  الأزمة 
يف  ال�احد  احلزب  نظام  من 
اجلزائر  جلبهة التحرير ال�طني 

اإىل  التعددية احلزبية   مع اإبراز 
م�شاكل التنمية والتكامل ال�طني 

والدميقراطية.

الثورة التحريرية، 
وحتليل جتارب روؤ�ساء 

اجلزائر، الع�سرية 
ال�سوداء وحكم الرئي�س 

بوتفليقة

 ولقد جاءت  هذه الطبعة اجلديدة  
  2018 ال�شادريف  الكتاب  لهذا 
على   روغريو   كاترينا  ح�شب  
اجلديدة  الطاقة  م�شادر  �ش�ء 
التاريخ   لكتابة  النظر  ووجهات 
فهذا الكتاب يتتبع مراحل  الث�رة 
 )1962-1954( من  التحريرية 
الثالثة   الروؤ�شاء  جتارب  ويحلل 
من  بن بلة، اإىل ه�اري  ب�مدين 
عام  حتى  جديد  بن  وال�شاذيل 
الع�رشية  بفرتة  مرورا   ،   1992
ال�ش�داء  اأو الع�رشية احلمراء كما 
اجلزائر  بها  مرت  التي  ت�شمى  
ما  اإىل  مرورا   ، الت�شعينات  يف  
يف  عاما  ع�رشين  من  يقرب 
عبد  اجلمه�رية  لرئي�ص  ال�شلطة 
�شلطت  حيث  ب�تفليقة   العزيز 
على  ال�ش�ء  روغريو   كاترينا 

وال�شيا�شية  القت�شادية  الظروف 
والجتماعية ال�شعبة التي يعي�شها 
 ، ي�مياً  اجلزائريني  من  املاليني 
يف حني رحبت   روغريو  بفكرة 
التاريخي  الكتاب  هذا  ترجمة 
العربية  و  الفرن�شية  اللغتني  اإىل 
ت�رشيحها  هذا   وجاء  م�شتقبال 

لي�مية »ال��شط » .

الكاتبة الإيطالية 
كاترينا روغريو واملوؤرخ 

جيان باولو كالت�سي 
نوفاتي يف �سطور...

الكاتبة   اأن  بالذكر  واجلدير   
الإيطالية كاترينا روغريو حا�شلة 
الدويل  التاريخ  يف  دكت�راه  على 
بتاريخ  يتعلق  م��ش�ع   ح�ل 
جامعة  يف  اإفريقيا  وم�ؤ�ش�شات 
التاريخ  مع  يتعامل   ، ميالن� 
�شمال  يف  جتري  التي  وال�ش�ؤون 
الأورو- والعالقات  اإفريقيا 
معاهد  مع  ويتعاون   ، مت��شطية 
البح�ث واملجالت العلمية. وقد 
واجلزائر   )2012( مليمي�ص  ن�رش 
واملغرب العربي. حرب التحرير 
وترجمت   ، الإقليمية  وال�حدة 

 L>Algérie( اأي�شا اإىل الفرن�شية
au Maghreb ، حروب التحرر 
 léunité régionale ، و 
باري�ص   ،  Mimesis-France
2013(. �شيتم قريباً ن�رش ملخ�ص 
اإفريقيا  �شمال  لتاريخ  تاريخي 

املعا�رش.
ويعد الكاتب جيان باول� كالت�شي 
 1935 �شنة   امل�ل�د   ن�فاتي 
  2 وت�يف   باإيطاليا    روما  يف  
م�ؤرًخا  كان   )2017 جانفي 
يف  وخبرًيا   ، اإيطالًيا  واأكادميًيا 
ال�شتعمار  واإنهاء  ال�شتعمار 
واإفريقيا،  الأو�شط  ال�رشق  يف 
جامعة  يف  القان�ن  يف  تخرج 
معهد  مع  وعمل   ، ميالن�  
ثم  الدولية  ال�شيا�شة  درا�شات 
الأفريقية  الدرا�شات  مركز  مع 
درا�شاته  وتركز  ب��شطن.  يف 
الإفريقي  ال�شتعمار  اإنهاء  على 
من  ال�شتينيات  يف  بداأ  الذي   ،
القرن الع�رشين واأ�شتاذ  حما�رش 
وبيزا  ميالن  جامعات  يف 
واأوربين� ثم بافيا ، كما اأنه يدير 
ال�شيا�شية  الدرا�شات  ق�شم  ا  اأي�شً
والجتماعية ،  كما يعقد دورات 
ت�ن�ص  جامعات  يف  وندوات 
ومك�شيك� �شيتي،  من عام 1969 

املجلة  اأخرج   1988 عام  اإىل 
 International الأكادميية 
من  واحدا  كان  و   Politics
م�ؤ�ش�شي IPALMO ، التي كان 
مديرها بني عامي 1971 و 1987 
عمل   ، الثمانينات  نهاية  يف    ،
على اأول ت�رشيع يف اإيطاليا ب�شاأن 
 « م�ؤلفاته  من  و  الدويل  التعاون 
احلياد واحلرب الباردة«  ال�شادرة 
 ، املجتمع  طبعات  ميالن:  يف  
لي�شت  ال�ش�داء  اإفريقيا   ،1963
م�شتقلة. ميالن: طبعات املجتمع 
اجلزائرية«  »الث�رة  و   1964  ،
ميالن: دالأوجلي� ، 1969، »اإنهاء 
ال�شتعمار والعامل الثالث« روما - 
اإفريقيا،   ،  1979  ، باري: لتريزا 
 ،Editori Riuniti ميالن: 
يف  الإفريقي  »القرن   .1987
...اإثي�بيا  وال�شيا�شة«  التاريخ 
الق�مية  بني  واإريرتيا  وال�ش�مال 
 SIX :والتخلف واحلرب«. ميالن
الأ�ش�د«  جانب  »على   .1994  ،
وله   1995  ، ميالن  يف   ال�شادر 
كتاب اآخر حمل عن�ان »اإفريقيا: 
ال�شادر  اكت�شافه«  املعاد  التاريخ 
 .2005  ، كاروت�شي  روما:  يف  
افريقيا ايطاليا. روما: كاروت�شي 

.2011 ،

دي�سمرب اجلاري يف 16

وا�صيني الأعرج يك�صف اجلانب املظلم من حياة »مي زيادة« مبعر�ض بريوت
يعقد الروائي والكاتب اجلزائري 
دي�شمرب   16 الأعرج،  وا�شيني 
روايته  عن  ندوة   ، اجلاري  
وليلة  وا�شيني  “َمْي،  اجلديدة 
�شمن  ُك�ِبيَا”،  اإيِزي�ص  ليايل  من 
العربي  بريوت  معر�ص  فعاليات 

والدويل للكتاب.
من  وليلة  وا�شيني  “َمْي،  ورواية 
ليايل اإيِزي�ص ُك�ِبيَا” من الأعمال 
كتبها  التي  الأخرية  الأدبية 
وال�شادرة  اجلزائري،  الروائي 
للن�رش،  الأردنية  الأهلية  دار  عن 

وخ�ش�ص طبعتها لفل�شطني.
واأكرب  اأ�شهر  من  الأعرج  ويعد 
الذين  اجلزائريني  الروائيني 
العاملية،  اإىل  �شهرتهم  انتقلت 
منطقة  يف   1954 عام  ولد 
تلم�شان  مبحافظة  “ب�جنان” 
اأ�شتاذاً  يعمل  اجلزائر(،  )غرب 
اجلزائر  جامعتي  يف  حما�رشاً 
وباري�ص، وح�شل على العديد من 
اجل�ائز العربية والعاملية، اأبرزها 
جائزة الرواية اجلزائرية، جائزة 

للكتاب،  الدويل  اجلزائر  معر�ص 
جائزة ال�شيخ زايد للكتاب، جائزة 
ال�شداقة  جائزة  العربي،  الإبداع 
كتارا  وجائزة  الفرن�شية،  ب�ردو 

للرواية العربية.
ليايل  من  وليلة  وا�شيني  “َمْي، 
عربية  رواية  اأول  ُك�ِبيَا”  اإيِزي�ص 
ومظلماً  كبرياً  جانباً  تك�شف 
والأديبة  الكاتبة  حياة  من 
زيادة  مي  الفل�شطينية-اللبنانية 
من  غا�ص  اإذ   ،)1941  –  1886(
حلظات  يف  الأعرج  خاللها 
التي  الط�يلة  واملاأ�شاة  اجلحيم 
“اإيزي�ص  م�شت�شفى  يف  عا�شتها 
العقلية  لالأمرا�ص  ك�بيا” 
التي  بريوت،  يف  والنف�شية 

ا�شتغرقت 300 ليلة.
اأهل  ي�شميها  كما  »الع�شف�رية« 
لبنان و�ش�ريا، �شاهدة على حياة 
الأخرية،  الفرتة  يف  زيادة  مي 
ومكرهة،  جمربة  عا�شت  داخلها 
ج�زيف  عمتها  ابن  اتهمها  اإذ 
زيادة باجلن�ن، طمعاً يف التخل�ص 

ثروتها  على  وال�شتيالء  منها 
املالية والعقارية. ويق�ل وا�شيني 
اإنها  روايته،  م�شتهل  يف  الأعرج، 
�شائعة  “خمط�طة  عن  تتحدث 
كتبتها مي يف الع�شف�رية ا�شمها 
وي�شيف  الع�شف�رية(.  )ليايل 
عرب  مرت  املخط�طة  “تلك  اأن 
كثري من الأماكن، اإىل درجة باتت 
اأطراف  بني  كبري  تناف�ص  حمط 
مل�شالح  عليها  للح�ش�ل  كثرية 
مليئة  “كانت  م��شحا:  غام�شة، 
بني  �شاقة  ورحلة  بالأ�رشار، 
خمتلف الأماكن: البي�ت ال�اطئة 
وتلك املعلقة يف اجلبال والأديرة 
وامل�شحات  وامل�شت�شفيات 
واملهاجر التي مرت عربها هذه 

املخط�طة”.
املخط�طة،  هذه  عن  زيادة  مي 
زيادة  مي  اإن  الأعرج،  يق�ل 
ال�شخ�شي،  تاريخها  فيها  “دونت 
والظلم  الأهل،  وق�ش�ة 
له،  تعر�شت  الذي  الجتماعي 
لذا  لها”،  اأ�شدقائها  وتنكر 

كبرياً.  رهاناً  العث�ر عليها  ي�شكل 
اجلزائري،  الروائي  ويحاول 
عن  الإجابة  روايته،  خالل  من 
اأج�بة لأ�شئلة طرحها من خالل 
�شخ��ص ج�شدت اأدواراً مف�شلية 
يف روايته، ومن بني الأ�شئلة: “هل 
�شيجد يا�شني الأبي�ص وم�شاعدته 
وهل  املخط�طة؟  خليل  روز 
التي  امل�شاعب  �شيتجاوزان 
باري�ص  يف  اأمامهما  و�شعت 
والقاهرة؟”.  وبريوت  والنا�رشة 
“ط�ق  رواية  �شاحب  يقف  مل 
مي  حياة  خبايا  عند  اليا�شمني” 
للبحث  الق�شة  ا�شتغل  بل  زيادة، 
عن حتليالت واإجابات مل�شكالت 
مع  النت�شار  يف  بداأت  خطرة 
وم�شتمرة  املا�شي  القرن  بداية 
حتى الي�م، خا�شة ما تعلق منها 
املجتمعات  يف  املراأة  ب��شع 
وا�شيني  ي�شفها  التي  ال�رشقية، 
اأفكار  اإنتاج  “تعيد  باأنها  الأعرج 
اإىل  اإ�شافة  ال��شطى”.  الع�ش�ر 
م�شكلة “الذك�رة” التي يرى باأنها 

الأفراد،  على  مقت�رشة  تعد  “مل 
التفكري  اإىل منط من  بل حت�لت 
يف  احلداثة  ومع�شالت  الثنائي، 
ظلت  التي  احلربني  بني  جمتمع 
خطاباً ف�قياً نخب�ياً، ومل تتح�ل 
وحياتية،  اجتماعية  فاعلية  اإىل 
احلداثة،  ميادة  جيل  اختار  اإذ 
كما  ثمنها”،  دفع  رف�ص  لكنه 
وا�شيني  ق�شة  روايته.  يف  يق�ل 
�شاحب  الأعرج،  ك�شف  مي  مع 
عن  القد�ص”،  “اأ�شباح  رواية 
و�شبب  الرواية  هذه  كتابته  �رش 
زيادة،  مي  بق�شة  اهتمامه 
كتاب  اإىل  يع�د  ذلك  اأن  م��شحا 
مع  ق�شتي  الريحاين..  “اأمني 
الريحاين  اأمني  للكاتب  مي” 
الذي كانت تربطه عالقة خا�شة 
الكتاب  وا�شيني  وي�شف  بزيادة، 
حياة  عن  ال�شتثنائية  بـ”ال�ثيقة 
عنه  ويق�ل  ومعاناتها”،  مي 
الكتاب،  هذا  اأثمن  “ما  اأي�شا 
الريحاين”.   اأمني  اأعظم  وما 
“بع�ص  اإىل  الكتاب  ويتطرق 

التفا�شيل احلميمية” التي دونها 
عنها  يق�ل  التي  الريحاين،  اأمني 
“م��ش�عية  كانت  اإنها  الأعرج 
تدينه”،  كانت  التي  تلك  وحتى 
البداية مع  بينها اجنراره يف  من 
الراأي الذي كان يق�ل بجن�ن مي، 
ورغم اعتذاره منها فاإنها رف�شت 
اعتذاره وا�شتقباله، لكنها �شعرت 
الثانية،  حماولته  عند  ب�شدقه 
اإىل  بحاجة  كانت  واأنها  خا�شة 
نقاهتها  فرتة  يف  ي�ا�شيها  من 
اأن  قبل  الأمريكي،  بامل�شت�شفى 
يقف بجانبها حتى النهاية”، كما 

يذكر الروائي اجلزائري.
ت�فيت الأديبة والكاتبة مي زيادة 
عام 1941 مب�شت�شفى “املعادي” 
القاهرة،  امل�رشية  العا�شمة  يف 
عن عمر ناهز 55 عاماً، وخل�شت 
التي  ال�حدة  دفنها حياة  مرا�شم 
 3 جنازتها  ح�رش  اإذ   ، عا�شته 
اأ�شخا�ص فقط، هم خليل مطران 

واأنط�ان اجلميل ولطفي ال�شيد.
وكالة الأنباء ال�سعر
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6 اأعرا�ض ت�صري اإىل ق�صور القلب
�أكرث  من  �لقلب  ق�صور  يعترب 
��صطر�بات ع�صلة �لقلب �نت�صار�، 
عامال  �لق�صور  هذ�  يكون  وقد 
حمفز� لأمر��ض �أكرث خطورة، مثل 
و�جللطة  �لقلب  ع�صلة  �حت�صاء 

�لدماغية.
وحدد �لأخ�صائيون �لإ�صار�ت �لتي 
�إىل  ت�صري  و�لتي  �جل�صم،  يطلقها 

تطور ق�صور �لقلب:

كفاية  بعدم  ال�سعور   1-
الهواء

يف  �ل�صعور  هذ�  يحدث  عندما 
من  فيها  يظهر  مل  معتادة  حالت 
مر�جعة  �ل�رضوري  فمن  قبل، 
�لطبيب، لأن هذ� �ل�صعور قد يكون 
�لقلب من �صخ  ب�صبب عدم متكن 
�لدم باحلجم �ملطلوب، وهذ� من 

�أعر��ض ق�صور �لقلب.

حجم  ازدياد   2-
القدمني

يوؤكد �لأطباء �أن �صبب عدم تخل�ض 
�جل�صم من �ل�صو�ئل �لز�ئدة، غالبا 
يف  م�صكالت  ب�صبب  يكون  ما 
�لقلب، وترت�كم تلك �ل�صو�ئل عادة 

يف �لرجلني.

غريب �سعال   3-

�ل�صعال �لذي يظهر عند �ل�صتلقاء 
ي�صري  قد  ليال،  �لنوم  �أثناء  ويف 
تر�كم  ب�صبب  �لرئوية  �لوذمة  �إىل 
ق�صور  ب�صبب  فيها  �ل�صو�ئل 

�لقلب.

التعب  4-

يكون  لن  �لقلب،  ق�صور  حالة  يف 
مبقدور ع�صلة �لقلب �صمان و�صول 
�جل�صم،  �أنحاء  جميع  �إىل  �لدم 

�لالزمة  �لدم  كمية  ت�صل  حيث 
�لرئي�صية، ويف  �أع�صاء �جل�صم  �إىل 
ع�صالت  �أما  �لدماغ.  مقدمتها 
فال  و�لعليا،  �ل�صفلى  �لأطر�ف 
حت�صل على كمية �لدم �ملطلوبة. 
لذلك، حتى �لعمل �لبدين �خلفيف 

ي�صبب �ل�صعور بالتعب و�لإرهاق.

ال�سهية فقدان   5-

ب�صبب  �له�صمي  ل يح�صل �جلهاز 
�لدم  كمية  على  �لقلب  ق�صور 
فقد�ن  �إىل  يوؤدي  ما  �لالزمة، 

�ل�صهية و�ل�صعور بالغثيان.

اخلفقان  6-

حماولة  عند  �خلفقان  يظهر 
�جل�صم تعوي�ض قدرة �لقلب على 
�صخ �لدم. لذلك، من �ل�رضوري 
مر�جعة �لأخ�صائي عندما ت�صعر 
�لنب�ض،  وزيادة  �لقلب  بخفقان 
على �لرغم من عدم وجود زيادة 

يف �لن�صاط �لبدين.

عالج وقائي جديد لتقليل النوبات

علماء رو�ض يبتكرون دواء لعالج انف�صام ال�صخ�صية

�ل�صوء  �لأوروبي  �لحتاد  �أعطى 
�لوقاية  يوؤمن  جديد  لدو�ء  �لأخ�رض 
من نوبات �ل�صد�ع �لن�صفي )�ل�صقيقة( 
�إرنوماب  �لدو�ء  ت�صويق  �لآن  وميكن 
�لتجاري  )�ل�صم   erenumab
من  للوقاية  دو�ء  كاأول   )®  Aimovig
نوبات �ل�صد�ع �لن�صفي، و�لذي طورته 
 .  Novartis نوفارتي�ض  خمترب�ت 
�ملتحدة  �لوليات  �أجازت  �أن  وبعد 
�ل�صهر  �لبالد  يف  �لدو�ء  هذ�  ت�صويق 
قبل  �صوي�رض�  وتبعتها  �ملا�صي، 
�لحتاد  بلد�ن  و�فقت  �أ�صبوعني، 
�لعالج  هذ�  ت�صويق  على  �لأوروبي 
نوبات  من  يعانون  �لذين  للمر�صى 
�ل�صهر  يف  مر�ت   4 �لن�صفي  �ل�صد�ع 

على �لأقل.
 erenumab( �إرنوماب  �لدو�ء  يقدم 
جديد�ً  �أ�صلوباً   ®  - )Aimovig
متاماً يف عالج �ل�صد�ع �لن�صفي حيث 

�ل�صريوتونني  نظام  ي�صتهدف  ل  �أنه 
�أو   ،  triptans تربتان  �أدوية  مثل 
ergotamineولكنه  �إرغوتامني 
�لبيبتيد�ت  م�صتقبالت  �صد  موّجه 
 .)CGRP( ذ�ت �ل�صلة بالكال�صيتونني
�لدو�ء  فاإن  �لعملية  هذه  ولتب�صيط 
يحجب م�صتقبالت �لأمل �لتي يفرت�ض 
�ل�صد�ع  �أمل  تن�صيط  يف  تنخرط  �أنها 

�لن�صفي.
ن�صف  فاإَنّ  �ل�رضيرية،  �لتجارب  خالل 
عدد �ملر�صى �لبالغ 2600 مري�ض ممن 
�لن�صفي  �ل�صد�ع  نوبات  من  يعانون 
�لعر�صي بفرتة تطول من 4 �إىل 14 يوماً 
يف �ل�صهر وممن �أخذو� عالج �إرنوماب، 
�لن�صفي  �ل�صد�ع  �أيام  عدد  �نخف�ض 
�أو �أكرث.  �لذي يعانون منه �إىل �لن�صف 
لل�صخ�ض  ميكن  �لوقائي  �لعالج  وهذ� 
�أن ياأخذه بنف�صه يف �لبيت مرة و�حدة 

يف �ل�صهر با�صتخد�م قلم �حلقنة.

�بتكر علماء معهد فالدمان للعلوم �ل�صيدلنية �لتابع جلامعة �لأكادميي 
بافلوف �لطبية يف بطر�صبورغ، دو�ء يفيد يف عالج �لأمر��ض �لنف�صية مبا 

فيها �نف�صام �ل�صخ�صية و�لهو�ض.
ويقول �إيليا �صوخانوف، �أحد �مل�صاهمني يف �بتكار �لدو�ء �جلديد، �إن �لعلماء 

�بتكرو� مادة توؤثر يف �لت�صالت �لع�صبية. وقال �إنه »عند حقن �لفئر�ن 
�ملخربية بهذ� �لدو�ء، ن�صطت م�صتقبالت TAAR1 يف �جلهاز �لع�صبي 

�ملركزي. �أي �أثرت يف نقل �لإ�صار�ت بني �خلاليا �لع�صبية يف �لدماغ«.
ويوؤكد �لعلماء على �أن �ل�صيغة �ل�صيدلنية للدو�ء، ت�صمح باإنتاج �أقر��ض لعالج 
�ل�صطر�بات �لنف�صية، وتعد طريقة جديدة لعالج مر�ض �نف�صام �ل�صخ�صية. 
كما �أن نتائج �ختبار �لدو�ء على �لفئر�ن، ت�صمح بالقول �إن هذ� �لدو�ء �صيكون 

فعال يف عالج �لأمر��ض �لنف�صية مبا فيها �لهو�ض.
وجتدر �لإ�صارة �إىل �أن مر�ض �نف�صام �ل�صخ�صية ي�صيب �أكرث من 21 مليون 

�صخ�ض حول �لعامل، ويتميز با�صطر�ب �لتفكري و�لإدر�ك و�لعو�طف و�للغة 
و�ل�صلوك وغريها.

طرق �صهلة لتخفيف 
التوتر اأثناء احلمل

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

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

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

يخّفف �لتدليك )�مل�صاج( توتر �لع�صالت ويخف�ض م�صتوى 
هرمون �لكورتيزول يف �جل�صم * تناويل �خل�رضو�ت 

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

غري �ل�صحية.
* �لنوم �صاعات كافية �أف�صل و�صيلة خلف�ض �لتوتر 

وتخفيف �ل�صغوط.
* �حلركة و�لتمارين و�لن�صاط �لبدين و�صيلة ر�ئعة للتغلّب 
على �لتوتر و�أنت حامل. كما ت�صاعد متارين �ليوغا على 

حت�صني �حلالة �ملز�جية.
* �لتاأمل و�صماع �ملو�صيقى �لهادئة �لتي ت�صاعد على 

�ل�صرتخاء.
* يخّفف �لتدليك )�مل�صاج( توتر �لع�صالت ويخف�ض 

م�صتوى هرمون �لكورتيزول يف �جل�صم.
* عندما ت�صعرين بزيادة �ل�صغوط و�لتوتر خذي حماماً 

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

�ل�صلبية خالل فرتة �حلمل.

عند املراهقني

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

 االنتباه وفرط الن�صاط ؟
تو�صلت در��صة جديدة �إىل �أن �ملر�هقني �لذين ي�صتخدمون 

�أجهزتهم عدة مر�ت يف �ليوم كانو� �أكرث عر�صة لالإ�صابة 
با�صطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط �لن�صاط )ADHD( خالل 

�لعامني �ملقبلني.
ل تثبت �لنتائج �أن و�صائل �لإعالم �لرقمية هي �مل�صوؤولة 

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

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

�لتدخني
��صتخد�م �ملخدر�ت �رضب �لكحول

مل يكن من �ل�صهل قيا�ض مدى تاأثري �لو�لدين على �أطفالهم، قد 
يكون بع�ض �ملر�هقني �لذين مل ي�صتخدمو� هو�تفهم با�صتمر�ر 
لديهم قو�عد �صارمة يف �ملنزل �أو �أن �لأباء ي�صجعون �أطفالهم 

على �لقيام بن�صاط �إيجابي يعزز منوهم �لعقلي.
تختلف تكنولوجيا �لهاتف �ملحمول عن �لتلفاز �أو �أي �لو�صائل 
�لرقمية �لأخرى ب�صبب �إمكانية �لتو��صل �مل�صتمر و�مل�صاركة 

�مل�صتمرة على مد�ر �ليوم.
قد يو�جه �لأطفال م�صاكل يف �ل�صرب �أو �لتعامل مع �لتاأخري 

ب�صبب �عتيادهم على �لتحفيز �مل�صتمر. بالإ�صافة �إىل ذلك �أنه 
عادة عندما ت�صتخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذ� قد يعاين 

�لبع�ض عندما يحني �لوقت للرتكيز على �صيء و�حد فقط.
��صتملت �لدر��صة على ما يقرب من 2600 طالب يف �ملد�ر�ض 
�لثانوية مل يكونو� م�صخ�صني با�صطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط 
�لن�صاط يف �لبد�ية، و�أكمل �لطالب ��صتبيانات كل �صتة �أ�صهر 
ملدة عامني ت�صاأل عن �أي �أعر��ض ��صطر�ب نق�ض �لنتباه/ 

فرط �لن�صاط.
وجدت �لدر��صة �أنه لكل ن�صاط رقمي �إ�صايف ميار�صه �لطفل 
يف كل يوم، �إن �حتمالت �لإ�صابة باأعر��ض ��صطر�ب نق�ض 

�لنتباه/ فرط �لن�صاط ترتفع بن�صبة %10.
مل يحاول �لباحثون ت�صخي�ض ��صطر�ب فرط �حلركة ونق�ض 
�لنتباه ب�صكل ر�صمي؛ بل قد �صاألو� فقط عن �لأعر��ض. من 
�ملحتمل �أن بع�ض م�صكالت �لأطفال تعك�ض م�صكالت �أخرى 

غري ��صطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط �لن�صاط، مثل �حلرمان من 
�لنوم لوقت طويل جًد� ب�صبب �لن�صغال باجلهاز.
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من �سفات �سخ�سّية �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم

العدل

كرمي،  وخلق  عظيمة  �صفة  العدل 
قلوب  يف  واملحبة  الأمل  تبعث 
يخيف  اأّنه  كما  املظلومني، 
الأمور  العدل  فيعيد  الظاملني، 
اإىل  احلقوق  وتعود  موا�صعها،  اإىل 
من  العظماء  خلق  وهو  اأ�صحابها، 
واأعظمهم  وال�صاحلني،  الأنبياء 
حممد �صلى اهلل عليه و�صلم، فكان 
له،  مالزمة  جليلة  �صفة  العدل 
فكان عدلاً مع ربه ونف�صه والنا�س، 
اأو  بعيد،  اأو  قريب  بني  يفرق  فال 
اأو  خمالف،  اأو  عدو،  اأو  �صديق، 
واإن  العدل  يرتك  ل  وكان  موافق، 
فيخطئ  حقه،  يف  النا�س  اأخطاأ 
بعدله،  في�صتمر  حقه  يف  النا�س 
بالعدل،  وياأمر  وي�صفح  ويعفو 
يف  له  مالزمااً  كان  عدله  اأّن  كما 
املتاعب  فيتحمل  وترحاله،  حله 
اأ�رسته  ويف  كاأ�صحابه،  وامل�صاق 
ياأمر  كان  كما  زوجاته،  بني 
واملوازنة،]٢[  بالعدل  اأ�صحابه 
و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  قال  وقد 
اأنََّك  بلََغني  عمرٍو!  بَن  عبَداهللِ  )يا 

فال  الليَل.  وتقوُم  النهاِر  ت�صوُم 
ا.  حظاً علَيَْك  �َصِدَك  ِلَ فاإَِنّ  تفعْل. 
ِلَزْوِجَك  واإَِنّ  ا.  حَظّ عليَك  وِلَعيِنَك 

ا(. عليَك حظاًّ

ال�سدق

كان الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم 
اأو  جادااً  كذبااً  يتكلم  ل  �صادقااً 
و�صدق،  حٌق  كالمه  وكل  مازحااً، 
ونهى عنه، وهو  الكذب  وقد حّرم 
اهلل  حماه  اإذ  الكذب،  عن  مع�صوم 
من هذا اخللق الذميم، فاأ�صلح اهلل 
نطقه و�صدد لفظه، وهو الذي جاء 
فكل  به،  و�صّدق  اهلل  من  بال�صدق 
و�صنته �صدق،  كالمه �صدق وحق، 
كان  وقد  �صدق،  ور�صاه  وغ�صبه 
والنا�س،  ونف�صه  ربه  مع  ا  �صادقاً
فهو �صادق يف يف ح�رسه و�صفره، 
وعهوده ومواثيقه، و�صلحه وحربه، 
واإقامته،  وحلّه  زر�صائله،  وق�صهه 
عليه  ينق�س  فلم  ودرايته،  وروايته 
ال�صالة وال�صالم على ر�صالته التي 
كاملة،  فاأداها  حرفااً  بتبليغها  اأمر 
َل  وذلك م�صداقااً لقوله تعاىل: )ِليَ�ْصاأَ

ْدِقِهْم(. اِدِقنَي َعْن �صِ ال�صَّ

الرفق

كان الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم 
لنّي الانب، لطيفااً يف قوله وفعله، 
وتاركااً  واللطف،  بال�صهل  ا  اآخذاً
الرفق  فيُدخل  والتعنيف،  لل�صدة 
يف التعامل مع النف�س واأهل البيت، 
وال�صائلني،  والريان،  والأقارب، 
تعليم  يف  اأي�صااً  ا  رفيقاً وكان 
باملعروف  الأمر  ويف  الاهلني، 
العا�صي  ومع  املنكر،  عن  والنهي 
يف  الكفار  مع  ورفيقااً  التائب، 
الأذى،  في�صرب على  معهم،  تعامله 
ا بالنا�س يف العبادات، ويرفق  ورفيقاً
مع نف�صه يف التطوع في�صمل كافة 
عليه  كان  وقد  وال�صوؤون،  الأحوال 
ال�صالم كثري الرفق ي�صع الأمور يف 
ويهدي  ال�صلوك،  ويقوم  موا�صعها 
ال�صالة  عليه  اأكرث  وقد  احلق،  اإىل 
ومدحه،  الرفق  ذكر  من  وال�صالم 
وال�صالم:  ال�صالة  عليه  قال  وقد 
يحُبّ  رفيٌق  اهللَ  اإَنّ  عائ�صُة!  )يا 
ل  ما  فِق  الِرّ على  ويُعطي  فَق.  الِرّ

ما ظنك باثنني �هلل ثالثهما
هل كان ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم 
- م�صطرااً للتعر�س لكل تلك املخاطر؟ 
اأمل يكن ربه - �صبحانه - قادرااً على اأن 

ينقله اإىل املدينة نقالاً مبا�رسااً كما حدث 
يف رحلة الإ�رساء واملعراج؟ مِلَ كانت 

الهجرة اإذن، وما الهدف والر�صالة التي 
تبعثها اإىل اأمة امل�صلمني �َصلَِفهم وَخلَِفهم؟ 

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

تتبعت قري�س ر�صول اهلل و�صاحبه اأبا بكر 
َحّتى انتََهوا اإىَل بَاِب الَغار َفَوَقُفوا َعلَيِه. 
َفَقاَل اأَبُو بَكٍر، يَا َر�ُصوَل اهلّلِ لَو اأَّن اأََحَدُهم 
نََظَر اإىَل َما َتَت َقَدَميِه لأَب�رَسَنَا. َفَقاَل 
َما َظّنك ِباثننَِي اهلّلُ ثَاِلثُُهَما؟ ل َتَزن اإّن 

اهلّلَ َمَعنَا.
لو تاأملنا هذا املوقف لأدركنا معنىاً 
�صاميااً ينبع من اأ�صل عقيدة امل�صلم 

واإميانه باهلل.. الواحد.. القادر.. املالك.. 
الذي يقول لل�صئ كن فيكون... ذلك 

املعنى هو الثقة باهلل وح�صن الظن به 
والتوكل عليه - �صبحانه -... مع العمل 

والأخذ باأ�صباب النجاح. يقول - �صبحانه 
وتعاىل- يف حديٍث، قد�صي: اأنا عند ظن 
عبدي بي، واأنا معه اإذا ذكرين، فاإن ذكرين 

يف نف�صه ذكرته يف نف�صي، واإن ذكرين 
يف ملٍئ، ذكرته يف ملٍئ، خرٍي، منهم، واإن 
تقرب اإيّل �صربااً تقربت اإليه ذراعااً، واإن 
تقرب اإيّل ذراعااً تقربت اإليه باعااً، واإن 

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

امل�رسكني عند خروجه من بينهم، بل ونرث 
على روؤ�صهم الرتاب.. وحجب اأب�صارهم 
عنه عند الغار.. واحلمامة والعنكبوت.. 
وق�صة �رساقة بن مالك.. و.... }و من 
يتوكل على اهلل فهو ح�صبه * اإن اهلل بالغ 

اأمره{.  

من لو�زم �إميان �لإن�سان :
 يوجد اأحيانااً جهاز ثمنه مئة األف يف بيوز، 
�صعيف  كهربائي  خط  عن  عبارة  البيوز 
جدااً، على اأدنى حرارة عالية ي�صيخ، يقطع 
التيار، هو البيوز يف احلقيقة نقطة �صعف 
الهاز،  ل�صالح  ال�صعف  لكن  الهاز،  يف 
لو جهاز �صيارة عال فجاأة، بدل اأن يحرق 

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

ال�صعف،  البيوز،  عنده  يوجد  والإن�صان   
اخلوف:

نْ�َصاَن ُخِلَق َهلُوعااً،  ]�صورة املعارج  ﴿اإَِنّ اْلإِ
َجُزوعااً،    ُّ ال�رَسّ ُه  َم�َصّ ﴿اإَِذا  الآية:19[  

]�صورة املعارج الآية:٢0[
 اإذا ل يخاف ل يتوب، اإذا ل يخاف ل يلجاأ 
اإىل اهلل عز وجل، اإذا ل يخاف ل ي�صطلح 

مع اهلل. 
يف  �صعف  نقطة  كان  واإن  فاخلوف،   

الإن�صان، اإل اأنه من لوازم اإميانه.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�صان اإىل بع�س امل�صطلحات �صمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�صجم مع 

الفطرة معروفااً لأن الفطر ال�صليمة يف اأ�صل خلقها تعرفها، الق�صاء الربيطاين ياأخذون ع�رسة من 
الطريق يعر�صون عليهم جرمية بح�صب الفطر ال�صليمة قد يك�صفون احلقيقة، الإن�صان له فطرة �صليمة 

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

نهاك عن �صيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �صميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�صان معروفااً، و�صمي ال�صيء الذي تاأباه 
الفطر ال�صليمة منكرااً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�صيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقااً تامااً 

الدليل:
ا ﴿  ) �صورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفااً ينقلب على فطرتك: يِن َحِنيفاً ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ ا ِفْطَرَة اهلَلّ يِن َحِنيفاً ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴿

من ل ي�ستحي ل خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�صن لكن يف الأمراء اأح�صن، واحلياء ح�صن لكن يف الن�صاء اأح�صن، وال�صخاء ح�صن 

لكن يف الأغنياء اأح�صن، وال�صرب ح�صن لكن يف الفقراء اأح�صن، والتوبة ح�صن لكن يف ال�صباب اأح�صن. 
يعني ال�صاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�صخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�صرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثااً، وحبي لثالث اأ�صد، اأحب الطائعني، وحبي لل�صاب الطائع اأ�صد، اأحب املتوا�صعني، وحبي 
للغني املتوا�صع اأ�صد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�صد، واأبغ�س ثالثااً، وبغ�صي لثالث اأ�صد، 
اأبغ�س الع�صاة، وبغ�صي لل�صيخ العا�صي اأ�صد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�صي للفقري املتكرب اأ�صد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�صي للغني البخيل اأ�صد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�صتِح فا�صنع ما �صئت على معنيني: اإن مل ت�صتِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�صتِح من اهلل فافعل ما �صئت ول تعباأ بكالم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴿  )  يف اآيات دقيقة جدااً من هذه الآيات: ﴿ َواأَنِْفُقوا يِف �َصِبيِل اهلَلّ

�صورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�صالم 
و�صطي.
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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 2006 اعتقدت 

اأن حكاية روكي قد انتهت وكنت �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.

االأفالم االأكرث تاأثريا يف 
تاريخ الب�شرية!

اكت�سف علماء من جامعة تورينو الإيطالية 3 اأفالم مل حتدث 
ثورة فقط يف �سناعة ال�سينما، بل اأثرت ب�سدة يف الثقافة الب�سرية 
العامة. وذكرت جملة »Applied Network Science«، اأن انتقاء 
العلماء لأهم الأفالم، اعتمد على ت�سنيف اأكرب قاعدة بيانات يف 
تاريخ ال�سينما واأن�ساأ العلماء خوارزمية ريا�سية خا�سة، لتحديد 
اأهم الأفالم التي اأثرت يف الب�سرية، حيث حت�سب عدد الإ�سادات 

والقتبا�سات من هذه الأفالم، دون النظر اإىل بيانات �سباك التذاكر 
لها واحتل فيلم »The Wizard of Oz« من عام 1939، ملجموعة من 

املخرجني، املركز الأول �سمن هذا الت�سنيف، وجاء فيلم حرب 
النجوم »Star Wars« عام 1977، ملخرجه جورج لوكا�س، ثانيا. اأما 
»Psycho« الذي اأنتج العام 1960، ملخرجه األفريد هيت�سكوك، فقد 

جاء يف املرتبة الثالثة لالأفالم التي اأثرت يف الب�سرية.
وت�سمنت قائمة الأفالم الأكرث تاأثريا يف الب�سرية اأعمال مثل: كينغ 

كونغ وملحمة الف�ساء ووح�س فرانكن�ستاين.

االأو�شكار يواجه طريقا م�شدودا 
يهدد احلفل القادم!

تواجه قيادة اأكادميية ال�سينما الأمريكية طريقا م�سدودا، بعد رف�س املمثل 
الكوميدي، كيفن هارت، تقدمي حفل مرا�سم توزيع الأو�سكار يف دورتها الـ 91.

واعتذر الكوميدي امل�شهور هارت 
عن تقدميه حلفل االأو�شكار ب�شبب 
تويرت  على  له  تغريدات  ق�شية 
وما  املثليني،  ق�شايا  يخ�ش  مبا 
�شببته من م�شكلة اجتماعية عامة 
و�شعهته يف خانة االأ�شخا�ش الذين 

ويبقى   ، املثلية  رهاب  من  يعانون 
القادم دون مقدم،  االأو�شكار  حفل 
�شعوبة  االأكادميية  تواجه  حيث 
للكوميدي  بديل  على  العثور  يف 
هناك  اأن  كما  املعتذر.  هارت 
بانخفا�ش  تتعلق  اأخرى  م�شكلة 

يتقا�شاه  الذي  التعوي�ش  قيمة 
ففي حفل  للحفل،  املقدم  املمثل 
ا�شتكى   ،2017 لعام  االأو�شكار 
كيميل،  جيمي  الكوميدي،  املقدم 
األف   15 مبلغ  على  ح�شوله  من 
دوالر فقط، وهذا هو ال�شبب وراء 

رف�ش معظم املر�شحني املحتملني 
و�شيتعني  االأو�شكار.  حفل  تقدمي 
ال�شينما  اأكادميية  جمل�ش  على 
للمقدم  بديل  مو�شوع  مناق�شة 
عن  اال�شتغناء  اأو  هارت  املعتذر 

دور مقدم احلفل نهائيا.

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.

للبيع.. لوحة فنية طولها 50 مرتا!
مزادات  دار  عر�شت 
بطول  فنية  لوحة  »�شوثبي« 
الت�شكيلي،  للفنان  مرتا   50
بعنوان  وابنه،  المب،  جون 
كونغ  هونغ  اإىل  لندن  »من 

خالل �شاعتني«.
الت�شكيليان  الفنانان  واأبدع 
تلك اللوحة عام 1860. وهي 

عبارة عن مقاطع تخلق لدى 
ي�شري  كاأنه  تخيال  االإن�شان 
برحلة  ويقوم  الف�شاء،  يف 
وراء  من  وير�شد  بالقطار، 
نافذة عربته مناظر متغرية 
على  اللوحة  ن�شبت  وقد 
بكرات خا�شة يتم حتريكها 
اخليالية  الرحلة  اأما  يدويا. 

�شاعتني،  ا�شتغرقت  التي 
فرافقتها مالحظات هزلية 
االبن  المب  جون  األفها، 
الفريدة  اللوحة  اأن  يذكر 
تطرح للبيع الأول مرة، حيث 
مت تقييمها بـ 80 األف جنيه 
األف   101٫7( اإ�شرتليني 

دوالر(.

دار  يف  اخلرباء  وقال 
الفناننينْ  اإن  »�شوثبي« 
اأبدعا  اللذين  الت�شكيلينينْ 
هونغ  يزورا  مل  اللوحة 
امل�رشية  االأهرام  وال  كونغ 
مع  املتو�شط،  البحر  وال 
اأماكن ظهرت يف  اأنها  العلم 

لوحتهما.
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قريبا؟ لها  اآب  بيك  "الدا" اأحدث  تطلق  هل 

هنغاريون  م�صممون  ا�صتعر�ض 
 Х-Tomi" مكتب  من 
تو�صيحية  �صورة   "Design
تبني كيف قد تبدو �صيارة البيك 
الدا  �رشكة  من  القادمة  اآب 

الرو�صية.
اأن  ميكن  لل�صورة،  وبالنظر 

نالحظ اأن املركبة اأتت بت�صميم 
�صيارات  بت�صميم  جدا  �صبيه 
وزودت   ،"Lada XRAY"
وقمرة  وا�صع،  خلفي  ب�صندوق 
 LED وم�صابيح  اأبواب،  باأربعة 
�صدمات  وممت�صات  اأنيقة، 
مع  البال�صتيك  فيها  يتداخل 

الكروم ب�صورة مميزة.
قد  "الدا"  كانت  جانبها،  من 
ت�صميما  �صابقا  ا�صتعر�صت 
بيك  ل�صيارة  متيزا  يقل  ال  اآخر 
بهيكل كبري،  اإطالقها  تعتزم  اآب 
للطرق  خم�ص�صة  وعجالت 
تت�صع  ببابني  ومق�صورة  الوعرة، 

الأربعة اأ�صخا�ض.
هذه  تزود  اأن  املفرت�ض  ومن 
ب�صعة  بنزين  مبحركات  ال�صيارة 
2.5 و3.0 لرتات، وعلب �رشعة 
مراحل،  ب�صت  اأوتوماتيكية 
واأنظمة تعليق فريدة متكنها من 

اجتياز اأ�صعب الطرق.

اأفخم  "هيونداي" تطرح 
�سياراتها رباعية الدفع

ن�رشت �رشكة 
 "Genesis"

املتخ�ص�صة بطرح 
مناذج فاخرة من 

�صيارات "هيونداي"، 
فيديو تو�صيحيا الأول 

�صياراتها رباعية 
الدفع املخ�ص�صة 
ملحبي الرفاهية.
وبالنظر للفيديو، 

ميكن اأن نالحظ اأن 
 "GV80" ت�صميم

اجلديدة ي�صبه اإىل حد 
 Grand" ما ت�صميم

Santa Fe" التي 
ا�صتعر�صتها هيونداي 

موؤخرا، لكنها اأتت 
ب�صبك اأمامي مميز 

وكبري، وم�صابيح 
"LED" على �صكل 
خطوط متوازية من 

االأمام واخللف.

اأما من الداخل، 
ف�صتاأتي قمرة هذه 

ال�صيارة مبقاعد 
جلدية مريحة تت�صع 
الأربعة ركاب، ومقود 
مميز باأزرار للتحكم 

بالعديد من خ�صائ�ض 
املركبة، وواجهة 

قيادة مزودة ب�صا�صتني 
كبريتني واأحدث 

اأنظمة املولتيميديا.
ومن املفرت�ض 

اأن تاأتي املركبة 
مبحرك ثماين 

االأ�صطوانات، وعلبة 
�رشعة اأوتوماتيكية بـ 
10 مراحل، واأنظمة 
اأمان توقف ال�صيارة 

اأوتوماتيكيا قبل 
ارتطامها بج�صم قد 
يظهر فجاأة اأمامها 

على الطريق.

بور�ش ماكان S 2019 و�سلت بقوة 354 ح�سان
بعد الك�صف عن ماكان املحدثة، قامت بور�ض 
االآن بالك�صف عن كافة تفا�صيل ماكان S االأقوى 
 SUV اأف�صل  �صا�صيه  بتحديث  بور�ض  قامت 
اأف�صل،  قيادتها  جتربة  لتجعل  لديها  مبيعاً 
من  االأمامية  التعليق  دعامات  اأ�صبحت  حيث 
االأملنيوم بدالً عن احلديد لزيادة دقة التوجيه 
اأعمدة مقاومة  تعديل  الركوب، كما مت  وراحة 
االنحراف لزيادة التحكم ال�صل�ض مع زيادة اأداء 

نظام التعليق الهوائي االختياري.
دوا�صات  ال�صغط على  �صعور  اأي�صاً حت�صني  مت 
حجم  زيادة  مع  خفتها  زيادة  عرب  املكابح 
اأقرا�ض املكابح االأمامية بقدر 10 ملم كي ت�صل 
اإىل 360 ملم، كما متت زيادة ال�صماكة بقدر 2 
ملم كي ت�صبح 36 ملم، اإ�صافة الإمكانية اختيار 

مكابح بور�ض امل�صنوعة من األياف الكربون.
ماكان،  يف  االأكرب  اخلارجي  التغيري  عن  اأما 
 LED م�صابيح  هيئة  على  باخللف  فيتواجد 
م�صابيح  مع  العر�ض  بكامل  مت�صلة  خلفية 

LED اأمامية.
معلوماتي  ترفيه  نظام  �صا�صة  جند  بالداخل، 
املالحة  الأنظمة  دعم  مع  اإن�ض   10.9 بحجم 
ذكي،  �صوتي  حتكم  املرور،  حالة  ومراقبة 

م�صاركة الواي فاي واالت�صال باالإنرتنت مع عدة 
خ�صائ�ض اأخرىن اأ�صافت بور�ض عدة خيارات 
ريا�صي   GT مقود  مثل  اأي�صاً   2019 ملاكان 
االختناقات  م�صاعد  مدمج،  قيادة  منط  مع 
املرورية، زجاج اأمامي ذو نظام تدفئة ومنقي 

لهواء املق�صورة.
 V6 نوع  من  يكون  ف�صوف  املحرك،  عن  اأما 
كايني  بطرازات  امل�صتخدم  ذاته  لرت   3 �صعة 
وبانامريا مع تريبو ت�صارجر مزدوج، كي ت�صبح 
نيوتن.مرت  و480  ح�صان   354 االإجمالية  القوة 
 14 بفارق  زيادة  يعني  ما  الدوران،  عزم  من 
ال�صابقة،   S ماكان  نيوتن.مرت عن  و20  ح�صان 
كي تتمكن من الت�صارع حتى 100 كم/�ض خالل 
 250 اإىل  ت�صل  ق�صوى  �رشعة  مع  ثانية   5.1
�صبورت�ض  حزمة  على  احل�صول  عند  كم/�ض 

كرونو.
 2019 ماكان  بور�ض  اأ�صعار  تبداأ  و�صوف  هذا 
اململكة  يف  ريال(   218،589(  £46،334 عند 
املتحدة للن�صخة ذات حمرك 4 �صلندر �صعة 2 
لرت ذو قوة 245 ح�صان، بينما تبداأ ماكان S عند 
48،750£ )229،987 ريال(، حيث متت اإتاحتها 

للطلب بالفعل.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�صتعر�صت �رشكة IAT Design ال�صينية �صيارة "Karlmann King" التي �صنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع 

الرباعي يف العامل وبح�صب موقع "CarAndBike" املتخ�ص�ض يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت االنتباه يف هذه 
ال�صيارة هو هيكلها اخلارجي امل�صمم بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�صنوع من مزيج من املعادن 

اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�صلب.
وي�صمن القوة واالأداء املمتاز لل�صيارة حمرك قوي من 10 اأ�صطوانات، �صعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 

8 نقالت، بقوة 400 ح�صان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�صوي ت�صل اإيل 160 كيلو مرت / �ض. وتتميز ال�صيارة من الداخل 
بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية فاخرة، و�صا�صة بالزما كبرية مل�صاهدة االأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �صوت، 

باالإ�صافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�صاخنة، وماكينة ل�صنع القهوة، واأماكن خم�ص�صة حلفظ الكوؤو�ض املغطاة 
بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�صيارة على خزينة قوية مزودة بو�صائل اأمان عالية، وميكن التحكم يف االإ�صاءة 

وعدد من املهام االأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�صناعة 12 ن�صخة من هذه 
ال�صيارة فقط حول العامل ب�صعر ي�صل اإىل 2 مليون دوالر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة

 

 تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ال�صيارات  ت�صنيع  ك�صفت �رشكة 
اليابانية مازدا عن �صيارة مازدا6 
والتي �صتكون اأول �صياراتها التي 
اأوتو  اآندرويد  من�صتي  تدعم 
وكار بالي الذكيتني، وجاء ذلك 
يف معر�ض ال�صيارات الدويل يف 

نيويورك االأمريكية.
�صتكون اأول ن�صخة من النظامني 
العام  �صيف  يف  متاحة  الذكيني 
�صيكون  كما   ،2018 احلايل 
هذا  من  ال�صيارات  اأ�صحاب 

كار  حتديث  على  قادرين  النوع 
بالي واآندرويد اأوتو ب�صكل كامل 
واختياري فور اإ�صدار التحديث 
مازدا  و�رشحت  ال�صيف  يف 
وكار  اأوتو  اآندرويد  من�صتي  باأن 
اإ�صافات  �صمن  �صتكونان  بالي 
املوجود  الذكي  الت�صغيل  نظام 
 Mazda ال�رشكة  �صيارات  يف 
اأن  يُذكر   .Connected
كندا  اليابانية يف  ال�رشكة  موقع 
املن�صتني  دعم  بيانا حول  ن�رش 

املتحدث  لكن   ،3-CX ل�صيارة 
املعر�ض  يف  ال�رشكة  با�صم 
الدويل لل�صيارات مل يتحدث عن 
مما  كلمته،  خالل  االأمر  ذلك 
امل�صتخدمني  ا�صتغراب  اأثار 
اأعلنت  مازدا  �رشكة  كانت 
من�صتي  باإ�صافة  رغبتها  عن 
املا�صي،  العام  يف  واآبل  قوقل 
لذلك  التخطيط  بداأت  اأن  بعد 
 Mazda نظامها  اإطالق  منذ 

Connected عام 2014.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
 املكتب العمومي للمح�رض الق�ضائي 

اأ / زواين فريد حم�رض ق�ضائي
حمكمة تيبازة 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا : �ضارع الدرك الوطني – طريق حمكمة تيبازة 

تبليغ حكم ح�ضوري ابتدائي اعتباري عن طريق الن�رض يف اجلريدة 
طبقا للمادة : 04/412 من قانون اال�رضة اجلزائري

بتاريخ الرابع من �ضهر دي�ضمرب �ضنة األفني و ثمانية ع�رض ) 12/04/ 2018
بناء على طلب : بنك الفالحة و  التنمية الريفية �رضكة م�ضاهمة ممثلة يف �ضخ�س مديرها ) مدعي حا�رض( 

الكائن ب : 17 �ضارع العقيد عمريو�س - والية اجلزائر 
املبا�رض للخ�ضام بوا�ضطة  اأ/ عقون فريوز حمامية  لدى املحكمة العليا و جمل�س الدولة 

نحن اأ / زواين فريد حم�رض ق�ضائي حمكمة تيبازة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املوقع اأدناه 
الكائن مكتبنا : �ضارع الدرك الوطني – طريق حمكمة تيبازة 

بلغنا ن�ضخة من احلكم احل�ضوري االبتدائي  االعتباري ال�ضادر عن الق�ضم :التجاري / البحري ملحكمة حجوط بتاريخ  2018/05/30 
حتت رقم الفهر�س : 18/00935 رقم اجلدول : 18/00570

اإىل : املوؤ�ض�ضة امل�ضغرة رحمون ر�ضيد ذات الطابع الفالحي املمثلة يف �ضخ�س م�ضريها " رحمون ر�ضيد " ال�ضاكن ب : مزرعة الهواري 
– اأحمر العني – والية تيبازة  )مدعى عليه معترب حا�رض( 

املبا�رض للخ�ضام بوا�ضطة نف�ضه
و اأعلمناه باأن اأجل الطعن باال�ضتئناف حمدد ب�ضهر )01( واحد ابتداء من تاريخ التبليغ اإذا كان لل�ضخ�س ذاته  اأو ممثله القانوين و ميدد 
اأجل اال�ضتئناف اإىل �ضهرين )02(اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا  لن�س املادة 336 من قانون االإجراءات املدنية و 

االإدارية .
و لكي ال يجهل ما تقدم

و اإثباتا لكل ما �ضبق حررنا هذا املح�رض يف اليوم و ال�ضهر و ال�ضنة املذكورين اأعاله طبقا للقانون 
املح�رض الق�ضائي
زواين فريد  

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

اأ / زواين فريد حم�رض ق�ضائي
حمكمة تيبازة 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا : �ضارع الدرك الوطني – طريق حمكمة تيبازة 

تبليغ حكم ح�ضوري ابتدائي اعتباري عن طريق الن�رض يف اجلريدة 
طبقا للمادة : 04/412 من قانون اال�رضة اجلزائري

بتاريخ الرابع من �ضهر دي�ضمرب �ضنة األفني و ثمانية ع�رض ) 12/04/ 2018
بناء على طلب : بنك الفالحة و  التنمية الريفية �رضكة م�ضاهمة ممثلة يف �ضخ�س مديرها ) مدعي حا�رض( 

الكائن ب : 17 �ضارع العقيد عمريو�س - والية اجلزائر 
املبا�رض للخ�ضام بوا�ضطة  اأ/ عقون فريوز حمامية  لدى املحكمة العليا و جمل�س الدولة 

نحن اأ / زواين فريد حم�رض ق�ضائي حمكمة تيبازة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املوقع اأدناه 
الكائن مكتبنا : �ضارع الدرك الوطني – طريق حمكمة تيبازة 

بتاريخ   البحري ملحكمة حجوط   / :التجاري  الق�ضم  عن  ال�ضادر  االعتباري  االبتدائي   احل�ضوري  احلكم  من  ن�ضخة  بلغنا 
2018/05/30 حتت رقم الفهر�س : 18/00936 رقم اجلدول : 18/00571

اإىل : املوؤ�ض�ضة امل�ضغرةهادف  قدور ذات الطابع الفالحي املمثلة يف �ضخ�س م�ضريها "هادف قدور"  ال�ضاكن ب : مزرعة 
خليفة طيب اأحمر العني – والية تيبازة   )مدعى عليه معترب حا�رض( 

املبا�رض للخ�ضام بوا�ضطة نف�ضه
اأو ممثله  ذاته   لل�ضخ�س  كان  اإذا  التبليغ  تاريخ  ابتداء من  واحد   )01( ب�ضهر  باال�ضتئناف حمدد  الطعن  اأجل  باأن  اأعلمناه  و 
القانوين و ميدد اأجل اال�ضتئناف اإىل �ضهرين )02(اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا  لن�س املادة 336 من 

قانون االإجراءات املدنية و االإدارية .
و لكي ال يجهل ما تقدم

و اإثباتا لكل ما �ضبق حررنا هذا املح�رض يف اليوم و ال�ضهر و ال�ضنة املذكورين اأعاله طبقا للقانون 
املح�رض الق�ضائي
زواين فريد  

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

اأ / زواين فريد حم�رض ق�ضائي
حمكمة تيبازة 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا : �ضارع الدرك الوطني – طريق حمكمة تيبازة 

تبليغ حكم ح�ضوري ابتدائي عن طريق الن�رض يف اجلريدة 
طبقا للمادة : 04/412 من قانون اال�رضة اجلزائري

بتاريخ الرابع من �ضهر دي�ضمرب �ضنة األفني و ثمانية ع�رض ) 2018/12/04
بناء على طلب : بنك الفالحة و  التنمية الريفية �رضكة م�ضاهمة ممثلة يف �ضخ�س مديرها ) مدعي حا�رض( 

الكائن ب ك 17 �ضارع العقيد عمريو�س ) والية اجلزائر 
املبا�رض للخ�ضام بوا�ضطة  اأ/ عقون فريوز حمامية  لدى املحكمة العليا و جمل�س الدولة 

نحن اأ / زواين فريد حم�رض ق�ضائي حمكمة تيبازة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املوقع اأدناه 
الكائن مكتبنا : �ضارع الدرك الوطني – طريق حمكمة تيبازة 

بلغنا ن�ضخة من احلكم احل�ضوري االبتدائي ال�ضادر عن الق�ضم التجاري / البحري ملحكمة حجوط بتاريخ  2017/12/20 
حتت رقم الفهر�س : 17/01797 رقم اجلدول : 16/1509 

اإىل : دليل حممد املهنة فالح 
ال�ضاكن ب : مزرعة �ضي �ضمياين – حجوط – والية تيبازة 

املبا�رض للخ�ضام بوا�ضطة نف�ضه
و اأعلمناه باأن اأجل الطعن باال�ضتئناف حمدد ب�ضهر )01( واحد ابتداء من تاريخ التبليغ اإذا كان لل�ضخ�س ذاته و ميدد اأجل 
اال�ضتئناف اإىل �ضهرين )02(اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا  لن�س املادة 336 من قانون االإجراءات املدنية 

و االإدارية .
و لكي ال يجهل ما تقدم 

و اإثباتا لكل ما �ضبق حررنا هذا املح�رض يف اليوم و ال�ضهر و ال�ضنة املذكورين اأعاله طبقا للقانون 
املح�رض الق�ضائي
زواين فريد  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
با�ضم ال�ضعب اجلزائري

حكم جمل�س ق�ضاء تيبازة
حمكمة تيبازة

الق�ضم �ضوؤون االأ�رضة
باجلل�ضة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة تيبازة

بتاريخ الثامن ع�رض من �ضهر اأكتوبر �ضنة األفني و ثمانية ع�رض
برئا�ضة ال�ضيد)ة( : حممدي منية  قا�ضي

و مب�ضاعدة ال�ضيد)ة( : فرجاين فاطمة  اأمني �ضبط
و بح�ضور ال�ضيد)ة( : �رضدون اإ�ضحاق  وكيل اجلمهورية

�ضدر احلكم االتي بيانه
بني ال�ضيد : فتاك بلقا�ضم                                 مدعي             حا�رض

العنوان : وادي خمي�ضتي رقم 01 خمي�ضتي امليناء
املبا�رض للخ�ضومة بنف�ضه

�ضد /
01-فتاك �ضربينة                                   حا�رض                حا�رض 

العنوان : وادي خمي�ضتي رقم 01 تيبازة
املبا�رض للخ�ضومة بوا�ضطة االأ�ضتاذ)ة( : مكنا�س ليلى يف اإطار م�ضاعدة ق�ضائية

02-وكيل اجلمهورية  :                          حا�رض                    حا�رض

ولهده الأ�سباب
- حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون اال�رضة علنيا ابتدائيا ح�ضوريا 

- يف ال�ضكل : قبول اإعادة ال�ضري يف الدعوى بعد اخلربة 
رقم  فهر�س   2018/04/02 بتاريخ  ال�ضادر  االأ�رضة  �ضوؤون  ق�ضم  احلال  حمكمة  عن  املو�ضوع  يف  الف�ضل  قبل  ال�ضادر  احلكم  اإفراغ   : املو�ضوع  يف 
00563/18 و بالنتيجة لذلك امل�ضادقة على تقرير اخلربة املنجزة من قبل اخلبري الطبي الدكتور حممد ترزوت يطو طبيب خمت�س يف االمرا�س 
العقلية املودعة لدى امانة �ضبط املحكمة بتاريخ 2018/06/06 حتت رقم 123/2018 و بذلك احلكم باحلجر على املرجع �ضدها فتاك �ضربينة 
املولود بتاريخ  1999/02/08 بزرالدة ابنة بلقا�ضم و فتاك خرية و تعيني املرجع يف اخل�ضام و هو والدها امل�ضمى فتاك بلقا�ضم املولود بتاريخ 

1966/09/05 بالعبادية ابن عبد اهلل و بهيليل زهرة مقدما عليها لرعايتها و القيام ب�ضوؤونها 
- اأمر �ضابط احلالة املدنية املخت�س بالتاأ�ضري على هام�س عقد ميالد املحجوز عليها مبنطوق احلكم القا�ضي باحلجز على اأن يعد هذا التاأ�ضري 

اإ�ضهار و ذلك ب�ضعي من النيابة 
- حتميل املرجع بامل�ضاريف الق�ضائية مبا فيها م�ضاريف اخلربة 

و به حرر احلكم يف اليوم و ال�ضهر و ال�ضنة املذكورين اأعاله و يلي االإم�ضاء على اأ�ضله من طرفنا نحن الرئي�ضة و اأمينة ال�ضبط 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
با�ضم ال�ضعب اجلزائري

حكم جمل�س ق�ضاء تيبازة
حمكمة حجوط 

الق�ضم  التجاري/ البحري 
باجلل�ضة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة حجوط

بتاريخ الع�رضون من �ضهر دي�ضمرب �ضنة األفني و �ضبعة ع�رض 
برئا�ضة ال�ضيد)ة( : ن�رض ال�رضيف عزالدين  قا�ضي 

و ع�ضوية  ال�ضيدين : زعمي�س حمزة
                                     و �رضيف حممد     م�ضاعدين 

ومب�ضاعدة ال�ضيد )ة( : بن قرنان خرية  اأمني �ضبط 
�ضدر احلكم االتي بيانه

بني 
- بنك الفالحة و التنمية الريفية �رضكة                                  مدعي             حا�رض

م�ضاهمة املمثلة يف �ضخ�س مديرها  العام 
العنوان : 17 مقرها اأ�ضا�ضي العقيد عمريو�س اجلزائر
املبا�رض للخ�ضام بوا�ضطة االأ�ضتاذ )ة( : عقون فريوز 

�ضد /
01-دليل حممد ، املهنة فالح                                   مدعي عليه                 حا�رض 

العنوان : مزرعة �ضي �ضمياين حجوط 
املبا�رض للخ�ضام بنف�ضه 

ولهده الأ�سباب
- حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا التجارية علنيا ، ح�ضوريا ، يف اأول درجة :

- يف ال�ضكل : قبول الدعوى 
التعهد املحرر من طرف االأ�ضتاذ �ضاحلي عبد القادر بتاريخ 12-10-2015 حتت رقم فهر�س  :  الزام املدعى عليه دليل حممد ابن عي�ضى برهن العتاد املذكور يف االلتزام و  يف املو�ضوع 
363/2015 لفائدة املدعي ، و الذي ي�ضمل العتاد الفالحي ح�ضب الفاتورة النموذجية رقم 2654املحررة بتاريخ 15-09-2015 ، و اجلرار و املقطورة ح�ضب الفاتورة النموذجية رقم 4120 املحررة 

بتاريخ 12-10-20015 ، و اإلزامه بت�ضليم للمدعي ن�ضخة منه و ن�ضخة من البطاقة الرمادية للجرار و املقطورة مت�ضمنة اإ�ضارة الرهن ، و رف�س ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التاأ�ضي�س .
مع حتميل املدعى عليه امل�ضاريف الق�ضائية مبا فيها الر�ضم الق�ضائي املقدر ب 3500 دج 

بذا اأف�ضح باحلكم باجلل�ضة العلنية  املنعقدة بالتاريخ املذكور و اأم�ضى اأ�ضله من طرف الرئي�س و اأمني ال�ضبط .  
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
با�ضم ال�ضعب اجلزائري

حكم جمل�س ق�ضاء تيبازة
حمكمة حجوط 

الق�ضم  التجاري/ البحري 
باجلل�ضة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة حجوط

بتاريخ الثالثون من �ضهر ماي �ضنة األفني و ثمانية ع�رض 
برئا�ضة ال�ضيد)ة( : ن�رض ال�رضيف عزالدين  قا�ضي 

و ع�ضوية  ال�ضيدين : بوطران حممد اأمني 
                                     و �رضيف حممد     م�ضاعدين 

ومب�ضاعدة ال�ضيد )ة( : بن قرنان خرية  اأمني �ضبط 
�ضدر احلكم االتي بيانه

بني 
- بنك الفالحة و التنمية الريفية �رضكة                                  مدعي             حا�رض

م�ضاهمة املمثلة يف �ضخ�س مديرها  العام 
العنوان : 17 مقرها اأ�ضا�ضي العقيد عمريو�س اجلزائر
املبا�رض للخ�ضام بوا�ضطة االأ�ضتاذ )ة( : عقون فريوز 

�ضد /
01-موؤ�ض�ضة م�ضغرة رحمون ر�ضيد ذات                                    مدعي عليه                 حا�رض 

امل�ضوؤولية املحدودة يف �ضخ�س م�ضريها رحمون ر�ضيد
العنوان : مزرعة الهواري احمر العني والية تيبازة 

املبا�رض للخ�ضام بنف�ضه 

ولهده الأ�سباب
- حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا التجارية علنيا ، ح�ضوريا  اعتباريا ، يف اأول درجة :

- يف ال�ضكل : قبول اعادة ال�ضري يف  الدعوى بعد اخلربة  
يف املو�ضوع :  اإفراغ احلكم ال�ضادر قبل الف�ضل يف املو�ضوع عن حمكمة احلال بتاريخ 2016/12/20 حتت رقم الفهر�س 01968/16 و اعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري بكري ح�ضان 
املودعة لدى اأمانة �ضبط املحكمة بتاريخ 2017/06/29 حتت رقم اإيداع 17/174 ، و بالنتيجة اإلزام املدعى عليه املوؤ�ض�ضة امل�ضغرة رحمون ر�ضيد ذات امل�ضوؤولية املحدودة ، املمثلة يف 
�ضخ�س م�ضريها رحمون ر�ضيد ، ال�ضاكن مزرعة الهواري احمر العني والية تيبازة باأن يدفع للمدعى بنك الفالحة و التنمية الريفية ، �رضكة ذات اأ�ضهم ، الكائن مقره االجتماعي ب 17 �ضارع 
العقيد عمريو�س ، اجلزائر مبلغ الدين املقدر مبليون و مائتني ز ت�ضعة و اأربعون األف و ثمامنائة و ثمانية ع�رض دينار جزائري و ثمانون �ضنتيم ) 1.249.818.80 دج ( و رف�س طلب التعوي�س 

لعدم التاأ�ضي�س القانوين .
- حتميل املدعى عليه امل�ضاريف الق�ضائية ، مبا فيها الر�ضم الق�ضائي و م�ضاريف اخلربة املقدرة  اجماال ب 80.000 دج  .

- هكذا �ضدر هذا احلكم و اأف�ضح به جهارا باجلل�ضة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله و ل�ضحته ام�ضي اأ�ضله من طرفنا نحن الرئي�س و اأمني ال�ضبط .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
با�ضم ال�ضعب اجلزائري

حكم جمل�س ق�ضاء تيبازة
حمكمة حجوط 

الق�ضم  التجاري/ البحري 
باجلل�ضة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة حجوط

بتاريخ الثالثون من �ضهر ماي �ضنة األفني و ثمانية ع�رض 
برئا�ضة ال�ضيد)ة( : ن�رض ال�رضيف عزالدين  قا�ضي 

و ع�ضوية  ال�ضيدين : بوطران حممد اأمني 
                                     و �رضيف حممد     م�ضاعدين 

ومب�ضاعدة ال�ضيد )ة( : بن قرنان خرية  اأمني �ضبط 
�ضدر احلكم االتي بيانه

بني 
- بنك الفالحة و التنمية الريفية �رضكة                                  مدعي             حا�رض

م�ضاهمة املمثلة يف �ضخ�س مديرها  العام 
العنوان : 17 مقرها اأ�ضا�ضي العقيد عمريو�س اجلزائر
املبا�رض للخ�ضام بوا�ضطة االأ�ضتاذ )ة( : عقون فريوز 

�ضد /
01-موؤ�ض�ضة  امل�ضغرة هادف قدور ذات طابع                         مدعي عليه                 حا�رض 

فالحي املمثلة يف �ضخ�س م�ضريها هادف قدور
العنوان : مزرعة خليفة الطيب  احمر العني والية تيبازة 

املبا�رض للخ�ضام بنف�ضه 

ولهده الأ�سباب
- حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا التجارية علنيا ، ح�ضوريا  اعتباريا ، يف اأول درجة :

- يف ال�ضكل : قبول اعادة ال�ضري يف  الدعوى بعد اخلربة  
يف املو�ضوع :  اإفراغ احلكم ال�ضادر قبل الف�ضل يف املو�ضوع عن حمكمة احلال بتاريخ 2016/12/20 حتت رقم الفهر�س 01969/16 و اعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري بكري ح�ضان 
اإلزام املدعى عليه املوؤ�ض�ضة امل�ضغرة هادف قدور  ذات طابع فالحي، املمثلة يف �ضخ�س  اإيداع 17/168 ، و بالنتيجة  اأمانة �ضبط املحكمة بتاريخ 2017/06/20 حتت رقم  املودعة لدى 
م�ضريها هادف قدور ، ال�ضاكن مزرعة خليفة طيب احمر العني  والية تيبازة باأن يدفع للمدعى بنك الفالحة و التنمية الريفية ، �رضكة ذات اأ�ضهم ، الكائن مقره االجتماعي ب 17 �ضارع العقيد 
عمريو�س ، اجلزائر مبلغ الدين املقدر مبليونان و مائة و�ضتة و ت�ضعون األف و ت�ضعمائة و �ضتة و ثالثون  دينار جزائري و ثمانية وثمانون �ضنتيم ) 2.196.936.88 دج ( و رف�س طلب التعوي�س 

لعدم التاأ�ضي�س القانوين . 
- حتميل املدعى عليه امل�ضاريف الق�ضائية ، مبا فيها الر�ضم الق�ضائي و م�ضاريف اخلربة املقدرة  اجماال ب 45.000 دج  .

- هكذا �ضدر هذا احلكم و اأف�ضح به جهارا باجلل�ضة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله و ل�ضحته ام�ضي اأ�ضله من طرفنا نحن الرئي�س و اأمني ال�ضبط .



تقنياخلمي�س  13  دي�سمرب  2018  املوافـق  ل05 ربيع الثاين 1440هـ 23
الفريو�سات البيولوجية »مفتاح« اإنتاج احلوا�سب العمالقة فائقة ال�سرعة

رائدة  طريقة  اإىل  العلماء  تو�صل 
اأ�رسع من خالل  جلعل احلوا�صيب 
ولي�صت  الفريو�صات،  ا�صتخدام 
عادة  ترتبط  التي  الأنواع  تلك 
من  علماء  وا�صتخدم  بالتكنولوجيا 
للتكنولوجيا  معهد ما�صات�صو�صت�س 
للتكنولوجيا  �صنغافورة  وجامعة 
بيولوجيا  فريو�صا  والت�صميم، 
اأجل  من   ،»M13« ا�صم  يحمل 
هند�صة �صكل اأكرث فعالية للذاكرة، 
يف  الدرا�صة  هذه  نتائج  ون�رست 
 ACS Applied Nano« جملة

.»Materials

وتعد ذاكرة الكمبيوتر احلالية غري 
فعندما  التعبري،  جاز  اإن  �صل�صة، 
يقوم جهاز الكمبيوتر بنقل البيانات 
الع�صوائي  الو�صول  ذاكرة  من 
)RAM( ب�صكل �رسيع، اإىل »ذاكرة 
التي   )ROM( فقط«  القراءة 
تكون اأبطاأ، ولكنها اأكرث موثوقية اأو 
ذات تخزين دائم، ت�صتغرق العملية 

ب�صع اأجزاء من الثانية.
واإذا كان من املمكن حتويل نظام 
من  يتكون  الذي  هذا،  التخزين 
اأنواع  من  واحد  نوع  اإىل  جزاأين، 
»تغيري  ذاكرة  ي�صمى  التخزين 

هذا  يقلل  اأن  �صاأنه  فمن  الطور«، 
نانوثانية،   10 نحو  اإىل  التاأخري 
اأ�رسع  الطور«  »تغيري  ذاكرة  وتعد 
الع�صوائي،  الو�صول  ذاكرة  من 
وحتتوي على �صعة تخزين اأكرب من 

حمرك الأقرا�س الثابتة.
تكنولوجيا  تتطلب  ذلك،  ومع 
ميكنها  مادة  الطور  تغيري  ذاكرة 
التبديل بني الأ�صكال غري املتبلورة 
الوقت  ويف  البلورية،  والأ�صكال 
املواد  هذه  ف�صل  ميكن  احلايل، 
درجة  اإىل  احلرارة  ت�صل  عندما 
الأنتيمونيد  مركب  تدمر  عالية 

مو�صل  �صبه  مركب  وهو  الغاليوم، 
والأنتيمون  غاليوم  من  يتكون 
الالزمة  الأ�صا�صية  املواد  واإحدى 
لت�صنيع نظم ذاكرة »تغيري الطور«، 
دمج  ال�صعب  من  يجعل  ما  وهذا 
الكمبيوتر  دوائر  يف  املواد  هذه 
اأنه ميكن ا�صتخدام  العلماء  ووجد 
املواد  لتحويل   »M13»الفريو�س
اأ�صالك  اإىل  الثنائي  النوع  من 
قابلة لال�صتخدام يف درجة حرارة 
منخف�صة، ما ي�صمح باإن�صاء ذاكرة 
واإنتاج  اجلديدة،  الطور«  »تغيري 

حوا�صيب فائقة ال�رسعة.

 اأبرز موا�سفات 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�س 
)2160х1080( بيك�سل، حممية بزجاج مقاوم لل�سدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�س
- 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�س ل�سماعات 
الراأ�س.

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�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.

�سام�سونغ ت�سوق لهاتفها القادم 
9  Galaxy Note

ثالث  �صام�صونغ  �رسكة  اأ�صدرت 
ت�صويقية جديدة  دعائية  اإعالنات 
املنتظر  الرئي�صي  لهاتفها 
 Galaxy Note نوت  غالك�صي 
9، والذي من املفرت�س اأن تك�صف 
عرب  اأوت   9 بتاريخ  عنه  النقاب 
حدث Unpacked، حيث يعتمد 
 Galaxy م�صري العالمة التجارية
Note اإىل حد كبري على رد فعل 
 Galaxy هاتف  على  العمالء 
لهذا  لإدراكها  وتبًعا   ،9  Note
الت�صويقية  الفيديوهات  الأمر فاإن 
ال�رسكة  لدى  اأن  توؤكد  اجلديدة 
الكورية اجلنوبية حتديثات جذرية 

حقيقة قد تغري م�صار الأمور.
قد  ال�صابقة  الت�رسيبات  وكانت 
اأكدت اأن �صام�صونغ تفكر جدًيا يف 
 Galaxy اإلغاء عالمتها التجارية 
الربحية،  انخفا�س  ب�صبب   Note
الذكية،  الهواتف  �صوق  وت�صبع 
وتاأخري دورات الرتقية مع احتفاظ 
اأطول،  لفرتة  باأجهزتهم  العمالء 
 Galaxy S Plus وت�صابه مناذج 
حيث  من   Galaxy Note و 
خ�صائ�س املنتج، مما قد ي�صتدعي 
توحيد املنتجني لتخفي�س التكلفة 
اجلديد  اجلهاز  مبيعات  كانت  اإذا 
حمبطة، ولكن دون وجود تفا�صيل 

حول كيفية حدوث ذلك.
ويبدو اأن �صام�صونغ قررت ا�صتباق 
احلدث والإعالن بطريقة ت�صويقية 
عن امليزات التي من املفرت�س اأن 
يف  مبا  اجلديد،  هاتفها  يت�صمنها 
ذلك بطارية ب�صعة اأكرب من املعتاد 
 Galaxy بالن�صبة لت�صكيلة هواتف
جلذب  منها  حماولة  يف   ،Note
امل�صتخدمني مبكًرا للهاتف، حيث 
ال�رسكة  اتخاذ  اإىل  الفيديو  ي�صري 
قراًرا بزيادة �صعة البطارية، والتي 
اأكرب  للكثريين  بالن�صبة  تعترب  قد 
 Galaxy هاتف  يف  بيع  نقطة 

.9 Note
ال�صادرة  املعلومات  واأو�صحت 
الهاتف  ح�صول  اإمكانية  �صابًقا 
ميلي   4000 ب�صعة  بطارية  على 
ملدة  ال�صمود  على  قادرة  اأمبري، 
م�صاهدة  زمن  من  �صاعة   25
�صطوع  باأعلى  امل�صتمر  الفيديو 
�صعة  اأكرب  يجعلها  مما  لل�صا�صة، 
�صام�صونغ �صمن  بطارية تطرحها 
اأي هاتف ذكي من ت�صكيلة هواتفها 
ت�صكل حت�صًنا  اأنها  كما  املختلفة، 
كبرًيا بالن�صبة لبطارية جهاز العام 
 ،8  Galaxy Note املا�صي 
ب�صعة  بطارية  ميتلك  كان  والذي 

3300 ميلي اأمبري.

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

والأكواد  بالفريو�صات  لالإ�صابة  املنزلية 
الذكي  التلفزيون  تعر�س  ما  اإذا  اخلبيثة، 

لهجوم اأو اخرتاق بوا�صطة الفريو�صات.
فلرتة  اإمكانية  الراوتر  اأجهزة  بع�س  وتتيح 
ما  وهو  الويب،  مواقع  بع�س  اإىل  الو�صول 
املجلة  اأن  غري  التحكم،  من  املزيد  يتيح 
اأن العناية مبثل هذه  اأ�صارت اإىل  الأملانية 
القوائم ال�صوداء تعترب عملية مرهقة للغاية، 
ومن  �صغريا،  يكون  الفلرت  اأن  عن  ف�صال 
ا�صتعمال  اأي�صا  املتوفرة  اخليارات  �صمن 

 Raspberry بحوا�صيب   Pi-hole فلرت 
.Pi

ميكن  التي  القوائم،  من  الكثري  وهناك 
امل�صتخدم.  احتياجات  ح�صب  موائمتها 
على  يتعني  اأنه  الأملانية  املجلة  واأ�صافت 
امل�صتخدم تخ�صي�س بع�س الوقت لإجراء 
عملية التحكم يف تدفق البيانات بالتلفزيون 
فلرت  اإ�صافة  مع  تف�صيلي،  ب�صكل  الذكي 
حظر  يتم  ل  حتى  بحر�س،  الويب  مواقع 

بع�س اخلدمات املطلوبة.

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

التنفيذي  الرئي�س  وج�صيكي  �صوزان  ك�صفت 
بتطوير  �صتقوم  ال�رسكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رسكة 
املحتوى  �صناع  اأجل  من  املزايا  بع�س 
وامل�صتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�صتك�صف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�صاهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�صيات 

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

ت�صغيله  يتم  الذي  الر�صمي”  “غري  امل�صدر 
بوا�صطة موظفي يوتيوب.

ال�صتك�صاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد الختبار حالًيا على ن�صبة 1 باملائة 
فقط من م�صتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�س  اأو  اآي  الت�صغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
التجريبية  املجموعة  �صمن  كنت  اإذا  اأما 
ف�صتالحظ اأن �رسيط التنقل ال�صفلي يف التطبيق 
التبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�صرتى  وال�صرتاكات،   Trendingو الرئي�صية، 
الرئي�صية وال�صتك�صاف  ال�صفحة  بدلً من ذلك 

وال�صرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�صتك�صف
يف تزويد م�صتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�صاهدة  العر�س  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�ص�صة  الفيديو  تو�صيات 
بن�صاط العر�س ال�صابق و�صلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�صاء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

الختيار املتجان�س للمحتوى املو�صى به.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�صاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رسكة   عينت 
ال�صابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�صومي كيمي�صيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رسكة م�صتقباًل.
حيث �رسح الرئي�س اجلديد �صنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�صتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

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

وتو�صيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�صعبية  اأرباحاً  ال�رسكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

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

.Dragalia Lost
بالو�صع  اأكرث  بالتفكري  ال�رسكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�صاب،  اجلديد  الرئي�س  مع  احلايل 
هذا التحول من �صاأنه اأن يُعيد ال�رسكة للواجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �صنوات  عن  عو�صاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.



اللثام عن عدة ق�ضايا  اأماط  املعمق  التحقيق   
من  العديد  اإ�ضتهدفت  قد  كانت  باإحكام  نفذت 
مبتعاملي  اخلا�ضة  املحوالت  و  الهوائيات 
اجلزائر  من  كل  يف  الثالث  النقال  الهاتف 
العا�ضمة و بع�ض الواليات املجاورة ، حيث كان 
امل�ضتبه فيه ي�ضتعني باأ�ضخا�ض اآخرين يف حمل 
بعد  كلغ   60 بـ  وزنها  يبلغ  التي  البطاريات  تلك 
تلك  بها  توجد  التي  املنازل  اأ�ضحاب  يوهم  اأن 
الهوائيات على اأنه عامل مكلف ب�ضيانة الهوائي 
ح�ضب  النقال  الهاتف  املتعامل  ل�رشكة  التابع 
نوعه  ليقوم يف االأخري بيع تلك البطاريات الأحد 
االأ�ضخا�ض ببلدية براقي و الذي متت مباغتته و 
حجز العديد من البطاريات املختلفة تبني فيما 
اأنها تعود ملكيتها ملتعاملي الهاتف النقال  بعد 

و   ، الت�ضل�ضلي  رقمها  على  التعرف  بعد  الثالث 
هذه  اإدارات  من  �ضكاوي  عدة  كانت حمل  التي 
كلفتهم  التي  ،و  االأمن  م�ضالح  لدى  املوؤ�ض�ضات 

الباهظ  للثمن  نظرا  معتربة  مادية  خ�ضائر 
تعطيل  و  البطاريات  لهاته  ال�ضعبة  بالعملة 

التغطية يف بع�ض االأحيان. 

م٫�س

درك العا�صمة 

توقيف �سارقي بطاريات الهوائيات التابعة ملتعاملي الهاتف النقال 
بناءا على �صكوى تلقتها الفرقة االإقليمية للدرك الوطني باأوالد فايت ،تقدم بها اأحد متعاملي الهاتف النقال ،بخ�صو�س �صرقة 22 بطارية خا�صة بالهوائيات 
املثبتة فوق اأ�صطح البنيات على اأيدي جمهولني يف ظروف غام�صة ،على اإثرها مت ت�صكيل فريق حتقيق يف هذه الق�صية خا�صة اأثناء املعاينات االأولية تبني اأن 
االأ�صالك املربوطة بهاته البطاريات ت�صكل خطرا كبريا مبجرد مل�صها وعليه فاإن الفاعل تكون له دراية و خربة تامة يف عملية تركيبها اأو نزعها دون تعر�صه 
للخطر ، بعد تكثيف التحريات و تن�صيط عن�صر اال�صتعالمات مت التو�صل اإىل اأحد االأ�صخا�س يف الثالثينات من العمر كان يعمل لفائدة �صركة اأجنبية خا�صة 

تقوم برتكيب الهوائيات الأحد املتعاملني مما اأك�صبه خربة يف هذا املجال، اأين مت توقيفه يف ظرف قيا�صي ببلدية الق�صبة.

الزيواين ...ومفتاح 
ال�سحراء

حمموالت  على  مفتوح  ن�س  ال�صحراء 

و  ولوجها  يختار  من  ،و  كثرية 

املفاتيح  بع�س  امتالك  عليه  فهمها 

ذلك  يف  للراغب  املعرفية،ميكن 

للدكتور  رقو�س  بكتاب  اال�صتعانة 

اأحمد زيواين �صاحب  الباحث ال�صديق 

عناء  علينا  وفر  الذي  »كامراد«  رائعة 

االجتاهات،يف  كل  يف  اجلري  و  البحث 

حمتوى  الكبري  و  حجما  ال�صغري  كتابه 

الكاتب  بوهيما،مينح  دار  عن  ال�صادر 

فر�صة الت�صالح مع الف�صاء ال�صحراوي 

من  الثقافية  متظهراته  بع�س  فهم 

توات و  يف ذاكرة منطقة  خالل احلفر 

التعريف باملنجز االأدبي لبع�س �صعرائها 

الرموز  من  عدد  تنا�صي  كتابها،بدون  و 

باملنطقة  ارتبطت  التي  االجتماعية 

عبداهلل  ال�صاعر  و  ناجم  موالي  مثل 

و  املنطقة  درواي�س  عن  ،ف�صال  الهامل 

التغريات االجتماعية التي طراأت على 

الن�صيج االجتماعي نهاية ال�صبعينيات 

و بداية الثمانينيات،و يعر�س اأي�صا ما 

كابدته املراأة ال�صحراوية من معاناة 

ثمينة  هدية  رقو�س  كتاب  باخت�صار 

املكتبة  بها  تعززت  نوعية  اإ�صافة  و 

الوطنية ،و مفتاح هام من مفاتيح فهم 
ال�صحراء بو�صفها 

الكنوز  و  باالإ�صرار  مفعما  و  رحبا  عاملا 
الثقافية و االأنرتوبولوجية.

وداد احلاج

موقف

قرية تانفدور بلدية امليلية  بجيجل

�ساحنة تده�س جمموعة من التالميذ و معلمهم 

عنابة 

اأمواج البحر تقذف جثة فتاة ب�ساطئ واد غنم ب�سطايبي 
البويرة

مدار�س مل ترمم منذ 1976

غوالم يعتذر جلماهري نابويل

بني تيزي وزو و البويرة

ت�سليم الطريق االجتنابي يف �سنة 2019

اهتزت قرية تانفدور ببلدية امليلية  اأول 
وقع حادث ج�ضماين خطري  على  اأم�ض 
اأدى اإىل اإ�ضابة عدد من تالميذ ابتدائية 
رزاي العربي برفقة معلمهم وذلك بعدما 
ده�ضتهم �ضاحنة من الوزن الثقيل كانت 
االإبتدائية  لهذه  املحاذي  الطريق  تعرب 
فاإن  الو�ضط   جريدة  م�ضادر  .وح�ضب 

اأربعة  عن  مااليقل  ده�ضت  ال�ضاحنة 
و45  ال�ضابعة  ال�ضاعة  حوايل  تالميذ  
ب�ضدد  كانوا  عندما   �ضباحا  دقيقة 
قطع الطريق من اأجل االلتحاق مبقاعد 
الدرا�ضة رفقة اأحد املعلمني مما ت�ضبب 
اإ�ضابتهم  بجروح متفاوتة اخلطورة   يف 
ب�ضري  م�ضت�ضفى  اإىل  اإثرها  على  نقلوا 

االإ�ضعافات  لتلقي  بامليلية   منتوري 
الدرك  م�ضالح  فتحت  فيما  االأولية 
احلادث  يف  حتقيقا  املخت�ضة  الوطني 
ال�ضاحنة  �ضائق  اإقدام  �ضبب   ملعرفة 
على احلادث الذي �ضنفه الكثري �ضمن 

العمل االإجرامي . 
 ر�صيد هزيل 

املدنية  احلماية  م�ضالح  قامت   
ب�ضاطئ واد غنم   ب�ضطايبي  م�ضاء اأول 
اأم�ض الثالثاء  بنقل جثة فتاة  جمهولة 
اجلثث  حفظ  م�ضلحة  اإىل  الهوية 
بالقطاع ال�ضحي مب�ضت�ضفى ابن ر�ضد   
من  متقدمة  حالة  يف  وجدت  اجلثة 
املتمثلة  االأمنية  امل�ضالح  التعفن. 

االخت�ضا�ض  اإقليم  الوطني  الدرك  يف 
هوية  على  للتعرف  حتقيقا  فتحت 
يرجح  التي  الوفاة  وتفا�ضيل  ال�ضحية 
اأن  ال�ضكانية  امل�ضادر  بع�ض  ح�ضب 
ال�ضحايا  من  املفقودين  الأحد  تكون 

» احلراقة«.
رزق اهلل �صريف

قدم اأم�ض وايل البويرة » م�ضطفى ليماين » تعليمات 
�ضارمة للم�ضوؤولني املحليني ببلدية البويرة لالإ�رشاع 
خالل  وذلك  ابتدائية  مدر�ضة   17 ترميم  عملية  يف 
اخلرجة التي قادته اإىل خمتلف اأحياء املدينة تزامنا 
مع االإحتفاالت بالذكرى 58 ملظاهرات 11 دي�ضمرب 
واملزرية  الكارثية  احلالة  من  اجلميع  �ضدم  ، حيث 
التي  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  هذه  عليها  تتواجد  التي 
جعلها  ما    1976 �ضنة  منذ  الرتميم  من  ت�ضتفيد  مل 

تتاآكل وتهرتئ يف �ضور غري الئقة ملكان تربية وتعليم 
الأولياء  �ضبق  بالذكر  واجلدير   ، ال�ضاعدة  االأجيال 
ت�ضاقط  اأكبادهم خالل  فلذات  منعوا  وان  التالميذ 
االأمطار اخلريفية االأخرية كونها حتولت اىل م�ضابح 
وبحريات ب�ضبب ت�رشب املياه من االأ�ضقف ، ولهذا 
اأ�ضغال  اإنهاء  الوالية  على  االأول  امل�ضوؤول  اأ�رش 

الرتميم قبل الفرتة ال�ضتوية ال�ضعبة .
اأح�صن مرزوق

غوالم  فوزي  اجلزائري  الدويل  الالعب  وّجه 
اعتذاراته اإىل جماهري فريقه نابويل االيطايل 
عقب اإق�ضاء الفريق من مناف�ضة رابطة اأبطال 
اأوروبا، وعربالظهري االأي�رش للخ�رش عن اأ�ضفه 

االأم  بامل�ضابقة  املوا�ضلة  يف  النادي  لف�ضل 
بعدما  العجوز،  القارة  م�ضتوى  على  لالأندية 
كان عاد اإىل امليادين جمددا عقب �ضفائه من 

االإ�ضابة التي كان تلقاها قبل عام.

�ضيتم خالل ال�ضنة املقبلة ت�ضليم ال�ضطر االأول 
اأالجتنابي  الطريق  من  كلم   10 على  املمتد 
بن  ذراع   من  انطالقا  وزو  تيزي  بني  الرابط 
على  �رشق-غرب  ال�ضيار  الطريق  و  خدة 
على  البويرة  بوالية  اجلباحية  بلدية  م�ضتوى 
ا�ضند ملجمع جزائري  الذي  و  كلم   48 طول  
يف  قدمت  التي  التو�ضيحات  ح�ضب  تركي 
الوالية عبد احلكيم �ضاطر  عني املكان لوايل 
بزيارة  قام  الذي  االجناز  موؤ�ض�ضات  قبل  من 
تفقدية لور�ضات امل�رشوع الهام الذي ينتظره 
ال�ضطر  ت�ضليم هذا  فاإن  ال�ضرب  بفارغ  اجلميع 

و  خدة  بن  ذراع  بلدية  من  يبداأ  الذي  االأول 
 25 رقم  الوطني  الطريق  التقاء  عند  ينتهي 
نحو اجلنوب على م�ضتوى ذراع امليزان �ضيتم 
خالل  مت  كما  املقبل  جويلية  �ضهر  نهاية  يف 
و�ضلت  الدي  امل�رشوع  عر�ض  الزيارة  هده 
ن�ضبة تقدم االأ�ضغال يف هذا ال�ضطر الهام قد 
فاقت 70  باملائة و يف هذا ال�ضدد،اأكد وايل 
الوالية على �رشورة ت�ضليم هذا ال�ضطر االأول 
يف اأقرب االآجال من اأجل تخفيف ال�ضغط عن 

الطريق الوطني رقم 25
ح-كرمي 
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امل�صيلة 

 احتجاج طالبي ال�سكنات
 االجتماعية اأمام مقر الدائرة 

ال�ضكن  طالبي  من  الع�رشات  اأم�ض  جتمع 
اأمام   ، امل�ضيلة  ببلدية  االإيجاري  االجتماعي 
الو�ضية  اجلهات  مطالبني   ، الدائرة  مقر 
ال�ضكن  قائمة  عن  االإفراج  يف  االإ�رشاع 
ازدادت  االجتماعي خا�ضة وان و�ضعيتهم قد 
اأن علموا بان الواليات والبلديات  تفاقما بعد 
هذه  يف  حقها  من  ا�ضتفادة  قد  املجاورة 
اخل�ضو�ض  وجه  على  خماطبني  ال�ضكنات، 
ال�ضلطات املعنية التي يرتاأ�ضها رئي�ض الدائرة، 
معربني عن درجة ا�ضتياءهم من الوعود الكاذبة 
على حد قولهم و التي ذاقوا درعا منها التي 
مفادها باأنه �ضيتم منحهم هذه ال�ضكنات خالل 
امل�ضوؤولني  مطالبني  املنا�ضبات  من  العديد 
يف  املتمثلة  قطعوها  التي  الوعود،  بتج�ضيد 
قريب  املقبلة عن  ال�ضكن  قائمة  االإفراج عن 
ليتم ا�ضتقبالهم من طرف اأع�ضاء جلنة ال�ضكن 

التابعة للدائرة، حيث دونت طلباتهم ووعدهم 
ما  وفق  الطلبات  هذه  بدرا�ضة  امل�ضوؤولون 

ي�ضمح به القانون .
عبدالبا�صط بديار

احلكم االإماراتي 
 يتجنىعلى 

 احتاد العا�سمة
اعرتف احد املحللني يف قناة »الكاأ�ض« القطرية 
اأن فريق احتاد العا�ضمة تعر�ض اإىل »احلقرة« من 
اأمام  مباراته  اأدار  الذي  االإماراتي  احلكم  طرف 
وذلك  جويلية   5 ملعب  على  ال�ضوداين  املريخ 
بعدما قام بحرمانه من ركلتي جزاء �ضحيحتني 
العا�ضمي  الفريق  م�ضاعدة  على  قادرتني  كانت 
يف اقتطاع تاأ�ضرية التاأهل اإىل ربع نهائي البطولة 

العربية لالأندية.

�صيدي بلعبا�س

عمال التوقيت 
اجلزئي يحتجون 

اأمام مقر والية 
اأم�ض الع�رشات من عمال عقود ما قبل  اإحتج �ضبيحة 
والية  مقر  اأمام  اجلزئي  بالتوقيت  العاملني  الت�ضغيل 
يف  الإنقاذهم  بالتدخل  الوايل  مطالبني  بلعبا�ض  �ضيدي 
اأ�رشع وقت ممكن ،كما طالب املحتجون برحيل النقابة 
عانوا  بعدما  م�ضتقرة  عمل  منا�ضب  يف  واإدماجهم 
الويالت والتهمي�ض  حمل الناقمون اأم�ض الفتات عديدة 
فيه  يتخبطون  الذي  الكارثي  بالو�ضع  و�ضعارات منددة 
مت  اأنه  حتى  العمل  منا�ضب  يف  عديدة  �ضنوات  منذ 
ما  وهو  املر�ضية  العطل  ب�ضبب  بع�ضهم  عقود  ف�ضخ 
معظمهم  يتقا�ضى  كعمال  حقهم  يف  جمحفا  يرونه 
طالبوا  وعليه  فقط،  دج  األف  تقدر ب12  زهيدة  مبالغ 
الإنت�ضالهم  التدخل  بلعبا�ض ب�رشورة  وايل والية �ضيدي 
من خمالب امليزيرية يف اأقرب وقت ممكن حتى يت�ضنى 

لهم العي�ض الكرمي يف وطنهم 
�س.�صهيب

غليزان

جرمية قتل ب�سعة راح 
 �سحيتها �ساب

 يف مقتبل العمر
غليزان  الوالية  بعا�ضمة  داال�ض  اأم�ض حي  اهتز فجر 
يدعى ع  ه  �ضاب  �ضحيتها  راح  قتل  جرمية  وقع  على 
طعنات  لعدة  تعر�ض  �ضنة والذي  العمر37  من  ويبلغ 
بوا�ضطة اآلة حادة على م�ضتوى الذقن والبطن والرقبة 
م�ضلحة  على  حولت  ال�ضحية  جثة  وفاته  من  عجلت 
جهتها  من  بو�ضياف  حممد  مب�ضت�ضفى  اجلثث  حفظ 
متكنت امل�ضالح ويف ظرف قيا�ضي من توقيف امل�ضتبه 

فيه الذي اليزال قيد التحقيق .    
�س  ح

�صواحل تيزي وزو و 
بومردا�س  

توا�سل عملية البحث عن 
احلراقة املفقودين 

عملية  التوايل  على  الثاين  لالأ�ضبوع  توا�ضلت 
انقالب  �ضحايا  املفقودين  احلراقة  عن  البحث 
من  االمر مبفقودين  يتعلق  و  بتيقزيرت  زورقهم 
بومردا�ض واحد من دل�ض و االآخر من برج منايل 
اال�ضتعانة  متت  قد  و  وزو  تيزي  من  الثالث  و 

بحوامة و غطا�ضي احلماية املدنية
ح-كرمي

التكوين املتوا�صل للعمال

اإطارات  Ooredoo  ي�ستلمون �سهاداتهم 
من مدر�سةHEC مونرتيال املرموقة

ا�ضتلم موؤخرا ما يفوق عن ع�رشين اطارا من Ooredoo الذين اأكملوا برنامج �ضهادة 
الدرا�ضات العليا املتخ�ض�ضة مبدر�ضة الدرا�ضات التجارية العليا )HEC( املرموقة 

ملونرتيال )كندا(، بال�رشاكة مع مدر�ضة االأعمال MDI –اجلزائر، �ضهاداتهم يف حفل نُّظم 
يف مدينة مونرتيال وح�رش حفل التخرج باخل�ضو�ض كل من ال�ضيد حممد �ضربومالويف، 
مدير املوارد الب�رشية لOoredoo، ومدير مدر�ضة االأعمال MDI –اجلزائر، ال�ضيد 

 )HEC( اإبراهيم بن عبد ال�ضالم وكذا الطاقم امُلدّر�ض ملدر�ضةالدرا�ضات التجارية العليا
ملونرتيال على راأ�ضهم مدير املدر�ضة، ال�ضيد مي�ضال باتري. 
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