
املرت�سح للرئا�سيات رجل الأعمال و ال�سيا�سي حممد بوفرا�ش ل " الو�سط "

نحن من تعبنا على �لوئام و �مل�شاحلة وهذه �أ�شباب تر�شحي

وزارة الدفاع الوطني

 جثمان �ملرحوم عبد �ملالك
 قنايزية ي�شل �جلز�ئر 

�ش2

اجلي�ش يحكم قب�سته على احلدود اجلنوبية 

مفاو�شات مع 30�إرهابي لإقناعهم بت�شليم �أنف�شهم قبل نهاية فيفري
�ش6 

�ش4
اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 �لعدد:4189   / �لثمن:  �جلز�ئر 10دج -  فرن�شا www.elwassat.com1 €  لأربعاء 06 فيفري  2019  �ملو�فـق  ل02 جمادى �لأخر 1440هـ �لعدد:4863   / �لثمن:  �جلز�ئر 10دج -  فرن�شا�

 دربال يفتح النار على الأحزاب 
و يرد على اأويحي 

 مــــــر�جعة قـــــــانــــــون 
 �لنتخابات مــبا�شرة 
 �ش3بعـــــــد �لرئا�شـــــــــيات

INVESTPLUS
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روؤى

دور �ملــــــــوؤ�شـــــــ�شـات 
 �لثقافية و�لإعالمية 
يف ترقية �لأمازيغية 

املر�سح للرئا�سيات علي غديري

 هناك ت�شوي�ش مق�شود 
لعرقلة جمع �لتوقيعات   

وزير ال�سوؤون الدينية حممد عي�سى يوؤكد

 �أ�شغال �إجناز جامع �جلز�ئر
 تو�شك على �لنتهاء 

ق�سنطينة

  �حرت�ق مطبعة يوميتي
 �خلرب و �لوطن  

هذه تفا�شيل عالقتي باجلرن�لني ��شماعيل و توفيق

الوة
ري ع

ت/ب�س
ت/عادل



نادي  جماهري  تراجعت 
التحامل  عن  الرتكي  فرنبات�شي 
اجلزائري  الدويل  الالعب  على 

قررت  بعدما  �شليماين  اإ�شالم 
وطي  جديدة  فر�شة  منحه 
عقب  معه  املا�شي  �شفحة 

الأخرية  املباريات  يف  ا�شتقباله 
ال�شتهجان  ب�شافرات  للنادي 
الذي  ال�شلبي  لالأداء  انتقادا 

الفريق  مع  يقدمه  اأ�شحى 
والوجه ال�شاحب الذي يظهر به 

وعر�شه اإىل انتقادات لذعة.

تي�سم�سيلت

تفكيك �شبكة تزوير العملة 
الوطنية والأجنبية 

اأطاحت م�شالح الأمن يف تي�شم�شيلت ب�شبكة وطنية 
خمت�شة يف تزوير العملة الوطنية والأجنبية وطرحها 

للتداول تتكون من خم�شة اأفراد ترتاوح اأعمارهم ما بني 

25 و 50 �شنة كانت تن�شط على حمور  وليات البويرة 

، املدية وتي�شم�شيلت.   وح�شبما علم من طرف خلية 

الإعالم لأمن تي�شم�شيلت فاإن فرقة البحث والتدخل 

التابعة مل�شلحة للم�شلحة الولئية لل�رشطة الق�شائية 

متكنت من تفكيك هذه ال�شبكة اإثر ا�شتغاللها الأمثل 
ملعلومات واردة حول ن�شاطها حيث مت اإخطار وكيل 

اجلمهورية وو�شع خطة لالإطاحة بها حيث القي القب�ض 

على اأفرادها الـ5 وحجز مبالغ مالية من العملة الوطنية 

بقيمة 23 مليون �شنتيم  ومبلغ من العملة الأجنبية فئة 

مائة اأورو مزورة كما قامت ذات الفرقة  بحجز الو�شائل 

التي كانت ت�شتعملها عنا�رش ال�شبكة يف التزوير والتنقل 

واملمتثلة يف  اآلة طابعة و�شوائل وم�شاحيق ت�شتعمل يف 

عملية التزوير وق�شا�شات ورقية ومركبتني �شياحيتني 

ت�شتعمالن يف تنقل اأفراد ال�شبكة لرتويج الأوراق النقدية 

املزورة حيث مت تقدميهم اأمام وكيل اجلمهورية الذي 
اأمر باإيداعهم احلب�ض املوؤقت .

ع/ق بو�سياف

جماهري فرنبات�شي متنح فر�شة جديدة ل�شليماين

جماهري فرنبات�شي متنح فر�شة جديدة ل�شليماين

خبر في 
صورة

جثمان املرحوم عبد املالك 
قنايزية ي�شل اجلزائر 

بني 04 �إىل 05 فيفري 2019

اإرهاب الطريق يح�شد 
اأرواح 5 اأ�شخا�ص

خالل الفرتة املمتدة بني 04 اإىل 05 فيفري 2019 و اإىل غاية �شبيحة هذا 
اليوم على ال�شاعة الثامنة �شباحا )اأي خالل 24 �شاعة الأخرية( �شجلت 

وحدات احلماية املدنية 3522 تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة من الوطن 
وهذا على اإثر تلقي مكاملات ال�شتغـاثة من  طرف املواطنني، هذه 

التدخالت �شملت خمتلف جمالت اأن�شطة احلماية املدنية �شواء املتعلقة 
بحوادث املرور، احلوادث املنزلية، الإجالء ال�شحي، اإخمــاد احلرائق و 
الأجهزة الأمنية ...الخ . على هذا النحو �شجلت عدة حوادث مرور منها 

05 الأكرث دموية ت�شببت يف وفاة 05 اأ�شخا�ض يف مكان احلوادث واإ�شابة 13 
اآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة، مت اإ�شعافهم يف مكان احلوادث و مت نقلهم 
ملختلف امل�شت�شفيات املحلية، احل�شيلة الثقيلة لهذه احلوادث مت ت�شجلها 

على م�شتوى ولية برج بعريريج بوفاة 02 ا�شخا�ض و اإ�شابة 02 اآخرين بجروح 
متفاوتة اخلطورة على اثر انقالب �شيارة من الوزن اخلفيف على الطريق 
الوطني رقم 05 باملكان امل�شمى ل�شبور ببلدية ال�شري دائرة جمانة.   

مترن��ست وجانت

توقيف63 منقبا عن الذهب
يف اإطار حماربة اجلرمية املنظمة، اأوقفت مفارز للجي�ض 

الوطني ال�شعبي، يوم 04 فيفري 2019، اإثر عمليات 
متفرقة بكل من مترنا�شت/ن.ع.6 وجانت/ن.ع.4، ثالثة 
و�شتون )63( منقبا عن الذهب و�شبطت ت�شع )09( مركبة 
رباعية الدفع و)33( مولدا كهربائيا و)29( مطرقة �شغط 
و)28( كي�شا من خليط خام الذهب واحلجارة بالإ�شافة 
ملة بـكمية كبرية من مواد البناء. من جهة  اإىل �شاحنة حمحُ
اأخرى، �شبط عنا�رش الدرك الوطني )114( كيلوغراما 
من الكيف املعالج بالبي�ض/ن.ع.2 و)4088( وحدة من 
خمتلف امل�رشوبات بب�شكرة/ن.ع.4، يف حني اأوقفوا 

�شخ�شا بحوزته بندقية �شيد وكمية من الذخرية و)300( 
غرام من الكيف املعالج بتب�شة/ن.ع.5.

نادي  جماهري  تراجعت 
التحامل  عن  الرتكي  فرنبات�شي 
اجلزائري  الدويل  الالعب  على 

قررت  بعدما  �شليماين  اإ�شالم 
وطي  جديدة  فر�شة  منحه 
عقب  معه  املا�شي  �شفحة 

الأخرية  املباريات  ا�شتقباله يف 
ال�شتهجان  ب�شافرات  للنادي 
الذي  ال�شلبي  لالأداء  انتقادا 

الفريق  مع  يقدمه  اأ�شحى 
والوجه ال�شاحب الذي يظهر به 

وعر�شه اإىل انتقادات لذعة.

مطار  اإىل  الثالثاء  اأم�ض  ظهر  و�شل 
باجلزائر  الدويل  بومدين  هواري 
العا�شمة جثمان الوزير املنتدب ال�شابق 

لدى وزير الدفاع الوطني 
قنايزية  املالك  عبد  املتقاعد  اللواء 
الذي وافته املنية اأم�ض الثنني بجنيف 

ب�شوي�رشا، اإثر نوبة قلبية.
اجلثمان  ا�شتقبال  مرا�شم  وجرت 
بح�شور رئي�ض جمل�ض الأمة عبد القادر 
ال�شعبي  املجل�ض  ورئي�ض  �شالح  بن 
الأول  والوزير  بو�شارب  معاذ  الوطني 
قايد  اأحمد  والفريق  اويحيى  احمد 
الوطني،  الدفاع  وزير  نائب   ، �شالح 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�ض  اأركان  رئي�ض 
القادر  عبد  اخلارجية  ال�شوؤون  ووزير 
يف  �شامني  �شباط  اإىل  اإ�شافة  م�شاهل 

اجلي�ض الوطني ال�شعبي.
اأعلنت  وكانت وزارة الدفاع الوطني قد 

املرحوم  جنازة  باأن  �شابق  وقت  يف 
�شتكون اليوم الأربعاء، يف مقربة �شيدي 
يحيى بعد �شالة الظهر، وبانها »�شتتكفل 
مرا�شم  بتنظيم  املتعلقة  اجلوانب  بكل 
التاأبينية«  والأم�شية  والدفن  الرتحم 
للمجاهد املرحوم عبد املالك قنايزية 
عن  الثنني  اأم�ض  احلياة  فارق  الذي 
عمر ناهز 83 �شنة. وقد �شغل املرحوم 
بولية   1936 نوفمرب   20 يف  ولد  الذي 
اأركان  رئي�ض  من�شب  اأهرا�ض،  �شوق 
�شنتي  بني  ما  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ض 
1990و1991 قبل اأن يعني يف 2005 وزيرا 
منتدبا لدى وزارة الدفاع اىل غاية 2013 
جي�ض  ب�شفوف  املرحوم  التحق  وقد 
ل  وعمره   1958 �شنة  الوطني  التحرير 
قائد  ثم  �شابط  برتبة  �شنة   22 يتجاوز 
الفقيد،  توىل  ال�شتقالل،  وبعد  وحدة 
�شابقا  ال�شوفياتي  بالحتاد  تكوين  بعد 

�شفوف  يف  منا�شب  عدة  وفرن�شا، 
ال�شعبي  الوطني  للجي�ض  العليا  القيادة 
والتجهيزات  للعتاد  مركزيا  مديرا  ثم 
وبعد  الوطني  الدفاع  بوزارة  الع�شكرية 
ترقيته �شنة 1984 اىل رتبة عميد، عني 
قائدا للقوات اجلوية قبل اأن تتم ترقيته 
بعدها اىل رتبة لواء ويعني رئي�شا لأركان 
الفقيد  و�شغل  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ض 
ب�شوي�رشا  اجلزائر  �شفري  من�شب  اأي�شا 
من  ميداليات  بعدة  قنايزية  قلد  وقد 
الوطني  التحرير  جي�ض  ميدالية  بينها 
و�شام  وكذا  ال�شعبي  الوطني  واجلي�ض 
ال�شتحقاق الوطني من م�شف »الأثري« 
كما �شارك املرحوم يف احلرب العربية 
ال�رشائيلية �شنة 1973 حيث كان قائدا 
لفرقة مدرعة، حيث مت تكرميه من قبل 
اأنور  حممد  اآنذاك  امل�رشي  الرئي�شي 

ال�شادات. 

العقوبة تدفع مبالل اإىل مدرجات بولوغني
القبائل  �شبيبة  فريق  رئي�ض  تابع 
اأمام  ناديه  مباراة  مالل  �رشيف 
عمر  ملعب  مدرجات  من  بارادو 

منعه  مت  بعدما  ببولوغني  حمادي 
ال�رشفية  املن�شة  اجللو�ض يف  من 
العقوبة امل�شلطة عليه من  ب�شبب 

مت  والتي  الن�شباط  جلنة  طرف 
اأ�شهر،  ثالثة  مدة  اإىل  تقلي�شها 
اأع�شاء  رفقة  مالل  تواجد  حيث 

املدرجات  يف  الإداري  مكتبه 
التابعة للوح اللكرتوين.
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ق�سنطينة

 احرتاق مطبعة يوميتي اخلرب و الوطن 
يوميتي  مطبعة  الثالثاء  اليوم  �شباح  تعر�شت 
ال�شناعية  باملنطقة  الواقعة  الوطن  و  اخلرب 
للمدينة اجلديدة علي منجلي )ولية ق�شنطينة( 
من  علم  ما  ح�شب   ، النريان  ب�شبب  لالحرتاق 

مديرية احلماية املدنية و مت و�شع جتهيز هام 
من  النظامي  ال�شلك  هذا  م�شالح  طرف  من 
حوايل  اندلع  الذي  احلريق  هذا  اإخماد  اأجل 
اأو�شحته  ما  ح�شب  �شباحا،  اخلام�شة  ال�شاعة 

و  املدنية.  احلماية  مبديرية  الت�شال  خلية 
حلجم  ح�شيلة  اإعداد  لحق  وقت  يف  �شيتم 
الناجمة عن هذا احلريق، ح�شب ما  اخل�شائر 

مت اإي�شاحه.



دربال يفتح �لنار على �لأحز�ب و يرد على �أويحي 

مراجعة قانون االنتخابات مبا�سرة بعد الرئا�سيات
رد رئي�ص �لهيئة �لعليا �مل�ضتقلة ملر�قبة �لإنتخابات على ت�ضريح �لأمني �لعام للتجمع �لوطني �لدميقر�طي بخ�ضو�ص �ضرورة �إعادة ت�ضحيح قانوين وو�ضع 

�ضروط و�ضو�بط بخ�ضو�ص �لتقدم للرت�ضح لالنتخابات، موؤكد� باأنه  لميكن منع �أي �ضخ�ص لديه �لرغبة يف  �لرت�ضح لال�ضتحقاقات �إذ� �إتوفرت فيه �ل�ضروط.

�إميان لو��ص

الأم�س  دربال  الوهاب  عبد  فتح 
خالل حلوله �ضيفا على فروم جريدة 
احلوار النار على الأحزاب ال�ضيا�ضية 
التي تتهم ال�ضلطة بالتزوير و حتملها 
م�ضوؤولية العزوف ال�ضيا�ضي، خماطبا 
ق�ضية  النتخابات   « بالقول  اإياهم 
ح�ضد  الأحزاب  من  تتطلب  ن�ضالية 
الناخبني وكذا توفري الرقابة الالزمة 
يف مكاتب الت�ضويت حلماية اأ�ضواتهم  
على  ينام  كان  مهري     « قائال 
اأ�ضواته«،مت�ضائال  حلماية  ال�ضندوق 
» كيف ميكن لالأحزاب ال�ضيا�ضية من 
القيام بال�ضيا�ضة وهي غري قادرة على 

ح�ضد الناخبني ».
النظر  اإعادة  مطلب  وبخ�ضو�س 
عدد  كرثة  بعد  الرت�ضح  �رشوط  يف 
م�ضتواهم  و  للرئا�ضيات  املر�ضحني 
اأن   مو�ضحا  الكوميدي،  الهزيل 
للهيئة  كربى  اأهمية  اأعطى  الد�ضتور 
الناخبة ، و القانون الع�ضوي النتخابي 
ي�ضمح لكل مواطن   يبلغ 40 �ضنة فما 
اأن يرت�ضح  باإرادة �ضليمة  فوق ويتمتع 
اإىل  م�ضريا   ، منتخبا  و  ناخبا  ويكون 
اأن ال�ضماح لكل مواطن مل�ضاركة دليل 
على  الدميقراطية وحرية النتخابات 
و منعهم تعدي على حقوقهم  ، قائال 
�رشوط  وو�ضع  مبنعهم  قمنا  »اإذا 
النتخابات«،  بالتقييد  هذا  ي�ضمى 

هذا  �ضن  حني  امل�رشع  اأن  م�ضيفا 
مثل  تر�ضح  فر�ضية  ي�ضع  مل  القانون 

هوؤلء الأ�ضخا�س للرئا�ضيات »
دور  و  �ضالحية   اأن  املتحدث  واأكد 
الهيئة هو اإ�ضالح امل�ضار الإنتخابي،  
النتخابات   نزاهة  �ضمان  ولي�س 
اأي�ضا   الإدارة  اأن  موؤكدا   ، فح�ضب 
،معرتفا  ذلك  م�ضوؤولية  اأي�ضا  تتحمل 
يف  وفراغات  فجوات  بوجود 
النتخابية،  القانونية  الإجراءات 
موؤكدا اأنه مت اتخاذ جميع الإجراءات  
�ضري  ل�ضمان  وتنظيمها   ملعاجلتها 
 ،2019 اأفريل   18 لنتخابات  ح�ضن 
مو�ضحا   اأن الهيئة امل�ضتقلة ملراقبة 
تاأهيل  اأكرث  اأ�ضبحت   النتخابات 
الرئا�ضية  ال�ضتحقاقات  لتنظيم 
ال�ضابقة  جتربتها  بف�ضل  املقبلة، 
و  املحلية  النتخابات  تنظيم  يف 
ال�ضتحقاقات   « ،قائال  الت�رشيعية 
للهيئة  فر�ضة  كانت  املا�ضية 
الفراغات  و  الفجوات  ل�ضتدراك كل 
النتخابية،   القانونية  الإجراءات  يف 
التي  �ضواء  النقائ�س  كل  ت�ضليح  وثم 
بالإجراءات  اأو  بالقانون  منها  تعلقت 

التطبيقية ».
�ضيتم  اأنه  حت�ضني  املتحدث  وك�ضف 
خمت�ضني  اأ�ضاتذة  من  جلنة  اإن�ضاء  
ممن  اخلربة  واأ�ضحاب  وق�ضاة  
لو�ضح  الد�ضتوري  املجل�س  يف  كانو 
قانون  و  الن�ضو�س  ملراجعة  خلية 

دقيق  �ضيء  بدقة لجناز  النتخابات 
اأنه  م�ضريا   ، املزايدة  عن  بعيد 
بعد  مبا�رشة  فيه  الدخول    �ضيتم 

الرئا�ضيات.
اأكد  الهيئة  اإ�ضتقاللية  وبخ�ضو�س 
يف  م�ضتقلة  هيئته  اأن  املتحدث، 
القرار  ويف الذمة املالية عن الإدارة 
والناخبني،   والأحزاب  والق�ضاء 
لي�ضت  ولكن   « بالقول   مو�ضحا 
من  هيئة  فهي  الدولة  على  م�ضتقلة 
ال�ضتقاللية  و    ، الد�ضتورية  هيئاتها 
تعني  بل  تريد  ما  تفعل  اأنها  تعني  ل 
املوؤثرات  على  م�ضتقلة  تكون  اأنها 
فيها و ملتزمة بحياديتهاها بالتزامها 

بالقانون وفقط«.
الثقافة  بانعدام   املتحدث  واعرتف 
يف   « اجلزائر،قائال  يف  النتخابية 
جتربتنا ال�ضابقة �ضدمت من اأ�ضخا�س 
لكن  النتخابية  العملية  مع  يتعاطون 
اأن  موؤكدا  الرت�ضيح،  كيفية  ليعرفون 
م�ضتوى  حت�ضني  على  �ضتعمل  الهيئة 
املواطنني  لدى   النتخابية  الثقافة 
حاليا  لأن  الرئا�ضيات  بعد  ولكن 
ب�ضبب  تناف�ضيا  جوا  تعي�س  اجلزائر 
ال�ضتحقاقات الرئا�ضية، واأكد رئي�س 
ملراقبة  امل�ضتقلة  العليا  الهيئة 
النتخابات  اأن  �ضغور من�ضب رئي�س 
مراد  وفاة  بعد  الد�ضتوري  املجل�س 
مدل�ضي لن يوؤثر على �ضري النتخابات 
الرئا�ضية املقبلة ، مو�ضحا  اأن ق�ضية  

ل  مهلة  يف   �ضتحل  املن�ضب  �ضغور 
رئي�س  اإخطار  بعد  يوما   15 تتعدى 
ورئي�س  تن�ضيب  �ضيتم   اجلمهورية  
من�ضب  �ضغور  اأن   مربزا  جديد، 
املجل�س الد�ضتوري لن يعرقل العمل 
النتخابات  مراقبة  لهيئة  امليداين 
ذلك ل مي�س مطلقا  اأن  دربال  فقال 

بال�ضري احل�ضن العملية النتخابية.
و بخ�ضو�س امل�ضايقات التي تعر�س 
مل�ضايقات   املرت�ضحني  بع�س   لها 
توقيع اأوراق تر�ضيحاتهم، اأكد دربال 
وا�ضحة  ر�ضمية  تعليمة  هنالك  اأن 
الهيئة  تن�ضيقيات  ملختلف  وجهت 
للتجند  البلديات،  كل  م�ضتوى  على 
اأيام الأ�ضبوع للم�ضادقة  التام طوال 
اأي�ضا  ميكن  اأين  التوقيعات،  على 

على  �ضكواهم  تقدمي  للمرت�ضحني 
م�ضتواها، قائال » واأي واحد يتلقي 
عرب  بتن�ضيقيات  يت�ضل  م�ضايقات 
بالقوائم  يتعلق  وفيما   .« الوليات 
الرقم  حقا  هل  ت�ضاءل  النتخابية 
موجود   23 القائمة  يف  املوجزدود 
يف  م�ضاكل  .لدينا  حقا  الواقع  يف 
عن  اأما  تعالج.  اأن  يجب  القانون 
يف  الرت�ضح  ا�ضتمارات  بيع  عملية 
دربال،  فقد �رشح  ال�ضوداء،  ال�ضوق 
�ضيا�ضية  جرمية  يعد  ذلك  باأن 
قد  اأنه  كما  القانون،  عليها  يعاقب 
�ضبق للهيئة حتريك دعاوى ق�ضائية 
م�ضيفا  م�ضابهة،  ممار�ضات  �ضد 
و   ، وارد  غري  ال�ضتمارات  نفاذ   «
عليه   دليل  ل  ال�ضتمارات كالم  بيع 

هذا  ونحن  انتخابية  جرمية  هذه 
من  العديد  فيه  حركنا  املو�ضوع 
الدعاوي العمومية �ضابقا »، م�ضيفا 
طلب  تقدمي  املت�رشرين  على  »و 
مماثال  ردا  انتظار  و  للهيئة  كتابي 
و  الأمر  يف  النظر  لها  يت�ضنى  حتى 
هذه  ح�ضول  مكان  على  الوقوف 

التجاوزات.«
و يف �ضوؤال عن كيفية دفع ال�ضلطة اإىل 
قبول انتخابات �ضفافة و عادلة، فقد 
النتخابي  امل�ضار  اأن  دربال  �رشح 
هو جزء من م�ضار املجتمع يتنا�ضب 
معه طردا و عك�ضا، فالبد من توفر 
حتى  للنخبة  ح�ضور  و  جمتمعية  نية 
نحو  النتخابية  املمار�ضة  تتطور 

الأح�ضن. 

وزير �ل�ضوؤون �لدينية حممد عي�ضى يوؤكد

اأ�سغال اإجناز جامع اجلزائر 
تو�سك على االنتهاء

اأكد وزير ال�ضوؤون الدينية والوقاف، 
الثالثاء  اأم�س  عي�ضى،  حممد 
»قريبا«  �ضيتم  العا�ضمة،  باجلزائر 
جامع  اإجناز  اأ�ضغال  من  النتهاء 
عي�ضى  واأو�ضح  وتد�ضينه  اجلزائر 
اأ�ضغال  اأن  ال�ضعب  مبنتدى جريدة 
على  تو�ضك  اجلزائر  جامع  اإجناز 
»قريبا«،  تد�ضينه  و�ضيتم  النتهاء 
التد�ضني   تاريخ  اأن  اإىل  م�ضريا 
»يرجع اإىل رئي�س اجلمهورية«وذكر 
اجلامع  اإمام  اأن  الطار  نف�س  يف 
�ضيكون »جزائريا« واأنه »�ضيتعاقب 
على منربه جمموعة من الأئمة من 
يف  الوطن«وك�ضف  جهات  خمتلف 
اأنه �ضيتم يف غ�ضون  �ضياق مت�ضل 
ال�ضهر اجلاري عقد جمل�س وزاري 

م�ضرتك 
املتعددة  الهيئة  لتحديد 

بت�ضيري  �ضتكفل  التي  القطاعات 
والدينية  الثقافية  املرافق  
جامع  اأن  يذكر  باجلامع  امللحقة 
اجلزائر ي�ضم، بالإ�ضافة اإىل قاعة 
املرافق  من  جمموعة  ال�ضالة، 
دار  للتكوين،  بينها معهد عال  من 
للقراآن، مركز ثقايف، مكتبة، منارة 
مركزين  على  عالوة  ومتحف، 
اأكد  اآخر،  مو�ضوع  ويف  للبحث. 
اأن اللجان املكلفة مبتابعة  الوزير 
عنها  عربت  التي  الن�ضغالت 
»ت�ضري  لالئمة  الوطنية  التن�ضيقية 
من  وتعمل يف جو  �ضل�ضة  بطريقة 
اللتزام بهدف ال�ضتجابة ملطالب 
العمل  يتم  اإنه  الوزير  الأئمة«وقال 
على »اإزالة كل العقبات التي حتول 
واأداء  لواجبهم  الأئمة  اأداء  دون 

ر�ضالتهم«.

�ملر�ضح للرئا�ضيات علي غديري

هناك ت�سوي�ش مق�سود لعرقلة جمع التوقيعات 
غديري  علي  الرئا�ضيات  املرت�ضح  اأكد 
تعر�س داعميه وم�ضانديه على م�ضتوى 
الوليات لل�ضغط، يف حني ا�ضتدرك اأنه 
لتوقيعات  جمعهم  فاإن  العراقيل  رغم 
الرت�ضح ت�ضري ب�ضكل جيد، واعدا باإدخال 
املوؤ�ض�ضة  على  عميقة  اإ�ضالحات 
بال�ضتحقاق  فوزه  حال  يف  الع�ضكرية 
اخلدمة  حول  وكذا  املقبل،  النتخابي 

الوطنية.
اأفريل   18 لرئا�ضيات  املرت�ضح  جدد 
علي غديري، اأم�س، خالل حلوله �ضيفا 
على موقع كل �ضيء عن اجلزائر تاأكيده 
اأعوان  اإن  قائال  لل�ضغوطات،  بتعر�ضهم 
املواطنني  يُهددون  املحلية،  الإدارة 
ل�ضالح  التوقيع  بعدم  وين�ضحونهم 
اأنف�ضهم  �ضيعر�ضون  واإل  غديري  علي 
م�ضتوى  على  اأنه  م�ضيفا  للم�ضاكل، 
على  مدنيون  اأعوان  يعمل  بلديات  عدة 
القيام بذلك، يف حني تفادى ن�ضبتهم لأي 

طرف، موؤكدا اأنه يف حالة التمادي اأكرث 
له  خولت  من  كل  ف�ضح  اإىل  ف�ضي�ضطر 
نف�ضه ممار�ضة تلك ال�ضغوطات بح�ضبه، 
حتى  تو�ضعت  امل�ضايقات  اأن  م�ضيفا 
تعر�ضه  موؤكدا  عائلته،  واأفراد  لتطاله 
ليال  ب�ضيارة  تتبعه  اآخرها  الأثر،  لتقفي 
خالل توجهه لزيارة ابنته بالعيادة، حيث 

و�ضعت مولودها.
لعهدة  الرئي�س  تر�ضح  احتمالية  وحول 
اإنه مل يجعل من  خام�ضة فقال غديري 
وباأنه  انطالقه  نقطة  بوتفليقة  تر�ضح 
اأنه  م�رش على خو�س املعركة، م�ضيفا 
لي�س مر�ضحا �ضد فرد مهما كان، واإمنا 
حلول  لإيجاد  ي�ضعى  و�ضع  �ضد  تر�ضح 

له.
حول  يالحقه  الذي  للملف  وبالعودة 
فاأعرب  مدين  باجلرنال حممد  عالقته 
ربط  على  ي�رشون  ممن  انزعاجه  عن 
املخابرات  جهاز  مبدير  خطوته 

اأن عالقته به مل  تاأكيده  �ضابقا، جمددا 
تتعداملهنية بحكم اأنه كان مديرا جلهاز 
للموارد  مركزي  مدير  وهو  املخابرات 

الب�رشية يف املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية.
اجلرنال  تعهد  برناجمه  وبخ�ضو�س   
عميقة  اإ�ضالحات  باإدخال  املتقاعد، 
الع�ضكرية يف حال فوزه  املوؤ�ض�ضة  على 
حتى  املقبل،  النتخابي  بال�ضتحقاق 
يكون “اجلي�س يف خدمة ال�ضعب والأمة 
خدمة  يف  ولي�س  البالد  عن  والدفاع 
النظام”، على حد قوله، متوجها لل�ضباب 
يف  الراغب  ال�ضباب  مر�ضح  اإنه  بالقول 
برناجما  يحمل  اإنه  قائال  اأف�ضل  حياة 
بالإ�ضافة  قوتهم،   على  يرتكز  طموحا 
الوطنية  اخلدمة  يف  النظر  اإعادة  اإىل 
قائالاً »نقول لل�ضباب اإن الإجراءات التي 
�ضتتخذ �ضتكون يف �ضاحلكم وتتجاوز ما 

تت�ضورونه«.
�ضارة بومعزة
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.           مهري كان ينام على �ل�ضندوق حلماية �أ�ضو�ته 

وزير �لعدل حافظ �لأختام �لطيب لوح

هناك ت�سويه مق�سود يف تقارير املنظمات الدولية
الأختام  حافظ  العدل  وزير  اعرتف   
يدفع  املواطن  اأن  لوح  الطيب 
�ضخ�ضية  من  مبرتني  اأكرث  ال�رشائب 
عنه   ك�ضفت  ما  بح�ضب  وطنية، 
املعاينات. ك�ضف وزير العدل، اأم�س،  
قانون  م�رشوع  مناق�ضة  جل�ضة  خالل 
املعدل للوقاية من الف�ضاد ومكافحته، 

باملجل�س ال�ضعبي الوطني باأن الف�ضاد 
اجلميع،  من  حماربته  تتم  اأن  يجب 
يف  �رشكاء  ليكونوا  املواطنني  داعيا 
اأخلقة  اأجل  من  الف�ضاد،  مكافحة 
الأمر  اأن  مو�ضحا  العامة،  احلياة 
�ضي�ضاهم يف ت�ضيري الأموال العمومية 
كما  قانونية«  وبطريقة  ب�ضفافية 

اأ�ضاف لوح اأن قانون مكافحة الف�ضاد 
يندرج �ضمن خطة الدولة الرامية اإىل 
العاملية،  الظاهرة  الق�ضاء على هذه 
اإىل  اجلمهورية  رئي�س  بدعوة  مذكرا 
تكوين جبهة �ضعبية �ضلبة ملكافحتها، 
لتعبئة  اجلهود  لتظافر  دعوة  وهي 
بع�س  انتقد  حني  يف  اجلميع، 

املهتمة  احلكومية  غري  املنظمات 
مبكافحة الف�ضاد يف اجلزائر، منتقدا 
ت�ضويدها لل�ضورة من خالل التحدث 
عن الف�ضاد يف اجلزائر، دون ذكر اأي 
اجلزائرية،  القوانني  يف  جميل  �ضيء 
الطريق  يف  ت�ضري  اجلزائر  اأن  قائال 

ال�ضحيح يف مكافحته.

من جهة ثانية ت�ضمن م�رشوع القانون 
الف�ضاد  من  بالوقاية  املتعلق  املعدل 
ومكافحته، اإن�ضاء قطب جزائي مايل، 
املالية  اجلرائم  يف  البحث  مهمته 
بالف�ضاد  املتعلقة  التعقيد  �ضديدة 

والغ�س والتهرب ال�رشيبي.
�ص.ب

الوة
ري ع

ت/ب�ض
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املرت�سح للرئا�سيات رجل الأعمال و ال�سيا�سي حممد بوفرا�ش ل " الو�سط "

نحن من تعبنا على الوئام و امل�شاحلة وهذه ا�شباب تر�شحي
ك�سف رجل الأعمال  حممد بوفرا�ش يف حوار » الو�سط » عن خلفيات تر�سحه للرئا�سيات تر�سحت اىل الرئا�سيات املقبلة ، وكان لنا فالرجل �سخ�سية غام�سة للكثريين 

، بني رجل اأعمال ناجح اأ�سبح يو�سف باأمرباطور الذهب ، اإىل عالقاته بالإ�سالميني عالقاته باملخابرات بداية من الراحل اجلرنال اإ�سماعيل اإىل اجلرنال توفيق 
...ويك�سف بوفرا�ش عن روؤيته للو�سع ال�سيا�سي يف اجلزائر و املخرج من اأجل احلفاظ على مك�سب اجلزائر امل�ستقرة بعد اأن قال اأن ال�ستقرار �ساهم فيه الكثري من اأجل 

اأن حتقق. كما يتطرق بوفرا�ش الذي زرناه يف مقره اإىل عالقاته باخلارج و اخلليج وغريها من الت�ساوؤلت 

حاوره :ع�سام بوربيع

اأعلنتم تر�سحكم 
للرئا�سيات املقبلة ، هل 
ممكن اأن نعرف اأ�سباب 

تر�سحكم ؟

يف هذه الدنيا يجب اأن يقوم مبغامرات 
الأ�صدقاء  بع�ض  مع  كنا   ، حياته  يف 
اإىل  جاوؤوين   ، وطنية  و�صخ�صيات 
احلايل  الو�صع  عن  وحتدثنا  املكتب 
على  تعبتم  الذين  انتم  يل  وقالويل   ،
اآنذاك  امل�صاحلة  و  املدين  الوئام 
الوقت ، والآن تركتم البالد ، فانظروا 
اإىل و�صعها و موؤ�ص�صاتها واقت�صادها ، 
فقالويل األ يوجد رجال من 40مليون 
 ، تعاىل  اهلل  ا�صتخرت  جزائري  
وم�صينا اإىل وزارة الداخلية و اأح�رضنا 
ال�صتمارات و احلمد هلل ، و الآن نحن 
اأن  ونتمنى   ، 48ولية  يف  متواجدون 
يعيدوها لنا هذا الأ�صبوع اإن�صاء اهلل ، 
ونحن حوايل تقريبا 30األف اأو 35الف 

ا�صتمارة هي موقعة الآن .

لنكن �سرحاء ، بداأ 
احلديث عن العهدة 

اخلام�سة للرئي�ش عبد 
العزيز بوتفليقة ، 

وعدة مرت�سحون مازالوا 
ي�سكون من ال�سبابية 
، وترى  اأنه لو تر�سح 

الرئي�ش بوتفليقة فال 
جمال للمناف�سة ، كيف 

ترى اأنت هذا ؟

الرئي�ض بوتفليقة اأعرفه جيدا �صديق ، 
رئي�ض جمهورية ، عمل ما عليه ما�صاء 
اهلل ، قدم للوطن ما قدم ،لكن املر�ض 
الرئي�ض  ولي�ض  جميعا  النا�ض  ي�صيب 
ال�صفاء و  ، ن�صاأل له اهلل  وحده ، فهنا 
لكل املواطنني ولي�ض هو فقط ، و لكن 
هوؤلء النا�ض لو كان فعال يحبون هذا 
 ، يتعبوه  اأن  عليهم  فماكان   ، الرئي�ض 
لأن هذه م�صوؤولية كبرية ، ولي�ض فقط 
الآن  ماعلينا   ، ام�صي  هكذا  بالوكالة 
 ، يحكمون  من  هم  الآن  اأبناوؤه  هو 
من  هو  اهلل  ان�صاء  القادم  اجليل  هذا 
يحكم ، وهو ما اأمتناه اأنا ، اأما اأحزاب 
على  يحافظون  فقط  ،فهم  املوالة 
م�صاحلهم ، لو يتخلى الرئي�ض عليهم ، 
فال اأحد منهم �صيطلب منه الرت�صح ، 

وهذا هو راأيي .

راأينا ظاهرة بع�ش 
املرت�سحني و التي كانت 
حتى حمل انتقاذ على 

امل�ستوى العاملي ، فاأ�سبح 
من هب ودب يقدم 

نف�سه للرت�سح ، قل ما 
جتد اإن�سانا حمرتما ، ما 

راأيك؟

املرت�صحني  هوؤلء  اأن  راأيي  يف  اأنا 
كي  الأموال  لهم  دفعوا  اأنا�ض  هناك 
لتقدمي  الداخلية  وزارة  اإىل  يذهبوا 
تر�صحهم ، ومل ياأتوا من تلقاء اأنف�صهم 

، مما يدخل يف اإطار التمييع .فهناك 
من ياأتي يف احلافلة ويتجه اإىل وزارة 

الداخلية وهذا غري معقول

هناك من ل يعرف 
بوفرا�ش ، هناك من 

يقول اأن بوفرا�ش 
�سيرت�سح با�سم 

الإ�سالميني ، فهل 
فعال �سترت�سح با�سم 
الإ�سالميني اأم ماذا ؟

حتى   ، تعرفه  النا�ض  كل  بوفرا�ض 
تعرف  النا�ض  كل   ، تعرفه  البطحة 
احلاج بوفرا�ض اإذا كان رئي�ض �صيكون 
فقط  ولي�ض  جميعا  للنا�ض  رئي�ض 
99يف  اجلزائر  �صعب   ، الإ�صالميني 
املائة كله م�صلم و احلمد هلل ، اأما اأين 

قادم لفئة فهذا اأبدا ولن يكون .

نعرج على بع�ش 
املرت�سحني ، ونذكر من 
بينهم تر�سح اجلرنال 

املتقاعد علي غديري ، 
الذي كرث الكالم حوله ، 

ما راأيك يف تر�سحه ؟

دخل  ورجل   ، �صديق  غديري  علي 
د�صتوريا  احلق  وله  النتخابات 
 ، ما�صي  وهو   ، ال�صتمارات  و�صحب 
يقبل  فيمن  الأ�صا�ض  هو  ال�صعب  لكن 
به ، لأن الأ�صا�ض هو ال�صندوق ، ، فهو 
الآن ما�صي مثل ما مي�صي  الآخرون 
دخلت  التي  6اأحزاب  هناك  واأي�صا   ،

النتخابات ولي�ض علي فقط .

خطابه الأخري، اأحدث 
نوعا من ال�سجيج ، 

وحمل نربة التحدي ، ما 
راأيك ؟

مل   ، خطابه  عن  م�صوؤول  واحد  كل 
اإن قال  اأما اخلطاب   ، الندوة  اأح�رض 
 ، حمله  يف  اأو  حمله  يف  لي�ض  كالما 

فخطابه هو امل�صوؤول عنه .

لنكن اأي�سا �سرحاء 
بوفرا�ش مازال ي�سكل 

�سخ�سية غام�سة 
بالن�سبة للكثري ،و 

�سخ�سية لها امتداد يف 
دواليب ال�سلطة ولها 
امتداد ، ممكن بحكم 

املا�سي و الظروف 
ال�سابقة ، هل �سيحقق 
بوفرا�ش بهذا نتيجة ؟

نزيهة  النتخابات  اإذا كانت  اأقول لك 
اهلل  باإذن  نتائج  ف�صنحقق   ، ون�صيفة 
من  ويعرف  واعي  الآن  ال�صعب  لأن   ،
لي�ض يل  واأنا احلمد هلل  بوفرا�ض،  هو 
اأو  اأياه،  تعطيني  الدولة  انتظر  بيت 
عندي  اأنا  هلل  احلمد   ، زوجة  انتظر 
بيوت  وعندي  اأولد  وعندي  زوجة 
 ، ربي  ف�صل  من  هذا  هلل  احلمد  و 
النتخابات  يف  لوجنحت  اأنا  وثانيا 

ف�صاأقدم اأ�صياء كثرية ، لأين يل جتربة 
العامل  بلدان  من  الكثري  زرت  اأن  بعد 
و  اأمريكا  اعرف  و  اخلليج  واعرف 
فلي   ، اإفريقيا  واأعرف  اأوروبا  اأعرف 
ان�صاء اهلل  خربة كبرية ، وهذه اخلربة 

اأحققها يف بلدي .

طيب ، األ ترى باأن 
الأمور تتجه اإىل 

عهدة خام�سة وفق كل 
املوؤ�سرات  ؟

فكل   ، الكالم  هذا  يقولون  الآخرون 
فالرئي�ض   ، كالمه  عن  م�صوؤول  واحد 
تعب و وهو الآن يف �صن 82 من عمره ، 
لأن هوؤلء النا�ض يحبون الرئي�ض فقط 
لأهل  اأقول  اأنا   ، م�صاحلهم  اأجل  من 
الرئي�ض و اإخوته و اأ�صدقائه ، اتركوا 
�صفاه  الرئي�ض  ،اتركوا  يرتاح  الرئي�ض 
اهلل ،ثم ملاذا مل ير�صح هوؤلء اأنف�صهم 
جيدة  ب�صحة  يتمتعون  مازالوا  فهم   ،
لهم  اإن كانت  لهم  فاأقول   ، ما�صاء اهلل 
�صعبية فليدخلوا امليدان ، لكن لي�صت 

لهم �صعبية ، اإل من رحم ربك .

كيف تراقبون الو�سع 
�سي بوفرا�ش ؟

ال�صلطة حاليا ، بعدما ا�صتدعى رئي�ض 
اجلمهورية الهيئة الناخبة ، الآن دخلنا 
يف احلديث عن العهدة اخلام�صة ، هم 
اأظن  اأنا  اأما   ، يتكلم  كيف  كل  يتكلون 
قائد  يرتاأ�صه  و  بخري  هو  اجلي�ض  اأن 
الأركان و املوؤ�ص�صات احلمد هلل ، متى 
، وكيف  الآن وكيف تكون النتخابات 
على  نحافظ  اأن  اأردنا  اإذا   ، م�صينا 
لبد   ، البالد  هذا  على  الوطن  هذا 
ن�صتم  اأو  نك�رض  كي  لي�ض  من�صي  اأن 
اأو ن�صب ، بل نذهب كي نتوحد و من 

اأعطاه ال�صعب فاأهال و �صهال به .

لكن يف ظل هذا، الكثري 
من هو متخوف من 

م�ستقبل البالد ؟

نعم ، النا�ض متخوفة ، اأنا حاليا اأرى 
اإذا   ، ملاذا   ،1992 �صنة  مثل  الو�صع 
اأنت ل تذهب نحو انتخابات نزيهة ، 
اإذا النا�ض ما�صون منبطحني ، النا�ض 
الرئي�ض   ، اخلام�صة  للعهدة  قابلة 
الع�رض  يق�صي  اأن  هو   ، له  �رضط  له 
،يخدم  ويذهب  له  املخولة  �صنوات 
بلده ويذهب مرفوع الراأ�ض ، لكن اإذا 
كنا ل�صنا قابلني بالدميقراطية ، وغري 
قابلني بتغيري هذا الو�صع ، فالبد اأن 
يقع لنا ما وقع �صنة 1992 اأو اأكرث و اهلل 
اأعلم .، انزلق ، يف الع�رضية ال�صوداء 
100مليار  وخ�رضنا  200األف  لنا  مات 
تلك  عن  نبحث  ملاذا  الآن  ،و  دولر 
 ، باأيدينا  نح�رضها  ملاذا   ، امل�صاكل 
اأنا اطلب من النا�ض العقال اأح�صن اأن 
نخرج  كيف  حول  الو�صع  اإىل  يذهبوا 
من هذه الأزمة وكيف نخرج من هذه 

الفتنة و اهلل ويل التوفيق .

معروف عن �سي بوفرا�ش 
اأن عنده بع�ش العالقات 
يف اخلليج ، ويف اخلارج 

، براأيك كيف ترى 
املجتمع الدويل وهو 

يراقب الو�سع ، خا�سة 
و اأن لديك احتكاكا 
بالعامل اخلارجي ؟

العامل اخلارجي ي�صحك  اأن  اأقول  اأنا 
الآن  دولة  اأي  يف  يوجد  ل   ، علينا 
كنت  ملا  ،اأنا  هذا  انتهى  3عهدات 
 ، بايلي  جام  ا�صتقبلني  و  اأمريكا  يف 
وراي فيليب�ض ،وجام �صيك ، ا�صتقبلني 
انتم  ملاذا   ، املو�صوع  عن  تكلمنا 
اأنت  ،و  املفرو�ض عهدتني فقط  من 
تعرف جام بايلي يف القانون من الع�رض 
املحامني يف اأمريكا من ال�صخ�صيات 
اآنذاك يف البيت البي�ض ،  امل�صت�صارة 
قال يل الإن�صان ل ي�صتطيع اأن يعطي 
من  يوجد  ل   ، 10�صنوات  من  اأكرث 
اأكرث من 10�صنوات  يقدم  اأن  ي�صتطيع 
الآن يف  نحن  الآن يف 2019،  ونحن   ،
العلم و�رضعة النرتنت و املعلوماتية 
، حيث من يوجد يف مترنا�صت ي�صمعنا 

اللحظة .

من تكون الأ�سماء التي 
ذكرتها ؟

جان بايلي و راي فيلب�ض ، جان بايلي 
�صنة  الأبي�ض  البيت  يف  م�صت�صار  كان 
له  قلت   ، �صام  و  �صاألتهم  فاأنا   ،1992
كيف اأنتم ل يوجد عندكم 4عهدات و 
يوجد هناك  ، فقالوا يل ل  5عهدات 
اأو  يقدم  اأن  ي�صتطيع  الذي  الإن�صان 
 ، 10�صنوات  من  لأكرث  ي�صتمر عطاوؤه 
له  ت�صمح  ل   ، وعقله  وقوته  ف�صحته 
بالتقدمي اكرث من 10�صنوات ، فالنا�ض 
اأن  اجلزائر  من  يحبون  اأنهم  يقولون 
اأن  اأردمت  فاإذا   ، اأمريكا  مثل  ت�صبح 
نقوم  اأن  فيجب   ، اأمريكا  مثل  ن�صبح 
وهذا   ، اأمريكا  مثل  كذلك  بال�صيا�صة 
فينا يف  امل�صكلة  العرب  نحن   ، راأيي 
ميوت  اأن  يحب  ال�صخ�ض  اأن  اإخواننا 
اأين  انظر  فلماذا هذا،   ، الكر�صي  يف 
فالن ، اأين هو القذايف واأين هو عبد 
العابدين  زين  هو  اأين  و   ، �صالح  اهلل 
ملاذا ل يذهب �صاملا غامنا ويذهب 
من الباب الكبرية والنا�ض ترتحم على 

رئي�صها اأح�صن .

كالم كثري عن عالقتك 
باجلرنالني ا�سماعيل 
العماري رحمه اهلل و 

حممد مدين؟ 

 انظر يا اأخي الفا�صل ، هوؤلء الرجال 
 ، الذين ذكرتهم هم رجال جماهدين 
 ، العماري  اإ�صماعيل  تذكر يل  عندما 
فاإ�صماعيل جماهد وقدم للجزائر ما 
قدمه لها ، وعندما تتكلم عن اجلرنال 
ونظيف   نزيه  رجل  فتوفيق  توفيق 
قدم حياته كلها للجزائر ، �صي توفيق 
مل يذهب ليبني ق�صورا يف اخلارج اأو 
اأخد املال العام اأو اأخد �صيئا ، وعندما 
خرج خرج من الباب الوا�صع ولي�ض من 
الباب ال�صغرية ، هذه عالقاتي معهم 
�صداقة  وعالقات  ودية  عالقات  هي 

من زمان .
النا�ض  جميع  مع  ات�صال  على  اأنا  و 
ات�صال  اأنا على   ، بال�صبط  هو  ولي�ض 
مع النا�ض جميعا و امل�صوؤولني ، منذ 
عرفت حياتي من ال�صبعينات ،ل يوجد 
الثمانينيات  يف  اأعرفه،اأنا  ل  م�صوؤول 
اإىل  ياأتيني  كان  م�صاعدية  ال�رضيف 
بيتي يف برج الكيفان ، الهادي خلديري 
اإىل  ياأتيني  وكان  الداخلية  وزير  كان 
برج الكيفان ، وكثريا من ال�صخ�صيات 
وكذلك اإ�صماعيل العماري كان ياأتيني 
يف  ،ليكن  عندي  ويبيت  منزيل  اإىل 
منهم  كبار  م�صوؤولني  كانوا   ، علمك 
و   ، بيتي  يف  اأكل  فالغزايل   ، ال�صيوخ 
القر�صاوي اأكل يف بيتي ، البوطي اأكل 
يف بيتي ، عبا�ض املدين اأكل يف بيتي 
ال�صيخ   ، بيتي  يف  اأكل  بلحاج  علي   ،
كل   ، منزيل  من  يخرج  ل  كان  نحناح 
اأو  الدين  يف  �صواء  امل�صوؤولني  هوؤلء 
هوؤلء   ، بيتي  يزورون  كانوا  ال�صيا�صة 
النا�ض احتكيت معهم ، وجل�صت معهم 
بني  امل�صاحلة  ،وحتى  معهم  وفهمت 
اجلبهة الإ�صالمية اآنذاك وبني ال�صيخ 
نحناح كانت يف بيتي ، وملا جاء �صيخنا 
اأبوبكر اجلزائري نزل  العالمة الكبري 
عندي 15يوما يف منزيل ، وهو يدعي 
اإىل ال�صلح و امل�صاحلة ، فنحن بداأنا 

امل�صاحلة �صنة 1992ولي�ض اليوم .

كيف ترون �سي بوفرا�ش 
املخرج ؟

كبريا  كلنا   نتعاون  اأن  يجب  املخرج 
هذا  نخرج  اأن  اأجل  من  و�صغرينا 
البلد ، ل نق�صي اأحد ول نحتقر اأحد 
اأجل  من  ونتنازل  اجلزائر  اأجل  من 
نحناح  ال�صيخ  قال  مثلما   ، اجلزائر 
اأجل  من  حقوقه  يف  �صمح  عندما   ،
اجلزائر لزروال رحمه اهلل .فاليوم اإذا 
يريدون  وهوؤلء   ، نف�صي  نف�صي  تقول 

اأخي  يا  فال   ، اأول  فالن  يقولوا  اأن 
اجلزائر اأكرب من كل �صيء .

هناك كالم عن لقاء 
بينك وبني لغديري ، يف 

اإطار ماذا هذا يا ترى ؟

م�صى  من  اأنا  و   ، �صديقي  غديري 
اأطراف  وتبادلنا   ، مقره  اإىل  عنده 
احلديث ، حديث خا�ض وحديث حول 

م�صتقبل اجلزائر

الأمر ل يتعلق باأي 
حتالف؟

مازلنا مل منر  فنحن  مازال  التحالف 
على املجل�ض الد�صتوري ، اأو املرحلة 
ومقال  مكان  له  زمان  فلكل   ، الأوىل 
يف  وتكلمنا  ولغديري  اأنا  فالتقينا   ،
عزوجل  اهلل  من  التوفيق  ،و  �صيء  كل 
ولي�ض   ، املرت�صحني  لكل  و  للجميع 
اأولئك املرت�صحني ال200 تلك ال�صينما 
و  ال�صتمارات  يف  اخ�رضونا  الذين   ،

الآن ل منلك حتى ال�صتمارات .

�سوؤال �سخ�سي ، �سي 
بوفرا�ش ،هناك من 
يتحدث عنك اأنك 

م�ستثمر يف افريقيا ، هل 
ممكن تتحدث لنا عن 
جانبك كرجل اأعمال 

ناجح ، بعد اأن اأ�سبحت 
اأي�سا تو�سف باإمرباطور 

الذهب يف اجلزائر ؟

انت ت�صاأّل،ففي 1980، يف الثمانييات 
كان عندي اأنا 30فيال ، ولي�ض منزل 
اأنظر   ، الكيفان  برج  موجودين يف   ،
99اىل  منذ  الأعمال  رجال  هوؤلء 
اأين  من  باملاليري  هم  الذي   ، اليوم 
اأتوا بها من اأين لهم بها ،فال نغطي 
للجزائر  من خدم  بالغربال  ال�صم�ض 
اأموال ال�صعب  مرحبا به ، ومن اأخد 
40مليون   ، القيامة  يوم  �صيحا�صب 
الدنيا  وهاته   ، �صيحا�صبه  جزائري 
القرب  اإىل  نرحتل  ثم  بلحظة   حلظة 
، فكيف �صيقابلون اهلل تعاىل من اأخد 
مال من احلرام ، فدينار من احلرام 

يذهب باألف . 

ت/عادل



دور م�ؤ�س�سات املجتمع 
يف احلفاظ على اله�ية 

ال�طنية 

دور  عن  احلديث  قبل 
يف  الثقافية  امل�ؤ�س�سات 
احلفاظ على اله�ية اجلزائرية 
الرثية واملتعددة املنابع وكلها 
ن�سري  اأن  يجب  اأ�سيلة  منابع 
واملرافق  امل�ؤ�س�سات  اإىل 
بدور  ت�سطلع  التي  الثقافية 
احلفاظ  يف  وفعال  هام 
فعلى  ال�طنية  اله�ية  على 
م�ؤ�س�سة  اأول  املثال  �سبيل 
بدور  ت�سطلع  وثقافية  علمية 
ال�طنية  اله�ية  على  احلفاظ 
الأمازيغي  البعد  يعترب  التي 
تعترب  التي   « »املدر�سة  هي 
للقيم  الأوىل  التلقني  م�ؤ�س�سة 
التي  واملرجعيات  واملبادئ 
ين�ساأ عليها الفرد منذ اأن يك�ن 
طفال اإىل غاية ال�سباب ويجب 
يف  اجلزائرية  املدر�سة  على 
متار�س  اأن  الراهن  ال�قت 
قيم  غر�س  يف  هاما  دورا 
اله�ية اجلزائرية لدى النا�سئة 
البعد  على  باحلفاظ  خا�سة 
جمتمعي  بعد  وه�  الأمازيعي 
متجذرا  اأ�سيل  وتاريخي 
اجلزائري  املجتمع  يف 
التي  والعادات  والطق��س 
باملنا�سبة  الحتفاء  ج�سمت 
للطف�لة  بالن�سبة  هامة  اأراها 

ثقافة  على  ترتبى  التي 
وهذه   « ب«نياير  الحتفال 
يف  واأ�سا�سية  ج�هرية  م�سالة 
قبل  متار�سه  الذي  التلقني 
التي   « »الأ�رسة  »املدر�سة 
لعملية  الأوىل  الن�اة  نعتربها 
تكمل  الجتماعية  التن�سئة 
الأ�رسية  امل�ؤ�س�سة  هذه 
املرجعية  اجلماعات  دور 
قيم  الفرد  وتلقني  تك�ين  يف 

جمتمعه وتاريخه

حتييد املدر�سة

اإبعاد  نظرنا  يف  يجب 
الراهن  ال�قت  يف  املدر�سة 
وظيفتها  يعيق  ما  كل  عن 
خا�سة  والتعليمية  الرتب�ية 
املعل�ماتي  الزحف  واأن 
الأطفال  بفئة  تدفع  والع�ملة 
بثقافات  التاأثر  املتمدر�سني 
فئة  اأن  نرى  فاأ�سبحنا  اأخرى 
منها  وا�سعا  وقطاعا  ال�سباب 
يف  غربية  مبنا�سبات  حتتفل 
الهتمام  نف�س  جند  ل  حني 
الدينية  مبنا�سباتنا  بالحتفال 
وهذا  واملحلية  والتاريخية 
دور  لرتاجع  نظري  يف  راجع 
والتلقني  التن�سئة  م�ؤ�س�سات 
النا�سئة  تربية  يف  الجتماعي 
مانعة  ثرية  ه�ية حملية  على 
يف  نذوب  اأن  متنع  و�ساملة 
ثقافات الآخر ونتجاوز حتذير 
اأن  فيه  قال  الذي  خلدون  اأن 
»املغل�ب م�لع بالغالب » وقد 
نعاين  الذي  ال�سعف  يك�ن 

الرتب�ية  م�ؤ�س�ساتنا  يف  منه 
على  احلفاظ  يف  والثقافية 
الرا�سخ جعلنا  اله�ياتي  البعد 
املتاأثر  املغل�ب  م�قع  يف 
بثقافات الآخر الذي ليلتفت 
اإلينا لأنه �سائر يف ن�رس ثقافته 
من م�قع ق�ة وقد يك�ن م�قع 

الت�سنيعي  الأداء  ه�  الق�ة 
الذي  واحلداثي  والعلمي 
العربية  جمتمعاتنا  يف  غاب 
واملحلية ومل يعد اأداءا وا�سحا 
ت�اجه  عديدة  م�ساكل  ب�سبب 
ه�يتها  يف  العربية  الكيانات 
الإ�سالمي  ببعدها  واجلزائر 

لي�ست  والأمازيغي  والعربي 
خماطر  عن  معزل  يف 
يطال  الذي  ال�ستهداف 
اأ�سكال هذا  اله�ية وقد تك�ن 
غري  اأو  مبا�رسة  ال�ستهداف 
م�سامني  طريق  عن  مبا�رسة 
اله�ية  عرب الإعالم ت�ستهدف 
ول  التاريخي  املرجع  وتقزم 
الق�سية  لهذه  اهتماما  تعري 

امل�سريية يف املجتمع

املراكز الثقافية و اله�ية 
الأمازيغية

ت�سطلع  ثقافية  م�ؤ�س�سة  ثاين 
باحلفاظ على اله�ية ال�طنية 
مبا فيها اله�ية الأمازيغية هي 
وال�سبانية  الثقافية  املراكز 
ال�سباب  بها  يت�اجد  التي 
يجب  التي  الهامة  الفئة  وهي 
بالتاريخ  عالقتها  ن�طد  اأن 
وهذه الطق��س الحتفالية يف 
و�سائل  اأحد  ت�سكل  اعتقادي 
ال�سباب  بني  الت�سايل  الربط 
وكل  الأمازيغي  والتاريخ 
باملنا�سبة  احتفايل  مظهر 
يخلق  لأنه  ندعمه  اأن  يجب 
هامة  فئة  لدى  هاما  �سل�كا 
ال�سباب  وهي  املجتمع  من 
يف الحتفال مبنا�سبة رمبا مل 
املمار�سات  يف  م�ج�دة  تكن 
ال�سبانية يف ال�سن�ات املا�سية 
واأركز على ال�سباب لأن التاأثري 
قد  بالتاريخ  وربطه  عليه 
ه�ية  على  باحلفاظ  ي�سمح 

الأجيال احلالية و القادمة  .
الثقافية  للم�ؤ�س�سات  وميكن 
مثال  تنظم  ان  والعلمية 
واإعالمية  علمية  تظاهرات 
فيه  مبا  اجلمه�ر  بها  تعرف 
الأمازيغي  بالتاريخ  ال�سباب 
يف  اأي�سا  الأمازيغي  والبعد 
يعنيه  وما  اجلزائرية  اله�ية 
الآن خا�سة وان الدولة والإرادة 
�س�ر  اأرقى  ج�سدت  ال�سيا�سة 
يف  الأمازيغي  البعد  د�سرتة 
املمار�سات واإن�ساء م�ؤ�س�سات 
تلقني  حتفظ  للدولة  ر�سمية 
ون�رسها  المازيغية  اللغة 
وطنية  لغ�ية  ه�ية  وجعلها 
وهذه التظاهرات التي تنظمها 
ومكتبات  ثقافية  مراكز  مثال 
يف  هام  دورها  لل�سباب  ودور 
واحلفاظ  بالتاريخ  الت�سال 
باإبعاد  والتذكري  اله�ية  على 

وهذا  للجمه�ر  با�ستمرار 
على  ينظم  اأن  يجب  عمل 
املدى البعيد ويجب اأن يك�ن 

�سيا�سة وطنية

اجلامعة و القيم

م�ؤ�س�سة ميكنها احلفاظ  ثالث 
والبعد  ال�طنية  اله�ية  على 
قيمها  اأحد  الأمازيغي 
التي  اجلامعة  هي  ومظاهرها 
منفتحة  علمية  م�ؤ�س�سة  تبقى 
كل  ت�ست�عب  الأخر  على 
�رسيطة  والقناعات  الثقافات 
كيانات  يف  الذوبان  عدم 
اجلزائرية  فاجلامعة  الآخر 
امللتقيات  مثال  عرب  حتافظ 
والتدري�س  وال�طنية  الدولية 
اله�ية  على  بالأمازيغية 
المازيغية وتر�سم وج�دها يف 
الر�سمي  امل�ؤ�س�ساتي  الف�ساء 
اله�ياتي  البعد  هذا  لن  وهذا 
الأمازيغي ي�سكل ثراء يف تاريخ 
ويق�ي  اجلزائري  املجتمع 
واجلامعة  التاريخية  اأ�س�له 
حتافظ  العلمي  البحث  عرب 
تاريخي  خمزون  كل  على 
الأمازيغية  والأ�س�ل  للجزائر 
التي نعتز بها يجب اأن جندها 
و�سيا�سات  بح�ث  م�سارات  يف 
بالبعد  بالرتقاء  تعنى  ر�سمية 
اعتقادي  ويف  الأمازيغي 
احلكيمة  ال�سيا�سية  القيادة 
اجلمه�رية  رئي�س  وبقيادة 
انتبهت  ب�تفليقة  العزيز  عبد 
هذا  يف  ال�ستثمار  اأهمية  اإىل 
البعد اله�ياتي الأ�سيل و�س�نه 
الف�ساء  يف  حا�رسا  وجعله 
الإجراءات  خالل  من  العام 
التعاطي  الر�سمية املتخذة يف 
بها  والحتفال  املنا�سبة  مع 
وحتتله  حتمله  الذي  بالثقل 
وهذا  اجلمعي  ال�جدان  يف 
على  الت�س�ي�س  يريد  من  مينع 
تاريخ البالد ومنابعها املتعددة 
الأ�سيلة وعلى من يريد الرتب�س 
 . الق�ية  ال�طنية  بال�حدة 
وتبقى ال�سنة الأمازيغية حمطة 
اأ�سيلة  وتاريخية  اجتماعية 
يجب اأن نحافظ على الحتفاء 
ال�ثيق  ارتباطنا  ونعرب عن  بها 
تاريخنا  من  جزء  لأنها  بها 
كما  اأمازيع  فنحن  الأ�سيل 
عربنا  اجلمه�رية  رئي�س  قال 

الإ�سالم . 

بقلم حممد مرواين باحث وكاتب �سحفي

روؤى

دور امل�ؤ�س�سات الثقافية 
والإعالمية يف ترقية الأمازيغية
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ي�سكل الحتفال برا�س ال�سنة الأمازيغية يف اجلزائر حمطة هامة يف تعميق 
البعد اله�ياتي والتاريخي للمجتمع اجلزائري الذي يعتز باأ�س�له املازيغية 

فالتق�مي الأمازيغي الذي ي�سادف هذه ال�سنة �سنة 2969 يحيل اإىل م�سار 
تاريخي للأمازيع الذين يعتربون جزءا و كيانا هاما من تاريخ اجلزائر القدمي 
و�سرتكز مداخلتي على اأهمية امل�ؤ�س�سات الثقافية يف املجتمع يف احلفاظ على 

اله�ية ال�طنية واملحلية والدور املن�ط بهذه امل�ؤ�س�سات يف م�اجهة اأي ا�ستهداف 
لله�ية اجلزائرية ببعدها الإ�سلمي والعربي والأمازيغي فاملراكز الثقافية 

واملكتبات واجلامعات ومنابر الإعلم كلها م�ؤ�س�سات �سانعة يف الأخري ملا ي�سمى 
ب«الراأي« و« القيمة » وت�ؤ�س�س هذه امل�ؤ�س�سات يف اأدائها ال�ظيفي ومهمتها 

ال�طنية ملا يجب اأن يك�ن وتعزز من انتماء املجتمع لتاريخه وتبنى له مناعة 
اجتماعية وثقافية ي�اجه بها ال�افد من التحديات ت�ستهدف خا�سة اله�ية 

اجلزائرية وبعدها املتعدد والرثي والذي يعد عن�سر ق�ة ل �سعف .



امل�ستوى  رفيع  اأمني  م�سدر  اأفاد 
وحدات  اأن   ،« »الو�سط  ليومية 
بالناحية  امل�سرتكة  الأمن 
و  بتمرنا�ست  ال�ساد�سة  الع�سكرية 
التما�س مع  بتاأمني نقاط  املكلفة 
دولتي مايل والنيجر ، قد اأحكمت 
جميع  على  احلديدية  قب�ستها 
مداخل وخمارج املعابر احلدودية 
قزام  عني  مناطق  من  بكل 
خمتار  باجي  برج  و  وتينزاوتني 
وتيمياوين ، بدليل عدم ت�سجيل اأي 
اجلنوبية  للحدود  اخرتاق  حماولة 
املتاخمة  لدول ال�ساحل الإفريقي 
على غرار مايل والنيجر ،با�ستثناء 
اكت�ساف خمازن لل�سالح و الذخرية 
واإ�سناد  دعم  �سبكات  تفكيك  و 
التنظيمات  للمختلف  موالية 
ح�رص  قررت  التي   ، الإرهابية 
امل�سلح  النزاع  مبناطق  ن�ساطها 

بال�ساحل الإفريقي .
وح�سبما اأفادت به نف�س امل�سادر 
ال�سارية  املفاو�سات  فاإن  
ين�سطون  اإرهابي   30 مع  املفعول 
مايل  ب�سمال  القاعدة  بتنظيم 

بغرب  واجلهاد  التوحيد  وحركة 
افريقيا وكتيبة املرابطني بزعامة 
قد   ، بلمختار  خمتار  الإرهابي 
حيث   ، الأخرية  مراحلها  بلغت 
ال�ست�سالم  عمليات  �ساهمت 
يف  الإرهابية  للعنا�رص  املتوا�سل 
اإ�سعاف جبهات القتال للجماعات 
النزاعات  اأنهكتها  التي  امل�سلحة 
الداخلية على مراكز القيادة وعلى 
ال�رصاع  احل�رص  ل  املثال  �سبيل 
بني زعيمي كتائب ال�سحراء جمال 

قائد  اخلطري  الرهابي  و  عكا�سة 
بلمختار  خمتار  املرابطني  كتيبة 
تنظيم  زعامة  يتوىل  من  حول 
مقتل  بعد  مايل  ب�سمال  القاعدة 
اخلطري  اجلزائري  الإرهابي 
حممد فاروق غدير املعروف بعبد 
جوية  غارة  يف  زيد  اأبى  احلميد 
الزواد  باإقليم  الفرن�سية  للقوات 
اأوردته  ما  وفق  مايل  دولة  �سمال 
النتائج  . ورغم كل هذه  م�سادرنا 
امل�سرتكة  الأمن  لقوات  الباهرة 

العليا  الع�سكرية  ال�سلطات  اأن  الإ 
بالبالد متم�سكة بالتطبيق ال�سارم 
للتعليمات الرامية للمحافظة على 
بروح  والتحلي  القتالية  اجلاهزية 
اليقظة واحليطة واحلذر للت�سدي 
من  للحدود  اخرتاق  حماولة  لأي 
طرف عنا�رص اجلماعات امل�سلحة 
الفارة من املالحقات الأمنية من 
التي  اإفريقيا  غرب  قوات  طرف 
عن  الدفاع  قوات  بدعم  حتظى 

الإقليم اجلوي الفرن�سي .

 ت�سهد بلدية زلفانة الواقعة 70 
تخلفا  ولية غرداية   كلم عن  
جمايل  انعدام  ب�سبب   ، تنمويا 
احت�سار  و  العمرانية  التهيئة 
قطاع  ال�سحة دون احلديث عن 
التف�سي املقلق لظاهرة البطالة 
، الأمر الذي دفع بقاطني هذه 
م�سري  عن  للت�ساوؤل  الناحية 
ح�ستهم من امل�ساريع التنموية 
زلفانة  مدينة  �سكان  هدد    .
بولية غرداية ، باخلروج لل�سارع 
احتجاجية  حركات  وتنظيم 
ال�سمت  ظل  يف  مفتوحة 
ال�سلطات  طرف  من  املطبق 
يف   ، تاظروك  ببلدية  املحلية 
معاجلة الرتاكمات التي عكرت 
�سفو معي�ستهم اليومية ، حيث 
املتحدثني  ذات  يخفي  مل 
تدين  من  ال�سديد  امتعا�سهم 
اخلدمات ال�سحية بحيث تبقى   
اخلدمات  املتعددة  العيادة 
ثار  التي  امل�ساكل  اأكرب  من 
،لن  البلدية  �سكان  اأجلها  من 
ل تعدو �سوى هيكل بدون روح 
حيث كهيكل حيث رغم �سخامة 
ال�رصح ال�سحي لكن ل يحتوي 
با�ستثناء  اخ�سائني  اطباء  على 
،ومطلب  الأ�سنان  الطب 
اإىل  العيادة  ترقية  هو  ال�سكان 
عن  والإ�ستقاللية  م�ست�سفى 
لن  مبتليلي  ال�سحي  القطاع 
 . الأخرية  لهده  تابعة  العيادة 
هو  اأخر  م�سكل  اإىل  اإ�سافة 
وجود ثالث عيادت مغلقة رغم 
طائلة  لأموال  الدولة  �رصف 
يف بناءها لكن دون ان ي�ستفيد 
منها املواطن، خا�سة اإذا علمنا 
اأن ال�سلطات الولئية واملحلية 
بعدم جت�سيد  تتحجج  اأ�سبحت 
امل�سجلة  التنموية  امل�ساريع 
اخلما�سي  الربنامج  اإطار  يف 

ب�سبب   ،  2014/2009 الفارط 
التق�سف  ب�سيا�سة  التزامها 
حكومة  طرف  من  املنتهجة 
 ، اأويحي   اأحمد  الأول  الوزير 
املحلية  اجلمعيات  اأن  ومعلوم 
كانت   ، باملنطقة   الفاعلة 
�سابق  وقت  يف  رفعت   قد 
لل�سلطات الو�سية  التما�س من 
امل�ساريع  على  اليد  رفع  اأجل 
حت�سني  اإطار  يف  املوجهة 
 ، لل�سكان  املعي�سي  امل�ستوى 
باملناطق النائية  التي ل تزال 
ت�سكو العزلة والتهمي�س باأقاليم 
بلديات الولية .  اإىل جانب ذلك 
مواطني  اأ�سوات  تعالت  فقد 
زلفانة بغرداية ،املطالبة بتدخل 
الدين  عز  الولية  وايل  من  جاد 
املحلية  ال�سلطات  لدى  م�رصي 
من اأجل اإعادة النظر يف مطالب 
ال�ساكنة على غرار نق�س التهيئة 
العمرانية يف التجزاأتني ال�سكانية 
بحيي  الريفي   البناء  اإطار  يف 
بوحف�س  �سيدي  و  امل�ساحلة 
حمدثونا  �سدد  حيث   ، بوغفالة 
اأ�سغال  ت�رصيع  �رصورة  على 
باعتبار  النقل  توفري  و  التهيئة 
و�سط  عن  بعيدين  التجمعني 
اجلبهة  ان�سغالت   . املدينة 
ببلدية  املحلية  الجتماعية 
هذا  عند  تتوقف  مل  زلفانة  
ملف  لتطال  امتدت  بل  احلد 
املتتبعون  و�سفه  الذي   ، ال�سغل 
لل�ساأن املحلي بالقنبلة املوقوتة   
املهددة بالنفجار يف اأية حلظة 
ال�سلطات  تعنت  وذلك يف ظل   ،
التجاوب مع مطلب  املحلية يف 
احلقيقية  احل�سة  عن  الك�سف 
على  املقدمة  ال�سغل  ملنا�سب 
املحلية  للوكالة  عرو�س  �سكل 

للت�سغيل  .
�أحمد باحلاج 

غري  الجتار  مكافحة  اإطار  يف 
ال�رصعي باملخدرات و املوؤثرات 
مترنا�ست،  ولية  باإقليم  العقلية 
باأمن  ال�رصطة  م�سالح  متكنت 
امل�سلحة  يف  ممثلة  الولية 
الق�سائية   من  الولئية لل�رصطة 
العمر  من  يبلغ  �سخ�س   توقيف 
احليازة  ق�سية  يف  �سنة(   32(
على املوؤثرات العقلية دون مربر 
البيع.  حيثيات  ق�سد  �رصعي 
اإثر معلومات  الق�سية تعود على 
ال�رصطة  عنا�رص  عليها  حت�سلت 
الأ�سخا�س  اأحد  وجود  مفادها 
و  املخدرات  برتويج  يقوم 
م�ستوى  على  العقلية  املوؤثرات 
مت  عليه  ال�سف�ساف،  �سوق 
خطة  و�سع  و  املكان  تر�سد 

حمكمة، ليتم توقيفه و اإخ�ساعه 
 ، اجل�سدي  التلم�س  لعملية 
كمية  على  بحوزته  عرث  حيث 
من  العقلية  املوؤثرات  من 
ملغ حمراء  نوع ترامادول 250 
الإجمايل بـ  عددها  قدر  اللون 
151 قر�س مهلو�س بالإ�سافة اإىل 
ليتم  دج،  قدره8420  مايل  مبلغ 
بعدها حتويله اىل مقر ال�رصطة 
رفقة املحجوزات و فتح حتقيق 
الق�سية،  بعد  بخ�سو�س   
القانونية  الإجراءات  اإ�ستكمال 
اأمام  فيه  امل�ستبه  تقدمي  مت   ،
املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 
الإيداع  حقه  يف  اأ�سدرت  التي 

رهن املوؤ�س�سة العقابية.
�أحمد باحلاج 

متكنت قو�ت �جلي�ش �لوطني �ل�سعبي �ملر�بطة بال�سريط �حلدودي �جلنوبي ، من �إحكام قب�سته �حلدودية بدليل عدم ت�سجيل 
�أي حماولة �خرت�ق للرت�ب �لوطني منذ حلول �ل�سنة �جلارية ، مو�ز�ة مع ذلك فقد دخلت �ملفاو�سات مع 30 �إرهابي ين�سطون 

مبنطقة �ل�ساحل �لإفريقي لإقناعهم بت�سليم �أنف�سهم مر�حلها �لنهائية ح�سب �ملعلومات �ملتاحة .

�جلي�ش يحكم قب�سته على �حلدود �جلنوبية 

.            �ملحافظة على �جلاهزية �لقتالية و�ليقظة  لقطع �لطريق �أمام �أي طارئ  

�أحمد باحلاج 

مفاو�ضات مع 30�إرهابي لإقناعهم 
بت�ضليم �أنف�ضهم قبل نهاية فيفري

املواطنني  من  جمموعة  طالب 
 ، بورقلة  البي�ساء  عني  ببلدية 
جالوي  القادر  عبد  الولية  وايل 
لت�سوية  العاجل  التدخل  ب�رصورة 
العقارية  التجزئة  قاطني  و�سعية 
عبد  الأمري  بحي  الكائنة   03 رقم 
القادر ب�سفتهم حائزين وم�ستغلني 
هذه  اإن�ساء  قبل  املعنية  لالأر�سية 
وح�سبما   . ب�سنوات  التجزئة 
لوايل  موجهة  مرا�سلة  به  اأفادت 
جالوي  القادر  عبد  ورقلة  ولية 
ب�سفته امل�سوؤول الأول على الهيئة 
ت�سلمت  قد  كانت   ، التنفيذية 
 ، منها  ن�سخة   « »الو�سط  يومية 
اإىل  تعود  احلال  ق�سية  وقائع  اأن 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  عهدة 
اأين  ال�سابق  البي�ساء  عني  لبلدية 
مت اختيار موقع التجزئة املذكورة 
امل�سمى  القادر  عبد  الأمري  بحي 
الأر�سية  اأن  من  بالرغم  اخلفجي 
منجزة  بناءات  بها  املختارة 
الت�سوية  تنتظر  خلوا�س  وملكيات 
بها  املعمول  القانونية  بالطرق 
نتج  التع�سفي  الختيار  هذا   ،
بني  عارمة  وفو�سى  م�ساكل  عنه 
وامل�ستغلني  احلائزين  املواطنني 

فعليا لالأرا�سي وامل�ستفيدين  
من  كثري  يف  و�سلت  التجزئة  من 

الأحيان اىل ما ل يحمد عقباه .
اإىل جانب ذلك فقد اأكد امل�ستغلني 
الفعلني لهذه الأرا�سي اأنهم قدموا 
املجل�س  رئي�س  لدى  احتجاج 
ال�سعبي البلدي لبلدية عني البي�ساء 
ال�سابق واحلايل حتى قبل ال�رصوع 

ت�سو  مل  لكن  التجزئة  اإن�ساء  يف 
حلد  عالقة  بقيت  التي  و�سعيتهم 
وح�سبما   . الأ�سطر  هاته  كتابة 
فقد  املرا�سلة  نف�س   به  اأفادت 
حتويل  املواطنني  هوؤلء  اقرتح 
اأخر  مكان  اىل  التجزئة  موقع 
لي�س حمال للنزاعات ل�سيما و اأن 
عقارية  اأوعية  على  تتوفر  البلدية 

قابلة للتعمري ، على �سبيل املثال ل 
احل�رص خلف �رصق متو�سطة مقدم 
الجتماعية  وال�سكنات  حممد 
اجلديدة وبجنب التجزئة العقارية 
ويف   .2 البي�ساء  عني  الجتماعية 
مو�سوع مت�سل فقد اأكد مري بلدية 
عني البي�ساء م�سعود بو�سعيد ، يف 
يومية  به  خ�س  �سحفي  ت�رصيح 
املذكورة  التجزئة  »الو�سط«،اأن 
ورثها  التي  الرتاكمات  من  تعد   ،
احلايل  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
عن �سابقه ، م�سيفا يف ذات ال�سدد 
احلقيقيني  للم�ستفيدين  ملك  اأنها 
لتنفيذ  م�ساحله  و�ستلجاأ  منها 
الفو�سوية  للبنايات  الهدم  قرارات 
م�ساكنهم  ببناء  قاما  اثنني  �سد 
احلق  متنحهم  ادارية  وثائق  دون 
يف ملكية هاته الأرا�سي . ومعلوم 
القادر  عبد  ورقلة  ولية  وايل  اأن 
جمل�س  رئي�س  ب�سفته  جالوي 
الإدارة على قطاع العقار فد فتح 
ور�سة عمل وا�سعة النطاق ل�سبط 
ت�سبب  الذي  ال�سائك  امللف  هذا 
يف �سداع حاد لدى ال�سلطات و اأثر 
�سلبا على م�سار التنمية بالولية .

�أحمد باحلاج 

على خلفية حتويل �أر��سيهم لتجزئة عقارية 

�ملري :�سنهدم كل من يتجر�أ على �لبناء �لفو�سوي 

40 مو�طن ببلدية عني �لبي�ضاء ي�ضتنجدون بو�يل ورقلة 

�ل�سحة ،�لتهيئة �حل�سرية  و �ل�سغل 
م�ساكل جتاوزها �لزمن

مترن��ست 

مدينة زلفانة بولية غرد�ية  ...عنو�ن 
للتهمي�ش و�حللول �ملوؤجلة

توقيف ثالثيني  يف ق�ضية �حليازة على 
�ملوؤثر�ت �لعقلية لغر�ش �ملتاجرة 
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تقدير حالة

ملاذا جلاأت "كتائب الق�شام" لطلب دعمها بعملة "البيتكوين" امل�شفرة؟
اأثارت دعوة كتائب عز الدين الق�سام، الذراع امل�سلح حلركة "حما�س"، موؤيديها يف العامل، اإىل دعمها ماليا من خالل عملة 

"بيتكوين" الرقمية، ت�ساوؤلت حول ما وراء هذه الدعوة و�سبب اختيار هذا النوع من العمالت ،وتدعم هذه الدعوة معطيات 
كثرية توؤكد اأن حركة "حما�س" تعاين من اأزمة مالية خانقة منذ عدة �سنوات. 

و�لثالثاء �ملا�ضي، كتب �أبو عبيدة، 
يف  �لق�ضام،  كتائب  با�ضم  �لناطق 
تطبيق  على  قناته  عرب  من�ضور 
حمبي  كل  "ندعو  "تليغر�م": 
�ملقاومة ود�عمي ق�ضيتنا �لعادلة 
خالل  من  ماليا  �ملقاومة  لدعم 
�لتي  �لآليات  عرب  �لبيتكوين  عملة 
�ضنعلنها قريبا" وقال �أبو عبيدة �إن 
"�لعدو �ل�ضهيوين يحارب �ملقاومة 
�لدعم  قطع  حماولة  خالل  من 
حمبي  لكن  �ل�ضبل،  بكل  عنها 
يحاربون  �لعامل  كل  يف  �ملقاومة 
�ل�ضهيونية  �ملحاولت  هذه 
�لدعم  �ضبل  كافة  لإيجاد  وي�ضعون 
�ملمكنة للمقاومة"، دون مزيد من 
كتائب  �أعلنت  �لتفا�ضيلولحقا، 
ملحفظتني  عنو�نني  عن  �لق�ضام 
�إلكرتونيتني، وطلبت من �أن�ضارها، 

حتويل �لأمو�ل �إليهما. 
و"بيتكوين"، هي �لعملة �لفرت��ضية 
�لعمالت  مئات  بني  �ضهرة  �لأكرث 
�لقيمة  على  وت�ضتحوذ  �مل�ضابهة، 

�ل�ضوقية �لأكرب حول �لعامل. 
ول متلك �لعملة �لرقمية �مل�ضفرة، 
تخ�ضع  ول  مت�ضل�ضال  رقما 
و�لبنوك  �حلكومات  ل�ضيطرة 
�ملركزية، كالعمالت �لتقليدية، بل 
�ضبكة  عرب  فقط  بها  �لتعامل  يتم 
فيزيائي  وجود  دون  �لإنرتنت، 
"�لبيتكوين"  قيمة  لهاو�رتفعت 
معتمدة   ،2008 عام  ظهورها  منذ 
على حركة �لعر�ض و�لطلب وقبول 
�لكربى  �ل�رشكات  يف  بها  �لتعامل 
و�لبور�ضات �لعاملية، فبد�أ �ضعرها 
بنهاية  لت�ضعد  دولر،  بـ0.001 
لها  م�ضتوى  �أعلى  �إىل   2017 �لعام 
عند 19400 دولر�، قبل �أن يهبط 
 3400 عند  �لوحدة  �ضعر  وي�ضتقر 

دولر. 
�أن  �لبع�ض  يرى  �لذي  �لوقت  ويف 
�لتام  �لأمان  ت�ضمن  �لعملة،  هذه 
�أن  من  �آخرون  حذر  للمتربعني، 
�ل�ضتخبار�ت  وكالت  مبقدور 

�لعاملية �لك�ضف عنهم ب�ضهولة. 

و�سيلة اآمنة وم�سفرة 

�ضحيفة  حترير  رئي�ض  ويرى 
�لتي  �لأ�ضبوعية  "�لقت�ضادية" 

ت�ضدر من غزة، حممد �أبو جّياب، 
�لتي  �خلانقة  �ملالية  "�لأزمة  �أن 
نتيجة  حما�ض  حركة  منها  تعاين 
�لقت�ضادي  �ل�ضغط  ممار�ضة 
متويلها  منابع  وجتفيف  عليها 
�ملايل  �لتحويل  عمليات  وتقييد 
�إىل غزة، �ل�ضبب �لرئي�ض ور�ء هذه 

�لدعوة". 
�لعامل  دول  "يف  جّياب:  �أبو  وقال 
يرغبون  ممن  �لكثري  يوجد 
ل  هوؤلء  لكن  للمقاومة،  بالتربع 
عرب  �لأمو�ل  �إر�ضال  ي�ضتطيعون 
�أو  �لبنوك  مثل  �لتقليدية  �لو�ضائل 
�رشكات حتويل �لأمو�ل؛ خ�ضية من 
�تهامهم من حكومات دولهم بدعم 
�لإرهاب، �إ�ضافة �إىل �أن هناك قيود 
لغزة  �لأمو�ل  و�ضول  متنع  كبرية 
لذلك،  "نتيجة  ب�ضهولة"و�أ�ضاف: 
بادرت كتائب �لق�ضام لهذه �لدعوة 
�إىل  يرجع  �لبتكوين  و�ختيار عملة 
�أنها عملة م�ضفرة ويحظى تد�ولها 
لأي  تخ�ضع  ل  فهي  تامة،  ب�رشية 
نوع من �لرقابة ول �ضلطة مركزية 

�أو مرجعية قانونية لها". 
ويقول �أبو جّياب �إنه ل ميكن لأحد 
�لعمالت  هذه  مر�ضل  يعرف  �أن 
�ملر�ضل  �ضوى  م�ضتقبلها  �أو 
و�مل�ضتقبل �أنف�ضهما؛ لأن عمليات 
�لتحويل تتم وفق معادلت معقدة 
من  نوع  لأي  تخ�ضع  ول  وم�ضفرة 
�لرقابةوي�ضري �إىل �أن كتائب �لق�ضام 
�ملبادرة  هذه  ور�ء  من  �أر�دت 
توفري �حلماية للمتربعني، وبالتايل 
ت�ضجيعهم على تقدمي �ملزيد من 

�لدعم. 

تدويل دعم املقاومة 

�مل�ضلح  �لذر�ع  يهدف  كما 
�لدعوة،  هذه  من  لـ"حما�ض" 
"تدويل  �إىل  جّياب،  �أبو  ح�ضب 
يقت�رش  ل  بحيث  �ملقاومة  دعم 
تربطهم  �لذين  �لأطر�ف  على 
عالقات  بقياد�تها  �أو  باحلركة 
مبا�رشة، ويتو�ضع �لأمر لي�ضمل �أي 
�لفل�ضطيني  لل�ضعب  �ضخ�ض حمب 
يف  لالحتالل  ور�ف�ض  ومقاومته 
�لأر�ض"وتوقع  �أي بقعة على وجه 
مبالغ  حتويل  يتم  �أن  جّياب  �أبو 

كبرية �إىل ح�ضابات كتائب �لق�ضام، 
خالل �أ�ضهر قليلة. 

وحول �آليات حتويل هذه �لعمالت 
�ملخت�ض  قال  نقدية،  �ضيولة  �إىل 
بد�أ  من  �أن  �عتقد  �لقت�ضادي:" 
�ضيت�رشف  كيف  يعلم  �خلطوة 
بالآليات  �لتنبوؤ  ميكن  ول  لحقا، 
�إي�ضال  خاللها  من  �ضيتم  �لتي 

�لأمو�ل �إىل قطاع غزة". 

دعوة جمدية 

من جانبه، ر�أى مدير �رشكة مالية 
�لإلكرتونية  بالعمالت  تتعامل 
�لق�ضام  كتائب  دعوة  �أن  بغزة، 
"�لبيتكوين"  عملة  عرب  لدعمها 
و�ضتجمع  للغاية  "جمدية  �ضتكون 
كبرية  مالية  مبالغ  خاللها  من 
�ملقبلة"و�أو�ضح  �لفرتة  خالل 
لوكالة  حتدث  �لذي  �ملدير 
�لأنا�ضول، طالبا عدم �لك�ضف عن 
هويته، �أن ما �ضي�ضجع �لنا�ض على 
�لتربع بهذه �لعملة �لإلكرتونية هو 
"�ل�رشية و�لعمليات �مل�ضفرة �لتي 
�لأمو�ل"وقال:  نقل  عربها  �ضيتم 
�أنه  يعلم  �لعملة  بهذه  يتعامل  "من 

ك�ضف  �مل�ضتحيل  �أو  �ل�ضعب  من 
�ملحافظ  �أ�ضحاب  �ضخ�ضيات 
تتعامل  �لتي  )�حل�ضابات( 
عملة  "بو��ضطة  بها"و�أ�ضاف: 
�لبيتكوين تتم �ضفقات جتارية غري 
ر�ضمية يف �أنحاء �لعامل، مثل جتارة 
�ل�ضالح بعيد� عن �أعني �حلكومات 

و�جلهات �لر�ضمية". 
�لوحيد  �ل�ضيء  �أن  �إىل  و�أ�ضار 
عمليات  عند  معرفته  يتم  �لذي 
�لعمالت  تبادل  �أو  �رش�ء  �أو  بيع 
�ملحفظة  رقم  هو  �لإلكرتونية 
)�حل�ضاب( ول ميكن �لتعرف على 
�ضخ�ضية مالك هذه �ملحفظة، �إل 
وبالتايل  نف�ضه،  عن  هو  �أعلن  �إذ� 
من  يُعلن  �أل  �لطبيعي  من  فاإنه 
عن  �ملقاومة  لف�ضائل  يتربع 
من  تربع  �لتي  للمحفظة  �متالكه 

خاللها. 

ثغرة اأمنية 

على �جلانب �لآخر، يرى �ملخت�ض 
حممد  �لتقنية،  �ل�ضوؤون  يف 
"�كت�ضاف  �ملمكن  من  �أّن  �رُشّ�ب، 
حل�ضاب  �لعملة  بهذه  �ملتربعني 
كتائب �لق�ضام يف حال مل يتخذو� 
من  حتميهم  �حتياطية  �إجر�ء�ت 

ذلك". 
وقال �رُشّ�ب، لالأنا�ضول، �إن "عملية 
��ضتخد�م عملة �لبيتكوين بال�رش�ء 
�أو �لبيع �أو نقل هذه �لأمو�ل تتميز 
و�ضيط  ثالث  طرف  وجود  بعدم 
مثل �لبنوك �أو �ملوؤ�ض�ضات �ملالية 
�إليها جهات  �لر�ضمية، ولهذ� تلجاأ 
مثل ف�ضائل �ملقاومة �لفل�ضطينية 
�كت�ضاف  يتم  ل  حتى  �مل�ضلحة 
بها"و�أ�ضاف  تقوم  �لتي  �لعمليات 
�لتي  �لطريقة  لكن  م�ضتدركا:" 
�لق�ضام  كتائب  عنها  �أعلنت 
�لبيتكوين  بعملة  �لتربعات  لتلقي 
بع�ضها  �ضلبيات  فيها  يوجد 
�ضخ�ضيات  بك�ضف  يت�ضبب  قد 

�إعالن  �أن  �ملتربعني"و�أو�ضح 
حمفظته،  رقم  عن  "�لق�ضام" 
من  �ملعادية  �جلهات  �ضيمكن 
�ملحفظة  هذه  ر�ضيد  معرفة 
�لتي  �لعمليات  وجميع  كامال 
�إىل  �رُشّ�ب  عربهاو�أ�ضار  متت 
�ملخابر�ت  �أجهزة  مبقدور  �أن 
ر�ضد  "حما�ض"،  حلركة  �ملعادية 
�لتي  �لإلكرتونية  �ملحافظ  �أرقام 
وتتبع  "�لق�ضام"،  تربعت ملحفظة 
عمليات هذه �ملحافظ يف مو�قع 
�أخرى ت�ضجل بياناتهم �ل�ضخ�ضية، 
�لإلكرتونية  �لتجارة  مو�قع  مثل 
كـ"�أمازون" �أو "علي بابا"، وبالتايل 

معرفة �ضخ�ضياتهم. 
هذه  من  للخروج  �أنه  �إىل  ولفت 
للمتربعني  ميكن  �لإ�ضكالية، 
لنقل  خا�ضة  "حمفظة  ��ضتخد�م 
وعدم  �لق�ضام،  ملحفظة  �لأمو�ل 
عمليات  �أي  يف  ��ضتخد�مها 
على  �حل�ضول  �آلية  �أخرى"وحول 
�رش�ب،  قال  "�لبيتكوين"،  عمالت 
هذه  على  �حل�ضول  "يتم  �إنه 
�إلكرتونية  مو�قع  من  �لعمالت 
�لبور�ضات  �أ�ضو�ق  ت�ضبه  خمت�ضة، 
و�رش�ء  بيع  بعمليات  وتقوم 

�لعمالت �لإلكرتونية". 

اأزمة مالية خانقة 

�ملحلل  قال  ذ�ته،  �ل�ضياق  يف 
حركة  من  �ملقرب  �ل�ضيا�ضي 
�ملدهون،  �إبر�هيم  "حما�ض"، 
تاأتي  �لق�ضام  كتائب  "خطوة  �أن 
�لقت�ضادي  �حل�ضار  ملو�جهة 

�ملفرو�ض على حما�ض". 
و�أ�ضاف:" �أعتقد �أن لدى )كتائب( 
مل  وكاملة  و��ضحة  روؤية  �لق�ضام 
تف�ضح عن جميع جو�نبها، للتعامل 
�إليها  �ضرتد  �لتي  �لتربعات  مع 
�لإلكرتونية"و�أ�ضاف  بالعمالت 
"هذه  لالأنا�ضول:  �ملدهون 
�نتباه  للفت  �أي�ضا  تهدف  �لدعوة، 

لل�ضعب  و�ملحبني  �ملتعاطفني 
��ضتئناف  �رشورة  �إىل  �لفل�ضطيني 
دعم �ملقاومة، وفيها �أي�ضا ر�ضالة 
مهما  باأنه  �لإ�رش�ئيلي  لالحتالل 
لدى حركة  فاإن  �ضدد من ح�ضاره 
ملو�جهته  مبتكرة  و�ضائل  حما�ض 
�أن  �ل�ضيا�ضي  �لكاتب  وك�رشه"و�أكد 
حركة "حما�ض" تو�جه فعال �أزمة 
مالية منذ �ضنو�ت، وهي جزء من 
ت�رشب  �لتي  �لقت�ضادية  �لأزمة 

�ملنطقة. 

اأ�سباب الأزمة 

�أ�ضباب  �أهم  من  �أنه  �إىل  و�أ�ضار 
�حلركة  تو�ّضع  �ملالية،  �لأزمة 
بات  �أنه  خا�ضة  نفقاتها  وزيادة 
�ملوؤ�ض�ضات  من  �لكثري  لديها 
�ملنتمني  من  �لآلف  وع�رش�ت 
�ملوظفني  من  و�لآلف  �إليها، 
منهاوقال  رو�تب  يتقا�ضون  �لذين 
�إن �ل�ضغوط �لأمريكية على بع�ض 
�لدول "دفعها �إىل �إعادة ح�ضاباتها 
مب�ضاحلها  �مل�ضا�ض  من  خ�ضية 

و�لتوقف عن م�ضاعدة �حلركة". 
وذكر �أي�ضا �أن �لأزمات �لقائمة يف 
�أي�ضا  �أّثرت  و�ليمن،  وليبيا  �ضوريا 
على �لو�قع �ملايل حلركة "حما�ض" 
"�لتربعات"،  �أمو�ل  من  فكثري 
�لدولوتاأ�ض�ضت  لهذه  توّجه  باتت 
دي�ضمرب   14 يف  "حما�ض"  حركة 
من  جمموعة  يد  على   1987 عام 
�مل�ضلمني  �لإخو�ن  جماعة  قادة 
يف قطاع غزة، كان �أبرزهم �ل�ضيخ 
�حلركة  تك�ضف  ول  يا�ضني  �أحمد 
م�ضادر  لكن  م�ضادر متويلها،  عن 
حتدثت لالأنا�ضول يف وقت �ضابق، 
�ل�ضرت�كات  يف  تتمثل  �إنها  قالت 
�أبناء �حلركة،  �لتي يدفعها  �لثابتة 
من  يتم جمعها  �لتي  �لتربعات  ثم 
�لعامل"،  حول  �حلركة  "�أن�ضار 
�لأهلية  �ملنظمات  من  وثالثا، 

و�لأحز�ب وبع�ض �لدول.
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مـــــــــاذا لو �ســـــــــهد النـــــظام 
الدويّل حرًبا عاملية ثالثة؟

حممد عبد اهلل يون�س/
مركز امل�ستقبل للدرا�سات و 

الأبحاث املتقدمة

ملاذا »احلروب الكربى«؟

العاملية  احلرب  مبئوية  االحتفال  مع  تزامن 
من  العديد  طرح   ،2018 نوفمرب  يف  االأوىل 
احلرب  تفجر  دوافع  حول  ت�ساوؤالت  املحللني 
العاملية، واأ�سباب اإخفاق املوؤ�س�سات والرتتيبات 
عاملية  املواجهات  ن�سوب  منع  يف  الدولية 
مراجعة  تك�سف  االإطار،  هذا  ويف  النطاق. 
�سياقات  عدة  عن  العامليتني  للحربني  التنظري 
يتمثل  العاملية،  احلرب  احتمالية  من  تزيد 

اأهمها فيما يلي:

 Rouge( سعود الفواعل املارقة�
 :)Actors

يف  اال�سطراب  اأن  اجلديدة  الواقعية  تفرت�ض 
القوة.  توزيع  يف  بالتغري  يرتبط  الدويل  النظام 
غري  قوية  دول  وجود  يُعد  ال�سدد،  هذا  ويف 
 )Status Qou( الراهن  الو�سع  عن  را�سية 
للنظام الدويل -وفًقا الأورجان�سكي- متتلك من 
القدرات املادية ما يعزز الت�سورات لدى قيادتها 
مقابل  يف  جديد  عاملي  واقع  فر�ض  باإمكانية 
القوة  هذه  ملنع  التقليدية  الكربى  القوى  �سعي 
توازن  تغيري  من   )Challenger( املتحدية 
جلنب-  لروبرت  -وفًقا  يوؤدي  ما  وهو  القوى، 
 Hegemonic( الهيمنة«  »حروب  تفجر  اإىل 

Wars( يف النظام الدويل.
وال تقت�رص »الفواعل املارقة« على الدول، واإمنا 
ا القادة ال�سيا�سيني، والنخب القومية  ت�سمُل اأي�سً
الدولة،  مكانة  ال�ستعادة  ت�سعى  التي  املتطرفة 
اأو رد االعتبار بعد هزمية تاريخية، على غرار 
فر�ساي  معاهدة  الإنهاء  والنازيني  »هتلر«  �سعي 
اإذالاًل  واعتربوها   ،1919 عام  اإقرارها  مت  التي 
للكرامة الوطنية بعد الهزمية يف احلرب العاملية 
بع�ض  املارقة  الفواعل  فئة  ت�سمل  كما  االأوىل. 
اجلماعات القومية والعرقية، والفاعلني من غري 
الدول، مثل دور تنظيم »اليد ال�سوداء« الع�سكري 
البلقان،  يف  اال�سطرابات  تاأجيج  يف  ال�رصبي 
ال�رصبي  اغتيال  عقب  اأوجها  و�سلت  والتي 
القومي(  للتيار  )املنتمي  برين�سيب«  »جافريلو 
املجرية  النم�ساوية  االإمرباطورية  عهد  لويل 

االأر�سيدوق »فرانز فرديناند« يف 1914. 

تزايد »ا�سطراب التحالفات«: 

الدولية  احلروب  تفجر  احتماالت  تت�ساعد 
االأقطاب  متعدد  دويل  نظام  وجود  حالة  يف 
القدرات  يف  التماثل  اأو  التقارب  عليه  يغلب 
اإىل  يوؤدي  ما  وهو  الكربى،  الدولية  القوى  بني 
ح�سم  بهدف  التحالفات  على  الطلب  ت�ساعد 
املثال،  �سبيل  فعلى  ل�ساحلها.  القوى  توازن 
واملتغرية  املعقدة  التحالفات  �سبكة  ت�سببت 
ع�رص  التا�سع  القرن  خالل  االأوروبية  بالقارة 

التحفز  من  حالة  يف  الع�رصين  القرن  ومطلع 
من  املخاوف  ب�سبب  االأوروبية  القوى  بني 
ذاته على  االأمر  وينطبق  القوى.  توازن  اختالل 
الثانية التي �سهدت مزيًدا من  احلرب العاملية 
اال�ستقطاب بني التحالفات الع�سكرية، مما جعل 
ال�سياقات مهياأة لتفجر احلرب عقب االحتالل 
االأملاين لبولندا يف عام 1939. وال ينف�سل ذلك 
عن �سباقات الت�سلح التي تزيد من التحفز لدى 
واللجوء  االإقليمية،  ال�رصاعات  لع�سكرة  الدول 

للقوة الع�سكرية.

�سراعات ال�ستعمار والتو�سع: 

تركز بع�ض التف�سريات لتفجر احلروب العاملية 
على ال�رصاعات اال�ستعمارية بني القوى الكربى 
�سمن  باعتبارها  اخلارجي  التو�سع  واجتاهات 
فقد  العاملية.  للحروب  الرئي�سية  امل�سببات 
»االإمربيالية  كتابه  يف  لينني«  »فالدميري  اأ�سار 
عام  يف  ال�سادر  الراأ�سمالية«  مراحل  اأعلى 
1917م، اإىل اأن احلرب العاملية االأوىل ترجع اإىل 
ال�رصاع اال�ستعماري بني الدول الراأ�سمالية التي 
وراأ�ض  الكربى،  االحتكارات  بها  تتحكم  باتت 
املال ال�سناعي، وتزايد احلاجة لت�سدير روؤو�ض 
اأدى لل�سدام  االأموال، والتو�سع عاملًيّا، وهو ما 
تفجرت  ثّم  ومن  الكربى  القوى  م�سالح  بني 

احلرب.
ارتبطت  فقد  الثانية  العاملية  احلرب  اأما 
حيث  االأوروبية،  للقوى  التو�سعية  بالنزعات 
الإعادة  »مو�سوليني«  حكم  خالل  اإيطاليا  �سعت 
البحر  حول  الرومانية  االإمرباطورية  بناء 
واليونان  األبانيا  باحتالل  وقامت  املتو�سط، 
لبناء  النازية  التيارات  وتطلعت  واإثيوبيا. 
احلق  اأ�سموه  ما  وا�ستعادة  العظمى«،  »اأملانيا 
باالأملانية  الناطقة  االأقاليم  بع�ض  التاريخي يف 
التي نزعت منها خالل احلرب العاملية االأوىل، 
مثل االألزا�ض واللورين، كما �سعت ل�سم النم�سا، 
قبل  وبولندا  ت�سيكو�سلوفاكيا  من  كل  واحتالل 
بعد  االأوروبية  القارة  امتداد  على  تتو�سع  اأن 
اليابان  االأمر ذاته على  تفجر احلرب. وينطبق 
اإقليم من�سوريا، واحتالل  التي �سعت للتمدد يف 
ال�سني، وذلك بعد احتالل �سبه اجلزيرة الكورية 

يف عام 1910.

هيمنة التطرف القومي: 

يعد التطرف القومي من العوامل الدافعة لتفجر 
�سناع  على  تهيمن  اإذ  عامة،  ب�سفة  ال�رصاعات 
ا�ستحقاق  حول  روؤى  احلاكمة  والنخب  القرار 
دولهم مكانة تتنا�سب مع تاريخها، واإعادة اإحياء 
االإمرباطوريات العظمى، وهو ما يدفعهم حل�سد 
ظل  يف  التو�سعية،  امل�رصوعات  لدعم  ال�سعوب 
القوميات  وا�سطهاد  لالآخر،  العداء  قيم  تنامي 
�سيا�سة  على  تهيمن  والتي  االأخرى  واالأقليات 

الدولة والثقافة ال�سائدة باملجتمعات.
»ع�سكرة  مع  القومي  التطرف  حدة  وتتزايد   
الع�سكري  الطابع  هيمنة  عرب  القومية« 
واملجتمع،  الدولة  على   )Militarism(
ليتحول بناء القوة الع�سكرية غاية يف حد ذاته، 
ويتم ت�سخري كافة موارد الدولة الإنتاج االأ�سلحة 

جيو�ض  وت�سكيل  الع�سكرية،  القدرات  وبناء 
�سخمة قادرة على اجتياح دول اجلوار، وهو ما 
احلرب  قبيل  واليابان  واإيطاليا  اأملانيا  �سهدته 

العاملية الثانية.

�سيناريوهات »احلرب الثالثة«: 

ال يعني توافر ال�سياقات الدافعة لال�سطراب يف 
النظام الدويل اأن تفجر احلرب العاملية ي�سبح 
والرتقب  االحتقان  حالة  ت�ستمر  فقد  حتمًيّا، 
ن�سوب  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  دون  ممتدة  لفرتات 
االأخرية  جتد  وقد  الكربى،  القوى  بني  حرب 
املواجهات  عن  بها  ت�ستعي�ض  بديلة  م�سارات 
بالوكالة  »احلروب  مثل  املبا�رصة،  الع�سكرية 
العامل  اأقاليم  يف  حلفائها  بني   »Proxy War

املختلفة، مثل فرتة احلرب الباردة. 
ال�سيناريوهات  ترتكز  ال�سدد،  هذا  ويف 
ما  والتي عادًة  ثالثة،  املفرت�سة حلرب عاملية 
الر�سادة  ا�ستناًدا حل�سابات  اأغلبها  ا�ستبعاد  يتم 
عدة  على  الدولية،  للعالقات  الراهن  والو�سع 

م�سارات يتمثل اأهمها فيما يلي:

�سيناريو »احلرب ال�ساملة«: 

يت�سمن هذا ال�سيناريو حدوث مواجهة ع�سكرية 
الواليات  )مثل:  الكربى  القوى  بني  مبا�رصة 
حدوث  ب�سبب  ورو�سيا(،  وال�سني،  املتحدة، 
تهديدات  وت�ساعد  امل�سالح،  يف  حاد  تعار�ض 
�سبيل  فعلى  الدول.  هذه  كيانات  ووحدة  البقاء 
االقت�سادية(  ليو« )اخلبرية  »كيوان  املثال، ترى 
االقت�سادية  االأزمة  »من  املعنون:  مقالها  يف 
على  واملن�سور  الثالثة«،  العاملية  احلرب  اإىل 
 ،2018 نوفمرب  يف  �سيندكيت«  »بروجيت  موقع 
قد  احلادة  الداخلية  االقت�سادية  االأزمات  اأن 
ع�سكرية  مواجهات  خلو�ض  الدول  بع�ض  تدفع 
تردي  عن  الداخل  انتباه  لت�ستيت  خارجية 

االأو�ساع االقت�سادية.
االقت�سادية  احلروب  باأن  اآخرون  يجادل  بينما 
على  حظر  فر�ض  تت�سمن  التي  ال�ساغطة 
ت�سدير �سلع اأ�سا�سية اإىل دول معينة، قد توؤدي 
غرار  على  ع�سكرية،  مواجهات  تفجر  اإىل 
يف  اليابان  اإىل  البرتول  ت�سدير  حظر  ت�سبب 
بالواليات  هابر  بريل  ميناء  مبهاجمة  قيامها 
العاملية  احلرب  خالل   1941 يف  املتحدة 
م�ستبعًدا يف ظل  ال�سيناريو  ويظّل هذا  الثانية. 
جتاوز  وعدم  الدويل،  االقت�ساد  تعقيد  تزايد 
التوافق  يتم  التجارية خلطوط حمراء  احلروب 
االنزالق  كوابح ملنع  الدول، وتطوير  عليها بني 
وقنوات  املبا�رصة  الع�سكرية  املواجهات  يف 
بناء  التوترات  حدة  خلف�ض  املبا�رص  لالت�سال 
على خربة احلرب الباردة بني الواليات املتحدة 
واالحتاد ال�سوفيتي ال�سابق يف منع تفجر حرب 
الر�سادة  قيود  عن  ف�ساًل  بينهما،  فيما  نووية 
والعقالنية التي متنع اللجوء للمواجهة الع�سكرية 

ال�ساملة واملبا�رصة بني القوى الكربى.

�سيناريو »التمرد الكوري«: 

يتمثل هذا ال�سيناريو يف قيام »دولة مارقة« دون 

م�ستوى القوى الكربى بتفجري مواجهة ع�سكرية 
ا�ستخدامها  عرب  حم�سوبة  غري  ب�سورة  عاملية 
اأو دولة  النووي يف مهاجمة دولة كربى  ال�سالح 
طرح  ال�سدد،  هذا  ويف  كربى.  لدولة  حليفة 
تخيلية،  �سيناريوهات  املحللني  من  العديد 
و�سيا�سة  الكورية-االأمريكية  املفاو�سات  ُقبيل 
املهادنة التي اّتبعها الزعيم الكوري »كيم جوجن 
اأون«، الحتماالت قيام كوريا ال�سمالية مبهاجمة 
الواليات املتحدة اأو كوريا اجلنوبية اأو اليابان، 
القارة  يف  املتحدة  الواليات  حلفاء  من  اأي  اأو 
االآ�سيوية، بال�سالح النووي، ومتردها على القيود 
العدوانية  �سيا�ساتها  على  ال�سني  تفر�سها  التي 
على  اإجراءات غري حم�سوبة  اتخاذ  من  ملنعها 
»تورط«  يف  يت�سبب  مما  الدويل،  امل�ستوى 
ال�سني والواليات املتحدة والدول االآ�سيوية يف 
مواجهة ع�سكرية تتطور �رصيًعا حلرب عاملية. 
ال�سيناريو م�ستبعًدا يف ظل �سيطرة  ويظل هذا 
ال�سني على النظام الكوري اقت�سادًيّا و�سيا�سًيّا، 
غري  �سيا�سات  التباع  حماولة  اأي  ور�سدها 
ا�ستباقًيّا ملنع  التدخل  حم�سوبة، وقدرتها على 
تف�سيل  عن  ف�ساًل  املفرت�ض،  ال�سيناريو  هذا 
»كيم جوجن اأون« ل�سيا�سة املهادنة خلف�ض حدة 

ال�سغوط الدولية على كوريا ال�سمالية. 

�سيناريو »الإرهاب النووي«: 

اأدى اجتاه عدد كبري من الدول والقوى االإقليمية 
المتالك ال�سالح النووي اإىل ت�ساعد احتماالت 
فقدان ال�سيطرة على ال�سالح النووي، واحتمالية 
غري  من  م�سلحني  فاعلني  جانب  من  توظيفه 
الدول، خا�سة اجلماعات االإرهابية، يف مهاجمة 
ال�سدد،  الدول الكربى. ويف هذا  م�سالح بع�ض 
املتخ�س�ض  )االأ�ستاذ  بلوبديا�ض«  »بنيوت  يوؤكد 
ال�سيا�سية  الدرا�سات  االأمن مبعهد  درا�سات  يف 
الزائدة  الثقة  مراجعة  �رصورة  على  بباري�ض( 
املواد  تداول  على  ال�سيطرة  على  القدرة  يف 
واإحكام  النووية،  الرت�سانات  واأمان  النووية، 
النووية،  املواد  تداول  على  الدولية  ال�سيطرة 
الباك�ستاين  قادها  التي  التهريب  ف�سبكة 
انتقال  يف  اأ�سهمت  والتي  خان«،  »عبدالقدير 
كوريا  من  لكٍلّ  النووية  والتكنولوجيا  القدرات 
ال�سمالية وليبيا واإيران، تُعد دلياًل على تهديدات 
انتقال االأ�سلحة النووية لفاعلني من غري الدول، 

وبناء ما يطلق عليه »�سالح نووي بدائي«. 
االفرتا�سي  ال�سيناريو  تهديدات هذا  وتت�ساعد 
دولة  بدعم  النووي  االإرهاب  ارتباط  حالة  يف 
 State-Sponsored( دول  جمموعة  اأو 
وتورطها  امل�سلحة،  للجماعات   )Terrorism
الكربى، يف  للقوى  النووي  اال�ستهداف  دعم  يف 
م�سالح  يف  ا  تعار�سً ي�سهد  اإقليمي  �رصاع  اإطار 
مبا�رصة  ب�سورة  وتدخلها  الكربى،  القوى 
ال�سوري،  ال�رصاع  مثل  ال�رصاع  اأطراف  لدعم 
التحول«  »نقطة  النووي  الهجوم  ميثل  بحيث 
حدوث  اإىل  توؤدي  التي   )Tipping Point(
عاملية  حرب  نحو  االإقليمي«  »االجنراف 
النطاق، وهو ما يت�سل بخربة حتول ال�رصاعات 
ب�سبب  عاملية  حروب  اإىل  االأوروبية  القارة  يف 
ويف  القوى.  توازن  واختالل  اال�ستقطاب  حالة 
القوى  لتوازن  الراهنة  احلالة  فاإن  املقابل، 
ب�سورة  الدولية  القوى  ارتباط  وعدم  الدويل، 

مبا�رصة باأٍي من اجلماعات االإرهابية، وفقدان 
نووية؛  اأ�سلحة  وتطوير  بناء  لقدرات  االأخرية 

يزيد من عدم احتمالية حتقق هذا ال�سيناريو. 

�سيناريو »احلرب غري 
املق�سودة«: 

من  اخلاطئة  واحل�سابات  االإدراك  �سوء  يُعد 
العاملية،  احلروب  تفجر  �سيناريوهات  اأخطر 
الواليات  جتنب  اأن  بلوبديا�ض«  »بنيوت  يرى  اإذ 
مبا�رصة  ال�سوفيتي ملواجهة  واالحتاد  املتحدة 
مل   1962 عام  الكوبية  ال�سواريخ  اأزمة  خالل 
يف  ال�سيا�سية  القيادات  تدبري  ح�سن  نتاج  يكن 
الذي  ال�سدفة  نتاج عامل  كونه  بقدر  الدولتني، 
املواجهة  يحفز  عار�ض  حادث  وقوع  منع 
الباردة  احلرب  خالل  وتعددت  الع�سكرية. 
احلوادث غري املح�سوبة التي كادت تت�سبب يف 
تفجر مواجهات ع�سكرية مبا�رصة بني القطبني 
»دوجال�ض ماك  تهديد اجلرنال  مثل  الدوليني، 
يف  االأمريكية  الع�سكرية  العمليات  )قائد  اآرثر« 
كوريا  �سد  النووي  ال�سالح  با�ستخدام  اآ�سيا( 
ال�سمالية، و�سن حرب �ساملة �سد ال�سني. وتُعد 
حادثة »اآبل اآر�رص« منوذًجا تاريخًيّا على احتمالية 
خاطئة  حل�سابات  نتيجة  عاملية  حرب  تفجر 
ا�ستعداداته  ال�سوفيتي  االحتاد  ح�سد  حينما 
حللف  الع�سكرية  املناورات  ب�سبب  الع�سكرية 
 1983 عام  اأوروبا  غرب  يف  االأطل�سي  �سمال 
اإعداد حلرب  اأنها  الع�سكرية  القيادات  العتقاد 

نووية �سد دول اأوروبا ال�رصقية.
اخلاطئة  احل�سابات  بع�ض  تت�سبب  وقد 
القيادات  لدى  الدقيقة  غري  والتقديرات 
القوى  بني  حرب  تفجر  يف  امليدانية 
)اأ�ستاذ  جودمان«  »مايكل  وي�ست�سهد  الدولية، 
اال�ستخبارات وال�سئون الدولية بجامعة »كينجز 
كوليدج« يف لندن( باإمكانية تفجر حرب عاملية 
الغوا�سة  قائد  اآرخيبوف«  »فا�سيلي  قرر  ما  اإذا 
النووية  االأ�سلحة  من  اأٍيّ  توجيه  يف  ال�سوفيتية 
اأزمة  خالل  االأمريكية  احلربية  ال�سفن  �سد 
ال�سواريخ الكوبية. وعلى الرغم من اأن ح�سابات 
اأن  اإال  التطورات،  هذه  مثل  حتّجم  قد  الردع 
توؤدي  قد  واال�ستقطاب  والرتقب  التحفز  حالة 
لتزايد فر�ض حدوث احل�سابات اخلاطئة، على 

االأقل على م�ستوى القيادات امليدانية.

مرحلة »ما بعد احلرب«: 

الثالثة«  العاملية  »احلرب  �سيناريوهات  ت�ستند 
ال�سياقات  يف  تتوافر  ال  افرتا�سية  ملعطيات 
الدولية الراهنة، وهو ما يدفع ال�ستبعاد حدوثها، 
التعامل مع هذه االحتماالت امل�ستبعدة  اأن  اإال 
باعتبارها »بجًعا اأ�سود« )Black Swans( قد 
يكون املدخل االأكرث مالءمًة لطرح �سوؤال: ماذا 

لو ن�سبت فعاًل حرب عاملية ثالثة؟. 
مراجعة  من  ال�سوؤال  هذا  على  االإجابة  تبداأ 
خربات احلروب العاملية وما تبعها من ترتيبات 
عاملية فر�ستها االأطراف املنت�رصة، اإذ تت�سدع 
احلرب،  على  ال�سابق  الدويل  النظام  اأركان 
قواعده  يَكتب  جديد«  عاملي  »نظام  ويت�سكل 
ويقوم ببناء موؤ�س�ساته الرئي�سية املنت�رصون يف 

احلرب، مبا ي�سمن حتقيقهم مكا�سب مبا�رصة، 
وا�ستدامة الهيمنة على النظام الدويل.

االأطراف املنت�رصة  تتفاوت روؤى  ويف املقابل، 
لنظام وترتيبات ما بعد احلرب بناء على عوامل 
التوافق اأو التنافر امل�سلحي اأواًل واالأيديولوجي 
التفاوت  اأو  التماثل  ومدى  الثانية،  املرتبة  يف 
يف توزيع القوة فيما بينها. فعلى �سبيل املثال، 
مهيمنة  قوة  تقوده  حتالف  انت�سار  حالة  يف 
املتو�سطة  القوى  من  عدد  لقياداتها  يخ�سع 
تنفرد  املهيمنة  القوة  فاإن  الناتو-  حلف  -مثل 
برتتيب واقع النظام اجلديد، وتختلف االأو�ساع 
ب�سورة جذرية يف حالة وجود حتالف بني قوى 
كربى متماثلة اأو متقاربة يف القوة، مثل حتالف 
الذي  الثانية  العاملية  احلرب  يف  املنت�رصين 
ال�سوفيتي  االحتاد  بني  �سمنًيّا  �رصاًعا  ت�سمن 

وكتلة الدول الغربية بقيادة الواليات املتحدة.
احلرب  بعد  ما  ملرحلة  الثالث  البُعد  ويتمثل 
االأطراف  مع  والتعامل  ال�سالم«،  »ت�سويات  يف 
االإطار،  هذا  ويف  احلرب.  يف  املهزومة 
يف  تتمثل  �سيوًعا  االأكرث  االإجراءات  فاإن 
وفر�ض  احلرب،  لقادة  الدولية  املحاكمات 
هذه  الأقاليم  واالحتالل  اال�ست�سالم،  �رصوط 
بني  وتقا�سمها  اأقاليمها  ا�ستقطاع  اأو  الدول 
الع�سكرية  القدرات  وت�سفية  املنت�رصة،  القوى 
و�ساية  وفر�ض  االأطراف،  لهذه  واالقت�سادية 
الدول  روؤى  على  يتوقف  ما  وهو  عليها،  دولية 
املنت�رصة التي ترتاوح ما بني �سيا�سات االنتقام 
بعد  فر�ساي  ت�سويات  غرار  على  والتعوي�سات 
واإعادة  االحتواء  اأو  االأوىل،  العاملية  احلرب 
للمجتمع  املهزومة  االأطراف  ل�سم  التاأهيل 
الدويل بعد حتييد اجتاهات ال�رصاع والع�سكرة 
اّتبعته  الذي  النهج  وهو  وثقافًيّا،  �سيا�سًيّا 
احلرب  بعد  ما  فرتة  خالل  املتحدة  الواليات 
يف  فيتمثل  الرابع  البعد  اأما  الثانية.  العاملية 
واالنهيار  الدمار  حالة  ومواجهة  البناء«  »اإعادة 
التي ت�سببت فيها احلرب، وهو ما يت�سل باإعادة 
العاملي  االقت�سادي  النظام  موؤ�س�سات  هيكلة 
ال�ستعادة اال�ستقرار االقت�سادي والنمو و�سياغة 
تقوم  االإعمار  الإعادة  �سخمة  م�رصوعات 
برعايتها الدول املنت�رصة االأقل تاأثًرا باحلرب، 
خا�سة يف اإطار التحالفات الدولية، مثل م�رصوع 
يف  احلرب  دمرته  ما  بناء  الإعادة  »مار�سال« 
اأوروبا، ويت�سبب تعرث »اإعادة البناء« يف ا�ستمرار 
تعوق  التي  اال�ستقرار  وعدم  اال�سطراب  حالة 
احلرب،  مرحلة  وجتاوز  جديد،  نظام  تاأ�سي�ض 
وحتفيز املجتمعات والدول على قبول ال�سالم.

ح�سابات  يف  اخلام�ض  البعد  يتمثل  واأخرًيا، 
قد  الذي  الدويل  ال�رصاع  اأو  القادمة«  »احلرب 
ما  وهو  العاملية،  احلرب  نهاية  عقب  يتفجر 
اإعادة  الفرتا�ض  البديل  امل�سار  اعتباره  ميكن 
معادلة  اإىل  والتو�سل  الدويل،  النظام  بناء 
الفو�سى  فحالة  واال�ستقرار،  ال�سالم  لتحقيق 
هي  تكون  قد  اليقني  وانعدام  واال�سطراب 
مما  احلرب،  بعد  ما  ملرحلة  احلاكمة  ال�سمة 
بني  ما  فا�سلة  بينية  مرحلة  اإىل  اأقرب  يجعلها 
حرب انتهت وحرب قادمة مل تكتمل اأركانها بعد 
ب�سبب اختالل توازن القوى والتعار�ض التام بني 
م�سالح االأطراف املنت�رصة، اأو متكن االأطراف 
الع�سكرية  قدراتها  بناء  اإعادة  من  املهزومة 
والرد االنتقامي على ت�سويات احلرب ال�سابقة.

على الرغم من اأن احتمالية تفجر حرب عاملية جديدة قد تبدو 
م�ستبعدة وفًقا حل�سابات املنطق والر�سادة التي يعتمد عليها التيار 

ال�سائد يف التحليالت ال�سيا�سية؛ اإل اأن تتبع ن�ساأة امل�سطلح ذاته 
تك�سف عن اأن هاج�س احلرب مل يغْب يوًما عن اإدراك �سناع القرار 

والنخب يف الدول الغربية، اإذ يرجع اإطالقه اإىل جملة »التامي« يف 
عام 1941 يف خ�سم احلرب العاملية الثانية لو�سف اأحد التطورات 
الرئي�سية يف جمريات احلرب، ثم اأ�سبحت كلمة »احلرب العاملية 

الثالثة« �سائعة ال�ستخدام لو�سف مواجهات ع�سكرية ممتدة تخو�سها 
القوى الكربى، مثل: احلرب الباردة، اأو احلرب الدولية على الإرهاب 

بعد اأحداث 11 �سبتمرب. وعلى الرغم من ذلك، يظل حتقق �سيناريو 
احلرب العاملية وفًقا ملعايري وتطورات احلربني ال�سابقتني اأمًرا �سديد 
التعقيد يرتبط ب�سياقات وتناق�سات ا�ستثنائية تتجاوز الواقع املعتاد 

للتفاعالت الدولية. 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية الأغواط

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة
الرقم :17/68

و�شل ت�شجيل الت�شريح
بتاأ�شي�س جمعية حملية 

مبقت�صى القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433 
امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا 

الي�م : 2017/12/07 ت�صليم و�صل ت�صجيل الت�رصيح 
بتاأ�صي�س جمعية املحلية  امل�صماة 

نادي الريا�صي ال�احات ال�صمالية لرتبية اأن�اع الطي�ر و 
تنظيم 

امل�صابقات بلدية الأغ�اط 
مقرها : املركب اجل�اري �صعد لغا بلدية الأغ�اط 

رئي�س اجلمعية  : حممد الب�صري بن الت�اتي
تاريخ و مكان امليالد : 1985/01/01 الأغ�اط 

مالحظة : هذا ال��صل �صالح اإىل غاية 2020/06/30 
الوايل  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 

 الأ�شتاذ : حممودي حممد 
حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة 

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة
الكائن مكتبه ب : حي املعلمني 18 م�شكن -عني البنيان 

الهاتف: 05.53.19.79.76

اإعالن عن بيع عقار  باملزاد العلني 
املادتني 749 و 750 ق ا م ا 

تنقيدا للحكم ال�صادر عن حمكمة ال�رصاقة ، الق�صم : العقاري بتاريخ : 15/03/29 رقم الفهر�س : 15/02241 رقم الق�صية : 15/00870 و املمه�ر 
بال�صيغة التنفيذية ال�صادرة بتاريخ : 2015/09/15 رقم : 2015/1314 لفائدة : ورثة املرح�م بن عامر علي و هم  اأرملته : اأيت علي �صمينة العن�ان 
: حي الطاح�نات عمارة "اأ" باب ال�اد، اجلزائر اأبنائه و هم : بن عامر جميد ، بن عامر ن�ر الدين ، بن عامر اأحمد ، بن عامر ايدير ، بن عامر 
ح�صينة ، بن عامر زهرة العن�ان : 312 �صارع حميد قبالج احلمامات اجلزائر القائم يف حقهم الأ�صتاذ جمالدي رابح ، حمامي �صد ال�صيدة حماوي 
حدة بنت خل�رص العن�ان : مزرعة العقيد عمريو�س عني البنيان ، اجلزائر نعلن اأنه �صيتم البيع بقاعة اجلل�صات 02 مبحكمة ال�رصاقة بتاريخ : 03 / 
03 /2019على ال�صاعة التا�صعة �صباحا )09:00 �صا ( لقطعة ترابية تقع بتجزئة كل�د لقروت واقعة جن�ب �رصق مدينة عني البنيان م�صاحتها الفعلية 
220 م2 اأجنزت بها اأ�صا�صات معزولة ثم ت�قفت ، الت امللكية مب�جب عقد هبة حمرر بتاريخ 1995/01/16 و امل�صهر باملحافظة العقارية بال�رصاقة 
بتاريخ 1995/05/21 حجم 64 رقم 91 و عقد فري�صة رقم 141 م�ؤرخ يف 2011/02/22 ، ال�صعر الفتتاحي لبيع هذا العقار مببلغ 22.000.000.00 
دج ، الرا�صي عليه املزاد العلني يتحمل الأعباء القان�نية مبا فيها دفع حال انعقاد اجلل�صة )5/1 ( الثمن و امل�صاريف و الر�ص�م امل�صتحقة و دفع 

املبلغ املتبقي يف اأجل اأق�صاه )08( اأيام لر�ص� املزاد لالطالع على قائمة �رصوط البيع لدى كتابة �صبط املحكمة اأو مبكتبنا 
املح�شر الق�شائي   
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ لعوبي اأحمد 

حم�شر ق�شائي 
و الكائن مكتبه /ب 15 �شارع حممد بوبلة

باب الوادي اجلزائر 
الهاتف : 39-77-76-0775

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
طبقا لن�س املادة 750 من ق ا م ا

لفائدة /فريق مال�يف و هم/مال�يف نبيلة -حممد ر�صيدي-بدرة-جنيبة-حممد ت�فيق- عبد احلليم عبد ال�صالم-فريد حممد-وورثة مال�يف منرية وهم ابنها �صلمان عبد احلق-وورثة مال�يف حممد من طليقتيه ملياين رقية وهم مال�يف �صليمة -مال�يف ي��صف و 
مال�يف حممد وليد وورثة مال�يف عبد اجلليل و هم مالفي �صامية -�ص�هام �صتي-مال�يف وحيدة -�صليمة -مال�يف حممد عبد الكرمي-مال�يف حممد �صيف الدين و مالفي حممد زين العابدين اجلاعلني م�طنهم املختار بحي 240م�صكن عمارة.... رقم 98احلمامات 

-اجلزائر �صد/ورثة مال�يف حممد من زوجته الثانية ك�ردي �صفية /وهم زوج ته ك�ردي �صفية القائمة يف حق اأبنائها القا�رصان /مال�يف حممد رحيم -حممد ف�ؤاد *ال�صاكنني /ب�صارع الخ�ة زاوي رقم 13 /ب�ل�غني -ولية اجلزائر 
و تنفيذا للحكم ال�صادر عن حمكمة باب ال�ادي و امل�ؤرخ يف 2016/04/26 جدول حتت رقم 2015/03920 فهر�س حتت رقم 2016/01477 عن الق�صم العقاري و املمه�ر بال�صيغة التنفيذية

و امل�صحح باحلكم ال�صادر عن  حمكمة باب ال�ادي و امل�ؤرخ يف 2016/06/28 جدول حتت رقم 2016/01526 فهر�س حتت رقم 2016/02190 عن الق�صم العقاري 
و  بناءا على ن�صخة من قائمة �رصوط البيع املحررة و امل�قعة من طرفنا و امل�دعة باأمانة �صبط حمكمة باب ال�ادي و امل�ؤ�رص عليها حتت رقم 2016/21 من طرف رئي�س اأمناء ال�صبط املحكمة بتاريخ 2016/02/04 

 

تعيني العقار
 قطعة ار�س ذات طابع فالحي تقع باإقليم بلدية ب�ل�غني �صابقا بلدية �صانت�جان باملكان امل�صمى    

 2LES PLATEAU DES DEUX MOULINS حاليا �صارع الخ�ة زاوي رقم 13 ولية اجلزائر ذات م�صاحة قدره 313.50 م 
حتمل رقم 6  مكرر 3 من خمطط التجزئة و عي بدورها مقتطعة من م�صاحة قدرها ثالثة هكتار بالتقريب "3ه"

من املكان امل�صمى اأعاله هذه القطعة  م�صيد عليها بناية تتك�ن من الطابق الأر�صي يحت�ي على غرفتني 02 و غرفة معي�صية .و مطبخ .و حمام .و خزانة البه� .
الطابق الأول يحت�ي على ثالثة غرف 03 مطبخ .حمام .ن و�رصفتني و خزانة البه� كما ه� ثابت من �صهادة وج�د بناية �صيدت قبل �صنة 1985 �صادرة عن رئي�س املجل�س ال�صعبي لبلدية ب�ل�غني بتاريخ 2006/03/06 حتت رقم 2006/01 

و هده القطعة حمدودة كالتايل /من جهة الأوىل /بالقطعة رقم 6 مكرر من نف�س املخطط .و من جهة الثانية/بطريق عر�صه اأربعة 04 امتار و من جهة ثالثة /بالقطعة رقم6 من نف�س املخطط ومن اأخرية بالقطعة رقم 5 من نف�س املخطط 
ا�صل امللكية:

لقد امتلك املرح�م مال�يف ي��صف العقار املذك�ر اأعاله قيد حياته عن طريق ال�رصاء و ذلك مب�جب عقد تلقاه الأ�صتاذ روين ق�ين امل�ثق باجلزائر اآنذاك بتاريخ 1954/07/29 عقد م�صجل باجلزائر يف 2اوت 1954 و م�صهر باجلزائر بتاريخ 6اوت1954 
جملد 2007/448

�شروط البيع
و حدد ال�صعر الفتتاحي لنطالق املزايدة مببلغ قدره 40.000.000.00 دينار جزائري اأربع�ن ملي�ن دينار جزائري و ذلك ح�صب تقرير اخلربة و املنجز من قبل اخلبري الأ�صتاذة فراي ن�صرية امل�دعة لدى امانة �صبط املحكمة بتاريخ 2015/11/17 .

و بعد انقا�س الع�رص 10% مرتني ي�صبح ال�صعر الفتتاحي مببلغ قدره 324.000.000.00دج و هذا طبقا لن�س املادة 754 من ق.ا.م.ا 
و عليه نعلن للجمه�ر بانه �صي�رصع  يف البيع باملزاد العلني للعقار املذك�ر اأعاله يف اجلل�صة املربجمة لي�م 20 / 02 / 2019 على ال�صاعة 10:30 العا�رصة و الن�صف �صباحا لدى حمكمة باب ال�ادي 

اإ�صافة اىل ال�رصوط املذك�رة يف قائمة �رصوط البيع فان الرا�صي عليه املزاد يدفع حال انعقاد اجلل�صة خم�س الثمن 1/5 بالإ�صافة اىل امل�صاريف و الر�ص�م امل�صتحقة و يدفع املبلغ املتبقي يف اجل اأق�صاه ثمانية"8"  اأيام باأمانة �صبط املحكمة 
يتم الطالع على قائمة �رصوط البيع مبكتب املح�رص الق�صائي او لدى امانة �صبط حمكمة باب ال�ادي 
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الزيارات  اأن  الأ�سري  نادي  واأو�سح 
اأكرم عثمان حامد  الأ�سري  �سملت 
ممثل الأ�رسى يف معتقل "عوفر"؛ 
يف  العام  الو�سع  اأن  اأفاد  حيث 
تزال  وما  ي�ستقر،  بداأ  املعتقل 
بحقهم  قائمة  العقوبات  بع�ض 
اأق�سام  يف  الأ�رسى  على  حتديداً 
)11 و14 و 15(، التي �سهدت ذروة 
اإىل  اإ�سافة  املواجهة يف العتداء 
بني  ترتاوح  مالية  غرامات  فر�ض 
 )60( على  �سيقال   )250-  200(

اأ�سرياً من الأق�سام نف�سها.
واأو�سح الأ�سري حامد اأن احلوار ما 
يزال قائماً ب�ساأن اإدخال املالب�ض 
الأ�سا�سية  احلاجيات  وبع�ض 
لالأ�رسى، بدلً عن احلاجيات التي 
خربتها وحدات القمع ال�سهيونية، 
لئحة   )70( جّهزوا  اأنهم  موؤكداً 
الأ�رسى  لتعوي�ض  �سكاوى  تت�سمن 
عن اخلراب الذي طال مقتنياتهم. 
اأ�سرياً  اأن )117(  اإىل  ولفت الأ�سري 
جميعهم  تعر�سوا   )11( ق�سم  من 
لإ�سابات خمتلفة جراء العتداء، 
واإ�سابات  ك�سور  بني  تراوحت 
بالر�سا�ض املطاط واختناق، ويف 
اأ�سرياً، يف  اأُ�سيب )82(  ق�سم )15( 

امل�سابني  الأ�رسى  كان عدد  حني 
اأ�سرياً،   )80( قرابة   )14( ق�سم  يف 
�سهدت  التي  الأق�سام  وهي 
عمليات العتداء الأ�سد بني اأق�سام 
املعتقل. و�سملت الزيارات اإ�سافة 
ت�سعة  حامد  اأكرم  الأ�سري  اإىل 
يف  بلدات  عدة  من  اآخرين  اأ�رسى 
وهم:  والبرية،  اهلل  رام  حمافظة 
 19( يو�سف  الروؤوف  عبد  ح�سن 
عاماً(، وجماهد حماد )28 عاماً(، 

عاماً(،   22( دبور  الدين  ونور 
عاماً(،   34( حماد  رائد  ومعتز 
ولوؤي املن�سي، وهو ممثل الأ�رسى 
"عوفر"،  معتقل  يف  الأ�سبال 
ونظمي �سمارة )21 عاماً(، و�سامر 
�سالح  وعمر  عاماً(،   33( ال�ساي�ض 
 21( رداحة  اأبو  وقتيبة  الربغوثي، 

عاماً(.
وخالل �سهاداتهم اأكدوا اأن عملية 
التي متت غري م�سبوقة،  العتداء 

و�رسا�سة  بع�سوائية  ونُفذت 
واإطالق  بالهراوات  ب�رسبهم 
الر�سا�ض املطاط، وقنابل الغاز، 
جماهد  فالأ�سري  باملاء؛  ور�سهم 
الراأ�ض  يعاين من �رسبة يف  حماد 
يف  ال�سدري،  القف�ض  يف  وك�رس 
حني يعاين نور الدين دبور من اأمل 
يف القف�ض ال�سدري واآلم يف يده 
�سمارة  نظمي  والأ�سري  وقدمه، 
احلو�ض  يف  ر�سو�ض  من  يعاين 
وكذلك  الظهر،  يف  خفيف  و�سْعر 
الذي  رداحة  اأبو  قتيبة  الأ�سري 
وعينه  ظهره  يف  اإ�سابة  من  يعاين 

وك�رس يف اأنفه.
زارهم  الذين  الأ�رسى  وجميع 
اأو�ساعهم  بداأت  املحامون 
متابعة  وهناك  تتح�سن،  ال�سحية 
على  لل�سغط  الأ�رسى  ممثلي  من 
العالج  لتقدمي  املعتقل  اإدارة 

الالزم للم�سابني.
اأنه  الأ�سري  نادي  واأكد  هذا 
جلميع  متتالية  بزيارات  �سيقوم 
خالل  اأُ�سيبوا  الذين  الأ�رسى 
على  لالطمئنان  العتداء؛  عملية 
اأو�ساعهم ال�سحية، ومتابعة ق�سية 

العتداء.

نفذ حمامو نادي الأ�سري زيارات لع�سرة اأ�سرى يف معتقل "عوفر"، وهي الزيارات الأوىل 
التي تتم للأ�سرى عقب العتداء الذي نفذته قوات القمع على اأ�سرى معتقل "عوفر" يف 

20 جانفي، والذي امتد حتى 22 جانفي  املن�سرم. 

اأ�سرى بعوفر يروون عن ب�ساعة القمع والإرهاب الإ�سرائيلي

اعتقال والدة ال�سهيد �سالح الربغوثي و 25 اآخرين بال�سفة املحتلة

هيئة الأ�سرى: العتقال العائلي اجلماعي ظاهرة خطرية

فجر  الحتالل  قوات  اعتقلت 
�سهري  ال�سيدة  الثالثاء  اأم�ض 
�سالح  ال�سهيد  والدة  الربغوثي 
والأ�رسى عا�سم وعا�سف وحممد 
وزوجة الأ�سري القيادي ال�سيخ عمر 
الربغوثي بعد مداهمة منزلها يف 
اإ�سافة  اهلل،  رام  �سمال  كوبر  بلدة 
وا�سعة  اعتقالت  تنفيذ حملة  اإىل 
 25 طالت  ال�سفة  اأرجاء  يف 

مواطنا.
اإعالم  مكتب  مرا�سل  وقال 
الأ�رسى اإن 35 اآلية ع�سكرية بينها 
جرافات و�ساحنات اقتحمت بلدة 
والن�سف  الثانية  ال�ساعة  يف  كوبر 

مبداهمة  اجلنود  و�رسع  فجرا 
اعتقلوا  حيث  املواطنني  منازل 
و�سقيقيها  عا�سف  اأم  ال�سيدة 
قبل  حترر  الذي  الربغوثي  زاهي 
الربغوثي،  و�ساهر  قليلة  اأ�سابيع 
كما مت اعتقال ال�ساب حمزة عواد 
�سالح  ال�سهيد  منزيل  ومداهمة 
اأ�سدر  واللذين  عا�سم  و�سقيقه 

الحتالل قرارات بهدمهما.
املجاورة  �سخيدم  اأبو  قرية  ويف 
اإ�سماعيل  ال�سابني  اجلنود  اعتقل 
عبد  واأحمد  �سخيدم  اأبو  �سهيل 
ثالث  �سادروا  كما  احلافظ، 
لالأ�سري  اإحداها  تعود  مركبات 

زياد �ساللدة الذي اعتقل يف يناير 
قا�ض،  لتحقيق  وخ�سع  املا�سي 
عنيفة  مواجهات  اندلعت  فيما 
�سابان  خاللها  اأ�سيب  القرية  يف 
بجروح. ويف قرية كفر نعمة غرب 
الطفل  اجلنود  اعتقل  اهلل  رام 
ذوي  من  وهو  خويرة  اأمين  اإيهاب 
وال�سابني  اخلا�سة،  الحتياجات 
فرا�ض عبد اجلابر ا�ستية ويو�سف 
ح�سام حنيني. ويف بلدة بيت فجار 
اجلنود  اعتقل  حلم  بيت  جنوب 
اإبراهيم  نا�رس  حممد  الفتيني 
ديرية واإبراهيم خالد ديرية، فيما 
مت اعتقال ال�سابني ال�سقيقني معتز 

وجماهد اأبو جحي�سة من بلدة اإذنا 
النائب  جنال  وهما  اخلليل  غرب 
عن كتلة حما�ض الربملانية حممد 
مطلق اأبو جحي�سة، علما اأن جنليه 
�سجون  يف  اأ�سريان  ومتوكل  معاذ 

الحتالل كذلك.
اجلنود  اعتقل  ذاته  ال�سياق  ويف 
ال�ساب اأمني فراج من قرية روجيب 
حممد  وال�سابني  نابل�ض،  �رسق 
جوابرة  وحممد  بعجاوي  ب�سام 
فيما  يعبد جنوب جنني؛  بلدة  من 
احتجزوا املواطن اأحمد بعجاوي 
الوقت  لبع�ض  زيد  الفتى  وجنله 

واأفرجوا عنهما.

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  قالت 
اأن مبداأ  الثالثاء،  اأم�ض  واملحررين، 
الذي  اجلماعي  العائلي  العقاب 
ال�سعب،  اأبناء  �سد  ا�رسائيل  تنتهجه 
وخطرية  ممنهجة  ظاهرة  �سبح 

للغاية.
قوات  اقدام  ان  الهيئة  واأو�سحت 
الحتالل ال�رسائيلية على مثل هذه 
والأم  الب  تطال  التي  العتقالت 

وغريهم  وال�سهر  والخت  والبن 
�سيا�سة  على  يدلل  العائلة،  ذات  من 
املجّرم  العائلي  اجلماعي  العقاب 
التطرف  وعلى  الفل�سطينيني،  �سد 
الحتالل  حكومة  لدى  اجلنوين 
العتقالت  تتم هذه  والتي  اليمينية، 

بقرار ر�سمي منها.
وخالل  الحتالل  اأن  اىل  واأ�سارت 
ب�سكل  عمد  الأخرية  ال�سنوات 

هذة  ا�ستخدام  اىل  وكبري  متطرف 
ال�سيا�سة، كاعتقال عائلة الأ�سري عمر 
اأ�رسف نعالوة،  ال�سهيد  العبد وعائلة 
وعائلة الأ�سري ابو عا�سف الربغوثي 
وغريهم، حيث يتعمد من خالل ذلك 
العائلي  وحميطه  املعتقل  اإيذاء  اىل 
لعائلة  احلياة  وقتل  منهم  والنتقام 

الأ�سري.
قوات  اعتقال  الهيئة  وا�ستنكرت 

الربغوثي،  �سهري  ال�سيدة  الحتالل 
الربغوثي  �سالح  ال�سهيد  والدة 
وحممد  وعا�سف  عا�سم  والأ�رسى 
)ابو  الربغوثي  عمر  الأ�سري  وزوجة 
عا�سف( بعد اقتحام قرية كوبر ليلة 
ام�ض واقتحمت قوات الحتالل منزل 
و�سقيقه  الربغوثي  عا�سم  الأ�سري 
من  واحد  يوم  بعد  �سالح  ال�سهيد 

رف�ض التما�ض العائلة �سد هدمه.

رغم و�سعه ال�سحي ال�سعب 

الحتالل ُيجدد العتقال الإداري 
بحق الأ�سري وليد �سرف

نادي الأ�سري يوا�سل عمله امليداين 
بالقد�س رغم قرار الحتالل

كيف اعتدى 15 جندًيا على 
اأ�سري عند اعتقاله؟

الحتالل  �سلطات  اأ�سدرت 
اإداري  اعتقال  اأمر  "الإ�رسائيلي" 
خالد  وليد  الأ�سري  بحق  جديد 
اأبو  بلدة  من  عاماً(   25( �رسف 
و�سعه  رغم  اأ�سهر  ل�ستة  دي�ض 
نادي  وبني  ال�سعب.  ال�سحي 
يعاين  �رسف  الأ�سري  اأن  الأ�سري 
�سعبة  �سحية  م�سكالت  عدة  من 
حثيثة  �سحية  متابعة  اإىل  بحاجة 
منها �سمور يف اجللد، وم�ساكل يف 
الكلى والأمعاء والكبد، الأمر الذي 
اأجهزة حيوية  اأثر �سلباً على عمل 

اأخرى يف ج�سده، وخالل الأ�سبوع 
"عوفر"  معتقل  من  نُقل  املا�سي 
اإىل معتقل" عيادة الرملة" بعد اأن 
ال�سحي،  و�سعه  على  تدهور  طراأ 
ولحقاً نقل اإىل اأحد امل�ست�سفيات 
يُ�سار  لالحتالل  التابعة  املدنية 
اأن �سلطات الحتالل اعتقلت  اإىل 
العا�رس  تاريخ  يف  �رسف  الأ�سري 
علماً   ،2018 يونيو  حزيران/  من 
قرابة  اعتقاله  �سنوات  اأن جمموع 
خم�ض �سنوات بني اأحكام واعتقال 

اإداري.

الأ�سري  نادي  رئي�ض  اأدان 
قرار  فار�ض  قدورة  الفل�سطيني 
الداخلي  الأمن  بوزير  يُ�سمى  ما 
"جلعاد  الحتالل  حكومة  يف 
با�ستمرار  والقا�سي  اأردان"، 
واإغالق موؤ�س�سات منظمة  تعطيل 
القد�ض،  يف  الفل�سطينية  التحرير 
وكذلك  ال�رسق  بيت  ويف مقدمتها 
الذي  الفل�سطيني  الأ�سري  نادي 
وعائالتهم  الأ�رسى  بجانب  نا�سل 

وما يزال.
القرار  هذا  اأن  فار�ض  وتابع 
ا�ستهداف  ت�ساعد  مع  يتجدد 
خالل  من  املقد�سيني  املواطنني 
اإطار  حمالت العتقال، وذلك يف 
التي  التهويدية  الإ�سرتاتيجية 
تبنتها كل حكومات الحتالل واأكد 

�سيوا�سل  الأ�سري  نادي  اأن  فار�ض 
خدمة  القد�ض،  مدينة  يف  عمله 
من  وذلك  املرابطني  لأهلها 
واملتابعة  امليداين  العمل  خالل 
مع  والتوا�سل  اليومية  القانونية 
اأن  اإىل  يُ�سار  الأ�رسى  عائالت 
خالل  اعتقلت  الحتالل  �سلطات 
 1600 القد�ض  من  املا�سي  العام 
و60  طفل،   400 بينهم  مواطن، 
اعتقالت  ن�سبة  اأعلى  وهي  امراأة 
الوطن،  حمافظات  يف  �ُسجلت 
وال�سباب  والفتية  الأطفال  طالت 
قد  معظمهم  وكان  غالبيتها،  يف 
واأُفرج  �سابقاً  لالعتقال  تعّر�سوا 
بغرامات  اإما  ب�رسوط،  عنهم 
وكفالت مالية، اأو �سمن ما ي�سمى 

بـ"احلب�ض املنزيل".

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  ك�سفت 
عن  الأحد،  اليوم  واملحررين، 
حممد  عمار  الأ�سري  �سهادة 
بلدة  من  عاما(   21( �سكارنة 
الذي  حلم،  بيت  يف  نحالني 
املربح  وال�رسب  للتنكيل  تعر�ض 
من قبل عدد من جنود الحتالل 
بتاريخ  منزله  اعتقاله من  حلظة 

.2019/1/24
الهيئة  ملحامية  �سكارنة  وقال 
جنديا   15 "اإن  فرارجة،  جاكلني 
اقتحموا  بال�سالح  مدججني 
منزله بعد منت�سف الليل، وقاموا 
بتخريب وحتطيم املنزل وتك�سري 
ثم  كامل،  �سبه  ب�سكل  حمتوياته 
ب�رسبه  وقاموا  عليه  هجموا 
اأنحاء  كافة  على  همجي  ب�سكل 

ج�سده والراأ�ض".
قاموا  ذلك  بعد  واأ�ساف،" 
واليدين،  القدمني  من  بتكبيلي 
وهم يوا�سلون �رسبي وركلي، ثم 
اأر�سية  يف  عينيي  بع�سب  قاموا 
اجليب الع�سكري، ونقلوين بعدها 
وخالل  "بيتار"،  م�ستوطنة  اىل 
الطريق وا�سلوا �رسبي والدو�ض 
امل�ستوطنة  داخل  وبقيت  علّي، 
يف �ساحة ما يقارب 3 �ساعات يف 
نقلي  يتم  اأن  قبل  القار�ض،  الربد 

اإىل مركز توقيف عت�سيون".
خالل  املحقق  اأن  اإىل  "واأ�سار 
وجهه  على  �رسبه  معه  التحقيق 
مب�سبات  و�سبه  �سعره  و�سد 
على  لإجباره  وتهديده  نابيه 

العرتاف".
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واأفاد حمامي الهيئة كرمي عجوة، 
�سجن  يف  اأم�س  له  زيارته  عقب 
ع�سقالن، اأن الأ�سري ابرا�س بات 
يعاين موؤخرا من اأرتفاع يف �سغط 
القلب،  ودقات  وال�سكر  الدم 
ف�سال عن معاناته امل�ستمرة منذ 
�سنوات من اأمرا�س مزمنة اأخرى. 
الأ�سري  اأن  اإىل  الهيئة  ولفتت 
ابرا�س معتقل منذ 2003/2/17، 
وحمكوم بال�سجن املوؤبد 3 مرات، 
املر�سية  احلالت  من  ويعترب 
ال�سعبة يف �سجون الحتالل ونقل 
العديد  الرملة  م�ست�سفى  اإىل 
من  يعانى  واأ�سبح  املرات،  من 

م�ساكل متعددة يف النظر وال�سمع 
اإ�سافه اإىل كونه مقعدا.

ابرا�س  الأ�سري  اأن  واأو�سحت، 
كر�سي  ال�سجن على  داخل  يتنقل 
يف  برت  من  يعاين  حيث  متحرك 
انه  اىل  ا�سافة  الي�رسى،  قدمه 
اثر  ال�سمع  يف  �سعوبة  من  يعاين 
م�ساكل يف الأذن ت�سبب له دوخة 
الب�رس  فقدان  ومن  م�ستمرة، 
اثر  كامل  ب�سكل  اليمنى  بالعني 
اإ�سابته خالل انتفا�سة الأق�سى، 
بالعني  الروؤية  يف  �سعوبات  و 
�سوى  بها  يرى  ل  حيث  الي�رسى، 
وبحاجة  تقريبا،  الن�سف  بن�سبة 
الأطباء  قررها  قرنية  زراعة  اىل 
زالت  ل  ال�سجون  اإدارة  لكن  له 
متاطل يف اإجرائها لذا هو مهدد 

بفقدان النظر ب�سكل كامل.
ان  تقريرها،  يف  الهيئة  وبينت 
ابرا�س  ال�سري  �ساوم  الحتالل 
ثمن  دفع  على  اأعوام   3 قبل 
مكان  كاماًل  ال�سناعي  الطرف 
وبعد  املبتورة،  الي�رسى  قدمه 
وافق  املحامني،  قبل  من  جهود 
من   %75 تغطيه  على  الحتالل 
يتكلف  ان  على  الطرف  قيمه 
من   %25 بدفع  ال�سري  ذوى 
يعادل  والذي  الطرف  قيمة 
تقريبا،وكذلك  �سيكل   10.000
يف  عملية  اإجراء  له  مقررا  كان 
يتم  مل  اأنه  اإل  عامني  منذ  الأذن 
حتى اللحظة، اإ�سافة اإىل حاجته 
املا�سة اإىل زراعة قرنية يف عينه 

الي�رسى.

قالت هيئة �س�ؤون االأ�سرى واملحررين، اأم�ش الثالثاء، اأن االأ�سري املري�ش خمي�ش حمم�د ابرا�ش )40 عاما( من خميم االمعري ق�ساء مدينة رام اهلل، املحك�م بال�سجن امل�ؤبد مدى 
احلياة، ال زال يكابد اأمل ال�سجن واملر�ش منذ 16 عاما، دون ت�فري اأدنى املتطلبات العالجية حلالته املزمنة واخلطرية.

م٫�ش 

اإهمال طبي متوا�سل بحق الأ�سري املري�ش اأبرا�ش

الإجرام وانتهاك حقوق الأ�سرى الفل�سطينيني
وكيل  املدهون  الدين  بهاء  قال 
اأن  واملحررين  الأ�رسى  وزارة 
مرمى  يف  اأ�سبحوا  الأ�رسى 
وتُ�سن  ال�سهيوين،  ال�ستهداف 
�سدهم معركة قذرة ت�ستهدف كل 
مناحي احلياة داخل ال�سجون حتت 
التي  النتهاكات  من  قائمة طويلة 

متار�س بحقهم ب�سكل م�ستمر.
�سحفي  موؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
م�سوؤول”  مع  “لقاء  حلقة  �سمن 
الإعالمي  املكتب  ينظمه  والذي 
الأ�سري  مب�ساركة  احلكومي، 
الذي  الأ�سطل،  م�سطفي  املحرر 

اأيام  اأربعة  قبل  عنه  الإفراج  مت 
بعد اأن ق�سى يف �سجون الحتالل 

�سبعة ع�رس عام متوا�سلة.
الأو�ساع  اأن  املدهون  واأو�سح 
ومعقدة  �سعبة  ال�سجون  داخل 
واأن الحتالل مل يكتفي بذلك، بل 
مار�س كل ثقله ال�سيا�سي والأمني 
على  ق�ساوة  اأكرث  ال�سجون  جلعل 
الأ�رسى، الأمر الذي دفع الأ�رسى 
من  ميلكون  ما  بكل  ملحاربتها 
باأن  م�سرياً  وحتدي،  و�سرب  ثبات 
اأن  يحاول  فرتة  كل  يف  الحتالل 
ال�سفر  نقطة  اإىل  ال�سجون  يعيد 

التوتر  من  حالة  الأ�رسى  ليعي�س 
والالا�ستقرار.

النتهاكات  قائمة  عن  وحتدث 
داخل  الأ�رسى  �سد  متار�س  التى 
والقمع،  كالتعذيب،  ال�سجون 
واقتحام الغرف، والإهمال الطبي 
قتل  �سيا�سة  اإىل  حتول  الذي 
اأ�سبح  اأن  اإىل  لالأ�رسى،  �سامت 
فى  ال�سجون  داخل  الأ�رسى  ربع 
اإ�سافة  املر�سي،  الأ�رسى  قائمة 
اإىل �سيا�سة العزل النفرادي والتي 
اإعادتها من جديد،  الحتالل  بداأ 
وحرمان الأ�رسى من زيارة اأبنائهم 

وذويهم.
احلركة  ب�سمود  املدهون  واأ�ساد 
الأ�سرية واإعالنها يف كافة ال�سجون 
يف  والدخول  العام  ال�ستنفار 
معركة الدفاع عن كرامتهم بعنوان 
)معركة الوحدة والكرامة(، م�سريا 
موحده  معركة  خا�سوا  باأنهم 
باقتدار، ا�ستطاعوا خاللها اإيقاف 
الهجوم املخطط من قبل م�سلحة 
ال�سجون وانت�رسوا يف هذه اجلولة 
اأمام  ال�سجون  اإدارة  ر�سخت  وقد 
هذا التما�سك والوحدة وال�رسار. 
باتخاذ  الدويل  املجمتع  وطالب 

القمع  �سيا�سة  جتاه  حازم  موقف 
والإجرام وانتهاك حقوق ال�رسى 
�سدهم،  الحتالل  ميار�سها  التي 
ال�سيا�سة  هذه  جتاه  ال�سمت  وان 
على  الحتالل  ي�سجع  ما  هو 
النتهاكات  من  املزيد  ارتكاب 

لقواعد القانون الن�ساين الدويل.
عن  الأ�سطل،  الأ�سري  وحتدث 
معاناته هو وجميع الأ�رسى داخل 
حياتهم  جعل  وكيفية  ال�سجون، 
حالة  فى  املعي�سية  واأو�ساعهم 
عدم ا�ستقرار، وعذابات متوا�سلة 
التفتي�س  خالل  من  وم�ستمرة 

وتنقالتهم  والقتحامات،  املذل، 
اإياها  وا�سفا  البو�سطة  خالل  من 
ت�ساف  اأخرى  عذاب  رحلة  باأنها 

بجانب �سنوات الأ�رس.
ر�سالة  املحرر  الأ�سري  ونقل 
اىل  ال�سجون  داخل  من  الأ�رسى 
والتى  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء 
ق�سية  جعل  اىل  فيها  يدعون 
خالف  ل  ثابت  حمور  الأ�رسى 
الوطني  الكل  جتمع  وان  عليه،  
خلف هذه الق�سية ودعم �سمودهم 
ال�سجن  غطر�سة  امام  ووحدتهم 

وال�سجان.

اقتحام منازل الأ�سرى .. �سيا�سة بغي�سة ت�ستهدف العزائم!
العتقال،  بعملية  الأمر  ينتهي  ل 
عليها  يتفق  التي  العبارة  تلك 
التي ذاقت  الأ�رسى  اأهايل  معظم 
وما تزال ويالت ظلم الحتالل يف 
ال�سفة الغربية وهو ميعن بانتهاك 
والتنكيل  والعتداء  احلرمات 
الأ�رسى  عائالت  وتتعر�س 
اعتقال  بعد  عقوبات  ل�سل�سلة 
اأبنائها تتنوع ما بني منع الزيارات 
اقتحام  اأو  اأثناءها؛  التنكيل  اأو 
يتم  ما  وهو  دوري  ب�سكل  منازلها 
تفتي�س  مع  العائالت  معظم  مع 
اأفراد  لبع�س  وا�ستجواب  وح�سي 

العائلة.

اقتحام ا�ستفزازي

ت�سع  الحتالل  خمابرات 
لتطبيقها على  �سيا�سات ممنهجة 
الفل�سطينيني كي تك�رس عزائمهم 

وتدفن فكرة املقاومة التي تنهي 
تلك  �سمن  ومن  وكيانه،  وجوده 
عائالت  ا�ستهداف  ال�سيا�سات 
قوة  من  اأوتيت  ما  بكل  الأ�رسى 
وتقول عائلة الأ�سري املوؤبد راغب 
عليوي من مدينة نابل�س لـ مكتب 
اإعالم الأ�رسى اإن قوات الحتالل 
اقتحمت منزل الأ�سري عدة مرات 
عام  من  اأكتوبر  يف  اعتقاله  منذ 
اخللية  يف  ع�سويته  بتهمة   2015
عملية  نفذت  التي  الق�سامية 
مقتل م�ستوطنني قرب م�ستوطنة 
اأرا�سي  على  املقامة  "ايتمار" 
مدينة نابل�س يف الأول من ال�سهر 
ذاته وتو�سح العائلة باأن الحتالل 
قام باإغالق �سقة الأ�سري بالأ�سمنت 
مع  ي�سكنها  كان  والتي  امل�سلح 
بعد  حتى  ولكن  وطفله،  زوجته 
عدة  املنزل  اجلنود  اقتحم  ذلك 
منزل  بتفتي�س  ليقوموا  مرات 
ذويه اأو اقتحام اأجزاء من املنزل 

املغلق وحميطه.
يقتحم  الحتالل  وت�سيف:" 
يتاأكد  كي  با�ستمرار  املنزل 
املكان  يف  بناء  باأي  نقم  مل  اأننا 
ترويع  يحاول  كما  اإغالقه،  بعد 
تفتي�س  بعمليات  ويقوم  العائلة 
واحدة  تلك  ا�ستفزازية"وتعترب 
من اأهداف القتحامات، اأن يقوم 
مت  اأ�سري  منزل  مبداهمة  اجلنود 
بحجة  وذلك  اإغالقه  اأو  هدمه 
التاأكد من اأن عائلته مل تقم باإعادة 
بنائه اأو ا�ست�سالح اأجزاء منه، كي 
ي�سمن بقاء عقابه اجلماعي على 

كل من له عالقة قرابة بالأ�سري.

اعتقال وم�سادرة

حمالت  ت�سملها  اأخرى  اأهداف 
بينها  الأ�رسى  ملنازل  القتحام 
اأو م�سادرة  اآخرين  اأفراد  اعتقال 

تندرج  وكلها  البيت،  م�رسوف 
املمنهج  الت�سييق  اإطار  يف 
وحماولة  الأ�رسى  عائالت  على 

تخويفها.
وتقول زوجة الأ�سري الق�سامي جرب 
�رسق  املغري  قرية  من  عليا  اأبو 
الأ�رسى  اإعالم  مكتب  لـ  اهلل  رام 
ب�سكل  تداهم  الحتالل  قوات  اإن 
فيه خرابا،  وتعيث  م�ستمر منزله 
بعمليات  اجلنود  يقوم  حيث 
تفتي�س وح�سية وترهيب لالأطفال 
وتخريب للمحتويات، بينما تعر�س 
اأبناء الأ�سري لالعتقال عدة مرات 

خالل القتحامات املتتالية.
وتو�سح باأن جنود الحتالل عادة 
ما يقتحمون املنزل بالتزامن مع 
حمالت اقتحام ملنازل اأخرى يف 
القرية، ويف اإحدى املرات يف اأوت 
املا�سي قاموا مب�سادرة مبلغ من 
م�رسوف  عن  عبارة  هو  املال 

عائلي.

3 اأ�سرى يدخلون اأعواًما 
جديدة ب�سجون الحتالل

الإفراج عن الأ�سري �سامد جعارة 
بعد ق�ساء 4 اأ�سهر يف الأ�سر

ال�رسى"،  "�سوت  اإذاعة  اأفادت 
باأن ثالثة اأ�رسى من ال�سفة الغربية 
دخلوا، اأعواًما جديدة داخل �سجون 
الحتالل بينهم اأ�سريان حمكومان 
بال�سجن املوؤبد مدى احلياة، وهم: 
يو�سف  حممود  حاب�س  الأ�سري 
 46( اهلل  رام  مدينة  من  بيو�س 
املوؤبد  بال�سجن  املحكوم  عاًما( 

عام  منذ  ومعتقل  احلياة  مدى 
2002، واأم�سى 17 عاًما يف �سجون 
يعقوب  بالل  والأ�سري  الحتالل 
"دار عثمان" )43  اأحمد الربغوثي 
املوؤبد  بال�سجن  املحكوم  عاًما( 
عاًما   35 اإىل  بالإ�سافة  مرة   16
واأم�سى   ،2002 عام  منذ  ومعتقل 

17 عاًما يف ال�سجون.

عن  اأم�س،  اأول  ال�سهيوين،  الحتالل  اأفرج 
الأ�سري الطفل �سامد جهاد جعارة)16عاماً(

اخلليل،  ق�ساء  العروب،  خميم  �سكان  من 
يف  اأ�سهر  اأربعة  يقارب  ما  ق�ساء  بعد  وذلك 
�سجن عوفر مكتب اإعالم الأ�رسى اأو�سح باأن 
�سهر  مطلع  جعارة  الأ�سري  اعتقل  الحتالل 

العام املا�سي، خالل مواجهات  نوفمرب من 
واأ�سدر  الحتالل،  وجنود  �سبان  بني  حدثت 
�ستة  مدته  حكماً  ق�سرية  مدة  بعد  بحقه 
حريته،  ونال  اأ�سهر  اأربعة  منه  ق�سى  اأ�سهر، 
 4 بقيمة  مالية  غرامة  بحقه  وفر�ست  كما 

اآلف �سيقل.
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عي�شة ق.

ال�شبيبة  بيت  يف  اجلميع  ويدرك 
�رسورة اال�شتفاقة �رسيعا خا�شة 
ف�شل  دوما  باتريك  املدرب  واأن 
الفوز خالل اجلولتني  يف حتقيق 
الوطنية  البطولة  من  االأخريتني 
جمعية  فر�شت  بعدما  خا�شة 
على  عليهم  التعادل  مليلة  عني 
ال�شابقة،  اجلولة  خالل  ملعبهم 
الفرن�شي  املدرب  اأن  جانب  اإىل 
عن  البحث  �شغط  حتت  اأ�شحى 
للفريق  اللعب  طريقة  حت�شني 
القوة  اأمام  تائها  ظهر  والذي 
العبو  بها  دخل  التي  التكتيكية 

بزمام  اأم�شكوا  والذين  بارادو 
الفر�شة  يرتكوا  ومل  املواجهة 
القادر  عبد  احلار�س  لرفقاء 
اأجل ت�شكيل اخلطر  �شاحلي من 
دوما  يجعل  الذي  االأمر  عليهم، 
خالل  ينتظره  كبري  عمل  اأمام 
حت�شني  اجل  من  املقبلة  الفرتة 
قبل  اأ�شباله  واأداء  اللعب  طريقة 
الذي  الهام  الكال�شيكو  موعد 
اأمام  املقبل  ال�شبت  ينتظرهم 
مولودية اجلزائر حل�شاب اجلولة 

21 من البطولة الوطنية.
مولودية  مقابلة  تعرف  و�شوف 
بن  طاهر  العبها  غياب  اجلزائر 
خليفة الذي كان تلقى الطرد يف 

وبالتايل �شوف يكون  بارادو  لقاء 
خارج ح�شابات مدربه دوما الذي 
البحث  حتمية  اأمام  يكون  �شوف 
اإ�رساكه  اأجل  من  له  بديل  عن 
اأين  االأ�شا�شية،  الت�شكيلة  �شمن 
تنطلق ت�شكيلة »الكناري« اليوم يف 
املولودية  لكال�شيكو  اال�شتعداد 
التي اأطاحوا بها بهزمية تاريخية 
نظيفة،  بخما�شية  ملعبها  على 
يف  الفوز  تكرار  على  ويعولون 
ينتظر  حيث  االإياب،  مقابلة 
يف  الفرن�شي  املدرب  ي�رسع  اأن 
حت�شري العدة حتى يكون التعداد 
جاهزا للفوز باللقاء املقرر على 

ملعبه اأول نوفمرب بتيزي وزو.

الكناري ي�صقط اأمام بارادو ويفوت االقرتاب من ال�صدارةالت�شكيلة ت�شتعد اليوم لكال�شيكو مولودية اجلزائر
�شقط فريق �شبيبة القبائل يف فخ التعرث للمباراة الثانية على التوايل عندما انهزم 

يف اللقاء الذي جمعه اأول اأم�س بنادي بارادو، وهو ما جعله ي�شيع جمددا ثالث نقاط 
يف �شباق التناف�س على لقب البطولة الوطنية، حيث تتوا�شل التعرثات لدى ت�شكيلة 
»الكناري« والتي ترت�شدها العودة القوية لفريق �شباب ق�شنطينة الذي قّل�س الفارق 

عن الو�شافة اإىل خم�س نقاط، وهي النتائج التي جتعل ال�شبيبة يف حمل اخلطر 
تهديدا بخ�شارة املركز الثاين الذي تتواجد فيه منذ انطالق املو�شم الكروي اجلاري

اإنذار لل�شفراء والبابية قبل 
عقوبة اللعب دون جمهور

جلنة االن�صباط 
تعاقب بوحافر 
وتف�صح ن�صيب

العب  االن�شباط  جلنة  عاقبت 
توفيق  العلمة  مولودية  فريق 
واحد  لقاء  يف  باالإق�شاء  بوحافر 
التي  التحكيمية  الف�شيحة  بعد 
ن�شيب  ر�شوان  احلكم  بطلها  كان 
والذي اأدذار املواجهة التي جمعت 
مولودية العلمة وجنم مقرة والتي 
املن�رسم  االأ�شبوع  نهاية  جرت 
الرابطة  من   20 اجلولة  �شمن 
ي�شهر  االأوىل، حيث مل  املحرتفة 
البطاقة احلمراء يف وجه الالعب 
منا�شبتني  يف  اأنذره  كان  بعدما 
من  و75   56 بالدقيقتني  وذلك 
ينتبه  مل  احلكم  لكن  املباراة 
املواجهة  اأطوار  الالعب  ووا�شل 
جلنة  تلجاأ  اأن  قبل  نهايتها،  اإىل 
االن�شباط التي اجتمعت اأول اأم�س 
اإىل االعتماد على فيديو املباراة 
الالعب  اإبعاد  اإثره  على  وقررت 
عاقبت  بينما  واحد،  لقاء  يف 
اأحمد كروم  العب جمعية وهران 
عقب  مواجهات  ثالث  باالق�شاء 
تدوين حكم مباراة الزمو و�شبيبة 
على  الالعب  اإقدامت  �شكيكدة 
نحو  ريا�شي  بت�رسف غري  القيام 
املناف�س، من جهتهما عوقب كل 
كمال  املدية  مولودية  م�شري  من 
جندر  اللطيف  وعبد  دمارجي 
م�شتغامن  ترجي  درب  م�شاعد 
ب�شبب  �شهر  ملدة  باالإق�شاء 

ت�رسف غري ريا�شي.
احتاد  فريقه  يتواجد  بينما 
حتت  العلمة  ومولودية  احلرا�س 
اللعب  بالعقوبة  التهديد  طائل 
در�شت جلنة  بعدما  دون جمهور، 
لقائي  حكمي  تقرير  االن�شباط 
احلرا�س،  واحتاد  تلم�شان  وداد 
مولودية العلمة وجنم مقرة واإلقاء 
و«البابية«  »ال�شفراء«  اأن�شار 
اأر�شية  على  النارية  لالألعاب 

مليدان.
ع.ق.

ت�شهد امل�شاركة 
بجميع الأ�شناف

انطالق البطولة 
الوطنية للمالكمة 

الن�صوية بوهران
بالقاعة  اأم�س  اأول  انطلقت 
بال�شانية  الريا�شات  املتعددة 
البطولة  مناف�شات  وهران 
يف  الن�شوية  للمالكمة  الوطنية 
االأ�شاغر  االأ�شناف  خمتلف 
واالأكابر  واالأوا�شط  وال�شبالت 
وي�شارك  االأوزان،  خمتلف  يف 
الريا�شية  التظاهرة  هذه  يف 
اأربعة  مدار  على  املنظمة 
الوالئية  الرابطة  قبل  من  اأيام 
االحتادية  مع  بالتن�شيق 
اجلزائرية للمالكمة جمموع 178 
رابطة   14 اإىل  تنتمي  مالكمة 
ويت�شمن  الوطن،  من  والئية 
برنامج اليوم االأول من املناف�شة 
يف  الت�شفوية  املنازالت  اإجراء 
االأدوار ثمن النهائية يف خمتلف 
حني  يف  واالأوزان  االأ�شناف 

�شتقام النهائيات غدا.
ق.ر.

املجموعة تدربت مبعنويات مرتفعة

العبو ال�صاورة ي�صتاأنفون التدريبات ا�صتعداد للن�صرية

�شبيبة  فريق  العبو  ا�شتاأنف 
اأول  اأم�شية  التدريبات  ال�شاورة 
الذي  للقاء  ا�شتعداد  اأم�س 
ح�شني  ن�رس  اأمام  غدا  ينتظرها 
مبدينة  اوت   20 ملعبها  على  داي 
ب�شار �شمن اجلولة 20 من الرابطة 
املحرتفة االأوىل، ويف هذا ال�شدد 
فقد خ�شع الالعبون اإىل جمموعة 
ح�شة  يف  التقنية  التدريبات  من 
عقب  جاءت  التي  اال�شتئناف 
ا�شتفادة الالعبني من الراحة ليوم 
واحد عقب املقابلة التي خا�شها 
وعادوا  الكونغولية  كين�شا�شا  يف 
فيتا  اأمام  ثمني  بتعادل  خاللها 
كلوب �شمن اجلولة الثالثة من دور 
جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا، 

وكانت الت�شكيلة مبعنويات مرتفعة 
ا�شتغالل  على  تعول  واأنها  خا�شة 
حققتها  التي  االيجابية  النتيجة 
يف اأدغال اإفريقيا من اأجل اخلروج 
ح�شاب  على  ملعبها  من  بالفوز 
الن�رسية، رغم اأن املهمة لن تكون 
�شهلة اأمام رفقاء احلار�س بوقا�شم 
فيتا  اأمام  كبرية  مباراة  اأدى  الذي 
اجلنوب يف  وا�شتعاد ممثل  كلوب. 
الكبرية  اآماله  الوطنية  البطولة 
النهائي  ربع  الدور  اإىل  التاأهل  يف 
البداية  بعد  القارية  املناف�شة  من 
اأمام  تنزانيا  يف  بهزمية  املتعرثة 
اأمام  ملعبه  على  والتعادل  �شيمبا 
الهزمية  تفادى  امل�رسي،  االأهلي 
اأمام فيتا كلوب وهو الذي ي�شتقبله 

�شهر  منت�شف  ب�شار  يف  جمددا 
خو�س  اأجل  من  اجلاري  فيفري 
اجلميع  ويدرك  الرابعة  اجلولة 
الر�شيد  لرفع  �رسوري  الفوز  اأن 
بقوة  والتناف�س  نقاط  خم�س  اإىل 
لثاين  ا�شتقباله  ظل  يف  للتاأهل 
�شيبما  مناف�شه  التوايل  على  مرة 
القاهرة  اإىل  التنقل  قبل  التنزاين 
االأخرية  اجلولة  مقابلة  وخو�س 
يريد  �شيناريو  يف  االأهلي،  اأمام 
ودخول  حتقيقها  ال�شحراء  اأبناء 
عرب  الوا�شعة  اأبوابه  من  التاريخ 
النهائي  ربع  اإىل  التاأهل  حتقيق 
تاريخ  يف  قارية  م�شاركة  ثاين  يف 

النادي.
ع.ق.

 �شمن �شباق �شد ال�شاعة
 دراجات دورة الآمال

اجلزائر يف املركز الثاين ح�صب الفرق

ااوطني  املنتخب  اأنهى 
 23 من  اأقل  لفئة  للدراجات 
ال�شاعة ح�شب  �شباق �شد  �شنة 
الفرق يف املركز الثاين،  �شمن 
االآمال  لدورة  االأوىل  املرحلة 
اأم�س  اأول  جرت  التي  الثانية 
مبدينة بدواال الكامريونية على 
م�شافة 18.9 كم، و�شجل ممثلو 
 12 24د  قدره  توقيتا  اجلزئر، 
االأوىل  املرتبة  عادت  بينما  ثا، 
للمنتخب االإرتريي بتوقيت 23د 

58 ثا.
االريتريي  افتك  الفردي،  ويف 
القمي�س  ديبي�شاي  ياكوب 
ال�شباق  لهذا  االأول  االأ�شفر 
 19 م�شاركة  �شجل  الذي 
املتوج  ميثل  حيث  فريقا، 
دورة  يف  االفريقية  القارة 
والدراجون  بفرن�شا،  امل�شتقبل 

يف  امل�شاركون  اجلزائريون 
يف  يتمثلون  الكامريون  موعد 
كل من اإ�شالم من�شوري وحمزة 
�شوفاك،  فريق  من  من�شوري 
اأ�شامة �شبالوي  يا�شني  حمزة، 
وعبد الروؤوف بن قايو املجمع 
)نادي  عفال  وجميد  البرتويل 
طواف  ويت�شمن  البليدة(. 
االآمال خم�س مراحل مب�شاركة 
اجلزائر،  هي  و  بلدا   19
بوركينا  البنني،  االأرجنتني،  
فا�شو، الكامريون، كوت ديفوار، 
اإثيوبيا،   اريرتيا،  االكوادور، 
اليابان، كينيا، موري�س، موناكو، 
الربتغال،  نيجرييا،  املغرب، 
وجرت  وم�رس،  تون�س  رواندا، 
بدواال،  الثانية  املرحلة  اأم�س 

على م�شافة 2ر 101 كم.
ق.ر.

 الت�شكيلة تطيح باحتاد بلعبا�س
 برباعية نظيفة

�صباب ق�صنطينة يوا�صل 
الزحف ويلتحق بالبوديوم

ق�شنطينة  �شباب  فريق  يوا�شل 
جدول  �شدارة  نحو  بقوة  الزحف 
الذي  العري�س  الفوز  بعد  الرتتيب 
على  القواعد  خارج  من  به  عاد 
برباعي  بلعبا�س  احتاد  ح�شاب 
القوية  اال�شتفاقة  توؤكد  نظيفة 
ت�شكيلة  العبو  عليها  يتواجد  التي 
على  يعولون  والذين  »ال�شيا�شي«، 
االحتفاظ  اأجل  من  بقوة  التناف�س 
املو�شم  اأحرزوه  الذي  باللقب 
الفريق  واأن  خا�شة  املن�رسم، 
التوايل  على  اخلام�س  فوزه  �شجل 
منذ  التوايل  على   11 واالنت�شار 
ديني�س  الفرن�شي  املدرب  اإلتحاق 
الفنية  العار�شة  راأ�س  على  الفان 
عمراين  القار  عبد  للمدرب  خلفا 
اأين  من�شبه،  من  ا�شتقال  الذي 
ظهرت مل�شة املدرب الفرن�شي بقوة 
بداأه  الذي  العمل  وا�شل  الذي  وهو 
القتالية  الروح  اأعاد  حيث  �شابقه، 
اإىل الالعبني والذين اأ�شحوا يلعبون 
املو�شم  بداية  بعد  الفوز  اأجل  من 

البوديوم  �شعدوا  حيث  املتعرثة، 
واأ�شبحوا يف املركز الثالث جلدول 
االأمامي  اخلط  وظهر  الرتتيب. 
�شفيان  احلار�س  �شباك  اأمام  بقوة 
�شباكه  دك  مت  الذي  خذايرية 
منها  هدفني  كاملة  اأهداف  باأربعة 
التدخالت  ولوال  �شوط،  كل  يف 
ال�شباب  مهاجمي  وت�رسع  املوفقة 
وبعدما  اأثقل،  النتيجة  تكون  كادت 
نقطة  االأمامية  القاطرة  كانت 
اأبناء »�شريتا«، جنح  �شعف ت�شكيلة 
التي تعيد  الو�شفة  اإيجاد  الفان يف 
ال�شحيح  الطريق  اإىل  ةالفريق 
اإىل  الو�شول  من  الالعبني  ومتكن 
جناحه  خالل  من  املناف�س  �شباك 
جميع  على  التناف�س  موا�شلة  يف 
البطولة  املو�شم يف  االأهداف هذا 
ورابطة  اجلمهورية  كاأ�س  الوطنية، 
عنها  تف�شله  التي  اإفريقيا  اأبطال 
اإىل  التاأهل  اأجل  من  واحدة  نقطة 

دورها ربع النهائي.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

انتقل  الذي  رحمة  بن  واأو�ضح 
اإىل  املن�رصمة  ال�ضائفة  خالل 
�ضفوف نادي برينتفورد النا�ضط 
يف الدرجة االأوىل االجنليزية اأنه 
رئي�س  طرف  من  مكاملة  تلقى 

ال�ضابق  اجلزائرية  االحتادية 
عليه  وعر�س  روراوة  حممد 
اللعب مع املنتخب الوطني وهو 
مبا�رصة  املعني  عليه  وافق  ما 
ودون تردد ح�ضبه، حيث اأ�ضاف 
موقعه  مع  ت�رصيحات  يف 
تلقى  اأنه  فناك«  دو  »الغازيت 
طرف  من  وامل�ضاندة  الدعم 

روراوة ووقف بجانب عائلته وال 
ميكنه نكران الف�ضل عليه.

يقدم  الذي  رحمة  بن  وعبرّ 
الدوري  يف  رائعا  مو�ضما 
االجنليزي عن رغبته يف العودة 
الت�ضكيلة  مع  واللعب  جمددا 
القمي�س  وحمل  الوطنية 
اأنه  القول  تابع  اأين  الوطني، 

اإفريقيا  كاأ�س  لعب  يف  يرغب 
ال�ضائفة  هذه  املقررة  لالأمم 
خالل  بجد  ويعمل  م�رص  يف 
حتى  واملباريات  التدريبات 
الوطني  الناخب  انتباه  يلفت 
الدعوة  ويتلقى  بلما�ضي  جمال 
التي  املقبلة  للرهانات  حت�ضبا 

تنتظر العنا�رص الوطنية.

اأكد اإن اختياره اللعب للجزائر كان منطقيا

بن رحمة: روراوة �ضاعدين كثريا واأرغب يف العودة جمددا اإىل اخل�ضر
اأكد الالعب �شعيد بن رحمة اأنه يفتخر بكونه جزائريا خا�شة واأنه من اأبوين جزائريني ول يخفي الأمر اأينما رحل 
وارحتل، خا�شة واأنه مل يكن ليختار اللعب مع املنتخب الوطني كون الأمر كان منطقيا لأنه من اأبوين ينحدران من 

اجلزائر، لكن الأمر كان با�شتدعائه من طرف اخل�شر من اأجل الدفاع على الألوان الوطنية وم�شوؤولو الحتادية 
اجلزائرية لكرة القدم من اختاره من اأجل ال�شتدعاء وامل�شاركة يف ترب�شات املنتخب الوطني ولعب املباريات

يناف�س واتفورد الجنليزي على خدماته

ميالن يدخل �ضباق 
التعاقد رفقة براهيمي

 البار�شا والريال يت�شارعان
 يف ن�شف نهائي كاأ�س امللك

�ضراع كوكب الأر�ض 
يتجدد من كامب نو

االيطايل  ميالن  اأ�ضي  فريق  دخل 
خدمات  على  احل�ضول  �ضباق 
يا�ضني  اجلزائري  الدويل  الالعب 
مع  تعاقده  ينتهي  الذي  براهيمي 
البتغايل،  بورتو  احلايل  فريقه 
»اأبوال«  جريدة  ك�ضفت  حيث 
النادي  م�ضوؤويل  اأن  البتغالية 
رفقة  بالتعاقد  مهتمون  االيطايل 
الوطنية  الت�ضكيلة  ميدان  متو�ضط 
اأ�ضحى  الذي  االأداء امل�ضتقر  بعد 
االأخرية  املوا�ضم  خالل  يقدمه 
يف �ضفوف ناديه البتغايل والذي 
الدوري  بلقب  التتويج  غلى  قاده 
املن�رصم،  املو�ضم  البتغايل 
وحيث نف�س امل�ضدر فاإن ت�ضكيلة 
»الرو�ضونريي« تتابع اأداء براهيمي 
ي�ضعون  م�ضوؤوليها  جعل  ما  وهو 
الذي  الالعب  اإيجابية عن  تقارير 

غلى  لالنتقال  مر�ضحا  اأ�ضحى 
اأ�ضحاب اللونني االأحمر واالأ�ضود.

ويدخل م�ضوؤولو ميالن يف مناف�ضة 
مع نادي واتفورد االجنليزي الذي 
ا�ضتقدام خريج  ي�رص مالكيه على 
حيث  الفرن�ضي،  رين  ملعب  نادي 
يعتب اأكب الفرق املهتمة بالتعاقد 
اإ�رصارها  خالل  من  وذلك  معه 
ال�ضابقة  املوا�ضم  خالل  عليه 
الف�ضل  تعرف  كانت  ال�ضفقة  لكن 
املطالب  ب�ضبب  املطاف  اآخر  يف 
التي  بورتو  فريقه  الإدارة  املالية 
يتعاقد معها اإىل غاية نهاية جوان 
املقبل قبل اأن ي�ضبح حرا من اأي 
التوقيع  على  القدرة  ولديه  اإلتزام 
اأي  من  حرا  ب�ضفته  فريق  اأي  مع 

التزام.
عي�شة ق.

االإ�ضبانية  الكرة  عمالقا  ي�ضتهل 
اجلزء  مدريد  وريال  بر�ضلونة 
االأول من مواجهة ثالثية بينهما 
خالل �ضهر عندما يلتقيان اليوم 
نو«  »كامب  االأول  ملعب  على 
كاأ�س  نهائي  ن�ضف  ذهاب  يف 
االأرجنتيني  ويعاين  اإ�ضبانيا، 
يف  اإ�ضابة  من  مي�ضي  ليونيل 
الفخذ بح�ضب ال�ضحف املحلية 
فريقه  مباراة  خالل  له  تعر�س 
املن�رصم  ال�ضبت  فالن�ضيا  �ضد 
خارج  طويلة  لفرتة  �ضوهد  وقد 
امللعب حيث خ�ضع للعالج، لكنه 
فيها  �ضجل  التي  املباراة  اأكمل 
عن  مي�ضي  غاب  فريقه.،  هديف 
التدريبات اجلماعية لفريقه اأول 
اإرن�ضتو  اأم�س ومل يك�ضف مدربه 
االإ�ضابة  حجم  عن  فالفريدي 
املباراة:  بعد  بالقول  واكتفى 
انزعاج  من  مي�ضي  »يعاين 
االنتظار  علينا  يتعني  ب�ضيط، 
ملعرفة ما �ضيقوله االأطباء لنا«، 
هذه  يف  اإياباً  الفريقان  ويلتقي 
على  احلايل   27 يف  امل�ضابقة 
يف  برنابيو«  »�ضانتياغو  ملعب 
املحلي  الدوري  يف  ثم  مدريد، 
يف 2 مار�س املقبل على  امللعب 
ذهاباً  الفريقان  والتقى  ذاته. 
»كامب  ملعب  على  الدوري  يف 
نو« وخرج بر�ضلونة بفوز �ضاحق 
مي�ضي،  غياب  يف   1-5 بنتيجة 
ربع  ذهاب  يف  خ�ضارته  وبعد 
خارج  احلالية  الن�ضخة  نهائي 
ك�رص   2-0 اإ�ضبيلية  اأمام  اأر�ضه 
باكت�ضاحه  االإياب  يف  اأنيابه  عن 
ليحافظ   ،1-6 االأندل�ضي  �ضيفه 
هذه  لقب  اإحراز  يف  اآماله  على 
مدريد  ريال  اأما  امل�ضابقة، 
تخطى جريونا بفوزه عليه ذهاباً 

واياباً 4-2 و1-3.                               
فرتة  يف  العا�ضمة  فريق  ومير 
يف  الفوز  حقق  حيث  جيدة 
يف  االأخرية  اخلم�س  مبارياته 
و�ضجل  امل�ضابقات  خمتلف 
يف  وبرز  هدفاً،   16 خاللها 
االأخرية  االآونة  يف  �ضفوفه 
فيني�ضيو�س  ال�ضاب  البازيلي 
املر�ضح  عاماً   18 البالغ  جونيور 
واأكد  له،  كال�ضيكو  اأول  خلو�س 
خلو�س  جاهز  باأنرّه  فيني�ضيو�س 
�ضيء  »ال  بقوله:  التحدي  هذا 
اأف�ضل  يف  األعب  فاأنا  يخيفني، 
فريق يف العامل وهو ريال مدريد«، 
جهدي  ق�ضارى  »�ضاأبذل  وتابع: 
اأ�ضتطيع  فريقي،  اأ�ضاعد  لكي 
اليمني  على  الي�ضار،  على  اللعب 
العمل  و�ضاأوا�ضل  الو�ضط  يف  اأو 
مدريد،  ريال  �ضفوف  يف  للفوز 
نعي�س اأف�ضل فرتة لنا منذ مطلع 
موا�ضلة  ونريد  احلايل  املو�ضم 

حتقيق النتائج االإيجابية«.
بر�ضلونة  عن  تخلفه  ظلرّ  ويف 
مرحلة،   22 بعد  نقاط   8 بفارق 
الكاأ�س  م�ضابقة  ت�ضكل  قد 
امللكي  للنادي  الوحيدة  الفر�ضة 
املحلي،  اإنقاذ مو�ضمه  اأجل  من 
تنتظره مواجهة �ضعبة  اأنرّه  علماً 
اأخرى ال�ضبت املقبل يف الدوري 
على  �ضيفاً  يحلرّ  حيث  املحلي 
اأتلتيكو مدريد ثاين  اللدود  جاره 
يحلرّ  اأن  قبل  العام،  الرتتيب 
على  �ضيفاً  املقبل  االأربعاء 
الهولندي  اأم�ضرتدام  اأجاك�س 
النهائي  ثمن  الدور  ذهاب  يف 
ويلعب  اأوروبا،  اأبطال  لدوري 
ريال  غدا  الثانية  املواجهة  يف 

بيتي�س مع فالن�ضيا.
وكالت

 ك�شف تف�شيله ريال
 مدريد على البار�شا

فار�ض: فخور باللعب للخ�ضر 
واأمتنى التتويج بالكان

عن  فار�س  حممد  اجلزائري  الدويل  الالعب  عبرّ 

افتخاره باللعب للمنتخب الوطني والدفاع على االألوان 

الوطنية، حيث �ضدد اأنه اختار اللعب للجزائر عن قناعة 

ويح�رص ترب�ضات املنتخب الوطني مبعنويات مرتفعة 

ورغبة كبرية يف االلتقاء بزمالئه من الت�ضكيلة الوطنية 

االحتادية  مع  امل�ضطرة  االأهداف  حتقيق  اأجل  من 

يف  املحرتف  فار�س  واأ�ضار  القدم،  لكرة  اجلزائرية 

�ضفوف نادي �ضبال االيطايل لدى اإجابته على اأ�ضئلة 

»�ضتوري« يف ح�ضابه على موقع  تطبيق  جمهوره عب 

التواجد  يتمنى  اأنه  »اأن�ضتغرام«  االجتماعي  التوا�ضل 

�ضمن املجموعة التي تتوج بلقب كاأ�س اإفريقيا لالأممن 

والتي ي�ضتهدفون اإهداء لقبها اإىل اجلمهور اجلزائري 

الذي ينتظر ب�ضغف حمل اللقب القاري جمددا بعدما 

التي  املناف�ضة  خالل   1990 عام  واحدة  مرة  اأحرزه 
احت�ضنتها بالدنا اآنذاك.

اأنه ي�ضجع فريق ريال مدريد اال�ضباين  وك�ضف فار�س 

ويف�ضله على الغرمي التقليدي بر�ضلونة وهو ما يجعله 

من بني ع�ضاق النادي امللكي يف مباراة ن�ضف نهائي 

كاأ�س امللك التي تعدنا بكال�ضيكو واعد �ضهرة اليوم، 

من  اأف�ضل  مار�ضيلو  البازيلي  اأن  يعتب  اأنه  مو�ضحا 

العب البار�ضا اال�ضباين جوردي األبا ح�ضبه، اإىل جانب 

جرمان  �ضان  باري�س  م�ضجعي  من  يعتب  اأنه  ذلك 

الفرن�ضي على ح�ضاب النادي االآخر اأوملبيك ليون.

عي�شة ق.

�ضولري: غياب مي�ضي غري موؤثر
احلالة هو اختيار قائمة املباراة، ال�ضيء االأهم هو اأن ي�ضع اجلميع فاييخو الذي عاد للتدريبات، اأ�ضعب �ضيء على املدربني يف تلك االأرجنتيني: »يف احلقيقة جميع الالعبني متاحني للمباراة، كذلك علينا الرتكيز على مباراة الغد اأواًل، الأنها االأهم االآن«، واأ�ضاف وهذا يعتمد على الطريقة التي �ضنخو�س بها املواجهات، ولكن �ضنقدم نف�س القوة والرتكيز، ال يوجد فرق بني بطولة واأخرى، نواجههم يف بطولتني خمتلفتني، ون�ضعى لتحقيق الفوز فيهما، جونيورز، كذلك احلال ريال مدريد وبر�ضلونة«، وتابع: »�ضوف للغاية، مثلها مثل مباريات ميالن واالإنرت، وريفر بليت وبوكا املواجهة، وقال �ضوالري: »هي مباراة بني فريقني متناف�ضني جنم بر�ضلونة ليونيل مي�ضي من عدمها لن توؤثر على ترتيبات على ا�ضتعداد املرينغي خلو�س الكال�ضيكو، معتبا اأن م�ضاركة االأرجنتيني يف ت�رصيحات اأبرزتها �ضحيفة »مونديو ديبورتيفو«، اإ�ضبانيا، واملقرر اإقامته على ملعب كامب نو، و�ضدد املدرب بر�ضلونة يف كال�ضيكو ذهاب دور ن�ضف النهائي بكاأ�س ملك مدريد اأنه لن يتنازل عن حتقيق الفوز يف موقعة الغد اأمام اأكد االأرجنتيني �ضانتياغو �ضوالري املدير الفني لفريق ريال 

كل جمهودهم للفوز«.
املثار حول راحة البار�ضا وجدول مباريات الفريقني: »اأاأمل اأال وهذا هو املهم«، واختتم �ضوالري ت�رصيحاته باحلديث عن اجلدل اإي�ضكو، قائاًل: »لدينا القوة التي �ضرنكز عليها يف مباراة الغد، التوقع بحدوث اأي �ضيء«، وعلق مدرب الريال على اإمكانية تواجد النظر يف كل �ضيء على املدى املتو�ضط والطويل والق�ضري، كذلك االآن، يف كرة القدم ال توجد اأ�ضياء ُم�ضلم بها، مهمة املدرب هي جميعاً نحو نف�س الهدف«، ووا�ضل: »لن اأف�ضح عن ت�ضكيلة الغد اأن هناك من يجيد الدفاع وكذلك الهجوم، ما يهم هو امل�ضي يف الفريق، البع�س لديه اخلبة والبع�س االأخر ميثل ال�ضباب، كما وحول م�ضاركة بيل، اأو�ضح �ضوالري: »جميع الالعبني لديهم دور 

يكون ذلك متعمدا«.
وكالت    
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كلوب يرد بق�سوة على قائد و�ست هام
رد يورغن كلوب مدرب ليفربول على مارك نوبل قائد و�ست هام يونايتد �لذي قال �إن فريقه 
�أرعب                مت�سدر �لدوري �لإجنليزي خالل �لتعادل 1-1،، و�أهدر فريق كلوب فر�سة 
�إعادة �لفارق �إىل 5 نقاط مع مان�س�سرت �سيتي حامل �للقب، ومل يكن ليفربول يف م�ستو�ه 
بينما �سعر و�ست هام، �لذي ��ستقبل 16 هدفا يف �آخر 4 مباريات �أمام فريق كلوب، �أنه كان 
ي�ستطيع �خلروج بالنت�سار، وقال نوبل �لذي �أهدر �أخطر فر�ص و�ست هام �ساحب �ملركز 
�لثالث«،  بالنقاط  نخرج  �أننا مل  و�أنا حزين  �ملناف�ص  �أرعبنا  »لقد  �لثاين:  �ل�سوط  12 يف 
�للقاء  �ل�سحفي عقب  �ملوؤمتر  �ساخر� يف  �لأملاين  �ملدرب  قال  بذلك  كلوب  �إبالغ  وبعد 
�أن ينجح مارك نوبل وفريقه يف بث �لرعب يف فرق �أخرى،  »�أمتنى مل�سجعي و�ست هام 
ولي�ص نحن فقط، وتابع: »ل �أعرفه جيد� ول �أعرف ملاذ� يتحدث عّنا بهذه �لطريقة عقب 
�ملبار�ة«، و�أكمل: »مل يُرعبنا �ملناف�ص، لقد د�فع ب�سكل جيد وكانت مبار�ة معتادة لنا خارج 
�لأر�ص، وقدمنا �أد�ء �أ�سو�أ يف بع�ص �ملباريات �خلارجية �لأخرى«، و�أردف »ميلك �ملناف�ص 

�إمكانيات ول �أعرف ملاذ� ل يحقق نتائج �أف�سل«.
وكان ليفربول تعادل �أي�سا مع لي�سرت �سيتي يف �جلولة �ملا�سية، ليهدر بذلك �أربع نقاط يف 
جولتني ويتقل�ص �لفارق مع مان�س�سرت �سيتي �إىل ثالث نقاط، و�إذ� فاز �سيتي على �إيفرتون 
�ليوم فاإنه �سيطيح بليفربول ولو ب�سكل موؤقت، من �سد�رة �مل�سابقة لأول مرة منذ دي�سمرب 
�ملا�سي، وقلل كلوب �لذي �أكد م�ساركة جيم�ص ميلرن وفريجيل فان ديك رغم �ملر�ص، من 
�أهمية �سعور ليفربول بال�سغط يف حماولة لإحر�ز لقب �لدوري لأول مرة منذ مو�سم 1989-
بال�ستمتاع  يتعلق  بل  بال�سغط  يتعلق  ل  و�لأمر  نقاتل،  �أن  »يجب  لل�سحفيني  وقال   ،1990
باملوقف �لذي تخو�سه، لدينا 62 نقطة وخ�رسنا مبار�ة و�حدة يف �لدوري هذ� �ملو�سم 
حتى �لآن وهو �سيء �إيجابي جد�، لكن �أرى يف وجوهكم �ل�سعور بالأ�سف من �أجلنا«، و�أردف 
»ل يجب �أن يحدث ذلك، نحن يف حالة جيدة وكل �سيء ي�سري ب�سكل جيد، لكن بكل تاأكيد 
�لليلة كانت مبار�ة �سعبة، �إذ� و�جهت مثل هذ� �ليوم وخرجت بنقطة و�حدة يف ملعب و�ست 

هام فهذ� �أمر جيد متاما بالن�سبة يل«.

بليغريني: ليفربول �سجل من ت�سلل وا�سح
�سد  فريقه  باأد�ء  �سعادته  عن  يونايتد  هام  لو�ست  �لفني  �ملدير  بليغريني  مانويل  �أعرب 
و�أ�ساف  �ملمتاز،  �لجنليزي  �لدوري  من   25 �جلولة  �سمن   1-1 �لتعادل  خالل  ليفربول 
بهذه  للفوز  �لفر�ص  من  �لكثري  لدينا  »كان  �سي:  بي  بي  نقلتها  ت�رسيحات  يف  بليغريني 
�ملبار�ة، وليفربول �سجل هدًفا من ت�سلل و��سح«، وتابع: »كما �أهدر �أوريجي �آخر فر�سة 
يف �ملبار�ة، وكان مت�سلال،. كان خطاأً كبرًي� من حامل �لر�ية«، و�أردف �ملدرب �ملخ�رسم: 
»�للعب �سد فريق �سجل �لكثري من �لأهد�ف، ولديه �أف�سل دفاع يف �لربميريليغ، بهذ� �لأد�ء 
يجعلني �سعيًد�، لكنني حُمبط من �لنتيجة، نحن بحاجة �إىل �لتطور، و�أن نكون �أكرث �ت�ساًقا 

يف �للعب، ول يهم من �خل�سم �لذي نو�جهه«.

بواتينغ: كرة القدم لي�ست عادلة
�عرتف جريوم بو�تينغ مد�فع بايرن ميونخ �لأملاين باأن كرة �لقدم لي�ست عادلة يف كثري من 
�لأحيان، وخالل ت�رسيحات �أبرزتها جملة »دير �سبيجل« �لأملانية، حتدث بو�تينغ عن عدم 
م�ساركته يف �لت�سكيلة �لأ�سا�سية لفريقه منذ بد�ية �لعام �حلايل، وقال �لدويل �لأملاين: »مل 

�أكن �سمن �لت�سكيلة �لأ�سا�سية يف �ملباريات �ملا�سية وهذ� لي�ص ذنبي«.
�لثنائي مات�ص هوميلز ونيكال�ص  �لكرو�تي نيكو كوفات�ص يف �لعتماد على  وبد�أ �ملدرب 
�سويل يف قلب �لدفاع موؤخًر�، بينما يجل�ص بو�تينغ على مقاعد �لبدلء، وعن ذلك، قال: 
»كرة �لقدم لي�ست عادلة د�ئًما، لكن لهذ� يتوجب عليك �لقتال ملو�جهة هذ� �لأمر، ولقد 
يف  ي�سارك  مل  بو�تينغ  �أن  يذكر  قوة«.  �أكرث  ب�سكل  خمتلفة  مو�قف  من  �خلروج  يل  �سبق 
خ�سارة �لفريق �لبافاري �أمام باير ليفركوزن 3-1 �ل�سبت �ملا�سي، يف �جلولة 20 من �لدوري 

�لأملاين.

�سكازوين: اأ�سبحنا فريًقا بف�سل غاتوزو
�أ�ساد باولو �سكاروين رئي�ص نادي ميالن، مبا يقدمه �لإيطايل جينارو غاتوزو �ملدير �لفني 
لرو�سونريي مع �لفريق خالل �ملو�سم �حلايل، وقال �سكاروين يف ت�رسيحات �أبرزها موقع 
ميالن  مينح  �أنه  كما  غاتوزو،  بف�سل  فريًقاً  �أ�سبحنا  »لقد  �لإيطايل:  مريكاتو«  »كالت�سيو 
رفقة  �لأهد�ف  من  �لكثري  �سجل  »بيونتيك  و�أ�ساف:  �لر�ئعة«،  �سخ�سيته  ب�سبب  �لكثري 
جنوى وكر�كوف، وناأمل �أن ي�ستمر يف �لتاألق مع ميالن«، وتابع رئي�ص �لرو�سونريي: »�سعيد 
�أن تعاقدنا معهما يف �ملريكاتو  �لفريق، بعد  لباكيتا وبيونتيك يف  �ل�رسيع  جًد� بالندماج 

�ل�ستوي«.

رامو�س ي�ستمتع بدور كري�ستيانو
فريق  قائد  ر�مو،  �سريجيو  �أبدى 
بدور  بالقيام  �سعادته  مدريد  ريال 
رحل  �لذي  رونالدو،  كري�ستيانو 
�ل�سيف  جوفنتو�ص  �إىل  �مللكي  عن 
خالل  ر�مو�ص،  وقال  �ملا�سي، 
»ماركا«  �سحيفة  نقلتها  ت�رسيحات 
بعد  �جلز�ء،  »ركالت  �لإ�سبانية: 
�أوؤدي  �أن  يجب  كان  رونالدو  رحيل 
دوره و�أنا �أفعل ذلك �لآن بكل �سعادة، 
ول �أفكر �أبًد� يف �لإ�ساءة �إىل �أيwر 
�أعتذر له«، وتابع: »يف  بالإهانة فاأنا 
كرة �لقدم بع�ص �لأ�سياء غري عادلة، 
�لأهد�ف،  بت�سجيل  وكنت حمظوظا 
�لعمل  تن�سى  �جلماهري  ولكن 
�لدفاعي �ملطلوب للفوز وهذه �لروح 

�لتي �أريد �إ�سافتها للهجوم«.
 وعن كثافة �ملباريات هذ� �ل�سهر، �أو�سح: »نحن يف قارب ويجب �أن نقوده، لدينا مو�جهة يف كاأ�ص �مللك مع بر�سلونة، ثم ديربي 
مدريد بالليغا، ويجب �أن ننت�رس لنقل�ص فارق �لنقطتني مع �أتلتيكو و�لأ�سبوع �لذي يليه دوري �لأبطال وهذ� د�فع لنا« ، وتابع: 
»�سوف نقاتل على كل �لبطولت، وعلينا �أن نكون جيدين و�لفريق حالًيا يف حالة جيدة جًد�«، وو��سل: »مفتاح �لتاألق ل �أغري �أي 
عادة يل، فاأنا �أفعل نف�ص �لأ�سياء، �أنام يف توقيت ثابت و�لتدريب مهم جًد� مثل �لر�حة و�لطعام، فهو �ل�سيء �لأكرث �أهمية ليكون 
�لالعب على �أعلى م�ستوى«، و�ختتم: »هل �ساأكون مدربا يف �مل�ستقبل هو �سيء �أحبه، و�سعور جيد حني �أحتدث �إىل زمالئي 

و�أن�سحهم فاأنا قائد للفريق وهو �أمر م�سابه لعمل �ملدربني«.

�نتهت مو�جهة و�ستهام يونايتد و�سيفه ليفربول 1-1 يف ختام 
�سيتي  مان�س�سرت  �لإجنليزي، و�سّيق  �لدوري  �ملرحلة 25 من 
نقاط   3 بينهما  �لفارق  وبات  �ملت�سدر  ليفربول  �خلناق على 
 ،12 �ملركز  يف  نقطة   32 ر�سيده  ف�سار  و�ستهام  �أما  فقط، 
و�سجل �ل�سنغايل �ساديو مانيه هدف ليفربول بالدقيقة 22 من 
ت�سلل فادح، �أما هدف و�ستهام فجاء بقدم ميخائيل �أنطونيو 
�سيناريو  تكر�ر  يف  »�حلمر«  فريق  وف�سل   .28 �لدقيقة  يف 
�ملو�جهات �لأربع �ملا�سية مع م�سيفه �للندين حني �سجل يف 

كل منها 4 �أهد�ف بعدما عجزت تر�سانته �لهجومية �ملكونة 
من �مل�رسي حممد �سالح، �ل�سنغايل �ساديو مانيه و�لرب�زيلي 
�لذي طبقه  �لدفاع �ملحكم  �سيفرة  روبرتو فريمينو عن فك 
�ملدرب �ل�سابق ملان�س�سرت �سيتي �لت�سيلي مانويل بيليغريني، 
و��ستفاد ليفربول يف �ملرحلة �ملا�سية من �سقوط �سيتي �أمام 
نيوكا�سل 1-2 لالبتعاد عنه بفارق 5 نقاط بعدما تعادل بدوره 
مع لي�سرت �سيتي 1-1 عاد لي�سبح �لفارق بني �لفريقني ثالث 

نقاط بعد فوز حامل �للقب على �أر�سنال 1-3.

بر�سلونة  �أ�سطورة  �ستويت�سكوف  خري�ستو  �لبلغاري  وجه 
ر�سالة �إىل �لرب�زيلي فيليب كوتينيو لعب �لبار�سا �حلايل، 
و�لذي ل مير باأف�سل �أوقاته و�رتبط ��سمه بالرحيل عن 
ت�رسيحات  خالل  �ستويت�سكوف  وقال  �لكتالوين،  �لنادي 
»كوتينيو  �لإ�سبانية:  ديبورتيفو«  »موندو  �سحيفة  نقلتها 
من ف�سلك ل تفكر يف �لن�سمام �إىل ناٍد �آخر، فهو �سيء 
قر�أته موؤخًر� يف �ل�سحافة«.و�أ�ساف: »ل يوجد ناٍد �آخر 
مثل بر�سلونة، ولذلك يقولون �إنه �أكرث من ناٍد، ولن جتد 
�آخر زمالء مثل مي�سي و�سو�ريز، فمع هوؤلء  ناٍد  �أي  يف 
متلك وقتا عظيما لفعل �أكرث �سيء حتبه وهو كرة �لقدم«، 
وتابع: »�أمتنى لك �لأف�سل من �أعماق قلبي، ومتاأكد �أنك 
�ست�سنع �لتاريخ يف بر�سلونة، فاأنت لديك �لكثري لتقدمه، 

�ل�ستمتاع  فيه هو  تفكر  �أن  �لذي يجب  �لوحيد  و�ل�سيء 
و�ختتم:  �لرب�زيل«،  منتخب  مع  ت�ستمتع  مثلما  باللعب 
»لقد حاولت �ل�ستمتاع باللعب كما كنت �أفعل مع منتخب 
مع  �ملقد�ر  بنف�ص  �أ�ستمتع  كنت  �لنهاية  ويف  بلغاريا، 

بر�سلونة«.
وحول �نتقال �لأرجنتيني غونز�لو هيغو�ين �إىل ت�سيل�سي، 
�أنه مل ينجح يف �لعمل معنا، ولكن  �أو�سح: »من �ملحزن 
ت�رسيحاته:  �سكاروين  و�ختتم  عادة«،  يحدث  �لأمر  هذ� 
»دوناروما لقد �أنقذ �لكثري من �لكر�ت ل�سالح ميالن يف 
�لفرتة �لأخرية، و�أمتنى �أن ي�ستمر يف م�ساعدة �لفريق«. 
ترتيب  جدول  يف  �لر�بع  �ملركز  يحتل  ميالن  �أن  يذكر 

�لدوري �لإيطايل بر�سيد 36 نقطة. 

ليفربول يتعرث بالتعادل مع و�ستهام

اأ�سطورة بر�سلونة يوجه ن�سيحة لكوتينيو

اأتاالنتا يوا�سل زحفه بانت�سار يف الكالت�سيو
علما باأن �لفريق مل يحقق �أي �نت�سار للجولة �لر�بعة تو�ليا، وظل ر�سيد كالياري عند 21 نقطة يف �ملركز 15.روما �لذي هبط للمركز �ل�ساد�ص. وعلى �جلانب �لآخر تكبد كالياري خ�سارته �لثانية على �لتو�يل و�لتا�سعة هذ� �ملو�سم، ملعبه يف �جلولة �ملا�سية �أمام روما، و�رتفع ر�سيد �أتالنتا �إىل 35 نقطة ليقفز للمركز �خلام�ص ويتفوق بفارق �لأهد�ف �أمام �ملد�فع �لهولندي  هانز هاتيبور، وعاد ممثل مدينة بريجامو بهذه �لنتيجة لدرب �لنت�سار�ت يف �مل�سابقة، بعد تعادله على نظيف �أول �أم�ص يف ختام �جلولة 22، وعلى ملعب »�ساردينيا �أرينا« جاء هدف �للقاء �لوحيد يف �لدقيقة 50 وحمل توقيع �قرتب �أتالنتا من دخول �ملربع �لذهبي يف »�ل�سريي �آ« بعد �أن حقق فوز� �سعبا خارج �لديار على ح�ساب كالياري بهدف 
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الكاتبة ال�سابة �سارة توايتية للو�سط 

الكتابة الواعية مبثابة وطن بديل
�سارة توايتية من مواليد اأكتوبر 1995 متح�سلة على �سهادة لي�سان�س قانون عام ... من ولية �سوق اأهرا�س،واحدة من من رموز اجليل اجلديد الراغب 

يف ترك ب�سمة وا�سحة على ال�ساحة الأدبية

حوار: خلـ�سر بن يو�سف 

كيف خطرت لِك 
فكرة الكتابة اأو ما 
الذي دفعِك اإليها ؟ 

بالقراءة  مولعة  طفلة  كنت  منذ 
وملزاجيتي  كثريا  كتبت  والكتابة 
كتاباتي  جل  اأمزق  كنت  املفرطة 
اأختلي  جعلني  اأخي  موت   ...
غرفتي  داخل  �شهر  ملدة  بقلمي 
اأجه�ض  ال  اأن  املرة  هذه  وقررت 
لدار  اأر�شلته  تردد  ودون  كتابي 

املثقف
من  م�شتوحاة  اأحداثها  روايتي 
اأنثى خذلها  ق�شة  ، حتكي  الواقع 
مغرتبا  �شابا  اأحبت  النا�ض  اأقرب 
واعتربته وطنا ال ملجاأ لها �شواه .. 
مدمنا  ب�شيجارته  مولعا  هو  وكان 
.. فراأى يف حبيبته �شيجارة تن�شيه 
وجد  ما  اإذا  يغريها  قد  اآالمه 

م�شكنا غريها ... 
كان  حياتها  حمطات  كل  يف 
�شديقها عماد ع�شاها التي ترتكز 
يف  وحدتها  يف  مر�شها  يف  عليها 
 ... حا�رضا  دوما  كان  اأحالمها 
لتتعرف على اأخ عماد الذي وجدت 

فيه رجال يليق بها كوطن 
بع�شنا   ... ووطن  �شيجارة  عنوان 
ير�شى  فال  كوطن  يحبك  قد 
يراك  وقد   ... اأخرى  بجن�شية 
اآخرون ك�شيجارة تنتهي �شالحيتك 

يف حلظة �شحو ...

كتبت عن الواقع 
الإن�ساين مبكية كل 

من قراأ حروفك 
اأمام ماأ�ساة واقع 
الإن�سان ب�سكل 

عام وواقع الإن�سان 
اجلزائري ب�سكل 
خا�س مما يعطي 
النطباع اأن لك  
ح�سا اإن�سانيا .. 

هل ترين اأن للقلم 
والكلمة وحدهما 

دورا يف تغيري هذا 
الواقع ؟

 ... كامال  دورا  لهما  اأن  اأقول  ال 
اأن لهما �شحرا خا�شا  اأجزم  لكني 
تغيري  يف  به  ي�شتهان  ال  وتاأثريا 
جند  نقراأ  حني  فنحن  الواقع 
 ... احلروف  تختبئ خلف  اأنف�شنا 
كثريا ما نتعرث بواقعنا يف حادثة ما 
يف كتاب ما يف رف ما ... اأظن اأن 
اإحداها  ر�شائل  الكتابة عبارة عن 
وتقول  مثلي  تخطئ  ال  لنا  تهم�ض 
االأخرى اإياك اأن تفعل هذا يف ما 
ت�شري لك االأخرية  باأن ت�شلك هذا 
الطريق ... يف النهاية واإن مل تغري 
الكتابة واقعنا كله فهي �شتغري ما 
بداخلنا وهذا بدوره كفيل باأن يغري 

بع�شا من الواقع

اأبرز العراقيل التي 
واجهتها يف اإجنازك 

الراقي و رمبا 
مازلت تواجهيها ؟

يحاولون  الذين  الب�رض  بع�ض 
فيها  رفعت  مرة  كل  يف  اإحباطي 
احلياة  م�شاعب  به  الأواجه  قلمي 
لكنهم عجزوا عن ذلك .. اأظن اأن 
اأبرز العراقيل والتي اأعتربها عدوا 
يل هي مزاجيتي احلادة فاأنا ما اإن 
اأو  كلماتي  حذفت  حتى  غ�شبت 

غريتها مبا ال يروقني الحقا ...

هل ت�سعني 
لتوظيف  

ال�سخ�سيات �سمن 
الرواية ب�سكل 

مدرو�س اأم اأن الأمر 
ياأتي عفو اخلاطر 

عرب ما تخلقه 
الكتابة من حالة 

�سعورية ؟
من  كان  بع�شهم  االأمر،  اأدر�ض  مل 
من  خلقته  االآخر  والبع�ض  الواقع 
خيايل حلاجة الرواية اإليه ... كنت 
اأ�شع نف�شي يف موقف كل �شخ�شية 
واأكتب عنها بكل اإح�شا�ض ال اأريد 

اأن اأهم�ض �شخ�شياتي الأنني اأوؤمن 
باأن كل �شخ�شية يف الرواية متاثل 

اأخرى يف الواقع

حركة النقد املحلية 
ما راأيك بها ؟ وهل 

للعالقات ال�سخ�سية 
اأثر يف الكتابة 
النقدية ، ومن 

يعجبك من نقاد 
اخلطاب ال�سردي يف 

بالدنا  ؟
جيدا  نعيه  اأن  علينا  الذي  االأمر 
التاأليف  نقد  بني  نفرق  اأن  وهو 
املوؤلف  ف�شخ�ض  املوؤلف  ونقد 

اأمر و كتاباته اأمر اآخر ... 

وعلينا نحن ككتاب 
اأن نتقبل ذم 

حروفنا كما نتقبل 
الإطراء ...على اأن 

يكون نقدا بناء ،  
طبعا 

اإىل  تت�شلل  ال�شخ�شية  العالقات 
..ونحن  احلياة  جماالت  كامل 
كب�رض وحتى لو جنحنا يف التفرقة 
االأ�شياء  ال  مادية  و  بني عواطفنا 

اأخاله جناحا مطلقا ....
نقاد  من  يعجبني  الذي  عن  اأما 
االأ�شتاذ  فهو  ال�رضدي  اخلطاب 

عبد الكرمي قادري

طموحاتك على 
�سعيد الكتابة ؟

الثانية  روايتي  اإمتام  على  قاربت 
�شاأكتب  اأبدا  قلمي  اأ�شع  ولن 
روايات رومان�شية وحتى البولي�شية 
اأطمح  بخواطري  كتابا  و�شاأن�رض 
للنا�ض  اأحريف  الإي�شال  كثريا 
...رمبا اأبعث يف قلب اأحدهم اأمال 
به  ي�شعر  ال  حزنا  اآخر  عن  واأزيل 

�شواه

كلمة اأخرية للقراء 
وجلريدة الو�سط

 ... �شيقا  حوارا  كان  لك  �شكرا 
والتاألق جلريدة  التفوق  مزيدا من 
فاأهم�ض  القراء   اأما   ... الو�شط 
مما  مقربة  على  دائما  كونوا  لهم 
التفا�شيل  تلك  عن  اأبحثوا  حتبون 
تنال  اأن  واأمتنى  ت�شعدكم  التي 

روايتي املتوا�شعة اإعجابكم

هل يتحول كتاب »عني احللوة“ وثيقة فل�سطينية؟!

رحيل فار�ض الرواية بعد �سراع مع املر�ض

لل�شحفي  كتاب »عني احللوة“ 
الده�شة  حممد  الفل�شطيني 
يف  املحطات  اأبرز  يلخ�ض 
لالجئني  احللوة  عني  خميم 
لبنان،  جنوب  الفل�شطينيني، 

على مدار اأكرث من ربع قرن.
مع  )تزامناً   2014 عام  ففي   

�شعر  ال�شورية(،  االأزمة  ذروة 
الكاتب اأن عني احللوة �شتذهب 
يف مهب الريح، فقرر اأن يوثق 
ع�شفت،  التي  االأحداث  اأبرز 

وقد تع�شف باملخيم.
اإىل واقع املخيم  نظر الكتاب 
ما  اإن�شاين،  اجتماعي  ببعد 

جعله يخاطب اجلانب اللبناين 
ككل )الر�شمي واحلزبي( مباذا 
احللوة“  ”عني  كتاب  اختلف 

عن باقي الكتب: 
ال�شيا�شية،  باحليادية  متيز 
املخيم  لق�شية  اإال  ينحز  ومل 
وهموم اأهله، كما وثق االأحداث 

ت�شخيم  دون  بال�شور،  مرفقة 
هو  الده�شة  تب�شيط.كان  اأو 
للمعلومات،  الوحيد  امل�شدر 
املراجع،  اإىل  ي�شتند  فلم 
واالأبحاث كباقي الكتب، القى 
الكتاب ردود فعل اإيجابية من 
اأن  اإىل  دعوا  الذين  القراء، 

لفرتة  موثوقاً  مرجعا  يكون 
عا�شمة  تاريخ  من  قرن  ربع 
ما  بكل  الفل�شطيني،  ال�شتات 
حملته تلك الفرتة من اأحداث، 

وتطورات.
ياأمل الده�شة اأن يُعترب الكتاب 
وكالة  لدى  فل�شطينية  كوثيقة 

احلوار  وجلنة  ”االأونروا«، 
يف  الفل�شطيني   – اللبناين 
دائرة  ويف  اللبنانية،  الدولة 
»منظمة  يف  الالجئني  �شوؤون 
واأن  الفل�شطينية“،  التحرير 
للدرا�شات  مرجعا  يكون 

وال�شحفيني و�شواهم.

عبد  والروائي  االأديب  تويف 
عمر  عن  االأ�شواين،  الوهاب 
يناهز 85 عاما بعد �رضاع مع 
الثقافة  وزيرة  وقالت  املر�ض 
الدامي،  عبد  اإينا�ض  امل�رضية 
االأدبية يف م�رض  االأو�شاط  اإن 
اأحد  فقدت  العربي  والوطن 
جنحوا  الذين  الرواية  فر�شان 

يف خلق عوامل فكرية �شاحرة 
من خالل موؤلفاته التي �شكلت 
ثقافة  مالمح  من  جزًءا 

املجتمع امل�رضي.
ولد االأ�شواين يف قرية جزيرة 
املن�شورية التابعة ملركز دراو 
مبحافظة اأ�شوان جنوب م�رض 
عام 1934، حيث اعتربه النقاد 

العقادية  املدر�شة  اأبناء  اأحد 
ن�شبة اإىل عبا�ض حممود العقاد 
حيث  الذاتي،  التثقيف  يف 
الثانوية  اإىل  درا�شته  و�شل يف 
العامة، ومل يكمل تعليمه نظًرا 

الن�شغاله بتجارة والده.
بالرواية،  االأ�شواين  واهتم 
جانب  اإىل  لها  واأخل�ض 

العديد  له  و�شدرت  الق�شة، 
مملكة  منها  االأعمال  من 
وللقمر  العائلية،  املطارحات 
القطيفة  من  و�شال  وجهان، 
العا�شفة،  وهبت  ال�شفراء، 
وابت�شامة غري مفهومة، واأخبار 
االأبي�ض،  والنمل  الدراوي�ض، 
درامية  العنب، ومواقف  وكرم 

من التاريخ العربي، وخالد بن 
الوليد، واأبو عبيدة بن اجلراح، 
وبالل  علي،  بن  واحل�شني 

موؤذن الر�شول، وغريها.
حتّولت  موؤلفاته  بع�ض 
و�شهرات  م�شل�شالت  اإىل 
تليفزيونية واإذاعية منها النمل 
والل�شان املر، وجنع  االأبي�ض، 

العجايب.
 11 على  االأ�شواين  ح�شل 
وعربية،  م�رضية  جائزة 
خم�ض  يف  االأول  املركز  منها 
وجائزة  للق�شة،  م�شابقات 
االآداب،  الت�شجيعية يف  الدولة 
وعام 2011 فاز بجائزة الدولة 

التقديرية يف االآداب.



امل�ؤلف احممد جربون

يف هدي �لقر�آن يف �ل�سيا�سة و�حلكم: �أطروحة 
بناء فقه �ملعامالت �ل�سيا�سية على �لقيم

يف كتابه يف هدي القراآن يف ال�سيا�سة واحلكم: اأطروحة بناء فقه املعامالت 
ال�سيا�سية على القيم، ال�سادر حديًثا عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة 

ال�سيا�سات، ي�سعى احممد جربون جاًدا اإىل جتديد الفكر ال�سيا�سي 
الإ�سالمي وحتديثه، ليك�ن مرجعية اأخالقية لبناء الدولة املدنية 

احلديثة يف املجال العربي - الإ�سالمي.
وكالت 

هذا الكتاب مناظرة علمية ر�صينة 
الإ�صالمية  ال�صيا�صية  للتيارات 
ال�صلفية ودعاة احلاكمية امل�صتندة 
اإىل اجلزئيات الن�صية، جاعلة منها 
فالأغلب  تاريخية،  فوق  كائنات 
ال�صيا�صية  املناق�صات  من  الأعم 
اأو  معتدلني  امل�صلمني،  بني 
الرباديغم  داخل  تدور  مت�صددين، 
عنه  تنحرف  ما  وقليالاً  ال�صلفي، 
ا  اأي�صاً وهو  الُكلية؛  املقا�صد  اإىل 
ت�صكيل  لإعادة  اجتهادية  حماولة 
على  الإ�صالمي  ال�صيا�صي  العقل 

اأ�ص�س مت�صاحلة مع احلداثة.

تاريخ وفقه

�صفحة   340( الكتاب  هذا  يقع 
ا(  ا ومفهر�صاً بالقطع الو�صط، موثقاً
الف�صل  يف  ف�صول.  خم�صة  يف 
�صوء  يف  ال�صيا�صي  القراآن  الأول، 
يورد  النزول،  واأ�صباب  التاريخ 
التي  القراآنية  الأحكام  جربون 
واحلرب  العقابي  بالت�رشيع  تتعلق 
اجلماعة  بناء  وتدابري  والقتال 
اأحكام  اإنها  ويقول  ال�صيا�صية، 
قبل  موجودة  كانت  و�صعية، 
باآخر  اأو  ب�صكل  وطبقت  الإ�صالم، 
يف الع�رش اجلاهلي، ولها مثيالتها 

ل  ثم  ومن  القدمية،  ال�رشائع  يف 
اأ�صالة لها يف ذاتها؛ اإذ كانت جزءاًا 

من ثقافة ع�رش الر�صالة.
القراآن  اأحكام  جاءت  براأيه، 
ظروَف  مراعية  ال�صيا�صي 
املجتمع  بناء  وحتديات  اجلماعة 
بوقائع  ارتبطت  اإذ  اجلديد؛ 
وحوادث تاريخية معلومة، وناطقة 
تعبري  فهي  ثم  ومن  باخل�صو�صية، 
املحلية  التاريخية  الدينامية  عن 
خ�صو�صية  تعك�س  التي  اخلا�صة 
تنّزل  التي  التاريخية  اللحظة 
الأمة  بناء  الوحي، وحتديات  فيها 
حتّمل  درجة  وتعك�س  ناحية،  من 
الواقع وطاقة الزمان، ول ت�صتغرق 
القيمية  الر�صالة  جميع  بال�رشورة 

للقراآن من ناحية ثانية.

اأ�س�ل الفقه

الثاين،  الف�صل  يف  املوؤلف  يقول 
اإ�صكالت  من  الفقه:  اأ�صول 
التاريخ  اإ�صكالت  اإىل  اخلطاب 
اإن  ا،  اأمنوذجاً ال�صيا�صي  القراآن   -
به  ي�صتعان  الذي  الفقهي  العقل 
املعا�رشة  التدين  م�صائل  حلل 
ا  اأوجهاً يعاين  ون�صبي،  ناق�س  عقل 
خمتلفة من الق�صور والعجز، حيث 
اإ�صكالت  ملجابهة  وت�صّكل  تهيَّاأ 
ومل  ال�رشعيني،  واخلطاب  اللغة 

ا ملعاجلة اإ�صكالت التاريخ  يُهّياأ اأبداً
ل  ثّم،  من  وتفاوتاته.  وتبايناته 
اأعطاب  اإ�صالح  يف  النجاح  ميكن 
تدين  وبناء  الإ�صالمي  التدين 
امل�صلمون  ينجح  مل  اإذا  ع�رشي 
يف بناء عقل فقهي جديد يت�صدى 
لالإ�صكالت الداخلة على الإ�صالم 
الكبري  والتطور  التاريخ،  جهة  من 
الذي �صهدته الإن�صانية يف القرون 

الأخرية.

مناهج خمتلفة

جتديد  مناهج  الثالث،  الف�صل  يف 
القراآن   - وحدودها  الن�س  فقه 
جربون  يقول  ا،  اأمنوذجاً ال�صيا�صي 
من  الأ�صا�صية  اخلال�صَة  اإن 
جمال  يف  املعريّف  املنَجز  تتُّبع 
للمناهج  القراآنية  الدرا�صات 
اأحكاَم  مقاربتها  يف  املختلفة 
اأحكام  اأن  هي  ال�صيا�صي  القراآن 
الكرمي  القراآن  يف  املعامالت 
واللجوءُ  م�صلحياًا  تعليلُها  ميكن 
تقت�صيها  اأخرى  اأحكام  اإىل 
هذا  حول  خالَف  ول  امل�صلحة، 
با�صتثناء  املختلفة،  املناهج  بني 
يت�صبّث  التي  رات  املقَدّ اأحكام 
املقا�صديون بتطبيقها ول يجدون 
ا لتعطيلها، بينما يجيز ذلك  غاً م�صِوّ
بتاأويل  اإما  والتاريخيون  اللغويون 

الألفاظ، واإما باعتبارها جزءاًا من 
»اإن  الر�صالة. ي�صيف:  ثقافة زمان 
والنحياَز  الديني  الوجدان  اإر�صاَء 
له، عادةاً ما ي�صاحبهما �صداٌم مع 
من  الكثري  يف  املفتِقُد  احلداثة، 
اإر�صاء  اأن  الأحيان املعقولية، كما 
ما  عادةاً  احلداثية،  التطلّعات 
ت�صحبه ا�صتهانٌة بالإميان والوجدان 
الرغم  على  فاملقا�صدُيّ  الديني، 
من جهده املحمود يف تي�صري �صبل 
الأفق  حمدوَد  زال  ما  التحديث 
منها  كثرية؛  وم�صائل  ق�صايا  يف 
وعلى  ال�صيا�صي.  بالقراآن  متعلق 
عك�س ذلك، بالن�صبة اإىل التاريخي، 
امل�صتمر  تذكريه  من  الرغم  وعلى 
وال�رشعي،  الديني  بالتزامه 
الإ�صالم يف  و�صدوره عن مرجعية 
تتما�ّس  التي  الإ�صالحية  اأفكاره 
حالت  يف  اأعماله  فاإن  الدين،  مع 
وت�صعه  الريب،  على  تبعث  كثرية 
التي جتر عليه  ال�صبهة  يف موا�صع 
الف�صل  يف  التكفرييني«.  األ�صنة 
الرابع، منهج هدي القراآن، ت�صتند 
للقراآن  القيمية  املوؤلف  قراءة 
الكرمي اإىل فر�صية رئي�صة مفادها 
اأن اأحكام املعامالت، ومن �صمنها 
اأحكام ال�صيا�صة والتدبري، تدور مع 
اإىل حفظها،  وت�صعى  الكلّية،  القيم 
هيئة  هي  الأحكام  هذه  هيئة  واأن 
التاريخ  تاريخية يعتورها ما يعتور 

ومع  لل�صياق  ا  تبعاً وتغرّيٍ  تبدل  من 
هذه  قراءته  وتقوم  املطاولة. 
اأحكام  رّد  منهجيني:  مبداأين  على 
املعامالت ال�صيا�صية اإىل جذورها 
الكلّية  القيم  والِتما�س  القيمية؛ 
باب  يف  الهداية  اأمر  ال�صابطة 
قدميها  ال�صيا�صية،  املعامالت 

وحديثها، من القراآن الكرمي.

يف ال�سيا�سة واحلكم

اخلام�س  الف�صل  يف  جربون  يرى 
والأخري، هدي القراآن يف ال�صيا�صة 
يحولن  اأمران  ثمة  اأن  واحلكم، 
ال�صيا�صة  اأخالقية  حتقق  دون 
ال�صياق  ويف  اإ�صالمي،  منظور  من 
املعا�رش: الأول، عدم التمييز بني 
املتجلية  الفقهية  و�صورها  القيم 
ال�رشعية؛  ال�صيا�صة  اأحكام  يف 
قيمية  مرجعية  غياب  والثاين، 
وا�صحة ومبتكرة، قادرة على تاأطري 
احلداثة ال�صيا�صية تاأطرياًا اأخالقياًا 
ا، ومواكبة الثورة املعامالتية  �صليماً
ال�صيا�صي.  احلقل  ي�صهدها  التي 
حاول جربون بناء اأطروحة نظرية 
لتخلي�س الفكر ال�صيا�صي الإ�صالمي 
بالف�صل بني قيم  املاأزق،  من هذا 
التاريخية  وال�صور  وهديه  القراآن 
وبا�صتنباط  جهة،  من  القيم  لهذه 
على  امل�رشفة  الكِلّية،  القراآن  قيم 

راأ�صها  وعلى  املعامالت،  جمال 
جهة  من  ال�صيا�صية  املعامالت 
بناء  �رشورة  يف  خامتة:  يف  ثانية. 
يختم  القيم،  على  ال�صيا�صة  فقه 
املنهج  تطبيق  اإن  بالقول  املوؤلف 
القراآن  اأحكام  درا�صة  يف  القيمي 
املعامالتية، وب�صكل خا�س اأحكام 
وجهني  يتخذ  ال�صيا�صي،  القراآن 
اإىل  يّتجه  جهة،  فمن  خمتلفني: 
املرجعية  الكِلّية  القيم  ا�صتخراج 
ومن  عام،  ب�صكل  القراآن  من 
جهة  ومن  التاريخية؛  حتققاتها 
ثانية، يّتجه اإىل توليد اأحكام فقهية 
بخ�صو�س اأو�صاع الع�رش ال�صيا�صية 

ا من هذه القيم. انطالقاً
احممد جربون باحث مغربي يُعنى 
ال�صيا�صي  والفكر  التاريخ  بق�صايا 
�صهادة  على  حا�صل  الإ�صالمي. 
يف  اأ�صتاذ  التاريخ.  يف  الدكتوراة 
الرتبية  ملهن  اجلهوي  املركز 
مفهوم  كتبه  من  طنجة.  والتكوين 
الأ�ص�س  اأزمة  الإ�صالمية:  الدولة 
الإ�صالحية  مع  احلداثة؛  وحتمية 
مراجعات  متحالتها:  يف  العربية 
ال�صيا�صي  الفكر  ن�صاأة  نقدية؛ 
على  حا�صل  وتطوره.  الإ�صالمي 
اجلائزة العربية للعلوم الجتماعية 
الأوىل  دورتها  يف  والإن�صانية 
املغرب  جائزة  وعلى   ،)2012(

للكتاب )2016(.

رو�ية “�ملادة �ل�سود�ء” لالأمريكي بليك كر�وت�ش ُترتجم �إىل �لعربية

�ل�ساعر رفعت �سالم يفوز بجائزة �أبي �لقا�سم �ل�سابي

لرواية  العربية  الرتجمة  �صدرت 
للكاتب  ال�صوداء”  “املادة 
دار  عن  كراوت�س  بليك  الأمريكي 
للمرتجم  اخلمي�س،  املحرو�صة، 
يو�صف،  الرحيم  عبد  امل�رشي 
الإن�صان  حماولت  تتناول  والتي 
احلياة،  لتف�صري  امل�صتمرة 

واكت�صاف معناها وجدواها.
وتعرف “املادة ال�صوداء” يف علم 

الفلك باأنها مادة افرت�صت لتف�صري 
جزء كبري من جمموع كتلة الكون، 
مبا�رش  ب�صكل  روؤيتها  ميكن  ول 
حيث  التل�صكوبات،  با�صتخدام 
اإنها ل تبعث ول متت�س ال�صوء اأو 
اآخر  كهرومغناطي�صي  اإ�صعاع  اأي 
ما  هذا  ولعل  م�صتوى،  اأي  على 
يف�رش التو�صيح امللحق بالإعالن 
“دار  من  الرواية  ترجمة  عن 

على  �صفحتها  يف  املحرو�صة” 
تتناول  الرواية  باأن  “في�صبوك”، 
عما  ت�صاءل  �صخ�س  “اأي  حياة 
نهاية  لتبدو عليه حياته يف  كانت 

الطريق الذي مل ي�صلكه”.
الأول  العمل  لي�صت  والرواية 
اأعمال،  عدة  �صبقها  اإذ  لكاتبها، 
رواية  املثال  �صبيل  على  منها 
والتي   )Abandon( “اأباندون” 

مدينة  حياة  الكتاب  فيها  ي�صف 
والتي  للتعدين،  خوان  �صان 
القرن  نهاية  يف  بب�صاطة  اختفت 
يف  الأر�س  وجه  على  من  الـ19 
ظروف غام�صة، حيث كان لتغيري 
اإيجابي  تاأثري  وزوجته  هو  اإقامته 
بني  العي�س  ودفعه  الإبداع،  على 
هذا  لكتابة  اجلبلية  الت�صاري�س 

العمل.

يف  املولود  للكاتب،  و�صدر 
 ،1978 عام  كارولينا  نورث  ولية 
بعنوان   ،2004 يف  الأول  العمل 
وبعدها  ال�صحراوية”،  “الأماكن 
ثم  املغلقة”،  “الأبواب   2005 يف 
“ال�صنوبر”  مثل  الأعمال،  توالت 

و”اأباندون”، وغريهما.
عبد  امل�رشي  املرتجم  اأن  يذكر 
ح�صل  اأن  �صبق  يو�صف  الرحيم 

الت�صجيعية،  الدولة  جائزة  على 
الأعمال  لأحد  ترجمته  عن 
درا�صات   3“ كتاب  عن  الفكرية، 
حول الأخالق والف�صيلة” لربنارد 
�صدرت  كانت  والتي  ماندفيل، 
العديد  وله  �صف�صافة،  دار  عن 
الأدبية  لالأعمال  الرتجمات  من 

والفكرية.
وكالة اأنباء ال�سعر

فاز ال�صاعر واملرتجم امل�رشي 
رفعت �صالم بجائزة اأبي القا�صم 
عن   2018 لعام  الأدبية  ال�صابي 
الع�صب”  “اأوراق  ديوان  ترجمته 
ويتمان  والت  الأمريكي  لل�صاعر 

للغة العربية.
العابدين،  زين  حممد  ومنح 
وزير ال�صوؤون الثقافية التون�صية، 

هذا  اأقيمت  التي  الدورة  جائزة 
ترجمة  “دورة  �صعار  العام حتت 
ال�صعر” لل�صاعر امل�رشي رفعت 
�صالم يف حفل اأقيم، اجلمعة، يف 
اجلائزة  رئي�س  وح�رشه  تون�س، 
بالإ�صافة  املدين،  الدين  عز 
واملثقفني  الكتاب  من  عدد  اإىل 

التون�صيني والعرب.

وقال �صالم عقب ت�صلمه اجلائزة: 
العناء  “ا�صتغرقت 825 يوما من 
واحلرية  والقلق  وامل�صاءلة 
لأمتكن من اإمتام العمل.. جميل 
�صاعر  با�صم  ا�صمي  يقرتن  اأن 

عظيم هو اأبو القا�صم ال�صابي”.
ينظمها  التي  اجلائزة،  وكرمت 

البنك التون�صي، ال�صاعر والكاتب 
بول  اللبناين  واملرتجم  والناقد 
يف  ع�صوا  كان  ب�صفته  �صاوول 
التحكيم  وجلنة  العليا  اللجنة 
جلائزة ال�صابي ل�صنوات عديدة.

الثقافية  ال�صوؤون  وزير  وقال 
التون�صية: “اجلائزة تعطي قيمة 
والأدب  الفكر  ملدى  وا�صتمرارا 

الرتقاء  يف  وت�صهم  والن�رش، 
وباخليال  عامة  ب�صفة  بالفكر 
فاأكرث  اأكرث  والرتقاء  واجلمال 

بالثقافة العربية”.
خالل  من  “نحتفي  واأ�صاف: 
القا�صم  باأبي  وبها  اجلائزة 
من  نحوه  نحى  ومن  ال�صابي 
ومرتجمني  و�صعراء  مفكرين 

للمحتفى  التهاين  كل  واأقدم 
عامل  يف  ووجاهة  وجه  وهو  به 

الفكر العربي”.
القا�صم  اأبي  جائزة  وتاأ�ص�صت 
ال�صابي عام 1984 ومتنح جوائز 
اأو  ال�صعر  اأو  للق�صة  �صنوية 

امل�رشح اأو الرواية. 
وكالة اأنباء ال�سعر
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مبلتقى وطني حتت�ضنه جامعة الوادي.

خمت�صون يناق�صون م�صاهمة الطرق ال�صوفية 
يف تر�صيخ ثقافة احلوار والتعاي�ش

حتت�ضن كلية العلوم الجتماعية والن�ضانية بجامعة ال�ضهيد حمه خل�ضر بالوادي، 
هذا الأربعاء امللتقى الوطني الأول املو�ضوم ب »اأعالم ومعامل وادي �ضوف يف 

الت�ضوف والتاريخ والثقافة بني القرنني 20.17 م، والذي ياأتي تن�ضيقا مع اجلمعية 
الولئية » �ضوف ثقافة » وتاأطري نخبة من الأ�ضاتذة والباحثني واملوؤرخني ورجال 

الثقافة والإعالم بالولية وخارجها.
عماره بن عبد اهلل

الدكتور  امللتقى  مدير  وح�سب 
ومن  ف�إنه  عطية،  الك�مل  عبد 
الت�ريخي  العمل  هذا  خالل 
اإىل  الو�سول  نريد  والتوثيقي 
ر�سد اأعالم ومع�مل وادي �سوف 

بتلك  املذكورة  املج�الت  يف 
اإبراز  ق�سد  الزمنية  احلقبة 
الت�سوف  دور  عطية  ي�سيف 
وال�سوفية يف تر�سيخ قيم وثق�فة 
ترتب  وكيف  والتع�ي�ش،  احلوار 
واأمن املجتمع  ذلك على وحدة 
ذات  يقول  اأنه  كم�  اجلزائري، 
اجل�معي  اال�ست�ذ  املتحدث 

ورئي�ش اجلمعية الوالئية  » �سوف 
خالل  من  لن�  ميكن  ثق�فة«، 
واملح�ور  املداخالت  ه�ته 
نخبة  �سيطرحه�  التي  املتنوعة 
اإىل  امل�س�ركني،  االأ�س�تذة  من 
ر�سد خمطوط�ت متن�ثرة ق�سد 
حتى  مبحتوي�ته�،  التعريف 
ت�سنى لن� حم�ولة كت�بة مو�سوعة 

وترتجم  للمع�مل  توؤرخ  علمية 
لالإعالم على حد قول عطية.

وادي  منطقة  تعد  لالإ�س�رة 
الت�ريخية  احلوا�رض  من  �سوف 
الفكر  برج�ل  تزخر  التي 
ثق�فة  تبنوا  الذين  والثق�فة، 
مع  ب�سالم  والعي�ش  ال�سلم 
الذات ومع االآخر، فحملَوا على 

ع�تقهم _ من خالل م� اأ�س�سوه 
قراآنية_   ومدار�ش  زواي�  من 
عدة  وت�سحيح  النفو�ش  تزكية 
مف�هيم، من �س�أنه� تنوير االأمة 
ح��رضه�  ربط  ت�ستطيع  حتى 
وت�ست�رضف  املجيد،  مب��سيه� 
العلم  بنور  املنري  م�ستقبله� 

الوا�سحة  والروؤية  واملعرفة 
املدركة، التي البد من حم�يته� 
فكر  وحتدي�ت  ره�ن�ت  من 
ج�رفة  ثق�ف�ت  وخطر  عوملي 
نراه� متزق الن�سيج االجتم�عي 
بني  واالألفة  التع�ي�ش  وتهدد 

اأبن�ءه.

الرتاث املغمور باملياه:

 اكت�صاف 23 مدفعا من الفرتة العثمانية 
غرب العا�صمة

الع��سمة  ب�جلزائر  اأم�ش  اأول  اأعلن   
عن  البحري  الوطني  العمومي  املتحف 
اكت�س�ف »23 مدفع� من الفرتة العثم�نية« 
البي�س�ء  ال�سخرة  مبوقع  املي�ه   حتت 
غرب  )تيب�زة(  ب�رض�س�ل  ب�حلمدانية 
مين�ء  اأكرب  ح�لي�   ينجز  اأين  الع��سمة 

جت�ري جزائري.
بوك�ري  مقراين  املتحف  مديرة  وق�لت 
اآم�ل يف اإط�ر معر�ش بق�رض الثق�فة حول 
ملوؤ�س�سته�  امليدانية  املع�ين�ت  ح�سيلة 
اكت�سف  للمتحف  ت�بع  غو�ش  فريق  اأن 
مدافع حديدية حتت  مي�ه موقع ال�سخرة 
البي�س�ء »من نف�ش ال�سكل واحلجم تقريب�« 
ويف عمق »ال يتج�وز  �ستة اأمت�ر ،  م�سيفة 
بوجود  علم  متحفه�  اأن  املتحدثة   ذات 
هذه املدافع يف 2016 بتنبيه من ال�سك�ن 
االأثري يف  الرفع  عملي�ت  لتبداأ  املحليني 
»خطر«  من  اآنذاك  خم�وف  و�سط   2018
اأ�سغ�ل  املين�ء اجلديد عليه� والتي اأقرته� 

احلكومة نه�ية 2015.

واأ�س�ر من جهته بن عودة جنيب حم�فظ 
يف  م�س�رك  وغوا�ش  ب�ملتحف  تراث 
هذه  عن  الك�سف  اأن  البحث   عملية 
العثم�نية«  ل«الفرتة  تعود  التي  املدافع 
اأحد  قدمه�  »معلوم�ت   على  بن�ء  ج�ء 

ال�سك�ن املحليني«.
وا�ستطرد ق�ئال اأن وظيفة املتحف ح�لي� 
اأو   املوقع  يف  �سواء  »حم�يته�«  يف  تتمثل 
بعيدا  املي�ه  حتت  اآخر  موقع  اإىل  بنقله� 
من   اإخراجه�  اأن  اعتب�ر  على  املين�ء  عن 
اإ�س�فة  وقت�«  »يتطلب  كلي  ب�سكل  البحر 

اإىل »نق�ش االإمك�ني�ت يف هذا املج�ل«.
وزير  ق�ل  االكت�س�ف�ت  هذه  اإثر  وعلى 
عملي�ت  اأن  ميهوبي  عزالدين  الثق�فة 
»�ست�سمل  امل�ء  حتت  االأثري  البحث  
اجلزائرية  املدن  من  العديد  م�ستقبال 
القدمية  مبوانئه�  املعروفة  ال�س�حلية«  

ك�رض�س�ل والق�لة وم�ستغ�من.
على  الق�ئمني  اأن  على  ميهوبي  واأكد 
جدا«  »متفهمون  اجلديد  املين�ء  م�رضوع 

لطبيعة  املنطقة الرتاثية معربا عن »اأمله 
ووثوقه« يف الدعم الذي �ستقدمه البحرية  
اىل  ب�لنظر  املج�ل  هذا  يف  اجلزائرية 

»اإمك�ن�ته� الكبرية جدا«.
االآث�ر  اإىل  اأخرى  جهة  من  الوزير  وع�د 
االأثري  حلن�ش  عني  مبوقع  املكت�سفة 
ب�سطيف معلن� عن اكت�س�ف »اآث�ر عظمية 
اأ�سبوع«  قبل  ب�ملوقع  جديدة  حيوانية 
والفت� اإىل اأن  هذا املوقع �سيكون »منطقة 
قبل  مل�  العلمي  للبحث  فقط  مفتوحة 
اجلزائر  من  ب�حثني  ومب�س�ركة   الت�ريخ« 

وخ�رجه�.
جزائريني  لب�حثني  اأثرية  حفرية  وك�نت 
نوفمرب  يف  نت�ئجه�  عن  اأعلن  واأج�نب 
امل��سي  قد ك�سفت اأن ت�ريخ هذا املوقع 
ع�م«  األف  واأربعم�ئة  »مليونني  اإىل  يعود 
موؤكدين اأنه  »ث�ين اأقدم تواجد ب�رضي« يف 
الذي  اثيوبي�  يف  »قون�«  موقع  بعد  الع�مل 
األف  يعود  ت�ريخه اىل »مليونني و�ستم�ئة 

�سنة«.

مبقر زاوية �ضيدي احلاج بولية تي�ضم�ضيلت

افتتاح الأيام الأوىل حول التعريف 
بالتاريخ الأمازيغي الإ�صالمي باجلزائر

�سيدي  زاوية  مبقر  اأم�ش  اأول  افتتحت 
برج  ببلدية  »املقطع«  مبنطقة  احل�ج، 
االأي�م  فع�لي�ت  )تي�سم�سيلت(،  بونع�مة 
االأوىل حول التعريف ب�لت�ريخ االأم�زيغي 
لدى  علم  ح�سبم�  ب�جلزائر،  االإ�سالمي 

املنظمني.
-املنظمة  التظ�هرة  هذه  وتت�سمن 
اإط�ر  يف  املذكورة  الزاوية  من  مبب�درة 
»ين�ير«-  االأم�زيغية  ال�سنة  راأ�ش  اإحي�ء 
من  ال�سوء  ت�سلط  مع�ر�ش  اإق�مة 
الدول  ت�ريخ  والكتب  املل�سق�ت  خالل 
االإ�سالمية ب�ملغرب االأو�سط )اجلزائر( 
التي اأ�س�ست من قبل �سخ�سي�ت اأم�زيغية 
ومنه� الدولة الر�ستمية والدولة الزي�نية، 
وكذا اأعالم جزائرية معروفة من اأ�سول 
اأم�زيغية على غرار ال�سيخ عبد احلميد 
وال�سيخ احلداد، ح�سبم� مت  ب�دي�ش  ابن 

تو�سيحه خالل هذا ال�رضح الديني.
وي�سمل برن�مج هذه التظ�هرة التي تدوم 
�ستتن�ول  حم��رضات  تقدمي  اأي�م  ثالثة 

ت�ريخ ال�سخ�سي�ت اجلزائرية االأم�زيغية 
اإ�سالمية  التي �س�همت يف ت�أ�سي�ش دول 
ب�ملغرب االأو�سط، وكذا علم�ء اجلزائر 
من  واحلديث  الو�سيط  الع�رضين  يف 

تن�سيط اأ�س�تذة خمت�سني.
مدائح  تقدمي  ب�ملن��سبة  و�سيتم 
حول  م�س�بقة  واإطالق  دينية  وابته�الت 
رواية  واأح�سن  �سعرية  ق�سيدة  اأح�سن 
اجلزائري،  االأم�زيغي  املوروث  تتن�ول 

وفق ذات امل�سدر.
بهدف  التظ�هرة  هذه  تنظيم  وي�أتي 
اإبراز ثراء الت�ريخ االأم�زيغي االإ�سالمي 
ب�جلزائر لف�ئدة ال�سب�ب وم�س�ركة زواي� 
الوالية يف اإحي�ء راأ�ش ال�سنة االأم�زيغية 

»ين�ير«.
الربن�مج  اإط�ر  يف  كذلك  تندرج  كم� 
�سيدي  زاوية  قبل  امل�سطر من  ال�سنوي 
املن��سب�ت  الإحي�ء  الرامي  احل�ج  علي 

الدينية والوطنية والع�ملية.
ق.ث ق.ث 

�صركات حملية وعاملية تختار “مدينة ال�صارقة للن�صر” منطلقًا لأعمالها
وكالة اأنباء ال�ضعر 

خدم�ت  من  تقدمه  مل�  نظراً 
الن�رض  واقع  ترثي  وم�س�هم�ت 
اخت�رت  والع�ملي،  املحلي 
وع�ملية  حملية  �رضك�ت 
من  الن�رض  جم�ل  يف  متخ�س�سة 
للن�رض،  ال�س�رقة  17 دولة، مدينة 
اأول منطقة حّرة للن�رض والطب�عة 
ال�س�رقة  الت�بعة لهيئة  يف الع�مل، 
التي  الأعم�له�  منطلق�ً  للكت�ب، 
التو�ّسع يف  ت�ستهدف من خالله� 
النط�قني  على  الكت�ب  اأ�سواق 

املحلي والعربي.
يف  اأعم�له�  ال�رضك�ت  وب��رضت 
حزمة  من  م�ستفيدة  املدينة 
التي  والت�سهيالت  اخلي�رات 

لهم  تقدمه� 
على 

مرت  األف   40 اإىل  ت�سل  م�س�حة 
مربع، ت�سم مرافق جمّهزة وموؤثثة 
وفق اأعلى املع�يري، مب� يتن��سب 
مع طبيعة االأعم�ل التي تقوم به�، 
اإىل ج�نب توفري ت�سهيالت تتعلق 
ومك�تب  الرتجمة،  بتوكيالت 
التحرير االأدبي والتدقيق اللغوي، 
واالإخراج  الت�سميم  و�رضك�ت 
الفني مب� يوفر على امل�ستثمرين 
ال�ستخراج  واجلهد  الوقت 
الرتاخي�ش والت�أ�سريات الالزمة.

تقدمه�  التي  االأعم�ل  وتوّزعت 
الن�رض  خدم�ت  بني  ال�رضك�ت 
الدع�ية  وخدم�ت  والطب�عة 
اإىل  والتوزيع،  واالإعالن 
اللوج�ستية،  اخلدم�ت  ج�نب 
جم�الت  يف  واال�ست�س�رات 
والتدريب  والرتويج  الت�سويق 
اإىل  اإ�س�فًة  واالأبح�ث، 
اخلي�رات  من  �سل�سلة 
تقدمه�  التي  واخلربات 
للع�ملني يف قط�ع الن�رض 
مب�س�ئل  يتعلق  مب� 
والت�أهيل،  التدريب 

الق�نونية  االأبح�ث  وتقدمي 
وغريه�. وت�سّم املدينة عدداً من 
الثق�فية  احلكومية  املوؤ�س�س�ت 
الرائدة يف دولة االإم�رات العربية 
املتحدة، التي ي�سهم وجوده� يف 
الن��رضين  جلميع  الفر�سة  اإت�حة 
الن�رض  قط�ع�ت  يف  والع�ملني 
الع�مل  اأنح�ء  �ستى  من  املختلفة 
تقدمه  م�  طبيعة  على  التعّرف 
من اأعم�ل، ومن هذه املوؤ�س�س�ت 
االإم�راتيني،  الن��رضين  جمعية 
لالأدب�ء  الع�م  االحت�د  من  وكّل 
كّت�ب  واحت�د  العرب،  والكت�ب 
واأدب�ء االإم�رات، وملتقى ن��رضي 
كتب االأطف�ل، وجمعية االإم�رات 
للمكتب�ت واملعلوم�ت، مب� يفتح 
الع�مليني  الن��رضين  اأم�م  الب�ب 
واقع  على  كثب  عن  ليتعرفوا 
املحلي  والثق�يف  االأدبي  العمل 

والعربي.
وتقّدم �رضك�ت حملية من القط�ع 
تتعلق  متنوعة  خدم�ت  اخل��ش 
بن�رض الكتب واملجالت، وتنظيم 
اللوج�ستية  الفع�لي�ت واخلدم�ت 
من  وغريه�  واال�ست�س�رات 

مهم�ً  دوراً  تلعب  التي  اخلدم�ت 
املحلي  الن�رض  واقع  اإثراء  يف 
تقدمه  م�  ج�نب  اإىل  والعربي، 
توزيع  ب�آلية  تتعلق  خي�رات  من 
وبيع الكتب الورقية واالإلكرتونية، 
معنية  �رضك�ت  تتواجد  حيث 
ب�حللول التقنية اخل��سة ب�لن�رض.
يف  ع�ملة  �رضك�ت  وحجزت 
واال�ست�س�رات  الن�رض  جم�ل 
بهذا  املت�سلة  التج�رية 
والربازيل  االإم�رات  القط�ع، 
وال�سني  وغ�ن�  وفرن�س�  والهند 
واإ�سب�ني� واالأمم املتحدة وكندا 
وال�سين�تور واأ�سرتالي� واململكة 
ولبن�ن  واالأردن  ال�سعودية 
ونيجريي�،  والعراق  وم�رض 
من  اأعم�له�  ملب��رضة  مك�نه� 
وجود  ج�نب  اإىل  املدينة، 
�رضك�ت متخ�س�سة يف جم�الت 
وتكنولوجي�  االإلكرتوين  الن�رض 
املعلوم�ت التي ت�سهم يف توفري 
الالزمة  واخلربات  املع�رف 
لهذا القط�ع الذي تتزايد وترية 

الطلب عليه يف ع�ملن� اليوم.
مدير  �س�مل،  عمر  �س�مل  واأكد 

مدينة ال�س�رقة للن�رض، اأنه منذ 
ا�ستقبلت  اليوم  وحتى  اإن�س�ئه� 
العديد  للن�رض  ال�س�رقة  مدينة 
من الطلب�ت من �رضك�ت عربية 
قط�ع�ت  يف  ع�ملة  وع�ملية 
عن  ن�هيك  املختلفة،  الن�رض 
مع  اأبرمته�  التي  االتف�قي�ت 
واملط�بع  الن�رض  دور  كربي�ت 
خطط  مع  مت��سي�ً  الع�ملية، 
توفري  اإىل  الرامية  املدينة 
قدرة طب�عية وا�ستيع�بية كبرية 
جلميع الع�ملني به�، م� ي�سعن� 
اأم�م م�سهد متك�مل يرفد واقع 
الن�رض العربي والع�ملي ب�لكثري 

من اخلي�رات واملع�رف.
ال�س�رقة  مدينة  مدير  وت�بع 
تنوع  على  حر�سن�  للن�رض: 
الع�ملة  ال�رضك�ت  اأن�سطة 
التي  واخلدم�ت  املدينة  يف 
تقدمه� للع�ملني يف القط�ع، م� 
اأكرب  تب�دل  اأم�م  املج�ل  يفتح 
واحدة،  بيئة  �سمن  للمع�رف 
الكبرية  اال�سه�م�ت  ج�نب  اإىل 
التي حتققه� على �سعيد اإثراء 
والعربي،  املحلي  الن�رض  واقع 

وواعدة  جديدة  قنوات  وفتح 
على  الع�مليني  للن��رضين 
واالإقليمية  العربية  االأ�سواق 
من خمتلف اأنح�ء الع�مل ب�سكل 
املدينة  من  يجعل  م�  كبري 
جم�ل  يف  حموري�ً  العب�ً 
ال�سعيدين  على  الن�رض  �سن�عة 
وك�نت  والع�ملي.  االإقليمي 
قد  للن�رض  ال�س�رقة  مدينة 
الن�رض  الأ�سواق  اأبوابه�  فتحت 
لتلّبي  امل��سي،  الع�م  الع�ملية 
احل�جة امللحة يف اإيج�د مركز 
املنطقة  يف  متخ�س�ش  ن�رض 
اإم�رة  من  ينطلق  العربية 
حتتية  ببنية  ويتميز  ال�س�رقة 
وات�س�ل  ومتطورة،  حديثة 
اأنح�ء  جميع  مع  وبحري  جوي 
البيئة  اإىل  ب�الإ�س�فة  الع�مل، 
بقوانني  تتمثل  التي  الداعمة 
ف�ساًل  مرنة،  حكومية  واأنظمة 
منخف�سة،  تك�ليف  توفري  عن 
وم�هرة،  موهوبة  ع�ملة  ويد 
ودعم  التن�ف�سية  لتعزيز 
العملي�ت االإقليمية للموؤ�س�س�ت 

وال�رضك�ت الدولية. 
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مر�ض الإيدز: هل يحمل 

العام اجلديد العالج ال�صايف؟
فريو�س  عن  الناجت  الإيدز  مر�س 

نق�س املناعة الب�رشية، رمبا �صار 
العالج  اكت�صاف  القريب  من 

معهد  بح�صب  له  ال�صايف 
اأ�صبح  الفرن�صي،  با�صتور 
باإمكان الباحثني من معهد 
با�صتور، اأن يفهموا ب�صكل 
عمل  طريقة  اأف�صل 
املناعة  نق�س  التهاب 
الأيدز،   – الب�رشية 
ويبحثون الآن عن و�صائل 
للتو�صل اإىل عالج �صاٍف 
تتقدم  والأبحاث  متاًما، 
ويف  املجال،  هذا  يف 
الإح�صاءات  تغيب  حني 

الدقيقة عن عدد مر�صى 
العربية،  الدول  يف  الإيدز 

فاإنَّه يف فرن�صا وحدها على 
حواىل  يتعاي�س  املثال  �صبيل 

يومي  ب�صكل  �صخ�س  األف   150
مع الإيدز. ومن بني هوؤلء، هناك 

�صخ�س  األف   40 اإىل  األف   30 بني  ما 
يجهلون ذلك.

�صد  احلالية  والعالجات 
مدى  اأخذها  يجب  الإيدز 

الأمر،  واقع  ويف  احلياة. 
الفريو�صات  م�صادات  فاإّن 
اأخرى  )بعبارة  الرجعية 
الذي �صوف مينع  العالج 
تقدم الفريو�س( ل ت�صمح 
الإيدز  على  بالق�صاء 
الفريو�صات  هذه  متاًما: 
يف  دائًما  تبقى 
الحتياطي«  »املخزون 
 T التائية  اخلاليا  يف 
يف  املوجودة   CD4

نظام املناعة.
نق�س  فريو�س  ولكّن 

ي�صيب  ل  الب�رشية  املناعة 
 ،T CD4 اخلاليا  جميع 

يعرف  ل  هذا  وقتنا  وحتى 
الباحثون ملاذا يح�صل ذلك.

اأّن الباحثني من  ولعّل اخلرب ال�صار هو 
خ�صائ�س  حتديد  ا�صتطاعوا  با�صتور،  يا معهد  خلال ا

بالتهاب  لالإ�صابة  مف�صلة  �صتكون  T CD4التي  التائية 
اأّن  العلماء  اكت�صف  فقد  اأو�صح،  اأخرى  وبعبارة  الفريو�س. 
فريو�س نق�س املناعة الب�رشية �صياأخذ الأولوية يف اخلاليا 
التي تقوم بن�صاط اأي�صي عاٍل، وبالتايل اإنتاج كمية اأكرب من 

الطاقة.

احتمال الق�صاء على الفريو�س
بتحويل  يقوم  فاإنه  الفريو�س  يتكاثر  »لكي  الباحثون:  يقول 
الطاقة واملنتجات التي ترد اإىل اخللية«. وي�صيفون: »وحاجة 
التي  املنتجات  واأخذ  الطاقة،  حتويل  اإىل  هذه  الفريو�س 
والتي ميكن  ال�صعف  لديه حالة من  ت�صكل  اخللية،  اإىل  ترد 

ا�صتغاللها ملهاجمة اخلاليا امل�صابة«.
وعلى نحو اأكرث دقة: بف�صل هذا الكت�صاف الكبري، ا�صتطاع 
مبنع  وذلك  امل�صابة،  اخلاليا  بع�س  تدمري  الآن  العلماء 
بحثهم  ن�رش  مت  الذين  العلماء-  ويلخ�س  الأي�صي.  الن�صاط 
هذا يف جملة Cell Metabolism - ذلك بالقول: »ميّثل 
الق�صاء  باحتمال  التفكري  نحو  مهمة  خطوة  البحث  هذا 
املخزون  خاليا  على  الق�صاء  خالل  من  الفريو�س،  على 
هي  البحث،  يف  التالية  اخلطوة  تكون  و�صوف  الحتياطي. 

تقييم احتمال منع الن�صاط الأي�صي يف اجل�صم احلي«.
الإيدز،  ملر�س  نهائي  عالج  اإىل  التو�صل  يتم  اأن  اأمل  على 
من  الفريو�س  انتقال  الأ�صا�س ملنع  الوقاية هي  �صبل  تبقى 

�صخ�س م�صاب اإىل اآخر �صليم.

هل يدمر ال�صخري الذاكرة حقا؟
الذين  اأن  حديثة  درا�صة  ك�صفت 
يعانون من ال�صخري قد يتعر�صون 
ا�صتعادة  يف  �صعوبات  اإىل 
ذكريات املا�صي وقالت الدرا�صة 
ميليندا  الدكتورة  قادتها  التي 
 "RMIT" جامعة  من  جاك�صون 
يعانون  الذين  اإن  اأ�صرتاليا،  يف 
الن�صدادي  النف�س  انقطاع  من 
يف  الرئي�س  ال�صبب  وهو  النومي، 
�صيئ  ب�صكل  ي�صتعيدون  ال�صخري، 
م�صت،  التي  ال�صنوات  ذكريات 
ويكافحون من اأجل تذكر تفا�صيل 
الزمالء  اأ�صماء  مثل  حمددة، 
الذي  ال�صارع  اأو  املنزل  رقم  اأو 

اعتادوا العي�س فيه يف املا�صي.
فيها  ي�صاب  مرة  كل  ففي 

اأثناء  التنف�س  بالتهاب  ال�صخ�س 
النوم، وبالتايل يعاين من ال�صخري، 
حلجب  تتقل�س  حنجرته  فاإن 
جمرى الهواء، والذي يوؤدي اأي�صا 
اإىل  الأك�صجني  و�صول  قطع  اإىل 
اأن هذا  الباحثون  ويعتقد  الدماغ 
يف  الرمادية  املادة  يدمر  ما 
اجلزء املهم يف الدماغ امل�صوؤول 
ووجدت  الذكريات  ت�صجيل  عن 
 44 على  اأجريت  التي  الدرا�صة 
اأعمارهم بني 20  مري�صا، ترتاوح 
انقطاع  من  يعانون  عاما،  و69 
اأن  النومي،  الن�صدادي  النف�س 
لديهم ذكريات �صيئة للغاية تتعلق 
بتفا�صيل احلياة يف مرحلة البلوغ 

املبكر.

�رشد  باإعادة  مطالبتهم  فعند 
لدى  كانت  ال�صخ�صية،  تواريخهم 
"عامة"،  ذاكرة  ن�صفهم  من  اأكرث 
التفا�صيل،  لتذكر  نا�صلوا  حيث 

نف�صه،  العمر  من  الأ�صحاء  اأما 
اأقل من واحد من كل  فقد عانى 
القدرة  عدم  م�صكلة  من  خم�صة، 

على تقدمي ذكريات تف�صيلية. 

القاتل ال�صامت

 يتناول اأغلبية النا�س كميات كبرية من ال�صوديوم الذي ي�صكل املكون الرئي�صي للملح. يحدث 

ذلك عن الأطعمة امل�صّنعة مثل البيتزا والربغر وال�صجق والبطاط�س ال�صيب�صي واملعجنات 

اجلاهزة. وي�صبب ال�صوديوم الزائد ارتفاع �صغط الدم الذي ي�صّمى »القاتل ال�صامت« لأنه 

يهدد �صحة القلب. وينبغي األ تزيد كمية ال�صوديوم التي تتناولها يومياً عن 2.3 غرام، ويف 

حال وجود زيادة خلطر الإ�صابة باأمرا�س القلب وال�صكتة يجب األ تزيد الكمية على 1.5 

غرام فقط. لذلك اإذا ا�صطرتك الظروف ل�رشاء معلبات اأو اأطعمة جاهزة ابحث عن عبارة 

»قليل ال�صوديوم« على العبوة قبل ال�رشاء. وت�صّنف كثري من املواد احلافظة امل�صتخدمة يف 

الأطعمة امل�صّنعة باعتبارها مواد م�رشطنة، وتعترب م�صوؤولة عن انخفا�س ذكاء الأطفال. 

يف  ي�صتخدم  لأنه  املقلية،  الدجاج  وقطع  الربغر  مثل  ال�رشيعة  الوجبات  من  احذر  كذلك 

م�صببات  من  تعترب  �صارة  كيميائية  مواد  القلي  بعد  الذهبي  �صكلها  اإعطاءها  ويف  حفظها 
ال�رشطان

ب�ؤب�ؤ العني لر�صد اإجهاد العمل املرهق

مادة كيميائية يف م�صح�ق الكاري تقاوم الأورام ال�صرطانية

اكت�صف باحثون اأن حجم بوؤبوؤ العني يتغري 
بطريقة وا�صحة عندما ن�صطر ملواجهة 
متوقعة  غري  وتغريات  متعددة  مهام 
اإىل  النظر  اأن جمرد  اإىل  النتائج  وت�صري 
مدى  معرفة  يتيح  قد  ال�صخ�س،  عني 
التي مير بها وياأمل  حدة حالة الإجهاد 
تطوير  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  يف  الباحثون 
ا�صتخدامها  العمل  اأداة ميكن لأ�صحاب 
بلوغ  من  وحمايتهم  موظفيهم  ملراقبة 

مرحلة الإجهاد احلاد.
مي�صوري  جامعة  يف  الباحثون  ودر�س 
على  الإجهاد  يوؤثر  كيف  بكولومبيا، 
على  وركزوا  لل�صخ�س،  الذهنية  احلالة 
على  املرتفع  العمل  عبء  تاأثري  كيفية 
الظهر  م�صاكل  يف  الت�صبب  مثل  اجل�صم 
جونغ  الدكتور  الرئي�صي،  املعد  وقال 
عدم  من  الرغم  على  اإنه  كيم،  هيوب 
ل�صخ�س  العقلية  لل�صالمة  قيا�س  وجود 
ما، اإل اأنه واأفراد فريق البحث وجدوا اأن 
»حجم بوؤبوؤ العني ميكن اأن يكون املفتاح 

ل�صخ�س  العقلية  احلالة  لقيا�س  الرئي�س 
متعددة«وتعقب  مبهام  قيامه  اأثناء  ما 
تقنية  خالل  من  املتطوعني،  الباحثون 
كانوا  بينما  العني  وتتبع  احلركة  التقاط 
مكان  يف  التحكم  غرفة  يف  يجل�صون 

يحاكي حمطة لتكرير النفط والغاز.
ي�صتجيبوا  اأن  امل�صاركني  على  وكان 
للتغيريات غري املتوقعة، مثل الإنذارات، 
�صا�صتني،  مراقبة  على  ي�رشفون  بينما 
واأظهرت النتائج خالل املهام الب�صيطة، 
كانت  امل�صاركني  اأعني  حركات  اأن 
اأ�صبحت  ولكنها  ما،  حد  اإىل  متوقعة 
غري منتظمة عندما حدثت تغريات غري 
نتائجه مع  البحث  متوقعة وقارن فريق 
النتائج التي تو�صلت اإليها درا�صة اأجرتها 
العني  بوؤبوؤ  تغري  كيفية  نا�صا حول  وكالة 
لالإجهاد  ا�صتجابة  الف�صاء  رواد  لدى 
وتبني اأن جميع النتائج تك�صف اأن حجم 
بوؤبوؤ العني يتغري ب�صكل غري طبيعي عند 

الإجهاد.

جامعة  من  علماء  بها  قام  حديثة  درا�صة  ك�صفت 
الكاري  م�صحوق  يف  كيميائية  مادة  اأن  كاليفورنيا 
اأن  العلماء  ويعتقد  ال�رشطان  تقاوم  اأن  ميكن 
الكركمني )Curcumin(، وهي مادة كيميائية يف 
الكركم تعطي م�صحوق الكاري لونه الأ�صفر، ميكن 
والدم،  الثدي  ال�رشطانية يف  الأورام  اأن تبطئ منو 
عرب جعل اخلاليا ال�رشطانية اأقل قدرة على حتطيم 
اأو تدمري خاليا اأخرى. وقد يكون الكركمني، الذي 
حماربة  على  قدرة  له  اأن  املا�صي  يف  يعتقد  كان 
يعتقد  كان  مما  مرة   500 بن�صبة  اأقوى  ال�رشطان، 
�صابقا. وعند دمج الأدوية �صائعة ال�صتخدام لعالج 
اأن  الختبارات  وجدت  الكركم  مع  الدم  �رشطان 
يف  و�صاعد  اأف�صل،  ب�صكل  تعمل  جعلها  الكركمني 
التقليل من اآثارها اجلانبية ويقول الباحثون اإن نتائج 
التجارب على الفئران كانت »غري متوقعة«، وياأملون 
الآن يف تطوير عالج ال�رشطان با�صتخدام الكركمني 
ال�رشطان  ملحاربة  املادة  هذه  ا�صتخدام  وميكن 
اأنواع  بني  تربط  الدم،  يف  تتواجد  عندما  لأنها 
وعند   ،»DYRK2« ت�صمي  الإنزميات  من  حمددة 
ات�صال الثنني، ل ميكن للخاليا اأن تتكاثر ب�رشعة 
اأن ال�صمة املميزة لل�رشطان هي  ويو�صح الباحثون 
بها،  التحكم  ميكن  ل  ب�رشعة  النمو  علي  القدرة 
ويو�صح  الكركمني  خالل  من  اإبطاوؤها  ميكن  ولكن 
الباحث �صوراف بانريجي اأنه »ب�صكل عام، يتم طرد 
ي�صبح  ولكي  كبرية،  ب�رشعة  اجل�صم  من  الكركمني 
جمرى  لدخول  تعديل  اإىل  يحتاج  فاإنه  فعال،  دواء 
ل�صتهداف  كافية  لفرتة  اجل�صم  يف  والبقاء  الدم 

ال�رشطان«.



�إ�سالمياتالأربعاء 06 فيفري  2019  املوافـق  ل02 جمادى الأخر 1440هـ 19

معنى �لأحرف �ل�سبعة
تباينت اآراء العلماء حول 

الأحرف ال�سبعة ،والأرجح اأنها 
لغات ولهجات �سبع ،نزل بها 
القراآن تي�سرًيا للعرب ،حتى 

ي�سهل عليهم قراءة كتاب اهلل 
،وذلك لختالف لهجاتهم ،فلما 

قراأ النا�س القراآن ،ودخل غري 
العرب الإ�سالم ،وخ�سي اأن تكون 
فتنة ،وحد عثمان حرف القراءة 
،وجعله واحًدا ،والقراءات ال�سبع 
هي قراءات للحرف الذي اختاره 

عثمان وهو لغة قري�س .
حديث الأحرف ال�سبعة من 
الأحاديث املتواترة تواتراً 

معنوياً ، واأخرجه الأئمة يف 
م�سنفاتهم، ول يكاد يخلو منه 

م�سنف يف احلديث ، وممن 
اأخرجه البخاري ، وم�سلم ، 

والرتمذي ، واأبو داود ، ومالك 
يف املوطاأ وغريهم .

وقد اختلف العلماء يف تبيني 
املراد من الأحرف ال�سبعة حتى 
اأو�سلها ال�سيوطي يف الإتقان اإىل 

اأربعني قولً .
والراجح من هذه الأقوال _ واهلل 

اأعلم _ ما ذهب اإليه جمهور 
العلماء اأن الأحرف ال�سبعة �سبع 

لغات من لغات العرب يف املعنى 
الواحد .

وتو�سيحه : اأَنّ للعرب لغات 
متنِوّعة، ولهجات متعّددة للتعبري 

عن معنى من املعاين ، فمثاًل 
: كلمة )) تعال (( يُعَبّ عنها 

بلغة قبيلة اأخرى بـ )) هلم (( ، 
وقبيلة ثالثة بـ )) اأقبل (( وهكذا 

.. فحيث تختلف لغات العرب 
يف التعبري عن معنى من املعاين 
ياأتي القراآن متنزلً باألفاظ على 

قدر هذه اللغات لهذا املعنى 
الواحد ، وحيث ل يكون هناك 
اختالف فاإنه ياأتي بلفظ واحد 
اأو اأكرث ، ول يزيد على �سبعة .

يح�سن التنبيه على اأمرين قد 
يلتب�سان على بع�س النا�س :

الأول : اأن هذه الأحرف ال�سبعة 
التي كان القراآن يُقراأ بها كانت 

من باب التي�سري على الأمة 
حني نزول القراآن ، فلما ذلّت به 
األ�سنتهم ، وائتلفوا على قراءته 

، جمعهم عثمان –ر�سي اهلل 
عنه- على حرف واحد هو ل�سان 

قري�س الذي يقراأ به القراآن 

اليوم .
الثاين : اأن الأحرف ال�سبعة 

لي�ست القراءات ال�سبع امل�سهورة 
اليوم . فهذه القراءات هي 

قراءات للحرف الذي اجتمعت 
الأمة على قراءة القراآن به . 

انتهى
ويف معنى �سبعة اأحرف اأقوال 

منها ما يقوله الزرك�سى من 
اأنها �سبع لغات ل�سبع قبائل من 
العرب. اأي نزل القراآن بع�سه 

بلغة قري�س، وبع�سه بلغه هذيل، 
وبع�سه بلغة متيم، وبع�سه بلغة 
اأزد وربيعه، وبع�سه بلغة هوازن 

و�سعد بن بكر وهكذا .
وقيل:املراد باحلرف يف قوله 

�سلى اهلل عليه و�سلم: “اأنزل 
القراآن على �سبعة اأحرف” اأنه 
الوجه من اأوجه القراءة وبيان 
هذه الأحرف قد بينها العلماء 

يف ما يلي:
الأول: اختالف الأ�سماء من 
اإفراد وتثنية وجمع، وتذكري 

وتاأنيث، ومن ذلك “والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون”. 

فقد قرئ )لأماناتهم(.
الثاين: اختالف وجوه الأفعال 

من ما�س وم�سارع واأمر، ومن 
ذلك قوله تعاىل: “فقالوا ربنا 
باعد بني اأ�سفارنا” فقد قرئ 

“ربنا بِعّد”.
الثالث: اختالف وجوه الإعراب، 
ومن ذلك قوله تعاىل: “ول ي�سار 

كاتب ول �سهيد”، فقد قرئت 
ب�سم الراء يف ي�سار وبفتحها.

الرابع: الختالف بالنق�س 
والزيادة ومن ذلك قوله تعاىل: 

“وما خلق الذكر والأنثى”. فقد 
قرئ والذكر والأنثى.

اخلام�س: الختالف بالتقدمي 
والتاأخري ، ومن ذلك قوله تعاىل: 
“وجاءت �سكرة املوت باحلق” 
فقد قرئ وجاءت �سكرة احلق 

باملوت.
ال�ساد�س: الختالف بالإبدال 
ومن ذلك قوله تعاىل: “وانظر 

اإىل العظام كيف نن�زشها”. فقد 
قرئ )نن�رشها(.

ال�سابع: اختالف اللهجات كالفتح 
والإمالة والرتقيق والتفخيم، 

والإظهار والإدغام”.
ومن ذلك قوله تعاىل: “بلى 

ا بالفتح  قادرين” فقد قرئ اأي�سً
والإمالة يف لفظ بلى. 

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

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

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

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

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

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِسّ

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع الإ�رشار، واأمثُل الأقواِل 

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

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

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

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

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

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

ف�سل �لدعاء
قال تعاىل: َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعويِن اأَ�ْستَِجْب 
لَُكْم ]غافر:60[، وقال: َواإَِذا �َساأَلََك 
اأُِجيُب  َقِريٌب  َفاإِيِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي 
َفلْيَ�ْستَِجيبُواْ  َدَعاِن  اإَِذا  اِع  الَدّ َدْعَوَة 
يَْر�ُسُدوَن  لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُواْ  ِل 
الدعاء   {  : وقال  ]البقرة:186[، 
َربُُّكُم  َوَقاَل  قراأ:  ثم   ،} العبادة  هو 
اْدُعويِن اأَ�ْستَِجْب لَُكْم ]غافر:60[. 

 } الدعاء  العبادة  اأف�سل   {  : وقال 

على  اأكرم  �سئ  من  لي�س   {  : ،وقال 
 {  : ،وقال   } الدعاء  من  تعاىل  اهلل 
كرمي  حيي  وتعاىل  تبارك  ربكم  اإن 
ي�ستحي من عبده اإذا رفع يداه اإليه اأن 
يردهما �سفراً خائبني { ،وقال : } ل 
يزيد يف  ول  الدعاء،  اإل  الق�ساء  يرد 

العمر اإل الب {. 
اهلل  يدعو  م�سلم  من  ما   {  : وقال 
بدعوة لي�س فيها اإثم ول قطيعة رحم 

اإما  ثالث:  اإحدى  بها  اهلل  اأعطاه  اإل 
اأن تعجل له دعوته، واإما اأن يدخرها 
عنه  ي�رشف  اأن  واإما  الآخرة،  يف  له 
نكرث  اإذاً  قالوا:   ،} مثلها  ال�سوء  من 
 : {وقال  اأكرث  اهلل   { قال:  الدعاء، 
اإنه من مل ي�ساأل اهلل تعاىل يغ�سب   {
من  النا�س  اأعجز   {  : وقال   } عليه 
من  النا�س  واأبخل  الدعاء،  عن  عجز 

بخل بال�سالم {.

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

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

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ساحب الأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف الأر�س كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�سياًل 
، الكفر و الإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة الإخال�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخال�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة الإخال�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإَلّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت اإَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �سورة الإخال�س كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة الإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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يف ظل ال�صقطات الأخالقية و املهنية لبع�ض الف�صائيات اخلا�صة

اجلميع �صار يحن لليتيمة
يف زمن م�صى من عمر تاريخ اجلزائر ومع بداية النفتاح التعددي يف كافة جمالت احلياة.كان النفتاح الإعالمي 
اأحد اأهم البوادر الثمينة التي حازها هذا البلد..وعلى الرغم من اأن الدوائر املعنية املكلفة باإعطاء هذا الرتخي�ض 

اأو ذاك لو�صائل الإعالم احلرة و�صعت مبوجب ذلك �صروطا معينة.

بقلم: جمال ن�صراهلل

اإال اأن الراأي العام يومها �شعر بنوع 
بحكم  املعقول  غري  الت�شييق  من 
اأن هذه ال�رشوط وال�شوابط تبدو 
ميكن   خاللها  من  والتي  تعجيزية 
االإعالمي  املجال  يف  اال�شتثمار 
من  بدءا  م�شاربه  خمتلف  على 
قنوات. تاأ�شي�س  اإىل  املكتوبة 
هي  العقبات   هذه  كانت   وقد 
م�شامني  الأن  للم�شتحيل  اأقرب 
عدم  يف  تلخ�شت  ال�شكاِو  هذه 
وال�رشوط  الت�شييق  �شيا�شة  قبول 
مع  حدث  املعرو�شة...ومثلما 
التي  االأحزاب  مع  حدث  االإعالم 
د�شتوري  كحق  بالن�شاط  طالبت 
االأخري  ال�شنوات  يف  .لكن  مكفول 
عن  وتنازلت  الو�شاية  اأرخت  يوم 
نقول  ال  حتى  م�شامينها  بع�س 
االآراء  لبع�س  م�شتجيبة  تغا�شت 
من  هائل  كّم  اجنرف   . احلرة 
اإال  يتعلق  االأمر  يعد  ومل  القنوات 
بتح�شيل روؤو�س االأموال ثم بداية 
القنوات   هذه  الن�شاط..انطلقت 

البديل  اأن تكون هي  بقوة وعزائم 
غالبا  وحيدة  قناة  عن  احلقيقي 
الرداءة  وكر�شت  باليتيمة  مانُعتت 
منها  كثري  زعمها..وفعال  ح�شب 
ا�شتطاع اأن يكون ف�شاءا حرا ُملما 
النظر  ووجهات  االأراء  من  لكثري 
وا�شعا.قدمت  منربا  بل  املختلفة 
اجلزائري.. للمجتمع  قدمته  ما 
القنوات  اأن  لكن االأبغ�س من هذا 
التي نق�شدها )وهي من انحرفت 
ت�شابقي  م�شار  يف  كلية(دخلت 
التفاخر  واالأخري  االأول  �شعارها 
ومتتبعيها. م�شاهديها  بعدد 
با�شم  متعمدة يف تقدمي كل �شيء 
غري  واجلماعية  الفردية  التعددية 
مراعية الرتتبات ال�شيئة اخلاد�شة 
اأ�شيل وحمافظ  داخل  لكل ماهو 
بحيث  ذاك؟ا  اأو  املجتمع  هذا 
احلرية  من  كبري  جانب  لها  كان 
لن�شاطها املتمثل يف برامج اأغلبها 
تقليد على تقليد من بع�س الربامج 
العربية واالأجنبية املعروفة والتي 
كبرية  �رشيحة  لدى  �شهرة  نالت 
اجلماهريية.ويف  االأو�شاط  يف 

)اأي  هنا  من  الطريق  اأن  اأجندتها 
لل�شهرة( للو�شول  الكبار  تقليد 
على  الدو�س  لعملية  االنتباه  دون 
االأ�رش  اأفراد  االأغلبية من  م�شاعر 
اأن ت�شحك  اأنها الحتب  التي لي�س 
تعي�س  اأنف�شها..اأو  عن  ترّوح  اأو 
الفرجة ل�شويعات بالعك�س فالنا�س 
كانت يف زمن اليتيمة هذه ت�شحك 
ذاك. اأو  املمثل  هذا  مع  وتبتهج 
كان ذلك يتم وكل االأ�رشة جمتمعة 
اليوم  لكن  ؟ا  واحدة  طاولة  على 
اخلا�شة  القنوات  بع�س  تبثه  وما 
بع�س  ت�شاهد  اأن  ت�شتطيع  ال 
الربامج اأنت وحدك اأي بينك وبني 
اأن  اإال  ع�شاك  تخجل.وما  نف�شك 
احلد  األهذا  اهلل...ـ  ب�شبحان  تقول 
و�شلنا ؟ا ـ ... اأما االإن�شان العاقل 
ال�شديد  الراأي  و�شاحب  واملتابع 
فاإن  النقاد  فئة  �شمن  وامل�شنف 
نف�شه  على  يطرحه  �شوؤال  اأول 
هو اأن لديه قناعة باأن امل�شكل ال 
اأو  املهرج  املمثل  هذا  يف  يكمن 
له  �شمح  فيمن  بل  احل�شة  مقدم 
برمج  و  وزكاه  التفوي�س  واأعطاه 

مدير  اآخر  بتعبري  اأوقل  ن�شاطه 
الأنه  العام؟ا  املدير  اأو  الربجمة 
اأكرث  واالأدرى  الر�شمي  الراعي 
النوع  هذا  حترير  يف  غريه  من 
للتمّيع  امل�شجعة  الربامج  من 
حتى ال نقول الرذيلة؟ا حتت راية 
هاهي  والتعددية...اإذا  االنفتاح 
ل�شنوات  عنا  غابت  التي  التعددية 
وبكينا عنها وحينما حزناها ب�شتى 

الطرق مل . 
نح�شن التعامل معها بل اتخذناها 
وبع�س  الغربيني  لتقليد  و�شيلة 
جمتمعاتها  تعد  التي  الدول 
من  كثري  على  حمافظة  اأقل 
االإ�شالمية...فهل  العربية  القيم 
الن�شاء  وتقليد  املاجن  بالرق�س 
اأن  فعال  ا�شتطعنا  جنوين  ب�شكل 
ن�شع املجتمع اجلزائري يف �شكة 

اأننا)عفوا(  اأم  احل�شاري  التقدم 
اأنهم �شاروا مناذج حية الإ�شتقبال 
بجلب  .اأي  الفنية  الطبوع  كل 
من  نف�شيا  واملعقدين  املراهقني 
والكباريهات.وفر�شهم  املالهي 
فنانني  اأنهم  عن  اجلميع  على 
يف  معنوية  جرائم  �رشاحة  ..اإنها 
يتحمل  اجلزائرية  الذاكرة  حق 
م�شوؤوليتها م�شرّيّي هاته القنوات.  

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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وفاة جنم بوليوود املخ�صرم 
قادر خان عن 81 عامًا

فرتة طويلة  بعد  قادر خان  املخ�رشم  الهندي  املمثل  تويف 
من املر�س ، وذلك يف م�شت�شفى يف كندا اأول اأم�س عن عمر 

81 عاماً.
وذكرت اإذاعة »اأول اإنديا« الر�شمية اأن خان ،وهو اأي�شا كاتب 
�شيناريو بارز، نقل اإىل م�شت�شفى يف تورنتو، حيث تلقى العالج 
م�شكالت  بينها  من  ال�شن،  بالتقدم يف  مرتبطة  اأمرا�س  من 

تنف�شية.
عائلته  تقيم  كندا، حيث  خان يف  وداع  مرا�شم  تقام  و�شوف 

هناك، ح�شبما قال جنله �شارفاراز لالإعالم الهندي.
ونعى رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي و�شخ�شيات بارزة 

يف بوليوود من بينهم النجم اأميتاب بات�شان، الراحل خان.
وكتب مودي على تويرت »لقد اأ�شاء قادر خان ال�شا�شة مبهاراته 
املذهلة يف التمثيل. وكان اأي�شاً كاتباً �شينمائياً غزير االنتاج 
ارتبط بالعديد من االأفالم التي ال تن�شى. لقد اأحزنني رحيله. 

التعازي الأ�رشته ومعجبيه«.
االأفالم عام 1973،  كابول، وظهر الأول مرة يف  ولد خان يف 
وعمل يف اأكرث من 300 فيلم، اإىل جانب كتابة حوارات لـ250 

فيلماً.

علي احلجار يطرح 
»قبل ما تواعد«

طرح املطرب امل�رشي علي احلجار، اأحدث كليباته »قبل ما 
الر�شمية مبوقع  قناته  اجلديد، عرب  العام  تواعد«، مبنا�شبة 

يوتيوب.
مايكل عادل، وهي من  ال�شاعر  كلمات  ماتواعد«، من  »قبل 
اأحلان �شادي موؤن�س وتوزيع رفيق عديل. وكان علي احلجار 
قد طرح اآخر األبوماته »ماتاخدي بالك«، نهاية العام املا�شي، 
و�شم 12 اأغنية: »يا لدانة، جوه ح�شني، داري جمالك، مني 
الدنيا، م�س هاخ�س  اأنِت معايا على  فينا م�س حمتاج، هوه 
النار عل�شانك، عي�شة احلنية، جيلي، جايلك، ل�شه ال�شتا«، كما 

يجهز الألبوم جديد يطرحه العام املقبل.

�صعد رم�صان يبداأ عاما جديدا بهدية فنية جلمهوره

اأ�صالة توّجه ر�صالة للجمهور مبنا�صبة حلول عام 2019

رم�شان  �شعد  الفنان  اأعلن 
على  ال�شخ�شي  ح�شابه  عرب 
اأحدث  عن  “اإن�شتقرام”،  موقع 
“�شو  اأغنية  وهي  الفنية،  اأعماله 
�رشكة  اإنتاج  من  حم�شودين”، 
على  �شورها  والتي  “روتانا”، 
طريقة الفيديو كليب، ومن املقرر 

طرحها غدا اأول اأيام العام اجلديد 
.2019

كوالي�س  من  �شورة  “�شعد”  ون�رش 
كليب، وعلق عليها قائال:  الفيديو 
يوم  باأول  بكرة   ،2019-1-1“
عيد  وبيوم  اجلديدة  ال�شنة  من 
)�شو  كليب  اأهديكن  رح  ميالدي 

هيي  اإيل  وهديتكن  حم�شودين(.. 
اإنو يعحبكن الكليب”.

حديثا،  رم�شان،  �شعد  و�شارك 
العربية  املو�شيقى  مهرجان  يف 
اأقيم بدار االأوبرا امل�رشية،  الذي 
جنوم  من  العديد  به  و�شارك 
الوطن العربي مثل ماجدة الرومي 

الرباعي  و�شابر  احلالين  وعا�شي 
ونوال الكويتية، وغريهم من جنوم 

الطرب.
وقدم “�شعد” خالل حفله جمموعة 
للعندليب  القدمية  االأغاين  من 
االأ�شمر عبد احلليم حافظ وكوكب 

ال�رشق اأم كلثوم.

ن�رشت الفنانة  اأ�شالة  ن�رشي �شورة جديدة لها عرب ح�شابها اخلا�س على اأحد 
مواقع التوا�شل االجتماعي هّناأت من خاللها اجلمهور وعائلتها مبنا�شبة حلول 

العام اجلديد.
وعلّقت على ال�شورة قائلة: »رغم بع�س اأحزانه اإاّل اأّنه كان عاماً حلواً طّيباً متّتعنا 
فيه كعائلة ب�شّحه جّيدة ، تعّرفت فيه على اأ�شدقاء متّنيت لو اأّنهم كانوا معي من 
بداية الّرحلة ، اإاّل اأّننا دائماً نرجو االأحلى يف الغد، اأواخر اأّيام هذا العام �رشبت 

يف خياالتنا اأخما�شاً باأ�شدا�س ! اإاّل اأّنني كعادتي �شاأبقى اأرى غداً م�رشق ولن 
يثنيني عّن حلمي اإ�شارات تخيفني اأو حّتى حتّذرين ، اأنا كما بداأت كلّي امتنان 

للمحّبة اخلال�شة الّتي حظيت بها من اأُنا�س اأحّبهم وال اأعرفهم ، ولكّنني اأر�شم لهم 
�شوراً وهّم مُي�شكون يدي ونتجاوز معاً كّل م�شاعب احلياة، باملو�شيقى باحلوار 
بال�ّشعور الّذي يعلو ونحن معاً لنكون قلباً واحد، �شكراً لكّل مّن زّودين العام الّذي 
م�شى باملحّبة واالهتمام والّثقة، واأحمد اهلل كثرياً على اأّنني �شهدت معكم نهاية 

عام، وبداية عام اآخر ، اأرجو اهلل اأّن ميّتعنا بال�شّحة والعافية والنجاح ، واأّن 
ُدق  ْ ُدق ال�ّشعور ونَ�شّ ْ يحفظ بالدنا من كّل �شوء ، واأّن نحيا يف هذه احلياة اأحياء نَ�شّ

ال�شحكة ونوا�شي اأحزاننا بنظرة ملّن نحّب ، اإّن احلياة يجب اأن نحياها بحلو 
�شعورها مهما عُظم االأمّل، كّل عام واأرواحنا بخري فهي اأجمل مافينا واأبقى«.

تامر ح�صني ي�صور فيلمه اجلديد يف 3 بلدان عربية واأوروبية

بطالت »اأفراح اإبلي�س 2« يطحن مبخرج اجلزء الثالث

يبداأ الفنان تامر ح�شني ت�شوير اأوىل 
م�شاهد فيلمه اجلديد، الذي مل يُ�شتقر 
على ا�شمه بعد، نهاية نوفمرب اجلاري 

وقال م�شدر من داخل الفيلم، لـ24، 

اإن ح�شني وخالد ال�شاوي �شي�شافران 
مع اأ�رشة الفيلم اإىل اإحدى دول �رشق 
اأوروبا ملدة 3 اأ�شابيع، على اأن ينتقال 
بعدها اإىل لبنان ال�شتكمال الت�شوير، 

ثم يعودان اإىل القاهرة ملوا�شلة 
ت�شوير الفيلم رفقة باقي االأبطال 

يذكر اأن اجلهة املنتجة قد اأقامت 
ماأدبة ع�شاء الأ�رشة الفيلم، م�شاء 

اأم�س اخلمي�س، داخل اأحد الفنادق 
الكربي بالقاهرة، بح�شور تامر ح�شني 

وزينة وخالد ال�شاوي وحممد ثروت 
واملخرج �شعيد املاروق.

األغت اجلهة املنتجة للجزء الثالث من 
م�شل�شل »اأفراح اإبلي�س«عقد املخرج 

اأحمد خالد اأمني، وعور�شته باملخرج 
خالد احلجر وك�شفت م�شادر من داخل 

امل�شل�شل، لـ24، اأن اأمني ت�شبب يف 
خالفات بني عدد من بطالت امل�شل�شل، 
اأبرزهن منة ف�شايل، وهنادي مهنا اأثناء 
ت�شوير اجلزء الثاين، ف�شاًل عن �شكوى 

املمثالت من ظهورهن ب�شكل �شيئ ب�شبب 
الت�شوير، ما دفع اجلهة املنتجة لالكتفاء، 
لوقف التعامل معه وتكليف احلجر باإخراج 

اجلزء الثالث وي�شارك يف بطولة »اأفراح 

اإبلي�س 3« جمال �شليمان، و�شابرين، 
واإميان العا�شي، واأحمد �شفوت، وكمال 

اأبورية، وحممود اجلندي، وكوكبة من 
النجوم.
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�سيتوقف  تريل  اك�س  ني�سان 
بريطانيا يف  اإنتاجها 

عن  نيوز  �سكاي  �سبكة  ك�سفت 
تراجع �سانعة ال�سيارات اليابانية 
خططها  تنفيذ  عن  ني�سان 
اخلا�سة باإنتاج �سيارتها الريا�سية 
متعددة اال�ستخدامات اك�س تريل 
اأقل من  قبل  وذلك  بريطانيا،  يف 
بريطانيا  مغادرة  من  �سهرين 

لالحتاد االأوروبي “بريكزيت”.
اأعلنت  قد  كانت  ني�سان  اأن  يذكر 
SUV اجلديد  عن ت�سنيع طراز 

 ،2016 عام  بنهاية  بريطانيا  يف 
بريطانيا  ت�سويت  اأعقاب  وذلك 
االأوروبي،  االحتاد  مغادرة  على 
دعماً  املحللون  اعتربه  ما  وهو 
بريطانيا  �سيا�سة  على  كبرياً 
ال�سناعات  م�ستقبل  يف  والثقة 

التحويلية بالبالد.
لكن مع ف�سل احلكومة الربيطانية 
اإىل االآن فى التفاو�س على خطة 
ع�سوية  من  ال�سل�س  للخروج 

رغبة  من  حد  االأوروبي  االحتاد 
يف  ال�سيارات  اإنتاج  �رشكات 
اللجوء لربيطانيا كمركز لل�سناعة 

يف اأوروبا.
كما اأظهرت بيانات يوم اخلمي�س 
�سناعة  بقطاع  اال�ستثمار  اأن 
انخف�س  بريطانيا  يف  ال�سيارات 
املا�سي،  العام  يف  الن�سف  اإىل 
ني�سان  اإنتاج  انخف�س  بينما 
بريطانيا  يف  ال�سيارات  من 

متحدث  وامتنع    %10 من  باأكرث 
بريطانيا عن  الر�سمي يف  ني�سان 
�سكاي  ت�رشيحات  على  التعقيب 
نيوز اإىل االآن، لكن ح�سب م�سادر 
اليابانية  ال�سانعة  فاإن  ال�سبكة 
عن  االأ�سبوع  هذا  �ستك�سف 
تفا�سيل التوقف عن خطط اإنتاج 
كما قد  بريطانيا،  تريل يف  اك�س 
تتبعه بعدة قرارات اأخرى خا�سة 

بت�رشيح العمالة.

ملاذا ت�سع ال�سركات ر�سائل 
خفية يف �سياراتها؟

االأحيان  من  كثري  يف  نالحظ 
وجود تفا�سيل �سغرية مميزة 
االأجزاء  اأحد  على  مر�سومة 
البال�ستيكية  اأو  الزجاجية 
اجلديدة، حيث  �سياراتها  من 
اخلفية  الر�سائل  ا�سم  حتمل 
على  دلياًل  تكون  والتي 
زيادة  يف  امل�سممني  رغبة 
من  كثري  �سياراتهم يف  اأ�سالة 

االأحيان.
ذلك  على  االأمثلة  اأبرز  اأحد 
 E-Pace جاكوار  يف  يظهر 
التي حتمل ر�سم ظلي ب�سيط 
لنمر جاكوار و�سغريه بالزاوية 
ال�سفلية من الزجاج االأمامي.

�سعار  كورفيت  حتمل  بينما 
زجاجها  على  لها  �سغري 
طرازات  ومتتلئ  اخللفي 
العالمة  �سبك  ب�سعار  جيب 
االأمامي  املميزة  االأمريكية 
احلرب  خالل  ل�سياراتها 
الوقت  يف  الثانية،  العاملية 
بيك  ن�سخ  كافة  حتمل  ذاته، 
اجلديدة  جالديتور  جيب  اب 
رقم 419 مع رمز قلب حمفور 
ما  اخللفي،  �سندوقها  يف 
منطقة  كود  اإىل  اإ�سارة  يُعد 
مدينة توليدو يف والية اأوهايو 
ت�سنيع  االأمريكية، وهو مكان 
ولكن  راجنلر.  طرازات  كافة 
الر�سائل  هذه  كون  عن  بعيداً 
العالمات  حمبي  تُ�سعد 

كونها  على  اإثبات  وتُعد  كثريا 
اأ�سلية، اإال اأنها تزيد من اأرباح 

ال�رشكات اأي�ساً.
اأجزاء  كافة  لكون  نظراً 
حتمل  االأ�سلية  ال�سيارات 
هذا النوع من هذه ال�سعارات 
حالة  يف  واالأ�سلية،  املميزة 
االأمامي  الزجاج  ت�رشر 
امل�سجل  لل�سعار  احلامل 
حتى  اأو  بجاكوار  اخلا�س 
هذه  مالك  �سيفكر  جيب، 
ال�سيارات ملّياً قبل اأن يقوموا 
اأ�سلية  غري  قطع  ب�رشاء 
من  الرغم  فعلى  ل�سياراتهم، 
كون هذه القطع اأرخ�س عادة 
اإال اأنها لن حتمل هذه الر�سائل 
على  اإثبات  تُعد  التي  اخلفية 
يقوم  ولهذا  ال�سيارة،  اأ�سالة 
بالتوجه  االأغلب  يف  املالك 
ذاتها ل�رشاء  االأم  ال�رشكة  اإىل 
القطع االأ�سلية مما يزيد من 
ذلك  يعني  وال  هذا  االأرباح. 
الر�سائل  كافة  اأن  بالطبع 
اخلفية موجهة لتحقيق اأرباح، 
وت�سنيع  ت�سميم  اأن  حيث 
مكلف،  اأمر  ال�سيارات 
اإ�سافات  اأي  توؤدي  ما  وعادة 
لرفع  ب�سيطة  ولو  ت�سميمية 
متتلك  ال  لذا  التكلفة،  هذه 
العديد من العالمات اأي منها 
يف �سياراتها املختلفة، ولكنها 

تظل اأمر مميز بالفعل. 

هكذا ت�ستطيع اإيقاف �سيارتك باأ�سرع وقت يف حاالت الطوارئ

جيلي تعلن ا�ستثمار  1.9 مليار دوالر يف لوت�س ملناف�سة بور�س وفرياري

اأحياناً يواجه ال�سائقني مواقف 
�سعبة اأثناء القيادة، ومنها خطر 
التعر�س للت�سادم نتيجة القيادة 

ب�رشعات عالية، وهنا يُت�ساءل 
عن اأف�سل طريقة الإيقاف 
ال�سيارة يف اأق�رش م�سافة، 

وهذا ما �سوف نتحدث عنه يف 
ال�سطور التالية.

حالة قيادة �سيارة يدوية:

عند القيادة ب�رشعة عالية يف 
ال�سيارة اليدوية، وتعر�ست 

خلطر اال�سطدام، يجب عليك 
ال�سغط على املكابح بكل قوتك، 

وال ترفع قدمك حتى تتوقف 
ال�سيارة، مع عدم ال�سغط على 

دوا�سة “الدبرياج”، حتى ال حترر 
ال�سيارة من قيود الرتو�س وهو 

ما ي�ساعدك على التوقف ب�سورة 
اأ�رشع وال�سيطرة على ال�سيارة.

حالة قيادة �سيارة اأوتوماتيك:

يجب هنا اأي�سا ال�سغط على 
مكابح ABS بكل قوتك، وال 

ترفع قدمك حتى تتوقف ال�سيارة 
مع عدم االقرتاب من القري 

االأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا احلالتني يجب االإم�ساك 
مبقود ال�سيارة بكلتا اليدين حتى 

ت�ستطيع ال�سيطرة على ال�سيارة 
من االنحراف والرتنح، مع عدم 
تثبيت النظر على اجل�سم الذي 

اأنت معر�س لالإ�سطدام به، 
وانظر اإىل االجتاه الذي ترغب 

يف اأن تبتعد ب�سيارتك اإليه لتفادي 
الت�سادم بهذا اجل�سم.

اأعلنت  اأعوام،  ثمانية  منذ 
لوت�س الربيطانية املعروفة 
الريا�سية  ب�سياراتها 
خطط  عن  الفاخرة 
موديالت  ثمانية  لطرح 
يتحقق  مل  ولكن  جديدة، 
موارد  �سعف  ب�سبب  ذلك 
كل  ولكن  اآنذاك،  ال�رشكة 
جيلي  �رشاء  مع  تغري  ذلك 

حل�سة متحكمة من لوت�س 
يف مايو 2017.

عن  اأعلنت  ال�سينية  جيلي 
خطط ال�ستثمار 1.9 مليار 
دوالر على االأقل يف لوت�س 
ال�رشكة  اإحياء  الإعادة 
وحتويلها اإىل “ا�سم معروف 
يف عامل الفخامة ملناف�سة 
و�سيتم  وفرياري”،  بور�س 

اإنفاق املال يف تعيني 200 
مهند�س جديد وبناء م�سنع 

ومركز ت�سميم وابتكار.
تكرار  يف  ترغب  جيلي 
مع  الناجحة  التجربة 
ا�ستثمارها  عقب  فولفو، 
11 مليار دوالر يف ال�سانعة 
ال�سم  وحتويلها  ال�سويدية 
المع يف جمالها مبوديالت 

وحول  اأوروبا  يف  رائجة 
العامل.

روؤيتنا  املتوقع  من 
من  جديدة  ملوديالت 
لوت�س يف العامني القادمني، 
التقارير  بع�س  اإ�سارة  مع 
كرو�س  �سيارتي  لتطوير 
ملناف�سة  جديدتني  اأوفر 

.X6و X4 بي اإم دبليو
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ت�ستعر�ض  »�سام�سونغ« 
للطي القابل  هاتفها 

على  قناتها  �سام�سونغ يف  ن�رشت �رشكة 
يوتيوب �رشيط فيديو �أظهرت فيه بع�ض 
للطي،  �لقابل  �جلديد  هاتفها  ميز�ت 
�لفائت  �لعام  �أو�خر  عنه  �أعلنت  و�لذي 
�أ�سا�سية   OLED ب�سا�سة  �لهاتف  وجاء 
وب�سا�سة  تقريبا،  بو�سات   7 مبقا�ض 
وعند  �خلارجية.  �لو�جهة  على  �إ�سافية 
�سيتحول  م�رش�عيه،  على  �لهيكل  فتح 
�جلهاز �إىل حا�سب لوحي �سغري، �أما عند 
ثنيه من �ملنت�سف ف�سي�سبح �أ�سبه بهاتف 
ذكي مزود بثالث �سا�سات ومن �ملنتظر 

�لهاتف  هذ�  �سام�سونغ  ت�ستعر�ض  �أن 
مع  تز�منا  �ملقبل،  مار�ض   8 ر�سميا، يف 
�ملنتظر،   »S10« هاتف  �إطالق  �إعالنها 
وتزوده بكامري� بدقة 24 بيك�سل، وذ�كرة 
و�سول ع�سو�ئي 8/6 غيغابايت، وم�ساحة 

تخزين د�خلية ت�سل حتى 1 تري�بايت.
بخا�سية  �لهاتف  هذ�  �سيتميز  كما 
»�لنافذة متعددة �لو�سائط« �لتي �ست�سمح 
على  و�حد  �آن  يف  تطبيقات   3 بعر�ض 

�ل�سا�سة للعمل بها جميعا.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 8 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

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

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

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

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

»في�سبوك« ت�سعى للتنبوؤ بتحركات 
امل�ستخدمني امل�ستقبلية

يبدو �أن �رشكة في�سبوك ت�سعى ملعرفة 
خطو�تك �مل�ستقبلية، وفقا ملا ك�سفته 
لرب�ء�ت  �لأمريكية  �لهيئة  لدى  وثائق 
وتك�سف  �لتجارية  و�لعالمات  �لخرت�ع 
وثائق بر�ء�ت �لخرت�ع كيف �سي�ستخدم 
بيانات  �لجتماعية  �ل�سبكات  عمالق 
باملكان  للتنبوؤ  �مل�ستخدمني  موقع 
�لذي �سيذهبون �إليه يف �مل�ستقبل، حتى 
عندما يكونون غري مت�سلني بالإنرتنت.

ت�ستخدم  �أن  �أي�سا  �ملحتمل  ومن 
�مل�ستخدم  �أ�سدقاء  بيانات  في�سبوك 
حتركاته  لتوقع  مو�قعهم  وبيانات 
�لخرت�ع،  بر�ءة  �إيد�ع  ومت  �مل�ستقبلية 
�لأمريكية  �لهيئة  لدى   ،2017 مايو  يف 
�لتجارية،  و�لعالمات  لرب�ء�ت �لخرت�ع 
�إل �أنه مت �لإبالغ عنها موؤخر� بو��سطة 
»BuzzFeed News«وعنونت  موقع 
وردت  �لتي  �جلديدة  تقنيتها  في�سبوك 
 Offline« �لخرت�ع  بر�ءة  وثائق  يف 
Trajectories«، وقد عر�ست �ل�رشكة 
�سمن �لوثائق بالتف�سيل كيفية ��ستخد�م 
�لذي  باملكان  للتنبوؤ  �ملو�قع  بيانات 

�سيذهب �إليه �مل�ستخدم م�ستقبال.
وتقوم تقنية في�سبوك �جلديدة بدر��سة 
ت�سجيلها  مت  �لتي  �ل�سابقة  �لأماكن 
�مل�ستخدم  بزيار�ت  و�ملرتبطة  م�سبقا 
بيانات  لقائمة  �لدخول  يتيح  مبا  لها، 
�لدخول  و�أي�سا  به،  �خلا�سة  �ملوقع 
من  �أخرين  لأ�سخا�ض  �ملوقع  لبيانات 

�أجل �لقيام بالتنبوؤ، �لذي يقوم على توقع 
للم�ستخدم  �لزيار�ت �مل�ستقبلية  �أماكن 
�جلغر�فية  �ملو�قع  عدد  طريق  عن 
كمبيوتر  منوذج  با�ستخد�م  �ملر�سحة 

وبيانات و�سفية مرتبطة بامل�ستخدم.
�إن�ساء  »يتم  �أنه  �إىل  �لوثائق  وت�سري 
�لتعلم  با�ستخد�م  �لكمبيوتر  منوذج 
�ملرتبطة  �لو�سفية  و�لبيانات  �لآيل 
�ملوقع  يف  كانو�  �لذين  بامل�ستخدمني 
في�سبوك  تقوم  �ملر�سح«ولن  �جلغر�يف 
لبناء  فقط  موقعك  بيانات  بجمع 
�أي�سا  �ستبحث  بل  �لزيار�ت،  خارطة 
عن �أ�سدقائك، ويف بع�ض �حلالت، عن 
�ملو�قع  �إىل  �أي�سا  ذهبو�  �لذين  �لغرباء 
�لتي زرتها لتحديد �ملكان �لتايل �لذي 

�ستذهب �إليه.
تقنية  �لخرت�ع  بر�ءة  تت�سمن  كما 
�ملوقع  »توقع  عنو�ن  حتمل  �أخرى 
على  �لال�سلكية  �لإ�سار�ت  با�ستخد�م 
�لإنرتنت«  عرب  �لجتماعية  �ل�سبكات 
 Location Predicting Using(
 Wireless Signals on Online
�ستحلل  و�لتي   ،)Social Networks
مدى قوة �ت�سالت �لو�ي فاي و�لبلوتوث 
لتحديد  �خللوية  �لت�سالت  و�إ�سار�ت 
�لقيام  وعند  �حلايل.  �مل�ستخدم  موقع 
�أي�سا  في�سبوك  تطبيق  يكون  بذلك، 
قادر� على �لتنبوؤ مبكانك �مل�ستقبلي يف 

حال عدم �لت�سال بالإنرتنت.

ت�سريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�سوؤون  �ملهتمة  �ملو�قع  بع�ض  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  �لتقنية 

»V40« �ملنتظر من �إل جي.
وذكر موقع »Android Police« �أن 
مبو��سفات  �سياأتي  �ملذكور  �لهاتف 
�لأجهزة  �أف�سل  من  و�حد�  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  �لأ�سو�ق،  يف  �لذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 �أو   6 ع�سو�ئي  و�سول  وذ�كرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  �أن  �ملفرت�ض  من  كما 
بدقة  �لعد�سة  ثنائية  �أ�سا�سية  بكامري� 
تقريب  ومبيز�ت  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مر�ت، وكامري� 
 24 بدقة  �أي�سا  مزدوجة  �أمامية 
فمن  �جلهاز  بطارية  �أما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  �أن  �ملتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  �أكرث  �أو  �أمبري 
�ل�سحن �ل�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

»مايكرو�سوفت« تتحدث عن بيع تقنية 
ذكية حلكومات عاملية

»مايكرو�سوفت« �ملطالبات  �نتقد مدير �رشكة 
�لأخرية �لد�عية �إىل وقف بيع تقنيات »�لتعرف 

على �لوجوه« جلميع �حلكومات �لعاملية.
�أن  �إىل  �سميث،  بر�د  �ل�رشكة،  مدير  و�أ�سار 
�رشكات  جلاأت  ما  �إذ�  »قا�سيا«،  �سيكون  �لقر�ر 
�لتقنية ملنع �حلكومات من �حل�سول على تقنية 
�لأخرية  منع  بهدف  �لوجوه«،  على  »�لتعرف 
كل  يف  و�أفعالها  �لنا�ض  حتركات  مر�قبة  من 
د�فو�ض  منتدى  خالل  ت�رشيحاته  ويف  مكان 
�أفهم  »ل  قائال:  �سميث  حتدث  �لقت�سادي، 
�حلجة �لتي تطالب جميع �ل�رشكات بوقف منح 

�لتقنية لكافة �حلكومات ولأي �سبب كان«و�أتت 
منظمة   85 مطالبة  بعد  �سميث  ت�رشيحات 
�ل�سابقة  �لتقنية  بيع  بوقف  حقوقية  وجماعة 
�ملنظمات  هذه  وجهت  حني  يف  للحكومات، 
و«�أمازون«  »مايكرو�سوفت«  من  لكل  ر�سالتها 
�حلقوقية  �ملنظمات  بررت  و«غوغل«كما 
لتقنية  �حلكومات  ��ستخد�م  مطلبها، مبخاوف 
وتهديد«  »مر�قبة  يف  �لوجوه«  على  »�لتعرف 
وغريهم  و�لالجئني  �حلقوقني  �لنا�سطني 
�لتقنية  �أن  �سميث  �أ�ساف  نف�سه،  �ل�سياق  ويف 
�ملعقدة،  �لق�سايا  من  عديد  حل  يف  ت�ساعد 

حني  يف  �ملفقودين«،  �لأطفال  على  »كالعثور 
�لتي  �لقر�ر�ت  �أن  �حلقوقيون  �لنا�سطون  �أكد 
كانت  �إذ�  فيما  �ليوم، حتدد  �ل�رشكات  تتخذها 
�لأجيال �لقادمة �ستعي�ض يف »خوف من �لتعقب 
�سد  مبظاهرة  ��سرت�كها  حال  يف  و�ملالحقة 
يف  حتى  �أو  عبادة،  لدور  ق�سدها  �أو  �حلكومة 

حال عي�سها حياة طبيعية«.
�سميث  �ملدير  �أن  هو  �أي�سا،  للجدل  و�ملثري 
نف�سه، �أعلن يف �ملا�سي عن خماوف ��ستخد�م 
بالتمييز  متعلقة  مل�ساكل  �ل�سابقة،  �لتقنية 

�لعن�رشي و�خل�سو�سية وحقوق �لإن�سان. 

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�ض  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�ض �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح �لرئي�ض �جلديد �سنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �سويت�ض. �إل �أن �لرئي�ض �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�ساب،  �جلديد  �لرئي�ض  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �ساأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�ض  كانت  �لتي  �لغياب  �سنو�ت  عن  عو�ساً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

 X اآبل تعود الإنتاج اآيفون
 The Wall Street وفقاً لتقرير من

Journal عاودت �رشكة �آبل �لعمل على 
�إنتاج �إ�سد�رها �ل�سابق �آيفون X وذلك 

نظر�ً لكون �لطلب على �إ�سد�رتها �لأخرية 
من �آيفون XS و�آيفون XS MaX �أ�سعف 
من �لكم �ملتوقع من قبل �ل�رشكة، وجاءت 

�لإدعاء�ت �حلالية بناًء على �تفاقية موقعة 
بني �آبل و�رشكة �سام�سوجن ل�رش�ء كمية من 

.OLED سا�سات�
ويبدو �أن �لأمر يرجع �إىل عدم وفاء �آبل 

با�ستيعاب �لكمية �ملتفق عليها من �سا�سات 
OLED مع �سام�سوجن لالإ�سد�ر�ت �لأخرية 

من هو�تفها فلجاأت �ل�رشكة لنموذج �لعام 
�ملا�سي حلل هذه �لإ�سكالية، حيث عمدت 

�آبل �إىل وقف بيع �آيفون X مع بد�ية توفر 
�آيفون XS يف �ل�سوق، بينما ي�سري �لتقرير 

�أي�ساً �إىل �نحفا�ض ثمن �ملكونات �لرئي�سية 
 XS Maxو XS باملقارنة مع X يف �آيفون

نظر�ً لعمر �جلهاز �لذي عدت فرتة من 
�لزمن على �إطالقه كما طبيعة �لهو�تف 
�لتي تتخطى فرتتها �لزمنية يف �ل�سوق.

بالإ�سافة �إىل �أن �آيفون XR �لأرخ�ض ثمناً 
بني �لإ�سد�ر�ت �لثالثة �لأخرية لل�رشكة 
يو�جه هو �لآخر حتدي من قبل �آيفون 

8 �لذي يالقي �سعبية يف �أو��سط حمبي 
هو�تف �ل�رشكة �ملهتمني بال�سعر ومو�فقته 
مليز�نيتهم �ل�سخ�سية حيث ل يز�ل �لهاتف 

متاح يف �لأ�سو�ق حالياً وب�سعر �أقل من 
.XR



لدى املنظمني و �سيتناول هذا امللتقى املنظم 
مببادرة من معهد الآداب واللغات بالتن�سيق مع 
املركز اجلامعي »اأحمد بن يحيى الون�رشي�سي« 
لتي�سم�سيلت موا�سيع تتعلق ب  »الوطن واللتزام 
يف ال�سعر اجلزائري« و«الوطن وعالقته بق�سايا 
احلرية يف ال�سعر اجلزائري« و حرب التحرير 
وال�رشد اجلزائري« و »ال�ستقالل وبناء الدولة 
ا�ستح�سار  »جماليات  و  اجلزائري«  ال�رشد  يف 
وغريها,  اجلزائري«  ال�رشد  يف  الوطن 
للتعليم  املوؤ�س�سة  ذات  مدير  اأو�سحه  ح�سبما 
كما  دحدوح.  القادر  عبد  الربوفي�سور,  العايل 
ال�سوء  �ست�سلط  علمية  ور�سات  اأي�سا  برجمت 
مفدي  �سعر  يف  واحلرية  الوطن  »دللة  على 
زكرياء« و«الوطن يف �سعر الأمري عبد القادر« و 
اللغة«  »جماليات �رشد الوطن و�ساعرية �سنف 
النقدي  النموذج  يف  قراءة  الوطن..  »اأن�سنة  و 

تاأطري  يف  املعا�رش«و�سي�سارك  اجلزائري 
وباحثني  اأ�ساتذة  يومني  يدوم  الذي  امللتقى 
اإ�سافة  بالوطن  جامعات  عدة  من  وخمت�سني 
هذا  يهدف  و  والنقاد  الكتاب  من  عدد  اإىل 
الأدب  مو�سوع  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  اللقاء 

اجلزائري بنظرة جديدة وفق املناهج النقدية 
اأبدع  الذي  الوطني  بالكاتب  والإ�سادة  احلديثة 
الروعة  يف  غاية  اأدبية  بن�سو�ص  وطنه  لفائدة 
اجلزائريني,  الكتاب  تاريخ  اإبراز  على  ف�سال 

كما اأ�سري اليه. 

م٫�س

ينطلق اليوم يف تي�سم�سيلت 

 ملتقى وطني حول ح�ضور الوطن يف الأدب اجلزائري 
�سي�سكل »ح�سور الوطن يف الأدب اجلزائري« حمور ملتقى وطني �ستنطلق اأ�سغاله اليوم الأربعاء 

بتي�سم�سيلت, ح�سبما علم اأم�س الثالثاء 

باتنة

 حجز 9 قناطري 
من اأوراق التبغ 

بزانة البي�ضاء 
متكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني 
البي�ساء  زانة  ببلدية  ال�سدرة  بثنية 
من  قناطري    9 حجز  من  باتنة  بولية 
اأوراق التبغ كانت موجهة للبيع بطريقة 
اأم�ص  علم  ما  ح�سب  قانونية,  غري 
لهذا  الإقليمية  املجموعة  من  الثالثاء 
-وفق  العملية  جاءت  و  الأمني  ال�سلك 
تفيد  معلومات  ورود  اإثر  امل�سدر- 
للطريق  �سالكة  نفعية  �سيارة  بوجود 
الرابط بني بلديتي لزرو و زانة البي�ساء 
تنقل مادة التبغ ليتم توقيفها ويتبني بعد 
من  البالغ  و�سائقها  املركبة  تفتي�ص 
�سطيف  ولية  من  واملنحدر   32 العمر 
باأن �سندوقها اخللفي حممل ب32 كي�ص 
معبئني  الكبري  احلجم  من  بال�ستيكي 
باأوراق التبغ دون حيازة املعني لرخ�سة 
ت�سمح له مبمار�سة هذا الن�ساط و على 
واقتياده  املعني  توقيف  مت  ذلك  اإثر 
اإجراءات  ملوا�سلة  الفرقة  مقر  اإىل 
مو�سحا  امل�سدر-  -ي�سيف  التحقيق 
ا�سرتى  باأنه  �رشح  فيه  امل�ستبه  باأن 
بولية  الفالحني  اأحد  من  الب�ساعة 
ولية  اإىل  نقلها  اأجل  من  البواقي  اأم 

�سطيف لبيعها.

ال�سلف

انت�ضال جثة �ضياد من �ضاطئ �ضيدي مروان

م�ستغامن

25 األف جرعة لقاح �ضد طاعون املجرتات ال�ضغرية

�سيدي بلعبا�س

حتديد 19 حميطا غابيا يف اإطار حق ال�ضتغالل 

تفا�ضيل جديدة ب�ضاأن حماولة 
اغتيال ال�ضي�ضي يف ال�ضعودية!

�سعيدة

نفوق 4 اآلف كتكوت جراء حريق 

باتنة

 ميالد �ضبكة املكافحة البيولوجية واملدجمة 

انت�سلت م�سالح احلماية املدنية بال�سلف اأم�ص 
مروان  �سيدي  �ساطئ  من  �سياد  جثة  الثالثاء 
العالم  خلية  لدى  ا�ستفيد  ح�سبما  بتن�ص, 

والت�سال بذات الهيئة.

اأول , حممد  و �رشح املكلف بالعالم مالزم 
م�ساعدية, اأن وحدات الغط�ص التابعة للحماية 
ال�سياد  جثة  انت�سال  من  متكنت  قد  املدنية 
اأم�ص  ظهر  منذ  فقدانه  عن  الإبالغ  مت  الذي 

الثنني, و�سخرت وحدة احلماية املدنية, وفقا 
لذات امل�سدر, لنقاذ ال�سحية التي تنحدر من 
العمر 29 �سنة  بلدية �سيدي عكا�سة وتبلغ من 
ن�سف  قوارب  ثالث  منها  المكانيات  جميع 

مع  اإ�سعاف  �سيارة  اإطفاء,  �ساحنات  و3  �سلبة 
تن�سيب خيمة كمركز للقيادة بعني املكان حيث 
ال�سحية يف حدود  بانت�سال جثة  العملية  كللت 

ال�ساعة العا�رشة والن�سف من �سباح اليوم.

األف   25 تخ�سي�ص  م�ستغامن  بولية  مت 
املجرتات  طاعون  �سد  لقاح  جرعة 
الثالثاء  اأم�ص  اأ�ستفيد  ح�سبما  ال�سغرية, 

من املفت�سية الولئية 

للبيطرة.
و اأو�سح امل�سدر اأن هذه احل�سة من اللقاح 
تعد الأوىل يف انتظار ح�س�ص اأخرى حيث 
مت ا�ستالمها قبل يومني بهدف ال�رشوع يف 

حملة التلقيح والتي �سيقوم بها 19 بيطريا 
من اخلوا�ص و �سجلت ولية م�ستغامن منذ 
9 يناير املا�سي تاريخ اكت�ساف اأول حالة 
املجرتات  طاعون  ملر�ص  فيها  م�ستبه 

ببلدية  ال�سنو�سي  اأولد  بدوار  ال�سغرية 
فرناكة نفوق 362 راأ�ص من املا�سية )358 
راأ�ص غنم و4 روؤو�ص ماعز( ب 21 بوؤرة تقع 

ب 9 بلديات, ي�سيف امل�سدر ذاته.

لولية  الغابات  حمافظة  حددت 
اإطار  يف  حميطا   19 بلعبا�ص  �سيدي 
اإجمالية  مب�ساحة  ال�ستغالل,  حق 
قدرها 2.227 هكتار, وذلك يف �سياق 
ما  ح�سب  الغابية,  الف�ساءات  تثمني 
والت�سال  الإعالم  خلية  لدى  علم 

امل�سدر  ذات  اأو�سح  و  الهيئة  لذات 
الإطار  هذا  امل�ستفيدين يف  عدد  اأن 
بلغ 423 �ساكن ريفي, حيث مت اإجناز 
عدة ن�ساطات مرخ�ص لها على غرار 
الأ�سجار املثمرة, امل�ساتل, و  غر�ص 

تربية 

مو�سى  اأحمد  امل�رشي  الإعالمي  ك�سف 
اغتيال  ا�ستهدف  خمطط  من  تفا�سيل 
خالل  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  الرئي�ص 
اإىل  م�سريا  ال�سعودية,  اإىل  زياراته  اإحدى 
�سلطات  قبل  من  اكت�سفت  املحاولة  اأن 

البلدين.
اأن  اإىل  امل�رشي,  الإعالمي  ولفت 
ال�سي�سي,  ا�ستهدفتا  اغتيال  حماولتي 
يف  والأخرى  م�رش,  يف  اإحداهما 
اأن  اإىل  م�سريا  اإحباطهما,  مت  ال�سعودية 
املحاولتني وقف وراءهما تنظيم اإرهابي, 
يف  الإرهابي  املخطط  اإن  مو�سى  وقال 

عبد  الرئي�ص  ا�ستهداف  كان  ال�سعودية 
ال�سعودية  عهد  وويل  ال�سي�سي  الفتاح 
حينها حممد بن نايف, وروى اأن التنظيم 
الإرهابي املتورط يف التخطيط ملحاولة 
الغتيال يف ال�سعودية »جّند عنا�رش كانت 
موجودة يف فندق مطل على احلرم املكي 
تدخل  اأن  الإرهابيون  وبّيت  ال�رشيف, 
زوجة اأحدهم بحزام نا�سف داخل احلرم 
املكي لتنفيذ عملية ا�ستهداف ال�سي�سي, 
الذي  املكان  لتفجري  هوؤلء  خّطط  كما 
ال�سعودي  العهد  ويل  طائرة  به  توجد 

ال�سابق حممد بن نايف«.

ب�سبب  كتكوت  اآلف   4 نفوق  ت�سجيل  مت 
حريق وقع داخل م�ستودع لرتبية الدواجن 
م�ساء اأم�ص الثنني بولية �سعيدة, ح�سبما 
لدى م�سالح احلماية  الثالثاء  اأم�ص   علم 
هذا  يف  احلريق  ت�سبب  قد  و  املدنية 
امل�ستودع املتواجد ببلدية اأولد ابراهيم 

يف نفوق 4 اآلف كتكوت و اتالف 50 قنطار 
من الأعالف املوجهة لتغذية الدواجن و 
6 مدفئات, وفقا لنف�ص امل�سدر و متكن 
اإخماد  من  املدنية  احلماية  عنا�رش 
احلريق و اإبعاد 14 قارورة غاز بوتان من 

مكان احلادث, كما اأ�سري اإليه. 

 2 باتنة  بجامعة  الثالثاء  اأم�ص  مت 
ال�سهيد م�سطفى  بن بولعيد الإعالن 
عن ميالد �سبكة املكافحة البيولوجية 

واملدجمة باجلزائر و ذلك 
يف ختام ا�سغال الندوة الدولية الأوىل 
الأورا�ص  عا�سمة  احت�سنتها  التي 
حول  اجلاري  فرباير  و5    4 يومي 
واملدجمة  البيولوجية  املكافحة 
اأو�سح رئي�ص  باجلزائر و يف ت�رشيح 
الكرمي  عبد  للندوة,  العلمية  اللجنة 

�ستمثل  »ال�سبكة  باأن  ب�سري,  �سي 
وكذا  اأفريقيا  �سمال  يف  اجلزائر 
للمكافحة  الدولية  للمنظمة  بالن�سبة 
باأن  مردفا  واملدجمة«  البيولوجية 
»ال�سبكة ت�ستهدف اإيجاد عالج ناجع 

والتقليل من 
يف  احل�رشات  مبيدات  ا�ستخدام 
ت�سيب  التي  الأمرا�ص  مكافحة 
بيولوجية  اإىل طرق  النباتات واللجوء 

�سحية و املحافظة على البيئة«.
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غذاء »�ضري« 
 لأكرب قر�ش

 يف العامل
ك�سف علماء اأن اأكرب اأنواع اأ�سماك القر�ص يف 
العامل يتبع نظاما غذائيا �رشيا قائما على 
اأ�سماك  اأن  اعتقد اخلرباء  ولطاملا  النبات 
»بروتني  على  تعتمد   ,»whale sharks«
حيواين« للبقاء على قيد احلياة ولكن درا�سة 
»اآكالت  واأن�سجة  دم  عينات  �سملت  جديدة 
تتغذى  الأ�سماك  هذه  اأن  ك�سفت  اللحوم«, 
يكون  عندما  والطحالب,  النباتات  على 
عدد الفرائ�ص »حمدودا«وا�ستخدم العلماء, 
طوكيو,  جامعة  يف  الأحياء  عامل  بقيادة 
القر�ص  اأ�سماك  من  عينات  ويات,  األيك�ص 
للتعرف على عاداتها الغذائية ويف حني اأن 
الدرا�سات ال�سابقة وجدت بع�ص الأع�ساب 
البحرية يف معدة الكائنات ال�سخمة, اإل اأنه 
تكون جزءا  قد  اأنها  الآن(  )حتى  يعتقد  مل 
اأ�سا�سيا من نظامها الغذائي ويف حديثه مع 
ويات  »National Geographic«, قال 
مهددة   )whale sharks( »اأ�سماك  اإن 
يكفي  ما  نعرف  ل  نزال  ما  ولكننا  عامليا, 

عن بيئتها للحفاظ عليها ب�سكل فعال. 

عملية احتيال 
خطرية على 
»وات�ش اآب« 

من  اآب«  »وات�ص  م�ستخدمي  حتذير  يجري 
اخرتاق  اإىل  توؤدي  قد  خطرية  احتيال  عملية 
ال�رشقة,  لأغرا�ص  وا�ستخدامها  ح�ساباتهم 
هذا  وياأتي  اخلا�سة  اأموالهم  �سحب  ورمبا 
التحذير يف الوقت الذي يتلقى فيه الربيطانيون 
دعوات اإ�سافية لأخذ احلذر, يف يوم الإنرتنت 
م�ستخدمي  يذّكر  �سنوي  حدث  وهو  الآمن, 
ال�سبكة العنكبوتية مبخاطر القر�سنة واجلرائم 

الإلكرتونية.
يف  ال�سيرباين  الأمن  علماء  ذكره  ملا  ووفقا 
موقع »McAfee«, فاإن 46% من الربيطانيني 
تعر�ص  ما  �سخ�سا  يعرفون  اأو  تعر�سوا, 
وحتى  ذلك  نتيجة  اأموال  وفقدوا  لالخرتاق, 
لي�ست  اآب,  وات�ص  مثل  ال�سائعة,  التطبيقات 
حيث  الأخري,  الحتيال  يثبت  كما  اآمنا  مالذا 
امل�ستخدمني  ح�سابات  املحتالون  ي�ستغل 
اإر�سال  العاديني, لإجراء حيل ماكرة تتمثل يف 
التحقق  رمز  وطلب  الأ�سدقاء,  اإىل  ر�سالة 

اخلا�ص بتطبيق املرا�سلة.

 مديرية توزيع  الكهرباء
 و الغاز تيبازة

تو�ضيح بخ�ضو�ش مقال 
�ضادر يوم الحد3 

فيفري2019
ردا على املقال املن�سور يف جريدة 
الو�سط بتاريخ الأحد 3فيفري 2019 

يف �سفحة 24 حتت عنوان انقطاع 
الكهرباء ملدة يومني متتالني �سونلغاز 

تثري غ�سب �سكان عني تاقورايت عمال 
حلق الرد مديرية توزيع الكهرباء و 

الغاز تيبازة تود تو�سيح مايلي: تنفي 
مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لولية 

تيبازة كل ماجاء على ل�سان ال�سيد 
ال�سحفي فيما يخ�ص انقطاع الكهرباء 

ملدة يومني متتاليني مبدينة عني 
تقورايت و توؤكد عدم تلقيها �سكوى 
بخ�سو�ص اأي انقطاع للكهرباء بهذه 

املدينة  
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