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تعليقا منه على الأحداث
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 .    العقيد املتقاعد اأحمد كرو�ش : ت�صريحات غري م�صوؤولة �صادرة عن  �صخ�صية مطلوبة للعدالة

 .    النقيب ال�شابق اأحمد �شو�شان: هذا هو الفرق بيني و بني خالد نزار

 .    اأحمد الدان: الرجل يلعب ورقته الأخرية 

 .    العقيد املتقاعد العربي �شريف : خالد نزار فاقد للأهلية

 .   الإعالمي اأنور مالك: تخّبط لوبي الت�سعينات

�شباط متقاعدون و �شيا�شيون واإعالميون للو�شط

ت�سريح خالد نزار 
�سقطة اأخالقية � اأمنية

�س3

تفاعلت ال�ساحة الوطنية مع ت�سريحات وزير الدفاع ال�سابق خالد نزار املطلوب 
للعدالة الع�سكرية،حيث بث املعني ت�سريحا م�سجال عرب مواقع التوا�سل االجتماعي 

يدعوا فيه عنا�سر اجلي�ش للتمرد ب�سكل �سريح �سد القيادة احلالية،االأمر الذي 
اعرته كثريون �سقطة اأخالقية و قانونية .
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تعليقا منه على الأحداث

بن فلي�س و ا�ستعادة الأموال املنهوبة
ال�سابق  احلكومة  رئي�س  قال 
علي بن فلي�س اأن حجم الأموال 
املنهوبة ل ميكن تقديره، لكن 
ب�ساأن  ت�سورات  و�سع  ميكن 
ا�ستعادتها، عرب �ستة خطوات:
ال�سيا�سية- بالتوطئة  بداية 

ربط  خالل  من  الدبلوما�سية، 
ات�سالت ر�سمية مع الدول التي 

تظهر التحقيقات اأنها اختريت 
ملجاأ لالأموال املهربة لإقناعها 

بالتعاون النزيه مع اجلزائر
الق�ساة  من  طاقم  اإيفاد 
مالقاة  بهدف  املعنيني 
التي  البلدان  يف  نظرائهم 
ملعرفة  الأموال  فيها  توجد 
،حت�سري  ا�ستعادتها  �رشوط 

لل�رشكاء  ملفات جدية  وتقدمي 
،فعيل  التحقيقات  الأجانب يف 
للتعاون  الثنائية  التفاقيات 
الق�سائي ،اللجوء اإىل التفاقية 
الدولية ملكافحة الف�ساد اللجوء 
اإىل مكاتب دولية متخ�س�سة يف 
جمال  يف  وال�ستق�ساء  البحث 

تهريب الأموال.

خبر في 
صورة

تن�سيب املدير العام 
اجلديد لوكالة الأنباء 

مت اأول ام�س تن�سيب فخر الدين بلدي يف من�سبه اجلديد كمدير عام 
الر�سمي  الناطق  الت�سال  وزير  طرف  من  اجلزائرية  الأنباء  لوكالة 

با�سم احلكومة، ح�سن رابحي.
الأنباء  وكالة  اأن  الوزير  اأكد  التن�سيب،  حفل  على  اإ�رشافه  وخالل 
على  اإ�سعاع حتر�س  ومنرب  هامة  اإعالمية  »موؤ�س�سة  تعد  اجلزائرية 
توثيق الأحداث مبا يتوافق والراأي العام الوطني«. واأ�ساف اأن اجلزائر 
اجلهود  من  املزيد  بذل  اجلميع  من  تقت�سي  هامة  مبرحلة  »متر 
للمحافظة على هذا الوطن وت�سخري كل الو�سائل من اأجل امل�سلحة 
قادرة  الوكالة  باأن  يقينه  عن  الت�سال  وزير  واأعرب  للوطن«.  العليا 
التكنولوجي  التطور  الأهداف املرجوة، خا�سة يف ظل  على حتقيق 
الذي ي�سهده العامل كما اأكد على اأن احلوار هو »ال�سبيل الأمثل حلل 
امل�ساكل املطروحة من خالل تبادل الآراء والأفكار وال�ستماع اىل 
بع�سنا البع�س«. وقال يف �سياق اآخر اأن احلكومة »تبذل جهودا معتربة 
وتعمل بال هوادة من اأجل ال�ستجابة اىل تطلعات املواطنني بف�سل 

امل�ساريع الهامة التي يتم اجنازها يف خمتلف املجالت 

غليزان

ا�ستقالة الكاتب العام 
لبلدية وادي ارهيو 

تزغات  ا�سماعيل  ارهيو  وادي  لبلدية  العام  الكاتب  موؤخرا  قدم 
ا�ستقالته من من�سبه وبح�سب املعلومات التي حت�سلت عليها اجلريدة 
من م�سادر من حميط البلدية اأن الأ�سباب تعود بالدرجة الأوىل اإىل 
تن�سيب  تاريخ  منذ  وهذا  واملعار�سة  املري  بني  القائمة  ال�رشاعات 
غاية  اإىل  الأحيان  بع�س  يف  و�سلت  والتي  البلدية  ال�سعبي  املجل�س 
ذات  وح�سب  اأ�سابيع  عدة  املجل�س  ن�ساط  وجتميد  املحاكم  اأروقة 
امل�سادر انه �سيتم عقد دورة ا�ستثنائية الأيام القليلة القادمة للف�سل 
يف ا�ستقالة الكاتب العام للم�سادقة عليها او رف�سها مع تقدمي ن�سخة 
من حم�رش الدورة اإىل رئي�س الدائرة ووايل الولية لتخاذ القرارات 

ق  مالنهائية .

زياية يعتزل ميادين الكرة
 

ب�سفة  القدم  كرة  اعتزال ممار�سة  زياية  املالك  عبد  الالعب  اأعلن 
للعبة  ممار�سته  مدار  على  حافال  كرويا  م�سوارا  قدم  بعدما  نهائية 
ا�سما رفقة فريقي وفاق �سطيف  الذي �سنع  الكرة امل�ستديرة وهو 
الأندية،  الوان عدد من  اإىل حمله  بالإ�سافة  ال�سعودي  واحتاد جدة 
وف�سل ابن عا�سمة اله�ساب العليا تعليق احلذاء والتحول نحو وجهة 

جديدة من احلياة الكروية.

اأن�سار اأوملبي ارزيو 
ي�سابقون الزمن  

يتواجد اأن�سار فريق اوملبي ارزيو على قدم و�ساق بخ�سو�س حت�سري 
اأر�سيته خالل مباريات  الفريق على  النادي حت�سبا ل�ستقبال  ملعب 
اأقدمت  الغر�س  ولهذا  اجلديد،  للمو�سم  الثانية  املحرتفة  الرابطة 
امللعب  �سيانة  على  اجلديد  ال�ساعد  النادي  حمبي  من  جمموعة 
خلو�س  تاأهيله  يتم  حتى  منها  يعاين  التي  النقائ�س  على  والوقوف 

مقابالت الفريق عليه، وذلك من خالل القيام بطالء املدرجات.

اأخر  اعذار  و  م�سنع  غلق  مت 
ببلدية  ال�سناعية  باملنطقة 
�سب  ب�سبب  )م�ستغامن(  فرناكة 
الرطبة  باملنطقة  �سائلة  نفايات 
يف  التابعة  و  املجاورة  املقطع  
اأغلبها لولية مع�سكر، ح�سبما ذكر 

مدير البيئة ملع�سكر.
خالل  قويدر  فرعون  واأو�سح 
الولئي،  التنفيذي  للمجل�س  لقاء 

ل�سب  م�ساحله  بعد مالحظة  اأنه 
ال�سناعية  باملنطقة  م�سنعني 
لبلدية فرناكة اأحدهما ينتج مادة 
باملنطقة  �سائلة  نفايات  الكلور 
بلدية  تراب  على  املقطع  الرطبة 
�سيدي عبد املومن املجاورة لها 

و 
التابعة لولية مع�سكر مت التوا�سل 
وايل  مع  الولية  وايل  طريق  عن 

حلل  تدخل  الذي  م�ستغامن 
اأدى اإىل غلق موؤقت  امل�سكل مما 
للم�سنع  اإعذار  توجيه  و  مل�سنع 
الثاين للتوقف عن �سب نفاياتهما 
الرطبة  باملنطقة  ال�سائلة 

املحمية.
اأن  امل�سوؤول  نف�س  واأ�ساف 
مب�ستغامن  الولئية  ال�سلطات 
بالتن�سيق مع م�سالح ولية مع�سكر 

املغلق  الأول  امل�سنع  األزمت 
لت�سيري  حمطة  برتكيب  موؤقتا 
�سبها يف  وعدم  ال�سائلة  النفايات 
به  القيام  مت  ما  هو  و  املحيط 
يف  قريبا  فتحه  لإعادة  حت�سريا 
الثاين  للم�سنع  اإعذار  وجه  حني 
حمطته  ا�ستيعاب  طاقة  لتو�سعة 
ومنحه  ال�سائلة  النفايات  لت�سيري 

مهلة قبل غلقه.

مع�سكر

غلق م�سنع و اإعذار اأخر ب�سبب �سب النفايات 

خري الدين زط�سي مطلوب 
يف ق�سنطينة ؟؟

اأ�ساغر جيل عزابة لكرة  الياأ�س ا�سابت �سبان  القلق و   حالة من 
الأول  اجلهوي  وبطولة  الوىل  املرتبة  على  الذين حت�سلوا  القدم 
لرابطة ق�سنطينة، نتيجة عدم التفات ال�سلطات املحلية لتكرميهم 
اإىل جانب غياب كل دعم وتكرمي من رابطة ق�سنطينة  اجلهوية، 
ففي كل مرة توؤجل عملية التكرمي، رغم املواهب الكبرية للفريق 
والنتائج اليجابية املبهرة ، وهنا نت�ساءل عن دور مراكز التكوين 
عند جتاهل املواهب املوجودة وعدم ت�سجيعها؟؟ اإنه ملف اآخر اأو 
ف�سيحة حتتاج تدخل من مكتب خري الدين زط�سي، فهل يتدخل؟؟ 
وهل ين�سف �سباب مدينة عزابة ب�سكيكدة؟اأبناء املدينة والالعبون 

ال�سبان  يف انتظار املبادرة واللتفاتة.

لقي 142 �سخ�سا حتفهم منذ بداية 
مو�سم ال�سطياف 2019 

منها  الوطني  الرتاب  كامل  عرب 
بينهم 85 �سخ�سا غرقا على م�ستوى 
غري  اأغلبتها  تعترب  التي  ال�سواطئ 
م�سموحة لل�سباحة، ح�سبما اأكدته 
الكلفة  رومان،  �سامية  الرائد 
العامة  باملديرية  بالدرا�سات 

للحماية املدنية.
و خالل عر�س ح�سيلة اأعدت اىل 
اأفراد  اأوت حول تدخالت   7 غاية 

احلماية  املدنية �رشحت ال�سيدة 
مو�سم  انطالق  منذ  اأنه  رومان 
 142 لقي  اجلاري  ال�سطياف 
�سخ�سا حتفهم منه بينهم 85 وفاة 
غرقا على م�ستوى ال�سواطئ فيما 

تويف 57 اآخرين مبختلف 
امل�سطحات املائية.

الأخرية  احل�سيلة  هذه  ح�سب  و 
فانه من بني 85 وفاة غرقا فان 60 
منها وقعت على م�ستوى ال�سواطئ 
اأي  لل�سباحة  امل�سموحة  غري 

مبعدل 29ر99 باملئة من احلالت 
غرقا  وفاة  حالة   12 اأن  حني  يف 

مراقبة  �ساعات  خارج  �سجلت 
ال�سواطئ.

142 وفاة على م�ستوى ال�سواطئ و امل�سطحات املائية 

ت�سوير ب�سري عالوة
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�سباط متقاعدون و �سيا�سيون واإعالميون للو�سط

ت�سريح خالد نزار �سقطة 
اأخالقية و اأمنية

.        العقيد املتقاعد اأحمد كرو�ش : ت�سريحات غري م�سوؤولة �سادرة
.        العقيد املتقاعد العربي �سريف :خالد نزار فاقد لالأهلية

تفاعلت ال�ساحة الوطنية مع ت�سريحات وزير الدفاع ال�سابق خالد نزار املطلوب للعدالة الع�سكرية،حيث بث املعني ت�سريحا م�سجال عرب مواقع التوا�سل االجتماعي يدعو 
فيه عنا�سر اجلي�ش للتمرد ب�سكل �سريح �سد القيادة احلالية،االأمر الذي اعرته كثريون �سقطة اأخالقية و قانونية ل�سخ�سية ا�سطلعت بت�سيري امللف االأمني اإبان الع�سرية 

ال�سوداء، و يطرح توقيت الت�سريح اأكرث من عالمة ا�ستفهام خ�سو�سا عن اإمكانية وجود رابط بني الت�سريح و دعوة الع�سيان املدين التي لوحت بها بع�ش املجموعات يف 
االأيام القليلة املا�سية، يف حني يذب اآخرون اإىل ال�سوؤال عن اجلهة التي اأوعزت باإطالق الت�سريح يف ظل تواتر اأخبار عن اعتزام خالد نزار عقد ندوة �سحفية  على الرتاب 

الفرن�سي مبهاجمة القيادة احلالية للجي�ش التي تقود بدورها حربا على منظومة الف�ساد و امتداداتها

اأحمد كرو�ش

عن �سادرة  م�س�ؤولة  غري  ت�سريحات 
للعدالة مطل�بة    �سخ�سية 

كرو�ش  �أحمد  �لأمني  �خلبري  �عترب 
نز�ر  �لأخرية خلالد  باأن ت�رصيحات 
�أفر�د �جلي�ش  �لتي دعا من خاللها 
غري  �صالح  �لقايد  على  للتمرد 
مطارد  �إن�صان  من  نابعة  م�ص�ؤولة 
من �لعد�لة، م�صدد� باأنها دليل على 
�أمن  ت�صتهدف  خمططات  وج�د 

و��صتقر�ر �جلز�ئر.
فتح �أحمد كرو�ش يف ت�رصيح خ�ش 
نز�ر  خالد  دع�ة  على  »�ل��صط«  به 
قائد  على  �لتمرد  على  �جلي�ش 
باأنها  معترب�  �صالح،  �لقايد  �لأركان 
�صخ�صية  من  �صادرة  ت�رصيحات 
برهنت  �لعد�لة  من  مطاردة  يائ�صة 

كل ما يقال عليه.

نز�ر  »خالد  كرو�ش  �أحمد  وقال 
منذ وج�ده يف �مل�ؤ�ص�صة �لع�صكرية 
غل  يحمل  خروجه  بعد  وحتى 
للجز�ئر، وبرهن ذلك يف كل مرة من 
عن  �أف�صح  و�لآن  تد�خالته،  خالل 
�إ�صد�ر  بعد  وجهه �حلقيقي خا�صة 
�لق�صاء  قبل  من  ت�قيفه  مذكرة 

�لع�صكري ».
نز�ر  خالد  كرو�ش  �أحمد  وو�صف 
بالإن�صان �ملته�ر �لذي يريد زعزعة 
�لف��صى،  وخلق  �لبالد  ��صتقر�ر 
باأنه  دليل  ت�رصيحاته  بان  م�صري� 
�إ�صد�ر مذكرة  بعد  متخ�ف خا�صة 
خالد   « قائال  حقه،  يف  ت�قيف 
قر�ر�ته  و  �أفكاره  يف  متخبط  نز�ر 

مطارد  فه�  يق�ل،  ماذ�  يعرف  ول 
م�ج�د يف  ه�  �صحيح  �لعد�لة،  من 
�أوروبا لكن �صجله يف حق�ق �لإن�صان 
لي�ش نظيف كان متابع ق�صائيا، فه� 
ويف  �لأ�صلي  بلده  من  مطارد  �لآن 

�لأيام �ملقبلة �صيطارد دوليا ».
نز�ر  خالد   « كرو�ش  �أحمد  و�صدد 
يتعدى  لن  �ص�ته  باأن  جيد�  يعرف 
ر�صالة  وت�رصيحاته  �لي�ت�ب، 
من  م�صتهدفة  �جلز�ئر  باأن  ت�ؤكد 
��صتقر�ر  تهدد  �أجنبية  خمططات 
قائد  ل�صان  على  جاء  كما  �لبالد 

�لأركان �لقايد �صالح ».
اإميان.ل

�الإعالمي و النا�سط ريا�ش رم�سان بن وادن

الع�سكرية امل�ؤ�س�سة  على  خطري  تعد 
�ملتقاعد  �لل��ء  ر�صالة  تابعت 
ميكن  مالحظة  و�أول  نز�ر،  خالد 
ه�صة،  ر�صالة  �أنها  نالحظها  �أن 
بجديد،  تاأت  مل  مبعرثة،  باأفكار 
بل�صان  مرة  يتكلم  �أن  حاول  فقد 
�لع�صكري، ومرة بل�صان �ل�صيا�صي، 
�لنا�صح �لأمني وكاأنه  ومرة بل�صان 

�إمام من �لأئمة!!.
يف �إعتقادي، يف �جلزء �لذي حتدث 
تعد  ه�  �جلن�د،  �إىل  مبا�رصة  فيه 
�لع�صكرية،  �مل�ؤ�ص�صة  على  خطري 
لأن �لل��ء �ملتقاعد لي�صت له �صفة 
�لع�صكري يف �ل�قت �حلايل، وحتى 
كان  ما  �ل�صفة  تلك  له  كانت  ل� 
�إّل  هذ�  مثل  خطابا  ي�جه  �أن  له 
يعرفها  �لتي  �مل�رصوعة  بالطرق 

كل م�ص�ؤول يف �جلي�ش.
ما جاء يف خطابه ه�  �أخطر  من 
باأخذ زمام �ملبادرة  دع�ة �جلن�د 

�حلر�ك،  �صعار  حتقيق  �أجل  من 
�لنقطة  هذه  يف  هنا  يق�صد  وه� 
�لتي  �ل�صعار�ت  تلك  بالذ�ت 
�أجند�ت  ذ�ت  جمم�عة  حتملها 
�لعميقة  �لدولة  مع  عالقات  لها 
�حلالية  �لقيادة  على  لالإنقالب 
خطرية،  دع�ة  هذه  �جلي�ش،  يف 
�لف��صى و�رصب  �لهدف منها ه� 
م�ؤ�ص�صات �لدولة وتك�صري �جلز�ئر 

حتى ي�صهل تفتيتها كلية.
يف جممل خطاب �لل��ء �ملتقاعد 
خالد نز�ر �أنه �أر�د �أن يظهر �أمام 
و�لدويل  �ل�طني  �لعام  �لر�أي 
عن  �لثائر  �ل�صيا�صي  بالرجل 
مطالب  مع  و�أنه  �حلالية  �لأو�صاع 
قر�ر�ت  �صد  و�أنه  �حلر�ك 
ت�صقط  حتى  �لع�صكرية  �مل�ؤ�ص�صة 
�لعد�لة  �أمام  مطالبته  دع�ة 
حق  لنّيل  وبالتايل  �جلز�ئرية 

�للج�ء �ل�صيا�صي.
كان �صيك�ن لكل ما جاء يف ر�صالة 
كانت  ل�  وقيمة،  معنى  نز�ر  خالد 
�أر�ش  وعلى  �حلر�ك  بد�يات  يف 
�جلي�ش  ر�فق  وقد  �أما  �ل�طن، 
ه�  �لآن  حتقق  ما  و�أن  �حلر�ك، 
خاوة  �صعب  »جي�ش  �صعار  بف�صل 
خاوة«، فاإن ت�رصيحات خالد نز�ر 
للتغطية  فا�صلة  مناورة  �إّل  ماهي 
باأن  ولعلمه  �لأ�ص�د  تاريخه  عن 
ي�م  يف  حتما  �صيلحقه  »�ملنجل« 

من �لأيام.
�أن  على  �أ�أكد  �لكالم،  خال�صة  يف 
�لر�صالة فيها دع�ة مبطنة ل�رصب 
�جلز�ئر  يف  �لأمنية  �مل�ؤ�ص�صة 
و�لهدف  �لع�صكرية،  خا�صة 
حتى  بالنابل  �حلابل  خلط  ه� 
ي�صتعيد �لتيار �ل�صتئ�صايل مكانته 

وقيادته.

النقيب ال�سابق اأحمد �سو�سان

نزار خالد  بني  و  بيني  الفرق  ه�  هذا 
يعر�ش  �خلا�صة  �لق��ت  يف  نقيب 
عليه �صباط ،و �صباط �صف ت�صفية 
�صنة  �خلائنة  للجي�ش  �لعليا  �لقيادة 
ذلك  فعل  عن  فنهيناهم   1992
وحدة  على  حفاظا  �ص��رصة  بدون 
جتنيب  و  �ن�صجامه  و  �جلي�ش 
...�لرقيب  �أهلية   حربا  �جلز�ئر 
�غلب  و  �لتعليمات  حمل  �لذي 
�أحياء  ز�ل��  ما  بامل��ص�ع  �ملعنيني 
�أكرث من 3 �صن��ت  يرزق�ن...و بعد 

و23  ت�صفية  حماولت  و  �صجن 
قيادة  جانب  �إىل  يقف  منفى  �صنة 
�جلي�ش  لتطهري  �صعيها  يف  �جلي�ش 
و �ملخابر�ت من عمالء فرن�صا منذ 
ل��ء  �ملقابل  �لي�م....يف  �إىل   2015
�ل�طني  و وزير دفاع ي�رط �جلي�ش 
�ل�صعب  �صد  حرب  يف  كله  �ل�صعبي 
�لفرن�صية  بتحري�ش من �ملخابر�ت 
و عمالئها من �ملجتمع �ملدين �صنة 
�لتقاعد  من  �صنة   22 وبعد   1992

�جلن�د  و  �ل�صباط  يحر�ش  �ملريح 
�لقيادة  من  للتخل�ش  �جلي�ش  يف 
�لع�صكرية يف �أخطر ظروف تعي�صها 
�إر�صاء  �ل�صتقالل  منذ  �جلز�ئر 
هما  من  عرفتم  لفرن�صا.....هل 
�ل�صخ�صان �ملعنيان؟ و ما ه� �لفرق 
يف  للع�صكر  م�جه  �ل�ص�ؤ�ل  بينهما؟ 
�أي�صا  م�جه  لكنه  و  �لأول  �ملقام 
جز�ئري  ع�صكري  ملي�ن   40 ل 

�حتياطي

االإعالمي اأنور مالك

الت�سعينات ل�بي  تخّبط 
ما يق�م به �جلرن�ل �ل�صفاح خالد 
نز�ر ه� دليل قاطع وبرهان �صاطع 
�لذي  �لت�صعينات  ل�بي  تخّبط  عن 
و�جل�ى  �له�ى  �أجنبي  ل�بي  ه� 
د�خل  ق��عده  فقَد  و�أنه  و�لكرى، 
يف  ويعي�ش  �لع�صكرية،  �مل�ؤ�ص�صة 
�للحظات �لأخرية لفقد�ن ماتبقى 
يبق  مل  لذلك  �أي�صا،  قادة  من  له 
�أمامهم �ص�ى �لدع�ة �إىل �لنقالب 
�حلالية  �لع�صكرية  �لقيادة  على 
�لتي ميثلها �لقايد �صالح ومن معه 
من جرن�لت وطنيني نعرف �لكثري 

منهم �صخ�صياً..
��صرتجاع �لع�صكر يف �صفهم معناه 
ذبح  تعني  و�لتي  �ل�صلطة  ��صتعادة 
�جلز�ئريني �لذين حماهم ول يز�ل 
�ل�صعبي  �ل�طني  �جلي�ش  يحميهم 
و�حدة  ر�صا�صة  يطلق  مل  حيث 
�صابقة  يف  �حلر�ك_�ل�صعبي  �صد 

تاريخية ومتميزة..
�أيها  �جلز�ئري�ن..  �أيها 

�ملنا�صل�ن.. �أيها �حلر�كي�ن..
�إما �أن تك�ن�� مع جي�صكم وجي�صكم 
وتتعاون��  معكم  يظل  �أن  يجب 
�لتي  مطالبكم  لتحقيق  جميعا 
ماز�لت قائمة �أو تك�ن�� مع حر�ك 
حركى  وبقايا  قتلة  يق�ده  م�صاد 
ينفع  ل  حيث  �صتندم�ن  ،وحينها 
�صيء  كل  تفقدون  و�ص�ف  �لندم، 
�صفاحني  مع  يتحقق  مل  �أو  حتقق 
ونحن  �لت�صعينات  يف  عاي�صناهم 
تعرف  ل  �أو�مرهم  وكانت  �صباط 

�ص�ى لغة �لدماء..
يف  �لرمادية  �ملنطقة  من  حذ�ر 
و�ملنعطف  �ل�صعب  �لر�هن  هذ� 
�حلبيبة،  بالدنا  عمر  من  �حلا�صم 
فقد تاأخذكم �إىل ع�رصيات �ص�د�ء 
و�أذيالهم  للنز�ريني  ع�نا  كنتم  �إن 

تق�دكم  �أو  وغريهم  وبيادقهم 
�هلل  باإذن  بي�صاء  ع�رصيات  �إىل 
فمطالبكم  جميعا  تكاثفتم  �إن 
�لع�صكرية  �لقيادة  �صتحققها 
بالتدرج �لذي ير�عي ت��زنات كثرية 
لي�صت يف متناول �لكثري منكم، فهي 
و�إقليميا  حمليا  �أخطب�طا  ت��جه 
�لتخل�ش  �ل�صهل  من  لي�ش  ودوليا 
�لغ�غاء  بع�ش  ي�همكم  كما  منه 
ونف�صيتهم  و�صعيتهم  نعرف  �لذين 
�صنني  منذ  و�أمنياتهم  وتطلعاتهم 
ط�يلة ونحن يف �ملنفى �لإجباري، 
خطرية  لدرجة  �لأم�ر  و�صتتعقد 
جد� �إن �صار �حلر�ك عليهم �أي�صا 
لهم،  وع�نا  معهم  يك�ن  �أن  بدل 
نز�ر  عنها  يد�فع  �لتي  فالع�صابة 
نهب  كثري�  تتقن  حمايتها  ويريد 
�أرو�ح  وخطف  �جلز�ئريني  ثرو�ت 

�لب�رص..

اأحمد الدان

الأخرية   ورقته  يلعب  الرجل 
�لبناء  حركة  رئي�ش  نائب  فتح 
خالد  على  �لنار  �لد�ن  �أحمد 
نز�ر، قائال »حماولت زرع �لبلبلة 
د�خل �جلي�ش هي �ل�رقة �لأخرية 
لدى  تيار �صار معروفا  لدى رم�ز 
كل  طرف  من  ومرف��صا  �ل�صعب 

�مل��طنني«.
ت�رصيح  يف  �لد�ن  �أحمد  �أكد 
�جلي�ش  باأن  »�ل��صط«  به  خ�ش 
يتعر�ش ملحاولت �رصب وحدته، 
�ملحاولت  هذه  بان  م��صحا 
بد�أت  قدمية  �متد�د  ملحاولت 
�جلي�ش  لعزل  تقريبا  �صنة  منذ 
وح�صاره و�صناعة حت�لت د�خلية 
تلك  و�نتهت  �لع�صابة  ل�صالح  فيه 
�ل�صتعانة  مبحاولة  �ملحاولت 

بجهات خارجية .

تلك  بان  �ملتحدث  �أ�صار  حني  يف 
وب�صبب  بالف�صل  كلها  �ملحاولت 
�أ�صحابها  متلك  �لذي  �لغرور 
و�لذين من �ملفرو�ش �أن يحاكم�� 
قبل  �ل�صيا�صي  �لغباء  بتهمة 
�مل�صا�ش  جر�ئم  على  �ملحاكمة 
�من  وتعري�ش  �جلي�ش  با�صتقر�ر 

�جلز�ئر لالنزلق �خلطري.
و �أكد �ملتحدث »  �جلي�ش �ل�طني 
�ل�صعبي فه� قد ح�صن نف�صه بعدة 
ق�صايا ،�لنحياز لل�صعب  ومر�فقة 
باحلل  للحر�ك،  و�لتم�صك 
�حل��ر،  عم  �لد�صت�ري  ود 
و�حلر�ش على �لع�دة لالنتخابات 
، وتعهده باأنه ل �أطماع �صيا�صيه له 
تفعله  مل  ما  �ملنا�صب،  وهذ�  يف 
غلبت  لأنها  �لأخرى  �جلي��ش 

�أما   ، �أوطانها  على  �أفر�د  م�صالح 
تخل�ش  فقد  �جلز�ئري  �جلي�ش 
وغلب  ظني  يف  �لنتهازيني  من 
�لق�ى  وعلى  �ل�طنية  �مل�صلحة 
�ل�طنية دعمه يف مهامه �لكربى و 

ت�صحيات �أفر�ده �جلليلة.«
وقال �ملتحدث » �أظن باأن �نطالق 
�ملقاربات  �إىل  و�لدخ�ل  �حل��ر 
فيها  �نخرطت  �لتي  �ل�صيا�صية 
�أزعجهم  كلها  �ل�طنية  �لق�ى 
�أن جناح �حل��ر و�ل�رصوع  و�عتقد 
�جلمه�رية  م�ؤ�ص�صات  ��صتعادة  يف 
من  ومتكينه  �ل�صعب  طرف  من 
�ل�رصبة  �صيك�ن  �حلر  �لختيار 
و�أجندتها  للع�صابة  لقا�صية 

�ل�صيا�صية«.
اإميان لوا�ش

العقيد املتقاعد العربي �سريف

لالأهلية فاقد  نزار  خالد 
من جهة، تاأ�صف �لعقيد �ملتقاعد 
ت�رصيحات  من  �رصيف  لعربي 
�لأركان،  قائد  �صد  نز�ر  خالد 
فاقد  �أنه  على  دليل  باأنها  معترب� 
م�صري�  وعيه،  يف  ولي�ش  لالأهلية 
بعد  خا�صة  متخ�ف  �أنه  على 
�إ�صد�ر مذكرة ت�قيف يف حقه من 

قبل �لق�صاء �لع�صكري .
�أكد �لعربي �رصيف يف ت�رصيحات 

نز�ر  خالد  بان  �ل��صط  بها  خ�ش 
خرجته  �أن  م�صري�  لالأهلية،  فاقد 
من  مت�قعة  تكن  مل  �لقايد  �صد 
قبل �صخ�ش تقلد منا�صب �صامية 

يف �لدولة .
من  كان   « �ملتحدث  وقال 
نز�ر  مهما  خالد  على  �ملفرو�ش 
�أن يق�ل مثل هذ�  �لظروف  كانت 
يتحلى  �أن  عليه  كان  بل   ، �لكالم 

�أو  م�صريه  ي��جه  و  بالب�صرية 
ي�صكت ».

�ملتقاعد  خط�ة  �لعقيد   وثمن 
م�ؤكد�   ، �لف�صاد  مبحاربة  �لعد�لة 
باأن �لعد�لة ” تلعب دورها بكل ق�ة 
وبكل �أريحية بال خ�ف من فتح �أي 
كان  ومهما  ن�عه  كان  مهما  ملف 

ثقله”.
اإميان لوا�ش و.ل

و.ل

و.ل
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ويف كلمة توجيهية خالل زيارة العمل 
الناحية  اإىل  بها  قام  التي  والتفتي�ش 
الع�سكرية الأوىل بالبليدة برفقة اللواء 
علي �سيدان, قائد الناحية الع�سكرية 
الأوىل, اأمام اإطارات وافراد الناحية 
بثت اإىل جميع وحدات الناحية عرب 
تقنية التحا�رض املرئي عن بعد, قال 
الفريق قايد �سالح : »اأكدنا منذ بداية 
الأزمة على �رضورة تبني نهج احلوار 
لتقريب  الأمثل  ال�سبيل  يعد  الذي 
بالبالد  والو�سول  النظر  وجهات 
يجرى  اأن  �رضيطة  الأمان,  بر  اإىل 
النوايا  ت�سوده  جو  يف  احلوار  هذا 
وتديره  والأمانة  وال�سدق  احل�سنة 
وذات  خمل�سة  وطنية  �سخ�سيات 
م�سداقية وكفاءة توؤمن فعال باحلوار 
وتعمل على اإجناحه ول تنتظر جزاء 
العليا  امل�سلحة  تقدم  �سكورا,  ول 
ال�رضوط  للوطن, وتنـاأى بنف�سها عن 
امل�سبقة التي تعرقل م�سار احلوار«.

كما عرب عن »اميان اجلي�ش الوطني 
امل�سبوط  اجلاد  باحلوار  ال�سعبي 
حوار  وندعمه,  نباركه  و  الأهداف 
املنا�سبة  احللول  بتقدمي  كفيل  بناء 
للذهاب  املالئمة  الظروف  وخلق 
اإىل النتخابات الرئا�سية, وتنظيمها 
حتما  متر  والتي  الآجال,  اأقرب  يف 
عرب التن�سيب العاجل للهيئة الوطنية 
ومراقبة  وتنظيم  لتح�سري  امل�ستقلة 
النتخابات الرئا�سية كاأولوية ق�سوى 

يف م�سار احلوار الوطني«.
اجلي�ش يويف بتعهداته

�سالح جهود  قايد  ثمن  وباملنا�سبة, 
واحلوار  للو�ساطة  الوطنية  الهيئة 
»اإننا  قائال:  النبيل«,  »م�سعاها  يف 
ن�سجع  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ش  يف 

يف  الإ�رضاع  اإىل  الرامية  مبادراتها 
كل  واتخاذ  احلوار  جولت  تنظيم 
حتقيق  اإىل  توؤدي  التي  الإجراءات 
الوقت  الهدف املن�سود«, م�سريا يف 
ذاته اإىل اأن اجلي�ش الوطني ال�سعبي 
مطالب  البداية  ومنذ  رافق  »الذي 
عنها  عرب  التي  اجلزائري  ال�سعب 
يقدر  ال�سلمية,  امل�سريات  خالل 
اليوم رفقة اخلريين من اأبناء الوطن 
حتققت  قد  الأ�سا�سية  املطالب  اأن 
مرحلة  وبقيت  كامل,  وب�سكل 
بها  يتعلق  وما  الرئا�سية  النتخابات 
ال�رضورية  الإجراءات  �سبط  من 

لإجناحها«.
»بع�ش  اأن  باملقابل  �سجل  انه   غري 
املرتبطة  ال�سغرية  املجموعات 
كل  رف�ش  على  ت�رض  بالع�سابة 
والنتائج  املقدمة  املبادرات 
�سعارات  رفع  خالل  من  املحققة 
مغر�سة ونداءات م�سبوهة ت�ستهدف 
التقليل من اأهمية ما حتقق والت�سبث 
جتاوزتها  معقولة  غري  مبطالب 

الأحداث والإجنازات«.
الوطني  الدفاع  وزير  نائب  وحر�ش 
التذكري  على  الكلمة  هذه  خالل 
و�سوح  بكل  عنها  املعرب  باملواقف 
»ل  اأنه  موؤكدا  منا�سبات,  عــدة  ويف 
طموحات �سيا�سية لنا يف ذلك �سوى 
خدمة الوطن, واحلر�ش على �سمان 
اأن  اإىل  لفتا  وا�ستقراره«,  اأمنه 
اأيدي  واحلمد هلل, يف  اليوم,  »بالدنا 
اإطارات  تاأمينها  على  ي�سهر  اآمنة 
ملتزمون, همهم الوحيد ال�سهر على 
عـزة الوطن و�سموخه, ولهم كل احلق 
يف ذلك, فاجلزائر القوية وامل�ستقرة 
والآمنة تزعج بع�ش الأطراف التي ل 
تبغي اخلري لبالدنا,  وهو ما يجعلها 
عر�سة للطامعني واملغامرين الذين 

م�سارها  عرقلة  عبثا  يحاولون 
التطويري«.

املخططات املعادية

ال�ساأن  هذا  يف  مو�سحا  وا�ستطرد 
املعلومات  عليا  كقيادة  »لدينا  باأن 
املخططات  هذه  حول  املوؤكدة 
املعادية, التي �سبق واأن حذرنا منها 
والتي  وتهديداتها,  خماطرها  ومن 
بالدنا  يف  الراهن  الو�سع  ت�ستغل 
والتاأثري  اأجنداتها  فر�ش  ملحاولة 
ياأتي  هنا  ومن  الأحداث,   م�سار  يف 
�رضورة  على  مرة  كل  يف  تاأكيدنا 
حل  الد�ستوري يف  بالإطار  التم�سك 
اإ�سكاليات املرحلة الراهنة«, لأنه-- 
ال�سمانة  »يعد  �سالح--  قايد  يوؤكد 
للحفاظ  الوحيدة,  بل  الأ�سا�سية, 
على كيان الدولة وموؤ�س�ساتها وعدم 
الد�ستوري  الفراغ  فخ  يف  الوقوع 
عقباه,  يحمد  ل  ما  اإىل  والنزلق 
من  اأ�سا�سا  ينبع  الإ�رضار  هذا 
قناعاتنا الرا�سخة بهذا املبداأ الذي 

ل بـديـل عنه ولن نحيد عنه«.
اجلي�ش  اأركان  لرئي�ش  وبالن�سبة 

اجلزائر  فان  ال�سعبي,  الوطني 
»اأمانة ال�سهداء عرفت عرب تاريخها 
املحن  من  العديد  الطويل  الن�سايل 
والويالت, �سواء من خالل ما اقرتفه 
�سعبها  حق  يف  البغي�ش  ال�ستعمار 
ما  خالل  من  اأو  ودمار  همجية  من 
ماآ�سي  من  املقيت  الإرهاب  ارتكبه 
الع�سابة  فيه  ت�سببت  ما  اأو  ونكبات 
من نهب واختال�ش وتبديد ملقدرات 

الأمة«.
الغايل,  الوطن  هذا  »فاجلزائر, 
قايد  ل�سان  على  جاء  --كما 
�سالح-- عظيمة برجالها الأ�ساو�ش 
وباإمكانياتها  املجيد,  وبتاريخها 
املتعددة  واإجنازاتها  الوافرة 
يف  لعبة  لي�ست  الواعد,  وم�ستقبلها 
اجلي�ش  يف  واإننا  املغامرين,  اأيدي 
با�ستمرار  نعمل  ال�سعبي  الوطني 
وبيقظة كبرية على �سونها وحمايتها 
باملر�ساد  ونقف  عليها,  واحلفاظ 
لكل من يحاول امل�سا�ش با�ستقرارها 

واأمنها و�سمعتها ومكانتها«.
اركان     هذا وت�سمنت كلمة رئي�ش 
باملنا�سبة  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ش 

اإىل  الوطنية  الإعالم  خمتلف  دعوة 
اأعداء  مغالطات  يف  الوقوع  »عدم 
والفعال  البناء  والإ�سهام  الوطن 
الوطني  امل�سعى  والإيجابي يف هذا 
الأمة  حياة  يف  وامل�سريي  النبيل 
املخططات  وراء  الن�سياق  وعدم 

امل�سبوهة«.
مرافقة العدالة

»يتوىل  التي  بالعدالة  يتعلق  وفيما 
قال  خمل�سون«,  رجال  �سوؤونها 
قايد �سالح: »اننا تعهدنا يف اجلي�ش 
من  انطالقا  ال�سعبي,  الوطني 
و�سالحياتنا,  الد�ستورية  مهامنا 
على مرافقتها وتدعيمها وت�سجيعها 
لها  ال�سمانات  كافة  وتقدمي 
يف  مهامها  تاأدية  على  وم�ساعدتها 
اأح�سن الظروف, بعيدا عن اأي �سكل 
من اأ�سكال ال�سغوطات, وفتح جميع 
التي  تلك  فيها  مبا  الثقيلة  امللفات 

كانت عن ق�سد حبي�سة 
الن�سيان,  طي  ويف  الأدراج 
بالجرائم  تتعلق  ملفات  وهي 
املقرتفة  اخلطرية  والنحرافات 
ال�سعب  حق  يف  الع�سابة  قبل  من 
وهي  وثرواته,  اأمواله  حق  ويف 
مرتكبوها  ي�ستحق  نكراء  جرائم 
اجلزاء العادل, طبقا للقانون, الذي 
مثل  يف  بحذافريه  يطبق  اأن  يتعني 

هذه الق�سايا احل�سا�سة«.
امللفات  هذه  بخ�سو�ش  واأو�سح 
امللمو�سة  الطيبة  »النتائج  باأن 
جلهود العدالة يف  مكافحة الف�ساد 
الثقة  وتعيد  جلية,  تظهر  بداأت 
للمواطنني«,  تدريجيا  والطماأنينة 
جمددا التاأكيد بالقول: »اإننا عندما 
نتكلم عن هذه الق�سايا, فاإننا نتكلم 
ومعطيات  معلومات  من  انطالقا 

هي  نقولها  كلمة  فكل  موثوقة, 
ملمو�سة  ميدانية  من حقائق  نابعة 
يف  تورطه  ثبت  من  وكل  وموؤكدة, 
العام  املال  ونهب  الف�ساد  ق�سايا 
�سيتم تقدمي ملفه اإىل العدالة التي 
تتوىل حما�سبته عما اقرتفه يف حق 
لن  جهتنا,  من  و  وال�سعب.  الوطن 
يهداأ لنا بال حتى يتم تطهري بالدنا 
جذورهم  واقتالع  املف�سدين  من 

من هذه 
من  ا�ست�سهد  التي  الزكية  الأر�ش 
اأجل ا�ستقاللها وا�سرتجاع �سيادتها 
ولن  الأبرار  ال�سهداء  من  املاليني 
مب�سري  يعبث  اأن  كان  لأي  ن�سمح 
قوة  بكل  له  �سنت�سدى  بل  البالد, 

و�رضامة«.
, تابع قائال :«اأود  ويف هذا املقام 
الوطني  العام  الراأي  بتنوير  التنويه 
القانون,  اأ�ساتذة  بع�ش  طرف  من 
كلمة  قول  عن  يتوانوا  مل  الذين 
احلق, حيث اأنهم بعد الطالع على 
هوؤلء  اأن  اأكدوا  املوقوفني  ملفات 
لي�سوا �سجناء راأي, كما تدعي بع�ش 
الأطراف التي حتاول ا�ستغالل هذا 
املخولة  هي  العدالة  واأن  امللف 

للف�سل يف هذا املو�سوع«.
العليا  القيادة  بتم�سك  يتعلق  وفيما 
للجي�ش الوطني ال�سعبي مبوؤ�س�سات 
الدولة ومرافقتها, اأكد الفريق قايد 
»ت�ستمر  اأن  على  حر�سه  �سالح 
مهامها  اأداء  يف  املوؤ�س�سات  هذه 
جمهورية  رئي�ش  انتخاب  غاية  اإىل 
هذه  على  القائمني  لأن  جديد, 
يوؤدون  م�سوؤولون  هم  املوؤ�س�سات 
وهذا  وجه,  اأكمل  على  مهامهم 
تزييف  اأو  املجاملة  باب  من  لي�ش 
متابعتنا  من  انطالقا  بل  احلقائق 

اليومية لأداء هذه املوؤ�س�سات«.

الفريق اأحمد قايد �سالح

   

قيادة اجلي�ش ت�ساند االحتكام للحوار 
جدد الفريق اأحمد قايد �سالح, نائب وزير الدفاع الوطني, رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي, اأول اأم�س اخلمي�س من البليدة, التاأكيد على �سرورة تبني نهج احلوار 

الذي يعد »ال�سبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر والو�سول بالبالد اإىل بر الأمان«, مثمنا يف ذات ال�سياق  جهود الهيئة الوطنية للو�ساطة واحلوار يف م�سعاها »النبيل« 

الوطنية  املنظمة  دعت 
اخلمي�ش,  اليوم  للمجاهدين, 
احلقبة  اإدانة  م�رضوع  اإحياء  اإىل 
»ال�رضوع  خالل  من  ال�ستعمارية 

الفوري يف مبا�رضة 
ت�سمح  التي  ال�رضورية  اخلطوات 

بامل�سادقة على هذه الوثيقة«.
اأن  لها  بيان  يف  املنظمة  وقالت 
ال�ساحة  ت�سهدها  التي  »الأحداث 
 22 تاريخ  من  اعتبارا  الوطنية 
الظروف  هياأت   ,2019 فرباير 
باإحياء  الدعوة واملطالبة  لتجديد 
م�رضوع اإدانة احلقبة ال�ستعمارية 
يف  الفوري  ال�رضوع  خالل  من 
ال�رضورية  اخلطوات  مبا�رضة 
هذه  واإثراء  مبناق�سة  ت�سمح  التي 
وامل�سادقة  التاريخية  الوثيقة 
حر�سها  املنظمة  عليها«وجددت 
على »دعوة املوؤ�س�سات الت�رضيعية 
ت�رضيعي  ن�ش  باإ�سدار  للمبادرة 
الفرن�سي  الحتالل  حقبة  يجرم 
وي�سع يف الوقت نف�سه املجموعة 
اجلرائم  حقيقة  اأمام  الدولية 

احلقبة  بتلك  املرتبطة  الوح�سية 
ويجعلها تدرك خطورة تنايف ذلك 
والقوانني  والتقاليد  الأعراف  مع 
الدولية«, م�سرية اإىل اأن »جمموعة 

من نواب املجل�ش 
بادرت  قد  كانت  الوطني  ال�سعبي 
اأنه  غري  ت�رضيعي,  ن�ش  باإعداد 
عليا  جهات  ب�سبب  النور  ير  مل 
الوطنية  املنظمة  وذكرت  نافذة« 
للمجاهدين مبوقفها ال�سابق جتاه 
للحقبة  املمجد  الت�رضيعي  الن�ش 
عليه  �سادقت  الذي  ال�ستعمارية 
اجلمعية الوطنية الفرن�سية بتاريخ 
23 فرباير 2005 و«اإدانتها املبكرة 
فرن�سا  بـ«تعمد  تنديدها  مع  له«, 
احلقائق  �سفحة  طي  الر�سمية 
ممار�ساتها  ج�سامة  على  الدالة 
لأجيالها  لتلقنها  الوح�سية 
بدل  ح�ساري  كعمل  ال�ساعدة 
اإزاء  التاريخية  م�سوؤوليتها  حتمل 
الحتالل  حقبة  عن  ترتب  ما 
ذاكرة  يف  حية  �ستبقى  ماآ�سي  من 

ال�سعب اجلزائري«.

املنظمة الوطنية للمجاهدين 

نطالب باإحياء م�سروع 
اإدانة احلقبة اال�ستعمارية  اأحيا املتظاهرون اجلمعة 25 من 

احلراك ال�سعبي, هاتفني ل�ستمرار 
املوؤ�س�سات  دولة  واإن�ساء  احلراك 
وفقا لل�رضعية ال�سعبية, مع اختيار 
منهم  ر�سالة  يف  احلج  تكبريات 
ال�سعبي,  للحراك  يحجون  اأنهم 
يون�ش  كرمي  �سد  الهتاف  مقابل 
مطالبني  اللجنة  وجوه  وخمتلف 

بلجنة كفاءات لقيادة احلوار.
انطلقت  العا�سمة  م�ستوى  وعلى 
الهتافات عقب اأداء �سالة اجلمعة, 
فمن اأمام م�سجد الرحمة انطلقت 
اأوىل الهتافات قبل اأن يعود ال�سمت 
ودعوة  اجلنازة,  �سالة  لتنظيم 
القادمني  املتظاهرين  خمتلف 
اأم�ش  تظاهرة  �سهدت  و  لل�سمت 
التي  لالأ�سوات  ملحوظا  تراجعا 
نادت بالع�سيان املدين مقارنة مع 

اجلمعة املا�سية.
انطالق  ظل  يف  ذلك  وياأتي 
التي  احلوار,  جلنة  اجتماعات 
كبريا  و�سغطا  وجزرا  مدا  تعرف 
ال�سلطة  ثناء  جانب  فمن  عليها, 
نطاق  �سغوط  تاأتي  ن�ساطها  على 
واملعار�سة  ال�سارع  من  وا�سع 

الوجوه  ببع�ش  تعلق  ما  بخا�سة 
ب�رضوط  و�سفت  ملا  اإ�سافة 
الالفتات  بني  ومن  التهدئة, 
بع�سها و�سفه ب«حوار  املرفوعة 
عيد  وبخ�سو�ش  الطر�سان« 
املتظاهرون  يفّوت  مل  الأ�سحى 
»�سح  لفتاتهم  �سمن  العيد  تهاين 
عيدكم, قولوا ما �سئتم, افعلوا ما 
كما  �سئتم«,  كما  نكون  لن  �سئتم, 
ال�سيادة  على  ال�سعارات  ركزت 
ال�سعبية مع الرهان على ا�ستمرار 
احلراك بهتاف » يا حنا يا نتوما يا 
حنا يا نتوما ما رانا�ش حاب�سني«, 
مع لفتات ت�سم ال�رضعية ال�سعبية 
ال�سعبية«  ال�رضعية  و8   7 »املادة 
ال�سعب  »�سلطان  ب  لها  والهتاف 
لهم  كان  املعتقلون   .»7 املادة 
غرار  على  اجلمعة25  من  ن�سيب 
�رضاح  لإطالق  بالهتاف  العادة, 
بالإ�سافة  باحلراك,  املعتقلني 
لرفع �سور الرائد خل�رض بورقعة. 

ح�سيبة  �سارع  طريق  م�سار  على 
العيد  اأجواء  املتظاهرون  اأحيى 
للحراك  نحج  �سورة  يف  واحلج, 
ال�سعبي »لبيك اللهم لبيك, لبيك ل 

�رضيك لك لبيك, اإن احلمد والنعمة 
لك وامللك«, خمتلطني من خمتلف 
ملتحني,  وغري  ملتحني  الأطياف, 
متحجبات,  وغري  متحجبات 
بوعلي,  بن  ح�سيبة  لنفق  و�سول 
اأمني,  حاجز  طرف  من  املغلق 
ليغريوها لتكبريات العيد » �سبحان 
اهلل واحلمد هلل ول اإله اإل اهلل, واهلل 
هتفت  حني  يف  احلمد«,  وهلل  اأكرب 
اأفواج لحقة ب«يتنحاو باإذن اهلل«, 
قبل اأن تعود الوفود الالحقة مللف 
جلنة احلوار والهتاف �سد رئي�سها 
كرمي يون�ش, واأي�سا لتاأ�سي�ش دولة 
ال�رضعية  تعيد  دميقراطية  مدنية 
لل�سعب. كما ردوا على ت�رضيحات 
نزار  خالد  ال�سابق  الدفاع  وزير 
هو  ال�سعب  هذا  قايد  ل  نزار  »ل 

ال�سيد«.
العمارات  قاطنو  جدد  كما 
املقابلة ل�سوارع التظاهر م�ساندة 
يف  باملاء,  بر�سهم  املتظاهرين 
حني اأخرج اآخرون خراطيم للمياه, 

يف ظل ارتفاع درجات احلرارة. 
من   25 امل�سرية  تخلوا  ومل 
مناو�سات, تركزت حول ال�سحافة 

بع�ش  طرد  بعد  ح�سيبة,  ب�سارع 
املتظاهرين لبعثة �سحفية, وحتى 
رف�سهم  بحجة  باملياه  رميهم 
ت�سويرهم وت�سجيل فيديوهات لهم 

مقابل رف�ش اآخرين لالأ�سلوب.
ح�سيبة  �سارع  عربوا  الأفواج  اآخر 
من  قادمني  زوال  الثالثة  بعد  ما 
نريد  �سعار  رفعوا  بوروبة,  حي 
�سخ�سيات  تقوده  جادا  حوارا 
بن  علي  �سور  رافعني  موثوقة 
واأحمد  اخلطيب  ويو�سف  حممد 
الإبراهيمي  وطالب  بيتور  بن 
�سور  مقابل  بو�سعري,  وال�سعيد 
يون�ش  كرمي  جلنة  اأع�ساء  بع�ش 

م�سطوبة كعالمة رف�ش لهم .
الأمنية,  التعزيزات  جانب  من 
على  الأمن  لعربات  ر�سا  عرفت 
املركزي  الربيد  حميط  كل 
ال�سكوار  بور�سعيد  �ساحة  باجتاه 
الربيد  من  املقابل  بالجتاه  اأو 
الكرمي  عبد  ب�سارع  املركزي 
لأودان, يف حني  و�سول  اخلطابي 
ن�سبيا  هدوء  ال�سبيحة  عرفت 

ب�سبب اأجواء  عيد الأ�سحى.
�سارة بومعزة

اأجواء عيد الأ�سحى تخّيم على اجلمعة 25 
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م.ثيزيري

الوزيران  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
والأ�شبق  ال�شابق  الأولن 
املوؤقت  احلب�س  رهن  يتواجدان 
احلرا�س  العقابية  باملوؤ�ش�شة 
الزمن،  من  �شهر  يقارب  ما  منذ 
املحقق  القا�شي  اأمر  اأن  بعد 
جوان   12 يوم  العليا  باملحكمة 
احلب�س  اأويحيى  باإيداع  املا�شي 
العقابية  املوؤ�ش�شة  يف  املوؤقت 
احلرا�س، يف حني مت اإيداع الوزير 
الأول الأ�شبق عبد املجيد �شالل 
بتاريخ 13 جوان  احلب�س املوؤقت 
املن�رصم، واإىل غاية كتابتنا لهذه 
الأ�شطر فاإنه مل يخرج من غرفة 
التحقيق اأي من هوؤلء املتهمني، 
ومن املرتقب اأن ي�شدر بيان حول 
هذه  يف  التحقيق  به  اأف�شى  ما 
�شيودع  اإطار  من  وكم  الق�شية، 
الوقت الذي  احلب�س املوؤقت، يف 

يبقى فيه م�شري حرية الإخوة بن 
دحماين جمهول اإىل غاية النتهاء 
�شياأمر  فهل  اليوم،  التحقيق  من 
قا�شي التحقيق باإيداعهم احلب�س 
بو�شعهم  �شيقوم  اأنه  اأم  املوؤقت 

حتت الرقابة الق�شائية؟؟
جلريدة  مطلعة  م�شادر  واأ�رصت 
»الو�شط« اأن من بني الأ�شئلة التي 
طرحت على الإخوة »بن حمادي« 
الإنتخابية  للحملة  متويلهم  هو 
للعهدة اخلام�شة للرئي�س املعزول 
العزيز  »عبد  ال�شعب  باإرادة 
الإ�شارة  جتدر  كما  بوتفليقة«، 
زوج  �شبيل  اإخالء  مت  قد  اأنه  اإىل 
كونه  »ف.بلق�شام«  الإعالمية 
الديبلوما�شية،  باحل�شانة  يتمتع 
على  مطلعة  م�شادر  اأ�رصت  كما 
يتم  اأن  املحتمل  من  اأنه  امللف 
املحكمة  قبل  من  ا�شتدعاوؤه 
احل�شانة  من  لتجريده  العليا 
الديبلوما�شية، يف انتظار �شماعه 

من جديد.
املتهمني  بع�س  مواجهة  ومتت 
الوطني  التجمع  اأطراف  من 
البيان  بفحوى  الدميقراطي، 
ببالغ  خالله  من  رحبوا  الذين 
الرتياح والعتزاز، باإعالن رئي�س 
اجلمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، 
الرئا�شية  لالنتخابات  تر�شحه 
بيان  يف  الأرندي  وقال  املقبلة 
�شنة  من  فيفري  �شهر  يف  له، 
اأن  فحواه،  يف  جاء  والذي   2019
املحاور  �شّمنه  الرئي�س،  اإعالن 
واأكد  الرئا�شي  لربناجمه  الكربى 
التي  اجلوهرية  الإ�شالحات  ان 
الرئا�شي،  برناجنه  يف  اأوردها 
احلافلة  م�شريته  مع  تتناغم 
بالت�شحيات واملجهودات اجلبارة 
يف خدمة اجلزائر وجدد التجمع 
موقفه  الدميقراطي،  الوطني 
عدة  يف  عنه  املعرّب  الثابت 
الرئي�س  دعم  بجنب  منا�شبات، 

واأكد  بوتفليقة  العزيز  عبد 
بقوة،  للم�شاهمة  التام  ا�شتعداده 
الرئا�شي،  التحالف  اأحزاب  رفقة 
النتخابية،  احلملة  اإجناح  يف 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  للمرت�شح 

النتخابي  لربناجمه  والرتويج 
على اأو�شع نطاق.

بتدخل  تن�شح  احلالة  هذه  وفى 
الأهل وذوي الخت�شا�س واخلربة 
من عائلتي الزوجني حلل م�شكالت 

ما بعد الطالق، خا�شة ما يتعلق 
هذه  تنتهي  حتى  بالأولد،  منها 
اخلالفات باحللول الودية، ويبقى 
ويحدث  الأ�رصتني،  بني  الحرتام 

ا�شتقرار عاطفي بعد الطالق.

يف ق�سايا ف�ساد متعلقة مبجمع »كوندور«

التحقيق مع اأويحيى ، �سالل، زوخ و الإخوة بن حمادي
دعم حملة الرئي�س املخلوع اأمام العدالة

ا�ستمع قا�سي التحقيق مبحكمة �سيدي احممد بالعا�سمة يوم الأربعاء، وعلى مدار يوم كامل للوزيرين الأولني ال�سابق والأ�سبق وهما على التوايل 
اأحمد اأويحيى واإىل جانبه عبد املالك �سالل، كما مت �سماع وايل ولية العا�سمة ال�سابق عبد القادر زوخ يف ق�سايا ف�ساد متعلقة مبجمع »كوندور« 

اململوك لالإخوة بن حمادي وهم كل من »مو�سى، بلقا�سم و عمار« ، كما ا�ستمع قا�سي التحقيق اإىل جانب �سماعه لهوؤلء امل�سوؤولني يف اأعلى هرم 
الدولة ملا يقارب 40 اإطارا باملجمع »كوندور« منهم 5 مديرين باملجمع.

عليمة،  م�شادر  من  علم 
على  العامة  النيابة  باأن 
ق�شاء  جمل�س  م�شتوى 
حتقيقا  فتحت  قد  امل�شيلة 
م�شنع  مالك  مع  معمقا 
احلديد املتواجد باملنطقة 
احلاجة  بذراع  ال�شناعية 
ب�شبب  امل�شيلة،  مبدينة 
الف�شـاد  ب�شبهة  تتعلق  تهم 
اخلـارج  اإىل  العملة  وحتويل 
معدات  تهريـب  وحماولة 
عقب  وذلك   ، امل�شنـع 
وايل  رفعه  الذي  الطلب 
الولية والتي تخ�س الإ�رصاع 
امل�شنع،  بفتح حتقيق حول 
وح�شب ذات املـ�شادر، فاإن 
النيابة �شارعت اإىل التحقيق 

املذكور  امل�شنع  مالك  مع 
والذي يعود اإجنازه اإىل بداية 
�شنة 2001 ، خ�شو�شا عقب 
منذ  احلايل  مالكـه  تقدم 
بطلب  ون�شف  �شهـر  حوايل 
على  الأول  امل�شوؤول  اإىل 
بالولية  التنفيذية  الهيئة 
ت�شمية  تغيري  بخ�شو�س 
احل�شول  بهدف  ال�رصكـة، 
بـ  يقــدر  بنكي  قر�س  على 
430 مليار �شنتيم، ويت�شنى له 
امل�شتثمرين،  اأحد  اإىل  بيعه 
وهي احليلة التي تفطـن لها 
رف�س  الذي  الولية  وايل 
تغيري ت�شمية ال�رصكة ب�شبب 
عــدم ت�شديد القر�س البنكي 
الأول، على اإعتبار اأن �رصكة 

واأن  الغـرب«�شبق  »ا�شيي 
بنكي  قر�س  من  اإ�شتفــادت 
�شنتيــم  مليار   414 بـ  يقدر 
بالرغم  »البـدر«،   بنك  من 
القطعتني  قيمة  اأن  من 
امل�شنع  بهما  يتواجد  التي 
البنك  لدى  رهن  حمل  وهم 
قيمتهما  تفوق  ل  املذكــور 
وهو  �شنتيم،  مليون   350
غ�شب  اأثــار  الـذي  الرفـ�س 
الذي  املالك  واإ�شتهجان 
اإعالمية  حملة  ب�شن  قام 
م�شتغال  الوليـة  وايل  �شد 
الإحتجاجات  من  عدد 
ت�شويه  ملحاولة  بالوليــة 
القنوات  اإحدى  يف  �شورته 
اأين  ميلكهـا،  التي  اخلا�شة 

ل تزال النيابة العامة حتقق 
كـادت  التي  الق�شية  يف 
اخلزينة  من  ت�شتنزف  اأن 
العمومية قـر�س بنكي كبيـر، 
من  عددا  واأن  خ�شو�شا 
لهم  �شبق  امل�شنـع  عمـال 
جملة  ب�شبب  اإحتجـوا  واأن 
املطالب التي رفعوها وعلى 
دفـع  يف  التماطل  راأ�شهـم 
توفر  من  بالرغم  اأجورهم 
مع  التعامل  وعدم  الإنتاج، 
الر�شميــة،  املاليــة  الهيئات 
اخلا�شة  الأموال  وحتويل 
له  املمنوحة  لالإ�شتثمـار 
اأخــرى  اإ�شتثمــارات  اإىل 
ف�شـال  الوليـة،  تراب  خارج 
ل�شغوطــات  تعر�شهم  عـن 

معاملـة  و�شوء  كبرية 
لالإدارة  الكلي  والغياب 
من  العمـال  من  وحرمانهم 
العمل،  حوادث  تعوي�شـات 
تدريجيا  العمـال  وتوقيف 
�شهر  منذ  مطالبتهم  ب�شبب 
حلقوقهم   2019 جانفي 
لأ�شباب  اأخرى،  ومطالب 
ذات  العمـال،  يجهلها هوؤلء 
اأنه  على  اأ�شافت  امل�شادر 
الأ�شبـوع  خالل  منع  مت 
مبنـع  اأمر  اإ�شــدار  اجلاري 
من  امل�شنـع  مالك  اأحد 
اأن حاول التنقل  ال�شفر بعد 
اإىل خارج الوطن، �شاأنه �شاأن 

اأ�شقائـه.
عبدالبا�سط بديار

عقب تقدمه بطلب للح�سول على قر�س با�سم �سركة

العدالة حتقق مع مالك م�سنع احلديد بامل�سيلة 

بعد اأن ارتكب اأب�سع جرمية قتل يف حق الطفولة

قا�سي التحقيق ياأمر باإيداع قاتل الطفل »ريان« ببوزريعة
اجلمهورية  وكيل  ا�شتمع 
راي�س  مراد  بئر  مبحكمة 
اخلمي�س،  يوم  بالعا�شمة 
قاتل  وهو  للمدعو«عثمان« 
�شماع  وبعد  »ريان«،  الطفل 
ملفه  اإحالة  متت  اأقواله 
بذات  التحقيق  قا�شي  على 
املحكمة لياأمر هذا الأخري، 

احلب�س  اجلاين  باإيداع 
العقابية  باملوؤ�ش�شة  املوؤقت 
للمتهم  ووجهت  احلرا�س، 
جناية القتل العمدي مع �شبق 

الإ�رصار والرت�شد،
وعن وقائع ق�شية احلال التي 
تعود لبداية الأ�شبوع اجلاري 
وهذا بعد اأن حتول فناء منزل 

الق�شديرية  الأحياء  باأحد 
بو�شيجور  حي  م�شتوى  على 
الق�شديري ببوزريعة ، لربكة 
العمر  من  يبلغ  قا�رص  دماء 
الذي  الأخري  هذا  �شنة،   12
بعد  الأخرية  اأنفا�شه  لفظ 
تلقاها  خنجر  طعنات  عدة 
من قبل كهل يف العقد الرابع 

املدعو«عثمان«،  العمر  من 
ا�شتدرج  الذي  الأخري  هذا 
ارتكاب  املجني عليه ملكان 
اجلرمية ومن ثم قام بذبحه 
وعن  الوريد،  اإىل  الوريد  من 
لهذه  اجلاين  اإرتكاب  �شبب 
فاأ�رصت  ال�شنعاء  اجلرمية 
لنا م�شادرنا اأنه ارتكب هذه 

البالغ  لإبنه  انتقاما  اجلرمية 
على  �شنوات،   8 العمر  من 
وبني  بينه  قام  خلفية خالف 
التبليغ  وبعد  عليه،  املجني 
قوات  قامت  اجلرمية  عن 
على  القب�س  باإلقاء  الأمن 

املتهم.
م.ثيزيري

اأمر قا�شي التحقيق مبحكمة 
بالعا�شمة  احممد  �شيدي 
يوم اخلمي�س، باإيداع 3 اإخوة 
املوؤقت  احلب�س  حمادي  بن 
باملوؤ�ش�شة العقابية احلرا�س، 
حيث اإنتظر قا�شي التحقيق 
امللف الطبي لأحدهم للنظر 
احلب�س  اإيداعه  قرار  حول 
نهاية  يف  اأنه  اإل  عدمه،  من 
احلب�س  اإيداعه  مت  املطاف 
العقابية  باملوؤ�ش�شة  املوؤقت 
اإىل جانب اإخوته، يف حني مت 
»م.بن حمادي«  حتويل ملف 
باملحكمة  املحقق  للقا�شي 
اإ�شقاط  اأجل  من  العليا 
عنه،  الربملانية  احل�شانة 
يف  �شماعه  اأجل  من  وهذا 
واأوردت  الق�شية،  هذه  ملف 
جلريدة  مطلعة  م�شادر 
بن  مو�شى  اأن  »الو�شط« 
يف  �شماعه  مت  قد  حمادي 
قطاع  طالت  ف�شاد  ق�شية 
الربيد وتكنولوجيات الإعالم 
وزير  ملن�شب  توليه  خالل 

لهذا القطاع،
مع  التحقيق  جرى  كما 
مبجمع  اإطارات  عدة 

وحتديدا  اجلزائر  اإت�شالت 
للهاتف  اجلزائر  اإت�شالت 
وبعد  موبيلي�س،  املحمول 
الثاين  لليوم  معهم  التحقيق 
قا�شي  قرر  التوايل  على 
 3 باإيداع  الأمر  التحقيق 
موبيلي�س  ب�رصكة  اإطارات 
باملوؤ�ش�شة  املوؤقت  احلب�س 
وعلى  احلرا�س  العقابية 
فيما  العام،  املدير  راأ�شهم 
ت�شغل  وهي  اإمراأة  و�شع  مت 
مبوبلي�س  اإطار  من�شب 
الق�شائية،  الرقابة  حتت 
التحقيق  حاليا  يجري  كما 
برج  لولية  النقل  مدير  مع 
اجلهوي  واملدير  بوعريريج 
اخلارجي  اجلزائر  لبنك 
اإىل  بوعريريج  برج  لولية 
جانب الرئي�س املدير العام 
لبنك اجلزائر اخلارجي لربج 
مزايا  منح  بتهم  بوعريريج 
فيما  للغري،  م�شتحقة  غري 
اأطراف  عدة  �شماع  يزال  ل 
كتابتنا  اإىل غاية  الق�شية  يف 
ق�شايا  يف  الأ�شطر  لهذه 
ف�شاد طالت عدة قطاعات.

م.ثيزيري 

قا�سي التحقيق ياأمر باإيداع الإخوة بن 
حمادي احلب�س املوؤقت

التحقيق مع وزير الربيد ال�سابق 
يف ق�سية ف�ساد

اإيداعات باجلملة لإطارات مبوبيلي�س
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بقلم حممد مرواين
باحث وكاتب �سحفي

بداية  وبعد  الواجب  اأن  غري 
 " الوطنية  "اللجنة  هذه  ن�شاط 
اال�شتعانة بكل القوى والكفاءات 
الوطنية التي متلك كفاءات عالية 
العام  ال�شيا�شي  املناخ  لقيا�س 
املتاحة  التقديرات  ودرا�شة 
انفعالية  فعل  ردود  اأي  وجتاوز 
ل"جلنة  به  اأتقدم  مقرتح  وهذا 
يجب  التي   " والو�شاطة  احلوار 
اأن تبادر وتتحرك لتقوم ب�شياغة 
ي�شتقطب  قد  واإيقاع  م�شهد 
فيما بعد خا�شة يف ظل االلتزام 
الوطني بدفرت اأعباء هذه اللجنة 
املوؤثرة  الفواعل  باقي  اأخالقيا 
واحلراك  ال�شيا�شي  ال�شاأن  يف 

ال�شعبي .

مقاربات العمل امليدانية

ما يجب اأن تويل له جلنة "احلوار 
الق�شوى  االأولوية   " والو�شاطة 
االرتكاز  هو  ن�شاطاتها  يف 
على  الت�شاورية  اللقاءات  على 
مت  وقد  املحلي  امل�شتوى 
من  النوع  هذا  اإىل  االإ�شارة 
احلوار  جلنة  يف  املتوقع  االأداء 
ال�شعبي  فاحلراك  والو�شاطة 
ميكن  وال  وطني  حراك  هو 
اختزاله يف اجلزائر العا�شمة اإذ 
يف   " "العقلية  هذه  يجب جتاوز 
التعاطي مع "احلراك ال�شعبي " 
الذي ميتد اإىل خمتلف الواليات 
ميلكها  التي  ال�شغط  وقدرات 
االأوىل  بالدرجة  و�شبانية  وطنية 
"احلوار  جلنة  نزول  فان  ولهذا 
امليدان  اإىل   " والو�شاطة 
فواعل  مبختلف  وااللتقاء 
خمتلف  يف  ال�شعبي  احلراك 
من  العديد  ميلك  اذ  الواليات 

فواعل احلراك خا�شة من فئاته 
ت�شورات  والنخبوية  املجتمعية 
�شيا�شية  م�شاكل  عن  هامة 
يف  حقيقية  ومع�شالت  حملية 
النظام ال�شيا�شي الذي انعك�شت 
ممار�شته على امل�شتوى املحلي 
وعلى �شبيل املثال هناك �شخط 
ب�شكل  واملواطنني  لل�شباب  كبري 
املجال�س  من  العديد  على  عام 
والبلدية  الوالئية  املنتخبة 
معطى  وهذا  الواليات  يف 
اأن  كما  اإليه  االنتباه  يجب  هام 
ت�شبب  التي  ال�شيا�شية  االأزمة 
هي  اإنتاجها  يف  ال�شابق  النظام 
ر�شمي  هو  ما  كل  يف  ثقة  اأزمة 
و�شل  املحلي  امل�شتوى  وعلى 
اإىل  املواطنني  لدى  الثقة  غياب 
�شادر  هو  ما  كل  يف  الت�شكيك 
ممار�شات  من  ال�شلطة  عن 
جلنة  فان  وبالتايل  وقرارات 
ب�شم  مطالبة  والو�شاطة  احلوار 
حتمل  و�شابة  حملية  كفاءات 
املحلي  املعطى  عن  ت�شورا 
الهام يف احلراك ال�شعبي واقرتح 
اأن ت�رشع جلنة احلوار والو�شاطة 
مع  حملية  لقاءات  تنظيم  يف 

فواعل احلراك ال�شعبي وطاقاته 
ب�شكل منتظم  واملجتمع املدين 
ودوري وفعال يتاح فيه لالإعالم 
اخلرجات  هذه  تف�شيالت  نقل 

بامل�شتوى املطلوب .

ثقة ال�سعب اأولوية هامة

من االأخطاء التي وقعت فعال يف 
والو�شاطة  احلوار  "جلنة  اإخراج 
" اإىل العلن لريى كيانها امل�شكل 
والطبقة  الوطني  العام  الراأي 
القليل  العدد  هو  ال�شيا�شية 
التي  الوطنية  ال�شخ�شيات  من 
ظهرت يف رئا�شة اجلمهورية يف 
وثقله  حقه  له  يعطى  مل  م�شهد 
ويف هذه اجلزئية احلديث يطول 
احلدث  باإخراج  اأ�شا�شا  ويت�شل 
ال�شيا�شي  التاريخي  الوطني 
،وموؤ�ش�شات  نخب  ت�شدره  الذي 
التحول  حمطات  يف  للمجتمع 

التاريخية وال�شيا�شية .

�شم  الذي  القليل  العدد  فال 
"احلوار  جلنة  �شخ�شيات 
الباحثني  اقنع   " والو�شاطة 

لالأزمة   " "احلل  منافذ  عن 
اإ�شارة  اأعطى  وال  ال�شيا�شية 
كافيا  كان  الوقت  اأن  على  قوية 
الختيار �شخ�شيات وطنية طلبها 
 " لتكون   " ال�شعبي  "احلراك 
بني  وحمرتما  حمايدا  و�شيطا 
اأزمة  من  للخروج  اجلزائريني 
غياب  ب�شبب  تعقدت  �شيا�شية 
ال�شيا�شي  النظام  يف   " "الثقة 
عجزت  التي  احلالية  وال�شلطة 
ال�شعب  مع  التوا�شل  يف 
الت�شيري  خطاب  متاما  وفقدت 
انطالق  منذ  واال�شتقطاب 

"احلراك ال�شعبي "
"احلوار  جلنة  ظهور  رافق  وما 
انتقادات  من   " والو�شاطة 
يف  اليرتبط  وامل�شعى  للت�شكيل 
الوطنية  ب"اللجنة  اعتقادي 
بامل�شعى  وال  ذاتها  حد  يف   "
واإمنا ما يحرك االنتقاد وبع�شه 
فقدان  وعقالين  مو�شوعي 
قطاع وا�شع من ال�شعب "الثقة " 
يف النظام وال�شلطة التي تتحمل 
هذا  منو  م�شوؤولية  احلقيقة  يف 
ال�شعور ال�شعبي ب�شبب ما اأنتجه  
ممار�شات  من  ال�شابق  النظام 
ال�شيا�شية  احلياة  ميعت  ر�شمية 
واأ�شعفت منابر التمثيل والن�شال 
العمل  يف  قاتال  فراغا  واأنتجت 

العام .
لذا فهذه "اللجنة الوطنية للحوار 
 " �شحية"نظام  "هي  والو�شاطة 
يطلب  ما  واأول  �شعبه  ثقة  فقد 
والو�شاطة  احلوار  "جلنة  من 
الثقة  اإعادة  هو  اعتقادي  يف   "
معطى  وجود  يف  ال�شعب  لهذا 
بناء  يتيح   " "النظام  غري  جديد 
اأفاق جديدة للدولة التي فقدت 
املوؤ�ش�شاتي  كيانها  االأخرى  هي 
اللوبيات   " ثقافة  طغيان  ب�شبب 

املت�شلطة يف احلكم "
اأن  قا�شي  حكم  فانه  ولهذا 

الوطني"  "احلوار  م�شعى  نقابل 
وفعاليته  اأهميته  يف  بالت�شكيك 
االآن  يقوده  نقد كل من  وبالتايل 
نف�س  يف  ولكن  وممار�شة  ثقافة 
الوقت على جلنة احلوار الوطني 
االأفاق  معها  لتت�شع  تتو�شع  اأن 
ملا  مغايرا  نوعيا  اأداء  وتظهر 
اأزمة  هو متوقع ومعتاد فاالأزمة 
ثقة تتجاوز اللجان وال�شخ�شيات 

الوطنية

لل�سباب لغته وكيانه

طاملا كان احلديث عن "ت�شبيب 
اجلزائر  يف   " الدولة  موؤ�ش�شات 
ال�شيا�شية  ال�شاحة  يف  مطروحا 
مل  ولكن  ال�شلطة  اأروقة  ويف 
يخرج هذا احلديث عن "التمني 
املواعيد  يف  و"الت�شويف"   "
جماملة  اللغة  وكانت  االنتخابية 
لل�شباب يف هذا املو�شوع بالذات 
اأكرث من طابع التنفيذ والتغيري يف 
بع�س  لدى  املوجودة  الذهنيات 
الدولة  موؤ�ش�شات  امل�شوؤولني يف 
ال�شباب  جعل  اإىل  �شعوا  الذين 
اجلمهور  موقع  يف  اجلزائري 
الذي ت�شتهدفه الربامج والغايات 
بدول اال�شتثمار فيه وهو مبثابة 
وقد  وكيفا  كما   " متنوعة  "كتلة 
�شنوات  مدار  على  واجهت 
مالمح  اأوىل  بناء  ومنذ  طويلة 
التعددية احلزبية يف اجلزائر مع 
اأواخر الثمانيات احلياة الر�شمية 
عزوفا  واحلزبية  واملوؤ�ش�شاتية 
قوية ملواعيد  �شبانية  ومقاطعة 
ال�شلطة االنتخابية بل اإن الكثري 
من ال�شباب اجلزائري كان طيلة 
انه  يقول  مبا  يحلم  الفرتة  هذه 
البطالة  واقع  من  له  خال�س 
ولو  ارويا  اإىل  بالهجرة  املرير 
ا�شد  وهو  للموت  قوارب  على 
العديد  عنه  اأبان  عنيف  �شلوك 

لواقعهم  راف�شني  ال�شباب  من 
املوؤ�شف يف بالد متلك خمزونا 
التي  ال�شابة  الكفاءات  من  هاما 
ومراكز  اجلامعات  من  تخرجت 

التكوين املختلفة .
ال�شباب  عزوف  اأن  الواقع  ويف 
عن امل�شاركة يف اال�شتحقاقات 
عدم  مرده  الوطنية  ال�شيا�شية 
الر�شمي  باخلطاب  اقتناعه 
تردد  الذين  ال�شلطة  ملمثلي 
كثريا يف  منا�شبات ويف انتخابات 
حملية وت�رشيعية ومل يثق الكثري 
من ال�شباب يف �شعارات "ت�شبيب 
و"ت�شليم   " و"االإدارة   " الدولة 
مت  �شعارات  الأنها   " امل�شعل 
الكثري  يف  وت�شطيحها  متييعها 
قادة  قبل  من  االأحيان  من 
الذين مل يظهر  اأحزاب املواالة 
احلراك  خ�شم  يف  اأداء  لهم 
قدرتهم  رغم  احلايل  ال�شعبي 
املرافعة  على  مو�شوعية  بكل 
التي  االجنازات  من  العديد  عن 
حققها النظام ال�شيا�شي يف عهد 
منها  خا�شة  املخلوع  الرئي�س 
بعد  واال�شتقرار  االأمن  ا�شتتباب 
الدامية  الع�رشية  من  �شنوات 
معظم  كان  وان  الت�شعينات  يف 
يتذكر  ال  اأالن  الفاعل  ال�شباب 
جيدا هذه ال�شنوات ال�شعبة التي 
ممن  وهم  اجلزائر  على  مرت 
عا�رشوا عهد االأمن وامل�شاحلة 
يف  هام  "معطى  وهذا  الوطنية 
حتليل روؤية ال�شباب نحو ال�شلطة 

احلاكمة يف البالد" .
ال�شباب  من  عددا  اأن  ورغم 
وال�شابات موجودون بكم الباأ�س 
املنتخبة  املجال�س  يف  به 
التمثيل  اإىل  والوطنية  املحلية 
اجلزائر  يف  لل�شباب  احلقيقي 
وت�شوبه  متوازن  غري  انه  يبدو 
غياب  ب�شبب  عديدة  اختالالت 
واإنتاج  �شبانية  حزبية  منابر 
من  لواجهة  ال�شلطة  اأحزاب 
تتكرر  التي  القدمية  ال�شخو�س 
من  جتاوزت  االنتخابات  يف 
يجعل  الذي  االأمر  عتيا  ال�شن 
يف  ال�شباب  هذا  تواجد  من 
فعالية  بدون  الدولة  موؤ�ش�شات 
االأحداث  حركة  يف  موؤثر  وغري 
"احلراك  ي�شنعها  التي  الراهنة 
ال�شعبي " اإذ يبدو اأن ذوبان هذا 
منتخبة  موؤ�ش�شات  يف  ال�شباب 
اجلماهري  �شوت  بقوة  متثل  ال 
االرتباك  من  حالة  يف  جعلهم 
وقد يعيد الكثري منهم النظر يف 
مواقعهم وفيما يعتقدونه اجتاه 
هذا  .وكل  ال�شيا�شي  النظام 
اإليه جلنة احلوار  يجب اأن تنتبه 

والو�شاطة .

اأبانت فعال خرجات جلنة "احلوار والو�ساطة " اإىل الإعالم خماطبة الراأي العام الوطني عن �سعوبة "املهمة الوطنية " التي على 
عاتق اأع�سائها غري اأن امل�ساعب التي تواجه هذه اللجة عرب م�ستويات تنظيمية وفنية و�سيا�سية تت�سل باملناخ العام احلايل كانت 

متوقعة من باب اأن الأمور يف بدايتها تكون دوما �سعبة...

روؤى

اأزمة الثقة واآليات الت�ساور والو�ساطة

م�ساهمة 



وذلك ردا على قرار منع امل�صلني من 
�رشطة  واإعالن  العيد  �صالة  اإقامة 
"تقييما"  �صتجري  اأنها  االحتالل 
�صاعات  مع  االأق�صى  يف  للو�صع 
بناء  لتقرر  العيد  يوم  االأوىل  ال�صباح 
لالقتحامات  امل�صجد  فتح  عليه 
امل�صتوطنني  قطعان  من  والتدني�س 
اأئمة امل�صاجد باإعالن هذا  وطالبت 

القرار يف خطبة اجلمعة.
للهيئات  امل�صرتك  البيان  يف  وجاء 
واأهايل  رباط،  عيدنا  "اإن  الدينية: 
يقفون  �صوف  واأكنافه  املقد�س  بيت 
اأطماع  اأمام  واحد  رجل  قلب  على 
امل�صتوطنني"وتعهدت  قطعان 
�صد  واحدا  �صفا  تقف  اأن  الهيئات 
زماين  اأو  مكاين  تق�صيم  اأي  فر�س 
جميع  ودعت  االأق�صى،  للم�صجد 
الزحف  �رشورة  اإىل  فل�صطني  اأهل 
القد�س  االأ�صحى نحو  اأيام عيد  اأول 
جواز  االإ�صالمية  الهيئات  اأكدت  كما 

تاأجيل ذبح االأ�صاحي لليوم الثاين من 
عيد االأ�صحى حتى نعمر االأق�صى يف 

اأول اأيام العيد.
يف  واحدة  يدا  "لنكن  البيان:  وختم 
وجه كل قرار ظامل"وياأتيهذا املوقف 

ومنظمات  جماعات  طالبت  بعدما 
"الهيكل املزعوم" حكومة االحتالل، 
االأق�صى  باقتحام  لليهود  ال�صماح 
كان  واإن  حتى  االأ�صحى  عيد  خالل 
اأوقات  وزيادة  للم�صلمني،  عيد  يوم 

االقتحامات، حتى ت�صمل كل �صاعات 
ال�صباح والظهر، ومل تكتف بذلك؛ بل 
طالبت "باإغالق االأق�صى طوال اليوم 
االأول للعيد يف وجه امل�صلمني وفتحه 

لليهود طوال اليوم".

ا على  اأعلنت الهيئات الإ�صالمية يف القد�س املحتلة، فجر اليوم، اإقامة �صالة العيد موحدة يف امل�صجد الأق�صى؛ رًدّ
قرار الحتالل منع �صالة العيد فيه وقررت الهيئة الإ�صالمية العليا وجمل�س الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية ودار 
الإفتاء بالقد�س، يف بياٍن لها فجر اجلمعة، اإغالق م�صاجد مدينة القد�س اأول اأيام عيد الأ�صحى )الأحد القادم( 

لتكون �صالة العيد جامعة يف الأق�صى

ق.د

ا على الحتالل رًدّ

�صالة موحدة وجامعة للعيد يف الأق�صى
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اأ�صرى يق�صون العيد يف 

�صجون "اإ�صرائيل" للمرة 
الرابعة وال�صبعني

االأ�صحى  عيد  من  اأيام  قبيل 
املبارك، تتفتح جروح، وتنهمر 
�صوًقا  قلوب،  وتتفطر  دموع، 
"اإ�رشائيل"  تغيبه  الأب  وولًها 
�صلف  بكل  طويلة  عقود  منذ 
هي  وعنجهية  واإرهاب 
احتاللها  ومنذ  "اإ�رشائيل" 
عاًما،   71 قبل  لفل�صطني 
ال�صعب  بحق  متار�س  وهي 
اأ�صاليب  اأب�صع  الفل�صطيني 
بالقتل  تارة  واالإرهاب،  القمع 
و�صوال  واالإبعاد،  واالعتقال، 
من  الفل�صطينيني  حرمان  اإىل 

الفرح واالحتفال بالعيد.
اأعياد  جمموع  هي  عيًدا   74
يف  االأ�رشى  بع�س  اأم�صاها 
كرمي  مثل؛  االحتالل  �صجون 
وماهر يون�س، ونائل الربغوثي، 
للدرا�صات  االأ�رشى  مركز  وفق 
هوؤالء  يحتفل  لن  جديدة  مرة 
بني  بالعيد  وغريهم  االأ�رشى 
واأهاليهم  وزوجاتهم  اأبنائهم 
متوا�صل  بقرار  واأ�صدقائهم، 
طاملا  متغطر�س  كيان  من 
والدميقراطية  احلرية  ادعى 
قرابة  "اإ�رشائيل"  وحتتجز 
يف  فل�صطيني  اأ�صري  اآالف   6
�صجونها ومعتقالتها، وحترمهم 
االإن�صانية  حقوقهم  اأدنى  من 
الدويل  القانون  كفلها  التي 
لهم، اإ�صافة لتعر�صهم حلمالت 

كما  �صديدين  وبط�س  تنكيل 
�صجون  يف  االأ�رشى  يتعر�س 
عامة،  االأوقات  يف  االحتالل 
االأعياد النتهاكات خارجة  ويف 
عن القانون واملواثيق الدولية، 
حرية  من  حرمانهم  منها 
الدينية،  ال�صعائر  ممار�صة 
واالحتفال مبنا�صبة �صعيدة كما 

النا�س حول العامل.
عدد  االأ�رشى:  مركز  يقول 
فقدوا  من  االأ�رشى  من  كبري 
مع  االأعياد  اإحياء  يف  االأمل 
رحلوا  الأنهم  واأمهاتهم،  اآبائهم 
ال�صجون،  يف  وهم  الدنيا  عن 
و�صيوخ  ون�صاء  اأطفال  منهم 
يحتاجون  ما  واأحوج  ومر�صى، 
للتاأكيد على  املنا�صبة  يف هذه 
والعمل  وا�صتذكارهم  ق�صيتهم 
على االإفراج عنهم وبنينّ البيان 
االأ�رشى  مئات  هنالك  اأن 
قلوبهم  تتقطع  من  واالأ�صريات 
العيد،  يوم  يف  اأطفالهم  على 
حيث ال�صعور بالقلق واحلرمان 
وال�صوق ملالقاة االأبناء ملا لهذا 
واأ�صاف  خ�صو�صية،  من  اليوم 
تتفهم  مل  ال�صجون  اإدارة  اأن 
بتجاهلها  اخل�صو�صية،  تلك 
حتى ملو�صوع الزيارات واللقاء 
احللويات،  واإدخال  باالأهايل، 
االأ�صريات  واجتماع  واملالب�س 

االأمهات باأبنائهن.

بروفايل

املر�صح الرئا�صي التون�صي "مورو.. "ع�صفور النه�صة النادر" 
تون�س

املر�صح الرئا�صي 
"ع�صفور  "مورو.. 
النه�صة النادر" 

معروف ببالغته وف�صاحته 
كما  االإقناع،  على  وقدرته 
من  تخلو  ال  �صخ�صيته  اأن 
من�صوب  من  يرفع  مرح 
من  ويخل�صها  تاأثريها، 
النا�صح  اجلدي  الطابع 
�صوته  ونربة  مالحمه  من 

اجلهوري.
املحامي عبد الفتاح مورو؛ 
"الع�صفور  فقط  يعترب  ال 
عنه  حتدث  الذي  النادر"، 
"النه�صة"  حركة  رئي�س 
الغنو�صي،  را�صد  بتون�س، 
ال  "احلركة  اإن  بالقول 
الع�صفور  بانتظار  تزال 
يف  �صتدعمه  الذي  النادر 
يعترب  واإمنا  الرئا�صية"، 
احلركة  تقدمه  مر�صح  اأول 
تاريخها  يف  لالقرتاع 
رئا�صة  حاليا،  مورو  ويتوىل 
وحتظى  بالنيابة،  الربملان 
بقبول لدى خمتلف �رشائح 
اختالف  على  املجتمع 
االإيديولوجية،  انتماءاتهم 
بفكره  املعروف  وهو 
جميع  على  املنفتح 
التيارات، وثقافته الوا�صعة، 

اأدوات غزو  اأهم  ما مينحه 
ال�صناديق، وفق مراقبني.

الفنون والق�صاء 
واملحاماة

يف  ع�صقها  اأ�صياء   3
خمتلفة،  عمرية  مراحل 
والق�صاء  املو�صيقى  وهي 
الثابت  لكن  واملحاماة، 
واالأخري  االأول  �صغفه  اأن 
لالأ�صياء  هيمنا على ع�صقه 
يف  مورو،  الفتاح  عبد  ولد 
االأونّل من جوان عام 1948، 

بالعا�صمة تون�س.
اأبدى  �صبابه،  �صنوات  يف 
ميال جارفا للمو�صيقى التي 
ما زال قادرا على تعاطيها 
اخلا�صة،  املنا�صبات  يف 
كما اكت�صب مهارات التمثيل 

امل�رشحي.
املذكورة،  القائمة  واإىل 
للرجل  اآخر  ع�صق  ي�صاف 
التقليدي  اللبا�س  وهو 
الزمه  الذي  التون�صي 
الثامنة  يف  �صابا  كان  مذ 
اأن  حتى  اليوم،  حتى  ع�رش 
اختالف  على  التون�صيني 
اأجيالهم ال يذكرون له هياأة 
"اجلبة"  يرتدي  وهو  اإال 
ف�صفا�س(  رجايل  )لبا�س 

و"ال�صا�صية" )قبعة(.

جمع  بهواية  اأي�صا  مولع 
واأباريق  الربيدية  الطوابع 
ويف  التقليدية،  ال�صاي 
ر�صيده قامو�س من اإعداده 
ملفردات اللهجة التون�صية، 
األفاظها  دالالت  و�صبط 
اأكرث  فيه  وعالج  واأ�صولها، 

من األفي كلمة.

عامل القانون

املدر�صة  مورو،  ارتاد 
ثم  بتون�س،  ال�صادقية 
اجلامعي  تعليمه  اأكمل 
وال�رشيعة  احلقوق  بكلية 
اأن  قبل  املحلية،  باجلامعة 
يتخرج منها يف 1970 ظهر 
الثقافات  على  انفتاحه 
مل  حيث  مبكرا،  االأخرى 
مينعه تعليمه يف اخت�صا�س 
القانون وال�رشيعة من تعلم 
االأملانية يف املركز الثقايف 
االأملاين بتون�س، اإ�صافة اإىل 

اإتقانه اللغة الفرن�صية.
عمل  تخرجه،  وعقب 
1977؛  حتى  قا�صيا  مورو، 
العام الذي قرر فيه تقدمي 
ا�صتقالته والتوجه للمحاماة 

التي ما زال ميار�صها.

م�صرية جمتمعية 
و�صيا�صية

يف 1960، بداأ مورو، جتربته 
املجتمعي  العمل  يف 
باأن�صطة اإ�صالمية اختار اأن 
الثانوية  املعاهد  يف  تكون 
تلك  لتكون  وامل�صاجد، 
امل�صار  يف  خطواته  اأوىل 

املجتعي.
التقى  ذلك،  بعد  �صنوات   8
الغنو�صي،  را�صد  مورو، 
واتفق  امل�صاجد،  اأحد  يف 
حركة  تاأ�صي�س  على  معه 
ح�صل  ما  وهو  اإ�صالمية، 
بالفعل، حيث بداأ الرجالن 

العمل على التاأ�صي�س.
 1973 يف  اعتقالهما  لكن 
عدد  اإقناع  على  اأجربهما 
التيار  مع  املتعاطفني  من 
حركة  بتاأ�صي�س  االإ�صالمي 
االإ�صالمية"  "اجلماعة 
اإىل  اخلروج  قبل  �رشنّا، 
"االجتاه  واإن�صاء  العلن 
 ،1981 يف  االإ�صالمي"، 
عاما  اأمينا  مورو  وانتخب 

للحركة حينها.
احلركة  ا�صم  تغري  والحقا، 
لكننّ  "النه�صة"،  اإىل 
املفرو�صة  امل�صايقات 
 - االإ�صالمي  التيار  على 
وتيارات اأخرى- على مدار 
من  اأمامه  ترتك  مل  عقود، 
حل �صوى املنفى، قبل الزج 

به بال�صجن لدى عودته اإىل 
بالده وبا�صتداد وطاأة القمع 
والعنف امل�صلط على حركة 
الرئي�س  عهد  يف  النه�صة 
بن  العابدين  زين  االأ�صبق 
علي، اأعلن مورو، يف 1991، 
حركة  يف  ع�صويته  جتميد 

النه�صة.
وب�صقوط نظام بن علي، يف 
العمل  مورو،  اختار   ،2011
وتر�صح  م�صتقال،  ال�صيا�صي 
"التحالف  قائمة  �صمن 
امل�صتقل"،  الدميقراطي 
املجل�س  النتخابات 
التاأ�صي�صي )برملان انتقايل( 
لكنه   ،2011 اأكتوبر  يف 
اأعلن   ،2012 ويف  يفز  مل 
احلركة،  اإىل  عودته  مورو 
لرئي�صها  نائبا  وانتخب 
ال�صورى  مبجل�س  وع�صوا 
االنتخابات  وخالل  فيها 
يف  املقامة  الت�رشيعية 
احلركة  عن  تر�صح   ،2014
بالدائرة االنتخابية "تون�س 
اأَهلَه  مبقعد  وفاز   ،"1
الت�رشيعية  القبة  لدخول 
واإمنا  فقط،  كنائب  لي�س 

نائبا لرئي�س الربملان.

النادر" "الع�صفور 

قال  املا�صي،  ماي  يف 

ت�رشيحات  يف  الغنو�صي، 
احلركة  اإن  اإعالمية، 
نادر  ع�صفور  عن  "تبحث 
الرئا�صية..  لالنتخابات 
�صخ�صية  ويكون 
احلني،  ذلك  توافقية"ومنذ 
ب�صاأن  التكهنات  تواترت 
"الع�صفور  هذا  هوية 
النادر"؛ هل يكون من داخل 
قبل  خارجها،  اأو  احلركة 
�صورى  جمل�س  يح�صم  اأن 
"النه�صة"، الثالثاء، اجلدل 
حا  مر�صنّ مورو،  باختيار 
الرئا�صية  لالنتخابات 
من  باقرتاح  املقبلة 

رئي�صها.
"النه�صة"،  �صورى  رئي�س 
الهاروين،  الكرمي  عبد 
�صحفي  موؤمتر  يف  اعترب 
�صخ�صية  "مورو،  اأن   ،
باالنفتاح  معروفة  توافقية 
داخل  واالأ�صالة  واالعتدال 
وخارجها"،ويراأ�س  احلركة 
الربملان،  حاليا،  مورو، 
منذ تن�صيب رئي�صه ال�صابق 
حممد النا�رش، رئي�صا موؤقتا 
الرئي�س  وفاة  غداة  للبالد، 
يف  ال�صب�صي  قايد  الباجي 

25 جويلية املا�صي.
ومن اأبرز ما اأثار ا�صتح�صان 
�صخ�صية  يف  التون�صيني 
عرب  �صدى  له  وكان  مورو، 

االأجنبية،  االإعالم  و�صائل 
ظهوره وحيدا �صائرا م�صيا 
على االأقدام خلف املركبة 
الرئي�س  جثمان  اأقلت  التي 
الباجي  الراحل  التون�صي 
ق�رش  من  ال�صب�صي،  قايد 
االأخري،  مثواه  اإىل  قرطاج 
في مقربة اجلالز جنوبي 
العا�صمة تون�س، فاخلالف 
واالإيديولوجي  ال�صيا�صي 
يَُحل  مل  الرجلني،  بني 
مبمازحة  مورو  يفي  باأن 
ال�صب�صي له، قبل فرتة، باأن 
ي�صري يف جنازته، واعتربها 
االأمر  النفاذ،  واجبة  و�صية 
خ�صومه  فيه  اأكربه  الذي 

قبل اأن�صاره.
اأن  ب�رشورة  مورو  ويوؤمن 
تف�صل احلركات االإ�صالمية 
الدعوي  اجلانبني  بني 
قال  حيث  وال�صيا�صي، 
اإعالمية،  ت�رشيحات  يف 
"حركة  اإن   ،2016 اأواخر 
هذا  اأن  راأت  النه�صة 
ثورة  بعد  �رشوري  الف�صل 

."2011
"مل  اأنه  على  مورو  د  و�صدنّ
حلركة  حاجة  هناك  تعد 
�صيء"،  بكل  تقوم  �صاملة 
هو  "االأف�صل  اأن  دا  موؤكنّ
الأنه  العمل  يف  التخ�ص�س 

اأمر اأ�صا�صي لالإجناز".
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املدركات اخلاطئة:

روؤية غربية مغايرة لتف�سري ال�سدام مع القوة الرو�سية
اأثار �سم رو�سيا ل�سبه جزيرة القرم يف اأوائل عام 2014، ثم الأزمة التي تلت ذلك يف عالقاتها مع دول 

اجلوار الأوروبي والعامل الغربي، ثم التدخل الرو�سي يف الأزمة ال�سورية منذ نهاية �سبتمرب 2015؛ 
ت�ساوؤلت حول طموحات ال�سيا�سة اخلارجية ملو�سكو على املدى البعيد، خا�سة يف ظل و�سف بع�ض 

الكتابات الغربية ما يحدث باأنه »حرب باردة« جديدة. 
كري جيلز

عر�ض: د. اإ�سراء اأحمد 
اإ�سماعيل - باحثة يف ال�سئون 

الدولية

ويف هذا الإطار، �صدر عن معهد 
بعنوان:  كتاب  هاو�س«  »ت�صاثام 
يدفع  الذي  ما  مو�صكو:  »قواعد 
من  الغرب؟«،  مواجهة  اإىل  رو�صيا 
تاأليف »كري جيلز«، وهو خبري بارز 
يف ال�صاأن الرو�صي، يُناق�س الكتاب 
القيمية  والجتاهات  املرجعيات 
والأيديولوجية التي حتكم ال�صيا�صة 
روؤية  وتقييم  الرو�صية،  اخلارجية 
بالعامل  وعالقتها  لنف�صها  مو�صكو 
يف  ُو�صعت  اإن  والتي  اخلارجي، 
جتنب  يف  ت�صاعد  قد  العتبار 
غري  والت�صعيد  الباهظة  الأخطاء 
الغرب  فيه يف عالقات  املرغوب 
ال�صوفيتي  الحتاد  وريثة  مع 

ال�صابق، من وجهة نظر املوؤلف. 
اأجزاء،  اأربعة  الكتاب  �صم  وقد 
مكانة  خاللها  املوؤلف  ا�صتعر�س 
العاملي،  ال�صعيد  على  رو�صيا 
واخللفية  الداخلي،  ونظامها 
الرو�صية،  لل�صيا�صة  التاريخية 
واأخرًيا  املرتقبة،  التغيري  واآفاق 

م�صتقبل العالقة مع مو�صكو.

ا مكانة رو�سيا عاملًيّ

ح »جيلز« اأن رو�صيا  يف البداية يو�صّ
والغرب مثل اجلريان غري القادرين 
ويرجع  ا،  بع�صً بع�صهم  فهم  على 
ال�صبب الرئي�صي لذلك يف اأن قادة 
الدول الغربية مييلون اإىل العتقاد 
باأن على مو�صكو اأن تت�رصف كدولة 
غربية تتمتع بعقالنية، وذلك على 
وقرارات  توجهات  اأّن  من  الرغم 
كانت  قرون  لعدة  الرو�س  القادة 

تتم بناًء على تقاليد را�صخة.
ويف هذا الإطار، يوؤكد املوؤلف اأن 
التعامل مع رو�صيا  الغرب  حماولة 
ينظر  كيف  فهم  حماولة  دون 
الرو�س اإىل العامل؛ هي ال�صبب يف 
الطرفني،  بني  املتكررة  الأزمات 
الرو�س  القادة  ا�صتخدم  حيث 
احلايل  الرئي�س  فقط  )لي�س 
واأ�صالفه  بل  بوتني«،  »فالدميري 
م�صتقباًل(  خلفاوؤه  وكذلك  ا،  اأي�صً
مع  مت�صقة  ا�صرتاتيجية  اأدوات 
تبدو  كانت  واإن  العامل، وهي  بقية 

غريبة من املنظور الغربي؛ اإل اأن 
فهمها �رصوري للنجاح يف التعامل 
وتطوير  مو�صكو،  مع  والتعاي�س 
عر�صة  واأقل  اإنتاجية  اأكرث  عالقة 
اأن  اإىل  »جيلز«  وي�صري  لالأزمات، 
اأن  فكرة  على  القائم  الفرتا�س 
متاًما  خمتلفني  لي�صوا  الرو�س 
والغرب،  املتحدة  الوليات  عن 
مع  ويتفاعلون  العامل  يرون  واأنهم 
التي  الطريقة  بنف�س  الأحداث 
فهم  اأعاق  الغربيون؛  بها  يتعامل 
واملخاوف  والآمال  والقيم  امُلثُل 
يتمتع  التي  امل�صرتكة  والدوافع 
التي  وتلك  الرو�س،  غالبية  بها 
الغربية  الدول  عن  مو�صكو  مُتّيز 

ووا�صنطن.
التي  الأ�صا�صية  العنا�رص  ومن 
ت�صملها روؤية رو�صيا ملكانتها والتي 
ت�صاهم يف حتديد كيفية تفاعلها مع 
مو�صكو  اعتقاد  اخلارجي؛  العامل 
من  كواحدة  تُعاَمل  اأن  يف  بحقها 
اأهم دولتني اأو ثالث دول يف العامل. 
اإىل  وقد ي�صري املحللون الغربيون 
اأن  عن  البعد  كل  بعيدة  رو�صيا  اأن 
خا�صة  عاملًيّا،  رائدة  دولة  تكون 
املوؤ�رصات،  لبع�س  النظر  عند 
الإجمايل  املحلي  الناجت  مثل: 
غري  واقت�صادها  ن�صبًيّا،  ال�صغري 
املتطور، وحمدودية تاأثري نفوذها 
يف العامل. واإن كان هذا �صحيًحا، 
لكنه لي�س بال�رصورة املعيار الذي 
الدولة  اإىل  النظر  خالله  من  يتم 
يف  مبا  الرو�صية،  القيادة  قبل  من 

ذلك الرئي�س »بوتني«.
اّت�صمت  الغربي،  املنظور  من 
اخلارجية  ال�صيا�صة  قرارات 
العقالنية،  بعدم  لرو�صيا  الأخرية 
الأملانية  امل�صت�صارة  اإن  حتى 
الرئي�س  و�صفت  مريكل«  »اأجنيال 
عامل  يف  يعي�س  باأنه  »بوتني« 
خمتلف، ومع ذلك يرى »جيلز« اأن 
قرارات مو�صكو وردود اأفعالها تّتبع 
منطًقا داخلًيّا مت�صًقا، يرتكز على 
ا�صتعادة  يف  يتمثل  متني  اأ�صا�س 
يف  ونفوذها  ومكانتها  رو�صيا  قوة 
الدفاع  اأدوات  وتطوير  العامل، 
بغ�س  الأمنية،  احتياجاتها  لتاأمني 
اإدراك ذلك  النظر عن مدى عدم 

الت�صور من اخلارج. 

اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر  كما 
الختالف الهام الآخر يف الت�صور 

يرتدد  والذي  والغرب،  رو�صيا  بني 
�صداه يف ال�صيا�صة الرو�صية اليوم؛ 
احلرب  انتهت  كيف  م�صاألة:  هو 
الباردة؟ وما اإذا كانت تُعد هزمية 
لالحتاد ال�صوفيتي على يد الغرب 
طواعيًة  ان�صحبت  مو�صكو  اإن  اأم 

من تلقاء نف�صها؟.

رو�سيا من الداخل

رو�صيا  يف  احلكم  �صكل  اّت�صم 
امتداد  على  الن�صبي  بالثبات 
اأنه  »جيلز«  ويو�صح  تاريخها، 
فقط منذ نهاية الحتاد ال�صوفيتي 
منط  يف  التعديالت  بع�س  بداأت 
عليا  بطبقة  »ال�صتبدادي«  احلكم 
متو�صطة  وطبقة  مقيدة،  �صغرية 
جمهولة  بكتلة  مدعومة  تُذكر  ل 
املراحل  ومنذ  وم�صطهدة. 
مو�صكو  �صخرت  لوجودها،  الأوىل 
جميع مواردها ال�صئيلة يف الدفاع 

واحلرب وال�صتعمار.
الثابتة  ال�صمات  اأكرث  واإحدى 
متيزه  التي  الرو�صي  للنظام 
هي  الأوروبي  عن  وا�صح  ب�صكل 
والرعايا.  الدولة  بني  العالقة 
ففي اأوروبا، ول �صيما يف الأجزاء 
من  طويلة  بتقاليد  تتمتع  التي 
والدميقراطية،  املدنية  احلريات 
الدولة  توازن امل�صالح بني  ي�صتند 
والرعايا اإىل مبادئ مقبولة ب�صكل 
عام، وهي احرتام احلقوق وحتمل 
مل  رو�صيا  اأن  اإل  امل�صئوليات؛ 
اإذ  اأبًدا؛  التوازن  هذا  مثل  ت�صهد 
كما  املدين  املجتمع  يت�صكل  مل 
واملبداأ  الغرب،  يف  مفهوم  هو 
هو  الجتماعي  للتنظيم  الرئي�صي 
اجلماعية التي تاأ�ص�صت على فكرة 
خ�صوع الفرد مل�صالح املجموعة. 
ومن هذا املنطلق، ي�صارك القادة 
من  مغامرات خارجية  الرو�س يف 
الداخلية،  ال�رصعية  تعزيز  اأجل 
ومن اأبرز الأمثلة الدالة على ذلك 

التدخل الرو�صي يف �صوريا.
املعار�صة،  مبواقف  يتعلق  وفيما 
مدى  تقدير  يف  الغرب  يبالغ 
ال�صعبية  الحتجاجات  واأهمية 
املنظمة  ال�صيا�صية  واملعار�صة 
اأن  »جيلز«  يرى  حيث  رو�صيا،  يف 
الوا�صعة  الحتجاجات  معظم 
التي وقعت يف الدولة خالل القرن 
احلايل لي�س لها عالقة بالدعوات 
بقدر  �صيا�صي،  بتغيري  املطاِلبة 
فردية  اأحداًثا  اعتبارها  ميكن  ما 
مثل  معي�صية،  مب�صاكل  ترتبط 
ال�صاحنات  �صائقي  احتجاجات 

التي بلغت ذروتها يف عام 2016.

املرياث التاريخي لرو�سيا

الكني�صة  اأن دور  اإىل  ي�صري »جيلز« 
وال�صيا�صة  املجتمع  يف  والدين 
يكون  ما  وغالبًا  معقد،  الرو�صية 
وي�صتدل  اخلارج،  من  مفهوم  غري 

على ذلك من خالل بع�س بيانات 
املحرّية.  اخلارجية  ال�صيا�صة 
اأواخر  يف  املثال،  �صبيل  فعلى 
اأبريل 2016، �رّصح وزير اخلارجية 
لفروف«  »�صريجي  الرو�صي 
بـ«رف�س العودة اإىل العمل كاملعتاد 
م�صيحية  رو�صيا  لأن  اأوروبا،  مع 
مع  العادية  والتعامالت  للغاية، 
اأن  تعني  اأن  �صاأنها  من  الغرب 
مو�صكو اأ�صبحت مثل اأوروبا، وهذا 

يتعار�س مع اأ�ص�س ثقافتنا«.
اأوجه  لر�صم  م�صتمر  توجه  هناك 
العالقات  يف  التاريخي  للت�صابه 
الرو�صية-الغربية اليوم وفرتات من 
املا�صي ال�صوفيتي والإمرباطوري، 
وتعود هذه املقارنات لي�س فقط 
ولكن  الباردة،  احلرب  مرحلة  اإىل 
ا بداية احلرب العاملية  ت�صمل اأي�صً
القرم،  حرب  وتبعات  الأوىل، 
التاريخية  احللقات  من  والعديد 
من  اأن  املوؤلف  ويو�صح  الأخرى. 
ال�صعب التفكري يف فرتة من التاريخ 
الرو�صي منذ اأواخر القرن الثامن 
ع�رص تقريبًا، مل تتم الإ�صارة اإليها 
باعتبارها �صابقة ملا يحدث اليوم. 
ويوؤكد وجود خطاأ يتم ارتكابه على 
يف  وتكراًرا  مراًرا  التحديد  وجه 
التعامل الغربي مع مو�صكو يتمثل 
يف افرتا�س اأن حالة املواجهة مع 
�صوف  الأمور  واأن  موؤقتة،  رو�صيا 

تتح�صن بال�رصورة.
التو�صع  اأن  املوؤلف  ويُ�صيف 
الغزو  خالل  من  امل�صتمر 
املبا�رص اأو ال�صتعمار كان اخليار 
على  دائًما  لرو�صيا  الفرتا�صي 
مدار التاريخ. وقد يتغري الأ�صا�س 
املنطقي اخلا�س ب�رصعية التو�صع 
طموح  لكن  الوقت،  مرور  مع 

التو�صع ظل ثابًتا.

اآفاق التغيري

الرو�س  املحللني  بع�س  يجنح 
م�صتقبلية  تنبوؤات  افرتا�س  اإىل 
متيل اإىل الت�صاوؤم. وعلى النقي�س 
املتعلقة  التوقعات  فاإن  ذلك  من 
برو�صيا يف املجتمعات الأكادميية 
تكون  اأن  اإىل  متيل  وال�صحفية 
»جيلز«  ويوؤكد  للتفاوؤل.  رهينة 
لي�صت  الرو�صية  املواقف  اأن 
كثري  يف  يُقال  كما  متوقعة  غري 
 ،2008 عام  ففي  الأحيان،  من 
لل�صاأن  الفنلندية  املراِقبة  جمعت 
الرو�صي »هانا �صميث« الدرا�صات 
حول  اأُعدت  التي  ال�صتق�صائية 
التنمية يف رو�صيا على مدار القرن 
املا�صي، ووجدت خيوًطا م�صرتكة 
حتى  باحلا�رص،  املا�صي  تربط 
ت اإىل اأنه »رمبا �صيكون  اإنها َخلُ�صَ
�صتكون  اأنها  افرتا�س  الآمن  من 

ا للم�صتقبل«.  �صاحلة اأي�صً
تام،  �صالم  يف  رو�صيا  تعي�س  لن 
�صواء مع جريانها اأو مع �رصكائها 
وخ�صومها، والفكرة املتفائلة باأن 

الأذى  لإحلاق  ت�صعى  لن  رو�صيا 
يدعمها  ل  �صبب  دون  بالغرب 
احلالية  املوؤ�رصات  من  العديد 
وحماولت  تخريب  حمالت  من 
الوليات  يف  ال�صتقرار  لزعزعة 
املتحدة وعدد من الدول الغربية. 
الأعذار  بع�س  هناك  كانت  واإذا 
فاإنه  العدائي،  مو�صكو  ل�صلوك 
الأن�صطة  لبع�س  اأعذار  توجد  ل 
الأخرى، مثل قيامها بدعم حركة 
جميع  يف  اللقاحات  مناه�صة 
على  يرتتب  ما  مع  العامل،  اأنحاء 
الرعاية  على  �صارة  اآثار  من  ذلك 

ال�صحية.
ومما قد يدعو للتفاوؤل احلذر -من 
وجهة نظر »جيلز«- افرتا�س قيام 
رو�صيا  يف  الليربالية  املعار�صة 
بدور فعال وواقعي، مما قد ميهد 
اإل  جاد؛  �صيا�صي  لتغيري  الطريق 
العتبار  يف  الأخذ  من  بد  ل  اأنه 
والهيكل  الرو�صية  احلكومة  اأن 
وقوة  مرونة  اأكرث  برمته  الإداري 
منتقديها.  من  الكثري  يعتقد  مما 
هل  اآخر:  �صوؤال  اإىل  يقود  وهذا 
كان لدى الغرب م�صكلة مع رو�صيا 

اأم مع »بوتني«؟ 
ويزعم »جيلز« اأن رو�صيا ل ميثلها 
»بوتني«  فالرئي�س  واحد،  رجل 
لي�س م�صدر كل املخاوف الأمنية، 
بل يعمل على تبني وجهات نظر 
كيفية  حول  العهد  قدمية  رو�صية 
حوله،  من  العامل  مع  التعامل 
الداخلي،  نظامه  مع  وبالتاأكيد 
ويوؤدي  فالتفاوؤل خطري،  وبالتايل 

اإىل اأخطاء �صيا�صية متكررة.

م�ستقبل العالقة مع رو�سيا

ما  حول:  ت�صاوؤًل  »جيلز«  يطرح   
ميكننا  كيف  فعله؟  ميكن  الذي 
رو�صيا  مع  العالقة  حت�صني 
من  العديد  هناك  كانت  اإذا 
لن  اأنها  يعني  مما  التحديات، 
ومريحة؟  �صل�صة  عالقة  تكون 
ويزعم اأنه اإىل جانب التخلي عن 
بد  ل  له،  مربر  ل  حيث  التفاوؤل 

التي  الطريقة  فهم  حماولة  من 
اخلارجي  العامل  رو�صيا  بها  ترى 
والغرب ب�صكل خا�س، مع اإدراك 
لي�س  اأ�صا�صًيّا  ا  تعار�صً هناك  اأن 
الأخالقي  املنظور  من  فقط 
ا من منظور  اأي�صً ولكن  والقيمي، 
بني  اجليو�صرتاتيجية  امل�صالح 

الطرفني. 
العامل  اأن  »جيلز«  يعتقد  ول 
جديدة  باردة  حرب  حالة  يف 
يرى  لكنه  احلايل،  الوقت  يف 
ال�صمات  من  العديد  هناك  اأن 
الأخرية  املراحل  مع  امل�صرتكة 
�صبيل  على  الباردة،  احلرب  من 
الأيديولوجي  الختالف  املثال، 
املتزايدة  والعزلة  املتنامي، 
الأفكار  عن  الرو�صي  لل�صعب 
التي  اخلارجية،  والأخبار  والآراء 
يعتربها النظام �صارة مل�صلحته. 
ويف �صوء ذلك، يدعو املوؤلف اإىل 
العقالنية  املواقف  اإىل  العودة 
يف  الباردة  احلرب  مّيزت  التي 
تو�صل  حيث  املتاأخرة،  مراحلها 
وطريقة  تفاهم  اإىل  الطرفان 
بوجود  العرتاف  على  تعتمد 

اختالفات.
النهاية، يختتم »جيلز« كتابه  ويف 
يف  التغيري  احتمالت  اإن  بالقول 
على  الأقل  على  �صئيلة،  رو�صيا 
واملتو�صط.  الق�صري  املدى 
م�صيًفا اأن رحيل الرئي�س »بوتني« 
يغري  لن  امل�صهد  عن  النهاية  يف 
تكمن  امل�صكلة  لأن  الأمور، 
من  ال�صام  باملزيج  ي�صفه  فيما 
والعزلة  واخلداع  العظمة  جنون 
التكيف  على  القدرة  وعدم 
اأجل  من  التعاون  فكرة  مع 
فر�س  تن�صاأ  فقد  العام،  ال�صالح 
هذه  لكن  العالقات،  لتح�صني 
على  كلًيّا  وتعتمد  نادرة  الفر�س 
الداخلية.  الرو�صية  الظروف 
»جيلز«  يرثي  اأخرى،  ناحية  ومن 
يف  الرو�صية  الدرا�صات  اإهمال 
ذلك  على  يرتتب  وما  الغرب، 
فهم  على  القدرة  حمدودية  من 

ال�صلوك الرو�صي. 
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 
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021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

الو�سط:2019/08/10الو�سط:2019/08/10

 « par décision N422 du 25 juillet 
2019  du Ministre de l energie 
Un agrement définitif portant 
autorisation de prorogation 
de délai d une année pour la 
creation d un point de vente 
de carburants a été accordé à 
Monsieur DJAFOUR BELKA-
CEM .sis à la commune d’AIN 
OUSSERA WILAYA de DJELFA 
conformément aux dispositions 
du décret exécutif 15-57 du 08 
février 2015 »

« par décision N403 du 20 
juillet 2019  du Ministre de l 
energie 
Un agrement définitif portant 
autorisation d exercice de l ac-
tivité de stockage et de distri-
bution de gros de lubrifiants .a 
été accordée à SARL PETRO 
MS ALGERIE sis à la com-
mune de DJELFA .WILAYA DE 
DJELFA .conformément aux 
dipositions du décret exécutif 
13-176 du 30avril 2013»



ق.د

الأ�رسى  من  هناك  اأن  اإىل  واأ�شار 
عاماً   37 العتقال  يف  اأم�شى  من 
يون�س  وماهر  كرمي   " كالأ�رسى 
ونائل الربغوثى " الذين اأم�شوا ما 
يقارب من اأربعة و�شبعني عيداً يف 
ال�شجون ب�شكل متوا�شل ، بظروف 
قا�شية و�شعبة جداً على امل�شتوى 
النف�شى  يف ظل املعاملة القا�شية 
حلقوق  املخالفة  والالاإن�شانية 
الدولية  ولالتفاقيات  الن�شان 
الدينية  بال�شعائر  خا�شة ما يتعلق 
عددا  اإن  اإىل   حمدونة  د.  ، وقال 
فقدوا  من   الأ�رسى  من  كبري 
الأمل يف اإحياء الأعياد مع اآبائهم 
واأمهاتهم، لأنهم رحلوا عن الدنيا 
بينهم  من   ، ال�شجون  يف  وهم 
ومر�شى  و�شيوخ  ون�شاء  اأطفال 
هذه  فى  يحتاجون  ما  واحوج   ،
ق�شيتهم  على  للتاكيد  املنا�شبة 
وا�شتذكارهم والعمل على الفراج 
عنهم . وبنينَ د. حمدونة اأن هنالك 
من  والأ�شريات  الأ�رسى  مئات 
يف  اأطفالهم  على  قلوبهم  تتقطع 
بالقلق  ال�شعور  حيث   ، العيد  يوم 
واحلرمان وال�شوق ملالقاة الأبناء 
 ، خ�شو�شية  من  اليوم  لهذا  ملا 
مل  ال�شجون  اإدارة  اأن  واأ�شاف 

تتفهم تلك اخل�شو�شية ، بتجاهلها 
واللقاء  الزيارات  ملو�شوع  حتى 
 ، احللويات  واإدخال   ، بالأهاىل 
الأ�شريات  واجتماع  واملالب�س 
اأن  واأو�شح   ، باأبنائهن   الأمهات 
اأ�شري   5500 من  يقارب  ما  هناك 
 )220( منهم  ال�شجون  يف  واأ�شرية 
، يحرمون من  اأ�شرية   )  ( و  طفال 
واأمهاتهن  واآبائهن  اأبنائهن  روؤية 
الأطفال  والأ�رسى   ، العيد  يوم  يف 
معامالت  كباقى  يتعاملون  ل 
الرفاه  واأ�شكال  باحلقوق  الأطفال 
املهمة  املنا�شبات  هذه  مثل  يف 

خطورة  حمدونة  من  د.  . وحذر 
الإجراءات "الإ�رسائيلية" القا�شية 
على الأ�رسى الفل�شطينني، يف عيد 
الأ�شحى املبارك ، م�شرياً اإىل اأن 
واإدارة  الأ�رسى  على  ياأتى  العيد 
هجمة  ت�شن  ال�شجون  م�شلحة 
انتهاكاتها  من  وت�شاعف  كبرية 
بق�شوة  ويعاملونهم   ، بحقهم 
الأخرية  الآونة  يف  م�شبوقة  غري 
احلقوقية  املوؤ�ش�شات  . وطالب 
الحتالل  على  بال�شغط  والدولية 
وبنود  مبواد  لاللتزام  ال�رسائيلى 
على  توؤكد  التى  جنيف  اتفاقيات 

العبادات  تاأدية  حقوق الأ�رسى يف 
والأعياد ، وطالب و�شائل العالم 
امل�شاهدة واملقروءة وامل�شموعة 
النتهاكات  تلك  على  بالرتكيز 
من  �شكاوى  وتقدمي  وف�شحها 
العربية  احلقوقية  املنظمات  قبل 
من  مرتكبيها  بحق  والدولية 
ال�شجون  م�شلحة  اإدارة  �شباط 
يف  الإ�رسائيلية  الأمنية  واجلهات 
جتاوز التفاقيات الدولية اخلا�شة 

بحقوق الأ�رسى .

 اأكد مدير مركز االأ�سرى للدرا�سات الدكتور راأفت حمدونة اأن اإدارة م�سلحة ال�سجون "اال�سرائيلية" 
بغطاء من احلكومة اال�سرائيلية متار�س بحق االأ�سرى واالأ�سريات يف العيد الكثري من االنتهاكات 

اخلارجة عن االتفاقيات واملواثيق الدولية والقانون الدوىل االإن�سانى .

مبنا�سبة عيد االأ�سحى

من الأ�سرى من اأم�سى 74 عيدا يف ال�سجون الإ�سرائيلية
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بقلم:  خالد مو�سى 
البطران

ملن ي�شمع ول يعرف عن اإ�رساب 
داخل  الفل�شطينيني  الأ�رسى 
�شجون الحتالل ، يعترب هذا النوع 
ن�شالية  و�شيلة  الإ�رسابات  من 
اأو  جمموعة  اأو  فرد  بها  يقوم 
القابعني  ال�شيا�شيني  ال�شجناء  كل 
الإحتالل  و�شجون  زنازين  داخل 
بالآلف  للمعرفة  وهم  ال�شهيوين 
ن�شالية  و�شيلة  ذكرنا هى  وكما   ،
اأو  لنتزاع  ال�شجناء  عليها  يقدم 
داخل  احلياتية  ظروفهم  حت�شني 
انتزاع  اأجل  من  اأو  املعتقالت 
اإجراءات  ت�شويب  اأو  امتياز 
ال�شجون من وقت  اإدارة  تتخذها 
يخو�س  الأيام  هذه  لآخر،فى 
فل�شطني  �شجناء  من  كبري  عدد 
اأجل  من  الطعام  عن  اإ�رسابا 
داخل  الحتالل  �شلطات  اإقدام 
املعتقلني  بحرمان  املعتقالت 
ونق�س  احلياة  �شبل  اأب�شط  من 
التي  ال�شحية  اخلدمات  نوعية 
ت�شببت بوفاة العديد من ال�شجناء 
املعاجلة  الأدوية  توفر  لعدم 
دولة  اأن  العلم  مع   . لأمرا�شهم 
مواثيق  على  وقعت  الحتالل 
ال�شجناء  اأرواح  على  املحافظة 
الدولية وهى بطلة العامل بالتفنن 
من  وتزيد  بل  تطبيقها  بعدم 
ممار�شاتها الالاإن�شانية يف التعامل 
مع هوؤلء الأبطال لتك�رس اإرادتهم 
ويعترب   ، معنوياتهم  وحتطم 
الو�شيلة  الإ�رسابات  هذه  مثل 
الوحيدة  تكون  وتكاد  املمكنة 
امل�رسبون  ي�شتخدمها  التي 
بفقدهم الكيلوغرامات  من حلم 
اإىل هياكل  اأج�شادهم ويتحولون  
لالأمرا�س  ويعر�شهم  عظمية 
لالأب�شار.  وفقدان  والت�شنجات 
جترع  من  اأهون  يعترب  هذا  كل 
من  احلرمان  اأو  والإهانات  الذل 
ل  الذي  الن�شال  الزيارات،هذا 
جتدونه اإل عند عمالقة التحدي 
علموا  الذين  الفل�شطينيون  وهم 
من  حقهم  ينتزعون  كيف  العامل 
بني اأنياب حمتل مغت�شب ظامل . 
وهنا �شاأقف على ق�شة من األف 
لالأ�شري  وهى  الفردية  الق�ش�س 
زادت  الذي  البطل خ�رس عدنان 
اأيام اإ�رسابه عن املائة، يوم كان 
ل ياأكل فيها �شوى القليل من امللح 
معدته،  تتعفن  ل  لكي  املاء  مع 
اإ�رساب  اأطول  منفرداً  لي�شجل 
�شجون  داخل  م�شجون  يخو�شه 
�شجانيه  على  وينت�رس  الحتالل 

عنه  بالإفراج  حكم  منهم  وينتزع 
هوؤلء  من  الع�رسات  وهناك   .
نقف  ق�ش�س  �شجلوا  الذين 
ما  عظمة  اأمام  �شاغرين  ورائها 
قدموه، هذا كله و�شوت الأحرار 
اللحم  اأطنان من  الذي كان ثمنه 
الب�رسي يذوب ليو�شلوا اأ�شواتهم 
زيفاً  يدعون  من  اإىل  املخنوقة 
وكذباً اأنهم اأن�شار احلق ويوفرون 
�شبل العي�س الكرمي لل�شجناء دون 
التعدي على حقوقهم الذي كفلها 
الق�ش�س  ومن  الدوىل،  القانون 
عليها  يقدم  التى  تلك  اجلماعية 
جماعي  ب�شكل  ال�شجناء  كافة 
وهذا  الطعام،  وجبات  كاإرجاع 
اأ�شلوب ت�شعيدي فـ يبدوؤا باإرجاع 
اإىل  ت�شل  حتى  اأكرث  ثم  وجبة 
تلك  وتكون  الوجبات  كل  اإرجاع 
نوعية  على  اإحتجاجاً  اخلطوات 
�شحب  اأو  املقدم  الطعام  وكمية 
الإجنازات  لبع�س  ال�شجون  اإدارة 
والأغطية  كاملياه  حققت،  التى 
والزيارات  والهواتف  واملالب�س 
والتعليم اجلامعي وغالباً ما يكون 
الف�شائل  ممثلي  بني  التن�شيق 
ويلتزم  خطوات  هكذا  مثل  على 
بذلك كافة امل�شاجني وبال�شمود 
مطالب  يتحقق  املوقف  ووحدة 

الأبطال.
الذى  املميت  ال�رساع  هذا 
حباً  لي�س  ال�شجناء  ي�شتخدمه 
ما  بقدر  الإ�شت�شهاد  اأو  بالعذاب 
يلجاأ  التى  املتاحة  الو�شيلة  هى 
قدرتهم  حتديد  يف  ال�شجناء  لها 
له  وليثبوا  لعدوهم  حتديهم  على 
لهم  تك�رس  لن  اجراءاته  كل  باأن 

عزمية ول تثنى لهم هامة
يكون طعم  ال�رساع  هذا  كل  بعد 
بال�شموخ  م�شحوب  الإنت�شار 
ال�رساع  ويبقى  والكربياء 
الإرادة  ميتلكون  من  بني  مفتوح 
ميتلكون  ل  ومن  والتحدي 
هو  ها   . الأخالق  ول  احلق 
الفل�شطيني  العربي  ال�شعب 
اأبناوؤة   خلف  اليوم  يقف  العظيم 
معركة  اليوم  يخو�شون  الذين 
داخل  املعارك  ع�رسات  من 
يتفنن  حمتل  و�شجون  با�شتيالت 
الأبطال  هوؤلء  يثني  اأن  ويحاول 
و�شيخ�شاأ  فتئ،  وما  عظمتم  عن 
باإذن اهلل ويبقى ال�رساع مفتوحا 
جمرم  وبني  الركوع  اأبوا  من  بني 
حقري يتفنن بالتعذيب والرتهيب 
. اأعانكم اهلل اأيها الأ�شود الزائرة، 
وكرامتهم  وحريتكم  ون�رسكم 
الت�شحيات  اأجلها   من  ترخ�س 
واإما  ال�شديق  ت�رس  حياةٌ  فاإما   ،

مماٌت يغيظ العدا . 

عمالقة التحدي

الأ�رسى  �شوؤون  هيئة  وثقت 
اأ�شدرته  تقرير  يف  واملحررين 
من  لعدد  حية  �شهادات  اليوم، 
يف  القابعني  املر�شى  الأ�رسى 
ي�رسدون  اإ�رسائيلية،  �شجون  عدة 
فيها ما يتعر�شون له من انتهاكات 
طبية متوا�شلة، حيث تتعمد ادارة 
ا�شتهدافهم  الحتالل  �شجون 
اأمرا�شهم  جتاهل  خالل  من 
ب�شكل جدي  التعامل معها  وعدم 
هذا  ويف  بحياتهم.  وال�شتهتار 
ال�شياق ك�شفت هيئة الأ�رسى عن 
اأ�شعب احلالت املر�شية القابعة 
مبا يُ�شمى عيادة معتقل "الرملة"، 
املقعد  الأ�شري  حالة  اإحداهما 
من  عاماً(   51( الأقرع  ناه�س 
يرقد  والذي  غزة،  قطاع  �شكان 
ب�شكل دائم داخل عيادة "الرملة" 
 ،2007 عام  اعتقاله  خالل  منذ 

حيث  برتت قدماه داخل ال�شجن 
قبل  بالر�شا�س  اإ�شابته  ب�شبب 
عمليات  لعّدة  وخ�شع  العتقال، 
النت�شار  ب�شبب  �شاقيه،  يف  برت 
ومل  فيها،  لاللتهابات  ال�شديد 
حلالته  طبية  رعاية  اأي  له  تُقدم 
ال�شحية املرتدية ول زال الأ�شري 
يعاين من اآلم ج�شيمة مكان البرت 
باإعطائه  تكتفي  العيادة  لكن 
الأ�شري  باأن  يذكر  امل�شكنات، 
موؤبدات   3 لـ  بال�شجن  حمكوم 
وهو اأب لأربعة اأبناء. بينما يعاين 
 ) عاماً   44( بالونة  رائد  الأ�شري 
من  طولكرم،  مدينة  �شكان  من 
البوا�شري منذ اأكرث من 11 عاماً ، 
التهابات حادة  من  يعاين  اأنه  كما 
يف املعدة وهو بحاجة اإىل اإجراء 
وقت  باأ�رسع  جراحية  عملية 
ممكن، لكن اإدارة معتقل “رميون” 

ل زالت متاطل يف حتديد موعد 
لإجراء عملية له. اأما فيما يتعلق 
بالأ�شري اأمري مقيد )34 عاماً( من 
غزة،  قطاع  �شمال  جباليا  خميم 
والقابع يف معتقل "رميون"،  فهو 
وغ�شاريف  دي�شكات  من  يعاين 
خالل  و�شبحه  به  التنكيل  ب�شبب 
تكتفي  معاناته  ورغم  ا�شتجوابه، 
اأدوية  باإعطائه  املعتقل  اإدارة 
م�شكنة فقط. يف حني مير الأ�شري 
بالطة  خميم  من  عا�شي  طارق 
نابل�س،  بو�شع  مدينة  �رسقي 
من  ي�شتكي  فهو  �شيء،  �شحي 
بعد  به  اأُ�شيب  يده  يف  ُك�رس 
 2014 عام  خالل  عليه  العتداء 
اجللبوع،  مبعتقل  تواجده  اأثناء 
لجراء  ما�شة  بحاجة  وهو 
باأ�رسع وقت  ليده  عملية جراحية 
اأُ�شيب  ذلك  عن  عدا  ممكن، 

�رسطاين  بورم  عا�شي  الأ�شري 
 2010 عام  خالل  القولون  يف 
بحاجة  وهو  ا�شتئ�شاله،  مت  وقد 
لفحو�شات دورية لالطمئنان على 
و�شعه ال�شحي، لكن اإدارة "نفحة" 
لجراء  بتحويله  ومتاطل  ترف�س 
ليده  العملية  واإجراء  الفحو�شات 
كما ور�شد تقرير الهيئة حالة كل 
 44( ح�شن  ن�رسين  الأ�شرية  من 
والتي  غزة،  مدينة  �شكان  عاماً( 
وكتل  افرازات  من  موؤخراً  تعاين 
حتويلها  بانتظار  وهي  بال�شدر، 
عاجلة  طبية  فحو�شات  لجراء 
اأما  املر�شية.  حالتها  لت�شخي�س 
عن الأ�شرية روان عنرب )23 عاماً( 
�شمال  اجللزون  خميم  �شكان  من 
من  تعاين  فهي  اهلل،  رام  مدينة 
وبحاجة  الدم  �شغط  يف  ارتفاع 

اإىل متابعة طبية حلالتها.  

هيئة االأ�سرى

 توثيق �سهادات عدد من الأ�سرى املر�سى القابعني يف �سجون الحتالل
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رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

املجتمع الدويل مطالب بالتدخل احلقيقي لوقف 
انتهاكات االحتلل وحماية للأ�سرى

ف.ك

جاءت  تلك  بكر  ابو  اقوال 
بوقفة  م�شاركته  خالل 
لها  دعت  ت�شامنية  ا�شناد 
وجلنة  اال�رسى  موؤ�ش�شات 
امل�رسبني  املعتقلني  ا�شناد 
معركة  يف  الطعام  عن 
وا�شتقباله  واالرداة،  التحدي 
اال�شري املحرر بالل عواودة 
بعد اعتقال دام اكرث من 17 
االحتالل". �شجون  يف  عاما 
وقال، "اأن ما حدث يف �شجن 
املا�شية  االيام  خالل  عوفر 
وا�شتفراد  اأنتقام  من 
االطفال  واالأ�رسى  باالأ�رسى 
بال�رسب  عليهم  واالعتداء 
والغاز والعزل والنقل وفر�ض 
بحقهم  تع�شفية  عقوبات 
املجتمع  من  ي�شتدعي 
الدويل عدم االكتفاء بالتفرج 
هذا  جرائم  على  وال�شمت 
بحق  الهمجي  املحتل 
العزل".واأ�شاف،  ا�رسانا 
الدولية  املوؤ�ش�شات  اأن 
الفوري  بالتدخل  مطالبة 

�شيا�شة  لوقف  والطارئ، 
املتعمدة  الطبي  االهمال 
وال  املر�شى  اال�رسى  بحق 
اال�شري  له  يتعر�ض  ما  �شيما 
دخل  والذي  ال�شايح  ب�شام 
ال�شديد فيما  مرحلة اخلطر 
ب�شبب  الرملة  م�شفى  تدعى 
بحالته  املمنهج  اال�شتهتار 
من  يعاين  حيث  ال�شحية 
ومن  والعظم  الدم  �رسطان 
ت�شيبه  الرئتني  على  مياه 

متكررة.  غيبوبة  بحاالت 
على  بكر،  ابو  اأكد  كما 
املجتمع  يقف  ان  �رسورة 
ردع  يف  �شلبا  موقفا  الدويل 
املتطرفة  االحتالل  حكومة 
�شجونها  وادارة  والعن�رسية 
يف  جنونها  وكبح  الوح�شية، 
االعتقال  �شيا�شة  ا�شتخدام 
كل  يخالف  بو�شع  االداري 
واملعاهدات  االعراف 
 6 زال  ال  حيث  الدولية، 

ا�رسابهم  يوا�شلون  اأ�رسى 
املفتوح عن الطعام �شد هذه 
�شحية  بظروف  ال�شيا�شة 
وخطرية،  �شعبة  واعتقالية 
اأ�شوؤها حالة اال�شري املري�ض 
القد�ض  من  حلبية  حذيفة 
يف  ا�رسابه  يوا�شل  والذي 
يوما   38 منذ  الرملة  عزل 

على التوايل".

طالب رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين اللواء قدري ابو بكر، موؤ�س�سات املجتمع 
الدويل والهيئات احلقوقية والن�سانية ويف مقدمتها ال�سليب الأحمر الدويل، بالتدخل 

الفوري حلماية الأ�سرى يف �سجون الحتالل مما يتعر�سون له من قمع وتنكيل 
ووح�سية على يد ادارة ال�سجون ال�سرائيلية وقواتها القمعية.

اأفاد نادي االأ�شري الفل�شطيني 
معيلق  اأبو  مراد  االأ�شري  باأن 
الطعام  عن  اإ�رساباً  بداأ، 
اإدارة  رف�ض  على  احتجاجاً 
اإىل  نقله  "اي�شل"  معتقل 
لتلّقي  اأم�ض  يوم  امل�شفى 
�رسورية  عالجية  حقنة 
ودورية، باّدعاء اإدارة املعتقل 
لوجود ذرائع اأمنية متنع نقله. 
واأّكد نادي االأ�شري اأن االأ�شري 
اأبرز  من  يُعترب  معيلق  اأبو 
احلاالت املر�شية يف �شجون 
لثماين  االحتالل، وقد خ�شع 
اإحداها  جراحية،  عمليات 
 60 ا�شتئ�شال  خاللها  جرى 
واأخرى  اأمعائه،  من  �شم 
 100 ا�شتئ�شال  جرى خاللها 
اإ�شابته  ب�شبب  وذلك  �شم، 
بالتهابات �شديدة يف االأمعاء 
وبعد  والغليظة،  الدقيقة 
الطبي  االإهمال  من  �شنوات 
على  احل�شول  من  متّكن 
حّقه يف العالج وتقدمي حقنة 
�رسورة  على  االأطباء  اأّكد 
اأ�شابيع،  ثمانية  كل  تلّقيها 
تلّقيها  عدم  خطورة  وعلى 
يذكر  املّدة.  تلك  فوات  بعد 
معتقل  معيلق  اأبو  االأ�شري  اأن 
منذ عام 2001، وهو حمكوم 
بال�شجن )22( عاماً، ويقبع يف 

�شجن "اي�شل".

�ستة اأ�سرى ي�سرعون 
باإ�سراب عن الطعام 

الفل�شطيني  االأ�شري  نادي  قال 
�رسعوا  اأ�رسى  �شتة  اإن   ،
عن  املفتوح  باالإ�رساب 
الطعام رداً على عملية قمعهم 
"عوفر"  معتقل  من  ونقلهم 
خطبة،  حممد  هم:  واالأ�رسى 
حامد،  ومعتز  عودة،  واأ�شامة 
هيفا،  ورامي  حمايل،  وثائر 
نادي  ولفت  �شاللدة.  و�شادي 
االأ�شري يف بيان �شدر عنه، اأن 
االأو�شاع يف معتقل "عوفر" ما 
التوتر  من  حالة  ت�شهد  تزال 
جل�شات  ف�شل  بعد  ال�شديد، 
احلوار بني االأ�رسى وبني اإدارة 
املعتقل، حيث رف�شت االإدارة 
مطالب االأ�رسى حول الق�شايا 
عن  نتجت  التي  االأ�شا�شية 
عملية القمع، وتتمثل املطالب 
باإعادة االأو�شاع كما كانت عليه 
قبل عملية القمع، واإنهاء عزل 
جمموعة من االأ�رسى، واإعادة 
قمعهم  جرى  الذين  االأ�رسى 
ويوا�شل  تع�شفياً.  ونقلهم 
االأ�رسى مواجهتهم لالإجراءات 
االنتقامية، عرب اإرجاع وجبات 
االأق�شام  واإغالق  الطعام، 
مظاهر  كل  توقفت  بحيث 

االعتقالية،  اليومية  "احلياة" 
االإدارة  توا�شل  ذلك  ومقابل 
القمعية  اإجراءاتها  من  كجزء 
واملغ�شلة.  الكنتينا،  باإغالق 
يُ�شار اإىل اأن قوات قمع نفذت 
اآب/اأغ�شط�ض  من  الرابع  يوم 
لغرف  اقتحام  اجلاري 
االأ�رسى يف ق�شمي)20( وق�شم 
االأ�رسى  ي�شم  الذي   )19(
قنابل  واألقت  االأطفال، 
االأ�رسى  على  واعتدت  الغاز 
جمموعة  ونقلت  بال�رسب، 
جرى  وجمموعة  للعزل،  منهم 
اأخرى.  معتقالت  اإىل  نقلها 
من   االأ�شري  نادي  وحذر  هذا 
معتقل  يف  يجري  ما  خطورة 
ت�شاعد  مع  وذلك  "عوفر"، 
وهي  االأ�رسى،  على   الهجمة 
منذ  االأ�شد  الثانية  املواجهة 
حيث  املعتقل  داخل  �شنوات 
اأُ�شيب  عنيفة  مواجهة  �شهد 
فيها الع�رسات من االأ�رسى يف 
زاد  وما  اجلاري،  العام  مطلع 
اليوم  يجري  ما  خطورة  من 
التي  االقتحام  عمليات  هو 
االأطفال  االأ�رسى  لق�شم  متت 
"املت�شادا"،  وحدات  قبل  من 
اأن  �شابقاً  يحدث  مل  وهذا 
اإىل  "املت�شادا"  قوات  دخلت 

غرف االأ�رسى االأطفال.

احتجاجًا على حرمانه من العالج

االأ�سري مراد اأبو معيلق يبداأ 
اإ�سرابًا عن الطعام 

 28( حلبية  حذيفة  االأ�شري 
دي�ض  اأبو  بلدة  من  عاماً( 
اأ�شري  وهو  القد�ض،  ق�شاء 
مرات،  ثالث  اُعتقل  �شابق 
م�شاكل  عدة  من  ويعاين 
تعر�ض  حيث  �شابقة  �شحية 
وهو طفل حلروق بليغة، كما 
واأُ�شيب يف مرحلة من عمرة 
وهو  الدم  �رسطان  مبر�ض 
�شحية  متابعة  اإىل  بحاجة 
منه،  �شفي  اأن  بعد  حثيثة 
واأب  وهو  متزوج  اأنه  علماً 
لطفلة، واآخر اعتقال له كان 
يونيو/  العا�رس من  تاريخ  يف 
حزيران 2018. االأ�شري اأحمد 
مدينة  من  عاماً(   42( غنام 
دورا ق�شاء حمافظة اخلليل، 
يونيو  حزيران/  منذ  معتقل 

�شابق  اأ�شري  وهو   ،2019
ت�شع  جمموعه  ما  ق�شى 
من  �شابقاً  وعانى  �شنوات، 
اإ�شابته بال�رسطان الدم، وهو 
�شحية  متابعة  اإىل  بحاجة 
لديه،  املناعة  �شعف  ب�شبب 
وله طفلني.  متزوج  اأنه  علماً 
 38( خلوف  �شلطان  االأ�شري 
برقني  بلدة  من  عاماً(، 
�رسع  جنني،  ق�شاء حمافظة 
بعد  الطعام  عن  باالإ�رساب 
اأعلنت �شلطات االحتالل  اأن 
نيتها عن حتويله اإىل االعتقال 
خلوف  االأ�شري  االإداري، 
من  الثامن  تاريخ،  اُعتقل يف 
و�شبق  اجلاري،  يوليو  متوز/ 
معتقالت  يف  ق�شى  اأن  ذلك 
اأربعة  من  اأكرث  االحتالل 

اأعوام، وهو يعاين من م�شاكل 
يف التنف�ض، ويقبع يف زنازين 

معتقل "جمدو".
 30( علي  اإ�شماعيل  االأ�شري 
دي�ض  اأبو  بلدة  من  عاماً( 
منذ  معتقل  القد�ض،  ق�شاء 
 ،2019 فرباير  �شباط/  �شهر 
ق�شى  �شابق  اأ�شري  وهو 
�شنوات  �شبع  جمموعه  ما 
االحتالل  معتقالت  يف 
"النقب".  معتقل  يف  ويقبع 
 20( العواودة  وجدي  االأ�شري 
ق�شاء  دورا  بلدة  من  عاماً( 
�شهر  منذ  معتقل  اخلليل، 
وهو   ،2018 اأبريل  ني�شان/ 
من  ويعاين  اإداري  اأ�شري 
اإىل  بحاجة  �شحية  م�شاكل 
اإدارة  متاطل  حيث  عالج، 

املعتقالت يف تقدمي العالج 
له، وهو م�رسب �شد  الالزم 
ورف�شاً  عالجه  مماطلة 
االأ�شري  االإداري.  العتقاله 
طارق قعدان )46 عاماً( من 
اأ�شري  هو  جنني،  حمافظة 
جمموعه  ما  ق�شى  �شابق 
 )11( االحتالل  معتقالت  يف 
عاماً ما بني اأحكام واعتقال 
له  اآخر اعتقال  اإداري، وكان 
يف تاريخ 23 �شباط/ فرباير 
2019، وقد �شدر بحقه حكماً 
بال�ّشجن الفعلي مدة �شهرين 
احلكم،  مدة  انق�شاء  وبعد 
االحتالل  �شلطات  اأ�شدرت 
اأمر اعتقال اإداري بحقه قبل 
اأنه  علماً  باأيام،  عنه  االإفراج 

متزوج وله �شتة اأبناء.  

االأ�رسى تذكري مبعلومات عن االأ�سرى امل�سربني �سد االعتقال االإداري �شوؤون  هيئة  قالت 
�شجن  اإدارة  اأن  واملحررين، 
من  جمموعة  فر�شت  عوفر 
بحق  التع�شفية  العقوبات 
وذلك  االأ�رسى،  من  عدد 
والتنكيل  القمع  عملية  عقب 
معتقلو  لها  تعر�ض  التي 
املا�شي.  االحد  ال�شجن 
خالل  من  الهيئة  وك�شفت 
حماميها عقب زيارة املعتقل 
االقتحام  عملية  اأن  اليوم، 
كانت بدون اأية اأ�شباب، حيث 
االأ�رسى  على  االعتداء  مت 
والقا�رسين بال�رسب والر�ض 
وحدات  قبل  من  بالغاز 
وعرف  القمعية،  املت�شادا 
االعتداء  مت  اللذين  بني  من 
عبد  االأطفال،  من  عليهم 
املهيمن دويك، وحممد علي 
غنيمات،  وحممد  �شليمان، 
اجلابر،  عبد  وحممد 
حممد  حماد،  الفتاح  عبد 

عبد  ك�شبة،  فادي  ا�شالن، 
اهلل ابو لطيفة، مهدي �شالح 
الدين، ا�شيد ابو عادي، عبد 
عرف  كما  حامد.  الرحمن 
البالغني  االأ�رسى  بني  من 
كل  لل�رسب،  تعر�شوا  اللذين 
حممود  اأحمد  االأ�شري  من 
اأبو  حممد  غازي  حمايل، 
خراج،  اأجمد  يو�شف  علي، 
جعفر  حمايل،  مهدي  ن�رس 
ولفتت  بعريات.  حممود 
ال�شجن  اإدارة  اأن  الهيئة، 
على  عقوبات  بفر�ض  قامت 
بعزلهم  االأ�رسى  من  عدد 
وحرمانهم  بالزنازين،  اأ�شبوع 
و�شهرين  الزيارة  من  �شهرين 
مالية  وغرامة  الكانتينا  من 
كل  بحق  �شيكل   300 قدرها 
االأ�رسى  قابل  فيما  اأ�شري، 
باإغالق  والعقوبات  االقتحام 
وجبات  واإرجاع  االأق�شام 
منهم  عدد  و�رسوع  الطعام 

بعد  الطعام  عن  باالإ�رساب 
من  كل  وهم  نقلهم  قرار 
االأ�شري حممد خطبة، واأ�شامة 
وثائر  حامد،  ومعتز  عودة، 
حمايل، ورامي هيفا، و�شادي 
حالة  اأن  وبينت،  �شاللدة. 
اال�شتقرار  وعدم  التوتر  من 
�شجن  اأ�رسى  على  ت�شيطر 
اأيام،  ثالثة  منذ  عوفر 
اليوم  ع�رس  وتريتها  اإزدادت 
بعد ف�شل جل�شات احلوار بني 
اإدارة املعتقل،  االأ�رسى وبني 
حيث رف�شت االإدارة مطالب 
الق�شايا  حول  االأ�رسى 
عن  نتجت  التي  االأ�شا�شية 
وتتمثل  االقتحام،  عملية 
االأو�شاع  باإعادة  املطالب 
عملية  قبل  عليه  كانت  كما 
القمع، واإنهاء عزل جمموعة 
من االأ�رسى، واإعادة االأ�رسى 
ونقلهم  قمعهم  جرى  الذين 

تع�شفياً اىل ال�شجن.

اإدارة عوفر تفر�ض عقوبات تع�سفية بحق عدد 
من االأ�سرى والقا�سرين
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عي�سة ق.

احلاليني  امل�سوؤولون  جنح  و 
عز  الإدارة  جمل�س  رئي�س  بقيادة 
الإ�سكال  ت�سوية  يف  اأعراب  الدين 
مب�ساعدة  الديون  جميع  وت�سوية 
فريد  للوفاق  ال�سابق  الالعب  من 
ملويل واأطراف مقربة من الوفاق 
عن  ر�سمي  ب�سكل  النادي  اأبعدت 
من  املمنوعة  الأندية  قائمة 
لعبيه  تاأهيل  ومت  ال�ستقدامات 
على  الدفاع  اأجل  من  اجلدد 
الكروي  املو�سم  يف  الفريق  الوان 
اإىل  اأعراب  تنقل  بعدما  اجلديد، 
التي  امللفات  لو�سع  العا�سمة 
التي  للديون  الفريق  ت�سوية  توؤكد 
مت  حيث  عليه،  مرتتبة  كانت 
الالعبني  الت�سوية مع  اإىل  التو�سل 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  املعنيني 

الذي  واعمر  اآيت  حمزة  الالعب 
تنازل عن قيمة 138 مليون �سنتيم، 
بينما وافق املح�رض البدين اأكيوان 
يف ال�سماح بقيمة 45 مليون �سنتيم 
قيمته  ما  نيل  على  واملوافقة 
120 مليون �سنتيم، والالعب فوؤاد 
 37 قيمته  ما  عن  تنازل  �رضيط 
مليون، يف املقابل، ف�سلت الإدارة 
يف التفاو�س مع الثنائي خثري زيتي 
واحلار�س جنيب غول اللذان رف�سا 
واأ�رضا  م�ستحقاتهما  عن  التنازل 

على نيل اأموالهما كاملة.
ت�سكيلة  انهزمت  املقابل،  يف 
يف  ما�سوي  الدين  خري  املدرب 
خا�ستها  التي  الودية  املباراة 
ال�ساعد  اأمام  اأم�س  اأول  م�ساء 
دون  بهدفني  مقرة  جنم  اجلديد 
ف�سل  التي  املواجهة  وهي  رد، 
على  فيها  العتماد  ما�سوي 

منحهم  الذين  ال�سبان  الالعبني 
اجرت  بينما  اللعب،  فر�سة 
الت�سكيلة البارحة مباراة ودية ثانية 
بوعريريج  برج  اهلي  اجلار  اأمام 
الفني  الطاقم  فيها  اعتمد  والتي 
الأ�سا�سيني  الالعبني  على  للوفاق 
من  مقرة،  ودية  يلعبوا  مل  والذين 
كافة  من  التح�سري  موا�سلة  اأجل 
من  الفتتاحية  للجولة  النواحي 
التي  اجلديد  الكروي  املو�سم 
املو�سم  بطل  خاللها  يالقون 

املن�رضم احتاد العا�سمة.

اإ�سابة �سيدهم يف الكاحل وو�سعية 
فرحاين مل تّت�سح

�سيدهم  اإليا�س  الالعب  تلقى 
اإ�سابة على م�ستوى الكاحل خالل 
النادي  جمع  الذي  الودي  اللقاء 

وهي  مقرة  بنجم  ال�سطايفي 
الطاقم  يحدد  مل  التي  الإ�سابة 
عن  الالعب  غياب  فرتة  الطبي 
متتد  قد  والتي  ب�سببها  املناف�سة 
�سهرا ح�سب م�سادرنا من الفريق، 
وهي ال�رضبة املواجعة التي �سوف 
باإمكانية  الفني  الطاقم  على  توؤثر 
مع  املو�سم  بداية  الالعب  ت�سييع 

الت�سكيلة.
الظهري  بعد  ينل  مل  املقابل،  يف 
فرحاين  هواري  للوفاق  الأي�رض 
العودة  اأجل  من  الأخ�رض  ال�سوء 
امل�سكل  ب�سبب  امليادين  اإىل 
و�سكوك  اعرت�سه  الذي  ال�سحي 
القلب،  يف  مب�ساكل  معاناته  يف 
ينتظر  النادي  يجعل  الذي  الأمر 
الطبي حلالة فرحاين من  التقرير 
لالحتادية  الطبية  اللجنة  طرف 

اجلزائرية للعبة.

الت�سكيلة تنهزم وديا اأمام جنم مقرة

وفاق �ضطيف ينهي م�ضكل الديون 
ويوؤهل الالعبني اجلدد

عملية لبع تذاكر لقاء املريخ توا�سلت �سباح اأم�س

اإدارة الكناري تعلن ا�ضرتجاع 
النقاط الثالث املخ�ضومة

القبائل  �سبيبة  نادي  ا�سرتجع 
من  املخ�سومة  الثالث  النقاط 
التي  العقوبات  وقع  على  ر�سيده 
التابعة  العقوبات  جلنة  وقعتها 
القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 
و�سباب  القبائلي  النادي  على 
ق�سنطينة عقب الت�سجيل ال�سوتي 
�رضيف  الرئي�س  وّرط  الذي 
ل�سباب  ال�سابق  واملناجري  مالل 
ق�سنطينة طارق عرامة يف عملية 
من  الأخرية  اجلولة  مباراة  ترتيب 
والتي  املن�رضم  املو�سم  بطولة 
ق�سنطينة  �سباب  فريقي  جمعت 
الأخري  حلرمان  العا�سمة  واحتاد 
باللقب  والتتويج  النت�سار  من 
مقابل ت�سهيل مهمة املاحق �سبيبة 
ولهذا  اللقب،  لإحراز  القبائل 
قد  العقوبات  جلنة  كانت  الغر�س 
ثالث  بخ�سم  الفريقني  عاقبت 
الكروي  املو�سم  بداية  مع  نقاط 
اأن  قبل   ،2020/2019 اجلديد 
تطعن اإدارة "الكناري" يف العقوبة 
اأع�ساء  اإقناع  يف  جنحت  والتي 
الثالث  النقاط  وا�سرتجاع  اللجنة 
املوقع  وفق  وذلك  ر�سمية  ب�سفة 
القبائل،  �سبيبة  لإدارة  الر�سمي 

�رضيف  الفريق  رئي�س  امتثل  اأين 
مالل  اأمام اأع�ساء اللجنة ومتّكن 
املخ�سومة،  النقاط  اإعادة  من 
النقاط  اأعادت  الفاف  اأن  وك�سفت 
الثالث للنادي وبالتايل �سوف يبداأ 

الفريق بر�سيد 0 نقطة.
عملية  اأم�س  توا�سلت  املقبل،  يف 
الذي  باللقاء  التذاكر اخلا�سة  بيع 
اأ�سبال  البارحة  �سهرة  خا�سه 
املدرب هيربت فيلود اأمام املريخ 
الوحدة  ملعب  على  ال�سوداين 
املغاربية يف بجاية حل�ساب ذهاب 
الدور التمهيدي من مناف�سة رابطة 
اأبطال اإفريقيا،، حيث مل تنفذ كمية 
خ�سي�سا  كبعها  مّت  التي  التذاكر 
للمواجهة واملقدر عددها 18 األف 
تذكرةن ومت توزيعها على �سبابيك 
واأول  املغاربية  الوحدة  ملعبي 
جرى  اأين  نوفمرب،  باأول  نوفمرب 
بجاية ملوا�سلة  ملعب  اأبواب  فتح 
من  الأن�سار  جميع  ومتكني  بيعها 
وت�سجيع  املقابلة  ح�سور  اأجل 
من  باليلي  اأمري  الالعب  رفقاء 
املدرجات من اأجل حتقيق نتيجة 

اإيجابية.

ق�سنطينة  �سباب  نادي  اختتم 
يجريه  الذي  التح�سريي  الرتب�س 
يف تون�س بالفوز يف املباراة الودية 
الأخرية التي �سمها برنامج العمل 
الفرن�سي  املدرب  �سّطره  الذي 
حيث  بجاية،  �سبيبة  اأمام  لفان 
نظيفة،  بثالثية  املباراة  انتهت 
�سجلها كل من اأمني عبيد هدفني 
فر�سة  املقابلة  وكانت  وجعبوط، 
التح�سري  الفني ملوا�سلة  الطاقم 
يف  الت�سكيلة  مباريات  لأوىل 
املو�سم  من  الوطنية  البطولة 
 2020/2019 اجلديد  الكروي 
ال�ساورة،  �سبيبة  يواجهون  عندما 
من  فائدة  ذو  النت�سار  يعترب  اأين 
حت�سبا  لالعبني  املعنوية  الناحية 
ملوا�سلة  التح�سري  ملوا�سلة 
الظروف،  اأف�سل  يف  التح�سريات 
اخليارات  من  لفان عدد  واأجرى 
يف اللقاء الودي حت�سبا لأخذ فكرة 
التي  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  حول 
املو�سم  بداية  يف  يقحمها  �سوف 
كثريا  عليه  يعول  والذي  اجلديد، 
تدارك  اأجل  من  النادي  ان�سار 
وحتقيق  املن�رضم  املو�سم  خيبة 
بداية قوية كفيلة برت�سيح ت�سكيلة 
اأجل لعب الأدوار  "ال�سيا�سي" من 

اإحراز  على  والتناف�س  الأوىل 
اإحراز اإحدى الألقاب املحلية يف 
املهاجم  وكان  اجلديد،  املو�سم 
يف  الالعبني  اف�سل  اأحد  عبيد 
وانه  خا�سة  الودية  املقابلة 
بعد  اجلديد  للمو�سم  جاهزيته 
اأظهره  الذي  ال�ساحب  الوجه 
من  ومتكن  املنق�سي،  املو�سم 
والذي  الودية  يف  هدفني  ت�سجيل 
الت�سكيلة  هجوم  لقيادة  ير�سحه 

بداية املو�سم اجلديد.
اإدارة  تنّف�ست  املقابل،  يف 
"ال�سيا�سي" وجماهريها ال�سعداء 
ا�ستعادة  من  النادي  متكن  بعدما 
من  املخ�سومة  الثالث  النقاط 
الكروي  للمو�سم  حت�سبا  الر�سيد 
اجلديد، اأين دافعت اإدارة الفريق 
ا�سرتجاع  يف  ناديها  اأحقية  حول 
خلفية  على  املخ�سومة  النقاط 
الذي  ال�سوتي  الت�سجيل  ملف 
طارق  ال�سابق  املناجري  يدين 
القبائل  �سبيبة  ورئي�س  عرامة 
الطرفني  يدين  مالل  �رضيف 
�سباب  جمع  الذي  اللقاء  برتتيب 
يف  العا�سمة  واحتاد  ق�سنطينة 
بطولة  من  اخلتامية  اجلولة 

املو�سم الفارط.

الإدارة ت�سرتجع النقاط الثالث املخ�سومة من الفريق

ال�ضيا�ضي يختتم ترب�س تون�س 
بالفوز اأمام �ضبيبة بجاية

اأنهت اإدارة فريق وفاق �سطيف م�سكلة الديون التي كانت حتا�سر النادي وتهدده باحلرمان من تاأهيل 
الالعبني اجلدد الذين تعاقدت معهم خالل فرتة املركاتو ال�سيفي املنق�سي، حيث متكنت اإدارة 

الوفاق رفقة الأ�سخا�س املقربني من النادي من التو�سل اإىل التفاق مع الالعبني الذين وقعوا ملفات 
لدة جلنة ت�سوية املنازعات التابعة لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم من اأجل حت�سيل امل�ستحقات 

املالية العالقة والتي مل ي�ستلموها من طرف الرئي�س ال�سابق للنادي ح�سان حمار

العام  الرتتيب  اجلزائر  ت�سدرت 
العربية  البطولة  �سمن  للميداليات، 
لل�سباب لل�سباحة، بح�سدها جمموع 
ف�سية   32 ذهبية،   35 ميدالية   90
لقبني  افتكت  كما  برونزية،  و23 
اأ�سل  من  وال�سغريات  الرباعم  عند 
�ستة األقاب يف ختام املناف�سة والتي 
جرت على مدار 4 اأيام مبدينة الدار 
البي�ساء املغرب، وكانت املنتخبات 
خم�س  فوق  حا�رضة  اجلزائرية 
�ستة،  اأ�سل  من  تتويج  من�سات 
بلقبني واعتالء املرتبة الثانية على 
مرتني واملرتبة الثالثة مرة واحدة، 
الوطني  املنتحب  براعم  وتوج 
باللقب عند الذكور بامتياز بر�سيد 
و6  ف�سية   6 ذهبية،   7 ميدالية   19
 4 لبنان  على  متفوقني  برونزة، 
ذهبيات، 3 ف�سة و3 برونز واملغرب 

ذهبينت، 4 ف�سية، 5 برونز.

املنتخب  �سغريات  فازت  كما 
عن  الفتيات  عند  باللقب  الوطني 
 25 بر�سيد  وا�ستحقاق  جدارة 
ميدالية 13 ذهب، 9 ف�سة، 3 برونز، 
وحّل  واملغرب،  ليببا  ح�ساب  على 
فريق الرباعم اإناث يف ال�سف الثاين 
برونز   3 ف�سة،   4 ذهب،   3 بواقع 
وراء املغرب وقبل الإمارات العربية 
منتخب  افتك  بدوره  املتحدة، 
الثانية  املرتبة  ذكور  الأوا�سط 
خلف  برونز،   4 ف�سة،  ذهب،7   4
م�رض وقبل تون�س، وحت�سل منتخب 
الثالث  ال�سف  على  ذكور  الأ�ساغر 
وراء  برونز،   6 ف�سة،   5 ذهب،   2

املنتخب املغربي البطل وتون�س.
والأخرية  الثامنة  اخل�سة  خالل 
 6 الوطنية  املنتخبات  اأ�سافت 
ذهبيات، 6 ف�سيات و 2 برونزيتني، 
ففي تخ�س�س 100 م على الظهر لفئة 

الأوا�سط برز عبد اهلل عرجون بفوزه 
بال�سباق وكذا حتطيمه لرقم قيا�سي 
وكان  ج،   61 ثا   55 جديد  جزائري 
ثا 89 ج  ال�سابق 55  القيا�سي  الرقم 
بحوزته منذ بطولة العامل لالأوا�سط 
يف اأوت 2017، وخالل نف�س ال�سباق 
يف  بوحميدي  ريا�س  زميله  دخل 
ال�سف الثاين ليتح�سل على الف�سية، 
ولدى الرباعم حقق من�سف بن بارة 
الإناث  وعند  الربونزية،  امليدالية 
اإميان  ال�ساعدة  ال�سباحة  فازت 
نف�س  بف�سية  �سغريات  زيتوين 
79ج،  ثا   07 د   1 بزمن  التخ�س�س 
بلقب  �سهيلي  اأن�س  حممد  فاز  كما 
بامتياز 2 د 39  ال�سدر  200 م على 
ثا 65 ج عند الرباعم، وحقق �سباح 
ف�سية  عاّلم  اأ�سامة  اجلزائر  احتاد 
من�سف  �سّيع  حني  يف  الأ�ساغر، 
بعدما  الأوا�سط،  اللقب عند  بلمان 

ال�سباق  انطالق  منذ  متقدما  كان 
ليكتفي يف الأخري بالف�سية 2 د 18 
�سيطرت  الإناث  عند  اأما  ج،   80 ثا 
ال�سغريات  عند  بلقا�سمي  خن�ساء 
بالذهبية  لتفوز  مناف�ساتها  على 
مبواطنتها  متبوعة  40ج  ثا   41 د   2
ويف   ،.31 ثا   48 د   2 ورا�س  رانيا 
 4 م   100 مرات   4 التتابع  �سباق 
اجلزائري  املنتخب  توج  �سباحات، 
بتوقيت  الذكور  عند  باللقب  براعم 
4 د 22 ثا 95 ج، و�سار على حذوهم 
الأوا�سط بواقع 3 د 48 ثا 49 ج، يف 
بامليدالية  الأ�ساغر  اكتفى  حيت 
وعند  ج،   09 ثا   13 د   4 الربونزية 
بلقب  ال�سغريات  فازت  الفتيات، 
ج   40 ثا   31 د   4 التخ�س�س  نف�س 
 4 الف�سية  امليدالية  الرباعم  ونالت 

د 49 ثا 33 ج.
ق.ر.

البطولة العربية لل�سباب يف ال�سباحة

اجلزائر تتوج باملناف�ضة مبجموع 90 ميدالية

عي�سة ق.
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عي�سة ق.

ولهذا الغر�ض اأجرى �شباب بلوزداد 
حت�شريات خا�شة حت�شبا ملواجهة 
القطن الت�شادي، اين عمل الطاقم 
الفني للفريق بقيادة املدرب عبد 
القادر عمراين على اإعداد اأ�شباله 
النواحي حتى يكونوا يف  من كافة 
امل�شتوى  عند  ويكونوا  املوعد 
على  مريح  فوز  حتقيق  اأجل  من 

ي�شعى  حيث  الأوملبي،  امللعب 
ممثل اجلزائر يف املناف�شة القارية 
اإىل و�شع كافة امكانياته من اأجل 
يبحث  التي  بالنتيجة  اخلروج 
فريقا  يواجه  واأنه  خا�شة  عنها، 
املتناول،  يف  الورق-  –على  يبدو 
من  مطلوبا  يبقى  احلذر  اأن  غري 
ت�شكيلة اأبناء »العقيبة« خا�شة واأن 
وتفادي  جمهول  يبقى  املناف�ض 
امل�شتطيل  على  معه  ت�شاهل  اأية 

اأي  لتفادي  هاما  يبقى  الأخ�رض 
ويدرك  �شارة،  غري  مفاجاآت 
امل�شوؤولية  عمراين  املدرب 
امللقاة على عاتقه وهو الذي �شبق 
القارية ولعب  له خو�ض املناف�شة 
نف�ض الكاأ�ض يف وقت �شابق رفقة 
ي�شع  وبالتايل  بجاية،  مولودية 
للخروج  الحتمالت  كافة  املعني 

بنتيجة اآمنة من مقابلة اليوم.
وي�شع رفقاء الالعب بالل تاريكات 

اآمالهم على تنقل قوي لأن�شارهم 
الأوملبي  امللعب  مدرجات  اإىل 
والوقوف  ت�شجيعهم  اأجل  من 

حتقيق  على  لتحفيزهم  بجانبهم 
الطريق  وب�شط  اإيجابية  نتيجة 
الكاف،  كاأ�ض  يف  بعيدا  للذهاب 

حيث ي�شتعد حمبو اللونني الأحمر 
اإىل  بقوة  التنقل  على  والأ�شود 
امللعب والوقوف بجاين الت�شكيلة.

اأبناء العقيبة يعولون على بداية قوية يف كاأ�س الكاف�سباب بلوزداد / القطن الت�سادي اليوم ابتداء من 20:45
يعود جمددا فريق �سباب بلوزداد اإىل املناف�سة القارية عرب مناف�سة كا�س الكاف، اأين 

يواجه �سهرة اليوم ال�سيف نادي القطن الت�سادي يف مباراة ذهاب الدور التمهيدي على 
ملعب 5 جويلية، وهي املواجهة التي تعترب هامة للنادي العا�سمي من اأجل حتقيق نتيجة 

اإيجابية ت�سمح للت�سكيلة بالذهاب على الت�ساد وخو�س مقابلة العودة بعد اأ�سبوعني 
باللعب باأريحية والعودة بتاأ�سرية التاأهل اإىل الدور الثاين يف ظل الهدف الذي �سطرته 

اإدارة النادي البلوزدادي بالذهاب بعيدا يف املناف�سة القارية لطبعة العام احلايل

اإدارة ني�س ترف�س عر�سا 29 مليون اأورو من البي ا�س جي

فيريا: عطال باق مع ني�س ولن يرحل عن الفريق
ح�شم مدرب نادي ني�ض الفرن�شي 
باتريك فيريا ب�شاأن م�شتقبل لعبه 
عطال،  يو�شف  اجلزائري  الدويل 
التقارير  اأم�ض  ك�شفت  حيث 
الالعب  اأن  الفرن�شية  الإعالمية 
واحلائز  ال�شابق  الفرن�شي  الدويل 
 1998 العامل  كاأ�ض  لقبي  على 
املنتخب  مع   2000 اأوروبا  وكاأ�ض 
عن  ال�شتغناء  رف�ض  الفرن�شي 
نحو  بالرحيل  له  وال�شماح  عطال 
التي  للعرو�ض  بالنظر  فريق ىخر 
التنازل  اأجل  من  الإدارة  و�شلت 
خالل  وت�رضيحه  الالعب  على 
وقال  احلايل،  ال�شيفي  املركاتو 
خالل  امل�شادر  نف�ض  وفق  فيريا 
الندوة ال�شحافية التي عقدها اول 
اأم�ض ان عطال لي�ض �شمن قائمة 

يغادرون  �شوف  الذين  الالعبني 
املركاتو  هذا  ني�ض  �شفوف 
و�شوف يكون �شمن التعداد حت�شبا 

للمو�شم الكروي املقبل.
لنادي  ال�شابق  الالعب  ويتوّجه 
اآخر  مو�شما  البقاء  نحو  بارادو 
مطلوبا  كان  اأنه  رغم  ني�ض  رفقة 

من اأندية كبرية من اأجل الن�شمام 
اإىل �شفوف اإحداها على غرار كل 
من باري�ض �شان جرمان الفرن�شي 
اللذين  الإجنليزي  وتوتنهام 
ني�ض  اإدارة  اإىل  عرو�شا  قدما 
الظهري  خدمات  من  لال�شتفادة 
اأن  اإل  الوطنية  للت�شكيلة  الأمين 

اإ�رضار فيريا على خدمات عطال 
بعد  كثريا  عليه  يعول  الذي  وهو 
اأبانه املو�شم  التاألق الالفت الذي 
احل�شم  كلمة  جعل  املن�رضم 
اإىل  الن�شياع  ني�ض  م�شوؤويل  لدى 
بالالعب  والحتفاظ  مدربهم 

�شمن التعداد.
لالإ�شارة قامت اإدارة البي ا�ض جي 
م�شوؤويل  اإىل  ثانيا  عر�شا  بتقدم 
من اأجل التنازل عن عطال و�شلت 
اأورو رف�شه  قيمته مبلغ 29 مليون 
ي�رضون  الذين  ني�ض  م�شوؤويل 
 35 قيمة  عن  يقل  ل  مبلغ  على 
مليون اأورو لل�شماح برحيل عطال 
الدوري  يف  املركاتو  اأغلق  بينما 

الإجنليزي اأول اأم�ض.
عي�سة ق.

الدويل الأملاين مهدد بالغياب 6 اأ�سهر عن امليادين

اإ�ضابة �ضانيه متّهد نحو عودة حمرز اإىل ح�ضابات غوارديوال
اجلزائري  الدويل  الالعب  يواجه 
من  العمر  فر�شة  حمرز  ريا�ض 
مكانة  �شمن  وجوده  تثبيت  اأجل 
اأ�شا�شية مع فريقه مان�ش�شرت �شيتي 
متو�شط  ميلك  اأين  الإجنليزي، 
من  ذهبية  فر�شة  اخل�رض  ميدان 
ح�شابات  �شمن  التواجد  اأجل 
غوارديول  بيب  ال�شباين  مدربه 
التي  الإ�شابة اخلطرية  بعد  وذلك 
لريوي  النادي  يف  زميله  تلقاها 
على  اأ�شيب  كان  والذي  �شانيه 
للركبة  ال�شليبي  الرباط  م�شتوى 
درع  كاأ�ض  مقابلة  خو�شه  عند 

الأ�شبوع  نهاية  الإجنليزي  الحتاد 
املن�رضم اأمام ليفربول وعاد اللقب 
اجلزائري،  الالعب  رفقاء  اإىل 
�شيتي  املان  اإدارة  اأعلنت  حيث 
عن خ�شوع �شانيه الأ�شبوع املقبل 
اأن ي�رضع  اإىل عملية جراحية قبل 
الع�شلي  التاأهيل  اإعادة  عملية  يف 
على  تدريجيا  بعدها  والعودة 
مداعبة الكرة، وهي الإ�شابة التي 
الأملاين  الدويل  الالعب  تهدد 

بالغياب ملدة �شتة اأ�شهر كاملة.
امام  ذلك حمرز  اإثر  �شيكون على 
التواجد  اأجل  من  العمر  فر�شة 

الفني  الطاقم  ح�شابات  �شمن 
الت�شكيلة  �شمن  التواجد  و�شمان 
للتناف�ض  بالنظر  الأ�شا�شية، 

حمرز  الثنائي  مييز  الذي  العنيد 
نف�ض  يف  ين�شطان  اللذان  و�شانيه 

املن�شب.

املنتخب الوطني لأقل من 20 �سنة

ا�ضتدعاء 22 العبا حت�ضبا 
لودية االأردن

اإىل  الدعوة  �شنة   20 من  اقل  لفئة  الوطني  للمنتخب  الفني  الطاقم  وجه 
جمموع 22 لعبا حت�شبا للمقابلة الودية املزدوجة امام املنتخب الردين 
املقررة ليومي 17 و 20 اأوت باأر�ض الوطن ح�شب ما افادت به الحتادية 
اجلزائرية لكرة القدم عرب موقعها الر�شمي على �شبكة الأنرتنت، وحت�شبا 
لهذه املقابلة، �شيدخل املنتخب الوطني يف ترب�ض اعدادي باملركز الفني 
ب�شيدي مو�شى يف الفرتة املمتدة من 14 اىل 21 اأوت ىل حد تو�شيح نف�ض 

امل�شدر.
و�شيكون الختبار الودي الول يوم 17 ااأوت مبلعب عمر حمادي ابتداء من 
من   20 يوم  الثانية  املقابلة  تلعب  فيما  م�شاء،  والن�شف  ال�شاد�شة  ال�شاعة 

نف�ض ال�شهر باملركز الفني ب�شيدي مو�شى يف نف�ض التوقيت.

قائمة العنا�سر املدعوة للرتب�س:

ر�شوان معا�شو احتاد بلعبا�ض، عبد اللطيف رم�شان احتاد اجلزائر، حممد 
ر�شا حميدي نادي بارادو، �شم�ض الدين بكو�ض جمعية وهران، ايوب دربال 
نادي بارادو، خليل بارة نادي بارادو، حممد ا�شالم بلخري مولودية وهران 
لطفي عوان جمعية ال�شلف، مروان زروقي نادي بارادو، من�شف بكرار وفاق 
�شطيف، حممد عزي الرابطة اجلهوية ورقلة، خالد كرمال وداد تلم�شان، 
زكريا بوقبال نادي بارادو، فوؤاد رحماين الرابطة اجلهوية ورقلة، ريان طوبال 
وفاق �شطيف، عبد الوهاب راجي ترجي م�شتغامن، ميلود عبد ال�شالم دادا 
نادي بارادو، طيب العتاري جمعية وهران، ريا�ض وائل رحموين نادي بارادو، 
يو�شف فالحي وفاق �شطيف، الونا�ض عجوت اأهلي برج بوعريريج، حمزة 

ق.ر.بن �شغري ن�رض ح�شني داي.

جوفنتو�س ي�ضع ديباال يف 
القائمة ال�ضوداء

حتديد  ب�شاأن  جديد  تطور  عن  اأم�ض  بريطاين  �شحفي  تقرير  ك�شف 
اإن  الوجهة اجلديدة لباولو ديبال جنم جوفنتو�ض، وقالت �شحيفة مريور، 
يوفنتو�ض ل يزال ي�رض على بيع باولو ديبال يف ال�شيف احلايل، رغم غلق 
باب النتقالت ال�شيفية يف اإجنلرتا مما ي�شعه يف القائمة ال�شوداء لل�شيدة 
العجوز، وكان جوفنتو�ض قد وافق على انتقال ديبال اإىل مان�ش�شرت يونايتد 
وتوتنهام، ولكن اتفاق الالعب مع الناديني حول الراتب والعمولت املتعلقة 
تكون  قد  اجلديدة  ديبال  وجهة  اإىل  واأ�شارت  ال�شفقة،  اأف�شد  بالنتقال 
�شوب باري�ض �شان جريمان اأو بايرن ميونخ اأو اإنرت ميالن. ويحظى الالعب 
الأرجنتيني باإعجاب ليوناردو املدير الريا�شي ل�شان جريمان، بينما يبحث 
بايرن ميونخ عن �شفقة هجومية بعد ف�شل التعاقد مع الأملاين لريوي �شاين 
جنم مان�ش�شرت �شيتي، وذكرت �شحيفة ل غازيتا ديللو �شبورت اأن جوفنتو�ض 
يتفاو�ض مع اإنرت ميالن، من اأجل انتقال ديبال ل�شفوف النرياتزوري مقابل 

رحيل ماورو اإيكاردي لل�شيدة العجوز.

غوركوف مدربا لعبيد يف نانت
اإدارة نادي نانت الفرن�شي  عّينت 
املدرب كري�شتيان غوركوف على 
راأ�ض العار�شة الفنية للنادي خلفا 
الفرانكو  امل�شتقيل  ملدربها 
حليلوزيت�ض،  وحيد  بو�شني 
الفرن�شي  النادي  اإدارة  وقامت 
تعيني  على  بالإعالن  اأم�ض  اول 

مدربا  ال�شابق  الوطني  الناخب 
�شفوفه  يف  ي�شم  الذي  لفريقها 
اجلزائري  الدويل  الالعب 
التحق  كان  الذي  عبيد  مهدي 
ال�شيفي  املركاتو  خالل  بالنادي 
احلايل قادما من �شفوف ديجون 
الفرن�شي الذي ن�شط يف �شفوفه 

�شوف  حيث  الفارط،  املو�شم 
اخل�رض  ميدان  متو�شط  يتدرب 
ال�شابق  املدرب  قيادة  حتت 
للخ�رض وزالذي �شبق له اأن خلف 
العار�شة  راأ�ض  على  حليلوزيت�ض 
الفنية الوطنية يف نف�ض الظروف 
وذلك مبا�رضة بعد قيادة املدرب 

يف  للخ�رض  الأ�شل  البو�شني 
مونديال الربازيل 2014 اأين حقق 
تاأهال تاريخيا للجزائر اإىل الدور 
مرة  لأول  املونديال  من  الثاين 
يف  اجلزائر  م�شاركات  تاريخ  يف 

العر�ض الكروي العاملي.
عي�سة ق.

ق.ر.



اأعلن الحتاد الأمريكي اجلنوبي 
املهاجم  اإيقاف  »كومنيبول« 
جي�سو�س  غابريال  الربازيلي 
على  دولياً  اللعب  عن  �سهرين 
املباراة  يف  طرده  خلفية 
اأمريكا  كوبا  لبطولة  النهائية 
على  بالده  بفوز  انتهت  التي 
البريو، و�سجل مهاجم مان�س�سرت 
�سيتي الإجنليزي البالغ 22 عاماً 
التي  النهائية  املباراة  يف  هدفاً 
بنتيجة  ال�سيلي�ساو  بفوز  انتهت 
جويلية  يف  البريو  على   1-3
البطولة  لقب  واإحرازه  املا�سي، 
لكنه  اأر�سه،  على  اأقيمت  التي 
لنيله  اللقاء  اإكمال  مل يتمكن من 
النذار الثاين والبطاقة احلمراء 

قبل 20 دقيقة من النهاية، واأثار 
من  كبرياً  احتجاجاً  الطرد  قرار 
غ�سبه،  يكتم  مل  الذي  املهاجم 
وركل  بيديه  عدة  بحركات  وقام 
متاأثراً  قبل اخلروج  مياه  قارورة 

من امللعب.
واأ�سار الحتاد الأمريكي اجلنوبي 
عقوبة  فر�س  اىل  بيان  يف 
املباريات  خو�س  عن  اإيقاف 
بالده  ملنتخب  والودية  الر�سمية 
فر�س  كما  الفرتة«،  هذه  خالل 
مالية قدرها 30  الحتاد غرامة 
الذي  الالعب  على  دولر  األف 
بطلب  للتقدم  اأيام  �سبعة  ميلك 
ا�ستئناف، يف حني تلقى الحتاد 
مالية  غرامة  بدوره  الربازيلي 

و�سيغيب  دولر،  األف   15 قدرها 
وديتني  عن  بالتايل  جي�سو�س 
كولومبيا  �سد  بالده  ملنتخب 
املتحدة  الوليات  يف  والبريو 

قادراً  و�سيكون  املقبل،  ال�سهر 
على خو�س الت�سفيات الأمريكية 
 2022 قطر  ملونديال  اجلنوبية 

بدءاً من مار�س 2020. 

ميالن  اإنرت  نادي  اأعلن 
املهاجم  مع  التعاقد 
روميلو  البلجيكي  الدويل 
اأعوام من  لوكاكو خلم�سة 
يونايتد  مان�س�سرت  نادي 
�سفقة  يف  الإجنليزي، 
باأن  التقارير  قدرت 
 80 اإىل  ت�سل  قد  قيمتها 
مليون يورو، واأفاد النادي 
موقعه  عرب  بيان  يف 
»الالعب  اللكرتوين: 
من  القادم  البلجيكي 
وقع  يونايتد  مان�س�سرت 

عقداً مع النرياتزوي حتى 
واأتى   ،»2024 جوان   30
الذي  الر�سمي  البيان 
متنى التوفيق للوكاكو من 
النرياتزوي،  م�سجعي  كل 
ح�ساب  ن�رش  عقب 
النادي على تويرت �رشيطاً 
فيه  يقول  ق�سرياً  م�سوراً 
»اإنرت  البلجيكي  الدويل 
اأنا  لذلك  كان،  لأي  لي�س 
املهاجم  عن  ونقل  هنا«، 
البالغ 26 عاماً قوله: »اإنرت 
الذي  الوحيد  النادي  هو 

كنت اأريده، لأن اإنرت لي�س 
لأعيد  هنا  اأنا  كان،  لأي 

النرياتزوري اإىل القمة«.
وكان لوكاكو قد و�سل اإىل 
ليلة  الإيطالية  املدينة 
اخلمي�س متهيداً  الأربعاء 
خل�سوعه للفح�س الطبي 
اإنرت،  اإىل  النتقال  قبل 
�سحافية  تقارير  بعد 
حتدثت  البلدين  يف 
اإىل  الناديني  تو�سل  عن 
واأفادت  ب�ساأنه،  اتفاق 
راتباً  �سينال  اأنه  التقارير 

�سنوياً قد ي�سل اإىل ت�سعة 
واأظهرت  يورو،  ماليني 
متداولة  م�سورة  اأ�رشطة 
التوا�سل  مواقع  على 
ا�ستقبال  الجتماعي، 
يف  للوكاكو  اإنرت  اأن�سار 
يهتفون  وراحوا  املطار 
ن�رش  كما  لنا«،  »لوكاكو 
الإيطايل  اأعماله  وكيل 
با�ستوريلو  فيديريكو 
له برفقة املهاجم  �سورة 
طائرة  منت  على  الدويل، 
خا�سة مرفقة بتعليق »يف 

الطريق اإىل ميالنو«.
اأي  لوكاكو  يخ�س  ومل 
�سفوف  يف  مباراة 
خالل  يونايتد  مان�س�سرت 
للمو�سم  ال�ستعداد  فرتة 
الدوري  يف  اجلديد 
الذي  املمتاز  الإنكجيزي 
انطلق ام�س حتى اأنه غاب 
الأيام  يف  التمارين  عن 
و�سارك  الأخرية،  الثالثة 
ال�سابق  يف متارين فريقه 

اأندرخلت البلجيكي.

اأغلى 5 �صفقات يف مريكاتو الربميريليغ
الأندية يف  ت�سابقت  اإجنلرتا، حيث  ال�سيفية يف  النتقالت  انتهت فرتة 
اليوم الأخري لإمتام �سفقات مهمة، من �ساأنها تعزيز ال�سفوف قبل يوم 
واحد على انطالق مناف�سات الدوري الإجنليزي املمتاز، و�سام ليفربول 
عن اإجراء �سفقات مهمة، وامتثل ت�سيل�سي لقرار منعه من التعاقدات، 
يف وقت خرج فيه توتنهام عن املاألوف، كما باغت اأر�سنال اجلميع باإبرام 
ميزانية  تخ�سي�س  اإىل  ت�سري  كانت  التقارير  اأن  رغم  مهمة،  �سفقات 
�سعيفة له يف هذا ال�ساأن خالل ال�سيف احلايل.وفيما يلي قائمة باأغلى 

�سفقات فرتة النتقالت ال�سيفية احلالية بالدوري الإجنليزي املمتاز

ماجو�ير 80 مليون �إ�سرتليني
كان من البديهي اأن يدفع مان�س�سرت يونايتد مبلًغا كبرًيا ل�سم جنم دفاع 
املنتخب الإجنليزي هاري ماجواير، لكن مل يتخيل اأحد اأن تفوق ال�سفقة 
يف قيمتها ما دفعه ليفربول وجوفنتو�س للفوز بخدمات فريجيل فان ديك 
وماتيا�س دي ليخت على الرتتيب، و�سيعزز مدافع لي�سرت �سيتي ال�سابق 
�سالًحا  �سي�سكل  اأنه  كما  يونايتد،  ملان�س�سرت  اخللفي  اخلط  ا�ستقرار 

هجومًيا فاعاًل يف الركالت الثابتة من خالل �رشبات الراأ�س القوية. 

نيكوال�س بيبي 72 مليون �إ�سرتليني
احلالية  النتقالت  فرتة  اأر�سنال يف  ميزانية  تتجاوز  األ  الكثريون  توقع 
على  فجاأة  اللندين دخل  الفريق  لكن  اإ�سرتليني،  مليون جنيه   50 حاجز 
خط �سم جنم ليل واملنتخب الإيفواري نيكول�س بيبي، ومتكن من �سمان 
و�سيفا  بيبي  وحل  الغانرز،  تاريخ  يف  الأغلى  تعترب  �سفقة  يف  خدماته 
لهدايف الدوري الفرن�سي املو�سم املا�سي مع فريقه ال�سابق ليل بر�سيد 
22 هدًفا، وهو يتمتع من القدرات ما ميكنه من ت�سكيل ثالثي هجومي 

فتاك بجوار الغابوين اأوباميانغ والفرن�سي األك�سندر لكازيت. 

رودري 62.8 مليون �إ�سرتليني
يدرك مدرب مان�س�سرت �سيتي بيب غوارديول، اأن عليه التجهيز ملرحلة 
ولهذا  عاما،   34 يبلغ  الذي  فرناندينيو  املتاأخر  الو�سط  لعب  بعد  ما 
ال�سبب عمل جاهًدا لتاأمني خدمات لعب الو�سط رودري الذي تاألق مع 
تاأقلم �رشيًعا مع  اأن رودري  ويبدو  اأتلتيكو مدريد يف املو�سم املا�سي، 
زمالئه مع الفريق ال�سماوي، وهو عازم على تثبيت اأقدامه يف الت�سكيلة 

الأ�سا�سية، متاما كما فعل مع اأتلتيكو مدريد. 

جو�و كان�سيلو 60 مليون �إ�سرتليني
من ناحية ثانية، يعلم غوارديول اأن عليه حل م�سكلة الظهري الأمين يف 
الفريق نتيجة التغيريات املتعددة يف مركز كايل والكر، ولهذا ح�سل على 
اإ�سرتليني، اإ�سافة اإىل  خدمات جواو كان�سيلو مقابل 37.4 مليون جنيه 
ح�سول جوفنتو�س يف املقابل على خدمات الربازيلي دانيلو لتبلغ القيمة 

الإجمالية لل�سفقة 60 مليون اإ�سرتليني.

تاجنوي ندومبيلي 55 مليون �إ�سرتليني
فرتتي  يف  التعاقدات  اإجراء  عن  توتنهام  �سيام  املنطقي  من  يكن  مل 
انتقالت متتاليتني، ورغم ذلك جنح يف بلوغ نهائي م�سابقة دوري اأبطال 
تثبيت مكانه بني  توتنهام يف  وياأمل  ليفربول،  اأمام  اأوروبا قبل اخل�سارة 
القيا�سي  الرقم  ك�رش  على  عمل  ولهذا  تقدير،  اأقل  على  الكبار  الأربعة 
يف قيمة �سفقاته هذا ال�سيف من خالل التعاقد مع تاجنوي ندومبيلي، 
الذي من املتوقع اأن يحل م�ساكل غياب الإبداع يف و�سط امللعب وخا�سة 

اأمام اخلط الدفاعي بعد رحيل مو�سى دميبلي العام املا�سي.

غوندوغان يجدد الوالء ملان�ص�صرت �صيتي
اإلكاي  الأملاين  لعبه  عقد  جتديد  اأم�س  �سيتي  مان�س�سرت  نادي  اأعلن 
�سيتي،  ملان�س�سرت  الر�سمي  للموقع  ووفًقا  ر�سمي،  ب�سكل  غوندوغان 
 ،.2023 عام  �سيف  حتى  ميتد  جديد  عقد  على  وقع  الالعب  فاإن 
بورو�سيا  من  قادًما   2016 �سيف  �سيتي يف  املان  اإىل  غوندوغان  ان�سم 
هدًفا،   17 و�سجل  مباراة   114 يف  الإجنليزي  الفريق  ومثل  دورمتوند، 
ا�ستمتعت  بالتوقيع على عقد جديد،  للغاية  »�سعيد  و�رشح غوندوغان: 
على  �ساعدين  »اجلميع  واأ�ساف:  �سنوات«،   3 ملدة  هنا  باللعب  كثرًيا 
�سيتي«، وختم  مان�س�سرت  الأول يل يف  اليوم  منذ  بيتي  باأنني يف  ال�سعور 
حديثه بقوله »اأت�رشف باأن اأكون �سمن هذا الفريق، متحم�س ملا ميكننا 

حتقيقه يف املوا�سم املقبلة.«

الربازيلي  النجم  ا�ستحوذ 
من  وا�سع  بحيز  نيمار 
ال�سحف  يف  الهتمام 
الإ�سبانية اأم�س التي اعتربت 
بني  انطلق  علنياً  مزاداً  باأن 
البالد  يف  الكرة  عمالقي 
مدريد  وريال  بر�سلونة 
وقالت  بخدماته،  للظفر 
الريا�سية  »ماركا«  �سحيفة 
»نيمار  عري�س  عنوان  حتت 
يف الأفق«، واأ�سافت: »اقتنع 
فكرة  باأن  مدريد  ريال 
بول  الفرن�سي  مع  التعاقد 
م�ستحيلة  اأ�سبحت  بوغبا 
اإىل  الربازيلي  عاد  وقد 
و�رشحت  جمددا«،  الواجهة 
�سفحاتها  يف  »ماركا« 
باأن  الداخلية  الريا�سية 
مان�س�سرت  عن  بوغبا  رحيل 
يونايتد بات غري حمتمل لأن 
مان�س�سرت يونايتد مل يتعاقد 

قبل  و�سط  لعب  اي  مع 
يف  النتقالت  فرتة  اقفال 
زالت  ل  لكنها  اأم�س  اإجنلرتا 
الثاين �سبتمرب  مفتوحة حتى 
وكان  وفرن�سا«،  اإ�سبانيا  يف 
لعب الو�سط الفرن�سي بطل 
ملدرب  الأول  اخليار  العامل 
الدين  زين  مدريد  ريال 
ال�سحيفة  واأ�سارت  زيدان، 
اأن التخلي عن فكرة التعاقد 
لريال  ي�سمح  بوغبا  مع 
القرار  قوة  با�ستعادة  مدريد 
مع  بالتعاقد  يتعلق  ما  يف 

اأحد النجوم الكبار.
اأ�سارت  »اآ�س«،  �سحيفة  اأما 
ريال  بني  مزاد  وجود  اإىل 
جللب  وبر�سلونة  مدريد 
يف  الراغب  الربازيلي  النجم 
جريمان  �سان  باري�س  ترك 
�سفوفه  يف  مو�سمني  بعد 
�سفوف  اإىل  انتقاله  اإثر 

الفرن�سية  العا�سمة  فريق 
بلغت  قيا�سية  �سفقة  مقابل 
عام  �سيف  يورو  مليون   222
2017، ك�سفت »اآ�س« من دون 
ال�سارة اإىل اأي م�سدر باأنه مت 
النادي  على  الالعب  عر�س 
امللكي وجرت مفاو�سات يف 
من  كل  وذَكرت  ال�ساأن،  هذا 
عالقة  بان  و«اآ�س«  »ماركا« 

بريال  جريمان  �سان  باري�س 
مدريد اأف�سل بكثري منها مع 

بر�سلونة.
ال�سحف  اإىل  وبالن�سبة 
الكاتالونية فاإن تهديد مدريد 
�سحيفة   وقالت  جداً  جدي 
يقوم  »بر�سلونة  �سبورت: 
بهجوم م�ساد باجتاه نيمار«، 
التقدم  اإمكانية  اإىل  م�سرية 

بعر�س جديد يت�سمن انتقال 
الربازيلي فيليبي كوتينيو يف 
واأ�سافت  املعاك�س،  الجتاه 
نيمار  من  بر�سلونة  »طلب 
انتقاله  عملية  يفرمل  باأن 
يقوم  وباأن  مدريد  ريال  اإىل 
اأجل  من  موقف  باتخاذ 
من  بر�سلونة«،  اإىل  العودة 
�سحيفة  اعتربت  جانبها، 
باأن  ديبورتيفو«  »موندو 
نيمار  اإىل  بالن�سبة  الأولوية 
بر�سلونة  اإىل  العودة  هي 
ليونيل  �سديقاه  يلعب  حيث 
�سواريز،  ولوي�س  مي�سي 
»حدد  ال�سحيفة:  واأ�سافت 
اأوت   20 تاريخ  الربازيلي 
بر�سلونة  جدية  يعرف  لكي 
خدماته«  على  احل�سول  يف 
يدر�س  قد  نيمار  ن  م�سرية 
حال  يف  اأخرى  وجهات 

العك�س.
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نيمار يتاأرجح بني بر�صلونة وريال مدريد

لوكاكو يتعاقد مع اإنرت ميالن خم�صة اأعوام

كومنبيول يوقف جي�صو�س �صهرين
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ح�سن العا�سي / كاتب وباحث 
فل�سطيني مقيم يف الدامنرك

الفقراء  مع  الوقوف  تعني 
عن  والدفاع  واملهم�شني 
باجلدلية  والإميان  م�شاحلهم،  
الأفكار  تبني  ومنهجها،  املادية 
التنويرية احلداثية ورف�ض التخلف 
اأي  والقبلي،  والطائفي  الفكري 
الرجعية.  مواجهة  يف  التقدمية 
العقل  ل�شتعمال  والدعوة 
اأ�شبح  وبهذا  اخلرافة.  وحماربة 
التنويري  بالفكر  يلتزم  من  كل 
يكون  اأن  بد  والتقدمي ل  تقدمياً، 
ي�شارياً حتى لو مل ينتمي ل�شفوف 
عن  النظر  ب�رصف  الكادحني، 
احلزب الذي ينتمي له، �شيوعيا اأو 
ا�شرتاكيا اأو عماليا، وبهذا املعيار 
الأفكار  فاإن �شاحب  الأيديولوجي 
الرجعية واملتخلفة الذي يقف يف 
عن  ويدافع  ومن  احلداثة،  وجه 
لو  حتى  ميينياً،  يكون  ال�شتبداد 
والفالحني  العمال  لطبقة  انتمى 

والكادحني.
قبل عقود  الي�شار  كان حال  هكذا 
�شوؤايل  يبدو  لذلك  الزمن،  من 
القرن  من  الثاين  العقد  نهاية  يف 
ماهية  عن  والع�رصين،  احلادي 
الي�شاريني،  هم  ومن  الي�شار 
فهم  �شياق  يف  وم�رصوعاً  منطقياً 
وال�رصاعات  التناق�شات  وحتليل 
العربية،  املنطقة  يف  جتري  التي 
والتحولت التي ت�شعى بع�ض القوى 
اإىل  والدولية  والإقليمية  الوطنية 
اإحداثها، وما رافقها من ا�شتباهات 
والتبا�شات. اأبرز هذه امل�شتجدات 
اجلارية  الأحداث  اأفرزتها  التي 
�شنوات  منذ  العربي  العامل  يف 
خلت، هو التحالفات اجلديدة بني 
القوى  مع  الي�شارية  القوى  بع�ض 
م�شالح  وتالقي  اجتماع  اليمينية، 
ال�رصاع  �شقوط  واليمني،  الي�شار 
كافة  و�شقوط  التناحري،  الفكري 
التقليدية  املارك�شية  النظرية  قيم 
والت�شويه، عرب  النحراف  قعر  يف 
لأحزاب  وحتالفات  واآراء  مواقف 
اليمني  مع  ي�شارية  وتيارات 
الي�شار  م�شالح  وتالقي  الرجعي، 
واأنظمة  الطغاة  مع  التقليدي 
الأمر  هذا  العربي.  ال�شتبداد 
فكرية  اإ�شكاليات  اأمام  ي�شعنا 
ونظرية غري م�شبوقة يف احلقيقة.

ي�سار وميني

عن  يعربان  نظريان  م�شطلحان 
النتماءات الأيديولوجية والفكرية 
اإىل  يعود  اأ�شلهما  وال�شيا�شية. 
جلو�ض ممثلي ال�شعب يف املجل�ض 
الوطني الفرن�شي ب�شورة تدريجية 
اأثناء  املجل�ض  رئي�ض  ي�شار  على 
مناق�شة م�شتقبل البالد العام 1789 

امللك  و�شع  حتديد  فيها  مبا 
وكانوا  ع�رص،  ال�شاد�ض  »لوي�ض« 
�شالحيات  تقلي�ض  يف  يرغبون 
ممثلي  جل�ض  فيما  امللك. 
القطاع والنبالء ورجال الكني�شة 
الذين يوؤيدون بقاء امللك بكامل 
الرئي�ض.  ميني  على  �شالحياته 
على  اجلال�شون  �شمي  لذلك 
واجلال�شون  تقدميون،  الي�شار 
على اليمني حمافظون، ومن هنا 
فكرة  وتبلورت  تدريجياً  انبثقت 
مبنح  ويطالب  يريد  من  كل  اأن 
اأكرب من احلريات للمجتمع  قدراً 
من  وكل  وتقدمي.  ي�شاري  هو 

احلفاظ  ويريد  التغيري  يعار�ض 
هو  ال�شائدة  املجتمع  تقاليد  على 

مييني حمافظ.

واليمني  الي�شار  بني  التميز  يعك�ض 
عميقة،  اأيديولوجية  اختالفات 
ذات  وافكاراً  مفردات  هناك 
العمال  حقوق  مثل  ي�شاري  طابع 
الفوارق  واإلغاء  والإ�شالح  والتقدم 
الجتماعي  والتغيري  الطبقية 
الأممي.  والن�شال  وال�شيا�شي 
وهناك اأفكار ارتبطت باليمني مثل 
التقاليد والقومية والقت�شاد احلر 
ال�شيا�شي  النظام  تغيري  ورف�ض 
م�شطلحا  ويطلق  والجتماعي. 
جتمعات  على  واليمني  الي�شار 
فيما  ترتبط  اأفراد  اأو  اأحزاب  اأو 
واأفكار  وروؤى  مبواقف  بينها 
وما  مت�شابهة،  واأيديولوجيات 
التي  الو�شطية  القوى  تقع  بينهما 
التدريجية  بالإ�شالحات  توؤمن 

للنظام.
من  امل�شطلحان  هذان  اأ�شبح 
الفكر  عامل  يف  املفردات  اأ�شهر 
وال�شيا�شة والقت�شاد، ويكفي ذكر 
اأحدهما لتو�شيف واخت�شار الفكار 
لالأفراد  والتوجهات  واملعتقدات 
والدول.  والأحزاب  واجلماعات 
اقت�شاد  بحرية  اليمني  ارتبط 
والن�شاط  امللكية  وحرية  ال�شوق 
ال�رصيع  النمو  يتيح  الذي  التجاري 
الأفكار  ظهرت  حني  للرثوات. 
الت�شق  وال�شرتاكية  املارك�شية 
اأن  اعتبار  على  بها،  الي�شار  ا�شم 
املارك�شية تدعو اإىل اإلغاء تدريجي 
الإنتاج،  لو�شائل  اخلا�شة  للملكية 
الوطنية  الرثوة  توزيع  اإعادة  واإىل 
لتحقيق مبداأ العدالة الجتماعية. 
جديدة  م�شطلحات  ظهرت  ثم 
الأيديولوجي  بالطيف  ترتبط 
والتع�شب  الت�شدد  نتيجة  والفكري 
وب�شبب  والفكري  الأيديولوجي 
فت�شكل  الأفكار  وامتزاج  اختالط 
الراديكايل  الي�شار  الي�شار،  اأق�شى 
ي�شار  التقدمي،  الي�شار  الثوري، 
الو�شط  وميني  واليمني  الو�شط، 
وعلى  املت�شدد،  اليمني  واأق�شى 
قمة هرم الت�شنيف الي�شاري يوجد 

يوجد  اليمني  قمة  ويف  ال�شيوعية، 
الفا�شية والنازية.

فاإن كنت من ممن يدعو اإىل احلفاظ 
ول  التقليدية،  املجتمع  قيم  على 
متانع يف وجود حكومة قوية وا�شعة 
ال�شلطات، وكنت تدافع عن احلرية 
وال�رصائب  الوا�شعة  القت�شادية 
الأقل فاأنت مييني. واإن كنت مثاًل 
مع حرية ال�شوق وحتديد �شلطات 
احلكومة ت�شبح و�شط اليمني، واإذا 

اعرت�شت اأكرث ت�شبح و�شطي.
احلريات  تو�شيع  مع  كنت  اإن  اأما 
العامة، واإلغاء التفاوت القت�شادي 
الدولة  و�شيطرة  والجتماعي، 
واإن  ي�شارياً.  تكون  الإنتاج  على 
وتوزيع  احلريات  تو�شيع  مع  كنت 
واإن  الي�شار،  و�شط  فاأنت  احلكم 
طالبت بحريات اأكرث ت�شبح اق�شى 
الو�شطية  تن�شد  كنت  واإن  الي�شار. 
بني دور احلكومة والقطاع اخلا�ض 
فاأنت و�شطي تختار الطريق الثالث 

ل راأ�شمايل ول ا�شرتاكي.
الإعالم  و�شائل  يف  ن�شمع  حني 
اأحد  على  يطلق  ي�شاري  م�شلح 
اأنه  بال�رصورة  يعني  ل  فهذا 
اأفكاراً  يحمل  فرد  لكنه  مارك�شي، 
الطيف  من  ثقافية  اأو  �شيا�شية 
فالناً  قالوا  واإن  عموماً.  الي�شاري 
اأنه  اأن يعني هذا  ميينياً فال يجب 
مواقفه  ولكن  دينية  دولة  قيام  مع 

عادة تكون على ميني الطيف.
من  الثاين  الن�شف  فرتة  خالل 
الفوارق  تقل�شت  الع�رصين  القرن 
الي�شارية  والربامج  الأفكار  بني 
ب�شبب  الفجوة  و�شاقت  واليمينية، 
البنية  مل�شت  التي  التحولت 
للدول  والجتماعية  القت�شادية 
كبري  ات�شاع  اإىل  واأدت  الأوروبية 
وانعكا�ض  الو�شطى،  الطبقة  يف 
اخلارطة  على  التحول  هذا 
ال�شيا�شية. فنالحظ اإن كافة الدول 
تتمتع  التي  الغربية  الدميقراطية 
واقت�شادي  �شيا�شي  با�شتقرار 
الو�شط  ي�شار  قوى  غالباً  حتكمها 
اأو ميني الو�شط، ونادراً ما و�شلت 
الأحزاب الي�شارية املت�شددة مثاًل 
ال�شنوات  لكن  ال�شلطة،  قمة  اإىل 
وا�شح  �شعود  �شهدت  الأخرية 

اأو  و�شل  الذي  املتطرف  لليمني 
كاد لل�شلطة مبفرده اأو عرب حتالف 

مع قوى ميني الو�شط.

 
م�سروعية ال�سوؤال

التي  الأ�شئلة  طرح  البديهي  من 
بابه  تطرق  العقل  اأمام  وثبت 
ب�شدة، ول زالت الأ�شئلة ذاتها دون 
عاماً  ثالثني  مرور  برغم  اإجابة 
ال�شرتاكي.  املع�شكر  انهيار  على 
حتليل  تاه  كما  نتوه  ل  وحتى 
تف�شري  وتاه  املذهب،  عن  الرفاق 
من  وكل  العرب  الي�شاريني  وروؤية 
لل�شعب  ينتمي  اأنه  يدعي  كان 
واجلماهري امل�شطهدة. فاملعركة 
ول  كانت  بب�شاطة  جوهرها  يف 
والفقراء،  الأثرياء  بني  زالت 
وامل�شطهدين،  املتجربين  بني 
ل  ومن  �شيء  كل  ميلك  من  بني 
حول  تتمحور  اأ�شئلة  �شيئاً.  ميلك 
كيف  الهامة.  الكربى  الق�شية 
امتالك  من  الراأ�شمالية  متكنت 
وماهي  ال�شتمرار،  على  القدرة 
التي  الراأ�شمالية  قوة  مكونات 
كنظام  وتتوا�شل  ت�شتمر  جعلتها 
واقت�شادي؟  و�شيا�شي  اجتماعي 
الدولة يف  راأ�شمالية  انهارت  ملاذا 
املع�شكر  ودول  ال�شوفيتي  الحتاد 
حيوية  قوة  �رص  ما  ال�شرتاكي؟ 
لها  اأتاحت  التي  الراأ�شمالية 
واأدواتها؟  نف�شها  جتديد وحتديث 
كافة  ورغم  البديهية  الأ�شئلة  هذه 
احلركة  �شاقتها  التي  املربرات 
عن  عجزت  اأنها  اإل  الي�شارية 
واإجابة  علمي  تف�شري  تقدمي 

وا�شحة ملا ح�شل.
وبعد  اثناء  بل  فقط.  هذا  لي�ض 
التي  العاملية  املالية  الأزمة 
الكوين  امل�رصيف  النظام  �رصبت 
التيار  فقد   2008 العام  يف  برمته 
النيو ليربايل توازنه الفكري واأ�شل 
ومل  ر�شدهم،  اجلدد  املارك�شيني 
ي�شتطيع الطرفان تقدمي ل تف�شري 
ول  بديلة  اأفكاراً  ول  حقيقي 
معاجلات لالأزمة التي ت�رصر منها 
املهم�شني  من  املاليني  ع�رصات 

فيما  اأما  العامل،  حول  والفقراء 
الأ�شوليني  باملارك�شيني  يتعلق 
ومل  والدوار  البكم  اأ�شابهم  فقد 
يتمكنوا من فهم ما جرى. اأكرث من 
ذلك فاإن كافة الأفكار والنظريات 
نقا�شها  مت  التي  القت�شادية 
الأزمة،  من  للخروج  واعتمادها 
هي نظريات غربية راأ�شمالية، ومل 
�رصورة  املفكرين  من  اأحد  يرى 
ونظريته  مارك�ض  كارل  ذكر 

القت�شادية.
العربية  الي�شار  يتعلق بحركة  فيما 
العقائدي  باجلمود  اأ�شيبت  فقد 
والفكري، يف منطقة عربية �شهدت 
وتغريات  تطورات  تزال-  -وما 
تاريخ  ارتبط  لقد  وعميقة.  نوعية 
منذ  بالأزمات  العربي  الي�شار 
»اإ�رصائيل  قيام  عن  الإعالن  قبل 
قرار  من  واملوقف  ال�شهيونية« 
 181 رقم  الأممي  فل�شطني  تق�شيم 
العامة  اجلمعية  اأ�شدرته  الذي 
لالأمم املتحدة العام 1947 وموافقة 
ورف�شه  عليه،  ال�شوفيتي  الحتاد 
الفل�شطينيني  ال�شيوعيني  قبل  من 
حول  الأزمات  تكررت  والعرب. 
امل�رصي  الرئي�ض  من  املوقف 
النا�رص«،  عبد  »جمال  الراحل 
والختالفات باملوقف من الوحدة 
يف  وم�رص  �شورية  بني  متت  التي 
اأزمة املوقف من  ثم  العام 1958. 
وكذلك  العربية.  القومية  ق�شية 
ال�شرتاتيجية يف  بالروؤية  اخلالف 
التيار الي�شاري العربي حول الثورة 
اأزمات  امل�شلحة.  الفل�شطينية 
متعددة حول ق�شايا عربية ودولية 
مهمة، وحول ق�شايا داخلية فكرية 
ونظرية وحزبية و�شيا�شية متعددة 
ومتنوعة و�شائكة، اأدت اإىل م�شل�شل 
والن�شقاقات  النق�شامات  من 

اأ�شعفت حركة الي�شار العربية.

 ان�سحال ثقايف

وال�شتينيات  اخلم�شينيات  �شكلت   
الع�رصين  القرن  من  وال�شبعينيات 
الي�شارية  للحركة  الذهبية  الفرتة 
امل�شتويني  على  والعربية  العاملية 
متيز  حيث  وال�شيا�شي،  الفكري 
ي�شم  تيار  باأنه  العربي  الي�شار 
هذه  لكن  واملنا�شلني.  املثقفني 
نهاية  يف  كثرياً  تراجعت  املكانة 
املا�شي،  القرن  من  الثمانينيات 
بداية  يف  قا�شية  ب�رصبة  واأ�شيبت 
املع�شكر  انهيار  مع  الت�شعينيات 

ال�شرتاكي.
العربي  الي�شار  دور  انح�شار  مع 
�شورة  اهتزت  فاعليته،  وانعدام 
وتراجع  عامة،  ب�شورة  املثقف 
يف  الي�شاري  املثقف  ح�شور 
�شورته  وتعر�شت  العام،  امل�شهد 
لالنك�شار يف نهاية القرن الع�رصين 
وفقد  احلايل،  القرن  وبداية 

وجاذبيته  بريقه  الي�شاري  املثقف 
وقدرته على الفعل والتاأثري، وذلك 
ال�شيا�شية  امل�شتجدات  ب�شبب 
الكربى  الكونية  والتحولت  دولياً 
اإىل  واأدت  العامل،  هزت  التي 
املع�شكر  لدول  دراماتيكي  انهيار 
المربيالية  وانت�شار  ال�شرتاكي، 
تراجيدي  ال�شيوعية، و�شعود  على 
قمة  على  املتحدة  للوليات 

العامل.
التي  واملتغريات  الأحداث  هذه 
العربية  واملنطقة  العامل  اأ�شابت 
الي�شاريني  ملعظم  مفاجئة  كانت 
ل  كما  التاريخ  �شار  حيث  العرب، 
ي�شتهون ول يتوقعون ول ينتظرون. 
به  يب�رصرّ  كان  ما  عك�ض  وح�شل 
حتمي  �شقوط  من  العربي  الي�شار 
المربيالية  وهزمية  للراأ�شمالية 
والرجعيات العربية. الي�شار العربي 
التحولت  �شدمة  اأ�شابته  الذي 
املت�شارعة -حينها- �شعر باخليبة 
خذلته  قد  اأفكاره  واأن  ال�شديدة، 
تطلعاته.  حتقيق  من  تتمكن  ومل 
ين�شد  �رصير  مغني  مثل  و�شار 
انف�ض  اأن  بعد  ال�شم  من  جلمهور 

النا�ض عنه.
وحده  الي�شاري  املثقف  لي�ض 
واأدوات  الأحداث  جتاوزته  من 
املثقفني  بل  وعزلته،  الع�رص 
الريادية  مواقعهم  غادروا  عموماً 
اخللفية،  ال�شفوف  يف  واأ�شبحوا 
ويبدو اأن املقام اجلديد طاب لهم. 
مت  العرب  املثقفني  بع�ض  فيما 
كزينة  الأنظمة  قبل  من  توظيفهم 
�شيا�شية. اإن التطور ال�رصيع الهائل 
وتقنيات  الت�شالت  و�شائل  يف 
املثقف،  بدور  بط�ض  املعلومات 
نبوءة  حتتاج  املجتمعات  تعد  ومل 
املثقف وتوقعاته وقراءته للواقع. 
وحلرّ التقدم العلمي يف علوم الطب 
والريا�شيات  والف�شاء  واجلينات 
مكان  والفنون،  والقت�شاد 
النظريات الفل�شفية الي�شارية التي 
يت�شم  عامل  لإقامة  ت�شعى  كانت 
بالعدل وال�شعادة. وكما يت�شح فاإن 
والبتكارات  الدقيقة  ال�شناعات 
قطاع  يف  والأبحاث  العلمية 
وتطبيقاتها،  اللكرتونيات  تطوير 
واملعلومات،  البيانات  واقت�شاد 
اأكرث  هو ما يالئم الع�رص احلديث 
الفل�شفية  والنظريات  الأفكار  من 
منها  احلاملة  خا�شة  والإن�شانية، 
والتي ل متتلك اأية فر�شة للحياة. 
زالوا  ول  الي�شاريون  ظل  فيما 
الطبقي  ال�رصاع  اأ�شكال  يناق�شون 

يف كراري�شهم املدر�شية.

روؤى

الي�سار حني ي�سبح ميينيًا.. الرجعية الناعمة
فيما م�سى، كان اعتناق االأفكار املارك�سية اأو االنتماء اإىل الي�سار فكراً اأو حتزبًا، يعني بب�ساطة االقتناع والت�سديق اأن نظرية اال�سرتاكية العلمية هي املنظور 

ال�سائب الوحيد لتحليل حركة املجتمع، ودرا�سة التاريخ االإن�ساين، وفهم قوانني ال�سراع الطبقي لتغيري العامل نحو االأف�سل، واأن انتهاء االمربيالية واإقامة 
جمتمع العدالة االجتماعي ق�سية حتمية، كانت املارك�سية تعني رف�ض منطق اقت�ساد ال�سوق احلر. وتعني الن�سال �سد االمربيالية والرجعية وال�سهيونية، 

ومواجهة الطغاة والديكتاتوريات وكافة اأ�سكال اال�ستبداد والتع�سف.



وكاالت

�صفحة   335( الكتاب  يتاألف 
بالقطع الو�صط، موثًقا ومفهر�ًصا( 
من ثالثة اأق�صام، تقع �صمنها ت�صع 

درا�صات.

بعيًدا من النفط
التنويع  »خطط  الأول،  الق�صم  يف 
واإ�صرتاتيجياته«،  القت�صادي 
الأول،  الف�صل  يف  ف�صول.  اأربعة 
النفط  اأ�صعار  انهيار  »حتديات 
واإ�صرتاتيجيات التنويع القت�صادي 
لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف 
اخلليج العربية«، يرى خالد را�صد 
اخلاطر اأن انخفا�س اأ�صعار النفط 
العاملية يعود بالدرجة الأوىل اإىل 
العاملية  ال�صوق  العر�س يف  زيادة 
الطلب،  انخفا�س  مقابل  يف 
�صلبًا  تاأثرت  اخلليج  دول  واأن 
ارتفاع  عن  الناجم  بالنخفا�س 
العجز يف ميزانياتها، واإطالة اأمد 
ويبينّ  القت�صادي.  النكما�س 
النخفا�صات  من  ت�صتفد  مل  اأنها 
النك�صاف  من  حتد  كي  ال�صابقة 
مقرتًحا  النفط،  �صدمات  جتاه 
القت�صادية،  ال�صيا�صات  اإ�صالح 
واإ�صالح  ب�رشي،  مال  راأ�س  وبناء 
وبناء  واخلا�س،  العام  القطاعي 
قاعدة �صناعية بعيدة من النفط.

»حتديات  الثاين،  الف�صل  يف 
ُعمان   - امل�صتقبلية  ’الروؤية 
حتليلية«،  قراءة  واآفاقها:   ‘2020
اأن  البلو�صي  يرى يو�صف بن حمد 
انتقال  يف  �صاهم  النفط  اكت�صاف 
اإىل  املجتمع العماين من الكفاف 
البلو�صي  ويعالج  والنماء.  الوفرة 
يف  احلكومة  دور  نطاق  تنامي 

واخلدمي،  ال�صلعي  الإنتاج  جمال 
والختاللت التي حدثت يف �صوق 
م�صاهمة  �صعف  ب�صبب  العمل 
وانخفا�س  الوطنية،  العمالة 
وعدم  الإنتاجية  الكفاءة  م�صتوى 
التطورات  مواكبة  على  قدرتها 
التقني،  املجال  يف  املت�صارعة 
ا�صتخدام  يف  التو�صع  وا�صتمرار 
اأن  يرى  كما  الوافدة.  العمالة 
زيادة  يف  جنح  الُعماين  القت�صاد 
بي  امل�صتهدفة  النمو  معدلت 
الروؤية  واأن  و2015،   1996 عاَمي 
ت�صتهدف رفع امل�صاهمة الن�صبية 
يف  النفطية  غري  للقطاعات 
الناجت املحلي من 65 يف  اإجمايل 
يف   81 اإىل   1995 عام  يف  املئة 

املئة بحلول عام 2020.

فر�ص وحتديات
»ال�صعودية  الثالث،  الف�صل  يف 
طموحات   :ʽ2030 ʽروؤية   -
نا�رش  ير�صد  وحتديات؟«، 
الإ�صالح  �صيا�صات  التميمي 
يف  وحتدياتها  القت�صادي 
اأثرها من جهة  ويتابع  ال�صعودية، 
ودفع  القت�صادي  التنويع  حتقيق 
عجلة التنمية ال�صعودية بعيًدا من 
قطاع النفط، وعلى وجه التحديد 
والقت�صادية.  ال�صيا�صية  العقبات 
الأ�صا�صية  الدوافع  يناق�س  كما 
خطة  يف  القت�صادي  للتنويع 
ال�صعودية 2030، يف ظل حالة عدم 
اليقي يف ما يتعلق بحجم عائدات 

النفط يف امل�صتقبل وم�صتواها.
»تقومي  الرابع،  الف�صل  يف 
التعاون  جمل�س  دول  اإ�صرتاتيجية 
التنويع  العربية نحو  لدول اخلليج 
القت�صادي: الفر�س والتحديات«، 

حممد  بن  اهلل  حبيب  يبحث 
اإ�صرتاتيجيات  يف  الرتك�صتاين 
التنويع،  نحو  املجل�س  دول 
القطاع  م�صاركة  على  مركًزا 
مع  ال�رشاكة  وتوافر  اخلا�س 
والبحث  احلكومية،  املوؤ�ص�صات 
والتحديات  الفر�س  ماهية  يف 
التعاون  جمل�س  دول  تواجه  التي 
امل�صاركة.  هذه  حتقيق  �صبيل  يف 
يف  حقيقًيا  تبايًنا  ثمة  اأن  ويرى 
اخلا�س  القطاع  م�صاركة  ن�صبة 
القت�صادية  التنمية  جمال  يف 
ب�صبب  التعاون،  جمل�س  دول  بي 
منط الإدارة املركزية املتنّبعة يف 
يف  بدورها  اأثرت  والتي  بع�صها، 
دخول القطاع اخلا�س يف �رشاكة 

حقيقية مع القطاع احلكومي.

العمالة وحتويالتها
يف الق�صم الثاين، »العمالة والقوى 
القت�صادي«،  والتنويع  العاملة 
ثالثة ف�صول. يف الف�صل اخلام�س، 
يف  القطرية  املراأة  جنحت  »هل 
هند  تبحث  الأعمال؟«،  ريادة 
اأثر  يف  املفتاح  الرحمن  عبد 
م�صاركة املراأة القطرية يف اإدارة 
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة، 
التي  التحديات  اأهم  اإىل  وتتعرف 
الأعمال  ريادة  ممار�صتها  تعرقل 
فرتى  وتطويرها،  وا�صتمراريتها 
نت ب�صبب  اأن املراأة القطرية متكنّ
الدعم احلكومي يف جمايل التعليم 
�صوق  اإىل  الدخول  من  والتدريب 
يف  م�صاهمتها  وزيادة  العمل 

القت�صاد القطري.
اأثنّرت  »كيف  ال�صاد�س،  الف�صل  يف 
القت�صاد  يف  الوافدة  العمالة 
ال�صعودي واقت�صادات دول اخلليج 

العربية؟«، يقول ع�صام الزامل اإن 
اخلليج  ودول  ال�صعودية  اعتماد 
على العمالة الوافدة اأ�صعف اأعمدة 
النمو القت�صادي فيها، ما اأثنّر يف 
التنويع القت�صادي تاأثرًيا مبا�رًشا. 
ومربراتها  الدول  دوافع  اأن  ويرى 
قامت  الوافدة  العمالة  ل�صتقبال 
يف  منها  ال�صتفادة  اأ�صا�س  على 
البنى  لبناء  النفط  اإيرادات  زيادة 
التحتية لهذه الدول، وتوزيع الرثوة 

ورفع الرفاهية بي املواطني.
يف الف�صل ال�صابع، »اأثر حتويالت 
يف  الت�صخم  يف  الوافدة  العمالة 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
علي  دياب  ي�صتق�صي  العربية«، 
العمالة  حتويالت  الربي  حممد 
التعاون  جمل�س  دول  يف  الوافدة 
ول   ،2014-2000 الأعوام  خالل 
اأ�صعار  تقلنّب  اأوقات  يف  �صيما 
التنويع  يف  وتاأثريها  النفط، 
املجل�س،  لدول  القت�صادي 
التحويالت  هذه  اأن  اإىل  فيخل�س 
الت�صخم  معدلت  يف  توؤثر  ل 
املحلية، واأن حتفيز ال�صتثمارات 
يف  ي�صاهم  للوافدين  املحلية 
الإيرادات  زيادة  على  املحافظة 
احلكومية، حتى يف حال ا�صتمرار 

تقلنّب اأ�صعار النفط.

اأمنوذج م�ستقبلي
يف الق�صم الثالث، »م�صتقبل التنويع 
القت�صادي يف دول جمل�س التعاون 
ف�صالن.  العربية«،  اخلليج  لدول 
ما  »حقبة  الثامن،  الف�صل  يف 
فكيف  بالفعل،  بداأت  النفط  بعد 
يرى  ذلك؟«،  اخلليج  �صيواجه 
جمل�س  دول  اأن  عاد  اأبي  ناجي 
اإعادة نظر يف  اإىل  التعاون حتتاج 

النفط،  اأ�صعار  تديننّ  جتاه  دورها 
ول �صيما اأن كرًثا من �صننّاع القرار 
هذه  يف  واملحللي  وامل�صوؤولي 
اأ�صعار  انخفا�س  يف  يرون  الدول 
حقبة  لدخول  فر�صة  النفط 
القت�صادي.  التنويع  من  جديدة 
م�صاألة  تعقيد  من  الرغم  وعلى 
ذلك  فاإن  النفط،  بعد  ما  حقبة 
دول  بحث  �رشورة  ينفي  ل 
جمل�س التعاون عن اإ�صرتاتيجية 
طويلة الأمد لتنويع اقت�صاداتها، 
مع اإدخال اأنظمة تعليمية قائمة 
على املعرفة واملوارد البحرية 
ا  وتقنيات حتلية املياه، خ�صو�صً

يف م�صادر الطاقة املتجددة.
والأخري،  التا�صع  الف�صل  يف 
»الأمنوذج املاأمول يف متطلبات 
خطط التنمية و�صيا�صاتها لدول 
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 
الزميع  علي  يطرح  العربية«، 
الأمنوذج  عن  مهمة  ت�صاوؤلت 
تطبيقه  املطلوب  التنموي 

ال�صاملة  التنمية  م�صرية  لنجاح 
جمل�س  دول  يف  وامل�صتدامة 
التعاون، م�صتح�رًشا اأوجه اخللل 
التي تواجه التنمية، مركًزا على 
يعود  الذي  القت�صادي  اخللل 
الريعي  النمط  �صيطرة  اإىل 
و�صيطرة طبقة من امل�صتثمرين 
احلاكمة،  بالطبقة  مرتبطة 
اأمنوذج  اإنتاج  يعرقل  والذي 
كما  وحقيقي.  جاد  تنموي 
يتناول اأثر غياب روؤية جمتمعية 
و�صيا�صية ت�صاركية وتوافقية يف 
ويناق�س  التنمية،  خطط  جناح 
�صوغ  املجتمع يف  م�صاركة  اأثر 
هذه اخلطط، وتوافر معلومات 
ووجود  اقت�صادية،  وموؤ�رشات 
اإدارة عامة م�صتقلة عن ال�صلطة 
يف  وحمايدة،  للدولة  ال�صيا�صية 
حتقيق اإ�صالح ومنو اقت�صاديي 

حقيقيي.

ملجموعة موؤلفني

�صدور كتاب »التنويع االقت�صادي يف دول اخلليج العربية«
�سدر عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب التنويع االقت�سادي يف دول اخلليج العربية، 

وي�سم جمموعة خمتارة من بحوث تتناول �سوؤون التنويع االقت�سادي و�سجونه يف دول جمل�ص التعاون لدول 
اخلليج العربية، ُقّدمت يف منتدى درا�سات اخلليج واجلزيرة العربية الذي عقده املركز يف الدوحة بني 3 و5  

دي�سمرب 2016. تعالج هذه البحوث جملة من الق�سايا املت�سلة مبو�سوع التنويع االقت�سادي يف دول جمل�ص 
التعاون، بدًءا بخططه واإ�سرتاتيجياته، مروًرا بدور العمالة والقوى العاملة فيه، و�سواًل اإىل م�ستقبل 
التنويع االقت�سادي يف دول جمل�ص التعاون، ا�ستناًدا اإىل التحديات التي تواجهها، وحاجتها اإىل اعتماد 

اأمنوذج تنموي جديد، بعيًدا من نظم الريع االقت�سادية التقليدية.
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الرافدين  دار  عن  �صدر حديثاً 
يف  والتوزيع  والن�رش  للطباعة 
ق�صة  حية  »نار  رواية  بريوت، 
لألوي�س  ي�صن�صكا«  ميلينا  حب 

برينت�س.
بالأحداث  مليئة  �صرية  اإنها 
ال�صابة  »ميلينا«  والت�صويق. 
التي �صغلت الآفاق بق�صة حبها 
ف  �صنتعرنّ كافكا،  مع  ال�صهرية 
ة،  ق هذه املرنّ عليها ب�صكل معمنّ
اإذا  قبل.  من  نعرفها  مل  كما 
كانت �صهرة »ملينا« قد حتققت 
كافكا  باأدب  الهتمام  ب�صبب 
فاأن  عنه،  الوا�صعة  والدرا�صات 

اأبعاد  عن  يك�صف  هنا  املوؤلف 
اأخرى مثرية للحبيبة/الإيقونة، 
حياة ال�رشاع والكفاح ومواجهة 
يف  الع�رشين  القرن  حتديات 
زمنيا  التعقيد  �صديدة  مرحلة 
العامل  من  م�صتعرة  بقعة  ويف 

اآنذاك.
يف  دورها  على  �صنتعرف 
والثقافية  الأدبية  احللقات 
عا�صت  مهمتي  عا�صمتي  يف 
�صهرتها  �صطوع  ونتابع  فيهما، 
واإ�صهاماتها  ال�صحفية 
ونتلم�س  والن�صالية،  ال�صيا�صية 
طاقة مفعمة بالإقدام والتثوير 

ما  بالعفوان،  احلياة  ومواجهة 
م�صدراً  ال�صرية  هذه  يجعل 
امللهمة  للتجارب  وا�صعاً 

للبالغي والنا�صئي.
�صرية  غ�صون  يف  و�صنتعرف 
�صرية  من  جزء  على  الفتاة 
اأوروبا ال�صاخبة اآنذاك: �صعود 
ال�صعور  تنامي  ال�صرتاكية، 
القومي، بوادر احلرب العاملية 
الأوىل ب�رشد م�صوق ومثري. كما 
واجهت  التي  املاأ�صاة  �صنلم�س 
الذي  امل�صري  وفداحة  »ملينا« 
الفقد  واأمل  ينتظرها  كان 
العائلة  دفء  من  واحلرمان 

اأمام  نحن  ال�صائعي.  واحلب 
بطلة حقيقية اأكرب مما �صورته 
اأمام  كافكا،  اأدب  درا�صات  لنا 
�صرية عط�صى للحياة بكل اأملها 

ولذتها.

عن دار الرافدين للطباعة والن�سر والتوزيع يف بريوت

بعد كتابها النقدي الأول بعنوان �صدور رواية »نار حية: ق�صة حب ميلينا ي�صن�صكا«
وفنية«  مو�صيقية  »اإ�صاءات 
طرحت  حيث  الفارابي(  )دار 
النظري  النقدي  هاج�صها 
اإ�صاءاتها  رت  وظهنّ والعملي 
اخلا�صة والقيمة على عدد من 
واملوؤلفي  واملبدعي  الفناني 
اأعمالهم،  يف  املو�صيقيي 
وال�صاعرة  الكاتبة  قريباً  تطلق 
من  بع�صاً  نهرا  هالة  اللبنانية 
ون�صو�صها  ال�صعرية  ق�صائدها 
النرثية يف ديوان »الفرح عنوان 
اإ�صدار دار  الأبد« و�صيكون من 

الفارابي يف بريوت.
على  القارئ  يح�س  الديوان 

زمن  يف  مغايرة  اأ�صئلة  طرح 
ال�صوؤال،  ثقافة  اإىل  فيه  نحتاج 
غري  معريفنّ  بناٍء  يف  ي�صهم  كما 
لأننّ  كال�صيكي  وغري  تقليدي 
املخينّلَة اأي�صاً اكت�صاٌف واإدراٌك 

من نوع اآخر.
الأبد«  عنوان  »الفرح  كتاب 
ي�صمل اخليال الالحمدود الذي 
وان�صغافاً  وِح�صناً  مالذاً  ميثنّل 
ثالثة،  رئة  الكتابة  اأننّ  حي  يف 
حلياة  �رشوري  واأوك�صيجي 
لغوي  بن�ٍس  كتاٌب  الإن�صان. 
يف  م�صتحدث  ونَف�ٍس  جديد 
وميتد  يتلون  لحمدود  اأفٍق 

با�صتمرار.

»الفرح عنوان االأبد«لل�صاعرة هالة نهرا

وكاالت  وكاالت 
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النجم اأمني بابيلون يفتح قلبه »للو�سط »

 اأطمح لإي�صال الأغنية ال�صبابية امللتزمة اإىل  م�صاف العاملية
.      عبد القادر جريو هو من اأقنعني بامل�ساركة يف م�سل�سل«اأوالد احلالل »

 تقربت يومية »الو�سط«من الفنان اجلزائري اأمني بابيلون �ساحب اأغنية »زينة » التي   اختريت كاأف�سل اأغنية لعام 2013، يف حفل 
توزيع »جوائز املو�سيقى اجلزائرية 2014« وكان معه هذا احلوار ال�سيق الذي ك�سف لنا عن م�ساركته  االأوىل يف فعاليات  مهرجان 

جميلة الدويل ب�سطيف يف طبعته الـ 15   قائال » اإن اجلمهور ال�سطايفي الدواق للفن واالإبداع  كان رائعا وم�سيافا ، كما اأنه �سرد لنا  
تفا�سيل  جتربته مع عامل التمثيل يف امل�سل�سل الدرامي اجلزائري املو�سوم بـ »اأوالد احلالل« الذي بث للم�ساهدين اجلزائريني  يف �سهر 
رم�سان 2019 وبالفعل احتل  هذا العمل ن�سبة عالية من امل�ساهدة وكان عالمة فارقة على كافة االأ�سعدة الفنية واجلمالية  ، حيث 

�سيكت�سف القارئ  لهذا اللقاء  م�ساريع و طموحات هذا الفنان املبدع  الذي يطمح اإىل اإي�سال االأغنية  ال�سبابية امللتزمة اإىل م�ساف 
العاملية وت�سريف الفن اجلزائري الغني بالطبوع املو�سيقية املتنوعة .  

حاوره من �سطيف : 
حكيم مالك 

عن  حدثنا   ، بداية 
يف  االأوىل  م�ساركتك 
الدويل  جميلة  مهرجان 

ب�سطيف ؟

يف  مرة  لأول  �أ�شارك  �أنا     
جميلة  مهرجان  فعاليات  
هلل  و�حلمد  ب�شطيف  �لدويل 
ر�ئعا خ�شو�شا   كان  �شيء  كل 
متوفرة  كانت  �ل�رشوط  كل 
لإجناح هذ�  �ملهرجان   فلقد 
�ل�شتقبال   يف   حفاوة  تلقيت 
�لفنية  �لتظاهرة  فهذه  ولهذ� 
�لتي �حت�شنتها مدينة جميلة 
ناجحا   مثال  كانت   �لأثرية  
�لفنية   �ملهرجانات  لباقي 
�ملقامة يف �جلز�ئر   وبالتايل 
فلقد قدمت يف هذه �لطبعة �لـ 
15   باقة متنوعة من �لأغاين  
لعيون«  كحلة   « يف  و�ملتمثلة 
لكونها  و«بكيتيني«   و«زينة« 
من  كثري�  ومطلوبة  حمبوبة  
�ل�شطايفي  �جلمهور  طرف 
�لذي   و�لإبد�ع   للفن  �لذو�ق 
مقابلته يف  �ل�رشف   كان  يل 
حفل فني  عام 2013 بعا�شمة 
�أن  و�أمتنى   �لعليا   �له�شاب 
�لقادمة  �لطبعات  يف  �أ�شارك 
�لناجح  �ملهرجان  لهذ� 
من  �لفريد  بجمهوره  بامتياز 
نوعه و�لكرمي و �لذي ظل يردد  

�أديتها    �لتي  �لأغاين  خمتلف 
،ولهذ�  كويكول  ركح  على 
�أقولها د�ئما �أن  �جلمهور هو 
وعلى   ، �لفنان  ي�شنع  �لذي 
هذ� �لأ�شا�س �أردت من خالل 
هذ�  يف  �لأوىل  م�شاركتي 
�أكرم   عمالقة  �أن  �ملهرجان 
فن �لر�ي باجلز�ئر وهما   كل 
ح�شني  �ل�شاب  �ملرحوم  من 
باأغنية »طال غيابك يا غز�يل 
» و�لفنان �لر�حل �ل�شاب عقيل 
باأغنية« ماز�ل ماز�ل« فهاذ�ن 
للفن  �لكثري  قدما  �لفنانان 
و�جبنا  فمن  لذ�   ، �جلز�ئري 
يف  بع�س �لأحيان تذكر هذين 
�أننا  لهم  و�أقول   ، �ملبدعني 
نحن  فبف�شلكم  نن�شاكم  مل 
موجودون يف �ل�شاحة �لفنية ، 
كما �أنني �أديت �أغنية »عاي�شة 
�لذي  خالد  �ل�شاب  للكينغ   «

يعترب قدوتي يف �لفن .

ت�سمية  وراء   ال�سر  ما  
»بابيلون« ؟

ت�شمية  يف  �رش  �أي  يوجد  ل   
نبحث  كنا  فلقد   « »بابيلون 
فرقة  كنا  عندما  �أ�شماء  عن 
�أم  �قرتحت    �أن  �إل  و�حدة 
رمزي  هذه �لت�شمية   لفرقتنا  
�لتي  �جلز�ئرية  �ملو�شيقية 

كانت جتمع 3 فنانني . 
مرورك  تقيم  كيف 
الدرامي  امل�سل�سل  يف 

»اأوالد  الرم�ساين 
احلالل«؟

  م�شل�شل« �أولد �حلالل«  هو 
�أول جتربة يل  كممثل و�ل�شيء 
�لعمل  هذ�   يف  �جلميل 
من  مكنني  �أنه  هو  �لرم�شاين 
كبار  ممثلني  على  �لتعرف 
�شغري  يف  �أ�شاهدهم   كنت 
ولقد  �لتلفزيون  �شا�شة  على 
بامل�شاركة  كثري�  ت�رشفت 
مع  �لعمل  هذ�  يف  معهم  
متاما  �أجهل    كنت  �أنني  
هلل  و�حلمد   ، �لتمثيل  عامل 
خلو�س  �ل�شجاعة  يل  كانت 
غماره   وهذ� كان له ف�شل يف  
عن  �خلرب�ت   بع�س  �كت�شاب 
و�لتقرب   �لحتكاك   طريق  
�جلز�ئريني  �ملمثلني   من 
�شاعدوين  �لذين  �ملحرتفني 
�إ�شد�ء  طريق  عن  كثري� 
فال  وبالتايل   ، يل   �لن�شائح 
�إن  نف�شي  �أقيم  �أن  ميكنني 
كنت وفقت يف هذ� �مل�شل�شل 
�أم ل ولكن ،فال�شيء �ملهم يف 
كنت  �أنني  هو  �لتجربة  هذه 
�لعامل  هذ�  �قتحام  يف  �أرغب 
عن  يل   بالن�شبة  �جلديد 
وبالتايل     ، �كت�شافه  طريق 
ر�ف�شا    كنت  �لبد�ية   ففي 
فكرة �مل�شاركة يف هذ� �لعمل 
�أجهل  كنت  لأنني  �لدر�مي 
�ملمثل  ولكن   ، �مليد�ن  هذ� 
�لذي   هو  جريو   �لقادر  عبد 

لعبته  �لذي  �لدور  علي  �قرتح 
�ألح  ولقد  �حلالل   �أولد  يف« 
عليا كثري�  وكان له �لف�شل يف 
�إقناعي بامل�شاركة فيه بعدما 
كنت مرتدد�  يف �لأول  ولكنني  
�آخر  يف  و�فقت  ما  �رشعان 

�ملطاف .

فيك  اأثرت  مدى  اأي  اإىل   
اأغنية »ملي رحتي ياما« ؟

�أثرت  فلقد  تاأكيد  بكل  نعم 
م�شل�شل  �أغنية   كثري�  فيا 
�ملو�شومة  �حلالل«  »�أولد 
من  وهي  ياما«   رحتي  »ملي 
طاهري   �أحمد  �شيد  كلمات 
�ملولهي  مهدي  ومو�شيقى 
�لكرد  �هلل  عبد  �لفنان  و�أد�ء 
وهيفاء رحيم فعندما �أ�شمعها 
�جلميلة  �للحظات  �أتذكر  
�مل�شل�شل  هذ�  ت�شوير  �أثناء 
د�ئما   �أحب  ولهذ�  �لدر�مي  

تاأديتها جلمهوري .  

كليبك  �ساهم  كيف    
الرتويج  يف  االأخري 

لل�سياحة ببالدنا ؟

�أنا مل �أروج لل�شياحة  عن ق�شد  
هذ�  �أجنزت  عندما  ولكن 
�لكثريين  �إعجاب  نال  �لكليب 

من خارج �لوطن  لكونه  �أعطى 
�شورة جميلة عن �جلز�ئر وما 
جميلة  مناطق  من  به   تزخر 
يف  فعال  �شاهم  �لذي  فهذ�   ،
�لرتويج لل�شياحة بطريقة غري 
مبا�رشة ولهذ� �خرتت  ت�شوير 
كليب »  MI AMOR » يف 
زرتها  و�لتي  بو�شعادة  منطقة 
جمالها  و�كت�شفت  مرة  لأول 

�لأخاذ.

كلمة  توجهها لـ  »�سولكينغ 
باجلزائر  القادم  »وحفله 

العا�سمة؟

عرب   �لفر�شة  هذه  �أغتنم 
ليومية  �لثقافية   �ل�شفحة 
»�لو�شط« لتقدمي  كل عبار�ت  
لأخي  و�لمتنان  �ل�شكر 
يقدمه  ما  على    « »�شولكينغ 
من م�شو�ر فني متميز و �أقول 
له  من منربكم بر�فو� على ما 
حققته من  جناح  فني باأغانيك 
�لر�ئعة  �لتي جتاوزت �حلدود 
�جلغر�فية  و�لتي �رشفت بها  
�لعامل  يف  �جلز�ئري  �لأغنية 
 ، �شخ�شيا   و�أنا    ، باأ�رشه 
�أمتنى لك  �لتوفيق يف  جمال 
�لفن،   فاأنت مثال يقتدى به 
من طرف �لفنانني �جلز�ئريني 
�إىل  ن�شل  �شاء  و�إن   ، �ل�شباب 

�ملنزلة  و�لنجاح �لذي و�شلت 
ينال  �أن  و�أمتنى   ، �ليوم  �إليه 
�أوت   22 يف  �لفني   حفلك 

بالعا�شمة جناحا باهر�.

التي  الن�سيحة  هي  ما 
تقدمها لل�سباب اجلزائري 

؟

لل�شباب  ن�شيحة  �أوجه   
و�أن�شحهم  �ملبدع  �جلز�ئري 
لهم  و�أقول    ، يف�شلو�  ل  �أن 
بجد  �لعمل   د�ئما  عليكم  
بروح  و�لتحلي  و�جتهاد 
�أهد�فهم  �مل�شوؤولية  لتحقيق 
�لتي  و�أحالمهم  �ملن�شودة 
على  لتج�شيدها  تطمحون 

�أر�س �لو�قع .

م�ساريعك  عن  ماذا 
امل�ستقبلية ؟

�ملو�شيقى   مع  د�ئما  �أنا     
�أنا ب�شدد  �ملحرتمة ،و حاليا 
�إىل  جديد   لألبوم  �لتح�شري 
حد �لآن  �إىل حد �لآن هناك  
�أغنيتني  جاهزتني حاليا وهما  
 ،»MI AMOR »قولولها »و«
رمبا  �أخرى  لأغاين  �إ�شافة 
�ل�شهر  يف  جاهزة  �شتكون 

�لقادم .
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كيف توقف »فو�صى 
الأفكار« يف ذهنك؟

 

تتعدد اأ�ضباب ت�ضارع الأفكار يف الذهن وا�ضطراب تيار 
ال�عي والتي ت�ؤدي اإىل اتخاذ الإن�ضان قرارات �ضيئة، 
وعدم �ضبط انفعالته. وياأتي الت�تر على راأ�س قائمة 
هذه الأ�ضباب والع�امل، خا�ضة اأنه من اأكرث امل�ضاكل 
التي ينتجها منط احلياة الع�رصي املليء بال�ضغ�ط 

واللتزامات. اإليك ما حتتاج معرفته عن ف��ضى الأفكار 
املت�ضارعة وكيفية وقفها:

تناول اأطعمة ل تت�ضبب يف ارتفاع ن�ضبة ال�ضكر، وقلل 
الكرب�هيدرات، مع زيادة الألياف والربوتني

الأ�ضباب ال�ضحية لف��ضى الأفكار: الكتئاب، والت�تر، 
والقلق، وا�ضطراب فرط الن�ضاط ونق�س النتباه، 

وا�ضطراب ثنائي القطب، وا�ضطراب ما بعد ال�ضدمات، 
وفرط ن�ضاط الغدة الدرقية.

لوقف ت�سارع الأفكار يف موقف معني قم بـ:

- الرتكيز على اللحظة، وعدم التفكري يف املا�ضي اأو 
امل�ضتقبل.

- التنف�س بعمق، وترديد العبارات التي ت�ضاعد على تهدئة 
النفعال.

- التمارين الريا�ضية، وامل�ضي.
* التفكري يف الآراء ووجهات النظر الأخرى.

لعالج م�سكلة فو�سى الأفكار على املدى 
الطويل:

- تناول اأطعمة ل تت�ضبب يف ارتفاع ن�ضبة ال�ضكر، واحلد 
من تناول الكرب�هيدرات، مع زيادة الربوتني والده�ن 

ال�ضحة والألياف.
- زيادة الأطعمة الغنية مب�ضادات الأك�ضدة، مثل الف�اكه 

املل�نة كالتفاح والفراولة )الفريز( والت�ت والرمان، وتناول 
املك�رصات والف�ل والبق�ليات.

- قم بزيادة ح�ضة املغني�ضي�م يف الطعام بتناول الل�ز 
وال�ضبانخ والت�ف� والكين�ا والبق�ل، اأو تناول جرعة ي�مية 

من مكمالت املغني�ضي�م.
- ا�ضت�ضارة الطبيب بخ�ض��س العالجات النف�ضية ال�ضل�كية 

املالئمة ل�ضبب احلالة.

ال�صيلينيوم و�صيلة طبيعية متنع ت�صخم الربو�صتاتا
ت�ضري تقارير طبية اإىل اأن معدن 
هاماً  دوراً  يلعب  ال�ضيليني�م 
غدة  ت�ضخم  من  ال�قاية  يف 
الربو�ضتاتا، كما اأنه ي�ضاعد على 
حدوثه.  عند  الت�ضخم  عالج 
الزائد  الربو�ضتاتا  وي�ضبب من� 
هرم�ين  م�ضت�ى  يف  تغريات 
والت��ضتي�ضرتون،  ال�ضرتوجني 
وهذا الت�ضخم احلميد م�ضكلة 
الـ 50،  �ضائعة بني الرجال بعد 

وقد حتدث قبل ذلك.
التي  اخلطر  ع�امل  اأهم  من 
الربو�ضتاتا:  ت�ضخم  ت�ضبب 
وال�ضتعداد  العمر،  يف  التقدم 
منتجات  وا�ضتهالك  ال�راثي، 
درا�ضات  اأظهرت  وقد  التبغ 
يف  ال�ضيلين�م  معدن  نق�س  اأن 
اجل�ضم �ضمة م�ضرتكة لدى من 
يعان�ن من ت�ضخم الربو�ضتاتا، 
هذا  اأن  درا�ضات  بينت  كما 
من  احلد  على  يعمل  املعدن 
التهاب  ت�ضبب  التي  الأك�ضدة 

اجل�ضم  ويحتاج  الربو�ضتاتا 
ال�ضيليني�م.  من  �ضئيلة  كميات 
وميكن زيادة مدخالت اجل�ضم 
من املعدن عن طريق امل�ضادر 
املك�رصات،  التالية:  الغذائية 

كال�ضلم�ن  الدهنية  والأ�ضماك 
والبي�س،  واملكاريل،  والت�نة 

ومنتجات الألبان.
الريا�ضة،  ممار�ضة  وتعترب 
التدخني،  عن  والإقالع 

من  الزائد  ال�زن  وفقدان 
عالج  يف  امل�ضاعدة  الع�امل 
جانب  اإىل  الربو�ضتاتا  ت�ضخم 
يف  ال�ضليني�م  م�ضت�يات  زيادة 

اجل�ضم.

ال�صداع .. متى يكون مزمنا؟
لالإجابة على هذه الأ�ضئلة قالت اجلمعية 
الأملانية للف�ضي�ل�جيا الع�ضبية ال�رصيرية 

والت�ض�ير ال�ظيفي، اإن ال�ضداع يعترب 
مزمناً عند الإ�ضابة به ملا ل يقل عن 15 

ي�ماً يف ال�ضهر على مدار 3 اأ�ضهر على 
الأقل.

ويف هذه احلالة يجب ا�ضت�ضارة الطبيب 
للعالج، والذي يتاألف من اأدوية �ضداع 

بجرعات حمددة بدقة وامل�اظبة على 
ممار�ضة ريا�ضات ق�ة التحمل مثل 

ال�ضباحة، ورك�ب الدراجات اله�ائية، 
وامل�ضي، والرك�س، اإ�ضاًفة اإىل ممار�ضة 
تقنيات ال�ضرتخاء مثل الي�غا والتاأمل.
وب�ضكل عام ل يج�ز تعاطي امل�ضكنات 

ال�ضائعة مثل حم�س الأ�ضيتيل 
�ضالي�ضيليك، الأ�ضربين، اأو الإيب�بروفني 
اأكرث من 15 ي�ماً يف ال�ضهر، لأنها ترفع 
خطر حت�ل ال�ضداع اإىل م�ضكلة مزمنة.

علماء رو�س يبتكرون عالجا للربو ل مثيل له يف العامل

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

دواء  رو�ضيا  من  علماء  ابتكر 
حجب  ميكنه  الرب�  لعالج 
للمر�س  الرئي�ضة  الآليات  اإحدى 
وتفيد  يعاين منه املاليني  الذي 
باأن علماء  »اإيزفي�ضتيا«  �ضحيفة 
لل�كالة  التابع  املناعة  معهد 
البي�ل�جية،  الطبية  الفدرالية 
ي�ضمح  م�ضتح�رصا  ابتكروا 
ن�بات  من  بالتخل�س  للمر�ضى 
الختناق. وي�ضري العلماء اإىل اأن 
هذا الدواء ي�ؤثر يف �ضبب ظه�ر 

املر�س ول يكافح اأعرا�ضه.

جميع  بنجاح  الدواء  واجتاز 
ال�رصيرية،  قبل  ما  الختبارات 
اختباره  من  العلماء  اأثبت  وقد 
اأن  املخربية،  الفئران  على 
ي�ؤدي  امل�ضتح�رص  ا�ضتن�ضاق 
حجم  يف  كبري  انخفا�س  اإىل 
وقال  الق�ضبات  ن�ضيج  التهاب 
خايت�ف،  م��ضى  املعهد،  مدير 
على  املادة  هذه  ابتكار  اإن 
يحجب  اجلزيئي  امل�ضت�ى 
يف  »املذنب«  الربوتني  اإنتاج 
الذي  »الإنرتل�كني-4«،  التهاب 

ي�ضبب تط�ر اأمرا�س احل�ضا�ضية 
الربوفي�ض�ر،  قال  جانبه،  من 
من  ج�ن�ض�ن،  �ضيبا�ضتيان 
ت�رصيح  يف  امللكية  لندن  كلية 
لل�ضحيفة، اإن ال�ليات املتحدة 
بح�ثا  جتريان  وبريطانيا 
ودرا�ضات يف هذا املجال اأي�ضا، 
متكن�ا  رو�ضيا  علماء  اأن  بيد 
»الإنرتل�كني-4«  اأن  اإثبات  من 
تط�ر  يف  رئي�ضا  دورا  يلعب 
اأما  التنف�ضية،  املمرات  التهاب 
في�دوروفا،  اأولغا  الربوفي�ض�رة، 

احل�ضا�ضية  اأمرا�س  اأخ�ضائية 
ل  »الدواء  اإن  فقالت  واملناعة، 

مثيل له يف العامل«.

جنح باحث�ن من جامعة ني� ميك�ضيك� يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
ب�ا�ضطة اأقطاب كهربائية ب�ضيطة اأثناء الن�م، واأظهرت نتائج التجربة حت�ضن 

اأداء الذاكرة يف الي�م التايل. وتخط� نتائج هذه الأبحاث خط�ة وا�ضعة باجتاه 
الت��ضل اإىل عالج يقلل من تده�ر القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�ضاحب 

بع�س الأمرا�س الع�ضبية مثل ال�ضلل الرّعا�س )باركن�ض�ن(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من امل��ض�عات ال�ضاخنة على م�ائد البحث يف جمال علم الأع�ضاب 

خالل ال�ضن�ات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على الن�م الذي 
يعترب مرحلة تق�م فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�ضها. وبح�ضب دورية 
ني�رو�ضاين�س، اأم�ضى امل�ضارك�ن يف التجربة ليلتهم يف خمترب للن�م، وخ�ضع�ا 
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�ضّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.
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�لتبكري �إىل �ل�سالة:

التكبري يف الأذان تكرر �ست مرات، 
يف  ومرتان  به،  ابتدئ  مرات  اأربع 
 - وا�سح  هو  كما   - وهذا  اآخره، 
تنبيه عظيم على اأن اهلل جل جالله 
اأكرب واأعظم من اأي �سيء يف حياتنا 
اأعمالنا  من  اأكرب  الإطالق؛  على 
واأ�سدقائنا  واأولدنا  واأزواجنا 
كبري  ما  اإنه  بل  واأمالكنا،  واأحبابنا 
منه،  اأكرب  تعاىل  واهلل  اإل  الدنيا  يف 
ول مقارنة، فاهلل تعاىل اأكرب واأعظم 

واأجل على الإطالق.
لذلك فاإْن كان الأذان اإعالًما بدخول 
باملوؤمن  حري  فاإنه  ال�سالة،  وقت 
ال�سادق يف اإميانه املتبع هدي نبيه 
�سلى اهلل عليه و�سلم، اأنه عند �سماع 
الأذان، اأن يكون لديه حالة ا�ستنفار 
حياته  يف  اأمر  كل  فيرتك  ق�سوى، 
 ،َ َم هذا الأمر، ومهما َكربرُ مهما َعظرُ
اأي  ويف  زمان،  اأي  يف  كان  ومهما 
وقت  يف  �سيء  يعلو  ل  لأنه  مكان؛ 

ال�سالة والتبكري لها.
الأعظم  الر�سول  �سرية  تاأملنا  واإذا 
وجدنا  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 
عنايته �سلى اهلل عليه و�سلم التامة، 
اإذا  ال�سالة  على  ال�سديد  وحر�سه 
اأنه كان يرَتََك ما  حان وقتها، جند 

�سواها اأًيّا كان، ويتاأكد ذلك يف قوله 
ئل  �سرُ عندما  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ْعَمـاِل  اْلأَ اأَيرُّ  و�سلم:  اهلل عليه  �سلى 
ِل  اأََوّ يِف  اَلةرُ  »ال�سَّ قال:  ؟  لرُ اأَْف�سَ
َوْقِتَها«، وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: 
ِفّ  »لَْو يَْعلَمرُ النَّا�سرُ َما يِف الِنَّداِء َوال�سَّ
وا  وا اإَِلّ اأَْن يَ�ْستَِهمرُ ِل، ثرَُمّ َلْ يَِجدرُ اْلأََوّ
وَن َما يِف  وا، َولَْو يَْعلَمرُ َعلَيِْه، َل�ْستََهمرُ
وَن  وا اإِلَيِْه، َولَْو يَْعلَمرُ التَّْهِجرِي َل�ْستَبَقرُ
َولَْو  َما  َلأَتَْوهرُ بِْح  َوال�سرُّ الَْعتََمِة  يِف  َما 

َحبًْوا ».
اهلل  رحمه  يزيد  بن  الأ�سود  وعـن 
قال �ساألترُ عائ�سة ر�سي اهلل عنها: 
َو�َسلَّـَم  َعلَيِْه  رُ  اهلَلّ لَّى  النَِّبيرُّ �سَ َكاَن  َما 
ونرُ  يَكرُ َكاَن  َقـالَْت:  بَيِْتِه؟  يِف  نَعرُ  يَ�سْ
اأَْهِلِه  ِخْدَمَة  تَْعِني   - اأَْهِلِه  ِمْهنَِة  يِف 
اإِىَل  َخَرَج  اَلةرُ  ال�سَّ َح�َضَْت  َفاإَِذا   -

اَلِة ال�سَّ
اهلل  �سلى  نبينا  حياة  يف  وال�سالة 
عليه و�سلم كان لها قدرها العظيم، 
ال�سالة  عليه  القائل  وهـو  ل  كيف 
يِف  َعيِْني  ةرُ  َرّ قرُ ِعلَْت  »َوجرُ وال�سالم: 
عليه  اهلل  �سلى  وقـال  اَلِة«،  ال�سَّ
اَلِة«؛  ِبال�سَّ اأَِرْحنَا  ِباَللرُ  »يَا  و�سلم: 
�سبحانه  الكبري  اهلل  مع  لقاء  لأنها 

وتعاىل.

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي الإمام مع جميع 
الأئمة امل�سلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�سل الأ�سول، ول اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعترب 
ال�سنة تبيانا له. ال�سنة النبوية: اأما ال�سنة 

ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه 

ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�سنة لت�سمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�سة، ويجعل من قبيل ال�سنة 
كذلك فتاوى ال�سحابة، وفتاوى كبار 
التابعني الآخذين عنهم، ك�سعيد بن 

امل�سيب، وحممد بن �سهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل 
اأهل املدينة: من الأ�سول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�سادر فقه 

الأحكام والفتاوى. وق�سم الإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�سمني: ق�سم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ساألة 

الأذان، وم�ساألة ال�ساع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�ضوات، وغري ذلك من 
امل�سائل التي طريقها النقل وات�سل 
العمل بها يف املدينة على وجه ل 

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

وعلماء غريهم من اأن امل�سري منه اإىل 
ما ع�سده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�سائل عدة اأقوال 

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

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

يختلفوا فيه«.

تاأكيد توحيد �هلل تعاىل:

ياأتي بعد التكبري مبا�ضة - والذي يحمل يف طياته معنى التوحيد العملي - التاأكيد بال�سهادة على توحيد اهلل تعاىل، 
تم الأذان بها، فالتوحيد اأ�سل هذا الدين و�سعريته العظمى، ومن اأجله  باأن اهلل تعاىل واحد، ل اإله غريه، ثم خرُ

 َ وا اهلَلّ وًل اأَِن اْعبرُدرُ ٍة َر�سرُ اأر�سلت الر�سل عليهم ال�سالة وال�سالم، واأنزلت الكتب؛ قال اهلل تعاىل: َولََقْد بََعثْنَا يِف كرُِلّ اأرَُمّ
وَت ]النحل: 36 لقد حر�ست ال�ضيعة الإ�سالمية على تر�سيخ كلمة التوحيد يف الإن�سان منذ ولدته،  اغرُ َواْجتَِنبرُوا الَطّ

�َسِن بِْن َعِلٍيّ ِحنَي  َن يِف اأرُذرُِن احْلَ رُ َعلَيِْه َو�َسلَّـَم اأََذّ لَّى اهلَلّ ِ �سَ وَل اهلَلّ ِ بِْن اأَِبي َراِفٍع َعْن اأَِبيِه َقاَل: َراأَيْترُ َر�سرُ بَيِْداهلَلّ َفَعْن عرُ
اَلِة]8[. َولََدتْهرُ َفاِطَمةرُ ِبال�سَّ

وبعد بلوغ الطفل ال�سابعة من عمره ياأتي دور ال�سالة، فيوؤمر بها ويرتاد امل�سجد، في�سمع كلمة التوحيد ترتدد على 
�سمعه يف اليوم والليلة خم�س مرات، وبعد عمر يقدره اهلل تعاىل حني يح�ض اأجله، حر�ست ال�ضيعة األَّ يخرج من 
الدنيا اإل وقد َطَرَق �سمعه كلمة التوحيد؛ لريددها وتكون اآخر كالمه، عن اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه قال: 

رُ« ]9[. نرُوا َمْوتَاكرُْم َل اإِلََه اإَِلّ اهلَلّ قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »لَِقّ
فكلمة التوحيد ت�سري مع امل�سلم مدة حياته كلها، عند ولدته ومروًرا بعمره الذي يقدره اهلل تعاىل له، ثم عند وداعه 

الدنيا تكون كلمة التوحيد مرافقة له، واآخر ما ي�سمعه؛ ذلك لأن قدرها رفيع، واأجرها كبري، قال ر�سول اهلل �سلى 
نََّة«]10[. رُ َدَخَل اْلَ اهلل عليه و�سلم: »َمْن َكاَن اآِخررُ َكاَلِمِه َل اإِلََه اإَِلّ اهلَلّ

ويف هذا ال�سياق نوؤكد اأن الأذان يحمل يف طياته ر�سالة عظيمة، وتنبيًها جلياًل؛ باأن الإ�سالم جاء ليحرر النا�س 
يف م�سارق الأر�س ومغاربها، من اأي معبود �سوى اهلل تعاىل، واأن اهلل �سبحانه وحده هو املت�ضف، وهو اخلالق، 

والرازق، واملدبر، والقادر، له كل الأ�سماء احل�سنى وال�سفات العال.
واإذا ا�ستقرت كلمة التوحيد كما اأرادها اهلل تعاىل يف عقل امل�سلم، ويف وجدانه، واأ�سحت �سلوًكا ممار�ًسا يف ليله 

ونهاره، يف جده وهزله، يف نومه ويقظته، يف بيعه و�ضائه، يف �سفره وح�ضه، يف قوله وفعله، يف �سلمه وحربه، يف 
فرحه وترحه، ويف كل �سوؤون حياته كانت النة عاقبته ونهايته، فقد عا�س حياة طيبة بربكة ممار�ستها، في�سعد بها 

يف دنياه واآخرته.
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اإطالق املرحلة الرابعة من 
»التجربة الفنية الإماراتية«
اأعلنت مدينة ال�سارقة لالإعالم »�سم�س«، عن انطالق املرحلة الرابعة من م�سروع 

»التجربة الفنية الإماراتية«، امل�سروع الأول من نوعه لإنتاج اأول فيلم اإماراتي عربي من 
�سنع اجلمهور على م�ستوى الوطن العربي، وذلك بعد اأن حققت كل من املراحل الأوىل 

والثانية والثالثة جناحًا باهراً، مب�ساركة وا�سعة من املواهب.

الرابعة  وانطلقت املرحلة 
مب�شاركة 30 فريقاً، الإنهاء 
من  الرابع  اجلزء  ت�شوير 
على  يتعينّ  اإذ  الفيلم، 
 40 اإكمال  الفرق  جميع 
مع  الفيلم  من  دقيقة 
التي  املرحلة،  هذه  نهاية 
الور�ش  من  عدداً  تت�شمن 
املتخ�ش�شة،  ال�شينمائية 
املونتاج  ور�شة  اأبرزها 
قدمها  التي  ال�شينمائي، 
مل�رشوع  التقني  املدير 
»التجربة الفنية االإماراتية« 

اأمين عبد البا�شط.
واأكد رئي�ش مدينة ال�شارقة 
لالإعالم )�شم�ش(، الدكتور 
خالد عمر املدفع، اأهمية 
الذي  الباهر  النجاح 
املراحل  خالل  حتقق 

والثالثة،  والثانية  االأوىل 
املرحلة  اأن  اإىل  م�شرياً 
مرحلة  تَُعنّد  الرابعة 
جميع  اأنهت  اإذ  نوعية، 

يف  التدريب  برامج  الفرق 
واخت�شا�شات  جماالت 
ومن  املختلفة،  ال�شينما 
التدريبية  الور�شات  خالل 

ور�شة  مثل  املتخ�ش�شة 
ال�شينمائية،  الكتابة 
والتمثيل،  واالإخراج، 
ال�شينمائي،  والت�شوير 

اأ�شهمت يف م�شاعدة الفرق 
اإنهاء املرحلة الثانية  على 

والثالثة بنجاح.
املخرجة  واأو�شحت 
فريق  اأن  الفهد،  نهلة 
الفنية  »التجربة  اإدارة 
االإماراتية« َعَقَد عدداً من 
مع  الفردية  االجتماعات 
اأفالمها  مل�شاهدة  الفرق 
توجيه  ثم  ومن  وتقييمها، 
ت�شليط  عرب  الفرق، 
القوة  مكامن  على  ال�شوء 
من  لتعزيزها  اأعمالهم  يف 
ال�شعف  ونقاط  جهة، 
املراحل  يف  لتجاوزها 

القادمة من جهة اأخرى.

خالد ال�شاوي: اأغني على ال�شو�شيال 
ميديا للتنفي�س عن النا�س

   
�شبب  ال�شاوي  خالد  الفنان  اأرجع 
مقاطع  يف  والغناء  بالرق�ش  اهتمامه 
م�شورة ين�رشها عرب ح�شاباته مبواقع 
يف  رغبته  اإيل  االجتماعي  التوا�شل 

التنفي�ش عن النا�ش، بح�شب قوله.
هذه  يُقدم  اإنه   ، ال�شاوي  وقال 
معينة،  منا�شبات  يف  الفيديوهات 
التي  �شقيقته  ميالد  عيد  كان  اآخرها 

وليد  اللبناين  للمطرب  ال�شاحة«  يف  جميل  يا  »انزل  اأغنية  لها  غنى 
مقرتناً  بات  الذي  الفرف�شة«  »ملك  بلقب  �شعيد  اأنه  م�شيفاً  توفيق، 

با�شمه خالل االآونة االأخرية.
يذكر اأن خالد ال�شاوي يناف�ش يف مو�شم عيد االأ�شحي بـ 3 اأفالم هي 

»والد رزق 2« و«خيال ماآتة« و«كل �شنة واأنت طيب«.

اأ�شالة تطرح »نكتة بايخة«
   

اأ�شالة  ال�شورية  النجمة  طرحت 
ن�رشي اأحدث اأغنياتها »نكتة بايخة«، 
من األبومها اجلديد »يف قربك«، عرب 

قناتها الر�شمية مبوقع يوتيوب.
كلمات  من  بايخة«  »نكتة  اأغنية 
اإيهاب  واأحلان  احلباك،  عبداحلميد 

عبدالواحد، وتوزيع فهد.
ن�شف  بايخة«  »نكتة  اأغنية  وتخطت 
الر�شمية  القناة  عرب  طرحها،  من  �شاعات  خالل  م�شاهدة،  مليون 

الأ�شالة مبوقع يوتيوب.
التوا�شل  مواقع  على  كبرياً  جدالً  بايخة«  »نكتة  اأغنية  واأثارت 
االجتماعي، ب�شبب ت�شابه ا�شمها مع اأغنية للمطرب جمد القا�شم التي 

كان قد طرحها يف وقت �شابق.

حممود الع�شيلي يطرح
 »اإنتي واأنا«

   
اأحدث كليباته »اإنتي واأنا«،  طرح املطرب امل�رشي حممود الع�شيلي 

عرب قناته الر�شمية مبوقع يوتيوب.
»اإنتي واأنا« من كلمات اأمري طعيمة، واأحلان حممود الع�شيلي، وتوزيع 

علي فتح اهلل، واإخراج اإبراهيم حدرج.
من  �شاعات  خالل  م�شاهدة،  األف   180 واأنا«  »اإنتي  كليب  وتخطى 

طرحه، عرب موقع يوتيوب.
وتعر�ش الع�شيلي ملوجة من االنتقادات، موؤخراً، بعد رف�شه الت�شوير 
مع معجب اأثناء حفل غنائي له، حيث قال لالأخري: »اأنت معاك وا�شطة 

اأو حد جامد جداً يعني؟«.

وفاة والدة فتحي عبد الوهاب 
بعد �شراع مع املر�س

  
فتحي  الفنان  والدة  توفيت 
مع  �رشاع  بعد  عبدالوهاب 
اأم�ش  اأول  �شباح  املر�ش، 
عرب  الفنان  اأعلن  ح�شبما   ،
في�ش  الر�شمية مبوقع  �شفحته 

بوك.
وتُ�شيع جنازة والدة عبدالوهاب، 
اأحد  من  اخلمي�ش،  اليوم  ظهر 
اأن  على  القاهرة،  م�شاجد 
داخل  الرثى  جثمانها  يوارى 

مقابر العائلة، فيما مل يتحدد بعد موعد اأو مكان اإقامة العزاء.
نف�ش«  »الآخر  م�شل�شلي  كان  عبدالوهاب  فتحي  اأعمال  اآخر  اأن  يذكر 

و«مل�ش اأكتاف«، اللذين ُعر�شا يف رم�شان املا�شي.

على غرار حفل الأو�شكار...جوائز اإميي 
بدون مقدم هذا العام

قرر القائمون على حفل جوائز 
ن�شخة  اإقامة  التلفزيونية،  اإميي 
على  مقدم،  بدون  العام  هذا 
غرار الن�شخة االأخرية من حفل 

توزيع جوائز االأو�شكار.
اأعلنت قناة )فوك�ش( التي �شتبث 
الن�شخة الـ71 من حفل اجلوائز 
 22 يف  االأبرز  التلفزيونية 
اأن هذا  �شبتمرب)اأيلول( املقبل، 
هذا  مبذيع  يحظى  لن  احلدث 
جلمعية  فعالية  يف  وذلك  العام، 
االأمريكية  التلفزيون  نقاد 

االأربعاء.
ومايكل  جو�شت  كولن  وكان 
يف  يعمالن  اللذان  ت�شاي، 

 Saturday Night« برنامج 
حفل  قدما  من  هما   »Live

جوائز اإميي 2018.
ب�رشكة  التنفيذي  الرئي�ش  وقال 
ت�شاريل  اإنرتتينمينت«،  »فوك�ش 

مقدم  لديك  كان  »اإذا  كوليري 
يعادل  فهذا  افتتاحية  وفقرة 
لن تتمكن  الوقت  15 دقيقة من 
من ا�شتخدامها لتكرمي الربامج 
نقلته  ملا  وفقاً  وامل�شل�شالت«، 

يف  �شاركت  اإعالم  و�شائل 
التلفزيون  نقاد  جمعية  فعالية 

االأمريكية.
حفل  على  »�شرناهن  واأ�شاف 
بدون مذيع هذا العام واأعتقد اأن 
هذا �شيمنحنا مزيداً من الوقت 

لتكرمي هذه امل�شل�شالت«.
من  الـ91  الن�شخة  اأن  اإىل  ي�شار 
يف  اأقيم  الذي  االأو�شكار  حفل 
يحظ  مل  املا�شي،  فيفري 
اأي�شاً مبقدم رئي�شي، كما جرت 
العادة، وتابعه نحو 29٫7 مليون 
املتحدة  الواليات  يف  �شخ�ش 
العام  حفل  عن   %12 بزيادة 

ال�شابق.

حتدثت النجمة االأمريكية، جينفر 
باحلني  �شعورها  عن  اأني�شتون، 
خاللها  �شورت  التي  للفرتة 
الكوميدي  كوم  �شيت  م�شل�شل 
يف  ال�شبب  اأنه  موؤكدة  »فريندز«، 

منحها ال�شعور بالثقة.
وقالت اأني�شتون »اأفتقد كثرياً ذلك 
اأ�شخا�ش  مع  بقائي  حيث  الوقت 

اأبادلهم م�شاعر احلب واالحرتام«، 
واأ�شافت »كانت تلك الفرتة تتميز 
العالقات  مع  واالأمان  بالب�شاطة 
حديثها  خالل  وذلك  االن�شانية، 
وقالت:   ،»Instyle« ملجلة 
عام  فريندز  عر�ش  بداأ  »عندما 
�شيحدث،  ملا  مرتقبي  كنا   1994
ومل نتوقع النجاح الذي حققه، ومل 

لدينا فكرة عما �شيحدث يف  تكن 
امل�شتقبل«.

»فريندز«  م�شل�شل  يزال  ال 
يف  م�شاهدة  االأكرث  امل�شل�شل 
من  بالرغم  الثاين،  للعام  بريطانيا 
مرور 15 عاماً على عر�شه االأول، 
ما يعك�ش حالة االإعجاب ال�شديد 

بامل�شل�شل.

جنيفر اأني�شتون: اكت�شبت ثقتي ب�شبب 
م�شل�شل »فريندز«
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ملاذا ت�سع ال�سركات ر�سائل 
خفية يف �سياراتها؟

وجود  الأحيان  من  كثري  يف  نالحظ 
مر�سومة  مميزة  �سغرية  تفا�سيل 
اأو  الزجاجية  الأجزاء  اأحد  على 
اجلديدة،  �سياراتها  من  البال�ستيكية 
اخلفية  الر�سائل  ا�سم  حتمل  حيث 
رغبة  على  دلياًل  تكون  والتي 
امل�سممني يف زيادة اأ�سالة �سياراتهم 
اأبرز  اأحد  الأحيان.  من  كثري  يف 
جاكوار  يف  يظهر  ذلك  على  الأمثلة 
ظلي  ر�سم  حتمل  التي   E-Pace
ب�سيط لنمر جاكوار و�سغريه بالزاوية 
بينما  الأمامي.  الزجاج  من  ال�سفلية 
حتمل كورفيت �سعار �سغري لها على 
طرازات  ومتتلئ  اخللفي  زجاجها 
جيب ب�سعار �سبك العالمة الأمريكية 
خالل  ل�سياراتها  الأمامي  املميزة 
الوقت  يف  الثانية،  العاملية  احلرب 
ذاته، حتمل كافة ن�سخ بيك اب جيب 
جالديتور اجلديدة رقم 419 مع رمز 
اخللفي،  �سندوقها  يف  حمفور  قلب 
ما يُعد اإ�سارة اإىل كود منطقة مدينة 
الأمريكية،  اأوهايو  ولية  يف  توليدو 
طرازات  كافة  ت�سنيع  مكان  وهو 
هذه  كون  عن  بعيداً  ولكن  راجنلر. 
الر�سائل تُ�سعد حمبي العالمات كثريا 

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

اأمر مميز بالفعل. 

�سركة  يف  دوالر  مليون   700 ت�ستثمر   اأمازون 
“ريفيان” الكهربائية  ال�سيارات  �سناعة 

كنا قد نوهنا يف خرب �سابق 
عن  املا�سي  الأ�سبوع  بداية 
اأمازون  ل�رشكة  مفاو�سات 
لال�ستثمار  موتورز  وجرنال 
النا�سئة  ريفيان  �رشكة  يف 
�سناعة  يف  واملخت�سة 
الكهربائية  ال�سيارات 
يف  لخت�سا�سها  هنا  وننوه 
ال�ساحنات ال�سغرية اأو البيك 
بالفعل  اأمازون  لتقوم  اأب، 
مليون   700 بـ  بال�ستثمار 

دولر يف ال�رشكة.
اأي  الك�سف عن  يتم  فيما مل 
ال�ستثمار  �سفقة  بنود  من 
بالرجوع  لكن  هذه؛ 
م�سبقاً  امل�ساعة  للمعلومات 
اأ�سهماً  �ستملك  اأمازون  لعل 
يف ال�رشكة مقابل ا�ستثمارها 
هذا �ستخولها م�ستقباًل لعب 
�سناعة  �سوق  يف  اأكرب  دوراً 
الكهربائية.  ال�سيارات 
ول�سيما اأن اإ�سداري ريفيان 

ك�سفتهما  التي   RISو  R1T
اأ�سهر  الثالثة  قرابة  منذ 
كبرياً  ا�ستح�ساناً  لقيا  قد 
وقدرتهما  العايل  لأدائهما 
كبرية  مل�سافة  امل�سري  على 
الواحدة  ال�سحنة  على 
ب�سمة  اإىل  طبعاً  ي�سري  مما 
م�ستقبلية واعدة لل�رشكة يف 
هذا  يف  املناف�سة  م�سمار 
املدير  عرب  وقد  ال�سوق. 
التنفيذي ل�رشكة ريفيان عن 

يتحلون  التي  احلما�سة  كم 
لهم  اأمازون  لإن�سمام  بها 
منتجاتهم  �سناعة  رحلة  يف 
تعبريه.  عد  على  التقنية 
ال�ستثمار  هذا  يعد  فيما 
اإ�سافة كبرية لكال ال�رشكتني 
ليحققا  الأحوال  جميع  يف 
جناحاً اأكرب، يف الوقت الذي 
لـ  ريفيان  تطلق  اأن  يتوقع 
العام  بداية   RISو  R1T

القادم 2020.

 Model Y ت�سال تك�سف عن �سيارتها الكهربائية

عن  ت�سال  �رشكة  ك�سفت 
اجلديدة  الكهربائية  �سيارتها 
Model Y يف لو�ص اأجنلو�ص 
والتي تعترب ال�سيارة الكهربائية 
ال�رشكة  تاريخ  يف  اخلام�سة 
وتتبع الطراز الريا�سي متعدد 
كرو�ص-اأوفر  املوا�سفات 
خالل  ال�سوق  �ست�سل  حيث 

العام القادم 2020.
املدير  وو�سح 

اإليون ما�سك  لت�سال  التنفيذي 
 Model يف  ال�سري  معدل  اأن 
ميل   300 مل�سافة  �سي�سل   Y
كما  البطارية  �سحنة  على 
من  ن�سخ   4 ال�رشكة  �ستوفر 
ال�سيارة تتباين يف موا�سفاتها، 
منها املدعومة مبحرك ثنائي 
دولر   51000 مببلغ  �ستكون 
ون�سخة الأداء العايل بـ 60000 
و�سيتم  دولر 

 ،2020 خريف  يف  توفريهما 
الثمن  رخي�سة  الن�سخة  اأما 
املوا�سفات  ذات  والأخرى 
مبعدل  �ستكونان  املعيارية 
قطع م�سافة 230 ميل و�سيبلغ 
لن  لكن  دولر   39000 ثمنهما 
قبل  ال�سوق  توفريهما يف  يتم 

عام 2021.
امل�سبق  للطلب  بالن�سبة  اأما 

على 

ال�رشكة  فتحت  فقد  ال�سيارة 
موقعها  عرب  للراغبني  الباب 
اللكرتوين ، وح�سب ما اأعلنت 
الطلب  �سي�سمل  ال�رشكة 
ال�سيارة  ن�سخ  جميع  امل�سبق 
الأ�سا�سية  الن�سخة  عدا  ما 
اإيداع  مقابل  �سعراً  الأقل 
�ستكون  حيث  دولر،   2500
متوفرة  الكماليات  جميع 
 Model Y ن�سخ  مع  للطلب 

الثالثة عرب املوقع. 

فولك�س واجن جولف 2020 
اجلديدة كليًا تظهر اأثناء اختبارها

امل�سورون  متكن   – نت  املربع 
التقاط  من  موؤخراً  التج�س�سيون 
الثامن  للجيل  حديثتني  �سورتني 
جولف   2020 واجن  فولك�ص  من 
دون  واملانيا  افريقيا  جنوب  يف 
اأي متويهات، رغم اأن هذه النماذج 
حول  حُمكمة  اأغطية  كانت حتمل 
امل�سابيح  مثل  حمدد  اأجزاء 
نرى  ولكننا  واخللفية،  الأمامية 
اليوم اأول �سور جت�س�سية احرتافية 
يف  اختبارها  اأثناء   2020 ملوديل 
فولك�ص  تظهر  ال�سمالية.  اأوروبا 
هيئتها  يف   2020 فولف  فافن 
الإنتاجية بال�سور مغطاة بتمويهات 
اأملانية،  اأرقام  لوحات  مع  كاملة 
 LED فيظهر منها فقط م�سابيح
الزجاج  جزئي،  ب�سكل  التوقيعية 
الأمامية،  والنوافذ  الأمامي 
من  الكثري  ن�سهد  لن  اأننا  ويبدو 
تبدو  الأبعاد  اأن  رغم  التغيريات، 
الهيكل  يبدو  حيث  قلياًل،  خمتلفة 
قلياًل من املوديل  واأعر�ص  اأطول 
احلايل، مع زيادة طول وانخفا�ص 
املقدمة ملظهر اأكرث ريا�سية، يف 
حني مَنّت قاعدة العجالت لزيادة 

م�ساحة الركاب باخللف.
املق�سورة  �ست�سبح  لذلك،  نتيجة 
على  ح�سولها  بجانب  اأكرث  رحبة 
مزيد من تقنيات الت�سال والأمان 
حيث  الذاتية،  ن�سف  القيادة  مثل 
بالداخلية  التحديثات  �سرتتكز 

لرنى حت�سينات يف جودة اخلامات 
وم�ستوى الراحة. مع تطور ت�سميم 
فاغن  فولك�ص  �ستتجه  اخلارجية، 
غولف 2020 للح�سول على ن�سخة 
 MQB با�سم  من�ستها  من  اأخف 
من  مزيد  ا�ستخدام  عرب   Evo
مما  هيكلها،  يف  اخلفيفة  املواد 
كما  كغم   45 بقدر  الوزن  يقلل 
ر�ساقة  لزيادة  وذلك  متوقع،  هو 
التحكم والتوجيه وكفاءة ا�ستهالك 
اجلديد  اجليل  �سياأتي  الوقود. 
خيارات  عدة  مع  جولف  من 
ن�سخة  يت�سمن  ما  للمحركات، 
GTE هجينة قابلة لل�سحن ومدى 
اأكرب من ال�سابق، بجانب جمموعة 
 GTR من حمركات التريبو ون�سخ

وR عالية الأداء.
كانت  اإن  الوا�سح  غري  ومن  هذا 
ب�سنع  �ست�ستمر  واجن  فولك�ص 
بثالثة  هات�سباك  غولف  ن�سخة 
على  الإقبال  لقلة  نظراً  اأبواب 
الأخرية،  بالأعوام  الن�سخة  هذه 
�سنعرف  اأننا  املوؤكد  من  ولكن 
مزيد من املعلومات عند تد�سني 
الثالث  باجليل  كلياً  اجليل اجلديد 
على  �سيتم  ما  اجلاري،  العام  من 
الأغلب خالل معر�ص فرانكفورت 
حيث  �سبتمرب،  ب�سهر  لل�سيارات 
بالفعل  الأملانية  ال�سانعة  اأعلنت 
يونيو  يف  الإنتاج  �ستبداأ  اأنها 

القادم.



اإ�سهاراجلمعة 09 - ال�سبت 10  اأوت  2019  املوافـق  ل09  ذواحلجة   1440هـ 22



اجلمعة 09 - ال�سبت 10  اأوت  2019  املوافـق  ل09  ذواحلجة   1440هـ تقني23

موزيال ُتطلق تطبيقها Firefox Send لنقل �مللفات �مُل�شّفرة على �أندرويد

�أكرب  من  و�حدة  موزيال  �رشكة 
بحرية  تُنادي  �لتي  �ل�رشكات 
وحماية  �لإنرتنت  ت�صّفح 
على  ذلك  ونرى  �خل�صو�صية، 
خدماتها  خالل  من  �لو�قع  �أر�ض 
هذ�  ولعل  و�مُل�صتحدثة،  �جلديدة 
�لأمر من �أهم �لأ�صباب �لتي جتعل 
بها،  يتعلق  �أن  �مل�صتخدم  من 
�ل�رشكة  �أتاحت  ذلك  غ�صون  يف 
��صم  يحمل  جديد  تطبيق  �ليوم 

عبارة  وهو   ،Firefox Send
جمانية  ملفات  نقل  خدمة  عن 

وُم�صّفرة.
بدوره هذه �خلدمة لي�صت جديدة 
�أتاحتها  فقد  �مل�صتخدمني،  على 
�ل�رشكة ولأّول مرة قبل نحو عامني 
من �لآن على �لويب، وهاهي �لآن 
يف  م�صتقل  كتطبيق  تُطلقها 
�أندرويد، ومع هذ� �لإطالق �أ�صارت 
�رشعات  ح�ّصنت  باأنها  موزيال 

نطاق  وو�ّصعت  �مللفات،  حتميل 
�لتحكم للملفات �لتي يتم �إر�صالها، 
وذلك من خالل �إمالء وقت لنتهاء 
�لتحكم  كذلك  �لر�بط،  �صالحية 
مبن ميكن م�صاهدته وعدد مر�ت 
كلمة  و�صع  �إمكانية  وحتى  تنزيله، 

مرور للملف.
ويف حالة كنت �لطرف �مل�صتقبل، 
ويتمّثل  ب�صيطة،  �لعملية  ف�صتكون 
ر�بط  على  �حل�صول  يف  ذلك 

�إىل  �حلاجة  دون  �مللف  لتنزيل 
وهنا  “فايرفوك�ض”،  ح�صاب 
ميلكون  ل  �لذين  للم�صتخدمني 
باإمكانهم  فايرفوك�ض،  ح�صاب 
من  جيغابايت   1 ي�صل  ما  �إر�صال 
�مللفات، بينما �صيح�صل من لديه 
حجم  على  فايرفوك�ض  ح�صاب 
تطبيق  �أخرًي�  جيغابايت    2.3
على  �لآن  متاح   Firefox Send

متجر قوقل بالي.

 �أبرز مو��شفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« �جلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

فنلند� حتقق يف �إمكانية ��شتخد�م هو�تف 
نوكيا بالتج�ش�س ل�شالح �ل�شني

مايكرو�شوفت جتلب مكافح �لفريو�شات 
ماك �إىل   Windows Defender

وحماية  �ملر�قبة  جلنة  فتحت 
حتقيًقا  �لفنلندية  �لبيانات 
�مل�صنعة   HMD �رشكة  مع 
بعد  نوكيا  لهو�تف  و�ملالكة 
حول  موؤخًر�  ظهرت  �دعاء�ت 
لنقل  �ل�رشكة  هو�تف  ��صتخد�م 
ما  �ل�صني،  �إىل  ح�صا�صة  بيانات 
يعني �أن �لهو�تف تعمل كاأدو�ت 
�حلكومة  ل�صالح  جت�ص�ض 

�ل�صينية بح�صب �لدعاء�ت.
�إحدى  ن�رش  بعد  �لتحقيق  وجاء 
�ملجاور،  �لبلد  يف  �لإذ�عات 
�أنها  فيه  تقول  لتقرير  �لرنويج، 
�أن  على  ملمو�ض  دليل  متتلك 
هو�تف نوكيا تقوم بنقل �لبيانات 
�إىل  للم�صتخدمني  �حل�صا�صة 

�إر�صاد�ت  على  بناًء  �ل�صني 
�ل�رشكة �ملالكة.

�لإذ�عة  حديث  �صبب  �أن  ويبدو 
�لأمر،  عن   NRK �لرنويجية 
 HMD رئي�ض  لعرت�ف  يعود 
بخلل يف حتديث لنوكيا 7 عمل 
�ل�صني  �إىل  بيانات  �ر�صال  على 
باإ�صالحه  قامت  �ل�رشكة  لكن 
لكن  �أخر.  مع حتديث  يناير  يف 
هاتف  �أن  �لأمر  يف  �لغريب 
�ل�صوق  يباع ح�رشًيا يف   7 نوكيا 
�لدول  �أن  يعني  ما  �ل�صيني، 
بالعملية،  لها  �لأخرى ل عالقة 
�أ�صدرت  �ل�رشكة  و�أن  خا�صة 
لل�صوق   7.1 با�صم  �آخر  هاتف 

�لعاملي.

�خلا�ض  نظامها  مايكرو�صوفت  طرحت 
ويندوز،  يف  �لفريو�صات  مبكافحة 
نظام  على   ،Windows Defender
�آبل  نظريتها  تطوره  �لذي  ماك  ت�صغيل 
�أو  نظام  يعترب  حيث  جديدة،  �صابقة  يف 
�خلا�ض  �لفايرو�صات  مكافحة  تطبيق 
ت�صغيلها  نظام  على  حكًر�  مبايكرو�صوفت 
ويندوز 10 وياأتي مثبت �صمن �لنظام وقامت 
من  للنظام  �لكامل  �ل�صم  بتغيري  �ل�رشكة 
 Windows Defender Advanced

ليكون   ،)Threat Protection )ATP
 Microsoft Defender Advanced
وهذ�   )Threat Protection )ATP
نظام  �صيعمل على  �لنظام  كّون  طبيعي جًد� 
�أخر غري ويندوز. وتتيح مايكرو�صوفت نظام 
حمايتها لأ�صحاب �لأعمال على نظام ماك، 
�أو  �إمكانية  �أي معلومات حول  يوجد  لكن ل 
�مل�صتخدمني  �إىل   )ATP( و�صول  موعد 
من  �ل�صتفادة  للجميع  ليت�صنى  �لعاديني 

�حلماية �لتي يوفرها.

ظهور �أغرب هاتف لهذ� �لعام 
ببطارية تعمل 50 يوما!

»Energizer« خالل  ��صتعر�صت �رشكة 
مزود�  هاتفا  �لأخري   »MWC« معر�ض 
�أمبري،  ميللي   18000 ب�صعة  ببطارية 
�لهو�تف  بطاريات  بني  �صعة  �لأكرب  هي 
باأن  �مل�صنعة  �ل�رشكة  وتفيد  �لعامل  يف 
ليعمل  تكفيه  �لكبرية  �لهاتف  بطارية 
تكفي  كما  �لنتظار،  و�صع  يف  يوما   50

ملدة  و�لفيديوهات  �لأفالم  مل�صاهدة 
 %100 �إىل   0 من  �صحنها  وميكن  يومني، 
يف ظرف 9 �صاعات، وميكن ��صتخد�مها 
ك�صاحن حممول للهو�تف و�لأجهزة �لذكية 
 Power Max P18K« كما متيز جهاز
د�خل  مدجمة  �أمامية  بكامري�   »Pop
�لهيكل، تخرج عند �حلاجة ل�صتخد�مها، 

و�صا�صة مبقا�ض 6.2 بو�صة، بدقة عر�ض 
و�صول  وذ�كرة  بيك�صل،   )1080/2160(
ع�صو�ئي 6 جيغابايت، وذ�كرة د�خلية 128 

.»Helio P70« جيغابايت، ومعالج
يف  �لهاتف  يطرح  �أن  �ملفرت�ض  ومن 
 600 ب�صعر  �ملقبل،  جو�ن  يف  �لأ�صو�ق، 

دولر تقريبا. 

�آبل تطلق ن�شخة معدلة من 
»macOS« نظام

�أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�صخة »بيتا« �ملعدلة عن 
نظام »macOS 10« �ملخ�ص�ض للحو��صب 
�مل�صتخدمني  جلميع  متاحة  �أ�صبحت 
م�صتخدمي  جميع  �أن  �ل�رشكة  و�أو�صحت 
حتميل  باإمكانهم  �أ�صبح   »Mac« حو��صب 
نظام �لت�صغيل �جلديد �ملعدل �لذي يحمل 
��صم »macOS 10.14« مقابل 99 دولر�.

ولتحميل هذ� �لنظام يجب على �مل�صتخدم 
 »10.14 MacOS« إىل موقع� �لتوجه  �أول 

ت�صجيل  ثم  ومن  �لإنرتنت،  على  �لر�صمي 
دخوله عرب ح�صاب »Apple ID«، و�تباع 
�لإر�صاد�ت �لالزمة وبعدها تثبيت �لربنامج 

على حا�صبه �ل�صخ�صي.
�لن�صخة  �أن  �إىل  �آبل  يف  �خلرب�ء  وي�صري 
�لعديد  تفادت   »macOS« من  �جلديدة 
من �لثغر�ت �لربجمية �ملوجودة يف �أنظمة 
�لت�صغيل �ل�صابقة، وز�دت من حماية بيانات 

�مل�صتخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�شتثمار 1 مليار دوالر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�صاً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�صابق  للرئي�ض  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�صومي كيمي�صيما، ويبدو �أن �لرئي�ض �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�صتقباًل.
حيث �رشح �لرئي�ض �جلديد �صنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�صتثمار  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 �صويت�ض. �إل �أن �لرئي�ض �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

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

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

.Dragalia Lost
بالو�صع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�صاب،  �جلديد  �لرئي�ض  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �صاأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�ض  كانت  �لتي  �لغياب  �صنو�ت  عن  عو�صاً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.



عني متو�شنت 

تتويج بلدية �سيدي 
بومدين ك�أنظف بلدية 

بلدية �شيدي بومدين بعني متو�شنت  توجت 
بلدية  �أنظف  مل�شابقة  �لأوىل  باملرتبة 
لدى  علم  ح�شبما   ,2019 لطبعة  بالولية 
م�شوؤويل �لولية و جاء �ختيار بلدية �شيدي 
بالولية  حملية  جماعة  كاأنظف  بومدين 
طرف  من  �ملبذولة  للمجهود�ت  تتويجا 
�لقائمني على ت�شيري ذ�ت �لبلدية و م�شاهمة 
نظافة  على  �ل�شهر  يف  �ملدين  �ملجتمع 
�خل�رض�ء,  بامل�شاحات  �لإعتناء  و  �ملحيط 
كما �أبرزه ذ�ت �مل�شدر و قد �أ�شندت عملية 
م�شكلة  ولئية  للجنة  �مل�شابقة  هذه  تقييم 
�ل�شلة  ذ�ت  قطاعات  عدة  عن  ممثلني  من 
على غر�ر مديريتي �لبيئة و�لإد�رة �ملحلية 
ملجموع  ميد�نية  خرجات  �شطرت  و�لتي 
�أو�شحته  مثلما  للولية,   28 �ل  �لبلديات 
بلدية  توجت  فقد  للتذكري  �لولية  م�شالح 
�شنتوف بنف�س �جلائزة خالل �لطبعة �لأوىل 
ب5  تقدر  مالية  بقيمة  �ملن�رضمة  لل�شنة 

ماليني دج. 

ت�شم طفلني دون العا�شرة
 من العمر

هالك ع�ئلة ب�أكمله� يف 
ح�دث مرور يف تي�رت

لقيت عائلة باأكملها تنحدر من د�ئرة فرندة  
يف  �لأ�شبوع  نهاية  حتفها   تيارت  بولية 
حادث مرور ماأ�شاوي �شهده �لطريق �لوطني 
رقم 14  على م�شتوى قرية �مللعب �لقريبة 
من  بلدية تخمارت ح�شبما علم من  مديرية 
�حلماية لولية تيارت ,�حلادث �لذي وقع �ثر 
��شطد�م  بني �شيارة من نوع كومبي�س �لتي 
�حدها  منها طفلني  �لتي  �لعائلة  تقل  كانت 
�شنو�ت    �ل03  ذ�ت  و�شقيقته  �شنو�ت  ذو10 
هيلك�س   طيوطا   نوع  من  �شغرية  ب�شاحنة 
يف  �خلم�شة  �لعائلة  �أفر�د  وفاة  �إىل  �أدى  ما 
�حلماية  مدير  �أكده  ما  ح�شب  �ملكان  عني 
�ملدنية لولية تيارت  �لتيتدخلت  من �جل 
�جلثث  حفظ  م�شلحة  �إىل  �ل�شحايا  جثث 
�لوطني  �لدرك  م�شالح  تدخلت  حني  يف   ,
على جناح �ل�رضعة من �جل فتح حتقيق يف 

�ملو�شوع .

حممد بن ترار

اأمن والية اجلزائر

 خمطط �أمني لت�أمني 
�أي�م عيد �لأ�سحى

 و�شعت م�شالح �أمن ولية �جلز�ئر خمططا 
�أمنيا خا�شا قبل و�أثناء وبعد عيد �لأ�شحى 
�أنف�شهم  يف  �ملو�طنني  لتاأمني  �ملبارك 
وممتلكاتهم من خالل ت�شخري تعد�د� ب�رضيا 
بالزي �لر�شمي و�ملدين ي�شهرون على مد�ر 
�لحتفال  �شريورة  �شمان  على  �شاعة   24
بهذه �ل�شعرية �لدينية, ح�شبما �أفادت به ذ�ت 

�مل�شالح يف بيان لها �أم�س �جلمعة.
�لأمني  �ملخطط  هذ�  �أن  �لبيان  �أو�شح  و 
�خلا�س يهدف �إىل »تعزيز �لقو�ت �ل�رضطية 
�أر�س  على  م�شبقا  �ملوجودة  �لعملياتية 
�لعمومية  �ل�شاحات  �شتتعزز  �مليد�ن« حيث 
وكذ�  �لعبادة  �أماكن  و  �لرتفيه  مناطق  و 
و  �مليرتو  و  �مل�شافرين  نقل  حمطات 
�لأ�شو�ق و  و  �لقطار�ت  تر�مو�ي وحمطات 
تعمل  ور�جلة  ر�كبة  �رضطة  بقو�ت  �ملقابر 
�لر�شمي و�ملدين ملر�قبة كل ما من  بالزي 
�شاأنه �مل�شا�س باأمن و�شالمة �ملو�طنني.       

م.�س

�أو  منظار  �إىل  �حلاجة  بدون 
هذ�  ملتابعة  يكفينا   , تل�شكوب 
�لتحلي  �لر�ئـع  �ل�شماوي  �مل�شهد 
بالعني  و�ملالحظة  �لإنتباه  بدقـة 
�ل�شـرب  من  وبكثري  �ملجـردة 
منا�شب  ر�شد  موقع  �إختيار  مع 
عن  بعـيد�  يكون  �أن  ي�شتح�شن 
�لإ�شتلقاء  مع  �لكا�شفة  �لأ�شـو�ء 
بحرطويلة  �أريكة   �أو  �لظهـر  على 
�ل�رضقي  �ل�شمال  نحو  �لتوجه  مع 

.
من  كبري  عدد  ينهمر  �أن  يحدث 
�ل�شهب يف �جلو , وقد ي�شتمر ذلك 
فرتة تطول �أو تق�رض , ويقدر عدد 
ما يتهاوى منها باأكرث من 4 �ألف 
�شهاب يف �ل�شاعة �لو�حدة , وقبل 
�لنا�س �رض حدوث تلك  �أن يعرف 

كان  �شديد�  رعبا  فاإن   , �لهمر�ت 
يظنون  كانو�  �إذ  عليهم  ي�شيطر 
باإجتاه  تنق�س  �ل�شماء  جنوم  باأن 
�لأر�س , وبعد در��شة �لعلماء لهذه 
عن  ناجتة  �أنها  تبني   , �لظاهرة 
حول  مد�رها  على  �لأر�س  بلوغ 
�أحد  فيها  تخلى  منطقة  �ل�شم�س 

مركبات  من  جزء  عن  �ملذنبات 
ذيله �لتي تتاألف من �أجر�م �شغرية 
�لأجر�م  تلك  دخول  و�أن   , ه�شة 
على �لتو�يل جو �لأر�س  هو �لذي 

ي�شبب حدوث تلك �لهمر�ت
هناك همـر�ت تتكرر �أكرث من مرة 
�إنتهاء  و�شببها   , �لو�حد  �لعام  يف 

و�إنت�شار  �ملذنبات  �أحد  حياة 
�ل�شغرية  �لأجـر�م  من  مركباته 
على عـدة مو�قع من مد�ر �لأر�س 
, مما يوؤدي �إىل حدوث همرة من 
على  �لأر�س  بلغت  كلما  �ل�شهب 

مد�رها موقعا من تلك �ملو�قع .
عناء  بعد  �لعلماء  �إ�شتطاع  وقد 
�أن   , و�ملر�قبة  �لبحث  من  كبري 
�لتي تلتقي فيها  يحددو� �لفرت�ت 
�ملذنبات  خملفات  مع  �لأر�س 
يف  ثم  و�ل�شيف  �لربيع  ف�شلي  يف 
ف�شلي �خلريف و�ل�شتاء , و�أعطو� 
لكل موعد حدوث همرة من تلك 
�لهمـر�ت �إ�شـم �ملذنب �لذي تكون 
خملفاته �شببا يف حدوثها �أو �إ�شم 
�لكوكبة �لنجمية �لتي تبدو قادمة 

منها . 

�شببها انتهاء حياة اأحد املذنبات وانت�شار مركباته

 �إمك�نية م�س�هدة �ل�سهب تز�من� 
وعيد �لأ�سحى �ملب�رك

منذ بداية ف�شل ال�شيف

�حلر�ئق تتلف 9.000 هكت�ر 

لعدم �شب اأجور قطاع 
الرتبية قبل العيد 

فو�سى يف مر�كز 
�لربيد بتلم�س�ن 

تلم�شان  بولية  �لربيد  مر�كز  عا�شت 
من  عارمة  فو�شى  �لأ�شبوع  نهاية 
خمتلف  من  �لقادمني  �ملو�طنني  قبل 
�ملناطق من �جل �شحب �أمو�لهم ل�رض�ء 
�أ�شحية �لعيد , خا�شة و�أن يوم �خلمي�س 
ما  �لربيد  لعمال  عطلة  ن�شفه  يوم  هو 
�ملركزي  �لربيد  �إىل   بالكتظاظ  دفع 
دفع  عدم  و�شاعف  �ملدينة   بو�شط  
من  �لقطاعات  من  للعديد  �لأجور 
بدخول  تهديد  و�شط   �لفو�شى  حجم 
�لنقابات.  قبل  من  �شاخن  �جتماعي 
هو  �ملو�طنني  معاناة  من  �شاعف  وما 
�لقطاعات لأجور  �لعديد من  عدم دفع 
ذ�ت  تلك  خا�شة  موعدها  يف  �لعمال 
�إىل  �أدى  , �لأمر �لذي  �لو��شع  �لتوظيف 
فو�شى عارمة يف  مكاتب �لربيد  , هذ� 
ويعد عمال قطاع �لرتبية هم �أول �شحية 
�لقطاع  ملدير  م�شوؤولة  ل  لت�رضفات 
�ل�شنوية يف ظل  عطلته  يوجد يف  �لذي 
غياب �لأمني �لعام �لذي مت حتويله �إىل 
ولية �لبي�س , هذ� وقد جتمهر �ملئات 
من عمال �لرتبية  �أمام مر�كز �لربيد يف 
�نتظار �لأجور , من جانب �آخر حرمت 
وخا�شة  عمومية  موؤ�ش�شة   13 من  �أكرث 
و�ل�شتمتاع  �لأجر  حق  من   �ملو�طنني 
�لنقابات  جعل   �لذي  �لأمر  باأ�شحية  
�جتماعي  بدخول  قطاعاتها   تتوعد 
�شاخن خا�شة يف ظل عدم در��شة و�قع 
�لعيد  منحة  وكذ�  جهة   من  �لأجور 
على  �ملوؤ�ش�شات  بع�س  خ�ش�شتها  �لتي 
و�شط  لالعد�لة  خلق  ما  �أخرى  ح�شاب 
تتوعد  �لتي  �لنقطة  وهو  �ملجتمع  
لالحتجاجات  وقود�  بجعلها  �لنقابات 

مع بد�ية �لدخول �لجتماعي .
تلم�شان حممد ب

www.elwassat.comاجلمعة 09 - ال�سبت 10  اأوت  2019  املوافـق  ل09  ذواحلجة   1440هـ العدد  5013/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�سا €1

»اأبل« اأم »غوغل«؟

من يقود ثورة �لهو�تف 
�لذكية يف �لع�مل 

�أطلق رجل »�أبل« �لأول, �شتيف جوبز, يف عام 
2010 قبل وفاته ت�رضيحات رنانة, قال فيها 
لـ«غوغل«,  �أندرويد« �لعائد  �إنه »�شوف يدمر 
�أن  �لبيانات  تظهر  �شنو�ت  مرور  بعد  لكن 
�أن عمالق  �لرغم من  تتحقق على  �أمنيته مل 
�أ�شعل  قد  »�أبل«  �لعاملي  �لإلكرتونيات 
�لعامل,  يف  �حلديثة  �لذكية  �لهو�تف  ثورة 
�لعن�رض  كان  غوغل  »�أندرويد«  نظام  �أن  �إل 
�لهو�تف  �نت�شار  يف  �شاهم  �لذي  �لأ�شا�شي, 
مبيعات  �شكلت   2010 يف  �لعامل  يف  �لذكية 
»�أبل« من هو�تف »�آيفون« حو�يل 15% من 175 
�أنحاء  جميع  يف  بيعها  مت  ذكي  هاتف  مليون 
�ل�شنو�ت ل  وبعد مرور  �لعام  ذ�ك  �لعامل يف 
�شوق  و�قع  لكن  »�أبل« عند %15,  تز�ل ح�شة 
مبيعات  �أن  �إذ  تغري,  قد  �لذكية  �لهو�تف 
�لهو�تف �لذكية �رتفعت �إىل 1.4 مليار جهاز, 
عالوة على ذلك يتم تن�شيب نظام »�أندرويد« 

يف كل 8 �أجهزة جديدة من �أ�شل 10.
وفيما يلي ر�شم بياين ن�رضته وكالة »بلومربغ« 
يظهر مدى تفوق نظام »�أندرويد« من »غوغل« 

على نظام »IOS« من »�أبل«:
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من  هكتار   9.000 من  �أزيد  �لنري�ن  �أتلفت 
�لغابات وم�شاحات �أخرى جر�ء 1.312 حريقا 
2019, ح�شبما  �شيف  ف�شل  بد�ية  منذ  �شجل 
عر�شت  �ملدنية  للحماية  ح�شيلة  به  �أفادت 
على م�شتوى �ملركز �لوطني للتن�شيق باجلز�ئر 

�لعا�شمة.
�أوت   7 يف  �ملوقوفة  �حل�شيلة  هذه  وح�شب 
و�لتنمية  �لفالحة  وزير  بح�شور  و�ملقدمة  
�لريفية و�ل�شيد �لبحري �رضيف عوماري, يتبني 
�أن هذه �حلر�ئق ت�شببت يف �تالف 2363 هكتار� 
من �مل�شاحات �لغابية, و2.530 من م�شاحات 

�لأحر��س.  من  �آخر  هكتار�  و4.111  �جلبال 
�للهب  �أل�شنة  �أتت  �حل�شيلة,  لنف�س  و��شتناد� 
و3.889  �ملحا�شيل  من  هكتار�   3.738 على 
 320.760 و  مثمرة  �شجرة  و103.352  نخلة 
�لوليات  وزو  تيزي  تت�شدر  حيث  تنب,  كومة 
�لتي م�شتها هذه �لظاهرة �مل�شجلة خالل كل 
ف�شل �شيف. وقد �أح�شت ذ�ت �لولية �تالف 
1.377 هكتار� من �مل�شاحات �لغابية و�جلبال 
ت�شم�شيلت  ولية  وتليها  �لأخرى  و�لأحر��س 
 1.012( �لدفلى  عني  ثم  هكتار�(   1.160(

هكتار�(.

موقع   »businessinsider » االأمريكي

تر�مب �مل�سوؤول عن
 عودة »د�ع�ش«

�لأمريكي   »businessinsider« موقع  قال 
�ألقى  للبنتاغون  تقرير�  �إن  �جلمعة,  �أم�س 
عودة  ب�شبب  �لأمريكي,  �لرئي�س  على  باللوم 
�شوريا  يف  �لإرهابي  »د�ع�س«  تنظيم  ن�شاط 
»قر�ر  �أن  �لبنتاغون  تقرير  وك�شف  و�لعر�ق. 
من  ب�رضعة  �لأمريكية  �لقو�ت  �شحب  تر�مب 
يف  �لدبلوما�شية  عن  �لنتباه  و�رضف  �شوريا 
�لعر�ق �شاعد عن غري ق�شد يف �إعادة تنظيم 
�لبلدين«وقال  يف  )د�ع�س(  �لإ�شالمية  �لدولة 
�ملقدم  �لدفاع  لوز�رة  �ل�شنوي  ربع  �لتقرير 
�إن »تنظيم د�ع�س �نتقل من  �أمام �لكونغر�س 
قوة متتلك �لأر��شي �إىل جمموعة متمردة يف 
�شوريا, وكثف مترده يف �لعر�ق«, على �لرغم 
و�أن  هزم  قد  د�ع�س  �أن  �أعلن  تر�مب  �أن  من 

�خلالفة قد �نهارت.

بني 30 جويلية و5 اأوت 2019

�إره�ب �لطريق يح�سد 
�أرو�ح 8 �أ�سخ��ش

�آخرين   347 و��شيب  حتفهم  �أ�شخا�س   8 لقي 
م�شالح  �شجلته  مرور ج�شماين  حادث   281 يف 
�لأمن �لوطني على م�شتوى �ملناطق �حل�رضية 
خالل �لفرتة �ملمتدة ما بني 30 جويلية و5 �أوت 
�لعامة  للمديرية  بيان  به  �فاد  ما  2019 ح�شب 
حو�دث  ح�شيلة  �أن  �مل�شدر  ذ�ت  و�أكد  لالأمن 
باأقل  قدر  حم�شو�شا  �إنخفاظا  »عرفت  �ملرور 
�جلرحى  عدد  �نخف�س  كما  حادث   37 من 
 3 من  باأقل  �لوفيات  وعدد  حالة   43 من  باأقل 
�مل�شجلة  بالإح�شائيات  وذلك مقارنة   حالت 
ذ�ت  �ملعطيات  �لفارط«وت�شري  �لأ�شبوع  خالل 
�ل�شلة �أن »�أ�شباب هذه �حلو�دث تعود بالدرجة 
 95 تفوق  بالن�شبة  �لب�رضي  �لعن�رض  �إىل  �لأوىل 
باملائة نتيجة �لإفر�ط يف �ل�رضعة و�ملناور�ت 
�خلطرية و�لإرهاق وعدم �لرتكيز عند �ل�شياقة« 

.
�لعامة لالأمن  ويف هذ� �لإطار جتدد �ملديرية 
�ىل  �لعام  �لطريق  مل�شتعملي  دعوتها  �لوطني 
مع  �ل�شياقة  �أثناء  و�حلذر  �حليطة  »توخي 
مع  خ�شو�شا  �ملرور  قانون  �حرت�م  �رضورة 
�لطرقات  تعرف  حيث  �ل�شطياف  مو�شم 
حتت  �لأخرية  هذه  ت�شع  كما  كبرية«  حركية 
ت�رضف �ملو�طنني �لرقم �لأخ�رض 1548 وحط 

�لنجدة 17 لتقي �لبالغات 24�شا/ 24�شا.

اجللفة 
يوم حت�سي�سي حول 

�إنت�ج وزر�عة �لزعفر�ن 
نظمت مديرية �مل�شالح �لفالحية لولية �جللفة 
يوم نظري و تطبيقي حول �إنتاج وزر�عة نبات 
�لزعفر�ن يف �إطار ترقية �ل�شعب �لفالحية ذ�ت 

�ملردود �لقت�شادي.
عرفت  �لتي  �لتظاهرة  هذه  خالل  تقدمي  ومت 
م�شاركة فالحني و�إطار�ت من مديرية �لفالحة 
�ملمثلني  �مل�شاهمني  مع  م�شرتك  بتن�شيق  و 
�شطيف  ولية  من  زعفر�ن«  »�أية  موؤ�ش�شة  يف 
�رضوحات مب�شطة يف جانب نظري حول نبات 
�لزعفر�ن وكيفية ��شتزر�عه, م�شريين يف �لوقت 
تتالئم  و  �أهمية  ذ�ت  �لنبتة  كون هذه  �إىل  ذ�ته 
غر��شتها وطبيعة �ملنطقة حيث �ملناخ ونوعية 

�لرتبة �لتي ت�شاعد على جناحها.

عني  لولية  �ل�شو�حل  خفر  عنا�رض  متكنت 
�ملجموعة  عنا�رض  مع  بالتعاون  متو�شنت 
�لولية من  �لوطني بذ�ت  للدرك  �لإقليمية  
�لهجرة  رحالت  لتنظيم  ب�شبكة  �لطاحة 
وتوقيف  بولية عني متو�شنت  �لغري �رضعية 
03 عنا�رض من هذه �ل�شبكة مع حجز معد�ت 
ما  توقيف  مع  تز�منا  جاء  �لعملية  �لهجرة 
يزيد عن 50 حر�قا �لذي �ختار موعد عيد 
من  �لإقالع  �جل  من   �ملبارك   �لأ�شحى 

�ل�شو�حل �لغربية .
م�شالح   تدخل  خلفية   على  جاءت  �لعملية 
خفر �ل�شو�حل لإحباط حماولة �إقالع زورق 
على متنه 10 �شباب مر�شحني للهجرة �لغري 
�لغري  �ل�شو�طئ  باأحد  ��شبانيا  نحو  �رضعية 
حمرو�شة  , و�إحالتهم  على �لفرقة �لإقليمية 
ك�شفو�  �أين  معهم   للتحقيق  �لوطني  للدرك 

�رضعية    �لغري  �لهجرة  رحالت  منظمو�  عن 
على  و�إحالتهم  منهم    03 توقيف  مت  حيث 
�إد�نة 02 منهم ب18 �شهر�  �أين مت  �لق�شاء  
نافذة  غر�مة  ماليني  و05  نافذ�  حب�شا 
�د�نة كل و�حد من  , يف حني مت  لكل منهم 
�حلر�قة �ل10 بعقوبة عامني حب�س موقوفة 
من   , دج  �ألف  ب20  مالية  وغر�مة  �لنفاذ 
�ل�شو�حل  �آخر متكنت  عنا�رض حفر  جانب 
حر�قا    50 عن  يزيد  ما  توقيف  من  للغرب 
حر�قا   26 منهم  �ملا�شية  �شاعة   72 خالل 
بتلم�شان  و10  بوهر�ن  �آخرين  و13  ب�شلف 
و10 بعني متو�شنت  و12 �آخرين مب�شتغامن , 
ما ��شتوجب على  م�شالح حر��س �ل�شو�حل 
باإقامة خمطط  من �جل حما�رضة �ل�شو�حل 

�لغربية ومنع  �نطالق �لرحالت منه
 حممد بن ترار

موازاة مع اإحباط رحلة 10 حراقة 

�لإط�حة ب�سبكة لتنظيم رحالت 
�ملوت بعني متو�سنت

�شيعي�س الفلكيون وهواة ال�شهر ليال على �شوء النجوم ، خا�شة يف هذه الليايل التي تتزامن وعيد االأ�شحى 
املبارك  من �شهر اأوت اجلاري للتمتع مب�شاهدة همرات الرب�شييد اأو الرب�شاويات وهي �شهب تتهاوى علينا من 

ال�شماء بالع�شرات ك�شهام خاطفة وملاعة .
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