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اللواء علي غديري يف فوروم"ليربتي "

ل ت�فيق ول ربراب وراء تر�شحي للرئا�شيات

اأ�ستاذ االقت�ساد بجامعة ورقلة اإليا�س بن �سا�سي ملنتدى "الو�سط"

مرحلة ما بعد رئا�شيات 2019  
�شتك�ن اقت�شادية بامتياز 

بعدما راجت اأخبار اأم�س عن �سطبهما

الأف�شي� ينفي تنحية اعمر بن عمر و ر�شا حمياين
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.      ربراب اأكرب من اأن اأدافع عنه
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حافظة  العدل،  وزيرة  حلت   
بيلوبيه  نيكول  الفرن�سية،  الأختام 
اتفاقية  لإبرام  باجلزائر  اأم�س 
املجرمني  بت�سليم  تتعلق  جديدة 

بني البلدين .
خالل  من  بيلوبيه  اأبرزت  كما 
من  ر�سمية  دعوة  على  ح�سولها 
الأختام،  حافظ  العدل  وزير  قبل 
هذه  على  للتوقيع  لوح،  الطيب 
بني  للتعاون  جتديدا  التفاقية 
عقب  خا�سة  وفرن�سا،  اجلزائر 
للتعاون  اجلديدة  التفاقية  دخول 

الق�سائي يف املجال اجلنائي حيز 
ويف  الفارط،  ماي  �سهر  التطبيق 
ذات ال�سياق اأكدت ذات املتحدثة  

فيما يتعلق بهده التفاقية و�سفتها 
املبادلت   يف  ت�سهيالت  تت�سمن 
لت�سليم املجرمني كذا تنفيذ بع�س 

الأ�سا�س  هذا   وعلى  املطالب  
اأ�سارت اإىل  �سمان احرتام املبادئ 

الأ�سا�سية للبلدين..    
وفيما يخ�س مدة الزيارة و�سفتها 
�ستجري   التي  الفرن�سية  الوزيرة 
اأنها   لوح  الطبيب  مع  حمادثات 
كاملني  يومني  ملدة  �ستتوا�سل 
خمتلف  حول  تتمحور  والتي    ،
بني  الق�سائي  التعاون  اجلوانب 
البلدين .معتربة هذه الأخرية اأنها 
يف  الفاعلني  مبختلف  �ستلتقي 

النظام الق�سائي اجلزائري.

يف اإطار زيارتها  الر�سمية  اإىل اجلزائر  

وزيرة العدل الفرن�سية توقع على اتفاقية للتعاون بني البلدين

خبر في 
صورة

و�سعية املواطنني البالغني 30 �سنة فما فوق جتاه اخلدمة الوطنية

الت�سوية تتوا�سل يف ظروف جيدة 

نيمار يعالج حتت اإ�سراف 
طبيب جزائري

ي�رشف الدكتور اجلزائري حكيم �سلبي على عالج النجم الربازيلي نيمار 
جونيور الذي تعر�س غلى الإ�سابة رفقة ناديه باري�س �سان جريمان، 
اأ�سبيتار  مركز  نائب  من�سب  ي�سغل  الذي  �سلبي  الدكتور  تنقل  حيث 
الطاقم  اأع�ساء  رفقة  اجتماعات  عقد  اأجل  من  باري�س  اإىل  بالدوحة 
الطبي لفريق العا�سمة الفرن�سية والبحث عن الطريقة املنا�سبة لعالج 
الإ�سابة التي تعر�س لها جنم ت�سكيلة »ال�سيلي�ساو« التي تبدو خطرية 

و�سوف تبعده طويال عن امليادين.

الأمطار والثلوج تعود للمناطق 
الو�سطى وال�سرقية

املناطق  م�ستوى  على  باخل�سو�س  للجزائر  اجلوي  ال�سطراب  عاد 
ال�رشقية والو�سطى بداية من م�ساء الأحد حمملة غزيرة وثلوج وتتوقع 
م�ساء  من  بداية  الأمطار  غزارة  ت�ستد  اأن  اجلوية،  الأر�ساد  م�سالح 
التي  وال�رشقية  الو�سطى  املرتفعات  على  للثلوج  ت�ساقط  الإثنني.مع 

ت�سل اإىل 1000 مرت، وانخفا�س حم�سو�س يف درجات احلرارة.

لقطة فيغويل وتريمي 
ت�سنع احلدث

�سفيان فيغويل  الدويل اجلزائري  الالعب  التي �سنعها  اللقطة  �سنعت 
املدرب  اقدم  بعدما  برتكيا  احلدث  تريمي  فاحت  الرتكي  واملدرب 
ناديه  مع  قدمه  الذي  الطيب  الداء  بعد  لعبه  تهنئة  على  املخ�رشم 
غالتا�رشاي الرتكي يف لقطة توؤكد عودة العالقة اجليدة بني الطرفني 
اإثرها  كاد على  اأين  املا�سية  الأ�سهر  التي عرفتها خالل  الربودة  بعد 
التتويج  اإىل  املن�رشم  املو�سم  قاده  الذي  فريقه  يغادر  اخل�رش  لعب 

بلقب الدوري الرتكي.

اأن  الوطني  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
ت�سوية و�سعية املواطنني البالغني 
 31 غاية  اإىل  فوق  فما  �سنة   30
اخلدمة  جتاه   2014 دي�سمرب 
ظروف  يف  تتوا�سل  الوطنية، 
اأم�س  به  اأفاد  ما  ح�سب  جيدة، 

الأحد بيان للوزارة. 
»وزارة  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
ت�سوية  باأن  تعلن  الوطني  الدفاع 
الوطنية،  اخلدمة  جتاه  الو�سعية 
البالغني  باملواطنني  املتعلقة 
ثالثني )30( �سنة فما فوق اإىل غاية 
31 دي�سمرب 2014، اأي املولودين 
�سنة 1984 وما قبل، املقررة من 

القائد  اجلمهورية،  رئي�س  طرف 
وزير  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 
يف  تتوا�سل  الوطني،  الدفاع 

ظروف جيدة ».
ال�سدد،  »بهذا  اأنه  البيان  وذكر 
اإىل  و  العملية  هذه  بداية  ومنذ 
ارتفع   ،2018 دي�سمرب   31 غاية 
ا�ستفادوا  الذين  املواطنني  عدد 
اإىل  الرئا�سية  الإجراءات  من 
األف  وخم�سون  وت�سعة  مائتان 
وثمانون  وخم�سة  واأربعمائة 
بينهم  من  مواطنا،   )259.485(
و�سبعة  و�ستمائة  األف  ثالثة 
و�ستني )3.667( مقيما باخلارج. 

الإجراءات  هذه  نف�س  اإطار  ويف 
ت�سوية  مت  الفرتة،  نف�س  ويف 
وخم�سة  ثمامنائة  و�سعية 
وت�سعة  ومائتان  األف  وثمانون 
متاأخرا من   )885.279( و�سبعون 
الدفعات اإىل غاية �سنة 2014 »من 
الدفاع  وزارة  تنهي  اأخرى،  جهة 
باأن  املواطنني  علم  اإىل  الوطني 
عرب  الوطنية،  اخلدمة  مراكز 
توا�سل  الوطني،«  الرتاب  كامل 
املعنيني  الأ�سخا�س  ا�ستقبال 
بال�رشعة املطلوبة،  بهم،  للتكفل 
الإجراءات  ا�ستمرار  اأجل  من 

املتخذة يف هذا املجال«.

تيبازة 

تفكيك جمعية اأ�سرار متورطة يف حيازة معدات حربية 
القليعة  دائرة  اأمن  متكنت �رشطة 
بجمعية  الإطاحة  من  )تيبازة( 
اأ�سلحة  حيازة  يف  متورطة  اأ�رشار 
و معدات حربية و ا�سلحة بي�ساء و  
املتاجرة باملخدرات و املوؤثرات 
بيان  يف  جاء  ح�سبما  العقلية، 
مديرية  الأحد  اأم�س  عنه  اأعلنت 
الق�سية  يف  تورط  و  تيبازة  اأمن 

العمر  من  يبلغان  اثنني  �سخ�سني 
بهما  الإطاحة  مت  �سنة،   27 و   21
ا�ستعالماتي  ميداين-  عمل  اإثر 
فيهم  امل�ستبهني  اأثار  تقفي  و 
حيث  القليعة  دائرة  م�ستوى  على 
منزل  تفتي�س  عملية  اأ�سفرت 
املعروف  فيهما  امل�ستبه  احد 
امل�سبوق  و  ال�رشطة  م�سالح  لدى 

عن  اإجرامية  ق�سايا  يف  ق�سائيا 
كمية  و  الأ�سلحة  من  عددا  حجز 

من املخدرات.
و يتعلق الأمر بحجز بندقية �سيد 
واحدة و 02 بندقيات �سيد بحري 
و 02 خناجر و جهازي ات�سال عن 
بعد نوع كوبرا مع �ساحن كهربائي 
بحرية  �سوئية  اإ�سارات   06 و 

)�سينيال( و بخاخة م�سيلة للدموع 
الكبري  احلجم  من  �سكاكني   03 و 
الأقرا�س  من   كمية  و  �سنتم   60
الأنواع  خمتلف  من  املهلو�سة 
املخدرات  من  غرام   23.5 و 
مبلغ  جانب  اإىل  الهندي(  )القنب 
بـ 80.000 دج، ح�سب  مايل يقدر 

ذات البيان.

الفرن�سية  القن�سلية  حذرت 
 ، ال�سبت  يوم   ، باجلزائر 
بالتقّدم  الراغبني  اجلزائريني 
اإىل  الدخول  تاأ�سريات  لطلب 
الوقوع  من   ، الفرن�سي  الرتاب 
باملحتالني  و�سفتهم  من  فّخ  يف 
وهمية  خدمات  يعر�سون  الذين 
تتعلق على وجه اخل�سو�س بحجز 
التاأ�سرية  على  للح�سول  مواعيد 
من  وهذا   ، مالية  مبالغ  مقابل 
ين�رشونها  التي  الإعالنات  خالل 
لالإعالنات  كني�س  واد  موقع  عرب 

التجارية.

الفرن�سية  القن�سلية  ون�رشت 
 ، في�سبوك  يف  �سفحتها  على 
 ، الإعالنات  هذه  لأحد  رابطا 
التايل:”احذروا  بالتعليق  اأرفقته 
 ، املزّورين  املحتالني  من 
بكم  ويلحقون  ي�رشقونكم  الذين 
ت�سيف:”واد  اأن  قبل  ال�رشر”، 
اإىل  اإ�سارة  يف  متواطئ”،  كني�س 
ملا  املوقع  اإدارة  مراقبة  عدم 
علما   ، �سفحاته  على  ن�رشه  يتم 
اأن الرابط الذي ن�رشته القن�سلية 
حذفه  مّت  قد  الإعالن  اأن  يظهر 

من املوقع

القن�سلية الفرن�سية حتّذر من 
اإعالنات ” واد كني�س” ..!

ميرتو اجلزائر يعدل رحالته 
وال�سبب التيار الكهربائي

ليوم  تعديل رحالتها  اجلزائر عن  »اأرتيبي« مليرتو  موؤ�س�سة  اأو�سحت 
الأحد، مرجعة ذلك اإىل النقطاع يف امدادات التزود بالتيار الكهربائي 
وتعلق الأمر بفقدان المدادات باأق�سام خط 1 بامليرتو  على ال�ساعة 
اأكدت  احلرا�س، يف حني  موقف  اإىل  بالقبة  البدر  حي  من  �سباحا   5
تعوي�سها لالأمر بتوفري احلافالت، بعدما اأ�سبحت الرحالت حمدودة 

بني موقف �ساحة �سهداء وعني نعجة وحي البدر واحلرا�س.



اللواء علي غديري يف فوروم«ليربتي »

ال توفيق وال ربراب وراء تر�سحي للرئا�سيات
.       ربراب اأكرب من اأن اأدافع عنه

.       مل األتق مب�سوؤويل املخابرات الفرن�سية و الأمريكية
نفى اجلرنال املتقاعد علي غديري املرت�سح للرئا�سيات اأن يكون واجهة للجرنال حممد مدين املعروف بتوفيق املدير ال�سابق جلهاز 

الإ�ستىعالمات ، كما نفى اأن يكون وراءه رجل الأعمال ي�سعد ربراب كداعم حلملته .

ع�سام بوربيع

نظمته  فوروم  ويف  غديري  علي 
بفندق   « ليربتي  جريدة«  �أم�س 
�أ�سئلة  على  رده  ويف  �ل�سوفيثال 
�سوؤ�ل  على  ،وبال�سبط  �ل�سحافة 
للجرن�ل  و�جهة  كان  �إن  حول 
�ملتقاعد توفيق �أي مر�سحه وهل 
يلتقيه ،�أجاب » هل تنتظرون مني 
�أن �أقول لكم �أنني ال �أعرف �جلرن�ل 
توفيق �لذي عملت �إىل جانبه طيلة 
من  �أعرف  و  فاأعرفه  15�سنة، 
�لذي  غديري  وقال    ». به  يحيط 
�أ�سار �إىل �أنه كان مدير� مركزيا يف 
م�سوؤول  توفيق  فيما  �لدفاع  وز�رة 
عن �لديار��س » �أن توفيق مل يعطي 
�لعمل،  يف  كنت  عندما  �الأو�مر 
�أتقبل منه �الو�مر �الآن كي  فكيف 

�أتر�سح«.
بتوفيق  عالقته  �ن  لغديري  وقال 
�لتهاين يف  ، ويتبادل معه  م�ستمرة 
�الأعياد ، كما ال يهرب منه عندما 
يلتقيه مثلما مل يهرب عن �جلرن�ل 
بن حديد �لذي كان حا�رض� يف هذ� 
�لفوروم ، كما نفى علي غديري يف 
ماكتب  حول  �آخر  �سوؤ�ل  على  رده 
»ملالكه  �أفريك  »موند  موقع  عنه 
باأجهزة  له  لقاء  ،حول  بو  نيكوال 
،و  �خلارج  يف  �أمريكية  فرن�سية 
�التهامات  تلك  على  رد  �إنه  قال 
�أنه  م�سيفا   ، وكتابيا  وقتها  يف 

لي�س بحاجة للذهاب �إىل فرن�سا و 
�أمريكا كي يجد �لدعم ، منتهيا �إىل 
مرتكزي  لي�س  توفيق  �جلرن�ل  �أن 
�حلقيقي يل  �لدعم  بل  يف حملتي 
�أعترب  غديري   ، يقول  �ل�سعب  هو 
�لعزيز  عبد  �لرئي�س  تر�سح  �أن 
مينعه  ال  للرئا�سيات  بوتفليقة 
�لرئا�سيات  دخول  من  �الآخر  هو 
يف  �الأكرب  �مل�سكل  �أن  ،معترب� 
و�إمنا  �قت�ساديا  لي�س  �جلز�ئر 

�سيا�سي .
غديري يجيب على �أ�سئلة �لو�سط

ويف رده على �أ�سئلة »�لو�سط » حول 
�الإعالم  و�سائل  بع�س  تد�ولته  ما 

ي�سعد  �الأعمال  رجل  كون  حول 
حملة  متويل  ور�ء  من  هو  ربر�ب 
قد  كان  �أنه  و  ،خا�سة  لغديري 
�ملطاعم  �إحدى  يف  موؤخر�  �لتقاه 
�لفاخرة ، د�فع لغديري عن ربر�ب 
يكون  �أن  يريد  ال  �أنه  قال  عندما 
�أكرب  ربر�ب  �أن  معترب�  له  حماميا 

من �أن �أد�فع عنه .
يتكلمو�  مل  ملاذ�  لغديري  وقال 
�سخ�سيات  �لتقيت  عندما  عني 
،�أوحتى  �أومثقفني  ككتاب  �أخرى 
ر�أوين  �أم   ، �آخرين  �أعمال  رجال 
فقط عندما �لتقيت ربر�ب »وقال 
يل  ولي�س  مرت�سح  »�أنا  �ملتحدث 

�أية عقدة ،وال �أترك �ل�سلطة متلي 
علي مع من �لتقي ..في�سعد ربر�ب 
لغديري  جتنب  كما  جز�ئري  
»حول  �لو�سط  ل«  �آخر  �سوؤ�ل  يف 
تعيني  عن  تد�وله  مت  ما  حقيقة 
�ل�سابق  �مل�ست�سار  عمار  دحمان 
يف  حلملته  كمدير  ل�ساركوزي 
على  �سابقا  رد  �أنه  وقال   ، فرن�سا 
هذ�  �أن  بد�  ،حيث  تد�وله  مت  ما 

�ملو�سوع يزعج كثري� لغديري .
و�جب  حول  �آخر  �سوؤ�ل  ويف 
عندما  �أنه  لغديري  قال  �لتحفظ، 
و�جب  له  كان  ع�سكريا  كان 
�لتحفظ ، �أما �الآن » فاأنا متقاعد 

�حلريات  بكل  �أمتتع  �أ�سبحت  و 
رده  »،ويف  �لد�ستور  يعطيها  �لتي 
�أن  �إمكانية  عن  �آخر  �سوؤ�ل  على 
فقال  دميقر�طيا  ع�سكري  يكون 
�لع�سكر  �لالتينية  �أمريكا  يف  �أنه 
�لدميقر�طية  و�سعو�  من  هم 
من  هم  �لع�سكر  تركيا  ،وكذلك يف 
�أقامو� �لدميقر�طية » كان من بني 
�لدفاع  من�سقي  �أحد  �حلا�رضين 
وم�ساريعها  �ل�سيفيتال  عمال  عن 
�سيدعم  لغديري هل  �ساأل  �لذي  و 
قال  رئي�سا  ي�سبح  عندما  ربر�ب 
لغديري »�أنا �أعطي وعد� ل�سيفيتال 
 ، و�حد  ربر�ب  هناك  �أ�ساف  و   ،
هناك  �سيكون  رئي�سا  �أ�سبح  فلما 

�آالف من ربر�ب .
حركة  يحرتم  �إنه  قال  لغديري 
باأحد  �لتقى  �أنه  قال  �لتي  مو�طنة 
طرف  من  دعوته  خالل  �أع�سائها 
�أحد �الأحز�ب ،معقبا �أنه يحرتمها 
الأنها تعرب عن ر�أيها وقال » �ساأذهب 
قال  ....«  غديري  �النت�سار   �إىل 
�أن �لف�ساد �أ�سبح ي�سكل خطر� على 
منه  نحد  مل  و�ن   ، �لقومي  �الأمن 
غديري   « ن�سمحل  �أن  فباالإمكان 
�أنه   قال  �آخر  �سوؤ�ل  على  رده  ويف 
، »فاأنا  ياأت ملحا�سبة �الآخرين  مل 
كي  و�سع،جئت  �أ�سلح  كي  جئت 
يبقى  ال  كي  جئت   ، �ل�سمل  �أمل 
عر�س  يف  �حليتان  تاأكلهم  �أبناوؤنا 
كبري  �ل�رضخ  �أن  »،م�سيفا  �لبحر 

يف  ولد  �أنه  خا�سة  �سنة62،  منذ 
يتعاركان  �أبوه  و  عمه  كان  عائلة 
بن   « �أبوه  كان  عندما  �ملنزل  يف 
  « بلي�ست  بن   « وعمه   « خدي�ست 
و�نتهى �ملتحدث �أنه » لنا �حلق يف 
لي�س  لكن   ، �الأفكار  نختلف يف  �أن 
لنا �حلق �أن ن�سبح �أعد�ء ،من �أجل 
�أوالدنا  بها  يحلم  جديدة  جز�ئر 
ال  �أنهم  �آخر  �سياق  يف  م�سيفا   «

يعملون �سيئا يف �خلفاء .
دعم  عن  �سئل  عندما  لغديري 
من  له  دعم  وجود  وعدم  �لع�سكر 
قوة  لديه  �أنه  قال   ، �لطرف  هذ� 
وبخ�سو�س   ، �ل�سعب  قوة  هي 
�أنه  لغديري  قال   ، �لذ�كرة  ملف 
من  �مللف  �سيطرح  برناجمه  يف 
مركز قوة ، ال بطريقة �لتي يطرح 
ر�أيه يف  �جابته عن  �الآن  ويف  بها 
�لدبلوما�سية �حلالية ، قال لغديري 
�أن �لدبلوما�سية هي �سورة تعك�س 
نكون  ،فعندما  �لد�خلي  �لو�قع 
يكفينا  فلن  د�خلي  �سعف  يف 
رف�س  كما  �لدبلوما�سيني   �آالف 
يحدث  فيما  �خلو�س  �ملتحدث 
رئي�سا  لي�س  ب�سفته  فنزويال  يف 
�مل�سكل  �أن  ،معترب�  للجمهورية 
�لفنزويلي لي�س فقط د�خلي وهذ� 
من  �سحايف  �سوؤ�ل  على  رده  يف 
قناة �حلرة ، جتدر �الإ�سارة �إىل �أن 
�جلرن�ل لغديري �أعلن ر�سميا �أم�س 

تر�سحه للرئا�سيات �ملقبلة .
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بيان جمل�س ال�سورى

 حم�س ترتب اأوراقها ملعركة الرئا�سيات

�لتحرير  جبهة  حزب  قيادة  �أجلت 
�ملوؤمتر  عقد  موعد  �لوطني 
هذ�  يف  ف�سلت  حيث  �ال�ستثنائي، 
�ال�ستحقاق  �إرجاء  مقررة  �الأمر 
ما  �إىل  �لهام  و�لتنظيمي  �ل�سيا�سي 
و�لتفرغ  �لقادم،  �أفريل  رئا�سيات  بعد 
�لرئا�سية  لالنتخابات  �لتح�سري  �إىل 
�أجلها  من  ي�ستنفر  �أولوية  باعتبارها 
لتحقيق  وطاقاته  قو�ه  كل  �حلزب 

�لفوز �ملاأمول.
�لتحرير  جبهة  حزب  قيادة  ف�سلت 
بيان  خالل  من  �الم�س  �لوطني 
للحزب �لعتيد يف موعد عقد �ملوؤمتر 
هذ�  �إرجاء  قّررت  حيث  �ال�ستثنائي، 
و�لتنظيمي  �ل�سيا�سي  �ال�ستحقاق 
�أفريل  رئا�سيات  بعد  ما  �إىل  �لهام 

موعد  �أن  من  �نطالقا  �لقادم، 
�النتخابات �لرئا�سية يحظى باهتمام 
خا�س لدى قيادة �حلزب و�ملنا�سلني 

و�ملتعاطفني.
�النتخابات  باأن  �لبيان  و�أو�سح 
�الأولويات  من  �أولوية  هي  �لرئا�سية 
فتئ  ما  وهذ�  �لعتيد  للحزب  بالن�سبة 
ي�سدد عليه من�سق هيئة ت�سيري �حلزب 
خالل  من  بو�سارب،  معاذ  �ل�سيد 
عبد  �لرئي�س  ��ستمر�رية  �إىل  دعوته 
قيادة  مو��سلة  يف  بوتفليقة  �لعزيز 
برناجمه  تنفيذ  و��ستكمال  �لبالد 

�الإ�سالحي و�لتنموي.
موعد  »�إن  �مل�سدر،  ذ�ت  و�سدد 
خا�س  باهتمام  يحظى  �لرئا�سيات 
و�ملنا�سلني  �حلزب  قيادة  لدى 

�لتي  �الأولوية  وهذه  و�ملتعاطفني، 
�هتماما  �حلزب  قيادة  متنحها 
عملية  تز�حمها  �أن  ميكن  ال  خا�سا، 
للموؤمتر �ال�ستثنائي،  �لتح�سري �جليد 
عقد  هو  �لرهان  �أن  منطلق  من 
موؤمتر جامع ونوعي، يحقق �نطالقة 
�لوحدة  �أ�س�س  على  للحزب  جديدة 
�ملنا�سلني،  بني  و�لتالحم  و�لتما�سك 
حمطة  ي�سكل  �لرئا�سي  فاال�ستحقاق 
للجز�ئر،  بالن�سبة  ومف�سلية  حا�سمة 
كما �أنه فر�سة مو�تية لتحقيق �لتعبئة 
�ملطلوبة حول هذ� �لهدف �الأ�سا�سي 
�ملوؤمتر  حت�سري  يف  �ل�رضوع  ثم  ومن 
�ال�ستثنائي با�ستعد�د تام الإجناح هذه 
ويف  �لتنظيمية.«   �ل�سيا�سية  �ملحطة 
حزب  باأن  �لبيان  �أكد   ، �ل�سدد  ذ�ت 

حاليا  يعكف  �لوطني  �لتحرير  جبهة 
�لرئا�سية،  �لتح�سري لالنتخابات  على 
�لتي ير�هن عليها من �أجل دعم رئي�س 
�جلمهورية عبد �لعزيز بوتفليقة رئي�س 
�ال�ستمر�رية  ي�سمن  مبا  �حلزب، 
�لو�عد،  برناجمه  تطبيق  ومو��سلة 
ت�سيري  هيئة  من�سق   « باأن   مو�سحا 
حزب جبهة �لتحرير �لوطني  كان قد 
�أكد يف ت�رضيحات �سابقة باأن �ملوؤمتر 
�لظروف  كل  تتوفر  عندما  �سيعقد 
�ساف  �حلزب  قيادة  و�أن  �لالزمة 
�ست�سعى �إىل تريب بيت �حلزب و�لعمل 
على �إعادته �إىل مبادئه وكيانه و�أ�سل 
�أول  وجوده، �ملج�سد طبيعيا يف بيان 

نوفمرب.«
اإميان لوا�س

رغبة يف التفرغ للرئا�سيات

االأفالن يقرر تاأجيل موؤمتره اال�ستثنائي

�أكد جمل�س �ل�سورى حلم�س يف بيانه 
للمكتب  دعوته  �أم�س،  �خلتامي، 
كل  �تخاذ  �إىل  �لوطني  �لتنفيذي 
�لتد�بري �لر�مية �إىل ح�سن �لتح�سري 
�أنه  خا�سة  �أفريل،   18 لرئا�سيات 
�إىل  د�عني  فيها،  بامل�ساركة  معني 
�لتفاعل مع �ملو�طنني و�ملنا�سلني، 
فر�سة  �النتخابات  هذه  لتكون 

و�القت�سادي  �ل�سيا�سي  لالإ�سالح 
و�لتو�فق �لوطني �ملن�سود، و�الإقالع 
�جلز�ئر  يحفظ  �لذي  �لتنموي 
و�سعبها، وي�سون �آمال �ل�سباب فيها، 
د�خل  �لو�عد  �مل�ستقبل  وثقتهم يف 

بلدهم، على حد تعبريهم.
ب�سعار  �لتز�مهم  �ملجل�س  �أكد  كما 
�لذي  �ل�سورى  جمل�س  �جتماع 

لعبد  �حلركة  تر�سيح  عن  �أف�سح 
�لرئا�سيات  خلو�س  مقري  �لرز�ق 
و�الإ�سالح  و�لتنمية  »�لتو�فق  عرب: 
�لتو�فق  مبادرة  مثمنني  �ل�سيا�سي«، 
�لتنفيذي  �ملكتب  وجهود  �لوطني، 
�لوطني، و�مل�ساعي �لر�مية لتكري�س 
�ل�سيا�سية  �الإ�سالحات  وتعميق 
و�القت�سادية، موؤكدين على �رضورة 

�الإ�ستقر�ر،  ل�سون  �لعمل  مو��سلة 
و�ل�سعي لتحقيق دولة �حلرية و�حلق 
�لر��سد  و�لت�سيري  و�لقانون،  و�لعدل 
كما  �الأمة.  وثو�بت  قيم  �إطار  يف 
�سادق �ملجل�س على ت�سكيل �للجان 
من  وجمموعة  و�ملوؤقتة،  �لد�ئمة 

�للو�ئح �لتنظيمية.
�س.ب

بعدما راجت اأخبار اأم�س عن �سطبهما

مع تر�سيم 48 ع�سوا جديدا و24 �سمن
 الثلث الرئا�سيا

االأف�سيو ينفي تنحية اأعمر بن 
عمر و ر�سا حمياين

تعيني رئي�س جمل�س االأمة
 غدا الثالثاء

�ملوؤ�س�سات  روؤ�ساء  منتدى  نفى 
تد�وله  مت  ما  له  بيان  يف  �الأف�سيو 
ف�سل  عن  �إعالمية  و�سائل  عرب 
�أع�سائه و �ملتعلقة بعمر بن  �حد 

عمر ،ور�سا حمياين .
وقالت م�سادر من د�خل �ملنتدى 
�أن �الأف�سيو ن�رض بيان يكذب فيه ما 
مت تد�وله يف و�سائل �عالمية عن 

ف�سل رجل �الأعمال عمر بن عمر 
وكذلك ر�سا حمياين من �ملنتدى.

�أخبار  ر�جت  قد  �أم�س  وكانت 
�أوف�سل  تنحية  �إىل  ت�سري  قوية 
ر�سا  ثم  �الأف�سيو،  بنعمر من  عمر 
�الأف�سيو  �أن  �إال  كذلك،  حمياين 
�إىل تكذيب هذه �ملعلومات  �سارع 

.

حدد جمل�س �الأمة يوم غد �لثالثاء 
�جلديد  �لرئي�س  عن  للك�سف 
ملجل�س �الأمة، مع تر�سيم ع�سوية 
�إطار�ت  من  جديد�  ع�سو�   24
منتخبني باالإ�سافة �إىل 24 ع�سو� 

�سمن �لثلث �لرئا�سي.
�الأمة  �ملجل�س  �أع�ساء  تن�سيب 

�ل�ساعة  من  بد�ية  �لثالثاء  هذ� 
 48 ع�سوية  لرت�سيم  �سباحا،   9
ع�سو� جديد�، يف �إطار �ملنتخبني 
�سمن  ع�سو�   24 مع  �لوالئيني 

�لثلث �لرئا�سي.
كما �سيتم �الإعالن عن هوية رئي�س 

جمل�س �الأمة، يف نف�س �ليوم.

ع�سام بوربيع 
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ذات املتحدث ق�ل  ب�أن حوادث املرور 
عرفت تراجع� بن�سبة 8 ب�مل�ئة خالل 
مو�سح�  امل��سية،  الثالثة  ال�سنوات 
الق�ئمة  ت�سدرت  الع��سمة  ب�أن 
 2018 يف  املرور  حلوادث  ال�سوداء 

بت�سجيله� 1124 ح�دث.
اأم�س  احل�سني  ن�يت  اأحمد  عرب 
خالل نزوله �سيف� على فروم جريدة 
بخ�سو�س  تف�وؤله  عن  املج�هد، 
احلوادث  عدد  يف  امل�سجل  الرتاجع 
الثالث  ال�سنوات  طيلة  املرورية 
تراجع�  هن�ك   اأن  مو�سح�  الأخرية، 
بن�سبة 8 ب�مل�ئة يف عدد احلوادث، و9 
ب�مل�ئة يف عدد القتلى، وانخف��س� بـ 
10 ب�مل�ئة فيم� يتعلق بعدد اجلرحى، 
املوؤ�رشات  يف  الرتاجع  اأن  م�سيف� 
متوا�سل منذ 3 �سنوات بن�سبة 34.80 
النت�ئج  هذه   ب�أن  معتربا  ب�مل�ئة 
لأن  مر�سية  لي�ست  لكنه�  م�سجعة 

احل�سيلة ل تزال ثقيلة.
املتحدث  دق   ، اأخرى  جهة  من  و 
ارتف�ع  بخ�سو�س  اخلطر  ن�قو�س 
الع��سمة،  يف  املرور  حوادث  ن�سبة 
ق�مة  راأ�س  تت�سدر  اأنه�  م�سريا 
حوادث املرور خالل ال�سنة امل��سية 
، مو�سح� اأنه ثم ت�سجيل 1124 ح�دث 
تويف فيه� 129 �سخ�س واأ�سيب 1377 
ح�دث   877 بـ  امل�سيلة  تليه�  جريح، 

و�سلف ، ب�سكرة و�سطيف. 
يف  املتورطة  الفئ�ت  وبخ�سو�س  
حوادث املرور، اأ�س�ر ن�يت ح�سني ب�أنه� 
فئ�ت  جد �س�بة ترتاوح اأعم�ره� بني 
18 و29 ب�مل�ئة، وهي متثل 34 ب�مل�ئة 
احلوادث،  يف  املتورطني  ال�سواق  من 
على  املتح�سلني  ال�سواق  اإىل  اإ�س�فة 
والذين ميثلون  �سي�قة جديدة  رخ�س 
23.36 ب�مل�ئة من ال�سواق املتورطني 
يف 5370 ح�دث مرور ج�سم�ين ت�سبب 

رخ�س  على  متح�سلون  �سواق  فيه� 
ذلك  �سببب  مرجع�  �سنتني،   من  اأقل 
اإىل  نق�س اخلربة والتهور وا�ستعم�ل 
الأرق  اإىل  اإ�س�فة  املفرطة  ال�رشعة 
حوادث  اإىل  توؤدي  التي  الأ�سب�ب  من 

املرور. 
للوق�ية  الوطني  املركز  مدير  وق�ل  
ح�سيلة  "ح�سب  الطرق  عرب  والأمن 
ف�إن583   2018 ل�سنة  املرور  حوادث 
هم  القتلى  ال�سح�ي�  من  ب�مل�ئة 
ب�لن�سبة  ب�مل�ئة  و79  الذكور  من 
الراجلني  اإىل  ب�لإ�س�فة  للجرحى، 
ميثلون  الذين  احل�رشية  املن�طق  يف 
وذلك  ال�سح�ي�  عدد  من  ب�مل�ئة   56
اأم�  املرور،  بقواعد  التزامهم  لعدم 
اأحمد  ف�أف�د  احلوادث  يف  املت�سببني 
من  ب�مل�ئة   83 اأن  احل�سني  ن�يت 
العن�رش  فيه�  يت�سبب  املرور  حوادث 
 20 و  رج�ل  منه�  ب�ملئة   63 الب�رشي 
اأكرث  الن�س�ء  لأن  وذلك  ن�س�ء  ب�مل�ئة 
ن�سبة  اأكرب  اأن  اإىل  م�سريا  حذرات، 
 2018 خالل  املرورية  احلوادث  من 
ال�سي�ر  الطريق  م�ستوى  على  �سجلت 
كذا  و  ق�تل  ح�دث   718 غرب  �رشق 

 426 بـ  واحد  رقم  الوطني  الطريق 
ح�دث مميت.

اإن�ساء جلنة لل�سالمة املرورية

جلنة  اإن�س�ء  عن  املتحدث   وك�سف 
لل�سالمة املرورية يف القريب الع�جل  
بهذا املج�ل مب�  يتعلق  م�  بكل  تهتم 
المتح�ن�ت  ت�سيري  التكوين،  فيه� 
ال�سي�قة  برخ�سة  والهتم�م  ال�سي�قة 
الأي�م  خالل  اأنه  مو�سح�  ب�لتنقيط، 
وزاري  جمل�س  ان�س�ء  �سيتم  الق�دمة 
يتم الجتم�ع  القط�ع�ت  بني خمتلف 
الأوىل،  الوزارة  من  ب�لقرب  بينهم 
ومه�مه�،  اللجنة  هذه  حول  للنق��س 
ال�سالمة  هذه جلنة  مه�م  اأن   م�سريا 
اجل�نب  على  احلر�س  املرورية 
على  وال�سهر  والتكويني  البيداغوجي 
اإع�دة امتح�ن�ت ال�سي�قة وكذا ت�سيري 
ال�سي�قة  رخ�س  بنظ�م  تعلق  م�  كل 
داع�  ال�سي�ق  هذا  ويف  ب�لتنقيط، 
املتحدث اإىل تعميم ا�ستعم�ل الرقمة 
مط�لب�  املعلوم�ت،  حفظ  جم�ل  يف 
لتجميع  وطني  نظ�م  ب�إ�ستحداث 

معطي�ت  كل  يجمع  الذي  املعلوم�ت 
الوطنية  واحلم�ية  وال�رشطة  الدرك 
يف نظ�م موحد من اأجل ت�سهيل عملية 
النظ�م  هذا  اأن  م�سيف�  املراقبة، 
الوطنية  اللجنة  ت�سيريه  علي  ت�سهر 

لل�سالمة املرورية.
ال�سي�قة  رخ�س  وبخ�سو�س  
اللكرتونية، اأكد املتحدث اأنه مل يتم 
بعد تعميم هذه اللية يف كل الولي�ت 
الع��سمة  على  تقت�رش  ح�لي�  واأنه 
والأغواط لينم تعميمه� لحق� يف 48 
يوؤثر  لن  الأمر  هذا  اأن  موؤكدا  ولية، 
الذي  التنقيط  النظ�م  ا�ستعم�ل  على 

�سيعتمد قريب� جدا.

 انطالق الطبعة الثانية من 
�سالون ال�سالمة املرورية

بق�رش  اليوم  تنظيم  عن  ك�سف 
املع�ر�س "ال�س�فك�س" الطبعة الث�نية 
والتي  املرورية  ال�سالمة  �س�لون  من 
الأطراف  خمتلف  فيه  �سي�س�رك 
كم�  املج�ل  هذا  يف  الن��سطني 
اإ�س�فة  جمعي�ت  عدة  فيه  ي�س�رك 
اإىل بع�س الن��سطني على الف�ي�سبوك 
وكذا موؤ�س�س�ت �ستقوم بعر�س حلول 
للتقليل  تكنولوجية  واأخرى  الكرتونية 
هذا  من  والهدف   ، احلوادث  من 
خم�طر  من  التحذير  هو  ال�س�لون 
منه�  الوق�ية  وطرق  املرور  حوادث 
وور�س�ت  ندوات  تنظيم  خالل  من 
حول الظ�هرة، معلن� من جهة اأخرى 
الوطنية  اللجنة  قريب�  اإن�س�ء  عن 
يف  ب�لتكوين  تهتم  املرورية  لل�سالمة 
تطبيق  على  وال�سهر  املج�ل  هذا 
الظ�هرة،  هذه  من  للتقليل  القوانني 
ال�سي�ق  نف�س  يف  املتحدث  اأبرز  كم� 
حوادث  ق�ئمة  تت�سدر  الع��سمة  اأن 

املرور الأكرث دموية.

انتقد مدير املركز الوطني للوقاية والأمن عرب الطرق اأحمد نايت ح�سني ب�سدة  منظومة التكوين يف جمال 
ال�سالمة املرورية يف اجلزائر ، داعيا اإىل �سرورة  اإعادة  النظر يف منظومة التكوين بطرق حديثة معتمدة يف 

الدول املتقدمة يف جمال ال�سالمة املرورية، من خالل اعتماد المتحانات نظرية للمرت�سحني لنيل رخ�ص 
ال�سياقة تتم كلها عن طريق نظام اآيل من اأجل �سمان التدقيق يف م�ستوى وقدرات املمتحن، وهو نظام ل ي�سمح 

باأي تدخل من العن�سر الب�سري يف نتائج الختبارات.

مدير مركز الوقاية والأمن عرب الطرق اأحمد نايت ح�سني

اإميان لوا�ص 

منظومة التكوين يف ال�سالمة املرورية فا�سلة

حممد حمودي املدير العام للكناك

زرواطي

خالل الت�سعة اأ�سهر الأوىل من 2018

الفالحة يف �سدارة اال�ستثمارات 15 يوما لدرا�سة امللفات
املوؤ�س�سات الفا�سلة 4 باملائة فقط

اجلزائر يف �سلب التح�سري 
لالقت�ساد التدويري

ارتفاع اأ�سعار الواردات
 و ال�سادرات

الط�ق�ت  البيئة  وزيرة  راهنت 
الزهراء  ف�طمة  املتجددة 
�سفري  مع  لق�ئه�  خالل  زرواطي، 
جمهورية ال�سني ال�سعبية ب�جلزائر 
م�ستوى مقر  اأم�س، على  لي�ن،  يل 
الوزارة، على القت�س�د التدويري، 
يف  توجد  اجلزائر  اأن  مو�سحة 

�سلب التح�سري له.
يف  اأم�س،  البيئة،  وزارة  اأو�سحت 
ركزت  القط�ع  وزير  اأن  له�،  بي�ن 
ال�سفري  مع  اأم�س،  لق�ئه�،  خالل 
ال�سيني ب�جلزائر، على �سبل بحث 
يف  البلدين  بني  ال�رشاكة  وتطوير 
جم�ل البيئة والط�ق�ت املتجددة، 
تعترب  ال�سعبية  ال�سني  واأن  �سيم� 
الإقت�س�د  على  اعتمدت  دولة  اأول 
التدويري، يف حني اأ�س�دت الوزيرة 
على  له�  �سحفي  ت�رشيح  يف 
ه�م�س اللق�ء، ب�لتع�ون اجلزائري 
ال�سيني يف جم�ل البيئة والط�ق�ت 
املتجددة، م�سرية ب�أنه ي�أتي يف اإط�ر 
البلدين،  بني  املتميزة  العالق�ت 
وخ��سة اأن ال�سني ال�سعبية �ستكون 
الث�نية  الطبعة  يف  ال�رشف  �سيفة 
والط�ق�ت  للبيئة  الدويل  ل�س�لون 
املتجددة، واملزمع انعق�ده م� بني 
07 اإىل 10 م�ر�س 2019، ب�لإ�س�فة 
ال�سني  ري�دة  من  الإ�ستف�دة  اإىل 
املتجددة،  الط�ق�ت  يف  ال�سعبية 
على  اعتمدت  دولة  اأول  وكونه� 
واأن  �سيم�  التدويري،  الإقت�س�د 
التح�سري  �سلب  يف  اجلزائر 
خالل  من  اجلديدة  الروؤية  لهذه 
اجلل�س�ت الوطنية للبيئة والقت�س�د 

 ،2019 فيفري   26 و   25 التدويري 
يف  منه�  الغر�س  يتمحور  والتي 
ت�أ�سي�س مرحلة مهمة وجديدة يف 
ب�لن�سبة  اجلديدة  التحدي�ت  ظل 
لن  هذا  و  املن�خية،  للتغريات 
يكون اإل ب�لإعتم�د على الإقت�س�د 
البديل النظيف خ�رج املحروق�ت 

والإقت�س�د التدويري.
 ” ب�أن  احلكومة  ممثلة  واأ�س�فت 
قوية  وثبة  �ستكون  ال�رشاكة  هذه 
يف م�ستقبل واعد لبلدين جتمعهم� 
بعد  متميزة،  من  اأكرث  عالق�ت 
لإق�مة  ال�ستني  ب�لذكرى  الإحتف�ل 
من  الدبلوم��سية،  عالق�تهم� 
جميع  يف  القوية  ال�رشاكة  خالل 
و  البيئة  قط�ع  خ��سة  املج�لت 

الط�ق�ت املتجددة”.
من جهته اأكد �سفري ال�سني ال�سعبية 
يف اجلزائر يل لي�ن، على ا�ستعداد 
بالده للتع�ون مع اجلزائر يف جم�ل 
بعد  املتجددة،  الط�ق�ت  و  البيئة 
ر�س�هم�،  عن  الطرفني  عرب  اأن 
هن�ك  ان  نعتقد  “نحن  م�سيف� 
يف  امل�ستقبل  يف  كبرية  اإمك�ني�ت 
و  اجلزائري،  و  ال�سيني  التع�ون 
يف  ذلك  لتعزيز  م�ستعدون  نحن 
جم�ل البيئة و الط�ق�ت املتجددة، 
من  لالإ�ستف�دة  م�ستعدون  و 
جت�رب و خربات اجلزائر يف هذا 
املج�ل”، معربا عن �سع�دته لكون 
ال�س�لون  يف  �رشف  �سيف  بالده 
الدويل للبيئة والط�ق�ت املتجددة 
يف طبعته الث�نية، بعد تكليل طبعته 

الأوىل ب�لنج�ح.

�س�درات  و  واردات  اأ�سع�ر  عرفت 
ب�لدين�ر،  عنه�  املعرب  ال�سلع، 
اأ�سهر الأوىل  ارتف�ع� خالل الت�سعة 
الفرتة  بنف�س  مق�رنة   2018 من 
الديوان  اأف�د  م�  ح�سب   ،2017 من 

الوطني لالإح�س�ئي�ت.
واردات  اأ�سع�ر  هكذا،عرفت  و 
2ر12  بلغ  ارتف�ع�  ب�لدين�ر  ال�سلع 
اأ�سع�ر  جهته�  من  وعرفت  ب�مل�ئة. 
قدر  ملحوظ�  ارتف�ع�  ال�س�درات 
مرحلتي  خالل  ب�مل�ئة  2ر38  ب 
الديون  اأو�سح  م�  ح�سب  املق�رنة، 
الوطني لالإح�س�ء يف املن�سور  حول 
للقيم  ال�ستدللية  الأرق�م  موؤ�رش 
لل�سلع،  اخل�رجية  للتج�رة  الأح�دية 
لالإح�س�ء،  الوطني  الديوان  اأف�د  و 
فيم� يخ�س تغيري اأ�سع�ر ال�سلع عند 
املنتوج�ت،  فيئة  ح�سب  ال�سترياد 
اأن جميع املنتج�ت �سجلت ارتف�ع� 
ب�أ�سع�ر  الأمر  يتعلق  و  الأ�سع�ر  يف 
والزيوت  املعدين  الوقود  واردات 
)2ر30+  م�ستق�ته�  و  املعدنية 
الكيمي�ئية  املنتج�ت  و  ب�مل�ئة( 
و  ب�مل�ئة(   +  14( م�ستق�ته�  و 
امل�رشوب�ت و التبغ  )9ر13 ب�مل�ئة( 
)8ر12  امل�سنعة  املنتج�ت  و 

+ب�مل�ئة( و
)2ر11 +  النقل  و معدات  امل�كن�ت 
ب�مل�ئة( و املواد اخل�م غري الق�بلة 
لالأكل م� عدا الوقود )3ر9 +ب�مل�ئة( 

واملنتج�ت امل�سنعة املختلفة )4ر8 
و  الغذائية  املنتج�ت  و  +ب�مل�ئة( 
+ب�مل�ئة(  )5ر7  احلية  احليوان�ت 
ال�سموع  و  الدهون  و  الزيوت  و 
)9ر3  نب�تي  و  حيواين  ا�سل  من 
الأ�سع�ر  يخ�س  فيم�  و  +ب�مل�ئة( 
عند  الت�سدير، ذكر الديوان اأن اأربع 
جمموع  من  منتج�ت  جمموع�ت 
ال�س�درات  لرتكيبة  امل�سكلة  ال�سبع 
عرفت ارتف�ع�ت يف الأ�سع�ر خالل 
ال�سنة  من  الأوىل   اأ�سهر  الت�سعة 
امل��سية مق�رنة بنف�س املرحلة من 
�سنة 2017 و تتمثل هذه املجموع�ت 
الأربع للمنتج�ت يف الوقود املعدين 
)6ر39  م�ستق�ته�  و  والزيوت 
التبغ  و  امل�رشوب�ت  و  +ب�مل�ئة( 
)6ر24 +ب�مل�ئة ( و ال�سلع امل�سنعة 
)18 +ب�مل�ئة( و املواد الكيمي�ئية و 

م�ستق�ته� )8ر12 +ب�مل�ئة(.
و فيم� يتعلق مبجموع�ت املنتج�ت 
يف  تراجع�  عرفت  التي  الثالث 
الأمر  يتعلق  ال�س�درات،  اأ�سع�ر 
ب�ملواد الغذائية و احليوان�ت احلية 
اخل�م  املواد  و  ب�مل�ئة(   - )3ر11 
غري �س�حلة لالأكل )م� عدا الوقود( 
وال�سموع  الدهون  و  الزيوت  و 
ب�مل�ئة(   - )1ر10  نب�تية  و  حيوانية 
النقل )8ر1  و كذا م�كن�ت ومعدات 
ديوان  ف�سل  م�  ح�سب  -ب�مل�ئة(، 

الإح�س�ئي�ت. 

الع�م  املدير  حمودي  حممد  اأكد 
ملف�ت  درا�سة  مهلة  اأن  للكن�ك 
 15 هي  القرو�س  من  ال�ستف�دة 
يوم�، مق�بل ت�أكيده اأن ن�سب الف�سل 
�سئيلة فلم ت�سجل �سوى 4 ب�مل�ئة، 
امل�س�ريع  اأبرز  اأن  اأو�سح  حني  يف 
خ��سة  الفالحة  قط�ع  يف  ت�سب 

ب�ملن�طق الداخلية.
الع�م  املدير  حمودي  حممد  حدد 
عن  للت�أمني  الوطني  لل�سندوق 
البط�لة "كن�ك"، خالل حلوله �سيف� 
يوم�   15 مهلة  "النه�ر"،  قن�ة  على 
الإ�ستف�دة  ملف�ت  لدرا�سة  فقط 
من القرو�س، وتنطلق اآج�ل درا�سة 
وحتى  امللف  ايداع  من  امل�س�ريع 
مرحلة  لتعقبه�  درا�سته�  ت�ريخ 
موؤكدا  اللجنة،  على  امللف  عر�س 
على  املتواجدة  الإط�رات  كف�ءة 
امل�ستوى املحلي ملت�بعته�، موؤكدا 

يتعلق  الأمر  بل  متوقفة  لي�ست  اأنه� 
حني  يف  اأي�س�،  امل�رشوع  ب�س�حب 
العمل  مهمته  ال�سندوق  اأن  اأو�سح 
م�ستوى  على  امللف  و�سع  على 
ب�إن�س�ء  جمرب  وال�سب�ب  البنك، 

املوؤ�س�سة واإمت�م امللف.
كم� اأو�سح املتحدث اأن  تخ�سي�س 
العمومية  الطلب�ت  من  ب�مل�ئة   20
كل  مت�س  ل  امل�سغرة  للموؤ�س�س�ت 
ال�سفق�ت  تخ�س  بل  القط�ع�ت 
موؤ�س�س�ت  غرار  على  العمومية، 
و�رشيحة  واخلدم�ت  البن�ء  اأ�سغ�ل 
اأن  غري  ت�ستفيد  التي  هي  معينة 
ا�ستف�دوا  ال�سب�ب  من  العديد 
قط�ع  اأن  م�سيف�  ب�مل�ئة،   20 من 
من  الإ�ستثم�ر  �سدارة  يف  الفالحة 
املن�طق  يف  خ��سة  ال�سب�ب  قبل 

الداخلية.
الف��سلة  امل�س�ريع  بخ�سو�س  اأم� 

موؤكدا  ب�مل�ئة،   4 بن�سبة  فحدده� 
األف   142 بـ  مق�رنة  �سئيلة  اأنه� 
من  متويله�  مت  م�سغرة  موؤ�س�سة 
املوؤ�س�س�ت   ،2004 منذ  اجله�ز 
يف  متويله�  مت  التي  هي  الف��سلة 
�سنة  قبل  اأي  ال�س�بقة  ال�سنوات 
جميع  يف  الف�سل  2010.وتت�سمن 
الن�س�ط�ت وخمتلف القط�ع�ت، غري 
اأن العديد من ال�سب�ب يعملون ح�لي� 
على اإرج�ع القرو�س املمنوحة لهم، 
و�سل  القر�س  ت�سديد  اأنه  موؤكدا 
ال�سب�ب،  قبل  من  ب�مل�ئة   62 اإىل  
يلج�أ  �سعوب�ت  وجود  ح�ل  ويف 
ال�سندوق اإىل احلل الودي. واأ�س�ف 
يلج�أ  ال�سندوق  اأن  املتحدث،  ذات 
اأجل  من  للديون  جدولة  اإع�دة  اإىل 
الت�سديد كل القرو�س املمنوحة يف 

فرتات معينة.
�سن  رفع  بخ�سو�س  اأو�سح  كم� 

الإ�ستف�دة اإىل 55 �سنة ب�أنه ج�ء نتيجة 
الطلب�ت، م�سريا اإىل اأن القرار اتخذ 
يف املجل�س الوزاري واأنهم الأداة يف 
الرئ��سي،  املر�سوم  �سدور  انتظ�ر 
على  كثرية  الطلب�ت  اأن  موؤكدا 
التق�عد  نتيجة  املحلي  امل�ستوى 
امل�سبق وطلب�ت العمل على م�ستوى 
الوك�لة ارتفعت، خ��سة واأن العديد 
تقدموا  �سنة   50 فوق  البط�لني  من 
من  الإ�ستف�دة  اأجل  من  بطلب�ت 
موؤ�س�س�ت م�سغرة،  م�س�ريع لجن�ز 
يركز  ال�سندوق  اليوم  اأن  م�سيف� 
على ح�ملي امل�س�ريع غري الع�ملني 
الدولة  قرار  اأن  كم�  والبط�لني. 
للموا�سلة  �سنة   55 اإىل  ال�سن  برفع 
ال�ستثم�رية  امل�س�ريع  متويل  يف 
يف  امل�سغرة  املوؤ�س�س�ت  واإ�رشاك 

التنمية املحلية.
�ص.ب

�ص.ب
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م�سل�سل  انتهاء  ...بعد 
الربملان  برئي�س  الإطاحة 
وبالطريقة  بوحجة،  ال�سعيد 
العملية،  مهند�سو  اأرادها  التي 
اأنها  على  الكل  اجمع  والتي 
غري د�ستورية، نبارك للربملان 
اجلديدة  الوظيفة  اجلزائري 
وهي  عنوة  اكت�سبها  التي 
الربملان  برئي�س  الإطاحة 
وعزله كما يريد وبال�سكل الذي 
يريد،  الذي  الوقت  ويف  يريد 
احلقيقة  يف  الوظيفة  وهذه 
الربملان  على  جديدة  لي�ست 
اجلزائري واإمنا تر�سخت الآن 
واأ�سبحت من  اأهم وظائفه اإن 
الإطالق،  على  الأهم  نقل  مل 
�رسيعة  باإطاللة  �سنقوم  وعليه 
التي  ـ  اللغز  ـ  الطريقة  ملعرفة 
برئي�س  الدفع  اأو  عزل  مت 
مكرها  لال�ستقالة  الربملان 
اإىل  التاأ�سي�سي  املجل�س  منذ 

الربملان احلايل... 
للجزائر  برملان  اأول  اأنتخب 
امل�ستقلة )املجل�س التاأ�سي�سي 
 20 يوم    )196 نوابه  عدد 
�سبتمرب 1962، وهذا النتخاب 
على  ا�ستفتاء  عن  عبارة  هو 
املكتب  فر�سها  التي  القائمة 
�سبتمرب   25 ويف  ال�سيا�سي، 
من نف�س ال�سنة عقد املجل�س 
التاأ�سي�سي اأول جل�سة له لي�سبح 
بذلك الهيئة الر�سمية الوحيدة 
وذلك  لل�رسعية  املمثلة 
املوؤقتة  احلكومة  حل  بعد 
وكذا  اجلزائرية  للجمهورية 
احتفظ  الذي  التنفيذية  الهيئة 
فار�س  الرحمان  عبد  رئي�سها 
مبقعد له يف املجل�س اجلديد 
بن  يو�سف  بن  اأق�سي  بينما 
املوؤقتة  احلكومة  رئي�س  خدة 
فرحات  انتخاب  مت  كما  منه؟ 
للحكومة  رئي�س  اأول  عبا�س، 
لهذا املجل�س  رئي�سا  املوؤقتة، 
ورقة   35 مقابل  �سوتا   155 بـ 
فرحات  طلب  حيث  بي�ساء، 
املجل�س  مبمار�سة  عبا�س 
ومن  كاملة،  ل�سالحياته 
املبادرة  ال�سالحيات،  بني 
د�ستور  اأول  وحت�سري  باإعداد 
ونتيجة  امل�ستقلة،  للجزائر 
بني  والتوافق  الن�سجام  عدم 
رئي�س املجل�س فرحات عبا�س 
بن  اأحمد  اجلمهورية  ورئي�س 
ال�سيا�سية  التوجهات  حول  بلة 
النظام  وطبيعة  �سكل  �سيما  ل 
�سيحدده  الذي  ال�سيا�سي 

جلاأ  فقد  القادم،  الد�ستور 
الرئي�س اأحمد بن بلة اإىل تعني 
له مهمة  اأ�سندت  جمل�س مواز 
مهم�سا  الد�ستور  وثيقة  اإعداد 
الر�سمية  الهيئة  ومبعدا  بذلك 
وظيفتها  من  املنتخبة 
�سالحياتها  ومن  الأ�سا�سية 
متت  وقد  لها،  املخولة 
الوثيقة يف قاعة  مناق�سة هذه 
)قاعة  املاج�ستيك  �سينما 
�سينما اإفريقيا حاليا باجلزائر 
غياب  يف  وذلك  العا�سمة( 

اأع�ساء املجل�س التاأ�سي�سي.  

بن بلة و�ضع املجل�ش 
التاأ�ضي�ضي

الرئي�س  اإ�رسار  واأمام 
املجل�س  و�سع  بلة  بن  اأحمد 
الواقع  الأمر  اأمام  التاأ�سي�سي 
نظريته  وفق  د�ستوره  بفر�س 
اأ�سا�سا واملتمثلة يف  املكر�سة 
على  قائم  �سيا�سي  نظام  اإتباع 
قرر  فقد  احلزبية،  الأحادية 
فرحات عبا�س ال�ستقالة  من 
بتاريخ  وذلك  املجل�س  رئا�سة 
13 اأوت 1963 م، راف�سا بذلك 
الذي  والأ�سلوب  الطريقة 
الرئي�س  حكومة  اعتمدته 
وثيقة  اإعداد  بلة يف  بن  اأحمد 
ر�سالة  يف  مو�سحا  الد�ستور، 
مهان  املجل�س  اأن  ال�ستقالة 
مفرغ من م�سمونه و�سالحياته 
موؤكدا اأنه ل ميكن اخلروج من 
لل�سقوط  ال�ستعماري  النظام 
وحتمل  جديدة  ديكتاتورية  يف 
نزوات ومزاج �سخ�س ردئ يف 
واع  غري  واأحكامه  ت�رسفاته 

ملا يقدم عليه.
اأول جمل�س  ومبنا�سبة انتخاب 
مار�س   5 يف  وطني  �سعبي 
بيطاط  رابح  اأنتخب    ،  1977
املجل�س  لهذا  رئي�س  كاأول 
ذات  راأ�س  على  انتخابه  ويعاد 
املجل�س �سنوات 1982 و1987 
 3 يوم  ا�ستقالته  ليقدم  و1989 
مع  اتفاقه  لعدم   1990 اأكتوبر 
طرف  من  املنتهجة  ال�سيا�سة 
جديد  بن  ال�ساذيل  الرئي�س 
تطبيق  طريقة  على  احتجاجا 
وخماطرها  الإ�سالحات 
التما�سك  على  املحتملة 
اأف�ست  حيث  الجتماعي.  
التي  الإ�سالحية  احلملة 
مولود  احلكومة  رئي�س  قادها 
حادة  خالفات  اإىل  حمرو�س 
الإ�سالحيني واملحافظني  بني 
الوطني  ال�سعبي  املجل�س  يف 
وكان   م،  �سنة 1990  ابتداء من 
املجل�س  راأ�س  على  بيطاط 

اآنذاك حيث عار�س التوجهات 
القت�سادية  النفتاحية 
مولود  بها  بادر  التي  واملالية 
كان يف عجالة  الذي  حمرو�س 
اإ�سالحاته  لتمرير  اأمره  من 
الرجالن  وتبادل  العميقة 
املت�ساربة،  والبيانات  التهم 
وال�رسعة  القوة  اأن  بيد 
واجلراأة التي انطلق بها مولود 
وتزكية  مبباركة  حمرو�س 
ال�ساذيل  اجلمهورية  رئي�س 
املرحوم  حملت  جديد  بن 
ا�ستقالته  تقدمي  على  بيطاط 
موجها ر�سالة ا�ستنكار ورف�س 
تذكرنا  احلكومية  لل�سيا�سة 
التي قدمها  بر�سالة ال�ستقالة 
املجل�س  من  عبا�س  فرحات 
 1963 �سنة  التاأ�سي�سي  الوطني 
على  وهي   ... اأ�رسنا  كما  م 
يقدم  ل  �سلوكات ح�سارية  كل 

عليها اإل الكبار ...

يف ظل نظام احلزب 
الواحد

ال�سعبي  املجل�س  كان  عموما 
احلزب  نظام  ظل  يف  الوطني 
وظيفة  ميار�س  الواحد 
ال�سلطة  ميار�س  ول  ت�رسيعية 
الت�رسيعية، وذلك لغياب الف�سل 
احلزب  وهيمنة  ال�سلطات  بني 
الواحد على هذه ال�سلطات... 
حقيقة  يف  املجل�س  هذا 
اآلة لإنتاج  الأمر هو عبارة عن 
القوانني التي تعر�س عليه من 
قبل احلكومة التي هي حكومة 
اأما  الأحادي  املجل�س  نف�س 
عن  عبارة  فكانوا  النواب 
يوؤدون  الدولة  لدى  »موظفني« 
مهام اإنتاج القوانني اأو بالأحرى 
يعر�س  ما  على  امل�سادقة 
اأنه  عليهم من احلكومة، حيث 
لي�س للمجل�س ال�سعبي الوطني 
اأي تاأثري مبا�رس اأو غري مبا�رس 
على احلياة العمومية ال�سيا�سية 
القت�سادية  اأو  الجتماعية  اأو 
وغريها... ولالأمانة فالأمر مل 
التعددية  يختلف كثريا يف ظل 
احلزبية والربملان التعددي...

املغتال  الرئي�س  تعيني  بعد  
ا�ستقالة  اإثر  بو�سياف  حممد 
جديد  بن  ال�ساذيل  الرئي�س 
من  وكان   ،1992 جانفي  يف 
د�ستور  ح�سب  املفرت�س 
رئي�س  يتوىل  اأن   ،1989
يف  الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
تلك الفرتة عبد العزيز بلخادم 
ين�س  ما  ح�سب  الدولة  رئا�سة 
كان  ومثلما  الد�ستور،  عليه 
لد�ستور  بالن�سبة  الأمر  عليه 

املرحوم  اأ�سبح  حيث   1976
للدولة  رئي�سا  بيطاط  رابح 
وفاة  اإثر  املن�سب  �سغور  بعد 
يف  بومدين  هواري  الرئي�س 
 .1978 دي�سمرب  من   27 الـ 
املجل�س  حل  املرة  هذه  لكن 
تكوين  ومت  الوطني،  ال�سعبي 
اأ�سبحت  للدولة  اأعلى  جمل�س 
جماعية  الرئا�سة  مبوجبه 
بو�سياف، و�سم  بقيادة حممد 
ذلك  اإىل  اإ�سافة  املجل�س 
الوطني  الدفاع  وزير  من  كال 
نزار  خالد  اجلرنال  اآنذاك 
واملحامي  كايف  علي  والعقيد 
الأ�سبق   والوزير  هارون  علي 
يتكرر  وهكذا  هدام.  التيجاين 
اإبعاد رئي�س املجل�س  �سيناريو 
اجلمل  اأبعد  حيث  ال�سعبي، 
مبا حمل، اأي مت حل الربملان 
رئي�سه  اإقالة  وبالتايل  باأكمله 

بطريقة اآلية؟؟    

�ضيناريو كرمي يون�ش

عبد  الرئي�س  اإعالن  بعد 
نيته  عن  بوتفليقة  العزيز 
�سنة  ثانية  لعهدة  للرت�سح 
نواب  ان�سقت جمموعة   ،2004
عن  الوطني  التحرير  جبهة 
املجموعة الربملانية لالأغلبية 
عبد  للرئي�س  ولءها  واأعلنت 
له  ودعمها  بوتفليقة  العزيز 
حني  يف  ثانية  لعهدة  للرت�سح 
اجلبهة  نواب   اأغلب  مت�سك 
املجل�س  رئي�س  راأ�سهم  وعلى 
يون�س   كرمي  الوطني  ال�سعبي 
»بال�رسعية« واأعلنوا م�ساندتهم 
بن  علي  للحزب  العام  لالأمني 
يف  ال�رساع  وا�ستد  فلي�س، 
حيث  الرئا�سية  النتخابات 
كان كرمي يون�س من املناوئني 
على  وبناء  بوتفليقة.  للرئي�س 
نواب  مار�س  املواقف  هذه 
حزب  يف  الت�سحيحي  التيار 
جبهة التحرير الوطني �سغوطا 
لال�ستقالة،  لدفعة  يون�س  على 
التنحي  وعدم  اأنه رف�س  غري 
كان  مهما  لل�سغوط  الر�سوخ 
من�سبه  يف  باق  واإنه  م�سدرها 

الذي انتخب له.
عن  تنازلته  من  وبالرغم 
رئي�س  ال�سابقة جتاه  املواقف 
اجلناح  وجتاه  اجلمهورية 
عبد  بقيادة  الت�سحيحي 
اأن  يبدو  لكن  بلخادم،  العزيز 
كافية  تكن  مل  التنازلت  تلك 
ال�سغوطات  ا�ستمرت  بحيث 
وخارجه  احلزب  داخل  من 
ا�ستقالته  لإرغامه على تقدمي 
من رئا�سة الربملان، وكان قائد 

احلزب  يف  الت�سحيحي  التيار 
عبد العزيز بلخادم وقد نبه يف 
اأ�ساوؤوا  اأن الذين  كل مرة على 
لرموز الدولة واحلزب ل بد اأن 
وهي  الواجهة،  من  ين�سحبوا 
املجل�س  رئي�س  تعني  اإ�سارة 
كانت  كما  الوطني،  ال�سعبي 
بان  تفيد  معلومات  هناك 
يون�س  كرمي  ابلغ  الرئي�س 
وو�سل  فيه  مرغوب  غري  باأنه 
قيادة  من  منعه  اإىل  الأمر 
اجلزائري  الربملاين  الوفد 
ما  بعد  للخارج  مهمات  يف 
املجل�س  رئي�س  بها  يقوم  كان 
بروز  قبل  الوطني  ال�سعبي 
هذا  من  والأكرث  اخلالف... 
بتخلي  �سعر  يون�س  كرمي  فاإن 
التفوا  الذين  بالأم�س  زمالءه 
معه و الوقوف مع الأمني العام 
من  فلي�س  بن  علي  للحزب  
امل�ساركة  من  اإق�ساءه  خالل 
مع التيار الت�سحيحي لتح�سري 
للحزب،  اجلامع  املوؤمتر 
رئي�س  قدم  الأثناء   هذه  ويف 
الوطني   ال�سعبي  املجل�س 
كرمي يون�س ا�ستقالته يف جل�سة 
علنية خم�س�سة لأ�سئلة النواب 
ال�سفوية، لتنهي بذلك م�سل�سال 
بني  والنتظار  الرتقب  من 
وبني  الربملان من جهة،  نواب 
الوطني  التحرير  جبهة  نواب 
بعد  بال�ستقالة  طالبوه  الذين 
التي  الرئا�سية  النتخابات 
انتهت بفوز الرئي�س عبد العزيز 

بوتفليقة من جهة ثانية.
�ضيناريو ب�ضري بومعزة

على  يرغم  الذي  الرئي�س 
ال�ستقالة هذه املرة هو رئي�س 
ال�سخ�سية  الأمة   جمل�س 
ب�سري  واملجاهد   التاريخية  
لغز  فاإن  يبدو  وكما  بومعزة، 
و�سوحا  اأكرث  تكون  ا�ستقالته  
عندما تن�رس مذكراته كاملة،.. 
ولكنه  وفاته  قبل  دونها  حيث 
الوقت  اإىل  ن�رسها  اأرجاأ 
امللح  يذر  ل  حتى  املنا�سب 
قوله،  ح�سب  اأكرث  اجلرح  على 
الإعالميني  بع�س  هناك  لكن 
الذين متكنوا من الطالع على 
ما  وخا�سة  املذكرات  هذه 
التي  املهينة  بالطريقة  يتعلق 
جمل�س  رئا�سة  من  بها  خرج  
الأمة وكيف اأرغموه من داخل 
جمل�س الأمة وخارجه لتقدمي 
و�سف  ا�ستقالته...حيث 
جمل�س  من  خروجه  بومعزة 
هو  اأنه  رغم  بالوح�سي،  الأمة 
ب�سبب   ال�ستقالة،  قرر  الذي 

واإهانته،  �سخ�سيا،  ا�ستهدافه 
الأمة  جمل�س  اأع�ساء  وتاأليب 
�سده وتهديده بال�سالح الناري 
�سبب  مما  املجل�س،  قاعة  يف 
وراء  وكان  عنيفة  �سدمه  له 

اإ�سابته بال�سكري ح�سبه...
من  عددا  اإن  بومعزة  يقول   
ينتمون  الأمة  جمل�س  اأع�ساء 
واآخرين  والأرندي  لالأفالن 
”�سنوا  الرئا�سي  الثلث  من 
و�ستموين  عنيفا،  هجوما  علّي 
الناري،  بال�سالح  وهددوين 
وطلبوا مني الذهاب اإىل بيتي، 
للد�ستور،   وا�سح  خرق  يف 
هدف  حتقيق  يف  ذلك  معلال 
الرئي�س  اإر�ساء  وهو  وحيد 
الذي  بوتفليقة  العزيز  عبد 
قرر تنحيتي وتعوي�سي مبحمد 
عبارات  م�ساعدية.   ال�رسيف 
كانت  له  وجهت  التي  ال�ستم 
تلقاها  قد  كان  التي  نف�سها 
اأثناء  خدة  بن  يو�سف  بن 
 1962 �سنة  طرابل�س  موؤمتر 
املوؤقتة  للحكومة  رئي�سا  وهو 

للجمهورية اجلزائرية؟
بومعزة   ب�سري  قدم  وهكذا 
فيفري  �سهر  يف  ا�ستقالته 
ناهز  عمر  عن  ويتوفى   ،2001
الرئي�س  قرر  حيث   �سنة،   82
تنظيم  بوتفليقة  العزيز  عبد 
من  وطلب  له،  ر�سمية  جنازة 
عبد  الأمة  جمل�س  رئي�س 
ا�ستقبال  �سالح  بن  القادر 
اجلثمان يف مقر جمل�س الأمة 

للرتحم عليه؟؟

جتربة ال�ضعيد بوحجة 
 ...

الربملان  رئي�س  بوحجة  �سعيد 
عني  جمربا،  ا�ستقالته  قبل 
الت�رسيعية  الهيئة  رئ�س  على 
على اإثر النتخابات الت�رسيعية 
جبهة  حزب  عن   ،2017 �سنة 
التحرير الوطني احلا�سل على 
يتعر�س  الربملانية،  الأغلبية 
بال�ستقالة  ومطالبته  لل�سغط 
نائب    300 من  اأكرث  وقع  حيث 
نواب  اأغلب  تت�سمن  وثيقة 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب 
الذي ينتمي اإليه �سعيد بوحجة  
وتطالب  به  الإطاحة  تريد 
الآراء  اختلفت  وقد  بذهابه. 
النواب  مطالب  حقيقة  حول 
تلقاء  ومن  عفوية  هي  هل 
من  باإيعاز  اأنها  اأم   اأنف�سهم 
جهات اأخرى؟ علما اأن القانون 
ين�س  ل  للمجل�س  امل�سري 
�سحب  اإمكانية  على  اإطالقا 
الثقة من رئي�س املجل�س، وكل 

ال�ستقالة  هو  عليه  ين�س  ما 
)ازدواج املهام(  التنايف  وحالة 
والوفاة، لكن الوا�سح اأن قيادة 
وعلى  الوطني  التحرير  جبهة 
اآنذاك   العام  الأمني  راأ�سها 
ولد عبا�س قررت فعال  جمال 
من  ال�سيا�سي  الغطاء  �سحب 

بوحجة لأ�سباب عدة .
دفع  اأ�سباب  يف  البحث  اإن 
يف  تتلخ�س  لال�ستقالة  الرجل 
والقرارات  املواقف  بع�س 
بوحجة منها  اأقدم عليها  التي 
نواب  وبني  بينه  العالقة  �سوء 
من  عودته  عقب  املجل�س  
العا�سمة  يف  ا�ست�سفاء  رحلة 
الفرن�سية باري�س)ا�ستفادته من 
اأموال بالعملة  ال�سعبة  حتويل 
؟؟(،   القانونية  الأطر  خارج 
الأمني  اإنهاء مهام  قراره  وكذا 
القرار  وهو  للمجل�س،  العام 
الأفالن  نواب  عار�سه  الذي 
مت�سك  من  وبالرغم  ب�سدة 
فر�س  اأنه  اإل  بقراره  بوحجة 
عليه لإعادته  اإىل من�سبه لكن 
من  وهناك  ي�ستقيل؟؟  بوحجة 
الرئي�سي  ال�سبب  بان  يرى 
للمطالبة با�ستقالته هو رف�سه 
عبد  للرئي�س  اخلام�سة  الولية 

العزيز بوتفليقة.
املجموعات  روؤ�ساء  قرر  وقد 
الربملانية جتميد جميع اأن�سطة 
ال�سعبي  املجل�س  هياكل  كل 
الوطني، اإىل غاية قبول رئي�سه 
من  التنحي  بوحجة  ال�سعيد 
من�سبه، يف املقابل، اأكد رئي�س 
املجل�س ال�سعبي الوطني،  اأنه 
من�سبه  عن  التنحي  يرف�س 
غري  معار�سيه  مطلب  »لأن 
»لن  بوحجة:  وقال  �رسعي«. 
لدي  كانت  اإذا  اإل  اأ�ستقيل 
وهذا  اأخطاء،  بارتكاب  قناعة 
اأمر يتعلق باإرادتي، اأما الإقالة 
م�سدرها  يكون  اأن  فيجب 
اإ�سارة  يف  الفوقية«،  اجلهات 

اإىل رئا�سة اجلمهورية .
على  يجرب  الأخري  يف  لكن 
اأ�سبح  لأنه  ال�ستقالة  تقدمي 
ل  م�ساندة  اأية  ودون  وحيدا 
حزبية ول �سعبية ول من النواب 
ما  وهو  املجل�س  يف  الآخرين 
الت�ساوؤلت  من  الكثري  يطرح 
رئي�س  انتخاب  اأو  تعيني  حول 
قانونية  بطريقة  الربملان 
قانونية  غري  بطريقة  واإبعاده 

ورمبا هذا هو اللغز؟؟   

راأي

لغز ا�ستقالة اأ� اإقالة ر�ؤ�ساء الربملان اجلزائري؟
مت خالل �ضنة 2018 ت�ضجيل اأزيد من 2.200 م�ضروع يف جمال ال�ضناعة بقيمة تفوق 1.000 مليار دج بهدف تطوير 

ال�ضناعة اجلزائرية، ح�ضبما اأكده بالعا�ضمة وزير ال�ضناعة و املناجم يو�ضف يو�ضفي.
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جناح  �أن  �سا�سي   بن  �أكد  و 
�القت�سادية  �ال�سالحات 
حت�سن  �ىل  �سي�ؤدي  باجلز�ئر  
�ل��سع �لبالد يف �ستى �ملجاالت 
ذلك  مالحظة  وميكن  �الأخرى 
من خالل �لر�سائل �لتي مررها 
ح��ره  يف  �جلمه�رية  رئي�س 
،�لتاأكيد  بينها  ومن  �الأخري 
�القت�سادي  �لتن�يع  �أن  على 
ميكن  وال  �لهني  باالأمر  لي�س 
�مليد�نية  �لنتائج  بع�س  �إنكار 
�لتي ميكن �أن يلم�سها �مل��طن 

جماالت  عدة  يف  ب��س�ح 
 ، �لعد�لة   ، �ملدنية  �حلالة 
�جلمارك  �لتجاري  �ل�سجل 
�لتح�سن  هذ�  و�سي�سمل  ...�لخ 
بينها  من  �خرى  قطاعات 
و�ل�رض�ئب  و�مل�سارف  �لبن�ك 
��سار  فقد  �لثانية  �لنقطة  �أما 
�ملتحدث   ذ�ت  �لرئي�س ح�سب 
�لبريوقر�طية  �ملمار�سات  �ىل 
�لتي �أثرت �سلبا على �ملبادر�ت 
�القت�سادية و�مل�ستثمرين هاته 
حماربتها  يجب  �ملمار�سات 
وحتفيز  �ل�سفافية  الإ�سفاء 

�مل�ستثمر �الجنبي و�ملحلي .

ذ�ت  �أكد  فقد  ثانية  جهة  من 
�أعطى  �لرئي�س  �أن  �ملتحدث 
�الإفريقي  �لبعد  �إىل  �أهمية 
يجب  �قت�سادية  كفر�سة 

�نتهازها حيث تعترب �فريقيا  
�ل�جهة ك�س�ق و�عدة القت�ساد 
��ستهالكي  بتعد�د  �جلز�ئر 
ي�ساف  م�ستهلك  مليار  يف�ق 
�إىل  ذلك �لعالقات �القت�سادية 
للمناطق  وال�سيما  �لتاريخية 
مبثابة  تعترب  �لتي  �جلن�بية 
�مل�ستقبل  يف  للت�سدير  من�سة 

.
�لطاقات  بخ�س��س  �أما 
عليها  ر�هن  فقد  �ملتجددة 
فخامة رئي�س �جلمه�رية يق�ل 
من  �أوال  �الإقت�سادي   �ملحلل 
�مل��رد  على  �ملحافظة  �جل 
�لطاق�ية غري �ملتجددة وثانيا 
نح�  �لطاقة  م�سادر  تن�يع 
�ل�سديقة  �ملتجددة  �لطاقات 

للبيئة   
حتقيق  �أن  �ملتحدث  و�أ�ساف 
�لط�يلة �ملدى  �الأهد�ف  هذه 

�لقدر�ت  كافة  ت�سخري  يتطلب 
وت�ظيفها  و�لب�رضية  �ملادية 
خلدمة هذ� �مل�سعى وقد �أ�سار 
�ألقاها  �لتي  �ملحا�رضة  �ىل 
�لدكت�ر  �ال�سبق  �ل�زير  معايل 
�سكيب ب�الية ورقلة بتاريخ 14 
دي�سمرب 2017 و�لتي قدم فيها 
�لتبعية  من  للخروج  برناجما 
ب�سكل  يتطابق  للمحروقات 
�لرئي�س  فخامة  روؤية  مع  كبري 
يف  ركز  حيث   ،  2030 ل�سنة 

هذه �ملحا�رضة على جمم�عة 
ت�سجيع  �أهمها  �ملحاور  من 
باعتباره  �الأجنبي  �ال�ستثمار 
�ل�سعبة  �لعملة  جللب  م�سدر 
�لدعم  يف  �لنظر  �إعادة   ،
ب�سكله �حلايل ، حيث يجب �أن 
م�ستحقيه  �إىل  م�ستقبال  ي�جه 
يف  �أم��له  و��ستغالل  نقد� 
��ستقطاب  مع   ، �ال�ستثمار 
�لذي ميثل  �مل��زي  �القت�ساد 
�لن�ساط  من  باملائة   40 قر�بة 

 ، �جلز�ئر  يف  �القت�سادي 
جلذب  �لعملة  تغيري  و�قرتح 
�ملالية  �لدورة  نح�  �ل�سي�لة 
على  �لرتكيز   ، و�القت�سادية 
�ل�سفافية و�لرقابة  با�ستخد�م 
للم�ستثمرين  ك�سمان  �لرقمنة 
هنا  ومن  و�ملحليني  �الأجانب 
�العتبار  �إعادة  �أهمية  تربز 
ذ�ت  �جلز�ئرية  للكفاء�ت 
يف  وت�ظيفها  �لعالية  �خلربة 

�ملرحلة �لقادمة .

بن  �لياأ�س  �القت�سادي  �خلبري  �أكد 
�الإقت�سادي  �لرك�د  �أن    ، �سا�سي 
باجلز�ئر بد�أ �سنة 2014 وذلك على 
خلفية �نهيار �أ�سعار �ملحروقات يف 
�ل�س�ق �لعاملية،  وهذ� �النهيار �أدى 
�إىل جمم�عة من �لتاأثري�ت �ل�سلبية 
�لتجاري  �مليز�ن  يف  عجز  منها 
و�سل �إىل �أكرث من 20 مليار دوالر 
بلغ  �ملدف�عات  ميز�ن  يف  وعجز 

�أكرث من 26 مليار دوالر .
يف  تاأكل  �أن  حمدثنا  �أفاد   و 
�حتياطيات �ل�رضف من 197 مليار 
من90  �أقل  �إىل   2014 �سنة  دوالر 
عن  2018ناهيك  �سنة  دوالر  مليار 
عجز حاد يف �خلزئينة �لعم�مية ال 
حزمة  من  بالرغم  مت���سل،  يز�ل 
�الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �حلك�مة 
و�سي�ستمر هذ� �لعجز على �ملدى 
��سافة   ، و�لط�يل  �ملت��سط 
�أكرث   2014 �سنة  قبل  لل��ر�دت 
�نخف�ست  من 65 مليار دوالر كما 

تدريجيا بعد تدخل �حلك�مة ، هذه 
هي �لتاأثري�ت �ل�سلبية �لتي خلفتها 
�الأزمة �الأخرية و�ست�ؤثر على قدرة 
يف  �الرتفاع  م��جهة  يف  �لبالد 
على  و�الإنفاق  �لعم�مية  �لنفقات 
�لدعم  و  �الأج�ر  ودفع  �ال�ستثمار 

�لعام لالأ�سعار .
�إىل   - �الأمر-ح�سبه  هذ�  ويع�د 
ه�سا�سة �القت�ساد �جلز�ئري �جتاه 
ومرد  �لدولية  �ل�س�ق  يف  �لتقلبات 
�جلز�ئري  �القت�ساد  �أن  �إىل  ذلك 
�لتخل�س  ي�ستطع  مل  ن�ساأته  منذ 
لقطاع  �ملطلقة  �سبه  �لتبعية  من 
�ملحروقات و�لذي يعترب �مل�سدر 
�لرئي�سي لالحتياطات �لعملة الأكرث 
�الإر�د�ت  وكذلك  باملائة   98 من 
�لعم�مية �لتي تعتمد على �جلباية 

�لبرتولية الأكرث من 60 باملائة .
�لدعم  �سيا�سة  ذلك  �إىل  �سف 
ت�ستهلك  و�لتي  �ملعتمدة  �حلالية 
�أجز�ء هامة من �لنفقاتع �لعم�مية 

�لزيادة  بفعل  يتز�يد  و�لذي 
�لبنية  على  و�النفاق  �ل�سكانية 
.... �لطرقات   ، »�ل�سكن  �لتحتية 
�لخ »، ناهيك عن �سعف �ال�ستثمار 
خارج  �النتاجية  �لقطاعات  يف 
ي�سبب  �لذي  ،�الأمر  �ملحروقات 
�ال�ستري�د  على  �العتماد  بدوره 
�ملحلي  �ملجتمع  حاجيات  لتلبية 
�مليز�ن  يف  عجز  �سبب  ما  وهذ� 
�لتجارية وميز�ن �ملدف�عات و�أدى 
كذلك �إىل ��ستهالك كلي ل�سندوق 
�النخفا�س  بعد  �الإر�د�ت  �سبط 

�حلايل يف �أ�سعار �ملحروقات .
�ل��سع  تزيد  �لتي  �الأم�ر  ومن بني 
تعقيد� ه� �الرتفاع يف �ال�ستهالك 
بلغ  و�لذي  للطاقة  �لد�خلي 
قدرة  ترهن  قد  خميفة  م�ست�يات 
�القت�ساد على ت�سدير �ملحروقات 
م�ستقبال وذلك عندما يبلغ م�ست�ى 

�ال�ستهالك م�ست�ى �الإنتاج  .
اأحمد باحلاج 

ك�سف �الأ�ستاذ �لباحث يف �القت�ساد 
ب�رقلة  مرباح  قا�سدي  بجامعة 
معر�س  يف   ، �سا�سي  بن  �ليا�س 
�أن  »�ل��سط«،  ي�مية  مع  حديثه 
�ل�طنية  �لعملة  قيمة  من  �لرفع 
�الإنتاج  وترية  من  �لرفع  يتطلب 
�ملحلي عن طريق �ال�ستثمار  يف 

من  ما  وه�  �ملتن�عة  �لقطاعات 
�ساأنه �أن ي�ؤدي �إىل �إحالل �ل��رد�ت 
و�مت�سا�س �لبطالة وتنظيم �ل�س�ق 
�لنقدي مع تفعيل �س�ق �ملال وهي 
ت�قيف  �إىل  �ست�ؤدي  �لتي  �لع��مل 
نزيف �لعملة �ل�سعبة و�لت�جه نح� 
�ل�سعبة  للعملة  كم�سدر  �لت�سدير 

�لق�ة  يدعم  �أن  �ساأنه  ما من  وه� 
�ل�رض�ئية للدينار �جلز�ئري ويرفع 
من قيمته يف �ل�س�ق باالإ�سافة �إىل 
�عتماد  يف  �لنقدية  �ل�سيا�سة  دور 
ومعطيات  تتالئم  عملة  قيمة 

�القت�ساد �جلز�ئري.
اأحمد باحلاج

ك�سف الأ�ستاذ الدكتور يف الإقت�ساد بجامعة قا�سدي مرباح بورقلة اليا�س بن �سا�سي ، خالل نزوله �سيفا يف منتدى يومية »الو�سط »، اأن مرحلة ما بعد الإنتخابات 
الرئا�سية املقرر اإجراوؤها يف الـ 18 اأفريل املقبل هي مرحلة اقت�سادية بامتياز.

اأ�ستاذ القت�ساد بجامعة ورقلة اإليا�س بن �سا�سي ملنتدى »الو�سط«

اأحمد باحلاج 

مرحلة ما بعد رئا�صيات 2019  �صتكون اقت�صادية بامتياز 
.        التنويع لالإفالت من التبعية لقطاع املحروقات 

.       �سرورو اإعادة العتبار للكفاءات اجلزائرية 

 �أكد بن �سا�سي �أنه يجب �الإ�سارة 
�إىل �لنم�ذج �القت�سادي �لذي �قره 
رئي�س �جلمه�رية  يف 26 ج�يلية 
2016 و�لذي متت �مل�سادقة عليه 

يف �جتماع جمل�س �ل�زر�ء .
يف  �ملخت�س  به  �أفاد  وح�سبما 
هذ�  ،فاإن  �القت�سادي  �ل�ساأن 
روؤيته  �لرئي�س  فيه  �لنم�ذج طرح 
�لتبعية  من  للخروج  �مل�ستقبلية 
متن�ع  �قت�ساد  نح�  للمحروقات 
�إىل هذ� �لهدف  وفعال ولل��س�ل 
�ال�سرت�تيجي،حيث  مت و�سع خط 
 2030 �إىل   2016 �سنة  من  زمنية 
وقد ق�سمت �إىل 03 مر�حل ، حيث 
تعد �ملرحلة �الأوىل �ملمتدة  من 
�إ�سالح  مرحلة   2019/2016
حددت  وقد  �مل��زنة  �سيا�سات 
يف  �خليار�ت  من  جمم�عة  فيها 
مقدمتها حت�سني م�ست�ى �جلباية 
نفقات  م��جهة  �جل  من  �لعادية 
من  �حلد   ، �ملتز�يدة  �لعم�مية 
و   ، �لعم�مية  �خلزينة  يف  �لعجز 
�إ�سافية  مالية  م��رد  عن  �لبحث 
غري تقليدية ،�أما �ملرحلة �لثانية  
�لتح�ل �ملمتدة من  فهي مرحلة 
2020 �ىل 2025 وقد حددتا فيها 
وعلى  �الأهد�ف  من  جمم�عة 
وترية  من  �لرفع  �ملثال  �سبيل 

لي�سل  �لناجت �ملحلي �خلام  �لنم� 
يف  باملائة   6.5 �إىل  تدريجيا 
ن�سيب  م�ساعفة   ،2030 حدود  
�خلام  �ملحلي  �لناجت  من  �لفرد 
ح�سة  م�ساهمة  زيادة  �إ�سافة   ،
خارج  �ل�سناعية  �لقطاعات 
�ملحروقات  من �لقيمة �مل�سافة 
�إىل حدود 10 باملائة ، مع �لتح�ل 
من  �حلد  خالل  من  �لطاق�ي 
لال�ستهالك  �ملت���سل  �الرتفاع 
�لن�سف  �إىل  �لطاقة  من  �لد�خلي 
�لنم� قدرها 6 باملائة  من وترية 
بحل�ل  باملائة   03 �ىل  حاليا 
�ملتحدث  ذ�ت  دعا  كما   ،  2030
�لفالحي  �لقطاع  وتعزيز  لتفعيل 
يف  لت�ساهم  �لغذ�ئية  و�ل�سناعات 

حتقيق �الأمني �لغذ�ئي .
�سدد  فقد  ثانية  جهة  من 
قدرة  تعزيز  على  �سا�سي  بن 
�لقطاعات �ال�ستخر�جية �ملناجم 
�ل�سناعات  �ملتجددة  �لطاقات 
�المد�دية  و�لقطاعات  �لتح�يلية 
و�ل�سياحة بهدف تن�يع �ل�سادر�ت 
مرحلة  وهي  �الأخرية  �ملرحلة   ،
�لتن�يع و �ال�ستقر�ر من 2026 �إىل 
و يفرت�س فيها �أن يبد�أ   2030
يف  تدريجيا  �جلز�ئري  �القت�ساد 
قطاعات  دخله يف  م�سادر  تن�يع 

قدرة  تعزيز  �أبرزها  خمتلفة 
�لقطاعات �ال�ستخر�جية �ملناجم 
�ل�سناعات  �ملتجددة  �لطاقات 
�المد�دية  و�لقطاعات  �لتح�يلية 

و�ل�سياحة،  
�الأخري  �حل��ر  بخ�س��س  �أما 
�جلمه�رية  رئي�س  �أجر�ه  �لذي 
بيزني�س  �ك�سف�رد  م�ؤ�س�سة  مع 
فخامة  �أو�سح  فقد   ، لالأعمال  
�سياق  يف  �لروؤية  هذه  �لرئي�س 
ظريف دويل وحملي ، �أين  �أعطى 
�ل�رضكاء  خمتلف  �إىل  تطمينات 
عدة  ح�ل  �ملحليني  و  �لدوليني 
�إىل  �ل��س�ل  �أن  �أهمها  نقاط 
�لتبعية  من  و�الإفالت  �لتن�يع 
وقتا  يتطلب  �ملحروقات  لقطاع 
�لطاقات  كل  وت�ظيف  ط�يال 
من  جملة  و�عتماد  و�الإمكانات 
�مل�ست�ى  على  �الإ�سالحات 
و�ن  و�الإد�ري  �مل�ؤ�س�ساتي 
�الأهد�ف �مل��سعة �سابقا ميكن  
�لتط�ر�ت  تتاأثر جزئيا ح�سب  �أن 
�لعاملي  �القت�ساد  يقت�سيها  �لتي 
�لهدف  عن  حتيد  لن  لكنها 
�الأ�سا�سي وه� �لتن�يع �القت�سادي 
و�ل��س�ل �إىل �قت�ساد يعتمد على 

�لنجاعة .
اأحمد باحلاج 

التاأثريات ال�صلبية للبريوقراطية 
اأثرت  على امل�صتثمرين 

�صيا�صة الدعم خطر  على اال�صتثمار 

الرفع من قيمة العملة الوطنية عن
 طريق االإنتاج 
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بيرت وارن �سينجر واإمري�سون 
بروكينج

عر�ض �سباح عبدال�سبور/ 
مركز امل�ستقبل للدرا�سات و 

الأبحاث املتقدمة

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

العدو بالكامل".
وقد ظهرت على مّر التاريخ موجات 
التكنولوجية  التطورات  من  متتالية 
الو�سائل  توفر  التي  اجلديدة 

ل�ستنزاف روح "العدو" من بعيد. 
تلك  اأبرز  من  الإنرتنت  �سبكة  وتُعد 
التي  احلديث  الع�رص  يف  التطورات 
ُوّظفت من قبل الدول والفاعلني من 
الهدف،  هذا  لتحقيق  الدول  غري 
العدو  ثقل  مركز  مهاجمة  تعد  فلم 
تتطلب  �سعبه(  واأرواح  )عقول 
كل  لكن  �سخمة،  ق�سف  عمليات 
ذكي،  هاتف  هو  الأمر  يتطلبه  ما 
وحتقيق  امل�ستخدمني،  وا�ستهداف 
دون  للحرب  ال�سيا�سي  الهدف 
اإطالق ر�سا�سة واحدة، وهو ما يُعد 
نوًعا جديًدا من احلروب اأطلق عليه 
)خبري  �سينجر"  وارن  "بيرت  من  كل 
اأمريكا(  نيو  مركز  يف  ا�سرتاتيجي 
زميل  )باحث  بروكينج"  و"اإمري�سون 
اخلارجية(  العالقات  جمل�ش  يف 
املعنون  كتابهما  يف  احلرب"  "�سبه 
"�سبه احلرب: ت�سليح مواقع التوا�سل 
الجتماعي"، الذي �سدر يف اأكتوبر 

املا�سي.
مالمح  من  العديد  الكتاب  ويعر�ش 
"كالوزفيتز"،  حددها  التي  احلرب 
التوا�سل  "�سبكات  على  لكن 
�سوؤال  حول  ويدور  الجتماعي". 
اأ�سبح  كيف  مفاده:  رئي�سي  بحثي 
يف  جديدة  معركة  �ساحة  الإنرتنت 

القرن احلادي والع�رصين؟.
ويف كتابهما ي�ستعر�ش الباحثان تاريخ 
من�سات و�سائل الإعالم الجتماعي، 
ال�سعبية،  الثقافة  يف  وا�ستخدامها 
بينها  ويقارنان  احلديث،  وال�رصاع 
التكنولوجية  التطورات  وبني 
والراديو(،  التلغراف  )مثل  ال�سابقة 
مع القيام بربط ا�ستخدامها بنظرة 

"كالوزيفيتز" للحرب.
اإطاًرا  املوؤلفان  ي�سع  عام  وب�سكل 
الإعالم  و�سائل  قيام  كيفية  لفهم 
ال�سيا�سة  بت�سكيل  الجتماعية 
املعا�رصة  وال�رصاعات  العاملية 
كمن�سة  دورها  فح�ش  خالل  من 
وال�ستهداف،  املعلومات،  جلمع 
واحلرب  الإلكرتونية،  والعمليات 
النف�سية، واأن�سطة القيادة والتحكم.

حرب رقمية:

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

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

والأحداث.

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

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

قواعد احلرب اجلديدة:

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

الجتماعي، على النحو التايل:
املعلومات  بيئة  باتت  اأوًل- 
هو  والإنرتنت  م�ستقرة،  احلديثة 
يف  البارزة  الت�سالت  و�سيلة  الآن 
العامل، و�سيبقى كذلك يف امل�ستقبل 
القريب. ومن خالل و�سائل التوا�سل 
الجتماعي �ستنمو ال�سبكة من حيث 
ولكن  والع�سوية،  والنطاق  احلجم 
ب�ساأن  ومركزيتها  الأ�سا�سي  �سكلها 

نظم املعلومات لن يتغري.
معركة  �ساحة  الإنرتنت  يُعد  ثانًيا- 
كما  والتفاهم  لل�سالم  ر�سوًل  ولي�ش 
لتحقيق  من�سة  هو  واإمنا  يقال، 

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

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

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

العامل.

�ساد�ًسا- يف تلك احلرب اجلديدة ل 
توجد اأر�سية حمايدة.

فاعلون خمتلفون:

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

املثال ولي�ش احل�رص ما يلي:
1-رو�سيا: جلاأت مو�سكو اإىل الإنرتنت 
الع�سكرية،  قوتها  تراجع  لتعوي�ش 
وتعد  ذاته.  الوقت  يف  لها  وكداعم 
تقدًما  الأكرث  الدولة  للكتاب  وفًقا 
احلرب  من  اجلديد  ال�سكل  هذا  يف 
وذات نفوذ �سيا�سي. فقد تدخلت يف 

النتخابات الرئا�سية الأمريكية عام 
التقارير  من  العديد  ح�سب   ،2016
والغربية،  الأمريكية  ال�ستخباراتية 
ا�ستخدمت  اأنها  اإىل  ت�سري  حيث 
اخلا�سة  املعلومات  من  مزيًجا 
اجلديدة  الرقمي  الت�سويق  وتقنيات 
العامل  يف  احتجاجات  لإ�سعال 
احلقيقي، وتوجيه العديد من دورات 
على  والتاأثري  الأمريكية،  الأخبار 
رو�سيا  اأن  الكتاب  ويزعم  الناخبني. 
املجتمع  اإىل  الت�سلل  من  متكنت 
خالل  من  كامل  ب�سكل  الأمريكي 

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

حد زعم الكاتبني. 

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

غزة عام 2012.
اأدرك  حيث  ترامب:  دونالد   -3
الجتماعية،  الإعالم  و�سائل  قوة 
رئي�ش  اأي  من  اأكرث  للكتاب،  وفًقا 
املثال،  �سبيل  فعلى  اآخر.  اأمريكي 
فقد وجد معهد اأك�سفورد لالإنرتنت 
 )Oxford Internet Institute(
اإق�ساء الناخبني  اأنه على الرغم من 
النتخابية  احلملة  يف  الالتينيني 
بع�ش  ميلك  كان  اأنه  اإل  لرتامب، 
�سّهلت  التي  الوهمية  تويرت  برامج 
البوتات  �ساعدت  كما  له.  دعمهم 
برامج  وهي  الإنرتنت،  )روبوتات 
الإنرتنت(  على  تلقائية  مبهام  تقوم 
اهتمام  جذب  يف  ي�ستخدمها  التي 
جميع  من  واملانحني  ال�سحفيني 

اأنحاء البالد. 
"ترامب"  ح�سل  ذلك،  على  وعالوة 
كامربيدج  �رصكة  م�ساعدة  على 
تعمل  خا�سة  �رصكة  وهي  اأناليتيكا، 
البيانات  ا�ستخراج  بني  اجلمع  على 
ل�ستنتاجات  الو�سول  ثم  وحتليلها 
ف�ساًل  النتخابية،  العمليات  عند 
على  رو�ش  عمالء  م�ساعدات  عن 
ناخبون  باأنهم  يتظاهرون  الإنرتنت 
وتويرت.  في�سبوك،  على  اأمريكيون 
ا�ستمر  الرئا�سة،  توليه  بعد  وحتى 
و�سائل  ا�ستخدام  يف  "ترامب" 
قاعدة  لتعبئة  الجتماعي  التوا�سل 
�سغرية ولمعة ب�سدة. ويف املقابل، 
ت�ستمر مراكزه يف ت�سخيم نظريات 
ومهاجمة  القومية،  املوؤامرة 

ال�سحافة.
الإرهابي:  "داع�ش"  تنظيم   -4
لربامج  ا  جًدّ فعاًل  م�ستخدًما  وكان 
دعايته  لن�رص  يوظفها  اإذ  البوتات، 
عام  ويف  العربية.  باللغة  تويرت  على 

يف  دويل  اهتمام  على  حاز   ،2014
من  تويرت  على  وجوده  تزايد  اإطار 
وبث  الها�ستاجات،  من  عدد  خالل 

عملياته وانت�ساراته املزعومة. 

ماذا نفعل؟

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

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

اجلديدة للحرب. 
مناذج  هناك  اأن  اإىل  الكتاب  وي�سري 
جتاوزت  لدول  خمتلفة  ا�ستجابة 
اإىل  اإعادة التنظيم الع�سكرية  عملية 
العمل على حت�سني جمتمعاتها �سد 
بينها  ومن  املعلومات،  تهديدات 
وليتوانيا  ولتفيا  واإ�ستونيا  فنلندا 
من  واباًل  تواجه  وكلها  وال�سويد، 
الرو�سية.  املعلوماتية  الهجمات 
الوقاية  جمال  يف  جهودهم  وت�سمل 
ومراقبة  املواطنني،  تثقيف  برامج 
حمالت الت�سليل الأجنبية، وحمايات 
الق�رصية  وال�سفافية  النتخابات، 
ال�سيا�سية،  احلمالت  لأن�سطة 
املواد  تاأثري  للحد من  قوانني  و�سن 

امل�سللة. 
�رصورة  على  الكاتبان  وي�سدد 

الإعالم  و�سائل  توظيف  العمل على 
العام،  الوعي  لزيادة  الجتماعي 
وحتى  املواطنني،  احتياجات  وتتبع 
الإنفاق  حول  املقرتحات  جمع 
بارًزا،  مثاًل  �سوي�رصا  وتعد  العام. 
اإذ ا�ستخدمت ال�سبكات الجتماعية 
لل�سماح برقمنة التما�سات املواطنني 
واإدخال املبادرات عرب الإنرتنت يف 

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

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

يعرفه الآخرون ويفعلونه.

اعرتف املوؤرخ الع�سكري الربو�سي "كالوزفيتز" يف كتابه ال�سهري "يف احلرب"، الذي ُكتب يف القرن التا�سع ع�سر، باأن لكل ع�سر نوعه اخلا�ض من 
احلروب، واأنه يف الغالب تظهر نظريات جديدة للحرب كنتيجة لعدٍد من التغريات اجلذرية يف البيئة الأمنية الدولية، والدبلوما�سية، وال�سيا�سة 

الداخلية، وكذلك الأيديولوجيا، والقت�ساد، والتقدم التكنولوجي. 

حروب الت�سليل:

�سبل مواجهة تدمري اخل�سوم على مواقع التوا�سل االجتماعي



�أحمد �أبو زهري
�لفل�سطينية  �ملقاومة  تو�جه 
كافة،  �ل�سعد  على  كبري�ً  حتدياً 
ولعل من �أبرزها و�أحدثها �النت�سار 
�لتو��سل  لو�سائل  و�لو��سع  �ل�رسيع 
و�ملتطورة  �ملختلفة  �الجتماعي 
و�لرب�مج �ملتقدمة، و�لتي �أ�سبحت 
لتجتاح  �لنا�س،  �أيدي  متناول  يف 
�ل�سغار  كافة؛  �لعمرية  �لفئات 
و�لفتيات،  و�ل�سباب  و�لكبار 

وتبهرهم بتقنياتها �لباهرة.
ذو  �سالح  �ملتقدمة  �لتقنيات  تلك 
�أمد  منذ  علينا  يرتدد  كما  حدين 
جزء  ��ستخد�م  ي�ساء  وقد  طويل، 
�لت�سوير  خالل  من  منها  كبري 
وتناقل  �ملبا�رس  و�لبث  و�لت�سجيل 
�الإ�ساعات،  وبث  �ملعلومات 
بن�سيج  �الإ�رس�ر  �إىل  توؤدي  و�لتي 
�رسرها  ويكون  �ملجتمعات، 

�أكرب؛  �لفل�سطيني  جمتمعنا  يف 
و�أ�رس�رها  خماطرها  ت�سل  �إذ 
وتعر�س  �ملقاومة  منظومة  �إىل 
و�إمكاناتها  وكو�درها  ن�سطاءها 
للخطر �ملبا�رس من خالل �ملتابعة 

�مل�ستمرة و�ال�ستهد�ف �لدقيق.
�لتقنيات  ��ستخد�م  وخلطورة 
�ملقال،  هذ�  يف  �ل�سوء  �ساأ�سلط 
حول �أهميتها، و�آثارها، و�ل�سو�بط 
يف  و�ملحا�سبة  للمعاجلة  �خلا�سة 

عدة حماور:

اأوال: اأهمية و�صائل التوا�صل 
االجتماعي:

�لتو��سل  و�سائل  �أ�سحت 
لالت�سال  �سهلة  �أدو�ت  �الجتماعي 
و�متدت  �ملجتمع،  بني  و�لتو��سل 
بعالقات  �الأ�سخا�س  لرتبط  �أي�ساً 

مع  �ملحلي،  �ملجتمع  خارج 
وعاد�ت  ثقافات  يحملون  �آخرين 
�سبكة  ت�سكيل  �إىل  و�سوالً  خمتلفة، 
على  و�الأ�سدقاء  �ملعارف  من 
م�ستوى �لعامل، �سمن �أوجه �ت�سال 
متاحة من خالل �الت�سال �ملجاين 
�لر�سائل  �أو  �لفيديو  �أو  بال�سوت 
تربط  �لتقنيات  هذه  �لن�سية.. 
غالبها  يف  بعالقات  �الأ�سخا�س 
يكون  قد  �أ�سخا�س  مع  �فرت��سية 
�أغلبهم وهميني، كما �أنها تتيح ن�رس 
لالإن�سان  وميكن  �ملختلفة،  �ملو�د 
�أن يف�سح عما يدور يف خلده دون 
عن  �حلديث  يف  و�جلر�أة  بل  حرج 
تقنيات  عن  ف�ساًل  بيته،  �أ�رس�ر 
�لت�سجيل و�لتوثيق و�لبث �ملبا�رس، 
�الأخبار  ون�رس  �لفيديو  وت�سوير 
يف  �أهميتها  �إىل  �إ�سافة  وتناقلها، 
و�لرتبوي  و�لبحثي  �لعلمي  �ملجال 
حيث  و�ل�سيا�سي،  و�لدعوي 
�أ�سبحت هذه �لو�سائل تتخطى كل 
�لعو�ئق �لطبيعية و�الأبو�ب �ملغلقة 

و�الأ�سو�ر �ملح�سنة.

ثانيا: خطورة و�صائل 
التوا�صل:

تكمن خطورتها يف تد�ولها من قبل 
�ملر�هقني و�الأطفال ومن يتطفلون 
للتعارف  خمتلفة  مغامر�ت  �سمن 
�الأ�سخا�س  ومن  �لعالقات،  ون�سج 
م�سوؤولية  الأى  يفتقرون  �لذين 
وفى  و�أخالقية،  ووطنية  قانونية 

�أ�رس�رهم  عن  �الأ�سخا�س  ك�سف 
توجهاتهم،  وعن  �ل�سخ�سية 
و�لتفاعل مع �ل�سفحات �ل�سهيونية 
�ملن�سق  �سفحة  مثل  �ملمولة، 
�لتي  �ل�سفحات  من  وغريها 
�ل�سلمي  و�لتعاي�س  للتعاون  تدعو 
�حلديث  و�الأخطر  بل  �لعدو،  مع 
و�لت�سوير  �ملقاومة  �أن�سطة  حول 
و�لت�سجيل ون�رس �ملعلومات وتناقل 
�مل�سبوهة،  و�الأخبار  �الإ�ساعات 
بغر�س  �الأمنية  �لتحركات  وك�سف 
و�ل�سهرة  �لظهور  رغبة  �إ�سباع 
فاالأمر  �الأ�سدقاء،  بني  و�ل�سبق 
الأ�سحاب  ب�سو�بطه فقط  م�سموح 
�لنا�س  لعو�م  ولي�س  �الخت�سا�س، 
للن�رس  من�سات  بعمل  يقومو�  �أن 
�ملجاين يف ملفات بالغة �حل�سا�سية 
عن  ف�سال  �ملقاومة،  �أمن  مت�س 

�أمن �ملجتمع ككل.

ثالثا: تداعياتها واآثارها 
االجتماعية واالأمنية:

من �لناحية �الجتماعية قد تت�سبب 
رهينة  �الأ�سخا�س  وقوع  يف  �أحيانا 
وتدفعهم  و�مل�ساومة،  �البتز�ز 
ودفع  �ملعادية  للجهات  لالن�سياع 
ثمن باهظ نحو �ل�سقوط �الأخالقي 
من  وغريه  �ملايل  �ال�ستنز�ف  �أو 
�أوجه �لتفكك �الأ�رسي و�الجتماعي 

حال �فت�ساح �الأمر.

يت�سبب  قد  �الأمنية  �لناحية  من 

�جلهات  مع  و�لت�ساوق  �لف�سول 
�ملعلومات  ون�رس  �مل�سبوهة، 
�إىل  خمتلفة،  لدو�فع  وتد�ولها 
�لعدو  خمابر�ت  مع  �الرتباط 
�الأ�سخا�س  تبتز  و�لتي  �ل�سهيوين، 
عن  يجمعها  كان  �لتي  باملو�د 
�أطلقو�  �لذين  �الأ�سخا�س  هوؤالء 
�لف�ساء  هذ�  عرب  الأنف�سهم  �لعنان 
ووطنية  �جتماعية  �سو�بط  دون 
يف  باهظاً  ثمنا  فدفعو�  و�أمنية، 
رهينة  و�أ�سبحو�  �أنف�سهم  خ�سارة 
�لغفلة  نتيجة  �لعدو،  بيد  و�أد�ة 

و�الإهمال �أو �لرعونة.

رابعا: املعايري وال�صوابط 
للمعاجلة واملحا�صبة:

نحو  �الأ�رسية  �لرقابة  تفعيل   -
�الأبوية،  �لتوجيهات  وبقاء  �الأبناء، 
�لت�سحيح  ال�ستمر�ر  �إ�سافة 
�ملرجعيات  قبل  من  و�ملعاجلة 
و�الإعالمية  �لرتبوية  و�جلهات 
�أكرب  لن�رس  و�لدعوية  و�لقانونية 
قدر من �لوعي وتقومي �ل�سلوكيات 

�ل�ساذة و�ملنحرفة.
- تكثيف �جلهات ذ�ت �الخت�سا�س 
عملها من خالل �لتحذير �ملتو��سل 
من �ل�سفحات و�ملو�قع �مل�سبوهة 
و�لعمل على �إغالقها قدر �الإمكان 

�أو حظرها.
يف  خا�سة  وجلان  فرق  ت�سكيل   -
و�ل�رسطة  و�جلامعات  �ملد�ر�س 
�لر�سمية  �ملوؤ�س�سات  وخمتلف 

�لتي  �حلاالت  ملعاجلة  و�الأهلية 
يف  تنحرف  �أو  لالبتز�ز  تتعر�س 

�سلوك �ساذ.
وفعاليات  عمل  ور�سات  عقد   -
وتتناول  �ملوؤ�س�سات  فيها  تت�سامن 
لهذه  �ال�ستخد�م  �إ�ساءة  خطورة 
�لو�سائل و�لرب�مج وتد�عياتها على 

�ملقاومة و�ملجتمع ب�سكل عام.
و�الأمنية  �لقانونية  �لتوعية   -
�حلقوقية  �ملر�كز  قبل  من 
و�لنيابات  �ملختلفة  و�الأجهزة 
�مل�سوؤولية  بطبيعة  �ملخت�سة، 
على  تقع  �لتي  و�الأمنية  �جلنائية 
يف  �ملتورطني  �الأ�سخا�س  عاتق 
�ملجتمع  مب�سالح  �أ�رست  �أعمال 
وعر�ست �أن�سطة �ملقاومة للخطر 

و�ال�ستهد�ف.
بقدرة  �لوعي  من  حالة  ن�رس   -
�ملقاومة و�جلهات �ملخت�سة على 
�لك�سف  و�سهولة  �ملتورطني  تعقب 
�أن�سطتهم  جميع  ومعرفة  عنهم 
مع  يتعاونون  من  وخ�سو�سا 

�الحتالل.
- �إعطاء فر�س دوما و�إبقاء �لباب 
مفتوحا �أمام كل �الأ�سخا�س �لذين 
�أمنية  �أو  تورطو� يف �أعمال جنائية 
وجلوؤو�  و�لتوبة  �لرجوع  و�أر�دو� 

باإر�دتهم الأح�سان �سعبهم.
�لقو�نني  تطوير  على  �لعمل   -
�ساأنها  �لتي من  و�الأنظمة  و�للو�ئح 
هذه  ��ستخد�م  �آلية  ت�سبط  �أن 
ر�دعة  عقوبة  وت�سمن  �لو�سائل، 

بحق �ملخالفني.
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حقائق ت�ستوجب بناء ا�سرتاتيجية فل�سطينية جديدة
فايز ار�صيد 

قانون  �سّن  »�إ�رس�ئيل«  ��ستكملت   
ب�سدد  وهي  �لعن�رسي،  »�لقومية« 
يف  »�لوالء  ي�سمى  قانون  ��ستكمال 
وزيرة  �إليه  بادرت  �لذي  �لثقافة«، 
�حلكومة  يف  و�لثقافة  �لريا�سة 
ي�سار  ريغجيف.  مريي  �مل�ستقيلة 
يهدف  �لقانون  م�رسوع  �أن  �إىل 
هيئات  عن  �مليز�نيات  منع  �إىل 
�لوالء  بنود  ترف�س  وموؤ�س�سات 
يهودية  كدولة  لـ«�إ�رس�ئيل«  �ملطلق 
�مل�سمولة  ورموزها  »دميقر�طية« 
وكانت  �لقانون.  م�رسوع  يف 
م�رسوع  �إىل  بادرت  قد  ريغجيف 
�ملالية  وزير  من  بدعم  �لقانون 
�سالحية  ويخّولها  كحلون،  مو�سي 
�إلغائها متاماً  �أو  ميز�نيات  تقلي�س 
ملوؤ�س�سات ثقافية. هذ� �إ�سافة �إىل 

�ل�سالحية �لقائمة لوز�رة �ملالية.
وبح�سب ن�س م�رسوع �لقانون، فاإن 
�إلغاء ميز�نية �ملوؤ�س�سة �سيكون »يف 
بـ«�إ�رس�ئيل«  �العرت�ف  رف�س  حال 
�أو  ودميقر�طية  يهودية  كدولة 
و�لعنف  �لعن�رسية  على  �لتحري�س 
�أو دعم �لكفاح �مل�سلح و«�الإرهاب« 
يوم  »�ال�ستقالل«  يوم  �عتبار  �أو 
�الإ�رس�ئيلي  �لعلم  �أو حتقري  حد�د، 

ورموز �لدولة �الأخرى.
�ملق�سود بالطبع من هذه �لقو�نني 
دولة  �أن  فكرة  قوننة  وغريها 

�أر�س  على  �ستقوم  »�إ�رس�ئيل« 
وه�سبة  كاملة  �لتاريخية  فل�سطني 
كما  �ل�سورية،  �لعربية  �جلوالن 
�أهلنا  على  �لت�سييق  من  �ملزيد 
 .1948 عام  �ملحتلة  �ملنطقة  يف 
�لنكبة،  لقانون  �متد�د  �أي�سا  وهذه 
�لقومية  لقانون  مبا�رس  و��ستكمال 

�لعن�رسي.
�أن  ميكن  ال  فاإنه  ثاٍن،  جانب  من 
»�إ�رس�ئيل«  �أن  عاقل  ببال  يخطر 
كما  �لدولتني،  حلل  يوما  �ستجنح 
نفي  على  تعمل  �الآن  منذ  �أنها 
�إمكانية حّل �لدولة �لثنائية �لقومية، 
�أو �لدولة �لدميقر�طية �لو�حدة، �أو 

حتى �لدولة لكل مو�طنيها.
نهج  كفل�سطينيني  جّربنا 
تقريباً  عاماً   22 طيلة  �ملفاو�سات 
وحتى  �أو�سلو  �تفاقيات  توقيع  منذ 
��ستغلتها  »�إ�رس�ئيل«  قريب.  وقت 
ملزيد من �رسقة وم�سادرة �أر��سينا 
�مل�ستوطنات،  من  �ملزيد  وبناء 
�الأ�س�س  وو�سع  �لقد�س،  وتهويد 
�الأق�سى  �مل�سجد  �نهيار  ليكون 
تلقائياً، ومن ثم بناء �لهيكل �لثالث 
و�لقمع  �لقتل  وزيادة  �ملزعوم. 
�الإبادة  حرب  �رتكاب  �إىل  و�سوالً 
من  و�ملزيد  بحقنا،  �جلماعية 
�لتي  �لقو�نني  �عتقال �سعبنا، و�سن 
�أية  يف  معتقلينا  عن  �الإفر�ج  متنع 

عملية تبادل.
ما نود قوله، �إن ��ستمر�ر �ملر�هنة 

نهج  و�تباع  �لدولتني،  حل  على 
لتح�سيل  ��سرت�تيجية  �ملفاو�سات 
�ملر�هنة  كما  �لوطنية،  �حلقوق 
على متغري�ت جديدة يف »�إ�رس�ئيل« 
تعاك�س حقيقة �زدياد ن�سبة �لتطرف 
�أخرى،  بعد  �سنة  �الإ�رس�ئيليني  بني 
كما توقف »�إ�رس�ئيل« عن عدو�نيتها 
و�أطماعها يف �ملزيد من �ل�سيطرة 
على �الأر�س �لعربية، كّل ذلك �أوهام 
و�أحالم �رس�بية، ال يتبعها �سوى كّل 
من هو عاجز عن دفع ��ستحقاقات 
ومتوجبات  �لفل�سطيني،  �لن�سال 
تقت�سيه  وما  �لوطني،  �مل�رسوع 
��سرت�تيجية  بناء  من  �ملرحلة 
تاأخذ  جديدة،  فل�سطينية  وطنية 
�حلقائق  هذه  كل  �العتبار  بعني 
برناجمها  وتبني  �ملو�سوعية، 
على عو�مل قوة قادرة على �نتز�ع 
�لعدو  هذ�  بر�ثن  بني  من  حقوقنا 
�الغت�سابي، �الإحاليل، �لذي يحاول 
حتويل تخاريفه و�أ�ساليله �إىل وقائع 
�سحيحة وحقيقية، وينفي حقائقنا 
�لتاريخية بعروبة فل�سطني، ويحاول 

نفي وجودنا ك�سعب له حقوق.
من  وبدال  �ل�سديد،  لالأ�سف 
�ملرحلة  ملهمات  �ال�ستجابة 
من  ولعل  �لن�سالية،  ومقت�سياتها 
�ال�سرت�تيجية  بناء  بنودها،  �أهم 
وطني  �إجماع  وحتقيق  �جلديدة، 
ف�سائلي عليها، بدال من ذلك، نحن 
ما  وغزة  �هلل  ر�م  بني  منق�سمون 

�لوطني  �مل�رسوع  تر�جع  �إىل  �أّدى 
كما  �لور�ء،  �إىل  �ل�سنني  ع�رس�ت 
�أننا نغرق يف مر�هنتنا على �رس�ب 
�سيفي، �سوف يوؤدي �إىل �ملزيد من 
تاأييدنا  تردي  و�إىل  �لذ�تي،  �سعفنا 
�إن  تدمرينا  و�إىل  �الآخرين،  من 
ونحقق  �للحظة،  على  نقب�س  مل 
�لفل�سطينية  �لوطنية  �جلبهة  بناء 
مو�سوعية  كا�ستجابة  �لعري�سة، 
�رسوط  من  �أ�سا�سي  ل�رسط 
�لوحدة  حتقيق  وهو  �النت�سار، 
�لوطنية يف مرحلة �لتحرر �لوطني 
مر�حلها.  نعي�س  زلنا  ما  �لتي 
�لهوية  بناء  ��ستطعنا  �أننا  �سحيح 

من  و�أعلينا  �لفل�سطينية،  �لوطنية 
تاأييدها  �ساأن ق�سيتنا وزيادة حجم 
على �ل�سعيد �لدويل، و�أجنزنا بع�س 
و�لدبلوما�سية  �ل�سيا�سية  �خلطو�ت 
�ملهمة، لكن كل ذلك حتقق عندما 
كنا �أقوياء وموحدين، وقادرين على 
يفهم  ال  �لتي  �مل�سلحة  �ملقاومة 

�لعدو لغة �أخرى غريها.
�إىل  �أي�ساً  �حلاجة  �أم�ّس  يف  نحن 
جميع  مب�ساركة  �ساملة  مر�جعة 
كمرحلة  �لفل�سطينية  �لف�سائل 
�لتوجه  بناء  طريق  على  �أوىل 
على  �جلديد،  �ال�سرت�تيجي 
و�حلقوق  �لوطنية  �لثو�بت  �أ�سا�س 

�لفل�سطينية، وعلى �أر�سية �لقو��سم 
وفاًء  ذلك  كل  �مل�سرتكة،  �لن�سالية 
يبخل  وال  يبخل  مل  �لذي  ل�سعبنا 
ملا  ق�سيته  �سبيل  يف  بالت�سحيات 
يزيد عن قرن زمني، ووفاء ل�سهد�ء 
ملعتقلينا  ووفاء  و�أمتنا  �سعبنا 
�الإر�دة  ميتلك  من  �إن  و�أ�رس�نا. 
خ�سو�سياته  جتاوز  على  وقادر 
وم�ساحله �لذ�تية يف �سبيل �لق�سية 
�سنع  على  قادر  �لعامة،  �لوطنية 
لكنه  لها،  �سعبنا  نعم،  �ملعجز�ت. 
بحاجة �إىل قياد�ت تدرك متطلبات 
ثورتنا  من  �حلرجة  �ملرحلة  هذه 

�لفل�سطينية �ملعا�رسة.

التحدي الإلكرتوين.. وحتمية املواجهة
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 و�سل ت�سجيل ت�سريح بتاأ�سي�س النادي 
الريا�سي الهاوي

مبقت�صى القان�ن رقم 06-12 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433 
وطبقا  باجلمعيات   املتعلق   2012 12 جانفي  ل  امل�افق 
الثاين  ربيع   26 امل�ؤرخ يف   15-74 رقم  ال�زاري   للمن�ص�ر 

1436 ه امل�افق 16 
فيفري 2015 يحدد لأحكام والقان�ن الأ�صا�صي النم�ذجي 

املطبق على النادي الريا�صي الهاوي
 مت هذا الي�م14 -01- 2019 ت�صليم و�صل ت�صجيل ت�رصيح 

بتا�صي�س النادي الريا�صي الهاوي 
امل�صمى : النادي الريا�صي الهاوي م�ل�دية الها�صمية

املقر : الها�صمية مركز
رئي�س اجلمعية  : �صحن�ن ي��صف

تاريخ ومكان امليالد: -02 12 - 1994 عني ب�صام
املالحظة : ين�رص هذا ال��صل خالل ثالثني ي�م على الأكرث 
التي تلي ت�صليمه يف جريدة ي�مية وطنية اإعالمية بطلب من 

رئي�س اجلمعية وعلى ح�صابها

اإعالن

 -  27 يف  امل�ؤرخ   254/91 رقم  للمر�ص�م  تطبيقا 
احليازة  �صهادة  اعداد  لكيفية  واملحدد   1991  -  07
 13 يف  امل�ل�د  علي  �صعدي   : ال�صيد  فاإن  وت�صليمها 
قدم  قد  فاطمة  و�صعدي  رابح  ابن   1979  -  02-
منه  طالبا  البلدي  ال�صعبي  املجل�س  لرئي�س  عري�صة 
باملكان  تقع  ار�س  احليازةلقطعة  �صهادة  اإعداد 
امل�صمى واد ال�ص�ا�صي ببلدية عني ب�صام ولية الب�يرة 
ذات امل�صاحة 2441.00 مرت مربع املحددة كما يلي 
.من  رابح  �صعدي  ملكية   : ال�صمال  من   : العقار  تعيني 
اجلن�ب : ملكية �صعدي رابح . من ال�رصق : طريق غري 

معبد . من الغرب : �صعبة
او مطالب على حترير  اعرتا�س  له  �صخ�س  كل  فعلى 
ال�صعبي  رئي�س املجل�س  اىل  يقدمها  ان  ال�صهادة  هذه 
اأق�صاها �صهرين ابتداء من  البلدي لعني ب�صام يف مدة 

تاريخ ن�رص هذا العالن يف جريدة ي�مية .

 Par décision N° 15 du 12 janvier
 2019 du Ministre de l’Energie ,
 un agrément définitif portant
 autorisation d’exercice de l’activité
 de stockage et de distribution des
 carburants ( activité de vente
 de carburants) , a été accordé à
 L’EURL EURL STATION SERVICE
 ROUTE EL AOURES , sise à la
 Commune de BENHAR , Wilaya
 de DJELFA conformément aux
 dispositions du décret exécutif
 » 15-57 du 08 février 2015
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Photoshop cs
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Photographie 
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Ecole  Avenir succès
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tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

مبولود   " "كي�سو  الأ�سرة  فرا�س  اإزديان  مبنا�سبة 
يتقدم   " �سالح  "حممد  يدعى  الطلعة  بهي 
احلارة  بتهانيه  علي"  "كي�سو  الأب  اإىل  ال�سديق 
كنف  يف  هنية  حياة  امليمون  للمولود  متمنيا 

والديه الكرميني اأطال اهلل يف عمرهما

   تهنئة
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الأ�سري حممد عفانة :

 اعتقاالته املتكررة حترمه من اإكمال درا�سته العليا
�أطفال  لثالثة  �أٌب  عفانة  �لأ�سري 
جميعهم ولدو� وهو يف �لعتقال، ومل 
يكن حا�رض�ً يف ميالد �أحٍد منهم جر�ء 
على  �سنو�ت  لع�رضة  �عتقاله  تكر�ر 
فرت�ت خمتلفة، و�لده �ملربي حممود 
عفانة)80عاماً( يتحدث ملكتب �إعالم 
�ملتكررة،  �عتقالته  حول  �لأ�رضى 
يقول" منذ كان حممد يف عمر �لطفولة 
با�ستهد�فه  �لحتالل  جي�ش  بد�أ 
و�لعتقال بالئحة  �لإد�ري  بالعتقال 
�إجناب  �أطفاله قد مت  �أن  �تهام، حتى 
ونطف  زر�عة  خالل  من  منهم  �ثنني 
مهربة، فال ��ستقر�ر يف حياته، ود�ئماً 
ي�ستهدفه جهاز �ملخابر�ت بالعتقال، 

�سمن �سيا�سة �نتقاٍم مربجمة".
بربنامج  �لتحاقه  عفانة"عند  ي�سيف 
لأن  �عتقاله،  �أخ�سى  كنت  �لدكتور�ة 
من  بالعتقال  يهدده  د�ئماً  �لحتالل 
و�سوؤ�ل  عنه،  �ملعتقلني  �سوؤ�ل  خالل 
�أنهم  يعني  �سخ�ش  عن  �ملخابر�ت 
ي�سعونه يف د�ئرة �ل�ستهد�ف، فابني 
ويالت  يذوق  ماز�ل  �سامح  حممد 
وزوجته؛  �لثالثة  و�أطفاله  هو  �لأ�رض 

فمنزله �أ�سبح بنك �أهد�ٍف ملخابر�ت 
�لحتالل، وقد �أكمل عاماً يف برنامج 
�أنه  �إجناز�ً،  هذ�  ويعترب  �لدكتور�ة، 

�أفلت من �لعتقال عاماً كاماًل".
�سة يف مد�ر�ش حمافظة  زوجته �ملدِرّ
ملكتب  تقول  �حلارث  �أم  قلقيلية، 
د�ئماً  �لقلق  ي�ساورنا  �لأ�رضى"  �إعالم 
�قتحم  فكلما  زوجي،  �عتقال  من 
�لحتالل �ملدينة، ن�سعر بالقلق د�ئماً 
فالعتقال  ملنزلنا،  �قتحامهم  من 
�أ�سبح هاج�ساً بالن�سبة لنا، وهذ� �لأمر 
و�سوؤ�ل  رعب  حالة  يف  �أطفالنا  يجعل 
و�قتياده  و�لدهم  �عتقال  عن  د�ئم 
ينعمون بوجوده فرتة  لل�سجن، فهم ل 
غياب  حالة  يف  د�ئماً  وهو  طويلة 

ق�رضي د�خل �ل�سجن".
حوتري،  ر�ئد  �ملوؤبد  �لأ�سري  زوجة 
�أ�سماء حوتري، زميلة �لأ�سري  �لطالبة 
برنامج  يف  عفانة  �سامح  حممد 
يرتب�ش  �لحتالل  تقول"  �لدكتور�ة 
�لأ�رضى،  وعائالت  باملحررين  د�ئماً 
�لتحق  عفانة  �سامح  حممد  فالأ�سري 
يف  منهمكاً  وكان  �لدكتور�ة،  بربنامج 

يكن  ومل  �ملكثفة  �لدر��سة  متطلبات 
لديه �أي وقت، وجاء �لحتالل ليعتقله 
ملنعه من �لتخرج ح�سب �خلطة �ملعدة 
لربنامج �لدكتور�ة، وهذه نك�سة علمية 
لطالب �أكمل ف�سلني يف هذ� �لربنامج 
�جلديد يف جامعة �لنجاح، ول بد من 
�حلقوقية،  �جلهات  قبل  من  تدخل 
فالعتقال يهدم م�ساريع �ملحررين".

�لطفل  عفانة،  �لأ�سري  جنل 
حارث)13عاماً( يقول" عرفت �أبي من 
خالل زيارته يف �ل�سجون، فقد ولدت 
حترره  بعد  وحتى  �لأ�رض،  د�خل  وهو 
فغالبية  معنا،  كثري�ً  ميكث  ل  كان 
زيارته  يف  ق�سيتها  عمري  �سنو�ت 
و�أبي  عاماً،   13 فعمري  �ل�سجون،  يف 

ق�سى ع�رضة �سنو�ت يف �لأ�رض".
ي�سيف عفانة" �لحتالل يقتل طفولتنا 
كاأبناء �أ�سري، وعندما يحل �لليل علينا 
ون�ساأل  �لق�سبان،  خلف  وهو  نتذكره 
�لكابو�ش  هذ�  من  �سنتخل�ش  متى 
ونتخل�ش  �عتقال،  عليه  يطلق  �لذي 
�جلنود  ومن  �ملنزل  �قتحام  من 
فقد  مرة،  كل  يف  يرعبوننا  �لذين 

مللنا هذ� �لكابو�ش".
ت�سيف �لطالبة �جلامعية بي�سان و�لتي 
لرعاية  �جلامعية  در��ستها  �أّجلت 
�أ�سقائها" منذ مدة طويلة، كانت هذه 
�ملرة �لأوىل �لتي ر�أيُت فيها مالمح 
و�ملرة  �ل�سكل،  بهذ�  غا�سبة  �أمي 
حناناً  غ�سبها  بها  �أرى  �لتي  �لأوىل 

رياح  به  ع�سَفت  �لذي  قلبي  يدفئ 
فيها  �أرى  �لتي  �لأوىل  �ملرة  �لغياب، 
يهم�ُش  مفعماً  �سوتاً  غ�سبها  نربة 

لقلبي ب�سكٍل ما "�أحبِك".
لعلّنا  بالقول"  حديثها  بي�سان  تختم 
و�أمي  �أنا  ن�ستطع  مل  �لآن  حتى 
�لتعبري عن مدى �سوقنا ب�سكٍل كاٍف 

يل  عرّبت  �ليوم  لكّنها  �لتقينا،  كلما 
بقلبها  �حلاين،  بغ�سبها  �سوقها  عن 
�لثائر لأجل قلبي، بعناِد عينيها �لتي 
تتّطلع للحرّية مع كل �إ�رض�قة �سم�ش، 
و�سوتي  مّودعًة  �سحكتي  لتتبعها 
قائاًل: يال �سالم مّيا ديري بالك على 

حالك".

توا�سل �سلطات الحتالل ال�سهويني حرمان الأ�سري حممد �سامح عفانة )45 عامًا( من �سكان مدينة قلقيلية، من اإكمال درا�سته ب�سبب اعتقالته املتكررة فهو 
طالب در�ساٍت عليا يف برنامج الدكتوراة بجامعة النجاح الوطنية . 

منع دخول الأطفال اإىل حمكمة �سامل الع�سكرية 

عقوبة اإ�سافية على االأ�سرى وعائالتهم
قر�ر  �لأ�رضى  عائالت  �عتربت 
دخول  مبنع  �لحتالل  �سلطات 
�ل16عاماً  �سن  دون  �لأطفال 
بطاقات  يحملون  ل  و�لذين 
�سخ�سية ملحكمة �سامل �لع�سكرية، 
�ملحاكم  جل�سات  يف  للم�ساركة 
�إ�سافية  عقوبة  لذويهم  �لع�سكرية 
�لحتالل  خمابر�ت  تفر�سها 
بحقهم وبحق �أبنائهم �لأ�رضى ففي 
يف  للمحاكم  جل�سات  تُعقد  يوم  كل 
حمكمة �سامل، وتاأتي �إليها عائالت 
�لأ�رضى من �سمال �ل�سفة �لغربية، 
فمحكمة �سامل خم�س�سة للمعتقلني 
من مدن �سمال �ل�سفة �لغربية، يف 
�لو�سط  ملدن  عوفر  حمكمة  حني 

و�جلنوب .
�لأ�رضى  عائالت  مع  حديٍث  ويف 
�سيبد�أ  �لذي  �لأخري  �لقر�ر  حول 
�سهر  من  �لع�رضين  يف  به  �لعمل 
رحلة  �أن  بينو�  �ملقبل،  ثاين  كانون 
ومع  بال�سهلة،  لي�ست  �سامل  حمكمة 
كل  يحتملون  باأنهم  �أكدو�  ذلك 
عدة  �لأ�رضى  مل�ساهدة  �ملعاناة 
دقائق بدون كالم، ووجود �لأطفال 

معهم مهم لنف�سية �لأ�سري.
من  حماد  عمار  �لأ�سري  عائلة 
منذ  معتقل  �بننا   " قالت  قلقيلية، 
حمكمة  يف  وزيارته  عام،  من  �أكرث 
�سامل تخفف علينا وعليه، و�أ�سقائه 
ينتظرون  ومرمي  عي�سى  �لتو�ئم 

وهذ�  د�ئماً،  �سامل  حمكمة  زيارة 
�ملنع  د�ئرة  يف  �سيجعلهما  �لقر�ر 
نعلم  ول  �سنهما،  �سغر  من  بالرغم 
هوؤلء  ي�سكله  �لذي  �خلطر  هو  ما 

�لأطفال".
�أبو  �سالح  �لأ�سري  عائلة  وعلّقت 
�سالح على ق�سية حرمان �لأطفال 
من دخول �ملحاكم فقالت" �إن لديه 
�أطفال مر�سى بالكلى وعدم �ل�سماح 
لهم بح�سور جل�سات �ملحكمة يزيد 
من معاناتهم، ففي �لزيارة �لر�سمية 
زيارته؛  ي�ستطيعون  ل  �ل�سجن  يف 
�لأمنية،  و�ملعابر  �لرحلة  لطول 
�أخف  رحلتها  �سامل  حمكمة  بينما 
من  بالرغم  �لإجر�ء�ت،  حيث  من 

وجود معاناة".
�ملحامي و�سام �غبارية من �لد�خل 
�سامل  حمكمة   " قال  �لفل�سطيني 
�أطفال  عزل  تريد  �لقر�ر  بهذ� 
�ملحكمة  فقو�نني  عنه،  �لأ�سري 
عائلة  على  حتظر  �جلل�سات  د�خل 
من  باإذن  �إل  معه  �حلديث  �لأ�سري 
�لزمن  من  لربهة  ويكون  �لقا�سي 
�للحظة  هذه  من  حتى  و�حلرمان 
�لأثر  له  �سيكون  جد�ً  �لق�سرية 
�لأ�سري  فروؤية  عليهم،  �ل�سلبي 
�ل�سجن  وطاأة  من  تخفف  لأطفاله 
ت�ساريح  �أن  وخ�سو�ساً  عليه 
فرتة  بعد  لالأ�سري  متنح  �لزيارة 
د�ئماً  و�لأهل  �لعتقال،  طويلة من 

�لأ�سري يف  يريدون �لطمئنان على 
جل�سات  وح�سور  �لعتقال،  بد�ية 
هذه  لهم  توفر  �سامل  يف  �ملحكمة 
�لفر�سة، بالرغم من خ�سوعهم �إىل 

�إجر�ء�ت قا�سية".
�سامح  د.حممد  �ملعتقل  عائلة 
عفانة من قلقيلية، قالت" لدى �بننا 
و�ختطافه  �أطفال،  ثالثة  �لأ�سري 
ثقياًل،  �أمر�ً  يعترب  فجاأة  بينهم  من 
قادم  يف  �سامل  حمكمة  يف  وروؤيته 
ونحن  وعلينا،  عليه  تخفف  �لأيام 
�لذي  �لقر�ر  تطبيق  يتم  �أن  نخ�سى 
من  �أطفاله  يتمكن  فال  به  �سمعنا 
روؤيته، يف حني جميع �أطفاله ولدو� 

وهو يف �لأ�رض".
فريج،  لوؤي  �ملري�ش  �لأ�سري  زوجة 
زيارة  قالت"  قلقيلية  من  �لعبد  �أم 
بد�ية  يف  �لأ�سري  لو�لدهم  �أطفايل 
�لعتقال كانت مهمة، فهي تخفف 
�لأمر  و�أتخيل  ولنا،  له  �لأ�رض  �أمل 
بعد تطبيقه و�ملعاناة �لتي �ستلحق 
فهو  و�أطفالهم  �لأ�رضى  بعائالت 
حقوق  جمعيات  وعلى  ظامل،  قر�ر 
فمن  �إيقافه،  على  �لعمل  �لإن�سان 
و�لده  ي�ساهد  �أن  �لطفل  حق 
فالزيار�ت  �ملحكمة،  د�خل  ولو 
من  �ملمنوعة  و�لعائالت  �سحيحة 
وزيارة  كبرية،  �أعد�دها  �لزيارة 
حمكمة �سامل نافذة �سغرية ت�ستفيد 

منها عائالت �لأ�رضى".

طولكرم

 وفاة والد االأ�سريين زيد واأحمد ب�سي�سي
تُويف ظهر �ل�سبت �ملن�رضم ، �حلاج �إبر�هيم �أحمد 
�سجون  يف  �لأ�سريين  و�لد  عاًما(،   88( ب�سي�سي 
حمافظة  من  ب�سي�سي،  و�أحمد  زيد  �لحتالل 

طولكرم.
بتاريخ  ولد  ب�سي�سي  زيد  �لأ�سري  �أن  يذكر 
1977/01/14م، وهو �أعزب، وكانت قو�ت �لحتالل 

�عتقلته بتاريخ 2001/12/09م، وحكم عليه بال�سجن 
�ملوؤبد بالإ�سافة لـ )55( �سنة، ويقبع حالًيا يف �سجن 

“ر�مون”.
قو�ت  �عتقلته  فقد  �أحمد،  �لأ�سري  �سقيقه  �أما 
عليه  وحكمته  2004/01/18م،  بتاريخ  �لحتالل 

�ملحكمة بال�سجن )25 عاًما(.

املحرر القيادي راأفت نا�سيف

 احلركة االأ�سرية قوية يف مواجهة اأي اإجراءات 
ميار�سها االحتالل

�أفاد �لقيادي �ملحرر ر�أفت نا�سيف)50عاماً( من �سكان 
مدينة طولكرم بعد يومني من حترره �أن �لأ�رضى �أ�سبحو� 
مادة حتري�سية بني �لأحز�ب �ل�سيا�سية، و�حلركة �لأ�سرية 
قوية يف مو�جهة �أي �إجر�ء�ت قد حتاول م�سلحة �ل�سجون 

تطبيقها.
�أنه �أم�سى يف �سجون �لحتالل على  و�أكد نا�سيف على 
�عتقاله  ويف  عاماً،   15 بـ  تقدر  خمتلفة  فرت�ت  عدة 
�لأخري �لذي ��ستمر �أربعة �أ�سهر �إد�رية، �ساهد كيف يتم 
و�لتنغي�ش  �لعتقالت  و�ساهد  �لأ�رضى  على  �لت�سييق 
خمابر�ت  لدى  ممنهجة  �أ�سبحت  �لتي  �لأ�ساليب  وهي 
و�لعقاب  �لجناز�ت،  �سحب  يف  فالتغول  �لحتالل، 
�تفاقية  �أكدتها  حقوق  من  �لأ�رضى  وحرمان  �جلماعي، 
جنيف، كلها ممار�سات توؤكد �ل�سمات �لرئي�سية يف تعامل 
�لحتالل مع �حلركة �لأ�سرية، و�أ�ساف نا�سيف"�لحتالل 
يف  عليهم  للتنغي�ش  معينة  قائمة  يف  �أ�سخا�ساً  ي�سع 
�ملخابر�ت  ف�سابط  �ل�سجون،  يف  وتغيبهم  �لعتقال 
يل  قال  �أ�سهر  �أربعة  قبل  �عتقلني  عندما  �لإ�رض�ئيلية 

عبارة مازلت �أتذكرها " فرتة وجودك يف �خلارج �نتهت 
"، وهذه �جلملة ت�ستخدم مع �لعديد من �لأ�سخا�ش من 

كافة �لتنظيمات".
على  �لبع�ش  تاأثري  من  يخ�سون  نا�سيف"هم  يو�سح 
�لو�سيلة  و�لتغييب  �لعتقال  يكون  وبالتايل  �خلارج، 
�أن  عن�رضية،  �ل�سيا�سة  وهذه  �لتاأثري،  هذ�  ملنع  �لأجنع 
�لتاأثري  ل�سبهة  �إد�ري  �عتقال  يف  �سخ�ش  �عتقال  يتم 
�رتكابها  يتم  �إ�سافية  جرمية  تكون  وهنا  حميطه،  على 
�لعن�رضية، فدولة  �ل�سبه  بحق �ملئات من �لأ�رضى بهذه 
�لحتالل �أ�سبحت يف هو�ش �أمني، تخ�سى من كل �سيء، 
و�لكثري من �ملعتقلني يعتقلون ب�سبب هذه �ل�سبهة وهي 
�سبهة �لتاأثري، فال�سخ�ش يدفع ثمناً غالياً من خالل هذ� 
�لع�سكرية  �ملحاكم  ق�ساة  �أن  حتى  �لعن�رضي،  �لتفكري 
�أنهم  �إل  �لإ�رض�ئيلية  للمخابر�ت  حتيزهم  من  بالرغم 
�أية  فيها  يوجد  ل  �أمامهم  ملفات  وجود  من  يحتارون 

خمالفات �أمنية ح�سب معايريهم".

/////////////
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///////////////////////

حازم �لفاخوري 
 زوجتي �لأ�سرية ملى خاطر مل تتوقف عن �لكتابة و�أ�سبحت �سند�ً لالأ�سري�ت

ل تز�ل �لأ�سرية �لكاتبة ملى خاطر، و�لأم خلم�سة �أبناء، من �سكان �خلليل، تتو�جد يف �سجن �لد�مون، منذ �عتقالها يف �لر�بع و�لع�رضين من �سهر متوز �ملا�سي، ومل تتوقف عن كتاباتها د�خل �ل�سجن ورغم ظروف �لعتقال �ملاأ�ساوية، وحماولة م�سلحة �ل�سجون نقلها 
با�ستمر�ر، فقد كانت يف �سجن ه�سارون، ومت نقلها �إىل �سجن �لد�مون.

زوجها �ملحرر حازم �لفاخوري يتحدث عن جتربتها �لعتقالية ملكتب �إعالم �لأ�رضى، يقول" رغم �أن �لفرتة �لتي مرت على زوجتي �لأ�سرية "�أم �أ�سامة" د�خل �ل�سجون �ل�سهيونية لي�ست كبرية مقارنة مع �أقر�نها، ورغم قلة معرفتها بال�سجون و�أحو�لها قبل �لأ�رض، 
�إل �أنها ��ستطاعت ويف فرتة ق�سرية جد�ً قر�ءة وفهم و�قع �ل�سجون، وتفكيك �أحجية حل �لإ�سكاليات د�خلها، فزوجتي ملى �سخ�سية موؤثرة وفاعلة، وت�سعى د�ئماً للتغيري نحو �لأف�سل، وهي لديها قدرة كبرية على حل �لإ�سكاليات، وتاأليف �لقلوب وردم �لهوة، وتقريب 

�مل�سافات بني جميع �لأ�سري�ت دون متييز.
ي�سيف زوج �لأ�سرية �لفاخوري" زوجتي �لأ�سرية ملى ل تقبل �أن تقف مكانها دون �أن يكون لها دور يف تغيري حميطها نحو �لأف�سل، من �أجل ذلك كله مت �نتخابها يف �لهيئة �لقيادية �لعليا لأ�رضى حما�ش يف �ل�سجون، بالرغم من ق�رض مدة �عتقالها، فهي ثورة �أينما 

حلت ت�سنع �لتغيري".
ويتابع �لفاخوري حديثه" خالل زيارتي لها د�خل �ل�سجن �أيقنت �أن زوجتي �ساحبة همة يف حميط �لأ�سري�ت كافة، فهي ت�سعى دوماً �إىل م�ساعدتهن وزيادة ج�سور �ملحبة بينهن، وهذ� ما يقلق �ل�سجان �لذي ير�قب حتركات زوجتي �لأ�سرية �لكاتبة وهي مل تتوقف 

عن �لكتابة و�لتاأليف، �إل �أنها مل تخرج �أياً من �أعمالها لغاية �لآن".
يو�سح زوج �لأ�سرية خاطر باأن �أولدها �خلم�سة يفتخرون بها وهي �لتي دخلت �ل�سجن ملو�قفها �لقوية �لد�عمة لق�سية فل�سطني، م�سري�ً �إىل �أن �لحتالل ل ي�ستطيع ق�سف قلمها مهما كانت �لإجر�ء�ت، وباأنها قامة من قامات �لوطن �ل�ساخمة.

بي�سان، �لبنة �لكربى لالأ�سرية ملى خاطر، ز�رت و�لدتها يف �ملحكمة قبل يومني، تتحدث ملكتب �إعالم �لأ�رضى عن حلظات �لزيارة �ل�رضيعة قائلة" يف حماكم �لحتالل، مُينع ذوي �لأ�سري من �لقرت�ب من �أ�سريهم، ويُف�سل بينهم بحاجز حديدي، ويوم �أم�ش يف 
ت �أمي يدها لت�سِلّم علي، ومددت يدي و�لدموع �ملمتزجة ب�سحكة ود�عي لها ل تفارقني، حتى جاء �ل�رضطي م�رضعاً ليف�سل يدي عن يدها بقوة،  حماكمة و�لدتي ويف �لدقائق �لأخرية من �ملحكمة، كان بيني وبني �أمي م�سافة كافية لأ�ستطيع �ل�سالم عليها باليد فمَدّ

ما ��ستفز �أمي وجعلها ت�رضخ يف وجهه بنربٍة غا�سبة قائلة: متّد�ش �إيدك عليها.
///////////////////////////////////

////////////////////////

///////////////////
�لأ�سري حممد د�ود

 32 عاماً خطفت �سبابه وو�لديه وغريت �أحو�ل من حوله

يتجدد �لوجع عند �حلديث عن 32عاماً ق�ساها �لأ�سري حممد عادل د�ود، �أبو غازي)57عاماً( خلف �لق�سبان، وجٌع ي�سكن بيته وقلب عائلته، مكتب �إعالم �لأ�رضى �لتقى �سقيقه �لأكرب و�ئل للحديث عن هذ� �لوجع.
يقول و�ئل د�ود و��سفاً معاناة �لعائلة" يعترب �لثامن من كانون �أول من كل عام حمطة حزٍن لنا ونكبًة د�خلية تعم نفو�ش وقلوب �لعائلة، فاملرء ل ي�ستطيع تخيل 32 عاماً خلف �لق�سبان ل�سخ�ٍش دخل �لأ�رض �ساباً وهو �لآن �سخ�ش هرم �ساع �سبابه و�ساعت �سحته 

وهيئته، فحتى نيل�سون مانديال مل ميكث هذه �لفرتة �لطويلة يف �لأ�رض، فقد مكث 27عاماً، و�لعامل يتحدث عن جتربته، بينما �سقيقي حممد، �أبو غازي، فاق بتجربته هذ� �لرقم، ومعه عدٌد من �لأ�رضى".
ي�سيف د�ود" نحن كعائلة نُكبنا نكبة ما بعدها نكبة، فقد كان من �ملفرو�ش �لإفر�ج عن حممد يف �لدفعة �لر�بعة �لتي تنكر لها �لحتالل، ومل يتم �لإفر�ج عن قد�مى �لأ�رضى، وما زلنا نتجرع �لعذ�ب، فنحن �أ�رضى معه بقلوبنا ودموعنا".

ويتابع �سقيق �لأ�سري حممد د�ود حديثه فيقول"�أ�سبحت �سوره توزع على �أفر�د �لعائلة من �جليل �ل�سغري؛ حتى تبقى معامل وجهه موجودة يف ذ�كرتهم، كي ل يُن�سى، فنحن نتحدث عن ثالثة عقود ونيف، وهي فرتة كافية لتغري �لأجيال وتعددها، ف�سقيقي دخل �ل�سجن 
�بن 25 عاماً، و�ليوم �أ�سبح عمره 57عاماً، وهو يعترب �أقدم �أ�سري يف حمافظة قلقيلية وعلى م�ستوى �لوطن، ومن �لأو�ئل من حيث �لأقدمية، بل حتى على م�ستوى �لعامل".

يو�سح �سقيق �لأ�سري د�ود باأن �جليل �ل�سغري من �أبناء �لعائلة د�ئماً ي�ساألون عن عمهم وخالهم �لأ�سري حممد �لقابع يف �سجن هد�رمي يف عزٍل جماعي، ول ي�ستطيعون زيارته؛ لأن �لزيارة فقط ملن هو من �لدرجة �لأوىل، ومل يبق من ذكر�ه �إل �ل�سور �لتي يتم تد�ولها 
بينهم �إلكرتونياً على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، فن�سال �سقيق �لأ�سري حممد يفتخر به �جلميع بل قلقيلية بكل �أطيافها وع�سائرها تفتخر به.

ي�ستذكر �ل�سقيق و�ئل كيف تعر�ست عائلته �إىل عقاٍب جماعي، يقول"بعد �إلقاء �لقب�ش على �سقيقي �لأ�سري حممد، قامت قو�ت �لحتالل بت�رضيدنا وهدم �ملنزل �نتقاماً جماعياً لكل �لعائلة، وهذه �ل�سيا�سة تاأتي يف �سياق جت�سيد �لعذ�ب لعائلة �لأ�سري، �إل �أن �لحتالل 
ل يعلم �أن هذه �ل�سيا�سة ل جتدي نفعاً مع �ل�سعب �لفل�سطيني، �ل�سعب �لذي قدم مئات �لآلف من �ل�سهد�ء، و�أكرث من مليون معتقل منذ �حتالل عام 1967م".

�ملحرر عبد �لرحمن د�ود، �لذي �أم�سى 22 عاماً يف �لأ�رض، وحترر يف �لدفعة �لثالثة يقول" عاي�ست �سديقي وزميلي يف �لأ�رض حممد د�ود، وكان وما يز�ل مثالً للثبات و�ل�سمود، ف32عاماً من �لأ�رض ثقيلة على �جلميع، فمن عا�ش جتربة �لأ�رض يعلم علم �ليقني �أن 
خلف �لق�سبان هامات وقامات عالية يفتخر بها �ل�سعب �لفل�سطيني، فهم عنو�ن �لق�سية".

ي�سيف �ملحرر د�ود" قادة �ل�سجون ي�سدمون من ثبات �لأ�رضى، فكل �سيء يتغري �إل �لأ�رضى �لقد�مى �لقاب�سني على جمر �لأ�رض، ومن و�جب �جلميع عدم ن�سيانهم، وبقائهم يف �لأ�رض هذه �ملدة �لطويلة �لتي ل يتخيلها �أي �سخ�ش، فهم يعي�سون يف مد�فن �لأحياء، 
فقد حول �لحتالل �ل�سجون �إىل قبوٍر لالأحياء".

////////////////////
�لأ�سري �لقيادي و�سفي قبها .. ن�سري �ملظلومني تغيبه �ل�سجون !

 
ل ميكن �أن يتجاوز �أحد يف �ل�سفة �ملحتلة تلك �ل�سخ�سية �لقيادية �لتي بذلت �لكثري من وقتها وجهدها يف خدمة �لق�سية دون �نتظار تكرمي �أو �أو�سمة �رضف �أو بيانات مدح و�سكر، فكان �لعمل �ملتو��سل للتعريف مبعاناة �لأ�رضى هو عنو�نها �لوحيد.

�ملهند�ش و�سفي عز�ت قبها )59 عاما( من بلدة برطعة غرب مدينة جنني �سمال �ل�سفة، ��سٌم تطرب له �آذ�ن �ملظلومني �إذ كان ن�سريهم يف وقت عز فيه �لن�سري، ودفع لأجل ذلك �سنو�ت يف �لأ�رض دون �أن يرت�جع �أو يكل عن و�جبه �سو�ء حني كان وزير� ل�سوؤون 
�لأ�رضى يف �حلكومة �لعا�رضة �أو بعد وقبل ذلك.

�عتقالت �نتقامية

يف �خلام�ش من �سهر جويلية �ملا�سي �قتحمت قو�ت �لحتالل منزل قبها يف مدينة جنني و�عتقلته وحولته لالعتقال �لإد�ري ما �سكل �سدمة لل�سارع �لفل�سطيني �لذي ��ستقبله حمرر� قبل �أربعة �أ�سهر فقط بعد �عتقال د�م 13 �سهر�.
وتقول زوجته �أم �أ�سامة لـ مكتب �إعالم �لأ�رضى �إن �جلنود يومها مل يفت�سو� �ملنزل بل قامو� بحركة ��ستفز�زية حني قال �أحدهم لزوجها "�رتِد مالب�سك وهّيا" م�سري� له بيده �إىل باب �لبيت ثم �قتادوه �إىل �آلياتهم �لع�سكرية �ملحا�رضة للبناية �ل�سكنية وبعد �أيام قليلة 

مت حتويله لالعتقال �لإد�ري مدة خم�سة �أ�سهر مت جتديدها مرة �أخرى قبل �نتهائها.
رحلة �لعتقالت بد�أت بحق �ملهند�ش عام 1989 ليقدر جمموعها ما يقارب 14 عاما ما بني �أحكام عادية و�عتقالت �إد�رية كانت هي �لغالبة؛ حيث كان مي�سي ثالثة �أعو�م �أو عامني يف �عتقالته �لإد�رية �لتي تفر�ش عليه دون حماكمة ول تهمة.

وتو�سح �أم �أ�سامة باأن �سنو�ت �لعتقال هذه �سلبت من �لعائلة حلظات فرح وفّوتت على �أبي �أ�سامة منا�سبات كثرية، حيث غيبه �ل�سجن يف كل مرة ت�سدر فيها نتائج �لثانوية �لعامة لأبنائه ومل يح�رض �سوى حفلني من تخرجهم من �جلامعات وتزوجت معظم بناته وهو 
قيد �لعتقال ما ي�سفي حلظات حزن لدى �أفر�د �لعائلة و�أمنيات باأن يك�رض قيده.

وت�سف ذلك باأنه �سعب للغاية خا�سة عليها حني تتحمل �أعباء �لو�لدين وحدها وتلعب دورين معاً وتفتقد �رضيك حياتها يف حلظات عاطفية وح�سا�سة يحتاجها �لأبناء.

�ملهند�ش "�لإن�سان"

ويف ظل كلمة �حلق �لتي ل تغادر مو�قفه هناك �لكثري من �ل�سفات �لتي يجهلها �لعامة عن �أبي �أ�سامة �لذي در�ش �لهند�سة �ملدنية يف جامعة ديرتويت بالوليات �ملتحدة وح�سل على �سهادة �لدر��سات �لعليا يف در��سات �ملياه، ول يعرف �ملعظم �أي�سا �أنه حمروم 
من زيارة عائلته و�لبقاء �إىل جانب �أمه �ملري�سة.

وتقول �أم �أ�سامة �إن زوجها يتمتع ب�سفات حمببة جتعل �لعائلة قريبة منه د�ئما ولو غيبه �لعتقال؛ فهو طيب �لقلب وحنون جد� ويحب عائلته ب�سكل فائق وذو دمعة �سخية ل ي�ستطيع �إخفاءها.
و�سمن حلقات �لظلم �لتي يفر�سها �لحتالل عليه منعه من دخول بلدته وم�سقط ر�أ�سه برطعة �لغربية؛ حيث يقيم �لحتالل على مدخلها حاجز� د�ئما ل يتمكن من عبوره �إل �أهل �لبلدة بت�ساريح خا�سة؛ وب�سبب كرثة �عتقالته على هذ� �حلاجز �أو �حتجازه و�لتنكيل 

به ��سطر �ملهند�ش لل�سكن يف مدينة جنني ويحرمه �لحتالل من دخول بلدته حيث يعيده �جلنود عن �حلاجز.
وت�سري زوجته �إىل �أن و�لدة �أبي �أ�سامة �أقعدها �ملر�ش ويتمنى �لبقاء قربها وخدمتها ولكن �لحتالل مينعه؛ بينما من �ل�سعب عليها مغادرة �لبلدة ب�سبب حالتها �ل�سحية، علما �أن كل �أ�سقائه و�سقيقاته و�أقربائه كذلك يقطنون يف برطعة فيحرم من روؤيتهم جميعا 

ومن �مل�ساركة يف �ملنا�سبات �خلا�سة بهم.
وكان �أ�سامة جنله �لوحيد �عتقل قبل ثالثة �أعو�م ملدة 11 �سهر� عقب ��ست�سهاد �لق�سامي حمزة �أبو �لهيجا، ولديه �ست بنات �أخريات يفتقدن وجوده وعطفه عليهن.

وتتابع:" رغم كل ما مررنا به �إل �أننا معه يف كل خطوة لأنه �سوت �ملظلومني ويقول كلمة �حلق �لتي قد ت�سايق �لقريب �أو �لبعيد ول نقبل �أن يتنحى جانبا �أو �أن يتخلى عن دوره".
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الأ�سري حممد داود

 32 عامًا خطفت �شبابه ووالديه وغريت اأحواال من حوله

معاناة  وا�صفاً  داود  وائل  يقول 
اأول  الثامن من كانون  العائلة" يعترب 
ونكبًة  لنا  حزٍن  حمطة  عام  كل  من 
العائلة،  وقلوب  نفو�س  تعم  داخلية 
عاماً   32 تخيل  ي�صتطيع  ال  فاملرء 
خلف الق�صبان ل�صخ�ٍس دخل االأ�رس 
�صاع  هرم  �صخ�س  االآن  وهو  �صاباً 
وهيئته،  �صحته  و�صاعت  �صبابه 
ميكث  مل  مانديال  نيل�صون  فحتى 
االأ�رس، فقد  الطويلة يف  الفرتة  هذه 
عن  يتحدث  والعامل  27عاماً،  مكث 
اأبو  حممد،  �صقيقي  بينما  جتربته، 
الرقم،  هذا  بتجربته  فاق  غازي، 

ومعه عدٌد من االأ�رسى".
نُكبنا  كعائلة  نحن  داود"  ي�صيف 
كان  فقد  نكبة،  بعدها  ما  نكبة 
حممد  عن  االإفراج  املفرو�س  من 
لها  تنكر  التي  الرابعة  الدفعة  يف 

عن  االإفراج  يتم  ومل  االحتالل، 
نتجرع  زلنا  وما  االأ�رسى،  قدامى 
بقلوبنا  معه  اأ�رسى  فنحن  العذاب، 

ودموعنا".
داود  حممد  االأ�صري  �صقيق  ويتابع 
توزع  �صوره  فيقول"اأ�صبحت  حديثه 
على اأفراد العائلة من اجليل ال�صغري؛ 
موجودة  وجهه  معامل  تبقى  حتى 
فنحن  يُن�صى،  ال  كي  ذاكرتهم،  يف 
نتحدث عن ثالثة عقود ونيف، وهي 
وتعددها،  االأجيال  لتغري  كافية  فرتة 
 25 ابن  ال�صجن  دخل  ف�صقيقي 
57عاماً،  عمره  اأ�صبح  واليوم  عاماً، 
حمافظة  يف  اأ�صري  اأقدم  يعترب  وهو 
ومن  الوطن،  م�صتوى  وعلى  قلقيلية 
االأوائل من حيث االأقدمية، بل حتى 

على م�صتوى العامل".
يو�صح �صقيق االأ�صري داود باأن اجليل 

دائماً  العائلة  اأبناء  من  ال�صغري 
االأ�صري  وخالهم  عمهم  عن  ي�صاألون 
يف  هدارمي  �صجن  يف  القابع  حممد 
عزٍل جماعي، وال ي�صتطيعون زيارته؛ 
الأن الزيارة فقط ملن هو من الدرجة 
االأوىل، ومل يبق من ذكراه اإال ال�صور 
اإلكرتونياً  بينهم  تداولها  يتم  التي 
االجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على 
فن�صال �صقيق االأ�صري حممد يفتخر 
اأطيافها  بكل  قلقيلية  بل  اجلميع  به 

وع�صائرها تفتخر به.
ي�صتذكر ال�صقيق وائل كيف تعر�صت 
عائلته اإىل عقاٍب جماعي، يقول"بعد 
االأ�صري  �صقيقي  على  القب�س  اإلقاء 
االحتالل  قوات  قامت  حممد، 
انتقاماً  املنزل  وهدم  بت�رسيدنا 
جماعياً لكل العائلة، وهذه ال�صيا�صة 
تاأتي يف �صياق جت�صيد العذاب لعائلة 

اأن  يعلم  ال  االحتالل  اأن  اإال  االأ�صري، 
مع  نفعاً  جتدي  ال  ال�صيا�صة  هذه 
الذي  ال�صعب  الفل�صطيني،  ال�صعب 
ال�صهداء،  من  االآالف  مئات  قدم 

واأكرث من مليون معتقل منذ احتالل 
عام 1967م".

الذي  داود،  الرحمن  عبد  املحرر 
وحترر  االأ�رس،  يف  عاماً   22 اأم�صى 

عاي�صت  يقول"  الثالثة  الدفعة  يف 
حممد  االأ�رس  يف  وزميلي  �صديقي 
للثبات  مثاالً  يزال  وما  وكان  داود، 
االأ�رس  من  ف32عاماً  وال�صمود، 
عا�س  فمن  اجلميع،  على  ثقيلة 
اأن  اليقني  علم  يعلم  االأ�رس  جتربة 
خلف الق�صبان هامات وقامات عالية 
يفتخر بها ال�صعب الفل�صطيني، فهم 

عنوان الق�صية".
ي�صيف املحرر داود" قادة ال�صجون 
فكل  االأ�رسى،  ثبات  من  ي�صدمون 
القدامى  االأ�رسى  اإال  يتغري  �صيء 
ومن  االأ�رس،  جمر  على  القاب�صني 
واجب اجلميع عدم ن�صيانهم، وبقائهم 
يف االأ�رس هذه املدة الطويلة التي ال 
يتخيلها اأي �صخ�س، فهم يعي�صون يف 
مدافن االأحياء، فقد حول االحتالل 

ال�صجون اإىل قبوٍر لالأحياء".

يتجدد الوجع عند احلديث عن 32عامًا ق�ساها الأ�سري حممد عادل داود، اأبو غازي)57عامًا( خلف الق�سبان، وجٌع ي�سكن بيته وقلب عائلته، مكتب 
اإعالم الأ�سرى التقى �سقيقه الأكرب وائل للحديث عن هذا الوجع.

ال�صفة  يف  اأحد  يتجاوز  اأن  ميكن  ال 
املحتلة تلك ال�صخ�صية القيادية التي 
يف  وجهدها  وقتها  من  الكثري  بذلت 
خدمة الق�صية دون انتظار تكرمي اأو 
اأو�صمة �رسف اأو بيانات مدح و�صكر، 
للتعريف  املتوا�صل  العمل  فكان 
مبعاناة االأ�رسى هو عنوانها الوحيد.

 59( قبها  عزات  و�صفي  املهند�س 
مدينة  غرب  برطعة  بلدة  من  عاما( 
له  تطرب  ا�صٌم  ال�صفة،  �صمال  جنني 
اآذان املظلومني اإذ كان ن�صريهم يف 
وقت عز فيه الن�صري، ودفع الأجل ذلك 
�صنوات يف االأ�رس دون اأن يرتاجع اأو 
يكل عن واجبه �صواء حني كان وزيرا 
ل�صوؤون االأ�رسى يف احلكومة العا�رسة 

اأو بعد وقبل ذلك.

اعتقالت انتقامية

يف اخلام�س من �صهر جويلية املا�صي 
اقتحمت قوات االحتالل منزل قبها 
وحولته  واعتقلته  جنني  مدينة  يف 
�صدمة  �صكل  ما  االإداري  لالعتقال 
ا�صتقبله  الذي  الفل�صطيني  لل�صارع 
بعد  فقط  اأ�صهر  اأربعة  قبل  حمررا 

اعتقال دام 13 �صهرا.
مكتب  لـ  اأ�صامة  اأم  زوجته  وتقول 
يومها  اجلنود  اإن  االأ�رسى  اإعالم 
بحركة  قاموا  بل  املنزل  يفت�صوا  مل 
ا�صتفزازية حني قال اأحدهم لزوجها 
"ارتِد مالب�صك وهّيا" م�صريا له بيده 
اإىل باب البيت ثم اقتادوه اإىل اآلياتهم 
الع�صكرية املحا�رسة للبناية ال�صكنية 
وبعد اأيام قليلة مت حتويله لالعتقال 
مت  اأ�صهر  خم�صة  مدة  االإداري 

جتديدها مرة اأخرى قبل انتهائها.

بحق  بداأت  االعتقاالت  رحلة 
املهند�س عام 1989 ليقدر جمموعها 
اأحكام  بني  ما  عاما   14 يقارب  ما 
هي  كانت  اإدارية  واعتقاالت  عادية 
الغالبة؛ حيث كان مي�صي ثالثة اأعوام 
اأو عامني يف اعتقاالته االإدارية التي 
تفر�س عليه دون حماكمة وال تهمة.

�صنوات  باأن  اأ�صامة  اأم  وتو�صح 
العائلة  من  �صلبت  هذه  االعتقال 
حلظات فرح وفّوتت على اأبي اأ�صامة 
ال�صجن  غيبه  حيث  كثرية،  منا�صبات 
يف كل مرة ت�صدر فيها نتائج الثانوية 
�صوى  يح�رس  ومل  الأبنائه  العامة 
اجلامعات  من  تخرجهم  من  حفلني 
قيد  وهو  بناته  معظم  وتزوجت 
حزن  حلظات  ي�صفي  ما  االعتقال 
باأن  واأمنيات  العائلة  اأفراد  لدى 

يك�رس قيده.

وت�صف ذلك باأنه �صعب للغاية خا�صة 
الوالدين  اأعباء  تتحمل  حني  عليها 
وتفتقد  معاً  دورين  وتلعب  وحدها 
عاطفية  حلظات  يف  حياتها  �رسيك 

وح�صا�صة يحتاجها االأبناء.

املهند�س "الإن�سان"

تغادر  ال  التي  احلق  كلمة  ظل  ويف 
ال�صفات  من  الكثري  هناك  مواقفه 
اأ�صامة  اأبي  عن  العامة  يجهلها  التي 
يف  املدنية  الهند�صة  در�س  الذي 
املتحدة  بالواليات  ديرتويت  جامعة 
وح�صل على �صهادة الدرا�صات العليا 
يف درا�صات املياه، وال يعرف املعظم 
عائلته  زيارة  من  حمروم  اأنه  اأي�صا 

والبقاء اإىل جانب اأمه املري�صة.
يتمتع  زوجها  اإن  اأ�صامة  اأم  وتقول 

قريبة  العائلة  جتعل  حمببة  ب�صفات 
فهو  االعتقال؛  غيبه  ولو  دائما  منه 
ويحب  جدا  وحنون  القلب  طيب 
عائلته ب�صكل فائق وذو دمعة �صخية 

ال ي�صتطيع اإخفاءها.
يفر�صها  التي  الظلم  حلقات  و�صمن 
االحتالل عليه منعه من دخول بلدته 
وم�صقط راأ�صه برطعة الغربية؛ حيث 
يقيم االحتالل على مدخلها حاجزا 
اأهل  اإال  عبوره  من  يتمكن  ال  دائما 
وب�صبب  خا�صة؛  بت�صاريح  البلدة 
احلاجز  هذا  على  اعتقاالته  كرثة 
ا�صطر  به  والتنكيل  احتجازه  اأو 
جنني  مدينة  يف  لل�صكن  املهند�س 
بلدته  دخول  من  االحتالل  ويحرمه 

حيث يعيده اجلنود عن احلاجز.
وت�صري زوجته اإىل اأن والدة اأبي اأ�صامة 
اأقعدها املر�س ويتمنى البقاء قربها 

مينعه؛  االحتالل  ولكن  وخدمتها 
مغادرة  عليها  ال�صعب  من  بينما 
علما  ال�صحية،  حالتها  ب�صبب  البلدة 
واأقربائه  و�صقيقاته  اأ�صقائه  كل  اأن 
فيحرم  برطعة  يف  يقطنون  كذلك 
من روؤيتهم جميعا ومن امل�صاركة يف 

املنا�صبات اخلا�صة بهم.
اعتقل  الوحيد  جنله  اأ�صامة  وكان 
�صهرا   11 ملدة  اأعوام  ثالثة  قبل 
اأبو  حمزة  الق�صامي  ا�صت�صهاد  عقب 
اأخريات  بنات  �صت  ولديه  الهيجا، 

يفتقدن وجوده وعطفه عليهن.
اإال  به  مررنا  ما  كل  رغم  وتتابع:" 
�صوت  الأنه  خطوة  كل  يف  معه  اأننا 
التي  احلق  كلمة  ويقول  املظلومني 
وال  البعيد  اأو  القريب  ت�صايق  قد 
يتخلى  اأن  اأو  جانبا  يتنحى  اأن  نقبل 

عن دوره".

االأ�شري القيادي و�شفي قبها .. ن�شري املظلومني تغيبه ال�شجون !

ال تزال االأ�صرية الكاتبة ملى خاطر، 
�صكان  من  اأبناء،  خلم�صة  واالأم 
الدامون،  �صجن  تتواجد يف  اخلليل، 
منذ اعتقالها يف الرابع والع�رسين من 
�صهر متوز املا�صي، ومل تتوقف عن 
كتاباتها داخل ال�صجن ورغم ظروف 
وحماولة  املاأ�صاوية،  االعتقال 
با�صتمرار،  نقلها  ال�صجون  م�صلحة 
ومت  ه�صارون،  �صجن  يف  كانت  فقد 

نقلها اإىل �صجن الدامون.
الفاخوري  حازم  املحرر  زوجها 
االعتقالية  جتربتها  عن  يتحدث 

رغم  يقول"  االأ�رسى،  اإعالم  ملكتب 
زوجتي  على  مرت  التي  الفرتة  اأن 
اأ�صامة" داخل ال�صجون  "اأم  االأ�صرية 
مقارنة  كبرية  لي�صت  ال�صهيونية 
معرفتها  قلة  ورغم  اأقرانها،  مع 
اإال  االأ�رس،  قبل  واأحوالها  بال�صجون 
ق�صرية  فرتة  ويف  ا�صتطاعت  اأنها 
ال�صجون،  واقع  وفهم  قراءة  جداً 
االإ�صكاليات  حل  اأحجية  وتفكيك 
�صخ�صية  ملى  فزوجتي  داخلها، 
موؤثرة وفاعلة، وت�صعى دائماً للتغيري 
نحو االأف�صل، وهي لديها قدرة كبرية 

على حل االإ�صكاليات، وتاأليف القلوب 
الهوة، وتقريب امل�صافات بني  وردم 

جميع االأ�صريات دون متييز.
الفاخوري"  االأ�صرية  زوج  ي�صيف 
زوجتي االأ�صرية ملى ال تقبل اأن تقف 
مكانها دون اأن يكون لها دور يف تغيري 
حميطها نحو االأف�صل، من اأجل ذلك 
القيادية  الهيئة  يف  انتخابها  مت  كله 
ال�صجون،  يف  حما�س  الأ�رسى  العليا 
بالرغم من ق�رس مدة اعتقالها، فهي 

ثورة اأينما حلت ت�صنع التغيري".
خالل  حديثه"  الفاخوري  ويتابع 

اأيقنت  ال�صجن  داخل  لها  زيارتي 
حميط  يف  همة  �صاحبة  زوجتي  اأن 
االأ�صريات كافة، فهي ت�صعى دوماً اإىل 
املحبة  ج�صور  وزيادة  م�صاعدتهن 
بينهن، وهذا ما يقلق ال�صجان الذي 
االأ�صرية  زوجتي  حتركات  يراقب 
الكاتبة وهي مل تتوقف عن الكتابة 
اأياً من  اأنها مل تخرج  اإال  والتاأليف، 

اأعمالها لغاية االآن".
باأن  خاطر  االأ�صرية  زوج  يو�صح 
اأوالدها اخلم�صة يفتخرون بها وهي 
التي دخلت ال�صجن ملواقفها القوية 

م�صرياً  فل�صطني،  لق�صية  الداعمة 
اإىل اأن االحتالل ال ي�صتطيع ق�صف 
االإجراءات،  كانت  مهما  قلمها 
الوطن  قامات  من  قامة  وباأنها 

ال�صاخمة.
لالأ�صرية  الكربى  االبنة  بي�صان، 
يف  والدتها  زارت  خاطر،  ملى 
تتحدث  يومني،  قبل  املحكمة 
ملكتب اإعالم االأ�رسى عن حلظات 
حماكم  يف  قائلة"  ال�رسيعة  الزيارة 
من  االأ�صري  ذوي  مُينع  االحتالل، 
ويُف�صل  اأ�صريهم،  من  االقرتاب 

اأم�س  ويوم  بحاجز حديدي،  بينهم 
الدقائق  ويف  والدتي  حماكمة  يف 
بيني  كان  املحكمة،  من  االأخرية 
الأ�صتطيع  كافية  م�صافة  اأمي  وبني 
اأمي  ت  فمَدّ باليد  عليها  ال�صالم 
يدي  ومددت  علي،  لت�صِلّم  يدها 
والدموع املمتزجة ب�صحكة وداعي 
لها ال تفارقني، حتى جاء ال�رسطي 
م�رسعاً ليف�صل يدي عن يدها بقوة، 
يف  ت�رسخ  وجعلها  اأمي  ا�صتفز  ما 
متّد�س  قائلة:  غا�صبة  بنربٍة  وجهه 

اإيدك عليها.

حازم الفاخوري 

 زوجتي االأ�شرية ملى خاطر مل تتوقف عن الكتابة واأ�شبحت �شندًا للأ�شريات



توج العب كرة القدم ريا�ض حمرز 
وامل�ضارعة يف ريا�ضة الكراتي دو 
الطبعة  بجائزة  معطوب  المية 
خالل  االأوملبية  للجوائز  الرابعة 
االأوملبية  اللجنة  نظمته  حفل 
اجلزائرية لتكرمي اأف�ضل الريا�ضني 
التي   2018 ل�ضنة  اجلزائريني 
اأول  نظمت طبعته االأخرية �ضهرة 
باجلزائر  ال�ضرياتون  بفندق  اأم�ض 
الفائزان  تغيب  وقد  العا�ضمة، 
بالتزامات  لتقيدهم  احلفل  عن 
مهنية حيث ي�ضارك ريا�ض حمرز 
مع  يخو�ضها  التي  املناف�ضات  يف 
مان�ضي�ضرت  االجنليزي  النادي 
�ضيتي يف حني ت�ضارك امل�ضارعة 
مناف�ضة  يف  حاليا  معطوب  المية 
دولية بباري�ض، ومن ثم ت�ضلم رئي�ض 
دو  للكاراتي  اجلزائرية  االحتادية 
با�ضم  اجلائزة  م�ضدوي  �ضليمان 
�ضقيق  ت�ضلم  بينما  المية معطوب 
عن  اجلائزة  و�ضيم  حمرز  ريا�ض 
اأخيه خالل احلفل الذي ح�رضته 
العديد من ال�ضخ�ضيات الريا�ضية 

و ال�ضيا�ضية.
الريا�ضني،  هذين  على  عالوة 
من  للعديد  جوائز  �ضلمت 
الريا�ضني اجلزائريني الذين �ضطع 
على   2018 �ضنة  خالل  جنمهم 
غرار خم�ضة عنا�رض من فئة اآمال 
اأمني  بينهم املالكمني حممد  من 
العدائني  ح�ضيد و فريد دويبي و 
قوامد  وحممد  حجة  بن  لبنة 

بن  فريد  امل�ضارع  اإىل  باالإ�ضافة 
من  للريا�ضيني  كان  و  اهلل،  فرج 
اخلا�ضة  االحتياجات  ذوي  فئة 
�ضيد  اأمثال  اجلوائز  من  ن�ضيب 
علي لعمري و ا�ضحاق ولد قويدر، 
االأوملبية  اللجنة  كرمت  كما 
يف  المعة  اأ�ضماء  اجلزائرية 
اإذ  الوطنية  الريا�ضية  ال�ضاحة 
اليد  كرة  لالعب  جائزة  �ضلمت 
م�ضواره  على  عمارة  لونا�ض 
بعد  تكرميني  نظمت  و  الريا�ضي 
اجليدو م�ضطفى  الوفاة مل�ضارع 
الطاهر  القدم  كرة  والعب  مابد 

بن فرحات.
ت�ضليم  احلفل  مع  باملوازاة  مت  و 
اخلا�ضة  اجلوائز  من  العديد 
اجلمهورية  لرئي�ض  جائزة  اأولها 
نظري  بوتفليقة  العزيز  عبد 
وُكرم  ال�ضباب،  و  للريا�ضة  دعمه 
اللجنة  رئي�ض  اأي�ضا  باملنا�ضبة 
م�ضطفى  اجلزائرية  االأوملبية 
برياف من قبل احلركة الريا�ضية 
بالتزامه  عرفانا  اجلزائرية 
و  الوطنية  الريا�ضة  بتطوير 
ال�ضخ�ضيات  بني  من  ال�ضباب.و 
احلفل  هذا  التي ح�رضت  الهامة 
حممد  الريا�ضة  و  ال�ضباب  وزيرا 
كعوان  جمال  واالت�ضال  حطاب 
ووايل اجلزائر عبد القادر زوخ و 
لكرة  اجلزائرية  االحتادية  رئي�ض 

القدم خري الدين زط�ضي.
وكاالت

عي�شة ق.

ا�ضتعاد فريق احتاد العا�ضمة نغمة 
جمددا  الثقة  وك�ضب  االنت�ضارات 
بها  مر  التي  الفراغ  فرتة  بعد 
االأخرية، حيث متكن  االأيام  خالل 
االإطاحة  من  العا�ضمي  النادي 
خالل  ال�ضاورة  �ضبيبة  بال�ضيف 
اأول  م�ضاء  جمعهما  الذي  اللقاء 
دون  بولوغني  ملعب  على  اأم�ض 
العقوبة  ب�ضبب  اجلمهور  ح�ضور 
العا�ضمي  النادي  على  امل�ضلطة 
وهو الفوز الذي جاء بعد االإق�ضاء 
من مناف�ضة كاأ�ض اجلمهورية اأمام 
العبو  جنح  حيث  �ضطيف،  وفاق 
االحتاد من جتاوز �ضفعة اخلروج 

من مناف�ضة ال�ضيدة الكاأ�ض 
الوطنية  البطولة  يف  بقوة  وعادوا 
بعدما �ضمح لهم االنت�ضار بتعميق 
الفارق يف ال�ضدارة والتي اأ�ضبحت 

املالحقني  اأقرب  عن  نقاط  اأربع 
االنت�ضار  عقب  القبائل،  �ضبيبة 
الزوار،  اأمام  نظيفة  بثنائية 
يعودون  االحتاد  العبي  جعلت 
على  التناف�ض  �ضباق  يف  بقوة 
الوطنية  البطولة  بلقب  التتويج 
كاملة  بحظوظهم  ويتم�ضكون 
وموا�ضلة  بال�ضدارة  التم�ضك  يف 
اخلطى ثابتة من اأجل العودة غلى 
بعد  جمددا  التتويجات  من�ضة 
خالله  توجوا  مو�ضمني  دام  غياب 
البطولة  مو�ضم 2016/2015 بلقب 
الوطنية قبل اأن يغيبوا جمددا عن 

نيل االألقاب املحلية.
املدرب  اإقدام  املقابلة  و�ضهدت 
على  فروجي  تيريي  الفرن�ضي 
تغيري طريقة اللعب التي تعود على 
بالعار�ضة  التحاقه  منذ  انتهاجها 
بعدما  العا�ضمي  للنادي  الفنية 
-2-4 بطريقة  املقابلة  خا�ض 

على  االعتماد  �ضهدت  والتي   1-3
الليبي  يف  متمثال  االألعاب  �ضانع 
املباراة  لعب  الذي  الاليف  موؤيد 
من�ضب  يف  وخا�ضها  اأ�ضا�ضيا 
نف�ض  يف  معتمدا  اللعب  �ضناعة 
ال�ضياق على م�ضرتجعني اثنني بدل 
به  القيام  على  تعود  مثلما  ثالثة 
يف اللقاءات ال�ضابقة وهي اخلطة 
اأثمرت على �ضيطرة وا�ضحة  التي 
»�ضو�ضطارة«  ت�ضكيلة  لالعبي 
توقيع  من  �ضجلوا هدفني  والذين 
للفريق  �ضمحا  وزواري  �ضافعي 
وجاء  ثمينة،  نقاط  ثالث  بك�ضب 
فروجي  طرف  من  اخلطة  تغيري 
تعر�ض  التي  ال�ضغوطات  بعد 
وفاق  اأمام  الهزمية  عقب  لها 
ال�ضيدة  �ضطيف ومغادرة مناف�ضة 
من  جزء  حتميله  مّت  اأين  الكاأ�ض 
ب�ضبب  اخل�ضارة  يف  امل�ضوؤولية 
ف�ضله يف اخليارات التكتيكية التي 

قام بها.
و�ضهدت املقابلة تاألق امل�ضتقدم 
اجلديد يف املركاتو ال�ضتوي عبد 
الكرمي زواري الذي �ضارك يف اأربع 
نهاية  معه  التعاقد  منذ  مقابالت 
خاللها  و�ضجل  املن�رضم  العام 
هدفني ومنح متريرتني حا�ضمتني 
اأنه �ضفقة جيدة  اأكد من خاللها 
عبد  الريا�ضي  املدير  جنح 
معه  التعاقد  يف  �رضار  احلكيم 
احتاد  ال�ضابق  فريقه  من  قادما 
بلعبا�ض، يف املقابل ت�ضهد مقابلة 
مولودية بجاية التي يتنقل خاللها 
االأ�ضبوع  بلخما�ضة  حممد  رفقاء 
قورايا  ميا  عا�ضمة  اإىل  املقبل 
اإيبارا  برين�ض  املهاجم  غياب 
عن املواجهة ب�ضبب الطرد الذي 
�ضبيبة  اأمام  اللقاء  يف  له  تعر�ض 
على  االحتجاج  اإثر  على  ال�ضاورة 

قرارات احلكم

فروجي غري طريقة اللعب واإيبارا يغيب اأمام املوب

احتاد العا�سمة ي�ستعيد الثقة ويتم�سك 
بحظوظه يف اللقب

ال�شفراء تبتعد عن اخلطر و�شبيبة بجاية 
حت�شم قمة ال�شرق

جمعية ال�سلف ت�سيع فر�سة 
االنفراد بال�سدارة

ال�ضلف  جمعية  فريق  فّوت 
االنفراد  اأجل  من  ثمينة  فر�ضة 
الرتتيب  ب�ضدارة جدول  جمددا 
بعد التعرث اجلديد الذي تعر�ض 
ال�ضيف  اأمام  ملعبه  على  له 
اجلولة  �ضمن  بو�ضعادة  امل 
الثانية،  املحرتفة  للرابطة   19
يف  هدف  بالتعادل  اكتفى  حيث 
على  املجال  وفتح  �ضبكة  كل 
ال�ضماح  اأجل  من  م�رضاعيه 
جنم  اجلديد  ال�ضاعد  بت�ضدر 
وهو  الرتتيب  جلدول  مقرة 
املو�ضم  مفاجاأة  ي�ضكل  الذي 
على  بقوة  يناف�ض  واأنه  خا�ضة 
اإحدى تاأ�ضريات ال�ضعود الثالث 
االأوىل،  املحرتفة  الرابطة  اإىل 
مرحلة  يف  االأوملبي  ويتواجد 
التعرث  ي�ضجل  واأنه  خا�ضة  فراغ 
خ�ضارة  بعد  التوايل  على  الثاين 
العا�ضمة  يف  الفارطة  اجلولة 
اأمام رائد القبة، وهو ما يجعله 
مهددا بغمكانية خ�ضارة التواجد 
�ضمن البوديوم يف حال توا�ضلت 

االأمور على حالها.
يف املقابل، كان احتاد احلرا�ض 

مباريات  من  االأول  امل�ضتفيد 
الثمني  الفوز  بعد  اأم�ض  اأول 
ح�ضاب  على  �ضجله  الذي 
و�ضمح  غليزان  �رضيع  امل�ضيف 
باالبتعاد عن منطقة اخلطر  له 
وتعميق الفارق عن ثالث املهدين 
يف  نقاط  اأربع  اإىل  بال�ضقوط 
�ضمن  البقاء  حتقيق  مهمة 
كان  بعدما  املحرتفة  الرابطة 
جدول  موؤخرة  �ضمن  متواجدا 
اإىل  بال�ضقوط  ومهددا  الرتتيب 
املقابل،  يف  الهاوية،  البطولة 
يف  »الرابيد«  ت�ضكيلة  �ضقطت 
يف  االنت�ضار  بعد  الهزمية  فخ 
اأربع مباريات على التوايل مفوتا 
باأندية  لاللتحاق  ثمينة  فر�ضة 
املركز  يف  والتواجد  املقدمة 
مولودية  رفقة  منا�ضفة  الثالث 
بينما  تلم�ضان،  ووداد  العلمة 
ح�ضم  يف  بجاية  �ضبيبة  جنحت 
القمة اأمام احتاد عنابة ل�ضاحلها 
يف  ال�ضابع  املركز  اإىل  وارتقت 
الفارق  مقل�ضة  الرتتيب  جدول 

باأربع نقاط عن البوديوم.
ع.ق.
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مت تكرميهم من طرف اللجنة االأوملبية اجلزائرية

حمرز ومعطوب اأف�سل 
الريا�سيني للعام 2018

االإدارة مل حت�شم هوية املدرب اجلديد ملولودية وهران

بلعطوي: �ستم االأن�سار يل دفعني اإىل الرحيل
حّمل املدرب عمر بلعطوي جمهور 
م�ضوؤولية  وهران  مولودية  فريق 
اإقدامه على اال�ضتقالة من من�ضبه 
للفريق  الفنية  العار�ضة  راأ�ض  على 
اإىل  ا�ضطر  اأنه  اأكد  بعدما  وذلك 
الفريق  ومغادرة  املن�ضفة  رمي 
ب�ضبب تعر�ضه املتوا�ضل اإىل ال�ضتم 
الذين  االأن�ضار  طرف  من  وال�ضب 
زبانة  احمد  ملعب  اإىل  يتنقلون 
الغر�ض  نف�ض  اأجل  من  خ�ضي�ضا 
ح�ضبه، حيث اأ�ضمع االأن�ضار الذين 
اجلزائري  الغرب  داربي  ح�رضوا 
الذي جمع مولودية وهران واحتاد 

وابال  والالعبني  املدرب  بلعبا�ض 
من ال�ضب وال�ضتم بعد التعرث الذي 
�ضقطوا فيه على ميدانهم بالتعادل 
جعل  ما  وهو  �ضبكة  كل  يف  هدف 
بلعطوي يقدم مبا�رضة بعد اإعالن 
اإعالن  على  اللقاء  نهاية  �ضافرة 

ا�ضتقالته من مهامه.
واأ�ضار بلعطوي اأن فئة من االأن�ضار 
وهو  بال�ضتم  �ضخ�ضيا  ت�ضتهدفه 
املر الذي جعل الالعبني يفقدون 
اللقاء،  اأطوار  خالل  الرتكيز 
الرئي�ض  اإىل  حتدث  اأنه  مو�ضحا 
اأحمد بلحاج املدعو »بابا« واأبلغه 

عن  بالرحيل  بقراره  �ضخ�ضيا 
الفريق معتربا اأن االأمر فيه م�ضلحة 
للنادي، مو�ضحا اأنه لقي الدعم من 
رئي�ض النادي اإال اأن املحيط دفعه 
اإىل اتخاذ قرار املغادرة، واأ�ضاف 
مرحلة  يف  »احلمراوة«  م�ضوار  اأن 
لي�ض  الوطنية  البطولة  من  االإياب 
من  البع�ض  له  يت�ضاءم  مثلما  �ضيئا 

االأن�ضار.
اجل  من  اأ�ضماء  عدة  تداول  ويتم 
يف  بلعطوي  املدرب  خالفة 
الفريق  ابن  غرار  على  املن�ضب 
الذي  الوزاين  الطاهر �رضيف  �ضي 

اإىل  النادي،  مع  فينا  مديرا  يعمل 
من  اأخرى  اأ�ضماء  اقرتاح  جانب 
اجل تويل زمام العار�ضة الفنية يف 
�ضورة بيل نغيز الذي تنتظر االإدارة 
تقدم  الذي  العر�ض  حول  منه  ردا 
به  ات�ضل  والذي  »بابا«  الرئي�ض  به 
املن�ضب،  عليه  وعر�ض  ر�ضميا 
باالإ�ضافة اإىل عمر بع�ض االأطراف 
الرئي�ض  اإقناع  على  االإدارة  يف 
بالتعادل مع الفرن�ضي جون مي�ضال 
نادي  مع  والعمل  للعودة  كفايل 

عا�ضمة الغرب اجلزائري.
عي�شة ق.

يو�ضف  اجلزائري  الدراج  نال 
خالل  الثانية  املرتبة  رقيقي،  
طواف  من  اخلام�ضة  املرحلة 
التي  بونغو،  اأمي�ضا  تروبيكال 
نيكولو  االإيطايل  بها  توج 
قمي�ضه  عزز  الذي  بونيفازيو 

الريادة.ويف  ل�ضحاب  االأ�ضفر 
املمتدة  املرحلة  هذه  ختام 
على طول 120 كلم عربت على 
وغينيا  الكامريون  الغابون، 
املرتبة  عادت  االإ�ضتوائية، 
لورينزو  الفرن�ضي  اإىل  الثالثة 

باملرحلة  الفائز  مانزين، 
اجلزائري  ال�ضابقة.ويحتل 
الرابعة  املرتبة  رقيقي،  يو�ضف 
يف الرتتيب العام بفارق 27 ثانية 
عن املت�ضدر نيكولو بونيفازيو.
املت�ضابقون  ال�ضبت  غدا  ويعود 

املرحلة  خلو�ض  الغابون،  اإىل 
االأخرية  وقبل  ال�ضاد�ضة 
اأويام،  و  بيتام  بني  امل�ضطرة 
و�ضول  احت�ضنت  التي  املدينة 

املرحلة الرابعة.
ق.ر.

طواف تروبيكال اأمي�شا بونغو

رقيقي يحتل املركز الثاين



نوفاك  ال�رصبي  النجم  توج 
اأ�سرتاليا  بلقب  ديوكوفيت�ش 
يف  ال�سابعة  للمرة  املفتوحة 
م�سريته االحرتافية، وذلك بالتغلب 
على  اأم�ش  النهائية  املباراة  يف 
نادال  رافائيل  االإ�سباين  غرميه 
 3-6 بواقع  رد  دون  جمموعات   3

ديوكوفيت�ش  ودخل  و3-6،  و2-6 
ب�سوط  وبخا�سة  بقوة  املباراة 
اإر�سال  ك�رص  من  ومتكن  االإر�سال، 
ويف   ،0-2 والتقدم  مبكًرا  نادال 
ديوكوفيت�ش  متكن  اأ�سواط   3 اأول 
من الفوز 12 نقطة من اإجمايل 13، 
املجموعة  على  ال�رصبي  و�سيطر 
خالل  من  وا�سحة  ب�سورة  االأوىل 
والفوز  قا�سية،  �رصبة   12 ت�سديد 
لعبها   21 اإجمايل  من  نقطة   20
ب�سوط االإر�سال ليح�سم املجموعة 
يف غ�سون 36 دقيقة، وعلى الرغم 
الكبري  نادال  م�ستوى  تطور  من 
وعدم  االإر�سال،  م�ستوى  على 
�سوًطا   66 اآخر  للك�رص يف  تعر�سه 
الدور  منذ  وحتديًدا  التوايل  على 
معاناته  اأن  اإال  للبطولة،  االأول 
ال�رصبي،  االإع�سار  اأمام  توا�سلت 
طوال  م�ستواه  ينخف�ش  مل  الذي 

مرة  �سوى  الثانية  املجموعة 
االإر�سال  ب�سوط  واحدة.وعانى 
 ،2-3 بنتيجة  متقدًما  كان  عندما 
اإر�سال  ال�سوط وك�رص  ولكنه ح�سم 
املجموعة  ليح�سم  مرتني  نادال 
ومرة  �سديدة،   ب�سهولة  الثانية 
اأخرى، متكن ديوكوفيت�ش من ك�رص 
اإر�سال نادال �رصيًعا يف املجموعة 
الثالثة، وحتديًدا يف ال�سوط الثالث، 
وحاول نادال مرة اأخرى رد الك�رص 
جدوى،  دون  اخلام�ش  ال�سوط  يف 
ليح�سم ال�رصبي املباراة ل�ساحله.

وهذه هي املرة االأوىل التي يخ�رص 
بالغراند  بطولة  نهائي  نادال  فيها 
�سالم دون اأن يتمكن من الفوز باأي 
جمموعة، وبات ديوكوفيت�ش بالتايل 
تتويًجا  التاريخ  يف  الالعبني  اأكرث 
 7 بواقع  املفتوحة  اأ�سرتاليا  بلقب 
األقاب، بعدما ف�ش ال�رصاكة مع كل 

اإمير�سون  وروي  فيدرر  روجر  من 
حيث ميلك كل منهما يف ر�سيده 6 
األقاب، و�سبق واأن توج ديوكوفيت�ش 
قبل  من  املفتوحة  اأ�سرتاليا  بلقب 
اأعوام 2008 و2011 و2012 و2013 
و2015 و2016، ووا�سل اليوم �سجله 
خ�رص  واأن  ي�سبق  مل  حيث  املميز 
اأ�سرتاليا املفتوحة من قبل  نهائي 
يف 7 مباريات خا�سها، كما انفرد 
الثالث  باملركز  ال�رصبي  النجم 
تتويًجا  الالعبني  اأكرث  بقائمة 
بر�سيد  الكربى  االأربع  بالبطوالت 
مع  ال�رصاكة  ف�ش  بعدما  لقبًا،   15
الذي  �سامربا�ش  بيت  االأمريكي 
ميلك يف ر�سيده 14 لقبًا، ويت�سدر 
روجر  ال�سوي�رصي  القائمة  تلك 
نادال  خلفه  ومن  لقبًا   20 فيدرر 

17 لقبًا.
وكاالت

عي�شة ق.

حّدد االحتاد االإفريقي لكرة القدم 
موعدا  املقبل  اأفريل   12 تاريخ 
�سحب  عملية  اإقامة  اأجل  من 
كاأ�ش  بنهائيات  اخلا�سة  القرعة 
خالل  املقررة  لالأمم  اإفريقيا 
بعدما  م�رص  يف  املقبل  ال�سائفة 
مت �سحب تنظيمها من الكامريون 
ب�سبب التاأخر يف عملية اإعادة بناء 
وترميم الهياكل الريا�سية وجتهيز 
با�ستقبال  اخلا�سة  املالعب 
اجلميع  ينتظر  حيث  املباريات، 
على  التعرف  اأجل  من  التاريخ 
وذلك  ال�ست  املجموعات  تركيبة 
بعد رفع عدد املنتخبات امل�ساركة 

اإىل جمموع 24 منتخبا
تقت�رص  امل�ساركة  كانت  بعدمنا 
اأن  قبل  منتخبا   16 جمموع  على 

منتخبا   24 اإىل  العدد  رفع  يتم 
اجلاري،  العام  ن�سخة  من  ابتداء 
الوطني  املنتخب  ينتظر  اأين 
دور  �سن  مناف�سيه  على  التعرف 
التاأهل  �سمن  بعدما  املجموعات 
وذلك  باكرا  الكروي  العر�ش  اإىل 
اختتام  على  واحدة  جولة  قبل 
بالفوز  عاد  عندما  الت�سفيات 
ح�ساب  على  لومي  العا�سمة  من 
الغر�ش  ولهذا  الطوغو،  منتخب 
فاإن الت�سكيلة الوطنية على موعد 
التعرف  اأجل  ال�سو�سبان�ش من  مع 
على مناف�سيها خا�سة واأنها ينتظر 
الثاين  امل�ستوى  يف  تتواجد  اأن 
القارة  لكبار  مواجهتها  وبالتايل 

ال�سمراء �سيكون حتميا.
و�سهدت الت�سفيات �سمان جمموع 
 32 الطبعة  يف  امل�ساركة  بلدا   12
على  ح�سلوا  بعدما  "االكان"  من 

املناف�سة  اإىل  التاأهل  تاأ�سرية 
الكروية القارية ويتعلق االأمر بكل 
املجموعة  عن  وتون�ش  م�رص  من 
عن  ديفوار  كوت  غينيا  العا�رصة، 
ال�سنغال  العا�رصة،  املجموعة 
ومدغ�سقر عن املجموعة االأوىل، 
اخل�رص،  منتخبات  جانب  اإىل 
اأوغندا  املغرب،نيجرييا،  مايل، 
تاأهال  حققت  التي  وموريتانيا 
كاأ�ش  نهائيات  اإىل  تاريخيات 

اإفريقيا لالأمم.
وجتري اجلولة ال�ساد�سة واالأخرية 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ش  ت�سفيات  من 
اأين  املقبل  مار�ش  و23   22 يومي 
مع  موعد  على  اخل�رص  �سيكون 
باأر�ش  غامبيا  منتخب  مواجهة 
يحت�سن  اأن  ينتظر  اأين  الوطن 
ت�ساكر  م�سطفى  ملعب  املواجهة 

بالبليدة بن�سبة كبرية.

االحتاد  وافق  اآخر،  مو�سوع  يف 
تاأجيل  على  للعبة  االإفريقي 
بعد  اأ�سبوعا  "الكان"  انطالق 
اإحتاد  به  تعدمت  الذي  الطلب 
تنطلق  اأين  اإفريقيا،  �سمال  دور 
 21 بتاريخ  القارية  املناف�سة 
جوان املقبل عو�ش 14 من نف�ش 
حيث  باأ�سبوع  وتاأجيلها  ال�سهر 
جويلية،   19 غاية  اإىل  تتوا�سل 
وياأتي تغيري تاريخ انطالق العر�ش 
الطلب  على  بناء  القاري  الكروي 
�سمال  احتادات  به  تقدمت  الذي 
اإفريقيا من اجل تفادي ان تتزامن 
التح�سريات للكان مع �سهر ال�سيام 
وما ينجر عليه من اإنهاك واإرهاق 
اأخذته  الذي  العذر  وهو  لالعبني 
الكاف بعني االعتبار ووافقت على 
القارية  املناف�سة  انطالق  تاأجيل 

باأ�سبوع.

الكاف توؤجل انطالق املناف�شة القارية اإىل 21 جوان املقبل

اخل�سر يتعرفون على مناف�سيهم 
بالكان يف 12 اأفريل
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ديوكوفيت�ش يقهر نادال ويدخل التاريخ

اختري رجل اللقاء اأمام ويغان وعينه على 
اإقناع بلما�شي

قديورة هداف ومينح متريرة 
حا�سمة لنوثينغهام فوري�ست

الالعب  ي�سجل  اأن  ي�ستبعد  ال 
الدويل اجلزائري يا�سني براهيمي 
الدوري  اإىل  جمددا  عودته 
�سبق  بعدما  فيه  واللعب  اال�سباين 
له خو�ش جتربة هناك رفقة نادي 
غرناطة قبل االنتقال اإىل �سفوف 
فريقه احلايل بورتو الربتغايل، ويف 
جريدة  اأم�ش  ك�سفت  ال�سدد  هذا 
"اأجوغو" الربتغالية اأن اإدارة نادي 
ريال بيتي�ش اأعربت عن رغبتها يف 
متو�سط  خدمات  على  احل�سول 
وهو  الوطني  املنتخب  ميدان 
الذي يتاألق يف �سفوف "الدراغاو" 
و يعترب جنم الفريق، لهذا الغر�ش 
االأندل�سي  الفريق  م�سوؤولو  اأعرب 

التقعاقد  �سمان  يف  رغبتهم  عن 
املو�سم  نهاية  بعد  الالعب  مع 
وا�ستغالل فر�سة  الكروي اجلاري 
فريقه  مع  العقد  جتديد  رف�سه 
بنهاية  ينتهي  الذي  وهو  بورتو 
املو�سم احلايل، اأين �سيتمكن على 
اإثر ذلك باالنتقال اإىل فريق جديد 
اأي  من  حرا  �سيكون  اأين  جمانا 
على  بريتي�ش  ريال  ويعول  اإلتزام. 
�سم براهيمي وااللتحاق مبواطنيه 
بودبوز  وريا�ش  ماندي  عي�سى 
التاأقلم  يف  م�سكال  يجد  لن  اأين 
وتعوده  مواطنيه  بوجود  اال�سباين 
على االأجواء يف الدوري اال�سباين.
ع.ق.

اإدارة ريال بيتي�س ت�شتهدف التعاقد معه

براهيمي مر�سح للعودة اإىل الليغا

اجلزائري  الدويل  الالعب  عرّب 
بعد  �سعادته  عن  عطال  يو�سف 
التي  الذي قدمه يف مباراة  التاألق 
ني�ش  فريقه  اأم�ش  اأول  جمعت 
اأمام نيم �سمن الدوري الفرن�سي، 
يف  عطال  اأكد  ال�سدد  هذا  ويف 
ت�رصيحات اإعالمية ن�رصتها اأم�ش 
و�سائل االإعالم الفرن�سية اأن فريقه 
الالعبني  وزمالوؤه  حمفزا  كان 
دخلوا املقابلة مبعنويات مرتفعة 
من اجل حتقيق الفوز اإىل جانب اأن 
الرتكيز الكبري طيلة اأطوار املقابلة 
منت�رصين  باخلروج  لهم  �سمحت 
اللذان  العامالن  وهما  اللقاء،  من 
االأهم،  بتحقيق  للت�سكيلة  �سمحا 

للت�سكيلة  االأمين  واأ�ساف املدافع 
مباريات  يدخل  انه  الوطنية 
والو�سول  الت�سجيل  بهدف  فريقه 
وم�ساعدة  املناف�سني  مرمى  اإىل 
ايجابية،  نتائج  حتقيق  يف  فريقه 
بتمكنه  االأهم  حقق  اأنه  مو�سحا 
احلظ  كان  بعدما  الت�سجيل  من 
يف  رغبته  اأن  واأ�ساف  جانبه،  اإىل 
يجعله  ناديه  اإىل  االإ�سافة  تقدمي 
اأر�سية امليدان حمفزا من  بدخل 
واخلروج  اجلهود  م�ساعفة  اجل 
الهم  ان  م�سريا  ايجابية،  بنتيجة 
باالنت�سار  اخلروج  كان  نيم  اأمام 
اجلميع يف  من  منتظرا  كان  الذي 

الفريق.

عطال: احلظ حالفني للت�سجيل 
والأهم حققنا الفوز

اجلزائري  الدويل  الالعب  �سجل 
العادة  فوق  تاألقا  قديورة  عدالن 
نوثينغهام  فريقه  منح  بعدما 
نادي  اأمام  ثمينا  فوزا  فوري�ست 
جمعت  التي  املقابلة  يف  ويغان 
الفريقني اأول اأم�ش �سمن اجلولة 
االأوىل  الدرجة  دوري  من   32
االجنليزية، اأين �سجل هدفا ومنح 
الذي  اللقاء  يف  حا�سمة  متريرة 
بنتايجة ثالثة  فريقه  بفوز  انتهى 
اختياره  لواحد، حيث مت  اأهداف 
الكبري  رجل املقابلة نظري االأداء 
التي  املقابلة  طيلة  قدمه  الذي 
يف  خاللها  وجنح  اأ�سا�سيا  لعبها 
اإىل  فوري�ست  نوثينغهام  قيادة 
ا�ستعادة نغمة االنت�سارات والفوز 
التوايل،  على  هزائم  ثالث  بعد 
حا�سمة  متريرة  قديورة  ومنح 
والتي  كان�ش  ماتي  زميله  اإىل 
ان  قبل  الثاين  الهدف  مننها  جاء 
ال�سباك  اإىل  الو�سول  يف  ينجح 

لفريقه  الثالث  الهدف  وي�سجل 
عرب ت�سديدة �ساروخية مل يتمكن 
و�سكنت  اإيقافها  من  احلار�ش 

ال�سباك،
اأداء  امليدان  متو�سط  وي�سجل 
اإىل  خالله  يعمل  امل�ستوى  يف 
الوطني  الناخب  انتباه  لفت 
�سمان  اجل  من  بلما�سي  جمال 
املعنية  القائمة  اإىل  اال�ستدعاء 
غامبيا  منتخب  مواجهة  بخو�ش 
التون�سي  املنتخب  وودية 
املقبل،  مار�ش  �سهر  املقررتني 
اإىل جانب ذلك فاإن مهمة قديورة 
اإقناع  اأجل  من  �سهلة  تكون  لن 
بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب 
القائمة  اإىل  ا�ستدعائه  اأجل  من 
نهائيات  بخو�ش  املعنية  النهائية 
يف  خا�سة  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ش 
ظل املناف�سة ال�سديدة يف من�سب 

و�سط امليدان.
عي�شة ق.

ومان�س�سرت  ت�سيل�سي  ناديا  ي�ستعد 
جنم  �سم  على  للتناف�ش  يونايتد 
االنتقاالت  فرتة  خالل  توتنهام 
�سحيفة  وقالت  املقبلة،  ال�سيفية 
اإن  الربيطانية،  "اإك�سربي�ش" 
ت�سيل�سي ومان�س�سرت يونايتد يريدان 

الدمناركي  الالعب  مع  التعاقد 
توتنهام  من  اإريك�سن  كري�ستيان 
واأو�سحت  املقبل،  ال�سيف  يف 
اأن كاًل من بايرن ميونخ  ال�سحيفة 
جريمان  �سان  وباري�ش  االأملاين 
ا ب�سم النجم  الفرن�سي مهتمان اأي�سً

الدمناركي، املرغوب بقوة يف ريال 
ريال  ويعد  ا.  اأي�سً االإ�سباين  مدريد 
اأبرز االأندية  اأحد  مدريد االإ�سباين 
الالعب  مع  التعاقد  تريد  التي 
املقبل  ال�سيف  خالل  الدمناركي 
مودريت�ش  لوكا  الكرواتي  خلالفة 

عاًما،   33 العمر  من  يبلغ  الذي 
االآن  حتى  اإريك�سن  يوافق  ومل 
اإذ  توتنهام،  مع  عقده  متديد  على 
اإ�سرتليني  األف   75 حالًيا  يتقا�سى 
�سيف  يف  ينتهي  وعقده  اأ�سبوعًيا 

.2020

الريال يواجه مناف�سة رباعية على اإيرك�سن

ع.ق.

ق.ر.



دورمتوند  بورو�سيا  ابتعد 
بفوزه  الأملاين  الدوري  ب�سدارة 
العري�ض على �سيفه هانوفر يف 
للمغربي  هدفاً  �سهدت  مباراة 
بورو�سيا  و�ّسع  حكيمي،  اأ�رشف 
النقاط  فارق  من  دورمتوند 

اللقب  حامل  عن  يبعده  الذي 
اإثر  وذلك  موؤقتاً،  ميونيخ  بايرن 
انت�ساره 5-1 ال�سبت يف الأ�سبوع 
19 من م�سابقة الدوري الأملاين، 
ووا�سل املغربي اأ�رشف حكيمي 
املعار من ريال مدريد الإ�سباين 

تاألقه مع دورمتوند عندما �سجل 
و�سنع  لفريقه  الأول  الهدف 
روي�سـ  عليه  وّقع  الذي  الثاين 
الهدف  غوتزه  ماريو  واأ�ساف 
الربتغايل  ي�سيف  اأن  قبل  الثالث 
الرابع،  الهدف  غرييرو  رافاييل 
فريقه  هدف  باكالورز  و�سّجل 
من  دقائق  اأربع  قبل  ال�رشيف 
البلجيكي  عليه  لريد  النهاية، 
ال�سائع  بدل  الوقت  يف  فيت�سل 
اخلام�ض،  الهدف  على  با�سماً 
 48 دورمتوند  ر�سيد  و�سار 
ت�سع  بفارق  ال�سدارة  يف  نقطة 
الذي  ميونيخ  بايرن  عن  نقاط 
�ستوتغارت، وجتّمد  اأم�ض  التقي 
نقطة   11 عند  اخلا�رش  ر�سيد 

بفارق  الأخري  قبل  املركز  يف 
نورنربغ  عن  فقط  الأهداف 
الأخري والذي خ�رش اأمام م�سيفه 

ماينت�ض 1-2.
مون�سنغالدباخ  بورو�سيا  وارتقى 
بفارق  موؤقتاً  الثاين  املركز  اإىل 
الأهداف عن بايرن بعد انت�ساره 
على اأوغ�سبورغ بهديف ال�سويدي 
ويندت وهريمان علماً اأن الفائز 
ركلة  هوفمان  لعبه  له  اأهدر 
خارج  هوفنهامي  وفاز  جزاء، 
 2-4 فرايبورغ  على  اأر�سه 
م�سيفه  على  ليفركوزن  وباير 
فريدر  وتعادل   ،0-3 فولف�سبورغ 
اآينرتاخت  �سيفه  مع  برمين 

فرانكفورت 2-2.

ق.ر 

وكان نابويل الأخطر واملبادر 
طريق  عن  بالهجمات 
الأطراف، و�سيطر على معركة 
لعنا�رش  افتقاده  رغم  الو�سط 
ودياوارا  اَلن  اأمثال  حا�سمة 
يف  تهديد  اأول  وهام�سيك، 
الدقيقة  يف  جاء  املباراة 
بعد  نابويل  ل�سالح  اخلام�سة 
لورينزو  نفذها  عر�سية  كرة 
اإن�سيني من الي�سار اإىل اليمني 
وجدت كاييخون الذي �سدد كرة 
اأبعدها جيجي دوناروما  قوية 
اإىل ركلة ركنية، و�رشب هاكان 
الدفاعي  اخلط  كالهاجنولو 
لنابويل بتمريرة من العمق اإىل 
انفرد  الذي  كوتروين،  زميله 
و�سدد  الي�رشى  الناحية  من 
اخلارجية  ال�سباك  يف  الكرة 
ويف  العا�رشة،  الدقيقة  خالل 
روي  ماريو  راوغ   14 الدقيقة 
الكرة  ومرر  نابويل،  لعب 
الكرة  �سدد  الذي  اإن�سيني  اإىل 
ميالن  مرمى  منت�سف  يف 

بت�سويبة  ذاته  الالعب  وعاد 
القائم  بجوار  مرت  جديدة 
بعيدة  م�سافة  ومن  الأي�رش، 
هاكان  �سدد   24 الدقيقة  يف 
قوية  ت�سويبة  كالهاجنولو 
حار�ض  اأو�سبني،  ديفيد  متكن 
نابويل من الإم�ساك بها، وعاد 
من  اأخرى  بت�سديدة  هاكان 
خارج منطقة اجلزاء بالناحية 
اليمنى يف الدقيقة 36 ت�سدى 

لها اأو�سبينا.
فر�سة  كي�سي  فرانك  واأهدر 
يف  غريبة  بطريقة  ذهبية 
عر�سية  كرة  بعد   47 الدقيقة 

اأبعدها األبيول بطريقة خاطئة 
و�سلت اإىل كي�سي الذي �سددها 
يف دفاع نابويل، ورد كاييخون 
بت�سديدة خمادعة من الناحية 
يف  ارتطمت  لنابويل،  الي�رشى 
�رشبة  اإىل  وخرجت  العار�سة 
مرمى، واقرتب نابويل من هز 
بعد   63 الدقيقة  يف  ال�سباك 
املنطقة  داخل  من  ت�سويبة 
لها  ت�سدى  ميليك  جانب  من 
رويز  فابيان  اأتبعها  دوناروما، 
بت�سويبة اأخرى يف الدقيقة 65 

مرت فوق العار�سة.
ي�سجل  اأن  بياتيك  وكاد 

يف  ميالن  مع  الأول  هدفه 
ا�ستالم  بعد   ،76 الدقيقة 
املنطقة  داخل  وتوغل  للكرة 
وت�سديد حلظة خروج اأو�سبينا 
يف  كوليبايل  ينجح  اأن  قبل 
اإىل  واإبعادها  الكرة  اعرتا�ض 
كبرية  وبرباعة  ركنية،  ركلة 
مرماه  واأنقذ  اأو�سبينا  تاألق 
�سددها  مق�سية  �رشبة  من 
املنطقة،  داخل  من  مو�ساكيو 
من  نابويل  حار�ض  اأبعدها 
على خط املرمى يف الدقيقة 
يتقدم  اأن  78، وكاد زيلين�سكي 
الدقيقة 84، بعد  لل�سيوف يف 
املنطقة  خارج  من  قذيفة 
بجوار  مرت  الي�رشى  بالقدم 
ويف  الأي�رش.  دوناروما  قائم 
م�سل�سل  ا�ستمر   ،87 الدقيقة 
اإهدار الفر�ض، واأ�ساع نابويل 
هجمة مرتدة �رشيعة نفذها 5 
لعبني، قبل اأن يتعر�ض فابيان 
رويز للطرد بعد ح�سوله على 
يف  الثانية  ال�سفراء  البطاقة 
لتنتهي  ال�سائع،  بدل  الوقت 

املباراة بالتعادل ال�سلبي.
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التعادل يح�ضم قمة ميالن ونابويل

موراتا يرد على هجوم جماهري الأتلتي
العا�سمة  اإىل  موراتا  األفارو  و�سل 
اأم�ض  اأول  م�ساء  مدريد  الإ�سبانية 
، حيث يقرتب من الن�سمام ب�سكل 
قادًما  مدريد  اأتلتيكو  اإىل  ر�سمي 
من ت�سيل�سي، ومن املتوقع اأن يعلن 
اأتلتيكو مدريد عن �سم موراتا ملدة 
18 �سهًرا على �سبيل الإعارة، بدون 
وجود خيار اإلزامي لل�رشاء يف �سيف 
عام 2020، وقال موراتا فور و�سوله 

لوجودي يف مدريد، كنت  »اأنا �سعيد  نقلتها �سحيفة ماركا:  للعا�سمة مدريد، يف ت�رشيحات 
اأنتظر لعدة اأيام ول زلت بحاجة لالنتظار اإىل اأن يتم اإمتام كل �سيء لكي اأتدرب مع زمالئي«، 
وعن معار�سة بع�ض جماهري الأتلتي ل�سمه، اأ�ساف: »ل اأرى م�سكلة يف ذلك، النا�ض الذين كانوا 
معي يعرفون ما هو �سعوري اليوم، وكيف كنت يف الأيام الأخرية، من الطبيعي اأن يكون للنا�ض 

اأفكارهم اخلا�سة، واأعرف ما ميكنني القيام به«.
اأمام  التعاقد مع موراتا، خالل مباراة الروخيبالنكو�ض  اأتلتيكو مدريد �سد  وهتفت جماهري 
واختتم:  رد،  دون  بهدفني  الأتلتي  بفوز  انتهت  والتي  ال�سباين  الدوري  يف  اأم�ض  اأول  خيتايف 
»لقد بداأت اللعب يف اأتلتيكو مدريد والنا�ض يعرفون ق�ستي وتاريخي، بالن�سبة يل املا�سي هو 
اأن ي�سري كل �سيء على ما  املا�سي واأنا فخور بذلك، اليوم كل �سيء �سيكون خمتلفا واأمتنى 
يرام«.ومن املتوقع اأن يكون خ�سع موراتا اأم�ض للفح�ض الطبي يف اأتلتيكو مدريد قبل اأن ي�سبح 

لعبًا ب�سفة ر�سمية يف �سفوف الروخيبالنكو�ض.

زاد اأتلتيكو مدريد من ال�سغوط 
بر�سلونة  على  املفرو�سة 
اإىل  معه  الفارق  قل�ض  بعدما 
وانت�رش  موؤقتاً،  فقط  نقطتني 
�سيفه  على  مدريد  اأتلتيكو 
 21 الأ�سبوع  يف   0-2 خيتايف 
من م�سابقة الدوري الإ�سباين، 
اأنطوان  الفرن�سي  وب�سم 
اأتلتتيكو  هدف  على  غريزمان 
 27 الدقيقة  يف  الأول  مدريد 
اأن ي�سيف �ساوول الهدف  قبل 

دقائق  بع�رش  بعده  الثاين 
الدوري  انت�سار و�سيف  موؤمناً 
اأتلتيكو  و�سيطر  الإ�سباين، 
مدريد باملجمل على املباراة 
خطورة  الأكرث  الفريق  وكان 
الثالث ويرفع  النقاط  ليح�سد 
بفارق  نقطة   44 اإىل  ر�سيده 
بر�سلونة  عن  فقط  نقطتني 
ر�سيد  وجتّمد  املت�سدر، 
يف  نقطة   31 عند  خيتايف 

املركز ال�ساد�ض موؤقتاً.

مباراة  اأم�ض  بر�سلونة  وخا�ض 
جريونا  م�سيفه  اأمام  مهمة 
مفاجئة  خ�سارة  تلقى  اأن  بعد 
امللك  كاأ�ض  م�سابقة  يف 
الأربعاء   0-2 اإ�سبيلية  اأمام 
الفائت، وتاألق املغربي يو�سف 
ليغاني�ض  مباراة  يف  الن�سريي 
قاد  عندما  اإيبار  و�سيفه 
 ،2-2 للتعادل  الأر�ض  �ساحب 
هديف  على  الن�سريي  ووقع 
ليغاني�ض  كان  بعدما  فريقه  

وخوان  كيكي  بهديف  متاأخراً 
جوردان.

بثالثية  فالن�سيا  وانت�رش 
فياريال،  �سيفه  على  بي�ساء 
تناوب على ت�سجيلها الفرن�سي 
دياخابي والرو�سي ت�سري�سيف 
ر�سيد  ليتجمد  ورودريغو 
يف  نقطة   18 عند  اخلا�رش 
يف  الأخري،  قبل   19 املركز 
فالن�سيا  به  رفع  الذي  الوقت 

ر�سيده اإىل 29 نقطة.

اأتلتيكو مدريد يزيد ال�ضغط على بر�ضلونة

تعادل نادي نابويل مع م�ضيفه ميالن بدون اأهداف يف املباراة التي جمعت الفريقني اأول اأم�س 
يف اإطار اجلولة 21 من عمر الدوري الإيطايل على ملعب �ضان �ضريو، وارتفع ر�ضيد نابويل اإىل 

الرابع باملركز  نقطة   35 اإىل  ميالن  ر�ضيد  ارتفع  بينما  الثاين  باملركز  نقطة   48

موناكو  على  ديجون  انت�رش 
اجلولة  يف  اأم�ض  اول   0-2
الفرن�سي،  الدوري  من   22
دمييرتي  الرو�سي  وظهر 
ريبولوفليف مالك موناكو يف 
غا�ستون- ملعب  مدرجات 

نائبه  جانب  اإىل  جريار 
فا�سيلييف  فادمي  ومواطنه 
الربتغايل  العائد  واملدرب 
والذي  جاردمي  ليوناردو 
عني بدلً من مهاجم الفريق 
هرني  تيريي  ال�سابق  الدويل 
ون�سف  اأ�سهر   3 بعد  املقال 
على ت�سلمه مهامه التدريبية، 
م�ساعد  با�سي  فرانك  وتوىل 
على  الإ�رشاف  مهمة  هرني 
يت�سلم  اأن  بانتظار  الفريق 

جاردمي املهمة ر�سمياً. 
ي�سارع  الذي  ديجون  و�سجل 
منطقة  من  للخروج  بدوره 

خطر الهبوط للدرجة الثانية 
هدًفا يف كل �سوط عن طريق 
اجلنوبي  الكوري  من  كل 
والتون�سي  ت�سانغ-هون كوون 
نعيم ال�سليتي، وتاألق ال�سليتي 
للمرة  ال�سباك  هز  الذي 
هذا  الدوري  يف  الأوىل 
الثانية  للمباراة  املو�سم، 
�سجل  بعدما  التوايل  على 
ثالث  ومرر  اأهداف  ثالثة 

�سانت  اأمام  حا�سمة  كرات 
فرن�سا  كاأ�ض  يف   3-6 اإتيان 
ولعب  املن�رشم،  الأربعاء 
بع�رشة  اجلريح  موناكو 
حكم  رفع  بعدما  لعبني 
احلمراء  البطاقة  املباراة 
يف  نالدو  الربازيلي  بوجه 
الدقيقة 60 ب�سبب حركة غري 
ديجون  لعب  جتاه  ريا�سية 
الراأ�ض  من  تافاري�ض  جوليو 

ديجون يطيح مبوناكو

بورو�ضيا دورمتوند يبتعد ب�ضدارة البوند�ضليغا

جريو يعرتف ب�ضحة موقف �ضاري

تقبل الفرن�سي اأوليفييه جريو 
النتقادات  ت�سيل�سي  مهاجم 
البلوز  مدرب  وجهها  التي 
لالعبني  �ساري،  ماوري�سيو 
اأر�سنال  اأمام  اخل�سارة  بعد 
الإجنليزي  الدوري  يف   0-2

على  ورًدا  املا�سي،  الأ�سبوع 
�سوؤال حول ما اإذا كانت هذه 
يف  قال  عادلة،  النتقادات 
�سحيفة  نقلتها  ت�رشيحات 
نكن  مل  »نعم،  ميل:  ديلي 
وفقدنا  البداية  يف  جيدين 

نكن  مل  املبارزات،  بع�ض 
كثرًيا  احلديث  يف  نرغب 
نعلم  كنا  لكننا  الأمر  عن 
قوي«،  فعل  لرد  بحاجة  اأننا 
اأن  علينا  »كان  واأ�ساف: 
نظهر �سيًئا اآخر اأمام توتنهام 
يجب  كان  قوية،  �سخ�سية 
نكون وحو�ًسا يف امليدان  اأن 
جيد«،  ب�سكل  ذلك  فعلنا 
حمرتفون  »نحن  واختتم: 
ونعلم اأننا قادرون على اللعب 
بحاجة  واأننا  جيد،  ب�سكل 
لقد  باملزيد،  القيام  اإىل 
وكان  ذلك  بعد  مًعا  حتدثنا 
نثبت ذلك يف  اأن  يجب علينا 
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الكاتب والباحث حممد الأمني لعالونة جلريدة الو�سط 

ما بعد احلداثة هي حماولة اإيديولوجية لإفراغ الرتاث العربي
لعالونة حممد الأمني طالب علم، در�س يف جامعة حممد الب�سري الإبراهيمي ثم انتقل اإىل جامعة مولود معمري/ خمرب حتليل اخلطاب،  حيث ي�ستغل 

حاليا على الرواية ال�سوفية املعا�سرة، له عديد املقالت املن�سورة وطنيا ودوليا، كما اأنه مهتم بالرتاث الإ�سالمي عامة وبالفل�سفة الإ�سالمية على وجه 
اخل�سو�س  ملا لها من خلفيات اب�ستيميلوجية تقرتب مما هو موجود يف ال�ساحة النقدية الغربية اليوم

بقلم / اأ . خل�سر
 . بن يو�سف  

�أو ما  كيف خطرت لِك فكرة �لتاأليف 
�لذي دفعك �إليها ؟

�أوال فكرة �لتاأليف كانت تر�ودين منذ 
كانت  ميوالتي  �أن  بيد  طويلة،  مدة 
مع  لكن  �لرو�ية،  فن  �إىل  �كرث  تتجه 
�لتكوين �الأكادميي و�النت�شار �لرهيب  
�لعملية  يف  ق�شور  مع  �ليوم  للرو�يات 
�إىل  دفعني  -�جلز�ئرية-  �لنقدية 
�جلز�ئرية  �لرو�يات  عديد  در��شة 
لديهية  ي�شكنني  ج�شد   ( �ل�شبابية 
ملحمد  �مل�شفى  يف  ؛هايدغر  لويز 
بن جبار ( مبقاربات ما بعد حد�ثية، 
لتاأتي فكرة �إخر�ج ُكتيب �شغري يتناول 
�لفال�شفة  متثله  كما  �حلجاج  ق�شية 
ملا  طروحاتهم  ومقاربة  �لغربيون 
�الإ�شالمية  �لفل�شفة  يف  موجود  هو 
�لو�شول  ثم  حزم  و�بن  �لفار�بي  مع 
مع  �جلديدة  �لبالغية  �لنظرية  �إىل 
من  وغريهم  وتيتيكاه  برملان  �شامي 
رو�د �حلجاج �شو�ء يف �شقه �للغوي �أو 
�لفل�شفي علني �خرج ولو ب�شكل ي�شري 
وحماولة  �مل�شلمني  فال�شفتنا  جهود 

تقدمي جمهود�تهم للقارئ �لعربي

اإنتاجك  عن  قلياًل  حدثنا 
هي  وما  الأدبية،  واإبداعاتك 
اإليها  تطرقِت  التي  املو�سوعات 
والنقدية  الأدبية  الق�سايا  وما 

التي عاجلتها ؟

�أو�زن  �أن  مقالتي  جميع  يف  �أحاول 
بني ما هو موجود يف �ل�شاحة �الأدبية 
�لربتغال(  �لرب�زيل،  تركيا،   ( �لعاملية 
�الأدبية  �ل�شاحة  يف  موجود  هو  وما 
�جلز�ئرية، حيث �شبق ون�رشت مقاال 
يف جملة �لف�شاء �ملغاربي حول �شورة 
�خليميائي  رو�ية  يف  و�الآخر  �الأنا 
متثالت  در�شت  كما  كويليو  لباولو 
 « �ل�شيمورغ   « رو�ية  يف  �لت�شوف 
�إعادة  مني  كمحاولة  ديب  ملحمد 

و�لغرب  �لروحي  �ل�رشق  بني  �لتو�زن 
ب�شكل مبا�رش  �أثرته  ما  �ملادي وهذ� 
عند  �لقيمة  مو�شوع  يتناول  مقال  يف 
كرو�ش  �فون�شو  �لربتغايل  �لرو�ئي 
وعن  �شاعر�«.  ن�شرت  هيا   « رو�ية  يف 
قريب �شي�شدر يل كتاب مو�شوم ب » 
مبادئ  يف �لدر�ش �حلجاجي« عن د�ر 
�ملجدد،  حاولت فيه تب�شيط مفهوم 

�حلجاج وتو�شيحه للمتلقي

كتابك  عن  باحلديث  تتقدم  لو 
التي  الرئي�سية  الق�سايا  ماهي   ،
هذا  اخرتت  وملاذا  عاجلتها 
العنوان بال�سبط ، وما هو ال�سدى 

الذي خلفه  عند املتلقي ؟

من  جمموعة  عن  عبارة  هو  كتابي 
مر  �لتي  و�لفل�شفية  �لنقدية  �الآر�ء 
�لنظرية  �أو  �حلجاج  م�شطلح  عليها 
حيث  �لتعبري؛  �شح  �إن  �حلجاجية 
و�لعودة  �مل�شطلح  تب�شيط  حاولت 
�ل�شف�شطائيني  مع  �الأوىل  جذوره  �إىل 
�ملثاليني  �لفال�شفة  مع  و�رش�عهم 
 ،) �ر�شطو  �فالطون،  )�شقر�ط،  
�لغربية،  �لفل�شفة  يخ�ش  فيما  هذ� 
تناولت  فقط  �لعربي  �لرت�ث  يف  �أما 
�لر�شول  بجد�ل  بدًء�  �جلد�ل  ق�شية 
قري�ش  لكفار  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى 
وتكون  �لعربية  بالبالغة  مرور� 
مفهوم �حلجاج بالغيا عند �جلاحظ 
وحازم �لقرطاجني الأَعّرج على جهود 
�لعلوم  رو�د  �أو  �مل�شلمني   �لفال�شفة 
�لفار�بي  ن�رش  �أبي  مع  �لكالمية 
�ليونانية  �لفل�شفة  لكتب  وترجماته 
للع�رش  كممثل  �الأندل�شي  حزم  فابن 
�لعلوم  �زدهار  حيث  �الأندل�شي 
وتطورها. الأ�شل �إىل مرحلة �لتاأ�شي�ش 
�جلديدة  �لبالغة  م�شطلح  وظهور 
فاحلجاج  وتيتكاه  برملان  �شاييم  مع 
�للغوي مع ديكرو و�ن�شكومرب وحجاج 
مرة  العود  توملني  مع  فل�شفي  �آخر 
�أو  �مل�شطلح  مو�زنة  �إىل  �أخرى 
�لنظرية �حلجاجية �لغربية �ملعا�رشة 

وهو  �لرحمن.  عبد  طه  جهود  مع 
نوع  �شناعة  يف  يُ�شهم  �أن  �أمتنى  ما 
�لعربي  �ملتلقي  لدى  �الإيجابية  من 
وبني   بينه  حاجز�  ي�شنع  مز�ل  �لذي 

�لل�شانيات �لغربية  �ملعا�رشة

يحتلها  التي  املكانة  رغم 
الدر�س احلجاجي  ، ليزال هذا 
الدر�س بكرا يف الثقافة العربية 
املعا�سرة ، اإما جهال باأهميته واإما 
بربطه باأنواع معينة من اخلطاب 
، ما راأيك كمتخ�س�س يف املجال ؟

يف  يوما  تكن  مل  كنظرية  �حلجاج 
مناأى عن علماء �لكالم �لعرب خا�شة 
�لفرق  و�نت�شار  �لعبا�شي  �لع�رش  يف 
�لكالمية؛ مما �شنع نوعا من �جلد�ل 
�آنذ�ك  �لعربية  �لثقافة  يف  و�لتحاجج 
كل  يتمثلون  �ليوم  د�ر�شينا  �أن  بيد   ،
�لنظريات عند �الآخر �لغربي متنا�شني 
بني  �رشخا  لن�شنع  �أ�شالفنا  جهود 
�ملا�شي و�حلا�رش عن طريق �إ�شقاط 
-غربية-  جز�فا  ن�شميها  نظريات 
ي�شع  ما  وهو  �لعربية  ن�شو�شنا  على 
�لد�ر�ش �أو �لقارئ يف حرية من �أمره.

بعد  ما  الكتاب  مييل  ملاذا 
بال�سدفة  لالحتفاء  احلداثيني 
وي�ستخدمون  ال�سنعة  مقابل 
م�سعى  يف  الكتابة  عن  الكتابة 
تفكيكي لإ�سعاف �سلطة الكاتب 

؟
حماولة  هي  �حلد�ثة  بعد  ما  حالة 
�لعربي  �لرت�ث  الإفر�غ  �إيديولوجية 
عن  و�ملعرفية  �لثقافية  حموالته  من 
طريق فكرة نهاية �لتاريخ مع فوكوياما 
الإ�شكات  �لتفكيكية  دريد�  وجهود 
بال�رشورة  يوؤدي  �لذي  �ملوؤلف  �شوت 
باعتبار �ن  �لن�ش؛  �إ�شكات �شوت  �إىل 
�لفكرية  �لتمثالت  جمموع  هو  �لن�ش 
ل�شاحبه، وهو ما مل ينتبه �إليه �ملقلدة 
�لعربية؛  �حلد�ثة  بعد  ما  نقاد  من 

ميكن  ال  فرتة  يف  نعي�ش  �ننا  ذلك 
ما   - �الحو�ل  باي حال من  ت�شميتها 
؛ بل نحن نعي�ش حالة  بعد �حلد�ثة- 
ما بعد �شقوط �لقيم و�ملوؤ�ش�شات مبا 

فيها موؤ�ش�شة �لكتابة.
�لت�شكيك  هو  �حلد�ثة  بعد  ما  �أدب 
بالفو�رق بني �لثقافة �لعالية و�لهابطة 
�أو  �الل�شاق  ي�شبه  ما  ��شتعمال  عرب 
�آخرين،  ملوؤلفني  �أعمال  من  �النتقاء 
كانت  �أدبية  و�أنو�ع  مو��شيع  مزج  كما 
تعترب فيما �شبق غري منا�شبة لالأدب، 

ما ر�أيك بهذه �لق�شية ؟
عند  �ملل�شقات  �أو  »�لكوالج«  ق�شية 
�حلد�ثة  ما  ورو�د  هت�شيون  ليندة 
ب�شفة عامة  هي حالة لع�رش و�شلت 
�زدهارها  �لغربية الوج  فيه �حل�شارة 
ينتقي  ال  �لغربي  �ملوؤلف  �أن  كما 
ن�ش  بناء  الإعادة  بل  �النتقاء،  ملجرد 
على �لن�ش �الأول للو�شول �إىل مفهوم 
�ل�شريورة، غري �أن حماولة موؤلفينا يف 
يف  حم�شورة  كانت  �لعربي   �لوطن 
�لعودة �إىل �لرت�ث �الإ�شالمي و�جتز�ء 
قالب  �شياغتها يف  �إعادة  ثم  ن�شو�ش 
يف  موجود  هو  ما  م�شايرة  يحاول 
متنا�شني  �لغربية،  �الدبية  �ل�شاحة 
�لتي كانت فيها �حل�شارة  �لفرتة  تلك 
ما  وهو  �نحطاطها  قمة  يف  �لعربية 
�ل�شريورة  فكرة  لتنتفي  �لفجوة  �شنع 
و�الإ�شقاط؛  �الآنية  فكرة  وتعو�شها 
بع�ش  لتتحول  �الأمور  حتيد  قد  بل 

�لرو�يات �إىل جمرد �رشقات �أدبية

من  كل  ي�سكل  باأن  ترى  هل 
احلداثة  بعد  وما  احلداثة  اأدب 
القرن  واقعية  مع  ك�سر  عملية 

التا�سع ع�سر؟

�لغربية  �حلد�ثة  عن  نتحدث  عندما 
معها  جاءت  حالة  عن  نتحدث  فاإننا 
من  وغريها  و�لرومن�شية  �لو�قعية 
بينما  �الأخرى،  �لرو�ئية  �الأ�شكال 
للو�قع  تقوي�ش  هي  �حلد�ثة  بعد  ما 
�شورة  يف  �إنتاجه  �إعادة  وحماولة 

قيم  لتبنى  �لقيم  كل  معها  تنقلب 
جديدة �أو مفهوم �لال- قيمة، وهو ما 
يحاول �لرو�ئيون يف �لغرب �ليوم تبنيه 
ال ميكن  �أدبية هجينة  �أجنا�ش  الإنتاج 
ت�شنيفها �شو�ء مع �ملدر�شة �لو�قعية 
 ، �الأخرى  �الأدبية  �ملد�ر�ش  مع  �و 
الختالف �الأ�شباب و�لبيئات �حلا�شنة 

الأدب ع�رشنا �لر�هن

�سواء  طموحاتك  عن  تكلمنا  لو 
اأو  ال�سخ�سي  ال�سعيد  على 
والبحث  التاأليف  م�ستوى  على 

الأكادميي ؟

على �مل�شتوى �ل�شخ�شي �أمتنى تقدمي 
ولو �ل�شيء �لي�شري لعائلتي وباخل�شو�ش 
�الأكادميي  �ل�شعيد  على  �أما  و�لدتي، 
�مل�شرية  مو��شلة  هو  طموحي  فاإن 
روحها يف خمرب  �لتي متثلُت  �لنقدية 
�الأ�شتاذة  ورئي�شته  �خلطاب  حتليل 
�أ�شاتذتي  وبقية  بلعلى  �آمنة  �لفا�شلة 
و�الأ�شتاذة  حمدو�ش  علي  كاالأ�شتاذ 
و�الأ�شتاذة  يحياوي  ر�وية  �ل�شاعرة 
�حمل  علني  د�ودي  �شامية  �لفا�شلة 
�لعبء  من  �لي�شري  �ل�شيء  ولو  عنهم 

�لذي كابدوه طو�ل م�شارهم �لعلمي

يف  والعيوب  النواق�س  ماهي 
وجهة  من  اجلزائرية  الثقافة 

نظرك ال�سخ�سية ؟

�ليوم  �شورتها  يف  �جلز�ئرية  �لثقافة 
�لوعي  نق�ش  من  لالأ�شف  تعاين 
�ملثقف  غياب  �أن  كما  �لفكري، 
�لذي  �لروحي  �ملثقف  �أو  �لع�شوي 
بحمله  �لفارق  ي�شنع  �أن  له  ميكن 
�إخر�ج  ميكنه  و�ع  ثقايف  مل�رشوع 
ثقافتنا من �ال�شتالب �لغربي وو�شعها 
يف قالبها �الأمازيغي و�لعربي؛ لن�شكل 
�لثقافية  �لفر�دة  مزيجا ثقافيا ي�شنع 

�جلز�ئرية.

وملتابعي  للقراء  اأخرية  كلمة 
جريدة الو�سط 

�لو�شط  جلريدة  مو�شول  �ل�شكر 
لفئة  �لطيبة  �اللتفاتة  هذه  على 
بال�شكر  �توجه  كما  �ل�شباب،  �لنقاد 
�ملجلة  هذه  قر�ء  جميع  �إىل  �جلزيل 
مو�كبة  د�ئما  حتاول  �لتي  �لغر�ء 
�الأدبية  �ل�شاحة  يف  موجود  هو  ما 
�إىل  و�إي�شالها  �جلز�ئرية  �لنقدية  �أو  
و�لقارئ  عامة  ب�شفة  �لعربي  �لقارئ 

�جلز�ئري ب�شفة خا�شة

عر�س وليد بوعديلة

�جلديد  �لعدد  موؤخر�  �شدر 
و�لدر��شات  �لبحوث  جملة«  من 
�الن�شانية » بجامعة �شكيكدة، جانفي 
يف  مهمة  مقاالت  2019،مت�شمنا 
خمتلف �مليادين  �للغوية و �لتاريخية 
و�العالمية،باأقالم  �الجتماعية  و 
جامعات  من  جامعيني  باحثني 

جز�ئرية خمتلفة.
مو�شوما  مقاال  جند 
HYPERLINK »https://»ب
www.asjp.cerist.dz/en/

article/71398«�لتخ�ش�ش �لوظيفي: 
�ملحدد�ت و �لدالالت« ل�شيفور زهرة  
، وذكرت فيه باأنه »يف خ�شم �لتحوالت 
�لتي ت�شهدها �ملوؤ�ش�شات �ملعا�رشة؛ 
�لتخ�ش�ش  بدر��شة  �الهتمام  يتز�يد 
�لوظيفي �لذي يعترب من �ملو�شوعات 
�شو�شولوجيا  يف  بكرثة  عوجلت  �لتي 
�لتنظيم باعتباره �آلية لتحقيق �لفعالية 
�ملد�خل  بذلك  ،فتنوعت  �لكفاءة  و 

�لنظرية بدء من �لنظريات �لكال�شكية 
�ل�شو�شيولوجية  بالبد�ئل  �نتهاء  و 
�جلديدة �لتي حتدد عنا�رش و مكونات 
عالقته  يف  �لوظيفي  �لتخ�ش�ش 

باملتغري�ت �لتنظيمية �الأخرى«.
هذ�  �شمن  بانه  �لباحثة  �أ�شافت  كما 
�لوظيفي  �لتخ�ش�ش  �أ�شبح  �ل�شياق 
ي�شكل  �الأفقي  و  �لعمودي  ببعديه 
�أ�شا�ش �لبناء �لتنظيمي الأي موؤ�ش�شة ، 
و من مّت حر�شت خمتلف �ملوؤ�ش�شات 
على  �الجتماعية  و  �القت�شادية 
خمتلف  يف  �لب�رشية  مو�ردها  تكوين 

�لتخ�ش�شات« ...
عن  �شكاط  مرمي  �لباحثة  وتكتب 
HYPERLINK »https://«
www.asjp.cerist.dz/en/

�لغروت�شك  article/71399«جتليات 
وذهبت  جلطي«،  ربيعة  رو�يات  يف 
و�جلميل  �لقبيح  ثنائية  �أن«   �إىل 
و�لتنافر �شكال  �لت�شاد  تعك�ش عالقة 
وم�شمونا؛�إال �أن معيار �جلمال و�لقبح 
يتجلى  ،حيث  ثابت  وغري  خمتلف 

�لغروت�شك يف �أق�شى بنياته �مل�شمرة 
من خالل كل ما هو مده�ش وغريب 
وم�شوه ومثري وم�شحك؛ فكيف ميكن 
�خلطاب  يف  تتحول  �أن  �لثنائية  لتلك 
ومتاثل  ت�شاكل  عالقة  �إىل  �الإبد�عي 
�لقبيح  يجمل  ال  �ملبدع  كان  ؛و�إذ� 
�أن ي�شاهم على  بقدر ما يحاول بفنه 
�لقبيح  هذ�  يف  �جلمال  عنا�رش  خلق 
وت�شاءلت   ،« �لطبيعة  يف  �ملوجود 
هذ�  يد  كانت  لو  فماذ�  �الأ�شتاذة« 
�ملبدع يد �أنثوية باهرة �جلمال، بالغة 
�الأحجار  حتول  منها  بلم�شة  �ل�شحر 
�إىل حتف نادرة ؟كيف يتم خلق موقف 
كيف  ثم  �لقبيح؟  جتاه  ��شتطيقي 
عند  �لغروت�شك  �إ�شرت�تيجية  خلقت 
يف  �ملغاير  ربيعةجلطي«  �لكاتبة« 

�الإبد�ع �لن�شوي ؟ »

عن  در��شة  �شربينة  حديد�ن  وكتبت 
HYPERLINK »https://«
www.asjp.cerist.dz/en/
مفهوم  article/71400«جتليات 

بن  مالك  �أطروحات  يف  �ملو�طنة 
�إن   : « ملخ�شها  يف  وقالت  نبي«، 
يجد  �ملو�طنة  مفهوم  يف  �ملتمعن 
�أنه ال ميكن ف�شل دالالته ومعانيه عن 
مفهوم �حل�شارة، ويجد �أن كل معاجلة 
�ملو�طنة تكون قا�رشة �إذ� �ختزلناها 
يف �لبعد �ل�شيا�شي و�لقانوين، بل ال بد 
من رّدها �إىل �شياق �أكرث �شمولية وهو 
و  وهويته.«  �الإن�شان  بح�شارة  ربطها 
�كدت يف ذ�ت �ل�شياق«:حينما نتحدث 
�أن  �ملعقول  فمن غري  �حل�شارة،  عن 
من  نبي  بن  مالك  قدمه  ما  نتجاوز 
م�شكالت،  �حل�شارة:  لفهم  قر�ء�ت 
�حل�شاري.  لالإقالع  وبد�ئل  نقد�، 
نبي  بن  مالك  �أن  بالذكر  و�جلدير 
كاأمل من�شود،  تكلم عن �ملو�طنة  قد 
�لدر��شة  هذه  ويف  معا�ش.  كو�قع  ال 
مفهوم  جتليات  بيان  �شيتم  �لنظرية، 
�لفكرية  �الأطروحات  يف  �ملو�طنة 

ملالك بن نبي...« 
مو�شومة  در��شة  وجند 
HYPERLINK »https://»ب

www.asjp.cerist.dz/en/
�ملثقف،  article/71407«دور 
ت�شوم�شكي  نعوم  مقاربة  يف  قر�ءة 
�حلليم  عبد  و   كايف  ،لفريدة   «
�إىل  �ملقال  هذ�  يهدف  و     ، بلو�هم 
�لفيل�شوف  عند  �ملثقف  دور  تو�شيح 
وهي  ت�شوم�شكي.  نعوم  �ملعا�رش 
م�شاألة جوهرية �أخذت حيز� كبري� من 
�هتمامه، �شعى من خاللها �إىل �إعادة 
فتح �لنقا�ش حول �لدور �ملنوط باأي 
ت�شوم�شكي  ويربط  مثقف.  �أو  كاتب 
وعلى  �اللتز�م،  بفكرة  �ملثقف  دور 
وجه �لتحديد �اللتز�م �الأخالقي �لذي 
يتمثل يف ك�شف �أكاذيب �ل�شلطة وقول 

�حلقيقة، ...
نقر�أ  كذلك  �لعدد  مقاالت   ومن 
HYPERLINK »https://«
www.asjp.cerist.dz/en/

�جلملة  نحو  article/71401«من 
�لطيب  لقو�وة  �لن�ش«  نحو  �إىل 
 HYPERLINK»ومقال  ، �لعز�يل 
»https://www.asjp.cerist.

dz/en/article/71402«ح�شور 
ثقافة �ملو�طنة يف بر�مج �لف�شائيات 
�جلز�ئرية �خلا�شة، در��شة من وجهة 

نظر �لطلبة و�الأ�شاتذة �جلامعيني«،
،  ومقال  �لدين  نور  لبجريي  لالأ�شتاذ 
HYPERLINK »https://«
www.asjp.cerist.dz/en/

�لتو��شل  article/71403«مهار�ت 
�لتو��شل  �شبكات  ��شتخد�م  ظل  يف 
�الكت�شاب و  �الإجتماعي: )بني جدلية 

�لزو�ل(« لعالل حنان و قنيفي �شهام
جند  �لهامة  �ملقاالت  ومن 
HYPERLINK »https://«
www.asjp.cerist.dz/en/

article/71404«خدمات �ملعلومات 
جريدة  در��شة   : �لت�شويق  �أ�شاليب  و 
�ل�رشوق �أون الين »للباحثة هادف �أمال  
،  ومقاالت  كمال  بوكرز�زة  و�لباحث  
ونن�شح  و�لفرن�شية،  بالعربية  �أخرى 
�لعدد  هذ�  على  باالإطالع  �لقارئ  
للمجالت  �اللكرتونية  �لبو�بة  عرب 

�جلز�ئرية. 

اإ�سدارات

اإ�سكالت  اجتماعية  واإعالمية هامة  يف جملة البحوث جلامعة �سكيكدة
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كتاب "اللغز ال�صيني: ا�صرتاتيجية ال�صني وقوتها 
وتاأثريها منذ احلرب الباردة"

مل يهتز العامل عندما نه�صت ال�صني كما توقع نابليون بونابرت عام 1816، وحذر من النتائج والنعكا�صات التي ترتتب على نهو�ض التنني ال�صيني. ديناميكية 
وتنوًعا فيما يتعلق بالكثري من الق�صايا العاملية.

وكالت 

لكن �ل�صني �لتي �أبهرت و�أقلقت 
و�أزعجت يف �آن و�حد �أ�صبحت 
يُتبع،  ومنوذًجا  يحتذى،  مثاًل 
�لدول  من  كثري  �إىل  بالن�صبة 
تنمية  حتقيق  �إىل  �لطاحمة 
قيا�صية.  مبعدلت  ناجحة 
فال�صني، �إىل جانب كونها ت�صكل 
�لآ�صيوية  �لدول  من  كثري  مع 
مركًز� �قت�صادًيا جديًد� للعامل 
�لتحديث،  عملية  خالل  من 
على  �حل�صول  ��صتطاعت 
�لكثري  د�أب  وقد  �أكرث  مو�قف 
يف  و�لأكادمييني  �لباحثني  من 
�ل�صني  على  �أو�صاف  �إطالق 

�إليه  و�صلت  مبا  تهتم  �حلديثة 
�أن تكون  من تطور، وما ميكن 
قبيل  من  �مل�صتقبل؛  يف  عليه 
»ما�صة  �لو�صط  �إمرب�طورية 
�ملفرِت�صة«،  و«�ل�صني  �لدماء«، 
و�ل�صني �لتي »تفر�ض قو�نينها 
من  ذلك  وغري  �لعامل«،  على 
�لأو�صاف �لتي ت�صري، من دون 
�إىل حقيقة نظرة �لغرب  �صك، 
وم�صتقبلها.  �ل�صني  و�قع  �إىل 
تاأِت  مل  �لأو�صاف  هذه  ولعل 
من فر�غ؛ فال�صني بر�أ�صماليتها 
�صنغهاي  من  بد�أتها  �لتي 
وبنظامها  عقود،  ثالثة  قبل 
�لليرب�يل – �ل�صيوعي، �أ�صبحت 
خري�ت  تفرت�ض  دولة  �ليوم 

منها  يقع  ما  �صيما  ول  �لدول، 
يف �لقارة �لأفريقية.

�أتكون �ل�صني ��صتطاعت حتقيق 
كما  �لالزمة،  �لد�خلية  قوتها 
و�لغرب  �ليابان  يف  �حلال  هي 
�خلارج  نحو  لتنطلق  �ملتطور، 
با�صكال  ي�صفها  كما  �أنها،  �أم 
مما  ه�صا�صًة  �أكرث  لوروت، 
م�صكالت  وتعاين  عليه،  تبدو 
دميوغر�فية و�صيا�صية وقومية، 
وغياًبا للدميقر�طية و�مل�صاو�ة 
يُف�صي  �أْن  ميكن  �لجتماعية؟ 
�أكرب:  �صوؤ�ل  �إىل  �ل�صوؤ�ل  هذ� 
�مل�صكالت  هذه  متثل  هل 
يهددون  �فرت��صيني  �أعد�ء 
�ل�صني  �أمتّثل  ثم  �أكرث؟  �ل�صني 

تهديًد�  �أم  لالأر�ض  تهديًد� 
لنف�صها؟

خالل  من  �لكتاب  يحاول 
لعدد  م�صاهمات  جمموعة 
حتليل  �ملخت�صني  من  مهم 
وتاأثري  �ل�صني  ��صرت�تيجية 
دورها يف �مل�صتوى �لدويل، منذ 
نهاية �حلرب �لباردة حتى عام 
�مل�صاهمون  ويحاول   .2016
�لنعكا�صات  يبينو�  �أن  كذلك 
�لدور  ي�صببها  �أن  ميكن  �لتي 
و�لقت�صادي  �ل�صيا�صي 
لل�صني،  �ملتنامي  و�لع�صكري 
�لو��صعة  �لتحديث  وعمليات 
�إمرب�طور  »بالد  تتبعها  �لتي 

�بن �ل�صماء«.

تاأليف من الباحثني باإ�صراف بيري جورنود

و�صعت مكتبة �لكونغر�ض عدد�ً 
باأو�ئل  �ملتعلقة  �لوثائق  من 
على  �لأمريكيني  �مل�صلمني 
باللغة  كتبت  وقد  �لإنرتنت، 
ق�صة  عن  لتحكي  �لعربية 
�لأمريكي  �لتاريخ  من  من�صية 
»بالد  يف  �مل�صلمني  وحكايات 

�لعم �ل�صام«.
�لأمريكية  �ملكتبة  و�أتاحت 
�لعامل،  م�صتوى  �مل�صهورة على 
على �لإنرتنت، �لوثيقة �لوحيدة 
لو�حد  �لعربية  باللغة  �ملكتوبة 
�لذين  �مل�صلمني  �لعبيد  من 

و�صلو� مبكر�ً �إىل هناك.

حكاية عمر بن �صعيد

بن  »عمر  ق�صة  �لوثيقة  حتكي 
�ل�صفة  �إىل  و�صل  �لذي  �صعيد« 
�لأطل�صي،  �ملحيط  من  �لثانية 
غرب  يف  �أ�رسه  مت  بعدما 
�لوليات  �إىل  ونقل  �إفريقيا 
�ملتحدة �صمن �لرقيق �لأفارقة 

عام 1831م.
�لكونغر�ض،  ملكتبة  ووفقاً 
�لوحيدة  هي  �ل�صرية  هذه  فاإن 
من  لو�حد  �لآن  �إىل  �ملعروفة 
مر�رة  عانو�  �لذين  �مل�صلمني 
�ملتحدة،  بالوليات  �لعبودية 

و�ملكتوبة باللغة �لعربية.
�لرجل  بخط  �ل�صرية  وكتبت 

يف  �أ�صالتها  وتكمن  نف�صه، 
من  للتحرير  تخ�صع  مل  كونها 
�ِصريرَ  مع  ح�صل  كما  �صيده  قبل 
باللغة  كتابتها  �أعيدت  �أخرى 
�أكرث  يجعلها  ما  �لإجنليزية، 

م�صد�قية و�رس�حة.

ما وراء الوثيقة

ديب،  جني  ماري  تقول 
و�ل�رسق  �إفريقيا  �صعبة  رئي�صة 
�لكونغر�ض:  مبكتبة  �لأو�صط، 
»هذه �لوثيقة تك�صف �أن �لعديد 
من �لعبيد �لذين مت جلبهم من 
�لإ�صالم،  يتبعون  كانو�  �إفريقيا 
تتعار�ض  �لوثائق  هذه  ومثل 
حول  �صابقة  �فرت��صات  مع 
و�لجتماعية  �لثقافية  �حلياة 

�لإفريقية«.
يف  �صعيد  بن  عمر  وي�صف 
ثري  رجل  باأنه  نف�صه  �صريته 
ذ�ت  يباع  نف�صه  وجد  ومتعلم، 
لقبائل  يتبع  و�أنه  كرقيق،  يوم 
فول �أو �لفولين �لتي تعترب �أكرب 
منطقة  يف  عرقية  جمموعة 
�لإفريقي،  و�لغرب  �ل�صاحل 
ويبلغ تعد�دهم �ليوم حو�يل 50 

مليون �صخ�ض.

ترميم املخطوطة وعر�صها 
للعامة

�ملخطوطات  حلالة  بالن�صبة 
فالكثري من �أور�قها كان �صعيفاً 
�ملالك  بني  تنقلها  ب�صبب 
تعر�صت  حيث  و�ملكتبات، 

للتاأثر ب�صتى �لظروف.
بعمل  �ملخت�صون  قام  وقد 
�لرتميم �لالزم لهذه �ملخطوطة 
�ل�صفحات  بتعديل  �لنادرة 
بو�صع  لتكون  وتعزيزها  �له�صة 

جيد.
�ملخطوطة  هذه  فاإن  و�لآن 
على  �لإنرتنت،  عرب  متاحة 
�لكونغر�ض  مكتبة  موقع 
ن�رس  �إىل  بالإ�صافة  �لأمريكية، 
ن�صخة رقمية من�صدة منها على 

�ل�صبكة.
�لكونغر�ض  مكتبة  وتخطط 
متخ�ص�ض  برنامج  ل�صت�صافة 
هذه  �أهمية  ملناق�صة 
�ملخطوطة وما �صطره قلم �بن 
�صعيد، وذلك بالتز�من مع �صهر 
فيفري  يف  �لإفريقي  �لتاريخ 

�ملقبل.
ويعتقد باأن عمر بن �صعيد عا�ض 
يف �لفرتة ما بني 1770 و1863 �أو 
1864م، ومن ثم �نتقلت �لوثيقة 
�إىل رجل يدعى ثيودور د�ويت، 
�إىل حاكم  �أخري�ً  �أن و�صلت  �إىل 

ولية نورث كارولينا.
 وكالت 

يف  للقر�ءة«  كلمة  »نادي  نظم 
و�ل�صياحة– �لثقافة  د�ئرة 
حول  نقا�ض  جل�صة  �أبوظبي 
�إ�صبانيا  غجر  »حكايات  كتاب 
�آ�صين�صيو  خافيري  لـ  �ل�صعبية« 
من  عدد  فيها  �صارك  غارثيا، 
بح�صور  و�ملثقفني  �لكتاب 
بالقر�ءة  �ملهتمني  من  ح�صد 

و�ل�صاأن �لثقايف.
وبح�صب بيان �صحايف للد�ئرة، 
منارة  يف  �جلل�صة  جمعت 
من  كل  باأبوظبي،  �ل�صعديات 
�لدكتورة �صياء �لكعبي، �أ�صتاذة 
�لأدبي  و�لنقد  �ل�رسديات 
�حلديث بكلية �لآد�ب بجامعة 
و�لرو�ئية  و�لكاتبة  �لبحرين، 
�ملن�صوري،  لولوة  �لإمار�تية 
�صالح  و�مل�رسحي  و�لكاتب 
�لإمار�تية  و�لكاتبة  كر�مة، 
�ل�صابة �إميان �ليو�صف، و�لكاتب 

�لإمار�تي حم�صن �صليمان.
عر�ض  �جلل�صة  ور�فق 
تقدمي  من  فالمينكو  وغناء 
 Cositas �ل�صبانية  �لفرقة 
فني  بعر�ض   ،Buenas

�آندلوثيا  »�أر��صي  بغجر  يت�صل 
�لو�طئة« �لذين ورد ذكرهم يف 

�لكتاب.
�إد�رة  مدير  و�أو�صح 
�لثقافة  د�ئرة  يف  �لن�رس 
�صعيد  و�ل�صياحة–�أبوظبي، 
�لنادي  �أن  �لطنيجي،  حمد�ن 
م�رسوع  ر�صالة  لإكمال  ي�صعى 
�لكبري  بالتنوع  ويتميز  »كلمة«، 
قر�ء  يجمع  �إذ  جمهوره،  يف 
�رس�ئح  من  بالثقافة  ومهتمني 

خمتلفة مبا يف ذلك �لأطفال.
�لنادي  يرتبط  »ل  و�أ�صاف 
على  نعمل  معني،  مبكان 
�لكتب يف  �حل�صور مع جمهور 
كل مكان، فاأينما يوجد �لكتاب 

يوجد �لنادي«.
وتناول �مل�صاركون يف �جلل�صة 
�لتي �أد�رتها �لكاتبة �لإمار�تية 
حياة  �ليو�صف،  �إميان  �ل�صابة 
�لغجر وما تتميز به من �صمات 
خا�صة تختلف عن غريها من 
على  وحر�صهم  �ملجتمعات، 
�ملجتمعات  عن  �لنعز�ل 
يف  جتو�لهم  رغم  �لأخرى 

خمتلف دول �لعامل، وما يجعل 
ومتردهم  وعاد�تهم  طقو�صهم 
عاملاً  �ملنتظمة،  �حلياة  على 
من  �لكثري  يحوي  بذ�ته  قائماً 
ت�صلح  �لتي  �ل�صيقة  �حلكايات 

للتدوين.
�أ�صول  �إىل  وتطرق �ملتحدثون 
من  حولها  ن�صج  وما  �لغجر 
و�صورتهم  وحكايات،  تكهنات 
وثقافة  �لعربية  �لثقافة  يف 
باأ�صماء  عرفو�  حيث  �خلليج، 

خمتلفة.
بني  �لت�صابه  �إىل  �أ�صارو�  كما 
�ل�صعبية  و�حلكايات  �لق�ص�ض 
دول  خمتلف  يف  �ملتد�ولة 
باحلكايات  م�صيدين  �لعامل، 
�لتي ت�صمنها �لكتاب، و�أ�صلوب 
ت�صويق  من  يحمله  وما  �ل�رسد 
يف  �لكتب  �أبرز  من  يجعله  ما 

جمال �لأدب �ملقارن.
�جلل�صة  �صهدت  وكذلك 
مد�خالت من �جلمهور حملت 
حول  �لت�صاوؤلت  من  �لعديد 
�أ�صادت  كما  �لغجر،  حياة 
للقر�ءة«  كلمة  »نادي  بفكرة 

�إىل  مهمة  �إ�صافة  ي�صكل  �لذي 
�مل�صهد �لثقايف، ود�فعاً للكثري 
للتو��صل  �لقر�ءة  حمبي  من 
يطرحه  مما  و�ل�صتفادة  معاً، 
وحو�ر�ت  نقا�صات  من  �لنادي 

مثمرة.
غجر  »حكايات  كتاب  وي�صم 
عن  �ل�صادر  �ل�صعبية«  �إ�صبانيا 
يف  للرتجمة  »كلمة«  م�رسوع 
 – و�ل�صياحة  �لثقافة  د�ئرة 
�لعربية  �إىل  وترجمه  �أبوظبي، 
 76 �صعدون،  عبد�لهادي  د. 
حكاية من تلك �حلكايات �لتي 
�إ�صبانيا عرب  يحتفظ بها غجر 
ويتد�ولونها  �صيوخهم  ذ�كرة 
عرب �أزمنة بعيدة، وقد ق�صمها 
�أق�صام  �إىل  وجامعها  حمققها 
عدة منها: �حلكايات �مللحمية، 
حكايات  �ملده�صة،  �حلكايات 
�لبقاء،  �أجل  من  �ل�رس�ع 
�لذهب،  عن  �لبحث  حكايات 
�لطويلة،  �لليايل  حكايات 
باملعتقد�ت،  �لإميان  حكايات 
�لأحاجي  حكايات  و�أخري�ً 

�ملفيدة.

�لربيطانية  �لكاتبة  تعود 
�إي.�أل. جيم�ض موؤلفة �صل�صلة 
رو�يات »خم�صون ظال جلر�ي« 
)فيفتي �صيدز �أوف غر�ي( �إىل 
باإ�صد�ر رو�ية مثرية  �لو�جهة 
»ق�صة  باأنها  ت�صفها  جديدة 
�لقرن  ل�صندريال  رومان�صية 

�لو�حد و�لع�رسين«.
بوك�ض«  »فينتدج  د�ر  وقالت 
�لربيطانية  �لكاتبة  �إن  للن�رس 
�أطلقت على رو�يتها �جلديدة 

مي�صرت(،  )ذ�  »�ل�صيد«  عنو�ن 
و�صتن�رس يف بريطانيا و�أمريكا 
�أفريل   16 يوم  �ل�صمالية 

�ملقبل.
�لرو�ية  �أحد�ث  �أن  و�أ�صافت 
�أوروبا،  و�رسق  لندن  تدور يف 
�إجنليزي  رجل  ق�صة  وحتكي 
حب  يف  يقع  �أر�صتقر�طي 
فنيا  وموهوبة  غام�صة  �صابة 

و�صلت حديثا �إىل �إجنلرت�.
يف  جيم�ض  �لكاتبة  وقالت 

خلروج  ب�صدة  »�أتطلع  بيان 
�جلديدة  �لرومان�صية  هذه 
�إىل  بالعو�طف  �ملفعمة 
ل�صندريال  ق�صة  �إنها  �لعامل.. 
و�لع�رسين.  �لو�حد  �لقرن 
قادين ماك�صيم و�ألي�صيا )بطال 
رحلة  �إىل  �جلديدة(  �لرو�ية 
ينجرف  �أن  و�أمتنى  �صاحرة 
�ملثرية  ق�صتهما  ور�ء  قر�ئي 

و�لعاطفية«.
»فيفتي  رو�يات  ونُ�رست 

�لثالث لأول مرة عام  �صيدز« 
�أكرث  من  و�أ�صبحت   2012
م�صتوى  على  مبيعا  �لكتب 
 150 منها  بيعت  حيث  �لعامل 

مليون ن�صخة.
ثالثة  �إىل  �لرو�يات  وحتولت 
�رسكة  �إنتاج  من  �أفالم 
بيكت�رسز«  »يونيفر�صال 
�أكرث من مليار دولر  وحققت 
يف �صباك �لتذ�كر على م�صتوى 

�لعامل.

اأول �صرية عربية حلكاية من�صية  من التاريخ 
خطها امل�صلم الأمريكي عمر بن �صعيد

لـ خافيري اآ�صين�صيو غارثيا

»نادي كلمة للقراءة« يناق�ش »حكايات غجر اإ�صبانيا ال�صعبية«

 وكالت 

 وكالت 

للكاتبة الربيطانية اإي.األ. جيم�ض

ق�صة رومان�صية ل�صندريال القرن الـ21 برواية »ال�صيد«
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اإحدى الروايات اجلدلية 
املثرية لالهتمام

الروائي  يك�شف  تفا�شيلها  وعن    
روايته  تفا�شيل  عن   عبده  فوزي 
»زوجتي من اجلن« ليومية »الو�شط« 
الروايات  اإحدى  تعد  اأنها  قائال  
اإذ  لالهتمام،  املثرية  اجلدلية 
اأبعاد  ذات  اأنها  يجد  قارئها  اأن 
�شعيدي  على  ومتعددة  خمتلفة 
اأي  مبخيلته  والروح  املادة  عاملي 
تعمدت  الرواية  فهذه    ،« »املوؤلف 

عدة  متاهات  يف  القارئ  اأدخل  اأن 
بعامله  الرواية  بطل  عرب«ح�شن« 
م�شاعره  بني  وتقلباته  الب�شيط 
النبيلة اجتاه زوجته اجلنية و�شعفه 
�شحر  اأمام  املتكررة  نزواته  اأمام 
ليدخل  زوجته..  �شقيقة  وجمال 
عدة  املغامرة  هذه  خالل  من 
عوامل غريبة تعد �رضبا من اخليال 
عامله  وراء  ما  خاللها  ا�شتك�شف 
ا�شتغالله  يتم  وباملقابل  املرئي  
التي  زوجته  �شقيقة  طرف  من 
�شحية  وقعت  زوجته  اأن  اأوهمته 
خمالفتها  نتيجة  الأبدي  الأ�رض 
اإن�شي  من  وزواجها  عاملها  تعاليم 
لن  الذي  هدفها  تبلغ  حتى  وذلك 

مغامرات  طريق  عن  اإل  يتحقق 
وحتديات نرى من خاللها �شخ�شية 

»ح�شن »املتعددة الأوجه. 

الك�شف عن احلقيقة

يف  عبده  فوزي  الروائي  اأكد  كما 
اأكرث  قبل  اأنه  »للو�شط«  ت�رضيح 
منه   �رضقت  ولالأ�شف  �شنة   15 من 
لرواية  الأولية   م�شودات   ن�شف 
كتاب  ون�شبها   « اجلن  من  »زوجتي 
اأنف�شهم  اإىل  معظمهم  يف  وهميون 
ا�شم  دون  اآخرون  ن�رضها  فيما 
من  املوؤلف   ياأمل  حيث  املوؤلف  
جميع القراء اأن يبحثوا عن الرواية 

فوزي  كاتبها  ا�شم  حتت  الأ�شلية 
و�شيالحظ  »جوجل«  على  عبده 
ال�شا�شع بني  الفرق  يقروؤها  كل من 
الرواية الأ�شلية والن�شخ امل�رضوقة 

منه .
يف  �شت�شدر  جديدة  روايات   4

عام 2019

الكاتب  اأو�شح  جهته  ومن   
من  عبده  فوزي  الفل�شطيني 
كان  اأنه  ال�رضيف  القد�س  مدينة 
الفل�شطينية   فو�شتا  يعمل يف جملة 
من  ن�رضالعديد  واأن  له  �شبق  فلقد 
الروايات واملتمثلة يف  »جرة ذهب«، 
»جورجيت ذات اخلمار«، »املنطق 

واحلمامة«  �شعدية  ال�شدا�شي 
»زوجتي من اجلن« كا�شفا »للو�شط«   

باأنه �شيقوم بن�رض 4 روايات   عبده  
جديدة يف  عام 2019 .

املقد�سي فوزي عبده يخاطب اخليال يف روايته 
»زوجتي من اجلن«

�شدرت  الطبعة الأ�شلية لرواية )زوجتي من اجلن( يف مطلع العام 2019  عن دار ببلومانيا  للن�شر والتوزيع  التي كتبها الروائي فوزي عبده بحبكة متميزة ا�شتطاع  
اأن يدفع القارئ اإىل ت�شاوؤلت عدة واأن ي�شرح به يف ف�شاء من اخليال الوا�شع ليجد القارئ نف�شه و�شط متاهات ل تظهر دروبها اإل بعد ا�شتكمال  هذه الرواية 

ال�شيقة  ويتجلى لنا اأ�شلوبه املتميز يف هذا العمل الإبداعي اجلديد  الذي �شيكون م�شاركا به يف فعاليات الدورة الـ 50 ملعر�ض القاهرة الدويل للكتاب 2019 مبركز 
م�شر للمعار�ض الدولية  التجمع اخلام�ض وذلك يف الفرتة من 26  جانفي  حتى 10 فيفري  2019. 

�شدرت مطلع عام 2019 

حكيم مالك 

قرية عموا�س 
د.رائد ناجي

اأردت اليوم اأن اأجتول مع القارئ الكرمي 
الفل�شطينية  عموا�س  قرية  ربوع  يف 
التي هجرت ومل يبق منها اإل الأطالل، 
وهذه القرية الوادعة واجلميلة وترتبع 
ال�شاحل،  وامتداد  القد�س  جبال  بني 
 25 حوايل  القد�س  مدينة  عن  تبعد 
 5151 حوايل  م�شاحتها  وتبلغ  كم2، 
الينابيع  ا�شمها  يعني  دومنا،والذي 
احلارة،  كان ا�شمها يف العهد الروماين 
الن�رض  مدينة  مبعنى  »نيقوبولي�س« 
على  فا�شب�شيانو�س  انت�شار  اإىل  ن�شبة 
امل�شلمون يف خالفة  و�شلها   ، اليهود 
اأبي بكر حيث فتحها عمرو بن العا�س 
ويبنا(. )اللد  على  ا�شتيالئه  بعد 

العرب  جند  مقر  عموا�س  واتخذت 

امل�شلمني يف فل�شطني و انت�رض يف عام 
عمر  خالفة  يف  ال�شام  بالد  يف  18هـ 
الذي  الطاعون  مر�س  اخلطاب  بن 
اأودى بحياة الكثري من ال�شحابة منهم 
عبيدة بن اجلراح ويزيد بن اأبي �شفيان 

و�رضحبيل بن ح�شنة ومعاذ بن جبل. 
موقع  ذات  عموا�س  قرية  وتعترب 
اأهمّيته  وتاأتي  مهما،  ا�شرتاتيجي 
دفاعياً عن مدينة  ي�شكل حاجزاً  لأنه 
الباب  هي  املنطقة  فهذه  القد�س، 
املهم  موقعها  ونتيجة  لها،  الغربي 
فقد لعبت لعبت دوراً كبرياً يف احلروب 
على مدار التاريخ، وكان اآخرها حرب 
اللطرون  قرى  وموقع   ،1948 عام 
وهو  الواد«،  »باب  على  يطل  عموما  
بجبال  ال�شاحلي  ال�شهل  يربط  ممر 
القد�س  طرق  منه  وتت�شّعب  القد�س، 

والرملة ورام اهلل وبيت جربين وغزة. 
كبرية،  ع�شكرّية  اأهمّية  الواد  ولباب 
فهو مفتاح مدينة القد�س، دارت فوق 
الزمن،  مر  على  كربى  معارك  اأر�شه 
الأيوبّي  الدين  �شالح  �شّد  فعنده 
اأواخر  الأ�شد  قلب  ريت�شارد  غارات 
القرن الثاين ع�رض امليالدّي، ومعركة 
باب الواد بقيادة عبد القادر احل�شيني 

عام 1948.
هّجر الحتالل الإ�رضائيلّي املواطنني 
اأرا�شيهم  على  وا�شتوىل  العرب 
امل�شتعمرات  عليها  واأقام  ومنازلهم 
من  كبري  عدد  واأجرب  اليهودّية. 
الأردن  اإىل  النزوح  على  الفل�شطينيني 
بعد   1967 العدوانّية عام  بعد احلرب 
منازل  هدم  وبعد  �شنيعة  عدة جمازر 
القرية  اأر�س  على  واأقيم  القرية. 

كندا«،  »متنزه  بها   املحيطة  والقرى 
لتغيري  كندا  دولة  ترّبع  ب�شبب  وذلك 
بالكيان  واعرتافها  القرية  معامل 
بني  امل�شرتك  والتعاون  الإ�رضائيلي 

الدولتني.
عام  عموا�س   قرية  �شكان  عدد  بلغ 
ن�شمة ويف عام 1931  1922 نحو 824 
نحو 1021 �شخ�شاً عا�شوا يف 224 بيتاً 
ويف عام 1945 قدروا ب 1450وا�شهر 
اأبو   – غو�س  واأبو  برغ�س  عائالتها 
زراعة   يف  القرية  وا�شتهرت  غو�س، 
و  كالعنب  والأ�شجار  والبقول  احلبوب 

التني واللوز وغريها.
�شنة  مرافق  بعدة  عموا�س  ومتتعت 
ابتدائية  ومدر�شة  م�شجدان   1919
طالباً   187 طالبها  عدد  بلغ  للبنني 
يعلمهم �شتة معلمني ثالثة منهم على 

ح�شاب اأهل القرية . وللمدر�شة مكتبة 
 350 عموا�س  ويف   . كتاباً   376 �شمت 
يلمون  الن�شاء  من  وع�رضون  رجاًل 
عموا�س  اأن  �شحيح  والكتابة  بالقراءة 
خ�رضت معظم اأرا�شيها يف حرب �شنة 
بتطوير  اهتموا  �شكانها  اأن  اإل   1948
للتعوي�س عن  ومهنياً  تعليمياً  اأنف�شهم 
خ�شارتهم اأرا�شيهم، والعمل يف القطاع 
الزراعي لذلك كان بني اأهايل عموا�س 
الأطباء واملهند�شني واملعلمني، كمان 
كان يف عموا�س كان ثالث ع�رضة بقالة 
وملحمة  للحالقة  و�شالونني  وفرنني، 
ن�شيج يدوي  للخ�شار، وم�شنع  وحماًل 

تابع مل�رضوع الن�شاء العلمي.
تنام  الوادعة  وقريتنا   1952 �شنة  ويف 
ملء جفونها اأمطرتها دورية ع�شكرية 
القرية  فروعت  الر�شا�س،  من  بوابل 

�شنة  كاملة  القرية  هدية  ومت  واأهلها، 
1967، ومنذ ذلك الوقت واأهل القرية 
يعي�شون يف ال�شتات يف ال�شفة الغربية 
والأردن ودول العامل، رغم اأن الحتالل 
مل  ولكنه  اخلريطة  عن  القرية  م�شح 

ي�شتطع اأن مي�شحها من قلوب اأهلها.

من ذاكرة فل�شطني

 دعا فكر حممد اأركون )1928 /2010( 
اأي  عن  بعيدا  الإ�شالم  دين  جعل  اإىل 
عليه  اأجمع  ح�شبما  عقائدي،  مذهب 
امل�شاركون  وزو  بتيزي  ال�شبت  يوم 
هذا  لعمل  خ�ش�شت  دولية  ندوة  يف 

الإ�شالمي و الفيل�شوف جزائري.
الندوة  هذه  افتتاح  يف  تدخله  وخالل 
التي حتمل عنوان »حممد اأركون : فكر 
و  منري«  اإ�شالم  عن  البحث  يف  عاملي 
املنظمة مببادرة من املجل�س ال�شعبي 
الولئي بالتعاون مع جمعية »التحدي«، 
اأو�شح رئي�س املجل�س ال�شعبي الولئي، 
اأركون كان  اأن حممد  يو�شف عو�شي�س، 
القراءة  على  �شجعوا  الذين  اأوائل  »من 

العلمية جلميع جوانب الإ�شالم«
مقنع،  اإن�شاين  و  �شالم  رجل  »وب�شفته 
ومتحم�س  دائم  حوار  اإىل  اأركون  دعا 
بني الأديان و الثقافات وكذا بني النا�س 
قناعاتهم  و  معتقداتهم  عن  بعيدا 
عو�شي�س،  ال�شيد  يقول  الأيديولوجية«، 
جنده  عمله  »جوهر  اأن  اإىل  م�شريا 
حقيقيا بالكامل اليوم يف �شياق ت�شاعد 
�شواء  الأ�شعدة  جميع  على  التطرف 

الهوية، الإيديولوجية اأو الدينية«.
ودعا احلا�رضون يف هذا اللقاء العلمي 
و  الباحثني  من  كبري  عدد  بينهم  من 
اإىل  و�شقيقه  اأركون  حممد  ابنة  كذا 
»التحلي باليقظة« عند التفكري النقدي 
بالن�شبة  حتى  و  مثقفني  و  لأكادمييني 

للمواطنني حول »احلاجة اإىل الدفاع عن 
منري  و  معتدل  دين  هو  الذي  الإ�شالم 
التي  الإيديولوجية  املزايدة  لتجنب 

تفتح الطريق اأمام كل التجاوزات«.
واأ�شاف رئي�س املجل�س ال�شعبي الولئي 
و  للنظر  حياته  طوال  دعا  اأركون  اأن 
التمعن يف الإ�شالم »بعيدا عن اأي �شكل 
من اأ�شكال التطرف و الظالم«، لفتا اإىل 
اأن هذه الندوة تهدف اإىل امل�شاهمة يف 
تثمني عمل حممد اأوكون و فكره ونقل 
امل�شتقبلية،  و  احلالية  لالأجيال  مرياثه 
م�شاهمة  على  ال�شوء  لت�شليط  وكذلك 
ل�شالح  اجلزائريني  واملفكرين  العلماء 

تقدم احل�شارة الإن�شانية.
مولود  جامعة  رئي�س  اأ�شار  جهته  من 
معمري بتيزي وزو، اأحمد تي�شا، اإىل اأن 
جزائري  الفيل�شوف  و  الإ�شالمي  هذا 
امل�شتنرية  قراءته  اإعادة  خالل  من 
للقراآن »قرر العمل على م�رضوع عمالق 
هذا  اأن  اإىل  م�شريا  طويلة«،  لفرتة 
املفكر الذي رحل يف 14 �شبتمرب 2010 
متجددة  روؤية  تقدمي  على  قادرا  »كان 
لالإ�شالم خالية من املعتقدات و القراءة 

ال�شيقة لل�شياق القراآين«.
تنظم  العدل  باب  »من  اأنه  تي�شا  واأكد 
ندوة حول حممد اأركون الذي ل طاملا 
م�شريا  عزله«،  اأحيانا  و  تهمي�شه  مت 
لهذا  اجلبار  بالعمل  العرتاف  اأن  اإىل 
على  يني  بني  مدينة  )ابن  الإ�شالمي 

اأول خطوة لرد  مرتفعات جرجرة( يعد 
العتبار له.

بفتح  �شمحت  »مقاربته  اأن  قال  كما 
عر�شة  اأكرث  دين  جتديد  اأمام  الطريق 

للتالعب ال�شيا�شي والثقايف«.
احلكيم  عبد  الوايل،  اأ�شار  جهته،  من 
اأ�شغال هذه  افتتاح  الذي ح�رض  �شاطر 
واحد  هو  اأركون  عمل  اإن  اإىل  الندوة، 
جميع  على  »الإلزامية«  املراجع  من 

الباحثني يف الإ�شالم.
فاإن  الإ�شالمي  العامل  اإىل هذا  بالن�شبة 
حتديث فكر امل�شلم مير بال�رضورة عرب 
اإىل  م�شريا  املجتمع،  و  الإن�شان  علوم 
الدرا�شات متعددة  اأنه »فتح جمالً من 

الخت�شا�شات ».
امللحة  احلاجة  على  »�شاطر«  و�شدد 
الكثيف  الفكر  و ن�رض  تنمية  اإىل �شمان 
الفكر  »وهو  اأركون  ملحمد  واملثمر 
الذي ي�شتحق التثمني و اأن يكون متاحا 

للجمهور الوا�شع.«
الولئي  ال�شعبي  واأعلن رئي�س املجل�س 
الندوة  هذه  من  الأول  اليوم  نهاية  يف 
�شهادة  توزيع  عن  يومني  تدوم  التي 
�رضفية ملا بعد الوفاة ملحمد اأركون ك 
»اعرتاف لعمله وفكره و كفاحه املتعدد 
حتى ميكن لنور املعرفة اأن ينت�رض على 

اجلهل.«
 ق.ث 

زين  »عدة  امل�رضحي  العر�س  اختيار  مت 
القادمة  الطبعة  يف  للم�شاركة  الهدة« 
لقرطاج  للمونودراما  الدويل  للمهرجان 
هذا  �شاحب  من  علم  ح�شبما  تون�س(،   (
العمل ، مراد �شنو�شي  حيث �شيتم عر�س 
هذا املونولوج الذي يقدمه �شمري بوعناين 
الدويل  للمهرجان  الثانية  الطبعة  يف 

لقرطاج املقررة يف �شهر اأفريل املقبل.
من  امل�شتوحى  العمل  هذا  عرف  وقد 
يف  كبريا  جناحا  العاملي  الأدبي  الرتاث 

يف  له  العام  العر�س  تقدمي  منذ  اجلزائر 
اجلهوي  بامل�رضح   2017 �شنة  من  مايو 

»عبد القادر علولة« بوهران.
وتدور اأحداث هذه امل�رضحية حول ق�شة 
اللتحاق  يحاول  الذي  »عدة«  ال�شاب 
البي�س  البحر  من  الخرى  بال�شفة 
اأن  غري  �رضعية  غري  بطريقة  املتو�شط 

قاربه يغرق ويجد نف�شه معزول بجزيرة.
ف�شاء  اأول  قرطاج  مهرجان  و�شيكون 
عر�س باخلارج لهذه امل�رضحية التي ياأمل 

الذي  النجاح  نف�س  تلقى  اأن  اأ�شحابها 
عطلة«  يف  »متزوج  م�رضحية  به  حظيت 
�شنو�شي  مراد  اأي�شا  ن�شها  كتب  التي 

واأداها �شمري بوعناين .
يف  »متزوج  م�رضحية  عر�س  مت  وقد 
من  اأكرث   2006 �شنة  اأنتجت  التي  عطلة« 
يف  ل�شيما  واخلارج  باجلزائر  مرة   200
الأمريكية  املتحدة  والوليات  فرن�شا 

واملغرب.
 ق.ث 

تيزي وزو

ندوة حول املفكر الراحل اأركون  
يوم 30 جانفي اجلاري بقاعة ابن خلدون بالعا�شمة

موؤ�س�سة فنون وثقافة جتمع اأملع الفنانني 
يف ليايل ال�سعبي 2019

بالعا�شمة  خلدون  ابن  قاعة  �شتحت�شن 
من  املنظمة   «  2019 ال�شعبي  ..«ليايل 
لولية  ثقافة  و  فنون  موؤ�ش�شة  طرف 
من  نخبة  �شيحييها  والتي  اجلزائر 
اجلاري  جانفي   30 يوم  ال�شعبي  مطربي 
و�شي�شارك  يف  ليال  الثامنة  ال�شاعة  على 
اجلزائريني   الفنانني  اأملع  احلفل   هذا 
�رض�شام  القادر  عبد  ال�شعبي  كاملطرب 
عويدات   وكرمي  اأحمد   �شيد  وبوعدو 

وفي�شل هدروق  وطاهر زهاين. 
 ويف اإطار برناجما الثقايف الأ�شبوعي لذات 
املوؤ�ش�شة املنظمة   تفتح هذه التظاهرة  
ال�شعبية   والقعدات  الفرجة  اأبواب  الفنية  
اأمام اجلمهور  القدمية على مدار ال�شنة  
بغية ال�شتمتاع  بالطرب ال�شعبي الأ�شيل  
ويعد هذا احلفل ثاين �شهرة لليايل ال�شعبي  
بعد ال�شهرة الأوىل التي انطلقت فعاليتها  
تهدف  حيث     ،  2018 دي�شمرب   20 يف 

هذه  خالل  من  وثقافة   فنون  موؤ�ش�شة 
مميزة  حلة  خلق   اإىل   الفنية  احلفالت  
هذه   فاإحياء  وعليه   �شنويا  بالعا�شمة 
لع�شاقها  موعدا   تعد  ال�شعبية    »القعدة 
لهذا  املتذوق  اجلزائري   اجلمهور  من 
الفن الراقي فهذا اللون الغنائي ي�شتقطب 
ي�شتمتع  اجلمهورالذي  من  كبريا  عددا 

دائما باإيقاعاته  املو�شيقية  اجلميلة .
حكيم مالك 

املقررة يف �شهر اأفريل املقبل

م�سرحية »عدة زين الهدة« ت�سارك يف 
مهرجان املونودراما بتون�س



من  اقرتبوا  اإنهم  باحثون  قال 
مر�ض  يعالج  دواء  اإىل  التو�صل 
)باركن�صون(  الرعا�ض  ال�صلل 
دواء  توليفة  من  اإنتاجه  �صيتم 
ي�صّمى  املرتفع  ال�صغط  لعالج 
هذا  وينتمي  ا�رساديبني. 
الدواء اإىل نوعية من العالجات 
قنوات  مثبطات  باأنها  تو�صف 
على  تعمل  والتي  الكال�صيوم، 
وبالتايل  ال�رسايني  تو�صعة 

خف�ض �صغط الدم.
اأجريت  التي  الأبحاث  وبح�صب 
و�صرتن  نورث  جامعة  يف 
تناولوا  من  اأن  تبني  ب�صيكاغو، 
تنخف�ض  ا�رساديبني  دواء 
بال�صلل  الإ�صابة  لديهم خماطر 

الأبحاث  �صعت  وقد  الرعا�ض، 
الدواء،  هذا  تاأثري  �رس  لفهم 
ونُ�رست نتائج الدرا�صة يف دورية 
اإنفي�صتيجي�صن«،  »كلينيكال 
الع�صبية  اخلاليا  اأن  واأظهرت 
حركة  عن  امل�صوؤولة  بالدماغ 
الع�صالت تنتج نوعاً من العادم 
اأو ال�صموم، ومع ارتفاع م�صتوى 
اخلاليا  هذه  يف  الكال�صيوم 
ال�صموم  ب�صبب  ومتوت  ت�صمر 
يوؤثر  ما  بنف�صها  تنتجها  التي 
ن�صميه  ب�صكل  احلركة  على 
ياأتي  وهنا  الرعا�ض.  ال�صلل 
تاأثري دواء ا�رساديبني يف خف�ض 
الكال�صيوم، وعدم ال�صماح برتاكم 

ال�صموم التي تقتل اخلاليا.

اأدلة  النتائج  هذه  وفرت  وقد 
من  التجارب  بنقل  �صمحت 
ونظراً  الب�رس،  اإىل  احليوانات 
لدواء  جانبية  اآثار  وجود  لعدم 
التجارب  اإجراء  يتم  ا�رساديبني 

يف اأكرث من 50 موقع بالوليات 
التجارب  وبلغت  املتحدة، 
كثرياً  تقرتب  متقدمة  مرحلة 
من الإعالن عن التو�صل لعالج 

لل�صلل الرعا�ض.

لل�سيدات فقط.. حتذير طبي 
خطري من الدجاج املقلي

املقلي  الدجاج  اأن  يعتقد  اأحد  ل 
يرون  النا�ض  معظم  ولكن  جيدا، 
اأنه ل باأ�ض من تناوله يف وقت من 
الأوقات. لكن وفقا لبحث جديد، 
فاإن تناول الدجاج املقلي بانتظام 

يزيد من خطر الوفاة املبكرة.
فقد وجدت الدرا�صة التي ن�رستها 
الطبية  جورنال  ريفيود  بري  دورية 
املقلي  الطعام  تناول  اأن  العريقة 
يرتبط بزيادة خطر الوفاة املبكرة 
وا�صتخدم  الياأ�ض  �صن  بعد  للن�صاء 
لتقييم  ا�صتبيان  بيانات  الباحثون 
 106.966 لـ  الغذائية  الوجبات 
و   50 بني  اأعمارهن  ترتاوح  امراأة 
79 عاًما ومتت متابعتهن ملدة 18 

عاًما حتى فرباير 2017.
املرات  عدد  يف  الباحثون  ونظر 
التي تناولوا فيها الأطعمة املقلية 
املقلي  الدجاج  مثل  املختلفة 
واملحار  املقلية  والأ�صماك 
املقلية  والبطاط�ض  املقلي 
والتاكو،  املقلية،  التورتيا  ورقائق 
وخالل ذلك الوقت، توفت 31588 
القلب  اأمرا�ض  كانت   ، امراأة 
وحدها ال�صبب يف وفاة 8358 حالة 

توفت  حني  يف  الوفيات،  تلك  من 
13880 امراأة لأ�صباب اأخرى.

عن  اأن  اأن  �صي  �صبكة  ونقلت 
جامعة  يف  الأوبئة  عامل  باو،  يوي 
اإجراء  يف  �صارك  والذي  اأيوا 
ا�صتهالك  اأن  نعلم  الدرا�صة:«نحن 
جًدا  �صائع  اأمر  املقلية  الأطعمة 
يف  وكذلك  املتحدة  الوليات  يف 
احلظ  ل�صوء  العامل.  اأنحاء  جميع 
عن  جًدا  القليل  �صوى  نعرف  ل   ،
املدى  طويل  ال�صحي  التاأثري 

ل�صتهالك الأطعمة املقلية«.

هي  الدرا�صة  هذه  اأن  ويبدو 
الأبحاث  لكن   ، نوعها  من  الأوىل 
بني  �صلة  وجود  اأظهرت  ال�صابقة 
تناول الطعام املقلي وزيادة خطر 
الإ�صابة باأمرا�ض القلب وال�صكري، 
وعموما ، بعد ح�صاب منط احلياة 
، وجودة النظام الغذائي ، وم�صتوى 
التعليم ، والدخل ، اأظهرت النتائج 
بانتظام  املقلي  الطعام  تناول  اأن 
بزيادة خطر املوت وعلى  يرتبط 
الذين  اأولئك  فاإن   ، التحديد  وجه 
يف  اأكرث  اأو  واحدة  وجبة  تناولوا 

بن�صبة  اأعلى  خماطر  لديهم  اليوم 
مل  الذين  اأولئك  من  املئة  يف   8

يتناولوا الطعام املقلي.
اليومي  املقلي  الدجاج  وارتبط 
بخطر الوفاة بزيادة قدرها 13 يف 
وزيادة  اآخر،  �صبب  اأي  عن  املائة 
املائة  يف   12 بن�صبة  الوفاة  خطر 
بالقلب  مرتبطة  م�صكالت  من 
طعام  اأي  تناول  بعدم  مقارنًة 
املقلي  ال�صمك  وارتبط  مقلي. 
بزيادة خماطر الوفاة بن�صبة 7 يف 

املائة.
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 ابتكار حبة دواء متنع 

و�سول ال�سكر اإىل الدم
   

ابتكر باحثون عالجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من 
الأمعاء الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج الأولية 

لتجارب ا�صتخدامه على احليوانات جناحه يف تقليل 
ا�صتجابة اجل�صم للجلوكوز بن�صبة 50 باملائة. وتعترب 

هذه الطريقة من العالجات التي ل تتطلب حقن مري�ض 
ال�صكري، ويف الوقت نف�صه حتقق فعالية كبرية حبة 

الدواء اجلديدة تقلل ا�صتجالل�صكر اإىل الن�صف ويقوم 
العالج بطالء جدار الأمعاء لإعاقة امت�صا�ض ال�صكر 

من اجلهاز اله�صمي اإىل الدم، وي�صار اإىل العالج بحروف 
.LuCI :خمت�رسة هي

ويتوفر الدواء على �صكل حبوب، وتقوم الأمعاء 
بامت�صا�ض مادة الطالء لتغطي جدارها بعد ابتالع 

الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب الطالء بعد ب�صع �صاعات 
من ابتالعه.

وبح�صب التقرير الذي ن�رسته دورية »نات�صيورال 
ماتريال« عن الدواء اجلديد ميكن ملري�ض ال�صكري 

تناول حبة الدواء قبل الأكل لطالء جدار معدته ومنع 
عبور ن�صف ال�صكريات التي تناولها اإىل الدم وت�صاعد 

هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون من جامعة هارفارد 
حتت اإ�رساف الربوفي�صور علي ترافكويل مر�صى 

ال�صكري الذين يعانون من �صعف ا�صتجابة الإن�صولني، 
وحتميهم من ارتفاع م�صتوى ال�صكر بالدم ب�صكل كبري 

ومفاجئ، ويعترب الدواء اجلديد بدياًل جلراحات ت�صغري 
املعدة التي يتم اللجوء اإليها كعالج حلالت البدانة.

درا�سة تنقذ 5000 
 م�سابة ب�سرطان الثدي 

من م�ساق الكيماوي
اأ�صاد خرباء بدرا�صة حديثة اأجراها العديد من العلماء 

الربيطانيني موؤخراً، والتي خل�صت اإىل اأن عدداً كبرياً 
من الن�صاء امل�صابات ب�رسطان الثدي يتاأثرن �صلباً 

بالعالج الكيماوي. وبح�صب الدرا�صة فاإن ما ي�صل اإىل 
5000 مري�صة ب�رسطان الثدي، �صيتجننب التعر�ض للعالج 

الكيماوي القا�صي �صنوياً. كما ك�صفت الأبحاث التي �صملت 
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�صاء باأن ما يقرب من 

ثلث الن�صاء امل�صابات ب�رسطان الثدي ميكن اأن يتجننب 
اخل�صوع للعالجات الكيماوية وقال الدكتور األي�صرت 

رينغ من م�صت�صفى رويا مار�صدن يف لندن يف ت�رسيح له 
ل�صحيفة مريور الربيطانية، اإن الدرا�صة تعترب اأكرب اإجناز 
طبي يف جمال �رسطان الثدي منذ 20 عاماً، اإذ �صتتفادى 

املري�صات التعر�ض للعالجات الكيماوية التي ل تفيد 
كثرياً يف عالج املر�ض.

من جهتها اأ�صادت الرئي�صة التنفيذية ملنظمة عالج 
�رسطان الثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، بالكت�صاف 
اجلديد وقالت اأنها تاأمل باأن ت�صاعد هذه النتائج على 

حت�صني ا�صتخدام الأطباء للعالج الكيماوي يف عالج 
مر�صى ال�رسطان، واأن تتحرر الآلف من الن�صاء �صنوياً 

من عذاب العالج الكيميائي وقد اأجرت اجلمعية 
الأمريكية لأطباء الأورام يف �صيكاغو، جمموعة من 

الختبارات على عدد كبري من الن�صاء امل�صابات ب�رسطان 
الثدي با�صتخدام العالجات البديلة والبتعاد عن العالج 

الكيماوي. وا�صتخدمت اجلمعية الختبارات الوراثية 
لتحديد نوع ال�رسطان وتقدمي العالج املنا�صب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من املري�صات ل ي�صتفدن من العالج 
الكيماوي.

وذكر الأخ�صائي بالأورام الدكتور جوزيف �صبارانو، من 
مركز مونتيفيوري الطبي يف نيويورك: » يجب على اأي 

امراأة تعاين من �رسطان الثدي يف �صن مبكرة، اجراء 
الختبار اجليني ومناق�صة نتائج التعر�ض للعالج الكيماوي 

الذي ميكن اأن يكون له اآثار جانبية مثل ت�صاقط ال�صعر 
والتقيوؤ وخطر الإ�صابة بالتهابات تهدد احلياة.«

ال�سكري من النوع الثاين يزيد خطر الإ�سابة مبر�ض باركن�سون
الإ�صابة  اأن  حديثة  درا�صة  ك�صفت 
الثاين  النوع  من  ال�صكري  مبر�ض 
مبر�ض  الإ�صابة  خطر  من  تزيد 
با�صم  املعروف  الرعا�ض  ال�صلل 
الثلث  بن�صبة  باركن�صون،  مر�ض 

تقريبا.
واعتمد باحثون يف جامعة كوليدج 
لندن على نتائج تو�صلوا اإليها خالل 
قواعد  اإح�صائيات  من  عاما   12
بجميع  امل�صت�صفيات  يف  البيانات 

اأنحاء اإجنلرتا.
التي  البيانات  يف  الباحثون  ونظر 
مليوين  من  اأكرث  هناك  اأن  تك�صف 
�صخ�ض مت اإدخالهم اإىل امل�صت�صفى 
ال�صكري  مبر�ض  اإ�صابتهم  ب�صبب 
ومتت  مرة،  لأول  الثاين  النوع  من 
ماليني  �صتة  ببيانات  مقارنتها 
�صخ�ض غري م�صابني بال�صكري، اإل 
اأنهم اأجروا جمموعة من العمليات 
مثل  الب�صيطة  واجلراحية  الطبية 

الزائدة  وا�صتئ�صال  الدوايل  عروق 
الدودية وا�صتبدال مف�صل الفخذ.

�صخ�ض  مليوين  من  اأكرث  بني  ومن 
هناك  كان  ال�صكري،  بداء  م�صاب 
14252 ت�صخي�صا ملر�ض باركن�صون 
دخولهم  من  لحق  وقت  يف 
امل�صت�صفى، مقارنة مع 20878 من 
بني اأكرث من 6 ماليني �صخ�ض دون 
مر�ض ال�صكري، مت ت�صخي�صهم يف 
وقت لحق من دخولهم امل�صت�صفى، 

مع مر�ض باركن�صون.
املعاناة  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�ض 
النوع  من  ال�صكري  مر�ض  من 
خماطر  زيادة  اإىل  توؤدي  الثاين 
بن�صبة  باركن�صون  مبر�ض  الإ�صابة 
العتبار  يف  الأخذ  مع   ،%32
عوامل اأخرى مثل العمر واجلن�ض، 
قدمت  التي  الدرا�صة  ووجدت 
لطب  الأمريكية  الأكادميية  اإىل 
يكون  قد  اخلطر  اأن  الأع�صاب، 

الأ�صغر  الأ�صخا�ض  لدى  اأعلى 
�صنا والذين يعانون من م�صاعفات 
موؤلف  وقال  ال�صكري.  مر�ض 
وارنر،  توما�ض  الدكتور  الدرا�صة 
اإنه على  لندن،  كوليدج  من جامعة 
يبدوان  املر�صني  اأن  من  الرغم 
الدرا�صة  نتائج  اأن  اإل  متعار�صني 
توحي  فريقه  اإليها  تو�صل  التي 
بوجود �صلة بني ال�صكري من النوع 
الرعا�ض،  ال�صلل  ومر�ض  الثاين 
حيث يعتقد الباحثون باأن الرتباط 
يرجع اإىل ا�صتعداد وراثي م�صرتك 
للحالتني، خا�صة واأن درا�صة �صابقة 
ك�صفت عن وجود اأكرث من 400 جني 
ال�صكري  مر�ض  من  بكل  مرتبط 

ومر�ض باركن�صون.
تلعبه  قد  الذي  الدور  عن  وف�صال 
املر�صني،  بني  الربط  يف  اجلينات 
يف  ال�صبب  باأن  الباحثون  يعتقد 
تاأثري  هو  باركن�صون  مر�ض  تطور 

الإن�صولني  اإ�صارات  على  ال�صكري 
اجل�صم  يقاوم  حيث  الدماغ،  يف 
لتحويل  ال�رسوري  الإن�صولني 
الغلوكوز اأو ال�صكر اإىل طاقة، ومبا 
ب�صكل  تعتمد  الدماغ  خاليا  اأن 
خا�ض على ال�صكر يف الطاقة، فاإن 
بني  يربط  اأن  ميكن  ال�صبب  هذا 

املر�صني ب�صكل وا�صح.
وتابع وارنر قائال: »ميكننا الآن اأن 
هناك  اأن  تاأكيدا  اأكرث  ب�صكل  نقول 
وداء  ال�صكري  مر�ض  بني  �صلة 
باركن�صون، لكننا بحاجة اإىل اإجراء 
املزيد من الأبحاث لفهم العالقة، 
اأو  الوراثة  ب�صبب  ذلك  كان  �صواء 
الدماغ  على  ال�صكري  مر�ض  تاأثري 
الرابط  فهم  يكون  وقد  كليهما،  اأو 
املفتاح  هو  املر�صني  هذين  بني 
م�صار  تبطئ  عالجات  لتطوير 
عنه  تعجز  ما  وهو  باركن�صون، 

العالجات احلالية«.

علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�سلل الرعا�ض



ةُ  يُة الأرزاق وُمكِثرّ اأولُرّها: اأنها ُمنَِمرّ
بَا َويُْرِبي  ُ الِررّ اخلريات ﴿ َيَْحُق الَلرّ

َدَقاِت ﴿ ]البقرة: 276[. ال�صَرّ
ر لغو  هذه ال�صدقة: هي التي تُكِفرّ
الل  ر�صول  قال  والتجارة،  البيع 
�صلى الل عليه و�صلم: ))يَا َمْع�َشَ 
ِلُف  اْلَ بَيَْعُكُم  يَ�ْصَهُد  اإِنَرُّه  اِر،  التُرَّجرّ
اأي  َدَقِة((  ِبال�صَرّ َف�ُصوبُوهُ  َواللَرّْغُو؛ 
النَرّ�صائي  رواه  بال�صدقة.  امزجوه 

و�صححه الألباين.
هذه ال�صدقة: هي التي تُطفئ ناَر 
اأيها  اأكَث خطايانا  اخلطيئة، وما 
الل  الل �صلى  ر�صول  قال  الإخوة! 
تُْطِفُئ  َدَقُة  ))َوال�صَرّ و�صلم:  عليه 
النَرّاَر((  اْلَاءُ  يُْطِفُئ  َكَما  ِطيئََة  اخْلَ
و�صححه  وغرُيه،  الرتمذي  رواه 

الألباين.
ل يزال العبُد يف ِحلِم الل �صبحانه 
ق يف �ِشرّ، قال ر�صول  مادام يت�صَدرّ
الل �صلى الل عليه و�صلم: ))�صدقة 
لُة  و�صِ الرب،  َغ�صَب  تُطفئ  ال�ِشرّ 

وِفعُل  الُعمر،  يف  تزيد  ِحم  الَررّ
ال�صوء((  َم�صارَع  يَقي  اَلعروف 

نه الألباين. رواه الطرباين وح�صرّ
ال�صافعة  هي  ال�صدقة:  هذه 
الكثري..  التق�صري  لأهل  الراحمة 
عليه  الل  �صلى  الل  ر�صول  قال 
الِنرّ�َصاِء!  َمْع�َشَ  يَا   (( و�صلم: 
اأَْهِل  ْكَثَ  اأَ اأُِريتُُكَنرّ  يِنرّ  َفاإِ ْقَن  َدرّ تَ�صَ
َوتَْكُفْرَن  اللَرّْعَن،  تُْكِثَْن  النَرّاِر... 

الَع�ِصرَي! (( رواه البخاري.
رات  ُمكِفرّ ِمن  ال�صدقة:  هذه 
والنف�س  والال  بالأهل  الفتتان 
والعيال، والراد بالفتنة هنا اليُل 
عن العتدال يف التعامل مع هذه 
اأو  فيها  الزائد  بالإفراِط  الِنعمة؛ 
التفريِط عنها، وكالهما ل ير�صي 
اللَ جلرّ وعال، فتاأتي هذه ال�صدقة 
رة لهذه الفتنة، يقول حذيفُة  ُمكِفرّ
ر�صي الل عنه: �صمعُت ر�صول الل 
�صلى الل عليه و�صلم يَُقوُل: ))ِفتْنَُة 
َونَْف�ِصِه  َوَماِلِه  اأَْهِلِه  يِف  ُجِل  الَررّ

يَاُم،  رّ ال�صِ ُرَها  يَُكِفرّ َوَجاِرِه؛  َوَولَِدِه 
ْمُر  َواْلأَ َدَقُة،  َوال�صَرّ اَلةُ،  َوال�صَرّ
اْلُنَْكِر((  َعِن  َوالنَرّْهُي  ِباْلَْعُروِف 

رواه م�صلم.
 - الكرمي  اأيها   - ال�صدقة:  هذه 
كيف  موتك؛  بعد  لياتك  باٌب 
ذلك؟ باأن تكون اأعمالُك ال�صالة 
حتَت  واأنَت  جارية،  م�صتمرةٌ 
قال  العمل!  عن  مقطوٌع  الأر�س 
و�صلم:  عليه  الل  �صلى  الل  ر�صول 
َعنُْه  انَْقَطَع  نْ�َصاُن  اْلإِ َماَت  اإَِذا   ((
َدَقٍة  َعَملُُه اإَِلرّ ِمْن ثاََلثٍَة: اإَِلرّ ِمْن �صَ
َولٍَد  اأَْو  ِبِه،  يُنْتََفُع  ِعلٍْم  اأَْو  َجاِريٍَة، 
م�صلم.  رواه   )) لَُه  يَْدُعو  اِلٍح  �صَ
العبد  يتمناه  ما  ُل  اأَورّ هي  ولذا 
 ﴿ حياته  اإىل  رجع  لو  مماته  بعَد 
َقبِْل  ِمْن  َرَزْقنَاُكْم  َما  ِمْن  َواأَنِْفُقوا 
َفيَُقوَل  اْلَْوُت  َحَدُكُم  اأَ يَاأِْتَي  اأَْن 
َقِريٍب  اأََجٍل  اإِىَل  ْرتَِني  اأََخرّ لَْوَل  َرِبرّ 
 ﴿ نَي  اِلِ ال�صَرّ ِمَن  َواأَُكْن  َق  َدرّ َفاأَ�صَرّ

]النافقون: 10[.

�ل�سدقة  كم لها ِمن �أ�سر�ٍر عظيمة و�آثاٍر كرمية؟!
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ف�سل �لدعاء
الدعاء هو اأن يطلَب الداعي ما ينفُعه 

ه؛ وحقيقته اإظهار  َرّ وما يك�ضف �ضُ
الفتقار اإىل اهلل، والتربوؤ من احلول 

والقوة، وهو �ضمُة العبوديِة، وا�ضت�ضعاُر 
الذلِة الب�ضرية، وفيه معنى الثناِء على 

اهلل عز وجل، واإ�ضافِة اجلود والكرم 
اإليه.

الدعاُء طاعٌة هلل، وامتثال لأمره
ُكُم اْدُعوِن  قال تعاىل: »َوَقاَل َرُبّ

وَن َعْن  َتْكرِبُ َنّ اَلِّذيَن َي�ضْ اأَ�ْضَتِجْب َلُكْم اإِ
َم َداِخِريَن«.  ِعَباَدِتي �َضَيْدُخُلوَن َجَهَنّ

]60 الآية  غافر:  ]�ضورة 
الدعاء عبادة

َعاُء  ُ َعَلْيِه َو�َضَلَّم : »الُدّ َلّى اهلَلّ قال �ضَ
ُهَو اْلِعَباَدُة«. ]رواه الرتمذي وابن 

ماجه،[

حديث �لعارفني
التقى رجل باأحد العارفني بالل و �صاأله الن�صيحة 

، فقال له عليك بخم�س :
ذكر الل ، ثم ذكر الل ، ثم ذكر الل ، ثم ذكر الل 
، ثم ذكر الل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�س .قلت : كيف ؟! فقال : الأوىل فتح ، و 

الثانية �شح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�صة ر�صا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب ، ما�صممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�صك طاب..
و الثانية : لول اأن �شح �صدرك بالو�صال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�صغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�صيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و لا �صَ
و اخلام�صة : ر�صي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�شته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�س ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�س...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�صكرك..

�لتوبة و�ال�ستغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�صتغفار يف اآيات عديدة، و�صور 
خمتلفة، وبيان ف�صل الل - �صبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
ال�صتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�ش جميًعا اآدم - عليه 
ال�صالم - فع�صى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�صيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه الل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �صاأن كل الب�ش، يذنبون �صاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

الل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�صتغفرون ويتوبون، فيَقبل الل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�صيطان، 

ويرحم الإن�صان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من الل - تعاىل - 
ت�صمل جموَع التائبني ب�صدق واإخال�س، 
ولولها لفَقَد الإن�صان الأمل يف رحمة 

الل، وا�صتمراأ الذنوب، وظل �صائًرا 
يف غِيرّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

الحتوم، وهو من رحمة الل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة الل، 

ل ير�صاهم الل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَرِّذيَن اأَ�ْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنرّ الَلرّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة الَلرّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَرُّه ُهَو الَْغُفوُر الَررّ الُذرّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�صتغفار التي تهُبرّ منها ن�صمات 
رحمة الل بعباده الذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�صنات للتائبني 
ال�صادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلرّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدرّ اِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َصِيرّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن الَلرّ الَلرّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 

دخل ل�س ي�شق ال�صيدة رابعه العدوية ر�صى الل 
عنها فنظر فى بيتها يينا و�صمال فلم يجد �صيئا 

�صوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�صطار فال تخرج اإل ب�صئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �صئ 
قالت له : يا م�صكني خذ هذا الأبريق .... وتو�صاأ 
وادخل هذه الجرة و�صل ركعتني لولك عزوجل

لعل الل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�صيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �صيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �صيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�صلك وثوابك فلما فرغ من �صالته وجد 

ال�صارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من الل  فظل ي�صلى من الع�صاء حتى وقت ال�صحر 

ودخلت عليه ال�صيد رابعه فوجدته �صاجدا ... فلما 
اأنهى �صالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب الل ك�شى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى الطلوب ثم خرج ما�صيا من دارها �صاكرا 

ل�صنيعها 
فرفعت ال�صيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �صاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�صعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �شها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�صببك 

قربناه

على اأن ح�ضن الظن يجب اأن ي�ضاحبه ح�ضن 
العمل فيحدد امل�ضلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�ضعي ويب�ضر طريقه  وي�ضري م�ضتعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ضاعي للمجد �ضيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ضاق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�ضرب  فاإن اأ�ضاب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ضاحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�ضر موا�ضع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�ضحيح و�ضلوك ال�ضبل لها اإذا ق�ضد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�ضاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�ضل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�ضبة الف�ضل اإىل غري اهلل عز وجل
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باأيد بو�شنية.. ت�شدو املو�شيقى العثمانية
رغم مرور قرابة قرن ون�شف القرن 
البو�شنة  انف�شال  على  الزمان  من 
والهر�شك عن الدولة العثمانية، اإال 
تزال  ما  االأنا�شول  وثقافة  قيم  اأن 
را�شخة يف نفو�ش �رشائح كبرية من 

املجتمع يف هذه املنطقة.
اأبرز  اأحد  تعد  التي  املو�شيقى 
معامل ثقافة منطقة االأنا�شول، ما 
اليوم  حتى  اأ�شداوؤها  تُ�شمع  تزال 
يف اآذان �شكان البو�شنة والهر�شك.

يف مدينة زينيت�شا �شمايل البو�شنة، 
فرقة  باأع�شاء  االأنا�شول  التقت 
من  اتخذت  حملية،  مو�شيقية 
ال�شاز العثماين، اآلة رئي�شية للعزف 

والطرب.
زمن  اأ�ش�شت  التي  الفرقة  هذه 
احلرب يف مطلع ت�شعينيات القرن 
املا�شي، قطعت على نف�شها عهدا 
املو�شيقي  االإرث  على  للحفاظ 

العثماين يف بالدها.
املختلف،  املو�شيقي  وباأدائها 
�شجلت  املميز،  الرتاثي  وزيها 
خمتلف  يف  باهرا  جناحا  الفرقة 
وات�شع  والهر�شك،  البو�شنة  مدن 

حفالت  الإحياء  لتتجه  ن�شاطها 
خارج البالد اأي�شا.

الرتاث،  هذا  ا�شتمرارية  ول�شمان 
ت�شم حتت  الفرقة جمعية  اأ�ش�شت 
�شقفها اأع�شاًء لن�رش وتعليم العزف 

على االآلة املو�شيقية التاريخية.
اجلمعية  اأع�شاء  اأبرز  اأحد 
واأكربهم عمرا، حامد اإماموفيت�ش 

اإىل  ان�شم  اأنه  اأو�شح  عاما(   80(
واأنه  �شنوات،   6 قبل  اجلمعية 
ال�شاز  مو�شيقى  اإحياء  على  عازم 
بالده،  اإىل  العثمانيون  جلبها  التي 

واملحافظة عليها.
يطول  عمري  اأن  »اأ�شعر  واأ�شاف: 
ال�شاز  اأناملي  تلم�ش  عندما 
من  عليه  اأعزف  ال  اأنا  العثماين، 

النوتة املو�شيقية، واإمنا بقلبي«.
ومتتعت البو�شنة والهر�شك مبكانة 
مميزة خالل حكم الدولة العثمانية 
طيلة اأربعة قرون واأكرث، منذ 1463م 
اإحدى  كانت  حيث  1878م،  حتى 
اأبرز مراكز الثقافة العثمانية، قبل 
النم�شاوي  لالحتالل  تتعّر�ش  اأن 

املجري فيما بعد.

مليون م�شاهدة لأغنية حممد حماقي"م البداية"
تخطت اأغنية »م البداية« للمطرب 
امل�رشي حممد حماقي 1٫3مليون 
الر�شمية  القناة  عرب  م�شاهدة، 
 »Nogoum Records« ل�رشكة

مبوقع يوتيوب.
طعيمة،  اأمري  البداية«  »م  اأغنية 
وتوزيع  م�شطفى،  عمرو  واأحلان 

نادر حمدي.
الرابع يف  املركز  واحتل حماقي، 
قائمة االأكرث م�شاهدة على يوتيوب 
يف م�رش باأغنية »م البداية«، وهي 
اإحدى اأغنيات األبومه اجلديد »كل 

يوم من ده«.
 20 اجلديد  حماقي  األبوم  وي�شم 
يوم  »كل  »يزلزل«،  هي:  اأغنية، 
من ده«، »ليلى«، »عيوين �شهرانة«، 
»بقيت  ايه«،  »واأعمل  »�شور«، 
البداية«،  »م  غربة«،  »يا  معاه«، 
النا�ش«،  »قدام  �شتار«،  »يا 
»را�شيني«،  و�شط«،  حلول  »كفاية 
»را�شمك يف خيايل«، »ال عتاب وال 
حرية«، »احلكاية حكايتنا«، »عا�ش 
من �شافك«، »خلينا زي ما احنا«، 

و«قالوا عنك«، و«خدين اإليك«.

الفنانة منى زكي ت�شّور م�شاهدها 
يف »اأعـز الولد«

الكوميدي  ال�شينمائي  الفيلم  م�شاهدها يف  زكي  منى  الفنانة  �شّورت 
اجلديد »اأعز الولد« الذي تتقا�شم بطولته مريفت اأمني مع دالل عبد 

العزيز و�شريين.
وهي تُطُل فيه ك�شيفة �رشف ب�شخ�شية ناظرة مدر�شة دولية يتم اللجوء 
اإليها من اأجل اال�شتماع اإىل روايتها عن خطف االأبناء الثالثة الذين يتم 

التحقيق يف واقعة اختفائهم من اأ�رشهم. 
يُذكر اأن ديكور املدر�شة بُني يف اإحدى ال�رشكات اخلا�شة مبنطقة 6 
اأكتوبر. علًما اأن ت�شوير الفيلم اجلديد يتوا�شل ب�شكٍل مكثف متهيًدا 

لطرحه بال�شاالت ال�شينمائية يف الربيع املقبل.

فرن�شا: �شرقة عمل للفنان »بانك�شي« من 
م�شرح باتاكالن يف باري�س    

قال م�رشح باتاكالن يف باري�ش الذي �شهد مقتل 90 �شخ�شاً يف هجوم 
الغرافيتي  لفنان  اإن عماًل فنياً   ، اأم�ش  اأول  اإرهابي يف 2015، م�شاء  

الربيطاين بانك�شي، �رُشق من امل�رشح.
عميق  �شعور  اليوم  »انتابنا  تويرت:  على  تغريدة  يف  امل�رشح  وكتب 
باال�شتياء. عمل بانك�شي، رمز اإحياء الذكرى واالنتماء للجميع، ال�شكان 

املحليني، الباري�شيني، مواطني العامل، �رُشق منا«.
الفني املر�شوم على باب  العمل  اأن  وذكرت و�شائل االإعالم املحلية، 

طوارئ يف م�رشح باتاكالن، ُخلع وو�شع يف �شاحنة من قبل ل�شو�ش.
وتظهر اجلدارية، املر�شومة باللون االأبي�ش، فتاًة حزينًة بغطاء على 

راأ�شها تنظر اإىل االأ�شفل.
ون�رش بانك�شي، الفنان الربيطاين املنعزل، �شورًة للجدارية على ح�شابه 

يف »ان�شتغرام« يف  جوان املا�شي، ليُوثق على ما يبدو عمله الفني.
يذكر اأن اأعمال الفنان الربيطاين حتظى ب�شعبية كبرية، وحتقق اأ�شعاراً 

مرتفعة يف املزادات الفنية.

وفاة املو�شيقي الفرن�شي مي�شيل 
ليغراند الفائز بالأو�شكار 3 مرات    

مي�شيل  الفرن�شي  املو�شيقار  تويف 
ليغراند، �شاحب اأعمال كال�شيكية 
 Les Parapluis de« مثل 
»مظالت  اأو   »Cherbourg
 Les Demoiselles»شريبورغ« و�
»اآن�شات  اأو   »de Rochefort
عن  املا�شية  الليلة  رو�شفور«، 
االإعالم  و�شائل  وفق  عاماً،   86

الفرن�شية اأول اأم�ش .
وامتدت م�شرية ليغراند على مدار اأكرث من 50 عاماً، ونالت موؤلفاته 
املو�شيقية العديد من اجلوائز بينها ثالث جوائز اأو�شكار، كما ر�شح 

27 مرة للفوز بجوائز غرامي التي ح�شد منها خم�ش جوائز.
فرباير)�شباط(   24 يف  بباري�ش  البيانو،  وعازف  املغني  ليغراند،  ولد 
1932 وعمل الأ�شماء �شينمائية كبرية على امل�شتوى العاملي ابتداًء من 

اأور�شن ويلز، حتى جان-لوك غودار.
ومبوجب موهبته يف اجلاز بدت م�شريته املهنية مر�شومة منذ طفولته 
يف ظل والده العازف، وعمه قائد االأورك�شرتا، ويف العا�رشة من العمر 
الكون�رشفتوار يف باري�ش، ومنذ ذلك احلني مل ينف�شل  التحق مبعهد 
عن املو�شيقى واأعلن فخره بامل�شتوى العايل لغالبية اأعماله بعيداً عن 

جناحها التجاري.
جدير بالذكر اأن ليغراند والد لثالثة اأبناء وتزوج للمرة الثالثة يف 2014 

املمثلة ما�شا مرييل يف حفل باإمارة مبوناكو.

الوجهة  ال�شعديات،  منارة  اأعلنت 
اأبوظبي،  يف  ال�شهرية  الثقافية 
ما�ش«  »ما�ش  فعالية  موقعها  عرب 
�شخماً  حدثاً  تعرب  التي   ،2019
عامل  حول  نوعه،  من  فريداً 
ال�شهرية،  الكرتونية  ال�شخ�شيات 
والر�شوم  الفيديو  مقاطع  و�شناعة 
 8 اإىل   6 من  العربية،  املتحركة 

فيفري املقبل.
ر�شامي  الفعالية  وجتمع 
وامل�شورين  املتحركة  الر�شوم 
اأعمالهم،  لعر�ش  واال�شتوديوهات، 
بالر�شوم  االحتفال  من  جزءاً 
و�شي�شمل  العربية،  املتحركة 
احلدث حمادثات فريدة من نوعها، 

وعرو�شا، وور�ش عمل، خمتلفة.
وتتميز »ما�ش ما�ش« 2019 بعر�ش 
الكاريكاتورية  الر�شوم  من  العديد 
الثمانينات  يف  ا�شتهرت  التي 

املا�شي،  القرن  من  والت�شعينات 
االأطر�شي،  جهاد  جانب  اإىل 
املمثل ال�شوتي ل�شل�شة غريندايزر 
املوهوب  الفنان  مع  ال�شهرية، 
اأغاين  اأداء  يف  كالرك  �شامي 

امل�شل�شل الكارتوين ال�شهري.
و�شتكون فر�شة لكل جيل الثمانينات 
حويجة،  اأمال  للقاء  والت�شعينات، 
ال�شهري  الكارتون  �شوت  اأدت  التي 
»كابنت ماجد«، وفالح، الذي ج�شد 
عمل  يف  عدنان  �شخ�شية  ب�شوته 

الر�شوم املتحركة »عدنان ولينا«.
يقدم ما�ش ما�شي 2019 اإح�شاءات 
الر�شوم  �شناعة  حول  ونقا�شات 
مع  العربي،  العامل  يف  املتحركة 
كارتون  وقنوات  �شتوديو،  بلينك 
الفيلم  حول  وحديث  نيتوورك، 
»كات�ش  عر�شه  املقرر  الق�شري 

اأواي«.

طارق  يعر�ش  اآخر،  جانب  وعلى 
جمموعة  واأبناءه  طرقان،  العربي 
الر�شوم  ملو�شيقى  اأعمالهم  من 
»املحقق  واأ�شهرها  املتحركة، 

كونان«، خالل الفعالية.
عن  املزيد  معرفة  للزوار  ميكن 
من  وعملها  املتحركة  الر�شوم 
يقيمها  التي  العمل  ور�ش  خالل 

الفوتوغرايف  الت�شوير  ا�شتوديو 
وا�شتوديو الفن.

وعلى هام�ش الفعالية، يقام معر�ش 
الأعمال الر�شوم املتحركة للفنانني 
للزوار  وميكن  العرب،  النا�شئني 
الر�شوم  اأفالم  بعرو�ش  اال�شتمتاع 
املتحركة احلائزة على جوائز من 

املنطقة.

كابنت ماجد وغريندايزر قريبا يف اأبوظبي
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التريبو  �ساحن  �سناعة  تاريخ 
الزمن عرب  وتطوره 

يعتقد قائدي ال�شيارات اأن �شواحن 
التريبو من التقنيات احلديثة التي 
ال�شيارات  يف  ا�شتخدامها  مت 
الريا�شية بالبداية دون غريها، ثم 
فئات  باقي  يف  ا�شتخدامه  انت�رش 
خاطئ  اعتقاد  وهذا  املركبات، 
ت�شتخدم  كانت  حيث  متاماً، 
على  ح�رشياً  التريبو  �شواحن 
ال�شاحنات  يف  الديزل  حمركات 
فقط،  والطائرات  واحلافالت 
�شنلقي  التالية  ال�شطور  وخالل 

�شاحن  اخرتاع  بداية  على  ال�شوء 
لهذه  التدريجي  والتطور  التريبو 

التقنية الهامة.
التريبو  �شاحن  اخرتاع  يرجع 
ال�شوي�رشي  للمهند�س   1904 لعام 
الدكتور األفريد بو�شي، ثم يف عام 
وت�شغيل  برتكيب  بو�شي  قام   1911
�شاحن  مع  يعمل  ديزل  حمرك 
قدم   1915 عام  ويف  توربيني، 
الذي  تريبو  نظام  اخرتاع  براءة 
مل يتحقق فعليا على اأر�س الواقع 

حتى 1980.
العاملية  احلرب  نهاية  وبعد 
�شناعة  يف  التطور  بداأ  الثانية، 
مرور  مع  يزداد  التريبو  �شاحن 
 1950 عام  من  وذلك  ال�شنوات، 
ي�شتخدم  وكان  1970م،  عام  اإىل 
الديزل  حمركات  على  البداية  يف 
وال�شاحنات،  باحلافالت  اخلا�شة 
عام  الفعلي  التطبيق  بداأ  اأن  اإىل 
�شيارة  اأول  اإ�شدار  مت  حني   1976
اأطلق  تريبو  بنزين  مبحرك  اإنتاج 

عليها ا�شم “�شاب 99”.
تطوير حمرك  1984 مت  عام  ويف 
رباعي الأ�شطوانات �شعة 2.0 لرت 
ومت  توربو،  هواء  ب�شاحن  معزز 
رفع قوة املحرك من 145 ح�شان 
اإىل 175 ح�شان، ومنذ ذلك احلني 
امل�شنعة  ال�رشكات  جميع  تبنت 
اجلديدة،  التقنية  هذه  لل�شيارات 
واأ�شبح لكل �رشكة منوذج اأو �شيارة 

جمهزة ب�شاحن تريبو.

هريوتو �سيكاوا رئي�س ني�سان يتنحى من من�سبه
حتالف رينو-ني�شان-ميت�شوبي�شي مير بتغيريات 
رئي�شاً  رينو  عّينت  حيث  حالياً،  جذرية  اإدارية 
رئي�س  اإيجاد  ني�شان  على  والآن  لها،  جديداً 
جديد كذلك، حيث هريوتو �شيكاوا الذي يعترب 

خليفة كارلو�س غ�شن اأعلن ا�شتقالته للتو.
مل  الذي  خليفته  اإىل  ال�شلطة  �شيكاوا  �شي�شلم 
القليلة  الأ�شهر  خالل  الآن  حتى  ا�شمه  يحدد 
�شانعة  داخل  النظام  ا�شتعادة  بعد  املقبلة 
ال�شيارات اليابانية لطاملا اعترب �شيكاوا تلميذ 
كارلو�س غ�شن، لكنه مع ذلك لعب دوراً حمورياً 
يف طرده من رئا�شة جمل�س اإدارة ني�شان عندما 
ال�شتياء  �شيطر  املايل  ف�شاده  مزاعم  ظهرت 
لبناين  غ�شن  على  اأبقت  التي  رينو  اإدارة  على 
الأ�شل رئي�شاً لها لأكرث من �شهرين بالرغم من 
اإبقاءه ح�شبياً يف اليابان، حيث اأن طرد ني�شان 
له بهذه ال�رشعة مل ترى ال�شانعة الفرن�شية التي 
متتلك 43.4% من اأ�شهم ال�شانعة اليابانية باأنه 
ا�شتقالة �شيكاوا  قرار �شائب، وكما يبدو، فاإن 
رينو  بني  العالقات  لإ�شالح  حماولة  يف  تاأتي 

�شينارد  دومينيك  جان  واأن  خا�شة  وني�شان.. 
اإدارة  جمل�س  رئا�شة  �شيتوىل  مي�شيالن  رئي�س 

رينو مع تعيينه ع�شواً يف جمل�س اإدارة ني�شان.
الفرن�شية  احلكومة  يد  على  القرار  هذا  ياأتي 

حيث  الفرن�شية،  ال�شانعة  لأ�شهم  مالك  اأكرب 
عّينته لتويل م�شوؤولية اإجراء التغيريات الالزمة 

على هيكلة حتالف رينو-ني�شان-ميت�شوبي�شي.
كونه  �شعبة  �شينارد  مهمة  �شتكون  اإجمالً، 
اأن  اإذ  الأطراف،  جميع  ثقة  ك�شب  اإىل  يحتاج 
احلكومة  عن  وكيل  اأنه  عنه  الأولّية  الفكرة 
الفرن�شية وي�شعى اإىل دمج رينو ني�شان، الأمر 

�سعر يبداأ من 32.280 األف دولر

مازدا CX-9 موديل 
2019 تاأتي مبزايا 

�شيارتها  جتهيز  مازدا  اأعلنت 
موؤخراً،   2019 كموديل   9-CX
عرب ا�شافة مزيد من التجهيزات 
ب�شورة  �شعرها  وزيادة  لل�شيارة 
حمدودة، ومن املقرر بدء و�شول 
ال�شيارة للموزعني ال�شهر اجلاري 
و�شيبداأ  �شبتمرب.  خالل  وعامليا 
األف   32.280 من  ال�شيارة  �شعر 
الأمامي  الدفع  لن�شخة  دولر 
موديل  عن  دولر   150 بزيادة 
2018 كما �شتاأتي ب�شعر 34.080 

األف دولر لن�شخة الدفع الكلي.
�شمن  ال�شيارة  و�شتتميز 
مب�شغل  اجلديدة  ال�شافات 
اأوتو  واندرويد  بالي  كار  اآبل 
بداية  ال�شيارة  يف  طلبهم  ميكن 
وبالن�شبة   ، تورينج  ا�شدار  من 
ف�شتاأتي  �شبورت  لن�شخة 
بو�شة   18 األومنيوم  بعجالت 
ا�شاءة  ووحدات  مظلل  وزجاج 
 7 ب�شا�شة  ترفيهي  ونظام  ليد 
بو�شة وبلوتووث ونظام حتكم يف 
ودخول  املناطق  ثالثي  املناخ 
مفتاح  بدون  لل�شيارة  وت�شغيل 
اأوتوماتيكية  طواريء  ومكابح 
مع  العمياء  البقع  ر�شد  ونظام 
اخللفية  املرور  حركة  ر�شد 

ب�شورة قيا�شية.
دولر   1290 مقابل  وميكن 
�شبورت  باقة  على  احل�شول 
لل�شيارة  توفر  التي  ال�شافية 
امل�شار  على  للحفاظ  م�شاعد 
امل�شار  مغادرة  وحتذير 
اأوتوماتيكية  امامية  وم�شابيح 
وم�شاحات زجاج ح�شا�شة للمطر 
رادار  يعتمد على  ومثبت �رشعة 
ومرايا جانبية بخا�شية الت�شخني 
للتعديل  قابل  �شائق  ومقعد 
ت�شخني  وخا�شية  كهربائياً 

للمقاعد الأمامية.
ب�شعر  تورينج  ن�شخة  و�شتاأتي 
و�شتاأتي  دولر  األف   35.330
اأوتوماتيك  اأمامية  مب�شابيح 
ومقاعد  كهربائي  خلفي  وباب 
ونظام  جلدية  بتطعيمات 
ترفيهي ب�شا�شة 8 بو�شة وو�شائل 
م�شاعدة عديدة وم�شغل ابل كار 
اأوتو ومراة روؤية  بالي واندرويد 
خلفية بتعتيم ذاتي بدون اطار . 
 2.5 حمرك  لل�شيارة  و�شيتوفر 
 250 بقوة  توربيني  ب�شاحن  لرت 
نيوتن   420 دوران  وعزم  ح�شان 
اأوتوماتيك من  مرت وناقل حركة 

6 �رشعات. 

عن  النقاب  تك�سف   Jeep
اأحدث رباعية دفع لها

الأمريكية   Jeep �رشكة  ن�رشت 
موؤخرا �شورا وفيديوهات تظهر 
 "Grand Wagoneer" شيارة�
املميزة رباعية الدفع وانت�رشت 
ال�شيارة  عن  املعلومات  تلك 
ينتظر  الذي  الوقت  اجلديدة يف 
ا�شتعرا�شها   Jeep ع�شاق  فيه 
حتقق  اأن  يتوقع  حيث  الر�شمي، 
ال�شيارات  عامل  يف  كبرية  �شعبية 

رباعية الدفع.
بقمرتها  املركبة  هذه  وتتميز 
لـ  تت�شع  التي  الوا�شعة  الداخلية 
باأحدث  مزودة  وهي  ركاب،   7
ال�شائق  متكن  التي  التقنيات 

خ�شائ�س  بجميع  التحكم  من 
ال�شل�شة  حركتها  اأما  ال�شيارة 
الطرقات  لأ�شعب  واجتيازها 
ف�شي�شمنها نظام التعليق الفريد 
الرباعي  الدفع  ونظام  واملتني 
بـ  الأوتوماتيكية  ال�رشعة  وعلبة 
9 جمالت، ف�شال عن نوعني من 
املحركات التوربينية ب�شعة 2 لرت 

وعزم 234 و265 ح�شانا.
هذه  تظهر  اأن  املنتظر  ومن 
 "Jeep" ت�شنعها  التي  ال�شيارة 
فمن  �شعرها  اأما   ، ال�شني  يف 
األف   38 من  يبداأ  اأن  املتوقع 

دولر تقريبا.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع اقرتاب مو�شم ال�شيف والإجازات اأ�شارت منظمة الفح�س الفني "ديكرا" اإىل اأنه يتعني 
على اأ�شحاب ال�شيارات مواءمة طريقة القيادة وجتهيزات الإ�شاءة عند النطالق بال�شيارة 
املحملة بالكامل. واأو�شحت املنظمة الأملانية اأنه عند القيادة يف الليل يتغري مدى اإ�شاءة 
الك�شافات، نظراً لأن حمولة �شندوق الأمتعة جتعل ال�شيارة تنخف�س من اخللف، وبالتايل 
قد تر�شل الك�شافات اإ�شاءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي اإىل خطر اإبهار ال�شيارات القادمة يف 
الجتاه املقابل. واأ�شاف اخلرباء الأملان اأن اأداء املكابح يتغري يف حالة ال�شيارات املحملة 
بالكامل، كما اأن عمليات جتاوز املركبات الأخرى ت�شتغرق وقتا اأطول، مع �رشورة مراعاة 

تغري اأداء ال�شيارة عند اجتياز املنعطفات.
الأ�شياء  و�شع  مع  الإمكان،  قدر  الأ�شفل  الثقيلة يف  الأ�شياء  بو�شع  ين�شح اخلرباء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�س  ال�شيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  ال�شقف حتى  �شندوق  اخلفيفة يف 

اجتياز املنعطفات.
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مت�صّفح  الأيام  هذه 
موزيال  من  فايرفوك�س 
على  وهو  جًدا،  رائع 
مزايا  على  احل�صول  و�صك 
اإ�صدار  دخل  حيث  اأف�صل، 
“فايرفوك�س 65” اإىل القناة 
واليوم  بالأم�س  التجريبية 
م�صتقرة  ن�صخة  اإطالق  مت 
جلميع م�صتخدمي اأندرويد، 

انتظار  طول  وبعد  وفيه 
الدعم  املت�صّفح  اأوجد 

.WebP الكامل ل�صور
تن�صيق  يعرف  ل  وملن 
عبارة  هو   ،WebP ال�صور 
تطويره  مت  تن�صيق  عن 
بوا�صطة غوغل، وهو ي�صتند 
اإىل برجميات ترميز الفيديو 
قبل  من  امل�صتخدم   VP8

كل  يدعم  وهو   ،WebM
الغري  الكبري  ال�صغط  من 
مناف�ًصا  يجعله  مما  �صار 
�صهرة  الأكرث  للتن�صيقات 

.PNG و JPEG مثل
هذه  متكني  مت  بدوره 
مت�صّفح  على  الإ�صافة 
 ،2011 عام  منذ  كروم 
ويالحظ التاأخر الكبري لدى 

ما  دائًما  ولكن  فايرفوك�س، 
نقول “اأن ياأتي متاأخًرا خرٌي 
من اأن ل ياأتي اأبًدا”، اأخرًيا 
ي�صلك  اأن  املفرت�س  من 
حالًيا  فايرفوك�س  حتديث 
ولكن  قليلة،  اأيام  بعد  اأو 
النتظار  ب  حتحُ ل  كنت  اإن 
ميكنك حتميله عرب ملف الـ 

APK من هنا.
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اأخرًيا مت�ضّفح فايرفوك�س ُي�ضيف 

WebP الدعم ل�ضور
غوغل حتدد 7 مايو موعًدا ملوؤمترها 

للمطورين  I/O

على  الر�صمي  ح�صابها  على  غوغل  ن�رشت 
التوا�صل الجتماعي، تويرت، تغريدة  �صبكة 
املطورين  موؤمتر  موعد  حول  لغًزا  حتمل 
القادم اخلا�س بها، وهذا اللغز كان يحتاج 
حله،  للمتابعني  يت�صنى  حتى  الوقت  لبع�س 
 7 يف  انطالقه  عن  حتدثت  النهاية  اأن  اإل 

ماي القادم.
العادة  يف  للمطورين   I/O موؤمتر  وياأتي 
خالل �صهر ماي، حيث تك�صف فيه ال�رشكة 
وبع�س  جديد  اأندرويد  ت�صغيل  نظام  عن 
ليكون  طورتها،  التي  والأنظمة  التقنيات 

باأنظمة  املهتمني  للمطورين  مرجًعا 
ال�رشكة.

 9-7 من  املوؤمتر  �صيعقد  العام  وهذا 
 Shoreline مدرج  اأو  م�رشح  يف  ماي 
Amphitheatre يف مدينة ماوتن فيو يف 
ولية كاليفورنيا الكثري من الأ�صياء �صتكون 
ك�صف  مع  وخا�صة  تاأكيد  بكل  بانتظارنا 
للهواتف  اأندرويد  ن�صخ  اأحدث  عن  قوقل 
نرى  رمبا  الوقت  ذلك  حتى  لكن  الذكية، 
ت�رشيبات جديدة حول املزيد مما �صتعلن 

ال�رشكة عنه.

اأ�ضواأ 25 كلمة مرور للعام 2018
ك�صف خرباء الأمن ال�صيرباين عن كلمات املرور الأكرث 
�صيوعا وا�صتخداما لهذا العام، والتي يجب جتنبها ومت 
التو�صل اإىل قائمة اأ�صواأ كلمات املرور لعام 2018، عن 

طريق حتليل اأكرث من 5 ماليني كلمة مرور مك�صوفة 
اأثناء الت�رشيبات عرب الإنرتنت. كما ا�صتخدم حوايل 

3% من الأ�صخا�س كلمة املرور الأ�صواأ »123456«، اإىل 
جانب عبارة »password«، والتي ظلت جميعها دون 

تغيري منذ اإدراجها يف العام ال�صابق. وجاءت يف املركز 
الثالث من قائمة اأ�صواأ كلمات املرور لعام 2018، كلمة 

مرور »123456789«. وت�صمل الكلمات اجلديدة املدرجة 
�صمن القائمة »111111«، التي حتتل املركز ال�صاد�س يف 

القائمة، بالإ�صافة اإىل »sunshine« التي تاأتي يف املركز 
الثامن و«princess« التي حتتل املركز الـ 11. وات�صح 

اأن الإعجاب بدونالد ترامب قد يجعلك اأحد املعر�صني 
لالخرتاق يف عام 2018، ويرجع ذلك اإىل اأن كلمة املرور 

»دونالد« اأ�صيفت اإىل قائمة اأ�صواأ كلمات املرور للعام 
2018، والتي ت�صهل على قرا�صنة الإنرتنت اخرتاقك 

ب�صهولة، وحتتل املرتبة 23 �صمن القائمة. واأ�صار مورغان 
�صلني، الرئي�س التنفيذي ل�رشكة »SplashData« اإىل 

اأن ا�صتخدام ا�صمك اأو اأي ا�صم �صائع مبثابة كلمة مرور، 
قد يكون قرارا خطريا، حيث  »يحقق املت�صللون جناحا 

كبريا يف اخرتاق العديد من احل�صابات، التي ت�صتخدم 
اأ�صماء امل�صاهري وم�صطلحات من ثقافة البوب اأو الريا�صة 
واأمناط لوحة املفاتيح الب�صيطة«. وين�صح اخلرباء باعتماد 

كلمات مرور طويلة ومعقدة، كما ين�صحون اأي�صا باعتماد 
كلمات مرور خمتلفة لكل ح�صاب على حدة. 

»X -لعنة االحرتاق ت�ضل »اآيفون
تداول رواد بوابة »Reddit« ال�صهرية 
اأحد  احرتاق  خرب  الإنرتنت  على 
�صاحبته  بيد   »X »اآيفون-  هواتف 

واإ�صابتها بحروق �صديدة.
وقال ال�صخ�س الذي ن�رش اخلرب لأول 
وقعت  احلادثة  »اإن  املوقع  على  مرة 
على  ت�صتلقي  كانت  عندما  اأخته  مع 
 X اآيفون-  هاتف  وبجانبها  �رشيرها 
مو�صول بال�صاحن املخ�ص�س له، فما 
كان من الهاتف اإل اأن احرتق فجاأة يف 
املنطقة املوجودة بالقرب من منفذ 
ال�صحن املوجود فيه، وامتدت النريان 

لت�صل اإىل كابل ال�صاحن«واأ�صار نا�رش 
اخلرب اإىل اأن الفتاة مل تتقدم ب�صكوى 
تنتظر  لكنها  بعد،  اآبل  �صد  ر�صمية 
الرد من ال�رشكة التي وعدت بدورها 

بالتحقيق يف اأ�صباب احلادث.
هذه احلادثة لي�صت الأوىل من نوعها 
اإ�صدار  من  هاتف  فيها  يحرتق  التي 
موظفي  اأحد  تفاجاأ  مدة  فقبل  اآبل، 
ل�س  يف  الهواتف  �صيانة  مراكز 
»اآيفون-8«  هاتف  بانفجار  فيغا�س 
اللهب  األ�صنة  واندلع  بجانبه،  كان 

منه. 

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�ضتثمار 1 مليار دوالر لتطوير 
األعاب الهواتف الذكية

رئي�صاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�صابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�صومي كيمي�صيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

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

الذكية.

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

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

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

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

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�ضرقة اأموال اأ�ضحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �ضركة » McAfee« عرب موقعها الإلكرتوين عن اكت�ضاف اأكرث من 10 تطبيقات �ضارة 

.»Google Play « بالهواتف الذكية العاملة بنظام اأندرويد يف متجر
وقال الأخ�ضائيون اإن قرا�ضنة من جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين متكنوا من الت�ضلل 
وزراعة برامج �ضارة يف املتجر، واأدخلوا فريو�ضا حتت ا�ضم »Sonvpay«، يت�ضلل عرب اإ�ضعارات 

�ضامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�ضل تنبيها للم�ضتخدمني حول حتديث يخفي حتت زره 
ا�ضرتاكا »مقنعا« بخدمات مدفوعة.

ولكي ل ي�ضعر م�ضتخدمو الهواتف الذكية بهذه امل�ضيدة، ي�ضتخدم الهاكرز تقنيات ل تتطلب 
.»SMS« تاأكيد التحديث اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�ضائل

وي�ضمح هذا الت�ضلل اخلطري للهاكرز ب�ضحب النقود مبا�ضرة من ح�ضاب الهاتف، ويف الوقت نف�ضه، 
لن يجد امل�ضتخدمون اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ الر�ضائل املر�ضلة.



مبدينة  التوايل  على  الرابع  لليوم  تتوا�صل 
احلماية  عون  عن  البحث  عملية  البويرة 
جرفته  الذي   « عا�صور  حممد   « املدنية 
داخل  الفارط  اخلمي�س  نهار  الأمطار  مياه 
ومناخية  جوية  ظروف  يف  البالوعات  اإحدى 
املائية  املجاري  فتح  حاول  عندما  �صعبة 
على م�صتوى حي 250 م�صكن لإنقاذ ال�صكان 
الثناء  تلك  يف  املحدق  الفي�صان  خطر  من 
 , الأنظار  عن  جرفته  املياه  تدفق  قوة  لكن 
كل  املحلية  ال�صلطات  و�صعت  ال�صياق  ويف 
اأزيد  بت�صخري  والب�رشية  املادية  الإمكانيات 
مزودين  غطا�صا   80 منهم  عونا   400 من 
من  خا�صة  فرق  وعدة  املدربة  بالكالب 
البحث  عملية  وت�صري   , املجاورة  الوليات 
للحماية املدنية  العام  اإ�رشاف املدير  حتت 
راأ�صها  على  الولئية  ال�صلطات  مع  بالتن�صيق 
منذ  امليدان  يف  حا�رشا  كان  الذي  الوايل 

ت�رشيحات  يف  واأكد  البحث  عملية  بداية 
ملمثلي و�صائل الإعالم اأن الدولة وفرت كافة 
ومب�صاهمة  الالزمة  والو�صائل  الإمكانيات 
وموؤ�ص�صات  اخلوا�س  �رشكات  حتى 
يف  الفقيد  جثة  انت�صال  بهدف  واملواطنني 

اأقرب وقت ممكن , هذا يف وقت تعي�س اأ�رشة 
 7 بحوايل  تبعد  التي  ال�رشاقة  بقرية  الفقيد 
ال�صدمة  الولية حتت هول  عا�صمة  كلم عن 
مرات  عدة  الفقيدة  والدة  نقل  ا�صتدعى  ما 

اإىل امل�صت�صفى املحلي .

 �أح�سن مرزوق 

لليوم �لر�بع على �لتو�يل

توا�صل عملية البحث عن العون 
املفقود بالبويرة
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مترن��ست
الإرهابي بن طالب فراح 

ي�صلم نف�صه للجي�ش
اإطار مكافحة الإرهاب وبف�صل جهود قوات  يف 
نف�صه,  اإرهابي  �ّصلم  ال�صعبي,  الوطني  اجلي�س 
يوم اأم�س 26 جانفي 2019, لل�صلطات الع�صكرية 
بتمرنا�صت بالناحية الع�صكرية ال�صاد�صة. ويتعلق 
املكنى  فراح«,  طالب  »بن  بامل�صمى  الأمر 
الإرهابية  باجلماعات  التحق  الذي  »ال�صعانبي«, 
م�صد�س  بحوزته  كان  الإرهابي   .2011 �صنة 
ذخرية  وخمزن  كال�صنيكوف  نوع  من  ر�صا�س 

مملوء.
اجليد  ال�صتغالل  وبف�صل  مت�صل  �صياق  يف 
الوطني  للجي�س  مفرزة  ك�صفت  للمعلومات  
بتمرنا�صت/ وتفتي�س  بحث  عملية  اإثر  ال�صعبي 
لالأ�صلحة  خمباأ  ال�صاد�صة,  الع�صكرية  الناحية 

والذخرية يحتوي على:
- مدفع م�صاد للدبابات عيار 82 ميليمرت؛

 122 عيار   21-BM غراد  نوع  من  �صاروخ   -
ميليمرت؛

 14.5 عيار   KPVT نوع  من  ثقيل  ر�صا�س   -
ميليمرت؛

- )08( قذائف هاون عيار 82 ميليمرت؛
- )06( قنابل يدوية؛ 

- بالإ�صافة اإىل �صندوقني )02( و�رشيطي )02( 
ذخرية و)600( طلقة عيار 14.5 ميليمرت.

ديناميكية  لتعزز  امليدانية  العمليات  هذه  تاأتي 
اجلي�س  قوات  حتققها  التي  الإيجابية  النتائج 
الوطني ال�صعبي, ولتوؤكد مدى اليقظة وال�صتعداد 
كل  لدح�س  الوطن,  ربوع  كافة  عرب  الدائمني, 

حماولت امل�صا�س باأمن وا�صتقرار البالد.

�أفغان�ستان

 قوات اأمريكية تنفذ عملية 
�صرية ل�صالح »داع�ش«

�صمال  الواقعة  بادغي�س  ولية  حاكم  ك�صف 
 40 اأن  اأف�صلي,  اهلل  عبد  اأفغان�صتان,  غربي 
متكنوا  »داع�س«  تنظيم  اإىل  ينتمون  قياديا 
من الفرار من �صجن يف الولية, متهما قوات 
وذكرت  الفرار  على  مب�صاعدتهم  اأمريكية 
الأحد,  اليوم  الإيرانية,  »ت�صنيم«  وكالة 
عملية  نفذت  خا�صة  اأمريكية  قوات  اأن 
اأفغان�صتان,  غربي  �صمال  بال�رشية  و�صفتها 
قد  ون�صطاء  ال�صورية  احلكومة  وكانت  هذا 
وم�صاعدة  بدعم  املتحدة  الوليات  اتهموا 
تنظيم »داع�س« الإرهابي يف كل من �صوريا 
والعراق, وبعد ت�صييق اخلناق على م�صلحي 
يو�صعون  بداأوا  والعراق,  �صوريا  يف  التنظيم 
كثريون  ويت�صاءل  اأفغان�صتان  يف  نفوذهم 
الو�صول  من  امل�صلحني  هوؤلء  متكن  كيف 
بب�صاطة اإىل اأفغان�صتان, وما هي اجلهة التي 

�صاعدتهم يف ذلك؟

�لأمني �لعام حلزب �هلل:

»اإ�صرائيل« تاأخرت يف 
اكت�صاف الأنفاق على احلدود
قال الأمني العام جلماعة حزب اهلل اللبنانية 
املدعومة من اإيران ح�صن ن�رش اهلل اإنه كان 
تاأخروا يف  »الإ�رشائيليني«  اأن  املفاجئ  من 
البلدين  بني  احلدود  على  الأنفاق  اكت�صاف 
الدخول  على  القدرة  متلك  اجلماعة  وان 
وهذه  �صنوات,  منذ  ا�رشائيل  �صمال  اإىل 
اهلل  ن�رش  فيها  يتحدث  التي  الأوىل  املرة 
وكانت  احلدود.  على  الأنفاق  اكت�صاف  عن 
ال�صهر املا�صي  ال�صتار  اإٍ�رشائيل قد ك�صفت 
اإن  قالت  هجومية“  ”اأنفاقا  اأ�صمته  عما 
ت�صييد  من  لبنان  و�صكا  حفرها,  اهلل  حزب 
اإ�رشائيل جدارا مبناطق متنازع عليها على 

احلدود مما اأدى اإىل تفاقم التوتر.
اأكرب  وكذلك  اإيران  اأن  اإ�رشائيل  وترى 
التهديد  ي�صكالن  اهلل  حزب  خ�صومها 
ا�رشائيل  و�صنت  حدودها.  على  الرئي�صي 
املتزايدة  الع�صكرية  ال�رشبات  من  عددا 
دعما  يقاتالن  حيث  �صوريا  يف  �صدهما 

للرئي�س ب�صار الأ�صد.

�ملوؤ�س�سة تكّذب �نقطاع 
�ملياه من 4 – فيفري

الإ�صاعات ت�صرب 
"ال�صيال" عرب 

الفاي�صبوك
كذبت موؤ�ص�صة »�صيال«, يف ات�صال 
يتم  الذي  البيان  »الو�صط«,  مع 
م�صتوى  على  موؤخرا  ترويجه 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع 
اأنه ل  »الفاي�صبوك«, رغم  بخا�صة 
فقط  بل  املوؤ�ص�صة,  ختم  يحتوي 
»�صعار املوؤ�ص�صة, ويت�صمن انقطاع 
التزود باملياه على م�صتوى بلديات 
م�صتوى  على  الـ10  تتجاوز  عديدة 
با�س  القبة,  بينها:  من  العا�صمة, 
الزوار,  باب  داي,  ح�صني  جراح, 
 8 غاية  واإىل  فيفري   4 من  بداية 
م�صالح  فندت  حني  يف  فيفري, 
يف  اأنه  موؤكدين  اخلرب,  املوؤ�ص�صة 
اإ�صالحات  اأي  على  عزمهم  حالة 
الإعالم  و�صائل  اإعالم  يتم  فاإنه 
اخلرب  اإي�صال  اأجل  من  املختلفة 
التدابري  لتخاذ  للمواطنني 

الالزمة.
من جهة ثانية ا�صتغربت املوؤ�ص�صة 
رغم  للبيان  الوا�صع  التداول  حجم 
و�صط  ختم,  اأي  على  يحوز  ل  اأنه 
من  امل�صتفيد  مبن  ا�صتفهامات 
املواطنني  و�صط  الهلع  اإثارة 
خا�صة اأن البيان ت�صمن عدد كبري 
اأنه  اإىل  بالإ�صافة  البلديات,  من 
حدد النقطاع مبدة 4 اأيام كاملة.
�سارة بومعزة 

ق�سنطينة

توقيف عن�صري دعم للجماعات الإرهابية 

غليز�ن

توقيف �صخ�صني عن تهمة حيازة املخدرات
بني 26 �إىل 27 جانفي 2019

50 �صخ�صا اأ�صيبوا باختناقات غازية

الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
 )02( عن�رشي  بق�صنطينة,  ال�صعبي, 
ح�صب  الإرهابية,  للجماعات  دعم 
اأم�س الأحد بيان لوزارة  اأفاد به  ما 

الدفاع الوطني.
اإطار  »يف  ذاته  امل�صدر  اأو�صح  و 

ا�صتغالل  وبف�صل  الإرهاب  مكافحة 
للجي�س  مفرزة  اأوقفت  املعلومات, 
جانفي   26 يوم  ال�صعبي,  الوطني 
2019, عن�رشي )02( دعم للجماعات 
بق�صنطينة/ن.ع.5«ويف  الإرهابية, 
واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار 

م�صرتكة  مفرزة  »اأوقفت  املنظمة, 
مبغنية  ال�صعبي,  الوطني  للجي�س 
 )02( تاجري  تلم�صان/ن.ع.2,  ولية 
كيلوغرام   )48( وحجزت  خمدرات 
�صبطت  فيما  املعالج,  الكيف  من 
بب�صار/ اأخرى  م�صرتكة  مفرزة 

نف�س  من  كيلوغرام   )26( ن.ع.3, 
املادة كانت بحوزة اأربعة )04( جتار 
�صيارتني  منت  على  كانوا  خمدرات 
اأخرى,  جهة  �صياحيتني«من   )02(
الوطني  للجي�س  مفرزة  »�صبطت 
خمتار/ن.ع.6,  باجي  بربج  ال�صعبي 

حني  يف  الوقود,  من  لرت   )13000(
خمتلف  من  وحدة   )216( حجز  مت 
كما  /ن.ع.4,  بب�صكرة  امل�رشوبات 
مت توقيف )20( مهاجر غري �رشعي 
عني  من  بكل  خمتلفة  جن�صيات  من 

قزام وتلم�صان«.

اأواخر  غليزان  ولية  اأمن  م�صالح  متكنت 
كمية  وحجز  �صخ�صني   توقيف  من  الأ�صبوع 
وح�صب  العقلية  ملوؤثرات  و  املخدرات  من 
بلغت  املحجوزة  الكمية  اأن  اأمنية  م�صادر 
اأقرا�س  و10  املعالج  الكيف  من  غرام  ب77 
اثر  جاء  العملية  العقلية  املوؤثرات  من 
التحري  و  البحث  فرقة  اإىل  معلومات  ورود 
برتويج  يقوم  �صخ�س  وجود  مفادها   BRI
اإعداد  مت  وعليه  �صكناه  مبقر  املخدرات 
ا�صتلم منه  توقيف �صخ�س  خطة حمكمة مت 
اأقرا�س مهلو�صة يف حالة تلب�س و بعد تفتي�صه 

مت العثور بحوزته على 10 اأقرا�س مهلو�صة, 
كما مت توقيف امل�صتبه فيه الرئي�صي و تفتي�س 
م�صكنه اأين عرث على  77.4غ من املخدرات 
الكبري و �صاعق  اأ�صلحة بي�صاء من احلجم  و 
عائدات  من  يعترب  مايل  مبلغ  و  كهربائي 
�صد  ق�صائي  اإجراء  ملف  اإجناز  مت  الرتويج 
اأين  اعدالة   واإحالتهماعلى  فيهما  امل�صتبه 
املخدرات  حيازة  تهمة  عن  احلب�س  اأودعا 
العقلية  املوؤثرات  و  الهندي(  القنب  )راتنج 

)اأقرا�س مهلو�صة( لغر�س البيع.
ق  م

خالل الفرتة املمتدة بني 26 اإىل 27 جانفي 
على  اليوم  هذا  �صبيحة  غاية  اإىل  و   2019
 24 خالل   )اأي  �صباحا  الثامنة  ال�صاعة 
احلماية  وحدات  �صجلت  الأخرية(  �صاعة 
املدنية 2949 تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة 
مكاملات  تلقي  اإثر  على  وهذا  الوطن  من 
هذه  املواطنني,  طرف  من   ال�صتغـاثة 
اأن�صطة  جمالت  خمتلف  �صملت  التدخالت 
بحوادث  املتعلقة  �صواء  املدنية  احلماية 
املرور, احلوادث املنزلية, الإجالء ال�صحي 

,اإخمــاد احلرائق و الأجهزة الأمنية ... اإلخ.

لالإ�صارة, تدخلت وحدات احلماية املدنية من 
اأجل تقدمي الإ�صعافات الأولية لـ 50 �صخ�س 
ا�صتن�صاقهم  جراء  من  باختناقات  اأ�صيبوا 
من  املنبعث  الكربون,  اأك�صيد  اأحادي  غاز 
التدفئة و �صخانات املاء, وهذا بكل  و�صائل 
باتنة  اأ�صخا�س,   10 اجلزائر   : وليات  من 
اأ�صخا�س,  بوعريريج  03  برج  اأ�صخا�س,   06
 03 البواقي  اأم  �صخ�س,   14 ق�صنطينة  
اأ�صخا�س, �صعيدة  04 اأ�صخا�س, �صطيف 02 
�صخ�صني , قاملة 03 اأ�صخا�س و الأغواط 05 

اأ�صخا�س  

�ملديرية �لعامة للأمن �لوطني 

�صفري اإيرلندا �صيفا عند العقيد لهبريي
الوطني  لالأمن  العام  املدير  ا�صتقبل 
العقيد م�صطفى الهبريي, �صبيحة اأم�س   
27 جانفي 2019, مبقر املديرية العامة 
اململكة  �صفري  �صعادة  الوطني,  لالأمن 

املتحدة و اإيرلندا ال�صمالية  باجلزائر, 
 Barry(. لوين   روبرت  باري  ال�صيد 
اللقاء,  خالل   )Robert Lowen
التعاون بني  اآليات  الطرفان  ا�صتعر�س 

كما  تدعيمها,  اأفق  و  البلدين  �رشطة 
الهتمام  ذات  الق�صايا  اإىل  تطرقا 
اأ�ص�س  تعزيز  �صبل  كذا  و  امل�صرتك 
و  العلمية  التجارب  و  اخلربات  تبادل 

بفعالية  للت�صدي  التدريبية  و  العملية 
جهته,  من  اجلرمية  اأ�صكال  ملختلف 
لالأمن  العامة  املديرية  �صيف  اأ�صاد 
الوطني  الأمن  قيادة  بجهود  الوطني, 

بني  التعاون  اأ�ص�س  تقوية  اإىل  الرامية 
النجاح  و  ال�رشطة  اأجهزة  خمتلف 
ال�رشطة اجلزائرية على  الذي حققته 

امل�صتوى الإقليمي والدويل.

�صيتم فتح 9 تخ�ص�صات جديدة عرب مراكز 
الدخول  خالل  بتلم�صان  املهني  التكوين 
املهني املقبل )دورة فرباير2019 (, ح�صبما 
علم اأم�س الأحد من مديرية القطاع و يتعلق 
ال�صم�صية  الألواح  تركيب  بتخ�ص�صات  الأمر 
الر�صم املعماري  و  الطاقوية و احلرارية  و 
تربية  و  امل�صلحة(  اخلر�صانة  )خيار 

ت�صيري  و  الفري�صة  و  املجرتة  احليوانات 
تغليف  و  التعبئة  و  الرتاث  ترميم  اأ�صغال 
الفندقة  و  الغذائية  و  الزراعية  املنتجات 
والإطعام )خياري خدمات القهوة وخدمات 
يف  وطوبوغرايف  الرتاث  يف  وبناء  الفندق( 
املناجم, وفق ما اأفادت به م�صت�صارة بذات 

املديرية, اأ�صماء ابراهمي.

تلم�سان 
9 تخ�ص�صات جديدة يف التكوين املهني 

قتل �صخ�صني  وجرح 4 اآخرين يف حادث 
قا�صي  �صيدي  بقرية  وقع  خطري  مرور 
لولية  اإقليميا  التابعة  ببلدية بن مهيدي, 
انقالب  اإثر  احلادث,  وقع  وقد  الطارف 
ال�صاعة  على  امل�صافرين  لنقل  حافلة 
م�صتوى  على  �صباحا,  دقيقة   7:30 الـ 

بني  الرابط   44 رقم  الوطني  الطريق 
اإجالء  ومت  ووهران  الطارف  وليتي 
م�صالح  قبل  من  واملت�رشرين  ال�صحايا 
م�صالح  فتحت  فيما  املدنية,  احلماية 
الدرك الوطني حتقيقا ملعرفة مالب�صات 

احلادث

�لطارف 
قتلى وجرحى يف حادث مرور خطري 

رزق �هلل �سريف
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