
جوزيت اأودان

 ق�سة معركة �أ�سطورية بحثا
 عن �حلقيقة و �لذ�كرة

�ص5

وزير ال�سكن من الأغواط

توفري �لأغلفة �ملالية لكافة بر�مج "عدل"
�ص4

اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 �لعدد:4189   / �لثمن:  �جلز�ئر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  لثالثاء 05 فيفري  2019  �ملو�فـق  ل01 جمادى �لأخر 1440هـ �لعدد:4863   / �لثمن:  �جلز�ئر 10دج -  فرن�سا�

 رئي�ص اجلبهة الوطنية اجلزائرية 
مو�سى تواتي ل الو�سط

 قناعتي �أن رئي�س 
 �جلمهورية يجب 

�ص3�أن يكون مدنيا

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
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

�ص3

�ص4

�ص4�ص24

 اجلرنال اجلزائري 
الذي حارب الكيان ال�سهيوين

وفاة �لوزير  �ملنتدب 
�ل�سابق لدى وزير �لدفاع 

عبد�ملالك قنايزية

رئا�سيات 18 اأفريل2019

�لأفافا�س يتم�سك بخيار �ملقاطعة
دعت الرئي�ص للرت�سح لعهدة اأخرى

تن�سيقية �حلر�س �لبلدي ت�ستنكر 
"�ل�ستهز�ء" بالرئا�سيات 

م�سدالة بالبويرة

�نهيار منزل عائلة من 7 �أفر�د 

�سكاوى وعرائ�ص مرفوعة لرئا�سة اجلمهورية  

تقارير �سود�ء �سد م�سريي �ل�سركات �لبرتولية بورقلة 

   ملف

�ص6



متكن اأعوان اجلمارك العاملني على م�ستوى املفت�سية الرئي�سية لفح�ص 
امل�سافرين باملركز احلدودي ام الطبول بعد عملية تفتي�ص �سيارة نوع 
بيجو حتمل ترقيم جزائري كان �ساحبها ب�سدد اإمتام اإجراءات الدخول  
الرتاب الوطني من حجز كمية معتربة من املهلو�سات فاقت 2900قر�ص 

الأ�سواء  داخل  و  اخللفية  الكرا�سي  باإحكام حتت  كانت خمباأة  مهلو�ص 
وتقدميه  حم�رض  حترير  و  املعني  توقيف  مت   اأين  لل�سيارة  اخللفية 

للم�سالح الأمنية .
ر.�ش

البليدة 

انطالق فع�لي�ت الك�أ�س 
الوطنية الع�سكرية للجيدو

انطلقت اليوم الثنني فعاليات الكاأ�ص الوطنية الع�سكرية 

للجيدو بالقاعة املتعددة الريا�سات التابعة للمركب 

الريا�سي اجلهوي الع�سكري بالبليدة والتي �ستتوا�سل على 
مدى يومني.

واأكد قائد الواجهة البحرية الو�سطى ,العميد �سماح زين 

الدين, يف كلمة افتتاحية على اأن ريا�سة اجليدو هي » 

على وجه اخل�سو�ص عامل تكامل و ان�سجام و قوة بدنية و 

ذهنية عالية » م�سيفا اأن كل »جناح يتم اإحرازه يف ميدان 

املناف�سة النزيهة و ال�سليمة املحالة بالأخالق الريا�سية 

و قيم املوؤ�س�سة الع�سكرية تزيد الرغبة يف التاألق لإحراز 
امليداليات و الألقاب«.

وقال العميد �سماح اأن »الأهداف النبيلة ل تتحقق اإل 

على اأيادي قوية و �سواعد رجال يتمتعون باإرادة �سلبة و 

عزمية ل تلني و هي يف نف�ص الوقت عوامل �ست�سهم بدون 

اأدنى �سك يف حت�سني الأداء و تقوية روح النتماء للفريق 

»واأ�ساف اأن »هذه التظاهرة الريا�سية هي فر�سة لكل 

متناف�ص للتعبري عن قدراته البدنية و مهاراته الذهنية و 

ت�سبعه بثقافة النتماء و اللتزام بروح اجلماعة لإحراز 

اأف�سل النتائج«و جتري هذه املناف�سة الريا�سية مب�ساركة 

23 فريق ريا�سي من خمتلف النواحي و املوؤ�س�سات و 

املدار�ص الع�سكرية من بينها اأربع فرق اإناث و بتحكيم من 

الحتادية اجلزائرية للجيدو , ح�سبما اأو�سحه لواأج رئي�ص 

امل�سلحة اجلهوية للريا�سات الع�سكرية  ,العقيد بخو�ص 
رابح.

والية اجللفة تق�سي جريدة الو�سط من عديد الن�س�ط�ت..؟

الطارف 

حجز   2900  قر�س مهلو�س ب�ملعرب احلدودي اأم الطبول 

خبر في 
صورة

عنابة

عودة مركب �سيدار احلج�ر 
للعمل يف الع��سر فرباير 

املعرب احلدودي الطالب العربي �سنة 2018

مرور اأكرث من 1،5 
مليون م�س�فر 

اأح�ست م�سالح �رضطة احلدود باملعرب احلدودي اجلزائري-
التون�سي, الطالب العربي, بولية الوادي, مرور اأكرث من مليون 

ون�سف م�سافر خالل 2018 بزيادة تقارب ال 17 يف املائة 
باملقارنة مع ال�سنة التي �سبقتها, ح�سبما علم اأم�ص الثنني لدى 

املفت�سية اجلهوية ل�رضطة اجلنوب ال�رضقي بورقلة.
ويتعلق الأمر, ح�سب نف�ص امل�سدر, بعبور 870.297 م�سافرا 
جزائري و633.758 اآخر اأجنبيا, اأي 745.287 دخول للرتاب 
الوطني مقابل 758.768 خروجا باجتاه تون�ص, حيث �سهدت 
فرتة العطلة ال�سيفية التدفق الأكرب للم�سافرين وخالل نف�ص 

الفرتة, �سجلت ذات امل�سالح مرور 628.306 مركبة من 
خمتلف الأ�سناف تابعة ملواطنني جزائريني واأجانب )315.358 

دخول و312.948 خروجا(.

الأمن الوطني:

69 ح�دث مرور ج�سم�ين 
خالل نه�ية االأ�سبوع

�سجلت م�سالح الأمن الوطني, يومي 01 و 02 فرباير من 
ال�سنة اجلارية )نهاية الأ�سبوع(,  69 حادث مرور ج�سماين 

على م�ستوى املناطق احل�رضية, اأ�سفر عن وفاة 03 
اأ�سخا�ص وجرح 80 اآخرين. و ت�سري املعطيات التي قامت 
بها امل�سالح املخت�سة لالأمن الوطني اأن �سبب وقوع هذه 

احلوادث يعود بالدرجة الأوىل اإىل العن�رض الب�رضي, اإ�سافة 
اإىل العوامل الأخرى , و نظرا للتقلبات اجلوية التي تعرفها 
دد املديرية العامة لالأمن الوطني  معظم وليات الوطن, جتجُ
دعوتها مل�ستعملي الطريق العام اإىل توخي احليطة واحلذر 
اأثناء ال�سياقة مع احرتام قانون املرور وعدم جتاوز ال�رضعة 

املحددة, دون التغا�سي عن املراقبة الدورية للمركبة, حفاظا 
على الأرواح و�سالمة م�ستعملي الطريق العام.

يقوم  الذي  املميز  الن�ساط  رغم 
جلريدة  اجلهوي  املكتب  به 
تغطية  بولية اجللفة من  الو�سط 
ونقل  مقالت  وكتابة  للن�ساطات 
اأخبار اجللفة املتنوعة عرب الكثري 
ولية  اأن  اإل   , القطاعات  من 
جريدة  اإق�ساء  حتاول  اجللفة 
الو�سط من اأي ن�ساط على م�ستوى 
ولية اجللفة . خا�سة واأن املكتب 
برئا�سة  ر�سميا  معتمد  اجلهوي 
غول  عامر  بن  احلفناوي  الزميل 

اخرى  لوليات  ن�ساطات  وميتد 
اجلريدة  مرا�سلة  مع  جماورة 
اإل  العتماد  بخ�سو�ص  للولية 
اأن اأكرث من مئة خرجة مل تدعى 
واآخرها   , خ�سي�سا  الو�سط  لها 
يف  يتمثل  الأول  مهمني  حدثني 
اإ�رضاف ال�سيد توفيق �سيف وايل 
الولية على عملية تلقيح املوا�سي 
من وباء �سغار املجرتات مبنطقة 
الإبل  عني  ببلدية  احلجل  واد 
على  الولية  حت�سلت  بعدما   ,

الدفعة  من  جرعة  مليون  ربع 
والتفقد  العمل  زيارة  .ثم  الأوىل 
ال�سيد  ام�ص  منذ  بها  يقوم  التي 
الثقافة  وزير  ميهوبي  عزالدين 
لالطالع على واقع القطاع بولية 
اجللفة , حيث كانت البداية م�ساء 
الأحداب  بويرة  بلدية  من  اأم�ص 
ن�سف  مكتبة  الوزير  د�سن  اإذ   ,
زاوية  اإىل  النتقال  ثم  ح�رضية, 
معاينة  وبعدها  اقالل  عني 
مللحقتي  داخلية  اجناز  م�رضوع 

واملو�سيقى  الت�سكيلية  الفنون 
املطروح  اجللفة.وال�سوؤال  ببلدية 
متى تبقى الولية ت�ستثني جريدة 
عريقة مثل الو�سط من الن�ساطات 
رئي�ص  ان  يعلم  الوايل  وهل 
موؤخرا  ر�سالته  ويف  اجلمهورية 
لل�سحافة  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 
امام  الأبواب  بفتح  الإدارة  اأمر 
ام  ؟  مهامهم  وت�سهيل  ال�سحفيني 
ان وايل اجللفة يعمل خارج اإطار 
الدولة و�سد قوانني اجلمهورية؟!

�سيعاد ت�سغيل مركب 
�سيدار احلجار )عنابة( 

املتوقف عن الن�ساط 
منذ اأكرث من اأ�سبوع 

يف العا�سر من فرباير 
اجلاري، ح�سب ما اعلن 

اأم�ش الثنني الرئي�ش 
املدير العام لهذا 

املركب، ال�سيد �سم�ش 
الدين معطا هلل.

واأو�سح ذات امل�سوؤول 
لدى تقدميه عر�سا 

حول خملفات الفي�سان 

الذي م�ش هذا املركب 
يومي 24 و 25 جانفي 
املن�سرم، على هام�ش 

الزيارة التفقدية 
لوزير الداخلية و 

اجلماعات املحلية و 
التهيئة العمرانية، 

ال�سيد نور الدين 
بدوي، الذي كان 

مبعية وزيري كل من 
الأ�سغال العمومية 

والنقل، عبد الغني 
زعالن، و املوارد 

املائية، ح�سني ن�سيب، 
باأنه »�سيتم ا�ستئناف 
ن�ساط املركب مبجرد 

ا�ستكمال عمليات 
اإعادة تركيب 

املن�ساآت وجتفيف 
التجهيزات«وعاين 
بدوي، لدى تفقده 

ملخلفات الفي�سان بهذا 
املركب، كل من قاعة 

ال�سخ والتربيد والفرن 
العايل الثاين الذين 

تاأثروا بفعل الفي�سان.

جم�ين يك�سر عقدة ثالثة اأ�سهر دون فوز
جنح الالعب الدويل املعتزل كارل 
جماين يف ك�رض العقدة التي لزمت 
فريقه اأحد بعدم النت�سار يف ثالثة 

اأ�سهر, اأين اأنهى عقدة الفريق مع 
النت�سارات وقاد اأحد اإىل حتقيق 
راي�ص  مواطنه  على  ثمني  فوز 

وهاب مبوحلي قائد التفاق,وجنح 
بت�سجيل  التهديفي  فتح عداده  يف 
اجلديد  فريقه  مع  اأهدافه  اأول 

الذي التحق ب�سفوفه يف املركاتو 
من  قادما  املن�رضم  ال�ستوي 

الدوري الرتكي.
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رئي�س اجلبهة الوطنية اجلزائرية مو�سى تواتي ل "الو�سط"

قناعتي �أن رئي�س �جلمهورية يجب �أن يكون مدنيا
فتح رئي�س اجلبهة الوطنية اجلزائرية مو�سى تواتي الأم�س يف حوار خ�س به »الو�سط« النار على تر�سح اجلرنال علي غديري للرئا�سيات املقبلة، 
معتربا اأنه ل ميكن خماطبة ال�سعب بلغة املوؤ�س�سة الع�سكرية والنظامية، م�سيفا » ال�سعب اجلزائري لي�س يف ثكنة لكي يحكمه ع�سكري متقاعد«، 

موؤكدا ان الأفانا لي�ست معنية بال�ستحقاقات الرئا�سية و لن ت�سارك فيها ولزالت متم�سكة بخيار املرحلة النتقالية.

حاورته : اإميان لوا�س

بخ�سو�س الرئا�سيات املقبلة، 
مادى اإمكانية دعمكم ملرت�سح؟

لن نرت�سح للرئا�سيات و الأفانا �ستبقى 
بعيدة عن هذه النتخابات، كما جندد 
فبالن�سبة  النتقالية،  للمرحلة  دعوتنا 
النتخابات  اإىل  الذهاب  ميكن  ل  لنا 
امل�سهد  من  م�ستقيل  ال�سعب  و 
وف�سل  الثقة  فقد  لأنه  ال�سيا�سي 
ال�ستقالة واأ�سبح غري مقتنع بالعملية 
املال  اإختالط  ظل  يف  ال�سيا�سة 
الفا�سد بال�سيا�سة، وبالن�سبة لنا خيار 
املرحلة النتقالية هو م�سلحة وطنية 
، فال ميكن القيام بانتخابات وال�سعب 
باأن  متاأكدين  و  ال�ساحة،  عن  غائب 
ال�ستحقاقات  يف  امل�ساركة  ن�سبة 

املقبلة لن تتجاوز 10 باملائة .

ما تعليقك على امل�سهد ال�سيا�سي 
؟

املمار�سة  من  ا�ستقال  ال�سعب 
الوعود  يف  يثق  يعد  ومل  ال�سيا�سية 
العرتاف  يجب  ال�سيا�سة،  والربامج 

اأنه مل ن�سل بعد اإىل الن�سج ال�سيا�سي 
العامة  امل�سلحة  بني  التفريق  يف 
لذلك لبد  الدولة،  وحماية  واخلا�سة 
الو�سع  ملعاجلة  انتقالية  مرحلة  من 
ال�سعب  اىل  الثقة  اإعادة  و  احلايل 
القت�سادي  الو�سع  ظل  يف  ،اأي�سا 
اله�س الذي يعتمد على الريع البرتويل 
و  الوطني  بالقت�ساد  النهو�س  بدل 
الإ�ستثمار يف املنتوج املحلي كل هذه 
العوامل اأثرت على الو�سع الجتماعي 
و القت�سادي و ال�سيا�سي مما اإنعك�س 
الجتماعية  اجلبهة  على  �سلبا 
من  العديد  يف  غليانا  تعرف  التي 
يف  ال�سيا�سي  اأي�سا  القطاعات، 
عن  البعد  كل  بعيد  اأ�سبح  اجلزائر 
ال�سعب و مل ي�سح يخاطب اجلزائريني 

بل اأ�سبح اأمر لهم .

عرفت ال�ساحة وفرة غري 
م�سبوقة يف تعداد املرت�سحني ، 

ما تعليقك ؟

اأي  على  والتعليق  انتقاد  ميكننا  ل 
اإطار  يف  تر�سحهم  مادام  مرت�سح 
القانون، و القانون الع�سوي النتخابي 
ي�سمح لكل مواطن   يبلغ 40 �سنة فما 

يرت�سح  اأن  �سليمة  باإرادة  ويتمتع  فوق 
ويكون ناخبا و منتخبا .

موقفكم من الرئا�سيات املقبلة؟

من  ال�سعب  وا�ستقالة  جتاذب  هناك 
العزوف  وهذا  الوطني،  واجبه  اأداء 
من  عوامل  عدة  ب�سبب  ال�سيا�سي 
دخول   ، اإرادته  احرتام  عدم  بينها 
بالوعود  اللتزام  الفا�سد ،عدم  املال 
امل�سوؤولني  طرف  من  املقدمة 
هذه  على  يعاقب  قانون  وجود  ،عدم 
التجاوزات ،لذلك نحن ندعو الرئي�س 
على  الإ�رشاف  �رشورة  اإىل  بوتفليقة 
مرحلة انتقالية مدتها 3 �سنوات، يتم 
دائم  د�ستور  تعديل  على  فيها  العمل 
ال�سعب،  يخدم  الذي  القانون  وفق 
املنظومة  اإ�سالح  من  لبد  كما 
الدولة و �سن قوانني تنظم النتخابات 

لإعطائها م�سداقية و �سفافية اأكرث

تر�سح اجلرنال ال�سابق علي 
غديري لال�ستحقاقات املقبلة 

كيف تتعامل معه ؟

اأن  ميكن  ل  لكن  الرت�سح،  حقه  من 

نخاطب  واأن  باملواطن  ن�ستخف 
الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  بلغة  ال�سعب 
ع�سكرية،  ثكنة  لي�ست   فالرئا�سة  
بلغة  ال�سعب  خماطبة  ولميكن 
بل  النظامية  و  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
و   ، ال�سيا�سة  بلغة  لبد من خماطبته 
لكي  ثكنة  لي�س يف  اجلزائري  ال�سعب 
علي  مثل  متقاعد،  ع�سكري  يحكمه 
غديري، �سيما واأن لغته خالل خرجته 
كل  بعيدة  كانت  الأخرية  الإعالمية 

البعد على لغة ال�سيا�سي

األ تتخوفون من دور ما 
لأ�سحاب املال امل�سبوه ؟ 

و  املال  بني  تكاملية  عالقة  هناك 
خلط  يعني  ل  هذا  ،لكن  ال�سيا�سة 
ال�سيا�سة  باملمار�سة  الفا�سد  املال 
 ، اإنتقالية  مبرحلة  طلبنا  نحن  ،لهذا 
الو�سية  ال�سلطات  على  لبد  لذلك 
ب�رشورة تطبيق القوانني على اجلميع 
خدمة  وهذا  قوته،  ب�سط  اأجل  من 
اأ�سا�س  هو  الذي  اجلزائري  لل�سعب 
البالد  واأن  �سيما  الدولة  ا�ستمرار 
ت�ستلزم  جدا  قوية  مالية  اأزمة  ت�سهد 
ال�سغط  ولي�س  اجلميع  جهود  تكاثف 

على فئة معينة دون غريها من الفئات 
خا�سة  اجلزائري،  لل�سعب  املكونة 
على  جمحفا  جاء  املالية  قانون  اأن 
ليخدم  جاء  التي  ال�سعيفة  الطبقة 
على  والأعمال  املال  رجال  م�سالح 

حد تعبريه

هل لقت دعوتكم اإىل مرحلة 
انتقالية ترحابا من قبل 

الأطياف ال�سيا�سية؟

الأحزاب ال�سيا�سية يف اجلزائر توؤمن 
�سورة  يف  الظهور  و  بالتناف�س  فقط 
الأقوى، ول تهتم مبقرتحات ال�رشكاء 
 ، الأخرى  ال�سيا�سية  الطياف  و 
على  نوؤكد  الأفانا  يف  نحن  لذلك 
و  الرئي�س  حكم  فرتة  متديد  �رشورة 
القيام  و  اإنتقالية  اإىل مرحلة  الذهاب 
يتلق  باإ�سالحات جدرية خا�سة فيما 

باملمار�سة ال�سيا�سية لل�سعب . 

رئا�سيات 18 اأفريل2019

�لأفافا�س يتم�سك 
بخيار �ملقاطعة

القوى  جلبهة  العام  الأمني  انتقد 
جيالين  احلاج  حممد  الإ�سرتاكية 
اجلزائر  يف  ال�سيا�سي  النظام  بقوة 
بخيار  الأفافا�س  مت�سك  موؤكدا   ،
مقاطعة الرئا�سيات املقبلة ،م�سريا 
اأن ولوجه  لل�سيا�سة من اأجل القدرة 
على تغيري النظام الالدميقراطي و 
دولة  اإر�ساء   اأجل  من  الالإجتماعي 

القانون.
واإعترب حممد احلاج جيالين الأم�س 
»اجلزائر  باأن  له  بيان  خالل  من 
لأن  دميقراطية،  بعد  لي�ست 
خ�سائ�س  لها  كنظام  الدميقراطية 
ال�سلطات،  بني  كالف�سل  ع�رشية 
التعددية  ال�سيا�سي،  التداول 
ولوج  كل  التعبري،  حرية  احلزبية، 
انطالقا  يقا�س  الدميقراطية  اإىل 
ل  لذلك  املوا�سفات،  هذه  من 
�سمن  ت�سنف  اأن  للجزائر  ميكن 
اأر�سى  النظام  لأن  الدميقراطيات 
دولة الال قانون، ال�سلطة التنفيذية 
الت�رشيعية  ال�سلطتني  على  ت�سيطر 
حترتم  ل  الدولة  والق�سائية، 
واجلماعية،  الفردية  احلريات 
لكل  ومعار�سة  لل�سلطة  حمتكرة 

تداول �سيا�سي.«
وفتح  املتحدث النار على الد�ستور 
الد�ستور  هذا    »: ،قائال  اجلزائر 
اأجل  من  مرة  من  اأكرث  تعديله  مت 
ال�سعب  تاركا  احلايل،  النظام  اإبقاء 
هذا  اإىل  ن�سيف  الهام�س،  على 
الن�سحاب  الأخرية،  الأحداث 
املفرو�س لرئي�س املجل�س الوطني 
راميا ال�رشعية الد�ستورية والقانون 
عر�س  املوؤ�س�سة  لهذه  الداخلي 
جمل�س  تن�سيب  وتاأجيل  احلائط 
دون  القانونية،  الأجال  بعد  الأمة 
التقهقر  على  يدل  ما  مربرات، 

و�رشعيتها،  للموؤ�س�سات  امللحوظ 
�سد  العنيفة  املمار�سات  هذه 
املوؤ�س�سات هزت كيان الدولة، التي 
اأمام  ال�سمود  على  قادرة  تعد  مل 
قلب  مي�س  الذي  الف�ساد  �رشطان 
و  العامة  اخلدمات  ينخر  ال�سلطة، 
يلوث املجتمع، م�سوها بذلك �سمعة 

املوؤ�س�سات على كل امل�ستويات. »
القت�سادي،  الو�سع  وبخ�سو�س 
ثالث  هناك   »: املتحدث  اأو�سح 
عوامل متكن من اإ�سدار احلكم على 
ملنتوج  التبعية  الوطني  القت�ساد 
التنوع  وعدم  املحروقات،  واحد، 
للن�ساطات،  ال�سعيف  الندماج 
لواردات  بقوة  تابع  الوطني  الإنتاج 
التجهيز،  و�سلع  الأولية  املواد 
حمدودة  لال�ستثمار  وطنية  قدرات 
البريوقراطية،  العوائق  ب�سبب 
اقت�سادا  تعك�س  املوؤ�رشات  هذه 
�سريه  يف  للخارج  تابع  لأنه  ه�سا 
تنموية  اأفاق  بدون  تنميته،  ويف 
الجتماعي،  والرقي  لل�سغل  منتجة 
وتنفيذ  ت�سميم  ف�سلت يف  ال�سلطة  
ا�سرتاتيجية تنمية م�ستدامة، حملته 
اإىل مقاولة تنمية القت�ساد الوطني 
ل  التي  الأجنبية،  ال�رشكات  مع 
يهمها �سوى امت�سا�س املواد الأولية 
والربح املايل لال�ستثمار،وهذا غري 
امل�سالح  يخدم  ل  لأنه  م�سموح 
ا�ستقالله  ويرهن  للبالد  الأ�سا�سية 
ي�سل  ال�سياق،  القت�سادي، يف هذا 
لل�سعوب  دميقراطي  مغرب  بناء 
الباب  يفتح  لأنه  حتمية،  �رشورة 
ي�سمح  منقذ  اقت�سادي  لندماج 
العوملة  �سد  اجلماعي  بالن�سال 
جديد  ا�ستعمار  اإىل  ت�سعى  التي 

للبلدان ال�سعيفة«.
اإميان لوا�س 

املجموعات الربملانية مبجل�س الأمة 

منا�سدة �لرئي�س للرت�سح لعهدة خام�سة

دعا لأن يكون مقري مر�سح املعار�سة

�سعيدي يرّوج حلم�س تو�فقية ملا بعد �لرئا�سيات
.         حّذر من اخلطاب الق�سائي »اإما اأنا اأو اأنتم«

الثالث  الربملانية  املجموعات  نا�سدت 
امُلَمثلَة مبجل�س الأمة الرئي�س عبد العزيز 
جديدة،  رئا�سية  لعهدة  للرت�سح  بوتفليقة 
للم�ساهمة  الكامل  اإ�ستعدادها  عن  معربة 
لهذا  النتخابية  احلملة  اإجناح  يف 
ال�ستحقاق الرئا�سي. عربت املجموعات 
الأمة  مبجل�س  امُلَمثلَة  الثالث  الربملانية 
الأم�س  من خالل بيان لها  عن م�ساندتها 
املقبلة  الرئا�سيات  يف  بوتفليقة  للرئي�س 
الربملانية  املجموعات  »باأن  م�سرية   ،
حزب  الرئا�سي،  الثلث   ( الأمة  ملجل�س 

الوطني  والتجمع  الوطني  التحرير  جبهة 
الدميقراطي(، مدركة لأهمية ال�ستحقاق 
وبناء  ت�سييد  م�سار  يف  القادم  النتخابي 
فخامة  فتحه  الذي  والقانون،  احلق  دولة 
احلكم  �سدة  توليه  منذ  اجلمهورية  رئي�س 
العام 1999، وواعية بالرهانات والتحديات 
وفخورة  الأمة  عاتق  على  املو�سوعة 
بالإجنازات املتعددة واملكا�سب املحققة 
و  الأمن  ظل  يف  العميقة  والإ�سالحات 
العزيز  عبد  ننا�سد   ونحن  الإ�ستقرار، 
بوتفليقة الذي قاد اجلزائر بحكمة وتب�رش 

يف عامل متذبذب ومعر�س ملخاطر اأكيدة 
اإىل  وماليا،  واقت�ساديا  و�سيا�سيا  اأمنيا 
دعمنا  عن  ونعرب  البالد،  قيادة  موا�سلة 
من  يقرتحه  قد  وملا  لرت�سيحه  املطلق 
م�سعى  يف  لربناجمه  مكملة  اإجراءات 
وتوطيد  الدميقراطي  امل�سار  تعميق 
العمل  وموا�سلة  القت�سادية  الإ�سالحات 

يف اإطار العدالة الجتماعية.
البيان  اأ�ساف  امل�سدر،  ذات  ح�سب  و 
الأمة،  ملجل�س  الربملانية  :«املجموعات 
اإجناح  يف  للم�ساهمة  اإ�ستعدادها  تبدي 

و  ال�ستحقاق  لهذا  النتخابية  احلملة 
واملواطنات  املواطنني  اأن  يف  ت�سك  ل 
واأنهم  ال�ستحقاق  هذا  اأهمية  يدركون 
�سوف يتوجهون يوم 18 اأفريل القادم اإىل 
�سناديق القرتاع وامل�ساركة بقوة وكثافة 
م�سار  لختيار  الرئا�سية  النتخابات  يف 
التنمية  وتقوية  وال�ستقرار  الأمن  تعزيز 
بينت  الذي  الرجل  مع  اللتزام  مبوا�سلة 
املنتهجة  ال�سيا�سة  ودقة  �سحة  اإجنازاته 

منذ عقدين من الزمن«.
 اإميان لوا�س

�سّوق القيادي بحم�س عبد الرحمن �سعيدي 
يف  الرئا�سيات  بعد  ملا  توافقية  حلم�س 
تعديالت  من  اجلزائر  حتتاجه  ما  ظل 
دليل  للتوافق  دعوتهم  اأن  موؤكدا  حا�سمة، 
اأن  مو�سحا  الت�سادم،  عن  ابتعادهم  على 
»اإما نحن  لثنائية  يرّوج  املت�سادم هو من 
اأو اأنتم« بثنائية تعيد �سورة 1991، يف حني 
املعار�سة  مر�سح  مقري  يكون  لأن  دعا 
من  الأخري  هذا  حتذير  مقابل  التوافقي 
اأ�سوات  جذب  على  الرتكيز  حالة  يف  اأنه 
يف  مل�ساركته  داعي  فال  فقط  احلركة 
الرئا�سيات. راهن القيادي وع�سو جمل�س 
الرحمن  ال�سلم عبد  �سورى حركة جمتمع 
على  �سيفا  حلوله  خالل  اأم�س،  �سعيدي، 
مرحلة  على  كوريي«،  »لو  جريدة  منتدى 
يف  حلم�س  بالن�سبة  الرئا�سيات  بعد  ما 
اإ�سالحات  واإحداث  للتوافق  احلاجة  ظل 
وا�سعة على راأ�سها تعديل الد�ستور، وحتى 
للرئي�س، م�سددا  نائب  ا�ستحداث من�سب 
بل لإبراز  لي�سا �سداميا  تر�سح حم�س  اأن 
على  وحثهم  اجلزائريني  واإقناع  روؤيتها 
التوافق  مبادرة  اأن  مو�سحا  امل�ساركة، 
التي  النقاط  بع�س  ت�سمنت  واإن  ال�سابقة 
باملواعيد  والتم�سك  بالد�ستور  مت�س 
على  بناء  جاءت  اأنها  اإل  النتخابية 
راأ�سها  على  الواقع  من  م�ستقاة  معطيات 
البحث عن مر�سح توافقي وهو ما يحتاج 

مقرتح  يوفره  اأن  ميكن  كان  الذي  للوقت 
اأنه  تدارك  حني  يف  الرئا�سيات،  تاأجيل 
جمل�س ال�سورى قام بت�سحيح امل�سار من 
حم�س  رهان  وحدد  الأخري  لقائه  خالل 
الرئا�سايت  يف  مبر�سحها  امل�ساركة  على 
بعد  ما  خلطوة  بالإ�سافة  عليها  والرتكيز 
اأن  بحم�س  القيادي  واأكد  الرئا�سيات. 
ك�سابقاتها  لي�ست  القادمة  الرئا�سيات 
لل�رشورة  كربى  حتولت  تقت�سي  بل 
ال�سيا�سية يقت�سي تعديالت وا�سعة ت�سمل 
املوؤ�س�سات  بع�س  وهيكلة  الد�ستور  حتى 
و�سفه  ما  ظل  يف  الربامج  وكذا  الكربى 
رده  يف  موؤكدا  ال�سائدة،  الرتهل  بحالة 
مبنية  دعوته  اأن  »الو�سط«  �سوؤال  على 
ولي�ست  وا�سحة  وموؤ�رشات  قراءة  على 
على وعود ا�ست�سفتها حم�س خالل حملة 
لقاءاتها ال�سابقة يف معر�س طرح مبادرة 
ا�ستحداث  ي�ستبعد  مل  حني  يف  التوافق، 
يف  النظر  واإعادة  الرئي�س  نائب  من�سب 
من  مراقبتها  وهيئة  النتخابات  قانون 

مقرتحات التعديل املتوجبة بح�سبه.
جاب  مقرتح  حتقيق  �سعيدي  وا�ست�سعب 
للمعار�سة  موحد  مر�سح  يف  املتمثل  اهلل 
اأمام  مفتوحا  الباب  اإبقاء  اأكد  اأنه  اإل 
الطرح اآمال يف اأن يكون مقري هو مر�سح 
حترتم  حم�س  اأن   م�سيفا  املعار�سة، 
خا�سة  ال�سيا�سية،  الأحزاب  كل  مواقف 

اأن جبهة العدالة مل تقاطع ومل تخرج من 
اللعبة ال�سيا�سية، وباأن حم�س كانت تتمنى 
بالرئا�سيات  اهلل  جاب  اهلل  عبد  م�ساهمة 
�سيا�سية  �سخ�سية  واأنه  �سيما  القادمة، 
اجلزائرية،  بال�ساحة  م�ساهمة  لها  كان 
املعار�سة،  مع  التن�سيق  عن  بحثه  مثمنا 
تعار�س  ل  حم�س  باأن  يقول  وا�ستطرد 
انتظار  يف  العام،  بال�سكل  امل�سعى  هذا 
مقري  يكون  اأن  وتاأمل  تفا�سيله،  معرفة 
كا�سفا  للمعار�سة،  املوحد  املر�سح  هو 
العدالة  قيادة  مع  قريبة  اجتماعات  عن 
والتنمية ب�ساأن ذلك. اأما بخ�سو�س تقل�س 
بيت  وبخا�سة  الإ�سالمية  الأحزاب  دور 
نف�س  على  التناف�س  خالل  من  نحناح 
الأ�سوات مع نية حركة البناء يف الرت�سح، 
فقا اأن حم�س مل تعد تتكلم بلغة التيار لأنه 
خالل ال�سنوات الأخرية مل يعد هو العامل 
عدا  ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف  املتحكم 
الأطياف  من  العديد  جمع  الذي  الرئي�س 
يف  مقري  اأن  م�سيفا  اختالفها،  على 
النتخابي  الوعاء  ك�سب  يف  تفكريه  حالة 
يف  مل�ساركته  داعي  فال  فقط  للحركة 
على  الرتكيز  ينبغي  حني  يف  الرئا�سيات، 
التقدم بربنامج يجلب اأ�سواتا اأو�سع، وهو 
التحديث الذي و�سعه اأمام احلركة، وبناء 
قرينة  بن  م�ساركة  اأو  البناء  اأن  اأكد  عليه 
ل  اأنهم  م�سيفا  حلم�س،  تهديدا  متثل  ل 

يتو�سع  بل  فقط  الأحزاب  على  يراهنون 
ال�ساحة  والفاعلني يف  للجمعيات  نطاقهم 

وال�سخ�سيات.
اأما بخ�سو�س ما تبقى من ندوة مزافران 
واملحليات  الت�رشيعيات  اأن  فاعرتف 
ما  كل  لي�س  اأن  تدارك  حني  يف  واأدتها، 
فيها من اأفكار مت التخلي عنه م�ست�سهدا 
اأن  ال�سلطة، مو�سحا  مع  التوا�سل  بدعوة 
جندهم  بالندوة  متم�سكا  بقي  من  معظم 
غديري  علي  املرت�سح  داعمي  من  اليوم 
تطبيقا  اأو  ا�ستمرارية  فيه  يرون  الذي 
�سعيدي  رد  ثانية  جهة  من  للندوة. 
باجلي�س  اخلا�سة  القراءات  عودة  على 
وال�سيا�سة يف كل مرة، قائال اأنه ل رد لديه 
ر�سمي  ب�سكل  اجلي�س  موؤ�س�سة  رد  فوق 
والتاأكيد على اللتزام باملهام الد�ستورية، 
كمدين  اليوم  فياأتي  غديري  تر�سح  اأما 
ملقري  مناف�س  وهو  �سابق،  وع�سكري 
كباقي املرت�سحني، متداركا اأن املرفو�س 
�سيا�سي  خطاب  يف  اجلزائر  و�سع  هو 
لأنه  اأنتم«،  اأو  اأنا  »اإما  وثنائية  تهديدي 
خطاب يعيد ذكرى الـ1991، وراأينا ماآلت 
يكون  اأن  ينبغي  حني  يف  خطاب،  هكذا 
اخلطاب جتميعيا وتغيري الو�سع ومنظومة 
لكن  اجلزائريني  �سوت  على  بناء  احلكم 

لي�س عرب الثنائية التي و�سفها بالقاتلة.
�سارة بومعزة 
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الأرندي  ببيت  الأول  الرجل  ك�شف 
ال�رشقي  للجنوب  املركزية  بالعا�شمة 
ال�شالح  حممد  »ال�شيناتور  »ورقلة 
يومية  مع  حديثه  معر�ض  ،يف  بوقفة 
»الو�شط«،  اأن اجلزائر ما زالت بحاجة 
اجلمهورية  رئي�ض  خلدمات  ما�شة 
بوتفليقة  العزيز  عبد  املجاهد 
ال�شدد  ذات  يف  موؤكدا  للإ�شتمرارية، 
من  جديدة  لعهدة  للرت�شح  دعوته  اأن 
املكون  الرئا�شي  التحالف  طرف 
 ، الوطني  التحرير  جبهة  حزب  من 
تاج  و  الدميقراطي  الوطني  التجمع 
اجلزائرية،  ال�شعبية  للحركة  اإ�شافة 
كان منتظرا  وذلك من اأجل املحافظة 
على  �شواء  املحققة  املكا�شب  على 
الأمن  غرار  على  الوطني  امل�شتوى 
وكذا  البلد  به  تنعم  الذي  وال�شتقرار 
الدولية  املحافل  يف  �شورتها  حت�شني 
املحلي من خلل  امل�شتوى  على  اأو   ،
بواقع  للنهو�ض  ق�شوى  اأهمية  اإعطاء 
تعد  التي  ورقلة  بولية  التنمية  اأفاق  و 
جنوب  لوليات  احلقيقية  الواجهة 
ال�شدد  ذات  يف  ،م�شيفا  الكبري  البلد 

اأن جمهودات رئي�ض اجلمهورية بولية 
ورقلة ل ينكرها ال جاحد وعلى راأ�شها 
التي  ال�شخمة  التنموية  امل�شاريع 

مقدمتها  يف  تاأتي  والتي  بها  تدعمت 
رفع التجميد على م�رشوع امل�شت�شفى 
الرتامواي  م�رشوع  دخول   ، اجلامعي 

م�شاريع  اأ�شغال  وتوا�شل  اخلدمة  حيز 
ال�شكة احلديدية بالولية  ، ناهيك عن 
اأفاق  و  واقع  متابعة  الدائم يف  حر�شه 
اإىل جانب ذلك فقد   . بالولية  التنمية 
ال�شالح  بوقفة حممد  ال�شيناتور  ك�شف 
التجمع  حلزب  النتخابية  القواعد  اأن 
 ، ورقلة  بولية  الدميقراطي  الوطني 
لدعم  ال�شتعداد  اأمت  وعلى  جمندة 
و  الوطنية  امل�شاحلة  و   ال�شلم  رجل 
الوئام املدين فخامة رئي�ض اجلمهورية 
خلل  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�شيد 
اإجراوؤها  املقرر  الرئا�شية  النتخابات 

يف الـ 18 اأفريل املقبل. 

والعمران  ال�شكن  وزير  اأكد 
متار،  الوحيد  عبد  واملدينة، 
الأغواط  بولية  الإثنني  اأم�ض 
املالية  الأغلفة  توفري  مت  اأنه 
بكل  )عدل(  ال�شكن  برامج  لكافة 

لدى  الوزير  اأو�شح  ،و  الوليات 
تلقيه عر�شا �شامل حول و�شعية 
الأغواط  بولية  ال�شكن  قطاع 
التي  العمل  زيارة  م�شتهل  يف 
»اأنه  الولية  هذه  اإىل  فيها  �رشع 

لكافة  املالية  الأغلفة  توفري  مت 
للوكالة  التابعة  ال�شكن  برامج 
الوطنية لتح�شني ال�شكن وتطويره 
حيث  الوليات،  بجميع  )عدل( 
اإطار  يف  العملية  هذه  تندرج 

عبد  اجلمهورية،  رئي�ض  برنامج 
العزيز بوتفليقة«، قبل اأن ي�شيف 
لت�شوية  تعليمات  وجهت  اأنه 
الربامج  كل  اإطلق  و  الو�شعيات 
ال�شكنية يف اأقرب الآجال.  و�شدد 

الوزير يف ال�شياق ذاته على �رشورة 
مبختلف  ال�شكن  برامج  اإطلق 
يف   2019 يف  املمنوحة  ال�شيغ 
ال�شنة ذاتها، داعيا يف ذات الوقت 
النوعية،  جانب  على  الرتكيز  اإىل 

الريفية  ال�شكنات  اإجناز  اأي�شا  و 
واإ�شناد  املجمعات  منط  وفق 
ال�شكن  من  النمط  هذا  م�شاريع 
ت�شليمها  ل�شمان  مقاولت  لعدة 

يف اآجال وجيزة.

 رفع جمموعة من الباحثني تظلما 
والبحث  العايل  التعليم  لوزير 
رقم:  القرار  بخ�شو�ض  العلمي 
 2019-01-10 يف  املوؤرخ   034
للقبول  النتقاء  ملعايري  املحدد 
الإقامي  التكوين  برنامج  يف 
 ،2019 �شنة  بعنوان  باخلارج 
للتدخل  حجار  الطاهر  داعني 
من  ال�شتفادة  من  ومتكينهم 
باخلارج،  الإقامي  التكوين  منحة 
طلبة  من  فئة  اإق�شاء  موؤكدين 
اأ�شاتذة وطلبة غري  الدكتوراه من 
اأجراء، با�شرتاط الت�شجيل الثالث 
للأ�شاتذة  بالن�شبة  الأكرث  على 
الباحثني  والأ�شاتذة  الباحثني 
النظام  وفق  امل�شجلني  الدائمني 
الثاين  الت�شجيل  اأو  الكل�شيكي 

.»LMD« بالن�شبة لنظام
الوزير  التظلم  اأ�شحاب  ودعا 
رقـم  الرئا�شي  املر�شوم  لتطبيق 
رم�شان   8 يف  املوؤرخ   196-14
عام 1435 املوافق لـ6 يوليو �شنة 

2014، واملت�شمن تنظيم التكوين 
اخلارج  يف  امل�شتوى  وحت�شني 
الذي  وت�شيريهما، وهو املر�شوم 
ب�رشي  خزان  بناء  اإىل  يهدف 
ا�شرتاتيجي من الكفاءات العلمية 
العلوم  خمتلف  من  والأكادميية 
دعوا  عليه  وبناء  والتخ�ش�شات، 
من  جمموعة  ل�شتقبال  الوزير 
اأجل  من  ال�رشيحة  هذه  ممثلي 
اأن  مو�شحني  الق�شية،  مناق�شة 
الربنامج ا�شتفاد منه يف ال�شنوات 
املا�شية، طلبة دكتوراه م�شجلون 
اأن  حني  يف  اخلام�شة،  ال�شنة  يف 
القرار  ا�شتثناهم  الذين  بني  من 
باحثون  اأ�شاتذة  اأعله،  املذكور 
الرابعة  بال�شنة  م�شجلون  دائمون 
اأ�شاتذة  يزالون  ل  كانوا  دكتوراه، 
مرتب�شني خلل ت�شجيلهم الثالث، 
كما مت اإق�شاء طلبة الدكتوراه غري 
الأجراء لل�شنة الثانية على التوايل، 

وهم يف حوج لهذه املنحة.
�س.ب 

االأمني الوالئي للأرندي حممد ال�سالح بوقفة يك�سف لـ"الو�سط"

وزير ال�سكن من االأاغواط

باحثون ا�ستنكروا اق�ساءهم من العملية

اأحمد باحلاج       

جمندون ل�سالح رجل اال�ستمرارية 
املجاهد عبد العزيز بوتفليقة

توفري االأغلفة املالية لكافة برامج ال�سكن ب�سيغة »عدل«

حجار مطالب بالتدخل يف برنامج 
التكوين االإقامي باخلارج      

.          التحالف الرئا�سي كان منتظرا ل�سمان ا�ستقرار اأمن البالد والعباد

وفاة وزير الدفاع ال�سابق عبداملالك قنايزية

وفاة الوزير  املنتدب ال�سابق لدى وزير الدفاع عبداملالك قنايزية
وزير  وفاة  عن  اأم�ض  اأعلن 
عبداملالك  ال�شابق  الدفاع 
وعكة  اإثر  جنيف  يف  قنايزية 
الآونة  يف  به  اأملت  �شحية 
الفقيد  ،ن�شط   الأخرية 
�رشية  خلية  يف  كمجاهد 
الوطني و هو  التحرير  جلبهة 
ل يزال يف ريعان �شبابه، حيث 
ع�شكرية  وحدة  اإىل  اأن�شم 
ماي  من  باأملانيا  متمركزة 
وهو   ،1958 اأبريل  اإىل   1957
ب�شفوف  التحاقه  تاريخ 
الوطني،  التحرير  جي�ض 
مدرب،  �شابط  مهمة  ليتوىل 
يف  قتالية  لوحدات  قائدا  ثم 
اأ�شتقلل  غداة   ،)22( الـ  �شن 
تكوينية  دورة  وبعد  اجلزائر، 
�شابقا  ال�شوفيتي  بالحتاد 

وظائف،  عدة  توىل  وفرن�شا، 
على التوايل:

م�شتوى  على  للأركان  رئي�شا 
،قائد  الع�شكرية  النواحي 
لقائد  نائبا   ، املدرع  اللواء 
مديرا  ع�شكرية،  ناحية 
العتاد  ثم   ، للإمداد  مركزيا 
خلل  الع�شكرية  فال�شناعات 
يف  اأي�شا  �شارك  الفرتة،  هذه 
العربية  الإ�رشائيلية  احلرب 
كقائد   ،1975 اإىل   1973 من 
بعد  اجلبهة  يف  املدرع  للواء 
�شنة  عميد  رتبة  اإىل  ترقيته 
قائدا   1985 �شنة  1984، عني 
�شنة  ومنذ  اجلوية.  للقوات 
اآن  يف  وظيفيتني  �شغل   ،1987
اجلوية  للقوات  كقائد  واحد 
اجلي�ض  اأركان  لرئي�ض  ونائب 

الوطني ال�شعبي اإىل غاية �شنة 
اجلي�ض  لأركان  رئي�شا   ،1990
 1990 ،�شنة  ال�شعبي  الوطني 
اجلي�ض  لأركان  رئي�شا  عني 
اإىل  لريقى  ال�شعبي  الوطني 

رتبة لواء �شنة 1991.
ثلث  وبعد   ،1993 �شنة  يف 
راأ�ض  على  ق�شاها  �شنوات 
الوطني  اجلي�ض  اأركان 
حقه  من  ا�شتفاد  ال�شعبي 
يف  م�شاره  ليبداأ  التقاعد  يف 
بتعيينه  الدبلوما�شي  ال�شلك 
اجلزائرية  للجمهورية  �شفري 
لدى  ال�شعبية  الدميقراطية 
ال�شوي�رشية  الكونفديرالية 
اإىل غاية �شنة  بالعا�شمة برن 
 2005 ماي  اأول  يف   .2000
وزير  لدى  منتدبا  وزيرا  عني 

عبد  تقلد  الوطني،  الدفاع 
جي�ض  و�شام  قنايزية  املالك 
وو�شام  الوطني،  التحرير 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�ض 
الثانية،  ال�شارة  اجلزائري 
الع�شكري  الإ�شتحقاق  و�شام 
من  والأثري  ال�رشف  و�شام  و 

م�شف ال�شتحقاق الوطني.
الدويل،  امل�شتوى  وعلى 
قنايزية  املالك  عبد  حت�شل 
التي  الع�شكرية  النجمة  على 
جمهورية  رئي�ض  له  منحها 
اأنور  ال�شيد  العربية  م�رش 
ال�شادات وو�شام تخليد اأكتوبر 
كذلك  اأ�شتلم  كما   ،1973
قبل  من  ال�رشف  و�شام جنمة 
الفل�شطينية،  ال�شلطة  رئي�ض 

املرحوم يا�رش عرفات  

اأكد االأمني الوالئي للتجمع الوطني الدميقراطي بوالية ورقلة ال�سيناتور حممد ال�سالح بوقفة ،يف ت�سريح �سحفي خ�س به 
يومية »الو�سط »،  اأن االأرندي كان من اأول املنا�سدين لرت�سح  املجاهد عبد العزيز بوتفليقة من اأجل اال�ستمرارية و املحافظة 

على املكا�سب املحققة منذ و�سوله ل�سدة احلكم �سنة 1999 اإىل غاية كتابة هاته االأ�سطر .

24 �ساعةالثلثاء 05 فيفري  2019  املوافـق  ل01 جمادى االأخر 1440هـ 4

الوطنية  التن�شيقية  دعت 
عبد  الرئي�ض  البلدي  للحر�ض 
لعهدة  للرت�شح  بوتفليقة  العزيز 
املحاولت  كل  م�شتنكرة  اأخرى، 
لل�شتهزاء بال�شتحقاقات القادمة 
املقبلة  الرئا�شيات  اأن  موؤكدة   ،

الدولة  ا�شتقلل  رموز  من  رمز 
من بع�ض امل�شككني عن وطينتهم 
الوطنية  التن�شيقية  نا�شدت   .
بيان  خلل  من  البلدي  للحر�ض 
لها حت�شلت »الو�شط« على ن�شخة 
منه، الرئي�ض عبد العزيز بوتفليقة 

 ، املقبلة  للرئا�شيات  للرت�شح 
با�شم  الدعوات  كل  ب�شدة  راف�شة 
اأن  موؤكدة   ، القطيعة  و  التغيري 
التن�شيقية لن تتن�شل على مبادئها 
وحري�شة على اإجناح هذا العر�ض 
النتخابي . واأ�شاف البيان :«اليوم 

النتخابات  على  مقبولون  نحن 
اقت�شادية  ظروف  يف  الرئا�شية 
اأمني  عاملية غري م�شتقرة وو�شع 
،لذلك  باخلطورة  مملوء  لإقليمي 

لبد من احلذر و احليطة »
اإميان لوا�س 

دعت الرئي�س للرت�سح لعهدة اأخرى

تن�سيقية احلر�س البلدي ت�ستنكر »اال�ستهزاء« بالرئا�سيات



اأكد الرئي�س الفرن�سي, اميانويل 
اأن  االثنني  ,اأم�س  ماكرون 
 « اأودان  موري�س  املنا�سل 
تعر�س للتعذيب ثم قتل اأو عذب 

حتى املوت« من 
خالل  الفرن�سي  اجلي�س  طرف 
اجلزائرية  التحرير  حرب 
اإ�سادة  يف  و   )1962-1954(
اأ�ستاذ  اأرملة  اأودان,  بجوزيت 
من  املنا�سل  و  الريا�سيات 
الذي  اجلزائرية  الق�سية  اأجل 
طرف  من  اغتيل  و  اختطف 

جوان  �سهر  الفرن�سي  اجلي�س 
ماكرون  الرئي�س  ذكر   ,1957
يعد  مل   « اأودان  موري�س  باأن 
من  مبنزله  توقيفه  بعد  اأبدا« 
يف  فرن�سيني  جنود  طرف 
اأو�سح  كما   ,  1957 جوان   11
ال�سكوى  اأن  الفرن�سي  الرئي�س 
اأودان  جوزيت  اأودعتها  التي 
 « التعذيب  و  االختطاف  بتهمة 
كذب  و  ال�سمت  م�سريها  كان 

ال�سهود االأ�سا�سيني«.
اأغلق  لقد   « قائال  اأردف  و 
 1962 يف  نهائيا  التحقيق 
العفو  مرا�سم  ب�سبب  لبطالنه 

حرب  نهاية  بعد  اأ�سدرت  التي 
التحرير و التي و�سعت حدا لكل 
»ا�ستمرت  اأ�ساف  متابعة«كما 
بعزم  الن�سال  اأودان يف  جوزيت 
حدث  الذي  ما  لتعرف  كبري 
لزوجها و للتعريف بهذا التاريخ 
و  املعقد  التاريخ  اىل  للنظر  و 
املوؤمل حلرب اجلزائر ب�سجاعة 
ال�سياق,  نف�س  ,يف  ب�سرية«  و 
اىل  ماكرون  اميانويل  تطرق 
�سنة  �ستني  فاق  الذي  ن�سالها 
موري�س  بجمعية  اأبنائها  رفقة 
مثل  موؤرخني  من  بدعم  اأودان 
اأ�ساتذة  و  فيدال-ناكي  بيار 

ريا�سيات و �سحافيني.
و ح�سب قوله فان هذا الن�سال 
الدولة  »اعرتاف  اىل  اأدى 
الفرن�سية  احلكومات  مب�سوؤولية 
التي ف�سلت خالل حرب اجلزائر 
يف و�سع حد للتعذيب و معاقبته 
االن�سان  حقوق  حماية  يف  و 
اجل�سدية  ال�سالمة  خا�سة 
يف  املعتقالت«و  و  للمعتقلني 
الفرن�سي  الرئي�س  اأكد  اخلتام, 
كانت  اأودان  ال�سيدة  حياة   « اأن 
مليئة باحلب و الن�سال لزوجها 
م�سدرا  يعد  هذا  و  للحقيقة  و 
اأنه  يذكر  و  العميق«  الحرتامنا 
املا�سي,  �سبتمرب   13 بتاريخ  
الذي  ماكرون  الرئي�س  اعرتف 
اأودان,  جوزيت  اإىل  بزيارة  قام 
بدور فرن�سا يف اغتيال زوجها و 
التعذيب خالل حرب  مبمار�سة 
رحلت  للعلم,  الوطنية  التحرير 
اأودان  ال�سبت املا�سي  جوزيت 
عن  )باري�س(  بانيويل  مبنطقة 

عمر يناهز 87 �سنة.

جوزيت ...رحلة 
�أ�سطورية بحثا عن 

�حلقيقة

اجلزويل  كمال  الكاتب  يقول 
وقع  على  من�سور  له  مقال  يف 
ال�سوداين  ال�سيوعي  احلزب 
ذلك  طالهم  من  اأ�سهر  اأحد  اأن 
ع�سو  اأودان,  موري�س  التَّعذيب 
زائري  اجَلّ يوعي  ال�ِسّ احلزب 
ومدِرّ�س  الفرن�سي,  االأ�سل  ذو 
زائر,  اجَلّ بجامعة  يا�سيَّات  الِرّ
1932م,  عام  بتون�س  املولود 
�سبيل   يف  الحقاً,  واملنا�سل, 
حتمل  والذي  زائر,  اجَلّ حترير 
�ساحات  اأهم  اإحدى  ا�سمه 
ليلة  فذات  العا�سمة.  زائر  اجَلّ
من جوان عام 1957م, اقتحمت 
العا�سمة,  قلب  يف  م�سكنه, 
الفرن�سِيّني,  فرقة من املظلِيّني 
اأ�رسته  و�سط  من  وانتزعته 
وطفليه,  زوجته  من  نة  املكَوّ
يف  مهجور  مبنى  اإىل  واقتادته 
بدعوى  الطرفيَّة,  االأحياء  اأحد 
معه  حتقيق  اإجراء  اعتزامها 
عنا�رس  باإيواء  اتهامه  حول 
للحزب  الع�سكريَّة  الكتيبة  من 
لكنه  زائري,  اجَلّ يوعي  ال�ِسّ
اختفى ق�رسيَّاً منذ ذلك احلني. 
الفرن�سيَّة  احلكومة  وظلت 
تزعم, حتَّى العام 2014م, جهلها 
م�سوؤوليَّتها  وتنفي  مبكانه, 
من  بدالً  وتتبنَّى,  اختفائه,  عن 
ي�س  ة كان اختلقها اجَلّ ذلك, ق�سَّ
هاتفيَّة  مكاملة  يف  الفرن�سي, 
مع زوجته بعد ع�رسة اأيَّام على 
زوجها  اأن  عياً  مَدّ اختطافه, 
اأثناء نقله من  ن من الهرب  متَكّ
ذلك  وكان  مكان!   اإىل  مكان 
خرب  اآخر  هو  امللفق  االإخطار 
ياق  ال�ِسّ ويف  عنه!  عائلته  تلقته 
اللحظات  اأكرث  من  كانت  ا  رمَبّ
يف  القلوب  ل�سغاف  مالم�سة 
روته  ما  تلك  االختطاف  واقعة 
اجلملة  اأن  من  الحقاً,  اأرملته, 
منه,  �سمعتها  التي  االأخرية 
مكتوفاً,  امل�سكن,  يغادر  وهو 
بخاطفيه  وحماطاً  خمفوراً, 
»من  هي:  الغالظ,  داد  ال�ِسّ

ف�سلك اعتني باالأوالد«!

�سنة 2014 ..هوالند 
يكذب

تطاول  وبرغم  2014م,  عام 
احلادثات,  وتراكم  من,  الَزّ
فران�سوا  ابق  ال�َسّ ئي�س  الَرّ اأقدم 
تلفيقات  تفنيد  على  هوالند, 
اأن  داً  موؤِكّ الفرن�سي,  ي�س  اجَلّ
اأثناء  تويف  بل  يهرب,  مل  اأودان 
احتجازه؛ وذلـك قـبل اأن يخطـو 

اإميـانويل  احلـايل  ئيـ�س  الَرّ
 13 اخلـمي�س  ظهـر  ماكـرون, 
)2018م(,  ـاري  اجَلّ �سبتمـرب 
اِتّ�ساعاً,  اأكرث  اأخرى  خطوة 
واأكرب رمزيَّة, يف خطاب ر�سمي 
من  و�سادر  بتوقيعه,  ممهور 
اإىل  ومعنون  االإيليزيه,  ق�رس 
جوزات  ِيّدة  ال�َسّ اأودان,  اأرملة 
)87 عاماً(, واإبنيها مي�سال وبيار, 
بنف�سه, خالل  اإيَّاه  �سلمهم  وقد 
بحي  الكائن  مل�سكنهم  زيارته 
�سواحي  اإحدى  يف  »بانيوليه« 
باري�س, حيث اأعلن لهم, وعربهم 
باأ�رسه,  وللعامل  كما  ملواطنيه, 
الفرن�سيَّة,  ولة  الَدّ م�سوؤوليَّة 
ي�س الفرن�سي, عن  وحتديداً اجَلّ
هيد ومقتله يف اأقبية  تعذيب ال�َسّ
زائر, قبل  املوت الفرن�سيَّة باجَلّ
يربو على 60 عاماً مل تكف  ما 
املطالبة  عن  خاللها  عائلته 
بك�سف احلقيقة. وجاء يف بيان 
ماكرون: »لقد اآن اأوان مكا�سفة 
مقتل  حول  باحلقيقة  ة  االأَمّ
اأعرتف,  واإنني  اأودان,  موري�س 
الفرن�سيَّة,  مهوريَّة  اجُلّ با�سم 
نظاماً  و�سعت  قد  كانت  باأنها 
احتالل  فرتة  خالل  للتَّعذيب 
مَتّ  قد  اأودان  واأن  زائر,  اجَلّ
تعذيبه, وفق ذلك الِنّظام, حتَّى 
الذي  ي�س  اجَلّ ِقبَل  من  املوت, 
فتح  واأمتنَّى  بيته.  من  اعتقله 
باملفقودين  املتعلق  االأر�سيف 
�سواء  زائريَّة,  اجَلّ الثَّورة  اأثناء 
ع�سكريني,  اأو  مدنيني  كانوا 
فرن�سيني اأو جزائريني, وفح�سه 
الذين  النَّا�س  واأدعو  علناً, 
موري�س  وفاة  ظروف  يعرفون 
اأنف�سهم  عن  للتَّعبري  اأودان 
�سهاداتهم  وتقدمي  بحريَّة, 

لدح�س جميع االأكاذيب«!

رغم �عتذ�ر ماكرون..
�حلقيقة التز�ل مغيبة

جاء  ماكرون  بيان  اأن  مع 
الأرملة  باعتذاره  م�سحوباً 
اأودان باأن »ال�سيء الوحيد الذي 
االعرتاف  هو  االآن  اأ�ستطيعه 
نه املوؤِرّخون  باحلقيقة«, فقد ثَمّ
فرن�سـي  اعرتاف  اأَوّل  باعتباره 
فرن�سا  مبمار�سة  جرئ  ر�سمي 
ثورة  �سنوات  خالل  للتَّعذيب 
�سبق  لقد  زائر!  اجَلّ التَّحرير يف 
اأقدم ثالثة روؤ�ساء فرن�سيني  اأن 
هري مبا اعتربوه  على االإقرار اجَلّ
بالدهم عن جتاوزات  م�سوؤوليَّة 
اليهود,  بحِقّ  وقعت  تاريخيَّة 
التي  الفرتة  ارتكبت يف  اأنها  مع 
واقعة  نف�سها  فرن�سا  كانت 

املانيا  احتالل  حتت  خاللها 
يوم  ميرتان  اأعلن  فقد  النَّازيَّة. 
يوماً  يوليو  من  ع�رس  اد�س  ال�َسّ
وطنيَّاً لذكرى �سحايا اليهود عام 
1942م, واأقّر �سرياك مب�سوؤوليَّة 
اإىل  اليهود  ترحيل  عن  فرن�سا 
اعرتف  كما  النَّازي,  معتقالت 
رائم التي قال  هوالند ببع�س اجَلّ
اإن فرن�سا ارتكبتها �سد اليهود. 
ا بالِنّ�سبة جلرائم فرن�سا اأوان  اأَمّ
ظلت  فقد  زائر,  للَجّ احتاللها 
ال�رسيح  االعرتاف  ترف�س 
2014م  هولند يف  بيان  قبل  بها 
وماكرون يف 2018م. لذا, ورغم 
كون اعرتاف ماكرون, على وجه 
للوهلة  يلوح,  قد  اخل�سو�س, 
اأنه  اإال  فرديَّة,  كحالة  االأوىل, 
د واالِتّ�ساع  للتَّمُدّ ل, متاماً,  موؤَهّ
االأخرى  احلاالت  اآالف  لي�سمل 
املجتمعني  توؤِرّق  تزال  ما  التي 
بل  والفرن�سي,  زائري  اجَلّ
وكذلك  ة,  كاَفّ العامل  و�سعوب 
االآالف  مئات  ا  ورمَبّ االآالف, 
تكون  ال  قد  التي  العائالت  من 
من  مماثلة  زيارات  بانتظار 
ماكرون, لكنها, بالقطع, تنتظر 
رئي�س  بتوقيع  مماثلة  بيانات 

مهوريَّة وخامت االإيليزيه! اجُلّ
القرب املجهول

لقد ك�سفت التَّحقيقات اأن موقع 
جمهوالً  ظل  الذي  هيد  ال�َسّ قرب 
مَتّ  قد  نني,  ال�ِسّ ع�رسات  طوال 
التَّعُرّف عليه, االآن, مبدافن بن 
بالبليدة؛  العالق  بوادي  �سالح 
يتحَوّل  نف�سه  هيد  ال�َسّ هو  وها 
َمن  كِلّ  �سرية  يختزل  رمز  اإىل 
املعلومات  انتزاع  الأجل  بوا  عِذّ
منهم, اأو الإرغامهم على التَّخلي 

زائريَّة. عن ق�سيَّة الثَّورة اجَلّ
ببيان  هيد  ال�َسّ عائلة  رحبت 
يف  �سيدخل  »اإنه  قائلة  ماكرون 
التَّعذيب  �سيا�سة  حماربة  اإطار 
للقمع  كاأداة  ا�ستخدمت  التي 
وزير  وو�سفه  عب«!  الُرّ ون�رس 
الطيب  زائري  اجَلّ املجاهدين 
اإيجابيَّة  »خطوة  باأنه  زيتوين 
املوؤرخة  ا  اأَمّ تثمينها«.  يجب 
فقد  بالن�س  رفاييل  الفرن�سيَّة 
االأحداث  جممل  على  علقت 
بعد  ممكناً,  يكون  »لن  قائلة: 
التعذيب  ا�ستخدام  اإنكار  االآن, 
لوران,  بيري  ا  واأَمّ اجلزائر«!  يف 
للحزب  الوطني  كرتري  ال�ِسّ
عرَبّ  فقد  الفرن�سي,  يوعي  ال�ِسّ
عن �سعادته به, واعتربه »ن�رساً 
والعدالة«,  للحقيقة  تاريخيَّاً 
ولة  الَدّ لـ »كذب  و�سقوطاً مدوياً 

امل�سـتمر على مدى 61 عاماً«!

م.�س
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منذ حلظة �ختطافه �سنة 1957 �آلت �لر�حلة جوزيت زوجة �ملغدور موري�س �أود�ن على 
نف�سها �أن تخو�س معركة �حلقيقة و �لكر�مة و مل تكن حينها تدري �أنها �ستبقى يف ميد�ن 
تلك  ما  نوعا  �نح�سرت  وقد  �أيام  قبل  وفاتها  حلظة  غاية  �إىل  زوجها  ذ�كرة  عن  �لدفاع 
�لغ�سة �لتي كانت تقلقها و �ملعتلقة بتبيان �حلقيقة و �إثبات م�سوؤولية �جلي�س و �لدولة 

�لفرن�سية يف هاته �جلرمية �لب�سعة.



ليومية   مطلعة   م�صادر  ك�صفت   
حملية  جمعيات  �أن   « »�لو�صط 
مهتمة مبلف �ليد �لعاملة ، كانت قد 
رفعت �صكاوى وعر�ئ�ض �حتجاجية 
لديو�ن رئا�صة �جلمهورية من �أجل 
�لتدخل �لعاجل لدى م�صالح �لوزير 
�لطاقة  �أويحي ووزير  �أحمد  �لأول 
جلنة  ليفاد  قيتوين   م�صطفى 
للوقوف   ، �مل�صتوى  عالية  حتقيق 
�ملر��صلة  نف�ض  �أ�صمته  ما  على 
ظل  �لتي  و�خلروق  بالتجاوز�ت 
مدر�ء  طرف  من  عنها  م�صكوتا 
�لت�صيري و�ملو�رد �لب�رشية ب�رشكات 
�لتنقيب ، خدمات �لآبار ووحد�ت 
و�لرتكيب  و�ل�صتك�صاف  �لإنتاج 
�لنفطي  باملجمع  و�ل�صيانة 
مت  حيث   ، �صوناطر�ك  �لعمالق 
بعرو�ض  بالتالعب  هوؤلء  �تهام 
م�صبق  ترتيب  طريق  عن  �لعمل 
�لختبار�ت  يف  �لناجحني  لقو�ئم 
�ملهنية ،ناهيك عن تف�صي ظاهرة 
�لتوظيف �ملبا�رش لعمال من خارج 
�لوكالت  على  �ملرور  دون  �لولية 
،  وح�صب ذ�ت �ملر��صلة  �ملحلية 

فاإن �ملدر�ء �ملذكورين  لوحدهم 
تغذية  م�صوؤولية  يتحملون  من 
�لحتقان  وتاأجيج  �ملحلي  �لت�صنج 
ما  بتوظيف  �لبطالني  �أو�صاط  يف 
ن�صبته 80 باملائة من �لعاطلني عن 
�لعمل من خارج �إقليم �لولية على 

مد�ر �لثالث �صنو�ت �لأخرية  .
�مل�صادر  ذ�ت  من  علم  وح�صبما   
�لتما�ض  فاإنه مت رفع للوزير �لأول 

�ل�صلطات  �إىل  م�صاءلت  لتوجيه 
�لولئية  من �أجل تقدمي تو�صيحات 
�لتي  �حلقيقية  �لأ�صباب  عن 
�لولئية  �للجنة  حالت  دون تفعيل 
�لقطاعية للت�صغيل �لتي �مر �لرجل 
على  بت�صكيلها  �حلكومة  يف  �لأول 
�لتي عا�صت على  خلفية �لحتقان 
�صهر  �لكبري  �جلنوب  وليات  وقعه 
مار�ض من �صنة 2013. ويف �نتظار 

�لقر�ر  �صناع  من  جاد  تدخل 
م�صوؤويل  لتمرد  حد  لو�صع  بالبالد 
برت�ب  �لعاملة  �لنفطية  �ل�رشكات 
�حلكومة  تعليمة  على  ورقلة  ولية 
�لتوظيف  �أولوية  ملنح  �لر�مية 
يبقى  �ملنطقة  بطايل  لفائدة 
�ملقدمة  �لعمل  عرو�ض  م�صري 
يكتنفها  �لولئية  �لت�صغيل  لوكالة 

�لكثري من �لغمو�ض .

بولية  �ل�صحية  �مل�صالح  �صجلت   
�لو�دي  ، خالل  �ل�صنة �ملن�رشمة 
�لل�صمانيا  بد�ء  �إ�صابة  حالة   35
�نت�صار  ب�صبب  وذلك  �جللدية 
�ملياه  لت�رشيف  �لتقليدية  �لآبار 
من  �لأطنان  وتكد�ض  �مل�صتعملة 

�لنفايات و�لقمامات بال�صو�رع .
مهتمة  حملية  جمعيات  دقت   
بولية  و�ل�صحي  �لبيئي  بال�صاأن 
حمذرة   �خلطر  ،ناقو�ض  �لو�دي  
�لتي  �ل�صحية  �ملخاطر  مغبة  من 
بعد  وذلك  �ل�صاكنة  تهدد  باتت 
ت�صجيل 35 ملف طبي يتعلق بعدد 
�لل�صمانيا  بد�ء  �مل�صابة  �حلالت 
�ل�صبب  �أرجعت  حيث   ، �جللدية 
�لدور  لغياب  ذلك  يف  �لرئي�صي 
�حلقيقي ملكتب �لنظافة و�لوقاية 
باملجال�ض �ل�صعبية �لبلدية  يف ردم 
�لتقليدية  لالآبار  �لفظيع  �لنت�صار 
�لن�صد�د  خلفية  على  وذلك   ،
ت�رشيف  بالوعات  يف  �حلا�صل 
عن   ناهيك  �مل�صتعملة  �ملياه 
�لهائل لأطنان �لقمامات  �لتكد�ض 

و �لأو�صاخ و �لأكيا�ض �لبال�صتيكية 
�ملنزلية  و�لنفايات  �لقاذور�ت  و 
�لأحياء  و  بال�صو�رع  و�ل�صلبة 
�ل�صكنية  و�لتجمعات  �ل�صعبية 
�لإنت�صار  ن�صيان  ،دون  �جلديدة 
�لع�صو�ئية  لالإ�صطبالت  �لفظيع 
لرتبية �حليو�نات  ويف �صياق مت�صل 
يف  �جلمعيات  ذ�ت  �أكدت  فقد 
مر��صلة رفعتها لل�صلطات �لولئية 
ومديرية  �لبلديات   م�صالح  �ن 
يتحمالن  من  لوحدهما  �لبيئة 
حيال  �ملطبق  �ل�صمت  م�صوؤولية 
على  تخيم  �لتي  �لبيئية  �لكارثة 
مبخاطر  وتهدد  �ملنطقة  ذ�ت 
�صحية يف حق قاطني �لولية  ، و 
مل ت�صتبعد نف�ض �ملر��صلة فر�صية 
بالد�ء  �مل�صابني  ح�صيلة  �رتفاع 
�ل�صائفة  خالل  �ملذكور  �لفتاك 
�لظروف  ظل  يف  خا�صة  �ملقبلة 
بها  تتميز  �لتي  �لقا�صية  �لطبيعية 
معدلت  �رتفاع  بفعل  �ملنطقة 

درجة �حلر�رة .
�أحمد باحلاج 

�لأمنية  �لإجر�ء�ت  �إطار  يف 
�ملديرية  قبل  من  �ملتخذة 
�لر�مية  �لوطني،  لالأمن  �لعامة 
�لأ�صخا�ض  �أمن  �إىل �حلفاظ على 
م�صالح  قامت  و�ملمتلكات، 
جانب  �إىل  �أدر�ر  ولية  �أمن 
لها )رقان،  �لتابعة  �لدو�ئر  �أمن 
و�أولف( خالل  تيميمون  فنوغيل، 
�جلارية  �ل�صنة  من  جانفي  �صهر 
بــ 15عملية �رشطية م�صت خمتلف 
بالتن�صيق  وذلك  و�ل�صو�رع  �لأحياء 
�صمن  �لوطني  �لدرك  قو�ت  مع 
فرق �أمنية م�صرتكة. �لعمليات �لتي 
قامت بها �لقو�ت �لأمنية �صخرت 
�ملادية  �لإمكانيات  كافة  لها 
و�صعيات  �أخذ  مت  �أين  و�لب�رشية، 
�أمنية و مر�قبة باحلو�جز �لأمنية 

�أوكار  ومكافحة  تطويق  مع 
�جلرمية �لتي يرتادها �ملجرمون، 
عن  ذلك  نتائج  �أف�صت  حيث 
م�صتبه  هوية 264 �صخ�ض  فح�ض 
فيه مع �إخ�صاع حو�يل 330 مركبة 
و�لأنو�ع  �لأ�صناف  خمتلف  من 
�لأمني  �لتفتي�ض  لعملية 

وحترير9 خمالفات مرورية .
�صاهمت  �لتي  �مل�صرتكة  �لعمليات 
بني  �لأمني  �لتن�صيق  تعزيز  يف 
يف  �لأثر  بالغ  لها  كان  �جلهازين 
�أعربو�  �لذين  �ملو�طنني  نفو�ض 
للجهود  وتقديرهم  �رتياحهم  عن 
حماية  �إىل  �لر�مية  �ملبذولة 
�ل�صخ�صية  �صالمتهم  و  ممتلكاتهم 

من كل �صوؤ.
�أحمد باحلاج 

�لولية  �ل�رشطة لأمن  متكنت م�صالح 
لل�رشطة  �لولئية  �مل�صلحة  ممثلة يف 
يبلغ  �صخ�ض  توقيف  من  �لق�صائية  
من �لعمر )30 �صنة( يف ق�صية �حليازة 
مربر  دون  �لعقلية  �ملوؤثر�ت  على 
�ل�صخ�صي  �ل�صتهالك  ق�صد  �رشعي 

مع �لعود.
دوريات  �ىل  تعود  �لق�صية   حيثيات 
حي  م�صتوى  على  �ل�رشطة  لعنا�رش 
لفت  مترن��صت، �أين  �ل�صف�صاف 
وبعد  �صبهة  حمل  ل�صخ�ض   �نتباههم 
�لتقرب منه وتوقيفه و�إخ�صاعه لعملية 
بحوزته  �صبط  �أين  �جل�صدي  �لتلم�ض 

من  �لعقلية  �ملوؤثر�ت  من  كمية  على 
عددها  ملغ قدر   225 نوع تر�مادول 
مايل  ومبلغ  ب 04 �أقر��ض  �لإجمايل 
�إىل  حتويله  دج(، ليتم   1100( قدره 
�ملحجوز�ت  رفقة  �ل�رشطة   مقر 
�لق�صية، بعد  بخ�صو�ض  وفتح حتقيق 
مت  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  ��صتكمال 
�جلهات  �أمام  فيه  �مل�صتبه  تقدمي 
�أ�صدرت  �لتي  �ملخت�صة  �لق�صائية 
مع  نافذة  )01( حب�ض  �صنة  حقه   يف 
�لإيد�ع و غر�مة مالية قدرها 30.000 

دج.
�أحمد باحلاج 

طالبت �ضكاوي وعر�ئ�ض �حتجاجية مرفوعة لديو�ن رئا�ضة �جلمهورية  ب�ضرورة فتح حتقيق مع �ملدر�ء �لعامني 
ومدر�ء �لت�ضيري و�ملو�رد �لب�ضرتية  بال�ضركات �لعاملة يف �ل�ضناعة �لنفطية بوالية ورقلة  ، حيث �تهمت ذ�ت 
�ل�ضكاوى  مدر�ء �لت�ضيري و�ملو�رد �لب�ضرية بال�ضركات �لنفطية  بتحويل م�ضدر رزق �جلز�ئريني مللكية خا�ضة .

�ضكاوى وعر�ئ�ض مرفوعة لرئا�ضة �جلمهورية  

�أحمد باحلاج 

تقارير �سوداء �سد م�سريي 
ال�سركات البرتولية بورقلة 

ببلدية  �لبور  قرية  �صكان  طالب 
ورقلة  ولية  �لتابعة  �أنقو�صة 
ب�رشورة  �ملعنية  �ل�صلطات  من 
�ملناوبة  لتوفري  �لعاجل  �لتدخل 
�لليلة لإنهاء  �لفرتة  �لطبية خالل  
معاناتهم مع رحلة �لبحث �ليومي 
م�صافات  بقطع  �لعالج  �صبل  عن 

بعيدة .
ببلدية  �لبور  قرية  �صكان  نا�صد 
حو�يل  بعد  على  �لو�قعة  �أنقو�صة 
25 كلم عن مقر ولية ورقلة، و�يل 
جالوي  �لقادر  عبد  ورقلة  ولية 
ب�صفته �مل�صوؤول �لأول على �لهيئة 
�لتنفيذية ب�رشورة �لتدخل �لعاجل 

من  و�ل�صكان  �ل�صحة  مدير  لدى 
�لقائم  بان�صغالهم  �لتكفل  �أجل 
�ملتمثل يف توفري �ملناوبة �لطبية 
معاناة  �إنهاء  �أجل  من  �لليلية 
م�صافات  قطع  مع  �جلهة  مر�صى 
بعيدة باجتاه �ملوؤ�ص�صات �ل�صحية 
عن  للبحث  �لولية  بعا�صمة 
علمنا  �إذ�  خا�صة  �لعالج،  �صبل 
�ملناوبة  توفري  مطلب  تلبية  �أن 
 07 �صيمكن  �لقرية  بهاته  �لطبية 
خدمات  من  لها  جماورة  قرى 
ما  خا�صة   ، �مل�صتوى  يف  طبية 
�ملتعلقة  �حلرجة  باحلالت  تعلق 
�ل�صحية  �حلالت  مبتابعة  �أ�صا�صا 

يف  �مل�صابني  و  �حلو�مل  للن�صاء 
ما  عادة  و�لتي  �ملرور  حو�دث 
ثم  ومن   ، فوري  تدخل  ت�صتدعي 
جت�صيد مفهوم تقريب �ل�صحة من 

�ملو�طن  .
مدير  �أكد  فقد  ثانية  جهة  من 
ورقلة  بولية  و�ل�صكان  �ل�صحة 
م�صدق فا�صل يف ت�رشيح �صحفي 
�ن   ،« »�لو�صط  يومية  به  خ�ض 
على  جاهدة  ت�صهر  م�صاحله 
يف  �مل�صجلة  �لنقائ�ض  تد�رك 
بالولية  �ل�صحية  �لهياكل  خمتلف 
و  �لأولويات  ح�صب  مبد�أ  بتطبيق 
يف  م�صيفا   ، �ملتاحة  �لإمكانات 

�ملناوبة  توفري  �أن  �ل�صدد  ذ�ت 
ما  عادة  �لعياد�ت  مبختلف  �لليلة 
و�صبه  طبية  �أطقم  توفري  يتطلب 
��صارة و��صحة من ذ�ت  طبية ،يف 
�ل�صحي  �لقطاع  �أن  �مل�صوؤول 
بالولية بحاجة ما�صة لرفع تعد�د 
كادره �لب�رشي لتلبية هذه �خلدمة 

.
ويف �نتظار تدخل جاد من طرف 
لز�ما  يبقى  بالولية  �لقر�ر  �صناع 
ببلدية  �لبور  قرية  قاطني  على 
�ملزري  �لو�صع  معاي�صة  �أنقو�صة 

لأجل غري م�صمى .
�أحمد باحلاج 

لأمن  �ل�رشطة  م�صالح  متكنت 
�لولية ممثلة يف �لمن �حل�رشي 
�صخ�صني  توقيف  من  �لثاين  
)20/19 �صنة(  �لعمر  من  يبلغان 
�ملتعددة  �ل�رشقة  ق�صية  يف 
يف  باخلطف  �لنقالة  للهو�تف 
باإ�صتعمال  �لعمومية  �لأماكن 

در�جة نارية   .
تقدم  �إىل  تعود  �لق�صية  حيثيات 

بخ�صو�ض  ببالغ  مو�طنني 
��صتهدفت  باخلطف  �ل�رشقة 
طرف  من  �لنقال  هاتفهما 
نارية  در�جة  منت  على  �صخ�ض 
�لأول على م�صتوى حي تاف�صيت 
م�صتوى  على  �لثاين  و�ل�صخ�ض 
تكثيف  مت  وعليه   �صورو،   حي 
�لإ�صتعالمي  و�لعمل  �لأبحاث 
م�صتبه  �صخ�صني  �إيقاف  مت  �أين 

در�جة  منت  على  كانا  فيهما 
و  معهما  �لتحقيق  بعد  نارية،و 
�أين  �ل�صحيتني  على  عر�صهما 
�لأوىل  �لوهلة  من  عليهما  تعرفا 
كما مت تاأكيد �أن �لدر�جة �لنارية 
لديهما  �صبطت  �لتي  �مل�صتعملة 
عملية  يف  �مل�صتعملة  نف�صها 
�ل�رشقة وعلى �إثر هذ� مت حتويل 
�لأطر�ف �إىل مقر �ل�رشطة و فتح 

�لنتهاء  بعد  �لق�صية،  حتقيق يف 
مت  �لقانونية،  �لإجر�ء�ت  من 
�أمام  فيهما  �مل�صتبه  تقدمي 
�ملخت�صة  �لق�صائية  �جلهات 
حقهما 03 �ض يف  �أ�صدرت  �لتي 
يد�ع وغر� �لإ نو�ت حب�ض مع 

قدرها 150.000 دج  مالية  مة 
منها 50.000 دج موقوفة �لنفاذ.

�أحمد باحلاج 

بلدية �أنقو�ضة بورقلة

�أمن مترن��ضت 

مطالب بتوفري املناوبة الطبية بعيادة البور 

توقيف �سخ�سني يف ق�سية ال�سرقة املتعددة للهواتف النقالة        

ب�ضبب �الآبار �لتقليدية للمياه �لقذرة 
وتكد�ض �لقمامة 

�أف�ضت عن فح�ض 264 م�ضتبها فيه 
ومر�قبة 330 مركبة 

متورط  يف �ال�ضتهالك �ل�ضخ�ضي 
للموؤثر�ت �لعقلية 

35 اإ�سابة بداء الل�سمانيا اجللدية 
بوالية الوادي خالل 2018

اأمن اأدرار ينفذ 15 عملية �سرطية 
خالل ال�سنة اجلارية 

اأمن مترنا�ست يطيح بثالثيني 
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�أنه "بجانب  كما �أعلنت �جلماعة، 
�أي�ضا  �ضنت�ضدى  �ملقاومة، 
�لب�رش،  يف  �الجتار  ملمار�ضات 
و�نتهاك  �ملخدر�ت،  وجتارة 
�لن�ضاء  وقمع  �الأطفال،  حقوق 
�أر�كان"و"جي�ش  يف  عام  ب�ضكل 
جماعة  �أر�كان"،  روهنغيا  �إنقاذ 
2012، عقب عمليات  تاأ�ض�ضت يف 
م�ضلمي  �ضد  بوذيون  �ضنها  بط�ش 
�لقو�ت  من  بدعم  �لروهنغيا 
�أ�ضفر  ما  ميامنار،  يف  �مل�ضلحة 
عن مقتل �الآالف وت�رشيد ع�رش�ت 
يف  �لروهنغيا  م�ضلمي  من  �الآالف 

�أر�كان.
عن  تد�فع  �إنها  �جلماعة  وتقول 
يف  �لروهنغيا  م�ضلمي  حقوق 
�ل�ضلطات  ت�ضنفها  بينما  �الإقليم، 
�وت   25 ومنذ  �إرهابية  جماعة 
يف  �مل�ضلحة  �لقو�ت  ت�ضن   ،2017
حملة  بوذية  وملي�ضيات  ميامنار 
�ضد  وح�ضية  وجمازر  ع�ضكرية 

�لروهنغيا يف �أر�كان.
�مل�ضتمرة  �جلر�ئم  و�أ�ضفرت 
�آالف  مقتل  عن  �حلني  ذلك  منذ 
م�ضادر  بح�ضب  �لروهنغيني، 
حملية ودولية متطابقة، ف�ضال عن 
بنغالد�ش،  �إىل  مليون  قر�بة  جلوء 
وفق �الأمم �ملتحدة وتعترب حكومة 

ميامنار �لروهنغيا "مهاجرين غري 
فيما  بنغالد�ش،  من  نظاميني" 

"�الأقلية  �ملتحدة  �الأمم  ت�ضنفهم 
�الأكرث ��ضطهاد� يف �لعامل".

اأعلنت جماعة "جي�ض اإنقاذ روهنغيا اأراكان"، اأم�ض الإثنني، تعهدها مبوا�سلة الت�سدي لـ "ممار�سات الإبادة"، التي تتعر�ض لها 
الأقلية امل�سلمة يف ميامنار وذكرت اجلماعة، التي تن�سط يف اإقليم اأراكان غربي ميامنار، يف تقرير من 69 �سفحة ن�سرته على 

ح�سابها على "تويرت"، اأنها �ستوا�سل القتال "�سد حكومة الإبادة واجلي�ض الإرهابي"، يف اإ�سارة حلكومة وجي�ض ميامنار واأ�سافت 
اأو غريها، طاملا ظلت الإبادة �سد الروهنغيا م�ستمرة، ومع ا�ستمرار غياب العدل". "لن تتوقف حركة املقاومة، �سواء امل�سلحة 

يف تقرير من 69 �سفحة ن�سرته اجلماعة على ح�سابها بتويرت

م٫�ض

اأراكان" يتعهد  روهنغيا  اإنقاذ  "جي�ش 
بالت�صدي لـ"الإبادة" يف ميامنار

الأمم املتحدة

ترامب

م�سرعون بريطانيون

نائب الأمني العام للجبهة ال�سعبية
 اأبو اأحمد فوؤاد

10 ماليني ميني يعانون اجلوع ال�صديد

الإبقاء على وجود ع�صكري اأمريكي يف العراق ملراقبة اإيران

�صلطات عليا بال�صعودية قد تكون م�صوؤولة عن تعذيب نا�صطات

فتح ت�صع مقدًما الع�صي يف دواليب 
امل�صاحلة" القادمة "حوارات 

قال نائب �الأمني �لعام للجبهة �ل�ضعبية 
�إن  فوؤ�د،  �أحمد  �أبو  فل�ضطني،  لتحرير 
يف  �لع�ضي  مقدًما  ت�ضع  فتح  حركة 
ومو�ضكو  �لقاهرة  حو�ر�ت  دو�ليب 
�لقادمة يف ملف �مل�ضاحلة، باإ�رش�رها 
بعيًد� عن  ت�ضكيل حكومة جديدة  على 

�لتو�فق �لوطني.
�ضحيفة  مع  مقابلة  يف  فوؤ�د  و�أبدى 
من  �ل�ضديد  ��ضتغر�به  "فل�ضطني" 
حكومة  لت�ضكيل  فتح  حركة  ��ضتعجال 
لدرء  فر�ضة  وجود  مع  جديدة، 
�حلو�ر�ت  عرب  �ل�ضيا�ضي  �النق�ضام 
�لوطنية �خلارجية �لقادمة �لتي ترعاها 
�لقاهرة ومو�ضكو يف قادم �الأيام، موؤكًد� 
�أن ت�ضكيل �حلكومة فر�ضة لعدم �إجناح 
حركة  وطالب  �ضتُجرى  �لتي  �للقاء�ت 
�لقادمة  �حلو�ر�ت  باإعطاء  فتح 
م�ضيفا:  الإجناحها،  �لكافية  �لفر�ضة 
�للقاء�ت  نخرج من  �أن  �ملفرت�ش  "من 
وتوحيدية  �إيجابية  بخطو�ت  �لقادمة 
للمزيد  توؤدي  بخطو�ت  ن�ضتقبلها  و�أال 
وخلق  و�النف�ضال  �الن�ضقاق  من 

�الأزمات".

ا�ستعادة الوحدة

�الأ�ضبوع  �هلل  �حلمد  حكومة  وقدمت 
�ل�ضلطة  لرئي�ش  ��ضتقالتها  �ملن�رشم 
بالت�ضاور  �أوعز  �لذي  عبا�ش،  حممود 
جديدة،  "ف�ضائلية"  حكومة  لت�ضكيل 
�مل�ضاركة  �لف�ضائل  معظم  رف�ضت 

فيها.
ودعا فوؤ�د حركة فتح للبحث يف �لنقاط 
�لتي ميكن �أن توؤدي �إىل ��ضتعادة �لوحدة 
�لوطنية، و�إنهاء �النق�ضام، م�ضدًد� على 
�ضيوؤدي  �جلديدة  �حلكومة  ت�ضكيل  �أن 
فر�ش  و�إعالء  �النق�ضام  لتكري�ش 
�النف�ضال و�إدخال �ملجتمع �لفل�ضطيني 
�مل�ضاكل  من  �ملزيد  يف  وموؤ�ض�ضاته 

و�لت�رشذم.
كل  �ضد  دوًما  �ضتقف  �جلبهة  �أن  و�أكد 
�ضعبنا  فرقة  �إىل  �ملوؤدية  �مل�ضاريع 
على  ت�ضع  مبا  عليه،  �النق�ضام  وتغول 
�جلماهري  م�ضلحة  من  �أولوياتها  ر�أ�ش 
نحو  �أهد�فه  وحتقيق  �لفل�ضطينية، 
�أّن  على  م�ضدًد�  و�ال�ضتقالل،  �حلرية 
ت�ضل  �أي خطوة  ت�ضارك يف  لن  �جلبهة 

بالو�ضع �لفل�ضطيني "�إىل �لكارثة".

و�الإجر�ء�ت  �ملو�قف  "كل  و�أ�ضاف: 
بو�ضوح  توؤدي  �ل�ضلطة  من  تتخذ  �لتي 
�إىل خلق مزيد من �خلالفات و�لتوتر�ت 
�ل�ضعد  على  �لفل�ضطينية  �لد�خلية 
�إىل  �ضعبنا بحاجة  �ملختلفة"، يف حني 
�أّن  و�أو�ضح  متاًما  �الأمور  هذه  عك�ش 
حو�ر  باإطالق  مر�ًر�  طالبت  �جلبهة 
طريقة"  "باأي  و�لذهاب  �ضامل،  وطني 
يف  و�لبحث  �ضعبنا،  قوى  لتجميع 
�مل�ضاكل و�ملخاطر �لتي تهدد �لق�ضية 
وبات  بع�ضها  ترجم  �لتي  �لوطنية، 
ملمو�ًضا عرب "�ضفقة �لقرن" �الأمريكية، 
�لقادمة  ومو�ضكو  �لقاهرة  لقاء�ت  و�أّن 

فر�ضة ت�ضييعها "عبث غري م�ضوؤول".

احلد الأدنى للتوافق

لقاء�ت  �إعادة  باإمكانية  فوؤ�د  وجزم 
�الأمور  �ملرتقبة  ومو�ضكو  �لقاهرة 
و�لبدء  �ل�ضليم،  ن�ضابها  �إىل  �لوطنية 

فوًر�  �لبدء  �ضاأنه  من  �ضامل  بحو�ر 
�ل�ضيا�ضي  �لتوتر  وقف  بخطو�ت 
و�الإعالمي، مطالبًا �ل�ضلطة با�ضتغاللها 
بنا  ت�ضل  �أن  �ملمكن  "من  وتابع: 
�الأدنى من  لتحقيق �حلد  ولو  �للقاء�ت 
�أن  قبل  �أ�ضا�ضية،  م�ضائل  على  �لتو�فق 
ال  ما  ويتحقق  �النهيار،  عملية  حت�ضل 
نريد  كنا  "�إذ�  مكماًل:  عقباه"،  حتمد 
مو�جهة �ضفقة �لقرن فال بد �أن تتوحد 

جهودنا وطاقاتنا ولي�ش �لعك�ش".
مالمح  �أمام  نحن  "�ليوم  و�أردف: 
جديدة لتطبيقات �ضمن �ضفقة �لقرن، 
�ملتوقع  من  �آخر  وجزء  مّر  منها  جزءٌ 
مبعنى  ق�ضرية،  فرتة  خالل  مير  �أن 
ت�ضفية  يُ�ضّمى  �أن  ميكن  ما  هناك  �أن 
عن  غزة  وف�ضل  �لفل�ضطينية  للق�ضية 
�ل�ضفة �لغربية، وهو ما ي�ضتوجب �لتنبه 
�لوقوع  يف  م�ضاعدته  ولي�ش  جيد�  له 

و�لتنفيذ".

التفرد بالقرار

لل�ضلطة  �جلديدة  �حلكومة  �أن  ور�أى 
�إىل  �حلايل  للمنظور  وفًقا  �ضتوؤدي 
�النق�ضام"،  نار  على  �لزيت  "�ضب 
"�لتفرد  �أّن  موؤكًد�  �النف�ضال،  وحتقيق 
�أمر  �لوطني  بالقر�ر  و�ال�ضتفر�د" 
بالق�ضية  وي�رش  �خلطورة  غاية  يف 
من  بد  وال  كان  �إن  وقال  �لفل�ضطينية 
حكومة  ت�ضكيل  يجب  حكومة،  ت�ضكيل 
مع  �جلميع،  بها  ي�ضارك  وطنية  وحدة 
دعوة كل �الأطياف �ل�ضيا�ضية للم�ضاركة 
عربها  �الأمور  نهاية  يف  لن�ضل  فيها، 
وعقد  �لد�خلية،  �الأو�ضاع  ترتيب  �إىل 

�النتخابات �لعامة كخطوة �أوىل.
حكومة  ت�ضمى  حكومة  "�أما  و�أ�ضاف: 
من  �ملزيد  ف�ضتُخلّف  �لف�ضائل، 
�ضيئا  تقدم  �أن  ت�ضتطيع  ولن  �مل�ضاكل 
لل�ضعب وللق�ضية، بقدر ما �ضتحدثه من 
خالفات"، م�ضتدركا: "لكن من �ملمكن 
�لفر�ضة  الإعطاء  �خلطوة،  هذه  �إلغاء 
ومو�ضكو،  �لقاهرة  لقاء�ت  لنجاح 
نخفف  تدريجية  خلطو�ت  و�لو�ضول 
يف  نعي�ضها  �لتي  �الأزمات  من  عربها 
على  فوؤ�د  و�خلارج"و�ضدد  �لوطن 
مفتاح  "بيدها  �لتي  فتح  حركة  �أن 
�ل�ضلطة"، يجب عليها �لتقدم بخطو�ت 
منظمة  وجبهة  �ل�ضاحة  توحيد  جتاه 
�الإ�رش�ع  نحو  �ل�ضغط  وعدم  �لتحرير، 
بت�ضكيل �حلكومة، مع �إعطاء �حلو�ر�ت 

�لوطنية �لفر�ضة �لكاملة.
�لقيام  حتاول  �جلبهة  �أّن  �إىل  ولفت 
يف  و�لبحث  �ضعبنا،  نحو  بو�جبها 
�لوحدة،  بتحقيق  �لكفيلة  �ل�ضبل  كل 
ملوقعها  �لتحرير  منظمة  و��ضتعادة 
من  �لفل�ضطيني  �لكل  لقيادة  �لقيادي 
ف�ضائل وطنية و�إ�ضالمية، و�لعمل على 
ي�ضارك  توحيدي  وطني  جمل�ش  عقد 
ب�ضورة  دفعها  ما  وهو  �جلميع،  فيه 
�حلكومة  يف  �مل�ضاركة  لعدم  �أخرى  �أو 
جهة  من  �هلل  ر�م  يف  ت�ضكيلها  �ملنوي 
ثانية، طالب فوؤ�د ب�رشورة �إبقاء جذوة 
غزة  يف  �حل�ضار  وك�رش  �لعودة  م�ضرية 
�مليد�نية  �لفعاليات  وتطوير  م�ضتعلة، 
ودحرجتها  �ملحتلة  �لغربية  �ل�ضفة  يف 
�ضعبية  �نتفا�ضة  �إىل  ت�ضل  �أن  باجتاه 
تدريجًيّا، مبا يقف �ضد� مانًعا ملو�جهة 
خمططات "�ضفقة �لقرن"، وما يحاول 

�الحتالل حتقيقه.

 10 �إن  �الأحد  �ملتحدة،  �الأمم  قالت 
 28 نحو  �أ�ضل  )من  ميني  ماليني 
�ل�ضديد  �جلوع  من  يعانون  مليون( 
جاء ذلك يف تقرير �ضادر عن مكتب 
�الأمم �ملتحدة لل�ضوؤون �الإن�ضانية يف 
�الإن�ضاين  �لو�ضع  ر�ضد  �لذي  �ليمن 
جانفي   23 حتى   16 منذ  �لبالد  يف 
 7.4" �أن  �لتقرير  و�أ�ضاف  �ملا�ضي. 

ماليني ميني بحاجة �إىل عالج �أو منع 
�ضوء �لتغذية، من بينهم 3.2 ماليني 
ل�ضوء  عالج  �إىل  يحتاجون  �ضخ�ش 
�أن �ليمنيني  �لتغذية �حلاد"ولفت �إىل 
عر�ضة  �حلايل  �لوقت  يف  باتو� 
�لنز�ع  ت�ضاعد  منذ  �أكرث  للمجاعة 
�إىل  �لتقرير  و�أ�ضار   2015 مار�ش  يف 
�أن هناك 230 مديرية يف �ليمن، من 

�ملجاعة  خلطر  معر�ضة   333 �أ�ضل 
�ل�ضعب،  �الإن�ضاين  �لو�ضع  و�أمام 
�الأغذية  برنامج  �أن  �لتقرير  ذكر 
يف  و�ّضع  �ملتحدة،  باالأمم  �لعاملي 
لي�ضمل  عمله  نطاق  �ملا�ضي  يناير 
"ح�ض�ش  12 مليون �ضخ�ش؛ بتقدمي 
�أ�ضا�ضية".  �ضلع  وق�ضائم  غذ�ئية 
�ليمن  ت�ضهد  �أعو�م،   4 نحو  ومنذ 

معارك طاحنة بني �لقو�ت �حلكومية 
من�ضور  ربه  عبد  للرئي�ش  �ملو�لية 
ع�ضكري  بتحالف  �مل�ضنودة  هادي، 
�إمار�تية  ومب�ضاركة  �ل�ضعودية  تقوده 
"�حلوثي"  وم�ضلحي  كبرية من جهة، 
ي�ضيطرون  �لذين  �أخرى،  جهة  من 
�لعا�ضمة  منها  على عدة حمافظات 

�ضنعاء، منذ نهاية �لعام 2014.

قال �لرئي�ش �الأمريكي دونالد تر�مب 
�إن �حتفاظ �لواليات �ملتحدة بوجود 
حتى  مهم  �أمر  �لعر�ق  يف  ع�ضكري 
متثل  الأنها  �إير�ن  مر�قبة  ميكنها 

”م�ضكلة حقيقية“
مع  مقابلة  يف  �أ�ضفه  تر�مب  و�أبدى 
�ضبكة )�ضي.بي.�إ�ش( تبثها يوم �الأحد 
يف  تنتهي“  ال  �لتي  ”�حلروب  ب�ضاأن 
يريد  �أنه  و�أو�ضح  و�أفغان�ضتان  �ضوريا 
�أن يقل�ش �لوجود �لع�ضكري �الأمريكي 
من  �لرغم  على  �لبلدين  يف  �ملكلف 
�لع�ضكريني  م�ضت�ضاريه  حتذير�ت 
وروؤ�ضاء �أجهزة �ملخابر�ت من �تخاذ 

خطو�ت من هذ� �لقبيل.
قد  �ملتحدة  �لواليات  �أن  و�أ�ضاف 
�أجهزة  عمل  على  كبري  ب�ضكل  تعتمد 
و�لرد على  �أفغان�ضتان  �ملخابر�ت يف 
�لقو�عد  من  �ضوريا  يف  �لتطور�ت 
�الأمريكية يف �لعر�ق �ملجاور.و�أر�ضل 

�أ�ضلحة  �الإير�ين  �لثوري  �حلر�ش 
و�آالف �ملقاتلني �إىل �ضوريا للم�ضاعدة 
�الأ�ضد  ب�ضار  �لرئي�ش  حكم  تعزيز  يف 
هناك  �لد�ئرة  �الأهلية  �حلرب  خالل 
�إن  تر�مب  وقال  �ضنو�ت.  �ضبع  منذ 
”ثروة“  �أنفقت  �ملتحدة  �لواليات 
يف  �جلوية  �الأ�ضد  عني  قاعدة  على 
غرب �لعر�ق و�لتي ز�رها يف دي�ضمرب 
كانون �الأول و�إنه يجب على �لواليات 
و�أ�ضاف  بها  �الحتفاظ  �ملتحدة 
تر�مب يف �ملقابلة �أن ”�أحد �لدو�فع 
ور�ء رغبتي يف �الحتفاظ بها هو �أنني 
الأن  ما  نحو  على  �إير�ن  مر�قبة  �أريد 
�إير�ن متثل م�ضكلة حقيقية“ورد� على 
�ضوؤ�ل عما �إذ� كان ذلك يعني �أنه يريد 
�أن يكون قادر� على �رشب �إير�ن، قال 
تر�مب ”ال، الأنني �أريد �أن �أكون قادر� 

على مر�قبة �إير�ن“.
ب�ضحب  قر�ره  عن  تر�مب  ود�فع 

�لقو�ت من �ضوريا لكنه رف�ش حتديد 
�أثار  �لذي  لالن�ضحاب  زمني  جدول 
لدى  وقلقا  جمهوريني  من  �نتقاد�ت 
يف  �ملتحدة  �لواليات  حلفاء  بع�ش 
تقدم  لرت�مب  حتد  ويف  �ملنطقة. 
جمل�ش �ل�ضيوخ �الأمريكي �لذي يقوده 
حد  �إىل  رمزي  بت�رشيع  �جلمهوريون 
خطط  يعار�ش  �خلمي�ش  يوم  كبري 
من  للقو�ت  مفاجيء  �ن�ضحاب  �أي 
يف  تر�مب  وقال  و�أفغان�ضتان  �ضوريا 
�ضوريا  �الن�ضحاب من  �إن  �الأمر  بادئ 
بعد  قال  ولكنه  فوريا  يكون  �أن  يجب 
ذلك �إنه �ضيكون تدريجيا وقال تر�مب 
من  �ضتن�ضحب  �لتي  �لقو�ت  بع�ش  �إن 
حيث  �لعر�ق  �إىل  �ضتذهب  �ضوريا 
لن�ضاط  ��ضتئناف  �أي  مر�قبة  ميكنها 
و�جلماعات  �الإ�ضالمية  �لدولة  تنظيم 
بع�ضها  و“�ضيعود  �الأخرى  �ملت�ضددة 

يف نهاية �ملطاف �إىل �لوطن“.

�لقو�ت  �إر�ضال  يتم  قد  �أنه  و�أ�ضاف 
عادت  �إذ�  �أخرى  مرة  �الأمريكية 
�لقاعدة  مثل  مت�ضددة  جماعات 
للظهور. وقال ”�ضنعود �إذ� تعني علينا 
�إنه �ضيعيد �لقو�ت  ذلك“وقال تر�مب 
�لتو�ضل  �إذ� مت  �لوطن  �إىل  �الأمريكية 
�لد�ئرة  �حلرب  الإنهاء  �ضالم  التفاق 
وقال  17 عاما     منذ  �أفغان�ضتان  يف 
�ضيكون  �إنه  ملحطة)�ضي.بي.�إ�ش( 
من  �ضغري  عدد  الإبقاء  م�ضتعد� 
عمليات  �إىل  باالإ�ضافة  هناك  �جلنود 
�لن�ضاط  ”�أوكار“  لر�ضد  �ملخابر�ت 
�لتي  للمقابلة  وفقا  وذلك  �ملت�ضدد 
�ضجلت يوم �جلمعة ومل يقل تر�مب ما 
�إذ� كان يثق يف حركة طالبان �الأفغانية 
تريد  �أنها  ي�ضدق  �إنه  قال  ولكنه 
 . �ضئمو�  لقد   ” تر�مب  وقال  �ل�ضالم 
�جلميع مل . ال �أحب �حلروب �لتي ال 

نهاية لها“.

�أيد ثالثة م�رشعني بريطانيني �أم�ش 
�الثنني تقارير �أفادت باأن نا�ضطات 
�ضعوديات معتقالت تعر�ضن للتعذيب 
وقالو� �إن �مل�ضوؤولية عما يرجح �أنه 

�نتهاك للقانون �لدويل ميكن �أن تقع 
على  �ضعودية  ”�ضلطات  عاتق  على 
��ضتنتاجات  وت�ضري  �أعلى م�ضتوى“. 
متنام  قلق  �إىل  �لثالثة  �مل�رشعني 

�لغرب  يف  �ل�ضعودية  حلفاء  لدى 
�إز�ء ما يرتدد عن �نتهاكات حلقوق 
�الأمري  �لعهد  ويل  ظل  يف  �الإن�ضان 
�لفعلي  �حلاكم  �ضلمان  بن  حممد 

للملكة �لذي يو�جه �نتقاد�ت ب�ضاأن 
جمال  �ل�ضعودي  �ل�ضحفي  مقتل 
�ل�ضعودية يف  �لقن�ضلية  خا�ضقي يف 

��ضطنبول.
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 التنظيف الفرتا�ضي:

ا »غ�سيل املعلومات«..حماولة لتف�سري الكراهية الإلكرتونية عربًيّ

امل�ضتقبل  ب�ضيوين/مركز  حممد 
للدرا�ضات و الأبحاث اللكرتونية

التنظيف الفرتا�ضي:

الإلكرتوين  للف�ضاء  كان  ثم،  ومن 
دور وظيفي يف ات�ضاع �رشوخ البنية 
والو�ضول  باملنطقة،  ال�ضتبدادية 
مبا  العربية  الثورات  حلظة  اإىل 
الف�ضاء  قدرة  من  عليه  انطوت 
الإلكرتوين على احل�ضد يف مواجهة 
احلاكمة،  الأنظمة  من  عدٍد 

واملطالبة برحيلها.
اأكرث  كان  ذلك  بعد  حدث  ما 
الأنظمة  رحيل  فبعد  تعقيًدا، 
احلاكمة يف دول مثل تون�س وم�رش 
وليبيا واليمن، دخلت املنطقة ككل 
)ولي�س فقط دول الثورات( مرحلة 
التكري�س  مت  متعرثة،  انتقالية 
فكرية  ومتايزات  لتباينات  خاللها 
اآن  يف  وعنًفا  عمًقا  اأكرث  و�ضيا�ضية 
الف�ضاء  يف  مالحمها  جتلت  واحد 
ي�ضهد  بات  الذي  الإلكرتوين 
خطاب  على  متزايًدا  اعتماًدا 
لإ�ضفاء  وحماولت  الكراهية، 
هذا  مبفردات  والقبول  ال�رشعية 
تنظيف  عملية  عرب  اخلطاب 
 Virtual Cleaning افرتا�ضي 
تُعيد اإنتاج الكراهية والعداء ب�ضكل 

اأكرث احرتافية. 

وخطاب  املعلومات  غ�ضيل 
الكراهية:

الأوىل  البدايات  ارتبطت 
الإلكرتونية«  »الكراهية  لظاهرة 
�ضيما  ل  الغربية،  باملجتمعات 
القرن  من  الت�ضعينيات  خالل عقد 
املن�رشم، واإعادة اإحياء الكثري من 
احلركات العن�رشية. ولعل النموذج 
الأبرز على ذلك املوقع الإلكرتوين 
املتطرف،  فرونت«  »�ضتورم 
يد  على   1995 عام  تاأ�ض�س  الذي 
الهدف  كان  حيث  بالك؛  دون 
وجتديد  اإحياء  اإعادة  املوقع  من 
كلوك�س كالن«  »كو  خطاب جماعة 
اأطلق  وحينما  البي�ضاء.  العن�رشية 
يعتقد  دون بالك هذا املوقع كان 
لنقل  فر�ضة  ميثل  الإنرتنت  اأن 
قطاعات  اإىل  العن�رشية  ر�ضالته 
وا�ضعة من اجلمهور بتكلفة زهيدة 
مقارنًة بو�ضائل الإعالم التقليدية. 
كانت  التالية،  ال�ضنوات  خالل 
الإلكرتونية  الكراهية  ظاهرة 
تكت�ضب املزيد من الزخم، وخا�ضة 
مع ما ميتلكه الف�ضاء الإلكرتوين من 
قدرة على تطوير ظاهرة الكراهية، 
املعربة  اجلماعات  متثيل  واإعادة 
عنها. وات�ضاًقا مع هذه املعطيات، 
»غ�ضيل  مقاربة  �ضياغة  متت 
 Information املعلومات 
Laundering« كمقاربة مركزية 
التي  التطورات  لتف�ضري  ت�ضلح 

طراأت على خطابات الكراهية.
اأب�ضط  -يف  املقاربة  هذه  تُعرب 
الف�ضاء  قدرة  عن  تعريفاتها- 
خطاب  �رشعنة  على  الإلكرتوين 
الكراهية، فمن خالل الندماج يف 
املختلفة  الفرتا�ضية  امل�ضارات 
البحث،  حمركات  غرار  )على 
واملدونات،  الإنرتنت  ومواقع 
الجتماعي(  التوا�ضل  و�ضبكات 
حتدث عمليٌة يطلق عليها اآدم كالين 
Adam klein، تنظيًفا افرتا�ضًيّا 
خلطابات   Virtual Cleaning
تتعر�س  التي  التقليدية،  الكراهية 
تتحول  وت�ضميم  هند�ضة  لإعادة 
اإىل  املتطرفة  الأفكار  اإثرها  على 
جزء من اأجندة تعليمية اأو �ضيا�ضية 

اأو حتى روحانية ذاتية.
النهائي  الهدف  يُ�ضبح  وهكذا، 
اإدماج  املعلومات  غ�ضيل  لعملية 
معارف  �ضمن  الكراهية  مفردات 
تُ�ضفي عليها طبقة خارجية  عامة 
من  الكثري  تثري  ل  ال�رشعية،  من 
لهذه  ظهر  وقد  حيالها.  الرف�س 
الفكرة -على �ضبيل املثال- جتليات 
تناولت  التي  الأدبيات  بع�س  يف 
جمتمعات  يف  البي�ضاء  العن�رشية 

خطر  اأكرب  اأن  وافرت�ضت  غربية، 
العن�رشي  اخلطاب  انت�ضار  يُ�ضكله 
-وحملة  الإنرتنت  يف  الأبي�س 
لها-  يروج  التي  العن�رشي  التنوير 
هو تهديد الرتاكم العلمي، والإنتاج 
مبو�ضوعات  اخلا�س  املعريف 
العرق والعن�رشية واحلقوق املدنية 

يف الع�رش الرقمي.

»غ�ضيل  اأطروحة  وتنبني 
املعلومات« على ثالث فر�ضيات 

رئي�ضية، هي:

اإىل  وت�ضري  الأوىل:  الفر�ضية   
 Hate الكراهية  جماعات  وجود 
العنف  اإىل  تدعو  التي   Groups
والعداء غري املربر جتاه اأ�ضخا�س 
اأو جمموعات لها �ضمات عرقية، اأو 
اأو حتى جن�ضية.  اأو جهوية،  دينية، 
اأدوات  اأهدافها  وتَ�ضتخدم لتحقيق 
متعددة مبا فيها الف�ضاء الإلكرتوين 
اإطاًرا  اجلماعات  لهذه  م  قَدّ الذي 
اإىل  الو�ضول  خالله  من  مُيكن 
م�ضبوق،  غري  ب�ضكل  اجلماهري 
وجتديد  خطابها،  تدوير  واإعادة 
اجلماعات  هذه  فمثل  �ضياغته. 
الإلكرتوين  الف�ضاء  توظف 
نظرية  بح�ضب  لالت�ضال،  كاأداة 
 Symbolic الرمزي  التقارب 
يف   ،Convergence theory
�ضواء  والروايات،  الأفكار  نقل 
املتعلقة  تلك  اأو  بها  خا�ضة  كانت 
وعي  ت�ضكيل  وبالتبعية  بالأغيار، 
اجلماعة، وتدعيم الهوية امل�ضرتكة 

لأع�ضائها. 
تتعلق  وهي  الثانية:  الفر�ضية 
القائمة  الفرتا�ضية  بالفو�ضى 
للف�ضاء  الذاتية  ال�ضمات  على 
لذات  يخ�ضع  اإنه ل  اإذ  الإلكرتوين، 
الدرجة والأطر التنظيمية اخلا�ضة 
اإزاء  فنحن  التقليدي،  بالإعالم 
الأفكار  من  متناهية  ل  م�ضاحة 
تت�ضم بالتخمة املعلوماتية، وحرية 
كانت  �ضواء  متباينة،  روؤى  طرح 
وذلك يف ظل  متطرفة،  اأو  معتدلة 
والقيود  ال�ضوابط  اإىل  الفتقار 
وعدم  والإعالمية،  ال�ضيا�ضية 
القدرة على حتديد هوية الفاعلني 
يجعل  الذي  الأمر  وهو  احلقيقية، 
�ضحة  من  التاأكد  ال�ضعب  من 
الذي  الإعالمي  املحتوى  ودقة 
الإلكرتوين،  الف�ضاء  يتم عر�ضه يف 
جلماعات  ال�ضماح  وبالتايل 

الكراهية بتحقيق اأهدافها.
 الفر�ضية الثالثة: وهي تن�رشف اإىل 
الواقع،  مقابل  يف  الإدراك  معادلة 
فالأمر الأهم بالن�ضبة لآليات غ�ضيل 
متلقي  مدركات  هو  املعلومات 
الر�ضالة الدعائية، فلي�س من املهم 
اأن  الكراهية  جلماعات  بالن�ضبة 
اإىل  مو�ضوعي  ب�ضكل  الواقع  تنقل 
خميلة املتلقي، ولكن الأولوية تكون 
لإعادة ت�ضكيل مدركات الفرد حتى 
هذه  اأهداف  مع  متما�ضيًة  ت�ضبح 
فالإدراك  ور�ضالتها.  اجلماعات 
اأن  ميكن  كالين-  اآدم  -بح�ضب 
الوقت،  مبرور  حلقائق  يوؤ�ض�س 
وال�ضتمرارية  التكرار  عرب  وذلك 
يف ا�ضتدعاء مفردات حمددة بغية 
تر�ضيخ �ضور ذهنية لدى الفرد )قد 
ل ي�ضعر الفرد اأنها حتمل مدلولت 
البعيد  املدى  على  ت�ضبح  كريهة( 
مناط حكمه، وت�ضوراته، ومواقفه.

اأمناط غ�ضيل املعلومات:

ت�ضكل مقاربة »غ�ضيل املعلومات« 
مقدمًة اأوليًة لفهم ظاهرة الكراهية 
العربية  املنطقة  يف  الإلكرتونية 
ال�ضنوات  خالل  �ضهدت  التي 
الثورات  بعد  �ضيما  ل  املا�ضية، 
التطرف  العربية، موجة هائلة من 
الواقعية،  والكراهية  املجتمعي، 
الف�ضاء  يف  امتداداتها  لها  كان 
الفو�ضوية،  بطبيعته  الإلكرتوين 
وقدرته على �رشعنة –اأو التنظيف 
الكراهية  خطابات  الفرتا�ضي- 

من خالل منطني اأ�ضا�ضيني:
1- النمط النطباعي: وهو يعتمد 

ب�ضكل كبري على التجارب ال�ضخ�ضية 
العاطفية  والنطباعات  اخلا�ضة، 
احلياتية  باخلربات  املرتبطة 
املنتقاة، التي ل حتتاج ب�ضكل كبري 
اإىل حمتوى معريف متما�ضك، وهو 
امل�ضتمر  ال�ضتدعاء  ي�ضتلزم  ما 
ال�رشيعة  ال�ضور  من  ملجموعة 
واملوؤثرات  واملو�ضيقى،  احلركة، 
جتارب  على  والرتكيز  ال�ضوتية، 
ال�ضمنية  الأهداف  تخدم  معينة 

ل�ضانع الر�ضالة الإعالمية.
يف  جاذبيته  النمط  لهذا  كان  لقد 
العربية؛  الثورات  بعد  ما  �ضياق 
الكراهية  حالت  من  عدًدا  اإن  اإذ 
ذلك  منذ  باملنطقة  ن�ضاأت  التي 
التعبري  تتجنب  كانت  احلني، 
املعرفية،  بنيتها  عن  املبا�رش 
الأحداث  ت�ضتخدم  املقابل  ويف 
الرمزية،  والأدوات  اليومية، 
وجزئي  متحيز  ب�ضكل  وال�ضور 
)منها مثال ال�ضتخدام الرباجماتي 
القائمة  احلروب  �ضحايا  ل�ضور 
باملنطقة(، يُتيح لها اختزال الواقع 
الأفراد  وتغيري مدركات  ل�ضاحلها، 
خلطاب  تقبال  اأكرث  لي�ضبحوا 
املعربة  واجلماعات  الكراهية، 

عنه.
2- الروح التقنية والأكادميية: يُويل 
لق�ضية  كبرية  اأهمية  النمط  هذا 
بخطاب  اخلا�ضة  امل�ضداقية 
الكثري  حتاول  حيث  الكراهية؛ 
�رشعنة  الكراهية  جماعات  من 
علمية  �ضبغة  باإ�ضفاء  خطابها 
الروح  اأكادميية -اأو ما يُطلق عليه 
 academic والأكادميية  التقنية 
على   -and techno ethos
الإطار،  هذا  ويف  اخلطاب.  هذا 
اأنه  اإىل  بورومان  �ضني  ي�ضري 
الأكادميية  الروح  تتوافر  »عندما 
اأكرث  القارئ  ي�ضبح  العمل،  يف 
الكاتب عقالين، وفرد  باأن  اقتناًعا 
�ضادق  حوار  يف  منخرط  ذكي 
ما  وهو  العلمية،  بالأمانة  يت�ضم 
باأن  العتقاد  اإىل  القراء  يقود 
احلجج«.  بناء  يف  اأخالقي  الكاتب 
يعني  املقولة  تلك  اإىل  ال�ضتناد 
اأن الكثري من م�ضتخدمي الإنرتنت 
اعتادوا اإعطاء امل�ضداقية ملواقع 
اإلكرتونية تت�ضم بعدد من املعايري، 
اجلاذبية  ودرجة  الفني،  كالت�ضميم 
املوقع.  زوار  وعدد  والتطور، 
جلماعات  منح  الأمر،  هذا  ومثل 
املوجودة  ذلك  يف  -مبا  الكراهية 
اأكرب  فر�ضًة  العربية-  باملنطقة 
لإعادة هند�ضة مفرداتها التقليدية، 
اإنفاق  عرب  مغاير  والتجلي مبظهر 
اأكرث  مواقع  ت�ضميم  على  الأموال 
ا�ضتخدام  يف  واملبالغة  احرتافية، 
اخلبري  قبيل  من  م�ضطلحات 
ال�ضرتاتيجي والأكادميي والنا�ضط 

ال�ضيا�ضي.

الكراهية  حمفزات 
الإلكرتونية:

ثمة عالقة تفاعلية بني ما يحدث 
والواقع  الإلكرتوين  الف�ضاء  يف 
العربية،  باملنطقة  املجتمعي 
الإلكرتوين  الف�ضاء  اأثر  ما  وبقدر 
اكت�ضب  ما  بقدر  الواقع،  هذا  يف 
والكراهية  ال�رشاع  مفردات  منه 
على  انطوى  فالواقع  والطائفية. 
املعززة  املحفزات  من  عدٍد 
بقدراتها  الإلكرتونية،  للكراهية 
جذب  من  ومتكنها  امل�رشعنة، 
ت�ضهد  جمتمعات  يف  الكثريين 
وال�ضعور  الت�ضامح،  عدم  من  حالة 
وبوجه  الن�ضبي.  باحلرمان 
الكراهية  حمفزات  متثلت  عام 

الإلكرتونية فيما يلي:
فالثورات  الثورات:  اإخفاق   -1
من  تندلع  خيالية  حالة  بطبيعتها 
الواقع،  لتغيري  مثالية  تطلعات 
طوباوية  بحالة  عنه  وال�ضتعا�ضة 
خا�ضة. ولكن مبرور الوقت تت�ضادم 
هذه املخيلة مع واقع ما بعد الثورة 
وال�رشاع،  باملناف�ضة  املحتدم 
املتولدة  التطلعات  ثورة  وتتقل�س 
تتزايد  ثم  ومن  الثورة،  رحم  من 

الإحباطات، وخا�ضة لدى احلركات 
جتني  اأن  دون  بالثورة  بادرت  التي 

ثمارها، اأو حتقق طموحاتها.
الثورات  يف  الأمر  هذا  حدث 
اخل�ضو�س  وجه  وعلى  العربية، 
تطمح  كانت  التي  ال�ضابة  الأجيال 
اإىل جمتمع خمتلف، ولكنها �رشعان 
اأُ�ضيبت بالإحباط والعزلة. ويف  ما 
وال�ضعور  النعزايل  ال�ضياق  هذا 
مُيكن  املجتمعية،  بالختاللت 
ي�ضطلع  اأن  الإلكرتوين  للف�ضاء 
من  فهو  جوهريتني:  بوظيفتني 
من  للهروب  م�ضاحة  يوفر  جهة 
ذلك  يف  مبا  م�ضكالته  بكل  الواقع 
اإليه  يُنظر  الذي  التقليدي  الإعالم 
اأنه جزء من امل�ضكلة،  حينها على 
ومن جهة اأخرى ي�ضمح ا�ضتناًدا اإىل 
منط غ�ضيل املعلومات النطباعي 
حالة  اإىل  الإحباط  حالة  بتحويل 
كراهية �ضد من يُعتقد اأنهم ال�ضبب 
كانوا  �ضواء  الثورات،  اإف�ضال  يف 
)باملعنى  فلول  اأو  حاكمة  اأنظمة 
اأو  الثورات(  بعد  عليه  املتعارف 

ف�ضيال �ضيا�ضًيّا ما. 
وبالرغم  الطائفية:  ال�رشاعات   -2
الثورات  نتاج  تكن  مل  اأنها  من 
اأعطتها  الثورات  اأن  اإل  العربية، 
حدتها،  من  تعزز  جديدة  دوافع 
�ضوريا  داخل  �ضيما مع احلروب  ل 
واليمن، والتعاطي معها من منظور 
ال�ضيعة  بني  الطائفي  ال�رشاع 
وال�ضنة، ف�ضال عما اأنتجته الثورات 
من مطالب طائفية )ا�ضرتكت فيها 
ظلت  خمتلفة(  وديانات  طوائف 
الأنظمة  لقمع  تتعر�س  لعقود 
احلاكمة. وكان من الطبيعى اأن ميتد 
الف�ضاء  اإىل  الطائفي  ال�رشاع  هذا 
الإلكرتوين الذي ظل يُنظر اإليه على 
اأنه جزء هام من املناف�ضة الزمانية 
الطوائف املختلفة،  واملكانية بني 
ف�ضال عن ا�ضتثمار هذا الف�ضاء يف 
�رشعنة روايات الكراهية الطائفية 
واإ�ضفاء  افرتا�ضًيّا،  وتنظيفها 
ودينية  واأخالقية  علمية  �ضبغة 
الروايات  طور  من  تُخرجها  عليها 
املقبولة  الروايات  اإىل  امُلدانة 

ب�ضكل غري واٍع.
ففي  الإلكرتوين:  ال�ضتقطاب   -3
احلادث  ال�ضيا�ضي  ال�ضتقطاب 
التكري�س  مت  العربية،  املنطقة  يف 
ب�ضكل  جتلى  اإلكرتوين  ل�ضتقطاب 
اأ�ضا�ضي يف ثنائية الديني واملدين، 
اإلكرتونية  مواقع  ظهرت  حيث 
للتوا�ضل  ومواقع  ومدونات 
الجتماعي لها انتماءاتها ال�ضيقة، 
ف�ضيل  كل  م�ضالح  عن  لتدافع 

الأخرى  الف�ضائل  مواجهة  يف 
الدفاع  هذا  واأثناء  املناف�ضة، 
ت�ضتند  الكراهية  من  حالة  تخلقت 
�ضورة  وت�ضويه  الذات،  تنزيه  اإىل 
وو�ضمهم  الأخرى،  الأطراف 

ب�ضفات �ضلبية.
ويف هذا الإطار، ي�ضري مارك لين�س 
اإىل اأن مواقع التوا�ضل الجتماعي 
قامت بوظيفة خمتلفة بعد الثورات 
�ضاحة  اإىل  حتولت  حيث  العربية، 
لل�رشاع الأيديولوجي غري العقالين 
والإ�ضالمي،  املدين  التيارين  بني 
ثنائيات  اإىل  بال�ضتناد  وذلك 
ال�ضخ�س  عن  اأخالقية  و�رشديات 

اجليد وال�ضخ�س ال�ضيئ.
اإن  اإذ  الإرهابي:  ال�ضتغالل   -4
الكراهية  من  به  ي�ضتهان  ل  جزًءا 
العربية  املنطقة  يف  الإلكرتونية 
يرتبط ببزوغ التنظيمات الإرهابية، 
التنظيمات  هذه  اعتماد  وتزايد 
الإلكرتوين يف حتقيق  الف�ضاء  على 
اأهدافها التي تراوحت بني الرتويج 
املجتمع،  وترهيب  لأفكارها، 

وجتنيد عنا�رش جديدة. 
الإرهابية  التنظيمات  من  فالكثري 
يف املرحلة الراهنة تعمل من خالل 
الفرتا�ضية  بـال�رشاكة  يُعرف  ما 
حيث   ،virtual partnership
داخل  الراديكالية  العنا�رش  تظهر 
الدول وت�ضتقي اأفكارها وتوجهاتها 
)خا�ضة  الإرهابية  التنظيمات  من 
القاعدة وداع�س(، وذلك بالعتماد 
على املواد الفكرية، والت�ضجيالت 
اخلا�ضة  والفيديوهات  ال�ضوتية، 
واملنت�رشة  التنظيمات،  بتلك 
هذا  وعرب  الإنرتنت.  �ضبكة  على 
امل�ضار، ين�ضاأ منط من التحالفات 
اأن  دون  الفرتا�ضية  الأيديولوجية 
تنظيمية  �ضالت  اأي  هناك  تكون 

ر�ضمية يف الواقع. 
لعملية  كان  احلالة  هذه  يف  وحتى 
ديناميتها  الفرتا�ضي  التنظيف 
مع  ا�ضتحياء  على  بداأت  اخلا�ضة، 
بزوغ تنظيم داع�س، حينما ظهرت 
الإلكرتونية )مبا يف  املواقع  بع�س 
ذلك �ضفحات على مواقع التوا�ضل 
عن  الدفاع  حتاول  الجتماعي( 
كرد  ن�ضاأ  باعتباره  وعنفه،  التنظيم 
العراق  ال�ضنة يف  فعل على تعر�س 
ل�ضطهاد من جانب ال�ضيعة، ومتت 
فقط  ي�ضتند  ل  خطاب  �ضياغة 
ا  اأي�ضً ولكنه  العاطفي،  اجلانب  اإىل 
ي�ضتح�رش جانبًا معرفًيّا لدعم هذه 

الفكرة.
ي�ضيطر  داع�س  تنظيم  كان  وفيما 
داخل  الأرا�ضي  من  املزيد  على 

العراق و�ضوريا، كان هذا اخلطاب 
الن�ضو�س  من  املزيد  عن  يبحث 
واحلجج التي تربر ما يفعله التنظيم، 
ويف الوقت ذاته تقنع اأفراًدا عاديني 
باأن ما ي�ضنعه التنظيم اأمر �رشورى 
وحتمي، ل ينتمي من قريب اأو بعيد 

اإىل منظومة الكراهية.

روؤية ختامية:

تبدو العالقة بني واقع املجتمعات 
العربية والف�ضاء الإلكرتوين عالقة 
التحديد  معها  ي�ضعب  مت�ضابكة 
ال�ضببية  العالقة  لجتاه  الدقيق 
من  وبالرغم  املتغريين.  بني 
الف�ضاء  اأن  املوؤكد  فالأمر  ذلك، 
له دور  الإلكرتوين كان -ول يزال- 
من �رشاعات  باملنطقة  وقع  فيما 
حالة  ت�ضكل  مع  �ضيما  ل  واأزمات، 
امتلكته  وما  الإلكرتونية،  الكراهية 
يف  تبلورت  متعددة  تاأثريات  من 
مفرداتها،  �رشعنة  على  القدرة 
قطاعات  اإىل  الو�ضول  واإمكانية 
على  تعتمد  اأ�ضبحت  وا�ضعة 
ح�رشي  ب�ضكل  الإلكرتوين  الف�ضاء 
املعلومات،  على  احل�ضول  يف 
هذه  مدركات  ت�ضويه  على  عالوًة 
اإىل  النهاية  القطاعات، ودفعها يف 

الحت�ضاد يف مواجهة اخل�ضوم.
التعقيدات  من  الرغم  وعلى 
الكراهية  حالة  اكت�ضبتها  التي 
الإلكرتونية باملنطقة بفعل عمليات 
التنظيف الفرتا�ضي التي تعر�ضت 
فاإن  املا�ضية،  ال�ضنوات  طيلة  لها 
احلالة  تلك  تراجع  احتمالت 
مع  بالتعامل  مرتهنة  �ضتظل 
ويف  باملنطقة،  الكراهية  مغذيات 
الإرهابية،  التهديدات  مقدمتها 
واأزمات دولة ما بعد الربيع العربي، 
احلاكمة  الأنظمة  عجز  وانك�ضاف 
عن التاأ�ضي�س لنموذج جديد للحكم 
يتجاوز عن اأزمات املا�ضي، ويخلق 
للت�ضامح  متما�ضًكا  هوياتًيّا  اإطاًرا 
املكونات  كافة  بني  والتعاي�س 
من  ي�ضتدعيه  مبا  املجتمعية، 
�رشورة اإحداث تغيريات يف ال�ضور 
الذهنية البغي�ضة التي مت ت�ضييدها 

خالل العقود املا�ضية.

ل الف�ضاء الإلكرتوين جزًءا اأ�ضيال من التحولت الرئي�ضية التي �ضهدتها املنطقة العربية خالل العقد الأخري. ففي �ضياق  �ضَكّ
حماولت بع�س النظم العربية الت�ضييق على احلريات واحلقوق يف املجال العام، ن�ضاأت حركات واأجيال جديدة حتاول تاأ�ضي�س 

جمال عام خا�س بها خارج عن �ضيطرة هذه الأنظمة، ميكن من خالله �ضياغة خطاب معار�س لهذه الأنظمة. 
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مل يقت�رص الأمر على منع الوالدة 
فقط،  امل�صافحة  من  املكلومة 
امل�صتوطنني  اأحد  هناك  كان  بل 
يف  قتيلة  م�صتوطنة  والد  وهو 
بركان  م�صنع  يف  اأ�رصف  عملية 
يوجه الكلمات النابية اإىل املعتقل 
وليد ووالدته وفاء باألفاظ ت�صتفز 
ومل  احلياء،  وتخد�ش  امل�صاعر، 
املحكمة  داخل  اأحًد  يحرك 
يف  �صاكناً،  وحرا�ش  ق�صاة  من 
والدة  اإهانة  على  علنية  موافقة 
نعالوة،  اأ�رصف  ال�صهيد  و�صقيق 
مع  �صحفي  لقاء  اإجراء  ومت  بل 
وتلفظ  تهجم  الذي  امل�صتوطن 

باألفاظ قذرة.
وليد  الكاتب  الأديب  املحرر 
امل�صهد  و�صف  الهوديل 
املحاكم  قائاًل"  بالعن�رصي 
لإهانة  حمطات  الع�صكرية 
فالأ�رصى  وعائالتهم،  الأ�رصى 
الع�صكرية  املحاكم  اإىل  يقتادون 
طويلة  رحلة  يف  �صجونهم  من 
ي�صمى  مبا  مروراً  اأيام  اإىل  ت�صل 
مكان  حتى  الأمنية  باملعابر 
الإجراءات  حيث  املحكمة، 
غرفة  يف  و�صع  من  العن�رصية 
دخول  ثم  "المتنا"  النتظار 

املحكمة مقيداً بالقدمني".
باأن ما ح�صل مع  الهوديل  يو�صح 
اأ�رصف  ال�صهيد  و�صقيق  والدة 
قبل  من  له  خمطط  نعالوة 
النيابة الع�صكرية، فقد مت اإدخال 
لت�صوير  ال�صحفيني  امل�صورين 
القذر  اللفظي  العتداء  م�صاهد 
حول  ل  مقيدين  اأ�رصى  على 
هذه  بث  يتم  حتى  قوة،  ول  لهم 
التلفزة  �صا�صات  عرب  امل�صاهد 
اأمام  التباهي  ويتم  الإ�رصائيلية 
باآلية  الإ�رصائيلي  اجلمهور 
واإهانتهم  الأ�رصى  مع  التعامل 

ومنع الأم من م�صافحة ابنها.
ال�صحفي �صامي ال�صاعي و�صديق 
كان  طولكرم  مدينة  من  العائلة 
�صاهداً على هذه احلادثة، وحتدث 
توجهت  وقال"  عنها  بالتفا�صيل 

حمكمة  اإىل  نعالوة  عائلة  مع 
وجل�صة  حماكمة  حل�صور  عوفر 
ال�صتئناف لوالدة و�صقيق ال�صهيد 
دخولنا  وقبل  نعالوة،  اأ�رصف 
ع�صكري  �صابط  جاء  املحكمة 
لنا:  وقال  العربية  اللغة  يتحدث 
م�صتوطنة  والد  املحكمة  داخل 
و�صيقوم  اأ�رصف  عملية  يف  ُقتلت 
نابية،  باألفاظ  والتلفظ  بالتهجم 
دعوه  عليه،  تردوا  ل  اأن  وعليكم 
يتحدث ما ي�صاء واإذا حتدثتم معه 
املحكمة".  من  اإخراجكم  �صيتم 
مت  ال�صاعي"بالفعل  ي�صيف 
املحكمة،  قاعة  اإىل  اإدخالنا 
علينا  بالتهجم  امل�صتوطن  وقام 
بكالم نابي و�صاقط وقال يل بعد 
ال�صهيد  �صقيق  اأنني  اعتقد  اأن 
جيداً  "تذكرين  التهديد  بلغة 
قريب"،  عن  �صويكة  يف  �صنلتقي 
والدة  مهداوي  وفاء  دخول  وبعد 
ال�صهيد  �صقيق  واأجمد  ال�صهيد، 
بال�صب  واأخذ  امل�صتوطن  قام 
دخول  وعند  والتهديد،  وال�صتم 
اإ�صكاته، وبعد خروج  القا�صي مت 
م�صل�صل  وا�صتكمل  عاد  القا�صي 

التهديد والوعيد وال�صب".
ال�صاعي"كان  ال�صحفي  يتابع 
بامتياز،  له  حم�رصاً  امل�صهد 

العا�رصة  القناة  �صاهدت  فقد 
القنوات  الإ�رصائيلية وغريها من 
امل�صهد  لهذا  حت�رص  كانت  التي 
املرعب، ومت اإجراء لقاء �صحفي 
احلاقد  امل�صتوطن  مع  م�صور 
ي�صع  حمام  يرافقه  كان  الذي 
والد  ويوجه  "الكيباه"  راأ�صه  على 

امل�صتوطنة القتيلة".
اأن  على  ال�صاعي  ال�صحفي  يوؤكد 
املحاكم  باأن  يدلل  امل�صهد  هذا 
لالبتزاز  حمطة  هي  الإ�رصائيلية 
والأ�صريات،  بالأ�رصى  والت�صهري 
يتهجم  الذي  حرا�صة  يتم  حيث 
على الأ�صريات والأ�رصى، مبوافقة 
فمن  املحكمة،  اأمن  من  م�صبقة 
املتهجم  امل�صتوطن  اأدخل  الذي 
وكامريات التلفاز من اأجل ت�صوير 
عائلة  �صد  العن�رصي  امل�صهد 
واعتقل  و�رصدت،  بيتها،  هدم 
الإعالمي  عائلتها.  اأفراد  معظم 
ب  عَقّ وردة  اأبو  د.اأمني  املحرر 
على احلادثة بالقول" خالل فرتة 
العتقال  يف  ال�صجن  يف  مكوثي 
يجري  ما  بتوثيق  قمت  الإداري 
الع�صكرية  املحاكم  يف  لالأ�رصى 
وحدة  قبل  من  اإهانات  من 
القتلى  عائالت  ومن  النح�صون 
يح�رصون  الذين  الإ�رصائيليني 

املحكمة بت�صجيع من املخابرات 
الإ�رصائيلية؛ لإظهار اأنهم �صحايا 
اإرهاب، واأن الأ�رصى الفل�صطينيني 
ق�صية  اأ�رصى  ولي�صوا  قتلة  هم 
اأبو  الإعالمي  ي�صيف  �صيا�صية". 
وردة" ما جرى يف حمكمة عوفر 
النف�صية  احلرب  �صياق  يف  ياأتي 
وعلى  وعائالتهم  الأ�رصى  على 
عدد  مقارنة  مت  فلو  ق�صيتهم، 
وما  الإ�رصائيليني  من  قتل  من 
جي�ش  قبل  من  ا�صتهدافه  مت 
الحتالل لكان الفارق بني ال�صماء 
الع�صكرية  فاملحاكم  والأر�ش، 

ت�صاوي بني ال�صحية والقاتل".
عبا�ش  املنهد�ش  الأ�صري  زوجة 
من  موؤبداً   35 املحكوم  ال�صيد 
مدينة طولكرم، اإخال�ش �صوي�ش 
قالت" ما جرى يف حمكمة عوفر 
حماية  يتم  حيث  مقزز،  اأمر 
امل�صتوطنني املتهجمني من قبل 
دليل  وهذا  الإ�رصائيلي،  الق�صاء 
يعي�صون  الفل�صطينيني  اأن  على 
اأعلى  من  م�رصعن  اإرهاب  حتت 
ولن  الحتالل،  دولة  يف  �صلطة 
اأ�رصف  ال�صهيد  والدة  ي�رص 
و�صقيقه اأجمد هذه الإهانة، فهم 
الأ�صياد والحتالل وامل�صتوطنون 

هم العبيد".

ال�شهيد  و�شقيق  والدة  حماكمة  اأثناء  الع�شكرية  عوفر  حمكمة  داخل  العن�شرية  امل�شاهد  اأ�شاعت 
توجهت  حني  ذلك  حدث  الأ�شرى،  عائالت  وخا�شة  الفل�شطينيني  �شفوف  يف  الغ�شب  نعالوة  اأ�شرف 
اأجمد  الأ�شري  ابنها  اإىل  واأمومتها  بفطرتها  مهداوي،  وفاء  نعالوة،  اأ�شرف  ال�شهيد  والدة  اخلم�شينية 

نعالوة كي ت�شافحه، فمنعها اأفراد حرا�شة املحكمة من م�شافحته، ووجهوا لها اأمراً باجللو�س.

داخل حمكمة عوفر

 م�شتوطن لعائلة �ل�شهيد �أ�شرف نعالوة .. 
تذكروين جيدً� �شنلتقي يف �شويكة

�ل�شاباك يو�شي بتمديد �عتقال 
مري�ض �أو�شى �لقا�شي بالإفر�ج عنه

�أ�شري يروي تفا�شيل �لتنكيل 
به حلظة �لعتقال

نادي �لأ�شري يو��شل عمله �مليد�ين 
بالقد�ض رغم قر�ر �لحتالل

للدرا�صات  الأ�رصى  مركز  نا�صد 
والن�صانية  احلقوقية  املوؤ�ص�صات 
وال�صليب الأحمر الدويل بال�صغط 
على الحتالل لالفراج عن الأ�صري 
 38( عبيدو  حممد  معتز  املقعد 
اخلليل  مدينة  �صكان  من  عاماً( 
والذي  النقب،  واملتواجد مبعتقل 
قبل  ال�رصائيلي  القا�صي  اأو�صى 
ل�صوء  عنه  بالفراج  اأيام  ثالثة 
و�صعه ال�صحي اإل اأن جهاز الأمن 
متديد  على  �صادق  ال�رصائيلي 
اأ�صهر  لأربعة  بحقه  الداري 

ا�صافية.
الأ�رصى  مركز  مدير  واأو�صح 
اأن  حمدونة  راأفت  د.  للدرا�صات 
�صنوات   9 اأم�صى  عبيدو  املعتقل 
ن�صفهم  ال�رصائيلية  ال�صجون  يف 

ويعاين  الداري،  العتقال  يف 
من  كونه  قا�صية  �صحية  ظروفاً 
ب�صلل  م�صاب  فهو  العاقة،  ذوي 
يف قدمه الي�رصى جراء ا�صابته من 
�صابٍق  اعتقاٍل  اأثناء  قريبة  م�صافة 
متفجرة  بر�صا�صة   2011 عام  له 
وهو  والبطن،  احلو�ش  منطقة  يف 
مب�صاعدة  ويتنقل  مقعد  الآن 
بوا�صطة  اأو  املعتقلني  زمالئه 
املتحرك،  الكر�صي  اأو  الووكر 
احلايل  و�صعه  يف  ي�صتطيع  ول 
دون  الأ�صا�صية  باحتياجاته  القيام 
على  يحمل  حيث  اأحد،  م�صاعدة 
للبول  كي�صاً  دائم  ب�صكل  جنبه 
لتلقي  ما�صة  بحاجة  وهو  والرباز، 
الدائمة  ال�صحية  والرعاية  العالج 

خارج اأ�صوار ال�صجن.

الأ�رصى  �صوؤون  هيئة  نقلت 
عمار  الأ�صري  �صهادة  واملحررين، 
بلدة  21 عاما من  �صكارنه  حممد 
والذي  حلم،  بيت  ق�صاء  نحالني 
املربح  وال�رصب  للتنكيل  تعر�ش 
الحتالل  من جنود  قبل عدد  من 
بتاريخ  منزله  من  اعتقاله  حلظة 
�صكارنة  قال  حيث   .2019/1/24
فرارجة،  جاكلني  الهيئة  ملحامية 
بال�صالح  جنديا مدججني   15 "ان 
منت�صف  بعد  منزله  اقتحموا 
وحتطيم  بتخريب  وقاموا  الليل، 
ب�صكل  حمتوياته  وتك�صري  املنزل 
اجلنود  عليه  ثم هجم  كامل،  �صبه 
وقاموا ب�رصبه ب�صكل همجي على 

كافة انحاء ج�صده والرا�ش".
بتكبيلي  قاموا  ذلك  "بعد  واأ�صاف 
من القدمني واليدين وهم يوا�صلون 
بع�صب  قاموا  ثم  وركلي،  �رصبي 
اجليب  ار�صية  يف  والقوه  عينيه 
م�صتوطنة  اىل  ونقلوه  الع�صكري 
وا�صلوا  الطريق  وخالل  "بيتار" 
�رصبه والدو�ش عليه، وبقي داخل 
امل�صتوطنة يف �صاحة ما يقارب 3 
�صاعات يف الربد القار�ش قبل نقله 
عت�صيون"كما  توقيف  مركز  اىل 
معه  التحقيق  خالل  املحقق  قام 
�صعره  و�صد  وجهه  على  ب�رصبه 
وتهديده  نابيه  مب�صبات  و�صبه 

لجباره على العرتاف".

اأدان رئي�ش نادي الأ�صري الفل�صطيني 
بوزير  يُ�صمى  ما  قرار  فار�ش  قدورة 
الداخلي يف حكومة الحتالل  الأمن 
با�صتمرار  والقا�صي  اأردان"،  "جلعاد 
منظمة  موؤ�ص�صات  واإغالق  تعطيل 
القد�ش،  يف  الفل�صطينية  التحرير 
وكذلك  ال�رصق  بيت  مقدمتها  ويف 
الذي  الفل�صطيني  الأ�صري  نادي 
وعائالتهم  الأ�رصى  بجانب  نا�صل 
هذا  اأن  فار�ش  وتابع  يزال.  وما 
القرار يتجدد مع ت�صاعد ا�صتهداف 
خالل  من  املقد�صيني  املواطنني 
اإطار  يف  وذلك  العتقال،  حمالت 
تبنتها  التي  التهويدية  الإ�صرتاتيجية 

كل حكومات الحتالل.

واأكد فار�ش اأن نادي الأ�صري �صيوا�صل 
عمله يف مدينة القد�ش، خدمة لأهلها 
العمل  خالل  من  وذلك  املرابطني 
اليومية  القانونية  امليداين واملتابعة 
والتوا�صل مع عائالت الأ�رصى يُ�صار 
اعتقلت  الحتالل  �صلطات  اأن  اإىل 
القد�ش  من  املا�صي  العام  خالل 
1600 مواطن، بينهم 400 طفل، و60 
اعتقالت  ن�صبة  اأعلى  وهي  امراأة 
�ُصجلت يف حمافظات الوطن، طالت 
الأطفال والفتية وال�صباب يف غالبيتها، 
وكان معظمهم قد تعّر�صوا لالعتقال 
اإما  ب�رصوط،  عنهم  واأُفرج  �صابقاً 
بغرامات وكفالت مالية، اأو �صمن ما 

ي�صمى بـ"احلب�ش املنزيل".
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ال  ب�أموٍر  �أيغ�مر  فر�صة،  وجد  و�إن 
وزوجته؟  هو  �إال  تف��صيله�  يعلم 
يخفي  ال  �أن  عهد�ً  منه  �أخذت  فلقد 
يبقيه�  و�أن  �ل�صحية،  �أخب�ره  عنه� 
له  �صمحت  م�  كل  د�ئم  �طالٍع  على 
�لفر�صة، وهي �لزوجة �مللكومة �لتي 
�إىل  متلك  وال  �صهوٍر،  منذ  تزره  مل 
�أخب�ره و�صوالً �صوى هذ� �لعهد، فهل 
يقول له� ب�أن ج�صده مل يعد ميلك من 

�لقوة �صيئ�ً؟.
�ملط�ف  نه�ية  يف  �خلرب  و�صل  حني 
�صك�ن  من  �ل�ص�يح،  منى  للمحررة 
�الأ�صري  زوجه�  ب�أن  ن�بل�س،  مدينة 
�ل�ص�يح)44ع�م�ً(  ب�ص�م  �ملري�س 
منذ  �الأ�صو�أ  هي  ب�نتك��صة  �أ�صيب 
حتتمل  مل  �ل�رسط�ن  مبر�س  �إ�ص�بته 
�الأر�س ثقل �أمله�، تقول منى �ل�ص�يح 
�إعالم  مكتب  ملر��صل  حديٍث  يف 
دق�ئق  ثالثة  يف  ن�بل�س"  يف  �الأ�رسى 
�أ�صيب  �أنه  خالله�  علمت  حديث 
على  يقو  يعد  مل  ج�صده  ب�نتك��صة، 

�حلركة، و�ل�صري �أ�صبح مع�صلة".

ما قبل االنتكا�سة

جهد�ً  �ل�ص�يح  منى  �ملحررة  تبذل 
كبري�ً للخو�س يف و�جب�ت رمب� ال تعلم 
هي حتى حجم ثقله�، تف��صيل حي�ته� 
لتذرف  تُروى  �لتي  ب�لق�صة  لي�صت 
�لقلوب دموع�ً عليه�، بل ب�لق�صة �لتي 
تنتظر �أن تن�ل من �صمري �أحٍد م� ق�ب 

قو�صني �أو �أدنى قلياًل من �لتحرك.
�ملحررة  قررت  وجيزة  فرتة  قبل 
لظرٍف  خ�رج�ً  �ل�صفر  �ل�ص�يح  منى 
�صحي يخ�س �صقيقته�، منى ر�جعت 

نف�صه� كثري�ً قبل �أن ت�ص�فر فهي توؤمن 
زوجه�  تزور  �أن  ت�صتطع  و�إن مل  ب�أنه� 
يف  �ل�ص�يح)44ع�م�ً(  ب�ص�م  �ملري�س 
�صتكون  �الأقل  على  �أنه�  �إال  �صجنه، 

حتت �صم�ء وطٍن و�حٍد معه.
ت�ص�فر،  �أن  �ل�ص�يح  على  �صعب�ً  ك�ن 
تعقيد�ت  ومع  ت�صف  كم�  �الأمور  لكن 
وزوجة  حمررة  �أ�صرية  كونه�  �صفره� 
�أن  �أوؤمن  تقول"  بي�رس،  �ص�رت  �أ�صري 
ولي�س  ع�ئلي  ولو�جٍب  هلل  الأنه  �الأمر 
�أمور  و�ص�رت  تي�رس  ترفيه  �أو  لنزهة 
تعقيد�ت  وجود  مع  جيد�ً،  �ل�صفر 

معينة".

االنتكا�سة وجلبوع

�صفره�،  بعد  قليلة  �أي�م  �إال  هي  م� 
حتى تلقت �ملحررة منى �ل�ص�يح خرب 
زوجه�  بزوجه�،  �أملت  �لتي  �لوعكة 
تعود  ال  كي  كثري�ً  نف�صه  ج�هد  �لذي 
�رسيعة من �صفره� ب�صبب مر�صه، يف 
حني توؤكد هي �أن كل حي�ته� له، تقول 
ب�ص�م  و�صع  �أن  �ل�ص�يح"علمت  منى 
�ل�صحي �صيء جد�ً، لدرجة �أن نف�صيتي 
تعبت، وم� ز�د �الأمر �صوء�ً هو وجود 
�ل�صجون ب�صكل  ت�صديد�ت كبرية على 
ع�م، ويف جلبوع كذلك، فقد مت �صبط 
�أجهزة �ت�ص�ل هن�ك، ونُقل �أ�صري على 

�إثر هذ� �الإجر�ء ل�صجٍن �آخر".
�أحد  يف  ت�صديد�ت  حدوث  حني 
�أجهزة  م�ص�درة  يتم  وحني  �ل�صجون، 
�ت�ص�ل يع�قب كل �ل�صجن بقطع �صلته 
ب�لع�مل خل�رجي، وم� حدث �أن �الأ�صري 
م�  �أحوج  ك�ن  �ل�ص�يح  ب�ص�م  �ملري�س 
ففي  زوجته،  مع  يتو��صل  الأن  يكون 

حديثه معه� �صف�ء.
فتقول"  حديثه�  �ل�ص�يح  منى  تو��صل 
مل يكن �لو�صع �لع�م يف �ل�صجن جيد�ً 
ب�ص�م  من  عهد�ً  �أخذت  لكنني  �أبد�ً، 
طريقة  ب�أي  يخربين  �أن  �أمد،  منذ 
بخ�صو�س  �نتك��صة  حتدث  حني 
كلمة  منه  و�أخذت  �ل�صحي،  و�صعه 
ب�أن ال يخفي علَيّ �أمر�ً يتعلق ب�صحته، 
منذ  �أنه  علمت  �لعهد  هذ�  والأجل 
�أ�صبوٍع و�أكرث فقد �لقدرة على �حلركة 

كم� وفقد �لقدرة على �ل�صري كلي�ً".

زيارة العائلة

بت�ريخ 2019/1/16 متكن ذوو �الأ�صري 
�صجن  يف  زي�رته  من  �ل�ص�يح  ب�ص�م 
ذ�ت  ويف  �أنه  هو  يوؤمل  وم�  جلبوع، 
للم�صت�صفى،  و�لدته  نقلت  زي�رته  ليلة 
�لوقت  يف  ت�ص�فرت  �الأمور  هذه  كل 
�الأ�صري  زوجة  فيه  تتو�جد  �لذي 
تقول  �لبالد،  خ�رج  منى،  �ل�ص�يح، 
مع  حدثت  �الأمور  كل  �ل�ص�يح"  منى 
بع�صه� �لبع�س، و�صلت �الإم�ر�ت منذ 
فرتة ق�صرية فقط، ع�صت خالله� يف 
�صيئة،  ك�نت  ب�ص�م  �أو�ص�ع  وغم؛  هٍم 
ق�ل  و�صلت يل  وجملة  �صوته جمهد، 
�أن� تعٌب جد�ً جد�ً، منى،  فيه�: منى، 

�أن� "تكر�صحت".
�الأ�صري ب�ص�م �ل�ص�يح لي�س ب�ل�صخ�صية 
�أي�ص�ً  لكنه  للمر�س،  ت�صت�صلم  �لتي 
و�عرت�فه  ب�ل�رسط�ن،  مري�س م�ص�ب 
ب�أمله يعني �أن و�صعه �ل�صحي خطري، 
م�  من  نقله  بتطور  يهن�أ  يكد  مل  هو 
ي�صطلح �الأ�رسى على ت�صميته مب�صلخ 
فقد  جلبوع،  �صجن  �إىل  �لرملة  �صجن 

تعذبت روحه طوياًل يف م�صلخ �لرملة، 
كم� هو ج�صده، وعلى �الأقل كم� �أكدت 
زوجته، يف جلبوع �صيجد من �الأ�رسى 
عليه،  ويحنو  به  يعتني  من  �الأ�صح�ء 
�لرملة  فتقول"   ، �ل�ص�يح  منى  تعقب 
من  بكثري  �أ�صو�أ  م�صت�صفى،  ال  م�صلخ 
حت�صنت  جلبوع  ويف  �ل�صجون،  ب�قي 

نف�صية ب�ص�م كثري�ً".
�لتي  �للحظة  و�صف  من  �أ�صعب  ال 
�ل�ص�يح  �ملحررة  �الأ�صرية  فيه�  تلقت 
لقد �ص�قت  تقول"  تعب زوجه�،  خرب 
بي �لدني�، �صعرت كم� لو �أنه� �أطبقت 
علي، كنت خ�رج �ملنزل وبرفقتي �بن 
من  ورفعت  توقفت  �ل�صغري،  �أختي 
معنوي�ت ب�ص�م، و�أخربته بطريقتي: ال 
�أحب �أن �أ�صمع �ل�صعف يف �صوتك، وال 

�أحب �أن �أرى نف�صيتك هكذ�.

منى هي الدواء

رف�س �الأ�صري �ل�ص�يح �أن يكون �ل�صبب 
�لذي �صتعود به زوجته �إىل �لبالد من 
�صفره�، لكن منى ود�خلي�ً ك�نت تعلم 
مقد�ر م� �صتحدث له زي�رته� من �أمل 
�أ�صو�ر  خ�رج  من  جديدة  ومعنوي�ت 
�ملجحف  من  �ل�ص�يح"  تقول  �صجنه، 
�أنني ح�صلت على ت�رسيح زي�رة لب�ص�م 
منذ  �أزره  مل  �لتي  و�أن�  �ص�فرت،  حني 
�صهر ني�ص�ن �مل��صي، �أي �أن 10 �أ�صهر 
مرت ومل �أره فيه�، لذلك قررت �لعودة 
�رسيع�ً، ف�لت�رسيح �صي�صمح يل بزي�رته 

يف �صهر)2( �جل�ري".
وع�ئلته  زوجته  �أبلغ  �ل�ص�يح  ب�ص�م 
�ل�صحي حت�صن،  و�صعه  ب�أن  �أي�م  قبل 
�أي�ص�ً  ذويه  مع  �لتو��صل  �إمك�نية 

��صتقر  جلبوع  �صجن  و�صع  حت�صنت، 
ي�صتجيب  ب�ص�م  ج�صد  وبد�أ  جزئي�ً، 

للعالج.
على  �أمطرت  �لتي  �لقهر  غيمة 
�نق�صعت،  �ل�ص�يح  منى  �ملحررة 
�الأمل ز�د قلياًل، و�صع زوجه� �ل�صحي 
يف  حدثت  �لتي  �لتقرح�ت  ��صتقر، 
ج�صده بد�أت ب�الختف�ء تدريجي�ً، بد�أ 
 ،)walker(مل�صي� جه�ز  ب��صتخد�م 
على  للحم�م  �لذه�ب  ي�صتطيع  و�الآن 
من  يخرج  مل  ب�ص�م  لوحده.  �الأقل 
فال  ب�صهولة،  هذه  �ل�صحية  �نتك��صته 
�لعالجية  �لتج�رب  حجم  يعلم  �أحد 
�إيج�د  �أجل  من  عليه  �أُجريت  �لتي 
ب�ص�م  �أن  قوله  و�الأجدر  نه�ئي،  عالج 
رمب� مل يتم�ثل لل�صف�ء �إال بعد حكمة 
منى  لزوجته  �صيُ�صمح  �أن  يف  �هلل 
�ل�ص�يح �أن تزوره يف وقٍت قريب، فهي 

ك�نت وال تز�ل دو�ء �آالمه �الأول.

مب�لغة،  ودون  �ل�ص�يح  ب�ص�م  �الأ�صري 
يف  �أمل�ً  �الأكرث  �الإن�ص�نية  �لق�صة 
نوعني  خالي�  تقتله  ج�صٌد  �ل�صجون، 
ب�صبب  موؤجل  وحكٌم  �ل�رسط�ن،  من 
مر�س  ج�نب  ف�إىل  �ل�صحي،  و�صعه 
يحت�ج  و�لعظ�م،  �لدم  يف  �ل�رسط�ن 
للم�ص�كل  مل�صكن�ت  �ل�ص�يح  �الأ�صري 
�لتي يع�ين منه�، وهي م�ص�كل �لتنف�س 
وم�ص�كل  �لرئوي،  و�اللته�ب  رئتيه  يف 
و�لق�صور  �لع�م،  و�ل�صعف  �حلركة 
وه�ص��صة  �لقلب،  ع�صلة  يف  �حل�د 

�لعظ�م و�ل�صعف �لع�م.
بحكم  �أي�ص�ً  مهدد  �ل�ص�يح  �الأ�صري 
�ملوؤبد �ملكرر مرتني، و�لثالثني ع�م�ً 
�أفر�د  ب�قي  حكم  مت  كم�  �الأخرى، 
�الحتالل  يتهمه  و�لتي  �يتم�ر  خلية 
ب�مل�ص�ركة فيه�، و�لتي نفذت عمليته� 
م�صتوطن  ملقتل  و�أدت   ،2015 ع�م 

وزوجته.

ال اأحد يعلم متامًا مقدار الوقت الذي ق�ساه ب�سام يف مراجعة نف�سه، اأيت�سل بزوجته ليخربها عن م�ستجدات و�سعه ال�سحي اأم ال؟ اأيحتمل قلياًل بعد 
لعَلّ االأمل يغادر ويحاربه وحيداً دون كلمات زوجته التي كانت يف كثرٍي من االأحيان الدواء الذي اأنقذ حياته؟ اأيحتفظ باالأمر �سراً ويقاتل خاليا 

ال�سرطان وتقرحات ج�سده بعيداً عن العامل؟ يف ق�سٍم يف جلبوع ال يعلم و�سفه وظروفه اأحد!.

املحررة منى ال�سايح 

 زوجي ب�سام اأخربين 3 كلماٍت اأطبقن الأر�ض بال�سماء على قلبي

الحتالل يعتقل 16 مواطنا من ال�سفة املحتلة
�الأ�رسى  �إعالم  مكتب  مر��صل  وق�ل 
�إن قو�ت �الحتالل د�همت عدة �أحي�ء 
و�عتقلت  وخميمه�  جنني  مدينة  يف 
�أبو  وموؤمن  جب�رين  حممود  �ل�صب�ن 
حم�دة وث�ئر ح�صني ع�ص�ع�صة ور�مي 
�لغو�دري،  �لن�صيف  وحمودة  مرعي 

كم� �ص�درت در�جة ن�رية تعود لل�ص�ب 
�إبر�هيم ح�صني مرعي.

�جلنود  �عتقل  طولكرم  مدينة  ويف 
�الأ�صري �ملحرر منذر ع��صور من منزله 
يف �ص�حية �رت�ح؛ علم� �أنه حترر من 
�صجون �الحتالل قبل �صهر و�حد ويف 

مدينة ر�م �هلل �عتقل �جلنود �ل�ص�بني 
جمعة  و�أحمد  عو�د  �أبو  �صمري  عو�د 
عو�د من خميم قدورة ود�همو� منزل 
�عتقلو�  كم�  مب�رك،  �صم�ح  �ل�صهيدة 
�لربغوثي  حممود  �إبر�هيم  �ل�ص�ب 
من بلدة ع�بود غرب� و�ل�صب�ن حممود 

عمر عز�ت ح�مد وعدي عمر ح�مد 
وعم�د مو�صى ب�ج�س ح�مد من بلدة 
منزل  د�همو�  فيم�  �رسق�ً،  �صلو�د 
جمل�س  رئي�س  ربيع  يحيى  �الأ�صري 
طلبة ج�معة بريزيت �ل�ص�بق يف قريته 

�ملزرعة �لغربية �صم�ال.

ويف �ل�صي�ق ذ�ته �عتقل �جلنود �الأ�صري 
مدينة  �لقو��صمي من  مقد�د  �ملحرر 
�لعروب  كلية  يف  ط�لب  وهو  �خلليل 
�لتقنية، كم� �عتقلو� �ل�ص�ب ح�ص�م �أبو 
�صخيدم من �ملدينة و�ل�ص�ب منذر �أبو 
حميميد من قرية بيت تعمر قرب بيت 

حلم بعد ��صتدع�ئه مل� ي�صمى ح�جز 
�لعروب  خميم  ويف  �لع�صكري   300
�ل�صقيق�ن  �أ�صيب  �خلليل  �صم�ل 
�إبر�هيم ونور مقبل بعد �قتح�م خمبز 
يعملون فيه و�العتد�ء عليهم� ب�أعق�ب 

�لبن�دق من قبل جنود �الحتالل.

بعد ق�ساء 3 �سنوات يف االأ�سر

الإفراج عن الأ�سري املحامي يو�سف �سحروج 
الحتالل يرف�ض الإفراج املبكر عن 

الأ�سرية وفاء مهداوي وميدد اعتقالها
�الأ�صري  �الأحد عن  �أم�س  �أفرجت �صلط�ت �الحتالل م�ص�ء 
�ملح�مي يو�صف عز�ت �صحروج )29ع�م�ً( من �صك�ن قرية 
قبالن، ق�ص�ء مدينة ن�بل�س، وذلك بعد �إنه�ء مدة �عتق�له 

ك�ملة يف �صجون �الحتالل.
�الأ�صري  �عتقل  ب�أن �الحتالل  �أو�صح  �الأ�رسى  �إعالم  مكتب 
�صحروج خالل عملية �قتحمت فيه� وحدة من �مل�صتعربني 
�ل�صقيقني  ج�نب  �إىل  والحقته   ،2016/2/1 بت�ريخ  قريته 
عليهم  و�أطلقت  ع�بد،  �للطيف  وعبد  �ص�مر  �الأ�صريين 

�لر�ص��س �حلي �أثن�ء �عتق�لهم.
و�أ�ص�ف مكتب �إعالم �الأ�رسى ب�أن حمكمة �الحتالل �أ�صدرت 
الحق�ً حكم�ً بحق �ملح�مي �صحروج يق�صي ب�صجنه مدة 3 
�الإ�ص�رة  جتدر  �صيقل   5000 مببلغ  لتغرميه  �إ�ص�فة  �أعو�م، 
�إىل �أن قرية قبالن ت�صتعد ال�صتقب�ل �الأ�صريين �ص�مر ع�بد 
ويو�صف �صحروج �ليوم يف مهرج�ن جم�هريي ح��صد، حيث 
�لنقب، يف حني  �صجن  من  حريته  �صحروج  �الأ�صري  �صين�ل 

�صين�ل �الأ�صري ع�بد حريته من �صجن جلبوع.

رف�صت حمكمة �ص�مل �لع�صكرية طلب �الإفر�ج �ملبكر عن و�لدة �ل�صهيد 
�صك�ن  من  ع�م�ً(   54( مهد�وي  حممود  وف�ء  �الأ�صرية  نع�لوة،  �أ�رسف 
�ص�حية �ل�صويكة، يف مدينة طولكرم، كم� ورف�صت �الإفر�ج عن �صقيقه 

�أجمد.
من  طلب�ً  رف�صت  �الحتالل  حمكمة  ب�أن  �أو�صح  �الأ�رسى  �إعالم  مكتب 
�أجمد،  وجنله�  نع�لوة  �الأ�صرية  �رس�ح  ب�إطالق  به�  �خل��س  �ملح�مي 
�لق�نونية  �الإجر�ء�ت  من  �النته�ء  حلني  �عتق�لهم  متديد  وقررت 
تفيد  �ته�م  الئحة  �الحتالل  خم�بر�ت  لهم�  وجهت  وقد  بحقهم�، 
ب�أن  �الأ�رسى  �إعالم  و�أف�د  فد�ئية  عملية  تنفيذ  �أ�رسف  بنية  بعلمهم� 

�صلط�ت �الحتالل ك�نت �عتقلت �الأ�صرية مهد�وي بت�ريخ 2018/10/17، 
بعد �أن نفذ جنله� �ل�صهيد �أ�رسف �لعملية �لبطولية �لتي عرفت ب��صم 
"عملية برك�ن" وقتل فيه� م�صتوطنني �صه�ينة، و��صتط�ع �الن�صح�ب من 
�ملك�ن، وبعد �صهرين ��صت�صهد عقب ��صتب�ٍك م�صلح مع قو�ت خ��صة 
�الأ�صرية مهد�وي ال  ن�بل�س.  �صهيونية يف منزل مبخيم ع�صكر �رسقي 
تز�ل موقوفة، وتتو�جد يف �صجن �لد�مون، وقد مدد �الحتالل �عتق�له� 
�أكرث من �صبع مر�ت على ذمة �لتحقيق، وك�نت قو�ت �الحتالل قد 
�أ�رسف نع�لوة و�عتقلت و�لده وليد،  �ل�صهيد  هدمت منزل ع�ئلة 

و�صقيقته �ملح��رسة �جل�معية فريوز و�أفرجت عنهم� الحق�ً.
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عي�شة ق.

�أوت  يف �ملقابل، ي�شهد ملعب 20 
�لرتتيب  متذيل  جتمع  مثرية  قمة 
وفاق  بال�شيف  بلوزد�د  �شباب 
باهد�ف  تلعب  و�لتي  �شطيف، 
�لنادي  �إلز�مية  ظل  يف  متباينة 
غري  ال  �لفوز  حتقيق  �لعا�شمي 
�أجل  من  قائمة  باآماله  لالحتفاظ 
ت�شتهدف  بينما  �لبقاء،  حتقيق 
ت�شكيلة �لوفاق �لتاأكيد على عودتها 
بعد  �الأخرية  �ملباريات  �لقوية يف 
عقب  بها  مرت  �لتي  �لفر�غ  فرتة 
�أمام  �جلمهورية  كاأ�س  يف  تاأهلها 
�لعري�س  وفوزها  �لعا�شمة  �حتاد 

على ح�شاب جمعية عني مليلة.
�أوت   20 ملعب  يعرف  جهته،  من 
1956 بربج بوعريريج قمة �ملوؤخرة 
برج  �هلي  فريقي  جتمع  �لتي 
بوعريريج ودفاع تاجنانت و�شوف 
�رص�ع  ل  يف  نقاط  ب�شت  تكون 
�أين  �لبقاء،  حتقيق  على  �لفريقني 
�لز�د  عن  »�لكابا«  ت�شكيلة  تبحث 
كامال مبلعبها لالبتعاد عن منطقة 
�خلطر، بينما يعول دفاع تاجنانت 
�يجابية  نتيجة  ت�شجيل  على 
�أما  �خلطر،  منطقة  من  للخروج 
�للقاء �لذي يجمع مولودية �جلز�ئر 
�لنادي  منه  يريد  �ملدية  و�أوملبي 
�لعا�شمي ��شتغالل عاملي �الأر�س 

�نت�شار معنوي  و�جلمهور لتحقيق 
�الأد�ء  بعد  �الأن�شار  ثقة  و��شتعادة 
�لت�شكيلة  قدمته  �لذي  �ملخيب 

خالل �لفرتة �الأخرية.

برنامج املباريات 
�شباب بلوزد�د / وفاق �شطيف 

�بتد�ء من 15:00
مولودية بجاية / �حتاد �لعا�شمة

�أهلي برج بوعريريج / دفاع 
تاجنانت

�للقاء�ن ينطلقان على 17:00
مولودية �جلز�ئر / �أوملبي �ملدية 

�بتد�ء من 18:00

الرائد يف تنقل �صعب لبجاية الإثارة يف 20 اأوت وقمة البقاء بالربجاجلولة 20 من الرابطة املحرتفة الأوىل
تتوا�شل اأم�شية اليوم مباريات اجلولة 20 من الرابطة املحرتفة الأوىل، والتي ت�شهد 

تنقال �شعبا للرائد احتاد العا�شمة اإىل عا�شمة احلماديني ملواجهة مولودية بجاية 
التي تعاين الأمرين يف منطقة اخلطر جلدول الرتتيب، حيث ياأمل النادي العا�شمي 

يف العودة بنتيجة ايجابية من التنقل خارج القواعد من اأجل البتعاد بالريادة يف ظل 
املطاردة من الو�شيف �شبيبة القبائل، رغم اأن مهمة العا�شميني لن تكونت �شهلة يف ظل 

حاجة املوب اإىل نقاط الفوز للخروج من منطقة اخلطر

�شباب بلوزداد / 
وفاق �شطيف

اأبناء العقيبة 
ممنوعون من 

اخلطاأ والن�صر 
الأ�صود لتاأكيد 

ال�صتفاقة

بلوزد�د  �شباب  فريق   يالقي 
مبار�ة  يف  �شطيف  وفاق  �ل�شيف 
و�لتي  �الأم�شية  هذه  جتدري 
على  �ل�شباب  خاللها  ي�شارع 
له  خيار  ال  �لذي  �لفوز  حتقيق 
�ل�شعبة  �لو�شعية  ظل  يف  غريه 
يف  �لنادي  عليها  يتو�جها  �لتي 
�لفوز  فاإن  وبالتايل  �لرتتيب  ذيل 
�أو  حياة  ق�شية  �أ�شحى  باللقاء 
جيد�  تدرك  �لتي  للت�شكيلة  موت 
ياأزم  �شوف  جديد  تعرث  �أي  �أن 
�أي  �أكرث من  وي�شعه  �لنادي  و�شع 
�ل�شقوط،  خطر  يف  م�شى  وقت 
�أ�شبح  �ليوم  �النت�شار  و�ن  خا�شة 
»�لعقيبة«  �أبناء  لت�شكيلة  �رصوريا 
يف  �لفوز  طعم  تتذوق  مل  و�لتي 
�أربع  �آخر  منذ  �لوطنية  �لبطولة 
تعادالت  ثالث  بت�شجيل  مباريات 
ت�شع  �لنتائج  هذه  �لتو�يل،  على 
�ملدرب عبد �لقادر عمر�ين �أمام 
مهمة ثقيلة من �أجل بحث �خلطة 
�لناجعة الإخر�ج �لفريق من قوقعة 
�لرتتيب وجتاوز فرتة تو�يل �لنتائج 

�ل�شلبية.
على  �شطيف  وفاق  يعول  بينما 
بحثا  �لعا�شمة  �إىل  قوي  تنقل 
�ل�شعبة  �لو�شعية  ��شتغالل  عن 
�أجل  من  �ملناف�س  بها  مير  �لتي 
و��شتغالل  �يجابية  بنتيجة  �لعودة 
بها  متر  �لتي  �ملعنوي  �النتعا�س 
�أجل  �الأ�شود« من  »�لن�رص  ت�شكيلة 
�ملو�جهة،  من  �لهدف  حتقيق 
خا�شة و�أن �للقاء فر�شة �لت�شكيلة 
بعد  �ال�شتفاقة  تاأكيد  �أجل  من 
و�نت�شارها  �لكاأ�س  يف  تاأهلها 
�أين  »ال�شام«،  �أمام  �لعري�س 
زكري  �لدين  نور  �ملدرب  يبحث 
على طي �شفحة خالفه مع �إد�رة 
حتقيق  �جل  من  موؤقتا  �لفريق 
من  مقربة  على  و�لبقاء  �الأهم 
مو��شلة  ل�شمان  �ملقدمة  كوكبة 
�لتناف�س على �الأدو�ر �الأوىل هذ� 
قارية  م�شاركة  و�شمان  �ملو�شم 

�ملو�شم �لقادم.
ع.ق.

الحتادية اجلزائرية لل�شباحة

تر�صيم خمري مدربا للمنتخبات الوطنية

لل�شباحة  �جلز�ئرية  �الحتادية  رئي�س  قدم 
حممد حكيم بوغادو �ملدرب �لرئي�شي �جلديد 
�التفاق  بعد  خمري  كمال  �لوطنية  للمنتخبات 
�شي�رصف  �أنه  م�شري�  �لطرفني،  بني  �لر�شمي 
و�أكد  �لوطنية،  �لفنية  �ملديرية  على  كذلك 
بوغادو �أم�شية �ل�شبت على هام�س �ختتام بطولة 
�جلز�ئر �ملفتوحة يف �حلو�س �ل�شغري باجلز�ئر: 
��شرت�تيجية  �شمن  يدخل  خمري  »�نتد�ب 
مزدوجة،  مهمة  له  �شتوكل  حيث  �الحتادية، 
عرب  �لوطنية  �ملنتخبات  لقيادة  فنية-�إد�رية، 
�لتن�شيق مع باقي �ملدربني �لوطنيني يف خمتلف 
على  �ل�شباحني  وحت�شري  �لعمرية  �الأ�شناف 
�مل�شتوى �لوطني، وكذ� �الإ�رص�ف على �ملديرية 

�لفنية الإعادة هيكلتها«.
من جانبه، ك�شف �لتقني كمال خمري: »�ل�شباحة 
�لوطنية حتتوي حاليا على مو�هب �شابة عديدة 
�لتتويج  من�شات  �إىل  بها  للو�شول  ي�شعى 
وطموح  هام  ريا�شي  م�رصوع  عرب  �لعاملية 

منوها  �جلميع«،  جهود  بتظافر  �شيتج�شد 
يف  �شاهمت  �لتي  �الحتادية  رئي�س  مبجهود�ت 
وتوظيف خربته  للجز�ئر  بالعودة  حلمه  حتقيق 
�لوطن«،  وخارج  د�خل  �الأحو��س  يف  �لطويلة 
�لتي �شيعمل على بلوغها  وبخ�شو�س �الأهد�ف 
�لناخب  �أكد  �لفيدر�لية،  �لهيئة  خمطط  �شمن 
�لرئي�شي هو حت�شري  �لوطني �جلديد: »�لهدف 
�الألعاب  ن�شخة  للتتويج خالل  �لوطنية  �لعنا�رص 
�ملتو�شطية �لتي �شتحت�شنها �جلز�ئر �شنة 2021 
�الأوملبية  �الألعاب  يف  �لتاألق  وبعدها  بوهر�ن 
رفع علم  بباري�س«، م�شدد� على �رصورة   2024
عرب  �لدولية  �ملحافل  يف  �جلز�ئرية  �ل�شباحة 

تكوين �شباحني عامليني.
م�شو�ره  يف  خمري  كمال  �رصع  لالإ�شارة، 
�لقبائل  �شبيبة  نادي  مع   1990 �شنة  �لتدريبي 
»مولود معمري«  بعدها فريق  لين�شئ  لل�شباحة، 
�إىل  �لفنية  �ملديرية  على  فيه  �أ�رصف  �لذي 
�أح�شن  �نتقل بعدها رفقة  ثم  غاية �شنة 2000، 

�لعنا�رص �لوطنية �لتي كان ي�رصف عليها �آنذ�ك 
�شفيان د�يد و �أغيال�س �شليماين �إىل نادي بريد 
نانت فرن�شا، حيث ��شتعل كمدرب رئي�شي حتى 
�شلطنة  يف  �لرحال  بعدها  ليحط   ،2012 �شنة 
رئي�شي  توىل من�شب مدرب وطني  عمان حيث 

�إىل غاية نهاية 2018.
لل�شباحة  تتو�جد �الحتادية �جلز�ئرية  للتذكري، 
�ن�شحاب  منذ  للمنتخبات  وطني  مدير  بدون 
عبد �لقادر كاوة يف 20 جانفي �لفارط لظروف 
من�شب  كذلك  ي�شغل  كان  �لذي  وهو  �شخ�شية 
مدير فني وطني بالنيابة �إثر رحيل ر�شا بلحكل 
من هذ� �ملن�شب �شهر ماي 2018، كما ��شتقال 
ر�شو�ن  باالحتادية  �لريا�شي  �لتنظيم  مدير 
بطولة  �نطالق  قبيل  من�شبه  من  حمد�وي 
�أنه  بوغادو  ك�شف  حيث  �ملفتوحة،  �جلز�ئر 
غادر برغبة منه وذلك لن يوؤثر على �شري �لعمل 

فهناك فريق ي�شمن �ال�شتمر�رية.
وكالت

اجلائزة الكربى هرني دقالن للم�شارعة

اجلزائر حت�صد ثالث ميداليات

للم�شارعة  �لوطني  �ملنتخب  نال 
ثالث  �أكابر  �لرومانية  �الإغريقية 
برونزية  و  ف�شيتان  ميد�ليات 
�لكربى  �لدولية  �جلائزة  يف  و�حدة 
من  جرت  �لتي  دقالن«  »هرني 
فرن�شا  بني�س  فيفري   3 �إىل   1
ح�شب ما علم       لدى �الحتادية 
�مل�شرتكة،  للم�شارعة  �جلز�ئرية 
من  �لف�شيتان  �مليد�ليتان  وكانت 
عز�رة  �شيد  ب�شري  من  كل  ن�شيب 
كغ   60 �لعوين  �لنور  وعبد  كغ   87
فيما �كتفى عبد �لكرمي فرقات 55 
وذلك عقب  �لربنزية  بامليد�لية  كغ 
و�الأخري  �لثالث  �ليوم  مناف�شات 
�الإغريقية  للم�شارعة  �ملخ�ش�س 
�حلرة،  �مل�شارعة  ففي  �لرومانية. 
�إ�شحاق بوخر�س  �حتل �جلز�ئريان 
�ملركز  كغ   92 فرج  كغ وحممد   74
�لدين  �شالح  �أنهى  فيم  �خلام�س 

كاتب �ملناف�شة يف �ملركز �ل�شاد�س  
لوزن 57 كغ.

من  �مل�شكل  �لفني  �لطاقم  كان  و 
جدة  بن  معزوز  و  عون  في�شل 
للم�شاركة  م�شارعا   11 �ختار  قد 
�شتكون  �لتي  �ملناف�شة  هذه  يف 
ني�س  مبدينة  برتب�س  متبوعة 
»هرني  دورة  وعرفت  �لفرن�شية، 
و  �حلرة  دقالن«للم�شارعة 
و  �لرومانية  �الإغريقية  �مل�شارعة 
يف  �ملدرجة  �لن�شوية  �مل�شارعة 
للم�شارعة  �لدويل  �الحتاد  رزنامة 
م�شارع   300 م�شاركة  �مل�شرتكة 
وم�شارعة ميثلون 30 بلد�، و�أ�شحت 
على  تقليديا  موعد�  �لدورة  هذه 
ي�شجل  حيث  �لعاملي  �مل�شتوى 
ح�شور �أح�شن �لبلد�ن �لتي تتناف�س 

عادة يف �لبطوالت �لعاملية.
وكالت

مولودية بجاية / احتاد العا�شمة

املوب اأمام اإلزامية الفوز 
والرائد للتم�صك بال�صدارة

�ملغاربية«  »�لوحدة  ي�شتقبل ملعب 
�مل�شيف  جتمع  مثرية  مبار�ة 
�حتاد  و�لزو�ر  بجاية  مولودية 
كل  خاللها  يبحث  و�لتي  �لعا�شمة 
باعتبار  �لفوز  حتقيق  عن  فريق 
باأهد�ف  تلعب  ت�شكميلة  كل  �ن 
متباينة، حيث ي�رص العبو »�ملوب« 
على حتقيق �النطالقة على ح�شاب 
�لر�ئد يف ظل �لو�شعية �ل�شعبة �لتي 
وهو  �لوطنية  �لبطولة  يف  بها  مير 
جديد  تعرث  ت�شجيل  من  مينعه  ما 
يف  تو�جده  ظل  يف  ميد�نه،  على 
بال�شقوط  ومهدد  �خلطر  منطقة 
�لو�شعية  �لثانية، هذه  �لر�بطة  �إىل 
ما�شوي  �لدين  خري  �ملدرب  ت�شع 
حتت �شغط حتقيق �لفوز و�خلروج 
من عنق �لزجاجة من �أجل مو��شلة 
و�أن  خا�شة  �لبقاء،  حتقيق  م�شو�ر 

�شوف  �النت�شار  غري  �خرى  نتيجة 
يف  بجاية  مولودية  مهمة  تعقد 
�شمن  و�أنها  خا�شة  �لبقاء  حتقيق 
بالنزول.  �ملعني  �ملوؤخرة  ثالثي 
�لبطولة  تنتظر مت�شدر  من جهته، 
�لوطنية مهمة �شعبة عندما يجدد 
�لتنقل خارج �لديار من �أجل �لعودة 
��شتغالل  عرب  �يجابية  بنتيجة 
بها  مير  �لتي  �ل�شعبة  �لو�شعية 
�جلميع  يدرك  حيث  �ملناف�س، 
بلقب  �لتتويج  طريق  �أن  �لنادي  يف 
�لعودة  عرب  مير  �لوطنية  �لبطولة 
�لقو�عد،  خارج  من  بالنقاط 
تاأكيد  �أجل  من  مو�تية  و�لفر�شة 
يف  و�ال�شتفاقة  �لثقة  ��شتعادة 
�لتي  �لفر�غ  فرتة  عقب  �ملناف�شة 

مرت بها ت�شكيلة »�شو�شطارة«.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

من خالل اخلروج بانت�صار ثمني، 
م�صيفا يف ت�رصيحات مع املوقع 
الر�صمي لناديه اأنههم عملوا كثريا 
حتقيق  اأجل  من  جهدا  وبذلوا 
النتيجة التي �صجلوها خا�صة وان 
واحدة.  كمجموعة  يلعب  الفريق 
املحوري  املدافع  وا�صتغّل 
من  الفر�صة  الوطني  للمنتخب 

جماهري  اإىل  نداء  توجيه  اأجل 
يف  م�صاندتهم  اأجل  من  فريقه 
تنتظرهم  التي  الهامة  املباراة 
حل�صاب  فالن�صيا  اأمام  غدا 
اأين  امللك،  كاأ�س  نهائي  ن�صف 
اأ�صار اأنه تنتظرهم مقابلة �صعبة 
ويتواجدون على بعد 180 دقيقة 
من خو�س نهائي الكاأ�س املربمج 
الذي  الأمر  اأر�صية ملعبهم،  على 
احد  يكونوا  اأن  الرائع  من  يجعل 

امليدان،  اأر�صية  على  طرفيه 
زمالئه  اأن  احلديث  واختتم 
مباراة  تقدمي  اأجل  من  حمفزون 
ت�صاعدهم  نتيجة  وحتقيق  كبرية 
يف  حظوظهم  على  احلفاظ  يف 
الإياب على  مواجهة  قبل  التاأهل 

ملعب »امل�صتايا«.
من جهة اأخرى، يغيب خريج نادي 
ملعب رمي�س الفرن�صي عن مباراة 
فريقه اأمام ليغاني�س �صمن الدوري 

ال�صباين املقررة الأ�صبوع املقبل 
امل�صلطة  الآلية  العقوبة  ب�صبب 
عليه، حيث ك�صفت �صحيفة ماركا 
ال�صبانية امن اندي تلقى الإنذار 
مدريد  اأتلتيكو  امام  اخلام�س 
للعقوبة  معر�صا  �صيكون  وبالتايل 
البطاقات  تراكم  ب�صبب  الآلية 
باإمكانه  �صيكون  املقابل  يف 
كاأ�س  نهائي  ن�صف  يف  امل�صاركة 

امللك اأمام فالن�صيا.

مدافع اخل�شر يغيب عن لقاء ليغاني�س ب�شبب العقوبة
ماندي: لي�س �سهال �لإطاحة باأتلتيكو ونحتاج جمهورنا �أمام فالن�سيا

اأكد الالعب الدويل اجلزائري عي�شى ماندي اأنه مل يكن �شهال اأن يفوز فريقه ريال بيتي�س على العمالق اأتلتيكو مدريد 
يف املواجهة التي جمعت الفريقني م�شاء اأول اأم�س مبعقل الريال حل�شاب اجلولة 22 من الدوري اال�شباين، حيث اأو�شح 
اأن املناف�س ي�شم يف �شفوفه مهاجمني مميزين يف �شورة غريزمان وموراتا ولي�س من ال�شهل اإيقافهم، مو�شحا اأن جميع 

زمالئه قدموا مباراة كبرية يف مواجهة اأحد كبار االأندية يف العامل وحققوا االأهم 

بطولة البحر املتو�شط للمبارزة باإيطاليا

�جلز�ئر حت�سد 7 ميد�ليات 
وتتوج و�سيفة

اقرتاح باجي يف من�شب مناجري النادي

م�سوؤولو �سوناطر�ك يقل�سون 
مهام قا�سي �ل�سعيد

مناف�صات  يف  م�صاركتها  اجلزائر  اأنهت 
اأ�صبال  للمبارزة  املتو�صطية  البطولة 
اأول  واإناث املختتمة �صهرة  واأوا�صط ذكو 
ب�صبع  اليطالية  كالياري  مبدينة  اأم�س 
الفئات  لدى  ذهبيتان  منها  ميداليات 
لتنال  واأوا�صط  اأ�صبال  اأ�صاغر،  ال�صبانية 
النهائي  الرتتيب  يف  الثاين  املركز  بذلك 
تاريخها،  يف  مرة  لأول  للميداليات 
يف  لها  ترتيب  اأح�صن  اجلزائر  وحققت 
تاريخ م�صاركاتها يف هذه املناف�صة بعدما 
امليداليات  بف�صل  الثاين  املركز  انتزعت 
ف�صية  ذهبيتان،  عليها  املتح�صل  ال�صبعة 
ت�صدرت  بينما  برونزيات،   4 واحدة، 
 43 جمموع  بح�صدها  الرتتيب  اإيطاليا 
ميدالية 16 ذهبية، 13 ف�صية، 14 برونزية 
يف الوقت الذي حلت فيه فرن�صا يف ال�صف 
واحدة،  ذهبية  ميداليات  باأربع  الثالث 

ف�صية واحدة وبرونزيتني.
وجاءت الذهبيتان اللتان حققتهما اجلزائر 
لأول مرة يف تاريخها عند الأوا�صط ح�صب 
الفرق عرب منتخب الفتيات خمتلط �صي�س 
الالعبة  بف�صل  الفردي  ويف  ح�صام  �صيف 
خايل نورة زهرة ح�صام و�صطيات، وكانت 
الف�صية من اجناز كراكرية حممد �رصيف 
�صيف اأ�صاغر، اأما الربونزيات الأربع فقد 
ح�صام  نايلة  �صكور  بن  من  كل  حققها 

ح�صام  احل�صيب  عبد  اإيزم  اآدم  �صغريات، 
اأوا�صط، مرمي مباركي �صي�س �صبالت وبن 
وفاز  �صبالت،  احل�صام  يف  �صيماء  عدودة 
ا�صبانيا  على  النهائي  يف  الناث  منتخب 
باملنتخب  اأطاح  بعدما   29-30 بنتيجة 
اليطايل القوي 30-29 يف ن�صف النهائي، 
-30 تون�س  امام  النهائي  ربع  يف  وقبلها 
نهائي  تغلبت يف  نورة فقد  اأما خايل   ،25
احل�صام و�صطيات على اليطالية غوارينو 

اإميا بنتيجة 11-15.
ال�صيف  نهائي  يف  كراكرية  خ�رص  بينما 
�صانتورو  باولو  اليطايل  اأمام  اأ�صاغر 
النهائي  ن�صف  يف  تغلب  اأنه  علما   2-13
 14-15 اأونوفري  ديوغو  الربتغايل  على 
مارتني  بالإ�صباين  النهائي  ربع  يف  واأطاح 
غامازو بنتيجة عري�صة 15-5، ويف ن�صف 
بن  انهزمت  �صغريات  احل�صام  نهائي 
فوزيتي  بينيديتا  اليطالية  اأمام  �صكور 
جتاوزت  قد  كانت  بعدما   7-15 بنتيجة 
ربع  يف  فرينانديز  اآناليا  ال�صبانية  عقبة 
بقية  عجزت  باملقابل،   .9-15 النهائي 
من�صة  اىل  ال�صعود  يف  الوطنية  العنا�رص 
التتويج، حيث اأق�صي البع�س يف الدور ربع 
جتاوز  عن  الآخرون  عجز  فيما  النهائي 

مرحلة املجموعات.
وكاالت 

�صوناطراك �صاحب  اأقدم م�صوؤولو �رصكة 
اجلزائر  مولودية  فريق  الأ�صهم يف  اأغبية 
ال�صعيد  قا�صي  كمال  مهام  تقلي�س  على  
عام،  مدير  اإىل  مهامه  حتويل  خالل  من 
جمعها  الذي  الجتماع  عقب  وذلك 
مبختلف امل�صوؤولني يف الفريق مع ممثلني 
اأ�صحت  التي  امل�صاكل  ال�رصكة عقب  عن 
الفرتة  خالل  النادي  يف  البارز  امل�صهد 
الثورة  بعد  الجتماع  جاء  حيث  الأخرية، 
مباراة  النادي خالل  اأن�صار  بها  قام  التي 
الأ�صبوع  جرت  التي  ال�صوداين  املريخ 
لالأندية  العربية  البطولة  �صمن  املن�رصم 
جميع  برحيل  كبرية  مطالب  وعرفت 
بها  مير  التي  الفراغ  فرتة  يف  املت�صببني 
الريا�صي  املدير  راأ�صهم  على  فريقهم 
عادل  واملدرب  ال�صعيد  قا�صي  كمال 
مهام  تقلي�س  ف�صلت  حيث  عمرو�س، 
الأو�صاع  تاأزم  وتفادي  ال�صعيد  قا�صي 
الغ�صب  ظل  يف  املولودية  بيت  وانفجار 
الفريق  جماهري  ميّيز  الذي  العارم 
غري  والأداء  املخيبة  النتائج  على  الثائرة 

ملقنع الذي يقدمه الالعبون فوق اأر�صية 
اإدارة  اأ�رصت  ذلك  جانب  اإىل  امليدان، 
اأ�صدرتها  التي  قراراتها  يف  �صوناطراك 
بتعيني  ام�س  اأول  من  متاأخر  وقت  يف 
فاإن  اخل�صو�س  هذا  ويف  للنادي  مناجري 
على  اأكدت  العا�صمي  النادي  م�صادر 
اإجماع امل�صوؤولني داخل النادي على تعيني 
باجي  في�صل  للمولودية  ال�صابق  الالعب 
يف املن�صب ذاته، ومل يتبق �صوى حت�صري 
العقد والإعالن عن ال�صفقة خالل الأيام 
الو�صيط  بدور  يتكفل  �صوف  اين  املقبلة، 

بني الإدارة والطاقم الفني والالعبني.
اإىل جانب ذلك فاإن اإدارة النادي العا�صمي 
بجلب  الطبي  الطاقم  تعزيز  على  تعول 
خلية  اإىل  لين�صم  الأقل  على  طبيب 
الإ�صابات  جتاوز  يف  وامل�صاعدة  الأطباء 
جانب  اإىل  الالعبون،  منها  ي�صكو  التي 
الفريق ودخول  القرتاب من  الغرباء  منع 
املقابلة  �صوطي  بني  ما  املالب�س  غرف 

ونهايتها.
عي�شة ق.

 لكجة مهدد باإنهاء املو�شم 
حراق وواجي ي�شابان

�لن�سرية ت�سجل �نطالقة 
قوية يف كاأ�س �لكاف

بعد  القارية  املناف�صة  موفقة يف  بداية  داي  ن�رص ح�صني  فريق  �صّجل 

الفوز الثمني الذي �صجله على ح�صاب ال�صيف بيرتو اأتلتيكو الأنغويل يف 

املباراة التي جرت �صهرة اأول اأم�س على ملعب 5 جويلية حل�صاب اجلولة 

املقابلة  العا�صمي  النادي  اأنهى  حيث  الكاف،  كاأ�س  من  الفتتاحية 

بنتيجة هدفني لواحد بعدما كان افرتق الفريقان بتقدم الن�رصية بهدف 

الالعب ال�صاب توجاي، قبل اأن يعمل زميله عالتي الفارق بهدف ثاين 

يف منت�صف ال�صوط الثاين لكن الفريق الزائر متكن من تقلي�س الفارق 

قبل ربع �صاعة على نهاية املقابلة بعد خطاأ فادح من الالعب فوزي 

يايا، اإل اأن الالعبني جنحوا يف ت�صيري اللقاء بنجاح واأنهوه بفوز ثمني من 

خالل حتقيق نتيجة موفقة يف بداية املغامرة القارية، وهو ما يجعلهم 

يوا�صلون خو�س املغامرة القارية مبعنويات مرتفعة من اأجل التناف�س 

و�صهدت  النهائي.  ربع  الدور  اإىل  املوؤهلتني  التاأ�صريتني  اإحدى  على 

اتلتيكو تلقي ثالثة لعبني لإ�صابات خمتلفة، حيث كانت  مباراة بيرتو 

اإ�صابة تتمثل يف ك�رص على  اإ�صابة الالعب لكجة الأخطر بعدما تلقى 

م�صتوى الكاحل والتي تهدده باإنهاء املو�صم باكرا خا�صة واأنها تتطلب 

حراق  الدين  �صم�س  الالعب  يعاين  بينما  منها،  التعايف  اجل  من  وقتا 

اأر�صية  اإىل مغادرة  الكاحل والتي دفعته  اأي�صا على م�صتوى  اإ�صابة  من 

اأ�صيب زميلهما واجي  الأنغويل، فيما  الفريق  امام  امليدان ا�صطراريا 

يف الأربطة ويغيب الالعب لكجة ر�صميا اأمام �صبيبة ال�صاورة يف اللقاء 

بينما مل  الأوىل،  الرابطة املحرتفة  20 من  اجلولة  املقرر غدا �صمن 
تتاأكد م�صاركة الثنائي الآخر.

عي�شة ق.

خا�س دقيقتني فح�شب اأمام اأر�شنال

غور�ديول يو��سل تهمي�س حمرز 
و�لالعب مير باأوقات ع�سيبة

والتي على مقعد الحتياط خالل القمة التي خا�صها فريقه مان�ص�صرت �صيتي الذي رف�س جمددا العتماد عليه يف الت�صكيلة الأ�صا�صية، بعدما حّوله حمرز والذي ف�صل جمددا يف ك�صب ثقة مدربه ال�صباين بيب غوارديول تتوا�صل الفرتة الع�صيبة التي متر على الالعب الدويل اجلزائري ريا�س  املمتاز  الجنليزي  الدوري  من   25 اجلولة  اأر�صنال حل�صاب  بثالثية لهدف من اأمام  �صيتي  �صيتي متقدما فيها بثالثة لهدف والذي حّل حمل زميله كيفن دي بروين.ان يقحمه غوارديول للعب دقيقتني فقط من املقابلة والتي كان فريق ميدان الت�صكيلة الوطنية والذي بقي على دكة البدلء ملدة 88 دقيقة قبل توقيع النجم الأرجنتيني �صريجيو اأغويرو، حيث توا�صل تهمي�س متو�صط احت�صنها ملعب »الحتاد« وعرفت فوز املان  للي�صرت  ال�صابق  لالعب  الكتالوين  املدرب  تهمي�س  الفرتة الأخرية وهو ويتوا�صل  واأنه بات خارج ح�صاباته خالل  العودة جمددا غلى الت�صكيلة الأ�صا�صية يف ظل ال�رصاع الكبري على من�صبه مدربه وبات عليه م�صاعفة العمل واملحاربة خالل التدريبات من اأجل اكتفى بلعب مباريات الكوؤو�س يف اجنلرتا، يف �صورة توؤكد انه فقد ثقة الذي لعب اأول مباراة �صمن العام اجلديد يف الدوري الجنليزي بعدما الجنليزي، خا�صة 
ع.ق.واملناف�صة ال�صديدة بني زمالئه على نيل ثقة غوارديول.
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اأغويرو يقود املان �سيتي للإطاحة باأر�سنال
قاد �لدويل �لأرجنتيني �سريجيو �أغويرو فريقه 
على   1-3 للفوز  �لإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت 
�لدوري  من   25 �ملرحلة  يف  �أر�سنال،  �سيفه 
ثالثية  �أغويرو  �سجل  �ملمتاز،  �لإجنليزي 
�لدقائق 1 و44 و61، فيما  مان�س�سرت �سيتي يف 
�لفرن�سي  �ملد�فع  عرب  �أر�سنال  هدف  جاء 
لور�ن كو�سيينلي يف �لدقيقة 11، رفع مان�س�سرت 
�لثاين،  �إىل 59 نقطة يف �ملركز  �سيتي ر�سيده 
�ملت�سدر  ليفربول  خلف  موؤقتاً  نقطتني  بفارق 
و�لذي و�جه �أم�س و�ست هام يونايتد يف ختام 
 47 عند  �أر�سنال  ر�سيد  جتّمد  فيما  �ملرحلة، 
مل�سلحة  �خلام�س  �ملركز  عن  وتنازل  نقطة 
لي�سرت  م�سيفه  على  �لفائز  يونايتد  مان�س�سرت 

�إىل  يونايتد  مان�س�سرت  فريقه  ر��سفورد  ماركو�س  �لدويل  �ملهاجم  قاد  نظيف.  بهدف  �سيتي 
و�حتفل  �سيتي،  لي�سرت  �مل�سيف  مرمى  يف  �لفوز  هدف  بت�سجيله  موؤقتاً  �خلام�س  �ملركز 
ممكنة  طريقة  باأف�سل  �ملمتاز  �لدوري  يف  �حلمر«  »�ل�سياطني  مع  �ملائة  مببار�ته  ر��سفورد 
بت�سجيله هدف �لفوز يف �لدقيقة �لتا�سعة، وعاد مان�س�سرت يونايتد �إىل �سكة �لنت�سار�ت بقيادة 
مدربه �لرنوجي �أويل غونار �سول�سكاير بعد �سقوطه يف فخ �لتعادل �أمام �سيفه برينلي 2-2، 
مورينيو  جوزيه  للربتغايل  خلفا  �لأخري ملن�سبه  ��ستالم  منذ  �لدوري  �ل�سابع يف  فوزه  وحقق 
�ملقال من من�سبه، وهي �ملرة �لأوىل �لتي يحقق فيها مان�س�سرت يونايتد 5 �نت�سار�ت متتالية 
خارج �لقو�عد يف خمتلف �مل�سابقات منذ �أكتوبر 2012 بقيادة مدربه �لأ�سطوري �ل�سري �أليك�س 
فريغ�سون، فرفع ر�سيده �إىل 48 نقطة وتقدم �إىل �ملركز �خلام�س بفارق نقطة و�حدة �أمام 
�أر�سنال �لذي خ�رس �أمام مان�س�سرت �سيتي 1-3. يف �ملقابل، تو��سلت عقدة لي�سرت �سيتي �أمام 
�سيفه مان�س�سرت يونايتد حيث تغلب عليه مرة و�حدة فقط يف 13 مبار�ة على ملعب »كينغ باور« 
يف لي�سرت، ويدين مان�س�سرت يونايتد بفوزه �أي�سا �إىل حار�س مرماه �لدويل �لإ�سباين د�فيد دي 

خيا �لذي ت�سدى لأكرث من فر�سة خطرة خ�سو�سا يف �ل�سوط �لثاين.

اأوغ�سبورغ يتنف�س ال�سعداء يف البوند�سليغا
�لكبري على �سيفه ماينت�س بثالثية نظيفة �سجلها مهاجمه  �أوغ�سبورغ �ل�سعد�ء بفوزه  تنف�س 
فينبوغا�سون  و�سجل  �لأملاين،  �لدوري  من   20 �ملرحلة  يف  فينبوغا�سون  �ألفريد  �لأي�سلندي 
لأوغ�سبورغ هذ� �ملو�سم  �لر�بع  �لفوز  ركلتي جز�ء و54، وهو  �لدقائق 8 و34 من  ثالثيته يف 
و�لأول منذ تغلبه على م�سيفه هانوفر 2-1 يف 27 �أكتوبر �ملا�سي يف �ملرحلة �لتا�سعة، وعزز 
�أوغ�سبورغ موقعه يف �ملركز 15 بر�سيد 18 نقطة، فيما مني ماينت�س بخ�سارته �ل�سابعة هذ� 
�ملو�سم و�لأوىل يف مبارياته �خلم�س �لأخرية بعد تعادلني وفوزين على �لتو�يل فتجمد ر�سيده 
�إىل �ملركز 11. ويف مبار�ة ثانية، فرط �ستوتغارت يف فوز غال على  عند 27 نقطة وتر�جع 
�سيفه فر�يبورغ وخرج متعادل 2-2، وكان �ستوتغارت يف طريقه �إىل حتقيق �لفوز �خلام�س هذ� 
�ملو�سم و�لأول بعد 4 هز�ئم متتالية عندما قلب تخلفه بهدف يانيك هابرير�إىل تقدم بهدفني 
�لدقيقة  �لفوز يف  فر�يبورغ خطف هدف  لكن  ديد�يف،  ود�نيال  �إين�سو�  �إمييليانو  لالأرجنتيني 
�لر�بعة من �لوقت �ل�سائع عرب فلوريان نيدرليخرن م�ستغال �لنق�س �لعددي يف �سفوف �أ�سحاب 
�لأر�س عقب طرد مهاجمهم �لدويل �ل�سابق ماريو غوميز يف �لدقيقة 89 لتلقيه �لإنذ�ر �لثاين، 

وعزز �ستوتغارت موقعه يف �ملركز 16 بر�سيد 15 نقطة مقابل 22 نقطة لفر�يبورغ 13.

بر�سلونة يرتقب جاهزية مي�سي للكل�سيكو
ي�ستعد بر�سلونة ملو�جهة غرميه ريال مدريد على ملعب �لكامب نو م�ساء �لغد �سمن مناف�سات 
مبار�تي  ريال مدريد يف  بر�سلونة مع  و�سيلعب  �إ�سبانيا،  كاأ�س ملك  �لنهائي من  ن�سف  �لدور 
�لدوري  من  �جلولة  يف  �لفريقان  �سيلتقي  فيما  فيفري  و27   6 �إ�سبانيا،  بكاأ�س  و�إياب  ذهاب 
مبار�ة  ل�رسبة خالل  بر�سلونة،  مي�سي جنم  ليونيل  وتعر�س  �ملقبل،  مار�س   3 يوم  �لإ�سباين، 

فريقه �لأخرية �أمام فالن�سيا بالليغا يو�جه على �إثرها خطر �لغياب عن موقعة �لكال�سيكو.
ا �ساماًل –�أجر�ه �أم�س- من �أجل  وذكرت �سحيفة »�سبورت« �لإ�سبانية، �أن مي�سي �سيجري فح�سً
معرفة �ملوقف �لنهائي لالعب من �مل�ساركة �أمام ريال مدريد، و�أ�سارت �أن مي�سي �سعر باأنه 
يف حالة جيدة، ولي�س بحاجة �إىل �لذهاب �إىل مقر �لنادي �لطبي، مو�سحة �أن عملية �لتعايف 
زمالئه،  برفقة  �لتدريبية  �حل�سة  يف  �لالعب  تو�جد  هي  �لنادي  نية  و�أن  جيد،  ب�سكل  ت�سري 
م�سيفة باأنه �سيجري فحو�سات طبية جمدًد�.  ونوهت �ل�سحيفة باأنه �إذ� كان مي�سي يف حالة 
جيدة �سيجري بع�س �لعمل �خلا�س يف �سالة �لألعاب �لريا�سية مع �أخ�سائي �لعالج �لطبيعي 
بالنادي، م�سيفة باأن حلظة �حلقيقة �ستكون يف تدريبات �لثالثاء، عندما ي�سارك يف �لتدريب 
غري  �لإ�سابة  كانت  �إذ�  �إنه  �ل�سحيفة  قالت  ذلك  ومع  جاهزيته،  ليوؤكد  �ملبار�ة  قبل  �لأخري 
�إيجابية، فاإن فالفريدي لن يخاطر بالدفع بنجمه �لأول �أو على �لأقل �سيتو�جد على مقاعد 

�لبدلء ويدخل يف حالة �ل�رسورة.

امللكي يحقق الفوز الرابع تواليا
تغلب ريال مدريد على �سيفه ديبورتيفو 
مقابل  رد  دون  �أهد�ف  بثالثة  �ألفي�س 
�ل�سباين،  �لدوري  من   22 �ملرحلة  يف 
و�فتتح �لفرن�سي كرمي بن زمية �لنتيجة 
�سريخيو  �ل�ساب  من  متريرة  م�ستثمر� 
�لرب�زيلي  ي�سيف  �ن  قبل  ريغيلون، 
عر�سية  بعد  �لثاين  �لهدف  فيني�سيو�س 
من  �لأوىل  �لدقيقة  ويف  ��سين�سيو،  من 
على  دياز  ماريانو  وقع  �ل�سائع  �لوقت 
على  �لر�بع  �لفوز  وهو  �لثالث،  �لهدف 
�لدوري  يف  و13  مدريد  لريال  �لتو�يل 
�إىل 42 نقطة يف �ملركز  لريفع ر�سيده 
�لثالث مقل�سا �لفارق بينه وبني �أتليتكو 
خ�سارة  بعد  نقطتني  �إىل  �لثاين  مدريد 
وحيد  بهدف  بيتي�س  �أمام  �لأخري 
وبفارق 8 نقاط عن بر�سلونة �ملت�سدر، 

ورفع بن زمية ر�سيده �إىل 6 �أهد�ف يف �ملباريات �لأربع �لأخرية يف خمتلف �مل�سابقات و�إىل 10 �أهد�ف يف �لليغا هذ� �ملو�سم 
فلحق مبو�طنَيه �أنطو�ن غريزمان �أتلتيكو مدريد وو�سام بن يدر �إ�سبيلية وياغو ��سبا�س �سلتا فيغو �إىل �ملركز �لر�بع على لئحة 

�لهد�فني.
بينما فّوت �أتلتيكو مدريد على نف�سه فر�سة تقلي�س �لفارق مع بر�سلونة �ملت�سدر فخ�رس �أمام م�ست�سيفه ريال بيتي�س 0-1، على 
ملعب بينتو فيامارين يف �لأندل�س جنح �سريخيو كانالي�س بت�سجيل هدف �لفوز من ركلة جز�ء يف �لدقيقة 65، وتوقف ر�سيد 
�أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة يف �ملركز �لثاين بفارق 6 نقاط عن بر�سلونة �ملت�سدر 50، �أما بيتي�س ف�سار ر�سيده 32 نقطة 
يف �ملركز �ل�ساد�س وبفارق �لأهد�ف عن خيتايف �خلام�س. ويف مبار�ة ثانية حقق �إيبار فوز�ً مبهر�ً على �سيفه جريونا 0-3، 
و�سجل لإيبار روبني بينيا و�لرب�زيلي روبني بينيا ثنائية 46، و�سار ر�سيد �إيبار 29 نقطة يف �ملركز �لعا�رس بينما يحتل جريونا 

�ملركز 16 بر�سيد 24 نقطة.

�جلولة  يف   1-1 �لإيجايل  بالتعادل  وميالن  روما  مبار�ة  �نتهت 
22 من �لدوري �لإيطايل، و�سجل لروما نيكولو ز�نيولو فيما كان 
ميالن �لبادئ بالت�سجيل يف �لدقيقة 26 عرب �لبولندي كري�ستوف 
�خلام�س خلف  �ملركز  نقطة يف   35 روما  ر�سيد  �سار  بيونتيك، 
ميالن مبا�رسة. يف �ملقابل، عّمق بولونيا حمن �إنرت ميالن عندما 
ويدين  تغلب عليه 1-0 على ملعب »جوزيبي مياتز�« يف ميالنو، 
بولونيا بفوزه �إىل مهاجمه �لبارغوياين فيديريكو �سانتاندر �لذي 
�سجل �لهدف �لوحيد يف �لدقيقة 33 ب�رسبة ر�أ�سية �إثر ركلة ركنية 
�نربى لها �لت�سيلي �إيريك بولغار، وهي �خل�سارة �لثانية تو�ليا لإنرت 
�لأخرية  �لثالث  مبارياته  �لفوز يف  ف�سل يف حتقيق  �لذي  ميالن 
فتجمد ر�سيده عند 40 نقطة يف �ملركز �لثالث، وف�سال عن تعرثه 
يف مبارياته �لثالث �لأخرية يف �لدوري وعدم ت�سجيله �أي هدف 
فيها يف �لعام �جلديد فاإن لعبي �ملدرب لوت�سانو �سباليتي ودعو� 
م�سابقة كاأ�س �إيطاليا من �لدور ربع �لنهائي باخل�سارة على �أر�سهم 
�أمام لزيو روما بركالت �لرتجيح، وقدم �إنرت ميالن عر�سا خميبا 
قوبل ب�سافر�ت �ل�ستهجان من جماهري �لنادي يف نهاية �ل�سوط 

�لأول و�ملبار�ة، وبات م�سري مدربه �سباليتي على �ملحك.
منذ  و�لأول  �ملو�سم  هذ�  �لثالث  فوزه  بولونيا  حقق  جهته،  من 
تغلبه على �أودينيزي 2-1 يف 30 �سبتمرب �ملا�سي، وهو �لفوز �لأول 

لبولونيا يف مبار�ته �لأوىل بقيادة مدربه �جلديد �لقدمي لعب �إنرت 
�لذي عني  �سيني�سا ميهايلوفيت�س  �ل�سابق  �ل�رسبي  �لدويل  ميالن 
�لإثنني �ملا�سي عقب �خل�سارة �لقا�سية �لتي تعر�س لها �لفريق 
�لأخري 0-4 يف  قبل  �ملركز  �أمام فروزينوين �ساحب  ملعبه  على 
�ملرحلة �ملا�سية، كما هو �لفوز �لأول لبولونيا خارج قو�عده هذ� 
و�لأول   ،2017 دي�سمرب  كييفو يف  على  تغلبه  منذ  و�لأول  �ملو�سم 
�أودينيزي مع فيورنتينا  �إنرت ميالن منذ عام 2013، وتعادل  على 
بهدف مقابل هدف، وجنوى مع �سا�سوولو بهدف مقابل هدف، 

و�سبال مع تورينو �سلبا.

قمة روما وميلن تنتهي بالتعادل

نيم يف �ملركز 11 بر�سيد 30 نقطة.�ملا�سية على ح�ساب �سيفه كاين 2-0، وعزز مونبيلييه موقعه يف �ملركز �خلام�س بر�سيد 36 نقطة مع مبار�ة موؤجلة، وبقي �لتعادل �لتا�سع ملونبلييه هذ� �ملو�سم و�لر�بع يف مبارياته �ل�سبع �لأخرية �لتي حقق خاللها فوز�ً و�حد�ً فقط كان يف �ملرحلة لندر يف �لدقيقة �لثانية �إثر ركلة ركنية، و�نتظر مونبلييه حتى �لدقيقة 73 لإدر�ك �لتعادل بو��سطة مهاجمه �أندي ديلور، وهو من جانبه، عاد مونبيلييه ل�سكة �لنتائج �ملخيبة ب�سقوطه يف فخ �لتعادل �أمام م�سيفه نيم 1-1، وبكر نيم بالت�سجيل عرب لويك يف �لدوري منذ ماي 2018 �أمام رين و�لأوىل خارج �لقو�عد منذ �سقوطه �أمام ليون بالذ�ت وبالنتيجة ذ�تها يف جانفي 2018.�لدقيقة �ل�سابعة، لكن ليون رد بهدفني ملو�سى دميبيلي وقائده  نبيل فقري من ركلة جز�ء و�أحلق �خل�سارة �لأوىل بفريق �لعا�سمة 23 من �لدوري �لفرن�سي، وكان باري�س �سان جريمان �لبادئ بالت�سجيل عرب لعب و�سطه �لدويل �لأرجنتيني �أنخل دي ماريا يف �أحلق ليون �خل�سارة �لأوىل هذ� �ملو�سم ب�سيفه باري�س �سان جريمان �ملت�سدر وحامل �للقب عندما تغلب عليه 2-1 يف �ملرحلة ليون يكّبد �سان جريمان الهزمية الأوىل هذا املو�سم

ريا�سة دوليةالثالثاء 05 فيفري  2019  املوافـق  ل01 جمادى الأخر 1440هـ 14



ثقافةالثالثاء 05 فيفري  2019  املوافـق  ل01 جمادى الأخر 1440هـ 15
للباحث مايكل فابي

كتاب »اال�صطدام: �صراع القوة بني الواليات 
املتحدة وال�صني يف املحيط الهادي« 

يعتقد فابي اأن ال�سني ل ت�سعى اإىل احلرب مع الوليات املتحدة كما اأن الوليات املتحدة ل ترغب 
بحرب مع ال�سني. يتفهم الطرفان وزن العواقب ولقد متت مراجعة كتاب  »ال�سطدام: �سراع القوة بني 

الوليات املتحدة وال�سني يف املحيط الهادئ« للكاتب مايكل فابي  من طرف مات نولند ونقلها اإىل العربية 
اإبراهيم عبد اهلل العلو مع تعزيز الزعيم ال�سيني زي جينبينغ زعامته للحزب ال�سيوعي ال�سيني بطرق 
مل ميكن التفكري بها منذ وفاة ماوت�سي تونغ يقدم التاأمل يف املناف�سة بني الوليات املتحدة الأمريكية 

وجمهورية ال�سني ال�سعبية فر�سة لنف�ض الغبار عن الزعماء الأوائل ل�ست�سراف امل�ستقبل.

 وكالت 

الإ�سرتاتيجي  اخلبري  نّبه  فقد 
ال�سيني �سون تزو قائاًل »ل يعترب 
معركة  مائة  يف  مرة  مائة  الن�رص 
املهارة  قمة  ولكن  الرباعة،  ذروة 
دون  من  العدو  هزمية  يف  تكمن 

خو�ض حرب.«
لكلمات  متتثل  ال�سني  اأن  ويبدو 
نحو  تنتقل  وهي  تزو  �سون 
دون  من  الإ�سرتاتيجية  الأهداف 
من  ع�سكري  فعل  رد  ا�ستثارة 
كان.  اأي  اأو  املتحدة  الوليات 
العظمى  القوة  ديناميكية  تغريت 
احلرب  منذ  الهادي  املحيط  يف 
ان�سغال  �سوء  يف  وخا�سة  الباردة 
املا�سيني  العقدين  خالل  اأمريكا 
اآ�سيا.  وو�سط  الأو�سط  بال�رصق 
اأي  اأو  حرب  توجد  ل  ذلك  ومع 
وت�ستمر  لها  و�سيك  اإحتمال 
اخلدمات وال�سلع بالتدفق. ونا�رص 
والأمريكيون  ال�سينيني  الزعماء 
القت�سادي  والعتماد  ال�سالم 

املتبادل.
بني  التوتر  يتنامى  ذلك  ورغم 
مع  وال�سني  املتحدة  الوليات 
الإ�سرتاتيجية،  اأهدافهم  ت�سعب 
بتدعيم  الطرفان  ويقوم 
ووجودهما  الع�سكرية  مقدراتهما 
يفتتح  الهادي.  املحيط  يف 
كتابه  فابي  مايكل  ال�سحفي 
اأن  مفاده  بزعم  »ال�سطدام« 
يف  وال�سني  املتحدة  الوليات 
املحيط  غرب  حرب  حالة 
اإن  بالقول  ذلك  ويثبت  الهادي. 
ال�سني بنت وب�رصعة قوات بحرية 
ا�ستغالل  اإىل  تهدف  القوة  هائلة 
يف  واحل�سا�سية  ال�سعف  نقاط 
وت�ستخدمها  الأمريكية  البحرية 
ال�سني كتفوق اقت�سادي وع�سكري 
وال�ستهزاء  جريانها   لرتهيب 
وتدعيم  الدولية  بالأعراف 
خططها خللق نظام عاملي جديد 

يف �رصق اآ�سيا.
الأمريكية  العداوة  فابي  يراجع 
بالرغم  البحرية  بتعابري  ال�سينية 
لكتابه  الكامل  العنوان  اأن  من 
»ال�سطدام: ال�رصاع بني الوليات 
املحيط  يف  وال�سني  املتحدة 
اإىل هذا ال�ستنتاج  الهادي« ي�سري 
من  اأبعد  يذهب  التوتر  ولكن 
اأعلى  اإىل  وميتد  البحرية  القوى 
احلكومتني.  كال  يف  امل�ستويات 
دون  من  احلرب  تتوا�سل  وبينما 
اآلف  ولكن  الأغلبية  يلحظها  اأن 

ونظرائهم  الأمريكيني  البحارة 
بالفعل عند طرفها  ال�سينيني هم 
الواخز. وقد توؤدي اأفعالهم و�سوء 
معركة  اإىل  وح�ساباتهم  اأحكامهم 

يف غرب املحيط الهادي.
ع�رصة  عرب  جداله  فابي  يك�سف 
عن  رائعة  نبذة  فيها  مبا  ف�سول 
واملالحي  اجليو�سيا�سي  التاريخ 
احلالة  هذه  خلف  يقف  الذي 
الراهنة. ول تزال جمهورية ال�سني 
»قرن  من  غ�سباً  ت�ستعل  ال�سعبية 

عندما   )1949-1839( الإذلل« 
ال�ستعمارية  القوى  تطاولت 
متهالكة  اإمرباطورية  �ساللة  على 
وجمهورية  اخل�سف  و�سامتها 
تعود  جمتمعاً  واأهانت  واهنة 
ذاكرته الثقافية واملوؤ�س�ساتية اإىل 
جمهورية  وتعر�ض  ال�سنني.  اآلف 
انتقائيا  نهجاً  ال�سعبية  ال�سني 
ملا�سي ال�سني. وي�سري فابي مثاًل 
اجلديد  ال�سيني  الإعجاب  اإىل 
القرن  من  هي  زينغ  بالإدمريال 
ميزت  والذي  ع�رص  اخلام�ض 
مغامراته البحرية الذروة املا�سية 
ال�سينية.  البحرية  القوة  من 
ت�سكل  زينغ  تراث  اإىل  وا�ستنادا 
نف�سها  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 
وت�ستخدم  تاريخية  بحرية  كقوة 
اإىل  اإ�سافة  رحالته-  من  معامل 
حكومة  �ساقتها  التي  الإدعاءات 
 -1947 عام  يف  تانغ  كيومينغ 
لبحر  مبلكيتها  الإدعاء  لتوؤ�س�ض 

ال�سني اجلنوبي.
ل فابي املجابهات بني ال�سفن  يف�سّ
والأمريكية  ال�سينية  والطائرات 
الإ�سطراري  الهبوط  ذلك  مبا يف 
جت�س�ض  لطائرة  ال�سمعة  ال�سيء 
جزيرة  على   »3 بي  »اإي  اإ�سارات 

هاينان يف عام 2001 بعد اإرتطام 
قاتل مع طائرة حربية �سينية. 

يح�سل  كاد   2013 عام  وموؤخراً 
�سفينة  بني  و�سيك  اإ�سطدام 
املوجهة  الأمريكية  ال�سواريخ  
جي  )�سي  كاوبن�ض«  ا�ض  »يو 
-63( مع �سفينة حربية �سينية يف 
فابي  كان  اجلنوبي.  ال�سني  بحر 
ويتذكر  كاوبن�ض  منت  على  وقتها 
ولي�ست  الأمريكية  ال�سفينة  اأن 
ال�سينية هي التي تراجعت وتركت 

املنطقة.
تلك  منت  على  ح�سوره  كان 
من  وا�ستفاد  مهماً  ال�سفينة 
مع  مهنية  عالقات  بناء 
وا�ستخدم  البحرية.  �سباط 
هذه الت�سالت ليقدم للقراء 
للقيادة  ي�سدق  ل  منفذاً 
ومينح  العليا.  البحرية 
العمليات  قائد  مع  تواجده 
الأدمريال  اآنذاك  البحرية 
عنوان  غرينريت  جوناثان 
الباندا«  »معانقو  ف�سله 
تف�سيل  فابي  ل  يف�سّ حيث 
الأمريكية لحتواء  ال�سيا�سة 
خالل  �سادت  والتي  ال�سني 
باراك  الرئي�ض  اإدارة 

اأوباما.
حالته  اأف�سل  يف  فابي  ويكون 
�سباط  اأ�سوات  ي�ستخدم  عندما 
الأحداث  اإىل  لي�سري  البحرية 
ال�سحايف  نهجه  وي�سّهل  والروؤى. 
من  بالرغم  الكتاب  مطالعة 
من  مالئماً  م�ستوًى  تقدميه 
والتقنية.  النظرية  التفا�سيل 
يف  كثرياً  تتغول  ل  الكتابة  ولكن 
ويجب  والتحذلق.  الأكادميية 
اإىل  مكانه  فابي  كتاب  ياأخذ  اأن 
فوق  الأحمر  »النجم  كتاب  جانب 
ال�سني  نهو�ض  الهادي:  املحيط 
الأمريكية  الإ�سرتاتيجية  وحتدي 
البحرية)2010(« لتو�سي يو�سيهارا 
ينهج  والذي  هوملز  وجيم�ض 
للبناء  اأعمق  ب�سورة  منهجاً علمياً 

ال�سيني البحري.
»ال�سطدام«  كتاب  اأن  �سك  ول 
يجذب جمهوراً اأعر�ض من القراء 
ويخرب اأعداداً اأكرب من الأمريكيني 
مبا تقوم به بحريتهم يف املحيط 
تواجهها  التي  والتحديات  الهادئ 

كل يوم.
العالقات  �سبكة  من  وبالرغم 
فابي،  لدى  لالإعجاب  املثرية 
الروؤى  على  الكتاب  اعتماد  فاإن 
فعاليته.  من   يقلل  ال�سخ�سية 

الذين  ال�سباط  معظم  تقاعد  اإذ 
�سام  الأدمريال  فيهم  مبا  قابلهم 
تفوي�سه  انتهى  والذي  لوكلري 
يف  الأمريكي  لالأ�سطول  كقائد 
املحيط الهادئ قبل ثالث �سنوات 
والأدمريال هاري هاري�ض، وبع�ض 
ال�سباط  املالحظني رغم غيابهم 
الأدمريال  ال�سابق  القائد  مثل 
يعترب  والذي  �سويفت  �سكوت 
وي�ستحق  بال�سني  متعمقاً  مفكراً 
ال�سني  اأن  فابي  يعتقد  الثناء. 
ت�سريان  املتحدة  والوليات 
حكوماتهما  وتقوم  اأزمة  باجتاه 
لأمر  حت�سباً  اأ�ساطيلهم  بتوجيه 
تطفو  املالب�سات  وبداأت  جلل. 
اأقوى  وت�ستخدم  ال�سطح.  اإىل 
لتعزيز  البحارة  العامل  يف  دولتني 
بيئة  يف  الإ�سرتاتيجية  ال�سيا�سات 
متزايد  ب�سكل  متوترة  بحرية 
حيث قد يف�سي اأي ح�ساب فردي 
بني  حرب  اندلع  اإىل  خاطئ 

القوتني النوويتني.
ال�سني  اأن  اإىل  الكاتب  وينّوه 
والوليات املتحدة قد ُح�رصتا يف 
ين�سب  الذي  ثو�سيديدي�ض«  »فخ 
البيلوبوني�سية  احلرب  موؤرخ  اإىل 
الإغريقي العظيم، والذي اكت�سب 
الأ�ستاذ يف  بف�سل  �سعبية جديدة 
الي�سون  غراهام  هارفرد  جامعة 

نف�ض  يحمل  الذي  كتابه  يف 
املفهوم  اإن  حيث  ال�سم، 
خطر  من  كتحذير  يعمل 
ال�رصاع بني القوة ال�ساعدة 
احلالت  املهيمنة.  والقوة 

التاريخية
التاريخية  احلالت  ويف 
تفح�سها  التي  ع�رص  ال�ستة 
القوى  جتنبت  األي�سون، 
يف  احلرب  املتناف�سة 
جادل  فقط.  حالت  اأربع 
نهو�ض  »باأن  ثو�سيديدي�ض 
ولّده  الذي  واخلوف  اأثينا 
الذي  هو  اإ�سبارطة  يف 
واإذا  حتمية«.  احلرب  جعل 
هي  كذلك  حمقاً  فابي  كان 
بني  امل�ستقبل  يف  احلال 

الوليات املتحدة وال�سني يف بحر 
املحيط الهادئ.

ال�سني  ا�ستعادة  اإىل  ولننظر 
وال�سعاب  لالأر�ض  للجدل  املثرية 
املتنازع  »املناطق  من  وغريها 
اجلنوبي.  ال�سني  بحر  يف  عليها« 
املتحدة  الوليات  لدى  يوجد  ول 
مبن  لالإهتمام  يدعوها  �سبب  من 
واختيارهم  اجلغرافيا  تلك  ميلك 

ال�سينية  املواقع  اإن  ل�ستغاللها. 
املتقدمة يف بحر ال�سني اجلنوبي 
اأكرث  ع�سكري  بعبء  اأ�سبه  هي 
اآثار  اأن  منها قيمة ع�سكرية. كما 
يقلق  ما  اأهم  هي  الثانية  الأوامر 
تكون  وقد  املتحدة.  الوليات 
اأهدافها  يف  بها  مرحب  ال�سني 
ال�سني  بحر  يف   وحيازاتها 
اجلنوبي وغريه اإذا مت الأمر، وفقاً 
اأن  كما  الراهنة.  الدولية  لالآليات 
اإعتناق ال�سني ملثل تلك الطرائق 
النظام  من  �سيعزز  ال�رصعية 
وباملقارنة  املعا�رص.  الدويل 
الالعبون  ي�ستخدم  عندما 
الدوليون القوة اأو الإكراه لتحقيق 
يف  الرو�ض  فعل  –كما  اأهدافهم 
اأوكرانيا- يتال�سى الألق الأمريكي 
العاملي.  بالنظام  الإميان  ويتاآكل 
ويكمن اإهتمام اأمريكا الأعظم يف 
ا�ستمرارية هذا »النظام العاملي« 
مت  واإن  حتى  الأطراف  املتعدد 
باأي ثمن؟  بتكاليف باهظة. ولكن 
ل يغامر فابي باإبداء راأيه يف تلك 

امل�ساألة.
ت�سعى  ل  ال�سني  اأن  فابي  يعتقد 
اإىل احلرب مع الوليات املتحدة 
كما اأن الوليات املتحدة ل ترغب 
بحرب مع ال�سني. يتفهم الطرفان 
وزن العواقب. واإذا اأخذنا �سفحة 

من �سون تزو: تف�سل ال�سني الن�رص 
من دون قتال-  وهي ا�سرتاتيجية 
بالن�سبة لهم  اإىل حد كبري  ناجحة 
ورمبا  املا�سيني.  العقدين  خالل 
كانت مزايا ال�سني الراهنة لي�ست 
جميعها من �سنيعها ولكنها تعزى 
لالآثار املرتاكمة خليارات الوليات 
مثلما  الإ�سرتاتيجية-  املتحدة 
اأنه  من  اأثينا  �سكان  بريكليز  حذر 

ل يخ�سى اأفعال الإ�سبارطني بقدر 
الأثينيني.  اأخطاء  من  يخاف  ما 
املتحدة  الوليات  بني  الفرق 

وال�سني 
الفرق  اإن  فابي  يقول  ذلك  ومع 
بني الوليات املتحدة وال�سني اأن 
باحلرب  يرغبان  ل  الطرفني  كال 
اأنهم  على  ال�سني  حكام  ويراهن 
ال�سعب  من  بالقتال  رغبة  اأكرث 
اأ�سطول  ببناء  وقاموا  الأمريكي 
باملهمة.  متثل  القيام  قادر على 
ف�سل  يف  الأعظم   الكتاب  ق�سور 
بني  التوتر  اإىل  النظر  يف  فابي 
نظرة  وال�سني  املتحدة  الوليات 
كلية �سمولية. وهو ي�ستند اإىل عامل 
الع�سكرية  ال�سحافة  يف  خربته 
ويف  يراه.  ما  وين�رص  والبحرية 
الكاتب  يتجاهل  ذلك  اأثناء 
احلكم-  لفن  الأخرى  الطرائق 
الدبلوما�سية  الأذرع  وبالتحديد 
قد  والتي  لل�سلطة  والإقت�سادية 
الإبحار  يف  �ساأن  ذات  ت�سبح 
بعالقة القوة العظمى مع ال�سني. 
بني  املواجهات  تتداخل  قد  كما 
القادمة.  ال�سنوات  الأ�سطولني يف 
يف  البحرية  القوات  تدخل  ل 
ولكن  البع�ض.  بع�سها  مع  حروب 
الدول هي التي تخو�ض احلروب. 
البحري  املنظور  يحجم  ولذلك 
اإمكانيات  من  فابي  يقدمه  الذي 
الكتاب  هذا  ي�سد  قد  الكتاب. 
املبتدئني غري العارفني بالعمليات 
الراهنة يف غرب املحيط الهادئ 
املهتمني  العاديني  والأ�سخا�ض 
ل  ولكنني  البحرية.  بال�سوؤون 
�سناع  اإهتمام  �سيثري  اأنه  اأعتقد 
�سمن  ال�سيا�سات  اأو  القرار 
اإىل  قط  يتو�سل  ل  لأنه  البحرية 
حكم قاطع ول يوفر فكرة جديدة 
مع  العالقة  مناق�سة  كيفية  حول 
ال�سنوات  خالل  البحر  يف  ال�سني 
و�سلت  اإذا  ذلك،  ومع  القادمة. 
الأمور اإىل احلرب، فاإن اأي �رصاع 
املتحدة  والوليات  ال�سني  بني 
مميز  بحري  بطابع  �سي�سطبغ 
مع  الأمريكيون  يتاآلف  اأن  ويجب 
جتهيزها  وكيفية  البحرية  قواتهم 
تكلّفها  قد  مهمة  باأ�سعب  للقيام 
البحرية  والقوات  الأمة.  بها 
الأمريكية انعكا�ض للتاريخ وللقيم 
وانعكا�ض  الأمريكية  واجلغرافيا 
على  الكثري  ويبقى  ككل.  لالأمة 
يف  للفعل-  جاهزيتها  يف  املحك 
ويف  ال�سالم  على  املحافظة 

النخراط يف احلرب.

وبالعك�ض ي�ستخدم 
الكاتب منظور قائد 

القيادة البا�سيفيكية 
الأدمريال هاري هاري�ض 

لتقدمي القراء ملخيم 
»ذباح التنني« من خرباء 

ال�سني الأقل دموية 
ب�ساأن التعاون مع ال�سني 
التي يرونها غري جديرة 
بالثقة وت�سجع املواجهة 
كطريقة للحفاظ على 

النظام العاملي.

وجدلية فابي غري 
املنطوقة هي اأن على 

ال�سعب الأمريكي 
اأن يفهم  احلالة 

اجليو�سيا�سية يف غرب 
املحيط الهادئ لأن 

العالقة بني الوليات 
املتحدة وال�سني 

اأكرث عالقة ثنائية 
ذات عواقب هائلة يف 

العامل.



عر�ض

م�سروعية ال�سرد يف بيان بيدبا
 تاأليف يو�سف اإ�سماعيل 

يف جديده »م�سروعية �ل�سرد يف بيان بيدبا« يقدم �لدكتور يو�سف �إ�سماعيل 
مقاربة حتليلية حول ن�ض كليلة ودمنة بو�سفه ن�سًا كلي �لداللة ب�سمتيه: 
لنا  لتولد  �ملوؤلف  يرى  كما  بينهما  �لعالقة  تتد�خل  �إذ  و�لداللية،  �لبنائية 

مقاربة الأ�سكال �نفتاحه على �لعامل �خلارجي.

م.�ض

من  ال�شمولية  �شورته  وي�أخذ   
بعده الإن�ش�ين يف مق�ربته العالقة 
العقل  بني  اأو  والعدل،  الظلم  بني 
واجلهل، اأو بني احل�كم واملحكوم 
م�  واإىل  وال�شعف.  القوة  بني  اأو 
هن�لك من تنويع�ت واإبدالت على 
اخت�ش�ره�  ميكن  امل�شتوى  هذا 
 - خرايف  م�هو  بني  ُحلمّي  بتجٍل 
مبعنى ا�شتح�لة حتقيقه – وم� هو 

ممكن .
موؤلف  يعترب  تقدم  م�  على  بن�ًء  و 
كليلة  لن�ص  قراءته  اأن  الكت�ب 
روؤيته�  فر�ص  تبتغي  »ل  ودمنة: 

تطمح  واإمن�  الق�رئ،  على  للن�ص 
الفعل  ذلك  احلوار؛  اإث�رة  اإىل 
اخلالق الذي بَنَى عليه ابن املقفع 
ن�شه، رغبًة يف الو�شول اإىل عالقة 
يف  ال�رصاع  قطبي  بني  ح�ش�رية 
الفراغ،  يف  معلق  �رصاع  احلي�ة. 
ليبقى  زم�ن؛  ودون  ف�ش�ء  دون 
واإنت�ج  احلي�ة  دميومة  وجود  �رص 
اإنت�ج  بفعل  داخلي�ً  املنفي  البديل 

بديل خمتلف.
اأنهى  قد  املقفع  ابن  ك�ن  واإذا 
زمنه  يف  الق�شة  ملنت  قراءته 
على  قراءته  فتح  ف�إنه  الكت�بّي، 
يف  نقراأه�  لكي  الالمتن�هي؛ 
اأزمنة متعددة. وم� حتليلن� للن�ص، 

لتبي�ن  حم�ولة  اإل  ودللة،  بن�ء 
الالمتن�هي يف الفهم والت�أويل دون 
و�شع نقطة تنهي ت�شويد البي��ص. 

.»)...(
املق�ربة  انق�شمت  هذا  وعلى 

الآنفة الذكر اىل ب�بني:
يف الب�ب الأول قراأ املوؤلف الن�ص 
كوحدة بن�ئية ً تتجلى درا�شي�ً بثالثة 
ف�شول متالزمة، هي: 1- احلك�ية 
الإط�ر اأو م� ي�شمى »احلك�ية الأم« 
والبن�ئية.  الوظيفية  وحداته�  عرب 
خالل  من  نة  امل�شَمّ احلك�ية   -2
عه�  حدوده� وقواعد �شبطه� وتفُرّ
 -3 التخييلية.  واأمن�طه�  احلك�ئي 
واملروي  الراوي  ح�شور  مظ�هر 

والتوّحد  التعّدد  �شيغ  ب�عتب�ر  له، 
اأي  مكون  بني  فيم�  والعالقة 
ر�ش�لة ثالثية الرتكيب »املر�شل – 

الر�ش�لة – املر�شل اإليه«.
املوؤلف  فقراأ  الث�ين  الب�ب  يف  اأم� 
من  تُنِتُج  دللية  كوحدًة  الن�َصّ 
وتفر�ص  بن�ئية،  وحدًة  الن�ص 
يف  البن�ئية  وحدته  الن�ص  على 
خالل  من  ولكْن  ذاته؛  الوقت 

البحث عن عالئق الن�ص ب�عتب�ره 
مّت  ثم  م�،  زمن  يف  حدثت  ق�شة 
اأي  والقراءة؛  الكت�بة  عرب  تلقيه� 
بفعل  مرهون  الأول  زمنني:  عرب 
والث�ين  ت�ريخي�ً.  وحمّدد  الكت�بة 
التلقي وغري حمّدد  مرهون بزمن 
الأزمنة  عرب  ومتوالد  ومتجّدد 
املوؤلف  يخل�ص  وبذلك  اء.  والقَرّ
الدللة  تنتج  زمنية  مف�رقة  اىل 

وتت�ش�فر  العميق،  امل�شتوى  على 
فتفرز  للن�ص،  الكت�بي  التجلّي  مع 
ولكن على  ذاته�،  املنتجة  الدللة 
جتلى  وقد  الأفقي،  امل�شتوى 
تف�شيل ذلك يف الكت�ب حتت ا�شم 
الأول:  مبحثني:  يف  الن�ص  ترهني 
زمن الق�شة وزمن الكت�بة، والث�ين: 

زمن القراءة .
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تتكون من 35 ق�سيدة

عن �ملركز �لقومى لالإ�سد�ر�ت �لقانونية

�إ�سد�ر�ت

الك�سف عن خمطوطة لل�ساعرة الفل�سطينية 
الكبرية فدوى طوقان

كتاب حتت عنوان »ال�سيا�سات الت�سريعية
 ملواجهة ظاهرة الإرهاب«

الكاتب وفا اأ�سرف عيطة 
يوقع روايته  »نا�سية جهنم«

الفل�شطيني  ال�ش�عر  ك�شف 
عن  املن��رصة،  عزالدين 
لل�ش�عرة  �شعرية  خمطوطة 
الراحلة  ال�شهرية  الفل�شطينية 
تعود  طوق�ن،  فدوى  الكبرية 
بني  م�  الفرتة  اىل  ق�ش�ئده� 
 35 من  وتتكون  و1948؛   1933
»وا  ق�شيدة  بينه�  من  ق�شيدة 
ال�ش�عر  و�شعه�  التي  �شقيق�ه« 
للمجموعة  عنوان�  املن��رصة 
ال�شعرية التي حققه� وقدم له�.

يف  ال�ش�يل  دار  عن  و�شدرت 
الع��شمة الأردنية عم�ن يف هذا 

الأ�شبوع من ج�نفي 2018.
يف  ال�شعرية  املجموعة  ويقع 
على  وا�شتملت  �شفحة   138
الديوان ومقدمة �ش�ملة لل�ش�عر 
املن��رصة. ويبدو اأن املخطوطة 
لفدوى  الأوىل  املرحلة  متثل 
ديوانه�  �شدور  قبل   – طوق�ن 
مع  )وحدي   1952 ع�م  الأول 
ال�ش�عرة  اأن  اإىل  ي�ش�ر  الأي�م( 

فدوى طوق�ن هي اأخت ال�ش�عر 
الكبري اإبراهيم طوق�ن، واقتحمت 
جم�ل الكت�بة مبزيد من اجلراأة 
ا�شتك�ش�ف  وحم�ولة  والبوح 
�شريته�  �شدرت  وقد  الذات، 
جبلية  رحلة  جزاأين:  يف  الذاتية 
الأ�شعب  الرحلة  �شعبة،  رحلة 
وقد �شدر لل�ش�عرة الفل�شطينية: 
وحدي مع الأي�م، وجدته�، اأم�م 
والفر�ش�ن،  الليل  املغلق،  الب�ب 

على قمة الدني� وحيدا.

�شدر حديث�  كت�ب حتت عنوان 
�شدر حديث� كت�ب حتت عنوان 
»ال�شي��ش�ت الت�رصيعية ملواجهة 
للدكتور  الإره�ب«،  ظ�هرة 

حممد حلمى
املركز  عن  حديث�  �شدر 
الق�نونية  لالإ�شدارات  القومى 
»ال�شي��ش�ت  عنوان  حتت  كت�ب 
ظ�هرة  ملواجهة  الت�رصيعية 
حممد  للدكتور  الإره�ب«، 
عر�شه  يتم  والذى  طه،  حلمى 
الدويل  الق�هرة  معر�ص  فى 
الذهبية،  بن�شخته  للكت�ب، 
فرباير   5 حتى  وامل�شتمر 
احل�ىل. ويتن�ول الكت�ب القوانني 

الت�رصيعية  ل�شي��ش�ت  الدولية 
الإره�ب  ظ�هرة  انت�ش�ر  فى 
فى املجتمع�ت العربية، وكيفية 
�شحيحة،  ب�شورة  من�ه�شته� 

وذلك من خالل تك�تف �شعوب 
ودول الع�مل �شد رموز الإره�ب، 
وحم�ربة التنظيم�ت التى متول 

العن��رص الإره�بية.

وقع الك�تب وف� اأ�رصف عيطة 
روايته »ن��شية جهنم« ال�ش�درة 
الرواية  وهى  دار غريب،  عن 
معر�ص  فى  للك�تب،  الأوىل 
فى  للكت�ب  الدوىل  الق�هرة 
على  رواية  وفى  الـ50  دورته 
»ن��شية جهنم« تتواىل الأ�شئلة 
فى ذهن �ش�ب يع�ي�ص جت�رب 
فيه  �ش�رت  ع�رص  فى  مريرة 
وال�شلوكية  الفكرية  التحولت 
جم�ل  واملتت�لية  ال�رصيعة 
القدمية  الثوابت  بني  للحرية 
املتغريات  وبني  الأ�شيلة 
الوقوف  لي�شبح  احل��رصة 
النف�شى  اجلحيم  ن��شية  على 
احلل  هو  وامل�دى  واملعنوى 
الوحيد، لتج�وز تلك املع�شلة 

عن  ع�جز  جيل  اأ�ش�بت  التى 
لهيب  و�شط  م�ش�ره  اختي�ر 

احلي�ة املع��رصة.
وج�ء على غالف الرواية:

من  خرجت  اإذا  يحدث  م�ذا 
اإط�رك املعهود؟ م�ذا يحدث 
موجود؟  هو  مل�  ل  قلت  اإذا 
عن  تعلن   .. الفك�ر  تراودك 
فتحرره�  وتعلن عنك  نف�شه� 

من اأ�رصه�.
حت�ول  رواية  جهنم«  »ن��شية 
اأن تقرتب من �ش�حة الإج�بة 
الأ�شئلة احل�ئرة من  عن تلك 
خالل رحلة روح�نية ج�شدية 
وحت�رب  اأفك�ره  تقمع  ل�ش�ب 
الذين  اأ�ش�تذته  من  ب�رصا�شة 
كل  يف  العلم  منهم  ت�رصب 

مراحله فتتحول حي�ته مت�م� 
وعمل  ع��شه  م�  نقي�ص  اإىل 
بذلك  فيدخل  اأجله..  من 
ت�شيطر  خمتلفة  عوامل  اىل 
اجل�شد  ولذات  امل�دة  عليه� 
التي تنهدم معه� كل احلواجز 
وتخرتق احلدود ،يخو�ص فيه� 
عر�ص  �ش�رب�  جوارحه  بكل 
عرف  او  مبداأ  كل  احل�ئط 
حتى  قبل  من  انتهجه  قد 
ي�شل بقدميه اإىل الن��شية ... 
الختي�ر  حيث  جهنم  ن��شية 
يف  يدور  ب�شوؤال  الأخري.. 
يكمل  هل  املكدود:  ذهنه 
اأم  التحول  درب  على  ال�شري 
يعود مرة اأخرى اإىل حمط�ت 

الثب�ت والأ�شول؟
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جمتمع

مكامن القوة الناعمة يف املجتمع امليزابي
الكثري من النا�ض يف اجلزائر وخارجها ممن عرف املجتمع امليزابي عن كثب، معا�شرة لبع�ض اأفراده 
يف جتارة اأو عمل، اأو زيارة لق�شر من ق�شور وادي ميزاب ي�شهد بتميز هوؤلء النا�ض يف حياتهم، ويقر 
بنبل اأخالقهم وح�شن معا�شرتهم لغريهم، وبالتزامهم الديني وبان�شباطهم الجتماعي، وبتفانيهم 

يف اأداء اأعمالهم خا�شة التجارة منها.

د. قا�شم ال�شيخ باحلاج

ارت�صمت هذه ال�صورة اجلميلة 
ال�صعب  عموم  خميال  يف 
اجلزائري عن هذا املجتمع، 
ذات  مميزة  عالمة  واأ�صحت 

موا�صفات بارزة عنه.
هو  ما  يت�صاءل:  الكثري  لعل 
هي  ما  اأو  ذلك،  يف   ال�رس 
مكامن القوة يف هذا املجتمع 
هذا  �صناعة  على  تعمل  التي 

النموذج من الأفراد ؟
اإن  �رسا  اأف�صي  ل  اأين  اأعتقد 
ـ  تتمثل  القوى  هذه  اأن  قلت 
اجلوانب  ـ يف  تقديري  ح�صب 

الآتية:

 1ـ مكمن ديني عقدي:

تلقى هذا املجتمع تعاليم دين 
الإ�صالم ك�صائر امل�صلمني، اإل 
بها  اللتزام  على  حر�ص  اأنه 
فهو  حياته،  جوانب  كامل  يف 

تعاىل  باهلل  اإميانه  من  ينطلق 
الجتماعي،  م�صاره  لري�صم 
وذلك بتج�صيد ن�صو�ص القراآن 
اإىل  الداعية  الكثرية  وال�صنة 
والقول  بالعمل،  الإميان  ربط 
النبي  قول  ذلك  من  بالفعل، 
عليه  اهلل  �صلى  امل�صطفى 
ثم   باهلل  اآمنت  »قل  و�صلم: 
ما  »الإميان  وقوله:   ، ا�صتقم« 
وقر يف القلب و�صدقه العمل«

متكامل  كل  بكونه  الدين  فهم 
اأعطى  بع�صا  بع�صه  ي�صدق 
العملية  ال�صحنة  لأفراده 
يف  فاعلية  اأكرث  جتعلهم  التي 
اإميانهم  من  انطالقا  احلياة 
باهلل تعاىل، واأنه ل جدوى من 
عمال،  ترجمته  بدون  اإميان 
يرددها  اأقوال  من  ول جدوى 

الل�صان وتكذبها اجلوارح.
فعل هذا املبداأ العقدي فعله 
يف الفرد امليزابي، من خالل 
واخلطاب  الأ�رسية  الرتبية 
امل�صجدي؛  الدعوي 

الفرد  تن�صئة  ال�صاغطان على 
الأ�صا�ص،  هذا  على  بناء 
فرتعرع يف اأجوائه ومل يعرف 
�صواه، ف�صحن ب�صحنة اإميانية 
تعاىل،  باهلل  ربطته  عملية 
اإطار مبداإ  وجعلت حتركه يف 

اآخر هو اخلوف والرجاء.
وينتهي  بالوجبات  يلتزم  فهو 
عن املحرمات ويفعل املربات 
خوفا  اخلريات  اإىل  وي�صارع 
من عقاب اهلل تعاىل و�صخطه، 
تعاىل  اهلل  ثواب  يف  ورجاء 
ور�صوانه، فكانت النتيجة فرد 
ملتزم عموما وجمتمع حتكمه 
مظهره  يف  الإ�صالم  تعاليم 

العام.

اأخالقي  تربوي  مكمن  ـ   2
:

املميزة  الثانية  ال�صمة  لعل 
للفرد امليزابي وجمتمعه هي 
النا�ص  احلر�ص على معا�رسة 
باملعروف على اأ�صا�صا اأخالق 
الأمانة  املتمثلة يف  الإ�صالم، 
والوفاء  والثقة  وال�صدق 
املقابل  ويف  وال�صتقامة، 
والكذب  والغدر  اخليانة  نبذ 
والفواح�ص  والنحراف 

واملفا�صد.
�صلوكا  القيم  هذه  تتج�صد  مل 
فراغ  من  النا�ص  اأفراد  يف 
�صعارات  من  اأو  متني  من  اأو 
نتاج  هي  واإمنا  تردد،  دينية 
ذلك املكمن العقدي ال�صالف 
الذكر، الذي ربط فيه الإميان 
بالعمل وال�صتقامة، وجعل اهلل 
رقيبا  الفرد  تعاىل مدار حياة 
كما  و�صكناته،  حركاته  يف  له 
م�صن  دوؤوب  عمل  ثمرة  اأنه 
يوميا  ويبذل  ل�صنوات  ي�صتمر 

يف اأح�صان اأ�رس قوامها اأبوان 
�صاحلان حازمان، ووظيفة الأم 
وهمها  ال�صاغل  و�صغلها  فيها 
املقيم املقعد املرابطة على 
حتى  كبدها  فلذات  رعاية 
من  وافر  حظ  على  تراهم 
ا�صتقامة الدين ونبل الأخالق. 
يف  امل�صجد  منرب  ي�صاهم 
تنوير املجتمع بهذا اخلطاب 
ويدعو اإليه، وتواكب املدر�صة 
يف  الأ�رسة  جهود  القراآنية 
البيت فتدعمه بحر�صها على 
التعليم،  على  حر�صها  الرتبية 
الجتماعي  الرقيب  ويعمل 
هذا  حت�صني  على  ال�صارع  يف 
ومعاقبة  وحمايته  اجلهد 

املتعدين عليه.
فرد  ذلك  بعد  النتيجة  تكون 
اأخالقيا  ملتزم  دينيا  م�صتقيم 
وكذا  اجتماعيا،  من�صبط 
الإ�صالم  روح  حتكمه  جمتمع 

وتعاليمه ومظاهره العامة.

مكمن اجتماعي  ـ   3
تكافلي:

ي�صطبغ  التي  الثالثة  الب�صمة 
هي  امليزابي  املجتمع  بها 
العالقات  من  ال�صبكة  تلك 
املرتا�صة  الجتماعية 
حياة  حتكم  التي  املتينة 
يف  للعي�ص  وجتمعهم  اأفراده 
ملبادئ  ا�صتلهاما  كنفها، 
الإ�صالم الداعية اإىل التكاثف 
الرب  على  والتعاون  والتاآزر 
جت�صيدا  اأنها  كما  والتقوى، 
امل�صطفى  حلديث  عمليا 
القائل:  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
توادهم  يف  امل�صلمني  »مثل 
كمثل  وتاآزرهم  وتراحمهم 
ا�صتكى  اإذا  الواحد  اجل�صد 
�صائر  له  تداعى  ع�صو  منه 

اجل�صد بال�صهر واحلمى«
ال�صبكة  هذه  اإن�صاء  ا�صتغرق 
وتنظيمها  الجتماعية 
وتاأطريها ونزع ال�صوائب منها 
بالي�صرية  لي�صت  زمنية  مدة 
حتى  قرون،  بعدة  مقدرة 
وين�صبط  املجتمع  يرتا�ص 
البع�ص  بع�صهم  يف  وين�صهر 
م�صكال حلمة واحدة متجان�صة 
الأعراف  من  تر�صانة  حتكمه 
امل�صتلهمة  والنظم  والتقاليد 
الإ�صالمية  ال�رسيعة  روح  من 
�صاهمت  وقد  ومقا�صدها، 
املجتمع  موؤ�ص�صات  ذلك  يف 
اأ�صا�صا يف  املتمثلة  املختلفة 
والأ�رسة  والع�صرية  امل�صجد 

والنادي وال�صوق واجلمعية.
يف  العمل  هذا  ثمار  جت�صدت 
والتعاون  التكافل  مظاهر  كل 
روح  و�صريان  الجتماعي، 
ال�صف،  ووحدة  اجلماعة، 
والتطوع  اجلماعي،  والعمل 
ال�صالح  خلدمة  والت�صحية 
العام. وكل ما ي�صب يف رعاية 
وروحه  عقله  وبناء  الإن�صان 
من  و�صونه  وج�صده،  ونف�صه 
املختلفة  واملفا�صد  املهالك 

دينيا ودنيويا.
ومن اأمثلة امل�صاريع املج�صدة 
امل�صاجد  من  الع�رسات  بناء 
ودور  والنوادي  واملدار�ص 
اجلمعيات  وتاأ�صي�ص  العر�ص، 
اجلماعية،  الأعرا�ص  واإقامة 
من  املعوزة  بالفئات  والتكفل 
اأرامل وفقراء ويتامى،  وال�صلح 
على  والق�صاء  النا�ص  بني 
والبطالة  والعنو�صة  العزوبة 
املجاهرة  وحماربة  والت�صول 

بالفواح�ص واملناكر.
فال يرى مت�صول يف �صفوفهم، 
ول �صيخ مرمى يف �صوارعهم، 
ول فقري ميد يده، ول عاطل 

عن العمل.

عملي  مكمن   4-
اقت�شادي:

ب�صتى  الأر�ص  وعمارة  العمل 
اأفعال اخلري وامل�صارعة اإليها 
خ�صلة  هي  فيها  والت�صابق 
جلية يف الفرد امليزابي، فهو 
متفرغ يف �صباه وريعان �صبابه 
التعليم  من  ن�صيبه  لتلقي 
ليلتحق  الر�صمي والقراآين، ثم 
�صخر  الذي  بعمله  ذلك  بعد 
له جتارة اأوفالحة اأو حرفا اأو 

وظائف.
جتد الفرد منقطعا اإىل عمله 
اأدائه  يف  متفانيا  فيه  منهمكا 
يعطيه جل وقته وجهده. ويف 
الفراغ  ميقت  جتده  املقابل 
وت�صييع الأوقات جلو�صا على 
على  اأو  املقاهي  طاولت 

اأر�صفة ال�صوارع.
من  كذلك  الأمر  هذا  ياأت  مل 
جهود  تراكم  هو  بل  فراغ، 
الآباء والأجداد الذين غر�صوا 

وقيمته  العمل  حب  بذرة 
جيل،  عن  جيال  الأبناء  يف 
تنال  ل  الدنيا  اأن  واقتنعوا 
غالبا،  توؤخذ  واإمنا  بالتمني 
التعب  �رسيبته  النجاح  واأن 

واجلد والكد.
ال�صحراوية  البيئة  لعل 
القا�صية  املوارد  ال�صحيحة 
على  �صاعدت  قد  املناخ، 
يف  الأمر  هذا  ت�صكل 
فعلى  امليزابية،  ال�صخ�صية 
لأجل  كثريا  يعمل   اأن  الفرد 
من  احلالل  القوت  حت�صيل 

عرق جبينه.
تعود  امليزابي  الفرد  اأن  كما 
النف�ص،  على  العتماد  على 
وانتظار  التكالية،  ونبذ 
ومن  الغري  من  امل�صاعدة 
عليه  لتمن  اأخرى  جهات 
ي�صعى  بنعمها وخرياتها، فهو 

لتح�صيل قوته بكد ميينه.
كما اأنه معروف  بالتق�صف يف 
فهو  عموما،  حياته  مظاهر 
اأمواله  يف  الت�رسف  يح�صن 
وا�صتثمارا،  واإنفاقا  جمعا 
اأولوياته  ترتيب  يح�صن  كما 
فرز  ويح�صن  احلياة،  يف 
لذا  كمالياته،  من  �رسورياته 
جتده اأبعد النا�ص عن مظاهر 
اأنه  كما  والتبذير،  الإ�رساف 
يحمل فكر الدخار مل�صتقبل 
كما  نف�صه  يف  ويفكر  اأيامه، 
واأ�رسته  والديه  يف  يفكر 

واأبنائه.
هذا  فهم  مفاتيح  هي  تلكم 
القوة  ومكامن  املجتمع، 
يعني  ل  وهذا  فيه،  الناعمة 
اأبدا خلوه من معايب ونقائ�ص 
كثرية، كما ل يعني اأبدا التزام 
اأن  اإل  قيل،  مبا  اأفراده  كل 
ل  للمجتمع  العام  امل�صهد 
ويجاهد  الو�صع  يبذل  يزال 
النف�ص لالحتكام لهذه املبادئ 

الإ�صالمية الرفيعة.
بنيان  اأ�ص�ص  القيم  هذه  على 
وارتفعت  امليزابي  املجتمع 
قواعده و�صيدت ح�صارته، يف 
عام  الألف  ا�صتغرفت  م�صرية 
من الزمن، فمن اأراد اأن يقلد 
هو  وهذا  الو�صفة  هي  فهذه 

الطريق، فهل اأنتم فاعلون.
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز   ،%0.70 بـ  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

ال�صتيقاظ باكرا يقي من الإ�صابة باأمرا�س عقلية خطرية
النوم  اأن  من  جديدة  درا�شة  حذرت 
يزيد  قد  الليل  من  متاأخر  وقت  يف 
عقلية  باأمرا�ص  الإ�شابة  خطر  من 
خطرية مبا يف ذلك الكتئاب وانف�شام 
ال�شخ�شية ووجد الباحثون من جامعة 
وي�شتيقظون  ينامون  الذين  اأن  اإك�شرت 
باكرا اأقل عر�شة للمعاناة من الكتئاب 
واأن  جيناتهم،  على  بناء   %35 بن�شبة 
ما  غالبا  الذين  الأ�شخا�ص  هوؤلء 
والن�شاء،  ال�شن  كبار  من  يكونون 
الدرا�شة  قائد  وقال  �شعادة  اأكرث 
الربوفي�شور مايك ويدون: »لقد قدمنا 
الذين  اأن  الآن، على  دليل حتى  اأقوى 
ي�شهرون طوال الليل، معر�شون ب�شكل 
مثل  عقلية،  �شحية  مل�شاكل  اأكرب 
العقلية،  الرفاهية  الف�شام وانخفا�ص 
اإىل  حاجة  هناك  اأن  من  الرغم  على 
هذا  لفهم  الدرا�شات  من  املزيد 

الرابط ب�شكل كامل«.
وحلل الباحثون جينات نحو 700 األف 
نومهم،  واأمناط  الدرا�شة  م�شارك يف 
واكت�شفوا 351 اختلفا وراثيا مرتبطا 
ممن  ال�شخ�ص  كان  اإذا  ما  بتحديد 

ي�شتيقظون يف وقت مبكر من ال�شباح، 
لوقت  م�شتيقظني  يظلون  ممن  اأو 

متاأخر من الليل.
وقال الدكتور �شام جونز، من جامعة 
بني  الرتباط  تف�شري  »ميكن  اإك�شرت: 
الذي  والكتئاب  اجلينية  الختلفات 
وقت  يف  ينامون  الذين  اأولئك  ي�شيب 
متاأخر من الليل، من خلل حقيقة اأن 

وظائفهم  جتربهم  الأ�شخا�ص  اأولئك 
على  اليومية  احلياة  ومتطلبات 

ال�شتيقاظ مبكرا«.
الأقل من  اأن 13% على  النتائج  وتبني 
لكنها  الآباء،  من  موروث  النوم  منط 
الختلفات  هذه  بني  �شلة  جتد  مل 
كما  وجودته،  النوم  ومدة  اجلينية 
اأنها مل توؤثر على خطر تطور مر�ص 

ال�شمنة  اأو  الثاين  النوع  من  ال�شكري 
وقت  يف  ينامون  الذين  اأولئك  لدى 
من  الرغم  على  الليل،  من  متاأخر 
وجود اأدلة �شابقة على ذلك وميكن اأن 
توؤدي هذه النتائج اإىل تعاطي العقاقري 
مل�شاعدة النا�ص على جتنب الكتئاب 
والنوم يف وقت مبكر عن طريق حظر 

اجلينات املزعجة.

علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�صلل الرعا�س

علماء ي�صتخدمون هرمونا لهزمية مر�س مميت يهدد املاليني

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

قال باحثون اإنهم اقرتبوا من التو�شل 
اإىل دواء يعالج مر�ص ال�شلل الرعا�ص 
)باركن�شون( �شيتم اإنتاجه من توليفة 
دواء لعلج ال�شغط املرتفع ي�شّمى 
ا�رساديبني. وينتمي هذا الدواء اإىل 
نوعية من العلجات تو�شف باأنها 
مثبطات قنوات الكال�شيوم، والتي 

تعمل على تو�شعة ال�رسايني وبالتايل 
خف�ص �شغط الدم.

وبح�شب الأبحاث التي اأجريت يف 
جامعة نورث و�شرتن ب�شيكاغو، 

تبني اأن من تناولوا دواء ا�رساديبني 
تنخف�ص لديهم خماطر الإ�شابة 

بال�شلل الرعا�ص، وقد �شعت الأبحاث 
لفهم �رس تاأثري هذا الدواء، ونُ�رست 

نتائج الدرا�شة يف دورية »كلينيكال 
اإنفي�شتيجي�شن«، واأظهرت اأن اخلليا 

الع�شبية بالدماغ امل�شوؤولة عن 

حركة الع�شلت تنتج نوعاً من العادم 
اأو ال�شموم، ومع ارتفاع م�شتوى 

الكال�شيوم يف هذه اخلليا ت�شمر 
ومتوت ب�شبب ال�شموم التي تنتجها 
بنف�شها ما يوؤثر على احلركة ب�شكل 
ن�شميه ال�شلل الرعا�ص. وهنا ياأتي 

تاأثري دواء ا�رساديبني يف خف�ص 
الكال�شيوم، وعدم ال�شماح برتاكم 

ال�شموم التي تقتل اخلليا.
وقد وفرت هذه النتائج اأدلة �شمحت 

بنقل التجارب من احليوانات اإىل 
الب�رس، ونظراً لعدم وجود اآثار 

جانبية لدواء ا�رساديبني يتم اإجراء 
التجارب يف اأكرث من 50 موقع 

بالوليات املتحدة، وبلغت التجارب 
مرحلة متقدمة تقرتب كثرياً من 

الإعلن عن التو�شل لعلج لل�شلل 
الرعا�ص.

اكت�شف علماء جامعة اأيوا الأمريكية، اأن هرمون ال�شبع امل�شمى كولي�شي�شتوكينني، 
ي�شاعد يف تخفي�ص خطر تطور مر�ص األزهامير غري القابل للعلج. ويفيد موقع 

»EurekAlert« باأن الباحثني در�شوا معلومات من نتائج فح�ص 287 �شخ�شا �شمن 
 ،)ADNI( اأو Alzheimer>s Disease Neuroimaging Initiative م�رسوع
واكت�شفوا اأن وجود هرمون ال�شبع يف الأمعاء الدقيقة، ي�شاعد على امت�شا�ص الدهون 

والربوتينات. كما ات�شح اأن احتمال اإ�شابة الذين عندهم م�شتوى مرتفع من هذا 
الهرمون بال�شطرابات املعرفية التي ت�شبق مر�ص األزهامير، ينخف�ص بن�شبة %65. 

وعند زيادة بروتني تاو ال�شام للدماغ، فاإن هرمون ال�شبع مل يعد يوؤثر يف �شعف 
الذاكرة. وينوي العلماء درا�شة النظام الغذائي الذي ي�شاعد على رفع م�شتوى هرمون 

ال�شبع يف ج�شم الإن�شان. لأن هذا �شي�شمح بابتكار طريقة لعلج األزهامير اأو على 
الأقل لوقف تطوره.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خلله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ص  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ص  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رست  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ص  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خلل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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�ل�ست�سالم لأمر �هلل كله
�حلمد هلل �لذين �أَنعَم بالإميان على َمن 

��ضطفى ِمن عباِده، وجعَل ِمن ف�ضِل 
نعمِته عليهم قر�آنَه �آياٍت يَحتكموَن �إليها 
عند �لختالف، و�ضنًة ُمبَِيّنًة هي �لأمُن 

ِمن �للتبا�س، و�أ�ضهد �أل �إله �إل �هلل ربي 
َب  ُم�رِصُّف �لأفئدِة كيف ي�ضاءُ ل ُمعِقّ

حِلُكمه يفعُل ما يريُد حكمًة، ويَهدي َمن 
ي�ضاءُ رحمًة منه وف�ضاًل، �أما بعد:

فاإّن �هلل عز وجل خلَق عباَده فابتالهم، 
و�أنزَل عليهم �لكتَب، و�أر�ضَل �إليهم 

�لر�ضَل مب�رّصيَن باخلري�ِت ملن �آمن 
و��ضتجاب، ومنذريَن بط�ضَة �هللِ على 

َمن كفر و��ضَت�ب، وهو �لغفور �لودود، 
وهو �ضديد �لعقاب ؛ فكان �لنا�س يف 

ذلك على ق�ضمني : موؤمنني وكافرين 
؛ فاأما َمن �آمن باهلل تعاىل و��ضتجاَب 

دعوَة �ملر�ضلني و�ضّدَق بها ؛ فهو �لفائز 
�ملفِلُح يف �لد�رين، وكان ِمن و�جِب 
�إمياِنه - بعَد ظهوِر �آياِت �هللِ تعاىل 
وبياِنه �حلجَة على عباده ب�ضو�هِد 

�ضدِقه يف �أنف�ضنا ويف �لآفاق ويف كتابه 
�لعظيم �لذي مل يَِجْئ مثلُه قبلَه ول 
يَجيءُ ول يَتَاأّتى للخلق ولو �جتمعو� 

�أن ياأتو� ب�ضورٍة ِمن مثِله بعَده - : �أْن 
يَ�ضت�ضلَم لأمِر �هلل تعاىل كِلّه ويَدخَل فيه 

ُق فيه بني �أحكاِمه فيوؤمن  كِلّه، ل يفِرّ
ببع�س ويكفر ببع�س ؛ فقد قال تعاىل:  

لِْم  يَا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آَمنُو� �ْدُخلُو� يِف �ل�ِضّ

يَْطاِن �إِنَُّه  ًة َوَل تَتَِّبُعو� ُخُطَو�ِت �ل�َضّ َكاَفّ
لَُكْم َعُدٌوّ ُمِبنٌي﴾  ]�ضورة �لبقرة 208[ 

َ - و�هللُ �أعلُم - وجوَب �لدخوِل  ؛ فبنَيّ
يف كِلّ �رص�ئِع �لإ�ضالم بال تَبعي�ٍس؛ فاإّن 
ها ِمن خطو�ِت �ل�ضيطاِن �لرجيم  تَبعي�ضَ

�لقائِد َمن �تبَع هذه �ل�ضبيل �إىل ترِك 
�رص�ئِع �لإ�ضالم خطوًة خطوة، و�رصيعًة 

�رصيعًة حتى يَتكو� �لديَن كلَّه ..
وقد و�ضَف �هللُ تعاىل لنا حاَل �أهِل 

�لإميان و�أهِل �لهوى ؛ فاأخرَب �أْن 
�أهَل �لإميان هم �مل�ضتجيبون لأمِره 

�مُلنقاُدون ِل�رصِعه بال ريٍب يف �ضدوِرهم 
ِمن �أمِر �هللِ عز وجل، �ضو�ء فِهمو� 

�حلكمَة ِمن �لأمِر �أو مل يَفهمو�، وما 

َجعلُو� عقولَهم و�أهو�ءهم َحَكًما على 
�رصِع �هلل، �أخرَب �ضبحانه بذلك يف 

َا  �آياٍت متفرقٍة يف كتابه ؛ فقال: �إَِنّ
 ِ َكاَن َقْوَل �مْلُوؤِْمِننَي �إَِذ� ُدُعو� �إِىَل �هلَلّ

َوَر�ُضوِلِه ِليَْحُكَم بَيْنَُهْم �أَْن يَُقولُو� �َضِمْعنَا 
َو�أََطْعنَا َو�أُوَل ُهُم �مْلُْفِلُحوَن ]�ضورة �لنور 

51[، وقال عز وجل: َ� �أَيَُّها �لَِّذيَن 
ِ َوَر�ُضوِلِه  ُمو� بنَْيَ يََدِي �هلَلّ �آَمنُو� َل تَُقِدّ
َ �َضِميٌع َعِليٌم]�ضورة  َ �إَِنّ �هللهَّ ۖ َو�تَُّقو� �هلَلّ

�حلجر�ت 1[ ؛ فكانت �ضفُة �ملوؤمنني 
ِم  �ل�ضت�ضالُم حلكِم �هللِ كِلّه، وترُك �لتَّقُدّ

بنَي يدي �هلل ور�ضوله �ضلى �هلل عليه 
و�آله و�ضلم مبا ُتليه عليهم عقولُهم 

و�آر�وؤهم..   

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

�لقر�آن �لكرمي: يلتقي �لإمام مع جميع 
�لأئمة �مل�ضلمني يف كون كتاب �هلل عز 
وجل هو �أ�ضل �لأ�ضول، ول �أحد �أنزع 

منه �إليه، ي�ضتدل بن�ضه، وبظاهره ويعترب 
�ل�ضنة تبيانا له. �ل�ضنة �لنبوية: �أما �ل�ضنة 

ومفهومها عند �لإمام مالك فطبيعي 
�أن ي�ضري يف فهمها على ما �ضار عليه 

�ل�ضلف وعامة �ملحدثني �لذين كان من 
�أئمتهم و�أقطابهم، غري �أنه رمبا عمم 
يف �ل�ضنة لت�ضمل ما يعرف عند علماء 
�حلديث باملاأثور. وهو بهذ� �ملعنى 
يعطي لعمل �أهل �ملدينة و�إجماعهم 
مكانة خا�ضة، ويجعل من قبيل �ل�ضنة 
كذلك فتاوى �ل�ضحابة، وفتاوى كبار 
�لتابعني �لآخذين عنهم، ك�ضعيد بن 

�مل�ضيب، وحممد بن �ضهاب �لزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

�لعلمية، كبقية �لفقهاء �ل�ضبعة.عمل 
�أهل �ملدينة: من �لأ�ضول �لتي �نفرد 
بها مالك و�عتربها من م�ضادر فقه 

�لأحكام و�لفتاوى. وق�ضم �لإمام �لباجي 
عمل �ملدينة �إىل ق�ضمني: ق�ضم طريقه 
�لنقل �لذي يحمل معنى �لتو�تر كم�ضاألة 

�لأذ�ن، وم�ضاألة �ل�ضاع، وترك �إخر�ج 
�لزكاة من �خل�رصو�ت، وغري ذلك من 
�مل�ضائل �لتي طريقها �لنقل و�ت�ضل 
�لعمل بها يف �ملدينة على وجه ل 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
�لعذر. وق�ضم نقل من طريق �لآحاد، 
�أو ما �أدركوه بالإ�ضتنباط و�لإجتهاد، 
وهذ� ل فرق فيه بني علماء �ملدينة، 

وعلماء غريهم من �أن �مل�ضري منه �إىل 
ما ع�ضده �لدليل و�لتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�ضائل عدة �أقو�ل 

�أهل �ملدينة. �لإجماع: لعل مالكا �أكرث 
�لأئمة �لأربعة ذكر� لالإجماع و�حتجاجا 
به، و�ملوطاأ خري �ضاهد على ذلك. �أما 
مدلول كلمة �لإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه �لأمر �ملجتمع عليه فهو 
ما �جتمع عليه �أهل �لفقه و�لعلم ومل 

يختلفو� فيه«.

�ل�ستغفار يوجب معية �هلل عز  وجل 
عن �أبي هريرة – ر�ضي �هلل عنه- 
�هلل  -�ضلى  �هلل  ر�ضول  قال  قال: 
�أنا  تعاىل:  يقولهلل  و�ضلم:  عليه 
وحتركت  ذكرين  ما  عبدي  مع 
ماجه،  �بن  �أخرجه  �ضفتاه  بي 
لذلك ما ع�ضانا �إل �أن نقول باأن 
�لأذكار.  �أعظم  من  �ل�ضتغفار 
كان   ، �ل�ضتغفار  ف�ضل  ولعظم 
�لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم يكرث 
منه ول يتكه على �أي حال ، قال 

عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم : �إنه ليُغان 
�هلل  لأ�ضتغفر  و�إين  قلبي،  على 
�أهل  ليُغان قال  �نه   : رو�ه م�ضلم 
�للغة : ) �لغني ( بالغني �ملعجمة 
، و�لغيم مبعنى ، و�ملر�د هنا ما 
 : �لقا�ضي  قال   ، �لقلب  يتغ�ضى 
قيل : �ملر�د �لفت�ت و�لغفالت 
عن �لذكر �لذي كان �ضاأنه �لدو�م 
عليه ، فاإذ� فت عنه �أو غفل عد 

ذلك ذنبا   

من فل�سفة �حلج:
قد يح�ضب �لإن�ضان �أن �ل�ضفر �إىل �لبقاع �ملقد�ضة �لذي كلف بها �مل�ضتطيع و�عترب من فر�ئ�س �لإ�ضالم على 

بع�س �أتباعه يح�ضبه �لإن�ضان رحلة جمردة
ْعلُوَماٌت  ُجّ �أَ�ْضُهٌر َمّ عن �ملعاين �خللقية، ومثال ملا قد حتتويه �لأديان �أحيانا من تعبد�ت غيبية. وهذ� خطاأ }�حْلَ

ُدو�ْ َفاإَِنّ َخرْيَ  ِجّ َوَما تَْفَعلُو�ْ ِمْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه �هلّلُ َوتََزَوّ َجّ َفاَل َرَفَث َولَ ُف�ُضوَق َولَ ِجَد�َل يِف �حْلَ َفَمن َفَر�َس ِفيِهَنّ �حْلَ
�ِد �لتَّْقَوى َو�تَُّقوِن يَا �أُْوِل �لأَلْبَاِب{ �لَزّ

هذ� �لعر�س �ملجمل لبع�س �لعباد�ت �لتي هي �أركان �لإ�ضالم، ن�ضتبني منه متانة �لأو��رص �لتي تربط �لدين 
باملقا�ضد و�حِلَكم. �إنها عباد�ت متباينة يف جوهرها ومظهرها، ولكنها تلتقي عند �لغاية و�لهدف و�ملق�ضد. 

فال�ضالة و�ل�ضيام و�لزكاة و�حلج، وما �ضابه هذه �لطاعات من تعاليم �لإ�ضالم، هي مد�رج �لكمال �ملن�ضود، 
ورو�فد �لتطهر �لذي ي�ضون �حلياة ويعلى �ضاأنها، ولهذه �ل�ضجايا �لكرمية -�لتي ترتبط بها �أو تن�ضاأ عنها- 

ى لبه! ويهذب باهلل وبالنا�س �ضلته  �أعطيت منزلة كبرية يف دين �هلل. فاإذ� مل ي�ضتفد �ملرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
فقد هوى.

ورمبا قدر �لطفل على حماكاة �أفعال �ل�ضالة وترديد كلماتها.. رمبا تكن �ملمثل من �إظهار �خل�ضوع وت�ضنع 
�أهم �ملنا�ضك.. لكن هذ� وذ�ك ل يغنيان �ضيئا عن �ضالمة �ليقني، ونبالة �ملق�ضد.

و�حلكم على مقد�ر �لف�ضل وروعة �ل�ضلوك يرجع �إىل م�ضار ل يخطئ، وهو �خللق �لعاىل!

ح�سول �لتقوى
و�لتقوى غاية �لأمر، وجماع �خلري، وو�ضية �هلل لالأولني و�لآخرين، و�ل�ضوم فر�ضة عظمى للتزود من �لتقوى، قال 

تعاىل }...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�ضور مري�ضا مل يذهب �إل طبيب �أو ذهب ولكن مل يتناول �لدو�ء �أو تناوله علي غري ما �أو�ضي به �لطبيب؟! فهذ� 

يعد من �ل�ضفهاء.
فعندما ي�ضبح هُمّ �مل�ضلم �أن يوؤدي �لعباد�ت بطريقة �ضكلية دون �للتفات �إل مقا�ضدها ودون �إحد�ث تغيري 
يف �أخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، ول يجد حالوة �لإميان، وجتد �نف�ضاما يف �ضخ�ضية بع�س �مل�ضلمني، فقد 

ى �ل�ضدق،  ا كثري �ل�ضالة و�ل�ضيام و�حلج و�لعتمار، ويف �لوقت نف�ضه ل يُوؤَتَن علي �ضيء، ول يتَحَرّ جتده �ضخ�ضً
ويُ�ضيء معاملة �لآخرين، وجتده قليل �ل�ضرب عند �لبالء؛ فهو �إذ� مل يتغري بعبادته ومل ي�ضتفد من �أد�ئها.

لعلكم تتقون
قال تعاىل: }يَا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آَمنُو�ْ ُكِتَب َعلَيُْكُم 
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى �لَِّذيَن ِمن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم  ّ �ل�ضِ

تَتَُّقوَن{ ]�لبقرة:183[  �أي ليعدكم به 
»للتقوى« �لتي هي �متثال �لأو�مر و�جتناب 

�لنو�هي، ملا يف �ل�ضيام من مر�قبة �هلل تعاىل 
�أو لعلكم تنتظمون يف زمرة �ملتقني، لأّن 

�ل�ضوم �ضعارهم. 

و�لتقوى �ل�رصعية هي �تقاء �ملعا�ضي، و�إنا 
كان �ل�ضيام موجبا لتقاء �ملعا�ضي، لأن 

�ملعا�ضي ق�ضمان: ق�ضم ينجع يف تركه �لتفكر 
كاخلمر و�ملي�رص و�ل�رصقة و�لغ�ضب، فتكه 

يح�ضل بالوعد على تركه و�لوعيد على فعله 
و�ملوعظة باأحو�ل �لغري، وق�ضم ين�ضاأ من 
دو�ع طبيعية كالأمور �لنا�ضئة عن �لغ�ضب 

وعن �ل�ضهوة �لطبيعية �لتي قد ي�ضعب تركها 
مبجرد �لتفكر، فجعل �ل�ضيام و�ضيلة لتقائها، 
لأنه يعدل �لقوى �لطبيعية �لتي هي د�عية تلك 

�ملعا�ضي، لريتقي �مل�ضلم به عن ح�ضي�س 
�لنغما�س يف �ملادة �إىل �أوج �لعامل �لروحاين، 

فهو و�ضيلة لالرتيا�س بال�ضفات �مللكية 
و�لنتفا�س من غبار �لكدر�ت �حليو�نية. ويف 

�حلديث �ل�ضحيح: »�ل�ضوم جنة«  �أي وقاية، 
وملا ترك ذكر متعلق جنة تعني حمله على ما 
ي�ضلح له من �أ�ضناف �لوقاية �ملرغوبة، ففي 

�ل�ضوم وقاية من �لوقوع يف �ملاآثم، ووقاية 
من �لوقوع يف عذ�ب �لآخرة، ووقاية من 

�لعلل و�لأدو�ء �لنا�ضئة عن �لإفر�ط يف تناول 
�للذ�ت. 
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املراأة التي وّحدت العرب ؟
ما زلنا كاأمة عربية تعي�س يف هذا الع�سر نعود يف كل اأفراحنا وماآ�سينا اإىل روائع هذه ال�سيدة)اأم كلثوم( والتي حفظت القراآن  منذ �سغرها،ومت اكت�سافها من طرف امل�سايخ لت�سبح بعد ذلك لي�س 

فقط �ساحبة ال�سوت الفذ واإمنا قامة �ساخمة نتعلم منها البكاء واحل�سرة وال�سك والوفاء والغدر والغرية وكل ما ترتتب عليه العالقات العفيفة.ولي�س تلك التي بقينا ن�سمع عنها اليوم متتلىء بها 
حماكمنا ونحفظ عنها تلك الأرقام املفزعة عن حجم ظاهرتي الطالق واخللع واخليانات الزوجية.وما يحدث داخل املالهي الليلية من عالقات هي اأقرب اإىل احليوانية املميعة منها اإىل الإن�سانية. 

اأم كلثوم مل تلهم فقط الأفراد العرب العاديني بل حتى ال�سا�سة والأدباء والأطباء والنقاد.وكذا الطبقات الراقية الربجوازية وكذلك الكادحة مي�سورة احلال  ومن كال اجلن�سني .و�سارت م�سربا 
حيا لكل اإن�سان يعرف قيمة العالقات العاطفية ال�سادقة.

بقلم :جمال ن�سراهلل

هذه ال�ضيدة التي احت�ضنها وتعامل 
وامللحنني. ال�ضعراء  كبار  معها 

الوجدان  يف  خالدة  ظاهرة  بقيت 
مغربه.بل  اإىل  م�رشقه  من  العربي 
اجلميع  اإليه  يعود  مرجعا  اأ�ضبحت 
من اأجل اأن يتعلموا من منبعه معاين 
بكل  املكلل  اخلالد  احلب  وجتارب 
والإخال�ضوال�ضدق. الوفاء  اأنواع 

و�ضيلة  اإل  هو  ما  الغناء  اأن  وكيف 
املرتتبة  واملواجع  الآلم  لرتجمة 
عن ذلك.ويكمن �رش هذا الجنذاب 
مرتبطة  الأغنية  اأي  بقيت   لكونها 
اجليا�ضة. بامل�ضاعر  وثيقا  ارتباطا 

اأثره  واأن نوعية �ضوتها احلر يرتك 

فئة  لدى  كذلك.خا�ضة  الذاكرة  يف 
بقيمة  وعرفانا  اإح�ضا�س  الأكرث 
الآخر...و�ضناعة  والطرف  النف�س 
املودة  من  خال�ضا  ج�رشا  بينهما 
والإحرتام.ويُجمع كثري من املتتبعني 
لي�س هو يف  اأن الإ�ضتماع لأم كلثوم 
متناول من هب ودب .اأولها اأن يكون  
والكلمات  للمو�ضيقى  ذواقا  املرىء 
باأحا�ضي�س  امل�ضحونة  الهادفة 
عامل  يف  جمملها  �ضاعرية.يدخل 
والرومن�ضيات  املو�ضيقية  الثقافة 
واجلمال  الطبيعة  حب  تعني  التي 

والفن
ال�رشق(  )كوكب  كلثوم  اأم  �ضوت 
من  فكثري  �ضيء  كل  هو  يكن  مل 
بها  متور  ال�ضاحة  نرى  الأ�ضوات 

نف�ضها  وتكرر  ت�ضتن�ضخ  لكنها  اليوم 
ولكن  املحور.  نف�س  يف  تدور  بل 
التي  والهالة  �ضخ�ضيتها  قوة  يف 
من  طبعا  بها.وهي  حتيط  كانت 
معها  يتعاملون  كانوا  الذين  �ضنع 
حمدي   وبليغ  الوهاب  عبد  خا�ضة 
وال�ضنباطي يف التلحني  وكذا اأحمد 
.وقد  الق�ضيدة  يف  و�ضوقي  رامي 
من  الكثري  منوالها  على  �ضارت 
وفايزة  احلناوي   كميادة  الأ�ضوات 
اأحمد  وماجدة الرومي. نعود لنقول 
باأن ال�رش العظيم يف هذه ال�ضخ�ضية 
الغنائي  الفن  من  جعلت  اأنها  وهي 
ر�ضالة قوية وبليغة لرت�ضيخ كثري من 

القيم لالأ�ضف 
العامل  هذا  يف  بداأنا  ال�ضديد 

نفتقدها  املت�ضارع  التكنولوجي 
اأغانيها  رويدا رويدا...وعودتنا اإىل 
عظمة  على  يدل  موؤ�رش  اإىل  ماهو 
نتبطن  الذي  والرمز  الأيقونة  هذه 
بهما ما بدواخلنا من م�ضاعر جتاه 
واإخال�س  �ضفاء  من  نحبه  ما  كل 
الوطنية  الأغاين  باأن  ن�ضيان  دون 
التي كانت للكلمة املعربة فيها قوة 
ال�رش  اأن  .غري  لها  مثيل  ل  وطاقة 
احلقيقي كما اأ�رشنا يف قوة الأحلان 
منتظم  وبن�ضق  توزيعها  وطريقة 
و�ضفاف.ولي�س جمرد فو�ضى وح�ضو 
والأهازيج  الطبول  على  والرتكيز 
الوجدان  من  بدل  البطن  تهز  التي 

واخلاطر...... 
�ضاعر و�ضحفي جزائري

 يومية وطنية �ضاملة
ت�ضدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�ضمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �ضارع �ضيلفان فورا�ضييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�س  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�ضهار 

با�ضتور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�ضط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �ضورة ت�ضل اجلريدة لترد 
اإىل ا�ضحابها �ضواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�ضوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

 حممد حماقي ي�شتعر�س
 موهبته الفنية اجلديدة

�ضارك النجم حممد حماقي جمهوره، عرب ح�ضابه 
الر�ضمي على “اإن�ضتقرام”، مبقطع فيديو من 

داخل اإحدى حفالته الغنائية ك�ضف من خالله عن 
موهبة فنية جديدة له، وهي العزف على اآلة الإيقاع 

“الدرامز”. وظهر “حماقي”، خالل املقطع وهو يقوم 
بالعزف على “الدرامز”، اأثناء تقدمي اأغنيته ال�ضهرية 

“داري” التي حققت جناحات كبريه وقت طرحها 
بالأ�ضواق، واأظهر املقطع اأي�ضا تفاعل الكثريين من 
جمهور احلفل معه، واأ�ضاد بطريقة عزفه الكثري من 

متابعيه الذين اأكدوا اأنه فنان من طراز رفيع.
ي�ضار اإلآ اأن “حماقي”، انتهى منذ عدة اأ�ضهر من 

الكور�س التمثيلي الذي كان يتلقاه ا�ضتعداًدا لبدء اأول 
اأعماله التمثيلية، ومن املفرت�س اأن يبداأ التح�ضري 

الفعلي للعمل الذي من املتوقع البدء يف ت�ضويره مطلع 
العام املقبل. وانتهى “حماقي”، من ت�ضجيل كافة اأغاين 
األبومه اجلديد والذي ي�ضم 15 اأغنية يعود من خاللهما 
اإىل جمهوره بعد غياب 3 اأعوام منذ طرح اآخر األبوماته 
“عمره ما يغيب”، الذي حقق جناحا كبريا، ويتعاون فيه 

مع عدد من ال�ضعراء وامللحنني واملوزعني من بينهم 
رم�ضان حممد، وبهاء الدين حممد، وخالد عز، واأمري 
طعيمة، ومتيم، وتوما، واأحمد اإبراهيم، واأمين بهجت 
قمر، وحممد يحيى، وخالد عز، واإيهاب عبدالواحد، 

واأحمد �ضالح ح�ضني، ونادر حمدي.

عمرو يو�شف :لن اأ�شارك يف دراما رم�شان 2019

اأ�شبوع الفيلم الرو�شي يف لندن يقلد الفائزين جائزة »اأحادي القرن الذهبي«

ي�ضارك  لن  اإنه  يو�ضف،  عمرو  قال 
يف دراما رم�ضان 2019، لرغبته يف 
الراحة بعد م�ضل�ضله الأخري »طايع«، 

الذي ُعر�س يف رم�ضان املا�ضي.
واأ�ضاف يو�ضف، اأنه تعر�س لإرهاق 
ظروف  ب�ضبب  »طايع«،  يف  بالغ 
اإ�ضافًة  �ضعبة،  اأماكن  يف  ت�ضويره 
اإيل �ضعوبة التجربة من كل جوانبها، 
كانت  »طايع«  �ضخ�ضية  اأن  خا�ضًة 

دور  يج�ضد  مل  لأنه  عليه،  جديدة 
اأعماله،  �ضابق  يف  �ضعيدي  �ضاب 
م�ضاريع   3 بـ  اأنه مرتبط  اإىل  ولفتاً 

�ضينمائية حالياً.
عمرو  »طايع«  بطولة  يف  وي�ضارك 
و�ضهري  مبارك،  و�ضبا  عبداجلليل، 
املر�ضدي، واأحمد عبداهلل حممود، 
من  وكوكبة  علي،  حممد  و�ضلوي 

النجوم، من اإخراج عمرو �ضالمة.

فاز الفيلم الرو�ضي »كيف نقل فيتكا ت�ضي�ضنوك ليوخا �ضتري اإىل بيت 
العجزة«، بجائزة »اأحادي القرن الذهبي« يف اإطار اأ�ضبوع الفيلم 

ال�ضينمائي الرو�ضية يف لندن.
وح�ضد نف�س الفيلم، للمخرج األك�ضاندر خانتا، جائزة اأف�ضل 

�ضيناريو، وحاز بطل الفيلم املمثل يفغيني تكات�ضوك جائزة اأف�ضل 
ممثل.

كما اختارت جلنة التحكيم الدولية برئا�ضة املمثل واملخرج 
واملنتج الربيطاين، بريان كوك�س، الفيلم الإ�ضباين الكوبي، »�ضريخيو 

و�ضريغي« ملخرجه اإيرن�ضت داران�س كاأف�ضل فيلم اأجنبي متعلق 
برو�ضيا. وذهبت جائزة اأف�ضل فيلم وثائقي اأجنبي لفيلم »حرب 

القنا�ضة« لأولغا �ضيخرت، اأما جائزة اأف�ضل فيلم ق�ضري، فكانت من 
ن�ضيب فيلم »عالمة« �ضفيتالنا �ضامو�ضينا.

وفازت بجائزة اأف�ضل ممثلة الفنانة اإيرينا �ضتار�ضينباوم، عن دورها 
يف فيلم »ال�ضيف« للمخرج، كرييل �ضرييربينيكوف.

وقد �ضارك يف مهرجان اأ�ضبوع الفيلم الرو�ضي ال�ضنوي الثالث اأكرث 
من 50 فيلما، عر�ضت يف 4 مدن رئي�ضية: لندن واإدينورغ وكامربيدج 

واأك�ضفورد.

اإزاحة ال�شتار عن متثال الكاتب جنكيز اأيتماتوف يف مو�شكو
تقاطع  يف  الواقع  املتنزه  �ضهد 
�ضارعي بافلوف�ضكي وبودول�ضكي، يف 
جنوب �رشق مو�ضكو، مرا�ضم اإزاحة 
ال�ضوفيتي  الكاتب  ال�ضتار عن متثال 
القرغيزي البارز، جنكيز اأيتماتوف.

وح�رش املرا�ضم التي اأقيمت مبنا�ضبة 
الكاتب  لولدة   90 الـ  الذكرى  حلول 

�ضوبيانني،  �ضريغي  مو�ضكو،  عمدة 
فالدميري  الرو�ضي،  الثقافة  ووزير 
جمهورية  ورئي�س  ميدين�ضكي، 
جانبيكوف،  باي  �ضورون  قرغيزيا، 
ل�ضوؤون  الرو�ضي  الرئي�س  ومندوب 
ميخائيل  الثقايف،  الدويل  التعاون 
مو�ضكو  عمدة  وقال  �ضفيدكوي 

تد�ضني  مرا�ضم  يف  األقاها  كلمة  يف 
التمثال اإن جيال كامال من مواطني 
على  بناء  تربى  ال�ضوفيتية  الدولة 
وقال  اأيتماتوف  جنكيز  موؤلفات 
فالدميري  الرو�ضي،  الثقافة  وزير 
ميدين�ضكي، اإن جنكيز اأيتماتوف هو 
ال�ضوفيتي  لالأدبنينْ  كال�ضيكي  كاتب 

ميدين�ضكي  اأهدى  ثم  والقرغيزي. 
رقمية  اأفالم   8 قرغيزيا  رئي�س 
وق�ض�س  روايات  من  م�ضتوحاة 
جنكيز  اأن  يذكر  اأيتماتوف  جنكيز 
عام  دي�ضمرب   12 يف  ولد،  اأيتماتوف 
1928، يف مقاطعة تال�س القرغيزية 
اأول ق�ضة وهي »جميلة«  ن�رش  حيث 

اأكرث  ومن  و�ضعبية.  �ضهرة  له  جلبت 
»ويطول  روايات:  �ضهرة  موؤلفاته 
»جميلة«،  قرن«،  من  اأكرث  اليوم 
احل�ضاد«،  »طريق  الأول«،  »املعلم 
البي�ضاء«،  »ال�ضفينة  »النطع«، 
»الغرانيق  ياغول�ضاري«،  »وداعا 
قرغي�ضتان«.  يف  »طفولة  املبكرة«، 

الأممية،  اليون�ضكو  منظمة  وبح�ضب 
من  يعد  اأيتماتوف  جنكيز  فاإن 
العامل،  يف  �ضعبية  الأدباء  اأكرث 
لغة   175 اإىل  رواياته  ترجمت  حيث 
و�ضدرت يف 128 بلدا. وتويف الكاتب 
م�ضت�ضفى  يف   2008 عام  اأيتماتوف 

مدينة نورنربغ الأملانية.



�سياراتالثالثاء 05 فيفري  2019  املوافـق  ل01 جمادى الأخر 1440هـ 21

ع�سرية واأكرث  اأكرب  ب�سيارة   "Mohave" ت�ستبدل  "كيا" 

�أنها  كيا  �رشكة  �أعلنت 
�سيار�ت  باختبار  بد�أت 
رباعية   "Telluride"
�لدفع �لكبرية، �لتي �ست�سبح 
 "Mohave" بديلة ملركبات

�ل�سهرية.
هذه  �ل�رشكة  و�ستبني 
من�سات  على  �ل�سيار�ت 

طرحتها  �لتي   "Mohave"
�لعام �جلاري، مع بع�ض  كيا 
من  جتعل  �لتي  �لتعديالت 
مالئمة  و�أكرث  �أمنت  �ملن�سة 
و�أنظمة  �لكبري،  للمحرك 
�ملطورة  �خلا�سة  �لتعليق 
للطرق �لوعرة. ومن �لد�خل، 
�ستاأتي "Telluride" بقمرة 

و�أجهزة  ركاب،  ل�سبعة  تت�سع 
�إلكرتونية متطورة و�سا�سات 
�لقيادة  باأنظمة  للتحكم 
عن  ف�سال  و�ملولتيميديا، 
�أمام  باللم�ض  تعمل  �سا�سات 
�لأفالم  مل�ساهدة  ر�كب  كل 
�ل�سيار�ت  هذه  �ستزود  كما 
�أوتوماتيكية  �رشعة  بعلبة 

من  �أنو�ع  و3  مر�حل،   8 بـ 
ديزل  حمرك  �ملحركات، 
وعزم  لرت�ت   3.0 ب�سعة 
وحمركي  ح�سانا،   250
بنزين ب�سعة 3.8 و4.6 لرت، 
من  تقلل  خا�سة  بتقنيات 
�مللوثة  للغاز�ت  �إ�سد�رهما 

للبيئة. 

تعرف على "i30" الريا�سية 
من "هيونداي"

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

بد�أت �رشكة هيوند�ي موؤخر� 
�لريا�سية  ن�سخها  بطرح 
 i30" �سيار�ت  من  �ملعدلة 
�ل�سيار�ت  هذه  N"و�أتت 
�ن�سيابي،  هات�سباك  بهيكل 
�خللف  من  هو�ئي  وجناح 
�ل�رشعات  على  ثباتها  لزيادة 
�أمامي  و�سبك  �لعالية، 
عري�ض مزود بفتحات هو�ئية 
م�سابيح  تعلوها  كبرية، 
"LED"�أما  بتقنيات  مميزة 
هذه  فزودت  �لد�خل،  من 
جلدية  مبقاعد  �ملركبات 
باأزر�ر  ومقود  ريا�سية، 
للتحكم بال�رشعة و�لعديد من 
وو�جهة  �ل�سيارة،  خ�سائ�ض 

تعمل  �سا�سة  ت�سم  قيادة 
طريقها  عن  ميكن  باللم�ض، 
�ملحرك  عمل  باآلية  �لتحكم 

و�أنظمة �ملولتيميديا.
وحتوي "N i30" �أنظمة فر�مل 
بح�سا�سات  مزودة  متطورة 
و�سدة  �ل�رشعة  تقي�ض 
لتتحكم  �لطريق  �نعطاف 
�إلكرتونيا،  �لفرملة  مبعدل 
تعليق  �أنظمة  عن  ف�سال 
ريا�سية خا�سة و�ستطرح هذه 
و�حدة  بن�سختني،  �ل�سيار�ت 
بعزم  توربيني  بنزين  مبحرك 
250 ح�سانا، و�أخرى مبحرك 
بعلب  مزودتني  ح�سانا،   275

�رشعة بـ 6 مر�حل.

�لتي  �لهجمات  عدد  �زدياد  مع 
ك�سالح  �ل�سيار�ت  ت�ستخدم 
�قتحام  �أو  �ملدنيني  لده�ض 
وز�رة  بد�أت  �لع�سكرية،  �لثكنات 
تقنية  بتطوير  �لأمريكية  �لدفاع 
�ل�سيار�ت  وقف  على  قادرة  ثورية 
�مل�رشعة قبل و�سولها لأهد�فها، 
عن  عبارة  �لتقنية  هذه  و�ستكون 
تردد�ت  ي�ستخدم  خا�ض  جهاز 
موجات �لر�ديو للتحكم يف م�سار�ت 
�للزوم.  عند  و�إيقافها  �ل�سيار�ت 
هجمات  من  �لنوعيات  هذه  ملنع 
�ل�سيار�ت، �سيقوم جهاز �لبنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
�لرتدد جتاه �ل�سيار�ت، ما �سيوؤدي 
�لكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
�لتوقف،  على  �ملحرك  و�إجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف �لفيديو �مللحق.

�لبنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
�لتقنية، و�حدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
�جلهاز يف �سندوق �سيارة بيك �أب 
 100 مبجال  و�أخرى  �سابه،  ما  �و 
و�حد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
�لثانية  �لن�سخة  هدف  و�سيكون 
�لأماكن  يف  �لأجهزة  و�سع  هو 
�لعامة �ملتعر�سة خلطر �لهجمات 

�لإرهابية لده�ض �ملدنيني.
وقد ت�سبب هجوم �إرهابي ب�سيارة 
يف تورونتو بكند� �لأ�سبوع �ملا�سي 
و�إ�سابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
�آخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا و�أملانيا وغريهما.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2018 �سعرها اأغلى من مر�سيد�ش مايباخ S560؟

ميكنها  ل  �ل�سينية  �ل�رشكات 
بب�ساطة �أن تكبح نف�سها عن �إغر�ء 
�لغرب،  �سيار�ت  ت�ساميم  تقليد 
�ل�رشكات  �إحدى  هي  زوتيي 
�ملعروفة بتقليدها بور�ض ماكان، 
تتبع  �لتي  هانتينج  عالمة  و�لآن، 
تريد  نف�سها،  �لتجارية  �ملجموعة 
�إحدى  يف  مماثل  ب�سيء  �لقيام 
حتديد�ً،  �لقادمة،  منتجاتها 

جاكو�ر F-Pace �ل�سني.
حيث تظهر �سور بر�ء�ت �لخرت�ع 
�ملو�قع  على  ظهرت  �لتي 
�ستطلق  �ل�رشكة  باأن  �ل�سينية 

�لأمامية  و�جهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ض،  جاكو�ر 
�مل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

�خللفية �لنحيلة.
من �ملبكر �خلو�ض يف �لتفا�سيل، 
لكن و�سائل �لإعالم �ل�سينية تتوقع 
باأن �ل�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
�أن  على  هيوند�ي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�ض  يتم 
�سينطلق  و�لذي   2018 لل�سيار�ت 

يف 7 �سبتمرب.

عقب 21 �سنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�سن�رشي  ت�سميم  باإعادة  �أخري� 
�لر�ئدة للجيل �لثالث، مع �حلفاظ 
�لهادئ  �لأيقوين  �ل�سكل  على 
�أ�سا�ساتها  وحتديث  لل�سيارة 
وقتنا  ينا�سب  ملا  ومن�ستها 

�حلايل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوتا 

�سهر،  كل  �لفاخرة  �ل�سيد�ن  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  �ل�سيارة  تفا�سيل  جميع 
من �خلارج و�لد�خل �أثناء عر�سها 

يف �ليابان.
يف  و�أناقة  فخامة  ت�سع  �ل�سيارة 
�لكال�سيكي،  �خلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها �لفريدة من نوعها، 

خ�سبية  زخرفات  ��ستخد�م  مع 
مثري  وت�سميم  �لد�خل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�ض �لأبو�ب ونظام 
�سوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  �أوديو 
�خلارجي  �ل�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن �جلال�سني يف �ملق�سورة 
و�ستائر �إلكرتونية لتوفري �أكرب قدر 

ممكن من �خل�سو�سية.

�سن�رشي  �أن  يف  �إذن  غر�بة  ل 
�جلديدة يبد�أ �سعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �سعودي(، ما 
يجعلها �أغلى من مر�سيد�ض مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
�لطلبات  كل  �أن  ويُذكر  ريال(، 
�لعام  �ل�سيارة حمجوزة حتى  على 

�لقادم.
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 »Puma« تفاجئ ع�شاقها

 بـ »�أحذية ذكية« جديدة!

ريا�ضية  �أحذية   »Puma« �رشكة  طرحت 
�مل�ضي  لع�ضاق  خم�ض�ضة  جديد  نوع  من 
�جلديدة   »Fi« �أحذية  وتتميز  و�جلري 
على  قادرة  جتعلها  مبتكرة  بتقنيات 
�لأربطة  و�ضد  مرتديها،  حركة  ��ضت�ضعار 
�أوتوماتيكيا، و�لتحكم بها مبا  �ملزودة بها 
يتنا�ضب مع مقا�س �لقدم و�رشعة �حلركة 

كما ميكن �لتحكم باأربطة �حلذ�ء �أي�ضا عن 
ميكن  �لذي   »Puma Fi« تطبيق  طريق 
تت�ضل  �لتي  �لذكية،  �لهو�تف  يف  حتميله 
 »Fi« لبلوتوث ويبلغ �ضعر� مع �حلذ�ء عرب 
نحو 330 دولر�. �أما �لبطاريات �ملوجودة 
و�حدة  لل�ضحن مرة  فتحتاج  �حلذ�ء  د�خل 

يف �لأ�ضبوع.

�أ�شو�أ 25 كلمة مرور للعام 2018
ك�ضف خرب�ء �لأمن �ل�ضيرب�ين عن كلمات �ملرور �لأكرث 
�ضيوعا و��ضتخد�ما لهذ� �لعام، و�لتي يجب جتنبها ومت 
�لتو�ضل �إىل قائمة �أ�ضو�أ كلمات �ملرور لعام 2018، عن 

طريق حتليل �أكرث من 5 ماليني كلمة مرور مك�ضوفة 
�أثناء �لت�رشيبات عرب �لإنرتنت. كما ��ضتخدم حو�يل 

3% من �لأ�ضخا�س كلمة �ملرور �لأ�ضو�أ »123456«، �إىل 
جانب عبارة »password«، و�لتي ظلت جميعها دون 

تغيري منذ �إدر�جها يف �لعام �ل�ضابق. وجاءت يف �ملركز 
�لثالث من قائمة �أ�ضو�أ كلمات �ملرور لعام 2018، كلمة 

مرور »123456789«. وت�ضمل �لكلمات �جلديدة �ملدرجة 
�ضمن �لقائمة »111111«، �لتي حتتل �ملركز �ل�ضاد�س يف 

�لقائمة، بالإ�ضافة �إىل »sunshine« �لتي تاأتي يف �ملركز 
�لثامن و«princess« �لتي حتتل �ملركز �لـ 11. و�ت�ضح 

�أن �لإعجاب بدونالد تر�مب قد يجعلك �أحد �ملعر�ضني 
لالخرت�ق يف عام 2018، ويرجع ذلك �إىل �أن كلمة �ملرور 

»دونالد« �أ�ضيفت �إىل قائمة �أ�ضو�أ كلمات �ملرور للعام 
2018، و�لتي ت�ضهل على قر��ضنة �لإنرتنت �خرت�قك 

ب�ضهولة، وحتتل �ملرتبة 23 �ضمن �لقائمة. و�أ�ضار مورغان 
�ضلني، �لرئي�س �لتنفيذي ل�رشكة »SplashData« �إىل 

�أن ��ضتخد�م ��ضمك �أو �أي ��ضم �ضائع مبثابة كلمة مرور، 
قد يكون قر�ر� خطري�، حيث  »يحقق �ملت�ضللون جناحا 

كبري� يف �خرت�ق �لعديد من �حل�ضابات، �لتي ت�ضتخدم 
�أ�ضماء �مل�ضاهري وم�ضطلحات من ثقافة �لبوب �أو �لريا�ضة 
و�أمناط لوحة �ملفاتيح �لب�ضيطة«. وين�ضح �خلرب�ء باعتماد 

كلمات مرور طويلة ومعقدة، كما ين�ضحون �أي�ضا باعتماد 
كلمات مرور خمتلفة لكل ح�ضاب على حدة. 

»X -لعنة �الحرت�ق ت�شل »�آيفون

 »Reddit« بو�بة  رو�د  تد�ول 
�ل�ضهرية على �لإنرتنت خرب �حرت�ق 
بيد   »X »�آيفون-  هو�تف  �أحد 
�ضاحبته و�إ�ضابتها بحروق �ضديدة.

�خلرب  ن�رش  �لذي  �ل�ضخ�س  وقال 
لأول مرة على �ملوقع »�إن �حلادثة 
كانت  عندما  �أخته  مع  وقعت 
وبجانبها  �رشيرها  على  ت�ضتلقي 
هاتف �آيفون- X مو�ضول بال�ضاحن 
�ملخ�ض�س له، فما كان من �لهاتف 
�ملنطقة  يف  فجاأة  �حرتق  �أن  �إل 
�ملوجودة بالقرب من منفذ �ل�ضحن 
�لنري�ن  و�متدت  فيه،  �ملوجود 

�ل�ضاحن«و�أ�ضار  كابل  �إىل  لت�ضل 
نا�رش �خلرب �إىل �أن �لفتاة مل تتقدم 
بعد،  �آبل  �ضد  ر�ضمية  ب�ضكوى 
�لتي  لكنها تنتظر �لرد من �ل�رشكة 
وعدت بدورها بالتحقيق يف �أ�ضباب 

�حلادث.
من  �لأوىل  لي�ضت  �حلادثة  هذه 
نوعها �لتي يحرتق فيها هاتف من 
�أحد  �آبل، فقبل مدة تفاجاأ  �إ�ضد�ر 
�لهو�تف  �ضيانة  مر�كز  موظفي 
هاتف  بانفجار  فيغا�س  ل�س  يف 
و�ندلع  بجانبه،  كان  »�آيفون-8« 

�أل�ضنة �للهب منه. 

ت�شريبات جديدة عن �أحدث 
هو�تف �إل جي

ب�ضوؤون  �ملهتمة  �ملو�قع  بع�س  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  �لتقنية 

»V40« �ملنتظر من �إل جي.
وذكر موقع »Android Police« �أن 
مبو��ضفات  �ضياأتي  �ملذكور  �لهاتف 
�لأجهزة  �أف�ضل  من  و�حد�  منه  جتعل 
مبعالج  و�ضيزود  �لأ�ضو�ق،  يف  �لذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 �أو   6 ع�ضو�ئي  و�ضول  وذ�كرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  �أن  �ملفرت�س  من  كما 
بدقة  �لعد�ضة  ثنائية  �أ�ضا�ضية  بكامري� 
تقريب  ومبيز�ت  ميغابيك�ضل،   13+16
لل�ضورة  ممتازة  جودة  ت�ضمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مر�ت، وكامري� 
 24 بدقة  �أي�ضا  مزدوجة  �أمامية 
فمن  �جلهاز  بطارية  �أما  ميغابيك�ضل. 
ميللي   3700 ب�ضعة  تكون  �أن  �ملتوقع 
بخا�ضية  ومزودة  بقليل،  �أكرث  �أو  �أمبري 
�ل�ضحن �ل�رشيع، و�ضا�ضته �ضتاأتي بحجم 

6.2 بو�ضة.

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

�أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�ضخة »بيتا« �ملعدلة عن 
نظام »macOS 10« �ملخ�ض�س للحو��ضب 
�مل�ضتخدمني  جلميع  متاحة  �أ�ضبحت 
م�ضتخدمي  جميع  �أن  �ل�رشكة  و�أو�ضحت 
حتميل  باإمكانهم  �أ�ضبح   »Mac« حو��ضب 
نظام �لت�ضغيل �جلديد �ملعدل �لذي يحمل 
��ضم »macOS 10.14« مقابل 99 دولر�.

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

ت�ضجيل  ثم  ومن  �لإنرتنت،  على  �لر�ضمي 
دخوله عرب ح�ضاب »Apple ID«، و�تباع 
�لإر�ضاد�ت �لالزمة وبعدها تثبيت �لربنامج 

على حا�ضبه �ل�ضخ�ضي.
�لن�ضخة  �أن  �إىل  �آبل  يف  �خلرب�ء  وي�ضري 
�لعديد  تفادت   »macOS« من  �جلديدة 
من �لثغر�ت �لربجمية �ملوجودة يف �أنظمة 
�لت�ضغيل �ل�ضابقة، وز�دت من حماية بيانات 

�مل�ضتخدم.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�شتثمار 1 مليار دوالر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�ضاً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�ضابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�ضومي كيمي�ضيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

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

�لذكية.

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

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

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

.Dragalia Lost
بالو�ضع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�ضاب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �ضاأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �ضنو�ت  عن  عو�ضاً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

تز�يد م�شتخدمي »في�شبوك« 
بالرغم من ف�شائح 

�خل�شو�شية
تتز�يد �أعد�د م�ضتخدمي في�ضبوك حول 

�لعامل يوما بعد يوم، على �لرغم من �ضل�ضلة 
ف�ضائح �خل�ضو�ضية �لتي طالت �ل�رشكة 
و�أعلنت �ل�رشكة �لعمالقة �أن عدد �لذين 

��ضتخدمو� تطبيقها �لعام �ملا�ضي بلغ 2.32 
مليار، �أي بن�ضبة زيادة 9% عن عام 2017 كما 

مل متنع �لف�ضائح �لأخرية لفي�ضبوك �ل�رشكات 
من ن�رش �إعالناتها �لتجارية على �ملوقع، 

حيث �زد�دت �أرباح في�ضبوك من هذه 
�لإعالنات بن�ضبة 30% خالل عام 2018. 

�لغريب فيما �ضبق، هو �أن زيادة �أعد�د 
�مل�ضتخدمني و�لعائد�ت �ملالية لفي�ضبوك، 
حتدث تز�منا مع ��ضتمر�ر �ملخاوف حول 

�ضيا�ضة �ل�رشكة يف ��ضتخد�م بيانات �لعمالء 
وخ�ضو�ضياتهم، و�لتي ظهرت مع حدوث 

ف�ضيحة »كامربيدج �أناليتيكا« �ل�ضهرية �أما 
بالن�ضبة للدول �لتي �ضهدت تز�يد� ملحوظا 

يف �أعد�د �مل�ضتخدمني خالل �لعام �ملا�ضي، 
فجاءت يف مقدمتها: �لهند، �إندوني�ضيا، 

و�لفلبني.



و  البيئة  وزارة  اأن  اإىل  الوزيرة  اأ�شارت  حيث 
الطاقات املتجددة مثلها مثل باقي الوزارات 
�شيا�شيات  تطبيق  اىل  تهدف  التي  الأخرى 
املحروقات  قطاع  خارج  جديدة  اقت�شادية 
من  امل�شتدامة  التنمية  �رضورة  على  تلتزم  
نوعية  حت�شني  نحو  موجهة  �شيا�شات  خالل 
امل�شتدام  ال�شتغالل  و  املواطن  حياة 
و  احلالية  الأجيال  ل�شالح  الوطنية  للموارد 
القت�شاد  اأ�ش�س  تكري�س  بالتايل  و   ، القادمة 
من  ل�شتخدامها  و�شعت  قد  و   ، املدورة 
قبل الوزارة لتطوير روح الت�شاور مع اأ�شحاب 
امل�شلحة باإ�شرتاتيجية و طنية للبيئة و التنمية 
امل�شتدامة يف اجلزائر للفرتة املمتدة 2018-

احلقيقية  التنمية  بني  جتمع  التي  و   2035
الجتماعية و القت�شادية يف منوذج اقت�شادي 
التي  و  الفكرة  لهذه  خ�شي�شا  ت�شميمه  اأعيد 
النفايات  ا�شتعادة  النتقال نحو  بالفعل  تدمج 
العمل  خطة  يف  جديد  من  حياتها  دورة  يف 
 ، امل�شتدامني  الإنتاج  و  لال�شتهالك  الوطنية 
التي تدمج جميع مبادئ الت�شميم اليكولوجي 
و الإنتاج البيئي مبراعاة خطة م�شاعدة للمناخ 

انبعاثات  من  احلد  �شورة  يف   ، عامة  ب�شفة 
تغري  مع  التكيف  و  بالطبيعة  �شارة  غازات 
الوطنية  ال�شرتاتيجيات  اإىل  بالإ�شافة  املناخ 
القائمة هي الأخرى على حماية البيئة و كفاءة 
م�شتدام  و  فعال  اقت�شاد  اجل  من  الطاقة 

ل�شمان جودة حياة �شحية للمواطنني .
اللقاء  هذا  هام�س  على  الوزيرة  اأكدت  كما 
بفندق اجلنوب على اأهمية التحول اإىل القت�شاد 
التدويري لتثمني النفايات و ا�شرتجاع الت�شنيع 
بها ، يف ت�رضيحها : » ... ح�شب الدرا�شة التي 

اأجنزت �شتمكن هذه العملية من خلق اأكرث من 
100 األف من�شب �شغل مبا�رض و غري مبا�رض مع 
حت�شيل 34 مليار دينار جزائري �شنويا و هو 
ما يكفي لتدعيم التنمية املحلية با�شتقرارها 
قامت  كما   ، لل�شباب  �شغل  منا�شب  توفري  و 
بدورة تفقدية لكل الور�شات و التي كانت تقدم 
بها مداخالت ق�شرية حر�شا منها على ال�شري 

احل�شن لهذه اجلل�شات .

ع.بن عامر

حتت اإ�شراف  رئي�س اجلمهورية

غرداية حتت�صن امللتقى اجلهوي حول االقت�صاد التدويري
اأ�شرفت وزيرة البيئة و الطاقات املتجددة فاطمة الزهراء زرواطي على اإطالق فعاليات اجلل�شات اجلهوية حول االقت�شاد التدويري بغرداية يومي 03 و 04 

فيفري 2019 مب�شاركة 12 والية جنوبية و بتنظيم  ت�شعة ور�شات للمناق�شة و درا�شة هذا الطرح اخلا�س باالقت�شاد التدويري ، و بح�شور جد معترب 
لروؤ�شاء املوؤ�ش�شات اخلا�شة و العمومية و القطاعني ال�شناعي و الفالحي الأغلب واليات اجلنوب .

الطارف 

االإطاحة بع�صابة 
خمت�صة يف ال�صطو 

على املنازل 
بال�صط

لالأمن  الق�شائية  عنا�رضال�رضطة  متكن 
احل�رضي اخلارجي بال�شط  بف�شل تقنية 
نظام AFIS وهو نظام التعرف الآيل عن 
الب�شمات من الإطاحة بع�شابة اإجرامية 
الثاين  العقد  يف  اأ�شخا�س   4 من  تتكون 
مدينة  من  ينحدرون  العمر  من  والثالث 
املنازل  على  ال�شطو  يف  خمت�شة  ال�شط 
اأين تعود وقائع الق�شية اإىل تلقي م�شالح 
اخلارجي  احل�رضي  لالأمن  ال�رضطة 
بال�شط �شكوى من طرف �شخ�س مفادها 
اإىل  ال�شط  مبدينة  الكائن  منزله  تعر�س 
عملية �رضقة وهذا خالل غيابه يف الفرتة 
 120 قدربـ  مايل  مبلغ  ا�شتهدفت  الليلية 
ال�رضطة  عنا�رض  لتتنقل  �شنتم  مليون 
رفع  ليتم  املكان  عني  اإىل  العلمية 
البا�شمات املوجودة وبعد مقارنتها ببنك 
نظام التعرف الآيل للبا�شمات متكنت من 
اأربعة  وعددهم  الفاعلني  هوية  معرفة 
ليتم  ال�شط   مدينة  من  جلهم  اأ�شخا�س 
ق�شائي  ملف  واجناز  جميعا  توقيفهم 
اأ�رضار  تكوين جمعية  ق�شية  �شدهم عن 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  قدموا  وال�رضقة 
�شدر  الذرعان  حمكمة  لدى  املخت�شة 
البقية  واأما  اإيداع  اأمر  منهم   2 حق   يف 
�شدر يف حقهم اأمر بو�شعهم حتت نظام 

الرقابة الق�شائية.

رزق اهلل �شريف

هانيبال القذايف ظروف احتجازه يف لبنان!

م�شدالة بالبويرة

اإنهيار منزل عائلة من 7 اأفراد
مببادرة نادي تنوين جلامعة خن�شلة

زيارة ت�صامنية ملركز الطفولة امل�صعفة 

الراحل  الليبي  الزعيم  جنل  هانيبال  و�شف 
معمر القذايف ظروف احتجازه يف لبنان باأنها 
م�شاكل  من  يعاين  اأنه  وك�شف  لئقة«،  »غري 
معمر  هانيبال  وا�شتكى  عديدة،  �شحية 
القذايف يف ت�رضيحات نقلتها عنه وكالة اأنباء 
»�شبوتنيك« من اأنه يجهل اأو�شاع عائلته، كما 
وجه نداء اإىل الأمم املتحدة، دعاها فيه اإىل 

اإر�شال فريق طبي لزيارته يف زنزانته يف لبنان، 
وتقدمي تقرير عن حالته ال�شحية.

بالرتتيب  الثالث  وهو  القذايف،  جنل  وقال 
العمري عن حالته ال�شحية: »و�شعي ال�شحي 
بينها  متاعب،  عدة  من  اأعاين  اإذ  جيد،  غري 
التنف�س  على  القدرة  وعدم  �شدرية،  اأزمة 
يف  واحتكاك  الظهر،  اأ�شفل  يف  واأمل  جيدا، 

وذلك  جلدية،  وم�شاكل  واملفا�شل،  الركب 
ب�شبب عدم تعر�شي لل�شم�س. كذلك لدي ك�رض 
ال�رضب  ب�شبب  راأ�شي  يف  وكدمات  اأنفي  يف 
الذي تعر�شت له اأثناء خطفي من �شوريا اإىل 
لبنان، واأمل يف رجلي الي�رضى حيث ل ا�شتطيع 
ال�شري عليها ب�شكل جيد«،وا�شتكى هانيبال من 
اأو  اإعالم  »اأي  مع  التوا�شل  على  قدرته  عدم 

�شحافة، واأي �شخ�س يقوم بزيارتي مينع من 
الدخول اإىل لبنان يف الزيارة املقبلة«.

وب�شاأن زوجته واأولده املقيمني يف �شوريا قال 
بعد،  زيارتي  من  يتمكنوا  »مل  القذايف:  جنل 
واأنا قلق ب�شاأنهم لأنهم لي�شوا يف ماأمن، وذلك 
ب�شبب الأو�شاع يف �شوريا، حيث ل يوجد من 

يوؤمن لهم طلباتهم، وهم بحاجة اإىل والدهم«

تهاطلت  التي  الغزيرة  المطار  ت�شببت 
اأم�س عرب تراب ولية البويرة ، يف انهيار 
منزل اأحدى العائالت املتكونة من 7 اأفراد 
لبادية م�شدالة  التابعة  ابراهيم  اأث  بقرية 
واأكدت   ، الولية  عا�شمة  �رضق  اأق�شى 
م�شادر يومية » الو�شط » اأن هذه العائلة 
�شبق لها وان قدمت عدة نداءات ا�شتغاثة 
من  املعنية  واجلهات  ال�شلطات  جلميع 

اجل ترحيلها اىل �شكن لئق لكن ل حياة 
ملن تنادي حتى وقعت الكارثة ليلة ام�س 
خ�شائر  ت�شجيل  يتم  مل  احلظ  وحل�شن 
من  باأعجوبة  الأ�رضة  اأفراد  وجنا  ب�رضية 
موت حمقق ، فهل تتدخل الآن ال�شلطات 
هذا  يف  ال�شارع  من  الأ�رضة  هذه  وتنقذ 

الف�شل املمطر والبارد ؟
اأح�شن مرزوق

لغرور  عبا�س  جلامعة  تنوين  نادي  نظمت 
زيارة  مايالند  نادي  مع  وبالتن�شيق  خن�شلة 
ببلدية  امل�شعفة  الطفولة  مركز  اإىل  ت�شامنية 
بع�س  النادي  اأع�شاء  قدم  وكالعادة   . احلامة 
لها  حتتاج  التي  امل�شتلزمات  و  امل�شاعدات 
هذه الفئة العمرية، ف�شال عن عرو�س تثقيفية 
والبهجة على  الفرحة  اأدخلت  و�شيقة  متنوعة 
خا�شة  رق�شات  يف  متثلت  الأطفال  قلوب 
 ، الوجه  الر�شم على  و  واألعاب فكرية وذهنية 

و قد ت�شادفت هذه الزيارة مع عيد ميالد فتاة 
فاأقامو حفلة �شغرية  العمر  من  �شنة   12 تبلغ 
الأطفال  فرحة  كانت  وقد   ، �رضفها  على 
احللويات  واإقت�شام  الهدايا  توزيع  بعد  كبرية 
وامل�رضوبات مع اجلميع ولقيت هذه املبادرة 
التي قامت بها اأع�شاء نادي تنوين اإ�شتح�شان 
الأطفال  وكذا  والعمال  املوؤ�ش�شة  اإدارة 

املقيمني باملركز. 
زكرياء عايب
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دار الثقافة بالبويرة

ال�صاعرة هدى 
طابو�ش تقدم 

اإ�صدارها
» هدى  والكاتبة  ال�شاعرة  اأم�س  قدمت 
طاوب�س » اإ�شدارها اجلديد املتمثل يف 
نب�س على ورق   « بعنوان  ديوان �شعري 
 ، بباتنة  املثقف  دار  من�شورات  من   «
وذلك يف اإطار ن�شاطات » النادي الدبي 
زهرة   « الأديبة  عليه  ت�رضف  الذي   «
 « زعموم  علي   « الثقافة  بدار   « فاديل 
اأكدت  ال�شياق  ويف   ، البويرة  مبدينة 
الكاتبة » هدى طابو�س » يف ت�رضيحها 
ليومية » الو�شط » اأن هذا العمل الدبي 
يحوي حوايل 100 ن�س �شعري يف �شتى 
والوطن  واخليانة  كاحلب  املوا�شيع 
من  وغريها  الفل�شطينية  والق�شية 
ك�شفت  كما   ، الإجتماعية  املوا�شيع 
عملني  حت�شري  ب�شدد  باأنها  املتحدثة 
يف قادم اليام واحد بالغة العربية واآخر 
جديدة  جتربة  يف  الأمازيغية  باللغة 
تخو�شها ابنة منطقة حيزر التي عربت 
اللقاء  لنجاح هذا  الكبرية  عن �شعادتها 
الذي �شهد اإقبال كبريا على عملها من 
طرف جمهور القراء من حمبي الكلمة 
 « يح�شى  بالإ�شارة  واجلدير   . املعربة 
النادي الأدبي » الذي ينظم كل 15 يوما 
وادباء  �شعراء  طرف  من  كبرية  مبتبعة 
الولية بف�شل املجهودات اجلبارة التي 

تبذلها الأديبة » زهرة فاديل » 
اأح�شن مرزوق

اأمن تب�شة

توقيف �صخ�صني 
وحجز اأقرا�ش 

مهلو�صة بدائرة 
ال�صريعة  

دائرة  باأمــن  ال�رضطة  قوات  متكنت 
اأم�س  نهار  تب�شة  ولية  ال�رضيعة  
اإثــــر  على  و  الخت�شا�س  باإقـليم 
�شخ�شني  قيام  حول  موؤكدة  معلومـــات 
احلبوب  و  املخدرات  برتويج  يقوما  
مت  للمعومات  وا�شتغالل  املهلو�شة  
اأعمارهمـــا  ترتاوح  �شخ�شيـــن  توقيف 
اأيــــن مت �شبط كميــة  بني 22 و 25 �شنة 
بـ  املقــــدرة  و  املهلو�شة  احلبــــوب  من 
عند  بريغابالني  نوع  من  اأقــــرا�س   10
اأبي�س  �شالح  اإلــــى  بالإ�شافة  اأحدهم 
عرث  الثاين  اأما  ال�شاد�س  ال�شنف  من 
يقدر  املخــــدرات  من  كميــــة  علــــى 
وزنهـــا بـ 15 غراما و بعد عملية تفتيـــ�س 
الأقـــرا�س  كميـــة من  علــى  م�شكنه عرث 
من  قر�شا   20 بـ  املقدرة  و  املهلو�شة 
اإلـــى  بالإ�شافـــة  ملغ   400 كاربيمول  نوع 
مبلغ مايل كعائـــدات لرتويج هذه ال�شموم 
ليتم اتخاذ كافــــة الإجـــراءات القانونيــة 
�شدهما و تقدميهما اأمام اجلهات ح�شب 
التهم املن�شوبة اإليهم اأين �شدر �شدهما 

اأمر باحلب�س.    
ع/ ر�شيد تب�شة

اجلزائرية  للفيدرالية  الر�شمي  الراعي   ،Ooredoo تقدم 
اجلزائريني  للمبارزين  تهانيها  الوطني،  واملنتخب  للُمبارزة 
للمبارزة  ع�رضة  ال�شاد�شة  املتو�شطية  البطولة  يف  تاألقهم  بعد 
مبدينة   2019 فيفري   03 غاية  اإىل   01 من  جرت  التي 
كغلياري)اإيطاليا( ،جمعت هذه املناف�شة، التي نُظمت من قبل 

الكنفدرالية املتو�شطية للمبارزة، مبارزين اأوا�شط واأ�شبال، يف 
اأ�شناف ال�شي�س، و�شيف احل�شام و�شيف املبارزة،مُيثلون بلدان 

البحر الأبي�س املتو�شط.
وتاألق املنتخبان اجلزائريان، ذكور واإناث، خالل هذه املناف�شة 
الدولية بح�شولهم على 07 ميداليات تتوزع كما يلي: ميداليتني 

ذهبيتني يف تخ�ش�س �شيف احل�شام وال�شي�س، ميدالية ف�شية يف 
تخ�ش�س �شيف املبارزة واأربع ميداليات برونزية يف تخ�ش�س 

�شيف احل�شام وال�شي�س.

البطولة املتو�شطية ال�شاد�شة ع�شرة للمبارزة باإيطاليا

  Ooredooُتهنئ املبارزين اجلزائريني على نتائجهم امُل�صّرفة 
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