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مت و�سع الت�سكيلة الوطنية �سمن 
امل�ستوى الأول

اخلبري القت�سادي هارون عمر ا"للو�سط":

املنظومة البنكية تعرقل الن�ضاط القت�ضادي
القيادي يف حركة حم�ص فاروق تيفور:

�ضنقرتح اإدراج احلراك يف ديباجة الد�ضتور
مدينة الرم�سي بتلم�سان

تو�ضع الحتجاجات  وتهديد بالت�ضعيد
وزارة التعليم العايل 

التاأكد من �ضحة اعتماد املنظمات الطالبية
�سعيد حمدين بالعا�سمة

مكتتبو عدل 2 وقفة احتجاجية جديدة

باري�ص توفد وزير خارجيتها اإىل اجلزائر 

حماولة للحفاظ على ما تبقى 
من م�ضالح 
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اجلزائر تر�سل قافلة ثانية من 
امل�ساعدات الإن�سانية 

باليلي �سجع البدري لالحرتاف 
بال�سعودية

 
الدويل  الالعب  اأن  البدري  اأن�س  التون�سي  الالعب  اعرتف 
اللعب  اإىل  االنتقال  اختياره  �ساهم يف  يو�سف باليلي  اجلزائري 
يف الدوري ال�سعودي وخو�س جتربة رفقة نادي احتاد جدة، ويف 
اأنه  الرتجي  �سفوف  من  امل�ستقدم  الالعب  ك�سف  ال�سدد  هذا 
طلب ن�سيحة من عدد من الالعبني النا�سطني يف ال�سعودية من 
الرتجي،  �سفوف  معه يف  لعب  والطي  وهران  مدينة  ابن  بينهم 

حيث �سجعه على القدوم والتوقيع مع احتاد جدة.

املاليل على طريقة ماجر
 

لفت الالعب الدويل ال�ساب فريد املاليل االنتباه و�سد االأنظار 
بعد االأداء الرائع الذي قدمه رفقة ناديه اأجني يف مواجهة كاأ�س 
ناديه و�سجل  تاأهل  اأف �سي روان، حيث �ساهم يف  اأمام  فرن�سا 
ثنائية اإحداها بطريقة عاملية من خالل رفع الكرة فوق العبي 
املناف�س م�ستغال خروج حار�س املرمى، و�سيع خريج اأكادميية 
بارادو فر�سة ثمينة من اأجل ت�سجيل هاتريك، اأين كانت له حماولة 
من اأجل الو�سول اإىل املرمى عرب الكعب لكنه وجد حار�س روان 
يف املر�ساد من خالل ا�ستعمال طرقة النجم ال�سابق للمنتخب 

الوطني رابح ماجر.

ب�ضبب متابعته ق�ضائيا

وايل البويرة يوقف رئي�س 
بلدية القادرية  

قام اأم�س  وايل  البويرة »م�سطفى ليماين«  بتوقيف رئي�س املجل�س 
الوالية   عا�سمة  غرب  الواقعة  القاديرية  لبلدية  البلدي  ال�سعبي 
كاإجراء حتفظي ا�ستنادا لقانون  البلدية و تطبيقا لن�س املادة  رقم 
43 الذي يكفل م�سلحة املواطن ،و ذلك على خلفية حالة االن�سداد 
التي عرفتها البلدية موؤخرا و تورط رئي�سها املتابع ق�سائيا ومعاقبته 

بحكم �سنتني حب�سا نافذا.
بالع�سو  با�ستخالفه  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  اأع�ساء  قام  كما 
الثاين  يف القائمة عن طريق االنتخاب وهو ال�سيد حداد عبد احلميد 
البلدية  بت�سيري �سوؤون   الذي كلف  الوطني  التحرير  عن حزب جبهة 

ب�سفة موؤقتة .
اأح�ضن مرزوق

نهاية الأ�ضبوع

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 
8 اأ�سخا�س

يف    بجروح  اآخرين   110 واأ�سيب  حتفهم  اأ�سخا�س  ثمانية  لقي 
املناطق  م�ستوى  على  االأ�سبوع  نهاية  �سجل  ج�سمانيا  حادثا   91
االأمن  االثنني ح�سيلة مل�سالح  اأم�س  اأوردته  ما  احل�رضية، ح�سب 
املخت�سة  امل�سالح  بها  قامت  التي  املعطيات  وت�سري   . الوطني 
اأن �سبب وقوع هذه احلوادث يعود بالدرجة االأوىل  لالأمن الوطني 
لالأمن  العامة  املديرية  تدعو  وباملنا�سبة  الب�رضي.  العن�رض  اإىل 
اأثناء  واحليطة  احلذر  توخي  اإىل  العام  الطريق  م�ستعملي  الوطني 
ال�سياقة واحرتام قانون املرور ال�سيما يف ظل التقلبات اجلوية التي 
تعرفها بع�س الواليات من الوطن. كما ت�سع املديرية حتت ت�رضف 
املواطنني الرقم االأخ�رض 1548 وخط النجدة 17 لتلقي  البالغات 

24�سا/24 �سا. 

يف كتاب العربية للرابعة متو�ضط:

خطاأ مطبعي يتهجم على 
الالجئني؟

اكت�سف الدكتور وليدبوعديلة)جامعة �سكيكدة( وجود خطاأ يف كتابة 
�سطر من ق�سيدة عن اإفريقيا لل�ساعر ال�سوداين حممد الفيتوري،لدرجة 
تغري فيها املعنى كثريا،و�سارت الق�سيدة تدعو للتمييز العن�رضي،فقد 
ورد الن�س يف ال�سفحة82،هكذا:«اأنا زجني واإفريقيتي يل ال لالجئي 
لل�ساعر وهو  ت�سجيالت فيديو  وارد يف  املعتدي«،وال�سواب كما هو 
يلقي الق�سيدة هكذا:«اأنا زجني واإفريقيتي يل ال لالأجنبي املعتدي« 
االأجنبي  من  الكلمة  تغيري  عند  املعنى  يف  الكبري  الفرق  ونالحظ   ،
اإىل الالجئ،فهل يتدخل املعلمون لت�سحيح الن�س،قبل تف�سريه على 
اأ�سا�س التهجم على االأفارقة الذين ينت�رضون يف املدن اجلزاىرية، 
من  الرئا�سة  و  احلكومة  حمل  املراقبة؟وما  من  الوزارة  هي  واأين 
الرتبية  وزير  بوعديلة  الدكتور  دعا  هذا؟،وقد  الكراهية  خطاب 

للتدخل العاجل لت�سحيح اخلطاأ.

انطلقت اأم�س االثنني من اجلزائر  
قافلة م�ساعدات متجهة نحو ليبيا 
بالوقوف  التزام اجلزائر  يوؤكد  ما 
من  اأزمته  يف  الليبي  ال�سعب  وراء 
ال�سيا�سية  خا�سة  اجلوانب  جميع 

واالإن�سانية
االأحمر  الهالل  رئي�سة  واأعطت 

حبيل�س،   بن  �سعيدة  اجلزائري، 
القافلة  هذه  انطالق  اإ�سارة 
جويلية   5 ملعب  من  االإن�سانية 
بهذه  قالت  حيث    االأوملبي 
امل�ساعدات  هذه  اإن    املنا�سبة 
تلقائية، ولي�س لها دوافع �سيا�سية 
م�سرتك   تاريخ  هناك  اأن  م�سيفة 

بني  ون�سب  عائلية  وعالقات 
خلت   قرون  اإىل  تعود  ال�سعب 
باالإ�سافة اإىل مناطق حدودية بني 
ال�سياق  نف�س  يف  م�سرية  البلدين 
الليبيني  حترتم  دولة  اجلزائر  اأن 
اأن  قالت  كما  خا�سة  وقراراتهم 
امل�سكل ليبي ليبي وهم يت�رضفون 

فيه كما اأرادوا
لالإ�سارة، �سبق للجزائر اأن اأر�سلت 
اإ�رضاف  حتت  لليبيا  م�ساعدات 
بوقادوم  �سربي  اخلارجية  وزير 
�سعيدة  االأحمر  الهالل  ورئي�سة 
اأيام وهي مبادرة  بن حبيل�س قبل 
جزائري  دبلوما�سي  حراك  تبعها 

تبون  املجيد  عبد  الرئي�س  قاده 
الزيارات  من  ب�سل�سلة  وتوج 
رئي�س  قبل  من  للجزائر  الر�سمية 
فايز  الوطني  الوفاق  حكومة 

ال�رضاج ثم وفد عن اجلرنال حفرت 
اإيطايل  تركيا  خارجية  ووزراء 

م�رض والكونغو
باية ع  

خبر في 
صورة

 « الدكتور  اجلامعي  االأ�ستاذ  اأكد 
ال�سلح  ثقافة  اأن   « بويزري  �سعيد 
اأعماق  يف  ورا�سخة  متجذرة 
متيزه  الذي  اجلزائري  املجتمع 
والت�سامن  واملحبة  االأخوة  روابط 
والتي يج�سدها يف منا�سبة اأو بغري 
متوارثة  وتقاليد  بعادات  منا�سبة 
من  اختالفها  رغم  االأجيال  عرب 
ال�سياق  ويف   ، اأخرى  اإىل  منطقة 

خالل  اأم�س  املتحدث  �سدد 
 « عنوان  حتت  حما�رضة  تقدميه 
بدار   « املجتمع  يف  واأثره  ال�سلح 
مبدينة   « زعموم  »علي  الثقافة 
اجلمعية  من  بدعوة  البويرة 
اخلريية » اإ�سعاف املري�س » على 
ال�سلح  قيم  على  احلفاظ  �رضورة 
اأفراد  بني  االجتماعي  والتعاي�س 
توازن  �سمان  اأجل  من  املجتمع 

يوؤهله  ما  اجتماعي  وا�ستقرار 
للتطلع اىل اإقالع ح�ساري يف كافة 
بعيدا  احلياة  ومناحي  جماالت 
والكراهية  احلقد  ثقافة  ن�رض  عن 
والفنت التي تهدد متا�سك ال�سعوب 
بحروب  البلدان  وتدمر  واالأمم 
يحدث  ما  غرار  على  و�رضاعات 
وك�سف  هذا   . العامل  عرب  اليوم 
هذه  هام�س  على  بويزري  الدكتور 

 « ليومية  ت�رضيح  يف  املحا�رضة 
الو�سط » عن اإ�رضافه خالل االآونة 
يف  تكوينية  دورة   14 على  االأخرية 
مناطق  عدة  يف  والو�ساطة  ال�سلح 
القادمة  والدورة  الوطن  من 
بدار  البويرة  والية  �ستحت�سنها 
بح�سور  االأيام  قادم  يف  الثقافة 

الواليات املجاورة .
اأح�ضن مرزوق

 ،2020 جانفي   20 اأم�س  انطلقت 
حول  االإعالمية  االأيام  فعاليات 
للم�ساة   40 للفرقة  التدريب  مركز 
امليكانيكية، التي يحت�سنها مركز 
اإىل غاية  بب�سار  االإقليمي  االإعالم 
وذلك   ،2020 جانفي   22 يوم 

بح�سور جمع من املواطنني وكذا 
ممثلي و�سائل االإعالم الوطنية.

للم�ساة   40 الفرقة  قائد  اأ�رضف 
اللواء  با�سم  امليكانيكية/ن.ع.3، 
الثالثة،  الع�سكرية  الناحية  قائد 
التي  التظاهرة  هذه  افتتاح  على 

املنتهجة  اال�سرتاتيجية  تعك�س 
الوطني  اجلي�س  قيادة  طرف  من 
املواطنني  لتعريف  ال�سعبي 
هياكلها  على  واإطالعهم 
للتدريب  امل�سخرة  ومنظوماتها 
االأ�سلحة  وخمتلف  والتكوين، 

اأكرث  وتقريبهم  بها،  املتواجدة 
بهدف  الع�سكرية،  موؤ�س�ستهم  من 
تعزيز قنوات االت�سال بني اجلي�س 
�رضائح  وخمتلف  ال�سعبي  الوطني 
ومتتني  اجلزائري،  املجتمع 

الرابطة جي�س-اأمة.

الدكتور »�ضعيد بويزري » من البويرة

ثقافة ال�سلح متجذرة يف املجتمع اجلزائري

الفرقة 40 للم�ضاة امليكانيكية بالناحية الع�ضكرية الثالثة

انطالق الأيام الإعالمية حول مركز التدريب

اجلزائريون يفكرون يف  ا�ضتعمال 
القطار كبديل خط وهران ب�ضار 

او اخلطوط الخرى بدل من 
احلفالت بعد احلادث املميت 

اأكرث  اأن  جزائريون،  اأخ�سائيون  اأطباء  ك�سف 
يف  العقم  مبر�س  امل�سابني  من  باملائة   40 من 
اجلزائر هم من الرجال، ولقد �سدد االأطباء على 

الفحو�س  مراحل  جلميع  الرجل  خ�سوع  اأهمية 
الطبية املتعلقة بت�سخي�س االأ�سباب التقنية للعقم 
الحتواء هذا املر�س ،ولقد مت االإعالن يف  وقت 

�سابق من طرف  وزارة ال�سحة اجلزائرية  اأن »10 
باملائة من اجلزائريني م�سابون بالعقم و�سعوبة 

االإجناب«، اأي ما يعادل 4 ماليني �سخ�س.

40 باملائة من امل�سابني بالعقم يف اجلزائررجال



ب�أمر من رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون

ا�سرتجاع الأرا�سي ال�سناعية واملوؤ�س�سات  املنهوبة 
ب��سرت  وزارة ال�سن�عة ب�إيف�د جل�ن حتقيق  اإىل املن�طق ال�سن�عية ب�لوالي�ت ملع�ينة مدى اال�ستثم�ر الفعلي 

للم�ستفيدين منه� وكذا اجلهود املبذولة من قبل الوالة وممثلي الدوائر واملج�ل�س املنتخبة يف تدعيم  
املن�طق ال�سن�عية ب�للوازم وربطه� ب�ل�سبك�ت احليوية  ل�سم�ن خلق مواقع للرثوة  وم�س�ريع تنموية للنهو�س 

ب�القت�س�د  وتوظيف اليد الع�ملة.
حممد بن ترار

�أنها  تبني  �لتي  �للجان  هذه 
رئي�س  من  باأمر  �أوفدت 
تبون   �ملجيد  عبد  �جلمهورية 
بعدما كرثت �الحتجاجات  من 
�مل�ستثمرين  بعد  قبل 
ومنح  �إق�سائهم  مت  �لذين 

ل�رشكات  و��سعة  م�ساحات 
��ستثمارية  وهمية و�أخرى غري 
عقود  ��ستعملت  ن�سطة  و�لتي 
لها يف  منحت  �لتي   �ال�ستفادة 
نهب �ملال �لعام و�حل�سول على 
دون جت�سيد  باملاليري  قرو�س 
�ساأن  ومن  هذ�   ، م�ساريع  �أية 
�لواليات  �إىل  �ملوفدة  �للجان 

كل  �إىل  تقاريرها  تقدم   �أن 
ورئي�س  �ل�سناعة  وزير  من 
مبا�رشة جتريد  �جلمهورية مع 
من  فعلني  �لغري  �مل�ستثمرين 
�أر��سيهم  ومنحها للم�ستثمرين 
�لذين  ميلكون م�ساريع حقيقية 
نزول  �حدث  وقد  هذ�   ،
�ملناطق  �إىل  حتقيق  جلان  

نفو�س  يف  هلعا  �ل�سناعية 
�لوالة �لذي با�رشو� �جتماعات 
مبا�رشة  �جل  من  مار�طونية 
تهيئة  �ملناطق �ل�سناعية �لتي 
 ، �سنو�ت  مهملة  لعدة  ظلت 
مقربة  م�سادر  و�أ�سارت  هذ� 
�لوز�رية  �للجان  نزول  �ن  
جاء  بعد  �لواليات   �إىل  

�لعقار  نهب  عن  دقيقة  تقرير 
عن  يزيد  ما  ووجود  �ل�سناعي 
�لعقار�ت  من  باملائة  �ل45 
�ساغرة  �ل�سناعية  باملناطق 
�لبنوك   لدى  مرهونة  و�أخرى 
للدولة ومينع  �أمالك  �أنها  رغم 
رهنها  للح�سول على قرو�س .

هذه  �ساأن  من  �أخر  جانب  من 

�ملئات  على  �لوقوف  �للجان 
�لعمومية  �ملوؤ�س�سات  من 
وبيعها  وخ�س�ستها  مت  �لتي 
بالدينار �لرمزي �أين مت حتويل 
عمالها   ن�ساطها  وت�رشيح 
يزيد عن  ما  �إح�ساء  حيث مت  
من  ،�أكرث  معنية  موؤ�س�سة   800
هذ� �سيكون  للجنة قر�ر  قوي 

�الأر��سي  ��سرتجاع  ميكنها من 
�ل�سناعية  �لتي حت�سلت عليها 
على  للع�سابة  تابعة  �رشكات 
غر�ر طحكوت ،حد�د ، و�لهامل 
و�الإخوة كوليناف  باالإ�سافة �ىل 
�ر�سي ملك للدولة نهبها نو�ب 

وبرملانني  دون وجهة حق .
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�سعيد حمدين ب�لع��سمة

مكتتبو عدل 2 وقفة احتجاجية جديدة
وقفة   2 عدل  مكتتبو  �أم�س،  �سن، 
�لوطنية  وكالة  مقر  �أمام  �حتجاجية، 
 ،AADL وتطويره �ل�سكن  لتح�سني 
تنديد�  بالعا�سمة،  حمدين  ب�سعيد 
�لوكالة  بها  تتعامل  �لتي  بالطريقة 
طالب  حيث  �ملكتتبني.  توجيه  يف 
يف  �أكرث  �سفافية  باإر�ساء  �ملحتجون 
�سكناتهم،  مو�قع  �إىل  �ملكتتبني  توجيه 
بنية  تفيد  �أخبار  تد�ول  بعد  خا�سة 
�لوكالة يف توجيه �ملكتتبني �إىل مو�قع 
»�سيدي  موقع  عن  جد�،  بعيدة  �سكنية 
بفتح  للمطالبة  دفعهم  ما  �هلل«،  عبد 
حتقيقات جدية حول �ل�سكنات �ملغلقة 

باملدينة �جلديدة.
مكتتبو  �عتاد  قد  �أنه  �الإ�سارة،  وجتدر 
عدل 2 من وقت الآخر،على �الحتجاج 
ب�سعيد  عدل  وكالة  �أمام  و�لتجمع 
�ملعنيني  ح�سول  عدم  نتيجة  حمدين، 
مبا  �ملتعلقة  �لتخ�سي�س  �سهادة  على 
تبقى من ح�سة 40 �ألف مكتتب مبوقع 
باالإ�سافة  بالعا�سمة،  �هلل  عبد  �سيدي 
موقع  �إىل  �ملوجهني  �ملكتتبني  �إىل 
بومرد��س،  والية  يف  ببودو�و  خروبة 
مرة،  كل  يف  �ملحتجون  يرفع  حيث 
�سبع  خالل  معاناتهم  تربز  الفتات 

وعود  مقابل  �النتظار،  من  �سنو�ت 
تعبري� منهم عن �سخطهم من  وهمية، 
تباطوؤ »عدل« يف �إنهاء م�سرية معاناتهم 
للح�سول على �سكنات تليق بهم. وتاأتي 
رئي�س  ت�سديد  مع  �الحتجاجات،  هذه 
على  تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية 
برنامج  يف  �لعجز  �مت�سا�س  �رشورة 
عن  �حلكومة  �إعالن  بعد   ،«  2 »عدل 
�سكنية  وحدة  مليون  �جناز  م�رشوع 
�آفاق  ت�سليمها  �سيتم  �ل�سيغ،  مبختلف 
2024، باالإ�سافة �إىل �لعمل على �لق�ساء 
عرب  �لق�سديرية  �الأحياء  على  نهائيا 
خا�سة  هيئة  �إن�ساء  خالل  من  �لوطن، 
�لق�سديرية  �لبيوت  م�سيدي  ملعاقبة 
و��ستحد�ث  �لريفي،  �لنزوح  وحماربة 
بنك لل�سكن، من جهة، ومنع ��ستخد�م 
�خل�سب يف �لبنايات �لعمومية �جلديدة، 
يف �إطار �سمان �جلودة وحماربة �لغ�س 

يف مو�د �لبناء، من جهة �أخرى.
 ،2 عدل  مكتتبو  دعا  �ل�سياق،  ذ�ت  يف 
�سكناتهم  مو�قع  يختارو�  مل  �لذين 
منا�سريعرب  يف  �سنو�ت،  �سبع  منذ 
�الإعالم،  و�سائل  كل  �لفاي�سبوك، 
لتغطية وقفتهم �الحتجاجية �أمام وز�رة 
�ل�سكن و�لعمر�ن و�ملدينة �ملقررة يوم 

بد�ية  �جلاري،  جانفي  من   25 �ل�سبت 
حتت  �سباحا،  �لتا�سعة  �ل�ساعة  من 
قوتنا  �رش  هو  ووحدتنا  »تعاوننا  �سعار 

وجناحنا«.

اخلبري االقت�س�دي عبد الرحم�ن 
ه�دف

امل�سكل �سيحل نه�ئي� خالل الع�م 
اجل�ري

�عترب �خلبري �القت�سادي عبد �لرحمان 
 2 و   1 �سكنات عدل  م�سكل  �أن  هادف 
�لعالق منذ قر�بة ع�رشين �سنة، �سيحل 
�ل�سنة �جلارية، حيث  نهائيا قبل نهاية 
�أبدى �رتياحه من �حللول �ال�ستعجالية، 
فيما  �جلمهورية  رئي�س  �أقرها  �لتي 
الهتمامه  نظر�  �ل�سكن،  قطاع  يخ�س 
من  �أنه  �ملجال،خا�سة  بهذ�  �لبالغ 
�مل�ست�سار  �أ�سار  كما  فيه.  �ملتمكنني 
غري  من  �أنه  �القت�سادية  �لتنمية  يف 
�جناز  يف  �لدولة  ت�رشع  �أن  �ملعقول 
�ل�سيغ،  مبختلف  �سكنية  وحدة  مليون 
قبل �إنهاء ما بد�أته منذ قر�بة عقد من 
�لزمن، فتبون هو من �أعلن عن م�ساريع 
�سينهيها  من  نف�سه  وهو  �سابقا،  عدل 

�ليوم.

�ملتحدث  نف�س  دعا  �أخرى،  جهة  من 
حقهم  ياأخذو�  مل  �لذين  عدل  مكتتبي 
يف �ل�سكن بعد، �إىل �لتكتل يف جمعيات 
ر�سميا،  �ملخت�سة  �لهيئات  للمطالبة 
بدل  لهم،  ��ستعجاليه  حلول  باالإيجاد 
ت�سييع وقتهم يف �لتظاهر و�الحتجاج.

مكتتبي AADL و    من  ب�مل�ئة   40
�سكن�ت  LPP ي�ست�أجرون 

ال�سو�سي�ل

�لوكاالت  �أن  �لعقار  يف  خرب�ء  ك�سف 
 40 حو�يل  ��ستئجار  حت�سي  �لعقارية 
ل�سكنات  �سكنات  مكتتبي  من  باملائة 
�سكنات  من  م�ستفيدين  عند  من 
�أخبار  موقع  �أ�ساف  و  �ل�سو�سيال. 
�خلرب�ء  ذ�ت  بان  �جلز�ئر،  يف  �ل�سكن 
لهوؤالء  �حلقيقي  �لرقم  �أن  �عتربو� 
�أن  باعتبار  متوقع،  ماهو  بكثري  يفوق 
�ل�سكنات  من  �مل�ستفدين  من  �لعديد 
�الجتماعية يلجئون �إىل تاأجريها بعيد� 
�لوقوع  لتفادي  �لعقارية  �لوكاالت  عن 
�آخرين  �أن  حني  يف  �لرقابة،  فخ  يف 
يطلبون من �أ�سحاب �لوكاالت �لعقارية 
�لبحث عن موؤجرين دون حترير عقود 

�مللكية.

الع��سمة

رئي�س اجلمهوية يفتح ملف الختناق املروري 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية،  رئي�س  دعا 
�الأ�سبوع  مطلع  تر�أ�سه  خالل  تبون، 
�إىل  �لوزر�ء،  ملجل�س  �جتماعا  �جلاري 
�تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة من �أجل فك 
�لعا�سمة  باجلز�ئر  �ملروري  �الختناق 
عرب  �ملتوفرة  باخلرب�ت  �ال�ستعانة  و 

�لعامل الإيجاد حلول لهذ� �مل�سكل. 
ووجه �لرئي�س تعليمات للطاقم �حلكومي 
للعمل على �إيجاد حلول مل�سكل �زدحام 
و  �لعا�سمة  �جلز�ئر  يف  �ملرور  حركة 
�أخذ �الإجر�ء�ت و �لتد�بري �لالزمة لذلك 
مثل مد �جل�سور و �جناز �أنفاق لت�سهيل 
»�ال�ستعانة  عن  ناهيك  �ملركبات  تنقل 
بكل �خلرب�ت و �لقدر�ت �ملتوفرة عرب 

�لعامل يف هذ� �ملجال«.
�سوء  على  �لتوجيهات  هذه  وتاأتي 
عا�سمة  تعرفها  �لتي  �ملرورية  �حلركة 
�سيار�ت  حظرية  متيزها  و�لتي  �لبالد، 

ما  �إىل   2018 �أو�خر  يف  تعد�دها  بلغ 
ح�سب  مركبة،  مليون  7ر1  عن   يربو 
�الأمنية  �مل�سالح  قدمته  �إح�ساء 
�لوطني  �لديو�ن  �أ�سار  بينما  للطرقات، 
�إىل  �الأخرية  ح�سيلته  يف  لالإح�سائيات 
ت�سدر والية �جلز�ئر �ملرتبة �الأوىل يف 
عمليات �لرتقيم و �إعادة �لرتقيم خالل 
�ل�سد��سي �لثاين لـ 2018 بـ 859ر47 وحدة 

)�أي 80ر30 % من �الإجمايل �لوطني(.
يف  �مل�ساريع  عديد  �لعا�سمة  و�سجلت 
جمال �لق�ساء على �الختناق �ملروري، 
�أبرزها �إطالق م�رشوع جز�ئري-��سباين 
لو�سع نظام جديد ل�سبط حركة �ملرور 
مبيز�نية  طرق  مفرتق   504 الإجناز 
و�لذي  دج،  مليار   15 من  باأكرث  قدرت 

كان منتظر� منه حت�سني حركة 
�ل�سري و�ل�سيولة عن طريق جت�سيده عرب 
3 مر�حل كربى ت�ستغرق 55 �سهر� كما 

يف  �الجناز  قيد  م�ساريع  ت�سجيل  مت 
�حل�رشية  �لطرقات  �سبكة  دعم  جمال 
بكل  �ملو�طنني  تنقل  حركة  لت�سهيل 
�ل�سعاعي  �لطريق  غر�ر  على  �أريحية، 
وبر�قي  �أو�سايح«  »و�د  بني  ما  �لر�بط 
5ر4  قدره  طول  على  �لبليدة  وباجتاه 
�سطره  ��ستالم  ينتظر  و�لذي  كلم 
�ل�سنة  من  �الأول  �لثالثي  خالل  �لثاين 

�جلارية. 
فيما و�سع م�رشوع مدخل حي �لعنا�رش 
باعتباره  �خلدمة  حيز  �لقبة(  )بلدية 
يربط  �لعا�سمة  بقلب  �إ�سافية  نقطة 
�أي  خادم  بئر  و  �لقبة  منطقتي  بني 
و�دي  مبحاذ�ة  �جلنوبي  �لطريق 
مزفر�ن مع �لطريق �لوطني رقم و�حد 
تتو��سل  �أن  على  كلم،   19 م�سافة  على 
�سمن  و�أخرى،  �مل�ساريع  هذه  كل 
برنامج حت�سني وتاأهيل �سبكة �لطرقات 

م�ساريع  مر�فقة  وكذ�  بالعا�سمة، 
�لتجمعات �ل�سكنية �جلديدة.

و��ستفادت والية �جلز�ئر حلد �الآن من 
�ل�سيار�ت،  حلظائر  كربى   م�ساريع   3
عبد  للو�يل  �سابقة  ت�رشيحات  ح�سب 
�خلالق �سيودة، وذلك يف �نتظار »دخول 
و  �لوالية  5 م�ساريع جديدة من متويل 
عديد  يف  �لعمل  �لبلديات«ويتو��سل 
بالعا�سمة على ت�سييد حظائر  �ملو�قع 
جديدة لل�سيار� تتفاوتت ن�سبة �الأ�سغال 
بها �الآجال �ملحددة على غر�ر حظرية 
�لقبة و حظرية بئر مر�د ر�ي�س )�سارع 
حيدرة،  ببلدية  �أخرى  و  عدو(  �الإخوة 
فيما مل تف�سل ذ�ت �مل�سالح يف م�سري 
�لزو�ر  باب  ببلديات  حظائر  م�ساريع 
)حي  ق�سنطينة  ج�رش  و  �ملحمدية  و 
��ستيعابها  �أن طاقة  قيل  �لنعجة(،  عني 

�ستفوق �لـ 15 �ألف �سيارة. 

ب�ري�س توفد وزير خ�رجيته� اإىل اجلزائر 

حماولة للحفاظ على ما تبقى 
من م�سالح 

جون  �لفرن�سي،  �خلارجية  وزير  يقوم 
�جلز�ئر  �إىل  بزيارة  لودريان،  �إيف 
�ليوم �لثالثاء يف مهمة ملحاولة الإعادة 
بني  �لثنائية  �لعالقات  وترميم  �لدفئ 
�حلر�ك  عقب  �هتزت  �لتي  �لبلدين 
�لذي غريت مطالبه �ملحققة  �ل�سعبي 
مو�زين �لقوى يف معادلة �لعالقات بني 

�لبلدين .
كاملة  �سنة  لقر�بة  د�م  �نقطاع  بعد 
تعيد  �لفرن�سية  �لدبلوما�سية  هاهي 
زيارة  خالل  من  باجلز�ئر   �هتمامها 
�ليوم  خارجيتها  وزير  يجريها  ر�سمية 
يلتقي  �لتي  �لزيارة  وهي  �جلز�ئر  �إىل 
�مل�سوؤولني  من  عدد  خاللها  من 
وزير  مقدمتهم  يف  ولعل  �جلز�ئريني 
بوقادوم  �سربي  �جلز�ئري  �خلارجية 
�لفرن�سية  �لدبلوما�سية  رئي�س  زيارة   ،
من  �لعديد  حتمل  �جلز�ئر  �إىل 
حماولة  منها  و�لتف�سري�ت  �لقر�ء�ت 
باري�س الإعادة دفئ عالقاتها باجلز�ئر 
�لقدمي  �لنظام  �سقوط  بعد  خا�سة 
ويفرها  م�ساحلها  يحمي  كان  �لذي 
لها مز�يا وظهور نظام �سيا�سي جديد 
مطالب  ج�سد  �سعبية  �إر�دة  عن  منبثق 
 22 يف  �نطلق  �لذي  �ل�سعبي  �حلر�ك 
فيفري �لفارط و�أطاح مب�رشوع �لعهدة 
�لعزيز  عبد  �ل�سابق  للرئي�س  �خلام�سة 
�لفرن�سية  �لزيارة  هذه   ، بوتفليقة 
�عتالء  منذ  �جلز�ئر  �إىل  �الأوىل 
 ، �ل�سلطة  تبون  �ملجيد  عبد  �لرئي�س 
�حليطة  من  بكثري  �ستجريها  باري�س 
مطالبة  منها  مربر�ت  لعدة  و�حلذر 
�حلر�ك ب�سكل ر�سمي وعلني باأحد�ث 
كونها حتمل  لي�س  فرن�سا  مع  �لقطيعة 
ما�س ��ستعماري ��سود باجلز�ئر جتدد 
�حلر�ك  موجة  مع  �الآخر  هو  �أالمه 

قانون  م�رشوع  �إحياء  مطالب  بتجدد 
تعبري�  عنه  عربت  و�لتي  �ال�ستعمار 
للمجاهدين  �لوطنية  �رشيحا �ملنظمة 
فيفري  منذ  منا�سبة  من  �أكرث  يف 
�لفارط ي�ساف �إىل ذلك تنديد �لعديد 
و�خلرب�ء  �القت�ساديني  �ملتعاملني  من 
�القت�سادي  للقطاع  فرن�سا  باحتكار 
�ملرتفعة  �لتكلفة  رغم  بالتجاري 
مقارنة  �ملتو��سعة  و�جلودة  و�خلربة 
و�سلع  �أكرث  جودة  ت�سمن  �أخرى  بدول 
�القت�سادية  �مل�ساريع  خمتلف  يف  �أقل 
�ل�سيار�ت  ت�سنيع  م�ساريع  ذلك  مبا يف 
�لتي مل تعد بالفائدة ال على �مل�ستهلك 
�لذي كانت  بالو�سع  �لدولة مقارنة  وال 

عليه خالل ��ستري�دها .
عبد  �لرئي�س  بقيادة  �جلز�ئر  عودة 
�ملجيد تبون بقوة �إىل �ل�ساحة �لدولية 
يكون  قد  �لليبي  �مللف  يف  خا�سة 
�سبب لدفع �لرئي�س �لفرن�سي �ميانويل 
زيارة  �إىل  خارجيته  لوزير  ماكورن 
�جلز�ئر وتبادل وجهات �لنظر حول هذ� 
�جلز�ئر  جنحت  و�لتي  �ملعقد  �مللف 
�لقائمة على  �لعامل مبقاربته  �قناع  يف 
�إتباع خطو�ت �حلو�ر �ل�سلمي و�لهادئ 
بني جميع �أطر�ف هذ� �لنز�ع من �جل 
بلورة خريطة طريق نحو م�ستقبل �من 

لليبيا وكافة �ملنطقة .
وزير  �أن  توحي  �ملوؤ�رش�ت  هذه  كل 
�إىل  �سياأتي  �لفرن�سية  �خلارجية 
�جلز�ئر يف حماولة الإعادة ترتيب بيت 
عالقاته مع �جلز�ئر وحماولة �حلفاظ 
برنامج  �أمام  م�سالح  من  ماتبقى  على 
به  �لتز�م  و�جتماعي  قوي  �قت�سادي 
�إحد�ث  �أجل  من  �جلمهورية  رئي�س 

�لتغيري �لذي ين�سده �ل�سعب
ب�ية ع 

القي�دي يف حركة حم�س ف�روق تيفور:

�سنقرتح اإدراج احلراك ال�سعبي �سمن 
ديباجة الد�ستور

��سرتط �لقيادي يف حركة حم�س فاروق 
تيفور باأن يكون �لد�ستور �جلديد كامال 
مع  ين�سجم  عاملية  مبقايي�س  ودقيقا 
رئي�س  �أعلن عنها  �لتي  �لروؤية �جلديدة 
حم�س  حركة  باأن  كا�سفا  �جلمهورية، 
�ستقرتح يف �إطار �مل�ساور�ت بخ�سو�س 
�حلر�ك  �إدر�ج  �لد�ستوري  �لتعديل 
 22 يوم  �جلز�ئر   عرفته  �لذي  �ل�سعبي 
فيفري �لفارط �سمن ديباجة �لد�ستور.

باأن  له  �سحفي  ت�رشيح  تيفور يف  �سدد 
نقاط  ي�سم  �أن  يجب  �جلديد  �لد�ستور 
�لق�سايا  بخ�سو�س  �جلدل  تهي  مهمة 
�أغفلتها �لد�ساتري �ل�سابقة  �لكربى �لتي 
�لنظام  طبيعة  حتديد  غر�ر  على 
�لدولة  وموؤ�س�سات  �لبالد  يف  �ل�سيا�سي 

�لتي ت�سمن للجز�ئر �نطالقة .

وطالب �ملتحدث باأن �لد�ستور �جلديد 
ال يجب �أن يت�سمن مو�د جافة بل تغيري� 
م�ستقلة  موؤ�س�سات  فيه  تكون  حقيقيا 
�لف�ساد  مكافحة  منظمات  غر�ر  على 

و�ل�سلطة �ملكلفة بتنظيم �النتخابات.
جمتمع  حركة  �إن   « �ملتحدث  و�أفاد 
م�ستويات  ثالثة  حددت  قد  �ل�سلم 
ور�سة  �نطالق  لتكون �أ�سا�س  �أ�سا�سية 
رئي�س  طرحه  �لذي  �لد�ستور  �إ�سالح 
�جلمهورية عبد �ملجيد تبون، �مل�ستوى 
�الأول مرتبط باجلو �لعام �لذي يتم فيه 
باأن  م�سدد�   ، �جلديد  �لد�ستور  طرح 
خالل  �سو�ء  �الأجو�ء  تتوفر  �أن  يجب 
يعر�س  حني  �أو  �مل�ساور�ت  عملية 

�مل�رشوع لال�ستفتاء �ل�سعبي
اإمي�ن لوا�س

��ستمع �أم�س قا�سي �لتحقيق باملحكمة 
�لعليا �إىل كل من �لوزير �الأول �الأ�سبق، 
�أحمد �أويحيى، ووزير �ل�سناعة �الأ�سبق 
�ل�سابق،  �لنقل  ووزير  يو�سفي،  يو�سف 

�لعليا،  �ملحكمة  �أمام  غول،  عمار 
�إليهم يف تهم تخ�س  ق�سية  لال�ستماع 
برجل  و�ملتعلقة  �ل�سيار�ت  تركيب 
�الأعمال �لقابع يف �ل�سجن �أي�سا حمي 

�ملعنيون،  ويتابع  طحكوت.  �لدين 
�متياز�ت  منح  بتهم  �لق�سية  هذه  يف 
�لدين طحكوت،  �الأعمال حمي  لرجل 
و�لذي بقيت ق�سيته مع مر�د عوملي، 

تعاجلهما  مل  �للتني  �لوحيدتني 
ق�سايا  معاجلة  متت  فيما  �ملحكمة، 
ثالث م�سانع تخ�س ح�سان �لعرباوي، 

�أحمد معزوز وحممد بايري.

ق�سية تركيب ال�سي�رات واملتعلقة مبحي الدين طحكوت

اأويحي و يو�سفي وغول اأمام قا�سي التحقيق

مرمي خمي�سة 



اخلبري االقت�سادي هارون عمر ا«للو�سط«:
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حاورته: اإميان لوا�س

اأهم  على  تعليقك  ما       .
تو�سيات جمل�س الوزراء؟

اجتماع  بها  خرج  التي  التو�صيات 
تو�صيات  جمل�س  الوزراء  هي 
اجلانب  يف  وت�صب  معقولة 
االقت�صادي، حيث كانت من متوقعة 
العراقيل  بنزع  يخ�س  فيما  خا�صة 
البريوقراطية و ،وحماولة اإعادة مللمة 
االقت�صاد الوطني من خالل  ندوات 
وزارة  م�صتوى  على  �صواء  حوار 
 ، التجارة  وزارة  اأو  ال�صناعة 
تعليمات  �صابقا  كانت  اأن  كما 
اإعطاء  و  الفالحة  خا�صة  مبجال 
االأولية لهذا القطاع الفالحي ،  اإذا 
وتبقى   ، جدا  مهمة  تو�صيات  هي 
ال�صغرية  و  املوؤ�ص�صات  ق�صية 
املتو�صطة على العموم  فيما يخ�س 
اإن�صاء بنك خا�س بهذه املوؤ�ص�صات 
من  كان  لكن   ، حتمية  �رضورة  و 
راأ�صمال  اإن�صاء  �صندوق  املفرو�س 
بنك  اإن�صاء  من  اأح�صن  خماطر 

خا�س .
تاأطري  بخ�سو�س       .
يتم  كيف  اخلارجية،  التجارة 

ذلك؟

بالتجارة  اخلا�صة  التحديات 
اأن  ،خا�صة  جدا  كثريا  اخلارجية 
اأمام االتفاقية  اجلزائر اليوم تعي�س 
اخلا�صة بالتجارة الدولية مع االحتاد 
ت�صتطيع  اأن  كيفية  و  االأوروبي، 
التجارة الوطنية اأن حتمي ال�صناعات 
النا�صئة، وهذا من بني النقاط التي 
اإليه اجلزائر  و هذا ما ظهر  تفتقر 
بيزن�س«  االأخري  »  دوينق  تقرير 
من  باأن   اجلزائر  اأو�صح  الذي   ،
�صناعتها  حتمي  ال  التي  الدول  بني 
النا�صئة ،  يبقى االن�صمام للمنظمة 
يف  الت�صاور  و  التجارية  العاملية 
خا�س  و�صم  اجلانب    و  منح  هذا 
اأهم  ،من  اجلزائرية  بال�صناعات 
يجب  التكلم  يف  التي  النقاط 
امل�صتقبل، لتطوير االقت�صاد الوطني 
اخلارج  اإىل  منتجاتنا  ت�صدير  و 

املنتجات  ق�صية  لذلك  ،ي�صاف 
للمعاير  موافقتها  و  الفالحية 
ملخابر  ا�صتحداث  ،و  الدولية 
لها  �صيكون  اجلودة  ملراقبة  وطنية 
الكبري يف امل�صاهمة وت�صدير  االأثر 

املنتجات الفالحية اجلزائرية .
تطوير  ميكن  كيف       .
وهل  الوطني،  االإنتاج 
كافية  املتاحة  االإمكانيات 

لذلك؟
يتطلب  الوطني  االقت�صاد   تطوير 
هناك  العمل  ،  من  �صنوات 
امل�صتعجلة  من  النقاط  جمموعة 
العمل عليها  حاليا على  التي يجب 
غرار  تفكيك القنبلة املوقوتة التي 
امليكانيكية،  ال�صناعات  يف  كانت 
التوكيالت  ا�صرتجاع  حماولة 
التي  و  اجلزائر  يف  املوجودة 
من  ىالعديد  مع  اتفاقيات  هناك 
فيما  خا�صة  الدولية  املوؤ�ص�صات 
بال�صناعات  الكهرومنزلية   يتعلق 
ا�صتنزفت  التي  وامليكانكية  و 
ال�صعبة  العملة  من  كبرية  اأمواال 
ق�صية  لذلك  ي�صاف  اجلزائر،  يف 
مهمة وهي حماولة تطوير ال�صناعة 
الأنه  حلد  واملتو�صطة،  ال�صغرية 
»الكناك«  »و  »اأون�صاج  هيئات  االأن 
ما  للجزائر  تقدم  اأن  ت�صتطيع  مل 
راجع  منها  وذلك  منتظر  كان 
اإىل   األيات اختيار امل�صاريع و عدم 
مدة  اأن  املتقدمني  حيث  تكوين 
التكوين  ق�صرية  والتكوين  يكون 
لتمويله  موافقة  على  احل�صول  بعد 
 ، اإعادة  هيكلتها  من  البد  لذلك 
املنظومة البنكية مهرتئة و مل تقدم 

اجلزائري  االقت�صاد  و  للجزائر 
البنوك  تطويره خا�صة  على  القدرة 
ال تقدم قرو�س كبرية على امل�صتوى 
اجلهوي  3 ماليري اإىل 4 ماليري ح�صب 
امل�صتوى  على  و  البنوك  ،  نوعية 
يجب  لهذا  �صنتيم   ،  مليار  املحلي 
املجال  فتح  خالل  من  تطويرها 
،  كذلك غياب  االإ�صالمية  لل�صريفة 
و  اجلزائر  بال�صناعة  خا�س  الو�صم 
مبعايري  اجلودة  املوؤ�ص�صات  اإلزام 
يف  لذلك  م�صكل  ي�صاف   ، العاملية 
العقار ال�صناعي حيث ثم توزيع من 
الوعاء العقاري  لكن حلد ال�صاعة مل 

ينطلق اأي م�رضوع.
 

.     الرئي�س دعا اإىل جل�سات 
من  املنتظر  لل�سناعة،  وطنية 

ذلك؟
عليها  تكلم  التي  الوطنية  اجلل�صات 
يخ�س  ال�صناعة  فيما  الرئي�س 
اجلديدة  لالقت�صاد  الروؤية  و 
اأن تكون بدايتها من  الوطني ، البد 
اجلامعة و من امللتقيات ،  وعو�س 
التكلم   عن امل�صاورات و اجلل�صات 
جلنة  لو  تكون  هناك  كنا  نتمنى 
كل  على  مو�صعة  تعمل  وطنية 
م�صتوى اجلامعات و ملخابر البحث 
اجلانب  مقرتحات  يف  لتقدمي  ر 
امليداين  ،  الإ�رضاك عدد مو�صع من 
االأكادمييني على م�صتوى اجلامعات 
و تقدمي تو�صيات للحكومة ثم تطرح 
للخروج  اإثراءها  ميكن  و  للنقا�س 

برنامج مو�صع

ملف  على  الرتكيز       .
ا�سترياد  بدل  ال�سيارات  تركيب 

امل�ستعملة على ماذا ينبئ ؟

يف  مهم  ال�صيارت  تركيب  ملف 
االقت�صاد الوطني،ب�صبب ما اأ�صتهلكه 
 ، العمومية  اخلزينة  من  اأموال  من 
هي  اجلزائر  تعي�صها  املرحلة  التي 
 ، �صجاعة  لقرارات  مرحلة  حتتاج 
ال�رضكات  بع�س  ت�صفية  غرار  على 
اإذا  ال�صيارات  برتكيب  تقوم  التي 
وجدت عدم جدوى منها و التفاو�س 
مبا�رضة مع مالكي العالمات التجارية 
،و  اجلزائر  اإىل  الدخول  اأجل  من 
اإن�صاء ال�صناعة امليكانيكية و الرتكيز 

على �صناعة ال�صيارة الكهربائية.
 

اإلغاء املادة  .     يف نظركم 
اال�ستثمار  جللب  كافية   49/51

االأجنبي؟

غري  51/49  لي�صت  قاعدة  اإلغاء  
االأجنبي،  اال�صتثمار  جللب  كافية 
القاعدة  اإلغاء  ق�صية  لي�صت  فاالأمر 
كيفية  ق�صية  كافية،بل  غري 
ال  االأجانب،  امل�صتثمرين  جلب 
يجب  نن�صى اأن االقت�صاد الوطني يف 
الت�صنيف  العاملي احتل  م 157 يف 
جاذبية اال�صتثمار من بني 1901 دولة 
، لذلك  املطلوب بعث الدبلوما�صية 
الدول  مع  الت�صاور  وبعث  اخلارجية 
الكربى جللب ا�صتمارات مبا�رضة يف 
خالل  من  وهذا  الوطني  االقت�صاد 
مفتاح لفتح االأبواب اأمام اال�صتثمار 

االأجنبي.
التحفيزات  بخ�سو�س       .
ي�ستعملون  الذين  للم�ستثمرين 
موادا اأولية حمليا، تعليقك على 

ذلك ؟
للم�صتثمرين  التحفيزات  تقدمي 
الذين ي�صتعملون مواد اأولية حمليا و 
الذي حتدث عنه عبد املجيد تبون 
لي�س باالأمر اجلدي،  لكن اليوم يجب 
اأ�صا�صني  هما  اأن  ن�صمن  نقطتني 
والقدرة  على  �صغل  منا�صب  خلق 
ال�رضائب بعد فرتة  زمنية من  دفع 

االإعفاءات .

املنظومة البنكية احلالية تعرقل
 الن�ساط االقت�سادي

.     تو�سيات جمل�س الوزراء معقولة ومتوقعة
.     اإلغاء  قاعدة 49/51 غري كاف جللب اال�ستثمار االأجنبي

.     منح و�سم خا�س بال�سناعات اجلزائرية اأ�سبح �سرورة حتمية
اعترب اخلبري االقت�سادي هارون عمر يف حوار خ�س به »الو�سط« باأن التو�سيات التي خرج بها 

اجتماع جمل�س الوزراء معقولة و ت�سب يف اجلانب االقت�سادي، خا�سة فيما تعلق ي بنزع العراقيل 
البريوقراطية و وحماولة اإعادة مللمة االقت�ساد الوطن، يف حني �سدد على �سرورة اتخاذ  ميكانيزمات 

جديدة الإعادة بناء االقت�ساد الوطني خا�سة

قرية  �صكان  اأم�س  �صبيحة  اأقدم  
كلم   30 بالرم�صي  ميلود  �صيدي 
الطريق  قطع  على  تلم�صان  �صمال 
الذي يربط ما بني تلم�صان  ووهران  
بني  الكرق  مفرتق  م�صتوى  على 
الطريقني 35 و22  احتجاجا على  
راقية  �صكنات  اإىل  ترحيلهم  تاأخر 
البلدية  رئي�س  بالرم�صي متهمني 

والدائرة بالكذب عليهم .

هذا وقد �صهد الطريقني الوطنني 
لليوم  كليا  �صلال  و354   22 قم  ر 
التايل على التوايل ما حرم العديد 
االلتحاق   املواطنني من  من 
مبقاعد  والطلبة  عملهم  مبنا�صب 
املحاوالت  ورغم  هذا   ، الدرا�صة 
ال�صلطات املحلية  با�رضتها   التي 
تبني  بعدما  خا�صة   ، جدوى  دون 
راح  الذي  الدائرة   رئي�س  كذب 

خمتلف �صكان  على  الوعود  يوزع 
خلف  ما  بها  الوفاء  دون  الرم�صي 
يف  خا�صة   ، كربى  احتجاجات 
ظل الو�صع احلايل من جانب اآخر 
اأغلب  اأن  اأمنية  م�صادر  ك�صفت 
املحتجني من النازحني من خارج 
الوالية على غرار غليزان وبلعبا�س 
على  ال�صغط  ويحاولون  ووهران  
الحق  �صكنات  لتح�صيل  ال�صلطات 

م�صادر  واأ�صارت  ،هذا  فيها  لهم 
القوا�صري  اأن �صكان كل من  مقربة 
ال�صبع  ووادي  العربي  وفاطمي 
اإىل  باالإ�صافة  النامو�س  ووادي 
و�صيدي  بونوار  �صيدي  �صكان 
على  باالحتجاج  يهددون  ال�رضيف 
بها  وعدهم  التي  وال�صكن  التنمية 

رئي�س الدائرة  دون جت�صيدها  .
حممد بن ترار

مدينة الرم�سي بتلم�سان

تو�سع االحتجاجات  وتهديد بالت�سعيد

وزارة التعليم العايل 

التاأكد من �سحة اعتماد 
املنظمات  الطالبية باجلامعة

وجهت وزارة التعليم العايل والبحث 
مدراء  كافة  اإىل  مرا�صلة  العلمي 
اجلامعية  واملحقات  اجلامعات 
اجلامعية من  ودواوين  اخلدمات 
املنظمات  اعتماد  من  التاأكد  اجل 
تفتل  �صارت  التي  الطالبية 
املدراء  اأوجه  يف  ع�صالتها 
اجلامعية  باجلامعات واالقامات 
وتوزيع الوعيد على االأ�صاتذة والعمال 
عنا�رضها  ببع�س  و�صل  حتى   ،
اجلامعة  للمرة  يف  الت�صجيل  اإىل 
ويف  امل�صتوى  نف�س  ال�صابعة  يف 
اجلامعة  بغلق  القيام  الرف�س  حالة 
بجامعة  املو�صم  هذا  حدث  مثلما 
مت  اأين  بال�صلف  بوعلي  بن  ح�صيبة 
غلق اجلامعة الأكرث من ثالث مرات 
على مدار  اأ�صبوعني ، يف حني اأقدم 
غلق  على  بتلم�صان  طالبي  تنظيم 
على  االإق�صاء  الإبعاد  احل�صارة  كلية 
يح�رضوا  مل  الذين  تنظيمه  اأع�صاء 

 ، للح�ص�س  التطبيقية  واحد  يوما 
الطالبية  املنظمات  و�صارت  هذا 
الطالبي  املحيط  يف  تنموا 
ين�صط  وبع�صها  كالفطريات 
جمل�س  حل  بعد  اعتماد  بدون 
منظمات  توجد  حني  الوطني،يف 
والية  والئيني يف  ومكتبني  براأ�صني 
تغول  ظل  يف  هذا  يحدث   ، واحدة 
وروؤ�صاء  االأ�صاتذة  على  املنظمات 
�صافة  باالإ باجلامعات   م   ق�صا الأ ا
االقامات  وابتزازهم  مدراء  اإىل 
لتنظيم  االأموال  على  للح�صول 
الن�صاطات الثقافية والريا�صية ،حيث 
العايل  التعليم  وزير  �صددت  تعليمة 
التدقيق  يف  اإىل  العلمي  والبحث 
منها  الغريمعتمدة  االعتماد ومنع 
احلرم  داخل  ن�صاط  اأي  تنظيم  من 
والتعامل مع املنظمات   ، اجلامعي 
القانون  يحدده  وفقا  ملا  اجلامعية 

.

مديرية ال�سناعات الع�سكرية لوزارة الدفاع الوطني

ت�سليم )793( �سيارة متعددة املهام
ال�صناعات  مديرية  اأ�رضفت 
الوطني،  الدفاع  لوزارة  الع�صكرية 
 ،2020 جانفي   20 االإثنني  اأم�س 
اجلزائرية  ال�رضكة  يف  ممثلة 
عالمة  من  ال�صيارات-  ل�صناعة 
تيارت/ن.ع.2،  بنز-  مر�صيد�س 
�صيارة   )793( ت�صليم  عملية  على 
عالمة  من  املهام  متعددة 
من  املنتجة  بنز،  مر�صيد�س- 
لفائدة  ال�رضكة،  هذه  طرف 
بوزارة  للعتاد  املركزية  املديرية 
الداخلية  وزارة  الوطني،  الدفاع 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
وزارة  العدل،  وزارة  العمرانية، 

واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة 
اإىل  باالإ�صافة  امل�صت�صفيات 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
واملديرية العامة للحماية املدنية 
عمومية  وطنية  وموؤ�ص�صات 

وخا�صة.
العملية  هذه  اأن  االإ�صارة،  جتدر 
الهامة تاأتي تكملة لعمليات ت�صليم 
املهام،  متعددة  ل�صيارات  �صابقة 
ال�رضكة  هذه  قدرة  توؤكد  والتي 
على تلبية طلبات زبائنها من حيث 
الكم والكيف يف االآجال املحددة، 
الرامي  الوطني  للمخطط  طبقا 

اإىل ترقية املنتج الوطني.

خمت�سون يحذرون من القاتل ال�سامت 

الغاز يقتل 32 �سخ�سا منذ بداية العام
.       اأغلب ال�سحايا ن�ساء واأطفال

بداية  منذ  انه  ال�صحة  وزارة  ك�صفت 
 32 ت�صجيل  مت  اأم�س  غاية  اإىل  العام 
حالة وفاة و ذلك نتيجة تعر�صهم اإىل 
االختناق بغاز اأحادي اأك�صيد الكربون 
املت�رضب من اأجهزة التدفئة وت�صخني 
ال�صامت،  بالقاتل  املعروف  و  املاء 
300�صخ�س  من  اأكرث  اإنقاذ  مت  فيما 
من موت موؤكد . و قال ممثلوا وزارة 
اأم�س  �صحفية  ندوة  خالل  ال�صحة 
بالتن�صيق مع املديرية العامة للحماية 
املدنية انه يف ال�صنة الفارطة عرفت 
 2000 اإنقاذ  و  �صخ�صا   145 م�رضع 
اآخرين اأما �صنة 2018 مت ت�صجيل مئة 

حالة وفاة .
بالربنامج  املكلف  دعا  تدخله  يف  و 
املنزلية  احلوادث  �صد  الوطني 
حاج  معطي  الدكتور  ال�صحة  بوزارة 
ر�صا  املواطنني القتناء جهاز كا�صف 
من  لوقايته  وذلك  الغاز  ت�رضب  عن 
ت�رضب هذا  الناجمة عن  االختناقات 
الغاز الذي يت�صبب يف ح�صد االأرواح .

وقال اأنه ميكن جلهاز الك�صف عن اأول 
يف  حتذيراته  اإطالق  الكربون  اأك�صيد 
،ون�صح  الت�صمم  قبل  مبكرة  مرحلة 
�رضورة  اإىل  املواطنني  امل�صوؤول 
التاأكد من حالة ال�صخانات واملدافىء 
تعمل  تكون  واأن  يف  املنازل، 
ت�رضيب  اأي  يوجد  وال  تامة  بكفاءة 
�صيانة  عمل  يتم  واأن  االأجهزة،  من 

لالأجهزة .
اأول  غاز  اأعرا�س  من  اأن  واأ�صار  اإىل 
�صخان  عن  الناجت  الكربون  اأك�صيد 

الغاز والدافئ هي ال�صداع، والغثيان، 
والدوخة اإ�صافة اإىل الت�صنجات.

االأماكن  يف  احلماية  دعا  اإىل  كما 
اال�صتعانة  انه  ميكن  وقال  املغلقة 
بجهاز الك�صف عن اأول اأك�صيد الكربون 
الدخان،  ك�صف  جهاز  اإىل  باالإ�صافة 
ارتفاع  تركيبه يف م�صتوى  مع مراعاة 
الراأ�س. من جانبه  اأكد برناوي ن�صيم 
توا�صل  املدنية  احلماية  م�صالح  اأن 
التوعوية  وحمالتها  جمهوداتها 
عرب  مبكرا  ال�صنة  هذه  انطلقت  التي 
خمتلف  يف  واإال�صهارات  املل�صقات 
بوم�صات  ومرافقتها  االإعالن  و�صائل 
االإعالم  و�صائل  مبختلف  اإ�صهارية 
اإىل جانب ا�صتعمال �صبكات التوا�صل 
الق�صرية  والر�صائل  االجتماعي 
هذه  من  للحد  النقالة  الهواتف  عرب 

الظاهرة .
واأرجع برناوي هذه احلوادث اإىل �صوء 
وت�صخني  التدفئة  جتهيزات  ”تركيب 
غري  اأ�صخا�س  طرف  من  املاء 
ال�صيانة  غياب  جانب  اإىل  موؤهلني، 
التجهيزات  جميع  خ�صوع  وعدم 

امل�صوقة للمراقبة”.
�رضورة  على  امل�صوؤول  ذات  و�صدد 
وال�صالمة  الوقاية  اإجراءات  احرتام 
 10 ملدة  التهوية  يف  املتمثلة  �صيما 
وو�صع  اليوم  يف  دقيقة  ع�رض   15 اىل 
منافذ تهوية يف اأعلى واأ�صفل االأماكن 
التي يتم فيها تركيب التجهيزات التي 

ت�صتغل بالغاز.
ف.ن�سرين

حممد بن ترار
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�إذن،  عّبان،  رم�ضان  �غتيال  �أجهز 
�أع�ضاء  بني  �له�ش  �الن�ضجام  على 
يعد  ومل  و�لتنفيذ  �لتن�ضيق  جلنة 
يح�رضون  �لثالثة  �ل�ضيا�ضيون 
�جتماعات �للجنة و�ن�ضغلو� بالعمل 
بعيد� عن تون�ش وما كانو� ليعودو� 
�إليها لوال ما فر�ضته �أحد�ث �ضاقية 
�ضيدي يو�ضف يف فرب�ير 1958 من 
�لتون�ضيني  مع  �لت�ضامن  و�جب 
�أفر�د  بني  �لعالقات  طبع  فقد 
�أثر  جليدي  بارد  مناخ  �لقيادة 
�ضلبا على ن�ضاطاتها بل �أدخلها يف 
من  بالرغم  جديدة  مو�قع  حرب 
لعبا�ش  �لديبلوما�ضية  �لتحركات 
�لوطنية  �الأحز�ب  جتاه  ومهري 

�ملغاربية �لتي توجت مبوؤمتر 
طنجة يف �أفريل 1958.

�صعود ديغول وميالد 
احلكومة املوؤقتة 

�ل�ضلطة  �إىل  ديغول  �ضعد 
كرئي�ش للوزر�ء يف �أول جو�ن 1958 
م�ضتفيد� من �نقالب 13 مايو وهو 
�حلرب  مع  تز�من  �لذي  �ل�ضعود 
�ملخابر�ت  �ضنتها  �لتي  �لنف�ضية 
�لتحرير  جي�ش  �إىل  �لفرن�ضية 
�لتي  البلويت  عمليات  خالل  من 
جنحت غلى حد بعيد ب�ضبب ت�ضتت 
�ل�رض�عات  وتاأثري  �لثورية  �لقيادة 
�لد�خلية حول �ل�ضلطة. وقد تبعت 
�لعمليات  �لنف�ضية  �حلرب  تلك 
بد�ية  يف  �ملعروفة  �لع�ضكرية 
�ملنظار  مثل  ديغول  حكم  فرتة 
�إليها  ي�ضاف  �لكرمية،  و�الأحجار 
على  وموري�ش  �ضال  خطي  �إقامة 

�حلدود �ل�رضقية و�لغربية. 
�ملعطيات  هذه  كل  �جتماع  �أمام 
طريق  يف  نف�ضها  �لثورة  وجدت 
ولو  يعي،  �جلميع  وبد�أ  م�ضدود 
�لدخول  من  جدوى  ال  �أن  حلني، 
يف �رض�عات �ضلطة �إذ� كانت �الآلة 

على  �ضتق�ضي  �ل�رض�ضة  �حلربية 
�ل�رض�عات  تلك  والأن  �جلميع. 
�لعمل  على  �ضلبا  تنعك�ش  كادت 
�لثوري فقد برز �لتفكري يف جتاوز 
كل  وجمع  و�لتنفيذ  �لتن�ضيق  جلنة 
�لفرقاء يف �إطار قيادي جديد وهو 
�حلكومة �ملوؤقتة �لتي ولدت يف 19 

�ضبتمرب 1958.
بقدر  �ملوؤقتة،  �حلكومة  �أن  غري 
�لقياد�ت  �إىل �ضم جميع  �ضعت  ما 
وتوزيع  و�حد  وعاء  يف  �مل�ضتتة 
�أع�ضائها  بني  و�ل�ضلطات  �ملهام 
ب�ضكل و��ضح �إال �أنها �أقامت، ودون 
�لتي  �لثو�بت  �أحد  برت�ضيخ  رجعة، 
الزمت �لنظام �جلز�ئري �إىل يومنا 
هذ� وهو �أن دور �لهيئات ال يتجاوز 
وتبليغ  �ل�ضكلي  �لتمثيل  جمرد 

�ل�ضلطة  هي  قيادية  نو�ة  قر�ر�ت 
�حلقيقية، وقد كانت ممثلة �آنذ�ك 
كرمي  )بلقا�ضم  �لثالث  �لباء�ت  يف 
وبو�ضوف  خل�رض  طوبال  وبن 
�إليهم  ي�ضاف  �حلفيظ(  عبد 
وبهذ�  �لتاريخيني.  �لقادة  بع�ش 
�حلكومة،  هذه  لرئي�ش  تكن  مل 
فرحات عبا�ش وخللفه من بعد بن 
فعلية  �ضلطة  �أي  خده،  بن  يو�ضف 
منظور  �ضمن  �لنو�ة  تلك  على 
�ل�ضيا�ضي،  على  �لع�ضكري  �أولوية 
قد  �لع�ضكرية  �لقيادة  و�أن  ال�ضيما 
ي�ضمى  جديد  هيكل  يف  �نتظمت 
�لقيادة �لعملياتية �لع�ضكرية )كوم( 
بقيادة  �ل�رضق«  »كوم  �ضم  �لذي 
�لواليات  �ضم  �ل�ضعيد  حممدي 
و«كوم  و�لثالثة  و�لثانية  �الأوىل 
بومدين  هو�ري  بقيادة  �لغرب« 
و�خلام�ضة  �لر�بعة  �لواليات  و�ضم 

و�ل�ضاد�ضة.

عودة اإ�صكالية الداخل 
واخلارج  

��ضتقر�ر  يق�ضي  �أن  ينتظر  كان 
تون�ش  بني  �ملوؤقتة  �حلكومة 
ظلت  �لتي  �لثنائية  على  و�لقاهرة 
منذ  �لتحريرية  �لثورة  تالزم 
�لد�خل  ثنائية  وهي  �نطالقها، 
معا  �لثنائية  هذه  �أن  �إال  و�خلارج. 
بعد  �ل�ضطح  �إىل  عادت  �أن  لبثت 
�لتاريخية يف  �لواليات  قادة  �ضعور 
�لت�ضليح  و�ضعف  بالعزلة  �لد�خل 
به  متر  دقيق  ظرف  يف  و�لتمويل 
�لثورة بفعل �ملخططات �جلهنمية 
�أع�ضاء  �نتقل  حني  يف  لديغول، 
�حلكومة �ملوؤقتة من ثورة �جلبال 
�ل�ضالونات  »ثورة  �إىل 
وهو  و�ل�ضفريات«. 
دفع  �لذي  �ل�ضعور 
�لثالثة  �لوالية  قائد 
�إىل  عمريو�ش  �لعقيد 
�جتماع  �إىل  �لدعوة 
يف  �لواليات  قادة 
دي�ضمرب 1958 وهو ما مت يف منطقة 
�أوالد ع�ضكر بجيجل )منطقة تابعة 
للوالية �لثانية( وجمع كال من �حلاج 
وملني  �الأوىل  �لوالية  عن  خل�رض 
�لوالية  كايف عن  لعلي  خان ممثال 
�لثانية وعمريو�ش �يت حمودة عن 
بوقرة  حممد  و�ضي  �لثالثة  �لوالية 
عبد  و�حمد  �لر�بعة  �لوالية  عن 
�لوالية  �لرز�ق )�ضي �حلو��ش( عن 
�الجتماع  عن  وغابت  �ل�ضاد�ضة 
مقر  كان  �لتي  �خلام�ضة  �لوالية 

قيادتها بوجدة �ملغربية. 
حتول  نقطة  �الجتماع  كان  لقد 
�لد�خل  بني  �لعالقة  يف  هامة 
و�خلارج، متاما مثلما كان �جتماع 
يف  ون�ضف،  �ضنة  قبل  �لقاهرة 
�ل�ضيا�ضي  عالقة  ميز�ن  قلب 
قادة  خرج  فقد  �لع�ضكري.  مع 
و�رض�ش  عنيف  بتقرير  �لواليات 
جتاه تقاع�ش �حلكومة �ملوؤقتة بعد 

على  خري  ب�رضى  �إن�ضاوؤها  كان  �أن 
�ملجاهدين يف �لد�خل. وقد تقرر 
�إر�ضال هذ� �لتقرير �إىل �لقاهرة كما 
قرر �لقادة �أي�ضا �إن�ضاء قيادة �أركان 

�لوطني  �لتحرير  جي�ش 
بالد�خل تقوم بالتن�ضيق 
ملو�جهة  �لواليات  بني 
�لع�ضكرية  �لو�ضعية 
�ضيا�ضة  مع  �مل�ضتجدة 
وهي  �لقمعية.  ديغول 
�أ�ضندت  �لتي  �لقيادة 
و�حلو��ش  عمريو�ش  �إىل 

وبوقرة. 

هكذا ن�صاأت هيئة الأركان

قيادتني  بني  �ل�رض�ع  ظهر  وبهذ� 
�لتحرير،  جلي�ش  متو�زيتني 
يف  و�الأخرى  �خلارج  يف  �إحد�هما 
�لد�خل، مما ��ضتدعى �جتماع 10 
عقد�ء بتون�ش، وهم �حلاج خل�رض 
كايف عن  وعلي  �الأوىل  �لوالية  عن 
فريرو�ش  و�ضعيد  �لثانية  �لوالية 
عن  عمريو�ش(  ��ضت�ضهاد  )بعد 
عن  دهيلي�ش  و�ضليمان  �لثالثة 
يف  �خلام�ضة  عن  ولطفي  �لر�بعة 
�ل�ضاد�ضة  �لوالية  تعذر متثيل  حني 
رفقة  �حلو��ش  ��ضت�ضهاد  بعد 
عمريو�ش، وقد �أ�ضيف �إليهم قائد 
كوم �ل�رضق حممدي �ل�ضعيد وقائد 
�إىل  بومدين  هو�ري  �لغرب  كوم 
د�م  وقد  �لثالث.  �لباء�ت  جانب 
�الجتماع 100 يوم ب�ضبب �رض�عات 
جديدة حول �لقيادة بني كرمي من 
جهة و�لثنائي بو�ضوف وبن طوبال 
رف�ضهما  بعد  �أخرى  جهة  من 
وهو  �حلرب  بوز�رة  كرمي  �نفر�د 
�ل�رض�ع �لذي �نتهى باإن�ضاء �للجنة 
�لوز�رية �مل�ضرتكة للحرب، �ضمت 
�لباء�ت �لثالث، و�لتفكري يف �إن�ضاء 
قيادة �أركان جي�ش �لتحرير �لوطني 
�للجنة  هذه  م�ضوؤولية  حتت  تكون 
الأول  ن�ضاأت  وهكذ�  �جلديدة. 

قيادتها  �أ�ضندت  �أركان  هيئة  مرة 
كونه  منطلق  من  بومدين  لهو�ري 
�ضابا طيعا ي�ضهل �لتحكم فيه �إذ مل 
تاريخا  ر�ضيد�  �آنذ�ك  ميلك  يكن 

�أو  �ل�ضيا�ضي  �لن�ضال  يف  معترب� 
�لعمل �مل�ضلح، وعني له م�ضاعدون 
هم �لر�ئد عز �لدين ممثال للو�ضط 
وعلي  للغرب  ممثال  �حمد  وقايد 

منجلي ممثال لل�رضق. 

هيئة الأركان يف مواجهة 
احلكومة املوؤقتة

�جلديدة  �لقيادية  �ل�ضيغة  �أف�ضت 
ما  �إذ  موؤقتا  �لو�ضع  ��ضتتباب  �إىل 
هذه  �لتوتر�ت  عادت  �أن  لبثت 
�ملوؤقتة  �حلكومة  بني  �ملرة 
�لتحرير  جي�ش  �أركان  وقيادة 
�لوطني بعد �إ�ضقاط هذه �الأخرية 
�لرت�ب  على  فرن�ضية  لطائرة 
ق�ضف  تريد  كانت  �لتون�ضي، 
�جلي�ش  الأركان  تابع  تكوين  مركز 
�أزمة  �أثارت  �لتي  �لعملية  وهي 
و�حلكومة  �ملوؤقتة  �حلكومة  بني 
�حلكومة  �ضغط  بعد  �لتون�ضية 
لت�ضرتجع  تون�ش  على  �لفرن�ضية 
ووقع  جنا  �لذي  �لطائرة  قائد 
�أ�ضري� لدى �جلي�ش �جلز�ئري قبل 
�إعد�مه حرقا وبذلك تعذر حتويله 
لت�ضلمه  �لتون�ضية  �ل�ضلطات  �إىل 
هذه  �رضدنا  �لفرن�ضية.  للحكومة 
�لق�ضة بعجالة الأنها كانت مفتاحا 
غاية  �إىل  د�م  مرير  �رض�ع  لبدء 
�أوت 1962، بني �حلكومة �ملوؤقتة 

وقيادة �الأركان ال�ضيما بعد خالفة 
بن يو�ضف بن خده لفرحات عبا�ش 
جو�ن  يف  �حلكومة  ر�أ�ش  على 
مناور�ت  تخللته  �رض�ع   .1961
وع�ضكرية  �ضيا�ضية 
قيادة  ب�ضيطرة  �نتهت 
على  �جلي�ش  �أركان 
�لرئي�ش  وو�ضع  �حلكم 
يف  بله  بن  �حمد 
�لو�جهة قبل �أن تنقلب 

عليه يف جو�ن 1965.
ويف اخلتام..

�ل�ضل�ضلة  هذه  خالل  من  تابعنا 
�ل�رض�عات و�خلالفات و�لتوتر�ت 
ثالثة  �جتاهات  بني  قامت  �لتي 
حول قيادة �لثورة و�ضناعة قر�رها 
�ل�رض�عات  تلك  تو��ضلت  وكيف 
بني �أطر�ف �الجتاه �لو�حد وكيف 
�إىل �رض�عات �ضخ�ضية بني  تفتت 
عمدنا  �لو�حد.  �لطرف  �أفر�د 
من  بالرغم  ب�ضاأنها  �لكتابة  �إىل 
�ليوم من  �أحد�ث  به  تزخر  ما  �أن 
لتاأجيل  ي�ضطرنا  قد  مو�ضوعات 
�أن بروز  �إال  �خلو�ش يف �ملا�ضي، 
وتف�ضي خطاب �لتفرقة و�لكر�هية 
�أبناء  بني  و�جلهوية  و�لعن�رضية 
�حلركة  تاريخ  وتوظيف  �جلز�ئر 
ظلما  �لتحرير  وحرب  �لوطنية 
�خلطاب  هذ�  لتذكية  وت�ضليال 
��ضطرنا لنفرد ل�رض�عات �ل�ضلطة 
�الإعالمية  �ملادة  من  يكفي  ما 
على  �ل�رض�عات،  تلك  �أن  لنبني 
�إىل  توؤد  مل  ومر�رتها،  حدتها 
وال يف هدف  �لوطن  �لتفريط يف 
�ال�ضتقالل و��ضرتجاع �ل�ضيادة ومل 
�لكر�هية  �إ�ضاعة  �إىل  �أي�ضا  توؤد 
منطلق  �أي  من  �ل�ضعب  �أفر�د  بني 
دو�ئر  بقيت حم�ضورة يف  بل  كان 
قال  �حمد  �أيت  �أن  حتى  قيادية. 
عرف  �ل�ضعب  �أن  لو  يوم  ذ�ت 
بحقيقة تلك �ل�رض�عات ال�ضت�ضلم 

يف بد�ية �لطريق.  

ح�صر رم�صان عبان اجتماع جلنة التن�صيق يف 28 جانفي 1958، بالرغم من انتزاع الع�صوية منه باغتياله �صهرا من قبل، فقد كان الغتيال هذا 
املو�صوع الرئي�س للجل�صة اإذ �صعى العقداء اخلم�صة اإىل ا�صت�صدار حم�صر مينح ال�صرعية لعملية الغتيال وهو ما رف�صه كل من عبا�س فرحات 

وملني دباغني وعبد احلميد مهري بينما زكاه من بني الأع�صاء ال�صرفيني احمد بن بله ورف�صه ح�صني اآيت احمد ومل ي�صجل لباقي القادة 
ال�صجناء اأي موقف، غري اأن اأمر غياب عبان عن امل�صهد �صار حمريا يف �صفوف جي�س وجبهة التحرير الوطني وهو ما ا�صطر القيادة اجلديدة 

اإىل اإنزال خرب »�صقوطه يف ميدان ال�صرف يف ا�صتباك مع قوات العدو« يف ماي 1958.

حقيقة اخلالفات داخل الثورة

اح�صن خال�س

�سراع قيادات مل تفرط يف الوطن

ظهر ال�صراع بني قيادتني متوازيتني 
جلي�س التحرير، اإحداهما يف اخلارج 
والأخرى يف الداخل، مما ا�صتدعى 

اجتماع 10 عقداء بتون�س
اأجهز اغتيال رم�صان عّبان، اإذن، على 

الن�صجام اله�س بني اأع�صاء جلنة 
التن�صيق والتنفيذ ومل يعد ال�صيا�صيون 

الثالثة يح�صرون اجتماعات اللجنة 
وان�صغلوا بالعمل بعيدا عن تون�س
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جناة ،ح   

الوالئي  املكتب  رئي�س  نا�شد 
للمنظمة الوطنية لل�شباب وال�شغل 
وترقية املواطنة لوالية مترنا�شت 
اأحمد ال�شقة يف ت�رصيح �شحفي 
خ�س به يومية "الو�شط "، �شناع 
التدخل  ب�رصورة  بالبالد  القرار 
ا�شموه  ملا  حد  لو�شع  العاجل 
معاجلة  يف  املفا�شلة  ب�شيا�شة 
ارقت  التي  ال�شائكة  امللفات 
غرار  على  املواطن  يوميات 
تاأهيل  اعادة  يف  الكبري  التماطل 
الو�شعية الكارثية للطريق الوطني 
مترنا�شت  بني  الرابط   01 رقم 
وعني �شالح املمتد على م�شافة 
تفاوت  عن  ناهيك   ، كلم   700
موؤ�ش�شات  الرقابية على  االدوات 
على  بالق�شاء  املكلفة  االجناز 
لطاملا  التي  ال�شوداء  النقاط 
ارتفاع  يف  مبا�رصا  �شببا  كانت 
املميتة  املرور  حوادث  معدالت 
ذهب  فقد  مت�شل  �شياق  ويف   ،
معنا  حديثه  معر�س  يف  ال�شقة 
اىل ابعد من ذلك موؤكدا اأن هذا 
�شنويا  يح�شد  اأ�شبح  الطريق 
الع�رصات من االأرواح و ال�شلطات 
الو�شية يف �شبات عميق ، مقابل 

�شاهدنا  يقول حمدثنا فقد  ذلك 
برج  بوالية  موؤخرا  مرور  حادث 
مت  اين  قتيالن  خلف  بوعريرج 
ق�شوى  طوارئ  حالة  اعالن 
ا�شتدعت اقالة م�شوؤوليني مكلفان 
بتلك  العمومية  اال�شغال  بقطاع 
بوالية  يحدث  ما  عك�س  الوالية 
رئي�س  طالب  التي  مترنا�شت 
املكتب الوالئي للمنظمة الوطنية 
لل�شباب وال�شغل وترقية املواطنة 
م�شوؤوليها  من  مترنا�شت  لوالية 

قائال  امل�شوؤولية  بروح  بالتحلي 
"على �شناع القرار بالوالية التعلم 
بوعريرج  برج  وايل  من  جيدا 
ولي�شت  تكليف  امل�شوؤولية  اأن 
فقد  ال�شياق  ذات  ويف  ت�رصيف"، 
خ�شم  يف  ال�شقة  اأحمد  �شدد 
ايفاد  �رصورة  على  معنا  حديثه 
امل�شتوى  عالية  حتقيق  جلنة 
لك�شف الوجهة احلقيقية لالأموال 
العادة  ر�شدت  التي  ال�شخمة 
الذكر  ال�شالف  للطريق  االعتبار 

دون حتقيق النتائج املرجوة .
اال�شغال  قطاع  اأن  ومعلوم 
يعترب  مترنا�شت  بوالية  العمومية 
من بني القطاعات املهلهلة الذي 
ال�شنوات  مدار  على  ا�شتنزف 
دون  �شخمة  اأموال  االأخرية 
وذلك  املرجوة  النتائج  حتقيق 
مقدمتها  يف  تاأتي  اأ�شباب  لعدة 
وغياب  الرقابية  االدوات  تفاوت 
ارادة حقيقية ال�شالح ما اأف�شده 

الدهر .

تعد بلدية  البي�شاء الواقعة على 
والية  غرب  �شمال  كلم   170 بعد 
التي  البلديات  االأغواط  من 
من  به  باأ�س  ال  ن�شيبا  اأخذت 
باخل�شو�س   التنموية  الربامج 
غري  القطاعي،  الربنامج  �شمن 
على  يعي�شون   ظلوا  �شاكنتها  ان 
اأهمها  النقائ�س  من  جملة  وقع 
منهم  البع�س  ت�رصيحات  ح�شب 
- غياب كل من التهيئة العمرانية 
داخل الن�شيج العمراين وخدمات 
االإنارة العمومية وتبليط االأر�شفة 
اإ�شافة اإىل انعدام هياكل الت�شلية 

ومرافق الرتفيه . 
دون  حالت  التي  النقائ�س  وهي 
ل�شاكنة  املعي�شي  النمط  حت�شني 
املنتخبني  عجز  ظل  يف  اجلهة 
املحليني على دفع وترية التنمية 
باإن�شغاالت  ،والتكفل  املحلية 
لهم  وجهوا  الذين  املواطنني 
هذا  اإحداث  يف  االإتهام  اأ�شابع 
ك�شف  حيث   ، التنموي  الركود 
املدين  املجتمع  ممثلي  بع�س 
جناعة  عدم  عن   " ل"الو�شط 
للبلدية  التنموي  املخطط 

جبائية  مبداخيل  متتعها  ،بدليل 
عاجزة  بدت  اأنها  ،غري  هامة 
التنمية  جماالت  اإ�شتدراك  عن 
ذلك  يف  ،ماعدا  املحلية  
امل�شاريع القطاعية، حيث وعلى 
التهيئة  يف  الفادح  النق�س  غرار 
العديد  يعاين  ،يبقى  احل�رصية 
من موايل اجلهة  من قلة كميات 
التموين مبادة ال�شعري وبعد مركز 
جعلهم  الذي  ،االأمر  التخزين 
مركز  بفتح  وباإحلاح  يطالبون 
�شيدي  قلتة  دائرة  م�شتوى  على 
بلديات  احتياجات  لتلبية  �شعد 
املادة  هذه  من  الثالث  الدائرة 
للما�شية،  ال�رصورية  الغذائية 
قطاع  ي�شهدها  الو�شعية  ونف�س 
املركز  يعد  مل  بحيث  ال�شحة 
الحتياجات  ي�شتجيب  ال�شحي 
االأطباء  نق�س  مع  ال�شكان 
والقابالت اإذ يلجاأون يف كل مرة 
من  كل  اإىل  مر�شاهم  نقل  اإىل 
وحتى  واآفلو  �شعد  �شيدي  قلتة 
اإىل عا�شمة الوالية خ�شو�شا يف 

احلاالت امل�شتع�شية .
�صالح ،ب 

باتت االآالف من اأ�شجار النخيل 
البالد  جنوب  ببلديات  املثمر 
بعد  بالتلف،  مهددة  الكبري  
مبجرد  عنها  اأ�شحابها  تخلي 
الدعم  اأموال  على  ح�شولهم 
االألفينية، االأمر  الفالحي مطلع 
لل�شاأن  متابعون  اأرجعه  الذي 
فعلي  دور  غياب  اإىل  املحلي، 
املال  الرقابية حلماية  لالأدوات 
ما  اأن  على  بتاأكيدهم  العام، 
الفالحني  من  املئات  عن  يزيد 
للنهو�س  املاليري  من  ا�شتفادوا 
اجتهوا  لكنهم  القطاع،  بواقع 
كاال�شتثمار  اأخرى  لقطاعات 

ال�شناعي والتجاري .
فاعلة  حملية  جمعيات  طالبت 
ببلديات ورقلة ، مترنا�شت ، عني 
الوادي   ، ب�شار   ، اأدرار   ، �شالح 
الوزير  من   ، وب�شكرة  ايليزي   ،
االأول عبد العزيز جراد   ، ووزير 
اإيفاد جلنة  ، ب�رصورة  الفالحة  
حتقيق عالية امل�شتوى، للوقوف 
من  االآالف  م�شري  حقيقة  على 
الدولة  ر�شدتها  التي  املاليري 
الفالحة  بواقع  النهو�س  بهدف 
املحلية، يف اإطار �شعيها الإيجاد 
لكن  املحروقات،  لقطاع  بدائل 
الدعم،  اأموال  من  امل�شتفيدين 
رقابية  اآداة  غياب  ا�شتغلوا 
جهات  نحو  االأموال  وحولوا 

املحيطات  جعل  مما  خمتلفة، 
الفالحية تتدهور ب�شكل م�شتمر 
الرمال  دفنتها  ما  منها  بل 
ب�شبب غياب دور فعلي مل�شالح 
بات  و�شع  الغابات،  حمافظة 
املحلي  باملواطن  يدفع 
املغلوب على اأمره، اإىل مواجهة 
اأ�شعار  يف  الفاح�س  الغالء 
والفواكه،  اخل�رصاوات  خمتلف 
 80 البطاط�س  �شعر  بلغ  بعدما 
جتاوز  فيما  جزائريا،  دينارا 
الب�شل  من  غرام  الكيلو  �شعر 
الطماطم  �شعر  اأما  دينارا،   60
الـ  بني  يرتاوح  فبات  وال�شالطة 
مما  جزائري،  دينار   120 و   80
وال�شخط  الغليان  من  حالة  ولد 
الكبريين لدى املت�شوقني، الذين 
ال�شارخ  االرتفاع  بان  اأكدوا 
غري  فئة  منهم  جعل  لالإ�رصاع، 
البلدية  باالأ�شواق  فيها  مرغوب 

واجلوارية  .
اجمع  فقد  ذلك  جانب  اىل 
املحلي  لل�شاأن  املتابعون 
على  املذكورة  باملناطق 
من  يعترب  الفالحة  قطاع  اأن 
عجزت  التي  التحديات  بني 
وامل�شالح  الو�شية  ال�شلطات 
براثن  من  انت�شاله  يف  املعنية 

التخلف التنموي 
جناة ،ح 

خرج رئي�س املكتب الولئي للمنظمة الوطنية لل�صباب وال�صغل وترقية املواطنة لولية مترنا�صت اأحمد 
�صقة عن �صمته مطالبا اجلميع بتحمل م�صوؤولياتهم جراء التدهور امل�صتمر لو�صعية الطريق الوطني رقم 

01 الرابط بني عني �صالح ومترنا�صت وهو مابات ينذر بارتفاع معدلت حوادث املرور املميتة .

رئي�س املنظمة الوطنية لل�صباب وال�صغل وترقية املواطنة بتمرنا�صت :

الع�شرات يلقون حتفهم يف 
الطريق الوطني رقم 01 

.        تعلموا من وايل برج بوعريرج معنى "امل�صوؤولية تكليف ولي�س ت�صريف "

املنتدبة  املنيعة  والية  حت�شي 
حول  خميفة  اأرقاما  بغرداية 
�رصيحة  لدى  البطالة  ظاهرة 
الذين   ، ال�شباب  من  وا�شعة 
العالق  و�شعهم  من  درعا  �شاقوا 
، و باالأخ�س اأن اأغلبهم بات يعيل 
عائالت و اأ�رص متعددة االأفراد ، 
و هو ما يجعل من العمل مطلب 

و حاجة ملحة لهم .
قال  الع�رصات من ال�شباب البطال  
 ، اجلامعات  خريجي  فيهم  مبا 
املعاهد الكربى واملدار�س العليا 
ومرتب�شي مراكز التكوين املهني 
االإدارية  باملقاطعة  والتمهني 
 '' يومية  مع  حديثهم  يف  املنيعة 
الو�شط '' باأن اإق�شائهم من العمل 
بات مق�شودا و متعمدا من طرف 
القائمني على ال�شغل باملنيعة ، و 
م�شوؤويل  منهم  ذلك  باالأخ�س يف 
املتواجدة  البرتولية  ال�رصكات 
ذلك  و   ، املنطقة  تراب  على 
التوظيف  من  اإتخدت  اأن  بعد 
يف  ال�شائدة  كالطريقة  املبا�رص 

يبعث  ما  هو  و   ، لديها  العمل 
على عدة ت�شاوؤالت حول كيفية اأو 
االآليات التي يتم انتهاجها كمعيار 
يف التوظيف ، حيث باتت اأ�شابع 
تلوح  املت�رصرين  ال�شباب  اإتهام 
يف  ال�رصكة  م�شوؤويل  تواطوؤ  اإىل 

عملية التوظيف بطرق ملتوية .
من  عاملة  اأيادي  جلب  يتم  اأين   
على  املرور  دون  الوالية  خارج 
و ذلك   ، الت�شغيل املحلي  مكتب 
ب�شيطة  منا�شب  �شغل  اأجل  من 
تتوفر �رصوطها لدى جميع طالبي 
ال�شغل من �شباب املنيعة ، و هو 
بالذات ما اأثار حفيظتهم و دعوا 
العزيز  عبد  االأول   الوزير  فيها 
يف  عاجل  حتقيق  بفتح  جراد  
املو�شوع ، بعدما �رصبت تعليمته 
التي  و  احلائط  عر�س   04  /  19
اأن االأولوية يف ال�شغل  تن�س على 
الأ�شحاب  تبقى  املنطقة  الأبناء 
ال�رصكات  تتواجد  التي  املنطقة 
و املوؤ�ش�شات على ترابها ، و ذلك 
العاملة  اليد  يف  �شاحقة  بن�شبة 

باملوؤ�ش�شة و  هو ما يعادل ن�شبته 
ب 80 باملائة ، و قبل ذلك حملوا 
على  للقائمني  كذلك  امل�شوؤولية 
ذلك  و   ، باملنيعة  ال�شغل  قطاع 
الإق�شاء عامل املراقبة و التحقيق 
بال�رصكات  التوظيف  عملية  يف 
تكررت جتاوزاتها  التي  البرتولية 
ذلك  من  جعلت   ، التوظيف  يف 
العمل بال�رصكات البرتولية جمرد 

حلم يراود ال�شباب البطال .
املنيعة  مدينة  اأن  بالذكر  جدير 
ثاين اأكرب جتمع �شكني بالوالية ، 

ال�شنوات  خالل  �شهدت  قد 
احتجاجية  حركات  الفارطة 
تطالب غالبيتها بالتدخل العاجل 
النظر  العادة  الو�شية  للجهات 
املطالب  ب�رصعية  و�شفها  فيما 
اأ�شا�شا يف فتح حتقيق  واملتمثلة 
املبا�رصة  التوظيف  طرق  يف 
قارة  عمل  منا�شب  لهم  وخلق 
تدين  ظل  يف  كرامتهم  حتفظ  
وارتفاع  ال�رصائية  القدرة 

امل�شتوى املعي�شي .
�صالح ،ب 

طالبوا الوزير الأول بالتدخل لفتح حتقيق 

تف�شي ظاهرة البطالة باملنيعة 

نق�س التهيئة العمرانية وانعدام مرافق
 الرتفيه والت�صلية 

بلديات جنوب البالد الكبري  

�شكان البي�شاء ي�شتكون 
تقاع�س ال�شلطات 

 قطاع الفالحة يدخل غرفة 
الإنعا�س 

اأخبار اجلنوب
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جناة ،ح   

الوالئي  املكتب  رئي�س  نا�شد 
للمنظمة الوطنية لل�شباب وال�شغل 
وترقية املواطنة لوالية مترنا�شت 
اأحمد ال�شقة يف ت�رصيح �شحفي 
خ�س به يومية "الو�شط "، �شناع 
التدخل  ب�رصورة  بالبالد  القرار 
ا�شموه  ملا  حد  لو�شع  العاجل 
معاجلة  يف  املفا�شلة  ب�شيا�شة 
ارقت  التي  ال�شائكة  امللفات 
غرار  على  املواطن  يوميات 
تاأهيل  اعادة  يف  الكبري  التماطل 
الو�شعية الكارثية للطريق الوطني 
مترنا�شت  بني  الرابط   01 رقم 
وعني �شالح املمتد على م�شافة 
تفاوت  عن  ناهيك   ، كلم   700
موؤ�ش�شات  الرقابية على  االدوات 
على  بالق�شاء  املكلفة  االجناز 
لطاملا  التي  ال�شوداء  النقاط 
ارتفاع  يف  مبا�رصا  �شببا  كانت 
املميتة  املرور  حوادث  معدالت 
ذهب  فقد  مت�شل  �شياق  ويف   ،
معنا  حديثه  معر�س  يف  ال�شقة 
اىل ابعد من ذلك موؤكدا اأن هذا 
�شنويا  يح�شد  اأ�شبح  الطريق 
الع�رصات من االأرواح و ال�شلطات 
الو�شية يف �شبات عميق ، مقابل 

�شاهدنا  يقول حمدثنا فقد  ذلك 
برج  بوالية  موؤخرا  مرور  حادث 
مت  اين  قتيالن  خلف  بوعريرج 
ق�شوى  طوارئ  حالة  اعالن 
ا�شتدعت اقالة م�شوؤوليني مكلفان 
بتلك  العمومية  اال�شغال  بقطاع 
بوالية  يحدث  ما  عك�س  الوالية 
رئي�س  طالب  التي  مترنا�شت 
املكتب الوالئي للمنظمة الوطنية 
لل�شباب وال�شغل وترقية املواطنة 
م�شوؤوليها  من  مترنا�شت  لوالية 

قائال  امل�شوؤولية  بروح  بالتحلي 
"على �شناع القرار بالوالية التعلم 
بوعريرج  برج  وايل  من  جيدا 
ولي�شت  تكليف  امل�شوؤولية  اأن 
فقد  ال�شياق  ذات  ويف  ت�رصيف"، 
خ�شم  يف  ال�شقة  اأحمد  �شدد 
ايفاد  �رصورة  على  معنا  حديثه 
امل�شتوى  عالية  حتقيق  جلنة 
لك�شف الوجهة احلقيقية لالأموال 
العادة  ر�شدت  التي  ال�شخمة 
الذكر  ال�شالف  للطريق  االعتبار 

دون حتقيق النتائج املرجوة .
اال�شغال  قطاع  اأن  ومعلوم 
يعترب  مترنا�شت  بوالية  العمومية 
من بني القطاعات املهلهلة الذي 
ال�شنوات  مدار  على  ا�شتنزف 
دون  �شخمة  اأموال  االأخرية 
وذلك  املرجوة  النتائج  حتقيق 
مقدمتها  يف  تاأتي  اأ�شباب  لعدة 
وغياب  الرقابية  االدوات  تفاوت 
ارادة حقيقية ال�شالح ما اأف�شده 

الدهر .

تعد بلدية  البي�شاء الواقعة على 
والية  غرب  �شمال  كلم   170 بعد 
التي  البلديات  االأغواط  من 
من  به  باأ�س  ال  ن�شيبا  اأخذت 
باخل�شو�س   التنموية  الربامج 
غري  القطاعي،  الربنامج  �شمن 
على  يعي�شون   ظلوا  �شاكنتها  ان 
اأهمها  النقائ�س  من  جملة  وقع 
منهم  البع�س  ت�رصيحات  ح�شب 
- غياب كل من التهيئة العمرانية 
داخل الن�شيج العمراين وخدمات 
االإنارة العمومية وتبليط االأر�شفة 
اإ�شافة اإىل انعدام هياكل الت�شلية 

ومرافق الرتفيه . 
دون  حالت  التي  النقائ�س  وهي 
ل�شاكنة  املعي�شي  النمط  حت�شني 
املنتخبني  عجز  ظل  يف  اجلهة 
املحليني على دفع وترية التنمية 
باإن�شغاالت  ،والتكفل  املحلية 
لهم  وجهوا  الذين  املواطنني 
هذا  اإحداث  يف  االإتهام  اأ�شابع 
ك�شف  حيث   ، التنموي  الركود 
املدين  املجتمع  ممثلي  بع�س 
جناعة  عدم  عن   " ل"الو�شط 
للبلدية  التنموي  املخطط 

جبائية  مبداخيل  متتعها  ،بدليل 
عاجزة  بدت  اأنها  ،غري  هامة 
التنمية  جماالت  اإ�شتدراك  عن 
ذلك  يف  ،ماعدا  املحلية  
امل�شاريع القطاعية، حيث وعلى 
التهيئة  يف  الفادح  النق�س  غرار 
العديد  يعاين  ،يبقى  احل�رصية 
من موايل اجلهة  من قلة كميات 
التموين مبادة ال�شعري وبعد مركز 
جعلهم  الذي  ،االأمر  التخزين 
مركز  بفتح  وباإحلاح  يطالبون 
�شيدي  قلتة  دائرة  م�شتوى  على 
بلديات  احتياجات  لتلبية  �شعد 
املادة  هذه  من  الثالث  الدائرة 
للما�شية،  ال�رصورية  الغذائية 
قطاع  ي�شهدها  الو�شعية  ونف�س 
املركز  يعد  مل  بحيث  ال�شحة 
الحتياجات  ي�شتجيب  ال�شحي 
االأطباء  نق�س  مع  ال�شكان 
والقابالت اإذ يلجاأون يف كل مرة 
من  كل  اإىل  مر�شاهم  نقل  اإىل 
وحتى  واآفلو  �شعد  �شيدي  قلتة 
اإىل عا�شمة الوالية خ�شو�شا يف 

احلاالت امل�شتع�شية .
�صالح ،ب 

باتت االآالف من اأ�شجار النخيل 
البالد  جنوب  ببلديات  املثمر 
بعد  بالتلف،  مهددة  الكبري  
مبجرد  عنها  اأ�شحابها  تخلي 
الدعم  اأموال  على  ح�شولهم 
االألفينية، االأمر  الفالحي مطلع 
لل�شاأن  متابعون  اأرجعه  الذي 
فعلي  دور  غياب  اإىل  املحلي، 
املال  الرقابية حلماية  لالأدوات 
ما  اأن  على  بتاأكيدهم  العام، 
الفالحني  من  املئات  عن  يزيد 
للنهو�س  املاليري  من  ا�شتفادوا 
اجتهوا  لكنهم  القطاع،  بواقع 
كاال�شتثمار  اأخرى  لقطاعات 

ال�شناعي والتجاري .
فاعلة  حملية  جمعيات  طالبت 
ببلديات ورقلة ، مترنا�شت ، عني 
الوادي   ، ب�شار   ، اأدرار   ، �شالح 
الوزير  من   ، وب�شكرة  ايليزي   ،
االأول عبد العزيز جراد   ، ووزير 
اإيفاد جلنة  ، ب�رصورة  الفالحة  
حتقيق عالية امل�شتوى، للوقوف 
من  االآالف  م�شري  حقيقة  على 
الدولة  ر�شدتها  التي  املاليري 
الفالحة  بواقع  النهو�س  بهدف 
املحلية، يف اإطار �شعيها الإيجاد 
لكن  املحروقات،  لقطاع  بدائل 
الدعم،  اأموال  من  امل�شتفيدين 
رقابية  اآداة  غياب  ا�شتغلوا 
جهات  نحو  االأموال  وحولوا 

املحيطات  جعل  مما  خمتلفة، 
الفالحية تتدهور ب�شكل م�شتمر 
الرمال  دفنتها  ما  منها  بل 
ب�شبب غياب دور فعلي مل�شالح 
بات  و�شع  الغابات،  حمافظة 
املحلي  باملواطن  يدفع 
املغلوب على اأمره، اإىل مواجهة 
اأ�شعار  يف  الفاح�س  الغالء 
والفواكه،  اخل�رصاوات  خمتلف 
 80 البطاط�س  �شعر  بلغ  بعدما 
جتاوز  فيما  جزائريا،  دينارا 
الب�شل  من  غرام  الكيلو  �شعر 
الطماطم  �شعر  اأما  دينارا،   60
الـ  بني  يرتاوح  فبات  وال�شالطة 
مما  جزائري،  دينار   120 و   80
وال�شخط  الغليان  من  حالة  ولد 
الكبريين لدى املت�شوقني، الذين 
ال�شارخ  االرتفاع  بان  اأكدوا 
غري  فئة  منهم  جعل  لالإ�رصاع، 
البلدية  باالأ�شواق  فيها  مرغوب 

واجلوارية  .
اجمع  فقد  ذلك  جانب  اىل 
املحلي  لل�شاأن  املتابعون 
على  املذكورة  باملناطق 
من  يعترب  الفالحة  قطاع  اأن 
عجزت  التي  التحديات  بني 
وامل�شالح  الو�شية  ال�شلطات 
براثن  من  انت�شاله  يف  املعنية 

التخلف التنموي 
جناة ،ح 

خرج رئي�س املكتب الولئي للمنظمة الوطنية لل�صباب وال�صغل وترقية املواطنة لولية مترنا�صت اأحمد 
�صقة عن �صمته مطالبا اجلميع بتحمل م�صوؤولياتهم جراء التدهور امل�صتمر لو�صعية الطريق الوطني رقم 

01 الرابط بني عني �صالح ومترنا�صت وهو مابات ينذر بارتفاع معدلت حوادث املرور املميتة .

رئي�س املنظمة الوطنية لل�صباب وال�صغل وترقية املواطنة بتمرنا�صت :

الع�شرات يلقون حتفهم 
الطريق الوطني رقم 01 

.        تعلموا من وايل برج بوعريرج معنى "امل�صوؤولية تكليف ولي�س ت�صريف "

املنتدبة  املنيعة  والية  حت�شي 
حول  خميفة  اأرقاما  بغرداية 
�رصيحة  لدى  البطالة  ظاهرة 
الذين   ، ال�شباب  من  وا�شعة 
العالق  و�شعهم  من  درعا  �شاقوا 
، و باالأخ�س اأن اأغلبهم بات يعيل 
عائالت و اأ�رص متعددة االأفراد ، 
و هو ما يجعل من العمل مطلب 

و حاجة ملحة لهم .
قال  الع�رصات من ال�شباب البطال  
 ، اجلامعات  خريجي  فيهم  مبا 
املعاهد الكربى واملدار�س العليا 
ومرتب�شي مراكز التكوين املهني 
االإدارية  باملقاطعة  والتمهني 
 '' يومية  مع  حديثهم  يف  املنيعة 
الو�شط '' باأن اإق�شائهم من العمل 
بات مق�شودا و متعمدا من طرف 
القائمني على ال�شغل باملنيعة ، و 
م�شوؤويل  منهم  ذلك  باالأخ�س يف 
املتواجدة  البرتولية  ال�رصكات 
ذلك  و   ، املنطقة  تراب  على 
التوظيف  من  اإتخدت  اأن  بعد 
يف  ال�شائدة  كالطريقة  املبا�رص 

يبعث  ما  هو  و   ، لديها  العمل 
على عدة ت�شاوؤالت حول كيفية اأو 
االآليات التي يتم انتهاجها كمعيار 
يف التوظيف ، حيث باتت اأ�شابع 
تلوح  املت�رصرين  ال�شباب  اإتهام 
يف  ال�رصكة  م�شوؤويل  تواطوؤ  اإىل 

عملية التوظيف بطرق ملتوية .
من  عاملة  اأيادي  جلب  يتم  اأين   
على  املرور  دون  الوالية  خارج 
و ذلك   ، الت�شغيل املحلي  مكتب 
ب�شيطة  منا�شب  �شغل  اأجل  من 
تتوفر �رصوطها لدى جميع طالبي 
ال�شغل من �شباب املنيعة ، و هو 
بالذات ما اأثار حفيظتهم و دعوا 
العزيز  عبد  االأول   الوزير  فيها 
يف  عاجل  حتقيق  بفتح  جراد  
املو�شوع ، بعدما �رصبت تعليمته 
التي  و  احلائط  عر�س   04  /  19
اأن االأولوية يف ال�شغل  تن�س على 
الأ�شحاب  تبقى  املنطقة  الأبناء 
ال�رصكات  تتواجد  التي  املنطقة 
و املوؤ�ش�شات على ترابها ، و ذلك 
العاملة  اليد  يف  �شاحقة  بن�شبة 

باملوؤ�ش�شة و  هو ما يعادل ن�شبته 
ب 80 باملائة ، و قبل ذلك حملوا 
على  للقائمني  كذلك  امل�شوؤولية 
ذلك  و   ، باملنيعة  ال�شغل  قطاع 
الإق�شاء عامل املراقبة و التحقيق 
بال�رصكات  التوظيف  عملية  يف 
تكررت جتاوزاتها  التي  البرتولية 
ذلك  من  جعلت   ، التوظيف  يف 
العمل بال�رصكات البرتولية جمرد 

حلم يراود ال�شباب البطال .
املنيعة  مدينة  اأن  بالذكر  جدير 
ثاين اأكرب جتمع �شكني بالوالية ، 

ال�شنوات  خالل  �شهدت  قد 
احتجاجية  حركات  الفارطة 
تطالب غالبيتها بالتدخل العاجل 
النظر  العادة  الو�شية  للجهات 
املطالب  ب�رصعية  و�شفها  فيما 
اأ�شا�شا يف فتح حتقيق  واملتمثلة 
املبا�رصة  التوظيف  طرق  يف 
قارة  عمل  منا�شب  لهم  وخلق 
تدين  ظل  يف  كرامتهم  حتفظ  
وارتفاع  ال�رصائية  القدرة 

امل�شتوى املعي�شي .
�صالح ،ب 

طالبوا الوزير الأول بالتدخل لفتح حتقيق 

تف�شي ظاهرة البطالة باملنيعة 

نق�س التهيئة العمرانية وانعدام مرافق
 الرتفيه والت�صلية 

بلديات جنوب البالد الكبري  

�شكان البي�شاء ي�شتكون 
تقاع�س ال�شلطات 

 قطاع الفالحة يدخل غرفة 
الإنعا�س 

اأخبار اجلنوب
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متدد اإرهابي:

ال�ساحل الأفريقي.. تعرث فرن�سي و�سعود رو�سي 
من املالحظ اأن اجلماعات الإرهابية املرتبطة بتنظيم »القاعدة« مثل جمموعة »ُن�صرة الإ�صالم وامل�صلمني«، وتلك املوالية لتنظيم »داع�ش« مثل »الدولة الإ�صالمية يف ال�صحراء 
الكربى«؛ قامت بتو�صيع وت�صعيد هجماتها على القوات الدولية وال�صاحلية، مبا يف ذلك بعثة الأمم املتحدة املتكاملة املتعددة الأبعاد لتحقيق ال�صتقرار يف مايل، وهي امل�صئولة 

عن تنفيذ اتفاق ال�صالم باجلزائر ودعم جهود ال�صتقرار التي تبذلها �صلطات دولة مايل يف و�صط البالد، كما اأن الأنواع املختلفة من التجارة غري امل�صروعة -ول �صيما تهريب 
املخدرات والأ�صلحة، والجتار بالب�صر- والتوترات بني املجتمعات املحلية وعواقب تغري املناخ على الو�صول اإىل املوارد، متثل جميعها عوامل ُمف�صية ل حمالة اإىل زعزعة 

ال�صتقرار والأمن الإن�صاين مبفهومه الوا�صع يف املنطقة، وعليه فقد اأ�صحى الوجود الفرن�صي يف ال�صاحل ميثل بحد ذاته مع�صلة ي�صعب التعامل معها يف �صوء حتولت  الظاهرة 
الإرهابية يف الإقليم من جهة، وتباين املقاربات الدولية والإقليمية اخلا�صة مبحاربة الإرهاب من جهة اأخرى.

 د. حمدي عبدالرحمن
مركز امل�صتقبل للدرا�صات و 

الأبحاث املتقدمة

جغرافيا الإرهاب:

�أطلقت فرن�سا  يناير 2013،  يف 
مايل  يف  »�سريفال«  عملية 
�لإرهابية  �جلماعات  ملو�جهة 
�ملتطرفة �لتي كادت �أن تطيح 
�أوت  باحلكومة يف باماكو. ويف 
»�سريفال«  حتويل  مت   ،2014
ت�سم  �لتي  »برخان«  عملية  �إىل 
حو�يل 4500 جندي يف منطقة 
حو�يل  تبلغ  مبيز�نية  �ل�ساحل 
�ل�سنة،  يف  دولر  مليون   797
رئي�سية  قو�عد  ثالث  وهناك 
�لفرن�سي  �لع�سكري  للوجود 
�لقيادة  مركز  �ملنطقة:  يف 
ومركز�ن  )ت�ساد(،  جنامينا  يف 
ونيامي  )مايل(  غاو  يف  �آخر�ن 
خالل  �أنه  بيد  )�لنيجر(. 
�ملا�سية،  �لثالث  �ل�سنو�ت 
خالل  من  فرن�سا  ت�ستطع  مل 
وجودها �لع�سكري �أو من خالل 
�ل�ساحل  لدول  �مل�سرتكة  �لقوة 
�سوء  من  تعاين  �لتي  �خلم�سة، 
�لإعد�د و�لتجهيز وقلة �لتمويل 
�لقتالية،  �لعقيدة  وغياب 
�جلماعات  �أمام  �ل�سمود 
�لإرهابية �لتي جنحت يف تنظيم 
بينها  فيما  و�لتن�سيق  �سفوفها 
وعلى  �لعملياتي،  �ل�سعيد  على 
�سعيد خلق حو��سن �جتماعية 

بني �ل�سكان �ملحليني.
لقد ظهرت جمموعات �إرهابية 
تكتيكات  ��ستخدمت  جديدة 
بالتو�سع  قامت  حيث  خمتلفة، 
و�سط  لت�سمل  وغرًبا  جنوًبا 
و�لنيجر.  وبوركينافا�سو  مايل 
�خل�سو�ص،  وجه  وعلى 
�أ�سبحت منطقة ليبتاكو غورما 
ميتد  حدودي  �رشيط  -وهي 
عرب جميع �لدول �لثالث- متثل 
مركز عمليات �لتمرد ومكافحة 
�لإرهاب يف �ملنطقة. وقد �سهد 
�إرهابية  هجمات  �ملكان  هذ� 
�إىل  �أدت   2019 �سبتمرب  منذ 
مقتل ما يقرب من مائة جندي 
من مايل. كما �أنها �سهدت مقتل 
ما يربو على �سبعني جندًيّا من 
 2019 دي�سمرب   12 يوم  �لنيجر 
يف كارثة هي �لأ�سو�أ من نوعها 
�أن  �سك  ول  �لنيجر،  تاريخ  يف 
�لأن�سطة غري �مل�رشوعة -مثل: 
و�ملخدر�ت،  �لأ�سلحة  جتارة 
�ملا�سية،  و�رشقة  و�لتهريب، 
�لقانوين  غري  و�ل�ستغالل 

للمعادن، و�ل�سيد غري �مل�رشوع 
�رشيان  متثل  للحيو�نات- 
يف  �ملتطرفة  �جلماعات  بقاء 
مناطق �ل�سحر�ء �ل�سا�سعة، ول 

�سيما على جانبي �حلدود. 

املاأزق الفرن�صي:

�لقو�ت  �إن�ساء  من  �لرغم  على 
�ل�ساحل،  لدول  �مل�سرتكة 
من   14000 من  �أكرث  ووجود 
�لتابعة  �ل�سالم  حفظ  قو�ت 
بالإ�سافة  �ملتحدة،  لالأمم 
�سهد  فقد  �لفرن�سية،  للقو�ت 
خطرًي�  ت�سعيًد�   2019 عام 
�جلهادية  �جلماعات  قبل  من 
وبلد�ن  مايل  يف  �ملتطرفة 
�أخرى يف �ملنطقة، مبا يف ذلك 
ففي  وبوركينافا�سو.  �لنيجر 
جندًيّا   13 لقي   ،2019 نوفمرب 
فرن�سًيّا حتفهم يف مايل عندما 
عموديتان  طائرتان  ��سطدمت 
�جلهاديني  �سد  عملية  خالل 
هناك. هذ� �لو�سع �لذي ميثل 
�لتعقيد  بالغة  �أمنية  مع�سلة 
م�ستنقع  باجتاه  فرن�سا  يدفع 
�ل�ساحل  يف  �ملتنامي  �لإرهاب 
ظل  يف  رحيلها  �إن  �لإفريقي. 
لت�سمل  �لإرهاب  بوؤرة  تو�سع 
و�لجتاه  ت�ساد  بحرية  منطقة 
�ساحل  �إىل  �لو�سول  غرًبا حتى 
ي�رش  �سوف  �إفريقيا،  غرب 
ويُظهرها  �لدولية  ب�سورتها 
مبظهر �لعاجز عن هزمية قوى 
�لإرهاب يف �ل�ساحل. ومن جهة 
�أخرى، �سوف يُعزز ذلك �لعجز 
�ملحليني  �ل�سكان  كره  من 
�لأجنبي  �لوجود  �سئمو�  �لذين 
بد�أ  فقد  وعليه  �ملنطقة.  يف 
فٍخّ  �إىل  بالفعل  �ل�ساحل يتحول 

لفرن�سا. 
فرن�سا  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�لوحيدة  �لغربية  �لدولة  تظل 
كبري  ع�سكري  وجود  لها  �لتي 
يف �ل�ساحل، كما قامت  يف عام 
حتالف  مبادرة  بتاأ�سي�ص   2017
عالقتها  �أن  �إل  �ل�ساحل؛ 
�لإفريقية  مب�ستعمر�تها 
توتًر�  يف  �زد�دت  قد  �ل�سابقة 
�أدى هذ�  وقد  �ملن�رشم.  �لعام 
�إىل زيادة و��سحة يف �مل�ساعر 
�ملعادية للوجود �لفرن�سي. وقد 
�ملع�سلة  �لرئي�ص  تلك  دفعت 
زعماء  مطالبة  �إىل  »ماكرون« 
دول �ل�ساحل �خلم�ص بالت�سدي 
�إذ�  �لعد�ئية  �مل�ساعر  لهذه 
تو��سل  �أن  كانو�  يريدون 
فرن�سا عملياتها �لع�سكرية �سد 

»ل  »ماكرون«:  يقول  �لإرهاب. 
ميكنني �أن �أحتفظ -ول �أريد �أن 
�أحتفظ-  بقو�ت على �لأر�ص يف 
�ل�ساحل يف �لوقت �لذي يلتب�ص 
�ملحلية  �ل�سلطات  موقف  فيه 
من �حلركات  �ملعادية لفرن�سا، 
من  �نتقاد�ت  توجد  و�أحياًنا 
�لوزر�ء و�ل�سيا�سيني«.  �أمام هذه 
�لرئي�ص  ي�ستبعد  ل  �ملع�سلة 
�لفرن�سي �أي �سيناريو م�ستقبلي 
يتعلق بوجود بالده �لع�سكري يف 
�ل�سيناريو  يظل  لكن  �ل�ساحل. 
�ل�ستفادة  هو  مالءمة  �لأكرث 
من دعم �حللفاء �لأوروبيني يف 
�لإرهابية.  �جلماعات  مو�جهة 
مثل  �حللفاء  بع�ص  �أن  بيد 
يد  مد  يف  يرغبون  ل  �أملانيا 
�ملقعد  يف  يظلون  بينما  �لعون 
مو�جهة  يف  للقيادة  �خللفي 
وعليه،  �ل�ساحل.  يف  �لإرهاب 
و�حد  �سوى  مالذ  يتبّق  مل 
وهو  »ماكرون«  �لرئي�ص  �أمام 
�للجوء �إىل منظمة حلف �سمال 

�لأطل�سي )�لناتو(  . 

دبلوما�صية »الكال�صنكوف« 
الرو�صية:

�لفرن�سي  �لعجز  ظل  يف 
بوؤر  باحتو�ء  �ملتعلق  و�لغربي 
�لتطرف و�لإرهاب يف �ل�ساحل 
�لأنظار  تتجه  �إفريقيا،  وغرب 
�سيما  ول  �لرو�سي،  �لبديل  �إىل 
قامت  �لذي  �لبارز  �لدور  بعد 
به مو�سكو يف �لأزمة �ل�سورية. 
ثمة حمالت من قبل منظمات 
تطالب  �ملدين  �ملجتمع 
ملقاومة  �لرو�سي  بالتدخل 
 18 �ل�ساحل. يف  �لإرهابيني يف 
�ل�سفري  ح�رش   ،2019 �أبريل 

»�أليك�سي  مايل  يف  �لرو�سي 
دوليان«، �جتماًعا يف  �لعا�سمة 
�ملالية باماكو حلزب جمموعة 
حزب  وهو  �ملاليني،  �لوطنيني 
�رشيح  ب�سكل  موؤيد  �سيا�سي 
باماكو  ت�سهد  كما   لرو�سيا.  
�سعبية  وحمالت  مظاهر�ت 
مطالبة  عر�ئ�ص  لتوقيع 
�أن  ويبدو  �لرو�سي.  بالتدخل 
�إىل  �نتقل  رو�سيا  نحو  �لتوجه 
دول  يف  �لر�سمي  �مل�ستوى 
باماكو  وّقعت  حيث  �ل�ساحل، 
�لع�سكري  للتعاون  �تفاًقا 
 .2019 يونيو  يف  رو�سيا  مع 
رو�سيا  حتاول  �ملقابل،  ويف 
»متو�زن«  بديل  تقدمي  جاهدة 
»منطقة  يف  �لفرن�سية  للهيمنة 
من  �لفر�نكفونية  �لنفوذ« 
جمال  يف  قدرتها  �إبر�ز  خالل 
و�ملالحظ  �لإرهاب.  حماربة 
يف  موؤخًر�  جنحت  مو�سكو  �أن 
�إفريقي«  نفوذ  »حمور  �إن�ساء 
�ملحيط  �ساحلي  بني  يربط 
عرب  �لأحمر  و�لبحر  �لأطل�سي 
جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية 
�لو�سطى  �إفريقيا  وجمهورية 

و�ل�سود�ن.
�لأو�ساع  ��ستمر�ر  �أن  �سك  ول 
يف �خلروج عن نطاق �ل�سيطرة 
زيادة  مع  �ل�ساحل،  منطقة  يف 
�لبوؤر �لإرهابية، دفع دول  عدد 
للح�سول  �ل�سعي  نحو  �ل�ساحل 
�لأمنية.  مو�سكو  خدمات  على 
يف  �لرو�سي  �لنهج  على  ويطلق 
�حلرب  تهديد�ت  على  �لتغلب 
»دبلوما�سية  ��سم  �لهجينة 
تتعلق  وهي  �لكال�سنكوف«، 
ببيع  �لإفريقية  �حلالة  يف 
و�إر�سال  �لع�سكرية،  �ملعد�ت 
�لأمن،  جمال  يف  �مل�ست�سارين 

�رشكات  من  �أفر�د  وتوظيف 
»�ملرتزقة«،  �خلا�سة  �لأمن 
يف  جناعتها  �أثبتت  و�لتي 
�لو�سطى.  �إفريقيا  جمهورية 
�لرئي�ص  لت�رشيحات  ووفًقا 
بوتني«  »فالدميري  �لرو�سي 
�لإفريقية  �لرو�سية  �لقمة  �أثناء 
�إفريقيا  فاإن  �سوت�سي،  يف 
من  دعم  �إىل  حتتاج  عموًما 
�ملجالت،  خمتلف  يف  رو�سيا 
لتزويد  م�ستعدة  �أنها  كما 
�ل�ساحل  بامل�ساعدة  بلد�ن 
وي�سود  �لإرهاب.  مكافحة  يف 
�ل�ساحل  دول  يف  جازم  �عتقاد 
خربة  لديها  مو�سكو  باأن  �ليوم 
وعلى  �ملجال .   هذ�  يف  كبرية 
من   %90 فاإن  �ملثال،  �سبيل 
�لع�سكرية  و�ملعد�ت  �لأ�سلحة 
�جلي�ص  ي�ستخدمها  �لتي 
�لت�سادي تاأتي من  رو�سيا . ويف 
�إفريقيا  �أ�سبحت  �ل�سياق،  هذ� 
بالغة  ��سرت�تيجية  �أهمية  ذ�ت 
�خلارجية  رو�سيا  �سيا�سة  يف 
�لأقل:  على  �أ�سا�سيني  لعاملني 
�لقت�سادية  �لفو�ئد  �أجل  من 
�ملعدنية،  عن  ثروتها  �لناجمة 
لت�سدير  ب�سوق  رو�سيا  ولتزويد 
و�مل�ساعد�ت  �لأ�سلحة 
دمج  يتم  ما  وغالبًا  �لع�سكرية، 
مقاربة  يف  هذين  �لعاملني 

�ل�سالح مقابل �ملو�رد.

هل ي�صبح ال�صاحل 
مع�صلة عاملية؟

�ل�سرت�تيجي  �مل�ستوى  على 
�لحتفالية  �لقمة  �أ�سارت 
عاًما   70 ذكرى  مبنا�سبة 
يف  �لناتو  حلف  تاأ�سي�ص  على 
 و�تفورد، بالقرب من لندن، �إىل 

�سعود �ل�سني باعتباره حتدًيا، 
�لذي  »�لتهديد«  �إىل  وكذلك 
»�لأعمال  �لعدو�نية«  متثله 
من جانب رو�سيا، ويعني ذلك 
ملنطقة  �لناتو  جتاهل  �أن 
�لباب  يفتح  �سوف  �ل�ساحل 
�أمام  تنامي  م�رش�عيه  على 
�ملنطقة،  يف  �لرو�سي  �لنفوذ 
�لأمر �لذي من �ساأنه �أن يدفع 
يف  �لوقوع  �إىل  �لناتو  دول 
بر�ثن فخ ��سرت�تيجي خميف، 
-كما  �لرو�ص  يحاول  و �سوف 
يف  �أقد�مهم  تر�سيخ  بيّنا- 
�إىل  ي�سلو�  حتى  �ل�ساحل 
ومن  �إفريقيا،  غرب  �سو�حل 
للقارة،  ثم �ملحيط  �لأطل�سي 
�لأمريكية  �خلطط  ظل   ويف 
�لوجود  بخف�ص  �ملتعلقة 
بن�سبة  �إفريقيا  يف  �لع�سكري 
تقييم  �إعادة  و�إمكانيات   %10
فرن�سا لوجودها �لع�سكري يف 
�ل�ساحل، رمبا يحدث فر�غ يف 
�لقوى  يُعطي  ما  وهو  �لقوة، 
فر�سة  �لأخرى  �ل�ساعدة 
ت�سارك  وبالفعل  للتدخل. 
مع  �لأمني  �لتعاون  يف  رو�سيا 
�إفريقيا،وي�سمل  يف  دولة   19  
�إفريقيا  جمهورية  ذلك 
وت�ساد  و�لكامريون  �لو�سطى 
ورو�ند�  و�لنيجر  ونيجرييا 
و�إثيوبيا  وغانا   وغامبيا 
�سك  هناك  ولي�ص  وغريها، 
يف �أن بع�ص دو�فع مو�سكو يف 
حركتها �لإفريقية يتعلق �ليوم 
برغبة »بوتني« يف �إحياء مكانة 
بالده كقوة  عظمى، �إنها على 
باردة  حرب  مالمح  يبدو  ما 
جديدة قيد �لت�سكل يف جبهة 
بالغة  �لإفريقي  �ل�ساحل 

�لتعقيد و�لت�سابك. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة

دائرة احلجرية
بلدية احلجرية

الرقم : 007/2019
و�سل ت�سجيل الت�سريح
 بتجديد جمعية حملية

مبقت�صى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق ل 
12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم 2019/06/26 
الطابع  ذات  املحلية  اجلمعية  بتجديد  الت�رصيح  و�صل  ت�صليم   ،

الثقايف امل�صماة : 
- جمعية ب�سمة الطفولة باحلجرية

- الكائن مقرها : حي 05 جويلية بلدية احلجرية
رئي�س اجلمعية ال�سيد : عويف اإبراهيم 

- تاريخ و مكان امليالد : 1987/05/21 باحلجرية 
العنوان : حي اأول نوفمرباحلجرية 

القيام الإجباري  القانوين للجمعية يتم بعد  التاأ�صي�س  مالحظة : 
اإعالمية  يومية  جريدة  يف  اجلمعية  نفقة  على  الإ�صهار  ب�صكليات 
واحدة ذات توزيع وطني وفقا لأحكام املادة : 18 الفقرة 02 من 

القانون ال�صالف الذكر .

ANEP N°:2016001392 الو�سط:2020/01/21



و�سام زغرب

و�سائل  �أبرز  �إىل  �لتقرير  و�أ�سار 
بحق  �لإ�رس�ئيلية  �لتعذيب 
منها  �لفل�سطينيني،  �لأ�رسى 
باملياه  �لأ�سري  ر�ش  »�أ�سلوب 
�لقرف�ساء على  �لباردة، وجل�سة 
مغطى  بر�أ�ش  �أطفال  كر�سي 
�لر�أ�ش  و�رسب  مكبَّلتني،  ويدين 
�لكاملة  و�لتعرية  باحلائط، 
مع  �خللف  �إىل  �ليدين  وتكبيل 
�ل�ستلقاء على �لظهر، و�ل�رسب 
و�ملعدة،  �ل�سدر  على  بالهر�وة 
ر�أ�سه  على  �لأ�سري  و�سلب 
��ستخد�م  مع  طويلة،  لفرت�ت 
�ل�ساقني  على  لل�رسب  �لهر�وة 
و�لفخذين و�لبطن، وثني �لذر�ع 
على  بالركبة  و�لركل  �أعلى،  �إىل 
�أن  �لإح�سائيات  �ملعدة«.وتوؤّكد 
90% من �لأ�رسى �لذين �عتقلتهم 
تعر�سو�  �لحتالل  قو�ت 
�لتحقيق  �أقبية  يف  للتعذيب 
�ملختلفة.  �لتوقيف  ومر�كز 
على  �لتعذيب  يقت�رس  ول 
�لأ�سري�ت،  يطاول  بل  �لأ�رسى 
�أبو  مي�ش  �لأ�سرية  تعر�ست  �إذ 
خميم  من  عاماً(   22( غو�ش 
�ملحتلة  �لقد�ش  �سمال  قلنديا 
على  �عتقالها  �أثناء  للتعذيب 
يف  �لإ�رس�ئيليني  �ملحققني  يد 
�سجون �لحتالل، و�لتي ل تز�ل 
»�لد�مون«. معتقل  يف  موقوفة 

تفا�سيل م�ؤملة
غو�ش  �أبو  �لأ�سرية  و�لدة  وروت 
يوماً  لـ)30(  موؤملة  تفا�سيل 
ق�ستها �لأ�سرية يف �أقبية �لتحقيق 
حلظة  منذ  و�إرهاب  تعذيب  من 
منزلها،  من  �لأوىل  �عتقالها 
و�لتي وثقتها هيئة �سوؤون �لأ�رسى 
و�ملحررين يف تقرير �سدر عنها، 
»مل ت�سلم مي�ش من �ل�ستم و�ل�رسب 
مقيدة  وهي  �عتقالها  حلظة 
ليتبع  �لعينني،  ومع�سوبة  �ليدين 
�إن�ساين  ل  ع�سكري  حتقيق  ذلك 
تخلله �ل�سبح و�رسب �لر�أ�ش بعنف 
و�حلرمان من �لنوم و�ل�ستحمام«.
وبينت �لأ�سرية �أبو غو�ش ملحامية 
�لتي  �لزنازين  »ظروف  �أن  �لهيئة 
تجز فيها طو�ل �لتحقيق  كانت حتحُ
�إىل  �لق�سوة وتفتقر  معها غاية يف 
�لآدمية،  �حلياة  مقومات  �أدنى 
من  خ�سنة  �إ�سمنتية  فاحليطان 
و�لفر�سة  عليها،  �لتكاء  �ل�سعب 
رقيقة بدون غطاء وبدون و�سادة، 
ومزعج  �ساعة   24 م�سّعل  و�ل�سوء 
�سيئة  �ملقدمة  و�لوجبات  للنظر، 
من  معاناتها  �إىل  بالإ�سافة  جًد�، 
دخول �ملياه �لعادمة �إىل زنز�نتها، 
�لفر�سة  على  تفي�ش  كانت  و�لتي 
�أبو  �لأ�سرية  و�لغطاء«.و�أ�سافت 
�إحدى  »يف  �سهادتها:  يف  غو�ش 
�إدخال  �ملحققون  تعمد  �ملر�ت 
لإيذ�ئها،  �لزنز�نة  �إىل  كبري  جرذ 
عد� عن مماطلتهم يف �ل�ستجابة 

من  كحرمانها  مطالبها  لأب�سط 
و��ستفز�زها  �حلمام،  �إىل  �لدخول 
�أّنه  �إىل  منها«.و�أ�سارت  و�ل�سخرية 
»يف �إحدى �ملر�ت حاولت �لهروب 
و�جللو�ش  �ملحققات  �أيدي  من 
لكن  �لزنز�نة،  زو�يا  باإحدى 
وبد�أت  باإم�ساكها  قامت  �ملحققة 
وركلها  باحلائط  ر�أ�سها  ب�رسب 
و�ستمها  عليها  و�ل�رس�خ  بقوة 
�أن  مو�سحة  بذيئة«.  باألفاظ 
ل�ساعات  كانت  �لتحقيق  »جولت 
م�سبوحة  وهي  ق�ستها  طويلة 
زنز�نة  د�خل  �سغري  كر�سي  على 
�أيام   6 وبعد  �لربودة،  �سديدة 
معها،  �لع�سكري  �لتحقيق  بد�أ 
طريقة  على  �سبح  تخلله  و�لذي 
�إىل  �إ�سافًة  و�لقرف�ساء(،  )�ملوزة 
وحرمانها  بعنف  و�رسبها  �سفعها 
�لتحقيق  ��ستمّر  �لنوم،  من 
�أيام«. لثالثة  معها  �لع�سكري 

اعرتافات املعتقلني

لرعاية  �ل�سمري  موؤ�س�سة  و�أكدت 
�أن  �لإن�سان  وحقوق  �لأ�سري 
�لتابعة  �لع�سكرية  �ملحاكم 
�لتغطية  يف  متو�طئة  لالحتالل 
�أخذها  خالل  من  �لتعذيب  على 
حتت  �ملعتقلني  باعرت�فات 
�لتعذيب و�لإكر�ه، وتطوير �إ�سد�ر 
�لقو�نني �لع�سكرية من قبل �حلاكم 
�لع�سكري بجرة قلم بعك�ش �لقو�نني 
تاأخذ  �لتي  �لإ�رس�ئيلية  �ملدنية 

وقتاً طوياًل ويتم عرب �لت�سويت يف 
موؤ�س�سة  مديرة  وقالت  �لكني�ست. 
�إن »دولة  �ل�سمري �سحر فرن�سي�ش 
�لقانون  �نطباق  تنكر  �لحتالل 
�لدويل على �لأر��سي �لفل�سطينية، 
�لخرية  �ل�سنو�ت  خالل  حيث 
�جلنائي  �لقانون  ��ستخد�م  مت 
دولة  يف  �ملحاكمات  ومعايري 
�لحتالل باملحاكم �لع�سكرية لكن 
»خالل  م�سيفة:  �نتقائي«.  ب�سكل 
�ملعتقل  منع  يتم  �لتحقيق  فرتة 
 60 حتى  مبحاميه  �للقاء  من 
يوماً، ويتم �لنظر و�عتماد �لبينات 
�لتعذيب«. حتت  توؤخذ  �لتي 
ويحَُعّد �لأ�سري عبد �ل�سمد حريز�ت 
��ست�سهدو�  �لذين  �لأ�رسى  من 
�سه للتعذيب �ل�سديد يف  نتيجة تعرحُّ
مركز توقيف �مل�سكوبية بالقد�ش 
يف27 ني�سان )�إبريل( 1995 باأ�سلوب 
من  �أربعة  يد  على  �لعنيف  �لَهّز 
�ملحققني تناوبو� عليه، ما �أحدث 
حاد  وتلف  �جلمجمة  د�خل  نزيفاً 
�إىل  �أدى  �لأع�ساب  �ألياف  يف 
�لوفاة، وفق تقرير �لطب �ل�رسعي.

حماكم للأطفال

�لأطفال  �لتعذيب  ويطال 
�عرت�فات  لأخذ  �لفل�سطينيني 
�ملعاملة  و�إ�ساءة  بالإكر�ه  منهم 
�ملعايري  لكل  فا�سح  �نتهاك  يف 
�لأ�سري  ق�سية  تعد  و�لتي  �لدولية، 
منوذجاً  منا�رسة  �أحمد  �لفتى 

على عن�رسية �لحتالل و�سيا�ساته 
عائد  �أو�سح  حيث  �لنتقامية. 
�حلركة  با�سم  �لناطق  قطي�ش 
�لأطفال،  عن  للدفاع  �لعاملية 
�سكلت  �لحتالل  �سلطات  �أن 
�لأحد�ث  حماكم   2009 عام  يف 
�لنتقاد�ت  نتيجة  �لع�سكرية 
�لحتالل  تعامل  لطريقة  �لدولية 
�إل  �لفل�سطينيني،  �لأطفال  مع 
عن  تختلف  ل  �ملحاكم  تلك  �أن 
كونها  �لعادية  �لع�سكرية  �ملحاكم 
�لع�سكرية. �لأو�مر  لنف�ش  تخ�سع 
من  »بالرغم  �أنه  قطي�ش  و�أ�ساف 
�أن �لقانون �لدويل يدعو لأن يكون 
�ملالذ  �لأطفال  �لأفر�د  �عتقال 
 %95 من  �أكرث  يف  لكن  �لخري، 
لالأطفال  بالن�سبة  �حلالت  من 
�عتقال  يكون  �لفل�سطينيني 
�ملالذ  هو  لالأطفال  �لحتالل 
�ملحاكم  له  تلجاأ  �لذي  �لول 
وجود  من  بالرغم  �لع�سكرية 
�لأخرى«. �خليار�ت  من  �لعديد 

حظر التعذيب عامليًا

هاآرت�ش  �سحيفة  وك�سفت 
�لإ�رس�ئيلية نقاًل عن حمقق �سابق 
»�ملحققني  �أن  �ل�ساباك،  بجهاز 
�لتعذيب  يف  طرقاً  يعتمدون 
�أج�ساد  على  �إ�سار�ت  ترتك  ل 
�ملعتقلني، ويف �لوقت ذ�ته، تكون 
لهذه �لطرق جدوى ونتائج مبا�رسة 
�ملعنوية«. روحهم  ك�رس  يف 

�لتابع  �خلا�ش  �ملقرر  و�أ�سار 
بحالة  �ملعني  �ملتحدة  لالأمم 
�لأر�ش  يف  �لإن�سان  حقوق 
مايكل  �ملحتلة،  �لفل�سطينية 
�إىل �سيا�سات دولة �لحتالل  لينك 
�لأ�رسى  تعذيب  يف  �ملمنهجة 
بقر�ر  ذكر�ً  محُ �لفل�سطينيني، 
ملناه�سة  �ملتحدة  �لأمم  جلنة 
�لتعذيب �ل�سادر يف تقريرها لعام 
�ملحُحققني  �أعفى  و�لذي   ،2016
�مل�ساءلة  من  �لإ�رس�ئيليني 
�أ�ساليب  �جلنائية يف حال �ّتباعهم 
فل�سطينيني. �أ�رسى  بحق  تعذيب 
تختِف  »مل  لينك:  و�أ�ساف 
هذ�،  �للجنة  قر�ر  منذ  �ملخاوف 
ووقعت  قو�نني  عّدة  �سدرت  بل 
تحُ�سري  �لتي  �حلو�دث  من  �لكثري 
هذ�  يف  �لنتهاكات  ��ستمر�ر  �إىل 
»مّت  �أّنه  على  م�سدد�ً  �لإطار«. 
لأنه  لي�ش  عاملًيا  �لتعذيب  حظر 
ل يعمل �أبًد�، ولكن ب�سبب �عتد�ئه 
�لأ�سا�سي �لذي ل رجعة فيه على 
�لإن�سانية لكل �ملعنيني«. �لكر�مة 
�لتعذيب  عمليات  �أن  �إىل  وي�سار 
فل�سطينياً   73 ل�ست�سهاد  �أدت 
�لعام  منذ  �لحتالل  �سجون  يف 
ل�سنوف  تعر�سهم  بعد   1967
�جل�سدي  �لتعذيب  من  قا�سية 
مئات  �أن  حني  يف  و�لنف�سي، 
خروجهم  بعد  توفو�  �آخرين 
لآخرين  وت�سبب  �ل�سجن  من 
�لتعذيب. نتيجة  د�ئمة  باإعاقة 

تتفنن �سلطات االحتلل االإ�سرائيلي يف ابتكار اأ�ساليب وو�سائل تعذيب االأ�سرى الفل�سطينيني يف �سج�ن االحتلل 
ي�مياً، ما اأدى لنقل بع�سهم اإىل امل�سفى يف حالة �سحية حرجة اأو ا�ست�سهادهم، يف انتهاك فا�سح للإعلن العاملي 
حلق�ق االإن�سان واتفاقية جنيف الرابعة، رغم ت�قيع اإ�سرائيل عام 1993 على اتفاقية االأمم املتحدة ملناه�سة 
التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العق�بة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة حلق�ق االإن�سان، وعلى العهد 

الدويل اخلا�ص باحلق�ق املدنية وال�سيا�سية. وك�سف تقرير مل�ؤ�س�سة بت�سيلم االإ�سرائيلية اأن اأكرث من 850 اأ�سرياً 
فل�سطينيًا يتعر�س�ن الأ�سكال متن�عة من التعذيب كل عام، با�ستخدام اأكرث من 105 و�سائل تعذيب اأثناء التحقيق 

معهم وا�ستج�ابهم من قبل حمققي جهاز االأمن العام االإ�سرائيلي )ال�ساباك(. 

»التعذيب«.. �سيا�سة اإ�سرائيلية 
منهجية اأف�سلتها �سالبة الأ�سرى
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لرئي�ش  �مل�ساعد  �لوكيل  �أكد 
و�ملحررين  �لأ�رسى  �سوؤون  هيئة 
�لأ�ستاذ  �لتخ�س�سية  لالإد�ر�ت 
�خلمي�ش  �ليوم  �ملجدلوي  ب�سام 
به �سلطات �لحتالل  �أن ما قامت 
يف عملية نقل �لأطفال من معتقل 
باقتحام  �لد�مون  �سجن  �إىل  عوفر 
و�لعنف  بالإرهاب  ونقلهم  ق�سمهم 
وفى  ممثليهم  نقل  دون  و�لكر�ه 
ممتلكاتهم  ��سطحاب  دون  �لربد 
من  و�حتياجاتهم  ومالب�سهم 

قا�سية  ق�سم  وبظروف  �لأغطية 
خمالفاً  �حلياتية  �لنو�حي  كل  من 
لتفاقية حقوق �لطفل �لتي �أقرتها 
�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة عام 
حماية  على  تن�ش  و�لتي  1959م، 
�حلياة    ( يف  وحقوقهم  �لأطفال 
 ، و�ل�سحة   ، و�لغذ�ء   ، و�لتعليم   ،
 ، �حلرية  ، وحق  و�لهوية   ، و�ملياه 
�ملجدلوى  و�أ�ساف   .  ) و�حلماية 
ترتكب  �لحتالل  �سلطات  �أن 
ع�رس�ت �لنتهاكات بحق �ملعتقلني 

�لنف�سى  كالتعذيب  �لأطفال 
و�جل�سدى ، و��ستغالل بنية �لطفل 
�لتعذيب  على  و�لرتكيز   ، �ل�سعيفة 
�أحياناً  و�لرتويع  و�لتنكيل  و�لتهديد 
غري  و�سائل  و��ستخد�م   ، بالكالب 
م�رسوعة كاخلد�ع و�لوعود �لكاذبة 
و�ملحاكم   ، �لقا�سية  و�ملعاملة   ،
و�لقو�نني  �لع�سكرية  �لردعية 
بالغر�مات  و�لعقابات    ، �جلائرة 
�لنفر�دى  و�لعزل  �ملالية 
يف  و�لحتجاز   ، �لقوة  و��ستخد�م 

 ، وباأعمارهم  بهم  تليق  ل  �أماكن 
و�لتفتي�سات �ل�ستفز�زية . و�أ�ساف 
�أن �سلطات �لحتالل تعتقل قر�بة 
يتعر�سون   ، فل�سطيني  طفل   200
كل  تخالف  �سارخة  لنتهاكات 
�لتى  �لدولية  و�ملو�ثيق  �لأعر�ف 
�لقا�رسين  هوؤلء  حماية  تكفل 
�جل�سدية  حقوقهم  وتاأمني 
وتو��سلهم  و�لتعليمية  و�لنف�سية 
باأهليهم ومر�سدين يوجهون حياتهم 
ولي�ش  كاأطفال  معهم  و�لتعامل 

كاإرهابيني وبالغني كما تتعامل معهم 
�إد�رة �ل�سجون . و�أ�سار �ملجدلوى 
من  يعانون  �لأطفال  �ملعتقلني  �أن 
و�لثقافية  �ل�سحية  �لعناية  فقد�ن 
مر�سدين  وجود  وعدم  و�لنف�سية 
و�حتجازهم   ، �ل�سجن  د�خل 
يهود  جنائيني  �أ�رسى  من  بالقرب 
و�لتخويف   ، �لأحو�ل  من  كثري  فى 
 ، �لعتقال  �أثناء  بهم  و�لتنكيل 
لتدمري  تهدف  ممنهجة  باأ�ساليب 
بها  ويلحق   ، �لفل�سطينية  �لطفولة 

�لكثري من �لآثار �ل�سحية و�لنف�سية 
. ودعا  و�لجتماعية   و�جل�سدية 
�حلقوقية  �ملنظمات  �ملجدلوى 
ملتابعة  �إىل  بالطفل  �خلا�سة 
يف  �لقا�رسين  �ملعتقلني  �أو�ساع 
و�سماع   ، �ل�رس�ئيلية  �ملعتقالت 
دولة  وحما�سبة   ، �سهاد�تهم 
 ، بحقهم  جرئمها  على  �لحتالل 
و�ملو�ثيق  بالتفاقيات  و�لز�مها 
�لدولية  و�لقر�ر�ت  و�ملعاهد�ت 

حلمايتهم .

ال�كيل امل�ساعد لرئي�ص هيئة �س�ؤون االأ�سرى واملحررين

�سلطات الحتالل مار�ست العنف والإرهاب بعملية نقل الأطفال اإىل الدامون
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اأ�سرى حمررون

خطورة كبرية تواجه الأ�سرى 
الأطفال بغياب املمّثلني

 ق. ف

�سيف  �أبو  عاطف  د.  ووجه 
بد�ية  يف  �لثقافة  وزير 
للأ�رسى  �لتحية  �ملوؤمتر 
�سجون  يف  و�لأ�سري�ت 
ر�أ�سهم  وعلى  �لحتلل، 
وكرمي  �لربغوثي  )مرو�ن 
�لربغوثي،  ونائل  يون�س، 
م�سيفاً:"  �ل�سوبكي(،  وفوؤ�د 
�لوطنية  �حلركة  تاريخ  �أن 
�لأ�سرية كان وما ز�ل عامًل 
�لثورة  تاريخ  يف  موؤثر�ً 
�ملعا�رسة  �لفل�سطينية 
وقوى  للحتلل  وت�سديها 
على  تاآمرت  �لتي  �لظلم 
�سهادة  ويف  فل�سطني." 
عادي  وحيد  �لأ�سري  للطفل 
)17 عاماً( من بلدة بيت �أمر، 
�لذين  �لأ�رسى  �أحد  وهو 
عا�سو� جتربة �لنقل موؤخر�ً 
من �سجن "عوفر" �إىل �سجن 
"�لد�مون" قال:"�إن �أو�ساعاً 
يف  �لأ�سبال  يو�جهها  �سعبة 
فاإد�رة  "�لد�مون"،  معتقل 
ق�سم  يف  حتتجزهم  �ل�سجن 
و�لغرف  �لأر�س،  حتت 
�أدنى  فيها  تتوفر  ول  قذرة، 
�سحب  ومت  �لحتياجات، 
وي�سطر  �لكهربائيات،  كافة 
�أغطية  دون  للنوم  �لأ�سبال 
على �لأر�س، كما �أن �لطعام 
وحتى  �لطعام،  ي�سبه  ل 
�أ�سعر  مل  عني  �لإفر�ج  بعد 
على  قلقي  ب�سبب  بالفرح، 
يف  بقو�  �لذين  �لأ�سبال 
"�لد�مون" يف ظروف �سعبة 
�لأ�رسى  وجود  دون  جد�ً، 
�لأ�سري  وقال  �لكبار." 
دولة  �لفتاح  عبد  �ملحّرر 

�أ�رسف على  و�لذي كان قد 
�لأ�رسى �لأ�سبال يف "عوفر" 
�عتقال  �أن  عامني،  ملّدة 
دون  �لفل�سطينيني  �لأطفال 
�لثامنة ع�رسة عاماً �سيا�سة 
ونهج �حتلل قدمي متجّدد، 
وبالتايل فاإن ظروف �عتقال 
و�حتجاز �لأطفال، ل تختلف 
عن  و�إجر�ء�تها  ق�سوتها  يف 
يتّم  وكان  �لكبار،  �ملعتقلني 
�لبالغني  �أق�سام  يف  دجمهم 
�نتفا�سة  بد�ية  حتى 
نقلهم  مّت  ثّم  �لأق�سى، ومن 
بدون  منف�سل  �سجن  �إىل 
�لأ�رسى  من  عنهم  ممثلني 
"مرحلة  م�سيفاً:  �لكبار. 
�لأطفال  �ملعتقلني  ف�سل 
هوؤلء  على  �لأ�سو�أ  كانت 
��ستفردت  �إذ  �لأطفال، 
بهم،  �ل�سجون  �إد�رة 
من  �لعديد  عليهم  وفر�ست 
�لإجر�ء�ت �لقمعية، وتركت 
من  حلالة  �لأق�سام  هذه 
�لفو�سى �لتي �نعك�ست على 
وكذلك  وعلقاتهم  �سلوكهم 
�أخلقهم، كما وعمدت �أذرع 
�لإد�رة �إىل حماولت �بتز�ز 
�أخلقياً  �لأطفال  و�إف�ساد 
ما  عّدة،  وباأ�ساليب  و�أمنياً 
يف  �حلالة  �سوء  من  فاقم 
هذه �لأق�سام، ودفع �حلركة 
طويل  ن�سال  �إىل  �لأ�سرية 
ظروف  لتح�سني  وم�ستمر 
و�لعمل  �ملعتقلني،  �لأطفال 
كبار  �أ�رسى  �نتد�ب  على 
وتنظيم  عليهم  للإ�رس�ف 
�لأ�سري  �أمورهم".و�أو�سح 
�ملن�سي  لوؤي  �ملحّرر 
و�لذي �أ�رسف على �لأ�رسى 
ل�سبع  "عوفر"  يف  �لأ�سبال 

يف  كان  دوره  �أن  �سنو�ت، 
�ملعتقلني،  �لأطفال  �حتو�ء 
وتعزيز قدر�تهم �لّنف�سية ل 
�سيما بعد �لتعّر�س للّتعذيب 
و�لتحقيق،  �لعتقال  خلل 
�لعائلة يف توفري  وتبّني دور 
وتعوي�سه  للطفل  �حلماية 
تعّر�س  �لذي  �ل�رّسر  عن 
�خرت�ق  من  وحمايته  له، 
ثقافتهم،  له وبّث  �ل�ّسجانني 
تقدمي  �إىل  بالإ�سافة 
�أخرى،  حياتية  خدمات 
�مللب�س  توفري  كتنظيم 
و�ل�رس�ب،  و�لطعام 
على  غط  �ل�سّ وممار�سة 
�لإد�رة لنقل �ملر�سى منهم 
�لأ�سري  و�أكد  �لعيادة.  �إىل 
�لأعرج،  �رسغام  �ملحّرر 
و�لذي �أ�رسف على �لأ�رسى 
ملّدة  �لأ�سبال  �ملقد�سيني 
�سجني  يف  ون�سف  عامني 
�أن  و"�لد�مون"،  "جمدو" 
بد�أت  �لحتلل  �سلطات 
باختلق �سيا�سات ت�ستهدف 
عرب  �ملقد�سيني،  �لأطفال 
كاحلب�س  �عتقال  بد�ئل 

�ملنزيل وموؤ�س�سات �لتاأهيل 
يف  و�لحتجاز  �لإ�رس�ئيلية 
و�لتي  �جلنائية،  �ل�سجون 
�لأطفال  دمج  ت�ستهدف 
�لإ�رس�ئيليني  �ل�ّسجناء  مع 
حمتو�هم  من  وتفريغهم 
ة  خا�سّ و�لن�سايل،  �لوطني 
باأنها  �أثبتت  �ل�ّسجون  و�أن 
�سخ�سية  �سقل  يف  ت�ساهم 
�لفل�سطيني. م�سيفاً  �لطفل 
بد�أت  �ل�ّسجون  �إد�رة  �أن 
هذه  لتعميم  مبخططها 
�ل�سيا�سات على �لأ�رسى من 
وجود  و�أن  �سيما  ل  فة،  �ل�سّ
مع  بالغني  �أمنيني  �أ�رسى 
�لأ�رسى �لأ�سبال ي�سّكل حالة 
�لذي  للحتلل،  مزعجة 
يخلق  وجودهم  �أن  يعترب 
�أن  �إىل  لفتاً  �لتحري�س، 
غياب �ملمثلني عن �لأطفال 
قانون  وجود  عدم  يعني 
لل�سّجان  ي�سمح  ما  �سابط، 
باخرت�قهم و�لعتد�ء عليهم 
و�أّكد  �أمنياً.  و��ستغللهم 
�لأ�سرية  �حلركة  �أن  �لأعرج 
�لت�سّدي  جاهدة  حتاول 

ل�سيا�سات �لحتلل رغم �أن 
�سيا�ساته  يلغي  ل  �لحتلل 
�إىل  تنفيذها  يوؤجل  ولكّنه 
فكانت  �ملنا�سب،  �لوقت 
�إد�رة  حماولة  رف�ست  قد 
�لأ�رسى  نقل  �ل�ّسجون 
من  ممثليهم  دون  �لأ�سبال 
"�لد�مون"  �إىل  "جمدو" 
وقال   .2019 �آذ�ر  خلل 
حممد  �ملحرر  �ملعتقل 
خالد عوي�سات من �لقد�س، 
من  عام  بعد  حتّرر  و�لذي 
�عتقاله: "�أنه كان قد �أم�سى 
توقيف  مركز  يف  �سهر�ً 
قبل  "�مل�سكوبية"،  وحتقيق 
"جمدو"،  �سجن  �إىل  نقله 
من  كانت  �أنها  �إىل  لفتاً 
يعي�س  �إذ  �ملر�حل،  �أ�سعب 
وحيد�ً،  �لقا�رس  �ملعتقل 
من  �إد�رية  هيئة  وجود  دون 
في�ستفرد  �لكبار،  �لأ�رسى 
�أ�سو�أ  به �ل�سّجان، ويقّدم له 
و�ل�رّس�ب،  �لّطعام  �أنو�ع 
عليه  بالعتد�ء  ويقوم 
بال�رّسب يف غرف ل توجد 
فيها �لكامري�ت، م�سيفاً �أنه 
وبعد نقله �إىل "جمدو"، قام 
باحت�سانه،  �لأ�رسى  ممّثلو 
وتطوير  بناء  وم�ساعدته يف 
�ملعتقل  �سخ�سيته".وقال 
من  جابر،  حممد  �ملحرر 
��ستمر  و�لذي  �لقد�س، 
�سنو�ت  ثلث  مّدة  �عتقاله 
 13( �لعمر  من  يبلغ  وكان 
�لهيئة  غياب  عاماً(:"�أن 
�لكبار  �لأ�رسى  من  �لإد�رية 
�أي�ساً  �أّدت  "�مل�سكوبية"  يف 
غط �لنف�سي  �إىل تعّر�سه لل�سّ
نفذها  عديدة  ولعتد�ء�ت 

�ل�سجانون بحقه." 

هيئة الأ�سرى

12 اأ�سريا مري�سا يواجهون القتل 
الطبي البطيئ يف "م�سفى الرملة"

�لأ�رسى  �سوؤون  هيئة  قالت 
و�ملحررين، �إن �لأ�رسى �ملر�سى 
"م�سفى  ت�سمى  فيما  �لقابعني 
�سجن �لرملة" و�لبالغ عددهم 12 
�أ�سري�ً، يعانون من ظروف �سحية 
و�عتقاليه بالغة �ل�سوء و�ل�سعوبة، 
بفعل  �لبطيئ  �ملوت  ويو�جهون 
�سيا�سة �لهمال �لطبي �ملتعمد 
�لإ�رس�ئيلية  �ل�سلطات  قبل  من 
�لهيئة  وذكرت  �سجونها.  و�إد�رة 
�لقابعني  �ملر�سى  �لأ�رسى  �أن 
يف"�لرملة" هم كل: خالد �ساوي�س 
رد�د  ومعت�سم  موقدة  ومن�سور 
�سالح  و�سالح  �لأقرع  وناه�س 
زيد  وجمال  م�سطفى  ور�مي 
�لعربيد  و�سامر  �سباغ  وحممد 
�سعاده  و�حمد  �ل�ساوي�س  وكتيبة 
و�حمد زهر�ن، �إ�سافة �ىل �أربعة 
برعايتهم  يقمون  �أخرين  �أ�رسى 
من  كل  وهم  بهم  و�لهتمام 
�بو  و�سامر  ر�سو�ن  �إياد  �لأ�سري 
و�أحمد  عمور  وعليان  دياك 

�ن  �لهيئة،  و�أكدت  خ�سري.  �بو 
من  يعانون  هناك  �ملر�سى 
�ملتعمد،  �لطبي  �لقتل  �سيا�سة 
�لطبية  �خلدمات  �نعد�م  حيث 
ت�سخي�س  وعدم  و�ل�سحية، 
و�نعد�م  �ملر�سية،  �حلالت 
و�لأدوية  �لعلجات  تقدمي 
�لأ�رسى  وم�ساومة  لهم،  �للزمة 
�مل�سكنات  وتقدمي  �لعلج  على 
�حلالت  يذكر  و�ملنومات. 
�لرملة  ب�سحن  �لقابعة  �ملر�سية 
فهناك  �ل�سجون،  يف  �لأ�سعب 
�مل�سابون بالر�سا�س و�ملعاقون 
و�مل�سلولون و�مل�سابون باأمر��س 
و�أور�م خبيثة يعانون منذ �سنو�ت 
من تفاقم �لأمر��س يف �أج�سامهم 
ومن �سيا�سة �لإهمال �لطبي، ومن 
�ملماطلة يف �ل�ستجابة لطلبات 
�سحية،  لأ�سباب  �ملبكر  �لإفر�ج 
�ىل  �ملحامون  بها  يتقدم  و�لتي 
�ملخت�سة  �لإ�رس�ئيلية  �للجان 

بهذ� �ل�ساأن.

�لأ�رسى  �سوؤون  هيئة  �أفادت 
�ملعتقل  باأن  و�ملحررين 
غز�لة  �أبو  �إياد  م�سعب  �لقا�رس 
يقبع  �لقد�س،  من  عاماً(،   15(
�سجن  يف  �لنفر�دي  �لعزل  يف 
�جلنائي  �لإ�رس�ئيلي  "�أوفيك" 
�إثر  وذلك  يوماً،   )27( منذ 
بالدخول  �لّر�ف�س  موقفه 
�جلنائيني  �ل�ّسجناء  لأق�سام 
بهم.  و�لختلط  �لإ�رس�ئيليني 
وبّينت هيئة �لأ�رسى �أن �سلطات 
�عتقلت  قد  كانت  �لحتلل 
 22 بتاريخ  غز�لة  �أبو  �لقا�رس 
لل�ّسجن  ونقلته   ،2019 دي�سمرب 
على  �عتقاله  �أن  رغم  �جلنائي، 
�لعقبات  وو�سعت  وطنية،  خلفية 
هيئة  حمامي  حماولت  �أمام 
�إىل  نقله  لزيارته وطلب  �لأ�رسى 
�ليوم  منذ  "�لأمنية"  �ل�ّسجون 
بالّطفل  دفع  ما  لعتقاله،  �لأول 
�لّطعام  للإ�رس�ب عن  �أبو غز�ل 
حتذير�ت  بعد  و�أوقفه  ليومني، 
على  �خلطوة  تلك  خطورة  من 
حي ل�سغر �سّنه. ونقل  و�سعه �ل�سّ
�أبو  �لقا�رس  عن  �لهيئة  حمامي 
بزيارته  له  �ل�ّسماح  غز�لة، عقب 

يقبع  �أّنه  قانونية؛  جهود  بعد 
تفتقر  �نفر�دي  عزل  غرفة  يف 
�أنه  �إّل  �لأ�سا�سية،  للحاجيات 
�أ�رّس على موقفه رغم حماولت 
�إد�رة �ل�ّسجن بدجمه مع �ل�ّسجناء 
على  �ملعتقلني  �لإ�رس�ئيليني 
كتعاطي  جنائية  ق�سايا  خلفيات 
�ملخدر�ت و�لغت�ساب. و�أ�سارت 
�سلطات  �أن  �إىل  �لأ�رسى  هيئة 
عدد  �حتجاز  تتعّمد  �لحتلل 
يف  �لفل�سطينيني  �لأطفال  من 
�لإ�رس�ئيلية،  �جلنائية  �ل�سجون 
يعتدون  �لذين  �ملجرمني،  بني 
عليهم وي�ستولون على �أغر��سهم 
�ل�ّسخ�سية، وقد �سعت وما ز�لت 
�لأ�رسى  جميع  لتحويل  ت�سعى 
�لأمنية  �ل�سجون  من  �لأطفال 
وجتابه  �جلنائية،  �ل�سجون  �إىل 
�حلركة �لأ�سرية ذلك ملا فيه من 
�لأطفال  على  حقيقية  خطورة 
وعلى تن�سئتهم.  يذكر �أن �لقا�رس 
عاماً  �أم�سى  قد  كان  غز�لة  �أبو 
�ملنزيل،  �لعتقال  قيد  ون�سفا 
�أ�سدرت  �ملّدة  �نتهاء  وبعد 
حكماً  بحّقه  �لحتلل  حمكمة 

بال�سجن �لفعلي لثلثة �سهور.

رف�سًا لدجمه مع ال�ّسجناء ال�سهاينة

املعتقل القا�سر م�سعب اأبو غزالة حمتجز يف 
العزل النفرادي لليوم )27( على التوايل

نظمت وزارة الثقافة وهيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين ونادي الأ�سري موؤمتراً �سحفيًا، لت�سليط ال�سوء 
على واقع الأطفال الأ�سرى يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي، وا�ستعرا�ض اخلطورة التي يواجهها الأ�سرى 

الأطفال بغياب الهيئة الإدارية الّتمثيلية، وتفا�سيل الأحداث التي عا�سها الأطفال الأ�سرى عقب نقلهم من 
�سجن "عوفر" اإىل �سجن "الدامون" دون ممثليهم موؤخراً، وذلك بح�سور عدد من الأ�سرى املحررين. 

هكذا تعمد جنود الحتالل ترك كلب بولي�سي ينه�ش رقبة طفل قا�سر خالل العتقال !؟
�لأ�رسى  �سوؤون  هيئة  وثقت 
عنها،  �سدر  تقرير  يف  و�ملحررين 
قي�س  �لقا�رس  �ملعتقل  �سهادة 
خميم  من  عاماً(   18( عرعر�وي 
خللها  من  يك�سف  و�لتي   ، جنني 
لها خلل  للتعذيب  تفا�سيل تعر�سه 
�لهيئة  ونقلت  �عتقاله.  عملية 
م�سرية  باأكملها،  �لفادة  بتقريرها 
عرعر�وي  �لفتى  �عتقال  باأنه جرى 

�لحتلل  جي�س  �قتحام  عقب 
�ملدخل  باب  وتفجري  فجر�ً  لبيته 
�جلنود  �نت�رس  ثم  ومن  بقنبلة، 
كلب  م�سطحبني  �ملنزل  د�خل 
لخافة  برفقتهم  �سخمة  بولي�سية 
بتفتي�س  وقامو�  �لعائلة،  �أفر�د 
بعد  وفيما  خر�باً،  به  وعاثو�  �لبيت 
وتع�سيب  �لأ�سري  يدي  تقييد  جرى 
د�خل  وزجه  للخارج  و�قتياده  عينيه 

تو�جد  وخلل  �لع�سكري.  �جليب 
�لتنكيل  �لفتى باجليب تعمد �جلنود 
بولي�سي ينه�س رقبته  به وترك كلب 
م�سبباً له عدة جروح مل تُعالج حتى 
نقله  جرى  ثم  ومن  �للحظة،  هذه 
"�جللمة"  توقيف  مركز  �إىل  بعدها 
هناك  معه  ُحقق  ل�ستجو�به، 
على  �ليدين  مقيد  وهو  ل�ساعات 
د�خل  �أيام   10 �سغري،  بقي  كر�سي 

زنازين �جللمة ومن ثم نُقل �إىل ق�سم 
حيث  "جمدو"  يف  �لأ�سبال  �لأ�رسى 
�لأ�رسى  باأن عدد  يذكر  �لآن.   يقبع 
مبعتقل  حالياً  �لقابعني  �لقا�رسين 
منهم   %98 طفًل،   50 "جمدو" 
�لتعذيب  �أ�سكال  من  ل�سكل  تعر�سو� 
�عتقالهم  خلل  و�لنف�سي  �جل�سدي 
�أو �لتحقيق معهم �أو �أثناء نقلهم �إىل 

مر�كز �لتوقيف �لإ�رس�ئيلة.     
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عي�شة ق.

�أين �سيكون �حلكم �لرئي�سي �أوتوغو 
كا�ستان مرفوقا بالطاقم �مل�ساعد 
بوري�س  م�ساعده  يف  �ملتمثل 
يايا،  عي�سى  و�لت�سادي  مارالز 
�ملقابلة قمة  تكون  �أن  ينتظر  �أين 
و�عدة بني فريقني يتناف�سان على 
�لدور  �إىل  �لتاأهل  تاأ�سريتي  �إحدى 
ربع �لنهائي من �ملناف�سة �لقارية، 
باملو�جهة  �لفائز  �أن  باعتبار 
�لدور  �إىل  �لتاأهل  ي�سمن  �سوف 
�سان  ماميلودي  وير�فق  �ملقبل 
�أين يحتاج  �إفريقي،  دونز �جلنوب 
�لفوز  �إىل  �جلز�ئرية  �لكرة  ممثل 
يف  �ملغربي  �لنادي  تعرث  وينتظر 
�لتنقل �إىل جنوب �إفريقيا من �أجل 
�سمان �ملرور ومو��سلة �ملغامرة 

�لقارية.
يف �سياق �آخر، �متثل �أم�س �لالعب 
�الن�سباط  جلنة  �أمام  مفتاح  ربيع 
لكرة  �ملحرتفة  للر�بطة  �لتابعة 
�لريا�سية  غري  �للقطة  بعد  �لقدم 
حمزة  �لالعب  مع  بها  قام  �لتي 
�لكال�سيكو  مو�جهة  خالل  بانوح 
�الأ�سبوع  نهاية  جمعت  لتي 
�لعا�سمة  �حتاد  فريقه  �ملن�رصم 
ت�سوية  �سمن  �لقبائل  و�سبيبة 
من  �ملتاأخرة  �للقاء�ت  رزنامة 
�رتفعت  �أين  �لوطنية،  �لبطولة 
�النتقاد�ت �ملو�جهة �إىل �ملد�فع 
رفع  لقطة  على  لالحتاد  �الأمين 
كان  �لذي  �لالعب  فوق  �لرجل 
�مليد�ن  �أر�سية  على  �ساقطا 
�لكرة  على  �ل�رص�ع  لقطة  يف 

مت  حيث  �لالعبني،  جمعت  �لتي 
�ل�سلف  �أوملبي  �إعفاوؤه من مقابلة 
ت�سوية  �سياق  �أم�س يف  �لتي جرت 
�ملوؤجل عن �جلولة 13 من  �للقاء 
بعدما  �الأوىل  �ملحرتفة  �لر�بطة 
�ال�ستدعاء  تلقت  �الإد�رة  كانت 
�خلا�س بالالعب م�ساء �أول �أم�س 
ر�فق  كان  �ملعني  �أن  وقت  يف 
�أنه كان  �لوفد �إىل �ل�سلف باعتبار 
�سمن �لوفد �ملعني بالتنقل ولعب 

�ملو�جهة.
جمهور  ينتظر  منف�سل،  �سياق  يف 
�لالعب  م�سري  �لعا�سمة  �حتاد 
مر  كان  �لذي  بلقروي  ه�سام 
�ملجل�س  على  �ملن�رصم  �ل�سبت 
�لت�رصف  بعد  للفريق،  �لتاأديبي 
غري �الن�سباطي �لذي كان قام به 

ليلة مو�جهة �سبيبة �لقبائل وقاطع 
برغبة  علمه  بعد  �لع�ساء  وجبة 
تخفي�س  �لعا�سمي  �لنادي  �إد�رة 
تر�جع  ب�سبب  �ل�سهرية  �أّجرته 
�ملردود  تقدمي  وعدم  م�ستو�ه 
�لذي كان منتظر� منه، الأمر �لذي 
جعل �ملدرب بالل دزيري يقومك 
وهو  �للقاء  قائمة  عن  با�ستبعاده 
يف  يلعب  �أن  منتظر  كان  �لذي 
للمو�جهة،  �الأ�سا�سية  �لت�سكيلة 
�إد�رة �الحتاد �ل�سمت  �أين تو��سل 
حول م�سري �ملد�فع �ملحوري ومل 
�لتي �سلطتها  �لعقوبة  تك�سف بعد 
�سده، و�إمكانية ف�سخ �لعقد معه �أو 

مو��سلة �مل�سو�ر يف �سفوفه.

عينّ الحتاد الإفريقي لكرة القدم احلكم الغابوين اإيريك اأوتوغو كا�شتان من اأجل اإدارة املواجهة التي 
يخو�شها فريق احتاد العا�شمة والوداد البي�شاوي املغربي املقررة اجلمعة املقبل حل�شاب اجلولة اخلام�شة 

وما قبل الأخرية من دور جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا والتي �شوف تلعب على ملعب حممد اخلام�س يف 
مدينة الدار البي�شاء، حيث ك�شفت الهيئة الكروية القارية هوية احلكم املعني باإدارة الديربي املغاربي 

بي الفريقي اللذين ميلكان عالقات تاريخية

مفتاح امتثل اأم�س اأمام جلنة الن�شباط وترقب حول م�شري بلقروي

احتاد العا�ضمة والوداد البي�ضاويالغابوين اأوتوغو غا�ضتان لإدارة ديربي 

�شفقة ا�شتقدام الالعب غامن تتوجه نحو الف�شل

�ضباب بلوزداد يختتم ترب�ص 
تون�ص بودية اأمام ال�ضفاق�ضي

برجمت �إد�رة فريق �سباب بلوزد�د 
مقابلة ودية ثانية للت�سكيلة حت�سبا 
جتريه  �لذي  �لتح�سريي  للرتب�س 
�سمن  �لتون�سية  قمرت  مدينة  يف 
�لبطولة  ال�ستئناف  �لتح�سري 
�لوطنية، �أين تنطلق مرحلة �الإياب 
�ملقبل،  فيفري  �لفاحت  من  �بتد�ء 
يخو�س  �سوف  �ل�سدد  هذ�  ويف 
باتريك  �جلديد  �ملدرب  �أ�سبال 
يف  و�الأخري  �لودي  �للقاء  دوما 
�أمام  مقابلة  �لفريق  عمل  برنامج 
�لدرجة  يف  ين�سط  قوي  فريق 
�سوف  �لذي  وهو  �لتون�سية  �الأوىل 
من  لالعبني  مفيد�  �متحانا  يكون 
�إمكانياتهم  على  �لربهنة  �أجل 
�لفرن�سي  �ملدرب  �أنظار  حتت 
�سمن  �لدخول  �أجل  من  و�إقناعه 
ح�ساباته �لتكتيكية حت�سبا للن�سف 
�لثاين من �ملو�سم �لكروي �حلايل، 
ثانيا  �ختبار�  �لودية  �ستكون  �أين 
لرفقاء �لالعب �سم�س �لدين ن�ساخ 
حتى يكونو� يف �أف�سل حت�سري ملا 
تبقى من مناف�سة �ملو�سم �حلايل، 
لعب  كان  �لفريق  و�أن  خا�سة 
بن  نادي  �أمام  �أوىل  ودية  مبار�ة 

عرو�س �لنا�سط يف �لدرجة �لثانية 
�لتون�سية وتعادل �أمامه �سلبا.

�إد�رة  تتوجه  منف�سل،  �سياق  يف 
�سباب بلوزد�د نحو فقد�ن �سفقة 
غامن  حممد  بجاية  �سبيبة  العب 
�لذي عربت عن رغبتها يف �لتعاقد 
�ل�ستوي  �ملركاتو  خالل  معه 
�حلالني حيث دخلت نظريتها �أهلي 
�أجل  من  �ل�سباق  بوعريريج  برج 
�لتناف�س على خدماته، وهو �لذي 
�أولوية للنادي �لعا�سمي  كان مينح 
عليه  عر�ست  »�لكابا«  �إد�رة  لكن 
عر�سا ماليا مغريا قد يجعله يغري 

�لوجهة نحو �الأهلي �لرب�يجي.

بعد برجمة كاأ�س افريقيا داخل القاعة مبدينة العيون املحتلة

الكوا تطالب الكاف بتفادي ت�ضيي�ص كرة 
القدم واخلروج عن امليثاق الأوملبي

�الأوملبية  �للجنة  طالبت 
�الحتاد  �جلز�ئرية  و�لريا�سية 
بتفادي  �لقدم   لكرة  �الفريقي 
جوهر  ذ�ت  مناورة  �أو  فعل  كل 
�الأمم  عمل  يعيق  �سيا�سي 
�ملتحدة �ثر �حت�سان مناف�سات 
د�خل  �لقدم  لكرة  �فريقيا  كاأ�س 
 28 من  �ملقررة   2020 �لقاعة 
مدينة  يف  فيفري   7 �إىل  جانفي 
�ملحتلة،  �ل�سحر�وية  �لعيون 
بيان:  يف  �للجنة  و�أو�سحت 
�لقارة  جتنيب  على  »حر�سا 
�أن  �ساأنه  من  ما  كل  �الفريقية 
تطالب  ت�سدعها،  يف  يت�سبب 
و�لريا�سية  �الأوملبية  �للجنة 
�جلز�ئرية من �الحتاد �الفريقي 
�أو  فعل  كل  تفادي  �لقدم  لكرة 
من  �سيا�سي  جوهر  ذ�ت  مناورة 

�ساأنه �أن يعيق عمل منظمة �الأمم 
�أو  �الفريقي  و�الحتاد  �ملتحدة 
�الوملبي«،  �مليثاق  مع  يتعار�س 
مدينة  �ملتحدة  �المم  وتعترب 
الإقليم  �لتابعة  �ملحتلة  �لعيون 
�ل�سحر�وية  �لعربية  �جلمهورية 
�لدميقر�طية �قليما غري م�ستقل 

يوجد حتت �الحتالل �ملغربي.
�الأوملبية  �للجنة  فعل  رد  وياأتي 
�جلز�ئرية بعد رد فعل �الحتادية 
�لتي  �لقدم  لكرة  �جلز�ئرية 
�أنها  �ملا�سي  �جلمعة  �أعلنت 
�الحتاد  لرئي�س  ر�سالة  وجهت 
�أعربت  �لقدم  لكرة  �الإفريقي 
�عرت��سها  و  تنديدها  عن  فيها 
�إفريقيا  كا�س  �إقامة  قر�ر  على 
مدينة  يف  �لقاعة  د�خل  لالأمم 
�الحتادية  هددت  كما  �لعيون، 

بعدم  �لقدم  لكرة  �جلز�ئرية 
�لذكرى  �حتفاالت  يف  �مل�ساركة 
63 �ملقررة يف 8 فيفري �ملقبل 
الإن�ساء �الحتاد �الفريقي للعبة يف 
هام�س  على  دعوتها  متت  حالة 
�لتنفيذية  �للجنة  �جتماع  تنظيم 
�الفريقية،  �لكروية  للهيئة 
�أنه  �الأوملبية  �للجنة  و�أكدت 
كان  �قامة  �لكاف  قر�ر  بعد 
�لقاعة  د�خل  �لقدم  لكرة   2020
عا�سمة  �لعيون  مدينة  يف 
�ل�سحر�وية  �لعربية  �جلمهورية 
�ملحتلة  �ملدينة  �لدميقر�طية 
تطالب  �لدويل  �لقانون  نظر  يف 
و�لريا�سية  �الأوملبية  �للجنة 
�لتي  �لهيئة  وهي  �جلز�ئرية 
�ملبادئ  �حرت�م  �إطار  يف  تعمل 
�مليثاق  يف  عليها  �ملن�سو�س 

�الأطر�ف  كل  من  �الأوملبي 
و�مل�ساركة  بتنظيم  �ملعنية 
�ىل  �لريا�سي  �حلدث  هذ�  يف 
�حرت�م هذه �الأحكام«. و�عتربت 
�أن  �جلز�ئرية  �الوملبية  �لهيئة 
�الحتاد �لذي تتطلع �إليه �ل�سبيبة 
�لريا�سية  و�حلركة  �الفريقية 
تتكيف  �أن  ميكن  ال  �الفريقية 
توؤدي  �أعمال  �إىل  تخ�سع  �أو 
�لدول  ��ستياء  �أو  ت�سدع  �ىل 
لو�ء  حتت  �ملجتمعة  �الفريقية 
هذ�  يف  �الفريقي«،  �الحتاد 
�فريقيا  جنوب  �علنت  �ل�سدد 
على ل�سان �حتاديتها لكرة �لقدم 
عن �ن�سحاب فريقها �لوطني من 
�لقاعة  د�خل  �لقدم  كرة  دورة 
�ملزمع   2020 �فريقيا  كاأ�س 

تنظيمها بالعيون.

الدورة الدولية احمت- كومارت للمالكمة

اجلزائر تتوج ب�ضت ميداليات ذهبيتني
ح�سد �ملنتخب �لوطني للمالكمة 
ميد�ليات،  �ست  و�سيد�ت  رجال 
�لدورة  خالل  ذهبية  منها  �إثنتان 
�لدولية 33 �أحمت- كومارت  �لتي 
�ختتمت �أول �م�س با�سطنبول بعد 
�أ�سبوع من �ملناف�سة، و�مليد�ليات 
�لذهبية من �جناز حممد حومري 
يف فئة 81 كغ وعبد  �حلفيظ بن 
زميله  �كتفى  بينما  كغ،   91 �سبلة 
بامليد�لية   بلودينات  �سعيب 
�لربونزية يف فئة �أكرث من 91 كغ، 
وعند �ل�سيد�ت نالت �ميان خليف 
�مليد�لية �لف�سية يف وزن 60 كغ، 
�لرتكية  �مام  خ�سارتها  عقب 
من  �لنهائي،  يف  �إلديز  �إ�رصى 
رمي�ساء  بوعالم  ح�سلت  جهتهما 

51 كغ و�إ�رص�ق �سايب 75 كغ على 
فئتهما  يف  برونزينت  ميد�ليتني 

على �لتو�يل.
�حمت-  �لدولية  �لدورة  و�سجلت 
م�ساركة  با�سطنبول  كومارت  
حو�يل 100 مالكم  رجال و�سيد�ت 
من 19 بلد�، و�سيطرت تركيا على 
�ملنازالت مبجموع 16 ميد�لية 4 
ذهبيات، 5 ف�سيات و7 برونزيات، 
حت�سري  �إطار  يف  �لدورة  وتندرج 
للدورة  �جلز�ئريني  �ملالكمني 
لالألعاب  �لتاهيلية  �الفريقية 
�الوملبية 2020 بطوكيو، �ملقررة 
�ملقبل  فيفري   29 �ىل   20 من 

بد�كار �ل�سينغال.
ق.ر.

ع.ق.

احتاد البليدة

حوحو مدربا جديدا والإدارة 
تطالبه بال�ضعود

تعاقدت �إد�رة فريق �حتاد �لبليدة 
مع �ملدرب �سمري حوحو من �أجل 
�لفنية  �لعار�سة  على  �الإ�رص�ف 
للفريق �لنا�سط يف �لبطولة �لهاوية، 
يف  برد�ن  �لنادي  رئي�س  جنح  �أين 
من  باتنة  مولودية  مدرب  �إقناع 
�لبليدة  �حتاد  �إىل  �النتقال  �أجل 
ما  خالل  �لنادي  على  و�الإ�رص�ف 
تبقى من �ملو�سم �لكروي �حلايل، 
�لطرفني  بني  �التفاق  مت  حيث 
�ل�سعود هذ�  �أجل  �للعب من  على 
�ملحرتفة  �لر�بطة  �إىل  �ملو�سم 
�لثانية و�لعودة �إىل �لدرجة �الأعلى 
�ملنق�سي،  �ملو�سم  �ل�سقوط  بعد 
العبو  يتناف�س  �ن  ينتظر  حيث 
»�لورود«  مدينة  �أبناء  ت�سكيلة 

�ملجموعة  يف  بقوة  �ل�سعود  على 
�لو�سطى من بطولة �لهو�ة، يف ظل 
تغيري �سيغة �ملناف�سة �لتي �سادق 
�لعامة  �جلمعية  �أع�ساء  عليها 
�لقدم  لكرة  �جلز�ئرية  لالحتادية 
�الأخرية  �ال�ستثنائية  �جلمعية  يف 

�لتي عقدوها �لعام �ملنق�سي.
وياأتي تعيني �سمري حوحو على ر�أ�س 
�لعار�سة �لفنية الحتاد �لبليدة بعد 
�ل�سابق  �ملدرب  مع  �لعقد  ف�سخ 
و�لذي  عمارة  �سمري  للت�سكيلة 
�أجل  من  �حلالية  �الإد�رة  يطالب 
يدين  �لتي اليز�ل  �الأمو�ل  ت�سديد 
 175 مببلغ  قيمتها  و�ملقدرة  بها 

مليون �سنتيم.
عي�شة ق.

ق.ر.
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جنم  ف�سخ  عن  الإعالن 
لريوي  الأملاين  املنتخب 
�ساين عقده مع وكالة النجم 
ديفيد  املعتزل  الإجنليزي 
الالعبني  لت�سويق  بيكهام 
ميونخ  بايرن  طموح  عزز 
خدماته،  على  احل�سول  يف 
خدمات  على  احل�سول 
�سيتي  مان�س�سرت  مهاجم 
التي  البعيدة  الأهداف  من 
�سطرها فريق بايرن ميونخ، 
لكنه واإىل غاية اللحظة كان 
ي�سطدم بايرن ميونخ بالكثري 
التي  اخلطوة  العراقيل،  من 
املنتخب  لعب  بها  قام 
واملتمثلة  الآن  الأملاين 

املربم  العقد  ف�سخ  يف 
ت�سويق  وكالة  وبني  بينه 
قبل  من  اململوكة  الالعبني 
الأمل  اأعادت  بكهام،  ديفيد 
على  احل�سول  يف  لبايرن 
�ساين ال�سيف املقبل، وكان 
الأملاين   »1 »�سبورت  موقع 
اأول من اأ�ساع اخلرب، كا�سًفا 
اإدارة  تولت  ال�رشكة  اأن 
اأعمال �ساين 6 اأ�سهر فقط، 
اخلطوة  هذه  اأن  مرجًحا 
ا  خ�سي�سً �ساين  بها  قام 
للرحيل من مان�س�سرت �سيتي 
لريوي  وكان  بايرن،  اإىل 
م�سارف  على  بالفعل  �ساين 
لول  ميونخ،  اإىل  الرحيل 

لها  تعر�ض  التي  الإ�سابة 
املالعب  عن  اأبعدته  والتي 
لأ�سابيع طويلة.وخرج ح�سن 
مدير  حميديت�ض  �سالح 
البافاري،  بالنادي  الكرة 
جرت  مفاو�سات  عقب 
وراء الكوالي�ض اإىل الإعالم،  
حول  خالفات  وجود  معلًنا 
حا�سل  نزاع  وعن  الأمر 
اأعماله. واإدارة  الالعب  بني 

البالغ  الالعب  اأن  امللفت 
تعاقد  عاًما،   24 العمر  من 
الآن مع �رشكة اآخرى وهذه 
ال�رشكة هي ذاتها التي تدير 
البافاري  املدافع  اأعمال 

جريوم بواتينغ.

ويقول موقع »بيلد«، اإن بايرن 
مع  حمادثات  بالفعل  بداأ 
اجلديد  �ساين  اأعمال  مدير 
واملعروف  رم�ساين،  فايل 
النافذة يف  ال�سخ�سيات  من 
الأوروبية  النتقالت  �سوق 
البوند�سليجا  يف  ولي�ض 
تقرير  على  فح�سب.ورًدا 
تقارير  ظهرت  هذا  »بيلد« 
م�سادر  عن  نقلت  موازية، 
فايل  �رشكة  من  مقربة 
�ساين  »انتقال  اأن  رم�ساين 
بل  اأكيًدا«  لي�ض  ميونخ  اإىل 
اإىل  عادت  املفاو�سات  اأن 

مربعها الأول
ق.ر.

الدويل  الالعب  يتواجد 
�سليماين  اإ�سالم  اجلزائري 
نادي  اإدارة  طاولة  على 
من  الإجنليزي  توتنهام 
خالل  معه  التعاقد  اأجل 
ال�ستوية  التحويالت  فرتة 
احلالية، حيث ك�سفت اأم�ض 
فوتبول«  »فران�ض  جملة 
املدرب  اأن  الفرن�سية 
مورينيو  جوزيه  الربتغايل 
و�سع �سليماين �سمن اإحدى 
التعاقد  اأجل  اخليارات من 
جنم  خلالفة  حت�سبا  معه 
الفريق امل�ساب هاري كني 
ملو�سم  اأنهى  كان  والذي 
الإ�سابة  ب�سبب  باكرا 
لها يف  تعّر�ض  التي  البليغة 

املو�سم  من  �سابق  وقت 
اجلاري، واأجرى على اإثرها 
الركبة،  يف  جراحية  عملية 
حيث لفت مهاجم املنتخب 
بداية  بعد  الأنظار  الوطني 
املو�سم الطيبة التي حققها 
بالدوري  موناكو  فريقه  مع 
يلعب  الذي  وهو  الفرن�سي 
يف �سفوفه معارا من نادي 
الإجنليزي  �سيتي  لي�سرت 
�سفوفه  اإىل  ان�سم  حيث 
املا�سية ملدة  ال�سائفة  يف 
اأولوية  مع  واحد  مو�سم 

�رشاء العقد.
الأمور  تتوجه  املقابل،  يف 
بخ�سو�ض  التعقيد  نحو 
�سليماين  انتقال  عملية 

يف  توتنهام  �سفوف  اإىل 
الأخري  اإدارة  تقدمت  حال 
اأجل  من  ر�سمي  بعر�ض 
الفرتة  خالل  انتدابه 
ظل  يف  وذلك  احلالية، 
ي�سعها  قد  التي  العراقيل 
العقد  مالك  ناديه  مدرب 

يرغب  ل  والطي  لي�سرت 
عني  مدينة  ابن  انتقال  يف 
مناف�ض  نادي  اإىل  البنيان 
مناف�سة  اإىل  التاأهل  يف  له 
خالل  اأوروبا  اأبطال  دوري 

املو�سم املقبل.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

 10 عرب  توزيعهم  يتم  �سوف 
ت�سم  ت�سفوية  جمموعات 
منتخبات  اأربعة  منها  كل 
يتاأهل مت�سدر كل جمموعة 
الأخري  الت�سفوي  الدور  اإىل 
نوفمرب  �سهر  يجري  والذي 
 10 له  يتاأهل  حيث   ،2021
منتخبات يتم  خاللها �سحب 
القرعة ل�سمان اإقامة خم�ض 
ذهابا  ت�سفوية  مباريات 
اإثرها  على  يتاأهل  واإيابا 
خم�سة منتخبات اإىل العر�ض 

الكروي العاملي املقرر بعد 
وت�ست�سيفه  قطر  يف  عامني 
يف  مرة  لأول  عربية  دولة 
وذلك  املونديال،  تاريخ 
من  املمتدة  الفرتة  خالل 
دي�سمرب   18 اإىل  نوفمرب   21

.2022
الوطني  املنتخب  تواجد 
الأول  امل�ستوى  �سمن 
حت�سبا لعملية �سحب القرعة 
بت�سفيات املونديال املقبل، 
اأين مت اختياره �سمن اأف�سل 
املنتخبات الع�رش بعدما مت 
املتاأهلة  املنتخبات  تق�سيم 

ي�سم  م�ستويات  اأربعة  اإىل 
كل منها 10 منتخبات ح�سب 
اآخر ت�سنيف لالحتاد الدويل 
لكرة القدم الذي �سدر �سهر 
حيث  املن�رشم،  دي�سمرب 
لأ�سبال  التق�سيم  �سمح 
جمال  الوطني  الناخب 
مواجهة  تفادي  بلما�سي 
اإفريقي قوي �سمن  منتخب 
ومينحه  املجموعة،  نف�ض 
من  اأوفر  حظوظا  بالتايل 
الدور  هذا  جتاوز  اأجل 
واملرور اإىل الدور الت�سفوي 
ل�ستعادة  حت�سبا  الأخري 

الكروي  العر�ض  التواجد يف 
عن  غاب  الذي  الغعاملي 
جرت  التي  ال�سابقة  دورته 
بعد  رو�سيا  يف   2018 العام 
الت�سفيات  من  الإق�ساء 
بعدما كان املنتخب اولطني 
 2010 دورتي  يف  �سارك 
اإفريقيا  بجنوب  و2014 

والربازيل على التوايل.
كانت هيئة امللغا�سي اأحمد 
انطالق  اأجلت  قد  اأحمد 
الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�ض 
�سهر  من  املقبلة  العامل 
نوفمرب  �سهر  اإىل  مار�ض 

على  اأقدم  بعدما  املقبل، 
اإحداث تغيريات على تاريخ 
كاأ�ض اإفريقيا لالأمم املقرر 
 2021 العام  املقبلة  دورتها 
وهي التي قّدمتها اإىل ف�سل 
تاريخ  ر�سمت  بعدما  ال�ستاء 
اإىل  9 جانفي  املناف�سة من 
كانت  اأين   ،2021 فيفري   6
ال�سائفة  مربجمة �سابقا يف 
مع  تتزامن  �سوف  والتي 
لالأندية  العامل  كاأ�ض  خو�ض 
�سوف  لالإ�سارة  ال�سني،  يف 
اجلزائري  اجلانب  ي�سهد 
من  كل  طرف  من  متثيال 

عمار  احلرا�ض  مدرب 
املنتخب  ومن�سق  بورا�ض 

الوطني اإبراهيم بليا�سني.

م�شتويات قرعة كاأ�س 
العامل

ال�سنغال،   : الأول  امل�ستوى 
اجلزائر،  نيجرييا،  تون�ض، 
م�رش،  غانا،  املغرب، 
مايل، جمهورية  الكامريون، 

الكونغو الدميقراطية
 : الثاين  امل�ستوى 
ديفوار،  كوت  بوركينافا�سو، 

غينيا،  اإفريقيا،  جنوب 
الأخ�رش،  الراأ�ض  اأوغندا، 
زامبيا،  البينني،  الغابون، 

الكونغو
امل�ستوى الثالث : مدغ�سقر، 
موزمبيق،  ليبيا،  موريتانيا، 
الو�سطى،  اإفريقيا  كينيا، 
ناميبيا،  نيجر،  زميبابوي، 

غينيا بي�ساو
مالوي،   : الرابع  امل�ستوى 
ال�سودان،  الطوغو،  اأنغول، 
غينيا  رواند،  تانزانيا، 
ليبرييا،  اإثيوبيا،  الإ�ستوائية، 

جيبوتي.

مت و�شع الت�شكيلة الوطنية �شمن امل�شتوى الأول

اخل�ضر يتعرفون اليوم على 
مناف�ضيهم بت�ضفيات مونديال قطر

يتعّرف اأم�شية اليوم املنتخب الوطني على مناف�شيه حت�شبا للت�شفيات املوؤهلة على كاأ�س العامل 2022 
املقررة يف قطر، والتي �شوف تنطلق التاأهليليات اخلا�شة بها �شهر اأكتوبر من العام احلايل، حيث 
ي�شرف الحتاد الإفريقي لكرة القدم على عملية �شحب القرعة اخلا�شة مبنطقة اإفريقيا والتي 

جتري على م�شتوى فندق »ريتز كاولتون« يف العا�شمة مل�شرية القاهرة وتنطلق ابتداء من ال�شاعة 
ال�شاد�شة م�شاء، حيث تاأهل اإىل الدور الت�شفوي ما قبل الأخري اإىل املونديال جمموع 40 منتخبا

الدوليان  الالعبان  قاد 
ديلور  اأنديه  اجلزائريان 
فريقيهما  املاليل  وفريد 
على  واأجنيه  مونبلييه 
للدور  التاأهل  اإىل  التوايل 
مناف�سة  من  النهائي  ثمن 
بعد  فرن�سا،  كاأ�ض 
الت�سجيل  يف  م�ساهمتهما 
اأول  لعباها  التي  باملباراة 
بعدما  اأم�ض  اأول  م�ساء 
متكن كل منهما من توقيع 
هذا  ويف  اللقاء،  يف  ثنائية 
مهاجم  �ساهم  ال�سدد 
من  الوطني  املنتخب 
النت�سار  يف  امل�ساهمة 

العري�ض الذي حّققه فريقه 
كان  نادي  اأمام  مونبلييه 
بخما�سية  فاز  كان  والذي 
ديلور  �سجل  حيث  نظيفة، 
يف  توقيعهما  جاء  هدفني 
من  و67   40 الدقيقتني 
يف  دخل  الذي  وهو  اللقاء 
قبل  الأ�سا�سية  الت�سكيلة 
امليدان  اأر�سية  يغادر  اأن 
يف الدقيقة 72 من املباراة 
تاركا مكانه لأحد زمالئه.

املاليل  ترك  جهته،  من 
التي  املواجهة  يف  ب�سمته 
اأمام  اأجنيه  خا�سها فريقه 
روان والتي عاد من خاللها 

ثمن  اإىل  التاأهل  ببطاقة 
نهائي مناف�سة كاأ�ض فرن�سا 
حيث  الأخري،  ملعب  من 
اكادميية  خريج  �ساهم 
الذي  النت�سار  يف  بارادو 
برباعية  زمالئه  حققه 
يف  ثنائية  و�سجل  لهدف، 
املواجهة من خالل توقيع 
والثالث  الثاين  الهدفني 
و23   19 الدقيقتني  يف 
تاأ�سرية  اإثرهما  على  منح 
فريقه  ل�سالح  التاأهل 
الدرجة  دوري  يف  النا�سط 

الأوىل الفرن�سية.
عي�شة ق.

ديلور ي�ضّجالن ثنائية ويتاأهالن 
اإىل ثمن نهائي كاأ�س فرن�ضا

حديث عن عرقلة مدرب لي�شرت �شيتي انتقاله اإىل توتنهام

مورينيو مهتم ب�ضليماين لتعوي�س كني

خالف �ضاين مع بيكهام ي�ضهل مهمة البايرن 
الرتجي  نادي  مدرب  عرّب 
التون�سي معني ال�سعباين اأن 
فريقه  اإدارة  تعاقد  �سفقة 
مع الالعب اجلزائري عبد 
قادما من  مزيان  الرحمان 
يف  جاءت  الإماراتي  العني 
ال�ستفادة  اأجل  من  وقتها 
واأنه  خا�سة  خدماته  من 
الأمامي  خلط  يف  ين�سط 
وقادر على تقدمي الإ�سافة 
اخلط  يف  منه  املرجوة 
اأو�سح  حيث  الأمامي، 
موقع  مع  حوار  خالل  من 
اأن  يرجو  اأنه  »كووورة« 
ح�سن  عند  مزيان  يكون 
الإمكانيات  وفق  الظن 

الذي  وهو  عنه  املعروفة 
يف  لفتة  ب�سورة  تاألّق 
�سفوف ناديه ال�سابق احتاد 
يخو�سه  اأن  قبل  العا�سمة 
ال�سائفة املا�سية من اأجل 
خو�ض جتربة احرتافية يف 
الذي  الإماراتي  الدوري 
من  اكرث  فيه  يعمر  مل 
م�سوؤولو  وقام  اأ�سهر  �ستة 
اإدارة  اإىل  العقد  ببيع  العني 
ال�سعباين  واردف  الرتجي، 
على  موؤخرا  تناف�ض  الذي 
مدرب  اأف�سل  جائزة 
التي   2019 للعام  اإفريقي 
الناخب الوطني  اإىل  عادت 
مزيان  اأن  بلما�سي  جمال 

يف  �سيلعب  اأنه  حمظوظ 
اأف�سل  اأحد  كبري  فريق 
ال�سمراء  القارة  الأندية يف 
ويخو�ض جتربة يف �سفوفه 

ح�سبه.
ك�سفت  ال�سياق،  هذا  ويف 
تقارير اإعالمية تون�سية اأن 
اإدارة الرتجي ا�سرتت عقد 
مزيان من النادي الإماراتي 
دولرن  مليون   1.5 بقيمة 
وذلك من اجل خالفة جنم 
الذي  البدري  ان�ض  الفريق 
املركاتو  يف  الرتجي  غادر 
احتاد  رفقة  للعب  ال�ستوي 

جدة ال�سعودي.
ع.ق.

الإعالم التون�شي يك�شف قيمة 1.5 مليون دولر قيمة 
�شراء عقد الالعب

ال�ضعباين: ننتظر الإ�ضافة من مزيان 
وحمظوظ بارتدائه قمي�س الرتجي



بلغ باري�س �سان جريمان الدور 
كاأ�س  مل�سابقة  النهائي  ثمن 

م�سيفه  على  بفوزه  فرن�سا 
وجاء  نظيف،  بهدف  لوريان 

عرب  الوحيد  املباراة  هدف 
يف  �سارابيا  بابلو  الإ�سباين 
يف  رين  وا�ستمر   ،80 الدقيقة 
على  بفوزه  لقبه  عن  الدفاع 
الدرجة  من  مر�سيليا  اأتلتيكو 
الثالثة بهدفني نظيفني �سجلهما 
والربازيلي  تراوري  هاماري 
املباراة  وتوقفت  رافينيا، 
مقذوفات  اإلقاء  ب�سبب  مرتني 
على اأر�سية امللعب، ويف الدور 
جريمان  �سان  يالقي  املقبل 

نادي باو الذي يلعب يف الدرجة 
املباريات،  بقي  ويف  الثالثة، 
تاأهل مونبلييه بفوزه على �سيفه 
كان بخما�سية نظيفة، وبالنتيجة 
نيم،  عقبة  ديجون  جتاوز  ذاتها 
التاأهل  بورقة  اأجنيه  عاد  فيما 
حيث  روين  م�سيفه  اأر�س  من 
حقق فوزاً مريحاً 4-1، وتكتمل 
ع�رش  ال�ساد�س  الدور  مباريات 
مع  موناكو  مبواجهة  اليوم 

م�سيفه �سان بريفيه.

الربتغايل  النجم  �سّجل 
هديف  رونالدو  كري�ستيانو 
مرمى  يف  جوفنتو�س  فريقه 
البتعاد  اإىل  ليقوده   1-2 بارما 
اإنرت  و�سيفه  نقاط عن   4 بفارق 
من   20 املرحلة  �سمن  ميالن 
ر�سيد  وبات  الإيطايل  الدوري 
يف  حملقاً  نقطة   51 جوفنتو�س 
ال�سدارة مقابل 47 لو�سيفه اإنرت 
الت�سجيل  رونالدو  افتتح  ميالن، 
عندما  الأول  ال�سوط  اأواخر 
املنطقة  داخل  مدافعاً  راوغ 
ا�سطدمت  التي  الكرة  واأطلق 
دارميان  مايتو  بارما  مبدافع 
وكاد  مرماه،  حار�س  خادعة 
ي�سيف  رام�سي  اأرون  الويلزي 
ال�سائع  الوقت  الثاين يف  الهدف 
من ال�سوط الأول لكن ت�سديدته 
الأمين،  القائم  جانب  اإىل  مرت 
لكن بارما جنح يف اإدراك التعادل 
عرب اأندريا�س كونيليو�س من كرة 

ركنية،  ركلة  م�ستغاًل  راأ�سية 
 3 �سوى  تدم  مل  فرحته  اأّن  بيد 
كرة  ا�ستغل  رونالدو  لأّن  دقائق 
الأرجنتيني  من  متقنة  عر�سية 
ال�سباك  ليتابعها يف  ديبال  باولو 
وانفرد  قريبة،  م�سافة  من 
رونالدو باملركز الثاين يف ترتيب 
الهدافني بر�سيد 16 هدفاً مقابل 
اإميوبيلي  ت�سريو  للمت�سدر   23
اإنرت  اأهدر  لت�سيو.  مهاجم 
ميالن نقطتني ثمينتني واإمكانية 
عندما �سقط يف  الت�سدر موؤقتاً 
ليت�سي  م�سيفه  مع  التعادل  فخ 
البديل  اأنقذ  جانبه،  من   ،1-1
فريقه  ريبيت�س  اأنتي  الكرواتي 
بقيادة  ذاته  امل�سري  من  ميالن 
�سيفه  على  الفوز  اإىل  فريقه 
اأودينيزي 3-2 يف الرمق الأخري، 
ورفع انرت ميالن ر�سيده اىل 47 
متخلفا  الثاين  املركز  يف  نقطة 
جوفنتو�س  عن  نقاط   4 بفارق 

الذي  واملت�سدر  اللقب  حامل 
والتعادل  بارما،  فاز على �سيفه 
هو الثاين تواليا لنرت ميالن بعد 
�سد  ملعبه  على  مماثلة  نتيجة 
اما  املا�سي.  الأ�سبوع  اأتالنتا 
ميالن الطرف الخر يف املدينة 
على  بفوزه  فيدين  ال�سمالية، 
البديل  مهاجمه  اىل  اودينيزي 
الكرواتي انتي ريبيت�س بت�سجيله 
هدفني، بينما كان الهدف الآخر 
الفرن�سي  ن�سيب  من  مليالن 
هديف  مقابل  يف  هرينانديز  تيو 
�ستريغري  يان�س  الدمناركي 
لزانيا  وكيفني   )6( لر�سن 
ميالن  ورفع  لأودينيزي،   )85(
وارتقى  نقطة   28 اإىل  ر�سيده 
اإىل املركز ال�سابع، فيما جتمد 
ر�سيد اأودينيزي عند 24 نقطة 
يف املركز 13، وهو الفوز الثاين 
 »Serie A« يف  مليالن  تواليا 
مقابل  املو�سم  هذا  والثامن 

تعادلت،  واأربع  هزائم  ثماين 
من  مقربة  على  ي�سعه  ما 
م�سابقتي  اإىل  املوؤهلة  املراكز 
و«يوروبا  اأوروبا  اأبطال  دوري 
ال�سويدي  يظهر  ومل  ليغ«. 
 38( اإبراهيموفيت�س  زلتان 
ينتظرها  التي  بال�سورة  عاما( 
يف  اللومباردي،  الفريق  ع�ساق 
كاأ�سا�سي  يخو�سها  مباراة  ثاين 
منذ  ميالن  مع  اإجمال  والثالثة 
دي�سمرب  عودته اىل �سفوفه يف 
مع  اأ�سهر  �ستة  ملدة  بعقد 

امكانية التجديد لعام اإ�سايف.

�سيتني يلوم كامب نو وال ي�ستغرب مي�سي
لرب�سلونة  اجلديد  الفني  املدير  �سيتني  كيكي  اأعرب 
اأول  يف  غرناطة،  مواجهة  بالنت�ساريف  �سعادته  عن 
مباراة له مع البار�سا �سمن مناف�سات اجلولة 20 من 
�سيتني،  وقال  نو«،  »كامب  البلوغرانا  معقل  يف  الليغا 
الإ�سبانية:  »ماركا«  �سحيفة  نقلتها  ت�رشيحات  خالل 
»اأعتقد اأنه كان يوًما رائًعا، افتقرنا للنجاح يف ال�سوط 
الأول، وغرناطة دافع �سدنا ب�سكل جيد وكان خ�سًما 
اأر�سية  عن  ر�ساه  عدم  مبديا  وا�ستطرد  مزعًجا«، 
ملعب كامب نو: »اأر�سية امللعب اجلافة جعلت حركة 
الكرة بطيئة«، واأ�ساف: »اأنا �سعيد لأننا مل نتلق �سوى 
واأعتقد  الأول،  ال�سوط  يف  فقط  واحدة  ت�سديدة 
تكون  اأن  واآمل  جيد،  ب�سكل  كثرية  باأ�سياء  قمنا  اأننا 

النطالقة ونتح�سن �سيئا ف�سيئا اأمام مرمى اخل�سوم«، وتابع: »لي�س الأمر �سهال حني يغلق اخل�سم 
امل�ساحات اأمامك، ويجب اأن تبحث عن حلول بديلة لالخرتاق، خططنا بالفعل اأن ينطلق اأن�سو فاتي 
وغريزمان يف العمق خلف املدافعني، لكنهم فعلوا ذلك نادًرا«، واأردف: »ما نريده هو القيام بالأمور 
ب�سكل �سحيح، وهناك 4 اأو 5 مفاهيم يجب اأن نحافظ عليها طوال املباراة، واأعتقد اأننا قدمنا اأداء 

جيدا للغاية، وخا�سة ال�سغط عقب خ�سارة الكرة«. 
ذلك مبرور  »�سرنى  اأجاب:  واآرثر،  بويج  ريكي  اأو  وفيدال  راكيتت�س  ثنائية  بني  الأف�سل  وب�سوؤاله عن 
وا�ستكمل:  امل�ساحات«،  يفتح  وهذا  لالأمام  انطالقا  اأكرث  كانا  واآرثر  بويج  �سارك  حني  املباريات، 
»مي�سي هذا ما يفعله طوال حياته وهذا هو الواقع، وهناك مباريات مثل اليوم تتعرث اأمام املرمى، ويف 
النهاية تظهر لعبة رائعة بكعب جيد من فيدال ملي�سي«، وا�سرت�سل: »لقد �سيطرنا كثرًيا، وكان باإمكاننا 
الت�سجيل يف ال�سوط الأول، وحتدثنا عن �رشورة ال�سغط يف منطقة اخل�سم، وعلي اأن اأحلل املباراة 
لكنني �سعيد مبا فعله الالعبون، حيث منعنا اخل�سم من النت�سار ومل يكن علينا الرك�س خلف الكرة«، 
وعن بو�سكيت�س، علق: »هو الالعب الذي يفهم ويقراأ مركزه حني ي�ستعيد اخل�سم الكرة، ويرفع راأ�سه 
حني يتقدم لالأمام، وهذه هي الآلية التي يجب على كل لعب اأن يفعلها ب�سكل جيد، وكان هناك العديد 

من الذين قطعوا الكرات مثل �سريجي روبريتو«.

كافاين يطلب الرحيل يف 
املريكاتو ال�ستوي

اأكد ليوناردو املدير الريا�سي لنادي باري�س �سان جريمان 
عن  الرحيل  طلب  الفريق،  مهاجم  كافاين  اإدين�سون  اأن 
�سفوف النادي خالل فرتة النتقالت ال�ستوية اجلارية، قال 
اأن كافاين  »اأوؤكد دائما  ليوناردو عرب �سحيفة لو باريزيان: 
اأو اأي جنم بالفريق اإما يبقى �سعيدا اأو يرحل يف هدوء، بالفعل طلب كافاين الرحيل عن النادي خالل 
فرتة النتقالت اجلارية وندر�س املوقف، وبالفعل تلقينا عر�سا من اأتلتيكو مدريد ومل نقبله«، واأ�سار: 
م�ستمرة،  واملحادثات  الالعب  مع  نت�ساور  اأن  اأي�سا  ويجب  كافاين،  بقيمة  يليق  ل  املايل  »العر�س 
ولالأمانة ل اأعلم اإىل اأين �ستنتهي وحاليا امل�سافات ابتعدت ن�سبيا مع اأتلتيكو مدريد، لأن التوا�سل بني 

الناديني انقطع منذ عدة اأيام«.
»نحلل  الباري�سي:  امل�سوؤول  رد  جيًدا،  ا  عر�سً تلقى  حال  كافاين  اإدين�سون  بيع  اإمكانية  عن  وب�سوؤاله 
املوقف من كل جوانبه، ول نفكر يف رغبة كافاين بالرحيل عن الفريق، امل�ساورات معه قائمة«، واأ�سار 
»باري�س �سان جريمان فريق متكامل لديه وفرة يف احللول الهجومية، وخططنا ل ت�سمل رحيل كافاين 
لكن لعب مثل دراك�سلر ميكنه اللعب يف اخلط الأمامي، وب�سكل عام من ال�سعب تعوي�س كافاين«، 
و�سدد: »ل نتطلع لالأموال ومل نحدد �سعرا معينا لكافاين، بل الأمر هنا يتعلق برغبة لعب يف الرحيل 
والت�ساور معه من اأجل الو�سول لأف�سل قرار ينا�سب الفريق«، وذلك ردا على مطالبة النادي الباري�سي 
قيمة 30 مليون يورو مقابل بيع مهاجمه الأوروغوياين، واأمت ليوناردو ت�رشيحاته: »ل ي�سغلنا اأي�سا اأن 
كافاين لن يكون لديه فر�سة لتوديع جماهري الفريق يف مباراة مبلعب حديقة الأمراء بل يهمنا درا�سة 

رغبة الالعب و�سرنى ما �سيحدث«.

بايرن ميونيخ ي�ستعر�ض ويرتقي للو�سافة
ا�ستعر�س بايرن ميونيخ اأمام م�سيفه هرتا برلني و�سعد 
مبارياته  ميونيخ  بايرن  افتتح  الأملاين،  الدوري  لو�سافة 
بعد  ممكنة  طريقة  باأف�سل  الأملاين  الدوري  اإياب  يف 
فوزه 4-0 على م�سيفه هرتا برلني �سمن الأ�سبوع 18 من 
امل�سابقة، وبعد �سوط اأول �سلبي انتف�س بايرن ميونيخ يف 
اآخر ن�سف �ساعة من املباراة ودك �سباك م�سيفه برباعية 
مميزة منحته و�سافة البوند�سليغا بعدما رفع ر�سيده اإىل 

36 نقطة بفارق اأربع نقاط عن ليبزيغ املت�سدر.
متريرة  من  م�ستفيداً  الأهداف  مولر  توما�س  وافتتح 
البولندي  ي�سيف  اأن  قبل  بري�سيت�س  للكرواتي  مميزة 
ليفاندوف�سكي الهدف الثاين من ركلة جزاء جمانية، وتابع 

األكانتارا، قبل اأن يختتم  بايرن ميونيخ عزف اأحلانه بهدف ثالث من ت�سديدة رائعة لالإ�سباين تياغو 
بري�سيت�س الرباعية ب�رشبة راأ�س عقب عر�سية من مولر، وا�ستمرت معاناة هرتا برلني بتوقف ر�سيده 
عند 19 نقطة يف املركز 14، وارتقى باير ليفركوزن على �سلم الرتتيب واأ�سبح �ساد�ساً بر�سيد 31 نقطة 

بعدما انت�رش على م�سيفه بادربورن متذيل الرتتيب 1-4.

ال�سدارة  اإىل  بر�سلونة  عاد 
على  �ساق  فوز  بعد  جمدداً 
بف�سل  جاء  غرناطة  �سيفه 
جنمه الأول ليونيل مي�سي، حيث 
�سمن  نظيف  بهدف  انت�رش 
الأ�سبوع 20 من م�سابقة الدوري 
بر�سلونة  يقدم  ومل  الإ�سباين، 
قبل  من  املنتظر  العر�س  ذاك 
جماهريه يف املباراة الأوىل التي 
يقودها مدربه اجلديد كيكي، اإذ 
جريمان  طرد  ل�ستثمار   احتاج 
وهدف   69 الدقيقة  يف  �سان�سيز 
مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  من 
النقاط  ليقتن�س   76 بالدقيقة 
بع�س  كيكي  واأجرى  الثالث، 
قائمة  على  الطفيفة  التغريات 
يوؤديها  التي  والأدوار  بر�سلونة 
يكن  مل  ذلك  لكن  الفريق  جنوم 
كافياً لتقدمي عر�س مبهر اإذ بدت 
يعّو�س  ملهاجم  كبرية  احلاجة 
ب�سبب  الطويل  �سواريز  غياب 
ر�سيده  بر�سلونة  ورفع  الإ�سابة، 
اإىل 43 نقطة يف ال�سدارة بفارق 
فيما  مدريد  ريال  عن  الأهداف 
 27 عند  اخلا�رش  ر�سيد  جتّمد 
نقطة يف املركز 10. فاجاأ ريال 
مايوركا �سيفه فالن�سيا واأ�سقطه 
هدف،  مقابل  اأهداف  باأربعة 

بيتي�س من طموحات  ريال  وحّد 
اأقيمت  �سو�سييداد،  ريال  �سيفه 
ملعب  على  الأوىل  املباراة 
مايوركا  ريال  معقل  اإيبريو�ستار 
الت�سجيل عن طريق  الذي افتتح 
الدقيقة  يف  رايلو  اأنطونيو 
ال�سابعة ثم اأ�ساف اأنتي بودميري 
يف  والثالث  الثاين  الهدفني 
التوايل،  و41 على  الدقيقتني 22 
�سوءاً  فالن�سيا  اأو�ساع  وازدادت 
عندما اأ�سهرت البطاقة احلمراء 
الفريق  و�سط  لعب  وجه  يف 

 ،51 الدقيقة  يف  باريخو  دانيال 
رودريغز  داين  ي�سيف  اأن  قبل 
الأر�س  لأ�سحاب  الرابع  الهدف 
يف الدقيقة 79، ويف الدقيقة 82 
ت�سجيل  من  توري�س  فران  متكن 
والفوز  الوحيد،  فالن�سيا  هدف 
منذ  ملايوركا  اخلام�س  هو 
فرفع  احلايل  املو�سم  انطالق 
ر�سيده اإىل 18 نقطة يف املركز 
هزميته  فالن�سيا  لقي  فيما  17ـ 
فتوقف  املو�سم  هذا  اخلام�سة 
ر�سيده عند 31 نقطة يف املركز 

ذاتها  املرحلة  و�سمن  ال�سابع. 
�سيفه  على  بيتي�س  ريال  فاز 
اأهداف  بثالثة  �سو�سييداد  ريال 
الأهداف كل من  اأحرز  رد،  دون 
الدقيقة  يف  ايغلي�سيا�س  بورخا 
 ،44 الدقيقة  يف  وخواكني   27
الدقيقة  يف  كانالي�س  و�سريخيو 
ال�سائع،  الوقت  من  اخلام�سة 
اإىل  بذلك  ر�سيده  بيتي�س  ورفع 
فيما   ،11 املركز  يف  نقطة   27
جتمد ر�سيد �سو�سييداد عند 31 

نقطة يف املركز ال�ساد�س.
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مي�سي مينح �سيتني اأول فوز بالليغا

»الدون« يقود »اليويف« لتو�سيع الفارق اأمام اأنرت ميالن

البي اأ�ض جي يتاأهل لثمن نهائي كاأ�ض فرن�سا



للم�ؤلف: الر�س كري�ستيان تال�سيث

�سيا�سات الطاقة.. عالقات الطاقة 
الأوروبية الرو�سية يف القرن الـ21

ثمة العديد من االأ�سباب وراء الف�سل ال�سيا�سي الر�سمي للح�ار ب�ساأن الطاقة بني رو�سيا واالحتاد االأوروبي، ولي�س النجاح االقت�سادي الن�سبي لتجارة الطاقة الذي 
ترتب على هذا احل�ار، والذي رمبا يتغري مبرور ال�قت نظرا لتده�ر العالقات يف ال�قت احلايل بني الطرفني.

وكاالت 

يدعوها  كما  الطاقة«  »اأدبيات 
هذا:  كتابه  يف  تال�سيث  الر�س 
»�سيا�سات الطاقة: عالقات الطاقة 
االأوروبية الرو�سية يف القرن الواحد 
والع�رشين«؛ توفر خم�سة افرتا�سات 
هي:  الطرفني،  بني  احلوار  لف�سل 
الدولية  النظر  ووجهات  االأفكار 
ال�سيا�سية  امل�سالح  املتعار�سة، 
امل�سالح  تباين  املت�ساربة، 
امل�سالح  واالقت�سادية،  التجارية 
اجليواقت�سادي واحلتميات، واالأطر 
القانونية املوؤ�س�سية املت�ساربة بني 

الطرفني.
ويناق�س املوؤلف هذه الفر�سيات يف 
للنتائج  يخل�س  ثم  ف�سول،  خم�سة 

يف الف�سل اخلتامي.
�سردية ح�ار الطاقة

الف�سل  �سّكلت  للكتاب  مقدمة  بعد 
االأول منه وحدد فيها املوؤلف اإطار 
وفر�سياتها؛  الدرا�سة  يف  حتركه 
الثاين  الف�سل  يف  تال�سيث  يو�سح 
الطاقة  حلوار  التاريخي  ال�سياق 
اجتياح  من  بداية  الطرفني،  بني 
وحتى   1237 عام  لرو�سيا  املغول 

عام 2000.
الطاقة«  »حوار  معنى  ولتقريب 
منظمة  جتربة  املوؤلف  يطرح 
للفحم  االأوروبية  املجموعة 
 1950 عام  اقرتحها  التي  وال�سلب 
وزير خارجية فرن�سا اآنذاك روبرت 
�سومان، وتكّونت من �ست دول كان 
بني  احلرب  تكرار  جعل  هدفها 
م�ستحيال  اأمرا  واأملانيا  فرن�سا 

ماديا ومعنويا.

-التي  املجموعة  حوار  وكان 
واإدماج  هيكلة  اإعادة  على  ارتكزت 
اأوروبا-  ال�سابقة يف  النازية  اأملانيا 
االحتاد  منها  ن�ساأ  التي  النواة  هو 

االأوروبي فيما بعد.
احلوار  يف  يُفرت�س  كان  وباملثل؛ 
الطاقة  ب�ساأن  االأوروبي/الرو�سي 
بني  اأعظم  تكامل  نواة  يكون  اأن 
االأمر  يكن  مل  ولكن  الطرفني، 
وكما  العلن،  يف  للنقا�س  مطروحا 
-الذي  النجاح  فاإن  املوؤلف  يذكر 
كان مفرت�سا ومتوقعا من احلوار- 
اأخرى يف  اإىل جناحات  كان �سيقود 

باقي القطاعات.
هي  -التي  رو�سيا  اختيار  كان 
اأوروبا  مزودي  كبار  من  بالفعل 

معها  التقارب  وحماولة  بالبرتول- 
رئي�س  و�سعها  ل�سيا�سة  نتاجا 
املفو�سية االأوروبية ال�سابق رومانو 
على  االعتماد  لتقليل  برودي، 
ال�رشق  دول  من  امل�ستقدم  النفط 
االأو�سط. لكن ال�سياق التاريخي كان 
التي  اأوروبا  توحيد  الإعادة  يهدف 
االإمرباطورية  انهيار  بعد  تفككت 

الرومانية.
اإىل  هوغو  فيكتور  مثل  �سعراء  من 
ت�رش�سل؛  ون�ستون  مثل  �سيا�سيني 
ي�سعل  ال�سيا�سي حلما  التكامل  كان 
احللم  لكن  احلوار.  نحو  التحرك 
بل  اخلالفات،  �سخرة  على  حتطم 
حتول م�سدرا للخالف حتى داخل 

االحتاد االأوروبي نف�سه.
احلوارية  ال�سياقات  املوؤلف  تناول 
واالحتاد  رو�سيا  بني  املتنوعة 
واأملانيا  رو�سيا  بني  اأو  االأوروبي 
االآ�سيوية  واحلوارات  واإجنلرتا، 
الطاقة،  حول  الرو�سية  االأوروبية 
كعن�رش  اأوكرانيا  بدخول  مرورا 
واملواقف  االأطراف،  بني  خالف 
ق�سايا  من  للطرفني  الدولية 
لينني  مرياث  ومن  االأو�سط  ال�رشق 
اأنابيب  خطوط  اإىل  وال�سيوعية، 
القطب  بعد  ما  مرحلة  يف  النفط 
عامل  نحو  رو�سيا  وم�سعى  الواحد 

متعدد االأقطاب.
تاريخيا  تاأ�سيال  ذلك  يف  وقدم 
باأن  بوتني  اعرتاف  ناقال  للم�سكلة 
من  معزولة  جزرا  خلقت  »رو�سيا 
ج�سورا  بينها  ت�سيد  ومل  القوى 
بني  الفعال  التعاون  على  ت�ساعد 
الفراغ  وكان  م�ستوياتها.  خمتلف 
الذي اأحدثته تلك ال�سيا�سة قد قاد 
اإىل حالة �سيطرت فيها املوؤ�س�سات 
وجماعات  والع�سابات  اخلا�سة 

الظل وجماعات ال�سغط«.
م�سالح ذاتية واأجندات 

خا�سة

احلوار  حول  الثالث  الف�سل  دار 
ال�سيا�سي خالل 2001-2005، وعرب 
املوؤلف  حتدث  تف�سيليا  مبحثا   21
هذا  واجهت  التي  العقبات  عن 
احلوار، فلم تكن املفاو�سات تواجه 
االأع�ساء  الدول  معار�سة فقط من 
يف االحتاد، بل اأي�سا من املفو�سية 
ذاتها التي كان �سياقها يعرب عن اأي 

�سيء اإال التالحم نحو رو�سيا.
موؤ�س�سي،  ك�رشاع  يبدو  االأمر  كان 
الكاتب-  يرى  -كما  احلقيقة  لكن 
م�سالح  مع  حم�سة  �سيا�سة  كانت 

ذاتية للمديرين العامني واملفو�سني 
جتاه اأجنداتهم اخلا�سة.

حترك  اأول  الطاقة  حوار  كان 
على  االأوروبي  االحتاد  جانب  من 
لالنخراط  املفو�سية  م�ستوى 
االحتاد  يزود  ثالث«  »طرف  مع 
قطاعي  حوار  اأول  وكان  بالطاقة، 

بني الطرفني.
ت�سع  البداية  منذ  رو�سيا  »كانت 
االأوروبي  اال�ستثمار  على  عينيها 
وذلك  لديها،  الطاقة  قطاع  يف 
بتكامل  يتم�سك  بوتني  جعل  ما 
متقارب مع االحتاد، لكن مع ارتفاع 
االحتياج  وانخفا�س  النفط  اأ�سعار 
االأوروبي،  لال�ستثمار  الرو�سي 
داخل  ل�سلطاته  بوتني  توطيد  ومع 
رو�سيا، ت�ساءل اهتمامه باحلوار مع 

االأوروبيني ب�ساأن الطاقة«
على  �سرب  الأحد  يكن  مل  لكن 
املمثل  فان�سحب  املفاو�سات، 
بعد  م�ست�ساريته  من  الربيطاين 
اأن  عن  معربا  فقط،  اأ�سبوعني 
هناك �سداما بني امل�سالح القومية 
االحتاد  مع  املتبادل  والتفاهم 
كلمات  كانت  ورو�سيا.  االأوروبي 
الرجل تتهم القطاع اخلا�س النفطي 
والبريوقراطية وتن�سب اإليهما ف�سل 

التفاهم.
الت�سارب  اأن  تال�سيث  ثم ي�ستخل�س 
التع�سبي داخل الوزارات كان يعني 
يتوىل  من  حول  غمو�سا  هناك  اأن 

امل�سوؤولية داخل حوار الطاقة.
ت�سع  البداية  منذ  رو�سيا  كانت 
االأوروبي  اال�ستثمار  على  عينيها 
وذلك  لديها،  الطاقة  قطاع  يف 
بتكامل  يتم�سك  بوتني  جعل  ما 
متقارب مع االحتاد، لكن مع ارتفاع 
االحتياج  وانخفا�س  النفط  اأ�سعار 
االأوروبي،  لال�ستثمار  الرو�سي 
داخل  ل�سلطاته  بوتني  توطيد  ومع 
رو�سيا، ت�ساءل اهتمامه باحلوار مع 

االأوروبيني ب�ساأن الطاقة.
مباحث  وعرب  الرابع  الف�سل  يف 
الكتاب  تتبع  اأي�سا؛  مف�سلة 
الطرفني  بني  التجارية  اجلوانب 
املوؤلف  يوؤكد   .2006-2003 خالل 
حلوار  الرئي�سية  االأهداف  من  اأن 
الطاقة ت�سهيل انتقال اال�ستثمارات 

والتكنولوجيا بني الطرفني.
عن  يبحث  االأوروبي  االحتاد  وكان 
االأوروبية  لل�رشكات  عادلة  فر�س 
ح�سول  مقابل  يف  رو�سيا،  داخل 
متييزي  غري  و�سول  على  االأخرية 
املفو�سية  لكن  االأوروبية.  لل�سوق 

حوار  حل�سور  ال�رشكات  تدع  مل 
الطاقة، وكان ا�ستبعادا غريبا لكون 

احلوار يهدف لتوفري اال�ستثمار.
الطاقة  وزارة  ح�سابات  كانت 
الطاقة  قطاع  اأن  تقدر  الرو�سية 
يورو  مليار   530 اإىل  يحتاج  لديها 
لال�ستثمار فيه، يف حني اأن امليزانية 
مل  االأوروبي  االحتاد  و�سعها  التي 
تكن تتعدى 100 مليار يورو، وكانت 
اخلا�س  القطاع  حاجُة  وا�سحًة 
لذا  امليزانية املطلوبة،  ال�ستكمال 
التجاري  ا�ستبعاده من اجلانب  كان 
يقول  كما  غريبا  اأمرا  للحوار 

تال�سيث.
كان حوار الطاقة مونولوجياً بكل ما 
وانفراديا  الكلمة من معنى،  حتمله 
يف عالقته ب�سناعة الطاقة، واأظهر 
الكتاب  من  الرابع  الف�سل  �رشد 
ال�رشكات  �سوت  وخفوت  �سعف 

التجارية مقارنة بالبريوقراطيني.
معا؛  الطرفني  من  امل�سكلة  كانت 
�سناعة  حرم  االأوروبي  فاالحتاد 
معنى  ذات  م�ساركة  من  الطاقة 
الرو�سي  اجلانب  وعلى  احلوار،  يف 
القطاع  اإىل  تنظر  احلكومة  كانت 
ل�سلطة  كتهديد  النفطي  اخلا�س 

الدولة.
الطريق اإىل الف�سل

يف الف�سل اخلام�س يحاول تال�سيث 
حوار  على  امل�سافات  اأثر  اإظهار 
�رشد  حتديد  يف  والف�سل  الطاقة، 
جمال  يف  ملزمة  ل�رشاكة  م�سرتك 
الطاقة  العتماد  ونظرا  الطاقة. 
على النقل مل�سافات �سا�سعة، كانت 
االقت�ساد  اأو  ال�سيا�سية  اجلغرافيا 
يف  حا�سما  عن�رشا  اجلغرايف 
واالحتاد  رو�سيا  بني  احلوار  ذلك 

االأوروبي. 

حمددات  اأحد  ال�سني  وكانت 
الرو�سية  اخلارجية  ال�سيا�سة 
الدولة ذات املليار  للطاقة، لكونها 
و�ساحبة  ال�سكان،  من  ون�سف 
االقت�ساد املتنامي مبا يفوق ع�رش 
�سوقا  متثل  كانت  �سنويا،  درجات 
ل�سادرات  هائلة  باإمكانيات  كبريا 

الطاقة الرو�سية.
احلوار  ف�سل   2016 عام  »بحلول 
يف  للطاقة  الرو�سي  االأوروبي 
بها  يثق  م�سرتكة  روؤية  اإىل  التو�سل 
اخلارج اأو يقتنع بها الداخل. وبدال 
�رش  اإىل  احلوار  حتول  ذلك  من 
موؤ�س�سي يخلو من اأي فائدة، �سوى 
اإنتاج املعاجم وخرائط امل�سافات 
كانت   2013 عام  وبحلول  والطرق، 

خطة »برودي« قد ماتت«
رو�سيا  وقعت   2013 عام  ويف 
 270 بقيمة  برتول  �سفقة  وال�سني 
مليار دوالر، ثم يف عام 2014 وقعتا 
 400 بقيمة  الغاز  لتوفري  اتفاقية 
امل�سكالت  كل  ورغم  دوالر.  مليار 
اأوروبا ت�سعها يف طريق  التي كانت 
عالقاتها برو�سيا؛ فاإن ال�سني كانت 
ال�رشاكة  نحو  ثابتًة  بخطًى  تتقدم 

مع رو�سيا.
ويتحدث املوؤلف عن تعدد املراكز 
الرئي�سية  واالأحداث  اجلغرافية 
التي اأثرت يف م�سار احلوار الرو�سي 
كان  والتي  اأوكرانيا،  مثل  االأوروبي 
اأثرها اأكرب من اأي �سيء اآخر وعلى 
الدبلوما�سية  امل�ستويات  اأعلى 
الرو�سية، لكنها عاقت فقط اجلانب 
اجلانب  يف  توؤثر  ومل  االأوروبي 

ال�سيني اأو اآ�سيا الو�سطى.
املعنون  ال�ساد�س  الف�سل  يف 
 »2012-2010 القانوين  بـ«احلوار 
يوؤكد الكاتب على اأنه رغم املظاهر 
االحتفالية مبرور ع�رش �سنوات على 

االبتهاجية  والكلمات  احلوار  بدء 
التي قالها املتحاورون، فاإنه كانت 

وا�سحة كرثة العقبات املنتظرة.
كان  االحتفايل؛  املوؤمتر  وقبل 
عن  يتحدث  الرو�سي  املمثل 
قد  التي  القانونية  امل�سكالت 
يف  العمل  عن  امل�ستثمرين  تعوق 
 »TEP« رو�سيا، بعد دخول اتفاقية

االأوروبية حيز التنفيذ.
اأ�سواق  حترير  اإىل  ت�سعى  فاأوروبا 
بوتني  يتجه  حني  يف  طاقتها، 
الإحكام �سيطرة الدولة على النفط، 
قانون  الرو�سي  الربملان  فاأ�سدر 
القطاعات االإ�سرتاتيجية الذي قيد 
قطاع  الأي  االأجنبية  امللكية  ب�سدة 
الرو�سية  الدولة  ت�سنفه  �سناعي 

اإ�سرتاتيجياً.
الرو�سي  االأوروبي  احلوار  ف�سل 
روؤية  اإىل  التو�سل  يف  للطاقة 
يقتنع  اأو  اخلارج  بها  يثق  م�سرتكة 
ذلك حتول  من  وبدال  الداخل.  بها 
اإىل �رش موؤ�س�سي يخلو من  احلوار 
املعاجم  اإنتاج  �سوى  فائدة،  اأي 
والطرق،  امل�سافات  وخرائط 
خطة  كانت   2013 عام  وبحلول 

»برودي« قد ماتت.
يف اخلامتة؛ يقول املوؤلف اإن رو�سيا 
2012 و2014 وبالتاأكيد 2016 اأي�سا، 
وكذلك   ،2000 رو�سيا  هي  لي�ست 
كان  كما  االأوروبي  االحتاد  يعد  مل 

�سابقا.
�سبه  رو�سيا  �سمت   2014 ففي 
واعتربت  االأوكرانية  القرم  جزيرة 
القريب،  جمالها  من  اأوكرانيا 
فيها  تتغري  مرة  اأول  تلك  وكانت 
حدود االحتاد االأوروبي بالقوة منذ 
اأن  وا�سحا  وكان  العاملية،  احلرب 
رو�سيا مل تعد تاأمل كثريا يف ال�سوق 
االأوروبية اأو تنتظر منها ا�ستثمارا.
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عن مكتبة »كل �سيء«

�سدور رواية  »اخلا�سرة الّرخوة« لالأديب املقد�سي جميل ال�سلحوت
عن مكتبة »كل �سيء« يف حيفا 
�سدرت  املحتلة،  فل�سطني  يف 
الّرخوة«  »اخلا�رشة  رواية  

جميل  املقد�سي  لالأديب 
ال�سلحوت. تقع الرواية يف 260 
املتو�ّسط،  احلجم  من  �سفحة 

الفتة  وجراأة  بقوة  وتطرح 
جمتمعاتنا  يف  الن�ساء  ماآ�سي 
االأديب  اأن  ويذكر  الذكورية. 

جماالت  يف  كتب  ال�سلحوت 
للكبار  الرواية  منها:  خمتلفة 
االأطفال،  ق�س�س  ولليافعني، 

الّرحالت،  اأدب  ال�سرية،  اأدب 
االأدب  البحث،  اليومّيات، 
املقالة  كتب  كما  ال�ساخر، 

االأدبّية وال�ّسيا�سّية. و�سدرت له 
حّتى االآن ع�رشات الكتب بهذه 

 وكاالت املوا�سيع.



عن دار نبطي للن�شر

الإماراتي �صامل اأبو جمهور ي�صدر ديوانه اجلديد "اأنِت اجلزائر"
وكاالت 

وت�أتي املجموعة ال�شعرية حمتوية 
يف  معظمه�  ق�شيدة  ثالثني  على 
الق�لب العمودي، يف 128 �شفحة، 
م�ش�عر  اأبوجمهور  فيه�  وي�ش�رك 
ال�ش�رع اجلزائري من خالل تف�عله 
الوجداين مع هموم الإن�ش�ن العربي 
يف �شتى بق�ع الوطن الكبري، حيث 
تعد اأول جمموعة �شعرية اإم�راتية 

تتن�ول هذا املو�شوع.
الإ�شدار  املجموعة  هذه  وتعد 
رقم ع�رشين يف �شل�شلة اإ�شدارات 

اأبو جمهور بدًء من الثم�نين�ت.
بعد  املجموعة  هذه  وج�ءت 
جمموع�ت �شعرية ف�شيحة اأخرى، 
منه� "برتوكول" و"رج�ئي" و"وخد 
و"ر�ش�م  اأمني"  و"دك�ن  �شمحة" 
الب�لون"  و"مالعب  الأمرية" 

و"مدنّي�" و"غزوة بوذا" التي ف�زت 
اإم�راتي  كت�ب  اأف�شل  بج�ئزة 
للكت�ب،  ال�ش�رقة  معر�ض  يف 
�شعرية  اإ�شدارات  ولأبوجمهور 
ال�شعبي  ال�شعر  يف  اأخرى  ب�رزة 

ودرا�ش�ته.
"اأرواح  بعنوان  ق�شيدة  ويف 

ال�شهداء"، كتب اأبو جمهور:
"ع�دوا ب�أرواحهم لالأر�ض اأن�ش�را.. 

فم� يزالون اأحي�ًء واأحرارا
لأنهم �شهداء الأر�ض اإن هتفت .. 

ع�دوا له� من �شم�ء املجد ثورا
ع�دوا بروق�ً على ليل يح��رشه�.. 

اأق�م للظلم والظلم�ء اأ�شواراً
ا�شتف�ق  حني  لأحف�دهم  ع�دوا 
يبقوه  ومل  اجلدود  جمد  بهم.. 

اآث�را
من  جمد  يحي�  اجلزائر  على 
الأجي�ل  به  وت�شتعيد  �شبقوا.. 

اأطوارا
اأنزلت  اإن 
م�شعل الأجم�د 
اأعاله   .. اآونة 
جيل يعيد النور 

اأنوارا".
عب�رة  ومن 
ق�ع"،  "يتنح�و 
�رشت  التي 
جموع  بني 
ين  هر ملتظ� ا
الزائر  يف 
خالل الأحداث 
الأخرية، ج�ءت 
بنف�ض  ق�شيدة 

العب�رة:
"يتنح�و ق�ع

يتنحى اخل�ئن واملتلون والطم�ع
يتنح�و ق�ع

ل يبقى اأحد فوق القمة
اأو يف الق�ع
يتنح�و ق�ع

هذي هدرة �شعب

ل يحت�ج اإىل ترجمة هدير
اإىل ترجمة زائري

يتنح�و ق�ع
�شعب يخرتع التحرير

يخت�رش ال�ش�رع مط�لبه
عن كل رواي�ت الأو�ش�ع"

وعن قرب اجلزائر واخلليج، ج�ءت 
ق�شيدة بعنوان "عودي":

الأحرار..  اآية  ي�  لن�  "عودي 
ف�شالتن� مو�شولة الأنواِر

�شواهداً..  اخلليج  يحت�شن  م�زال 
للحب رغم تب�عد الأقط�ر

كم �ش�رع ب��شم اجلزائر بينن� .. مد 
اجلم�ل لبهجة الأ�شج�ِر

كم كنِت مدر�شة ت�رشف �شدره�.. 
ب��شم ي�شع ب�أهلك الأحرار

عندن�..  �شمي  من  لبة  لبن  كم 
وجميلة يف خ�رشة الأزه�ر

�شرية..  جمدك  م�زال  لن�  عودي 
ت�شمو على الأبع�د والأ�شوار

متتد بني اخلليج وحميطن�.. نخاًل 
كرمي الظل والأثم�ر".
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�شدر اأخرياً، لل�شاعر االإماراتي �شامل اأبوجمهور، ديوانا جديدا، بعنوان "اأنِت اجلزائر"، عن دار نبطي للن�شر. وكتب اأبو جمهور يف اإهداء الديوان: 
واحلرية". ال�شالم  حتية  احلر..  اجلزائر  �شعب  "اإىل 

براند  اأرثر  الهولندي  عرث 
جونز  “اإندي�ن�  امللقب 
ن�شخة  على  الفن”  اأو�ش�ط 
للموؤلف  م�رشوقة  ن�درة 
ح�فظ  الف�ر�شي  ال�ش�عر 
بحث  عملية  بعد  ال�شريازي 
ا�شرتعت  عدة  دول  �شملت 
انتب�ه ال�شتخب�رات الإيرانية.

ب�أوراق  املر�شع  الكت�ب  وك�ن 
مبليون  قيمته  وتقدر  الذهب 
يورو تقريب� اختفى من ع�ئلة 
ت�جر ع�دي�ت اإيراين مقيم يف 

اأمل�ني� تويف يف 2007.
مو�شعة  بحث  عملية  وبعد 
املعروف  براند  اأرثر  متكن 
على  العثور  يف  ب�إجن�زاته 
من  مفقودة،  فنية  اأعم�ل 
وق�ل:  املوؤلف،  اإىل  الو�شول 
جدا  مهم  اكت�ش�ف  “هو 
ب�لن�شبة يل �شخ�شي� لأنه كت�ب 

ب�لغ الأهمية”.

ن�شخ  اأقدم  اأحد  الكت�ب  ويعد 
الذي  “ديوان”،  موؤلف  من 
الدين  �شم�ض  اأعم�ل  يجمع 
ال�شريازي  ح�فظ  حممد 
الذي  تقريب�(،   1390  -1312(
اأ�شهر  اأحد  الرومي  مع  يعد 

ال�شعراء الفر�ض ال�شوفيني.
من  الكثري  ب�أعم�له  وت�أثر 
اأمث�ل  من  الغربيني  املوؤلفني 
والك�تب  جوته  الأمل�ين 
الأمريكي رالف والدو اإمر�شون 
الذي ك�ن يلقب ح�فظ بـ”اأمري 

ال�شعراء الفر�ض”.
ويف اإيران ل يزال حمبو �شعر 
�شنوي�  قربه  يزورون  ح�فظ 
“ديوان ح�فظ”  يت�شدر  فيم� 
املن�زل  كل  يف  املكتب�ت 
تقريب�، ويقراأ يف عيد النريوز 

اأي راأ�ض ال�شنة الف�ر�شية.

ق��شي  جعفر  ع�ئلة  وك�نت 
الن�شخة  �رشقة  اكت�شفت 
الع�ئدة اإىل 1462- 1463 بعد 
ميونيخ  يف  الأخري  هذا  وف�ة 
الرجل  وك�ن   ،2007 خالل 
جمموعة  حي�ته  خالل  جمع 
املوؤلف�ت  من  ومهمة  وا�شعة 
اختفت  لكنه�  الإ�شالمية 

جميعه�.
الأمل�نية  ال�رشطة  وعرثت 
يف  املجموعة  من  جزء  على 
الأهم  القطعة  اأن  اإل   2011
وهي من اأقدم الن�شخ واأكرثه� 
ح�فظ  “ديوان”  من  قرب� 

بقيت مفقودة.
اأنه�  يومه�  طهران  واأعلنت 
الو�ش�ئل  كل  اإىل  �شتلج�أ 
كل  عودة  ل�شم�ن  امل�رشوعة 
اإىل  امل�رشوقة  املخطوط�ت 

اإيران.
ات�شل   ،2018 نه�ية  ويف 
ب�أرثر  اأمل�ني�  يف  يقيم  ت�جر 
احل�شور  منه  ط�لب�  براند 
اأن  الرجل  واأكد  عجل،  على 
م�شوؤولني يف ال�شف�رة الإيرانية 
براند:  واأو�شح  معه،  توا�شلوا 
خ�ئف  اإنه  بو�شوح  يل  “ق�ل 

وي�شعر ب�لتهديد”.
اإيران  اأن  اأعرف  “كنت  وت�بع: 
)ديوان  عن  اأي�ش�  تبحث 

وبداأت  املفقود  ح�فظ( 
عليه  لأعرث  الزمن  مع  �شب�ق� 
لع�ئلة  ملكة  الكت�ب  لأن  اأول 

ق��شي”.
اخلبري  الأبح�ث  وق�دت 
الهولندي اإىل لندن اأول، حيث 
جدا  متوترا  ك�ن  رجل  التقى 
وق�ل له اإن املخطوطة ب�عه� 
اأعم�ل  ج�مع  اإىل  له  �شديق 
“ال�ش�ري  براند:  وق�ل  فنية، 
وغ��شب�،  م�شدوم�  ك�ن 
م�رشوق�  كت�ب�  ا�شرتى  فقد 
بينهم  من  اجلميع  عنه  يبحث 

احلكومة الإيرانية”.
عرب  الكت�ب  اجل�مع  و�شلمه 
و�شيط نه�ية 2019، و�شيتوجه 
اخلبري الهولندي، الأربع�ء، اإىل 
ال�رشطة  اإىل  لت�شليمه  ميونيخ 

الأمل�نية.
املوؤلف  اأن  خرباء  ويوؤكد 
من  هو  اليد  بخط  املكتوب 
تزال  ل  التي  “القليلة  الن�شخ 
دومينيك  وق�ل  موجودة”، 
الأ�شت�ذ  بورك�شو  برويز 
امل�ش�عد ب�لأدب الف�ر�شي يف 
ج�معة اأك�شفورد “مع اأن هذه 
لكنه�  الأقدم  لي�شت  الن�شخة 
مبكرة جدا لديوان ح�فظ م� 

يجعله� ن�درة وثمينة”.
وكالة اأنباء ال�شعر 

الق�شرية  الزمنية  الفرتة  رغم 
الن�رش  دور  فيه�  ظهرت  التي 
ف�إن  اخل��شة،  القطرية 
روزا  لدار  التنفيذي  الرئي�ض 
للن�رش، ع�ئ�شة ج��شم الكواري 
ترى اأن هذه الدور اأ�شهمت يف 
العربية ب�لعديد  اإثراء املكتبة 
اأ�شم�ء  وتقدمي  املوؤلف�ت  من 
لهم  �شتكون  جدد  موؤلفني 

ب�شم�ت كبرية يف امل�شتقبل.
الثالثني  الن�شخة  وخالل 
الدويل  الدوحة  معر�ض  من 
للكت�ب -الذي اختتم فع�لي�ته 
اأم�ض ال�شبت- حر�شت ع�ئ�شة 
داخل  احل�شور  على  الكواري 
جمموعة  مع  الدار  جن�ح 
الدار  كبرية من موؤلفي وُكّت�ب 
املب��رش  احلوار  على  لت�رشف 
بني اجلمهور وهوؤلء املوؤلفني 
النق��ش�ت  اأن  معتربة  ال�شب�ن، 
التي جتري يومي� بني اجلمهور 
كبرية  ف�ئدة  له�  واملوؤلفني 
لهم  وتتيح  ال�شب�ب  لهوؤلء 
املب��رشة  الفعل  ردود  مت�بعة 

على اإنت�جهم الفكري.
ا�شتطالع  اأن  الكواري  وترى 
املنتج  يف  اجلمهور  راأي 
كبرية  اأهمية  ذا  لي�ض  الفكري 
لدار  ولكن  فقط  للموؤلف 
اأن  على  م�شددة  اأي�ش�،  الن�رش 
دار  اأول  تعد  التي  روزا  دار 
اأن  ترى  خ��شة  قطرية  ن�رش 
امل�ش�ركة يف املعر�ض فر�شة 
نت�ئج ع�م ك�مل  للوقوف على 
من الإنت�ج والعمل �شعي� لإثراء 

امل�شهد الثق�يف يف قطر.
دار روزا يف معر�ض  و�ش�ركت 
الدوحة للكت�ب بـ 115 عنوان�، 
يف  جديدا  اإ�شدارا   49 منه� 
�شتى املج�لت من اأدب اأطف�ل 

وق�ش�ض  ورواي�ت  وي�فعني 
والنرث  ال�شعر  وكذلك  ق�شرية، 
الب�رشية  والتنمية  واملق�لت 
والدرا�ش�ت، واتخذت من اأهم 
اأرك�ن املعر�ض مقرا جلن�حه� 
توقيع  يومي�  �شهد  الذي 
العديد من املوؤلفني القطريني 

لإ�شداراتهم احلديثة.
يف  الأوىل  امل�شوؤولة  وت�شيف 
حديث  يف  للن�رش،  "روزا"  دار 
ترفع  الدار  اأن  نت،  للجزيرة 
قطر  تكتب..  "قطر  �شع�ر 
اإىل  قوة  بكل  وت�شعى  تقراأ"، 
حتقيق الهدف من هذا ال�شع�ر 
معر�ض  اأي�م  خالل  لي�ض 
بل  فح�شب  للكت�ب  الدوحة 

طوال الع�م.

جناح تراثي

روزا  دار  عن  بعيدا  ولي�ض 
الذي  لو�شيل"  "دار  جن�ح  ك�ن 
الرتاث  من  ت�شميمه  ا�شتمد 
القطري حيث املركب الرتاثي 
لبع�ض  عر�ش�  �شمل  الذي 
التي  القطرية  املخطوط�ت 
دولة  موؤ�ش�ض  عهد  اإىل  تعود 
ال�شيخ ج��شم بن حممد  قطر 
يف  الدار  و�ش�ركت  ث�ين.  اآل 
اإ�شدارا   126 بنحو  املعر�ض 
متنوع� لكت�ب قطريني وعرب 
تعر�ض  اأنه�  كم�  واأج�نب، 
وتوزع للكثري من الُكّت�ب ودور 

الن�رش العربية والأجنبية.
الدليمي  مب�رك  خ�لد  ويرى 
الع�شو املنتدب للو�شيل -التي 
املدينة  من  ا�شمه�  اأخذت 
املعروفة  القطرية  الت�ريخية 
ب�ل�شم ذاته- اأن الدار حققت 
يف فرتة وجيزة ح�شورا كبريا 
العربية  املع�ر�ض  اأكرب  يف 

اأهم  من  واأ�شبحت  والع�ملية 
موؤ�ش�ش�ت الن�رش العربية التي 
العربية  الثق�فة  حتمل ق�ش�ي� 
وهمومه� واأ�شئلته� احل�ش�رية 
العربي،  ب�لك�تب  ب�هتم�مه� 
لتحقيق  ب�ل�شعي  والتزامه� 
وي�شيف  ثق�يف.  حراك 
لو�شيل  دار  اأن  الدليمي 
اأ�شدرت خالل الفرتة الأخرية 
كب�ر  اإبداع�ت  من  جمموعة 
والعرب،  القطريني  الكت�ب 
دوره�  من  انطالق�  اأنه�  كم� 
املجتمعي يف امل�ش�همة ببن�ء 
كل  وفرت  املثقفني  من  جيل 
مبتدئني  لكت�ب  الدعم  �شبل 
و�ش�عدتهم  املوهبة،  لديهم 
ب�إ�شدار  يف حتقيق طموحهم 
اأن  اإىل  م�شريا  اأعم�لهم، 
جن�ح  على  الكبري  الإقب�ل 
الدار من زوار معر�ض الكت�ب 
خطت  الدار  اأن  على  يدل 
الو�شول  يف  كبرية  خطوات 
رغم  قطر  داخل  القراء  اإىل 
الث�نية فقط  امل�ش�ركة  كونه� 

يف املعر�ض.

من�شة معرفية

حديث  يف  الدليمي،  ويعترب 
معر�ض  اأن  نت،  للجزيرة 
من�شة  يعد  للكت�ب  الدوحة 
والوعي، لفت�  املعرفة  لن�رش 
للمعر�ض  ن�شخة  كل  اأن  اإىل 
الذي  اخل��ض  ط�بعه�  لديه� 
مييزه�، واأن الن�شخة الثالثني 
متيزت بربوز الط�بع الفرن�شي 
�شيف  فرن�ش�  لكون  نظرا 
مبن��شبة  املعر�ض  �رشف 
فرن�ش�  قطر-  الثق�يف  "الع�م 
للن�رش  كت�را  دار  اأم�   ."2020
بنحو  املعر�ض  يف  ف�ش�ركت 

الرواي�ت،  �شملت  150 عنوان� 
والدرا�ش�ت  ال�شعر،  ودواوين 
ريرَ  وال�ِشّ واللغوية،  النقدية 
العديد  وكذلك  والرتاجم، 
الرتاث  حول  املوؤلف�ت  من 
الرتاث  بينه�  ومن  القطري، 
البحري، وعر�شة "هل قطر"، 
و�شفن  ال�شعبية،  واحلرف 
ب�لإ�ش�فة  التقليدية،  قطر 
اإىل العديد من املوؤلف�ت التي 

تتن�ول الت�ريخ القطري.
خمت�رات  اجلن�ح  �شم  كم� 
التي  العربية  الرواي�ت  من 
كت�را  ج�ئزة  على  ح�شلت 
خالل  العربية  للرواية 
للج�ئزة،  ال�ش�بقة  الدورات 
الرواي�ت  بفئة  الف�ئزة  �شواء 
بفئة  الف�ئزة  اأو  املن�شورة 
املن�شورة،  غري  الرواي�ت 
من  عدد  اإىل  ب�لإ�ش�فة 
ب�لدرا�ش�ت  املخت�شة  الكتب 
الدور  ومن  والنقد.   الأدبية 
دار  الن�رش  ال�ش�عدة يف ع�مل 
هذا  �ش�ركت  التي  "الوتد" 
يف  وهي  املعر�ض  يف  الع�م 
بداي�ت طريق الن�رش، وقدمت 
جمموعة من الإ�شدارات تبلغ 
الدار  ووفرت  اإ�شدارا،   35
متنوع�،  ثق�في�  برن�جم� 
توقيع�ت عدد من  ف�شال عن 

الكتب خالل اأي�م املعر�ض.
الن�رش  دور  م�ش�ركة  وت�أتي 
القطرية �شمن 335 دار ن�رش 
من 31 دولة حول الع�مل، خالل 
املعر�ض الذي اختتم فع�لي�ته 
للموؤمترات  الدوحة  مبركز 
و�شم  امل��شي،  ال�شبت  يوم 
 29 م�ش�حة  على  جن�ح�   797

األف مرت مربع. 
 وكاالت

رغم حداثتها..

دور الن�صر القطرية اخلا�صة تقّيم جناحاتها 
مبعر�ض الدوحة الدويل للكتاب

عرث عليه الهولندي اأرثر براند امللقب "اإنديانا جونز اأو�شاط الفن"

العثور على كتاب نادر للموؤلف ال�صاعر 
الفار�صي حافظ ال�صريازي
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 يف كتاب �شدر حديثا عن من�شورات« الوطن اليوم« باجلزائر

في�صل الأحمر ير�صد الأبعاد 
الفل�صفية ل�صيا�صات اخلطاب الأدبي

�شدر حديثا  للكاتب اجلزائري في�شل الأحمر كتاب جديد : »�شيا�شات اخلطاب الأدبي« ) يف املقاربة 
الفل�شفية للخطاب الأدبي( عن من�شورات الوطن اليوم باجلزائر ولقد تناول رائد اخليال العلمي يف اجلزائر« 

معلقات على اأ�شوار اجلمهورية«، »�شيا�شات اخلطاب الأدبي«،« اأفعال املا�شي الناق�شة »،«ال�شكان الأ�شليون 
لليوتوبيا«،«�شعرية اجلغرافيا«،«اللغة واأنظمتها البيئية«،« الرواية العربية بني مارك�س واإدوارد �شعيد«،« بيت 

الأ�شباح«، ا�شتدراج اخليال اإىل الواقع اأو فتنة الكتب وحمنتها«،«حكايات حارتنا... الفل�شفية »،«مع جول فرين 
باجتاه اإفريقيا »،« يف املحبة ال�شعرية الفل�شفية »،«�شيا�شات الرغبة اجلن�شية ».

حكيم مالك 

تظل الفل�شفة ت�شائل 
الن�شو�س الأدبية 

با�شتمرار بحًثا عن املعنى

الأحمر  في�صل  طرح   لقد  و 
خالل تقدميه لكتاب »�صيا�صات 
من  جملة  الأدبي«  اخلطاب 
اأخبار  نقراأ  كيف  الت�صاوؤلت: 
نن�صئها  باأ�صئلة  الأدبي  الرتاث 
املا�صي؟/  عن  نرثها  ل  نحن 
احلكايات  بنا  تفعل  ماذا 
املفتعلة  الرباءة  هام�ش  على 
له  وامل�رسود  ال�صارد  ملواقع 
ال�صلبيني؟/  القراء  وجمهور 
رديفا  الأدب  يظل  ملاذا 
للفل�صفة وتظل الفل�صفة ت�صائل 
با�صتمرار  الأدبية  الن�صو�ش 
�صبل  وعن  املعنى  عن  بحًثا 
فينا  تعمل  كيف  ؟/  ت�رسيفه 
الأدبية مبعزل عن  اخلطابات 
الن�صو�ش التي كثريا ما ترتك 
بحًثا  املدر�صية  مدارجها 
تندرج حتت  �صبل جديدة  عن 
امل�صار  ما  الثقافة؟/  مظلة 
وقتنا  يف  الأدب  قطعه  الذي 
نهائًيا من عالمة  يتحول  لكي 
ثقافية؟/  عالقة  اإىل  جمالية 
كيف نقراأ اليوطوبيا اأو اخليال 
اجلغرايف  الأدب  اأو  العلمي 
منظور  من  جديدة  قراءة 
كيف  الثقافية؟/  الدرا�صات 
كخطاب  الأدب  ا�صتنطاق  مت 
من  فال�صفة  قبل  من  للتعدد 
اأمثال ريكور، تودوروف، كانت، 
هيكل، �صتايرن، نيزان، �صارتر، 
اإدرورد  بوفري�ش،  ديريدا، 
�صعيد، فريي، مارك�ش، نيت�صه، 
هاراواي،  ديدرو،  هايديغري، 
ايريغاراي، هك�صلي، نو�صباوم، 
فيتغن�صتاين،  اأونفراي،اأطايل، 

..وغريهم كثريون؟

حماولة اإيجاد اأبعاد 
»اأخالقية« لالأدب وال�شعر 

والرومان�شية

العلمي  اخليال  رائد  واأ�صار   
على  »معلقات  اجلزائر يف  يف 
هنالك  اأن  اجلمهورية«  اأ�صوار 
للتعامل  ماألوفتان  طريقتان 
لعالقة  العتيقة  الإ�صكالية  مع 
الأوىل  بالأدب:  الفل�صفة 
اأبعاد  اإيجاد  حماولة  يف  هي 
»اأخالقية« اأو »تاأملية« يقدمها 
والرومان�صية،  وال�صعر  الأدب 
التهمة  تك�رس  اأبعاد 
الأفالطونية القدمية لل�صعراء 
بالعواطف  يتالعبون  باأنهم 
النا�ش  دافعني  حقري،  ب�صكل 

العامل  على  خطري  اجتاه  يف 
يف  الغرق  هو  »اجلمهورية« 
اأ�صياء  مع  العاطفي  التفاعل 
اإعمال معاول  احلياة بدل من 

احلكمة.

الرتكيز على العالقة 
بني الفل�شفة وال�شعر 
والتجارب الداخلية 

لالإن�شان
ال�صوء  الأحمر  �صلط  ولقد    
الفل�صفة  بني  العالقة  على 
الداخلية  والتجارب  وال�صعر 
جتربة  من  بدءا  لالإن�صان؛ 
اللغة  بني  »ال�صوفية«  العالقة 
اآلف  اإىل  وانتهاء  والتفكري، 
اأبداها  التي  املالحظات 
امل�صتغلون على اخلطاب حول 
يف  جدا  اخلا�صة  طريقتنا 
الأ�صكال املعقدة  التفاعل مع 
اجلمل  يف  الكلمات  لرتاتب 
ت�صكيل  اأجل  من  احلياة  ويف 
من  درجة  يبلغ  ن�ش  ما،  ن�ش 
نفكر  اأحيانا   جتعلنا  الرتكيب 
التجربة  اإىل  اأقرب  ال�صعر  باأن 
التداول  اإىل  منه  ال�صوفية 
وبالتايل  اجلمايل.  الأدبي 
املرايا  اجتاه  عك�صنا  اإذا 
الق�صية  هذه  يف  التاأملية 
ما  غالبا  الفل�صفة  اأن  �صنجد 
عند  راأينا  كما  بال�صعر  تولع 
وغا�صطون  هايديغري  مارتن 
با�صالر اللذين يبدو يف مراحل 
متاأخرة من عمرهما اأن ال�صعر 
كل  على  لديهما  ا�صتحوذ  قد 
اآخر...ولنا  فل�صفي  مو�صوع 
نت�صورهما ح�صب تر�صيمة  اأن 
اأ�صوار  اأمام  الواقفني  ال�صعراء 
مبثابة  اأفالطون  جمهورية 
القلقني  اجلمهورية  �صكان 
يطلون  يفتاأون  ل  الذي 
ملوحني  ال�صوار  اأعلى  من 
تلويحة  الأ�صفل  يف  لل�صعراء 
ت�صري بف�صاحة فل�صفية اإىل اأن 
بطردهم  حدث  قد  ما  خلال 

من اجلمهورية.

تو�شيع دائرة التاأمل 
الفل�شفي يف الأجنا�س 

الأدبية

م�رسوعا  الكاتب  توقع  و   
الإن�صان  فيه   يكون  اأخالقيا  
وتوقع   حدة،  اأقل  امل�صتقبلي 
اأي�صا ذوبان العناوين الإق�صائية 
مب�صاريع  ال�صحف  متالأ  التي 
طريق  يف  ال�صائر  »احلقد« 
ن�صتعملها  التي  فاللغة  النمو. 
كما علمنا  ت�صتعملنا  التي  هي 
ونحن  التحليليون،  الفال�صفة 
بال  لها  نلقي  ل  الكلمة  نقول 
التبني  بنا قد �رسعنا يف  فاإذا 

قد  �صيا�صي  مل�رسوع  اخلطري 
مدة...  بعد  غاليا  ثمنه  ندفع 
كثري من حمطات كالمنا  ويف 
ال�صوؤال  طرح  ن�صتطيع  هذا 
اأنف�صنا:  على  ال�صقراطي 
اأوا�صل  اأفعل؟  ماذا  »والآن 
اأم  الفل�صفي  والعر�ش  التحليل 
ال�صفة  وعلى  حكاية؟«.  اأروي 
التخييلية دائما، ميكننا تو�صيع 
يف  الفل�صفي  التاأمل  دائرة 
ق�صتها  لأن  الأدبية؛  الأجنا�ش 
هي  وم�صاراتها  ق�صتنا  هي 
م�صاراتنا...واملالحظ هو اأنه 
درا�صات  يف  تناولنا  ما  كثريا 
�صابقة وحتى يف بع�ش املقاطع 
من هذا الكتاب م�صاألة اخليال 
دوما  نعمل   الذي  العلمي 
هي  الدائمة  وخال�صتنا  عليه، 
اأنه اأدب نظري اأو اأدب فل�صفي 
التي  الدائمة  بالطريقة  يعمل 
هي  والتي  الفل�صفة  بها  تعمل 
تطويرها  ثم  ما  نظرية  طرح 
اأدب  الكتابة...  دروب  عرب 
التي  نف�صها  بالطريقة  يعمل 
والتي  الفل�صفة  بها  تعمل 
العلمي  اخليال  اأهل  يختزلها 
بالدوران التخييلي حول حمور 

ال�صوؤال: »ماذا لو اأن...؟«

 من ال�شروري التمييز 
بني جاذبية الفل�شفة يف 
ال�شعر والأدب ب�شكل عام

الفال�صفة  عالقة  اإىل  بالعودة 
من  املوؤلف  اأكد    بال�صعر، 
الفل�صفية  »املقاربة  خالل  
من  اأنه  الأدبي«    للخطاب 
التمييز بني جاذبية  ال�رسوري 
والأدب  ال�صعر  يف  الفل�صفة 
بع�ش  وتقارب  عام،  ب�صكل 
وباأمناط  بال�صعر  الفال�صفة 
عن  النظر  بغ�ش  التعبري. 
اإذ يبقى  احل�صا�صية املتبادلة، 
واجلدير  الأ�صا�صي  ال�صيء 
والتقارب  التواطوؤ  هو  بالتاأمل 
القدمي بني الثنني، وعليه فال 
العتيادي  الو�صع  مينع  اأحد 
اأن  هو  الذي  الأدبية  للكتابة 
مبا  واعني  غري  وكاأننا  نكتب 
�صيمنع  اأحد  ل  ولكنه  نفعله، 
�صيطبقون  الذين  الكتاب 
نفكر  »اأن  الكانطية  القاعدة 
تفكرينا«... كيفية  يف  ونتاأمل 
ب�صحب �صغري  �صتتحول  والتي 
فيما  ونتاأمل  نكتب  »اأن  اإىل 
كتابتنا«.  هام�ش  على  يحدث 
لأن  اأدبيا،  نقدا  الأمر  ولي�ش 
عموما  يهتم  الأدبي  الناقد 
وطرق  الن�صو�ش  ب�رسح 
يتحرك  والفيل�صوف  تلقيها، 
من  الآتي  الطريق  داخل 

املوؤدي  الطريق  اأو  الن�ش 
كثريا  اأن  هو  فاحلا�صل  اإليه. 
معنى  يجدون  الفال�صفة  من 

عميقا ي�صدهم يف الأدب.

�شيا�شات اخلطاب الأدبي

الكاتب  هذا  طرح   ولقد    
�صوؤال  الثقافة  املو�صوعي 
يُنظر  كان  كيف  فل�صفيا:  
لل�صعر  ال�صيا�صي  الدور  اإىل 
ال�صا�صة  قبل  من  وال�صعراء 
هذين  قبيل  من  الكبار 
الأخريين؛ الذين عرف منهما 
اأفقه  من  واحد  بانه  اخلليفة 
العلم  خ�رسه  زمنه؛  يف  النا�ش 
فيما عرف  ال�صيا�صة،  وربحته 
بالثقافة  الأ�صغر  �صقيقه 
اللذين  الرفيع  والذوق  الأدبية 
ال�صيا�صي  ملمحيه  يخد�صا  مل 
م�صريا    ، القويني؟  والع�صكري 
ت�صتح�رس  التي  املقولة  اأن 
كظواهر  الأربعة  ال�صعراء 
ب�رسية  اأبنية  تاريخية،  غري 
اجتماعية،  غري  ولكنها  فنية 
�صعرا  تكتب  ورقية  كائنات 
تركع اأمامه الع�صور وتهتاج له 
بعد طور،  النا�ش طورا  اأذواق 
كمكون  ال�صاعر  تلغي  ولكنها 
�صيا�صي  كفاعل  كمجتمعي، 
ل  للتاريخ  كمحرك  وثقايف، 
ب�صمت  معلقة  جميلة  كلوحة 
جدار  على  مريبني  وهدوء 

التاريخ ال�صاخب.

الأدب يقوم بتزكية »ل 
زمنية« للمعنى

 واأبرز املوؤلف في�صل الأحمر، 
هو  اخلطاب«  »نظام  اأن 
ب�صكل  �رسية  فكرية  منظمة 
اأفرادها  �رسية  منظمة  ما، 
باملاليني،  يعدون  ما  عامة 
اللطيف اخلفي  ولكن اجلوهر 
يلحقها  النظام  هذا  لعمل 
ال�رسية.  باملنظمة  بال�رسورة 
اأو رمبا جاز لنا اأن ننعتها باأنها 
مكت�صباتنا  على  تاآمري  �صكل 
ال�صكل  وبهذا  دوائر املعن  يف 
ال�صاهد  هو  الأدب  �صيكون 
بجمالياته  املتواطئ  ال�صامت 
الأدب  ال�رسية.  املنظمة  مع 
يقوم بتزكية »ل زمنية« للمعنى 
على  موؤامرة  نظرية  ،فالأدب 
لذا   ، الإن�صان  وعلى  املعنى 
املحللني  جمهور  �صيقول 
على  ا�صتغراب  يف  العاكفني 
الب�رسي  الولع  اأ�صباب  تفكيك 
الكالم  ذلك  بالأدب؛  القدمي 
الذي قاله اأنا�ش ماتوا وذهبت 
�صيقول  معهم،  حتدياتهم 
اإيديولوجية  امل�صاألة  هوؤلء: 

هنالك  دائما. 
نظام لتزكية اأفكار واختيارات 
لفائدة  و�صلوكية  عقيدية 
والدعاية  اأخرى  ا�صتجالب 
فر�صها   - رمبا  و-  لها، 
عليهم. وهذا التاأويل امل�صتمر 
لأنظمة احلقيقة هو ما ن�صميه 
تعد جوهر  التي  الإيديولوجيا 
بالرعاية  يحظى  تاأويلي 
بها  يحظى  ل  التي  الر�صمية 
التاأويل اإل نادرا، اأو يف مراحل 
متاأخرة من حياته وهي اأفكار 
خاطئة جتيد التالعب بعقولنا 
جوهر  هو  وهذا  واأمزجتنا، 

عمل الأدب مرة اأخرى ...

�شلطة اخلطاب الأدبي 
تتاأتى بني دائرتي الوعي 

والالوعي

يف  الدكتور  هذا  واعترب   
مواجهة  اأن  املعا�رس،  النقد 
مواجهة  هي  الأدبي  اخلطاب 
عن  ال�صيا�صية  امل�صوؤولية 
ظريفة  م�صائل  خمرجات 
والإعجاب  كالذوق  بريئة 
التي  الكلمة  هذه  و«الطرب« 
واأهملها  ال�صعراء  بها  اأولع 
بحاجة  تبدو  والتي  النقاد، 
وفل�صفية  ثقافية  درا�صات  اإىل 
معمقة يف املدونات القدمية. 
الأدبي  اخلطاب  �صلطة  تتاأتى 
التحتي  الداخلي  العمل  من 
دائرتي  بني  دوما  املتاأرجح 
الدر�ش  اإن  والالوعي.  الوعي 
اأننا ونحن  للفل�صفة هو  الكبري 
الظرفاء  اخبار  عن  نتحدث 
وال�صعراء واخللفاء نقرر م�صري 
العامل، ورمبا نقوم باختيارات 
على درجة عالية من الأهمية، 
اأن  الأحمر  في�صل  موؤكدا 
�صالبة  اأكرث  الأدبي  اخلطاب 
باب  من  التاريخ،  مواجهة  يف 
غري  الأدبية  احلقائق  كون 
اإطار  خارج  للنق�ش  قابلة 
هذه  ويف  الأدبية،  املحاكم 
هو  الأ�صا�صي  املبداأ  الأخرية 
هو  الذي  الطرب  الطرب، 
بالالوعي...  للكلمات  تالعب 
يقتله  الفهم  ق�صاة  قا�صي  و« 

الهوى«.

ابتكار �شخ�شية 
اجلينيالوجي 

  وقال الأحمر عن »�صيا�صات 
الأجمل  اأن   « الأدبي  اخلطاب 
بعد  ما  املباحث  �صنعت  ما 
احلداثية بهذا الوعي الرتكيبي 
باخلطابات هو ابتكار �صخ�صية 
واجلينيالوجي  اجلينيالوجي، 
التاأويالت  من  هاربا  لي�ش 

بل  وهلة  لأول  يبدو  قد  كما 
ولي�ش  �صوبها...  هارب  هو 
يب�رس  من  فوكو  الكبري  طبيبنا 
بذلك بل هو ال�صاعر )مري�ش 
والأخطر  الأكرب  احل�صارة 
األفريد  تعبري  ح�صب  والأ�صهر 
قليال(  املحور  مو�صيه  دي 
»بول فالريي« الذي كان يقول: 
العامل  يتهددان  »خطران 
با�صتمرار: النظام والفو�صى«. 
اأخرى  حال  عنده  فالفو�صى 
النظام...وجهان  متاما  ت�صبه 
جوهر  واحدة...وهذا  لعملة 
العمل الأدبي الذي ل ميل من 
احلقيقية  املعاين  بني  الرتاوح 
وهو  املجازية.  واملعاين 
اجلينيالوجي  عمل  جوهر 
الذي كلما و�صل فرتة تاريخية 
)اأو جيل  افرت�ش وجود طبقة 
هو  ما  �صبق  اأو....اأ�صل( 
منقبا  �صوبه  ف�صعى  ب�صدده، 
مفككا وجمريا حفرياته. وهنا 
ميكننا اأن نقول باأننا ا�صتعملنا 
متجاوزين  املارك�صي  الرتاث 
العقبة الأ�صا�صية التي واجهت 
اأنه  يبدو  فهو  مارك�ش،  كارل 
يف  لرغبته  نف�صه  قتل  قد 
التاأويالت:  نهاية  اىل  الو�صول 

نهاية التاريخ...

الكاتب اجلزائري في�شل 
الأحمر يف �شطور ...

  في�صل الأحمر كاتب من مواليد 
�صنة  )اجلزائر(  تب�صة   ولية 
1973 ، حا�صل على دكتوراه يف 
اأ�صتاذ  املعا�رس2011،  النقد 
العليا  باملدر�صة  حما�رس 
اأ�صتاذ  ،ق�صنطينة.  لالأ�صاتذة 
حما�رس بجامعة جيجل. ع�صو 
الل�صانيات  يف  الرتجمة  خمرب 
ق�صنطينة.  جامعة  والأدب، 
ال�صو�صيواأدبيات  خمرب  ع�صو 
ت  تعليميا �صيو ل�صو ا و
جامعة  وال�صويولغويات، 
حترير  هيئة  ع�صو  جيجل. 
النا�ش«،  »الن�ش،  جملة 
جامعة جيجل. مهتم بال�صينما 
العلمي  واخليال  والفل�صفة 
رجل  رواية    : موؤلفاته  من  و 
الأعمال 2003 عن  من�صورات 
العامل  من  ووقائع  التبيني، 
اخليال  من  ق�ص�ش  الآخر- 
العلمي -2002 )طبعة ثانية عن 
ودرا�صة   2019 للعاملني-  دار 
 3( ال�صيميولوجي،  الدليل 
طبعات(-2012-2010-2009 
الأملعية  دار  عن   ال�صادرة 
العلمي   اخليال  يف   رواية  وله 
العلواين«  »اأمني  عنوان  حتت 
دار   -2011  ،2008 �صدرت 

الطبعة  املعرفة)اجلزائر(- 
مب�رس  العني  دار  عن  الثالثة 
م�صاءلت   « �صعر  وله    2017
املتناهي يف ال�صغر  يف  2007 
من طرف  وزارة الثقافة،   وله 
و�صيلة  جمنون   « �صعر  ديوان 
عام  التحدي  دار  عن  �صدر   «
 « بعنوان  �صعر  وله    2014
ال�صادر   املتقاطعة   الرغبات 
امل�رسية  الهيئة  عن   2017 يف 
ويف  مب�رس  للكتاب  العامة 
له   �صدر  ال�صنة  هذه  نف�ش 
�صعر   . قّل...فدَلّ ال�صعر«  يف  
اإ�صافة   املثقف،  دار  »عن 
مل�صاركته يف كتاب جماعي  » 
درا�صة  ال�صيميائيات«   معجم 
العربية  الدار  عن    2010
»دائرة  وله  نا�رسون    للعلوم 
 « الأجنبية  الآداب  يف  معارف 
يف  2013 عن  دار الأوطان  و 
الأملعية    ،2015 حب«،  »حالة 
الثانية(:  )الطبعة  اجلزائر   .
دار �صما للن�رس، م�رس، 2017، 
للعاملني  دار   : ثالثة  طبعة 
اأي�صا  وله  اجلزائر(   -2019
ومعارج  التدبري  »مدارج 
التفكري« ال�صادرة عن دار �صحر 
بتون�ش وهي عبارة عن   للن�رس 
العلمي  اخليال  يف  )درا�صات 
وخرائط  وفل�صفته(2017، 
درا�صة  املمكنة.  العوامل 
 .2018 العلمي.  اخليال  يف 
)جماعي(.  الأردنية  ف�صاءات 
وله كتاب قيم »اأفق الدرا�صات 
�صمن  يدخل  والذي  الثقافية« 
�صدر  الفل�صفية  الدرا�صات 
من�صورات   عن   2019 يف  
مع  بال�صرتاك  �صفاف/لبنان  
من�صورات الختالف باجلزائر 
الداخلية«    »النوافذ  ورواية   ،
  2018 يف   تقراأ  اجلزائر  عن 
وله رواية »�صاعة حرب �صاعة 
حب««  ال�صادرة  يف 2019 عن   
ن�رس  الأردنية  ف�صاءات  دار 
العديد من الدرا�صات والبحوث 
والن�صو�ش يف جمالت  ومواقع 
وعاملية:  وعربية  وطنية 
لية  حو - فة ملعر ا - ع ا بد اإ
الرتجمة-م�صارات  خمرب 
اللبنانية-  معا�رسة  كتابات   –
- �ش لنا ا / لن�ش ا - فة لثقا ا
 galaxies- galactic
imaginarium... و �صارك 
امللتقيات  من  العديد  يف 
داخل  والأدبية  الأكادميية 
الوطن وخارجه ، حا�صل على 
وعربية.  وطنية  جوائز  عدة 
عيطو  ملياء  الدكتورة  األفت 
اخليال  »�رسد  بعنوان  كتابا 
الأحمر«  في�صل  لدى  العلمي 

عام 2013.
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ما اأ�سباب تزايد �سرطان 
الرئة بني الن�ساء ح�سرا؟

به  الإ�صابة  ن�صبة  ولكن  التدخني،  مع  وثيق  ب�صكل  الرئة  �رسطان  يرتبط 
ارتفعت ب�صكل ملحوظ بني اأو�صاط الن�صاء، بينما ترتاجع �صنويا عند الرجال 
وتزداد اأعداد الن�صاء امل�صابات ب�رسطان الرئة بن�صبة 27% �صنويا، يف حني 

تتناق�ص اأعداد الرجال امل�صابني يف كل عام.
الإ�صابة بني اجلن�صني،  ن�صب  تفاوت  تف�صريا دقيقا حول  العلماء  ول ميلك 
ب�صكل  الإناث  لدى  النووي  احلم�ص  تاأثر  اإىل  غالبا  ال�صبب  يرجعون  لكنهم 
للذكور  النووي  باملقارنة مع احلم�ص  التبغ،  واأو�صع مبكونات احرتاق  اأكرب 
وكذلك يرجع بع�ص العلماء ال�صبب اإىل ازدياد اأعداد الن�صاء املدخنات يف 
يزداد عدد  الع�رسين، حيث  القرن  مع  باملقارنة  والع�رسين  القرن احلادي 
اأي جمتمع. ومبعنى  املدخنات طردا مع درجة امل�صاواة بني اجلن�صني يف 
اآخر، كلما كان دور املراأة معززا يف جمتمعها، ارتفعت ن�صبة املدخنات يف 
ذلك املجتمع. كما نالحظ اليوم يف عديد من الدول تقارب ن�صب املدخنني 
من  و%15  الرجال  من   %22 يدخن  املتحدة  الوليات  ففي  اجلن�صني،  بني 
الن�صاء. اأما يف اأ�صرتاليا فتبلغ الن�صبة 19% للذكور و13% بني الإناث. ويعترب 
مليون   1.8 حوايل  به  ي�صاب  اإذ  انت�صارا،  ال�رسطانات  اأكرث  الرئة  �رسطان 
�صخ�ص يف كل عام، 58% من احلالت تظهر يف الدول النامية. كما ي�صاب به 

230 األف �صخ�ص �صنويا، يف الوليات املتحدة منفردة. 

جراحون هنود ينجحون يف 
اإزالة اأكرب ورم دماغي

عملية  الهندية  مومباي  مدينة  من  اجلراحني  من  جمموعة  اأجرت 
 1.8 وزنه  يبلغ  ب�رسي  دماغ  يف  ورم  باإزالة  خاللها  قامت  جراحية 
اجلراحية  العملية  اأن   »The Hindu« �صحيفة  وكتبت  كيلوغرام 
ا�صتمرت 6 �صاعات. ومل ي�صتبعد جراح الأع�صاب 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 �صانتال بال، البالغ 
من العمر 31 عاما، بداأ بالنمو منذ 3 �صنوات، لكن اأحدا من الأطباء 
ال�صعبة  اجلراحية  العملية  هذه  مثل  اإجراء  على  اآنذاك  يوافق  مل 
الآن  ياأملون  الأطباء  لكن  ب�رسه،  بال  فقد  اخلطري  املر�ص  وب�صبب 

بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

5 خطوات �سحية ملحاربة 
انتفاخ املعدة!

يواجه كثريون �صعورا غري مريح لدى انتفاخ املعدة رغم 
اتباع نظام غذائي �صحي اأو املحافظة على اللياقة 

اجل�صدية وفيما يلي طرق حماربة انتفاخ املعدة:

امل�ساء من  متاأخر  وقت  يف  الطعام  تناول  جتنب   1-

 Gut« تقول جانيت هايد، خبرية التغذية وموؤلفة كتاب
Makeover«: »ي�صتعد اجلهاز اله�صمي ليعمل ب�صكل اأف�صل 

خالل النهار، حيث تتباطاأ الوظائف اله�صمية يف الليل. وقد 
تطورنا لتناول الطعام يف �صوء النهار«. لذا يجب المتناع 

عن تناول الطعام قبل �صاعتني من النوم.

ال�سكر من  اأقل  كميات  تناول   2-

وتو�صح جانيت بالقول: »لي�ص من املعروف بال�صبط ملاذا 
يوؤدي ال�صكر اإىل اإحداث خلل يف البكترييا املفيدة وغري 

املفيدة، وكذلك النتفاخ، ولكن الأمر ي�صتحق العالج«وحتذر 
اخلبرية من اأن »املحليات ال�صناعية، مثل تلك املوجودة يف 
م�رسوبات احلمية الغذائية، قد ثبت اأنها ت�صبب عدم توازن 

البكترييا لدى احليوانات، لذا قد يكون من املفيد جتنبها اإذا 
كنا نرغب بالتخل�ص من النتفاخ«.

�ساعة  12 عن  تقل  ل  ملدة  الطعام  عن  ال�سيام   3-

تقول جانيت اإن »وجود فرتة �صيام متتد من 12 اإىل 14 �صاعة 
بني الع�صاء والفطور، ميكن اأن حتفز فقدان الوزن ومنو 

البكترييا املفيدة يف الأمعاء، والتي ميكن اأن حت�صن عملية 
الأي�ص وتوازن هرمونات اجلوع«.

املخللة اأو  املخمرة  لالأطعمة  اللجوء   4-

حتوي الأطعمة املخمرة على البكترييا املحببة بالن�صبة 
للمعدة، لذا يجب اإ�صافتها اإىل النظام الغذائي.

�سحة

فوائد ال ت�سدق.. ال ترموا ق�سور الليمون بعد اليوم!
م�صدراً  الليمون  ع�صري  كان  اإذا 
يجعله  مما   C للفيتامني  مهماً 
الب�رسة  تفتيح  جمال  يف  مفيداً 
فاإن  اإ�رساقها،  على  واحلفاظ 
بفوائد  اأي�صاً  تتمتع  ق�صوره 
ب�صكل  ا�صتعمالها  لدى  متعددة 
ترموا  فال  الب�رسة.  على  مو�صعّي 
هذه  ع�رس  بعد  الليمون  ق�صور 
من  بتجفيفها  وقوموا  الفاكهة، 
ال�صم�ص  لأ�صعة  تعري�صها  خالل 
تُ�صتعمل يف  بودرة  اإىل  ثّم حولوها 

اخللطات التالية:
- قناع ق�صور الليمون واحلليب:

ق�صور  بودرة  من  حفنة  اخلطوا 
مع  بال�صم�ص  املجففة  الليمون 
احلليب  من  قهوة  فنجان  مقدار 
هذا  وطّبقوا  الطازج.  ال�صائل 
اخلليط بوا�صطة قطعة من القطن 
اأن ترتكوه  على ب�رسة الوجه، على 
غ�صله  قبل  �صاعة  ن�صف  ملدة 

باملاء البارد.
القناع  ا�صتعمال هذا  على  واظبوا 
فّعالة  نتائج  على  للح�صول  يومياً 
العادية  الب�رسة  تفتيح  جمال  يف 
الن�صارة  واإك�صابها  والدهنية، 

املطلوبة.
- قناع ق�صور الليمون وماء جوز 

الهند:

بودرة  من  كبرية  ملعقة  اخلطوا 
مع  املجففة  الليمون  ق�صور 
مقدار فنجان قهوة من ماء جوز 
الهند، وطّبقوا هذا اخلليط على 
اأو  �صاعة  ملدة  ال�صباب  حب  اآثار 
الليل  طوال  الب�رسة  على  اتركوه 

اإذا كان الأمر ممكناً.
ب�صكل  اخللطة  بهذه  ا�صتعينوا 
اآثار  يف  حت�صناً  لتالحظوا  يومي 
لون  تفتيح  ويف  ال�صباب  حب 
امل�صادة  فالعنا�رس  الب�رسة، 
ق�صور  يف  املوجودة  للميكروبات 
مثالياً  مكّوناً  منها  جتعل  الليمون 
والندبات  ال�صباب  حب  لعالج 
ق�صور  قناع   - عنه.  الناجتة 

الليمون، اخليار وماء الورد:
بغناها  الليمون  ق�صور  تتمّيز 
التي  هيدروك�صي  األفا  باأحما�ص 
للب�رسة،  مبّي�ص  مبفعول  تتمتع 
من  حبة  برب�ص  خلطها  عند  اأما 
ماء  من  كبرية  مالعق  و3  اخليار 
فّعال  قناع  اإىل  تتحّول  فهي  الورد 
يف جمال تفتيح لون الب�رسة خا�صًة 
اإذا مّت ا�صتعماله 3مرات اأ�صبوعياً.

- مق�رّس الليمون والع�صل:
ح�رّسوا مق�رساً طبيعياً عرب خلط 
الليمون  ق�صور  من  كبرية  ملعقة 
من  نف�صها  الكمية  مع  املجففة 

اإىل  اأ�صيفوا  والع�صل.  النخالة، 
ال�صائل  احلليب  من  قلياًل  املزيج 
رخوة  عجينة  على  للح�صول 
على  دائرية  بحركات  تطّبقونها 
الوجه للتخلّ�ص من اخلاليا امليتة 
مما ي�صاهم يف احل�صول على ب�رسة 

م�رسقة ومنتع�صة.
- مق�رّس الليمون والزبادي:

على  املق�رّس  هذا  تطبيق  ميكن 
الوجه واجل�صم، وهو ي�صاعد على 

تفتيح الب�رسة والتخلّ�ص من البقع 
الداكنة. يكفي خلط كمّية مماثلة 
مع  املجففة  الليمون  ق�صور  من 
الب�رسة  على  وتطبيقها  الزبادي 
اإزالتها  قبل  دقيقة   30 ملدة 
اجللد  تخلّ�ص  دائرية  بحركات 
املرتاكمة  امليتة  اخلاليا  من 
هذا  ا�صتعمال  اإن  �صطحه.  على 
املق�رّس 3 مرات اأ�صبوعياً �رسورّي 

للح�صول على النتائج املرجوة

»�سمغ النحل« �سر �سحة وجمال الب�سرة
اأوردت بوابة اجلمال »هاوت.دي« الأملانية اأن مادة الربوبولي�ص »Propolis« اأو »�صمغ النحل« تعد �رس �صحة وجمال الب�رسة، اإذ حتارب البثور 

والتهيج من ناحية ومتنح الب�رسة مظهراً م�رسقاً ي�صع �صباباً وحيوية من ناحية اأخرى واأو�صحت اأن مادة »الربوبولي�ص« متتاز بتاأثري م�صاد للبكترييا 
والفطريات، وتعمل على تخفيف الأمل وتطرد ال�صموم من اجل�صم وبف�صل تاأثريها املثبط لاللتهابات، تعمل »الربوبولي�ص« اأي�صاً على تهدئة الب�رسة 
املتهيجة، وت�صاعد يف عالج حروق ال�صم�ص، وال�صتجابات التح�ص�صية. وبالإ�صافة اإىل ذلك، تتمتع مادة »الربوبولي�ص« بتاأثري لطيف على الب�رسة، ما 
يجعلها مثالية للجلد احل�صا�ص ومن ناحية اأخرى، تزخر مادة »الربوبولي�ص« باملعادن، مثل الكال�صيوم والبوتا�صيوم واملغني�صيوم، والفيتامينات، مثل 
فيتامني H، والأحما�ص الأمينية والإنزميات ومركبات الفالفونويد وت�صكل كل هذه العنا�رس اأ�صا�صاً مثالياً لب�رسة ن�رسة ونقية ت�صع �صحة وجمال.

عالج هرموين ميكن الن�ساء امل�سابات بالعقم من احلمل   
العقم  من  يعانني  اللواتي  الن�صاء  اأن  اإىل  جديدة  درا�صة  تو�صلت 
لديهن قدرة على احلمل بن�صبة 50% اإذا خ�صعن لعالج بهرمونني 
بالعقم  امل�صابات  الن�صاء  بني  من   %54.3 واأ�صبحت  رئي�صيني 
حماولتني  بعد  ال�صطناعي،  التلقيح  لعمليات  يخ�صعن  اللواتي 
فا�صلتني، حوامل وكان لـ 51.4% منهن ولدات حية، وذلك بف�صل 
لنتائج  وفقا  والربوجي�صرتون،  اإ�صرتاديول  النمو  هرمونات  تلقي 
الدرا�صة احلديثة. ويو�صح البحث اأن ن�صبة حمل الن�صاء امل�صابات 

من  الثالثة  للمرة  ال�صطناعي  للتلقيح  يخ�صعن  اللواتي  بالعقم، 
ويعتقد  فقط   %17.1 اإىل  ت�صل  الهرمونات،  على  احل�صول  دون 
اإىل بطانة  الدم  اأن الإ�صرتاديول والربوجي�صرتون يح�صنان تدفق 
الباحثون  ويخطط  امللقحة  البوي�صة  لزراعة  ويعدانها  الرحم، 
هذا  ملثل  املنا�صبات  الن�صاء  حتديد  اأمكن  اإذا  ما  يف  للتحقيق 
التلقيح  اإىل حتمل حالت ف�صل عمليات  العالج، قبل ال�صطرار 

ال�صطناعي املتكررة.

ملاذا يجب غ�سل املالب�س اجلديدة قبل ارتدائها؟
ال�صعب  من  يكون  اأن  ميكن 
اجلديدة  الثياب  ارتداء  مقاومة 
يف  طبيبا  ولكن  �رسائها،  بعد 
عن  ك�صف  اجللدية  الأمرا�ص 

خماطر هذه العادة.
اأ�صتاذ  بيل�صيتو،  دونالد  وقال 
املركز  يف  اجللدية  الأمرا�ص 
اإن  كولومبيا،  جلامعة  الطبي 
دون  اجلديدة  املالب�ص  ارتداء 
اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  غ�صلها، 
القمل  اأو  اأو اجلرب  تهيج اجللد 
واأو�صح  بالفطريات  الإ�صابة  اأو 
بيل�صيتو، اأن الثياب التي ن�صرتيها 
من  للكثري  معر�صة  املتجر  من 
التلوث، نتيجة ارتدائها وجتريبها 
اأراد  رمبا  اآخر  �صخ�ص  قبل  من 
وميكن  �صابق،  وقت  �رساءها يف 
اأو  باجلرب  م�صابا  يكون  اأن 

القمل.
وتقول طبيبة الأمرا�ص اجللدية، 
املركز  من  بوردون،  ليند�صي 
اإن  كولومبيا،  جامعة  يف  الطبي 
قبل  اجلديدة  املالب�ص  غ�صل 

الأهمية  بالغ  اأمر  ارتدائها، 
ت�صت�صيف  اأن  للمتاجر  وميكن 
املواد  من  متنوعة  جمموعة 
اأن تنتقل  الكيميائية، التي ميكن 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.
الكيميائية  املواد  وتت�صمن 

امل�صاع  الفورمالدهيد،  مركب 
ملنع  املالب�ص  يف  ا�صتخدامه 
املالب�ص  على  واحلفاظ  العفن، 
اأن  وميكن  التجاعيد.  من  خالية 
فعل  ردود  املواد  هذه  ت�صبب 
اجللدية  الأكزميا  مثل  �صديدة، 

الأ�صباغ  ت�صبب  اأن  ميكن  كما 
نوعا  املالب�ص،  يف  املوجود 
من احل�صا�صية. ومع ذلك، ميكن 
امل�صاكل  هذه  معظم  جتنب 
غ�صل  طريق  عن  ب�صهولة، 

املالب�ص قبل ارتدائها.
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عمل �مل�ؤمن �لطيب يجعله يحب لقاء �هلل عز وجل 
وهم  وال�صاحلني,  ال�صاحلات  بع�ض  عن  قيل 
على فرا�ض املوت, قال لها ابنها: �صفاك اهلل 
لنا, قالت له: يكفي هذا, ال اأريد الدنيا, زهقت 
منها, اأريد اهلل, هذا �صيء ثابت, فاالإن�صان اإذا 
كان عمله طيباً, وم�صتقيماً, متنى لقاء اهلل عز 

وجل.
رجل له حمل �صالح جداً, له ميزة, ما دخلت 
عليه جلنة جللب التربعات اإال وقال لها: هذا 
ال�صندوق, افتح وخذ ما ت�صاء, وال تعلمني كم 
يقول  اأن  له  ي�صمح  ال  طبيعته,  هكذا  اأخذت, 
له: كم؟ خذ ما ت�صاء, عّمر م�صجداً, له اأعمال 
طيبة, يحب اخلري, �صار معه ورم خبيث بالدم, 
طويلة  الق�صة  ورجع,  بعيد  بلد  اإىل  وذهب 
رن  هواتف,  عدة  البيت  يف  ملخ�صها:  لكن 
ي�صمع  هو  ابنه,  رّد  ال�صماعة,  رفع  التلفون, 
اأبيك  مع  له:  قال  يومني,  بعد  ينتهي  اأجله  اأن 
يومان, - الق�صة رواها يل �صديقه-, ملا عرف 
ب�صديقه  ات�صل  اأيام  ثالثة  قبل  منتهياً,  نف�صه 
و طلب منه اأن ياأتي اإىل عنده– هو م�صتورد- 
تتابع  ثمنها,  مدفوع  ال�صفقة  هذه  له:  قال 
ا�صتريادها, وتبيعها, وتعطي اأرباحها الأوالدي, 
هذه ال�صفقة مل يدفع ثمنها, األغها, وقل لهم: 

ال�صخ�ض �صيموت.
وكل  ال�صفقات,  بكل  تعليمات  اأعطاه   

�صاعتني  خالل  الذمم,  وكل  امل�صتودعات, 
يف  املالية,  عالقاته  كل  اأنهى  ثالث,  اأو 
واأوالده,  اأقربائه,  كل  ا�صتدعى  الثاين  اليوم 
الثالث  اليوم  يف  وودعهم,  وبناته,  واأ�صهاره, 
له بال�صام �صيخ م�صهور, -االآن خارج �صوريا-, 
غ�صل نف�صه بيده, وجل�ض على ال�رسير, وجاء 
ومثلما  �صاعة,  له مولداً ملدة  ال�صيخ, وعملوا 
الواحدة  ال�صاعة  تويف  بال�صبط  بالهاتف  جاء 

ون�صف تقريباً. 
 يقول يل �صديقه الذي وكله بتجارته: اأنا مل اأر 
اإن�صاناً تلقى نباأ املوت برحابة �صدر, قال له: 

يا اأبو فالن اأنا انتهيت, احلمد هلل.
وجل,  اهلل عز  لقاء  يحب  الطيب جعله   عمله 

هذه هنا النقطة اأن يكون لك عمل. 
 لو قيل لك: تعال معنا, اأهاًل و�صهاًل, اأنا منتظر 
هذه ال�صاعة فاملقيا�ض لي�ض اأثناء احلياة حتب 
ال�صيء  واقعياً,  لي�ض  الكالم  هذا  ال,  املوت, 
اإن  بل  احلياة,  يحب  منا  واحد  كل  الواقعي 
غري  يحبها  ما  اأ�صعاف  احلياة  يحب  املوؤمن 
اأقامه بعمل  املوؤمن, ملاذا؟ الأن اهلل عز وجل 
اإن�صان  فكل  تقدم,  يف  يزداد,  والعمل  �صالح, 
يحب احلياة, وهذا ال�صيء الواقعي؛ لكن وهو 
على فرا�ض املوت, وهو يف النزع االأخري, راأى 

مقامه يف اجلنة, فقال: مرحباً بلقاء اهلل.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعف�ه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما االأخالق احلميدة واالآداب ال�رسيفة فجميعها 

كانت خلق ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم على 
االنتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �صهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
,ويقول النبي عن نف�صه )اأدبني ربي فاأح�صن تاأديبي( 

, ويف ذلك قول عائ�صة اأم املوؤمنني ر�صي اهلل عنها 
حني �صئلت: كيف كان خلق ر�صول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�صلة خري يف القرءان هي 

يف ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.
وقالت عائ�صة ر�صي اهلل عنها يف و�صف خلقه 

اأي�صاً:«مل يكن ر�صول اهلل فاح�صاً وال متفح�صاً وال 
يجزي ال�صيئة ال�صيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت: ما 
انتقم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم لنف�صه اإال اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه: 
كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأ�صد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �صيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�صافه �صلى 

اهلل عليه و�صلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�ض فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )االأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْض َعِن اجْلَ
فما من حليم اإال عرفت له زلة اأما نبينا االأعظم 

عليه ال�صالة وال�صالم فكان ال يزيد مع كرثة االإيذاء 
اإال �صرباً, ومع اإ�رساف اجلاهل اإال حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�صالة وال�صالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ال يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�صحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�صالة وال�صالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�صوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�ض بن مالك ر�صي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وعليه برد غليظ 
احلا�صية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �صديدة 

حتى اأثرت حا�صية الربد يف �صفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ال حتمل يل من مالك وال من 

مال اأبيك!!!
ف�صكت عليه ال�صالة وال�صالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب, فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �صلى اهلل عليه و�صلم.

�نفر�د �ملالكية بالق�ل باخلروج من �خلالف
امل�صاألة  هذه  عن  عربوا  قد  العلماء  جند 
بعبارتني:  اإحداهما: اخلروج من اخلالف, 
ذكر  فال�صاطبي  مراعاة اخلالف  والثانية: 
املخالف«  دليل  »مراعاة  بها  املراد  اأن 
املخالف.  دليل  اإعمال  بها  فاملراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

نقي�صه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله,  الزم  يف 
ا�صتقراء  خالل  من  اأننا  اإال  اآخر«,  دليل 
كتب ال�صافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
اخلالف يقول ال�صيوطي: »القاعدة الثانية 
م�صتحب  اخلالف  من  اخلروج  ع�رسة 
اأما  حت�صى«  تكاد  ال  جدا  كثرية  فروعها 

املذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف 
يف  داء  ما  خالل  من  القاعدة  هذه  على 
يل  املالكية  اأن  نخل�ض  اأننا  اإال  كتبهم. 
اإن  بل  باعتبار »مراعاة اخلالف«  ينفردوا 
وذلك  بها  العمل  على  وافقوهم  ال�صافعية 

كاف لبيان عدم االنفراد.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها االأخوة, قد ال ينتبه االإن�صان اإىل بع�ض امل�صطلحات �صمى اهلل االأعمال الطيبة التي تن�صجم مع 

الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�صليمة يف اأ�صل خلقها تعرفها, الق�صاء الربيطاين ياأخذون ع�رسة من 
الطريق يعر�صون عليهم جرمية بح�صب الفطر ال�صليمة قد يك�صفون احلقيقة, االإن�صان له فطرة �صليمة 

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

نهاك عن �صيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �صميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة االإن�صان معروفاً, و�صمي ال�صيء الذي تاأباه 
الفطر ال�صليمة منكراً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�صيء يتوافق مع فطرة النف�ض توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �صورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َض َعلَيَْها اَل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�صن لكن يف االأمراء اأح�صن, واحلياء ح�صن لكن يف الن�صاء اأح�صن, وال�صخاء ح�صن 

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

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

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

ت�صتِح من اهلل فافعل ما �صئت وال تعباأ بكالم النا�ض.
ِ َواَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َصِبيِل اهلَلّ

�صورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم, لذلك االإ�صالم 
و�صطي.
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نادين جنيم ت�شيطر على ال�شا�شات 
اللبنانية والعربية جمددا

جنيم  نادين  اللبنانية  النجمة  ت�شيطر 
اللبنانية  ال�شا�شات  على  جديدة  مّرة 
والعربية من خالل اأعمالها التي قّدمتها 
جناًحا  وحققت  االأخرية  ال�شنوات  يف 
بعر�ش  بداأت   MTV الـ  �شا�شة  كبرًيا. 
نادين،  بطولة  ون�ش«  م�شل�شل«خم�شة 
ق�شي خويل ومعت�شم النهار جمدًدا عرب 
اأحمد  مع  »�شمرا«  م�شل�شل  �شا�شتها. 

الـ  عرب  ويُعر�ش  جديدة  مّرة  الواجهة  اإىل  يعود  عي�شى  وطوين  فهمي 
LBC فيما م�شل�شل »ت�شيللو« مع تيم ح�شن ويو�شف اخلال تعر�شه قناة 
ال�شومرية. اأما م�شل�شل »الهيبة« بجزئه االأول مع تيم ح�شن فيُعر�ش كّل 

يوم على قناة »�شما« ال�شورية.

عمرو دياب يلتقي جمهوره يف 
الكويت فيفري املقبل

ت�شهد الكويت خالل الفرتة احلالية حالة 
من الن�شاط الفني على م�شتوى احلفالت 
اخلليجية  االأغنية  لنجوم  الغنائية 
والعربية، حيث يلتقي الفنان عمرو دياب 
جمهوره بالكويت يف 13 فيفري املقبل، 
النجم  عودة  يوثق  جماهريي  حفل  يف 

امل�رشي للكويت، بعد فرتة من الغياب.
 5 قاعة  منفردا يف  احلفل  دياب  ويُحيي 
وقد  م�رشف.  املعار�ش مبنطقة  باأر�ش 
التوا�شل  مواقع  ، عرب خمتلف  للحفل  الرتويج  املنظمة  ال�رشكة  بداأت 
االجتماعي، حيث تفاعل جمهور عمرو مع مل�شق احلفل، وتناقلوه على 
نبيل  الفنان  اأن حفل  نية  اأفادت م�شادر  اأخرى،  وا�شع. من جهة  نطاق 
 24 له  مقررا  كان  الذي  عبدالوهاب،  �شريين  امل�رشية  والفنانة  �شعيل 
اجلاري، تاأجل دون حتديد موعد الحق. وكانت اجلهة املنظمة طرحت 

قبل اأيام املل�شق الرتويجي للحفل، وانت�رش على نطاق وا�شع.

اأحمد عز: اأ�شتعد لـ«هجمة مرتدة«
انتهى الفنان اأحمد عز من ت�شوير اآخر م�شاهد فيلمه اجلديد »العارف.. 
عودة يون�ش«، يف ماليزيا«. وقال عز، اإنه �شور عدداً من م�شاهد احلركة 
هناك ملدة اأ�شبوع، م�شيفاً اأن املخرج اأحمد عالء �شيبداأ اأعمال املونتاج 
وامليك�شاج اخلا�شة بالفيلم، متهيداً لطرحه بدور العر�ش ال�شينمائي يف 
مو�شم عيد الفطر املقبل. وتابع: اأ�شتعد للعودة اإىل القاهرة خالل اأيام 
ملبا�رشة حت�شريات م�شل�شل »هجمة مرتدة«، املقرر عر�شه يف مو�شم 
دراما رم�شان املقبل، واأقدم خالله ملفاً حديثاً من ملفات املخابرات 
فهمي  اأحمد  يون�ش«  عودة  »العارف..  بطولة  يف  وي�شارك  امل�رشية. 
من  �شعد،  وركني  ب�شيب�ش  وكارمن  خاطر  وم�شطفى  حميدة  وحممود 

تاأليف حممد �شيد ب�شري واإخراج اأحمد عالء.

الفنانة ليلى علوي حتتفل بعيد 
ميالد جنلها بالتبني

ليلى  امل�رشية  الفنانة  ظهرت 
على  متداول  فيديو  يف  علوي 
حتتفل  وهي  االنرتنت،  �شبكة 
بالتبني.   خالد  جنلها  ميالد  بعيد 
وقائع  علوي  ليلى  الفنانة  ون�رشت 
من عيد امليالد بح�شور عدد من 
حممود  الفنان  بينهم  االأ�شدقاء 

حميدة، والفنانة اإلهام �شاهني.
ابن  هو  علوي،  ليلى  ابن  اأن  يذكر 

اإحدى قريباتها التي اأو�شتها به قبل رحيلها، لتتبناه علوي وتعو�شه عن 
حب وحنان اأمه.

م�شاركة فيلم ق�شري م�شور بوهران 
يف مهرجان »نيكون« بباري�س

»اأنا  الق�شري  الفيلم  اختيار  مت 
عدة  ت�شوير  مت  الذي  ذكرى« 
منذ  بوهران  منه  م�شاهد 
الطبعة  يف  للم�شاركة  �شهرين 
»نيكون«  ملهرجان  العا�رشة 
)فرن�شا(  باري�ش  �شتحت�شن  الذي 
املقبل،  مار�ش  �شهر  فعالياته 
من  االأحد  اليوم  علم  ح�شبما 

املمثل حممد ميهوبي.
اأحد  لعب  الذي  ميهوبي  وذكر 
اأن  الق�شري  الفيلم  هذا  اأدوار 
املمثلة  اإىل  عاد  الرئي�شي  الدور 
اجلزائرية �شارة قندوز التي قامت 
تقا�شمت  �شيناريو  اأول  بتوقيع 

كتابته مع املخرج جام�ش د.
قندوز  �شارة  املمثلة  وتعود 
والقاطنة  بوهران  املولودة 
طفولتها  من  جزء  اإىل  بفرن�شا 
من خالل هذا الفيلم حيث تق�ش 
كانت  التي  اجلميلة  االأوقات 
الذي  )الدور  جدها  مع  تق�شيها 

اأداه ميهوبي(.
الق�شة  اأن  الفيلم  ملخ�ش  ويربز 
و  النجاح  يف  »الرغبة  حول  تدور 
اخلوف من االإخفاق«، اإذ اأن �شارة 
على قناعة اأن »ما�شيها  ي�شتطيع 

اأن يجد الطريق نحو اأحالمها«.

وتظهر عدة اأماكن و اأحياء �شعبية 
غرار  على  الفيلم  يف  وهرانية 
احلمري  حي  و  الن�رش  �شاحة 
املو�شيقي  املعهد  اإىل  اإ�شافة 

البلدي »اأحمد وهبي«.
وقال املمثل ميهوبي الذي يراأ�ش 

ت�شمى  بوهران  ثقافية  جمعية 
مدر�شة  تاأوي  حيث  »االأمل«، 
لتلقني قواعد التمثيل امل�رشحي، 
قريبا  �شتن�شط  قندوز  �شارة  اأن 
التمثيل على م�شتوى  ور�شة حول 

نف�ش املدر�شة.

بيع �شيارات املمثل الراحل بول 
ووكر  مقابل 2.3 مليون دولر

�شيارة   21 اإن  م�شوؤولون  قال 
مملوكة  كانت  نارية  ودراجة 
بول  الراحل  االأمريكي  للممثل 
ووكر جنم اأفالم »�رشيع وغا�شب« 

ال�شهرية  فيوري�ش(  اأند  )فا�شت 
دوالر  مليون   2٫33 مقابل  بيعت 
مبزاد  حممومة  مناف�شة  يف 
اأريزونا.  والية  يف  �شنوي  �شيارات 

يف  قوية  نتائج  الت�شكيلة  وحققت 
مبدينة  باريت-جاك�شون  مزاد 
�شكوت�شديل ت�شدرتها �شيارة »بي.
عام  اإنتاج  اليتوايت«  اإم3  اإم.دبليو 
1995 حيث �شجلت 385 األف دوالر 

يوم ال�شبت اآخر اأيام املزاد.
ب�شغفه  ا�شتهر  الذي  ووكر،  وتويف 
بال�شيارات، عن 40 عاما يف حادث 
جي.تي«  كاريرا  »بور�شه  �شيارة 
جوار  اإىل  يجل�ش  كان  حني 
رودا�ش،  روجر  و�شديقه  قائدها 
احلادث،  يف  اأي�شا  تويف  الذي 
 .2013 الثاين  ت�رشين  نوفمرب  يف 

اأ�شجار  بعدة  ال�شيارة  وا�شطدمت 
كالريتا  �شانتا  يف  االأعمدة  واأحد 
�شبب  واأُرجع  اأجنلي�ش  لو�ش  قرب 

احلادث اإىل ال�رشعة املفرطة.
دراجات  وثالث  �شيارة   18 وبيعت 
على  اأعمارها  متتد  لووكر  نارية 
انتهاء  قبل  عقود  خم�شة  مدار 
�شيارة  الت�شكيلة  و�شمت  املزاد. 
 105600 �شجلت  370زد  ني�شان 
من  ل�شيارة  ثمن  اأعلى  وهو  دوالر 
و�شتذهب  مزاد.  يف  الطراز  هذه 
اأو�شياء  ملجل�ش  البيع  اإيرادات 

يخ�ش ميدو ابنة ووكر.

اجلنوبي  الكوري  الفيلم  فاز 
»بارا�شايت« بجائزة رابطة ممثلي 
طاقم  الأف�شل  االأمريكية  ال�شا�شة 
على  متفوقاً  �شينمائي  عمل 
تر�شيحات   10 نالت  كبرية  اأفالم 
هذا  االأو�شكار  بجائزة  للفوز 
العام مثل »ذات مرة يف هوليوود« 

و«االإيرلندي«.
وحاز املمثل واكني فينيك�ش على 
يف  دوره  عن  ممثل  اأف�شل  جائزة 
حازت  حني  يف  »اجلوكر«،  فيلم 
املمثلة رينيه زيلويغر على جائزة 

فيلم  يف  دورها  عن  ممثلة  اأف�شل 
»جودي«.

بيت  براد  االأمريكي  وعزز املمثل 
هذا  لالأو�شكار  مر�شحاً  موقعه 
اأف�شل  بجائزة  فاز  بعدما  العام، 
فيلم  يف  دوره  عن  م�شاعد  ممثل 

»ذات مرة يف هوليوود«.
بجائزة  ديرن  الر  املمثلة  وفازت 
دورها  اأف�شل ممثلة م�شاعدة عن 

يف فيلم »مارينغ �شتوري«.
التلفزيوين،  باالإنتاج  يتعلق  وفيما 
فاز املمثل �شام روك ويل بجائزة 

فيلم  يف  رئي�شي  ممثل  اأف�شل 
عن  ق�شري  م�شل�شل  اأو  تلفزيوين 
دوره يف م�شل�شل« فو�شي فريدن«، 
كما حازت املمثلة مي�شيل ويليامز 
رئي�شية  ممثلة  اأف�شل  جائزة  على 
يف نف�ش الفئة عن دورها يف نف�ش 

امل�شل�شل.
اآن�شتون  جينفري  املمثلة  وفازت 
م�شل�شل  يف  ممثلة  اأف�شل  بجائزة 
م�شل�شل«  يف  دورها  عن  درامي 
بطل  حاز  كما  �شو«،  مورنينغ 
بيرت  ثرونز«  اوف  »غيم  م�شل�شل 

دينكالند على جائزة اأف�شل ممثل 
يف م�شل�شل درامي.

على  كراون«  »ذا  م�شل�شل  وح�شل 
جائزة اأف�شل طاقم عمل مل�شل�شل 
مارفيلز  »ذا  وم�شل�شل  درامي، 
اأف�شل  م�شرت ما�شيل« على جائزة 

طاقم عمل مل�شل�شل كوميدي.
واأُقيم احلفل م�شاء اأم�ش االأحد يف 
لو�ش اأجنلي�ش، و�شهد تكرم املمثل 
جائزة  ومنحه  نريو  دي  روبرت 

تقديرية عن جممل اأعماله.

فيلم بارا�شايت يفوز بجائزة رابطة ممثلي ال�شا�شة 
الأمريكية لأف�شل طاقم عمل �شينمائي



 "VIP-Service" �رشكة  �أعلنت 
بع�ض  بيع  نيتها  عن  �لرو�سية 
 "Marussia B1" �سيار�ت 

�لريا�سية �ملعدلة حملية �ل�سنع.
بهياكل  �ل�سيار�ت  هذه  و�أتت 
و�ألياف  �ملعدن  من  �ن�سيابية 
وفرملة  تعليق  و�أنظمة  �لكربون، 
جتمع  فريدة  و�ألو�ن  ريا�سية، 
و�لأ�سفر  و�لأ�سود،  �لأحمر  بني 
فتحات  �إىل  بالإ�سافة  و�لأ�سود، 
ل�سمان مقاومة  �لهيكل  جانبية يف 
�أقل للهو�ء عند �ل�رشعات �لعالية.

مبحركات  �ملركبات  هذه  وزودت 
وعزم  لرت   3.5 ب�سعة   "VQ35"
زيادة  على  قادرة  ح�سان،   300
�لت�سارع من 0 �إىل 100 كلم/ �ساعة 
و�لو�سول  ثو�ن،   5 غ�سون  يف 
كلم/   250 �رشعة  �إىل  باملركبة 
بعلب  �ل�سيار�ت  زودت  كما  �ساعة 
تفتح  و�أبو�ب  �أوتوماتيكية،  �رشعة 
�ملوجودة  تلك  غر�ر  على  للأعلى 
يف �سيار�ت لمبورغيني �لريا�سية، 
دولر  �ألف   153 فيبلغ  �سعرها  �أما 

تقريبا.

�سياراتالثالثاء 21   جانفي  2020  املوافـق  ل   26 جمادى الأول 1441ه 21
برابو�س تك�سف عن اإ�سدار 

حمدود من �سمارت فورتو

من  فورتو  �ل�سيارة  تعرف  هل 
�ل�سغرية  تلك  �إنها  �سمارت؟ 
�لتي  �ملقعدين  ذ�ت  �لهات�سباك 
ل�رشكة  �لتابعة  �سمارت  قدمتها 
 ،1998 عام  يف  �لأملانية  د�ميلر 
حول  دولة   46 يف  تطرحها  وهي 
منها  �أُنتج  ما  جمموع  وبلغ  �لعامل 
 2015 عام  حتى  �إطلقها  منذ 

حو�يل 1.7 مليون ن�سخة..
فاإن  �سغرية  تبدو  فورتو  �أن  ورغم 
بر�بو�ض  �لأملانية  �لتعديل  �رشكة 
قد �نتبهت �إليها وقررت �أن ت�سيف 
عن  ك�سفت  فقد  مل�ساتها،  �إليها 
عليه  �أطلقت  منها  حمدود  �إ�سد�ر 
تعديل  �أول  وكان   ،125R ��سم 
طبقته عليها هو جمموع ما ينتجه 
حمركها من �أح�سنة، فقد �حتفظت 
مبحرك �لبنزين �خلا�ض بها ثلثي 
�رتفعت  قدرته  لكن  �لأ�سطو�نات، 
ح�ساًنا   125 �إىل  ح�ساًنا   88 من 
تدفعها للت�سارع من �ل�سفر �إىل 100 

كم/ �ض يف 9.2 دقيقة..
فتحات  على  ا  �أي�سً فورتو  ح�سلت 
مظهًر�  منحتها  ثلثية  عادم 
ريا�سًيا، وعجلت مقا�ض 16 بو�سة 
بو�سة يف   17 ومقا�ض  �ملقدمة  يف 

على  �جل�سم  ح�سل  وقد  �ملوؤخرة، 
يف  تر�ها  و�سود�ء  حمر�ء  مل�سات 
�لأحمر  و�لتقليم  �لأحمر  �ل�سبويلر 
ومل�سات  �ملوؤخرة  يف  �لعادم  حول 
�لذي  �خللفي  �مل�سد  جانبي  على 
يف  ي�ساهم  دفيوزر  �أ�سفله  ي�ستقر 
لتح�سني  �سفلية  �ساغطة  قوة  �سنع 

�لديناميكا �لهو�ئية لل�سيارة..
�للم�سات  ا  �أي�سً توزعت  �لد�خل  يف 
�حلمر�ء فرت�ها على عجلة �لقيادة 
ويف �خلطوط �لبارزة �حلمر�ء �لتي 
يك�سو  �لذي  �جللد  �أطر�ف  ت�سم 
دو��سات  �أ�سيفت  كما  �ملقاعد، 
للقدمني  وم�سند  �لألومنيوم  من 
بر�بو�ض  و�أعلنت  �لألومنيوم،  من 
من  ن�سخة   125 فقط  �ستنتج  �أنها 
�لن�سخة  �سعر  ويبلغ  �ملعدلة  فورتو 

�لو�حدة 62.500 دولر.
�أن  هو  �لأمر  فى  �لعجيب  رمبا 
باملعايري  يفى  ل  ماهيندر�  موديل 
�ساحلاً  جتعله  �لتى  �لقانونية 
وهو  �لأمريكية.  �لطرق  لل�سريعلى 
تتجاوز  ول  ديزل  مبحرك  مزود 
�ساعة   / كم   71 �لق�سوى  �رشعته 
مناف�سة  ي�ستطيع  ل  بذلك  وهو 

جيب ر�جنلر فى �لأ�سو�ق.  

تعرف على �سكودا.. جناح من 
رحم الغ�سب

بينما  للرحيل،  ي�ستعد  �ل�ستاء  كان 
�أبو�ب  تقرع  �لربيع  ف�سل  ن�سمات 
�ملنازل يف مدينة "مالد� بولي�سلف" 
غابات  رو�ئح  معها  حاملًة  �لت�سيكية، 
�للوز، حني فتح �ل�ساب �ليافع "فاكلف 
باب  على  �لربيد  �سندوق  كليمنت" 
يف  عليه  نُق�ض  مظروًفا  ليجد  بيته، 
خانة �ملر�سل �سعار م�سنع �لدر�جات 
وناومان"..  "�سيدل  �لأملاين  �لهو�ئية 
�سيجد  �أنه  �لفور  على  �ل�ساب  عرف 
ر�سالته  على  رًد�  �ملظروف  د�خل 
�لتي كان قد كتبها �إليه بلغته �لت�سيكية 
لكنه  در�جته،  �إ�سلح  طالبًا  �لر�سينة 
عندما فتح �ملظروف وجد ورقة بي�ساء 
متعجرف  و�حد  �سطر  عليها  ُخط 
على  �لرد  يف  ترغب  كنت  "�إذ�  يقول: 
بلغة  مر��سلتنا  فعليك  ��ستف�سارك، 
�لرد يف  نفهمها"، وقع هذ�  �أن  ميكننا 
نف�سه وقع �ل�سدمة و�أغ�سبه كثرًي�، وكم 
من جناحات يف هذ� �لعامل خرجت من 
�إن�ساء  يبد�أ يف  �أن  �لغ�سب، وقرر  رحم 
�لدرجات،  لإ�سلح  �خلا�سة  ور�سته 
على �لرغم من عدم �متلكه �أية خربة 
يف هذ� �ملجال، و�فتتحها بالفعل عام 
1895 هو و"فاكلف لورين" �لذي كان 
قريبة  مدينة  يف  للدر�جات  �سانًعا 
�لتاريخ  هذ�  ومنذ  "تورنوف،  تُدعى 
�لطويلة  �مل�سرية  خطو�ت  �أوىل  بد�أت 

ل�سناعة �ل�سيار�ت �لت�سيكية..

بداية حقيقية

�لتاريخ،  هذ�  بعد  مرت  �سنو�ت  ثلث 
حيث   ،1898 عام  ربيع  �إىل  لي�سل 
حديًثا،  �ملبني  م�سنعهما  �إىل  �نتقل 

��سم  حتت  �رشكتهما  �أ�س�سا  �أن  بعد 
 Laurin &كليمنت �آند  "لورين 
Klement".. ويف �خلريف من نف�ض 
�لدر�جة  ت�سميم  ب�رش�ء  قاما  �لعام 
�لنارية �مل�سمى "و�رنر موتور�سايكليه 
 "  Warner motorcyclette
�لفرن�سي  �مل�سنع  ِقبل  من  و�مل�سنعة 
 Warner Brothers و�رنر بر�زرز"
كان  و�لذي  �لت�سميم،  هذ�  �أن  غري   ،"
تثبيته  مت  حمرك  بو��سطة  يعمل 
�لعجلة  يف  �لتحكم  �أذرع  مقدمة  على 
باملرة،  �آمن  غري  �أنه  �أثبت  �لأمامية، 
خا�سًة بعد وقوع حادث كلف "لورين" 
فقد  ولتجنب  �لأمامية..  �سّنته  نف�سه 
"روبرت  �إىل  كتبا  �لأ�سنان،  من  مزيد 
�ملحركات  ت�سميم  متخ�س�ض  بو�ض" 
�لأملاين، طلبًا مل�سورته لبتكار منوذج 
جديد �أكرث �أماًنا لدر�جة نارية جديدة 
�بتكار  وبالفعل مت  بهما،  تكون خا�سة 
�لدر�جة �لنارية خا�ستهما عام 1899، 

و�لتي �أطلقا عليها ��سم "�سلفيا".

قرن جديد

 ،1900 عام  �لع�رشين  �لقرن  بد�ية  مع 
قوتها  هم  عامًل   32 كان  وعندما 
ت�سدير  يف  �ل�رشكة  بد�أت  �لإنتاجية، 
�لنارية  �لدر�جة  من  ن�سخة   150
"�سلفيا" �إىل �رشكة هيو�سنت يف لندن، 
قامت   -1905- �أعو�م  خم�سة  وبعد 
عليها  و�أطلقت  �سيار�تها،  �أوىل  باإنتاج 
 Laurin سم "لورين �آند كليمنت �آيه��
Klement A &"، و�لتي كانت تعمل 
�سبعة  وبقوة  �أ�سطو�نتني  ذي  مبحرك 

�أح�سنة..

حت�سل   V-Class مر�سيد�س 
مايباخ اإىل  يحولها  تعديل  على 

�أجمل  من  و�حدة  هي  باري�ض 
مدن �لعامل و�أكرثهم جذباً لل�سياح 
�أيقونية،  معامل  من  به  تتميز  ملا 
�للوفر،  ومتحف  �إيفل  برج  مثل 
�لتجول  �لأثرياء  باإمكان  و�لآن 
د�خل  �ل�ساحرة  �ملدينة  هذه  يف 
ملر�سيد�ض  خا�ض  مايباخ  �إ�سد�ر 

V-Class فان.
خ�سي�ساً  م�سنوعة  فان  هي 

�رشكة  �أ�سطول  �سمن  لل�ستخد�م 
و�لتي  �لفرن�سية،   CLS Paris
ونقل  �لليموزين  خدمات  تعر�ض 
�ل�سياحية  و�لتنقلت  �ملطار�ت 
�لـ  هذه  �سك،  وبل  وغريها، 
هي  مايباخ  بت�سميم   V-Class
لديهم  فخامة  �لأكرث  �ل�سيارة 
�لفان ح�سلت على مقاعد  حالياً. 
و�سقف  وطاولت  �ملميزة  مايباخ 

خ�سبية  و�سطوح  �سخم  �سم�سي 
وتلفاز  �سغرية  وثلجة  متعددة 
كبري ومكرب�ت �سوت كبرية كذلك 
كامل  ب�سكل  �ندماجك  ل�سمان 
عن  بعيد�  �لفاخرة  �ل�سيارة  د�خل 

�سو�ساء �لعامل حولك.
معدلة  �إ�سد�ر�ت  �أن  ويُذكر 
تتوفر   V-Class ملر�سيد�ض 
�إ�سد�ر  مثل  حالياً،  بالفعل 

 ،OKCU من �رشكة Elegance
من  �لأ�سود”  “�لبلور  �إ�سد�ر  �أو 
�رشكة Larte Design بتعديلت 
و��سعة على �ملوديل، ولكن ل �سك 
�أكرث  يبدو  مايباخ  �إ�سد�ر  �أن  يف 
رمبا  �لآخرين،  من  وفخامة  ر�حة 
�أمناط  �أو  �ملقاعد  هذه  بف�سل 
�لنظر؛  بغ�ض  �ملميزة..  �لتخييط 

هي �أذو�ق يف �لنهاية!

رو�سيا تبداأ ببيع �سيارات "Marussia" املعدلة

2020 GT-R ني�سان
من  �أكرث  مرت   – نت  �ملربع 
ني�سان  طرح  منذ  �أعو�م  ع�رشة 
ومن  �لأ�سو�ق،  يف   GT-R  R35
�إىل  بحاجة  �ل�سيارة  �أن  �لو��سح 
�لعتبار  يف  بالأخذ  جديد  جيل 
 8-6 تاأخذ  �ملوديلت  معظم  �أن 
�أعو�م فقط بني كل جيل و�آخر، وما 
�ليابانية  �ل�سانعة  �أن  بالفعل  نعلمه 
�لقادم،  للجيل  بالتخطيط  بد�أت 
�لت�سميم  رئي�ض  و�سفه  و�لذي 
�ألباي�سا،  �ألفون�سو  �جلديد بال�رشكة، 
�لأ�رشع  �لريا�سية  “�ل�سيارة  بـ 
بالعامل”، وهاكم كل ما نعرفه عنها 

حاليا.

�سيارة هجينة؟ 
يف عام 2014، ظهرت تقارير كثرية 
�جليل   GT-R  R36 تطوير  عن 
من  متعددة  تلميحات  مع  �لقادم، 
حول  �ل�رشكة  وتنفيذيي  روؤ�ساء 
�ل�سيارة، �أهمهم نائب رئي�ض ني�سان 
�أ�سار  و�لذي  باملر،  �أندي  �ل�سابق، 
�ستكون  �جلديدة   GT-R �أن  �إىل 

وبينما  هجينة، 

�ل�رشكة  مبغادرة  باملر  �أندي  قام 
�لرئي�ض  لي�سبح  مفاجئ  ب�سكل 
�أكتوبر  يف  مارتن  لأ�ستون  �لتنفيذي 
2014، يبدو �أن ني�سان �أبقت �أهد�ف 
باملر،  �أيام  من  �لرئي�سية  �لتطوير 

مثل مولد �لطاقة �لهجني.

 GT-R سيارات�
افرتا�سية واأخرى 
واقعية خا�سة    

يف عام 2014، قدمت ني�سان �سيارة 
وهي  توريزمو،  غر�ن  فيجن   2020
�لو�قع �سيارة �فرت��سية �ساركت  يف 
�ل�سهرية،  توريزمو  جر�ن  لعبة  يف 
�أن  �إىل  �آنذ�ك  م�سادر  �أ�سارت  وقد 
�لتي  �لت�سميم  لغة  مثلت  �ل�سيارة 

�ستتبناها GT-R �لقادمة.
ومل تتوقف ني�سان عند ذلك، حيث 
�لو�قع  �إىل  �لت�سميم  بنقل  قامت 
بالتعاون   GT-R50 �سيارة  و�سنع 
للحتفال   Italdesign �رشكة  مع 
بالذكرى �خلم�سني لـ GT-R، حيث 
�ل�سيارة  خطفت 

مهرجان  لتل  ت�سلقها  �أثناء  �لأنظار 
جوود لل�رشعة يف 2018.

وقد �أكد نائب رئي�ض ني�سان، �سريو 
ناكامور�، يف ت�رشيح �أخري �أن ني�سان 
هجينة،  �ستكون  �جلديدة   GT-R
ويُذكر �أن �ل�رشكة ك�سفت منذ �أعو�م 
عن �سيارة �سباق حتمل خا�سة حتت 
��سم GT-R LMP1 مبولد طاقة 
 V6 حمرك  على  �حتوي  هجني 
تريبو �سعة 3.0 لرت، وقد نرى ن�سخة 
مطورة لهذ� �ملولد يف �جليل �لقادم 

.GT-R من

مالمح اجليل 
اجلديد 

�ألفون�سو �ألباي�سا �أكد م�سبقا على �أن 
باأكرث  حاليا  �ملعرو�سة   GT-R50
بقوة 710 ح�سان  من مليون دولر  
 ،GT-R من  �لقادم  �جليل  لي�ست 
بل �لغر�ض منها �لحتفال باملوديل 
وتقديره، مع ذلك يعتقد �أن �لت�سميم 
قد ي�ستوحى منها �إىل جانب فيجن 

جر�ن توريزمو.
مرحلة  يف  يز�ل  ل  �جلديد  �جليل 
وبينما  حاليا،  و�لتجهيز  �لتخطيط 

�ستكون  �ل�سيارة  �أن  �لكثريون  يوؤمن 
�لهدف  �أن  �ألباي�سا  �أ�سار  هجينة، 
هو حتقيق �أ�رشع �سيارة ريا�سية يف 
�لعامل بغ�ض �لنظر عن طبيعة مولد 
من�سة  تطوير  على  موؤكد�  �لطاقة، 

جديدة للموديل.
ت�رشيحات  يف  �أي�سا  �أكد  �ألباي�سا 
�أخرية على عزم ني�سان تقدمي �سيارة 
من  �لنهائي  للمنتج  متهد  �ختبارية 
�أي  يعط  مل  و�إن  �لقادمة،   GT-R
تفا�سيل موؤكدة عن توقيت �لك�سف 

عنها.

 متى �سرناها؟ 
�ملر�حل  تز�ل يف  ل  ني�سان  �أن  مبا 
�ملتوقع  من  �لتطوير،  من  �ملبكرة 
عدم روؤيتنا لل�سيارة �لختبارية قبل 
�ملوديل  ليتبعها  �لأقل،  على   2020
�لإنتاجي �لنهائي يف 2021.. وبينما 
�لتطوير  عملية  �أن  �لبع�ض  يعتقد 
باملر  �أندي  رحيل  عقب  تعرثت 
مارتن،  �أ�ستون  لرئا�سة  �ل�رشكة  من 
�إثبات  يف  �ألباي�سا  �ألفون�سو  ي�ستمر 
بطرح  و�هتمامه  بامل�رشوع  �سغفه 
نوعها  من  فريدة  ريا�سية  �سيارة 
هو  �لآن  باأيدينا  ما  وكل  �لعامل،  يف 

�لنتظار.
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روبوت ذكي »ي�سرق« مئات ماليني 

الدوالرات من بنك رو�سي

�رصح رئي�س م�رصف »�سبريبنك« 
ب�أن  غريف،  جريمن  الرو�سي، 
الروبالت  ملي�رات  خ�رص  بنكه 
روبوت  ارتكبه�  اأخط�ء  نتيجة 

يعمل ب�لذك�ء ال�سن�عي.
الذك�ء  اأن  البنك  رئي�س  واأو�سح 
قرارات  ع�دة  يتخذ  ال�سن�عي 
اأن  وميكن  كبرية،  اأنظمة  داخل 
اإىل  يتوغل  �سئيل  خط�أ  يوؤدي 
ملمو�سة  اآث�ر  اإىل  اخلوارزمية 
حيث يخ�رص البنك امللي�رات من 
م�ستحق�ته وق�ل غريف اإن بنكه 
الأخط�ء،  بت�سحيح  دوم�  يقوم 
الأنظمة  اإىل  ت�س�ف  حيث 
خوارزمي�ت م�س�عدة من �س�أنه� 

اأن حت�سن عمل الذك�ء ال�سن�عي، 
الأخط�ر  تقيم  خ��سة،  وب�سورة 
ب�حلد  ي�سمح  م�  املحتملة، 
م�رصف  اأن  يذكر  اخل�س�ئر  من 
قد  ك�ن  الرو�سي  »�سبريبنك« 
ك�سف ال�سيف امل��سي عن ذك�ء 

�سن�عي من تطوير خربائه.
و�سمم الروبوت على هيئة امراأة 
»نيك�«  تدعى  زرق�وين  بعينني 
عمله�  ويتزامن  الن�رص(،  )اإلهة 
مع عمل م�سغل العملي�ت امل�لية. 
عن  جتيب  كي  برجمته�  ومتت 
الربن�مج  م�سغل  يوجهه�  اأ�سئلة 
وت�ستعر�س  م�س�عره  على  وترد 

م�س�عره�.

مايكرو�سوفت تطلق 
كمبيوتر لالأعمال االإبداعية

عن  م�يكرو�سوفت  �رصكة  ك�سفت 
 2  Surface Studio احل��سوب 
اجلديد املخ�س�س لالأعم�ل الإبداعية 

ك�لر�سم والت�سميم الرقمي.
واأو�سحت ال�رصكة الأمريكية اأنه� ق�مت 
بجه�زه�  الر�سومي�ت  كف�ءة  بزي�دة 
ب�ملوديل  مق�رنة   %50 بن�سبة  اجلديد 
التجهيزات  ب�قة  ت�ستمل  ال�س�بق؛ حيث 
التقنية على بط�قة الر�سومي�ت نفيدي� 
ب�سعة  ذاكرة  مع   Geforce GTX

ت�سل اإىل 8 جيج�ب�يت.
بزي�دة  م�يكرو�سوفت  �رصكة  وق�مت 
 PixelSense دقة الر�سومي�ت ب�س��سة
 x  4500 ح�لي�  لتبلغ  بو�سة   28 قي��س 
دعم  مع   3:2 تن�سيق  يف  بيك�سل   3000
نق�ط   10 املتعدد  اللم�س  وظيفة 
زي�دة  على  الأمريكية  ال�رصكة  واأكدت 
مع   %38 بن�سبة  ال�س��سة  �سطوع  درجة 
بن�سبة 22% مق�رنة  اأي�س�  التب�ين  زي�دة 
ب�ملوديل ال�س�بق، وي�أتي مع اجله�ز قلم 
بح�س��سية  اجلديد   Surface Pen

�سغط تبلغ 4096 نقطة �سغط، وميكن 
ال�س��سة  و�سع  �سبط  للم�ستخدم 

مبرونة.
جميع  اأن  اإىل  م�يكرو�سوفت  واأ�س�رت 
 2  Surface Studio موديالت 
ويندوز  بنظ�م  مزودة  ت�أتي  اجلديدة 
 Surface املف�تيح  ولوحة   Pro  10
 Surface وف�أرة   Keyboard
Surface Pen ب�سعر  Mouse وقلم 

يبداأ من 3499 دولراً اأمريكي�ً.

يوتيوب يوفر خدمة متكنك 
من الربح عرب موقعه!

يوتيوب  موقع  على  الق�ئمني  اأن   »The Verge« موقع  ذكر 
عن  ب�لربح  املدونني  لبع�س  ت�سمح  عليه  تعديالت  �سي�سيفون 
طريقه، ووفق� للموقع، �سيتمكن املدون الذي ميلك على يوتيوب 
اأكرث من 100 األف مت�بع من اإن�س�ء �سفح�ت خ��سة على قن�ته 
بتلك  ال�سرتاك  للم�ستخدمني  وميكن  للب�س�ئع،  والرتويج  للبيع 
اإىل  ي�سل  م�دي  مبلغ  مق�بل  الإلكرتونية  النوادي  اأو  ال�سفح�ت 

4.99 دولر كل �سهر.
عرب  معينة  ب�س�ئع  ترويج  امليزة  هذه  مع  للمدونني  ميكن  كم� 
يوتيوب عن طريق روابط خ��سة �ستكون حتت الفيديوه�ت التي 

ين�رصوه�.
وي�سري اخلرباء اإىل اأن هذه امليزات �ست�سمح للمدونني يف يوتيوب 
ب�لعمل والربح ب�سكل ق�نوين، و�ستخفف من حدة التن�ف�س غري 

ال�رصيف بينهم على املوقع.

 عينت �رصكة الألع�ب الي�ب�نية نينتندو رئي�س�ً 
ال�س�بق  للرئي�س  خلف�ً  اأي�م  قبل  له�  جديداً 
الرئي�س  اأن  ويبدو  كيمي�سيم�،  ت�ت�سومي 
اجلديد يحمل خطط�ً جلية لطريق ال�رصكة 
اجلديد  الرئي�س  �رصح  حيث  م�ستقباًل. 
ب��ستثم�ر  رغبته  عن  فوروك�وا،  �سنت�رو 
100 مليون ين ي�ب�ين )حوايل ملي�ر( لتطوير 
وك�نت  الذكية.  للهواتف  خمتلفة  األع�ب 

يف  كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رصكة 
األع�ب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  الع�مني 
اإطالق  الذكية، كم� هو احل�ل مع  للهواتف 
جه�ز �سويت�س. اإل اأن الرئي�س اجلديد يرى 
لتحول  ُمهمه�ً  جم�لً  الهواتف  األع�ب  يف 
الألع�ب.  عمله� يف جم�ل  وتو�سيع  ال�رصكة 
مع  كبرية  و�سعبية  اأرب�ح�ً  ال�رصكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األع�ب 

 .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
كم� اأنه� اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة 
بداأت  رمب�   .Dragalia Lost تُ�سمى 
مع  احل�يل  ب�لو�سع  اأكرث  ب�لتفكري  ال�رصكة 
هذا  اأن  حيث  ال�س�ب،  اجلديد  الرئي�س 
التحول من �س�أنه اأن يُعيد ال�رصكة للواجهة 
عو�س�ً عن �سنوات الغي�ب التي ك�نت ترف�س 

فيه� التخلي عن تق�ليده� القدمية.

رئي�س نينتندو اجلديد  خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر 
لتطوير األعاب الهواتف الذكية

8 مفاجاآت من اأبل للم�ستخدمني.. تعرف عليها

 8 اإطالق  الأمريكية،  »اأبل«  �رصكة  تعتزم 
الأ�سهر  خالل  مل�ستخدميه�،  مف�ج�آت 
رامورز«،  »م�ك  موقع  ون�رص  املقبلة 
التي  للمنتج�ت،  الك�ملة  ب�لق�ئمة  تقريًرا 

�ستطلقه� ال�رصكة ، وج�ءت ك�لت�يل:

اآيفون  -  1
ه�تف  من  ن�سخ   3 لإطالق  »اأبل«  جتهز 
ب�س��س�ت  مزودين  منهم�  اثنني  »اآيفون«، 
بو�سة   5.8 ب�أحج�م   »OLED«
ب�س��سة  مزود  وه�تف  بو�سة،  و6.5 
 6.1 ب�س��سة  التكلفة  منخف�س   »LED«
بتقنية  الثالث  الن�سخ  و�ستزود  بو�سة، 

»FaceID«، ومبع�لج »اأيه 12«.

اآيباد برو  -  2
من  ن�سختني  اإنت�ج  على  »اأبل«  تعمل 
ح��سبه� اللوحي »اآيب�د برو« ب�س��ستني 11 
م�س�به  �سيكون  وبت�سميم  بو�سة،  و12.9 
ا�ستبدال  فيه�  �سيتم  والتي   ،»X لـ«اآيفون 

.»FaceID« م�ست�سعر الب�سمة بتقنية

- ماك ميني  3

متوقع اأن يحتوي على حتديث�ت عديدة، 
حتَظ  مل  ميني  م�ك  ن�سخ  واأن  خ��سة 

بتحديث منه 1300 يوم، اأي م� ي�سل اإىل 3 
�سنوات ون�سف الع�م.

- ماك بوك برو  4
�سيتم حتديث املع�لج اخل��س به.

- ماك بوك  5
�سيتم حتديث املع�لج اخل��س به.

منخف�ض  »اقت�صادي«  نوت بوك   -  6
التكلفة

الأمريكية  ال�رصكة  تطلق  اأن  املتوقع  من 
ن�سخة جديدة من »نوت بوك اآير« ب�س��سة 

12 بو�سة ب�سعر اقت�س�دي من�ف�س.

اآي ماك:   -  7
يف  كبرية  تغيريات  حتدث  اأن  متوقع 
اأدائه،  موا�سف�ته، وحت�سين�ت عديدة يف 
تلك  هويته  عن  تف�سح  مل  التق�رير  لكن 

التح�سين�ت والتحديث�ت.

ووت�ض:  اأبل   -  8
من  جديدتني  ن�سختني  »اأبل«  �ستطلق 
الأوىل   ،2018 ع�م  يف  الذكية  �س�عته� 
ب�س��سة  والث�نية  بو�سة   1.57 ب�س��سة 

1.78 بو�سة.

غوغل تف�سي موعد اإطالقها لهواتف بك�سل 3 باخلطاأ
موعد  عن  اأعلنت  قوقل  �رصكة  اأن  يبدو 
عن  ر�سمي�ً   3 بك�سل  هواتف  اإطالق 
طريق اخلط�أ، وذلك عرب اإعالن للهواتف 
املخت�س  كندا  يف   Famebit موقع  يف 
ب�لرتويج للمنتج�ت ومنه� منتج�ت �رصكة 
غوغل وك�سف الإعالن ب�سكل مف�جئ عن 
موعد الإطالق يف الرابع من اأكتوبر لهذا 

اخلرب  لهذا  يل  راندون  نوه  وقد  الع�م. 
 Android Police ملوقع  فيديو  عرب 
ومب� اأن موقع Famebit هو عب�رة عن 
والربط  املنتج�ت  لعر�س  و�سل  حلقة 
بني املنتج ووك�لت الت�سويق، فقوقل هن� 
مب��رص  ب�سكل  الإع�ن  عن  امل�سئولة  هي 

لغر�س الرتويج للهواتف .

اإعالن�ت  من  ال�س�بقة  للن�سخ  ونظراً 
هواتف بك�سل مل يكن يعني اإطالق اله�تف 
توفره� ب�ل�سكل الفعلي يف ال�سوق، ولكن 
حيث  يختلف  الأمر  اأن  يبدو  املرة  هذه 
موعد  عن  الإعالن  اأن  الأرجح  على 
موظفي  قبل  من  �سهواً  �سقط  اإطالقه� 

قوقل يف كندا.
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اجلزائر العا�صمة 

105 األف تلميذ يعانون 
من ت�سو�س الأ�سنان  

يف  املتابعة  و  الطبي  الك�شف  وحدات  اأح�شت 
األف   105 قرابة  اجلزائر  بوالية  املدر�شي  الو�شط 
التعليمية  االأطوار  يف  اأ�شنان  ت�شو�س  لديهم  تلميذ 
الدرا�شية  ال�شنة  من  االأول  الثالثي  خالل  الثالثة 
من  االثنني  اأم�س  علم  ما  ح�شب   ,2020-2019
لل�شحة  الوالئية  باملديرية  الوقاية  م�شلحة  رئي�س 
وار�س  اآيت  بوجمعة  للدكتور  ا�شتنادا  و  ال�شكان.  و 
ال�شنة  من  االأول  الثالثي  خالل  ت�شجيل  مت  فقد 
يعانون  تلميذا  و864  األف   104 احلالية  الدرا�شية 
طاقم  من طرف  فح�شهم  االأ�شنان مت  ت�شو�س  من 
جراحي االأ�شنان على م�شتوى االأق�شام امل�شتهدفة 
و هي الطور التح�شريي و �شنوات االأوىل و الثانية 
من  الثانية  و  االبتدائي  الطور  من  الرابعة  و 
اأن  اإىل  م�شريا  ثانوي  االأوىل  و  املتو�شط  الطور 
مقارنة  حم�شو�شا«  »ارتفاعا  ت�شهد  الظاهرة  هذه 

بال�شنوات املا�شية.

البويرة

اأ�سحاب ال�سكن الرتقوي 
املدعم يحتجون

ال�شكن  من  امل�شتفيدون  اأم�س  �شبيحة  اعت�شم 
لتجديد  البويرة  والية  مقر  اأمام  املدعم  الرتقوي 
املعنية  اجلهات  من  العاجل  التدخل  مطلب 
امل�رشوع  هذا  يف  الفادح  التاأخر  على  وامل�شوؤولة 
املحتجون  ندد  حيث   ,  2013 �شنة  انطلق  الذي 
الوعود  ب�شيا�شة   « الو�شط   « ليومية  يف ت�رشيحات 
الكاذبة والتالعب التي راحوا �شحيتها منذ �شنوات 
يف  عليهم  املرتتبة  امل�شتحقات  كل  دفعهم  رغم 
احل�شول  يف  حلمهم  حتقيق  دون  املحدد  وقتها 
�شربهم  اأن  املتحدثون  واأ�شاف   , �شكناتهم  على 
الكراء  اإىل  جلاأوا  منهم  االأغلبية  واأن  خا�شة  نفذ 
باهظة هم يف غنى  الذي نخر جيوبهم مب�شاريف 
يف  االأقارب  عند  االآخرون  ي�شكن  حني  يف  عنها 
م�شتودعات تنعدم فيها ظروف العي�س الكرمي على 
حد قولهم لهذا نا�شدوا الوايل للتدخل �شخ�شيا يف 

هذه الق�شية واإنهاء معاناتهم .
اأح�صن مرزوق

تطور مذهل

�سرطان قاتل قد يكون يف 
طريقه لـ«النقرا�س«

الربيطانية  الوطنية  ال�شحة  اإدارة  م�شوؤولو  يزعم 
)NHS( اأن �رشطان عنق الرحم قد »ينقر�س« مع 
التح�شن  بف�شل  نهائيا  منه  التخل�س  على  القدرة 

امللمو�س يف االختبارات والتطعيم.
ُطرحت  التي  اجلديدة,  الك�شف  طريقة  وتبحث 
احلليمي  الورم  فريو�س  اآثار  عن  املا�شي,  ال�شهر 
اأ�شكال  جميع  ي�شبب  الذي   ,)HPV( الب�رشي 
الن�شاء  اإحالة  جتري  ثم  تقريبا.  الرحم  عنق  اأورام 
امل�شابات بفريو�س الورم احلليمي الب�رشي, الإجراء 
تغيريات  عن  تبحث  التي  الفحو�شات  من  املزيد 

غري طبيعية يف عنق الرحم.
احلاالت  ربع  اأن  الوطنية  ال�شحة  اإدارة  وتزعم 
اجلديدة ميكن منعها, من خالل الطريقة التي تُنفذ 
»لطاخة  اختبار  فيه  يجري  الذي  نف�شه  الوقت  يف 

عنق الرحم« التقليدي.

وكاالت 

م�شتخدمي  من  املاليني  ويواجه 
»وات�س اآب« بداية »مكلفة للغاية« 
مع  اإنه  خرباء  وقال   ,2020 لعام 
�شيتوقف  املقبل,  ال�شهر  بداية 
عدد  يف  العمل  عن  التطبيق 
البع�س  يرتك  ما  االأجهزة,  من 
ل�رشاء هاتف ذكي جديد  بحاجة 

ومكلف.
ويحذر »وات�س اآب«, اململوك من 
امل�شتخدمني  »في�شبوك«,  قبل 
�شهور,  منذ  املرتقب  التغيري  من 
�شيدخل  اجلديد  االإجراء  ولكن 
حيز التنفيذ اعتبارا من 1 فرباير 

عام 2020.
اأن  اإىل  اجلديد  احلظر  وي�شري 
ت�شغل  التي  اآيفون,  اأجهزة  جميع 
iOS 7, لن  اأقدم من  اأي برنامج 
»وات�س  اإىل  الو�شول  من  تتمكن 
م�شكلة  هناك  �شتكون  كما  اآب«, 
مل�شتخدمي  بالن�شبة  مماثلة 
ووفقا  اأي�شا,  »اأندرويد«  هواتف 
غوغل,  من  االإح�شائيات  الأحدث 

ما يزال هناك الكثري من الهواتف 
االإ�شدارات  ت�شتخدم  التي 
الت�شغيل  نظام  من  القدمية 
يكون  اأن  وميكن  بها,  اخلا�س 
ي�شل  ما  لتحديث  حاجة  هناك 
اإىل 7.5 مليون جهاز, لال�شتمرار 

يف ا�شتخدام تطبيق املرا�شلة.
احلظر  اأ�شباب  �رشح  اإطار  ويف 
اآب«:  »وات�س  قالت  االأخري, 
ال�شنوات ال�شبع  اإىل  »بينما نتطلع 
القادمة يف م�شريتنا, نريد تركيز 
الهواتف  من�شات  على  جهودنا 
ت�شتخدمها  التي  املحمولة, 

الغالبية العظمى من النا�س. وعلى 
الرغم من اأن هذه االأجهزة كانت 
جزءا مهما من ق�شتنا, اإال اأنها ال 
نحتاج  التي  االإمكانات  نوع  تقدم 
يف  تطبيقنا  ميزات  لتو�شيع  اإليها 
امل�شتقبل. وكان هذا قرارا �شعبا 
بالن�شبة لنا, ولكنه القرار ال�شائب 
من اأجل منح النا�س طرقا اأف�شل 
االأ�شدقاء  مع  ات�شال  على  للبقاء 
با�شتخدام  واالأحباء  والعائلة 

»وات�س اآب««.
كنت  »اإذا  مو�شحة:  واأ�شافت 
ت�شتخدم اأحد االأجهزة املحمولة 

بالتحديث  نو�شي  املتاأثرة, 
ملوا�شلة ا�شتخدام »وات�س اآب««.

عمل  توقف  تواريخ  يلي  وفيما 
»وات�س اآب« على بع�س الهواتف:

 :Nokia Symbian S60  -
بعد 30 جوان 2017.

و«بالك   OS بريي«  »بالك   -
عام  دي�شمرب   31 بعد   :»10 بريي 

.2017
- نوكيا S40: بعد 31 دي�شمرب عام 

.2018
ت�شغيل  اأنظمة  جميع   -
 31 بعد   :Windows Phone

دي�شمرب عام 2019.
 2.3.7 اأندرويد  اإ�شدارات   -
واالأقدم منها: بعد 1 فرباير عام 

.2020
منها:  واالأقدم   7  iOS اآيفون   -

بعد 1 فرباير 2020.
ولالأ�شف, اإذا كنت متتلك اأيا مما 
اإىل �رشاء هاتف  �شبق, ف�شتحتاج 
»وات�س  ا�شتخدام  ملتابعة  جديد 

اآب«.

»�صدمة وات�س اآب«

 هل ُيجرب املاليني على �سراء هاتف جديد ؟

املركز اجلهوي ملكافحة ال�صرطان ب�صيدي بلعبا�س

نحو فتح م�سلحتني جديدتني قريبا 
النعامة 

ت�ساقط خفيف للثلوج 

غليزان  

�سكان دواوير باجلياليل واأولد 
فار�س يحتجون

 , الغابة  �شد  حي  �شكان  اأبدى 
والية  �شمال  ما�شي  اأوالد  ببلدية 
وازدراءهم  ا�شتياءهم  امل�شيلة 
املحلية  ال�شلطات  تخاذل  من 
احتواء  يف  املعنية  واجلهات 
با�شتحداث  املتعلقة  اأزمتهم 
احلي  من  مبا�رشة  نقل  خطوط 
ما  ب�شبب  امل�شيلة  مدينة  نحو 
يف  يومية  معاناة  من  يتكبدونه 
ت�شمن  نقل  و�شيلة  توفري  �شبيل 
عملهم  باأماكن  االلتحاق  لهم 
باملدينة  حاجياتهم  وق�شاء 
من  كبريا  عددا  ت�شتقطب  والتي 
مدينة  غرار  على  املواطنني, 
التي  ال�شالل  ومدينة  امل�شيلة 
عمل  مقرات  من  الكثري  حتوي 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  وكذا  هوؤالء 

يق�شدونها  التي  اخلدماتية 
ال�شكان  و�شدد  حاجياتهم  لق�شاء 
على �رشورة فتح خطوط نقل من 
الغابة »  اأوالد ما�شي »�شد  بلدية 
ومن  امل�شيلة  اإىل مدينة  مبا�رشة 
جهة اأخرى, اأ�شار بع�س القاطنني 
من  العديد  ويف  قاموا  اأنهم  اإىل 
ال�شلطات  مبرا�شلة  املرات 
بع�س  اإطالق  اأجل  من  املحلية 
تخ�س  التي  احليوية  امل�شاريع 
اإجناز  اأبرزها  النقل,  قطاع 
امل�شافرين  لنقل  حمطة ع�رشية 
تربط  نقل جديدة  وفتح خطوط 
جممعهم ال�شكني ببع�س البلديات 
االأخرى, غري اأن مطلبهم هذا مل 

يب�رش النور حلد ال�شاعة.
عبدالبا�صط بديار 

بلدية اأوالد ما�صي بامل�صيلة 

�سكان حي« �سد الغابة« يطالبون 
بخطوط نقل مبا�سرة

زعمت تقارير اأن »وات�س اآب« على و�صك اإجبار املاليني من امل�صتخدمني على �صراء هاتف جديد 
اإذا كانوا يرغبون باال�صتمرار يف ا�صتخدام خدمة الر�صائل االأ�صهر يف العامل.

ليبيا

ال�سفري الأمريكي 
يلتقي ال�سراج وحفرت

اأن  ليبيا,  يف  االأمريكية  ال�شفارة  اأعلنت 
الوفاق  حكومة  رئي�س  مع  عقد  ال�شفري 
لقاءات  حفرت,  خليفة  و  ال�رشاج,  فايز 
عن  انطباعاتهما  ملعرفة  منف�شلة, 
موؤمتر برلني  ويف تغريدة على »تويرت«, 
ريت�شارد  »ال�شفري  باأن  ال�شفارة  اأفادت 
نورالند, التقى بعد قمة برلني , ال�رشاج 
الليلة  منف�شلة  اجتماعات  يف  وحفرت 
انطباعاتهما  ملعرفة  واليوم,  املا�شية 

ب�شاأن ما تو�شل اإليه املوؤمتر«.
الواليات  اأن  االأمريكية  ال�شفارة  واأكدت 
دعم  يف  منخرطة  �شتظل  املتحدة 
املتحدة  االأمم  تقودها  التي  اجلهود 

لتنفيذ خمرجات موؤمتر برلني.

املحطة البحرية مليناء 
م�صتغامن

تراجع يف حركة امل�سافرين 
بن�سبة 23 باملائة 

باملحطة  امل�شافرين  حركة  عرفت 
العام  خالل  م�شتغامن  مليناء  البحرية 
باملائة   23 بن�شبة  تراجعا  املا�شي 
مقارنة مع �شنة 2018 ح�شبما علم اأم�س 
االثنني من املديرية التجارية ملوؤ�ش�شة 

ميناء م�شتغامن.
واأبرزت احل�شيلة التي قدمتها م�شلحة 
االإح�شائيات بذات املوؤ�ش�شة تراجع عدد 
امل�شافرين الوافدين واملغادرين خالل 
 107.195 اإىل  العدد  و�شل  حيث   2019
م�شافرا مقابل 139.999 م�شافر خالل 
,وفقا  الفرتة  نف�س  و�شهدت   2018
مركبة   41.018 مرور  امل�شدر,  لذات 
م�شتغامن  مليناء  البحرية  املحطة  عرب 
مرور  مقابل  باملائة   16 قدره  برتاجع 

58.851 مركبة خالل 2018.
 148 برجمة  املا�شية  ال�شنة  ومت خالل 
رحلة بحرية لنقل امل�شافرين عرب اخلط 
مينائي  بني  الرابط  الوحيد  البحري 
كما  بن�شبة  االإ�شباين  وفالن�شيا  م�شتغامن 
التجاري عرب  الن�شاط  تراجع يف  �شجل 

امليناء بنحو 16 باملائة .

ريال مدريد يتعاقد مع 
»جوهرة« برازيلية

 اأعلن فريق ريال مدريد االإ�شباين لكرة 
القدم اأم�س االثنني ر�شميا, �شم الالعب 
جي�شو�س,  رينري  املوهوب  الربازيلي 
العب خط و�شط فريق فالمنغو, بعقد 
  2026 جوان   حتى  �شنوات   6.5 ملدة 
�شم  عن  امللكي  الفريق  اإعالن  وجاء 
بعد  ر�شميا  جي�شو�س  رينري  املوهوب 
الـ18 عاما,  ربيعه  اإكماله  يوم فقط من 
للتوقيع  بها  امل�شموح  القانونية  ال�شن 
مع الالعبني ال�شباب, وذلك وفقا للوائح 

االحتاد الدويل لكرة القدم.
واأ�شارت �شحيفة »ماركا« االإ�شبانية, يف 
مطلع �شهر جانفي اجلاري, اإىل اأن ريال 
لفريق  يورو,  مليون   30 �شيدفع  مدريد 
اجلزائي يف  ال�رشط  اأن  علما  فالمنغو, 
مليون   35 يبلغ  املوهوب  الالعب  عقد 
يورو  مليون   24 تذهب  اأن  على  يورو, 
للفريق الربازيلي, و6 ماليني اإىل كل من 

عائلة الالعب ووكيل اأعماله منا�شفة.

اإِ�سِت�سهال  
ي�صني بوغازي

وفرته  مبا   , �شهلة  احلياة  غدت  ما  بقدر 
بع�شه  يق�شم  حديث  ع�رش  تكنولوجيات 
البع�س , بقدر ما غدت هذه ال�ُشهولة اجلديدة 
ما�ِس  يف  كانت  ِجديُة  اأفقدتها  اأبعاًدا  تاأُخذ 
قريِب من االأيام , لقد غدت ِا�شِت�شهاالً قاتال 
قابعا  �شيء  كل  يف  وتراه   , �شيء  بكل  يعبُث 

تُِقي�س  تعد  وقناعات مل  ُروؤى  من  يتزحزح  ال 
ان�شغاالتها مبقا�شات اجلدية بقدر ما تِقي�س 
واليُ�رش  ال�شهولة  مبقا�شات  االن�شغاالت  تلك 

واال�شِت�شهاُل املر�شي .
ولعلها اأيامنا  االأخرية هذه ,عامرة بنماِذج ال 
تنفك ترمق هنا وهناك يف جتليات �شلوك اأو 
فعل اأوردِتِه , ففي طرقاتنا ا�شِت�شهال اإجرامي 
يف قيادة مركبات �شري , و مبدار�شنا ا�شِت�شهاٌل 
ومتمدر�شني  املدر�شة  روؤية  يف  جاهلي 
النا�س  بق�شايا  ا�شِت�شهال  اإداراتنا  وفى   ,
االإدارة  غدت  التي  اليومية  ,وان�شغاالتهم 

يف عيونهم  مبثابة  �شداع ال يكاد يزول من 
وعى يومياتهم  لفرط ا�شت�شهال  مرتكب  بال 
وعي  �شد  حقوق وواجبات , وفى اقت�شادنا 
هو  نف�شه  واإعالمنا  ,وثقافتنا   ,وريا�شاتنا 
ا�شت�شهال ال اأدري من اأين  جاء وا�شتحوذ على 
اجلزائريني , اإىل اأن غدا بب�شاعة ال تطاق , و 
,عن  االإ�شاءة  اأق�شى حدود  اإىل  �شيئة  ب�شورة 
اأمة ارتبط  تاريخها الن�شايل القريب بجدارة 

عزم واإيباء ال ي�شاهيان.
غدت  حالة  اإىل  �شمري  بتاأنيب  املتب�رش  اإن 
علماء  ت�شنيفات  بح�شب   , طارئة  مر�شية  

,وخمت�شني  ونف�شانيني  عقلية  اأمرا�س 
لها    يجد  ال  حرية  يحتار  قد    , اجتماعيني 
جتليات  من  ي�شمعه  وما  يراه  ملا  تف�شريا 
ذاك اال�شِت�شهاُل ؟فحتى مقتدرين عندنا من 
 , وم�شريين  و�شا�شة   وطبابة  علوم   رجاالت 
قد احتلتهم  رزية  اال�شِت�شهال غري االأخالقية 
�شاأنا  يولون  ال  فغدوا   , مدمرا  احتالال  هذه 
فكل   , و�شغارها  االأمور  دقائق  اإىل   كبريا  
�شيء غدا �رشيعا ال ينتظر , كل �شيء مبنظور 
اأو  فيه  تدقيق  كثريا  يهم   ال  اأ�شحى  �شامل 
ت�شحيحه , بقدر ما غدا مهما , بل  غدا ملحا  

واإن كانت خارج معايري  اأمورنا �رشيعا  اإجناز 
متطلبات االجناز ؟ م�شكلتنا ,اأن فكرة اأ�شلية 
يف كل هذا االنحدار هي , اأن كل �شيء  حتت 
تق�شى   اأمورنا   ,واأن  اال�شت�شهال  رزية  تاأثري 
 , ن�شيت  قد  �شهرية   مقولة  اإن  ثم   , انتهى 
مقولة غدا لناظره قريب , بل غدنا  �شار ال 
نظري له ,�شمن اأخالقيات هذه الرزية  التي ال 
عالقة لها بح�شارة وال جاهلية ,اإن ا�شت�شهالنا 
يراقبه  ال  ,ومر�شي  عنا  منف�شال  �شاأنا  غدا 

,ومتمرد ال يحا�شب وال تطاله عواقب . 

روؤى 

عنرت  جبل  بقمة  ت�شاقطت 
ومناطق  )النعامة(  بامل�رشية 
غرب  باأق�شى  حميطة  جبلية 
الق�شدير  و  �شفي�شيفة  بلديتي 
كميات  االثنني  اأم�س  �شبيحة 
اإثر  وذلك  الثلوج  من  خفيفة 
معه  حمل  جوي  ا�شطراب 
برد  وموجة  معتربة  اأمطارا 

قار�س.

و�شجلت م�شالح االأر�شاد اجلوية 
متفرقة  ت�شاقطات  بالوالية 

وبكميات قليلة للثلوج مع 
م�شت  االأمطار  من  كميات 
بني  ترتاوح  التي  املرتفعات 
ال�شاأن  وهو  مرت   1000 اإىل   900
بالن�شبة لقمة جبل عنرت املطلة 
على مدينة م�رشية التي �شهدت 

ثلوجا و�شل �شمكها 3 �شم.

الع�رشات  اأم�س  االثنني  اأم�س  اأقدم 
باجلياليل  اأوالد  دوار  �شكان  من 
بقطع  قاموا  حيث  حمري   ببلدية 
الرابط   29 رقم  الوالئي  الطريق 
والقطار  حمري  بلديتي  بني 
منهم  تعبريا  احلجارة  بوا�شطة 
مل�رشوع  ورف�شهم  احتجاجهم  عن 
�شكان  لفائدة  ال�رشف  �شبكة  اجناز 
القطار  ببلدية  املدادحة  دوار 
مازونة  لدائرة  اإداريا  التابعة 
ببلدية  الرئي�شية  بال�شبكة  وربطها 
للجريدة  اأكدوا  املحتجون  حمري 
اأن ال�شبكة قد تكون لها اأثارا �شلبية 

خ�شو�شا اأثناء عبورها لرتاب البلدية 
ال�رش�شار  باالأحرى وادي  اأو  حمري 
يعود  مائي  ينبوع  على  يتوفر  الذي 
اال�شتعمارية  احلقبة  اإىل  تاريخه 
اأكرث  ميول  املائي  املنبع  ان  حيث 
من 04 دواوير ببلدية حمري باملياه 
ال�شاحلة لل�رشب وكذا ا�شتعماله يف 
�شقي احلقول الفالحية واحليوانات 
ال�شبكة  عبور  وان  ال�شكان  وحتى 
اإتالف  يف  تت�شبب  قد  باملنطقة 
�شكان  عليه  يعتمد  الذي  الينبوع 
و�شقي  ال�رشاب  يف  املنطقة 

املزروعات .

اجلهوي  املركز  �شيتعزز 
ب�شيدي  ال�رشطان  ملكافحة 
الثالثي  غ�شون  يف  بلعبا�س 
االأول لل�شنة اجلارية مب�شلحتني 
خاللهما  من  يتم  جديدتني 

مبر�شى  التكفل  عملية  تدعيم 
مراحل  كافة  عرب  ال�رشطان 
العالج ح�شبما علم اأم�س االأحد 
بن  طلحة  املركز  مدير  لدى 

عودة.

ق  م



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

