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من ال�سلف ووهران و �سطيف

وفاة اأربعة حجاج جزائريني 
بالبقاع املقد�سة 

حجاج  ثالثة  الأحد  اأم�س  تويف 
املقد�سة  بالبقاع  جزائريني 
عدد  بذلك  لريتفع  )ال�سعودية( 
اأكده  ح�سبما  اأربعة،  اإىل  الوفيات 
الثنني  اأم�س  دبلوما�سي  م�سدر 
القن�سلية  البعثة  رئي�س  وقال 
ال�سفري  املكرمة  اجلزائرية مبكة 
الأمر  اأن  حجازي  القادر  عبد 
تومي  بن  القادر  عبد  ب«  يتعلق 

 1959 جانفي   30 يف  املولود 
تويف  الذي  بوهران  ال�سانية  يف 
املكرمة  مبكة  النور  مب�ست�سفى 
قلبية«واأ�ساف حجازي  �سكتة  اثر 
»فتيحة  هي  الثانية  املتوفية  اأن 
فرباير   18 مواليد  من  بهلول 
ال�سلف  بولية  ببوقادير   1977
توفيت  التي  امل�ست�سفى  بنف�س 
هي الأخرى ب�سكتة قلبية« م�سريا 

اإىل  يعود  الوفاتني  �سبب  اأن  اإىل 
التعب و الإرهاق. و ذكر اأن احلالة 
ع�سا�س  »احلاجة  هي  الثالثة 
 1938 �سنة  مواليد  من  ذهبية 
ولية  العلمة  دائرة  قجال  ببلدية 
مب�ست�سفى  توفيت  التي  �سطيف 
لفتا  املنورة«  باملدينة  الأن�سار 
منذ  امل�ست�سفى  دخولها  اىل 
من  تعاين  »كانت  كونها  اأيام  عدة 

التنف�س«واأو�سح  يف  حادة  م�ساكل 
»منحنا  اجلزائري  الدبلوما�سي 
ال�سعودية  لل�سلطات  الرتخي�س 
احلجاج  هوؤلء  جثامني  بدفن 
اىل  مرافقيهم«واأ�سار  بح�سور 

يف  الوفيات  عدد  »انخفا�س 
اجلزائريني  احلجاج  �سفوف 
املو�سم  يف  الفرتة  بنف�س  مقارنة 
 16 حوايل  �سجلت  التي  املا�سي 
انه  اىل  الإ�سارة  وفاة«جتدر  حالة 

يرتفع عدد  الثالثة  الوفيات  بهذه 
احلجاج اجلزائريني املتوفني اىل 
اأربعة ا�سخا�س حيث كان قد تويف 
الأ�سبوع املا�سي حاجا من ولية 

غليزان .

خبر في 
صورة

ا�ستعر�سا ترتيبات الدخول االجتماعي

بدوي يطلع بن �سالح على 
تطورات الو�سع ال�سيا�سي
 

ا�ستقبل  الثنني  رئي�س الدولة، عبد القادر بن �سالح، الوزير الأول 
نور الدين بدوي يف اإطار متابعته امل�ستمرة لأداء احلكومة وقد اطلع 
الوزير الأول رئي�س الدولة على تطورات الو�سع ال�سيا�سي يف البالد 
حوار  وتنظيم  القدمي  النظام  وجوه  كل  برحيل  يطالب  ليزال  الذي 
حتت  و�سفافة  حرة  رئا�سية  انتخابات  تنظيم  اإىل  يف�سي  حقيقي 
اإ�رشاف هيئة وطنية م�ستقلة ، كما اطلع بدوي رئي�س الدولة على �سري 
امل�ساريع التنمية ل�سيما تلك امل�ستعجلة يف عدة قطاعات ل�سيما 
على امل�ستوى املحلي يف الوليات الداخلية ممثلة يف مناطق اجلنوب 

واله�ساب العليا .
وجاء ا�ستقبال بن �سالح للوزير الأول اأيام فقط بعد انهاء مهام وزير 
الق�ساء  يبا�رشها  حرب  عز  يف  زغماتي  ببلقا�سم  وتعوي�سه  الأختام 
�سد بوؤر الف�ساد وناهبي املال العام كما تاأتي اأي�سا يف ظل تغيريات 
هامة با�رشتها ال�سلطة يف عديد القطاعات بدءا من م�سالح رئا�سة 

اجلمهورية اإىل وزارات وهياكل وموؤ�س�سات الدولة املختلفة.

مترنا�ست

القب�ض على الإرهابي 
املكنة ب الربيع

ال�سعبي  الوطني  للجي�س  الإرهاب، متكنت مفرزة  اإطار مكافحة  يف 
بالتن�سيق مع عنا�رش الدرك الوطني، يوم 04 اأوت 2019 بتمرنا�ست/
ن.ع.6، من اإلقاء القب�س على الإرهابي »ب. قويدر« املكنى »الربيع« 
الذي كان قد اإلتحق باجلماعات الإرهابية �سنة 2011. فيما ك�سفت 
لالإرهابيني  خمباأ  ال�سعبي  الوطني  للجي�س  اأخرى  مفرزة  ودمرت 
واأربع )04( قنابل تقليدية ال�سنع، وذلك، خالل عملية بحث وتفتي�س 

مبنطقة تايو�سام، ولية �سكيكدة/ن.ع.5.

�سفري املك�سيك يف وبو�سعادة
»غابريال  ديني  ن�رشالدين  متحف  ا�ستقبل  ر�سمية  غري  زيارة  يف 
وكان  بعائلته،  مرفوقا  باجلزائر  املك�سيك  دولة  �سفري  روزبزبريغ« 
لل�سفري وعائلته جولة باملتحف اأين تعرف على تاريخ واأ�سالة وعراقة 
املكان خ�سو�سا وبو�سعادة عموما وتلقى ال�سيف �رشوحا وافية عن 

�سخ�سية الر�سام ال�سهري و اأيقونة الفن اجلزائري ن�رشالدين دينيه.

اأن اإعالن وايل ولية  الظاهر للعيان 
امل�سيلة »اإبراهيم او�سان« وفروعه يف 
حماربة الف�ساد يف جميع القطاعات 
الأطراف  طرف  بع�س  اأزعج  قد   ،
فا�ستغلوا   ، الفا�سد  املال  واأ�سحاب 
على  لالحتجاج  املواطنني  خروج 
مل  الذي  وهو   ، اجتماعية  مطالب 
الولية  راأ�س  على  تن�سيبه  على  مير 
يف  وا�ستطاع  و   ، فقط  اأ�سهر  �ستة 

الوقت الوجيز �رشب الف�ساد بيد من 
حديد ، بداية بغلق 17 مرملة وحجز 
عتادها وحتويل بع�س امللفات على 
هو  كما   ، جمراها  لتاأخذ  العدالة 
بخ�سو�س  القطاعات  لباقي  ال�ساأن 
الري  وقطاع   ، امل�سبوهة  ال�سفقات 
الأرا�سي  ونزع   الفالحة   وقطاع   ،
وتطبيق  الفالحني  من  الفالحية 
�سعار الأر�س ملن يخدمها ، وتن�سيب 

جلان خمتلفة يف جميع القطاعات و 
الولية  بلديات  جميع  اإىل  اإر�سالها 
�سبه  واي ملف حمل   ، بلدية   47 ال 
 ، بخ�سو�س حتقيق  يفتح  كان  مهما 
الأمر الذي حرك اأ�سحاب امل�سالح 
تلك  وا�ستغلوا  الفا�سد  واملال 
املطالب الجتماعية واإ�ساعة بداأت 
برحيل  يطالب  من  هناك  اأن  تظهر 
ولية  �سكان  با�سم  ويتكلمون  الوايل 

امل�سيلة الذي جتاوز 1 مليون ن�سمة 
التوا�سل  مواقع  رواد  ترك  مما   ،
�سمتهم  عن  ويخرجون  يثريون 
وين�سفون  الوايل  عن  ويدافعون 
الرجل ملا يقدمه للولية خا�سة يف 
ملف الف�ساد، حيث ان وايل الولية ل 
يزال يوا�سل حملة تطهري ال�ستثمار 

من ناهبي العقار با�سم ال�ستثمار.
ع.ب

بداية بغلق 17 مرملة وحجز عتادها

خروج الفا�سدين من جحورهم يف امل�سيلة

اإقبال كبري على تذاكر حفل 
�سولكينغ   

بيع  عملية  ت�سهد 
اخلا�سة  التذاكر 
اجلزائري  بالفنان 
اإقبال  �سولكينغ 
طرف  من  كبريا 
ومن  ال�سباب 
الفئات  خمتلف 
احل�سول  اأجل  من 
ت�سمح  تذكرة  على 

لهم باحل�سور اإىل احلفل الأول من نوعه للمغني يف اجلزائر منذ ا�ستهاره 
يف املجال الفني وبلوغه العاملية، اأين ت�سهد نقاط بيع التذاكر توافدا 
كبريا للراغبني يف ح�سور احلفل الغنائي املقرر بتاريخ 22 اأوت املقبل 
يف ملعب 20 اأوت بالعا�سمة واملقدرة قيمتها مببلغ 1500 دينار للتذكرة 

الواحدة.

العلم اجلزائري حا�سر بوميبلي   
بالعا�سمة  »وميبلي«  ملعب  مدرجات  من  ح�سوره  الوطني  العلم  �سجل 
مان�س�سرت  فريقي  جمعت  التي  املواجهة  خو�س  مبنا�سبة  وذلك  لندن 
اأحد  الإجنليزي، حيث ح�رش  درع الحتاد  كاأ�س  وليفربول �سمن  �سيتي 
اجلزائريني اإىل امللعب من اأجل ت�سجيع الالعب الدويل اجلزائري ريا�س 
حمرز –الذي غاب عن املقابلة- ولفت الأنظار بحمل العلم الوطني من 

املدرجات.

�سجلت م�سالح اأمن ولية اجلزائر 
العمران  �رشطة  فرق  خالل  من 
يوليو  �سهر  خالل  البيئة  وحماية 
املن�رشم قرابة 200 تدخل خا�س 
مع  رخ�سة،  بدون  بناءات  باإجناز 
لرمي  ع�سوائية  مفرغة   21 اإزالة 
اأم�س  جاء  ح�سبما  النفايات، 
اجلهاز  ذات   عن  بيان  الثنني يف 

الأمني.
اإطار  يف  و  انه  البيان  واأو�سح 

باملحافظة  اخلا�سة  التدخالت 
وكذا  البيئة  وحماية  العمران  على 
اإىل جانب  ال�سّحة بولية اجلزائر 
الأو�ساط  يف  اجلرمية  حماربة 
و  المن  لتوفري  احل�رشية 
املحافظة على ممتلكات املواطن 
، فقد مت ال�سهر املن�رشم ت�سجيل 
تدخالت تخ�س امل�سا�س بقواعد 
العام  الطريق  وتطهري  العمران 
العمران  �رشطة  فرقة  قبل  من 

يتعلق  ( تدخال  التي �سجلت )195 
رخ�س  بدون  بناءات  باإجنازات 
حول  تدخالت   )04( ت�سجيل  مع 

عدم مطابقة البناء لرخ�سة البناء 
متعلّق  تدّخل  و)126(   ، امل�سلمة 

بالتجارة غري ال�رشعية. 

خالل �سهر جويلية املن�سرم  

200 بناء بدون رخ�سة اأجنز بالعا�سمة  
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الأمني العام لالأرندي عزالدين ميهوبي يف حوار للو�سط

 املعار�سة لي�ست مبناأى عن 
الرف�ض ال�سعبي

قريبا اجلمهوري«  »التحول  يطرح  •        الأرندي 
ن�ساند م�ساعي جلنة احلوار و الو�ساطة

قال الأمني العام للتجمع الوطني الدميقراطي عز الدين ميهوبي، يف حوار له مع »الو�سط« اأن املعار�سة لي�ست مبناأى عن الرف�ض ال�سعبي، وا�سفا املرحلة باأنها مرحلة 
املراجعات الكربى على م�ستوى املجموعات ال�سيا�سية، يف حني ك�سف عن حت�سريهم لوثيقة »التحول اجلمهوري«، اخلا�سة باملرحلة املقبلة وتتعداها ملا بعد تنظيم 

الرئا�سيات، مراهنا على ك�سب الر�سا ال�سعبي عرب الن�سال اجلواري، والنزول لل�سارع، معربا عن دعمه للجنة احلوار احلالية.

حاورته: �سارة بومعزة

 
.      ننطلق من الو�سعية احلالية 
ال�سابق  العام  الأمني  لالأرندي، 
اأخرى  جهة  ومن  بال�سجن 
يرف�سون  فاعلني  وعدة  احلراك 
اأحزاب  بحل  يطالبون  حتى  بل 
تقيمون  كيف  �سابقا،  املوالة 

و�سعيته من الداخل؟
حزب  الدميقراطي  الوطني  التجمع 
تن�شط  التي  الأحزاب  من  كغريه 
الد�شتور  بح�شب  وهو  ال�شاحة،  على 
املنتخبة  املجال�س  مبختلف  موجود 
املحلية والوطنية، له م�شاره ور�شيده 
وح�شوره، وهو ين�شط يف اإطار قوانني 
ملتزما  يكون  لأن  ي�شعى  اجلمهورية، 
بخطه ومواقفه و�شاعيا لأن يكون يف 
الدولة،  خدمة اجلمهورية وموؤ�ش�شات 
املنت�رشين  املنا�شلني  من  منطلقا 
وتنظيمه،  قواعده  فله  الوطن،  عرب 
فهو بالتايل حزب ككل الأحزاب يعي�س 
اجلزائر  يف  الو�شع  حتولت  حاليا 
املرحلة  وحتديات  كبري  بوعي 
ومتغرياتها، لذلك بعد الذي حدث يف 
الأخرية، من موانع حالت دون  الفرتة 
اإدارة  ال�شابق  العام  الأمني  يوا�شل  اأن 
احلزب مت اللجوء للن�شو�س الأ�شا�شية 
تنظيم  ل�رشورة  ت�شري  التي  للحزب 
ا�شتثنائية  دورة  وعقد  وطني  جمل�س 
بطلب  للحزب  الوطني  للمجل�س 
انتخابي  ومت  الأع�شاء،  من  الثلثني 
راأ�س  على  املا�شي  جويلية   20 يف 
ما  وهو  بالنيابة،  عام  كاأمني  احلزب 
وزارة  طرف  من  عليه  امل�شادقة  مت 

الداخلية بعد ا�شتيفاء ال�رشوط.
يف  احلزب  غياب  من  نوعا  �شجلنا 
الفرتة الأخرية لتلك الظروف لكن الآن 
ا�شتاأنفنا حياتنا ال�شيا�شية والنظامية، 
وما يعنينا يف هذه املرحلة هو مواكبة 
كل  يف  براأينا  والإدلء  الكبري  التحول 
على  ال�شاحة  يف  امللقاة  الق�شايا 
ميثل  الذي  الوطني  احلوار  راأ�شها 
ل  حتى  الأ�شا�س  املف�شلية  النقطة 
البع�س  له  ي�شعى  وما  للفراغ  متتد 
م�شتحب،  غري  اجتاه  نحو  بالدفع 
وامل�شاألة  قائمة  املوؤ�ش�شات  كل  كون 
متّكن من الذهاب �رشيعا لالنتخابات 
القادم  للرئي�س  وميكن  الرئا�شية، 
املنتخب بطريقة نزيهة اأن ياأخذ على 
ومطالب  الإ�شالحات  تعميق  عاتقه 

ال�شعب.

اخلا�سة  الدعوات  ت�سود        .
باإق�ساء داعمي العهدة اخلام�سة 
واعتبارهم  ال�سابق،  للرئي�ض 

جزء من الأزمة، كيف تردون؟
اإذا كنا خالل هذه املرحلة ن�شعى اإىل 
واملنطق  احلريات  بتعزيز  املطالبة 
اأ�شوات  ترتفع  فكيف  الدميقراطي، 
لأننا  مقبول  غري  وهذا  بالتهمي�س، 
ح�شورنا  ولنا  قانوين  اإطار  يف  نن�شط 
يف ال�شاحة، فكيف ياأتي حزب ويطالب 
هنا  �شوت  يرتفع  اأو  اآخر  حزب  بحل 
اأو هناك، فهذا احلزب ملك منا�شليه، 
الوطني  الرتاب  بكل  موجودون  ونحن 
ولنا ح�شورنا كذا باجلالية يف املهجر، 

فهل نلغي كل هذا هكذا بب�شاطة؟
بع�س  احلزب  على  ت�شجل  رمبا 
ملك  لكنه  النقائ�س،  اأو  املواقف 
ملنا�شليه وهم يقررون م�شريه، كما اأنه 
اجلمهورية  لقوانني  وفقا  يعمل  حزب 
التي  الوحيدة  فاجلهة  والد�شتور 
ال�شعب  هي  الأحزاب  عقاب  ميكنها 
عن طريق ال�شندوق. وما ينطبق على 
كل  على  ينطبق  الدميقراطي  التجمع 
الأحزاب، من بينها املعار�شة، التي ل 
يجب اأن تنظر لنف�شها اأنها مباأمن من 
يطالب  الذي  لل�شعب  العام  املنظور 
بتغيري يف املمار�شة ال�شيا�شية ككل.

 
.      اإذاً ترون اأن املعار�سة بدورها 

�ستتعر�ض للعقاب؟
ال�شعب مل ي�شتثن اأحدا، فقط البع�س 
اأننا  رغم  معنيا،  لي�س  اأنه  نف�شه  يرى 
التغيري  يف  النخراط  يف  نرغب  كلنا 

وحت�شني عمل موؤ�ش�شاتنا.
 

رف�ض  احلراك  اأن  ترون        .
الطبقة  كل  يف  الثقة  فقد  اأو 

ال�سيا�سية؟
و�شلت  احلراك  ر�شائل  اأ�شهر   6 بعد 
الآن نحتاج  نعد  لكل امل�شتويات، ومل 
وي�شعب  احلراك،  ر�شائل  لت�شفري 
كما  الر�شائل،  هذه  على  اللتفاف 
حتققت  املطالب  من  العديد  اأن 
هناك  مرة  وكل  فيفري،  نهاية  منذ 
التغيري  من  املزيد  لتحقيق  دعوات 
»التحول  اأ�شميناه  ملا  والو�شول 
اإعداد  ب�شدد  ونحن  اجلمهوري«، 
لطرحها  اجلمهوري  التحول  وثيقة 
عن  خمتلف  وذلك  العام  الراأي  اأمام 
النتقال  لأن  الدميقراطي  النتقال 
د�شتور  مع  حتقق  الدميقراطي 
اإ�شالح  على  فالعمل  الآن  اأما   .1989
القوانني  وحت�شني  الدولة  موؤ�ش�شات 
لتكون اجلزائر اأف�شل م�شتقبال، لذلك 
حتتاج  التي  اجلمهورية  على  نركز 
لتح�شني واإدخال ميكانيزمات جديدة: 
ل  وهذا  وثقافيا،  اقت�شاديا  �شيا�شيا، 
ولكن  �شحرية  ع�شا  ب�رشبة  يتحقق 
وجهات  وتقريب  وباحلوار  بالتدريج 
النظر وجتاوز املنطق ال�شعبوي الذي 
اأن�شار  لذلك نحن من  الكثريين،  اأخذ 
اأحدا  الذهاب حلوار وطني ل يق�شي 

وجاد.
التي  ال�شخ�شيات  نحيي  باملنا�شبة 
�شت�شجل  لأنها  احلوار  بلجنة  التحقت 
ح�شورها يف تاريخ اجلزائر املعا�رش 
يتحلون  الذين  يظهر  الأزمات  ففي 

بثقافة نكران الذات.
 

يرف�ض  مل  احلراك  لكن        .
بع�ض  رف�ض  اإمنا  كطرح  احلوار 
اللجنة،  يف  املوجودة  الوجوه 

خا�سة القيادة؟
من  تدرك،  ل  غاية  النا�س   اإر�شاء 
على  هناك حتفظ  يكون  اأن  الطبيعي 
فالن اأو عالن، ول يوجد �شخ�س كامل 
عندنا، رمبا ب�شبب من�شبه خالل فرتة 
معينة اأو ب�شبب النتماء الأيديولوجي، 
الذي يخلق  التنوع هو  النهاية  لكن يف 
نريدها  ل  الهيئة  هذه  لذلك  الرثاء. 
واإمنا  احلوار  يف  طرفا  تكون  اأن 

لأر�شية  ووا�شعة  للحوار  مديرة  هيئة 
التوافق  اأر�شية  تهند�س  التي  هي 
ال�شاحة:  يف  ال�رشكاء  خمتلف  بني 
وكل  جمعيات  اأحزاب،  �شخ�شيات، 
امل�شاركني، اأي تاأخذ حم�شلة النقا�س 
الأوىل  خطوتها  يف  تقود  لأر�شية 

لتنظيم انتخابات رئا�شية.
 

.      األ يحتاج ذلك لكفاءات ثقيلة 
لتفر�ض كلمتها وا�ستقالليتها؟

الأ�شخا�س  يرتبط  اأن  يجب  ل 
يف  �شاهموا  فاجلميع  بالأحكام، 
هذه  حددنا  واإن  البلد،  هذا  حترير 
ال�رشوط لن جند من تتوفر فيه كلها، 
م�شافة  قيمة  فكل  الأبواب.  و�شنغلق 
لتقدم  مفيدة  هي  كانت  جهة  اأي  من 
�شخ�س  كل  و�شع  اأما  احلوار،  م�شار 
فحتى  جمحف،  فهو  املجهر  حتت 
اأن  ينبغي  ال�رشوط  هذه  يحددون  من 
حني  يف  ي�شتوفوها،   لن  لها  يخ�شعوا 

اأن احلوار �رشورة الآن.
تابعت منذ البداية بروز قوى �شيا�شية 
من ال�شباب بقدرات هائلة يف احلوار 
وابداء الراأي وتقدمي الت�شورات، وهم 
ال�شيا�شية  الطبقة  �شي�شكلون  الذين 
ال�شباب  من  الكثري  بل  م�شتقبال، 
يتجاوزون ال�شا�شة التقليديني مب�شافة 
هذه  خالل  برزوا  ممن  اأمتنى  لذلك 
لأنف�شهم  بع�شهم  يتخذ  اأن  الفرتة 
منابر �شيا�شية واأن ي�رشكوا يف احلوار 

املاأمول.
 

.      هذا فيما تعلق بال�سخ�سيات، 
حد  يف  اللجنة  بخ�سو�ض  وماذا 
�سروط  ا�ستوفت  هل  ذاتها، 

حتقيق ا�ستقالليتها؟
عاتقها  على  اأخذت  وقد  الآن   الهيئة 
يف  الفاعلني  خمتلف  مع  التوا�شل 
و�شعت  بالتاأكيد  ال�شيا�شية،  ال�شاحة 
الو�شول  من  ميكنها  الذي  الت�شور 
الأ�شا�س هو  والهدف  الأهداف،  لهذه 
لأنهم  النتخابات  بتنظيم  الت�رشيع 
هو  اجلزائر  م�شكلة  حل  اأن  يدركون 
متكينها من �رشعيتها اأعمق. فاخلروج 
من هذه الطعون ل يكون اإل باملخرج 
اأركان  هيئة  رئي�س  اإليه  دعا  الذي 
�شالح يف  قايد  اأحمد  الفريق  اجلي�س 
امل�شاألة ل  اأن  ودعوته  بداية احلراك 
والذهاب  الد�شتور  اإطار  يف  اإل  حتل 
توفر  رئا�شية  لنتخابات  يقود  حلوار 
لها كل ال�رشوط، وعندما ياأتي الرئي�س 
و�شعنا  نكون  لأننا  امللفات  كل  تفتح 

اأ�ش�س جمهورية جديدة.
 

لرئي�ض  الأخري  اخلطاب        .
خلطا  اعتربه  البع�ض  الأركان، 
ال�سمانات  عن  وتراجعا  لالأوراق 
رئي�ض  قدمها  التي  ال�سابقة 
الدولة، خا�سة فيما تعلق بنقطة 
احلديث عن احلوار دون �سروط 

م�سبقة، ما تعليقكم؟
اأر�شلها  التي  الر�شائل  اأن  ندرك  نحن 
ل  الآن  خرجاته  خمتلف  يف  احلراك 
ن�شاطر  نحن  ولكن  ت�شفري  اإىل  حتتاج 
على  امل�شكورة  اجلي�س  موؤ�ش�شة  راأي 
مبا  املرحلة  هذه  عبء  حتملت  اأنها 
فيها من انفالتات من اأطراف عديدة 

لها  ت�شدت  حماذير  من  فيها  ومبا 
تاأمني  مقدمتها  يف  كبرية،  مب�شوؤولية 
كل �رشوط اأن تتم امل�شريات يف اأف�شل 
الظروف، م�شريات �شلمية مل تاأت من 
لكن  ينكرها  اأحد  ل  واملطالب  فراغ. 
لنتخابات  نذهب  اأن  هي  بدايتها 
للرئي�س  الذي �شيبقى  رئا�شية لأنه ما 
انتقالية  حالة  يف  بقينا  اإن  القادم 

نناق�س هذه امل�شائل التف�شيلية؟
 

املرحلة  عن  بعيدا        .
�سمانات  عن  ماذا  النتقالية، 

تلك الرئا�سيات؟
يف  اجلميع  لدى  اإجماع  هناك   طبعا، 
اأن هذه الهيئة  اأن كل الأطراف جتمع 
اأن  لتنظيم وحت�شري النتخابات يجب 
على  الإدارة  م�شتقلة متاما عن  تكون 
امل�شتوى املحلي واملركزي. مبا اأننا 
ال�شليم  الدميقراطية  منطق  نكر�س 
يف  دورها  يكون  والإدارة  هذا،  يف 
ويكون  فقط.  اللوجي�شتيكي  اجلانب 
ذلك ع�شب بناء موؤ�ش�شات دميقراطية 

�شليمة.
 

.      اإذا عدنا اإىل وثيقة التحول 
الك�سف  ميكن  هل  اجلمهوري، 
وتاريخ  حماورها  اأهم  عن 

اإ�سدارها؟
 الوثيقة تخ�شع الآن لعملية اإثراء، من 
واخلرباء  باحلزب  الكفاءات  طرف 
�شلة  لهم  الذين  القانوين  باملجال 
نعزز  اأن  اأردنا  وثيقة  هي  باحلزب. 
وهي  ال�شاحة،  يف  الدائر  النقا�س  بها 
التي  ال�شيا�شية  القوى  اأمام  مفتوحة 
ل  الذي  وامل�رشوع  الراأي  ت�شاطرنا 
نريد من ورائه �شوى تقدمي م�شاهمة 
للنا�شطني  وي�شمح  ر�شيده  له  كحزب 
احلوار  وجلنة  ال�شيا�شية  ال�شاحة  يف 
بلورة  يف  وت�شاعد  الوثيقة  يقروؤوا  اأن 

بع�س الت�شورات للمرحلة املقبلة.
 

.      تخ�ض اأي مرحلة بالتحديد؟
تخ�س كل �شيء، وجلنة احلوار وحتى 
�شاملة  روؤية  الرئا�شيات. هي  بعد  ملا 
امل�رشوع  �شمن  النخراط  مت  اإذا  ثم 
الأهم هي  املرحلة  لأن  اأكرث،  �شتبلور 
املقبلة لأن الأكيد اأن املرحلة احلالية 
نريده  ما  واإمنا  احلوار،  اإىل  �شتنتهي 
بطول  لأنه  العملية  يف  الت�رشيع  هو 

اأمدها جند اأننا نغرق يف فنجان.
 

.      من يطيل عمر الأزمة؟
يتم�شكون  رمبا  الذين  النا�س   بع�س 
اأمزجة  لهم  البع�س  باآرائهم،  اأكرث 
اأن  يف  �شبب  تكون  اأحيانا  �شيا�شية 
يف  نقا�شاتها  تنتهي  اأن  ميكن  ق�شايا 
اأ�شبوع يتم اإطالتها لوقت يجوز 3 اأو 4 
اأن  يجب  لذلك  الأ�شلي،  وقتها  مرات 
ن�شع املعاطف الأيديولوجية جانبا.

 
اأم  داخل  الأمزجة  هاته        .

خارج ال�سلطة؟
الر�شمي  امل�شتوى  على  الأمور   الآن 
عرب  يتم  الأمر  اأن  حددوا  وا�شحة، 
مبوقف  ن�شيد  اأن  ولبد  الد�شتور، 
اأي  اأن  تدرك  لأنها  اجلي�س،  موؤ�ش�شة 
البلد  �شيجعل  الد�شتور  من  خروج 

رهان مزايدات �شيا�شية حتى دولية 
قراأ  اجلي�س  اأن  الن�شان  به  يعتز  وما 
جيدا م�شار اجلزائر منذ ال�شتقالل، 
هي  النتقالية  املراحل  اأن  ويدرك 
م�شاألة  تتطلبها  التي  للمرونة  تعطيل 
املرحلة  الدولة،  موؤ�ش�شات  اإدارة 
�شنة   11 ا�شتمرت  الأوىل  النتقالية 
ا�شتقالة  منذ  والثانية   ،1976-1965
 ،1997 غاية  اإىل  جديد  بن  الرئي�س 
الدميقراطي،  النهج  يخدم  ل  هذا 
واجلي�س فهم ذلك لذلك مل يخرج عن 

الد�شتور.
 

ثنائية  عن  يتحدثون  من        .
يعودون  وال�سيا�سية  اجلي�ض 
لتدخل اجلي�ض يف ال�سيا�سة بناء 
ولي�ض  ال�سابقة  التجارب  على 
ال�سعبي،  احلراك  مل�ساندة  اإنكارا 

ما راأيكم؟
 هل اأخطاأ اجلي�س عندما دعا املجتمع 
ال�شيا�شي والن�شطاء للعمد للحوار، هل 
اأخطاأ عندما يطالب بتنظيم انتخابات 
رئا�شية، ل اأعتقد، هذا م�شار طبيعي 
ومهما  اإليه،  ن�شل  اأن  يجب  وعادي 

كانت الختالفات �شن�شل اإليه.
 

.      اإذا عدنا لبيت التجمع الوطني 
اأن  املالحظ  الدميقراطي، 
ال�ساحة �سعيفة  م�ساهماته على 
جبهة  بحزب  مقارنة  جدا، 
عمد  الذي  الوطني  التحرير 

ملحاولة العودة ولو مرحليا؟
تعيينا،  مت  منذ  �شهر  من  اأقل   نحن 
امل�شادقة  متت  منذ  فقط  اأيام  و3 
بالن�شاط  لنا  ت�شمح  التي  الوثائق  على 
القانوين من وزارة الداخلية. والآن بداأ 

الن�شاط.
 

�سهدت  الفارطة  اجلمعة        .
ما  املدين،  بالع�سيان  الهتاف 

تعليقكم؟
يجب  الأ�شياء  هذه  مثل  اأن   اأعتقد 
حياتهم  يف  اجلزائريون  يتفاداها  اأن 
القت�شادي  فالو�شع  ال�شيا�شية، 
جديدة،  لديناميكية  وبحاجة  �شعب 
ال�شعب  التحول  واجلزائريون يدركون 
من  ياأتي  فلما  حياتهم،  يف  احلا�شل 
ما  اأت�شاءل  اأن  اأريد  للع�شيان،  يدعو 
الآن  هناك  الع�شيان؟  هذا  مربرات 
مدركة  وهي  باحلوار  مكلفة  هيئة 
للتحديات، ثم هذا الع�شيان �شبق واأن 
حياة  يعطل  لأنه  رف�شه  ومت  له  نودي 
هذه  لذلك  واملوؤ�ش�شات،  املواطن 
فيها،  التفكري  يتم  األ  يفرت�س  الورقة 
اأنه �شيكتب لها اأي  واإن مت فال اأعتقد 

جناح.
 

راأ�ض  على  انتخابكم  قبيل        .
احلزب برزت بع�ض التهم املوجهة 
لكم، حول حماولة فر�ض اأنف�سكم 

على راأ�ض احلزب، ما ردكم؟
اأنا  الت�رشيحات،  هذه  مثل   جتاوزنا 
الآن منتخب من طرف جمل�س وطني 
�شالحياتي  واأمار�س  موؤمترين  بني 
يف  نكون  اأن  اأمتنى  عادية  ب�شورة 
اأي ت�رشيحات  اأرد على  م�شتواها ولن 

منتهية ال�شالحية.

ال�سابق  العام  الأمني  فرتة        . 
عرفت عدة خالفات مع قياديني 
بلقا�سم  راأ�سهم  على  باحلزب 
ما  �سديق،  �سيهاب  وموؤخرا  مالح 

م�سريهم باحلزب؟
اأن  يدركون  اجلميع،  مع   عالقتي 
عالقتي جيدة بكل املنا�شلني باحلزب، 
اأنا  كان،  اأي  مع  يل  خ�شومات  ول 
اأتوا�شل مع اجلميع واخلالفات طبيعية 

يف الأحزاب ت�شل حلد الن�شقاق.
ال�شارع،  ثقة  ك�شب  على  و�شرناهن 
�شرنكز على الن�شال اجلواري، �شننزل 
اجلميع،  مع  للتحاور  لل�شارع  للميدان 
احلراك  مع  كانوا  �شبابنا   ¾ نحن 
منذ بدايته، واملالحظات الأوىل التي 
جاءتنا من منا�شلينا ال�شباب و�رشورة 
من  ويتخل�س  ممار�شاته  يف  يجدد  اأن 
بها  يدير  كان  التي  الأ�شاليب  بع�س 

توجهه.
 

اأن �سباب  .      هل ميكن القول 
نوع  لإحداث  ي�سعى  الأرندي 
تغيري  اأو  الناعم  النقالب  من 

على القيادة؟
 التغيري مطلب �رشعي، نحن ن�شعر 
جميعا به، فال�شيا�شة ككل يف بالدنا 
ل  وهذا  ككل  تتجدد  باأن  مطالبة 
اأن  لبد  فقط،  الأرندي  يخ�س 
مفردات  واإلغاء  املفردات  تتجدد 
الإق�شاء منها، فكيف ميكن التو�شل 

ملوافقات يف ظل الق�شاء؟.
 

.      قلتم اأن ¾ �سباب الأرندي 
ذلك  يعني  هل  احلراك،  �ساند 

اأن القيادة مل ت�سغ ل�سبابها؟
 ملا علمنا تركنا الأمر، لأن امل�شاألة 
يرون  اجلزائري،  ال�شعب  تخ�س 
يف  جديدة  لقفزة  للذهاب  �رشورة 
بناء جمهورية جديدة، وتكون بتغيري 
والأ�شياء  املمار�شات  من  الكثري 

التي اأ�شبحت مرهقة نف�شيا.
 

.      نالحظ اأنكم حذرون جدا 
يف ردودكم، هل الأرندي حاليا 
ي�سعى لتغيري خطابه ال�سابق ؟
ال�شعب،  هذا  من  جزء   نحن 
الآن  لأننا  وم�شاوئنا،  مبحا�شننا 
ممار�شة  عليه  اجلميع  اأن  يفرت�س 
التي  الأحزاب  حتى  الذاتي  النقد 
ترى نف�شها يف املعار�شة ويطلقون 
كانوا  اأي�شا  فهم  املوالة،  علينا 
جزء من املرحلة، كانوا باحلكومة، 
فجاأة  املنتخبة،  وباملجال�س 
م�شوؤوليتهم  من  للتن�شل  ي�شعون 
يجب  الذقون.  على  �شحك  وهذا 
املراحل  كل  اأعباء  م�شوؤولية  حتمل 
املقبلة  واملرحلة  ع�شناها  التي 
على  الكبرية  املراجعات  تفر�س 
ال�شيا�شية،  املجموعات  م�شتوى 
ولي�س اأ�شلوب التكاء على احلراك، 
على  للتغيري  دفع  قوة  فاحلراك 
كما  البلد،  اإدارة  يف  عدة  م�شتويات 
اأنه كان خروجا مواطناتيا ومل يكن 
خلفه هوؤلء، وبناء عليه احلل ل يكون 
مبحاولة التن�شل من امل�شوؤولية عن 
معنيا  لي�س  وكاأنه  ال�شابقة  الفرتة 

بالرف�س ال�شعبي.
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�شمري �شعابنة 
غالء اأ�شعار التذاكر حترم 
املغرتبني من العودة للوطن

اجلزائرية  اجلالية  نائب  فتح 
اجلوية  على  النار  �شعابنة  �شمري 
اجلزائرية والنقل البحري، حممال 
املغرتبني  حرمان  م�شوؤولية  اإياها 
من زيارة اجلزائر، منتقدا �شيا�شة 
تذاكر  اأ�شعار  بخ�شو�ص  الدولة 
نحو  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 

فرن�شا.
ت�رصيح  يف  �شعبانة  �شمري  اأكد 
اأ�شعار  باأن  »الو�شط«  به  خ�ص 
تذاكر اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
يف  اجلزائرية  اجلالية  تخدم  ال 
اخلارج، م�شريا باأنها اأ�شعار خيالية 
باأ�شعار  مقارنة  معقولة  وغري 
اأخرى،  اإىل دول  تذاكر من فرن�شا 
اجلزائريني  مبقدور  لي�ص   « قائال 
ارتفاع  ب�شبب  الوطن  اإىل  العودة 

�شعر التذاكر.«
�شمري  اجلالية  عن  نائب  واأرجع   
اخلطوط  تذاكر  غالء  �شعابنة 
فرن�شا  نحو  اجلزائرية  اجلوية 
الوجهة  على  املناف�شة  غياب  اإىل 
م�شوؤولية  حممال   اجلزائرية، 
ارتفاع تذاكر اإىل اخلطوط اجلوية 
اجلزائرية والنقل البحري خا�شة 
اأنها هي من تفر�ص االأ�شعار على 
ر�شالة  وجه  حني  يف  قوله،  حد 
اإىل امل�شوؤولني املعنيني  قائال » 

البد على امل�شوؤولني االإح�شا�ص 
باأبناء اجلالية يف ال�شفة االأخرى 
اأزمة   من  تعاين  اأوروبا  ،خا�شة 
املت�رصر  ،و  خانقة  اقت�شادية 
االأول هم اجلالية اأغلبهم يعانون 
يعي�شون من  و  البطالة  �شبح  من 

اإعانات البلديات ».
�شيا�شة  من  اأ�شفه  عن  عرب 
تذاكر  اأ�شعار  بخ�شو�ص  الدولة 
اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
نحو فرن�شا، م�شريا باأن اجلالية 
حمرومة  فرن�شا  يف  اجلزائرية 
هذه  ب�شبب  للوطن  العودة  من 
االأ�شعار الغري معقولة، قائال يف 
�شياق مت�شل » اأالف اجلزائريون 
مع  ي�شطدموا  للجزائر  يعودون 
�شعر  املعقول  االأ�شعار، هل من 
باري�ص  للجزائر  حمطة  اأقرب 
 400 التذكرة  �شعر  دقيقة   40
اإىل  اأوروبا  من  التذاكر  اأورو،  
بكثري  اأرخ�ص  ال�شمالية  اأمريكا 

عن  املنا�شبات  من  العديد  يف 
العديد من  اجلزائر، مما فاجئ 
باري�ص  اجلزائريني،  املهاجرين 
اأجنل�ص  12 �شاعة طريان   لو�ص 
العا�شمة  اإىل  باري�ص  من  اأقل 
فمن   ، بكثري  اأغلى  �شاعتني 
امل�شتحيل  اأن تقت�شد  العائالت 
اأالف   10 فرنا   يف  اجلزائرية 

اأورو لل�شنة لزيارة اجلزائر
اجلزائرية  اجلالية  نائب  ودعا 
�شعابنة،  �شمري  فرن�شا  عن 
اجلزائرية  ال�شماء  فتح  اإىل 
هناك  تكون  حتى  للمناف�شة 
م�شددا  املتناول،  يف  اأ�شعار 
نقل  اأ�شعار  »اعتماد  اأن  على 
�شيجعل  معقولة  وبحري  جوي 
ياأتي خم�ص  املهاجر اجلزائري 
بلده،  اإىل  �شنويا  مرات  �شت  اأو 
عجلة  حتريك  يف  �شي�شاهم  ما 
�رصكات  وخا�شة  االقت�شاد، 

الطريان«.

ليا�س �شنو�شي
قانون العر�س والطلب وراء 

ارتفاع اأ�شعار التذاكر

نقابة  رئي�ص  نائب  اعترب  جهته  من 
�شنو�شي  اليا�ص  ال�شياحة  وكاالت 
اجلوية  اخلطوط  تذاكر  ارتفاع  باأن 
اإىل  راجع  فرن�شا  نحو  اجلزائرية 
مو�شحا  الطلب،  و  العر�ص  قانون 
بان ف�شل ال�شيف وقت الذروة حيث 

يكرث فيها الطلب .
قال ليا�ص �شنو�شي يف ت�رصيح خ�ص 
به«الو�شط« باأن �شعر تذاكر اخلطوط 
اجلوية اجلزائرية نحو فرن�شا تخ�شع 
لقانون العر�ص و الطلب، مو�شحا » 
ا�شتطاعة  وعدم  الطلب  ازدياد  مع 
االأ�شعار،  ترتفع  الزبائن  طلب  تلبية 
الطلب  يكون  الذي  الوقت  يف  لكن 

اأقل تكون هناك تخفي�شات«.
مع  »باملوازاة  املتحدث  واأ�شاف 
الطريان،  تذاكر  على  الطلب  ارتفاع 
بالن�شبة  االأخرية  هذه  �شعر  ارتفع 
و�شلت  حيث  الوجهات،  من  للكثري 
اجلزائر  من  ال�شفر  تذكرة  قيمة 
نحو فرن�شا اإىل ما يقارب 850 اأورو« 
ودعا ليا�ص �شنو�شي اإىل فتح املجال 
االأجنبية،  ال�رصكات  اأمام  اجلوي 
املجال  �شيفتح  ذلك  باأن  م�شريا 
اإيجابيا  �شينعك�ص  مما  للمناف�شة 
على اأ�شعار التذاكر، وهذا من �شاأنه 
معقولة،  اأ�شعار  معدل  يخلق  اأن 
املغرتبني  �شيمكن  ذلك  باأن  م�شريا 
من العودة اإىل وطنهم، وق�شاء عطلة 

ال�شيف.

تذاكر ال�شفر بقيمة  850 اأورو 

   

حرمان اآالف اجلزائريني من 
العودة اإىل الوطن
.        �شمري �شعابنة:  البد فتح ال�شماء اجلزائرية للمناف�شة 

.       اإليا�س �شنو�شي : قانون العر�س و الطلب وراء ارتفاع اأ�شعار التذاكر
اأثار ارتفاع اأ�شعار تذاكر اخلطوط اجلوية اجلزائرية نحو فرن�شا ا�شتياء اجلزائريني خا�شة اأبناء اجلالية يف فرن�شا، مما جعل 
الكثري منهم يحجمون عن العودة اأو تغيري الوجهة نحو تون�س واملغرب اأو اأوروبا، وهذا يتناق�س مع �شيا�شة الدولة يف الرتويج 

للجزائر كوجهة �شياحية  ،فاعلون يحذرون من  بقاء اأ�شعار تذاكر ال�شفر اجلوية والبحرية يف م�شتويات خيالية  ،معتربين باأن 
ذلك �شيزيد من الهوة بني املهاجرين اجلزائريني، وخا�شة من االأجيال ال�شاعدة، واأر�س اأجدادهم، و يطالبون  بخف�س اأ�شعار 

تذاكر ال�شفر خا�شة ل�شركات الطريان لتمكني املغرتبني من العودة اإىل وطنهم، وق�شاء عطلة ال�شيف.

لهيئة  ال�شيا�شية  اللجنة  ك�شفت 
اأول  عقد  عن  والو�شاطة  احلوار 
احلراك  فواعل  مع  لها  اجتماع 
ال�شعبي يوم االأربعاء يف اإطار برنامج 
رزنامة جوالت احلوار، م�شرية باأنها 
احلكماء  جلنة  ت�شكيل  با�رصت 
عنا�رص  مع  واالت�شال  واخلرباء، 
يف  باخلارج  الوطنية  اجلالية  من 
بيان هيئة  ،واأفاد  العامل  كل مناطق 
»اللجنة  باأن  التي  والو�شاطة  احلوار 
والو�شاطة  احلوار  لهيئة  ال�شيا�شية 
رئي�ص  رئا�شة  حتت  اليوم  اجتمعت 
وبح�شور  بلحيمر،  حممد  اللجنة 
كرمي  احلوار  لهيئة  العام  املن�شق 
بن  خمتار  اللجنة  اأع�شاء  و  يون�ص، 

�شعيد وبقاطربكاين حممد”.
اأعمال  جدول    « البيان  واأو�شح 

درا�شة  ت�شمن   اللجنة  اجتماع 
واخلرباء،  احلكماء  للجنة  ت�شكيلية 
اجلالية  من  عنا�رص  مع  واالت�شال 
مناطق  كل  يف  باخلارج  الوطنية 

العامل”.
وجتدر االإ�شارة بان جلنة احلوار قد 
الفوري  ال�رصوع  اأم�ص   اأول  اأعلنت 
كل  مع  احلوار  جوالت  تنظيم  يف 
ال�شيا�شي  املجتمع  يف  الفاعلني 
وال�شخ�شيات  املدين  واملجتمع 
الوطنية، ون�شبت هيئة احلوار جلنة 
ال�شخ�شيات  كل  من  تتكون  حكماء 
على  وافقوا  الذين  واخلرباء 
ا�شت�شارية  كلجنة  اإليها  االن�شمام 
ت�شتعني بها الهيئة وجلانها املختلفة 

يف اأداء مهامهم.

اإميان لوا�س

با�شرت ت�شكيل جلنة احلكماء واخلرباء

جلنة احلوار تبا�سر لقاءاتها  مع 
فاعلي احلراك غدا

»كوغرال«  موؤ�ش�شة  عمال  احتج 
اأمام  »�شافية«  مبنتجات  اخلا�شة 
مليناء  املحاذي  امل�شنع  مقر 
تلقيهم  عدم  ب�شبب  اجلزائر، 
اأر�شدة  جتميد  بعد  الأجورهم 
»كونيناف«  لالإخوة  التابعة  ال�رصكة 
ق�شايا  اإطار  يف  حب�شهم  مت  الذين 

ف�شاد.
جممع  عمال  من  الع�رصات  نظم 
»كوغرال« اململوك لالإخوة كونيناف، 
وقفة احتجاجية، اأمام، على م�شتوى 
مقر امل�شنع، وحمل عمال »�شافية« 
يف  لالإ�رصاع  تدعو  الفتات  للزيوت 
منذ  يتلقوها  مل  التي  رواتبهم  �شب 
3 اأ�شهر، و�شعارات اأخرى على غرار 
» اأر�شدة جممدة : عائالت مهددة«، 
اأجور«،  بدون  �شافية  »عمال 
م�شري  تواجه  العائالت  »مئات 
عمال  نظم  جانبهم  جمهول«. اإىل 
جممع »ETRHB«، اململوك لعلي 
حداد وقفة اإحتجاجية مبقر املجمع 
العا�شمة،  �رصق  البي�شاء،  الدار  يف 
اإثر  الأجورهم  تلقيهم  عدم  ب�شبب 
منذ حب�ص رجل االأعمال علي حداد 

يف اإطار ق�شايا ف�شاد.
يف  العمومية  ال�شلطات  واأقدمت 
احل�شابات  على جتميد  �شابق  وقت 
اأ�شحابها  امُلتهم  لل�رصكات  البنكية 
الف�شاد،  معامالت  يف  بالتورط 
والتي زجت بهم وراء ق�شبان �شجن 

احلرا�ص.
رهن  كونيناف  االإخوة  و�شع  ومت 
اأفريل   24 يف  املوؤقت  احلب�ص 
املا�شي على خلفية التحقيق معهم 
االأمر  ويتعلق  ف�شاد،  ق�شايا  يف 
القادر،كرمي  عبد  »ر�شا،  من  بكل 
يف  تورطهم  يف  امل�شتبه  وطارق« 
الدولة  مع  عمومية  �شفقات  »اإبرام 
التعاقدية  بالتزاماتهم  الوفاء  دون 
املوظفني  نفوذ  ا�شتغالل  وكذا 
العموميني للح�شول على مزايا غري 

م�شتحقة«.
فتم  حداد،  علي  االأعمال  رجل  اأما 
 3 يوم  املوؤقت  احلب�ص  رهن  و�شعه 
اأفريل املن�رصم،  ب�شبب حوزته على 
غري  بطريقة  �شفر  جوازات  ثالثة 
من  بالتواطوؤ  منها  ا�شتفاد  قانونية، 

دائرة بئر مراد راي�ص بالعا�شمة.

بعد حرمانهم من رواتبهم نظرا لتجميد االأر�شدة

عمال جممعات كونيناف 
وحداد يحتجون

 بقلم :حمروين اإ�شماعيل 

اأرى من جتربتي ال�شغرية كمتعامل 
اأو  احللول  اأهم  من  اقت�شادي 
ير�شي  حل  اإىل  للو�شول  االآليات 
هنا  ومن  »الد�شرتة«  هو   اجلميع 
تاأتى اأهمية الن�ص على اآليات توزيع 
غريت  لقد  الد�شتور،  يف  القوى 
اجلزائر بع�ص مواد د�شتورها بعد 
الربيع العربى عدة مرات ، بحجة 
اأن  الد�شتور لي�ص منزالً، فاأن اأقول 
الوقت الراهن انقلب ال�شحر على 
واحد  اجتاه  �شيادة  اإن  ال�شاحر  
افتقار  يعنى  الدولة  د�شتور  على 
الدولة  منه  و  لل�رصعية  الد�شتور 
الأن  �رصعيتها  تفقد  تتبناه  التى 
على  تن�ص  عامة  مبادئ  الد�شتور 
يحدد  الذي  واأن  للفرد  احلرية 
الفرد االآخر  حرية فرد هو حرية 
فقط ال غري اأي »اإن حريتى تنتهى 
االآخر« كذلك امل�شاواة  اأنف  عند 

وحقوق االإن�شان.. اإلخ.

هو  املهمة  اللعبة  قواعد  اإحدى   
يف  االأخذ  مع  االقرتاع،  �شندوق 
االعتبار اأن الذي يفرزه ال�شندوق 
ال يعنى اإعطاءه تفوي�شاً ليملك كل 
ال�شندوق  كان  �شواء  ال�شلطات، 
اأو   ال�شعب  جمال�ص  النتخاب  
التفوي�ص  الن  اجلمهورية،  رئا�شة 
ولي�ص  غاية  ال�شندوق  يجعل  هنا 
و�شيلة، وكم من جتارب اأفرز فيها 
على  وكان  ديكتاتورا  ال�شندوق 
يديه حتطيم دولته و�شعبه ولذلك 
ال�شندوق  مع  جنب  اإىل  وجنبا 
البد من حتقيق القدر االأدنى من 
على  الفاعلة  القوى  بني  التوافق 
ــ  التجمعات  ــ  »االأحزاب  االأر�ص 
وهذه  اإلخ«،   .. املدنى  املجتمع 
التي يجب  اللعبة  اأهم قواعد  هي 

احرتامها.
 البد لرئي�ص اجلمهورية اأن يقدم 
لباقى  مقنعا  وطنيا  م�رصوعا 
القوى الفاعلة، لقد غاب امل�رصوع 
الوطنى  اأي�شاً عن املعار�شة، فال 

جتد حزبا معار�شا يقدم م�رصوعا 
االأحزاب  مقنعا،واأ�شبحت  وطنيا 
حقيقة ولي�شت وهماً كما كان من 
قبل، والرهان االآن على امل�رصوع 
االأمر  هذا  يف  والف�شل  الوطنى، 
يجعل ال�شعوب تفقد الثقة يف كل 

�شيء.
يجب  �شعود جمتمع مدنى جديد

املدين  املجتمع  اأ�شبح  لقد   
جديد  مدين  جمتمع  اإىل  يتطلع 
ي�شارك بفاعلية وي�شاهم يف العمل 
االأبحاث  خالل  من  ال�شيا�شي 
والندوات وتوعية اجلماهري، عليه 
حماية  كيفية  ومناق�شة  درا�شة 
الوطن  كذلك تعميق ال�شفافية يف 
واأي�شا  الف�شاد  املجتمع وحماربة 
لعالقة  منظور  من  اأكرث  تقدمي 

الدين بالدولة.
اإن اإحدى ال�شمانات االأ�شا�شية هي 
حريته االإعالم، فاالإعالم البد واأن 
يقدم م�شمونا خمتلفاً متاما عما 
جاهزة  اأحكاما  ي�شدر  فال  �شبق 

فهم  يف  عميقا  ت�شورا  ويقدم 
على  اجلمهور  ي�شاعد  االأحداث 
التحليل والفهم واتخاذ القرار، بل 
ويركز على حتقيق التنوع والتعدد 
التنمية  حتقيق  ويتابع  املجتمعى 
االختالف  وحق  اجلديدة  للدولة 

واملواطنة ...
فن  هي  ال�شيا�شة  اأن  علمونا 
الناجح  ال�شيا�شّي  واأن  الكذب 
التلّون  يجيد  الذي  ال�شيا�شّي  هو 
فتارة  الآخر  موقع  من  والتحّول 
يكون يف اليمني واأخرى يف الي�شار 
ذلك،  من  باحلرج  ي�شعر  ،فال 
ونحن ال ن�شعر اأنه اأخطاأ بل نربر 
ذلك الأننا تعلمنا اأن ال�شيا�شة هي 
بل  اأعراْف،  وال  لها  قيم  ال  هكذا 
غابٌة من املتناق�شات يجوز فيها 
بذلك  اقتنعنا  وعندما  �شيء.  كل 
العبور  جواز  لل�شيا�شي  اأعطينا 
اإىل حيث ي�شاء واأن يفعل ما ي�شاء 
واأن ي�رّصع ما ي�شاء فرتكنا �شفينة 
وهنا   . اجتاه  بدون  تبحر  الدولة 

ت�شبح  النظام  ف�شل  تربيرات  كل 
مقبولة وعادية . 

ال�شيا�شة فعال هي فن  ولكن هل 
الكذب ؟؟

وهل بالكذب نبني دولة واقت�شاداً 
قوياً وثقافة قوية متح�رصة ؟ 

ت�شلح  اأجياالً  نبني  بالكذب  وهل 
لتقود امل�شتقبل بثبات واقتدار؟

مرفو�شاً  الكذب  يكون  كيف 
ويف  ال�شعوب  كل  وعند  اأخالقياً 
نف�ص الوقت ي�شبح زاد ال�شيا�شّي 

اليومي يعي�ص منه وعليه ؟ 
الذي  الكذب  بني  نوّفق  كيف 
ويزرع  النا�ص  بني  الثقة  يُذهب 
ال�شيا�شّي  عمل  وبني  العداوات، 
ال�شيا�شّي ال يجلب  ...وهل كذب 
هذه  ؟؟  املحبة  بل  العداوات 
يف  ُزرعت  اأنها  اأعتقد  املقولة 
لرن�شى  تخديرها  بهدف  عقولنا 
كل اأفعال ال�شيا�شيني ونخ�شع لها 
ماذا  نرى  فال   . بها  نناق�ص  وال 
فتتحول  يخططون  اأو  يفعلون 

�شخ�شية  مزرعة  اإىل  الدولة 
بيتا كبريا للجميع يحتاجه  ولي�ص 
احلّب  يحتاج  بيتا  اجلميع. 

والتعاون والتفاين .
يخطئ الكثريون يف معرفة ماهي 
االأزمة احلقيقية ، لذا ال يح�شنون 
التعامل  وال  منها  اخلروج  طرق 
ثقة  اأزمة  البع�ص  فرياها  معها  
رئي�ص  اأزمة  اأو  حكومة  اأزمة  اأو 
دولة اأو اأزمة اأحزاب واإمنا االأمر 
يتعلق مب�شري وطن و�شعب االأمر 
يجب  انفجار  اأو  با�شتقرار  يتعلق 
اإليه  اأن ندرك حجم ما قد ن�شل 
العنيد  ال قدرا اهلل يف ا�شتمرارنا 

الغري م�شوؤول .
 ومن  يبحثون عن و�شائل للخروج 
من هذه االأزمات وما عرفوا اأنها 
لي�شت باأزمات بل هي من الو�شائل 

للخروج من االأزمة احلقيقية .
االأزمة  اأ�شن  وا�شح  الق�شد 
احلقيقية من وجهة نظري اأن يتم 

ما يريده العدو باجلزائر  ؟

راأي

يجب اإنقاذ الهبة ال�سعبية من اللعبة ال�سيا�سية
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اإعداد: م.ثيزيري

خم�س  فئة  من  ن�صابات  �إنهن 
وما  ذكاءهن  �صخرن  جنوم، 
جمال  من  �لطبيعة  منحتهن 
د�ئرة  �إىل  للولوج  خارجي 
خلدمة  �ل�صغرى  �الحتياالت 
ثقة  و�كت�صاب  �أهد�فهن 
�ال�صتحو�ذ  قبل  فر�ئ�صهن 
وفقط  بثقة  بجيوبهم  ما  على 
و�أناقة  �لناعمة  �لكلمة  ب�صالح 
بجمال  مدرعات  �لثياب 
�لن�صب  فتاك، تختلف ق�ص�س 
فيها  يبذل  و�لتي  و�الإحتيال، 
وقتا  ي�صتلهم  و  مريعا  جهد� 
�صحاياه،  �إ�صطياد  يف  طويال 
من  �لن�صابات  بع�س  بعك�س 
ن�صاء  وهن  جنوم  �خلم�س  فئة 
ما  ��صتغالل  �خرتن  ح�صناو�ت 
قدمته لهن �لطبيعة من جمال، 
من  عدد  �أكرب  �إ�صقاط  يف 
�خل�صن،  �جلن�س  من  �ل�صحايا 
�لكالم  �صالحهن  كان  حيث 

�لناعم و�الأناقة.
ح�صناوات ميتهن الن�صب  

والإحتيال

ومن بني �لق�صايا �الأمنية �لبارزة 
�لتي  و�الحتيال  �لن�صب  من 
تكون فيها �لفتاة �جلميلة بطلة 
�ل�صحايا  خد�ع  هي  بامتياز 
مالية  قيم  �قرت��س  خالل  من 
�أو  �إعادتها  يرف�صن  ثم  معتربة 
ليظل  �الأنظار،  على  يختفني 
ال  �رص�ع  يف  و�ملدين  �لد�ئن 
بنتيجة  �الأحو�ل  كل  يف  ي�صل 
�ملادية.  �لدالئل  لغياب 
يف  �لن�صاء  بع�س  تدعي  كما 
�الإجر�مية  �الأكاذيب  �صل�صلة 
�أر�صية  قطعا  ميلكن  �أنهن 
للبيع  يعر�صنها  �صكنات  �أو 
ويت�صلمن »�لعربون« ثم يختفني 
�ل�صحايا  ليجد  �الأنظار  عن 
حقيقية  ورطة  يف  �أنف�صهم 
�لبحث عن جمهولة  ويف رحلة 
�أمو�ال جلمال عيونها  منحوها 
لكنها  �أنوثتها،  يف  فيه  وثقة 
�أثبتت �أنه ال تقلد ما يحدث يف 
�الأفالم �لبولي�صية �لتي نتابعها 
�أنها  على �ل�صا�صة �ل�صغرية بل 

تتقم�س �لدور بامتياز.
�لن�صاء  من  �لكثري  حترتف 
رجال  على  �لر�قي  �لن�صب 
�لعمرية،  �لفئات  خمتلف  من 
بحنكة  فر�ئ�صهن  ويخرتن 
منقطعة �لنظري، خا�صة �أولئك 
و�لذين  للمتعة  �ملتعط�صني 

�صحية  �لغالب  يف  يقعون 
�أن يقتنعو�  ق�ص�س كاذبة، بعد 
�ملر�أة  ترويها  �لتي  بالرو�ية 
عن  �لنظر  بغ�س  �لن�صابة 
�الجتماعية،  وهويتها  عمرها 
�للعبة  هذه  يف  ف�صالحها 
�لرجل  �صعف  ونقطة  كالمها، 
وت�صديق  بال�صكل  �نبهاره 

�لوهم.
..و ي�صرقن �صيارات  

ال�صكارى يف املالهي 
الليلية

ت�صجيل  مت  �ل�صياق  نف�س  ويف 
�رصقة  ق�صايا  من  �لعديد 
�لليلة  �ملالهي  يف  �ل�صيار�ت 
تقوم  حيث  �لكبرية  �ملدن  يف 
�ل�صيار�ت  �رصقة  ع�صابات 
�لذين  �لزبائن  با�صتهد�ف 
�لليلية  �ملالهي  �إىل  يتوجهون 
و�ملتعودين على �رصب �خلمر 
جميلة  فتاة  له  ير�صلون  ثم 
يف  تنجح  �أن  �إىل  جتال�صه 
حيث  �صيارته  مفاتيح  �رصقة 
�ملفاتيح  بن�صخ  �لع�صابة  تقوم 
�صيارة  ب�رصقة  �أيام  بعد  وتقوم 
�ل�صحية.  كما ميكن �أن ت�صتغل 
�لذي  �لرجل  توجه  �لفتاة 
تخطط ل�رصقته �إىل �ملرحا�س 
يف  منومة  �أدوية  بو�صع  لتقوم 
�ل�رص�ب �لذي يتناوله كي تفقده 
�لوعي وتتمكن من �أخذ مفاتيح 
�صيارته �أو �الأمو�ل �لتي ميلكها 
ب�صهولة ثم تغادر �ملكان، وقد 
مت ت�صجيل �لعديد من �لق�صايا 
تبدو  قد  �لنوع.  هذ�  من 
لكنها  هوليودية  �صيناريوهات 
وقد  �لكربى  �ملدن  يف  حتدث 
�أكرث  هو  ما  �لع�صابات  تن�صج 
�أيادي  با�صتعمال  ودهاء  مكر� 
جميالت دخلن �إر�ديا �أو عنوة 

�إىل عامل �لعنف و�الإجر�م.

ح�صناء متار�س التجارة 
باملخدرات

�خلد�ع  ق�ص�س  من  ق�صة  هي 
بع�س  �إليها  تلجاأ  �لتي  و�ملكر 
�لن�صاء باإيعاز من �لرجال، وهي 
حالة �صيدة يف �الأربعينيات من 
بارونات  �أحد  زوجة  عمرها 
عنابة  والية  يف  �ملخدر�ت 
جنبا  زوجها  مع  تتاجر  كانت 
�ملخدر�ت  يف  جنب  �إىل 
و�بتكرت  �ملهلو�صة.  و�حلبوب 
خطة  �لعائلية  �لع�صابة  هاته 
قب�صة  يف  تقع  ال  لكي  ذكية 
ت�صافر  �الأمنية حيث  �مل�صالح 

�الأب  �إىل  �الأم  من  �لعائلة  كل 
�إىل  �أكرث  للتمويه  يلجاأ  �لذي 
�إىل  و�الأوالد  �لطويلة  �للحية 
�ملناطق  بع�س  و�ىل  مغنية 
�لوطن  غرب  يف  �حلدودية 
�خلا�صة،  �صيارتهم  منت  على 
�ل�صعيدة  �لعائلة  وجه  لكن 
كبرية  كميات  خلفه  يحمل 
�أماكن  د�خل  �ملمنوعات  من 
كمحاولة  �ل�صيارة  من  خمتلفة 
�الأمن خا�صة  �أعو�ن  ملخادعة 

يف �حلو�جز �الأمنية.

فاتنات يقدن ع�صابات يف 
ق�صايا البتزاز

ي�صتعمل  �أخرى  جهة  من 
�لن�صاء  �لع�صابات  بع�س �أفر�د 
من �أجل م�صاعدتهم يف ق�صايا 
�البتز�ز و�ل�صغط على �ل�صحايا 
عالقات  بن�صج  يقمن  حيث 
ثم يقمن  �ل�صحايا  غر�مية مع 
باأخذ �صور وفيديوهات لهم يف 
و�صعيات خملة باحلياء لتهديد 
بن�رص  بعد  فيما  �ل�صحايا 
�ل�صور �أو �إر�صالها لعائالتهم يف 
وتتلقى  خ�صوعهم.  عدم  حالة 
هاما  عدد�  �الأمنية  �مل�صالح 
ت�صتعمل  �لتي  �ل�صكاوى  من 
رئي�صية  بطريقة  فاتنات  فيها 
لل�صغط  �ملقرتف  �جلرم  يف 
ورجال  �أ�رص  �أرباب  على 
ت�صم  جتار  وحتى  معروفني 
فيهم �لع�صابة ر�ئحة �الأمو�ل.  

اأما عن احل�صناوات يف  
امتهان التجارة فحدث 

ول حرج

فحدث  �لدعارة  عامل  �أما 
رجال  يوجد  فكما  حرج  وال 
دعارة  �صبكات  يقودون 
�صابات  با�صتغالل  ويقومون 
وحتى قا�رص�ت يف �أقدم مهنة 
و�لدعارة،  �جلن�س  �لتاريخ  يف 
تر�أ�صن  من  �لن�صاء  من  فهناك 
بتوفري  ويقمن  دعارة  �صبكات 
و�لو�صيلة  و�لزمان  �ملكان 
من  زبائن  غر�ئز  الإ�صباع 
و�ل�رص�ئح  �الأعمار  خمتلف 
على  يعملن  بل  �الجتماعية، 
وقا�رص�ت  �صابات  تكوين 
مت  حيث  �لدعارة.  المتهان 
توقيف �لعديد منهن و�الأغرب 
�أن غالبيتهن طاعنات يف �ل�صن 
�أو يف �لعقد �خلام�س من �لعمر 
على �أكرث تقدير ولكنهن ميلكن 

جماال فتاكا رغم كرب �صنهن.
 

�ملتاجرة  متتهنن  جميالت 
قو�ت  لت�صليل  باملخدر�ت 

�الأمن:
�صقيقات  �أو  زوجات  وهناك 
باملتاجرة  �ملتورطني  �ل�صبان 
يف �ملخدر�ت غالبا ما ي�صرتكن 
�ملهلو�صة  �حلبوب  �إخفاء  يف 
مناطق  يف  و�ملخدر�ت 
وهو  �أج�صادهن،  من  ح�صا�صة 
�لعليا  �لقياد�ت  خيار  عزز  ما 
�إىل تكوين �رصطيات يف �ل�صلك 
باملد�همات  ي�صاركن  �الأمني 
�لع�صابات  �لن�صاء  ويفت�صن 
للك�صف عن خمابئ �ملخدر�ت 
وحتى �مل�رصوقات �أينما كانت. 
�الأمنية  �مل�صالح  متكنت  وقد 
�لقب�س  من  �الأخرية  �لفرتة  يف 
على �لعديد من �لن�صاء �لالتي 

يتاجرن يف �ملخدر�ت.
�لن�صاء  من  �لعديد  وهناك 
ميار�صن  �لالئي  �ملحرتفات 
�لدقة  مبنتهى  �ل�رصقة  �أعمال 
�أكده  ما  وهذ�  و�الحرت�فية، 
�لعديد ممن تعر�صو� لل�رصقات 
�أن  مو�صحني  ن�صاء،  قبل  من 
ال فرق بني �ملر�أة و�لرجل يف 
�لد�فع  ماد�م  �ل�رصقة  مز�ولة 
و�ل�صبب و�حد� �أال وهو �لك�صب 

�ل�رصيع.                 
              

ن�صاء يتظاهرن بالتعر�س 
لل�صرب لإ�صقاط اأكرب 

عدد من ال�صحايا:

وت�صتعمل �ملر�أة كفخ يف حماولة 
ال�صتدر�ج  �لع�صابات  من 
�ل�صحايا حيث يقول �ل�صيناريو 
�ملعتاد �أن حادثة ب�صيطة يقوم 
خاللها رجل ب�رصب �مر�أة يف 

�أمام �ملركبات �ملارة  �لطريق 
خد�عا  طياته  بني  يخفي  قد 
�أفر�د  بقية  ينتظر  �إذ  ومكر�.  
�لع�صابة من جهة �أخرى توقف 
�أي �صيارة للتدخل و�إنقاذ حو�ء 
من بني خمالب رجل عنيف لكي 
يتهجمو� على �صاحبها ويقومو� 
�صيارته  �أو  حاجياته  ب�رصقة 
يتدخل  �صخ�س  كل  ويتعر�س 
باالأ�صلحة  �العتد�ء�ت  يف 
�لرجل  طرف  من  �لبي�صاء 
حتمل  حيث  �أي�صا  و�ملر�أة 
�الأ�صلحة  �لن�صوة  من  �لعديد 
وبربودة  بها  ويعتدين  �لبي�صاء 
ويقع  �ل�صحايا  على  �أع�صاب 
�حلو�دث  من  �لنوع  هذ�  مثل 
يف �ملناطق �لبعيدة عن و�صط 
�لنائية  �لبلديات  ويف  �ملدينة 

وخا�صة �ملناطق �لغابية.
على  هامة  و�صخ�صيات  �صبان 
�البتز�ز  �سحايا  قائمة  ر�أ�س 

�جلن�صي
وحدهن  �لفتيات  لي�صت 
لالبتز�ز  �صحايا  يقعن  من 
�أو�صاع  يف  ت�صويرهن  بعد 
من  كبري  عدد  فهناك  خملة، 
�الإيقاع بهم  �لرجال ممن يتم 
خليعة  �أو�صاع  وت�صويرهم يف 
ليتم تهديدهم بن�رص �صورهم 

�إذ� مل ير�صخو� لالبتز�ز.
مبمتهنات  �الأمر  يتعلق   ال 
فاالأمر  بال�رصورة،  �لدعارة 
�الأحيان  غالب  يف  يتعلق 
يتقنون  �صبانا  ت�صم  ب�صبكات 
�لتكنولوجيا  مع  �لتعامل 
مع  ويتو��صلون  �حلديثة 
يكونو�  �أن  �رصط  �ل�صبان، 
�أثرياء، ويتم �إيهامهم باأن �الأمر 

وير�صلون  بفتاة ح�صناء  يتعلق 
م�صورة،  و�أ�رصطة  �صور�  لهم 
من  عليها  يح�صلون  ما  غالبا 
وتفاعال  �الإباحية.  �ملو�قع 
�ل�صور و�لفيديوهات  مع تلك 
بالتعري  �الآخر  �لطرف  يقوم 
جن�صية  حركات  وممار�صة 
�أن  للحظة  ولو  ينتبه  �أن  دون 
فتاة  ولي�س  �صاب  يحادثه  من 
بتوثيق ما يقوم به  و�أنه يقوم 
وقع  لالبتز�ز. حيث  ليخ�صعه 
م�صاهري و�أثرياء �صحايا لتلك 

�ل�صبكات،.
 

احلرمان العاطفي 
والرغبة يف النتقام قد 
حتول الأنثى اإىل جمرمة

وهي  غنية«  »جفال  ك�صفت 
�أخ�صائية نف�صانية يف حديثها 
�لتي  �لنف�صية  �الأ�صباب  عن 
بع�س  يف  متيل  �ملر�أة  جتعل 
�أو  �جلرم  الرتكاب  �الأحيان 
�أكدت  حيث  فيه  �مل�صاركة 
�جلرمية  �أن  �ل�صدد  هذ�  يف 
�أو  نف�صي  عامل  عموما 
للمر�أة  وبالن�صبة  هرموين 
يف  عدة  م�صاكل  تخلقه 
مع  خا�صة  �لعائلي  �لو�صط 
�الأ�رصة،  ويف  �الآخر  �جلن�س 
�لعاطفي  �حلرمان  فيوؤدي 
�لنف�صية  و�ل�صغوطات 
من  و�لعديد  و�لتعنيف 
تنامي  �إىل  �الأخرى  �لنقائ�س 
�ملر�أة  لدى  �النتقام  �صلوك 
بطبعها  �صعيفة  باعتبارها 
ال�صتعمال  ت�صطر  وقد 
�رتكاب  �أجل  من  �ملهلو�صات 

�جلرمية �أو �مل�صاركة فيها.

�صحاياهن من اجلن�س اخل�صن 

»نواعم«يبتكرن اأ�ساليب  �سيطانية لتح�سيل املال
ق�ص�س من اأر�س الواقع 

هن ن�ساء خمتلفات، ل�سن عاهرات يتاجرن بعرق اأج�سادهن، مل يتخرجن من معاهد امل�سرح اأو التمثيل، لكنهن يظهرن قدرة بارعة على تقم�ص كل الأدوار 
عند كل �سيد ثمني، جذابات يجلنب الأنظار اإليهن ول يدعن جمال لل�سك يف خطواتهن، حمنكات يف ن�سج الق�س�ص واحلكايات لك�سب املال بطرق �سريعة 

ومريحة، اأنيقات وبارعات يف ا�سطياد الزبائن والإيقاع بهم، بعد تعقبهن يف ال�سوارع الكربى والأ�سواق املمتازة.



اأح�صت مديريات احلماية املدنية 
بواليات ورقلة ، مترنا�صت ، غرداية 
، اأدرار ، االأغواط، ب�صكرة ، الوادي 
وب�صار ، خالل ال�صائفة احلالية اأكرث 
من 280 حريقا خلف تدمريا كليا لـ 
اإتالف 6500  4560 نخلة مثمرة و 
 ، املزروعة  امل�صاحة  من  هكتار 
فاإن  م�صادرنا  به  اأفادت  وح�صبما 
االأولية يف حوادث  التحقيق  نتائج 
االأول  ال�صبب  اأرجعت  احلرائق 
لدرجة  املقلق  االرتفاع  ذلك  يف 
الـ  عتبة  جتاوزت  التي  احلرارة 
55 درجة حتت الظل ، ناهيك عن 
مبديريات  االأطفال  رجال  معاناة 
ال�صعوبات  مع  املدنية  احلماية 
حماولتهم  اأثناء  يواجهنها  التي 
ب�صبب  احلرائق  بنقاط  االلتحاق 
غياب امل�صالك املهيئة للمحيطات 

الفالحية والب�صاتني القدمية .

من جهة ثانية فقد ت�صاءل املئات 
من  املت�رضرين  الفالحني  من 
يف  ال�صيفية  احلرائق  خملفات 
»الو�صط«،  يومية  مع  لهم  ت�رضيح 
خلف  تقف  التي  االأ�صباب  عن 

البالد  بجنوب  الو�صايا  تراخي 
الكبري يف تطبيق خمطط احلكومة 
الهادفة للوقاية من احلرائق الإنقاذ 
املنتوجات املو�صمية واملحا�صيل 
، ويف �صياق مت�صل فقد  الزراعية 

ذهب نف�س املتحدثني اإىل اأبعد من 
املناطق  حماية  اأن  موؤكدين  ذلك 
املزروعة  امل�صاحات  و  الغابية 
خانة  يف  �صنفت  الواليات  بهاته 
اأخر اهتمامات ال�صلطات املحلية 
ب�صبب النق�س الفادح يف احلمالت 
وهو   ، والتوعوية  التح�صي�صية 
توجيهات  مع  يتنافى  الذي  االأمر 
وتعليمات احلكومة الرامية بتقوية 
والت�صدي  الفالحي  املجال 
للعراقيل لتعزيز االقت�صاد الوطني 
لقطاع  التبعية  اإنهاء  ثم  ومن 
اأ�صعاره  تهاوت  الذي  املحروقات 

يف البور�صات العاملية  .
املت�رضرين  الفالحني  اأن  ومعلوم 
ال�صالف  بالواليات  احلرائق  من 
من  جاد  تدخل  ينتظرون  ذكرها 
احلكومة ملنحهم تعوي�صات ب�صكل 
واإعادة  اخل�صائر  لتدارك  فوري 
بعث ن�صاطهم الفالحي من جديد 

.

خمتلف  االأيام  هذه  ت�صهد 
االأ�صواق املحلية بواليات جنوب 
وا�صعا   انت�صارا   ، الكبري  البالد 
اآالت  وكذا  الفحم   ، للحطب 
التجار  ا�صتغل  وقد   ، ال�صواء 
االأ�صحى  عيد  قبيل  الفر�صة 
حيث   ، ال�رضيع  الربح  لتحقيق 
التي  احلطب  اأ�صعار  تعرف 
مقابل  �صغرية  حزم  ي�صكلونها 
مبالغ مالية باهظة ، ف�صال عن 

بيع الفحم بامليزان .
املت�صوقني  من  الع�رضات  عرب 
،مترنا�صت  ورقلة  بواليات 
يف  وب�صكرة  الوادي   ، ،ادرار 
»الو�صط  يومية  مع  لهم  ت�رضيح 
من   ، ال�صديد  امتعا�صهم  عن   «
خمتلف  يف  االأ�صعار  ارتفاع 
وكذا  اال�صتهالكية  املواد 
بعيد  يتعلق  ما  وكل  االأ�صحية 
 ، احلطب  غرار  على  االأ�صحى 
الفحم واآالت ال�صواء التي غزت 
 ، التجارية  واملحالت  االأ�صواق 
ارتفاعا  اأ�صعارها  ت�صهد  حيث 
وهو   ، املا�صية  بال�صنة  مقارنة 

وتذمر  ا�صتياء  اأثار  الذي  االأمر 
اأ�صحاب  خا�صة  املواطنني 
مع  �صيما   ، الب�صيط   الدخل 
�صبيل  وعلى  املنا�صبات  تقارب 
املثال ال احل�رض عيد االأ�صحى 
املبارك  ، وهو ما اأثقل كاهلهم 
اإىل  بع�صهم  ودفع  بامل�صاريف 
الإ�صتدانة   برفقائهم  اال�صتنجاد 
ف�صل  فيما   ، معني  مايل  مبلغ 
اال�صتعانة  االأخر  البع�س 
بالتق�صيط  البيع  مبحالت 
واإدخال  العيد   اأ�صحية  القتناء 
قلوب  يف   وال�رضور  الفرحة 

فلذات اأكباده .
اجلهات  هوؤالء  نا�صد  وعليه 
وزارة  راأ�صها  وعلى  املعنية 
للحد  العاجل  بالتدخل  التجارة 
من امل�صاربة يف االأ�صعار وو�صع 
ي�صتغلون  الذين  للتجار  حد 
ال�رضيع  الربح  لتحقيق  الفر�س 
يجدون  والذين   ، على ح�صابهم 
اأنف�صهم يدفعون الفاتورة و اأثقل 

كاهلهم بامل�صاريف .
�صالح، ب

اأوقروت  بلدية  بطالو  جلاأ 
خطابهم  لهجة  من  للت�صعيد 
ال�صلطات  على  لل�صغط 
التكفل  نحو  بها  والدفع  املعنية 
اأ�صا�صا يف  املتمثلة  بان�صغاالتهم 
اأحقية العمل بال�رضكات النا�صطة 
االأخرية  هذه  بلديتهم  برتاب 
حملوا جمل�صها املنتخب تبعيات 
به  املنوط  الدور  من  التمل�س 

ح�صب قولهم 
بدائرة  البطال  ال�صباب  اأقدم 
وقفة  اأدرار  بوالية  اقروت 
البلدية  مقر  اأمام  احتجاجية 
يف  حتقيق  بفتح  للمطالبة  
التي  واخلروقات  التجاوزات 
�صاحبت عملية التالعب بعرو�س 
العمل ، ناهيك عن تف�صي مظاهر 
من  لعمال  املبا�رض  التوظيف 
العاملة  بال�رضكات  الوالية  خارج 
املرور  دون  البلدية  برتاب 
ما  وهو  القانونية  الطرق  على 
احلكومة  تعليمات  مع  يتنافى 

التوظيف  اأولوية  ملنح  الرامية 
بهدف  املنطقة  ابناء  لفائدة 
ي  وتفا  االحتجاجات  تطويق 
التزايد املقلق حلاالت االحتقان 
�صفوف  يف  املحلي  والت�صنج 

طالبي العمل باملنطقة .
�صددت  فقد  ثانية  جهة  من 
مبلف  مهتمة  حملية  جمعيات 
اليد العاملة على �رضورة التدخل 
باأدرار  الوالية  لوايل  ال�صخ�صي  
حمو بكو�س  ب�صفته رئي�س اللجنة 
لدى  للت�صغيل  القطاعية  الوالئية 
والوكالة  الوالئي  العمل  مفت�صية 
الوالئية للت�صغيل من اأجل اإ�صفاء 
توزيع  يف  والنزاهة  ال�صفافية 
ت�صجيل  لتفادي  العمل  عرو�س 
التي  اخلروق  و  التجاوزات 
�صاحبت عرو�س العمل ال�صابقة، 
عواقب  من  ذلك  عن  اجنر  وما 
وخيمة �صاهمت يف تاأجيج غليان 

اجلبهة االجتماعية املحلية.
�أحمد باحلاج 

تينزاوتني  بلدية  �صكان  يعي�س   
كلم عن  الواقعة 600  احلدودية 
وقع  على  مترنا�صت  والية  مقر 
�صفيح �صاخن ، ب�صبب ا�صتمرار 
املتكررة  االنقطاعات  مع�صلة 
يف التيار الكهربائي وذلك بعدما 
جتاوزت موجة احلر عتبة الـ 55 

درجة مئوية حتت الظل .
اأعرب الع�رضات من �صكان بلدية 
مترنا�صت  بوالية  تينزاوتني 
يومية  مع  لهم  ت�رضيح  يف 
الكبري  غ�صبهم  عن   ،« »الو�صط 
م�صل�صل  بعودة  اأ�صموه  مما 
يف  املتكررة  االنقطاعات 
تزامن امل�صكل  الكهرباء، حيث 

القائم مع االرتفاع املرعب يف 
التي  احلرارة  درجة  معدالت 
درجة   55 الـ  عتبة  جتاوزت 
يف  ت�صبب  الذي  االأمر   ، مئوية 
بالن�صبة  �صحية  م�صاعفات 
املزمنة  باالأمرا�س  للم�صابني 

وامل�صتع�صية .
ذات  نا�صد  فقد  ثانية  من جهة 
التوزيع  مديرية  املتحدثني  
للكهرباء والغاز و�صط بتمرنا�صت 
من  العاجل  التدخل  ب�رضورة 
ال�صكنية  التجمعات  دعم  اأجل 
املذكورة التي ت�صهد ا�صتهالك 
وا�صع النطاق للكهرباء مبولدات 
كهربائية جديدة ملجابهة موجة 

بهدف  وذلك   ، ال�صديدة  احلر 
و�صع حد مل�صل�صل االنقطاعات 
الكهربائي  التيار  يف  املتكررة 
ج�صيمة  اأ�رضارا  اأحلقت  التي 
باأجهزتهم الكهرو منزلية، نف�س 
القرى  لبقية  بالن�صبة  امل�صكل 
املذكورة  للبلدية  املجاورة 
توفري  يف  تذبذب  ت�صهد  والتي 
حمملني  الطاقوية،  املادة 
م�صوؤولية  املعنية  امل�صالح 
اجلبهة  غليان  تاأجيج  تبعات 
وذلك  املحلية،  االجتماعية 
الت�صويف  �صيا�صة  انتهاج  ب�صبب 

يف معاجلة الو�صع القائم .
هدد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 

بنف�س  الغا�صبني  املواطنني 
لهجة  من  بالت�صعيد  البلدية 
اخلروج  خالل  من  خطابهم 
احتجاجية  حركة  يف  لل�صارع 
يف حالة ما مل تكلف ال�صلطات 
املعنية نف�صها عناء البحث عن 
حلول جذرية مل�صكل االنقطاع 

املتكرر للتيار الكهربائي .
باملدينة  ال�صكان  اأن  ومعلوم 
العام  تلقوا  قد  املذكورة 
على  بالق�صاء  وعود  املا�صي 
يف  املتكرر  االنقطاع  م�صكل 
التيار الكهربائي لكن دار لقمان 

بقيت على حالها .
�أحمد باحلاج 

 �صجلت م�صالح �حلماية �ملدنية بواليات جنوب �لبالد �لكبري ، خالل �ل�صائفة �حلالية �رتفاع مقلق حلر�ئق �ملحيطات 
�لفالحية و�لب�صاتني �لقدمية ب�صبب �رتفاع موجة �حلر �ل�صديدة �لتي جتاوزت عتبة �لـ 55 درجة مئوية  ، �الأمر 

�لذي خلف تدمري 4560 نخلة مثمرة و �إتالفا كليا لـ6500�ألف هكتار من �مل�صاحة �ملزروعة .

خلف تدمري 4560 نخلة مثمرة و�إتالف كلي لـ 6500 �ألف هكتار 

�أحمد باحلاج 

280 حريقا خالل ال�صائفة 
احلالية بواليات اجلنوب الكبري

عيد  حلول  اقرتاب  مع  تزامنا 
االأ�صحى املبارك ، عاد احلديث 
يف  الفادح  النق�س  جديد  من 
مبراكز  املالية  ال�صيولة  توفري 
بريد مترنا�صت ، االأمر الذي اأثار 
طالبوا  الذين  الزبائن  حفيظة 
بفتح حتقيق معمق يف مالب�صات 

حقيقة االأزمة احلالية .
الربيد  زبائن  من   عدد  ا�صتكى 
املركزي بو�صط مدينة  مترنا�صت 
يف ت�رضيح لهم مع يومية »الو�صط 
» ،  من مع�صلة النق�س الفادح يف 
االأمر   ، املالية   ال�صيولة  توفري  

الذي اأثار ا�صتياء و تذمر هوؤالء و 
التنقل ملراكز الربيد  اإىل  دفعهم 
باالأحياء  املجاورة للقيام بعملية 
�صحب اأموالهم و القيام مبختلف 
عطل  مما   ، الربيدية   العمليات 
حفيظتهم  اأثار  و  م�صاحلهم 
نتيجة جتدد امل�صكل يف كل مرة 
خا�صة يف االأعياد و املنا�صبات ، 
 ، بامل�صاريف  كاهلهم  اأثقل  ما  
اجلهات  ينا�صدون  جعلهم  و�صعا 
على  العمل  و  بالتدخل  املعنية 
و  معاناتهم  من  للحد  توفريها 

متكينهم من ق�صاء م�صاحلهم .

 من جهة ثانية فقد ذهب زبائن 
من  املت�رضرون  اجلزائر  بريد 
امل�صكل القائم اإىل اأبعد من ذلك 
الب�رضية  الطوابري  اأن  موؤكدين 
يف  النق�س   ، املنتهية  غري 
امل�صتمر  التعطل  وكذا  ال�صيولة 
كلها  املغناط�صي  ال�صحب  الأالت 
واقع  تدهور  �صاهمت يف  عوامل 
وحدودية  �صياحية  بوالية  الربيد 
يف نف�س الوقت  بحجم مترنا�صت 

.
�صكك  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
يف  املحلي  بال�صاأن  املهتمون 

يف  املالية  ال�صيولة  اأزمة  حقيقة 
اأمر  لوجود  منهم  وا�صحة  اإ�صارة 
اكرب من ذلك ، م�صيفني يف ذات 
كبرية  اأماال  يعلقون  اأنهم  ال�صدد 
فيها  مبا  املعنية  اجلهات  على 
وزارة الربيد وتكنولوجيا االعالم 
االأمن  م�صالح  و  االت�صاالت  و 
معمق  حتقيق  لفتح  املخت�صة  
تعري�س  خلف  يقف  من  حول 
لعقاب  بتمرنا�صت  الربيد  زبائن 
 ، ال�صحب  �صبابيك  اأمام  جماعي 
الدفع اأو االطالع على الر�صيد .

�أحمد باحلاج 

قبل خم�صة �أيام من حلول عيد �الأ�صحى �ملبارك 

نق�ص ال�صيولة املالية بربيد اجلزائر بتمرنا�صت 

تز�منا مع �قرت�ب حلول عيد �الأ�صحى �ملبارك 

للمطالبة باحلق يف �لعمل بال�صركات �ملتو�جد مبنطقتهم 

بعد عودة م�صل�صل �النقطاعات �ملتكررة يف �لكهرباء 

اإقبال كبري على اقتناء الفحم 
واحلطب باجلنوب 

بطالو اأوقروت باأدرار يحا�صرون 
مقر البلدية 

بلدية تينزاوتني بتمرنا�صت على �صفيح �صاخن 
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عقيدة القتال

امليدان  ظروف  تبّدلت 
جي�ش  يف  العمل  واإ�سرتاتيجيات 
ن�ساأته  منذ  اعتاد  الذي  االحتالل 
خ�سومه  مليدان  املعركة  نقل 
واال�ستعانة بالوحدات الربّية الإيجاد 
واقع عملي، ويقول عماد اأبو عواد، 
االإ�رسائيلي:  ال�ساأن  يف  املخت�ش 
اأبو �سالح ك�سفت  ال�ساب  اإن عملية 
فهو  امليداين؛  االحتالل  �سعف 
رغم امتالكه قوة هائلة من الناحية 
اإال  والعتاد  والتكنولوجية  الع�سكرية 
اأن جي�سه ال يريد القتال، وجمتمعه 

ال يقبل الت�سحية.
االإ�رسائيلية  "العائالت  وي�سيف: 
للجي�ش  اأبنائها  اإر�سال  ترف�ش 
يف�سل  كما  القتل،  من  خوفا  الربي 
ال�سباب  اأهايل  من  باملائة   80 نحو 
اأبناوؤهم  يذهب  اأن  االإ�رسائيلي، 
والوحدات  ال�سايرب  وحدات  اإىل 
االإ�رسائيلي  التكنولوجية"،اجلي�ش 
اأّن  ومعلوم  للت�سحية،  م�ستعد  غري 
اجلندي  هو  املعركة  يح�سم  من 
حالة  ويف  االأر�ش،  على  املقاتل 
االحتالل فاإن اجلندي على االأر�ش 
بعدم  نف�سه  حماية  االأول  هدفه 

التقدم لال�ستباك. 
قادة  اأن  اإىل  عّواد  اأبو  وي�سري 
"اإ�رسائيل"  اأن  اعرتفوا  االحتالل 
لي�ش لديها جي�ش بري يريد القتال؛ 
حيث اإّن مثل هذه العمليات تك�سف 
اأزمة  يف  وتدخله  االحتالل،  عورة 
الردع  بفقدان  داخلية  واتهامات 
اأن  االحتالل  "حديث  ويتابع: 
لو  االحتالل  فاإّن  فردي،  الهجوم 
كان معنيا بالت�سعيد حلّمل املقاومة 
عّدها  وملا  مبا�رسة،  امل�سوؤولية 
عملية فردية واإن كانت كذلك، ويف 
�سيقول  فاإنه  الت�سعيد  يرد  مل  حال 
كانت  واإن  فردية  عملية  عنها 

املقاومة تقف خلفها".
الباحث  زبيدة،  اأبو  رامي  ويرجع 
جنود  خ�سية  الع�سكري،  ال�ساأن  يف 
تغيري  اإىل  االلتحام  من  االحتالل 
متدرج يف تركيبة اجلي�ش تخلت عن 
ال�رسبة  و�سيا�سة  العمق  يف  العمل 
والعمل  الربّية  واملناورة  اخلاطفة 

الهجومي.
ا�ستد  حني  تبّدل  امليداين  الواقع 
من  مقاومة  جماعات  �ساعد 
احلرب  تعتمد  ال  االحتالل  حول 
ليدخل  اجليو�ش  بني  الكال�سيكية 
بعدها االحتالل يف ما و�سفه الباحث 
اأبو زبيدة باحلرب الالمتماثلة، وهو 
اجلنود  من  كثري  هروب  ف�رّس  ما 

للعمل يف وحدات االأداء عن بعد.

االأخرية  ال�سنوات  يف  وتعالت 
جي�ش  يف  كبار  مل�سوؤولني  انتقادات 
واأمن االحتالل حتدثت عن تال�سي 
الداخلية  الردع و�سعف اجلبهة  قوة 
جبهات  من  اخلطر  تزايد  اأمام 
م�ساهد  ولبنان  غزة  يف  املقاومة 
غزة  حروب  يف  املقاومة  عمليات 
غزة  �رسق  االحتالل  جنود  واأ�رس 
يف  الدبابات  جمزرة  وحتى  ورفح 
بنت جبيل جنوب لبنان عام )2006م( 
اأثبتت حالة ال�سعف املعنوي جلنود 

يخ�سون خ�سارة الدم.
اخلبري  �رسقاوي،  يو�سف  ويقول 
العمليات  اإن  الع�سكري:  ال�ساأن  يف 

ظهر  والقد�ش  ال�سفة  يف  الفردية 
فيها جنود يهربون من �سكني �ساب 
فل�سطيني غا�سب، اأما يف غزة فقد 
عملية  ف�سل  عن  االأخبار  تالحقت 
خان  يف  اأ�سهر  قبل  اخلا�سة  قواته 

يون�ش.

ثغرة ميدانية

جي�ش  اإ�سرتاتيجية  اأن  ورغم 
املجال،  موؤخراً  تتخطى  االحتالل 
على  االأ�رسار  تقليل  وحتاول 
تت�سع يف  اأن ثمة فجوات  اإال  جبهته 
ع�سكرياً  املتطورين  جنوده  اأداء 

اأبو  الباحث  ،ويقول  االأر�ش  على 
اأركان  رئي�ش  )كوخايف(  اإن  زبيدة: 
خطته  يف  حتدث  االحتالل  جي�ش 
امل�ستقبلية عن تفعيل الذراع الرّبي 
ومناورات  نخبوية  وحدات  �سمن 
االأر�ش  على  الواقع  حت�سم  خاطفة 

اإال اأن الواقع ال يوؤّيد ذلك.
املراقب  �سابريا(  )يو�سف  تقرير 
عام  عدوان  بعد  للدولة  العام 
بني  مزايدات  و�سل�سلة  )2014م( 
فتح  موؤخراً  وخ�سومه  )نتنياهو( 
رحيل  اأمام  م�رساعيه  على  الباب 
منذ  االحتالل  وكّثف  الردع  قوة 
من  )2014م(  غزة  عدوان  انتهاء 
على  اأكربها  كان  التي  مناوراته 
يوم  قبل  غزة  حدود  على  االإطالق 
�سالح  اأبو  ال�ساب  عملية  من  واحد 
التدريبات  كل  اأن  زبيدة  اأبو  وي�سري 
تذهب اأدراج الرياح حني تقع حلظة 
اأو  �ساب  فيها  يواجه  التي  احلقيقة 
في�سيطر  االحتالل  جندي  مقاوم 

عليه اخلوف.
حالة  يف  االحتالل  جنود  وظهر 
عمليات  يف  �سديد  وخوف  اإرباك 
عدوان  يف  املقاومة  بثتها  م�سّورة 
مطيبق  )اأبو  موقع  يف  )2014م( 
ت�سجيالت  اإن  بل  عوز(،  وناحل 
الال�سلكية  اإ�سارته  يف  للجي�ش 
م�ساعدة  عن  جنوده  عجز  اأظهرت 
اأخرى رف�ش �سباط  وتارًة  بع�سهم، 

خ�سية  مركباتهم  يف  جنود  حمل 
اأو االإ�سابة ،وتاآكلت قوة  من املوت 
الردع يف جي�ش االحتالل بعد جناح 
املقاومة يف غزة ولبنان من �رسب 
�سبان  ومتكن  الداخلية،  جبهته 
يف  القد�ش  انتفا�سة  منذ  غا�سبون 
اجلبهة  اإرباك  من  )2015م(  اأكتوبر 
الأقاربهم  يثاأرون  وهم  الداخلية 
يف  فردية  بعمليات  واأ�سدقائهم 

ال�سفة والقد�ش.
ثغرة  اإىل  �رسقاوي  اخلبري  ويلفت 
االحتالل  اأداء  يف  وا�سعة  ميدانية 
اأمام اإرادة فردية ومقاومة باإمكانات 
لالعتماد  دفعه  ما  متوا�سعة؛ 
والتكنولوجيا،  الطريان  على  دوماً 
�سيا�سة  ورمبا  )الروبوتات(  واأحياناً 
االأر�ش املحروقة، كما �سّب نريانه 
اأ�رس  عقب  رفح  يف  املدنيني  على 
اجلندي )هدار جولدن( يف العدوان 
اأ�سحت  الردع  قوة  تال�سي  االأخري 
االحتالل  قادة  بني  انتخابية  دعاية 
يف االنتخابات االإ�رسائيلية املتعّثة 
الع�سكرية  القدرات  اأن  ظهر  حني 
ت�سفع  ال  املتطّورة  واال�ستخبارية 
اأمام  املوت  يخ�سى  جلندي 
فل�سطيني ميتلك االإرادة للدفاع عن 

حقه يف احلياة.

دوماً مل تكن االأدوات القتالية واالإمكانات الع�صكرية عامل التفوق املطلق بني املحتل و�صحيته، بالن�صبة الحتالل مثل )اإ�صرائيل( مار�س الت�صفية 
العرقية منذ ن�صاأته ويعاين االحتالل االإ�صرائيلي موؤخراً تراجعًا يف ج�صارة املواجهة مع اإمكانات متوا�صعة متتلكها املقاومة الفل�صطينية قبل اأيام 
متكن �صاب فل�صطيني هو هاين اأبو �صالح من تخطي ال�صلك الفا�صل واال�صتباك مع جنود االحتالل موقعًا ثالث اإ�صابات؛ ثاأراً ل�صقيقه املقعد الذي 
ا اأزمة جي�س االحتالل يف فقدان قوة الردع واخل�صية  قتله اجلنود على حدود غزة بدم بارد ،وتعك�س جراأة ال�صهيد اأبو �صالح الذي حترك فردًيّ

من االلتحام مع �صبان فل�صطينيني امتلكوا االإرادة يف الدفاع عن ق�صيتهم، وهي �صورة تكررت يف حروب غزة وميدان ال�صفة امللتهب.

فل�صطني املحتلة

ق.د

هكذا ك�سفت عملية فردية عن ثغرات اأمنية عميقة لدى "اإ�سرائيل"
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لبنان

اغتيال ع�سو من "فتح" مبخيم "عني احللوة" .. التوقيت والدالالت
ح�سني  اغتيال  عملية  اأثارت 
"فتح"  حركة  ع�سو  الدين،  عالء 
احللوة"  "عني  خميم  يف  الفل�سطينية 
لبنان،  جنوبي  الفل�سطينيني  لالجئني 
وزارة  قرار  �سد  تظاهرة  خالل 
من  موجة  اجلمعة،  اللبنانية،  العمل 
الت�ساوؤالت حول توقيتها واجلهة التي 
احلراك  مع  بالتزامن  وراءها،  تقف 
ال�سلمي الذي ينظمه الفل�سطينيون يف 

خميمات لبنان.

يف  الفل�سطينية  املخيمات  وت�سهد 
لالأ�سبوع  وا�سعة  احتجاجات  لبنان، 
وزارة  قرار  �سد  التوايل  على  الثالث 
العمل، القا�سي بفر�ش ت�رسيح عمل 

لالجئني الفل�سطينيني.

جرمية مبغزى �صيا�صي

�سوؤون  يف  املتخ�س�ش  علي،  يا�رس 
يقول  بلبنان،  الفل�سطينيني  الالجئني 
"اإن  بر�ش"،  "قد�ش  لـ  حديث  يف 
ا�ستهداف ح�سني عالء الدين، والذي 
املخيم  يف  مت�سعبة  عائلة  اإىل  ينتمي 
فوالده  واأطيافه،  توجهاته  بجميع 
ووالدته  فتح،  حركة  يف  م�سوؤول 
حركة  بني  موزعني  واإخوته  �سيعية، 

فاإن  وبالتايل  االأن�سار،  وع�سبة  فتح 
متاما  يعلم  وراءه  يقف  ومن  اجلاين 

اأين يدق اإ�سفينه".
واأ�ساف اإن "كل الف�سائل الفل�سطينية 
مغزاها  اجلرمية  هذه  اأن  يدركون 
االأ�سا�سي هو اإيقاف احلراك واإ�سعال 
ارتكبوا  الذين  فاإن  وبالتايل  الفتنة 
العملية، مد�سو�سون وقد يكونوا  هذه 
ال�رسر  تريد  جهات  من  مدفوعني 
وفق  التاريخي"،  وحراكه  باملخيم 

قوله.
املخيمات  يف  اجلميع  اأن  واأكد 
يبقى  اأن  على  اأجمعوا  الفل�سطينية 
هذا احلراك م�ستمرا، وعلى اأن تكون 
جديدة  فر�سة  الدين  عالء  جنازة 

الإ�سعال احلراك مرة اأخرى".

حماية املخيم

يف  الفل�سطينية  الف�سائل  دور  وعن 
املتخ�س�ش  اأكد  املخيم،  حماية 
اأهميتها  على  الالجئني،  ب�سوؤون 
عليه  واالإبقاء  املخيم  ا�ستقرار  يف 
االخرتاقات  عن  بعيدا  هادئا 
االأمنية، وبالتايل فمن مهامها حماية 
احلراك  على  واحلفاظ  املتظاهرين 
الفل�سطيني املطلبي املحق كما هو، 

والعمل على تو�سيعه وتطويره".

ويف وقت �سابق، اأظهر مقطع فيديو، 
الإحدى  وا�سعة،  ب�سورة  تداوله  مت 
اغتيال  حلظة  املراقبة،  كامريات 
على  كان  حينما  وذلك  الدين،  عالء 
�سد  تظاهرة  خالل  النارية  دراجته 
بامراأة،  لي�سطدم  العمل  وزير  قرار 
النار  اإطالق  بعد  اأر�ساً  يقع  ثم  ومن 
مطلق  عاد  النا�ش  جتمع  وبعد  عليه، 
املتجمعني،  وفرق  املكان،  اإىل  النار 
الدين  النار جمدداً على عالء  واأطلق 

بعدة اأعرية.
عني  خميم  اأهايل  من  االآالف  و�سيع 
ح�سني  جثمان  االأحد،  اليوم  احللوة 
عالء، حيث انطلق موكب الت�سييع من 
ال�سارع  يف  الوليد"  بن  "خالد  م�سجد 
امل�سيعني  وتقدم  للمخيم،  التحتاين 
ممثلون عن خمتلف الف�سائل والقوى 
واالإ�سالمية  الوطنية  الفل�سطينية 
مقربة  اإىل  و�سوال  ال�سعبية،  واللجان 
عني احللوة اجلديدة يف منطقة درب 
ووري  حيث  املخيم  جنوب  ال�سيم 

الثى.

مقتل بالل العرقوب

وكالة  اأعلنت  اليوم،  �سابق  وقت  ويف 
اليوم  الر�سمية،  اللبنانية  االأنباء 
بالل  االأمني  املطلوب  مقتل  االأحد، 

مت�سددة  جمموعة  قائد  العرقوب، 
نفذتها  اأمنية  عملية  يف  وم�سلحة، 
االإ�سالمية  "احلركة  من  جمموعة 
االأن�سار  و"ع�سبة  املجاهدة"، 
خميم  يف  االأحد،  اليوم  االإ�سالمية"، 
الفل�سطينيني،  لالجئني  "عني احللوة" 

جنوبي لبنان.
اأكد  العمل،  وزارة  قرار  وبخ�سو�ش 
القرار  "اأن  علي،  يا�رس  املتخ�س�ش 
الق�سة  كان  العمل  وزير  اأ�سدره  الذي 
هذا  واأن  البعري  ظهر  ق�سمت  التي 
نتيجة  كان  الفل�سطيني  االنفجار 
على  تركزت  �سنة   72 منذ  تراكمات 
االجتياح  منذ  الفل�سطينيني  الالجئني 

ال�سهيوين".

"ُمنع  التاريخ،  ذلك  منذ  اأنه  واأ�سار 
حوايل  من  العمل  من  الفل�سطينيون 
حق  من  منعوا  ثم  ومن  مهنة،   100
ال�سفر  حق  من  منعوا  ثم  التملك، 
من  منعوا  ثم  بتاأ�سرية،  اإال  والعودة 
ذلك،  وغري  والتعليم  اال�ست�سفاء 
الفل�سطيني  املجتمع  اأ�سبح  وبالتايل 
وعندما  عادي،  غري  �سغط  حتت 
الفل�سطينيني  ليمنع  القرار  �سدر هذا 
بال�سمع  حمالتهم  واإقفال  العمل  من 
الفل�سطيني  انفجر املجتمع  االأحمر، 
نتيجة الظلم املرتاكم عليه من خالل 

ظلم وا�سح و�رسيح ومق�سود مع �سبق 
بالعن�رسية  ويت�سم  والرت�سد  االإ�رسار 
الكلمة  هذه  حتمله  ما  وبكل  بامتياز، 

من معنى"، على حد قوله. 
واأ�ساف؛ "نحن نعلم اأن هناك جهات 
هذا  بو�سلة  حرف  يتم  اأن  تتمنى 
ي�سيطنه  واأن  هدفه،  عن  احلراك 
وو�سمه باالإرهاب امل�سلح"، موؤكدا اأن 
هذه االأمنيات لن تنجح الأنه من خالل 
جتاوزت  التي  العارمة  التظاهرات 
الـ20 األفا يف بع�ش االأحيان من دون اأن 
ت�سجل اأي جتاوز بني النا�ش، وبالتايل 
�سلمي  حراك  هو  احلراك  هذا  فاإن 
حتقيق  اإىل  ي�سعى  مدين  ح�ساري 
وحقوقية  و�سعبية  اإن�سانية  مطالب 
هذا  يف  الفل�سطيني"واأ�سار  لل�سعب 
ال�سدد اإىل دور بع�ش و�سائل االإعالم 
اللبنانية يف تاأجيج الفتنة والتقليل من 
املخيمات،  حراك  مظاهرات  حجم 
و�سائل  على  النا�سطني  اأن  مبينا 
منابرها،  وكافة  االجتماعي  التوا�سل 
املخيمات  حراك  نقلوا  من  هم 

وفعالياته االحتجاجية.
نحو  االجنرار  من  احلراك  وملنع 
يخطط  كما  واالنفالت  العنف 
عدة  ن�سب  "علي"  اأكد  البع�ش، 
�سيا�سيون  ويزورها  لالجتماع  خيام 
الداخل  من  ولبنانيون  فل�سطينيون 

تطورات  مناق�سة  وهدفها  اخلارج، 
ومناق�سة  الفل�سطيني،  احلراك 
حتديد بو�سلته، وعدم اخلروج به عن 
م�ساره ي�سار اإىل اأنه يف ال�ساد�ش من 
العمل  اأطلقت وزارة  جوان املا�سي، 
اللبنانية خطة ملكافحة اليد العاملة 
من  للحد  بالبالد،  ال�رسعية  غري 
واأعطت  البطالة حمليا  ن�سبة  ارتفاع 
اأو�ساع  لت�سويب  �سهر  مهلة  الوزارة 
غري  "عمال  لديها  التي  املوؤ�س�سات 
قانونًيّا،  "املخالفني"  اأو  �رسعيني" 
وبعيد انتهائها، عمدت اإىل حملة نتج 
عنها اإقفال )34( موؤ�س�سة، يعمل فيها 

الجئون فل�سطينيون.
يف  الفل�سطينيون  الالجئون  ويعاين 
اأزمة بطالة م�ست�رسية بني  لبنان من 
لوكالة  ووفًقا  العمرية،  الفئات  جميع 
الـ "اأونروا" يف تقرير لها، لعام 2019، 
يعاين حوايل 36 يف املائة من ال�سباب 
الفل�سطيني من اأزمة البطالة، لريتفع 
بني  املائة  يف   57 اإىل  املعدل  هذا 

الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان.
الجئا  و422  األفا   174 ويعي�ش 
و156  خميما   12 يف  فل�سطينيا، 
لبنان  مبحافظات  فل�سطينيا  جتمعا 
اإح�ساء  اأحدث  بح�سب  اخلم�ش، 
اللبنانية،  املركزي  االإح�ساء  الإدارة 

عام 2017.
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حروب امل�ستقبل:

كيف حتافظ وا�سنطن على تفوقها الع�سكري يف ع�سر الذكاء اال�سطناعي؟
مثلما كان القرن املا�سي �ساهًدا على التطور التكنولوجي الهائل للمجتمعات 

ا تطورات متالحقة يف اأدوات احلرب وتقنياتها، وقد  الب�سرية؛ فاإنه �سهد اأي�سً
كانت احلربان العامليتان الأوىل والثانية، ومن بعدهما احلرب الباردة، حافًزا 
للعقل الب�سري على اإحداث ثورة يف ال�سوؤون الع�سكرية، لي�س فقط لتحقيق 
النت�سارات الع�سكرية يف �ساحات القتال، ولكن خللق قوة الردع التي متنع 

ن�سوب احلروب من الأ�سا�س.

كري�ستيان برو�س
عر�س: حممد حممود ال�سيد - 

باحث يف العلوم ال�سيا�سية

ويف اجتاه مغاير لتيار يرى اأن الواليات 
الباردة  احلرب  انتهاء  مع  املتحدة 
املهيمنة  الع�سكرية  القوة  تزال  ال 
مناف�سيها،  على  تتفوق  واأنها  عاملًيّا، 
)اخلبري يف  برو�س«  »كري�ستيان  يعتقد 
ال�سئون الع�سكرية االأمريكية( اأن تطور 
االأمريكي  الع�سكري  والفكر  التقنيات 
معينة،  زمنية  مرحلة  عند  توقف  قد 
يف  االأمريكي  اجلي�س  عانى  حيث 
من  الرغم  فعلى  االأخرية.  حروبه 
اإال  الع�سكري،  باملعنى  ينهزم  مل  اأنه 
ذات  ع�سكرية  وجماعات  جيو�ًسا  اأن 
اإحلاق  من  اإمكانيات حمدودة متّكنت 

خ�سائر مادية وب�رشية �سخمة به.
يف  املع�سلة  هذه  »برو�س«  يُناق�س 
»الثورة  املعنونة  التحليلية  مقالته 
الع�سكرية:  ال�سئون  يف  اجلديدة 
يف  العلمي«  اخليال  حرب  م�ستقبل 
العدد االأخري عن �سهر مايو/يونيو من 
 Foreign اخلارجية  »ال�سئون  دورية 
ل�سكل  ت�سوًرا  ي�سع  وفيها   ،»Affairs
اجليو�س، واحلروب امل�ستقبلية، وفًقا 
للإمكانيات التكنولوجية والتقنية التي 
ي�سع  كما  حالًيّا،  الب�رشية  متتلكها 
ال�سناعة  يف  اخللل  مو�سع  على  يده 
حلواًل  ويطرح  االأمريكية،  الع�سكرية 

لعلجها.

ت�سورات حول جيو�س امل�ستقبل

اال�سطناعي  الذكاء  اأن  »برو�س«  يرى 
التكنولوجية  التقنيات  من  وغريه 
خو�س  طريقة  �ستغري  النا�سئة 
طبيعتها،  تغري  لن  لكنها  احلروب، 
عنيفة،  دائًما:  هي  كما  �ستظل  حيث 
من  وتتكون  �سيا�سية.  دوافع  وذات 
التي  الثلث  االأ�سا�سية  الوظائف  ذات 
يتعلمها املجندون اجلدد يف التدريب 
النار،  واإطلق  احلركة،  االأ�سا�سي: 

والتوا�سل.
احلرب  يف  احلركة  اأن  اإىل  ويُ�سري 
االختباء  عمليتي  بني  التناوب  ت�ستلزم 
والبحث، وكذلك بني عمليتي االخرتاق 
التكنولوجي  التقدم  لكن  وال�سد، 
واالخرتاق  االختفاء  عمليات  �سيجعل 
م�ستحيلة.  تكن  مل  اإن  �سعوبة،  اأكرث 
يتم  التي  البيانات  كمية  اأن  ويُ�سيف 
املت�سلة  االأجهزة  بوا�سطة  اإن�ساوؤها 
 3 ت�سبح  الأن  طريقها  يف  باالإنرتنت 
 2016 عامي  بني  الفرتة  يف  اأ�سعاف 
انت�سار  هو  ذلك،  من  واالأهم  و2021. 
اأجهزة اال�ست�سعار التجارية منخف�سة 
التكلفة، التي ميكنها اكت�ساف املزيد 
عرب  و�سوًحا  اأكرث  ب�سكل  االأ�سياء  من 

م�سافات كبرية.
اجتاه  يف  ي�سري  العامل  كان  وبعدما 
امليل  وعدم  بعد،  عن  احلروب 
�ساحات  يف  الكثيف  املادي  للتواجد 
عقارب  اأن  »برو�س«  يعتقد  املعارك؛ 
ُمدًدا.  الوراء  اإىل  �ستعود  ال�ساعة 
العامل  مّكن  التكنولوجي  فالتقدم 
اأحجام  ذات  حركة  اأنظمة  توليد  من 
اأقل وذاتية الت�سغيل،  اأ�سغر وبتكاليف 
م�سافات  اإىل  ال�سفر  على  وقادرة 

باأن  ويتنباأ  اأكرب.  وب�رشعات  اأبعد 
ظهور  ي�سهد  قد  القريب  امل�ستقبل 
القوارب  ت�سبه  )التي  ال�سفن  ع�رشات 
ذاتي،  ب�سكل  وتعمل  ال�ساروخية( 
ظهور  مع  لل�رشب  جاهزة  تكون  اأي 

االأهداف مبا�رشًة.
ا  اأي�سً التكنولوجيا  �ستعمل  ويُ�سيف، 
يف  اجليو�س  مع�سلت  اأكرب  حل  على 
القدرات  وهي  التقليدية،  احلروب 
تزويد  على  )القدرة  اللوج�ستية 
وجلب  والوقود  بالطعام  اجليو�س 
جنود ُجدد وترحيل امل�سابني(، حيث 
قدر  باأكرب  احلديثة  اجليو�س  �ستتمتع 
اإىل  بحيث حتتاج  الذاتية،  االإدارة  من 
طعام  اإىل  حتتاج  ال  ورمبا  اأقل،  وقود 
اأ�ساليب  اأن  ويذكر  االإطلق.  على 
الطباعة  مثل  املتقدمة،  الت�سنيع 
احلاجة  من  �ستُقلل  االأبعاد،  ثلثية 
اإىل �سبكات لوج�ستية ع�سكرية وا�سعة 
وذلك  وُمكلفة،  باملخاطر  وحمفوفة 
يف  املعقدة  ال�سلع  اإنتاج  خلل  من 
نقطة الطلب ب�رشعة وبتكلفة رخي�سة 

وب�سهولة.
انخراط  اأن  اإىل  »برو�س«  وي�سري 
اإىل  �سي�سل  احلروب  يف  التكنولوجيا 
�ستتغري  والتي  النريان،  اإطلق  مرحلة 
احلريف  باملعنيني  جذري،  ب�سكل 
�ست�سبح  ناحية،  فمن  واملجازي. 
ت�سوي�س  -من  االإلكرتونية  الهجمات 
على االت�ساالت وغريها من الهجمات 
اأهمية  بنف�س  النظام-  برامج  على 
االأهداف  ت�ستهدف  التي  الهجمات 

الع�سكرية، اإن مل تكن اأكرث اأهمية.
يت�سارع  �سوف  اأخرى،  ناحية  ومن 
�رشعة  مدى  اأو  النار  اإطلق  معدل 
املعارك،  �ساحات  يف  النار  اإطلق 
مثل  اجلديدة،  التقنيات  بف�سل  وذلك 
الليزر وغريها من االأ�سلحة املوجهة. 
بفعل  �ستن�ساأ  احلقيقية  الطفرة  ولكن 
اأنظمة ذكية �ستعمل على تقليل الفرتة 
االأهداف  حتديد  وقت  بني  الزمنية 
ووقت مهاجمتها. ويذكر »برو�س« اأننا 
قد �سهدنا ذلك بالفعل يف اأوكرانيا يف 
الطائرات  متكنت  حيث   ،2014 عام 
اخت�سار  من  طيار  بدون  الرو�سية 
تكت�سف  الذي  الوقت  بني  دقائق  عدة 
ق�سف  ووقت  االأوكرانية  القوات  فيه 
لتلك  الدقيقة  ال�ساروخية  مدفعيتها 

القوات على اخلريطة.
لربو�س-  -وفًقا  امل�ستقبل  فجيو�س 
�ستكون قادرة على اإطلق النار بكثافة 
ب�سبب  اليوم،  املوجودة  تلك  من  اأكرب 
ال�سوت  �رشعة  تفوق  التي  الذخائر 
)حيث تتعدى �رشعتها خم�سة اأ�سعاف 
الف�سائية  واالأ�سلحة  ال�سوت(،  �رشعة 
اأي  يف  اأهداف  �رشب  على  القادرة 

مكان يف العامل على الفور تقريبًا.
على  قادرة  اجليو�س  �ستكون  كذلك، 
مثل  االآمنة،  امللذات  مهاجمة 
واللوج�ستية.  الف�سائية  ال�سبكات 
هناك  تكون  لن  اأنه  »برو�س«  وي�سيف 
بعد  اآمنة  ملذات  اأو  خلفية  مناطق 
االأنظمة  امتلك  على  فالقدرة  االآن. 
النوعية  الكفاءة  ذات  الع�سكرية 
اآثار  له  �ستكون  ال�سخمة  والكميات 
مدمرة، خا�سة واأن التكنولوجيا جتعل 

احلموالت الفّتاكة اأ�سغر حجًما.
التي  الطريقة  فاإن  اآخر،  نطاق  وعلى 

بها اجليو�س �ستتغري جذرًيّا،  تتوا�سل 
ولن تنجو �سبكات االت�ساالت التقليدية 
يف امل�ستقبل. وي�سري »برو�س« اإىل اأن 
عمليات  يف  املركزية  القيادة  اأهمية 
كل  و�سيكون  تختفي،  �سوف  االت�سال 
املعلومات  معاجلة  على  قادر  نظام 
دون  م�ستقل،  ب�سكل  يجمعها  التي 
االعتماد على مركز قيادة، مما يجعله 

اأكرث مرونة حركًيّا يف اأر�س املعركة.
اأنظمة  ت�سبح  عندما  امل�ستقبل،  ويف 
�سيكون  ا�ستقللية،  اأكرث  االت�ساالت 
اأعداد  ت�سغيل  واحد  �سخ�س  باإمكان 
اإىل  وبالعودة  مبفرده،  منها  اأكرب 
مرا�سم افتتاح دورة االألعاب االأوملبية 
ال�ستوية لعام 2018 يف كوريا اجلنوبية، 
فيه  �ساركت  ا  ا�ستعرا�سً �سهدت  فقد 
1218 طائرة بدون طيار ذاتية التحكم، 
لت�سكيل �سور معقدة  باأ�سواء  ومزودة 
»بيونغ  مدينة  فوق  الليل  �سماء  يف 
يقول:  ال�سدد  هذا  ويف  ت�سانغ«. 
»االآن تخّيل ا�ستخدام اأنظمة الت�سغيل 
معركة  �ساحة  يف  لتتغلب  هذه  الذاتي 
حقيقية على حاملة طائرات �سخمة، 

وحتويلها اإىل رماد«.

جمود الفكر الع�سكري الأمريكي

اعتمدت  الباردة،  احلرب  نهاية  منذ 
قدراتها  تطوير  املتحدة يف  الواليات 
الع�سكرية على �سل�سلة من االفرتا�سات 
حول كيفية تطور النزاعات �سد القوى 
حيث  ل�سيا�ساتها،  املناوئة  االإقليمية 
قواته  اأن  االأمريكي  اجلي�س  يفرت�س 
دون  التحرك  على  قادرة  �ستكون 
العدو،  لدى  اأمامية  مواقع  اإىل  عوائق 
واأنها �ستكون قادرة على بدء اأعمالها 
تختاره.  الذي  الوقت  يف  الع�سكرية 
يف  �ستعمل  قواتها  اأن  تفرت�س  وهي 
لن  اأعداءها  واأن  مت�ساهلة،  بيئات 
يكونوا قادرين على حتجيم حتركاتها. 
اأن  االأمريكي  اجلي�س  يفرت�س  وكذلك 
اأي ميزة كمية قد ميتلكها العدو �سوف 
القدرات  من خلل  عليها  التغلب  يتم 
التخفي  على  الفائقة  االأمريكية 
احل�سينة و�رشب  الدفاعات  واخرتاق 
االأهداف. ومما �سبق، تفرت�س القوات 
االأمريكية دائًما يف اأي حرب تخو�سها 
حمدودة  خ�سائر  من  �ستعاين  اأنها 

للغاية.

اإىل  االفرتا�سات  هذه  اأّدت  وقد 
على  تعتمد  اأمريكية  قوات  تاأ�سي�س 
اأنظمة  من  ن�سبًيّا  �سغرية  اأعداد 
غالبًا  االأنظمة  وهذه  احلجم،  كبرية 
ا�ستبدالها،  وي�سعب  ُمكِلّفة  تكون  ما 
مة للقرتاب ب�سكل كبري  وكذلك ُم�سَمّ
لتُطلق  االأمامية،  العدو  خطوط  من 
النريان بعدد حمدود من املرات ولكن 
بدقة فائقة، دون اأن يتم االإم�ساك بها. 
ال�سبح«  »طائرات  اأن  »برو�س«  ويذكر 
االأمريكية التي اخرتقت �سماء بلجراد 

وبغداد خري مثال على ذلك.
ويرى »برو�س« اأنه على مدار العقدين 
الواليات  ركزت  وبينما  املا�سيني، 
يف  احلروب  خو�س  على  املتحدة 
مناف�سيها  فاإن  االأو�سط؛  ال�رشق 
قاموا  ورو�سيا-  ال�سني  -خا�سة 
الع�سكرية  اال�سرتاتيجيات  بت�رشيح 

االأمريكية، للوقوف على نقاط �سعفها 
واكت�ساف �سبل التغلب عليها، ثم قاموا 
االأ�سلحة  من  كبرية  كميات  باإر�سال 
االأنظمة  لتدمري  الدوالرات  مبليني 
الع�سكرية االأمريكية التي تبلغ قيمتها 

مليارات الدوالرات.
يف  ال�سني  بداأت  اآخر،  جانب  وعلى 
ال�سخمة  امل�رشوعات  على  العمل 
عاملي  كرائد  لو�سعها  مة  امُل�سَمّ
اال�سطناعي  الذكاء  مال  يف 
وال  املتقدمة.  والتكنولوجيات 
اجلهود  امل�رشوعات  هذه  ت�ستهدف 
ولكن  ح�رشي،  ب�سكل  الع�سكرية 
ال�سخمة  امل�رشوعات  هذه  من  لكل 
اجلي�س  تفيد  ع�سكرية  تطبيقات 

ال�سيني.
نظر  وجهة  -من  التفا�سيل  هذه  كل 
الو�سع  اأن  عن  تك�سف  الكاتب- 
يتدهور  املتحدة  للواليات  الع�سكري 
عن  �سادر  لتقرير  فوفًقا  ب�رشعة. 
فاإن   ،2017 عام  »راند«  موؤ�س�سة 
حربه  �سيخ�رش  االأمريكي  »اجلي�س 
ا  م�سطًرّ �سيكون  التي  القادمة 
اأطلق  نف�سه،  العام  ويف  خلو�سها«. 
رئي�س  دانفورد«،  »جوزيف  اجلرنال 
ناقو�س  امل�سرتكة،  االأركان  هيئة 
غ�سون  »يف  �سارمة:  بعبارات  اخلطر 
ب�سع �سنوات، اإذا مل نغري م�سار عملنا، 
�سوف نفقد ميزتنا التناف�سية النوعية 

والكمية«.
قد  �سبق  ما  اأن  »برو�س«  وي�سيف 
م�ستقبل  على  للغاية  خطرًيا  يكون 
اخلطورة  لكن  املتحدة،  الواليات 
الردع  قوى  تاآكل  يف  تكمن  االأكرب 
اإذا  ويذكر  وا�سنطن.  لدى  التقليدية 
مو�سكو  اأو  بكني  يف  القادة  اعتقد  ما 
ع�سكرية  حروب  يف  يفوزون  قد  اأنهم 
املتحدة  الواليات  �سد  م�ستقبلية 
�سوف  واملخاطرة  املغامرة  روح  فاإن 
هذا  و�سيظهر  �سيا�ساتهم.  يف  تتحكم 
»التحر�س«  خلل  من  بو�سوح  االأمر 
بحلفاء  الع�سكري-  -ورمبا  ال�سيا�سي 
على  بقدرتها  للت�سكيك  وا�سنطن 
ا  حًقّ قادرة  كانت  ما  واإذا  حمايتهم، 
دول  عن  للدفاع  جي�سها  اإر�سال  على 
حتى  اأو  تايوان  اأو  الفلبني  اأو  البلطيق 

اليابان اأو كوريا اجلنوبية.
)يق�سد  وا�سنطن  اأعداء  �سيعمل  كما 
الكاتب رو�سيا وال�سني ب�سكل اأ�سا�سي( 
على تقوية ماالت نفوذهم، والتدخل 
يف �سئون البلدان االأخرى، وا�ستخدام 
اأدوات الدبلوما�سية الق�رشية واالبتزاز 
�سيحاولون،  اآخر،  االقت�سادي. مبعنى 
اال�سرتاتيجي  اخلبري  لتعبري  وفًقا 
دون  »الفوز  تزو«،  »�سون  الع�سكري 

قتال«.

م�ستقبل الهيمنة الع�سكرية 
الأمريكية

يف  الدفاع  ُمططي  الكاتب  يدعو 
اعتماد  يف  للبدء  املتحدة  الواليات 
والتخلي عن  واقعية،  اأكرث  افرتا�سات 
القدمية، حيث يجب  التفكري  اأ�ساليب 
االأمريكية  القوات  اأن  يفرت�سوا  اأن 
�ستقاتل يف بيئات متنازع عليها ب�سدة 
�سد خ�سوم متقدمني تقنًيّا، ومن غري 
العدو  �رشبات  يتجنبوا  اأن  املرّجح 
دائًما. كذلك من املحتمل اأن يخ�رشوا 
الع�سكرية  االأنظمة  من  كبرية  اأعداًدا 
يف القتال. لذلك، يجب على وا�سنطن 
التحديث  اأن  فكرة  عن  التخلي  ا  اأي�سً
ا�ستبدال  مرد  هو  الع�سكري 
اعتمدت  التي  الع�سكرية  املن�سات 
الطائرات  )مثل  عقود  منذ  عليها 
بن�سخ  الطائرات(  وناقلت  املقاتلة 
امل�ستقبل  جيو�س  الأن  منها،  اأف�سل 
ومتيز  برامها  جودة  على  تعتمد 

ذكائها اال�سطناعي.
اجلي�س  تاأ�سي�س  فاإن  ذلك  على  وبناًء 
قائًما  �سيكون  امل�ستقبلي  االأمريكي 

على االفرتا�سات التالية:
من  كبرية  اأ�رشاب  من  �سيتكون  اأواًل: 
اآالت واأنظمة ع�سكرية �سغرية، والتي 
اال�ست�سعار  على  القدرة  �ستمتلك 
واإجراء  النار  واإطلق  واحلركة 
االت�ساالت بكفاءة اأعلى من الب�رش. مثل 
هذا النهج من �ساأنه اأن يفر�س تكاليف 
باهظة على املناف�سني، حيث اإنهم لن 
يكونوا قادرين على الرتكيز على بع�س 
بداًل  و�سيحتاجون  الكبرية،  االأهداف 
من ذلك اإىل ا�ستهداف وحدات كثرية 

على م�ساحات اأكرب.
والنظم  االآالت  هذه  �ستكون  ثانًيا: 
ا�ستبدالها،  وي�سهل  الثمن  رخي�سة 
كبرية  خ�سائر  حتمل  ميكن  بحيث 
يجعل  مما  وتعوي�سها،  بل  القتال،  يف 
اإطالة اأمد املعارك يف �سالح اجلي�س 

االأمريكي.
ذاتية  االأنظمة  هذه  �ستكون  ثالًثا: 
على  بداخلها  حتوي  وال  الت�سغيل 
العن�رش الب�رشي، وذلك لتكون مقبولة 
حياة  حفظ  �سيتم  حيث  اأخلقًيّا، 
الب�رش، و�ستُدفع االآالت رخي�سة الثمن 
بداًل منهم اإىل �ساحات املعارك. هذه 
ال�سيغة �ستمنح الب�رش الوقت والقدرة 
املعارك احلديثة  �ساحات  اإدارة  على 
ب�رشعة وكفاءة كبرية، كما اأن خروجهم 
الع�سكري  واالنتقام  العنف  دوائر  من 
باأخلقيات  اأكرث  يهتمون  �ستجعلهم 
للب�رشية  ونتائجها  وجدواها  احلرب 

ب�سكل عام.
وي�سري »برو�س« اإىل اأن بناء هذا النوع 
من اجليو�س اأ�سبح ممكًنا من الناحية 
الواليات  واأن  خا�سة  التكنولوجية، 
عدًدا  -بالفعل-  متتلك  املتحدة 
والتي  التطوير،  قيد  الربامج  من 
القوة  هذه  مثل  حتقيق  اإىل  تهدف 
القوة  هذه  اأن  ويرى  امل�ستقبلية. 
الع�سكري يف  الن�رش  وا�سنطن  �ستمنح 

خ�سم،  اأي  �سد  تخو�سها  معركة  اأي 
حتمل  على  االأقدر  �ستكون  الأنها 
اأ�رشع  ب�سكل  وا�ستبدالها  اخل�سائر 
الذي �سيّولد مع  االأمر  واأرخ�س، وهو 
الوقت قوة ردع قوية، رمبا متنع ن�سوب 

احلروب من االأ�سا�س.
هناك  اأن  ويوؤكد  »برو�س«  يعود  ثم 
حماذير اأخلقية قد حتيط بهذه الثورة 
امل�ستقبل،  يف  املاأمولة  الع�سكرية 
املتحدة  الواليات  ف�سلت  اإذا  ولكن 
فاإن  احلالية،  املرحلة  عتبة  عبور  يف 
ذلك لن يكون الأ�سباب اأخلقية، ولكن 
يف  املنت�رشة  االإدارية  العقلية  ب�سبب 

موؤ�س�ساتها.
ح »روبرت جيت�س«، وزير الدفاع  ويُو�سّ
هذا  مذكراته  يف  ال�سابق،  االأمريكي 
االإدارات  اأن  يذكر  حيث  االأمر؛ 
ميزانياتها  بو�سع  تقوم  الع�سكرية 
برامج  ومعظم  �سنوات،  خم�س  كل 
عديدة  �سنوات  ت�ستغرق  امل�سرتيات 
-اإن مل تكن عقوًدا- بدايًة من اتخاذ 
لذلك  الت�سليم.  اإىل  وو�سواًل  القرار 
كافة  ع�سكرية  اإدارة  كل  �س  تُكِرّ
على  للحفاظ  البريوقراطية  حيلها 
ان�سمت  وقد  ومتويلها.  الربامج  تلك 
ال�رشكات  اجلهود  تلك  يف  اإليهم 
وجماعات  املعدات،  هذه  تبني  التي 
ت�ستاأجرها  التي  وا�سنطن  ال�سغط يف 
الكوجنر�س  واأع�ساء  ال�رشكات،  تلك 
والياتهم  يف  امل�سانع  تلك  تقع  الذين 
تهديد  اأي  فاإن  لذلك  مقاطعاتهم.  اأو 
لي�س  االأجل  طويلة  الربامج  لتلك 

مو�سع ترحيب على االإطلق.
دخول  بداية  يف  اأنه  الكاتب  ويّدعي 
هذه التقنيات املتقدمة اإىل ال�سناعة 
هناك  تكون  لن  االأمريكية،  الع�سكرية 
املرحلة  هذه  خلل  الأنه  عقبات، 
املتقدمة  التقنيات  �ستعمل  االنتقالية 
بداًل  التقليدية  االأنظمة  دعم  على 
فيها  يرى  لن  وبذلك  ا�ستبدالها،  من 

اأ�سحاب امل�سالح تهديًدا.
�ستظهر  الوقت،  مرور  مع  ولكن 
من  التقنيات،  لهذه  املقاومة  جيوب 
وُم�سرِيي  الع�سكريني  الطيارين  قبل 
وظائفهم  �سيفقدون  الذين  ال�سفن، 
ال�رشكات  من  وكذلك  االآالت،  ل�سالح 
التقليدية،  االأنظمة  بالفعل  تُنتج  التي 
اإىل  بال�رشورة  ال�سخط  و�سينتقل هذا 
�سيعملون  الذين  الكوجنر�س  اأع�ساء 

على اإعاقة هذا التغيري.
اأن  اإىل  بو�سوح  الكاتب  ي�سري  واأخرًيا، 
االأزمة الرئي�سية يف الواليات املتحدة 
يعتقد  حيث  للخيال«،  »االفتقار  هي 
القادة االأمريكيون اأن دولتهم ال ميكن 
اأن تُزاح كقوة ع�سكرية من على راأ�س 
لديهم  لي�س  وبالتايل  الدويل،  النظام 
اللزم  باالإحلاح  ال�سعور  اأو  الروؤية 

لتغيري الو�سع الراهن. 
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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الو�سط:2019/08/06

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
مكتب الأ�ستاذ/ن�سر الدين تيغزة

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة 
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة
العنوان طريق فوكة الطابق الأر�سي 
خلف املحكمة -القليعة ولية تيبازة

الهاتف:024366369
حم�سر تبليغ حكم ح�سوري عن طريق الن�سر 0673835103

املواد:329و336 و412/4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بتاريخ اخلام�س من �سهر اوت �سنة الفني و ت�سعة ع�سر 05 /08/ 2019 
نحن املوقع ادناه الأ�ستاذ /ح�سني العي�سي امل�ستخلف  لالأ�ستاذ/تيغزة ن�سر الدين حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة

دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله بوجمب ترخي�س با�ستخالف مم�سي من ال�سيد النائب العام لدى جمل�س ق�ساء تيبازة بتاريخ 
�سنوية  لجل عطلة  الغائب  ع/19  /ن    6245 رقم  حتت   2019/  07/  02

لفائدة:مدير البنك الوطني اجلزائري وكالة تيبازة رمز 438 �سركة ذات ا�سهم ممثلة يف مديرها 
العنوانب:08�سارع ارن�ستو �سي غيفارا اجلزائر

بوا�سطة القائمة يف حقه الأ�ستاذة/ب�سبا�سي عواطف حمامية 
بعد الطالع على املواد 336 330 329 328 313 322 و املواد من 406 اىل غاية املادة 416 من قانون  الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باحكامها 

بناء على احلكم احل�سوري من ثالثة )03( �سفحات ال�سادر  عن حمكمة القليعة الق�سم :التجاري/البحري 
بتاريخ 21/05/19 حتت رقم الفهر�س:02748 /19 رقم اجلدول:01934 /19 

بناء على حم�سر تبليغ حكم ح�سوري بوا�سطة ر�سالة م�سمنة بتاريخ:24 /06 /2019 حتت رقم :RR 001  758  667 42 مبكتب بريد مدينة القليعة
بناء على حم�سر تبليغ حكم ح�سوري عن طريق التعليق و املوؤ�سر عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�سبط لدى حمكمة القليعة بتاريخ :01 /07/ 2019 

بناء على حم�سر تبليغ حكم ح�سوري عن طريق التعليق و املوؤ�سر عليه من طرف رئي�س املجل�س  ال�سعبي البلدي لبلدية بو�سماعيل بتاريخ:02 /07/ 2019 
ومبوجب المر ال�سادر بتاريخ:10 /07/ 2019  حتت رقم الرتتيب :00855 /19 عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة والذي يرخ�س للمح�سر الق�سائي بن�سر م�سمون 

عقد التبليغ الر�سمي على احدى اجلرائد اليومية طبقا للمادة 412 /4 من ق ا م ا 
30 بو�سماعيل تيبازة احلكم احل�سوري ال�سادر عن حمكمة القليعة .الق�سم التجاري / بلغنا املدعو )ة(:جربون احمد ال�ساكن )ة( ب:�سارع بغدوري عبد القادر رقم 

البحري بتاريخ:21 /05 /19 حتت رقم الفهر�س:02748/19 رقم اجلدول :01934 /19 
واعلمناه)ها( :بان اجل الطعن بال�ستئناف حمدد ب�سهر واحد )01( ابتداءا من تاريخ التبليغ اذا كان لل�سخ�س ذاته وميدد اجل ال�ستئناف اىل �سهرين )02( اذا مت التبليغ 

يف موطنه احلقيقي او املختار طبقا لن�س املادة 336 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
اثباتا لذلك و لكي ل يجهل ما تقدم 

بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و تركنا ن�سخة من هذا املح�سر للمخاطب مرفقة بن�سخة من احلكم و الكل طبقا للقانون 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية 

ال�سراقة  قاو�س  36جتزئة 
الهاتف :0551196145 

حم�سر تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�سر 
)املادة 412 من ق ا م و ا (

ب36  مكتبها  مقر  الكائن  و  ادناه  املوقعة  تيبازة  ق�ساء  جمل�س  لدى  معتمدة  ق�سائية   حم�سرة  نبيلة  معزوز  الأ�ستاذة  نحن 
جتزئة قاو�س ال�سراقة

تنفيذا لالمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ 04/07/2019 رقم الرتتيب 00840/19 املت�سمن الذن بن�سر تبليغ 
ر�سمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�سيه القانون على ان يكون الن�سر على نفقة الطالب

لفائدة:ال�سيد خرواع عمر
ال�ساكن ب:38�سارع حجز �سعيد ال�سراقة 

املختار موطنا له يف دائرة اخت�سا�س حمكمة التنفيذ مبقر مكتبنا الكائن بالعنوان املنوه اأعاله 
لال�ستاذين  للتوثيق    املدنية  ال�سركة  طرف  من   21/10/2000 و   13/05/1999 بتاريخ  املحرر  بدين  اإقرار  عقد  على  بناءا 

حممد بوثلجة و بلقا�سم �سي علي ال�سريف باولد فايت و املمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة عن نف�س املكتب 
كلفنا عن طريق الن�سر 

ورثة عبد العزيز جربوعة بن حممد وهم :جربوعة اأ�سماء .اميان .�سهيناز.جربوعة حممد عزي.ميينة وارملته م�سلوب 
جناة

ال�ساكنونب:�سارع الخوة جوادي عمارة ا الطابق الثاين ال�سويدانية
بدفعه بني اأيدينا خالل الجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�سليمها و�سال على الأداء

مبلغ قدره:1.300.000دج الذي ميثل مبلغ الدين
ومبلغ95.204دج م�ساريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية و الر�سم على القيمة امل�سافة له

ونبهناه بان له اجل خم�سة ع�سر 15 يوما للوفاء ي�سري من يوم الن�سر و ال �سيتم التنفيذ �سده جربا بكافة الطرق القانونية 
وليكن على علم و حتى ل يجهل 

اثباتا ملا �سبق ذكره حررنا هذا املح�سر املح�سر لتن�سر منه ن�سخة منه ب�سحيفة وطنية طبقا للقانون 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية 

ال�سراقة  قاو�س  36جتزئة 
الهاتف :0551196145 

حم�سر تبليغ ر�سمي حلكم غيابي اأداء عن طريق الن�سر
)املادة 412 من ق ا م و ا (

نحن الأ�ستاذة معزوز نبيلة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى جمل�س ق�ساء تيبازة 
املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبها ب 36 جتزئة قاو�س ال�سراقة

تنفيذا لالمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�سراقة املت�سمن الذن بن�سر تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية 
طبقا ملا يقت�سيه القانون على ان يكون الن�سر على نفقة الطالب 

بطلب من :ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة اك�سي يونايتد ممثلة بال�سيد نحا�س حممد زين عابدين 
الكائن مقرها ب:11 حي الورود بني مراد البليدة

الفهر�س  رقم   01204/18 اجلدول  رقم  املدين  الق�سم  البليدة  حمكمة  عن  ال�سادر  الغيابي  احلكم  على  بناء 
 14/06/2018 بتاريخ   03036/18

ومبقت�سى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بلغنا عن طريق الن�سر 

ال�سيد:حداد جبان ارتني 
الكائن ب:التعاونية العقارية الفاق رقم 51 ا�سطاوايل 

م�سمون احلكم الغيابي ال�سادر عن حمكمة البليدة الق�سم املدين رقم اجلدول 01204/18 
رقم الفهر�س 03036/18  بتاريخ 14/06/2018 

وليكن على علم و حتى ل يجهل 
اثباتا ملا �سبق ذكره حررنا هذا املح�سر لتن�سر منه ن�سخة منه ب�سحيفة وطنية طبقا للقانون 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

الرقم :58/2019

مبقت�سى القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �سفر 
1433املوافق لـ12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، 
مت هذا اليوم 01/08/2019 ت�سليم و�سل الت�سريح 
الفالحي  الطابع  ذات  املحلية  اجلمعية  بتاأ�سي�س 

امل�سماة .
جمعية املجل�س املهني امل�سرتك الولئي ل�سعبة 

البل ورقلة
الكائن مقرها : الغرفة الفالحية لولية ورقلة

لرئي�س اجلمعية ال�سيد :م�سعود بن ال�سيد
تاريخ ومكان امليالد :02/03/1962 بورقلة

العنوان ال�سخ�سي : حي ال�سرفة ورقلة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية 

ال�سراقة  قاو�س  36جتزئة 
الهاتف :0551196145 

حم�سر تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�سر 
املادة)412 من ق ا م و ا (

نحن الأ�ستاذة معزوز نبيلة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى جمل�س ق�ساء تيبازة املوقعة ادناه  و الكائن مقر مكتبها ب36 جتزئة قاو�س 
ال�سراقة 

تنفيذ لالمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�سراقة املت�سمن  الذن بن�سر تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�سيه القانون 
على ان يكون الن�سر على نفقة الطالب 

لفائدة:او�سايفية  من�سف 
ال�ساكن ب:الدهوارة و لية قاملة 

املختار موطنا له يف دائرة اخت�سا�س حمكمة التنفيذ مبقر مكتبنا الكائن بالعنوان املنوه عنه اأعاله 
بناء على اعرتاف بدين املحرر من طرف مكتب التوثيق العمومي لالأ�ستاذ حوامرية حممد خل�سر 

الكائن بنهج بليلي ببو�سقوف بتاريخ 17/01/2018 فهر�س  رقم 29/2018 املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة من طرف نف�س املكتب 
كلفنا عن طريق الن�سر 
ال�سيد:بودار بوجمعة 

ال�ساكن ب/:رقم 54 طريق الكثبان بال�سراقة
يدفعه بني اأيدينا خالل الجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�سليمها و�سال على الأداء 

مبلغ قدره:560.000.00 دج الذي ميثل مبلغ ال�سيكات و التعوي�س
ومبلغ 49.508 دج م�ساريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية و الر�سم على القيمة امل�سافة له 

ونبهناه بان له اجل خم�سة ع�سر 15 يوما للوفاء الرادي ي�سري من يوم الن�سر و ال �سيتم التنفيذ �سده جربا بكافة الطرق القانونية 
وليكن على علم و حتى ل يجهل 

اثباتا ملا �سبق ذكره حررنا هذا املح�سر لتن�سر منه ن�سخة منه ب�سحيفة وطنية طبقا للقانون 
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�صامد جوابره يروي 
جتربته الن�صالية

 ، جربين  حممود  �صامد  �أنا 
�ملعروف با�صم  " �صامد جو�بره 
من   1989/9/11 مو�ليد  من   "
�لذي  �لعروب  خميم  �صكان 
 1948 عام  �أ�رستي  �إليه  هاجرت 
ق�صاء  �ملن�صية   عر�ق  بلدة  من 
�الحتالل  بد�ية  منذ   ، �خلليل 
من  �لعديد  تعر�ض   1967 عام 
وكانت  لالعتقال  �أ�رستي  �أفر�د 
�ل�صبعينات  بد�ية  مع  �لبد�ية 
و�لدي  �عتقل   1972 عام  ففي 
�الأردن  �إىل  و�بعد  للتحقيق 
�لعر�ق ملدة خم�صة  و��صتقر يف 
�لوطن  �إىل  بعدها  عاد  �صنو�ت 
بعد �ن تقدمت و�لدتي له بطلب 
�إد�ريا  مل �صمل ، و�أعيد �عتقاله 
�أخرى يف �النتفا�صة �الأوىل  مرة 
عام 1988 ملدة �صتة �صهور و�أعيد 
�عتقاله مرة �أخرى للتحقيق لكنة 

مل ميكث طويال  .
�إخوتي  من  معظم  تعر�ض  لقد 
�أخي  �عتقل  فقد    ، لالعتقال 
�الأكرب ر�ئد ملدة خم�صة �صنو�ت 
وكذلك   ، �لت�صعينات  بد�ية  يف 
ملدة  �حمد  �إخوتي  من  كل 
خم�صة  وعمار  �صنو�ت   ثالثة 
ثالث  �ملجيد  وعبد  �صنو�ت 
�صنو�ت يف عدة �عتقاالت و�أخي 
��صت�صهد  �لذي  خالد  �الأ�صغر 
قد  كان   2015/12/26 بتاريخ 
�آخرها  كان  مر�ت  عدة  �عتقل 
يف  ��صت�صهاده  قبل  عامني  مدة 
�الحتالل  جي�ض  مع  مو�جهات 
وهو  �لعروب  على مدخل خميم 
على  حارقة  قنبلة  �إلقاء  يحاول 
برج  يف  �ملتمركزين  �جلنود 

للمر�قبة على مدخل �ملخيم .
�أما �أنا فقد �عتقلت �صت مر�ت 
�بتد�أت من عام 2004 وحتى عام 
�الأول  �العتقال  وكان   ،  2016
 2004 عام  يف  �الأوىل  و�لتجربة 
�صن  جتاوزت  قد  �أكن  مل  حيث 
عمار  �أخي  وكان  ع�رسة  �لثالثة 
 ، لالعتقال  ومطلوبا  مطارد� 
ع�صكرية  قوة  د�همت  وعندما 
يكن  ومل  العتقاله  ليال  بيتنا 
�عتقايل  مت  �لبت  يف  موجود� 

لل�صغط على �أ�رستي و�أخي عمار 
من �جل ت�صليم نف�صه ، مكثت يف 
بعدها   يوما   45 مدة  �العتقال 
يتمكن  �ن  قبل  �رس�حي  �أطلق 
�أخي عمار  �عتقايل  من  �جلي�ض 
و�لذي مت �لقب�ض علية و�عتقاله 
�ل�صعبية  للجبهة  �نتمائه  بتهمة 

لتحرير فل�صطني .
بتاريخ  تقريبا  عامني  وبعد 
�عتقايل  �أعيد   ،  2006/4/17
قمت  �أن  بعد  �أخرى  مرة 
باإلقاء  �لطلبة  من  وجمموعة 
�حلجارة على �جلنود حيث كنت 
ما زلت قا�رس� ومل �أكن قد بلغت 
حكمت  وقد  ع�رسة  �ل�صاد�صة 
علي  حينها  �لع�صكرية  �ملحكمة 
يف  كلها  �أم�صيتها  �صهور  ب�صتة 

�العتقال .
خميم  يف  وجودي  �أ�صهم  لقد 
�ل�صارع  على  يقع  �لذي  �لعروب 
منه  مير  و�لذي  �لرئي�صي 
�ليوم  مد�ر  على  �مل�صتوطنون 
مع  �ليومي  �الحتكاك  من 
�جلي�ض �لذي ير�بط ب�صكل د�ئم 
و�لذي   ، �ملخيم  مد�خل  على 
و�لتنكيل  �ال�صتفز�ز  ميار�ض 
 ، �ملو�طنني  بحق  �ليومي 
ملقاومته  بال�صباب  يدفع  و�لذي 
�حلجارة  و�إلقاء  د�ئم  ب�صكل 
 ، عليه  �حلارقة  و�لزجاجات 
 2007 عام  من  �صباط  �صهر  ويف 
�أخرى بتهمة  �أعيد �عتقايل مرة 
و�مل�صاركة  �الحتالل  مقاومة 
�لعام  �لنظام  �صد  ن�صاطات  يف 
ح�صب الئحة �التهام �لتي وجهت 
يل وقد حكم علي بال�صجن مدة 
عمني ون�صف وقد �أم�صيت منها 
ثمانية وع�رسين �صهر� بعد �أن مت 
تخفي�ض �صهرين �لتي ت�صمى يف 

قو�نني �الحتالل ) �ملنهلي (.
بعد  �العتقال  من  خروجي  بعد 
علي  �أن  علمت  ق�صرية  فرتة 
�صباب  بع�ض  من  �عرت�فات 
وجتنبا   ، �ملعتقلني  �ملخيم 
�خلروج  قررت  �عتقايل  الإعادة 
باإخوتي  لاللتحاق  �الأردن  �إىل 
�لعربية  �ململكة  يف  للعمل 
�ل�صعودية ، وكانت جمرد حماولة 
�ذ توقعت �عتقايل عند خروجي 
عن �جل�رس ) معرب �لكر�مة ( �إال 

�إين متكنت من �ملرور  ، مكثت 
ح�صلت  �أن  �إىل  �الأردن  يف  فرتة 
�إىل  �صافرت  ثم   فيز�   على 
بي  يطل  مل   ، للعمل  �ل�صعودية 
توفر  لعدم  �ل�صعودية  يف  �ملقام 
عمل منا�صب وقررت �لعودة �إىل 
 2010/2/28 يوم  ويف   ، �لوطن 
معرب  عرب  فل�صطني  �إىل  دخلت 
�لكر�مة       ) �جل�رس( ومت �عتقايل 
�إال  ، خ�صعت ال�صتجو�ب مكثف 
 ، �عرت�فات  باأي  �أدل  مل  �أنني 
��صتناد�  للمحكمة  تقدميي  ومت 
�إىل �عرت�فات �صابقة وبناء على 
�ملتهم  يدن  �لذي  تامري  قانون 
ورغم  و�حد  �صخ�ض  ب�صهادة 
لدي  �عرت�فات  �أي  وجود  عدم 
حكمت  �لع�صكرية  �ملحكمة  �إال 
�صيكل  �أالف  ت�صعة  بغر�مة  علي 
�لبالغة  �لتوقيف  مبدة  و�الكتفاء 

�حد ع�رس �صهر� .
فرتة  وبعد  �ملعتقل  من  خرجت 
�صهر  يف  و�لدي  تويف  ق�صرية 
�ملحتلة  �الأر�ض  يف  ثاين  كانون 
وكان   ، �لعمل  �إثناء   1948 عام 
�ل�صهيد  �أخي  �لفرتة  تلك  يف 
�العتقال  رهن  جو�برة  خالد 
بال�صجن  حكما  يق�صي  وقد 
عامني على خلفية ن�صاطات �صد 
بالذكر  �جلدير  ومن  �الحتالل 
�جلبهة  بتنظيم  ملتزما  كان  �نه 
�ل�صعبية لتحرير فل�صطني ، وبعد 
بتاريخ  �أيام  بع�رسة  و�لدي  وفاة 
�عتقايل  �أعيد   2013/1/23
لن�صبح  �ملجيد  عبد  و�أخي  �أنا 
 ، �العتقال  رهن  �إخوة  ثالثة 
�الحتالل  �صد  ن�صاطات  بتهمة 

�الإفر�ج  مت  وقد   ، �ملخيم  يف 
عن �أخي خالد �لذي �أنهى حكمه 
�أن يتم �الإفر�ج عني  عامني قبل 
من  وكان   ، تقريبا  يوم  بع�رسين 
عني  �الإفر�ج  يتم  �أن  �ملفرت�ض 
�كتفت  �لذي  خالد  �أخي  وعن 
لنا  �لتوقيف  مبدة  �ملحكمة 
وجود  لعدم  �أ�صهر  ثالثة  وهي 
عني  �أفرج  وقد  الإد�نتنا،  �أدلة 
و�أعيد  يوم �خلمي�ض 2013/4/9 
�عتقايل يوم �ل�صبت 2013/4/11 
�خلارج  يف  يومني  من  �قل  بعد 
متحفظة  �ملخابر�ت  وبقيت 
�لذي  �ملجيد  عبد  �أخي  على 
�الإ�رس�ئيلية  �ل�صلطات  �متنعت 
قر�ر  رغم  �رس�حه  �إطالق  عن 

�ملحكمة باالإفر�ج عنه .
�لتحقيق :

دخلت هذه �ملرحلة فرتة حتقيق 
�لتحقيق  لفرتة  ��صتكماال  طويلة 
�العتقال  يف  خ�صتها  �لتي 
هذه  �لرتكيز  وكانت  �ل�صابق 
حيازة  على  �لتحقيق  يف  �ملرة 
بن�صاط  بالقيام  و�تهامي  �أ�صلحة 
من  �عتقايل  وفور   ، ع�صكري 
وبعد  �لعروب  خميم  يف  بيتي 
ومطول يف  دقيق  تفتي�ض  �إجر�ء 
كل ز�وية من زو�يا بيتنا �ملكون 
يقيم  و�لذي  طو�بق  �أربعة  من 
و�أ�رسهم  �إخوتي  معظم  فيه 
حتقيق  مركز  �إىل  �قتيادي  مت 
ع�صقالن ، و�أثناء �لفح�ض �لطبي 
للتحقيق  �لدخول  فبل  �لروتيني 
يف  معدنية  قطعة  وجود  تبني 
على  �لتحقيق معي  ج�صمي ومت 
�إال  ناري  طلق  من  �صظية  �أنها 

�أنني �أنكرت ذلك على �أنها قطعة 
من �حلديد دخلت ج�صمي �أثناء 
معي  �لتحقيق  ��صتمر   ، �لعمل 
خم�صة و�أربعني يوما كان مرتكز� 
�إىل �ل�صغط �لنف�ض و�جل�صدي ، 
من  �حلرمان  �الأوىل  وبالدرجة 
�لنوم ، ويف بد�ية �لتحقيق حرمت 
�ل�صبعني  يقارب  ملا  �لنوم  من 
تغم�ض  كانت  وعندما  �صاعة 
كنت  �لتحقيق  �أثناء  للنوم  عيني 
باملاء  و�لر�صق  لل�رسب  �أتعر�ض 
�جل�صدي  �لتحقيق  عن  �أما   ،
ل�صاعات طويلة  �ربط  فقد كنت 
على كر�صي معدين مكبل �ليدين 
�صال�صل حديدية  بعدة  و�الأرجل 
دون  حتول  �لكر�صي  �إىل  مت�صلة 
�لكر�صي  على  �حلركة  �إمكانية 
الإر�حة  �جللو�ض  و�صعية  لتغري 
�جل�صم ، وقد ��صرتك يف �لتحقيق 
معي جمموعة من �ل�صباط �لذين 
عرفو� �أنف�صهم باأ�صماء م�صتعارة  
مثل " �بو و�دي ، ناري، توفيق ، 
متديد  يتم  وكان   ،" جديلة  و�أبو 
�العتقال يف مركز �لتحقيق دون 

جلبي �إىل �ملحكمة .
�ملحكمة :

من  �تهام   الئحة  يل  وجهت 
حيازة  �أبرزها  كان  نهم  عدة 
�ل�صعبية  للجبهة  و�النتماء  �صالح 
وتنظيم   ، فل�صطني  لتحرير 
با�ض  بحرق  قامت  جمموعات 
زجاجات  و�إلقاء  للم�صتوطنني 
حارقة على �جلنود على مدخل 
من  �ثنني  �أ�صيب  �لعروب  خميم 
بحرق  �أ�صيب  �حدهما  �جلنود 
من �لدرجة �لثالثة ح�صب الئحة 

�التهام .
�لع�صكرية  �ملحكمة  حكمت 
بال�صجن  علي  عوفر  معتقل  يف 
�إىل  ��صتناد�  ون�صف  عامني 
، وقد مت �صن هذ�  قانون تامري 
�صمود  مفعول  الإبطال  �لقانون 
يف  �لفل�صطينيني  �ملنا�صلني 
�لتحقيق بحيث يتم �إد�نة �ملتهم 
بالتهم �ملوجهة حتى لو مل يدل 

باأية �عرت�فات .
�إىل معتقل  بعد �ملحاكمة نقلت 
�صاركت  وقد  �ل�صبع  يف  �ي�صل 
فيه يف �إ�رس�ب ملدة ع�رسة �أيام 
ت�صامنا مع ��صغر معتقل �إد�ري  

و��صمه  �لطعام  عن  م�رسب 
�لذي   ، �لرمياوي  �إ�رس�ق  �حمد 
�العتقال  رهن  �أي�صا  و�لدة  كان 
وحمكوم عليه ثمانية ع�رس عاما 
ومل يكن و�لده قد متكن يف روؤيته 
�إال يف  حلرمانه من زيارة �الأهل 
�لقدر  جمريات  ومن   ، �ملعتقل 
�أن هذ� �ل�صبل قد لقي حتفه بعد 
�ثر  �صهر  بحو�يل  عنه  �الإفر�ج 

�صقوطه من علو  .
�إيالما  �مل�صاهد  �أكرث  من  �إن 
�حد  ��صت�صهاد  حالة  تعي�ض  �أن 
�الأ�رسى يف �ملعتقل ، لقد ع�صت 
مي�رسة  �الأ�صري  ��صت�صهاد  جتربة 
من  يعاين  كان  �لذي  �بو حمدية 
و�لذي  �حلنجرة  مر�ض �رسطان 
بد�أ رحلته يف مقاومة �الحتالل 
حيث  �ل�صبعينيات  بد�ية  منذ 
�إىل  ونفي  مر�ت  عدة  �عتقل 
�الأمن  قو�ت  مع  وعاد   ، �الأردن 
ومع   ، �لفل�صطيني  �لوطني 
�نطالقة �رس�رة �نتفا�صة �الأق�صى 
حمل مي�رسة لو�ء كتائب �صهد�ء 
�الأق�صى يف حمافظة �خلليل وقد 
�الحتالل  �صلطات  علية  حكمت 
بالذكر  �جلدير  ومن   ، باملوؤبد 
�ملعار�صني  �برز  من  كان  �نه 
عن  حما�ض  معتقلني  النف�صال 
�لتحرير  ومنظمة  فتح  معتقلي 
منفردة  �أق�صام  يف  �لفل�صطينية 
�صبيحة  �صهيد�  ربه  لقي  وقد   ،
يوم �لثالثاء 2013/4/2 يف ق�صم 
م�صت�صفى  يف  �ملكثفة  �لعناية 
معاناة  بعد  �الإ�رس�ئيلي  �صوروكا 
�ل�رسطان  مر�ض  من  طويلة 
ونتيجة لالإهمال �لطبي �ملتعمد 
، وقد عم �حلزن �ملعتقل و�أعلن 
�الإ�رس�ب عن �لطعام مدة ثالثة  

�أيام .
ثمانية  ق�صاء  بعد  عني  �أفرج 
وع�رسين �صهر� يتم �عتقايل من 
نف�ض �لعام �إد�ريا بعد ��صت�صهاد 
عام  مطلع  عام  يف  خالد   �أخي 
�أربعة  �لتو�يل  على  مرتني   2016
�العتقال  متديد  مت  ثم  �صهور 
لثالثة �أ�صهر �أخرى �إىل �أن �أفرج 
�أم�صيت  قد  �أكون  وبهذ�  عني، 
�ملعتقالت  يف  �صنو�ت  �صتة 

�الإ�رس�ئيلية .

يوا�صل مركز اأبو جهاد ل�صوؤون احلركة الأ�صرية يف جامعة القد�س ن�صر جتارب الأ�صرى ، حيث ين�صر  هذا الأ�صبوع جتربة الأ�صري املحرر 
�صامد جوابره من خميم العروب يف اخلليل .

الأ�سري املحرر �سامد حممود جربين وحكايا الأ�سر
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اال�ضراب عن الطعام طلبا للعالج

بقلم:  ثامر �سباعنه

ال�صحية  العناية  م�صتوى  اأن 
لال�رسى �صديدة ال�صوء؛ فهو 
بدليل  معدوم  و�صبه  �صكلي 
بها  يديل  التي  ال�صهادات 
الأ�رسى، وارتقاء ال�صهداء من 
بينهم، وازدياد عدد املر�صى 
مت�صاعد؛  وب�صكل  منهم، 
وتقارير املوؤ�ص�صات املحلية 
بحقوق  تعنى  التي  والدولية 
ب�صوؤون  وتهتم  الإن�صان 
اأن  توؤكد  والتي  الأ�رسى، 
عالج الأ�رسى بات مو�صوعاً 
ال�صجون  اإدارات  تخ�صعه 
للم�صاومة  الإ�رسائيلية 
على  وال�صغط  والبتزاز 
املعتقلني؛ الأمر الذي ي�صكل 
خرقاً فا�صحاً ملواد اتفاقيتي 
جنيف الثالثة والرابعة )املواد 
اتفاقية  من  و31(  و30   29(
 91( واملواد  الثالثة،  جنيف 
جنيف  اتفاقية  من  و92( 
حق  اأوجبت  والتي  الرابعة(، 
الطبية،  والرعاية  العالج 
املنا�صبة  الأدوية  وتوفري 
واإجراء  املر�صى،  لالأ�رسى 
الدورية  الطبية  الفحو�صات 

لهم.
معادلة غريبه و�صعبه، اجلوع 
هناك  لكن  العالج،  لجل 
�صجون  يف  ال�رسى  ع�رسات 
يجدوا  مل  الذين  الحتالل 
حقهم  على  للح�صول  �صبيال 
خالل  من  ال  العالج  يف 
ومن  الطعام،  عن  ا�رسابهم 
املوؤكد ان ال�صري املري�ض مل 
يلجاأ لهذا اخليار ال�صعب ال 
بعد ان ا�صتنفذ كل اخليارات 
وفقد المل باي حل ي�صاهم 
من  له،  عالج  توفري  يف 
املري�ض  ال�صري  ان  املوؤكد 
عن  ال�رساب  اختار  عندما 
وحيد  انه  وجد  قد  الطعام 
يف ميدان املواجه ول ميلك 

�صالحا للمطالبه بحقه �صوى 
وجع اجلوع.

�صري اإح�صاءات "هيئة �صوؤون 
الأ�رسى" يف ني�صان 2018، باأن 
الأ�رسى املر�صى رهن  عدد 
العتقال يف �صجون الحتالل 
اإىل  و�صل  قد  الإ�رسائيلي 
ما  وي�صكلون  اأ�صري،   )1800(
ن�صبته )27.7%( من جمموع 
عددهم  بلغ  الذي  الأ�رسى 
بني  من  واأن  اأ�صري،   )6500(
هناك  املر�صى  الأ�رسى 
بحاجة  اأ�صري   )700( قرابة 
عاجل،  عالجي  تدخل  اإىل 
بال�رسطان،  م�صابون  بينهم 
الذين  الأ�رسى  وع�رسات 
اإعاقات خمتلفة  يعانون من 

وذهنية  ونف�صية  )ج�صدية 
الأرقام،  وهذه  وح�صية(؛ 
رغم �صخامتها، ل ت�صري اإل 
الذين  الأ�رسى  اأولئك  اإىل 
الأمرا�ض  عليهم  ظهرت 
فحو�صات؛  لهم  واأجريت 
اإىل  التقديرات  ت�صري  فيما 
ذلك  من  اأكرث  العدد  اأن 
لو  فيما  يت�صاعف  ولرمبا 
�صاملة  فحو�صات  اأجريت 
ظل  يف  الأ�رسى  باقي  على 
ا�صتمرار الظروف والعوامل 
امل�صببة التي اأدت اإىل ظهور 

الأمرا�ض وا�صتفحالها.
املوؤ�ص�صات  ع�رسات 
ومئات  املحليه  القانونيه 
التي  الدوليه  املوؤ�ص�صات 
الن�صان  �صعارات  ترفع 
جميعا  لكنها  وحقوقه 
اب�صط  توفري  عن  عاجزه 
ال  ال�صري  حقوق  من  حق 
موؤ�ص�صات  العالج،  وهو 
�صلف  امام  عاجزه  تقف 
ال�صجون.  وادارة  الحتالل 
معادلة  العالج  لجل  اجلوع 
ال�صبيل  لكنها  قا�صية  �صعبه 
الوحيد ل�صري ارهق ج�صده 

املر�ض .

الأ�رسى  مركز  مدير  دعا 
راأفت  الدكتور  للدرا�صات 
الأحد  اليوم  حمدونة 
احلقوقية  املوؤ�ص�صات 
والن�صانية حلماية الأ�رسى 
عنجهية  من  الفل�صطينيني 
باملحاكم  ي�صمى  ما 
ال�صورية  الع�صكرية 
القانونية  وغري  والردعية 
فيها  الأحكام  ت�صل  والتى 
) مدى  ل�صبع و�صتني موؤبداً 
ال�صخ�ض  على   ) احلياة 
الواحد . واأ�صار د. حمدونة  
اليومية  النتهاكات  اإىل 
العتقالت  خالل  من 
مداهمات  عرب  الع�صوائية 
الغربية  ال�صفة  يف  البيوت 

ومن خالل ن�صب احلواجز 
واقتحامات  والتوغالت 
اجلي�ض ، والعتقالت عرب 
حانون  بيت  وحاجز  البحر 
�صمال قطاع غزة ، وعمليات 
التحقيق والتعذيب النف�صى 
واحل�صول  واجل�صدى 
بالقوة  العرتافات  على 
املبنية  اجلائرة  والأحكام 
حمدونة  د.  وقال  عليها 
الحتالل  �صلطات  اأن 
تلك  خالل  من  حتاول 
الأ�رسى  ت�صوير  الأحكام 
جنح  يرتكبون  ارهابيني   (
يف   ، القانون  عن  خارجة 
املكانة  مل�صادرة  حماولة 
من خالل  عنهم   القانونية 

اجلمعية  قرارات  جتاوز 
 ، املتحدة  لالأمم  العامة 
الأ�صا�صية  حقوقهم  ونزع 
اأكدت  التى  والن�صانية 
عليها التفاقيات واملواثيق 
الدولية ، وخا�صة اتفاقيتى 
 . والرابعة  الثالثة  جنيف 
على  حمدونة  د.  و�صدد 
واملعتقلني  الأ�رسى  مكانة 
كطالب  الفل�صطينيني 
لتو�صية  ا�صتناداً   ، حرية 
لالأمم  العامة  اجلمعية 
تق�صي  التى  املتحدة، 
جميع  ت�صمني  بوجوب 
املتعلقة  الدولية  املواثيق 
املعدة  الإن�صان  بحقوق 
مادة  املنظمة،  قبل  من 

ال�صعوب  حق  على  تن�ض 
واأن  م�صريها  تقرير  يف 
احرتام  على  الدول  تعمل 
هذا  ممار�صة  وتاأمني 
حمدونة  د.  وطالب  احلق. 
احلقوقية  املنظمات 
على  بال�صغط  والن�صانية 
لوقف  الحتالل  دولة 
املحاكم الع�صكرية الردعية 
ظروف  على  والطالع   ،
اعتقالهم ، واأ�صاليب ال�صغط 
لنيل  والنف�صية   اجل�صدية 
العرتاف منهم ، والتعريف 
الحتالل  دولة  مباهية 
الأعراف  عن  البعيدة 
والقيم والتفاقيات الدولية 

والقانون الدوىل الن�صانى

مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات الدكتور راأفت حمدونة

يدعو لتدخل حقوقي حلماية االأ�ضرى 
من املحاكم الع�ضكرية

ال�سراب عن الطعام طلبا للعالج، تركيبة غريبه من امل�سطلحات : ال�سراب عن 
الطعام و طلب العالج، ولن جتد هذه الرتكيبه ال يف �سجون الحتالل، ولن جتد من 
يلجاأ لها الأ�سري فل�سطيني نال منه املر�ض ما نال حتى مل يجد �سبيال للح�سول على 

حقه بالعالج ال من خالل امعائه اخلاويه.

قال نادي الأ�صري الفل�صطيني 
ال�صديد  التوتر  من  حالة  اإن 
منذ  "عوفر"  معتقل  ت�صود 
قوات  قيام  عقب  �صاعات، 
"باملت�صادا"  امل�صماة  القمع 
جمدداً،   )20( ق�صم  باقتحام 
بهدف نقل القيادات التنظيمية 
لالأ�رسى.  واأكد نادي الأ�صري 
اأبلغت  املعتقالت  اإدارة  اأن 
هو  النقل  عملية  اأن  الأ�رسى 
"ال�صاباك"،  جهاز  من  اأمر 
ذلك  اأدى  لو  حتى  و�صتُنفذ  
داخل  �صاملة  قمع  اإىل عملية 
املعتقل. واعترب نادي الأ�صري 
يف  املواجهة  ت�صاعد  اأن 
وا�صتهداف  "عوفر"  معتقل 
يف  اأمر  التنظيمية  الأطر 
غاية اخلطورة، وهو جزء من 
التي  وال�صلب  القمع  عمليات 

منذ  ملحوظ  ب�صكل  ارتفعت 
مقارنة  اجلاري  العام  بداية 
وذلك  ال�صابقة،  الأعوام  مع 
العنف  م�صتوى  حيث  من 
الأ�رسى.  بحق  امل�صتخدم 
"عوفر"  معتقل  اأن  اإىل  يُ�صار 
اجلاري  العام  مطلع  �صهد 
منذ  الأعنف  كانت  مواجهة 
اأُ�صيب  اإثرها  وعلى  �صنوات، 
الع�رسات من الأ�رسى. وافاد  
الفل�صطيني،  الأ�صري  نادي 
لحقا، اأن قّوات القمع التابعة 
الحتالل  معتقالت  لإدارة 
يف  كبرياً  تدمرياً  اأحدثت 
معتقل  يف  و20(   19( ق�صمي 
عملية  بعد  وذلك  "عوفر"، 
اأم�ض  يوم  نّفذتها  اقتحام 
القيادات  وجود  م�صتهدفة 
واأو�صح  لالأ�رسى.  التنظيمية 

عملية  اأن  الأ�صري  نادي 
القتحام طالت ق�صم الأ�صبال 
عاماً(،   18 دون  )الأ�رسى 
بع�صهم،  بتقييد  وقامت 
للزنازين،  بع�صهم  ونقلت 
م�صرياً اإىل اأّنه مّت فّك قيدهم 
الزنازين  من  واإعادتهم 
لحقاً. واأ�صاف نادي الأ�صري 
اأن اإدارة املعتقل قامت بنقل 
نحو )20( اأ�صرياً اإىل الزنازين 
نقلت  فيما   ،)20( الق�صم  من 
معتقل  اإىل  اأ�رسى  خم�صة 
"جلبوع"، وعدداً اإىل معتقالت 
اجلنوب. واأ�صار نادي الأ�صري 
التي  الوجبات  اأعادوا  اأن  اإىل 
واأغلقوا  الإدارة،  تقّدمها 
الأق�صام وهم م�صتمّرون اليوم 
الّتو�صل  حّتى  اإ�رساب  يف 

حللول.

حالة من التوتر ال�ضديد يف معتقل "عوفر" مع 
ت�ضاعد املواجهة بني االأ�ضرى وقوات القمع

الأ�رسى  �صوؤون  هيئة  حذرت 
اليوم  لها  تقرير  يف  واملحررين 
ال�صحي  الو�صع  تفاقم  من   ،
لالأ�رسى امل�رسبني عن الطعام، 
"نيت�صيان  ل �صيما املعزولني يف 
الأ�صري  من  كل  وهم  الرملة"، 
وم�صطفى  عكر،  اأبو  حممد 
حلبية.  وحذيفة  احل�صنات، 
الأ�رسى  اأن  الهيئة،  واأو�صحت 
اإ�رسابهم  يوا�صلون  الثالثة 
�صد  الطعام  عن  املفتوح 
 )35( لليوم  الداري،  اعتقالهم 
من  يعانون  حيث  التوايل،  على 
اآلآم حادة بجميع اطرافهم ومن 

النوم،  ي�صتطيعون  ول  دائم  ارق 
واأوجاع  باملعدة،  حادة  واآلآم 
امل�صي  ي�صتطيعون  ول  بالراأ�ض، 
على  ويتنقلون  طويلة  مل�صافات 
الهيئة،  وبينت  متحرك.  كر�صي 
اإ�رسابهم  يوا�صلون  اأ�رسى   8 اأن 
�صد  الطعام  عن  املفتوح 
من  كل  وهم  الداري،  العتقال 
امل�رسب  غنام  اأحمد  الأ�صري 
منذ )22( يوماً، و�صلطان خلوف 
منذ )18( يوماً، واإ�صماعيل علي 
منذ )12( يوما، ووجدي العواودة 
جعفر  والأ�صري  اأيام،  �صبعة  منذ 
عز الدين وامل�رسب عن الطعام 

الأ�صري  اأن  وقالت،  اأيام.   4 منذ 
من  عاماً(   46( قعدان  طارق 
اأ�صري �صابق  حمافظة جنني، هو 
ق�صى ما جمموعه يف معتقالت 
بني  ما  عاماً   )11( الحتالل 
وكان  اإداري،  واعتقال  اأحكام 
 23 تاريخ  يف  له  اعتقال  اآخر 
�صباط/ فرباير 2019، وقد �صدر 
بحقه حكماً بال�ّصجن الفعلي مدة 
�صهرين وبعد انق�صاء مدة احلكم، 
اأمر  الحتالل  �صلطات  اأ�صدرت 
اعتقال اإداري بحقه قبل الإفراج 
وله  متزوج  اأنه  علماً  باأيام،  عنه 

�صتة اأبناء.

8 اأ�سرى يوا�سلون ا�سرابهم املفتوح عن الطعام �سد 
العتقال الداري

تفاقم الو�ضع ال�ضحي لالأ�ضرى 
امل�ضربني يف عزل "الرملة"

اأفادت هيئة �صوؤون الأ�رسى 
وحدات   4 باأن  واملحررين، 
فجر  اقتحمت  قمعية 
معتقل  يف   )20( ق�صم  اليوم 
"عوفر" الإ�رسائيلي، بذريعة 
داخل  تفتي�صات  اإجراء 
الهيئة  واأو�صحت  الق�صم. 
جنود  من  كبرية  اأعداد  باأن 
القمع املدججني بكل اأنواع 
والكالب  والغاز  الأ�صلحة 
الق�صم  اقتحمت  البولي�صية 
الفجر،  �صاعات  خالل 

واعتدت على الأ�رسى ونكلت 
تفتي�صات  واأجرت   ، بهم 
وا�صتفزازية،  وح�صية 
وعبثت مبحتويات واأغرا�ض 
راأ�صا  وقلبتها  الأ�رسى 
باأن  واأ�صافت  عقب.  على 
بنقل  هددت  املعتقل  اإدارة 
فتح  حركة  تنظيم  قادة 
بدون  اأخرى،   �صجون  اإىل 
لذلك.  ي�صتدعي  مربر  اأي 
من  حالة  باأن  الهيئة  ولفتت 
زالت  ل  والحتقان  التوتر 

تعمد  حيث  املعتقل،  ت�صود 
ا�صتفزاز  ال�صجن  اإدارة 
حتى  وابتزازهم  الأ�رسى 
وحذرت  اللحظة.  هذه 
الهيئة، من الهجمة ال�رس�صة 
القمع  تنفذها وحدات  التي 
ال�رسى  بحق  الإ�رسائيلية 
والتي  ال�صجون،  خمتلف  يف 
احلقد  مدى  عن  تعرب 
والتطرف  والكراهية 
ق�صية  جتاه  الإ�رسائيلي 

املعتقلني الفل�صطينيني.

4 وحدات قمعية تقتحم ق�ضم )20( يف معتقل 
باالأ�ضرى "عوفر" وُتنكل 
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الإفريقي  الحتاد  واأن  خا�صة 
هذه  مثل  مع  بحزم  يتعامل 
الفريق  ويعاقب  املواقف 
القارية  امل�صابقات  من  بالإق�صاء 
ملدة عامني، وك�صفت اإدارة احتاد 
على  ن�رشته  بيان  عرب  العا�صمة 
التوا�صل  ملوقع  الر�صمي  ح�صابها 
الجتماعي "فاي�صبوك" اأن جممع 
كافة  بحل  قامت  للبرتول  احلياة 
عرب  للنادي  املالية  اللتزامات 
رحمانية  وهاب  العام  م�صت�صارها 

التنفل  عاتقه  على  اخذ  الذي 
يف  النيجر  نحو  الحتاد  ب�صفرية 
�رشاء  البرتويل  املجمع  رغبة  ظل 
وي�صبح  النادي  ا�صهم  اأغلبية 
حداد  ملجمع  خلفا  الفريق  مالك 

."ETRHB"
مب�صاريف  التكفل  جانب  واإىل 
التذاكر  �رشاء  من  النيجر  رحلة 
والتكفل باحلجز عرب اأحد الفنادق 
اأع�صاء  وبقية  الالعبني  لإقامة 
فاإن  والإداري،  الفني  الطاقمني 
حّفز  برتوليوم  احلياة  جممع 
رفقاء الالعب عبد الكرمي زواري 

من  تعهده  خالل  من  بطريقته 
يف  مغرية  مالية  منحة  منح  اأجل 
حال متكن الفريق من التاأهل اإىل 
للمناف�صة  ع�رش  ال�صاد�س  الدور 
امل�صتثمر  با�رش  حيث  القارية، 
وذلك  مهامه  يف  للنادي  اجلديد 
القانونية  الإجراءات  خو�س  قبل 
يف  اإليه  امللكية  بنقل  املتعلقة 
اجلدية  على  حر�صه  توؤكد  �صورة 
نقل  اإجراءات  من  النتهاء  يف 

الأ�صهم اإىل �رشكته.
مهددا  العا�صمة  احتاد  وكان 
بالن�صحاب من املناف�صة القارية 

خلو�س  النيجر  اإىل  التنقل  وعدم 
املالية  الأزمة  ب�صبب  املقابلة 
اخلانقة التي مير بها يف ظل قرار 
البنكي  احل�صاب  جتميد  العدالة 
ممتلكات  جتميد  �صمن  للفريق 
حداد  علي  الأعمال  رجل 
املتواجد يف �صجن احلرا�س، اأين 
"�صو�صطارة"  اأبناء  ت�صكيلة  كادت 
البارحة نحو  تفّوت رحلتها �صهرة 
ب�صورة  ت�رش  و�صعية  يف  النيجر 
اأف�صل الأندية  النادي الذي يعترب 
املناف�صة  يف  للجزائر  متثيال 

القارية خالل الأعوام الأخرية.

احتاد العا�شمة يتفادى االن�شحاب من املناف�شة القارية

احلياة برتوليوم تتكفل مب�ضاريف تنقل النيجر

اإدارة الكناري تقيل ماراك 
وتقرتح مازة خلالفته

فيلود يح�ضر بن بوط للعب
 اأ�ضا�ضيا اأمام املريخ

يح�رش الطاقم الفني لفريق �صبيبة 
بن  اأ�صامة  الثاين  احلار�س  القبائل 
يف  اأ�صا�صيا  اللعب  اأجل  من  بوط 
النادي  يخو�صها  التي  املقابلة 
نادي  اأمام  املقبل  اجلمعة  �صهرة 
للقاء  حت�صبا  ال�صوداين  املريخ 
ملناف�صة  التمهيدي  الدور  ذهاب 
اإفريقيا، حيث جتد  اأبطال  رابطة 
نف�صها  القبائلي  النادي  ت�صكيلة 
الإدارة  اهلت  بعدما  ماأزق  اأمام 
املناف�صة  للعب  مرمى  حار�صي 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  القارية 
القادر  عبد  واحلار�س  بوط  بن 
�صاحلي، لكن الأخري يعاين اإ�صابة 
على م�صتوى اليد كان تلقاها خالل 
خا�صه  الذي  التح�صريي  الرتب�س 
اإيفيان  مدينة  يف  الت�صكيلة  رفقة 
جاهزا  يكون  ولنم  الفرن�صية، 
املريخ  مواجهة  لعب  اأجل  من 
الفني  الطاقم  �صيجد  وبالتايل 
الفرن�صي  املدرب  بقيادة  للفريق 
�رشورة  اأمام  نف�صه  فيلود  هيربت 
حت�صري احلار�س بن بوط من اأجل 
من  خا�صة  اأ�صا�صيا  املقابلة  لعب 
تعود  الذي  وهو  املعنوية  الناحية 
لكنه  البدلء،  دكة  يف  البقاء  على 

�صيجد نف�صه هذه املرة اأ�صا�صيا.
م�صادر  ك�صفت  اأخرى،  جهة  من 
مقربة من بيت "الكناري" اأن اإدارة 

الرئي�س �رشيف خمالل تعتزم تعيني 
م�صطفى مازة مناجري عام للفريق 
املتعلقة  الأمور  بكافة  والتكفل 
والطاقم  الالعبني  بني  بالتن�صيق 
الفني واإدارة النادي، ومل تلق هذه 
الأن�صار  من طرف  قبول  اخلطوة 
الإدارة  خطوة  رف�صوا  الذي 
اأحد  ا�صتقدام  على  وي�رشون 
تقم�صوا  الذين  من  الفريق  اأبناء 
على  الإدارة  اأقدمت  اين  فريقها، 
اقرتاح ا�صم مازة حتى يكون خليفة 

املناجري ال�صابق ماراك.

اأنهى نادي �صبيبة ال�صاورة ترب�صه 
التح�صريي الذي خا�صه يف مدينة 
 12 مدار  على  التون�صية  قمرت 
املو�صم  لنطالق  حت�صبا  يوما 
الكروي اجلاري اأين �صيكون ممثل 
موعد  على  اجلزائري  اجلنوب 
التي  الوطنية  البطولة  خو�س  مع 
املقبل  الأ�صبوع  نهاية  تنطلق 
التاأهيلية  الدورة  لعب  جانب  على 
العربية  البطولة  اإىل  املوؤهلة 
�صوف  التي  الدورة  وهي  لالأندية 
اأوت املقبل  ابتداء من 18  تنطلق 
وتلعب يف املغرب بح�صور النادي 
وبطل  جيبوتي  بطل  البنزرتي، 
الطاقم  قام  وقد  القمر،  جزر 
التون�صي  املدرب  بقيادة  الفني 
معز بوعكاز بتطبيق برنامج عمل 
مكثف خالل فرتة الرتب�س، حيث 
فاز  ودية  مباريات  ثالث  برمج 
من  كل  اأمام  مقابلتني  يف  خاللها 
التون�صي  الإفريقي  النادي  رديف 
تعادل  بينما  ال�صعودي  والقاد�صية 
اأمام  الودية  لقاءاته  اأول  يف 
م�صتقبل املر�صى التون�صي، ويعود 
وفد �صبيبة ال�صاورة اليوم اإىل اأر�س 
الوطن من اأجل ا�صتكمال الربنامج 
ي�صبق  والذي  املتبقي  التح�صريي 

انطالق البطولة الوطنية.
طبق  قد  الفني  الطاقم  وكان 
برناجما مكثفا على م�صتوى العمل 

البدين والتكتيكي اإىل جانب العمل 
الالعبني  التن�صيق بني  على جانب 
خا�صة  الثالثة  اخلطوط  عرب 
اجلدد  بالالعبني  يتعلق  فيما 
املركاتو  خالل  امل�صتقدمني 
متيزت  حيث  املن�رشم،  ال�صيفي 
الودية  واملباريات  التدريبات 
م�صتوى  على  وا�صح  نق�س  بوجود 
العقم  ظل  يف  الأمامي  اخلط 
الهجومي وعدم خلق فر�س كثرية 
من اأجل الت�صجيل وهو الأمر الذي 
مطالبا  بوعكاز  املدرب  يجعل 
اأزمة  من  للخروج  احللول  باإيجاد 
يف  املرمى  امام  الفر�س  نق�س 
ظل ال�رشوع بعد اأقل من اأ�صبوعني 
البطولة  اإىل  التاأهيلية  الدورة  يف 
ممثل  ي�صتهدف  والتي  العربية 

اجلنوب امل�صاركة يف نهائياتها.
ويف �صياق مت�صل، يتماثل الالعبان 
من  ال�صفاء  اإىل  وتومي  �صاعد 
منها، حيث  يعانيان  التي  الإ�صابة 
تاأهيل  برنامج  بتطبيق  يقومان 
طرف  من  لهما  و�صعه  مت  خا�س 
رفقة  بالتن�صيق  البدين  املح�رش 
والذي  الطبي  الطاقم  اأع�صاء 
يف  الإ�رشاع  بعدم  الالعبني  ن�صح 
حتى  واللعب  امليادين  اإىل  العودة 
يتماثالن ب�صفة نهائية اإىل ال�صفاء 

وتفادي اأي نتائج غري �صارة.
عي�شة ق.

الفريق ينهي حت�شرياته بالفوز يف ودية
 القاد�شية ال�شعودي

�ضبيبة ال�ضاورة تنهي ترب�س تون�س 
وتعود اليوم لأر�س الوطن

اأنهت اإدارة فريق احتاد العا�شمة مع�شلة االإبهام املتعلقة ب�شفرية التعداد نحو النيجر من اأجل خو�ض 
املقابلة اأمام �شونيداب حل�شاب ذهاب الدور التمهيدي من م�شابقة رابطة اأبطال اإفريقيا املقررة اجلمعة 

املقبل، حيث اأعلنت اإدارة النادي العا�شمي اأن جممع "احلياة بيرتوليوم" قام بالتكفل بدفع امل�شاريف 
اخلا�شة بتنقل الفريق اإىل العا�شمة نيامي وجنا على اإثرها النادي من خطر االن�شحاب من املناف�شة القارية 

والدخول يف متاهة النفق املظلم

ال�صدارة  يف  اجلزائر  تتواجد 
منها  ميدالية   25 بح�صدها  موؤقتا 
9 ذهبيات، 7 ف�صيات و9 برونزيات 
اأول اأم�س مبنا�صبة افتتاح البطولة 
اجلارية  لل�صباحة  لل�صباب  العربية 
يف  املغرب  البي�صاء  الدار  مبدينة 
اأوت،   7 و   4 بني  املمتدة  الفرتة 
ح�صد  امل�صائية  الفرتة  و�صهدت 
عنا�رش  طرف  من  ذهبيات   5
من�صف  مع  بدايتها  "اخُل�رش"، 
يف  الأوا�صط  �صنف  من  بلمان 
تخ�ص�س 200 م اأربع �صباحات بزمن 
الأ�صاغر  وعند  ج،   06 ثا   08 د   2
حت�صل اأ�صامة عاّلم على الربونزية 
2 د 16 ثا 40 ج، ولدى فئة الرباعم 
امليدالية  تون�صي  اأن�س  افتك 
الف�صية 2 د 23 ثا 31 ج، واأحرزت 
النفي�س  جيهان بن �صاديل املعدن 
 200 تخ�ص�س  يف  ال�صغريات  عند 
ج،   67 ثا   25 د   2 �صباحات   4 مرت 
متبوعة بزميلتها خن�صاء بلقا�صمي 
التي نالت الف�صة 2 د 28 ثا 30 ج، 
ولدى الرباعم، افتكت اآلء حّما�س 

ال�صف الربونزية 2 د 39 ثا 13 ج.
ليتاألق فريق الذكور للتتابع اأ�صاغر 
يف �صباق 4 مرات 200 مرت �صباحة 

حرة بح�صده اللقب بواقع 8 د 49 
الأ�صاغر  اكتفى  بينما  ج،   09 ثا 
باملرتبة الثالثة والربونزية 8 د 35 
حت�صلوا  الأوا�صط  وحتى  ج   23 ثا 

على النحا�صية 7 د 59 ثا 74 ج.
الرباعم  اأ�صافت  الإناث،  وعند 
الذهبية الثامنة للجزائر 9 د 24 ثا 
ح�صيلة  ال�صغريات  لتختتم  ج،   43
الأول  لليوم  الذهب  من  اجلزائر 
بواقع 8 د 57 ثا 97 ج، ويف �صباق 50 
م على ال�صدر حقق من�صف بلمان 
بزمن  الف�صية  امليدالية  اأوا�صط 
29 ثا 52 ج، وعند الأ�صاغر عادت 

 33 كوديل  لل�صباح �صمري  الربونزية 
ثا 26 ج، ولدى الرباعم نال من�صف 
بن بارة الربونزية كذلك 34 ثا 97ج، 
وعند الإناث، ال�صباحة رانيا ورا�س 
فوق  �صعدت  التي  الوحيدة  هي 
ال�صغريات  ب�صنف  التتويج  من�صة 

بنيلها الف�صية 35 ثا 83.
كانت  ال�صباحية،  احل�صة  وخالل 
اإناث  الرباعم  فئة  لدى  البداية 
بتتويج اآلء حّما�س بذهبية 50 مرت 
ج،   82 ثا   30 بتوقيت  �صباحة حرة 
وعند الذكور نال اأن�س تون�صي لقب 
ثا 17 ج، ويف  200 م حرة 2 د 07 

نف�س الفئة العمرية، حت�صل فريق 
 4 ذهبية  على  املختلط  التتابع 
د   4 حرة  �صباحة  مرت   100 مرات 
09 ثا 04 ج، وعند فئة ال�صغريات، 
املجمع  �صباحة  �صيطرت 
خالدي  مرمي  البرتويل  الريا�صي 
على تخ�ص�س 200 م �صباحة حرة 
حني  يف  ج،   20 ثا   10 د   2 بواقع 
اكتفت مواطنتها رمية بن من�صور 
بالربونزية 2 د 12 ثا 00 ج، وعند 
فريق  نال  العمرية  الفئة  نف�س 
الثالث  ال�صف  اجلزائري  التتابع 

والربونزية 3 د 57 ثا 10 ج.
ف�صيتني  اجلزائر  افتكت  كما 
يف  ميدوين  �صهام  بوا�صطة 
لفئة  فرا�صة  مرت   50 تخ�ص�س 
الأ�صاغر بزمن 29 ثا 24 ج، وعند 
كوديل  �صمري  اأحرز  بدوره  الذكور 
نف�س  يف  ج   25 ثا   27 الف�صية 
العمرية حت�صل  والفئة  التخ�ص�س 
عند  لكن  فرا�صة  م   50 يف  ودوما 
فئة الأ�صاغر حت�صل اأيوب �صابور 
على  ماكودي  اهلل  اأمان  ومواطنه 
الف�صية 29 ثا 40 ج والربونزية 29 

ثا 79 ج على التوايل.
ق.ر.

البطولة العربية لل�شباحة لل�شباب

اجلزائر تت�ضدر املنتخبات العربية موؤقتا

عي�شة ق.
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عي�شة ق.

مهددا  حمرز  كان  قا�سية  وعقوبة 
اأعوام  بالإق�ساء ثالثة  لها  للتعر�ض 
لكرة  الإجنليزي  الحتاد  من طرف 
القدم، ولهذا ال�سدد فاإن غوارديول 
من  يعاين  كان  حمرز  اأن  اأو�سح 
وعكة �سحية عندما تواجد يف فرتة 
النتهاء من م�ساركة  العطلة، عقب 
اإفريقيا  كاأ�ض  الوطني يف  املنتخب 
لالأمم التي توجوا بلقبها يف م�رص، 

وعلى هذا الأ�سا�ض تناول دواء من 
ال�سحية  الوعكة  من  التخل�ض  اأجل 
دون علم الطاقم الطبي والذي يجهل 
مكونات هذا الدواء واإمكانية توفره 
م�ستقبل  تهدد  من�سطة  مواد  على 
ارتاأى  الأمر  لهذا  اخل�رص  لعب 
مع  بالتن�سيق  الكتالوين  املدرب 
الطاقم الطبي للنادي ا�ستبعاده من 
قائمة املباراة يف ظل تواجد اإمكانية 
خ�سوعه اإىل فح�ض املن�سطات بعد 
نهاية اللقاء، واأ�ساف غوارديول اأنه 

بالالعب  املخاطرة  عدم  ف�سال 
قائمة  يف  و�سعه  وعدم  والفريق 
ال�سابق  الالعب  ان  م�سيفا  اللقاء، 
لنادي لوهفر الفرن�سي �سوف يكون 
متواجدا مع التعداد حت�سبا للجولة 
الإجنليزي  الدوري  من  الفتتاحية 
املمتاز املقررة نهاية هذا الأ�سبوع 

ويواجهون خاللها وا�ست هام.
وكان حمرز جاهزا للعب املواجهة 
عطلته  قطع  ف�سل  واأنه  خا�سة 
النادي  تدريبات  اإىل  والعودة 

معه  التح�سري  اأجل  من  ال�سماوي 
الدرع  كاأ�ض  وخو�ض  ليفربول  للقاء 
من  جاهزيته  اأعلن  الذي  وهو 

يقوم  كان  واأنه  خا�سة  اللعب  اأجل 
العطلة،  فرتة  خالل  بالتدريبات 
من  لندن  اإىل  زمالئه  مع  وانتقل 

يتخذ  اأن  قبل  للقاء  التح�سري  اأجل 
من  ا�سمه  �سحب  قرار  غوارديول 

قائمة اللقاء.

غوارديوال �شحب ا�شمه من قائمة لقاء كاأ�س الدرع ب�شبب �شكوك حول املن�شطات

طبيب املان �ضيتي ينقذ حمرز من الإق�ضاء
انق�شع ال�شحاب حول اأ�شباب غياب الالعب الدويل اجلزائري ريا�س حمرز عن 
مباراة ناديه مان�ش�شرت �شيتي اأمام ليفربول التي جرت اأول اأم�س �شمن م�شابقة 

كاأ�س درع االحتاد وعاد التتويج خاللها اإىل رفقاء متو�شط ميدان اخل�شر، حيث 
خرج مدرب الفريق اال�شباين بيب غوارديوال اإىل العلن وك�شف عن االأ�شباب التي 

دفعت به اإىل ا�شتبعاد جنمه اجلزائري عن قائمة الالعبني املعنيني باللقاء واأو�شح 
اأن االأمر كان يتعلق بخطر الوقوع يف فخ تناول املن�شطات 

توخيل ي�ضر على البي ا�س جي للتعاقد مع عطال
اجلزائري  ادلويل  الالعب  يقرتب 
اإىل  النتقال  من  عطال  يو�سف 
ويتعلق  الفرن�سي  الدوري  عمالق 
الأمر بفريق ياري�ض �سالن جرمان، 
�سبور«   10 »لو  موقع  ك�سف  حيث 
الفرن�سي اأن مدرب البي ا�ض جي 
النادي  اإدارة  اأخرب  توما�ض توخيل 
رغبته يف التعاقد مع الظهري الأمين 
اأجل  من  وذلك  الوطني  للمنتخب 
الربازيلي  الدويل  رحيل  تعوي�ض 
داين األفي�ض الذي كان غادر حديقة 
الذي  العقد  انتهاء  بعد  الأمراء 

العودة  واختياره  بالنادي  يربطه 
بالدوري  موطنه  يف  اللعب  اإىل 
امل�سدر  نف�ض  وح�سب  الربازيلي، 
على  ي�رص  الأملاين  املدرب  فاإن 
عاما   23 يبلغ  الذي  عطال  جلب 
التي  الكبرية  لالمكانيات  بالنظر 
ميلكها والتاألق الالفت لبن مدينة 
اأول  يف  ني�ض  ناديه  مع  زوو  تيزي 
الفرن�سي  الدوري  يف  موا�سمه 
العام  �سائفة  يف  به  التحق  بعدما 
2018 قادما من الدوري البلجيكي، 
حيث تلقى عطال اإعجاب املدرب 

دورمتوند  بوري�سيا  لنادي  ال�سابق 
طريقةا  ت�سابه  ظل  يف  الأملامني 
داين  مع  يعتمدها  التي  للعب 
الفي�ض، حيث ل ي�ستبعد اأن يتلّقى 
فر�سة  �سابقا  بارادو  نادي  لعب 
عمالقة  اأحد  رفقة  باللعب  العمر 
والظفر  الكبرية  الأوروبية  الأندية 
الأ�سواء  يف  التواجد  بفر�سة 
ولعب م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا 
اأحد  اأنظار  ولفت  التاألق  اأجل  من 

عمالقة الأندية الأوروبية.
عي�شة ق.

الكاف يخاطب الحتاد التون�ضي والرتجي حول
 اأزمة نهائي الأبطال

اأعلن الحتاد التون�سي لكرة القدم اأم�ض 
اأن جلنة الن�سباط بالحتاد الأفريقي 
وجهت اإليه وللرتجي خطابني ر�سميني 
اأبطال  دوري  نهائي  اإياب  اأزمة  ب�ساأن 
اأفريقيا، وجاء ن�ض اخلطاب كما يلي: 
ال�سادر  القرار اجلزئي  اإىل  »بالرجوع 
عن حمكمة التحكيم الريا�سي بتاريخ 
ملف  بخ�سو�ض   2019 جويلية   31
الوداد  بني  اأمامها  املرفوع  النزاع 
البي�ساوي والرتجي الريا�سي التون�سي 
باإلغاء  والقا�سي  الأفريقي،  والحتاد 

مع  للكاف  التنفيذي  املكتب  قرار 
الن�سباط  جلنة  اإىل  امللف  اإحالة 
فتح  مت  اأنه  نعلمكم  القاري،  لالحتاد 
احرتام  عدم  اإمكانية  مبوجب  ملف 
مقت�سيات الف�سول 82 و83 و151 من 
التاأديبية، وحفاظا على كامل  املجلة 
ترغب  الن�سباط  فاإن جلنة  حقوقكم 
كامل  التون�سي  الحتاد  يقدم  اأن  يف 
م�ستنداته وموقفه الكتابي من امللف 

يف اأجل اأق�ساه الثالثاء«.
رئي�ض  الن�سباط  جلنة  دعت  كما 

حمدي  التون�سي  الريا�سي  الرتجي 
يف  املتداخلة  الأطراف  وكل  املدب 
جلنة  اجتماع  حل�سور  امللف  هذا 
املقرر  الأفريقي  لالحتاد  الن�سباط 
الوداد  وكان  الأربعاء،  غدا  عقده 
لقاء  ا�ستكمال  رف�ض  قد  املغربي 
يف  التون�سي  الرتجي  اأمام  الإياب 
 31 يوم  اأفريقيا  اأبطال  دوري  نهائي 
ماي املا�سي على ملعب راد�ض، بعد 
اإلغاء هدفه ومطالبة الالعبني للحكم 
باللجوء  غا�ساما  بكاري  الغامبي 

ذلك  بعد  ثبت  لكن  الفيديو  لتقنية 
تعطل التقنية، واأوقف غا�ساما اللقاء 
يو�سف  بهدف  متقدًما  الرتجي  وكان 
تتويج  بعدها  كاف  ليعلن  باليلي، 
قبل  القاري،  باللقب  التون�سي  الفريق 
للمكتب  طارئة  جل�سة  عقد  يتم  اأن 
التنفيذي للكاف يف فرن�سا، والإعالن 
عن اإعادة اللقاء يف ملعب حمايد وهو 
ما دفع الرتجي للتقدم ب�سكوى ر�سمية 

لدى املحكمة الريا�سية الدولية.
وكاالت

مان�ض�ضرت يونايتد ي�ضم 
ماجواير ر�ضميا

مان�س�سرت  ل�سفوف  ر�سمًيا  �سيتي  لي�سرت  مدفع  ماجواير  هاري  انتقل 
يونايتد، خالل فرتة النتقالت ال�سيفية احلالية، واأعلن مان�س�سرت يونايتد، 
عرب موقعه الر�سمي عن �سم ماجواير ملدة 6 موا�سم مع خيار التمديد 
لعام اآخر، ومل يك�سف اليونايتد عن قيمة ال�سفقة، لكن تقارير �سحفية 
اإ�سرتليني، وحال  الناديني على دفع 80 مليون  اأن التفاق مت بني  اأكدت 
مدافع  اأغلى  ماجواير  �سي�سبح  ر�سمية  ب�سورة  الرقم  هذا  الإعالن عن 
ل�سفوف  انتقل  الذي  ديك،  فان  فريجيل  الهولندي  متخطًيا  التاريخ  يف 
يف  اإ�سرتليني  جنيه  مليون   75 مقابل  �ساوثهامبتون  من  قادماً  ليفربول 

جانفي 2018.
ال�سكر  للنادي، على توجيه  الر�سمي  لي�سرت �سيتي، عرب املوقع  وحر�ض 
ملاجواير على م�ساهمته يف مرحلة النمو امل�ستمرة على مدار املو�سمني 
خالل  وزمالئه  ناديه  جتاه  التزامه  على  النادي  �سكره  كما  املا�سيني، 

مرحلة املفاو�سات الأخرية مع اليونايتد.
وكاالت

رونالدو: متنيت اللعب
 رفقة اأوزيبيو

رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  ك�سف 
�رص  الإيطايل  جوفنتو�ض  نادي  جنم 
التي  وال�رصخة  ال�سهرية  احتفاليته 
لالأهداف،  ت�سجيله  عقب  يطلقها 
الأف�سل  الهدف  عن  حديثه  بجانب 
له، وقال الدون يف ت�رصيحات اأبرزتها 
�سحيفة توتو �سبورت: »اأف�سل هدف 
هدف  اختيار  ال�سعب  من  �سجلته 
يف   700 حوايل  �سجلت  لقد  حمدد، 
�ساأختار  لكنني  الكروية،  م�سريتي 
الأخري  هديف  باأن  الأب�سط  الإجابة 
بالن�سبة  لأنه  الأف�سل  هما  والقادم 
وحول  مهمة«،  الأهداف  جميع  يل 

كري�ستيانو:  معهم، �رصح  اللعب  يرغب يف  رونالدو  كان  الذين  الالعبني 
»هناك الكثري، لكن اإذا كان علي اختيار واحد فقط �ساأقول اإنه اأوزيبيو، 
ل�سوء احلظ اإنه تويف لكنه يظل اأحد رموز الربتغال، هو �سخ�ض ل ي�سدق 

مثال لنا جميًعا، كنت اأود مزاملته يف املنتخب الوطني«.
الوليات املتحدة  بداأت ب�سكل طبيعي، كنا يف  وتابع: »طريقة احتفايل 
ولعبنا �سد ت�سيل�سي، �سجلت هدفا وقمت بالقفز ثم �رصخت، اجلماهري 
اأحبت الحتفال، وعندما قابلتها بعد ذلك، قامت بتكرار احتفايل، لذلك 
حال  فيها  يرغب  كان  التي  الوظيفة  وعن  دائما«،  بذلك  القيام  قررت 
اإذا  اأعرف  ل  اأزياء،  عار�ض  اأو  »ممثل  قال:  قدم،  كرة  لعب  ي�سبح  مل 
ا اأنه اإذا كنت توؤمن مبهنتك  كانت لدّي موهبة التمثيل، لكنني تعلمت اأي�سً

وتكر�ض نف�سك لها، فيمكنك حتقيق النتائج التي و�سعتها لنف�سك«.
وكاالت

تعيني اإيل�س املدير العام للألعاب الأوملبية وهران 2021

عنّي الوزير الأول نور الدين بدوي 
ال�سابق  اجلزائري  الدويل  ال�سباح 
جديدا  مديرا  اإيال�ض  �سليم 
املتو�سط  البحر  لألعاب  عاما 

مدينة  يف   2021 العام  املقررة 
مبهام  تكليفه  مت  والذي  وهران 
جديدة عرب الإ�رصاف على تنظيم 
عاد  التي  املتو�سطية  الدورة 

بعج  بالدنا  اإىل  تنظيمها  �رصف 
تناف�ض مدينة وهران مع نظريتها 
يعود  اأن  قبل  التون�سية  �سفاق�ض 
اللجنة  طرف  من  التنظيم  منح 
الدولية لدول البحر املتو�سط اإىل 
حيث  اجلزائري،  الغرب  عا�سمة 
كلّف بدوي البطل الإفريقي ال�سابق 
اجلديدة  مبهامه  ال�سباحة  يف 
للدورة  ال�سابق  العام  للمدير  خلفا 
الذي  املورو  حممد  املتو�سطية 
ا�سهر.  قبل  من�سبه  من  اقيل  كان 
العام  املدير  ي�سغل  اإيال�ض  وكان 

للمركب الأوملبي اجلديد لوهران 
الذي جتري اأ�سغال ت�سييده وبلغت 
الأمور و�سع الب�ساط وو�سع الع�سب 
اأر�سية امللعب قبل  الطبيعي على 
اأن يتم حتويله اإىل من�سب املدير 
العام لالألعاب املتو�سطية، وميلك 
اإيال�ض م�ساركات عاملية، اأوملبية 
وقارية وهو املعروف باخت�سا�سه 
يف ال�سباقات الق�سرية 50 و100 م 
الأول  الرقم  كان  اأين  �سباحة حرة 

بال�سباحة يف عهده.
عي�شة ق.



جونار  �أويل  ��ستقر 
�لفني  �ملدير  �سول�سكاير 
يونايتد  ملان�س�سرت 
يف  �لفريق  قائد  على 
بعد  �جلديد،  �ملو�سم 
فالن�سيا،  �أنطونيو  رحيل 
»�سن«  ل�سحيفة  ووفًقا 
�ختيار  فاإن  �لربيطانية، 
على  وقع  �سول�سكاير 
�آ�سلي يونغ �لبالغ 34 عاًما 

ملان�س�سرت  قائًد�  ليكون 
يونايتد، وذلك على عك�س 
و�ن�سم  �مل�سجعني،  رغبة 
 2011 عام  ليونايتد  يونغ 
فيال  �أ�ستون  من  قادًما 
جنيه  مليون   17 مقابل 
�ختياره  لكن  �إ�سرتليني، 
�أمًر�  كان  للفريق  كقائد 
و�أن  خا�سة  مفاجًئا، 
�أ�سا�سي  ب�سكل  م�ساركته 

�ستكون �سعبة، �سو�ء على 
�لأي�رس  �أو  �لأمين  �لرو�ق 
�لظهري  مع  �لتعاقد  بعد 
بي�ساكا  �آرون  �لأمين 
على  �سو  لوك  وجاهزية 
و�سارك  �لي�رسى،  �جلهة 
يف  �أ�سا�سي  ب�سكل  يونغ 
و�رتدى  ميالن،  ودية 
ومع  �لقيادة  �سارة  بالفعل 
بي�ساكا  ودخول  خروجه 

�نتقلت  �لثاين  �ل�سوط  يف 
�ل�سارة لدي خيا.

�أن  يبدو  ما  على  ولكن 
رغبة  �سد  يونغ  �ختيار 
�لذي  �ليونايتد،  جمهور 
هذ�  من  �ندها�سه  �أبدى 
�لأمر عرب مو�قع �لتو��سل 
نيتو  .�أرماندو  �لجتماع، 
يونايتد،  م�سجعي  �أحد 
قائد  يونغ  »�آ�سلي  كتب: 

�لأجدر  هو  هل  لنا، 
بد�أت  لقد  �أويل  بذلك، 
وخر  �لأمل«،  �أفقد 
ن�رس  يونايتد،  �آمد  يدعى 
تغريدة �ساخرة قال فيها: 
يونغ  �أن  قال  »�سول�سكاير 
للفريق،  قائًد�  �سيكون 
يف  يكون  عندما  ولكن 
من  �سخرية  يف  �مللعب« 

�سعوبة م�ساركة يونغ.

يبدو �أن موقف مان�س�سرت 
مع  �لتعاقد  من  يونايتد 
ديبال  باولو  �لأرجنتيني 
قد  جوفنتو�س  مهاجم 
�ل�ساعات  خالل  تغري 
ووفًقا  �ملا�سية،  �لقليلة 
ل�سبكة »�سكاي �سبورت�س«، 
عن  تر�جع  يونايتد  فاإن 

ديبال  ب�سم  �هتمامه 
�لالعب  مطالب  ب�سبب 
يونايتد  وقرر  ووكيله، 
�ل�سفقة،  من  �لن�سحاب 
ب�سبب ما و�سفه باملطالب 
فيها  و�ملبالغ  �ملرتفعة 
ووكيله،  �لالعب  قبل  من 
باأن  �لعام  و�ل�سعور 

�للعب  يف�سل  ل  �لالعب 
وياأمل  تر�فورد،  �أولد  يف 
�أويل جونار �سول�سكاير يف 
جزًء�  يكون  فريق  تكوين 
�لنادي طويل  من م�رسوع 
�لأجل، وكان �ملان يونايتد 
تبادل  �سفقة  على  و�فق 
جوفنتو�س  مع  مبدئية 

مقابل  ديبال  �سم  ت�سمل 
رحيل روميلو لوكاكو.

جاهزة  �ل�سفقة  وكانت 
لالإعالن �لر�سمي وتتوقف 
على  �لتفاق  على  فقط 
�ل�سخ�سية  �ل�رسوط 
يونايتد،  مان  مع  لالعب 
يونايتد  تر�جع  لكن 

بديبال  �لهتمام  عن 
جوفنتو�س  يحرم  قد 
لوكاكو،  مع  �لتعاقد  من 
وت�سري »�سكاي �سبورت�س« 
يونايتد  مان�س�سرت  �أن  �إىل 
مبناق�سة  �سريحب 
�لو�فدة  �لعرو�س  جميع 

للوكاكو.

بر�سلونة يطيح باأر�سنال 
يف كاأ�س خوان غامرب

حقق بر�سلونة فوز�ً معنوياً بتغلبه على �سيفه �أر�سنال �لإجنليزي 2-1 يف 
�لأحد �ملن�رسم،  �لكاتالوين  �لنادي  كاأ�س خو�ن غامرب تكرمياً ملوؤ�س�س 
و�سجل �لغابوين بيري �إميرييك �أوباميانغ هدف �أر�سنال 36، لكن بر�سلونة 
عادل �لنتيجة عن طريق لعب �أر�سنال �أين�سلي مايتالند نيل�س خطاأ يف 
مرمى فريقه 69 قبل �أن ي�سجل �لنجم �لأوروغوياين لوي�س �سو�ريز هدف 
للنادي  �لو�فد �جلديد  �لدقيقة 90، و�سهدت �ملبار�ة م�ساركة  �لفوز يف 
�لكاتالوين �لفرن�سي �أنطو�ن غريزمان قبل �لنهايةبع�رس دقائق و�لهولندي 
�ملبار�،  يف  لعب  �أف�سل  بجائزة  فاز  و�لذي  �أ�سا�سياً  يونغ  دي  فر�نك 
.وبح�سب موقع �لنادي فقد بلغ �حل�سور  يف ملعب كامب ما يقارب 100 

�لف منا�رس، هو �أكرب ح�سور جماهريي ملبار�ة خو�ن غامرب.

بداية الربميريليغ ُتفجر
 غ�سب كلوب

كلوب،�ملدير  يورغن  عرب 
غ�سبه  عن  لليفربول،  �لفني 
من موعد مبار�ة فريقه �لأوىل 
�لإجنليزي  �لدوري  ببطولة 
�جلمعة  يوم  لها  و�ملقرر 
�سيتي،  نوريت�س  �أمام  �ملقبلة 
ت�رسيحات  يف  كلوب  قال 
ميل«  »ديلي  �سحيفة  �أبرزتها 
�ألعب  �أن  »�أف�سل  �لربيطانية: 
مبار�ة نوريت�س يوم �لأحد، �أي 

بعد يومني من �لتاريخ �ملحدد لها«، و�أ�ساف: »لقد لعبنا �آخر مبار�ة يف 
�ملو�سم �ملا�سي بنهائي دوري �أبطال �أوروبا، وكذلك �سنلعب �أول مبار�ة 

يف �لدوري �لإجنليزي، �لأمر ل يبدو �سحيحا«.
وتابع: »�أرى �لنا�س متحم�سون ويتطلعون �إىل �ملبار�ة، لكن ل �أحد يهتم 
بامل�ساكل �لتي لدينا، ولهذ� �ل�سبب يجب �أن �أذكرهم لأن ل �أحد ير�ها«، 
وختم: »كانت مبار�تنا �لأخرية �سد توتنهام هوت�سبري بعد ثالثة �أ�سابيع 
من لعب �جلميع مبارياتهم �لأخرية يف �ملو�سم، و�لآن �سنلعب �أول مبار�ة 
ا، من ميكنه فهم هذه �لفكرة«، خ�رس ليفربول لقب  يف �لربميريليغ �أي�سً
بركالت  �سيتي  مان�س�سرت  �أمام  �لهزمية  بعد  �أم�س،  �أول  �خلريية  �لدرع 

�لرتجيح عقب نهاية �للقاء بالتعادل �لإيجابي 1-1.

كونتي يرف�س اال�ست�سالم اأمام 
�سفقة لوكاكو

رف�س �أنطونيو كونتي �ملدير �لفني لإنرت ميالن �إ�سهار ر�ية �ل�ست�سالم 
وقال  يونايتد،  مان�س�سرت  مهاجم  لوكاكو  روميلو  مع  �لتعاقد  �إمكانية  يف 
كونتي يف ت�رسيحات �أبرزتها �سحيفة »ديلي �إك�سرب�س« �لربيطانية: »نحن 
�لثغر�ت  بع�س  هناك  باأن  �أتفهم  ممكنة،  طريقة  باأف�سل  �لعمل  نو��سل 
�لتي علينا ملئها، لكنني �أمتنى �أن يحدث«، و�أ�ساف: »يف �لوقت نف�سه، 
�أنا �أعمل مع جمموعة ر�ئعة من �لالعبني حيث منحوين �لر�سا �لكبري«، 
وحول �ل�سفقة �لتبادلية بني جوفنتو�س ومان�س�سرت يونايتد، �رسح كونتي: 
»�أنا �أقر�أ عن هذ� �لتبادل يف �ل�سحف فقط، بالتاأكيد لوكاكو لعب جيد 
�إنه مهاجم جيد، حاولت �سمه عندما كنت مدرًبا لت�سيل�سي، نحن نتحدث 

عن ناديني كبريين جفنتو�س و�إنرت ميالن، لكنني ل �أعرف �سيًئا«.
وو��سل: »قبل �أ�سبوعني، قيل �إن �إنرت ميالن تعاقد مع لوكاكو، لكن �لآن 
يقولون �إنه �ن�سم جلوفنتو�س، �حلقيقة هي �أنه �إذ� مل يكن لديك �تفاق 
مع �لالعب وناديه فلن يحدث �أي �سيء، لذلك دعونا نرى ما �سيحدث«، 
�ل�سفقة  �لرت�جع عن  قرر  يونايتد  مان�س�سرت  �أن  تقارير �سحفية  وت�سري 
ل�سفوف  �لن�سمام  ديبال  باولو  رف�س  بعدما  جوفنتو�س،  مع  �لتبادلية 
�ليونايتد نظًر� للمطالب �لكبرية �لتي يطالب باحل�سول عليها للمو�فقة 

على �ن�سمامه لل�سياطني �حلمر.

مان�س�سرت  نادي  حافظ 
بطاًل  لقبه  على  �سيتي 
�لإجنليزي  �لحتاد  لدرع 
 4-5 ليفربول  على  بفوزه 
بعد  �لرتجيح  ركالت  يف 
�لوقت  يف   1-1 �لتعادل 
�ملبار�ة  �سمن  �لأ�سلي 
على  بينهما  جرت  �لتي 
يف  ومييبلي  ملعب  �أر�سية 
و�أنهى  �م�س،  �ول  لندن 
�لأول  �ل�سوط  �سيتي 
رحيم  �سجله   0-1 بالتقدم 
ليفربول  لكن  �سرتلينغ، 
بقوة  �لثاين  �ل�سوط  دخل 
طريق  عن  �لتعادل  و�أحرز 
ماتيب  جويل  �لكامريوين 
�إىل  �لفريقان  ليحتكم   ،77
مبا�رسة،  �لرتجيح  ركالت 
�ل�ساد�س  �للقب هو  .وهذ� 
توقف  مقابل  �سيتي  للمان 
�لدرع  يف  ليفربول  ر�سيد 

�خلريية عند 15 لقباً.
�ملدرب  فريق  ويدين 
جو�سيب  �لإ�سباين 
بالفوز  غو�رديول 
�لت�سيلي  حار�سه  �إىل 
�لذي  بر�فو  كالوديو 

�لرتجيحية  �لركلة  �سد 
بو��سطة  لليفربول  �لثانية 
جورجينيو  �لهولندي 
فريقه  مانحاً  فينالدوم، 
�لثانية  للمرة  �لدرع  لقب 
ليفربول  تو�لياً، فيما ف�سل 

للمرة  �لدرع  �حر�ز  يف 
حني   2006 منذ  �لأوىل 
فوزه  بعد  �ملبار�ة  خا�س 
�أن  حني  يف  �لكاأ�س،  بلقب 
خالل  فيها  م�ساركته 
عن  ناجمة   2019 ن�سخة 

�لدوري،  يف  و�سيفاً  حلوله 
و�سيحظى ليفربول ب�رسف 
�جلديد  �ملو�سم  يفتتح  �أن 
يوم  �ملمتاز  �لدوري  من 
نوريت�س  �سد  �جلمعة 
�سيتي  عن  عو�ساً  �سيتي 
يلعب  �لذي  �للقب  حامل 
مع  ملعبه  خارج  �ل�سبت 
لأن  وذلك  هام،  و�ست 
�لأملاين  �ملدرب  فريق 
�سيد�فع  كلوب  يورغن 
لدوري  كبطل  مكانته  عن 
مو�جهة  يف  �أوروبا  �أبطال 
ت�سيل�سي  �ملحلي  خ�سمه 
عندما  ليغ«،  »يوروبا  بطل 
�أوت   14 بتاريخ  يتو�جهان 

يف ��سطنبول.
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املان �سيتي يفتتح املو�سم بلقب درع االحتاد

مان�س�سرت يونايتد يغري موقفه من ديباال

�سول�سكاير يختار يونغ قائدا ويغ�سب اجلماهري

حتديد موعد خ�سوع اأ�سين�سيو للعملية اجلراحية
جنم  �أ�سين�سيو  ماركو  تعر�س 
نادي ريال مدريد لالإ�سابة بقطع 
�لأمامي  �ل�سليبي  �لرباط  يف 
�خلارجي  �لهاليل  و�لغ�رسوف 
مو�جهة  خالل  �لي�رسى  للركبة 
�لكاأ�س  يف  �لإجنليزي  �أر�سنال 

�لدولية لالأبطال، وذكرت �سحيفة 
�أن  �لإ�سبانية،  »موندو ديبورتيفو« 
عملية  �سيجري  �أ�سين�سيو  ماركو 
�لأ�سبوع  هذ�  خالل  جر�حية 
مدريد،  �لإ�سبانية  �لعا�سمة  يف 
�أن  يريد  �لالعب  �أن  �إىل  م�سرية 

�أقرب  يف  �لتاأهيل  عملية  يبد�أ 
�ل�سحيفة  و�أ�سافت  ممكن،  وقت 
�لالعب  غياب  �ملتوقع  من  �أنه 
�مللكي،  �لفريق  �سفوف  عن 
�أ�سهر،   8 �إىل   7 بني  ترت�وح  لفرتة 
 65 �لدقيقة  يف  �أ�سين�سيو  و�سقط 

كرة  بعد  �أر�سنال،  مو�جهة  من 
م�سرتكة مع �لغابوين بيري �إميرييك 
�أوباميانغ جنم �أر�سنال، وو�سع يده 
على وجهه من �سدة �لإ�سابة قبل 
�أن يغادر �مللعب ومنه للم�ست�سفى 

لإجر�ء �لفحو�سات.
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وكاالت

ل�س�ؤال  الأخالقي  الأ�سا�س  ورغم 
الف�سل، فاإنه مل يحظ يف الدرا�سات 
باهتمامات  اإل  احلديثة  العربية 
حمدودة تعك�س �سم�را حقيقيا يف 
ب��سفه  الأخالق  م��س�ع  معاجلة 
الفكر  يف  بذاته  قائما  م��س�عا 
وه�  املعا�رص،  الإ�سالمي  العربي 

ما يعطي اأهمية للكتاب.

االأخالق العربية 
واالإ�سالمية

فهمي  الأردين  املفكر  يتحدث 
جدعان يف الق�سم الأول »الأخالق 
العربية الإ�سالمية واأ�سئلة احلداثة 
اأخالقي  »مرّكب  عن  والإن�سية« 
العربي«،  للم�ستقبل  حديث 
ويعترب اأن فال�سفة الإ�سالم متثل�ا 
املنحدرة  الأخالقية  املنظ�رات 
والهلن�ستي  الهليني  الع�رصين  من 
واأمعن�ا النظر فيها، ومنهم الكندي 
الذي ا�ستلهم »الزهد ال�سقراطي« 

والتاأمل العقلي الأفالط�ين.
م��س�ع  ا�ستقالل  جدعان  وينفي 
العربي  الف�ساء  يف  الأخالق 
جمال  فه�  للفال�سفة،  الإ�سالمي 
الفال�سفة جنبا  يعمل فيه  ا�ستغال 
وفقهاء  متكلّمني  مع  جنب  اإىل 
ومت�سّ�فة، مما جعل �ُسعب الإميان 

تختلط فيه باملعاين الإن�سانية.
جرى  احلديث  الع�رص  ويف 
وعالقته  الأخالق  �س�ؤال  تناول 
مثل  مفكرين  قبل  من  باحلداثة 
القادر  وعبد  الرحمن  عبد  طه 
دراز  اهلل  عبد  وحممد  املغربي 
وعادل �ساهر، لكن جدعان يدع� 
بعني  تاأخذ  واقعية عقلية  ملقاربة 
جديدة  قيما  ي�سميه  ما  العتبار 
نتجت عن التط�رات احلديثة مثل 
امل�اطنة وج�دة احلياة والعرتاف 

واجلمال.
اجلديد  العامل  اأن  اإىل  واأ�سار 
جديدة  روؤية  له  فيه  نعي�س  الذي 
ومتاأثرة  والبيئة  بالعلم  مت�سلة 

وال�سيا�سة  والبي�ل�جيا  بالقت�ساد 
احلديثة  الت�سال  وو�سائل 
الفل�سفة  اأن  يعني  مما  والفن�ن، 
لت��سيع  الأخالقية حتتاج  النظرية 
»الأخالق  م��س�ع  واإدماج  اآفاقها 
يجب  اأخالقية  كمدونة  املطّبقة« 

اللتزام بها.
االأخالق يف احلداثة

بجامعة  احل�سارة  اأ�ستاذ  يناق�س 
�س��سة الت�ن�سية حممد ب�هالل يف 
الف�سل الثاين م��س�ع الأخالق يف 
احلداثة عند املفكر املعا�رص وائل 
املطلب  اعتبار  اأن  ويرى  حالق، 
يف  اجل�هرية  امل�ساألة  الأخالقي 

نقد احلداثة وت�سخي�س اأزمتها.
حني  الدين  اأن  ب�هالل  ويعتقد 
ولي�س  فل�سفيا  به  ال�سطالع  يتم 
فقهيا ه� الأ�سد فاعلية يف تقدمي 
اختاللت  عن  الأخالقي  اجل�اب 
اأ�سط�رة  اإنهاء  حماولً  احلداثة، 
باعتبارها  الغربية  احلداثة 
الب�رصية،  لتط�ر  النهائية  ال�سيغة 
العتبار  يف  تاأخذ  مل  اأنها  وبني 
وتن�ع  للدين  الأخالقي  العمق 
تنفتح  مل  واأنها  الروحي،  العامل 
العامل  كل  على  اإيجابي  ب�سكل 
من  املختلفة  املجتمعات  لتتمكن 

امل�ساهمة فيها.
يناق�س  الثالث،  الف�سل  ويف 
احلديث  العربي  الفكر  اأ�ستاذ 
ال�سالح  علي  الت�ن�سية  باجلامعة 
لأخالقية  مدخال  امل�اطنة  ُم�ىل 
الزاوية  حجر  اأنها  معتربا  عربية، 
ومتثل  احلداثة  اأخالق  معمار  يف 
الت�س�رات  قيمة حديثة تقطع مع 
»ن�سائح  فت�ستبدل  القدمية 

املل�ك« وتختار احلرية.
مهما  جزءا  يرجع  ُم�ىل  اأن  ورغم 
التاريخية  العرب  م�سكالت  من 
غياب  اإىل  والإبداعية  وال�سيا�سية 
فاإنه  واإجراًء،  ت�س�را  امل�اطنة 
�سحري  حل  امل�اطنة  اأن  يرى  ل 
من  للتحرر  العربي  ال�سياق  يف 
ال�ستبداد، وختم الق�سم الأول من 
الكتاب بف�سل رابع يناق�س اإ�سكالية 
النزعة الإن�سانية يف الفكر العربي 

الإ�سالمي.

االأخالق والفل�سفة 
االإ�سالمية

م�لي  امل�ريتاين  الباحث  بداأ 
الثاين  الق�سم  اأحمد ولد جعفر يف 
الذي جاء بعن�ان »�س�ؤال الأخالق 
مناق�سة  الإ�سالمية«،  الفل�سفة  يف 
فل�سفة  عند  التعّقل  »اأخالق 

املعا�رصة،  وراهنيتها  الفارابي« 
واأبرز اإ�سكالية العقل بني »املاهية 
و«املاهية  للعقل«  الأخالقية 
الفارابي  عند  لالأخالق«  العقلية 
الالحقة،  الع�س�ر  على  وتاأثريها 
ه�  الأخالقي  املبداأ  اأن  معترباً 
اإىل  وم�سريا  التعقل،  فعل  عماد 
عبد  طه  املغربي  املفكر  مفه�م 

الرحمن عن »الأخالق التعّقلية«.
يف  اكريكر  �سفيق  الباحث  وتناول 
الف�سل ال�ساد�س ال�س�ؤال الأخالقي 
كتب  الذي  الرازي  بكر  اأبي  عند 
ر�سالة الطبيب الأخالقية، واأ�س�س 
مبكرة  �سيغة  راأيه-  -ح�سب 
لال�ستقاللية الأخالقية عن الدين، 
التايل  الف�سل  تناول  حني  يف 
من�س�ر  بن  رم�سان  درا�سة  عرب 
يف  القيا�سية  ال�سناعة  ا�ستعمال 
العلم املدين عند ابن ر�سد، مبينا 
ا�ستعمال املنطق يف علمي  وج�ه 
اإىل  وم�سرياً  والأخالق،  ال�سيا�سة 
�رصورة النفتاح على ما ذكره ابن 

ر�سد.
درا�سة  ام�ساعد  كمال  وا�ستكمل 
ابن  تناول  حيث  الثامن  الف�سل 
ر�سد وتراثه الذي اأ�سهم يف »تبيئة« 
والأخالقية  ال�سيا�سية  النظرية 
الإ�سالمي  ال�اقع  يف  الأفالط�نية 

العربي، م�سرياً اإىل اأن ابن ر�سد مل 
يتناول الفكر ال�سيا�سي الأفالط�ين 
النظرية فقط بل تعداه  يف جمال 
جتارب  من  وال�ستفادة  للتطبيق 
يف  الإ�سالمي  العربي  التاريخ 
ابن  بك�ن  املثل  و�رصب  زمانه، 
الأمثلة  ذكر  عن  اأعر�س  ر�سد 
الي�نانية لأنه راآها جمه�لة للقارئ 
وا�ستبدلها  يخاطبه  الذي  العربي 

بنظائر اإ�سالمية.
ر�سد  ابن  انتقاد  الف�سل  وتناول 
�سعيا  ال�ستبداد  اأ�سكال  ملختلف 
بعيدة  اأنظمة  ب��سفها  لتجاوزها 
ويرى  والأخالق،  الف�سيلة  عن 
الأخالقية  الفل�سفة  اأن  ام�ساعد 
�سكلت اأ�سا�سا تق�م عليه الفل�سفة 
م�سريا  ر�سد،  ابن  عند  ال�سيا�سية 
التي  ال�سيا�سي  لالإ�سالح  لدع�ته 
ال�سيا�سة  باأن  الإميان  من  تاأتي 

مرتبطة بالأخالق.

قراءات معا�سرة

الق�سم  يف  ال�رميي  ناجية  تناولت 
الثالث قراءات معا�رصة يف النظام 
واحل�سن  العتزايل  الأخالقي 
وامل�ساألة  املعتزلة  عند  والقبح 
مبفه�مي  عالقتها  يف  الأخالقية 
الإن�سانية،  وامل�س�ؤولية  احلرية 
التجربة  خ�س��سيات  وناق�ست 
العتزالية التي غردت خارج �رصب 
املنظ�مات الذهبية وقدمت العقل 
احل�سن  مفه�مي  على  واعتمدت 
�سعيا  الفكري  نظامها  يف  والقبح 
واجتماعي  فكري  من�ذج  لإيجاد 

»لالإن�سان العاقل اخلرّي«.
املعتزلة  اإعالء  اأن  الف�سل  ويرى   
للجانب  اإهمال  �ساحبه  للعقل 
برتجمة  الكفيل  العملي  الأخالقي 
الجتماعي،  ال�اقع  يف  النظرية 
من  زوالهم  ل�رصعة  اأدى  ما  وه� 

اخلريطة الفكرية الجتماعية.
معهد  يف  الفل�سفة  اأ�ستاذ  ويتناول 
الف�سل  يف  بهل�ل  رجا  الدوحة 
العا�رص »القان�ن الأخالقي والأمر 
الإلهي«، حيث ي�ستعر�س اخلالف 

بني املعتزلة والأ�ساعرة الذي يراه 
لآراء  املعا�رص  بالتداول  مت�ساًل 
والقان�ن،  الأخالق  بني  العالقة 
اخلالف  يف  اخل��س  اأن  ويرى 
جمالً  يفتح  الأ�سعري  املعتزيل 
الأخالقي  الفكر  يف  للتجديد 
انطالقاً من م�روث فل�سفي اأ�سيل 
خا�س بنا وبه العمق والرثاء والتن�ع 
اأي�سا، ويفيد يف النقا�سات اجلارية 
ح�ل تط�ير قان�ن اإ�سالمي ي�ائم 

متطلبات الع�رص.

االأخالق االإ�سالمية

»�س�ؤال  بعن�ان  الرابع  الق�سم  يف 
قراءات  يف  الإ�سالمية  الأخالق 
الثالثة  معا�رصة«، جاءت الف�س�ل 
الأخالق  منزلة  »اإ�سكالية  بعن�ان 
الفقهية«  الأ�س�لية  املدونة  يف 
لالأكادميي الت�ن�سي حمادي ذويب، 
احل�سارة  يف  الأخالق  و«�س�ؤال 
بني  مقاربات  الإ�سالمية:  العربية 
الإ�سالم  يف  الأخالقي  النظام 
الدميقراطية«  الأخالقية  والقيم 
حب�س،  حممد  ال�س�ري  للمفكر 
الفتاوى  يف  التطبيقّية  و«الأخالق 
اأمن�ذًجا«  البي�تيقا  املعا�رصة: 

للباحث الت�ن�سي ر�سا حمدي.
املغربي  وامل�ؤرخ  الباحث  وقدم 
يف  ب�ت�سي�س  القادري  اإبراهيم 
الذي  الكتاب  من  الأخري  الق�سم 
يحمل عن�ان »امل�روث الأخالقي 
روافد  الإ�سالمية..  احل�سارة  يف 
»تاأ�سي�س  عن  درا�سة  وُروؤى«، 

الت�س�ف الأخالقي يف املغرب«.
املغربي  وامل�ؤرخ  املفكر  وتناول 
احمّمد جربون م��س�ع »امل�روث 
احل�سارة  يف  الفار�سي  الأخالقي 
يف  درا�سة  الإ�سالمية:  العربية 
الآداب  يف  الفر�س  اأخالق  تاأ�سيل 
وناق�ست  الإ�سالمية«،  ال�سلطانية 
وعيل  �سفيقة  اجلزائرية  الباحثة 
ف�سل  يف  الياباين  ال�ست�رصاق 
الأخالقي  »المتداد  بعن�ان 
روؤية  يف  الرحمة  لأنط�ل�جيا 

ال�ج�د القراآنية«.

يف كتاب جديد

 باحث�ن يناق�ض�ن �ض�ؤال الأخالق يف احل�ضارة 
العربية والإ�ضالمية

�سدر حديثا عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب »�سوؤال االأخالق يف احل�سارة العربية واالإ�سالمية« يف 567 �سفحة من 
احلجم الو�سط، وتوزع يف 16 ف�ساًل وخم�سة اأق�سام، مت�سمًنا اأوراق املوؤمتر ال�سنوي ال�ساد�س للعلوم االجتماعية واالإن�سانية الذي عقده 

املركز يف مار�س 2017 بالدوحة.

3 اآلف كتاب اإلكرتوين و�ض�تي يف مكتبة ال�ضارقة العامة
العامة،  ال�سارقة  مكتبة  اأعلنت 
للكتاب،  ال�سارقة  لهيئة  التابعة 
عن ت�فريها 3008 كتاب اإلكرتوين 
الرقمية،  القراءة  لع�ساق  و�س�تي 
من  املعرفة  جمالت  �ستى  يف 

الفن�ن والآداب والعل�م.
من�ستها  عرب  املكتبة،  وت�سم 
من  وا�سعة  جمم�عة  الرقمية، 
والدوريات  واملراجع  الكتب 
والر�سائل العلمية، والكتب النادرة 
واملقالت  واملخط�طات، 
من  وغريها  جامعية،  ور�سائل 
تفيد  التي  املعل�مات  اأوعية 

املكتبة  ة  من�سّ وتقدم  الباحثني، 
ال�سمعية  ال��سائل  خدمات 
يف  البحث  وخدمات  والب�رصية، 
التي  والإنرتنت،  الآيل  الفهر�س 
وم�سادر  معرفية  م�اد  ت�فر 
وباأقل  ال�سبل،  باأي�رص  للمعل�مات 
جهد واأ�رصع وقت خلدمة البحث 
العلمي، بح�سب �سحيفة الإمارات 

الي�م.
»م�سم�ع«

األف   38 بنح�  املكتبة  وترتبط 
يف  منت�رصة  ومدر�سة  مكتبة 
�سبكة  �سمن  العامل،  اأنحاء  جميع 

اأطلقت  حيث  )اأوفردرايف(، 
�رصكة  مع  بالتعاون  املكتبة، 
»اأوفردرايف«، اإحدى اأبرز من�سات 
القراءة الرقمية العاملية للمكتبات 
املكتبة  جمم�عة  واملدار�س، 
كبرياً  عدداً  ت�سم  التي  الرقمية 
وال�س�تية،  الإلكرتونية  الكتب  من 
با�ستخدام  املجم�عة  وتتميز 
واجهة �رصيعة ال�ستجابة، تت�افق 
والأجهزة  الذكية  اله�اتف  مع 
التي  الكمبي�تر،  واأجهزة  الل�حية 
خالل  من  اإليها  ال��س�ل  ميكن 
خالل  من  اأو  الإلكرتوين،  امل�قع 

تطبيقات »اأوفردرايف«.
وتقدم ما تنتجه مكتبة »م�سم�ع«، 
لتالوة  اجل�دة  عالية  ت�سجيالت 
املطب�عة  الكتب  ن�س��س 
هذه  وحتفظ  الإلكرتونية،  اأو 
على  رقمي  ب�سكل  الت�سجيالت 
وميكن  الرقمية،  التخزين  اأجهزة 
با�ستخدام  اإليها  ال�ستماع 
الرقمية،  ال�س�تية  امل�سغالت 
واأجهزة  املحم�لة  واله�اتف 

م�سم�ع املحملة م�سبقاً.
خمط�طات ون�ادر

ت�فرها  التي  البيانات  وقاعدة 

خمط�طة   1172 ت�سم  املكتبة 
تقدم  و1966،   1834 بني  اإفريقية 
غري  معل�مات  والباحثني  للعلماء 
ال�رصية  املرا�سالت  عن  م�سب�قة 
للمملكة املتحدة، وتغطي تقريباً 
وال�ستعمار  الغزو  فرتة  كامل 
وتت�سمن  اإفريقيا،  يف  الأوروبي 
ب�سكل عام نظام احلكم والزراعة 
والهجرة  والبيئة  واملراأة  والتعليم 
اىل ال�ليات املتحدة، خالل تلك 
امل��س�عات  من  والكثري  الفرتة، 

الأخرى.
وت�فر املكتبة لأول مرة يف دولة 

للكتب  بيانات  »قاعدة  الإمارات 
الربيطانية«،  املكتبة  يف  النادرة 
�رصكة  مع  بالتعاون  اإطالقها  مت 
عن�ان   7000 نح�  وت�سم   ،Gale
املمتدة  الفرتة  اإىل  تع�د  نادر 
ت�س�ر  والـ19  الـ15  القرنني  بني 

احل�سارة العربية.
خال�سة   600 لرّوادها  وتتيح 
و460  مقال،  و4000  للكتب، 
اإدارية  و150حلقة  ا�ست�سارة، 
»اإدارة  تطرحها  م�سم�عة  �س�تية 

ك�م«
 وكاالت 



بقلم / �أ . خل�سر . بن يو�سف

�ملبدع  �سخ�سية  �أينعت  كيف 
وهج  تعانق  بد�أت  ومتى  ماأمون 

�حلرف؟

الكلمات  روح  اأن  اأيقنت  لطاملا 
منذ  داخلي  يف  ت�سكن  االبداعية 
اأقراين  على  اهلل  من  وبف�سل  تفوقت 
والتعبري  االن�ساء  يف  االبتدائية  يف 
كرميا  مدحا  تلقيت  ولطاملا  الكتابي 
منحني  ما  االأفا�سل  معلمي  من 
كي  طفولتي  منذ  الالزم  الت�سجيع 
يف  طموحا  اأكرث  خطوات  اأخطو 
عامل الكتابة، فتطورت الفقرات التي 
و�سفت فيها رحلة الربيع العائلية اإىل 
عوامل  عن  حتكي  خيالية  ن�سو�ص 
اخلا�ص  خميلتي  ف�ساء  من  اختلقتها 
عامل  اإىل  واأخريا  ق�سرية  ق�س�ص  اإىل 

الرواية اجلامح.

جاء  للكتابة  ع�سقك  هل 
�أخرى  ظروفا  �أن  �أم  �سدفة 
�إخر�ج هذه �لتالوين  �أ�سهمت يف 

�لإبد�عية؟

ال�سغط  اأن  الفيزياء  علم  يف  يقال 
ومما  االنفجار،  اإىل  حمالة  ال  يدفع 
مهما  الكرة  ان  بديهيا  النا�ص  يعلمه 
نف�سها  �ستقذف  املاء  اأ�سفل  دفعتها 
حمتدم،  �رصاع  بعد  االأعلى  نحو 
بتلك  نف�سي  ت�سبيه  اإىل  اأميل  وبالتايل 
ال�سغوطات  اإن  بعيد،  حد  اىل  الكرة 
ال  مظاهر  من  نراه  وما  املجتمعية 
اىل  تدفعنا  بال�رصورة  معها  نتفق 
التعبري والبوح مبا نراه �سحيحا واأكرث 
مالئمة، فيمار�ص امل�رصحي حقه يف 
النقد عرب خ�سبة امل�رصح والفنان عرب 
قيثارته والكاتب عرب كلماته، ذلك ما 
عميقة  ان�سانية  رغبة  للكتابة،  دفعني 
الر�سى  حتقيق  و  عاليا  ال�رصاخ  يف 

بانتقاد النقائ�ص عرب الكلمة.

يقال باأن �لن�سان �بن بيئته هل 
�سكل  حتديد  يف  دور  للبيئة  كان 

�لكتابة عندك ؟

قد توؤثر البيئة على كتاباتي من حيث 
�سعوبة  اللغة وليونتها اإن �سح القول، 
فنجد عادة اأن �سكان اجلبال واملناطق 
الوعرة اأكرث خ�سونة يف التعبري اللغوي 
بينما مييل اأ�سحاب الو�سط احل�رصي 
اىل لغة اأكرث انب�ساطا و ميوعة ، واأجد 
نف�سي بني ذلك حائرا فمنطقتي التي 
�سفات  من  هي  ال  فيها  ترعرعت 
املدنية املتقدمة وال هي من �سفات 
الربوع القاحلة وبالتايل فهي ف�سيف�ساء 
التقليدي  الوجدان  اأ�سالة  بني  متزج 
�ساكنتها  وانغما�ص  العوملة  و�سور 
فان  وعليه  اجلديدة  التكنولوجيا  يف 
اأ�سفه  اأن  من  اأغرب  تاأثري  لها  بيئتي 
على لغتي الروائية و االإح�سا�ص العام 

للكاتب.

�أيا  �ملجتمع  حال  ل�سان  �لكاتب 
عليه  ووجب  �أنثى  �أم  ذكر�  كان 
ب�سكل  ولو  �حلقائق  تو�سيح 
تلك  يف  ر�أيك  ما   ، �سل�س  �أدبي 

�لعبارة ؟

فالفن  متاما،  �سحيحة  عبارة  هي 
الب�رص  معاناة  وليد  هو  عموما 
ذلك  موا�ساة  يف  والرغبة  الفكرية 
طبيعي  ب�سكل  ترجمتها  يتم  الفراغ 
لو  االأدبي،  االنتاج  خالل  من 
ال�سومرية  امللحمة  اأ�سطر  ت�سفحنا 
�سبيل  على  غيلغاما�ص  التاريخية 
املثال �سنجدها تعبري طبيعي الأفكار 
القدمي  العراقي  املجتمع  ومعتقدات 
و�سف  و  الوثنية  دياناتهم  اأ�سكال  من 
اليه  ت�سعى  ما  و  الثقافية  اأفكارهم 
البوؤ�ساء   ورواية  احلياة،  يف  اأنف�سهم 
الفرن�سي  ال�سعب  حال  ل�سان  جاءت 
دافعة  الظاملة  امللكية  طحنته  الذي 
غريت  التي  العظيمة  الثورة  نحو  اياه 
�سكل الدميوقراطية احلديثة، الكاتب 
وهو  بوؤ�ص حميطه  ترجمان  فعال هو 
اأقراح  و  باأفراح  الذي ي�سدح  الر�سول 

هذا االأخري.

�لبيئة توؤثر د�ئمًا يف �ملبدع وهو 
يوؤثر فيها، ما �أ�سافت لِك بيئتك 

�ملحيطة؟

من املريح اأن جنيب على كافة االأ�سئلة 
و�رصاع  تلعثم  دون  نحونا  املوجهة 
امتالكنا  على  دليل  فذلك  داخلي 
ملعرفة كافية مبا نواجهه ون�سعى اىل 
اأخ�سى  ولكنني  م�ساعب،  من  تخطيه 
لهذا  وا�سحا  جوابا  امتالكي  عدم 
ال�سوؤال وذلك ل�سببني ب�سيطني، االول 
والتي  االأوىل  الروائية  جتربتي  اأن 
�سناتي اإىل ذكرها الحقا مل ت�ستمد اأيا 
من مقوماتها من بيئتي الواقعية فهي 
واقعي  يف  اعي�سه  مما  تكون  ما  اأبعد 
اأ�سئلة  ان  هو  الثاين  وال�سبب  اليومي، 
�سخ�سيا  اأ�سنفها  هذه  مثل  عميقة 
الكبرية  الفل�سفية  اال�سئلة  �سمن 
كاملة كي  تلزم منا م�سرية حياة  التي 
فقط  الزمن  ال�سافية،  اجابتها  منلك 
اىل  بيئتي  اأ�سافت  ماذا  �سيعلمني 
متوا�سعة  �سن  يف  زلت  فما  نف�سي 

اأجهل فيها اأكرث مما اأعرفه.

» �أمرية �لروم » �أول ��سد�ر لك ، 
جت�سد �ل�سر�ع �لقائم منذ �لأزل 
على  و�ل�سر  �خلري  قوى  بني 
م�ستوى �مللوك ، لو حتدثنا �أكرث 
�أكرث  �لإبد�عي  �ملنجز  هذ�  عن 

وتقرب �لقارئ منه ؟

جاءت  الروم«  »اأمرية  االأوىل  روايتي 
حبي  وهو  اأال  واحد  الأمر  نتاجا 
برتجمة  فقمت  التاريخ  لعلم  و�سغفي 
ابداعية  اأ�سطر  اإىل  احلب  ذلك 
قامت  خيالية  ق�سة  فيها  و�سفت 
م�سار  من  حمورية  حقبة  يف  اأركانها 
عرب  احداثها  تتطور  حيث  التاريخ، 
بني  ما  وذلك  �سنة  الع�رصين  حوايل 
روما  يف  امليالد  قبل  و30   49 �سنتي 
عرفها  امرباطورية  اأعتى  عا�سمة 
الرواية  اأحداث  وتتخذ  اآنذاك  الب�رص 
املحور  يقوم  فا�سلني،  حمورين 
واقعية  تاريخية  احداث  على  االول 
�سيزار  يوليو�ص  الروم  قي�رص  ت�سم 
وما  فيلوباتور  كليوباترا  م�رص  وملكة 
واجهه هاذان احلاكمان ال�سهريان من 
�رصاعات �سيا�سية وحتالفات ع�سكرية 
انتهت ب�سكل دموي �ساعري، املحور 
من  اخليايل  اجلانب  وهو  الثاين 

عنوانها  بوؤ�ص  م�سرية  يحكي  الكتاب 
القدر  اأيادي  اقتادتها  بربرية  عائلة 
فانتقلت  البائ�ص  العبودية  م�سري  اىل 
فرا�ص  من  خمادعة  دافئة  ليلة  ذات 
مدينة  �سواحي  يف  املريح  مزرعتها 
الرق  حياة  اىل  التاريخية  رو�سيكادا 
الغزو  �سال�سل  اليها  اقتادتهم  التي 
الروماين الباردة والقا�سية نحو روما. 
التحدي احلقيقي يف الكتاب هو كيف 
الواقعي  املحوران  هذان  مزج  ميكن 
�ساأترك  واحد،  طيف  يف  واخليايل 

مهمة تخيل ذلك للقارئ العزيز

�ل�سخ�سية  ت�ستمد  �أين  من 
وح�سورها  حيويتها  �لرو�ئية 

�ملوؤثر د�خل خطابك �ل�سردي ؟

�سخ�سياتي  بتغذية  قمت  �رصاحة 
اخليالية والواقعية منها مبا ا�ستخل�سته 
االأفالم  م�ساهدة  من  ال�سنوات  عرب 
املواد  و خمتلف  واحلربية  التاريخية 
الوثائقية املتوفرة فكان ذلك عمادي 
بها،  الالئق  الو�سف  منحها  االول يف 
فال�سينما تعترب واحدة من اهم و�سائل 
الب�رص يف نقل ال�سور واالفكار الغائبة 
م�ساهد  من  �ساعرية  جل�سة  عرب  عنا 
ال�سور املتحركة، املنظور ال�سينمائي 
كي  وظفته  من  هو  احلقبة  لتلك 
الالئقة  احليوية  ال�سخ�سيات  امنح 

مبقامها.

يف  �لو�قع  �إىل  تنحاز  حد  �أي  �إىل 
بالرغبة  ت�سعر  ومتى  كتاباتك، 
و�إعادة  �لو�قع  من  �لتحرر  يف 

بنائه بخيال �لرو�ئي ؟

- اأميل عادة اىل اخليال اكرث من الواقع 
يف م�سعى التاأليف فحتى االفكار التي 
تراودين حاليا حول امل�ساريع القادمة 
كلها خيالية اىل حد بعيد، ولكن دعني 
هو  اخليال  هنا،  هاما  اأمرا  اأو�سح 
بدون  ولكنه  الواقع  من  هروب  فعال 
عنه  خال�ص  تعبري  جمرد  �سك  اأدنى 
من زاوية خمتلفة، دعني اأعطك مثاال 
حيا على ذلك من روايتي، يثور �سعب 
روما يف نقطة معينة على اأحد احلكام 
مظاهرات  يف  وينتظمون  الظاملني 
العدالة  اإحالل  اىل  تدعو  عارمة 
يف  التع�سف  وايقاف  االجتماعية 
النقطة  تلك  والعبيد،  املزارعني  حق 
بالثورة  تاأثري  ب�سبب  جاءت  بالذات 
ورغبتي  االخرية  ال�سلمية  اجلزائرية 
اأن �رصخة ال�سعوب يف وجه  يف تبيان 
الطغاة كانت منذ فجر احل�سارة وما 
زالت ليومنا هذا قا�سما م�سرتكا على 

وجه االأر�ص بني بني االأر�ص.

�لرو�ية  مكونات  هي  ما  بر�أيك 
�لناجحة؟

هذا  اجابة  يف  اخلو�ص  باالإمكان 
للجميع  معروفة  ناحية  من  ال�سوؤال 
الرواية  مكونات  بو�سف  وذلك 
ولكن  اجلميع،  عند  عليها  املتفق 
اأرى  مغاير،  �سياق  يف  اأخو�ص  دعني 
تدفعك  من  هي  الناجحة  الرواية  ان 
و  من  النظريات،  وطرح  للت�ساوؤل 
الناجحة  الرواية  ؟؟،  كيف  و  ملاذا 
باجلديد  تاأتي  من  هي  ب�ساطة  بكل 
واملختلف وال�رصيح من االأطروحات، 
ان  هو  ككاتب  عندي  �سيء  واأهم 
الرواية التي اأريد كتابتها هي الرواية 

التي اأريد قراءتها.

�ملخزون  ي�ساهم  مدى  �أي  �إىل 
�للغوي للكاتب يف تطوير �أ�سلوبه 

�ل�سردي ؟

االفكار  فجودة  ممكن،  حد  اأبعد  اإىل 
ونوعيتها وان كانت حمطمة يف قوتها 
لكل ما يف ال�سوق ال متلك اأدنى فر�سة 
و  �سل�ص  لغوي  تعبري  غياب  يف  للتاألق 
باأن  للرواية  بنك كلمات �سخم ي�سمح 
التكرار  متفادية  حرية  بكل  ت�سبح 

والب�ساطة ال�ساذجة يف التعبري.

و�ملالذ�ت  �لأوعية  �أحد  �لكتابة 
مقومات  هي  ما  �إليها  تلجاأ  �لتي 
ت�سريح  �إىل  توؤدي  �لتي  �لكتابة 

�لو�قع؟

و  الو�سف،  يف  ال�سدق  املو�سوعية، 
تو�سح الكاتب مبعاناة ما ي�سفه.

على  �مليالد  قبل  ما  تاأثري  ما 
عالقة  هنالك  وهل  كتاباتك 
يف  �ملا�سي  ت�سكيل  �إعادة  بني 
�خليال  �إىل  �لو�قع  ونقل  �خليال 

بالإبد�ع؟

هناك مقولة فل�سفية لطاملا جذبتني 
لالأ�سف  �ساحبها  اعرف  وال  نحوها 
التي  االمور  من  يخاف  »االن�سان   :
يجهلها«. ومبا اأن ما قبل امليالد هي 
النا�ص  اأغلب  عن  غائبة  زمنية  قطعة 
العرب  فيها  ميلك  مل  مرحلة  فهي 
اأي  افريقيا  �سمال  واهل  وامل�سلمون 
قرطاج  ح�سارة  �سوى  تذكر  اجنازات 
وبالتايل  حقه،  التاريخ  نعطي  كي 
احلقبة  تلك  يف  اأخو�ص  اأن  قررت 
القارئ  امتحان  اىل  �ستوؤدي  والتي 
ماأمونة  غري  مياه  نحو  دفعه  و  عمدا 
ولكن اأرجوا ان يخرج من هذه التجربة 

مبا ميتعه وينفعه.

لفكر  نوؤ�س�س  �أن  ميكن  كيف 
على  �لإن�ساين  �لرت�ث  يحرتم 

�ختالف �أمناطه وجذوره؟

ال اأمل لنا يف تن�سئة جيل واعي حامل 
لفكر راقي دون قاعدة تعليمية حقيقية 
لتنمية  الق�سوى  االهمية  فيها  تعطى 
و اخلو�ص  الطاقات  وت�سجيع  االبداع 
القائمة  احلديثة  التدري�ص  مناهج  يف 
على املقاربة بالكفاءات و ترغيب جو 
اأ�ساليب  ونبذ  املختلفة  واالآراء  النقد 
�سح  ان  البدائية  واحلفظ  التلقني 
بناء  الوحيد يف  اأملنا  القول، ذلك هو 

فكر حقيقي، بناء تعليم حقيقي.

يف  �أخرى  م�ساريع  من  هناك  هل 
�إىل  مباأمون  تنحى  �ل�سرد  جمال 
جتربة  خا�س  �أن  بعد  �لتمييز 

�لرو�ية ؟

اأ�سخم  حميط  الرواية  عامل  �رصاحة 
عمل  بعد  الواحد  منه  يفلت  ان  من 
روائية  م�ساريع  االأفق  يف  اأرى  واحد، 
فيها  يوفقني  اأن  اهلل  اأدعو  عديدة 
ومينحني القوة خلو�ص غمارها ورمبا 
بعد ذلك قد اأجتراأ متوا�سعا على دق 

باب الكتابة امل�رصحية رمبا.

ماأمون  �سخ�سية  تتطابق  هل 
�لن�سان مع �لكاتب و�لطالب ؟

مثل  الطالب  ماأمون  و  الكاتب  ماأمون 
واجلنوبي  ال�سمايل  االأر�ص  قطبي 
من  وجراأة  �سجاعة  اأكرث  فالكاتب 
ذلك  نواة  هو  الطالب  ولكن  الطالب، 
الكاتب املقدام، وبالتايل هما بالفعل 
يت�ساركان  ولكن  خمتلفان  �سخ�سان 

روحا ابداعية واحدة. 

�لكتابة  عن  �لتوقف  من  �خلوف 
هل  لال�ستمر�ر،  �لبع�س  تدفع 

لديِك هذ� �لهاج�س؟

اأجل  من  التاأليف  يف  اال�ستمرارية   -
عدم التوقف فقط هو ما ادى اىل بزوغ 
الكتابة الرديئة والتجارية الفاقدة كليا 
اىل  اأدخل  احلقيقي،  االبداع  جلوهر 
الروايات عن  اأي مكتبة �ستجد مئات 
احلب وق�س�ص الع�سق وما �سابهها من 
منتوجات، كم �ستجد من رواية تتكلم 
عن املخلوقات الف�سائية اأو امل�ساريع 

العلمية ال�رصية ؟؟؟.

متثل  ماذ�   ، ملدينتك  �لآن  لنعد 
لك عني �حلجل ؟

الذكرى هي  االأم هي  الوطن هي  هي 
الطفولة، ولكنها من جهة اأخرى متثل 
كذلك املعاناة مثلما يعاين اأي جنوبي 
يف  �رصورية  اراها  معاناة  مهم�ص، 
واملعاناة  االبداعية،  الطاقة  تفجري 
بالتغيري  للمطالبة  �رصارتنا  هي 

واالأف�سل.

�حلجل  عني  يف  �لثقايف  �لو�سع 
كيف تر�ه ، هل للكاتب ماأمون �أي 
�قرت�حات �أو تو�سيات بخ�سو�س 

�لأمر ؟

الثقايف احلجيلي هو فو�سى  امل�سهد 
لذلك  مدرك  اأ�ستاذ  يا  واأنت  حقيقية 
على  حتتوي  بلديتنا  كبري،  ب�سكل 

اأكاد  و  العمومية  للمطالعة  مكتبتني 
اأجزم اأَنّ اأقل من اثنني باملئة من اأهل 
االأوىل  ان  ذلك  يوما،  دخلوها  البلدة 
املدينة  مركز  عن  بعيد  موقع  ذات 
والثانية مل تر النور منذ قرابة الع�رص 
�سنوات من انتهاء اأ�سغالها والتي كلفت 
املاليري، كيف نطمح اىل ان�ساء �ساحة 
ثقافية مزدهرة تغيب فيها املوؤ�س�سات 
الالزمة الحت�سان موجة الثقافة تلك 

غري املوجودة يف االأ�سا�ص. !!!

عن �لتجربة �لإبد�عية فى عني 
�حلجل هل يح�سل كل مبدع على 

حظة ون�سيبة من �لتقدير ؟

املدين  املجتمع  من  حتركات  توجد 
�رصاحة فيما نراه من ملتقيات ثقافية 
تنظمها جمعيات �سعبية متنح متنف�سا 
واالن�ساد  ال�سعر  اأهل  من  للفنانني 
بعيدة  تبقى  ولكنها  والكتابة  والر�سم 
يتقاع�ص  حني  يف  املطلوب  عن 
امل�سوؤولون متاما عن دورهم يف احياء 
الفن ودعم ال�سباب ونراهم يتبجحون 
باإجنازات وهمية ال نراها اأبدا، يبقى 
من  اأهم  الر�سيف  طالء  لهم  بالن�سبة 

ملتقيات ال�سعر ومعار�ص الكتاب.

ما ر�أيك يف �لتحولت �ل�سيا�سية 
باجلز�ئر ؟

اإىل ذهني ال ثالث  - كلمتان تتبادران 
لهما : غد اأف�سل

كلمة �أخرية للقر�ء و�جلريدة؟

اأ�سكر جريدتكم املتاألقة على منحها 
واآرائي  ب�سوتي  بها  اأديل  من�سة  اإياي 
كما اأو�سل عبارات ال�سكر احلارة اىل 
كافة �سحافييها املتميزين والقائمني 
قراء  واىل  الثقايف خا�سة  الركن  على 
ت�سل  اأن  اأرجوا  االحباب،  اجلريدة 
كلماتي بروحها احلقيقية اىل فوؤاد كل 
من ا�ستثمر ب�سع دقائق من وقته كي 
يقراأها و ي�ستمد معانيها. املجد الأهل 

الفن والثقافة، املجد ل�سناع الغد.

�لكاتب �ل�ساب �ملاأمون بن يطو ل"لو�سط"

روايتي الأوىل »اأمرية الروم« نتاج  حلبي و�شغفي بعلم التاريخ
بن يطو �ملاأمون �بن مدينة عني �حلجل ولية �مل�سيلة، مو�ليد ربيع 1999، طالب جامعي تخ�س�س 

�للغة �لجنليزية وكاتب رو�يات يدق دقته �لأوىل على باب �لأدب �لعظيم.
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الفنان اللبناين »اإيوان«  يك�سف ليومية »الو�سط«

طموحي الغناء مع النجمني العامليني » خالد و�سولكينع«
فتح النجم اللبناين والعربي » اإيوان » قلبه يف حوار مع يومية »الو�سط »  للحديث عن م�ساركته ك�سيف �سرف  يف افتتاح الطبعة الـ 15 من فعاليات مهرجان 

جميلة الدويل بعا�سمة اله�ساب العليا �سطيف ،  ولقد ك�سف  هذا الفنان املبدع  عن حبه واحرتامه الكبري  للجزائر بلد املليون ون�سف املليون �سهيد   مع 
فخره واعتزازه بال�سعب اجلزائري امل�سياف، كا�سفا عن  م�ساريعه امل�ستقبلية يف هذا اللقاء ال�سيق الذي اأظهر  مدى اأخالق وتوا�سع  �ساحب اأغنية اأوعدين 

و قويل »اإن �ساء اهلل » الذي متكن من الو�سول اإىل اجلماهري العربية بف�سل اأغانيه الرومان�سية التي جذبت قلوب ع�ساقه وحمبيه  داخل اجلزائر حيث 
اأهدى  لهم اأغنية مبنا�سبة تتويج »حماربي ال�سحراء« بكاأ�س اأمم اإفريقيا للمرة الثانية مب�سر يف 2019 .

حاوره من �سطيف : 
حكيم مالك

عن  حدثنا  بداية، 
�سرف  ك�سيف  م�ساركتك 
من    15 الطبعة  افتتاح  يف 
الدويل  جميلة  مهرجان 

ب�سطيف ؟

امل�شاركة  يل  عظيم   �رشف 
مهرجان  يف  �رشف   ك�شيف 
جميلة الدويل ب�شطيف باجلزائر 
وقعه   له  مهرجان  خ�شو�شا 
م�شاركة  �شهد  والذي  الكبري 
واأ�شكر  وعربية  جزائرية  اأ�شماء 
القائمني عليه  بهذه الدعوة التي 
املنتخب  لفوز  م�شادفة  جاءت 
القدم  لكرة  اجلزائري  الوطني 
مب�رش   اإفريقيا  اأمم  بكاأ�س 
واأ�شكرهم كثريا  واأنا فخور بهم 
يف نف�س  الوقت ولقد اأهديت لهم  
اأغنية جزائرية بعنوان »  يحياو 
للفنان اجلزائري   « اأوالد بالدي 
وغنيت  دريا�شة    رابح  الكبري 
لهم اأي�شا  يف هذه الطبعة الـ 15 
جمموعة من االأغاين التي اأديتها 
�شاء  اإن  وقول  »اأوعدين   : �شابقا 
اهلل » ، »وال يف االأحالم »، »  اأهال 

و�شهال«  و«قوية ».

اجلزائري  الفنان  هو  من   
الذي  تطمح  للغناء معه يف 

ديو م�سرتك ؟

 

اأطمح بامل�شاركة يف ديو غنائي 
الكبري  اجلزائري  الفنان  مع 
واإذا   « »خالد  ال�شاب  الكينغ 
اخرتت فنانا غريه �شاأختار �شابا 
اأنا  وحاليا   ، اجلديد  اجليل  من 
جديدة  موهبة  عن  بحث  اأعمل 
بعدي  الذي  اجليل  من  قريبة 
العاملي  اجلزائري  الفنان  مثل 
تقريب  ونحاول  »�شولكينغ« 
مع  الغنائيني   واللونني  اجليلني 

بع�شهم بع�شا .

اأغنية  �ستوؤدي  هل 
جزائرية م�ستقبال ؟

نحن حاليا يف طور البحث عن 
مدير  رفقة  جزائرية  اأغنية 
 « مهدي  اجلزائري«  اأعمايل 

تكون خمتلفة.

الأغنية  لواقع  تقييمك  ما 
العربية يف راهنها؟

�شعود  بحالة  دائما  واقعها 
اآخر  قطاع  اأي  مثل  ونزول 
تعي�س   بع�رش  حاليا  فنحن 
واقع  العربية   ال�شعوب 
اأكرث  متوجهة  فهي  ا�شتثنائي 
التي ت�شفي  ال�شعبية   لالأغنية 
راحة نف�شية يف لبنان وال�شاحل 
اأننا  اإال  اأو يف م�رش ،  ال�شامي 
على   جند مطربني حمافظني 
اأن  اأقول  لذا  الغنائية  األوانهم 
اأعترب  و   ، التنويع �شيء جميل 
واقع  يف  العربية  االأغنية  اأن 

التي  الظروف  ح�شب  جيد 
تعي�شها املنطقة العربية .

كليبك  �سدى  كان  كيف   
اخلري«؟  بفتكر  الأخري« 
جديدك  يتمثل  وفيم 

الفني ؟

اأنا جد �شعيد بال�شدى الذي   
و�شل اإليه كليب »بفتكر اخلري«  
امل�رشية  مزيكا«  قناة«  على 
التح�شري  ب�شدد  ،واأنا حاليا   ،
الأغاين جديدة من بينها اأغنية 

» �شينغل« �شاأطرحها قريبا.

 ما راأيك يف كليب   »لبيك 
الغناء  »لفار�س  جزائر  يا 
احلالين  عا�سي  العربي 
الذي  ماريتا   ابنته  مع  
اأهداه لبلد املليون ون�سف 

املليون �سهيد ؟

قام  التي  اخلطوة   اأعترب    
احلالين   عا�شي  الفنان  بها  
نف�س  يف  ذكية  و  متميزة  جد 
وي�شجع  يدعم  الأنه  الوقت  
الوليد  وابنه  ماريتا  ابنته 
مع  املختلفة   بهويتهم  فنيا 
بتعريفها   ملاريتا  ت�شجيعه 
من  اجلزائري  للجمهور 
تتويج  خالل ا�شمه ومو�شوع  
االإفريقي   باللقب  اجلزائر 
الذي كلنا  كعرب فخورون به 

و نحن جد �شعداء بهذا الفوز 
امل�شتحق .

الربامج  يف  راأيك  ما 
لكت�ساف  املخ�س�سة 
يف  ال�سابة  الفنية  املواهب 

الوطن العربي ؟   

اأنا مع هذه الربامج فكل فنان 
يبحث دائما عن منرب الإظهاره 
وت�شليط ال�شوء عليه وهذا من 
للجمهور،  �شوته  اإي�شال  اأجل 
مل  لكوين  حمظوظا  وكنت 
اأ�شارك يف هذه املواهب التي 
يف  املواهب  الكت�شاف  ت�شعى 

الوطن العربي .

 كلمة لل�سعب اجلزائري ؟

مربوك  اأخرى  مرة  اأكررها 
العظيم  اجلزائري  لل�شعب 
اإفريقيا  اأمم  بكاأ�س  بالتتويج 
فوز  الفوز  هذا  ويعد  مب�رش 
الفريق  مع  واأنا   ، عربي 
املنتخب  وهو   املتكامل 
اجلزائري فال�شعب اجلزائري 
واحد  العربي  والوطن  واحد 
االأفراح  تكون  اأن  واأمتنى    ،
عامرة يف قلوب جميع ال�شعوب 
واأمتنى   ، واجلزائرية  العربية 
واأنا  ال�شالم  يعم   اأن  اأي�شا 
جد �شعيد وتوح�شتكم بزاف ، 

و123 فيف ال جلريي .  

فتحت  اأول اأم�س كويكول اأح�شانها 
ال�شهرة  يف  املو�شيقي،  لالإبداع 
الدويل  جميلة  ملهرجان  االأوىل 
يف طبعته الـ  15  الذي جمع األوانا 
وعربية  جزائرية  متعددة  غنائية 
كانت مميزة باجلماهري املتوافدة 
بكثافة حل�شور هذا العر�س الفني 
العائالت  معه  تفاعلت  الذي 
واجلزائرية  خا�شة  ال�شطايفية 
عامة، والتي عرفت م�شاركة اأملع 
كمحبوب  اجلزائري   الفن  جنوم 
 ، اجلابوين  كادير   ، اجلماهري 
والنجمة  ما�شي  القبائلي  والفنان 
اجلزائرية كنزة مر�شلي ،  و ال�شاب 
زلزل  الذي  ال�شطايفي  فار�س 
عامر  اجلديدة  باأغنيته  جميلة 
عبد  ت�شري  القدير  والفنان  يهدر  
يف   االآخر  هو  �شارك  الذي  الغني 
�شطيف   مبدينة  تغنت  فنية  لوحة 
عرب  احل�شاري  تاريخها  مربزة  

م�شاركة  الفنانة منال  التي �شدت 
هذه  يف  احلا�رشين   اإعجاب 

التظاهرة بفعل �شوتها القوي  .

كادير اجلابوين  ي�سنع 
احلدث 

 يف حني �شهد افتتاح  العر�س الفني 
حمبوب اجلماهري وال�شباب، النجم 
الذي  اجلابوين  كادير  اجلزائري 
اأحتف جمهوره العا�شق لفن الراي 
احلدود  عربت  التي  اأغانيه  عرب 
امل�شتوى  على  �شواء  اجلغرافية 
واالإفريقي  واملغاربي  الوطني 
فنية  جناحات  وحقق  والعربي 
باهرة  عرب توظيفه لر�شائل هادفة 
ال�شباب  واقع  خاللها    من  عالج 
لق�شاياه   تناوله  عرب  اجلزائري  
من  متنوعا  كوكتاال  اأدى  حيث 
التي  واجلديدة  القدمية  اأغانيه 

ال�شباب  اإيقاعاتها   على  تراق�س 
والرباءة وهذا ما يعك�س خ�شو�شية 
هذا الفنان اجلزائري الذي متكن 
من الو�شول بف�شل �شوته اجلميل 
املجتمع  �رشائح  جميع  اإىل  
اجلزائر  وتتمثل هذه االأغاين التي 
/ عال�س   / يونامار«  يف«  اأداها  
 « روحي  »جنبد   / �شبابي«  اأنتي 
،«حتامتك  ح�شا�شة«  ،«ما�شي 
و«  �شايي«   منك  »عييت  الدنيا«، 

جيبو البريقاد وزيدو �شونرتال ».

 اجلابوين : جمهور جميلة  
فاق كل التوقعات

واأكد  كادير اجلابوين  يف ت�رشيح 
من   انتهاء  بعد  االإعالم  لو�شائل 
ال�شهرة االأوىل من مهرجان جميلة 
اإىل   للجمهور  القوي  اأن  احل�شور 
هو  جميلة  االأثرية  املدينة  هذه 

فعال  وكان   احلدث  �شنع  الذي 
الذي   ال�شيء  هو  فهذا  رائعا 
الـ  الطبعة  هذه  يف  انتباهي  لفت 
ذات  الفنية  التظاهرة  لهذه   15
اأنه  م�شريا   ، الطيبة  ال�شمعة 
فنية  ر�شائل  لتقدمي  ي�شعى  دائما 
اأن  اأجل  من  كله  وهذا  للجمهور  
تعم الفرحة بني ال�شعب اجلزائري 
واأمتنى دائما روؤية اجلزائر بخري 
،  م�شيفا فيما يخ�س هذه الطبعة 
تطور  يف  دائما  اأنها  اجلديدة  
رائعا  اال�شتقبال  وكان  ملحوظ  
هذا  على  القائمني  طرف   من 
اأ�شكر املحافظة  املهرجان، واأنا 
على هذا االفتتاح  العظيم  الذي 
يليق مبقام هذا املهرجان الفني 

.

ما�سي يلهب ركح كويكول 
باأغانيه القبائلية

ولقد األهب  الفنان القبائلي ما�شي 
الذي قدم جمموعة  كويكول  ركح 
من  اأغانيه القبائلية الع�رشية  التي 
طرف   من  كبري  باإعجاب  حتظى 
جمهور جميلة الذي  تفاعل كثريا 
تراق�س  التي  الفنية  اأعماله  مع 
لها اجلميع من ال�شغري اإىل الكبري  
اأيقونة  بتكرمي  الفنان  وا�شتهلها 
الفن القبائلي  املرحوم » معطوب  
لونا�س باأغنيته ال�شهرية« لعمريو«، 
يذم«،  من«  كل  لغناء  اإ�شافة  

و«اأزينو« و«يا ثنينة«.

كنزة مر�سلي تكرم الفريق 
الوطني بتتويجه باللقب   

القاري 

 ولقد �شجلت جنمة اأحلان و�شباب 
اأكادميي الكت�شاف  وبرنامج �شتار 

املواهب يف الوطن العربي ، كنزة 
مر�شلي ح�شورا الفتا يف مهرجان 
 ، قتال«   « غنت  فلقد  جميلة  
علينا  مربوك  و«  داليل«،  و«واك 
  « مازال  مازال  البداية  وهذي 
لرابح دريا�شة التي غنتها مبنا�شبة 
بكاأ�س  اجلزائري  املنتخب  فوز 
يف   2019 يف  مب�رش  اإفريقيا  اأمم 
حني اختارت اأن تكرم روح الفنان 
ال�شاب  الراحل  املبدع  اجلزائري 
ت�شوى  وا�س  باأغنيته«  »عقيل« 
حققت  التي   « بيك  بال  الدنيا 
النظري  منقطع  مغاربيا  جناحا 
وهذا راجع للكلمات الراقية  التي 
التي  الفنية  التحفة  هذه  حتملها 
اأبدع فيها  عقيل ، اإ�شافة لغنائها 
اأغنية »يف منامي نحلم واأنايا نوم 
فلة   ، العربي  الطرب  �شلطانة   «

اجلزائرية  .
�سطيف: حكيم مالك

بح�سور جنوم الفن اجلزائري والعربي

كويكول تفتح ذراعيها للإبداع املو�سيقي بكل طبوعه 
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التغذية ال�صليمة

التغذية ال�سليمة ال تعني احلرمان من 
ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �سنف ُمف�سَّ

ف اأو اتباع نظام غذائي  االأخري بتق�سُّ
ي  �سارم، بل هي ت�ستهدف نظام حياة �سِحّ

ق التغذية ال�سليمة من خالل  و�سليم. تتحَقّ
عدم االإغفال عن تناول وجبة الفطور 

كل �سباح، على اأن ت�سَمّ الن�سويات )اخلبز 
( والربوتني )االأجبان واالألبان(  االأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

ع  بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع االلتزام مبواعيدها، 

والتخفيف من ا�ستهالك امللح واالأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�سروي حتديد وقت يومّي للريا�سة، مع 

ا يف حياتنا، كما اخلروج  جعل هذا املوعد هاماًّ
يف نزهات واتباع ن�ساطات ريا�سَيّة خالل 

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�سهر لوقت 
ر من الليل واال�ستيقاظ يف منت�سف  متاأِخّ

النهار.

 �صرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�ص�ؤولة عنه

يعرف عن �رسطان املعدة �صعوبة ت�صخي�صه يف 
املراحل الأوىل من املر�ض. ويف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ال�صبب اإىل البكترييا امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�صعيد الإح�صائي فاإن �صخ�صاً واحداً 
من كل 100 �صخ�ض ناقل لهذه اجلرثومة �صوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�صابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�صخي�ض ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �صخ�ض �صنوياً 
باأمرا�ض �رسطان املعدة،، يف فرن�صا وحدها على �صبيل 

املثال، ويتوفى حوايل 4500 �صخ�ض ب�صبب �صعوبة 
ت�صخي�ض هذا املر�ض مبكراً. كما اأن حوايل 90 يف 

املائة من اأنواع ال�رسطان �صببها ا�صتعمار بطانة املعدة 
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 

Helicobacter Pylori. وي�صاب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�صخا�ض من اأ�صل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�صبب قرحة املعدة، ولكن هناك حالة واحدة من اأ�صل 
100 حالة م�صابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�ض 

�رسطان املعدة.
»اإن العالقة املوؤكدة بني اللتهاب الذي ت�صببه جرثومة 

املعدة والإ�صابة مبر�ض ال�رسطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�صابة مبر�ض �رسطان الرئة«، 

قالت الربوف�صور متارا ماتي�صياك – بودنيك ، اأخ�صائية 
اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي واأمرا�ض ال�رسطان يف 

م�صت�صفى جامعة نانتي�ض، لـ«توب �صانتيه«.

 امل�صادات احلي�ية
 تق�صي على اجلرث�مة

حل�صن احلظ، من املمكن التخل�ض من هذه البكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز اله�صمي، وحاملا يتُمّ التحقق من 
وجودها ميكن التخل�ض منها مب�صاعدة العالج بامل�صادات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�صادات 
احليوية يف الق�صاء على البكترييا عن طريق اختبار ب�صيط 

للتنف�ض. وت�صيف الربوف�صور متارا: »اإن الق�صاء على اللتهاب 
الذي ت�صببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�صطة 

امل�صادات احليوية يق�صي اأي�صاً على اللتهاب ال�صطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�صابة 

ب�رسطان املعدة«.
وين�صح يف حالت الإ�صابة بالقرحة اأو الثني ع�رس، وع�رس 

اله�صم املزمن دون �صبب وا�صح اأو يف حالت الأنيميا ب�صبب 
فقر احلديد اأو نق�ض فيتامني بي B12 دون �صبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

يتخل�ص اجل�صم من ن�صف النيك�تني بعد �صاعتني
ن�صبة  قيا�ض  الطبية  الفحو�صات  ت�صتطيع 
اأو  البول  خالل  من  اجل�صم  يف  النيكوتني 
الأظافر.  اأو  ال�صعر  اأو  الدم،  اأو  اللعاب 
ال�صجائر  مثل  التبغ  منتجات  تدخني  وعند 
ميت�ض  الإلكرتونية  وال�صجائر  والنارجيلة 
الذي  النيكوتني  من  باملائة   90 اجل�صم 
اجل�صم،  داخل  منه  بع�ض  ويبقى  يدخله، 
النيكوتني  من  التخل�ض  ميكن  هل  لكن 
يبقى  كم  ب�رسعة؟  اجل�صم  يف  املوجود 
الأعرا�ض  ت�صتمر  النيكوتني داخل اجل�صم؟ 
اأ�صبوعني،  اإىل  يومني  من  الن�صحابية 
وبالن�صبة للبع�ض قد متتد بع�ض الأعرا�ض 
 16 بعد  تدريجياً  تقل  لكنها  اأ�صابيع،  عدة 
من  �صاعتني  مرور  بعد  الإقالع  من  �صاعة 
من  التخل�ض  من  اجل�صم  يتمّكن  التدخني 
ويعني  دخلته،  التي  النيكوتني  كمية  ن�صف 
ذلك اأن ن�صف تاأثريه ينتهي مبرور �صاعتني، 
اإىل  وهو ما يجعل املدّخن ي�صعر باحلاجة 
التدخني مّرة اأخرى، لكن يحدث انخفا�ض 
كبري يف ن�صبته باجل�صم بعد مرور 16 �صاعة. 
 20 اإىل  ينق�صم  النيكوتني  اأن  الأهم،  لكن 
مادة فرعية بعد دخوله اإىل اجل�صم ويوؤدي 
الدم  وي�صتغرق  اإطالة من وجوده،  اإىل  ذلك 

اآخر  من  للتخلّ�ض  كاملني  اأ�صبوعني  حوايل 
اآثار  تظل  بينما  اجل�صم،  يف  النيكوتني  اآثار 
ذلك!  من  اأطول  فرتة  ال�صعر  يف  النيكوتني 
معدل التدخني. ي�صتغرق الأمر يوماً اأو اأكرث 
كنت  اإذا  النيكوتني  اآثار  من  للتخل�ض  قلياًل 
تدّخن 5 �صجائر اأو اأقل يف اليوم، وكلما زاد 
معّدل التدخني كلما ا�صتدت حدة الأعرا�ض 

والكتئاب،  القلق،  مثل  الن�صحابية، 
الرتكيز،  و�صعوبات  النوم،  و�صعوبات 
والنزعاج وعم الإح�صا�ض بالراحة، وزيادة 
الن�صحابية  الأعرا�ض  وت�صتمر  ال�صهية. 
للبع�ض  وبالن�صبة  اأ�صبوعني،  اإىل  يومني  من 
اأ�صابيع،  عدة  الأعرا�ض  بع�ض  ت�صتمر  قد 
 16 مرور  بعد  تدريجي  ب�صكل  تقل  لكنها 

وب�صكل  التدخني.  عن  الإقالع  على  �صاعة 
وامل�صي  الريا�صية  التمارين  ت�صاعد  عام، 
من  اجل�صم  تخل�ض  ت�رسيع  على  واحلركة 
فيتامني  اأطعمة  ت�صاعد  بينما  النيكوتني، 
»�صي« مثل احلم�صيات واملاجنو واجلوافة، 
الأعرا�ض  تخفيف  على  البابوجن  و�صاي 

الن�صحابية.

اكت�صاف �صبب جديد لقدرة ال�صرطان على مقاومة العالج

اأخطر املنتجات الغذائية على ال�صحة

كاليفورنيا  جامعة  من  باحثون  اكت�صف 
فيما  حتدد  جزيئية،  اآلية  دييغو  �صان  يف 
اإذا كان الورم اخلبيث �صي�صتجيب للعالج 

املناعي اأم ل.
باأن   MedicalXpress موقع  ويفيد 
املر�صى  بع�ض  ا�صتجابة  عدم  �صبب 
خا�ض  بروتني  وجود  اإىل  يعود  للعالج، 
لديهم  ال�رسطانية  اخلاليا  غالف  يف 
وعادة ما يك�صف اجلهاز املناعي اخلاليا 
تطور  ت�صبب  اأن  ميكن  التي  اخلبيثة 
خاليا  مب�صاعدة  ويحطمها  املر�ض 
�صطحها  على  حتمل  التي  املناعية   T-
بروتني PD-1 وتقوم اخلاليا ال�رسطانية 
اآخر  بروتني  باإنتاج  الأحيان  بع�ض  يف 
خاليا  خلداع  حماولة  يف   ،PD-L1 هو 

املناعة. وقد ثبت اأن الأدوية التي تهدف 
 1-PD مع   PD-L1 تفاعل  منع  اإىل 
اأنها ل  فعالة يف مكافحة ال�رسطان، بيد 

تنفع يف عالج بع�ض املر�صى.
كما ات�صح للعلماء اأن بع�ض اأنواع اخلاليا 
PD- اأغ�صيتها  على  حتمل  ال�رسطانية 
هذين  اأن  يعني  ما  اأي�صا،   1-PDو  L1
ما  بع�صهما،  مع  يتفاعالن  الربوتينني 
يحفز  الذي  الربوتني  ن�صاط  كبح  ي�صبب 
املر�صى  ي�صتجيب  ل  لهذا   .T-خاليا
من  مرتفع  مب�صتوى  يتمتعون  الذين 
للعالج.  ال�رسطانية  اخلاليا  يف   1-PD
الأورام  هذه  مثل  تعمل  للعلماء،  ووفقا 
بتجنب  لها  ت�صمح  معروفة  غري  باآليات 

هجمات اجلهاز املناعي.

اأن  نتائجها  للقلب« درا�صة بينت  اأجرت »اجلمعية الأمريكية 
املادة الأكرث �رسرا جل�صم الإن�صان هي امل�رسوبات الغازية 
�رسورة  على  اخلرباء  ي�رس  لذلك  ال�صكر،  ببدائل  املحالة 

التخلي عن تناولها نهائيا.
والتي  ال�صكر،  ببدائل  املحالة  الغازية  امل�رسوبات  وتزيد 
تعترب م�رسوبات منا�صبة للحمية، من خطر الإ�صابة باجللطة 
الدماغية واخلرف، بح�صب خرباء اجلمعية الأمريكية للقلب، 
»تناول حتى علبة واحدة يف  اأن  ويوؤكد خرباء اجلمعية على 
اليوم من هذه امل�رسوب، التي يفرت�ض اأنها خالية من ال�صكر، 
الدموية  باجللطة  ال�صخ�ض  اإ�صابة  احتمال  خطر  من  يزيد 
مرة«،   2.9 بـ  باخلرف  الإ�صابة  ومن خطر  اأ�صعاف،  بثالثة 
ومن بني بدائل ال�صكر امل�صتخدمة يف حتلية هذه امل�رسوبات 
اأنها  لالأبحاث  الأولية  النتائج  اأظهرت  التي  اأ�صبارتام،  مادة 
تتحلل داخل ج�صم الإن�صان اإىل فينيل األنني )حم�ض اأميني( 

وحم�ض الأ�صبارتيك وامليثانول ال�صام للج�صم.
داخل  ترتاكم  كذلك  اأ�صبارتام  مادة  فاإن  ذلك،  على  عالوة 
يف  الع�صبية،  للخاليا  �صاذا  ن�صاطا  م�صببة  الإن�صان،  دماغ 
الوقت الذي ي�صّكل فيه الأ�صبارتام بال�صرتاك مع مواد اأخرى 
على  و�صاما  ثقيال  عبئا  املحالة  الغازية  املياه  يف  موجودة 

الكبد، وي�صاعد يف تراكم املواد ال�صامة يف الأمعاء.
 

منها القهوة وب�سكويت االأطفال

13 منتجا غذائيا تزيد الإ�صابة بال�صرطان
حتذيًرا  الربيطانية  الأغذية  هيئة  اأ�صدرت 
كيميائية  مادة  وجود  من  الأغذية  ل�رسكات 
قد ت�صبب ال�رسطان يف 13 منتًجا ترتاوح بني 
و�صولً  الفورية  والقهوة  البطاط�ض  رقاقات 
لالأطفال  وب�صكويت  بالزجنبيل  الكعك  اإىل 

ع. والر�صّ
واأو�صحت الهيئة يف درا�صة اأنها ر�صدت يف 13 
منتًجا م�صتويات عالية من مادة »الأكريالميد« 

التي تتكون عند حتمي�ض اأو حتمري اأو يف املواد 
عند  الن�صويات  على  حتتوي  التي  الغذائية 
درجات احلرارة العالية، ح�صب موقع �صحيفة 
ل  الكت�صاف  هذا  اأن  اأكدت  اأنها  »البيان«غري 
حاجة  ول  النا�ض  على  مبا�رسة  خطًرا  ي�صّكل 
لتغيري نظامهم الغذائي واأو�صت الهيئة �رسكات 
الغذائية بتقلي�ض م�صتوى الأكريالميد  املواد 
يف منتجاتها لأن ال�صتهالك الطويل الأمد لها 

قد يزيد من خطر الإ�صابة بال�رسطان، وكذلك 
ورقاقات  بعدم حتمي�ض اخلبز  الأ�رس  اأو�صت 
فاحتاً  لونها  يكون  واأن  كثرياً  البطاط�ض 
ميل«  »ديلي  �صحيفة  وقالت  الإمكان  قدر 
ا�صتجابت  ال�رسكات  بع�ض  اإن  الربيطانية: 
لتو�صية الهيئة وقررت تغيري و�صفاتها الغذائية 
يف حني ردت بع�ض ال�رسكات باأن تخفيف هذه 

املادة �صيوؤثر على جودة منتجاتها وطعمها.
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ثو�ب �ل�سرب على �ملر�ض و�مل�سيبة 
اإنهّ املر�ض اأو امل�صيبة ، اإبتالء من الَلهّ تعاىل 

يخترب به عباده فمن حمد الَلهّ و �صرب على 
ما اأ�صابه فقد فاز ، و من مل يحمد الَلهّ على 

ر فقد خ�رس و  ما اأ�صابه و �صخط و  ت�صجهّ
هو ناق�ض الإميان لأنهّ الر�صا بالق�صاء و 
ر و  ا الت�صجهّ القدر دليل كمال  الإميان اأمهّ
ر الَلهّ فهو دليل نق�ض  ال�صخط على ما قدهّ

ر الأجر الذي يناله  الإميان و يفقد املت�صجهّ
ا يلحقه الوزر . لو �صرب و ربهّ

قال ر�صول الَلهّ )عجباً لأَمِر امُلوؤِمِن ! اإَنهّ اأَمَرهُ 
ٌ – و لي�ض ذلَك لأحٍد اإلهّ للُموؤِمِن -  ُكلَهُّه َخيرْ
اءُ �َصَكَر فكاَن َخياً لَُه ، و اإنرْ  اإنرْ اأَ�صابَترُْه �رسهّ
رَبَ فَكاَن َخياً لَُه (حديث  اءُ �صَ اأَ�صابَتُه �رسهّ

�صحيح ، رواه م�صلم .
�ض لالإختبار بالعديد من  الن�صان معرهّ

ٍء  الإبتالءات قال تعاىل } ولَنَبرْلَُونَهُّكمرْ ِب�َصيرْ
َواِل  وِع َونَقرْ�ٍض ِمَن الأَمرْ ُ ورِْف َوالرْ َ ِمَن الرْ

اِبِريَن * الَهِّذيَن  ال�صَهّ ِ َوالأَنرُْف�ِض َوالثَهَّمَراِت َوبَ�رِسهّ
ِ َواإِنَهّا اإِلَيرِْه  يبٌَة َقالُوا اإِنَهّالِلَهّ ابَترُْهمرْ ُم�صِ اإَِذا اأَ�صَ

لََواٌت ِمنرْ َرِبهِّهمرْ  َراِجُعوَن * اأُولَِئَك َعلَيرِْهمرْ �صَ
تَُدوَن{ )البقرة :  ُهرْ َمٌة َواأُولَِئَك ُهُم املرْ َوَرحرْ

. )157 - 155
يخربنا الَلهّ تعاىل باأنهّه �صيختربنا ، هل ن�صرب 

على قليل من الوف و الوع ، و فقدان 
بع�ض الأموال و الأهل و نق�ض يف النباتات 

و الزروع و غيها من حوائج الإن�صان . 

فال�صابرون على هذا البالء لهم الأجر من 
الَلهّ . ثم يبني الَلهّ تعاىل من هم ال�صابرون } 
ِ َواإِنَهّا  يبٌَة َقالُوارْ اإِنَهّا لِلهّ �صِ ابَترُْهم ُمهّ الَهِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ

اإِلَيرِْه َراِجعوَن{ اأي اإنهّا عبيد الَلهّ نر�صى ببالئه 
يف ال�رساء و ال�رساء ، و اإنهّا اإليه راجعون يف 
الآخرة ليجازينا .هوؤلء ال�صابرون يغفر لهم 
الَلهّ و يرحمهم و هم  املهتدون اإىل احلق و 

ال�صواب باأنهّهم اإ�صت�صلموا لق�صاء الَلهّ .
)ما من عبد ت�صيبه م�صيبة  قال ر�صول الَلهّ

فيقول اإنهّا لَلهّ و اإنهّا اإليه راجعون ،اللَهّهم 
اأوؤجرين يف م�صيبتي واخلف يل خيا منها 
اإلهّ اأَجَره الَلهّ يف م�صيبته و اأخلف له خياً 

منها (حديث �صحيح ، رواه م�صلم .

نيات ينبغي ��ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �صحيح م�صلم عن اأبي هريرة ر�صي الل عنه 
يف احلديث القد�صي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�صنة فاأنا اكتبها له ح�صنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�صهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�صادقة من جميع الذنوب ال�صالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�صهر بداية انطالقة 
للخي والعمل ال�صالح واإىل الأبد باإذن الل .

4. نية ك�صب اأكرب قدر ممكن من احل�صنات يف 
هذا ال�صهر ففيه ت�صاعف الأجور والثواب .
5. نية ت�صحيح ال�صلوك واللق واملعاملة 

احل�صنة لميع النا�ض .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رسه بني النا�ض 

م�صتغاًل روحانية هذا ال�صهر .
7. نية و�صع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

والدية بالإلتزام به .

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

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

الثانية �رسح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و الام�صة ر�صا و منح .

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

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

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

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �صَ
و الام�صة : ر�صي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رسته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ بالم�ض ، 

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

مرحلة �لتفريع
اأ�صله،  على  الفرع  بناء  به  ويق�صد   
وذلك  منه،  حكمه  وا�صتنباط 
املرحلة  املذهب.وهذه  داخل 
الإمام  اأتباع  فيها  ظهر  التي  هي 
بنهجه،  اآخذين  وتالمذته،  مالك 
احلوادث  يف  الإفتاء  وموؤ�ص�صني 

والوقائع بربطها باأ�صوله وقواعده.
تبتدئ هذه املرحلة من نهاية القرن 
الثاين الهجري وت�صتمر اإىل منت�صف 
نفوذ  تو�صع  وفيها  الثالث،  القرن 
اأخرى  جهات  اإىل  وامتد  املذهب، 

كالعراق وم�رس واإفريقية والأندل�ض 
الذين  مالك  الإمام  تالميذ  يد  على 
املدر�صة  اأيديهم  وعلى  بهم  تكونت 
يف  منظرون  لها  واأ�صبح  املالكية، 
املذهب، يفرعون امل�صائل الزئية 
الأحكام  يف  الإمام  اأ�صله  ما  على 
نطاق  على  التدوين  وبداأ  العملية، 

وا�صع.
برواية  الكربى  املدونة  وتعد 
�صحنون عن عبد الرحمن بن القا�صم 
ثم  التفريع،  ملرحلة  الأوىل  النواة 

الل  لعبد  »الوا�صحة«  بعدها  جاءت 
العتبية  ثم  الأندل�ض،  يف  حبيب  بن 
عبد  ابن  وخمت�رس  واملوازية 
ت�صمى  التي  احلكم وغيها... وهي 
املرحلة  هذه  و�صت�صهد  بالأمهات، 
التفريعات  وكرثة  امل�صائل،  ات�صاع 
الأقوال  يف  الختالف  وبروز 
والربط  الوقائع،  وتقدير  والطرق، 
الإجمالية،  الدلئل  وبني  بينها 
ال�صيء الذي ن�صاأت عنه مرحلة ثالثة 

بال�رسورة وهي:

مرحلة �لتطبيق

مرحلة �جلمع و�الخت�سار

مرحلة �لتاأ�سي�ض
قواعد  تاأ�صيل  مرحلة  هي   
يد  على  املذهب  هذا 
�صاحبه مالك بن اأن�ض، الذي 
الطريق  متهيد  على  عمل 
وذلك  بعده،  جاء  ملن 
وتقعيد  الأ�صول  بتاأ�صيل 

القواعد، ور�صم املنهج العام 
الذي �صلكه اأتباعه من بعده، 
الفقه  ماآخذ  اإىل  فاإ�صاراته 
اتخذها  التي  هي  واأ�صوله، 
اأ�صحابه  من  الأ�صول  اأهل 
وقواعد  بها،  اهتدوا  معامل 

بنوا عليها.
اأ�صول املذهب  وهكذا، فاإن 
ملالحظة  تبعا  ا�صتقرائية، 
تالمذة الإمام مالك و طريقة 
اجتهاده، ول �صيما ما ورد يف 
واأحكام،  فتاوى  من  املوطاأ 

وما كان ينقل عنه من اأجوبة، 
فا�صتخل�صوا من كل ذلك ما 
ينبني املذهب عليه. ذلك اأن 
هذه  يحدد  مل  مالكا  الإمام 
الأ�صول بنف�صه بالكيفية التي 

يذكرها الأ�صوليون.

الفقهي  التفريع  دور  اأنتجه  فيما  النظر  مرحلة  وهي   
الوقائع  يف  املناط  حتقيق  يف  والإجتهاد  �صبق،  الذي 

امل�صتجدة.
ومما مييز هذه املرحلة كونها اهتمت بدرا�صة امل�صائل 
اأنتجتها مرحلة التفريع. التي �صمتها مدونات جامعة 
بني خمتلف  املوازنة  على  الع�رس  هذا  فقهاء  فانكب 
ملحقني  بالفروع،  الأ�صول  رابطني  امل�صائل،  تلك 
والإختالف  الإتفاق  مواقع  �صابطني  بال�صبيه،  ال�صبيه 
ال�صابقني. ويف  الفقهاء  املاأثورة عن  الأقوال  تلك  بني 
لي�ض  التي  امل�صائل  يف  يجتهدون  قد  الأحيان  بع�ض 
فيها حكم عن طريق القيا�ض، وذلك باإدراج ذلك احلكم 
حتت الكليات املقررة، والقواعد التي �صبطت. وبذلك 
دخلوا يف مرحلة املالءمة بني ما هو من�صو�ض، وبني 

بروز  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  الديد.  الواقع  يتطلبه  ما 
اختالفات بني املتاأخرين واملتقدمني.

بقوله:  املرحلة  هذه  عا�صور  بن  الفا�صل  لنا  وي�صور 
هذبت  التي  التهاذيب  كتب  الدور  هذا  يف  »وظهرت 
ل�صت  التي  واملخت�رسات  القدمية،  الكتب  بها 
النظر يف  ودقق يف  بها،  التي �رسحت  وال�رسوح  فيها، 
�صور  تقر  والختالف،  التفاق  بيان  لأجل  امل�صائل 
النوازل والفتاوى التي ت�صتمل على الواقعات احلادثة، 
وعلى بيان ما يرى الفقهاء املتاأخرون من رجال دور 
التطبيق من انطباق اأو عدم انطباق لقول من الأقوال 
على  التفريع  دور  من  القدمية  امل�صادر  من  املاأثورة 
تلك الزئية الا�صة. وهذا ما اأكده اأي�صا ابن خلدون 

يف مقدمته..

وهذه املرحلة  جاءت بعد ا�ستقرار 
املناهج، والنظر يف الفروع الفقهية 
تخريجا وتطبيقا وتنقيحا، وما قام 

به اأعالم املذهب من اجتهادات. 
وهكذا ظهر خمت�سر بن �سا�س 

امل�سمى »اجلواهر الثمينة يف مذهب 
عامل املدينة«. وخمت�سر ابن 

احلاجب امل�سمى »بجامع الأمهات«. 
وجاء بعده »خمت�سر ال�سيخ خليل« 
.. وهكذا اأ�سبح املتاأخرون دائرين 

يف فلك املتقدمني، عاكفني على 
ما انتهى اإليهم من اأقاويل من 

تقدمهم، ل يتعدون دائرة ال�سرح 
والإخت�سار..

مرحلة �لتنقيح
 وهي مرحلة تنقيح اأقوال املذهب، واعتبار الدليل الأقوى منها رواية ودراية. واأهم تطور ي�صجل يف 
هذه املرحلة، ظهور حركة نقدية ان�صبت على اأقوال املتقدمني، بق�صد اإخ�صاعها للنقد والتمحي�ض 
بطريقة مغايرة ملا كان �صائدا يف ال�صابق، فجاء يف هذا بنهج جديد يف ميدان نقد الفقه.ومن اأبرز 
الفقهاء الذين تزعموا هذا التيار اللخمي، الذي كان له تاأثي وا�صح فيمن جاء بعده من اأمثال املازري 
وابن ب�صي وابن ر�صد الد وعيا�ض وغيهم ممن �صلك م�صلكه يف طريقة نقد الفقه، فنقحوا ما اأمكنهم 

تنقيحه من امل�صائل، واأولوا بع�ض الروايات حاكمني على �صحة بع�صها، و�صعف البع�ض الآخر..
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فيلمان جزائريان يف مهرجان 
الفيلم العربي بالربازيل

يعر�ض الفيلم الروائي الطويل »ال�صعداء« للمخرجة اجلزائرية �صوفيا جاما والوثائقي الطويل 
»رجال وكبا�ض« ملواطنها كرمي �صياد يف الدورة ال14 ملهرجان الفيلم العربي بالربازيل التي تعقد 

فعالياتها من 7 اإىل 14 اأوت  اجلاري ب�صاو باولو )جنوب �صرق( وفقا للمنظمني.

عمل  و�شيعر�ش 
حتل  -التي  جاما 
على  �رشف  �شيف 
املهرجان-  هذا 
اإىل  �شياد  ووثائقي 
عمال   11 جانب 
بلدان  عدة  من  اآخرا 
اإىل  باالإ�شافة  عربية 

الربازيل.
»ال�شعداء«  ويتطرق 
اإنتاج  من  -وهو 
جزائري  م�شرتك 
بلجيكي  فرن�شي 
�شاعة  ومدته  قطري 
لق�شة  دقيقة-  و42 
جزائر  يف  �شباب 
الت�شعينيات  بعد  ما 
الياأ�ش  يعانون 

احلياة  يف  والرتابة 
نادية  وهو من بطولة 
قا�شي واأمني لن�شاري 

ولينا خودري.
الفيلم  هذا  وتوج 

الطويل  -الروائي 
االأول جلاما- بجائزة 
اإخراج  اأف�شل 
دبي  مبهرجان 
ال14  ال�شينمائي 

 2017 يف  باالإمارات 
اأح�شن ممثلة  وجائزة 
»اأوريزونتي«  فئة  يف 
مبهرجان  )اآفاق( 
ال�شينمائي  البندقية 

الدويل ال74 باإيطاليا 
نف�ش العام.

جهته  من  وي�شف 
-وهو  �شياد  وثائقي 
م�شرتك  اإنتاج  من 
�شوي�رشي  جزائري 
قطري  فرن�شي 
دقيقة-   78 ومدته 
يحيط  الذي  العامل 
املناطحة  مبباريات 
مبدينة  الكبا�ش  بني 
قبيل  اجلزائر 
من  االأ�شحى  اأعياد 
حبيب  ق�شتي  خالل 

وملفاح.
العمل  هذا  وكان 
 2018 يف  حاز  قد 
التحكيم  جلنة  جائزة 

مبهرجان  اخلا�شة 
العربية  ال�شينما 
العربي  العامل  ملعهد 

بباري�ش )فرن�شا(.
مهرجان  ويهدف 
العربي  الفيلم 
-الذي  بالربازيل 
»مركز  ينظمه 
العربية«  الثقافة 
اإىل   -)ICArabe(
تثمني ال�شينما العربية 
عرو�ش  خالل  من 
ولقاءات  اأفالم 
من  تدار  ونقا�شات 
�شينمائيني  طرف 
البلدان  من  ومثقفني 

العربية والربازيل.

ليوناردو دي كابريو:
 احلظ ال�شبب يف جنوميتي

   
اعترب النجم احلائز على االأو�شكار، 
يف  ال�شبب  اأن  كابريو،  دي  ليونارد 
اإىل  يعود  الفنية  و�شهرته  جناحه 

احلظ.
ك�شف دي كابريو )44 عاماً(، الذي 
يوم  »ذات  فيلم  حاليا  له  يعر�ش 
حمظوظاً  كان  اأنه  هوليوود«  يف 
يف  املنا�شبة  االأماكن  يف  بوجوده 
التوقيت ال�شحيح، الفتاً اإىل اأنه ن�شاأ 
الذين  االأ�شدقاء  من  العديد  و�شط 

ميتهنون الفن والتمثيل.
وقال »اأرى نف�شي �شعيداً مبا اأقدمه، لدي �شعور باأين ح�شلت على اليان�شيب، 

و�شاأحاول اال�شتمرار يف االأمر لفرتة طويلة«.
اأ�شار دي كابريو يف حواره ملجلة �شانداي مريور موجها ن�شيحته ملن  كما 
يرغب بدخول عامل الفن، باأهمية م�شاهدة اأعمال النجوم ال�شابقني واإنتاجات 

ال�شينما القدمية.

رامي �شربي ترند على يوتيوب 
م�شر بـ«حكاية حبنا«

 
رامي  امل�رشي  املطرب  احتل 
قائمة  يف  ال�شابع  املركز  �شربي، 
يف  يوتيوب  على  م�شاهدة  االأكرث 
وهي  حبنا«،  »حكاية  باأغنية  م�رش 
اإحدى اأغنيات األبومه اجلديد »فارق 

معاك«.
كلمات  من  حبنا«  »حكاية  اأغنية 
واأحلان رامي �شربي،  اأمري طعيمة، 

وتوزيع مو�شيقي طارق توكل.
 380 حبنا«  »حكاية  اأغنية  وتخطت 

األف م�شاهدة، بعد طرحها، عرب موقع يوتيوب.
وي�شم األبوم رامي �شربي »فارق معاك«،  الذي طرحه �شربي اأخرياً، من اإنتاج 
بابا«، »حاول تن�شاين«،  »اأنا  اأغنية، وهي: »بتاع بنات«،  »جنوم ريكوردز«، 12 
»�شعبان  بعرتفلك«،  »اأنا  نا�ش«،  »بقابل  كده«،  يف  »هو  عندي«،  اللي  »قولت 

عليا«، »وعجبي«، »حكاية حبنا«، »بتهتمي«، و«فارق معاك«.
وتعاون رامي �شربي يف األبومه مع جمموعة من ال�شعراء وامللحنني واملوزعني 
منهم: اأمري طعيمة، اأحمد علي مو�شى، تامر ح�شني، هالة علي، هاين رجب، 
عزيز ال�شافعي، مديح، �شادي ح�شن، جالل احلمداوي، ومتيم، وطارق توكل، 
كما قدم رامي �شربي عدداً من االأحلان بجانب توزيعه للمرة االأوىل الأغنينت 

وهما »وعجبي«، و«فارق معاك«.

ن�شف مليون م�شاهدة لأغنية 
م�شطفى حجاج »جرح بعد جرح«

   
امل�رشي  املطرب  طرح 
بعد  »جرح  حجاج  م�شطفى 
الر�شمية  القناة  عرب  جرح«، 
ميوزيك«  جي  »اإن  ل�رشكة 

مبوقع يوتيوب.
اأغنية »جرح بعد جرح« كلمات 
توزيع  ال�شافعي،  عزيز  واأحلان 
اإن  اإنتاج  الهادي،  عبد  اأ�شامة 

جي ميوزيك.
وتخطت اأغنية »جرح بعد جرح« 
بعد  م�شاهدة،  مليون  ن�شف 

طرحها، عرب موقع يوتيوب.
اجلديد  حجاج  م�شطفى  األبوم  اأغاين  ثاين  جرح«  بعد  »جرح  اأغنية  وتعد 

»هتزهزه«، بعد اأغنيته االأوىل، التي طرحها موؤخراً »اآه يا حنان«.
األبوم »هتزهزه« ي�شم 10 اأغنيات، قرر م�شطفى حجاج طرحها علي مدار 10 

اأ�شابيع، كل اأ�شبوع اأغنية.
وتعاون م�شطفى حجاج من خالل األبوم »هتزهزه« مع عدد كبري من امللحنني 
وال�شعراء واملوزعني منهم اأمري حمرو�ش، عزيز ال�شافعي، و�شام عبد املنعم، 
بالل �رشور، م�شطفي ح�شن، اأ�شامة عبد الهادي، عنرت هالل، حممد يحي، 

توما، ويا�رش نور.

»فا�شت اآند فيوريو�س9« يزيح »الأ�شد امللك« من 
�شدارة اإيرادات ال�شينما

واملغامرة  احلركة  فيلم  ت�شدر 
»فا�شت اآند فيوريو�ش بريزنت�ش: 
دور  اإيرادات  �شو«  اآند  هوبز 
ال�شمالية،  باأمريكا  ال�شينما 
تقديرات  اأظهرت  ح�شبما 
م�شاء  ال�شينما  ا�شتوديوهات 

االأحد.
يف  ي�شارك  الذي  الفيلم،  وحقق 
وجي�شون  دوين جون�شون  بطولته 
وهيلني  اإلبا  واإدري�ش  �شتاثام 
8ر60  بلغت  اإيرادات  مريين، 

مليون دوالر.
فيلم  الثاين  املركز  اإىل  وتراجع 
امللك(،  )االأ�شد  كينغ«  ليون  »ذا 
اأ�شوات  اأداء  يف  ي�شارك  الذي 
و�شيث  غلوفر  دونالد  �شخ�شياته 
روجن وبيون�شيه، حمققاً اإيرادات 

بلغت 24ر38 مليون دوالر.
فيلم  الثالث  املركز  واحتل 
الكوميديا والدراما »ون�ش اأبون اآ 
ذات  )حدث  »اأو  هوليود  اإن  تامي 
ي�شارك  والذي  هوليود(،  يف  مرة 
كابريو  دي  ليوناردو  بطولته  يف 

مارجوت،  وروبي  بيت  وبراد 
مليون   20 بلغت  اإيرادات  حمققاً 

دوالر.
اجلزء  الرابع  املركز  يف  وجاء 
ال�شابع من �شل�شلة اأفالم احلركة 
العلمي  واخليال  واملغامرة 

حتت  جاء  والذي  مان«  »�شبايدر 
فروم  فار  مان:  »�شبايدر  عنوان 
بعيداً  مان:  )�شبايدر  اأو  هوم« 
عن املنزل( وي�شارك يف بطولته 
و�شامويل  هوالند،  توم  من  كل 
جيلنهال  وجيك  جاك�شون، 
اإيرادات  تومي، حمققا  وماري�شا 

بلغت 7٫75 مليون دوالر.
اجلزء  اخلام�ش  املركز  وحل يف 
الر�شوم  اأفالم  �شل�شلة  الرابع من 
واملغامرة  والكوميديا  املتحركة 
لعبة(،  )حكاية  اأو  �شتوري«  »توي 
اأ�شوات  اأداء  يف  ي�شارك  والذي 
هانك�ش  توم  من  كل  �شخ�شياته 
حمققا  بوت�ش،  واأين  األني  وتيم 
مليون  15ر7  بلغت  اإيرادات 

دوالر.

عدد  يف  ال�شينما  �شاالت  ت�شتعد 
ال�شتقبال  العربية،  الدول  من 
من  الثاين  للجزء  االأول  العر�ش 
فيلم »اأنغري بريدز«، والذي توؤدي 
فيه ريا اأبي را�شد �شوت �شخ�شية 

ماتيلدا.
اأعلنت �رشكة »اإمباير اإنرتتينمنت«، 
الثاين  اجلزء  طرح  موعد  عن 
دور  يف  الفيلم  من  املرتقب 
  8 االأو�شط يف  ال�رشق  ال�شينما يف 
اإطالق  �شيتم  حيث  اجلاري،  اأوت 

اإىل  العربية  باللغة  ن�شخة مدبلجة 
من  االإجنليزية  الن�شخة  جانب 

الفيلم.
 و�شهدت دبي العر�ش االأول لفيلم 
االأحد  يوم   ،»2 بريدز  اأجنري  »ذا 
»فوك�ش  �شاالت  يف  اأغ�شط�ش   4
بينما  االإمارات،  مول  يف  �شينما« 
�شت�شت�شيف �شاالت �شينما جراند 
يف  للفيلم  االأول  العر�ش  احلمرا 
الكويت يوم االإثنني 5  اأوت ، ويُ�شار 
اإىل اأن ريا اأبي را�شد �شتح�رش كال 

العر�شني. 
بريدز  اأجنري  »ذا  فيلم  ي�شهد 
فان  ثوروب  اأخرجه  الذي   ،»2
اأورمان، تطور العداوة بني الطيور 
كلياً،  جديد  بعد  اإىل  واخلنازير 
يتهدد  يف ظل ظهور خطر جديد 
»ريد«  يدفع  ما  جزيرتيهما، 
و«ت�شاك«  �شوديكي�ش(  )جي�شون 
)داين  و«بومب«  جاد(  )غو�ش 
)بيرت  اإيجل«  و«مايتي  ماكربايد( 
خلدمات  اللجوء  اإىل  دينكالغ(، 

اخلنازير،  مع  والتعاون  »�شيلفر«، 
م�شطربة  هدنة  اإىل  للتو�شل 

والتعاون الإنقاذ مواطنهم.
الن�شخة  باإنتاج  كوهني  جون  وقام 
االإجنليزية من الفيلم، الذي اعتمد 
احلا�شوبي  التحريك  تقنية  على 
والذي ي�شم اأ�شوات نخبة من اأبرز 
�شوديكي�ش  جي�شون  مثل  املمثلني 
وبيل  جونز  وليزيل  جاد  وغو�ش 

هايدر ورايت�شل بلوم.

ريا اأبي را�شد  ت�شارك يف الن�شخة العربية من فيلم »اأنغري بريدز2« يف ال�شينما



ا�ضتعر�ضت رينو موؤخرا منوذجها 
�ضيارات  من  املعدل  الريا�ضي 
ال�ضهرية   "Megane RS"
 "Megane RS" ومقارنة بنماذج
 "Trophy" اكت�ضبت  ال�ضابقة، 
�ضدمات  ممت�ضات  اجلديدة 
لأنظمة  ونواب�ض   ،%25 بـ  اأقوى 
على  وثباتا   ،%30 بـ  اأقوى  التعليق 
املنعطفات والطرق الزلقة اأكرث بـ 

10% تقريبا.
بنمط  فبقي  ال�ضيارة  هيكل  اأما 
مق�ضورتها  لكن  هات�ضباك، 
مقاعد  على  ح�ضلت  الداخلية 

و�ضا�ضة  راحة،  اأكرث  ريا�ضية 
باأنظمة  للتحكم  باللم�ض  تعمل 
ومنظومات  املولتيميديا، 
احلالة  عن  للك�ضف  اإلكرتونية 

الفنية جلميع اأجزاء املركبة.
على   "Trophy" وح�ضلت 
لرت   1.8 ب�ضعة  توربيني  حمرك 
على  قادر  ح�ضان،   300 وعزم 
 100 اإىل   0 من  الت�ضارع  زيادة 
ثانية   3.1 غ�ضون  يف  كلم/�ضاعة 
اإىل علبة �رسعة  فقط، بالإ�ضافة 

اأوتوماتيكية بـ6 مراحل.
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كراي�سلر” “فيات 

 كراي�سلر 300 ودودج جورين 
وجراند كارفان يقرتبون من نهايتهم

اأثار غياب عالمات كراي�ضلر ودودج 
عن فعاليات “اأ�ضواق راأ�ض املال” 
الكثري  كراي�ضلر  لفيات  الر�ضمية 
م�ضتقبل  حول  الت�ضاوؤلت  من 
ال�رسكتني.. وقد حاول رئي�ض ق�ضم 
كراي�ضلر  لفيات  الركاب  �ضيارات 
يف الوليات املتحدة الإجابة على 
اأخرية مع  الأ�ضئلة يف مقابلة  هذه 

.Motor Trend
دودج  اأن  على  اأكد  بيم  �ضتيف 
يف  عاما  دورا  يعلبان  وكراي�ضلر 
حيث  كراي�ضلر،  فيات  م�ضتقبل 
من   %20 الركاب  �ضيارات  متثل 

اأ�ضار  كما  ال�رسكة،  عائد  جممل 
ت�ضبح  باأن  التطلع  اأن  اإىل  بيم 
دودج “العالمة التجارية الريا�ضية 

للوليات املتحدة”.
ولكن من املعروف اأن دودج ت�ضنع 
وميني  اوفر  كرو�ض  �ضيارات  عدة 
الريا�ضية،  ال�ضيارات  بجانب  فان 
وجراند  وجورين  دوراجنو  مثل 
بيم  �ضتيف  �رسح  وقد  كارفان، 
تنا�ضب”  “ل  املوديالت  هذه  باأن 
�ضيارات  على  اجلديد  الرتكيز 

الأداء لدودج.
وجراند  جورين  اأن  اإىل  اأ�ضار  بيم 

كارفان بالأخ�ض يف اأواخر رحلتهم 
الإنتاجية، بينما م�ضتقبل دوراجنو 
يظل اآمنا اإىل حد ما، بف�ضل اإ�ضدار 
SRT الذي و�ضفه بيم بـ “ال�ضيارة 

املثرية لالإعجاب”.
�ضريجيو  �رسحه  ما  على  اأكد  بيم 
موديل  باأن  قبل،  من  مارت�ضيوين 
فايرب لي�ض له م�ضتقبل يف ال�رسكة، 
ت�ضالنجر  اإ�ضدارات  اإىل  ملح  واإن 
اإمكانية تقدمي  جديدة قادمة، مع 
موديالت  يف  الهيلكات  حمرك 

اإ�ضافية بامل�ضتقبل.

ماذا عن كراي�سلر؟ 

قتامة،  اأكرث  يبدو  كراي�ضلر  و�ضع 
موديل  اأن  بيم  �ضتيف  اأكد  حيث 
روؤية  يتما�ضى مع  ل  كراي�ضلر 300 
التجارية،  للعالمة  كراي�ضلر  فيات 
يف  كراي�ضلر  فيات  رغبت  وبينما 
املا�ضي يف تقدمي �ضيارات كرو�ض 
با�ضيفيكا  مبنية على  اأوفر جديدة 
بيم  �رسح  كراي�ضلر،  عالمة  �ضمن 
بتغيريات  مرت  اخلطة  هذه  باأن 
يف  املوديالت  هذه  نرى  ل  وقد 

الواقع على الإطالق.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

جيل  اجتذاب  مازدا  �رسكة  قررت 
"بيك  �ضيارات  ع�ضاق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�ضخ مطورة من �ضيارات 
التعديالت  و�ضملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اأكرث  اأ�ضبح  الذي  للهيكل  اخلارجي 
مقدمة  ت�ضبه  مبقدمة  ان�ضيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �ضيارات 
ال�ضنوات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  الأخرية. 
اأ�ضبحت  التي  ال�ضيارة  مق�ضورة 
اأنظمة  واأكرث ع�رسية بف�ضل  اأو�ضع 

وال�ضا�ضات  احلديثة  املولتيميديا 
على  والقادرة  باللم�ض،  تعمل  التي 
 Apple نظامي  مع  التوا�ضل 
 ،Android Autoو  CarPlay
على  املوجودة  التحكم  واأنظمة 
ال�ضيارة  ن�ضخة  و�ضتزود  املقود، 
الأ�ضرتالية  لل�ضوق  املخ�ض�ضة 
مبحركات  والآ�ضيوية  والأمريكية 
  2.2 و�ضعة  اأ�ضطوانات   4 بـ  ديزل 
وحمركات  ح�ضانا،   375 وعزم  لرت 
وعزم  لرت   3.2 ب�ضعة  اأقوى  ديزل 

470 ح�ضانا.

"Megane" رينو تطلق منوذجا ريا�سيا من �سيارات

كل ما نعرفه عن لينكون 
كور�سري 2020 اجلديدة

عن  تتخلى  اأن  لينكون  تخطط 
يف  حروف  ثالثة  ذات  الأ�ضماء 
ذلك  بداأ  حيث  القادمة،  �ضياراتها 
تد�ضينه  مت  الذي  افياتور  طراز  مع 
مع  ذلك  ي�ضتمر  و�ضوف  موؤخراً، 
ال�ضغرية  كور�ضري  اوفر  كرو�ض 
 ،MKC طراز  ل�ضتبدال  القادمة 
تفا�ضيل  على  نتعرف  فدعونا 

الأخرية.
الت�سميم

افياتور  طراز  من  الت�ضميم  يقرتب 
الطايف  ال�ضقف  خالل  من  كثرياً 
لالأعلى والواجهة الأمامية املقتب�ضة 
رغم  الأكرب،  كور�ضري  �ضقيقة  من 
الأ�ضغر  الأبعاد  ب�ضبب  اختالفه 
 LED والأق�رس، اإىل جانب م�ضابيح
مع  اأب�ضط  اأمامي  وم�ضد  �ضل�ضة 
اخللفي،  الأمتعة  حقيبة  باب  تطور 
الأ�ضغر  ال�ضقف  يظهر  حني  يف 

مظهر ريا�ضي اأكرث.

املق�سورة والتقنيات

مق�ضوراتها  يف   MKC ارتبطت 
اأكرث،  التقليدية  فورد  ب�ضيارات 
اأن تكون كور�ضري  ولكن من املتوقع 
ت�ضميم  بنف�ض  وتفرد  فخامة  اأكرث 
يف  املتواجد  الطائرة  مق�ضورة 
من  زخرفات  �ضنجد  افياتور، حيث 
بجانب  والكروم  احلقيقي  اخل�ضب 
اجللود عالية اجلودة، بجانب ن�ضخة 

بالك ليبل الأكرث فخامة.
�ضتحمل لوحة القيادة �ضا�ضة مل�ضية 
 3  Sync نظام  مع  و�ضطها  يف 
لناقل  اأزرار  املعلوماتي مع  للرتفيه 
احلركة والتهوية والتدفئة بالأ�ضفل، 
اإ�ضافة ل�ضا�ضة عدادات LCD قابلة 

ا�ضتخدام  اإمكانية  مع  للتخ�ضي�ض 
الهاتف الذكي بفتح ال�ضيارة وحزمة 
ال�ضائق  مل�ضاعدة   Co-Pilot360
الزدحامات  م�ضاعد  تت�ضمن  التي 
الأوتوماتيكي  والتوجيه  املرورية 

لتفادي ال�ضطدامات.

املحركات
الأغلب  على  املحركات  �ضتتطابق 
ا�ضكيب،  فورد  بطراز  جنده  ما 
�ضلندر   4 حمرك  �ضنجد  اأننا  اأي 
بقوة  لرت   2 �ضعة    Ecoboost
 2.3 حمرك  بجانب  ح�ضان   245
على  ح�ضان   285 بقوة  تريبو  لرت 
ن�ضخة  نرى  اأن  واحتمال  الأقل، 
هايربد قابلة لل�ضحن مع دفع اأمامي 
قيا�ضي اأو رباعي اختياري عرب ناقل 
اأوتوماتيكي 8 �رسعات مع ا�ضتخدام 
من�ضة جديدة كامل�ضتخدمة بطراز 

فوك�ض اجلديد كلياً.

املناف�سة

 2020 كور�ضري  لينكون  �ضتناف�ض 
اجلديدة كلياً كل من اودي Q5، بي 
 ،GLC مر�ضيد�ض   ،X3 دبليو  ام 
 XC60 فولفو   ،XT5 كاديالك 

.RX ولكز�ض

موعد الإطالق

مت ر�ضد عدة مناذج اأولية لطراز لينكون 
موؤخراً  اختبارها  اأثناء   2020 كور�ضري 
الك�ضف  اأن  مع متويها خفيفة، ما يعني 
ما  القريب،  امل�ضتقبل  �ضيكون يف  عنها 
يحتمل اأن يكون خالل معر�ض نيويورك 
وقبل  املقبل  ابريل  ب�ضهر  لل�ضيارات 

نهاية العام.

جبارة ريا�سية  كوبيه  �سيارة  "المبورغيني" تطلق 
"لمبورغيني"  ا�ضتعر�ضت 
�ضيارات  من  اجلديد  منوذجها 
"Spyder" بن�ضخة كوبيه، يجعل 
منها واحدة من اأجمل ال�ضيارات 
ما  واأكرث  الأ�ضواق  يف  الريا�ضية 
الت�ضميم  هو  ال�ضيارة  هذه  مييز 
يف  الهوائية  للفتحات  الفريد 
ميكن  الذي  وال�ضقف  هيكلها، 
طيه واإخفاوؤه داخل الهيكل خالل 
17 ثانية، حتى عند �ضري املركبة 
على �رسعات عالية و�ضتاأتي هذه 

ة  ر ل�ضيا ا

بع�رس  كبرية  مبحركات 
لرت،   5.2 و�ضعة  اأ�ضطوانات، 
�ضيارات  يف  املوجودة  كتلك 
 Lamborghini Huracan"
Evo"، بعزم 640 ح�ضانا، قادرة 
اإىل   0 من  ت�ضارعها  زيادة  على 
ثانية   2.9 يف  كلم/�ضاعة   100
تطرح  اأن  املفرت�ض  ومن  فقط 
اأواخر  الأ�ضواق  يف  املركبة  هذه 
ربيع هذا العام، ب�ضعر يرتاوح ما 

بني 184 و220 األف دولر.
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التي  ال�سائلة  املعادن  اأن  يبدو 
يف  اللينة  الروبوتات  يف  ت�ستخدم 
جمال �سناعة الأفالم، مثل �سخ�سية 
»The Terminator«، قد جتاوزت 
الأمريكيني،  للباحثني  ووفقا  اخليال 
مثل  التجريبية  ال�سائلة  املعادن  فاإن 
عندما  الأخرى،  وال�سبائك  الغاليوم 
احلديد،  اأو  النيكل  اإليها  ي�ساف 
الإنحناء  على  قادرة  تكون  فاإنها 
با�ستخدام  خمتلفة  باأ�سكال  والت�سكل 
ال�سخ�سيات  مثل  املغناطي�س، 

 »1000-T« ال�سهرية  ال�سينمائية 
 :2  The Terminator»و
الرغم  وعلى   .»Judgement Day
ال�سائل  للمعدن  الباحثني  تطوير  من 
�سابقا، اإل اأنه واجه عيبني اأ�سا�سيني، 
وهما: اأول، ميكن اأن متتد املواد اأفقيا 
ال�سديد،  ال�سطح  توتر  ب�سبب  فقط 
مما يجعلها حمدودة للغاية من حيث 
قابلية التنقل. وثانيا، ل ميكن معاجلة 
تغمرها  عندما  اإل  ال�سابقة  املواد 
اإنه  الباحثون  ويقول  بالكامل.  املياه 

فاإنها  ال�سائل،  من  املادة  اأزيلت  اإذا 
اأن  غري  العجينة،  من  نوع  اإىل  تتحول 
خطوات  قطعت  اجلديدة  التطورات 
كبرية يف حل هاتني امل�ساألتني. واأ�سار 
من  الآن  متكنوا  اأنهم  اإىل  الباحثون 
كبري  ب�سكل  ال�سطحي  التوتر  تقليل 
عن طريق اإ�سافة احلديد والنيكل اإىل 
ال�سفيح  من  �سبيكة  وكذلك  الغاليوم، 
الهيدروكلوريك،  حم�س  يف  مغمورة 
اأربعة  اإىل  املادة  متددت  وبذلك 

اأ�سعاف طولها.

العلماء يطورون معدنا �سائال �سيحدث 
ثورة يف جمال الروبوتات اللينة

م�ساعد »Alexa« ال�سوتي ي�ساعد 
الأطفال على تعلم اآداب احلديث!

اأكدت �رشكة اأمازون امل�سنعة مل�ساعدات »Alexa« ال�سوتية اأنها �ست�سيف 
اإليها ميزات جديدة مل�ساعدة الأطفال على تعلم اللباقة واآداب احلديث.

وي�سري اخلرباء يف ال�رشكة اإىل اأن الكثري من الآباء باتوا ي�ستكون يف ال�سنوات 
الأخرية من طريقة احلديث التي يعتمدها اأطفالهم، وخ�سو�سا عند ا�ستعمال 

الأوامر ال�سوتية للتوا�سل مع الأجهزة الذكية، لذا قرروا اإطالق حتديث جديد 
لربجميات م�ساعدهم ال�سوتي املنزيل »Alexa«، تنفذ اأوامر امل�ستخدم 
فقط عندما يتبع �سوؤاله اأو طلبه بعبارات معينة كـ »من ف�سلك« و«�سكرا«، 

وبالتايل �سيعتاد الأطفال مع الوقت على احلديث اللبق.
وبالإ�سافة لتلك امليزات فاإن التحديث اجلديد �سيمنع »Alexa« من 

ال�ستجابة للم�ستخدم يف حال تلّفظ بعبارات نابية، كما ميكن لالآباء اأن 
يربجموه ليحظر على الأطفال �سماع الأغنيات التي حتوي عبارات غري لئقة.

يذكر اأن اأمازون اأ�سافت موؤخرا العديد من التح�سينات وامليزات على 
»Alexa« ليكون مناف�سا قويا للم�ساعدات ال�سوتية املوجودة يف الأ�سواق 

كم�ساعد اآبل الذكي وم�ساعد غوغل.

كاديالك تعّدل »CT6« ال�سهرية
 

 »CT6« �سيارات  من  اجلديد  منوذجها  طرح  قريبا  كاديالك  �رشكة  تعتزم 
اإم  بي  و  مر�سيد�س  ل�سيارات  الأقوى  املناف�س  ت�سبح  اأن  املتوقع  املعدلة، 
 »CT6« لـ  اخلارجية  املالمح  من  العديد  التعديالت  و�سملت  الفاخرة  دبليو 
كممت�سات ال�سدمات الأمامية واخللفية وغطاء ال�سندوق اخللفي وامل�سابيح 

التي اأ�سبحت اأكرث متيزا مع اإدخال تقنيات LED عليها.
وفيما يتعلق بالن�سخة العادية اجلديدة من هذه ال�سيارة، ف�ستزود مبحركات بـ 
 CT6« 8 اأ�سطوانات ب�سعة 4.2 لرت وعزم 507 اأح�سنة، اأما الن�سخة الريا�سية

V-Sport« ف�ستاأتي مبحركات توربينية بعزم 557 ح�سانا.
فرملة  باأنظمة  كاديالك  زودتها  ال�سيارات،  لهذه  واآمنة  �سل�سة  قيادة  ول�سمان 
نوع  من  حتكم  ووحدات  بو�سة،   19 مبقا�س  متينة  فرامل  اأقرا�س  حتوي 
»Brembo«، ف�سال عن اأنظمة قيادة اإلكرتونية متطورة واأنظمة منع انزلق 

ال�سيارة اأثناء احلركة ال�رشيعة.

»Disney« تطرح �سرتة 
ذكية لهواة الألعاب

 »Disney« �رشكة  اخلرباء يف  تعاون 
معهد  من  علماء  مع  ال�سهرية 
لتطوير  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س 
األعاب  ملحبي  خم�س�سة  ذكية  �سرتة 

الفيديو.

 Force« �سرتة  و�سممت 
ملحبي  خ�سي�سا   »Jacket
الواقع  وتقنيات  األعاب 
بالعديد  وزودت  الفرتا�سي، 
احلركة  م�ست�سعرات  من 
هوائية  واأكيا�س  وال�سغط 
معينة،  حلظات  ويف  فجاأة  تنتفخ 
يتلقى  باأنه  �سعورا  لتعطي امل�ستخدم 
ممار�سة  اأثناء  حقيقية  �سدمات 

اللعب.

مل�ستخدمها  ال�سرتة  هذه  توفر  كما 
اأثناء م�ساهدة الفيديوهات الفرتا�سية 
يف  كما  تالم�سه  الأ�سياء  باأن  �سعورا 
احلقيقة،  العناق يف  �سعور  اأو  الواقع، 
ب�سدة  التحكم  مل�ستعملها  وميكن 

ال�سغط الذي تولده على ج�سمه.
ال�سرتة  هذه  اأن  اإىل  اخلرباء  وي�سري 
�ستفتح عاملا جديدا يف جمال تقنيات 
الواقع الفرتا�سي، و�ستزيد من تفاعل 

امل�ستخدمني مع تلك التقنيات.

اآبل تطور هاتفا قابال للطي
ل�رشكة  التابعني  املحللني  اأحد  ذكر 
الأمريكية   »Merrill Lynch«
�رشكة  اأن  التمويل  بخدمات  املتخ�س�سة 
قابل  ذكي  هاتف  لإطالق  تتح�رش  اآبل 
اأن  اخلرباء  ويتوقع   .2020 عام  للطي 
نوع  من  مرنة  ب�سا�سة  الهاتف  هذا  يزود 
عدة  اأكدت  قد  كانت   ،»microLED«
حاليا،  تطويرها  على  تعمل  اآبل  اأن  مواقع 
حيث تتميز تلك ال�سا�سات باأن كل بيك�سل 
فيها قادر على بث ال�سوء ب�سكل م�ستقل. 
وتاأتي تلك الأخبار بعد مدة من تاأكيد موقع 
تعمل  ال�رشكة  اأن   »Patently Apple«

�سا�سات  تطوير  على 
بدقة »8K« خم�س�سة 
الذكية  للهواتف 
وخوذ  والكمبيوترات 
الفرتا�سي،  الواقع 
قادرة  باأنها  وتتميز 
تتبع حركة عني  على 
وتوفري  امل�ستخدم 

اأن  ويذكر  الطاقة. 
تطوير  على  تعمل  �رشكة  اأول  لي�ست  اآبل 
فمنذ  للطي،  القابلة  الهواتف  تقنيات 
 2018-CES معر�س  هام�س  وعلى  مدة، 

�سام�سونغ  �رشكة  رفعت  فيغا�س،  ل�س  يف 
ال�رشية عن النموذج الأويل لهاتف ذكي مع 
�سا�سة قابلة للطي، من املفرت�س اأن يطرح 

ر�سميا، عام 2019.

»Meizu« ت�سجل 
براءة اخرتاع جديدة

الإلكرتونيات  �سناعة  عمالق  �سجل 
تتعلق  اخرتاع  براءة   »Meizu« ال�سينية 
بتقنية جديدة للهواتف الذكية وذكر موقع 
GizChina ال�سهري اأن »براءة الخرتاع 
الفائت  العام   Meizu بها  تقدمت  التي 
بتقنية  تتعلق  موؤخرا،  عنها  و�رشحت 

الأ�سابع  ب�سمات  ما�سح  لدمج  جديدة 
من  حيث  الذكي،  الهاتف  �سا�سة  حتت 
زر  مكان  املا�سح  يو�سع  اأن  املفرت�س 
لي�ستخدم  ال�سا�سة،  اأ�سفل   Home
لقفل الهاتف وحتى اإمتام عمليات الدفع 

الإلكرتوين«.

الب�سمات  ما�سح  دمج  ميزة  اأن  ويذكر 
جهاز  يف  حاليا  تتوفر  الهاتف  �سا�سة  يف 
لكن  فقط،   »Plus UD  Vivo X20«
هواتف �رشكة  تظهر يف  اأن  املنتظر  من 
�ستطرح  التي   »2S  Mi MIX« �ساومي 

قريبا.

يف ظل التطور الكبري عند مناف�سني مثل �ساومي 
و ا�سو�س ف�ساًل عن هاتف ريزر يبدو اأن هاتف 
قبل  هواوي  اأطلقته  الذي   Honor Play
ا�سابيع مل يعد كافياً لذلك قررت ال�رشكة دخول 
و�رشا�سة  قوة  اأكرث  بهاتف  اجلديد  ال�سوق  هذا 

كما تقول التقارير .
وبح�سب امل�سدر فاإن �رشكة هواوي تعمل على 
ومزايا  قوي  بعتاد  لالألعاب  خم�س�س  هاتف 
الألعاب  لهواتف  قوياً  مناف�ساً  �سيكون  مبتكرة 
املوجودة حالياً يف الأ�سواق  ف�ساًل عن العتاد 
الهاتف  هذا  من ح�سور  هواوي  �ستعزز  القوي 
مبلحقات ر�سمية ت�ساعد على منح امل�ستخدمني 
عن  التلميح  دون  بالرتفية  غامرة  لعب  جتربة 
هوية هذه امللحقات الهاتف �سيتم الك�سف عنه 
�سيكون  التوقعات  �سدقت  اذا  رمبا  العام  هذا 
ب�سحبة هاتف هواوي املنتظر ميت 20 والذي 

ال�سنة  من  الأخري  الربع  يف  عنه  الك�سف  �سيتم 
كما جرت العادة.

�سركة هواوي تعمل على هاتف ذكي 
خم�س�ص لاللعاب

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�ص 
املعطوبة

اأر�سلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين حتدد من خاللها ما يجب 
عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�سكالت تتعلق بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، حيث يجب 

عليهم الختبار اأولً ملعرفة اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�ستبدال الهاتف 
باآخر جديد. ويبدو اأن اإ�سالح الكامريا اخللفية حلل م�ساكل »في�س اآي دي« اأمر غري متوقع، اإل اأن العديد 

من امل�ستخدمني لحظوا اأنه عند ف�سل الكامريا اخللفية، تف�سل تقنية »في�س اآي دي« اأي�ساً يف العمل 
ب�سكل �سحيح.



بكل من وهران و�سكيكدة

�إحباط هجرة غري 
�صرعية ل17 �صخ�صا

اأحبط حرا�س ال�سواحل حماولتي هجرة غري 
�رشعية لـ )17( �سخ�سا كانوا على منت قوارب 
وهران/ن.ع.2  من  بكل  ال�سنع  تقليدية 
 )34( توقيف  و�سكيكدة/ن.ع.5، يف حني مت 
خمتلفة  جن�سيات  من  �رشعي  غري  مهاجر 

بتلم�سان والنعامة وبرج باجي خمتار.

اجلريدة الر�سمية يف عددها 
الأخري

�إنهاء مهام ر�ؤ�صاء
 �أمن 3 �اليات  

الر�سمية  اجلريدة  من  الأخري  العدد  ت�سمن 
رقم 46، مرا�سم رئا�سية، تتعلق باإنهاء مهام 
روؤ�ساء اأمن 3 وليات،وكاتبني عامني لوليتي 
للمقاطعة  العام  الأمني  وكذا  واملدية  تب�سة 

الإدارية لتقرت بولية ورقلة .
اأمن الوليات  بالن�سبة لروؤ�ساء  ويتعلق الأمر 
اجلزائر،  بولية  برا�سدي  الدين  بنور 
و�سالح  عنابة  بولية  عقون  واإبراهيم 

نوا�رشي بوهران .
الأمر  فيتعلق  العامون  للكتاب  بالن�سبة  اأما 
باإنهاء مهام الكاتب العام لولية تب�سة حممد 
لولية  العام  الكاتب  وكذا  �رشيف  عياد  بن 
اإنهاء  اإىل  بالإ�سافة  املدية حممد مرزوقي 
للمقاطعة  العام  الأمني  العام  الأمني  مهام 
ب�سبب  بادة  خالد  )ورقلة(  لتقرت  الإدارية 

الوفاة .

�سوق اأهرا�س

م�صاريع فندقية جديدة
م�ساريع  عدة  اإجناز  اأ�سغال  حاليا  جتري 
مناطق  من  بعدد  وذلك  وفندقية  �سياحية 
طاقة  من  الرفع  ق�سد  اأهرا�س  �سوق  ولية 
الإيواء التي ل تتجاوز حاليا 246 �رشيرا اإىل 
لدى  الثنني  اأم�س  علم  491 �رشيرا ح�سبما 

مديرية ال�سياحة وال�سناعة التقليدية.
املحطة  تاأهيل  اإعادة  باأ�سغال  يتعلق  الأمر 
احلدودية  اإدري�س  اأولد  ببلدية  احلموية 
بـ60  ب�سدراتة  وفندقني  �رشيرا   50 بطاقة 
عن  ف�سال  التوايل  على  �رشيرا  و50  �رشيرا 
الكباريت  وادي  ببلدية  الطريق  على  نزلني 
ببلدية  فندق  وكذا  منهما  لكل  �رشيرا  بـ30 
امل�رشوحة بـ40 �رشيرا، وهي امل�ساريع التي 
اإجنازها  ل�ستكمال  مت�سارعة  وترية  تعرف 

»قريبا«.

دار املقاولتية لتلم�سان

طلبة ين�صئون 32 
موؤ�ص�صة م�صغرة 

بكر  »اأبي  جلامعة  املقاولتية  دار  اأح�ست 
م�سغرة  موؤ�س�سة   32 اإن�ساء  بتلم�سان  بلقايد« 
من طرف الطلبة ما بني اأواخر 2017 و نهاية 
املو�سم اجلامعي املنق�سي ح�سبما علم اأم�س 
للتعليم  املوؤ�س�سة  هذه  م�سوؤويل  لدى  الثنني 
نائب مدير اجلامعة املكلف  واأو�سح  العايل، 
مقنونيف  اللطيف  عبد  اخلارجية  بالعالقات 
امل�سغرة  املوؤ�س�سات  هذه  تخ�س�سات  اأن 
�سناعة  و  البحري  ال�سيد  و  الفالحة  �سملت 
و  الطاقة  و  واخلدمات  الزراعية  الأغذية 
الأ�سغال العمومية و البناء موزعة عرب بلديات 
و  الغزوات  و  مغنية  و  املن�سورة  و  تلم�سان 
بوحلو و اأولد ميمون و واحدة بولية البليدة و 
اأخرى بولية البويرة، واأ�ساف اأن 29 موؤ�س�سة 
بقر�س  اإن�ساوؤها  الإجمايل مت  العدد  بني  من 
و  ال�سباب  ت�سغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  من 
لت�سيري  الوطنية  الوكالة  من  قر�س  �سمن   2

القر�س امل�سغر و واحدة بتمويل ذاتي.

م.�س

من  عدد  اأعرب  باملنا�سبة 
ارتياحهم  عن  امل�سافرين، 
و�سهولة«  وفعالية  لـ«�رشعة 
اجلديدة  ال�رشطية  الإجراءات 
العامة  املديرية  اأدرجتها  التي 
لالأمن الوطني قبل اأربع ال�سنوات، 
اإجراءات  باإمتام  ت�سمح  والتي 
العبور احلدودية يف وقت ق�سري.

اأنهم  الوافدون  هوؤلء  واأكد 
اختاروا مع اقرتاب عيد الأ�سحى 
ال�سطياف،  مو�سم  مع  وتزامنا 
العودة اإىل الوطن لق�ساء عطلتهم، 
منوهني بكل الت�سهيالت املقدمة 
مغادرة  من  مكنتهم  والتي  لهم 
بعد   « ق�سري  وقت  »يف  امليناء 
التي  العملية  وهي  الباخرة،  ر�سو 
قبل  �ساعات  عدة  ت�ستغرق  كانت 
خا�سة  اجلديدة  التدابري  تفعيل 
واأن عدد كبري من هوؤلء الوافدين 

�سينتقلون نحو وليات اأخرى«.
اجلالية  اأفراد  اأ�ساد  كما 

ب  باخلارج  املقيمة  اجلزائرية 
من  املقدمة  اخلدمات  »نوعية 
املبحرة  الفرقة  عنا�رش  طرف 
تت�سكل  والتي  الباخرة  منت  على 
من 6 عنا�رش برئا�سة مالزم اأول 

لل�رشطة ».
ال�رشطة  اأكدت عميد  من جهتها 
ل�رشطة  الأوىل  للفرقة  التابعة 
اجلزائر  مبيناء  البحرية  احلدود 
املديرية  اأن  مهدي  رزيقة 
يف  ممثلة  الوطني،  لالأمن  العامة 
�رشطة احلدود البحرية، اتخذت 

والتدابري  الإجراءات  من  »جملة 
عبور  ت�سهيل  بغر�س  الأمنية 
اخلارج  القادمني من  امل�سافرين 
مبحرة  فرقة  اإقحام  مت  حيث   ،
اجلزائر  مبيناء  احلدود  ل�رشطة 
العبور  اإجراءات  مبختلف  تقوم 
احلدودية للم�سافرين وال�سيارات 
بلغ  والتي  الباخرة  منت  على 
عددها يف هذه الرحلة 631 مركبة 
اأن  ذاتها  امل�سوؤولة  ،واأو�سحت 
القيام بهذه الإجراءات »ي�ستغرق 
ب«اإن�ساء  مذكرة   ،« قيا�سيا  وقتا 

من   2016 �سنة  املبحرة   الفرق 
اجل تقدمي خدمة نوعية وت�سهيل 
بالرواق  كدا  العبور،و  عملية 
لت�سهيل  خ�س�س  الذي  الخ�رش 
وذوي  امل�سنني  فئة  خروج  
والن�ساء  اخلا�سة  الحتياجات 

احلوامل والأطفال.   
رزيقة  ال�رشطة  عميد  وقدرت 
من  امل�سافرين  عدد  مهدي 
املقيمة  اجلزائرية  اجلالية 
الذين  الأجانب  وكذا  باخلارج 
ما  الوطن  اأر�س  على  توافدوا 
بني �سهري جانفي و جوان 2019 
باأزيد من 75 األف م�سافر وتت�سكل 
الفرقة املبحرة من �ستة عنا�رش 
يقودهم رئي�س الفوج الذي يكون 
يقومان  ب�رشطيني  م�سحوبا 
على  احلدودية  العبور  باإجراءات 
يف  البيومرتية  املحطة  م�ستوى 
عنا�رش  اإىل  اإ�سافة  الباخرة، 
باخلدمات  املكلفني  ال�رشطة 
منت  على  الأمنية  والتغطية 

الباخرة.

الفرقة املبحرة ل�سرطة احلدود 

ت�صهيالت �إد�رية  للم�صافرين 
�لقادمني �إىل �أر�ض �لوطن 

ت�سم 07 اأ�سخا�س على راأ�سهم اإمراأتني بوهران

�الإطاحة ب�صبكة د�لية لرت�يج 
�لكوكايني ��لكيف 

خالل مو�سم احلج

�ل�صعودية ت�صتخدم 
»�لر�بوت �لطبيب« 

خالل  ال�سعودية  يف  ال�سحة  وزارة  ت�سعى 

تقنية  اإطالق  اإىل  احلايل،  احلج  مو�سم 

الطبية  لال�ست�سارات  الآيل  »الروبوت« 

واملراكز  امل�ست�سفيات  يف  الأطباء  بني 
ال�سحية يف منى والقوافل املتحركة.

الت�سال  عرب  احلديثة  التقنية  وتتيح 

اأي  من  ال�ست�سارة  تقدمي  باملتخ�س�سني، 

الفرتا�سي  والو�سول  باململكة،  موقع 

من  متكنهم  كما  منى،  يف  م�ست�سفى  لأي 

و�سول  امل�ست�سفى،  داخل  الذاتي  التنقل 

ال�ست�سارة  وتقدمي  املري�س،  �رشير  اإىل 

اأي  با�ستخدام  �سهلة  بطريقة  ال�رشيرية 

الرابع،  اجليل  �سبكة  وعرب  ذكي  جهاز 

وجرى تدريب الأطباء من داخل امل�ساعر 

وجدة  الريا�س  مدينتي  يف  خارجها  ومن 

اجلديدة،  التقنية  هذه  ا�ستخدام  على 
خلدمة �سيوف الرحمن.

 Robo« الطبيب  »الروبوت  جهاز  ويتميز 

مثل  املدجمة،  باإمكانياته   ،Doctor

خا�سة  تنظري  وكامريات  الطبيب  �سماعة 

خا�سة  وكامريا  والعني،  الأذن  لفح�س 

التي  الأدوات  اجللد، وغريها من  لفح�س 

احلالت  ت�سخي�س  من  الأطباء  متكن 

الطبية  ال�ست�سارات  وتقدمي  املر�سية، 

دقة  ذات  بكامريا  يتميز  كما  بعد،  عن 

عالية متكنه من نقل ال�سورة بو�سوح ونقاء 

الطبيب من  معتمدة طبيا، ومتكن  عاليني 

الإكلينيكية،  واملوؤ�رشات  العالمات  قراءة 
وي�سمل ذلك ال�سور الإ�سعاعية.
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ب�سبب خالف جمع بني 
املجني عليه وابن املتهم

كهل يذبح طفال بحي 
بو�صيجور  ببوزريعة

الأحياء  باأحد  منزل  فناء  حتول 
الق�سديرية على م�ستوى حي بو�سيجور 
الق�سديري ببوزريعة اأم�س، لربكة دماء 
هذا  �سنة،   12 العمر  من  يبلغ  قا�رش 
اأنفا�سه الأخرية بعد  الأخري الذي لفظ 
عدة طعنات خنجر تلقاها من قبل كهل 
يف العقد الرابع من العمر املدعو«�س«، 
املجني  ا�ستدرج  الذي  الأخري  هذا 
ثم  ومن  اجلرمية  ارتكاب  ملكان  عليه 
قام بذبحه من الوريد اإىل الوريد، وعن 
اجلرمية  لهذه  اجلاين  اإرتكاب  �سبب 
ال�سنعاء فاأ�رشت لنا م�سادرنا اأنه ارتكب 
من  البالغ  لإبنه  انتقاما  اجلرمية  هذه 
العمر 8 �سنوات، على خلفية خالف قام 
التبليغ  وبعد  عليه،  املجني  وبني  بينه 
باإلقاء  الأمن  عن اجلرمية قامت قوات 
القب�س على املتهم، حيث متت مبا�رشة 
التحقيقات معه، يف انتظار �سماعه من 
حمكمة  قبل  من  اجلمهورية  وكيل  قبل 

الإخت�سا�س.
م.ثيزيري
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التابعة  الإجرام  قمع  فرقة  عنا�رش  متكنت 
ولية  باأمن  الق�سائية  ال�رشطة  مل�سلحة 
وهران بالتعاون مع الأمن احل�رشي ال17  من 
املتاجرة  يف  خمت�سة  دولية  ب�سبكة  الإطاحة 
الكيف  اأنواع  ال�سلبة و�ستى  باملخدرات 
الوهراين  بالكورني�س  تن�سط  واملهلو�سات  
الكوكايني و563غ كيف  و458  وحجز 38غ من 
قر�س مهلو�س ومبالغ مالية هامة ومركبة من 

نوع  رونو  .
بوهران  الأمن  م�سالح  بيان  وح�سب  ال�سبكة 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�س   07 تتكون من 

ال20 و35 �سنة  على راأ�سهم امراأتان  والذين 
مت توقيفهم ا�ستغالل ملعلمات تلقتها م�سالح 
الأمن حول ن�ساط هذه ال�سبكة  حيث وبعد تتبع 
حجز  تباعا  مع  توقيفهم  مت  ال�سبكة  عنا�رش 
مركبة من نوع رونو كليو  وكمية 38غ كوكايني 
و563غ كيف و458 قر�س مهلو�س من خمتلف 
�سنتيم  مليون  يقدر ب11  مايل  ومبلغ  الأنواع  
بالإ�سافة اإىل معدات البيع وتقطيع املخدرات 
ا�ستكمال  انتظار  بي�ساء خمتلفة يف  واأ�سلحة  

التحقيق وتقدمي املوقوفني اإىل العدالة .
حممد بن ترار

املحكمة العليا

�إيد�ع حممد �لغازي 
�عبد �لغاين زعالن 

�حلب�ض �ملوؤقت
ا�ستمع امل�ست�سار املحقق لدى املحكمة 
ال�سابق  الوايل  اإىل  الثنني،  اأم�س  العليا، 
والوايل  الغازي  حممد  ال�سلف  لولية 
الغاين زعالن  عبد  وهران  لولية  ال�سابق 
�سدهما  املفتوح  التحقيق  اإطار  يف 
رهن  باإيداعهما  واأمر  ف�ساد  ق�سايا  يف 
بيان  به  اأفاد  ما  املوؤقت، ح�سب  احلب�س 

للنائب العام لدى هذه الهيئة الق�سائية. 

ق�سية الغ�س يف �سهادة 
البكالوريا بالأغواط

�أحكام بني �لرب�ءة 
��ل�صجن للمتهمني 

يف  املتهمني  باإدانة  الأغواط  حمكمة  ق�ست 
العربية  اللغة  ملادة  الإجابة  اأوراق  اإدخال  ق�سية 
ترتواح  والذين  البكالوريا  �سهادة  يف  للمرت�سحني 
حكمت  �سنة،حيث  و56   39 بني  ما  اأعمارهم 
بالأغواط  التالميذ  اأولياء  فدرالية جمعية  لرئي�س 
اآخرين يف  متهمني  اأربعة  رفقة  نافذة  �سجن  بعام 
ب�ستة  اأ�ستاذة  املحكمة  اأدانت  احلال،فيما  ق�سة 
اإجراء  رئي�س مركز  التنفيذ،وتربئة  موقوفة  اأ�سهر 
الرتبية  الق�سائية ملدير  املتابعة  اإلمتحان،وعدم 

ال�سابق لعدم اكتفاء الأدلة.
ع.ق

بعد جناحة يف اإدارة
 مباريات الكان  

�صلطات تلم�صان 
تكرم  �حلكم �آيت 
�صعلي عبد �حلق 

 اأ�رشفت ال�سلطات الولئية لولية تلم�سان  بقيادة 
الأمني العام لولية نهار اأم�س على  تكرمي احلكم 
الدويل ايت ت�سيعلي  عبد احلق الذي �رشف الولية  
وال�سفارة اجلزائرية يف مناف�سات كاأ�س اإفريقيا اإىل 

جرت موؤخرا بجمهورية م�رش العربية .
ديوان  الدويل مبقر  احلكم  ا�ستقبال  وقد مت  هذا 
الذي  اجليد  بامل�ستوى  له  اعرتافا  تلم�سان  ولية 
لعبه ايت �سعلي  يف  املقابالت التي اأدارها ، على 
جنوب  جمعت  املقابالت التي  غرار  على  غرار 
اإفريقيا  بكوت ديفوار والكونغو بالزميبابوي وكذا 
مقابلة الربع نهائي التي جمعت البينني  بال�سنغال 
، وكلها مقابالت  �سعبة  وجنح يف اإدارتها بطريقة 

ذكية
 حممد بن ترار

منت�سف  الثنني عند  اإىل  الأحد  ليلة  �سجل 
الليل و ثالثني دقيقة حادثا تقنيا عقب حريق 
�سب على م�ستوى نفق مرور اخلطوط ذات 
ال�سغط العايل العابرة للطريق ال�رشيع )باب 
بو�سحاقي  حي  باأعايل  الزوار-اجلزائر( 
بيان  به  افاد  ح�سبما  الزوار،  باب  ببلدية 
ل�رشكة  التابعة  للحرا�س  التوزيع  ملديرية 

توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر العا�سمة.
التزويد  انقطاع  يف  احلادث  هذا  ت�سبب  و 
بالكهرباء على م�ستوى بع�س اأحياء بلديات 
من  جزءا  و  البي�ساء  الدار  و  الزوار  باب 
منطقة  و  ال�سمار  واد  ال�سناعية  املنطقة 
الكاليتو�س(  )بلدية  حمدين  بني  الن�ساطات 
اأن  البيان  اأو�سح  امل�سدرو  ذات  ح�سب 

التابعة  التقنية  الفرق  و  املدنية  احلماية 
و  فورا  تدخلت  باحلرا�س  التوزيع  ملديرية 
مت اإرجاع التيار تدريجيا ابتداء من ال�ساعة 

الرابعة �سباحا  و 12 دقيقة �سباحا.

العا�سمة

�نقطاع �لكهرباء �ليوم بالعديد 
من �لبلديات 

قامت الفرقة املبحرة ل�سرطة احلدود بتقدمي كل الإجراءات والت�سهيالت الإدارية على منت باخرة امل�سافرين 
التي و�سلت اأم�س الثنني مبيناء اجلزائر العا�سمة قادمة من مدينة »مار�سيليا« الفرن�سية وعلى متنها 1686 

م�سافرا اختاروا ق�ساء عطلة ال�سيف وال�ستمتاع بعيد الأ�سحى املبارك و�سط جو عائلي بوطنهم الأم.
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