
حتت �شعار " بوتفليقة ديالنا "

االآالف ينادون من " البي�شاوية" برت�شح الرئي�س بوتفليقة
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 اأيدت ت�شريح بن غربيط 
حول منع ال�شالة يف املدار�ص

 حنون تهاجم املرت�شحني 
و  تنتقد  هيئة دربال

�ص3
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 اأ�شرف على اأول مبارياته 
رفقة الفيحاء

زكري يتعادل 
اأمام مبوحلي

تكثيف الن�شاط عرب مواقع التوا�شل

 بن فلي�س يطرح بنود برناجمه
 دون تر�شح ر�شمي ! 

من�شق الهيئة الرئا�شية لالأفافا�ص علي الع�شكري

 امل�شاحلة احلقيقية جت�شد فكرة 
الزعيم ح�شني اآيت اأحمد  

وايل والية متو�شنت  يوؤكد

 ا�شتقاللية موانئ  الوالية من التبعية 
لوهران وتلم�شان  قريبا 

الوة
ري ع

ت/ب�ش

.      �شرورة الف�شل بني املمار�شة 
الدينية و املدر�شة العمومية



�إىل غاية �صبيحة  و  �إىل 09 فيفري 2019  �لفرتة �ملمتدة بني 07  خالل 
�أم�س على �ل�صاعة �لثامنة �صباحا )�أي خالل 48 �صاعة �لأخرية( �صجلت 
من  خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخال   5803 �ملدنية  �حلماية  وحد�ت 
�لوطن وهذ� على �إثر تلقي مكاملات �ل�صتغـاثة من  طرف �ملو�طنني، 
�أن�صطة �حلماية �ملدنية �صو�ء  �لتدخالت �صملت خمتلف جمالت  هذه 

�ملتعلقة بحو�دث �ملرور، �حلو�دث �ملنزلية، �لإجالء �ل�صحي، �إخمــاد 
�حلر�ئق و �لأجهزة �لأمنية ...�لخ .

على هذ� �لنحو �صجلت عدة حو�دث مرور منها 08 �لأكرث دموية ت�صببت 
بجروح  �آخرين   17 و�إ�صابة  �حلو�دث  مكان  يف  �أ�صخا�س   08 وفاة  يف 

متفاوتة �خلطورة.

�لرو�ئي �إ�سماعيل يربير

الكتابة فعل يقد�س املواطنة 
ر�فع �لرو�ئي �إ�صماعيل يربير من �أجل ت�صجيع �لكتابة كفعل ثقايف 

يفرت�س �أنه يروج لالختالف و يقد�س �ملو�طنة بدل من �خلالف و 

ذلك يف �صهرة �أدبية ن�صطها �أم�س �جلمعة باملكتبة �لعمومية بتيبازة 

يف  ديب  حممد  جائزة  على  �حلائزة  �حلرية«   »موىل  رو�يته  حول 

طبعة 2018 و�عترب �لرو�ئي، و هو �صحفي �أي�صا، �لكتابة كفعل ثقايف 

�لرتكيز  و  �حلر�س  من  �لكثري  تتطلب  ن�صال«  و  »ت�صحية  مقد�س، 

�لرو�ئي يف  من خاللها  يغو�س  لالإن�صانية  ر�قية  معاين  و  �لوقت  و 

كتابة  ظروف  يربير  و�رسد  �لإن�صانية  و  �ملو�طنة  لتقدي�س  معركة 

تاريخ  من  �صنة   60 مر  على  حكايتها  تدور  �لتي  �حلرية«  »موىل 

�ملاألوفة:  �لدعابة خفة روحه  ب�صيء من  يقول  �جلز�ئر �ملعا�رسة 

جمعت  �صنو�ت  لكتابتها...  �لوقت  من  �صنو�ت  خم�صة  »��صتغرقت 

فيها بني �لأمل و �لأمل، تارة �لإحباط و تارة �أخرى رفع �لتحدي..

توقفت فيها عن �لعمل ملدة �صنة كاملة لإمتام �أطو�رها و �أهملت 
عائلتي �ل�صغرية«.

زاوي يرف�س الت�صريح لالإعالم
لالإعالميني  �لت�رسيحات  منح  �ل�صلف  جمعية  فريق  مدرب  رف�س 

هزمية  عرف  و�لذي  مقرة  جنم  �مام  فريقه  مو�جهة  نهاية  عقب 

فريقه خارج �لقو�عد، حيث �صدد ز�وي �أنه لن ي�رسح جمدد� يف مثل 

هذ� �لنوع من �ملباريات ولن يقوم بتوجيه �ل�صكاوى �صد �لظلم �لذي 
يتعر�س له ناديه يف مباريات قوية مثلها.

�مل�سيلة  

حملة تنظيف وا�صعة النطاق

بني 07 �إىل 09 فيفري 2019

اإرهاب الطريق يح�صد اأرواح 8 اأ�صخا�س

خبر في 
صورة

�لقاتل �ل�سامت ي�سرب من جديد

 الزميلة ال�صحفية 
 اإميان �صيبان يف ذمة اهلل

بكل من بومرد��س و�ملدية

تدمري قنبلتني تقليديتي ال�صنع
يف �إطار مكافحة �لإرهاب، دمرت مفارز للجي�س �لوطني �ل�صعبي، يوم 08 فيفري 2019، خالل 
عمليتني منف�صلتني، قنبلتني )02( تقليديتي �ل�صنع، بكل من بومرد��س و�ملدية/ن.ع.1. ويف �إطار 
حماربة �جلرمية �ملنظمة، �أوقفت مفارز م�صرتكة للجي�س �لوطني  �ل�صعبي بكل من �صطيف/

ن.ع.5 وب�صكرة/ن.ع.4، �صخ�صني )02( بحوزتهما بندقيتني )02( تقليديتي �ل�صنع ومنظار ميد�ن 
و)816( خرطو�صة خمتلفة �لعيار�ت، بالإ�صافة �إىل معد�ت لتعبئة �خلر�طي�س و�أغر��س �أخرى، 

فيما مّت حجز)3500( وحدة من �لتبغ بغرد�ية/ ن.ع.4.  

�لناحية �لع�سكرية �لثانية

اإنقاذ 15 مر�صحا للهجرة غري ال�صرعية 
من جن�صيات خمتلفة

�إثر عملية بحث و�إنقاذ على بعد )09(  �ل�صو�حل،  �لثانية، متكنت وحدة حلر��س  بالناحية �لع�صكرية 
�ل�رسعية من  للهجرة غري  �إنقاذ )15( مر�صحا  �إيغوي، بوهر�ن، من  ر�أ�س  �أميال بحرية �صمال غرب 
جن�صيات خمتلفة، حيث مت �لتكفل بهم من طرف �مل�صالح �ملخت�صة من جهة �أخرى، �أحبط حر��س 
�ل�صو�حل حماولت هجرة غري �رسعية لـ )23( �صخ�صا كانو� على منت قو�رب تقليدية �ل�صنع بوهر�ن، 

يف حني مّت توقيف )06( مهاجرين غري �رسعيني من جن�صيات خمتلفة بكل من �لنعامة وتلم�صان.

و�د �رهيو بغليز�ن

بوجنمة ي�صاند  
»العهدة اخلام�صة«
ك�صف رئي�س �لتن�صيقية لالأبناء �ل�صهد�ء خالد بوجنمة عن تر�صيح 
عبد�لعزيز بوتفليقة لعهدة خام�صة وهي �لر�صالة �لتي �صيعلن عنها 
رئي�س �جلمهورية ع�صية �لحتفالت بيوم �ل�صهيد �مل�صادف ل18 
فيفري عرب ر�صالة ر�صمية موجهة �إىل �ل�صعب �جلز�ئري وقد جاء 
قر�ر �لت�صيقية �لوطنية لأبناء �ل�صهد�ء على هام�س �لندوة �لوطنية 
�لتي �حت�صنتها مدينة و�دي �رهيو موؤكد� �أن �جلز�ئر بحاجة �إىل 

رجل قوي وله معرفة و��صعة ونظرة بعيدة، لذلك �صيرت�صح �لرئي�س 
�حلايل عبد �لعزيز بوتفليقة بكل جد�رة ويجب مو��صلة تثمني وتطوير 
�جلز�ئر يف كل �مليادين وو��صل كلمته باأنه �إذ� فاز �لرئي�س بوتفليقة 

بعهدة رئا�صية خام�صة فاإنه �صيو��صل �إ�صالحاته �ل�صيا�صية وعلى 
ر�أ�صها �لد�صتور وكذ� ملف �لت�صغيل و�ل�صكن و�لأمن و�ل�صتقر�ر ولهذ� 

يجب على �صبابنا عدم �لن�صياق ور�ء �خلطاب �لنهز�مي .
 ق م

�مل�صيلة  و�يل  موؤخر  �أعطى، 
�إ�صارة   « �و�صان  »�برهيم 
للنظافة  عملية  �أكرب  �نطالق 
ت�صارك  و�لتي  �مل�صيلة  بولية 

متخ�ص�صة  موؤ�ص�صات  فيها 
�ملحيط  وتطهري  �لنظافة  يف 
موؤ�ص�صة  بينها  من  �لعمر�ين، 
و�ملوؤ�ص�صة  �لتقني،  �لردم 

وديو�ن  للنظافة،  �لبلدية 
�لعقاري  و�لت�صيري  �لرتقية 
للتطهري،  �لوطني  و�لديو�ن 
�لعمومية  �لأ�صغال  ومديريات 

عملية  للولية،  و�لبيئة  و�لري 
�نطلقت  �لتي  �لكبرية  �لتنظيف 

ُوزعت على مر�حل.
ع.ب

�أ�سخا�س   4 لقي 
باجلز�ئر  ببولوغني 
حتفهم  �لعا�سمة 
�أحادي  بغاز  �ختناقا 
من  �ملت�سرب  �لكربون 
م�سخن �حلمام، ح�سب 
�ل�سبت  �أم�س  علم  ما 
�حلماية  م�سالح  من 
لوالية  �ملدنية 

�جلز�ئر.
�الأول  �ملالزم  و�أو�سخ 

�هلل  خلف  بن  خالد 
باالأعالم  �ملكلف 
�ملدنية  للحماية 
يف  �جلز�ئر  بوالية 
بني  �سجل  �أنه  ت�سريح 
و�ل�سبت  �جلمعة  ليلة 
 00 �ل�ساعة  حدود  يف 
حادث  دقيقة  و30 
وفاة 4 �أ�سخا�س، رجل 
ترت�وح  �سيد�ت  و3 
 21 بني  �أعمارهم 

�ختناقا  �سنة،  و31 
�لكربون  �أحادي  بغاز 
م�سخن  من  �ملت�سرب 
�حلمام ب�سقة بحي 80 
�لرحمن  »عبد  م�سكن 
ومت  ببولوغني  مرية« 
�إىل  �ل�سحايا  حتويل 
�جلثث  حفظ  م�سلحة 
مب�ست�سفى »حممد ملني 
�سابقا(،  )ماي  دباغني« 
ي�سيف نف�س �مل�سدر.

دحلب ينال التكرمي من البي اأ�س جي
�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  نال 
دحلب  م�صطفى  �ل�صابق 
�لتكرمي من �إد�رة فريقه �ل�صابق 
تقم�س  �لذي  دحلب  م�صطفى 

�ألو�نه خالل �لفرتة ما بني 1974 
و1984، ون�رس �ل�صفري �جلز�ئري 
م�صدوة  �لقادر  عبد  فرن�صا  يف 
ح�صابه  عرب  �حلفل  من  �صور� 

على موقعة �لتو��صل �لجتماعي 
تنظيما  عرف  و�لذي  »تويرت«، 
نادي  �إد�رة  بني  م�صرتكا 
وم�صوؤويل  �لفرن�صية  �لعا�صمة 

وجاء  باري�س،  �لعا�صمة  بليدة 
�لتكرمي تقدير� ملا قدمه دحلب 
مع �لنادي �لفرن�صي و�لذي قاده 

�إىل �لتتويج بعدة �ألقاب.
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حتت �شعار " بوتفليقة ديالنا "

االآالف ينادون من » البي�شاوية« برت�شح الرئي�س بوتفليقة
غ�شت القاعة البي�شاوية باجلزائر العا�شمة بع�شرات االآالف من املنا�شلني االأفالنيني الذين جاءوا من خمتلف واليات الوطن ، للمطالبة با�شتمرارية الرئي�س 

بوتفليقة وتر�شحه اإىل عهدة خام�شة .

ع�شام بوربيع

التي  و  ال�ضخمة  التظاهرة  هذه 
بوتفليقة   « �ضعار  حتت  ن�ضمت 
مبا�رشة  موجهة  كانت   ،  « ديالنا 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اإىل 
 ، اأخرى  مرة  للرت�ضح  بوتفليقة 
كانت حا�رشة خمتلف فئات  حيث 
و  ن�ضاء  من  اجلزائري  املجتمع 
�ضباب و حتى �ضيوخ وعجائز قرروا 
امل�ضاركة يف هذه التظاهرة لن�رشة 
وكانت   ، للرت�ضح  ودعوته  بوتفليقة 
العديد من الوجوه حا�رشة يف هذا 
كان  والتي   ، ال�ضعبية  التظاهرة 
معاذ  الآفالن  من�ضق  راأ�ضها  على 
اإ�ضافة اإىل عبد املالك  بو�ضارب ، 
�ضالل مدير حملة الرئي�س بوتفليقة 
، وكذلك وزير العدل الطيب لوح ، 

و   ، الأف�ضيو  رئي�س  حداد  وعلي 
ال�ضيا�ضية  ال�ضخ�ضيات  من  العديد 
بدة  غرار حمجوب  على  الأفالنية 
، عبد الرحمن بلعياط ، بوقطاية ، 

جيار ،و جمال ولد عبا�س .
الفنان  ح�ضور  ت�ضجيل  مت  كما 
مامي  ال�ضاب  العاملي  اجلزائري 
الذي قدم بعد املقتطفات الغنائية 
» بالدي اجلزائر » حتت ت�ضفيقات 
كله  كان  الذي  احلا�رش  اجلمهور 
العزيز  عبد  الرئي�س  با�ضم  ينادي 

بوتفليقة .
كلمة دعا  بو�ضارب  وقد قدم معاذ 
فيها ر�ضميا با�ضم الآفالن الرئي�س 
الرت�ضح  اإىل  بوتفليقة  العزيز  عبد 
الدعوة  وهي   ، خام�ضة  عهدة  اإىل 
احلا�رشين  جميع  لها  هلل  التي 
مدى  عن  معربين  لأجلها  ووقفوا 

مت�ضكهم بالرئي�س بوتفليقة .
و  قلنا  مثلما  ال�ضعبي  اللقاء  هذا 
الذي ح�رشه الآلف من املنا�ضلني 
خمتلف  فيه  �ضاركت   ، ال�ضباب  و 
فعاليات املجتمع املدين ، وح�رشت 
فيه الزرنة ، فيما مت عر�س العديد 
العزيز  عبد  الرئي�س  خطابات  من 
اإىل  جميئه  منذ  ال�ضهرية  بوتفليقة 
�ضدة احلكم ،  و ا�ضتعرا�س خمتلف 
حمطاته ، مما �ضنع جوا خا�ضا يف 
البي�ضوية  قاعة   ، البي�ضاوية  قاعة 
احلا�رشين  كثافة  �ضدة  ومن  اأم�س 
نتيجة  انزلقات  و  ت�ضهد  اأن  كادت 
التدافع الكبري ، اعتربه العديد �ضوء 
للتنظيم ،حيث �ضوهدت العديد من 
و�ضط  تتدافع  البارزة  ال�ضخ�ضيات 
اأمواج ب�رشية غري مو�ضوفة ، و غري 
لئقة ، و�ضلت اإىل حد تهديد حياة 

 ، اخلطري  التدافع  نتيجة  البع�س 
ال�ضخ�ضيات  بع�س  اأحيانا  مبالغة 

يف حتركاتهم .
الذي  ال�ضحايا  بني  من  فكان 
وهي  اأعنينا  باأم  �ضاهدناهم 
التي  الب�رشية  الأمواج  تتقاذفها 
مامي  ال�ضاب   ، حا�رشة  كانت 
لدرجة   ، ع�رشا  ع�رشه  مت  الذي 
غا�ضبا  البي�ضوية  القاعة  غادر  اأنه 
، كما �ضوهد الربملاين �ضي عفيف 

و التدافع يقذفه هنا وهناك .
اأم�س هو  �ضالل  املالك  وكان عبد 
كان  اأنه  رغم  الأنظار  خطف  من 
 ، من�ضيا  ن�ضيا  بعيد  غري  وقت  اإىل 
الواجهة  من  ا�ضمه  ين�ضى  اأن  وكاد 
ال�ضيا�ضية يف اجلزائر ، اإل اأنه اأم�س 
كان هو تقريبا الرجل الأول لدرجة 
البي�ضوية  اأحدث فو�ضى يف من�ضة 

 ، حوله  احلا�رشين  تدافع  نتيجة 
وخرج   ، العملية  هذه  اأربك  مما 
م�ضتائني  احلا�رشين  من  العديد 
اأن  معتربين   ، التنظيم  �ضوء  من 
حمجوب بدة هو امل�ضوؤول كونه هو 

من اأ�رشف على التنظيم .
اأم�س  وقعت  التي  الفو�ضى  هذه 
عليه  اأغمي  البع�س  اأن  جعلت 
وقع  مثلما   ، الكبري  التدافع  نتيجة 

مع اإحدى املنتخبات التي كادت اأن 
اإدراكها  لول  عليها  مغمى  ت�ضقط 

بقوارير املاء .
على  احلا�رشون  بعدها  ليتفرق 
العزيز  الرئي�س عبد  ا�ضتجابة  اأمل 
التي  و  تر�ضحه  لدعوات  بوتفليقة 
�ضارك فيه اأم�س مثلما قلنا الآلف 
خمتلف  من  جاءوا  املواطنني  من 

م�ضارب الوطن .

تكثيف الن�شاط عرب مواقع التوا�شل

بن فلي�س يطرح بنود برناجمه دون 
تر�شح ر�شمي !

على  احلريات  ركز حزب طالئع 
م�ضبق  لربنامج  الرتويج  مبا�رشة 
انتظار  ظل  يف  للرئا�ضيات، 
الإعالن الر�ضمي عن تر�ضح علي 
اأفريل   18 لرئا�ضيات  فلي�س  بن 
فئة  على  مركزين  عدمها،  من 
»احلرقة«  ظواهر  عرب  ال�ضباب 
الجتماعي،  والندماج  والتكوين 
عرب  احللول  على  التاأكيد  مع 

الربامج بدل �ضورة املنقذ.
احلريات  طالئع  حزب  عمد 
مواقع  على  ن�ضاطه  لرتكيز 
بكثافة  الجتماعي  التوا�ضل 
�ضفحة  على  م�ضتندين  موؤخرا، 
تقارب  التي  بالفاي�ضبوك  احلزب 
متابع،  املليون  وربع  املليون 
الذي  احلزب  رئي�س  اأن  ورغم 
�ضحب ا�ضتمارات الرت�ضح يف وقت 
�ضابق مل يعلن تر�ضحه من عدمه 
يعود  النهائي  القرار  باأن  متعذرا 
للجنة املركزية للحزب، يف حني 
الو�ضع احلايل  ينتقد يف كل مرة 
اإ�ضارة  يف  تلفه،  التي  وال�ضبابية 
الإعالن  ات�ضاح  لعدم  وا�ضحة 
لعهدة  بوتفليقة  لرت�ضح  الر�ضمي 
الدعوات  حجم  رغم  خام�ضة 
التي بلغت حد التاأكيد من طرف 
اإىل  الرئا�ضي  التحالف  اأحزاب 
لال�ضتمرارية  الداعني  جانب 
15+4، وتركز الن�ضاطات الوا�ضعة 
لعن�رش  التوجه  على  الأخرية 
للملفات  التحيز  باإثارة  ال�ضباب 
على  موؤخرا،  عليهم  ال�ضاغطة 
البطالة،  احلرقة،  ظاهرة  راأ�ضها 
فيوؤكد »اأنا اأدرك متاعب ال�ضباب 
ومعاناتهم واأوؤكد لكم اأن برناجمنا 
يت�ضمن حلول واقعية لهذه الفئة 
التي تطالب بحلول مل�ضاكلها يف 
جمال التكوين املهني والندماج 
الجتماعي ولها احلق يف ذلك«، 
اإىل  يرمي  برناجمهم  اأن  م�ضيفا 
�ضوؤون  اإدارة  يف  ال�ضباب  اإ�ضهام 

البالد ب�ضورة تدريجية ور�ضينة.
ال�ضعبي  امل�ضتوى  على  اأما 
بالتاأكيد  الواقعية  على  فراهن 
برناجمهم  و�ضع  اإطار  يف  اأنهم 
ل يدعون امتالك ع�ضا �ضحرية 
عجيبة،  و�ضفة  وجود  ادعاء  ول 
يحتاج  ل  البالد  اأن  متداركني 
للو�ضفة  ول  ال�ضحرية  للع�ضا 
العجيبة للخروج من املاأزق الذي 
الو�ضعية  اأن  حني  يف  اإليه،  قيد 
بح�ضبهم لي�ضت رائعة كما يدعي 
يريد  كما  بائ�ضة  ول جد  البع�س 
البع�س الآخر اإقناعنا به، يف حني 
الأمر يتطلب فقط اإعادة تنظيم 
جذري وجاد لل�ضاأن الوطني »هنا 
موطن  وهنا  التحدي،  مكمن 
الرهان.«، م�ضيفني اأن �ضري الأمم 
مير  ل  م�ضريها  حتقيق  نحو 
من  وخال  م�ضتقيم  طريق  عرب 
احلواجز والعراقيل، بل كثريا ما 
من  ولبد  ومتعرجا  ملتويا  يكون 
الكربى  الرهانات  مع  التحديات 

التي يتوجب ك�ضبها.
فحدد  الآليات  بخ�ضو�س  اأما 
الزاوية يف وقت  فلي�س حجر  بن 
�ضابق بحل م�ضاألة ال�رشعية التي 
لالن�ضداد  الرئي�ضي  ال�ضبب  هي 
ع�رشنة  عرب  بح�ضبه،  ال�ضيا�ضي 
تبداأ  التي  ال�ضيا�ضية  املنظومة 
و�ضيادة  املواطنة  با�ضرتجاع 
اجلزائري  »وال�ضعب  ال�ضعب، 
املنظومة  هذه  قلب  يف  مكانته 
منهم  �ضلبتها  التي  املكانة  وهي 
والرجل  املنقذ  الرجل  خرافة 
تلك  البلد؛  يحتاجه  الذي  القوي 
طبيعة  �ضوهت  التي  اخلرافة 
الوطنية  ال�ضيا�ضية  املنظومة 
عن  واأحادتها  حركيتها  وحّرفت 
مراهنني  احلقيقية.،  اأهدافها 
على نظرة م�ضتقبلية ملا يجب اأن 

تكون عليه، بح�ضبهم.
�شارة بومعزة

اأيدت ت�شريح بن غربيط حول منع ال�شالة يف املدار�س

حنون تهاجم  املرت�شحني و تنتقد هيئة دربال
اأيدت الأمينة العامة حلزب العمال 
لويزة حنون الت�رشيح الأخري لوزيرة 
الرتبية نورية بن غربيط حول منع 
اأثار  والذي  املدار�س  يف  ال�ضالة 
�ضجة واأخذ العديد من التاأويالت، 
حزبها  م�ضاركة  م�ضاألة  اأن  موؤكدة 
يف�ضل  مل  املقبلة  الرئا�ضيات  يف 
فيه بعد حتى   انعقاد الدورة غري 
الأ�ضبوع  املركزية  اللجنة  العادية 

املقبل. 
خالل  اأم�س  حنون  لويزة  اتهمت 
حلزب  الولئي  املكتب  اجتماع 
العمال يف دورته العادية بالعا�ضمة 
حملة  ب�ضن  ت�ضميها  مل  اأطراف 
الأوىل  امل�ضوؤولة  �ضد   �رش�ضة 
�رشورة  على  القطاع،موؤكدة  يف 
و  الدينية  املمار�ضة  بني  الف�ضل 
هي   « قائلة  العمومية،  املدر�ضة 
على حق  فامل�ضجد و البيت مكان 
للتعليم  اأما املدر�ضة فهي  ال�ضالة 
اجلزائري  النظام  و    ،« فقط 
�ضيا�ضية«،  لأغرا�س  الدين  ي�ضتغل 
“�ضمت احلكومة على  باأن  م�ضرية 
وزيرة  لها  تعر�ضت  التي  الهجمة 
الوطنية نورية بن غربيط،  الرتبية 
من  اأول  هو  النظام  اأن  على  يدل 
ي�ضتغل الدين لأغرا�س �ضيا�ضية”.

وفيما يتعلق ب�ضفافية ال�ضتحقاقات 
املقبلة، اعتربت لويزة حنون باأن كل 
النتخابات يف اجلزائر غري �ضفافة 
و نزيهة وتعر�ضت التزوير،  حمذرة 
ال�ضيا�ضة  من تداعيات النزلقات 
و  الجتماعية  ال�ضتفزازات  و 
اأن  كون  على  خا�ضة  القت�ضادية 
هي  لي�ضت   2019 �ضنة  اجلزائر 

.2014
وبخ�ضو�س م�ضاألة م�ضاركة احلزب 
تف�ضل  مل  املقبلة  الرئا�ضيات  يف 
مفيدة  حنون،   لويزة  بعد  فيه 
م�ضاألة  حول  النهائي  القرار  باأن 

يف  عدمه  من  احلزب  م�ضاركة 
عنه  �ضيعلن  املقبلة  الرئا�ضات 
العادية  غري  الدورة  انعقاد  خالل 
اللجنة املركزية الأ�ضبوع املقبل. 

واأكدت حنون عن »جاهزية هياكلها 
حال خو�ضها  التوقيعات يف  جلمع 
غمار اإنتخابات الرئا�ضية«، مذكرة  
»ق�ضية الرئا�ضيات حتظى باهتمام 
حزبها  منا�ضلي  طرف  من  كبري 
من  موقفهم  يح�ضموا  مل   الذين 
واأكدت  املقبلة«  الرئا�ضيات 
من  حزبها  موقف  اأن  املتحدث 
�ضد  وهو  وا�ضح  اخلام�ضة  العهدة 
لال�ضتحقاقات  الرئي�س  تر�ضح 
املقبلة ، معتربة باأن النظام احلايل 
الثقة  جتديد  اأو  اإ�ضالحه  لميكن 
فيه لأنه يحمل يف طياته الظالمية 

و التقهقر. 
الهيئة  باأن  املتحدثة  واعتربت 
النتخابات  ملراقبة  امل�ضتقلة 
ال�ضتحقاقات  لتنظيم  موؤهلة  غري 
الذي  رئي�ضها  باعرتاف  املقبلة 
ال�ضالحيات  تفتقد  باأنها  اأعلن 
يف  فقط  دورها  ويكمن  الكافية 
و  ال�ضتحقاقات  على  الإ�رشاف 
رغم  باأنه  م�ضرية  املراقبة،  لي�س 
ووزير  الداخلية  وزير  تهديدات 
�ضفافية  �ضمان  بخ�ضو�س  العدالة 
�ضادقة  كانت  واإن  ال�ضتحقاقات  

لن توؤثر على جمرى الأمور .
�ضمانات  »بعدة  حنون  وطالبت 
النتخابات  اإجناح  اجل  من 
بامل�ضريية  و�ضفتها  التي  املقبلة 
لل�ضعب  الثقة  اإرجاع  يت�ضنى  حتى 
النتخابات  هذه  م�ضداقية  حول 
الفعل  يف  الثقة  ارجاع  اأجل  ومن 
املتحدثة  وك�ضفت  النتخابي«. 
مافيوية  ممار�ضات  وجود  عن 
التوقيعات،  جمع  بعملية  حتيط 
و�رشاء  ببيع  الإدارة  متهمة 

ال�ضلطة  مر�ضح  ل�ضالح  التوقيعات 
الذي مل يعلن بعد عن تر�ضحه من 
  « ال�ضدد  ذات  يف  قائلة   ، عدمه 
الرئا�ضية  النتخابات  تزوير  بوادر 
حملة  يف  احلا�ضل  بالتزوير  بداأت 
و  ال�ضغوطات  و  التوقيعات،  جمع 
البتزازات التي ميار�ضها م�ضوؤولون 
التوقيعات  جمع  اجل  من  حمليون 

ل�ضالح اأحزاب املوالة«.
القوائم  عملية  وبخ�ضو�س 
اأن  املتحدثة  لفتت  الإنتخابية، 
اأن  لميكن  القوائم  تطهري  عملية 
ي�ضمن �ضفافية ال�ضتحقاقات لأنها 

م�ضكل �ضيا�ضي و لي�س اإداري.  
لويزة  فتحت  اأخرى،  جهة  من 
املوالة  اأحزاب  على  النار  حنون 
قائلة  اخلام�ضة،  للعهدة  املنادية 
النظام  من  تنتفع  الأحزاب  هذه   «
من  تنتفع  اأحزاب  فهي   ، البايل 
تزوير كل موعد اإنتحابي ولترتدد 
يف اأي ممار�ضة غري قانونية لفر�س 

هيمنتها على املوؤ�ض�ضات ».
حلزب  العامة  الأمينة  انتقدت  و 
للرئا�ضيات  املرت�ضحني  العمال  
 « ال�ضدد  ذات  يف  قائلة  املقبلة، 
ماقبل  املفتوحة  النقا�ضات  تتبعنا 
�ضاركنا  �ضواء  الإنتخابية،   احلملة 
نتجاهل  اأن  لميكن  ن�ضارك  مل  اأو 
ليوجد  قراءتنا  فح�ضب  الأمر،  
خطاب  اأو  وا�ضح  برنامج  اأي 
اإنتخابي  للمرت�ضحني يحمل حلول 
الأمة  مل�ضالح  مطابقة  حقيقية 
معتربة  الوطنية«،  لل�ضيادة  ترمي 
حول  املرت�ضحني  �ضكوت  باأن 
طرف  من  لفنزويال  مايح�ضل 
اأن  على  دليل  الأمريكي  العدوان 
هوؤلء املر�ضحني يخدمون م�ضالح 
اأن  ولميكن  الأمريكية  الإدارة 

يدافعو على ال�ضيادة الوطنية.  
اإميان لوا�س
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يف  ب�أنه  ال�شه�دة  ح�ملو  وتوعد 
الو�ش�ية  ا�شتج�بة  عدم  ح�ل 
يف  وال�رشعي  الأ�ش��شي  ملطلبهم 
�رشيع�  الرئ��شي  املر�شوم  تطبيق 
ف�إنهم �شيلجئون اإىل انته�ج اأ�شلوب 
الت�شعيد من خالل تنظيم وقف�ت 
الإعالن  �شيتم  منظمة  احتج�جية 
 ، لحق�  وت�ريخه�  مقره�  عن 
العت�ش�م�ت  لغة  اأن  مو�شحني 
ال�شلمي  واحلراك  والحتج�ج�ت 
�شيتبن�ه  م�  وهو  د�شتوري�،  مكفول 
الوطني  الرتاب  كل  عرب  املعنيون 
القط�ع�ت  خمتلف  يف  وموظفني 
العمومية  للوظيفة  الت�بعة  �شواء 
وبدابة  القت�ش�دي  القط�ع  اأو 
موؤ�رشاته� قرار عم�ل �شون�طراك 
اجلنوبية  ب�لقواعد  الع�ملني 
بك�لوري�  ال�شه�دة  ح�ملي  من 
+3�شنوات مبق�طعة احتف�لية 24 
مبن��شبة  الق�دمة   2019 فيفري 
وقفة  وتنظيم  املحروق�ت  ت�أميم 
جميع  م�شتوى  على  احتج�جية 
نف�س  يف  اجلنوبية  النواحي 
اإلزامية  متم�شكني مبطلب  اليوم، 
يف  اليج�بي  والف�شل  الإ�رشاع 
الرئ��شي  املر�شوم  بنود  تطبيق 
ال�شه�دة يف  ن�هيك عن ح�ملي   ،
هم  والذين  كذلك  ال�شحة  قط�ع 
ب�شدد التح�شري لوقفة احتج�جية 
الع�مة  املديرية  اأم�م  قريب  عن 
ووزارة  العمومية  للوظيفة 

�شه�دة  ح�ملو  وهدد  ال�شحة. 
التطبيقية  اجل�معية  الدرا�ش�ت 
اإىل  ب�لعودة  +3�شنوات  بك�لوري� 
خالل  من  الت�شعيد  خي�ر  تبني 
العت�ش�م�ت،  من  جملة  تنظيم 
الت�بعة  القط�ع�ت  متهمني 
)قط�ع  العمومي  للوظيف 
الرتبية،  اجل�مع�ت،  ال�شحة، 
التكوين املهني وغريه�( والقط�ع 
القت�ش�دي على غرار �شون�طراك 
�شي��شة الأذن ال�شم�ء جت�ه تنفيذ 
الرئ��شي 14/266  املر�شوم  بنود 
28�شبتمرب2014  بت�ريخ  املوؤرخ 
بعد  ت�شنيفهم  ب�ع�دة  املتعلق 
عن  �شنوات  اأربع  من  اأكرث  مرور 
بقي  والذي  املر�شوم  �شدور 

جمرد حرب على ورق.
رئي�س  قليل  خ�لد  واأو�شح 
جمعية ح�ملي �شه�دة الدرا�ش�ت 

لولية  التطبيقية  اجل�معية 
الوطني  التن�شيق  وع�شو  جيجل 
بقوله  لـ«الو�شط«،  ت�رشيح  يف 
بعد  ال�شبل  بن�  �ش�قت  لقد   «
بدء  الو�ش�ئل  كل  ا�شتنفذن�  اأن 
الت�ش�لت  من  �شل�شلة  من 
�شتى  مع  الر�شمية  واملرا�شالت 
خمتلف  اإىل  الر�شمية  ال�شلط�ت 
اإىل  املهنية  القط�ع�ت  اإدارات 
الحتج�جية  الوقف�ت  ج�نب 
الإ�رشاب  حتى  و  املتوا�شلة 
لقط�ع  ب�لن�شبة  الطع�م  عن 
اأنه رغم كل  �شون�طراك«، موؤكدا 
هذا  تنفيذ  اأن  اإل  احلراك  ذلك 
املر�شوم مل يتم اإل على م�شتوى 
وقط�ع  امل�شرتكة  الأ�شالك 
اأي  ال�ش�عة  حلد  ال�شجون  اإدارة 
عم�ل  بقي  فيم�  فقط  قط�عني 
القط�ع  فيهم  مب�  قط�ع   41

الظلم  من  يع�نون  القت�ش�دي 
افتك�ك  من  ب�لرغم  لجح�ف  و 
املر�شوم منذ عدة �شنوات خلت، 
و�شفوه  م�  م�شتنكرين  بح�شبه، 
والالمب�لة  التج�هل  ب�شي��شة 
املنتهجة من طرف الو�ش�ية رغم 
تعده� �ش�بق� ب�لإ�رشاع يف �شدور 
من  ب�لرغم  التنفيذي  املر�شوم 
القوانني  كل  درا�شة  من  انته�ئه� 
تتحجج  ك�نت  والتي  الأ�ش��شية 
حت�شريه�.  يف  ب�لن�شغ�ل 
ال�شدد  نف�س  يف  قليل  واأ�ش�ف 
التفرقة  ل�شي��شة  انته�ج�  »كف�ن� 
يف  العم�ل  مب�شري  املراوغة  و 
قط�ع �شون�طراك والتي قد �شبق 
ر�شمي�  امل�شرتكة  اللجنة  واأعلنت 
الق�شية  على  العمل  من  انته�ئه� 
الع�مة  املديرية  يف  املمثلة 
ل�شون�طراك ونق�بة الحت�د الع�م 
بعد  وهذا  اجلزائريني  للعم�ل 
الع�م  لالأمني  الر�شمي  التدخل 
املجيد  عبد  النق�بية  للمركزية 
يف  �شخ�شي�  ال�شعيد  �شيدي 
املو�شوع بت�ريخ 30 فيفري 2018 
يف ر�ش�لة ر�شمية بتقدمي تعليم�ت 
ب�عتب�ر  الق�شية  ه�ته  يف  للف�شل 
املتع�مل  هي  الوطنية  النق�بة  اأن 
املديرية  مع  والر�شمي  الوحيد 
يخ�س  فيم�  العم�ل  ب��شم  الع�مة 
والتف�قي�ت  العم�لية  املط�لب 
ذلك  مع  اأته  مو�شح�  اجلم�عية، 
فحوى  عن  اللجنة  بعد  تعلن  مل 

قراراته� . 

النقل  وزارة  موؤكدة  م�ش�در  ك�شفت 
مراكز  بتجهيز  العمومية  والأ�شغ�ل 
ال�شي�ر  الطريق  مبحولت  الدفع 
�رشق غرب  ال18 املوجودة ب�جلهة 
الغربية من �شلف اإىل احلدود الغربية 
والتي انتهت به� الأ�شغ�ل  بن�شبة 85 
اأ�شغ�ل  ب�مل�ئة يف انتظ�ر ا�شتكم�ل 
مركز وادي الف�شة يف �شلف  الذي 
النته�ء  على  الأ�شغ�ل من  اقرتبت 
ان تنطلق عملية ال�شتغالل ب�لدفع 
�شنة  من  الث�ين  ال�شدا�شي  خالل  
العت�د  ا�شترياد  مت  حيث    2019
اخلروج  نق�ط  جتهيز  ومب��رشة 

بنظ�م اإ الكرتوين وطني  .
اأنه  امل�ش�در  ذات  وك�شفت  هذا 
املحولت  مركز  اأ�شغ�ل  اإنه�ء  مت  
اخلم�شة بولية تلم�ش�ن  بن�شبة 100 
ولية  حمولت  كل  وكذا  ب�مل�ئة  
 03 عدده�  الب�لغ  بلعب��س  �شيدي 
يف  ال�شب�قة  ك�نت  والتي  حمولت 
اإنه�ء اأ�شغ�له�  خالل ال�شنة امل��شية 
الأ�شغ�ل  انتهت  الذي  الوقت  يف   ،
ولية  حمولت  مراكز   من  موؤخرا 
اإىل  ب�لإ�ش�فة  الأربعة   غليزان  

الثالثة  مع�شكر  ولية  حمولت  
حمولت  ثالثة  انه�ء  مت  حني  يف 
بولية �شلف  يف انتظ�ر حمول وادي 
الف�شة الذي يعرف اآخر الروتو�ش�ت  
على اأن ي�شلم قبل م�ر�س املقبل من 
ج�نب  اآخر جتري الأعم�ل املوازية 
الراحة   ف�ش�ءات  تهيئة  اجل  من 
ف�ش�ء  منه�  ال16   الغربية  ب�جلهة 
كم� جتري  بلعب��س  ب�شيدي  للراحة 
للخدم�ت  مركز   11 تهيئة  عملية 
املدنية  وهي  للحم�ية  و22 مركزا 
ا�شتغالل  اأخرت عملية  التي  الأمور 
�شبق  والتي  ب�لدفع  ال�شي�ر  الطريق 
ال�ش�بق  العمومية  الأ�شغ�ل  لوزير 
زي�رته  خالل  واعلي  الق�در  عبد 
يوم  وتلم�ش�ن  بلعب��س  من  كل   اإىل 
الطريق  اأن  واأكد    2016/03/18
ال�شي�ر �شيدخل ب�ب اخلدمة ب�لدفع 
�شنة  من  الأول   الثالثي  نه�ية  مع 
2017  الآن اأن ذلك مل يكن ، نتيجة 
اأ�شغ�ل املحولت  الكبري يف  الت�أخر 
اآنذاك  اأمر  قد  ك�ن  الوزير  ان  رغم 
 6000 اإىل  العم�ل  عدد  برفع 
نظ�م  واعتم�د  الجن�ز  بور�ش�ت 

�شنة   نه�ية  قبل  لإكم�له�  املداولة 
نتيجة  يتم   مل  م�  ذلك   لكن   2016
التق�شف  راأ�شه�  على  عوامل  عدة 
انهي�رات جديدة  وظهور  من جهة  
ب�لطريق ال�شي�ر على م�شتوى �شيدي 
يعقوب غرب �شيدي بلعب��س  وكذا 
وتلم�ش�ن  غليزان  من  من�طق  بعدة 
الأ�شغ�ل  م�ش�لح  تكفلت  والتي 
لإع�دة  مب�درات  ب�إطالق  العمومية 
اإ�شالحه�  ،  من جهة اأخرى تعرف 
ال�شي�ر  ب�لطريق  ا�شغ�ل 6 حمولت 
بفعل  الأ�شغ�ل    به�  توقفت  التي 
موؤخرا   اإطالقه�  واإع�دة  التق�شف 
ت�شري بخطى احللزون  حيث ل يزال  
ال�شي�ر  الطريق  مبحول  ال  العمل 
ال�شلحف�ة   بخطى  ت�شيري   الغزوات 
ال�شنة  نه�ية  قبل   تنتهي  لن   والتي 
حتويل  ظل  يف  خ��شة  املقبلة 
ري�ح  اأولد  منطقة   نحو  منح�ه� 
عو�س حم�م بوغرارة بفعل م�ش�كل 
الأر�شية يف منطقة  جنوب ندرومة  
من    ، ت�زة  ب�ب  عرب  جب�لة  و�رشق 
اإع�دة  عملية  جتري  اأخرى  جهة 
ودعمه�  الوقود  حمط�ت   ت�أهيل 

بك�فة و�ش�ئل الراحة  وال�رشوري�ت  
يف  التج�وزات  اإزالة   على  والعمل 
الذي  ال�شي�ر  الطريق   ا�شتغالل 
غرار  على  ع�ملي�  ال�شتثن�ء  يخلق 
وامل�أكولت  والفواكه  اخل�رش  بيع 
واملي�ه على ح�فته من قبل الأطف�ل 
وال�شب�ب   بكل من غليزان  وال�شلف 
اإ�ش�فة اإىل احلواجز الأمنية الكثرية  
تلم�ش�ن    من   بكل  منه�   الفج�ئية 
ببلعب��س  والث�بتة   وبلعب��س  
م�  وهو  مع�شكر  وكذا  ،وغليزان 
املتفق  الع�ملي  النظ�م  يخ�لف 
والتي من  ال�رشيعة  الطرق  عليه يف 
املنتظر اإزالته� قبل بداية ا�شتغالل 
الطريق ال�شي�ر ب�لدفع  مع تعوي�شه� 
مبراقبة  خ��شة  لفرق  بدوري�ت 
الطريق ال�شي�ر ، هذا ولتزال  جلنة 
خ��شة بدرا�شة القرتاح�ت  لطرق 
الجتم�ع�ت  وجتري    ال�شتغالل 
امل�راطونية التي من �ش�أنه� حتديد 
والذي  للكيلومرت  املرجعي  ال�شعر 
على  كربى  متحولت  وفق  �شيكون 
راأ�شه�  �شم�ن ال�شتغالل للجميع .

 تلم�سان حممد بن ترار

حاملو الدرا�سات التطبيقية يقاطعون ذكرى تاأميم املحروقات ب�سونطراك

نهاية الأ�سغال والتجهيز ب 18 مركز حتويل باجلهة الغربية  للوطن  

.            بداية الجتماعات لتحديد ال�سعر

�سارة بومعزة

41 قطاعا يطالبون يتوعد باالحتجاج

 ا�شتغالل الطريق ال�شيار �شرق – غرب بالدفع  
بداية من ال�شدا�شي الثاين

من�سق الهيئة الرئا�سية للأفافا�س علي الع�سكري

امل�شاحلة احلقيقية جت�شد فكرة 
الزعيم ح�شني اآيت اأحمد 

وايل ولية متو�سنت  يوؤكد

 ا�شتقاللية موانئ  الوالية من 
التبعية لوهران وتلم�شان  قريبا
 .        حتقيق منو �سنوي باأكرث من 8.7 طنا 

واإنتاج 22الف طن ال�سنة املا�سية

الرئ��شية  الهيئة  من�شق  دع� 
علي  ال�شرتاكية  القوى  جلبهة 
الع�شكري اأم�س ال�شبت ب�شيدي 
اإىل �رشورة امل�ش�همة  بلعب��س 
اجلزائر  على  »احلف�ظ  يف 
وفر�س م�ش�حلة وطنية حقيقية 
حل�شني  الأبدية  الفكرة  جت�شد 
احلزب  موؤ�ش�س  اأحمد  اآيت 
ق�نون  دولة  اإن�ش�ء  اأجل  من 

دميقراطية واجتم�عية«.
واأو�شح الع�شكري لدى اإ�رشافه 
للحزب  وطني  جتمع  على 
غ�زي  »بن  الثق�يف  ب�ملركز 
ال�شيخ« بح�شور اإط�رات احلزب 
الفكرة  »هذه  اأن  واملتع�طفني 
جبهة  مبقرتح  اإطالقه�  اأعيد 
اأجل  من  ال�شرتاكية  القوى 
اإع�دة بن�ء اإجم�ع وطني و�شعبي 
من  اخلروج  من  بالدن�  ميكن 
التي  الأبع�د  املتعددة  الأزمة 
الجتم�عي  ان�شج�مه  تهدد 

ووحدته الرتابية ».
واأ�ش�ف من�شق الهيئة الرئ��شية 
ال�شرتاكية  القوى  جلبهة 
نت�شبث  املع�ر�شة  يف  »نحن 
بن�ء  اأجل  من  الوطني  ب�لوف�ق 
بعدالة  تتمتع  م�شتقلة  دولة 

م�شتقلة ومب�دئ �شي��شية ونظم 
م�شريا  دميقراطية«،  جمهورية 
تكون  عندم�  »الأمة  اأن  اإىل 
م�شتقلة ودميقراطية تعطي كل 
احلقوق لل�شب�ب والعم�ل والفئة 
علي  ،ودع�  واملثقفني«  اله�شة 
الع�شكري اإىل »�رشورة بن�ء نظ�م 
على  ينفتح  م�شتقر  اقت�ش�دي 
اأفريقي� واملغرب العربي مثلم� 
هن�ك  ليكون  حمد  اآيت  ق�ل 
منه�«،  ن�شتفيد  م�شرتكة  �شوق 
موؤكدا على »�رشورة املح�فظة 
على ثرواتن� فيم� يخدم ال�شعب 
والبالد«واأ�ش�ف »لبد اأن تكون 
وب�رشية  اقت�ش�دية  قوة  لدين� 
تغيري  اإحداث  اأجل  من  للعمل 
على  واملح�فظة  اقت�ش�دي 
ثرواتن� وعدم الرتب�ط ب�خل�رج 
من خالل تبني نظ�م اقت�ش�دي 
والدولة«وفيم�  ال�شعب  يخدم 
الرئ��شية  النتخ�ب�ت  يخ�س 
علي  املقبل جدد  اأفريل   18 ل 
الع�شكري موقف احلزب الداعي 
ال�شتحق�ق  هذا  ملق�طعة 
ب�عتب�ر - كم� ق�ل- اأن »نتيجته 

حم�شومة م�شبق�«. 
م.�س

متو�شنت  عني  ولية  وايل  ك�شفت 
ولية عني  موانئ  اأن  وين�ز   لبيبة 
من  قريب�   �شتتخل�س  متو�شنت  
وهران  بوحدتي   الرتب�ط  
ا�شتالم  بعد  وذلك   ، وتلم�ش�ن 
ت�شيري  موؤ�ش�شة  اإن�ش�ء  م�رشوع 
لعني  البحري  ال�شيد  موانئ 
�شتن�شط     EGPPمتو�شنت
�ش�ف  بني   ، بوزج�ر  مبوانئ 
�شيجعل  الذي  الأمر   ، مداغ  و 
ه�مة  مداخيل  حتقق  الولية 
ت�شيري  يف  فع�ل  ب�شكل   وتتحكم 
التي  ال�شمية  وثروته�  موانئه� 
الوطن  حدود  �شهرته�  جت�وزت 
من  �ش�ف  بني  ا�شم�ك  خ��شة 
هذا   . �شي�ف  واأبي  ال�رشدين 
متو�شنت  عني  موانئ  وك�نت  
، ف�جلزء  منق�شمة على  جزئيني 
ونق�شد  لتلم�ش�ن  ت�بع  الغربي 
به� بني �ش�ف يف حني ان اجلزء 
ال�رشقي الذي ي�شم  مين�ء بوزج�ر 
فهو ت�بع لوهران الأمر الذي جعل 
خ�رج  حتول  ال�رشيبية  املداخيل 
ولية  وان  ،خ��شة  متو�شنت  عني 
اإنت�ج  يف  رائدة  متو�شنت  عني 
�شنة  �شجلت  حيث  الأ�شم�ك 
األف طن   اإنت�ج� قدر ب22   2018
�شنة  عن   طن  ب8.7  ب�رتف�ع 
مدير  اأكده  م�  ح�شب  ،و    2017
ال�شيد  البحري  بن علي جمدوب 
�شجل  قد  بوزج�ر  مين�ء  ف�أن  

11.79 األف طن  فيم� �شجل مين�ء 
بني �ش�ف قد �شجل 10.23 األف  
وك�ن  هذا   ، الأ�شم�ك  من  طن 
لالأ�شم�ك ال�شغرية  وعلى راأ�شه� 
ال�رشدين   احلظ الأكرب من ال�شيد 
ب�إنت�ج جت�وز ال19 األف طن ، كم� 
مت  اإنت�ج م�يزيد عن 413 طن من 
البي�ش�ء  الأ�شم�ك  اأنواع  خمتلف 
الق�رشي�ت  واأكرث  و175  طن� من 
من 156 طن� من الأ�شم�ك الزرق�ء 
حركية  بفعل  وذلك   ، الكبرية 
الذي  ب�لولية  احلري  الن�ش�ط 
التنمية  يف  ي�ش�هم  قط�ع  يعترب  
القت�ش�دية للولية ب�متي�ز بحكم 
انه  يوظف 6236 ع�مال يف القط�ع 
مبختلف الن�ش�ط�ت واملهن  على 
يتوزعون  بح�ر   5708 راأ�شهم 
وبوزج�ر   �ش�ف   بني  مين�ئي  على 
وين�شطون يف 116 �شفينة �شيد من 
 34 راأ�شه�   على  الأحج�م  خمتلف 
ال�رشدين  ل�شيد  مركب  و52  جي�ب 
ن�ش�ط�ت  �شمن  م�شنف�  ق�رب�  و20 
ويعولون  هذا   ، ال�شغرية  احلرف 
حتقيق  يف  القط�ع  على  الق��شمني 
ال�شيد  جم�ل  يف  اإيج�بية  نت�ئج 
ال�شتقاللية   بعد  خ��شة  البحري  
ي�شجله  الذي  اله�م  الت�ش�عد  بفعل 
رفع  م�   ، لأخرى  �شنة  من  القط�ع 

مك�نة الولية يف �شيد ال�شمك .
 عني متو�سنت: حممد بن ترار 

ا�ستنجد حاملو �سهادة الدرا�سات اجلامعية التطبيقية بكالوريا 3+ �سنوات مبوؤ�س�سات الدولة وعلى راأ�سها رئا�سة اجلمهورية من 
اأجل التدخل العاجل وتطبيق املر�سوم الرئا�سي بخ�سو�س فئتهم، مهددين باللجوء اإىل لغة ال�سارع يف ظل انتظار 41 قطاعا 

تطبيق املر�سوم املوؤجل، بداية من مقاطعة احتفالية ذكرى تاأميم املحروقات املقبلة.
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 تعد مرجعا يف قيا�س

 م�ستوى الإنتاج خام 

�سعر �سلة خامات 
�أوبك يبلغ  57ر61  

دوالر� للربميل 
�سجل �سعر �سلة خامات منظمة الدول 

امل�سدرة للنفط )اأوبك( انخفا�سا طفيفا  
حيث بلغ 75ر61 دوالرا للربميل, مقابل 30ر 
62 دوالرا, ح�سبما اأفادت به املنظمة على 

موقعها االلكرتوين.        
وت�سم �سلة خامات اأوبك التي تعد مرجعا يف 

قيا�س م�ستوى االإنتاج 14 نوعا وهي خام 
�سحاري اجلزائري, واخلام العربي اخلفيف 

ال�سعودي, وخام الت�سدير الكويتي, وخام 
مربان االإماراتي, وااليراين الثقيل, والب�رصة 
اخلفيف العراقي, وخام ال�سدر الليبي, وخام 

بوين النيجريي, وخام  مريايات الفنزويلي, 
وجريا �سول االنغويل, ورابي اخلفيف الغابوين, 

واأورينت االكوادوري, وزافريو لغينيا اال�ستوائية, 
و جينو الكونغويل. و كانت  اأ�سعار الذهب 

االأ�سود قد انهت جل�سة يوم اخلمي�س منخف�سة 
حيث هبطت االأ�سعار بحوايل 2 باملئة  مع 

ت�رصر ال�سوق من خماوف من اأن منو الطلب 
العاملي �سيتباطاأ يف االثني ع�رص �سهرا القادمة 
واأنهت عقود خام القيا�س العاملي مزيج برنت 

الأقرب ا�ستحقاق جل�سة التداول منخف�سة 
06ر1  دوالرا   لتبلغ عند الت�سوية 63ر61 دوالر 

للربميل. وتراجعت عقود خام القيا�س االأمريكي 
غرب تك�سا�س الو�سيط 37ر 1 دوالر لت�سجل عند  

الت�سوية 64ر 52 دوالر للربميل. و�سلت اأ�سعار 
النفط مرتفعة بن�سبة 20 يف املئة عن م�ستواها 

يف بداية العام مع تلقيها لدعم من تخفي�سات 
يف االإمدادات تقودها منظمة البلدان امل�سدرة 

للبرتول )اأوبك( بهدف خف�س وفرة املعرو�س 
باالأ�سواق باملقابل اأنهت اأ�سعار النفط االأ�سبوع 

مرتفعة  حيث اأنهت عقود خام القيا�س 
االأمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط التعامالت 
مرتفعة 8 �سنتات لتبلغ عند الت�سوية 72 ر 52 

دوالر للربميل لكنها هبطت اأكرث من 4 باملائة 
على مدار االأ�سبوع. وارتفعت عقود خام القيا�س 

العاملي مزيج برنت 39 �سنتا لت�سجل عند 
الت�سوية 20ر 62  دوالر للربميل, ومنهية االأ�سبوع 
على خ�سارة تبلغ اأكرث من واحد يف املئة ولقيت 

ال�سوق دعما متوا�سعا يوم اجلمعة من اأنباء 
باأن الواليات املتحدة وال�سني رمبا ما زال 

مبقدورهما الوفاء مبهلة تنتهي يف اأول مار�س 
لت�سوية بع�س الق�سايا يف نزاعهما التجاري. 
يذكر اأن  الدول االأع�ساء مبنظمة اأوبك قد 

اتفقت مع الدول املنتجة خارجها خالل اجتماع 
عقد مبقر املنظمة يف العا�سمة النم�ساوية فيينا 

مطلع دي�سمرب 2018  على خف�س اإنتاج النفط 
خالل الن�سف االأول  2019  مبقدار 2ر1 مليون 

برميل يوميا بهدف ا�ستعادة االأ�سعار توازنها .  و 
�سيعقد اأع�ساء اأوبك مع حلفائهم غري املنتمني 
للمنظمة, و على راأ�سهم رو�سيا, اجتماعا يومي 

17 و 18 ابريل املقبل بفيينا لتقييم �سيا�ستهم 
املتعلقة بتقلي�س حجم االنتاج  ب 1,2 مليون 

برميل يوميا, خالل ال�ستة ا�سهر املقبلة, بهدف 
دعم ا�سعار الذهب اال�سود و حتقيق توازن 
يف ال�سوق النفطية التي ت�سهد حاليا فائ�س 

يف العر�س مقارنة بالطلب. من جانبها تعقد 
اللجنة الوزارية امل�سرتكة املتابعة التفاق اوبك  

اجتماعها الثالث ع�رص يوم 18 مار�س املقبل 
بالعا�سمة االذربيجانية باكو.

رئي�س  التزم  املنا�سبة,  بهذه  و 
رئي�س  ايتنوو,  ديبي  ادري�س  الت�ساد 
منتدى روؤ�ساء دول و حكومات االآلية 
االإفريقية ب » القيام بكل ما ينبغي 
فعله من اأجل جت�سيد امل�ساريع التي 
حددتها االآلية«. كما تطرق اأي�سا اإىل 
» االأولويات الواجب اجنازها بهدف 
بالتقييم  اخلا�سة  اآليتنا  تدعيم 
الذاتي للحكامة الر�سيدة ببلداننا و 
عامة«و  ب�سفة  قارتنا  جمموع  على 
خالل هذه الدورة, التحقت كل من 
بوت�سوانا و غامبيا باالآلية االإفريقية 
يرفع  النظراء مما  قبل  من  للتقييم 
عدد املنخرطني يف هذه الهيئة اإىل 
39 بلد ع�سو و تعد االآلية االإفريقية 

للتقييم من قبل النظراء التي اأ�س�ست 
يهدف  للرقابة  اإجراء   2003 �سنة 
يف  الر�سيدة  احلكامة  ت�سجيع  اإىل 

اإفريقيا كما اأنها �رصورية 
اجلديدة  ال�رصاكة  اأولويات  لتحقيق 
)نيباد(  اإفريقيا  تنمية  اأجل  من 
وكالة  اإىل  حاليا  تغيريها  مت  التي 
اأهداف  و  االإفريقي  االحتاد  تنمية 
يتعلق  كما  التنمية  اأجل  من  االألفية 
االأمر باأداة و�سعت باتفاق م�سرتك 
يف  االأع�ساء  الدول  اإليها  تن�سم 
االحتاد االإفريقي ب�سكل اإرادي بغية 
اإجراءات  على  امل�سادقة  ت�سجيع 
اإىل  تف�سي  ممار�سات  و  معايري  و 
حتقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي و النمو 
التنمية امل�ستدامة و  االقت�سادي و 
االقت�سادي  التكامل  م�سار  ت�رصيع 
االإقليمي. و مت حتقيق هذا الهدف 

تعزيز  و  اخلربات  تبادل  خالل  من 
ال�سيما  االيجابية  املمار�سات 
القدرات  تثمني  و  النقائ�س  حتديد 
للبلدان  بالن�سبة  تدعيمها  الواجب 
االألية  هذه  ت�سجع  و  امل�ساركة. 
بف�سل  املتبادلني  التعلم  و  التقا�سم 
حوار بناء و مقنع و يتم تثمني هذه 
و  القوانني  و  القيم  اإطار  يف  االآلية 
باتفاق  و�سعها  مت  التي  املعايري 

م�سرتك و امل�سجلة يف بيان االحتاد 
و  الدميقراطية  حول  االإفريقي 
االقت�سادية  و  ال�سيا�سية  احلوكمة 
امليادين  يف  املوؤ�س�سات  ت�سيري  و 
االأمر  يتعلق  و  االأ�سا�سية,  االأربعة  
بالدميقراطية و احلكومة ال�سيا�سية 
ت�سيري  و  االقت�سادي  الت�سيري  و 
املوؤ�س�سات و التنمية االجتماعية و 

االقت�سادية.

ل/منرية

اأمن والية اجلزائر, بتاريخ  اأوقفت م�سالح 
م�ست�سفى  م�ستوى  على   ,2019.02.07
و  فيهم  م�ستبه  اأ�سخا�س   )07( الدويرة, 
ق�سية  عن  اأبي�سا,  �سالحا   )13( حجزت 
داخل  العام  بالنظام  واالإخالل  امل�ساجرة 

بوا�سطة  عمومية  اإ�ست�سفائية  موؤ�س�سة 
اأ�سلحة بي�ساء. ق�سية احلال متت معاجلتها 
االإدارية  املقاطعة  اأمن  م�سالح  قبل  من 
مفاده  بالغ  تلقي  اإثر  وعلى  حيث  درارية, 
بي�ساء,  اأ�سلحة  با�ستعمال  �سجار  ن�سوب 

على م�ستوى امل�ست�سفى العمومي بالدويرة, 
تنقلت م�سالح ال�رصطة على جناح ال�رصعة 
اإىل عني املكان, ليتم توقيف على م�ستوى 
اأ�سخا�س   )07( االإ�ستعجاالت,  م�سلحة 
اأبي�سا,  م�ستبها فيهم و حجز )13( �سالحا 

معهم   للتحقيق  امل�سلحة  اإىل  وحتويلهم 
اجلزائية  االإجراءات  جميع  اإ�ستكمال  بعد 
املعمول بها, �سيتم تقدمي اأطراف الق�سية 
املخت�س  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  اأمام 

اإقليميا, للنظر يف ق�سيتهم. 

التي  الوقائية  الن�ساطات  عدد  قارب 
نظمتها مديرية احلماية املدنية يف اإطار 
الرامية للحد من املخاطر  ا�سرتاتيجيتها 
قرابة   )2018( الفارطة  ال�سنة  الكوارث  و 
ك�سفت  ح�سبما  وقائية,  عملية  ال3000 
واأو�سح  امل�سالح.  ذات  ال�سبت  اأم�س  عنه 
ذات امل�سدر, اأن م�سالح احلماية املدنية 
نظمت ال�سنة املا�سية 2896 عملية  وقائية 
يف خمتلف املجاالت و التخ�س�سات و التي 
ت�سمنت درا�سة ملفات البناء و كذا تنظيم 

ن�ساطات  و  توعوية  حت�سي�سية  عمليات 
بهدف  املخاطر  من  للحد  تقنية  جوارية 
حماية املواطن و ممتلكاته وبح�سب ذات 
 716 درا�سة   2018 �سنة  مت  فقد  امل�سالح 
كالهدم  الرخ�س  مبختلف  متعلق  ملف 
 384 درا�سة  بينها  من  الت�سوية  و  البناء  و 
ملف خا�س بالبنايات ال�سكنية و 195 ملف 
للجمهور.  امل�ستقبلة  باملوؤ�س�سات  متعلق 
على  للوقوف  الرامية  مهامها  اطار  ويف 
املوؤ�س�سات  احرتام  و  تطبيق  مدى 

للموا�سفات و 
اأخطار  من  للوقاية  االأمنية  التو�سيات 
االإنفجار و احلرائق قامت م�سالح احلماية 
ميدانية  زيارة   1220 بتنظيم  املدنية 
امل�ستقبلة  املوؤ�س�سات  م�ست  منها   725
للجمهور على غرار املدار�س و املقاهي 
البالغة  لالأهمية  نظرا  و  االإدارات  و 
و  التوعية  و  الوقاية  ملجال  توليها  التي 
من  احلد  و  التقليل  اأجل  من  التح�سي�س 
اخلطر قبل وقوعه تطبيقا الإ�سرتاتيجيتها 

 – الوقاية   - التوقع   « �سعار  حتمل  التي 
تنظيم  التدخل«, ك�سف ذات امل�سدر عن 

�سنة 2018 قرابة االألف 
املواطنني  لفائدة  حت�سي�سي  ن�ساط 
خمتلف  تفادي  و  الوقاية  ب�سبل  لتعريفهم 
ما  ال�سيما  وقوعها  املحتمل  االأخطار 
تعلق منها بحوادث االإختناقات و احلوادث 
و  الغرق  و  املرور  حوادث  و  املنزلية 
و  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اأي�سا  م�ست  التي 

اجلامعات و كذا ال�ساحات العمومية.

ق�سية م�ست�سفى الدويرة

احلد من املخاطر و الكوارث بالبليدة

توقيف 07 �أ�سخا�ص م�ستبه فيهم  و حجز )13( �سالحا �أبي�سا

تنظيم قر�بة �ل3000 عملية وقائية �سنة 2018 

اأويحي ممثال �سخ�سيا للرئي�س بوتفليقة

منتدى روؤ�ساء دول و حكومات �الآلية 

�الإفريقية للتقييم من قبل �لنظر�ء
�سارك الوزير الأول, اأحمد اأويحيى يف الدورة 

ال28 ملنتدى روؤ�ساء دول و حكومات الآلية 
الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي انطلقت 

اأ�سغالها اأم�س ال�سبت بادي�س ابابا )اثيوبيا( و 
ميثل اأويحيى, رئي�س اجلمهورية, عبد العزيز 

بوتفليقة يف قمة دول و حكومات الحتاد 
الإفريقي املقررة اليوم الأحد و غدا الثنني. 

اأدرار

�إطالق �أول عملية ت�سدير �الإ�سمنت نحو �لنيجر
عملية  اأول  ال�سبت  اأم�س  اأطلقت 
مقدرة  االإ�سمنت  من  �سحنة  ت�سدير 
النيجر  بـ 2.000 طن نحو جمهورية 
االإ�سمنت  اإنتاج  اإنطالقا من وحدة   ,
التابعة ملجمع الهامل �سيدي مو�سى 
�رصق  كلم   270( تيمقطن  ببلدية 
لوالية  العام  االأمني  اأو�سح  و  اأدرار(  
اأدرار عابد بلمهل لدى اإعطاءه اإ�سارة 
ال�سحنة  ت�سدير هذه  انطالق عملية 

جهته  من  و   « االإ�سمنت  من  االأوىل 
ملجمع  العام  املدير  الرئي�س  اأ�سار 
اللوج�ستيك  و  للب�سائع  الربي  النقل 
اأن  كيني  بوعالم  )لوجيرتان�س( 
و  مادية  اإمكانيات  �سخرت  م�ساحله 
هذا  اإي�سال  ل�سمان  معتربة  ب�رصية 
اأغاديز  منطقة  اإىل  بانتظام  املنتوج 
كلم   2.000 م�سافة  على   ) النيجر   (
قزام  لعني  احلدودي  املعرب  عرب 

بوالية مترنا�ست , من بينها توفري 50 
�ساحنة .  

بالتن�سيق  االإ�سمنت  ت�سدير  يجري  و 
�سيتكفل  الذي  املجمع  ذات  مع 
عرب  النيجر  نحو  املادة  هذه  بنقل 
 8.000 باإجمايل  ب�سحنات  دفعات 
ومن  اإليه  اأ�سري  كما   , �سهريا  طن 
للتجارة  اجلهوي  املدير  اأبرز  جانبه 
»العملية  هذه  باأن  �سبوعي  اجليالين 

الوطنية  االإ�سرتاتيجية  �سمن  تندرج 
خارج  ال�سادرات  تنويع  و  لرتقية 
اأن  اىل  الفتا   , املحروقات«  قطاع 
مرافقة  على  يعمل  التجارة  قطاع   «
مبختلف  امل�سدرين  املتعاملني 
اأجل  من  التحفيزات  و  الت�سهيالت 
اأ�سبح  الذي  الوطني  املنتوج  دعم 
مطلوبا يف ال�سوق اخلارجية و هو ما 
جتلى يف قوافل املنتوج الوطني نحو 

موريتانيا«.  و بدوره ثمن مدير غرفة 
بلعامل  »توات«  ال�سناعة  و  التجارة 
ت�سكل  التي  اخلطوة  هذه  اأحمد 
جمال  يف  نوعية«  »قفزة  -ح�سبه- 
ترقية التجارة اخلارجية بني اجلزائر 
االإفريقي مبا يعزز  ال�ساحل  بلدان  و 
مع  للجزائر  االإقت�سادية  العالقات 

العمق االإفريقي.
 و من ناحيته �رصح م�سري وحدة اإنتاج 

اأخرى  برامج  هناك  اأن  االإ�سمنت 
للت�سدير م�ستقبال

 نحو بلدان اإفريقية اأخرى على غرار 
 , بوركينافا�سو  و  موريتانيا  و  مايل 
خا�سة و اأنه يرتقب ت�سغيل خط اآخر 
)2ر1(  بطاقة  الوحدة  بهذه  لالإنتاج 
 , االإ�سمنت  من  �سنويا  طن  مليون 
ي�ساف اإىل خط االإنتاج احلايل الذي 

ي�سمن نف�س الطاقة االإنتاجية . 
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مري حا�شي م�شعود يا�شني بن �شا�شي يك�شف 

300 مليار لطريق املدينة اجلديدة 
       135   مليارا للتنمية بـ 1850م�شكنا و 220 مليارا لتحويل م�شب ال�شرف ال�شحي 50 مليار �شنتيم لتهيئة حي بوعمامة  

ترميم  19  ابتدائية بغالف مايل قدره 49 مليارا و 17 مليارا ملدر�شة منوذجية 

احت�شنت نهاية الأ�شبوع املن�شرم  القاعة  الكربى ببلدية حا�شي م�شعود بورقلة ، اللقاء املفتوح الذي جمع ال�شلطات املحلية 
واملواطنني من خمتلف ال�شرائح العمرية لإطالعهم على واقع و اأفاق التنمية والك�شف املبا�شر عن امل�شاريع الذي تدعمت بها عا�شمة 

النفط و الأغلفة املالية املر�شودة لها يف �شابقة تاريخية هي الأوىل من نوعها ببلديات اجلنوب الكبري .
اأحمد باحلاج 

ك�شف رئي�س املجل�س ال�شعبي 
م�شعود  حا�شي  لبلدية  البلدي 
�شا�شي  بن  يا�شني  حممد 
األقاها  كلمة  هام�س  ،على 
احت�شنته  الذي  االجتماع  يف 
ال�شلطات  بني  البلدية  قاعة 
املحلية و املنتخبني ومكاتب 
من  املواطنني  و  الدرا�شات 
االجتماعية  ال�رشائح  خمتلف 
رفقة  جيدا  يعي  اأنه   ،
اجلهود  توحيد  اأن  م�شاحله 
يخدم  اأن  �شاأنه  من  وتكاتفها 
ب�شكل  العامة  امل�شلحة 
اللقاء  تو�شيات  مع  يتما�شي 
احلكومة  جمع  الذي  االأخري 
واملنتخبني  اجلمهورية  بوالة 
الرتاب  بلديات  خمتلف  عرب 
ل�رشورة  الهادفة  و  الوطني 
وقنوات  التوا�شل  ج�شور  فتح 
و  ال�شاكنة  ممثلي  مع  احلوار 
اال�شتماع الن�شغاالتهم وال�شعي 
خلف التكفل بها بتطبيق مبداأ 
واالمكانات  االأولويات  ح�شب 
بعدها  ليذهب  املتاحة، 
م�شعود  حا�شي  بلدية  رئي�س 
اأكد  اأبعد من ذلك عندما  اإىل 
، باأنه ي�شحي بعائلته من اأجل 

خدمة ال�شالح العام .
مري  اأكد  فقد  االأرقام  وبلغة 
يا�شني  حممد  م�شعود  حا�شي 
بن �شا�شي ، يف ت�رشيح �شحفي  
خ�س به  يومية »الو�شط »، اأن 
مدينة حا�شي م�شعود تدعمت 
امل�شاريع  بعديد  موؤخرا 
العزلة  لفك  الهادفة  التنموية 
عن ال�شكان وحت�شني امل�شتوى 
مقدمة  يف  وتاأتي   ، املعي�شي 
م�رشوع  االإمنائية  العمليات 
الرابط  الطريق  ازدواجية 
احلمراء  حو�س  منطقة 
ر�شد  الذي  م�شعود  وحا�شي 
فاقت  �شخم  مايل  غالف  له 
110مليار  االجمالية  تكلفته 
املعايري  وفق  الإجنازه  �شنتيم 
املعمول  والقانونية  التقنية 
اإ�شافة  لطريق  حا�شي  بها ، 
اجلديدة  املدينة  اإىل  م�شعود 
الذي كلف خزينة البلدية 300 
تخ�شي�س  مع   ، �شنتيم   مليار 
85 مليار �شنتيم لتعبيد وتاأهيل  

�شبكة الطرقات الداخلية .
ذات  به  اأفاد  وح�شبما 
ر�شدت  فقد   ، املتحدث 
مليار   25 البلدية  م�شالح 

ال�شم�شية  بالطاقة  لالإنارة 
معدنية  ..مزالج   sopt مع 
حلماية االأعمدة 9 مليار ، اأما 
بحي  احل�رشية  التهيئة  عن 
لهذا  خ�ش�س  فقد  بوعمامة 
 ، �شنتيم   مليار   50 الغر�س  
يف  املقاولني  �رشع  حيث 
امل�شطرة   امل�شاريع  جت�شيد 
، فيما مت تخ�شي�س 20 مليار 
 314 بحي  احل�رشية  للتهيئة 
م�شكن و املقاولني يف امليدان 
لتهيئة  بالن�شبة  ال�شيء  ، نف�س 
ر�شد  التي  م�شكن   1850 حي 

لتج�شيد معاملها 135 مليار .
م�شب  حتويل  بخ�شو�س  اأما 
ال�شحي نحو 17 كلم  ال�رشف 
العملية  هذه  حظيت  فقد   ،
بغالف مايل قدره 220 مليار 
جلنة  م�شتوى  على  والعملية 
و�شلت  فيما  اال�رشفة،  فتح 
الطمر  مركز  اجناز  ن�شبة  
باملائة   80  ..  CET التقني 
مليار   84 قدره  مايل  مببلغ 
�شنتيم لت�شاف لهذه امل�شاريع 
املطار  باجتاه  مزدوج  طريق 
بوعمامة  حي  من  انطالقا 
حديقة  اأما   ، مليار   58 مببلغ 
ح�شب  فامل�شتثمر  الت�شلية 
امليدان  يف  فهو   املري 
،م�شيفا يف ذات عن تخ�شي�س  
لتهيئة  �شنتيم  ماليري    08
يعود  فيما   ، التاريخي  البئر 
املوؤ�ش�شة  دعم  يف  الف�شل 
االإ�شت�شفائية العمومية ح�شني 
ال�شكانري  بجهاز   اأحمد  اأيت 
البلدية،  رئي�س  و  الوايل  لكل 
مليار   50 عن  احلديث  دون 
�شنتيم الإجناز حمطات لتحلية 
لل�رشب حيث  ال�شاحلة  املياه 
على  ال�رشوط  دفرت  و�شع  مت 
ال�شفقات  جلنة  م�شتوى 
مليار   13 ر�شد  مع   ، الوالئية 
ال�رشف  �شبكة  لرتميم  �شنتيم 

ال�شحي بحي التوميات  . 
قاطني  رغبة  عن  ونزوال   
بن  اأكد  فقد  القدمية  االأحياء 
غالف  تخ�شي�س  عن  �شا�شي 
�شنتيم  مليار   7.5 قدره  مايل 
ال�شيخ  بحي  العالج  لقاعة 
ر�شد  عن  ناهيك   ، بوعمامة 
 46 قوامه  بلغ  مايل  غالف 
كلم    25 الإجناز  �شنتيم  مليار 
الذي  املزدوجة  طريق  من 
اجلديدة  املدينة  يربط 
باملدينة  م�شعود  حلا�شي 

القدمية .

الرتبية  قطاع  بخ�شو�س  اأما 
�شناع  بتو�شيات  والتزاما 
، فقد جنحت  بالوالية  القرار 
م�شعود  حا�شي  بلدية  م�شالح 
من ترميم 19 مدر�شة ابتدائية 
بتكلفة مالية قدرت بـ 49 مليار 
املدر�شة  عن  ،ناهيك  �شنتيم 
�شي  النموذجية  االبتدائية 
 17 لها   ر�شد  التي  احلوا�س 
اأغنى   مري  اعترب  ،حيث  مليار 
بلدية يف اجلزائر اأن جمهودات 
م�شالح البلدية لنهو�س بواقع 
تزال  ال  الرتبية  قطاع  واأفاق 
حت�شني  بهدف  متوا�شلة 
العلمي  التح�شيل  م�شتوى 

للن�شاأ  .

رئي�س الوكالة الولئية 
للت�شغيل رجل املرحلة 

ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  ثمن 
م�شعود  حا�شي  لبلدية  البلدي 
 ، �شا�شي  بن  يا�شني  حممد 
التي  اجلبارة  املجهودات 
الوالئية  الوكالة  رئي�س  يبذلها 
رايق  حممد  بورقلة  للت�شغيل 
اأف�شده  ما  اإ�شالح  اأجل  من 
الوكالة  م�شتوى  على  الدهر 
بعا�شمة  للت�شغيل  املحلية 

النفط .
اأكد رئي�س املجل�س املجل�س 
ال�شعبي البلدي ببلدية حا�شي 
الذي  الطلب  اأن   ، م�شعود 
عبد  ورقلة  والية  لوايل  رفعه 
القادر جالوي و رئي�س الوكالة 
رايق  للت�شغيل حممد  الوالئية 
منا�شب  بتخ�شي�س  املتعلق 
م�شعود  حا�شي  ملقيمي  عمل 
قد  النقل  و  االأكل  باقتطاع 
�شياق  ،ويف  باملوافقة  حظي 
�شا�شي  بن  دعا   فقد  مت�شل 
يومية  به  خ�س  ت�رشيح  يف   ،
»الو�شط«، العاطلني عن العمل 
�شبط  و  بال�شرب  التحلي  اإىل 
من  كل  مل�شاعدة  النف�س 
رئي�س الوكالة الوالئية للت�شغيل 
الوكالة  واإطارات  بورقلة 
بحا�شي  للت�شغيل  املحلية 
من  الت�رشيع  بهدف  م�شعود 
العمل  عرو�س  معاجلة  وترية 
ال�رشكات  املقدمة من طرف 
العاملة  واالأجنبية  الوطنية 
باإقليم  النفطية  ال�شناعة  يف 
اأو�شح  حيث   ، البلدية  تراب 
جمعه  اأنه  املتحدث  ذات 
الوالئية  الوكالة  برئي�س  لقاء 

نية  منه  مل�س  الذي  للت�شغيل 
ال�شالح  خدمة  يف  �شادقة 
بان�شغاالت  التكفل  و  العام 
املحلية  بالوكالة  امل�شجلني 
للت�شغيل ببلدية حا�شي م�شعود 
بتطبيق مبداأ ح�شب االأولويات 
للتكفل  املتاحة   واالإمكانات 
العمل  طالبي  بان�شغاالت  
اجلامعات  خريجي  فيهم  مبا 
واملدار�س  الكربى  واملعاهد 
مراكز  ومرتب�شي  العليا 
و  والتمهني  املهني  التكوين 
املتم�شكني  امل�شتوى  عدميي 
بال�رشكات  العمل  بخيار 
غرار  على  الكربى  النفطية 
يف  اال�شغال   ، االأبار  خدمات 
الوطنية  املوؤ�ش�شة   ، االأبار 
الرتكيب  ووحدات  للتنقيب 
باملجمع  االنتاج  و  وال�شيانة 

النفطي العمالق .. .
اإىل جانب ذلك فقد ذهب بن 
�شا�شي يف خ�شم حديثه معنا 
، اإىل اأبعد من ذلك عندما اأكد 
باأنه لن يقف مكتوف االأيادي 
تالعب  �شجل  ما  حالة  يف 
من  م�شعود  حا�شي  بح�ش�س 
من  ما  وهو  ال�شغل،  منا�شب 
تو�شيات  مع  يتنافى  اأن  �شاأنه 
الرامية  احلكومة  وتعليمات 
الأبناء  التوظيف   اأولوية  ملنح 
املنطقة وذلك بهدف احتواء 
االجتماعية  اجلبهة  غليان 
تكرار  وتفادي  املحلية 
�شيناريو حراك مار�س 2013.

اإجناز  ن�شبة  باملائة   90
ملعب بوعمامة بالع�شب 

ال�شطناعي 
امل�شبح  لرتميم  مليارا   50
و اإجناز م�شبح اآخر  �شبه 

اأوملبي 

اأفاد حممد يا�شني بن �شا�شي 
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 
ببلدية حا�شي م�شعود بورقلة ، 
اأن م�شالح البلدي تويل اأهمية 
من  جملة  لتج�شيد  ق�شوى 
امل�شاريع ال�شبانية والرتفيهية 
نزوال  املنطقة  اأبناء  لفائدة 
ال�شبانية  احلركة  رغبة  عند 
جاء  وح�شبما    . والريا�شية 
فاإن  �شا�شي  بن  ل�شان  على 
بلدية حا�شي م�شعود تدعمت 
بعديد امل�شاريع التابعة ملجال 
،على  والريا�شة  ال�شباب 
بالع�شب  ملعب  اإجناز  غرار 

بوعمامة  بحي  اال�شطناعي 
 90 االجناز  ن�شبة  بلغت  الذي 
مالية قدرت  بتكلفة   ، باملائة 
اإ�شافة   ، �شنتيم  ماليري   03 بـ 
النفط   عا�شمة  تدعيم  اإىل 
ال�شبه  امل�شبح  مب�رشوع 
اأوملبي الذي جتاوزت به ن�شبة 
كلف  مما  باملائة   40 االجناز 
مالية  تكلفة  الدولة  خزينة 
فاقت 30 مليار ، اإ�شافة لـ 20 
مليار لرتميم م�شبح املدينة .

من جهة ثانية فقد ثمن رئي�س 
املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية 
يا�شني  حممد  م�شعود  حا�شي 
التقنية  املرافقة  �شا�شي   بن 
والريا�شة  ال�شباب  ملدير 
بورقلة بوبكر �شتحونة الإجناز 
للمعايري  وفقا  امل�شاريع 
املعمول  والقانونية  التقنية 
الت�شليم  اأجال  واحرتام  بها 
يف  عليه  من�شو�س  هو  مثلما 

دفاتر ال�رشوط .

اإجماع على  الدعم 
املطلق و الالم�شروط 
ملجهودات مري حا�شي 

م�شعود 

حا�شي  �شكان  ممثلو  اأجمع  
خالل   ، بورقلة  م�شعود 
اجتماعهم  بال�شلطات املحلية 
باملنطقة عن دعمهم املطلق 
ملجهودات  والالم�رشوط 

ال�شعبي  املجل�س  رئي�س 
البلدي بالبلدية حممد يا�شني 
م�شرية  ملوا�شلة  �شا�شي  بن 

االنعا�س التنموي .
املحلية  اجلمعيات  ثمن ممثلي   
اللقاء  يف  امل�شاركون  االأحياء  و 
ال�شعبي  املجل�س  جمع  الذي 
الدرا�شات  مكاتب   ، البلدي 
اإ�رشاف  حتت  املواطنني  و 
م�شعود  حا�شي  دائرة  رئي�س 
التي  اجلبارة  املجهودات   ،
بحا�شي  البلدية  رئي�س  يبذلها 
م�شعود حممد يا�شني بن �شا�شي 
املنتخب  جمل�شه  اأع�شاء  رفقة 
االإدارية  و  التقنية  وامل�شالح 
رئي�س  ال�شيد  اإ�رشاف  وحتت 
الذين   ، م�شعود  حا�شي  دائرة 
لور�شة  املدينة   اإحياء  حولوا 
خالل  من  مفتوحة  تنموية 
باجلملة  تنموية  عمليات  برجمة 
ل�شبكات  االعتبار  باإعادة  تتعلق 
الطرقات الداخلية و اإعادة تاأهيل 
واملياه  ال�شحي  ال�رشف  قنوات 
ال�شاحلة لل�رشب مع الق�شاء على 
العمومية  االإنارة  غياب  م�شكل 
 ، احل�شا�شة  النقاط  بعديد 
عن  املتحدثني  ذات  �شدد  كما 
الالم�رشوط  و  املطلق  دعمهم 
البلدي  ال�شعبي  لرئي�س املجل�س 
بحا�شي م�شعود ملوا�شلة  م�شرية 
وحما�رشة   التنموي  االإنعا�س 
االجتماعية  اجلبهة  اإن�شغاالت 

بلغة ال�رشاحة  .
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املواجهة "املبا�شرة" مع متمردي ت�شا د

..ا�سرتاتيجية فرن�سية جديدة 
مرة اأخرى يتدخل اجلي�ش الفرن�شي، لإنقاذ نظام 

الرئي�ش الت�شادي اإدري�ش ديبي، بعد توغل رتل 
م�شكل من 40 �شيارة م�شلحة، تابعة لـ"احتاد قوى 

املقاومة" املعار�ش، 400 كلم يف عمق الرتاب الت�شادي، 
انطالقا من الأرا�شي الليبية، لكنها املرة الأوىل التي 

تعلن فيها باري�ش ق�شف طائراتها احلربية للمعار�شة 
الت�شادية منذ 2006.

الفرن�سية،  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
نوع  من  احلربية  طائراتها  اأن 
غارات  �سنت   ،"2000 "مرياج 
جوية �سد جماعة م�سلحة قادمة 
من ليبيا كما اأعلنت قيادة الأركان 
جوية  ب�رضبات  قيامها  الفرن�سية، 
اأخرى الثالثاء والأربعاء املا�سيني 
فاإنه  الفرن�سية،  ال�سحافة  وح�سب 
مت ر�سد الرتل الع�سكري، "لحتاد 
ت�سادية  )جماعة  املقاومة"  قوى 
عند  املا�سية،  اجلمعة  متمردة(، 
قادما  الت�سادية  الأرا�سي  دخوله 
يخو�ض  اأين  الليبي،  اجلنوب  من 
مع  معارك  املتمرد  التنظيم 
القوات  قائد  حفرت،  خليفة  قوات 
الليبي،  ال�رضق  على  امل�سيطرة 

منذ 15 جانفي املن�رضم.
تنظيم  املقاومة"،  قوى  و"احتاد 
معظمهم  ينتمي  م�سلحني  ي�سم 
اإىل قبيلة الزغاوة، ي�سعى لالإطاحة 
بنظام ديبي، الذي يحكم البالد منذ 
التنظيم، تيمان  1990، ويقود هذا 
ملكتب  ال�سابق  املدير  اأردميي، 
عنه  ين�سق  اأن  قبل  ديبي،  الرئي�ض 
يف 2006، و�سبق له اأن قاد هجوًما 
مفاجًئا على العا�سمة جنامينا يف 
الفرن�سية  القوات  وتدخلت   ،2008
اإحباط  يف  مبا�رض  غري  ب�سكل 

حماولة ال�سيطرة على العا�سمة.
املتمردين  قوات  توغلت  والأحد، 
الأرا�سي  عمق  يف  كلم   400
اإيندي  منطقتي  بني  الت�سادية، 
اإقليم  من  بالقرب  �رضق/  )�سمال 
الليبية(  والكفرة  ال�سوداين  دارفور 
غرب/  )�سمال  تيب�ستي  وجبال 
املحاذية لإقليم فزان الليبي(، بعد 
ر�سدها 48 �ساعة، وو�سف اجلي�ض 
"باخرتاق  التوغل  هذا  الفرن�سي 

عميق لالأرا�سي الت�سادية".
واأول هجوم على الرتل الع�سكري، 
نحو  متوجها  كان  اأنه  يبدو  الذي 
جنامينا، مت عرب طائرات هجومية 
مل  يبدو  ما  على  لكنها  ت�سادية، 
وذلك  الرتل،  ت�ستيت  من  تتمكن 
لال�ستعانة  ا�سطرارها  يف�رض  ما 
متلك  التي  الفرن�سية،  بالقوات 
نوع  من  حديثة  حربية  طائرات 
مرابطة  كانت   "2000 "مرياج 
اإطار  بقاعدة جنامينا اجلوية، يف 
�سد  الع�سكرية  "برخان"  عملية 
�سمايل  يف  الإرهابية  اجلماعات 

مايل ودول ال�ساحل.
القاذفات  نوعية  معروفا  ولي�ض 
الت�سادية، التي ق�سفت الرتل، لكن 
باور"،  فاير  "غلوبل  موقع  ح�سب 

الإفريقي ل ميلك  البلد  فاإن هذا 
و3  هجومية،  طائرات   6 �سوى 

طائرات عمودية قتالية.
فاإن  الفرن�سي،  الإعالم  ووفق 
قامت،   ،2000 مرياج  طائرات 
للقوة  با�ستعرا�ض  الأحد،  �سباح 
الع�سكري  الرتل  فوق  والتحليق 
على ارتفاع منخف�ض جدا، دون اأن 
اأثر يف وقف  التحذير  لذلك  يكون 

تقدم املتمردين املتمردين.
عادت  اليوم،  ذات  م�ساء  لكن 
بتوجيه  لتقوم  املرياج  طائرات 
�رضبتني �ستتا الرتل، وخلفتا قتيلني 
عربتني  وتدمري  اجلرحى،  وبع�ض 
على الأقل، بح�سب املتحدث با�سم 
"احتاد قوى املقاومة" يف اأوروبا، 
املا�سي،  والثالثاء  حميد  يو�سف 
اأكد املتحدث با�سم "احتاد القوى 
املقاومة"، ا�ستمرار تقدمهم رغم 
ال�رضبات اجلوية الفرن�سية، واأنهم 
دخلوا الأرا�سي الت�سادية يف ثالثة 
اأرتال، واحد منها تعر�ض للق�سف 
وقال اإنهم لزالوا متواجدين داخل 
منطقة  يف  الت�سادية  الأرا�سي 
من  بالقرب  �رضق(  )�سمال  اأندي 
ما  بح�سب  ال�سودانية،  احلدود 
نقلت عنه ال�سحافة الفرن�سية من 

بينها "جون اأفريك".

ليبيا يف قلب ال�شراع 
الداخلي بت�شاد

وعقب  الت�سادية،  الأركان  قيادة 
اإن  قال  الفرن�سي،  اجلي�ض  بيان 
والإرهابيني"  املرتزقة  من  "رتال 
يناير   30 يف  "التوغل"  حاولوا 
لقوات  عمليات  بعد  املا�سي، 
الو�سع  واأن  ليبيا،  حفرت يف جنوب 

الآن "حتت ال�سيطرة".
اأطلقت  املا�سي،  جانفي   15 ويف 
قوات حفرت، عملية ع�سكرية �سد 
التهريب  "ع�سابات  اأ�سمتهم  من 
جنوبي  الت�سادية"  واملعار�سة 
وقعت  املا�سي،  واجلمعة  ليبيا. 
معركة بني قوات حفرت واملعار�سة 
الت�سادية امل�سلحة، ببلدة "غدوة" 
كلم   750( �سبها  مدينة  جنوبي 
طرابل�ض(  الليبية  العا�سمة  جنوب 
لالأنا�سول،  مطلع  م�سدر  وقال 
لهجوم،  "تعر�ست  قوات حفرت  اإن 
بعد  وذلك  التفاف،  وعملية 

�ساعات 
من اإعالنها ال�سيطرة على البلدة"، 
من  جنود   4 مقتل  الهجوم  وخلف 

التي  حفرت،  قوات 
ال�سيطرة  ا�ستعادت 

على البلدة جمددا.
اجلنوب  يف  وتن�سط 
الليبي، عدة جماعات 
م�سلحة،  ت�سادية 

و�سبها  مرزق  منطقتي  يف  خا�سة 
)جنوب  والكفرة  غرب(  )جنوب 
مع  ت�ستبك  ما  وعادة  �رضق(، 
وتتهم  ليبية،  وقبائل  جمموعات 
اأطراف النزاع يف ليبيا، املعار�سة 
الت�سادية بال�سرتاك يف القتال اإىل 

جانب هذا الطرف اأو ذاك.
امل�سلحني  عدد  معروفا  ولي�ض 
والذين  ليبيا،  يف  الت�ساديني 
قدموا من اإقليم دارفور ال�سوداين 
اتفاق  عقب  ت�ساد،  مع  احلدودي 
عدم  على  وديبي،  الب�سري  نظامي 
�سد  طرف  كل  معار�سة  دعم 
م�سرتكة  قوة  وت�سكيل  الآخر، 
على احلدود بني البلدين ملحاربة 
اأن  غري  البلدين  يف  املتمردين 
الت�سادية  "الوحدة"  �سحيفة 
 3 يف  ن�رضت  بالفرن�سية،  الناطقة 
اأن عدد املعار�سني  اأفريل 2018، 
مناطق  خمتلف  داخل  الت�ساديني 
األف   11 حينها،  بلغ  ليبيا،  جنوبي 
حركات   6 على  موزعني  رجل، 
"احتاد  قوات  بينها  من  م�سلحة، 
تيمان  بقيادة  املعار�سة"،  قوى 
اأردميي، اإحدى اأكرث "امللي�سيات" 

الت�سادية ت�سليحا وعددا.

فرن�شا.. تاريخ 
طويل من التدخل يف 

ت�شاد

باري�ض  عن  ت�ساد  ا�ستقالل  منذ 
الفرن�سي  اجلي�ض  ظل   ،1960 يف 
يف  ع�سكري  بتواجد  حمتفظا 
قلب  يف  الواقع  املغلق  البلد  هذا 
ال�سحراء الإفريقية الكربى، ولعب 
حربها  يف  جنامينا  دعم  يف  دورا 
ويف   ،)1987  -  1978( ليبيا  مع 
 ،2006 ويف  الداخلية  ال�رضاعات 
ولو  الفرن�سية  القوات  �ساركت 
بدور غري مبا�رض، يف �سد الهجوم 
)اجلبهة  للمتمردين  املباغت 
الدميوقراطي(  للتغيري  املوحدة 
الرئي�ض  اأن  رغم  جنامينا،  على 
اأن  ينفي  ديبي،  اإدري�ض  الت�سادي 
وطائراته  الفرن�سي  اجلي�ض  يكون 

احلربية من دحر التمرد.
قناة  اأقّر يف حوار مع  ديبي،  لكن 

العام،  ذات  يف  القطرية  اجلزيرة 
"املعلومات  من  قواته  با�ستفادة 
و"امل�ساعدات  ال�ستخباراتية" 
اللوج�ستية، بنقل اجلنود والآليات 
اأن  وبعد   ،2008 يف  فقط"اأما 
بقيادة  املعار�سة  قوات  �سارفت 
حممد  حركة  ومعاونة  اأردميي، 
الق�رض  اقتحام  على  نوري، 
اجلمهوري، لعبت القوات الفرن�سية 
الدور يف دعم قوات ديبي،  نف�ض 
مع  ع�سكريا،  التدخل  نفيها  رغم 
على  اقت�رض  دورها  اأن  اإعالنها 
يف  اللوج�ستي"  والدعم  "الر�سد 
اإطار اتفاقية التعاون بني البلدين. 
اأن  فرن�سية،  �سحف  وحتدثت 
قوات بالدها لعبت دورا بارزا يف 
وال�سماح  جنامينا،  مطار  حماية 
للجنود الت�ساديني بالتزود بالوقود 
والذخرية وياأتي هذا التطور، بعد 
اأقل من �سهرين من زيارة الرئي�ض 
اإىل  ماكرون،  اإميانويل  الفرن�سي، 
ت�ساد، حيث اأعاد التاأكيد على دعم 
فرن�سا للقوى الإفريقية املناه�سة 
القلق  تزايد  و�سط  للمتطرفني، 
ليبيا  يف  الفو�سى  ب�ساأن  الدويل 
كان  املا�سي،  الأحد  هجوم  لكن 
فيه  تعلن  الذي  نوعه  من  الأول 
احلربية  طائراتها  اأن  باري�ض 
ق�سف  يف  مبا�رض  ب�سكل  تدخلت 
بطلب  امل�سلحة،  للمعار�سة  رتل 
من احلكومة ت�سادية، مما يعك�ض 
الع�سكري  التعاون  م�ستوى  اأن 
اإىل  و�سل  وجنامينا  باري�ض  بني 
اأدى  اأن  بعد  خ�سو�سا  اأوجه، 
يف  مايل  يف  ع�سكري  انقالب 
البالد  �سمايل  �سقوط  اإىل   ،2012
يف يد جماعات "اإرهابية" واأخرى 
جنامينا  قاعدة  وتُعد  انف�سالية. 
ع�سكري  متركز  اأكرب  اجلوية، 
ال�ساحل،  منطقة  يف  لفرن�سا 
ت�سعى ملراقبة  والتي من خاللها 
التنظيمات الإرهابية واجلماعات 
الرمال  من  بحر  يف  امل�سلحة 
املتحركة، مل تتمكن منذ تدخلها 
من   ،2013 يف  مايل  �سمايل  يف 
باملنطقة،  الأو�ساع  �سبط 
يف  كما  مت�ساحمة،  تعد  مل  لكنها 
التنظيمات امل�سلحة  ال�سابق، مع 
التي  تلك  فيها  مبا  ال�ساحل،  يف 

متلك اأجندة �سيا�سية.

كندا 

امل�ؤبد مل�سلح قتل 6 م�سلمني 
داخل م�سجد يف كيبك

اأ�سدرت حمكمة كندية حكما بال�سجن مدى احلياة بحق 
م�سلح قتل 6 م�سلمني باطالق النار عليهم داخل م�سجد يف 

مقاطعة كيبيك )�سمال �رضقي( العام املا�سي وذكرت �سحيفة 
"ذا �ستار" الكندية اأن قا�سي حمكمة كيبك العليا، فران�سوا 
هوت، اأ�سدر احلكم ، على األك�سندر بي�سونيت )29 عاما( اإثر 
اإدانته يف 6 تهم بالقتل العمد واأ�سافت اأنه مبوجب احلكم، 
�سيقبع بي�سونيت بال�سجن ملدة 40 عاما دون قابلية الإفراج 
عنه ب�سكل م�رضوط قبل انتهاء املدة وقال هوت يف بداية 

اجلل�سة اإن "عمليات القتل هذه �ستظل تكتبها دماء )ال�سحايا( 
يف تاريخ هذه املدينة وهذه املقاطعة وهذا البلد لالأبد" 
ي�سار اأن بي�سونيت، فتح النار على م�سلني داخل امل�سجد 

الواقع داخل املركز الثقايف الإ�سالمي يف كيبك، اأثناء �سالة 
الع�ساء يوم 29 جانفي 2017، مما اأ�سفر عن مقتل 6 وجرح 
19واأو�سحت ال�رضطة حينها اإن بي�سونيت "يعتنق اأفكارا 

متطرفة".  وكان املجل�ض الوطني مل�سلمي كندا، دعا مطلع 
العام املا�سي يف ر�سالة وجهها اإىل ترودو، اإىل اعتبار 29 
جانفي من كل عام، يوما ر�سميا ملناه�سة الإ�سالموفوبيا، 
واإحياء ذكرى الهجوم الذي ا�ستهدف م�سجد كيبيك، دون 

ا�ستجابة ر�سمية.
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الإجراءات الالحقة:

ذ امل�ؤ�س�سات الأمريكية  ُتنِفّ كيف �سَ
قرار الن�سحاب من التفاق الن�وّي؟

الإجراءات الالحقة:

ُيّثل اإعالُن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ان�سحاب الوليات املتحدة الأمريكية من 
التفاق النووي مع اإيران، يف 8 مايو 2018، بدايًة ل�سل�سلٍة من الإجراءات واخلطوات التي 
يجب اأن تقوم موؤ�س�سات الإدارة الأمريكية بتنفيذها وفًقا للقرار الرئا�سي، خا�سة جمل�س 

الأمن القومي، ووزارات اخلارجية واخلزانة والدفاع. فالقرار التنفيذي الذي اأ�سدره 
الرئي�س ترامب ين�س على ت�سديد العقوبات القت�سادية على اإيران، وفر�س عقوبات على 

اأي دولة تقوم مب�ساعدة اإيران يف م�ساعيها للح�سول على اأ�سلحة نووية، وهو ما يتطلب قيام 
املوؤ�س�سات التنفيذية بو�سع اإجراءات لتطبيق القرار، و�سي�سطلع الكوجنر�س بدور يف الدفع 

لتبني ا�سرتاتيجية وا�سحة و�ساملة جتاه اإيران. 

ح�سام اإبراهيم/مركز امل�ستقبل 
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

دوافع القرار:

الرئي�س  اإدارة  موقف  اإىل  ا�ستناًدا 
عام،  ب�سكل  االتفاق  من  ترامب 
خالل  متت  التي  والتحركات 
االتفاق  لتح�سني  املا�سية  الفرتة 
النووي، فاإن االأ�سباب التي مت بناء 
من  االن�سحاب  قرار  اتخاذ  عليها 
النظر  وجهة  من  النووي،  االتفاق 
االأمريكية، ت�سمل اجلوانب التالية:

موقًفا  ترامب  الرئي�س  تبني   -1
خالل  �سواء  لالتفاق،  ا  مناه�سً
توليه  بعد  اأو  االنتخابية،  حملته 
اأنه  معترًبا  الرئا�سي،  املن�سب 
على  يحافظ  ومل  »كارثي«،  اتفاق 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  اأمن 
ويرى اأن االتفاق مل مينع اإيران من 

موا�سلة اأن�سطتها النووية.
2- يعترب الرئي�س ترامب اأن االتفاق 
النووي اتفاق معيب، الأنه مل يعالج 
باإيران،  ترتبط  اأخرى  ق�سايا 
التخريبية  واأن�سطتها  دورها  �سواء 
اليمن  يف  اأو  االأو�سط  ال�رشق  يف 
للتنظيمات  ودعمها  �سوريا،  اأو 
لل�سواريخ  وبرناجمها  االإرهابية، 
البالي�ستيه، كما اأنه مل يت�سمن -من 
لرقابة  وا�سحة  اآلية  نظره-  وجهة 
والتحقق  اإيران  اأن�سطة  ومتابعة 
االإخالل  حال  يف  ومعاقبتها  منها 

ببنود االتفاق. 
ترامب  الرئي�س  اإدارة  حاولت   -3
العمل على اإ�سالح االتفاق النووي 
مع اإيران، وخا�ست خالل االأ�سابيع 
احللفاء  مع  مفاو�سات  املا�سية 
من  االإيراين،  واجلانب  االأوروبيني 
تكميلي،  اتفاق  اإىل  الو�سول  اأجل 
ي�سمن ت�سحيح اأوجه الق�سور التي 
تراها االإدارة يف االتفاق، لكن هذه 
ب�سبب  بالف�سل،  باءت  املفاو�سات 
واأدى  االإيراين.  املوقف  تعنت 
االن�سحاب  اإعالن  اإىل  الف�سل  هذا 

االأمريكي من االتفاق. 
ترامب  الرئي�س  اإعالن  رغم   -4
ترك  لكنه  االتفاق،  من  ان�سحابه 
الباب مفتوًحا اأمام التفاو�س على 
اأكد يف خطابه  اتفاق جديد، فقد 
�سريف�سون  االإيرانيني  القادة  »اأن 
جديد،  اتفاق  على  التفاو�س 
طبيعي،  اأمر  وهذا  رف�سوا،  وهم 
�ساأقول  و�سعهم  يف  كنت  واإذا 
اأنه  احلقيقة  لكن  الكالم،  نف�س 
اتفاق  على  العمل  اإىل  �سيحتاجون 
منه  ت�ستفيد  اتفاق  ودائم،  جديد 
وعندما  االإيراين،  وال�سعب  اإيران 
جاهز،  فاأنا  م�ستعدين،  يكونون 
يعني  وهذا  وقادر«.  وم�ستعد، 

االإيراين  النظام  قبل  حال  يف  اأنه 
اإدارة  فاإن  جمدًدا،  بالتفاو�س 
اإىل  الو�سول  على  �ستعمل  ترامب 

اتفاق جديد. 

5- اأحد االأ�سباب وراء قرار الرئي�س 
التاأكيد  مبحاولته  يرتبط  ترامب، 
التي قطعها  بوعوده  يفي  اأنه  على 
يف االنتخابات، هذا باالإ�سافة اإىل 
�رشعية  من  االنتقا�س  حماولته 
النووي  فاالتفاق  اأوباما،  الرئي�س 
االإجنازات  اأحد  يُعد  اإيران  مع 
واليته  خالل  اأوباما  حققها  التي 

الثانية.

اأبعاد الن�سحاب:

االأمريكية  الواليات املتحدة  مُتثل 
النووي  االتفاق  يف  واحًدا  طرًفا 
يرتب  االتفاق  وهذا  االإيراين، 
تداعيات تتعلق بالتزامات الطرف 
االلتزامات  وكذلك  االأمريكي، 
والتفاعالت بني اإيران وبقية الدول 
هذا  ويف  االتفاق.  على  عة  امُلوِقّ
القرار  وتنفيذ  تطبيق  فاإن  االإطار 
بهذه  تتعلق  تاأثريات  له  �ستكون 

االلتزامات. 
االعتبارات  من  جمموعة  وهناك 
االأمريكي،  باالن�سحاب  تتعلق 

ت�سمل:
1- ال يعني اإعالن خروج الواليات 
املتحدة من االتفاق النووي انتهاء 
ع  االتفاق اأو اإلغاءه، فهذا االتفاق ُوِقّ
بني اإيران وجمموعة القوى الدولية 
املتحدة  الواليات  وهي:  ال�ست، 
ورو�سيا،  وبريطانيا،  االأمريكية، 
وال�سني، وفرن�سا، واأملانيا، ونظًرا 
اخلم�س  الدول  وبقية  اإيران  الأن 
فاإن  باالتفاق،  التزامها  اأعلنت 
ال  منه  املتحدة  الواليات  خروج 
فاعلية  يقو�س  لكنه  كليا،  يلغيه 
االأطراف  على  ويفر�س  االتفاق، 
االأخرى البحث عن بدائل للتعامل 

مع املوقف. 
2- �سمح االتفاق باآلية معينة تتيح 
باالإ�رشاف  الذرية  الطاقة  لوكالة 
النووي  اإيران  برنامج  على 
االتفاق  توقيع  ومنذ  ومراقبته، 
من  بالعديد  الوكالة  م�سئولو  قام 
الربنامج  هذا  ملواقع  الزيارات 
للتحقق  عليها،  االتفاق  مت  التي 
االتفاق،  بتطبيق  اإيران  التزام  من 
االلتزام،  بهذا  الوكالة  واأقرت 
من  االأمريكي  االن�سحاب  ويف ظل 
لزيادة  اإيران  تلجاأ  فقد  االتفاق، 
تبنت  واإذا  اليورانيوم،  تخ�سيب 
الرئي�سي  الهدف  فاإن  هذا،  اإيران 
قدرة  بتحجيم  واملتعلق  لالتفاق 
اأ�سلحة  على  احل�سول  يف  اإيران 

نووية لن يكون ممكًنا بعد االآن.

ترامب  الرئي�س  اإعالن  ت�سمن   -3
النووي،  االتفاق  من  االن�سحاب 
فر�س  اإعادة  على  ا  اأي�سً الن�س 
على  رفعها  مت  التي  العقوبات 
اإيران مبوجب االتفاق النووي، ومن 
اآلية فر�س العقوبات  اأن  املعروف 
والتحقق من تطبيقها ت�ستغرق وقًتا 
طوياًل، وعلى هذا االأ�سا�س اأعلنت 
وزارة اخلزانة االأمريكية اأنه �سيتم 
فرتة  خالل  العقوبات  هذه  تطبيق 
االأمر  يوًما،   180 اإىل   90 بني  ما 
اأن تفعيل وتنفيذ قرار  يعني  الذي 
الرئي�س ترامب �سوف ي�ستغرق ما 
اأ�سهر يف حالة  اإىل �ستة  بني ثالثة 

بع�س العقوبات. 
ا اإىل اأنه �سوف  4- اأ�سار القرار اأي�سً
دولة  اأي  على  عقوبات  فر�س  يتم 
�سعيها  يف  اإيران  ت�ساعد  اأن  ميكن 
مما  نووية،  اأ�سلحة  على  للح�سول 
ترامب  الرئي�س  اإدارة  اأن  يعني 
العقوبات  فر�س  يف  تتو�سع  �سوف 
اإيران يف  لتمتد اإىل املتعاونني مع 
برناجمها النووي، مما يثري العديد 
التي  االآلية  حول  الت�ساوؤالت  من 
اأن تتبعها الواليات املتحدة  ميكن 
اأو  دول  على  عقوبات  فر�س  يف 
�رشكات ميكن اأن ت�ساعد اإيران يف 

برناجمها النووي. 

دور املوؤ�س�سات الأمريكية:

لالإدارة  التابعة  املوؤ�س�سات  عملت 
من  جزًءا  باعتبارها  االأمريكية، 
تقدمي  على  التنفيذية،  ال�سلطة 
للرئي�س  واخليارات  البدائل  كافة 
القرار،  اتخاذ  يف  ودعمه  ترامب، 
املوؤ�س�سات  هذه  عمل  وتزامن 
غري  املوؤ�س�سات  داخل  جدل  مع 
الر�سمية حول اخليارات املحتملة 
النووي  االتفاق  مع  للتعامل 
ميكن  االإطار  هذا  ويف  االإيراين، 

االإ�سارة اإىل:
يُعد  القومي:  االأمن  جمل�س   -1
االأمريكي  القومي  االأمن  جمل�س 
مكتب  تتبع  التي  االأجهزة  اأحد 
عمل  االإطار  هذا  ويف  الرئي�س، 
ال�سفري  القومي  االأمن  م�ست�سار 
كافة  و�سع  على  بولتون«  »جون 
ترامب،  الرئي�س  اأمام  البدائل 
االإعالم  و�سائل  ن�رشته  ملا  ووفًقا 
االأمريكية قام املجل�س بتقدمي عدة 
باإعادة  قرار  اتخاذ  �سواء  بدائل، 
فر�س العقوبات، اأو اال�ستمرار يف 
االتفاق النووي، اأو متديد االتفاق. 
اأُثري اإعالمًيّا ال توجد  وبعيًدا عما 
معلومات حول ما مت تقدميه على 
لكن  ترامب،  للرئي�س  الدقة  وجه 
االأمن  م�ست�سار  ملوقف  ونظًرا 
اأحد  يعد  الذي  اإيران  من  القومي 
طهران،  من  مواقفه  يف  ال�سقور 

املجل�س  يكون  اأن  املحتمل  فمن 
قد اأو�سى باالن�سحاب من االتفاق، 
ا اأن م�ست�سار االأمن  كما يُذكر اأي�سً
القومي عقد موؤمتًرا �سحفًيّا عقب 
ي�رشح  الرئا�سي  القرار  اإعالن 
املختلفة  واجلوانب  االأبعاد  فيه 
جزًءا  املوؤمتر  هذا  ويعد  للقرار، 
عامة  عالقات  ا�سرتاتيجية  من 
القرار  لت�سويق  االإدارة  بها  قامت 

الرئا�سي داخلًيّا.
»مايك  انخرط  الرئي�س:  نائب   -2
االأمريكي يف  الرئي�س  نائب  بن�س« 
لتمهيد  الكوجنر�س  مع  م�ساورات 
الرئي�س  اإعالن  اأمام  الطريق 
وقد  االتفاق،  من  االن�سحاب 
هذه  خالل  الرئي�س  نائب  حاول 
االإدارة  موقف  عر�س  امل�ساورات 
والتمهيد له مع اأع�ساء الكوجنر�س 
وهذا  والنواب،  ال�سيوخ  مبجل�سيه 
معار�سة  من  انطالًقا  التحرك مت 
العديد من االأع�ساء الدميقراطيني 
االأع�ساء  من  ا  جدًّ حمدود  وعدد 
الكونغر�س  يف  اجلمهوريني 

لالن�سحاب من االتفاق. 
الر�سمية:  غري  املوؤ�س�سات   -3
خلف  يدور  كان  ما  مع  بالتوازي 
االإدارة  اأروقة  داخل  الكوالي�س 
الدوائر  ان�سغلت  والكوجنر�س، 
نقا�س  باإثارة  والبحثية  االإعالمية 
االتفاق،  مع  التعامل  كيفية  حول 
عن  ان  يُعرِبّ تياران  هناك  وكان 
اأولهما  االأو�ساط،  هذه  يف  اجلدل 
التي تدعم  النظر  يتمثل يف وجهة 
االن�سحاب  وترف�س  االتفاق 
الذين  واأغلب  منه  االأمريكي 
من  النقا�س  هذا  يف  انخرطوا 
الليربالية،  التوجهات  اأ�سحاب 
�سواء يف ال�سحف ومراكز البحوث، 
ل�سحف  الرئي�سية  فاالفتتاحيات 
و«وا�سنطن  تاميز«  »نيويورك 
االتفاق،  عن  دافعت  بو�ست« 
االتفاق  موؤيدي  اأن  الفًتا  وبدا 
يركزون  االأمريكية  ال�ساحة  على 
اإدارة  افتقاد  حول  انتقاداتهم 
اأو  بديلة  خلطة  ترامب  الرئي�س 
التعامل  يف  وا�سحة  ا�سرتاتيجية 
االن�سحاب  بعد  ما  مرحلة  مع 
املقابل،  يف  النووي.  االتفاق  من 
معار�سة  نظر  وجهة  هناك  كانت 
ترامب  للرئي�س  وموؤيدة  لالتفاق 
عنها  وعرب  منه،  االن�سحاب  يف 
املحافظة  التوجهات  اأ�سحاب 
نيوز«  »فوك�س  �سبكة  حمللي  مثل 

و�سحيفة »وا�سنطن تاميز«.

»اليوم التايل«:

ترامب  الرئي�س  اإعالن  عقب 
من  االن�سحاب  ب�ساأن  قراره 
الرئي�س  وّجه  النووي،  االتفاق 

موؤ�س�سات  جلميع  �سيا�سية  مذكرة 
اخلارجية  وزراء  خا�سة  االإدارة، 
وكالة  ومدير  والدفاع،  واخلزانة 
 ،C.I.A املركزية  اال�ستخبارات 
االأخرى،  الوزارات  من  وعدد 
التي  االإجراءات  ب�ساأن  لتوجيههم 
يجب اأن يتم اتخاذها لتنفيذ قرار 
هذه  يف  جاء  ملا  ووفًقا  الرئي�س، 
اإىل بع�س  املذكرة، ميكن االإ�سارة 

النقاط:
1- اإنهاء م�ساركة الواليات املتحدة 
يف االتفاق، طلب الرئي�س االأمريكي 
مع  بالت�ساور  اخلارجية  وزير  من 
اتخاذ  والطاقة  اخلزانة  وزيري 
الإيقاف  املنا�سبة  االإجراءات  كل 
املتحدة  الواليات  م�ساركة 

االأمريكية يف االتفاق النووي. 
االأمريكية  العقوبات  اإعادة   -2
االتفاق  مبوجب  تعليقها  مت  التي 
االأمريكي  الرئي�س  وجه  النووي، 
كاًلّ من وزيري اخلارجية واخلزانة 
املطلوبة  االإجراءات  كل  التخاذ 
الإعادة فر�س العقوبات االأمريكية، 
هذه  جميع  املذكرة  وحددت 
العقوبات: بدايًة من تلك املفرو�سة 
الرئا�سي  التنفيذي  القرار  مبوجب 
اخلا�س مبيزانية الدفاع االأمريكية 
مبوجب  واملطبقة   ،2012 لعام 
لعام  اإيران  على  العقوبات  قانون 
فر�سها  مت  التي  وتلك   ،1996
التهديدات  تقليل  قانون  مبوجب 
يف  االإن�سان  وحقوق  االإيرانية 
 Iran Threat �سوريا لعام 2012 
 Reduction and Syria
 Human Rights Act of
اإيران  حرية  وقانون   ،2012
لعام  النووي  االنت�سار  ومكافحة 
 Iran Freedom and  2012
 Counter-proliferation
التوجيه  وحدد   ،2012  Act of
الرئا�سي �رشورة اتخاذ االإجراءات 
 180 تتجاوز  ال  مدة  يف  املطلوبة 
تاريخ  من  بداية  اأ�سهر   6( يوًما 

املذكرة 8 مايو 2018(.
اأ�سدر  اجلزئية،  بهذه  وات�سااًل 
بياًنا  االأمريكي  اخلزانة  وزير 
يف  الوزارة  دور  ب�ساأن  �سحفًيّا 
العقوبات،  فر�س  اإعادة  عملية 
باملدة  �ُسمي  ما  البيان  يف  وحدد 
االأو�ساع  بتوفيق  اخلا�سة 
 Wind-Down Periods«
لل�رشكات  بال�سماح  واخلا�سة   «
البنكية املتعاملة مع  واملوؤ�س�سات 
اإيران بتوفيق اأو�ساعها قبل فر�س 
اإيران، حتى ال تقع  العقوبات على 
حتت طائلة هذه العقوبات، وحدد 
الوزير هذه املدة بفرتة من 90 اإىل 
180 يوًما، اأي مبا يرتاوح من 3 اإىل 
جتديد  يتم  حتى  وذلك  �سهور،   6

فر�س العقوبات.

ن�رشت  البيان،  هذا  مع  وبالتوازي 
قائمًة  االأمريكية  اخلزانة  وزارة 
التي �سيتم  باالإجراءات والعقوبات 
والتي  اإيران،  على  فر�سها  اإعادة 
نتيجة  ال�سابق  يف  تعليقها  مت 
لالتفاق النووي، هذا مع الو�سع يف 
االعتبار اأن العقوبات �سوف تُطبَّق 
تقوم  جهٍة  اأي  على  فورٍيّ  ب�سكل 
بتعامالت جديدة مع اإيران الحقة 

على القرار الرئا�سي.
3- التح�سري خلطة طوارئ اإقليمية، 
وزير  الرئا�سية  املذكرة  طالبت 
الدفاع وروؤ�ساء الوكاالت االأمريكية 
اإجراءات  باتخاذ  ال�سلة  ذات 
اأي  مع  للتعامل  وحا�سمة  �رشيعة 
تقوم  اأن  ميكن  عدائية  اإجراءات 
املتحدة  الواليات  �سد  اإيران  بها 
ووجهت  و�رشكائها،  حلفائها  اأو 
االأمريكية  الدفاع  وزارة  املذكرة 
الواليات  قيام  �سمان  �رشورة  اإىل 
كافة  وامتالك  بتطوير  املتحدة 
من  اإيران  ملنع  الالزمة  الو�سائل 
اأو  نووي  �سالح  وامتالك  تطوير 

اأنظمة تو�سيل هذه االأ�سلحة.

دور الكونغر�س:

الرئي�س  قرار  اإن  القول  مُيكن 
االتفاق  من  باالن�سحاب  ترامب 
رئا�سي  تنفيذي  االإيراين  النووي 
ولي�س  الرئي�س،  ل�سلطات  يخ�سع 
للكوجنر�س اأي دور اأو عالقة به، وال 
يتطلب هذا القرار موافقة اأٍيّ من 
الكونغر�س، �سواء جمل�س  جمل�سي 
ال�سيوخ اأو جمل�س النواب، لكن من 
املحتمل اأن يكون للكوجنر�س دور 
يت�سل باأمرين الحقني على القرار؛ 
موافقته  �رشورة  يف  يتمثل  اأولهما 
على  جديدة  عقوبات  فر�س  على 
امل�ستبعد  من  االأمر  وهذا  اإيران، 
اأن يتم يف االأجل القريب. اأما االأمر 
الثاين فيت�سل باحتمال قيام جمل�س 
ال�سيوخ بعقد جل�سات ا�ستماع حول 
تداعيات هذا االن�سحاب، و�سيا�سة 
مع  التعامل  عام يف  ب�سكل  االإدارة 

امللف االإيراين.
ترامب  الرئي�س  قرار  اإن  ختاًما، 
النووي  االتفاق  من  باالن�سحاب 
عملية  من  جزء  هو  االإيراين، 
قيام  تت�سمن  وممتدة  طويلة 
االأجهزة والوكاالت التابعة لالإدارة 
فعلية  خطوات  باتخاذ  االأمريكية 
املوؤ�س�سات  وهذه  القرار،  لتنفيذ 
اتخاذ  قبل  بخطوات  بع�سها  قام 
على  ويجب  الرئا�سي،  القرار 
الحقة  خطوات  اتخاذ  بع�سها 
يقع  و�سوف  القرار،  هذا  على 
االإجراءات  ومتابعة  تنفيذه  عْبء 
العقوبات  فر�س  باإعادة  املرتبطة 

على وزارتي اخلارجية واخلزانة. 



�شكر على تعاز

رحلت عن دنيانا قبل اأيام فقط الأم واجلدة 
احلنونة)دلج �صيفية(  حرم   عمور مبارك من 
عني احلجل ـ امل�صيلة ـ عن عمر يناهز الـ76 

وعليه يتقدم الأبناء خا�صة خل�رض..املخلويف 
والها�صمي وبوعالم والهادي اإىل كل من 

وا�صى العائلة الكرمية يف هذا امل�صاب اجللل 
راجني من اجلميع  اأن يدعوا للفقيدة بالرحمة 
واملغفرة.واأن يب�صكنها املوىل عز وجل ف�صيح 

اجِلنان..اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�صائي

 الأ�صتاذة حا�صور الزهراء
 حم�رضة ق�صائية لدى حمكمة ح�صني داي 

اخت�صا�س جمل�س ق�صاء اجلزائر 
 الكائن مكتبها ب 10 �صارع احمد �صاملي ح�صني داي اجلزائر 

حم�رض تبليغ �صند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض يف جريدة يومية
املادة 614-613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

املادة 412 فقرة 03 و ما يليها  من ق ا م ا
نحن الأ�صتاذة / حا�صور الزهراء حم�رضة ق�صائية لدى حمكمة ح�صني داي جمل�س ق�صاء اجلزائر ، املوقعة اأدناه الكائن مكتبها 

ب : 10 �صارع اأحمد �صاملي ح�صني داي اجلزائر 
لفائدة :موؤ�ص�صة التجديد و ال�صيانة ال�صناعي ERMI    ممثلة من طرف م�صريها القانوين ال�صيد تريفي حممد     

العنوان ب : حي ديار ال�صالم رقم Hعمارة P   رقم 75 احلجار عنابة
القائمة يف حقها الأ�صتاذ عفريت نادية املحامية

املختارة موطنها مبكتبنا الكائن مقره بالعنوان املذكور اأعاله
بناء على اأحكام املواد 322-313-336-405-406-416-319 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة بئرمراد راي�س ، الق�صم التجاري/ البحري  بتاريخ 2016/01/04 رقم اجلدول  06316 / 15  
رقم الفهر�س 00161 / 16  و املمهور بال�صيغة التنفيذية بتاريخ 28/ 10 /2018 حتت رقم 3905 /2018.  

الأ�صتاذة  بالوفاء املحررة من طرف  تكليف  بالوفاء و حم�رض  تكليف  تبليغ  التنفيذي و حم�رض  ال�صند  تبليغ  مبوجب حما�رض 
حا�صور الزهراء ، حم�رضة ق�صائية .عن طريق التعليق الربيد  بتاريخ 06 /2018/12  حتت رقم 002598

مبوجب حما�رض تبليغ ال�صند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رضة 
الق�صائية عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات حمكمة ح�صني داي بتاريخ  02/ 01/ 2019

مبوجب حما�رض تبليغ ال�صند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رض 
الق�صائي عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات بلدية القبة بتاريخ 27 / 12/ 2018

بناءا على اإذن بن�رض م�صمون عقد تبليغ الر�صمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر عن ال�صيد رئي�س حمكمة بئرمراد راي�س  بتاريخ 
29 / 01/ 2019   حتت رقم 173 /2019

بلغنا اىل : املوؤ�ص�صة الإ�صبانية للرتكيب احلديدي EMMSA ممثلة من طرف م�صريها القانوين نعيم ح�صاينية 
العنوان : 22 �صارع عمر بورا�س القبة      

مبا ت�صمنه ال�صند التنفيذي املذكور اأعاله و ل�صيما الق�صاء ب : 
اإلزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية 8640943٫49دج ) ثمانية ماليني و �صتمائة و اأربعون األف و ت�صعمائة و ثالثة و اأربعون 
دينار جزائري و ت�صعة و اأربعون �صنتيم ( تثبيت احلجز املوقع مبوجب اأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ  22 / 
07/ 2015 حتت رقم 04375 / 15  املت�صمن �رضب حجز حتفظي على احل�صاب البنكي املفتوح با�صم ال�رضكة ال�صبانية لرتكيب 
احلديدي لدى بنك بي ان بي باريبا الكائن مقره ب 08 �صارع �صريتا حيدرة حتت رقم 62/ 027007000003312050  و لذلك �صمانا 
لت�صديد مبلغ الدين املتمثل يف ثمن  8640943٫49دج  ) ثمانية ماليني و �صتمائة و اأربعون األف و ت�صعمائة و ثالثة و اأربعون دينار 

جزائري و ت�صعة و اأربعون �صنتيم (+ م�صاريف التنفيذ + احلق التنا�صبي للمح�رض الق�صائي .  
بكافة  جربا  عليه  نفذ  اإل  و  اليومية  باجلريدة  املح�رض  هذا  ن�رض  تاريخ  من  ت�رضي  للوفاء  يوما   15 مهلة  له  باأنه  نبهناه/  و 

الطرق القانونية 
و اإثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �صلمنا ن�صخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون .

املح�شرة الق�شائية

الو�شط:2019/02/10الو�شط:2019/02/10
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ع�رش  الثالث  يف  ال�شنار  واعتقل 
توجهه  بعد  املا�شي  جانفي  من 
للمقابلة عند جهاز الأمن الوقائي، 
العتقال  رهن  موقوفا  يزال  ول 
ال�شيا�شي يف �شجن اجلنيد مبدينة 
الغربية  ال�شفة  �شمال  نابل�س 
املحتلة، رغم �شدور قرار ق�شائي 

بالإفراج عنه.

اعتقال وتعذيب

منت�رش،  اعتقال  من  يوم  وقبل 
الوقائي  الأمن  من  قوة  اقتحمت 
املعاجني،  حي  يف  عائلته  منزل 
اأبلغتهم  والدته  اأن  رغم  وفت�شوه، 
اأخرى  �شقة  ي�شكن  منت�رش  اأن 
بعيدا عنهم ويقول �شقيقه عا�شم 
اإن  نيوز-:  حرية  –ح�شبموقع  
الأ�شبوع  اأ�شدرت  املحكمة 
عن  بالإفراج  قرارا  املا�شي 
منت�رش بكفالة، لكن اأعيد اعتقاله 
اعتقاله  ومدد  ال�شجن،  باب  من 

ع�رشة اأيام اأخرى.
وكان املحامي املوكل من العائلة، 
منت�رش  اأن  اأكد  كراجة،  مهند 
تعر�س للتعذيب وال�شبح يف الأيام 
اإثبات  وا�شتطاع  لعتقاله،  الأوىل 
حيث  املحكمة؛  حم�رش  يف  ذلك 
مل ي�شتطع الوقوف على قدميه من 
�شهادات  توؤكد  كما  التعذيب  �شدة 
منت�رش  اأن  عنهم،  اأفرج  معتقلني 
يف  �شدره  وتعرية  لل�شبح  يتعر�س 
اأجواء الربد القار�س وتقول زوجة 
اإن  اأيام:  قبل  زارته  التي  منت�رش 
 20 قرابة  ا�شتمرت  التي  الزيارة 
عنا�رش  بح�شور  كانت  دقيقة، 
منعه  الذي  الأمر  الوقائي،  من 
و�شعه  حقيقة  عن  الإف�شاح  من 

تعر�س  الذي  والتعذيب  ال�شحي 
له.

ا�ستهداف مزدوج

وهذا العتقال لي�س الأول ملنت�رش 
�شيا�شة  من  كثريا  عانى  الذي 
ال�شتهداف املزدوج، والتي اأثرت 
كثريا على م�شرية حياته الدرا�شية 

ثم العملية والأ�رشية.
لدى  مرة  اأول  منت�رش  واعتقل 
املرحلة  يف  وهو  الحتالل 
عدة  بعد  عنه  واأفرج  الثانوية، 
اأيام، ثم اعتقل مرة اأخرى وهو يف 
الف�شل الأخري باجلامعة، واأم�شى 
14 �شهرا، وبعد الإفراج عنه مبّدة 
 4 ليم�شي  اعتقاله  اأعيد  ق�شرية 
ثم  الإداري،  العتقال  يف  اأ�شهر 

اعتقل عام 2017 اأكرث من عام.

الحتالل،  مالحقة  ومبوازاة 
اأجهزة  عانى منت�رش من مالحقة 
يف  وهو  تعر�س  فقد  ال�شلطة؛ 
�شنته الدرا�شية الأوىل لال�شتدعاء 
اأكرث من 60 مرة،  اليومي املتكرر 
ال�شاعة  من  مي�شي  كان  حيث 
الرابعة  وحتى  �شباحا  الثامنة 
انعك�س  ما  وهو  حمتجًزا،  ع�رشا 

على درا�شته اجلامعية.

تعذيب اأمام الوالد

كما اعتقل عدة مرات لدى الأجهزة 
عام  اإحداها  متفاوتة،  مَدًدا 
املحا�رش  والده  مع  وكانت   2009
حيث  ال�شنار،  م�شطفى  اجلامعي 
تعمد عنا�رش الأجهزة تعذيبه اأمام 
وتعر�س  معنوياته.  لك�رش  والده 
متالحقة خالل  لعتقالت  كذلك 

خلفية  على  و2013،   2012 عامي 
اجلامعة  يف  النقابي  ن�شاطه 
ويوؤكد  الطلبة.  جمل�س  وع�شوية 
�شقيقه اأن العتقالت كانت ترتكز 
يف  اأو  الدرا�شي  العام  بداية  يف 
بهدف  النهائية،  المتحانات  مّدة 
التاأثري يف م�شريته الدرا�شية، وهو 
درا�شته  امتداد  اإىل  فعال  اأدى  ما 

اإىل �شبع �شنوات، رغم تفوقه.
منت�رش  اأن  اإىل  �شقيقه  وي�شري 
ال�شنة  يف  للزواج  يخطط  كان 
كرثة  لكن  باجلامعة،  الرابعة 
اأجهزة  من  ومطاردته  اعتقالته 
الزواج  م�رشوع  اأّجلت  ال�شلطة، 
يف  تخرجه  وبعد  �شنوات  ثالث 
من  جديد  ف�شل  بداأ  اجلامعة، 
عن  البحث  يف  ومتثل  املعاناة، 
تفوقه  من  فبالرغم  عمل،  فر�شة 
يف تخ�ش�س الهند�شة املدنية، اإل 
الحتالل  من  م�شتهدفا  كونه  اأن 
وال�شلطة و�شع اأمامه مهمة �شاقة 
عمل،  فر�شة  على  احل�شول  يف 
على ندرتها ويبني �شقيقه اأنه بعد 
الإفراج عن �شقيقه من كل اعتقال، 
تبداأ مهمة �شاقة بالبحث عن عمل 
جديد بعد اأن يكون قد خ�رش عمله 
ال�شابق. وعائلة ال�شنار واحدة من 
من  تعاين  التي  العائالت  اآلف 
ال�شفة  يف  املزدوج،  ال�شتهداف 
تعر�س  جانبه،  فاإىل  املحتلة، 
لالعتقال  عا�شم  و�شقيقه  والده 
وال�شتدعاء لدى الحتالل واأجهزة 
ال�شلطة عدة مرات وياأتي اعتقال 
يزال  ل  الذي  الوقت  يف  منت�رش 
والده ير�شف يف �شجون الحتالل 
منذ الرابع ع�رش من كانون الأول/ 
دي�شمرب 2018، حيث مي�شي حكما 

5 اأ�شهر.

يف حلظات م�ستقطعة من الزمن، ا�ستطاع املهند�س ال�ساب منت�سر م�سطفى ال�سنار العام 
املا�سي 2018 اأن يعقد قرانه ويحتفل بزفافه، قبل اأن يدخل يف حلقة جديدة من م�سل�سل 

اال�ستهداف املزدوج من اأجهزة ال�سلطة واالحتالل.

منت�سر ال�سنار.. اعتقال جديد يف ح�سرة اال�ستهداف املزدوج

وليد �سرف.. اعتقال وهمي وقتل بطيء
واحلقن  امل�شايف  اأ�رشة  بني 
الأ�شري  ميكث  امل�شكنة 
�رشف  خالد  وليد  املقد�شي 
نقلته  ان  بعد  عاما(   25(
اأحد  اإىل  الحتالل  �شلطات 
التابعة  املدنية  امل�شت�شفيات 
و�شعه  خلطورة  نظراً  لها 
من  نقله  �شبق  ،فيما  ال�شحي 
معتقل عوفر اإىل عيادة معتقل 
حالته  تدهور  بعد  الرملة 

ال�شحية.
اجللد،  يف  �شموٌر  النحيل 
والأمعاء  الكلى  يف  وم�شاكل 
اأجهزة  توؤثر على عمل  والكبد 

حيوية اأخرى يف ج�شده لت�شلب 
منه اأحالم ال�شباب وت�رشق من 

عمره حلظات الأمل.
خم�س �شنوات ما بني الأحكام 
الإدارية  والأحكام  املتفاوتة 
اأفنت الطاقة من نف�شه وعقله 
التعليم  فر�س  واأ�شاعت 
ج�شد  لتوجد  والإبداع  والعمل 
بال �شغف همه الوحيد الإبقاء 
بالإعدام  حكمت  روٍح  على 

حية.
فكان العا�رش من حزيران عام 
2018 ال�شاهد الأخري على �شلب 
ذلك اجل�شد املنهك من منزله 

يف بلدة اأبو دي�س بعد اقتحامه 
يكتف  والعبث مبحتوباته، ومل 
الإداري  باعتقاله  الحتالل 
وهو اعتقال على ذمة الوهم اأو 
املعروف باعتقال من ل تهمة 
بتجرم  يفلح الحتالل  فلم  له، 
ليحاول  العتقال  بهذا  �رشف 
عن  ويبحث  جديد  من  الَكره 
فر�شة جديدة لتعذيبه وعائلته 
اعتقاله  بتجديد  وحمبيه 
مدة  انتهاء  بعد  الإداري 

العتقال الأول مبا�رشة.
بغطر�شته  الحتالل  ليخلق 
حالة  املعروفة  وعنجهيته 

حياة  على  واخلوف  القلق  من 
ال�شري بني عائلته وبني رفاقه 
باملعتقل ليحذر الأهل والرفاق 
الأ�رشى داخل املعتقالت  من 
تدهور  ا�شتمرار  تداعيات  من 
مطالبني  ال�شحي  و�شعه 
بالإفراج الفوري عنه وال�شغط 

على الحتالل لإيقاف قتله.
الحتالل  اعتقالت  باتت 
يومية  ممار�شة  للفل�شطينيني 
ودائمة، واأداة لالنتقام، وجزءا 
اأ�شا�شياً من منهجيته لل�شيطرة 
وواأد  الفل�شطيني  ال�شعب  على 

وطنيته وثورته.

كيف اعتدى 15 جندًيا 
على اأ�سري عند اعتقاله؟

اإغالق نفحة ورميون

غليان يف ال�سجون بعد 
ا�ست�سهاد بارود

الأ�رشى  �شوؤون  هيئة  ك�شفت 
الأ�شري  �شهادة  عن  واملحررين، 
عاما(   21( �شكارنة  حممد  عمار 
من بلدة نحالني يف بيت حلم، الذي 
املربح  وال�رشب  للتنكيل  تعر�س 
الحتالل  من جنود  قبل عدد  من 
بتاريخ  منزله  من  اعتقاله  حلظة 

.2019/1/24

الهيئة  ملحامية  �شكارنة  وقال 
جنديا   15 "اإن  فرارجة،  جاكلني 
مدججني بال�شالح اقتحموا منزله 
بعد منت�شف الليل، وقاموا بتخريب 
وحتطيم املنزل وتك�شري حمتوياته 
ب�شكل �شبه كامل، ثم هجموا عليه 
وقاموا ب�رشبه ب�شكل همجي على 

كافة اأنحاء ج�شده والراأ�س".

بيت حلم- معا- اأفادت هيئة �شوؤون 
من  حالة  اأن  واملحررين  الأ�رشى 
الإحتالل  �شجون  ت�شود  الغليان 
الإ�رشائيلي يف هذه الأثناء، وذلك 
بعد ا�شت�شهاد ال�شري فار�س بارود 
)51 عاما( من خميم ال�شاطئ غرب 
غزة، والذي نقل قبل وقت ق�شري 
م�شت�شفى  اىل  رميون  معتقل  من 

�شريوكا التي اأ�شت�شهد فيها.
اإغالق  مت  اأنه  الهيئة  واأو�شحت 
بالكامل،  ورميون  نفحة  معتقلي 
ا�شت�شهاد  خرب  و�شول  بعد  وذلك 
املعتقلني،  اىل  بارود  ال�شري 
اللحظات  هذه  يف  يقومون  حيث 
بالتكبريات يف كل الق�شام، والتوتر 

والغ�شب يزداد ويت�شاعد.
بارود  الأ�شري  ان  الهيئة  وقالت 
�شجون  يف  املر�شية  احلالت  من 
و�شع  من  يعاين  حيث  الإحتالل، 
اىل  بالإ�شافة  �شعب،  نف�شي 
لعملية  العام 2018  نهاية  خ�شوعه 
كانت  الكبد،  من  جزء  ا�شتئ�شال 
نتاج اإهمال طبي ممنهج ومتعمد.

الأ�رشى  اأن  الأ�شري  نادي  واأو�شح 
كافة  واإغالق  العام  اأعلنوا احلداد 
الأ�رشى  يتوقف  بحيث  الأق�شام 
احلياتية  بالأمور  القيام  عن 
اليومية، منها رف�س توزيع وجبات 
يف  العمل  عن  والتوقف  الطعام، 
"املردوان"، وبقاء الأ�رشى يف حالة 
ا�شتنفار كاملة ا�شتعداداً للمواجهة 
اأولية  اإدارة املعتقل، وكخطوة  مع 
قام الأ�رشى بالطرق على الأبواب 
ا�شت�شهاد  على  غ�شباً  والتكبري 

رفيقهم الأ�شري بارود.
بارود  ال�شهيد  ال�شري  ان  يذكر 
معتقل منذ 1991/3/23، وحمكوم 
قتل  بتهمة  املوؤبد  بال�شجن 
املفرت�س  من  وكان  م�شتوطن، 
اإطالق �رشاحه مع الدفعة الأخرية 
تعهد  الذين  الُقدامى  الأ�رشى  من 
الحتالل باإطالق �رشاحهم خالل 
اأواخر  املفاو�شات  اإحياء  �شفقة 
علّق  الحتالل  اأن  اإل   ،2013 عام 

الإفراج عن الدفعة الرابعة ، والتي 
ورف�س  حينها،  اأ�شرياً   30 ت�شم 
اإطالق �رشاحهم لأ�شباب �شيا�شية، 
وباإرتقاء ال�شهيد بارود يرتفع عدد 
�شهداء احلركة الأ�شرية يف �شجون 

الإحتالل اىل 218 �شهيدا.

الحتالل  حتمل  الن�شال  جبهة 
م�شوؤولية ا�شت�شهاد الأ�شري بارود

ال�شعبي  الن�شال  جبهة  حملت 
حكومة نتنياهو امل�شوؤولية الكاملة 
عن "الرهاب املنظم" الذي تقوم 
الأ�رشى  بحق  الحتالل  قوات  به 
وقطاع  ال�شفة  يف  ال�شعب  واأبناء 
ا�شت�شهاد  اآخرها  كان  والتي  غزة 
الأ�شري فار�س بارود داخل �شجون 
على  ق�شري  وقت  بعد  الحتالل، 
اإىل  "رميون"  معتقل  من  نقله 
الإ�رشائيلية  امل�شت�شفيات  اإحدى 
الإهمال  اأن  اجلبهة  واأكدت 
الطبي بات ال�شيا�شة القائمة التي 
الحتالل  �شجون  اإدارة  متار�شها 
الإ�رشائيلية �شد الأ�رشى كاأ�شلوب 
من اأ�شاليب التعذيب غري القانونية 
والتي  جنيف  لتفاقية  املخالفة 

يعاقب عليها القانون الدويل.
الدويل  ال�شمت  اأن  واأو�شحت 
على  الحتالل  ي�شجع  الـمريب 
الأ�رشى،  بحق  جرائمه  ت�شعيد 
احلقوقية  املوؤ�ش�شات  داعية 
جلنة  ت�شكيل  لطلب  الدولية، 
خمتلف  وزيارة  دولية  حتقيق 
خطورة  على  لالإطالع  ال�شجون 
الأ�رشى يف  يعي�شها  التي  الأو�شاع 

�شجون الحتالل.
الدويل  املجتمع  اجلبهة  ونا�شدت 
ومنظمات وهيئات حقوق الإن�شان 
له  يتعر�س  ما  لوقف  التدخل 
الحتالل  �شجون  داخل  الأ�رشى 
مازالوا  الذين  الأ�رشى  واإنقاذ 
القمع  من  يعانون  اللحظة  حتى 
يف  النفرادي  والعزل  والتعذيب 

ال�شجون الإ�رشائيلية.
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اأم عا�صف الربغوثي

املحررة  زوجها،  �شقيق  زوجة 
على  علقت  عامر  اإميان 
عا�شف  اأم  �شديقتها  اعتقال 
قائلة"عائلة الربغوثي اأ�شبحت 
فزوجي  ال�شجون،  يف  جميعها 
فهو  �شجني  اأقدم  يعترب  نائل 
الأ�رس،  يف  عاماً   39 اأم�شى 
يف  الربغوثي  عمر  و�شقيقه 
عا�شف  اأم  وزوجته  الأ�رس 
يف  كذلك  واأ�شقائها  واأولدها 
يف  الربغوثي  وعائلة  الأ�رس، 
ومنازلها  منكوبة،  كوبر  قرية 
والإزالة،  بالهدم  مهددة 
يف  متعن  الحتالل  وخمابرات 

�شيا�شة النتقام بحقهم".
عامر"  اإميان  املحررة  ت�شيف 
حتى  تتوقف  مل  القتحامات 
بعد ا�شت�شهاد �شالح الربغوثي، 
عا�شم  �شقيقه  واعتقال 
ففاتورة  العائلة،  بقية  واعتقال 
يوم،  بعد  يوماً  تزداد  احل�شاب 
عا�شف  اأم  اعتقال  مت  فقد 
البي�شاء  الراية  ترفع  مل  لأنها 

واأولدها،  زوجها  اعتقال  بعد 
باأن  خمابراته  حتدت  ولأنها 
هدم البيت لن ي�رسها و�شتبني 
مل  التحدي  فنربة  مكانه،  بيتاً 
تخفت لدى اأم عا�شف مما زاد 
املخابرات  �شباط  حقد  من 
عليها، ف�شيا�شتهم تعني اإخ�شاع 
ل  وال�شهداء  الأ�رسى  عائالت 
وهذا  باأبنائهم،  يفتخروا  اأن 
الربغوثي  عائلة  يف  يحدث  مل 
اأبنائها على ال�شمود  التي ربت 

والتحدي والقوة".
عامر  اإميان  املحررة  تتابع 
اأم  حماكمة  فتقول"  حديثها 
ملوقفها  حماكمة  هي  عا�شف 
بدون اأي تهمة اأمنية، وانتقاماً 
ووالدة  قائد،  لأنها زوجة  منها 
اأ�رسى و�شهداء، و�شقيق زوجها 
اأقدم  هو  الربغوثي  نائل 
الأ�شرية،  احلركة  يف  �شجني 
تاريخ  لها  عائلة  �شاحبة  فهي 

م�رسف".
عا�شف  اأم  �شديقة  وتقول 
اأم  الربغوثي،  حنان  الربغوثي، 
ثابتة  كانت  عا�شف  اأم  عناد" 

تظهر  ومل  املحنة  هذه  يف 
�شعفاً يف كل مقابلة مع �شباط 
اقتحموا  الذين  املخابرات 
منزلها عدة مرات، ففي كل مرة 
حديدية  امراأة  يواجهون  كانوا 
وقوتهم  بجربوتهم  تبايل  ل 
وعندما  وعددهم،  وعتادهم 
املخابرات:  �شابط  لها  قال 
قالت  اأريحا  اإىل  اإبعادك  �شيتم 
اأدفئ،  هناك  اجلو  بهدوء:  له 
بهدم منزلها  اأخربوها  وعندما 
ومنزل ابنها قالت: �شنبني اأكرب 

واأف�شل منه".
نحن  الربغوثي"  حنان  ت�شيف 
عرفنا العتقالت والقتحامات 
حياتنا،  يف  مبكر  زمن  منذ 
ال�شبعينيات  اأواخر  يف  حتديداً 
من القرن املا�شي، ومل تتوقف 
واملحاكمات  القتحامات  هذه 
لأبناء العائلة حتى هذه اللحظة، 
ونحن  وهرمنا  كربنا  فنحن 
الأ�شاليب  لأ�رس�س  نتعر�س 
والع�شكرية،  املخابراتية 
حياتنا  يف  الحتالل  فب�شمات 
وا�شحة والتحدي عندنا اأ�شيل". 

اأبرز  الربغوثي  حنان  تو�شح 
فتقول"  للعائلة  الن�شال  مالمح 
�شقيقي  زارت  عندما  والدتي 
نادت  الزيارات  اإحدى  يف  نائل 
قائلة:  املجندات  اإحدى  عليها 
فرخة  اأنا  عليها:  فردت  فرخة، 
فاأ�شقائي  ديوكاً،  اأجنبت  لكن 

منذ  والتحدي  القوة  ر�شعوا 
واليوم  واأبي،  اأمي  من  �شغرهم 
تختم  الدرب".  يوا�شلون  الأحفاد 
بالقول"  حديثها  الربغوثي  حنان 
اأجنبت  عا�شف  واأم  قدرنا،  هذا 
�شالح  ال�شهيد  اأمثال  اأبطالً 
ثائر  وزوجها  عا�شم،  والأ�شري 

املخابرات  ل�شابط  قال  مقاوم 
دا�س  عا�شم  اأن  اأخربوه  عندما 
على روؤو�س جنودنا يف اأخر عملية 
قبل �شهرين: لهذا اليوم اأعددتهم، 
يتوقف  الذي مل  النتقام  كان  لذا 
حتى  �شالح  ال�شهيد  عائلة  بحق 

هذا اليوم". 

منذ �صنوات تكابد امل�صنة �صهري الربغوثي، اأم عا�صف، انتهاكات االحتالل بحق عائلتها، اليوم ت�صتحق اأن ت�صبح خن�صاء جديدة لبالدها، بعد التحاقها بزوجها واأبنائها لتكون خلف الق�صبان، 
وبعد اأن ذاقت مرارة ا�صت�صهاد ابنها �صالح، واإعادة اعتقال زوجها عمر الربغوثي والذي اأم�صى 27 عامًا خلف الق�صبان، واأبنائها عا�صف وعا�صم وحممد.

�صهري الربغوثي، اأم عا�صف

�مر�أة حديدية جبلت �أبنائها بالن�سال و�ملقاومة وحلقت بهم �أ�سرية

95% من �الأ�سرى �لفل�سطينيني يتعر�سون للتعذيب يف �سجون �الحتالل
اآلف   5 نحو  اإّن  الأ�شري،  نادي  قال 
الحتالل  �شجون  يف  يقبعون  اأ�شري 
و230  اأ�شرية،   20 بينهم  الإ�رسائيلي، 
تقرير  الأ�شري يف  نادي  واأو�شح  طفال 
يوم  مبنا�شبة  اخلمي�س،  عنه،  �شدر 
الأ�شري الفل�شطيني اأّن ما يقارب %95 

يتعّر�شون  الفل�شطينيني  الأ�رسى  من 
ل�شنوف التعذيب منذ حلظة اعتقالهم 
التوقيف  مراكز  اإىل  نقلهم  حتى 

والتحقيق الإ�رسائيلية.
زالت  ما  اإ�رسائيل  اأّن  التقرير  واأكد 
الدولية،  والتفاقيات  القوانني  تنتهك 

الإن�شان  حقوق  اتفاقيات  �شمنها  من 
من  وذلك  الأربعة،  جنيف  واتفاقيات 
بحق  تنكيلية  لأ�شاليب  اتباعها  خالل 
الأ�رسى  بحق  وكذلك  الفل�شطينيني، 
داخل �شجونها. و�شجل العام املا�شي 
احلركة  اأبناء  من  �شهداء   4 ارتقاء 

داخل   3 منهم  الأ�شرية  الوطنية 
ال�شجون، واأ�شري ا�شت�شهد بعد الإفراج 
حيث  الطبي،  لالإهمال  نتيجة  عنه 
وا�شت�شهد  �شنوات،   6 اعتقاله  ا�شتمر 
ب�شبب اإ�شابته مبر�س �شمور الع�شالت 
ومتار�س �شلطات الحتالل الإ�رسائيلي 

التع�شفي بحق 168  الإداري  العتقال 
مربر  دون  وحتتجزهم  اإداريا  اأ�شريا 
واأ�شار النادي اإىل ارتفاع عدد الأ�رسى 
بلغ  حيث  ال�شجون،  داخل  املر�شى 
عدد احلالت املزمنة ما يقارب 160 
مري�س  اأ�شري  األف  اأ�شل  من  اأ�شريا 

باأمرا�س اأخرى، ويعترب اأ�رسى “عيادة 
احلالت  اأ�شعب  من  الرملة”  �شجن 
الحتالل  �شلطات  اأّن  وبني  املر�شية 
توا�شل احتجاز 30 اأ�شرًيا من الأ�رسى 
القدامى، بعد اأن مت الإفراج عن ثالث 

دفعات.

مهجة القد�س

 قطع رو�تب �الأ�سرى ��ستباحه لن�سالهم
القد�س  مهجة  موؤ�ش�شة  اأكدت 
رف�شها  اليوم،  والأ�رسى  لل�شهداء 
الفل�شطينية  ال�شلطة  قرار 
وال�شهداء  الأ�رسى  رواتب  بقطع 
قطاع  يف  الفل�شطينيني  واجلرحى 
غزة، معتربًة اأن ما حدث من قطع 
للرواتب هو تفجري اأزمات داخلية 
البوا�شل  اأ�رسانا  لظهور  وتعرية 
وا�شتباحة لن�شالهم وطالب الناطق 
الإعالمي با�شم املوؤ�ش�شة املحرر 

الرواتب  بعودة  �شلوف،  اأبو  طارق 
ولي�س  وم�شتحق  حق  كونها  كاملًة 
ل  اأن  اإىل  داعياً  اأحد،  من  منة 
لالبتزاز  �شيا�شة  الرواتب  تكون 
واللعب بنف�شية الأ�رسى وال�شهداء 

واجلرحى وعائالتهم.
تكون  اأن  القد�س  مهجة  ورف�شت 
�شيا�شة  اإطار  يف  اخلطوة  هذه 
ي�شعى  الذي  ال�شهيوين  الحتالل 
الفل�شطيني  �شعبنا  لرتكيع  دوماً 
وعائالت  وجرحاه  واأ�رساه 

رواتبهم  قطع  خالل  من  ال�شهداء 
ودعت رئا�شة ال�شلطة الفل�شطينية 
اجلائر  القرار  هذا  عن  للرتاجع 
هذه  على  �شلبية  اآثار  من  له  ملا 
ال�رسيحة املنا�شلة وطالبت جميع 
�رسائح �شعبنا الفل�شطيني وخا�شة 
اجلهة  على  لل�شغط  فيه  املوؤثرة 
التي اأ�شدرت هذا القرار للرتاجع 
هذه  تقحم  ل  واأن  واإلغائه  عنه 
ال�رسيحة يف اخلالفات والنق�شام 
بعد  واأ�شاف،"  البغي�س.  الداخلي 

القدمني  من  بتكبيلي  قاموا  ذلك 
�رسبي  يوا�شلون  وهم  واليدين، 
وركلي، ثم قاموا بع�شب عينيي يف 
ونقلوين  الع�شكري،  اأر�شية اجليب 
"بيتار"،  م�شتوطنة  اىل  بعدها 
�رسبي  وا�شلوا  الطريق  وخالل 
داخل  وبقيت  علّي،  والدو�س 
يقارب  ما  �شاحة  يف  امل�شتوطنة 
قبل  القار�س،  الربد  �شاعات يف   3
توقيف  مركز  اإىل  نقلي  يتم  اأن 

عت�شيون". 

��ست�سهاد �الأ�سري يا�سر ��ستية 
د�خل �سجون �الحتالل

من  فل�شطينّي،  اأ�شرٌي  ا�شت�شهد 
ال�شفة  �شمال  نابل�س  مدينة 
املا�شي  اجلمعة  م�شاء  الغربية، 
ال�شبع"  "بئر  �شجن  يف   ،
فل�شطني  جنوب  الإ�رسائيلي 
حملية  م�شادر  واأفادت  املحتلة 
الأ�شري  با�شت�شهاد  واإعالمية 
يا�رس حامد ا�شتية )36 عاًما( من 
"ميًتا"  نابل�س، حيث وجد  مدينة 
اأعلنت  الأثناء،  ويف  زنزانته  يف 
وزارة ال�شحة الفل�شطينية ر�شميا 

وقالت:  ا�شتية،  الأ�شري  ا�شت�شهاد 
اإنه ارتقى ب�شبب الإهمال الطبي.

متهم  حامد  الأ�شري  اإىل  ي�شار 
وُحكم   2009 عام  م�شتوطن  بقتل 
عليه بال�شجن املوؤبد، وينحدر من 

قرية تل جنوبي غربي نابل�س.
الأ�شري  ا�شت�شهد  الأول  واأم�س 
فار�س بارود )51 عاًما( من خميم 
ال�شاطئ غربي غزة داخل �شجون 
الإهمال  �شيا�شة  بفعل  الحتالل 

الطبي الإ�رسائيلي.
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عي�شة ق.

�أجل  �ل�شهية من  �أظهر بار�دو  �أين 
و�لتناف�س  كبري  مو�شم  تقدمي 
�ملو�شم  هذ�  �لأوىل  �لأدو�ر  على 
و�أن  خا�شة  �لوطنية،  �لبطولة  يف 
جنحت  �لعا�شمي  �لنادي  ت�شكيلة 
خارج  لقاءين  �لفوز يف  يف حتقيق 
و�أول  �ملدية  �وملبي  �أمام  �لديار 
هذه  وهر�ن،  مولودية  �أمام  �أم�س 
كبح  يف  متاما  ف�شلت  �لأخرية 
طريقة لعب بار�دو �لذين �شيطرو� 
على  و�لعر�س  بالطول  لعبيها 
»�حلمر�وة«،  و�شلو�  �للقاء  �أطو�ر 
على  �عتمادهم  خالل  من 
�أثمرت  و�لتي  �ملعاك�شة  �لهجمات 
على ت�شجيل هدفني وكادت تكون 
�لغلّة �أثقل لو عرف رفقاء �لالعب 
باأف�شل طريقة  ��شتغاللها  بود�وي 
�أين  �لأول  �ل�شوط  يف  خا�شة 
�لفر�س  من  كبري�  عدد�  �شيعو� 

�أمام �ملرمى.
على  �لطاولة  قلب  من  ومتّكن 
�لأندية �لكبرية خا�شة و�أنه جتاوز 
بالتناف�س  �ملر�شحني  من  عدد� 

�ملو�شم  هذ�  �لأوىل  �لأدو�ر  على 
مولودية  �شطيف،  وفاق  �شورة  يف 
�ل�شاورة،  و�شبيبة  �جلز�ئر 
وحديث  �ل�شغري  �لفريق  و�أ�شحى 
 1994 �لعام  يف  وذلك  �لتاأ�شي�س 
جدول  يف  �ل�شد�رة  ثالثي  �شمن 
�حتاد  فريقي  ويز�حم  �لرتتيب 
على  �لقبائل  و�شبيبة  �لعا�شمة 
قلّ�س  و�أنه  خا�شة  باللقب  �لتتويج 
فح�شب  نقاط  ثالث  �إىل  �لفارق 
عن �لو�شيف �شبيبة �لقبائل ولديه 
�لفر�شة من �أجل مو��شلة �لزحف 
و�لتناف�س على �ملركز �لثاين بقوة 

مع ت�شكيلة »�لكناري«.

نعيجي يلفت الأنظار 
وين�شب نف�شه هداف 

البطولة الوطنية

بقوة  نعيجي  زكريا  �لالعب  يربز 
�لكروي  �ملو�شم  �نطالق  منذ 
�جلاري، ويلفت �لنتباه من خالل 
�لذي  وهو  �لكبري  �لتهديفي  ح�شه 
ب نف�شه هذ� �ملو�شم �لهد�ف  ن�شّ
خا�شة  �لوطنية  �لبطولة  يف  �لأول 

جمموع  ت�شجيل  من  متكن  و�أنه 
جولة   21 مرور  بعد  هدفا   16
�لوطنية،  �لبطولة  �نطالق  على 
عالية  تعترب  �لتي  �حل�شيلة  وهي 
�ختتام  على  جولت  ت�شع  قبل 
�لفر�شة  وميلك  �لكروي،  �ملو�شم 
�لتهديفي  عد�ده  رفع  �أجل  من 
قلب  �أف�شل  �أ�شحى  و�نه  خا�شة 
�ملو�شم  هذ�  �جلز�ئر  يف  هجوم 
�لتي  �حل�شيلة  عادل  �لذي  وهو 
در�رجة  وليد  �ملهاجم  �شجلها 
عندما   2015/2014 مو�شم  يف 
�ل�شابق  فريقه  �ألو�ن  يحمل  كان 
بها  �أنهى  و�لتي  �لعلمة  مولودية 
نعيجي  و�أ�شحى  هد�فا.  �ملو�شم 
ميلك فر�شة كبرية للتو�جد �شمن 
�لقائمة �لنهائية للمنتخب �لوطني 
نهائيات  يف  بامل�شاركة  �ملعنية 
�ملقررة  لالأمم  �إفريقيا  كاأ�س 
حال  يف  م�رص  يف  �ل�شائفة  هذه 
و�لأد�ء،  �لن�شق  نف�س  على  و��شل 
يحرتف  �شوف  كبرية  وبن�شبة 
من  �أوروبا  يف  �ملو�شم  هذ�  نهاية 
خالل �للتحاق رفقة �أحد �لأندية 

�لفرن�شية.

بارادو يزحف بهدوء اإىل البوديوم ويهدد الرائد والو�صيف�شجلوا فوزهم الرابع على التوايل والثاين خارج القواعد
ي�شجل نادي بارادو قفزة قوية خالل اجلولت الأخرية من البطولة الوطنية، اأين يوا�شل الزحف بقوة 

نحو ال�شدارة بعد �شل�شلة النت�شارات التي يحققها النادي العا�شمي والذي اأ�شحى يجلب النتباه هذا 
املو�شم بف�شل التاألق الذي يقدمه منذ انطالق املو�شم الكروي اجلاري، واأ�شبح اأف�شل فريق يف املناف�شة 
من يلعب كرة قدم حديثة وجميلة، حيث �شجل لعبو بارادو فوزهم الرابع على التوايل وخام�س لقاء 

دون هزمية �شمح لهم باعتالء »البوديوم« ب�شفة موؤقتة 

امل�شابون يندجمون 
يف التدريبات 

وتعداد الت�شكيلة 
اأ�شبح مكتمال

�صبيبة ال�صاورة 
ت�صتاأنف 

التدريبات وتعد 
العدة لفيتا 

كلوب
�إىل  �ل�شاورة  �شبيبة  فريق  عاد 
بعد  جمدد�  �لتدريبات  جو 
�أول  �لالعبون  نالها  �لتي  �لر�حة 
و�حد عقب خو�شهم  ليوم  �أم�س 
�للقاء �ملتاأخر �أمام ن�رص ح�شني 
�شمن  �ملن�رصم  �خلمي�س  د�ي 
م�شاء  و�رصع  �لوطنية،  �لبطولة 
يف  �ل�شاورة  لعبو  �أم�س  �أول 
�لتي  �ل�شعبة  للمقابلة  �لتح�شري 
�أمام  �ملقبل  �لثالثاء  تنتظرهم 
�إىل  يعودون  عندما  كلوب،  فيتا 
جمدد�  �لقارية  �ملناف�شة  جو 
�جلولة  خلو�س  حت�شبا  وذلك 
جمموعات  دور  من  �لر�بعة 
حيث  �إفريقيا،  �أبطال  ر�بطة 
مرتفعة  مبعنويات  يح�رصون 
به  عادو�  �لذي  �لتعادل  بعد 
من  حافظو�  كين�شا�شا  من 
يف  كاملة  حظوظهم  على  خالله 
�لتاأ�شريتني  �إحدى  �لتناف�س على 
�ملوؤهلتني �إىل �لدور ربع �لنهائي 
و�لفوز  �لقارية  �ملناف�شة  من 
على ح�شاب �لن�رصية يف �لبطولة 
�لوطنية، وذلك من خالل دخول 
�أوت   20 ملعبهم  �أر�شية  �لتعد�د 
بالفوز  �خلروج  بهدف  ب�شار  يف 
�ملجموعات،  دور  يف  �لأول 
يف  �لثاين  �ملركز  و��شتهد�ف 
�ملجوعة �لر�بعة، خا�شة يف ظل 
تنتظر  �لتي  �ل�شعبتة  �ملقابلة 
�لقو�عد  د�خل  �لتنز�ين  �شيمبا 
وميلك  �مل�رصي.  �لأهلي  �أمام 
�ل�شاورة  ل�شبيبة  �لفني  �لطاقم 
وه �يديه  بني  �لأور�ق  جميع 

من  ي�شتفيد  �شوف  �لذي  çو 
لقاء  مبنا�شبة  كامال  �لتعد�د 
فيتا كلوب عك�س ما كان عليه 
كين�شا�شا  مبار�ة  يف  �حلال 
بتعد�د  �لتنقل  عرفت  �لتي 
لعبني  خم�شة  وغياب  ناق�س 
يح�رص  حيث  �ل�شفرية،  عن 
�لدين  ن�رص  �لالعب  رفقاء 
بعد  مكتمل  بتعد�د  خو�لد 
�مل�شابني  �لالعبني  ��شتعادة 
عبد  �حلار�س  مقدمتهم  يف 
�لدفاع  وثنائي  ناتا�س  �لروؤوف 
متت  و�لذين  وبوبكر  طالح 
�لطاقم  طرف  من  معاينتهم 
�لطبي و�أكد �أنهم تعافو� نهائيا 
من �لإ�شابة �لتي كانو� يعانون 
�لأخ�رص  �ل�شوء  ومنحهم  منها 
�إىل  جمدد�  �لعودة  �أجل  من 
�لثالثي  جانب  �إىل  �ملناف�شة، 
��شتنفذ كل من �لالعب مرباح 
�لعقوبة  يو�شوفا  و�ل�شنغايل 
�لتي كانا عر�شة لها يف مبار�ة 
وجاهز�ن  �لثالثة  �جلولة 
ت�رصف  حتت  ليكونا  بدورهما 

�لطاقم �لفني.
عي�شة ق.

الفريق تراجع اإىل املركز الرابع يف جدول الرتتيب

ال�صيا�صي ي�صقط بعد 12 مباراة وبوكوا�صة يف قف�ص االتهام

�لتي  �لنت�شار�ت  �شل�شلة  توقفت 
�شباب  فريق  ي�شجلها  �أ�شحى 
على  لقاء�ت  خم�شة  عند  ق�شنطينة 
�شجله  �لذي  �لتعرث  بعد  �لتو�يل 
�لفريق على ملعبه �ل�شهيد حمالوي 
�أمام �ل�شيف جمعية عني مليلة �لذي 
�لنت�شار�ت  �شل�شلة  كبح  يف  جنح 
»�ل�شيا�شي«  ت�شكيلة  حققتها  �لتي 
�لفرن�شي  �ملدرب  �لتحاق  منذ 
خلفا  �لفنية  بالعار�شة  لفان  ديي�س 
�أين  عمر�ين،  �لقادر  عبد  للمدرب 
�لزو�ر  فر�س  بعدما  �ل�شباب  تعرث 

فر�شة  وفوتو�  �ل�شلبي  �لتعادل 
»�لبوديوم«  يف  �لتو�جد  مو��شلة 
�لذي تركو� مركزه �لثالث وتر�جعو� 
بعد  �لر�بع  �ملركز  �إىل  �لرتتيب  يف 
�شباق  يف  ثمينتني  نقطتني  ت�شييع 

�لتناف�س على �لأدو�ر �لأوىل.
يف  بوكو��شة  لطفي  �حلكم  وكان 
لعبي  طرف  من  �لتهام  قف�س 
وم�شوؤويل وجمهور �شباب ق�شنطينة 
�لذين �تهموه بخدمة �لفريق �ل�شيف 
�لعمل  من خالل  مليلة  عني  جمعية 
من  �خلروج  يف  م�شاعدته  على 

�للقاء دون هزمية، وذلك من خالل 
ق�شنطينة  �شباب  حماولت  تك�شري 
�لهجمات  �إيقاف  على  و�لعمل 
وت�شفري �أخطاء وهمية ح�شب �إد�رة 
�لأولوية  ومنح  »�ل�شنافر«،  فريق 
لعبي  بني  �لثنائية  �ل�رص�عات  يف 
�لفريقني �إىل تعد�د »ل�شام«، و�لذين 
من  فريقهم  بحرمان  �حلكم  �تهمو� 
فوز كان يف �ملتناول، وت�شهيل مهمة 
�ل�شيوف يف خطف �لتعادل وهو ما 

جنح فيه ح�شبهم.
ع.ق.

�شبيبة بجاية ت�شتفيق احتاد احلرا�س يتعرث 
واحتاد البليدة  تقرتب من الهواة

جنم مقرة يبتعد بال�صدارة واأ�صود 
الون�صري�ص يوا�صلون االنهيار 

يو��شل �لر�ئد جنم مقرة يف 
�لذي  وهو  �ملفاجاأة  حتقيق 
�لر�بطة  على  بقوة  ي�شيطر 
من خالل  �لثانية  �ملحرتفة 
�ملقابالت  يف  بقوة  �لظهور 
وهو  �ملناف�شة  من  �لأخرية 
�أن ريادته جلدول  �أكد  �لذي 
مبح�س  تكن  مل  �لرتتيب 
�شعوده  رغم  �ل�شدفة 
�إل  فقط،  �لفارط  �ملو�شم 
�لقوية  رغبته  برهن عن  �أنه 
تاريخي  �شعود  حتقيق  يف 
�ملحرتفة  �لر�بطة  �إىل 
خالل  من  وذلك  �لأوىل 
بالر�ئد  عرينه  يف  �لإطاحة 
�ل�شلف  جمعية  �ل�شابق 
�لأقوى  �ملر�شح  كان  و�لذي 
�لكبار،  دوري  غلى  للعودة 
حيث ح�شم جنم مقرة �لقمة 
بعدما  وب�شعوبة  ل�شاحله 
�لزو�ر  على  �لطاولة  قلب 
يف  متفوقني  كانو�  �لذين 
�لنتيجة قبل �ن ينهو� �ل�شوط 
�شبكة،  كل  يف  بهدف  �لأول 
بقوة  �لأر�س  �أ�شحاب  وعاد 
و�شجلو�  �ل�شائع  �لوقت  يف 
دعمو�  �لذي  �لفوز  هدف 
نقاط  بثالث  �لر�شيد  به 
نقاط  خم�س  بفارق  ثمينة 
ود�د  �ملالحقني  �أقرب  عن 
مقابلته  لعب  �لذي  تلم�شان 
ترجي  �مل�شيف  �أمام  �أم�س 
�ملقابل  يف  م�شتغامن، 
�حلر  �ل�شقوط  تو��شل 
لت�شكيلة »�أ�شود �لون�رصي�س« 
�لتي �شجلت �لهزمية �لثانية 
�لر�بع  و�للقاء  �لتو�يل  على 
�لذي  �لأمر  وهو  فوز،  دون 
ل  و�شعية  �مام  يجعلها 
�ت�شاع  ظل  عليها يف  حت�شد 

عدد �لأندية �ملناف�شة على 
�لثالث  �لتاأ�شري�ت  �إحدى 

�ملوؤهلة �إىل �ل�شعود.
و��شلت  جهتها،  من 
على  �لتاأكيد  بجاية  �شبيبة 
�ل�شتفاقة و�لقفزة �ملعنوية 
�لقوية  �لعودة  خالل  من 
�إثمرن  �لرتتيب  جدول  يف 
على  �خلام�س  �لنت�شار 
�لتو�يل �لذي �شجلته ت�شكيلة 
�أبناء »ميا قور�يا« و�لذي جاء 
�مل  �ل�شيف  ح�شاب  على 
بو�شعادة �شمح لها بالتو�جد 
و�جدة  نقطة  بعد  على 
فقط على �لبوديوم وتر�قب 
قرب،  عن  �ل�شعود  �شباق 
ب�شكرة  �حتاد  كان  بينما 
من  �مل�شتفيدين  �أكرب  �أحد 
�جلولة بعد �لنت�شار �لثمني 
ح�شاب  على  به  عاد  �لذي 
�لبليدة،  �حتاد  �جلريح 
لت�شكيلة  �شمح  و�لذي 
�إىل  بالقفز  »�لزيبان«  �أبناء 
منا�شفة  �لثالث  �ملركز 
وود�د  �ل�شلف  رفقة جمعية 
ناق�شة  مبقابلة  تلم�شان 
و�شعت  بينما  لالخري، 
يف  قدما  �لبليدية  �لت�شكيلة 
�لهاوية. من جهته،  �لبطولة 
فوت �حتاد �حلر��س فر�شة 
�ملهددين  ثالث  ��شتقبال 
وهر�ن  جمعية  بال�شقوط 
يف  ثمينتني  نقطتني  و�شيع 
بعدما  �لبقاء  حتقيق  �شباق 
ملعبه  على  بالتعادل  �كتفى 
وجعله على بعد ثالث نقاط 
حقق  بدوره  �ملوؤخرة،  عن 
�لأهم  �شكيكدة  �شبيبة  نادي 
على  مبلعبه  �لفوز  وحقق 

ح�شاب �حتاد عنابة.
ع.ق.
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عي�شة ق.

عدم  من  عانى  انه  م�ضيفا 
منذ  ناديه  �ضفوف  يف  اللعب 
اجلاري،  الكروي  املو�ضم  بداية 
وهو الذي كان ال ي�ضارك ب�ضفة 
منتظمة يف الدوري الرو�ضي منذ 
فاإن  وبالتايل  املناف�ضة  انطالق 
ترب�ضات  اإىل  ا�ضتدعائه  عدم 

منطقيا  كان  الوطنية  الت�ضكيلة 
ح�ضبه، وقال هني اأن �ضجل عودة 
اإىل  وعاد  املناف�ضة  اإىل  قوية 
ي�ضجل  اأن  ينتظر  وهو  م�ضتواه 
الطاقم  ح�ضابات  اإىل  عودته 
اجل  من  جمددا  الوطني  الفني 
كاأ�س  نهائيات  يف  امل�ضاركة 
ال�ضيف  املقررة  لالأمم  اإفريقيا 
يتمنى  والتي  م�رص  يف  املقبل 

النهائية.   قائمتها  يف  التواجد 
واعترب الالعب ال�ضابق الأندرخلت 
ومواطنه  زميله  اأن  البليجيكي 
له  مناف�ضا  لي�س  فيغويل  �ضفيان 
يف مركز �ضناعة اللعب مو�ضحا 
ان الالعب املحرتف يف �ضفوف 
يحبذ  ال  الرتكي  غاالتا�رصاي 
جناح  العب  الأنه   10 رقم  اللعب 
املف�ضل،  من�ضبه  وهو  اأمين 

بالدفع  يقوم  بلما�ضي  اأن  م�ضيفا 
بزميله يا�ضني براهيمي يف من�ضب 
االأخري  اأن  رغم  اللعب  �ضناعة 
اإىل  االأي�رص،  الرواق  يف  اأف�ضل 
جانب اأن يا�ضني بن زية ح�ضل على 
فر�ضته يف اللعب بنف�س املن�ضب، 
على  احل�ضول  يف  اأمله  عن  وعرب 
خالل  اخل�رص  مع  اللعب  فر�ضة 

الفرتة املقبلة.

عرب عن رغبته يف العودة جمددا اإىل قائمة املنتخب الوطني

هني: �سيا�سة بلما�سي وا�سحة وفيغويل ال يناف�سني
بّرر الالعب الدويل اجلزائري �شفيان هني الأ�شباب التي دفعت الناخب الوطني جمال بلما�شي على عدم ا�شتدعائه اإىل 

�شفوف الت�شكيلة الوطنية منذ تعيينه على راأ�س العار�شة الفنية الوطنية، ويف هذا ال�شدد اأكد الالعب املحرتف يف 
�شفوف �شبارتاك مو�شكو الرو�شي يف ت�شريحات معه موقع »�شبورت« الرو�شي ان فل�شفة بلما�شي منذ قدومه اإىل تدريب 

املنتخب الوطني كانت وا�شحة وهو الذي �شدد اأن �شيا�شته ل تقوم با�شتدعاء الالعب الذي يعاين من نق�س املناف�شة

بنا�سر غري مهتم باملركاتو 
ويركز مع اإمبويل

 الت�شكيلة تعرف بع�س الغيابات ول�شات 
ينفي مفاو�شاته مع اأهلي بنغازي

الن�سرية تتنقل اليوم اإىل 
م�سر ا�ستعدادا للزمالك

�سايفي: ح�سار اإدارة 
مولودية اجلزائر اأجربين 

على اال�ستقالة

اجلزائري  الدويل  الالعب  نفى 
باأخبار  اهتمامه  بنا�رص  اإ�ضماعيل 
على  باحل�ضول  املهتمة  االأندية 
املركاتو،  فرتة  خالل  خدماته 
ت�رصيحات  يف  بنا�رص  وقال 
اأنه  االيطالية  االإعالمية  لو�ضائل 
عنه  تداوله  يتم  ملا  مهتم  غري 
ترغب  التي  الفرق  بخ�ضو�س 
االأخبار  تلك  وا�ضفا  انتدابه،  يف 
فيها  يفكر  ال  التي  باالإ�ضاعات 
من�ضب  اهتمامه  وكل  اإطالقا، 
من  االيطايل  اإمبويل  فريقه  على 
اإىل  اجل بذل اجلهد معه وقيادته 

وحتقيق  املرجوة  النتائج  حتقيق 
الدوري  يف  النقاط  من  عدد  اكرب 

االيطايل.
ويتواجد متو�ضط ميدان املنتخب 
من  عدد  اهتمام  �ضمن  الوطني 
»الكالت�ضيو«  يف  النا�ضطة  االأندية 
ا�ضتقدامه  يف  ترغب  والتي 
ا�ضتعداد  مفكرتها  يف  وو�ضعته 
على  احل�ضول  �ضباق  لدخول 
ال�ضيفي  املركاتو  في�س  خدماته 
على  ناديه،  مع  تاألقه  بعد  املقبل 

غرار فريقي نابويل وروما.
ع.ق.

داي  ح�ضني  ن�رص  فريق  ي�ضافر 
ا�ضتعدادا خلو�س  اإىل م�رص  اليوم 
االأربعاء  تنتظرهم  التي  املقابلة 
امل�رصي  الزمالك  اأمام  املقبل 
دور  من  الثانية  اجلولة  �ضمن 
حيث  الكاف،  كاأ�س  جمموعات 
وا�ضلت الت�ضكيلة ام�س التدريبات 
يف ار�س الوطن حت�ضريا للمقابلة 
وكانت اآخر ح�ضة تدريبية جتريها 
من  م�رص  نحو  اليوم  �ضفرية  قبل 
اأجل ا�ضتكمال حت�ضرياتها للمقابلة 
الهامة التي تنتظرها، والتي تعول 
منها  ايجابية  بنتيجة  العودة  على 
رغم �ضعوبة املهمة يف ظل رغبة 
هزميته  تدارك  امل�رصي  الفريق 
االفتتاحية  اجلولة  يف  العري�ضة 
غال  النيجريي،  ماهيا  غور  اأمام 
يف  اجلزائرية  الكرة  ممثل  اأن 
املناف�ضة القارية يعول على تاأكيد 
بعد  املناف�ضة  يف  القوية  بدايته 
الفوز الذي �ضجله يف اأول مباريات 
بيرتو  اأمام   املجموعات  دور 
بتقا�ضم  له  �ضمح  االأنغويل  اأتلتيكو 
رفقة  الرابعة  املجموعة  �ضدارة 

النادي الكيني.

الن�رصية  ت�ضكيلة  تعرف  و�ضوف 
بع�س  الزمالك  بتنقل  املعنية 
الالعب  مقدمتها  يف  الغيابات 
خا�ضف الذي يعاين من اإ�ضابة اإىل 
على  امل�ضاب  لكجة  زميله  جانب 
املقابل،  يف  ال�ضاق،  يف  م�ضتوى 
اأف�ضل  يف  العنا�رص  بقية  تتواجد 
املدرب  واأن  خا�ضة  ا�ضتعداد 
من  بع�ضا  اأراح  اإيغيل  مزيان 
خا�ضته  الذي  اللقاء  يف  الركائز 
اأمام  املن�رصم  اخلمي�س  الن�رصية 
االإرهاق  لتفادي  ال�ضاورة  �ضبيبة 
للقاء  جاهزة  تكون  حتى  والتعب 

الزمالك.
املدرب  نفى  منف�ضل  مو�ضوع  يف 
االأخبار  حقيقة  ال�ضات  امل�ضاعد 
بخ�ضو�س  ترويجها  مت  التي 
اإدارة  مع  مفاو�ضات  يف  تواجده 
نادي اأهلي بنغازي الليبي من اأجل 
تويل عار�ضتها الفنية، حيث اأو�ضح 
اإ�ضاعات  جمرد  االأخبار  تلك  اأن 
حيث  ال�ضحة،  من  لها  اأ�ضا�س  ال 
الفني  بالطاقم  مهامه  �ضيوا�ضل 

للن�رصية.
ع.ق.

مدرب  م�ضاعد  �ضايف  رفيق  قرر 
عن  التخلي  اجلزائر  مولودية 
الفني  اجلهاز  �ضمن  من�ضبه 
ام�س  اأول  م�ضاء  ر�ضمياً،  للعميد 
قرار  على  اعرتا�ضاً  واال�ضتقالة 
�ضالطني  مراد  بتعيني  النادي 
باعتباره  املدرب،  مقعد  على 
الفريق،  يف  لدوره  تهمي�ضاً  ميثل 
ت�رصيحات  يف  �ضايفي  واأو�ضح 
اأجربته  النادي  اإدارة  اأن  اإعالمية 
حا�رصته  بعدما  اال�ضتقالة،  على 
للرحيل  دفعاً  ودفعته  موؤخراً 
واأ�ضاف  املمكنة،  الو�ضائل  بكافة 
الدويل اجلزائري ال�ضابق: »وجهت 
االتهامات  من  العديد  يل  االإدارة 
�ضائعات  ورددت  املبا�رصة،  غري 

ا�ضتقرار  �رصب  يف  ال�ضبب  باأنني 
الفريق«.

واأ�ضار �ضايفي اإىل اأنه اتخذ القرار 
اأجل  من  النادي  عن  بالرحيل 
احلفاظ على تاريخه، بعدما و�ضع 
ابن  ب�ضالطني  اال�ضتعانة  قرار 
الفني  الطاقم  عنابة �ضمن  مدينة 
مع  م�ضواره  على  النهاية  كلمة 
النادي، وكان املدير الفني للفريق 
اال�ضتعانة  قرر  عمرو�س  عادل 
الفني �ضمن  ب�ضالطني يف اجلهاز 
ت�ضمنت  التغيريات  من  حزمة 
اإيطايل  بدين  مبح�رص  اال�ضتعانة 
اإىل  بلخري  فار�س  رحيل  لتعوي�س 

وفاق �ضطيف.
وكالت

كاردو�سو: خ�سو�سية لقاء 
خيتايف دفعنا الإبعاد بودبوز

غاب الالعب الدويل اجلزائري ريا�س بودبوز عن 

املباراة التي خا�ضها فريقه اجلديد �ضيلتا فيغو 

ظهرية اأم�س اأمام خيتايف على ملعب االأخري حل�ضاب 

اجلولة 23 من دوري الدرجة االأوىل اال�ضبانية، حيث 

مل يقم الطاقم الفني لفريقه بقيادة املدرب ميغيل 

كاردو�ضو با�ضتدعائه �ضمن قائمة الالعبني املعنيني 

باملقابلة، وبالتايل تاأجل الظهور االأول ملتو�ضط 

ميدان الت�ضكيلة الوطذنية مع فريقه اجلديد الذي 

انتقل اإىل �ضفوفه خالل املركاتو ال�ضتوي على �ضكل 

اإعارة من ناديه ريال بيتي�س اال�ضباين اإىل نهاية 

املو�ضم. وبرر مدرب نادي �ضيلتا فيغو غياب بودبوز 

عن املقابلة اأنه مل يق�ضد ا�ضتبعاد الالعب عن 

املواجهة عن ق�ضد وكل ما يف االأمر اأن املباراة لها 

خ�ضو�ضيات وطبيعتها اخلا�ضة جتعل التح�ضري لها 

ياأخذ معايري خا�ضة، م�ضيفا اأن فريق �ضيلتا فيغو 

يتناف�س على مناف�ضة واحدة وميلك جمموعة مكونة 

من 20 العبا وبالتايل فاإنه مطالبات باإدارتها بال�ضكل 
املثايل لتحقيق النتائج املرجوة.

ع.ق.

 نتائج الك�شوفات الطبية
 تريح مدافع اخل�شر

االإ�سابة تبعد عطال 3 
اأ�سابيع عن املناف�سة

بعد  ال�ضعداء  عطال  يو�ضف  اجلزائري  الدويل  الالعب  �ضمن التي تعر�س لها على م�ضتوى الفخذ قبل اأ�ضبوع يف املباراة التي الك�ضف على نتائج الك�ضوفات الطبية التي خ�ضع لها عقب االإ�ضابة تنّف�س  ليل  اأمام  املن�رصم  االأ�ضبوع  نهاية  ني�س  ناديه  رفقة  اأن لعبها  الفرن�ضية  التقارير االإعالمية  الفرن�ضي، حيث ك�ضفت  جاهزا عطال �ضيغيب عن املناف�ضة ملدة ثالثة اأ�ضابيع على اأق�ضى تقدير الدوري  يجعله  ما  وهو  احلايل  ال�ضهر  نههاية  يف  مقررة  االأ�ضبوع الثالث ل�ضهر مار�س املقبل حت�ضبا خلو�س ت�ضفيات كاأ�س للتواجد وامل�ضاركة يف ترب�س املنتخب الوطني املقرر ابتداء من وعودته 
بعد اإفريقيا لالأمم –بعدما �ضمن اخل�رص التاأهل اإىل الكان-. هلعا  للخ�رص  االأمين  الظهري  تلقاها  التي  االإ�ضابة  امليدان واأحدثت  اأر�ضية  مغادرة  اإىل  دفعته  التي  االإ�ضابة  اإىل  الت�ضكيلة التخوفات من الغياب طويال عن امليادين وهو الذي اأ�ضحى ركيزة ا�ضطراريا بعد مرور ن�ضف �ضاعة على انطالق اللقاء، خا�ضة اإثر تعر�ضه  باتريك فيريا وكذا  الفرن�ضي  لت�ضكيلة املدرب  اأ�ضا�ضية 

عي�شة ق.الوطنية حتت قيادة الناخب الوطني جمال بلما�ضي.
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اأ�شرف على اأول مبارياته رفقة الفيحاء

زكري يتعادل اأمام مبوحلي
خا�س املدرب اجلزائري نور الدين زكري م�ضاء اأول اأم�س اأّول مباراة ر�ضمية 
 1-1 ِبنتيجة  الفيحاء  نادي  وتعادل  ال�ضعودي،  الفيحاء  اجلديد  فريقه  مع  له 
ال�ضعودية،  البطولة  اإطار اجلولة 19 من  االإتفاق يف  القواعد مع فريق  داخل 
البدالء،  دّكة  من  الفيحاء  فريق  يف  العبيه  زكري  الدين  نور  املدرب  ووّجه 
بعد تعاقده يف االأّيام القليلة املا�ضية مع اإدارة هذا النادي ال�ضعودي، للعمل 
ِبعقد ق�ضري املّدة حتى ال�ضيف املقبل، ويف الطرف املقابل، �ضارك حار�س 
االإتفاق  فريقه  مع  اأ�ضا�ضيا  مبوحلي  راي�س  وهاب  اجلزائري  الدويل  املرمى 
وخا�س كامل اأطوار مواجهة الفيحاء، وبات فريق الفيحاء بعد هذا التعادل يف 
املركز 14 ِبر�ضيد 16 نقطة من جمدموع 16 ناديا ُمتناف�ضا واأ�ضحى مهّددا 

ِبالنزول، ويتموقع نادي االإتفاق يف الرتبة ال�ضابعة مِبجموع 27 نقطة.
ق.ر.



فو�ضوية هازارد تهدد غوارديوال
	

�ضتكون	اآمال	ت�ضيل�ضي	معلقة	بنجمه	اإيدين	هازارد	عندما	يحل	�ضيًفا	اليوم	على	
مان�ض�ضرت	�ضيتي	يف	اجلولة	26	من	الدوري	االجنليزي	املمتاز،	ويُتوقع	اأن	ي�ضتفيد	
غونزالو	 مثل	 معه	 قوي	 مهاجم	 تواجد	 ظل	 يف	 خطورته،	 وتزداد	 كثرًيا	 هازارد	
هازارد،	 مثل	 العب	 فنوعية	 كو�ضتا،	 دييغو	 رحيل	 منذ	 مرة	 الأول	 وذلك	 هيغواين	
حتتاج	ملهاجم	�رصيح	لديه	قدرة	على	اال�ضتالم	حتت	ال�ضغط،	والت�ضليم	من	مل�ضة	
واحدة	وال	يهرب	كثرًيا	على	االأطراف،	بل	مهاجم	يف	قلب	دفاع	اخل�ضم	وهو	ما	
ميكن	الدويل	البلجيكي	من	اإظهار	املرونة	والفو�ضى	الذكية	التي	يتمتع	بها،	فعندما	
يتواجد	مهاجم	بهذه	املوا�ضفات،	ي�ضول	هازارد	ويجول	على	اجلناح	وهنا	تظهر	
خطورته،	كما	يح�ضل	على	حريته	يف	الدخول	للعمق	ومن	ثم	فتح	م�ضاحة	للظهري	
االأي�رص.	ويتميز	هازارد	باأن	قراره	االأول	دائًما	هو	االجتاه	نحو	املرمى،	كما	اأنه	
ال	يخ�رص	الكرة	ب�ضهولة	وميكنه	التمرير	ب�رصعة	اأثناء	االنطالق،	ويف	حال	تواجد	
املهاجم	ال�رصيح	القوي	فاإنه	يتمكن	من	�ضغل	قلبي	الدفاع	عن	النجم	البلجيكي،	
ويدرك	جيًدا	بيب	جوارديوال،	مدرب	مان�ض�ضرت	�ضيتي	اأن	هازارد	هو	حمور	لعب	
ت�ضيل�ضي،	ويف	حال	اإيقافه	قد	تكون	خطورة	البلوز	�ضبه	منعدمة،	ويف	اآخر	مباراتني	
لل�ضيتي	اأمام	اأر�ضنال	ثم	اإيفرتون،	قام	غوارديوال	بحيلة	يف	حتركات	الالعبني	قد	
�ضتونز	 ثم	جون	 الغانرز	 �ضد	 فريناندينيو	 با�ضتخدام	 وذلك	 هازارد	 اأمام	 ينفذها	

اأمام	اإيفرتون.

بر�ضلونة يفتقد اآرثر يف الكال�ضيكو
الو�ضط	 خط	 العب	 اأّن	 اال�ضباين	 الدوري	 ومت�ضدر	 اللقب	 حامل	 بر�ضلونة	 نادي	 اأعلن	
اإ�ضابة	يف	ع�ضلة	 ب�ضبب	 ال�ضهر	 تقارب	 لفرتة	 �ضيغيب	عن	املالعب	 اآرثر	ميلو	 الربازيلي	
ال�ضاق	الي�رصى،	واأو�ضح	النادي	الكاتالوين	يف	بيان	اأّن	الفحو�ضات	الطبية	التي	خ�ضع	لها	
عن	 ابتعاده	 فرتة	 مقدراً	 الي�رصى	 ال�ضاق	 ع�ضلة	 اإ�ضابة	يف	 من	 يعاين	 اأّنه	 اأّكدت	 الالعب	
املالعب	بني	ثالثة	اإىل	اأربعة	اأ�ضابيع،	واأ�ضيب	اآرثر	البالغ	22	عاماً	يف	مباراة	الكال�ضيكو	
على	ملعب	كامب	نو	يف	بر�ضلونة	خالل	ذهاب	الدور	ن�ضف	النهائي	مل�ضابقة	الكاأ�س	�ضد	

الغرمي	ريال	مدريد.
و�ضيفتقد	بر�ضلونة	جلهود	العبه	املنتقل	اإليه	ال�ضيف	املا�ضي	قادماً	من	غرمييو	بورتو	
اأوروبا	 اأبطال	 دوري	 نهائي	 ثمن	 ذهاب	 اأبرزها	 عدة	 ا�ضتحقاقات	 الربازيلي،	يف	 األيغري	
امام	ليون	الفرن�ضي	19	فيفري،	كما	من	امل�ضتبعد	اأن	يحجز	لنف�ضه	مركزاً	اأ�ضا�ضياً	عندما	
يواجه	النادي	الكاتالوين	غرميه	التقليدي	ريال	مدريد	مرتني	يف	27	فيفري	يف	اإياب	الدور	

ن�ضف	النهائي	مل�ضابقة	الكاأ�س	ويف	2	مار�س	يف	الدوري.

دي رو�ضي يحقق رقما مميزا يف الكالت�ضيو
الدوري	 تاريخ	 يف	 مميزا	 رقما	 روما	 فريق	 قائد	 رو�ضي	 دي	 دانييلي	 املخ�رصم	 حقق	
اأم�س	على	 اأول	 اأمام	�ضيفه	كييفو	فريونا	م�ضاء	 األوان	الذئاب	 االإيطايل	عندما	دافع	عن	
الر�ضمي	 احل�ضاب	 وذكر	 الكالت�ضيو،	 من	 	23 اجلولة	 �ضمن	 بالعا�ضمة	 االأوليمبيكو	 ملعب	
لنادي	روما	عرب	»تويرت«،	اأن	دي	رو�ضي	بدخوله	اإىل	ملعب	املباراة	اأول	ام�س	وم�ضاركته	
االإيطايل،	 الدوري	 يف	 اجليالرو�ضي	 رفقة	 	452 رقم	 م�ضاركته	 �ضجل	 كييفو،	 اأمام	 كبديل	
واأ�ضاف	اأن	قائد	ذئاب	العا�ضمة	اأ�ضبح	من	بني	اأكرث	30	العبًا	م�ضاركة	يف	تاريخ	الكالت�ضيو.	
وحقق	روما	فوًزا	كبرًيا	على	كييفو	فريونا	بنتيجة	3-0	ليقفز	الذئاب	اإىل	املركز	الرابع	

بجدول	الرتتيب	بر�ضيد	38	نقطة.

باير ليفركوزن ي�ضتعر�ض وي�ضعد للمركز 
اخلام�ض

اخلام�س	 املركز	 ليقتن�س	 ماينت�س	 م�ضيفه	 على	 عري�ضة	 بنتيجة	 ليفركوزن	 باير	 انت�رص	
موؤقتاً،	حيث	فاز	باير	ليفركوزن	اأول	اأم�س	على	م�ضيفه	ماينت�س	5-1	يف	املرحلة	21	من	
م�ضابقة	الدوري	االأملاين،	وتناوب	على	خما�ضية	باير	ليفركوزن	كّل	من	الربازيلي	وينديل،	
هافريتز،	ثنائية	براندت	وبلعربي،	فيما	تكّفل	ال�ضويدي	كواي�ضون	بهدف	�ضاحب	االأر�س	
اإىل	33	 الدوري	ر�ضيده	 توالياً	يف	 الثالث	 الذي	حقق	فوزه	 ليفركوزن	 باير	 الوحيد،	ورفع	
نقطة	يف	املركز	اخلام�س	موؤقتاً	يف	الوقت	الذي	جتّمد	به	ر�ضيد	اخلا�رص	عند	27	نقطة	

يف	املركز	11.

ليفربول ينتظر خدمة من ت�ضيل�ضي
ت�ضيل�ضي	 له	 ي�ضدي	 اأن	 ليفربول	 ياأمل	
على	 تعادله	 اأو	 بفوزه	 كبرية	 خدمة	
�ضيتي	 مان�ض�ضرت	 م�ضيفه	 مع	 االأقل	
الدوري	 من	 	26 املرحلة	 يف	 االأحد	
ا�ضتعادة	 اأجل	 من	 وذلك	 االإجنليزي	
املدرب	 فريق	 من	 ال�ضدارة	
�ضيتي	 املان	 وجنح	 غوارديوال،	
االأربعاء	املن�رصم	يف	اإزاحة	ليفربول	
االأهداف	بفوزه	 بفارق	 ال�ضدارة	 عن	
ملعب	 ايفرتون	يف	 االأخري	 جار	 على	
من	 مقدمة	 مباراة	 يف	 	0-2 االأخري	
بنهائي	 ان�ضغاله	 ب�ضبب	 	27 املرحلة	
االأندية	 رابطة	 كاأ�س	 م�ضابقة	
بخ�ضمه	 يجمعه	 الذي	 املحرتفة	
الفر�ضة	 و�ضتكون	 ت�ضل�ضي،	 املقبل	
قائمة	اأمام	ليفربول	للعودة	اىل	�ضكة	
ولو	 ال�ضدارة	 وا�ضتعادة	 االنت�ضارات	

موؤقتا	عندما	ي�ضت�ضيف	بورمنوث	الذي	تلقت	�ضباكه	12	هدفا	دون	اأن	ي�ضجل	اأي	هدف	يف	املواجهات	الثالث	االأخرية	التي	
اأرادوا	حتقيق	حلم	الفوز	 اإذا	ما	 اأن	اخلطاأ	ممنوع	يف	هذه	املرحلة	من	املو�ضم	 جمعته	بفريق	»احلمر«،	ويدرك	رجال	كلوب	
باللقب	للمرة	االأوىل	منذ	1990،	ال�ضيما	اأنه	تنتظرهم	مواجهة	�ضعبة	للغاية	يف	املرحلة	املقبلة	املقررة	يف	االأ�ضبوع	بعد	القادم	
ب�ضبب	اإقامة	مباريات	الدور	اخلام�س	من	م�ضابقة	الكاأ�س	االأ�ضبوع	املقبل	�ضد	م�ضيفه	وغرميه	مان�ض�ضرت	يونايتد	بعد	مواجهته	

قبلها	باأيام	�ضيفه	بايرن	ميونيخ	االأملاين	يف	ذهاب	ثمن	نهائي	دوري	االأبطال.
وياأمل	م�ضجعو	ليفربول	اأن	يحقق	فريقهم	املطلوب	منه	قبل	التفرغ	ملتابعة	املواجهة	املرتقبة	بعد	24	�ضاعة	بني	�ضيتي	و�ضيفه	
ت�ضيل�ضي	يف	امتحان	لنهائي	م�ضابقة	كاأ�س	الرابطة	املقرر	يف	24	فيفر،	وحتدى	غوارديوال	العبيه	باأن	يبقوا	ليفربول	خلفهم	
من	خالل	الفوز	على	ت�ضيل�ضي	اليوم	يف	ملعب	»االحتاد«،	والثاأر	خل�ضارة	مباراة	الذهاب	اأمام	النادي	اللندين	بهدفني	نظيفني،	
وقال	غوارديوال:	»االآن	ياأتي	االختبار	الكبري،	الهدف	الكبري	ت�ضيل�ضي	فريق	رائع	ح�ضل	على	�ضبعة	اأيام	من	اأجل	التح�ضري	ملباراة	
االأحد،	خالفا	ل�ضيتي	الذي	خا�س	مباراة	يف	منت�ضف	االأ�ضبوع	�ضد	ايفرتون«،	م�ضيفا:	»املواجهة	حقا	مباراة	نهائية	بالن�ضبة	لنا	

يف	عطلة	نهاية	االأ�ضبوع	احلايل.	اإذا	متكنا	من	احل�ضول	على	هذه	النقاط،	فذلك	�ضي�ضكل	خطوة	كبرية	بالن�ضبة	لنا«.
وبعد	هزميتني	قا�ضيتني	اأمام	اجلار	اللندين	اأر�ضنال	0-2	وبورمنوث	0-4،	ا�ضتعاد	ت�ضيل�ضي	توازنه	يف	املرحلة	املا�ضية	بفوزه	
املقبل،	 املو�ضم	 االأبطال	 دوري	 اىل	 املوؤهل	 االأخري	 الرابع	 مركزه	 على	 يحافظ	 جعله	 ما	 	0-5 تاون	 هادر�ضفيلد	 على	 الكبري	
بفارق	نقطتني	اأمام	مان�ض�ضرت	يونايتد	املتجدد	بقيادة	مدربه	املوؤقت	الرنويجي	اأويل	غونار	�ضول�ضكاير،	والذي	�ضيكون	خ�ضم	
رجال	املدرب	االإيطايل	ماوريت�ضيو	�ضاري	يف	18	ال�ضهر	احلايل	يف	الدور	اخلام�س	مل�ضابقة	الكاأ�س،	ويعول	ت�ضيل�ضي،	اإىل	جانب	
االأ�ضلحة	االأخرى	مثل	البلجيكي	اإدين	هازار،	على	مهاجمه	اجلديد	غونزالو	هيغواين	الذي	اأ�ضبح	ال�ضبت	�ضد	هادر�ضفيلد	اأول	
العب	ي�ضجل	ثنائية	يف	ظهوره	االأول	على	ملعب	»�ضتامفورد	بريدج«	منذ	اأوت	2000	حني	حقق	ذلك	الكرواتي	ماريو	�ضتانيت�س	

اأمام	و�ضت	هام.

يراقب	م�ضوؤولو	بر�ضلونة	العبًا	مميًزا	مبركز	الظهري	االأي�رص	يف	
الدوري	الفرن�ضي	متهيًدا	للتعاقد	معه	يف	ال�ضيف	املقبل،	وذكرت	
ميندي	 فريالند	 اأن	 االإ�ضبانية،	 ديبورتيفو«	 »موندو	 �ضحيفة	
الظهري	االأي�رص	لليون	يحظى	باإعجاب	البار�ضا،	كما	يعد	الالعب	
اخليار	املثايل	يف	راأي	اإيريك	اأبيدال	ال�ضكرتري	الفني	لرب�ضلونة	
للتعاقد	معه	يف	ال�ضيف	املقبل،	واأ�ضارت	اإىل	اأن	بر�ضلونة	راقب	
ميندي	عن	طريق	ك�ضافيه	اأكرث	من	مرة	يف	املو�ضم	احلايل،	واأنه	
بات	من	اأولويات	النادي	الكتالوين	يف	املريكاتو	ال�ضيفي	املقبل،	
البار�ضا	 مواجهة	 يف	 اأي�ضا	 الالعب	 تقييم	 �ضيتم	 اأنه	 اإىل	 ولفتت	
التقارير	 وت�ضري	 	 اأوروبا.	 اأبطال	 دوري	 نهائي	 ثمن	 يف	 ليون	 مع	
حول	م�ضتوى	ميندي	اإىل	اأنه	منا�ضب	حلل	اأزمة	اجلبهة	الي�رصى	

الواجبات	 اأداء	 اأنه	مميز	يف	 كما	 عاًما،	 	23 يبلغ	 بالبار�ضا	حيث	
الدفاعية	والهجومية	يف	مركزه	ويتطور	ب�ضكل	جيد،	وميثل	مركز	
فالفريدي	املدير	 الإرن�ضتو	 بر�ضلونة	�ضداعا	 االأي�رص	يف	 الظهري	
يجرب	 األبا،	مما	 �ضوى	جوردي	 به	 يوجد	 ال	 للفريق،	حيث	 الفني	
املدرب	على	اال�ضتعانة	بالعب	من	مركز	اآخر	ل�ضد	هذه	الثغرة	
الفرن�ضي	 املنتخب	 �ضفوف	 اإىل	 ميندي	 وان�ضم	 غيابه،	 حال	
اأنه	�ضارك	يف	20	مباراة	مع	 الأول	مرة	يف	املو�ضم	احلايل،	كما	
هو	 ميندي	 يعد	 وال	 هدفني.،	 واأحرز	 الفرن�ضي	 بالدوري	 فريقه	
خيار	بر�ضلونة	الوحيد	لتعزيز	مركز	الظهري	االأي�رص،	حيث	يتابع	
البار�ضا	موقف	فيليبي	لوي�س	مع	اأتلتيكو	مدريد،	بجانب	جونيور	

فريبو	العب	ريال	بيتي�س.

بر�ضلونة ي�ضتهدف العب فرن�ضي ل�ضداع فالفريدي

روما ي�ضتعيد اأنيابه خارج االأوملبيكو
ق	روما	رقًما	مل	يحققه	منذ	10	اأ�ضهر	عقب	الفوز	على	كييفو	فريونا	3-0	اأول	اأم�س	�ضمن	اجلولة	23	من	الدوري	االإيطايل،	 	روما،	حقق	الفوز	يف	مباراة	خارج	ملعبه	بالدوري	االإيطايل	بفارق	3	اأهداف	على	االأقل	حَقّ بها	املركز	الرابع	يف	الدوري	االإيطايل.اأمام	�ضبال،	حيث	انتهت	املباراة	وقتها	بفوز	الذئاب	3-0،	وعقب	حتقيق	الفوز	على	كييفو	رفع	روما	ر�ضيده	لـ38	نقطة	يحتل	الأول	مرة	منذ	10	اأ�ضهر،	ويعود	اآخر	انت�ضار	لروما	بفارق	3	اأهداف	خارج	االأوملبيكو	�ضمن	مناف�ضات	الكالت�ضيو	اإىل	اأفريل	وذكرت	�ضبكة	»اأوبتا«	لالإح�ضائيات	اأَنّ
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الكاتب �سمري دعا�س جلريدة الو�سط 

الكتابة فر�صتنا الثمينة العتقال اللحظات الهاربة
�سمري دعا�س كاتب وقا�س من ولية �سطيف ابن بلديتني: بلدية اأولد تبان حيث املن�ساأ والطفولة وبلدية عني وملان التي در�س بها ويقيم بها حاليا 

خريج جامعة فرحات عبا�س ، تخ�س�س بيولوجيا ي�سغل من�سب مندوب طبي ، يكتب الق�سة الق�سرية والق�سرية جدا ، وبع�س املحاولت يف ال�سعر احلر 
واخلاطرة �سارك بالعديد من امللتقيات ، وطنية ودولية اإ�سافة اإىل م�سابقات اأدبية ، حيث توّج هذا العام باملرتبة الثانية عربيا يف الق�سة الق�سرية ، 

مب�سابقة القلم احلر بجمهورية م�سر العربية.

 خل�سر  بن يو�سف 

كيف كانت بدايتك مع كتابة 
ة  الق�سة ، وهل واجهِت اأَيّ

�سعوبات يف بداية م�سوارك ؟

من  كانت  الق�صة  كتابة  مع  بدايتي 
�صغري  فمنذ  املطالعة،  منطلق 
اأتذكر  وهنا  بالقراءة،  مولعا  كنت 
الزخم  وذلك   ، الكويتية  العربي  جملة 
املعريف الكبري الذي احتوته �صفحاتها 
وكان  ب�رشاهة،  عليها  اأقبل  كنت   ،
الأدبية  املوا�صيع  ي�صتهويني  ما  اأكرث 
اأجد متعة  ، كنت  وباخل�صو�ص الق�صة 
واأتعجب   ، الق�ص�صي  ال�رشد  يف  كبرية 
الكلمات  تلك  ي�صوغ  اأن  لكاتب  كيف 
ممتعة  ق�صة  اإىل  تلك  اأفكاره  ويرتجم 
وبهية ال�رشد، لأجدين وبنهاية كل ق�صة 
فاأقول  �صاحبها،  اأنا  وكاأنني  اأقراأها 
يف قرارة نف�صي : لي�ص بال�صعب �رشد 
حدث مثل هذا ، كان باإمكاين اأن اكتب 
بخرب�صات  فبداأت  اأح�صن،  ورمبا  مثله 
املكّثفة  باملطالعة  وطورتها  ب�صيطة 
باجلامعة  امل�صابقة  تلك  كانت  اأن  اإىل 
والتي �صاركت بها، وكنت اأول الفائزين، 
مما  جدا..  كثرية  التهاين  فكانت 
هذا  يف  واأكرث  اأكرث  للكتابة  �صجعني 
اجلن�ص الأدبي، ثم كان الف�صاء الأزرق 
والتي  الجتماعي  التوا�صل  وو�صائل 
تطوير  يف  وجلي  كبري  ب�صكل  اأ�صهمت 

معاريف وقدراتي الكتابية
حقيقة مل تواجهني  �صعوبات كثرية يف 
التهّكمات  بع�ص  عدا  م�صواري  بداية 
باحلياة  ال�صلبيني  النا�ص  بع�ص  من 
اأنا  فيما  اخلطى  واثق  كنت  لكني   ،

مم�صي فيه ، فلم اأعرها اهتمامي

ملن  يقراأ �سمري دعا�س ؟

لعمالقة  طبعا  كانت  بالقراءة  بدايتي 
اأو  العربي  �صواء  الأدب،  وجهابذة 
الغربي، فقراأت لنجيب حمفوظ، هذا 
الذي   ، العربية  الرواية  واأب  العبقري 
املنفلوطي  اأي�صا  للعاملية،  اأو�صلها 
والذي قراأت كل روائعه، عبا�ص حممود 
العقاد وكل عبقرياته. مولود فرعون.. 
والرائعة  هدوقة..  بن  احلميد  عبد 
القا�صة زهور وني�صي. اأغاتا كري�صتي.. 
منازع  دون  والرائع  ماركيز..  غار�صيا 
دو�صتويف�صكي،  الرو�صي  الأدب  اأب 

وحتى حاليا لزلت اأقراأ لكل هوؤلء.

قات التي تواجه  ما هي اأبرز املعِوّ
الكتابة الإبداعية اليوم يف 

راأيك، خا�سة يف ظل الن�سغال 
بهموم احلياة اليومية؟

كرثتها،  ورغم  اليوم  الإبداعية  الكتابة 
تعاين  تبقى  ممار�صيها  انت�صار  ومدى 
ذلك العقم والالفعالية اإن �صّح التعبري، 
وذلك راجع لكثري من املعوقات، رمبا 
اأبرزها البيئة اأو املجتمع الذي نعي�صه 
جمتمعنا  فاأغلبية  له..  نكتب  والذي 
الكتاب  عن  مناأى  يف  اجلزائري 
بدون  جمتمع  مبعنى  واملقروئية. 
الأ�صعدة،  بكل  وهذا  ثقايف،  حراك 
الرفوف  الكتاب حبي�ص  ي�صل  وبالتايل 
، �صواء باملكتبات اأو بالبيت. وهذا ما 
لإبداعه،  واإلغاء  للكاتب  تهمي�ص  يعني 
ملن   - حرية  يف  الكاتب  يكون  وهنا 

اأكتب ؟. 
يف  املالية  املبدع  قدرة  عدم  اأي�صا 
الن�رش،  ولدار  للطبع  تقدمي خمطوطه 

وب�صكل  الطبع   اأ�صعار  ارتفاع  ظل  يف 
ع�صوائي ، وغياب الرقيب واملحا�صب 
امل�صوؤول عن هذا، و�صّح يد العون من 
الثقافية،  واملوؤ�ص�صات  الهيئات  قبل 
املبدع  احت�صان  واجبها  من  التي 

وتبني اأعماله

اأي�سا النظر للكتابة الإبداعية 
وكاأنها ترفا ، وبالتايل 

ال�ستخفاف والتقزمي من �ساأن 
من املبدع. فالكتابة ر�سالة 

وق�سية وهدف ولي�ست جمرد 
كلمات متناثرة

التي  والتابوهات  املجتمع  تعقيدات 
غري  ورمبا  مبا�رش  ب�صكل  يفر�صها 

مبا�رش
تثمني  وعدم  باملبدع  الهتمام  غياب 
اأعماله. من الناحية الإعالمية خا�صة. 
وال�صخو�ص  الوجوه  نف�ص  فتجد 
الو�صائل  وبكل  وتكرارا،  دوما  حا�رشة 
الكاتب  يهم�ص  حني  يف  الإعالمية. 

ال�صاب خا�صة ول ينظر حلاله

اأنت الآن ت�سغل من�سب مندوب 
طبي ، يف راأيك بني املوهبة 

واملن�سب الوظيفي ي�سيع اأحد 
الطرفني اأم ي�سيع الرجل املبدع 

؟ 

بد  ول  �رشوري  �صيء  الوظيفة  اأكيد 
اأي�صا بالن�صبة يل �صيء  منه. واملوهبة 

واجب ومقد�ص
اأن  اأظن  ل  كليهما  لأهمية  وبالنظر 
املبدع �صي�صيع.. ولن ي�صيع الطرفني. 
الكتابة الإبداعية حالة  اأو  لن الإبداع 
حّدة  ات�صعت  مهما  نف�صها  تفر�ص 
فاملبدع  املواقف.  وتاأّزمت  الظروف 
لن  يكتب  مبا  يوؤمن  الذي  احلقيقي 

ي�صيع اأبدا

اأنت �ساب وقدوة لكل ال�سباب 
،وولية �سطيف تزخر بطاقة 

كبرية منها ، لو حدثتنا عن 
الكيفية التي تقوم فيها 

باملهمة بني الكتابة البداعية 
والوظيفة ؟

بني  بها  اأوّفق  التي  الكيفية  بخ�صو�ص 
�صعبة  والوظيفة.. هي حقيقة  الكتابة 
اىل  اأميل  اأجدين  واأحيانا  ما.  نوعا 
الأخر  الطرف  ح�صاب  على  طرف 
اأعود  ما  �رشعان  لكن  العك�ص.  و 
بالن�صبة  التوازن.  ذلك  خلق  حماول 
تاأخذ  فوظيفتي  طبي  وكمندوب  يل 
دوما  لليل  فاأجلاأ  والكثري.  الكثري  مني 
ل  لأن  والقراءة،  الكتابة  لأقرتف 
اجلمعة  يومي  النهار عدا  وقت يل يف 
ما  ا�صتدراك  فاأحاول  وال�صبت، 
رمبا مل  الأ�صبوع.  اأيام  بقية  فاتني يف 
اأ�صعف كثريا حل�صور بع�ص امللتقيات 
على  دوما  لكني  الأدبية،  والندوات 
دراية  وعلى  الإبداع،  بزمالء  ات�صال 
مبا يحدث بال�صاحة الثقافية. فاأحاول 
بني  وتوفيق  تن�صيق  خلق  جاهدا 
ما  بكل  الإبداعية  والكتابة  الوظيفة 

اأوتيت من جهد.

لو تكلمنا عن جمموعتك 
الق�س�سية ، وكيف كان �سداها 

بعد ا�سدارها ؟

الزمن.  من  كبرية  مرحلة  ِنتاج  هي 

الق�صرية  ق�ص�صي  كل  فيها  جمعت 
بداية  يف  وحقيقة  جدا.  والق�صرية 
الأمر كنت �صد فكرة الن�رش، لأين كنت 
نا�صجة،  غري  عادية  ن�صو�ص  اأراها 
الكثري  ولأن  الن�رش.  مب�صتوى  ولي�صت 
قراأ يل ما اأبثه بني احلني والآخر على 
ما  على  فاأثنوا   ، بالفي�صبوك  �صفحتي 
فكانت  الن�رش.  على  و�صجعوين  ان�رش 
البداية مع دار املثقف للن�رش والتوزيع 
بباتنة. فكان الإ�صدار يف فيفري 2018 
اليا�صمني(.  اغتالوا  )ثم  عنوان  حتت 
وال�صغف  بال�صدى  كثريا  تفاجاأت  وقد 
من  املجموعة،  حققته  الذي  الكبري 
خالل لقاءات البيع بالتوقيع وم�صاركتي 
العر�ص  كان  ثم  الوطنية.  باملعار�ص 
العام  هذا  �صيال  الدويل  باملعر�ص 
وحلّد  هناك..  الن�صخ  كل  نفذت  حيث 
يطالبون  الكثريون  يزال  ل  ال�صاعة 
باملجموعة. مما جعلني اأبا�رش بطبعة 
ثانية، والتي �صتكون جاهزة يف القريب 

العاجل

ما اأهم مو�سوعات جمموعتك 
الق�س�سية  وعلى ما ركزت فيها 
وما اجلديد الذي اأردت ا�سافته 

وتقدميه للقارئ اجلزائري 
والعربي عامة ؟

الق�ص�صية..  جمموعتي  بخ�صو�ص 
الق�صرية  الق�صة  بني  مزيج  كانت  فقد 
الق�صرية جدا.. هذه الأخرية  والق�صة 
بالن�صبة  ادبي حديث  لون  تعترب  والتي 

للمغرب العربي وللجزائر
الوقائع  بع�ص  املجموعة  تناولت 
م�ّصت  التي  الجتماعية  والأحداث 
ما  ظل  يف  موؤخرا،  العربية  بالدنا 
النكبات  وتلك  العربي  بالربيع  ي�صمى 
الأخ�رش  على  اأتت  التي  واخليبات 
ل  ويالتها  من  ي�صلم  فلم  والياب�ص، 

الب�رش ول ال�صجر
اليا�صمني(..  اغتالوا  )ثّم  العنوان  كان 
وهو كناية على ما اقرتفته تلك الدموية 
الهمجية من واأٍد للحياة.. لالإن�صانية.. 

لالإبداع.. وحتى للفن والفكر
اجلزائرية  ثورتنا  تاريخ  كان  وقد 
من  باملجموعة..  حا�رشا  املجيدة 
هي  والتي  واأمل(.  )ليل  ق�صة  ل  خال 
اأ�رشة  عا�صتها  حقيقة  لوقائع  حماكاة 
اإّبان  اجلزائري  بال�رشق  متوا�صعة 

ال�صتعمار الفرن�صي
املجموعة  بهذه  اإي�صاله  اأردت  ما 

اأي�صا،  العربي  وحتى  للجزائري  �صواء 
وان  وللدمار..  للعنف  نبذ  ر�صالة  هي 
اإن�صانيتنا  وعلى  اأوطاننا  على  نحافظ 
�صحية  نقع  ل  وان  العربية.  ووحدتنا 
ويكفينا  ال�صهيواأمريكية.  للمخططات 
حاليا  بفل�صطني  يحدث  ما  دليل  خري 

وما حدث للجزائر قدميا.

املعروف اأن الأ�رشة  هي التي حتفظ 
وال�صياع يف  الهرتاء  املبدع من  اأواق 
راأيك هل تعتربها كذلك ،وما ذا قدمت 

لك الأ�رشة يف حياتك ؟

رمبا نعم ورمبا ل.. فالأ�رشة املثقفة 
�صتحافظ  حتما  معرفيا  واملت�صبعة 
للذكرى.  ولو  مبدعها،  خرب�صات  على 
عك�ص ذلك حني ين�صاأ الكاتب يف اأ�رشة 
ل عالقة لها بالإبداع، اأو يف حميط ل 
كتاباته  �صك حتى  فبدون  اأ�صال،  يقراأ 
اإن مل  �صت�صيع،  واجلوهرية  ال�رشورية 

يحر�ص على حفظها
فقد  حمظوظ.  جد  �صخ�صيا  واأنا 
وبيت  اأ�رشتي  اأ�رشتني..  بني  ن�صاأت 
جدي. واحلمد هلل كال الأ�رشتني حمّب 
للعلم والفكر والإبداع رغم اإمكانياتهما 
خايل  خايل،  ان�صي  ول  املحدودة. 
للمعرفة..  واملحّب  املثقف  الرجل 
ل  بكم  ياأتي  والأخر  احلني  من  كان 
حيث  واملجالت.  الكتب  من  به  با�ص 
كنت اأهرع اإليها ملتهما �صفحاتها بنهم 
وايجابي  كبري  تاأثري  له  فكان  �صديد. 

جدا يف تكويني املعريف والثقايف

مل  ولكن  النجاح  �صنوات  بلغ  ال�صعر 
ذلك  مقابل  يف  ويتوارى  لياأفل  ي�صتمر 
و�صيطرت  الواجهة  اإىل  الرواية  عادت 
هذا  يف  ب�رشاحة  راأيك  نريد  كلية  

املو�صوع ؟

قدمي  منذ  والرواية  فال�صعر  اأكيد    
على  يرتبعان  حاليا  حتى  الزمان، 
وقدميا  والثقافة،  الإبداع  عر�ص 
حم�صورا  العرب  عند  الأدب  كان 
املمار�صة  نتيجة  فقط.  ال�صعر  يف 
البدوية والريفية والتي اقت�رشت على 
ت�صوير الوقائع، والتعبري عن امل�صاعر 
واملكنونات احل�صية �صعريا ل اأكرث. ثم 
عاد ت�صليط ال�صوء على الرواية نتيجة 
الكثرية  والتنقالت  بالغرب  الحتكاك 
لأوربا واأمريكا. فكان الهتمام بالن�ص 
الروائي كبري جدا ومبالغ فيه، لدرجة 

اإهمال وتهمي�ص بقية الأجنا�ص الأدبية 
الأخرى. مما اأدى اإىل حدوث ما ي�صمى 
كتاب  من  فكثري  اخليانات..  ببع�ص 
الق�صة انتقلوا مبا�رشة اإىل الرواية دون 

رجة للن�ص الق�ص�صي
اأهله  اأدبي  لون  فلكل  الغرب،  اأما عند 
باقي  على  التاأثري  دون  ومريديه. 
التي  الق�صرية  الق�صة  خا�صة  الألوان. 
وكرث  الرواية،  م�صاف  يف  �صارت 
خري  ورمبا  بها.  والهتمام  احلديث 
القا�صة  مونرو(  )اآلي�ص  الكندية  دليل 
نوبل  بجائزة  توّجت  والتي  البارعة 

لالأدب �صنة 2013

تعد ولية �سطيف من الرواد 
بني الوليات يف البداع  يف �ستى 

املجالت ، ما الأ�سباب ح�سب 
راأيك ؟

رمبا  الإبداع..  يف  الرواد  من  �صطيف 
التي  الثقافية  للحركة  راجع  هذا 
�صهدتها اجلزائر وكل الوليات وب�صتى 
�صبابي  جيل  وجود  كذلك  املجالت. 
اأفكاره  اإي�صال  مبدع، ومدى رغبته يف 
الأدبية  ال�صحوة  اأي�صا  واإبداعاته. 
وفتح دور الن�رش لالأبواب، والت�صهيالت 
كذلك  املجال.  هذا  يف  املقّدمة 
�صطيف  ملدينة  اجلغرايف  املوقع 
من  للكثري  عبور  نقطة  باعتبارها 
التوا�صل  تعزيز  وبالتايل  الوليات. 
الثقافات.  خمتلف  بني  والحتكاك 
اإ�صافة اإىل ت�صجيعات ودعم ال�صلطات 

واملوؤ�ص�صات املعنية

ملاذا اختار مبدعنا “الق�سة” على 
غريها من انواع الأدب العربي ؟ 

التي  هي  الق�صة  اأن  اأجد  �صخ�صيا 
و�رشد  باحلكي  فمتعتي  اختارتني.. 
اأخرى.  متعة  ت�صاهيها  ل  الأحداث 
احلدث  او  الق�صة  اأجد  فاأحيانا 
حيثياتها،  يف  فاأن�رش  وبّدقة.  يكتبني 
يل  انه  ومع  �صخ�صياتها.  واأتقم�ص 
واخلاطرة،  بال�صعر  املحاولت  بع�ص 
اإّل اأن كتابة الق�صة تبقى املهيمنة على 

رغباتي وميولتي الإبداعية

هل ت�ستهويك الكتابة يف 
الرواية ؟

ذلك  واأع�صق  اأحبها  للرواية..  بالن�صبة 

متيزها.  التي  اجلمالية  وتلك  الن�صق 
من  متخوف  اأجدين  دوما  لكني 
بحاجة  الروائي  فالعمل  اقرتافها. 
كل  وحاليا  كبريين.  ولتفرغ  جلهد 
اللون  هذا  على  م�صلطة  ال�صواء 
يحتاج  رمبا  غماره  فخو�ص  الأدبي. 
اكتب  فاأن  ملّحة.  ورغبة  ل�صجاعة 
عبقرية  مني  ي�صتوجب  روائيا  ن�صا 
رفيع.  م�صتوى  ذات  ثاقبة  وروؤية 
خا�صة وال�صاحة الأدبية تعّج بكثري من 
الأ�صماء الروائية، حيث للرداءة عنوان 

عري�ص ولالأ�صف.

راأيك يف النقد يف بامل�سهد 
الثقايف؟ وهل تتقبل النقد؟

اأكيد فانا مع م�صجعي النقد. فال تقوم 
لكن  نقد.  دون  والثقافة  لالأدب  قائمة 
احرتافيا  بّناًء  نقدا  يكون  اأن  �رشط 
ارتقاء  يف  وي�صهم  الن�ص،  يخدم 
اليوم عن  اأعيبه  فما  �صاحبه.  م�صتوى 
غياب  هو  الثقافية  بال�صاحة  النقد 
عبارة  فبات  والحرتافية،  امل�صداقية 
عن حماباة وجمرد اآراء ل اأكرث. وهذا 
النقد.  مدعي  من  الكثري  فيه  وقع  ما 

فيهاجمون ال�صخ�ص ل الن�ص.
اأ�صهم  النقد قد  اأجد  ففي جزائرنا ل 
وخدم امل�صهد الثقايف بامل�صتوى الذي 

نريد، مقارنة مع باقي ال�صعوب

م�ساريعك امل�ستقبلية على 
�سعيد الكتابة ؟

على �صعيد الكتابة.. اأح�رش ملجموعة 
ق�صرية  ق�ص�ص  وجمموعة  ق�ص�صية. 
جدا كما يل بع�ص الق�صائد واخلواطر 
بحاجة لبع�ص الرتتيب، قد اجمعها يف 

كتاب 

كلمة اأخرية للقراء واجلريدة ؟

ال�صكر  بجزيل  اأتوجه  الأخري   يف 
لك اأخي خل�رش، على هذا احلوار 
مو�صول  �صكر  ال�صيق.  اجلميل 
ولكل  املوقرة  جلريدتكم  اأي�صا 
حلول  ومبنا�صبة  عليها.  العاملني 
ال�صنة اجلديدة 2019 اأمتناها �صنة 
اجلميع.  على  واإبداع  وخري  حب 
الثقافية  وال�صاحة  �صنة  وكل 
األف  باألف  باجلزائر  والإبداعية 

خري ومتيز.



للكاتبة جرمندر ك . بامربا

»اإعادة التفكري يف احلداثة: نزعة ما بعد 
اال�ستعمار واخليال ال�سو�سيولوجي«

ي�ؤكد كتاب »اإعادة التفكري يف احلداثة: نزعة ما بعد اال�ستعمار واخليال 
ال�س��سي�ل�جي« مل�ؤلفته جرمندر ك . بامربا على عبثية االعتقاد ال�سائد الذي 
ينظر للحداثة ب��سفها منتجًا اأوروبيًا خال�سًا، يف ال�قت الذي مييل فيه العتبار 

احلداثة م�سروعًا عامليًا حيث ا�ستعان الغرب بالكثري من امل�ؤثرات احل�سارية 
من اخلارج، وال �سيما تلك التي ا�ست�ردها من احل�سارة االإ�سالمية.

  وكاالت

 اأوروبا واال�ستعمار: تنافر اأم 
تكامل

ترى امل�ؤلفة اأن ع�رص ال�ستعمار الأوروبي 
تاريخياً خطرياً، حيث  قد �سّكل منعطفاً 
يف  ت�سببت  ال�ستعمارية  العالقة  اأن 
اجل�هرية  العالقات  من  واحدة  ت�سكيل 
عن  وافرتا�ساتها  جهة  من  اأوروبا  بني 

الآخرين من جهة اأخرى.
ت�رصب بامربا مثالً على ما تعتقد، وه� 
ذلك الذي يدر�س العالقة بني ال�ستعمار 
القرن  يف  الهندية  والثقافة  الإجنليزي 
اخلطاب  اأن  تذكر  حيث  ع�رص،  التا�سع 
ال�ست�رصاقي املتزامن مع فرتة الحتالل 
الربيطاين للهند كان يرّوج للفكرة القائلة 
اإن الهند مل تكن متتلك الأدوات ال�ساحلة 
لتاأريخ ما�سيها، واأن الهن�د مل تكن لديهم 
اخلا�سة  بثقافتهم  معرفة  اأي  مطلقاً 
اإح�سا�سهم  تط�ير  ي�ستطيع�ن  اأنهم  اأو 

بالق�مية على اأ�س�س ذاتية.
وتربز الباحثة راأي بع�س امل�ؤرخني الذين 
عن  التعبري  حاول�ا  ملا  الهن�د  اأن  يرون 
�سخطهم �سد املحتل الإجنليزي، فاإنهم 
اأوروبية،  م�سطلحات  ا�ستخدم�ا  قد 
وهي  الربوليتاريا،  وث�رة  الق�مية  مثل 
تاأثري  عمق  تبنّي  التي  امل�سطلحات 
ت�سكيل  يف  الأوروبية  الإمربيالية  الثقافة 

ثقافة الهن�د.
هذه املنهجية اأّثرت كثرياً يف تط�ر علم 
امل�ؤلفة،  تذكر  ما  فبح�سب  الجتماع، 
احلداثة  و�سارت  حم�راً،  الغرب  �سار 
درا�سة  اإن  بل  معيارياً،  ومقيا�ساً  هدفاً 
بتلك  تاأثرت  قد  نف�سه  الجتماع  علم 
الرتاث  »اتبع  ال�ستعمارية، حيث  النظرة 
نظرية  تبّني  الجتماع  لعلم  الكال�سيكي 
التحديث كفكرة لتغيري املفه�م املعياري 
اإىل  تقليدي  ما�ٍس  من  اخلطية  للحركة 
تف�سريات  وا�ستقرت  حديث،  م�ستقبل 
عمليات التحديث اأ�سا�ساً يف �سياق الفهم 
التاريخي للمجتمعات، واأن كل �سكل يُحل 
املجتمعات  وقدمت  تقدماً،  اأكرث  ب�سكل 
اأو جمتمعات ما قبل احلداثة  التقليدية، 
حديثة،  بديهياً  جمتمعات  مع  للمقارنة 
للتح�ل  و�سف  تاأ�سي�س  امل�سكلة  وكانت 

التاريخي من واحد اإىل اآخر«.
وتالحظ بامربا اأن املناف�سة بني الحتاد 
ال�س�فياتي وال�ليات املتحدة الأمريكية 
اإىل  عّطل  قد  الباردة،  احلرب  فرتة  اإبان 
درجة معينة من التفاق التام على ال�سكل 
الذي  الأمر  وه�  للحداثة،  املعياري 
ال�سي�عية، حيث  بعد �سق�ط  تغري متاماً 
اأعلن�ا  الذين  املثقفني  من  الكثري  ظهر 
معيارياً  من�ذجاً  الأمريكي،  النم�ذج  من 
فران�سي�س  ه�ؤلء  اأهم  ومن  نهائياً، 
ح�ل  امل�سه�رة  اأطروحته  يف  ف�ك�ياما 

نهاية التاريخ.
تهاجم بامربا ذلك املنهج ال�ست�رصاقي، 
وت�ستعني بكتابات بع�س امل�ؤرخني الذين 
وال�عي  التاريخية  املادة  اأن  اإىل  ذهب�ا 
يف  ومتاأ�سلني  م�ج�دين  كانا  التاريخي، 
املجتمعات التي جرى ا�ستعمارها، ولكن 
ذلك  عن  كان مبزاج خمتلف  ح�س�رهما 
امل�ؤلفة  وت�سلّط  الغربي�ن.  ميّيزه  الذي 
ال�س�ء على بع�س النظريات التي عملت 
بافرتا�سها  احلداثة،  ظه�ر  تف�سري  على 
منطاً  �سّكلت  �ساملة  اجتماعية  عملية 
يف  احلداثة  تبدو  حيث  وعاملياً،  عاماً، 
مرحلتها الأوىل وكاأنها منبثقة يف املقام 
الداخلية  للديناميات  كنتيجة  الأول 

من  العديد  اأن  كما  الغربية.  للمجتمعات 
احلداثة  باأن  الق�ل  رف�س�ا  قد  العلماء 
للرتاث يف اجلانب  بدياًل  تك�ن  اأن  ميكن 
بع�سهم  وناق�س  العامل،  من  املتخلف 
التحديث  عملية  من  الناجت  باأن  العتقاد 
مزيج  من  يت�سكل  قد  املناطق،  تلك  يف 
ي�ستق  بحيث  واحلداثة،  الرتاث  بني  ما 
كالهما الدعم من الآخر، بدلً من روؤيته 

بك�نه ا�سطداماً باملتعار�سات.
ويرى الباحث�ن امل�ؤمن�ن بذلك الت�جه اأن 
الغرب ل ميكن  التي ظهرت يف  احلداثة 
اأن تظهر بنف�س ال�سكل يف اأماكن اأخرى، 
اأوروبا واأمريكا  واأن اأهداف التحديث يف 
ل ميكن اأن تك�ن هي نف�س الأهداف التي 

نت�قع ظه�رها يف اأفريقيا واآ�سيا.
 

املجتمع العاملي

اإليها  ت�سري  التي  املهمة،  النقاط  من 
امل�ؤلفة يف معر�س درا�ستها لعلم اجتماع 
ت�سبب يف  ذلك املفه�م قد  اأن  احلداثة، 
اإيجاد  يف  التفكري  اإعادة  على  الإحلاح 
احلداثة،  لتاريخ  عامة  معرفية  اأ�س�س 
اأو  تتغري  ل  املجتمعات  اأن  تذكر  حيث 
من  كجزء  لكن  مغلقة،  كه�يات  تتط�ر 
�سياق عاملي اأكرث ات�ساعاً، ومن هنا فاإنه 
ميكن تفنيد ادعاءات الغرب ب�ج�د تاريخ 

ممّيز له.
الأر�سيفات  ا�ستدعاء  اأن  بامربا  وترى 
والقراءات  اجلغرافية  والعل�م  العاملية 
فهم  من  ميكننا  قد  املقارنة،  التاريخية 
يخ�س  فيما  الغربي  التاريخي  التط�ر 
قد  ن�سبية  ظاهرة  باعتبارها  احلداثة، 
ل  املتبادلني،  والتاأثر  للتاأثري  تعر�ست 
عن  معزل  يف  ت�سكلت  منفردة  كظاهرة 

ال�سياقات العاملية املعا�رصة.
 

ع�سر النه�سة بني احلداثة وما 
قبل احلداثة

احلداثة،  لظاهرة  درا�ستها  �سياق  يف 
الأق�ال  بع�س  امل�ؤلفة  تناق�س 
ارتبطت  التي  التقليدية  واملعتقدات 
بالتقدم الغربي، و�سارت ق�الب حمف�ظة 
يرددها الباحث�ن من دون اإعمال النقد اأو 

الت�سكيك فيها.

اأوىل تلك املق�الت هي تلك التي 
ترّوج لدور ع�سر النه�سة الرائد يف 

اإنتاج احلداثة االأوروبية

قد  النه�سة  ع�رص  اأن  امل�ؤلفة  تذكر 
كان مب�رّصاً  باأنه  وا�سع  ُعرف على نطاق 
على  بناء  وذلك  احلديثة،  اأوروبا  مبيالد 
العلمية  والكت�سافات  الخرتاعات  كرثة 
وال�سناعية التي ظهرت فيه، واأي�ساً لك�نه 
الك�س�ف  ات�سعت فيه رقعة  الذي  الع�رص 
احلركة  فيه  وتط�رت  اجلغرافية، 
فيه  الذي ظهر  الع�رص  ولك�نه  التجارية، 
ما  كل  يف  املت�سكك  الإن�ساين  املذهب 
قيام حركة  من  ذلك  نتج عن  وما  ح�له، 
اليقينية  املفاهيم  لكل  �ساملة  مراجعة 

التي �سبقته.
ميّثل  مل  النه�سة  ع�رص  اأن  بامربا  ترى 
التي �سبقته،  قطيعة معرفية مع الع�س�ر 
لإحياء  حماولة  كان  احلقيقة  يف  اإنه  بل 
ومت  ظهرت  التي  والعل�م  املعارف 
الأقدم،  التاريخية  الفرتات  يف  اكت�سافها 
حيث نظر العديد من علماء الإن�سانيات 
اإىل  امليالدي  ع�رص  ال�ساد�س  القرن  يف 
جميع  »منبع  بك�نها  ال��سطى  الع�س�ر 
اإىل  وا�ستندوا  الهادفة،  املعرفة  اأن�اع 

م�اردهم ال�سئيلة لدعم الدرا�سة وتقييم 
اأمناطاً  بعملهم هذا  الرتاث، وقد ط�روا 
جديدة للتفكري وفروعاً جديدة للدرا�سة«. 
فاملذهب الإن�ساين يف ع�رص النه�سة كان 
علمياً واأدبياً وتعليمياً م�ستنداً اإىل درا�سة 

الع�س�ر القدمية الكال�سيكية.
اإىل  هنا  النظر  تلفت  امل�ؤلفة  اأن  كما 
اأن  وهي  الأهمية،  �سديدة  مالحظة 
ظهرت  التي  املت�سككة  الإن�سانية  العل�م 
ب��سفها  ظهرت  قد  النه�سة،  ع�رص  يف 
ومل  الاله�ت،  عل�م  عن  م�ستقلة  عل�ماً 
تُعّرف نف�سها يف تلك املرحلة باأنها عل�م 

م�سادة للدين.
الع�س�ر  بني  العالقة  اأن  الباحثة  وترى 
وثيقة  عالقة  النه�سة  وع�رص  القدمية 
الإن�ساني�ن  العلماء  كان  »فاإذا  جداً، 
على  عمل�ا  قد  ال��سطى  الع�س�ر  يف 
العل�م  علماء  فاإن  فقط،  املعرفة  تراكم 
الإن�سانية يف ع�رص النه�سة قد مّيزوا بني 

هذه املعارف«.
وت�ؤيد بامربا الراأي الذي يذهب اأ�سحابه 
يف  وقع  الذي  املعريف  التغرّي  اأن  اإىل 
تغرّياً  يكن  مل  النه�سة  ع�رص  بدايات 
كيفياً باملقام الأول، ولكنه كان يف الكثري 
ترى  وهي  اأي�ساً.  كمياً  تغرّياً  ج�انبه  من 
قد  الكتب  طباعة  تقنيات  معرفة  اأن 
من  الكثري  ا�ستن�ساخ  ت�سهيل  يف  �ساهمت 
املخط�طات وامل�ؤلفات املهمة، ومن ثم 
كان من ال�سهل على الدار�سني والطالب 
ت�فري  مت  وبذلك  ن�سخهم،  يقتن�ا  اأن 
ومتت  الكتابة،  واإعادة  ال�ستن�ساخ  وقت 
القراءة  يف  ال�قت  ذلك  من  ال�ستفادة 
املتمعنة للن�س��س، وه� ما اأتاح الفر�سة 
بنظريات  والظه�ر  والتحليل،  للنقد 

جديدة مل تكن معروفة �سابقاً.
اأن  اإىل  بامربا  ت�سري  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
تقنيات الطباعة قد �سّهلت جمم�عة من 
احلل�ل البحثية التي كانت غريبة و�سعبة 
على  ال�سهل  من  �سار  فمثاًل  ذلك.  قبل 
التي  الأق�ال  اأن يقتب�س�ا بع�س  الباحثني 
وردت يف الكتب، واأن يحيل�ا اإليها ب�سكل 
�سهل و�سل�س، م�ستخدمني يف ذلك اأرقام 
والف�س�ل  الأجزاء  واأرقام  ال�سفحات 
بع�سه  مع  ت�سافر  كله  وهذا  والأب�اب، 
البع�س يف اإنتاج ثقافة اأكرث تعقيداً وثراًء، 
تختلف ب�سكل كبري عن الثقافة التي كانت 

معروفة ومنت�رصة يف الع�س�ر ال��سطى.
النقطة الثانية، التي ت�ستند اإليها امل�ؤلفة، 
هي اأن الغرب مل يتط�ر اإىل ثقافة النه�سة 
من  بالكثري  ا�ستعان  اأنه  بل  ذاتي،  ب�سكل 
ول  اخلارج،  من  احل�سارية  امل�ؤثرات 
احل�سارة  من  ا�ست�ردها  التي  تلك  �سيما 
على  واملزدهرة  القائمة  الإ�سالمية 

اجلهة املقابلة من البحر املت��سط.
املثال،  �سبيل  على  اأر�سط�،  فل�سفة 
العرب  يد  على  اإل  الغرب  اإىل  تنتقل  مل 
امل�سلم�ن  فالفال�سفة  امل�سلمني، 
قدم�ا  قد   – ر�سد  ابن  –وبالأخ�س 
كما  اأر�سط�،  لفل�سفة  وافية  درا�سات 
�رصح  يف  مهمة  م�ؤلفات  و�سّنف�ا  كتب�ا 
فاإن  هنا  ومن  عليها.  والتعليق  كتبه 
»اأنه من خالل مثقفي  ت�ؤكد على  بامربا 
التعليم يف  من  كثرياً  فاإن  العربي،  العامل 
عاود  قد  الأوروبية  الكال�سيكية  الع�س�ر 
طريقه مرة اأخرى اإىل تيار النم� الثقايف 

الأوروبي«.

التاأثري االإ�سالمي يف حركة 
النه�سة

مل  النه�سة  حركة  يف  الإ�سالمي  التاأثري 
الفل�سفية  العل�م  جمال  على  يقت�رص 

اإىل  لي�سل  كذلك  امتد  اإنه  بل  فح�سب، 
غاليلي�  فنظريات  الطبيعية،  العل�م 
ببع�س  ا�ستعانت  قد  وك�برنيك��س 
العلماء  بها  قام  التي  الفلكية  التجارب 
امل�سلم�ن يف الأندل�س، كما اأن التقدم يف 
اإىل  ا�ستند  جمالت الطب والهند�سة قد 
بع�س امل�ؤلفات القّيمة التي �سّنفها بع�س 

العلماء العرب.
والذي  الأوروبي،  الفن  اإىل  بالن�سبة  اأما 
حلق  الذي  الكبري  التط�ر  اأن  ي�ساع 
النه�سة،  ع�رص  يف  واأ�ساليبه  بخ�سائ�سه 
املمّيزة  الأوروبية  اخل�سائ�س  بفعل  كان 
خطاأ  على  ت�ؤكد  امل�ؤلفة  فاإن  وحدها، 
تلك  يف  العامل  لأن  الفر�سية،  تلك 
من  متقارباً  كان  التاريخية  املرحلة 
بع�سه ب�سكل كبري، وال�سجالت التاريخية 
تنقل لنا اأخبار وتفا�سيل الكم الهائل من 
الزيارات التي قام بها الرحالة الأوروبي�ن 
اإىل اأفريقيا واآ�سيا، وه� ما يظهر معه اأن 
واليابان  وال�سني  فار�س  وبالد  اإ�سطنب�ل 
والهند وغري ذلك من املراكز احل�سارية، 
بع�سها  مع  وثيق  ب�سكل  مرتبطة  كانت 
التي  الفنية  اأن امل�ؤّثرات  البع�س، مبعنى 
�ساحبت ع�رص النه�سة، مل تكن م�ؤّثرات 
اأوروبية خال�سة كما يرّوج لذلك، بل اإنها 

يف احلقيقة كانت م�ؤّثرات عاملية.
 

مفه�م الدولة الق�مية والث�رة 
الفرن�سية

تذكر امل�ؤلفة اأن العتقاد املرت�سخ لدى 
ما  ب�سكل  يربط  الغربية،  البحث  دوائر 
بني الث�رة الفرن�سية التي اندلعت يف عام 
1789 من جهة، واحلداثة من جهة اأخرى، 
وذلك على اعتبار اأن اأحداث تلك الث�رة 
لبع�س املبادئ والقيم  قد �سهدت ظه�ر 
اأ�سا�سها  على  اأُقيمت  والتي  اجلمعية، 
بعد،  فيما  احلديثة  املدنية  املجتمعات 
ومنها الدمي�قراطية واحلرية وامل�ساواة 
وحرية  ال�سيا�سية  امل�ساركة  يف  واحلق 
تاريخ  »باإن�ساء  فاإنه  هنا  ومن  التعبري، 
لأ�س�ل  ق�سة  اأنها  على  الفرن�سية  الث�رة 
ي�سبح  اأن  اإىل  اأدى  قد  احلديث،  العامل 
هذا التاريخ اأي�ساً خطاباً لله�ية الأوروبية 

ب��سفها حديثة«.
تعتقد امل�ؤلفة اأن روؤية ال�سن�ات ال�سابقة 
على الث�رة، تثري جدلً وا�سعاً ومناق�سات 
بت�سّكل  الذي حلق  التط�ر  للت�ساوؤل ح�ل 
فال�سع�د  فرن�سا،  يف  ال�رصعي  احلكم 
الب�رج�ازية  للطبقة  والق�ي  ال�رصيع 
اأدى  ع�رص،  الثامن  القرن  يف  الفرن�سية 
نطاق  داخل  بالتاأثري  الهتمام  زيادة  اإىل 
انهار  فقد  ثم  ومن  ال�سيا�سي،  املجال 
الن�سق ال�ستبدادي اأخرياً بعد اأن مت ن�رص 
الدولة، ومت التفاق بعدها على  ميزانية 

اإلغاء المتيازات املالية.
التي  النابلي�نية  احلقبة  اأن  امل�ؤلفة  ترى 
الث�رة الفرن�سية، قد مّثلت  اأعقبت جناح 
لظه�ر  والثقافية  ال�سيا�سية  احلا�سنة 
الق�مية، وانتقالها من حيز  الدولة  فكرة 
وترّبر  العملي،  التطبيق  نطاق  اإىل  الفكر 
ذلك باأن غزو نابلي�ن مل�ساحات �سا�سعة 
العامل  ا�ستنفر  قد  الأوروبية  القارة  من 
الق�مية  املميز عند كل �سعب، فظهرت 
والعرف  اللغة  ع�امل  لن�سهار  كنتاج 
األهمت  »فقد  امل�سرتكة،  واملخاطر 
فعل  كرد  ن�ساأت  التي  ال�سعبية  املقاومة 
عدداً  نابلي�ن  جي��س  طريق  عن  للغزو 
الدولة  يف  التفكري  ليبداأوا  املفكرين  من 
لغة  ق�يت  وقد  ق�مية،  مب�سطلحات 
املحلي  واملجتمع  القدمية  التما�سك 
نابلي�ن  هزمية  عقب  وحدث  والدين، 

واحلك�مات  للملكيات  ال�لء  على  تاأكيد 
التالية  ال�سن�ات  و�سهدت  التقليدية، 
باأكملها  اأوروبا  ت�رط  نابلي�ن  لهزمية 
الليربالية،  الأيدي�ل�جيات  بني  �رصاع  يف 
ق�ى  وممار�سات  وال�سرتاكية  والق�مية، 

الرجعية«.
من هنا، فاإن امل�ؤلفة تعار�س الزعم باأن 
ال�سبب  كانت  وحدها  الفرن�سية  الث�رة 
احلديثة،  الق�مية  الدولة  ميالد  يف 
الأحداث  اأهمية  على  ت�ؤكد  حيث 
اأعقبتها يف  التي  والجتماعية  ال�سيا�سية 
الفر�سة  واإعطائها  الفكرة  تلك  تر�سيخ 
روؤية  »فيمكن  عملياً  للتنفيذ  املنا�سبة 
–التي يك�ن ت�جيهها  ال�سيا�سية  احلداثة 
على  –الأمة-  للدولة  حديثة  مب�ؤ�س�سات 
الث�رة  عقب  اأوروبا  يف  ن�ساأت  اأنها 
عاملية  اأ�سبحت  ثم  ومن  الفرن�سية، 
الكثري  اأن  يعني  ما  وه�  ال�قت«،  مبرور 
من بلدان العامل قد ا�سرتكت يف �سناعتها 
الهيمنة  رف�س  خالل  من  و�سياغتها 
الإمربيالية التي عمل الغرب على فر�سها 
ت��سعاته  تاريخ  من  خمتلفة  اأوقات  يف 

الع�سكرية وال�سيا�سية.
بفكرة  املرتبطة  املهمة  النقاط  ومن 
الدولة الق�مية اأن التغرّيات الإدارية التي 
اأوروبا،  يف  احلكم  اأنظمة  على  طراأت 
الفرن�سي  الفيل�س�ف  ي�سّميها  التي  تلك 
قد  باحل�كمة،  ف�ك�  مي�سيل  امل�سه�ر 
التي  الثالث  العامل  دول  فيها  �ساهمت 
من  بكثري  اأكرث  اأوروبا  خارج  ت�جد 
�سياغتها  يف  البي�ساء  القارة  م�ساهمة 
الأوروبيني يف  اأن  بامربا  ترى  وت�سكيلها. 
مرحلة ال�ستعمار، قد طبق�ا العديد من 
اأفريقيا  يف  م�ستعمراتهم  يف  التجارب 
يف  كانت  امل�ستعمرات  تلك  واأن  واآ�سيا، 
لتطبيق  كبري  معمل  وكاأنها  احلقبة  تلك 
�سيما  ول  الأوروبيني،  واأفكار  نظريات 
والإنتاجية  وامل�ارد  ال�سحة  ميادين  يف 
اأن  وبعد  احلكم،  واأهداف  والتنظيمات 
و�سلت تلك التجارب اإىل مرحلة الن�س�ج 
بنقلها  امل�ستعمرون  قام  والكمال، 
اأوطانهم  اإىل  النهائي  و�سكلها  ب�س�رتها 

الأم.
يف  بامربا  ت�رصبها  التي  الأمثلة،  من 
اأن  ه�  نظرها،  وجهة  اإثبات  �سبيل 
اأبداً  يُعرف  مل  الإ�سبع  ب�سمة  ا�ستخدام 
قبل  ال�سخ�سية،  اله�ية  لتحديد  ك��سيلة 
ا�ستخدامه يف الهند اإبان حقبة ال�ستعمار 
الربيطاين لها، وفيما بعد متت ال�ستعانة 
اأنحاء  باقي  ويف  نف�سها  بريطانيا  يف  به 
العامل الغربي، ومن ثم �سار معلماً مائزاً 

من معامل احلداثة والتقدم.
تلفت  التي  امل�سابهة،  امل��س�عات  من 
الباحثة النظر اإليها، ه� اأن درا�سة الأدب 
الإجنليزي مل يكن معروفاً داخل اإجنلرتا 
امل�ستعمرات  جميع  اأن  رغم  نف�سها، 
منهج  درا�سة  تقرر  كانت  الربيطانية 
بانتظام،  طالبها  على  الإجنليزي  الأدب 
وظلت تلك املفارقة الغريبة قائمة حتى 
اإقرار درا�سة الأدب الإجنليزي داخل  مت 

بريطانيا يف 1813.
اإدراك  على  ت�ؤكد  بامربا  فاإن  هنا،  من 
ت�سكيل  يف  ال�ستعمارية  النزعة  اأهمية 
قراءة  تُعاد  بحيث  الغربية،  الدول 
للعالقات  »كنتاج  الأوروبية  الأمم  تاريخ 
ال�ستعمارية«، بل اإن امل�ؤلفة تقدم طرحاً 
اأكرث جراأة عندما ت�سكك يف الفكرة التي 
قد  الق�مية  الدولة  بداية  اأن  اإىل  تذهب 
اأوروبا، ومن بعدها انتقلت ن�سخ  وقع يف 
العامل،  اأخرى من  اأماكن  اإىل  الدولة  تلك 
والن�سخ  الأ�سل  نظرية  اإن  تق�ل  حيث 
العتقاد  من  بالأ�سا�س  تنبثق  املتعددة، 

احل�ساري  والتف�ق  الغربية  بالهيمنة 
الهائل للعن�رص الأبي�س.

تبعات الث�رة ال�سناعية يف اأوروبا

العتقادات  اأحد  اأن  امل�ؤلفة  تذكر 
الرا�سخة يف العقل الغربي، ه� ذلك الذي 
ال�سناعية  الث�رة  اأن  اإىل  اأ�سحابه  يذهب 
– تلك التي وقعت يف القرن ال�اقع ما بني 
املعامل  اأحد  هي  و1850-   1750 عامي 
الجتماعية  التط�رات  رافقت  التي 
الث�رة  اأعقبت  التي  والفكرية  وال�سيا�سية 
اإىل  الجتاه  فاإن  هنا  ومن  الفرن�سية. 

الت�سنيع يحمل �سبغة اأوروبية بامتياز.
امل�ؤرخني،  من  عدد  يذكر  ما  وبح�سب 
اإىل  متتد  ال�سناعية  الث�رة  جذور  فاإن 
على  اإجنلرتا  يف  ع�رص،  ال�ساد�س  القرن 
متفرقة  اأنحاء  ويف  اخل�س��س،  وجه 
يف  ال�سبب  وكان  عام.  ب�جه  اأوروبا  من 
ع�امل  لت�افر  بالأ�سا�س  يع�د  ظه�رها 
احل�رصية،  املراكز  من�  منها  متعددة، 
ال�سكان،  عدد  وزيادة  التقني،  والتقدم 
الأعمال  وانت�سار  الري،  �سبكات  وت��سيع 

امل�رصفية واملالية.
ت�ستند بامربا اإىل جمم�عة من الباحثني 
التحديث  عملية  اأن  يف  ي�سكك�ن  الذين 
ع�رص  اإبان  وقعت  التي  القت�سادي 
اخل�سائ�س  من  تنبثق  ال�سناعية،  الث�رة 
يرى  حيث  وحدها،  لأوروبا  الداخلية 
»تدفق  تتجاهل  املزاعم  تلك  اأن  ه�ؤلء 
الرثوة من امل�ستعمرات التي �ساهمت اإىل 
للث�رة  املبدئية  النطالقة  يف  كبري  حد 
للعبيد  الإجبارية  وامل�ساهمة  ال�سناعية، 
يف هذه العملية، ول الطريقة التي ُق�سي 
بها على الت�سنيع يف مناطق مثل اأفريقيا 
اأُفقرت  والتي  والهند  الالتينية  واأمريكا 
عمداً من اأجل �سمان تف�ق ال�س�ق لل�سلع 

الربيطانية والأوروبية«.

عملية التحديث التي مّيزت ع�سر 
احلداثة االأوروبية

نظر  وجهة  تقدم  امل�ؤلفة  فاإن  هنا  من 
جديدة، مفادها اأن عملية التحديث التي 
تكن  الأوروبية، مل  احلداثة  مّيزت ع�رص 
اإنها  بل  القارة،  داخل  من  نابعة  باأكملها 
من  اُقتب�ست  قد  ج�انبها  من  الكثري  يف 
خ�س��ساً  والآ�سي�ي،  الأفريقي  اخلارج 
�سناعات  �سهدت  قد  املناطق  تلك  واأن 
ث�رة  مع  متقاربة  فرتات  يف  متعددة 
الهند  ا�ستهرت  حيث  الأوروبي،  الت�سنيع 
القطنية.  بال�سناعات  املثال  �سبيل  على 
كما ُعرفت ب�سناعة كبرية لتعدين الفحم، 
بفعل  ت�جيهها  مت  التي  ال�سناعات  وهي 
الأهداف  خلدمة  ال�ستعمارية  الق�ى 
ال�سناعية والقت�سادية للدول الأوروبية.

كتاب  م�ؤلفة  بامربا   . ك  جرمندر 
ما  نزعة  احلداثة:  يف  التفكري  »اإعادة 
ال�س��سي�ل�جي«   واخليال  ال�ستعمار  بعد 
هي  اأ�ستاذة علم الجتماع ومديرة مركز 
النظرية الجتماعية، وقد �سغلت من�سب 
املتحدة  ال�ليات  يف  زائرة  اأ�ستاذة 
الأمريكية يف تخ�س�س الفكر الجتماعي 
النقدي، كما ح�سلت على جائزة تذكارية 
اهتماماتها  وتنح�رص   .2008 عام  يف 
البحثية يف جمال علم الجتماع التاريخي، 
ومن  ال�ستعمار،  بعد  ما  نزعة  ودرا�سة 
وحالة  الك�زم�ب�ليتانية  م�ؤلفاتها، 
الجتماع  علم  ال�ستعمار،  بعد  ما  نزعة 
بعد  ما  نزعة  ونقد  واحلداثة  التاريخي 
ال�ستعمار، واإمكانيات وج�د علم اجتماع 

الع�ملة.
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الكاتب والباحث املهدي �سلطاين جلريدة الو�سط

�أفكار مايكل هارت و �ستيف جوبز 
ور�ء تخ�س�سي يف �لتنمية �لب�سرية

الأ�ستاذ املهدي �سلطاين حا�سل على �سهادة املا�سرت02 يف الل�سانيات واللغة 
الفرن�سية من جامعة البليدة 02، باحث واأكادميي يف التنوع الثقايف 

وتداخل الثقافات وعالقتها باللغة الفرن�سية، مدرب معتمد يف التنمية 
الب�سرية وتطوير الذات، ي�ستغل من�سب اأ�ستاذ للغة الفرن�سية، موؤلف 

وكاتب لعدة مقالت علمية، �سحفية واأكادميية.

خلـ�سر بن يو�سف

 كيف توجهت اإىل التاأليف 
والكتابة و ال�ستغال مبلف 

للتنمية الب�سرية ؟

طريقة  عندي  احلقيقة  يف 
عن  خمتلفة  تكون  رمبا  تفكري 
ت�شبه  ورمبا  النا�س  من  الكثري 
 ، اأجزم  اأن  ميكن  ال  الكثري 
من  قدمنا  مهما  اأنه  اأرى  فاأنا 
واجتهدنا  در�شنا  ومهما  علم 
رمبا  حميطنا  على  التاأثري  يف 
معه  نتعامل  الذي  اأو  ال�شيق 
الكثري  يف  فقط  مبا�رش  ب�شكل 
واآين  يكون حل�شي  االأحيان  من 
ب�شمة  وترك  التاأليف  اأن  اإال   ،
املدى  بعيد  تاأثري  لها  مكتوبة 
عدد  اأكرب  اإىل  ي�شل  اأن  وميكن 
ممكن من النا�س واالأفراد وعرب 

الع�شور اأي�شا. 
التنمية  ملجال  اختياري  اأما 
�شديدة  بب�شاطة  فهو  الربية 
حبي للتغيري وتطوير نف�شي كان 
لذلك فمن خالل  االأول  الدافع 
وم�شاهدة  للكتب  مطالعتي 
النا�س  كبار  عن  فيديوهات 
اأمثال  العامل  يف  الناجحني 
�شتيفن جوبز املوؤ�ش�س واملدير 
العاملية،  اأبل  ل�رشكة  التنفيذي 
التحفيز  رائد  روبنز  اأنتوين 
اأمريكا  يف  الذات  وتطوير 
اأنني  اأقول  اأن  اأي�شا  وميكن    ،
ازددت �شغفا للدخول اإىل عامل 
لكتاب   مطالعتي  بعد  التنمية 
اأعظم 100 �شخ�شية موؤثرة عرب 
االأمريكي مايكل  للكاتب  العامل 
�رشح  يقدم  كان  الأنه   ، هارت 
ال�شخ�شيات  جلميع  مف�شل 
جناحهم  واأ�شباب  املعرو�شة 
التاأثري  لدرجة  و�شلوا  وكيف 
اأن  دفعني  ما  هذا  العاملة 
والكتاب  التاأليف  يف  اأتخ�ش�س 

يف هذا املجال.

من اأين ا�ستوحيت مو�سوع 
كتابك الأخري ؟

الكتاب هو عبارة عن جمموعة 
يف  جدا  الب�شيطة  االأفكار  من 
�شكل وم�شات، والتي من �شاأنها 
اأن حتدث الفارق يف تغري الذات 
اإىل  موجه  الكتاب  وتطويريها. 

جميع �رشائح املجتمع وب�شكل 
كبري جدا اإىل فئة ال�شباب التي 
يف  االأ�شا�شية  الركيزة  تعترب 
كل  عليها  يقوم  والتي  املجتمع 

�شيء. 
كما يعد البحث عن معنى حمدد 
ذلك  املعجزة،  مبثابة  للحياة 
الأن حياتنا مليئة بامل�شتجّدات. 
يرّكز على  االإن�شان بطبعه  كون 
لذلك  وجديد،  مهم  هو  ما  كل 
يدي  بني  اأ�شع  اأن  ارتاأيت 
التي  الوم�شات  هذه  القارئ 
انطالق  نقطة  تكون  اأن  اآمل 
ملحاولة تطوير ذاته ولو ب�شكل 
ال�شائع  حلمه  لبناء  اأو  ن�شبي، 
النور،  روؤية  له  يُكتب  مل  الذي 
اأو  تهاونه  اأو  تق�شريه  ب�شبب 
ب�شبب تيهانه عن ال�شبيل االأمثل 
ال�شخ�شية  اأ�شطورته  لتحقيق 

واأمنياته يف درب احلياة.

يف الوقت احلايل كتب 
التنمية الب�سرية .. ملاذا ؟

اإىل  راجع  بالتاأكيد  هذا   
تختلف  التي  القراء  اهتمامات 
قلنا  فاإذا  الآخر،  �شخ�س  من 
التنمية الب�رشية والروايات هي 
االأكرث مبيعا واإقباال فان ال�شبب 
الطي  وال�شمول  العموم  هو 
اقت�شارها  وعدم  به  تت�شف 
على جمموعة اأو فئة معينة مثل 
اأو  العلمية  التخ�ش�شات  كتب 
موجهة  تكون  والتي  االأكادميية 

جلمهور معني.

األ ترى اأن هناك اهتماما 
مبالغا فيه مبو�سوع 
التنمية الب�سرية ؟

هذا  نعم   ، حمله  يف  �شوؤال 
فهم  القارئ   اأن  ينب  االزدياد 
مل�شتقبل  يتطلع  وهو  الر�شالة 
�شخ�س  يجعله  غد  اإىل   ، اأ�شل 
ذاتي وم�شتقل ومتمكن يف �شتى 
املجاالت  ونذكر على  التوا�شل 
الفعال ، فن  التعامل مع الغري، 
على  قادر  �شخ�س  ي�شبح  اأن 
اإثبات ذاته  ونف�شه على ال�شعيد 
بجده يف  هذا  وكل  املجتمعي، 
وتطوير  الب�رشية  التنمية  كتب 
الدافع  . ورمبا هذا هو  الذات 
الذي جعل باملدربني واملوؤلفني 
يف  من�شوراتهم  تكثيف  اإىل 

رواجا  اأكرث  واأ�شبحت  املجال 
يف املجتمع .

ما تقييمك لتجربتك ؟

من  فريدة  جتربة  احلقيقة   
وكنت  اأعجبتني  اأكيد  نوعها، 
بهذا  ال�شعادة  غاية  �شعيد 
اأثرى  والذي  اجلديد  املولود 
اجلزائرية  املكتبة  وزين 
ا�شتح�شان  عن  اأما  والعربية. 
من  اأكرث  فكان  للكتاب  القراء 
املتوقع وهذا بعد م�شاركتي يف 
للتكالب  وطنية  �شالونات  عدة 
يف �شطيف والبليدة، وتن�شيطي 
ولقاءات  بالتوقيع  بيع  حلفالت 
غرار  على  واليات  عدة  يف 
املدية،  العا�شمة،  تي�شم�شيلت، 
برج  تلم�شان،  الدفلى،  عني 

بوعريريج و�شطيف.
 

الدرا�سات التي ي�ست�سهد 
بها مدربو التنمية، لي�س 

من ال�سروري تطبيقها 
على جمتمعنا، هل تتفق؟ 

اأم تختلف وملاذا؟
 

هذا  عن  تختلف  اأكيد  االإجابة 
وكل  الأخر  �شخ�س  من  ال�شوؤال 
اإن  نظره،  وجهة  من  يراها 

اأن  ميكن  نف�شي  عن  حتدثت 
تركز  الب�رشية  التنمية  اأن  اأقول 
على تقدمي معلومات ومهارات 
العلم  تن�رش  بال�رشورة  فاإنها 
من  اال�شالم  عليه  حث  الذي 
فان  اإذن  اللحد،  اىل  املهد 
العملية �شهلة وب�شيطة، املدرب 
ينقل ر�شالة علم، ر�شالة ثقافة، 
ما  اآخر  ون�رش  ح�شارة  ر�شالة 
تطورات  من  العامل  اإليه  و�شل 

وما ا�شتجد به العلم.
على  تطبق  اأنها  ق�شية  اأما 
جمتمعنا اأم ال فال ميكن اأجزم 
ب�شكل نهائي، ولكن اأخذناها من 
زاوية اإيجابية، فاأكيد نعم ميكن 
اأن تطبق على جميع املحتمات 
هذا  ويختلف  االأوقات  كل  ويف 
والرغبة  االأهداف  ح�شب 

وخ�شو�شية كل جمتمع.
اجتهاد  اأراها  اأنني  كما 
عبادة  والعمل  عمل  واالجتهاد 
االإن�شان  حث  احلنيف  والدين 
خري  القوية  فاليد  العمل  على 
فن�رش  ال�شعيفة،  اليد  من 
مند  االن�شان  هدف  كان  العلم 
بعد  وبعدها  االأوىل  الع�شور 
هذه  تاأكيد  مت  االإ�شالم  جميء 
الفر�شية ب�شكل كبري جدا، فان 
ونفعت  االجتهاد  هذا  اأ�شاب 
وان  املطلوب  فهذا  املجتمع 

مل تطابق اأفكار وغاية املحيط 
فال �شري يف ذلك.

يتهم من يلقون حما�سرات 
التنمية الب�سرية بت�سطيح 

الق�سايا ، ما راأيك ؟

ت�شطيح  نظري  وجهة  من  اأنا 
يرجع  فيها  التعمق  اأو  الق�شايا 
ويقدم  يحا�رش  من  كفاءة  اإىل 
متكنه  ومدى  املحا�رشة،  
باالإ�شافة  العلمية،  املادة  من 
واأي�شا  املو�شوع  طبيعة  اإىل 
اجلمهور والفئات امل�شتهدفة ، 
اأما اأنه يقال جميع من يحا�رش 
يقدم ب�شكل �شطحي مو�شوعه، 
فبالن�شبة يل هذا غري �شحيح. 

اأو رمبا يبقى ن�شبيا فقط

ماهي طموحاتك ؟

الطموح هو التخ�ش�س والتفرغ 
يف  والتاأليف  للكتابة  اأكرث 
مثل  ت�شتهويني  التي  املجاالت 
الذاتي  التطوير  علم االجتماع، 
وعلم النف�س واأي�شا االأدب الذي 
الكتاب،  لكل  متنف�س  يعترب 
�شيناريوهات بع�س  اأي�شا  اأكتب 
والق�ش�س  امل�رشحية  القطع 
العربية  باللغتني  اأي�شا  ال�شغرية 

والفرن�شية.
كما اأنه هناك الكثري من م�شاريع 
اإىل  العربية  من  ولكن  الرتجمة 
الفرن�شية، الأنه يوجد الكثري من 
باللغة  واالإ�شدارات  االأعمال 
وحتتاج  املجال  يف  العربية 
للرتجمة اإىل الفرن�شية بالدرجة 
االأوىل بحكم اأنها اللغة االأجنبية 
لغة  واأي�شا  اجلزائر  يف  االأوىل 
ب�شكل  اجلزائريني  بها  يتعامل 

كبري

كلمة اأخرية ؟

رائع  من  االأكرث  احلوار  هذا  ختام  يف 
ن�شيحتي اإليكم اأحبتي يف كل مكان هي 
التايل : حتقيق اأعلى م�شتويات النجاح 
الذي  البلد  اأو  باملكان  مرتبط  لي�س 
اأنت يف  تعي�س فيه بل مرتبط برغبتك 
يكون  اآن  �شخ�س  كل  على  يجب  ذلك، 
متميز واأن ي�شع يف ذهنه �شيء اأنه  خلق 
لكي ال يكون رقما عاديا،  وال يجب اأن 
يغادر هذه احلياة دون اأن يرتك ب�شمته 
من  النا�س  �شيتذكره  ومبا  ال�شخ�شية 
كل  يكون  احلال  بطبيعة  وهذا  بعده  
اأن  ميكن  وجماله،  تخ�ش�شه  ح�شب 
كل  يف  ال�شالم   اأن�رشوا    : اأي�شا  اأقول 
هو  من  م�شاعدة  ترتددوا يف  وال  مكان 
اهلل  اإال  اهلل  ال  امة  من  اإليكم   بحاجة 

حممد ر�شول اهلل . 



�صحةالأحد 10 فيفري  2019  املوافـق  ل06 جمادى الأخر 1440هـ 18

خطر يهدد بتدمري مناعة الب�صر
طوكيو  جامعة  من  علماء  تو�صل 
العاملي  االحرتار  اأن  اإىل  اليابانية 
املناعة  م�صتوى  انخفا�ض  ي�صبب 
لدى احليوانات والب�رش، ما يجعلهم 
الفريو�صات  عدوى  اأمام  �صعفاء 

وم�صببات االأمرا�ض االأخرى.
جملة  ن�رشته  مقال  يف  وجاء 
 Proceedings of the
 National Academy of
التجارب  خالل  اأنه   Sciences
اإناث  و�صعوا  العلماء،  اأجراها  التي 
احلرارة  تبلغ  حجرات  يف  الفئران 
درجة  و22  مئوية  درجات   4 فيها 
اليوم  ويف  مئوية،  درجة  و36  مئوية 
الثامن مت اإ�صابتها بفريو�ض اإنفلونزا 

.A /PR8
يف  وجودها  من  اأيام  �صبعة  وخالل 
ظروف احلرارة العالية، كانت االإناث 
تاأكل قليال ما ت�صبب يف فقدان %10 

اإنتاج  من وزنها. كما انخف�ض كثريا 
 +CD8« التائية  اللمفاوية  اخلاليا 
الفريو�ض،  مبكافحة  اخلا�صة   »T
كما انخف�ض عدد االأج�صام امل�صادة 

.»IgG«

العالية  احلرارة  درجات  اأن  وات�صح 
التي  ال�صيتوكني  اإنتاج جزيئات  متنع 
والربوتينات.  التائية  اخلاليا  تن�صط 
ن�صبة  اأن  الباحثون  واكت�صف 
الفريو�صات يف رئات الفئران يف اليوم 

الحظوا  كما  مرتفعة،  كانت  ال�صابع 
ازدياد عملية االلتهام الذاتي )عملية 
تدمري مكونات اخللية غري املرغوب 
فيها والتالفة( يف رئات الفئران التي 

تعر�صت للهواء احلار.

القاتل ال�صامت

 يتناول اأغلبية النا�ض كميات كبرية من ال�صوديوم الذي ي�صكل املكون الرئي�صي للملح. يحدث 

ذلك عن االأطعمة امل�صّنعة مثل البيتزا والربغر وال�صجق والبطاط�ض ال�صيب�صي واملعجنات 

اجلاهزة. وي�صبب ال�صوديوم الزائد ارتفاع �صغط الدم الذي ي�صّمى »القاتل ال�صامت« الأنه 

يهدد �صحة القلب. وينبغي اأال تزيد كمية ال�صوديوم التي تتناولها يومياً عن 2.3 غرام، ويف 

حال وجود زيادة خلطر االإ�صابة باأمرا�ض القلب وال�صكتة يجب اأال تزيد الكمية على 1.5 

غرام فقط. لذلك اإذا ا�صطرتك الظروف ل�رشاء معلبات اأو اأطعمة جاهزة ابحث عن عبارة 

»قليل ال�صوديوم« على العبوة قبل ال�رشاء. وت�صّنف كثري من املواد احلافظة امل�صتخدمة يف 

االأطعمة امل�صّنعة باعتبارها مواد م�رشطنة، وتعترب م�صوؤولة عن انخفا�ض ذكاء االأطفال. 

يف  ي�صتخدم  الأنه  املقلية،  الدجاج  وقطع  الربغر  مثل  ال�رشيعة  الوجبات  من  احذر  كذلك 

م�صببات  من  تعترب  �صارة  كيميائية  مواد  القلي  بعد  الذهبي  �صكلها  اإعطاءها  ويف  حفظها 
ال�رشطان

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة غري موؤملة لفح�ص ال�صكر

نيو  جامعة  من  باحثون  جنح 
ميك�صيكو يف تطبيق طريقة جديدة 
اأقطاب  بوا�صطة  الدماغ  لتحفيز 
النوم،  اأثناء  ب�صيطة  كهربائية 
واأظهرت نتائج التجربة حت�صن اأداء 
وتخطو  التايل،  اليوم  يف  الذاكرة 
وا�صعة  االأبحاث خطوة  هذه  نتائج 
باجتاه التو�صل اإىل عالج يقلل من 
تدهور القدرات املعرفية والذاكرة 
االأمرا�ض  بع�ض  ي�صاحب  الذي 
الرّعا�ض  ال�صلل  مثل  الع�صبية 

)باركن�صون(.
من  الدماغ  حتفيز  ويعترب 
موائد  على  ال�صاخنة  املو�صوعات 
االأع�صاب  علم  جمال  يف  البحث 
ومتتاز  االأخرية.  ال�صنوات  خالل 
الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على 

النوم الذي يعترب مرحلة تقوم فيها 
وجتديد  بتنظيم  الذاكرة  خاليا 

نف�صها.
نيورو�صاين�ض،  دورية  وبح�صب 
التجربة  يف  امل�صاركون  اأم�صى 
وخ�صعوا  للنوم،  خمترب  يف  ليلتهم 
التحفيز  لطريقة  الليل  خالل 
ت�صّمى  والتي  اجلديدة  الكهربي 
التحفيز بالتناوب عرب دائرة مغلقة 
القدرات  حت�صن  النتائج  واأظهرت 
يف  الذاكرة  ومهارات  املعرفية 
اليوم التايل مبا�رشة، ويعني ذلك اأن 
طريقة  النوم  اأثناء  الذاكرة  حتفيز 
هذه  تطوير  باالإمكان  واأنه  فّعالة، 
االإن�صان  ذاكرة  حلماية  الطريقة 
تتطّور  التي  الع�صبية  امل�صاكل  من 

مع العمر.

ابتكر علماء من ال�صويد اإبرة متناهية 
ال�صغر لي�صتخدمها مر�صى ال�صكري 
يف فح�ض اجللوكوز على مدار اليوم 
من دون اأمل. وت�صاعد مراقبة ن�صبة 

ال�صكر امل�صتمرة على �صبط احلالة، 
وتفادي اأية ارتفاعات كبرية يف ن�صبة 

اجللوكوز.
االإبرة اجلديدة ت�صغر بـ 50 مرة االإبرة 
القدمية، وتوفر نتائج دقيقة وت�صتخدم 

اأجهزة فح�ض ال�صكر املنزلية اإبر 
ال يقل �ُصمكها عن 7 مم، على اأن 

ت�صتخدم يف اأن�صجة دهنية ولي�ض اأي 
مو�صع من اجل�صم، وت�صغر االإبرة التي 
مت تطويرها يف رويال اإن�صتيتوت اأوف 
تكنولوجي مبعدل 50 مرة عن االإبرة 

امل�صتخدمة يف اأجهزة فح�ض ال�صكر 
املنزلية املتداولة والتي تُعرف بـ 

.CGMS
وال يقت�رش االبتكار على االإبرة فقط، 

فعند و�صع جهاز الفح�ض اجلديد 
على �صاعد االإن�صان يقوم م�صت�صعر 

اإنزميي ثالثي القطب بتتبع م�صتويات 
اجللوكوز ب�صكل �صحيح واأنهى فريق 

البحث جتارب جهاز الفح�ض اجلديد 
على االإن�صان، و�صوف ينتقل قريباً اإىل 

جتارب يف العيادات.

 ابتكار حبة دواء متنع 
و�صول ال�صكر اإىل الدم

   
ابتكر باحثون عالجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز 

من االأمعاء الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج 
االأولية لتجارب ا�صتخدامه على احليوانات جناحه 

يف تقليل ا�صتجابة اجل�صم للجلوكوز بن�صبة 50 
باملائة. وتعترب هذه الطريقة من العالجات التي 

ال تتطلب حقن مري�ض ال�صكري، ويف الوقت نف�صه 
حتقق فعالية كبرية حبة الدواء اجلديدة تقلل 
ا�صتجالل�صكر اإىل الن�صف ويقوم العالج بطالء 

جدار االأمعاء الإعاقة امت�صا�ض ال�صكر من اجلهاز 
اله�صمي اإىل الدم، وي�صار اإىل العالج بحروف 

.LuCI :خمت�رشة هي
ويتوفر الدواء على �صكل حبوب، وتقوم االأمعاء 

بامت�صا�ض مادة الطالء لتغطي جدارها بعد ابتالع 
الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب الطالء بعد ب�صع 

�صاعات من ابتالعه.
وبح�صب التقرير الذي ن�رشته دورية »نات�صيورال 

ماتريال« عن الدواء اجلديد ميكن ملري�ض 
ال�صكري تناول حبة الدواء قبل االأكل لطالء جدار 

معدته ومنع عبور ن�صف ال�صكريات التي تناولها اإىل 
الدم وت�صاعد هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون 

من جامعة هارفارد حتت اإ�رشاف الربوفي�صور علي 
ترافكويل مر�صى ال�صكري الذين يعانون من �صعف 

ا�صتجابة االإن�صولني، وحتميهم من ارتفاع م�صتوى 
ال�صكر بالدم ب�صكل كبري ومفاجئ، ويعترب الدواء 
اجلديد بدياًل جلراحات ت�صغري املعدة التي يتم 

اللجوء اإليها كعالج حلاالت البدانة.

درا�صة تنقذ 5000 
 م�صابة ب�صرطان الثدي 

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

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

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

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

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

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

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

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

حت�صني ا�صتخدام االأطباء للعالج الكيماوي يف عالج 
مر�صى ال�رشطان، واأن تتحرر االآالف من الن�صاء �صنوياً 

من عذاب العالج الكيميائي وقد اأجرت اجلمعية 
االأمريكية الأطباء االأورام يف �صيكاغو، جمموعة من 

االختبارات على عدد كبري من الن�صاء امل�صابات ب�رشطان 
الثدي با�صتخدام العالجات البديلة واالبتعاد عن العالج 

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

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

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

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

الذي ميكن اأن يكون له اآثار جانبية مثل ت�صاقط ال�صعر 
والتقيوؤ وخطر االإ�صابة بالتهابات تهدد احلياة.«
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ح�سبنا �هلل ونعم �لوكيل
حديثنا - معا�رش اأمة احلبيب النبي �صلى 

اهلل عليه و�صلم - عن �صالح عظيم يت�صلح به 
امل�صلم اأمام خطوب هذه احلياة، وي�صتعمله 
كلما اأملت به امل�صائب واأحاطْت به النكباُت 

وتكالبت عليه م�صاكل هذه الدنيا التي ال ي�صلم 
منها اأحد.

اإذ االإن�صان ُخِلَق �صعيفاً عاجزاً، ال ي�صتطيُع 
وحده اأْن ي�صارع االأحداث، وال يقاوم ال�صدائد، 
وال ينازل امل�صائب؛ اإال حينما يتوكُل على رِبّه 

ويفِوّ�ُض االأمَر اإليه.
فهذا ال�صالح الذي ينبغي اأَن ال يَْغُفَل عنه 

امل�صِلم، هو من االأذكار العظيمة والكلمات 
املباركة التي وردت يف كتاِب اهللِ ويف �صنة نبيه 

�صلى اهلل عليه و�صلم، والتي يجُدُر بكِلّ م�صلٍم 
اأن يُعنىٰ بها واأن يحفظها ويحافظ عليها، 

اأال وهي كلمُة "ح�صبنا اهلل ونعم الوكيل"، َوِهَي 
�ْصبَلَِة. امْلَْعُروَفِة بـاحْلَ

يقولها العبد طاِلبًا مدد اهلل وعونه فيما اأهمه 
من جلب نَعماَء اأو دفع �رُشٍّ وبالء، وهي تعني: 

توكل العبد على اهلل، والتجاوؤه اإليه، وا�صتعانٌة به 
واعتماد عليه وطلب عونه وتوفيقه وت�صديده.

ح�صبنا اهلل، ي�صت�صعر فيها العبُد ا�ْصَم اهللِ 
احل�صيِب، واحل�صيب هو: الكايف، فهو �صبحانه 

َكاٍف من توكل عليه، وفو�ض اأمره اإليه وا�صتعان 
به واعتمد عليه، فاهلل عز وجل هو احل�صيب 

وهو "ِنعَم الوكيل": �صيغة مدٍح وثناٍء على 

اهلل عز وجل، باأنه هو احلفيظ وِنعَم امُلتوَكّل 
عليه يف جميع االأمور، وهو الوكيُل الذي توَكّل 

بالعامَلني والذي يتوَلّ باإح�صاِنه �ُصوؤونَهم َخلقاً 
وتدبرياً وهداية وتقديراً، فال يُ�صِيُّعهم وال 

يرتُُكهم وال يِكلُهم اإل غرِيه.
ح�صبنا اهلل َوِنْعَم الوكيل، ما اأكرَب معناها وما 
اأَعظم داللتها وما اأ�صَدّ اأثرها. فهي العبارة 

التي تلوح اأَمام االإن�صان حني تنقطع وتتخلى 
عنه القوى املادية واالأ�صباب االأر�صية.. هي 
امَلفزع اإذا �صاقت الكروب وهي املالذ اإذا 

َعُظَمت اخُلطوب.. هي الكلمة التي تقُف على 
طرف الل�صان حني ياأْخذ اخلوف واحلزن مكانه 

يف القلب.
َح�ْصبُنَا اهللُ َوِنْعَم الَوِكيُل هي العبارة التي 

ا�صت�صعرها اإبراهيم عليه ال�صالم حني حمله 
ا بَ�رُشت  اأهل ال�رشك ِليُلْقوه يف الناِر، َفلََمّ

عيناه النار ردد بل�صانه، وقد ُمِلئ قلبُه توحيداً: 
ح�صبنا اهلل ونعم الوِكيل، فقال اهلل: ٰ ُقلْنَا يَا نَاُر 

ُكوِن بَْرًدا َو�َصاَلًما َعلَى اإِبَْراِهيَم ٰ ]االأنبياء: 
69[. َح�ْصبُنَا اهللُ َوِنْعَم الَوِكيُل، قالها حممد 

�صلى اهلل عليه و�صلم ومن معه بعد غزوة 
اأحد، حني قيل لهم اإن النا�ض قد جمعوا لكم 

فاخ�صوهم. قال ربنا: ٰ الَِّذيَن َقاَل لَُهُم النَّا�ُض 
اإَِنّ النَّا�َض َقْد َجَمُعوا لَُكْم َفاْخ�َصْوُهْم َفَزاَدُهْم 

ُ َوِنْعَم الَْوِكيُل ٰ ]اآل  اإِمَياًنا َوَقالُوا َح�ْصبُنَا اهلَلّ
عمران: 173[.       

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�صي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ض ويف نتيَجِتها واالأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�صرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�صنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �صنفنِي؛ ذنوُب ال�صَّ
والكبائر، ويف اأ�صمائها دالالٌت تقوُد 
اإل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعال يف القراآن الكرمي 
تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: اإِْن َتْ

ْر َعنُْكْم �َصِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ِة  َحّ ُمْدَخاًل َكِرمًيا، فدَلّ ِذكُرها على �صِ

غاِئر،  نوِب اإل كباِئَر و�صَ ت�صنيِف الُذّ
ها  وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإالَّ اأَنّ بَع�صَ
غِر نظراً ملا هو اأكرَبُ منُه،  ُف بال�صِّ يتَّ�صِ
ُك اأكرُب  حر، وال�رِشّ فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِصّ
من القتل، ويف قوِل الُعلماء اأن ال كبريَة 
مع اال�صِتغفاِر وال �صغريَة مع االإ�رشار، 

واأمثُل االأقواِل يف تعريِف الَكبائر 
نيا اأو  اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه حُدّ يف الُدّ
وعيٌد يف االآخرِة اأو غ�صٌب اأو تهديٌد 

اأو لَعن، ومع اخِتالِف العلماِء والِفرِق 
يف مفهوِم الَكبائر، يبقى هذا القوُل 

اأمثََل ما قيَل يف تعريفها؛ ل�صالمِتِه من 
القواِدِح الواردِة على غرِيه، وال�صِتهاِرِه 

لف. عنَد ال�َصّ

�سرح لكلمة �لقيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �صيغة مبالغة 
�صديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�صبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

رحمة �هلل هي �جلنة 
اإنه رحمة اهلل عز وجل، وقد رغبت 
اأن اأتعرف اإل االآيات الكرمية، التي 
تتحدث عن رحمة اهلل، فهناك اآيات 
كثرية، لكن ي�صتنبط من هذه االآيات 

حقائق .
عز  اهلل  يقول  االأول:  احلقيقة 
َهاَجُروا  َوالَِّذيَن  اآََمنُوا  الَِّذيَن  وجل: 
اأُولَِئَك   ِ اهلَلّ �َصِبيِل  يِف  َوَجاَهُدوا 
البقرة  ]�صورة   ِ اهلَلّ َرْحَمَة  يَْرُجوَن 
اأن االإن�صان  االآية:218  معنى ذلك: 
الذي يوؤمن، وي�صتقيم، ويجاهد يف 

يرجو  اإمنا  وهواه،  نف�صه  اهلل  �صبيل 
رحمة اهلل؛ املوؤمن يرجو رحمة اهلل، 
والكافر يرجو الدنيا؛ يرجو مالها، 
�صمعتها.....  يرجو  ن�صاءها،  يرجو 
فاالإن�صان عليه اأن يتب�رش، هل يرجو 
املوؤمن  غري  عمله؟  من  اهلل  رحمة 
عن  يبحث  م�صلحته،  عن  يبحث 
�صهوته، يبحث عن لذته، يبحث عن 
مكا�صب مادية، بينما املوؤمن يرجو 
رحمة اهلل، هذا هو الفرق اجلوهري، 
تعال:   قال  اجلنة،  هي  اهلل  رحمة 

َفِفي  ُوُجوُهُهْم  ْت  ابْيَ�صَّ الَِّذيَن  ا  َواأََمّ
ِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ]�صورة  َرْحَمِة اهلَلّ
اآل عمران االآية:107  احلقيقة: من 
املعان اجلامعة، املانعة، الوا�صعة، 
وجل،  عز  اهلل  رحمة  هي  ال�صاملة، 
االإميان،  من  الهدف  اجلنة،  هي 
واملعامالت،  ال�صالح،  والعمل 
اأن  هو  ذلك،  اإل  وما  واالأخالق، 
و�صل  اهلل،  رحمة  يرجو  املوؤمن 
عز  اهلل  رحمة  هذه  اجلنة:  للجنة، 

وجل.

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 

 اأيها االأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�ض العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�صهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�صم ، و عندنا يف اللغة ا�صم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�صتحيل وجود ، م�صتحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�صتحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�صياء م�صتحيلة ، اأما االأ�صياء املمكنة ما �صوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �صاحب االأ�صماء احل�صنى كلها ، ُجمعت االأ�صماء احل�صنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل االأ�صماء احل�صنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �صمعتم يف االأر�ض كلها اأن جهة 
ت�صتطيع اأن ت�صمي نف�صها » اهلل« ؟ م�صتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �صينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�ض اأ�صياًل 
 ِ ، الكفر و االإحلاد �صطحي ، هم يف اأعماق اأنف�صهم ي�صهدون اأن اهلل موجود :  َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلّ اأَْن َقالُوا َواهلَلّ

ِكنَي ]�صورة االأنعام: 23 قال تعال: انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْمٰ ]�صورة االأنعام: 24 َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة وال�ّصالم-  ه اإل �صوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�صّ ون: اإّن �صبب نزول �صورة االإخال�ض، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �صبحانه وتعال، فاأنزل اهلل �صبحانه وتعال �صورة االإخال�ض، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�صِ
الة وال�ّصالم- عن �صوؤالهم حول �صفات اهلل تعال من خالل اآيات �صورة االإخال�ض، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�صّ

 ُ ُ تعال: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�صلََّم: ان�ِصب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �صلَّى اهلَلّ ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�صوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َض �صيءٌ يولَُد اإاَلّ �صيَموُت، وال �صيء ميوُت اإاَلّ �صيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�صَّ ُ ال�صَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �صبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َض كمثِلِه �صيءٌ(. وجاء يف �صبب  اهلَلّ
الة وال�ّصالم- اأن يَ�صف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �صورة االإخال�ض كذلك اأّن اليهود والّن�صارى �صاألوا النبّي -عليه ال�صّ

تعال �صورة االإخال�ض. ، فُرِوي عن ابن عبا�ض ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �صلَّى اهللُ عليِْه و�صلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإل اآخرها(، فقال: هذه �صفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �صِ
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جنوم هوليوود ينتقدون 
جائزة اأو�شكار اجلديدة 
لـ«اأف�شل فيلم جماهريي«

قرار  هوليوود  يف  االأمريكية  ال�شينما  جنوم  ا�شتقبل 
اأو�شكار  املتحركة،  ال�شور  وعلوم  فنون  اأكادميية 
ا�شتحداث جائزة جديدة الأف�شل فيلم ناجح جماهرييا 

بانتقادات وا�شعة.
اجلائزة  عن  االأربعاء  اأعلنت  قد  االأكادميية  وكانت 
النمر  مثل  اأفالم  اأمام  الباب  تفتح  قد  التي  اجلديدة، 
للح�شول  مايا، وغريها  ماما  م�شتحيلة،  االأ�شود، مهمة 
القادم  االأو�شكار  توزيع  اجلائزة، خالل حفل  تلك  على 
يف فرباير املقبل وغرد املمثل االأمريكي روب لو، جنم 
ماتت  ال�شينما  »�شناعة  قائال:  وينغ،  وي�شت  م�شل�شل 

اليوم«.
لكنها  �شنوات،  عدة  منذ  معتلة  كانت  »لقد  واأ�شاف: 
بقيت على قيد احلياة، بفعل التتابع واأعمدتها الرئي�شية 
والتكامل الراأ�شي«ومل يكن لو النجم الوحيد الذي انتقد 
»اأخريا  ريخرت:  اأندي  والكاتب  املمثل  وقال  اخلطوة 
�شتمنح جائزة االأو�شكار على اأ�شا�ش اجلماهريية، ومن 
ثم لن تبقى تالل االأموال الرديئة ح�شيلة �شباك التذاكر 
اأن ا�شتحداث  بالذكر  وحيدة بعد االآن«لكن من اجلدير 
ولي�ش  التلفزيون،  جماهري  االعتبار  يف  اأخذ  اجلائزة 

املمثلني.
خالل  االأو�شكار  حفل  م�شاهدي  اأرقام  وانخف�شت 
ال�شنوات االأخرية، ما دفع ال�شحفي بري�ش مورغان اإىل 
كتابة قائمة من املقرتحات ،يف �شحيفة ديلي ميل، من 
اأجل زيادة االإقبال على م�شاهدة احلفل واقرتح مورغان 
احلفل،  وقت  واخت�شار  ال�شيا�شية،  اخلطابات  حظر 
للمر�شحني  مبا�رشة  الهواء  على  تبث  التي  والعرو�ش 
جلائزة اأف�شل اأغنية وغريها. واالأهم اأن مورغان اقرتح 
هي  �شورة  اأف�شل  جلائزة  املر�شحة  االأفالم  تكون  اأن 
وي�شاهدونها  النا�ش  عامة  اإليها  يذهب  التي  االأفالم 
لكن  الغام�شة  العناوين  ذات  االأفالم  ولي�ش  بالفعل، 
تفنيد  اإىل  �شارعوا  هوليود  من  �شينمائيون وجنوم  نقاد 
االأخطاء، التي يرونها يف ا�شتحداث الفئة اجلديدة من 

جائزة اأو�شكار.

بعد ثالثني عاما من اإنتاجه… فيلم »هيذرز« يعود للعر�س 

اللوفر اأبو ظبي: عر�س اأثمن لوحة يف التاريخ لـليوناردو دافينت�شي يف ال�شرق الأو�شط

عندما عر�ض فيلم الكوميديا ال�شوداء »هيذرز« قبل ثالثة عقود مل يحقق جناحا �شاحقا يف �شباك التذاكر لكن الفيلم، الذي يدور 
حول ق�شة اأربع مراهقات يف املدر�شة الثانوية، حقق ما هو اأف�شل .. اإذ اأ�شبح فيلما كال�شيكيا عن الثقافة الأمريكية يف الثمانينيات.

لدور  الفيلم  �شيعود  واالآن 
العر�ش. وعلى الرغم من اأنه 
عن فرتة مل تكن فيها هواتف 
لكن  اإنرتنت  وال  حممولة 
خمرجه مايكل ليمان يقول اإن 
مو�شوعه عن فتيات املدر�شة 
الثانوية ال يزال مواكبا للواقع 
لرويرتز  ليمان  ،وقال  اليوم، 
اأن  اإىل  يعود  ذلك  اأن  »اأعتقد 
حياة  يف  العنف  م�شكالت 
�شهدته  وما  املراهقني 
املدار�ش الثانوية من اأحداث 
مطروحة  ق�شايا  زالت  ما 

للنقا�ش اليوم. الفيلم له �شلة 
قائال  االآن«وتابع  بالواقع 
»مراهقو اليوم… �شيده�شون 
من اأزياء واأ�شاليب الثمانينيات 
ذلك  يف  االأمور  ومنطق 
الع�رش« م�شيفا اأنه مل يهدف 
جناح  حتقيق  اإىل  االأ�شل  من 
يف �شباك التذاكر تدور ق�شة 
�شديقات  اأربع  حول  الفيلم 
الثانوية  املدر�شة  يف  ثريات 
هيذر  منهن  ثالث  تدعى 
من  النابعة  اأفعالهن  وتت�شبب 
عواقب  يف  املراهقة  طي�ش 

فالك  ليزان  وقالت  كارثية 
هيذر  دور  ج�شدت  التي 
مكنامارا يف الفيلم: »االأجواء 
كانت  الت�شوير  موقع  يف 
فيه..  عملوا  من  كل  رائعة.. 
وكنا  منه  الهدف  اأدركنا  كلنا 
هناك«وبعد  بوجودنا  �شعداء 
الفيلم �شعد جنم ممثلني فيه 
وكري�شتيان  رايدر  وينونا  هما 
جنوم  من  واأ�شبحا  �شالتر 
هوليوود. كما �شاهم الفيلم يف 
�شهرة م�رشحية غنائية حملت 

ذات اال�شم.    

ريت�شارد غري ي�شبح اأبا للمرة الثانية يف عامه الـ69!

اللوفر  متحف  اإدارة  اأعلنت 
اأول  نيتها عر�ش  اأبو ظبي عن 
دافينت�شي«  »ليوناردو  لـ  لوحة 
وهي  االأو�شط،  ال�رشق  يف 
باأغلى  بيعت  التي  التحفة 
العاملي،  الفن  تاريخ  يف  �شعر 
دوالر  مليون   450 اإىل  و�شل 
اإن  املتحف  وقال  اأمريكي.  
 »Salvator Mundi« لوحة 
التي يتجاوز عمرها 500 عام، 
ال�رشق  يف  مرة  الأول  �شتعر�ش 

االأو�شط، بحلول �شهر �شبتمرب 
.2018

بتاريخها  اللوحة  تتميز  كما 
وكذلك  القيا�شي،  و�شعرها 
عمالقة  اأهم  يعد  الذي  فنانها 
ت�شور  وهي  العاملي،  الفن 
عن  وعرب  امل�شيح.  جمازيا 
اأبو  مديرية  رئي�ش  احلدث 
ظبي للثقافة وال�شياحة، حممد 
خليفة املبارك، قائال: »اللوحة 
جت�شد توجه ومهمة اللوفر اأبو 

واالنفتاح..  الت�شامح  يف  ظبي 
اللوحة مبهمة ملدة  وبعد بقاء 
هدية  اليوم  نقدمها  طويلة، 

للعامل ونرحب بالزوار من كافة 
هذه  جمال  لي�شاهدوا  اأنحائه 

التحفة الفنية«.

ذكر موقع »ABC.es« اأن األك�شاندرا �شيلفا، زوجة 
املمثل ال�شهري، ريت�شارد غري، تنتظر مولودا جديدا 

واأ�شار املوقع اإىل اأن املمثل املعروف كان على عالقة 
مع �شيلفا لـ4 �شنوات، وتكللت تلك العالقة بالزواج يف 
اأبريل الفائت، واالآن �شي�شبح ريت�شارد اأبا يف عمر 69 

عاما.
ولد ريت�شارد غري يف اأوت 1949، وبداأ م�شريته الفنية 

بالعزف على بع�ش االأدوات املو�شيقية، ليتخرج بعدها 
يف كلية »North Syracuse Central« يف 1967. 

وعام 1975، بداأ بتمثيل بع�ش االأدوار الثانوية يف 
االأفالم، لكن جنوميته بداأت ت�شطع بعد دور البطولة 

الذي اأداه يف فيلم »American Gigolo« عام 1980.
ويعترب زواج الفنان من األك�شاندرا �شيلفا، الثالث له، 

فقد كان متزوجا �شابقا من الفنانة، �شيندي كروفورد، 
واملمثلة وعار�شة االأزياء، كاري لويل ولديه منها ابن 

عمره 18 عاما.

مايكل جاك�شون يعود يف األبوم لدرايك
بعد حواىل عقد على وفاته، يعود 
اإىل عامل  مايكل جاك�شون جمدداً 
االأخري  االألبوم  يف  املو�شيقى 
الذي  درايك  الكندي  للمغني 
ا�شم  حتت  اجلمعة  اأم�ش  �شدر 

»�شكوربني«.
ملك  �شوت  على  التعرف  وي�شهل 
ماتر  »دونت  اأغنية  يف  البوب 

خام�ش  يف  املندرجة  مي«  تو 
يُنتظر  كان  الذي  درايك  األبومات 
بحما�شة كبرية. ومل يك�شف درايك 
االأغنية،  اإعداد هذه  تفا�شيل  عن 
غري اأن مايكل جاك�شون ترك قبل 
غري  االأعمال  من  عددا  وفاته 

املكتملة.
�شجلها  مقطوعة  اإىل  فباال�شتناد 

اأ�شدر  البوب،  ملك  اال�شتوديو  يف 
 2014 �شنة  مترباليك  جا�شنت 
غود«  �شو  فلت  نيفر  »لوف  اأغنية 
ب�شوت  �شوته  فيها  ميتزج  التي 

ملك البوب.
وقد �شدر األبوم »�شكوربني« غداة 
مايكل  والد  جاك�شون،  جو  وفاة 
جاك�شون  »ذي  فرقة  اأ�ش�ش  الذي 

5« عندما كان اأوالده �شغاراً.
وكان درايك الذي باتت اأعماله من 
ال�شنوات االأخرية  االأكرث مبيعاً يف 
قد ك�شف يف مقابلة العام املا�شي 
له.  قدوة  �شكل  البوب  ملك  اأن 
ويحافظ درايك يف األبومه اجلديد 
هذا الذي يت�شمن 25 اأغنية، على 

اأ�شلوب الراب املطعم بالبوب.
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الثالثة الفئة  �سيارة  لإطالق  ت�ستعد  دبليو  اإم  بي 

دبليو لإطالق  �إم  بي  ت�ستعد �رشكة 
�سيارة �لفئة �لثالثة �جلديدة خالل 
يبد�أ  ب�سعر  �لقادم  �لربيع  ف�سل 
و�أو�سحت  يورو  و850  �ألف   37 من 
�ل�رشكة �لأملانية �أن �سيارة �ل�سالون 
318d �جلديدة تعتمد على حمرك 
ديزل رباعي �لأ�سطو�نات بقوة 110 
كيلوو�ت/150 ح�سان، ويبلغ معدل 
��ستهالك �لوقود 1ر4 لرت/100 كلم، 
من  جم/كلم   108 يعادل  ما  وهو 

�نبعاثات ثاين �أك�سيد �لكربون.
�أن  �لأملانية  �ل�رشكة  و�أعلنت 
�سيار�تها  �أف�سل  من  �ل�سابع  �جليل 

 320d كموديل  �أي�ساً  ياأتي  مبيعاً 
ح�سان  كيلوو�ت/190   140 بقوة 
مبحرك  مزود   330d كموديل  �أو 
 195 بقوة  �لأ�سطو�نات  �سد��سي 

كيلوو�ت/265 ح�سان.
فاإن  �لبنزين  ملحركات  وبالن�سبة 
�ملوديل  تطلق  �لأملانية  �ل�رشكة 
320i مبحرك رباعي �لأ�سطو�نات 
 135 وبقوة  لرت  0ر2  �سعة 
وكموديل  ح�سان  كيلوو�ت/184 
كيلوو�ت/258   190 بقوة   330i
�لق�سوى  �ل�رشعة  وت�سل  ح�سان، 
من  �جلديدة  دبليو  �إم  بي  ل�سيارة 

�لفئة �لثالثة حتى 250 كلم/�س.
يف  �لأملانية  �ل�رشكة  قامت  وقد 
�سيارة �لفئة �لثالثة �جلديدة بتو�سيع 
وحف�س  �لوزن  وتقلي�س  �مل�سار 
مركز �لثقل، وتطوير نظام �حلركة 
ممت�سات  ��ستعمال  مع  و�لتعليق 
�أقفال  وجود  مع  �سدمات جديدة، 
تفا�سلية يتم �لتحكم فيها �إلكرتونيا 

للمحور �خللفي �ملدفوع.
�جلديدة  �ل�سيارة  مق�سورة  وتزخر 
بلوحة عد�د�ت رقمية مع تطبيقات 
يتم  �لتي  �لرقمية،  �مل�ساعدة 
�لأو�مر  طريق  عن  فيها  �لتحكم 

بي  �رشكة  قامت  كما  �ل�سوتية، 
�لأنظمة  باقة  بتو�سيع  دبليو  �إم 
ب�سورة  �لإلكرتونية  �مل�ساعدة 
�إم  بي  �رشكة  و�أعلنت  ملحوظة. 
 M340i �ملوديل  �إطالق  عن  دبي 
مبدى  �أخرى  هجني  وموديالت 
�عتماد�ً  كلم   50 عن  يزيد  �سري 
على �لطاقة �لكهربائية فقط، كما 
لإطالق  �لأملانية  �ل�رشكة  تخطط 
�جلديد،   M3 �لريا�سي  �لإ�سد�ر 
�ملوديل  طرح  �إىل  بالإ�سافة 
�لكومبي وجر�ن توريزمو من �سيارة 

�لفئة �لثالثة �جلديدة.

فولك�س فاغن تطلق �سيارتها 
اجلديدة  Sharan

فاغن  فولك�س  �رشكة  ك�سفت 
من  �جلديد  �ملوديل  عن  �لنقاب 
تنتمي  �لتي   ،Sharan �سيارتها 
لفئة موديالت �لفان مع �ملزيد من 

�لتجهيز�ت �لتقنية.
�أن  �لأملانية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
�ل�سيارة  من  �جلديد  �ملوديل 
يتمتع بالعديد من �أنظمة �ل�سالمة 
حارة  على  �حلفاظ  م�ساعد  مثل 
ونظام   "Lane Assist"ل�سري�
 Front" �ل�سيارة  حميط  مر�قبة 
Assist"، �لذي يقوم بتحذير قائد 
�ل�سيارة عند �لقرت�ب من �ملركبة 
�لأمامية، و�لتدخل يف عملية �لكبح 

مبا ي�سمح به �لنظام.
ويتوفر لل�سيارة حمرك ديزل رباعي 
بقوة  لرت   2.0 �سعة  �لأ�سطو�نات 
�آخر  ديزل  وحمرك  ح�سان،   177
وحمرك  ح�سان،   150 بقوة  �سعة 
�سعة  �لأ�سطو�نات  رباعي  بنزين 
4ر1 لرت بقوة 150 ح�سان، وبالن�سبة 
ناقل  لل�سيارة  يتوفر  �حلركة  لنقل 
�ل�رشعات،  �سد��سي  يدوي  حركة 
مزدوج  �أوتوماتيكي  حركة  وناقل 
 7 �أو   6 من   DSG �لقاب�س 
حمركي  دمج  ميكن  كما  �رشعات، 
�لرباعي  �لدفع  نظام  مع  �لديزل 

ب�سكل �ختياري.

�سيارة جديدة تن�سم اإىل اأ�سرة فورد

اأعطال اإلكرتونية جترب "فولفو" على �سحب �سياراتها يف رو�سيا

طرحت �رشكة فورد 
موؤخر� منوذجا جديد� 

 ،"Focus" من �سيار�ت
مبو��سفات جتعل 

منها مركبة عائلية 
مميزة وجاءت �سيارة 
 "Focus Active"

بهيكل "�ستي�سن" بطول 
4.5 مرت تقريبا، مطلي 
مبو�د خا�سة تقلل من 

ظهور �خلدو�س �أو تر�كم 
�لأو�ساخ على �سطحه 
نتيجة تعر�س �ل�سيارة 

للوحل �أو �لثلوج ومتيزت 
هذه �ملركبة عن �سيار�ت 

"Focus" �لتقليدية 

بنظام دفع رباعي، 
ومنظومتي فر�مل وتعليق 
خا�ستني جتعالنها قادرة 
على �جتياز �أكرث �لطرق 

وعورة. و�أتى �لنموذج 
�ملخ�س�س لل�سوق 

�لأوروبية من هذه �ل�سيارة 
بنوعني من �ملحركات 

�لتي تعمل بالبنزين ب�سعة 
1.0 و1.5 لرت وعزم 125 

و150 ح�سانا. كما طرحت 
مناذج منها لل�سوقني 
�لأمريكية و�لآ�سيوية 

مبحركات جديدة تعمل 
بالديزل ب�سعة 1.5 

ولرتين.

يف  فولفو  �رشكة  وكالء  �أعلن 
�رشكتهم  عزم  عن  مو�سكو 
من  مناذج  ب�سعة  �سحب 
�لرو�سية  �لأ�سو�ق  من  �سيار�تها 
وذكر بيان �سادر عن �ل�رشكة �أن 
 1937 �ست�سمل  �ل�سحب  عملية 
 V90"و "S90" سيارة من طر�ز�
 "XC40"و "Cross Coutry
و"XC90"، طرحت   "XC60"و

جانفي  بني  ما  رو�سيا  يف 
ودي�سمرب 2017.

�أما �سبب �سحب هذه �ل�سيار�ت، 
فهو �كت�ساف �أعطال يف �أنظمتها 
�إىل  �أحيانا  توؤدي  �لإلكرتونية 
 Volvo On" ميزة  تعطيل 
�أنظمة  توقف  �أو   ،"Call
يف  �ملو�قع  وحتديد  �لطو�رئ 

�ل�سيارة.

�أنها  "فولفو"  و�أو�سحت 
مالكي  عمالئها  مع  �ستتو��سل 
�ل�سيار�ت �لتي �ست�سحب لل�سيانة 
�لر�غبني  وعلى  رو�سيا،  يف 
من  �سيار�تهم  خلو  من  بالتاأكد 
�لدخول  �مل�سكالت،  تلك  مثل 
�لإلكرتوين  "فولفو"  موقع  �إىل 
رمز  و�إدخال  �لإنرتنت،  على 
يف  بال�سيارة  �خلا�س   "VIN"

حقل خا�س.

جاغوار تطور نظام م�ساعدة 
لت�سيري حركة املرور

   تعكف �رشكة جاغو�ر 
على تطوير نظام 

م�ساعدة يهدف �إىل 
ت�سيري حركة �ملرور 

وتر�سيد ��ستهالك �لوقود 
وتقليل �لتوتر �لنف�سي 
�أثناء �لقيادة يف �ملدن 

�لذكية �مل�ستقبلية.
و�أو�سحت �ل�رشكة 

�لربيطانية �أن نظام 
 GLOSA مل�ساعدة�
�ملبتكر، �لذي قامت 

بتجهيز �أيقونتها 
F-Pace به، يعتمد على 
تقنية V2X، �أي �لت�سال 

بني �ملركبة و�لبنية 
 Vehicle to( لتحتية�

.)infrastructure
ويعد هذ� �ل�سم 

�خت�سار� للم�سطلح 
 Green Light(

 Optimal Speed
Advisory(، �أي 

تو�سية بال�رشعة �ملثالية 

لإ�سارة �ملرور �خل�رش�ء، 
حيث تتو��سل �ل�سيارة 

مع �إ�سار�ت �ملرور 
لإعطائها تو�سيات 

بال�رشعة �ل�سحيحة قبل 
�لإ�سار�ت.

وت�سمن هذه �لطريقة 
تدفقاً �سل�ساً حلركة 

�ملرور وخالية من 
�لتوتر، وي�ساعد �للتز�م 

بتو�سيات �لنظام على 
تقليل مدة �لنتظار 

�أمام �لإ�سار�ت �حلمر�ء، 
وجتنب مناور�ت �لكبح 
�ل�سديدة و�لت�سارع لدى 

�لإ�سار�ت �ل�سفر�ء، وهو 
ما ي�ساعد على تر�سيد 

��ستهالك �لوقود.
و�أ�سارت جاغو�ر �إىل �أن 
 GLOSA طرح نظام
ب�سكل قيا�سي يتوقف 
على حتديث �إ�سار�ت 

�ملرور وجتهيزها 
بالنظام �جلديد.
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 �سام�سونغ تقتحم عامل 
ال�سيارات مبعالج جديد

النقاب  �سام�سونغ  �رشكة  ك�سفت 
 Exynos Auto V9 عن املعالج
لأنظمة  تقدمه  والذي  اجلديد، 
امللتيميديا بال�سيارات، وذلك خالل 
معر�ض  فعاليات  �سمن  امل�ساركة 
 CES ال�ستهالكية  الإلكرتونيات 

مبدينة ل�ض فيجا�ض الأمريكية.
واأو�سحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية 
 Exynos Auto املعالج  اأن 
على  ت�سميمه  مت  اجلديد   V9
نانومرت معتمدة   8 اأ�سا�ض معمارية 
املركزية  املعاجلة  وحدة  على 
النوى،  ثمانية   Cortex-A76

 2.1 اإىل  ت�سل  ب�رشعة  تعمل  والتي 
غيغاهرتز.

 Exynos Auto املعالج  ويدعم 
V9 اأي�ساً وظيفة الذكاء ال�سطناعي 
رقمية  م�ساعدة  لإتاحة   ،)NPU(
الذكاء  وظيفة  وتعمل  ال�سيارة.  يف 
ال�سطناعي )NPU( ب�رشعة كبرية 
ال�سمعية  البيانات  معاجلة  لها  تتيح 
مثل  املختلفة  للوظائف  والب�رشية 
اأو  وال�سوت  الوجه  على  التعرف 
الإمياءات، ويدعم معالج �سام�سوجن 
Exynos Auto V9 ما ي�سل اإىل 

6 �سا�سات و12 و�سلة كامريا.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

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

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

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

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

تطبيقات �سائعة ت�سجل ن�ساطات 
امل�ستخدم "�سرا" ودون اإذن!

انت�رش تقرير جديد مثري للغ�سب 
تطبيقات  من  العديد  اإن  يقول 
اآبل  متجر  يف  ال�سائعة  اآيفون 
ت�سجل كل ما يفعله امل�ستخدمون 
�رشا على �سا�سة الهاتف، وغالبا 

ما يحدث ذلك دون علمهم.
وبعد �سل�سلة من عمليات الك�سف 
مع  التعامل  كيفية  عن  املفاجئ 
للم�ستخدمني،  اخلا�سة  البيانات 
�رشكات  يف  اجلمهور  ثقة  فاإن 
من  قريبة  الكربى  التكنولوجيا 
الإطالق  على  م�ستوياتها  اأدنى 
جديد  تقرير  ي�سري  ذلك،  ومع 
اإىل   ،"TechCrunch" ن�رشه 
ورمبا  مربر،  الثقة  انعدام  اأن 
ينبغي اأن يكون النا�ض اأكرث حذرا 
يف  بتحميله  يقومون  ما  ب�ساأن 

هواتفهم.
ويزعم التحقيق اأن التطبيقات ل 
ال�سخ�سية  البيانات  بجمع  تقوم 
�رشي  برنامج  يتيح  حيث  فقط، 
اإمكانية ك�سف كيفية ا�ستخدامها 
من قبل امل�ستخدمني، بالإ�سافة 
احل�سا�سة  البيانات  عر�ض  اإىل 

دون ق�سد يف بع�ض الأحيان.
املذكورة يف  ال�رشكات  بني  ومن 
 "Air Canada" التحقيق: 
 "Hotels.com"و واإك�سبيديا 
ال�سنغافورية،  اجلوية  واخلطوط 
 Abercrombie &" وكذلك 
التطبيقات  Fitch"وتت�سمن 

من  ت�سغيل"  "اإعادة  برنامج 
 ،"Glassbox" ت�سمى  �رشكة 
ت�سجيل  من  املطورين  ميّكن 
ن�ساطات ال�سا�سة، ملعرفة كيفية 
يعني  ما  التطبيقات.  ا�ستخدام 
اأنه من املحتمل اأن يتم ت�سجيل 
لقطات  عرب  اأ�سا�ض  تفاعل  كل 

ال�سا�سة.
يحمي  اأن  املفرت�ض  ومن 
البيانات  جمموعة  الربنامج 
اللقطات،  هذه  يف  احل�سا�سة 
اأجرته  اأخريا  حتقيقا  اأن  اإل 
اأن  وجد   ،"AppAnalyst"
تطبيق "Air Canada" مل يكن 

يعمل على نحو �سحيح.
اأن   "TechCrunch" ووجدت 
لقطات  اأر�سلت  ال�رشكات  بع�ض 
 ،"Glassbox" اإىل  ال�سا�سة 
اأخرى  �رشكات  قامت  بينما 
اخلا�سة  خوادمها  اإىل  باإر�سالها 
ويتطلب متجر اآبل للتطبيقات اأن 
خ�سو�سية،  �سيا�سة  هناك  تكون 
ولكن ل يُعرف اأي من التطبيقات 
بوا�سطة  حتليلها  مت  التي 
ت�سجل   ،"TechCrunch"
ن�ساطات �سا�سة امل�ستخدم وعلى 
ل   "Glassbox" اأن  من  الرغم 
يتطلب اأي اإذن خا�ض من اآبل اأو 
اأنه ل توجد  اإل  من امل�ستخدم، 
طريقة ميكن للم�ستخدم اأن يعلم 

من خاللها ما يح�سل. 

ت�سريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�سوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ض  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�سفات  �سياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�سل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  الأ�سواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�سوائي  و�سول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ض  من  كما 
بدقة  العد�سة  ثنائية  اأ�سا�سية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�سا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�سحن ال�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�ستك�سف” يف تطبيقها 
على اآيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

التنفيذي  الرئي�ض  وج�سيكي  �سوزان  ك�سفت 
بتطوير  �ستقوم  ال�رشكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
املحتوى  �سناع  اأجل  من  املزايا  بع�ض 
وامل�ستخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�ستك�سف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�ساهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�سيات 

الفيديو.
 Creator قناة  عرب  اخلرب  عن  الإعالن  مت 
اأبرزتها  التي  نف�سها  القناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  اآخر  يف  وج�سيكي 

ت�سغيله  يتم  الذي  الر�سمي”  “غري  امل�سدر 
بوا�سطة موظفي يوتيوب.

ال�ستك�ساف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد الختبار حالًيا على ن�سبة 1 باملائة 
فقط من م�ستخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�ض  اأو  اآي  الت�سغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
التجريبية  املجموعة  �سمن  كنت  اإذا  اأما 
ف�ستالحظ اأن �رشيط التنقل ال�سفلي يف التطبيق 
التبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�سرتى  وال�سرتاكات،   Trendingو الرئي�سية، 
الرئي�سية وال�ستك�ساف  ال�سفحة  بدلً من ذلك 

وال�سرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�ستك�سف
يف تزويد م�ستخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�ساهدة  العر�ض  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�س�سة  الفيديو  تو�سيات 
بن�ساط العر�ض ال�سابق و�سلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�ساء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

الختيار املتجان�ض للمحتوى املو�سى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح الرئي�ض اجلديد �سنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

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

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

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

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

ميزة جديدة من »وات�ض 
اآب« حتمل تغيريا جذريا 

للت�سجيالت ال�سوتية
يبدو اأن اأكرث امليزات �سيوعا عرب وات�ض اآب، 
قد اأ�سبحت بحاجة اإىل حتديث يتما�سى مع 
موجة التح�سينات التي جتريها ال�رشكة على 
 »WABetaInfo« تطبيقها واكت�سف موقع

ميزة جديدة ت�سمى »الر�سائل ال�سوتية 
 Consecutive voice( »املتتابعة
messages(، يف الإ�سدار التجريبي 

من تطبيق وات�ض اآب على نظام الت�سغيل 
اأندرويد وكما يوحي ا�سم امليزة، فاإنها 

�ستتيح للم�ستخدمني ت�سغيل املالحظات 
ال�سوتية ب�سكل متعاقب دون احلاجة اإىل 

النقر يف كل مرة على اأيقونة كل على حدة 
واأو�سح موقع »WABetaInfo«، عرب 

مدونته: »ميزة الر�سائل ال�سوتية املتتابعة 
هي وظيفة جديدة، وكما يوحي ال�سم، فهي 

ت�سمح با�ستمرار بت�سغيل الر�سائل ال�سوتية 
ب�سكل متعاقب«واأ�ساف املوقع: »�ستبداأ هذه 

امليزة يف العمل عندما يتم ر�سد ر�سالتني 
�سوتيتني )اأو اأكرث( بوا�سطة وات�ض اآب«. 

وما تزال امليزة يف مرحلة الختبار �سمن 
»وات�ض اآب بيتا«، وهي غري متوفرة ب�سكل 

ر�سمي حتى الآن.



ف�إن  املتحدثني  ذات  اأف�د  وح�سبم� 
الت�بعة  امل�س�ريع  اجن�ز  اأ�سغ�ل  وترية 
بوترية  ت�سيري  الري��سة  و  ال�سب�ب  لقط�ع 
والية  وايل  ب�سه�دة  وذلك   ، مت�س�رعة 
وجد  الذي  جالوي  الق�در  عبد  ورقلة 
اأر�ض  على  جم�سدة  وتعليم�ته  تو�سي�ته 

الواقع .
ومم� ال يختلف عليه اثن�ن يقول ال�س�دات 
بور  بقرية  احد ممثلي احلركة اجلمعوية 
والري��سة  ال�سب�ب  مدير  اأن   ، اله�ي�سة 
املدراء  بني  من  ب�متي�ز  اال�ستثن�ء  �سنع 
اأبوابه  خالل  من  والوالئيني  التنفيذيني 

لال�ستم�ع  االأ�سبوع  مدار  على  املفتوحة 
املحلية  االجتم�عية  اجلبهة  الإن�سغ�الت 

مبداأ  بتطبيق  به�  التكفل  خلف  ال�سعي  و 
ح�سب االأولوي�ت واالإمك�ن�ت املت�حة . 

�أحمد باحلاج  

وترية �الإجناز�ت �ملت�شارعة  ب�شهادة و�يل �لوالية

جمعيات القرى واملدا�شر تنوه مبجهودات مدير ال�شباب بورقلة
�أعلنت جمعيات �حلركة �جلمعوية و�ل�شبانية و �لريا�شية عن دعمها �ملطلق و�لالم�شروط ملجهود�ت مدير �ل�شباب و�لريا�شة بورقلة بوبكر �شتحونة ، من 
خالل �شهره �لد�ئم على متابعة و�قع و �أفاق �لقطاع  �أكد �لع�شر�ت من ممثلي �حلركة �جلمعوية و �ل�شبانية و �لريا�شية و �لثقافية  بقرى ومد��شر  بلديات 
ورقلة ،تقرت ،�حلجرية ، �أنقو�شة ، متا�شني ، �لطيبات ، �شيدي �شليمان ، �لطيبات ، بلدة �أعمر و �ملقارين ، يف ت�شريح لهم مع يومية »�لو�شط »، �أن جمهود�ت 
مدير �ل�شباب و�لريا�شة بورقلة بوبكر �شتحونة لنهو�ض بو�قع �لقطاع و �ملتابعة �لد�ئمة للم�شاريع �ملوجودة يف طور �الجناز مبا يف ذلك �ملالعب �جلو�رية 

�ملع�شو�شبة ��شطناعيا و�ملالعب �لبلدية وكذ� �مل�شابح و�الأحو��ض �ملائية ال ينكرها �إال جاحد .

�حلماية �ملدنية 
بامل�شيلة

توا�شل عمليات التوعية 
والتح�شي�س للوقاية من 

اأخطار الغاز
لوالية  املدنية  احلم�ية  اأعوان  توا�سل 
والتح�سي�سية  التوعية  عملي�ته�  امل�سيلة 
واالإختن�ق  ،الكهرب�ء  الغ�ز  اأخط�ر  من 
احلم�ية  وحدات  خمتلف  عرب  وذلك 
وا�ستهدفت هذه  الوالية  الإقليم  املدنية 
العملية اإىل حد االآن 20 موؤ�س�سة تربوية 
وثالثة مراكز التكوين و التعليم املهنيني 
و اأزيد من �ست 10 جمعي�ت، اإىل ج�نب 
ب�لوالية  الثق�فية  املراكز  من  عدد 
الوق�ئية  ب�لتدابري  التوعية  ت�سمل  والتي 
اأخط�ر  من  للوق�ية  اتب�عه�  الواجب 
الكربون  اأك�سيد  اأح�دي  بغ�ز  االختن�ق 
احلملة تهدف ب�لدرجة االأوىل اإىل احلد 
ب�لغ�ز  االختن�ق  حوادث  من  التقليل  اأو 
بحيث  ب�رشية  �سح�ي�  وقوع  جتنب  و 
ثري  برن�مج  بت�سطري  املديرية  ق�مت 
و متنوع يحر�ض على �سم�ن ن�رش وا�سع 
ملختلف الن�س�ئح و االر�س�دات الوق�ئية 
وق�ئية  ثق�فة  غر�ض  تكري�ض  اأجل  من 
اأمنية ملختلف االخط�ر و خ��سة خطر 
االختن�ق ب�لغ�ز لدى املواطنني و الو�سط 
ملختلف  التالميذ  ل�س�لح  املدر�سي 
االطوار و ذلك لتجنب و تف�دي مثل هذه 
االخط�ر الق�تلة و كيفية التع�مل معه� . 
عبد�لبا�شط بديار

املمثل عبد القادر تاجر يف ذمة اهلل فرن�شا

فقدت ال�س�حة الفنية اأم�ض الوجه اإ�شابات بني حمتجي »ال�شرتات ال�شفراء« 
امل�رشحي الكبري امل�رشحي عبد الق�در 

ت�جر، و هذا بعد وعكة �سحية اأملت 
به منذ مدة وجيزة ،من بني اأهم اأعم�ل 

الفن�ن ، م�رشحية “البوابون” التي 
ت�سكل عالمة ب�رزة يف م�سرية الركح 

اجلزائري.

جراء  االأ�سخ��ض  من  عدد  اأم�ض  اأ�سيب 
ال�سفراء«  »ال�سرتات  حمتجي  بني  ا�ستب�ك�ت 

وال�رشطة يف الع��سمة ب�ري�ض.
ويوا�سل حراك ال�سرتات ال�سفراء مظ�هراته 
ويط�لب  التوايل،  على  ع�رش  الث�لث  لالأ�سبوع 
العنف  بوقف  ال�رشطة  فيه  امل�س�ركون 

مكثفة  اأمنية  ا�ستعدادات  وو�سط  �سدهم. 
بج�نب  ال�سفراء«  »ال�سرتات  متظ�هرو  جتمع 
قو�ض الن�رش و�سط ب�ري�ض مط�لبني ب��ستق�لة 
الداخلية  ووزير  م�كرون  الفرن�سي  الرئي�ض 
�سد  امل�ستخدم  العنف  ب�سبب  الفرن�سي، 

التظ�هرات. 
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�حمو� �أبناءكم مع �حلل �جلديد 

 Kaspersky «
 Safe Kids By

  »  Ooredoo
تُطلقOoredoo،املتع�مل الرائد يف 
احللول التكنولوجية احلديثة،خدمته� 

اجلديدة«Kaspersky Safe Kids« التي تقرتح 
العديد من امليزات ت�سمح ملت�سفحي االنرتنت 

بحم�ية ومراقبة احلي�ة الرقمية الأبن�ئهم.  بـ 1000 
دج فقط لل�سنة، ي�سمح هذا احلل الذي اأحدث 
ثورة يف ال�سوق الرقمية ب�جلزائر، واملتوفر 
فقط لدى Ooredoo،  لالأولي�ءبت�سيريبكل 

اأم�ن احلي�ة الرقمية الأبن�ئهم واال�ستف�دة من اأداة 
ملراقبة جميع اأن�سطتهم على االإنرتنت،وهي:   
 :) Filtrage du contenu(ت�سفيةاملحتوى

حلم�ية االأطف�ل و ذلك ب�ل�سم�ح لهم ب�لولوج فقط 
اإىل املواقع والتطبيق�ت املن��سبة ل�سنهم؛

 Protection des(حم�يةاالجهزة
appareils (: حلم�ية خمتلف االأجهزة 
التي ي�ستعمله� االأطف�ل،على غرار اأجهزة 

الكمبيوترو اللوح�ت الرقمية والهواتف الذكية 
التي ت�ستغل حتت نظ�ميAndroidوiOS؛ 
 Limitation du(حتديدالوقت�مل�ستغرق
temps passé (: للتحكم يف الوقت الذي 

ي�ستغرقه االأطف�ل على االنرتنت و التطبيق�ت؛ 
حتديد التموقع)Localisation(: لتحديد 
ب�سفة اآنية متوقع االأطف�ل على اخلريطة 
وتلقي التنبيه�ت عند م� يغ�درون املنطقة 
االآمنة املحددة م�سبق� من قبل االأولي�ء؛ 

املك�مل�ت)Communications(: لالطالع 
على جميع املك�مل�ت املر�سلة وامُل�ستقبلة من 

قبل االأطف�ل،والر�س�ئل الن�سية الق�سرية املتب�دلة 
ون�س�ط�تهم على ال�سبك�ت االجتم�عية،ال�سيم� 
ف�ي�سبوك وكذا ال�ستقب�ل تنبيه�ت و اإ�سع�رات 

ب�سفة اآنية حول ن�س�ط�تهم على االنرتنت.
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