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.    حممد زوقار اأمينا عاما للوزارة خلفا ل�سمري بورحيل
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يف عمليتني حلر�س ال�شواحل بوهران وعني متو�شنت

توقيف 25 حراقا  يف طريقهم اإىل ا�سبانيا 
ال�سواحل  خفر  عنا�رص  متكنت  
وعني  وهران  من  بكل  النا�سطة 
الهجرة  اأحباء حماولة  متو�سنت  
من  لفوجني  البحر  عرب  ال�رصية 
على  حراق   25 ي�سم  احلراقة 
�سابا  و15  افريقية  امراأة  راأ�سهم 
و�سينغالية  مالية  جن�سيات  من 

وذلك اثر عمليتني بحريتني .
العملية الأوىل متت على م�ستوى 
وهران  غرب  فالكون   راأ�س 
خفر  عنا�رص  اأين اعرت�ست 
ال�سواحل زورق مطاطي كان يقل 

جن�سيات  من  اإفريقيا  حراقا   16
بينهم  من  و�سينغالية   مالية 
متوجهني  كانوا  حيث  امراأة ، 
على   ، ال�سبانية   ال�سواحل  نحو 
ال�سواحل  من  اإقالعهم   خلفية 
لتزال  حيث   ، بوهران  الغربية 
التحقيقات جارية معهم للو�سول 
على  تعمل  التي  الأطراف  اإىل 
ويف   ، الرحالت  هذه  تنظيم  
عنا�رص  متكنت  منف�سلة  عملية 
ببوزجار  ال�سواحل  حرا�س 
يقل  كان  زورق  توقيف   من 

ال�سواحل  اجتاه  حراقا  يف   09
من  اإقالعهم   بعد   ، ال�سبانية 
 08 وت�سم   ، بوزجار  �سواحل 
واخر  وهران  ولية  من  حراقني 
ترتاوح  والذين  العا�سمة   من 
حيث  �سنة  و35  بني25  اأعمارهم 
الدرك  م�سالح  اإىل  تقدميهم  مت 
با�رصت  التي  ببوزجار  الوطني 
للو�سول  امللف  يف  حتقيقاتها  
الذين  الرحالت  منظمي  اإىل 
عادوا اإىل الن�ساط بعد توقف دام  

اأ�سابيع .

خبر في 
صورة

ا�ستالم م�ست�سفى حمام 
ال�سلعة قريبا 

�رصيرا  ل60   يت�سع  الذي    م�ست�سفى  م�رصوع   ا�ستالم  �سيتم 
مبدينة حمام ال�سلعة  بامل�سيلة مع نهاية ال�سنة اجلارية ح�سب 
الآجال التعاقدية املحددة مع موؤ�س�سة الإجناز،   ا�ستنادا ملا 
الآجال  باأن   « او�سان  »ابراهيم  واأو�سح  امل�سيلة  وايل    ذكره 
املحددة لت�سليم هذا امل�رصوع احليوي   �سبطت واأتفق عليها 
مع ال�رصيك و�ستمكن هذه املن�ساة ال�سحية من تخفيف ال�سغط 

احلا�سل وتقدمي اح�سن اخلدمات الطبية للمواطنني .
كما وقف وايل امل�سيلة اأثناء خرجاته امليدانية على �سري بع�س 
امل�ساريع الهامة يف قطاع ال�سكن انح�رصت مبعاينة الوحدات 
ال�سكنية ب�سيغة »عدل » وهذا للوقوف على مدى  تقدم ال�سغال 
 1000 ا�ستالم  عن  ك�سف  حيث  املقطوعة  اللتزمات  وحتديد 
وحدة �سكنية فبل نهاية �سهر افريل 2020 منها 500 وحدة ت�سلم 
�ست�سلم دي�سمرب 2020   يف د�سيمري املقبل و600 وحدة �سكنية 
احرتاما لاللتزامات والوعود املقطوعة ل�سيما واأن جزء كبري 
من املكتتبني بهذه ال�سيغة يرتقبون على احر من اجلمر ا�ستالم 

مفاتيح �سكناتهم بعد ت�سديد الأق�ساط املتفق عليها .
 

�شوق اأهرا�س

جمع 1 مليون و220 
األف قنطار من احلبوب 

مت اإىل غاية نهاية جويلية اجلاري بولية �سوق اأهرا�س جمع 1 
بر�سم حملة  احلبوب  اأنواع  �ستى  من  قنطار  األف  و220  مليون 
منت�سف  فيها  �رصع  التي  احلايل  للمو�سم  والدر�س  احل�ساد 
يونيو املا�سي ح�سب ما علم اأم�س الأربعاء من مدير امل�سالح 

الفالحية �سيد اأحمد �سباح .
واأو�سح ذات امل�سوؤول باأن الإنتاج الذي و�سفه بـ«الوفري« الذي 
مت جمعه يتوزع على 740 األف قنطار من القمح ال�سلب و262 
قنطار من  األف   2016 اللني ف�سال عن  القمح  قنطار من  األف 
ال�سعري  وعلى الرغم من حمدودية قدرات اجلمع التي تتمثل 
يف 16 نقطة جمع عرب الولية بطاقة 1 مليون قنطار والتي ل 
تلبي متطلبات التخزين، قرر وايل الولية لونا�س بوزقزة موؤخرا 
بـ60  اإجمالية  بطاقة  الولية  بعا�سمة  مبخزنني  القطاع  دعم 
األف قنطار وذلك لتدارك العجز امل�سجل يف جمع املح�سول 
والق�ساء على اإ�سكالية الطوابري الطويلة اأمام نقاط اجلمع التي 

ت�سكلت منذ بداية حملة احل�ساد والدر�س للمو�سم اجلاري.

الأربعاء  اأم�س  توزيع  مت 
�سكن   2326 ب  ح�سة  بق�سنطينة 
بح�سور  ال�سيغ  خمتلف  �سمن 
وزير ال�سكن و العمران و املدينة، 
ب  الأمر  يتعلق  و  بلجود  كمال 
2150 �سكنا ب�سيغة البيع بالإيجار 
ال�سكن  لتح�سني  الوطنية  للوكالة 
ترقويا  �سكنا   126 و  تطويره  و 

للبناء  مالية  اإعانة   50 و  مدعما 
الريفي، ح�سب ما اأو�سحه الوزير، 
األف   30 من  اأزيد  باأن  ذكر  الذي 
مت  ال�سيغ  خمتلف  �سمن  �سكنا 
توزيعه بق�سنطينة منذ �سنة 2017 
»قبل  توزيع  عن  الوزير  اأعلن  و 
 6 برنامج  من  جزء   »2019 نهاية 
اآلف �سكن ب�سيغة البيع بالإيجار 

الإجناز مبنطقة  طور  )عدل( يف 
و  مراد  ديدو�س  ببلدية  الرتبة 
اأفاد اأي�سا بتوزيع يف غ�سون اأوت 
ل�سكنات  هامة«  »ح�سة  املقبل 
و  الوطني  امل�ستوى  على  )عدل( 
توجه  ق�سنطينة  اإىل  و�سوله  لدى 
�سكنا   2150 موقع  اإىل  الوزير 
مت  التي  بالإيجار  البيع  ب�سيغة 

توزيعها اليوم حيث تفقد مدر�سة 
يتوجه  اأن  قبل  جماورة  ابتدائية 
حتديدا  و  اخلروب  بلدية  اإىل 
عاين  التي  »ب�ساكرة«  مبنطقة 
�سكنا   1019 اإجناز  ور�سة  بها 
�سمن �سيغة  البيع بالإيجار التي 
 60 بحوايل  الأ�سغال  بها  تقدمت 

باملائة. 

ق�شنطينة

توزيع 2326 �سكنا 

اجللفة

 احلرائق تتلف 3هكتارات 
من غابة »ال�سحاري القبلي« 

 20( معبد  عني  ببلدية  القبلي  ال�سحاري  بغابة  ن�سب  حريق  اأتى 
من  هكتارات   3.4 ناهزت  م�ساحة  على  اجللفة(  �سمال  كيلومرت 
ح�سب  الأ�سجار،  من  عدد  وكذا  الياب�سة   واحل�سائ�س  الأحرا�س 
ما علم اليوم الأربعاء من م�سالح احلماية املدنية وا�ستنادا لذات 
امل�سدر فقد مت ال�سيطرة بالكامل على موقع احلريق الذي ن�سب 
م�ساء يوم الثالثاء مبنطقة »املحاقن« حيث اأتت النريان التي مت 
احرتاق  وكذا  احللبي،  ال�سنوبر  اأ�سجار  من  عدد  على  اإخمادها 
بالكل  اأتت  التي  اللهب  رقعة  ات�ساع  و  لـ 167 �سجرة اخرى  جزئي 

على م�ساحة 3.4 هكتارات من الأحرا�س واحل�سائ�س الياب�سة.

لكرة  اجلزائرية  الحتادية  وافقت 
من  كل  �سعود  على  )فاف(  القدم 
جمعية اخلروب و اأمل الربعاء اىل 
الثانية،  املحرتفة  الرابطة  بطولة 
مهددين  الفريقان  كان  اأن  بعد 
ت�سديدهما  عدم  ب�سبب  بالعقوبة 
الغرفة  جتاه  العالقة  لديونهما 
الوطنية لف�س النزاعات، ح�سب ما 
اأفادت به اأم�س الأربعاء الحتادية 
�سبكة  على  الر�سمي  موقعها  عرب 
النرتنت ومت اتخاذ قرار املوافقة 

اجتماع  خالل  الثالثاء  اأم�س  هذا 
لالحتادية  التنفيذي  املكتب 
ب�سيدي  الوطني  الفني  باملركز 
مو�سى )اجلزائر( يف ح�سور رئي�س 
الفاف، خري الدين زط�سي وعليه، 
بيان  يف  الفدرايل  املكتب  افاد 
اأمل  لفريقي  ال�سماح  »قّرر  انه  له 
الأربعاء، املتوج بلقب بطولة ق�سم 
الهواة )و�سط( و جمعية اخلروب، 
املتوج بلقب بطولة الهواة )�رصق(، 
 ،2019-2018 مو�سم  انتهاء  عقب 

الرابطة  بطولة  اإىل  بال�سعود 
موبيلي�س«،  الثانية  املحرتفة 
مو�سحا انه »يف حالة عدم ت�سديد 
خالل  العالقة  لديونهما  الفريقني 
 ،)2020  -2019( املقبل  املو�سم 
من  لعقوبات  عر�سة  ف�سيكونان 

قبل جلنة الن�سباط«.
و اأو�سحت الحتادية اأنه يف حالة 
اأمل  و  اخلروب  جمعية  ت�سديد 
لدى  العالقة  لديونهما  الأربعاء 
النزاعات  لف�س  الوطنية  الغرفة 

تاريخ   ،2019 اأوت   8 تاريخ  قبل 
ال�سيفي،  املريكاتو  اختتام 
�سفة  ا�سرتجاع  من  �سيتمكنان 
فقداها  التي  املحرتف  النادي 
الهواة  ق�سم  اىل  نزولهما   عقب 
ا�ستدعاء  مت  الغر�س،  ولهذا 
جمعية  و  الأربعاء  اأمل  رئي�سي 
الفاحت  اخلمي�س  اليوم  اخلروب 
اأوت، من اجل ت�سوية و  من �سهر 
حتيني الو�سعية الإدارية و املالية 

لفريقيهما. 

االحتادية اجلزائرية 

املوافقة على �سعود جمعية اخلروب و اأمل الأربعاء    

م.ب
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اإنهاء مهام وزير العدل احلايل �سليمان براهمي

ترقية زغماتي ت�سعيد
 للمواجهة مع الف�ساد
قرر رئي�س الدولة عبد القادر بن �سالح  اإنهاء مهام وزير العدل �سليمان براهمي ، فيما 

مت تعيني بلقا�سم زغماتي وزيرا للعدل حافظا للأختام ، والذي كان ي�سغل من�سب 
النائب العام ملجل�س ق�ساء اجلزائر ، فيما عني بن �سالح حممد زوقار اأمينا عاما لوزارة 

العدل خلفا ل�سمري بورحيل .

ع�سام بوربيع

على  العام  التغيري  هذا  ياأتي  و 
م�س  والذي   ، العدل  وزارة  راأ�س 
هذه املرة اأهم من�صبني يف قطاع 
عمليات  تاأخذ  وقت  يف   ، العدل 
 ، جمراها  الف�صاد  مكافحة 
من  العديد  فتح  مع  وتزامنا 
يف  ال�صخمة  و  الهامة  امللفات 
فيها  تورط  التي  و  الوقت  اآن 

م�صوؤولون كبار يف الدولة .
التغيري  هذا  خلفيات  اأن  ولو 
ما  لكن   ، وا�صحة  غري  مازالت 

من �صك اأنه ت�صب يف اإطار تفعيل 
لقطاع  اإ�صافية  جرعة  اإعطاء  و 
بع�س  فتح  اأجل  من  العدالة 
امللفات ، واإعطاء جراأة اإ�صافية 
يف فتح بع�س ملفات امل�صوؤولني 

الكبار يف الدولة .
ومعروف اأن وزير العدل اجلديد 
معروف  زغماتي  بلقا�صم 
الكثري  يف  حتكمه  و  ب�رصامته 
من امللفات ال�صيما املتخ�ص�صة 
فقي اجلانب اجلنائي ، وكان اأول 
�صد  توقيف  مذكرة  اأ�صدر  من 
وزير الطاقة ال�صابق �صكيب خليل 

اأن تطيح به هذه املذكرة  ، قبل 
تعيينه  بعدها  ليتم   ، نق�صها  بعد 
العليا  املحكمة  �صاميا يف  اإطارا 

.
كما اأنه معروف اأن الوزير ال�صابق 
املنتهية مهامه �صليمان براهمي 
مع  جنب  اإىل  جنبا  ا�صتغاله   ،
بلقا�صم زغماتي يف جمل�س ق�صاء 
الوزير  اأن  ومعروف   ، اجلزائر 
له  براهمي  �صليمان  ال�صابق 
يكون  وقد  العالقات  من  العديد 
تغيريه يف  اأ�صباب  اأهم  اأحد  هذا 
اأو حماولة   ، بالذات  الوقت  هذا 

قوية  جرعة  اإعطاء  و  تفعيل 
اأن  و  ال�صيما   ، العدالة  لقطاع 
بلقا�صم زغماتي معروف بتحكمه 
 ، ال�صخمة  امللفات  من  كثري  يف 
خا�صة و اأنه كان قد اأ�رصف على 
كبار الق�صايا ، لعل اأبرزها ق�صية 
�صونطراك ، والتي ذكر ا�صم وزير 
الطاقة ال�صابق �صكيب خليل فيها 
التوقيف  اأن ي�صدر مذكرة  ، قبل 

الدولية �صده ، لكن �رصعان مامت 
تدخل  بعد  املذكرة  هذه  نق�س 

بع�س العوامل .
ياأتي هذا بعد عودة ا�صم بلقا�صم 
قطاع  يف  القوي  الرجل  زغماتي 
العدالة ، بعد اأن كان قد تعر�س 
للتنحية �صابقا من جمل�س ق�صاء 
تعيينه  يتم  اأن  قبل   ، العا�صمة 
 ، العليا  املحكمة  يف  م�صوؤوال 

الق�صاء  اإىل واجهة  ليعود موؤخرا 
عمليات  انطالق  بعد  جمددا 
الدور  يكون  وقد   ، التطهري 
يف  زغماتي  لعبه  الذي  الفاعل 
عمليات التطهري �صببا يف تعيينه 
وزيرا على هذا القطاع ، ال�صيما 
اىل  حتتاج  امللفات  بع�س  اأن  و 
حتكم اأكرب ، وحتتاج اإىل �صخ�صية 

ذات �رصامة اأكرب .

ع�سية تاج  لقيادات  اإجتماع 
الوطني املجل�س  دورة   

القيادية  الهيئة  اليوم  تعقد 
ا�صتثنائيا  لقاء  تاجا  حلزب 
للمكتب الوطني الختيار خليفة 
عمار  ال�صابق  العام  لالأمني 
احتياطيا  امل�صجون  غول 
واأعلن  ف�صاد  علة ذمة ق�صايا 

املكتب الوطني لتاج االأ�صبوع 
القيادي،  املا�صي عن تكليف 
ب�صفته  مرية  بن  رابح  بن 
احلزب  لت�صيري  �صنا   االأكرب 

ملدة 15 يوما.
اأ�صهم  ترتفع  اأخرى  جهة  من 

خلالفة  احلالية  البيئة  وزيرة 
القيادة  من�صب  لتويل  غول 
بينها  من  كثرية  العتبارات 
�صناعة  مركز  من  قربها 
من�صبها يف  من خالل  القرار 

حكومة بدوي.

وزير االت�سال، الناطق با�سم احلكومة ح�سن رابحي

بفتح  مطالبان  التلفزيون  و  الإذاعة 
ال�سيا�سي التعبري  ف�ساءات 

االت�صال،  وزير  طالب  
احلكومة  با�صم  الناطق 
ح�صن رابحي، اأم�س االأربعاء 
تاأكيده  العا�صمة  باجلزائر 
على �رصورة حر�س االإذاعة 
الوطنيني على  التلفزيون  و  
»تنويع« ف�صاءات  و  »تعزيز« 
املوجهة  ال�صيا�صي  التعبري 
ال�صيا�صيني  الفاعليني  لكافة 
لدفرت  »طبقا«  املجتمع  يف 
املوؤ�ص�صتني  هاتني  �رصوط 
نظمته  حفل  خالل  و 
�رصف  على  االت�صال  وزارة 
يف  اجلزائريني  الفائزين 
لالإذاعة  العربي  املهرجان 
التلفزيون املنظم موؤخرا  و 

رابحي  ال�صيد  األح  بتون�س، 
على �رصورة حر�س االإذاعة 
على  الوطنيني  التلفزيون  و 
»تنويع« ف�صاءات  و  »تعزيز« 
املوجهة  ال�صيا�صي  التعبري 
ال�صيا�صيني  الفاعليني  لكافة 
لدفرت  »طبقا«  املجتمع  يف 
�رصوط هاتني املوؤ�ص�صتني«و 
اخلدمة  »مهمة  اأن  اأو�صح 
اأن  ينبغي  هذه  العمومية 
التام  االحرتام  ظل  يف  تتم 
لقواعد املهنة و اأخالقياتها 
و كذا االجراءات الت�رصيعية 
يف  للتطبيق  القابلة 
تلك  �صيما  املجال  هذا 
القانون  يف  امُلت�صمنة 

ال�صمعي  بالن�صاط  املتعلق 
الوزير  اأ�صار  الب�رصي«و 
»كل  اأن  اإىل  ال�صدد  هذا  يف 
النا�صطة  االعالم  و�صائل 
ُملزمة  الوطني  الرتاب  عرب 
احل�ص�س  برجمة  جمال  يف 

ال�صيا�صي  امل�صمون  ذات 
االآراء  بني  النقا�صات  و 
لهذه  باالمتثال  املتعار�صة 
امل�صاواة  كنف  يف  القواعد 
و االن�صاف حيال كل فاعلي 

احلياة ال�صيا�صية الوطنية«.

زغماتي وزيرا للعدل

بدوي حكومة  يف  جراحية  عملية  اأول 
بورحيل ل�سمري  خلفا  للوزارة  اأمينا عاما  ·        حممد زوقار 

زغماتي  بلقا�صم  �صغل 
اجلديد  العام  النائب  من�صب 
العا�صمة  ق�صاء  ملجل�س 
بن  كثري  لنب  خلفا  اجلزائر 
االآن  من  �صهرين  قبل  عي�صى 
من  املعني  زغماتي  كان  و 
عبد  الدولة  رئي�س  طرف 
عاما   نائبا  �صالح  بن  القادر 
قد  اجلزائر  ق�صاء  ملجل�س 
�صنة  الق�صاء  ب�صلك  التحق 
عدة  بعدها  ليتقلد   1981
م�صوؤوليات  اأهمها نائبا عاما 
لدى املجال�س الق�صائية لكل 
من باتنة و �صطيف و وهران 
و اجلزائر و بعدها  يف �صنة 
ال�صابق  الرئي�س  اأنهى    2015
مهام  بوتفليقة  العزيز  عبد 
ق�صاء  ملجل�س  العام  النائب 
زغماتي،  بلقا�صم  اجلزائر 
الذي اأ�صدر مذكرة دولية �صنة 

وزير  بتوقيف  تق�صي   2013
الطاقة ال�صابق �صكيب خليل، 
بوتفليقة،  اإىل  الرجال  اأقرب 
على خلفية التحقيق يف ق�صية 
جانب  واإىل  »�صوناطراك2« 
مذكرة  �صملت  خليل،  �صكيب 
)زوجة  زوجته  تلك  التوقيف 
وفريد  وابنيه  خليل(  �صكيب 
بجاوي، املتهم اأي�صا بال�صلوع 
اإنهاء  يف ف�صاد، واعترُب قرار 
له  »عقابا«  زغماتي  مهام 

توقيف  مذكرة  اإ�صداره  على 
املقّربني  من  واحد  حق  يف 
بوتفليقة. الرئي�س  من  جدا 
كما �صبق له ان �صغل  حماميا 
و  العليا  املحكمة  لدى  عاما 
اآخر من�صب �صغله  و قد كان 
اجلزائر  يف  زغماتي  بلقا�صم 
جمل�س  لدى  عام  نائب  هو 
ق�صاء اجلزائر خلفا لنب كثري 

بن عي�صى
 ويكون هذا اأول تغيري يجريه 

منذ  احلكومة  يف  �صالح  بن 
 9 يوم  الدولة  رئا�صة  توليه 
اإنهاء  بعد  املا�صي  اأفريل 
العزيز  عبد  ال�صابق  الرئي�س 
الرئا�صية  لعهدته  بوتفليقة 
حكومة  اأن  االإ�صارة  وجتدر 
االإعالن  بدوي مت  الدين  نور 
يوم 31 مار�س من قبل  عنها 
ال�صابق  اجلمهورية  رئي�س 
وقد  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
احلراك  يف  امل�صاركون  رفع 
اجلمعات  طوال  ال�صعبي 
رحيلها  مطلب  املا�صية 
رئي�س  عني  اأخرى  جهة  من 
الدولة عبد القادر بن �صالح، 
عاما  اأمينا  زوقار  حممد 
ل�صمري  خلفا  العدل  لوزارة 
مهامه  اأنهيت  الذي  بورحيل 

بهذه ال�صفة.
 ف.ن�سرين

جلنة  تلتقي  ان  املرحج  من 
يقودها  التي  ال�صامل  احلوار 
رئي�س املجل�س اال�صبق كرمي 
يون�س، اليوم من اجل حتديد 
القايد  خطاب  من  موقفها 
�صالح و اال�صتمرار اأو عدمه.

االأ�صبق  الرئي�س  واأو�صح 
الوطني،  ال�صعبي  للمجل�س 
اأن اللجنة جادة يف عملها ولن 
تتخذ قرارات مت�رصعة الأنها 
للتمثيل  خدماتها  تعر�س  مل 
عرفت  اللجنة  اأن  ومعلوم 
وهو  اأع�صائها  اأحد  ا�صتقالة 
�صماعيل  االقت�صادي  اخلبري 
ان�صحابه  برر  الذي  الملا�س، 
اللجنة  تلقته  الذي  بالرف�س 
باملقابل، اأكد كرمي يون�س، اأن 
ال�صخ�صيات التي عر�س عليها 
االن�صمام ورف�صت تبقى حرة 
يف قراراتها، الأن اللجنة لقيت 
قبوال من مواطنني عاد يني و 
م�صتعد  يون�س  كرمي  اأن  يبدو 

ي�رص  لكنه  مهمته،  ملوا�صلة 
على التم�صك بنف�س ال�رصوط 
االأ�صا�صية التي �صبق واأن اأعلن 
“نتم�صك  يوؤكد  حيث  عنها، 
ال�صابقة،  ال�رصوط  بنف�س 
فعبد القادر بن �صالح قدم لنا 
نحن   ” واأ�صاف  تاأكيدات”، 
�صيء  اأي  لفعل  م�صتعدون 
ل�صنا  ولكننا   ، خمرج  الإيجاد 
اإرادة  �صد  للم�صي  م�صتعدين 

ال�صعب”.
ا�صتقبل  قد  �صالح  بن  وكان 

اخلمي�س  يوم  اللجنة  اأع�صاء 
بتحقيق  والتزم  املا�صي، 
امل�صبقة  ال�رصوط  ببع�س 
ويف  التهئة،  بتدابري  املتعلقة 
كرمي  قال  املوايل،  اليوم 
اأنه  العبارة  ب�رصيح  يون�س 
بتنفيذ  ال�صلطة  تبداأ  مل  اإذا 
اأ�صبوع،  ظرف  يف  التزاماتها 
اإمكانية  يف  اللجنة  ف�صتنظر 
تعليق عملها ورمبا تذهب اإىل 

حد حل نف�صها.
ف.ن�سرين 

بعد ان�سحاب الملا�س

اليوم موقفها  يف  تف�سل  الو�ساطة  جلنة 

داخل  اخلالفات  جتددت 
خالل  العمال  احتاد  بيت 
ب�صبب  املا�صية  االأيام 
ال�صابق  االأمني  توقيع  وجود 
بطاقات  على  امل�صتقيل 
م�صادر  ذكرت  و  الع�صوية 

البطاقات  اأن  اخلرب  نقلت 
املكاتب  على  توزيعها  مت 
و  فدرالية   30 ل  املمثلة 
يتوىل امل�صوؤولون املحليون 
توزيعها على اأكرث من ثالثة 
ماليني منخرط بتكلفة 200 

دينار.
املتجدد  ال�صداع  هذا 
التي  املتاعب  اإىل  ي�صاف 
العام  االأمني  يواجهها 
اجلديد يف �رصاعه مع جزء 

من احلر�س القدمي.

احتاد العمال اجلزائريني

املنا�سلني غ�سب  يثري  ال�سعيد  �سيدي  توقيع 
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�سارة بومعزة

ب�سورة  تزويدنا  ميكن  هل 
الإدارية  املقاطعة  عن  عامة 

لل�سراقة؟
 5 من  تتكون  لل�شارقة  الإدارية  الدائرة 
احلمامات،  ال�رشاقة،  بلدية  بلديات: 
ودايل  فايت،  واأولد  البنيان،  عني 
مربع،  كلم   87 تفوق  مب�شاحة  اإبراهيم 
حتت�شن 400 األف ن�شمة، بالإ�شافة اإىل 
م�شاريع  ي�شم  الذي  فايت  اأولد  قطب 
بلدية عني  نن�شى  اأن  دون  كبرية  �شكنية 

البنيان.

تخ�س�س  باأنها  ال�سائفة   تعرف 
وجه  على  املدر�سية  للم�ساريع 
و�سعنا  ميكن  هل  اخل�سو�س، 
على  امل�ساريع  تلك  �سورة  يف 
الإدارية  املقاطعة  م�ستوى 
املدر�سي  الدخول  اأن  خا�سة 
الكتظاظ  طبعه  الفارط 

الرهيب؟
ولكن  كبري  �شغط  هناك  كان  فعال 
املدار�س.  على  التخفي�س  �شيتم 
الدخول  حت�شري  كانت  الأوىل  اخلطوة 
اإىل  بالإ�شافة   ،2020/2019 املدر�شي 
2021/2020، يف هذه الآونة حوايل 12 
مدر�شة �شيتم ت�شليمها ا�شتمل منها حلد 
الآن قرابة 8 مدار�س، مع 18 قاعة، و7 
مطاعم  مع  ثانويات  و3  متو�شطات، 
مدر�شية، وفقا لرباجمنا الأوىل للدخول 

املدر�شي املقبل.
اأما خالل ال�شائفة فخ�ش�شت لرتميم 49 
مدر�شة، فنجد على م�شتوى احلمامات 
اخل�شو�س  وجه  على  البنيان  وعني 
مدار�س جد قدمية، وهو ما اأوجب منا 
التدارك منذ خروج التالميذ، ومت انهاء 

الأ�شغال على م�شتوى 15 مدر�شة.
 

الواجهة  تعد غابة »بوا ديكار« 
الأوىل التي تركز عليها الأنظار 

الآن، ما جديد امل�سروع؟
�شتغلق  املقبلة  القليلة  الأ�شابيع  خالل 
وذلك  معينة  لفرتة  اإبراهيم  دايل  غابة 
وافتتاحها  الأخرية  الرتو�شات  اأجل  من 
الر�شمي �شيكون مع الدخول الجتماعي 
املقبل، حيث يتم الآن تعزيزها مبرافق 
للتنفي�س،  مكانا  زائرها  لتمنح  كبرية 
بداية  مراحل  عدة  عرب  مرت  حيث 
القاطنة  العائالت  ترحيل  م�شاريع  من 
بحوايل  واملقدرة  باملنطقة  �شابقا 
لتحويلها  تيئتها  مت  حني  يف  عائلة،   50

خلدمة املواطن.
مع  التن�شيق  بعمليات  قمنا  اأننا  كما 
مديرية  �شواء  املعنية  املديريات 
والأ�شغال  الري  مديرية  اأو  الغابات 
العمومية وفقا لتعليمات وايل العا�شمة، 

اللجنة  عرب  املهام  ت�شهيل  اأجل  من 
التقنية التي جتتمع دوريا كل اأ�شبوعني. 
يف حني اأن جلنة البيئة جتتمع اأ�شبوعيا. 
كما دعمناها بلجنة للغابات واجتماعات 
الإدارية  الدائرة  كون  بالفالحة  خا�شة 

ت�شم مناطق بطابع فالحي.
 

عن  الك�سف  ميكن  وهل 
ميزانيتها؟

الغالف املايل لغابة بوا ديكار، 15 مليار 
انتظار  يف  لها،  حدد  كغالف  �شنتيم 
الأعمال التي قد توؤدي مل�شاريف اأعلى 

واأحيانا بغالف اأدنى.
 

من اأبرز اهتمامات املواطنني هو 
تعطي  كونها  العمومية  املرافق 
ثقال للمنطقة، هل من م�ساريع 

بخ�سو�س ذلك؟
مهمة:  مرافق  حتت�شن  املقاطعة  اأول 
الفندقة بعني  ملعب 5 جويلية، مدر�شة 
وبو�شاوي،  باينام  الغابات:  البنيان، 
مديرية  مع  خا�شة،  نظرة  متنح  وكلها 
مل�شاريع  بالإ�شافة  ونافطال،  لكناب 
وتتميز  »غاردن«،  بارك  اخلوا�س: 
احلديقة  اإىل  بالإ�شافة  بالنوعية 
اأننا  اأبرز  وهنا  بالأطفال.  اخلا�شة 
ملرحلة  النتقال  بلديتنا  من  نريد 
وجذب  اجلزائريني،  ال�شواح  جلب 
املحيط  بتح�شني  للمقاطعة  القادمني 
متتعنا  مع  خا�شة  العمومية،  والإنارة 
وبالتايل  »اجلميلة«،  ميناء  باأجمل 
مع  �شياحيا  ذلك  ا�شتغالل  يتوجب 
احلظائر  بينها  من  باملرافق  دعمها 
»دائرة  اأي�شا على  والرهان  لل�شيارات، 

ل تنام«، مبرافق متاحة ليال.
لها  يتيح  مبحور  املقاطعة  اأن  كما 
نقائ�س  ت�شجيل  رغم  املواطن،  جلب 
التكميلية  امليزانية  مع  لكن  بالطرق، 
�شنعمل  موؤخرا  عليها  وافقنا  التي 

على التدارك. فخالل ال�شهور الأخرية 
نقائ�س  لحظنا  بدرا�شات  قمنا 
يعاين  ما  وهو  ال�شيارات،  حظائر 
�شنعمل  منه  ولذا  املواطنون،  منه 
هذا  ا�شتثمار يف  م�رشوع  اإطالق  على 
 1000 حوايل  يوفر  اأن  ميكن  املجال 
يف  النظر  اإعادة  احتمالية  مع  مكان. 
وقت  يف  بال�شري  اخلا�س  املخطط 

لحق.

عن  لنا  الك�سف  ميكن  هل 
امل�ساريع املوجهة لل�سباب؟

فيما يخ�س ال�شباب منح اأهمية كبرية، 
فبعدما  الأولويات،  بني  من  وكان 
ال�رشاقة  مالعب:   3 توقف  �شجلنا 
ودايل اإبراهيم وعني البنيان، هي الآن 
قيد الإجناز، مع متابعة ميدانية اإدارية 

�شهريا ملراقبة الإجناز والنقائ�س.
م�شتوى  فعلى  الأخرى  الريا�شات  اأما 
لكل  الريا�شة  قاعات  هناك  ال�رشاقة 
الريا�شات، مع اإطالق مركب ريا�شي، 
يحتوي  الوطني:  امل�شتوى  على  وهو 
الريا�شات:  كل  ي�شمل  ومركب  م�شبح 
كرة ال�شلة، كرة اليد، واملالكمة، خا�شة 
اأنها تعد من الريا�شات املن�شية حاليا 
بهذه  كبار  اأبطال  اجلزائر  مّثل  بعدما 

الريا�شة. مع قاعة لألعاب القوى.
امل�شابح: بال�رشاكة مع ولية اجلزائر، 
على 5 بلديات منلك 4 م�شابح، اآخرها 
دايل  فايت،  اأولد  البنيان،  م�شبح عني 
اإبراهيم بالإ�شافة لل�رشاقة، يف انتظار 

بلدية احلمامات يف ظل �شيق العقار.
 

وماذا عن قاعات ال�سينما ؟
قاعة ال�شاحل، مت اإعادة ترميمها، جند 
هناك نق�شا يف الت�شيري، لكن ل ميكن 
لبلدية اأن ت�شري �شينما، اأو ملعبا، لبد 
ال�شينما  ت�شري  والآن  التخ�ش�س،  من 
باتفاقية بني البلدية وموؤ�ش�شة خا�شة.

 يعد ملف ال�سكن ملفا حيويا، 
املخ�س�سة  احل�س�س  هي  ما 

للمنطقة؟
هناك  كانت  ولئي،  برنامج  ال�شكن 
للمديريات  رفعناها  اقرتاحات 
مديرية  العمران،  مديرية  املعنية: 
ت�شم  مقاطعتنا  اأن  خا�شة  ال�شكن، 
البنيان  عني  كربى:  �شكنية  جممعات 
ال�شيغ،  وهي مبختلف  فايت،  واأولد 
املهددة  للعمارات  الأولية  منح  ومت 
يف  اأوىل،  كوطة  واأخذنا  بالنهيار 

انتظار املزيد.

املرافق  بني  من   الأ�سواق 
بالن�سبة  ارتباطا  الأكرث 
واقعها  هو  ما  لل�سكان، 

باملقاطعة الإدارية؟
لـ400  خم�ش�شة  املوجودة   الأ�شواق 
الزوار،  حلجم  بالإ�شافة  ن�شمة  األف 
وقمنا  نقائ�س،  هناك  اأن  تربز 
ومع  التجارة  مديرية  مع  بدرا�شتها 
برم�شان  اأ�شواق   3 وفتحنا  الوايل، 
ال�رشاقة  البنيان،  عني  الفارط: 
اأ�شواق   4 وهنالك  واحلمامات، 
�شتفتح قريبا: ال�رشاقة، واثنان باأولد 
ب�شبتمرب  العمل  يف  �شتنطلق  فايت 
اإل  املوازية  الأ�شواق  حاليا  املقبل 
النتقال  فر�شة  منحها  �شيتم  اأنه 
باأولد فايت  لأ�شواق جوارية ل�شيما 

بالأحياء اجلديدة.
 

اإذا حتدثنا عن رهانكم الأول 
ففيم يتمثل؟

على  نراهن  الإدارية  املقاطعة 
حتويلها ملركز العا�شمة، لأنها متلك 
ذلك.  لها  تكفل  اإيجابية  جد  و�شعية 
يخ�س  فيما  موجودة  فامل�شاريع 

املقاطعة الإدارية لل�رشاقة.

الوايل املنتدب لل�سراقة اإ�سماعيل حممد:

ت�سليم 12 مدر�سة خالل 
الدخول املدر�سي املقبل

الريا�سي املركب  افتتاح  على  تراهن  •         ال�سراقة 
ك�سف الوايل املنتدب لل�سراقة اإ�سماعيل حممد، عن عزمهم افتتاح غابة »بوا ديكار« خالل الدخول 

الجتماعي املقبل، يف حني ك�سف عن التح�سري ل�سنة درا�سية باكتظاظ حمدود يف ظل التح�سري لت�سليم 12 
مدر�سة. بالإ�سافة للم�ساريع املوجهة لل�سباب على راأ�سها املركب الريا�سي بال�سراقة.

ال�شيد  تعيني  الأربعاء  اأم�س  مت 
الهواري رحايل رئي�شا مديرا عاما 
اجلزائري،  الوطني  للبنك  بالنيابة 
لرئا�شة  بيان  به  اأفاد  ح�شبما 
اجلمهورية يذكر اأن من�شب الرئي�س 
املدير العام لبنك التنمية املحلية 
�شغله عبود عا�شور منذ تن�شيبه يف  
26 ماي 2015 ويعد البنك الوطني 
وطني  جتاري  بنك  اأول  اجلزائري 
تاريخ  يرجع  حيث  اجلزائر  يف 
وين�شط   1966 يونيو  اإىل  تاأ�شي�شه 
جمال  يف  اخل�شو�س  وجه  على 
لفائدة  الدخار  وت�شيري  الإقرا�س 
عام  يف  واملوؤ�ش�شات.  العائالت 
راأ�شماله  برفع  البنك  قام   ،2009

من 6ر14 مليار دج  اىل 6ر41 مليار 
دج. 

رئي�شا  بلعيد  ر�شيد  تعيني  كما مت  
التنمية  لبنك  بالنيابة  عاما  مديرا 
بيان  به  اأفاد  ح�شبما  املحلية، 
لرئا�شة اجلمهورية يذكر اأن من�شب 
الرئي�س املدير العام لبنك التنمية 
منذ  كرمي  حممد  �شغله  املحلية 
تن�شيبه يف  26 ماي 2015 وين�شط 
تاأ�ش�س  الذي  التنمية املحلية  بنك 
يف  اخل�شو�س  وجه  على   1985 يف 
ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  جمال متويل 
التجارية  والأن�شطة  واملتو�شطة 
واملهن احلرة وكذا م�شاريع الرتقية 

العقارية.

البنك الوطني اجلزائري و بنك التنمية املحلية

تعيني مديرين جديدين بالنيابة

اأزيد من 2.100 حادث عمل اأدت 

وفاة 19 �سخ�سا يف حوادث
 عمل بالعا�سمة

اجلزائر  ولية  وكالة  �شجلت 
للتاأمينات  الوطني  لل�شندوق 
اأزيد  الأجراء  للعمال  الجتماعية 
متفاوت  عمل  حادث   2.100 من 
اخلطورة اأ�شفر عن وفاة 19 �شخ�شا 
الأول  ال�شدا�شي  العمل خالل  اأثناء 
من  علم  ما  ح�شب   ،2019 ل�شنة 

امل�شوؤول الأول على ذات الهيئة.
واأو�شح حمفوظ اإدري�س يف ت�رشيح 
خالل   العمل  حوادث  عدد  اأن 
ال�شدا�شي الأول من ال�شنة اجلارية 
»انخفا�شا  عرف   )2019 )جانفي 
اأي بن�شبة 22ر61  باملائة  كبريا«   
�شنة  من  الفرتة  نف�س  مع  مقارنة 
2018 التي �شجل فيها زهاء 2.182 
 49 وفاة  اإىل  اأدت  عمل  حادث 

�شخ�شا 
النخفا�س  هذا  اأن  اإىل  اأ�شار  و 
راجع اإىل املجهودات املبذولة من 
لل�شندوق  العامة  املديرية  طرف 
الجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
ولية  وكالة  و  الأجراء  للعمال 
حمالتها  من  كثفت  التي  اجلزائر 
ور�شات  م�شتوى  على  التح�شي�شية 
التعليم  و  التكوين  مراكز  و  العمل 
خمتلف  م�شاهمة  وكذا  املهني، 
الفاعلني يف املجال من اأرباب عمل 

ومفت�شية العمل.
ولية  وكالة  اأن  اإدري�س  واأبرز 
الوطني  لل�شندوق  اجلزائر 
للعمال  الجتماعية  للتاأمينات 
ماليا  مبلغا  خ�ش�شت  الأجراء 
�شحايا  لتعوي�س  دج  مليار   1 يفوق 
الفرتة  نف�س  خالل  العمل  حوادث 
م�شريا اأنه مت ت�شجيل انخفا�س يف 
تقارب  بن�شبة  التعوي�شات  فاتورة 
الفرتة  نف�س  مع  مقارنة  باملائة   2
ل�شنة 2018 و ك�شف يف هذا ال�شاأن 
اأنه مت تخ�شي�س 26 مركز ت�رشيح 
ملفات  ودرا�شة  لفرز  بالعا�شمة 
الإجراءات  واتخاذ  العمل  حوادث 
ذوي احلقوق  اأو  ال�شحايا  لتعوي�س 
اأو  العجز  اأو  الوفاة  حالة  يف  �شواء 

النتكا�س.
امل�شوؤول  اأفاد  الإطار،  هذا  ويف 
امل�رشح  العمل  حوادث  غالبية  اأن 
والأ�شغال  البناء  بقطاع  ت�شجل  بها 
على  والغاز  والكهرباء  العمومية 
يف  النا�شطني  العمال  ان  اعتبار 
جتهيزات  يرتدون  ل  املجال  هذا 
خوذة  غرار  على  الفردية  احلماية 
واحلزام  الوقاية  ولبا�س  ال�شالمة 
واقية  و�شماعات  والقفازات 

وغريها.

ديوان احلبوب والبقول اجلافة بتلم�سان 

العمال يطالبون بتنحية املدير 
اإطارات  من  الع�رشات  اأم�س  احتج 
ديوان احلبوب والبقول اجلافة بولية 
تلم�شان �شد املدير الولئي لديوان 
اأن  اجلافة  قائلني  والبقول  احلبوب 
من  كل  يف  جتاوزات  ارتكب  الرجل 
وغيليزان  متو�شنت  عني  وليتي 
ب�شفته املح�شوب على املدير العام 
بطرق  رقاه  اأنه  اأكدوا  الذي  املقال 
الفالحة  وزير  من  مطالبني  ملتوية 
يف  حتقيق  وفتح  لتوقيفه  التدخل 

امللف   .
قد  القطاع  نقابة  وكانت  هذا 
حمملني  بالإ�رشاب  اإ�شعارا  قدمت 
الذي  الف�شاد  امل�شوؤولية يف  املدير 
للحبوب  تهريب  من  القطاع  ي�شهده 
الق�شايا  على  وت�شرت  وبزن�شة 
مغنية  ق�شية  غرار  على  الكربى 
األف قنطارا من القمح  واختفاء 12 
البحري  ال�شيد  وزير  ابن  وق�شية 
مبركز  م�شوؤول  ي�شتغل  كان  الذي 
مليار  من  يزيد  ملا  التفريغ  ونهبه 
احلبوب   وبيعها  خارج  من  �شنتيم 
املخابز  ملفات  عن  النظم  ناهيك 

اإىل  احلبوب  كانت  تهرب  التي 
للموالني  كاأعالف  وتبيعها  املغرب 
رفع  وقد  هذا   ، طحنها  عو�س 
اجتماعية  مطالب  املحتجون 
واأخرى اإدارية مهددين ب�شل القطاع 
، كما ك�شفوا اأن املدير الولئي �شبق 
على  كربى  جتاوزات  �شجل  وان  له 
متو�شنت  التي  عني  ولية  م�شتوى 
مت  اأين  بها  مديرا  ي�شتغل  كان 
م�شاعفة  كميات  دخول  ت�شجيل 
املزروعة  احلبوب  للم�شاحة  من 
املال  نهب  وراء  وقوفه  يوؤكد  ما 
العام املوجه لت�شجيع �شعبة احلبوب 
حبوب  باإدخال  لأ�شخا�س  و�شمح 
من  امل�شدر  لال�شتفادة  جمهولة 
الريع  وهو ما يعترب نهبا للمال العام 
بطريقة ممنهجة ، كما ينام املدير 
غليزان  بولية  اأخرى  ف�شائح  على 
، هذا  هناك  باملديرية  ا�شتغل  اأين 
بن�رش  املدير  العمال  هدد  وقد 
�شيا�شة  ا�شتمرار  حالة  يف  الغ�شيل 

الهروب اإىل الأمام
حممد بن ترار

رئا�سة

تعيني عبد احلميد مالح حمافظا للطاقة للذرية  
بن  القادر  الدولة عبد  رئي�س  عني 
�شالح  اأم�س الأربعاء عبد احلميد 
الطاقة  راأ�س حمافظة  مالح على 
رمكي  مرزاق  لل�شيد  خلفا  الذرية 

ال�شفة،  بهذه  مهامه  اأنهيت  الذي 
لرئا�شة  بيان  به  اأفاد  ح�شبما 
�شغل  قد  رمكي  وكان  اجلمهورية 
الذرية  للطاقة  حمافظ  من�شب 

 2018 جويلية   9 يف  تن�شيبه  منذ 
الطاقة  حمافظة  ان�شاء  ومت 
حتت  و�شعت  و   1996 يف  الذرية 
 .2006 يف  الطاقة  وزارة  و�شاية 

لو�شع  اآلية  املحافظة  وتعترب 
لرتقية  الوطنية  ال�شيا�شة  وتطبيق 
وتطوير الطاقة والتقنيات النووية 

لالأغرا�س ال�شلمية. 
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اإعداد: م.ثيزيري

العائالت  تقلدتها  دخيلة  عادة 
اإندثار  يف  �ساهمت  اجلزائرية 
التي  الأعرا�س  تقاليد  و  عادات 
زوايا  من  زاوية  كل  بها  تعرف 
على  وتعمل  العريق  الوطن  هذا 
تكليف  اأ�سكال   من  �سكل  خلق 
اإدارة  يف  خمت�سني  اأ�سخا�س 
الذي  الإطعام  و  الطبخ  �سوؤون 
م�سكل  اإزاحة  للعائالت  يتيح 
املنا�سبات  يف  بالطبخ  الهتمام 
تغلغل  اأجواء  ملعرفة  اخلا�سة، 
هذه الظاهرة التي اأخذت تتفاقم 
و  حاجة  اإىل  و�سيلة  من  لت�سبح 
النا�س  عامة  يتقلدها  �رضورة 
مبا فيهم حمدودي الدخل بعدما 
منذ  الأغنياء  بني  �سائعة  كانت 

عدة �سنوات .

اأ�صحاب املطاعم ينظمون 
ماآدب الع�صاء يف حفالت 

الأعرا�س

اأ�سا�سيات  من  املهنة  اأ�سبحت 
تنظيمها  و  الأعرا�س  اإدارة 
هوؤلء  اأحد  من  اقرتبنا  حيث 
يف  الطبخ  مهنة  يتقلدون  الذين 
كان  مهما  العائلية  املنا�سبات 
بعدما  الأعرا�س  خا�سة  نوعها 
روح  اجلزائرية  العائلة  فقدت 
بينها،  فيما  التعاون  و  التكافل 
»الهادي«  اإلتقيناهم  من  اأول 
يف  خمت�س  مطعم  �ساحب 
املنا�سبات،  يف  بالطبخ  التكفل 
التي  يتقلد املهنة  اأنه  الذي ذكر 
�سنوات،  منذ  والده  عن  توارثها 
طلبا  اإليه  النا�س  يقبل  اأين 
بتح�سري  الإهتمام  و  للخدمة 
يف  الغذاء  و  الع�ساء  وجبات 
�ساألنا  املنا�سبات،  و  الأعرا�س 

بهذه  القيام  كيفية  عن  »الهادي« 
اأحظر  مبا�رضا  رده  كان  املهمة 
قائمة  حترير  بعد  يلزم  ما  كل 
امل�ستلزمات و املواد ال�رضورية 
من خ�رض و توابل و اللحوم بعد 
بالتقريب  ال�سيوف  عدد  معرفة 
ل  هذا  و  اإ�ستقبالهم  يتم  الذين 
اأقوم به يف املطعم  يختلف عما 
بع�س  مب�ساعدة  هذا  و  »عادي« 
ليكون  يعملون لدي  الذي  العمال 
اأما  دقيقا،  و  مرتبا  �سيئ  كل 
هذا  ربطها  فقد  الأ�سعار  عن 
الأخري بعدد الوجبات املح�رضة 
عن  النظر  بغ�س  اأي�سا  الكمية  و 
كل  املح�رضة،  الأكالت  اأنواع 
تختلف  هي  و  الذوق  ح�سب 
هي  و  الع�رضية  و  التقليدية  بني 
ترتاوح بني 1000 دج اإىل 4000 دج 
للفرد الواحد ويرتفع ال�سعر كلما 
املخ�س�سة  الوجبات  عدد  كرث 
كانت  اإذا  هذا  و  الواحد  للفرد 
طرف  من  مقتناة  امل�ستلزمات 
اأ�سعار  هي  و  الوليمة  �ساحب 
جد معقولة اإذا ماقورنت باجلهد 
بكل  تكفلنا  اإذا  اأما  نبذله  الذي 

�سيء فالأمر يختلف  .

عجوز تتقلد رتبة لواء يف 
الطبخ يف الأعرا�س منذ 4 

عقود:

تقلد  من  فقط  الرجال  لي�س 
من  الن�ساء  من  هناك  بل  املهنة 
الأعرا�س  يف  الطبخ  لواء  يحملن 
»خديجة«  خالتي  املنا�سبات،  و 
اأم  �سنة   78 العمر  من  البالغة 
اأبناء التي يبدو من خالل  لت�سعة 
اأنها  الهزيل  ج�سمها  و  نظراتها 
تقلدت  الدنيا،  وهن  من  تعبت 
املهنة منذ اأربعني �سنة بعد وفاة 
للعمل  خرجت  مبا�رضة،  زوجها 
باعتبار  اأبنائها،  اإعالة  اأجل  من 

اأن زوجها كان يك�سب قوت يومه 
متتاز  و  الب�ساتني،  يف  العمل  من 
و  يعرفها  الكل  كبرية  ب�سعبية 
يف  تفانيها  و  بجهدها  ي�سيد 
العمل، ذكرت اأنها ت�ستعني اأحيانا 
باأحد قريباتها عندما تكون متعبة 
مبفردها  املطبخ  دخول  ميزتها 
كما  »مهدية«  م�ساعدتها  مع  اأو 
النقاط  بو�سع  تقوم  و�سفتها، 
على احلروف مع �ساحبة العر�س 
من  املتطلبات  كل  لها  حتدد  و 
اإىل  اللحوم  توابل،  اأواين،  خ�رض، 
ال�رضورية  املواد  من  غريها 
اأما  املنا�سبة،  حاجة  ح�سب 
ذات  ذكرت  فقد  الأ�سعار  عن 
العائالت  ت�ساعد  اأنها  املتحدثة 
مدخولها  يقل  ل  و  املعوزة 
 6 عن  الواحدة  املنا�سبة  يف 
من  قدرتها  قيمة  �سنتيم  ماليني 
اإعداد الطعام اإىل غ�سل الأواين، 
مو�سحة باأنها اأحيانا ل ت�ستطيع 
ميالاأ  اأن  بعد  الطلبات  اإ�ستقبال 
لكرثة  اآخرها نظرا  اأجندتها عن 

الطلبات .

التي  الزبونات  اإحدى  �ساألنا   
»عاي�سة«  خالتي  عند  وجدناها 
تقلد  يف  نظرها  وجهة  عن 
يف  بالطباخات  ال�ستعانة  عادة 
الأعرا�س و غريها، كان ردها اأن 
زوال عادة التكافل بني العائالت 
�سبب اإنت�سار الظاهرة اإ�سافة اإىل 
الطبخ  مردود  على  املحافظة 
العائالت  عند  يعرف  الذي 
منا�سبات  ا�ستغالل  و  التهاون 
اجلري  و  الأكل  على  بالتهافت 
تعتمد  لهذا  و  بطونهم  وراء 
غريب  �سخ�س  تكليف  العائالت 
عن العائلة ت�سع ثقتها فيه لت�سيري 
م�سيفة  م�ساكل،  دون  الأمور 
عاي�سة«  خالتي«  اأن  الأخري  يف 
دوما  تعمل  الزوالية  �سديقة 

بتخفي�س  الزبائن  م�ساعدة  على 
ال�سعر ح�سب اإمكانياتهم .

»فوج العبا�س« خمت�س 
يف تنظيم ماأدب الع�صاء 

والأعرا�س

هم اأفراد فوج العبا�س ب�سواحي 
البليدة ن�سبة لقائدهم و موؤ�س�س 
يف  فكر  الذي  »عبا�س«  الفوج 
الأعرا�س  يف  الطبخ  مهنة  تقلد 
بعد  �سنوات  ت�سع  من  اأكرث  منذ 
»طباخ«  �سهادة  على  حت�سل  اأن 
التكوين  مدار�س  اإحدى  يف 
عليه  تعذر  ذلك  بعد  املعتمدة، 
احل�سول على عمل يف تخ�س�سه، 
يقوم  كان  الأثناء  هذه  يف  و 
اخلا�سة  املنا�سبات  يف  بالطبخ 
راودته  هنا  و  اأقربائه  و  بعائلته 
يف  الطبخ  يف  التخ�س�س  فكرة 
الأخري  هذا  بداأ  املنا�سبات، 
على  تعتمد  �سعيفة  باإمكانيات 
بلوازم  ال�ستعانة  اأي  »ال�سلف« 
وهكذا  مبهامه،  القيام  يف  الغري 
احلي  اأو�ساط  يف  �سيته  ذاع 

لينتقل اإىل الأحياء املجاورة اإىل 
عليه  يعتمد  �سخ�س  اأ�سبح  اأن 
�ساأن  يف  املنا�سبات  تنظيم  يف 
الطبخ و اإطعام ال�سيوف بطريقة 
خدمات  اإىل  ترتقي  منظمة 
اأن  باعتبار  الكربى  املطاعم 
حتى  بذلك،  يق�سي  تخ�س�سه 
اإرتفع راأ�س ماله لي�ستطيع اقتناء 
رفيعة  نوعية  ذات  الطبخ  اأدوات 
لتجهيز  الالزمة  الأ�سياء  كل  و 
ين�سئ  و  غذاء،  اأو  ع�ساء  مائدة 
على  يحتوي  بذلك  خا�س  حمال 

كل امل�ستلزمات و اأكرث .

اأو  العمل  كيفية  يخ�س  فيما  اأما 
الأجر املحدد فقد ذكر »عبا�س« 
اأنه ل ميلك قيمة حمددة لذلك، 
يختار  زبون  كل  اأن  باعتبار 
من  بدءا  تنا�سبه  التي  اخلدمة 
املجهز  الطبخ  اإىل  اللوازم 
قائمة  حتديد  الزبون  على  و 
الأطباق مهما كان نوعها و على 
حاولنا  تلبيتها،  �سلته  و  »عبا�س« 
اإكتفى  لكن عبا�س  الأجر  حتديد 
 15000 بني  ترتاوح  اأنها  بالقول 

دج اإىل 40 مليون �سنتيم اخلا�سة 
ي�سبه  ما  هذا  و  امللوك  بع�ساء 
الع�ساء  موؤدبات  قوله  حد  على 
و  بتجهيز  يقوم  حيث  الفاخرة، 
اإىل  البداية  من  املنا�سبة  تنظيم 
النهاية و قد ت�سل اإىل كراء قاعة 
اأن  يطمح  اأنه  كما  احلفالت، 
باعتبار  الأعرا�س  منظم  ي�سبح 
الالزمة  املوؤهالت  ميلك  اأنه 
الفريق  الطبخ،  اأدوات  اأواين،  من 
فرد   11 من  املكون  امل�ساعد 
بالفوج  الذين ميلكون زي خا�س 
التي  الإمكانيات  من  غريها  اإىل 
اأنه  كما  العر�س،  تنظيم  يتطلبها 
املتربعني  املح�سنني  رفقة  قام 
لل�سنة  ال�سائم«  »اإفطار  بتنظيم 

الثالثة على التوايل .
ممن  مثال  اإل  لي�سوا  هوؤلء  و 
تقلدوا مهنة الطبخ يف الأعرا�س، 
�سمن  العادة  هذه  لتدخل 
و  لالأعرا�س  التح�سري  قامو�س 
و  الأ�سا�سية  الإهتمام مبرا�سيمه 
تقدمي  و  املاأكولت  جتهيز  هي 
يف  لل�سيوف  الأف�سل  اخلدمة 

خمتلف املنا�سبات .

الطبخ يدخل �سمن قامو�س مرا�سيم الأعرا�س

طباخون باأجرة برملانيني ون�ساء يتقلدن 
رتبة "لواء" يف الطبخ

تطليق الدبكة التقليدية و ا�صتبدالها ب«الدي�صك جوكي« و اقتناء احللويات الع�صرية اجلاهزة عو�س �صنعها بالحتفال والزغاريد باملنازل اجلزائرية، هي 
عادات اندثرت وحلت مكانها عادات اأو كما يحلو للبع�س ت�صميتها ب"الربي�صتيج"، حيث �صرعت العائالت اجلزائرية �صيا�صة جديدة طفت على الواجهة األ 

وهي اختيار اأح�صن الطباخني امل�صهورين يف حت�صري اأطباق احلفالت اجلزائرية من اأعرا�س اإىل ماآدب ع�صاء لأفخم رجال املال الأعمال.



رئي�س  عطوات  مداين  حممد  ك�شف 
لذوي  ال�شابرينال  الوالئية  اجلمعية 
ورقلة  بوالية  اخلا�شة  االحتياجات 
يومية  به  خ�س  �شحفي  ت�رصيح  يف 
اإىل  تهدف  جمعيتهم  اأن  »الو�شط«، 
اجتماعيا  املعاقني  ودمج  ترقية 
ومهنيا والدفاع عن حقوقهم يف �شتى 
املجاالت كال�شحة ، ال�شكن و ال�شغل 
، ليذهب بعدها حمدثنا اإىل اأبعد من 
ذلك عندما اأكد بلغة الواثق من نف�شه 
اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  فئة  اأن   ،
ب�شبب  االأمرين  تعاين  باالأم�س  كانت 
عاتقها  على  تاأخذ  جمعيات  غياب 
غياب  ظل  يف  حقوقهم  عن  الدفاع   
القوانني  تر�شانة  رغم   ، املكت�شبات 
التي  الفئة  هذه  حقوق  حتدد  التي 
املجتمع  من  يتجزاأ  ال  جزء  تعترب 

اجلزائري .
عطوات  وجه  فقد  ثانية  جهة  من 
بالبالد  القرار  ل�شناع  �رصيحة  ر�شالة 
عديد  يف  النظر  اإعادة  اأجل  من 
القوانني على �شبيل املثال ال احل�رص 
القانون 09/02 املتعلق بحماية وترقية 

حيث   ، االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س 
املتعاملني  على  القانون  هذا  يفر�س 
تخ�شي�س ن�شبة 01 باملائة من اإجمايل 
على  قادرة  تعد  مل  والتي   ، العمال 
نف�شية  يف  يحز  ومما   ، العجز  تغطية 
حمدثنا اأن هذه الن�شبة رف�شت عديد 
ال�رصكات النفطية االلتزام بها ، ورغم 
ذلك يبقى املطلب ال�شعبي لفئة ذوي 
االحتياجات اخلا�شة هو اعادة درا�شة 

خا�شة  االإعاقات  ت�شنيف  ومراجعة 
الذهنية منها .

اجلزافية  املنحة  بخ�شو�س  اأما 
 3 بـ  واملقدرة  بالت�شامن  املتعلقة 
 ، جزائري  دينار  اآالف   04 و  االف 
ال�رصيحة  هذه  حق  يف  اإجحافا  تعترب 
وذلك  املحلي  املجتمع  من  اخلا�شة 
يف ظل تدين القدرة ال�رصائية وارتفاع 

امل�شتوى املعي�شي .

رئي�س  دعا  فقد  مت�شل  مو�شوع  ويف 
لذوي  �شابرينال  الوالئية  اجلمعية 
حممد  بورقلة  اخلا�شة  االحتياجات 
مداين عطوات ، نداء �رصيح لل�شلطات 
املحلية وال�رصكات االقت�شادية اإ�شافة  
اأجل توفري لهم  ، من  الأ�شحاب املال 
الدعم املايل حتى يت�شنى لهم جت�شيد 
جميع االأهداف امل�شطرة يف القانون 

االأ�شا�شي للجمعية .

بالذكرى  االحتفال  اإطار  يف 
�شونلغاز  لتاأ�شي�س  اخلم�شني 
انطلقت منت�شف االأ�شبوع اجلاري 
املفتوحة  االأبواب  فعاليات  
بحي   2 الوادي  التجارية  بالوكالة 

االأع�شا�س بالوادي.
الوالئي   املدير  ا�رصف   حيث   
بح�شور  التظاهرة  انطالق  على 
فعاليات  وكذا  املديرية  اإطارات 
حماية  وجمعية  املدين  املجتمع 
االإ�شالمية  والك�شافة  امل�شتهلك 
املحلية  االإذاعة  اإىل  باالإ�شافة 
وبع�س مرا�شلي ال�شحف والقنوات 
االإعالمية بالوالية، حيث مت تنظيم 
الو�شائل  باأهم  خا�س  معر�س 
والغاز  الكهرباء  يف  امل�شتعملة 
التقليدية  العدادات  بع�س  وكذا 
عمل  كيفية  �رصح  ومت  احلديثة  و 
عر�س  مت  وقد  هذا  جهاز،  كل 
بداية  تاريخ  يحكي  وثائقي  فيلم 

ابرز  ذكر  اإىل  باالإ�شافة  ال�رصكة، 
املقدمة  اجلديدة  اخلدمات 
للزبائن لعل اأبرزها خدمة اأعلمني 
الزبون  يعرف  خاللها  من  التي 
ر�شالة  خالل  من  ا�شتهالكه  قيمة 
خدمة  وكذا  اإليه،  ت�شل  ن�شية 
التطرق  الدفع االلكرتوين، كما مت 
الأهمية تر�شيد ا�شتهالك الكهرباء 
وذلك من خالل بع�س الت�رصفات 
ال�شهلة نذكر منها و�شع املكيفات 
الهوائية يف الدرجة 25 مئوية وكذا 
املوفرة  امل�شابيح  على  االعتماد 
للطاقة LED، وباملوازاة مع ذلك 
توزيع  عملية  التظاهرة  تخللت 
على  املو�شوع  حول  مطويات 
الك�شافة  ا�شبال  مب�شاعدة  الزوار 

اال�شالمية.
هذا وقد القت العملية ا�شتح�شانا 

كبريا من طرف الزبائن.
�أحمد باحلاج

امل�شرتكة  االأمن  م�شالح  متكنت 
مكافحة  يف  املتخ�ش�شة 
والتهريب  املنظمة  اجلرمية 
اجلنوبي  احلدودي  بال�رصيط 
ال�شنة  من  االأول  ال�شدا�شي  خالل 
حماولة  اإجها�س  من  اجلارية، 
الوقود  من  لرت   50400 تهريب 
خارج  للتهريب  موجهة  كانت 
دول  باجتاه  الوطني  الرتاب 

ال�شاحل االإفريقي.
ر�شمية  اإح�شائيات  ك�شفت 
للدرك  الوالئية  للمجموعة 
احلدودية  باملناطق  الوطني 
عني  غرار  على  بال�شكان  االآهلة 
قزام، تيمياوين، برج باجي خمتار 
تهريب  حماولة  عن  وتينزاوتني، 
بنوعيه  الوقود  من  لرت   50400
املاوزت والبنزين خالل ال�شدا�شي 
وذلك  اجلارية،  ال�شنة  من  االأول 
اأمنية  عملية   21 تنفيذ  خالل 
املخت�شة  االأمن  مل�شالح  نوعية 
اأق�شام  مفت�شيات  مع  وبالتن�شيق 
اجلمارك وعنا�رص حر�س احلدود، 
 10 توقيف  عليه  اأ�شفر  ما  وهو 
جيبيا�س  نوع  من  �شاحنات 
�رصية  م�شتودعات   03 واكت�شاف 

ليتم  الطاقوية،  املواد  لتخزين 
وت�شليمها  املحجوزات  م�شادرة 
لدوائر االخت�شا�س املعنية، فيما 
مت حتويل املوقوفني 24 للم�شلحة 
االأمنية كل ح�شب اإقليم اخت�شا�شه 
مت  االإجراءات  ا�شتكمال  وبعد 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  تقدميهم 
التي اأ�شدرت يف حق 19 منهم اأمر 
باالإيداع رهن احلب�س املوؤقت يف 
بتهمة  الحقا  حماكمتهم  اإنتظار  
باالقت�شاد  واالإ�رصار  التهريب 
البقية  اإدانة   مت  فيما  الوطني، 
مع  النفاذ  موقوفة  حب�شا  ب�شنة 
األف   28 بـ  منهم  واحد  كل  تغرمي 
دج، يف انتظار حتويلهم اإىل مراكز 
العبور احلدودية متهيدا لرتحيلهم 
بتهمة  االأ�شلية  بلدانهم  نحو 
بالرتاب  ال�رصعية  غري  االإقامة 
الوطني. جدير بالذكر اأن ظاهرة 
تهريب الوقود عرفت خالل ال�شنة 
ب�شبب  كبريا  تراجعا  اجلارية 
التطبيق ال�شارم ملخطط القيادة 
الوطني  الدرك  ل�شالح  العامة 
التهريب  منابع  لتجفيف  الرامي 

مقارنة بالعام املن�رصم.
�أحمد باحلاج 

من  ا�شتكى جمموعة  
املواطنني القاطنني ببلدية تيمياوين 
تكد�س  مع�شلة  من   ، بتمرنا�شت 
اأكيا�س القمامة بتجمعاتهم ال�شكنية، 
االأمر الذي بات يهدد �شالمتهم من 
ال�شامة على  تكاثر احل�رصات  خالل 
غرار العقارب التي اأ�شبحت ترتب�س 
احلكومة  ر�شد  رغم  بحياتهم، 
اجلزائر  م�شاريع  على  املاليري 
نظافة  على  للحفاظ  البي�شاء 

من  جمموعة  ت�شاءل  املحيط.  
تيمياوين  ببلدية  القاطنني  ال�شكان 
لهم  ت�رصيح  يف  باأدرار  احلدودية 
وجهة  عن   ،  « يومية«الو�شط   مع 
االأموال  التي اأنفقتها احلكومة على 
م�شاريع اجلزائر البي�شاء التي ذهبت 
اأدراج الرياح، حيث ت�شهد جتمعاتهم 
من  طن   3500 تكد�س  ال�شكنية 
النفايات التي �شوهت اأحيائهم ، كما 
احل�رصات  انت�شار  يف  �شاهمت  اأنها 

التي  العقارب  غرار  على  ال�شامة 
من  العديد  هالك  يف  ت�شببت 
ال�شحايا،ناهيك عن اإرتفاع معدالت 
على  الوبائية  باالأمرا�س  االإ�شابة 
والطفح  اجللدية  الل�شمانيا  غرار 
امتعا�شهم  اأثار  ما  وهو  اجللدي 
اأكيا�س  من  التخل�س  اإىل  ودفعهم 
حرقها  خالل  من  باأنف�شهم  القمامة 
، وهو ما من �شاأنه التاأثري على �شحة 
التنف�س.  ب�شيق  امل�شابني  املر�شى 

البلدية  ذات  �شكان  نا�شد  كما 
لرفع  بالتدخل  املعنية  ال�شلطات 
التي  القمامة  اأكيا�س  من  االأطنان 
و�شاهمت  اأحيائهم  منظر  �شوهت 
منها  ال�شامة  احل�رصات  تكاثر  يف 
املعدية  لالأمرا�س  الناقلة  النامو�س 
وفاة  يف  ت�شبب  التي  العقارب  وكذا 
خا�شة  ال�شحايا  من  جمموعة 

االأطفال الذي يلعبون يف ال�شارع.   
�صالح ، ب 

�أكد رئي�س �جلمعية �لوالئية �ل�صابرينال لذوي �الحتياجات �خلا�صة بورقلة حممد مد�ين عطو�ت ، �أن �لغاية من 
تاأ�صي�س هذه �جلمعية هو مل �صمل �لفئة �له�صة من �ملجتمع �ملحلي ، رغم �صح �الإمكانيات و�ملو�رد ب�صبب �لنق�س 

�لفادح يف �مل�صاهمني ، ناهيك عن �إعانات �لدولة �لتي ال تفي بالغر�س .

رئي�س �جلمعية �لوالئية �ل�صابر ينال بورقلة مد�ين عطو�ت لـ �لو�صط 

�أحمد باحلاج 

باإمكانيات منعدمة نهدف لرتقية 
ودمج املعاقني  

.       تر�صانة �لقو�نني حرب على ورق

بوالية  املحلي  ال�شارع  يعي�س   
�شاخن  �شفيح  وقع  على  مترنا�شت 
والف�شائح  النقائ�س  جملة  ب�شبب 
ال�شحي  القطاع  عليها  اهتز  التي 
الفادح  النق�س  خلفية  على  وذلك   ،
الطبية  والتجهيزات  االأخ�شائيني  يف 
ال�شاكنة  يهدد  بات  الذي  ،االأمر 
الع�رصات  طالب   . املحقق  باملوت 
من الن�شطاء احلقوقيون واجلمعويون 
بوالية مترنا�شت احلدودية مع دولتي 
مع  لهم  ت�رصيح  يف   ، والنيجر  مايل 
ال�شحة  وزير  من   ،« »الو�شط  يومية 
 ، امل�شت�شفيات  واإ�شالح  وال�شكان 
ب�رصورة التدخل ال�شخ�شي من خالل 

ايفاد جلنة حتقيق عليا مل�شت�شفيات 
مترنا�شت ، عني قزام ، اأدل�س وبلديات 
املقاطعة االإدارية عني �شالح للوقوف 
واالإهمال  الت�شيري  �شوء  حقيقة  على 
الذي يخيم على املوؤ�ش�شات العمومية 
اجلوارية و اال�شت�شفائية ، التي ت�شهد 
خا�شة  االأخ�شائيني  يف  فادحا  نق�شا 
ما تعلق باأطباء امل�شالح اال�شتعجالية 
وهو   ، والعيون  االأطفال  واأخ�شائي 
املر�شى  عائالت  بعديد  دفع  ما 
لتحويل حاالتهم ا�شطراريا للواليات 
العالج  �شبل  عن  للبحث  املجاورة 
من  اأكرث  حذر  فقد  ثانية  جهة  من   .
ال�شلطات   ، املو�شوع  يف  متحدث 

الوخيمة  العواقب  مغبة  من  الو�شية 
الوزارة  جتاهل  عن  تنجر  قد  التي 
وال�شكان  ال�شحة  ومديرية  املعنية 
يف  املطروحة  ان�شغاالتهم  الأبرز 
امليدان ال�شحي .  ومعلوم اأن حترك 
اجلبهة االجتماعية املحلية جاء على 
الطبي  االإهمال  تكرار حاالت  خلفية 
ارتفاع  يف  كبري  ب�شكل  �شاهمت  التي 
فتح  الذي  ،االأمر  الوفيات  معدالت 
م�شري  عن  جديد  من  الت�شاوؤل  باب 
�شنويا  املر�شودة  ال�شخمة  االأموال 
من  ال�شحة  تقريب  مفهوم  لتج�شيد 
تعلق  ما  خا�شة  املحلي  املواطن 
االهلة  احلدودية  باملناطق  منها 

بال�شكان والنائية املرتامية االأطراف 
طالب  فقد  مت�شل  مو�شوع  ويف   .
بال�شاأن  مهتمة  جمعيات  ممثلي 
لهم  ت�رصيح  يف  بتمرنا�شت  ال�شحي 
اإدراج  مع يومية »الو�شط »، ب�رصورة 
اأ�شغال  �شمن  املتعفن  ال�شحة  ملف 
للمجل�س  املقبلة  العادية  الدورة 
على  للوقوف   ، الوالئي  ال�شعبي 
املتوا�شل  العبث  وحقيقية  اأ�شباب 
اأين  الوالية  بهاته  املواطن  ب�شحة 
الهوية  �شوى  احلقوق  من  ميلك  ال 

الوطنية .
�أحمد  باحلاج 

مطالب بتدخل �لوزير لدعم �لوالية باأخ�صائيني وجتهيز�ت طبية 

حتذير من ا�ستخراج �سهادة وفاة لقطاع ال�سحة بتمرنا�ست 

 يف �إطار �الحتفال بالذكرى �خلم�صون لتاأ�صي�س �صونلغاز

يف ح�صيلة �ل�صد��صي �الأول مل�صالح �الأمن �مل�صرتكة

 م�صاريع �جلز�ئر �لبي�صاء يف مهب �لريح

انطالق الأبواب املفتوحة بالوكالة 
التجارية ل�سونلغاز بالوادي

اإحباط حماولة تهريب 50400 لرت 
من الوقود باملناطق احلدودية

3500 طن من النفايات حتا�سر بلدية تيمياوين باأدرار 
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هل  يت�ساءلون  مراقبون  وبداأ 
ميكن اأن تقف تلك التوترات - 
اأمام جزء  ا�ستمرت - عرثة  اإن 
ال�سخم،  ال�سيني  امل�رشوع  من 
يف  اأ�سواك"  "بذور  تكون  اأو 
التي  احلرير،التوترات  طريق 
على  العقوبات  بعد  تعاظمت 
اأحادي  وا�سنطن  وخروج  اإيران 
النووي  االتفاق  من  اجلانب 
الغرب  دفعت  طهران،  مع 
املتحدة  الواليات  ا  وخ�سو�سً
تواجدها  تعزيز  اإىل  وبريطانيا 
اخلليج،  منطقة  يف  الع�سكري 
حركة  ت�رشرت  ذلك  اإثر  وعلى 
املنطقة  يف  ن�سبًيا  املالحة 
االأكرب  اخلا�رش  احلقيقة  ،يف 
الوقت  يف  هناك  التوترات  من 
ال�سني  هي  وم�ستقباًل  احلايل 
من   %50 نحو  ياأتي  التي 
تلك  من  النفطية  مواردها 
املنطقة، ناهيك عن امل�ساريع 
التي دخلت اأو �ستدخل فيها مع 
دول اخلليج يف اإطار م�رشوعها 
للغرب  يروق  ال  الذي  العمالق 
تكلفته  اإجمايل  يبلغ  والذي 

تريليون دوالر. 
احلديث  املبكر  من  يكون  قد 
عن تاأثري التطورات يف منطقة 
ب�سكل  ال�سني  على  اخلليج 
ب�سكل  ت�ستهدفها  اأنها  اأو  كبري 
حديثة  اأنها  خا�سة  اأ�سا�سي، 
التوتر  ت�ساعد  نتيجة  وجاءت 
ي�ستبعد  ال  لكن هذا  اإيران،  مع 
اأخذها بعني االعتبار خا�سة اأن 
نحو  للتفكري  يدفعنا  ما  هناك 

ذلك. 
�رشًقا  اخلليج  دول  توجه  اأواًل 
اقت�سادية  ودخولها يف م�ساريع 
عن  ناهيك  ال�سني،  مع  هامة 
الذي  الع�سكري  التعاون  جانب 
ي�سعنا احلديث عنه يف هذا  ال 
احلرير  طريق  ثانًيا  املقام 
يرى  الذي  لل�سني  اجلديد 
االأ�سباب  اأحد  اأنه  مراقبون 
وا�سنطن  دفع  يكون  قد  الذي 
للدخول يف حرب جتارية معها 
اجلديدة"  احلرير  ،و"طرق 
مببادرة  ر�سميا  املعروف 
م�رشوع  والطريق"  "احلزام 
�سيني عمالق ي�سارك فيه 123 
ال�سيني  الرئي�س  اأطلقه  بلدا، 
 ،2013 عام  بينغ  جني  �سي 
من  بري  حزام  اإن�ساء  بهدف 
عرب  والطرق  احلديد  �سكك 

اآ�سيا الو�سطى ورو�سيا، وطريق 
بالو�سول  لل�سني  ي�سمح  بحري 
بحر  عرب  واأوروبا  اإفريقيا  اإىل 
الهندي،  واملحيط  ال�سني 
تريليون  تبلغ  اإجمالية  بكلفة 
دوالر ملن يت�ساءل كيف عزمت 
دول اخلليج الدخول يف م�رشوع 
ال�سني العمالق، ال بد من العودة 

ب�سع �سنني اإىل الوراء. 
احلاد  الرتاجع  اأزمة  بعد 
النفط منذ عام 2014،  الأ�سعار 
التي  ال�سلبية  واالنعكا�سات 
حلقت بالدول امل�سدرة للنفط 
التي تعتمد ب�سكل رئي�سي عليه 
الدول  تلك  �سعرت  ثرواتها،  يف 
اخلليج  دول  راأ�سها  وعلى 
م�سدر  على  االعتماد  بخطورة 
واحد للدخل، فراحت تفكر يف 
تنويع القاعدة االنتاجية، ولي�س 

االكتفاء بتو�سيعها. 
اقت�سادية  تقارير  فبح�سب 
اأ�سعار  انخف�ست  ر�سمية، 
دوالرا   115 حوايل  من  النفط 
للربميل الواحد اإىل اأقل من 50 
دوالرا يف نوفمرب/ 2016، وهو 
االأ�سعار  ت�سهده  انخفا�س  اأكرب 
التي   ،2008 عام  انهيارها  منذ 
انخف�ست اإىل حوايل 37 دوالرا 
االأزمة  ب�سبب  الواحد  للربميل 

املالية العاملية ذلك العام. 
وانطالًقا من فكرة اأن االعتماد 
كم�سدر  وحيدة  �سلعة  على 
اال�ستقرار  اإىل  يوؤدي  ال  للدخل 
الدول  اأخذت  االقت�سادي، 
حليًفا  تعد  التي  اخلليجية 
�سبل جديدة  تبحث عن  للغرب 
ومنها  ريعها،  م�سادر  لتنويع 
اأكرث  �سيا�سة  تنتهج  بداأت 
والدخول  ال�سني،  على  انفتاًحا 
خا�سة  معها  ا�ستثمارات  يف 
طريق  ال�سخم،  م�رشوعها  يف 
يروق  ال  الذي  اجلديد  احلرير 
بكني  مكانة  يعزز  الأنه  الأمريكا 

اقت�سادًيا وا�سرتاتيجًيا.
على  نُ�رش  حتليلي  مقال  يف 
للتلفزيون  االإلكرتوين  املوقع 
بعنوان  اأيام،  قبل  ال�سيني 
دول  مع  ال�سني  �رشاكة  "تنامي 
عن  الكاتب  حتدث  اخلليج" 
اهتمام منطقة اخلليج مب�ساريع 
ال�سني خا�سة تلك التي يف اإطار 
والطريق"،  "احلزام  مبادرة 

وا�ستثمارها فيها. 
املقال، الذي كتبه "توم فودي" 
يف  واخلبري  ال�سيا�سي  املحلل 
جامعة  من  ال�سينية  الدرا�سات 

مع  بالتزامن  جاء  اأك�سفورد، 
زيارة لويل عهد اأبوظبي، ال�سيخ 
اإىل  نهيان،  اآل  زايد  بن  حممد 
اأهداف  اأن  املقال  وذكر  بكني 
متاًما  وا�سحة  كانت  زايد  بن 
توطيد  وهي  و�سوله،  منذ 
واأبوظبي  بكني  بني  العالقات 
يف  للتن�سيق  طريق  و�سياغة 
والطريق  احلزام  مبادرة  اإطار 

التي ان�سمت اإليها. 
البيان  �سحيفة  وبح�سب 
االإماراتية، تعد اأبوظبي �رشيكاً 
طبيعياً وحمورياً �سمن املبادرة 
اأ�سا�سية،  حمطة  لت�سكل 
االأو�سط  ال�رشق  يف  وخ�سو�ساً 
يربط  الذي  الطريق  على 
 %40 نحو  معاً  ت�سكل  اأ�سواقاً 
االإجمايل  املحلي  الناجت  من 

العاملي. 

ال�سعودية والكويت يف 
قلب امل�سروع

وتطرق مقال فودي اإىل امليناء 
تعمل  الذي  اجلديد،  الدويل 
الكويت؛  يف  بنائه  على  ال�سني 
طريق  م�رشوع  اإحياء  بهدف 
عن  حتدث  ا  واأي�سً احلرير 
م�رشوع  يف  ال�سعودية  ا�ستثمار 
وتعهد  والطريق"  "احلزام 
االأخرى  اخلليجية  الدول 
اأن  الكويت  وتعتقد  بدعمه 
حمطة  "�سيجعلها  امل�رشوع 
الب�سائع  لتو�سيل  رئي�سية 
وال�سلع من ال�سني وجمهوريات 
اآ�سيا الو�سطى اإىل اأوروبا ودول 

القرن االإفريقي وبالعك�س". 
وفد  زار  املا�سي،  فرباير  يف 
الكويت،  امل�ستوى  رفيع  �سيني 

تفاهم  مذكرات  البلدان  ووقع 
بناء  من  االأوىل  املرحلة  لبدء 
م�رشوع مدينة احلرير ال�سخم، 
والذي ي�سمل بناء ميناء املبارك 
 5 تطوير  عن  ف�ساًل  الكبري، 
ال�سهر  يف  اأخرى  كويتية  جزر 
نف�سه، زار ويل العهد ال�سعودي 
حممد بن �سلمان ال�سني، ووقع 
تفاهم  ومذكرات  اتفاقات 
النفط،  �سناعات  ت�سمل  معها، 
والتعدين،  والبرتوكيمياويات، 
وال�سرياميك،  والكهرباء، 
واملوانئ وغريها من املجاالت 
احلياة  �سحيفة  قالت  ،وقتها 
اأكدت  الزيارة  اإن  ال�سعودية 
اال�سرتاتيجية  العالقة  اأهمية 
املمتدة  ال�سينية  ال�سعودية 
وموا�سلة  واملتجددة، 
للعمل  اجلهود  بذل  امل�سوؤولني 
بني"روؤية  االلتقاء  حتقيق  على 
اململكة 2030" و"مبادرة احلزام 
وت�ستهدف  ال�سينية"  والطريق 
خف�س   "2030 ال�سعودية  "روؤية 
كم�سدر  النفط  على  اعتمادها 
رئي�س للدخل، وتنويع االإيرادات 

املالية. 
تداعيات  فكرة  اإطار  ويف 
التوترات يف اخلليج على ال�سني 
�سعي  اإىل  االإ�سارة  من  بد  ال 
ال�سني الإيجاد ممر مائي كبديل 
مل�سيق "ملقة" اخلا�سع للهيمنة 
القناة  يعد  والذي  االأمريكية، 
املحيط  بني  لل�سحن  الرئي�سية 

الهندي واملحيط الهادي. 
غرب  من  مير  البديل  املمر 
بكني  بداأت  وقد  ميامنار، 
ميامنار  يف  ميناء  ببناء  فعاًل 
هناك  التحتية  البنية  وتطوير 
الت�سدير  يف  ال�ستخدامه 

مراقبون  واال�ستريادويثري 
وحتديًدا  الغرب  هل  ت�ساوؤالت 
ر�سالة  لل�سني  تبعث  اأمريكا 
مفادها اإن كنت �ستتحررين من 
هل  ملقة،  يف  الغربية  الهيمنة 
تظنني اأنك �ستفلتني من نفوذنا 

يف اخلليج؟. 
يف  موجودة  اإنها  تقول  اأمريكا 
اخلليج حلماية حرية املالحة، 
فاإن  ترامب  �رشح  كما  لكن 
ناقالتها  من  جدا  قليال  عددا 
متر عرب م�سيق هرمز، ب�سبب 
اعتماد وا�سنطن على كثري من 
وبالتايل  للطاقة،  م�سادرها 
ا�سطراب  من  خا�رشة  تعد  ال 
عك�س  على  هناك،  الو�سع 

ال�سني ودول اخلليج. 
مدى  ما  ال�سوؤال  ويبقى 
الغربي  التواجد  تاأثري  جدية 
على  اخلليج  يف  املتزايد 
امل�ستقبلية  ال�سني  م�رشوعات 
ت�ستطيع  وهل  املنطقة،  يف 
كانت  اإذا  املتحدة  الواليات 
عرقلتها  �سليمة  غري  نواياها 

بالفعل؟. 

حتدي احتكار الغرب 

توم فودي اختتم مقاله "تنامي 
�رشاكة ال�سني مع دول اخلليج" 

بالقول: 
�سبق  التي  الروؤية  اأخذ  مع 
االآن  ينفتح  باالعتبار،  ذكرها 
عالقات  يف  جديد  ف�سل 
ال�سني مع العامل العربي، وهو 
احتكار  يتحدى  الذي  الف�سل 
للمنطقة  التقليدي  الغرب 
فيه  ت�سعى  الذي  الوقت  نففي 
والتغلب  اأ�سواقها  لتنويع  بكني 

التجارية،  احلرب  اآثار  على 
ب�رشور  اخلليج  ممالك  ترحب 
االأجل املتمثل  بالهدف طويل 
حمورية  دواًل  ت�سبح  اأن  يف 
يف  للقارات  عابرة  جديدة 

التجارة والعبور واال�ستثمار. 

تعزيز التواجد الغربي 

ال�سعودية  اأعلنت  اأيام،  قبل 
ا�ستقبال قوات  موافقتها على 
اأمريكية على اأرا�سيها، بهدف 
تعزيز العمل امل�سرتك للدفاع 
عن اأمن املنطقة وا�ستقرارها 
ظل  يف  فيها،  ال�سلم  و�سمان 

ت�ساعد التوترات مع اإيران. 
اأعلنت  املا�سي،  ماي  ويف 
االأمريكية  الدفاع  وزارة 
"يو  �سفينة  اإر�سال  "بنتاغون" 
احلربية  اأرلينغتون"  اإ�س  اإ�س 
الربمائية، وبطارية واحدة من 
ال�رشق  اإىل  باتريوت  �سواريخ 
االأو�سط، اإثر التوتر املت�ساعد 
مع اإيران كذلك يف وقت �سابق 
اأعلنت  اجلاري،  ال�سهر  من 
اأنها  الربيطانية،  الدفاع  وزارة 
ثالثة  حربية  �سفينة  �سرت�سل 
ا�ستمرار  "ل�سمان  اخلليج  اإىل 
البحري  االأمني  الوجود 
الربيطاين"، م�سرية اأن اخلطوة 
اإيران  باأزمة  لها  عالقة  ال 
االإ�سارة  من  بد  وال  احلالية، 
اإعالن هيئة االأركان  اإىل  ا  اأي�سً
االأمريكية، يف وقت  امل�سرتكة 
احلايل،  ال�سهر  من  �سابق 
لت�سكيل  وا�سنطن  �سعي  عن 
دويل حلماية  حتالف ع�سكري 
املمرات املائية اال�سرتاتيجية 

قبالة �سواحل اإيران واليمن.

مع ت�ساعد التوترات يف منطقة اخلليج بني الوليات املتحدة واإيران وحوادث التعر�ض لناقالت نفط بريطانية -الأمر الذي 
جعل �سالمة املالحة البحرية يف خطر-، يتبادر اإىل الأذهان اجلزء البحري من م�سروع طريق احلرير اجلديد لل�سني الذي 

يربط ال�سني باأوروبا مرورا باخلليج.

التوترات باخلليج العربي

ق.د

بذور "اأ�صواك" يف طريق احلرير ال�صيني
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�سيا�سات غري متوقعة:

هل يكرر »جون�سون« جتربة ترامب يف بريطانيا؟
ا  �سهد �سهر جويلية املن�سرم اجلاري تويل »بوري�س جون�سون« ر�سمًيّ
من�سب رئي�س وزراء بريطانيا خلًفا لـ ترييزا ماي، بعد قبوله دعوة 
امللكة »اإليزابيث« لت�سكيل حكومة جديدة وذلك على خلفية جناح 

»جون�سون« يف ح�سد اأ�سوات موؤيدة بلغت 92.153 األف �سوت من 
اأع�ساء حزب املحافظني مقابل 46.656 األف �سوت ح�سل عليها مناف�سه 

»جريمي هانت«. ومبجرد ت�سلمه مهام من�سبه اأ�سبح على »جون�سون« 
اأن يتوىل قيادة بريطانيا يف مواجهة العديد من التحديات والق�سايا 
الإ�سكالية التي من املتوقع اأن تر�سم جانًبا كبرًيا من مالمح م�ستقبل 

بريطانيا على ال�سعيدين الداخلي واخلارجي.
د. مروة نظري/مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات 
و الأبحاث املتقدمة

اإدارة ملف »الربيك�ست«:

بريطانيا  خروج  م�ساألة  كانت 
من الحتاد الأوروبي الربيك�ست 
عليها  حتطمت  التي  ال�سخرة 
ملجل�س  ماي«  »ترييزا  رئا�سة 
ا�سطرت  حيث  بالدها،  وزراء 
يف  ف�سلت  بعدما  لال�ستقالة 
يُر�سي  جيد  اتفاق  اإىل  التو�سل 
ويف  بالدها  يف  الأطراف  جميع 
بروك�سل. ومن ثم فمن الطبيعي 
على  الق�سية  هذه  تطغى  اأن 
ال�سيا�سية  القوى  غالبية  اهتمام 
عامالاً  تكون  واأن  الربيطانية، 
ا يف اختياراتهم ال�سيا�سية.  حا�سماً
»جون�سون«  موقف  كان  ثّم  ومن 
من ق�سية الربيك�ست من العوامل 
احلا�سمة يف جناحه للو�سول اإىل 
من�سبه، ومن ثم كان »جون�سون« 
اإعالنه  من  دقائق  بعد  ا  حري�ساً
على  بريطانيا  لوزراء  ا  رئي�ساً
يف  �سيُنفذ  الربيك�ست  اأن  تاأكيد 
 31 يوم  اأي  املحدد،  موعده 

اأكتوبر املقبل. 
يواجه  ال�سياق،  هذا  ويف 
اأن  ب�سبب  ا  ماأزقاً »جون�سون« 
التفاق  يقبل  الأوروبي  الحتاد 
يف  ماي«  »ترييزا  قدمته  الذي 
للمملكة  يُتيح  والذي  ال�سابق 
ب�رشط  اخلروج  املتحدة 
الرعايا  م�سالح  على  احلفاظ 
ف�سالاً  البالد،  يف  الأوروبيني 
التكتل  بنود  ببع�س  اللتزام  عن 
ما  وهو  ال�سابقة،  الأوروبي 
جتارة  من  بريطانيا  �سيحرم 
يف  املتحدة.  الوليات  مع  حرة 
العموم  جمل�س  يرف�سها  حني 
ت�رش  اأنها  معترباًا  الربيطاين، 

بربيطانيا.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن »جون�سون« 
فيما  ا  مت�سدداً ا  نهجاً يتبنى 
حيث  الربيك�ست،  مب�ساألة  يتعلق 
ماي«  »ترييزا  خطة  اأن  يعترب 
الحتاد  مطالباًا  مقبولة«،  »غري 
مفاو�سات  باإجراء  الأوروبي 
يتعلق  فيما  �سيما  ول  جديدة، 
باإلغاء بند »�سبكة الأمان« املتعلق 
اإجراء  باحلدود الأيرلندية، وهو 
�سمن  بريطانيا  يُبقي  موؤقت 
الحتاد  مع  اجلمركي  الحتاد 
اإىل حل  التو�سل  الأوروبي حلني 

نهائي لأزمة احلدود بني اأيرلندا 
ال�سمالية.  اأيرلندا  ومقاطعة 
اتفاق،  بدون  اخلروج  حال  ويف 
دفع  بعدم  »جون�سون«  هدد 
 39 وقدرها  اخلروج  فاتورة 
م�سرياًا  اإ�سرتليني،  جنيه  مليار 
اإىل اأنه �سيُنفق الأموال بدلاً من 
للخروج  التح�سريات  على  ذلك 
»جون�سون«  ويرى  اتفاق.  بدون 
اتفاق  دون  اخلروج  تهديد  اأن 
�سيجرب  الأوروبي  الحتاد  من 
ومنح  الإذعان  على  بروك�سل 
لها  �ستتيح  اأف�سل  ا  �رشوطاً لندن 
اتفاقيات جتارية مع قوى  اإبرام 
والوليات  ال�سني  مثل  عاملية 
احلال،  وبطبيعة  املتحدة. 
ا  عدداً »جون�سون«  فريق  يت�سمن 
يوؤيدون  الذين  املت�سددين  من 
من  بريطانيا  خلروج  خطته 
موعده  يف  الأوروبي  الحتاد 
املحدد، بل وي�سككون يف الوحدة 
راب«  »دومينيك  مثل  الأوروبية، 
اخلارجية،  حقيبة  توىل  الذي 
املكلف  موج«  ري�س  و«جاكوب 

بتويل العالقات مع الربملان.
تاأتي  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
لق�سية  القت�سادية  النعكا�سات 
�سعباًا  حتدياًا  لت�سكل  الربيك�ست 
تعاين  اإذ  »جون�سون«،  اأمام 
العملة الربيطانية حالة من عدم 
لنخفا�س  اأدى  مما  ال�ستقرار، 
 2.5 بنحو  الإ�سرتليني  اجلنيه 
اجلاري.  العام  بداية  منذ   %
يف  املنازل  اأ�سعار  هبطت  كما 
باأكرب وترية يف 10 �سنوات  لندن 
بنحو  وذلك  املا�سي  مايو  يف 

.%4.4

»جون�سون«  ت�رشيحات  وتُ�ساهم 
امل�ستثمرين،  قلق  اإثارة  يف 
للربيك�ست  تاأييده  يُعلن  فاأحياناًا 
دون �سفقة، ثم يرتاجع عن هذه 
الت�رشيحات، ليمنح امل�ستثمرين 
م�ستقبل  حول  متباينة  اإ�سارات 
الأوروبي.  الحتاد  من  اخلروج 
يوؤكد  اأوىل،  ناحية  فمن 
ا�سرتاتيجيته  اأن  »جون�سون« 
للربيك�ست هي ا�ستخدام التهديد 
املتعلق بتنفيذه دون اتفاق لإقناع 
الحتاد الأوروبي بحذف م�ساألة 
من  اجلدلية  الأيرلندية  احلدود 
اتفاق الن�سحاب الذي تفاو�ست 

ب�ساأنه »ماي«. 
ي�رشح  ثانية،  ناحية  ومن 
مغادرة  فر�س  باأن  »جون�سون« 

بريطانيا لالحتاد الأوروبي بدون 
مليون«.  اإىل  »واحد  هي  اتفاق 
تقلب  اإىل  الغمو�س  هذا  ويوؤدي 
ب�سكل  الإ�سرتليني  اجلنيه  �سعر 
الناجتة  املخاوف  و�سط  كبري 
عن خروج بريطانيا من الحتاد 
الأوروبي. كما تربز حتذيرات من 
الحتاد  من  بريطانيا  خروج  اأن 
�سيدفع  اتفاق  بدون  الأوروبي 
عن  يزيد  ما  اإىل  البطالة  معدل 
انخفا�س  اإىل  يوؤدي  مما   ،%  5
%، ويف   10 لنحو  املنازل  اأ�سعار 
النهاية �ستغرق بريطانيا يف حالة 

ركود، بح�سب بع�س املحللني.

ت�سوية اأو�ساع املهاجرين:

وق�سايا  الهجرة  م�ساألة  حتتل 
من  كبرية  م�ساحة  الالجئني 
الأوروبية  الدول  يف  الهتمام 
اأن  املتوقع  ومن  عامة،  ب�سفة 
ب�سمات  لـ«جون�سون«  تكون 
وا�سحة يف هذا ال�سياق، ل �سيما 
ا لتنظيم اأو�ساع  واأن لديه مقرتحاً
املهاجرين غري القانونيني، �سبق 
ا  رئي�ساً كان  عندما  قدمه  اأن 
املقرتح  وين�س  لندن.  لبلدية 
املهاجرين  اأو�ساع  تنظيم  على 
ا  راف�ساً قانوين،  غري  و�سع  يف 
فكرة ترحيلهم خارج البالد، ويف 
الوقت ذاته يدعو لتبني اإجراءات 
مهاجرين  دخول  من  للحد 
اإىل  قانوين  ب�سكل غري  اإ�سافيني 
اململكة املتحدة لتفادي ح�سول 
اأخرى،  بعبارة  عك�سي«.  »اأثر 
تقوم �سيا�سة »جون�سون« يف هذا 
اإظهار »املزيد من  ال�سياق على 
الذين  املهاجرين  جتاه  احلزم« 
غري  ب�سكل  الدخول  يحاولون 
اأن تكون  اإىل البالد، لكن  قانوين 
ا مع املوجودين بها  »اأكرث تعاطفاً

.» اأ�سالاً
ي�سارع  اأن  يتوقع  ثم  ومن 
على  �سوابط  لو�سع  »جون�سون« 
بريطانيا  خروج  بعد  الهجرة 
واإدخال  الأوروبي،  الحتاد  من 
النقاط،  على  قائم  هجرة  نظام 
وي�سمح  اأ�سرتاليا.  غرار  على 
ب�سكل  الأنظمة  من  النوع  هذا 
الذين  املهاجرين  بدخول  عام 
مثل  معينة  معايري  ي�ستوفون 

املوؤهالت واملهنة واللغة.

العالقات مع القوى الكربى:

التحالف  من  الرغم  على 
ال�سرتاتيجي بني لندن ووا�سنطن، 
اأثريت يف الفرتة املا�سية العديد 
حول  ال�ستفهام  عالمات  من 
والروؤى  امل�سالح  يف  خالفات 
بع�س  حول  الدولتني  بني 
املناخي  التغري  ومنها  الق�سايا، 
ويرى  وغريها.  الإيراين  وامللف 
رمبا  »جون�سون«  اأن  مراقبون 
تاأثري وا�سح يف جت�سري  له  يكون 
البلدين خالل عمله  الفجوة بني 
ل  بريطانيا،  لوزراء  كرئي�س 
يتباهى  »جون�سون«  واأن  �سيما 
لدرجة  بـ«ترامب«  ب�سداقته 
جتعل امل�سككني يخ�سون من اأن 
ت�سبح بريطانيا رهينة ل�سيا�سات 
ل  التي  اخلارجية  »ترامب« 
كانت  واإن  بها،  التكهن  ميكن 
تذهب  اأخرى  حتليالت  هناك 
بني  املميزة  العالقة  اأن  اإىل 
تُعزز  قد  و«جون�سون«  »ترامب« 
اتفاق  اإبرام  يف  بريطانيا  فر�س 
املتحدة  الوليات  مع  جتارة 
لذلك  اأملح  مثلما  بريك�ست  بعد 
»ترامب«  الأمريكي  الرئي�س 

خالل زيارته الأخرية للندن. 
البع�س  يثّمن  ذاته،  ال�سياق  ويف 
»ترامب«  ت�رشيحات  اأهمية  من 
املتكررة باأن »بوري�س جون�سون« 
ا  جيداً وزراء  رئي�س  �سيكون 
»جون�سون«  يلجاأ  ورمبا  للغاية، 
به  »ترامب«  اإعجاب  لتوظيف 
ل�سرت�ساء  خطوات  وتقدمي 
الأزمة  جتاوز  بهدف  »ترامب« 
بني  ن�سبت  التي  الدبلوما�سية 
ت�رشيبات  بعد  خا�سة  اجلانبني، 
»كيم  وا�سنطن  يف  لندن  �سفري 
»اإن  فيها:  قال  التي  داروك«، 
خلل  من  تعاين  ترامب  اإدارة 
قيادة  حتت  وانق�سام  ج�سيم، 

ترامب«.
ومن ناحية ثانية، يخ�سى كثريون 
بريطانيا  ت�سهد عالقات  اأن  من 
التوتر  يف  ا  ت�ساعداً رو�سيا  مع 
على  »جون�سون«  وجود  ب�سبب 
ال�سيا�سة  قرار  �سانعي  راأ�س 

�سيما  ل  الربيطانية،  اخلارجية 
واأن العالقة بني اجلانبني �سهدت 
عمل  خالل  وا�سحة  توترات 
خلارجية  كوزير  »جون�سون« 
عميل  مقتل  خلفية  على  بالده، 
رو�سي معار�س لبوتني كان يقيم 
يف بريطانيا بغاز الأع�ساب، حيث 
قالت احلكومة الربيطانية وقتها 
رو�سيا،  يف  تطويره  مت  غاز  اإنه 
ويف  »نوفيت�سوك«.  ا�سم  ويحمل 
 23 لندن  طردت  ذلك  اأعقاب 
دبلوما�سياًّا من ال�سفارة الرو�سية، 
�رشامة  اأكرث  �سوابط  وفر�ست 
ي�سافرون  الذين  الرو�س  على 
على منت طائرات خا�سة، وكذلك 
ا،  ت�سدداً اأكرث  تفتي�س  اإجراءات 
ال�ستخبارات  اأجهزة  كثفت  كما 
الوطنية حتقيقاتها ب�ساأن الأموال 

الرو�سية القادمة اإىل البالد.
بني  العالقات  توتر  وا�ستمر 
اجلانبني يف اأعقاب تلك الواقعة 
حتى اإن »جون�سون« �سبه »بوتني« 
هتلر«،  »اأدولف  النازي  بالزعيم 
لكاأ�س  رو�سيا  ا�ست�سافة  معترباًا 
 2018 عام  القدم  لكرة  العامل 
حدثاًا مماثالاً لعقد دورة الألعاب 
اأملانيا  يف   1936 عام  الأوملبية 
املحللني  فاإن  ثم،  ومن  النازية. 
يف  لندن  ت�ستمر  اأن  يتوقعون 
مو�سكو  اإزاء  املت�سدد  نهجها 
يف ظل حكومة »جون�سون« الذي 
يرى يف رو�سيا امل�سدر الرئي�سي 
لل�سالم  اخلارجي  للتهديد 

وال�ستقرار يف اأوروبا. 

امللف الإيراين:

ا على  يعد التحدي الأكرث اإحلاحاً
اأجندة رئي�س احلكومة الربيطاين 
العالقات  اإدارة  هو  اجلديد 
بلغت  التي  طهران  مع  املتوترة 
اإيران  احتجاز  مع  التاأزم  حد 
بريطانيا  علم  ترفع  نفط  ناقلة 
لندن  دفع  ما  هرمز،  م�سيق  يف 
قوة  ت�سكيل  قرب  عن  لالإعالن 
�رشكاء  مع  اخلليج  يف  للحماية 

اأوروبيني. 
تفاقم  اإىل  اإ�سافة  ذلك  وياأتي 
املتحدة  الوليات  بني  التوتر 
لربيطانيا(  الأهم  )احلليف 
الرئي�س  قرر  اأن  منذ  واإيران 
الأمريكي »دونالد ترامب« العام 
التفاق  من  الن�سحاب  املا�سي 
اإيران  وافقت  الذي  النووي 
برناجمها  تقييد  على  مبوجبه 
النووي مقابل تخفيف العقوبات 
من  الرغم  وعلى  القت�سادية. 
اأكد  جون�سون«  »بوري�س  اأن 
ي�ساند  لن  اأنه  فوزه  قبل  ا  مراراً
�سنت  ما  اإذا  املتحدة  الوليات 
عمالاً ع�سكرياًا �سد اإيران، وعلى 
»جون�سون«  تاأكيدات  الرغم 
اأن التفاق النووي  ال�سابقة على 
بني اإيران وال�سدا�سية الدولية هو 
اتفاق قيم؛ اإل اأن �سيا�سات لندن 
جتاه امللف الإيراين برمته رمبا 
تختلف يف امل�ستقبل القريب، ول 
�سيما بعد حادثة احتجاز طهران 
حيث  الربيطانية،  النفط  لناقلة 
قيامه  لإعالن  »جون�سون«  اجته 
الأمريكي  الرئي�س  مع  بالتن�سيق 
حاجة  ا  موؤكداً ترامب«،  »دونالد 
هذه  يف  ا  معاً للعمل  البلدين 
تنال  اأن  يتوقع  التي  الق�سية، 
ا اأكرب من التباحث والتوافق  قدراً
بني اجلانبني اإبان لقاء الزعيمني 
ال�سبع  الدول  جمموعة  قمة  يف 
يف  فرن�سا  يف  عقدها  املقرر 

اأغ�سط�س املقبل. 
ا، ميكن القول اإنه من غري  ختاماً
املمكن التنبوؤ برد الفعل املتوقع 
الربيطاين  الوزراء  رئي�س  من 
اأزمة  مع  التعامل  يف  اجلديد 
اإيران، خا�سة واأنه مل يعلن خطة 
طهران،  مع  للتعامل  وا�سحة 
اأن  امل�ستبعد  من  لي�س  اإنه  بل 
الحتاد  مع  للتن�سيق  لندن  تتجه 
الأوروبي لإن�ساء قوة للحماية يف 
ا  متناق�ساً يبدو  ما  وهو  اخلليج، 
للخروج  بريطانيا  م�ساعي  مع 

من امل�رشوع الأوروبي.
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

الو�سط:2019/08/01

الو�سط:2019/08/01

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 

république algérienne démocratique et populaire
والية االغواط
مديرية البيئة

قرار رقم :19/2892 املوؤرخ يف 30جوان 2019 يت�سمن فتح حتقيق عمومي 
حول درا�سة مدى التاثري على البيئة مل�سروع ان�ساء مرملة لفائدة 

موؤ�س�سة Sarl mSbS bouaKKaZ Kamelبلدية قلتة �سيدي �سعد
باقرتاح من ال�سيد مدير البيئة 

-يقرر-

املادة االأوىل:ي�سرع يف فتح حتقيق عمومي حول درا�سة مدى التاثري على 
Sarl mSbS bouaKKaZ Kamel البيئة مل�سروع مرملة لفائدة موؤ�س�سة

ببلدية قلتة �سيدي �سعد
اأيام   10 ملدة  �سعد  �سيدي  قلتة  بلدية  باإقليم  التحقيق  هذا  املادة02:يجرى 

من تاريخ تعليق هذا القرار 
�سيدي   قلتة  ببلدية  حمقق  حمافظ  يحي  بن  جياليل  ال�سيد  املادة03:يعني 
�سعد و يتعني عليه هذه ال�سفة فتح �سجل على م�ستوى مقر بلدية قلتة �سيدي 

�سعد حيث يكون يف متناول املواطنني البداء املالحظات حول امل�سروع 
�سجل  يف  للم�سروع  العمومي  التحقيق  ملف  على  االطالع  04:يكون  املادة 
مبقر بلدية قلتة �سيدي �سعد ح�سب التوقيت الر�سمي لالإدارة ماعدا اأيام العطل 

و االأعياد 
املادة 05:يعلن هذا التحقيق يف جريدتني وطنيتني على االأقل على ح�ساب 

�ساحب امل�سروع كما يعلق هذا القرار يف مقر بلدية قلتة �سيدي �سعد
جمع  او  التحقيقات   كل  باجراء  اأي�سا  املحقق  املحافظ  املادة06:يكلف 
يحرر  و  للم�سروع  املحتملة  العواقب  تو�سيح  اىل  الرامية  التكميلية  املعلومات 

تقريرا مف�سال ي�سمل كل تفا�سيل حتقيقاته و ير�سله اىل ال�سيد الوايل 
ال�سوؤون  و  التنظيم  مدير  للوالية  العام  ال�سادة:االأمني  املادة07:يكلف 
ال�سعبي  املجل�س  �سعد.رئي�س  �سيدي  قلتة  دائرة  .رئي�س  البيئة  .مدير  العامة 
لبلدية قلتة �سيدي �سعد.و قائد جمموعة الدرك الوطني للوالية .رئي�س امن 
الوالية .كل فيما يخ�سه بتنفيذ هذا القرار و الذي ين�سر يف م�سنف القرارات 

االإدارية للوالية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

اعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني بجريدة وطنية 
نحن االأ�ستاذة/ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية مبجل�س ق�ساء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�سراقة القائمة بالتبليغ و 

التنفيذ الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقعة ادناه 
لفائدة:بنك التنمية املحلية  �سركة م�ساهمة ممثلة يف �سخ�س الرئي�س املدير العام 

الكائن مقرها ب05 �سارع قا�سي عمار ا�سطاوايل 
�سد:ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة نادي للنقل الربي ممثلة من طرف م�سريتها ال�سيدة :نادي نهاد الكائن مقرها االأ�سلي 
38 اجلزائر بناءا على االمر على  العا�سور رقم  03 القبة و مقرها الفرعي :املنطقة ال�سناعية  15 رقم  01 عمارة  حي قاريدي 

عري�سة ال�سادر عن ال�سيد/رئي�س حمكمة ال�سراقة بتاريخ:10/09/2018 
رقم الرتتيب:03810/18 حتت رقم :3086/18 
بناء على حم�سر تبليغ االمر ال�سادر عن مكتبنا 

نعلن عن بيع املنقوالت املتمثلة يف -ن�سف قطر �سنف �سوناكوم الهيكل �سهريج رقم الت�سجيل :16-806-00107 
ن�سف قطر �سنف  �سوناكوم رقم الت�سجيل:16-806-00110
ن�سف قطر �سنف �سوناكوم رقم الت�سجيل :16-806-00108

ن�سف قطر �سنف �سوناكوم الهيكل �سهريج رقم الت�سجيل:-16-806 00109
جرار �سائق �سنف �سوناكوم الهيكل طريقي رقم الت�سجيل:16-506-00144
جرار �سائق �سنف �سوناكوم الهيكل طريقي رقم الت�سجيل:16-506-00145 
جرار �سائق �سنف �سوناكوم الهيكل طريقي رقم الت�سجيل:16-506-00146

جرار �سائق �سنف �سوناكوم الهيكل طريقي رقم الت�سجيل :16-506-00147 
ب�سعر افتتاحي قدره:34.364.099.72دج وهذا يوم:05/08/2019 على ال�ساعة الواحدة زواال باملنطقة ال�سناعية العا�سور 

رقم 38 اجلزائر اإ�سافة اىل ان الرا�سي عليه املزاد يتحمل كافة امل�ساريف حتت �سائر التحفظات
اثباتا ملا �سبق ذكره اأعاله حررنا هذا املح�سر لن�سر ن�سخة منه يف جريدة يومية وطنية كل طبقا للقانون 

 Wilaya de laghouat direction
de l'environnement



تقرير: علي �سمودي
 

كلما   ، و�أمل  بحزن  ت�شعر 
يف  �إ�شابته  حلظة  �إ�شتعادت 
هاجمت  عندما   ،  2013-7-1
متخفية  ��رس�ئيلية  وحد�ت 
بالزي �ملدين منزل �أحد �قرباء 
زوجها يف  رمانه، و�أطلقت �لنار 
 " وتقول   ، �شبب  دون  عليهم 
ومنذ   ، مطلوباً  يكن  مل  �شادي 
�إعتقاله  من  �رس�حه  �إطالق 
لأ�رسته  حياته  كر�س   ، �لخري 
�لذي  �لأربعة  �لأبناء  وتربية 
�ليوم  ذلك  وم�شاء   ، بهم  رزقنا 
�شادي  زيارة  ،وخالل  �لأ�شود 
�شمعو�   ، لهم  لقريب  و�إخو�نه 
�ملنزل  حول  غزير  نار  �إطالق 
�شادي  تعر�س   " وت�شيف   ،"
حاولت  منظمة  �إغتيال  جلرمية 
تنفيذها قوة من جي�س �لحتالل 
�شبب،فعندما  دون  وم�شتعربيه 
�شمعو� �شوت �لنار ، خرجو� من 
�ملنزل ، ففوجئو� بامل�شتعربني 
 ،" نحوهم  �أ�شلحتهم  يوجهون 
،ورفع  زوجي  توقف   " وتكمل 
يديه يف �إ�شارة منه لت�شليم نف�شه، 
جمموعة  عليه  �أطلقو�  لكنهم 
ورغم  �حلية،  �لر�شا�شات  من 
تقدمو�   ، �لأر�س  على  وقوعه 
من  �ملزيد  عليه  و�أطلقو�  منه 

�لر�شا�س" .
 " وتقول   ، طه  �أم  دموع  تنهمر 
�لهالل  لطو�قم  �ل�شماح  رف�شو� 
ورغم   ، �إليه  بالو�شول  �لأحمر 
وهو  �لأمل  �شدة  من  �رسخاته 
ممد�ُ  وبقي  �إحتجزوه   ، ينزف 
ثم   ، �شاعات  �لر�س عدة  على 
حممد  �شقيقيه   مع   ، �إعتقلوه 

وفريد و�أبناء عمه ".
�لأ�شري  �أكدها   ، �لرو�ية  نف�س 
�ل�شري  نادي  ملحامي   ، �شادي 
�شجن  يف  له  زيارته  ،خالل 
وبالرغم  �أنه  "جمدو"،مو�شحاً 
من خطورة �إ�شابته �لتي لمربر 
لها،  قامو� بنقله ملع�شكر �شامل 
تقدمي  من  وبدل   ، �ل�رس�ئيلي 
له،  �لالزم  و�لإ�شعاف  �لعالج 
للتحقيق يف ظل نزفه  �أخ�شعوه 
�ل�شديد، وي�شيف �لأ�شري �شادي" 
رغم  مكوثي د�خل �مل�شت�شفى 
ملدة من �لزمن، وتركيب بالتني 
بركبتي ،و�إِجر�ء عملية جر�حيه 
يل لإز�لة 7 ر�شا�شات يف �أماكن 

زلت  ل  ج�شدي،  من  متفرقة 
�ملتحرك  �لكر�شي  �أ�شتخدم 
مل  �ل�شحي  ،وو�شعي  ب�شعوبة 

يطر�أ عليه �أي حت�شن يذكر" .

م�سرية ن�سال

لعائلة منا�شلة،ولد �شادي �لذي 
ببلدة رمانه،در�س  عا�س وتربى 
،وخالل  �لعد�دية  للمرحلة 
ب�شفوف  حياته،�إلتحق  رحلة 
�إندلعت  "، وعندما  "فتح  حركة 
�لأق�شى،�إن�شم  �إنتفا�شة 
قادة  من  ل�شفوفها،و��شبح 
للحركة  �لع�شكري  �جلناح 
 ، �شغره  منذ   " زوجته  ،وتقول 
و�ملقاومة  �لن�شال  روح  �إمتلك 
�لن�شالية  بالفعاليات  �شارك   ،
لتادية  حياته  ،وكر�س  و�لوطنية 
 " "،وت�شيف  ببطولة   و�جبه 
�لتي  �لأوىل  �لنو�ة  من  يعترب 
�لق�شى  �شهد�ء  كتائب  �أ�ش�شت 
، ومع �إ�شتد�د مالحقته ، �إلتحق 
ب�شفوفها مبخيم جنني و�شارك 
مبعركة  �أعتقل  حتى  مبعاركها 
�شهر ني�شان �ل�شهرية عام 2002 

."

اعتقال ورحلة عذاب

جنا   ، �شادي  كان   ، ذلك  قبل 
قرب  نا�شفة  عبوة  �إنفجار  من 
جنني ، �إ�شيب باأثارها مع عدد 
تابع  لكنه   ، دربه  رفاق  من  

�مل�شو�ر،ومل ينال منه �لإعتقال 
م�شو�ره  و��شل   ، حترره  ،وبعد 
فاأعتقل   ، �لكتائب  مع  �لن�شايل 
جنني  خميم  يف  خا�شة  بعملية 
عام  �لزبيدي  مع �شهره جربيل 
رفيقة  تزوج من  بعدها   ،  2005
جنني  خميم  من  طه  �م  دربه 
،�لتي تنحدر من عائلة منا�شلة 
حممد  �ملحرر  �ل�شهيد  و�لدها 
�ل�شهيدة  وو�لدتها  �لزبيدي 
 ، �لعبد"  �م  �لزبيدي"  �شمرية 
�لقد�س  ب�رس�يا  �لقائد  و�شهره 
��شت�شهد  �لذي  �لزبيدي  طه 
وهو  �ملخيم،  معركة  خالل 
�لبكر  �بنه  و�أ�شمى  دربه  رفيق 
خلف  ،ويقبع  به  تيمنا  باإ�شمه 
�لق�شبان �أ�شهاره يحيى وجربيل 
�لقائد  �أ�شقاء  �لزبيدي،  ود�ود 
يف كتائب �شهد�ء �لق�شى زكريا 

�لزبيدي .

احلكم واملعاناة

تقول   ، �لخري  �إعتقاله  منذ 
�شادي  حالة  �أ�شبحت   " زوجته 
فالر�شا�س ما   ، �شعبة وقا�شية 
وقدميه  يديه  بني  يتوزع  ز�ل 
�شاقة  عالج  لرحلة  وبحاجة   ،
طريح  ��شبح  بعدما  وطويلة 
�لفر��س ل ميكنه ق�شاء حو�ئجه 
دون م�شاعدة "، وت�شيف "رغم 
وم�شوؤولية  �ل�شحي  و�شعه 
للتهم  ،و�إنكاره  عنه  �لإحتالل 
حوكم   ، �إليه  وجهت  �لتي 
وغر�مة  �شنو�ت   7 بال�شجن 

قانون  على   ، �شيكل  �آلف   7
�إعرت�فات  وجود  بزعم  "تامري" 
حول ن�شاطه مبقاومة �لحتالل 
�لحتالل  "رف�س  وتكمل   ،"
ومت  �شقيقيه  عن  �لفر�ج  �أي�شاً 
تقدميهما للمحكمة ، و�أفرج عن 
ما  بينما   ، �شهور   4 قبل  حممد 
ز�ل �شقيقه فريد رهن �لعتقال 
حمكوميته  من  عامني  له  وبقي 

."

�سرخة لإنقاذه

�إحت�شنت  �لتي  طه  �أم  �لزوجة 
�شنو�ت   9 طه  �لأربعة  �أطفالها 
و�لتو�أم   ، �شنو�ت   8 �شبيل   ،
نادية ومنة 6 �شنو�ت ، ل تتاأخر 
يف  �لقابع  زوجها  زيارة  عن 
رغم   " "،وتقول  "جلبوع  �شجن 
�ملمار�شات و�لعقبات ، نحر�س 
ومتابعته  معه  �لتو��شل  على 
،وحالته �ل�شحية �شعبة وبحاجة 
ل  باأمل  �أ�شعر   ، وعالج  لرعاية 
�أ�شاهده  عندما  كلمات  ت�شفه 
على  �أو  �لأكتاف  على  حممولً 
�لكر�شي عند زيارته "، وت�شيف 
وي�رسخون  يبكون  �أطفايل   "
من  ونتمنى   ، �ملنظر  هول  من 
تبني  �لن�شان  حقوق  موؤ�ش�شات 
ق�شيته و�ل�شغط على �لحتالل 
من  لنتمكن  �رس�حه  لإطالق 
تاأخري  حلظة  فكل   ، عالجه 
بقي مبقابر  و�إذ�   ، ثمنها  يدفع 
حمكوميته  �إنهاء  حتى  �لأحياء 

فاإن حياته �شتتدمر �أكرث ".

 يف منزلها ببلدة رمانة غرب جنني ، تعي�ش الزوجة اأم طه ، حياة اخلوف والقلق على رفيق دربها 
، الأ�سري اجلريح �سادي غازي فريد حماجنة ، 36عامَا ،يف ظل ا�ستمرار اعتقاله واإهمال عالجه 

بعدما تعر�ش لالإ�سابة بر�سا�ش الوحدات امل�ستعربة اخلا�سة الذي حكم عليه بالإعاقة وال�سلل 
الن�سفي لالأبد.

زوجة الأ�سري �سادي غازي 

ر�ضا�ضهم حكم عليه بالإعاقة ويرف�ضون عالجه
عبد النا�سر فروانة:

الأطفال الفل�ضطينيون..
هدف لالعتقال..!!

الأ�ضرى املر�ضى يف م�ضلخ الرملة 
يطالبون بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم

�لحتالل �عتقل نحو )520( طفال 
وهوؤلء  �جلاري،  �لعام  مطلع  منذ 
من   )%16.5( ن�شبته  ما  ي�شكلون 
نف�س  خالل  �لعتقالت  �جمايل 
�لفرتة. وباملقارنة مع �لعتقالت 
يف نف�س �لفرتة من �لعام �ملا�شي. 
�أعد�د  تر�جع يف  هناك  �أن  نلحظ 
عام،  ب�شكل  �لأطفال  �ملعتقلني 
�جمايل  من  �ملئوية  �لن�شبة  فيما 
�ذ  متقاربة.  كانت  �لعتقالت 
�لأوىل  �شهور  �ل�شبعة  خالل  �شجل 
�عتقال   2018 �ملا�شي  �لعام  من 
ن�شبته  ما  وي�شكلون  طفال،   )720(
�لعتقالت  �جمايل  من   )%17.8(
يجب  ما  ولكن  �لفرتة.  تلك  خالل 
�لعتقالت  �أن  هنا:  عليه  �لتاأكيد 
هدف  �لأطفال  و�عتقال  م�شتمرة 
لالحتالل، و�أن �ل�شجون �لإ�رس�ئيلية 
مل تخل من متثيلهم، وما ز�ل قر�بة 
)220( طفل يف �ل�شجون، و�أن تلك 
�لعتقالت ت�شري يف �طار �شيا�شة 
�لطفولة  ت�شتهدف  ممنهجة 
وم�شتقبلها.  وو�قعها  �لفل�شطينية 
�لأعد�د  عن  �لنظر  وبغ�س  وثانيا: 
�جمايل  من  ون�شبتها  وحجمها 
�أن  �أي�شا  �ملوؤكد  فان  �لعتقالت، 

�لأحكام  وق�شوة  �لنتهاكات  حجم 
وفر�س �لغر�مات و�حلب�س �ملنزيل 
بحق  �جلر�ئم  وم�شتوى  و�لتعذيب 
�ت�شعت  قد  �لفل�شطينيني  �لأطفال 
و�رتفعت وتريتها لدرجة ت�شتدعي 
�جلاد  و�لتحرك  �أمامها  �لوقوف 
لنقاذ  جادة  خطو�ت  لتخاذ 
�لطفولة �لفل�شطينية. فالعتقالت 
�أثار� �شلبية على  يتبعها ترتك  وما 
 . �لفل�شطيني.و�أ�رسته  �لطفل 
يدركها  �أن  يجب  �لتي  و�حلقيقة 
�لعتقالت  تلك  �أن  �جلميع 
�لأطفال  ز�دت  ي�شاحبها  وما 
عليه  وغ�شبا  لالحتالل  كرها 
وتخطئ  منه.  �لنتقام  يف  ورغبة 
�إن  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  دولة 
حتقيق  �أن  �عتقادها  يف  ��شتمرت 
و�شالمة  و��شتقر�رها  �أمنها 
عرب  يتاأتى  �شوف  مو�طنيها 
�أن  �أو  �لُعزل.  للمو�طنني  �عتقالها 
و�جر�ء�تها  لالأطفال  ��شتهد�فها 
ي�شتاأ�شل  �شوف  بحقهم  �لقمعية 
لديهم ويحميها من  روح �ملقاومة 
فالأمن  بلوغهم.  بعد  ما  خطر 
باإنهاء  �إل  يتحقق  لن  و�ل�شتقر�ر 

�لحتالل.

ما  يف  �ملر�شى  �لأ�رسى  يتعر�س 
�إىل  �لرملة  �شجن  مب�شت�شفى  ي�شمى 
فقد  �إن�شانية،  ول  قمعية  �إجر�ء�ٍت 
مكتب  نقلها  عاجلة  ر�شالة  طالبو� يف 
تكثيف  ب�رسورة  �لأ�رسى،  �إعالم 

�جلهود لإنقاذ حياتهم.
و�أو�شح �لأ�رسى �ملتو�جدين يف م�شلخ 
�شيا�شة  من  يعانون  باأنهم  �لرملة، 
و�ملمنهجة  �ملتعمدة  �لطبي  �لإهمال 
و�لتي متار�شها �إد�رة م�شلحة �ل�شجون 
بحقهم، كما ويطالبون ب�رسورة وقف 
بحقهم،  �ملمار�س  و�لعتد�ء  �لتنكيل 

و�أ�شاليب تفتي�شهم بطريقة همجية.
�ل�شجون  م�شلحة  �إد�رة  ممار�شات 
بحق �لأ�رسى، كما �أكدو�، و�شلت بهم 
على  �ملر�شى  �لأ�رسى  �إلقاء  حد  �إىل 
�لأر�س من على كر��شيهم �ملتحركة، 

بذريعة �لتفتي�س.
�أن  �إىل  �أ�شارو�  �ملر�شى  �لأ�رسى 
لالأوبئة  مرتعاً  باتت  �أج�شادهم 
ي�شمى  ما  �إد�رة  و�أن  و�لأمر��س، 
بحقهم  متار�س  �لرملة،  مب�شت�شفى 
كعدم  �لطبي،  �لقتل  �شيا�شات  �أب�شع 
حتويلهم  وعدم  �أمر��شهم،  ت�شخي�س 

وحرمانهم  �ملدنية،  للم�شت�شفيات 
و�لكتفاء  �لالزمة،  �لعالجات  من 

باإعطائهم �مل�شكنات و�ملنومات.
منهم  هناك  �أن  �إىل  �لأ�رسى  ونوه 
كي  فقط  يومياً،  �شاعة   22 ينام  من 
و�لتي  �لقاتلة  و�آلمه  �أوجاعه  يتنا�شى 
�ل�شمت  و��شتمر�ر  ب�رس،  يحتملها  ل 
�لقتل  جرمية  على  و�حلقوقي  �لدويل 
هي  �لحتالل،  �شجون  يف  �لطبي 

جرمية مماثلة.
�لأ�رسى  عدد  �أن  �إىل  �لإ�شارة  جتدر 
�لرملة  �شجن  م�شت�شفى  يف  �ملر�شى 
�أمر��ٍس  من  يعانون  �أ�شري�ً   14 يبلغ 
حممد  وهم  للغاية،  ومزمنة  خطرية 
ومن�شور  �شاوي�س،  وخالد  �أبر��س، 
�لكرد،  و�أمين  رد�د،  ومعت�شم  موقدة، 
�لهدى،  �أبو  و�أ�رسف  نو�جعة،  ويو�شف 
تركمان،  وعزت  �لأقرع،  وناه�س 
�شالح،  �لرحيم  عبد  عمر  و�شالح 
خ�رس،  �أبو  وحممد  �لأ�شقر،  وع�شام 
�أبو  و�شامي  عرفة،  �لعزيز  وعبد 

دياك.
اإعالم الأ�سرى
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عبد  احلاج  املحرر  يقول 
اإعالم  مكتب  مع  لقاٍء  احلليم يف 
يف  املر�ضى  الأ�رسى  الأ�رسى" 
حمزنة،  مناذج  الحتالل  �ضجون 
وال�ضجان  ال�ضجن  يواجهون  فهم 
تفتك  هزيلة  باأج�ضاد  واملر�ض 
يوم،  بعد  يوماً  الأمرا�ض  بها 
القلوب،  يدمي  اأوجاعهم  واأنني 
�ضجوٍن  م�ضلحة  يواجهون  فهم 
ل ترحم، وتعاقبهم على ملفاتهم 

الأمنية".

ب�سام �ل�سايح )�أبو 
�أيوب(

برهة  احلليم  عبد  احلاج  ي�ضمت 
اأ�ضعب  عن  للحديث  الزمن  من 
وهو  املر�ضية،  ال�ضجون  حالت 
مدينة  من  ال�ضايح  ب�ضام  الأ�ضري 
اأيوب"  "اأبو  واملكنى  نابل�ض 
ال�ضائح  ب�ضام  الأ�ضري  ويقول" 
كنيته  من  له  اأيوب  باأبي  املكنى 
نبينا  �ضرب  يتحمل  فهو  ن�ضيب، 
فال�رسطان  ال�ضالم،  عليه  اأيوب 
اأ�ضاهد  كنت  وقد  ينه�ض ج�ضده، 

فهو  ذلك  ومع  ووجعه،  تاأمله 
حكماً  ينتظر  حمت�ضب،  �ضابر 
من  معاناته  من  بالرغم  موؤبداً 
ثالثة اأنواع من ال�رسطان يف الدم 

والعظم والرئة".
ي�ضيف احلاج عبد احلليم" ب�ضام 
يرتك يف �ضجن جلبوع حيث كنت 
العيادة  يزور  احلالة،  بهذه  معه 
امل�ضكنات،  �ضوى  تعطيه  ل  التي 
وعند احلديث معه فاإنك تتحدث 
عن قامة �ضاخمة �ضابرة، يحاول 
من�ضوب  والأمل،  الوجع  اإخفاء 
معنوياته ل ميكن اأن تتخيله، فهو 
�ضاحب همة، وم�ضلحة ال�ضجون 
الطبي ب�ضكل كامل،  تعرف ملفه 
معه  وتتعامل  تتجاهله  ذلك  ومع 
انتقاماً  عادية؛  مر�ضية  كحالة 
منه، لتهامه بعالقته بخلية بيت 
فوريك "خلية ايتمار" عام 2015، 
اأحكام  بحقهم  �ضدرت  والذين 

موؤبدة".

�ل�سهر �سالح �أبو 
�سالح

الذي  احلليم  عبد  احلاج  ينتقل 
رفاقه  اأمرا�ض  عن  احلديث  اآثر 

ومعاناته،  مر�ضه  على  الأ�رسى 
زوج  �ضهره  عن  احلديث  اإىل 
�ضالح،  اأبو  �ضالح  الأ�ضري  ابنته 
يقول" كنت معه يف �ضجن جلبوع، 
الع�ضبية،  احلالة  تاأتيه  وكانت 
وهذا امل�ضهد كان يوؤمل اجلميع، 
خلفه طفالن  ترك  الأ�ضري  فهذا 
مر�ضى  فهما  اإليه  يحتاجان 
متابعة  اإىل  ويحتاجون  بالكلى، 
مع الأطباء وامل�ضايف، ووجعه من 

مر�ضه ومر�ض اأطفاله".
يتابع احلاج عبد احلليم احلديث 
ويقول"  الأ�ضري  �ضهره  عن 
هذا  يف  وهو  يحاكمه  الحتالل 
والنف�ضي،  ال�ضحي  الو�ضع 
عن  عبارة  ال�ضجون  وعيادات 
اأماكن لتعذيب الأ�رسى املر�ضى 
فال  الطبية،  املراجعة  با�ضم 
عر�ضهم  ويتم  ب�ضحتهم،  اهتمام 
ب�ضكل  الع�ضكري  الطبيب  على 
بالتقييم  له  عالقة  ول  روتيني، 
تعذيب  ويتم  للمري�ض،  ال�ضحي 
املري�ض مب�ضكنات ل عالقة لها 
الأ�ضري  وينال  املر�ض،  بطبيعة 
ذهاباً  العيادة  عذاب  املري�ض 

واإياباً ب�ضكل �ضبه متكرر".

�لغر�مات �ملالية

عبد  احلاج  املحرر  يتحدث 
الغرامات  عن  البا�ضا  احلليم 
املحاكم  فيقول"  املالية 
حماكم  اأ�ضبحت  الع�ضكرية 
الغرامات  بفر�ض  تهتم  جباية، 
املالية على الأ�رسى لبتزازهم، 
�ضيقل  األف   15 دفعت  فاأنا 

الآلف،  ع�رسات  دفع  وغريي 
تذهب خلزينة  مبالغ  وجميعها 
يعتقلون  فهم  الحتالل،  جي�ض 
على  ويجربونهم  املواطنني 
انتقاماً  باهظة  غرامات  دفع 
يواجهون  فالأ�رسى  منهم، 
اأحكاماً ظاملة بال�ضجن الفعلي 
الأمر  وغرامات باهظة، وهذا 
خالل  من  يتوقف  اأن  يجب 
اجلهات  كل  من  قانونية  حملة 

احلقوقية والدولية".
يرى املحرر البا�ضا باأن هناك 
الأ�رسى  بحق  مالية  قر�ضنة 
ت�ضتطيع  ل  التي  وعائالتهم 
توفري هذه الغرامات التي تثقل 
من  يتعمد  والحتالل  كاهلهم، 
زيادة  الغرامات  هذه  خالل 

فقر عائالت الأ�رسى

�أكرث �لرو�يات �سدقًا هي �لتي تاأتي من �مليد�ن ويعي�ش �أ�سحابها �لتجربة مبر�رتها و�إجر�ء�تها �لقا�سية، �ملحرر �مل�سن عبد �حلليم 
با�سا)59عامًا( من �سكان مدينة قلقيلية، و�لد �ل�سهد�ء، حترر من �الأ�سر م�ساء يوم �الثنني، بعد �أن �سدر بحقه حكٌم بال�سجن 

�لفعلي مدة خم�سة �أ�سهر، وحكٌم بدفع غر�مة مالية بقيمة 15 �ألف �سيقل، ي�سارك مكتب �إعالم �الأ�سرى ق�سة مر�سه وق�س�ش 
�الأ�سرى �ملر�ش يف �سجن جلبوع.

�إعالم �الأ�سرى 

املحرر املري�ض عبد احلليم با�سا وذكريات الأ�سرى املر�سى يف �سجن جلبوع

امل�ضتعمر  الحتالل  اإنه 
يكتفي  مل  الذي  ال�ضهيوين 
ب�رسقة الوطن املقد�ض اجلميل 
وتزيف الواقع والتاريخ واعتقل 
املعذبة  وطفولتنا  اأحالمنا 
للحرية  املتعط�ضة  العا�ضقة 
وال�ضتقالل والكرمية بل �رسقة 
يف  الآلف  مئات  بزج  اأعمارنا 
ال�ضجون واملعتقالت والزنازين  
العربي  �ضعبنا  اأبناء  من 
الوحيد  ال�ضعب  الفل�ضطيني 
واأحقر  اأطول  من  يعاين  الذي 
التاريخ  عرفه  احتالل  واأ�ضوء 
الأ�رسى  اأم  املعا�رس،هاهي 
واملحررين واملحررة املنا�ضلة 

البلدة  وابنة  القد�ض  ابنة 
القدمية التي يحاول امل�ضتعمر 
كتابة  ال�ضهيوين  الرهابي 
م�ضتندا  وحمرف  مزور  تاريخ 
من عمق  كاذبة  ل�رسوحات  فيه 
ال�ضاوي�ض  امال  هاهي  التلمود 
ام ال�ضري املنا�ضل ابن القد�ض 
�ضارع  يف  املواجهات  وابن 
التي  وابن  الدين  و�ضالح  الواد 
و�ضوائب  لقطعان  يت�ضدى  كان 
عند  امل�ضتوطنني  امل�ضتعمرين 
اليومي  وتدني�ضهم  اقتحامهم 
امل�ضجد  و�ضاحات  لباحات 

الق�ضى احلزين 
ال�ضري حممد ال�ضاوي�ض املعذب 

�ضجن  ويف  املحتل  �ضجون  يف 
 ٣ ..ان�ضار  ال�ضحراوي  النقب 
ليتجاوز  فتى  ال�ضجن  دخل 
عمره 1٨عام وها هو اليوم بعد 
٧اعوام من ال�رس �ضوف يخرج 
بعد ايام قليلة ومل ي�ضتطع وداع 
التي  امال  امه  الن�ضاين  امه 
ترتك  مل  وتعبها  مر�ضها  رغم 
باب �ضجنا �ضهيوين ال وذهبت 
اح�ضا�ضيه  وعن  عنه  تبحث 
باحلرية  الكبرية  واحالمه 
من  والقيامة  الق�ضى  وحترير 
ال�ضري  ،ولكن  الغرباء  هولء 
حممد ال�ضاوي�ض لن يتمكن مرة 
كان  كما  امه  وداع  من  اخرى 

من قبل عندما رحل والده وهو 
بال�رس والقيد والعذاب والقهر 
ال�ضهيوين، ما ا�ضوء هذا املحتل 
معنا  ويتعامل  بكرهنا  الذي 
و�ضداية  دفني  وحقد  بوح�ضية 
قيم  ول  اخالق  ل  وعن�رسية 
لو كان هذا ال�ضري  ول اعراف 
اليهود  اجلنائبون  ال�رسى  من 
ال�رسائيلي ملنحوه  ال�ضجن  يف 
املقرر  الن�ضاين  احلق  هذا 
ولكنها فقط  قوانيهم  ا�ضال يف 
تطبق عليهم ولي�ض الفل�ضطيني 
يبحث  الذي  املقهور  املعذي 
�ضعوب  كباقي  خال�ضه  عن 
الدنيا، ترحل ال�ضرية املحرره 

حممد  ابنها  ودموع  املقد�ضية 
يختنق  ويكاد  ال�ضجان  يراها  ل 
فراقها  على  حزنه  �ضدة  من 
،فمن �ضجن ار�ضل الكلمات التي 
مزقت القلوب قائال لمه وهي 
يف نع�ضيها وجنازاته ان ام يكون 
القد�ض  رحاب  يف  لقاء  بك  يل 
يف  هناك  فامللتقى  والق�ضى 

اجلنان...
له  وتعازينا  ملحمد  ف�ضالما 
واهلل  جميال  ف�ضربا  ا�رسه  يف 
ومع  معك  فاملوعد  امل�ضتعان 
قد  املنا�ضلني  وكل  رفقاءك 
لن  قادمة  واحلرية  اقرتب 
الم  روح  على  ،ورحمة  تطول 

القد�ض  يف  وثبتت  �ضربت  التي 
ام  يا  روحك  على  ..و�ضالما 

حممد 
ولكنها  حزينة  اليوم  فالقد�ض 
م�رسة على  وجودها و�ضمودها 

وثباتها 
فل�ضطني  ل�ضعب  فاحلرية 

العظيم
والق�ضى  للقد�ض  واحلب 
والقيامة وباب العمود وال�ضباط 
وحارة الن�ضارى و�ضلوان وخميم 

�ضعفاط...
�الأ�سري �ملحرر: ثائر عزيز 
حالحله

�الأ�سرية �ملحرره �ملقد�سية �آمال �ل�ساوي�ش 

رحيل دون وداع ابنها الأ�سري حممد
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ق.ر

الوقت  بع�ض  "لدي  اأ�ضاف: 
التفكري  واإعادة  للتفكري 
"طالبني  واأو�ضح:  والتحليل". 
بوقتي،  باال�ضتمتاع  اأ�ضدقائي 
واأغ�ضط�ض،  يوليو  وب�ضهري 
وبكل ما لدي.. لكني �رصاحة، 
واأنا  اال�ضتمتاع،  ميكنني  ال 
يكفي  مبا  �ضعيًدا  ل�ضت 
كرة  "اأفتقد  لال�ضتمتاع"وتابع: 
الذين يحبونني،  النا�ض  القدم، 
الذين  امل�ضجعني  من  الكثري 
، والكثري من  العامل  لدي حول 
األهمتهم"واأكمل:  الذين  النا�ض 
مثل  �ضتكون  التالية  "خطوتي 
البداية.. لقد جنحت، وحققت 
هو  وهذا  االألقاب،  من  العديد 

التاريخ، هذا هو املتحف".

يف  م�ضتقبلي  "�ضيبداأ  واأردف: 
قلت،  وكما  التالية،  خطوتي 
مع  جًدا  �ضخيًفا  االأمر  يبدو 
اجلميلة  االأ�ضياء  من  الكثري 
االأ�ضياء  من  والكثري  حويل  من 
�ضنوات  منذ  اأمتلكها  مل  التي 
اأ�ضتطيع  ال  لكنني  عديدة، 
عن  بعيًدا  بوقتي  اأ�ضتمتع  اأن 
مورينيو  التدريب"ورف�ض 
العودة لتدريب بنفيكا يف جانفي 
ا  عر�ضً جتاهل  كما  املا�ضي، 
 88 بقيمة  للغاية  مغرًيا  �ضينًيا 
ورغم  اإ�ضرتليني  جنيه  مليون 
التدريب،  اإىل  للعودة  حاجته 
اأنه �ضعيد بال�ضرب  اأكد مورينيو 
قبل العودة للتدريب مرة اأخرى، 
االرتباط  على  حري�ض  وهو 

مبلكية يعتربها "موريني�ضتا".
"اأ�ضعب  مورينيو:  وقال 

ال  قول  هو  يل  بالن�ضبة  �ضيء 
اأن  علي  كان  لالحتماالت، 
وراء  الدافع  دائًما  لدي  اأعمل، 
اأتيحت  اإذا  العمل،  يف  الرغبة 
"ملاذا  فر�ضة"واأو�ضح:  يل 
الأن  "ال"  اأقول  اأنا  اأقول"ال"؟ 
م�ضتوى  يف  لي�ض  العر�ض 
لكن  اأريده،  الذي  التحدي 
باالإمكانيات  يتعلق  ما  كل  مع 
املعنية،  واالأندية  يل  املتاحة 
من  االختيار،  يف  التمعن  اأريد 
هم  الذين  االأ�ضخا�ض  اأجل 
يقول  مثلما  "موريني�ضتا"، 
واإ�ضبانيا  الربتغال  يف  النا�ض 
اأ�ضعب  "اإنه  واإيطاليا"ووا�ضل: 
الدافع  تلقيت  الأنني  �ضيء، 
مرات  الفرتة،  هذه  خالل 
ذاهب،  اأنا  نعم،  اأقول  عديدة 

لكن ال اأ�ضتطيع اأن اأقبل".

اإمكانية  حول  �ضوؤال  على  ورًدا 
جتربة  كاآخر  الربتغال،  تدريب 
"ميكن،  مورينيو:  قال  له، 
ولكن تدريب املنتخب الوطني 
يف  واحدة  مباراة  يل  بالن�ضبة 
لكني  كبري،  من�ضب  ال�ضهر؟ 
توجد  وال  للملعب،  اأ�ضتاق 
عامني  اأنتظر  مباريات.. 
عامني  اأنتظر  اأوروبية،  لبطولة 
لكاأ�ض العامل.. ال، ال )يف الوقت 
يف  "لكن  واأو�ضح:  احلايل(" 
يكن  مل  اإن  رمبا،  االأيام  اأحد 
اآخر،  الربتغال قد يكون فريًقا 
اليورو  اإىل  اأذهب  الأنني عندما 
وكاأ�ض العامل، اأ�ضعر اأنني اأريد 
يوم"واأمت:  ذات  ذلك  اأفعل  اأن 
ما،  يوم  يف  ذلك  يحدث  "رمبا 
�ضاأكون  الربتغال،  كانت  واإذا 

فخوًرا للغاية".

مورينيو

اأمتهل من اأجل ع�ضاقي.. وال لتدريب الربتغال

يورنتي

اأتلتيكو لن يتاأثر برحيل 
جنومه الكبار

املنتقل  يورنتي،  ماركو�ض  ادعى 
جاره  اإىل  مدريد  ريال  من  حديثا 
اأتلتيكو، عدم تاأثر الروخيبالنكو�ض 
برحيل عدد كبري من جنومه وقال 
اأبرزتها  ت�رصيحات  يف  يورنتي 
االإ�ضبانية:  "ماركا"  �ضحيفة 
"على الرغم من رحيل العديد من 
الالعبني املهمني، اإال اأن القادمني 
لقيادة  يلزم  ما  لديهم  اجلدد 
الرغم  الفريق"وعلى  م�رصوع 
الريال  العب  يف�ضح  مل  ذلك،  من 
يف  اأتلتيكو  اأهداف  عن  ال�ضابق 
عقلية  اأن  موؤكًدا  املقبل،  املو�ضم 
مدربه �ضيميوين هي الفوز مبباراة 
يورنتي:  واأ�ضاف  االأخرى  تلو 
"غادر العبون عظماء، لكن الفريق 
و�ضلوا  مميزين  العبني  ا  اأي�ضً �ضم 
والطموح"وتابع:  احلما�ض  بنف�ض 
"هدفنا هو التناف�ض يف كل بطولة، 

ممكن،  م�ضتوى  باأف�ضل  والظهور 
نقطة"وحتدث  الأبعد  والو�ضول 
العري�ض  اأتلتيكو  فوز  عن  يورنتي 
على ريال مدريد بنتيجة 7-3، وعن 

طرده يف مباراة غواداالخارا.
وقال: "بالطبع، �ضعداء بالفوز، الأن 
رائع"واأ�ضاف:  ناٍد  مدريد  ريال 
اأن ندرك  يتعني علينا  اأنه  "اأعتقد 
اأو  الليجا  يف  مباراة  لي�ضت  اأنها 
مباراة  لكنها  اأوروبا،  اأبطال  دوري 
"اأنا  املو�ضم"واأردف:  قبل  ما 
بالفريق  جد  �ضعيد  اأتلتيكو..  يف 
اأمام  طرده  وزمالئي"وعن 
ن�ضيت  "لقد  قال:  غواداالخارا، 
خطئي، لذلك يتعني علّي طي هذه 
ال�ضفحة"واأمت: "هذه اأخطاء ميكن 
يف  التفكري  يجب  لكن  حتدث،  اأن 

املباراة التالية".

ك�ضف تقرير �ضحفي اإ�ضباين، اأم�ض 
بر�ضلونة  �رصوط  عن  االأربعاء، 
رحيل  على  املوافقة  اأجل  من 
الربازيلي مالكوم دي اأوليفريا، اإىل 
الرو�ضي  بطر�ضربج  �ضان  زينيت 

هذا ال�ضيف.
ووفًقا ل�ضحيفة "موندو ديبورتيفو" 
املفاو�ضات  فاإن  االإ�ضبانية، 
االأيام  يف  قائمة  الناديني  بني 
اإىل  التو�ضل  دون  ولكن  املا�ضية، 
الرحيل  �ضيغة  حول  نهائي  اتفاق 
يريد  بر�ضلونة  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
يورو  مليون   41 على  احل�ضول 
للتخلي عن مالكوم، كما اأن النادي 

االإعارة  فكرة  يرف�ض  الكتالوين 
اجلانب  وعلى  ال�رصاء  اإلزامية  مع 
دفع  يريد  ال  زينيت  فاإن  االآخر، 
اإجمااًل،  يورو  مليون   40 من  اأكرث 
ولكن من خالل تقدمي مقدم يزيد 
اإىل  باالإ�ضافة  يورو  مليون   30 عن 
يف  ظهر  كما  املتغريات  بع�ض 
املحادثات بني الناديني، التفاو�ض 
على  بر�ضلونة  ح�ضول  بند  حول 
ن�ضبة من اإعادة بيع مالكوم اإىل ناٍد 
اآخر م�ضتقباًل يذكر اأن زينيت �ضان 
بطر�ضربج هو النادي الوحيد الذي 
ا ر�ضمًيا لرب�ضلونة ب�ضاأن  قدم عر�ضً

�ضم مالكوم هذا ال�ضيف.

مدرب  كوفات�ض،  نيكو  اأبدى 
على  اأ�ضفه  االأملاين،  ميونخ  بايرن 
موؤخًرا  بها  اأدىل  التي  الت�رصيحات 
مع  ناديه  تعاقد  يف  ثقته  ب�ضاأن 
لريوي �ضاين، العب مان�ض�ضرت �ضيتي 
العاجل  القريب  يف  االإجنليزي، 
و�رصح كوفات�ض قبل ب�ضعة اأيام باأنه 
خدمات  على  احل�ضول  من  "واثق 
النتقادات  عر�ضه  ما  وهو  �ضاين"، 
الرئي�ض  رومينيجه،  هاينز  كارل 
اأن  راأى  الذي  للبايرن،  التنفيذي 
تلك الت�رصيحات لن ت�ضاعد ناديه، 
كما �ضدد على العالقة الوطيدة مع 
اإدارة املان �ضيتي وحتدث كوفات�ض 

ذلك،  االأملانية عن   "ZDF" لقناة 
قائاًل "لقد حتدث مع اإدارة النادي 
حول هذا االأمر، ورمبا كنت مزعًجا 
يف هذه املقابلة، لكني حتدثت اإىل 
ال�ضيتي،  مدرب  جوارديوال،  بيب 
ب�ضاأن  له  واعتذرت  الهاتف،  عرب 
للنادي  االعتذار  "اأود  ذلك"واختتم 
نف�ضي يف مثل  اأكبح  و�ضوف  ا،  اأي�ضً
م�ضتقبال"جدير  احلاالت  هذه 
بالذكر، اأن بايرن ميونخ ي�ضعى منذ 
لتعوي�ض  املا�ضي،  املو�ضم  نهاية 
وفرانك  روبن  اآريني  الثنائي  رحيل 
رئي�ضًيا  �ضاين هدًفا  لي�ضع  ريبريي، 

له يف املريكاتو ال�ضيفي.

�ضروط بر�ضلونة تعقد رحيل مالكوم

كوفات�ش يعتذر لغوارديوال

اأكد املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو اإنه يف اأوج حما�صه للعودة ملجال التدريب، لكنه ي�صر على 
ينتظر الفر�صة املنا�صبة قبل اتخاذ قرار ب�صاأن م�صتقبله ومل يتول مورينيو اإدارة اأي فريق، منذ 

رحيله عن مان�ص�صرت يونايتد يف نهاية العام املا�صي، وعلى الرغم من تلقيه العديد من العرو�س، 
لكنه قرر انتظار الوقت املنا�صب وقال مورينيو يف مقابلة مع �صبكة "�صكاي �صبورت�س: "هذه هي 

املرة الأوىل التي اآخذ فيها وقتا للتفكري.. اأول مرة اأذهب اإىل �صيتوبال )مدينة برتغالية( يف نهاية 
جويلية اأو بداية اأوت منذ اأكرث من 20 عاًما".

اإ�ضباين،  �ضحفي  تقرير  ك�ضف 
اليوم االأربعاء، عن تطور جديد 
للربازيلي  املحتمل  االنتقال  يف 
باري�ض  جنم  �ضيلفا،  دا  نيمار 
بر�ضلونة  اإىل  جريمان،  �ضان 
ووفًقا  احلايل  املريكاتو  خالل 
ديبورتيفو"  "موندو  ل�ضحيفة 
رابطة  اجتماع  فاإن  االإ�ضبانية، 
اأوت   16 يوم  االأوروبية  االأندية 
�ضيكون  ليفربول  يف  املقبل 
خا�ضة  نيمار،  ل�ضفقة  حا�ضًما 
جو�ضيب  تواجد  �ضي�ضهد  اأنه 
بر�ضلونة  رئي�ض  بارتوميو  ماريا 
�ضان  رئي�ض  اخلليفي  ونا�رص 
ات�ضاالت  جريمان. ورغم وجود 

اأن  اإال  الطرفني  بني  هاتفية، 
اأن  توؤكد  االإ�ضبانية،  ال�ضحيفة 
�ضتكون  لوجه  وجًها  املقابلة 
حا�ضمة ل�ضفقة النجم الربازيلي 
خو�ض  بعد  االجتماع  و�ضيكون 
االأوىل يف  للجولة  �ضان جريمان 
الدوري الفرن�ضي، حيث �ضتدرك 
فعل  رد  الباري�ضي  النادي  اإدارة 
نيمار،  �ضوب  الفريق  جمهور 
�ضتقام  املباراة  اأن  �ضيما  ال 
و�ضيكون  االأمراء  حديقة  يف 
وبر�ضلونة  جريمان  �ضان  اأمام 
باب  غلق  قبل  اأ�ضبوعني، 
واإ�ضبانيا،  فرن�ضا  يف  املريكاتو 
�ضانحة  فر�ضة  هناك  وبالتايل 

الإبرام ال�ضفقة هذا ال�ضيف.
اأن  على  ال�ضحيفة  وت�ضدد 
�ضفقة  لعقد  ي�ضعى  بر�ضلونة 

نيمار من خالل تبادل الالعبني 
تقدمي  اإىل  احلاجة  دون  فقط 

اأموال للنادي الفرن�ضي.

قمة ليفربول تر�ضم مالمح عودة نيمار اإىل بر�ضلونة
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العام  املدير  و�رصح  القدم  لكرة 
باأن  عياد,  بن  قدور  للنادي, 
املفاو�ضات بني الطرفني تقدمت 
واأن  الثالثاء  اأم�س  م�ضاء  كثريا 
يف  منتظر  العا�ضمي  التقني 
�ضيدي  مبدينة  املقبلة  ال�ضاعات 
بلعبا�س للحديث عن بقية تفا�ضيل 
مع  بالنادي  �ضريبطه  الذي  العقد 
من  وعليه  عليه  التوقيع  احتمال 
افت�ضان  يخلف  اأن  جدا  املمكن 
املدرب �ضيد احمد �ضليماين الذي 
اأقيل من من�ضبه اجلمعة الفارطة, 

البطولة  انطالق  قبل  حتى  وهذا 
جولتها  �ضتلعب  التي  الوطنية 
اأوت  �ضهر  منت�ضف  يف  الأوىل 
املقبل و اأ�ضار نف�س امل�ضوؤول اإىل 
يتم  مل  �ضليماين  املدرب  عقد  اأن 
املعني  ب�ضبب مت�ضك  بعد  ف�ضخه 
يف  البقاء  منحة  على  باحل�ضول 
يف  جنح  اأن  بعد  الأوىل  الرابطة 
جتنيب الفريق النزول اثر التحاقه 
املو�ضم  جولت  اآخر  يف  به 
الفارط, »يف الوقت الذي ل متلك 
اإدارة النادي اأي وثيقة توؤكد التزام 

امل�ضريين باإعطائه هذه املنحة«, 
على حد تعبري قدور بن عياد.

اإدارة  اأنهت  اأخرى,  جهة  من 
عملية  ><املكرة<<  نادي 
مع  تعاقدها  بعد  ال�ضتقدامات 
�ضي�ضي,  خمتار  املايل  املهاجم 
األوان  تقم�س  واأن  له  �ضبق  الذي 
�ضباب ق�ضنطينة, حيث عاد جمددا 
لتدعيم  اجلزائرية  البطولة  اإىل 
عدد  مغادرة  بعد  الحتاد  ت�ضكيلة 
الفارط  املو�ضم  لعبي  من  كبري 

لها, ح�ضب ذات امل�ضدر. 

افت�ضان يقرتب من تدريب احتاد بلعبا�س الرابطة الأوىل 
يقرتب يون�س افت�سان من تدريب احتاد بلعبا�س, ح�سب ما ا�ستفيد اأم�س 

الأربعاء من اإدارة هذا النادي النا�سط يف بطولة الرابطة الأوىل 

القطري  الوكرة  فريق  خ�رص 
 ,2-1 بوعريرج  برج  اأهلي  اأمام 
اأقيمت  التي  الودية  املباراة  يف 
يف  الثالثاء,  اليوم  م�ضاء  بينهما 
مبع�ضكره  الوكرة  مباريات  اأوىل 
يف تركيا وكان اأهلي بوعريريج قد 
ال�ضحانية  على  اأيام  عدة  قبل  فاز 
الودية  مبارياته  اإطار  القطري يف 

املباراة  الوكرة  ودخل  اأي�ضا 
بت�ضكيلة مكونة من �ضعود اخلاطر 
اأحمد  واأمامه  يف حرا�ضة املرمى 
والربازيلي  اهلل  مال  وعلي  �ضهيل 
برونو اأوفيني وحممد وعد واأحمد 
فا�ضل واأولي�ض�س با�ضكو, واإي�ضاي�س 
اليحمدي وعمر  �ضان�ضيز, وجميل 

علي وحممد بن يطو.

وكان الفريق اجلزائري هو البادئ 
بالت�ضجيل يف ال�ضوط الأول, الذي 
انتهى بهدف نظيف, وجنح الوكرة 
يف اإدراك التعادل يف ال�ضوط الثاين 
اجلزائري  الفريق  يتمكن  اأن  قبل 
ليفوز  الثاين  الهدف  اإ�ضافة  من 

باملباراة.

اأهلي بوعريرج يوا�ضل تفوقه
نادي  على الفرق القطرية اأن  �ضحفي,  تقرير  اأفاد 

بالتعاقد  مهتم  الفرن�ضي,  موناكو 
اجلزائري  الدويل  املهاجم  مع 
ال�ضد  هداف  بوجناح,  بغداد 

القطري.
فوتبول«,  »فران�س  جملة  وك�ضفت 
ا�ضم  و�ضعت  موناكو  اإدارة  اأن 
م�ضغرة  قائمة  �ضمن  بوجناح 
من  كل  اأي�ضا  ت�ضم  ملهاجمني 

وكري�ضتيان  �ضيموين,  جيوفاين 
بينتيكي, وماريو بالوتيلي, لتعوي�س 
الرحيل املحتمل لراداميل فالكاو 

و�ضتيفان يوفيت�س.
اأن  اإىل  الفرن�ضية  املجلة  واأ�ضارت 
الربتغايل ليوناردو جاردمي, املدير 
مبهارات  معجب  ملوناكو  الفني 
بوجناح الذي كان املو�ضم املا�ضي 
حمل اهتمام ليل الفرن�ضي ويرتبط 

القطري  ال�ضد  مع  بعقد  بوجناح 
قيمته  وتبلغ   ,2024 عام  حتى 

ال�ضوقية 15 مليون يورو.
من  البالغ  بوجناح  اأن  اإىل  ي�ضار 
الهدف  �ضجل  عاما,   27 العمر 
الوحيد ملنتخب بالده يف املباراة 
ال�ضنغال, يف  التي تغلب فيها على 
اأفريقيا  اأمم  كاأ�س  بطولة  نهائي 

.2019

ملدة  عقدا  اأبها  اإدارة  وقعت 
 , الدويل  املدافع  مع  عامني 
لن�س  لعب  تاهرات,  مهدي 
من  تاهرات  ويعترب  الفرن�ضي 
و�ضارك  املميزين,  الالعبني 

يف  اجلزائر  بالده  منتخب  مع 
الأخرية  اأفريقيا  ببطولة  الفوز 
ويبلغ مهدي من العمر 29 �ضنة, 
ويتميز بطول فارع »193 �ضم«, 
باري�س,  نادي  يف  لعب  وقد 

بلجراد  �ضتار  رد  اىل  وانتقل 
الفرن�ضي  اآجنيه  ثم   ,2016 يف 
املو�ضم  ويف   ,2018-2017 يف 

املا�ضي لعب مع لن�س.

عمالق فرن�ضي يخطط  ل�ضم بوجناح

اأبها ي�ضم مدافع منتخب 
اجلزائر

اإجناز »اخل�ضر« اأنهى اأ�ضطورة "املدرب اخلواجة"!
ملن  الإفريقية  الكاأ�س  ذهبت 
وتعب  �ضقي  ومن  ي�ضتحقها, 
منتخب  لنيلها..  وقاتل  واجتهد 
ال�ضحراء«  »حماربو  اجلزائر 
الذي ظهرت مالمح تفوقه وتاألقه 
وتوهجه من بداية البطولة, فانتقل 
اإىل  انت�ضار  ومن  فوز  اإىل  فوز  من 
كامل,  �ضهر  امتداد  على  اآخر, 
جميع  يف  م�ضتحًقا  فوزه  وكان 
اأدوار  يف  خا�ضها  التي  املباريات 
حانت  اأن  اإىل  املختلفة,  البطولة 
النهائية  املباراة  ال�ضفر يف  �ضاعة 
احل�ضابات  فيها  تختلف  التي 
حالوة  فيها  تعترب  والتي  متاًما, 
الأداء لي�ضت كافية لنتزاع الكاأ�س, 
اأخرى  عوامل  عليها  يتقدم  واإمنا 
كثرية؛ اأهمها الروح القتالية العالية 
و�رصا�ضتهم  ورجولتهم  لالعبني 
قلب  على  وتالحمهم  امل�رصوعة, 
هناك  باأن  و�ضعورهم  واحد,  رجل 
هذه  ينتظرون  الذين  املاليني 
ويفرحوا  ي�ضعدوا  لكي  اللحظة 
وكانوا  يخذلوهم  فلم  ويبتهجوا, 
اجلماهري  ظن  ح�ضن  عند 
اإ�ضتاد  اإىل  زحفت  التي  اجلزائرية 
القاهرة بالآلف, واملاليني الذين 

يف  التلفاز  �ضا�ضات  اأمام  جل�ضوا 
اجلزائر ويف �ضتي اأنحاء العامل يف 

انتظار حلظة التتويج امل�ضتحق.
اخلرباء  يختلف  مل  عام,  وبوجه 
وتلك  ــ  »اخل�رص«  اأن  حقيقة  على 
ملنتخب  الأخرى  الت�ضمية  هي 
جدارة  عن  ا�ضتحقوا  ــ  اجلزائر« 
ثاين  لتكون  البطولة,  بهذه  الفوز 
يح�ضلون  اإفريقية  اأمم  بطولة 
عليها بعد بطولة 1990التي اأقيمت 
اأر�س اجلزائر, وكانت هناك  على 
هذا  على  وموؤ�رصات  عالمات 
ال�ضتحقاق واجلدارة, ظهرت على 

الفريق منذ اأول مباراة..

اأولها:
روح الفريق التي زرعها فيهم خالل 
وطني  فني  مدير  قليلة,  اأ�ضهر 
بلما�ضي,  جمال  ا�ضمه  حمرتم 
على  العزف  ويجيد  وذكي  فاهم 
الالعبني  وحث  الوطن,  حب  وتر 
من  الت�ضحية  يف  التفاين  على 
اأجل اإ�ضعاد اأكرث من اأربعني مليون 
فرحة  بلهفة  ينتظرون  جزائري 

غابت 29 عاًما.

ثانيتها:
خطوط  بني  والتناغم  الن�ضجام 
وو�ضًطا  دفاًعا  الثالثة  الفريق 
وهجوًما, بدرجة �ضاعدت املدرب 
على تثبيت الت�ضكيل مبكًرا, فاأ�ضبح 
كاأي  ولي�س  و�ضخ�ضية..  �ضكل  له 

�ضخ�ضية, واإمنا �ضخ�ضية البطل.

ثالثتها:
»دكة بدلء« عامرة بالنجوم الكبار 
الذين مل ي�ضج اأحدهم بال�ضكوى من 
فاجلميع  احتياطًيا,  جلو�ضه  كرثة 
هدفها  واحدة  بوتقة  يف  ان�ضهروا 
الأهم حتفيز وحتمي�س الـ11 لعبًا 
دور  وهو  املباراة,  يبداأون  الذين 
لو تعلمون عظيم, لأنه مينع حتول 
»الدكة«  على  املوجودة  العنا�رص 
على  »ت�ضو�رص«  موقوتة  قنبلة  اإىل 
اأداء من يف امللعب, وت�ضغط على 
املدير الفني, فهذا مل يحدث على 
من  جنومية  تكن  مهما  الإطالق 
مباراة  ولعل  الدكة,  على  يجل�ضون 
/3( الأول  الدور  ختام  يف  تنزانيا 
�ضفر( خري دليل على ذلك, اإذ اأراح 
جمال بلما�ضي 8 لعبني اأ�ضا�ضيني 
ل  بدلء  واأ�رصك  واحدة,  دفعة 

و�رصا�ضة  ومهارة  قوة  يقلون عنهم 
وتاألق.

رابعتها:
ل�ضت  واأنت  البطولة  تدخل  كونك 
للفوز  الكبار  املر�ضحني  بني  من 
الراحة  من  قدًرا  لك  يتيح  بها, 
ال�ضغوط,  عنك  ويخفف  النف�ضية, 
فلي�س هناك من ينتظر منك اإحراز 
ت�ضعى  اأن  ياأملون  واإمنا  اللقب, 
اإىل  وت�ضل  نتيجة,  اأف�ضل  لتحقيق 
مل  واإذا  البطولة,  يف  مدى  اأبعد 
هناك  لأن  عليك؛  لوم  فال  تفعل 
يت�ضدرون  اآخرين  كباًرا  مر�ضحني 
اللقب,  حامل  الكامريون  القائمة: 
وم�رص الدولة املنظمة, وال�ضنغال, 
يتواجدون  الذين  ونيجرييا  وغانا, 
املر�ضحة  املنتخبات  بني  دائًما 
بعد  للقب, ومنتخب املغرب  بقوة 
كاأ�س  بطولة  خالل  الالفت  تاألقه 

العامل الأخرية برو�ضيا.
وعندما ت�ضاقطت هذه املنتخبات 
وا�ضًحا  اأ�ضبح  الآخر,  تلو  الواحد 
اجلزائر  منتخب  اأن  للعيان  متاًما 
والأكرث  الأف�ضل  املنتخب  هو 
جاهزية و�رصا�ضة وتالحًما وروًحا 

قتالية عالية.

خام�ستها:
املنتخب  لعبي  جميع  اإن 
من  ح�ضًنا  بالء  اأبلوا  اجلزائري 
اأو  يق�رصوا  ومل  البطولة,  بداية 
فعاًل حماربني  كانوا  بل  يتخاذلوا, 
للت�ضحية  ا�ضتعداد  على  �ضجعاًنا 
الكاأ�س,  انتزاع  اأجل  باأنف�ضهم؛ من 
�ضقف  زاد  مباراة  يف  فازوا  وكلما 
درجة  زادت  ا  واأي�ضً طموحاتهم, 
»اإرادة  بهم  والت�ضقت  تركيزهم, 
جيًدا  يعرفه  معنى  وهو  الن�رص«؛ 
القتال..  �ضاحات  يف  املحاربون 
على  »اخل�رص«  حافظ  ذلك  وفوق 
وتنظيمهم  لعبهم  واإيقاع  تالحمهم 
اأحلك  يف  العايل  وتركيزهم  اجليد 
م�ضغوطني  كانوا  التي  الظروف 
فيها؛ مثلما حدث اأمام ال�ضنغال يف 
املباراة النهائية, خا�ضة يف �ضوط 

املباراة الثاين.

واأخرًيا:
وال�ضدق  احلب  بكل  اأقول 
والإعجاب: برافو منتخب اجلزائر.. 
هذه  وت�ضتحقون  فعاًل..  حماربون 

جمال  برافو  جدارة..  عن  الكاأ�س 
الوطني  للمدرب  اأعدت  بلما�ضي 
مكانته يف عاملنا العربي, الذي مل 
»املدرب  عقدة  من  بعد  يتخل�س 
الكرة  احتاد  برافو  اخلواجة«!.. 
هذا  منحت  لكونك  اجلزائري؛ 
املدرب الوطني الفر�ضة لكي يرد 

العتبار لكل املدربني الوطنيني..
جلماهري  برافو  النهاية..  ويف 
حر�ضت  التي  الوفية  اجلزائر 
مباراة  من  منتخبها  م�ضاندة  على 
من  بالآلف  وح�رصت  اأخرى,  اإىل 
اإىل م�رص - قلب العروبة  اجلزائر 
بالكاأ�س  والحتفال  للت�ضجيع   -

الإفريقية.
ال�ضكر  بتوجيه  كالمي  واأختتم 
و�ضعبًا  حكومة   - احلبيبة  مل�رصنا 
وجلنة منظمة - على اإكمال ال�ضورة 
احل�ضاري,  ال�ضكل  بهذا  احللوة 
اأنظار  لفت  الذي  الرائع  والتنظيم 
اأر�س الكنانة م�رص  اإىل  العامل كله 
بلد الأمن والأمان, وك�ضف للجميع 
قدرتنا على تنظيم اأعظم بطولت 

العامل.
نقاًل عن بوابة الأهرام 
امل�سرية

القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  اأعلن 
للفوز  املر�ضحني  قائمة  »الفيفا«, 
يف  للرجال  مدرب  اأف�ضل  بجائزة 
ح�ضاب  ون�رص   .2019 لعام  العامل 
موقع  على  الر�ضمي  »الفيفا« 
»تويرت«  الجتماعي  التوا�ضل 
قائمة املر�ضحني الـ 10 وهم جمال 

الوطني  بلما�ضي مدرب املنتخب 
دي�ضامب  ديديه  و   , القدم  لكرة 
غوارديول  بيب  و  فرن�ضا  مدرب 
,و يورغن  مدرب مان�ض�ضرت �ضيتي 
كلوب مدرب ليفربول و ماوري�ضيو 
وتيتي  توتنهام/   مدرب  بوكيتينو 
هاغ  تني  اإريك  و  الربازيل  مدرب 

مدرب اأياك�س/ فرناندو �ضانتو�س 
مدرب الربتغال. وريكاردو غاريكا 
غالردو  ومار�ضيلو  بريو/  مدرب 
عن  و�ضيعلن  بليت,   ريفر  مدرب 
يف  �ضيقام  حفل  خالل  الفائزين 
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�ضبتمرب املقبل.

بلما�ضي �ضمن املر�ضحني الـ 10 
جلائزة اأف�ضل مدرب يف العامل



�صحف  اهتمامات  تعددت 
�صباح  ال�صادرة  اأملانيا، 
جاء  والتي  الأربعاء،  اأم�س 
على راأ�صها اقتحام م�صجع 
ميونخ،  بايرن  لتدريبات 
ما  وهو  الثالثاء،  اأم�س 
الذعر  ت�صبب يف حالة من 
نيكو  الكرواتي  للمدرب 

كوفات�س.
وخرجت �صحيفة "�صبورت 
نادي  "نهاية  بعنوان  بيلد" 
لقرب  اإ�صارة  هوني�س"، يف 
هوني�س  اأويل  حقبة  انتهاء 
كرئي�س لنادي بايرن ميونخ، 
قرار  اإعالن  ينوي  حيث 
الرحيل بنهاية اأوت املقبل 

ال�صحيفة  اأفادت  كما 
بورو�صيا  با�صتهداف  ا  اأي�صً
غرميه  هدف  دورمتوند 
بعزمه  ميونخ،  بايرن 
مع  التعاقد  نحو  التحرك 
حار�س  نوبل،  األيك�صندر 

�صالكه.
ا عنوان  وحمل الغالف اأي�صً
"ليبزيج ي�صع فرينر حتت 
يرغب  حيث  ال�صغط"، 
عقد  متديد  يف  النادي 
و�صط  الأملاين،  املهاجم 
يف  برغبته  تفيد  اأنباء 
�صيف  يف  جماًنا  الرحيل 
ميونخ  بايرن  �صوب   2020
"بيلد"  �صحيفة  اأما 

عن  غالفها  عرب  فك�صفت 
كوفات�س،  نيكو  تعر�س 
لواقعة  البايرن،  مدرب 
اأحد  باقتحام  �صادمة، 
تدريبات  مقر  امل�صجعني 

بقدميه،  ليت�صبث  الفريق، 
اأن  قبل  اخلروج،  ا  راف�صً
باإبعاده  ال�رشطة  تتدخل 
الكرواتي،  املدرب  عن 
الذي كان يف حالة �صدمة 

ب�صبب  الذعر  حالة  بعد 
�صحيفة  اأما  احلادثة 
بعنوان  فجاءت   "WAZ"
اإىل  رودي  يعري  "�صالكه 
اإ�صارة  يف  هوفنهامي"، 
رودي  �صيبا�صتيان  لرحيل 
هذا  امللكي  الأزرق  عن 
�صبيل  على  ال�صيف 

الإعارة.
�صحيفة  األقت  بينما 
 "Abendzei tung "
البايرن  فوز  على  ال�صوء 
الرتكي  فرنبخ�صة  على 
الثالثاء،  اأم�س   ،)1-6(
بطولة  مناف�صات  �صمن 

كاأ�س اأودي الودية.

�أ�ضطورة يونايتد عن بوجبا: رحيله �أف�ضل للجميع
الو�صع احلايل  يونايتد، تيدي �صريجنهام، على  اأ�صطورة مان�ص�صرت  علق 
رغبته  عن  يرتدد  وما  بوجبا،  بول  الفرن�صي  احلمر،  ال�صياطني  لنجم 
الأف�صل  من  اأنه  �صريجنهام  واأكد  ترافورد  اأولد  ملعب  عن  الرحيل  يف 
نهائيا  بوجبا  بول  عن  ال�صتغناء  احلايل  الوقت  يف  يونايتد  ملان�ص�صرت 
برغبة  يونايتد  مان�ص�صرت  اإدارة  اأبلغ  قد  بوجبا،  وكيل  رايول  مينو  وكان 
موكله يف الرحيل، وخو�س "حتد جديد". وقال �صريجنهام يف ت�رشيحات 
من  منزعجة  اجلماهري  من  "الكثري  الإ�صبانية:  "ماركا"  �صحيفة  نقلتها 
اأن  للجميع  الأف�صل  "من  ترافورد"واأ�صاف:  اأولد  يف  ومردوده  �صلوكه 
يرحل"وتابع: "اإذا كان ريال مدريد يريده فليذهب لهم، اأًيا كان الثمن". 
للتعاقد مع لعب يرغب يف  اأموال �صفقته  با�صتخدام  "اأن�صحهم  واأمت: 

اللعب ملان�ص�صرت يونايتد، ليخرج كل ما لديه للنادي".

�ضمت ديباال يهدد م�ضار �ل�ضفقة �ملنتظرة
ك�صف تقرير �صحفي اإيطايل، اأم�س الأربعاء، عن تطور جديد يف ال�صفقة 
التبادلية املنتظرة بني مان�ص�صرت يونايتد ويوفنتو�س يف ال�صيف احلايل 
ديبال  باولو  الأرجنتيني  �صتنقل  التبادلية،  ال�صفقة  فاإن  للتقارير،  ووفًقا 
اإىل مان�ص�صرت يونايتد، مقابل حترك البلجيكي روميلو لوكاكو، بالإ�صافة 
مريكاتو"  "كالت�صيو  موقع  وقال  يوفنتو�س.   �صوب  يورو،  مليون   20 اإىل 
رغبته  ب�صبب  يوفنتو�س،  اإىل  النتقال  على  وافق  لوكاكو  اإن  الإيطايل، 
يف ترك اليونايتد، ورغم اأن ا�صمه ارتبط طوال ال�صيف احلايل بارتداء 
قمي�س اإنرت ميالن. واأ�صار املوقع الإيطايل، اإىل اأن ال�صفقة تتوقف على 
رغبة ديبال الذي مل يت�صح حتى الآن اإذا كان �صيوافق على ترك الدوري 
اأن انتقال  الإيطايل للعب يف الربميريليج خالل املو�صم املقبل.  يذكر 
لوكاكو اإىل اإنرت ميالن توقف، ب�صبب رغبة ال�صياطني احلمر يف احل�صول 

على 83 مليون يورو لل�صماح برحيل املهاجم البلجيكي.

بر�ضلونة ال يخ�ضى قنبلة �أغ�ضط�س �ملدريدية
ب�صاأن  جديد  تطور  عن  الأربعاء،  اأم�س  اإ�صباين،  �صحفي  تقرير  ك�صف 
وجهة الربازيلي نيمار دا �صيلفا، جنم باري�س �صان جريمان، يف املو�صم 
املقبل ووفًقا ل�صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإ�صبانية، فاإن اإدارة بر�صلونة 
م�صري  يح�صم  اأن  تخ�صى  ل  اأنها  كما  نيمار،  �صفقة  يف  الت�رشع  ترف�س 
واأ�صارت  مدريد  ريال  اإىل  بالنتقال  ال�صيف  هذا  الربازيلي  النجم 
�صوب  قوًيا  هجوًما  ي�صن  قد  مدريد  ريال  اأن  اإىل  الإ�صبانية  ال�صحيفة 
للنادي  الأخرية  اخل�صائر  بعد  خا�صة  املقبل،  اأوت  �صهر  خالل  نيمار 
امللكي خالل املباريات ال�صتعدادية للمو�صم اجلديد، وخ�رش املريجني 
بينما  وتوتنهام،  واأتلتيكو مدريد  بايرن ميونخ  اأمام  الإعداد  خالل فرتة 
تعادل مع اآر�صنال قبل اأن ينت�رش خالل ركالت الرتجيح. يذكر اأن تقارير 
�صابقة اأكدت اأن اإدارة �صان جريمان عر�صت على ريال مدريد �صم نيمار 
مرتني، ل �صيما ب�صبب العالقة املمتازة بني الناديني مقارنة بالتوتر مع 

بر�صلونة.

�ضروط بر�ضلونة تعقد رحيل مالكوم
من  بر�صلونة  الأربعاء، عن �رشوط  اأم�س  اإ�صباين،  تقرير �صحفي  ك�صف 
اأجل املوافقة على رحيل الربازيلي مالكوم دي اأوليفريا، اإىل زينيت �صان 
ديبورتيفو"  "موندو  ل�صحيفة  ووفًقا  ال�صيف  هذا  الرو�صي  بطر�صربج 
الإ�صبانية، فاإن املفاو�صات بني الناديني قائمة يف الأيام املا�صية، ولكن 
دون التو�صل اإىل اتفاق نهائي حول �صيغة الرحيل واأ�صارت اإىل اأن بر�صلونة 
النادي  اأن  للتخلي عن مالكوم، كما  يورو  يريد احل�صول على 41 مليون 
الكتالوين يرف�س فكرة الإعارة مع اإلزامية ال�رشاء وعلى اجلانب الآخر، 
فاإن زينيت ل يريد دفع اأكرث من 40 مليون يورو اإجماًل، ولكن من خالل 
تقدمي مقدم يزيد عن 30 مليون يورو بالإ�صافة اإىل بع�س املتغريات كما 
بر�صلونة  بند ح�صول  التفاو�س حول  الناديني،  بني  ظهر يف املحادثات 
اأن زينيت  اآخر م�صتقباًل يذكر  ناٍد  اإىل  اإعادة بيع مالكوم  على ن�صبة من 
لرب�صلونة  ر�صمًيا  ا  عر�صً قدم  الذي  الوحيد  النادي  هو  بطر�صربج  �صان 

ب�صاأن �صم مالكوم هذا ال�صيف.

اأقل من عامني، انهار  بعد 
و�صقط  متاما،  موناكو 
لأ�صفل  اجلبل  قمة  من 
اإجنازه  بعد  وذلك  قاع، 
بلقب  بالفوز  التاريخي 
والتاأهل  الفرن�صي  الدوري 
اأبطال  دوري  نهائي  لقب 
اإدارة  اأوروبا يف 2017 لكن 
لعابها  �صال  الإمارة  فريق 
املادية،  املكا�صب  على 
الفريق  جنوم  يف  وفرطت 
نبيل  مبابي،  كيليان  مثل 
�صيلفا،  برناردو  درار، 
تيموي باكايوكو، بينجامني 

ميندي، وفابينيو.
ليوناردو  الربتغايل  وبات 
الفني  املدير  جاردمي 
فعالة،  اأ�صلحة  بال  للفريق 
ال�صفقات  تكن  فلم 
اجلديدة على مدار عامني 
تيليمان�س  يوري  مثل 
بالدي  وكيتا  غزال  ور�صيد 
على  يوفيتيت�س  و�صتيفان 
ليفقد  املاأمول،  امل�صتوى 
حمليا  هيبته  الفريق 

وقاريا.
عقب  الأول  املو�صم  يف 
وان"  "الليج  بلقب  التتويج 
على  ن�صبيا  موناكو  حافظ 
م�صواره  واأنهى  توازنه، 
الكبار  الثالثة  �صمن 
لي�صمن م�صاركته يف دوري 
يف  لكن  اأوروبا،  اأبطال 
من  الأخريتني  الن�صختني 
كان  الأوروبية،  البطولة 
�صائغة  لقمة  الإمارة  فريق 

الدور  من  وودع  ملناف�صيه 
للغاية  بنتائج خميبة  الأول 
وكان قوة زلزال موناكو اأكرث 
حدة يف املو�صم املا�صي، 
حيث تغري الهيكل الإداري 
الإطاحة  ومتت  للنادي، 
ب�صاحب الإجناز، ليوناردو 
مكانه  ليحل  جاردمي، 
املعتزل  الفرن�صي  النجم 
تيريي هرني يف اأول مهمة 
الأول  الرجل  مبن�صب  له 
م�صاعدا  عمل  بعدما 
املدير  مارتينيز  لروبرتو 
بلجيكا،  ملنتخب  الفني 
بربونزية  فوزه  يف  و�صاهم 
يف  الأخرية  العامل  كاأ�س 

رو�صيا.

هرني  تيريي  واأو�صى 
بالتعاقد مع زميله ال�صابق 
يف �صفوف اآر�صنال، �صي�صك 
فابريجا�س، وبالفعل فاجاأ 
الالعب الإ�صباين الكثريين 
الإجنليزي  ت�صيل�صي  برتك 
يف جانفي املا�صي، لإنقاذ 

�صفينة هرني مع موناكو.
وقع فابريجا�س على عقد 
يربطه مبوناكو حتى �صيف 
2022، اإل اأن الرياح جاءت 
ال�صفن،  ت�صتهي  ل  مبا 
تيريي  اإقالة  متت  حيث 
�صوء  ل�صتمرار  هرني 
جاردمي  ليعود  النتائج 
من  موناكو  وينقذ  جمددا 
للدرجة  الهبوط  ماأ�صاة 

الثانية يف املو�صم املا�صي 
مباراة   15 فابريغا�س  لعب 
�صجل  موناكو،  بقمي�س 
وحيدا،  هدفا  خاللها 
وابتعد 6 مباريات لإ�صابات 

ع�صلية خمتلفة.
م�صوؤولية  هناك  اأن  اإل 
فابريجا�س  تنتظر  كبرية 
يف املو�صم اجلديد، خا�صة 
اأنه يعد من عنا�رش اخلربة 
اإ�صافة  بالفريق  املوجودة 
اإدارة  ن�صاط  �صعف  اإىل 
موناكو يف �صوق النتقالت 
فقط  اكتفت  حيث 
مارتينز  جيل�صون  ب�صم 
ا�صتعارته  بعدما  نهائيا 
يف  مدريد  اأتلتيكو  من 

وحار�س  املا�صي،  جانفي 
لكومت  بنجامني  املرمى 
تعرث  بينما  مونبلييه  من 
اإمتام  يف  موناكو  م�صوؤولو 
�صومارو  اآداما  �صفقتي 
�صيلفا  واأندريه  ليل،  لعب 
الإيطايل  ميالن  مهاجم 
من  التخوف  ب�صبب 
فهل  املتكررة  الإ�صابات 
فابريجا�س  �صي�صك  ينقذ 
يغرق  اأم  موناكو  �صفينة 
املرة،  هذه  الإمارة  فريق 
كابو�س  من  ي�صتفيد  ولن 
ال�صابع  املركز  احتالله 
الرتتيب  بجدول  ع�رش 

باملو�صم املا�صي؟
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هل ينقذ فابريجا�س �ضفينة �الإمارة �لغارقة؟

ذعر كوفات�س يطغى على �ضحف �أملانيا
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اأ.د. عبد الكاظم العبودي

الدواء  جتريب  من  وقدمي  طويل  تاريخ 
على اأج�ساد الأ�رسى:

ل تتوقف الختبارات الطبية الإ�رسائيلية 
عند  الفل�سطينيني  الأ�رسى  اأج�ساد  على 
ال�سهادات احلديثة ن�سبًيا يف العقد الثاين 
حتمل  واإمنا  والع�رسين،  الواحد  للقرن 
ت، ففي عامقّدم  تاريًخا ميتد لعقود م�سّ
برئا�سة  الإ�رسائيلّي  »مريت�س«  حزَب 
»يو�سي �رسيد« ، ا�ستجواًبا لوزير ال�سحة 
الإ�رسائيلي ي�ستف�رس فيه عن �سبب �سماح 
ن�سبة  بزيادة  الأمنّية  للجهاِت  الوزارة 
يف  العرب  الأ�رسى  على  الطبية  التجارب 
ال�سحة  وزير  ينِف  ومل  اإ�رسائيل،  �سجون 
حينها وقوع هذا التجارب، موؤكًدا وقوعها 
وبّرر موقفه باأن وزارته ح�سلت على الإذن 
الق�سائي بذلك من املحكمة الإ�رسائيلية 
العليا، وهو ما يظهر تورط جهات حكومية 

وق�سائية يف ذلك.ما ن�رس عنها :
قالوا  املحررين،  للأ�رسى  �سهادات  ◼يف 
اإنهم وجدوا على جدران الزنازين اأ�سماء 
اأ�رسى مفقودين، تنفي اإ�رسائيل وجودهم، 
ومتّكن بع�س امُلحَررين من التحدث معهم 
اأثناء الأ�رس، ليوؤكدوا اأن اإ�رسائيل تعاملهم 

كـ»فئران جتارب« لأدويتها الطبية!
هذه  عدد  عن  اأرقام  للنور  خرجت 
التجارب، عندما ن�رست �سحيفة »يديعوت 
لرئي�س  ت�رسيحات  العربية،  اأحرنوت« 
باإقرار  تفيد  الربملانية،  العلوم  جلنة 
وزارة ال�سحة الإ�رسائيلّية منحها ت�ساريح 
لإجراء جتارب  اخلا�سة  الأدوية  ل�رسكات 
على الأ�رسى الفل�سطينيني، واأجرت حتى 

تاريخه 5 اآلف جتربة.
الكني�ست  ع�سو  اإيت�سك،  ◼اأكدت=8«داليا 
عن حزب العمل، حيازة مكتبها على األف 
ت�رسيح من وزارة ال�سحة ل�رسكات الأدوية 
ذاته  ال�سهر  ويف  التجارب،  تلك  لإجراء 
اأكّدت » اإميي لفنات«، رئي�س �سعبة الأدوية 
الإ�رسائيلية ذلك، لفتًة  ال�سحة  يف وزارة 
 %15 قدرها  �سنوية  زيادة  هناك  اأن  اإىل 
الت�رسيحات  من  النوعية  تلك  على حجم 
الأ�رسى  على  اأدوية  جتارب  لإجراء 
الأمر  ميتد  وقد  والعرب،  الفل�سطينيني 
قبل  خطرية  بفريو�سات  الأ�رسى  حلقن 
حتقيق ل�سحيفة  �رساحهمبح�سب  اإطلق 
العديد  باإ�سابة  اأفاد  الرو�سية،  »برافدا« 
واإعاقات  ع�سال  باأمرا�س  الأ�رسى  من 
ال�سجون  من  خروجهم  عقب  ُم�ستدامة 

الإ�رسائيلية.
تزايد  ◼بيت حلم - تقرير معا - يف ظل 
خطرية  باأمرا�س  املر�سى  الأ�رسى  عدد 
وا�ست�سهاد  الحتلل  �سجون  داخل 
بع�سهم، اإ�سافة لتزايد احلالت املر�سية 
هوؤلء  من  عنهم  الإفراج  يتم  من  بني 
حترره  بعد  بع�سهم  وا�ست�سهاد  الأ�رسى 
بفرتة وجيزة، ومتابعة لهذا امللف ر�سدت 
مل�سئولني  احلية  ال�سهادات  بع�س  معا 

حماولة  يف  عنهم  الإفراج  جرى  ولأ�رسى 
داخل  يجري  ما  حقيقة  على  للوقوف 

�سجون الحتلل يف اجلانب ال�سحي.
◼�سلطت �سحيفة »برافدا« الرو�سية ال�سوء 
الأ�رسى  بحق  الحتلل  انتهاكات  على 
ما  �سيما  ول  ال�سجون،  يف  الفل�سطينيني 
بفريو�سات  الأ�رسى  هوؤلء  بحقن  يتعلق 
خطرية، خا�سة اأولئك الذين اقرتب موعد 
اإطلق �رساحهم. واأو�سحت ال�سحيفة اأن 
يعانون  الفل�سطينيني  الأ�رسى  من  اأعدادا 
من  الحتلل  �سجون  من  خروجهم  بعد 
م�ستدامة،  اإعاقات  اأو  ع�سال،  اأمرا�س 
اإزائهم،  الإ�رسائيلية  املمار�سات  نتيجة 
كما اأن بع�س هوؤلء املعتقلني يتوفون بعد 
وقت ق�سري من الإفراج عنهم، وهو الأمر 

الذي يوؤكد �سحة هذه الدعاءات.
اإىل  »برافدا«  �سحيفة  ◼واأ�سارت 
جمل�س  اأخريا  اأطلقها  التي  التحذيرات 
والتي  الإن�سان،  حلقوق  الدويل  الت�سامن 
اأو�سح فيها اأن اإ�رسائيل تخترب عقاقريها 
اجلديدة على املعتقلني الفل�سطينيني على 
نحو يتعار�س كليا مع املبادئ الأخلقية 

واملهنية الطبية املتعارف عليها دوليا.
اأ�سري   )1200( هناك  اأن  فروانة  ◼وبنّي 
خمتلفة،  اأمرا�س  من  يعانون  تقريبا 
عمليات  اإىل  بحاجة  اأ�سرياً   )170( بينهم 
عاجلة و�رسورية، و)85( اأ�سريا يعانون من 
اإعاقات خمتلفة )ج�سدية وذهنية ونف�سية 
ب�سكل  مقيمون  اأ�سرياً  و)16(  وح�سية(، 
دائم يف ما ي�سمى م�ست�سفى �سجن الرملة، 
ال�رسطان،  م�سابون مبر�س  اأ�سرياً  و)24( 
هوؤلء يعي�سون يف ظروف �سحية غاية يف 
ال�سوء، و�سغط نف�سي تنفذه بحقهم اإدارة 
ال�سجون، واإهمال طبي واأدوية ل يعرفون 
يدي  بني  ن�سعه  ذلك  كل  ولكن  حمتواها، 
يتدخل  ان  عليه  الذي  الدويل  املجتمع 
تفعل  ماذا  لرياقب  ال�سجون  ويدخل 

اإ�رسائيل بحق الأ�رسى.
◼واأكدت عدة درا�سات علمية تاأثري ال�سجن 
وظروف العتقال داخله والإهمال الطبي 
و�سوء املعاملة لها علقة بالأمرا�س التي 

ت�سيب الأ�رسى واملحررين.
يدور  احلديث  كان  اإذا  فروانة  ◼وقال 
عاما،   15 قبل  �سنويا  جتربة  األف  عن 
فاليوم  �سنوياً،   %15 مقدارها  وزيادة 
اآلف(  )�ستة  من  اأكرث  عن  احلديث  يدور 
جتربة �سنوياً ومنذ 15 عاما، ل �سيما واأن 
حينها،  ذلك  تنِف  مل  الحتلل  �سلطات 
تدهور  ولكن  ذلك،  عن  توقفها  تعلن  ومل 
الو�سع ال�سحي للأ�رسى با�سطراد وظهور 
الأ�رسى  اأو�ساط  بني  غريبة  اأمرا�س 
وافرتا�س ال�رسطان لأج�ساد بع�سهم داخل 
اأن  على  يدلل  حتررهم،  بعد  اأو  ال�سجون 
وت�سري  م�ستمرة،  زالت  ل  التجارب  هذه 

باجتاه التزايد والت�ساع.
◼واأو�سحت �سهادات حية من قبل اأ�رسى 
حمررين من عدة �سجون لـ معا اأن )اإدارة 
ال�سجون حتقن الأ�رسى باإبرة الأنفلونزا(، 

ع�رسات  اأن  اأكدت  ال�سهادات  هذه  ولكن 
احلالت ممن يحقنون بهذه البر ي�سابون 
الذي  الأ�سري  من  اأكرب  بن�سبة  بالأنفلونزا 
مل يتلق هذه احلقنة، م�سككني يف حمتوى 

تلك احلقن«.
�سهاداتهم  يف  املحررون  الأ�رسى  ◼واكد 
غريبة  واأعرا�س  جديدة  اأمرا�س  »ظهور 
بعد  الأ�رسى  من  كبري  عدد  بها  ي�ساب 
الأ�رسى  وبنّي  الأنفلونزا«.  باإبرة  حقنهم 
وجود  رغم  اأنه  معا  لوكالة  املحررون 
ال�سجون  اأحيانا  وغريبة  خطرية  اأمرا�س 
�سوى  لهم  تقدم  ل  ال�سجن  عيادة  اأن  اإل 
امل�سكنات وبع�س الدوية، والأ�سواأ انها ل 

تخرب الأ�سري مبر�سه ولو ا�ستمر �سنوات.
�سجن  يف  اأ�سري  احلالت  هذه  ◼ومن 
من  معاناته  من  كامل  عام  بعد  النقب، 
مر�س اأ�سابه هدد بالإ�رساب عن الطعام 
اإن مل تخربه م�سلحة ال�سجون عن و�سعه 
باأنه  الإدارة  اأبلغته  ذاك  فحني  ال�سحي، 
اأكرث  بعد  وذلك  الكبد  يف  بتقلّ�س  م�ساب 
امل�سكنات  �سوى  يتلقى  ل  وهو  عام  من 
كما  ال�سحي  و�سعه  فاقم  الذي  الأمر 
هذه  طيلة  تناولها  التي  الدوية  ت�سببت 
ورغم  املعدة،  بقرحة  باإ�سابته  الفرتة 
عملية  باإجراء  وعدته  ال�سجن  اإدارة  اأن 
جراحية له اإل اأنه م�سى 6 اأ�سهر دون اأن 
جتري له العملية، وهو التاريخ الذي اأفرج 
فيه عن الأ�سري الذي قدم �سهادته لـ معا. 
وروى عدد من الأ�رسى عن حالت مر�سية 
غربية يف �سجن جمدو اأي�سا، منها حتول 
وظهور  الأ�سفر  اللون  اإىل  الأ�سري  ب�رسة 

فرة يف عينيه. بيا�س مييل اإىل ال�ُسّ
◼وقال الأ�سري املحرر يف �سهادته احلية لـ 
معا اإن اأحد الأ�رسى حقن باإبرة الأنفلونزا 
وبعد وقت ق�سري حتولت ب�رسته اإىل اللون 
يف  فرة  لل�ُسّ مائل  بيا�س  وظهر  الأ�سفر 
كبري  ب�سكل  يتعرق  ج�سده  واأ�سبح  عينيه، 
من  اأكرث  وبعد  ويهلو�س،  يرتع�س  وبداأ 
طبيب  جاء  ال�سجان  مناداة  من  �ساعة 
»نورفني«-  دواء  حبة  واأعطاه  ال�سجن 
ملدة  والتعب  ال�سفار  وا�ستمر  م�سكن- 
بالدم،  م�سحوب  �سديد  تقيوؤ  مع  اأ�سبوع، 
وخ�رس من وزنه كيلوغرامات عدة وعادت 
احلالة وتكررت بعد �سهر، و�سعفت روؤيته 

كثريا بعد هذه الإ�سابة.
◼اأ�سري اآخر يف �سجن جمدو اأ�سيب بذات 
املر�س بعد حقنه باإبرة النفلوانزا حيث 
الدم  وتقيء  والتعرق  بال�سفار  اأ�سيب 
والهزال  العام  والتعب  الروؤية  و�سعف 
يف  �سديد  بوجع  اأي�سا  واأ�سيب  ال�سديد، 
احدى قدميه وفقد ال�سيطرة عليها، ومنذ 

6 اأ�سهر ينتظر اإر�ساله اإىل امل�ست�سفى.
املعدة  يف  بقرحة  اأ�سيب  ثالث  ◼واأ�سري 
يف �سجن جمدو من كرثة الدوية امل�سكنة 
التي ياأخذها يف حال اأ�سيب بالتعب، بعد 
�سهادة  احلالت  وهذه  الأنفلونزا،  ابرة 
حية من اأ�سري حمرر قبع يف �سجني جمدو 
هذه  على  و�سهد  فقط  �سهرا   13 والنقب 

احلالت اأمام عينيه..
◼ومن احلالت املر�سية التي ي�ساب بها 
والنقب،  جمدو  �سجني  يف  اأي�سا  الأ�رسى 
وت�سخم  التنا�سلية  الأع�ساء  يف  التهابات 
نوع  وانت�سار  �سديد  اأمل  يرافقه  حجمها 
كبري  بحجم  »احل�سا�سية«  احلبوب  من 
و�سلت  والتي  التنا�سلية  الأع�ساء  حول 
الأمر  وهو  قدميه،  اأ�سفل  حتى  لأحدهم 
الذي عانى منه العديد من الأ�رسى، بينما 
لهم  مرهم  ب�رسف  تكتفي  ال�سجن  اإدارة 
مع  �سهورا  ا�ستمرت  احلالة  هذه  اأن  رغم 

بع�س الأ�رسى.
قلق  عن  الأ�رسى  �سهادات  ◼وتك�سف 
النقب  �سجن  يف  الأ�رسى  ي�ساور  كبري 
هوؤلء  �سمع  اأن  بعد  خا�سة  ال�سحراوي، 
ال�سباط  لنقل  اآخر  �سبب  عن  الأ�رسى 
وال�سجانني من ال�سجن يف فرتة ل تتجاوز 
العامني، فبح�سب الأ�رسى ل يقف ال�سبب 
وراء ذلك اإىل منع اإقامة هوؤلء ال�سجانني 
�سباط  �سمعوا  بل  الأ�رسى،  مع  علقة 
اأن منع  اآخر وهو  الحتلل يذكرون �سببا 
قرب  �سببه  عامني  من  لأكرث  تواجدهم 
ي�سببه  قد  وما  النووي  دميونا  مفاعل 
الإ�سابة  خا�سة  �سحية  اأ�رسار  من  لهم 
بال�رسطان، حيث نقل اأ�سري حمرر �سهادة 
حية من اأ�سري ما زال يف العتقال اإن احد 
تراين كثريا يف  لن  له  قال  ال�سجن  �سباط 
اإدارة  قبل  من  تغرينا  يتم  حيث  ال�سجن 
ب�سبب  الأكرث  على  عامني  كل  ال�سجن 
وجود ال�سجن يف منطقة قريبة من مفاعل 

دميونا.
◼وقال عدد من الأ�رسى الذين حترروا يف 
واحلقنة  الدوية  اإن  معا  لوكالة  �سهادات 
لها  ال�سجن  داخل  للعلج  ياأخذونا  التي 
واألم  وجع  من  كبرية  �سلبية  جانبية  اآثار 
وتعرق وهزال وقرحة ووجع معدة لدرجة 
اأن بع�س الأ�رسى يف�سل التعب على اخذ 

الدوية اأو احلقن.
يف  املحررين  الأ�رسى  احد  ◼واأفاد 
�سهادته اإن حبة الدواء التي يتناولها بع�س 
ت�سيبه  القرحة  من  معدته  لوجع  الأ�رسى 
دوما بوجع يف الراأ�س وجفاف يف جمرى 

اجلهاز اله�سمي.
لأ�رسى  احلية  ال�سهادات  ◼وت�سيف 
التي  امل�سكلت  اأخطر  ِمن  اأن  حمررين 
من  املحررون  الأ�رسى  يواجهها  بات 
�سجن  خا�س  وب�سكل  اجلنوب  يف  �سجون 
النقب هو الإ�سابة بالعقم، والتي راأوا اإنها 
تعود ل�سببني، وهما: اأن دواء املعدة الذي 
بالعقم،  يت�سبب  قالوا-  كما  يتناولونه- 
اإ�سافة اإىل وجود ال�سجن قريبا من مفاعل 

دميونا.
غ�سب  وجود  اإىل  الأ�رسى  �سهادة  وت�سري 
يف داخل �سجن النقب من الدواء املقدم 
اأن  اإىل  م�سريين  املعدة،  قرحة  لعلج 
اعتقاله  قبل  ينجب  كان  الأ�رسى  بع�س 

ولكنه اأ�سيب بالعقم بعد الإفراج عنه.
 9 بعد  حمرر،  لأ�سري  حية  �سهادة  ◼ويف 

بني  خللها  تنقل  العتقال  من  �سنوات 
و«النقب«  و«رميون«  »نفحة«  �سجون 
يف  باأمل  خللها  ا�سيب  و«ع�سقلن«، 
من  عدد  يف  وانزلق  الفقري  عموده 
�سنوات  وطوال  الفقري  العمود  فقرات 
مر�سه  هو  ما  يعرف  مل  الت�سع  العتقال 
امل�سكنات  له  تقدم  ال�سجن  اإدارة  وكانت 

فقط، وعِلم مبر�سه بعد التحرر.
كان  »هل  �سهادته  يف  اأ�سري  ◼وت�ساءل 
�سدفة ا�ست�سهاد الأ�رسى املحررين بعد 
فرتة ق�سرية من نيلهم حريتهم؟، األي�ست 
والإهمال  ال�سعبة  املعي�سية  الظروف 
الدواء  اأنواع  من  نعرفه  ل  وما  الطبي 
احد  ل  التي  واحلقن  الأطباء  واأخطاء 
يعرف حمتواها، واأجهزة الت�سوي�س الذي 
�سببا  ال�سجون،  من  عدد  حول  تنت�رس 
الأ�رسى  من  كبري  عدد  ل�ست�سهاد  كافيا 
وا�ست�سهاد  حتررهم،  بعد  املحررين 
ال�سجون؟!!«، ال ت�ستحق  الأ�رسى داخل 
قبل  من  جادة  وقفة  الأ�سباب  هذه  كل 
بحق  ينفذ  الذي  النتهاك  لوقف  العامل 
�سحتهم  الوقت  مع  ويفقدهم  الأ�رسى 
كما  باحلياة  ال�ستمرار  من  ويحرمهم 

باقي الب�رس..!!
لي�ست  حمررين  لأ�رسى  اأمثلة  ◼وهناك 
اأفرج   ، فقط،  اأمثلة  اإمنا  للح�رس، 
التاج حيث  الأ�سري حممد  الحتلل عن 
عرّب املحرر التاج عن اعتقاده وا�ستباهه 
الأمرا�س  بع�س  من  للعلج  مواد  باأن 
للأ�رسى  الحتلل  �سلطات  تقدمها 
املدى  على  قاتلة  الأمر  حقيقة  يف  هي 

الطويل.
◼وك�سف التاج اأن الأ�سري ال�سهيد اأ�رسف 
كان  اأ�سهر  قبل  ا�ست�سهد  الذي  ذريع  اأبو 
وباعتقادي  بفمه،  لزجة  مادة  تلقى 
وي�ساركني هذا العتقاد اإخوتي الأ�رسى 
اأنها  ذريع  اأبو  ال�سهيد  من  املقربني 
�سلطات  ادعت  حيث  لقتله،  �سبباً  كانت 
اأنها كانت مادة لفح�س  الحتلل حينها 

..)DNA(

اإن  التاج،  الأ�سري املحرر حممد  ◼وقال 
حريته  اإطلق  قررت  الحتلل  �سلطات 
حالته  باأن  تاأكدها  بعد  الأ�رس،  من 
ال�سحية �سعبه جداً، واأنه يعاين منذ عام 

2004 من و�سع �سحي �سيء.
ال�سحية  حالته  تدهور  اأن  التاج  ◼واأكد 
نتاج  كان  الرئوي،  بالتليف  واإ�سابته 
�سيا�سة الإهمال الطبي الذي متعن فيها 

�سلطات معتقلت الحتلل.
◼واتهمت عائلة ال�سهيد اأ�رسف اأبو ذريع 
يف  بالت�سبب  ال�سجون  م�سلحة  اإدارة 
جمهولة  باإبرة  حقنه  خلل  من  اإعدامه 
يف يوم حترره من �سجون الحتلل بعد 
والد  وقال  العتقال.  من  �سنوات  �ست 
بحقنه  يكتف  مل  الحتلل  اإن  ال�سهيد 
وجهه  م�سح  على  اأقدم  بل  الإبرة،  بهذه 
واأنفه مبادة اأخرى قبل ت�سليمه لذويه يوم 
الإفراج عنه، مّدعًيا اأن هذا تطعيم �سد 
�سلمته  على  ا  حر�سً وياأتي  الأنفلونزا، 

بعد الإفراج عنه.
 ،2011 العام  بداية  يف  وا�ست�سهد  ◼كما 
زكريا  القدم  كرة  لعب  املحرر  الأ�سري 
ببيت  اخل�رس  بلدة  من  عاما،   43 داوود 
اأ�سهر   4 بعد  ال�رسطان،  مبر�س  حلم، 
على الإفراج عنه، حيث ق�سى 9 �سنوات 
يف �سجون الحتلل، واأفرج عنه خلطورة 

حالته.
زهري  املحرر  الأ�سري  وا�ست�سهد  ◼كما 
لبادة ) 51 عاما( يف امل�ست�سفى الوطني 
بعد   2012 اأيار   31 يف  نابل�س،  مبدينة 
الحتلل  �سلطات  اإفراج  من  اأ�سبوع 
عنه من م�ست�سفى الرملة لتدهور حالته 
كلويا  ف�سل  يعاين  كان  حيث  ال�سحية، 
وت�سمعا بالكبد والتهابا رئويا حادا نتيجة 
منه  عانى  الذي  الكبري  الطبي  الإهمال 
الحتلل، مما  �سجون  وجوده يف  خلل 

اأدى اىل تدهور و�سعه ال�سحي. 

واملبحث ي�ضم اإحاالت ومراجع 
وهوام�س عديدة ا�ضتعنا بها.

التعذيب واملوت ال�ضامت وجتارب ال�ضهاينة  على اجل�ضد االأ�ضري

التجارب الإ�شعاعية والبيولوجية والطبية 
والدوائية على الأ�شرى الفل�شطينيني

�ضدرت عن دار »نوفل« ببريوت رواية »اأزاهري اخلراب« للروائي الفرن�ضي باتريك موديانو، ترجمة الراحل ب�ضام حجار. وال تختلف »اأزاهري اخلراب«، 
كثرياً عن رواية »دورا برودية« التي ركزت على اال�ضتذكارات، وا�ضتنطاق االأمكنة، ومالم�ضة جوانب حمددة من احتالل اجلي�س االأملاين النازي 

لباري�س، وما خّلفه من جروح عميقة مل تندمل رغم تقادم االأعوام، بح�ضب �ضحيفة ال�ضرق االأو�ضط.

احللقة الرابعة



للخبري و�ملوؤرخ �قت�شادي �لهندي �أِميا كومار باغت�شي

الُعبور اخَلِطر: اجلن�س الب�شري 
وال�شعود العاملي لراأ�س املال

�شدر عن �شل�شلة »ترجمان« يف �ملركز �لعربي للأبحاث ودر��شة 
�ل�شيا�شات كتاب �لعبور �خلطر: �جلن�س �لب�شري و�ل�شعود �لعاملي 

لر�أ�س �ملال، وهو ترجمة عمر �شليم �لتّل �لعربية لكتاب �أِميا 
 Perilous Passage: Mankind and كومار باغت�شي بالإنكليزية

.the Global Ascendancy of Capital

وكالت 

بني  ال�شامل  التاأريخي  العمل  هذا  يجمع 
املنّظرين  واأفكار  احلرب  م�ؤرخي  اأفكار 
العاملي،  النظام  ومنّظري  املارك�شيني 
كنظام  وعملها  الراأ�شمالية  ظه�ر  وي�شف 
حتركه ال�ش�ق بدلاً من العمل ب�شكل اأ�شيل 
فهمنا  ا  م��ّشعاً احلرة،  الأ�ش�اق  مبداأ  على 

لطبيعة الراأ�شمالية وتاريخها.

ق�شايا مفاهيمية

بالقطع  �شفحة   683( الكتاب  هذا  يتاألف 
اأربعة  من  ا(  ومفهر�شاً ا  م�ثقاً ال��شط، 
بعن�ان  منها  الأول  الق�شم  جاء  اأق�شام. 
»ق�شايا مفاهيمية: التنمية الب�رشية والنم� 

الراأ�شمايل«، واحت�ى على ثالثة ف�ش�ل.
يف  باغت�شي  يعار�ض  الق�شم،  هذا  يف 
الف�شل الأول منه واملعن�ن »تاريخ التنمية 
ا للتاريخ«، وجهة  الب�رشية ب��شفه م��ش�عاً
احلرة  وال�ش�ق  اأوروبا  تعترب  التي  النظر 
املحَرز  للتقدم  ال�حيد  املخطط  مبنزلة 
يف اإمكانية العي�ض مب�شت�ى معي�شة مرتفع 
فثمة  القت�شادي،  النم�  تعزيز  عرب 
اأهم من حتقيق معدل من�  اإن�شاين  اإجناز 
اقت�شادي مرتفع، واأوروبا مل تكن امل�شدر 
التي  التنظيم  طرق  اأو  للقيم  ال�حيد 

�شاهمت يف حتقيق التنمية الإن�شانية.

ويرى يف الف�شل الثاين بعن�ان »بناء مفه�م 
املفه�مي  البناء  اأن  الأوروبية«،  املعجزة 
على  يعتمد  الأوروبية  املعجزة  لق�شة 
الأوروبي،  للتاريخ  النتقائي  ال�شتعمال 
»وعلى اإغفال جزء كبري من تاريخ اأكرثية 
الب�رشية، وعلى الت��شيف املخادع لكيفية 
تن�شيط ما ي�شّمى الأ�ش�اق احلرة للح�شارة 
الأوروبية ومتكينها من غزو العامل. كما اأنه 
يتجاهل دور الغزو بق�ة ال�شالح يف متكني 
ال�شيا�شية  وملحقاتها  الغربية  اأوروبا  دول 
ت�شبح  اأن  من  البحار  وراء  لها  التابعة 
املهيمنة  وال�شيا�شية  القت�شادية  الق�ى 

يف العامل«.
بـ  امل��ش�م  الثالث  الف�شل  يف  ويك�شف 
الراأ�شمالية  ظل  يف  الربح  وراء  »ال�شعي 
عن  الب�رشية«،  والتنمية  فعالاً  القائمة 
احلروب،  ب�شّن  الراأ�شمالية  �شع�د  عالقة 
بالف�ز يف  الق�مية  النزعة  ارتبطت  وكيف 
وبهذا  وامل�ارد،  الأ�ش�اق  على  املناف�شة 
ا�شرتاتيجية  يف  اأداة  احلرب  اأ�شبحت 
الأعمال التجارية للدول والراأ�شماليني؛ اإذ 
كان هناك حاجة  �شن احلروب،  اأجل  من 
و�شيلةاً  ب��شفها  مالزمة  اأيدي�ل�جيا  اإىل 
ا  ا ب��شفها اأ�شا�شاً لتدريب احلكام، لكن اأي�شاً
منطقياًا من اأجل اإخ�شاع العمال والرعايا 

امل�شتعَمرين لهيمنة الق�ة امل�شتعِمرة.

�لتناف�س �لر�أ�شمايل و�لتنمية 
�لب�شرية يف �أوروبا

اأما الق�شم الثاين من الكتاب فحمل عن�ان 
»التناف�ض الراأ�شمايل والتنمية الب�رشية يف 

اأوروبا«، و�شمل خم�شة ف�ش�ل.

يق�ل باغت�شي يف الف�شل الرابع »الت�شابق 
الأوروبية  البلدان  بني  ال�شيطرة  على 
اإن  ع�رش«،  ال�شاد�ض  القرن  منذ  الغربية 
لعملية  الدائم  املرافق  كانت  احلرب 
الع�شكرية  والنفقات  فاحلرب  التح�رش؛ 
تغطيتهما  اإىل  ت�شعى  التي  وال�رشائب 
الع�شكرية  التحركات  من  الناجت  والدمار 
من الأ�شباب الرئي�شة للرك�د الدمي�غرايف 
يف اأوروبا القرن ال�شابع ع�رش. وكان �شبح 
ا يف تدابري احلك�مة  احلرب حا�رشاًا دائماً
املالية، ويف جتنيد الق�ى العاملة للجي�ض 
م�شت�يات  انخفا�ض  ويف  والبحرية، 
التغذية، ويف خطر ال�شت�شالم لالأمرا�ض 
انت�شار  اأو  احل�شاد  م��شم  ف�شل  ب�ج�د 

الأوبئة.
ال�شكان  »من�  اخلام�ض  الف�شل  ويف 
ال�شاد�ض  القرنني  بني  ال�فيات  ومعدل 
اأوىل«، ي��شح  ع�رش والتا�شع ع�رش: نظرة 
ويف  اأوروبا  يف  ال�شكان  عدد  اأن  امل�ؤلف 
يف  الأوروبية  ال�شتيطانية  امل�شتعمرات 
اأكرث مّما ازداد  القرن التا�شع ع�رش ازداد 
يف اأي منطقة اأخرى يف العامل. ومع ذلك، 
ب�شحب  ت�شمح  �شلبة  اأر�شية  ثمة  لي�ض 
هذا التباين على القرون التي يُفرت�ض اأن 
ا على  الدول الأوروبية اأحرزت فيها تقدماً

القارات الأخرى.
ال�شاد�ض  الف�شل  يف  باغت�شي  ويبحث 
مهيمنة  ق�ة  �شع�د  »ه�لندا:  املعن�ن 
و�شق�طها«، يف �شع�د ه�لندا وانحطاطها 
تُظهر  اأنها  اإىل  ويرده  الذهبي،  الع�رش  يف 
الراأ�شماليات  بني  التناف�ض  اأ�شقط  كيف 
اأوروبا  ا على جتارة  ا كان م�شيطراً اقت�شاداً
وت�شري  ال�شابع ع�رش؛  القرن  العامل يف  يف 
الجتماعية  الإنتاج  اإعادة  �شع�بات  اإىل 
لق�ة العمل يف ع�رش راأ�ض املال التجاري؛ 
ا�شتدامة  يف  امل�شتعمرات  دور  وتُظهر 
الراأ�شمالية؛  القت�شادات  يف  الرتاكم 
الراأ�شمالية  الرتاكمات  ت�ؤدي  وتُظهر كيف 
الدخل  التفاوت يف  تزايد  اإىل  اأو تعرثاتها 

والرثوة.
اأما يف الف�شل ال�شابع والذي حمل عن�ان 
ر النتقال اإىل نظام يت�شم بانخفا�ض  »تاأخُّ
واأمريكا  اأوروبا  يف  ال�فيات  معدل 
احلرب  اإن  باغت�شي  فيق�ل  ال�شمالية«، 
قبل  اأوروبا  يف  اندلعت  الأوىل  العاملية 
على  ال�شيطرة  وحت�شني  ال�شحة،  حت�شني 
التعليم  حتقيق  وقبل  البيئية،  املخاطر 

للجميع حتى يف عقر دار الراأ�شمالية.
بعن�ان  الكتاب  يف  الثامن  الف�شل  وورد 
»حم� الأمية يف اأوروبا الغربية منذ القرن 
امل�ؤلف  يعر�ض  وفيه  ع�رش«،  ال�شاد�ض 
والن�شاء  الرجال  بني  الأّمية  حم�  تقدم 
يف  التقدم  هذا  بطء  ومدى  والأطفال، 
التا�شع  القرن  قبل  اأوروبا  بلدان  معظم 

ع�رش.

�لعامل خارج نطاق �أوروبا يف ع�شر 
ظهور �لهيمنة �لأوروبية

احت�ى الق�شم الثالث الذي ُعنِ�ن بـ »العامل 
خارج نطاق اأوروبا يف ع�رش ظه�ر الهيمنة 

الأوروبية«، على ع�رشة ف�ش�ل.
يبني باغت�شي يف الف�شل التا�شع املخ�ش�ض 

ال�شني  يف  القت�شادية  »التنمية  لبحث 
ون�عية احلياة فيها بني القرنني ال�شاد�ض 
اأن املنظ�مة  والثامن ع�رش«، كيف  ع�رش 
املميزة  مة  ال�شِّ اأ�شبحت  التي  الإدارية 
الإمرباط�ريات  ظل  يف  ال�شينية  للدولة 
ال�شني  م�ارد  من�  �شهلت  املتعاقبة 

القت�شادية و�شكانها.
ويت�شاءل باغت�شي يف الف�شل العا�رش الذي 
حكم  ظل  يف  »الهند  عن  للحديث  اأفرده 
املغ�ل وما بعده«، ملاذا ي�ّجه امل�ؤرخ�ن 
الهند  اإىل  النقد  ال�شائدون  القت�شادي�ن 
اأ�شباب ذلك ثقل  اإن من  املغ�لية؟ ويق�ل 
رت  َّ� الدعاية الإمربيالية املح�شة، التي �شَ
عليها  الربيطانيني  ا�شتيالء  قبل  الهند 
العاديني،  للنا�ض  ينقطع  ل  ب�ؤ�ض  اأر�ض 
امل�ؤرخني  من  كثري  لدى  اجلهل  وعجرفة 

القت�شاديني الأوروبيني.
ع�رش،  احلادي  الف�شل  يف  ا  اأي�شاً وي�شاأل 
جميء  قبل  اآ�شيا  يف  التجارة  »مزاولة 
الذي  التاأثري  ن�ع  ما  وبعده«،  الأوروبيني 
يف  امل�شلح  الأوروبي  املال  راأ�ض  اأحدثه 
الربيطاين  الغزو  قبل  الآ�شي�ية  التنمية 
للهند؟ ففي راأيه، كان لظه�ر الربتغاليني، 
الذين حلقت بهم الق�ى الأوروبية الأخرى، 
تاأثري يف م�شائر املناطق الآ�شي�ية الرئي�شة 
باأربع طرق رئي�شة: ت��شيع التجارة الدولية 
الداخلة من  التدفقات  اإعادة هيكلتها؛  اأو 
الرتتيبات  تنظيم  اإعادة  الثمينة؛  املعادن 
ع�شكرية  تكن�ل�جيات  باإدخال  ال�شيا�شية 
يف  امل�ارد  تخ�شي�ض  اإعادة  جديدة؛ 
التجارة  كانت منخرطة يف  التي  املناطق 

مع الأوروبيني.

�إعادة �لنظر يف �ل�شتثنائية 
�ليابانية

ع�رش،  الثاين  الف�شل  يف  امل�ؤلف  يرى 
»اإعادة النظر يف ال�شتثنائية اليابانية«، اأن 
فر�شية ال�شتثنائية اليابانية تتخذ اأ�شكالاً 
القت�شادي  اليابان  من�  اأن  ادعاء  عدة: 
والهند  ال�شني  يف  النم�  من  اأ�رشع  كان 
يف الفرتة التي �شبقت جل��ض ميجي على 
اإيدو؛  عهد  خالل  اأ�رشع  وكان  العر�ض، 
كانت  اليابان  امللْكية يف  اأن حق�ق  ادعاء 
منّظرو  اأمن�ذجه  و�شع  الذي  الن�ع  من 
ارتفاع  م�شاهمة  اخلا�شة؛  امللْكية  حق�ق 
اليابان  ا يف زيادة من�  اأي�شاً التتجري  درجة 
القت�شادي  النم�  ارتباط  القت�شادي؛ 
العاديني؛  لل�شكان  اأعلى  معي�شي  مب�شت�ى 

تهي�ؤ اليابان للقيام بانطالقة ت�شنيعية.
ويق�ل يف الف�شل الثالث ع�رش املخ�ش�ض 
الراأ�شمايل،  »التناف�ض  عن  للحديث 
الأمم  لدى  املادي  والرخاء  وال�شتعمار، 
ال�شناعية  الراأ�شمالية  اإن  الأوروبية«،  غري 
وفرت مع بداية القرن الع�رشين املعرفة 
ومعظم التكن�ل�جيا من اأجل حت�شني ط�ل 
مع  حياتهم.  ون�عية  الب�رش  لدى  العمر 
مق�ش�رة  التقدم  ذلك  ف�ائد  ظلت  ذلك، 
البي�ض،  فيها  ا�شتقر  التي  الأرا�شي  على 
ا للطبقة  وحتى هناك وّزعت الف�ائد وفقاً

واجلن��شة والعرق.

�ملهمة �حل�شارية و�لَعرقنة: من 

�ل�شكان �لأمريكيني �لأ�شليني �إىل 
�لآ�شيويني

»املهمة  ع�رش  الرابع  الف�شل  يف  اأما 
ال�شكان  من  والَعرقنة:  احل�شارية 
الآ�شي�يني«،  اإىل  الأ�شليني  الأمريكيني 
�شياغات  اأكرث  من  اأن  باغت�شي  فيجد 
يف  تاأثرياًا  الأوروبي  احلكم  اأ�شاليب 
ومعها  الأفريقية،  ال�شكانية  املجم�عات 
تلك  بها،  املرتبطة  التح�شري  اأ�شاليب 
الل�رد  فريدريك،  كتابات  يف  امل�ج�دة 
نيجرييا  يف  الإمربيايل  احلاكم  ل�غارد، 
ال�اقعة حتت احلكم الربيطاين. فقد و�شع 
ل�غارد نظرية احلكم غري املبا�رش، وه� 
ا يف  ما مار�شه احلكام الربيطاني�ن م�شبقاً
ال�شمي  احلكم  حتت  ال�اقعة  الأرا�شي 
ويف  الأ�شليني،  الهند  اأمراء  �ن  ي�شَمّ ملن 

معظم اأجزاء الريف الهندي.

اخلام�ض  الف�شل  يف  امل�ؤلف  يعّدد  بينما 
الأرا�شي  يف  احل�شارية  »املهمة  ع�رش، 
الأوروبي�ن  امل�شت�طن�ن  انتزعها  التي 
اختالف  اأ�شباب  الأ�شليني«،  �شكانها  من 
انتزاعها  حيث  من  الأوروبية  الق�ى 
الأمريكتني  يف  للم�شت�طنني  الأرا�شي 
على  لل�شيطرة  وا�شرتاتيجياتها  واأ�شرتاليا 
م�ارد ال�شكان الأ�شليني يف الهند وال�شني 
وجن�ب �رشق اآ�شيا. لعل اأهمها اأن البلدان 
اأكرث  حك�مية  ببنى  تتمتع  كانت  الآ�شي�ية 
ا، وكانت اأكرث كثافة �شكانية. وانتزاع  تط�راً
ال�شابقة  البُنى  با�شتخدام  منها  الأرباح 
وتكييفها كان اأكرث وجاهةاً من اللج�ء اإىل 

الذبح اجلماعي.
»تدفقات  ع�رش،  ال�شاد�ض  الف�شل  ويف 
اأدامت  التي  للقارات  العابرة  امل�ارد 
�شع�د الق�ة الأوروبية«، يق�ل باغت�شي اإنه 
مل يكن لدى الأوروبيني حتى نهاية القرن 
لالآ�شي�يني،  ليبيع�ه  الكثري  ع�رش  الثامن 
املن�ش�جات  يف  يرغب�ن  كان�ا  لكنهم 
وجرى  ال�شيني.  ال�شاي  ويف  الهندية 
الأرباح  من  املدف�عات  بع�ض  ت�شديد 
الآ�شي�ية،  البينية  التجارة  من  املتحققة 
املدف�عات  تلك  من  كبرياًا  جزءاًا  اأن  اإل 

كان ل يزال يُ�َشَدد ف�شةاً وذهباًا.
وي�ؤكد يف الف�شل ال�شابع ع�رش الذي يتناول 
من  ال�شتعمارية،  والأرباح  »الإتاوات 
ا«،  �شبعينيات القرن التا�شع ع�رش ف�شاعداً
اأن انتزاع الفائ�ض من امل�شتعمرات التابعة 
كان يتحقق من خالل احلفاظ على اأ�ش�اق 
حك�مي  تدّخل  مع  التناف�شية،  منق��شة 
حرة يف  اأ�ش�اق  ظه�ر  دون  يح�ل  مبا�رش 

الأر�ض والعمل وراأ�ض املال.
الق�شم  ف�ش�ل  من  ف�شل  اآخر  ويف 
بعن�ان  ع�رش  الثامن  الف�شل  اأي  الثالث، 
امل�شتعمرات  الدمي�غرافية يف  »الك�ارث 
ال�شتعمار  اأوج  يف  امل�شتعمرات  واأ�شباه 
املجاعات  باغت�شي  يتناول  الأوروبي«، 
يف  الدمي�غرافية  واخل�شائر  واحلروب 
ال�شني يف القرن التا�شع ع�رش، واخل�شائر 
احلكم  حتت  الهند  يف  الدمي�غرافية 
واأوائل  ع�رش  التا�شع  القرن  يف  الربيطاين 
اخل�شائر  اإىل  اإ�شافة  الع�رشين،  القرن 

الأخرى  البلدان  يف  الدمي�غرافية 
القرن  اأواخر  يف  البي�ض  بغري  امل�شك�نة 

التا�شع ع�رش.

�ل�شر�عات و�حلروب و�لتحديات 
غري �لنظامية لر�أ�س �ملال �لعاملي

بـ  كتابه  يف  الرابع  الق�شم  امل�ؤلف  عن�ن 
واحلروب  ال�رشاعات  الع�رشون:  »القرن 
املال  لراأ�ض  النظامية  غري  والتحديات 

العاملي«، و�شّمنه �شتة ف�ش�ل.
ففي الف�شل التا�شع ع�رش »تهيئة ال�شاحة 
اإنه  باغت�شي  يق�ل  الكربى«،  للحروب 
الق�ى  كانت  ع�رش،  التا�شع  القرن  بنهاية 
الراأ�شمالية الكربى قد هزمت جميع دول 
الراأ�شمالية. كانت  واإمرباط�ريات ما قبل 
الع�شكرية  الفن�ن  تعلّم  يف  �رشيعة  اليابان 
انت�رشت  ثم  الربابرة،  من  وال�شناعية 
بني  املتقدمة  الع�شكرية  التكن�ل�جيا 
رعاية  خالل  من  الكربى  الق�ى  جميع 
الأ�شلحة اخلا�شة  الدولة املحلية م�شانع 
وجتارة الأ�شلحة. وكان ل بد للدافع نح� 
مزيد من الق�ة والربح من اأن يف�شي اإىل 
حماية  اإىل  ت�شعى  ق�ى  بني  م�شلح  نزاع 
اأكرب  م�شتعمراتها، وق�ى تطمع يف ح�شة 

يف النهب ال�شتعماري.
ويرى امل�ؤلف يف الف�شل الع�رشين املعن�ن 
الع�شكرية  والنزعة  والنازية،  »الث�رة،  بـ 
اأنه  الثانية«،  العاملية  واحلرب  اليابانية، 
كانت وراء �شع�د الفا�شية والنازية تقاليد 
ال�شابقة  الع�شكرية  والنزعة  ال�شلط�ية 
والأزمة التي ت�شهدها الراأ�شمالية الدولية 
�شاأن  من  وكان  ال�شي�عيني.  من  واخل�ف 
الل�م  وتبادل  احلرب،  يف  اأملانيا  هزمية 
اإزاء تلك الهزمية، وقب�ل معاهدة فر�شاي 
ظه�ر  �شهلت  اأن  اأملانيا  على  املفرو�شة 

الفا�شية الأملانية.
يف حني يرى يف الف�شل احلادي والع�رشين 
الذي تكلم فيه عن »الإمربيالية واحلروب 
يف اأواخر القرن الع�رشين«، اأن الإمربيالية 
ت�ش�غ  اأيدي�ل�جيات  تتطلبان  والراأ�شمالية 
امتياز القلة؛ »اإذ راأينا كيف اأن الداروينية 
كانتا  العلمية  والعن�رشية  الجتماعية 
مبنزلة دعامتني لل�شيا�شات التمييزية التي 
الراأ�شماليني.  وال�شتغالل  ال�شيطرة  تعزز 
ق�اعد  لإن�شاء  املبذول  اجلهد  يزال  ول 
ربط  خالل  من  لالأيدي�ل�جيتني،  جديدة 

.» الذكاء بال�راثة، مت�ا�شالاً

�لر�أ�شمالية و�لتنمية، �لتدمري 
و�لتناق�شات

الثاين  الف�شل  يف  باغت�شي  بح�شب 
والع�رشين امل��ش�م بـ »الراأ�شمالية والتنمية 
الع�رشين«،  القرن  يف  املتكافئة  غري 
اإىل  جاءت  التي  احلكم  اأنظمة  واجهت 
جماعات  كربى  ن�شالت  اإثر  يف  ال�شلطة 
كبرية. كانت الأنظمة التي اأطاحتها ترتبع 
الإنتاجية،  من  منخف�شة  م�شت�يات  على 
والبقاء  املجاعة  بني  �شئيلة  وه�ام�ض 
يف قيد احلياة. وكان من �شاأن اأي �شدمة 
كبرية اأن ترجح كفة الت�ازن نح� ال�فيات 

اجلماعية. كما واجهت اأنظمة احلكم التي 
من  �شديدة  معار�شة  الث�رة  بعد  جاءت 

الدول الراأ�شمالية.
الثالث  الف�شل  اإىل  ذلك  بعد  وينتقل 
يف  والتجديد  »التدمري  والع�رشين، 
قال  الذي  العاملي«،  الني�ليربايل  النظام 
يف  عانت  الدميقراطية  العملية  اإن  فيه 
الدميقراطية  الأخرى  الدول  من  كثري 
والإعالم  املال  �شط�ة  مار�شته  تخريباًا 
احلاكمة،  الأقلية  عليه  ت�شيطر  الذي 
بال�شرتاك اأحياناًا مع الأ�ش�لية امل�شيحية 
اأو الأ�ش�لية الهندو�شية والعن�رشية ونظام 

الط�ائف الجتماعية املغلق.

فه�  الكتاب  هذا  يف  الف�ش�ل  خامتة  اأما 
ُعنِ�ن  والذي  والع�رشون،  الرابع  الف�شل 
واملقاومة«،  والتحديات  »التناق�شات  بـ 
فة  امُلعرِّ اخل�شائ�ض  اإحدى  متثلت  اإذ 
التناق�ض  يف  للم�ؤلف،  ا  وفقاً للراأ�شمالية، 
مكا�شب  وحتقيق  ال�شم�لية  مزاعمها  بني 
فح�شب،  ال�شكان  من  لقطاعات  ج�هرية 
كما  حرمان.  حالة  يف  الآخرين  يرتك  ما 
متحيزة  ق�انني  يعني  القان�ن  حكم  كان 
ال�ع�د  لكن  العقارات.  مالكي  مل�شلحة 
ذاكرة  من  يتجزاأ  ل  جزءاًا  اأ�شبحت 
ليكافح�ا  باأهداف  وزودتهم  املحرومني، 

من اأجلها.
اأِميا ك�مار باغت�شي خبري وم�ؤرخ اقت�شادي 
- �شيا�شي هندي بارز. �شملت م�شاهماته 
البحثية التاريخ القت�شادي، واقت�شاديات 
الت�شنيع واإزالة الت�شنيع، ودرا�شات التنمية 
من  روؤى  فيها  دمج  مارك�شي.  منظ�ر  من 
القت�شاد  يف  اأخرى  راديكالية  مدار�ض 
ال�شيا�شي، مبا يف ذلك الكينزية الي�شارية. 
يُعرف بني املارك�شيني مب�شاهماته ال�ا�شعة 
يف نظريات الإمربيالية والتخلف. له اأكرث 
من 250 مقالة اأكادميية، وعدد من الكتب 
من  منها.  بع�ض  على  ج�ائز  حاز  التي 
 Colonialism and Indian :م�ؤلفاته
 Capital and )2010(؛   Economy
 Labour Redefined: India and

.)2002( the Third World
ومرتجم.  التلّباحث  �شليم  عمر  ترجمة: 
التاريخ،  يف  املاج�شتري  �شهادة  يحمل 
والبكال�ري��ض يف العل�م ال�شيا�شية. �شدر 
له كتاب مت�ش�فة بغداد يف القرن ال�شاد�ض 
وترجم  امليالدي،  ع�رش  الثاين  الهجري/ 
الإن�شان  منها  �شدر  الكتب،  من  ا  عدداً
مل�ؤلفه  نظري  حتليل  واحلرب:  والدولة 
الإ�شبانية  الأهلية  احلرب  والتز؛  كينيث 
ا  مديراً عمل  كازان�فا.  خ�ليان  مل�ؤلفه 

للمنتدى العربي/ عّمان )2014-1993(.
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الكاتبة ال�ساعدة قومري اإن�ساف، جلريدة« الو�سط« :

احلقيقي" الكاتب  جوهر  هي  الر�سالة  �سناعة  و  الكتابة  " �سنعة 
 حتدثت الروائية ال�ساعدة قومري اإن�ساف، يف  هذا احلوار الذي  جمعها بيومية »الو�سط »عن روايتها »كات« ال�سادرة حديثا عن دار املثقف للن�سر والتوزيع  باجلزائر  ، كا�سفة 
لنا ابنة مدينة م�ستغامن   عن تفا�سيل روايتها   اجلديدة  االجتماعية والرومان�سية  التي حتكي عن البطلة التي �ستهاجر وتقع يف حب خمرج اأفالم �سرقي و تدور اأحداثها  بني 
ثالثة بلدان »اجلزائر تركيا ولبنان«  ، م�سيفة هذه الكاتبة املتاألقة  اأن  روايتها االأوىل  �ستوزع عرب خم�س دول عربية ،   كما اأكدت يف هذا اللقاء ال�سيق  »اأن كل �سنعة للكتابة 

هي �سناعة لر�سالة ما تختلف يف م�سامينها وتتوحد يف اأهدافها و اأي �سيء دومنا ذلك هو هام�س للكتابة فقط« ، فالكتابة  على حد قولها هي �سنعة وجب اإتقانها  ، موؤكدة اأن 
ت�سعى جاهدة لبلوغ  هدفها االأ�سمى   واملتمثل يف »كتابة اأ�سياء مميزة وت�سكيل قاعدة من القراء »،  فلقد �سلطت هذه املمثلة امل�سرحية �سابقة  ال�سوء عن  م�ساركاتها  امل�سرحية 

يف اأعمال خا�سة باالأطفال ،  ويف االأخري ك�سفت لنا  ح�سريا عن طموحاتها وم�ساريعها امل�ستقبلية يف جمال الكتابة   كالتح�سري ملجموعة ق�س�سية  اجتماعية جديدة  ، اإ�سافة 
مل�ساركتها  بباكورة اأعمالها يف  املوعد ال�سنوي �سيال 24  الذي يحتفي بالكتاب  واالأدب عموما.

حاورها: حكيم مالك

قومري  هي  من  بداية 
اإن�ساف؟ 

مواليد  من  اإن�صاف  قومري   
ذات  مب�صتغامن   1993/12/22
متح�صلة  الأمازيغية.  الأ�صول 
املعلومات  نظم  يف  ما�صرت  على 
رئي�صة  احلديثة،  والتكنولوجيات 
الوثائقية  الأر�صدة  ت�صيري  م�صلحة 
مب�صتغامن  اجلامعية  باملكتبة 
ملتقيات  يف  م�صاركات  لدي  ة، 
الو�صاطة  حول  ودولية  وطنية 
ترميم  املقروئية،  تنمية  الثقافية، 
البحث  منهجية  املخطوطات، 
العلمي، التنمية امل�صتدامة وت�صيري 
�صهادة  على  متح�صلة  املكتبات، 
كندية  تدريبية  دورة  يف  م�صاركة 
واإتاحة  و�صف  عن   RDA حول 
م�صادر املعلومات الرقمية. وع�صو 
يف  للبحث  فاعلون  ملركز  منت�صب 
الأنرثوبولوجيا والعلوم الجتماعية 
باجلزائروممثلة  والإن�صانية 

م�رسحية �صابقة )م�رسح الطفل(.

 متى بداأت ق�ستك مع عامل 
الكتابة واالإبداع؟ 

قرانها  البدايات  تعقد  مال  كثريا 
ل  و  ت�صبهها  فال  النهايات  مع 
الكتابة  كانت  هكذا  بها  ترتبط 
...لي�س  معي  جديدة  لبداية  نهاية 
اأو  �صغري  يف  اأبدا  خواطر  يل 
لكن  الأدبية  للكتابة  حماولت 
عقلي كثريا ما كان يكتب بداخلي 
وعرب.  تنتهي  ل  روايات  و  ق�ص�س 
الكتابة  مع  جتربة  يل  كانت 
اأكرث  املمنهجة  الأكادميية  العلمية 
يف  الكثيفة  امل�صاركة  خالل  من 
يف  والدولية  الوطنية  امللتقيات 

موا�صيع متنوعة كثرية.

هم  ومن  تقرئني؟  ملن 
تعتربينهم  الذين  الكتاب 

مثلك االأعلى يف الكتابة؟
قارئ  هو  اجليد  الكاتب  اأن  اأوؤمن 
على  قادرا  يكون  لن  واإل  جيد 
املعاين  وت�صمينها  الأفكار  ن�صج 
احلقيقية، ح�صيلة قراءاتي الوا�صعة 
�صاعدتني يف كل املجالت تقريبا 
اأعلى معدل  اأكون  اأن  كما �صاعدين 
يف كلية العلوم الجتماعية والأوىل 
دوما على الدفعة يف كل ال�صنوات. 
لي�س  الأعلى  ملثلي  بالن�صبة  و 
حيث  ل�صخ�س  مثل  �صخ�س  هناك 
وا�صيني  اأمثال:  الكثري  ي�صتهويني 
الأعرج يا�صمينة خ�رسة اآ�صيا جبار  
و�صاحب  قلم  يحمل  فمن  وبالتايل 
الوطن  �صيء  اأكرث  له  اأقراأ  ق�صية 
العربي : مي زيادة  وغ�صان كنفاين،  
بالأدب  كثريا  اأهتم   الغرب  ومن 

الفرن�صي الرومان�صي.

تفا�سيل  عن  حدثينا 
روايتك االأوىل؟

هي رواية اجتماعية رومان�صية  فيها 
200 �صفحة  �صدرت عن دار املثقف 
�صعورية  جتربة  التوزيع  و  للن�رس 
املحاكاة  من  الكثري  فيها  فريدة 
واملفارقات حتب�س النفا�س ،هكذا 
لها  كانت رواية كات والتي اختارت 
الكاتبة عنوانا مميزا ينم عن ا�صياء 
حياتنا  كوالي�س  يف  حتدث  كثرية 
تكتمل  ان  ت�صتحق  م�صاهد  هناك 
نردد  اأن  يجب  دوما  ل  واخرى 
ق�صايا  الرواية  هذه  وتعالج   كاات  
كثرية بداية من املوقف من الوطن 
الأخرية  الآونة  ما حدث يف  خا�صة 
مهددة  حياة  نعي�س  ا�صبحنا  وكيف 
حياتنا  توؤخذ  اأن  ينبغي  وقت  يف 
حممل اجلد ،  اأي�صا الهجرة وكيف 
بعيدا  قوية  حديدية  �صخ�صية  تبني 
عن التكالية ،كيف نتعامل مع غربة 
و  احلياة  دروب  يف  التائهة  النف�س 
وكيف  لأنف�صنا  فر�صا  نخلق  كيف 
،كيف  حفرا  بداخلنا  المل  نحفر 
احلياة  حلظات  يف  القرارات  ن�صنع 
اجتياز  يف  تفرت�صنا  التي  املباغتة 
�صاخر للخيبات التي جتر ابت�صاماتنا 
و املراأة وكيف يجب  يف عز حزننا 
اأن تكون رمزا للقوة ،اي�صا لل�صعف 
فرتات  يف  يزورنا  الذي  الإيجابي 
ونثبت  لنتحرك  الوقت  اأنه  ليخربنا 
اأن  النتظار يجب  ...كذلك  العك�س 
على  نعي�س  وكاأننا  النتظار  نتقن 
التوجع  هذا  يطول  لن  لكن  احلافة 
،التمدد ،لن يبقى هذا اجل�صد مثقال 

بالوجوه والأحداث.

يحملها  التي  الداللة  ما 
عنوان »كاات«؟

كعنوان  و  كاات   : روايتي   عنوان 
فرعي لها : النداء الأخري للم�صافرين 
املتوجهني اإىل بلد الن�صيان  وكاات 
ت�صتخدم  كلمة  يعني  القطع  هو 
لأن  نظرا   ، الت�صوير  كوالي�س  يف 
البطلة �صتهاجر وتقع يف حب خمرج 
احلب  �صيكون  حيث  �رسقي  اأفالم 
�صيناريوه  و  م�صاهده  غريبا يف  هنا 

فالبطلة فنانة و البطل خمرج.

ترمي  التي  االأبعاد  ماهي   
اإليها روايتك؟ 

حتملها  التي  الق�صايا  هي  كثرية 
رواية » كاات« بدءا ب: البعد الثقايف 
مما  الثقافات  متازج  تعك�صه  وما 
ح�صور  هناك  غنيا،  الن�س  يجعل 
لأن  نظرا  الثقايف  للموروث  بارز 
الحداث يف الرواية تدور بني ثالثة 
»ولك  ولبنان  تركيا  »اجلزائر  بلدان 
املعامل  هاته  حتمله  ما  تتوقع  اأن 
من جينات التميز من خالل ت�صليط 
ال�صاويات  نوح  اأغاين  على  ال�صوء 
الهجرة  ظاهرة  لو�صف  اإ�صقاط  يف 
امليل  يف  الوطن.  عن  امل�رسوعة 

اإ�صطنبول  معامل  جند  الآخر 
جماليات  خالل  من  ال�صاحرة 
املناظر والتاريخ العريق، من خالل 
الأحداث التي �صتكون هناك باعتبار 
بطلة العمل قد هاجرت من اجلزائر 
بريوت  فن  رقي  اأي�صا  تركيا.  اإىل 
اأبطال  �صخ�صيات  لوجود  نظرا 
عائلة  فن  ا�صتوحيت من  هناك  من 
العامل  �صورة  للمو�صيقى  الرحباين 
الأو�صاع  عن  واحلديث  العربي 
رمت  قد  والتي  العربية  دولنا  يف 
بعيدا  حا�صنة  بلدان  اإىل  ب�صبابنا 
عن اأوطانهم الأ�صلية �صيكون ق�صية 
جوهرية. اإ�صافة اىل البعد ال�صيا�صي 
بني  الوطن  �صورة  يف  يتجلى  الذي 
التعلق  وغريزة  الحتقان  م�صاعر 
و�صغف الثاأر منه اإنها  �صكيزوفرينيا 
املوقف اجتاه الوطن ملاذا حدث كل 
ما حدث وكيف حدث الذي حدث . 
هناك اأي�صا مقاربات �صو�صيولوجية 
عن الفتاة التي تهاجر وكيف تتحمل 
ت�صنع  ان  يجب  وكيف  م�صوؤوليتها 
فل�صفي  بعد  وفيه  منوذجية.  �صورة 
احلياة  اىل  الروؤية  خالل  من  اأي�صا 
اأعمق  ب�صكل  نراه  ملا  مغاير  ب�صكل 
ت�صكننا  التي  التفا�صيل  يف  واأدق 
وحتركنا وت�صنعنا، بالن�صبة يل اأع�صق 
اجلانب الفل�صفي املختلف املجنون 
يف ت�صوير الأ�صياء. �صنتحدث كذلك 
يحركه  �صيء  كل  احلب  عن  ولبد 
احلب، حب الوطن حب الذات حب 
النجاح ثم ياأتي دور الأفراد او الآخر 
نتعامل  اأن  يجب  كيف  حياتنا.  يف 
بحكمة  ال�رسقي  خا�صة  الرجل  مع 
يف  العالقات  لتاأثري  نظرا  وتوازن 

ال�صلوك ال�صوي لل�صخ�س.

ما الذي اأيقنته بعد جتربتك 
الروائية االأوىل؟ 

الروائية  جتربتي  بعد  كثريا  اأيقنت 
وجب  �صنعة  هي  الكتابة  اأن  الأوىل 
اإتقانها وكم كان جميال ذلك احلظ 
حني وجدت احلروف تطل من بني 
اأقوم  واأنا  وكثريا  تبت�صم  اأ�صابعي 
اأ�صيلة  فنية  كتحف  ونحتها  بعجنها 
ول  اللحظة  يف  اللحظة  وتنغم�س 
يعود الو�صع حم�صوبا من الزمن، يف 
�صيافة الكتابة التي تعطينا الفر�صة 
مع  ال�صيقة  النف�س  حوارات  لقراءة 
كثرية  تفا�صيل  تعرف  ...اأن  نف�صها 
وكل  عنها  ت�صاأل  اأن  ت�صتطيع  ل 
لر�صالة  �صناعة  هي  للكتابة  �صنعة 
ما تختلف يف م�صامينها وتتوحد يف 
هو  ذلك  دومنا  �صيء  واأي  اأهدافها 

هام�س للكتابة فقط.

 من هو م�سمم غالف باكورة 
اأعمالك؟

زكرياء  امل�صمم  توقيع  من  كان 
اأردت   حيث  الفكرة  اأعطيته  رقاب، 
يعك�س  غام�صا  الغالف  يكون  اأن 
والتفا�صيل  فيها  الكبري  ال�صغف 

ال�صيقة اإىل نهايتها. 

حتويل  يف  تفكرين  هل 
عمل  �سيناريو  اإىل  »كاات« 

�سينمائي؟
الأولويات  ترتيب  دوما  اأتعمد 
لل�صيناريو  بالن�صبة  خطواتي  يف 
كنت  كوين  بحكم  ذلك  اأريد  اأكيد 
م�رسح  يف  �صابقة  م�رسحية  ممثلة 
ا�صتفدت كثريا  �صنوات  �صبع  الطفل 
�صاركت  التي  املهرجانات  من 
اخلا�صة  الندوات  وح�صور  فيها 

بامل�رسح.

امل�سرحية  االأعمال  ماهي 
التي �ساركت فيها من قبل؟

للطفل  كانت  امل�رسحية  اأعمايل 
يف  كنت  اأ�صا�صا  الطفل،  م�رسح 
الأقزام«  »جزيرة  اأدر�س،  املتو�صط 
وم�رسحية   /« العجيبة  »اللعبة   /
جمملها  يف  يعني   / الثورة  عن 
اخليال  عن  لأطفالنا  ر�صائل  حتمل 
يف  امل�صاركة  و�صنة  العلم  وقيمة 
من  كانت  امل�رسحية  الأعمال  هذه 

.2002

 ما الذي تنتظرينه من �سيال 
24؟

وبالتايل  اأول م�صاركة يل   24 �صيال   
كنت  �صنة  فكل  فكرة  لدي  لي�س 
للكتاب  الدويل  املعر�س  زوار  من 
�صاأظهر  والآن  العا�صمة،  باجلزائر 
مهمة  خطوة  وهي  فيه  ككاتبة 
واجتاهاتهم  القراء  على  للتعرف 
عامة  الأدب  بيئة  على  والتعرف 
اأمتنى التوفيق فيه من املوىل كثريا 

فالتجربة مهمة واملهم امل�صاركة.

عالقتك  عن  حدثينا 
بال�سحافة؟

الذي  اجل�رس  هي  اأكيد  ال�صحافة 
اأعمق  هو  ما  اإىل  الرواية  به  تعرب 

حتى ت�صل كمادة اعالمية للقارئ.

العربي  املثقف  يتحرر  متى 
يا ترى؟

وهل املثقف العربي م�صجون حتى 
حترر  ق�صية  راأيي  ح�صب  يتحرر؟! 
اأن  مبجرد  لأنه  ن�صبية  املثقف 
يف  وتعمق  ن�صيبا  الثقافة  من  نال 
تلقائيا  �صيتحرر  الثقافية  الق�صايا 
لأن الثقافة تعمل على ت�صكيل قارئ 

مثقف وحر.

القائمون  هل  راأيك  ح�سب 
اجلزائر  يف  الثقافة  على 
اأم  حقهم  للمبدعني  منحوا 

هناك تق�سري؟
يف  الثقافة  على  للقائمني  بالن�صبة 
من  مبادرات  فيه  جند  اجلزائر 
نوادي وجمعيات ثقافية تن�صط اأكرث 

وتدعمه،  الكاتب  حتت�صن  ونراها 
اأما جمهودات وزارة الثقافة ح�صب 
الدويل  املعر�س  يف  تظهر  راأيي 

للكتاب اأهم حمفل اأدبي ثقايف

االأمثل  ال�سبيل  هو  ما 
االأزمة  من  للخروج 

ال�سيا�سية احلالية؟
يجب  احلالية  ال�صيا�صية  الأزمة 
الكاتب  اهتمامات  �صمن  تكون  اأن 
اأن  يجب  قلم  اأي  لأن  الذكي ملاذا؟ 
توجهها  كان  مهما  ق�صية  يحمل 
وكل املجالت مرتابطة لذا الأزمة 
وعزمية  قرارا  حتتاج  ال�صيا�صية 

واإرادة.

كلمة عن مدينة م�ستغامن؟
م�صتغامن وكيف يل اأن اأزيد على ما 
عا�صمة  من  املدينة  هاته  عن  قيل 
مدينة  امللحون  وال�صعر  امل�رسح 
هادئة وحتكي عن الكثري من التاريخ 
الغرب  خا�صة  للجزائر  العريق 

اجلزائري.

الن�ساطات  تقييمني  كيف 
العلمية والثقافية يف مدينة 

م�سك الغنائم؟
يف  الكثيفة  م�صاركاتي  بحكم 
حول  تدور  اأغلبها  وطنية  ملتقيات 
تنمية املقروئية ودور املكتبات يف 
ن�صاطات  فيه  اأنه  اأرى  ذلك  تعزيز 
قبل  من  م�صطرة  مميزة  ثقافية 
كاملكتبات  الثقافة  وزارة  برنامج 
القراءة  ومهرجانات  املتنقلة 
م�صتغامن  جند  اأي�صا  احتفال  يف 
�صنة  كل  ت�صعى  امل�رسح  كعا�صمة 
م�رسح  مهرجانات  احت�صان  اإىل 

ال�صعر  واأيام  الطفل  وم�رسح  الهواة 
امللحون.

فيم تتمثل طموحات اإن�ساف 
قومري امل�ستقبلية؟

اإىل  حقيقة  ندري  ل  الطموحات: 
اأين �صي�صوقنا القدر يف عامل الأدب 
كون تخ�ص�صي بعيد عن الأدب لكن 
مميزة  اأ�صياء  اأكتب  اأن  هو  هديف 
وت�صكيل قاعدة من القراء فهذا هو 

املهم يف الوقت احلايل.

التح�سري  ب�سدد  اأنت  هل 
ملوؤلف جديد؟

ق�ص�صية  جمموعة  هي  جديدي 
وهي  �صيقة  موا�صيع  على  حتتوي 
كن�س متكامل املبنى لي�س بعد يعني 
فيه اأفكار مبدئية عن املوا�صيع التي 
�صاأتطرق اإليها لكن املحتوى يحتاج 
اأن يكون خمتلفا ومميزا حتى يكون 
عامل  يف  ي�صتحق  الذي  ال�صدى  له 
ال�رس�صة    واملناف�صة  الوا�صع  الأدب 
موا�صيع  �صتكون  لكن  احلقيقة،  يف 
اجتماعية  ق�صايا  نعالج  منا  قريبة 
الطموح  بالفر�س  عالقة  لها  اأكرث 

وغريهم حتى اخليبات والف�صل.

بها  نختم  اأخرية  كلمة 
حوارنا؟ 

املفتوح  املنرب  على  كثريا  �صكرا 
»الو�صط  جلريدة  الرحب  وال�صدر 
ال�صباب  خدمة  يف  دوما  هي  »التي 
املبدع والثقافة، كلمتي الأخرية هي 
الكالم  ول�صنا  نريد  يوما ما  �صنكون 
احلرف  زمن  بل  جنيد  ما  فقط 

الأ�صيل �صنعيد.
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م� ت�أثريات مر�ض املهق على العني؟.. 

مر�ض   Albinism �أو  »�ملهق« 
ور�ثي ي�سبب تغري يف لون �لب�رشة 
يف  وم�سكالت  و�لعني  و�ل�سعر 
به،  �مل�سابني  لدى  �لإب�سار 
ي�سيب  �ملهق  من  �أنو�ع  وهناك 
�أعر��ض  ظهور  دون  فقط  �لعني 

و��سحة على �ملري�ض.
هذ� �ملر�ض معروف �أن �أ�سحابه 
من  ويعانون  �ل�سم�ض  �سد 
م�سكالت ب�سبب �ل�سوء لأن حدقة 
�ت�ساعها  �ملري�ض معتمة وب�سبب 
ومير  تُغلق  �إليها  �لغبار  ودخول 
وهج  مبثابة  وتكون  منها  �ل�سوء 

جديد على �سبكية �ملري�ض.
عدم  من  يعانون  �ملر�سى  �أغلب 
�لإب�سار  مركز  يف  �لنمو  �كتمال 
�أو »�لفوبيا« لذ� يعانون من �سعف 
�لنظر، كما �أنهم يعانون من ر�أر�أة 
�لعني �لتي توؤدي �إىل �هتز�ز �لعني 

وت�سبب م�سكالت يف �لروؤية.
�أ عالج �حلالت  »�سل�ض«  و�أو�سح 
�لإب�سار  �سعف  من  تعاين  �لتي 
من  يتم  باملهق،  �إ�سابتهم  نتيجة 
خالل �رتد�ئهم �لنظار�ت �لطبية 
�لب�رشية،  و�ملعينات  �ملنا�سبة 
د�كنة  �لنظار�ت  �إىل  بالإ�سافة 

�ل�سم�ض  مع  تتنا�سب  حتى  �للون 
و�ل�سوء، هناك �أ�سخا�ض طبيعيني 
جند  ومل  باملهق  م�سابني  غري 
مثل  عليهم  تظهر  �أعر��ض  �أي 
�لرمو�ض �لبي�ساء و�ل�سعر �لأبي�ض، 

لكنهم م�سابني باملر�ض يف �لعني 
يف  م�سكالت  �إىل  فيوؤدي  فقط 

�لإب�سار.
�إىل �أن �حلالت �لتي ل تظهر عليها 
�لأعر��ض تكون �مل�سكلة لديهم يف 

�ل�سبكية ولي�ض يف �حلدقة، وعادة 
�حلالت  تلك  م�سكالت  تكون  ما 
�أقل من �حلالت �مل�سابة باملهق 
�لكامل وتكون حدقة �لعني �سليمة 

يف �أغلب �لأحيان.

م� ت�أثري الأرز البني على ال�صكر يف الدم؟

هل ي�صر امل�ء املثلج �صحة اجل�صم؟ 

�لأرز �لبني �أو �لأرز غري �ملق�سور من �لأطعمة �لتي 
وعلى  �ل�سكري،  مر�ض  من  �لوقاية  على  ت�ساعد 
�سبط �حلالة عند �لإ�سابة. ن�سبة �ل�سكر بالدم هي 
مقيا�ض ملقد�ر �جللكوز �لذي يتم توزيعه بو��سطة 
�لدم  �إىل  �جللوكوز  ويدخل  �لدموية،  �لدورة 
فيفرز  �لن�سويات،  �أكل  عند  كبرية  وبكمية  ب�رشعة 
�لبنكريا�ض �لأن�سولني ل�سبط ن�سبة �ل�سكر، فاإذ� مل 
عليك  يكون  بنف�سه  �ل�سكر  �سبط  �جل�سم  ي�ستطع 
�أن ت�سبطه باختيار �لأطعمة �ملنا�سبة و�لتحكم يف 

�لكمية.
من  وغريه  �لأبي�ض  من  بدلً  �لبني  �لأرز  �أكل 
�لإ�سابة  خطر  يقلل  �لب�سيطة  �لكربوهيدر�ت 
بال�سكري بن�سبة 16 باملائة يحتوي �لكوب �ملطبوخ 
ويوجد  حر�رية،  �سعرة   150 على  �لبني  �لأرز  من 
�ملقد�ر،  هذ�  يف  �لكربوهيدر�ت  من  غر�ماً   30

قليلة  �لأطعمة  من  ح�ستني  �ملقد�ر  هذ�  ويعادل 
�لطعام  قائمة  تت�سمنها  �لتي  �لكربوهيدر�ت 
 15 �لو�حدة  )�حل�سة  �ل�سكري  ملري�ض  �ل�سحية 

غر�ماً(.
مقد�رها  حل�سة  �ل�سكري  مري�ض  �ختيار  �أن  �أي 
كوب من �لأرز �لبني �ملطبوخ لي�ض مثالياً، ويجب 
�أن يقابله تقليل �أنو�ع �أخرى من �لأطعمة، �أو �ختيار 

ن�سف كوب من �لأرز �لبني فقط.
ويحتوي مقد�ر �لكوب من �لأرز �لبني على غر�مني 
من �لألياف �لتي تبطئ دخول �جللوكوز �إىل �لدم، 
�ألياف  �لن�سويات �لتي حتتوي على  ولذلك تو�سف 

مثل �لأرز �لبني باأنها كربوهيدر�ت معّقدة.
�لوقاية. وتفيد �لدر��سات باأن �أكل �لأرز �لبني بدلً 
�لب�سيطة  �لكربوهيدر�ت  من  وغريه  �لأبي�ض  من 

يقلل خطر �لإ�سابة بال�سكري بن�سبة 16 باملائة.

�أن �ملاء �ملثلج هو  يعتقد �لبع�ض 
�جل�سم  لرتطيب  �لأمثل  �لختيار 
درجات  �رتفاع  خالل  وتربيده 
ل  �أنه  �حلقيقة  لكن  �حلر�رة، 
بل  �جل�سم،  تربيد  على  ي�ساعد 
�ل�سحة  على  متعددة  �أ�رش�ر  له 

�لعامة.. فما هي؟
�حللق

�ملثلجة  �مل�رشوبات  تناول  عند 
على  يعمل  خماًطا  �جل�سم  يفرز 
�ملثلجة  �مل�رشوبات  تلك  تدفئة 
ما  �حللق،  عن طريق  دخلت  �لتي 
و�لتهاب  �حللق  �حتقان  �إىل  يوؤدي 

�للوزتني،.

اجلهاز اله�ضمي

على  توؤثر  �ملثلجة  �مل�رشوبات 
وت�سبب  و�ملعدة،  �لقولون  حركة 
ف�ساًل  �له�سمي،  �جلهاز  �رتباك 
للتهابات  �لتعر�ض  يف  دورها  عن 
يوؤدي  ما  و�لقولون،  �ملعدة  يف 
�لد�ئم  و�ل�سعور  �له�سم  ع�رش  �إىل 
�أع�ساء  �أن  مو�سًحا  بالغثيان، 
جمهوًد�  تبذل  �له�سمي  �جلهاز 
مالئم  وجعله  �ملاء  لتدفئة  كبرًي� 

لدرجة حر�رة �ملعدة و�لأمعاء.

الأ�ضنان

�إن تناول �مل�رشوبات �ملثلجة يزيد 
�لأ�سنان  ح�سا�سية  �أعر��ض  من 
�ل�سخ�ض  كان  �إذ�  �لت�سو�ض  و�أمل 

يعاين من تلك �مل�ساكل.

تربيد اجل�ضم

وعلى عك�ض �ل�سائع �أن �مل�رشوبات 
�ملثلجة ت�ساعد على تربيد �جل�سم 
درجة  بارتفاع  �ل�سعور  وتفادي 
جمدي  �لدكتور  فيقول  �حلر�رة، 
نزيه، رئي�ض وحدة �لتثقيف �لغذ�ئي 
باملعهد �لقومي للتغذية، �إن �ملخ 
يعطي للج�سم �إ�سارة باأنه يتعر�ض 
تناول  عند  باردة  حر�رة  لدرجة 
يجعله  ما  �ملثلجة،  �مل�رشوبات 
وهذ�  �جل�سم  ت�سخني  على  يعمل 
�ل�سعور بال�سخونة و�لتعرق  تف�سري 

بعد تناول تلك �مل�رشوبات.

التخ�ضي�س

على  �ملثلج  �ملاء  ي�ساعد 
ا  �أي�سً �ل�سائع  عك�ض  �لتخ�سي�ض، 
باأن �ملاء �لد�فئ هو �لذي ي�ساعد 
ويو�سح  �لوزن،  فقد�ن  على 
�أ�ستاذ  �لغيط،  �أبو  حممد  �لدكتور 
�لتغذية بالق�رش �لعيني، �أن �جل�سم 
يبذل جمهود �أكرب عند �رشب �ملاء 

يفقد  يجعله  ما  لتدفئتها،  �ملثلج 
�سعر�ت حر�رية.

هو  �لأف�سل  �أن  »�لبكري«  ويرى 
يكون  �أن  على  �لبارد  �ملاء  تناول 
درجة  مع  منا�سبة  حر�رته  درجة 

حر�رة �جل�سم.
 

 طريقة جديدة حلجب 
رائحة العرق

�قرتح خرب�ء من جامعتي يورك و�أك�سفورد تكنولوجيا جديدة حلل م�سكلة 
 ،eLife ر�ئحة �لعرق �لكريهة ون�رش �لعلماء نتائج در��ستهم يف جملة
حيث ت�سري �إىل �أن جلد �لإن�سان يف منطقة ما حتت �لإبط هو مكان 

فريد لن�ساط �لبكترييا، ب�سبب ن�ساط �إفر�ز�ت �لغدد يف هذه �ملنطقة، ما 
يجذب �مليكروبات و�لبكترييا.

لكن �مل�سكلة تكمن يف �أن بع�ض �لبكترييا �لتي حتيا على جلد �لإن�سان 
مفيدة، وقليل منها ي�سبب هذه �لر�ئحة �لكريهة، يف �لوقت �لذي يت�سبب 

فيه ��ستخد�م �لبخاخات بالق�ساء على كافة �أنو�ع �لبكترييا، �ل�سارة منها 
و�ملفيدة على حد �سو�ء.

»BioMind« يتفوق على 
اأمهر الأطب�ء يف دقة ت�صخي�ض 

الأمرا�ض
ن�رشت وكالة �لأنباء �ل�سينية �سينخو�، �أن �لذكاء �ل�سطناعي �ل�سيني 

»BioMind«، تفوق على �أف�سل �لأطباء يف م�سابقة من م�ستويني 
لت�سخي�ض �أور�م �لدماغ و�لتورم �لدموي، و�سخ�ض نظام �لذكاء �ل�سيني 

225 حالة من �أور�م �لدماغ خالل 15 دقيقة وبدقة ت�سخي�ض بلغت ن�سبتها 
87%. يف حني �سخ�ض 15 طبيبا من �أمهر �أطباء �لأور�م يف �ل�سني هذه 

�حلالت بدقة بلغت 66% فقط.
و�أ�سافت �لوكالة �أي�سا �أن �لذكاء �ل�سطناعي �سخ�ض حالت ملر�سى 
�لتورم �لدموي بن�سبة جناح بلغت 83% وبدقة �أعلى من ت�سخي�ض �أمهر 
�لأطباء بن�سبة 20%و�أعلنت �إد�رة �مل�ست�سفى �لذي �حت�سن �لتجربة �أن 
�لهدف منها لي�ض �لتقليل من �ساأن �لأطباء �حلقيقيني، بل م�ساعدتهم 

على �لتقدم يف جمال �لت�سخي�ض من خالل �لتفاعل مع �لتقنيات �حلديثة 
�لتي طورها �لإن�سان لهذ� �لغر�ض.

اأعرا�ض تنذر ب�لته�ب املف��صل 
الروم�تويدي

   
 

قالت �جلمعية �لأملانية للروماتيزم �إن �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي يعد 
�أكرث �أنو�ع �لروماتيزم �سيوعاً.

 و�أو�سحت �أن �أعر��سه �ملميزة تتمثل يف �آلم وتورم �ملفا�سل، خا�سة يف 
�أ�سابع �ليد و�لقدم، وتيب�ض �جل�سم ملدة طويلة يف �ل�سباح ب�سفة خا�سة، 

�إ�سافًة �إىل �أعر��ض �أخرى مثل �رتفاع درجة حر�رة �جل�سم و�لإرهاق 
وجفاف �لفم و�لعني وفقد�ن �ل�سهية.

و�سددت �جلمعية على �رشورة ��ست�سارة �لطبيب فور مالحظة هذه 
�لأعر��ض، حمذرة من �أن �إهمال عالج �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي 

ب�سكل مبكر و�سحيح، قد ترتتب عليه عو�قب وخيمة مثل ت�سوه �ملفا�سل 
وتاآكلها.

يُ�سار �إىل �أن �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي هو مر�ض مزمن غري قابل 
لل�سفاء، وميكن عالجه جيد�ً بالأدوية و�لعالج �لطبيعي، بعد �لت�سخي�ض 

�ملبكر، وميكن �أن يظهر �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي يف �أي مرحلة 
عمرية، وتعد �لن�ساء �أكرث ُعر�سة لالإ�سابة به من �لرجال.

هل طنني الأذن م�صكلة �صحية 
تثري القلق؟

   

رغم �أن طنني �لأذن يعترب من �مل�ساكل �ل�سحية �ملزعجة، �إل �أن 
�لربوفي�سور بريغيت مازورك مديرة مركز طنني �لأذن مب�ست�سفى �سارتيه 

بالعا�سمة �لأملانية برلني �أو�سحت �أن هذه �حلالة ل ت�ستدعي �لقلق 
وتختفي من تلقاء نف�سها.

و�أو�سحت �لطبيبة �لأملانية �أن طنني �لأذن من �لأمور �لطبيعية، وقد 
يظهر ب�سبب �ل�سو�ساء و�لإجهاد و�لنفعالت �لعاطفية �ملفرطة من 
خالل حترير �لعديد من �لناقالت �لكيميائية يف خاليا حا�سة �ل�سمع 

ب�سكل �أكرب من �ملعتاد.
وت�سري مازورك �إىل �أن �لطنني يختفي يف معظم �حلالت بعد وقت ق�سري، 
لكن يف �لوقت ذ�ته يتعني �لبتعاد عن م�سبباته، ويعترب طنني �لأذن مزمناً 
�إذ� ��ستمر ملدة ثالثة �أ�سهر، ول يتم ت�سخي�ض �لطنني باأنه حالة مر�سية 

�إل عند �ل�سعور بقيود �سديدة ب�سببه.
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اال�ستجابة  هي  الطاعة: 
منك،  تطلب  التي  للأوامر 
اأما الرُبّ فهو اأعُمّ من الطاعة، 
الوالدين  رغبات  تلبية  وهو 

دون اأمرهم بذلك.
• اإىل من يقدم طلب الزوجة 
اأذنك  يف  اأهم�س  االأم  على 
واأقول: الزوجة قد يكون بدالاً 
االأم،  لكن  اأُخرى؛  زوجة  منها 
اأخرى؟  اأٌُمّ  لك  �سيكون  هل 
يف  واجب  واالإن�ساف  فالعدل 
يقدم  ال  لكن  االأمرين؛  كل 
االأم  طلب  على  الزوجة  طلب 

اإذا توافقا يف وقٍت واحد.

الرب: �صور  • من 

1- عن عمر بن اخلطاب ر�سي 
ر�سول  �سِمعُت  قال:  عنه،  اهلل 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: 
يُقال  التابعني رجٌل  ))اإن خري 
وكان  والدة،  ولُه  اأوي�س،  له: 
فلي�ستغفر  فمُروهُ  بيا�س،  به 

لكم((
بن  عمر  اأتى  رجلاً  اأن   -2

اخلطاب ر�سي اهلل عنه، فقال: 
الكرب،  بها  بلغ  ا  اأماًّ يل  »اإن 
اإال  حاجتها  تق�سـي  ال  واإنها 
ئها،  واأو�سِّ لها  مطية  وظهري 
اأي:   - عنها  وجهي  واأ�سـرف 
يُْت  اأَدّ فهل   - و�سوئها  عند 
ها؟ قال: ال، قال: األي�س قد  حَقّ
حملتها على ظهري، وحب�سُت 
نف�سـي عليها؟ قال: اإنها كانت 
تتمنَّى  وهي  بك،  ذلك  ت�سنع 

بقاءك؛ واأنت تتمنَّى فراقها«
3- قال رجٌل لعبداهلل بن عمر 
ي  اأُِمّ »حملت  عنه:  اهلل  ر�سي 
على رقبتي من خرا�سان حتى 
اأتراين  املنا�سك،  بها  ق�سيت 
طلقة  وال  ال،  قال:  جزيتها؟ 
بندار  عن   -4 طلقاتها«.  من 
»اأردت اخلروج - يعني:  قال: 
احلديث،  طلب  يف  ال�سفر- 
ومل  فاأطعتُها،  ي،  اأُِمّ فمنعتني 
اأخرج فبُورك يل فيه« 5- عن 
هريرة  اأبا  »اأن  حازم:  اأبي 
حتى  يحَجّ  مل  عنه  اهلل  ر�سي 

ه«. ماتَْت اأُُمّ
املنكدر:  بن  حممد  قال   -6

وبات  ي،  اأُِمّ ِرْجَل  اأغمز  »بُتّ 
ين  اأخي عمر يُ�سِلّي، وما ي�سـُرّ

يف ليلتي بليلته«
7- عن علي بن احل�سني: 
من  اأنت  له:  قيل  »اأنه 
نراك  وال  النا�س،  اأبِرّ 

قال:  ك؟!  ِمّ
اأُ مع  تاأكل 

يدي  ت�سبق  اأن  اأخاف 
اإليه  �سبق  قد  ما  اإىل 
عَقْقتُها«   قد  فاأكون  عينُها، 
عيا�س  بن  بكر  اأبي  عن   -8
من�سور  مع  كنت  »رمبا  قال: 

به  فت�سيح  ا  جال�ساً منزله  يف 
فتقول:  غليظة،  وكانت  ه،  اأُُمّ
يا من�سور، يريدك ابن هبرية 
وهو  فتاأبَى؟!  الق�ساء  على 
وا�سع حليته على �سدره 

ما يرفع طرفه اإليها«.

�لفرق بني �لطاعة و�لرب يف حق �لو�لدين

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِتها واالأ�رضار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دالالٌت تقوُد 
اإىل 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 تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على  ُمْدَخلاً َكِرمياً

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإالَّ  و�سَ

غِر نظرااً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِسّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِضّ
الُعلماء اأن ال كبريَة مع اال�سِتغفاِر وال 
�سغريَة مع االإ�رضار، واأمثُل االأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف االآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتلِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سلمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، وال�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

�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

نن �ل�سالة  �سُ
احلنفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّسم 
واحلنابلة  واملالكية،  وال�سافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  لة ح�سب  �ُسنن ال�سّ
اإىل  ترِكها  على  يرَتّتب  ما  وح�سب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّسمها  حيث  ق�سمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُسّ واآداب؛  �ُسنن 
�سلّى  اهلل  ر�سول  عن  امُلوؤّكدة  ال�سّنة 
على  واَظَب  والتي  و�سلم،  عليه  اهلل 
حابُة  ال�سّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُسنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�سوان 
اأّما  اأِثم،  تركها  على  امُل�سلم  اأ�رّض 

املوؤّكدة،  غري  ال�سنن  فهي  االآداب 
اأبعا�س  اإىل  فق�ّسموها  ال�سافعّية  اأّما 
ب�سجود  ُترب  التي  نن  ال�ُسّ وهي 
عمدااً  امُل�سلّي  ترَكها  �سواءاً  ال�سهو، 
ال  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �سهوااً،  اأو 
اإىل  فق�ّسموها  املالكّيُة  اأّما  ُترَب، 
ال�ُسنن  هي  ال�سنن  ومندوبات؛  �ُسنَنٍ 
غري  ال�ُسنن  واملندوبات  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّما فقهاء احلنابلة فق�ّسموا 
ال�ُسنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُسنن 

اأقوال، و�ُسنن اأفعال وهيئات. 

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

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

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما االأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فل بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ساحب االأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت االأ�سماء احل�سنى 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�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف االأر�س كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعااً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فل يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�س اأ�سيلاً 
، الكفر و االإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة االأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْضِ َواهلَلّ

االأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
لة وال�ّسلم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رضكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة االإخل�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِضّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة االإخل�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
لة وال�ّسلم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خلل اآيات �سورة االإخل�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِضكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإاَلّ �سيَموُت، وال �سيء ميوُت اإاَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

ا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفواً اهلَلّ
لة وال�ّسلم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �سورة االإخل�س كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة االإخل�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ



بطولة دي كابريو وبرادبيت

فيلم »ذات يوم يف هوليوود« يحقق جناحًا جماهرييًا
   

بعد عر�صه الأول، ت�صدر فيلم »ذات يوم يف هوليوود« 
اأكرث  حمققاً  ال�صمالية،  اأمريكا  يف  ال�صينما  اإيرادات 
من  الأول  الأ�صبوع  نهاية  لت�صبح  دولر،  مليون   41 من 
الأمريكي،  املخرج  تاريخ  يف  دخاًل  الأعلى  طرحه، 
الأمريكية  ال�صينما  مبخرج  امللقب  تارانتينو،  كويننت 

الأكرث دموية.
الفيلم  اإيرادات  اأن  اإىل  الأولية  التقديرات  وت�صري 
عر�ض  موعد  اأن  من  بالرغم  التوقعات،  كل  �صتتجاوز 
الدول  اأوت 2019  يف عدد من  يوم 15   الفيلم املقرر 
ديزين  فيلم  مع  �صديدة  مناف�صة  �صي�صهد  العامل،  حول 
»الأ�صد امللك«، الذي ل يزال يرتبع على عر�ض اإيرادات 

ال�صينما حالياً.
وبح�صب جملة فاريتي، يعترب النجاح اجلماهريي الذي يح�صده فيلم تارنتينو »ذات يوم يف هوليوود«، 
قيا�صياً بالنظر اإىل طبيعة الفيلم التي ل ت�صتند اأحداثها اإىل ق�ص�ض الكوميك�ض امل�صورة، كما اأنها 
غري مرتبطة بعالمة جتارية، اإل اأن جناح الفيلم يف �صباك التداكر كان متوقعاً، لعدة اأ�صباب يتميز 

بها املخرج تارانتينو:
انتقاء الأعمال الفنية

بها خالل  ي�صارك  التي  ال�صينمائية  اأعماله  انتقاء  على  اإىل حر�صه  تارنتينو  املخرج  يرجع متيز 
م�صريته الفنية، والتي بالرغم من قلة اأعدادها اإل اأن لها تاأثرياً على ال�صينما احلديثة واجلمهور. 
فغالباً ما تتحول اأعماله ال�صينمائية اإىل اأحداث مثرية للجدل، مبجرد الإعالن عنها، نظراً لب�صمته 

الإبداعية يف تلك الأعمال واأ�صلوب اإخراجه لالأفالم ذات الن�صو�ض الأ�صلية والأفكار املختلفة.
تقدمي جودة عالية

ترتبط انتقائية تارنتينو يف اأعماله ال�صينمائية باجلودة والتقييمات املرتفعة التي غالباً ما حت�صدها 
اأفالمه والتي ترتاوح ما بني 85% اإىل 92% بح�صب موقع التقييمات ال�صينمائية »الطماطم الفا�صدة«، 
اأفالمه  لت�صويق  الإنتاج ل�صتخدامه  ت�صعى �رشكات  به،  ا�صمه عالمة جتارية خا�صة  اأ�صبح  حتى 
يوم يف  »ذات  فيلم  التي ح�صلت على حقوق عر�ض  �صوين  مع �رشكة  اأخرياً  مثلما حدث  جتارياً، 
هوليوود«، واأعلنت عنه باعتباره تا�صع اأفالم املخرج تارنتينو، وهو ما �صاعد يف اإقبال اجلماهري 

على م�صاهدته بح�صب اآرائهم.
تعاونه مع اأهم جنوم هوليوود

يحر�ض تارانتينو على تقدمي اأفالمه بالتعاون مع اأبرز جنوم هوليوود، وهو ما يك�صب اأفالمه زخماً 
فنياً، ي�صاهم يف اإجناحها جماهريياً ونقدياً.
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»خليه يغني وحدو«.. هل تطال عدوى 
احلراك مهرجانات اجلزائر؟ 

حملة يقودها نا�سطون عرب مواقع التوا�سل تدعو ملقاطعة التظاهرات الثقافية والفنية مراعاة لبع�س مطالب احلراك، وهو ما فّجر جدال وا�سعا بني 
موؤيد وراف�س من املطالب ال�سيا�سية، ت�سري عدوى حراك اجلزائر لتطال املهرجانات واحلفالت الفنية، يف اإطار حملة يقودها نا�سطون، ملقاطعة 

املهرجانات واحلفالت الفنية، �سعيا منهم اإىل حتقيق �سق اآخر من املطالب.
وحدو«  يغني  »خليه  و�صم  وحتت 
ن�صطاء  اأطلق  لوحده(،  يغّني  )اتركه 
موقعي  عرب  احلملة،  جزائريون 
اإىل  داعني  و«تويرت«،  »في�صبوك« 
واحلفالت  املهرجانات  مقاطعة 
الفنية، مراعاة لبع�ض مطالب احلراك 
العام  املال  هدر  وقف  مثل  ال�صعبي، 

وا�صتغالله خلدمة التنمية املحلية. 
انطلق  املا�صي،  فيفري   22 ويف 
حراك �صعبي �صلمي يف خمتلف مدن 
عبد  الرئي�ض  برتاجع  انتهى  اجلزائر، 
لولية  الرت�صح  عن  بوتفليقة  العزيز 
خام�صة، وتقدمي ا�صتقالته يف 2 اأفريل 
املا�صي، عالوة على �صجن العديد من 

الوزراء ورجال الأعمال. 

»تيمقاد« يف قلب االإع�سار

الدويل،  الثقايف  »تيمقاد«  مهرجان 
املا�صي  الأحد   انطلق  والذي 
من  يعترب  )�رشق(،  باتنة  مبحافظة 
دعوات  واجهت  التي  التظاهرات 
قبل  من  وتاأجيل،  واإلغاء  ملقاطعة 

ن�صطاء عرب مواقع التوا�صل. 

تنظمه  الدويل  »تيمقاد«  ومهرجان 
الديوان  مع  بالتن�صيق  الثقافة  وزارة 
وديوان  والإعالم،  للثقافة  اجلزائري 

حقوق التاأليف )حكوميني( 
ال�صبت  عقده  �صحفي  ومبوؤمتر 
املهرجان،  رئي�ض  قال   ، املا�صي 
»حمالت  اإن  بوخنتا�ض،  يو�صف 
املقاطعة اأطلقها فنانون مل توجه لهم 
»احلراك  اأن  على  م�صددا  الدعوة«، 

ال�صعبي لي�ض �صد الفن والثقافة«. 
»اجلمهور  اأن  بوخنتا�ض  وتابع 

البلدية  �صواء  املحلية،  وال�صلطات 
باملهرجان،  را�صيني  املحافظة،  اأو 
الـ41  الدورة  اإجناح  على  وي�صهرون 

للتظاهرة«. 

»�سولكينغ« اأي�سا..

تو�ّصعت  لوحده«  يغني  »اتركه  حملة 
املعروف  اجلزائري  املغني  لتطال 
»عبد  احلقيقي  وا�صمه  �صولكينغ، 
املقرر  من  حيث  دراجي«،  الروؤوف 

حتت  فنيا  حفال  �صولكينغ  يقدم  اأن 
حلقوق  الوطني  الديوان  اإ�رشاف 
التاأليف )حكومي(، بعا�صمة البالد، يف 

22 اأوت املقبل. 
وطالب ن�صطاء و�صفحات عرب من�صات 
التوا�صل، �صولكينغ باإلغاء حفله الفني 
التي  الظروف  ظل  يف  باجلزائر، 

ت�صهدها البالد. 
وردا على احلملة، قال �صولكينيغ عرب 
»ان�صتغرام«:  بتطبيق  الر�صمي  ح�صابه 
التربع  �صيتم  احلفل  عائدات  »ن�صف 
واملر�صى  الأيتام  مراكز  لفائدة  بها 
الو�صطى  اجلزائر  م�صت�صفيات  يف 

)العا�صمة(. 
ق�صري:  فيديو  يف  �صولكينيغ،  واأ�صاف 
اأماكن  �صيكون منظما، هناك  »احلفل 
لل�صباب،  واأخرى  للعائالت  خم�ص�صة 
جزائري  دينار   1500 الدخول  ومبلغ 
)نحو 10 دولرات(، ومل اآت اإىل بالدي 

كي اأربح املال«. 
»يوم  اختار  اأنه  اإىل  املغني  ولفت 
املقبل  اأغ�صط�ض   22( اخلمي�ض 
على  يوؤثر  ل  حتى  احلفل  لتقدمي 
)من  اجلمعة  ليوم  ال�صعبي  احلراك 
الثالثاء  يوم  الطلبة  حراك  اأو  الغد( 

الذي يليه«.
ما وراء احلملة؟

يرى  احلملة،  هذه  عن  وتعقيبا 
اجلزائري  الإعالمي  مطاوي،  في�صل 
املخت�ض يف ال�صاأن الثقايف والفني، اأن 
حملة »خليه يغني وحدو ل معنى ول 

جدوى لها«.

مطاوي  قال  لالأنا�صول،  حديث  ويف 
الثقافية  املهرجانات  »مقاطعة  اإن 
للفنان  الظهر  اإدارة  معناها  والفنية 

واملثقفني«. 
الثقافة والفن هم  »اأعداء  اأن  واأ�صاف 
موجة  ركوب  يريدون  دائما،  اأنف�صهم 
البالد  ت�صهده  الذي  ال�صعبي  احلراك 
من اأجل ت�صفية ح�صاباتهم مع الإبداع 

والفن«. 
مقاطعة احلفالت  من  وحذر مطاوي 
الفنية بقوله: »حذاري،  واملهرجانات 
اإنها خطرية، التطرف يغذيه اجلهل«. 
ولفت اإىل اأن ميزانية قطاع الثقافة يف 
اجلزائر تقارب 1 باملائة )من اإجمايل 
يعتقد  قلّتها  ورغم  العامة(؛  املوازنة 
البع�ض اأن الثقافة والفن زائدة وجمرد 

كماليات. 

احلملة تلهب مواقع 
التوا�سل االجتماعي 

حملة »خليه يغني وحدو« اأثارت ردود 
على  ومعار�صة  موؤيدة  متباينة  فعل 

�صبكات التوا�صل الجتماعي.
اخلام�صة  للعهدة  »ل  �صفحة  وكتبت 
جاء  من�صورا  خطر«  يف  اجلزائر 
يف  ال�صعب  مال  تبذير  »قاطعوا  فيه: 

احلفالت املو�صيقية«. 
اأيها  املن�صور  »�صاركوا  واأ�صافت: 
ثقافة  نتعلم  اأن  يجب  الأحرار، 

املقاطعة«. 
بويرة«  »اأمازيغ  �صفحة  وغّردت 
»تفطنت  �صولكينغ:  حفل  بخ�صو�ض 
الع�صابة )تق�صد رموز النظام ال�صابق( 
لل�صعب  املغناطي�صي  التنومي  اأن  اإىل 
باأفراح المتحانات وكاأ�ض اإفريقيا بداأ 

يف الزوال«. 
بالرتويج  بداأت  »لذلك  وتابعت: 
والبداية  للرق�ض  �صخمة  حلفالت 
�صيحيي  الذي  »�صوليكينغ«  باملدعو 

حفال ال�صهر املقبل«. 

حممد رم�شان: عمر ال�شريف جعلني جمنونا!
والفيديو مبقطع ظهر  ال�صور  تبادل  الر�صمي على موقع  الفنان حممد رم�صان جمهوره ومتابعيه عرب ح�صابه  �صارك 
من خالله يف فرتة �صبابه منذ ما يزيد على 10 �صنوات عندما حل �صيًفا على اأحد برامج التلفزيون امل�رشي، واأجرى 
النجم العاملي عمر ال�رشيف مداخلة واأ�صاد مبوهبته التمثيلية. وعلق رم�صان على املقطع الذي ن�رشه وقال “اأ�صتاذنا 
اأن�صى ذكرى  وجنمنا العاملي الراحل  عمرال�رشيف اهلل يرحمك وي�صكنك ف�صيح جناته يا �صاحب القلب الأبي�ض.. ل 
وفاتك واأي�صاً ل اأن�صى كلماتك عني كان عمري ت�صعة ع�رش عاًما يف عز بدايتي ال�صعبة وكنت على و�صك الياأ�ض كالمك 
اأعطاين ال�صرب والقوة وجعل طموحي لي�ض له حدود”، م�صيًفا: “بعد الربنامج خرجت من ما�صبريو ركبت اأتوبي�ض هيئة 
النقل العام من حمطة عبد املنعم ريا�ض متجها اإىل بيتي يف املنيب ومن فرحتي قلت للكم�رشي واأنا باأخد منه تذكرة 
اأن الفنان حممد رم�صان قد �صارك  الأتوبي�ض الكالم اللي عمر ال�رشيف قاله عني واأفتكرين جمنون”. جدير بالذكر 
النجم العاملي عمر ال�رشيف يف بطولة م�صل�صل “حنني وحنان” عام 2007، وكان طريقة تعارفهما خمتلفة للغاية، حيث 
ظن ال�رشيف اأن هذا ال�صاب جمرد اأحد عمال املكان الذين يقومون بت�صوير م�صاهد امل�صل�صل فيه، وبعدها �صاهده 

ي�صتعد للم�صهد الذي �صيظهر من خالله اأمامه واأعجب به كثريا.

بعد 17 عامًا .. يا�شمني عبد العزيز تك�شر القاعدة
حالة من الغياب تعتمدها الفّنانة يا�صمني عبد العزيز عن اإجراء لقاءات تليفزيوينة طويلة، واأخرياً تطل على جمهورها 
من خالل برنامج »معكم« من تقدمي منى ال�صاذيل على �صا�صة cbc. ولأّول مّرة منذ 17 عاماً تطل يا�صمني عبد العزيز 
على جمهورها، من خالل ظهور ح�رشي ممّيز �صمن اللقاءات الأوىل للمو�صم اجلديد من برنامج »معكم منى ال�صاذيل«. 
وكان اآخر ظهور تلفزيوين ليا�صمني عام 2002 بعدها انقطعت عن امل�صاركة يف اأي برنامج اإىل اأّن جنحت الإعالمية منى 

ال�صاذيل يف اإقناعها بالظهور من جديد.

وليد ال�شامي ي�شوق جمهوره لـ “حظي واأعرفه”
اإنتاج �رشكة  من  واعرفه”،  “حظي  بعنوان:  غنائي جديد  لطرح عمل  ا�صتعداداته  اكتمال  ال�صامي،  وليد  الفنان  اأعلن 
الأغنية،  برومو  “اإن�صتقرام”،  موقع  ال�صخ�صي على  “ال�صامي”، عرب ح�صابه  و�صارك  واملرئيات.  لل�صوتيات  “روتانا” 
وعلق عليه قائال: “قريبا حظي واعرفه، روتانا”. واأحيا الفنان وليد ال�صامي، قبل اأيام قليلة، حفال غنائيا �صاهرا، يف 

مدينة القطيف، باملنطقة ال�رشقية يف ال�صعودية، من تنظيم �رشكة “روتانا” لل�صوتيات واملرئيات.
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جديدة كهربائية  �سيارة  تطلق  "ت�سال" 

ت�سال،  �رشكة  م�ؤ�س�س  �أعلن 
�رشكته  �أن  م��سك،  �إيل�ن 
 Model" ستك�سف عن �سيارة�
Y" �لكهربائية �جلديدة، يف 14 
مار�س �جلاري و�ستاأتي �ل�سيارة 
 ،"SUV" بهيكل  �جلديدة 
وحجم �أكرب من �أحجام �سيار�ت 

"MODEL 3"، و�سعر �سيقل 
بهدف  دوالر،  �ألف   40 عن 
�إعادة "ت�سال" �إىل �ل�سد�رة يف 
�س�ق �ل�سيار�ت �لكهربائية كما 
�ستاأتي "Model Y" بنظامي 
�أما  وخلفي،  �أمامي  دفع 
�الأعلى  نح�  ف�ستفتح  �أب��بها 

 MODEL" �سيار�ت  يف  كما 
�ستاأتي  �أنها  عن  ف�سال   ،"X
ببطاريات جديدة تعمل بنمط 
خمتلف عن تلك �مل�ج�دة يف 

باقي �سيار�ت "ت�سال".
طرح  خالل  من  ت�سال  وتاأمل 
هذه  من  ن�سخة  ملي�ن  نح� 

جزء�  تع��س  �أن  يف  �ل�سيارة، 
تكبدتها  �لتي  خ�سائرها  من 
ب�سبب  �ملا�سيني  �لعامني  يف 
يف  ظهرت  �لتي  �مل�ساكل 
 ،"3  MODEL" مركبات 
خمتلف  يف  بع�سها  و�حرت�ق 

بلد�ن �لعامل.

رولزروي�س حتقق اأعلى مبيعات
 على مر 115 عامًا!

�أعلنت رولز روي�س عن متكنها من بيع 4،107 �سيارة خالل 2018، وه� ما يُعد �أعلى معدل مبيعات �سهدته �ل�رشكة خالل تاريخها 
على مدى 115 عام، متغلبة بذلك على رقمها �لقيا�سي �ل�سابق يف 2014 عندما باعت 4،063 ن�سخة.

متثل مبيعات �ل�رشكة يف 2018 زيادة ن�سبتها 22% مقارنة بعام 2017 عندما متكنت من بيع 3،362 �سيارة فقط، حيث يعزي ت�ر�سنت 
م�لر �وتف��س، مدير رولز روي�س �لتنفيذي، �أغلب هذ� �لنم� �إىل تد�سني و�إنتاج �جليل �لثامن من فانت�م �لر�ئدة.

تظل �أمريكا �ل�سمالية حالياً هي �أكرب �أ�س��ق رولز روي�س، حيث �أنها م�س�ؤولة عن ثلث مبيعات �ل�رشكة عاملياً، بينما ت�سكل �أوروبا 
و�آ�سيا 20% فقط، رغم �أن �ل�سني حتديد�ً منت مبيعاتها يف 2018 بن�سبة 40% خا�سة لطر�ز�ت فانت�م وج��ست، كما منت مبيعات 

ململكة  �ملتحدة �أي�ساً بن�سبة 10% رغم �لتحديات �ل�سيا�سية و�القت�سادية �لتي �
متر بها �لبالد.

هذ� ويت�قع م�لر �أن حتظى رولز روي�س بعام ر�ئع �أي�ساً 
 SUVيف 2019 مع بدء �الإنتاج �مل��سع لـ
حيث  �جلديدة،  ك�لينان 
�مل�سبق  �لطلب  �أن 
�لفرتة  يغطي  عليها 
�لثالث  �لربع  حتى 
من �لعام �جلاري، ما 
�ستك�ن  لك�نها  ي�سري 
مبيعاً  �الأعلى  �لطر�ز 
من �لعالمة �لربيطانية 

�لفاخرة هذ� �لعام.

بي اإم دبليو الفئة الثامنة كوبيه 2019 تك�سف نف�سها ر�سميا 
�ل�ستار  دبلي�  �إم  بي  �أز�حت 
ك�بيه  �لثامنة  �لفئة  عن  �أخري� 
من  �أ�سهر  عقب  �جلديدة 
و�لت�رشيبات  �لتج�س�سية  �ل�س�ر 
فيما  لكم  ونعر�س  �ملختلفة.. 
وتفا�سيل  معامل  �أهم  يلي 
دبلي�  �إم  بي  �لفاخرة،  �ل�سيارة 
يف  �لرتكيز  �أن  على  �أكدت 
ت�فري  ه�  �جلديدة  �لك�بيه 
جتربة قيادة مثرية وديناميكية، 
�ل�سا�سيه  �سبط  مت  حيث 

وم�لد�ت �لطاقة ونظام �لتعليق 
على  ترتقى  “ر�ساقة  لعر�س 
�ملناف�سني ودقة المتناهية كما 
ه� مت�قع من �سيارة ريا�سية يف 

قمة جمالها”.

الت�صميم اخلارجي 

ك�بيه  �لثامنة  �لفئة  خارجية 
بني  وجتمع  �أنيقة  �جلديدة 
حزمة  يف  �لع�سلية  �ل�سط�ح 

عالمة  بر�ئحة  تف�ح  م�حدة 
مبالمح  وتلتزم  دبلي�  �إم  بي 
�الأبرز  و�ملثال  ت�سميمها، 
�لته�ية  �سبكة  ه�  ذلك  على 
�لكليتني  �سكل  على  �ل�سخمة 
�إىل 4،843  �لك�بيه  وي�سل ط�ل 
مليمرت وعر�سها 1،902 مليمرت 
مليمرت   1،341 و�رتفاعها 
 2،822 عجالتها  وقاعدة 

مليمرت.

املحركات 

�ستت�فر  ك�بيه  �لثامنة  �لفئة 
ديزل  تريي�  �الأول  مبحركني، 
�سلندر�ت  ب�ست  لرت   3.0 �سعة 
دور�ن  وعزم  ح�سان   315 بق�ة 
من  بت�سارع  ني�تن.مرت،   680
يف  كلم\�س   100 �إىل  �ل�سفر 
4.9 ثانية �ملحرك �لثاين تريب� 
بثماين  لرت   4.4 �سعة  مزدوج 
ح�سان   523 بق�ة  �سلندر�ت 
ني�تن.مرت،   750 دور�ن  وعزم 
يف  كلم\�س   100 �إىل  بت�سارع 

ويت�سل  فح�سب..  ثانية   3.7
�أوت�ماتيكي  بجري  �ملحركان 

بثمان �رشعات.

اأهم املميزات 

تعليق  بنظام  �لك�بيه  وتاأتي 
ب�سكل  �ملتكيف   M طر�ز  من 
ن��ب�س  ي�سمل  و�لذي  قيا�سي، 
باالإ�سافة  متط�رة،  �إلكرتونية 
�لت�جيه  نظم  �أحدث  �إىل 
�إم دبلي�، ونظام  �لفعال من بي 
و�أنظمة  �لدحرجة،  ملنع  فعال 

�لتحكم  مثل  متعددة  �سالمة 
�ل�سري  �رشعة  يف  �الأوت�ماتيكي 
يف  للبقاء  �مل�ساعدة  ونظام 
من  و�حلماية  �لطريق  حارة 
�ال�سطد�م �جلانبي و�مل�ساعدة 

على �لركن.
�سا�سة  جند  �ملق�س�رة  د�خل 
�إن�س   10.25 بط�ل  مل�سية 
�أخرى  و�سا�سة  �لقيادة،  لل�حة 

12.3 �إن�س لل�حة �لعد�د�ت.
مر�سيد�س  ع��مل  بني  �جلمع 
 911 وب�ر�س  ك�بيه   S-Class
ي�جد  �أنه  تعتقد  دبلي�  �إم  بي 

مر�سيد�س GT R AMG رود�سرت 
املحدودة تك�سف عن نف�سها

ت�ستعد مر�سيد�س AMG لت��سيع 
عرب   GT م�ديالت  جمم�عة 
جديدة،  رود�سرت  ن�سخة  �إ�سافة 
من  �الأعلى  �لفئة  �ستك�ن  و�لتي 

�لك�بيه �لريا�سية.
رود�سرت   GT R مر�سيد�س  تاأتي 
ثالثي  للطي  قابل  �سقف  مع 
�لطبقات، هيكل خفيف �ل�زن من 
�الأل�مني�م و�ملاغن�سي�م و�لف�الذ، 
�أغطية مر�يا جانبية �س�د�ء المعة، 
وعجالت  �سفر�ء  مكابح  مكاب�س 

19 �أو 20 �إن�س.
باالنتقال للمق�س�رة، �سنجد �سا�سة 
عد�د�ت رقمية 12.3 �إن�س، �سا�سة 
مل�سية 10.25 �إن�س، زخرفات من 
�الأ�س�د،  و�خل�سب  �لكرب�ن  �ألياف 
 AMG مقاعد  وج�د  بجانب 
�الأ�س�د  نابا  �الأد�ء من جلد  عالية 
تربيد  �أنظمة  �إ�سافة  خيار�ت  مع 
تدفئة  نظام  بجانب  بها،  وتدفئة 

للرقبة عند فتح �ل�سقف.
ن�سخة  فتحمل  �ملحرك،  عن  �أما 
 GT R م�لد  نف�س  �لرود�سرت 
�سعة   V8 هيئة  على  �لقيا�سية 
 585 بق�ة  �لتريب�  مزدوج  لرت   4
ني�تن.مرت،  و700  �أوروبي  ح�سان 

 7 �أوت�ماتيكي  بناقل  يت�سل  حيث 
�رشعات مزدوج �لقاب�س مع قدرة 
ت�سارع من 0 �إىل 100 كم/�س خالل 
3.6 ثانية قبل بل�غ �رشعة 317 كم 

�لق�س�ى.
�لك�سف  �سيار�ت  �أغلب  �أن  ورغم 
�الن�سيابية،  �لقيادة  على  تركز 
تاأتي  رود�سرت   GT R �أن  �إال 
ومثبتات  ديناميكي  ت�سميم  مع 
من  عادم  �أنابيب  �حلركة،  لتاقل 
�ألياف  من  عزم  �أنب�ب  �لتيتاني�م، 
خم�س�س  تعليق  نظام  �لكرب�ن، 
للعجالت  ن�سط  ت�جيه  للحلبات، 
خلفي  �إغالق  ومعامل  �خللفية، 
�إلكرتوين حمدود الأجل �أد�ء عايل.

 AMG GT هذ� وتاأتي مر�سيد�س
ديناميكية  حزمة  مع  رود�سرت   R
من  ل�ح  �إطالة  على  تعمل  متكيفة 
 40 بقدر  لالأ�سفل  �لكرب�ن  �ألياف 
�ل�سيارة  تثبيت  ملم، مما يزيد من 
على �لطريق من �ملح�ر �الأمامي 
عرب ت�ليد طاقة جاذبة قدرها 40 
كم/�س،   250 �رشعة  على  كجم 
ن�سخة   750 �إنتاج  يتم  �أن  على 
�الإعالن  دون  منها  حمدودة فقط 

عن �الأ�سعار بعد.

على  "Lada Granta" حتافظ 
�سدارة �سوق املبيعات الرو�سية

نتائج   "autostat" م�قع  ن�رش 
�لتي  �ل�سيار�ت  تظهر  �إح�سائيات 
�أعلى ن�سب مبيعات يف رو�سيا  حققت 

خالل �سهر يناير 2019.
وجاءت يف �ملرتبة �الأوىل من �لت�سنيف 
منها  بيع  �لتي   "Lada Granta"
 "Lada Vesta" 7630 �سيارة، وتلتها

بـ 7078 �سيارة.
 Hyundai" وحلّت يف �ملرتبة �لثالثة

Creta" �لتي بيعت منها 4187 ن�سخة، 
بـ   "HyundaSolaris" وبعدها 

.3805
�أما بالن�سبة لل�رشكات �لتي باعت �أكرب 
عدد من �ل�سيار�ت يف رو�سيا، يف يناير 
�لتي  "�أوت�فاز"  فكانت  �لعام،  هذ� 
بـ  "كيا"  وتلتها  �سيارة،   21531 باعت 
بـ 10843  و"هي�ند�ي"  �سيارة،   15691

�سيارة. 
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XTOUCH X إك�ش تات�ش تطلق هاتف�

�إك�س   XTOUCH �أطلقت 
�جلديد  �لذكي  هاتفها  تات�س 
�لتجارة  وحلول   XTOUCH X
تعزيز  يف  ت�ساهم  �لتي  �لإلكرتونية 
�لهاتف  و�نطلق  �لعمالء،  جتربة 
�جلديد يف دولة �لإمار�ت �أولً، وهو 
وبخيار  قيا�سية  بخيار�ت  متوفر 

�لهد�يا كاملة �لإ�سافات.
هاتف  �ملتاحة  �لباقات  وت�سمل 
و�ساعات  �لذكي   XTOUCH X
�لأذن �لريا�سية �لال�سلكية مع �ساحن 
للم�ستخدم  ي�سمح  عملي  خارجي 
ودعًما  بالكامل،  ل�سلكية  بتجربة 
�أف�سل  تقدمي  �إىل  �لر�مية  لروؤيتها 
قيمة  و�خلدمات  �ملنتجات 

للم�ستهلكني، طرحت �ل�رشكة كذلك 
من�سة للتجارة �لإلكرتونية، تقدم من 
�لعرو�س �خلا�سة، كال�سحن  خاللها 
�إىل  �لت�سليح،  وخدمات  �ملجاين 
�لأوىل  للمرة  تقدم  ميزة  جانب 
و�لتي  �ملتحركة،  �لأجهزة  فئة  يف 
بالدفع  �مل�ستهدفني  للعمالء  ت�سمح 
ت�سهيالت  خالل  من  بالأق�ساط 

تقدمها �ل�رشكة مبا�رشة.  
 XTOUCH X هاتف  �سمم 
�إن�س،   5.8 قيا�س  كاملة  ب�سا�سة 
مده�سة،  هند�سية  بتفا�سيل  ويتمتع 
و�سطح  مميز  �ن�سيابي  وبهيكل 
منحنية  بحو�ف  لمع  م�سقول 
من  رفيع  و�إطار   2.8D بت�سميم 

�ملعدن.
 IPS بدقة  تتمتع  �لتي  �ل�سا�سة  �أما 
لتمتد   18:9 بتنا�سب  فتمتاز   +HD
وتو�ّسع  �أ�سفله  �إىل  �أعلى �جلهاز  من 
بالكامل،  �لأمامية  �لروؤية  �أفق 
ويوجد زر �لب�سمة على ظهر �لهاتف 
 3 �لقفل خالل  فتح  ب�رشعة  لي�سمح 

�أجز�ء من �لثانية وح�سب.
�أما �لبتكار يف �ملجموعة �لال�سلكية 
خارجياً  �ساحناً  تت�سمن  �لتي 
ل�سلكياً، وهو م�سمم خ�سي�ساً ليلبي 
�حتياجات �مل�ستخدم �لع�رشي حيث 
يحتاج �لنا�س �إىل �لتو��سل �مل�ستمر 
�ل�سماعات  وتتميز  �لتنقل،  �أثناء 
�لريا�سي  �لت�سميم  ذ�ت  �لال�سلكية 

ينا�سب  ومريح  مدرو�س  ب�سكل 
�ملتو��سل  بالبث  وي�سمح  �حلركة 
لتجربة   BLUETOOTH بتقنية 
وتعمل  لها،  مثيل  ل  مو�سيقية 
�لكامري� �خللفية بدقة 8 ميغابيك�سل 
بف�سل �رشيحة SONY �لتي متّكن 
�مل�ستخدم من عي�س جتربة �لت�سوير 
ب�سكل مثايل يف  وتعمل  �لحرت�فية، 

خمتلف ظروف �لإ�ساءة.
و�سول  ذ�كرة  �جلهاز  وتر�فق 
ع�سو�ئي �سعة 2 جيجابايت و وذ�كرة 
جيجابايت   16 �سعة  د�خلية  تخزين 
�إمكانات تخزين  �إىل  ميكن تعزيزها 
�إىل 128 جيغابايت ملزيد من  ت�سل 

�لكفاءة و�ملتعة.  

 �إطالق هاتف بالك بريي 
 KEYone Bronze Edition

يف �أ�سو�ق �ل�سرق �لأو�سط
أعلنت شركة TCL Communication عن إطالق هاتف 

BlackBerry KEYone Bronze Edition اجلديد كلًيا في منطقة 
الشرق األوسط، وذلك بعد النجاح العاملي الذي حققته سلسلة 
BlackBerry KEYone وإصدار Black Edition حتديًدا، وتدعم هذه 

السلسلة اجلديدة من BlackBerry KEYone وجود شريحتي 
اتصال، إضافة إلى توفرها بألوان جديدة ومميزة.

يتوفر الهاتف اجلديد اعتبارًا من اليوم في سوق اإلمارات العربية 
املتحدة واململكة العربية السعودية بسعر 2199 درهم إماراتي و 
2199 ريال سعودي بالك بيري تؤكد مواعيد إطالق هاتف أندرويد 

KeyOne
وتتولى شركة أكسيوم تليكوم مهمة توزيع املنتج في منطقة 

الشرق األوسط، وسيكون متوفرًا في البداية لدى متاجر شرف دي 
جي وسوق.كوم، كما سيتوفر من شركتي اتصاالت ودو.

يعد هذا اإلصدار احملدود مثالًيا الستخدام املوظفني في الشركات 
 KEYone أو األشخاص الذين يسافرون كثيرًا، وذلك ألن هاتف

Bronze Edition يأتي بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيغابايت 
وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، باإلضافة إلى ذلك، 
فقد زّود الهاتف بجميع ميزات األمان واإلنتاجية واملوثوقية، 

التي جعلت من BlackBerry KEYone هاتفاً ذكياً مختلفاً وذو 
شعبية كبيرة. ويأتي الهاتف ليكون مثاالً آخر على تلبية عالمة 

 TCL Communication بالك بيري التجارية التابعة لشركة
ملتطلبات محبي هواتف بالك بيري الذكية حول العالم، الذين 
يطالبون دائًما بإدخال املزيد من خيارات التصميم واألداء على 

.BlackBerry KEYone سلسلة

غوغل جتعل �لو�سول للبيانات 
�أ�سهل عند �لبحث على حمركها

�ل�سبل  �أكرث  �لبحث قوقل  يوفر حمرك 
موؤ�س�سة  بيانات  �إىل  للو�سول  �سهولة 
�أحياًًنا  لكن  �لإنرتنت،  على  مكان  �أو 
�لبحث  من  �لكثري  �لأمر  ي�ستغرق 
للو�سول للمعلومات �ل�سحيحة يف حال 
�لبع�س،  لدى  كان �ملكان غري معروف 
وقررت  �ل�رشكة  له  تنبهت  ما  وهو 

تغريه.
لبيانات  �لو�سول  طريقة  وبتحديث 
ومعلومات �ملوؤ�س�سات �أو �ملو�قع، فاإن 
�مل�ستخدم مبجرد �لبحث عن موؤ�س�سة 
ما �ستظهر له �لبيانات مبا�رشة يف �أول 
مما  �لنتائج،  باقي  وقبل  �لبث  �سفحة 

يجعل �لو�سول �إىل �ملعلومات �حلقيقية 
�أ�سهل من �ل�سابق لكن هذ� �لأمر يحتاج 
من �أ�سحاب �ملوؤ�س�سات و�ملو�قع �تباع 
�لتي  �لبيانات  تعبئة  طريقة حمددة يف 
عرب  للم�ستخدمني  �إظهارها  يريدون 
منوذج طرحته �ل�رشكة لت�سهيل ت�سمني 
لتظهر  �لبث  حمرك  �سمن  �لبيانات 

ب�سكل مبا�رش.
رئي�سي  ب�سكل  �لأمر  هذ�  وياأتي 
ت�ستطيع  حيث  �لإخبارية،  للموؤ�س�سات 
�لبيانات  منوذج  ت�سمني  �ملوؤ�س�سات 
 html �ملحدد من قوقل يف �سفحات 

�خلا�سة بهم لكي يظهر للجميع.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  �آب  وو�ت�س  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  �لر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه �مليزة �لتي �ستحمل 
د�خل  �لأوىل  للمرة  �ل�رشية«  »�ملحادثات  ��سم 
تطبيق تويرت لأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كر�ن�س« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  �لأمر، ومل  �لتعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  �مليزة  �إطالق  موعد 
عن  تختلف  �مل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�س �آب و�آي ما�سيج لأبل، بل يختار �مل�ستخدم 
�لكيفية  بنف�س  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  �لتي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  �فتح   -1 كالتايل:  وهي 
�أندرويد. 2- �فتح حمادثة بينك وبني �لآخر �لتي 

تريد �إجر�ء درد�سة �رش�ً.
3- �نقر على �أيقونة �ملعلومات يف �لز�وية �لعليا 

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�سالة ن�سية �رش�ً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�سة �مل�سفرة.

 لينكد�إن تطلق فيديو 
�ملحتوى �لإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�سوت  �لب�رش  ��ستعمال  للم�ستخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�س�س  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحتوى  فيديو  وهما  �لب�رشية  �لناحية 

�لإعالين و�سفحات �ل�رشكات.
ويتيح �لفيديو �جلديد للمحتوى �لإعالين 
�لقر�ر  �سناع  مع  �لتو��سل  للم�ستخدمني 
�لتي  �مل�سرية  طيلة  �لأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن �مل�سّوقون من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�سويقية 

لفيديو �ملحتوى �لإعالين وذلك عرب:
• زيادة �لوعي حول �لعالمة �لتجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رو�ية ق�س�س  خالل 

�سمن �سياق لينكد�إن.
عرب  �ملوقع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

�حلو��سيب و�لهو�تف �ملتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  �أو  �لعمل«  �إىل  »�لدعوة 

Gen Forms �ملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
�ل�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
و�ملحادثات  �لرتباط  وتعزيز  �ملو�هب 
مع �ملهنيني عرب �سفحتها �خلا�سة على 

�ل�سبكة.
ي�سار �إىل �أن فيديو �سفحة �ل�رشكة كفيل 
مر�ت   5 �لأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

�أبل ت�ستبدل هو�تف �آي فون �إك�ش �ملعطوبة
�أر�سلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر �لبيع بالتجزئة ومقدمي �خلدمات �ملعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يو�جه �لعمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�س �آي دي« يف �آي فون �إك�س، حيث يجب عليهم �لختبار �أولً ملعرفة 

�إمكانية حلها عرب �لكامري� �خللفية، ويف حال عدمه يجب ��ستبد�ل �لهاتف باآخر 
جديد. ويبدو �أن �إ�سالح �لكامري� �خللفية حلل م�ساكل »في�س �آي دي« �أمر غري 

متوقع، �إل �أن �لعديد من �مل�ستخدمني لحظو� �أنه عند ف�سل �لكامري� �خللفية، 
تف�سل تقنية »في�س �آي دي« �أي�ساً يف �لعمل ب�سكل �سحيح.

نظارة �أوكولو�ش غو �جلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة على �أبرز م�ساكل نظار�ت �لو�قع �لفرت��سي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف 

ذكي للغو�س يف �لعو�مل �لفرت��سية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�ستخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�سة بات�سال �سبكة WLAN �لال�سلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�سرية، بالإ�سافة �إىل ربط �جلهاز بح�ساب �أوكولو�س ب�سبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�سل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�سور و�ملحتويات �لأخرى �إىل نظارة �لو�قع �لفرت��سي.

وميكن للم�ستخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��ستعمال نظارة �أوكولو�س غو من خالل ��ستعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�سطدم عد�سات �لنظارة مع عد�سات نظارة �لو�قع �لفرت��سي.



غليزان

�نت�شال جثة �مر�أة من 
د�خل بئر بزمورة

يف ح�سيلتها خالل 24 �ساعة الأخرية حيث 
بزمورة  املدنية  احلماية  م�سالح  انت�سلت 
من  �سنة    47 العمر  من  تبلغ  امراأة  جثة 
باملكان  مرتا   30 حوايل  بعمق  بئر  داخل 
مت  رافع   بزمورة  اأولد  دوار  امل�سمى 
اإىل م�سلحة حفظ اجلثث عيادة  حتويلها 
ا�ستقبلت  كما  زمورة  اخلدمات  متعددة 
اجلثث  حفظ  م�سلحة  اأم�س  اأول  اأم�سية 
مب�ست�سفى حممد بو�سياف جثة جنني من 
جن�س اأنثى والذي عرث عليه مرميا باحلي 
الفو�سوي ببلدية بن داود بعدما مت و�سعه 
داخل كارطون من جهتها فتحت امل�سالح 
احلادث  مالب�سات  يف  حتقيقا  الأمنية 

للك�سف عن اجلانية
ق   م

ق�سيمة ال�سيارات

متديد مدة �لت�شديد �إىل 
15 �أوت �ملقبل  

مت متديد املدة القانونية لت�سديد ق�سيمة 
ال�سيارات ل�سنة 2019 اإىل 15 اأوت املقبل 
والتي كانت حمددة �سابقا من 2 جوان اإىل 
31 يوليو, ح�سب ما اأفاد اأم�س الأربعاء بيان 
اأو�سحت  ,و  لل�رضائب  العامة  للمديرية 
متوفرة  الق�سيمة  اأن  باملنا�سبة  املديرية 
ال�رضائب  قب�سات  لدى  فئاتها  جميع  يف 
قب�سات  اأن  اإىل  م�سرية  الربيد,  مكاتب  و 
ال�رضائب �سيتم فتحها , ا�ستثناء , للجمهور 
اأيام ال�سبت خالل املدة �سالفة الذكر  كل 
اأن   املديرية  ذكرت  اأخرى,  جهة  ومن 
بطاقة ال�سري املوؤقتة )البطاقة ال�سفراء( 
تعد مبثابة بطاقة ترقيم )بطاقة رمادية( 
التي  اجلديدة  لل�سيارات  بالن�سبة  وهذا   ,
مت اقتنائها خالل �سنة 2019, و عليه فان 
الق�سيمة ت�سبح م�ستحقة خالل �سهر من 

و�سع ال�سيارة على الرتاب الوطني.

امل�سروع اأجنز ب3200 مليار  
�سنة 2007

�نفجار �لقنو�ت  يك�شف 
ن�شب �شركة  برتغالية

القناة  اأ�ساب  الذي  العطب  ك�سف 
وهران  مدينة  تزود  الرئي�سية  التي 
�سد  من  لل�رضب  انطالقا  ال�سالح  باملاء 
وادي  اليه  مياه  حولت  كرامي�س  الذي 
كبرية  عملية  ن�سب  اأم�س  �سلف  نهار 
اأ�سم  برتغالية  حتمل  بها  �رضكة  قامت 
برنامج  اطارا  »  يف  دوارتي  »تيك�سريا 
املاو الذي  يربط كل من م�ستغامن  واأرزيو 
لل�رضب  ال�ساحلة  باملياه  ووهران 
عهد  مليار يف   3200 مبلغ  الذي  ا�ستهلك 

الوزير عبد املالك بو�سياف  .
العطب الذي يعد الثاين خالل �سهر جويلية 
م�ستوى  منطقة  على  املكان  بنف�س 
ال�رضكة  اأكد  ان  احلجاج  والذي  مر�سى 
العقد  �رضوط  حترتم  الربتغالية  مل 
مطابقة  غري  وقنوات  معدات  وا�ستعملت 
مادى اىل انفجار القنوات بهذا امل�رضوع 
مايل  2007  بغالف  �سنة  اجنز  الذي 
�سخ  ل�سمان  �سنتيم  مليار  ب3200  قدر 
110مليون مرت مكعب  �سنويا نحو وهران 
يف  مكعب  مرت   6.5 اىل  ت�سل  دفع  بقوة 

الثانية .
حممد بن ترار

م.�س

وعلى  قاعات عالج  على  وتتوفر   
مطروح  الإ�سكال  ولكن  عيادات 
ذاته  بحد  الب�رضي  اجلانب  يف 
وامل�سكل م�سكل ت�سري وتنظيم واأنا 
اإ�سالح  نعمل على  باأننا  اأوؤكد  هنا 
الهياكل  تكون  حتى  الأو�ساع 
خدمة  يف  وقول  فعال  ال�سحية 
الأطباء  جلميع  ونوؤكد  املواطن 
متوفر  الإمكانيات  جميع  بان 

ل�ستقبالهم واأولها ال�سكنات . 
بولية  ال�سحة  قطاع  �سيتعزز 
من  بعدد  ال�سنة  هذه  امل�سيلة 
اجلوارية  ال�سحية  املرافق 
من  الرفع  بهدف  وال�ست�سفائية, 
ن�سبة التغطية واخلدمات العالجية 
ما  ح�سب  املر�سى  من  وتقريبها 
اأكده وايل امل�سيلة الذي ك�سف اأن 
امل�سالح املعنية ر�سد لإجناز هذه 
مليار   1600 مقداره  ما  امل�ساريع 

من  بكل  م�ست�سفيات  ثالثة  لبناء 
امل�سيلة وبو�سعادة و�سيدي عي�سي 
وتندرج امل�ساريع الثالثة املذكورة 
اإطار  يف  امل�سيلة  وايل  ح�سب 
املخ�س�س  القطاعي  الربنامج 
لولية امل�سيلة والتي �ستعمل هذه 
حت�سني  على  القاعدية  امل�ساريع 
العالج اجلواري للتكفل باملر�سى 
ال�ست�سفائية  ال�سحة  وترقية 

وتخفيف ال�سغط عن املوؤ�س�سات 
يف  املتمثلة  احلالية  ال�ست�سفائية 
يف  متخ�س�سة  وعيادة  م�ست�سفيني 

التوليد وطب الن�ساء واجلراحة . 
بولية  ال�سحية  اخلدمات  تعززت 
جديد  طبيب  ب35  امل�سيلة  
الهياكل  من  بعدد  التحقوا  الذين 
به  اأفاد  ملا  وفقا  ال�ست�سفائية, 
الوزارة  وخ�س�ست  امل�سيلة  وايل 

لولية  اأخ�سائيا   35 الو�سية 
اأول  هذه  تعترب  حيث  امل�سيلة 
باقي  التحاق  انتظار  يف  دفعة 
املقبلة,  الأيام  خالل  الأطباء 
لأطباء  من  العدد  هذا  اأن  م�سيفا 
دعم  اإىل  الهادف  الأخ�سائيني 
يعد  بالولية  ال�سحية  املنظومة 
قليال باملقارنة مع عدد املنا�سب 
املقدرة ب 80 طبيبا اأخ�سائيا التي 
�سمن  املعنية  الوزارة  خ�س�ستها 
خارطة التاأطري الطبي الأخ�سائي 
امل�سيلة  وايل  ودع  الولية  لفائدة 
من  تعيينهم  مت  الذين  الأطباء 
اإىل  باإرادتهم  الو�سية  الوزارة  قبل 
م�سرية  عملهم  مبنا�سب  التحاق 
كال�سكن  لهم  الظروف املهياأة  اىل 
والنقل وكذا كافة الو�سائل الأخرى 
اأجل  من  اخلا�سة  والتجهيزات 
ي�سمح  ومبا  ا�ستقرارهم  �سمان 
نف�سية  ظروف  يف  مهامهم  باأداء 

واجتماعية ح�سنة .

بعد ماأ�ساة وفاة امراأتني حاملني

و�يل �مل�شيلة يتعهد بتح�شني 
نوعية �خلدمات

تلم�سان

345 مليار� ديون �شركة �شونلغاز

البعثة اجلزائرية للحج 

تد�بري مكثفة 
لإجناح �مل�شاعر 

مبنى وعرفة 
على  للحج  اجلزائرية  البعثة  تعكف 
باإجناح  الكفيلة  الإجراءات  ترتيب كل 
مت  حيث  عرفة  و  مبنى  امل�ساعر 
�سيوف  خلدمة  الرتتيبات  كل  �سبط 
وفق  املنا�سك  تاأطري  و  الرحمان 

الن�سو�س الفقهية.
مركز  رئي�س  �رضح  الطار,  هذا  ويف 
اأم�س  ال�سيخ,  حممد  املكرمة,  مكة 
اخلمي�س  اليوم  »�سيتم  اأنه  الأربعاء 
ال�سعودي  الطرف  مع  اجتماع  عقد 
لعر�س اخلطة التي تهدف اإىل التكفل 
و مرافقة احلجاج طيلة امل�ساعر من 
قبل اأع�ساء البعثة املجندين للعملية و 
الذي يفوق عددهم 400 �سخ�سا«ومن 
و  الفتوى  جلنة  رئي�س  قال  جهته, 
الر�ساد الديني, حمند ايدير م�سنان, 
لتهيئة  ا�ستباقيا  عمال  »هناك  اأن 
ليوم  يوما   15 من  اأقل  قبل  احلجاج 
املعريف  ال�ستعداد  ل�سمان  الرتوية 
للنا�سك«ويف  الديني  و  الروحي  و 
ت�سيري  لعملية  امليداين  التكفل  �سياق 
اأو�سح رئي�س  امل�ساعر ملو�سم احلج, 
فرع امل�ساعر لفرقة احلماية املدنية, 
»مفرزة  ان  خليفة,  مولي  العقيد 
خطة  بو�سع  قامت  املدنية  احلماية 
عملياتية لت�سيري م�سعري منى و عرفة 
و  لإر�ساد  اأربع جمموعات  من  تتكون 
باحلافالت  الوافدين  احلجاج  توجيه 
تفويجهم  و  الإقدام  على  م�سيا  و 
مع  بالتن�سيق  اجلمرات  رمي  نحو 

املر�سدين الدينيني«.
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�أول ظهور للأمرية هيا 
منذ هروبها من دبي 

باأن  بريطانية  اإعالم  و�سائل  اأفادت 
بنت  هيا  الأمرية  بني  الق�سائية  املعركة 
را�سد  بن  حممد  دبي  وحاكم  احل�سني, 
وقالت  لندن  يف  الثالثاء,  اليوم  بداأت, 
اإن  الربيطانية,  تلغراف«  »ذا  �سحيفة 
منذ  الأوىل  للمرة  �سوهدت  الأمرية 
يف  املا�سي,  ال�سهر  دبي  من  خروجها 
يف  املحكمة  يف  لها  ا�ستماع  جل�سة  اأول 

ق�سية ح�سانة اأولدها.
اأن حمكمة الأ�رضة  اإىل  ولفتت ال�سحيفة 
باملحكمة العليا يف لندن, برئا�سة ال�سري 
مدى  على  �ست�ستمع  مكفارلني,  اأندرو 
يومني اإىل الأطراف املعنية, يف ما بات 
يعترب واحدة من اأغلى ق�سايا النف�سال 
املتنازع عليها وقام بن را�سد )70 عاما( 
اأ�سهر  بتعيني  عاما(   45( هيا  والأمرية 
يف  املعروفني  الربيطانيني  املحامني 
حول  الق�سية  وترتكز  النف�سال,  ق�سايا 
»رعاية طفلني من زواجهما«, هما جليلة 
)11 عاما( وزايد )7 اأعوام(, وفق ما نقلت 

»ذا تلغراف« عن اأوراق املحكمة.
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والغاز  الكهرباء  توزيع  �رضكة  مدير   ك�سف 
ديون   اأن  �سحفي  ت�رضيح  يف  تلم�سان  لولية 
�رضكة توزيع الكهرباء والغاز لدى زبائنها على 
جتاوزت  قد  تلم�سان  ولية  بلديات  م�ستوى 
ل  اأ�سبح  الذي  �سنتيم  الأمر  مليار  ال345 
مالية  اأزمة  يف  ال�رضكة  بدخول  ويهدد  يطاق 
الذي مت ر�سده  الكبري  خا�سة يف ظل املبالغ 
الذين  الزبائن  لدى  الأداء  حت�سني  اأجل  من 
ا�ستغالل  التبذير يف  ي�ستوجب عليهم  تدارك 
الطاقة واللجوء اىل العقالنية خا�سة يف ف�سل 

ال�سيف.
الديون  اغلب  اأن  امل�سوؤول  ذات  واأ�سار  هذا 
حيث  العمومية  الإدارات   لدى  م�سجلة 
تتقدمها البلديات  التي مت ت�سجيل ديون عليها 

اغلبها   , �سنتيم  مليار  ال300  عن  يزيد  مببلغ 
باملوؤ�س�سات  الكهرباء  ا�ستهالك  عن  ناجمة 
مقرات  للبلديات على غرار  التابعة  العمومية 
البلديات والدوائر واملدار�س وامل�ساجد  التي 
ي�ستوجب علبها مراجعة ا�ستهالكاتها للكهرباء 
, من جانب اآخر مت ت�سجيل 45 مليار �سنتيم  
هذا   , العاديني  املواطنني  من  الزبائن  لدى 
واأ�سار ذات امل�سوؤول اأن م�ساحله قد ج�سدت 
الطاقة  كمية  رفع  اجل  من  كربى   م�ساريع 
�سمان  جتاوز  بغية  باملائة  ب50  الحتياطية 
م�ساكل النقطاعات  التي اأ�سار انها ل تتم عن 
وهي  العمل  حواد  طريق  واإمنا  عن  ال�سغط 

قليلة جدا مقارنة بال�سنوات املا�سية .
حممد بن ترار

��شتياء رغد 
�شد�م ح�شني من 

»�لفي�شبوك«!

الرئي�س  ابنة  ح�سني  �سدام  رغد  ذكرت 
�رضكتي  اإدارتي  اأن  الراحل,  العراقي 
�سفحتيها  اأوقفتا  و«اإن�ستغرام«  »في�سبوك« 
ال�سخ�سيتني على املوقعني دون اأ�سباب معلنة 
وطالبت رغد �سدام على ح�سابها يف »تويرت« 
م�ساعدتها  واملحبني  اخلربة  اأ�سحاب  من 
اإدارتي  اأن  حيث  التوا�سل,  ل�ستعادة 
»اإن�ستغرام« و«في�سبوك« قد حذفتا �سفحتيها 
الر�سميتني على موقعي التوا�سل الجتماعي.

احل�سيلة املالية لل�سدا�سي الأول 
ل�سنة 2019

  Ooredoo  ُتعزز 
مكانتها يف �ل�شوق 

�جلز�ئرية للهاتف �لنقال 
اأعلن جممع Ooredoo لالت�سالت يوم الأربعاء 
لل�سدا�سي  املالية  نتائجه  عن   ,2019 جويلية   31
 Ooredoo اإيرادات  بلغت   2019 ل�سنة  الأول 
)اجلزائر( 41,1 مليار دينار جزائري يف ال�سدا�سي 
مليون   13,6 الزبائن  عدد  ,بلغ   2019 ل�سنة  الأول 
زبون يف اإىل غاية 30 جوان 2019 ُقدرت الإيرادات 
وال�رضائب  الفوائد  احت�ساب  قبل  املحققة 
وال�ستهالك والإطفاء )EBITDA( يف ال�سدا�سي 

الأول ل�سنة 2019 بـ 15 مليار دينار جزائري.
الأول  ال�سدا�سي  خالل  ال�ستثمارات  يخ�س  فيما 
مايل  غالف   Ooredoo خ�س�ست   ,2019 ل�سنة 
لتعزيز  وذلك  جزائري  دينار  ماليري   10,9 بـ  ُقدر 
مُتثل  امُلجّمع,  يف  للتغطية  �سبكتها  وع�رضنة 

Ooredoo )اجلزائر( 12% من جمموع الزبائن.
ال�سدا�سي  يف  )اجلزائر(   Ooredoo نتائج  توؤكد 
يف  ا�سرتاتيجيتها  جناعة  عن   ,2019 ل�سنة  الأول 

اإثراء احلياة الرقمية لزبائنها.

تي�سم�سيلت 

29 حريقا تتلف 
1.141 هكتار�

 من �لغابات 
منذ  تي�سم�سيلت  بولية  اندلع  حريقا   29 ت�سبب 
بداية �سهر جوان املا�سي واىل غاية اأم�س الأربعاء 
ح�سبما  الغابات  من  هكتارا  9ر1.141  اإتالف  يف 
رئي�س مكتب  واأو�سح  الغابات  اأفادت به حمافظة 
حماية النباتات والرثوة احليوانية رابح عرعار باأن 
هكتارا   340 من  اأكرث  على  اأتت  قد  احلرائق  هذه 
من اأ�سجار ال�سنوبر احللبي واأزيد من 450 هكتارا 
الياب�سة  احل�سائ�س  من  هكتارا  و330  الأدغال  من 
واأكرث من 15 هكتار من اأ�سياء اأخرى منها احللفاء 

والتجديد الطبيعي للغابة.

اجلزائر  )ولية  الزوار  باب  بلدية  �ستعرف 
العا�سمة( غدا اخلمي�س انقطاعا يف التزويد 
ح�سبما  ال�سيانة,  اأ�سغال  ب�سبب  بالكهرباء 
اأفاد به اأم�س الربعاء بيان ملديرية التوزيع 
و  الكهرباء  توزيع  ل�رضكة  التابعة  للحرا�س 

الغاز للجزائر العا�سمة.
النقطاع  هذا  اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 

اإىل  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة  من  امُلربمج 
غاية الرابعة و الن�سف م�ساء �سيم�س ب�سكل 
خا�س حي 4 /3400 �سكن �سوريكال و ملزيد 
ت�سع �رضكة  البيان,  ,ي�سيف  املعلومات  من 
العا�سمة  للجزائر  الغاز  و  الكهرباء  توزيع 
الرقم 3303 حتت ت�رضف زبائنها على مدار 

24�سا و 7/7اأيام.

اجلزائر

�نقطاع �لتزويد بالكهرباء �ليوم 
بباب �لزو�ر

البليدة

توقيف �ملعتدين على م�شتعملي 
�لطريق �ل�شيار �شرق/غرب 

الوطني  للدرك  الإقليمية  ال�رضية  متكنت 
خمت�سة  اجرامية  �سبكة  توقيف  من  بالبليدة 
ال�سيار  الطريق  م�ستعملي  على  العتداء  يف 
يف  الأربعاء  اليوم  جاء  ح�سبما  �رضق/غرب, 
للدرك  الإقليمية  املجموعة  عن  �سادر  بيان 
جميع  اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و  الوطني. 
ترتاوح  الذين  الإجرامية  الع�سابة  هذه  اأفراد 
اأعمارهم ما بني 23 و 27 �سنة م�سبوقني بتهمة 

حماولة ال�رضقة با�ستعمال العنف وحمل �سالح 
ابي�س حم�سور بدون مربر �رضعي.

م�سالح  ورود  اإىل  الق�سية  هذه  وقائع  تعود  و 
مفادها  موؤكدة  ملعلومات  الوطني  الدرك 
على  املواطنني  على  اعتداءات  ت�سجيل 
ليتم  �رضق/غرب  ال�سيار  الطريق  م�ستوى 
اإثرها ت�سكيل دوريات على م�ستوى هذا  على 

الطريق من اأجل الإطاحة باأفراد الع�سابة.

تعهد وايل ولية امل�سيلة » اإبراهيم او�سان » اأول اأم�س، بتح�سني ن�عية اخلدمات املقدمة عرب امل�ؤ�س�سات 
ال�ست�سفائية، متا�سيا واحتياجات امل�اطنني، من خالل تقريب املرافق ال�سحية للم�اطنني مع جتهيزها 

باأحدث التجهيزات م�سيفا اأن قطاع ال�سحة من الأول�يات واأن اأتابعه واأ�سعى اإىل حل جميع امل�ساكل العالقة 
فامل�سكلة يف قطاع ال�سحة غري مطروح يف الهياكل اأو التجهيز ف�لية امل�سيلة تت�فر على هياكل �سحية.
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