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املحتجون حا�شروا موكب وايل ورقلة 

هالك طفلني  غرقا يف 
بئر لل�ضرف ال�ضحي 

بحي امل�ضتقبل بتقرت

تعهدت باعتماد ال�شفافية دون اإق�شاء اأو متييز

 احلكومة تعيد النظر يف 
توزيع الإ�ضهار العمومي

مبا�شرة بعد عودته من اخلارج

�ضحب جواز ال�ضفر من اأحد اأفراد 
عائلة كونيناف مبطار هواري بومدين

 املتهم كان مبحوثا عنه يف ق�شية خمدرات  

 توقيف رجل الأعمال حممد 
ولد بو�ضيف ببني �ضاف  

رف�شوا دعوة رئي�س الكتلة علي جرباع 

�ضيناتورات من الأرندي يرف�ضون م�ضاندة اأويحي
�س4

شير عالوة
ت/ب

ph/app.com



بعني الدفلى واملدية

تدمري 6 قنابل تقليدية ال�صنع 
توقيف 4 عنا�صر دعم للجماعات الإرهابية 

دمرت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي, اأم�س الثالثاء, �ست 

قنابل تقليدية ال�سنع, فيما اأوقفت مفرزة اأخرى بالتن�سيق 
مع م�سالح الأمن الوطني, اأربعة عنا�رص دعم للجماعات 

الإرهابية بكل من وهران وم�ستغامن وتب�سة, ح�سب ما اأورده 
اأم�س الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

 واأو�سح ذات امل�سدر اأنه »يف اإطار مكافحة الإرهاب, دمرت 

مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي, يوم 2 اأبريل 2019, �ست )6( 
قنابل تقليدية ال�سنع بعني الدفلى واملدية )ن.ع.1(, فيما 
اأوقفت مفرزة اأخرى بالتن�سيق مع م�سالح الأمن الوطني 

اأربعة )4( عنا�رص دعم للجماعات الرهابية بكل من وهران و 
م�ستغامن )ن.ع.2( وتب�سة )ن.ع.5(«.

ويف اإطار حماربة التهريب واجلرمية املنظمة, اأوقفت مفارز 

للجي�س الوطني ال�سعبي بكل من جانت )ن.ع.4( و برج باجي 

خمتار وعني قزام )ن.ع.6(, �ستة ع�رص )16( منقبا عن الذهب 
و�سبطت مركبتني )2( رباعيتي الدفع و 1,9 طن من املواد 

الغذائية و93  مولدا كهربائيا و91 مطرقة �سغط وخم�سة 
)5( اأجهزة ك�سف عن املعادن, فيما اوقفت مفرزة اأخرى 

بب�سار )ن.ع.3(, تاجر خمدرات بحوزته 4 كيلوغرام من الكيف 

املعالج«من جهة اأخرى, »مت توقيف 10 مهاجرين غري �رصعيني 
من جن�سيات خمتلفة بكل من جانت  وعني قزام«.

بعد �صجن مالك القناة

اعتقال م�صوؤويل خمزن و �صائق من قناة "دزاير نيوز"

خبر في 
صورة

تعهدت باعتماد ال�صفافية دون اإق�صاء اأو متييز

 احلكومة تعيد النظر يف توزيع الإ�صهار العمومي

وهران

تفكيك 3 ع�صابات اإجرامية 
م�سالح  مع  بالتن�سيق  التحري  و  البحث  فرقة  عنا�رص  اأم�س,  متكنت 
�سبكات   3 من  تفكيك   28 احل�رصي  الأمن  و   17 احل�رصي  الأمن 
اإجرامية خمت�سة يف املتاجرة باحلبوب و املوؤثرات العقلية املختلفة 
اأين مت حجز ما يفوق 2000 قر�س مهلو�س من خمتلف الأنواع من بينها  
اإك�ستازي, �سفيحتني و42 عمودا على �سكل »�سابونة« قدر  890 حبة 

وزنها الإجمايل بـ 273.167 غ من الكيف املعالج.
بي�ساء  اأ�سلحة  حجز  مع  الرتويج  عائدات  من  مايل  مبلغ  جانب  اإىل 
اأعمارهم ما بني 20  اأ�سخا�س ترتاوح  ال�سبكة تتكون من 5  حمظورة, 

�سنة اإىل 50 �سنة من ذوي ال�سوابق العدلية.
بع�س  م�ستوى  على  متفرقة  اأمنية  عمليات  بهم يف  الإطاحة   كما مت 
الأحياء ال�سعبية حيث وبعد اأخذ اإذن بالتفتي�س من اجلهات الق�سائية 
املخت�سة اإقليميا مل�ساكن املتورطني. كما مت �سبط 2069 قر�س من 
اإىل  اقتيادهم  مت  وقد  »اإك�ستازي«  قر�س   890 منها  الأنواع  خمتلف 

مقرات الأمن ل�ستكمال التحقيقات معهم.
 اأ .ب

تن�صيب املفت�ش اجلهوي 
ل�صرطة اجلنوب الغربي 

ممثال للمدير العام لالأمن الوطني عبد القادر قارة بوهدبة, اأ�رصف 
اليوم الأربعاء 03 اأفريل 2019, ال�سيد املفت�س العام لالأمن الوطني, 
رفقة وايل ولية ب�سار, على مرا�سم تن�سيب املفت�س اجلهوي اجلديد 
مو�سى  ال�رصطة  مراقب  )ب�سار(  الغربي  اجلنوب  ناحية  ل�رصطة 

بلعبا�س.
جرت مرا�سم حفل التن�سيب, بح�سور ال�سلطات اجلهوية الع�سكرية, 
اجلنوب  لناحية  ال�رصطة  اإطارات  اإىل  اإ�سافة  واملدنية,  الق�سائية 

الغربي ب�سار .
مرا�سم  على  باملنا�سبة,  الوطني  لالأمن  العام  املفت�س  اأ�رصف  كما 
ورئي�س  احلدود  ل�رصطة  اجلهوية  امل�سلحة  رئي�س  من  كل  تن�سيب 

امل�سلحة اجلهوية للمالية والتجهيز بب�سار.
جتدر الإ�سارة, اأن املفت�س اجلهوي ل�رصطة اجلنوب الغربي )ب�سار( 
اجلديد مراقب ال�رصطة مو�سى بلعبا�س, تقلد عدة منا�سب عملياتية 
و  وزو  تيزي  وليتي  اأمن  رئي�س  غرار  على  الوطني  الأمن  جهاز  يف 

�سوق اأهرا�س.

   علمت " الو�سط " من م�سادر مقربة 
اأنه مت اعتقال ثالثة عمال من جممع 
قناة دزاير نيوز التابعة لرجل الأعمال 

�سجن  يف  املتواجد  حداد  علي 
وح�سب  اأم�س,  �سبيحة  منذ  احلرا�س 
يتعلق  الأمر  فاإن  الو�سط  علمته  ما 

بعمال ولي�س �سحافيني , ويخ�س الأمر 
اثنني من م�سوؤويل خمزن "2ماقازينيي 
اأجل  من  وذلك   , ال�سائقني  اأحد  و    "

متعلقة  ق�سايا  يف  معهم,  التحقيق 
بالتاأكيد برجل الأعمال علي حداد

   ع.ب 

اأم�س  احلكومة  عقدت 
برئا�سة  اجتماعا  الأربعاء 
الدين  نور  الأول,  الوزير 
خالله  در�ست  بدوي, 
م�ساريع  على  و�سادقت 
التالية  التنفيذية  املرا�سيم 
اتخاذ  مت  الوقت  ذات  ويف 
الإجراءات والقرارات التالية 

:
ال�سفافية  اعتماد   -
منح  يف  واملو�سوعية 
دون  العمومي  الإ�سهار 
كل  بني  متييز  ودون  اإق�ساء 
العمومية  الإعالم  و�سائل 
الغر�س,  ولهذا  واخلا�سة. 
الإت�سال  وزير  ال�سيد  كلف 

للحكومة  الر�سمي  الناطق 
التنفيذ  حيز  وو�سع  بدرا�سة 
القانونية  والآليات  الطرق 
من  والإجرائية  والتنظيمية 

اأجل �سبطه.
املودعة  امللفات  درا�سة   -
املكلفة  الوزارة  لدى 
واملتعلقة  بالداخلية 
ال�سيا�سية  الأحزاب  باعتماد 
الطابع  ذات  واجلمعيات 
الوليات  بني  وما  الوطني 
يكلف  حيث  فيها,  والبت 
الداخلية  وزير  ال�سيد 
واجلماعات املحلية والتهيئة 
وفقا  ذلك  بتنفيذ  العمرانية 
عليها  املن�سو�س  لل�رصوط 

الع�سوي  القانون  من  كل  يف 
يف  املوؤرخ   04  -  12 رقم 
املتعلق   ,2012 جانفي   12
ال�سيا�سية  بالأحزاب 
والقانون رقم 12-06 املوؤرخ 
يف 12 جانفي 2012 املتعلق 
امللفات  درا�سة  باجلمعيات 
املودعة لدى الوزارة املكلفة 
باعتماد  واملتعلقة  بالعمل 
حيث  فيها,  والبت  النقابات 
والت�سغيل  العمل  وزير  يكلف 
وال�سمان الإجتماعي بتنفيذ 
لأحكام  وفقا  الإجراء  هذا 
املوؤرخ   14-90 رقم  القانون 

يف 2 جوان 1990.
م٫�س

على ركح امل�صرح الوطني

  قراءة دراماتيكية  لبالوما بيديريو » 
اأم�س يف قاعة احلاج عمر   قدمت  
حمي  اجلزائري  الوطني  بامل�رصح 
الدين ب�سطارزي  قراءة دراماتيكية 
هذه  لن�س  بالوما ,  ولقد نظمت 

اإ�سبانيا  ب  �سفارة  بني  الفعالية 
اجلزائر ومعهد �رصفانت�س و بالتعاون 
مع امل�رصح الوطني ومت اأي�سا تنظيم 
امل�رصحية  الكاتبة   مع  اجتماع 

وكاتبة  بيدريرو  املمثلة  بالوما 
�سيناريو  واملخرجة  ومدر�سة 
امل�رصح الإ�سباين ,وموؤلفة لن�سو�س 
والق�س�س  والق�سائد  الأفالم 

الإ�سدارات  والعديد من  واملقالت 
ال�سخ�سيات  اأكرث  الهامة واحدة من 
الدرامية الإ�سبانية درا�ستها ومتثيلها 

على نطاق دويل .
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املتهم كان مبحوثا عنه يف ق�صية خمدرات  

توقيف رجل الأعمال حممد ولد بو�صيف ببني �صاف  
لدائرة   امن  توقيف  م�سالح  عملية  ك�سفت 
بني �ساف 40 كلم غرب ولية عيني متو�سنت  
بو�سيف حممد  ولد  امل�سمى  الأعمال  لرجل 
ببني �ساف يف   1985 13 جانفي  املولود يف 
من  باأمر  �ساف  بني  مبدينة  راأ�سه  م�سقط 
النيابة العامة  حقائق مثرية  جعلت  امل�سالح 
الق�سائية  تو�سع التحقيقات يف امللف خا�سة 
يف  عنه  مبحوث  املوقوف   اأن  تبني  بعدما 
و�سدرت  للمخدرات  الدويل  التهريب  ق�سية 

يف حقه اأوامر بالقب�س  ومل تنفذ ب�سغط من 
اأطراف نافذة  والتي من �ساأنها اأن تكون لها 
عالقة مبلفات التهريب الدويل للمخدرات  .

ق�سايا  يف  النيابة  قبل  من  متابع  املوقوف 
ورد  والذي  الأموال   روؤو�س  وتبي�س  الف�ساد 
ال�سفر,  من  املمنوعني  قائمة  �سمن  ا�سمه 
مب�سوؤولني  عالقة  له  اأن  تبني  بعدما  وذلك 
هذا   , ف�ساد  تورطه  ق�سايا  وكذا  �سامني 
باأنه  املتهم  بتوقيف  املحققون  تفاجاأ  وقد 

كان حمل اأوامر بالقب�س  ل�سلوعه يف ق�سايا 
تنفيذ  يتم   ومل  للمخدرات   الدويل  التهريب 
الأمر ب�سغط من اأطراف عليا , الأمر الذي 
جعل م�سالح الأمن تبلغ النيابة التي با�رصت 
تك�سف  قد  التي  التحقيق  دائرة  تو�سيع  يف 
الدويل  التهريب  ق�سايا  يف  ال�سائعة  احللقة 
�سبق مبا�رصتها يف ق�سية  والتي  للمخدرات  
ما   اإخمادها  مت  لكن  والكوكايني  البو�سي 
يجر عدة  وقد  التحقيق  من جديد  يعد  قد 

اأطراف  واأكدت  هذا  ن  العدالة  اإىل  اأطراف 
م�سوؤول  ا�سم  ورود  التحقيقات  من  مقربة 
عالقة  على  موؤخرا   توقيفه  مت  كبري  �سامي 
بكبار  �سبكات تهريب املخدرات والأقرا�س 
عرب  الأموال  روؤو�س  وتهريب  املهلو�سة 
وهو  ووهران  وتلم�سان  بتمو�سنت  املوانئ  
الف�سائح  اإىل  ت�ساف  ف�سيحة  يفجر   قد  ما 

الكربى يف تهريب روؤو�س الأموال .
م. ب



مرافقة االنتقال الدميقراطي حمل ت�سا�ؤل

اجلي�ش اأمام مهمة تبديد خماوف املعار�ضة
متكن احلراك ال�سعبي ال�سلمي بعد 6 اأ�سابيع من امل�سريات املليونية عرب 48 �الية، من حتقيق نقطة اأ�ىل بخ�سو�س ا�ستقالة الرئي�س بوتفليقة، خا�سة اأن احلراك جاء ب�سل�سلة من الدعم 

من خمتلف الفئات على راأ�سهم الطلبة، الفئات التي خرجت لدعم احلراك على مدار اأيام االأ�سبوع �بلغت حد تنظيم اإ�سرابات فئوية �سلت العديد من املوؤ�س�سات �القطاعات، كما متكنت من 
ك�سب تاأييد موؤ�س�سة اجلي�س التي تعد عامال فاعال يف عمليات االنتقال الدميقراطي، ليتدرج موقف اجلي�س من خطاب قائد اأركانه من خطاب مترنا�ست اإىل خطاب �رقلة الذي كان تاأكيد 
اال�سطفاف يف �سف احلراك، باملقابل طفت لل�سطح بع�س الت�سا�ؤالت حول اآليات ا�ستكمال م�سار ال�سري باجتاه ت�سيري ناجح ملرحلة االنتقال �تثبيت ال�سرعية ال�سعبية �كيفية املوازنة مع 

موؤ�س�سة اجلي�س التي اأكدت التزامها بد�رها الد�ستوري مع مرافقة املرحلة االنتقالية.

�سارة بومعزة 

 اجلي�س يوؤكد االلتزام 
بالد�ستور 

 
م�ؤ�س�سة  خطاب  يف  لقراءة  وبالع�دة 
اجتماع  خالل  اأكدت  والتي  اجلي�ش، 
ال�طني  اجلي�ش  اأركان  مبقر  اأم�ش،  اأول 
ال�سعبي، �سم كل من قادة الق�ات وقادة 
ل�زارة  العام  والأمني  الع�سكرية  الن�احي 
اأركان  دائرتي  ورئي�سا  ال�طني  الدفاع 
الجتماع  ال�سعبي،وه�  ال�طني  اجلي�ش 
التط�رات  متابعة  اإطار  يف  اندرج  الذي 
به  تقدم  بالقرتاح الذي  املرتبطة 
اإىل  الرامي  ال�سعبي  ال�طني  اجلي�ش 
الد�ست�ر،  من  و102  و8   7 امل�اد  تفعيل 
لتعقبه بلحظات ر�سالة رئي�ش اجلمه�رية 
ال�سابق عبد العزيز ب�تفليقة الذي اأخطر 
الد�ست�ري  املجل�ش  رئي�ش  خاللها 
الطيب بلعيز با�ستقالته من من�سبه بداية 

من 2 اأفريل.
»ولقد   : با�سمه  الدفاع  وزير  نائب  وقال 
على  املرات  من  العديد  يف  اأكدت 
بالأم�ش  كافحت  جماهد  ب�سفتي  اأنني 
معاناة  وعاي�ست  الغا�سم  امل�ستعمر 
ل  الع�سيبة،  الفرتة  تلك  يف  ال�سعب 
ميكنني ال�سك�ت عن ما يحاك �سد هذا 
ال�سعب من م�ؤامرات ود�سائ�ش دنيئة من 

والتدلي�ش  الغ�ش  امتهنت  ع�سابة  طرف 
�سفه  يف  فاأنا  ذلك  اأجل  ومن  واخلداع، 
كما  وال�رضاء،  ال�رضاء  يف  جانبه  واإىل 
وال�طن  اهلل  اأمام  واأتعهد  بالأم�ش،  كنت 
�سبيل  يف  جهدا  اأدخر  لن  اأنني  وال�سعب 
باملقابل  الأمر«،  كلفني  مهما  ذلك، 
العديد من ال�ج�ه دعت اإىل �رضورة اإبراز 
اأن احلراك ه� املبدع الأول وه� ما دفع 
باجلي�ش لتخاذ امل�قف الأن�سب، داعني 
بعينها،  م�ؤ�س�سة  ل�سالح  املغالة  لعدم 
امل�ؤ�س�سة  تلك  ت�سخي�ش  عدم  وبخا�سة 

يف �سخ�ش واحد.
كما اأكد اجلي�ش على ل�سان قائد الأركان 
�سالح  قايد  اأحمد  الدفاع  وزير  نائب 
اللتزام بالإطار الد�ست�ري: »اإن امل�ساعي 
املبذولة من قبل اجلي�ش ال�طني ال�سعبي 
اإىل  الكلي  وانحيازه  الأزمة  بداية  منذ 
طم�حه  اأن  ت�ؤكد  ال�سعبية،  املطالب 
على  احلفاظ  على  ال�سهر  ه�  ال�حيد 
اأمن  و�سمان  للدولة،  الد�ست�ري  النهج 
من  ال�سعب  وحماية  البالد  وا�ستقرار 
الع�سابة التي ا�ست�لت بغري وجه حق على 

مقدرات ال�سعب اجلزائري«.
 

كر�نولوجيا خطاب 
املوؤ�س�سة الع�سكرية

 
بخ�س��ش  اجلي�ش  ردود  وتدرجت 

خطاب  من  بداية  فيفري   22 حراك 
الأول  �سالح  قايد  اأحمد  الأركان  رئي�ش 
مار�ش   6 يف  اإىل  و�س�ل  مترنا�ست  من 
ب�تفليقة  ا�سم  يذكر  مرة مل  لأول  والذي 
وحمل تغيريا كبريا �سمنه وقال “اجلزائر 
ق�ية مع �سعبها واآمنة مع جي�سها”، ومع 
وردهم  ال�سعبية  امل�سريات  زخم  احتدام 
الرئي�ش  ر�سالة  مقرتحات  على  بالرف�ش 
رئي�ش  اإ�سادة  لتاأتي  اآنذاك،  ب�تفليقة 
ويف  بال�سعب،  جديد  خطاب  يف  الأركان 
اأعلن  مار�ش،   11 الثنني  امل�ايل  الي�م 
النتخابات  اإلغاء  ب�تفليقة  الرئي�ش 
الرئا�سية، وعقد ندوة وطنية، مع تعديل 
الد�ست�ر واإجراء انتخابات رئا�سية، وهي 
اجلزائري�ن،  رف�سها  التي  املقرتحات 
 15 ي�مي  ال�س�ارع  اإىل  خرج�ا  الذين 
حا�سدة  مظاهرات  يف  مار�ش،   22 و 
والنظام،  الرئي�ش  برحيل  للمطالبة 
تنته  التي  الرابعة  العهدة  لتمديد  ورف�سا 
امل�سريات  حجم  اأفريل. ومع   28 ي�م 
دعا  بامللي�نيات  امل�اطنني  ومت�سك 
قايد �سالح يف خطاب 26 مار�ش  تطبيق 
املادة 102 من الد�ست�ر  لكن دون رد من 
الرئا�سة  وا�ستمرت  الد�ست�ري،  املجل�ش 
يف �سمتها، لتعقبها بروز مناورات ك�سف 
عنها خطاب القايد اأو ما �سمي بخطاب 
30 مار�ش �سم اجلرنال ت�فيق بطلب من 
الذي  زروال،  ليامني  ب�تفليقة  ال�سعيد 
قايد  اأن  غري  بدوره،،  اأم�ش  اأول  اأكده 

�سالح ك�سف امل�ؤامرة، ودعا بعد اجتماع 
اإىل تطبيق امل�اد  الأركان  قيادة  اأول مع 

7 و8 و 102.
اجتماعا   الفريق  عقد  بي�م،  بعدها 
وجه  اجلي�ش،  اأركان  قيادة  مقر  ثانيا يف 
فيها  ا�ستعمل  اللهجة،  �سديدة  ر�سالة 
الع�سابة  منها  مرة،  لأول  م�سطلحات 
خطاب  اأي  امل�ؤامرات،  فيها  وك�سف 
اإىل  ب�تفليقة  ا�ستقالة  لتنزل  اأفريل،   2

املجل�ش الد�ست�ري بعدها بقليل.
 

عبد الرزاق �ساغور
قيادة اجلي�س قادرة 
على مرافقة املرحلة 

االنتقالية
 

اعترب اأ�ستاذ العل�م ال�سيا�سية والعالقات 
الرزاق  عبد   3 اجلزائر  بجامعة  الدولية 
اأن  لـ«ال��سط«  ت�رضيح  يف  �ساغ�ر، 
احرتام  على  ركزت  الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة 
الد�ست�ر، وه� ما يعني اأن القرارات التي 
�ستتخذ �ستنطلق من الد�ست�ر، يف حني اأن 
ال��سع احلايل يفرت�ش د�ست�ريا اأن يق�د 
اأن  اإل  النتقالية  املرحلة  الأمة  جمل�ش 
مرف��ش  �سالح  بن  القادر  عبد  �سخ�ش 
�سعبيا، وه� ما يدفع باجتاه اإيجاد احلل 
وانتخاب  ا�ستقالته  وتقدمي  ال��سط، 

�سخ�ش جديد من الن�اب ومنهم من يفي 
التي  ي�ما،   90 امل�ؤقتة  املرحلة  باإدارة 
تخ�ش ت�سيري عمل روتيني مرحلي، لتليها 
رئي�ش  تفرز  التي  الرئا�سية  النتخابات 

جمه�رية املقبل.
اجلي�ش  م�سايرة  طبيعة  بخ�س��ش  اأما 
الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  اأن  فقال  للمرحلة 
وترافق  ت�ساير  بداية احلراك  منذ  كانت 
ال�سعب  حتى  وبالتايل  ال�سعبي،  احلراك 
للم�ؤ�س�سة،  وامل�سداقية  الثقة  يحمل 
�س�ؤونها  اإدارة  يف  ذكاءها  اأظهرت  التي 
ومعاجلة ال��سع العام، معتربا اأن ال��سع 

م�ؤ�س�سة  فهي  التخ�ف  ي�ستدعي  ل 
ال�طنية  ال�حدة  دورها حماية  جمه�رية 
مك�ناتي  تخ�ف  »فال  احلدود،  وحكاية 
عليها  فامل�رضفني  م�ؤ�س�ساتيا،  ول 
يحمل�ن خ�سائ�ش وطنية وغري مته�رين، 

وكفيلني مبرافقة مرحلة انتقالية«.
وجدت  اأنها  فقال  املعار�سة  ح�ل  اأما 
متلك  تعد  فلم  �سعب  و�سع  يف  نف�سها 
ت�س�ر وروؤية �ساملة، م��سحا باأن ال�سعب 
مرافقة،  الع�سكرية  وامل�ؤ�س�سة  م�ج�د 
والأمر من�ط بانتخابات �سفافة متنح كل 

ذي حق حقه.  

املحامي مقران اآيت العربي

البد من فتح ملفات ال�ضكاوى 
�ضد كبار امل�ض�ؤولني

بن فلي�س

هدف ال�ضعب واجلي�ش واحد
. بعد تقدمي بوتفليقة ال�ستقالته

العربي  اآيت  مقران  املحامي  دعا 
ملحاربة جدية للف�ساد، قائال اأن حماربته 
ب�ج�د  ولكن  ال�سيا�سية،  باخلطب  تتم  ل 
على  القان�ن  تطبيق  يف  وا�سحة  اإرادة 
طريق  عن  اإل  ذلك  يتم  ولن  اجلميع، 
ال�سكاوى  اأن  م�ؤكدا  الق�ساء،  ا�ستقالل 
امل�س�ؤولني مدف�نة  وكبار  برملانيني  �سد 
يف مكتب ال�س�ؤون اخلا�سة ب�زارة العدل، 
للنيابة  اإحالتها  ويتعني  ال�زير،  من  باأمر 

العامة.
يف  العربي  اآيت  مقران  املحامي  ت�ساءل 
من�س�ر له على ح�سابه بالفاي�سب�ك، بعد 
بـ«من يحمي املجرمني  الرئي�ش  ا�ستقالة 
واملال؟«،  ال�سلطة  على  ا�ست�ل�ا  الذين 
روؤ�ساء  وبقي  الرئي�ش  ا�ستقال  اأن  قائال 
قال  والذين  وال�سيا�سي،  املايل  الف�ساد 
الرئي�ش،  اأنهم كان�ا حتت حماية جماعة 
مبنيا دع�ته على اأن الأمر مل يعد جمرد 
قائد  اأكده  بل  املعار�سني،  اتهامات 
وكبرية  �سغرية  كل  يعرف  الذي  الأركان 
عن الرئا�سة، بح�سبه، معتربا اأن ا�ستقالة 
الرئي�ش ول� كانت بداية النهاية ملجم�عة، 
فلي�ست نهاية النظام الفا�سد، ك�ن »روؤو�ش 
الف�ساد ل ي�جدون يف رئا�سة اجلمه�رية 

القطاعات  جميع  اإىل  ميتد  بل  فح�سب، 
مبا فيها قيادات اأحزاب امل�الة.«

بعدم  العامة  النيابة  العربي  اآيت  ودعا 
الكتفاء مبتابعة رجال الأعمال فح�سب، 
بل يجب اأن ي�سمل التحقيق روؤ�ساء الف�ساد 
ووزراء  احلك�مات  روؤ�ساء  من  املعروفني 
والق�ساء  امل�الة  اأحزاب  وقيادات  وولة 
وم�سالح الأمن واجلمارك وكبار م�ظفي 
اإرادة  هناك  اأن  اجلميع  »لريى  الدولة 

�سيا�سية لبناء اجلزائر اجلديدة«.
الأعمال  رجال  »ف�ساد  اأ�ساف  كما 
�سيا�سيني  مب�ساعدة  اإل  يتم  ل  املتابعني 
وزراء  من  كبار  اإداريني  وم�س�ؤولني 
وبرملانيني وولة وروؤ�ساء اأحزاب امل�الة، 
اإن حماربة الف�ساد مير حتما على متابعة 
ما  وهذا  ا�ستثناء«،  اأي  بدون  الروؤو�ش 
النيابية  احل�سانة  رفع  بح�سبه  ي�ستدعي 
ا�سرتوا  الذين  وخا�سة  املف�سدين،  على 
اأحزاب  روؤ�ساء  اأو  م�س�ؤولني  من  املقاعد 
على  احل�س�ل  ق�سد  �سخمة،  مببالغ 
العقاب،  من  والإفالت  النيابية  احل�سانة 
وخا�سة الذين مت تعيينهم يف اإطار الثلث 

الرئا�سي ب�سعي من روؤ�ساء الف�ساد.
�سارة بومعزة

احلريات  طالئع  حزب  رئي�ش  اعترب 
يف  الأهم  النقطة  اأن  فلي�ش  بن  علي 
الآن  غاية  اإىل  ال�سعبي  احلراك  منجز 
واجلي�ش  ال�سعب  بني  الهدف  ت�حيد  هي 
على  واحلفاظ  الدفاع  اإطار  يف  لي�سب 
يف  فلي�ش  بن  اجلزائرية.و�سجل  الدولة 
اأول رد له على ا�ستقالة الرئي�ش ب�تفليقة 
احلزب مب�قع  �سفحة  بثه عرب  فيدي�  يف 
باأن  »فاي�سب�ك«،  الجتماعي  الت�ا�سل 

الباب على م�رضاعيه للذهاب نح� طريق 
جديد، قائال اأن ما اأفرحه يف امللي�نيات 
ه�: جي�ش و�سعب و�سعب وجي�ش بهدفني 
على  احلفاظ  عنهما:  دافعا  اأ�سا�سيني 
كليهما  اأنهما  والثاين  ال�طنية  الدولة 
دافعا وحر�سا على الدفاع عن امل�سريات 
لتحقيق  ال��س�ل  �سمنت  التي  امللي�نية 

املطالب ال�سعبية.
�س.ب

مقري:

 اخل�ف من انتكا�ضة ترجعنا ملا قبل ب�تفليقة

املحلل ال�سيا�سي حممد ارزقي فراد للو�سط :

ردود الفعل الدولية ح�ل ا�ضتقالة الرئي�ش هادئة و منطقية

عبد  ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�ش  قال 
يقبل  ل  احلراك  اأن  مقري،  الرزاق 
الع�دة  يريد  ول  ب�تفليقة فقط  بذهاب 
منتج  الأخري  ك�ن  ب�تفليقة  قبل  ملا 
ال�ساحة  يف  يتحكم  �سيا�سي  لنظام 
اأنه  قائال  الت�سعينيات،  منذ  بالتزوير 
عرب  ال�سعبية  الإرادة  تكري�ش  يت�جب 

املادة  اأن  م��سحا  النزيهة،  النتخابات 
التي  و8   7 املادتني  واأن  تكفي  ل   102
لبد  الأركان  قيادة  خطاب  يف  وردت 
ال�طنية  اللجنة  عملية:  اآليات  من  لها 
تعديل  النتخابات،  لتنظيم  امل�ستقلة 
عن  احلظر  رفع  النتخابات،  قان�ن 
تاأ�سي�ش الأحزاب واجلمعيات، تعديالت 

حترير  الق�ساء،  �سلك  يف  اأ�سا�سية 
وا�ستبعد  املدين.  واملجتمع  الإعالم 
ال�ق�ع  اإعالمية،  ت�رضيحات  يف  مقري 
رحيل  بعد  ملا  امل�رضي  ال�سيناري�  يف 
لل�سيناري�  الع�دة  من  حمذرا  مبارك، 
حيث  ب�تفليقة،  قبل  ملا  اجلزائري 
الدور  الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  تلعب  كانت 

والتزوير  الروؤ�ساء  تعيني  يف  الرئي�سي 
ل حتكم  الدول  من  فالكثري  النتخابي، 
بل  مبا�رض  ب�سكل  الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة 
الأركان  قيادة  باأن  متداركا  اخللف،  من 
ت�ؤكد ذلك وه� ما يجب اأن يتط�ر ل�اقع 
عملي وتك�ن ال�سلطة بالإرادة الع�سبية.

�س.ب

ارزقي  حممد  ال�سيا�سي  املحلل  و�سف 
ا�ستقالة  ح�ل  الدولية  الفعل  ردود  فراد، 
و  بالهادئة  ب�تفليقة  العزيز  الرئي�ش عبد 
املنطقية ،م�سريا اإىل اأن العامل اأدرك اأن 
ما يجري يف اجلزائر �ساأن داخلي و لي�ش 

انقالبا ع�سكريا و ه� اإرادة �سعب
مع  ات�سال  يف  ال�سيا�سي  النا�سط  قال  و 
اأكد  اجلزائر  �سعب  ،اأن  ال��سط  جريدة 
اأن  و  ال�سيا�سي  ال�عي  ميلك  اأنه  للعامل 
رو�سيا  باعرتاف  اإرادة  كل  تف�ق  اإرادته 
املتحدث  ذات  اأكد  و  بذلك  وال�سني 
نظام  اإىل  التح�ل  اإىل  ي�سعى  ال�سعب  اأن 
يحرتم  عدل  اأكرث  و  حرية  اأكرث  �سيا�سي 
التداول على ال�سلطة و ا�ستقالل الق�ساء، 
و عن م�ستقبل تفاعل الدول مع اجلزائر 
ينظر  العامل  اأن  مبا  املتحدث  ذات  قال 
الدول  اأ�ساف  و  تقدير  و  باحرتام  اإلينا 
اأحداث  لي�ست متخ�فة مما �سي�سدر من 
و قال اأن الدول مطمئنة لالنتقال ال�سل�ش 
جمه�رية  ميالد  �سي�سفر  احلراك  اأن  و 
باأن  متفائل�ن  نحن  قائال  واأ�ساف  ثانية 
اأعمالها  و  م�ساحلها  �ست�سري  العامل  دول 
الأو�ساع  ان  واأو�سح  العادي  بال�سكل 
بل  التاأزم  و  الحتقان  نح�  ت�سري  ل 
النفراج و ل خ�ف على ا�ستثمار الدول و 
م�ساحلها و ت�الت ردود الفعل اخلارجية 
بعد تقدمي الرئي�ش ل�ستقالته من من�سبه 
اإىل  ا�ستجابة  الد�ست�ري  املجل�ش  اإىل 

مطالب ال�سعب اجلزائري .

الواليات املتحدة 
االأمريكية :

م�ستقبل اجلزائر يحدده 

�سعبها
م�ستقبل  اإن  املتحدة،  ال�ليات  قالت 
رد  اأول  وه�   ، �سعبها،  يقّرره  اجلزائر 
عبد  الرئي�ش  ا�ستقالة  على  خارجي، 
با�سم  املتحدث  واأردف  ب�تفليقة  العزيز 

وزارة اخلارجية
م�ؤمتر  يف  بالدين�  روبرت  الأمريكية 
من  ه�  اجلزائري  “ال�سعب  اإن  �سحايف، 
الفرتة النتقالية”  اإدارة هذه  يقرر كيفية 
رئي�ش  اإن  الر�سمية  الأنباء  وكالة  وقالت 
اأبلغ  ب�تفليقة  العزيز  عبد  اجلمه�رية 
الد�ست�ري  املجل�ش  رئي�ش  “ر�سميا 
رئي�سا  ب�سفته  عهدته  اإنهاء  بقراره 
رئا�سة  لدى  علم  ما  ح�سب  للجمه�رية 

اجلمه�رية”.
 

 ر��سيا :
ناأمل بانتقال �سيا�سي 

يف اجلزائر د�ن تدخل 
خارجي

 
الرئي�ش  با�سم  الر�سمي  اأ�ساراملتحدث 
اأن   ، اأم�ش  بي�سك�ف،  دمييرتي  الرو�سي، 
اجلزائر  يف  ال��سع  بدقة  تتابع  رو�سيا 
ول  جزائري  داخلي  �ساأن  يعترب  والذي 
اأي تدخل خارجي  اأن يك�ن هناك  ينبغي 
يف  ال��سع  على  للتاأثري  دولة  اأي  من 
الرو�سي  الرئي�ش  اأن  البالد  م�ؤكدا  هذه 
عدم  اإىل  جمددا  يدع�  ب�تني  فالدميري 
و  اجلزائري  الداخلي  ال�ساأن  يف  التدخل 
تاأمل  م��سك�  اإن  قائال  بي�سك�ف  اأ�ساف 
كذلك األ يك�ن لالنتقال املقبل »اأي تاأثري 

على الطبيعة ال�دية لعالقاتنا الثنائية«.

ال�سني
نثق يف قدرة ال�سعب 
اجلزائري يف انتقال 

�سل�س
اأعربت ال�سني عن ثقتها يف قدرة ال�سعب 
انتقال  عملية  اإدارة  على  اجلزائري 
يخدم  مبا  لل�سلطة،  �سل�ش  دميقراطي 
ذلك يف  للبالد وجاء  اجل�هرية  امل�سالح 
وزارة اخلارجية  با�سم  للمتحدث  ت�رضيح 
امل�ؤمتر  خالل  �س�انغ«  »جينغ  ال�سينية 
ال�سحفي اأم�ش مبقر ال�زارة، تعليقا على 
من  ا�ستقالته  اجلزائري  الرئي�ش  اإعالن 
التزام  ال�سينية  اخلارجية  من�سبه واأكدت 
ال�س�ؤون  يف  التدخل  عدم  مببداأ  بكني 
باأن  واإميانها  الأخرى،  للبالد  الداخلية 
والقدرة  احلكمة  لديه  اجلزائري  ال�سعب 
لظروفه  املنا�سب  امل�سار  اإيجاد  على 

ال�طنية.

فرن�سا :
اجلزائريون يوا�سلون 
انتقالهم الدميقراطي 

بطريقة »هادئة »
الفرن�سي،  اخلارجية  وزيرال�س�ؤون  يرى 
رئي�ش  ا�ستقالة  ل�دريان  اإيف  ج�ن 
باأنها   ب�تفليقة  العزيز  عبد  اجلمه�رية 
“�سفحة هامة” يف تاريخ اجلزائر تفتح، 
اأن  الفرن�سية  الديبل�ما�سية  رئي�ش  ويرى 

ال�سعب اجلزائري قد اأبان خالل الأ�سابيع 
املت�ا�سلة  التعبئة  خالل  من  الأخرية 
�س�ته  اإ�سماع  على  وال�سلمية، عن حزمه 
النتقال  ا�ستمرار  يف  ثقته  عن  “معربا 
على  “نحن  بق�له  الدميقراطي واختتم 
م�ا�سلة  على  اجلزائريني  كل  بقدرة  ثقة 
هذا النتقال الدميقراطي يف نف�ش نهج 

الهدوء وامل�س�ؤولية

�سحيفة لوموند 
اجلي�س يحافظ على نظام 

هو الركن املركزي فيه
ل�م�ند  �سحيفة  خ�س�ست  جانبها  من 
ل�ستقالة  افتتاحية  اأم�ش،  الفرن�سية، 
�سغط  تخت  ب�تفليقة  الرئي�ش 
اجلي�ش وتق�ل ال�سحيفة اإن نهاية عهد مت 
حتقيقه، ول يزال يتعني �سنع امل�ستقبل، 
ال�سحيفة  وترى  غم��سا،  الأكرث  وه� 
 ، امل�سرتاة  اأو  امل�ستتة  املعار�سة  اأن 
لعملية  الأ�س�ش  اإر�ساء  على  قادرة  غري 
ال�سحيفة  ح�سب  و  و�سفافة  دميقراطية 
للمطالب  ودعمه  اجلي�ش  حت�ل  فاإن 
يف  �سخ�ش  اأي  يخدعان  ل  ال�سعبية 
احلفاظ  يعتزم  واأنه  القريب،  امل�ستقبل 
فيه،  املركزي  الركن  ه�  نظام  على 
العملية  ا�ستقرار  �سمان  خالل  من  اإما 
نف�سها  القيادة  اأو عن طريق   ، النتقالية 
ال�سعب  على  امل�سدر“يبقى  ذات  قال 
اإعادة  مل�ا�سلة  ينتظم  اأن  اجلزائري 
التاأ�سي�ش التي بداها، وي�ا�سل الظه�ر يف 
الذكاء اجلماعي  واإبراز  الأ�سهر املقبلة، 

الذي اأظهره”.
ف.ن�سرين
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 املجل�س الد�شتوري يثبت ال�شغور 
النهائي لرئا�شة اجلمهوري

النهائي  ال�شغور  الد�شتوري  ثبت املجل�س 
 102 للمادة  طبقا  اجلمهورية  لرئا�شة 
الأم�س  تبلغ  الد�شتور«  من   04 الفقرة 
�شهادة الت�رصيح بال�شغور النهائي لرئا�شة 
اجلمهورية اإىل الربملان طبقا للمادة 102 
�شهادة و  فورا  الد�شتور،  من   05 الفقرة 
اأنه »يف حالة  تن�س املادة املذكورة على 
وفاته  اأو  اجلمهورية  رئي�س  ا�شتقالة 
الربملان  اإىل  النهائي  بال�شغور  الت�رصيح 
الذي يجتمع وجوبا ويتوىل رئي�س جمل�س 
اأق�شاها  ملدة  الدولة  رئي�س  مهام  الأمة 
انتخابات  خاللها  تنظم  يوما  ت�شعون 
الدولة  لرئي�س  لرئي�س  وليحق  رئا�شية 

املعني بهذه الطريقة اأن يرت�شح لرئا�شة

الأفالن ي�شيد مبوقف اجلي�س 

باأن  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  اعترب 
العزيز  عبد  ال�شابق  الرئي�س  ا�شتقالة 
مع  جتاوب  عهدته  نهاية  قبل  بوتفليقة 
دميومة  تقت�شيه  مبا  املرحلة  ظروف 
مثمنا  املوؤ�ش�شات،  �شري  و�شالمة  الدولة 
بداية  منذ  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  مبوقف 

احلراك ال�شعبي بتاريخ 22 فيفري.
قيادة  التحرير مبوقف  اأ�شاد حزب جبهة 
اجلي�س منذ بداأ احلراك ال�شعبي والتزامه 
لل�شعب  امل�رصوعة  للمطالب  بال�شتجابة 
الد�شتور،  باأحكام  التام  اللتزام  اإطار  يف 
�شبيل  ثمن جهوده وت�شحياته يف  يف حني 
الوحدة  دعائم  تعزير  اأجل  من  الوطن 
الوطنية وامل�شاحلة والتنمية وال�شتقالل 

الوطني
اللتفاف  اإىل  �رصورة  على  الأفالن  واأكد 
قيادة  بها  بادرت  التي  املقرتحات  حول 
اجلي�س من خالل املواد 7 و 8 و 102 من 
جت�شد  املواد  هذه  باأن  معتربا  الد�شتور، 
اإنتقال �شلميا ودميقراطيا يواكب تطلعات 

ال�شعب اجلزائري.

الأرندي يتخلى عن الرئي�س وي�شم 
�شوته للجي�س

بها  تقدم  لتي  ال�شتقالة  الأرندي  ثمن 
العزيز  عبد  ال�شيد  اجلمهورية  رئي�س 
الوطني  اجلي�س  باأن  معتربا  بوتفليقة، 
اإىل  الو�شول  يف  �شاهم  الذي  هو  ال�شعبي 

هذا احلل الد�شتوري.
اىل  اللجوء  م�شاندته  عن  الأرندي  اأعلن 
الد�شتور  من   102 و   8 و   7 املواد  تطبيق 
بال�شتجابة  للبالد  ال�شيا�شية  الأزمة  حلل 
على  للحفاظ  كذا  و  ال�شعب  ملطالب 

ا�شتقرار الدولة و �شالمة البالد.

جبهة امل�شتقبل 
ا�شتقالة الرئي�س �شت�شهل الرجوع 

اإىل امل�شار الد�شتوري

امل�شتقبل  جبهة  حزب  اعترب  جهته،  من 
من  قرارا  اجلمهورية  رئي�س  ا�شتقالة 

امل�شار  اإىل  الرجوع  عملية  ت�شهيل  �شاأنه 
اجلزائر  وجتنيب  ال�رصعي  الد�شتوري 
باأن  معتربا  اإنزلق،  اأي  خطر  و�شعبها 
عن  معربة  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  مواقف 
طموحات واأمال ال�شعب اجلزائري وحامية 

لأحكام الد�شتور ولقيم اجلمهورية.
جبهة  حلزب  الوطني  املكتب  واأكد 
امل�شار  يف  م�شاركته  عن  امل�شتقبل 
قيادة  وجتنده  بعته  ثم  الذب  الد�شتوري 
التطبيق  على  ال�شهر  على  ومنا�شلني 
ذلك  يف  مبا  الد�شتور  بنود  لكل  ال�شارم 
ال�شيادية  ل�شالحياته  ال�شعب  ممار�شة 
و�شع  على  واحلر�س  لل�شلطة  كم�شدر 
الأليات ال�شامنة حلماية خيارته، منا�شدا 
بثقافة  الت�شبث  ب�رصورة  اجلزائريني 
ال�شلمية و املمانعة الإيجابية الهادفة اإىل 
بناء  ،ق�شد  حرية  بكل  �شيادته  ممار�شة 
موؤ�ش�شات قوية ذات م�شداقية دفاعا عن 

حقه يف العي�س الكرمي والرقي بالوطن .

تاج 
ا�شتقالة الرئي�س خمرج د�شتوري 

�شليم 

وثمن حزب تاج ا�شتقالة رئي�س اجلمهورية، 
معتربا باأنها خطوة هامة وخمرج د�شتوري 
املرفوقة   102 املادة  لتج�شيد  �شليم 
بدور  م�شيدا  الد�شتور،  من  7و8  باملواد 
ومرافقة  مواكبة  يف  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 
خماطر  البالد  لتجنيب  ال�شعب  تطلعات 

النزلق نحو املجهول .
اجلزائر  اأمل  جتمع  حزب  ودعا 
�شعبي  حراك  من  املعنية  الأطراف 
ت�شهيل  اإىل  العمل  وهيئات  وموؤ�ش�شات 
بها  بادرت  التي  املقرتحات  جت�شيد 
املواد  تفعيل  خالل  من  اجلي�س  قيادة 
احلوار  واعتماد  الد�شتور،  7و8و102من 
كاأ�شلوب ح�شاري للتوا�شل لتعزيز امل�شار 

الدميقراطي

بن عبو 

 نطالب باإعادة ترتيب اآليات 
و�شالحيات الهيئة العليا 

لالنتخابات
 

عبو  بن  القانون  يف  املخت�شة  طالبت 
اآليات  ترتيب  باإعادة  بوتفليقة  الرئي�س 
لالنتخابات  العليا  الهيئة  و�شالحيات 
باإخراجها من حتت جناح وزارة الداخلية 
الهيئة  هذه  اأع�شاء  تعيني  وباإعادة 
املدين،  املجتمع  عن  ممثلني  با�شتقدام 
ميلك  يزال  ل  الذي  وحده  باأنه  م�شرية 
�شالحية تعديل الد�شتور ، قائلة »الرئي�س 
ليزال يف و�شعية ال�شتقالة د�شتوريا اإىل 
الرئي�س  من�شب  �شغور  حالة  اإعالن  حني 

من قبل الربملان.
خطوة  اإيداع  بعد  باأنه  عبو  بن  اأو�شحت 
اأمانة  م�شتوى  على  بوتفليقة  ا�شتقالة 
املجل�س الد�شتوري، يتوىل رئي�شه الطيب 
عن  �شغور  حالة  اإعالن  مبا�رصة  بلعيز 
الربملان  اإخطار  و  احلالة  اإثبات  طريق 
الأمة عبد  رئي�س جمل�س  ي�شتدعيه  الذي 
القادر بن �شالح لجتماع يتم خالله ر�شميا 
اإعالن حالة ال�شغور و تكليف رئي�س جل�س 
الأمة بت�شيري املرحلة النتقالية ملدة 90 
يوما ل ميلك فيها بن �شالح اأية �شالحيات 
املرحلة،  بت�شيري  منها  تعلق  ما  عدى  ما 
حيث مينع على بن �شالح تعديل الد�شتور 

اأو تغيري احلكومة اأو اإجراء اأي ا�شتفتاء.
حال  يف  القانوين  املخرج  بخ�شو�س 
رف�س بن �شالح لتويل املرحلة النتقالية 
باأن  عبو  بن  قالت  الربملان،  اجتماع  قبل 
بلعيز  الطيب  الد�شتوري  املجل�س  رئي�س 
املرحلة،  ت�شيري  بالنيابة  يتكفل  من  هو 
بعد  �شالح  بن  ا�شتقالة  حالة  يف  اأما 
اجتماع  تنظيم  فيتم  الربملان  اجتماع 
للجنة التن�شيق على م�شتوى جمل�س الأمة 
بع�شوي جمل�س  �شنا  الأكرب  الع�شو  يجمع 
الأمة الأ�شغر �شنا للرتتيب لنتخاب ع�شو 
القادر  عبد  من  بدل  املجل�س  نف�س  من 
ع�شو  الـ144  يرت�ّشح  اأن  على  �شالح  بن 
لالنتخابات ليتم تكليف الع�شو الذي يحوز 

الرتتيب  مبهام  املطلقة  الأغلبية  على 
للمرحلة النتقالية. و فيما يتعلق مبطالب 
ال�شعب بتغيري حكومة بدوي التي يعتربها 
فقد  الذي  الفا�شد  النظام  من  �شل�شلة 
باأنه  عبوا  بن  ترى  ال�شعب،  لدى  �رصعيته 
بتغيري  ت�شمع  قانونية  اآليات  اأية  يوجد  ل 
احلكومة على اعتبار اأن الرئي�س هو وحده 
ال�شياق  ويف  ال�شالحية،  هذه  ميلك  من 
و  التعقل  اإىل  اجلزائريني  عبو  بن  دعت 
فقد  جاءت  التي  احلكومة  بهذه  القبول 
و �شمان �شري  العمال  من اجل ت�رصيف 
بانها  موؤكدة  اخلارج،  يف  البالد  م�شالح 
حكومة ل متلك �شالحيات وا�شعة و امنا 

مقيدة املهام .

عل ربيج 
ا�شتقالة بن �شالح من ال�شناريوهات 

املتوقعة 

ربيج  يف  علي  ال�شيا�شي  املحلل   و�شح 
قرار  باأن  »الو�شط«  به  خ�س  ت�رصيح 
ا�شتقالة الرئي�س كان منتظرا بعد ت�شكيل 
ال�شيناريوهات  باأن  مفيدا  بدوي،  حكمة 
املتوقعة  بعد قرار ال�شتقالة هو ا�شتقالة 
�شخ�شية  تعيني   ، املرفو�س  �شالح  بن 
مع  النتقالية  املرحلة  لقيادة  توافقية 
انتخابية  هيئة  وتعيني  النتخابات  تنظيم 
تكون  ومراقبتها  ال�شتحقاقات  لتنظيم 
وزارة  عن  م�شتقلة  و�شفافة  نزيهة 
ال�شعب  باأن  املتحدث  الداخلية.  اأكد 
اجلديدة  بالت�شكيلة  يعرتف  لن  اجلزائري 
الأزمة  ظل  يف  اأتت  لأنها  بدوي  حلكومة 
احلراك  باأن  م�شريا  البالد،  تعرفها  التي 
على  قادرة  غري  احلكومة  هذه  باأن  يعترب 
حد  على  منها  جدوى  ول  احللول  جلب 

قوله.

لغا�شي لونا�س 
ا�شتقالة الرئي�س �شيتبعها حل 

الربملان 

توقع املخت�س يف القانون لغا�شي الونا�س 
ال�شيناريوهات املتوقعة قانونيا  بعد  باأن 
واجتماع  هو  الرئي�س  ا�شتقالة  قرار 
الأمة  جمل�س  رئي�س  واإعالن  الربملان 
انتخابات  اإىل  والذهاب  للدولة  رئي�س 

رئا�شية يف ظرف 90 يوما.

عبد العزيز جماهد 
املراحل القادمة �شتكون اأكرث 

ح�شا�شية

العزيز جماهد  اللواء املتقاعد عبد  ثمن 
معتربا  باأن  للجي�س،  الأخرية  القرارات 
ح�شا�شية  اأكرث  �شتكون  القادمة  املراحل 
و �شعوبة  ما يتطلب منا احلذر واللتحام 

لتحقيق كل طموحات ال�شعب.
اأن م�شاألة  اإىل  اأو�شح عبد العزيز جماهد 
متنحه  ال�شعب  اإىل  ال�شلطات  اإ�شناد 
و  اإرادته  لبلورة  ممثليه  تفوي�س  فر�شة 
اأفكاره يف �شكل قوانني و ت�رصيعات حتى 
و اإن خرجت عن دائرة الإطار الد�شتوري 
الن�شجام  اإحداث  منطلق  من  احلايل 
الالزم  بني اإرادة املجتمع و القوانني التي 

ت�شن و تنظم حياته.

جزائر ما بعد بوتفليقة

من اإعداد :اإميان لوا�س  

اجلميع يرتقب خما�ضات املرحلة القادمة
.         حل الربملان وتعيني بن �ضالح رئي�ضا للدولة 

.         ا�ضتقالة الرئي�ص تقل�ص من احتقان ال�ضارع
.          املجل�ص الد�ضتوري يثبت ال�ضغور النهائي لرئا�ضة اجلمهورية

يف ر�شالة من�شوبة اإليه

بوتفليقة يطلب ال�ضفح 
من اجلزائريني

رف�شوا دعوة رئي�س الكتلة علي جرباع 

�ضيناتورات من الأرندي 
يرف�ضون م�ضاندة اأويحي

بعد تقدميه اأمام حمكمة بئر مراد راي�س ليال

اإدخال علي حداد �ضجن احلرا�ص يف 
حدود ال�ضاد�ضة �ضباحا

بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س  وجه 
ال�شعب  اإىل  ر�شالة  عهدته  املنتهية 
اجلزائري ذكر فيها مبا قام بها خالل 
الفرتة التي ق�شاها على رئا�شة الدولة، 
واجلزائريات  اجلزائريني  من  طالبا 
عن  وال�شفح  والـمعذرة  »الـم�شاحمة 

كل تق�شري« ارتكبه يف حقهم .
اأغادر  واأنا  قال  ال�شابق  الرئي�س 
اأنهي  األ  علي  وجب  الـم�شوؤولية  �شدة 
م�شاري الرئا�شي من دون اأن اأوافيكم 
األ  منه  وغايتي  هذا  الأخري  بكتابي 
الوطني على  ال�شيا�شي  الـم�شهد  اأبرح 
تناء بيننا يحرمني من التما�س ال�شفح 
ت يف حقهم من اأبناء وطني  ممن َق�رَصّ
بالغ  رغم  اأدري  ل  حيث  من  وبناته، 
لكل  خادما  اأكون  اأن  على  حر�شي 
متييز  بال  اجلزائريات  و  اجلزائريني 

اأو ا�شتثناء.
عهدتي  اأنهيت  قد  و  قائال،  ووا�شل 

اأنا  و  الـم�شوؤولية  اأغادر �شدة  الرابعة، 
باإخال�س  عليه،  تعاونا  ما  اأ�شتح�رص 
وتفان، فاأ�شفنا لبنات اإىل �رصح وطننا 
كنا  ما  بع�س  نبلغ  جعلنا  ما  وحققنا 
اإليه من عزة وكرامة بف�شل كل  نتوق 

من �شاعدين من بناته واأبنائه الربرة.
اأخاطبكم  كتاب،  اأجل  لكل  كان  لـما 
التعبري  ال�شهل علّي  مودعا ولي�س من 
و  نحوكم  م�شاعري  حقيقة  عن 
اأن  ذلك  جتاهكم  اإح�شا�شي  �شدق 
ل  واأحا�شي�س  م�شاعر  جوانحي  يف 
كلـــماتي  و  عنها  الإف�شاح  اأ�شتطيع 
من  لقيته  ما  مكافاأة  عن  قــــا�رصة 
الغالبية العظمى منكم من اأياد بي�شاء 
و من دلئل الـمحبة و التكرمي،بوتفليقة 
قال  اأطلب منكم و اأنا ب�رص غري منزه 
الـمعذرة  و  الـم�شاحمة  اخلطاأ،  عن 
يف  ارتكبته  تق�شري  كل  عن  وال�شفح 

حقكم بكلـمة اأو بفعل

�شق عدد من اأع�شاء جمل�س الأمة عن 
الدميقراطي  الوطني  التجمع  حزب 
اأحمد  العام  ع�شا الطاعة عن الأمني 
علي  الكتلة  رئي�س  اأبلغوا  و  اأويحي، 
على  للتوقيع  املطلق  رف�شهم  جرباع 
بيان دعم و م�شاندة بقاء اأويحي على 
ال�شيناتور  يتقدمهم  احلزب،  رئا�شة 
كازي  احلق  عبد  وهران  ولية  عن 
ثاين من�شق الأرندي ال�شابق امل�شتقيل 
بجانفي 2018، الذي اأكد اأنه لن يوقع 
حتمل  اأويحي  اأحمد  على  و  البيان 
اإ�شتجابة  الرحيل  و  قراراته  عواقب 
ال�شعبي،داعيا ملنح  ملطالب احلراك 
قيادة احلزب لرجل يحقق الإجماع و 
و  احلزب  منا�شلي  لدى  القبول  يلقى 

ال�شعب عامة .
هذا و قد عقد الجتماع املغلق لكتلة 

الإثنني  م�شاء  الأرندي  �شيناتورات 
الأمة،  الكتلة مبجل�س  املا�شي مبقر 
اأين رف�س غالبية الأع�شاء املقرتح و 
�شددوا على متا�شي احلزب و مواقفه 
ل  حني  يف   ، ال�شعبي  احلراك  مع 
زالت القواعد الن�شالية لالأرندي عرب 
الوليات 48 ترف�س بقاء اأحمد اأويحي 
احلايل  الوطني  املجل�س  اأع�شاء  و 
اأم�س،  اأين رف�س  على قيادة احلزب، 
الأرندي  منا�شلي  و  اإطارات  غالبية 
عياد  لوهران  الولئية  املن�شقة  دعوة 
بيانات  لتوقيع  رتيبة عقد لقاء مو�شع 
حيث  اأويحي  اأحمد  م�شاندة  و  لدعم 
يلبوا  مل  و  دعوتها  املنا�شلون  رف�س 
التي  الطارئ  الجتماع  يف  احل�شور 

دعت له .
 اأ. بن عطية

 علمت » الو�شط » اأنه مت اإيداع رجل 
الأعمال ورئي�س الأف�شيو ال�شابق علي 
حداد �شجن احلرا�س ، الإيداع حداد 
ال�شجن كان يف حدود ال�شاعة ال�شاد�شة 
�شباحا ، و قد مثل رجل الأعمال علي 
حداد ليلة اأول اأم�س اأمام حمكمة بئر 

معه  التحقيق  ، حيث مت  راي�س  مراد 
ما  ل�شيما   ، الق�شايا  من  العديد  يف 
يتم  اأن  قبل   ، ال�شفر  بجوازات  تعلق 
نقله بعدها اإىل �شجن احلرا�س ح�شب 

ما ذكرت م�شادر مطلعة .
ع�شام بوربيع 

اأجمع نا�شطون وفاعلون �شيا�شيون باأن ا�شتقالة الرئي�س عبد العزير مبثابة ا�شتجابة جزئية ملطالب 
ال�شعب اجلزائري ،م�شيدين مبواقف اجلي�س منذ بداية احلراك ال�شعبي بتاريخ 22 فيفري، متوقعني باأن 
ال�شيناريوهات املتوقعة هي ا�شتقالة بن �شالح املرفو�س �شعبيا ، تعيني �شخ�شية توافقية لقيادة املرحلة 
النتقالية مع تنظيم النتخابات وتعيني هيئة انتخابية لتنظيم ال�شتحقاقات ومراقبتها تكون نزيهة 

و�شفافة م�شتقلة عن وزارة الداخلية.
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البنوك تبا�شر يف 
 مرا�شلة  امل�شتثمرين

 ال�شرتجاع ديونها

قرو�ض  مل�ستثمرين  
باملاليري دون �سمانات مل 

جت�سد بالواليات الغربية
والبنوك  بالغرب  املوؤ�س�سات  املالية  تعي�ش كربيات 
مرا�سلة  با�رشت  يف  التي  و  طوارئ  حالة  اجلزائري 
على  حت�سلوا  الذين  امل�ستثمرين  من  الع�رشات 
قرو�ش مالية بع�رشات املاليري بدعم من اأ�سخا�ش 
نافذين يف الدولة من اجل جت�سيد م�ساريع كربى يف 
والتي  تبني  وال�سناعة  وال�سياحة  الفالحة  قطاعات 
اجل  من  يتج�سد  وذلك  مل  تكتمل  اأو  مل  اغلبها  ان 
.خا�سة  املحا�سبة  مبا�رشة  الديون  قبل  ا�سرتجاع 
وبع�ش  جت�سد  مل  امل�ساريع  بع�ش  ان  تبني  بعدما 
امل�ستثمر  لهم  بالقطاع  عالقة  ال  امل�ستثمرين 
فيه  وان البنك مت  تقدمي القرو�ش ب�سمانات  وهمية 

جتعل  ا�سرتجاع القر�ش اأمرا �سبه م�ستحيل .
بو�سيف  ولد  توقيف  متو�سنت  وبعد  عني  والية  يف 
عالقة  تربطه  كانت  �ساف  لذي  ببني  حممد 
اأنه متورط  وتبني  القرار  مركز  من  مع  �سخ�سيات 
�سخ�سية مقربة من  ق�سية خمدرات اندلع ملف  يف 
ا�ستفاد من مبالغ مالية  والذي  لل�سياحة  وزير �سابق 
�سخمة من اأجل جت�سيد م�ساريع �سياحية واال�ستيالء 
�سخ�سية  الغابات  مل�سالح  وا�سعة  على  م�ساحات 
نهب  اإىل  ت�سعى  والتي  اجلزائري  ال�رشق  من  اأخرى 
م�ساحات وا�سعة من  ال�ساحل باجلهة ال�رشقية  بعدما 
ا�ستثمار  يف  ال�سياحة  وزارة  على  الن�سب  يف  جنح 
وهمي على قاعدة حياة تابعة ملوؤ�س�سة اأجنبية والتي 
اإىل  موقع �سياحي بنفوذه مع  ا�ستوىل عليها وحولها 
ثالث  مل�ستثمر  امل�سكل  ونف�ش   ، االإطارات  بع�ش 
عمومي  وحتويله  �ساطئ  ا�ستغالل  على  يعمل  الذي 
م�ستثمر  قام  البي�ش  وبوالية   ، خا�سة  موؤ�س�سة  اإىل 
من اال�ستفادة من غالف مايل يزيد عن ال20 مليار 
يكتمل  ،لكن امل�رشوع مل  راقي  فندق  الإقامة  �سنتيم 
حيث حتولت االأموال  اإىل �ساحنات ، من جانب اآخر 
كبرية  مبالغ  االأعمال  من  رجال  من  العديد  ا�ستفاد 
بلعبا�ش  ب�سيدي  اأما  اقت�سادية،  موؤ�س�سات  الإقامة 
ما  على اقرتا�ش  م�ستثمرين   03 من  قام  اأكرث  فقد 
البنوك  دون جت�سيد  اأحد  ال60 مليار عن  يزيد عن 
، ويف مع�سكر  ال�سناعة  وال�سحة  م�ساريع يف جمال 
على  احل�سول  يف  معروف  اأعمال  رجل  ا�ستفاد 
مع�سكر  من  بكل  موؤ�س�سات  كربى  الإقامة  قرو�ش 
قيمة  باأن  تفاجاأ  البنك  لكن  والعا�سمة  ووهران 
القرو�ش ال تعادل امل�ساريع املج�سدة ،وامل�سكل اأن 
البنوك حتى واإن قامت باحلجز فاإن قيمة العقارات 
ال ت�ساوى قيمة القرو�ش وعائداتها لعدة �سنوات ،اأما 
ت�رشرا  الواليات  اأكرب  من  تعد  التي  تلم�سان  بوالية 
تقدم  لن  التي  الوهمية  امل�ساريع  من  العديد  بفعل 
الذي  خا�ش  الرم�سي  خا�سة  م�ست�سفى  املطلوب 
جت�سيده  مت  والذي  االأ�سخا�ش  اأحد  عليه  حت�سل 
ومت  اخلارج  اإىل  العملة  لتهريب  مركز  اإىل  وحتول 
من  الع�رشات  رفقة  كبري  ملف  �ساحبه  يف  توقيف 
رجال االأعمال ، ناهيك عن  موؤ�س�سات كربى �رشعان 
وامل�سكل   . معداتها  بيع  ومت  اإفال�سها  اأعلنت  ما 
اأن  البنوك قدمت اأموالها  ب�سمانات وهمية بتواطوؤ 
الوزراء  اأحد  مع  والعالقات  النفوذ  ذوي  من  رجال 
ال�سابقني . الع�رشات من امل�ستثمرين ا�ستفادوا من 
م�ساريعهم  جت�سيد  دون  وممتلكات  واأرا�سي  اأموال 
مت  الذي  احل�سني  �سيدي  م�سنع  يتقدمهم  �ساحب 
عتاده  ببيع  الرمزي  ليقوم  بالدينار  عليه  احل�سول 
ال�سيء  ونف�ش  املغرب،  والفراراإىل  عماله  وت�رشيح 
على  ح�سل  الذي  بالرم�سي  اآخر  بالن�سبة  مل�ستثمر 
مبلغ مايل هام وقطعة اأر�ش الإقامة م�سنع لالآجر على 
اأر�ش فالحية الذي قام بت�رشيد م�ستغليها وبا�رش يف 
،باالإ�سافة  امل�رشوع  جت�سيد  دون  اخلام  املادة  بيع 
للزيت  واآخر  ل�سناعة  اأقرا�ش احلا�سوب  م�سنع  اإىل 
نافذين  لبارونات  اأ�سخا�ش  تو�سط  وغريها  حيث 
الذين ا�سرتوا  املوؤ�س�سات العمومية بالدينار الرمزي 
عمالها  ت�رشيح  باملاليريبعد  معداتها  بيع  واإعادة 
لتبقى البنوك مدانة وتبحث عن اآالف املاليري التي 

مل حتقق مرادها واختفى اأ�سحابها .
حممد بن ترار

بلدية  الرم�سي  م�ستوى  م�ستوى  فعلى 
�رشاعا   البلدية  �سمال  ت�سهد  كلم   25
اأطاح  وان  �سبق  فبعدما  جديدا  قدميا 
عاد  ال�سابق  البلدية  برئي�ش  ال�رشاع 
التي  البلدية  هذه  يف  جديد  من  ال�رشاع 
تعد االأكرب على م�ستوى اجلهة ال�سمالية  
والتي مل تعرف اأي ا�ستقرار منذ �سنوات 
وايل  اأن  مقربة  م�سادر  واأكدت  هذا 
اإىل  حتقيق  جلنة  اأوفد  قد  كان  الوالية 
املنتخبني  نف�ش  اأن  ك�سفت  التي  البلدية 
وراء جتميد املجل�ش خالل  كانوا  الذين 
البلدية  رئي�ش  واإقالة  املا�سية   العهدة 
ال�سابق هم من يقفون وراء هذا ال�رشاع 
اآخر  الذي  االأمر  مل�ساحلهم   خدمة 

 ، الع�رشة   وقراها  البلدية  بهده  التنمية 
بني   ال�رشاع   اليزال  اآخر  جانب  من 
املنتخبني ببلدية العري�سة 80 كلم جنوب  
عرقل  تلم�سان �رشاعات داخلية ما 
الفقرية  ال�سهبية  البلدية  بهذه  التنمية  
جتزئة    300 توزيع  عملية  عرقل  كما 
بع�ش  و�سعيتها  ت�سوى  مل  التزال  التي 
ببلدية  الداخلي  ال�رشاع  اأدى  حني  يف  ن 
تلم�سان  �رشق  كلم    20 خل�رش  الوادي 
اإىل �سحب الثقة من رئي�ش البلدية ومعه 
عرقلة الغالف املايل املوجه اإىل البلدية 
كان  والذي  �سنتيم   مليار  ب14  واملقدر 
وبقي  البلدية   بالتنمية  للنهو�ش  موجها 
فاقت  ملدة  عنه  االإفراج  دون  حمجوزا 
ت�سبب  اأخرى  جهة  من   ، �سهرا  ال18 
ال�رشاع ببلدية بن �سكران اإىل �سل حركة 
التنمية البلدية ن ونف�ش االأمر تعرفه بلدية 
اأح�سن  من  كانت  اأنها  رغم  والتي  تيانت 

العهدة املا�سية  توقفت  البلديات خالل 
بها عجلة التنمية خالل هذه العهدة بفعل 
الذين  لالأع�ساء  الداخلية  ال�رشاعات 
ما  بقدر  املواطن   م�سلحة  التهمهم 
ال�سكن  انت�سار  م�سلحتهم  وعن  تهمهم 
اله�ش والفو�سوي اأكد الوايل اأن االأميار هم 
من يقف وراء هذه الو�سعية  بفعل غياب 
ببلديات  خا�سة  لديهم  امل�سوؤولية  روح 
والرم�سي  وهنني  ميمون  و�ستوان  اأوالد 
موؤكدا   . ومغنية  مهيدي  بن  ومر�سى 
االأميار  الإحالة  تقارير  اإعداد  ب�سدد  انه 
املتواطئني على الق�ساء وحما�سبتهم عن 
مت  التي  الهدم  وقرارات  التقارير  غياب 

اإ�سدارها دون التنفيذ.
هذا وك�سف الوايل اإنه لوال  بع�ش االأميار 
اله�ش  ال�سكن  على  الق�ساء  برنامج  لكان 
الق�سديرية  االأكواخ  م�سكل  انهي  قد 
عهد  اأكواخ  بها  التزال  التي  بالوالية  

ديغول ،لكن �سوء توجيه الربامج وت�سجيع 
االأميار لل�سكن الفو�سوي مقابل اأ�سواتهم 
على  زيادة   ، املحلية  االنتخابات   يف 
وراء  اأخرى   جهة  العقارمن  يف  البزن�سة 
اأن  اأكد  اأخرى   تف�سي الق�سية ، من جهة 
هناك جلنة با�رشت اإح�ساء  بالتعدي على 
االأرا�سي الفالحية و�سلوع اأميار فيها ما 
فو�سوية  مدن  واإحياء   اإقامة   اإىل  اأدى 
مهيدي  بن  ومر�سى  هنني  غرار  على 
ت�سكيل  اأن  م�سريا  ومغنية ،  والرم�سي 
االأرا�سي  على  جاء  للوقوف  اللجنة 
الفالحية التي مت ا�ستغاللها  للبناء حيث 
�ساأنها  من  ثقيلة  ملفات  اأع�ساء  اكت�سف 
والتي  العدالة   اإىل  �سبكات  عدة  اأن جتر 
من  �سا�سعة  م�ساحات  بتجزئة   قامت 
بنايات  اإىل  وحتويلها  الفالحية  االأرا�سي 
�ستتم  الذين  بتواطوؤ من منتخبني حملني 

حماكمتهم يف حالة ثبوث �سلوعهم .

تلم�شان حممد بن ترار 

كلودين  و  املحروقني«بيار  عيادة  �سجلت 
عدد  يف  ارتفاعا  العا�سمة  باجلزائر  �سويل« 
باأزيد  احلاالت اال�ستعجالية خالل �سنة 2018 
من 5500 حالة مقابل ما يزيد عن 5300 حالة 
38 طفال جراء  وفاة  اأ�سفرت عن   ،2017 �سنة 
اأفاد  ،ح�سبما  احلروق  ب�سب  �سحية  تعقيدات 
به اأم�ش االأربعاء الطبيب املخت�ش يف جراحة 
احلروق واملكلف باالإعالم بذات العيادة وافق 

خالد .
مت  اأنه  ت�رشيح  يف  امل�سدر  نف�ش  واأو�سح 
ت�سجيل يف غ�سون ال�سنة املن�رشمة 2018 ما 
يزيد عن 5500 حالة ا�ستعجالية مت التكفل بها 
 )2017 �سنة  حالة   5300 عن  يزيد  ما  )مقابل 
باملائة   60 متثل  متفاوتة،  حلروق  تعر�ست 
منها حروق خطرية مع ت�سجيل وفاة 38 طفال 

ترتاوح اأعمارهم ما بني )0- 04 �سنوات( ب�سبب 
انت�سار  وم�ساحة  �سحية جراء عمق  تعقيدات 

احلروق على اجل�سد .
الرئي�سي  ال�سبب  ان  وافق  الدكتور  اأو�سح  و 
�سنة  من  امل�سجلة  احلروق  حاالت  ارتفاع  يف 
باملائة   70 تناهز   التي  االأطفال  لدى  الأخرى 
احلوادث  اإىل  ترجع  �سنوات   4 من  اأقل  لفئة 
من  واحلذر  احليطة  توخي  وعدم  املنزلية 
طرف االأولياء الذين ي�سمحون لالأطفال باللعب 
»الطابونات«  الطبخ  واآالت  االأفران  بجانب 

داخل املطابخ واحلمامات . 
خالل  ذروتها  ت�سل  احلروق  حاالت  اأن  واأبرز 
ف�سل ال�ستاء ب�سبب عدم احليطة يف ا�ستخدام 
اإىل  يوؤدي  ما  التدفئة  واأجهزة  و�سائل  خمتلف 
الر�سع  االأطفال  يكون  خطرية  حروق  حاالت 

�سحاياها بالدرجة االأوىل اإىل جانب ارتفاعها 
خالل فرتة ال�سيف خالل االأفراح واملنا�سبات 
�سهر  وكذا  ال�رشيف  النبوي  كاملولد  الدينية 
م�ستوى  على  عادة  ت�سجل  والتي  رم�سان 
ال�سفلية  واالأع�ساء  وال�سدر  والوجه  الراأ�ش 

والعلوية والظهر .
املكوث  ت�ستدعي  الواحدة  احلالة  اأن  وذكر 
العميقة  واحلاالت  بامل�ست�سفى  يوم   15 ملدة 
اأكرث من �سنة  واخلطرية جدا يتطلب عالجها 
عيادة  ا�ستيعاب  قدرة  حمدودية  اإىل  م�سريا 
با�ستور التي ال تتجاوز ال64  �رشيرا مبا فيها 
امل�ست�سفى  مب�سلحة  خا�سة  متنقلة  اأ�رشة   4
اجلاري  العام  بداية  منذ  مت  فيما  النهاري 

التكفل باأزيد من 600 حالة جديدة .
واأ�سار امل�سدر اأن عيادة با�ستور تعد املوؤ�س�سة 

الوطني  امل�ستوى  على  املتخ�س�سة  الوحيدة 
يف التكفل بحروق االأطفال حيث ا�ستقبلت يف 
نف�ش الفرتة املذكورة  518 حالة من خمتلف 
الواليات الداخلية على غرار اجللفة وامل�سيلة 
من  واالأغواط  واملدية  وزو  وتيزي  وبجاية 
ت�سببت  اخلطورة«  »منتهى  يف  حاالت  بينها 
يف عمليات برت لالأع�ساء ف�سال على ذلك مت 
فح�ش زهاء 7433 حالة يف جمال زراعة اجللد 
الطبية  باملتابعة  تتعلق  الرتميمية  واجلراحة  
بزهاء  التكفل  مقابل  العيادة  من  اخلروج  بعد 
 . النهاري  امل�ست�سفى  اإطار  يف  م�ساب   727
جل�سة عالج   9822 اجراء  اأخرى مت  جهة  من 
اجلراحية  العمليات  بلغ عدد  وظيفي يف حني 
1090 وتخ�ش تدخالت جراحية لزراعة اجللد 

واجلراحة الرتميمية. 

ال�سكان   و  ال�سحة  مديرية  عمال  اأم�ش  �سن 
العمل   عن  مفتوحا  اإ�رشابا  البويرة  لوالية 
ال�سلطات  و  الوالية  وايل  بتدخل  للمطالبة 
امل�رشوعة،و  تلبية مطالبهم  اأجل  من  الوزارية 
الوالئية  املديرة  تنحية  يف  اأ�سا�سا  املتمثلة 
ت�سيري  التعفن يف  خلفية  على  ال�سحي  للقطاع 

الإطارات  ع�سوائية  تعيينات  من  االإدارة  �سوؤون 
ذات كفاءة ، ف�سال عن التهمي�ش ، والتع�سفات 
مر�سية  عطل  حاالت  ت�سجيل  االإدارية،و 
مرغمة ، كرثة املنازعات  وخروقات يف تطبيق 
القانون يف ظل غياب نقابة متثلهم  باالإ�سافة 
،و  امل�ست�سفيات  يف  املوجودة  امل�ساكل  اإىل 

العيادات اجلوارية بالوالية التي اأ�سبحت تعرف 
احتجاجات متوا�سلة لل�سكان  كما  توجد جميع  
مدر�سة  غرار  على  املنجزة  القطاع   م�ساريع 
 70 من  اأكرث  بن�سبة  بالبويرة   الطبي   ال�سبه 
من  اأكرث  بن�سبة  اأم�سداله   م�ست�سفى   ، باملائة 
20 باملائة ،و م�رشوع  اإجناز املركب ال�سحي 

لالأمومة ،و الطفولة و مركز متخ�س�ش للعظام 
و املفا�سل  بالبويرة متوقف منذ  �سنة 2017  
يف  الوزير  طرف  من  ا�ستئنافهم  قرار  رغم 

زيارته االأخرية  اإىل البويرة .
ز / م 

اهتز حي امل�ستقبل ببلدية تقرت 160 كلم عن 
مقر والية ورقلة ، على وقع فاجعة األيمة وذلك 
على خلفية هالك طفلني يف بئر لل�رشف ال�سحي 
البحث عنهما .  بعد �ساعات طويلة من عملية 
متكنت اأم�ش االأربعاء  م�سالح احلماية املدنية 
وم�ساهمة  املتطوعني  املواطنني  مب�ساعدة 
قوات الدرك وعنا�رش اجلي�ش الوطني ال�سعبي  
من انت�سال جثتني لطفلني يرتاوح اأعمارهم بني 
الـ 09و 11 �سنة  ماتا غرقا يف جممع  لل�رشف 
امل�ستقبل  بحي  مرت   12 عمقه  يبلغ  ال�سحي 
من  يومني  بعد  وذلك   ، تقرت  ببلدية  اجلنوبي 
ال�سحيتني  نقل  ليتم  االأنظار  عن  اختفائهما 
مل�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى املدينة ، ويف 
�سياق مت�سل فقد طالب وكيل اجلمهورية لدى 
حمكمة تقرت وفور هذه الفاجعة االأليمة بفتح 
حتقيق اأمني م�ستعجل من طرف م�سالح االأمن 

الوطني لك�سف مالب�سات احلادثة ، خا�سة اإذا 
علمنا اأن احلادثة  نف�سها �سجلت  مطلع االأ�سبوع 
جعل  ما  وهو   ، طفل  �سحيتها  وراح  اجلاري 
ال�رشف  جممع  بجوار  املرابطني  املواطنني 
وايل  وجه  يف  يثورون  املذكور  باحلي  ال�سحي 
القادر جالوي ويحي يحياتن  والية ورقلة عبد 
الوايل املنتدب باملقاطعة االإدارية تقرت ، اأين 
الوخيمة  العواقب  تبعات  م�سوؤولية  حملوهما 
التي قد تنجر عن متاطل ال�سلطات املحلية يف 
ناهيك   ، التنموي  التخلف  براثن  من  انت�سالهم 
البطالني  بني  خفيفة  مناو�سات  حدوث  عن 
للوايل  املرافق  املوكب  و  باحلي  املحتقنني 
من اأجل اي�سال ان�سغاالتهم، حيث تدخل قائد 
اأجل  من  بتقرت  الع�سكري  العملياتي  القطاع 

تهدئة النفو�ش ودعوتهم للتحكم للعقل  .
اأحمد باحلاج  

عيادة املحروقني بالعا�شمة 

البويرة

املحتجون حا�شروا موكب وايل ورقلة 

وفاة 38 طفال جراء تعقيدات خالل �سنة 2018 

عمال اإدارة ال�سحة و ال�سكان يف اإ�سراب مفتوح

هالك طفلني  غرقا يف بئر لل�سرف ال�سحي بحي امل�ستقبل بتقرت

متابعة االأميار واملنتخبني املخالفني

وايل تلم�سان يحمل املنتخبني م�سوؤولية 
انت�سار ال�سكن الفو�سوي 
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حمل وايل والية تلم�شان ال�شيد علي بن 
يعي�س االأميار واملنتخبني بالبلديات امل�شوؤولية 

الكاملة يف توقف عجلة التنمية مبعم 
البلديات بفعل ال�شراعات الدائمة  بني االأميار 

ومنتخبيهم  كما اأكد اأن هذه ال�شراعات 
ت�شببت يف م�شاكل كبرية  عرقلت امل�شاريع 
التنموية بالعديد من البلديات على غرار 

تنامي ال�شكن اله�س وال�شكن الفو�شوي .



رئي�س   جليد  القادر  عبد  اأكد 
بتقرت  الت�شغيل  املحلية  الوكالة 
خ�س  �شحفي  ت�رصيح  يف  بورقلة 
على  رده  يف  »الو�شط«،  يومية  به 
 ، اجلامعات  خريجي  ت�شا�ؤالت 
العليا  املعاهد الكربى �املدار�س 
املقاطعة  مقر  اأمام  املحتجني 
�كالته  اأن   ، تقرت  االدارية 
ت�شجيل  على  باال�رصاف  قامت 
�شوناطراك  م�شابقة  يف  هوؤالء 
�متت   ipa ال�شهادات  حلاملي 
متكنوا  بعدما  بنجاح  العملية 
ليبقى   ، الفح�س  اجتياز  من 
�شوناطراك  موؤ�ش�شة  د�ر  االأن 
لتقدمي  اليها  بالتوجه  املطالبني 
لهم تو�شيحات بخ�شو�س قوائم 
الناجحني �مواعيد االإعالن عن 

النتائج النهائية للفائزين .
اإىل جانب ذلك فقد ذهب رئي�س 
الوكالة املحلية للت�شغيل مبدينة 
تقرت التي تعي�س على �قع حالة 
الكبريين  �الت�شنج  االحتقان  من 
اأكد  عندما  ذلك  من  اأبعد  اإىل 
البطالني  جميع  يتحدى  باأنه 
اإدراج  عدم  من  يتهمونه  الذين 
العمل   عر��س  يف  اأ�شمائهم 
ال�رصكات  طرف  من  املقدمة 

اأي  »نتحدى  قائال  النفطية 
اأن  املحتجني  هوؤالء  من  �احد 
ال يجد اأ�شمه موجه يف اأكرث من 
ال  املثال  �شبيل  على   « موؤ�ش�شة 
�شوناطراك  موؤ�ش�شات  احل�رص 
�موؤ�ش�شات  االأبار  خدمات   ،
اأخرى ، حيث اأكد جليد يف ذات 
يتم  العمل  عر��س  اأن  ال�شدد 
معاجلتها بطريقة �شفافة �نزيهة 
االأ�لويات  ح�شب  مبداأ  بتطبيق 
�االإمكانات املتاحة  ، �يف �شياق 

مت�شل فقد اأ��شح ذات امل�شوؤ�ل 
اأن العاطلني عن العمل بحي ذراع 
البار�د الذين قاموا بغلق الطريق 
الوطني رقم  03 مت توجيههم يف 
اإنتظار ��شع ملفاتهم  باملوؤ�ش�شة 

الوطنية للتنقيب .
نف�س  جدد  فقد  ثانية  جهة  من 
املتحدث التزامه التام بتو�شيات 
للت�شغيل  الوالئية  الوكالة  رئي�س 
حممد رايق الرامية ل�رص�رة  فتح 
قنوات احلوار البناء مع البطالني 

اجلامعات  خريجي  فيهم  مبا 
�املدار�س  الكربى  املعاهد   ،
التكوين  مراكز  �مرتب�شي  العليا 
عدميي  �حتى  �التمهني  املهني 
بتطبيق  املتم�شكني  امل�شتوى 
الهادفة  احلكومة  تعليمات 
التوظيف  اأ�لوية  ملنحهم 
باالإ�شتماع  النفطية  بال�رصكات 
مع  �التجا�ب  الإن�شغاالتهم 
ح�شب  امل�رص�عة  مطالبهم 

املعلومات املتاحة . 

بتمرنا�شت،  تينزا�تني  دائرة  ت�شهد 
�شوارع  للقمامات عرب  انت�شارا فظيعا 
بات  مما  ال�شكنية،  التجمعات  �اأحياء 
بكارثة  العائالت  من  املئات  يهدد 
من  املطبق  ال�شمت  ب�شب  بيئية، 
بعدما  املحلية  ال�شلطات  طرف 
عجزت هذه االأخرية يف رفع االأطنان 
من القمامات  املكد�شة عرب ال�شوارع 

الرئي�شية �االأحياء .
احلد�دية  تينزا�تني   مواطني  دق 
ب�شبب  اخلطر  ناقو�س   ، بتمرنا�شت 
القمامات  من  االأطنان  تكد�س 
�مما   ، املدينة  اأحياء  عرب  �االأ��شاخ 
من  عدد  جلوء  هو  بلة،  الطني  زاد 
النفايات  حرق  خيار  اإىل  العائالت 
مما  ال�شكنية  مقراتهم  اأمام  املنزلية 
البيئي  املحيط  تلويث  يف  ت�شبب 
ج�شيمة،  �شحية  اأ�رصار  �اإحلاق 
االأطفال  االأ�ىل  بالدرجة  ا�شتهدفت 
�كذا  العيون  بداء  امل�شابني  ال�شغار 
�يف  الربو،  مبر�س  امل�شابة  الفئة 
ذات  نا�شدت  فقد  مت�شل،  �شياق 
مترنا�شت  �الية  �ايل  اجلمعيات، 
التدخل  ب�رص�رة   ، اجلياليل  د�مي 
على  الإرغامها  البلدية  م�شالح  لدى 
اأطنان  القمامات  من  االآالف  رفع 
عن  بعيدا  �حرقها  املكد�شة 
الكل  �اأن  ال�شكنية، خا�شة  التجمعات 

على  ي�رص  بات  زا�تني    تني  مبدينة 
لفتح  الو�شية  اجلهات  تدخل  �رص�رة 
املالية  االأغلفة  م�شري  يف  حتقيق 
النظافة  مل�شلحة  الهامة  املر�شودة 
�القمامات  االأ��شاخ  من  �الوقاية 
جهة  من   . البال�شتيكية  �االأكيا�س 
 ، تينزا�تني  اأحياء  قاطني  اأكد  اأخرى 
اأنهم مل ير�ا �شاحنات رفع القمامات 
الأكرث من ثالثة اأ�شهر كاملة، �مما زاد 
اأن امل�شكل  اأن  من معاناة هوؤالء، هو 
العد  بدء  مع  تزامنا  جاء  املتفاقم 
التنازيل حللول املرحلة ال�شيفية مما 
ال�شارة  احل�رصات  تكاثر  على  �شجع 
لغة  توؤكد  حيث  كالعقارب،  �ال�شامة 
قد  ال�شحية  امل�شالح  اأن  االأرقام 
 30 الفارطة   ال�شائفة  خالل  �شجلت 
اإ�شابة بالت�شمم العقربي � 24 اإ�شابة  
اأ�ردت  ما  �فق  اجللدية،  بالل�شامنيا 
نف�س  يف  تخف  مل  التي  م�شادرنا، 
ما  حالة  يف  االأرقام  ارتفاع  الوقت، 
باملنطقة  البيئية  االأ��شاع  بقيت 
ال�شالف ذكرها على حالتها الكارثية .

مع العلم اأن �شكان تينزا�تني  كانوا قد  
التي ر�شد لها غالف مايل �شخم، قد 
ذريعا على طول اخلط  ف�شال  حققت 
املرجوة  النتائج  حتقق  مل  بعدما   ،

منها .
�أحمد باحلاج 

نا�شدت االأ�رصة الريا�شية املحلية 
�شالح   بعني  املرابطني  بق�رص 
ال�شباب  قطاع  على  القائمني 
ال�شلطات  �كذا  بالوالية  �الريا�شة 
منطقتهم  دعم  ب�رص�رة  املحلية 
مع�شو�شبة  جوارية  مبالعب 
عني  بلدية  ت�شهد   . ا�شطناعيا 
املرافق  يف  فادحا  نق�شا  �شالح  
الريا�شية �الرتفيهية ، االأمر الذي 
اإن�شاء  اإىل  املنطقة  ب�شباب  يدفع 
ال  باالأحياء،  ع�شوائية  مالعب 
تتوفر على اأدنى �رص�ط املمار�شة 
املنطقة  اأن  خا�شة  الريا�شية 
تزخر بالعديد من الفرق الريا�شية 
مبختلف  ايجابية  نتائج  حققت 
�على  �الوالئية  املحلية  البطولة 
راأ�شها كرة القدم  ، فيما يلجاأ عدد 

الريا�شة  خمتلف  ممار�شي  من 
اجل  من  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  اإىل 
ملمار�شتهم  مالعبها  ا�شتغالل 
اإرادة  غياب  ظل  يف  هوياتهم 
املعنية  ال�شلطات  من  حقيقية 
االأغلفة  رغم  النقائ�س  لتدارك 
املالية ال�شخمة املر�شودة لقطاع 
الريا�شة بالوالية ، ح�شبما جاء على 
الكثري  ت�شاءل  �قد   . هوؤالء  ل�شان 
من املتابعني لل�شاأن الريا�شي، عن 
م�شري االإعانات املالية املخ�ش�شة 
على  ت�شارع  التي  الريا�شية  للفرق 
�الوالئي  ال�رصيف  بطولتي  لقب 
�ايل  من  الوقت  نف�س  يف  مطالبني 
العاجل ال�شرتجاع  بالتدخل  الوالية 

ما ��شفوه بحقوقهم امله�شومة .
�أحمد باحلاج 

ك�شف رئي�س �لوكالة �ملحلية للت�شغيل مبنطقة تقرت بورقلة عبد �لقادر جليد ،�أن �لوكالة �ملحلية 
قامت بت�شجيل م�شابقة �شوناطر�ك بالن�شبة حلاملي �ل�شهاد�ت �جلامعية ولي�شت من �شالحياتها ال 

�شبط قو�ئم �لناجحني وال تاريخ �الإعالن عن �لنتائج .

رئي�س �لوكالة �ملحلية للت�شغيل بتقرت عبد �لقادر جليد لـ«�لو�شط«

.       �ملحتجون م�شجلون يف �أكرث من عر�س فال د�عي لت�شخيم �الأمور 

�أحمد باحلاج 

�سجلنا حاملي ال�سهادات يف م�سابقة 
�س�ناطراك ول�سنا م�س�ؤولني عن  النتائج 

الرهيب  الزحف  ظاهرة  اأ�شبحت 
ال�شكنية  التجمعات  �شوب  للرمال 
ت�شكل  اأدرار  بوالية  �شايل  ببلدية 
ال�شكان  يوميات  يوؤرق  هاج�س 
ال�شلطات  طالبوا  الذين  ال�شاخطني 
الوالية بالتحرك لتفادي �قوع الكارثة 

.
�تن�شيقيات  اأح�شت جمعيات حملية   
اجلمعوية  �احلركة  املدين  املجتمع 
اآالف   03 عن  يزيد  ما  اأدرار،  بوالية 
حما�رصة  �شايل،  ببلدية  تقطن  عائلة 
��شط الرمال، ب�شبب غياب تام الآليات 
من  الظاهرة،  هذه  خلطر  الت�شدي 
الغابات  حمافظة  م�شالح  طرف 

هوؤالء،  ح�شب  نف�شها  تكلف  مل  التي 
م�شاريع  �اإجناز  درا�شة  بعملية  القيام 
قال  �شلة،  ذي  �شياق  �يف  الت�شجري، 
كثبان  غزتها  التي  النواحي  �شكان 
كبرية  �شعوبات  يجد�ن  اأنهم  الرمال، 
مقرات  اأمام  مركباتهم  اإدخال  يف 
اإىل  املر�شية  حاالتهم  لنقل  �شكناهم 
دفع  مما  اال�شت�شفائية،  املوؤ�ش�شات 
بالغالبية منهم القتناء �شيارات رباعية 

الدفع للتخفيف من حجم املعاناة .
من  للعديد  بالن�شبة  ال�شيء  نف�س   
املرافق الرتبوية يف الطور االبتدائي 
حرم  حيث  �املتو�شط،  �الثانوي 
اال�شتفادة من  فيها من  املتمدر�شون 

��شائل النقل املدر�شي، بحجة غياب 
طرق معبدة، مما كلفهم التنقل يوميا 
الذي  االأمر  الرملية،  الكثبان  ��شط 
حال د�ن متكنيهم من حت�شيل علمي 
من  العديد  به  جاءت  ح�شبما  جيد، 

�شكا�ي جمعيات اأ�لياء التالميذ .
حمليون  متابعون  دق  جهتهم،  من   
مغبة  من  �حذر�ا  اخلطر،  ناقو�س 
منازل  حتا�رص  التي  الرمال  اإحلاق 
�شحية  اأ�رصارا  �شايل  مدينة  �شكان 
اأين  الغبار،  تطاير  ب�شبب  بقاطنيها 
ثالث  اأ�  حالة  عائلة  كل  يف  جتد 
اأ�  الربو  باأمرا�س  م�شابة  حاالت 
عاجل  تدخل  انتظار  �يف  العيون، 

يبقى  الرمال  الإزالة  الو�شية  للجهات 
ذكرها،  ال�شالف  العائالت  على  لزاما 
غري  الأجل  املزري  الو�شع  معاي�شة 

م�شمى . 
�على �شعيد اآخر، نا�شدت العديد من 
الوالية  �ايل  �شايل  ببلدية  العائالت 
زيارة  برجمة  ب�رص�رة  بكو�س   حمو 
العاجل،  القريب  يف  لهم  ميدانية 
التي  املعاناة  حجم  على  للوقوف 
اإرادة حقيقية  تكابدها يف ظل غياب 
من  النت�شالهم  املعنية  ال�شلطات  من 
كل  من  بهم  املحدقة  الرمال  خطر 

حدب ��شوب.
�أحمد باحلاج 

و�يل �لوالية باأدر�ر مطالب بالتحرك لتفادي وقوع �لكارثة  

زحف الرمال يهدد بدفن 03 اآالف عائلة ببلدية �سايل 

�شكاوى حملية تتهم م�شالح �لنظافة 
و�لوقاية بالتقاع�س

فيما مت �ملطالبة يف �لتحقيق باالإعانات 
�ملحلية للفرق �لريا�شية 

االأطنان من القمامة 
املكد�سة ت�س�ه املنظر 
بتينزاوتني  بتمرنا�ست  

ت�فري مالعب ج�ارية 
بق�سر املرابطني بعني 
�سالح مطلب ال�سباب 
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�أمن د�ئرة �شيلت بتمرن��شت 

 ت�قيف03 اأ�سخا�ص وحجز 57 كلغ من الكيف املعالج 
اأمن دائرة  اأم�س م�شالح  اأ�ل  متكنت 
�شيلت بالتن�شيق مع امل�شلحة الوالئية 
ثالثة  توقيف  الق�شائية من  لل�رصطة 
بني  ما  اأعمارهم  ترتا�ح  اأ�شخا�س 
)34 اىل 36 �شنة ( متورطني يف ق�شية 
احليازة على املخدرات ) كيف معالج 

( ق�شد البيع . تفا�شيل الق�شية تعود 
اىل �ر�د معلومات موؤكدة اىل عنا�رص 
مفادها  �شيلت  دائرة  باأمن  ال�رصطة 
من  بكمية  حمملة  مركبة  �جود 
اأمنية  خطة  ��شع  ليتم  املخدرات، 
حمكمة من طرف عنا�رص ال�رصطة، 

التي  املركبة  توقيف  اإثرها  على  مت 
بعد  �شخ�شني،  متنها  على  كان 
العثور  مت  للمركبة  الدقيق  التفتي�س 
على كمية معتربة من الكيف املعالج 
تقدر باأزيد من )57 كلغ (، مت حتويل 
املحجوزات ���شيلة النقل � امل�شتبه 

فيهما اىل مقر اأمن الدائرة من اأجل 
موا�شلة التحقيق معهما، بالتن�شيق مع 
امل�شلحة الوالئية لل�رصطة الق�شائية 

مت توقيف امل�شتبه فيه الثالث.
فيهم  امل�شتبه  مع  التحقيق  بعد 
مت  القانونية،  االجراءات  �اإ�شتكمال 

الق�شائية  اجلهات  اأمام  تقدميهم 
املخت�شة، عن جناية القيام بطريقة 
البيع  ق�شد  باحليازة  م�رص�عة  غري 
�احل�شول �النقل �ال�شحن عن طريق 
للمخدرات من طرف جماعة  العبور 
خمدرات  اإ�شترياد  منظمة،  اإجرامية 

�التهريب  م�رص�عة  غري  بطريقة 
تهدد  اخلطورة  من  درجة  على 
�ال�شحة  الوطني  �االإقت�شاد  االأمن 
اأمر  �شدهم  �شدر  اأين  العمومية، 

اإيداع .
�أحمد باحلاج  



اهلل  وعبد  وح�سن  علي  زال  ما 
وع�رشات الفتية وال�سبان الآخرين 
يقارعون الحتالل يف اأزقة املخيم 
كل  يف  املتفجرة  الأكواع  ويلقون 
فخورين  وهم  مداهمات  حملة 
كان  الذي  جنني  خميم  من  باأنهم 

ي�سنف حينها "ع�ش الدبابري".
اليوم  فيه  متر  الذي  الوقت  ويف 
ملعركة  ع�رشة  ال�سابعة  الذكرى 
يف  انطلقت  والتي  جنني  خميم 
 2002 عام  ني�سان  من  الثالث 
بهجوم �سهيوين وا�سع على ال�سفة 
حينها  عرف  ما  �سمن  الغربية 
بعملية ال�سور الواقي والتي اأوقعت 
واعتقل  واجلرحى  ال�سهداء  مئات 
اإرها�سات  فاإن  الآلف،  خاللها 

مواجهة جديدة ما زالت قائمة.

�صمود مذهل

ال�سفة  �سمال  جنني  خميم  �سكل 
عقبة  املعركة  تلك  يف  الغربية 
على  الحتالل  جي�ش  اأمام  كاأداء 
مدار 13 يوما من القتال امل�ستمر 
واحد؛  مربع  كيلومرت  من  اأقل  يف 
حيث مل يبق خيار اأمام قائد جي�ش 
موفاز  �ساوؤول  حينها  الحتالل 
املخيم  بهدم  قرار  اتخاذ  �سوى 

كو�سيلة وحيدة لل�سيطرة عليه.
و�سجلت معركة خميم جنني كاأحد 
التاريخ  يف  البارزة  املحطات 
الفل�سطينية؛  للمقاومة  املعا�رش 

الوحدة  معاين  ج�سدت  حيث 
اأبناء ال�سعب الواحد،  الوطنية بني 
الع�سكرية  الت�سكيالت  وتالقت 
بوحدة  امليدان  يف  للف�سائل 

ميدانية اأربكت الحتالل.
يف  بال�ش  حممد  ال�سحفي  يقول 
ذكرى املعركة " يف ملحمة ني�سان 
اأو  2002 مل يكن هناك ابن خميم 
اأو �رشقية ومل يكن هناك  قباطية 
ابن فتح وحما�ش وجهاد وتنظيمات 
فالح  هذا  يقال  يكن  ومل  اأخرى 
هناك  كان  واإمنا  بدوي،  وهذا 
ع�ساق لالأر�ش وال�سهادة اجتمعوا 
على اأر�ش املخيم، هدفهم واحد 
وعلى قلب رجل واحد وحتت راية 

واحدة وعلم واحد".

ذكريات املعركة

ي�ستذكرون  املخيم  اأهايل  يزال  ول 
التي  يف كل عام ذكرى هذه املعركة 
اجلرحى  ومئات  �سهيًدا   56 خلفت 
جي�ش  من  قتل  فيما  واملعتقلني، 
الحتالل -ح�سب اعرتافه- 26 جنديا 
الكمني  يبقى  فيما  املئات،  وجرح 
ال�سهري يف منزل اآل الفايد والذي قتل 
احلدث  واحدة،  دفعة  جنديا   13 فيه 
الذي هز اأريئيل �سارون وموفاز وكان 
ت�سكيالت  من  ورموز  قادة  للمعركة 

بع�سهم  ق�سى  املختلفة،  املقاومة 
وحممود  طوالبة  كمحمود  �سهيدا 
جندل،  واأبو  العامر  وزياد  احللوة 
رهن  زالوا  ما  اآخرون  اعتقل  فيما 
اأحكاما عالية مثل  يق�سون  العتقال 
ال�سيخ جمال اأبو الهيجاء واحلاج على 
�سبان  قاله  ما  واآخرون.  ال�سفوري 
وكبار يف املخيم لدى احلديث معهم 
ي�ست�سعرون  اأنهم  املعركة  ذكرى  عن 
اأننا بتنا على اأعتاب مواجهة جديدة 
قد  منها  منا�ش  ل  الحتالل  مع 
يف  جرى  الذي  بال�سكل  تكون  ل 
بوجه  النفجار  ولكن  املخيم  معركة 
ال�سياقات  بات قريبًا، فكل  الحتالل 

من وجهة نظرهم ت�سري اإىل ذلك.

ال زال �صبان خميم جنني �صمال ال�صفة الغربية يفتخرون ببطوالت معركة خميم جنني عام 2002 حاملني باأن يعيد التاريخ 
نف�صه من جديد لتجديد بو�صلة املقاومة �صد االحتالل بوحدة �صعبية ميدانية وعلى طيف تاريخ معركة املخيم ما زال �صدى 
اال�صتباكات امل�صلحة التي ي�صهدها اأحيانا خميم جنني حتى هذه االأيام خالل مداهمات واقتحام قوات االحتالل للمخيم والتي 

كان اآخرها قبل اأيام يذكر بني الفينة واالأخرى بذكرى املعركة الطاحنة.

ذكريات الوحدة واملقاومة

م٫�س

الذكرى الـ 17 ملعركة خميم جنني

ال�صيناتوران الدميقراطي "روبرت مينينديز" واجلمهوري "مارك روبيو"

العديد من اأعمال وت�سريحات ال�سعودية تثري قلق الكونغر�س

�سحيفة تك�سف ر�سالة حتذير من بومبيو للبنان 

ملفات اإ�سرائيلية �سرية 
�سائعة متعلقة ب�سفقات 

الأ�سلحة مع الهند 

الناتو يواجه "تهديدات" 
رو�سيا يف البحر الأ�سود 

فقد الوفد الأمني "الإ�رشائيلي" 
الأمن  م�ست�سار  تراأ�سه  الذي 
القومي، مئري بن �سبات، وثائق 
اأ�سلحة،  ب�سفقات  تتعلق  �رشية 
وذلك قبل توجه الوفد اإىل الهند 

يف جانفي املا�سي.
"هاآرت�ش"  �سحيفة  وك�سفت 
الأربعاء،  اأم�ش  الإ�رشائيلية، 
جمل�ش  وفد  باأن  موقعها  على 
تراأ�سه  الذي  القومي  الأمن 
�سبات فقد  بن  امل�ست�سار مئري 
�سفقات  حول  �رشية  وثائق 
اإىل  توجهه  اأثناء  مهمة  اأ�سلحة 
ال�سحيفة  واأ�سافت  الهند، 
عن  الوثائق  ا�سرتداد  مت  باأنه 
حتقيق  وبعد  ال�سدفة،  طريق 
باأن  ثبت  املجل�ش  اأجراه 
باأي  يت�سبب  فقدان امللفات مل 
"اإ�رشائيل"،  اأمن  على  �رشر 
ذكرت  احلادثة،  تفا�سيل  ويف 
جانفي  "يف  باأنه  ال�سحيفة، 
مع  �سبات  بن  �سافر  املا�سي، 
الأمن  اأع�ساء جمل�ش  من  عدد 
التقى  الهند، حيث  اإىل  القومي 
الوفد بنظريه الهندي، بالإ�سافة 
اإىل رئي�ش الوزراء ناريندا مودي. 
وخالل تلك الجتماعات ناق�ش 
بن �سبات عدة �سفقات اأ�سلحة 
بني البلدين". واأفادت ال�سحيفة 
الرحلة، قام م�ساعد  "قبل  باأنه 
من  العديد  بطباعة  �سبات  بن 
التي ت�سمنت معلومات  الوثائق 
الطائرة،  ركوب  وقبل  �رشية، 
وجبة  وفريقه  �سبات  بن  تناول 
واأثبتت  املطاعم،  اأحد  يف 

ترك  امل�ساعد  باأن  التحقيقات 
يف  بطباعتها  قام  التي  الوثائق 
الوفد،  مغادرة  وبعد  املطعم. 
وبعد  الوثائق  النادل  وجد 
باأنها  اأدرك  عليها  الإطالع 
مرتبطة بالهند، فقام بالت�سال 
يف  تعمل  التي  لوالدته  ب�سديق 
الهند.  يف  الإ�رشائيلية  ال�سفارة 
بال�سفر  العائلة  �سديق  فقام 
اإىل  الوثائق  وت�سليم  الهند،  اإىل 
بدورها  قامت  والتي  والدته، 
يف  الأمن  ل�سابط  بت�سليمها 
بالإبالغ  قام  والذي  ال�سفارة، 
لهذه  ولحقاً  احلادثة".  عن 
رئي�ش  من  وبتوجيه  التطورات 
قرر  هورويتز،  يواآف  املجل�ش 
واأكدت  باحلادثة،  حتقيق  فتح 
تتعر�ش  باأنه مل  التحقيق  نتائج 
وخطرية  �رشية  معلومات  اأي 
للخطر، اأو احلاق اأي �رشر باأمن 
بن  م�ساعد  اتهم  وقد  اإ�رشائيل 
ومت  الوثائق،  بفقدان  �سبات 
توجيه حتذير اإليه. وعقب مكتب 
الإ�رشائيلي،  الوزراء  رئي�ش 
"مت  بالقول:  نتنياهو  بنيامني 
التعامل مع احلادثة على الفور، 
وتعلم  اأمني  حتقيق  واإجراء 
اإ�رشائيل"،  الدرو�ش"وترغب" 
الأ�سلحة  من  العديد  بيع  يف 
تنتجها  التي  للهند  املتقدمة 
مثل  الدفاعية،  ال�سناعات 
وطائرات  التج�س�ش،  طائرات 
وال�سواريخ  ال�ستطالع، 
واملدافع  للدبابات  امل�سادة 

واأنظمة الرادار.

الأطل�سي  �سمال  حلف  اأعلن 
عبور  تاأمني  نيته  )الناتو( 
الأوكرانية  الع�سكرية  ال�سفن 
يربط  الذي  كريت�ش  مل�سيق 
اآزوف.  ببحر  الأ�سود  البحر 
بيلي  كي  ال�سفرية  وك�سفت 
الوليات  ممثلة  هات�سي�سون، 
املتحدة الأمريكية لدى الناتو، 
خالل  ذلك  �سيقرر  الناتو  اأن 
الأع�ساء  الدول  اجتماع ممثلي 
يف وا�سنطن يف 3 — 4 اأفريل. 
حر�ش  �سفن  تو�سح  �سورة 
�سفن  توقف  الرو�سية  احلدود 
الأوكرانية  احلربية  البحرية 
م�سيق  عبور  حاولت  التي 
البحر  اأودي�سا على  كريت�ش من 
بحر  على  مريوبل  اإىل  الأ�سود 
اآزوف، القرم، 25 نوفمرب 2018 
�سيقرر  الناتو  اأن  ،واأو�سحت 
تكثيف الن�ساط ال�ستخباري يف 
املزيد  واإر�سال  الأ�سود  البحر 

الأ�سود  البحر  اإىل  البوارج  من 
"لتاأمني مرور ال�سفن الأوكرانية 
كريت�ش"واأ�سافت  م�سيق  يف 
هذه  باتخاذ  �سيقوم  الناتو  اأن 
الإجراءات ملواجهة "تهديدات 
اإىل  الإ�سارة  وجتدر  رو�سيا". 
اأ�سبح جزءا  اأن م�سيق كريت�ش 
بعدما  الرو�سية  الأرا�سي  من 
القرم  جزيرة  �سبه  ا�ستعادت 
 2014 عام  يف  الرو�سية  الهوية 
جلمهورية  تابعة  القرم  وكانت 
اأوكرانيا ال�سوفيتية منذ  وجدد 
ا�ستعادة  يف  رغبتهم  �سكانها 
لإقليمهم  الرو�سية  الإدارة 
اجلمهوريات  احتاد  حل  بعد 
حر�ش  وا�سطر  ال�سوفيتية. 
ا�ستخدام  اإىل  الرو�سي  احلدود 
بحرية  3 قطع  لإيقاف  ال�سالح 
حرمة  انتهكت  التي  اأوكرانية 
م�سيق  يف  الرو�سية  احلدود 

كريت�ش يف 25 نوفمرب 2018. 

الدميقراطي  ال�سيناتوران  قال 
واجلمهوري  مينينديز"  "روبرت 
"مارك روبيو" يف ر�سالة اإىل وزير 
الطاقة "ريك بريي"، اإن "العديد 
من اأعمال وت�رشيحات ال�سعودية 
تثري القلق لدى الكونغر�ش"وطلب 
ال�سيوخ  جمل�ش  يف  الع�سوان 
الأمريكي من وزير الطاقة "ريك 
بريي" تقدمي تفا�سيل عن التعاون 
الطاقة  جمال  يف  ال�سعودية  مع 
التعاون  هذا  ملراجعة  الذرية 

واإعادة تقييمه.
واأ�سافا اأن الكونغر�ش يبداأ باإعادة 

ال�سعودية  مع  العالقات  تقييم 
تقدم  األ  يجب  وا�سنطن  واأن 
املعلومات اأو التكنولوجيات حول 
الطاقة الذرية للريا�ش، وحتدثت 
تقارير اإعالمية ت�سري عن اأن وزير 
نوفمرب  منذ  الأمريكي  الطاقة 
اأمريكية  ل�رشكات  �سمح   2017
بتقدمي معلومات ح�سا�سة تخ�ش 
وطلب  لل�سعودية،  الذرية  الطاقة 
ال�سيوخ  جمل�ش  يف  الع�سوان 
اأ�سماء  عن  الك�سف  بريي  من 
من   10 الـ  حلول  قبل  ال�رشكات 
اأبريل، وتف�سري �سبب عدم الك�سف 

تقدمي  على  الوزارة  موافقة  عن 
لل�سعودية،  احل�سا�سة  املعلومات 
اإبالغ  الوزارة  على  يتعني  فيما 
الأمور.  هذه  مبثل  الكونغر�ش 
مع  املتحدة  الوليات  وتتناف�ش 
اجلنوبية  وكوريا  وال�سني  رو�سيا 
على  احل�سول  اأجل  من  وفرن�سا 
نووية  مفاعالت  بناء  �سفقة 
اأن  املتوقع  ومن  ال�سعودية،  يف 
الفائزة  اجلهة  عن  اململكة  تعلن 

بالعقود هذا العام.
وكان عدد من اأع�ساء الكونغر�ش 
قد دعوا الإدارة الأمريكية لإعادة 

الأمريكية  العالقات  يف  النظر 
الدعم  وخا�سة  ال�سعودية،   -
الأمريكي للعملية الع�سكرية التي 
تخو�سها ال�سعودية وحلفاوؤها يف 
اليمن، وذلك على خلفية التقارير 
ال�سحايا  من  العديد  �سقوط  عن 
وانتهاك  اليمن  يف  املدنيني 
ال�سعودية  بقيادة  التحالف 
اإ�سافة  الدويل،  الإن�ساين  للقانون 
جمال  ال�سحفي  قتل  ق�سية  اإىل 
القن�سلية  داخل  خا�سقجي 
ال�سعودية يف ا�سطنبول يف اأكتوبر 

.2018

تتك�سف يوما بعد يوم اأنباء واأخبار جديدة 
متعلقة بزيارة وزير اخلارجية الأمريكية، 
مايك بومبيو، اإىل بريوت وحول املوا�سيع 
اللبنانيني  امل�سوؤولني  مع  تداولها  التي 
حيث ك�سفت �سحيفة "ال�رشق الأو�سط"، 
"اإ�رشائيلية"،  �سيا�سية  م�سادر  عن  نقال 

اأن وزير اخلارجية الأمريكي نقل لرئي�ش 
احلكومة اللبنانية �سعد احلريري حتذيرا 
اإقدام  ب�ساأن  اللهجة  �سديد  اإ�رشائيليا 
م�سنع  بناء  باإعادة  اللبناين  اهلل"  "حزب 
جديد لإنتاج ال�سواريخ الدقيقة يف لبنان 
امل�سادر،  وبح�سب  اإيران.  مب�ساعدة 

اأبيب كمحطة قبل  فاإن زيارة بومبيو لتل 
الطالع  بهدف  كانت  لبنان  اإىل  القدوم 
من  وال�سور  واخلرائط  املعلومات  على 
الأقمار ال�سطناعية التي برهنت بح�سب 
اللبناين  اهلل  حزب  قيام  "الإ�رشائيليني" 
الإيرانية  ال�سواريخ  لإنتاج  م�سنع  ببناء 

مب�ساعدة اإيرانية من خالل تقدمي الدعم 
املجال".  بهذا  الفنيني  واخلرباء  املايل 
الوليات  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
ن�ساطات  حيال  قلقها  نقلت  املتحدة 
حزب اهلل اللبناين، والذي "ي�سكل تهديدا 

لالأمن اللبناين والإقليمي". 

دويلاخلمي�س 04  اأفريل  2019  املوافـق  ل26رجب 1440هـ 7



م�ساهمةاخلمي�س 04  اأفريل  2019  املوافـق  ل26رجب 1440هـ 8
�سغوط م�ستمرة:

اإىل اأين تتجه اللرية 
الرتكية يف عام 2019؟
يتعر�س �سعر �سرف اللرية الرتكية مقابل العمالت ال�سعبة 

ل�سغوط �سديدة يف الفرتة الأخرية، وذلك جراء توتر العالقات 
بني تركيا والوليات املتحدة الأمريكية، يف ظل اخلالفات بني 

الطرفني حول اإدارة عدد من الق�سايا املحلية والإقليمية، ف�ساًل 
عن �سعف الأ�سا�سيات القت�سادية ب�سبب ارتفاع م�ستويات 

الديون اخلارجية، وات�ساع عجز ميزان املدفوعات. ومع توقع 
ا�ستمرار هذه الأو�ساع، ت�سري الرتجيحات اإىل اأن اللرية �ست�سهد 
مزيًدا من الهبوط يف الفرتة املقبلة، ل �سيما مع تراجع ا�ستجابة 
ال�سيا�سات احلكومية ملعاجلة الأزمة، الأمر الذي �سيفر�س معه 

�سغوًطا ت�سخمية �سديدة، بالتوازي مع تدهور اأداء ال�سركات 
الرتكية وتعرثها يف �سداد ديونها. 

 مركز امل�ستقبل لالأبحاث 
والدرا�سات املتقدمة

م�سار الرتاجع:

عام  منذ  تدريجًيا  اللرية  هبطت 
االنقالب  حماولة  عقب   2016
العام نف�سه،  الفا�سلة يف يوليو من 
حيث �سادت البالد حالة من عدم 
اليقني ال�سيا�سي، وهو االأمر الذي 
االقت�سادي،  االأداء  يف  الثقة  هز 
�سعر  و�سول  عليه  ترتب  ومبا 
مقابل  لريات  ثالث  اإىل  �رصفها 
يف  مرة  الأول  االأمريكي  الدوالر 

عامى 2016 و2017.
بيد اأن الرتاجع االأكرب للرية كان يف 
اأوت،   13 2018، وحتديًدا يف  عام 
 6.88 م�ستوى  اإىل  هبطت  عندما 
وبرتاجع  الدوالر،  مقابل  لرية 
بن�سبة 7% عن اليوم ال�سابق، وجاء 
يف  ال�سديد  للتوتر  كنتيجة  ذلك 
ووا�سنطن  اأنقرة  بني  العالقات 
للق�س  االأوىل  احتجاز  مع  اآنذاك 
ومع  برون�سون.  اآندرو  االأمريكي 
االإفراج عنه، تعافت اللرية تدريجًيا 
م�ستوى  عند   2018 عام  واأغلقت 
على  ولكنها  للدوالر،  لرية   5.29
 %40 نحو  فقدت  كله  العام  مدار 
االأ�سواأ  بني  من  ولتعد  قيمتها  من 
يف العامل من ناحية االأداء بجانب 
االأرجنتيني  البيزو  مثل  عمالت 
ومنذ  اأفريقي.  اجلنوب  والراند 
اللرية  حافظت   ،2019 عام  بداية 
وعند  ن�سبًيا  ا�ستقرارها  على 

و5.50   5.30 بني  تراوح  م�ستوى 
جانفي  يف  الدوالر  مقابل  لرية 

وفرباير املا�سيني.

 اأداء اللرية مقابل الدولر

تعر�ست  اأن  اللرية  تلبث  مل  لكن 
ل�سغوط قوية مرة اأخرى يف مار�س 
الفائت، وحتديًدا يف 22 منه، حيث 
 5.7 اإىل   %5.4 بن�سبة  تراجعت 
مقابل الدوالر، وهو اأدنى م�ستوى 
وجاء  املا�سي،  اأكتوبر  منذ  لها 
خماوف  تزايد  خلفية  على  ذلك 
تدهور  احتمال  من  امل�ستثمرين 
والواليات  تركيا  بني  العالقات 

املتحدة جمدًدا.

�سغوط م�ستمرة: 

�سيا�سية  متغريات  فر�ست 
قوية  �سغوًطا  عديدة  واقت�سادية 
على اأداء اللرية يف الفرتة املا�سية، 

ميكن تناولها على النحو التايل: 
1- حتوالت �سيا�سية: �سهد املناخ 
ا�ستقرار  عدم  تركيا  يف  ال�سيا�سي 
جويلية  االنقالب يف  منذ حماولة 
اأعقبتها  التي  الفرتة  وهى   ،2016
ال�سيا�سية  التغيريات  من  العديد 
داخلية  انتقادات  واجهت  التي 
وخارجية وا�سعة. وقد اأجرت اأنقرة 
اأ�سفرت  الد�ستور  على  تعديالت 
ال�سيا�سي  النظام  حتويل  عن 
االأمر  رئا�سي،  اإىل  برملاين  من 
ال�سلطات  تركيز  اإىل  اأدى  الذي 

ال�سيا�سية يف يد الرئي�س اأردوغان 
الت�رصيعية  ال�سلطات  ح�ساب  على 

والتنفيذية.
مناخ  التغيريات  هذه  و�ساحب 
عام يت�سم بتقييد احلريات العامة 
االحتقان  من  زاد  مبا  والفردية، 
حدة  معه  وت�ساعدت  ال�سعبي 
حزب  بني  ال�سيا�سي  اال�ستقطاب 
»العدالة والتنمية« احلاكم واأحزاب 
املعار�سة. و�سبق اأن تعر�س االأول 
الأزمة ثقة كبرية يف عام 2013 بعد 
قبل  من  اأع�سائه  من  عدد  اتهام 
�سبهات  بالتورط يف  العام  االإدعاء 

ف�ساد واختال�س االأموال العامة.
وا�سنطن:  مع  العالقات  توتر   -2
اأكرث  من  اخلارجي  العامل  يعد 
م�سار  على  اأثرت  التي  العوامل 
العملة يف االآونة االأخرية، وهو ما 
العالقات  توتر  فرتات  يف  يت�سح 
وتبدي  ووا�سنطن.  اأنقرة  بني 
املواقف  على  ا  اعرتا�سً اأنقرة 
االأمريكية  االإدارة  تتبناها  التي 
غرار  على  امللفات،  بع�س  جتاه 
ملف زعيم حركة »خدمة« فتح اهلل 
بتدبري  قبلها  من  اتهم  الذي  كولن 
االنقالب الع�سكري يف يوليو 2016، 
والدعم الع�سكري مليلي�سيا »قوات 
الكردية،  الدميقراطية«  �سوريا 
الذي تعتربه االأوىل تهديًدا �رصيًحا 

ال�ستقرارها االأمني.
االإدارة  تبدي  اآخر،  جانب  ومن 
اإزاء  عديدة  خماوف  االأمريكية 
موا�سلة  على  اأنقرة  اإ�رصار 
مع  االقت�سادية  عالقاتها 

االأمريكية  العقوبات  رغم  اإيران 
يف  االأخرية  على  املفرو�سة 
املا�سيني،  ونوفمرب  اأغ�سط�س 
وم�ساعيها ل�رصاء منظومة الدفاع 
 .»400 »اإ�س  الرو�سية  اجلوي 
االإدارة  قل�ست  لذلك،  وكنتيجة 
املزايا  من  العديد  االأمريكية 
بها  حتظى  كانت  التي  التجارية 
ال�سلع الرتكية يف ال�سوق االأمريكية 

خالل الفرتة االأخرية. 
االقت�سادية:  الثقة  �سعف   -3
خماوف  موؤخًرا  ت�ساعدت 
واالأجانب  املحليني  امل�ستثمرين 
من تفاقم االأو�ساع االقت�سادية يف 
االأ�سا�سيات  �سعف  نتيجة  البالد 
فعالية  وعدم  االقت�سادية 
مواجهة  يف  احلكومية  ال�سيا�سات 
النمو  انخفا�س  مثل  م�سكالت 
االقت�سادي وتراجع العملة وتزايد 
عن  ف�ساًل  اخلارجي،  الدين 
الرئي�س  مار�سها  التي  ال�سغوط 
املركزي  البنك  على  اأردوغان 

خلف�س �سعر الفائدة.
املالية  االأزمة  منذ  مرة  والأول 
اجته   ،2008 عام  يف  العاملية 
العام  يف  الركود  نحو  االقت�ساد 
الناجت  منو  تراجع  حيث  املا�سي، 
يف   %2.6 اإىل  االإجمايل  املحلي 
عام  يف   %7.3 من   ،2018 عام 
2017، وذلك يف اإ�سارة على �سعف 
التي  التقليدية  النمو  حمركات 
اال�ستهالكي  االإنفاق  يف  تتمثل 

لالأ�رص والقطاع اخلا�س.
تركيا  تواجه  ذلك،  على  عالوة 
الدين  من  مرتفعة  م�ستويات 
اخلارجي بلغت نحو 448.4 مليار 
من  الثالث  الربع  بنهاية  دوالر 
من   %62 يعادل  ومبا   ،2018 عام 
ويتحمل  االإجمايل،  املحلي  الناجت 
القطاع اخلا�س منها نحو 305.8 
يوليو 2019،  مليار دوالر. وبحلول 
ي�ستحق على تركيا �سداد نحو 179 
مليار   146 نحو  منها  دوالر  مليار 
وفق  اخلا�س  القطاع  على  دوالر 

بنك جي بي مورجان االأمريكي.
وعليه، يت�سح اأن ال�رصكات الرتكية 
كبرية  مالية  ل�سغوط  تتعر�س  قد 
مع  �سيما  ال  املقبلة،  االأ�سهر  يف 
تدهور قيمة العملة باأكرث من %40، 
من  مزيد  تخ�سي�س  عليها  حيث 
االأموال باللرية لدفع الدين املقوم 
الوقت  ويف  ال�سعبة.  بالعمالت 

اإىل  الو�سع  هذا  يوؤدي  قد  نف�سه، 
الر�سمية  االحتياطيات  ا�ستنزاف 
البنك  لدى  االأجنبي  النقد  من 
املركزي ل�سداد م�ستحقات الديون 

االأجنبية، ف�ساًل عن الواردات.

اآفاق م�ستقبلية:

االقت�سادية  املوؤ�س�سات  تتوقع  ال 
العاملية حدوث حت�سن كبري يف اأداء 
االقت�ساد الرتكي يف العام اجلاري، 
االأو�ساع  اأن  يرى  بع�سها  اإن  بل 
ب�سكل  ت�سوء  �سوف  االقت�سادية 
تواجه  اأن  كما من املحتمل  اأكرب، 
�سيما  وال  االقت�سادية،  القطاعات 
العام  اأو�سع يف  امل�سارف خماطر 
تتوقع  ال�سدد،  هذا  ويف  اجلاري. 
االئتمائي  للت�سنيف  موديز  وكالة 
عام  يف  املحلي  الناجت  انكما�س 
ا�ستمرار  نتيجة   %2 بن�سبة   2019
االقت�سادية  املوؤ�رصات  �سعف 

العامة. 
من  العديد  ترجح  عليه،  وبناًء 
اللرية مزيًدا  ت�سهد  اأن  التحليالت 
الفرتة  يف  ال�سديدة  ال�سغوط  من 
و7   6 بني  ما  اإىل  لتهبط  املقبلة، 
الواحد  الدوالر  مقابل  لريات 
اأن  �سك  وال  اجلاري،  العام  بنهاية 
تقلبات اللرية �سيرتتب عليها نتائج 
ين�رصف  االقت�ساد،  على  وخيمة 
اأهمها اإىل حدوث مزيد من ارتفاع 
البالد،  يف  الت�سخم  م�ستويات 
يف  ذروته  بلغ  الت�سخم  باأن  علًما 
اأكتوبر 2018 بن�سبة 25.2% قبل اأن 
ينخف�س اإىل م�ستوى اأقل من %20 

يف االأ�سهر املا�سية. 
ال�رصكات  مواجهة  جانب  اإىل 
يف  اإ�سافية  مالية  اأعباء  الرتكية 
يت�سبب  قد  حيث  املقبلة،  الفرتة 
تدهور العملة يف تعرثها يف �سداد 
ديونها، ومبا قد يت�سبب يف ارتفاع 
لدى  املتعرثة  القرو�س  ن�سبة 
من  و%9   7 بني  ما  اإىل  امل�سارف 
اإجمايل القرو�س بحلول نهاية عام 

2019، من م�ستوى 4% حالًيا. 
ال  اللرية  اإن  القول  ميكن  وختاًما، 
مزيًدا  تواجه  الأن  مر�سحة  زالت 
املقبلة،  الفرتة  يف  الهبوط  من 
اخلالفات  جتدد  احتمال  ظل  يف 
املتحدة،  الواليات  مع  ال�سيا�سية 
و�سعف ا�ستجابة احلكومة الرتكية 

لالأزمة. 
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بقلم: عي�سى قراقع

م�سعف  مزهر  �ساجد  ال�سهيد 
تلقى  الطبية،  االغاثة  يف  متطوع 
يعرفه  اال�سعاف،  يف  دورات  عدة 
م�سابي  م�ساعدة  يف  اجلميع 
على  اال�رسائيلية  االعتداءات 
االعتداءات  هذه  املخيم،  �سكان 
يومية،  ظاهرة  اأ�سبحت  التي 
قيامه  خالل  �ساجد  اأ�سيب  وقد 
انقاذ اجلرحى  بعمله االن�ساين يف 
والقنابل،  بالر�سا�ص  وامل�سابني 
امل�سعفني،  لبا�ص  يرتدي  كان 
يحمل االدوية واالأجهزة الطبية يف 
حقيبته ال�سغرية، يرك�ص من �سارع 
حارة،  اىل  حارة  ومن  �سارع  اىل 
تارة  وجريحاً  تارة  �سهيداً  يحمل 
اخرى، يبت�سم يف وجه املوت حتى 

تنفجر احلياة.
ال�سهيد �ساجد مزهر ا�سغر م�سعف 
يف العامل، يتنقل باأدويته الب�سيطه 
دون �سيارة ا�سعاف، يزرع الب�سمة، 
اجلميل  بوجهه  يطل  الليل،  ي�سئ 
االمل،  ليوقف  احلنونتني  وبيديه 
بليلة  واحدة  مرة  يحلم  ان  يتمنى 
الفتى الذي  بال قتل ودم، ما هذا 
ي�ستفز  الر�سا�ص؟  من  يخاف  ال 
قوات االحتالل، يزيح املوت بيده، 
احتالل  دولة  عن  القناع  يك�سف 
النا�ص  باأرواح  ت�ستخف  همجية 
وبكل القيم االخالقية واالن�سانية.

�ساجد  ال�سهيد  ال�سغري  امل�سعف 
مزهر �سحية الرببرية اال�رسائيلية 
اىل  الدهي�سة  خميم  حولت  التي 
ميدان تدريب ع�سكري، الع�رسات 
ا�سيبوا  املئات  �سهداء،  �سقطوا 
يوجع  املخيم  دائمة،  باأعاقات 
مل   1997 عام  منذ  املحتلني، 
خميم  احتالل  ا�رسائيل  ت�ستطع 
واأقاموا  كربوا  اوالد  الدهي�سة، 
اخلبز  ورائحة  واحلجر  الفقر  بني 
اجيال متمردة  الر�سا�ص،  و�سوت 
وتبحث  وا�سمائها  ذكرياتها  حتمل 

عن اعمارها املفقودة يف البعيد.
�ساجد  ال�سغري  امل�سعف  ال�سهيد 
ال�سهيد  انه  يعرف  كان  مزهر 
ليلة  كل  القادم،  االأ�سري  او  القادم 
تداهم  بيوت  الع�رسات،  يُعتقل 
على  االعتداء  الليل،  منت�سف  يف 
الن�ساء والرجال واالطفال، �رساخ 
ومواجهات، احلارة ال�سفلى تنادي 
على احلارة العليا، �رسب حجارة، 
ال�سوارع وعلى احليطان،  دماء يف 
الوقت  يتوقف،  املخيم  الوقت يف 

ي�سري اغنية جماعية يغنيها االوالد 
يف  املوت  ينام  حتى  ال�ساهرون 

جفونهم ثم ي�ستيقظون.
�ساجد  ال�سغري  امل�سعف  ال�سهيد 
روحه  وتواأم  �سديقه  فقد  مزهر 
�سهيداً  �سقط  الذي  مزهر  اركان 
انقاذه  يف  ينجح  مل  املخيم،  يف 
لينجو من املوت، واأُ�سيب �سديقه 
التام  بال�سلل  مزهر  ح�سن  االآخر 
نتيجة ا�سابته بر�سا�ص يف العمود 
حوله  من  اال�سدقاء  الفقري، 
واملقابر،  اجلنازات  اىل  يغادرون 
ال�سجون  اىل  ي�ساقون  اال�سدقاء 
والزنازين، اال�سدقاء على كرا�سي 
يتئكون على عكازات،  او  متحركة 
وال  تكفي  ال�سمادات  تعد  مل 
االك�سجني،  انابيب  وال  االدوية 
لوحده  وتركوه  اال�سدقاء  ذهب 
على  باأ�سابعهم  كتبوه  ما  يقراأ 
من  املدر�سة  ودفاتر  احلجارة 
ان  عليهم  اأكان  الوداع،  انا�سيد 

ميوتوا  لريوه مرة ثانية؟
�ساجد  ال�سغري  امل�سعف  ال�سهيد 
اللوز  يزهر  يوم  ينتظر  مزهر 
االخ�رس  ليتدفق  االر�ص  يوم  يف 
ومن  الن�سيان  من  ال�سهداء  ويعود 
تنه�ص  ان  ينتظر  الزيتون،  �سجر 
واالآبار  واملهدمة  املدمرة  القرى 
املجروفة  والبيوت  املدفونة 
ني�سان،   �سهر  يف  بالربيع  لتحتفل 
اىل  املا�سي  من  تنبت  اع�ساب 
االول،  الوالدة  مكان  اىل  احلا�رس 
من  خاٍل  بيت  عن  يبحث  كان 

احلطام و�سالم ال ي�سبه احلرب.
�ساجد  ال�سغري  امل�سعف  ال�سهيد 
ومداخل  �سوارع  ان  يعرف  مزهر 
مفتوحة  لي�ست  الدهي�سة  خميم 

االحتالل،  لقوات  �سالكة  وال 
ان  دون  ودخلوا  جاوؤوا  مرة  وال 
روؤو�ص  فوق  احلجارة  تنهال 
الع�سكرية،  ومركباتهم  اجلنود 
حا�سة  واحدة،  خلية  املخيم  اهل 
م�ستعدين،  دائما  مرتابطة  ا�سعار 
الدهي�سة  خميم  جمهورية  هي 
امل�سعف  ال�سهيد  امل�ستقلة. 
يواجه  مزهر  �ساجد  ال�سغري 
واالغنية   والفرح  باحلب  املحتلني 
اأجنحة  ذو  مالكاً  راأوه  ال�سامدة، 
اقتالعهم  على  قادرة  خفيفة 
امل�سعف  االأر�ص،  من  وطردهم 
�سكل  املحتلني يف  يجتاح  ال�سغري 
كندى  اجلروح  يداوي  عا�سفة، 
ماطرة،  وغيمة  �سحرية  بيد  ليلي، 
عمراً  االحتالل  لهذا  يهتف:  كان 
ين�ساع  ال  املخيم  االأمد،  ق�سري 
ال�سغري  امل�سعف  ال�سهيد  الأحد. 
ملاذا  يت�ساءل  مزهر  �ساجد 
مل  الكرثة؟  بهذه  ال�سهداء  ي�سقط 
�سار  موؤقتاً،  ملجاأ  املخيم  يعد 
اأُرجئت  العودة  الدعوة اىل  مقربة، 
وامليت  احلي  االآخرة،  اخر  اىل 
يتجاوز  واحد،  جلوء  يف  ي�سقطان 
بني  الفارق  ال�سغري  امل�سعف 
هنا،  الواقعي  والوجود،  احلدود 
الباقية.  واحالمي  هنا  اجلثث 
�ساجد  ال�سغري  امل�سعف  ال�سهيد 
مزهر كان جاهزاً ، ارتدى مالب�ص 
على  واقفون  ال�سهداء  امل�سعف، 
مداخل املخيم، االطفال والرجال 
اليافطات  و  واالعالم  والن�ساء، 
الوح�ص   ، املخيم  جدران  على 
اعماق  يف  ي�ستيقظ  اال�رسائيلي 
ر�سا�ص  حي،  ر�سا�ص  اجلنود، 
ودم، القتل الجل القتل، اعدامات 

ال�سغري ي�ساب  ميدانية، امل�سعف 
ال�سغري  امل�سعف  بالر�سا�ص، 
ي�ستند  نف�سه  يعالج  ان  يحاول 
ي�سقط،  ينه�ص،  اوجاعه،  على 
وين�سف  جروحه  يف  �سمعة  ي�سعل 
امل�سعف  ال�سهيد  االحتالل.  دولة 
دولة  ن�سف  مزهر  �ساجد  ال�سغري 
يطلقون  هم  ب�سمعة،  االحتالل 
هم  وردة،  يزرع  وهو  الر�سا�ص 
مدججون  مقنعون  اآليون  رجال 
وا�سح  وهو  القمع  و�سائل  بكل 
هم  الب�سمة،  عينيه  بني  ترتاق�ص 
والغاز  واملوت  القنابل  ير�سقون 
ويحب�سوا الهواء، وهو يرفع الن�سيم 
ويعطي  املاء  ير�ص  ال�سدر  فوق 
دبابات،  �سفيح،  ُخوذ،  الدواء، 
كان  ال�سغري  امل�سعف  ا�سلحة، 

روحاً ترفرف فوق مذبحة.
�ساجد  ال�سغري  امل�سعف  ال�سهيد 
الدهي�سة،  خميم  يف  �سقط  مزهر 
والدم  االبي�ص  القطن  تناثر 
والفرا�سات، كان ال�سهيد ع�سوا يف 
وكان  الفنية،  ابداع  موؤ�س�سة  فرقة 
ال�سهيد  دور  عرو�سها  يف  ميثل 
وهاهم  االكتاف،  على  املحمول 
ال  االن  الفرقة  اطفال  زمالوؤه 
يقفون على خ�سبة امل�رسح بل فوق 

را�سه يف مقربة ال�سهداء ويغنون:
يل خلف ال�سماء �سماء الرجع

ويل فوق هذه االر�ص ار�ص الرجع
لن افقد ا�سمي مرتني

احمل �سلوعي التي فقدتها
و�سلوعي التي �ساتركها هنا
مفاتيح البوابنا خلف املدى

من  االحياء  لنخرج  الن�سيد  نحن 
الطيور  �رسب  نحن  القبور  ا�رس 

نطري اليوم وغدا

على ار�ض خميم الدهي�سة لالجئني، وع�سية احياء ذكرى يوم الأر�ض، ارتقى ال�سهيد الفتى 
امل�سعف �ساجد عبد احلكيم مزهر 17 �سنة �سهيداً يوم 27-3-2019 على يد قوات الحتالل 

ال�سرائيلي خالل مداهمة املخيم، ر�سا�سات قاتلة اخرتقت ج�سد ال�سهيد، دماء مالأت وجه 
الفجر الذي اطل على املخيم يحمل اثقال ليلة نزفت من الوريد اىل الوريد.

امل�سعف ال�سغري ال�سهيد �ساجد مزهر...

 ن�شف دولة االحتالل ب�شمعة
املحرر اأ�سامة زيدات : 

عامان مرا على حريته 
وجراحه وال تزال والدته 

تعي�ش خوف اعتقاله جمددًا
مكتب: اإعالم الأ�سرى 

قبل  منزلها  االحتالل  داهم  حني 
لينا  االأم  عا�ست  تقريباً،  �سهٍر 
نعيم،  بني  بلدة  �سكان  مرعي، من 
معركًة  اخلليل،  مدينة  ق�ساء 
داخليًة مل يعلم بها اأحد، ترى هل 
هل  حدث  اإذا  العتقاله؟  عادوا 
االأ�سئلة  واآالف  جمدداً؟  �ساأراه 
الثانية  ال�ساعة  خلدها  يف  دارت 
عن  مبعزٍل  الليل  منت�سف  بعد 
معامله  تغريت  بيٍت  يف  العامل، 
بعينيها  راأت   ،2016 العام  منذ 
وبداأ  اأبنائها  االحتالل  جمع  كيف 
وترقبت  اأ�سمائهم  عن  بال�سوؤال 
بقلبها و�سول ال�سابط ال�سم ابنها 
اأ�سامة املحرر الذي نال حريته من 
وذاكرته  قلبه  لكن  االأ�رس قبل عام 
تركهم  باأ�رسى  معلقان  زاال  ال 
انتظرت  معهم،  وبذكرياته  خلفه 
للوقت  بتعدادها  طوياًل  اأ�سامة  اأم 
ابنها  ال�سم  ال�سابط  و�سل  حتى 
خوفاً  قلبها  وا�ستعل  املحرر، 
واملحاكم  الذكريات  تكرار  من 

واالأخبار املدمية.
�رساعاً  زيدات  اأ�سامة  اأم  تروي 
حني  اللحظات،  تلك  يف  بها  اأمل 
منزلها  االحتالل  جنود  اقتحم 
ملكتب  تقول  الليل،  منت�سف  بعد 
اإعالم االأ�رسى" �سدمت ملجيئهم، 
قلت يف نف�سي اإذا اعتقلوه لن اأراه 
اأجربنا  االأ�سواأ،  وتوقعت  جمدداً 
مني  وطلبوا  اأبنائنا،  اإيقاظ  على 
و�سلت  وحني  اأ�سمائهم  اأذكر  اأن 
ال�سم اأ�سامة اأخذوه للخارج، وقال 
له ال�سابط: ال تفكر باأننا ن�سيناك، 
�سنعود  واإال  امل�ساكل،  تفتعل  ال 
بعد  املكان  غادروا  ثم  العتقالك، 

اأن التقطوا �سورته".
الطفل  حرية  على  مرا  عامان 
اأ�سامة زيدات)16عاماً( من �سكان 
هانئة  تنم  مل  اأمه  لكن  اخلليل، 
البال بعد، عامان مل تتنف�ص كمثلنا 
االعتقال  فاآثار  كذلك،  ترحت  ومل 
طفلها  اأ�سامة  مع  اأي�ساً  خرجت 
الذي كان �ساحب االأحالم الكبرية 
فجاأة  انطفاأ  عمره،  تتجاوز  التي 
اإال  هي  متلك  وال  ناظريها،  اأمام 
االكتفاء  وعدم  بعالجه  تطالب  اأن 
ثم  ومن  فقط  معه  �سوٍر  بالتقاط 

الرحيل.
تقول اأم اأ�سامة" تاأثرت حياة ابني 
الطالب  من  كان  اأ�سامة  كثرياً، 
املحبني  درا�ستهم  يف  املتفوقني 
مل  كثرياً،  تغري  االآن  لكنه  للعلم، 
اإىل  ويذهب  الدرا�سة،  يحب  يعد 
ترك  ويريد  �سكلياً  فقط  مدر�سته 
وكان  اعتقل  اأ�سامة  املدر�سة، 
طفاًل بعمر ال14 عاماً فقط، راأى 
اأ�سياء مل يكن يجب اأن يراها طفٌل 
بعمره، اأ�رسى باأمرا�ص م�ستع�سية، 

اأتذكر باأنه كان يبكي ويخربين باأنه 
االأ�رسى  اأوجاع  من  راأى  ما  لكرثة 
اأنه  رغم  باأمله،  ي�سعر  يعد  مل 
جراحيتني  لعمليتيني  خ�سع  كان 

اأحداهما ف�سلت".
ق�رٍس  من  اأ�سامة  يعاين  اليوم 
مقداره 3 �سم يف ركبته ال يقو على 
ال�سري جيداً، ويوؤرقه ذلك كما يوؤرق 
عملية  يجري  اأن  ا�ستطاع  عائلته، 
متربع،  من  مب�ساعدة  اخلارج  يف 
عملية  اإىل  بحاجة  زال  ال  لكنه 
اأن  يف  قلياًل  ولو  ت�ساعده  جتميل 
وتنا�سد  الطبيعية  حلياته  يعود 
يلتفتوا  اأن  ال�ساأن  اأ�سحاب  عائلته 
قلياًل له ويحققو طلبه الذي تاأخر 

عامني.
املحررين  االأ�رسى  عائالت  يوؤرق 
حال  للموؤ�س�سات  الكثيف  التواجد 
اختفائهم  ثم  حريته،  االأ�سري  نيل 
يف الوقت الذي يحتاج فيه املحرر 
�سوٌر  تقتلهم  يكون،  ما  اأكرث  لهم 
املحرر  اأ�سريهم  مع  التقتطت 
وتركه  الذهاب  ثم  ومن  ما  وتهنئٍة 
العالج  تكاليف  ي�سارعون  وعائلته 
حتتاج  التي  والعمليات  الباهظة 
ل�سفر، عائلة االأ�سري زيدات تطالب 
اأخري  فقط بحٍق البنها حق عالٍج 
باأحالٍم  طفاًل  جديد  من  ليعود 

وطموح.
ذاكرة املحرر زيدات ال تزال ملبدة 
بالغيوم، كاأن احلدث كان البارحة، 
تقول والدته" �سمعنا بخرب اإطالق 
هو  اأنه  وعلمت  ما،  اأحد  على  نار 
راأيت  الر�سمي،  االإعالن  قبل 
الوجه،  �سورة طفٍل مدمي مغطى 
دققت يف مالب�سه، وعلمت اأنه هو، 
خرب  اأي  وانتظرنا  وبكيت،  بكيت 
معنا  املخابرات  توا�سلت  حتى 
جاء  اأ�سامة  باأن  زوجي  واأبلغت 
بنية قتلهم ففعلوا ما فعلوا، ع�سنا 
اأفادت  اإ�ساعات  ع�سيبة،  اأياماً 
قاتل  انتظار  بعد  ثم  با�ست�سهاده 
من  طبيب  بنا  ات�سل  اأيام  الأربع 
واأخربنا  ت�سيدق  ت�سعار  م�ست�سفى 
لثالث  غيبوبة  يف  كان  اأ�سامة  باأن 
ال�سدر  يف  اإ�سابات  لديه  واأن  اأيام 

والفخذ".
21 يوماً عا�سها اأ�سامة يف م�ست�سفى 
الداخل املحتل يف ت�سعار ت�سيدق 
هو فقط يعرف تفا�سيلها ثم انتقل 
الرملة،  �سجن  اأ�رسى  ملجتمع 
مكباًل  مرة  الأول  عائلته  وراأته 
عليه  ت�سلم  باأن  طالبت  بال�رسير 
فقط، لكن االحتالل رف�ص، وحتى 
اليوم مل تغادر �سور االأ�رسى ذاكرة 
تفعل،  ولن  زيدات  الطفل  املحرر 
اآالم من تركهم خلفه  ال زال يذكر 
امل�سكنات،  على  فقط  يعي�سون 
اإال  خلفه،  وبقائهم  حريته  ورغم 
اأن عالجه متوقف متاماً كعالجهم 

وهم خلف ال�سجون.
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يف  معلّمة  احللواين،  هنادي 
اعتقلها  الأق�صى،  امل�صجد 
عنا�رص ال�صهاينة الأربعاء املا�صي 
بينما كانت حت�رص جل�صة حماكمة 
زميلتها املرابطة املقد�صية �صحر 
النت�صة يف حمكمة ال�صلح بالقد�س، 
واعتدوا عليها بوح�صية دون مربر، 
امل�صجد  يف  مرابطة  كونها  �صوى 

الأق�صى، كما تبّي.
ال�صجن  يف  هنادي  تعلم  تكن  مل 
مرت  التي  الأيام  عدد  ول  الوقت 
لها  يوفر  مل  كما  اعتقالها،  على 
زنزانتها  داخل  املياه  ال�صهاينة 
اإذليل  الحتالل  "اأراد  للو�صوء. 
تقول  قوة"  من  به  اأوتي  ما  بكل 
هنادي خالل و�صفها الزنزانة التي 
ق�صت فيها اأيام اعتقالها اخلم�س، 
اللون  رمادية  الزنزانة  "كانت 
وتنت�رص  نتنة  رائحة  منها  تفوح 
م�صتطيل  يعلوها  النفايات،  فيها 
ا�صمنتي فر�صت عليه فر�صة رقيقة 
اأردت القرتاب  للغاية، كلما  ونتنة 
الطريق من  لأرتاح من عناء  منها 
الذي  الرملة  �صجن  اإىل  القد�س 
اأبعدتني  ون�صف،  �صاعتي  امتد 

رائحتها اأمتارا عنها".
اأنها مل تخ�صع للتحقيق  وتنّوه اإىل 
اعتقلها  حي  واحدة  مرة  اإل 
اقتيدت  بينما  ال�صهاينة،  عنا�رص 
القد�س،  غربي  امل�صكوبية  اإىل 
ومن ثم مت نقلها اإىل �صجن الرملة. 
"ذلك يوؤكد اأنني ل�صت متهمة باأي 
الأمر  من  القا�صي  ب  وتعُجّ اأمر، 

يثبت ذلك" توؤكد احللواين.

"البو�سطة"

معاناة هنادي احللواين مل تقت�رص 
يف  ال�صيئة  اعتقالها  ظروف  على 
زنزانة �صجن "نتنة"، واإمنا اأ�صعب 
كما   - بها  مرت  التي  اللحظات 
من  نقلها  خالل  كانت   - تقول 
مدينة  يف  املحكمة  اإىل  ال�صجن 
"البو�صطة"،  مركبة  يف  القد�س 
الأ�رصى  لنقل  كبرية  حافلة  وهي 
اإىل  تق�صيمها  مت  وامل�صاجي 
فيها  يقيَّد  �صغرية  حديدية  غرف 
ويبقى  وقدميه،  يديه  يف  ال�صجي 
يحي  حتى  احلال  هذا  على  فيها 

موعد جل�صة حماكمته.
اأر�صية  على  اأجل�س  "كنت 
اأخربت  وعندما  "البو�صطة"، 
كانت  يوؤملني  القيد  باأن  ال�صّجانة 
�صعرت  حتى  وثاقه  من  تزيد 
احللواين،  تقول  عظامي"،  بتك�رص 
بل  مطلًقا،  لأملي  ياأبهوا  "مل 
لعلمهم  لوؤمهم  ي�صاعفون  كانوا 
تتعلق  خلفية  على  اعتقلت  اأين 

بامل�صجد الأق�صى".
بزميلتها  احللواين  التقت  وقد 
الأق�صى  امل�صجد  يف  املرابطة 
منذ  واملعتقلة  النت�صة  �صحر 
مركبات  اإحدى  يف  اأيام،  ثمانية 
نقل الأ�رصى، حيث احتجزتا فيها 
"�صعرنا  ون�صف  �صاعات  خم�س 
م�صافة  منا  املوت  بقرب  خاللها 
الوك�صجي  بداأ  حيث  �صفر"، 

واأخذ  بالنق�صان،  املركبة  يف 
تعودا  مل  حتى  ي�صيق  �صدرهما 
احلركة،  اأو  الكالم  على  قادرتي 
على  للطرق  ال�صجاني  دفع  مما 
جدار "البو�صطة" للتاأكد من اأنهما 

مازالتا على قيد احلياة.

تنغي�ص فرحة الإفراج

فرتة  خالل  احللواين  ُعر�صت 
مرتي،  املحكمة  على  اعتقالها 
املحكمة  قا�صي  قرر  وحي 
الإفراج عنها ا�صرتط اإبعادها عن 
وامل�صجد  القدمية  القد�س  بلدة 
وحب�صها  اأ�صهر  �صتة  الأق�صى 
�صدور  وبعد  اأيام.  ثالثة  منزلًيا 
تنغي�س  ال�صهاينة  تعّمد  القرار 
يعرقل  واأخذ  عنها  الإفراج  فرحة 
من  كان  حيث  الإجراءات،  يف 
يف  �رصاحها  اإطالق  املفرت�س 
ال�صهاينة  لكن  م�صاء،  ال�صاد�صة 
اأفرج عنها يف العا�رصة م�صاء بعد 

التحقيق مع زوجها ل�صاعتي.
عني  الإفراج  القا�صي  قرر  "حي 
من  نقلي  �صيتم  اأنه  اأخربوين 
ه�صارون  �صجن  اإىل  الرملة  �صجن 
واإطالق  الفل�صطيني  ال�صمال  يف 
تو�صح  هناك"  من  �رصاحي 
احتجازي  بعد  اأنه  "اإل  احللواين، 
�صاعات  ثالث  "البو�صطة"  يف 
من  �رصاحي  اأطلقوا  متوا�صلة 
م�صاألة  اأن  يل  وتبي  الرملة  �صجن 
اإىل �صجن اخر كانت خدعة  نقلي 

اإىل  معاناتي،  وم�صاعفة  لإذليل 
التي ل  البو�صطة  اآلم قيود  جانب 

ت�صبه غريها من القيود".

حمزة يبّول على نف�سه

منزلها  اإىل  هنادي  و�صلت  حي 
متاأخرة  �صاعة  يف  القد�س  يف 
منزلها،  باب  وفتحت  الليل  من 
ليح�صنها   )9( رك�س طفلها حمزة 
من  اأيام  خم�صة  ا�صتياق  ويعّو�س 
داهمت  كيف  لها  وذكر  احلرمان، 
ب�صكل  منزلهم  ال�صهاينة  قوات 
طلب  خجول  وبهم�س  وح�صي، 
نف�صه  على  لتبّوله  م�صاحمته  منها 
البيت  اقتحام  اأثناء  اإراديا  ل 
اأخرب  كما  حمتوياته.  وتك�صري 
كادت  مالك  �صقيقته  اأن  حمزة 
الدوار  اأ�صابها  ا حي  اأر�صً ت�صقط 
اجلنود  وح�صية  من  راأت  ما  لهول 
والدتهم،  نوم  غرفة  وحتطيمهم 
املرحا�س  يف  تفتي�ًصا  واإجرائهم 
وتوابل  ال�صتحمام  �صابون  وعلب 
اأن  بعد  اإل  يخرجوا  ومل  املطبخ، 

قلبوا البيت راأ�صا على عقب.
اإنها  اإىل  احللواين  هنادي  وت�صري 
خلفية  على  مرة   12 اعتقلت 
الأق�صى،  امل�صجد  يف  رباطها 
لكن هذه املرة كانت خمتلفة عن 
غريها كونها ا�صتمرت خم�صة اأيام. 
الفرحة  �صاهدت  اأتفاجاأ حي  "مل 
حي  اأبنائي  عيون  يف  وال�صدمة 
دخلت املنزل، فقد اأخربوين اأنهم 

فهم  اإليهم،  اأرجع  لن  اأين  اعتقدوا 
ملدة  اأُعتقل  اأن  البتة  يعتادوا  مل 
طويلة كهذه"، مبّينة اأن العتقالت 
كان  �صاعات  ا�صتمرت  ال�صابقة 
يُطلق �رصاحها بعدها، اإذ مل تتعد 
من  اأكرث  لها  اعتقال  مدة  اأطول 

اأربع وع�رصين �صاعة.
"نحن  اهلل  مع  م�رصوع  الرباط 
وعلى  يهودية  اأعياد  فرتة  يف  الآن 
الف�صح  عيد  من  واحد  �صهر  بعد 
اقتحامات  ي�صهد  الذي  التوراتي 
الأق�صى،  امل�صجد  يف  مكثفة 
من  ال�صهاينة  ي�صّعد  ولذلك 
والن�صاء  امل�صجد  بحق  انتهاكاته 
فيه"،  امل�صلي  من  والرجال 
مما  حمّذرة  احللواين  اأو�صحت 
الأيام  يف  ال�صهاينة  له  يخطط 
القادمة، "الأيام القادمة تخبئ لنا 
ال�صبان  اأحد  اأخربين  فقد  الكثري، 

�صادفتهم  الذين  املقد�صيي 
اأفرغ  الحتالل  اأن  البو�صطة  يف 
ال�صبان  من  الرملة  �صجن 
الأ�صريات".  للن�صاء  لتخ�صي�صه 
وجمريات  اعتقالها  خلفية  وعن 
احللواين  هنادي  بّينت  التحقيق 
بالنتماء  اتهمها  ال�صهاينة  اأن 
اإىل  وال�صعي  حمظور  تنظيم  اإىل 
يف  وامل�صاركة  اإجرامية  اأعمال 
اأنها  اإل  قانونية،  غري  مواجهات 
اإليها،  املوجهة  التهم  جميع  نفت 
موؤكدة، اأن "الرباط هو م�رصوع مع 
اأي موؤ�ص�صة". يذكر  ولي�س مع  اهلل 
الأق�صى  امل�صجد  يف  املعلمة  اأن 
قبل  من  مبعدة  احللواين  هنادي 
الأق�صى  امل�صجد  عن  ال�صهاينة 
منذ 520 يوما، ومت اإبعادها حالًيا 
6 اأ�صهر عن بلدة القد�س القدمية 

وامل�صجد الأق�صى املبارك.

اأحتاج القليل من املاء... مل اأ�سرب منذ فرتة طويلة" طلبت هنادي من �سّجانها الذي مل يكرتث لندائها حتى رفعت �سوتها تطلب كاأ�ًسا من املاء. "تكلمي بالعربية" رد عليها ال�سجان بفظاظة. 
اأ�سعفتها ذاكرتها وظماأها ال�سديد بب�سع كلمات عربية، فاأح�سر لها املاء وطلب منها اإخراج كاأ�ص من باب الزنزانة لي�سكب فيه. "الزنزانة خالية من كل �سيء حتى الأكواب" ردت عليه 

والظماأ ي�ستد عليها، فما كان منه اإل الرحيل عنها قائال: "عندما حت�سرين كاأ�سا �ساأ�سقيك".

الأ�سرية هنادي احللواين .. من الذاكرة

هيئة �سوؤون الأ�سرى واجلمعية الفل�سطينية للفن املعا�سر

 توقعان مذكر تفاهم لإقامة معر�ض فني حول ال�سرى
الأ�رصى  �صوؤون  هيئة  وقعت 
بنائب  ممثلة  واملحررين 
القادر  عبد  الهيئة  رئي�س 
اخلطيب ، يف مقر الهيئة برام 
الفل�صطينية  اجلمعية  مع  اهلل، 
ممثلة  "باكا"  املعا�رص  للفن 
اأ�صامة  الفنان  برئي�صها 
وتعاون  تفاهم  مذكرة  نزال، 
ت�صكيلي  فني  معر�س  لإقامة 
متخ�ص�س حول واقع الأ�رصى 
يتعر�صون  التي  والنتهاكات 
لها من قبل �صلطات الحتالل 

الإ�رصائيلية.
وياأتي املعر�س الذي �صيعقد 

نهاية ال�صهر احلايل يف رام اهلل 
ت�صكيليا،  فنانا   20 مب�صاركة 
الأن�صطة  �صل�صلة  �صمن 
التي  املختلفة  والفعاليات 
لإحياء  الهيئة،  عليها  تعمل 
الذي  الفل�صطيني  الأ�صري  يوم 
من  ع�رص  ال�صابع  ي�صادف 
ني�صان كل عام، على ال�صعيدين 

املحلي والدويل.
خالل  اخلطيب  وقال 
التعاون  هذا  التوقيع،"اأن 
اإميان  من  انطالقا  ياأتي 
الأ�رصى  ق�صية  بعدالة  الهيئة 
الفل�صطينيي وحقوقهم كق�صية 

واجتماعية  وان�صانية  وطنية 
و�رصورة  وقانونية،  واأخالقية 
بكل  معاناتهم  عن  التعبري 
تو�صل  التي  وال�صبل  الو�صائل 

�صوتهم لأحرار العامل".
الفن  كان  "لطاملا  واأ�صاف، 
الفن  بينه  ومن  اأ�صكاله  بكل 
ن�صالية  �رصخة  الت�صكيلي، 
فل�صطينية على امتداد الثورة 
الوطنية وو�صيلة مميزة للتعبري 
الفل�صطيني  ال�صعب  اآلآم  عن 
وال�صتقالل  باحلرية  واآمله 
املحتل  من  والنعتاق 
اخلطيب  وحيا  الغا�صم"، 

للفن  الفل�صطينية  اجلمعية 
جهودهم  على  املعا�رص 
عن  الدفاع  يف  املتميزة 
العادلة،  وق�صيتهم  الأ�رصى 
ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بي 

الهيئة و"باكا".
جانب  من  التوقيع  وح�رص 
الهيئة، فوؤاد الهوديل مدير عام 
والعالم،  العامة  العالقات 
العالم،  مدير  �رصيتح  وثائر 
الفنان  من  كل  اجلمعية  ومن 
والفنان  اخلطيب،  م�صطفى 
نداء  والفنانة  نا�رص،  عا�صم 

داوود.

هيئة الأ�سرى

 وحدات القمع تقتحم ق�سم 
)4( يف معتقل "رميون" 

ري تفتي�سات قمعية وتجُ
�صوؤون  هيئة  اأفادت 
واملحررين  الأ�رصى 
القمع  وحدات  اأن   ، ايل 
اخلا�صة  اقتحمت فجر 
اليوم ق�صم )4( يف معتقل 
الإ�رصائيلي.  "رميون" 
باأن  الهيئة  واأو�صحت 
قامت  القمع  وحدات 
باإجراء تفتي�صات وح�صية 
وعبثت  وا�صتفزازية، 

واأغرا�س  مبحتويات 
راأ�صا  وقلبتها  الأ�رصى 
واأ�صافت  عقب.  على 
املعتقل  اإدارة  باأن 
عقوبات  بفر�س  قامت 
الأ�رصى  بحق  قا�صية 
 )1( ق�صم  يف  القابعي 
اأي�صاً  ومنعتهم   )4( و 
�صاحة  اإىل  اخلروج  من 

الفورة.
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عي�شة ق.

مقابلتها  »الكابا«  ت�شكيلة  تدخل 
تلعب  التي  الأندية  اأحد  اأمام 
املو�شم،  هذا  الأوىل  الأدوار 
املواجهة  ح�شم  على  وتعول 
هزميتها  وتدارك  ل�شاحلها 
جمعية  اأمام  الفارطة  اجلولة 
الفريق  يتواجد  حيث  مليلة،  عني 
على  باللعب  التهديد  طائل  حتت 
ال�شقوط يف حال توا�شلت النتائج 
يجرب  الذي  الأمر  وهو  ال�شلبية 
وح�شد  النت�شار  على  الالعبني 

منطقة  عن  لالبتعاد  كامال  الزاد 
اخلطر وتفادي تاأزمي و�شع النادي 
خالل  من  الرتتيب  ذيل  فرق  مع 
اي تعرث جديد ي�شع الأهلي اأمام 
املدرب  ويح�رض  �شعبة،  و�شعية 
ومن  بجدية  اأ�شباله  دزيري  بالل 
املعنوية  خا�شة  النواحي  كافة 
حتى يكونوا يف يومهم ويتجاوزوا 

مقابلة بارادو ب�شالم.
بارادو  نادي  يدخل  املقابل،  يف 
العودة  عن  بحثا  امليدان  ار�شية 
الديار  اإىل  ايجابية  بنتيجة 
الرتتيب،  يف  الزحف  وموا�شلة 

العا�شمي  النادي  يتواجد  حيث 
اأجل  من  ثمينة  فر�شة  اأمام 
وهو  الثاين  املركز  اإىل  ال�شعود 
�شبيبة  الو�شيف  عن  يبتعد  الذي 
وبالتايل  واحدة،  بنقطة  القبائل 
يكفي  الأقل  على  التعادل  فاإن 
الو�شافة  تقا�شم  اأجل  من  بارادو 
وموا�شلة  القبائلي  النادي  رفقة 
البطولة  يف  الأوىل  الأدوار  لعب 
اإىل  يهدف  الذي  وهو  الوطنية، 
اإنهاء املو�شم يف البوديوم و�شمان 
للفريق  تاريخية  قارية  م�شاركة 

املو�شم املقبل.

الكابا ت�صعى لالبتعاد عن اخلطر وبارادو ت�صتهدف الو�صافةاأهلي برج بوعريريج / نهادي بارادو
يحت�شن ملعب 20 اأوت مبدينة برج بوعريريج مباراة هامة جتمع فريقي اأهلي برج 

بوعريريج ونادي بارادو �شمن اجلولة 25 من الرابطة املحرتفة الأوىل، حيث ي�شعى 
النادي الربايجي اإىل حتقيق الفوز على ملعبه وا�شتغالل عاملي الأر�ض واجلمهور من 
اأجل اإحراز النقاط الثالث على ملعبه، خا�شة واأنه مهدد باللعب على ال�شقوط، وهو 

الأمر الذي يجعله اأمام خيار اللعب على الفوز ل غري

بن ديكة وبن 
عليجة يغيبان اأمام 

مولودية وهران

العميد يعود 
اإىل نقطة 

ال�صفر ويبتعد 
عن البوديوم

عاد فريق مولودية اجلزائر 
بعد  ال�شفر  نقطة  اإىل 
يف  تلقاها  التي  الهزمية 
الذي  العا�شمي  الداربي 
ح�شني  ن�رض  باجلار  جمعه 
تاأكيد  يف  ف�شل  اأين  داي، 
املناف�شة  يف  القوية  عودته 
يف  الثمني  انت�شاره  عقب 
اأمام  املن�رضمة  اجلولة 
العا�شمة،  احتاد  اجلار 
غري  يف  الهزمية  وجاءت 
كان  بعدما  خا�شة  وقتها 
الثقة  ا�شتعادوا  الالعبون 
يف النف�س وعادوا اإىل ال�شكة 
ال�شحيحة بتحقيق النت�شار 
مقابلتني  يف  التعرث  عقب 
النادي  اأن  اإل  التوايل،  على 
العا�شمي ف�شل يف ا�شتغالل 
التي  العالية  املعنوية  الروح 
النت�شار  عقب  عليها  كانوا 
ومل  التقليدي،  الداربي  يف 
تظهر اأي روح للعب والبحث 
لالعبي  بالن�شبة  الفوز  عن 
انهم  رغم  الذين  املولودية 
بنتيجة  اخلروج  حاولوا 
اأوت   20 ملعب  من  ايجابية 
اإل اأنهم ف�شلوا يف م�شعاهم.

اأمني  الالعب  رفقاء  و�شيع 
من  ثمينة  فر�شة  �شويبع 
باملركز  النفراد  اأجل 
فر�شة  ي�شتغلوا  ومل  الرابع، 
تعرث وفاق �شطيف واكتفائه 
من  الديار  خارج  بالتعادل 
على  اخلناق  ت�شييق  اأجل 
املقدمة،  كوكبة  اأندية 
الفوز كان كافيا  واأن  خا�شة 
تقلي�س  اأجل  من  للمولودية 
الثالث  املركز  عن  الفارق 
واحدة  ونقطة  نقطتني  اإىل 
الو�شافة، يف ظل  فقط عن 
العا�شمني  النادي  امتالك 
اأن  اإل  متاأخرتني  مقابلتني 
ووا�شلت  يحدث  مل  الأمر 
النقاط،  نزيف  الت�شكيلة 
كانت  الفر�شة  اأن  رغم 
مواجهة  يف  اأمامها  مواتية 
عقب  نف�شيا  منهار  فريق 
كاأ�س  مناف�شة  من  اإق�شائه 
اجلمهورية وت�شجيل هزمية 
�شباب  اجلار  اأمام  مذلة 

بلوزداد.
تعرف  �شوف  املقابل،  يف 
التي  املقبلة  املواجهة 
»العميد«  ت�شكيلة  تخو�شها 
يف  وهران  مولودية  اأمام 
والتي  املقبل  افريل  التا�شع 
تندرج �شمن ت�شوية الربجمة 
بن  مهدي  الثنائي  غياب 
عليجة و�شفيان بن دبكة بعد 
لالحتجاج  اإنذارا  تلقيهما 

على قرارات احلكم.
عي�شة ق.

�شباق الدراجات الهوائية مبيلة

م�صاركة اأكرث من 90 دراجا يف الدورة الوطنية الأوىل

مناف�شات  اأم�س  اأول  انطلقت 
ل�شباق  لأوىل  الوطنية  الدورة 
الدراجات الهوائية مبيلة مب�شاركة 
�شنفي  يف  دراجا   90 من  اأزيد 
 30 من  قدموا  والأوا�شط  الأكابر 
ح�شان  و�رضح  الوطن،  من  ولية 
املنظمة  الدورة  هذه  مدير  نقاق 
املحلية  املديرية  طرف  من 
مع  بالتن�شيق  والريا�شة  لل�شباب 
على  للدراجات  ق�شنطينة  رابطة 
هذه  باأن  متتالية  اأيام   3 مدار 
الدورة مق�شمة ل3 مراحل �شارك 
 13 ميثلون  دراجا   64 اأولها  يف 
هذا  يف  نا�شط  وطني  فريق 
الخت�شا�س الريا�شي من بينهم 4 
دراجني مثلوا اجلزائر يف البطولة 
دولة  احت�شنتها  التي  الأفريقية 
اإثيوبيا منت�شف مار�س املنق�شي، 

اأوىل  يف  امل�شاركون  قطع  وقد 
مراحل هذه املناف�شة م�شافة 125 
ال�شهداء  �شاحة  من  انطالقا  كم 
مبدينة ميلة مرورا عرب 9 بلديات 
اإىل  العودة  ثم  جنوبية  اأغلبها 
نقطة النطالق  و�شيطر يف هذه 
الريا�شي  املجمع  فريق  املرحلة 
البرتويل، حيث حاز على املراتب 
الأكابر  �شنف  يف  الأوىل  الثالث 
الروؤوف  الدراجني عبد  من خالل 
بن قايو وعبد اهلل بن يو�شف وعز 

الدين لعقاب على التوايل.
الظفر  النادي من  ذات  كما متكن 
باملركزين الأول والثاين يف �شنف 
الدراجني  خالل  من  الأوا�شط 
اأيوب �شاحريي و �شديق بن قانيف 
للدراج  الثالث  املركز  عاد  فيما 
الدراجات  نادي  من  كواري  هيثم 

هذه  و�شت�شتمر  بلعبا�س،  �شيدي 
يومي  املنظمني-  -ح�شب  الدورة 
تناف�س  حيث  اخلمي�س  و  الأربعاء 
يف  اأم�س  مرحلة  يف  الدراجون 
ميلة  مدينة  داخل  مغلق  م�شار 
�شتكون  فيما  كم،   84 م�شافة  على 
على  واخلتامية  الثالثة  املرحلة 
�شينطلق  حيث  كم،   148 م�شافة 
الريا�شيون من مدينة ميلة مرورا 
عرب 9 بلديات �شمالية اأغلبها ذات 
جمددا  العودة  ثم  جبلية  طبيعة 
مليلة، وا�شتنادا ملدير الدورة فاإن 
ولية ميلة تتميز مب�شالك مالئمة 
هذه  مثل  لحت�شان  تقنيا  توؤهلها 
الدورات الوطنية مذكرا باأن ولية 
 2016 �شنة  يف  احت�شنت  ميلة 

بطولة اجلزائر للدراجات.
وكالت

ل�شات يعيد الروح لالعبني

الن�صرية تتجاوز خيبة الكاأ�س 
وت�صرتجع الأنفا�س

داي  ح�شني  ن�رض  فريق  جتاوز 
كاأ�س  مناف�شة  من  الإق�شاء  خيبة 
اجلمهورية بعد الفوز الثمني الذي 
حققه يف مباراة الداربي العا�شمي 
مبولودية  اأم�س  اول  جمعه  الذي 
الالعب  متكن  حيث  اجلزائر، 
هدف  ت�شجيل  من  مواقي  ال�شاب 
باكر وذلك بعد دقيقة واحدة على 
انطالق اللقاء، حيث كان كافيا من 
اأجل ح�شم النقاط الثالث ل�شاحله 
بنجاح،  املباراة  ت�شيري  وموا�شلة 
جزاء  ركلة  �شيعوا  واأنهم  خا�شة 
وكان  النتيجة،  م�شاعفة  اأجل  من 
العمل الكبري الذي قام به املدرب 
من  اأ�شبوع  طيلة  ل�شات  حممد 
يف  جنح  بعدما  موفقا  العمل 
اأوك�شجني  جرعة  الالعبني  منح 
اإيغيل  مزيان  املدرب  اإقالة  عقب 

العار�شة  راأ�س  على  من�شبه  من 
الفنية بعد خ�شارة الن�رضية جميع 
اأهدافها هذا املو�شم اإثر الإق�شاء 
اجلمهورية  كاأ�س  مناف�شتي  من 
وكاأ�س الكاف التي كان قاب قو�س 
فيها،  بعيدا  الذهاب  من  اأدنى  اأو 
قواهم  الن�رضية  لعبو  وا�شرتجع 
من  ال�شحيحة  ال�شكة  اإىل  وعادوا 
اأجل موا�شلة ما تبقى من املو�شم 
ميلكون  الذين  وهم  بقوة  احلايل 
ب�شبب  متاأخرة  مباريات  اأربع 
تنطلق  حيث  القارية،  م�شاركتهم 
لن�رض  بالن�شبة  الربجمة  ت�شوية 
ال�شاد�س  من  ابتداء  داي  ح�شني 
مقابلة  بخو�س  املقبل  اأفريل 
اجلولة  حل�شاب  وهران  مولودية 

.21
ع.ق.

�شمن مناف�شة كرة اليد لل�شيدات

 ودادية وهران ت�صارك 
يف دورة دولية بفرن�صا

وهران  ودادية  كربيات  ت�شارك 
بفرن�شا  دولية  دورة  يف  اليد  لكرة 
من  و29   25 بني  ما  الفرتة  يف 
ما  ح�شب  اجلاري،  اأفريل  �شهر 
اأول ام�س من رئي�س ومدرب  علم 
وتواجه  دوبالة،  م�شطفى  النادي 
نظرياتهن  باملنا�شبة  الوهرانيات 
من النادي املنظم اإيفري ونادي من 
واملنتخب   2000 اإيفري  و  باري�س 
من  فريق  وكذا  للمدينة  اجلهوي 
دبي ممثال لدولة الإمارات العربية 
امل�شدر،  نف�س  وفق  املتحدة 
للمنتخب  ال�شابق  النجم  واعترب 
الوطني يف �شنوات الثمانينيات يف 
اجلزائرية  الأنباء  لوكالة  ت�رضيح 
لالعباته  مواتية  الفر�شة  باأن 
لك�شب مزيد من اخلربة من خالل 
الحتكاك مب�شتوى اأف�شل، ل�شيما 
و اأن معدل عمر ت�شكيلته ل يتعدى 

21 �شنة.
نف�س  عاد  اأخرى،  جهة  من 
الأخري  الغياب  اإىل  املتحدث 
ربع  الدور  مباراة  عن  لفريقه 
النهائي لكاأ�س اجلمهورية التي كان 

مقررا اأن يخو�شها بالقاعة متعددة 
ال�شلف  �شلي يف  لوادي  الريا�شات 
اأمام املجمع البرتويل، موؤكدا باأنه 
اأعلم الحتاد اجلزائري للعبة بهذا 
الغياب اأياما قبل املباراة من اأجل 
اإعفاء املناف�س من التنقل، واأو�شح 
يف هذا ال�شاأن: »مل يكن مبقدورنا 
الأول  ل�شببني،  املباراة  هذه  لعب 
املالية  امل�شاكل  خلفية  على 
ب�شبب  والثاين  منها،  نعاين  التي 
الإ�شابات الكثرية التي تعاين منها 
الأخرية  لقاءاتنا  بعد  ت�شكيلتنا 
يف  وا�شتبعد  ال�شعود«،  دورة  يف 
اأن  دوبالة  م�شطفى  ال�شياق  نف�س 
من  العقوبة  اإىل  فريقه  يتعر�س 
�شيما  اجلزائري،  الحتاد  طرف 
من  اأيام  قبل  بالغياب  اأعلمه  واأنه 
املوعد، وكانت ودادية وهران قد 
اأخفقت منذ ب�شعة اأيام يف حتقيق 
هدفها الرئي�شي هذا املو�شم وهو 
ال�شعود اإىل الق�شم املمتاز بعد اأن 
ال�شعود  التحدي يف دورة  خ�رضت 

التي توج بها نادي فتيات ميلة.
وكالت 
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عي�شة ق.

النادي  م�س�ؤويل  واأن  خا�سة 
اجلزائري قدم�ا ملفا ثقيال للهيئة 
فيدي�  لقطات  يت�سمن  الكروية 
حتمل  عدم  بخ�س��ص  وال�س�ر 
اأعمال  م�س�ؤولية  ناديهم  اأن�سار 
النادي  اأمام  وقعت  التي  ال�سغب 
قام  والذي  الت�ن�سي  الإفريقي 
اأن�ساره برمي الألعاب النارية على 
اأر�سية امليدان، حيث �سيجد لعب� 

ال�سباب اأنف�سهم اأمام مدرجات تعد 
يتنقل�ا  اأن  ينتظر  الذين  بالأن�سار 
بق�ة لت�سجيع رفقاء الالعب يا�سني 
ما  وه�  املدرجات  من  �ساحلي 
اأجل  من   12 رقم  الالعب  يجعلهم 
تلقي الدعم وامل�ساندة لتحقيق ف�ز 
مريح قبل التنقل للعب لقاء الإياب 
بالعا�سمة ت�ن�ص. يف املقابل، اأقدم 
لعب� ت�سكيلة »ال�سيا�سي« على طي 
�سفحة مباراة وفاق �سطيف والتي 
�سباق  يف  نقطتني  خالل  �سيع�ا 

امل��سم  هذا  الأوىل  الأدوار  لعب 
من  عدد  غياب  ظل  يف  وذلك 
ف�سل  الذين  الأ�سا�سيني  الالعبني 
املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم 
حت�سبا  اإراحتهم  لفان  ديني�ص 
حتى  الت�ن�سي،  الرتجي  ملقابلة 
مرتفعة  مبعن�يات  اجلميع  يك�ن 
من  خا�سة  جاهزية  اأف�سل  ويف 
تعرف  و�س�ف  البدين.  اجلانب 
ت�سكيلةا لرتجي الت�ن�سي مناف�ص 
ال�سبت  م�عد  يف  »ال�سيا�سي« 

املقبل عددا من الغيابات امل�ؤثرة 
اخلط  م�ست�ى  على  خا�سة 
م�ساركة  عدم  خالل  من  اخللفي 
�سامح  �سمام،  خليل  الثالثي 
بينما  الربيع،  وح�سني  الدربايل 
الالعب  م�ساركة  بعد  تتاأكد  مل 
كان  الذي  اليعق�بي  علي  حممد 
اأ�سيب يف مباراة الكا�ص املمتازة 
لقاء  اأن يغيب عن  الإفريقية قبل 
الأ�سب�ع  نهاية  الت�ن�سي  ال�س�بر 

املن�رصم.

الت�شكيلة تطوي �شفحة وفاق �شطيف وت�شرع يف التح�شري للرتجي

الكاف ترفع العقوبة ومباراة ال�ضيا�ضي والرتجي بح�ضور اجلمهور
رفع الحتاد الإفريقي عقوبة اللعب دون جمهور لفريق �شباب ق�شنطينة والذي �شوف يخو�ض مقابلته اأمام الرتجي التون�شي املقررة ال�شبت 

املقبل حل�شاب ذهاب الدور ربع النهائي ملناف�شة رابطة اأبطال اإفريقيا بح�شور اجلمهور بعدما ح�شم اأع�شاء جلنة الن�شباط للكاف الطعن 
الذي قدمته اإدارة �شباب ق�شنطينة بخ�شو�ض عقوبة اللعب دون جمهور باملوافقة عليه والوقوف على الدلئل والرباهني التي كان حازها 

امللف، حيث عّمت الأفراح على اإدارة الفريق وجمهوره الذي كان ميلك اآمال كبرية بخ�شو�ض اإن�شاف النادي ورفع العقوبة 

بن �ضبعيني يهدي رين التاأهل 
اإىل نهائي كاأ�س فرن�ضا

بورتو يتاأهل لنهائي كاأ�س 
الربتغال يف غياب براهيمي

الكاف يعتمد برنامج 
قرعة كاأ�س اإفريقيا للأمم

اجلزائري  الدويل  الالعب  قاد 
ملعب  فريقه  �سبعيني  بن  رامي 
نهائي  ملباراة  التاأهل  اإىل  رين 
بنجاح  جتاوز  بعدما  فرن�سا  كاأ�ص 
القمة التي جمعته بنادي اأوملبيك 
جمعت  التي  املقابلة  خالل  لي�ن 
ن�سف  �سمن  اأم�ص  اأول  الفريقني 
متكن  حيث  امل�سابقة،  نهائي 
مدافع املنتخب ال�طني من ح�سم 
هدف  بعد  رين  لفريقه  التاأهل 
الف�ز الذي وقعه قبل ع�رص دقائق 
كانت  بعدما  نهاية امل�اجهة  على 
هدفني  التعادل  بنتيجة  امل�اجهة 
بن  ا�ستغل  حيث  �سبكة،  كل  يف 
�سبعيني ت�اجده يف اأف�سل و�سعية 

بت�سديدة  وقام  املرمى  امام 
التاأهل  هدف  فريقه  منحت  ق�ية 
وتن�سيط مباراة النهائي يف انتظار 
عقب  املناف�ص  على  يتعرف  اأن 
خ��ص امل�اجهة التي جرت اأم�ص 
وباري�ص  نانت  فريقي  وجمعت 

�سان جرمان.
ونال خريج اأكادميية بارادو الإ�سادة 
الإعالم  و�سائل  طرف  من  الق�ية 
الدور  على  اأثنت  التي  الفرن�سية 
متكن  اأجل  من  لعبه  الذي  الكبري 
رين يف اقتطاع تاأ�سرية التاأهل اإىل 
على  والتناف�ص  النهائي  تن�سيط 

اإحراز لقب هذا امل��سم.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  تاأهل 
تن�سيط  اإىل  براهيمي  يا�سني 
الربتغال  كاأ�ص  مناف�سة  نهائي 
مناف�سه  اأم�ص  اول  جتاوز  بعدما 
وكان  بنجاح،  براغا  �سب�رتينغ 
التعادل الذي حققه يف لقاء ن�سف 
النهائي بنتيجة هدف يف كل �سبكة 
ميدان  مت��سط  لرفقاء  كافيا 
النهائي  بل�غ  اأجلل  من  اخل�رص 
بعدما كان انت�رص يف لقاء الذهاب 
بني الفريقني بثالثية نظيفة، حيث 
ين�سط ب�رت� النهائي ويناف�ص على 

ت�اجده  ظل  يف  بالثنائية  التت�يج 
لقب  ح�ل  التناف�ص  �سباق  �سمن 
والحتفاظ  الربتغايل  الدوري 
باللقب للم��سم الثاين على الت�ايل، 
نادي  خريج  غياب  اللقاء  وعرف 
ملعب رين الفرن�سي الذي ي�ا�سل 
البقاء حبي�ص دكة الحتياط وعدم 
وذلك  النادي  اإ�رصاكه يف مباريات 
منذ رف�سه جتديد العقد مع اإدارة 
ب�رت� والذي ينتهي نهاية امل��سم 

احلايل.
ع.ق.

وافق الحتاد الأفريقي لكرة القدم 
اللجنة  من  املقدم  الربنامج  على 
 ،2019 اأفريقيا  لأمم  املنظمة 
حلفل القرعة الذي �سيقام بتاريخ 
م�رص  وتنظم  اجلاري،  اأفريل   12
نهائيات كاأ�ص اأمم اأفريقيا، خالل 
الفرتة من 22 ج�ان اإىل 20 ج�يلية 
لأول  منتخبًا   24 وت�سم  املقبل، 

مرة يف تاريخ البط�لة القارية.
وعقدت اللجنة املنظمة اجتماًعا 
م�س�ؤويل  مع  ام�ص  اول  م�ساء 
قدمت  حيث  الأفريقي  الحتاد 
لربنامج  ت�س�ًرا  املنظمة  اللجنة 
�سيتم  والتي  كاماًل،  القرعة 

الأهرامات  مبنطقة  اإجراءها 
و�سيت�سمن احلفل فقرات غنائية، 
لل�ف�د  حافل  ا�ستقبال  بجانب 
و�سي�ف احلفل، وقام كاف بت�سليم 
بال�سي�ف  ق�ائم  املنظمة  اللجنة 
الأفريقي،  الحتاد  وم�س�ؤويل 
واإقامتهم.  ا�ستقبالهم  لرتتيب 
املنتخبات  اأن  بالذكر  جدير 
 6 على  تق�سيمهما  �سيتم   24
الأول  منها  ويتاأهل  جمم�عات، 
اأف�سل 4 منتخبات  والثاين بجانب 
حتتل املركز الثالث اإىل الدور ثمن 

النهائي يف البط�لة.
وكالت

 وفاق �شطيف ي�شيع فر�شة
 العودة بالفوز من ق�شنطينة

حمار: اأرف�س التعليق على 
ت�ضريحات زرواطي ول�ضت 

خائفا من اجلزائريني
رف�ص رئي�ص وفاق �سطيف ح�سان حمار التعليق على الت�رصيحات 

زرواطي  حممد  ال�ساورة  �سبيبة  رئي�ص  اأطلقها  التي  النارية 

على  زط�سي  الدين  خري  انتخاب  �رصعية  يف  الطعن  بخ�س��ص 

راأ�ص الحتادية اجلزائرية وتاأكيده تلقي اأع�ساء جلنة الرت�سيحات 

الهادي  والريا�سة  لل�سباب  الأ�سبق  ال�زير  من طرف  �سغ�طات 

ولد علي من اأجل فر�ص زط�سي على راأ�ص الهيئة الكروية، و�سدد 

حمار عدم الت�رصيح بخ�س��ص هذا امل��س�ع وعدم التطرق اإليه 

بتاتا، م��سحا انه ل يخاف من املحا�سبة اأو انتقاد اجلزائريني 

لأنه لي�ص لديه ما يخيفه، ورفع املتحدث يف ت�رصيحات اإعالمية 

اأدىل بها عقب نهاية مقابلة فريقه اأمام �سباب ق�سنطينة التحدي 

بخ�س��ص احلديث الذي مت اإطالقه ح�ل ح�س�له على امتيازات 

مقابل الر�س�خ لل�سغ�طات املفرو�سة عليهم من طرف امل�س�ؤول 

الأول �سابقا على ال�زارة ال��سية، اأين ا�سار اأن كل ما يتم تداوله 
ل اأ�سا�ص له من ال�سحة.

يف املقابل، �سيع وفاق �سطيف ف�زا كان يف املتناول اأمام �سباب 

ق�سنطينة، بعدما �سيع عدة فر�ص �سانحة للت�سجيل على ملعب 

اإل  النتيجة  اأنهه كان متاأخرا يف  ال�سهيد حمالوي، والذي رغم 

انه عاد للتعديل عرب لعبه اإ�سالم بكري وتفادي تلقي الهزمية يف 

ظل تناف�سه الق�ي ح�ل مكانة �سمن الب�دي�م و�سمان م�ساركة 

قارية امل��سم الكروي املقبل، واأ�ساع اأ�سبال املدرب نبيل نغيز 

فر�سة ثمينة من اجل اعتالء املركز الثالث يف جدول الرتتيب 

خا�سة واأن الفر�ص الكثرية التي ف�تها الالعبني كانت قادرة على 
منحهم الزاد كامال.

حلبيب  الالعب  معاناة  جتدد  املقابلة  �سهدت  املقابل،  يف 

اأم�ص  اأول  اأ�سيب جمددا  كان  الذي  الإ�سابة وه�  ب�قلم�نة مع 

الذي  الأمر  وه�  املباراة  يكمل  ول  ا�سطراريا  يخرج  جعله 

عليه  ت�سفر  �س�ف  ما  انتظار  يف  املناف�سة  عن  بالغياب  يهدده 

الفح��سات الطبية التي �س�ف يجريها من اأجل التاأكد من ن�عية 

خالل  امليادين  عن  غيابه  واإمكانية  منها  يعاين  التي  ال�سابة 
الفرتة املقبلة.

عي�شة ق.

�ضول�ضكاير: مواجهة بر�ضلونة 
حتٍد كبري وال جمال للتعرث

مان�س�سرت  لفريق  الفني  املدير  �س�ل�سكاير  ج�نار  اأويل  الإجنليزي ي�نايتد اإىل التع�ي�ص يف دوري اأبطال اأوروبا بعد هزميتني خارج يتطلع  كاأ�ص الحتاد  واندرارز يف  اأمام ولفرهامبت�ن  �سيافة الأر�ص  يف   1-2 ي�نايتد  وخ�رص  املمتاز،  الإجنليزي  نتيجة والدوري  يف  الربميريليغ  مناف�سات  �سمن  اأم�ص  اأول  تراف�رد، ولفرهامبت�ن  اأولد  يف  �س�ل�سكاير  مذهلة مل�سرية  بداية  بعد  حمبطة 
ا يف ي�ًما، اأو ي�مني، للتحليل والتعايف ثم �سن�ستعد ملباراة بر�سل�نة التي ال�سائع ليق�د ي�نايتد للف�ز بلقب دوري الأبطال 1999: »�سن�ستغل ال�سحيح، وقال �س�ل�سكاير الذي �سجل هدًفا �سهرًيا يف ال�قت بدل ربع نهائي دوري الأبطال الأ�سب�ع املقبل، ليع�د �رصيًعا اإىل الطريق بينما يرغب املدرب الرنويجي يف الف�ز على بر�سل�نة يف ذهاب  بفارق كيفية التاأهل اإىل دوري الأبطال امل��سم املقبل بعدما تركته هذه �ستمثل حتدًيا كبرًيا بالن�سبة للنادي«. و�سيفكر �س�ل�سكاير اأي�سً يتاأخر  اإذ  نقطة،   61 بر�سيد  اخلام�ص  املركز  وقال الهزمية يف  اأقل،  مباراة  خا�ص  الذي  ه�ت�سبري  ت�تنهام  عن  الذهبي الأهداف  باملربع  ال�ج�د  ي�نايتد يف  لفر�ص  تقييم  ا فريق جيد جًدا، اإىل 15 نقطة يف اآخر �ست مباريات، لذا ل ت�جد فر�سة لأي تعرث قبل اأن ي�ست�سيف و�ست هام ي�نايتد يف 13 اأفريل اجلاري: »نحتاج �س�ل�سكاير يف  جديد«.واأ�ساف »هذه فرتة �سعبة لكن نحن اأي�سً

ب��سعنا املدرب اإن فريقه �سنع الكثري من الفر�ص للف�ز، واأ�ساف: »بداأنا بعد التعرث يف الدور ال�ساد�ص لكاأ�ص الحتاد ال�سهر املا�سي، قال الأ�سب�ع اجلاري، لكن بعد الهزمية اأمام ولفرهامبت�ن للمرة الثانية وكان �س�ل�سكاير انتقد فريقه رغم الف�ز 2-1 على واتف�رد مطلع و�سيك�ن من ال�سعب على الآخرين م�اجهتنا اأي�سا«. كان  اأو  اأهداف،  بثالثة  نتقدم  اأن  وكان يجب  رائع  حار�ص ب�سكل  ل�ل  باأنف�سنا  التعرث  هذا  يف  ت�سببنا  لقد  ذلك،  نفعل  اأن 
املناف�ص لكان يجب اأن نف�ز بهذه املباراة«.

وكالت
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�شيميوين قلق من غياب مور�تا �أمام بر�شلونة
 تعر�ض مهاجم اأتلتيكو مدريد األفارو موراتا، للإ�سابة يف الكاحل الأمين مما ت�سبب يف خروجه قبل 5 
دقائق من نهاية الوقت الأ�سلي ملباراة فريقه اأمام جريونا م�ساء اأول اأم�ض �سمن مناف�سات اجلولة 30 

من مناف�سات الدوري الإ�سباين، وعلّق املدير الفني للفريق الأرجنتيني دييغو �سيميوين يف موؤمتر �سحفي 
عقب املباراة التي اأقيمت على ملعب واندا ميرتوبوليتانو على اإ�سابة موراتا، فقال: »اآمل اأن تكون جمرد 
كدمة، واأن يكون على ا�ستعداد للم�ساركة يف لقاء ال�سبت املقبل اأمام بر�سلونة«، واأو�سح الت�سولو :«موراتا 
عاد اإىل الفريق م�ساًبا يف الكاحل بعد امل�ساركة مع منتخب اإ�سبانيا، ومل اأحتدث معه، اأمتنى اأن يتعافى 

ب�سكل جيد، يف غ�سون ثلثة اأو اأربعة اأيام«.
واإىل جانب موراتا يرتقب �سيميوين تعايف كل من دييغو كو�ستا وتوما�ض ليمار اللذين تغيبا عن مواجهة 
جريونا بداعي الإ�سابة، ويتمنى حلاقهما اأي�سا مبواجهة الفريق الكتالوين، وتقام املباراة املرتقبة بني 

بر�سلونة مت�سدر الرتتيب بـ 70 نقطة واأتلتيكو الو�سيف �ساحب 62 نقط، يوم ال�سبت املقبل، على ملعب 
»كامب نو« �سمن مناف�سات اجلولة 31 من مناف�سات الليغا.

غو�رديوال ُيخفف �ل�شغط على مان�ش�شرت �شيتي
اأبلغ بيب غوارديول مدرب مان�س�سرت �سيتي لعبيه باأن ينحوا جانبًا التفكري يف حتقيق الرباعية هذا 

املو�سم، من اأجل الرتكيز على مواجهة كارديف �سيتي يف الدوري الإجنليزي املمتاز، ومع ح�سم ال�سيتي 
لقب كاأ�ض رابطة الأندية، يحتل ال�سماوي املركز الثاين يف الربميريليغ مرتاجعا بنقطتني خلف ليفربول، 

لكنه ميلك مباراة موؤجلة وبلغ ربع نهائي دوري الأبطال ون�سف نهائي كاأ�ض الحتاد الإجنليزي.
ومع وجود فر�سة للفريق لنيل الألقاب الثلثة املتبقية، قال بيب غوارديول اإنه من ال�سهل خروج الفريق 

خايل الوفا�ض، واأ�ساف املدرب الإ�سباين خلل موؤمتر �سحفي: »خلل اأ�سبوع واحد اأو يف غ�سون 3 اأيام، 
ميكن اأن نخ�رس كافة الألقاب الثلثة«، وتابع غوارديول: »ملاذا احلديث عن الرباعية يف بلد اأ�سطوري مل 

ي�سهد ذلك من قبل«، ونوه »اأندية اأ�سطورية مثل ليفربول، والفرتة اخلا�سة بال�سري األيك�ض فريغ�سون مع 
مان�س�سرت يونايتد، وجوزيه مورينيو يف ت�سيل�سي، واأر�سني فينجر مع اآر�سنال، مل يفعل اأحد ذلك، فلماذا 

يجب علينا اأن نفعلها«.
و�سيوؤدي الفوز على كارديف، اإىل �سعود ال�سيتي ل�سدارة الربميريليغ قبل اأن يواجه برايتون اأند هوف 

األبيون يف ن�سف نهائي كاأ�ض الحتاد الإجنليزي ال�سبت املقبل، و�سيواجه مان�س�سرت �سيتي، نظريه توتنهام 
هوت�سبري الثلثاء املقبل، يف ذهاب ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا، واأ�ساف غوارديول »ل�ست داخل 

ذهن اللعبني واجلماهري لأخربهم مبا يجب عليهم التفكري فيه«، ونوه »اإذا كانوا يحلمون ويفكرون يف 
الفوز بكل �سيء، فاإنني ل�ست ال�سخ�ض الذي ميكنه التحدث وقتها«، وتابع: »نحن يف ال�سورة، لكنني اأقول 

للعبني ل تفكروا كثرًيا، الأمر يتعلق الآن مبواجهة كارديف«.

�الحتاد �الإيطايل يقرر �إلغاء »بوك�شينج د�ي«
ا�ستقرت رابطة اأندية الدوري الإيطايل على اإلغاء اإقامة مباريات يف فرتة اأعياد امليلد بعدما ا�ستمر 

هذا الأمر ملدة مو�سمني، وذكر موقع »كالت�سيو مريكاتو« الإيطايل اأن رابطة اأندية الكالت�سيو قررت اإلغاء 
مباريات اأعياد امليلد، والعودة اإىل طبيعتها باحل�سول على اإجازة يف هذه الفرتة، وو�سعت الرابطة 

املواعيد املقرتحة ملباريات الدوري الإيطايل املو�سم املقبل، حيث �سينطلق اأحد يومي 24 و25 اأوت 
املقبل، وتنتهي مباريات البطولة يف 24 ماي 2020 من اأجل اإعطاء اأكرب فر�سة ملدرب املنتخب اأكرب 
فر�سة لل�ستعداد اإىل بطولة كاأ�ض الأمم الأوروبية »يورو 2020« يف حالة تاأهل الآزوري اإىل امل�سابقة.

و�سيكون هناك 3 توقفات من اأجل املباريات الدولية 8 �سبتمرب، 13 اأكتوبر، و17 نوفمرب بالإ�سافة اإىل 29 
مار�ض 2020، بينما �ستقام 3 جولت يف منت�سف الأ�سبوع اأيام 25 �سبتمرب، 30 اأكتوبر بالإ�سافة اإىل 22 

اأفريل 2020، ويعترب الدوري الإجنليزي املمتاز امل�سابقة الوحيدة بني الدوريات الأوروبية الكربى التي 
تقام مبارياتها يف عطلة اأعياد الكري�سما�ض.

ديبورتيفو الكورون رف�ض �شم رونالدو
اأزيح ال�ستار عن تفا�سيل مفاجاأة تخ�ض الربتغايل كري�ستيانو رونالدو جنم جوفنتو�ض الإيطايل، يف 

بداية م�سريته الكروية عندما كان يلعب ل�سالح �سبورتينغ ل�سبونة، وكان رونالدو قريبًا من اللعب ل�سالح 
ديبورتيفو لكورونيا مقابل 12 مليون يورو فقط قبل اأن ينتقل ل�سفوف مان�س�سرت يونايتد، وقال اأوغ�ستو 

ليندويرو رئي�ض ديبورتيفو لكورونيا ال�سابق، يف ت�رسيحات ن�رستها �سحيفة مريور »بيكي املدير الريا�سي 
يف ذلك الوقت�ساهد كري�ستيانو رونالدو يلعب وحدثنا عنه«، واأ�ساف: »�ساهدنا بع�ض مقاطع الفيديو 

اخلا�سة بكري�ستيانو عندما كان عمره 17 اأو 18 عاًما، و�ساألنا عن قيمة ال�سفقة«، وتابع »�سبورتينغ ل�سبونة 
طلب 11 اأو 12 مليون يورو، وكانت هذه هي نقطة النهاية لنا مع رونالدو، لأننا مل نتمكن من دفع هذا 

املبلغ«.
وانتقل الدون الربتغايل بعد ذلك من �سبورتينغ ل�سبونة اإىل مان�س�سرت يونايتد عام 2003، قبل اأن ت�سل 

قيمة �سفقة رحيله لريال مدريد عام 2009 اإىل 80 مليون جنيه اإ�سرتليني، واأمت ليندويرو: »كري�ستيانو كان 
�سغرًيا ومل نكن نتوقع ما �سيفعله يف امل�ستقبل رغم قدراته املذهلة، لكن مان�س�سرت يونايتد جاء ودفع 12 

مليون يورو وا�سرتى اللعب الربتغايل«.  

بر�شلونة ينجو من فخ فياريال بتعادل در�مي
بر�سلونة  نادي  اقتن�ض 
 4-4 بنتيجة  ثميًنا  تعادًل 
على  فياريال  م�سيفه  اأمام 
اأول  �سرياميكا  »ل  ملعب 
 30 اجلولة  اإطار  يف  ام�ض 
ال�سباين،  الدوري  من 
�سوكويزي  لفياريال  و�سجل 
وباكا،  واإيبورا  واإيكامبي 
اأما رباعية بر�سلونة حملت 
ومالكوم  كوتينيو  توقيع 
وبهذا  و�سواريز،  ومي�سي 
بر�سلونة  يرفع  التعادل 
يف  نقطة   70 اإىل  ر�سيده 
 30 مقابل  الرتتيب  �سدارة 
 ،16 املركز  يف  لفياريال 
من  ب�سغط  املباراة  بداأت 
واجلمهور  الأر�ض  اأ�سحاب 
وتاألق تري �ستيغن يف الت�سدي 

لت�سديدة راأ�سية من اإيبورا مهاجم فياريال يف الدقيقة 7، وبعد دقيقة واحدة ت�سدى لت�سديدة قوية من �سوكويزي، وبعد تراجع 
وا�سح لرب�سلونة يف اأول ربع �ساعة، بداأ الفريق الكتالوين يف ا�ستغلل امل�ساحات على الأطراف لفياريال، وجنح فيليب كوتينيو 
يف ت�سجيل الهدف الأول لرب�سلونة يف الدقيقة 12، حيث انطلق مالكوم على اجلبهة اليمنى ومرر عر�سية مميزة لكوتينيو الذي 
اأ�سكنها يف ال�سباك، و�ساعف مالكوم النتيجة لرب�سلونة بالهدف الثاين يف الدقيقة 16، حيث اأر�سل اأرتورو فيدال عر�سية من 

اجلبهة اليمنى، �سددها مالكوم براأ�سه يف اأق�سى ي�سار حار�ض فياريال اأ�سينخيو.
ومن هجمة ُمنظمة، جنح املهاجم �سوكويزي يف ت�سجيل الهدف الأول لفياريال يف الدقيقة 23، حيث �سدد كرة قوية ا�سطدمت 

بالقائم الأمين، لرتتد له مرة اأخرى ليُ�سددها على ميني احلار�ض تري �ستيغن.
ومع بداية ال�سوط الثاين، انطلق اإيكامبي على اجلبهة اليمنى وا�ستغل تقدم احلار�ض تري �ستيغن، ليُ�سدد ويُ�سجل هدف التعادل 
لفياريال يف الدقيقة 50، وجنح اإيبورا يف ت�سجيل الهدف الثالث لفياريال يف الدقيقة 62، حيث ا�ستقبل متريرة مميزة يف عمق 
دفاع بر�سلونة من مورنالي�ض �سجلها ليمنح التقدم للغوا�سات ال�سفراء، وجنح البديل كارلو�ض باكا يف ت�سجيل الهدف الرابع 
لفياريال يف الدقيقة 80 حيث ا�ستقبل متريرة من كازورل لينفرد بتري �ستيغن ويراوغه قبل اأن يُ�سكن الكرة يف ال�سباك.، ح�سل 
بر�سلونة على ركلة حرة على حدود منطقة اجلزاء، نفذها الأرجنتيني ليونيل مي�سي بنجاح و�سجل الهدف الثالث للبار�سا يف 

الدقيقة 90، واقتن�ض �سواريز هدف التعادل القاتل لرب�سلونة يف الدقيقة 93 لينقذ البار�سا من الهزمية.

حقق نادي جوفنتو�ض فوًزا ثمينا بهدفني نظيفني على نظريه 
كالياري اأول اأم�ض يف اإطار مناف�سات اجلولة 30 من الدوري 
الهدف  اليويف  مدافع  بونوت�سي  ليوناردو  واأحرز  الإيطايل، 
الثاين  الهدف  كني  موي�ض  واأ�ساف   22 الدقيقة  يف  الأول 
وو�سع  نقطة،   81 اإىل  ر�سيده  ورفع جوفنتو�ض   ،85 بالدقيقة 
الفارق مع الو�سيف نابويل اإىل 18 نقطة موؤقتا واقرتب ب�سدة 
من ح�سم لقب امل�سابقة، فيما جتمد ر�سيد كالياري عند 33 
 9 الدقيقة  يف  �سنحت  املحاولت  اأوىل   ،12 باملركز  نقطة 
ل�سالح جوفنتو�ض، بعد عر�سية من الناحية الي�رسى عن طريق 
األيك�ض �ساندرو حولها اإميري كان براأ�سية فوق العار�سة، ومن 
مدافع  بونوت�سي  ليوناردو  متكن   22 الدقيقة  يف  ركنية  ركلة 
ب�سكل مميز  ارتقى  بعدما  الأول،  الهدف  ت�سجيل  من  اليويف 

كالياري،  �سباك  يف  متقنة  راأ�سية  و�سدد  اجلميع  من  اأعلى 
بعدما   ،38 الدقيقة  التعادل يف  ت�سجيل  من  كالياري  واقرتب 
مر نيكولو باريل من الناحية اليمنى ومرر كرة عر�سية اأر�سية 
�سددها جواو بيدرو من مل�سة واحدة مبا�رسة بقدمه الي�رسى 

فوق العار�سة.
بداية ال�سوط الثاين كانت �سعيفة من الفريقني وحاول اإميري 
فردي،  مبجهود  اجلزاء  مبنطقة  التوغل   57 بالدقيقة  كان 
ملرمى  اخلارجية  بال�سباك  ارتطمت  �سعيفة  كرة  و�سدد 
كالياري، و�سجل كني اأخرًيا الهدف الثاين جلوفنتو�ض بعد عدة 
حماولت، من عر�سية متقنة اأر�سية من بنتانكور من اجلهة 
يف  بال�سباك  الكرة  و�سدد  املدافع  اأمام  كني  حترك  اليمنى 

الدقيقة 85 ومرت بعد ذلك الدقائق بدون جديد.

�ليويف يقرتب جمدد� من لقب �لكالت�شيو

رئي�ض فياريال يتهم بر�شلونة بال�شرقة
اإدراك التعادل يف كربى مثل بر�سلونة، اأتلتيكو مدريد واأثلتيك بلباو »ي�رسقونهم« على حد تعبريه.بالدوري الإ�سباين، وقال رويج يف ت�رسيحات بعد نهاية املباراة، اإن ناديه ميتلك اأف�سل لعبني نا�سئني يف اإ�سبانيا، لكن فرًقا مع النا�سئني يف ت�رسيحات اأعقبت املباراة املثرية التي انتهت بالتعادل 4-4، بني الغوا�سات ال�سفراء والفريق الكتالوين هاجم رئي�ض نادي فياريال فرناندو رويج عدًدا من اأندية الليغا يف مقدمتهم نادي بر�سلونة، ب�ساأن �سيا�ستهم يف التعاقد  اأن يتمكن ال�سيوف من  اأن نغادر امللعب دائما بروؤو�ض مرفوعة«.التعادل خ�رس فياريال نقطتني، وقال »يجب ال�ستمرار تتبقى ثماين مباريات يف الليغا، واإذا لعبنا بنف�ض هذا امل�ستوى ميكننا اأ�ساد رويج باأداء فريقه الذي اأكد اأنه قدم مباراة عظيمة، واأثبت اأنه فريق جيد، معترًبا اأنه يف حني ح�سد البلوغرانا نقطة الدقائق الأخرية، ندد رئي�ض »الغوا�سات ال�سفراء« ب�سلوك الأندية املذكورة جتاه لعبيه من فريق النا�سئني بفياريال، كما وعقب انتهاء املباراة التي كان فياريال فائًزا فيها 4-2 حتى الدقيقة 89 قبل 
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بارانويا ال�سيا�سة

التب�صري للتقدير والأ�صول يف �صحر الو�صول..
تنظر الأديان لل�سحر باعتباره تطاول على اهلل وحتديًا ملقدرته، لأنه يدفع باخرتاق النظام الكوين الذي خلقه اهلل، وي�ستعني بال�سيطان وباجلن 

الأ�سرار املتمردين على اهلل. فاليهود يعتربون اجلن هم ظالل واأ�سباح لالأج�سام الب�سرية، فيما الالهوت امل�سيحي يوؤمن اأن ل وجود فعلي للجن اإل يف 
اجلنون، فقد ظهر فقط يف روؤيا يوحنا. اأما يف الفكر الإ�سالمي فللجن ح�سور وا�سح يف القراآن الكرمي والكتب الإ�سالمية. واجلن موجود لدى جميع 

الديانات واملعتقدات، مثل الهندو�سية واملندائية. والعتقاد بال�سحر را�سخ يف القدم، حيث طاملا اعتربت الكثري من احل�سارات مثل احل�سارة اليونانية 
وامل�سرية وال�سينية، اأن الأمرا�ض التي ت�سيب الإن�سان اأو اجلنون اأو الكوارث الطبيعية هي من فعل اجلن.

ح�سن العا�سي /كاتب وباحث 
فل�سطيني مقيم يف الدامنرك

بقاع  من  مكان  كل  يف  ال�سحر  انت�رش 
والهند  اإيران  يف  اآ�سيا  بقارة  الأر�ض. 
انت�رش  اأفريقيا  ويف  وكوريا.  وال�سني 
مبعظم الدول تقريباً. الوليات املتحدة 
واأوروبا لي�سوا ا�ستثناًءا، ففيهما انت�رش 
كثري من ال�سحر يف اأمريكا وبريطانيا 
وغريها  واأملانيا  ورو�سيا  والدامنرك 
من الدول. يف م�رش بالع�رش الفاطمي 
وظهرت  كثرياً،  ال�سعوذة  انت�رشت 
يف  والدراوي�ض.  ال�سحرة  من  �رشيحة 
العامة  لدى  اعتقاد  يتف�سى  نيجرييا 
كل  التاأثري على  باإمكانهم  ال�سحرة  اأن 
ثقافة  تر�سخت  املغرب  يف  �سيء. 
ال�سحر عرب قرون، وتعود هذه الثقافة 
اإىل فرتة ما قبل الإ�سالم، حتى اأ�سبح 
النا�ض يظنون اأن ال�سحرة يف املغرب 
العربية  اجلزيرة  �سبه  يف  الأقدر.  هم 
�ساع ال�سحر قبل الإ�سالم، وكان النا�ض 
يظنون اأن الأنبياء ما هم �سوى �سحرة. 
بثقافة  م�سبعة  ذاكرة  ال�سودان  يف 
مناحي  كافة  اإىل  امتد  الذي  ال�سحر 

احلياة.
�سلك  اأهدافه  حتقيق  �سبيل  يف 
م�ستعيناً  امل�ستحيل،  دروب  الإن�سان 
مبا هو غري ماألوف لأن الغاية هي بلوغ 
الأهداف، فلجاأ اإىل ال�سحر. فقد كان 
والقوة  له،  بالن�سبة  امل�ستقبل جمهولً 
عن  عاجزة  الطبيعة  متتلكها  التي 
حتقيق ما يتطلع له. كان يريد تبديد 
اأغرا�سه،  �سبيل  التي تعرت�ض  العوائق 

وكانت تلك مهمة ال�سحر.

عقيدة ال�سحر
اإىل ال�سحر مراراً  جلاأ الإن�سان قدمياُ 
ولعجزه  الغيبيات  من  خ�سية  وتكراراً، 
عن فهم الظواهر الطبيعية. وا�ستعمل 
من  وعائلته  ذاته  حلماية  ال�سحر 
الكوارث  لدرء  وكذلك  الأمرا�ض، 
مكانة  لل�سحرة  كان  احلظ.  وجلب 
اجتماعية هامة جداً، خا�سة البارعون 
منهم. وكانوا مبثابة قوة خفية ت�ساعد 
النا�ض على تف�سري الغيب غري املفهوم، 
ويف  البعيد.  امل�ستقبل  روؤية  وكذلك 
مراحل تاريخية ما قبل امليالد اأ�سبح 
عقيدة  لديهم  و�سار  كهنة،  ال�سحرة 
وحتول ال�سحر اإىل علم ميار�ض يومياً. 
تعززت مكانة ال�ساحر/الكاهن واأ�سبح 
جلماعته  م�سريية  قرارات  يتخذ 
اأو  النت�سار  وال�سلم،  باحلرب  متعلقة 
املر�ض  البوؤ�ض،  اأو  ال�سعادة  الهزمية، 
اأو ال�سحة، الولدة اأو املوت، الولء اأو 
اأمور احلياة. ثم  اخليانة، و�سواها من 
اإىل ما ي�سبه الدعاة اإىل  حتول الكهنة 
اعتناق فكر اأو دين اأو مذهب حمدد، 
الكاريزمية  ال�سورة  اكتملت  وبالتايل 
للكهنة الذين خلطوا ال�سحر بالكهنوت 

بالفكر.

كبري  عدد  حتول  احلديثة  الع�سور  يف 
اإىل �سحرة وكهنوتيني،  من ال�سيا�سيني 
يخاتلون ويخدعون النا�ض ويدغدغون 

م�ساعرهم عرب خطابات حتمل اأبعاداً 
بهدف  فكرية  اأو  دينية  اأيديولوجية 
لقد  ال�سيا�سية.  امل�سالح  حتقيق 
ال�سحرة  من  الكثري  الب�رشية  اختربت 
هتلر«  »اأدولف  مثل  ال�سيا�سيني 
و«بينيتو مو�سوليني« اللذان متكنا عرب 
العقائدي  التاأثري  ال�سيا�سية  ال�سعوذة 
وجر  جرهم  ثم  ومن  �سعوبهم،  على 
الكوارث  نحو  العامل  �سعوب  بع�ض 
وب�رشية  مادية  خ�سائر  كبدتهم  التي 
من  عدد  يف  امل�سهد  تكرر  هائلة. 
اأمريكا  ويف  العربية  الديكتاتوريات 
الالتينية. فكيف تنجر اجلماهري مثل 
اأ�سخا�ض ميتلكون هذا  القطيع خلف 
وملاذا  ال�سيا�سي،  الكهنوت  من  النوع 
الذي  بالعماء  النا�ض  ب�سرية  ت�ساب 

يحول دونهم واحلقيقة.
ما يح�سل اليوم يف كثري من الأماكن، 
و�رشق  العربي  العامل  يف  خا�سة 
اأنواع  من  نوع  اإل  هو  ما  الأو�سط، 
الكهنوت ال�سيا�سي وال�سعوذة الفكرية، 
تنقاد  العربية  ال�سعوب  معظم  جعلت 
حتدد  جمهول،  م�سري  اإىل  �ساغرة 

معامله اأطماع ال�سحرة ال�سيا�سيني.

الكهنوت الغربي
والأحزاب  الدول  قادة  من  كثريون 
بال�سحرة  ا�ستعانوا  واملنظمات 
خطواتهم  �سحة  ملعرفة  واملنجمني 
ومواقفهم، وحماربة املرتب�سني بهم. 
الغرب  يف  الأ�سماء  هذه  اأبرز  من 
»فران�سوا  ال�سابق  الفرن�سي  الرئي�ض 
بن�سائح  ياأخذ  كان  الذي  ميرتان« 
»اإليزابيث  فرن�سا  منجمات  اأ�سهر 
تي�سييه«، وكان ي�ست�سريها يف اجتماعه 
الأ�سبوعي معها، يف كافة اأمور احلكم 
حتى  الوزراء.  رئي�ض  تعيني  ومنها 
عن  منجمني  ع�رشة  �ساأل  ميرتان  اأن 
ال�سابق  العراقي  الرئي�ض  �سخ�سية 

»�سدام ح�سني« بعد احتالله للكويت.
»جورج  ال�سابق  الأمريكي  الرئي�ض 
بو�ض« الأب ا�ست�سار العرافة »كري�ستني 
عملية  بدء  موعد  داغوي« يف حتديد 
الكويت.  لتحرير  ال�سحراء«  »عا�سفة 
ال�سابق  الأمريكي  الرئي�ض  اأي�ساً 
قوية  عالقات  ربطته  ريغان«  »رونالد 
واملنجمني،  ال�سحرة  من  بالكثري 
يف  له  م�ست�سارين  منهم  ثالثة  وعني 
الأمريكي  الرئي�ض  الأبي�ض.  البيت 
اأن  اعرتف  كارتر«  »جيمي  ال�سابق 
عرافة م�رشية تنباأت له بالرئا�سة من 

�ستينيات القرن الع�رشين.
الرئي�ض ال�رشيالنكي ال�سابق »ماهيندا 
اإىل انتخابات مبكرة  راجاباك�سا« دعا 
ن�سيحة  على  بناء   2015 العام  يف 
خ�رش  لكنه  اخلا�ض،  عّرافه  من 
بالعراف  دفع  مما  النتخابات،  يف 

امل�سعوذ للهرب.
�سوى«  »تان  ال�سابق  البورمي  الرئي�ض 
واأعمال  ال�سحر  بهو�ض  م�ساباً  كان 
من  العا�سمة  بنقل  فقام  ال�سعوذة، 
»نيبيدوا«  قرية  اإىل  »ياجنون«  مدينة 
والكهرباء،  املياه  على  تتوفر  ل  التي 
اأن  اأخربوه  املنجمني  لأن  فقط 

يقم  مل  اإىل  ت�سقط  �سوف  حكومته 
بنقل العا�سمة.

ال�سابق  الفرن�سي  الرئي�ض  اأن  كما 
عار�سة  وزوجته  �ساركوزي«  »نيكول 
كانا  بروين«  »كارل  ال�سهرية  الأزياء 
واملنجمني،  العرافات  مع  يتعامالن 
امل�سعوذين  ي�ست�سري  �ساركوزي  وكان 

حول عالقاته مع بع�ض الن�ساء.
»فالدميري  الرو�سي  الرئي�ض  حتى 
دفة  لإدارة  بال�سحرة  ي�ستعني  بوتني« 
احلكم، فقد ذكرت �سحيفة »ذا �سن« 
من  كبرية  جمموعة  اأن  الربيطانية 
يف  اجتمعن  الرو�سيات  ال�ساحرات 
الرئي�ض،  من  طلب  على  بناء  مو�سكو 
من اأجل م�ساعدته على هزمية اأعدائه 

والذين يكرهون رو�سيا.
اأما يف كوريا، بعد التح�سن الن�سبي يف 
الكوريتني، قامت كوريا  العالقات بني 
اجلنوبية بدعوة عدد من �سحرة كوريا 
ال�سمالية، للم�ساركة يف م�سابقة دولية 

ا�ست�سافتها مدينة »بو�سان«.
الديكتاتور  ال�سابق  »هايتي«  رئي�ض 
عام  تويف  الذي  كلود«  »جان  املخلوع 
�سيئة  مملكة  بنى  منفاه،  يف   20014
وانتهاك  بالف�ساد  ا�ستهرت  ال�سمعة 
بن�سف  بلد  اأفقر  يف  الإن�سان،  حقوق 
الذي  الرجل  هذا  الغربي.  الكرة 
 19 عمره  وكان  اأبيه  عن  احلم  ورث 
بال�سحر  الهو�ض  من  يعاين  كان  عاماً، 
كبار  من  جمموعة  امتلك  وال�سعوذة. 
ي�سمى  ما  يح�رّشون  الذين  ال�سحرة 
ال�سحر الأ�سود، لل�سيطرة على الرعية 
رجال  على  يطلق  وكان  والأتباع، 

اأجهزته الأمنية ال�سحرة املتنقلون.
ميدان  دخل  ال�سحر  اأن  حتى 
الحتجاجات ال�سيا�سية. مت ا�ستخدام 
قادة  ل�ستهداف  و�سيلة  ال�سحر 
مواقفهم.  على  لالحتجاج  �سيا�سيني 
جمموعة  قامت  املن�رشم  العام  يف 
بت�سكيل حلقة  نيويورك  �ساحرات  من 
طقو�ض كان الهدف منها النتقام من 
الكونغر�ض  الذي عينه  »بريت كافانو« 
العليا،  للمحكمة  رئي�ساً  الأمريكي 
حول  اأثري  الذي  اللغط  من  بالرغم 
�سد  جن�سي  حتر�ض  بق�سايا  تورطه 
تعويذة  ال�ساحرات  و�سنعت  الن�ساء. 

نف�ض  مبهامه.  القا�سي  يف�سل  كي 
الأمريكي  الرئي�ض  ا�ستهدفن  الن�ساء 
لرف�ض  بتعويذة  ترامب«  »دونالد 

�سيا�ساته.
الع�رشين،  القرن  اأربعينيات  بداية  يف 
جتمع عدد من ال�ساحرات الربيطانيات 
اأدولف  ت�ستهدف  لعنة  تعويذة  ل�سنع 
خالل  ال�ستينيات  اأوا�سط  ويف  هتلر«. 
حاول  فيتنام،  على  الأمريكية  احلرب 
الأمريكان  املتظاهرين  من  عدد 
حما�رشة مبنى وزارة الدفاع الأمريكية 
لإقامة طق�ض �سحري، كانت غايته اأن 
ال�سماء.  نحو  ويدفعه  املبنى  يقتلع 
رئي�ض جنوب اأفريقيا ال�سابق »جاموب 
كان  اأنه  مبذكراته  اعرتف  زوما« 
البي�ض  ال�سكان  �سد  ال�سحر  ميار�ض 

خالل فرتة حكم الف�سل العن�رشي.

 ال�سعوذة العربية
كارثية.  ال�سورة  العربي  امل�سهد  يف 
تنت�رش  املعلوماتية  الثورة  بع�رش 
ال�سحر  ثقافة  العربية  الدول  مبعظم 
اجتماعية  �رشائح  وجتد  وال�سعوذة، 
بالغيبيات،  اإميان مطلق  لديها  وا�سعة 
لي�ض فقط  العتقاد  ي�سود هذا  حيث 
الأقل  الفقرية  الفئات  اأو�ساط  بني 
اإىل  ال�سحر  دخل  اإمنا  وتعليماً،  وعياً 
الدول  بع�ض  يف  الرئا�سية  الق�سور 
العربية، واإىل مكاتب الوزراء واملدراء 
لل�سحرة  اأن  ي�سدقون  الذين  العامني، 
عظيمة  خفية  قوة  وامل�سعوذين 
مواقعهم،  على  احلفاظ  من  متكنهم 
اأجل  من  اخل�سوم.  اأعمال  وتدحر 
وال�سحرة  ال�سحر  اأ�سواق  تزدهر  هذا 
من  العديد  يف  وال�سعوذة  والدجل 

الدول العربية والأفريقية.
امل�رشي  الرئي�ض  نظام  رجال  معظم 
كانوا  النا�رش«  عبد  »جمال  الراحل 
ما  وهو  واجلن،  بال�سحر  مفتونني 
اإىل  النا�رش نف�سه كي ي�سري  دفع عبد 
الذي  اخلطاب  يف  الغيبيات،  �سحافة 
وكان  ال�سحافة،  تاأميم  مبنا�سبة  األقاه 
يق�سد بذلك املقالت التي كان يكتبها 
عدد من كبار ال�سحفيني والكّتاب عن 

جل�سات حت�سري الأرواح.

الثقافة  وزير  املالكي«  »ريا�ض  يذكر 
ال�سمايل  لالإقليم  القومي  والإر�ساء 
»�سوريا« يف حكومة اجلمهورية العربية 
بني  الوحدة«  »حكومة   1958 املتحدة 
بع�ض  اأن  ذكرياته،  يف  و�سوريا،  م�رش 
الوحدة  دولة  يف  امل�رشيني  الوزراء 
كانوا يقيمون جل�سات حت�سري الأرواح 
الوزراء  من  عدد  مع  القاهرة،  يف 
كان  اجلميع  اأن  واأ�ساف  ال�سوريني. 
ل  »علمية«  ق�سية  هذه  اأن  موؤمناً 
اإيجاد  يف  ت�سهم  جديتها  يف  �سك 
حلول لكثري من العقد امل�ستع�سية يف 
�سوؤون احلكم. يف العام 1971 على اأثر 
»اأنور  الراحل  امل�رشي  الرئي�ض  قيام 
الق�رش  انقالب  �سمي  مبا  ال�سادات« 
ن�رشت  النا�رش،  عبد  رجال  �سد 
كتبه  ال�سحف امل�رشية مقالً �سادماً 
ان�سغال  تناول  »حممد ح�سنني هيكل« 
بق�سايا  النا�رش  عبد  معاوين  كبار 
ال�سعوذة وال�سحر لكت�ساف م�ستقبلهم 
مع  الت�رشف  كيفية  وعن  ال�سيا�سي، 
الكارثة  فقط.  هذا  لي�ض  ال�سادات. 
يعقدون  كانوا  النا�رش  عبد  رجال  اأن 
اأرواح  وحت�سري  �سحر  جل�سات 
الحتالل  من  �سيناء  حترير  بهدف 
ح�سل  ال�سادات  الرئي�ض  الإ�رشائيلي. 
قامت  اجلل�سات  لهذه  اأ�رشطة  على 
امل�رشية،  الأمنية  الأجهزة  بت�سجيلها 
ثم اأر�سلها لهيكل الذي ن�سحه الأديب 
»توفيق احلكيم، بعدم ن�رشها، لأنه لو 

فعل لتهم باجلنون.
كان مهتماً  ذاته  النا�رش  الرئي�ض عبد 
ال�سحفي  ذكر  كما  وال�سحر  بالدجل 
وال�سادات  �سالم«.  »حلمي  امل�رشي 
يتقرب  كي  ال�سعوذة  ي�ستخدم  كان 
اأن  حلمي  واأ�سار  النا�رش.  عبد  من 
اجلل�سات كانت تعقد يف منزل امل�سري 

» عبد احلكيم عامر«.
وامل�ست�سار  الأحرار،  ال�سباط  اأحد 
ونائب  النا�رش،  لعبد  ال�سيا�سي 
ا�سمه  ال�سادات،  بعهد  وزراء  رئي�ض 
متديناَ  اإن�ساناً  كان  التهامي«  »ح�سن 
اإىل  وحتول  لحقاً  انقلب  وم�ستقيماَ، 
احلجاب  اأن  اجلميع  واأخرب  م�سعوذ، 
مع  الرجل  هذا  �سافر  عنه.  ك�سف 
كامب  اتفاقية  على  للتوقيع  ال�سادات 

ديفيد. قيل اإنه اأم�سى ليلة كاملة وهو 
يت�سل بال�سماء، وتلقى ر�سالة �سماوية 
الطريق  على  ال�سادات  اأن  اأبلغته 

ال�سحيح ي�سري.
»جعفر  ال�سابق  ال�سوداين  الرئي�ض 
قيادة  باإعدام  قام  الذي  النمريي« 
واغتال  ال�سوداين،  ال�سيوعي  احلزب 
وق�سف  اجلمهوري،  احلزب  زعيم 
الإمام  اأن�سار  احلربية  بالطائرات 
احلراك  رموز  كافة  واعتقل  املهدي 
بال�سحر  مفتوناً  كان  ال�سيا�سي، 
�سمع  وكلما  الطالع.  وقراء  والتنجيم 
اأح�رشوها  �ساحرة  اأو  �ساحر  با�سم 
طالعه،  لقراءة  الرئا�سي  الق�رش  اإىل 
هذه  احلكم.  يف  م�سريه  وملعرفة 
النمريي  تلب�ست  التي  الهواج�ض 
وكرثة  وا�ستبداده  بط�سه  نتيجة  كانت 
التي  النتفا�سة  بعد  حتى  خ�سومه. 
اإىل  جلاأ   1985 العام  بحكمه  اأطاحت 
الدولرات  ماليني  دفع  القاهرة، 
لكنه  ال�سلطة،  اإىل  يعود  كي  لل�سحرة 

مل يعود.
تنباأ  ال�سودانيني  امل�سعوذين  اأحد 
للرئي�ض ال�سوداين احلايل عمر الب�سري، 
الذي و�سل اإىل احلكم العام 1989، اأنه 

�سيحكم ال�سودان 31 عاماً و25 يوماً.
»ح�سني  ال�سابق  امل�رشي  الرئي�ض 
رئا�سية،  عّرافة  لديه  كان  مبارك« 
حيث  تقوله،  ما  اإىل  ي�ستمع  ما  كثرياً 
»�سوزان  بح�سور  اأخربته  قد  كانت 
مبارك« اأنه عائلته �سوف حتكم م�رش، 

ون�سحته بتوريث احلكم لالبن.
وال�سعوذة  ال�سحر  مع  مبارك  عالقة 
يف  �سابطاً  كان  منذ  بداأت  قدمية 
ال�سودان بنهاية اخلم�سينيات من القرن 
الع�رشين. هناك التقى مبارك ب�ساحر 
�سوداين اأخره اأنه �سي�سبح رئي�ساً. بعد 
تعيينه نائباً للرئي�ض ال�سادات، ر�سدت 
الأجهزة الأمنية امل�رشية تردد ح�سني 
يف  ال�سقق  اإحدى  على  كثرياً  مبارك 
اأنه  بعدها  ليت�سح  اجلديدة،  م�رش 
كان يزور اإحدى العرافات امل�رشيات 
اأن  الأمن  لأجهزة  وتبني  ال�سهريات، 
خا�سة  بطائرات  ت�سافر  ال�سيدة  هذه 
تقوم  كي  واأثرياء عرب  اأمراء  ير�سلها 

بقراءة الطالع لهم.
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م�صرية حياة وجناحات بقي التميز عنوانها الثابت، للكاتبة �صذا ن�صار

»�سباح فخري«.. �سرية حنجرة ذهبية
�صدر عن دار »ها�صيت اأنطوان /  نوفل« يف بريوت، كتاب »�صباح فخري.. �صرية 

ار. وهو الكتاب الأول الذي يوّثق �صرية  وتراث« للكاتبة ال�صورية �صذا ن�صّ
�صاحب احلنجرة الذهبية �صباح الدين اأبوقو�س، وهو ا�صم الفنان احلقيقي، 
الذي ُيعّد اأحد اأعالم املو�صيقى ال�صرقية، انطالقًا من م�صقط راأ�صه يف حلب 

املدينة التاريخية الرتاثية، وحاراتها القدمية التي ترعرع فيها، واملحطات 
العاملية والنجاحات ال�صخمة التي مّر بها.

وكالت 

رحلة

من  بامتياز  الفني  الكتاب  يعر�ض 
حيث الت�صميم والإخراج والغالف 
يف  بنف�صها،  الكاتبة  ر�صمته  الذي 
م�صّبعة  احلجم  كبرية  �صفحة   335
واملواد  والذكريات  بال�صور 
�صباح  رحلة  النادرة،  الأر�صيفية 
فخري وم�صريته الفنية حتى الآن. 
املدينة  حلب  من  الكتاب  يبداأ 

تاريخها  على  ويعّرج  الرتاثية 
ليدخل اإىل حارة الأعجام التي ولد 
فيها �صباح فخري ثم حي الق�صيلة 
يذهب  ثم  وكرب،  ترعرع  حيث 
التي  املدينة،  دم�صق  اإىل  الكتاب 
اإىل  و�صولً  وجعلته فخرها،  تبّنته 
والأ�صماء  وعائلته  اخلا�صة  حياته 
التي تتلمذ على يدها وال�صعوبات 
ت�صلق  حيت  اعرت�صته  التي 
ذروته،  على  ليرتبع  النجاح  جبل 
التي  والغربية  العربية  وامل�صارح 
وعالقاته  العامل،  حول  اعتالها 
جنيب  مثل  الكبار  بالإعالميني 

العمالقة  وبالفنانني  حنك�ض، 
و�صباح  عبدالوهاب  حممد  مثل 
نزار  مثل  وبال�صعراء  وعبداحلليم، 

قباين وبال�صيا�صيني.

موهبة

»منحه  الكتاب:  ثنايا  يف  جاء 
على  قادراً  ج�صدياً  تكويناً  اخلالق 
وال�صوت  اخلالقة  املوهبة  اإظهار 
لي�صّق  نف�صه  على  واعتمد  النادر، 
متخطياً  بع�صامية،  املجد  طريق 
نحو  طريقه  يف  كافة  ال�صعوبات 

متحّدياً  وحده  فو�صلها  القّمة 
ب�صوته واأدائه العوائق كافة، لريفع 
منت�رصاً،  الأ�صيل  الرتاث  علم 
الغناء  عر�ض  على  ملكاً  ويُتّوج 

ال�رصقي بجدارة ل تُ�صاهى.

فنان ملتزم

تراث  ونا�رص  مدينته  ر�صول  هو 
و�صفريه  وطنه،  راية  وحامل  بلده 
اأُلقيت بني يديه  اأجمع.  العامل  اإىل 
اأهاًل  فكان  امللتزم،  الفن  ر�صالة 
لها. خطا اإىل العاملية بقّوة وحجز 

اإنه  اخلالدين.  بني  مكانة  لنف�صه 
العامل  وفنان  حلب،  تراث  حار�ض 

العربي، الكبري �صباح فخري«.

تخ�ص�س

جمال  يف  العلمي  تخ�ص�صها  رغم 
من  لفرتة  وعملها  احليوّية  الكيمياء 
حياتها يف التدري�ض يف )كلية ال�صيدلة 
حلب  ابنة  ت�رّصبت  دم�صق(  جامعة  ـ 
الت�صكيلي  والفن  املو�صيقى  حّب 
يف  �صاركت   ،1967 عام  والأدب. 
للفتيات  الفني  »الفرع  تاأ�صي�ض 

الثقايف  املركز  )مديرية  الهاويات« 
للفتيات يف  اأول فرقة عزف  العربي( 
حلب. در�صت العزف على اآلة الكمان 
وجنمي  كو�صتانيان  وني�ض  يد  على 
املو�صيقي  املعهد  يف  ال�صكري 
امل�رصحية  يف  و�صاركت  حلب،  يف 
�صعر  من  ال�صهيد«  »اأخت  ال�صعرية 

حممود دروي�ض ويو�صف اخلطيب.
هذا،  كتابها  ن�صار  �صذا  تُ�صدر  اليوم 
الأ�صيل  الفن  لتكرمي  �صامية  ر�صالة 
خالل  من  العريق،  احللبي  والرتاث 
العمالق  املا�صية  احلنجرة  �صاحب 

�صباح فخري.

الكاتب الفل�صطيني مازن معروف

»الفكاهة تهدم احلدود بني الواقع واخليال«
مازن  الفل�صطيني  الكاتب  قال 
اأخرياً  له  �صدر  الذي  معروف، 
»نكات  بعنوان:  فكاهي  كتاب 
املمكن  »من  اإنه  للم�صلحني«، 
اإزالة احلدود بني الواقع واخليال 

عن طريق الفكاهة والتخيل«.
 14 للم�صلحني«،  »نكات  وي�صم 
احلياة  لتفا�صيل  تتطرق  ق�صة 
منظور  من  نزاع،  منطقة  يف 
ومتتلئ  جامح،  خيال  ذي  طفل 
وحوادث  ال�رصيالية  بالأخطاء 

ماأ�صاوية.
ي�صعى  طفل  هو  الكتاب  وبطل 
لتحويل والده اإىل بطل يف عيون 
رجل  وهو  الدرا�صة،  اأ�صدقاء 

يومياً  وي�صتقبل  مغ�صلة  ميتلك 
امليلي�صيات  عنا�رص  من  زيارة 
والذين  احلي،  عن  تدافع  التي 
عليهم  يق�ض  اأن  اإليه  يطلبون 
مقابل  ومرحة  جديدة  نكاتاً 

حمايتهم له.
ابنه،  م�صاعدة  الأب  ويطلب 
�صاعات  �صوياً  ومي�صيان 
يخرتعان الق�ص�ض حول العديد 
التي  املختلفة  املوا�صيع  من 
ت�صمل اجلن�ض واملوت، وغريها 
مناحي  لتحويل  املوا�صيع  من 
احلياة اإىل فنون تت�صم بالدعابة.

كلها  الكتاب  و�صخ�صيات 
عرفها  اأ�صخا�ض  من  م�صتوحاة 

مبا�رصة،  ب�صورة  الكاتب 
كتابة هذا  اأنه جنح يف  مو�صحاً 
الكتاب، ويوجه ال�صكر اإىل هوؤلء 
»غري  اأنهم  معترباً  الأ�صخا�ض، 
اأنا�ض  فهم  بالأدب،  مهتمني 
اأو  بالإحباط،  �صعروا  عاديون 
ال�صتغالل ب�صبب ظروف احلياة 
ومل يكونوا يعرفون كيف يعربون 
الأداة  لديهم  ولي�ض  نف�صهم  عن 

لفعل ذلك«.
وتقوم كل ق�صة من الكتاب على 
تف�صيلة اأو حدث اأو ذكرى اأثرت 
اأو  خا�ض  ب�صكل  معروف  على 

ذكرى حية يف وجدانه.
هذه  كتب  اأنه  معروف  وك�صف 

الق�ص�ض يف ريكيافيك باآي�صلندا، 
التي و�صل اإليها بعد ح�صوله على 
جترى  »الأحداث  اأن  اإل  منحة، 
يف بريوت، وهو ما يجعل الكتاب 

اأغرب مما هو عليه بالفعل«.
الأمر  يتعلق  »ل  واأو�صح 
هويتي  لكن  بامل�صافة، 
نوعاً  كانت  لطاملا  الفل�صطينية 
قط  اأزر  مل  لأنني  اخليال،  من 
ولدت  اأنني  رغم  فل�صطني، 
لبنان،  يف  فل�صطيني  كالجئ 
اأن  اأكدوا يل  ما  دائما  اأنهم  كما 
فل�صطني هي بالدي، اإل اأنني مل 
اأمتكن من زيارتها اأو ال�صتمتاع 
لذا  بالذهاب،  ي�صمح يل  بها ول 

وفل�صطني  خيالية،  هوية  فاإنها 
هي دوماً خيال«.

اأن  النهاية  يف  املوؤلف  ويعرتف 
هذه امل�صافة �صاعدته يف اإظهار 
الق�ص�ض،  يدور يف  الذي  الواقع 
خربة  الق�ص�ض  تقدم  كما 
عا�ض  الذي  الطفل  معروف، 
العهد  حديثي  والديه  برفقة 
بالزواج ظروفاً قا�صية يف خميم 

لالجئني بلبنان.
واأ�صاف »حني تكون طفاًل، تعي�ض 
الواقع املحيط بك، كما لو كان 
مدى  يف  تفكر  ول  عادياً  �صيئاً 
�صوءه، وبالفعل، فور و�صويل اإىل 
معنى  هناك  اكت�صفت  اآي�صلندا، 

اأراها  احلياة الهادئة والتي كنت 
غريبة للغاية نظراً لأنني اعتدت 
التوتر  من  حالة  و�صط  احلياة 

ال�صيا�صي اجلارف«.
اإىل  باللجوء  معروف  واعترب 
لأن  الواقع،  لتو�صيف  الفكاهة 
اأوقات  والفكاهة، خالل  »النكتة 
التوتر والفرتات املتاأزمة، ت�صمح 
ب�صنع فجوة يف جدار الواقع، ول 
حمراء،  خطوط  هناك  ت�صبح 
ما  وهذا  حمرمة،  مناطق  اأو 
القدرة  امتالك  اإىل  بدوره  يقود 
هذا  من  اخلروج  على  النف�صية 

الو�صع«.
وكالت
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لوفر اأبوظبي يفتتح معر�سه الأول للت�سوير الفوتوغرايف  يف 25 اأفريل اجلاري
اأبوظبي،  اللوفر  متحف  يطلق 
عنوان  حتت  الأول  الدويل  معر�صه 
ال�صور  اأوىل  بعد�صاتهم:  »العامل 
 ،»1896  –  1842 الفوتوغرافية 
اعتباراً من 25 اأفريل اجلاري وحتى 
ال�صوء  لت�صليط   ،  2019 جويلية   13
جمال  يف  احلا�صل  التطور  على 
الت�صوير الفوتوغرايف خالل الأعوام 

الأوىل من ن�صاأته.
كيفية  على  ال�صوء  املعر�ض  وي�صلط 
لبع�ض  الفوتوغرافية  ال�صور  التقاط 
لأول  والأ�صخا�ض  الطبيعية  املناظر 
العاملي  الطابع  يعك�ض  اأنه  كما  مرة 
اللوفر  متحف  جمموعة  مييز  الذي 
اأبوظبي اإىل جانب املنهج الذي يتبعه 
يف تنظيم املعار�ض والإ�رصاف عليها 
واملتمثل يف عر�ض املقتنيات ح�صب 

املو�صوع والت�صل�صل الزمني.
ي�صارك  الذي  املعر�ض  ويهدف 
اأبوظبي  اللوفر  متحف  بتنظيمه 
ومتحف كيه برانلي – جاك �صرياك، 
واملقدم  فرن�صا،  متاحف  ووكالة 

تتبع  اإىل  ال�صارقة،  بنك  برعاية 
الفوتوغرايف  الت�صوير  انت�صار  حركة 
التوثيق  اأ�صكال  من  �صكاًل  باعتباره 
وفهمه  العامل  ل�صتك�صاف  واأداة 
والتعرف على �صعوبه، بالإ�صافة اإىل 

كونه و�صيلة للتعبري عن الذات.

وجهة.. توثيق

ال�صور  خالل  من  املعر�ض،  وي�صم 
الأمريكيتني  يف  التقطت  التي 
واآ�صيا  الأو�صط  وال�رصق  واأفريقيا 
 250 من  وا�صعة  خمتارة  ت�صكيلة   -
مت  تاريخية  فوتوغرافية  �صورة 
بني  املمتدة  الفرتة  خالل  التقاطها 

عامي 1842 و1896.
وقال رئي�ض دائرة الثقافة وال�صياحة 
املبارك:  خليفة  حممد  باأبوظبي، 
اأحد  الفوتوغرايف  الت�صوير  »يعد 
اأهم الو�صائل التي �صاهمت يف توثيق 
العامل  وثقافات  ال�صعوب  تاريخ 
تقدمي  على  منا  وحر�صاً  املتنوعة، 

جزء من هذا الرتاث الإن�صاين العريق 
الذي  املعر�ض،  هذا  نقدم  وامللهم 

ي�رصد الق�ص�ض الإن�صانية بتناغم«.
واأكد اأن املعر�ض دليل اآخر على ثراء 
اأبوظبي،  اإمارة  يف  الثقايف  امل�صهد 
العامل  لثقافات  والتي تتميز بجمعها 
مميزة  ثقافية  وجهة  وهي  وفنونه، 

للزوار من خمتلف اأنحاء العامل.
اللوفر  متحف  مدير  قال  جانبه  من 
»نتطلع  راباتيه  مانويل  اأبوظبي، 
للت�صوير  معر�ض  اأول  افتتاح  اإىل 
اأبوظبي  اللوفر  يف  الفوتوغرايف 
تبادل   - الثقايف  مو�صمنا  من  كجزء 
املعر�ض  اأن  اإىل  م�صرياً  فتفاعل«، 
يك�صف عن الدور الذي لعبه الت�صوير 
م�صاركة  اإتاحة  يف  الفوتوغرايف 
اأرجاء العامل من  ال�صور من خمتلف 
والبيئات  ال�صعوب  توثيق حياة  خالل 

التي ينتمون اإليها.
�صيادي  اأر�ض  »يف  �صور..  اأول 

الروؤو�ض«
خا�صة  ب�صلة  املعر�ض  ويرتبط 

اأي�صاً، حيث  العربي  اخلليج  مبنطقة 
مت  فوتوغرافية  �صور  اأول  ي�صم 
التقاطها يف منطقة ال�رصق الأو�صط، 
منها اأوائل ال�صور امللتقطة للمملكة 
بعد�صة  واليمن  ال�صعودية  العربية 
�صورة  واأول  بارتولدي،  اأوغ�صت 
بعد�صة  ملكة  ماأخوذة  فوتوغرافية 
كما  بيه،  �صادق  امل�رصي  امل�صور 
�صور  على  ال�صوء  املعر�ض  ي�صلط 
اأعمال  منها  الفليبني،  من  تاريخية 
بيدرو بيكون الذي التقط واحدة من 

اأقدم ال�صور يف البالد.
اأبوظبي،  اللوفر  متحف  وي�صت�صيف 
جمموعة  املعر�ض،  هام�ض  على 
التعليمية  والفعاليات  الأن�صطة  من 
بالت�صوير  املتعلقة  والثقافية 
العمل  ور�ض  منها  الفوتوغرايف، 
وعرو�ض لأربعة اأفالم وموؤمتر حوار 
اأر�ض  »يف  بعنوان  مو�صيقي  وعر�ض 
اأ�صبوع  نهاية  يف  الروؤو�ض«  �صيادي 

افتتاح املعر�ض.
وكالت 

يف دورته  الـ 35

�سكري املبخوت: ل 
يوجد اأّي كتاب ممنوع 

يف معر�س تون�س
قال الروائي والأكادميي التون�صي �صكري 
املبخوت، املدير العام للدورة الـ35 من 

معر�ض تون�ض الدويل للكتاب، اإن الد�صتور 
التون�صي اجلديد مينع الرقابة امل�صبقة يف 

كّل �صيء، وخ�صو�صاً على امل�صّنفات الفكرّية 
والفنّية.

ويُنّظم املعر�ض من 5 اإىل 14 اأفريل 2019 
حتت �صعار “نقراأ لنعي�ض مرتني”، مب�صاركة 

319 عار�صاً ينتمون اإىل 24 بلداً، من بينهم 116 
عار�صاً تون�صياً و121 عربياً واأجنبياً، ف�صاًل عن 

12 جمعية وموؤ�ص�صة. واأكد الروائي احلا�صل 
على جائزة “البوكر” عام 2015، يف حوار 

�صحايف له، اأنه ل يوجد اأّي كتاب ممنوع يف 
معر�ض تون�ض الدويل للكتاب، ذاكراً اأن الدورة 

احلالية لي�ض لديها �صيف �رصف .
وكالة اأنباء ال�صعر 
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للناقدين ال�سينمائيني ال�سوري حممد 

عبيدو،واملغربي اأحمد �سيجلما�سي

�شدور كتاب م�شرتك 
بالعربية عن " ال�شينما 
الهندية اجلديدة " 

�سدر حديثا  كتاب  »ال�سينما الهندية اجلديدة » عن من�سورات 
»املركز املغربي لل�سورة  وياأتي هذا الإ�سدار اجلديد وامل�سرتك 
للناقدين ال�سينمائيني ال�سوري املقيم باجلزائر حممد عبيدو، 
و املغربي اأحمد �سيجلما�سي مبنا�سبة ح�سور ال�سينما الهندية 

ك�سيف �سرف مبهرجان راأ�س �سبارطيل ال�سينمائي الدويل 
بدورته الأخرية يف 2019 ، وعليه ف�سيكون هذا املوؤلف القيم 

مرجعا اأ�سا�سيا لل�سينمائيني والنقاد والباحثني و املهتمني 
العرب بال�سينما الهندية  التي حققت يف ال�سنوات الأخرية 
رواجا منقطع النظري عرب »بوليوود« اأكرب منتج لالأفالم يف 

الهند، وواحدة من اأكرب مقرات اإنتاج الأفالم يف العامل.

حكيم مالك 

جتربة »�ساتياجيت 
راي« بني ال�سينما 

التقليدية اجلماهريية 
وال�سينما املغايرة 

املقيم  ال�سوري   الناقد  واأكد  
يف  عبيدو  حممد  باجلزائر 
ت�رصيحه ليومية »الو�سط »،  اأنه 
قراءته  الكتاب   هذا  يف  قدم  
ت�سليطه  عرب  الهندية،   لل�سينما 
ال�سينما  �سيطرة  على  ال�سوء 
على  ال�سائدة  التجارّية  الهندية 
وراأ�س  والنجوم  االنتاج  �رصكات 
هناك  ا  اأي�سً  ، ال�سينمائي  املال 
تطمح  الّتي  الهندّية  ال�ّسينما 
ما  وهي    ، الفّن  اأو  اجلّدّية  اإىل 
ال�سينما   « الّنّقاد  عليها  يطلق 
اأحياًنا  اأو  اجلديدة«  الهندّية 
»�سينما املوؤلف« الهندية ، اأو ما 
عرف اأي�ساً بـ«ال�سينما املوازية«، 
يتقدمهم  كبار  ل�سينمائيني 
االأعظم بينهم »�ساتياجيت راي » 
، فرغم اإن اال�ستوديوهات الكربى 
اإال  هوؤالء،  اأمام  اأبوابها  اأقفلت 
ثالثة  درب  �سّق  من  اأنهم متكنوا 
التقليدية  ال�سينما  بني  م�ستقلّة 
املغايرة  وال�سينما  اجلماهريية 
نظام  �سمن  وتعمل  ت�ساوم  التي 
اال�ستوديوهات نف�سه ويف هام�س 
والت�رّصف  احلرية  �سّيق  تعبريي 

و تتعامل اأفالم خمرجي ال�سينما 
عري�سة  ت�سكيلة  مع  اجلديدة 
الكثري  وفيها  املو�سوعات  من 
العاّمة لظروف و  اال�ستك�سافات 
خالل  معّقدة  اإن�سانّية  عالقات 
تبعها  ولقد   ، الهندّي  الواقع 
لتجربة  نقدية  مبقاربة  عبيدو 
»�ساتياجيت راي« فهو من اأ�سهر 
الهنود  ال�سينمائيني  املخرجني 
ويعد  وخارجها   الهند  داخل 
واحداً من اأكرب االأ�سماء يف عامل 
ال�سينما  يف الكتب، يف الدرا�سات، 
يف اجلامعات، يف نوادي ال�سينما  
ثقافة  فيه  توجد  مكان  كل  يف 
�سينمائية، ثمة مكانة يف املقدمة 
»ل�ساتياجيت راي » هندي بنغايل 
مل ميار�س الفن ال�سابع فقط... 
الفنون  اأنواع  معظم  مار�س  بل 
اأفالمه  يف  اجلمع  ذلك  ليتوج 
عقود،  اأربعة  طوال  التي حققها 
ومنها عالمات اأ�سا�سية يف تاريخ 

ال�سينما«.

مقاربة نقدية 
لـ«مرينال �سني« اأحد 
اأهم مبدعي ال�سينما 

البنغالّية

يف  عبيدو   قدم  ولقد   
الهندية  »ال�سينما  كتاب 
اأخرى  نقدية  اجلديدة«،مقاربة 
مبدعي  اأهم  اأحد  �سني  ملرينال 

واملعروفني  البارعني  ال�سينما 
البنغالّية  ال�ّسينما  عامل  يف 
�سهرين  قبل  املوت  غيبه  والذي 
خلم�سة  املمتد  عمله  وخالل   ،
 27 مرينال   اأخرج  فلقد  عقود، 
فيلًما طويال، 14 فيلم ق�سريو 4 
اأفالم وثائقّية متنوعة من ناحية 
و  الت�سويرال�سينمائي  جمال 
لكن دائما عر�س فكر  املحتوى 
اإن�سانّية  اأيديولوجّية  و  حتليلّي 
بالتزام عميق،ورمبا كان مرينال 
خمرج  عن  فريدا  مثال  �سني 
اأفالم  اإخراج  من  ينمو  هندي 
يف  ورمزية  التوجه  غام�سة 
ت�سور  اأفالم  اإخراج  اإىل  البداية 
الواقع الهندي القا�سي على نحو 
ال�سينمائي  الناقد  ،موؤكدا  دقيق 
اأن  عبيدو  حممد  ال�سوري 
التزاماته  كانت  �سني«  »مرينال 
وكان   االأوىل  بالدرجة  اجتماعية 
والتي  اخلالقة    بروحه  يتميز 
كاأداة  ال�سينما  فيها  ا�ستخدم  
جرى  االأمور  هذه  وكل  للتغيري 
اهتمامه  ومع  بها  االعرتاف 
االإن�ساين  ال�رصط  يف  اجلديد 
من   ( احلقيقية  وال�سخ�سيات 
اهتمام  لديه  اأ�سبح  ودم(  حلم 
واأ�سبحت  امل�سقولة  باحلكايات 
اأفالمه حتمل موا�سيعه املعتادة 
والظلم  القمع   ( يف  واملتمثلة 
واحلرمان (التي يعاين منها اأفراد 

الطبقة الو�سطى والدنيا .

اأحمد �سيجلما�سي 
ير�سد عالقة املغاربة 

بال�سينما الهندية 

ال�سينمائي  الناقد    ولقد تطرق 
�سيجلما�سي  اأحمد  املغربي 
باملغرب  ال�سينما  بتاريخ  املهتم 
مع  امل�سرتك  الكتاب  هذا  يف 
الناقد ال�سينمائي ال�سوري حممد 
جتمع  التي  للعالقة   عبيدو  
 « الهندية  وال�سينما  »املغاربة 
الفيلم  ح�سور  ذلك   يف  مربزا   ،
ال�سينما  �ساالت  عرب  الهندي 
منذ عقود ودور الدبلجة بتقريب 
من امل�ساهدين ، كما اأنه توقف  
املغاربة  ع�سق  اأ�سباب  عند 
اأن  العلم  مع   ، الهندي  للفيلم 
من  العديد  لديه  الكاتب   هذا 
فلقد   املجال  يف  االإ�سدارات  
�سدر له عام 1999 كتاب بعنوان 
معطيات  ال�سينمائي..  »املغرب 
م�ساركة   له  وكانت  وت�ساوؤالت«،  
على  اأ�رصف   جماعي  كتاب  يف 
اإعداده وتن�سيق مواده  واملتمثل 
والذاكرة..  »ال�سينما  كتاب  يف 
الروؤية والرهانات«  ال�سادر عام 
2017، و له كتاب حول »ال�سينما 
عام  �سدر  الذي  واملجتمع« 
مزيان..  »حممد  وكتاب   ،2016
ومتمرد«  وحيد  �سينمائي 
و«اأ�سواء على الرتاث ال�سينمائي 
عام  �سدرا  اللذين  املغربي« 

2015،  ولقد �سدر موؤلفه االأخري 
يف �سنة 2018 املو�سوم بـ »وجوه 

من املغرب ال�سينمائي«.  

الناقد ال�سينمائي 
ال�سوري حممد عبيدو 

يف �سطور ...

حممد  اأن  بالذكر  واجلدير   
و�ساعر  �سينمائي   ناقد  عبيدو 
 ، »ال�سلمية«   مدينة  من  �سوري 
ال�سحفية  بالكتابة  العمل  بداأ 
عام  منذ  ال�سينمائية  والنقدية 
1983 يف �سحف �سورية » ت�رصين 
 « املعرفة   « االأدبي  االأ�سبوع   «
احلياة ال�سينمائية »ملحق الثورة 
فل�سطينية  و   . وغريها  الثقايف 
 « و   « االمام  »اإىل  و   « احلرية   «
�سحف  يف  و   « فل�سطني  �سوت 
و«امل�ستقبل«  »ال�سفري«  لبنانية 
»البيان«  اماراتية  و   « احلياة  و« 
و«اخلليج »و » االحتاد وغريهم. 
 « الكويت   « و   « »الفنون  وكويتية 
مادة  حترير  يف  �ساهم  اأنه  كما 
العربية  املو�سوعة  يف  ال�سينما 
من  العديد  يف  ب�سوريا.والن�رص 
الثقافية  االلكرتونية  املواقع 
وا�ستغل  بال�سينما  واملتخ�س�سة 
ال�سينمائي  بالنادي  كمن�سط 
عام  توقفه  حتى  بدم�سق 
مبهرجانات  …م�ساركة   1988
ودم�سق  بريوت  منها  �سينمائية 

واالإ�سكندرية،والقاهرة ،ووهران، 
والرباط  واأبوظبي،   ، وتاغيت 
واالإ�سماعيلية ومهرجان ال�سينما 
يف  ميتلك  و  بباري�س  العربية 
ر�سيده �سبعة كتب حول ال�سينما  
ال�سهيونية  »ال�سينما  منها  نذكر 
�سا�سة للت�سليل »2004، »ال�سينما 
، »ال�سينما يف  اال�سبانية » 2007 
اأمريكا الالتينية » 2009، »�سورة 
ال�سينما«  يف  الت�سكيلي  الفنان 
2103،  » املكرمون » و »واقفان« 
وهران  مهرجان  من�سورات  عن 
2015،و   اجلزائر  العربي   للفيلم 
اجلزائريات  ال�سينما  »خمرجات 
عبيدو  ر�سيد  ويف    ،  2018  ،«
خم�س جمموعات �سعرية  وهي 
»الغياب  املاء«،  ي�سبه  »وقت 
»متارين  االآخر«1992،  ظلك 
»ارتباكات  العزلة«1998، 
م�سحون  »رجل  الغيم«2012، 
بالندم”2012 ،و له اأي�سا  العديد 
الندوات  يف   امل�ساركات  من 
»تظاهرة  مثل  املتخ�س�سة 
م�سطفى  عن  �سينمائية  وندوة 
العقاد اإن�سانا مبدعا و�سهيدا  - 
حلب 2006« ، » الندوة املركزية 
ال�سينمائي  الرباط  ملهرجان 
العربية  ال�سينما  �سهر  ندوة   ،  «
املركزية  الندوة   «  ، بالرباط 
اال�سكندرية  ملهرجان 
ال�سينمائي » -،الندوة املركزية 
لل�سينما  اال�سماعيلية  ملهرجان 

الت�سجيلية ».

تاأليف بديدا كالفون �ستيلمان، ونقله اإىل العربية د.�سديق حممد جوهر

»تاريخ الأزياء العربية .. منذ فجر الإ�شالم اإىل الع�شر احلديث«
يف  للرتجمة  »كلمة«  م�رصوع  اأ�سدر 
– اأبوظبي،  الثقافة وال�سياحة  دائرة 
»تاريخ  كتاب  من  الثانية  الطبعة 
االأزياء العربية .. منذ فجر االإ�سالم 
تاأليف بديدا. اإىل الع�رص احلديث«، 
العربية  اإىل  ونقله  �ستيلمان،  كالفون 

د.�سديق حممد جوهر.
ف�سول  ت�سعة  يف  الكتاب  ويتناول 
قبل  العرب  االأزياء يف جزيرة  تاريخ 
االإ�سالم ويتتبع ن�ساأة منظومة االألب�سة 
االإ�سالمية منذ بزوغ �سم�س االإ�سالم 
ثم  االأوائل،  اخللفاء  بعهد  مروراً 
يتناول بالدرا�سة االأزياء يف امل�رصق 
منذ  الرتكي  احلكم  حتت  العربي 
بواكري  اإىل  الو�سطى  الع�سور  اأواخر 
تاريخ  الع�سور احلديثة، ويعرج على 
االإ�سالمي  الغرب  يف  العربي  الزي 
يف �سمال اأفريقيا واإ�سبانيا، ويتناول 
يف  امل�سلمني  غري  لبا�س  بالتحليل 
ي�ستطلع  كما  »الِغيَار«  قوانني  ظل 
واالأزياء  والرتف  الفخامة  ثياب 
الطراز«  »دار  كانت  التي  النفي�سة 

يتناول  واأخرياً  القوم،  لعلية  تنتجها 
اأمناط اللبا�س االإ�سالمي يف الع�رص 
التطورات  الرتكيز على  مع  احلديث 
االأزياء  منظومة  يف  حدثت  التي 

االإ�سالمية املعا�رصة.

حبي�سة الن�سو�س

االأطروحة  هذه  املوؤلفة  وت�ستهل 
اإىل  باالإ�سارة  الفريدة  البحثية 
العوامل التي اأدت اإىل اإهمال درا�سة 
العامل  يف  واالأقم�سة  املن�سوجات 
اأبرزها  ومن  واالإ�سالمي  العربي 
التباين املعلوماتي واأوجه االختالف 
واملراجع  امل�سادر  يف  الواردة 
قيمة  تفاوت  اإىل  باالإ�سافة  العربية، 
العلمية  الناحية  من  امل�سادر  هذه 
و�سعوبة جتميعها يف درا�سة واحدة.

وترى املوؤلفة اأن امل�سادر واملراجع 
ظلت  االإ�سالمي  بالزي  اخلا�سة 
وغري  االأدبية  الن�سو�س  حبي�سة 
�رصق  بلغات  املكتوبة  االأدبية 

مذكرات  يف  اأو  عديدة  اأو�سطية 
االأعمال  يف  اأو  االأوروبيني  الرحالة 
عر�ست  التي  الفنية  وغري  الفنية 

بلغات حملية )اأ�سلية( اأو اأجنبية.
وقامت املوؤلفة ببناء ديناميكية بحثية 
اإثنوغرافية،   - االأبعاد  مت�سابكة 
اجتماعية، اقت�سادية، دينية، عرقية 
– ال�ستطالع تاريخ االأزياء واالألب�سة 
قبل  ما  منذ  واالإ�سالمية  العربية 
االإ�سالم حتى اأواخر القرن الع�رصين 
رغم نُدرة امل�سادر يف هذا املجال، 
اأنواع  والبحث  بالتحليل  فتناولت 
واالأ�سقاع  االأقطار  االألب�سة يف �ستى 
االإ�سالمية -على مر الع�سور- �سواء 
اأو يف بالد ال�رصق  يف جزيرة العرب 
االأو�سط وحو�س املتو�سط ومنطقة 
الرافدين،  وبالد  اخل�سيب  الهالل 
اأو يف ال�رصق االأدنى وتركيا وفار�س 
�سمال  يف  اأو  النهر،  وراء  ما  وبالد 
اأو يف  االإ�سالمية  واالأندل�س  اأفريقيا 
االإ�سالم،  ديار  من  اأخرى  بقعة  اأي 
منظور  من  الدرا�سة  ا�ستطلعت  كما 

اخللفاء  مالب�س  �سو�سيو-تاريخي 
وال�سالطني والنخب احلاكمة و�سفوة 
االأر�ستقراطية  والطبقات  املجتمع 
الكادحة،  والطبقات  والبورجوازية 
عالوة على مالب�س ال�رصطة وع�س�س 
واملطربات  واجلواري  االأ�سواق 
واألب�سة اأهل الذمة واالأقليات االأخرى 
يف املجتمعات االإ�سالمية، باالإ�سافة 
اإىل املالب�س الع�سكرية واالأزياء ذات 
الطبيعة االحتفالية والطقو�سية مثل 
رجال  ومالب�س  الكهنوتية  املالب�س 

الدين االإ�سالمي.
املنطقة الوحيدة

العربية  اجلزيرة  اأن  املوؤلفة  وترى 
العامل  يف  الوحيدة  املنطقة  هي 
ظلت  التي  واالإ�سالمي  العربي 
على  التقليدية  مبالب�سها  حمتفظة 
مر الع�سور، مثل العمامة والطيل�سان 
ذلك  ويرجع  والعقال،  والكوفية 
الوجدان  يف  االألب�سة  هذه  الرتباط 
بال�سخ�سية  طويلة  ل�سنوات  الغربي 

االإ�سالمية.

�ستيلمان  ي.ك  الكتاب  وموؤلفة 
االأزياء  جمال  يف  اخلرباء  اأبرز  من 
واالإ�سالمية،  العربية  واالألب�سة 
املاج�ستري  درجتي  على  ح�سلت 
ال�رصقية  الدرا�سات  يف  والدكتوراه 
الواليات  )يف  بن�سلفانيا  جامعة  من 
�سغلت  كما  االأمريكية(،  املتحدة 
االأكادميية  الوظائف  من  العديد 
على  االإ�رصاف  وتولت  والعلمية، 
واملن�سوجات  االأزياء  متاحف  اأكرب 
املتحدة،  الواليات  يف  االإ�سالمية 
الدرا�سات  من  جمموعة  لها 
االإثنوغرايف  الطابع  ذات  االأ�سا�سية 
يف تاريخ االأزياء واملالب�س ال�رصقية 
جامعتي  يف  الن�سائية  والدرا�سات 
اأمريكا  يف  واأوكالهوما  نيويورك 
يف  اخلام�س  حممد  امللك  وجامعة 
�ستيلمان  ون�رصت  باملغرب.  الرباط 
عن  والبحوث  املوؤلفات  من  العديد 
والفلكلور  واالأزياء  االإ�سالمي  الفن 
والثقافة ال�سعبية يف م�رص وفل�سطني 
اإفريقيا  و�سمال  واملغرب  والعراق 

االأو�سط،  وال�رصق  العربي  واخلليج 
بعنوان  �ساملة  درا�سة  بينها  ومن 
»املو�سوعة  يف  نُ�رصت  »اللبا�س« 

االإ�سالمية«.
حممد  د.�سديق  الكتاب  ومرتجم 
جوهر حا�سل على درجة اللي�سان�س 
جامعة  من  االإجنليزية  اللغة  يف 
 ،1981 عام  القاهرة  يف  �سم�س  عني 
املاج�ستري  درجتي  على  ح�سل  ثم 
االإجنليزي  االأدب  يف  والدكتوراه 
اإنديانا  جامعة  من  امتياز  بتقدير 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
البحثية  االأوراق  من  العديد  له 
الدوريات  يف  املن�سورة  والدرا�سات 
الواليات  يف  املحكمة  العاملية 
ودول  وبريطانيا  واأ�سرتاليا  املتحدة 
عدد  اإىل  باالإ�سافة  عديدة،  اأوروبية 
العربية  اإىل  املرتجمة  االأعمال  من 
ق�سم  يف  حالياً  يعمل  واالإجنليزية. 
االأدب االإجنليزي يف جامعة االإمارات 

العربية املتحدة.
 وكالت



درا�سة

 تناول الأرز واملعكرونة 
قد يكون مميتا!

حذر بع�ض �لعلماء، يف در��سة �أجريت حديثا، ون�رشت 
يف »Nature Microbiology«، من تناول �لأرز 
و�ملعكرونة �إذ� كانت مطبوخة منذ ب�سعة �أيام ومت 

تخزينها. وجاء يف �لدر��سة �أن تلك �لأطعمة ميكن �أن 
تت�سبب يف تكوين بكترييا توؤدي �إىل �لت�سمم �لغذ�ئي، وحتى 

�إىل �ملوت. وعادة ما ين�سّب �هتمام �لنا�ض على �للحوم 
و�لدو�جن و�لأ�سماك �لتي تخزن يف �لثالجة لب�سعة �أيام، 
ظنا منهم �أن �لبكترييا �ل�سارة بالإن�سان ميكن �أن ت�سيب 

هذه �لأطعمة، بينما ل يهتم �أحد بالأرز �أو �ملعكرونة.
وي�سك �لعلماء يف �أن هناك بكترييا قاتلة حمتملة با�سم 
»با�سيلو�ض �سرييو�ض« )Bacillus cereus(، ميكن �أن 
تتكاثر يف هذه �لأطعمة )�لأرز و�ملعكرونة(، وفقا ملا 

ن�رشه موقع »Siencealert«. وحذر �ساحب �لدر��سة، 
�لباحث �لأ�سرت�يل من �جلامعة �لأ�سرت�لية �لوطنية، ماتور 
�أنوكريتي، من خطورة تلك �لبكترييا �ل�سائعة، حيث �أنها 
»تعي�ض يف �أي بيئة جتدها �ساحلة لبقائها مثل �لرتبة 

و�حليو�نات و�حل�رش�ت و�لغبار و�لنباتات«، وقد تعي�ض 
»با�ستخد�م �لعنا�رش �ملغذية من �ملنتجات �لغذ�ئية، مبا 
يف ذلك �لأرز ومنتجات �لألبان و�لتو�بل و�لأطعمة �جلافة 
و�خل�رشو�ت«. و�أما عن �حلالت �ملميتة لالإ�سابة بهذه 
�لبكترييا، فقد مت �لإبالغ عن حالة 5 �أطفال من عائلة 

و�حدة عام 2005، �أ�سيبو� باملر�ض جر�ء تناولهم ل�سلطة 
معكرونة طبخت قبل �أربعة �أيام، فعانى جميع �أفر�د 

�لعائلة من ت�سمم غذ�ئي بدرجات خمتلفة، بل وتويف �لبن 
�لأ�سغر. ويتابع �أنوكريتي قائال �إن »بكترييا )با�سيلو�ض 

�سرييو�ض( ميكن �أن تنتقل عن طريق �لغذ�ء، لكن �لعدوى 
بها مل تر�سد ب�سبب �أعر��سها �خلفيفة ب�سكل عام، لكن 
حالة م�ستع�سية كهذه توؤكد على �حتمال خطورة هذه 

�لبكترييا ب�سبب ما �أحدثته من ف�سل بالكبد«.

هذا هو �صّر ال�صوت ال�صادر 

 

عن »طقطقة« الأ�صابع
 

ل باحثون يف در��سة علمية حديثة ملعرفة �رش �ل�سوت  تو�سّ
�لذي ي�سدر لدى »طقطقة« �لأ�سابع، مظهرين �أن �سببه 

�نفجار فقاعات جمهرية يف �ل�سائل �ملوجود يف �ملفا�سل، 
للتو�سل لهذه �خلال�سات، ��ستند �لباحثون �لفرن�سيون 

و�لأمريكيون �إىل مناذج ريا�سية.
و�لفر�سية �لتي طرحوها لي�ست جديدة، وهي ظهرت لأول 

مرة قبل 70 عاماً ثم �سككت بها در��سات لحقة، �إل �أن 
�جلديد يف خال�سات �لدر��سة �لأخرية �أن �نفجار فقاعة 

و�حدة يكفي لإ�سد�ر هذ� �ل�سوت، بح�سب عبد �هلل بركات 
�لباحث يف �لكلية �لتقنية يف باري�ض.

وكانت در��سة �أجريت يف �لعام 2015 حتدثت عن �أن �سوت 
»�لقرقعة« ياأتي من ت�سّكل �لفقاعات ولي�ض من �نفجارها 

وقال بركات: »رّكزنا على هذه �مل�ساألة من وجهة نظر 
ريا�سية، لأن كّل �لأبحاث �ل�سابقة كانت تعتمد على 

�ملر�قبة«نو�أ�ساف: »حاولنا بذلك �أن نبني منوذجاً ريا�سياً 
لو�سف ظاهرة فيزيائية«.

وخل�ض �لباحثون يف �لدر��سة �ملن�سورة يف جملة 
»�ساينتيفيك ريبورت�ض« �إىل �أن �نفجار �لفقاعات �ل�سغرية 
هو �مل�سوؤول عن �إ�سد�ر �سوت »�لقرقعة« لدى »طقطقة« 
�لأ�سابع، ولي�ض ت�سّكلها ول ت�سبب هذه �ملمار�سة �لتهاب 

�ملفا�سل، بخالف �لعتقاد �ل�سائد.

فوائد �صاي الكركم مع القرفة والهيل

بغ�ض �لنظر عن كل هذه �لفو�ئد، 
بع�ض  تقدم  �ملكونات  هذه  فاإن 
ت�سمل  و  للج�سم،  �لر�ئعة  �لفو�ئد 

هذه �لفو�ئد ما يلي:

له  اخلليط  هذا   1-
خ�سائ�ص م�سادة 

للأك�سدة

�جلزيئات  من  �لكثري  توجد 
�أج�سادنا  يف  �ملوجودة  �حلرة 
منتج  هي  �جلزيئات  هذه  و 
�لكيميائية  للتفاعالت  ثانوي 
هذه  و  بيئية.  عو�مل  ب�سبب  �أو 
باخلاليا  تلت�سق  �حلرة  �جلزيئات 
و ت�سبب تلفها و ت�رشع من عملية 
�أن  ميكن  �أنها  كما  �ل�سيخوخة، 

مثل  �لأمر��ض  من  عدد  ت�سبب 
�لدهون  ن�سبة  زيادة  و  �ل�رشطان 

يف �لدم و �إلتهاب �ملفا�سل.
�لكركمني  مادة  ت�ساعد  و 
�ملوجودة يف �لكركم و�أي�سا حليب 
و  �خلاليا  حماية  على  �لكركم 
�جلزيئات  �سد  �ملناعة  تعزيز 
�حلرة عن طريق منع ن�ساط هذه 
�جلزيئات و �لق�ساء عليها. كما �أن 
�لقرفة �أي�ساً لها خ�سائ�ض م�سادة 
تناول كوب  لالأك�سدة و لذلك فاإن 
و  �لقرفة  و  �لكركم  خليط  من 
�جلهاز  تقوية  على  ي�ساعد  �لهيل 

�ملناعي بفعالية كبرية.

م�سادة  خ�سائ�ص  له   2-
للإلتهابات

من  بالعديد  �لإن�سان  ي�ساب   
�لأمر��ض �لإلتهابية و �لتي ت�سمل 
�ل�سعب  �إلتهاب  و  �حل�سا�سية 
�إلتهاب  و  �ل�رشطان  و  �لهو�ئية 
مر�ض  و  �ل�سدفية  و  �ملفا�سل 
باركن�سون.  مر�ض  و  �لزهامير 
هذه  يف  �ل�سبب  يكون  ما  غالباً  و 
�لتاأك�سدي  �لإجهاد  هو  �لأمر��ض 
�لتي  �لإلتهابات  ي�سبب  �لذي  و 
قد  و  �لأمر��ض.  هذه  ت�سبب 
�أظهرت �لدر��سات �أن تناول �ساي 
ي�ساعد  �لقرفة  و  �لهيل  و  �لكركم 
عن  �لإلتهابات  من  �لتخل�ض  على 
لكل  خمتلفة  عمل  �آليات  طريق 

مكون.
حت�سني  على  ي�ساعد   3- 

عملية الأي�ص يف 

اجل�سم

مبقاومة  �لأي�ض  متالزمة  تتميز 
م�ستوى  �إرتفاع  و  �لإن�سولني 
م�ستويات  و  �لثالثية  �لدهون 
�إرتفاع  و  �ل�سيء  �لكولي�سرتول 
يف  �ل�سكر  ن�سبة  و  �لدم  �سغط 
ي�ساعد  و  �ل�سمنة.  كذلك  و  �لدم 
ح�سا�سية  زيادة  على  �لكركمني 
قد  هذ�  و  لالإن�سولني  �لأن�سجة 
كما  �لوزن،  فقد�ن  على  ي�ساعد 
ن�سبة  تقليل  على  ي�ساعد  �أنه 
�جل�سم.  يف  �ل�سيء  �لكولي�سرتول 
على  �أي�ساً  ي�ساعد  �لهيل  �أن  كما 
�لكولي�سرتول  م�ستويات  خف�ض 
�ل�سيء يف �لدم و ذلك عند �إ�سافته 

�إىل �لكركم �أو ماء �لكركم .
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فوائد �صاي النعناع
�لبحث عن  �إيل  �لنا�ض د�ئماً  مييل 
طرق �سهلة وفعالة لإنقا�ض �لوزن 
�ل�سعر�ت  عدد  يف  يغري  �أن  بدون 
�حلر�رية �لتي يح�سل عليها وحتي 
�لتي  �جلانبية  �لأثار  نن�سي  ل 
 . �لغذ�ئية  �لعاد�ت  هذه  حتملها 
وقد �أظهرت �لعديد من �لدر��سات 
�لدعم  تقدم  �لنعناع  �ساي  �أن 
�لوزن   فقد�ن  �أثناء  به  �ملوثوق 
ومنها  �ل�سو�ئل  تناول  زيادة  هي 
�ساي  من  كمية  علي  �حل�سول 
فقد�ن  يف  ت�ساعدك  لكي  �لنعناع 
ي�ساعدك  ل  فهو   . ب�سهولة  �لوزن 
�لز�ئدة  �لدهون  فقد�ن  يف  فقط 
وخ�سو�ساً عند �إتباع نظام ممار�سة 
�لنوم  وتنظيم  �لريا�سية  �لتمارين 
�ل�سحية  �لأطعمة  علي  و�حل�سول 

حتت  �إ�رش�ف �أخ�سائي غذ�ئي .

�لإنتفاخ  �لنعناع  �ساي  2.يقليل   
وع�رش �له�سم :

ع�رش  م�ساكل  معظمنا  يو�جه 
منط  ب�سبب  و�لإنتفاخ  �له�سم 
�حلياة �ل�رشيعة و�مليل يف �لإفر�ط  
�ل�رشيعة.  �لوجبات  تناول  عند 
يقوم �ساي �لنعناع بتهدئة ع�سالت 
�لع�سارة  تدفق  وحت�سني  �لبطن 

�ل�سفر�وية �لتي ت�ستخدم يف ه�سم 
�لطريق  يجعل  ما  وهذ�  �لدهون 
وي�سمح   �له�سمي  للجهاز  �سهل 
�جلهاز  من  باخلروج  للغاز�ت 
يتح�سن  وبالتايل  بفعالية  �له�سمي 

ع�رش �له�سم

دو�ر  وعالج  �لنعناع  �ساي   .3  
�حلركة و�لغثيان :

ب�سبب   منه  تعاين  كنت  �سو�ء 
فاإن  �حلمل  غثيان  �أو  �ل�سفر 
�ل�سائعة  �مل�ساكل  �أحد   �لغثيان 
�لطبيعي  �لأد�ء  علي  توؤثر  �لتي 
باأن  حافز  هناك  ويجعل  للج�سم 
و�ملز�جية  �لإنفعال  �رشيع  تكون 
�لغثيان  م�ساكل  �لن�ساء  تو�جه   .
�حلمل  من  �لأويل  �لأ�سهر  خالل 
.وحل�سن  �ل�سباح  يف  خ�سو�ساً 
�حلظ ميكنك عالج هذه �مل�سكلة 
من خالل  تناول م�ساد�ت �لت�سنج 
�ساي  مثل  �لإلتهاب  وم�ساد�ت 
د�فئ  كوب  تناول  مبجرد  �لنعناع 
من �ساي �لنعناع ميكن �أن تالحظ 
�لغثيان هذ�  تهدئة �ملعدة وتقليل 
عالج  يف  مفيد  �ملنع�ض  �ل�ساي 

م�ساكل �لأمعاء �لأخري .

4. يقليل �ساي �لنعناع �حلمي :
قد يكون هذ� �أمر مفاجئ بع�ض 
�ساي  ولكن  لك  بالن�سبة  �ل�سئ 
عالج  يف  جد�ً  مفيد  �لنعناع 
�حلمي وذلك لأن �ملثنول �ملكون 
مانع  �لنعناع  ل�ساي  �لرئي�سي 

علي  تربيد  تاأثري  وله  لالإحتقان 
حر�رة  درجة  وخف�ض  �جل�سم 
قد   . وخارجياً  د�خلياً  �جل�سم 
�حلد  �إيل   �لنعناع  �ساي  يوؤدي 
و�مل�ساكل  و�لإلتهاب  �حلمي  من 

�ملزعجة �لأخري . 



مو�سى  �أبي  عن  �ل�سحيحني  يف 
عن  عنه،  �هلل  ر�سي  �لأ�سعري 
�لنبِيّ �سلى �هلل عليه و�سلم �أنَّه كان 
�غِفْر  »�للهم  �لدعاِء:  بهذ�  يدعو 
و�إ�رس�يِف  وَجهِلي،  َخطيئِتي  يل 
�أعلُم به مني،  �أنت  �أمِري، وما  يف 
وَهزيِل،  ي  ِجِدّ يل  �غِفْر  �للهم 
ذلك  وكُلّ  وعْمِدي،  وَخطِئي 
ْمُت  قَدّ ما  يل  �غِفْر  �للهم  عندي، 
وما  �أ�رَسْرُت  وما  ْرُت،  �أَخّ وما 
ِمِنّي،  به  �أعلُم  �أنت  وما  �أعلَنُْت، 
و�أنت  ُر،  �مُلوؤِخّ و�أنت  ُم  �مُلقِدّ �أنت 
على كِلّ �سيٍء قديٌر«. 1- يف دعاء 
م�سلم  �سحيح  ففي  �ل�ستفتاح؛ 
�أبي طالب ر�سي �هلل  عن علي بن 
عنه، عن ر�سوِل �هلل �سلى �هلل عليه 
الِة،  و�سلم �أنَّه كاَن �إذ� قاَم �إىل �ل�سَّ
فطَر  للذي  وجِهي  ْهُت  »وَجّ قال: 
وما  حنيًفا،  و�لأر�ِض  ماو�ِت  �ل�َسّ
�سالتي،  �إَنّ  �مل�رسكني،  ِمن  �أنا 

اِتي هلل رِبّ  ونُ�ُسِكي، وَمياي، وَمَ
وبذلك  له،  �رسيك  ل  �لعاملني، 
�للهم  �مل�سلمني،  من  و�أنا  �أُمْرُت 
�أنت  �أنت  �إل  �إله  ل  �مَللُك  �أنت 
نف�سي،  ظلمُت  عبُدك،  و�أنا  رِبّي، 
و�عرتفُت بذنِبي، فاغِفْر يل ذنوِبي 
�إل  �لذنوَب  يغِفُر  ل  �إنَّه  جميًعا، 
�أبي  عن  �ل�سحيحني  ويف  �أنَت«. 
كاَن  قال:  عنه  �هلل  ر�سي  هريرة 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سوُل 
�لقر�ءِة  وبني  �لتكبرِي  بني  ي�سُكُت 
ُهنَيًَّة  �أح�سبُه قال:  �إ�سَكاتًة - قال 
- فقلت: باأبي و�أمي يا ر�سوَل �هلل، 
ما  و�لقر�ءِة  �لتكبرِي  بني  �إ�سكاتُك 
باِعْد  �للهم  »�أقول:  قال:  تقوُل؟ 
باعْدَت  كما  َخطايَاي،  وبني  بيني 
ِني  بني �مل�رسق و�ملغرب، �للهم نَِقّ
�لثوُب  ى  يُنَقّ كما  �خلَطايا  من 
�غ�ِسْل  �للهم  نَ�ِض،  �لَدّ من  �لأبي�ُض 

خَطاياي باملاِء و�لثلِج و�لرَبِد«.

ا�صتغفار النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يف �صالِته:
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احلج:
قد يح�سب �لإن�سان �أن �ل�سفر �إىل �لبقاع 

�ملقد�سة �لذي كلف بها �مل�ستطيع و�عترب 
من فر�ئ�ض �لإ�سالم على بع�ض �أتباعه 

يح�سبه �لإن�سان رحلة جمردة
عن �ملعاين �خللقية، ومثال ملا قد حتتويه 

�لأديان �أحيانا من تعبد�ت غيبية. وهذ� 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَر�َض  ُجّ �أَ�ْسُهٌر َمّ خطاأ }�ْلَ

َجّ َفاَل َرَفَث َولَ ُف�ُسوَق َولَ ِجَد�َل  ِفيِهَنّ �ْلَ
ِجّ َوَما تَْفَعلُو�ْ ِمْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه �هلّلُ  يِف �ْلَ

�ِد �لتَّْقَوى َو�تَُّقوِن يَا  ُدو�ْ َفاإَِنّ َخرْيَ �لَزّ َوتََزَوّ
�أُْويِل �لأَلْبَاِب{

هذ� �لعر�ض �ملجمل لبع�ض �لعباد�ت �لتي 
هي �أركان �لإ�سالم، ن�ستبني منه متانة 
�لأو��رس �لتي تربط �لدين باملقا�سد 

و�ِلَكم. �إنها عباد�ت متباينة يف جوهرها 
ومظهرها، ولكنها تلتقي عند �لغاية و�لهدف 
و�ملق�سد. فال�سالة و�ل�سيام و�لزكاة و�لج، 
وما �سابه هذه �لطاعات من تعاليم �لإ�سالم، 
هي مد�رج �لكمال �ملن�سود، ورو�فد �لتطهر 

�لذي ي�سون �لياة ويعلى �ساأنها، ولهذه 
�ل�سجايا �لكرمية -�لتي ترتبط بها �أو تن�ساأ 

عنها- �أعطيت منزلة كبرية يف دين �هلل. فاإذ� 
ى  مل ي�ستفد �ملرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
لبه! ويهذب باهلل وبالنا�ض �سلته فقد هوى.

ورمبا قدر �لطفل على ماكاة �أفعال 
�ل�سالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن �ملمثل 
من �إظهار �خل�سوع وت�سنع �أهم �ملنا�سك.. 
لكن هذ� وذ�ك ل يغنيان �سيئا عن �سالمة 

�ليقني، ونبالة �ملق�سد.
و�لكم على مقد�ر �لف�سل وروعة �ل�سلوك 

يرجع �إىل م�سار ل يخطئ، وهو �خللق 
�لعاىل!

ال�صالة الواجبة:
عندما �أمر �هلل بها �أَبَان �لكمة من �إقامتها 

فقال تعايل: }�تُْل َما �أُوِحَي �إِلَيَْك ِمَن 
اَلَة تَنَْهى َعِن  اَلَة �إَِنّ �ل�سَّ �لِْكتَاِب َو�أَِقِم �ل�سَّ

ُ يَْعلَُم َما  ِ �أَْكرَبُ َو�هلَلّ �لَْفْح�َساء َو�مْلُنَكِر َولَِذْكُر �هلَلّ
نَُعوَن{)2( فالإبعاد عن �لرذ�ئل، و�لتطهري  تَ�سْ

من �سوء �لقول و�سوء �لعمل هو حقيقة 
�ل�سالة.

العالقة بني ال�صيام والدعاء
�آيات �ل�سيام جاء عقبها ذكُر �لدعاء 
َفاإِيِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي  �َساأَلََك  َو�إَِذ�   {
َدَعاِن  �إَِذ�  �ِع  �لَدّ َدْعَوَة  �أُِجيُب  َقِريٌب 
لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُو�ْ  يِل  َفلْيَ�ْستَِجيبُو�ْ 
قال   ]186  : �لبقرة  يَْر�ُسُدوَن{] 

بع�ض �ملف�رسين : )) ويف هذه �لآية 
�إمياءٌ �إىل �أن �ل�سائم مرجو �لإجابة ، 
و�إىل �أن �سهر رم�سان مرجوة دعو�ته 
، و�إىل م�رسوعية �لدعاء عند �نتهاء 
�لتحرير   [  )) رم�سان  من  يوم  كل 

تعاىل  و�هلل   ]179/2 و�لتنوير 
يغ�سب �إذ� مل ي�ساأل قال �لنبي عليه 
�ل�سالة و�ل�سالم )) من مل ي�ساأل �هلل 
يغ�سب عليه (( ] رو�ه �أحمد 442/2 

و�لرتمذي 3373 [ .

العفو عن اخلطاأ والن�صيان يف الفروع
َب  ْو �رَسِ اِئٌم َفاأََكَل �أَ ولقد عفي �هلل يف �لفروع عن �خلطاأ و�لن�سيان فال حرج علي من ن�سي �أو �أخطاأ فيه »َمْن نَ�ِسَى َوُهَو �سَ

َطاأَ َو�لِنّ�ْسيَاَن َوَما ��ْستُْكِرُهو� َعلَيِْه« ِتى �خْلَ اَوَز َعْن �أَُمّ َ َتَ ُ َو�َسَقاهُ«)10( و�سيامه �سحيح »�إَِنّ �هلَلّ ا �أَْطَعَمُه �هلَلّ َ َنّ ْوَمُه َفاإِ َفلْيُِتَمّ �سَ

الإميان املزور
فلي�ست �لعربة يف �جلوع و�لعط�ض �إنا �لعربة يف �ملقا�سد و�ملعاين و�أ�سول �ل�رسيعة ومل يعف �لإ�سالم عن �خلطاأ فيها �أو 
ن�سيانها لأنها يجب �أن تختلط بلحمه وت�سيل مع دمه يف عروقه ينب�ض بها قلبه. ويف هذ� يقول ربنا تبارك ��سمه:}�أََر�أَيَْت 

اَلِتِهْم  ِلنَّي* �لَِّذيَن ُهْم َعْن �سَ �ْسِكنِي* َفَويٌْل ِللُْم�سَ يِن* َفَذِلَك �لَِّذي يَُدُعّ �لْيَِتيَم* َوَل يَُح�ُضّ َعلَى َطَعاِم �مْلِ ُب ِبالِدّ �لَِّذي يَُكِذّ
�َساُهوَن* �لَِّذيَن ُهْم يَُر�ءُوَن* َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن{ عالمة �ملكذبني بيوم �لدين �سوء خلقهم مع �هلل بد�ية بالإهمال يف حقه 

�ل�سالة ومل يتوجهو� �إليه بالإخال�ض يف �لعبادة فر�حو� ير�وؤون �لنا�ض، و�سوء خلقهم مع �لنا�ض نهاية فينهر �ليتيم ول 
يتمثل �أخالق �لدين �لتي دعت �إيل �لتكافل و�ملحبة و�لر�أفة، فمنع خريه عن �لنا�ض )َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن(

ح�صول التقوى
و�لتقوى غاية �لأمر، وجماع �خلري، وو�سية �هلل لالأولني و�لآخرين، و�ل�سوم فر�سة عظمى للتزود من �لتقوى، قال تعاىل 

}...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�سور مري�سا مل يذهب �إيل طبيب �أو ذهب ولكن مل يتناول �لدو�ء �أو تناوله علي غري ما �أو�سي به �لطبيب؟! فهذ� يعد 
من �ل�سفهاء. فعندما ي�سبح هُمّ �مل�سلم �أن يوؤدي �لعباد�ت بطريقة �سكلية دون �للتفات �إيل مقا�سدها ودون �إحد�ث 

تغيري يف �أخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، ول يجد حالوة �لإميان، وتد �نف�ساما يف �سخ�سية بع�ض �مل�سلمني، فقد تده 
ى �ل�سدق، ويُ�سيء معاملة  ا كثري �ل�سالة و�ل�سيام و�لج و�لعتمار، ويف �لوقت نف�سه ل يُوؤمَتَن علي �سيء، ول يتَحَرّ �سخ�سً

�لآخرين، وتده قليل �ل�سرب عند �لبالء؛ فهو �إذ� مل يتغري بعبادته ومل ي�ستفد من �أد�ئها.

حمفزات خارجية
�أولً : �جتماع كافة �مل�سلمني على �سيام هذ� �ل�سهر و�لعبادة فيه، وهو ما يحفز �مل�سلم لال�ستمر�ر يف �لعبادة ويدفعه 
نحو تغيري �سلوكه وعادته. ثانياً : تغري �ل�سلوك من حيث �لطعام و�ل�رس�ب و�لعبادة، و�سبط �لنف�ض و�لتحكم بها، ليكون 
�مل�سلم هو من يتحكم بنف�سه ل �سهو�ته. ثالثاً : تالزم �أد�ء �لعباد�ت و��ستمر�رها ما بني �سحور و�سيام و�سالة وفطور 
وقيام وتهجد طو�ل �ل�سهر دون �نقطاع، فامل�سلم طو�ل هذه �ملدة يف تكامل لأنو�ع خمتلفة من �لعباد�ت ما ي�ساعد 

على �ل�ستمر�ر يف �لطاعة. ر�بعاً : �ل�سلوك �لإيجابي �جلماعي من خالل �لتز�م �مل�سلمني بحفظ �أل�سنتهم وجو�رحهم 
ما يحفز على روح �لألفة و�ملحبة وي�ساعد على �لتغيري. �إن كل ما يف �لكون يتغري يف رم�سان، وهذه �ملحفز�ت ينبغي 
للم�سلم �أن ي�ست�سعرها ويتعاي�ض يف �أجو�ئها لكي يبد�أ معها �لتغيري، �لتغيري �لإيجابي �لذي ي�ستمر مع �مل�سلم ول ينقطع 

حتى بعد رم�سان.
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

مهرجان  اإدارة  بني  اأزمة  اندلعت 
االآ�شيوية  لل�شينما  ال�شيخ  �رشم 
اإ�رشار  بعد  »الفريق«  فيلم  و�شناع 
املهرجان على عر�ش الفيلم، م�شاء 
اليوم االأحد، �شمن فعاليات الدورة 
مبدينة  الثقافة  ق�رش  داخل  الثالثة 
اأ�رشة  اإعالن  رغم  ال�شيخ،  �رشم 
�شوء  ب�شبب  له  �شحبهم  عن  الفيلم 

خمرج  قال  جانبه  ومن  التنظيم. 
االفتتاح  حفل  اإن  اإ�شالم   الفيلم 
وعر�ش  كبري،  تنظيم  �شوء  �شهد 
ما  للح�شور،  جاذبة  غري  فقرات 
مكان  ملغادرة  منهم  الكثريين  دفع 
عر�ش  رف�ش  اأنه  م�شيفاً  احلفل، 
االفتتاح  يف  ال�شبت،  اأم�ش  فيلمه، 
تعب  والأنه  القاعة  جاهزية  لعدم 

عامني  مدار  على  فيلمه  يف  كثرياً 
كاملني.

املهرجان  قرار  على  ر�شمي  وعلق 
بعر�ش الفيلم رغم قرارهم ب�شحب 
و�شاأبحث  »فليعر�شوا  قائاًل:  الفيلم 
من  �شدهم  اإجراء  اتخاذ  اإمكانية 

عدمه خالل ال�شاعات املقبلة«.
وعلى اجلانب االآخر، ك�شف م�شدر 

لـ24،  املهرجان،  اإدارة  داخل  من 
اإنه �شيتم عر�ش  رف�ش ذكر ا�شمه، 
يف  اأقل  ديجيتال  بن�شخة  الفيلم 
االأ�شلية،  الفيلم  ن�شخة  جودتها من 
التي ما زالت يف حوزة �شناع الفيلم 
اإىل االآن، م�شدداً على حق املهرجان 
قبلوا  اأنهم  طاملا  الفيلم  عر�ش  يف 

بعر�شه يف الدورة الثالثة.

18 مليون دولر لت�شجيع دي 
كابريو على ت�شوير فيلمه يف 

كاليفورنيا
   

بـ  م�شاعدة  على  بروز،  وارنر  و�رشكة  كابريو  دي  ليوناردو  ح�شل 
18٫5 مليون دوالر، الإنتاج الن�شخة احلية من فيلم الر�شوم املتحركة 
جلنة  اأ�شدرته  الذي  اجلديد  ال�رشائب  قانون  مبوجب  "اأكريا"، 
�شندوق االأفالم يف كاليفورنيا، ت�شجيعاً ل�شناع ال�شينما يف هوليوود 
لت�شوير اأعمالهم الفنية فيها. ويعترب فيلم الر�شوم املتحركة "اأكريا" 
اال�شتفادة  ن�شيباً يف  االأعلى  االأفالم  راأ�ش قائمة  كابريو، على  لدي 
من املخ�ش�شات املالية التي ين�ش عليها قانون االمتياز ال�رشيبي 
اجلديد يف كاليفورنيا، الذي يهدف لتوفري فر�ش عمل لالآالف من 
يبداأ  اأن  املتوقع  ومن  لها.  للرتويج  باالإ�شافة  الوالية،  يف  العاملني 
ت�شوير الفيلم يف العام اجلاري يف 71 يوماً، بكلفة اإنتاجية ت�شل اإىل 
موقع  ح�شب  الفيلم،  اإخراج  وايتيتي  تايكا  ويتوىل  دوالر،  مليون   92

فاريتي.

 تعرث مفاو�شات
 "حملة فرعون" مع فاندام

   
العاملي، جون  النجم  ال�شبكي، مع  تعرثت مفاو�شات املنتج حممد 
كلود فاندام، ب�شاأن م�شاركته يف فيلم "حملة فرعون" للمخرج روؤوف 
مليون  اإىل  و�شل  الذي  اأجره،  يف  االأخري  ملغاالة  نظراً  عبدالعزيز، 
بن�رشه،اأول  انفرد  الذي  اخلرب  وهو  اأمريكي،  دوالر  املليون  ون�شف 
خطوط  فتح  ال�شبكي  اإن  الفيلم،  داخل  من  م�شدر  وقال   . اأم�ش 
ات�شال مع النجم االآي�شلندي، هافتور يوليو�ش بيورن�شون، للم�شاركة 
يف الفيلم، حيث اأبدى االأخري موافقته املبدئية ومن املتوقع اإمتام 

التعاقد خالل اأيام، ا�شتعداداً لو�شوله اإىل م�رش وبدء ت�شوير دوره.
لطفي،  وحممد  وروبي،  �شعد،  عمرو  بطولة  من  فرعون"  "حملة 
�شيناريو،  فوؤاد،  وبيومي  املريغني،  وحمدي  عبداملغني،  وحممود 

وحوار كرمي ح�شن ب�شري، واإخراج روؤوف عبد العزيز.

فنانون من 30 دولة يف مهرجان 
ال�شيخ ال�شبابي" ب�شرم  "امل�شرح 

   
للم�رشح  الدويل  ال�شيخ  �رشم  مهرجان  من  الرابعة  الدورة  انطلقت 
يف  االأحمر  البحر  على  املطل  املنتجع  يف  االثنني،  اأم�ش  ال�شبابي 
 7 حتى  واأجنبية،  عربية  دولة   30 نحو  من  فنانني  مب�شاركة  م�رش، 
اأفريل اجلاري. وحتمل الدورة ا�شم املمثل امل�رشي جورج �شيدهم 
)80 عاماً(، الذي اأقعده املر�ش عن العمل منذ اأكرث من 20 عاماً، 
وتذكره املهرجان بعر�ش فيلم ت�شجيلي عن م�شواره الفني واإ�شدار 
كتيب ي�شتعر�ش �شريته واأعماله. وت�شلم التكرمي عنه لتعذر ح�شوره 
اإىل املهرجان نقيب املهن التمثيلية ورئي�ش اأكادميية الفنون، اأ�رشف 
واملوؤلف امل�رشحي  االفتتاح املخرج  كرم املهرجان يف  كما  زكي. 
مارنا�ش،  كاترين  الفرن�شية،  واملمثلة  باربا،  يوجينيو  الدمنركي، 
حميي  امل�رشي،  واملمثل  اهلل،  عبد  اإ�شماعيل  االإماراتي،  والكاتب 
امل�رشي،  واملمثل  طاهر،  ليلى  امل�رشية،  واملمثلة  اإ�شماعيل، 
م�شطفى �شعبان. و�شمل برنامج االفتتاح يف ق�رش ثقافة �رشم ال�شيخ 

فقرة غنائية للجزائرية كرمية نايت، باللغتني العربية والفرن�شية.
امل�رشح  نادي  جمعية  تنظمه  الذي  املهرجان  عرو�ش  وتتوزع 
امل�رشي للثقافة والفنون على ثالث م�شابقات، االأوىل هي امل�شابقة 
عرو�ش  م�شابقة  والثانية  عرو�ش،  �شتة  فيها  وتتناف�ش  الر�شمية 
املونودراما وتتناف�ش فيها اأربعة عرو�ش، اأما الثالثة فهي م�شابقة 
اأربعة  وت�شم  ال�شارع  التقليدية وعرو�ش  الف�شاءات امل�رشحية غري 
عرو�ش. وجاءت هذه العرو�ش من م�رش واإيطاليا واإ�شبانيا، وكندا 
والبحرين واالإمارات، والكويت والعراق و�شوريا وفل�شطي، و�شلطنة 

عمان اإ�شافة اإىل فرن�شا، �شيف �رشف الدورة.

للفيلم الدويل  مو�شكو  مهرجان  يف  عمرة  بن  ليف" حلميد  "تامي 

مارك هاميل يوؤدي �شوت الدمية ت�شاكي يف "لعبة طفل"

ي�شارك الفيلم الوثائقي الطويل "تامي اليف" اآخر اأعمال املخرج اجلزائري حميد 
بن عمرة يف مهرجان مو�شكو الدويل ال41 للفيلم الذي تعقد فعالياته من 18 اإىل 25 

اأفريل اجلاري وفق ما اعلنه املنظمون.
 )2019( اليف"  "تامي  ويتناول 
اإىل  دقيقة-   115 -ومدته 
ت�شاوؤالت  عن  االإجابة 
على  االإبقاء  حول  فل�شفية 
خالل  من  احلياة  يف  االأمل 
للمخرج  ال�شخ�شية  التجارب 
العمل  هذا  يف  ي�شارك  .و 
عمرة  بن  �شتيفاين  املمثلة 
ال�شوري  واملخرج  واملمثل 
عمل  وي�شارك  مل�ش.  حممد 
طرف  من  -املنتج  عمرة  بن 
مناف�شة  خارج  فيلم"-  "نون 
هذا املهرجان الذي �شتعرف 
عر�ش  الر�شمية  م�شابقته 
اأعمال.  ع�رشة  من  اأكرث 

مو�شكو  مهرجان  ويعترب 
تاأ�ش�ش  -الذي  للفيلم  الدويل 
على  نافذة  مبثابة   -1935 يف 
حيث  الرو�شي  ال�شابع  الفن 
كان يعقد ب�شفة غري منتظمة 
قبل اأن ي�شبح دوريا منذ نهاية 

اخلم�شينيات.
و�شارك بن عمرة -ك�شينمائي 
من  العديد  يف  م�شتقل- 
عرب  ال�شينمائية  التظاهرات 
العامل بينها "اأ�شواط من احلياة 
 )2012( االأحالم"  من  اأ�شواط 
املنفرد  املمثل  و"هواج�ش 
بنف�شه" )2012( باالإ�شافة اإىل 

"حزام" )2016(.

رامي عيا�س يطرح "عمر جديد"

بيكت�رشز"  "اأوريون  �رشكة  اأعلنت     
لالإنتاج اختيار املمثل مارك هاميل، 
وورز"،  "�شتار  اأفالم  �شل�شلة  جنم 
ل�شخ�شية  ال�شوتي  باالأداء  للم�شاركة 
الدمية ال�رشيرة ت�شاكي، يف الن�شخة 
"دمية  الرعب  فيلم  من  اجلديدة 
املقرر عر�شه يف 21  جوان  طفل" 

املقبل.
كاتزنربغ  ديفيد  املنتج  وحتدث 
�شعادته  عن  �شحافية  لقاءات  يف 
قائاًل:  هاميل  مارك  مع  بالتعاون 

ال  ب�شكل  حمظوظون  باأننا  "ن�شعر 
بعداً  تخلق  اأيقونة  لوجود  ي�شدق 
متابعاً  ال�شخ�شية"،  لهذه  خمتلفاً 
وموؤدي  موهوب  ممثل  "مارك 
التحدي  �شوتي، كما تعامل مع هذا 

بطاقة كبرية والتزام".
مرة  الأول  "لعبة طفل"  الفيلم  وظهر 
مليون   44 من  اأكرث  وحقق   ،1988
املقبلة  الن�شخة  يف  وي�شارك  دوالر، 
بامتان،  وغابرييل  بالزا،  اأوبري 

وبريان تايري هرني.

طرح املطرب اللبناين رامي عيا�ش، 
اأحدث اأغنياته "عمر جديد" من األبومه 

اجلديد "ق�شة حب"، عرب قناته الر�شمية 
مبوقع يوتيوب.

اأغنية "عمر جديد" من كلمات كاترين 
معو�ش، اأحلان رامي عيا�ش، توزيع داين 

حلو. وتخطت اأغنية "عمر جديد" لعيا�ش 
40 األف م�شاهدة، بعد طرحها، عرب موقع 

يوتيوب.
وكان عيا�ش قد طرح اأغنية "و�شفويل 

عيونك" من كلمات نبيل اأفيونى، اأحلان 
نور املالح، وتوزيع جان ماري ريا�شي، 

من األبوم "ق�شة حب".
وي�شم األبوم عيا�ش "ق�شة حب" 10 اأغاٍن 

خمتلفة باللهجتني امل�رشية واللبنانية.

اأزمة بني مهرجان �شرم ال�شيخ لل�شينما الآ�شيوية و�شناع فيلم »الفريق«
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ر�سميًا نف�سها  تك�سف  كليًا  اجلديدة   2020 ا�سكيب  فورد 

ا�سكيب  عن  ال�ستار  فورد  ك�سفت 
2020 كرو�س اوفر اجلديدة كلياً، 
وذكاًء  اأماناً  اأكرث  تكون  اأن  بوعود 
اأي موديل  املزايا من  وتنوعاً يف 
مبحركات  �ستتوفر  كما  �سابق، 
املحركات  بجانب  هجينة 
يف  الراغبني  لهوؤالء  البرتولية 
من  اأقل  وانبعاثات  اأعلى  كفاءة 
�سياراتهم. ا�سكيب 2020 �ستتمتع 
كيلومرت   885 يتعدى  مبدى 
بنظام  العادية  الهجينة  للن�سخة 
االأف�سل  يجعلها  ما  اأمامي،  دفع 
يف جمالها، ونعر�س لكم فيما يلي 
ال�سيارة  وموا�سفات  مزايا  اأهم 

اجلديدة.

الت�صميم واملحركات

ا�سكيب اجلديدة اأقل ارتفاعاً مع 
كونها اأعر�س واأطول من املوديل 

بـ  وزنها  انخفا�س  مع  احلايل، 
اأدائها  لتح�سني  كيلوجرام   90
الت�سميم  ويتميز  ور�ساقتها، 
على  تهوية  ب�سبكة  اخلارجي 
�سكل درع، وامل�ستوحاة من اجليل 
بينما  مو�ستنج،  من  ال�ساد�س 
م�ستوحاة  املنخف�سة  املقدمة 
ال�سيارة  وت�ستمد   .GT فورد  من 
ايكوبو�ست  حمرك  من  قوتها 
 250 بقوة  لرت   2.0 �سعة  جديد 
نيوتن.  372 دوران  وعزم  ح�سان 

 96 اإىل  بالت�سارع  ي�سمح  ما  مرت، 
من   %10 اأق�رص  بوقت  كم\�س 
باإمكانها  كما  ال�سابق،  املوديل 

�سحب 1،587 كيلوجرام.
اآخر  مبحرك  ال�سيارة  تتوفر  كما 
تريبو �سعة 1.5 لرت بـ 3 �سلندرات 
دوران  وعزم  ح�سان   180 بقوة 
على  بقدرة  نيوتن.مرت،   240
واأخريا  كيلوجرام..   907 �سحب 

الهجني  الطاقة  مولد  عند  ننتهي 
بجري  مت�سل  لرت   2.5 مبحرك 
وقوة   CVT با�ستمرار  متغري 
اإجمالية 198 ح�سان، مع اإمكانية 
 136 ق�سوى  �رصعة  اإىل  الو�سول 
الطاقة  ت�سغيل  عند  كم\�س 

الكهربائية فقط.

الداخلية والتقنيات 

اإمكانية  هي  الداخلية  مزايا  من 
انزالق ال�سف الثاين من املقاعد 
لتحريك  اأو�سع  م�ساحة  لتوفري 
القدم للركاب اخللفيني، لدرجة اأن 
فورد اأ�سارت اإىل اأن ركاب املقاعد 
اجلديدة  ا�سكيب  يف  اخللفية 
قدم  حتريك  مب�ساحة  يتمتعون 
�سيفروليه  يف  املتوفرة  من  اأو�سع 
لنتحدث  احلجم.  كاملة  �سابربان 
نظام  ت�سمل  والتي  التقنيات،  عن 

لن�سخ  كلياً  جديد  راأ�سي  عر�س 
تيتانيوم، مع توفر اأنظمة م�ساعدة 
على الركن وم�ساعد على “التوجيه 
ال�رصكة،  و�سف  ح�سب  املراوغ” 
ال�سري  يف  املتكيف  والتحكم 
على  وم�ساعد  كونرتول”  “كروز 
واملزيد.  الطريق  البقاء يف حارة 
 4G كما تتوفر ال�سيارة بواي فاي
و�سحن  ذكية  هواتف   10 لـ   LTE
 8 مل�سية  و�سا�سة  لهم  ال�سلكي 
اإن�س ولوحة عدادات رقمية 12.3 
كاربالي  ابل  وتطبيقات  اإن�س 
واندرويد اوتو، ونظام اوديو جيد 
بع�رصة   B&O طراز  من  جداً 
املتوقع  ومن  �سوت.  مكربات 
اجلديدة،  اأوفر  الكرو�س  طرح 
والهجينة يف  البرتولية  ن�سخها  يف 
عن  الك�سف  مع  املقبل،  اخلريف 
فتابعونا  اأ�سهر،  خالل  االأ�سعار 

للمزيد.

�سيارة  "المبورغيني" تطلق 
كوبيه ريا�سية جبارة

"المبورغيني"  ا�ستعر�ست 
�سيارات  من  اجلديد  منوذجها 
"Spyder" بن�سخة كوبيه، يجعل 
منها واحدة من اأجمل ال�سيارات 
ما  واأكرث  االأ�سواق  يف  الريا�سية 
الت�سميم  هو  ال�سيارة  هذه  مييز 
يف  الهوائية  للفتحات  الفريد 
ميكن  الذي  وال�سقف  هيكلها، 
طيه واإخفاوؤه داخل الهيكل خالل 
17 ثانية، حتى عند �سري املركبة 
و�ستاأتي  عالية  �رصعات  على 

كبرية  مبحركات  ال�سيارة  هذه 
 5.2 و�سعة  اأ�سطوانات،  بع�رص 
�سيارات  املوجودة يف  كتلك  لرت، 
 Lamborghini Huracan"
Evo"، بعزم 640 ح�سانا، قادرة 
اإىل   0 من  ت�سارعها  زيادة  على 
ثانية   2.9 يف  كلم/�ساعة   100
تطرح  اأن  املفرت�س  ومن  فقط 
اأواخر  االأ�سواق  يف  املركبة  هذه 
ربيع هذا العام، ب�سعر يرتاوح ما 

بني 184 و220 األف دوالر.

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

دودج ت�سارجر 2019 تظهر الأول مرة اأثناء االختبار

ميكنها  ال  ال�سينية  ال�رصكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رصكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  واالآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات االخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رصكة  باأن  ال�سينية 

االأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�س،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل االإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رصوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�س  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

موديالت  ح�سول  املرتقب  من 
حتديثات  على  وت�سالنجر  ت�سارجر 
لذلك  دودج  تلميح  ح�سب  قريبا 
موؤخرا.. وقد ظهرت �سور جت�س�سية 
القادم  ت�سارجر  ملوديل  جديدة 
حمدودة  تغيريات  عن  تك�سف 

لل�سيارة الع�سلية.
“�سكات”  لن�سخة  هي  ال�سور 
بنف�س  ت�سارجر،  لدودج  االأ�سا�سية 
االأمامية  وامل�سابيح  املقدمة 
ال�سابق،  للموديل  املحرك  وغطاء 
رئي�سي،  واحد  باختالف  ولكن 
فتحات الهواء، والتي مت و�سع اثنتني 
�سبكة  من  العلوي  اجلزء  يف  منها 

االأمامية  امل�سابيح  بجوار  التهوية 
الإعطاء ت�سارجر مظهرا اأكرث جراءة 

ولو ب�سكل حمدود لعام 2019.
العجالت جديدة كليا لهذا االإ�سدار 
حمدودة  تغيريت  مع  املوديل،  من 
وبع�س  الكربوين  اخللفي  للجناح 
املوديل  �سارة  على  التعديالت 
اأ�سفل  تقع  التحديثات مع ذلك  اأهم 
غطاء املحرك الأداء ال�سيارة، لرفع 
قوتها من امل�ستوى احلايل عند 485 
ح�سان، ويُذكر اأن دودج تنوي اإجراء 
حتديثات �ساملة لالأداء واملحركات 

يف موديل 2020.

بوغاتي فريون مقلدة غري 
مكتملة معرو�سة للبيع 

 بي اإم دبليو تبني
 م�سنعا يف رو�سيا

�سريون  بوجاتي  ا�ستبدال  رغم 
فريون،  لطراز  �رصع  واالأ حدث  االأ
من  واحدة  تعترب  مازالت  اأنها  اإال 
اأف�سل ال�سوبركارز التي مت �سنعها 
طالق، ولهذا ال�سبب تعترب  على االإ
ن�سخة  �سنع  يتم  كي  منا�سبة  االآن 

مقلدة منها.
بناء  للغاية  ال�سعب  من  بالطبع، 
فريون  لطراز  مطابقة  ن�سخة 
رجل  قام  ولكن،  معقول،  ب�سعر 
ن�سخة  بطرح  اأفيتو  با�سم  رو�سي 
والتي  فريون،  من  مكتملة  ن�سف 
 6 �سعة  حمرك  حتمل  اأنها  يقول 
معدل  مع  1،000 ح�سان  بقوة  لرت 
هذه  اأن  اإال  فقط،  كلم   100 �سري 
التفا�سيل م�سكوك يف م�سداقيتها 

بن�سبة كبرية جداً بالطبع.
كبري  مبلغ  اأفيتو،  اإعالن  ح�سب 
حمرك  مع  مقلدة  ن�سخة  مقابل 
كانت  لو  حتى  مام،  االأ يف  مثبت 
توجد  فال  ح�سان،   1،000 بقوة 
اأية  دون  ذلك  من  للتاأكد  طريقة 

اختبارات معتمدة.
فريون  تختلف  بالطبع، 
عن  جذرياً  اختالفاً  �سوبر�سبورت 
تاأتي  فهي  املقلدة،  الن�سخة  هذه 
التريبو  رباعي   W16 حمرك  مع 
بقوة 1،180 ح�سان و 1،500 نيوتن.

معدل  مع  الدوران،  عزم  من  مرت 
كلم/�ساعة   100 اإىل   0 من  ت�سارع 
ق�سوى  و�رصعة  ثانية   2.5 خالل 

ت�سل اإىل 415 كلم/�ساعة.

دبليو  اإم  بي  �رصكة  اأعلنت 
م�سنع  بناء  نيتها  عن  االأملانية 
جديد لها على االأرا�سي الرو�سية 
كالينينغراد  مدينة  عمدة  وقال 
الرو�سية اأنطون األيخانوف: "من 
املنتظر اأن ت�ستحدث �رصكة بي 
االأملانية م�سنعا جيدا  دبليو  اإم 
اأن  لها يف رو�سيا، ومن املرجح 
و�سيتم  كالينينغراد،  يف  يفتتح 
من  النماذج  اأحدث  اإنتاج  فيه 
يتعلق  ما  يف  ال�سيارات"اأما 
�سينتجها  التي  باملركبات 
يتم  اأن  املنتظر  فمن  امل�سنع، 
�سيدان من  �سيارات  ت�سنيع  فيه 
اإم دبليو،  الفئة 3 و5 و7 من بي 
ف�سال عن �سيارات كرو�س اأوفر 

."Х5"و "Х3" من الفئتني

االنتهاء  يتم  اأن  املفرت�س  ومن 
من بناء امل�سنع يف فرتة ترتاوح 
ما بني عامني اإىل عامني ون�سف، 
من  الثاين  الن�سف  من  اعتبارا 

العام اجلاري.
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الفوري  الرتا�سل  خدمة  اأطلقت 
وات�ساب ميزة جديدة قد حتل واحدة 
يعاين  التي  م�سكالتها  اأ�سواأ  من 
اإ�سافتهم  وهي  امل�ستخدمون،  منها 
احل�سول  دون  املجموعات  اإىل 
اإىل  اال�سطرار  ثم  موافقتهم،  على 

مغادرتها.
تاأتي  التي  اجلديدة،  امليزة  وت�سمح 
للتحقق  جديدة  خدمة  مع  بالتزامن 
للهنود  موجهة  املعلومات  �سحة  من 
من  بتحديد  للم�ستخدمني  خا�سًة، 
املجموعات،  اإىل  اإ�سافتهم  ميكنهم 
وذلك غرار ما توفره وات�ساب خلا�سية 
امللف  “�سورة  و  ظهور”،  “اآخر 

ال�سخ�سي”، و “احلالة”.

اجلديدة  امليزة  اإىل  الو�سول  وميكن 
“االإعدادات”  اإىل  الذهاب  خالل  من 
“اخل�سو�سية”  ثم   Settings
“املجموعات”  ثم   Privacy
للم�ستخدم  ميكن  وهناك   ،Groups
اإىل  اإ�سافتي  ميكنه  “من  حتديد 
ثالثة  بني  من  ليختار  املجموعات”، 
اأو   Everyone “اجلميع”  خيارات: 
“جهات ات�سايل” My contacts اأو 

.Nobody ”ال اأحد“
ال�سفحة  هذه  �سمن  وات�ساب  وت�سري 
اأنه يُ�سمح مل�رشيف  يف االإعدادات اإىل 
املجموعات، الذين ال ميكنهم اإ�سافة 
امل�ستخدمني اإىل املحموعات، اإر�سال 
من  بداًل  خا�ص  نحو  على  دعوات 

اإ�سافتهم اإليها.
اإىل  تهدف  امليزة  هذه  اأن  اإىل  يُ�سار 
العديد  يف  �سائعة  م�سكلة  معاجلة 
يقوم  حيث  العامل،  حول  الدول  من 
اآخرين  باإ�سافة م�ستخدمني  اأ�سخا�ص 
ال يعرفون عنهم اأي �سيء ما عدا اأنهم 
ح�سلوا على اأرقامهم من مكان ما، اإىل 
التي  اأو  ين�سوؤونها  التي  املجموعات 
ي�سرتكون فيها، لي�سطر امل�ستخدمون 

بعد ذلك مبغادرة تلك املجموعات.
اأن  اإىل  ا  اأي�سً االإ�سارة  وجتدر  هذا، 
الوقت  يف  تظهر  ال  اجلديدة  امليزة 
امل�ستخدمني،  جميع  لدى  احلايل 
خالل  للجميع  اإطالقها  ويُتوقع 

االأ�سابيع املقبلة.

املت�صّفح اجلديد Jio على 
اأندرويد يقّدم حًل �صريًعا 

ونظيًفا لت�صّفح االنرتنت
  

اأحدث   Jio تطبيق 
الويب  مت�سّفحات 
قوقل  متجر  على  من 
يعلم  واجلميع  بالي، 
يف  تطول  القائمة  اأن 
يف  حيث  املجال،  هذا 
مل�سنا  االأخرية  االآونة 
من  به  باأ�ص  ال  عدد 
املت�سفحات  تطبيقات 
قليلة  باأحجام  تاأتي 
هذا  منها  للغاية، 

ونظيًفا  �رشيًعا  حاًل  اأندرويد  كم�ستخدم  لك  يُقّدم  الذي  املت�سّفح، 
لت�سّفح االنرتنت.

فقط،  ميغابايت   4.8 بحجم  ياأتي  اأنه  املت�سّفح  هذا  ومن مميزات 
بكافة  االأخبار  اأحدث  لك  تعر�ص  التي  الرئي�سية  الواجهة  وهناك 
وحماذاة  الطلب،  ح�سب  الن�ص  حجم  تعديل  خيارات  مع  اأ�سكالها، 
باالأخبار يّقدم لك مت�سّفح Jio مقاطع فيديو ح�سب الذوق، بطريقة 

.UC م�سابهة للمت�سّفح الغني عن التعريف
ومن على الواجهة الرئي�سية للمت�سّفح �ستاُلحظ وجود عالمات تبويب 
افرتا�سية لبع�ص مواقع الويب ال�سهرية، ف�ساًل عن وجود �رشيط بحث 
يدعم البحث الن�سي والبحث ال�سوتي، مع دعمه لفتح عالمات تبويب 
اأدعها  التي  املميزات  اخلفي، وغريها من  الت�سّفح  وو�سع  متعددة، 
 Jio Browser مت�سّفح  حتميل  ميكنك  اأخرًيا  بنف�سك،  لتكت�سفها 
يدعم  اأن  على  بالي،  قوقل  متجر  على  من  وكامل  جماين  ب�سكل 

اأندرويد 5.0 فاأحدث.
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اآبل تطلق خوذا بتقنيات »8K« وات�صاب ت�صمح لك مبنع اإ�صافتك اإىل املجموعات دون اإذنك

للواقع االفرتا�صي
مرات  عدة  اآبل  ذكرت 
تطوير  على  تعمل  اأنها 
االفرتا�سي  للواقع  خوذ 
م�سادر  لكن  واملعزز، 
اأن  موؤخرا  اأكدت  مطلعة 
خوذ  �ستطلق  ال�رشكة 
مزودة  فريدة   »VR«

.»8K« بتقنيات
 »CNET« موقع  ونقل 
اأن  اآبل  يف  م�سدر  عن 
الإطالق  تتح�رش  ال�رشكة 
 ،2020 عام  اخلوذ  هذه 
اأن  املفرت�ص  من  حيث 
التعامل  على  قادرة  تكون 
االأجهزة  من  العديد  مع 
بنظام  العاملة  الذكية 

.Ios
هذه  ميزات  اأهم  ومن 
للم�سدر،  وفقا  اخلوذ 
ب�سا�ستني  �ستزود  اأنها  هو 
 ،»8K« بدقة  منف�سلتني 
ر�سوميات  ومعالج 
قدر  اأكرب  �سيوفر  متطور 
ال�سور  يف  الواقعية  من 

ثالثية  والفيديوهات 
االأبعاد.

 »Oculus Rift« خوذة 
االفرتا�سياأ�سهر  للواقع 
االفرتا�سي  الواقع  خوذ 

لعام 2018
كما من املفرت�ص اأن تخلو 
االأ�سالك  من  اخلوذ  هذه 

احلال  هو  كما  اخلارجية 
يف اخلوذ احلالية، لتت�سل 
�سغري  خارجي  جهاز  مع 
يثبت على اخل�رش ال�سلكيا 
ويحوي معاجلات متطورة 
 Fusion Apple A11(
 845  Snapdragon اأو 

.)970 Kirini اأو

 �صناب �صات يطلق 
نظارات ذكية مميزة

اأعلن القائمون على تطبيق �سناب 
�سات ال�سهري اإطالق اجليل الثاين 
 »Spectacles« نظارات  من 

الذكية.
 »Spectacles V2« و�سممت 
�سم�سية  نظارات  �سكل  على 
عادية بهيكل اأنيق وع�رشي مقاوم 
�سغرية  بكامريات  ومزود  للماء، 

ت�ساعد  اجلانبني  على 
التقاط  على  امل�ستخدم 
والفيديوهات  ال�سور 
عالية الدقة، باالإ�سافة اإىل 
للم�ستخدم  توفر  داخلية  بطارية 
اأو  للت�سوير  النظارة  ا�ستعمال 
لعدة  الفيديوهات  م�ساهدة 
�ساعات. اأما ما تبدو اأنها عد�سات 
الواقع  يف  فهي  النظارة،  هذه 
عر�ص  ميكنها  متطورة  �سا�سات 

اأو  ما ت�سوره الكامريات مبا�رشة، 
املوجودة يف  الفيديوهات  عر�ص 
الهاتف اأو اجلهاز الذكي بعد و�سله 

بالنظارة عرب �سبكة البلوتوث.
يف  حاليا  النظارة  هذه  وتتوفر 
الواليات  يف   »Snap« متاجر 
املتحدة وبريطانيا وكندا وفرن�سا 
ومن  دوالر،   129.99 ب�سعر 
دولة   13 يف  تظهر  اأن  املنتظر 

اأخرى

»NVIDIA« تقدم تقنية 
غري م�صبوقة لتعديل ال�صور

 »NVIDIA« طور املربجمون يف �رشكة 
على  ت�ساعد  فريدة  رقمية  خوارزميات 
تعديل ال�سور وا�سرتجاع االأجزاء املفقودة 
التقنية  هذه  عمل  طريقة  وتختلف  منها. 
االأخرى،  التعديل  برامج  اأ�سلوب عمل  عن 
فخوارزمياتها ال ت�سعى للبحث عن املكان 

االألوان  وحتديد  ال�سورة  من  املفقود 
على  تعتمد  بل  بها،  مللئه  منه  القريبة 
ب�سكل  ال�سورة  لتعاين  اال�سطناعي  الذكاء 
مكان  يكون  اأن  ميكن  ما  وتخمن  كامل 
لهذه  ميكن  كما  ومتلوؤه.  املفقود  اجلزء 
التي  ال�سور  مع  التعامل  اخلوارزميات 

العيون  �سكل  وحتدد  الوجوه  على  حتتوي 
منها  قريبة  عيون  اأ�سكال  وانتقاء  مثال، 
�سكل  مع  يتنا�سب  مبا  االأ�سلية  وا�ستبدال 
برجميات  منها  يجعل  الذي  االأمر  الوجه، 
ال�سور  يعدلون  وللذين  للم�سورين،  مميزة 

للمجالت واملواقع االإلكرتونية.

مت�صفح Brave ياأتي ب�صكل �صبيه 
بكروم مع عدة اإ�صافات

تطور مت�سفح Brave ب�سكل كبري موؤخرا، حيث 
اأن م�رشوع العمل جاء �رشيعا ومت تطوير املت�سفح 
على نظام iOS قبل ثالثة �سهور، ثم اآندرويد قبل 
الكمبيوتر  الأجهزة  وبعدها قدمته  ون�سف،  �سهر 
اأن  ويبدو  ولينك�ص.  ماك،  ويندوز،  باأنظمة 
القائمني على امل�رشوع يعملون بجد على تطوير 
كروم  مثل  برامج  ملناف�سة  احلديث  املت�سفح 
وفايرفوك�ص، حيث اأن الن�سخة اجلديدة منه تاأتي 
ب�سكل مميز و�سبيه مبت�سفح غوغل كروم  يعمل 

كروميوم  نواة  على  بريف  اأو   Brave مت�سفح 
للربجمة  مفتوح  م�سدر  وهي   ،Blink وحمرك 
متلكه غوغل، وهو ذاته الذي بنت عليه مت�سفحها 
واجهة  على  االأخري  التحديث  واحتوى  كروم. 
مطورة عن ال�سابق واأ�سبح باإمكان امل�ستخدمني 
االأعلى  يف  ظاهر  ب�سكل  التبويب  عالمات  روؤية 
املت�سفح  اأن  كما  كروم،  قوقل  احلال  هو  كما 
اأ�سبح اأ�رشع من ال�سابق، ومن املفرت�ص اأن يكون 
حممي ب�سكل اأكرب وذلك ب�سبب ترابطه املبا�رش 

مع نواة كروميوم املطورة من غوغل. وللعلم، فاإن 
مت�سفح بريف ياأتي مع اإ�سافة حلجب االإعالنات 
�سببا  كانت  والتي  بها،  التحكم  املزعجة- ميكن 
رئي�سيا يف �سهرة املت�سفح يف وقت ق�سري. يُذكر 
اأن مت�سفح بريف هو اأحد م�ساريع املطور الكبري 
“جافا  الربجمة  لغة  مبتكر  وهو  ايت�ص،  بريندان 
موؤ�س�سي  اأحد  اأنه  كما   ،JavaScript ”سكربت�
موزيال  مت�سفح  تطوير  عن  امل�سئولة  موزيال 

فايرفوك�ص ال�سهري.



 طالبت �شكوى موجهة من طرف جمعيات 
يومية  حتوز   ، املدين  للمجتمع  حملية 
»الو�شط«، على ن�شخة منها مديرة ال�شحة 
التدخل  ب�رضورة   ، بتمرنا�شت  وال�شكان 
ال�شخ�شي ،وامل�شتعجل لإنهاء مهام مدير 
بعني  العمومية  ال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شة 
�شالح املتهم ح�شبها ب�شوء الت�شيري ب�شبب 
ا�شتعمال  عدم  غرار  على  الكبري  عجزه 
وهو  الثدي  �رضطان  عن  الكا�شف  جهاز 
املنطقة  مر�شى  اأن  اإل  وجوده  رغم 
يقطعون م�شافات طويلة من اأجل الفح�ص 
الأ�شعة  جهاز  ا�شتعمال  عدم   ، الطبي 
اخلا�ص بطبيب العظام وهو كذلك موجود 
، اإ�شافة لنزع جهاز راديو الأ�شعة الرقمي 
املتطور وو�شع يف مكانه جهاز عادي بدل 
اأكرث من جتهيزات  اقتناء  وكذا   ، الرقمي 
ال�شحة  ملو�شفات  مطابقة  غري  طبية 
و�شع  عدم  عن  ناهيك   ،« »مقلدة  مبعنى 
م�شتلزمات  اقتناء  يف  قانونية  ا�شت�شارات 
املوؤ�ش�شة يف اللوحات الإ�شهارية وخا�شة 
الأماكن العمومية املعروفة يف و�شط البلد 
ال�شكوى  ذات  و�شفته  ما  وهذا  ت�شهر  مل 
العمومية  ال�شفقات  لقانون  باملخالف 
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لدى  وال�شتغراب  الده�شة  يثري  ومما 
للأطباء  امل�شتمر  الغياب  اجلمعيات  ذات 
من  يعانون  املواطنني  وكل  الأخ�شائيني 
هذه  اأن  حيث   ، ح�شبهم  الت�رضف  هذا 
اللوحات  تعليق  عدم  رافقها  الو�شعية 
و  الإدارية  باملناوبة  اخلا�شة  الإ�شهارية 
الطبية وال�شبه طبية وهو ما جعل قا�شدي 
اأ�شماء املناوبني  ال�شحي يجهلون  الهيكل 
ال�شكوى  �شددت  فقد  ذلك  جانب  اإىل   .
فتح  يف  الإ�رضاع  �رضورة  على  املذكورة 

تقف  التي  حوللأ�شباب  اإداري  حتقيق 
منازل  جتهيزات  ا�شرتجاع  عدم  خلف 
اإنهاء  بعد  للمخازن  الأخ�شائيني  الأطباء 
يف  نزيف  ن�شيان  دون   ، املدنية  اخلدمة 

�رضف املال بطرق احتيالية
ومرارا  تكرارا  حاولنا  ثانية   جهة  من   
ال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شة  مبدير  الت�شال 
يف  راأيه  ملعرفة  �شالح  بعني  العمومية 
ب�شبب  ذلك  علينا  تعذر  اأنه  اإل  املو�شوع 

وجود هاتفه  خارج نطاق التغطية . 

�أحمد باحلاج 

�تهمته ب�صوء �لت�صيري و�لتالعب بتجهيز�ت منازل �لأطباء �لأخ�صائيني

جمعيات �ملجتمع �ملدين تطالب بر�أ�س مدير م�صت�صفى عني �صالح
.  جتهيز�ت طبية متطورة حبي�صة �لأدر�ج و�ملر�صى يتحولون لفئر�ن جتارب

طالبت ممثليات �ملجتمع �ملدين باملقاطعة �لإد�رية عني �صالح ، مديرة �ل�صحة و�ل�صكان لولية مترن��صت بالتعجيل يف �إنهاء 
مدير �ملوؤ�ص�صة �لعمومية �ل�صت�صفائية �ملتهم ب�صوء �لت�صيري وعدم تقدمي تو�صيحات عن �لختفاء �لغام�ض للتجيهز�ت 

�ملنزلية لالأطباء �لأخ�صائيني بعد �نتهاء �خلدمة �ملدنية لهم .

جيجل

ل�صو�س يعتدون 
على حرمة م�صجد 

بامليلية
تعر�ص م�شجد حي عجنق ببلدية امليلية �رضق 

ولية جيجل اإىل ال�رضقة وال�شتيلء على اأموال 

�شندوق التربعات الذي كان بداخله  من قبل 

ع�شابة جمهولة ح�شب ماعلم من م�شادر حملية.
وح�شب هذه امل�شادر فاإن جمهولني اقتحموا 

امل�شجد يف �شاعة متاأخرة من ليلة الأحد املا�شي 

بعد تاأكدهم من خلوه من  امل�شلني والإمام، حيث 

قاموا بخلع اأحد الأبواب الرئي�شية  ثم حطموا  

جميع اأقفال �شناديق التربعات التي كانت مثبتة 

بامل�شجد وال�شتيلء على جميع الأموال التي 

بداخلها قبل اأن يلوذوا بالفرار حتت جنح الظلم  

ومل يكت�شف اأمرهم اإل يف �شبيحة اليوم املوايل 

من قبل اإمام امل�شجد ، الذي قدم بدوره �شكوى 

لدى م�شالح الأمن املخت�شة  التي  فتحت على 

الفور حتقيقا يف اجلرمية النكراء  التي ل زال 

منفذوها يف حالة فرار وبتطبيق التقنية احلديثة 

يف اأخد الب�شمات ومعاينة اأماكن اجلرمية من 

قبل ال�رضطة العلمية  �شيقع املجرمني ل حمالة 
يف الفخ.

 ر.هزيل
�لبويرة

جريح يف حادث مرور 
بالطريق �ل�صريع

احلماية  عنا�رض  اأم�ص  �شبيحة  تدخلت 

امل�شت�شفى  اإىل  جريح  لنقل  بالبويرة  املدنية 

اثر حادث  » على  بو�شياف  » حممد  املحلي 

الثامنة  ال�شاعة  حدود  يف  وقح  مروع  مرور 

نتج عن ا�شطدام بني حافلة لنقل امل�شافرين 

 - �رضق  ال�شيار  الطريق  نقطة  يف  و�شاحنة 

 ، البويرة  بلدية  اإقليم  بو�شية عرب  اأولد  غرب 

وح�شب م�شادر » الو�شط » فاإن حالة ال�شخ�ص 

امل�شاب لي�شت باخلطرية فيما فتحت م�شالح 
الدرك حتقيقا يف ملب�شات احلادث .

�أح�صن مرزوق

��صتوليا على 700 مليار �صنتيم بوهر�ن

متقاعد من »�صوناطر�ك« و زوجته يحتاالن على 300 �صخ�س 

مبا�صرة بعد عودته من �خلارج

�صحب جو�ز �ل�صفر من �أحد �أفر�د عائلة كونيناف مبطار هو�ري بومدين

�جللفة

�إنتاج 6ر4 ماليني لرت من زيت �لزيتون 
�ملدية

�نت�صال جثة �صاب من د�خل م�صطح مائي بوزرة

.       �جلاين يفر لإ�صبانيا

امل�شلحة  عنا�رض  اأم�ص،  اأول  م�شاء  متكنت 
الولئية لل�رضطة الق�شائية بوهران، من توقيف 
املديرة التجارية ب�رضكة »حدو�ص للبناء« الكائن 
مقرها ب12 �شارع بو�شكرين علي مو�شى بحي 
الفار  زوجها  رفقة  لتورطها  ال�شعبي،  »قمبيطا« 
و  الحتيال  و  الن�شب  يف  اأ�شبوع  منذ  لإ�شبانيا 
التزوير و ا�شتعمال املزور راح �شحيتها اأزيد من 

300 �شخ�ص كانوا ي�شعون ل�رضاء �شكنات ترقوية 
يا« مببالغ مالية معتربة فاقت  األ بي   « مدعمة 
املليار لل�شخ�ص، و ا�شتوىل املرقي رفقة زوجته 
 700 يفوق  مبلغ  على  الأ�شطر  هذه  كتابة  حلد 
ال�شعبة  بالعملة  مبالغ  �شمنها  من  �شنتيم  مليار 
بفرن�شا  مقيمني  ملغرتبني  الدولر  و  بالأورو 
وقد   . الأمريكية  املتحدة  الوليات  و  كندا  و 
كمني  بتن�شيب  اأم�ص،  اأول  م�شاء  العملية،  متت 
مل�شرية هذه ال�رضكة، على اأ�شا�ص اأنها �شتلتقي 

باأحد املكتتبني لتعيد له اأمواله، فتلقفها حمققو 
ال�رضطة، كونها حمل اأمر بالقب�ص �شدر �شدها 
�شتة  من  اأكرث  منذ  لوهران  اجلنح  حمكمة  من 
بالذكر  جدير  تنفيذه.  يتم  مل  اأنه  اإل  اأ�شهر، 
اأ�ش�شها  التي  ال�رضكة  هذه  ال�شحايا  غالبية  اأن 
زوجته  مع  �شونطراك  من �رضكة  متقاعد  اإطار 
ال�رضكة  هذه  واإطارات  عمال  هم  »امل�شرية« 
البرتولية. حيث اأبرمت موؤ�ش�شة »حدو�ص« عقدا 
ل�شونطراك  الإجتماعية  اخلدمات  جلنة  مع 

لإجناز �شكنات لعمالها، وهذا يف وليات وهران 
من  ا�شتفاد  حيث  وتيارت،  وغليزان  ومع�شكر 
الوايل  عهد  يف  وهران  يف  اأر�شيتني  قطعتني 
عمارتني  لإجناز  بو�شياف  املالك  عبد  الأ�شبق 
فاخرتني. وا�شتلم الأموال من اأكرث من 250 عامل 
يف �شونطراك يف وهران وال�شحراء وغريها من 
اإكت�شفوا  الأوىل  العمارة  جهزت  وملا  املناطق، 
لأ�شخا�ص  �شكناتهم  باعت  العقارية  ال�رضكة  اأن 

اآخرين. اأ بن عطية

مت  اأنه  مقربة  م�شادر  من   « الو�شط   « علمت 
و  كونيناف  عائلة  اأفراد  اأحد  �شفر  جواز  �شحب 
بعد  مبا�رضة  كونيناف  كرمي  الأعمال  رجل  هو 

عودته من بلد اأجنبي .
وقالت م�شادرنا اىل اأنه فور دخول كرمي كونيناف 
من اخلارج ، قامت م�شالح الأمن بنزع جواز �شفره 

، مبطار هواري بومدين . جتدر الإ�شارة اإىل اأن 
اىل  اخلروج  منع  موؤخرا  اأ�شدرت  العامة  النيابة 
من  التي  و  ال�شخ�شيات  من  العديد  اخلارج �شد 

بينها اأفراد من عائلة كوننياف ، و التي من بينها 
ر�شا كونننياف الذين كان اأحد اأكرب املوؤثرين يف 

خمتلف القرارات . 

مت بولية اجللفة حتقيق اإنتاج ناهز 6ر4 مليون 
الفلحي  املو�شم  خلل  الزيتون  زيت  من 
عرف  الذي  املوؤ�رض  وهو   2018/2019
اإرتفاعا باملقارنة مع املو�شم الفارط، ح�شب 
امل�شالح  مديرية  من  الأربعاء  اليوم  علم  ما 
على  القائمون  اأو�شح  و  بالولية.  الفلحية 
ذات املديرية باأن »اإنتاج هذا العام زاد معدله 
قدر  الذي  الفارط  الفلحي  باملو�شم  قيا�شا 
فيه الإنتاج اآنذاك ب 6ر3 مليون لرت و يرجع 

اإىل  الزيتون  �شعبة  مردودية  يف  التطور  هذا 
التي تقدر  عدة عوامل منها تو�شع امل�شاحة 
بــ 11.329 هكتارا منها 9.100 هكتار  حاليا 
معطيات  ت�شري  و  الإنتاج،  مرحلة  يف  هي 
اإنتاجية هذه ال�شعبة للمو�شم الفلحي اجلاري 
)2018/2019( اإىل بلوغ اإنتاج 339.800 قنطار 
من �شنفي الزيتون منها 316.550 قنطارا من 
قنطار   23.250 و  للمعا�رض  املوجه  الزيتون 

من زيتون املائدة.

مت م�شاء اأم�ص الثلثاء انت�شال جثة �شاب 
العمر 15 �شنة من داخل م�شطح  يبلغ من 
من  املدية(،  )�رضق  وزرة  ببلدية  مائي 
املدنية، ح�شبما  احلماية  طرف غطا�شي 
علم من هذه الهيئة. و اأو�شح امل�شدر اأن 
املتو�شط  الطور  تلميذ يف  و هو  ال�شحية 
تقع  مائية  بركة  يف  اأم�ص  م�شاء  غرق 
كان  بينما  »�رض�شارة«  قرية  من  بالقرب 
ي�شتعمله  الذي  امل�شطح  هذا  يف  ي�شبح 

فلحو املنطقة  و فور اإبلغهم من طرف 
غطا�شي  من  فريق  قام  ال�شحية  اأولياء 
بوزرة  املدنية  للحماية  املتقدم  املركز 
اجلثة  عن  للبحث  املكان  لعني  بالتوجه 
التي جذبتها املياه الطينية لهذا امل�شطح 
انت�شال  وعقب  للم�شدر  وفقا  املائي، 
اجلثة بعد �شاعة من البحث مت نقلها اإىل 
حممد  مل�شت�شفى  اجلثث  حفظ  م�شلحة 

بو�شياف باملدية. 
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 25مليون دولر 
لالإر�صاد عنه

من�صور�ت عن 
»�لبغد�دي« 
متالأ �الأنبار 

الأربعاء  اأم�ص  العراقي  الطريان  األقى 
غربي  الأنبار  حمافظة  يف  من�شورات 
البلد ت�شمنت الإعلن عن مكافاأة مالية 
باأي  يديل  ملن  دولر  مليون   25 قدرها 

معلومات تقود لوكر زعيم داع�ص.
مقام  قائم  العو�شج  اإبراهيم  وقال 
اإن  الأنبار  حمافظة  مركز  الرمادي، 
يف  املن�شورات  األقى  اجلي�ص  »طريان 
عموم حمافظة الأنبار وخا�شة الرمادي، 
قدرها  مالية  مكافاأة  تخ�شي�ص  ت�شمنت 
25 مليون دولر لكل من يديل مبعلومات 
املتطرف  التنظيم  زعيم  لعتقال  تقود 
اأبو بكر البغدادي«،ودعا العو�شج كل من 
اإىل  البغدادي  عن  معلومات  لديه  تتوفر 
»للخل�ص  الأمنية  القوات  مع  التوا�شل 
يف  املن�شور  تنظيمه«ويحمل  ومن  منه 
وفوقها  البغدادي  �شورة  الأي�رض  جانبه 
يف  داع�ص  »قائد  الأ�شفر  باللون  كتب 
العراق وال�شام اأبو بكر البغدادي« وحتت 
 25« الأ�شفر  باللون  اأي�شا  كتب  ال�شورة 
للمعلومات  مادية  مكافاأة  دولر  مليون 
مقابل  ويف  عليه«.  للقب�ص  تر�شدنا  التي 
اليمنى  اجلهة  يف  كتب  البغدادي،  �شورة 
ومقاتلوه  داع�ص  »قائد  املن�شور  من 
الآن  وهو  اأهلكم،  وقتلوا  اأر�شكم  �رضقوا 
والدمار  املوت  بعيدا عن  باأمان  خمتبئ 
اأن  ت�شتطيع  مبعلوماتك  زرعه،  الذي 
تنتقم منه ومن دماره، ات�شل بنا اأو ار�شل 
لنا ر�شالة عرب الوات�شاب«، وو�شعت اأرقام 
هواتف وحتتها عبارة »جميع الت�شالت 

اآمنة«.

�لطبعة �خلام�صة جلائزة 
» Ooredoo ملحو �لأمية«

متديد �آجال �إيد�ع 
ملفات �لرت�صح �إىل 

غاية 13 جو�ن 2019
الأمية  ملحو  اجلزائرية  اجلمعية  تعلن 
»اقراأ« وOoredoo  يف اإطار �رضاكتهما، 
الرت�شيحات  اإيداع  اآجال  متديد  عن 
 Ooredoo »جائزة  ل  اخلام�شة  للطبعة 
 13 اخلمي�ص  يوم  غاية  اإىل  الأمية«  ملحو 
التي  اخلام�شة  الطبعة  هذه   .2019 جوان 
لكل  موجهة   2018 اأفريل  اإطلقها يف  مت 
اأو جمعية،  اأو منظمة  اأو موؤ�ش�شة  �شخ�ص 
فعالة  ب�شفة  اأ�شهمت  خا�شة،  اأو  عمومية 
يف جهود حمو الأمية من خلل درا�شات اأو 
م�شاريع اأو برامج اأو من�شورات اأو تطبيقات 
اأو اأي عمل اأو مبادرة ذات �شلة مبو�شوع 
تهدف  اجلزائر.  يف  الأمية  ُمكافحة 
التي مت  Ooredoo ملحو الأمية  جائزة 
تاأ�شي�شها �شنة 2013 من قبل جمعية اإقراأ 
وOoredoo، اإىل مكافاأة التميز والإبداع 
)ين(  للفائز  ومتنح  الأمية  يف جمال حمو 
مكافئة مالية تقدر بخم�شمائة األف دينار 

جزائري )500.000 دج(.
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