
12954 �شرطيا 
لتاأمني امتحانات 

"البيام"

موازاة مع انت�سار خيار ال�سلمية 

فريو�شات �شاذة تهدد 
مناعة احلراك ال�شعبي

دعوة للتحقيق يف اأخطاء 
اأطباء العيون الكوبيني

حركة الإ�سالح الوطني

غويني يقرتح ندوة للحوار 
خالل ال�شهر اجلاري 

بعد توقفها بداية احلراك ال�سعبي

قوافل "احلراقة" تعود بقوة يف واليات الغرب 

املت�سررون طالبوا باإجناز ج�سر بني قرية
 "انبغبغ" و"زلواز"

 في�شانات جانت بايليزي 
تك�شف امل�شتور 

ح�سب موقع "الراأي اللكرتوين"

طحكوت اأمام حمكمة �شيدي احممد اليوم
�ص3

�ص5
اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�شا www.elwassat.com1 €  االأحد  9   جوان 2019  املوافـق  ل6 �شوال  1440هـ العدد:4960   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�شا

املنتدى العاملي للو�سطية

اأبو جرة يدعو 
حلوار يباركه 

�ص3اجلي�ش

�ص3

�ص4  �ص2 �ص4

�ص3

الأمن الوطني

100 �سخ�ص فقد الب�سر بب�سار وحوايل 75 حالة باجللفة  
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تعوي�ض 550 موال مت�شررا من وباء املجرتات ال�شغرية

29 مليار �سنتيم  لتعوي�ض املوا�سي  
النافقة بتلم�سان

الفالحية  امل�صالح   با�رشت 
تعوي�ض  عملية  تلم�صان يف  لوالية 
واملوالني  املت�رشرين  الفالحني 
التي  القالعية  احلمى  داء   من 
�صهري  بني  ما  املنطقة  �رشبت 
من  وذلك  وماي املا�صي  فرباير 
خالل تخ�صي�ض 29 مليار �صنتيم  
مت�رشر  قبللتعوي�ض550  من 
الذين �صجلوا اأنف�صهم اأغلبهم من 
املناطق اجلنوبية وبع�ض النواحي 
غرار   على  ال�رشقية  ال�صمالية 

الفحول وعني يو�صف.
الفالحة  م�صالح  وكانت  هذا 

من  راأ�ض  اأح�صت11674  قد 
االأعمار  خمتلف  من  املوا�صي  
مت الق�صاء عليها  باملر�ض  الذي 
اجتاح املنطقة قبل  تدخل وزارة 
الوالية  منحت  التي  الفالحة 
فرتة  مابني  لقاح   جرعة   26400
بتلقيح  ما�صمح  وماي   فرباير 
جرعة  األف  و360  26029راأ�صا  
ال�صغرية  املجرتات  طاعون  �صد 
 264107 بتلقيح  �صمح  ما  وهو 
بلدية    38 على  موزعة  راأ�ض  
باإ�رشاف من 94 بيطري ح�صب ما 
الفالحة كما  اإليه مديرية  اأ�صارت 

االأبقار  تلقيح 19244راأ�صا من  مت 
و5404  القالعية   احلمى  �صد 
راأ�صا منها �صد الكلب ، هذا وقد 
مت تخ�صي�ض �صلم من اجل تعوي�ض 
ح�صب  املت�رشرين  الفالحني 
مت  حيث  النافقة  املوا�صي  عمر 
تخ�صي�ض  مبلغ األف دج  للخرفان 
التي يقل عمرها عن الثالثة اأ�صهر 
يرتاوح  التي  للخرفان  و10اآالف 
عمرها بني ال03 اأ�صهر  و10اأ�صهر 
، فيما حددت 20الف دج للموا�صي 
اأ�صهر   10 عن  عمرها  يزيد  التي 
دج  األف  و30  18�صهرا   عن  ويقل 

�صهرا  فوق18  البالغة  للموا�صي  
�صاأنها  من  التعوي�صات   هذه   ،
املربني  بني  ما  الثقة  تعيد  اأن 

التي �صبق وان  ومديرية الفالحة  
فقدوها خالل حملة الوباء خا�صة 
والبيطريني  اللقاح   تاأخر  ظل  يف 

اإىل املناطق النائية اجلنوبية التي 
تعد اكرب املناطق تربية للموا�صي 

واأكرثها ت�رشرا.

الأمن الوطني

12954 �سرطيا لتاأمني امتحانات »البيام«

خبر في 
صورة

اأن�سار اجليا�سكا واملوب 
ي�ساندون جيا�سمبي

�صبيبة  فريق  اأن�صار  تلقى 
من  قوية  م�صاندة  بجاية 
مولودية  اجلار  نظرائهم 
القبائل  و�صبيبة  بجاية 
ت�صكيلة  خلو�ض  حت�صبا 
نهائي  البجاوية  ال�صبيبة 
الذي  اجلمهورية  كاأ�ض 
البارحة  م�صاء  جمعها 
بلوزداد،  �صباب  بنادي 
حيث رافق عدد من اأن�صار

»املوب« و«الكناري« نظرائهم من �صبيبة بجاية اإىل مدينة البليدة لدعم 
العودة  على  وت�صجيعهم  املدرجات  من  بوعكاز  معز  املدرب  اأ�صبال 

بالكاأ�ض اإىل عا�صمة مياقورايا.

ماجر يعود اإىل التحليل
�صجل الناخب الوطني ال�صابق رابح ماجر عودته اإىل ا�صتوديو التحليل 
من  اإقالته  منذ  الكروي  امل�صهد  عن  واالبتعاد  التوقف  بعد  جمددا 
العام املن�رشم،  الوطني  للمنتخب  الفنية  العار�صة  راأ�ض  من�صبه على 
قناة  ا�صتوديوهات  ومن  جمددا  التحليل  كر�صي  ماجر  ي�صتعيد  حيث 
»اأم بي �صي« م�رش، حيث �صوف يكون �صمن طاقم القناة الف�صائية من 
اأجل حتليل مباريات كاأ�ض اإفريقيا لالأمم املقرر انطالقها بعد اأقل من 

اأ�صبوعني يف م�رش.

البويرة

فتيات يف حملة لتنظيف ال�سوارع
الواقعة  ال�رشفة  بلدية  فتيات  من  جمموعة  االأ�صبوع  نهاية  بادرت 
اإىل تنظيم حملة تنظيف وا�صعة  البويرة  اق�صى �رشق عا�صمة والية 
النطاق �صملت �صوارع و�صاحات املنطقة يف مبادرة تعترب االأوىل من 
للتنظيف ي�رشف عليها يف  التطوعية  ان كانت احلمالت  نوعها بعد 
العادة ال�صبان املنخرطني يف جمعيات املجتمع املدين فقررت هذه 
املجموعة من اجلن�ض اللطيف الالتي ال يتعدى �صنهن 16 �صنة التطوع 
لهذه املهمة النبيلة التي نالت ا�صتح�صان وثناء �صكان املنطقة التي 
التوا�صل االإجتماعي  اأبهى حلة ، كما تداول ن�صطاء مواقع  بدت يف 
هذه اللفتة على نطاق وا�صع ومتنى اجلميع ان يتم تعميمها عرب كافة 
�صورة م�رشفة  اإعطائهن  على  الفتيات  �صاكرين هذه  الوطن  مناطق 
وجميلة عن الفتاة اجلزائرية التي اأثبتت تفوقها وجدارتها يف �صتى 

املجاالت .
اأ.م

منطقة التجارة احلرة الفريقية 

جالب ممثال عن اجلزائر
ي�صارك وزير التجارة، �صعيد جالب يف  اللقاء الثامن لوزراء التجارة 
7و  اأيام  اأ�صغاله  تدور  الذي  االإفريقي  االحتاد  يف  االأع�صاء  للدول 
بيان  به  اأفاد  ما  )اثيوبيا(،ح�صب  ابيبا  اأدي�ض  يف  اجلاري  جوان   8

للوزارة.
واأو�صح البيان اأن هذا اللقاء يندرج يف اإطار تطبيق خارطة الطريق 
التي ترمي اإىل انهاء اال�صغال العالقة ذات ال�صلة باملفاو�صات حول 

منطقة التجارة احلرة القارية االإفريقية.

م�ستقبل غام�ض لريا�ض بودبوز
ت�صود حالة من الغمو�ض حول 
م�صتقبل ريا�ض بودبوز، النجم 
اجلزائر،  ملنتخب  االأ�صبق 
الن�صف  خالل  ن�صط  الذي 
املا�صي  املو�صم  من  الثاين 
بني  االإعارة  �صبيل  على 
�صفوف �صيلتا فيجو االإ�صباين 

قادما من ريال بيتي�ض.
االألعاب  �صانع  وف�صل 
اجلزائري يف ترك انطباعات 
طيبة مع �صيلتا فيغو، وهو ما 

اأن  كما  اإعارته،  عقد  ال�رشاء يف  بند  تفعيل  لعدم  االأخري  اإدارة  دفع 
بيتي�ض مل يح�صم بعد م�صاألة بقائه اأو رحيله عن الفريق، يف انتظار 

القرار النهائي ملدربه اجلديد.
ودخل بودبوز على رادار عدة اأندية فرن�صية، اأبرزها تولوز ال�صاعي 
لتقوية �صفوفه خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية، وال تزال اأ�صهم بودبوز 
مرتفعة يف فرن�صا، خا�صة واأنه حقق يف مو�صم 2016-2017، يف فرتة 
لعبه مع مونبيلييه، اإجنازا كبريا بت�صدره ترتيب اأكرث الالعبني �صناعة 

للفر�ض يف الدوريات اخلم�ض الكربى يف اأوروبا.

وخالل جتربته االإ�صبانية، �صارك الالعب امللقب بـ«اأوزيل اجلزائر« 
يف 47 مباراة اأ�صهم خاللها بـ8 اأهداف بني �صناعة وت�صجيل.

�صهادة  امتحانات  الإجراء  حت�صبا 
الدرا�صية  لل�صنة  املتو�صط  التعليم 
املديرية  اتخذت   ،2019-2018
من  جملة  الوطني  لالأمن  العامة 
االإجراءات االأمنية ملرافقة و�صمان 
االمتحانات،  لهذه  احل�صن  ال�صري 
�رشطي   12954 ت�صخري  خالل  من 

ت�صهر  الوطني،  الرتاب  كافة  عرب 
على تاأمني مراكز االمتحانات. 

االأمنية  االإجراءات  هذه  تتج�صد 
امليداين  التواجد  تعزيز  عرب 
باملحيط  خا�صة  ال�رشطة،  لقوات 
االمتحانات،  ملراكز  اخلارجي 
عمليات  وتاأمني  مواكبة  و�صمان 

االمتحان  موا�صيع  وتوزيع  نقل 
وكذا عمليات اإرجاع طرود االأجوبة 

اإىل مراكز التجميع.
كما مت و�صع ت�صكيالت اأمنية متنقلة 
تزامنا  ال�رشطة،  لعنا�رش  وراجلة 
التي ت�صهد  اأوقات االمتحانات  مع 
وعائالتهم،  للممتحنني  كبري  اإقبال 

تتكفل بت�صهيل  و�صمان االن�صيابية 
الطرق  طول  على  املرورية 
اإىل  املوؤدية  وامل�صارات  الرئي�صية 
االمتحانات  ومراكز  املدار�ض 
الوقوف  لظاهرة  والت�صدي 
والتوقف الع�صوائي للمركبات اأمام 

مراكز االمتحان.

ك�صف مدير الرتبية  لوالية تلم�صان 
�صحفية   ندوة  يف  اعمرية   كرمي 
قد   م�صاحله  اأن  املديرية   مبقر 
اأجل اإجناح  اأمتت اال�صتعدادات من 
التي  اال�صا�صي  التعليم  �صهادة 
بتلم�صان   اليوم  �صبيحة   �صتنطلق 
مر�صحا    18647 لها  �صيتقدم  والتي 
موزعني على 65 مركزا بعد اإ�صافة 

03 مراكز جديدة  بكل من دوائر بن 
الكدية  وحي  تالوت  وعني  �صكران 
التالميذ   تنقل  لتفادي  بتلم�صان 

وت�صهيل عملية  االمتحان .
اأن  امل�صوؤولون  ذات  واأ�صار  هذا 
 17732 على  يتوزعون  املر�صحني 
اأنثى    9117 منهم  نظاميا  مر�صحا 
و915 مر�صحا حرا منهم 585 ذكور  

على راأ�صهم 57 مر�صحا من موؤ�ص�صة 
املدار�ض  من  مرت�صح  و17  الوقاية 
اخلا�صة  و08 مر�صحني يعانون من 
لديهم  اآخرين  و08  حركية  اإعاقة 
من  يعانون  و04   ب�رشية  اإعاقة 
اأن  املنتظر  ومن   ، �صمعية  اإعاقة 
 4600 منهم  موؤطرا   5710 يوؤطرهم 
العدد  ونف�ض  مقت�صد   و65  حار�ض 

و395  ونوابهم  املراكز  روؤ�صاء  من 
العمال  من  و390  لالأمانة   اأع�صاء  
مركزا  تخ�صي�ض  مت  كما  املهنيني 
ب�صغري  بثانوية  واالإغفال  للتجميع  
خل�رش ومركزين للت�صحيح بكل من 
وثانوية  بتلم�صان  يغمرا�صن  ثانوية 

البريوين مبغنية .
م.ب

منهم 915 مر�شحا حرا و57 حمبو�شا

17732 مر�سحا على موعد مع »البيام« بتلم�سان

م.ب



الواليات  الغربية 

م�صريات حا�صدة راف�صة لبقاء بن �صالح 
اأم�س  امل�سريات  زوال  انطلقت 
للجمعة  الغربية  بالواليات  ال�سعبية 
التوايل  بنف�س  ال�ساد�سة ع�رش على 
خلطاب  بن  ال�سعارات والراف�سة 
يطالبه  احلراك  اأن  موؤكدين   ، �سالح 
 ، احللول  اقرتاح  ولي�س  بالرحيل 
اغلب  يف  امل�ساركني  �سدد  وقد  هذا 
الأي  اال�ستماع  رف�س  على  الواليات 
حل من بن �سالح ، موؤكدين اأن من جاء 
اإىل  القيادة بالتزوير ال ميكنه اأن يكون 
االنتخابات  اأن  م�سريين   ، يوما  نزيها 
وبدوي  �سالح  بن  برحيل  اإال  التكون 
والف�ساد الذي  التزوير  رمز  ب�سفتهم 
الع�رشيتني  خالل  اجلزائر  عرفته 
املحتجون  واأ�سار  هذا   ، املا�سيتني 
�سعاراتهم  بعد  توحدت  الذين 
االأ�سبوع  �ساهدته  الذي  االنق�سام 
املوؤ�س�سة  دعاة  بني  ما  املا�سي 
 ، �سالح  القايد  ذهاب  ودعاة  الع�سكر 
اجلي�س  دعا  املحتجون  قيادة  كما 
اإمتام  حما�سبة  روؤو�س  يف  باالإ�رشاع 
اأموال  الف�ساد وا�سرتجاع 

مرحلة  يف  لالنطالق  اجلزائريني 
 ، اجلزائرية  للدولة  حقيقية  بناء 
حكومة  بدوي  كما طالبو  �سقوط 
لتنظيم  موؤهلة  غري  اأنها  بحكم 
حتمل  اأنها  رئا�سية  بحكم  انتخابات 
�سماء  م�سبوقة  بالتزوير  وتعرف  اأ
هند�سته جيدا ، هذا ورغم حرارة اجلو  
تو�سع  بل  كثيفا  كان  احل�سور  اأن  اإال 
والدوائر،  البلديات  من  اإىل  العديد 
ال16  قيادة  اجلمعة  وعرفت  هذا 
واملنتخبني  واملحامني  الطلبة 
�سباق  يف  للحراك  وكاأنها  ال�سيا�سيني 
اإىل  باالإ�سافة  احلراك   ميثل  من 
اأ�سماء معروفة حم�سوبة على الرابطة 

الوطنية حلقوق االن�سان  .
اآالف  بلعبا�س خرج  �سيدي  ففي 
�سالة  بعد  املتظاهرين  من 
ين  برحيل  اجلمعة  للمطالبة 
بدوي  حكومة  �سالح  و�سقوط 
ورف�س اأي  انتخابات  بقيادة الرئي�س 
واحلكومة احلالية حيث مل متنع  ارتفاع 
اجلو املتظاهرين  درجة  حرارة 

حاملني  الوالية  نحو  ال�سري  من 
�سالح  ب�سقوط  بن  تطالب  �سعارات 
�رشعية  غري  ب�سفتها  بدوي  وحكومة 
الكبرية  احلرارة  ورغم  ،  وبغليزان 
التي ميزت الوالية اإال اأن املتظاهرين 
املقابلة  ال�ساحة  اإىل  خرجوا  بقوة 
�سعارات  حاملني  للبلدية  للتجمهر 
�سالح  للمطالبة  با�ستقالة  بن  قوية 
جملة  وخطابه  حلوله  وراف�سني 
رموز  مبحا�سبة  وتف�سيال  طالبو 
اأموال اجلزائريني  الف�ساد وا�سرتجاع 
 ، الوالية  مقر  نحو  ت�سيري  اأن  قبل 
يف  ال  االأو�ساع  تختلف  مل  وب�سلف 
امل�سرية  حرارة  وال  اجلو  حرارة 
والطلبة  املحامني  تقدمها  التي 
املنتخبني  وع�رشات  واحلقوقيني 
راف�سني  �سيا�سية  كثل  لعد  املنتمني 
اأي  حوار مع بن �سالح  ب�سفته االأول 
خرج  وبتيارت  بالرحيل  ،  املطالب 
ال�سالة  مبا�رشة  بعد  املواطنون 
ال�سارع  جابت  حا�سدة  م�سرية  يف 
مبدخل  تنتهي  اأن  قبل  الرئي�سي 

بن  برحيل  للمطالبة  الوالية  مقر 
ومبع�سكر  وحكومته  ،  وبدوي  �سالح 
االأمري  �ساحة  امل�سرية  من  انطلقت 
اأين  الوالية  مقر  �سوب  القادر  عبد 
املحتجني  �سعارات  وردد  حمل 
حكومة  و  �سالح  بن  ب�سقوط 
االنتخابات التي  بدوي  واإلغاء 
التي  االأ�سماء  هاته  عليها  ي�رشف 
وبعني   ، التزوير  هند�سة  تعرف 
بال�سارع  املتظاهرين  خرج  متو�سنت 
�سعارات  للمدينة  حاملني  الرئي�سي 
اأي  انتخابات  رف�س  اإىل  تدعو 
بدوي وال  وحكومة  �سالح  بن  بقيادة 
طالب  كما  �سقوطها  ،  االأبعد  تراجع 
�سالح  من  بن  براأ�س  املحتجون 
يف  النعامة  �سكان  خرج  جهتهم 
الوالية  اأين  مقر  نحو  م�سرية 
ال�ساحة  يف  املحتجون  جتمهر 
مطالبني  واالإذاعة  للوالية  املقابلة 
بن  وا�ستقالة  حكومة  بدوي  ب�سقوط 
الرنانة  خلطابته  جمال  �سالح  وال 
عزما  اإال  املتظاهرين  التزيد  التي 

وب�سعيدة  خرج   ، اقالته  على  طلب 
حا�سدة  م�سرية  يف  املحتجون 
طلبة  قادها  املدينة  �سوارع  جابت 
وحقوقيني  مطالبني براأ�س بن �سالح 
و بدوي وحكومته ، وبتلم�سان  جتمهر 
الكبري  امل�سجد  ب�ساحة  ال�سكان 
من  جملة  املدينة  بقيادة  و�سط 
قبل  والطلبة  واحلقوقيني  ال�سيا�سيني 
نحو  حا�سدة  م�سرية  يف  االنطالق 
اأغلقوا  �سارع  حيث  مقر  الوالية 
�سعارات  واآفاقه  مرددين  ال�سلم 
لالنتخابات  واملطالبة  راف�سة 
 ، بدوي  وحكومة  �سالح  بن  ب�سقوط 
اجلي�س  قيادة  املحتجون  طالب  كما 
باالإ�رشاع يف حما�سبة روؤو�س الف�ساد 
البنوك  املنهوبة  االأموال  وا�سرتجاع 
اجلزائرية ، ومب�ستغامن  خرج االآالف 
بال�ساحة  يف  وقفة  املواطنني  من 
الرئي�سية للمدينة قبل اإطالق م�سرية 
وحكومة  �سالح  بن  براأ�س  للمطالبة 

بدوي ورف�س انتخابات بقيادتهم
حممد بن ترار
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حركة االإ�شالح الوطني

غويني يقرتح ندوة للحوار خالل
 ال�صهر اجلاري 

ثمن رئي�س حركة االإ�شالح الوطني فياليل غويني م�شمون خطاب  رئي�س الدولة ، الذي دعا فيه اإىل انتهاج احلوار 
للو�شول اإىل توافق وطني وا�شع ،معلنا  باأن احلركة ا�شتجابت لهذه الدعوة ، موؤكدا ح�شورها  اجلاد ،و الفّعال يف م�شار 

احلوار الوطني املرتقب . 
اإميان لوا�س

االأم�س  الوطني  االإ�سالح  دعت حركة 
للمكتب  العادية  الدورة  انعقاد  خالل 
الوطني للحركة،  اإىل �رشورة الذهاب 
 ، ت�ساور  و  حوار  جل�سات  اإىل  العاجل 
جتمع خمتلف الفاعلني يف املجموعة 
الن�س  بني  خمرجاته  تُزاوج  الوطنية 
ال�سيا�سية  احللول  بني  و  الد�ستوري 
روح  من  تدابريها  تُ�ستنبط  التي 
وا�سع  وطني  توافق  لتحقيق  الد�ستور 
 ، اآمنة  و  توافقية  ورقة طريق  ي�سع   ،

تقودنا اإىل ا�ستحقاق رئا�سي يف اأقرب 
و  �سيا�سية  م�ساركة  ي�سمن   ، االآجال 
جديدا  رئي�سا  تفرز   ، عري�سة  �سعبية 
للجمهورية ، ي�سطلع مبوا�سلة تعميق 

االإ�سالحات يف خمتلف امللفات .
 واقرتح غويني اأن تنعقد ندوة للحوار 
يُو�ّســـع  و   ، اجلاري  ال�سهر  خالل 
لي�سـمل  احلوار  ندوة  على  االإ�رشاف 
باالإ�سافة ملن تكلفهم رئا�سة الدولة ، 
قبول  حمل  حيادية  وطنية  �سخ�سيات 
وا�سع يف املجتمع ، يعملون مع بع�س 
و  عليه  االإ�رشاف  و  احلوار  لتح�سري 

متابعة تنفيذ خمرجاته .
االإ�سهام  احلركة  موا�سلتهم  وحددت 
و  الوطني  املجهود  تركيز  و  يف جمع 
االآراء  اأ�سحاب  بني  التوفيق  مقاربة 
العليا  للم�سالح  التنازل  و  املختلفة 
للوطن وهو ما ي�سبط عالقة احلركة 
املجموعة  يف  االأطراف  خمتلف  مع 
الوطنية ، داعية اإىل  ا�ستمرار احلوار 
الهوة  ج�رش  على  العمل  و  الت�ساور  و 
اأ�سحاب الراأي و الراأي املخالف  بني 
ان�سجام  حالة  اإىل  للو�سول  من خالل 
يكون مبقدوره حتقيق   ، وا�سع  وطني 

و  املن�سود  العميق  ال�سيا�سي  التغيري 
جت�سيد االإ�سالحات الناجعة املطلوبة 
و  االقت�سـادية  امللفات  خمتلف  يف 

االجتماعية و الثقافية و غريها . 
احلركة  اأكدت  مت�سل،  �سياق  ويف 
مدرو�س  غري  م�سار  رف�سها  الأي 
وغري اآمن قد يقودنا اإىل مرحلة فراغ 
د�ستوري  اإرباك  اإحداث  و  موؤ�س�ساتي 
يفتح الباب اأمام حماوالت االجتهاد و 
االرجتال خارج الد�ستور مبا ال يحظى 
باإجماع وطني و ال يحقق التوافق بني 
قد  الذي  االأمـر   ، الفاعلني  خمتلف 

و  الداخلية  اال�سطــرابات  علينا  يفتح 
اإال  التي ال تعمل  العوا�سف اخلارجية 
علـى ا�ستئ�سال ال�سـيادة ، و ا�ستهداف 
قدر  ال  للجزائر  احل�ساري  امل�رشوع 

اهلل .
و بخ�سو�س موقف احلركة من معاجلة 
اأو�سح ذات امل�سدر«  الف�ساد،  ملفات 
اإىل  الداعي  احلركة  موقف  جندد 
بكل  الف�ساد  ملفات  م�سك  �رشورة 
الوقت  اأخذ  مع  �سمولية  و  م�سوؤولية 
الكايف لعالجها ، بعيدا عن اأي �سغوط 
، و هذا ما �سيجعل قطاع العدالة اأمام 

اأمام  ،ثم  اهلل  اأمام  الكاملة  م�سوؤولياته 
ال�سعب اجلزائري الذي يحكم با�سمه ، 
كما نوؤكد اأنه حان الوقت اأي�سا لتتناول 
العدالة و بكل م�سوؤولية كذلك م�سامني 
بعني   « املحا�سبة  »جمل�س  تقارير 
االعتبار و على مر ال�سنوات املا�سية 
ملتابعة  التامة  ال�سفافية  اإطار  يف 
�رشف و ت�سيري املال العام و العمل و 
يف اأقرب االآجال على ا�سرتجاع اأموال 
ممن  اجلزائري  ال�سعب  مقدرات  و 
ا�ستحوذوا عليها بطرق غري قانونية و 

اأ�ساليب غري م�رشوعة .«

موازاة مع انت�شار خيار ال�شلمية 

فريو�صات �صاذة تهدد مناعة
 احلراك ال�صعبي

املنتدى العاملي للو�شطية

اأبو جرة يدعو حلوار وطني تباركه 
املوؤ�ص�صة الع�صكرية

املتتبعني  من  العديد  يت�ساءل 
احلراك  هذا  ماآالت  عن 
يوم  انطلق  كان  الذي  ال�سعبي 
وا�ستمر  املا�سي  22فيفري 
اإىل غاية جوان يف16اأ�سبوع،اإىل 
وماهي  حدوده  ماهي  اأين، 
نهاياته خا�سة يف ظل احلديث 
عن  احلراك  انحراف  عن 
التي كانت يف  ال�سعبية  مطالبه 
توجه  حاول  ما  البداية،بعد 
معني اأو فئة معينة من ال�سعب 
اخرتاق هذا احلراك وا�ستعماله 
اأهدافها،هذا  يحقق  ما  وفق 
الفلكلوري  الطابع  عن  ناهيك 
احلراك  مييز  اأ�سبح  الذي 
التي  الفوفوزيال  ومظاهر 
حادت عن طبيعة هذا احلراك 
الرتاجع  بداأ يف  اأنه  الذي رغم 
و التناق�س مازال مفتوحا على 

كل املجاالت.
منذ  ال�سعبي  للحراك  املتابع 
كيف  يالحظ  كان  بدايته 
الرتابط  و  التالحم  ذلك  كان 
ال�سعب  بني  النظري  املنقطع 
�سطعت  اجلي�س،حتى  و 
على  ال�سعارات  من  العديد 
خاوة  �سعب  »جي�س  غرار 
ال�سعارات  هذه  وكانت  خاوة« 
اجلي�س  من  تعهدات  رافقتها 
وكان  احلراك  حماية  على 
ت�سجيل  مت  اأن  فعال،بعد  ذلك 
التي  املحاوالت  من  الكثري 
احلراك  هذا  الإخراج  �سعت 
عن �سلميته ،وكان ذلك وا�سحا 
متظاهرين  بني  م�سادات  يف 
ال�سغب  قمع  من  عنا�رش  و 
الغازات  ا�ستعمال  وظهور 
يف  مرة  الأول  للدموع  امل�سيلة 
اأن  ال�سلمي،اإال  احلراك  هذا 
اإىل  ماعاد  �رشعان  احلراك 
خطاب  بعد  ال�سليم  و�سعه 
رئي�س اأركان اجلي�س الذي اأكد 
على �رشورة حماية احلراك و 
اأي  احلر�س على عدم �سقوط 
ذلك  وكان  واحدة.  دم  قطرة 
ومثلما  احلراك  بداأ  لكن  فعال 
اأن  املتتبعني  من  العديد  يقره 

منحنى  ياأخذ  بداأ  احلراك 
بع�س  �سجن  بعد  ال�سيما  اآخر 
علي  من  بداية  الع�سابة  رموز 
ي�سعد  االأعمال  رجل  حداد،ثم 
من  العديد  ربراب،وكذلك 
امل�سحوبني  و  االأعمال  رجال 
على النظام ال�سابق من �سقيق 
بوتفليقة  ال�سعيد  الرئي�س 
املخابرات  مدير   ،وكذلك 
ال�سابق حممد مدين او اجلرنال 
ب�سري  اجلرنال  اأي�سا  توفيق،و 
املخابرات  مدير  طرطاق 
عن  االآخر،ناهيك  هو  ال�سابق 
با�ستدعاء  العدالة  مبا�رشة 
امل�سوؤولني  من  العديد 
يف  املتورطون  ال�سابقني 
اأن  بعد  ،وذلك  ف�ساد  ق�سايا 
مبثابة  اجلي�س  خطاب  كان 
التي  للعدالة  �سمانات وا�سحة 

كانت رهينة الع�سابة
مبا�رشة بعد كل هذه االإجراءات 
فجاأة حولت فئة مند�سة داخل 
احلراك خمتلف �سعاراتها �سد 
االأركان  قائد  �سد  و  اجلي�س 
�سالح  قايد  اأحمد  الفريق 
قد  مواقفه  اأن  يبدو  ،الذي 
من  خا�سة  الكثريين  اأوجعت 
حتركوا  الذين  الع�سابة  اأذيال 
نرى  اأ�سبحنا  اجلي�س،بل  �سد 
�سعارات م�سحكة والتي هي يف 
حقيقتها مد�سو�سة حيث راأينا 
تقول  م�سحكة  �سبه  �سعارات 
اأن  احل�ساب،و  وقت  لي�س  اأنه 
ذلك لي�س اأولوية لكن يف حقيقة 
الع�سابة  هذه  اأذرع  اأن  االأمر 
العميقة   بالدولة  يعرف  وما 
هي من تروج لهذا مثلما راحت 

قائد  رحيل  ل�سعارات  تروج 
�سالح،و  قايد  الفريق  االأركان 
كذلك �سعارات زائفة مثل دولة 
،ملحاولة  ع�سكرية  ال  مدنية 
وكاأننا  اظهار  املخابر  هذه 
ع�سكري،ولعل  حكم  حتت 
حمي  ال�سابق  الوزير  تدخل 
رد  اأبلغ  كان  عميمور  الدين 
عندما  هذا  يخ�س  فيما 
اأن  وقال  الكذبة  هذه  ك�سف 
له  لي�ست  اجلزائري  ال�سعب 
الع�سكر،وقال  اجتاه  عقدة 
تريد  الئكية  فرنكو  اأقلية  اأن 
و  ال�سعب  على  منطقها  فر�س 

اال�ستحواذ على البالد
وهو ما يحدث فعال ال�سيما يف 
نرى  اأ�سبحنا  عندما  العا�سمة 
من�سمات  ترعاهم  مند�سني 
اأف�سل  اإىل  يت�سابقون  اأجنبية 
للتظاهر  العا�سمة  يف  االأماكن 
وحمل �سعارات معينة ت�ستهدف 
ما  البالد،وهو  ووحدة  اجلي�س 
املركزي  الربيد  يف  �ساهدناه 
من اأجل لفت اأنظار الكامريات 
العاملية  التلفزيونية الوطنية و 
اإىل  ر�سائل  مترير  وحماولة 
عن  التعرب  هي  اخلارج،ر�سائل 
املطالب  اأو  احلقيقي  الواقع 
االأعظم  لل�سواد  احلقيقية 
وجدوا  الذين  اجلزائريني  من 
ملوا�سلة  متكاآ  اجلي�س  يف 
التظاهر �سد هذه  و  مطالبهم 
اخلزينة  نخرت  التي  الع�سابة 
و  جمازر  وارتكبت  العمومية 

جرائم يف نهب املال العام
م�ستقبل  اأي  املطروح  ال�سوؤال 
الكثريون  يجمع  الذي  للحراك 

اأنه اأ�سبح بال اأهداف و اأحيانا 
اأحيانا  و�سيطرت  عقل  بدون 
و  الفلكلور  و  الغوغائية  عليه 
اأي�سا »التغنانت« و حب الظهور 
هو  احلقيقة  يف  العادة،لكن  و 
 « الراأي  »باب  اأين  و  احلل  اأين 
هل �سي�ستمر هذا احلراك اإىل 
اخلروج  يكون  النهاية،اأو  ما 
املطالبة  اأجل  من  جمعة  كل 
فقط  الثالثة  الباءات  برحيل 
املند�سني  ا�ستمرار  وكذلك 
اجلي�س.  �سد  التحري�س  يف 
اأن  العديد من املتتبعني  ويرى 
الرتاجع  يف  فعال  بداأ  احلراك 
مرحلة  يف  التناق�س،وهو  و 
حتقيق  بعد  ال�سيما  العودة 
والتي  امللحة  املطالب  اأغلب 
مرحلة  رموز  تنحية  بينها  من 
البارزين،ليبقى  بوتقليقة 
يقلق  �سالح  بن  و  بدوي  ا�سم 
رموز  من  فيه  ويرون  الكثريين 
هذان  فعال  بوتفليقة،فهل 
اال�سمان من رموز بوتفليقة اأم 
اأنهما جمرد رجال دولة يعملون 
مع اجلميع لكن هل من املمكن 
مثل  االأ�سماء  باأحد  الت�سحية 
و�سط  اجلدل  الإنهاء  بدوي 
بن  رئا�سة  ظل  احلراك،يف 
وفق  املرحلة  لهذه  �سالح 
�سالح  الد�ستور،بن  مقت�سيات 
الذي ظهر بالعالج الكيميائي و 
كاأنه يقول للكثري من املغلطني 
اأنه لن يعمر طويال يف من�سبه 
الذي  القادم  للرئي�س  و�سيرتكه 
،،الرئي�س  ال�سعب  �سينتخبه 
كثريا  �سي�سهم  الذي  املقبل 
عمر  من  وينق�س  احلل  يف 
الت�سحية  يتوقع  ،فيما  االأزمة 
بدوي  قريبا،ورمبا  ببو�سارب 
امل�ستقلة  جلنة  اإن�ساء  اأن  ،اإال 
االنتخابات  على  لالإ�رشاف 
من ذوي امل�سداقية من �ساأنها 
الذين  اأمام  الطريق  قطع 
يريدون اإطالة االأزمة و اإ�سكات 
االأ�سوات املغر�سة  الكثري من 

 .
  ع�شام بوربيع

العاملي  املنتدى  رئي�س  �سدد 
للو�سطية اأبو جرة �سلطاين على 
�رشورة  بذل مزيد من اجلهود 
املتبادلة،  والتنازالت  اجلادة، 
امل�سرتكة  امل�سلحة  لتحقيق 
اجلزائريني،  جميع  بني 
الداعية  اجلهة  مقرتحا  على 
املدعوين  موافاة  للحوار 
وطني،  حوار  اأر�سية  مب�رشوع 
وطنية  لندوة  منطلقا  يكون 
املوؤ�س�سة  تباركها  جامعة، 
�سمانات  وتقدم  الع�سكرية 

وجت�سيد  للمرافقة  �سارمة 
على حتفيز  وتعمل  خمرجاتها، 
كل من ي�ساهم يف اإيجاد خمرج 
عاجل لهذه الو�سعية االخذة يف 

التعقيد.
من  ال�سلطاين  جرة  اأبو  وقال 
مل�س  له  باأنه  بيان  خالل 
الو�سع  م�ستجدات  اآخر  يف 
وطني  توافق  باجلزائر،  �سبه 
واحلوار،  االلتقاء  �رشورة  حول 
يزال  االختالف  ال  فيما 
احلوار  حمتوى  حول  قائما، 

اإليه  الداعية  واجلهات  واآلياته 
وال�سخ�سيات املدعوة.

�ساغط  »الوقت  واأ�ساف 
حتثنا  االإقليمية  والتطورات 
ال�سعب  مكت�سبات  حماية  على 
والتوافق  الدولة،  وموؤ�س�سات 
باحلوار  وطني  حل  على 
هذا  وبغري  والتنازل،  والت�ساور 
النجاح  مبادرة  الأي  يكتب  لن 
القائمني  نية  ح�سن  كان  مهما 

عليها، فالثقة قبل الوثيقة«.
اإميان لوا�س 

�سدد رئي�س حركة جمتمع ال�سلم، 
عبد الرزاق مقري على �رشورة 
 ، ال�سعب  ملطالب  اال�ستجابة 
قائال » اإنه من كان يحب الوطن 
ال�سعب  هذا  فليقدر  ب�سدق 

ولي�ستجب ملطالبه.«
من  الرزاق  مقري  عبد  وقال 

عرب  �سفحته  له  خالل  من�سور 
على في�سبوك باأن احلراك جنح 
ينجح  ثم  رم�سان،  امتحان  يف 
ب�سكل  اال�ستئناف  امتحان  يف 
بنف�س  رم�سان.  �سهر  بعد  اأقوى 
املطالب،  وبنف�س  التح�رش، 
وبنف�س العزم، وبنف�س االإ�رشار.

جمتمع  حركة  ولفت  رئي�س 
باأنه  اعتقد  “من  اأنه  ال�سلم 
ال�سعب  على  التحايل  ي�ستطيع 
العظيم  احلراك  هذا  وعلى 
ويراهن على تق�سيمه فهو واهم 

وهو من يتاآمر على الوطن”.
اإميان لوا�س 

مقري 

لن ي�صتطيع اأحد التحايل على ال�صعب

احممد  �سيدي  حمكمة  تنظر 
رجل  ملف  يف  اليوم  من  ابتداء 
طحكوت  الدين  حمي  االأعمال 
»الراأي   موقع  ماذكره  ووفق 
ليم�س  امللف  »فاإن  االلكرتوين 
االإطارات  من  عددا  اأي�سا 
املحافظات  و  اجلمارك  يف 
العقارية  و ال�رشائب و اخلدمات 
االجتماعية  ف�سال عن عدد من 
االإطارات املركزية يف عدد من 

الهيئات الوزارية.
املوقع  اأورده  ما  ح�سب  و 
�سيكون  طحكوت  اإن  املذكور 
طريقة  عن  بالك�سف  مطالبا 
التي  اخلا�سة  طائرته  �رشاء 
عدد  ت�رشف  حتت  و�سعها 
�سفرياتهم  يف  امل�سوؤولني  من 

للخارج ،و زيادة على هذا �سيتم 
م�سالح  كانت  ملف  فتح  اإعادة 
الف�ساد  لقمع  املركزي  الديوان 
 2013 جوان  يف   با�رشته  قد 
قامت  تفا�سلية  معامالت  حول 
بيع  اأثناء   SNVI موؤ�س�سة  بها 
بالوحدة  و�ساحنات  حافالت 
املركزية للمبيعات ل�سالح حمي 
بـ  واملقدرة  طحكوت،  الدين 
179 حافلة و 250 �ساحنة ب�سعر 
وخالفا  التكلفة  �سعر  من  اأقل 
الطرفني  بني  املربمة  للعقود 
كانت  اإذ  وطحكوت(،   SNVI(
و26   15 بني  ما  التخفي�سات 
ت�سهيالت  تقدمي  مع  باملائة 
العمومية،  باملوؤ�س�سة  اأ�رشت 

ح�سب تقرير ر�سمي مف�سل.

اإليه  امل�سار  امل�سدر  يورد  و 
اخل�سارة  قدرت  التحقيقات  اأن 
العمومية  للموؤ�س�سة  املالية 
هذا  يف  ال�سناعية  للمركبات 
 1007.808.959.85 بـ  الباب 
الديوان  م�سالح  وكانت  دج، 
قد  الف�ساد  لقمع  املركزي 
 ” الأجل  ق�سائيا  اإجراء  اأجنزت 
تبديد واختال�س اأموال عمومية 
وعدم  الوظيفة  وا�ستغالل 
التبليغ عن جرمية ف�سا، التزوير 
حمررات  يف  املزور  وا�ستعمال 
 16 �سد  وامل�ساركة”  عرفية 
ومدراء  مدراء  بينهم  م�ستبه 
واملحا�سبة  للمالية  مركزيني 
للمركبات  العمومية  بال�رشكة 

ال�سناعية.

ح�شب موقع »الراأي االلكرتوين«

حمي الدين طحكوت اأمام حمكمة �صيدي احممد اليوم

م.�س



م�صادر  من  »الو�صط«  يومية  علمت 
الناجمة  الفي�صانات  حملية اأن 
�صهدتها  التي  اجلوية  التقلبات  عن 
ك�صفت  باإيليزي،  جانت  منطقة 
امل�صتور وو�صعت ال�صلطات املعنية 
اإيليزي  والية  وايل  راأ�صها  وعلى 
يف  حقيقية  اإرادة  غياب  ب�صبب   ،
ا�صتحداث خمطط الطوارئ حت�صبا 
ت�صكيل  رغم   ، الطبيعية  للكوارث 
عن  الو�صع  ملتابعة  اأزمة  خلية 
كثب ، موازاة مع ذلك فقد تدخلت 
امل�صالح املخت�صة الإنقاذ العائالت 
الطوفانية  االأمطار  حا�رصتها  التي 
ال�صحايا  من  قافلة  لتقدمي  تفاديا 
فاإن  خا�صة  م�صادر  من  وح�صبما   ،
�صقوط  خلفت  االأخرية  التقلبات 
اأعمدة كهربائية ، حفر اأدت لظهور 
مع  القنوات  وباقي  الغاز  قنوات 
و�صعية  يف  وخماطر  للرتبة  جرف 
الطريق ، ناهيك عن اجتياح ال�صيول 
اجلارفة لعدد من ال�صكنات وامللعب 

.
املتتبعني  دع  فقد  ثانية  جهة  من 

اإىل �رصورة  بالوالية  لل�صاأن املحلي 
الهيئة  بني  جانبا  اخلالفات  ترك 
و  الوالية  وايل  يف  ممثلة  التنفيذية 
لت�صكيل  الوالئي  ال�صعبي  املجل�س 
التكفل  بهدف  واحدة  اأزمة  خلية 
واالإ�رصاع  املت�رصرة  بالعائالت 

من  حلمايتها  م�صاكنها  ترميم  يف 
الت�رصد .

اأكرث  ت�صاءل  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
متاطل  �رص  عن  متحدث  من 
ج�رص  اجناز  يف  الو�صية  اجلهات 
»انبغبغ«  الرابط  قرية  بالطريق 

االأ�رصار  من  و«زلوزا«للتخفيف 
 ، اجلوية  التقلبات  عن  الناجمة 
اإ�صافة لالإ�رصاع يف جت�صيد م�صاريع 
للتخفيف  املائية  احلواجز  اجناز 

من �رصعة تدفق ال�صيول اجلارفة .

املت�سررون طالبوا باجناز ج�سر بني قرية »انبغبغ« و«زلواز«

اأحمد باحلاج 

 في�سانات جانت بايليزي تك�سف امل�ستور
.      لعنة غياب خمطط الطوارئ تطارد وايل ايليزي

املجل�س اجلهوي لعمادة ال�سيادلة للجنوب الغربي 

اأطباء يخالفون بروتوكل و�سف 
العالج باملوؤثرات العقلية

الأطباء املخت�سون وحدهم املوؤهلون ل�سرف 
عالجات طويلة الأمد

دق املجل�س اجلهوي لعمادة ال�صيادلة 
اأم�س  للوطن  الغربي  اجلنوب  لناحية 
بخ�صو�س  اخلطر  ناقو�س  ال�صبت 
العقلية  للموؤثرات  طبية  و�صفات 
الوطني  الرتاب  من  اجلزء  هذا  عرب 
اأو�صح  حني  يف  ب�صار،  بوالية  �صيما 
لن�صاطهم  القانون املنظم  اأن  االأطباء 
املنا�صب  العالج  بتقدمي  لهم  ي�صمح 

للمر�صى.
اجلهوي  املجل�س  رئي�س  نائب  ولفت 
اإليا�س طيب  بب�صار،  ال�صيادلة  لعمادة 
بوزار يف ت�رصيح اأنه يتم ت�صجيل يوميا 
بني  ما  يرتاوح  ال�صيدليات عددا  عرب 
عن  �صادرة  طبية  و�صفة   20 اإىل   15
موؤثرات  تناول  تت�صمن  عامني  اأطباء 

عقلية ملختلف فئات املر�صى«.
الطبية  الو�صفات  »هذه   : اأ�صاف  و 
عالجا  ي�صفون  الذين  عامني  الأطباء 
ملدة ثالثة اأ�صهر يعتمد على املوؤثرات 
العقلية يتنافى من الربوتوكول الطبي 
الذي ي�صمح للطبيب االأخ�صائي وحده 
العالج  من  النوع  لهذا  و�صفة  تقدمي 
التحذير  هذا  اإطالق  ذاتها«و  للفرتة 
االإ�صكالية  هذه  »مناق�صة  بهدف 

املطروحة اأمام ال�صحة 
الدور  تثمني  واأي�صا  العمومية، 
ما  �صوء  على  لل�صيادلة  العالجي 
ين�س عليه القانون واملنظمة العاملية 
بوزار  وجه  كما  قال،  كما  لل�صحة«، 
املحلية  ال�صحية  ال�صلطات  اإىل  نداء 
ملكافحة اأكرث �صد ظاهرة اال�صترياد 
 « لالأدوية  القانونية  غري  واملتاجرة 
تلحق  اأن  ميكن  التي  الظاهرة  وهي 
املنطقة  بهذه  ال�صكان  ب�صحة  �رصرا 
وفق  كذلك،  الوطني  باالقت�صاد  و 

ت�رصيحه و ح�صبه، يعد هذا التحذير 
العقلية  املوؤثرات  اأدوية  و�صف  حول 
يف  ال�صيادلة  من  »م�صاهمة  اأي�صا 
هذا  يف  املتاجرة  ومكافحة  الوقاية 
جهته  من  »ويرى  االأدوية  من  النوع 
رئي�س عمادة جمل�س اأخالقيات مهنة 
الطب لناحية اجلنوب الغربي الدكتور 
ال�صيخ بن دادة، »اأن ممار�صي ال�صحة 
�صواء بالقطاع اخلا�س اأو العمومي هم 
الأن�صطة  املنظم  القانون  وفق  اأحرار 
هذا املجل�س الطبي يف تقدمي و�صفة 

طبية اأو عالج منا�صب للمر�صى«.
عام  طبيب  اأي  حق  »من  انه  اأكد  و 
اأ�صهر  ثالثة  ملدة  عالجا  يو�صف  اأن 
لفائدة مري�س تكون و�صعيته ال�صحية 
العالج  من  النوع  هذا  اإىل  حاجة  يف 
توجيه  اأن  موؤكدا  الفرتة«  لنف�س 
اأطباء  �صيما  اأخ�صائي  نحو  املري�س 
االأمرا�س العقلية يكون يف حالة خطر 

االإدمان فقط.
لعمادة  اجلهوي  املجل�س  ويح�صي 
الغربي  اجلنوب  لناحية  ال�صيادلة 
خا�س  �صيديل   300 من  اأكرث  للوطن 
وب�صار  النعامة  واليات  عرب  ين�صطون 
والواليتني  واأدرار  والبي�س  وتندوف 
وتيميمون،  عبا�س  بني  املنتدبتني 
ح�صيلة  وح�صب  امل�صدر  ذات  وفق 
ملنطقة  لل�رصطة  اجلهوية  للمفت�صية 
جرت  للوطن،  الغربي  اجلنوب 
م�صادرة كمية قدرها 26.934 قر�س 
خمتلف  من  العقلية  املوؤثرات  من 

العالمات موجهة للمتاجرة 
الغري قانونية يف هذا النوع من االأدوية 
االأمن  عنا�رص  قبل  من   2018 �صنة 

الوطني.

خلفت الأمطار الطوفانية التي �سهدت املقاطعة الإدارية جانت بولية ايليزي احلدودية ، كارثة 
اإن�سانية بجميع املقايي�س ، ب�سبب غياب اإرادة حقيقية من ال�سلطات الولئية يف اإعداد خمطط 

الطوارئ حت�سبا للتقلبات اجلوية .
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وزارات ال�سحة و التجارة و الفالحة

معايري جديدة لإنتاج املواد الغذائية الد�سمة 
حددت وزارة التجارة يف قرار وزاري 
الفالحة  قطاعات  مع  م�صرتك 
اخل�صائ�س  وال�صناعة،  وال�صحة 
التقنية للمنتجات الغذائية الد�صمة 
املماثلة  واملنتوجات  )املرغرين 
املوجهة  الطلي(  واأخالط 
لال�صتهالك ن�رص يف العدد رقم 33 

من اجلريدة الر�صمية.
على  القرار  هذا  اأحكام   وتطبق 
حتتوي  التي  الد�صمة  املنتوجات 
وعلى  املائة  يف   10 االأقل  على 
املادة  من  املائة  يف   90 االأكرث 
للطلي،  اأ�صا�صا  املوجهة  الد�صمة 
بعد �صنة كاملة من تاريخ ن�رص هذا 

القرار يف اجلريدة الر�صمية.
 20 يف  املوؤرخ  القرار  وح�صب 
النظام  املت�صمن   ،2018 دي�صمرب 
بخ�صائ�س  املتعلق  التقني 
املماثلة  واملنتجات  املرغرين 

واأخالط الطلي فاإنه : »ال ينبغي اأن 
ت�صكل املرغرين واأخالط الطلي اأي 
خطر على �صحة امل�صتهلك ويجب 
ان ت�صتجيب للمتطلبات املن�صو�س 

علها يف التنظيم املعمول به« .
اخل�صو�س  وجه  على  القرار  وذكر 
بامل�صافات  املتعلقة  املعايري 
واخل�صائ�س  وامللونات  الغذائية 
امليكروبيولوجية واال�صياء واللوازم 
الغذائية  املوجهة ملالم�صة املواد 
عملية  اأثناء  ال�صحية  والنظافة 
لال�صتهالك  الغذائية  املواد  �صنع 

الب�رصي.
ويتعلق هذا القرار باملواد الد�صمة 
املماثلة  واملنتجات  واملرغرين 
يف  ممثلة  الطلي  واأخالط  لها 
م�صتحلبات �صلبة اأو مائعة )حمتوى 
املادة الد�صمة اللبنية ما بني 10 و80 
يف املائة من املحتوى الكلي للمواد 

الذهنية  واالأحما�س  الد�صمة( 
االيزومرات  )جميع  التقابلية 
الذهنية  االحما�س  من  الهند�صية 
م�صبعة  احادية وغري  امل�صبعة  غري 

متعددة(.
هذه  اإىل  ت�صاف  اأن  وميكن 
القرار-  ح�صب  املنتجات- 
اإىل  و)هـ(  و)د(  )اأ(  فيتامينات 
وال�صكر  ال�صوديوم  كلورير  جانب 
لال�صتهالك  ال�صاحلة  والربوتينات 

اإ�صافة اإىل املعادن.
االجبارية  البيانات  جانب  واىل 
التنظيم  يف  عليها  املن�صو�س 
باإعالم  واملتعلق  به  العمل  ال�صاري 
ا�صم  يحمل  اأن  »يجب  امل�صتهلك، 
املماثلة  واملنتجات  املرغرين 
وكمية  البيع،  ت�صمية  يف  واالأخالط 
يف  امل�صتخدمة  الد�صمة  املواد 
املادة  وكمية  املنتوج  تركيبة 

الد�صمة اللبنية بالن�صبة للوزن الكلي 
الغذائية  النوعية  ذي  امللح  وكمية 

امل�صتعملة.
وحدد القرار ن�صب املواد الد�صمة 
يف   90 اإىل   80 بني  ما  املرغني  يف 
املائة، وما بني 39 يف املائة واأقل 
من 41 يف املائة بالن�صبة للمرغرين 
اخلفيفة اأو املينارين  وبني اأقل من 
39 يف املائة واأقل من 80 يف املائة 
اأخالط  اأنواع  ملختلف  بالن�صبة 

الطلي االأخرى.
»نباتي«  م�صطلح  ا�صتعمال  وميكن 
ت�صميات  مع  املنتوج  عبوة  على 
يحتوي  اأن  �رصط  املحددة  البيع 
املنتوج على مواد د�صمة ذات اأ�صل 
نباتي فقط، مع ال�صماح بوجود  2 
ذات  الد�صمة  املادة  من  املائة  يف 
حمتوى  من  بحري  اأو  لبني  اأ�صل 

املواد الد�صمة االجمالية.

100 �سخ�س فقد الب�سر بب�سار وحوايل
 75 حالة باجللفة  

دعوة للتحقيق يف اأخطاء 
اأطباء العيون الكوبيني

اجلهة  من  خمت�صون  اأطباء  فجر 
الثقيل   العيار  من  ف�صيحة  الغربية 
مابني   اإبرامه  مت  الذي  العقد  تخ�س 
الكوبني  االأطباء  مع   ال�صحة  وزارة 
بكل من ب�صار  واجللفة  والذي حتول 
املواطنني  �صحة  على  نقمة  اإىل 
مطالبني ال�صلطات العليا باإلغائه بفعل 
كرثة االأخطاء الطبية التي ت�صببت يف 
اجلزائريني  من  للعيد  الب�رص  فقدان 

الطامعني يف اخلربة  الكوبية ..
هذا وك�صف الدكتور عبود من �صيدبي 
خا�صة  بعيادة  والعامل  بلعبا�س 
من  الع�رصات  على  وقف  انه  بوهران 
اأطباء  اأقامها   التي  الطبية  االأخطاء 
اأو  باجللفة  �صواء  جلزائريني  كوبني  
 ، فادحة  اأخطاء  يف  ت�صبب  ما  ب�صار 
فورا  االتفاقية  هذه  باإلغاء  مطالبا 
للطلبة  ت�صمح  تكوين  اتفاقية  الأنها 
على  يتوافدون  الذين  الكوبيني 
للتكوين  طبية  اأفواج  �صمن  اجلزائر 
والتدرب على العمليات اجلراحية يف 
اأطماع  اأن  موؤكدا   ، اجلزائريني  اأعني 
من اأم�صوا االتفاقية مع كوبا   تكمن 

يف احل�صول على العتاد بعد ا�صتكمال 
يتوافد  من  اأن  م�صريا   ، التكوين  مدة 
على اجلزائر هم طلبة كوبني يعملون 
عالية ملدة  اأجورا  ويتقا�صون  كاأطباء 
الي�صاوي  عتاد   مقابل  �صنوات   10
وكذا  الطلبة   تقا�صاها  التي  املبالغ 
عن  ناهيك  والنقل   االإقامة  تكاليف 
والتي  خلفوها  التي  االأخطاء  تقومي 
الب�رص  فقد  �صخ�س   100 جتاوزت 
للطاقم  الطبي   التكفل  �صوء  بفعل 
حالة   75 وحوايل  بب�صار  الكوبي  
تدارك  الميكن  والتي  باجللفة  
ال�صفقة  هذه  اأن  موؤكدا    ، بع�صها 
العاجل  التدخل  الدولة  خا�رصة وعلى 
الإلغائها م�صريا اأن الكوبني لنم يكونوا 
العيون  طب  جمال  يف  رائدين  يوما 
من   اأول  هم  اال�صبان  اأن  فاملعروف 
قام بزراعة القرينة يف اأوروبا واأح�صن 
االأطباء ، م�صريا اأن الطمع  فيي عتاد 
يقل متنه عن ما ت�رصفه الدولة كاأجور 
وم�صاريف اإقامة وحرا�صة ونقل على 

الكوبني ملدة 10 �صنوات  .
حممد بن ترار

ك�صفت م�صادر مطلعة اأن م�صالح 
مع  حتقيقات  با�رصت  قد  االأمن 
لوالية عني  الدولة   اأمالك  مدير 
خلفية  على   ال�صابق  متو�صنت 
�صياحية  م�صاريع  لعدة  دعمه 
ببع�س  خا�صة  مطابقة  غري 
على  ن�صبوا  الدين  امل�صتثمرين 
فيها  نهبوا   م�صاريع  يف  الدولة 
البنوك  من  الدينارات  مالييري 
على  ح�صوله  مقابل  اجلزائرية 
مزايا منها �صيارة راقية من احد 

امل�صتثمرين ببني �صاف .
االأحالم  مدينة  ق�صية   وتعد 
بتارقة   « بي�س  »دوريان  ال�صياحية 
الن�صب  عمليات  اكرب  اإحدى 
ا�صتفاد �صاحبها من قطعة  الذي 
جت�صيد  اجل  من  كبرية  اأر�صية 
م�رصوع القرية ال�صياحية  لكنه مل 
يج�صدها بل قام باال�صتيالء على 
قاعدة للحياة خا�صة بعمال �رصكة  
موؤ�ص�صة توليد الكهرباء التي تخلى 
عنها عمالها  االأجانب بعد اإمتام  

اأ�صغال املحطة  ومت حتويلها اإىل 
مدينة �صكلية يف حني هرب اأموال 
التي ح�صل عليها من البنوك ، كما 
خالل  من  ن�صاطه   بتو�صيع   قام 
اأر�صية   قطعة  على  اال�صتيالء 
اإىل   باالإ�صافة  للم�رصوع  جماورة 
حتويل �صاطئ عمومي اإىل ملكيته 
�صهل  �صاف  وببني    ، اخلا�صة 
ذات امل�صوؤول الأحد امل�صتثمرين 
تابعة  م�صاحة  على   اال�صتيالء 
ملدر�صة ابتدائية بر�صقون  زيادة 

على �صكنات وظيفية ومطعم تابع 
عليه  حت�صل  فندق  لتو�صيع  لها 
املقابل  ويف  امل�صتثمرين    احد 
هذا    ، راقية  �صيارة  منحه  مت 
ومن �صاأن التحقيقات اأن  تك�صف 
ظل  يف  خا�صة  اأكرب  جتاوزات 
ال�صواطئ  على  اال�صتيالء  حملة 
امل�صتثمرين  قبل  من  العمومية 
من  املواطنني  ومنع  اخلوا�س 

الدخول اإليها.
م.ب

�سمح مل�ستثمرين بنهب العقارات وال�سواطئ 

التحقيق مع مدير اأمالك الدولة ال�سابق لعني متو�سنت  
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�أحمد باحلاج 

علمت يومية »الو�صط« من م�صادر 
رفيعة  حتقيق  جلنة  اأن  مطلعة 
بوالية  حتل  اأن  ينتظر  امل�صتوى 
حتقيق  لفتح  احلدودية  مترنا�صت 
مئات  ل�رصف  امللتوية  الطرق  يف 
املاليري املر�صودة مل�رصوع القرن 
اخلا�ص بجلب املاء من عني �صالح 
باجتاه مترنا�صت على م�صافة 650 
كلم يف عهد الرئي�ص امل�صتقيل عبد 
علم  وح�صبما   ، بوتفليقة  العزيز 
التحقيق  فاإن  امل�صادر  ذات  من 
م�صوؤولني  االأوىل  بالدرجة  �صيطال 
واملوارد  الري  مديرية   ، بالوالية 
ا�صافة  للمياه  املائية و اجلزائرية 
االأنابيب  جللب  األفابيب  ل�رصكة 
تطرقت  وان  �صبق  التي  احللزونية 
لنوعيتها الرديئة يومية الو�صط يف 

عدد �صابق لها .
ر�صميا  تقرر  فقد  ثانية  جهة  من 
االأ�صغال  قطاع  يف  التحقيق  فتح 
لك�صف مالب�صات م�صري  العمومية 
تاأهيل  الإعادة  املر�صودة  املاليري 
املقاطعة  بني  الرابط  الطريق 
والوالية  �صالح  عني  االإدارية 
خا�صة   ، مترنا�صت  التقليدية 
اأراك  قرية  بني  الرابط  باملقطع 
مل  والتي  التيديكلت  عا�صمة  و 
 ، الواقع  اأر�ص  اأثر على  لها  يظهر 
اأن تقارير عبارة  اإذا علمنا  خا�صة 
احتجاجية  وعرائ�ص  �صكاوى  عن 
رفعت للمركزية  �صككت يف وجهة 
لال�صتغالل  املوجهة  املاليري 

تاأهيل �صبكة  واإعادة  بهدف ترميم 
الطريق ال�صالف الذكر .

قررت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
اال�صتجابة  املركزية  ال�صلطات 
يف  املتمثل  ال�صعبي  للمطلب 
يف  والق�صائي  االأمني  التحقيق 
م�رصوع جلب املاء ال�صالح لل�رصب 
من فقارة العرب باجتاه بلدية عني 
الدولة  خزينة  كلف  الذي  �صالح 
امل�رصوع  هذا  لكن  مليار   55
الذي  االأمر  وهو  الف�صل ،  له  كتب 
امل�صابة  العائالت  عديد  كلف 

كال�صكري  املزمنة  باالأمرا�ص 
وال�صغط الدموي للبحث عن املياه 
املعدنية ل�صد حاجياتهم ال�رصورية 
مل�صاعفات  تعر�صهم  وتفادي 
ملياه  ا�صتهالكهم  ب�صبب  �صحية 
درا�صة  اأثبتت   ، عالية  ملوحة  ذات 
اأنها  �صنوات  خم�ص  قبل  طبية 
للغ�صيل وفق ما  غري �صاحلة حتى 

اأوردته م�صادرنا املطلعة .
ومعلوم اأن اللجان االأمنية املكلفة 
االجتماعي  احلراك  مبتابعة 
الكبري  البالد  جنوب  بواليات 

مترنا�صت  والية  اأدرجت  قد  كانت 
من  الثالثة  املرتبة  يف  احلدودية 
ملعدالت  املقلق  االإرتفاع  حيث 
خالل  االحتجاجية  احلركات 
ب�صبب  االأخرية  �صنوات  الثالث 
يف  املحلية  ال�صلطات  عجز 
تتخبط  التي  الرتاكمات  حلحلة 
الرتبية   ، ال�صحة  قطاعات  فيها 
وال�صغل  ال�صكن    ، العقار  ،نهب 
اجلارية  ال�صنة  التي حتولت خالل 
باالإنفجار  مهددة  موقوتة  لقنابل 

يف اأية  حلظة .

اإجتنابية  طرقات  حواف   تعرف 
عني  ببلدية  الرئي�صية  منها  وحتى 
منذ  وهران،  والية  غرب  الرتك 
نتيجة  خطريا،  بيئيا  تدهورا  مدة 
النفايات  لرمي  اأماكن  اإىل  حتولها 
البناء،  خملفات  وبقايا  املنزلية 
اإ�صتقبال  اأبواب  على  ونحن  خا�صة 
و�صارت  االإ�صطياف،  مو�صم 
االأحياء  وجوه  ت�صوه  االأخرية  هذه 
عامة،  ب�صفة  ال�صياحية  واملدينة 
املفارغ  �صبغة  اإكت�صت  والتي 
بحي  احلال  هو  كما  الفو�صوية، 
،الذي  االإجتماعي  م�صكن   250
الكريهة  الروائح  من  زائره  ي�صمئز 
اأ�رصاب  عن  ف�صال  منه،  املنبعثة 
اأما  �صماءه،  تعالت  التي  احل�رصات 
ال  و  فحدث  ال�صالة  احليوانات 
حرج، فقد اأ�صحت تناف�ص االأطفال 
حياة  وتهدد  العمومية  بامل�صاحات 
االإنارة  اإنعدام  مغتنمة  ال�صكان، 
العمومية ليال، هذه الظاهرة اإمتدت 
 ،02 �صمري  بن  غاية طريق حي  اإىل 
بحيث تنت�رص االأو�صاخ املنزلية على 
ع�صوائي  ب�صكل  الطريق  حافتي 
اإ�صتكوا  الذين  ال�صكان  تذمر  اأثارت 
انت�صار  و  الكريهة  الروائح  من 
الزواحف واحل�رصات ال�صامة �صيفا، 
اأن هذه الظاهرة  اأكد اأحدهم  حيث 
االأمرا�ص  تف�صي  على  ت�صاعد 
الكولريا،  راأ�صها  وعلى  املعدية، 
الو�صع ال يدعو لالرتياح،  اأن  معربا 
املعنية  اجلهات  تدخل  وي�صتدعي 
لتطهريه  املواطنني  مب�صاركة 
امل�صتمر  الغزو  لظاهرة  وو�صع حد 
للنفايات املنزلية، بهدف املحافظة 
على �صحة و�صالمة ال�صكان واإعادة 

االعتبار للمدينة التاريخية.
االأو�صاع  مت�صل �صكلت  �صياق    يف 
امللعب  فيها  يتخبط  التي  املزرية 
اجلواري بحي العقيد فراج، مبحاذاة 
هاج�ص   ،02 رقم  الوطني  الطريق 
ال�صباب واجلمعيات الريا�صية، ب�صبب 
نتيجة  املالعب  هاته  اإليه  اآلت  ما 
طرف  من  واملتابعة  املراقبة  عدم 
ال�صلطات املعنية، التي �صخرت لها 
اليوم  غري  لكنه  معتربة،  ميزانيات 
�صالح، خا�صة بعد اأن قامت جهات 
معتمد  مراآب  اإىل  بتحويله  جمهولة 
اأموال  خالله  من  جتني  لل�صيارات 
عدد  بفعل  الوجهة  طائلة وجمهولة 
املركبات التي تركنه يوميا، والتفوق 
هذا  عن  ترتب  كما  �صيارة،   150 الـ 
واالأعمدة  لل�صياج  نهب  االإهمال 
وال  ح�صيب  دون  داخلها  املتواجدة 
اأم�ص،  رقيب، وذلك ح�صب معاينتنا 

لهذا امللعب البلدي.
نا�صد  التجاوزات،  هذه  واأمام 
الفئات  مقدمتهم  ويف  احلي  �صكان 
املحلية  ال�صلطات  ال�صبانية، 
عن  والتحري  بالتحرك  واالأمنية 
الليلة  باملافيا  اأ�صموه  ما  لردع  كثب 
الغاِب  قانون  تفر�ص  اأ�صحت  التي 

على املواطنني.
االأ�صواء  م�صابيح  الزالت  و   هذا 
معطلة  لل�صري  املنظمة  الثالثية 
باملدينة  طرق  ملتقيات  بعدة 
خا�صة  الرتك،  لعني  اجلديدة 
�صوداء  نقطا  ت�صكل  التي  باملواقع 
على  والراجلني  لل�صائقني  بالن�صبة 
يف  �صببا  كانت  والتي  �صواء،  حد 
على  باملدينة  مرور  حوادث  وقوع 
الرغم من اأهمية االإ�صارات ال�صوئية 
والتي  املركبات،  �صري  يف  املرورية 
تلعب دورا اأ�صا�صيا يف تنظيم حركة 

على  و  املدن  بطرقات  املرور 
راأ�صها مدينة عني الرتك ال�صياحية، 
و�صائل  ملختلف  تدفقا  تعرف  التي 
النقل، فقد ظلت ملا يزيد عن عدة 
اأ�صهر معطلة ومل يتم اإ�صالحها اإىل 
طالها  الذي  االإهمال  ب�صبب  اليوم 
حيث  املعنية،  امل�صالح  طرف  من 
للتدخل  االأمن  رجال  حملها  حل 
من اأجل تنظيم املرور بهذه النقاط 

ال�صوداء.
وقد  ت�صببت  م�صكلة تعطل م�صابيح 
االأ�صواء الثالثية، طيلة مدة تعطلها 
خالل الفرتة املا�صية، فو�صى تنتهي 
ببع�ص  ال�صري  حركة  بعرقلة  اأحيانا 
الأبواق  العنان  واإطالق  ال�صوارع 
ال�صيارات، بل يتطور االأمر يف اأحيان 
كثرية اإىل م�صادات كالمية من اأجل 
اأ�صبقية املرور وتبادل ال�صب وال�صتم 
الذين  ال�صائقني،  بني  ومواجهات 
اأن  البلدية  امل�صالح  من  يطالبون 
اإ�صالح  يف  املتمثل  بواجبها  تقوم 
الثالثية  االأ�صواء  اأعطاب  و�صيانة 
�صري  حوادث  لتفادي  بها  واالإهتمام 

موؤملة.
واإذا كانت اأعطاب االأ�صواء الثالثية 
نفو�ص  يف  اإ�صتياء  خلفت  قد 
فو�صى  يف  وت�صببت  ال�صائقني، 
ال�صوارع  ببع�ص  وال�صري  املرور 
عالمات  غياب  فاإن  الرئي�صية، 
ال�صكنية  واالأحياء  باالأزقة  التوجيه 
تلك  من  االأخرى  هي  حقها  اأخذت 
يومية  م�صاكل  وخلقت  الفو�صى، 
بني ال�صكان وال�صائقني جراء اإنعدام 
االأحياء  بجميع  التوجيه  عالمات 
�صوارعها  اأ�صبحت  ال�صكنية،التي 
واأزقتها مواقف ع�صوائية لل�صاحنات 
خا�صة  وال�صيارات،  واحلافالت 
ب�صاحة   »فال�صا�ص« ، وكذا الطريق 
ال�صوارع  هذه  اأ�صبحت  اإذ  الرئي�صي 
نقاطا �صوداء بامتياز يف ظل غياب 

اأي عالمات توجيه.
راأ�ص  حي  �صكان  نا�صد  جهتهم  من 
اأكتوبر    17 نهج  وم�صتعملي  فالكون 
ال�صلطات  البحرية   الواجهة 
اإن�صغالهم  اإىل  االإلتفات  املحلية 
العمومية  االإنارة  توفري  يف  املتمثل 
ميزانية  رغم  بحيهم،  تنعدم  التي 
التي  العمومية  االأعمدة  م�رصوع 
باأكرث  واملقدرة  الدولة  خ�ص�صتها 
من 5 ماليري، غري اأنها ظلت معطلة 
ت�صكل  وباتت   اأ�صهر،  من  الأكرث 
اإرتفاع  يف  ي�صاهم  مما  ديكور،  �صبه 
على  واالإعتداءات  ال�رصقة  معدالت 

املواطنني وال�صياح بامل�صلك. 
وقد اإ�صتكى �صكان حي راأ�ص فالكون 
بعني  اأكتوبر   17 نهج  وم�صتعملي 
الرتك، من اإنعدام االإنارة العمومية، 
ما يت�صبب يف اإعتداءات وم�صايقات 
ال�رصقة  اإنت�صار  مع  خا�صة  لل�صكان 
م�صدر  اأ�صبحت  التي  واالإعتداءات 

خوف وقلق للمواطن.
ظالم حالك يرغم قاطني احلي على 
االإعتداءات  من  خوفا  بقلق  العي�ص 
ب�صبب  بحيهم،  املتكررة  وال�رصقات 
اإنعدام االإنارة العمومية، وخ�صو�صا 
يف الفرتات الليلية وبالن�صبة لل�صكان 
اأ�صا�صا  يعود  امل�صكل  فاإن  وال�صياح 
ما  وهو  العمومية،  االإنارة  الإنعدام 
ليال  ال�صيارات  �رصقة  يف  ت�صبب 
لها  يتعر�ص  التي  االإعتداءات  وكذا 
ال�صكان عند خروجهم م�صاء ب�صبب 
اإنت�صار  على  �صجع  الذي  الظالم 

اأعمال الل�صو�صية.
 اأحمد بن عطية

تتعلق مباليري م�سروع �لقرن جللب �ملاء ،وطريق عني �سالح –مترن��ست

جلنة حتقيق مرتقبة بتمرنا�ست 
من �ملرتقب �أن حتل بوالية مترن��ست، جلنة حتقيق عالية �مل�ستوى خالل �ل�سهر �جلاري 

للتحقيق فيما و�سف بالتجاوز�ت و�خلروق �لتي ت�سببت يف تبديد �ملال �لعام �ملوجه الإجناز 
م�سروع �لقرن جللب �ملاء ، �لطريق �لوطني �لر�بط بني عني �سالح ومترن��ست و م�سروع تزويد 

عني �سالح مبياه �ل�سرب .

بعد توقفها بد�ية �حلر�ك �ل�سعبي

قوافل "احلراقة" تعود بقوة بواليات الغرب 
.       �لعثور على 3 جثث متعفنة ب�سو�حل م�ستغامن يومي عيد �لفطر

غري  الهجرة  حماوالت  ارتفعت 
ال�رصعية »احلرقة« خالل االأ�صبوع 
بواليات  ملفت  ب�صكل  االأخري 
و  وهران  واليات  حتديدا  الغرب 
بعد  متو�صنت،  عني  و  م�صتغامن 
اأن توقفت جحافل »احلراقة« منذ 
 22 بتاريخ  ال�صعبي  احلراك  بداية 

م�صالح  كثفت  و  املا�صي،  فيفري 
البحرية  طلعاتها  ال�صواحل  خفر 
عيد  �صيما خالل عطلة  اجلوية  و 
تعاظم  من  تخوفا  ال�صعيد  الفطر 

حماوالت الهجرة غري ال�رصعية.
»احلراقة«  جثث  عادت  و  هذا 
�صواطئ  على  جديد  من  تطفو 

على  العثور  غرار  على  ال�صاحل 
جثة الإمراأة جمهولة الهوية يف حالة 
التعفن،بعر�ص  من  متقدمة  جد 
ال�صاحل ال�رصقي لوالية م�صتغامن، 
العائمة  الوحدات  تدخلت  حيث 
هذه  الإنت�صال  ال�صواحل  حلرا�ص 
بعد  على  عليها  عرث  التي  اجلثة 

امليناء  �صمال  بحريني  ميلني 
 50 خل�رص  �صيدي  ببلدية  ال�صغري 

كيلومرت �رصق الوالية.
الإمراأة  تعود  التي  اجلثة  نقل  ومت 
�صنة   30 و   25 بني  عمرها  يرتاوح 
خل�رص،  ب�صيدي  ال�صيد  ميناء  اإىل 
متعفنة  وهي  يتم حتويلها  اأن  قبل 
اجلثث  حفظ  مل�صلحة  جزئيا 
»حمادو  االإ�صت�صفائية  باملوؤ�ص�صة 
كما  علي،  �صيدي  ببلدية  ح�صني« 
جمهولة  جثة  البحر  اأمواج  لفظت 
من  الثالثينات  يف  ل�صاب  الهوية 
العمر ب�صاطئ �صعبة ن�صرية ببلدية 
وهي  حتويلها  مت  التي  و  مزغران 
حفظ  مل�صلحة  متعفنة  حالة  يف 
االإ�صت�صفائية  باملوؤ�ص�صة  اجلثث 

»اإرن�صتو �صي غيفارا«.
وتعد هذه احلالة الثالثة خالل 24 
على  العثور  فيها  يتم  التي  �صاعة 
ب�صواحل  البحر  اأمواج  تلقيها  جثة 

م�صتغامن . 
اأحمد بن عطية

  د�ء �لكولري� يزحف على �سكان حي 250 م�سكن 

مو�سم اال�سطياف مهدد بالف�سل 
ببلدية عني الرتك بوهران



ورقلة  لوالية  الرتبية  مدير  اأكد 
�ضبطت  م�ضاحله  اأن   ، رياح  رابح 
الالزمة  والرتبية  االمكانات  كافة 
�ضهادة   امتحانات  الإنطالق  حت�ضبا 
من  االأحد  اليوم  املتو�ضط  التعليم 
الهوائية  املكيفات  ت�ضليح  خالل 
االأخرى  االمتحانات  قاعات  ودعم 
مبكيفات هوائية جديدة مع توفري 
لفائدة  املدر�ضي  النقل  و�ضائل 
والبعيدة  النائية  املناطق  تالميذ 
واملعطيات  االأرقام  ت�ضري  حيث   ،
مر�ضحا   13955 اأن  املتوفرة  
االإمتحان  لهذا  اإناث    7200 منهم 
من  مركزا   56 عرب  توزيعهم  مت 
بينها 22 مركزا ببلديات املقاطعة 
االإدارية تقرت و 34 مركزا مبنطقة 
ورقلة الكربى ، ول�ضمان جناح هذا 
االإمتحان امل�ضريي فقد مت ت�ضخري 
و  اداريني  من  موؤطرين   09 حوايل 
لغياب  وتفاديا   ، حرا�ضة  اأ�ضاتذة 
اأكد نف�س املتحدث  احلرا�س فقد 

اأن مديريته قامت مب�ضاعفة عدد 
طارئ  الأي  حت�ضبا  وذلك  احلرا�س 
�ضريورة  على  يوؤثر  اأن  �ضاأنه  من 
امتحانات �ضهادة التعليم املتو�ضط 

.
ويف اإطار جملة التدابري واالجراءات 
املتخذة من طرف م�ضالح مديرية 

الرتبية بالعا�ضمة املركزية للجنوب 
تدعيم  اىل  باالإ�ضافة  ال�رشقي 
كهربائية  مبولدات  املوؤ�ض�ضات 
لتجنب  عالية  قوة  دات  جديدة 
ثالثة  ا�ضتبدال  مع  االنقطاعات 
اعطاب  تعاين  كانت  التي  مولدات 
والوجبات  النقل  و�ضائل  وعن 

املقدمة ، كما اأ�ضاف الرجل على 
قطاع الرتبية بالوالية انه مت توفري 
اىل  املرت�ضحني  للنقل  حافالت 
خا�ضة  االمتحانات  اجراء  مراكز 
فيها  تنعدم  التي  املناطق  تلك 
ال�ضط  غرار  على  النقل  و�ضائل 
وجبات  توفري  مت  كما  والزيايينة 
تعليمات  اإعطاء  مت  اين  االطعام 
�ضارمة لكل املوؤ�ض�ضات التي تعمل 
بالقيام  الداخلي  الن�ضف  نظام 
للمراكز  �ضاخنة  وجبات  بتوفري 

املجاورة لها.
ال�ضلطات  تعلق  ثانية   جهة  من 
على  الرتبوية  واالأ�رشة  بورقلة 
امتحانات �ضهادة التعليم املتو�ضط 
حتقيق  بهدف   ،2019 جوان  لدورة 
من  لتح�ضني  امل�ضتوى  يف  نتائج 
ذيل  حتتل  ظل  التي  الوالية  مكانة 
الرتتيب الوطني مقارنة باالإمكانات 
املادية والب�رشية امل�ضخرة لتطوير 
املنظومة الرتبوية باجلزائر عامة 
وجه  على  الكبري  البالد  وجنوب 

اخل�ضو�س .

املواطنني  من  عدد  اأعرب 
ببلدية  بوغفالة  بحي  القاطنني 
ورقلة ، عن امتعا�ضهم وا�ضتياءهم 
وتقاع�س  ال�ضديدين جراء متاطل 
التكفل  يف  املحلية  ال�ضلطات 
يف  املتمثل  القائم  باإن�ضغالهم 
التي  القذرة  املياه  �ضعود  ظاهرة 

عكرت �ضفو يومياتهم .
اإىل  احلي   ب�ضكان  دفع  ما  وهو 
الروائح  لتفادي  دفنها  عملية 
قنوات  من  املنبعثة  الكريهة 
ال�رشف ال�ضحي ، وحماية فلذات 
يف  ال�ضقوط  خطر  من  اأكبادهم 
طول  على  متتد  التي  احلفر  هذه 
يف   ، ذاتها  باجلهة  الكائن  ال�ضارع 
اجلهات  فيه  تلتزم  الذي  الوقت 
املو�ضوع  حيال  ال�ضمت  املعية 
هذه  مثل  مراقبة  على  والعمل 

اجنازها  وترية  وت�رشيع  امل�ضاريع 
ت�ضبب  كما   ، املحدد  الوقت  يف 
امل�ضكل املطروح يف عرقلة حركة 
املرور وتعطيل م�ضالح املواطنني 

.
املواطنني  هوؤالء  نا�ضد  وعليه 
العاجل  بالتدخل  البلدية  م�ضالح 
للوقوف على حركة �ضري امل�ضاريع 
وحثهم  املقاولني  اإىل  توكل  التي 
على احرتام الوقت املحدد الجناز 
الوقت  يف  وت�ضليمها  امل�ضاريع 
العاملية  املحدد ووفق املقايي�س 
املعمول بها عامليا لتفادي اإعادة 
اأموال  و�رشف  جديد  من  تهيئتها 
بدل  الدولة  خزينة  من  اإ�ضافية 

ا�ضتثمارها يف م�ضاريع اأخرى .
�أحمد باحلاج 

�شبطت م�شالح �لرتبية لولية ورقلة ، كافة �لمكانيات �ملادية و�لب�شرية ، لإجناح عملية �إجر�ء �متحانات 
�شهادة �لتعليم �ملتو�شط ، �لتي من �ملزمع �أن ي�شارك فيها 13955 مرت�شحا موزعني عرب 56  مركز� .

مدير �لرتبية لولية ورقلة ر�بح رياح يوؤكد 

�أحمد باحلاج 

13955 مر�سحا المتحانات املتو�سط 
موزعني على 56 مركز ا

.        تدعيم قاعات �لمتحانات بـ 120 مكيفا هو�ئيا  

�شهادة �لتعليم �ملتو�شط بتمرن��شت

حملو� �ل�شلطات �ملحلية م�شوؤولية �ق�شائهم �لتنموي 

ت�سخري 112 �سرطيا و 23 مركبة لتاأمني 16 مركزا لالمتحانات 

�سكان حي 1050 م�سكن بتيليالن بادرار يطالبون بالتهيئة العمرانية 

جر�ء متاطل �ملقاولني يف �جناز �مل�شاريع

ظاهرة �سعود ال�سرف ال�سحي 
تهدد �سحة املواطنني بحي 

بوغفالة بورقلة  
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فيما �أثر �لو�شع �شلبا على �ملركبات

�سكان والية املنيعة املنتدبة 
يطالبون بعقالنية املمهالت 

بوالية  املمهالت  واقع  اأثار 
على  الواقعة  املنتدبة  املنيعة 
والية  عن  كلم   270 حوايل  بعد 
ق�ضوى  اإ�ضتنفار  حالة  غرداية 
بغ�س   ، املنطقة  �ضكان  لدى 
النظر عن طبيعتها فيما اإذا كانت 
 ، ع�ضوائية  اأم  �رشعية  ممهالت 
فيه  املبالغ  بالعدد  كرثتها  فاإن 
خا�ضة  و  ال�ضكان  اإ�ضتياء  اأثار 
منهم اأ�ضحاب خمتلف املركبات 
�ضلبا  الظاهرة  اإنعكا�س  ل�ضبب   ،
تنجح  ال  الذي   ، مركباتهم  على 
يف  لكرثتها  العديدة  حماوالتهم 

التهرب منها .
اإفتقار  اإىل  ال�ضائقني  نوه  و  
التي  معايري  لعدة  املمهالت 
من  ذلك  و   ، �ضالمتها  ت�ضبط 
و  التقني  اجلانب  غياب  حيث 
ب�ضاأنه  ذاتهم  املعنيون  اأكد  الذي 
اأنهم يجربون على تغيري م�ضارهم 
على  االقت�ضار  اأو  املق�ضود 
النقل  تكلفة  رفع  اأو  معينة  طرق 
هواه  وفق  ال�ضائق  يحددها  التي 
الع�ضوائية  املمهالت  اأن  علما 
ارتفاع  خلفية  على  ا�ضتفحلت 
املرور  حوادث  و  الغبار  �ضحب 
اأحياء  عدة  �ضهدتها  التي  القاتلة 
لبناء  مما حذا ببع�س املواطنني 
ممهالت ترابية و اأحيانا اإ�ضمنتية 

اخلطرية  الظاهرة  جماح  لكبح 
الق�رش  حياة  على  خ�ضو�ضا 
املدار�س  تالميذ  فيهم  مبن 
الكثريون  راآها  ممهالت  هي  و 
من   ، بعده  ما  له  ترقيعيا  حال 
بادرت  ال�ضلطات املحلية  جهتها 
لن�ضب  املن�رشمة  ال�ضهور  يف 
من  بالقرب  نظامية  ممهالت 
غرار  على  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات 
ابن  و  البنات  ابتدائية  من  كل 
و  املنيعة  ببلدية  الرحمن  عبد 
بلديتي  بني  الرابط  الطريق  يف 
غري   ، القارة  حا�ضي  و  املنيعة 
اأن  هذا مل مينع اجلدل القائم يف 
عددها املبالغ فيها و يف نوعيتها و 
بني روؤية املواطن و روؤية اأ�ضحاب 
املركبات للممهالت باأنواعها ، و 
اجلهات  تدخل  واجبا  بات  الذي 
حترتم  ممهالت  لن�ضب  املعنية 
و  العلو  من  املقايي�س  كل  فيها 
التمدد و اللون خ�ضو�ضا اأن طرقا 
العمومية  لالإنارة  تفتقر  هامة 
خنادق  مبحاذاة  تقع  اأخرى  و 
يف  االإ�رشاع  يحتم  مما  مك�ضوفة 
�رشورة  مع  االإ�ضكالية  هذه  حل 
يتجاوزون  ملن  ال�ضارم  العقاب 
النطاق  داخل  املطلوبة  ال�رشعة 

احل�رشي . 
�أحمد باحلاج 

والتدابري  االإجراءات  اإطار   يف 
االأمنية املتخذة من طرف م�ضالح 
مبنا�ضبة  مترنا�ضت  والية  اأمن 
التعليم  مرحلة  نهاية  اإمتحانات 
املتو�ضط ابتداء من تاريخ 09 اإىل  
تاأمينها  ول�ضمان   ،2019/06/12
وال�ضري احل�ضن لها اتخذت م�ضالح 
اأمن والية مترنا�ضت كافة التدابري 
االإمكانيات  وت�ضخري  االأمنية 
الب�رشية واملادية والتقنية الالزمة، 
احلدث 112  لهذا  �ضخرت  حيث 
لتاأمني  مركبة   23 و  �رشطي 
لالمتحانات باإقليم  مركزا   16
مبا  ال�رشطة  م�ضالح  اخت�ضا�س 
)عني  اخلم�ضة  الدوائر  اأمن  فيها 
قزام  عني  �ضيلت،  اينغر  �ضالح، 

وتاظروك( .

والية  الأمن  بيان   اأفاد 
ت�ضلمت  قد  كانت  مترنا�ضت 
اأنه   منه  يومية«الو�ضط«ن�ضخة 
التدابري  من  جملة  اتخاذ  مت 
 ، املتمثلة  التاأمينية  واالإجراءات 
االمتحانات  اإنطالق  قبل  حيث 
نقل  وتاأمني  مواكبة  يتم   اليوم 
االإمتحانات  مراكز  اإىل  االأ�ضئلة 
داخل  االمني  الت�ضكيل  توزيع   ،
منع  و  املراكز  خمتلف  وخارج 
املركز  داخل  ال�ضيارات  دخول 
يف  امل�ضخرة  ال�ضيارات  )با�ضتثناء 

اإطار مهمة اأو خدمة(.
اأثناء  فاإنه  االأمنية  وح�ضب اخلطة 
اجليد  التمركز  يتم  االمتحان 
املداخل  يف  ال�رشطة  لعنا�رش 
حميطها  و  للمراكز  الرئي�ضية 

غريب،  �ضخ�س  اأي  ت�ضلل  ملنع 
اإ�ضافة ملتابعة اأطوار االمتحانات 
والتدخل يف حالة وجود خطر،  و 
من  بالقرب  التجمعات  كذا  منع 
حركة  مع  تنظيم  املركز،  مدخل 
املرور ملنع وقوف ال�ضيارات اأمام 
مداخل املراكز،اأما بعد االمتحان 
جميع  خروج  من  التاأكد  مت  فقد 
و  بعد  واحلرا�س،  املمتحنني 
يجب  للممتحنني  النهائي  اخلروج 
على الت�ضكيل االمني املتكون من 
م�ضالح االأمن بالتن�ضيق مع اأعوان 
االأق�ضام  جميع  مراقبة  احلرا�ضة 
والتاأكد من خلوها من املمتحنني 
واالأ�ضاتذة، منع دخول اأي �ضخ�س 
امن  على  ال�ضهر  و  للمركز  غريب 
نهاية  غاية  اإىل  املراكز  وحماية 

االمتحانات بتاريخ 2019/06/12.
 اإ�ضافة اإىل هذه االإجراءات ت�ضهر 
مراكز  خارج  ال�رشطة  م�ضالح 
غرارت�ضهيل  على  االمتحانات 
حركة املرور يف امل�ضالك و الطرق 
املوؤدية ملراكز االمتحانات،  منع 
اأمام  ال�ضيارات  وتوقف  وقوف 
مقر  االمتحانات،تاأمني  مراكز 
موا�ضيع  ومواكبة  الرتبية  مديرية 
االمتحانات وكذا االأجوبة ، تاأمني 
ومنع  املراكز  حميط  وحماية 
لالأ�ضخا�س  الع�ضوائية  التجمعات 
امل�ضبوهني بالقرب منها و  القيام 
باملحيط  وراجلة  راكبة  بدوريات 
وقوع  ملنع  للمراكز  اخلارجي 
احل�ضن  بال�ضري  يخل  �ضيء  اأي 

لالمتحانات.

 1050 حي  �ضكان  من  العديد  عرب 
�ضكن مبنطقة تيليالن ببلدية اأدرار 
، عن ا�ضتياءهم من غياب م�ضاريع 
الذي  احلي  بهذا  اخلا�ضة  التهيئة 
يعترب من اأقدم االحياء بهذه اجلهة 
رغم  بقي  انه  اال    ، البلدية  من 
مرور ال�ضنوات دون تهيئة وبالرغم 
احياء جديدة ملوؤ�ض�ضة  من وجود 
العقاري  والت�ضيري  الرتقية  ديوان 

مت اجناز لها م�رشوع التهيئة  حتى 
قبل ان توزع .

م�رشوع  يعترب  احلي  هذا  ان  ومبا 
على  يلزم  الت�ضاهمي  ال�ضكن 
املقاول الذي اأجنز هذه ال�ضكنات 
االنارة  و  التهيئة  م�رشوع  يتم  اأن 
ما  يحدث  مل  ما  وهو  العمومية 
يف  تتخبط  االأحياء  هذه  جعل 
ال�ضلطات  مرا�ضلة  ورغم  م�ضاكلها 

يف  النظر  اإعادة  ق�ضد  املحلية 
تخ�س  م�ضاريع  ت�ضجيل  كيفية 
االحياء  لهذه  العمرانية  التهيئة 
للتنمية  البلدية  برامج  خالل  من 
ق�ضد  القطاعية  الربامج  او 
وكذا  النا�س  هوؤالء  معاناة  اإنهاء 
لتحويل حيهم اىل حي من االحياء 
كل  على  تتوفر  التي  احل�ضارية 
كباقي  وتنميتها  احليوية  املرافق 

االأحياء االأخرى  ويف �ضياق مت�ضل 
يف  املذكورة  اجلهة  قاطني  هدد 
 « الو�ضط    « مع  حديثهم  معر�س 
باخلروج لل�ضارع من اأجل الت�ضعيد 
للمطالبة  االحتجاجات  لهجة  من 
بتدخل ال�ضلطات للتكفل بامل�ضكل 
عن  البحث  خالل  من  القائم 

احللول ولو بالطريقة اجلذرية .
�شالح ،ب

�أحمد باحلاج 
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قرار ق�شائي اأمريكي بعدم ت�شليمه لـ"اإ�شرائيل"الإعالم

العامل الفل�شطيني الأ�شقر يعود لأمريكا.. 
تفا�شيل ال�شاعات الأخرية

اأيام ع�شيبة، مّر بها العامل الفل�شطيني عبد احلليم الأ�شقر، وكان على بعد �شاعات معدودة من ت�شليمه من وا�شنطن لـ"اإ�شرائيل"؛ حيث 
كان يف حمتجًزا يف طائرة مبطار "بنغوريون" الإ�شرائيلي، قبل اأن تك�شف زوجته لـ"املركز" اأن عبد احلليم عاد لأمريكا بعد جناح الدفاع يف 

ا�شت�شدار قرار بعدم ت�شليمه لالحتالل.
قرار مبنع ت�سليمه لالحتالل

العامل  زوجة  مهنا،  اأ�سماء 
الفل�سطيني عبد احلليم الأ�سقر، 
جنح  الدفاع  فريق  اإن  قالت: 
لإعادة  ق�سائي  قرار  باإ�سدار 
املتحدة  الوليات  اإىل  زوجها 
يف  مهنا  واأو�سحت  الأمريكية 
الفل�سطيني  لـ"املركز  حديث 
احلكومة  اأن  لالإعالم" 
اإىل  زوجها  اأرجعت  الإ�رسائيلية 
الوليات املتحدة الأمريكية بعد 
ت�سليمه  قرار  تنفيذ  اقرتب  اأن 
من الوليات املتحدة لالحتالل 
القرار  اأن  وك�سفت  الإ�رسائيلي 
يف  اتخذ  الذي  الق�سائي، 
على  ين�ص  الأمريكية  املحاكم 
اإىل الحتالل  منع ت�سليم زوجها 

الإ�رسائيلي.
واأكدت اأن زوجها ميكث الآن يف 

�سجن يف ولية فريجينيا. 

الحتالل يوؤكد و�شوله 
لها! "اإ�شرائيل" ومغادرته 

وزعمت قناة "كان" الإ�رسائيلية، 
عبد  الفل�سطيني  العامل  اأن 
احلليم الأ�سقر، و�سل اإىل مطار 
بعد  "اإ�رسائيل"،  يف  غوريون  بن 
املتحدة  الوليات  من  ت�سليمه 

الأمريكية.
اجلمعة،  اأم�ص  القناة،  وادعت 
الأيام  خالل  و�سل  اأن  الأ�سقر 
بن  مطار  اإىل  بطائرة  الأخرية 

الطائرة  يف  بقى  لكنه  غوريون، 
ومل يخرج منها اأبدا واأ�سافت اأن 
الأ�سقر  تقل  كانت  التي  الطائرة 
ومن  معلومة،  غري  جلهة  اأقلعت 
غري الوا�سح ملاذا اأُح�رس اأ�سال 

للمطار.

تفا�شيل الختطاف 
والت�شليم

العربية  املنظمة  وك�سفت 
بريطانيا،  يف  الإن�سان  حلقوق 
تفا�سيل اختطاف عنا�رس مكتب 
الأمريكي  الفدرايل  التحقيقات 

الفل�سطيني  العامل  اآي"  بي  "اأف 
احلليم  عبد  الربوفي�سور 
لـ"اإ�رسائيل"  وت�سليمه  الأ�سقر، 
علم  اأو  قانونية  اإجراءات  دون 

حماميه.
وبعد  اإنه  املنظمة:  وقالت 
الإفراج عن الأ�سقر منذ اأكرث من 
�سنة و�سع حتت الإقامة اجلربية 
ت�سمح  اإىل دولة  بانتظار ترحيله 
على  اإجباره  بعد  با�ستقباله 
الأمريكية  جن�سيته  عن  التخلي 
تع�سفًيّا، وكانت �سلطات الهجرة 
ت�سّوف مبنح الإذن له يف ال�سفر.

املقاومة  حركة  واأعلنت 

اخلمي�ص،  "حما�ص"،  الإ�سالمية 
�سلمت  املتحدة  الوليات  اأن 
العامل  الأربعاء،  "اإ�رسائيل"، 
الفل�سطيني الأ�سقر، بعد اعتقاله 
واأ�سافت  عاما،   11 �سجونها  يف 
الهجرة  اإدارة  اأن  املنظمة 
اإىل  اأيام  قبل  الأ�سقر  ا�ستدعت 
مقر اإدارة الهجرة هو و�سقيقته، 
�ساعات  اأربع  دام  انتظار  وبعد 
واأخرب  الهجرة  موظف  جاء 
لأنه  تغادر  اأن  اأن عليها  �سقيقته 
عمالء  برفقة  طائرة  على  غادر 

فدراليني اإىل "اإ�رسائيل".
توافرت  التي  املعلومات  ووفق 

التي  الطائرة  فاإن  للمنظمة؛ 
فيينا  يف  توقفت  الأ�سقر  اأقلت 
املحتلة  فل�سطني  وو�سلت 
جوان  من  اخلام�ص  الأربعاء 
2019، وهو الآن يف اأحد ال�سجون 
تنوي  حيث  "الإ�رسائيلية" 
اإعادة  الإ�رسائيلية  ال�سلطات 

حماكمته، بح�سب تعبريها.
واأكدت املنظمة العربية اأن هذا 
الت�رسف "خمالف لكل الأعراف 
ويعك�ص  الدولية،  والقوانني 
اإدارة  القانونية يف ظل  الفو�سى 
ع�سفت  التي  ترامب  الرئي�ص 
الدويل  القانون  قواعد  بكافة 

ومنظومة حقوق الإن�سان".
دون  الأ�سقر  ت�سليم  اأن  وتابعت 
ليت�سنى  وحماميه  عائلته  علم 
لهم العرتا�ص على هذه القرار 
الأمريكية  للقوانني  فا�سح  خرٌق 
اإن�سان  لكل  قطعًيّا  تتيح  التي 
مي�ص  قرار  اأي  من  التظلم 
اأ�رسارا  �سالمته وحريته ويلحق 

به وبعائلته.

حما�س جتري ات�شالت

ع�سو  الر�سق،  عزت  قال  كما 
حلركة  ال�سيا�سي  املكتب 
"حما�ص":  الإ�سالمية  املقاومة 
اإن ات�سالت جترى مع عدد من 
الدول ال�سديقة ل�ستقبال العامل 
احلليم  عبد  د.  الفل�سطيني 
الوليات  �سملته  الذي  الأ�سقر، 
لالحتالل  الأمريكية  املتحدة 

الر�سق  واأفاد  الإ�رسائيلي، 
)تويرت(،  عرب  له  تغريدات  يف 
اأن العامل  بوجود معلومات تفيد 
الفل�سطيني الأ�سقر، موجود الآن 

يف اأحد �سجون الحتالل.
هناك  اأن  اإىل  الر�سق  واأ�سار 
اأنه  اإىل  ت�سري  اأخرى  معلومات 
الأمريكية  الطائرة  يف  يزال  ما 
واأّن  غوريون،  بن  مطار  يف 
اإنزاله  اأمر بعدم  اأمريكًيّا  قا�سًيا 
من الطائرة، واأن هناك اإمكانية 
تبدي  دولة  اأي  اإىل  لإر�ساله 
واأكد  ل�ستقباله  ا�ستعدادها 
حركته  اأن  حما�ص  يف  القيادي 
الدول  من  عدد  مع  تتوا�سل 
ال�سديقة ل�ستقبال الأ�سقر على 

اأرا�سيها.
الدكتور  اأنهى  اأن  "بعد  وقال: 
عبد احلليم ال�سقر، حمكوميته، 
الأمريكية عن  ال�سلطات  اأبعدته 
لالحتالل  و�سلمته  اأرا�سيها، 

ال�رسائيلي".
مر�سح  كان  "الأ�سقر  واأ�ساف: 
الفل�سطينية  الرئا�سة  انتخابات 
عام 2005، واعتقل ثالث مرات؛ 
�سد  بال�سهادة  الإدلء  لرف�سه 
نا�سطني فل�سطينيني، وم�سلمني، 
بتهمة  عاما   11 اعتقل  وقد 
حما�ص"ولقى  حلركة  النتماء 
الت�رسف الأمريكي اإدانة وا�سعة، 
ومنظمات  موؤ�س�سات  واأكدت 
الأمريكي  الإجراء  اأن  دولية 

خمالف لالأعراف الدولية.

من  الأ�سقر،  احلليم  عبد 
مواليد عام 1958 وتعود اأ�سوله 
تعي�ص  فل�سطينية  عائلة  اإىل 
طولكرم  يف  �سيدا  قرية  يف 
لديه  ولي�ص  متزوج  وهو   ،
علمية  درجة  ويحمل  اأطفال، 
"بروفي�سور"،اأنهى  رفيعة 
مدر�سة  من  الثانوية  درا�سته 
من  1982م  عام  وتخرج  عتيل، 
على  وح�سل  بريزيت،  جامعة 
الأعمال  اإدارة  يف  املاج�ستري 
اليونان  يف  لفرين  جامعة  من 
يف  والدكتوراه  1989م،  عام 
جامعة  من  الأعمال  اإدارة 

امل�سي�سيبي.
اجلامعة  يف  حما�رسا  عمل 
توىل  ثم  بغزة،  الإ�سالمية 
العامة  العالقات  م�سوؤولية 
با�سم  الر�سمي  والناطق 
تقدم   1989 عام  اجلامعة، ويف 

طلبه،  وقبل  منحة  بطلب 
املتحدة  الوليات  اإىل  و�سافر 
احلني  ذلك  ومنذ  الأمريكية، 
مل�سايقات  يتعر�ص  وهو 
ومالحقات واعتقل ثالث مرات 
الأمريكية، عمل  ال�سلطات  من 
العديد  يف  بروفي�سوراً  الأ�سقر 
الأمريكية،  اجلامعات  من 
يف  هاورد  جامعة  اآخرها  كان 
عام  اعتقاله  قبل  وا�سنطن، 
لالإقامة  واإخ�ساعه   ،2003
اجلربية يف منزله، بتهمة الدعم 
حما�ص،  حلركة  والنتماء 
يف  لالعتقال  اإحالته  ثم  ومن 
�سهر  يف  الأمريكية  ال�سجون 

نوفمرب 2007.
الرت�شح للرئا�شة

فرتة  ومكوثه  اعتقاله  ورغم 
يتوان  مل  اجلربية،  الإقامة 

�سعبه،  خدمة  عن  الأ�سقر 
للرئا�سة  نف�سه  ر�سح  حيث 
وكان   )2005 )عام  الفل�سطينية 
يهدف يف برناجمه النتخابي، 
الوحدة  وتر�سيخ  تعميق  اإىل 
الوطنية الفل�سطينية، من خالل 
ينظم  �رسف  ميثاق  تطوير 
الوطنية  الف�سائل  بني  العالقة 

والإ�سالمية.
وقدم برناجما متكامال من اأبرز 
عنا�رسه بناء الدولة على اأ�س�ص 
ال�سفافية واملحا�سبة وال�رساكة 
يف �سنع القرار واقتالع الف�ساد، 
الوحدة  وتر�سيخ  وتعميق 
واإنهاء  الفل�سطينية،  الوطنية 
الحتالل الغا�سم من خالل ما 

حققته املقاومة.
برناجمه  م�ستهل  يف  وقال 
نف�سي  "ر�سحت  النتخابي: 
ال�سلطة  رئا�سة  ملن�سب 

الوطنية على اأمل اأن نحقق معاً 
جميعاً  نحن  وا�ستقراراً  تنمية 
واأتعهد  لهما،  احلاجة  باأم�ص 
باأن اأ�ستمر على خطى الرئي�ص 
عرفات،  يا�رس  الراحل  الرمز 
ال�سعب،  بحقوق  اأفرط  ولن 
على  الأمني  احلار�ص  و�ساأبقى 

م�سالح ال�سعب ومقد�ساته".

العتقال

الأمريكية  ال�سلطات  اعتقلت 
لرف�سه  مرات  ثالث  الأ�سقر 
النا�سطني  بع�ص  �سد  ال�سهادة 
وامل�سلمني،  الفل�سطينيني 
اجلربية  الإقامة  حتت  وبقي 
املحاكمة  بانتظار  منزله  يف 
ويف  بال�سهادة  الإدلء  لرف�سه 
ال�سلطات  حكمت   2007 عام 
 11 بال�سجن  عليه  الأمريكية 
حركة  متويل  بتهمة  عاما 

حما�ص.
ال�سحفية،  اإحدى مقابالته  يف 
حتدث الأ�سقر من مقر اإقامته 
اجلربية قبل عام 2007، قائال: 
يف  اجلربية  الإقامة  رهن  "اأنا 
باخلروج  يل  ي�سمح  ول  منزيل 
اإل  ل�سالة اجلمعة، واأنا اأجل�ص 
قدمي  يف  يوجد  هنا  معكم 
حتدد  كما  ملراقبتي،  جهاز 
اأجهزة الأمن  اأماكني عن طريق 

جهاز  GPS، اأحمله معي".
التهامات  اإن  الأ�سقر  يقول 
عام  اإىل  تعود  اإليه  املوجهة 
1993 منذ قدومه اإىل الوليات 
 املتحدة، وقد كانت التهامات 
�سبتمرب   11 اأحداث  قبل  اإليه 
احتقار  يف  تتلخ�ص   2001
 املحكمة ورف�ص ال�سهادة وقد 
الأ�سا�ص،  هذا  على  اعتقل 
الرقابة  حتت  "كنت  وي�سيف: 

جمع  بهدف  قدمت  منذ 
املعلومات واملخابرات فقط، 
لكن بعد اأحداث احلادي  ع�رس 
اأن  وبعد   )2001( �سبتمرب  من 
الأمريكية  احلكومة  عدت 
حما�ص منظمة اإرهابية، وجهت 
اإيل  احلكومة تهما اأخرى وبناء 
جمعتها  التي  املعلومات  على 
عني قبل ذلك التاريخ لتدينني 

بها".
يف مقابلة مع قناة بي بي �سي، 
قال الأ�سقر: "اإن �سلطات الأمن 
املغريات  كل  علي  عر�ست 
اأو جن�سية   املمكنة من وظيفة 
اأو اأموال لكي اأقدم �سهادة �سد 
"ل  لهم:  وقلت  يريدون  من 
اأ�ستطيع،  اأف�سل املوت على اأن 
و�سد  �سعبي  �سد  خائنا  اأكون 
اأجل  من  والعاملني  ق�سيتي 

الق�سية  الفل�سطينية".  

من هو الأ�شقر؟
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اهتزازات عنيفة:

ما الذي تتوقعه الكتب الغربية 
حلالة العامل يف 2019؟

»كيف نتعاي�ش مع ا�شطرابات املرحلة النتقالية يف النظام 
الدويل؟«، يلخ�ش هذا ال�شوؤال الجتاه الرئي�شي احلاكم لكتب 

وموؤلفات العالقات الدولية الأكرث انت�شاًرا وتاأثرًيا يف عام 
2018، اإذ ك�شفت الكتب الغربية الأكرث مبيًعا والتي حظيت 

برت�شيحات النقاد واخلرباء يف و�شائل الإعالم عاملية النت�شار 
مثل: »فاينن�شيال تاميز«، و«الإيكونومي�شت«، و«نيويورك 

تاميز«، واملجالت املتخ�ش�شة مثل: »الفورين اأفريز«، و«الفورين 
بولي�شي«، ومراكز التفكري العاملية؛ عن حتكم الأزمات 

الداخلية يف ال�شيا�شات العاملية للقوى الكربى.

حممد عبد اهلل يون�ش

ما  الكتب  هذه  تنوع  من  الرغم  وعلى 
الذاتية  وال�سري  ال�سحفية  الروايات  بني 
اأن  اإال  واالأكادمييني،  اخلرباء  وكتابات 
على  ال�سمني  التوافق  هو  جمعها  ما 
من  اأٍيّ  لقدرة  الداخل  تاأثريات  حتجيم 
وال�ساعدة  التقليدية  الدولية  القوى 
االإرباك  يهدد  اإذ  العامل«.  »قيادة  على 
»دونالد  االأمريكي  الرئي�س  �سببه  الذي 
»ع�رص  بانح�سار  الداخل  يف  ترامب« 
الدول  تواجه  كما  االأمريكية«،  الهيمنة 
الدميقراطية اأزمات تكاد تع�سف ببقائها 
خا�سًة يف ظل �سعود »�سيا�سات الهوية« 
واليمني  والقومية  ال�سعبوية  والتيارات 
على  ال�سعوب  واحتجاج  املتطرف 
نخبوية نظم احلكم. اأما النظم ال�ساعدة، 
مثل  العائدة  والقوى  والهند  ال�سني  مثل 
اقت�سادية  اإ�سكاليات  فتواجه  رو�سيا، 
واجتماعية معقدة قد تهدد ا�ستقرارها 
الهيمنة  �رصاعات  وت�ستنزف  م�ستقبًل، 
االإقليمية يف اأورا�سيا قدراتها الع�سكرية 
اإعادة  حماوالت  وتواجه  واالقت�سادية، 
اأزمات  بتفجر  تهديدات  العوملة  هيكلة 
لرتاكم  نتيجًة  جديدة  واقت�سادية  مالية 
التق�سفية  ال�سيا�سات  وتداعيات  الديون 

واختلل اأ�س�س الراأ�سمالية. 

فو�شى حكم »ترامب«:

بداية عام 2018 �سادمة ب�سدور  جاءت 
ترامب  بيت  داخل  وغ�سب:  »نار  كتاب 
»مايكل  االأمريكي  لل�سحفي  االأبي�س« 
�رصيًعا  احتل  الذي  فالكتاب  وولف«، 
املوؤلفات  اأف�سل  �سدارة  يف  موقًعا 
من  املقربني  روايات  ن  َمّ تَ�سَ مبيًعا 
»دونالد ترامب« وم�سئويل البيت االأبي�س 
وافتقاده  اإدارته  ا�سطراب  مدى  حول 
عر�س  من  بني  ومن  القيادة،  ملقومات 
»�ستيف  لرتامب  لتقييمهم  الكتاب 
لل�سئون  الرئي�س  م�ست�ساري  كبري  بانون« 
اال�سرتاتيجية، ومدير حملته االنتخابية 

ال�سابق.
ولقد �ساهم هذا الكتاب على الرغم من 
عليها  اعتمد  التي  للم�سادر  االنتقادات 
االأمريكي  للرئي�س  �سورة  ت�سكيل  يف 
التاأهيل  عدمي  م�ستقر  غري  ك�سخ�س 
ويفتقد اخلربة اللزمة الإدارة املن�سب، 
قابله  وغري  مفاجئة  قراراته  اأن  كما 
يف  ال�ساربة  للفو�سى  باالإ�سافة  للتنبوؤ، 
اأرجاء البيت االأبي�س يف عهده. اأما كتاب 
»والء اأعلى: احلقيقة، االأكاذيب والقيادة« 
املدير  كومي«  »جيم�س  األفه  الذي 
الفيدرايل  التحقيقات  ملكتب  ال�سابق 
اتهامات  ت�سمن  فقد  اآي«  بي  »اإف 
املافيا«  »زعماء  نهج  باتباع  لرتامب 
االأبي�س.  البيت  اإدارة  يف  والع�سابات 
خللها  تعامل  مواقف  »كومي«  و�رصد 
مع الرئي�س االأمريكي ليربهن على خوف 

يف  اجلارية  التحقيقات  من  »ترامب« 
الرو�سي يف االنتخابات  التدخل  �سبهات 
اأٍيّ  يف  الرئي�س  ثقة  وعدم  الرئا�سية، 
»عقدة  من  ومعاناته  به،  املحيطني  من 
الكاملة«  ال�سيطرة  و«اأوهام  اال�سطهاد« 
التي  ال�سيا�سية  اخل�سومات  يف  وغرقه 

تُ�ستت انتباهه عن مهام الرئا�سة. 
»حكم  على  الهجوم  حملة  وامتدت 
اإىل   )Trumpocracy( ترامب« 
اجلمهوريني، حيث و�سف »ديفيد فروم« 
اجلمهوريني  ال�سيا�سيني  من  -وهو 
خطابات  كتابة  على  عملوا  الذين 
بو�س«-  دبليو  »جورج  االأ�سبق  الرئي�س 
الل�سو�س«  »حكم  باأنها  »ترامب«  اإدارة 
»حكم  كتابه  يف   )Kleptocracy(
االأمريكية«،  اجلمهورية  ف�ساد  ترامب: 
االأمريكية  ال�سيا�سية  النخبة  متهًما 
باأ�رصها بالف�ساد والرتبح من منا�سبهم، 
وهو ال�سياق الذي �سمح لرتامب مبحاباة 
تر�سيحه  يف  منه  واملقربني  اأ�رصته 
ملن�سبه.  وا�ستغلله  العامة  للوظائف 
لتجاهلهم  اجلمهوريني  املوؤلف  واأدان 
»ترامب«  اتهام  تدعم  التي  االأ�سانيد 
يف  الرو�سي  التدخل  من  باال�ستفادة 
عام  االأمريكية  الرئا�سية  االنتخابات 
2016، كما اتهم الدميقراطيني بالنخبوية 
م�سكلت  وجتاهل  االأثرياء  وم�ساندة 
املجتمع  يف  البي�ساء  العاملة  الطبقة 
االأمريكي مما ت�سبب يف �سعود »ترامب« 
كتب  موجة  وتوا�سلت  لل�سلطة)3(. 
عرائ�س  مثلت  التي  ترامب«  »حماكمة 
بينها  من  وكان  بحقه،  متعددة  اتهام 
»بوب  ال�سهري  االأمريكي  ال�سحفي  كتاب 
وودورد« )امل�سئول عن ال�سبق ال�سحفي 
خلل  جيت  ووتر  ف�سيحة  فّجر  الذي 
حكم الرئي�س ريت�سارد نيك�سون( ال�سادر 
البيت  يف  ترامب  »اخلوف:  بعنوان: 
الكتاب عن م�ساعدي  نقل  اإذ  االأبي�س«، 
»ترامب« واملقربني منه ات�سامه بالكذب 
االآخرين،  الثقة يف  االتزان وعدم  وعدم 
على  نظام  والل  الفو�سى  وهيمنة 
اإداري«  »انقلب  االأبي�س، ووجود  البيت 
»ترامب«  انفراد  اأ�رصار  لتحجيم  يهدف 
بال�سلطة، واإخفاء الوثائق عنه ملنعه من 
و�سف  كما  اأوامره.  وخمالفة  توقيعها 
بع�سهم اإدارة »ترامب« بـ«حافة الهاوية« 

و«اجلنون ال�سامل«)4(.

ارتباك ال�شيا�شة الأمريكية:

الفو�سى  املنطقية حلالة  النتيجة  كانت 
وعدم االن�سباط يف االإدارة االأمريكية، اأن 
يهيمن االرتباك والتخبط على ال�سيا�سة 
»جون  اأن  اإال  االأمريكية؛  اخلارجية 
مري�سامير« اأكد يف كتابه »الوهم العظيم: 
اأن  الدويل«  والواقع  الليربالية  االأحلم 
اإىل  ترجع  االأمريكية  ال�سيا�سة  مع�سلة 
وا�سنطن  خللها  حاولت  م�ست  عقود 
االأمريكي  الليربايل  النموذج  ت�سدير 

يف  وت�سببها  بل  جدوى،  دون  للخارج 
يف  اال�ستقرار  وعدم  الفو�سى  ن�رص 
من  الرغم  على  العامل  اأقاليم  بع�س 
نهاية  بعد  الدويل  النظام  على  الهيمنة 
ب�سعود  يرتبط  ما  وهو  الباردة،  احلرب 
ال�سيا�سة  وع�سكرة  ال�سيا�سية،  القومية 
الكافية  املعرفة  وافتقادها  االأمريكية، 
ثم  ومن  العاملية،  اخلريطة  بتعقيدات 
يو�سي بالتخلي عن »الهيمنة الليربالية«، 
ومراعاة الواقعية يف ال�سيا�سة اخلارجية 

االأمريكية.
كتابه  يف  والت«  »�ستيفن  ويعر�س 
ال�سيا�سة  نخبة  احل�سنة:  النوايا  »جحيم 
التفوق  وانحدار  االأمريكية  اخلارجية 
الليربالية  الهيمنة  ل�سيا�سة  االأمريكي«، 
املتحدة  الواليات  عليها  اعتمدت  التي 
التي  ال�سوفيتي  االحتاد  انهيار  منذ 
اأقاليم  يف  اال�ستقرار  تبديد  يف  ت�سببت 
اأعباء  بالعامل، مع ت�ساعد حجم  عديدة 
موؤكًدا  االأمريكية،  اخلارجية  ال�سيا�سة 
يتبع  عامل  بناء  ل�سيا�سات  التام  االإخفاق 
اال�ستخدام  رغم  االأمريكي  النموذج 
وال�سغوط  الع�سكرية  للقوة  الكثيف 
املعار�سة  القوى  �سد  االقت�سادية 
اإىل  يرجع  ما  وهو  وا�سنطن،  لهيمنة 
فر�س  على  االأمريكية  النخب  اإ�رصار 
على  االأمريكي  النموذج  ومعايري  قيم 
التهديدات  تقدير  يف  واملبالغة  العامل، 
على االأمن العاملي، والتو�سع يف تعريف 
امل�سلحة االأمريكية، والقوة االقت�سادية 
من  مّكنتها  التي  لوا�سنطن  والع�سكرية 
متتلك  ال  عاملية  تدخلية  �سيا�سة  اتباع 
لها،  للت�سدي  الكافية  القدرات  دولة  اأي 
باالإ�سافة للتو�سع يف اإدراك التهديدات. 
عن  انقطاًعا  »ترامب«  �سيا�سات  ومتثل 
امل�سلحة  على  تركز  اإذ  النهج،  هذا 
»اأمريكا  �سعار  حتت  االأمريكية  القومية 
املكا�سب  منطق  ويحكمها  اأواًل«، 
باالإ�سافة  التكلفة،  وجتنب  املبا�رصة 
جتاه  الع�سكرية  االلتزامات  عن  للتخلي 
�سمان  مبهام  القيام  وعدم  احللفاء، 
اأن  اإال  الدويل؛  النظام  وا�ستقرار  اأمن 
اأولوية  عن  تتخَلّ  مل  »ترامب«  �سيا�سة 
القوة الع�سكرية بالتوازي مع ا�ستبعادها 
والدبلوما�سية  للتفاو�س  الكامل 
كما  االأطراف،  متعددة  والرتتيبات 
والنزعة  والفو�سى  باالرتباك  ات�سمت 
ثقة عميقة  اأزمة  اأثارت  التي  ال�رصاعية 

مع حلفاء الواليات املتحدة.

�شعود �شيا�شات الهوية:

هيمن على الكتب ال�سادرة يف عام 2018 
الهوية وتداعياتها  تاأثريات  اجلدل حول 
الدول  و�سيا�سات  املجتمعات  على 
الغربية، ومل يجد »فران�سي�س فوكوياما« 
عنواًنا اأكرث منا�سبة من »الهوية: احلاجة 
عن  ليعرب  اال�ستياء«  و�سيا�سات  للكرامة 
ال�سادر  كتابه  يف  ال�ساعد  االجتاه  هذا 

قبل نهاية العام، حيث اأكد اأن »�سيا�سات 
باتت   )Identity Politics( الهوية« 
تهدد متا�سك الدول الدميقراطية ب�سبب 
للجدل،  مثرية  ق�سايا  عدة  ا�ستدعائها 
والكرامة،  للعرتاف،  احلاجة  مثل: 
االنتماء  دوائر  بني  والعلقة  والهجرة، 
القومية والدينية واالإثنية. وهو ما يت�سبب 
املجتمعات  داخل  االحتقان  تزايد  يف 
التماهي  من  اجلماعات  ب�سبب خماوف 
يف االآخر، وفقدان اخل�سو�سية واخلوف 
على  االأخرى  اجلماعات  هيمنة  من 
كوفمان«  »اإريك  واأّيد  ال�سلطة  مقاليد 
ال�سادر  كتابه  يف  االجتاهات  هذه 
ال�سعبوية  االأبي�س:  »التحول  بعنوان: 
البي�ساء«،  االأغلبية  وم�ستقبل  والهجرة 
الدميغرافية  التحوالت  اأن  اإىل  اأ�سار  اإذ 
يف  البي�ساء  للأغلبية  التدريجي  والتاآكل 
للدفاع  دفعها  قد  الغربية  املجتمعات 
ومعاداة  ال�سعبوية  تبني  عرب  بقائها  عن 
فالبيانات  واالأقليات.  املهاجرين 
الكتاب  عليها  اعتمد  التي  الدميغرافية 
يف  البي�س  اأن  على  موؤ�رصات  ت�سمنت 
الواليات املتحدة لن يكونوا اأغلبية بداية 
من عام 2050، واأن االأقليات واجلماعات 
خمتلطة االأعراق �ستهيمن على املجتمع 
وهو  االأوروبية،  الدول  وبع�س  االأمريكي 
»النقاء  خطاب  اإنتاج  اإعادة  اإىل  اأدى  ما 

العرقي« وحماية الهوية الثقافية.
»القبلية  �سعود  عن  ذلك  ينف�سل  وال 
اجلديدة« )New Tribalism( يف ظل 
باملجتمعات  واالنق�سام  التفكك  حالة 
اجلماعات  تاأثري  وتزايد  الغربية، 
الفرعية، وهو ما عرّبت عنه »اإميي �سوا« 
غريزة  ال�سيا�سية:  »القبائل  كتابها:  يف 
اأن  اأكدت  اإذ  االأمم«،  وم�سري  اجلماعة 
هوية اجلماعات اأ�سبحت القوى املحركة 
والعداء  االنعزالية  ظل  يف  للمجتمعات 
االأخرى  اجلماعات  يف  ممثًل  للآخر 
منطق  وهيمنة  واالأجانب،  واملهاجرين 
 Zero-Sum( ال�سفرية  املعادالت 
اجلماعات  علقات  على   )Games
ب�رصاعات  »�سوا«  وا�ستدلت  ببع�سها. 
والقومية  والطائفية  االإثنية  اجلماعات 
يف العراق واأفغان�ستان وفيتنام، واأخرًيا 
اأدت  التي  املجتمعية  االنق�سامات 
يف  الرئا�سة  �سدة  اإىل  »ترامب«  ل�سعود 

الواليات املتحدة االأمريكية)9(. 

اأزمة الدميقراطيات الغربية: 

عام  خلل  ال�سادرة  الكتب  جُتمع  تكاد 
الدميقراطية  مواجهة  على   2018
وجودها،  تهدد  ممتدة  الأزمة  الغربية 
هذه  يف  ال�سائدة  للجتاهات  ووفًقا 
حتت�رص«  »الدميقراطية  فاإن  الكتابات 
احلد  حتقيق  على  قادرة  ولي�ست 
�سيا�سًيّا  ال�سعوب  تطلعات  من  االأدنى 
موجة  مع  تواكب  ما  وهو  واقت�سادًيّا، 
العامل،  يف  الدميقراطية  عن  ارتداد 

و�سعود نظم احلكم املركزية يف ال�سني 
حيث  النامية،  الدول  وبع�س  ورو�سيا 
»ال�سعب  كتابه  يف  مونك«  »يا�سا  حذر 
ت�سدع  من  الدميقراطية«  مواجهة  يف 
اال�ستقطاب  بفعل  الغربية  احلكم  نظم 
القومية  التيارات  ومتدد  ال�سيا�سي 

وال�سعبوية واليمني املتطرف
ليبت�سكي«  »�ستيفن  من  كٌلّ  وتو�سل 
نف�سه  اال�ستنتاج  اإىل  زيبلت«  و«دانيل 
متوت  »كيف  املعنون:  كتابهما  يف 
اأ�س�س  فانهيار  الدميقراطيات؟«، 
و«احت�سار  االقت�سادية  الليربالية 
�سمات  اأهم  من  يعد  الدميقراطية« 
الراديكايل« وفًقا  اليقني  ع�رص »انعدام 
رون�سيمان«  »ديفيد  اأيده  ما  وهو  لهما، 
الدميقراطية؟«  تنتهي  »كيف  كتابه  يف 
اإىل  الدميقراطية  حتول  اأن  موؤكًدا 
يعد م�ستبعًدا يف ظل  تاريخ منق�ٍس مل 
تزايد تاأييد النظم ال�سلطوية يف العامل، 
الأزمات  الدميقراطية  النظم  ومواجهة 
تعد  مل  معقدة  واقت�سادية  �سيا�سية 
قادرة على ا�ستيعابها. كما مت التحذير 
ال�سيا�سي«  النظر  »ق�رص  ظاهرة 
وا�ستبعاد   ،)Political Myopia(
دوائر  من  االأمد  طويلة  ال�سيا�سات 
ب�سبب  امُلنتخبني  ال�سيا�سيني  اهتمام 
للغاية   الق�سرية  االنتخابية  الدورات 

 .)Short Electoral Cycles(
ملاذا  الفو�سى:  »حافة  كتابها  ويف 
النمو  حتقيق  يف  الدميقراطية  تُخفق 
اإ�سلحها؟«  ميكن  وكيف  االقت�سادي 
طرحت »دامبي�سا مويو« روؤى راديكالية 
الدميقراطية  هيكلة«  »اإعادة  حول 
وتف�سيلت  اآراء  ترجيح  عرب  الغربية 
مواجهة  يف  امل�ستنرية«  »النخب 
امل�ستوى  على  تاأهيًل  االأقل  اجلماهري 
ال�سيا�سي واملعريف -وفًقا لروؤية مويو- 
من خلل نظام جديد للت�سويت ُمرجح 
تاأهيل  لقيا�س  معايري  وو�سع  باالأوزان، 
اإىل  باالإ�سافة  والناخبني،  املر�سحني 
للحملت  ال�سيا�سي  التمويل  تقييد 
االنتخابية، وفر�س الت�سويت االإجباري، 

واإطالة اأمد الفرتات االنتخابية

مع�شلة »القوى ال�شاعدة«:

اجلدَل   2018 عام  موؤلفات  حت�سم  مل 
حول هيكل النظام الدويل، اإال اأن توافًقا 
مبدئًيّا قد اأ�سبح وا�سًحا حول مواجهة 
االنتقالية  املرحلة  الإ�سكاليات  العامل 
اأركانه  تت�سح  مل  جديد  عاملي  لنظام 
بانتقال  خانا«  »باراج  يتنباأ  حيث  بعد، 
القارة  اإىل  الغرب  من  العامل  قيادة 
االآ�سيوية يف ظل متكن القوى االآ�سيوية 
والهند  ال�سني  ال�ساعدة، ويف مقدمتها 
تعزيز  من  اجلنوبية،  وكوريا  واليابان 
ما  وهو  العاملي،  النظام  انخراطها يف 
يعرب عنه يف كتابه املرتقب �سدوره يف 
»امل�ستقبل  بعنوان:   2019 عام  مطلع 

اآ�سيوًيّا: النظام العاملي يف القرن احلادي 
والع�رصين«. و�سار بع�س املوؤلفني على 
الهيمنة  اكتمال  بتوقع  ذاته  النهج 
ال�سينية على النظام الدويل، مثل كتاب 
والطريق:  »احلزام  ما�سيا�س«  »برونو 
»بيرت  وكتاب  �سيني«،  عاملي  نظام 
اجلديدة:  احلرير  »طرق  فرانكوبان« 
وتكتمل  العامل«.  وم�ستقبل  حا�رص 
للتقدم  ال�سني  بقيادة  الدولية  الهيمنة 
ما  وهو  اال�سطناعي،  الذكاء  يف جمال 
يوؤكده كتاب »القوى العظمى يف الذكاء 
ال�سليكون  ووادي  ال�سني  اال�سطناعي: 
دويج«  »ويل  اأن  اإال  اجلديد«،  والعامل 
ال�سينية  للهيمنة  اآخر  وجه  عن  يك�سف 
يف اآ�سيا يف كتابه »اإمرباطورية ال�رصعة 
وم�ستقبل  ال�سيني  التو�سع  العالية: 
الكاتب  وراأى  اآ�سيا«.  �رصق  جنوب 
والطريق«  »احلزام  م�رصوعات  ت�سببت 
االآ�سيوية  الدول  على  الديون  تراكم  يف 
يف  ال�سيني  والتاأثري  النفوذ  وت�ساعد 
ببكني  الرتباطها  نتيجة  الدول  هذه 
طويلة  حتتية  بنية  م�رصوعات  مبتاهة 
املقابل  ويف  وا�سح.  خمرج  بل  االأمد 
»لقد  كتابها  يف  اآير�س«  »األي�سا  توؤكد 
حان وقتنا: كيف ت�سنع الهند مكانها يف 
العامل«، اأن التناف�س بني بكني ونيودلهي 
التي  املحددات  اأهم  �سمن  يكون  قد 
القادم،  االآ�سيوي  القرن  معامل  تر�سم 
ال�سدارة  على  ال�رصاع  تفجر  واأن 
االإقليمية واملكانة الدولية بني الدولتني 
�سيبدد حالة ال�سلم واال�ستقرار اله�س 
»جورج  ويُحذر  االآ�سيوية.  القارة  يف 
حمراء:  »رايات  كتابه:  يف  ماجنو�س« 
خطر  يف  ت�سي  عهد  يف  ال�سني  ملاذا 
ال�سيني  ال�سعود  مواجهة  من  حمدق« 
تراكم  يف:  اأهمها  يتمثل  خماطر،  لعدة 
الديون، واحتمالية اختلل توازن العملة 
»ترامب«  �سيا�سات  وحتجيم  ال�سينية، 
احلمائية، واحلرب التجارية التي ي�سنها 
ا�ستكمال  على  لقدرتها  ال�سني  �سد 
ال�سعود، باالإ�سافة اإىل تاأثريات الف�ساد 
وقدرته  ال�سيني  النظام  ا�ستقرار  على 
على البقاء وحتذر »اإليزابيث اإيكونومي« 
يف كتابها »الثورة الثالثة: ت�سي جني بينج 
والدولة ال�سينية اجلديدة« من تداعيات 
التناق�س بني االنفتاح االقت�سادي وقيم 
ال�سيا�سي  واالإغلق  ال�سوق  اقت�ساد 
املجال  على  والرقابة  واملركزية 
احلزب  يفر�سها  التي  واالإنرتنت  العام 
�سدام  يف  لت�سببها  ال�سيني،  ال�سيوعي 
معها  تتعامل  التي  الغربية  الدول  مع 
يف  يت�سبب  ما  وهو  اقت�سادًيّا،  ال�سني 
ال�رصكات  ا�ستثمارات  فر�س قيود على 
ت�سدير  على  حظر  وفر�س  ال�سينية، 
دخول  ومنع  املتقدمة،  التكنولوجيا 
الواليات  اإىل  ال�سينيني  املواطنني 
يهدد  مما  االأوروبية،  والدول  املتحدة 
لتحويل  االأمد  طويلة  اخلطة  ا�ستمرار 

ال�سني اإىل قوٍة عظمى .
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يف الذكرى الـ52 للنك�شة

فروانة: االعتقال بعمر االحتالل 
وال�سجون �ساحات للقمع والتعذيب

 ،1967 هزمية  وا�ضاف: بعد 
واأ�ضبحت  االعتقاالت  ت�ضاعدت 
اأ�ضاليب  وتطورت  تنظيما،  اأكرث 
وات�ضعت  والتعذيب،  القهر 
لت  �ضَكّ فيما  واجلرائم.  االنتهاكات 
عمليات  يف  الكبرية  الزيادة  تلك 
ل�ضلطات  ملحاً  عاماًل  االعتقال 
وتو�ضيع  افتتاح  الإعادة  االحتالل 
ورثتها  التي  ال�ضجون،  من  �ضل�ضلة 
ومت  كما  الربيطاين.  االنتداب  عن 
جديدة،  ومعتقالت  �ضجون  ت�ضييد 
اأكرث  احتجاز  وظروف  مبوا�ضفات 

ق�ضوة واأ�ضد حرا�ضة.
اأ�ضدره فروانة  تقرير  جاء ذلك يف 
لهزمية عام  الـ52  الذكرى  مبنا�ضبة 
"النك�ضة"،  بـ  و�ضفت  والتي   1967
وما نتج عنها من احتالل ا�رسائيل 
لباقي االأرا�ضي الفل�ضطينية وبع�ض 

االأجزاء من اأرا�ضي عربية.
اأن  تقريره:  يف  فروانة  واو�ضح 
فئات  ا�ضتهدفت كافة  االعتقاالت 
الفل�ضطيني، واأن  ال�ضعب  و�رسائح 
الفل�ضطينية  واالأ�رس  العائالت  كل 

قد ذاقت مرارة االعتقال وال�ضجن، 
فل�ضطينية  عائلة  هناك  تعد  ومل 
اأحد اأفرادها  ذاق  وقـد  واحدة، اإال 
كثرية  حاالت  ويف  ال�ضجن.  مرارة 
اأفرادها،  بكامل  العائلة  اعتقلت 
بقعة  تبق  ومل  كما  واإناثاً.  ذكورا 
عليها  واأقيم  اإال  فل�ضطني  يف 
توقيف.  اأو مركز  اأو معتقال  �ضجنا 
)االعتقال  مفردات  اأ�ضحت  حتى 

من  وت�ضعباتها  واالأ�رس(  وال�ضجن 
مما  الفل�ضطينية،  احلياة  اأبجديات 
تفرد  الأن  الفل�ضطينية  الذاكرة  دفع 

لها م�ضاحات وا�ضعة.
مقيت  تالزم  وجود  اإىل  واأ�ضار 
االعتقاالت  بني  وقا�ضي، 
والتعذيب، حيث اأن جميع من مروا 
بتجربة االعتقال، من الفل�ضطينيني، 
قد تعر�ضوا - على االأقل - اإىل واحد 

اأ�ضكال التعذيب اجل�ضدي  اأحد  من 
املعنوي  واالإيذاء  النف�ضي  اأو 
يلحق  القا�ضية،  مما  واملعاملة 
ويعيق  واجلماعة،  بالفرد  ال�رسر 

من تطور االإن�ضان واملجتمع.
ات�ضاع  اأن  فروانة  واأكد 
تلحقه  وما  االعتقاالت وتاأثرياتها 
واملجتمع  الفرد  على  اأ�رسار  من 
تخلي  اإىل  مل  تقود  الفل�ضطيني، 
حقوقه  عن  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
ووقف م�ضريته الكفاحية، ولن تقود 
اإىل اأي نوع من ال�ضالم، اإذ ال ميكن 
واأن  احلرية،  عن  ال�ضالم  ف�ضل 
منقو�ضة  �ضتبقى  املن�ضودة  احلرية 
وبقاء  االعتقاالت  ا�ضتمرار  يف ظل 
�ضجون  يف  الفل�ضطينيني  اآالف 
االحتالل. فمع حرية االأ�رسى نقراأ 

فجر حرية الوطن.
االحتالل  �ضلطات  اأن  يذكر 
�ضجونها  يف  حتتجز  االإ�رسائيلي 
 )250( بينهم  اأ�ضري،   )5800( نحو 
طفل، و)46( اأ�ضرية، و)500( معتقل 

اإداري.

قال مدير موقع "فل�شطني خلف الق�شبان"، املخت�ص ب�شوؤون الأ�شرى واملحررين، عبد النا�شر فروانة، ان 
الحتلل ال�شرائيلي انتهج العتقالت منذ احتلله للأرا�شي الفل�شطينية، واعتمدها �شيا�شة ثابتة، 

ومنهجا و�شلوكا يوميًا، وجعل من �شجونه �شاحات للقمع والتعذيب، واإحلاق الأذى، اجل�شدي والنف�شي.

االأ�سري اإ�سرار الربغوثي .. 
عائلته تنتظر عيد حريته

تقرير : اأنني القيد 

 .. للجحيم"  وانتقلنا  اجلنة  يف  "كنا 
اإ�رسار  االأ�ضري  والدة  ت�ضف  هكذا 
رام  ق�ضاء  كوبر  بلدة  من  الربغوثي، 
يف  العائلة  تعي�ضه  الذي  احلال  اهلل، 
لنجلها،  االحتالل  قوات  اعتقال  ظل 
له  يتعر�ض  الذي  املتوا�ضل  والتنكيل 

منذ اأكرث من 11 عاماً.
من   26 يف  اعتقل  الذي  اإ�رسار 
بعد   ،2008 بالعام  الثاين  كانون  �ضهر 
االحتالل  جي�ض  بر�ضا�ض  اإ�ضابته 
القد�ض املحتلة، يق�ضي حكماً  �ضمال 

بال�ضجن ملدة 15 عاماً.
رحلة طويلة من العذاب عا�ضها اإ�رسار 
"الأنني  والدته  تقول  اعتقالها،  منذ 
القيد"، ففي بداية االعتقال احتجز يف 
م�ضت�ضفى "هدا�ضا" بالقد�ض املحتلة، 
يعي�ض  كان  حيث  يوماً،   57 من  الأكرث 
بفعل  للغاية  خطرية  �ضحية  ظروفاً 
االحتالل،  قوات  بر�ضا�ض  االإ�ضابة 
وكاد االأطباء اأن يقطعوا له �ضاقه، لوال 
اكت�ضافهم وجود كميات كبرية من الدم 
زراعة  عملية  له  اأجروا  حيث  داخلها 

عظام وجلد ملنع ت�رسب الدماء.
االحتالل  حمققي  اأن  والدته  وتبني 
ا�ضتغلوا اإ�ضابة اإ�رسار، و�ضغطوا عليه 
وخالل  بال�رسير،  ومقيد  جريح  وهو 
االعتقال،  من  �ضهور  بعد  له  زيارتها 
نزعها  قد  �ضعره  من  اأجزاًء  وجدت 
املحققون من مكانها خالل التعذيب.

حوله  امل�ضت�ضفى،  من  خروجه  بعد 
الرملة  معتقل  عزل  اإىل  االحتالل 

ملدة 7 �ضهور، وهناك اكت�ضف اإ�ضابته 
بت�ضمم يف الدم.

مل  الطبي  االإهمال  مع  اإ�رسار  معاناة 
القيد"،  "الأنني  الوالدة  تقول  تتوقف، 
حيث يعاين حالياً من ح�ضا�ضية بالعيون 
اخليام  ق�ضم  يف  احتجازه  منها  يزيد 
بارتفاع  يتميز  الذي  النقب  مبعتقل 

حرارته وانت�ضار االأتربة والغبار فيه.
ي�ضتكي  اإ�رسار  كان  عامني  قبل 
عامني  مماطلة  وبعد  "الفتاك"  من 
عملية  االحتالل  له  اأجرى  ون�ضف، 
خروجه  وبعد  الرملة،  م�ضت�ضفى  يف 
م�ضتوطنون  بداأ  العمليات،  غرفة  من 
وخالل  عربي"،   .. "عربي  بال�رسخ 
االحتالل  جنود  اأحد  هاجمه  ذلك 
وو�ضع قدمه فوق �ضدره وحاول خنقه، 
وال  العملية  من  خارجاً  كان  اأنه  رغم 

يقوى على احلركة.
اإ�رسار،  تالزم  تزال  ال  االإ�ضابة  اثار 
اإال عندما  امل�ضي  يتمكن من  حيث ال 
االأ�ضفل،  من  قدمه  على  م�ضداً  يلب�ض 

الذي الزال ي�ضعر اأنه يتحرك.
كل هذه املعاناة ي�ضاعف منها حرمان 
اإ�رسار،  لعائلة  االحتالل،  خمابرات 
م�ضتمر،  ب�ضكل  الزيارة  ت�ضاريح  من 
حيث مل تزره والدته منذ 4 �ضهور وهي 
على  تزوره  اأن  لها  يُ�ضمح  اأن  بانتظار 

العيد كي تدخل له املالب�ض.
من  اإ�رسار  عائلة  ُحرمت  عيداً   22
جتداً  والدته  تكاد  ال  معها،  وجوده 
االأعياد،  هذه  مرارة  عن  يُعرب  و�ضفاً 
تنتظر  وهي  بيوم  يوماً  تعي�ض  وكيف 
االإفراج عنه واأن تعود االأفراح للعائلة.

فل�ضطني  اأ�رسى  مركز  قال 
اأبناء  من   73 باأن  للدرا�ضات 
االحتالل،  �ضجون  يف  االأ�ضريات 
عيد  اأم�ضوا  ُر�ضع  اأطفال  بينهم 
الفطر دون اأمهاتهم مما حرمهم 
والتمتع  وال�ضعادة  الفرحة  من 

بهذا اليوم املبارك .
واأو�ضح الناطق االإعالمي للمركز 
الباحث “ريا�ض االأ�ضقر” باأن 42 
من  االحتالل،  �ضجون  يف  اأ�ضرية 
بينهن )20( اأماً، لديهن )73( اأبناً 
وااللتقاء  اأمهاتهم  افتقدوا حنان 
بهم يف يوم العيد، ومر هذا اليوم 
عليهم حزيناً حيث مل يجدوا من 
لهم  ويعد  العيد  مالب�ض  يلب�ضهم 
الطعام مما اأثر على نف�ضياتهم .

االأطفال  بان  “االأ�ضقر”  وبني 
ال�ضعيد  اليوم  هذا  ينتظرون 
لالأ�ضواق  اأمهاتهم  ملرافقة 
واقتناء  املالب�ض،  اأجمل  و�رساء 
اأقرانهم،  مع  للعب  االألعاب 

يفتقدون  االأ�ضريات  اأبناء  بينما 
لغيابهن  اليوم  هذا  يف  اأمهاتهم 
يفقدهم  مما  الق�ضبان  خلف 
وي�ضعرون  وبهجته،  العيد  فرحة 
منا�ضبة  عليه  مر  كلما  باملرارة 

�ضعيدة .
واأ�ضاف “االأ�ضقر” بان االأ�ضريات 
يف �ضجون االحتالل اأي�ضا ي�ضعرن 
اإىل  باحلزن واملرارة الفتقادهن 
املنا�ضبات  تلك  خالل  اأبنائهن 
فيها  يحتاج  التي  وخا�ضة 
االأطفال اإىل وجود االأم بجانبهم، 
وحرمان اأبنائهن من حنان ومودة 
اأمهاتهن، وكيف يق�ضون اأوقاتهم 
هذه  من  عنهم، حمرومني  بعيداً 

ال�ضعادة.
االأمهات  االأ�ضريات  وتعي�ض 
القلق  نتيجة  �ضعبة  نف�ضية  حالة 
التفكري  و  والتوتر  ال�ضديد، 
اأبنائهن وكيفية  امل�ضتمر باأحوال 
 ، اأمهاتهم  بدون  حياتهم  �ضري 

وخا�ضة ان بع�ضهم ال يزال �ضغري 
ال�ضن ومل يتجاوز ال�ضنوات الثالثة 
االأوىل من عمره ، كحالة االأ�ضرية 
من  ابوكميل”  ح�ضن  “ن�رسين 
خلفها  تركت  والتي  غزة،  قطاع 
ر�ضيع عمره ثمانية �ضهور فقط، 
اعتقالها  منذ  ابنائها  ترى  ومل 
 ” االأ�ضرية  قبل 3 �ضنوات، كذلك 
فدوى نزيه حمادة” من القد�ض، 
�ضنوات،   10 بال�ضجن  وحمكومة 
وهي اأم خلم�ضة اأطفال، اأ�ضغرهم 
�ضهور  اأربعة  العمر  من  يبلغ  كان 

فقط عند اعتقالها .
اأو�ضاع  بان  “االأ�ضقر”  وبني 
حيث  للغاية  �ضعبة  االأ�ضريات 
الت�ضييق  ال�ضجن  اإدارة  تتعمد 
عليهن واإذاللهن و منع عدد منهن 
واهية،  بحج  ذويهم  زيارة  من 
ال�ضجون متار�ض  اإدارة  زالت  وال 
�ضيا�ضة اقتحام الغرف يف �ضاعات 
اإىل  اإ�ضافة  الليل،  من  متاأخرة 

الزيارة  من  االأ�ضريات  وحرمان 
يف  اال�ضريات  ونقل  والتعليم، 
ال�ضيئة يف ظروف  البو�ضة  �ضيارة 
االحتالل  ينتهك  كما  �ضعبة، 
كامريات  بو�ضع  خ�ضو�ضيتهن 
ال�ضجن،  �ضاحات  يف  مراقبة 
غرف  خارج  احلمامات  و�ضع 

االعتقال .
فل�ضطني”  اأ�رسى  “مركز  ونا�ضد 
بحقوق  تنادى  التي  املنظمات 
االإن�ضان ، واملوؤ�ض�ضات التي تعنى 
، التدخل العاجل  بق�ضايا املراآة 
االأ�ضريات  ملعاناة  حد  لو�ضع 
املتفاقمة، والتي تزداد اأو�ضاعهم 
ق�ضاوة يوماً بعد يوم، كما دعا يف 
الوقت ذاته و�ضائل االإعالم “اإىل 
معاناة  على  اأكرث  ال�ضوء  ت�ضليط 
الفل�ضطينيات،وخا�ضة  االأ�ضريات 
منهن  واملري�ضات  االأمهات 
وف�ضح االنتهاكات التي يتعر�ضن 

لها يف �ضجون االحتالل.

مركز اأ�شرى فل�شطني للدرا�شات

73  ابنًا اأ�سريا ام�سوا عيد الفطر دون اأمهاتهم
اأنني القيد 

مُيكن  هكذا  املوت"،  من  "الناجي 
طه،  ها�ضم  االأ�ضري  ق�ضة  اخت�ضار 
تعر�ض  اأن  بعد  اخلليل،  مدينة  من 
قوات  بر�ضا�ض  قاتلة  الإ�ضابات 
االحتالل، قرب امل�ضجد االإبراهيمي، 
يف اخلليل، بالعام 2007 قبل اعتقاله.

اأن  تعتقد  العائلة  كانت  البداية  يف 
والدته  تقول  ا�ضت�ضهد،  قد  ها�ضم 
"الأنني القيد"، بعد اأن اأكد لنا كل من 
راأوه اأن اإ�ضابته ال ميكن اأن يكون قد 

جنى منها.
العائلة  علمت  اإ�ضابته  من  اأيام  بعد 
اأن ها�ضم مل ي�ضت�ضهد، واأن االحتالل 
"هدا�ضا"  م�ضت�ضفى  يف  يحتجزه 
بالقد�ض املحتلة، حيث بقي 4 اأيام يف 
غيبوبة، وهناك اأجرى اأكرث من اأربعة 
عمليات الإزالة اأثار االإ�ضابة من اأ�ضفل 

بطنه وظهره وقدمه.
حلظة  اإىل  بالذاكرة،  والدته  تعود 
امل�ضهد  العائلة  راأت  حيث  اإ�ضابته 
على  ملقًى  وهو  اجلزيرة،  قناة  على 
االإ�ضعاف  تقدمي  دون  ينزف  االأر�ض 

االحتالل  جنود  كان  ذلك  وخالل  له، 
يحققون معه رغم معاناته من االإ�ضابة 

وحاجته للرعاية ال�ضحية العاجلة.
يف  طالب  وهو  اعتقل  الذي  ها�ضم 
الظروف  كل  حتدى  العامة،  الثانوية 
حيث  به،  االحتالل  وتنكيل  ال�ضعبة 
عاماً،   13 ملدة  بال�ضجن  عليه  ُحكم 
ثم  ومن  "التوجيهي"  على  وح�ضل 
�ضهادة "البكالوريو�ض" يف التاريخ من 

جامعة االأق�ضى مبعدل %81.
االحتالل  قمع  خالل  �ضهور  قبل 
جمدداً  ها�ضم  جنى  النقب،  الأ�رسى 
الإ�ضابة  تعر�ض  فقد  املوت،  من 
قوات  اعتداء  جراء  براأ�ضه  خطرية 
وتركوه  املربح  بال�رسب  عليه  القمع 

لفرتة دون عالج.
على  والدته  تعلق  منقو�ضة"  "اأفراح 
واالأعرا�ض،  واالأعياد  املنا�ضبات  كل 
�ضنوات  خالل  العائلة،  �ضهدتها  التي 

اعتقال ها�ضم.
�ضهور قليلة تف�ضل ها�ضم عن احلرية، 
و�ضط  باليوم،  حت�ضيها  ووالدته 
العائلة،  من  وا�ضتعدادات  جتهيزات 

لهذا اليوم امل�ضهود كما تقول.

االأ�سري ها�سم طه .. الناجي
 من املوت
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بقلم: حمّمد الّنّجار/
جملة �شراج الأحرار

�أ�سرٍي  عن  �ليوم  نتحّدث 
�ال�ستباكات  �ساحات  عرفته 
ببندقّيته  �خلليل،  مدينة  يف 
�إّنه  �ملمّيز،  ولب�سه  �ملمّيزة، 
�الأ�سري “�سدقي حامد �ساكر 
�لذي  )و  �لّتميمي”    �لزرو 
عاما   )60( �لعمر  من  يبلغ 
�خلليل  حمافظة  من  وهو 
لعام  �آب   16 منذ  ومعتقل 
بال�ّسجن  و�ملحكوم  2002م 

ملّدة 35 عاما.
�سيتّم   �لزرو  �سدقي  �الأ�سري 
بعد  ع�رش  �ل�ّسابع  عامه 
�سجون  يف  قليلة  �سهور 
قد  و�لده  وكان  �الحتالل  
 … �الأ�رش  د�خل  وهو  تويّف 
يزدد  مل  �سابر  �سامد  وهو 
و  لوطنه  حّبا  و  عنفو�نا  �إاّل 
من  و�حد  �أّنه  ورغم   �سعبه، 
�ملر�سى  �الأ�رشى  �أولئك 
�الإهمال  من  يعاين  حيث 
قبل  من  �ملتعّمد  �لّطبي 

تقدمي  وعدم  �ل�ّسجن  �إد�رة 
خالفا  له  �لّطبية  �لّرعاية 
�الّتفاقيات  عليه  تن�ّص  ملا 
بل  �لّدولّية،  و�ملو�ثيق 
به،  �الأذى  �إحلاق  يف  وتتفّن 
�أمر��ص  عّدة  من  يعاين  فهو 
منها  “�ل�ّسكري، وم�ساكل يف 
و�لقولون،  �لفقري،  �لعمود 
وم�ساكل يف �ملعدة و�الأمعاء 
و�سعوبة يف �الإخر�ج، �إ�سافة 
�لبن�سلني  من  ح�سا�سّية  �إىل 
و�أدوية �أخرى مّما يفاقم من 
يقوى  ال  �أّنه  وكما  معاناته، 
�إاّل بعكاز للم�سي  على �ل�ّسري 

�سديد  هز�ل  من  ويعاين 
ونق�ص بالوزن “.

�الأ�سري �مل�سّن �سدقي �لزرو 
ومر�سه  �لكبري  �سّنه  رغم 
�إىل  تعّر�ص   فاإّنه  عب  �ل�سّ
�العتد�ء�ت  من  �لعديد 
فرتة  خالل  و�لعقوبات 
ومنها  �لّطويلة،  �عتقاله 
�النفر�دي  �لعزل  �إىل  نقله 
من  وحرمانه  مّرة،  من  �أكرث 
�ملنع  بحّجة  ذويه،  زيارة 
هذه  �آخر  وكان  �الأمني 
نوفمرب  �العتد�ء�ت يف �سهر 
�أحد  �أّن  حيث   ،2018 للعام 

�إ�سافة  هاينة،  �ل�سّ ّباط  �ل�سّ
�عتدو�  �ّسجانني  �أربعة  �إىل 
عليه بال�رّشب �ملرّبح، بعدما 
�ّدعو� �أّنه قام برمي عّكاز�ته 
�لّزنز�نة،  يف  تو�جدهم  �أثناء 
�أُ�سيب  لالعتد�ء  ونتيجة 
قدميه،  �إحدى  يف  بك�رش 
و  وج�سده  وجهه  يف  وجروح 

من ثّم �قتادوه �إىل �لعزل . 
�إّن �الأ�سري �سدقي �لذي يلقى 
جميع  تقدير  و�حرت�م  حّب 
توّجهاتهم  بكاّفة  �الأ�رشى 
حتمل  با�سقة  �سجرة  هو 
�سنقطفها  �لتي  �حلّرية  ثمار 
�سقاها  �أن  بعد  حني  بعد 
�لكبري  وحبه  و�سربه  بعطائه 
علينا  و�جٌب  لذ�  لفل�سطني، 
�أن ال نن�ساه و�أن نحفظ ��سمه 
ونرفع �سورته يف كّل حو�ري 
لهذ�  لنقول  �ل�ّسليب  �لوطن 
�لعامل �أّننا �سعب نحّب �حلياة 
و �أّن هناك �أ�سري يُ�سجن منذ 
�أجل  من  �ل�ّسنني  ع�رش�ت 
�الإن�سان  كر�مة  عن  دفاعه 

�لفل�سطيني.

اأ�شرى من�شّيون حلقة )1(

الأ�شري / �شدقي حامد �شاكر الزرو الّتميمي
اإّن الأ�شري الفل�شطيني هو منوذج حّي لّلذي ي�شّحي من اأجل ق�شّيته دون مقابل، فكما يتغّنى 

العامل دوما بالّثّوار الذين قّدموا حياتهم واأعمارهم من اأجل ق�شايا �شعوبهم، علينا نحن اأي�شا 
اأن نبقى دوما نذكر ونتذّكر الأ�شري الفل�شطيني الذي فقد حّريته من اأجل حّرية وطنه 
و�شعبه .. لذلك �شننطلق بهذه احللقات من �شل�شلة اأ�شرى من�شّيون للّتعرف على القائمة 

الطويلة من اأ�شرانا واأ�شرياتنا يف �شجون الّظلم ال�شهيوين …

رئي�س هيئة �شوؤون الأ�شرى واملحررين

الحتالل ي�شتغل كل الظروف للتفرد 
بالأ�شرى والنتقام منهم

�سوؤون  هيئة  رئي�ص  ��ستنكر 
و�ملحررين  �الأ�رشى 
قدري  �للو�ء  �لفل�سطينية 
�ملتتالية  �جلر�ئم  بكر،  �أبو 
�الحتالل  يرتكبها  �لتي 
�الإ�رش�ئيلي بحق �ملعتقلني 
و�لتي  �لفل�سطينيني، 
جد�  خطري  منحنى  تاأخذ 
بهدف  م�سبوق،  وغري 
حمتو�هم  من  تفريغهم 
وخلق  و�الإن�ساين،  �لوطني 
غاية  يف  لهم  يومية  حياة 

�لتعقيد.
يف  بكر  �أبو  �للو�ء  وك�سف 
�أن   ، �ليوم  بيان �سدر عنه، 

�إ�رش�ئيل جتند كل طاقاتها 
خللق و�قع جديد يف �سجون 
ومعتقالت �الحتالل، حيث 
للتفرد  �لظروف  ت�ستغل كل 
منهم  و�النتقام  باالأ�رشى 
�أن  حتى  عائالتهم،  ومن 
ذلك �أ�سبح م�ساحة تناف�سية 
بني �ل�سيا�سيني و�لع�سكريني 

�الإ�رش�ئيليني.
هناك  "يوميا  و�أ�ساف: 
لل�سجون  �قتحامات 
�أنه  كما  و�ملعتقالت، 
من  كبري  عدد  نقل  يتم 
�ملعتقلني من �سجن الآخر، 
�الحتالل  يرغب  ال  حيث 

من  نوع  �أي  م�ساهدة  يف 
�سفوف  يف  �ال�ستقر�ر 
�حلركة �الأ�سرية، وما حدث 
ليلة  ع�سقالن  �سجن  يف 
�الإد�رة  تعليمات  من  �لعيد 
و�رشطة �ل�سجن بعدم �إحياء 
عن�رشية  يوؤكد  �لفطر  عيد 
وفا�سية حكومة �الحتالل".
وحيا �للو�ء �أبو بكر �الأ�رشى 
و�ملحررين  و�الأ�سري�ت 
وعائالتهم، وهناأهم بحلول 
�لعيد، متمنيا �أن ياأتي �لعام 
جميعا،  بيننا  وهم  �ملقبل 
�إر�دتنا  حتققت  وقد 

باحلرية و�ال�ستقالل.

حذر نادي �الأ�سري �لفل�سطيني 
ل�سحة  خطري  تدهور  من 
�لطعام  عن  م�رشب  �أ�سري 
نادي  وقال  يوما.   69 منذ 
�سحفي:  بيان  يف  �الأ�سري، 
�لعويوي  ح�سن  �الأ�سري  "نقل 
منذ  �لطعام  عن  �مل�رشب 
69  يوماً من معتقل )نيت�سان 
م�ست�سفى  �إىل  �لرملة( 
تدهور خطري  بعد  )برزالي( 
�ل�سحي". و�سعه  على  طر�أ 
و�أ�سار �لبيان �إىل �أن �لعويوي 
يف  �خلليل  حمافظة  من 

ثالثة  وله  �لغربية  �ل�سفة 
منذ  م�رشب  وهو  �أطفال، 
�ملا�سي  �أفريل  من  �لثاين 
�الإد�ري.  العتقاله  رف�ساً 
وبح�سب �لبيان، فاإن �إ�رش�ب 
تعنت  "يقابله  �لعويوي 
�سلطات  قبل  من  ورف�ص 
�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 
�ملتمثل  ملطلبه  باال�ستجابة 
�الإد�ري". �عتقاله  باإنهاء 
�أن حّمل نادي �الأ�سري  و�سبق 
�ل�سلطات  �لفل�سطيني 
�مل�سوؤولية  �الإ�رش�ئيلية 

�لعويوي،  حياة  عن  �لكاملة 
تدخل  ب�رشورة  مطالباً 
�ملوؤ�س�سات �حلقوقية �لدولية 
لوقف معاناته، و�إنقاذ حياته 
وبح�سب  �الآو�ن.  فو�ت  قبل 
نادي �الأ�سري، تعتقل �إ�رش�ئيل 
يف �سجونها حاليا نحو 5700 
بينهم  من  و�أ�سرية،  �أ�سري 
�العتقال  بند  500 على  نحو 
�الإد�ري �لذي يتيح �العتقال 
توجيه  دون  من  �ملفتوح 

�تهامات حمددة.

نادي الأ�شري الفل�شطيني

تدهور خطري ل�شحة الأ�شري
 ح�شن العويوي

فل�سطني  �أ�رشى  مركز  طالب 
�ملوؤ�س�سات  للدر��سات 
وعلى  و�الإن�سانية  �حلقوقية 
ر�أ�سها �ل�سليب �الأحمر �لتدخل 
�الحتالل  على  و�ل�سغط 
�لتع�سفية  �الإجر�ء�ت  لوقف 
�أن  �سانها  �لتي من  و�لعقوبات 
بالعيد،  �الأ�رشى  فرحة  تنزع 
وتنغ�ص عليهم  �سعادتهم بهذه 

�الأيام �ملباركة.
للمركز  �الإعالمي  �لناطق 
باأن  �الأ�سقر"  "ريا�ص  �لباحث 
�إد�رة �سجون �الحتالل ال يروق 
لها �ن ترى �ال�رشى �سعد�ء يف 
يحاولون  حيث  �ليوم  هذ� 
ويتبادلون  معاناتهم،  ن�سيان 
على  بالعيد  �لتربيكات 
�ل�سيا�سية  �نتماء�تهم  �ختالف 
�حللوى  ويوزعون  و�لتنظيمية 
ميلكون  ما  �أجمل  ويلب�سون 
تكبري�ت  ويرددو�  ثياب،  من 

�لفورة  �ساحات  يف  �لعيد 
�ل�سجون  يف  جماعي  ب�سكل 
عن  بذلك  ليعربو�  �ملفتوحة، 
لذلك  تلني،  ال  وعزمية  �إر�دة 
حتاول �ن تنغ�ص على �الأ�رشى 

تلك �ملنا�سبة �ل�سعيدة. 
و�أ�سار "�الأ�سقر" �ىل �ن �أو�ساع 
نتيجة  �سعبة  تز�ل  ال  �الأ�رشى 
مرت  �لتي  �لقا�سية  �لظروف 
�سجون  وخا�سة  �ل�سجون  بها 
�الخرية،  �ل�سهور  يف  �جلنوب 
�حد�ث  بعد  �لعيد  هذ�  وياأتي 
�لنقب  �سجن  �سهدها  خطرية 
�ل�سحر�وي ، و�دت �ىل ��سابة 
بجر�ح  �ال�رشى  من  �لع�رش�ت 
�ن  وكاد  خطرية،  بع�سها 
بينما  �سهد�ء،  خاللها  يرتقى 
�لعقوبات  تد�عيات  تز�ل  ال 
�ل�سجون  �د�رة  فر�ستها  �لتي 
تخيم  �الحد�ث  خالل  بحقهم 
عليهم  وت�سيق  �ال�رشى،  على 

معي�ستهم.
و�أو�سح "�الأ�سقر" باأنه ��سافة 
�ىل �لعقوبات �لتي يعانى منها 
�الأ�رشى، �ال �ن �د�رة �ل�سجون 
ومع �قرت�ب �لعيد تقوم باتخاذ  
�لت�سييق  �ساأنها  من  �إجر�ء�ت 
فرحتهم  لنزع  �الأ�رشى  على 
من  حرمانهم  ومنها  بالعيد 
و�الأق�سام  �لغرف  بني  �لتز�ور 
تنقالت  وتنفيذ   �ملختلفة، 
�الأ�رشى  النهاك  �ل�سجون  بني 
�إد�رة  تتعمد  كذلك  و��سغالهم، 
�الأ�رشى  بع�ص  عزل  �ل�سجون 
�النفر�دية،  �لزنازين  يف 
�ل�سجون  بع�ص  يف  ومتنعهم 
ب�سكل  �لعيد  �سعائر  تاأدية  من 
�لعيد  جماعي، وخا�سة �سالة 

و�لتكبري.
�إدخال  عام  كل  بينما متنع يف 
ي�ستخدمها  �لتي  �الأغر��ص 
�حللويات،  ل�سنع  �الأ�رشى 

�أيام �لعيد  حيث تعود �الأ�رشى 
خمتلفة  �أ�سناف  �إعد�د  على 
لهم  تي�رش  مبا  �حللوى  من 
كذلك  ب�سيطة،  �أغر��ص  من 
تنفذ عمليات �قتحام وتفتي�ص 
ليلة  �الأ�رشى  وغرف  الأق�سام 
�أغر��سهم،   م�سادرة  �لعيد، 
�ملالب�ص  �إدخال  متنع  كما 

�جلديدة لهم.
فل�سطني  �أ�رشى  مركز  وطالب 
وفى  �لدولية  �ملنظمات  كافة 
�الأحمر  �ل�سليب  مقدمتها 
�لدويل مبتابعة �الأو�ساع د�خل 
كل  وقف  ل�سمان  �ل�سجون 
�الأ�رشى  على  �لتنكيد  �أ�سكال 
ووقف  �لعيد،  �أيام  خالل 
�ال�ستفز�زية،  ممار�ساته 
�الحتياجات  باإدخال  و�ل�سماح 
�لب�سيطة �لتي تلزمهم ل�سناعة 
مقدمتها  وفى  �حللويات 

�لتمر.

اأ�شرى فل�شطني يدعو لوقف املمار�شات
 القمعية بحق الأ�شرى

�لثالث  �بن  �ل�سغري  �سياء 
على  �لفرحة  يدخل  �سنو�ت  
�سياء  �أم  �الأ�سري  و�لدة  قلب 
بان  �الأمل  يعطيها  و  �الأغا 
�بنها الز�ل حا�رش� بينهم و �أن 
�لفرج �سيكون قريب باإذن �هلل.

�الأ�سري  �أم  ��ستقبلت   فلقد 
�سياء  �الأغا  و جنلها �الأ�سري 
�ملحرر حممد مبنزلها �ل�سبل 
لها  ليعبد  عو�ص  زياد  �سياء 
يعو�سها  و  �حلياة  يف  �الأمل 
و�لعذ�ب  �حلرمان  بع�ص  عن 
عنها  �سياء  نحلها  بعد  نتيجة 
الأكرث من 27 عام فهو ال يز�ل 
�الحتالل  �سجون  يف  يقبع  
عميد  ليكون  �الإ�رش�ئيلي  

��رشي قطاع غزة   .

و�لدة  ز�ر  �ل�سغري   �سياء 
�الأ�سري �م �سياء ب�سحبة و�لده 
ليقدم �لتهاين و �لتربيكات لها  
�لفطر  عيد   حلول  مبنا�سبة 
من  �لب�سمة  لتولد  �ل�سعيد 
يجعلها  و  وجهها  على  جديد 
ت�ستعيد  و  حزنها  تقاوم 
فرحتها بالعيد بعد �ن حرمت 

منها .
�ل�سحفي   �ن  ذكره  �جلدير  و 
زياد عو�ص من �سكان �ملغازي 
مبنا�سبة  و  غزة  قطاع  و�سط 
�لذكرى 2٤ العتقال �ملنا�سل 
�الأغا قام بت�سمية جنله  �سياء 
لالأ�رشى  منه  وفاء  �سياء 
بعميد  تيمنا  و  �لفل�سطينيني 
�الحتالل  �سجون  يف  �الأ�رشى 

�سياء  �ملنا�سل  �الإ�رش�ئيلي 
�الأغا و�لذي يدخل عامه 28

يف  �الأ�رشى  �أمهات  عميدة 
�الأخت  �الحتالل  �سجون 
حملت  �سياء  �آم  �ملنا�سلة 
قبله  و�سعن  و  �سياء  �ل�سبل 
على جبينه و قالت له �أنت من 
من  �الأمل  و  �لفرحة  �أعطاين 

جديد.
زياد  �ل�سحفي  قدم  بدوره  و 
عو�ص �لتهاين و �لتربيكات �إىل 
�الأخت �م �سياء �الأغا مبنا�سبة 
�ل�سعيد د�عيا �هلل  �لفطر  عيد 
�الإبطال  �أ�رش�نا  �أ�رش  �أن يفك 
و �ن يعيد عميد �أ�رشى قطاع 
و�لدته  �أح�سان  �إىل  غزة 

لتكتمل فرحتها.

الب�شمة تولد من جديد لم الأ�شري 
�شياء الأغا 



كيف ال واحتاد العا�صمة خرج من 
اأفراح التتويج بلقب البطولة الثامنة 
التي  القمع  عملية  اإىل  تاريخه  يف 
عملية  يف  والعرقلة  لها  يتعر�ض 
جديدة  �رشكة  غلى  االأ�صهم  نقل 
من اأجل تويل �صوؤون النادي خالل 
الفرتة املقبلة يف ظل عجز حداد 
النادي،  اأعباء  حتمل  موا�صلة  عن 
االأ�صهم  بيع  عملية  متّيز  اأين 
ونقلها اإىل مالك جديد الكثري من 
ال�صبابية وعدم ات�صاح االأمور وهو 
االأمر الذي يزيد القلق لدى اأن�صار 
معرفة  همهم  كل  والذين  الفريق 
م�صري الفريق اإىل اأين وتفادي اأي 

�صيناريو غري �صار.

تتوقف  العا�صمة مل  احتاد  معاناة 
اأن  باعتبار  احلد،  هذا  عند 
ال�رشبة االأقوى جاءت من اأطراف 
النادي  معقل  بغلق  اأمرت  فاعلة 
ببولوغني  حمادي  عمر  ملعب 
معيري  اإىل  تطابقه  عدم  بحجة 
امللعب  اأن  رغم  وال�صالمة  البناء 
مواجهات  احت�صان  على   تعود 
منذ  »�صو�صطارة«  اأبناء  ت�صكيلة 
االحرتاف  عهد  ويف  طويلة  فرتة 
اإىل جانب احت�صان جميع مباريات 
االإفريقية  املناف�صة  يف  الفريق 
نهائي  عليه  خا�ض  الذي  وهو 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  م�صابقة 
نف�صه يف  العام 2015، و�صيجد  يف 

ورطة حقيقية بخ�صو�ض ا�صتقبال 
يف  اجلديد،  املو�صم  يف  مبارياته 
 5 ملعب  على  اال�صتقبال  اأن  ظل 
اجلزائر  ملولودية  اأولوية  جويلية 
التي وقعت عقد كراء امللعب من 

اإدارة املركب االأوملبي.
الفريق  به  مير  ما  كل  اأن  واالأكيد 
�رشبة  املنا�رش  نظر  يف  يبقى 
من  م�صتهدف  والنادي  مق�صودة 
يدفع  واأن  خا�صة  معينة  اأطراف 
اأن�صاره  �صلوع  ب�صبب  غاليا  الثمن 
يف عملية احلراك ال�صعبي، خا�صة 
احلراك  اأغاين  اأن  علمنا  اإذا 
»اأوالد  جمموعة  من  ماأخوذة 
البهجة« املعروفة بتاأليف االأغاين 

االأمور  عن  واحلديث  ال�صيا�صية 
التي ت�صهدها البالد.

النادي  اأخبار من داخل  وانت�رشت 
يف انتظار التاأكد منها تتحدث حول 
اإمكانية ان�صحاب النادي العا�صمي 
رابطة  مناف�صة  يف  امل�صاركة  من 
امل�صاكل  ب�صبب  اإفريقيا  اأبطال 
عليها  متر  التي  العوي�صة  املالية 
االإدارة وعدم االنطالق يف عملية 
خا�صة  اجلدد  الالعبني  ا�صتقدام 
واأن االحتاد االإفريقي لكرة القدم 
مهلة  اآخر  العبا   25 تاريخ  منح 
الالعبني  قائمة  اإر�صال  اأجل  من 
املناف�صة  يف  بامل�صاركة  املعنيني 

القارية.

عرقلة يف بيع اأ�سهم النادي وقرار بغلق ملعب بولوغني

.           حديث عن اإمكانية االن�سحاب من املناف�سة القاريةاحتاد العا�ضمة م�ضتهدف �ضيا�ضيا وريا�ضيا
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يواجه فريق احتاد العا�سمة عراقيل عديدة يف درب اإعادة الهيكلة وبيع االأ�سهم التي طرحها مالك النادي علي حداد ب�سبب امل�ساكل املالية الكبرية 
التي تتخبط فيها ال�سركة وتواجد املعني خلف اأ�سوار ال�سجن، حيث يتوجه النادي العا�سمي نحو دفع الفاتورة بقيمة باهظة خا�سة واأن االحتاد تتواىل 

عليه ال�سربات الواحدة تلو االأخرى، والتي تهدف اإىل زعزعة ا�ستقراره خالل الفرتة التح�سريية للمو�سم الكروي املقبل
عي�سة ق.

مولودية  فريق  اإدارة  اأعلنت 
الالعبني  قائمة  عن  اجلزائر 
خالل  التعداد  من  امل�رشحني 
والذين  ال�صيفي اجلاري  املركاتو 
املعني  الفريق  �صمن  يكونوا  لن 
املو�صم  يف  املناف�صة  بخو�ض 
 ،2020/2019 اجلديد  الكروي 
جمموع  القائمة  �صمت  حيث 
العام  املدير  اأقدم  العبني  ت�صعة 
للنادي العا�صمي عمر غريب على 
امل�رشحني  قائمة  �صمن  و�صعهم 
الفني  الطاقم  رفقة  بالتن�صيق 
كازوين  برنارد  املدرب  بقيادة 
وحممد خمازين الذي اأ�رشف على 
الت�صكيلة ب�صفة موؤقتة يف  تدريب 
بطولة  من  االأخرية  اجلوالت 

املو�صم املنق�صي
و�صهدت ت�صكيلة امل�رشحني تواجد 
كل من زكريا حدو�ض الذي ينتظر 
م�صريي  اليوم  م�صاء  يلتقي  اأن 
الفريق من اأجل التو�صل اإىل اتفاق 
حول ف�صخ العقد مع االإدارة ومنحه 
اأوراق الت�رشيح، اإىل جانب كل من 
ريا�ض  �صويبع،  اأمني  تبي،  اأ�صامة 

عرو�ض،  دمو،  الغني  عبد  كني�ض، 
االأخري  هذا  عزي  واأيوب  مر�صلي 
قائمة  �صمن  ا�صمه  اإ�صافة  مّتت 
املغادرين ل�صفوف الت�صكيلة هذه 
ال�صائفة بعدما حمل األوان الفريق 
من  قادما  االأخرية  االأعوام  خالل 
ناديه ال�صابق احتاد احلرا�ض، اأين 
ت�صكيلة  تعداد  يعرف  اأن  ينتظر 
»العميد« تغيريات كبرية بحثا عن 
من  املقبل  املو�صم  بقوة  العودة 
االأوىل  االأدوار  على  اللعب  اجل 
كانت  حيث  الوطنية،  البطولة  يف 
البداية بالتعاقد رفقة العب ن�رش 
الذي  عالتي  وليد  داي  ح�صني 
ين�صط يف من�صب ظهري اأمين، يف 
انتظار التوقيع رفقة العبني جدد، 
اأين تتواجد االإدارة يف مفاو�صات 
االأ�صماء  من  عدد  رفقة  متقدمة 
�صافعي  فاروق  الالعب  �صورة  يف 
والذي اتفق على كافة االأمور ومل 
اإىل  العقد  التوقيع على  يبق �صوى 
�صورة  يف  اآخرين  العبني  جانب 
العبي وفاق �صطيف بكري، بدران، 

جابو وعيبود.

�صّطر  منف�صل،  �صياق  يف 
برنامج  كازوين  الفرن�صي  املدرب 
خلو�ض  حت�صبا  للتعداد  العمل 
باملو�صم  املتعلقة  التح�صريات 
الكروي اجلديد، ويف هذا ال�صياق 
ي�صتاأنف العبو »العميد« التدريبات 
ابتداء من تاريخ اخلام�ض جويلية 
املقبلوخو�ض ترب�صني حت�صرييني 
جتري  �صوف  اأين  الوطن،  خارج 
ملحق  على  اال�صتئناف  ح�صة 
ملعب 5 جويلية على مدار يومني، 
يف  تون�ض  نحو  الرحال  �صد  قبل 
ترب�ض  خلو�ض  جويلية  ال�صابع 
هناك ميتد اأ�صبوعا و�صوف تكون 
العودة اإىل ار�ض الوطن يف 14 من 
تكون  �صوف  بينما  ال�صهر،  نف�ض 
يف  جمددا  التدريبات  اإىل  العودة 
ملحق ملعب 5 جويلية على مدار 
18 جويلية  اإىل   16 اأيام من  ثالثة 
قبل التوجه يف اليوم املوايل نحو 
الرتب�ض  خو�ض  اأجل  من  بولونيا 
الثاين خارج البالد ميتد ما يقارب 
اأ�صبوعني و�صوف تكون العودة اإىل 

اأر�ض الوطن يف 31 جويلية.

ت�سريح 9 العبني هذا املركاتو ال�سيفي

العميد يرتب�س يف تون�س وبولونيا حت�ضبا
 للمو�ضم اجلديد

لالأمن  العامة  املديرية  و�صعت 
الوطني خطة امنية مبنا�صبة نهائي 
البارحة  التي جرت  كا�ض اجلزائر 
البليدة  ت�صاكر  م�صطفى  مبلعب 
بني �صباب بلوزداد و�صبيبة بجاية، 
الوطني  االأمن  مديرية  واأو�صحت 
يف بيان لها تلقت:«اخلطة االأمنية 
امل�صطرة بهذه املنا�صبة، التي يتم 
تنفيذها قبل و اأثناء و بعد املباراة، 

االإمكانيات  كافة  لها  �ُصّخرت 
الب�رشية و املادية الالزمة لتاأمني 
الوطني،  الريا�صي  احلدث  هذا 
على  اأمنية  بت�صكيالت  مدعمة 
املوؤدية  ال�صوارع  و  الطرق  م�صار 
�صمان  على  لل�صهر  امللعب  اإىل 

االن�صيابية املرورية«.
العامة:  املديرية  بيان  وا�صاف 
راجلة  و  راكبة  دوريات  �صت�صهر   «

اأمن  �صمان  على  ال�رشطة  لقوات 
املحطات  الوافدين عرب  االأن�صار 
الربية لنقل امل�صافرين و حمطات 
ودعت   احلديدية«،  ال�صكة 
املديرية العامة لالأمن الوطني يف 
اإىل احرتام قواعد  البيان االأن�صار 
ال�صياقة ال�صليمة و التحلي بالروح 

الريا�صية.
ق.ر.

اجلزائري  التن�ض  العب  �صيدخل 
يف  مبا�رشة  ريحان  يو�صف 
الدولية  للدورة  النهائي  اجلدول 
 10 من  املربجمة  تور«  »ماجيك 
باملدينة  اجلاري  جوان   16 اإىل 
ال�صاحلية التون�صية طربقة، ح�صب 
ك�صف  التي  امل�صاركني  قائمة 
و  اأم�ض،  اأول  املنظمون  عنها 
ر�صدت  التي  الدورة  هذه  تعرف 
 15.000 قدرها  مالية  جوائز  لها 
دوالر م�صاركة الالعب اجلزائري 

ذي 17 عاما احلا�صل على دعوة 
الدويل  خا�صة من طرف االحتاد 
 100 لالعبني  مينحها  الذي  للعبة 
العاملي من  الت�صنيف  االأوائل يف 
 53 املركز  �صاحب  ريحان  بينهم 

عامليا لدى االأوا�صط.
اإق�صاء  عرف  قد  ريحان  وكان 
غارو�ض  روالن  دورة  يف  مبكرا 
الفردي  اجلدول  يف  الفرن�صية 
نافا  اإمييليو  االأمريكي  اأمام 
نظيفني  ب�صوطني  عامليا  ال�صابع 
2-6 و 3-6، و يف مناف�صة الزوجي 

اجلزائري  الالعب  اق�صي  ذكور 
من  �صهود  كيفن  ال�صويدي  رفقة 
الدور الثاين اأمام الثنائي االإيطايل 
وال�صوي�رشي  كوبويل  فالقيو 
 ،6-0 و   6-2 �صرتايكر  �صتيفان 
دورة  ا�صتعد  قد  ريحان  وكان 
مف�صال  ال�صهرية  غارو�ض  روالن 
الدولية   الدورة  من  االن�صحاب 
بوول  »ا�صرتيد  لالأوا�صط 
�صارلوروا« التي جرت من 28 ماي 

اإىل 1 جوان ببلجيكا.
ق.ر.

بلم�سعود يقرتب من �سبيبة القبائل

دوما ي�ضرتط اأجور 3 اأ�ضهر مقابل ف�ضخ العقد
العقد  ف�صخ  عملية  ت�صهد  لن 
القبائل  �صبيبة  فريق  اإدارة  بني 
دوما  فرانك  الفرن�صي  واملدرب 
ال�صهولة مثلما كان متوقعا خا�صة 
�رشيف  الفريق  رئي�ض  اإعالن  بعد 
الفرن�صي  مدربه  رحيل  مالل 
قاد  بعدما  الفنية  العار�صة  عن 
االأدوار  للعب  العودة  اإىل  ال�صبيبة 
الوطنية  البطولة  واإنهاء  االأوىل 
خو�ض  اإىل  والتاأهل  الو�صافة  يف 
بوابة  من  القارية  املناف�صة 
اأبطال  رابطة  مناف�صة  خو�ض 
فاإن  الغر�ض  ولهذا  اإفريقيا، 
النادي  بيت  داخل  من  م�صادر 
ا�صرتط  دوما  اأن  ك�صفت  القبائلي 
ثالث  نحه  »الكناري«  اإدارة  على 
العقد  ف�صخ  مقابل  �صهرية  رواتب 
بالرتا�صي بني الطرفني وهو الذي 
بعقد  الفريق  مع  مرتبطا  الزال 
اأن  ينتظر  اأين  اآخر،  مو�صما  ميتد 
 27 بتاريخ  الوطن  باأر�ض  يلتحق 
جوان املقبل وهو الذي يتواجد يف 
ماليزيا اأين يق�صي عطلته ال�صنوية 
من  الوطن  باأر�ض  يلتحق  اأن  قبل 

اأجل االتفاق مع اإدارة ال�صبيبة على 
تفا�صيل ف�صخ العقد.

من جهة اأخرى، تتوجه اإدارة �صبيبة 
القبائل نحو اإنهاء التعاقد مع ثالث 
اإىل  اجلدد  امل�صتقدمني  الالعبني 
ال�صيفي  املركاتو  خالل  الفريق 
رفقة  مالل  اتفق  حيث  احلايل، 
العب �صبيبة بجاية كمال بلم�صعود 
والبالغ 28 عاما من اجل االلتحاق 
ال�صبيبة،  قمي�ض  وحمل  بالفريق 
الالعب  ينهي  اأن  ينتظر  اأي�صن 
النادي  مع  التعاقد  اإجراءات 
القبائلي بعد خو�ض مباراة نهائي 
مع  لعبها  التي  اجلمهورية  كاأ�ض 
بلوزداد  �صباب  اأمام  اأم�ض  فريقه 

اإىل  انتظار عودة مالل  اإىل جانب 
يتواجد  الذي  وهو  الوطن  اأر�ض 
حاليا يف اأملانيا، وهو الذي يتوجه 
اجلدد  امل�صتقدمني  ثالث  لي�صبح 
هذه ال�صائفة يف الت�صكيلة بعد كل 

من عدادي وبانوح.
بن  الالعب  يتوجه  املقابل،  يف 
الفريق  عن  الرحيل  حمول  خليفة 
تلبية  عن  االإدارة  عجز  ب�صبب 
نادي  لرئي�ض  املالية  املطالب 
بارادو ح�صان زط�صي مقابل �رشاء 
لعب  الذي  وهو  الالعب  عقد 
النادي على  املو�صم املن�رشم مع 

�صكل اإعارة.
عي�سة ق.

دورة جميك تور للتن�س بطربقة

ادراج ريحان يف اجلدول النهائي

بهدف تاأمني نهائي �سباب بلوزداد و�سبيبة بجاية

املديرية العامة للأمن الوطني ت�ضع خمططا اأمنيا



عي�شة ق.

رئي�س  قام  التي  االتهامات  وهي 
روراوة  حممد  ال�سابق  الفاف 
الت�رصيحات  خالل  من  بتغذيتها 
التي اأطلقها املعني خالل م�ساركته 
للفاف  العامة  اجلمعية  اأ�سغال  يف 
حينها  وقال  املن�رصم  مار�س  �سهر 
اأ�سواأ  اأحد  يعترب  اخل�رص  قمي�س  اأن 
القارة  مبنتخبات  املعنية  االأقم�سة 

ال�سمراء املعنية بامل�ساركة يف دورة 
»الكان« وقيمته يف ال�سوق ال تتجاوز 

قيمة 3 اأورو فح�سب.
مونديال«  »اأونز  جملة  وخرجت 
الفرن�سية بتقرير اأم�س والتي اعتربت 
اأن قمي�س اخل�رص االأف�سل نوعية من 
بني قم�سان منتخبات القارة ال�سمراء 
خا�سة واأن �رصكة »اأديدا�س« االأملانية  
ا�ستعملت تقنية التكنولوجيا احلديثة 
اجلديد  القمي�س  �سنع  اأجل  من 

اإمكانية التقليد  للخ�رص والذي مينع 
وطرح القم�سان املقلدة يف االأ�سواق 
الذي  القمي�س  وهو  البيع،  الإعادة 
الوحيدة  القارية  النجم  و�سع  ي�سهد 
تتويجها  بعدج  بالدنا  متلكها  التي 
م�ساركاتها  طيلة  وحيد  قاري  بلقب 
�سّنفت  حيث  القارية،  املناف�سة  يف 
نف�س املجلة قمي�س اخل�رص من بني 

االأف�سل ارتداء يف القارة ال�سمراء.
»اأونز  جملة  �رصبت  فقد  وبهذا 

الذي  روراوة  م�سداقية  مونديال« 
�سبق اأن انتقد نوعية القمي�س وفتح 
النار على هيئة خليفته زط�سي والتي 
قال خاللها بف�سله يف توفري قمي�س 
يف  للم�ساركة  اجليدة  النوعية  من 
االنتقادات  بعد  القارية،  املناف�سة 
زط�سي  تلقاها  التي  الالذعة 
الوطني اجلديد  القمي�س  بخ�سو�س 
حممد  الالعب  رفقاء  يرتاده  الذي 

فار�س.

�أونز مونديال ي�شنفه بني �أح�شن �لقم�شان يف كاأ�س �إفريقيا

قمي�ص اخل�ضر يوّرط روراوة
��شتعادت �الحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم �مل�شد�قية بخ�شو�س نوعية �لقمي�س �لوطني �لذي �شوف يرتديه 

العبو �ملنتخب �لوطني خلل �مل�شاركة يف نهائيات كاأ�س �إفريقيا للأمم �ملقررة يف م�شر �بتد�ء من تاريخ 21 جو�ن 
�ملقبل، وذلك بعدما تلقى �لقمي�س �نتقاد�ت الذعة خلل �لفرتة �ملن�شرمة بخ�شو�س �لنوعية و�لتي مت �تهام 

هيئة �لرئي�س خري �لدين زط�شي باأنها من �لنوعية �لرديئة

رف�س �لرد �أرد على �الأخبار �لر�ئجة حول 
تورطه يف ف�شيحة �أخلقية

عطال: املعنويات مرتفعة نريد دعما 
ايجابيا والذهاب بعيدا يف »الكان«

اجلزائري  الدويل  الالعب  رف�س 
االأخبار  على  الرد  عطال  يو�سف 
�سابق  وقت  يف  ترويجها  مت  التي 
تنقل  ف�سيحة  يف  تورطه  حول 
حت�سري  مركز  اإىل  الفتيات  اإحدى 
مو�سى  ب�سيدي  الوطنية  املنتخبات 
ترب�س  خالل  وذلك  عنه  بحثا 
�سهر  جرى  الذي  الوطني  املنتخب 
لن  انه  اأكد  حيث  الفارط،  مار�س 
تناقلها  يتم  التي  االأخبار  على  يرد 
مع  حادث  مثلما  »الفاي�سبوك«  عرب 
�سائعة وفاة والده التي مت ترويجها 
مع  متواجد  اأنه  و�سدد  ب�سدة، 
الرتكي  اأجل  من  الوطني  املنتخب 
معه  تنتظره  التي  املواعيد  على 
يف  للم�ساركة  جيدا  واال�ستعداد 

كاأ�س اإفريقيا لالأمم.
ت�رصيحات  يف  عطال  واأو�سح 

اإعالمية قبل تنقل الوفد اجلزائري 
ترب�س  يف  للدخول  الدوحة  اإىل 
اأن  »الكان«  خو�س  قبل  حت�سريي 
الالعبني  بني  مرتفعة  املعنويات 
وي�ستب�رص خريا من اأجل خو�س دورة 
يف  الوطنية  االألوان  وت�رصيف  قوية 
دورة م�رص، وقال الالعب املحرتف 
التتويج  اأن  الفرن�سي  ني�س  رفقة 
اجلزائريني،  جميع  هدف  بالكان 
من  اجلهود  اأق�سى  يبذلون  و�سوف 
املناف�سة  يف  بعيدا  الذهاب  اأجل 
االإيجابي  الدعم  خالل  من  القارية 
اجلزائرية،  اجلماهري  طرف  من 
املف�سل  من�سبه  اأن  وا�ستطرد 
الهجوم  يف  يلعب  لكنه  اأمين  مدافع 

مع فريقه ب�سبب قلة املهاجمني.

عي�شة ق.
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جنوب �إفريقيا تنقذ �لكاف بعد رف�س عدة 
دول ��شت�شافة �لقّمة

ملعب »�ضوكر �ضيتى« ي�ضت�ضيف 
نهائي الرتجي والوداد

مغربية  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
بجنوب  �سيتى«  »�سوكر  ملعب  اأن 
اأفريقيا ي�ست�سيف املباراة املرتقبة 
التون�سي  الرتجي  بني  جتمع  التى 
يف  املغربي  البي�ساوي  والوداد 
دوري  مل�سابقة  املعاد  النهائي 
�سحيفة  وذكرت  اأفريقيا،  اأبطال 
الدول  من  العديد  اأن  »املنتخب« 
مباراة  ا�ست�سافة  رف�ست  العربية 
ظل  فى  البي�ساوي  والوداد  الرتجى 
الفريقني،  بني  ال�سديدة  احل�سا�سية 
»�سوكر  ملعب  على  اال�ستقرار  ليتم 
مباراتي  ا�ست�ساف  الذي  �سيتى« 
االفتتاح واخلتام لبطولة كاأ�س العامل 
2010 الإقامة املباراة، وكان االحتاد 
قرر  »كاف«  القدم  لكرة  االأفريقي 
التون�سي  الرتجي  مباراة  اإعادة 
دوري  نهائي  يف  املغربي  والوداد 
حمايد  ملعب  يف  اأفريقيا  اأبطال 
لعدم توفر �رصوط ال�سالمة واللعب 

النظيف يف ملعب »راد�س«.
التابعة  الطوارئ  جلنة  وعقدت 
القدم  لكرة  االأفريقي  لالحتاد 
»الكاف« اجتماعاً االأ�سبوع املا�سي 
»باري�س«  الفرن�سية  بالعا�سمة 

الرتجي  مباراة  اأحداث  ملناق�سة 
والوداد، وذلك على هام�س اجتماع 
الدويل  لالحتاد  العمومية  اجلمعية 
الفيفا«،  »كوجنر�س  القدم  لكرة 
بطاًل  توج  التون�سي  الرتجي  وكان 
اأفريقيا  اأبطال  دوري  مل�سابقة 
والرابعة  التوايل  على  الثانية  للمرة 
حتكيمية  ف�سيحة  بعد  تاريخه  فى 
اإثرها  على  رف�س  للجدل،  مثرية 
الوداد البي�ساوي املغربي ا�ستكمال 
اإعادة  يتقرر  اأن  قبل  املباراة، 

املباراة.
جمعت  التي  املباراة  وتوقفت 
الرتجي والوداد على ملعب »راد�س« 
العبي  ملطالبة   61 الدقيقة  فى 
الفيديو  تقنية  اإىل  بالعودة  الوداد 
هدف  �سحة  مدى  ال�ستك�ساف 
وليد  املغربى  الفريق  جنم  �سجله 
الكرتى واألغاه احلكم بداعى الت�سلل، 
ل�سالح   0-1 النتيجة  كانت  عندما 
دقيقة   75 حواىل  وبعد  الرتجي، 
احلكم  اأطلق  املباراة،  توقف  من 
�سافرة  غا�ساما  باكارى  الغامبى 

النهاية باعتبار الوداد من�سحبًا.
وكاالت

م�شتقبل نغيز على ر�أ�س �لعار�شة �لفنية مل يح�شم بعد

اأمادا مينح مهلة 72 �ضاعة لإدارة حمار قبل الت�ضعيد
اإبراهيم  امللغا�سي  الالعب  عاد 
فريق  اإدارة  مع  للت�ساهل  اأمادا 
وفاق �سطيف ووافق على متديد 
املهلة من اجل دفع امل�ستحقات 
لالإدارة  بها  يدجني  التي  املالية 
الوفاق  �سد  ق�سية  رفع  بعدما 
على م�ستوى االحتاد الدويل لكرة 
ل�ساحله،  ف�سلت  والتي  القدم 
قيمته  مببلغ  الالعب  يدين  حيث 
مليار و600 مليون �سنتيم، وكانت 

حمار  ح�سان  الرئي�س  اإدارة 
بدفع  االلتزام  عن  تراخت  قد 
االأموال يف املهلة ال�سابقة بعدما 
اإثر  الوطن  اأر�س  اأمادا  غادر 
البطولة  مواجهة يف  اآخر  خو�سه 
مولودية  فريقه  رفقة  الوطنية  
منح  قرر  الالعب  لكن  اجلزائر، 
مهلة جديدة متتد 72 �ساعة من 
اأمواله ويف حال مل  ا�ستالم  اجل 
اللجوء  الالعب  قرر  االأمر  يتم 

الو�سائل  عرب  حقه  ا�سرتجاع  اإىل 
تكليف  خالل  من  القانونية 
االإجراءات  بتفعيل  حماميه 
ال�سطايفي  النادي  �سد  القانونية 
ت�سع  بخ�سم  الفيفا  هددته  الذي 
مل  حال  يف  الر�سيد  من  نقاط 
تلتزم بت�سوية م�ستحقات الالعب 
والتي متثل االأجور ال�سهرية التي 
يدين بها لالإدارة عندما كان العبا 

يف �سفوف الوفاق.

م�ستقبل  يت�سح  مل  املقابل،  يف 
املدرب نبيل نغيز بعد على راأ�س 
»الن�رص  لت�سكيلة  الفنية  العار�سة 
االأ�سود« وذلك يف ظل عدم ح�سم 
الرئي�س ح�سان حمار حول  اإدارة 
يف  الثقة  بتجديد  �سواء  االأمر 
خدماته لقيادة الفريق يف املو�سم 
خدماته  عن  التخلي  اأو  املقبل 

وا�ستقدام مدرب جديد.
عي�شة ق.

بلما�شي يرف�س منح ت�شريحات �إعلمية

اخل�ضر يتوجهون نحو الدوحة بعزمية
 الذهاب بعيدا بالكان

�ضيلفا: �ضليماين يريد العودة 
اإىل �ضبورتينغ ل�ضبونة

اأدريان  الربتغايل  الالعب  ك�سف 
الدويل  ال�سابق  زميله  اأن  �سيلفا 
ميلك  �سليماين  اإ�سالم  اجلزائري 
الرغبة يف العودة جمددا اإىل فريقه 
ال�سابق �سبورتينغ ل�سبونة الربتغايل 
األوانه  تقم�س  اأن  �سبق  والذي 
�سفقة  يف  ينتقل  اأن  قبل  ملوا�سم 
من  اجنلرتا  يف  اللعب  اإىل  قيا�سية 
نادي  �سفوف  اإىل  االنتقال  خالل 
الالعب  واأو�سح  �سيتي،  لي�سرت 
الفرن�سي  موناكو  لنادي  احلايل 
مهاجم  مع  ات�سال  على  بقي  اأنه 
مرة  كل  ويف  الوطني  املنتخب 
يتحدث اإليه يعرب املعني عن امتنانه 
�سفوف  يف  ق�ساها  التي  للفرتة 

واأنه  خا�سة  ل�سبونة  �سبورتينغ 
الربتغال  يف  ايجابية  ب�سمة  ترك 
واأ�سحى حمبوبا من طرف اجلميع 
ل�سبونة، وهو  من حميط �سبورتينغ 
االأمر الذي ي�ساعده يف حال متكن 

من العودة اإىل الفريق جمددا.
ت�رصيحات  يف  �سيلفا  واأو�سح 
اإعالمية اأن رغبة �سليماين يف العودة 
جمددا اإىل حمل قمي�س �سبورتينغ 
وحده  عليه  يتوقف  ال  ل�سبونة 
باعتبار اأنه متعاقد مع فريق لي�سرت 
الفارط  املو�سم  لعب  بعدما  �سيتي 
يف  فيرنبات�سي  نادي  اإىل  معارا 

جتربة فا�سلة مع الفريق الرتكي.
ع.ق.

الوطني  املنتخب  العبو  غادر 
العا�سمة  اإىل  اأم�س  ظهرية 
القطرية الدوحة من اأجل ال�رصوع 
هناك  التح�سريي  الرتب�س  يف 
قبل  اأيام  ع�رصة  يدوم  والذي 
يف  والدخول  م�رص  اإىل  التنقل 
املنعرج االأخري قبل انطالق كاأ�س 
ابتداء  املقررة  لالأمم  اإفريقيا 
القادم، حيث  21 جوان  تاريخ  من 
لكرة  اجلزائرية  االحتادية  وّفرت 
القدم طائرة خا�سة لفائدة اأ�سبال 
بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب 
من اأحل التنقل يف اأف�سل الظروف 
بقوة  للدخول  جيدا  واال�ستعداد 
حيث  الوطنية،  االألوان  وت�رصيف 
من  مكتمل  بتعداد  الوفد  توجه 

من  يعانوا  مل  والذين  الالعبني 
الرتب�س  خالل  االإ�سابات  م�سكل 
االثنني  منذ  خا�سوه  الذي  االأول 
مركز  م�ستوى  على  املن�رصم 
يف  الوطنية  املنتخبات  حت�سري 
�سيدي مو�سى مثلما تعود احلدوث 
مع اخل�رص يف الرتب�سات ال�سابقة، 
على  الوطنية  الت�سكيلة  اأبانت  اأين 
بني  عالية  وروح  عالية  معنويات 
على  العمل  اأجل  من  اأفرادها 
ت�رصيف االألوان الوطنية والذهاب 
القارية، حيث  بعيدا يف املناف�سة 
ريا�س  الالعب  رفقاء  يخو�س 
حمرز لقاءين وديني يف قطر اأمام 
بورندي ومايل يومي 13 و17 جوان 

املقبل.

يف املقابل، رف�س الناخب الوطني 
ت�رصيحات  اإجراء  بلما�سي  جمال 
التي  الفو�سى  ب�سبب  �سحافية 
عّمت املنطقة املختلطة التي مت 
اأجل  من  لالإعالميني  تخ�سي�سها 

والت�رصيحات  االنطباعات  اأخذ 
قبل التنقل اإىل قطر ومنها التوجه 
للخ�رص  اآخر ظهور  نحو م�رص يف 
انطالق  قبل  الوطن  ار�س  يف 

عي�شة ق.املناف�سة القارية.



رئي�س �أتليتيكو: بر�شلونة مل 
يطلب غريزمان

ل تزال ال�صحافة حتاول التكهن بالفريق اجلديد لأنطوان 
وتقول  مدريد،  اأتليتكو  عن  رحيله  اأعلن  الذي  غريزمان 
تقارير اإن بر�صلونة الأقرب لنيل خدمات الالعب الفرن�صي 
لكن اإنريكي �صرييزو ينفي ذلك، وقال رئي�س اأتليتكو مدريد 
اأين  اأعلم  الإ�صبانية:«ل  ثريو  اأوندا  لإذاعة  ت�رصيحات  يف 
�صيذهب، مل يقل، ل فكرة لدي عن م�صتقبله، ل اأعتقد اأن 
اأحدا يعلم بذلك«ـ وعن تقارير انتقال الالعب البالغ عمره 
اأو�صح �صرييزو »مل يحدثني  اإىل فريق بالوغرانا  28 عاما 

اأحد من بر�صلونة«.
ممتد   ،2018 العامل  كاأ�س  بطل  غريزمان  عقد  اأن  رغم 

اأتلتيكو مدريد اإىل 2023 لكن املهاجم الأ�صقر اكتفى بارتداء القمي�س الأحمر والأبي�س  مع 
خلم�س �صنوات، ويتدرب غريزمان حاليا مع منتخب فرن�صا ا�صتعدادا ملواجهة تركيا واأندورا 
يف ت�صفيات يورو 2020، وتوج غريزمان بثالثة األقاب مع فريق الروخيبالنكو�س الذي ان�صم له 

يف 2014 من ريال �صو�صيداد مقابل 30 مليون يورو.

 فون�شيكا مدربا جديد� لروما
دونيت�صك  �صاختار  مدرب  فون�صيكا  باولو  الربتغايل   
الفني  املدير  مقعد  على  اجللو�س  اأعتاب  على  الأوكراين 
لفريق روما، ح�صبما ك�صفت �صكاي اإيطاليا، والتي اأ�صارت 
�صاختار  نادي  مع  اتفاق  اإىل  بالفعل  و�صل  روما  اأن  اإىل 
�صاختار  فون�صيكا«،  باولو  مدربه  مع  التعاقد  بخ�صو�س 
ماليني   5 مبلغ  على  احل�صول  البداية  يف  طلب  الأوكراين 
يورو من اأجل ف�صخ عقد مدربه الربتغايل باولو فون�صيكا، 
ولكن يف النهاية اأمت روما التفاق بدفع 2 مليون يورو وفقا 
�صاحب  مع  اتفاقها  بالفعل  روما  اإدارة  واأمتت  ل�صكاي، 
الفريق  قيادة  اأجل  من  ال�صخ�صية  �رصوطه  على  عاما   46
الإيطايل، و�صيتقا�صى 2 مليون يورو �صنويا، وميتد عقد باولو 
اأن ي�صل باولو  ثالثة، ومن املنتظر  ل�صنة  التمديد  فون�صيكا مع روما ملدة مو�صمني مع خيار 

فون�صيكا اإىل اإيطاليا غدا من اأجل توقيع عقود تدريبه ب�صكل ر�صمي لروما.
باولو فون�صيكا توىل تدريب �صاختار دونيت�صك يف 2016 وحقق مع الفريق الأوكراين 7 األقاب، 
حقق الدوري 3 مرات على التوايل وكذلك كاأ�س اأوكرانيا، بينما حقق لقب ال�صوبر الأوكراين 
مرة مو�صم 2017-2018، قبل اأن يتوىل تدريب �صاختار قاد فون�صيكا م�صوؤولية قيادة العديد من 
الفرق الربتغالية اأبرزهم بورتو وبراجا، مع بورتو يف الفرتة ما بني 2013 وحتى 2014 جنح يف 
حتقيق لقب ال�صوبر الربتغايل، بينما حقق لقب كاأ�س الربتغال مع براجا يف مو�صم 2016-2015، 
مرة   104 الفوز  يف  الأوكراين  الفريق  وجنح  فون�صيكا  قيادة  حتت  مباراة   139 �صاختار  ولعب 

والتعادل 17 مرة واخل�صارة 18 مرة.

مي�شي يقود �لأرجنتني لفوز
 على نيكار�غو�

اأن يريحه مدربه  �صجل النجم ليونيل مي�صي هدفني قبل 
يف ال�صوط الثاين وقاد الأرجنتني اإىل فوز ودي كبري على 
خوان  �صان  يف  ام�س  اأول   1-5 املتوا�صعة  نيكاراغوا 
الربازيل  يف  املقررة  اأمريكا  كوبا  لبطولة  ا�صتعداداً 
الإعدادية  املباراة  بداية  وجاءت  املقبل،  الأ�صبوع 
حتى  خميبة،  القارية  امل�صابقة  قبل  لالأرجنتني  الوحيدة 
ن�صج جنم بر�صلونة الإ�صباين جملة فردية جميلة وتالعب 
ي�صارية  بت�صديدة  الت�صجيل  مفتتحاً  اخل�صم  مبدافعي 
تابع  بعدما  الثاين  ثم ح�صد  املنطقة   داخل  من  اأر�صية 

ت�صديدة ل�صريخيو اأغويرو.
بلقب  �صيتي  مان�ص�صرت  مع  املتّوج  واأغويرو  مي�صي  �صكالوين  ليونيل  املدرب  اأراح  الثاين،  ويف 
خو�س  يف  اأ�صهمه  مارتينيز  وعّزز  مارتينيز،  ولوتارو  ديبال  باولو  مل�صلحة  اإجنلرتا  بطولة 
اإنرت  لعب  جنح  اإذ  اأمريكا،  كوبا  يف  بالده  مباريات  افتتاح  يف  كولومبيا  �صد  الأوىل  املباراة 
الثواين  الآخر روبرتو برييرا اخلام�س، ويف  البديل  اأن ي�صيف  بت�صجيل هدفني قبل  اليطايل 
لنيكاراغوا التي ت�صتعد خلو�س الكاأ�س الذهبية يف  الأخرية �صجل خوان باريرا هدفاً �رصفياً 
نيكول�س  املدافع  على  يد  بعد مل�صة  قوية  ركلة جزاء  من  اجلاري،  ال�صهر  الو�صطى  اأمريكا 

اأوتامندي.

�لنادي �مللكي يعلن �لتعاقد مع هاز�رد ر�شميا
�صم  اجلمعة  الإ�صباين  مدريد  ريال  نادي  اأعلن 
من  هازار  اإدين  البلجيكي  الدويل  املهاجم 
نهاية  حتى  موا�صم  خلم�صة  الإجنليزي  ت�صل�صي 
قيمة  امللكي  النادي  يك�صف  ومل   ،2024 جوان 
الذي  عاماً   28 البالغ  هازارد  انتقال  �صفقة 
يف  »البلوز«  فريق  مع  الأخرية  مباراته  خا�س 
جاره  على  فيها  وفاز  الأوروبي  الدوري  نهائي 
الإ�صبانية  ال�صحافة  ح�صب  لكن   ،1-4 اأر�صنال 

فاإن ال�صفقة تتجاوز 100 مليون يورو.
الطريق  هازارد  فتح  اأر�صنال،  على  الفوز  وبعد 
عقده  ينتهي  الذي  ت�صل�صي  ترك  احتمال  اأمام 
»اأعتقد  �رصح:  عندما   2020 العام  �صيف  معه 
باأنه الوداع«، معززا بذلك تقارير �صحفية اأعلنت 
قرب رحيله اإىل ريال مدريد يف فرتة النتقالت 
يف  لكن  وداع،  باأنه  »اأعتقد  واأ�صاف:  ال�صيفية، 

كرة القدم ل اأحد يعرف، حلمي كان اأن األعب يف الدوري املمتاز، وقمت بذلك ل�صبع �صنوات يف اأحد اأكرب الأندية، قد يكون الوقت 
حان الآن لتحد جديد«، وتابع: »لقد اتخذت قراري، الآن الأمر يتعلق بالنادي، اإين بب�صاطة اأنتظر و�صتعرفون خالل اأيام«.

و�رصحت مديرة النادي اللندين مارينا غرانوف�صكايا تعليقا على رحيل الالعب البلجيكي: »بكل حزن، نقول لإيدن اإىل اللقاء، لقد 
اأفهمناه بو�صوح اأن النادي يريد بقاءه، لكننا نحرتم قراره بقبول حتد جديد يف بلد خمتلف ومتابعة حلم طفولته باللعب مع ريال 
مدريد«، وتابعت: »اإننا ن�صكر اإيدن بحرارة، لقد قدم كل �صيء لت�صل�صي واأن�صاره من خالل موهبته وم�صاهماته يف انت�صارات الفريق، 
كان منوذجاً لالعب املحرتف طوال م�صواره مع النادي، اإنه �صخ�س رائع مع الذين حوله ومن لعبوا اإىل جانبه، اإننا نتطلع بفارغ 
ال�صرب ل�صتقباله جمدداً يف �صتامفورد بريدج«. وكان هازار انتقل اإىل فريق »البلوز« اللندين عام 2012 قادماً من ليل الفرن�صي، 

واأحرز معه لقبني يف الدوري املمتاز 2013 و2015، وكاأ�س رابطة الأندية املحرتفة 2015 والدوري الأوروبي مرتني 2013 و2019.

الثالثة  اجلولة  اأيام  اأول  �صهد 
من ت�صفيات كاأ�س اأمم اأوروبا 
والذي  غزيرة  اأهداف   2020
تلقت فيه �رصبيا هزمية ثقيلة 
اأوكرانيا،  م�صيفتها  يد  على 
فوزا  اإ�صبانيا  حققت  بينما 
فارو  جزر  ملعب  يف  �صهال 
رافعة ر�صيدها اإىل 9 نقاط يف 
�صدارة املجموعة ال�صاد�صة، 
�صريخيو  القائد  و�صجل 
ليتقدم  رامو�س بعد 5 دقائق 
مناف�صه  على  روخا  ل  فريق 
خي�صو�س  واأحرز  املتوا�صع 
نافا�س وخو�صيه جايا وكذلك 
باخلطاأ  مرماه  يف  �صجل 
جي�صت�صون،  تيتور  الالعب 
فارو  اأحرز هدف جزر  بينما 

كالمينت  الالعب  الوحيد 
اأول�صن وا�صتمر فريقه متذيال 
لرتتيب املجموعة دون ر�صيد 

بعد 3 هزائم.
ا�صتعر�س  لفيف  ويف 
اأمام  قوتهم  الأوكرانيون 
اأهداف   5 و�صجلوا  �رصبيا 
لريفعوا ر�صيدهم اإىل 7 نقاط 
الثانية  يف �صدارة املجموعة 
الربتغال  اأي�صا  ت�صم  التي 
وتاألق  وليتوانيا،  ولوك�صمبورغ 
نادي  لعب  �صي�صك  باتريك 
ليقود  هدفني  و�صجل  روما 
يف  فوز  لأول  الت�صيك  بلده 
على  بالتغلب  الت�صفيات 
�صيفه منتخب بلغاريا بنتيجة 
املركز  الت�صيك  وحتتل   ،1-2

املجموعة  ترتيب  يف  الثاين 
ويبلغ  اإجنلرتا،  خلف  الأوىل 
 6 مقابل  نقاط   3 ر�صيدها 

لالأخرية.
يف  الدمنارك  وف�صلت 
بهدف  تقدمها  على  احلفاظ 
الدقيقة  يف  هويبريج  امييل 
يف  التعادل  هدف  لتتلقى   76
�صني  طريق  عن   85 الدقيقة 
اأيرلندا، والتعادل  دايف لعب 
لي�صبح  للدمنارك  الثاين  هو 
وباتت  نقطتني  ر�صيدها 
املجموعة  ترتيب  يف  رابعة 
تت�صدرها  التي  الرابعة 
وتليها  نقاط   7 اأيرلندا 
وجيورجيا  نقاط   4 �صوي�رصا 
منتخب  ويتذيلها  نقاط   3

ر�صيد،  دون  طارق  جبل 
على  ب�صهولة  ال�صويد  وفازت 
ر�صيدها  لرتفع   0-3 مالطة 
و�صيفة  وت�صبح  نقاط   7 اإىل 
خلف  ال�صاد�صة  املجموعة 
اإ�صبانيا، ويف نف�س املجموعة 
ملعبها  يف  الرنويج  تعادلت 
اأمام  ملثلهما  بهدفني 
�صلوفينيا  و�صقطت  رومانيا، 
اأمام م�صيفتها النم�صا بهدف 
التي  ال�صابعة  املجموعة  يف 
�صي�صتوف  موا�صلة  �صهدت 
للتاألق  بولندا  مهاجم  بيونتك 
بت�صجيله هدف فوز بلده على 
ال�صمالية،  مقدونيا  م�صيفتها 
املجموعة  بولندا  وتت�صدر 

ور�صيدها 9 نقاط.

�إ�شبانيا ت�شحق جزر فارو و�أوكر�نيا بخما�شية �أمام �شربيا
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ويليان يعو�س نيمار يف كوبا �أمريكا 
لالإ�صابة خالل اختار تيتي املدير الفني للمنتخب الربازيلي ويليان جناح ت�صيل�صي الإجنليزي ليعو�س غياب  نيمار  وتعر�س   ،2019 اأمريكا  كوبا  امل�صاركة يف  ال�صلي�صاو  قائمة  ا�صتبداله نيمار عن  ومت  اأمريكا،  كوبا  لبطولة  ال�صتعدادات  �صمن  قطر  اأمام  الودية  الربازيل  الطبي، وك�صف املوقع مباراة  للك�صف  الدقيقة 21 وخرج على عكازين حتى خ�صع  فقد اأر�صل لحتاد اأمريكا اجلنوبية »كومنيبول« التقارير الطبية التي ت�صري اإىل اإ�صابة نيمار حلاقه بالفريق يف بطولة كوبا اأمريكا بعد تعافيه من الإ�صابة، ووفقا ملوقع الحتاد الربازيلي الر�صمي لالحتاد الربازيلي لكرة القدم اأن نيمار تعر�س للتواء يف الكاحل الأمين وتاأكد عدم ا�صطراريا يف 

خو�س غمار النهائيات القارية، وت�صتهل الربازيل م�صوارها بلقاء بوليفيا باملجموعة الأوىل ثم فنزويال وتختتم مواجهات دور اجلناح البالغ 30 عاما اإىل قائمة الربازيل ال�صبت املقبل يف بورتو األيجري قبل لقاء الهندورا�س الودي وال�صتعداد الأخري قبل جميع امل�صابقات، ارتدى ويليان قم�صان ال�صامبا يف 65 مباراة دولية من اأ�صل 70 ا�صتدعاء وجنح يف ت�صجيل 8 اأهداف، وين�صم فيه البلوز التفوق على اأر�صنال وح�صد اللقب، ب�صكل عام مع الفريق اللندين خا�س 56 مباراة و�صجل 8 اأهداف و�صنع 14 يف وخا�س ويليان املباراة الأخرية له مع ت�صيل�صي الإجنليزي يف 29 ماي املا�صي بنهائي الدوري الأوروبي والذي جنح تعيقه عن امل�صاركة. 
املجموعات بلقاء بريو.
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اأخو�ص مغامرة ال�شكل يف الن�ص ال�شعري
بن عزوز لعموري، �شاعر من مواليد ال�شاد�س من جوان 1992 بدائرة عني و�شارة بولية اجللفة، خريج جامعة متح�شل على �شهادة املا�شرت يف التاريخ 

احلديث و املعا�شر 

خل�شر بن يو�شف 

كيف كانت بدايتك ؟
كانت  للكتابة  مداعبتي  بداية 
منذ �سنة 2007، اأي ملا كنت اأبلغ 
من العمر اخلام�سة ع�رش �سنة، 
و كاأي �ساعر ال بّد و اأن يواجه 
الكثري،  ال�سيء  ال�سعوبات  من 
العديد  االآخر  اأنا  واجهُت  فقد 
اأبرزها  من  لعل  العقبات،  من 
ذلك الذي لن اأن�ساه اأبدا، حينما 
يف  للم�ساركة  طلبي  رف�ض  مت 
بال�سعر  خا�ض  اإذاعي  برنامج 
من  اجلزائر  باإذاعة  ال�سعبي 
لكن  حق،  وجه  بغري  اجللفة 
ال�سعوبات  باأن  املطلق  اإمياين 
له  كان  قوة  تزيدنا  التي  هي 
االأثر البارز يف عدم ا�ست�سالمي 

ملثل هذه ال�سعوبات .

ملاذا “ ال�شعر” ؟
ال اأذكر اأبدا اأين اخرتُت ال�سعر، 
بني  من  اختارين  من  هو  الأنه 

الذين  القلم  زمالء  من  العديد 
االأحرف،  مداعبة  �سوية  بداأنا 
يف  نف�سه  وحد  منا  واحد  وكل 
كنُت  لو  و  ينا�سبه،  اأدبي  قالب 
اخرتته  لكنُت  وقتها  خّمريا 
اأ�سمى  و  اأعلى  الأنه  بالفعل، 

مراتب االأدب على االإطالق .
“حماقات  جمموعتك  عنوان 
�ساعر يف مقتل ال�سعر،  ن�سو�ض 
لكن  اأوجاعك  بع�ض  حتكي 
اأي�سا ذهبت �سوت االأنا واالآخر 
ب�سكل  االإن�سانية  نب�ض  و�سوب 
اأعمق واأكثف. براأيك اأين ومتى 

عر اأفقه االأرحب؟ يجد ال�ِسّ
من   « اأنه  اأردد  كنُت  لطاملا 
اأدرك  الأين   ،  « ُكتب  ما  الكاآبة 
و  حترك  قلم  من  ما  اأنه  يقينا 
دمع اإال و كانت خلفه اآالم توجع، 
لذلك ميكن اعتبار اخليبات هي 
املكان االأن�سب الذي يجد فيه 

ال�سعر اأفقه و م�سجعه .

املو�شوعات  اأهم  هي  ما 
املطروحة لديك ؟

ميكن تق�سيمه اإىل ثالث اأق�سام 
اأو ف�سول، تطرقت يف  م�ستقلة 
نرثية  بن�سو�ض  االأول  الف�سل 
تتخللها ق�سائد و اأبيات لق�ستي 
الدافع  و  االأول،  االإلهام  مع 
الذي جعل من حرويف تفُر نحو 
الثاين  الف�سل  اأما يف  العرو�ض، 
ق�سمني،  اإىل  تق�سيمه  فيمكن 
و  الهجاء،  ق�سم  و  الغزل  ق�سم 
خمتارات  يحوي  الف�سول  اآخر 
ال�سعر  يف  ق�سائدي  من 
ال�سعبي، وخال�سة ميكن اعتبار 
�ساعر  حماقات  جمموعتي 
اأكرث  يف  يل  اأوليا  ا�ستعرا�سا 
من قالب اأدبي، نرثا و �سعرا، و 

ال�سعر بكل اأنواعه طبعا .
ميكن  الذاتية،  النزعة  عن  و 
ع�ستها  التي  الق�سة  اأن  القول 
و التي باتت تتناقل عرب االأل�سن 
اأقدم  مني  جعلت  مدينتي،  يف 
�ست يف  على تدوينها فلرمبا رَقّ

قلب اأحدهم عربة خالدة    

يف  عر  ّ ال�شِ اأّن  ترى  األ 

اأغلبه ياأتي من اخليال ؟
 ، ما  حد  اىل  الراأي  اأخالفك 
بال  التي  الق�سيدة  فبخ�سو�ض 
و  واقع فهي جوفاء ال عرجاء، 
ي�سدر من  لن  و  و مل  ال�سعر ال 
اأكرث  واقع  ال�سعر  الأن  اخليال، 

من الواقع نف�سه .

عر �شرورة  ّ متى يكون ال�شِ
للكائن الب�شري ؟

للكائن  ب�رشورة  لي�ض  ال�سعر 
الب�رشي الأن اهلل �سبحان و تعاىل 
خ�ّض به فئة من عباده، ولو كان 
لرزق  الب�رشي،  للكائن  �رشورة 
ال�سعر،  اهلل جميع خلقه موهبة 
لي�ض  و  بال�رشورة  لي�ض  هو 
باملتعة االآنية التي ال تدوم، هو 
اأعمق و اأجُلّ من ذلك، فال�سعر 
يعرف  ال  اأخرى  حياة  لل�سعراء 

طعمها اإال من ُرِزقها .

هل ال�شعر التزام لديك؟

من  اهلل  يهبها  نعمة  ال�سعر 

امل�سلم  اآداب  من  و  ي�ساء، 
ُمعطيها،  حمُد  و  النعم  حفظ 
هنا  ها  امل�سوؤولية  تعترب  لذلك 
بتهذيب االأحرف قبل �سدورها 
ال�سعر  قبيح  برتك  االلتزام  و 

كاملجون .

كيف ترى ماهية الإبداع 
من جانب �شخ�شي ؟

جزء  الدعم  اأعترب  نف�سي  عن 
جزء  هنالك  لكن  النجاح،  من 
اأن  و  الع�سامية،  وهو  اأهم 
من  بنف�سه،  نف�سه  املبدع  يبني 
و  االإرادة،  و  التحدي  خالل 
ال�سعوبات  و  العقبات  مواجهة 
نف�سي  عن  و  تواجهه،  التي 
املثبطني  من  اتخذُت  فقد 
ومن  امل�سري،  ملوا�سلة  دافعا 
مثبط  كل  اأ�سكر  املنرب  هذا 
وقف ذات يوم يف طريقي، الأين 

اتخذت من ذلك نقطة قوة .

ما هو الفرق بني البداع 

م�شتوى  على  واملبدعني 
الداخل واخلارج ؟

لالأ�سف  و  اجلزائر  وطننا  يف 
ال�سديد، مل يتبقى هنالك معنى 
التافهون  احتكر  فقد  لالإبداع، 
املبدع  اأ�سبح  و   ، املناحي  كل 
اإ�سافة  االأنقا�ض،  حتت  يعاين 
االإبداعية  االأعمال  اأن  اإىل 
تعرف  باتت  الر�سم  و  كال�سعر 
من  فكم  عنها،  كبريا  عزوفا 
يف  كانوا  لو  خطاط  و  ر�سام  
كمدا  ماتوا  ملا  اأجنبية  بالد 
ُهّم�ست،  و  ُرف�ست  موهبة  على 
الر�سم  موهبة  بالذكر  اأخ�ض  و 
هم  الفئة  هذه  الأن  اخلط  و 

االإبداع بحد ذاته .
كلمة اأخرية تود قولها ؟

اأ�سكر طاقم اجلريدة على هذه 
اأ�سكرك  و  الطيبة،  االلتفاتة 
االأخ�رش،  االأ�ستاذ  حماوري 
للن�رش  يوتوبيا  لدار  طيبة  حتية 
و التوزيع، وتقبل اهلل منا ومنكم 

�سالح االأعمال .

ال�شاعر لعموري بن عزوز 

اأول روائي وقا�س عربي يح�شل على جائزة نوبل يف الأدب )الأوروبية(

بعد 13 عاما على رحيله.. »هم�ص النجوم« يكمل حكايات جنيب حمفوظ
رحيله،  على  عاما   13 بعد 
جنيب  امل�رشي  االأديب  يعود 
عن  ق�س�سه  ل�رشد  حمفوظ 
وال�سخ�سيات  واملقهى  احلارة 
ق�سة   18 خالل  من  املهم�سة، 
مل يت�سمنها اأي كتاب من قبل، 
حممد  امل�رشي  فال�سحفي 
جمعها  مريديه-  -اأحد  �سعري 

ون�رشها يف اإ�سدار جديد.
وتت�سكل املجموعة التي حتمل 
هم�ض  حمفوظ..  »جنيب  ا�سم 
دار  عن  و�سدرت  النجوم« 
ال�ساقي يف بريوت، من ق�س�ض 
ت�سعينيات  يف  حمفوظ  ن�رشها 
اإحدى  يف  املا�سي  القرن 
يف  جتمع  مل  لكنها  املجالت، 
ق�سة  اإليها  م�سافة  كتاب،  اأي 

عرث  اأدبي«  »كنز  من  جديدة 
االأديب  ورثة  لدى  �سعري  عليه 

الراحل.
-ال�سحفي  �سعري  حممد  وقال 
االأدب  اأخبار  جريدة  يف 
على  داأب  والذي  امل�رشية 
�رشديات  وحتليل  مراجعة 
الكتاب:  مقدمة  يف  حمفوظ- 
»عندما منحتني ابنته اأم كلثوم 
�سندوقا �سغريا يت�سمن اأوراقا 
�سعرت  حمفوظ،  تخ�ض  عدة 
بلذة كاأنني على و�سك اكت�ساف 

مقربة فرعونية«.
وي�سيف اأن »من �سمن االأوراق 
اأربعني  نحو  ي�سم  كامل  ملف 
تن�رش  مل  لكن  ق�سرية،  ق�سة 
يعود  كتابتها.  وقت  الق�س�ض 

�سنوات  بعد  حمفوظ  اإليها 
لين�رشها يف جملة ن�سف الدنيا، 
خارج  ق�سرية  ق�سة   18 وبقيت 
بطبعاتها  الكاملة  االأعمال 

املختلفة«.
�سحة  يف  �سك  الأي  وقطعا 
�سورة  �سعري  اأرفق  الق�س�ض، 
من اأ�سول هذه الق�س�ض بخط 
على  االإبقاء  مع  حمفوظ،  يد 
اختارها  كما  االأعمال  عناوين 
على  احلائز  الراحل  الروائي 
عام  االأدب  يف  نوبل  جائزة 

.1988
ومن هذه الق�س�ض: »مطاردة« 
احلارة«  و«ابن  و«توحيدة« 
عجوة«  و«اأبونا  منلة«  و«نبوءة 
النجوم«  و«هم�ض  و«ال�سهم« 

ال�سيخ  و«دعاء  لعبة«  و«العمر 
االأ�سماء  من  وغريها  قاف«، 
من  حمفوظ  حر�ض  التي 
البيئة  و�سف  على  خاللها 

ال�سعبية امل�رشية.
الق�س�ض  اإن  �سعري  ويقول 
تختلف  ال  اليوم  ين�رشها  التي 
حمفوظ  جنيب  عوامل  عن 
امتداد  وهي  االإبداعية، 
التي  الطفولة  حلكايات 
ا�ستعادها يف »حكايات حارتنا« 
»�سدى  يف  وكذلك   ،1975 عام 
ولكنها   ،1999 عام  الن�سيان« 
ال�سيخ  وحكمة  بالرمز  حمملة 

الكبري.
الق�س�ض  »تدور  وي�سيف 
حمفوظ  عامل  احلارة،  يف 

حارة  باحلياة،  املفعم  االأثري 
بقبو  تنتهي  املالمح  حمددة 
لهم،  ماأوى  ال  من  يعي�ض  حيث 
-احل�سن  القبو  فوق  ويرتفع 
االأ�سباح  ت�سكن  حيث  القدمي- 

والعفاريت«.
روايات  م�سمون  وي�رشح 
واأزمانها،  واأبطالها  حمفوظ 
فيقول »يف احلارة ثمة هاربون 
قدمية  تقاليد  اأو  ثاأر  من 
اأو  احلب  اأجل  من  واأحيانا 
عائدون  اأي�سا  وهناك  العمل، 
اأ�سحاب  دائما  هم  ثراء،  بعد 
امللتب�سة  واالأقوال  النبوءات 
الق�س�ض،  اأبطال  يتبادلها  التي 
ويكون  ما  نحو  على  فتتحقق 
م�سريهم دائما االتهام باجلنون 

اأو اخلروج على التقاليد«.
وجنيب حمفوظ هو اأول روائي 
على  يح�سل  عربي  وقا�ض 
جائزة نوبل يف االأدب، وهو من 
الذين  امل�رشيني  االأدباء  اأكرث 
اأعمال  اإىل  كتاباتهم  حتولت 

�سينمائية وتلفزيونية.
يف  اأ�سيب  حمفوظ  وكان   
 1995 االأول  اأكتوبر/ت�رشين 
بطعنة �سكني يف عنقه على يد 
بداعي  اغتياله  حاوال  �سابني 
االإلهية  الذات  على  التطاول 
حارتنا«  »اأوالد  روايته  ب�سبب 
من  جنا  لكنه  للجدل،  املثرية 
على  الحقا  اأثر  الذي  احلادث 

قدرته على الكتابة بيده.
 وكالت



ال�شادر عن دار ن�شر بريل الهولندية

كتاب تكرميي للدكتور جرهارد بورينغ �أ�ستاذ 
�لدر��سات �لإ�سالمية يف جامعة يال

اأعلنت دار ن�شر بريل الهولندية ذات الباع الطويل يف ن�شر الرتاث العربي الإ�شالمي �شدور 
كتاب تكرميي للربوفي�شور جرهارد بورينغ، اأ�شتاذ الدرا�شات الإ�شالمية يف جامعة يال.

وكالت 

يحمل  الذي  الكتاب  حرر  وقد 
باحثان  نور«  على  »نور  عنوان 
الدكتور  وهما  احلقل  يف  بارزان 
الدرا�سات  اأ�ستاذ  اإليا�س،  جمال 
بن�سلفانيا،  جامعة  يف  الإ�سالمّية 
اأ�ستاذ  يل،  الأرفه  بالل  والدكتور 
العربية والإ�سالمية يف  الدرا�سات 
اجلامعة الأمريكية يف بريوت. وقد 
ع�رشين  حواىل  الكتاب  يف  �سارك 
قد  كلهم  البلدان،  �ستى  من  باحًثا 
يف  بورينغ  الدكتور  يد  على  تتلمذ 

جامعة يال.
حماور  اأربعة  يف  الكتاب  يقع 
بالدرا�سات  معنّي  الأّول  رئي�سة. 
القراآنّية والإ�سالم املبكر، والثاين 
الت�سوف  يف  للدرا�سات  خم�س�س 
الباطنية.  والجتاهات  والت�سيع 
وقد ا�ستاأثرت الفل�سفة الإ�سالمية 
يعنى  بينما  الثالث،  باملحور 
املحور الرابع بالأدب واحل�سارة. 
الالفت يف الكتاب تناغم مقاربات 
ون�سية  فيلولوجية  خمتلفة 
على  عالوة  وتاأويلية،  وتاريخية 
تراثية. وهذا كله  حتقيق ن�سو�س 
يف  بورينغ  جرهارد  اأثر  اإىل  ي�سري 

جيلني اثنني من الباحثني يف املّدة 
الطويلة التي ق�ساها يف التدري�س 
اأربعني  عن  تزيد  والتي  اجلامعي 

عاًما.
ولد جرهارد بورينغ عام 1939 يف 
مدينة ورزبرغ الأملانّية عند بداية 
احلرب العاملّية الثانية وقد التحق 
 .1959 عام  الي�سوعّية  بالرهبنة 
بني  ميونيخ  يف  الفل�سفة  در�س 
فرتة  وبعد  و1964.   1961 عامي 
 1964 بني  باك�ستان  يف  اأم�ساها 

يف  العليا  الدرا�سات  اأكمل  و1976 
يف  مكغيل  جامعة  يف  مونرتيال 
الدكتوراه  �سهادة  على  وحاز  كندا 
عن  مهّمة  بدرا�سة   1975 عام 
الت�سرتي ال�سويف وروؤيته ال�سوفّية 
بعد  للقراآن.  تف�سريه  يف  للوجود 
فرتة اأم�ساها يف جامعة بن�سلفانيا 
عام  يال  اإىل جامعة  بورينغ  انتقل 

1984 حيث ل يزال اأ�ستاًذا فيها.
ع�رشات  بورينغ  جلرهارد 
والن�رشات  والكتب  الدرا�سات 

دور  كربيات  يف  للرتاث  املحققة 
تركزت  وقد  العاملّية،  الن�رش 
القراآنية  الدرا�سات  على  اأبحاثه 
الإ�سالمّية  والعالقات  وال�سوفية 
بورينغ  اأ�رشف  وقد  امل�سيحية. 
ال�سيا�سي  الفكر  مو�سوعة  على 
دار  عن  ال�سادرة  الإ�سالمي 
يزال  ول  برن�ستون،  جامعة  ن�رش 
القراآنية  الدرا�سات  �سل�سلة  يحرر 
بالل  )مع  بريل  عن  ال�سادرة 
الأرفه يل ودفن �ستورت(. من اأهم 
هو  الالمع  الأ�ستاذ  هذا  اإجنازات 
الن�سو�س  من  كبري  لعدد  حتقيقه 
واملهّمة  املوؤ�س�سة  ال�سوفية 
طالبيه  مع  بالتعاون  اأو  وحده 
الأرفه  وبالل  كاي�سوت  يو�سف 
برجان  ابن  اأعمال  خا�سة  يل، 
كما  ال�سلمي.  الرحمن  عبد  واأبي 
�ساهم بورينغ يف التعريف بعدد ل 
ال�سوفية  الأعمال  من  به  ي�ستهان 
يف  الدار�سون  اإليها  يتنبه  مل  التي 
اأ�ستاذ  احلقل. ويعد بورينغ وبحق 
الأ�ساتذة كونه خرج حوايل ثالثني 
العربية  الدرا�سات  يف  اأ�ستاذاً 
اأهم  اليوم  يتبواأون  والإ�سالمية 
ي�سكل  وبذلك  احلقل،  املراكز يف 

بورينغ مدر�سة فكرية بحد ذاته.
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ال�رشوق  دار  عن  حديثاً  �سدر 
للن�رش والتوزيع يف عمان - رام اهلل 
لوزير  اإعالم احلرب«  رواية »وزير 
نبيل  الأ�سبق  الفل�سطيني  الإعالم 

عمرو.
»هذا  اإن  كتابه  عن  عمرو  يقول 
من  وقائعه  ا�ستعدت  الن�س، 
الت�رشف  ببع�س  قمت  ذاكرتي، 
باأ�سماء الأ�سخا�س والأماكن، وكل 

ما عدا ذلك كان حقيقاً«.
كتابة  اأنه »فكر يف  وي�سيف عمرو 
ذلك  من  �سهور  بعد  الن�س  هذا 
التي  احلياة  اأن  اإل  احلزيران، 
وان�سغالت  لنتقالت  اأ�سلمتني 
اإنني  بل  الكتابة،  فكرة  اأبعدت 
حياتنا  يف  وقعت  م�سيبة  كل  مع 
حلقات  هي  احلزيران  ذلك  منذ 

م�سائب وكوارث، كنت اأكت�سف اأن 
جوان 1976، كان جذراً تنبت عليه 

غابة من حزيرانات اأكرب واأفدح«.
يذكر اأن نبيل عمرو اأكمل درا�سته 
مدينة  يف  والثانوية  الأ�سا�سية 
يف  احلقوق  در�س  ثم  اخلليل، 
يف  وتخ�س�س  دم�سق،  جامعة 
له  و�سدر  القاهرة،  يف  الإعالم 
»يا�رش  منها  املوؤلفات  العديد من 
الذي  اجلغرافيا«  وجنون  عرفات 
من  ف�سولً  قرب  عن  فيه  يروي 
يا�رش  الراحل  الرئي�س  حياة 
يتخذ  الأخري  كان  وكيف  عرفات 
واحل�سار«،  احلب  »اأيام  قرارته، 
و«حممود  العا�سفة«،  »�سوت 

دروي�س حكايات �سخ�سية«.
وكالت 

�شدر حديثًا عن دار ال�شروق للن�شر 
والتوزيع يف عمان

»وزير �إعالم �حلرب« 
لنبيل عمرو

جتارة نا�سئة باأمريكا.. ق�س�ص م�سورة �أبطالها م�سلمون
 Under My( حجابي«  »حتت 
م�سورة  لق�سة  عنوان   )Hijab
الباك�ستانية  للكاتبة  لالأطفال 
فيها  تظهر  خان،  هنا  الأمريكية 
مبجموعة  فخرها  عن  تعرب  طفلة 
من الن�ساء املحجبات يف حميطها، 
الطبيبة  والدتها  جدتها مبخبزها، 
مبر�سمها،  خالتها  عيادتها،  يف 
ومعلمتها  مدر�ستها،  يف  واأختها 

برحلة يف الغابات، وغريهن.
�سل�سلة  �ساحبة  خان  وتقول 
واليافعني  لالأطفال  عديدة  كتب 
اإن هدفها من »حتت  للجزيرة نت 
بالن�ساء  الحتفال  كان  حجابي« 
والفتيات الالتي يرتدين احلجاب، 
اإزالة الغمو�س عن  وامل�ساعدة يف 
هذه املمار�سة الدينية لدى الكثري 

من الأمريكيني وغريهم.
رواجا  لقت  وغريها  الق�سة  هذه 
حيث  اأمريكا،  م�سلمي  بني  كبريا 
اإنتاج وا�سحة  برزت موؤخرا حركة 
م�سلمون  كتابها  اأطفال  لكتب 
ميثل  وحمتواها  اأمريكيون، 
واأ�سكالهم  بتقاليدهم  امل�سلمني 

وحتى باأ�سمائهم.
ق�سة  خان  هنا  كتب  اأبرز  ومن 
لقرد  معروفة  ق�س�سية  ل�سخ�سية 
الأطفال،  يحبه  ف�سويل  �سغري 
يدخل اإىل بيت طفل م�سلم ويعي�س 
معه �سهر رم�سان مبرح و�سال�سة، 
 It’s Ramadan« ق�سة  فكانت 
 ،»Time، Curious George
الراعي  �سار  -الذي  الكتاب  هذا 
العائالت  عند  لرم�سان  الأ�سيل 

باأمريكا،  احلديثة  امل�سلمة 
لالأطفال  تكتب  ل  اإنها  هنا  وتقول 
تكتب  ما  بقدر  حتديدا  امل�سلمني 
م�سلمة  ب�سخ�سيات  ق�س�سا 

متثلهم.
اهتمام الأهل

عرب  الكتب  تلك  �رشاء  وميكن 
مواقع متعددة، مثل اأمازون واآباي 
املتحدة  الوليات  يف  وغريها 
املكتبات  اأ�سبحت  كما  وخارجها، 
الق�س�س  من  تخلو  ل  العامة 
ق�س�س  اأو  املحتوى  الإ�سالمية 
لكافة  م�سلمة  �سخ�سيات  يحوي 

الأعمار.
-وهي  جمر  �سريين  بداأت  وقد 
م�رشية واأم لولدين وبنت تعي�س يف 
الكتب  �رشاء  يف  كونيتيكت-  ولية 
با�ستمرار لرغبتها يف احلفاظ على 
اأنها  نت  للجزيرة  وتوؤكد  هويتهم، 
اأكرث،  حمتواها  على  تركز  بداأت 
ابنتها  فاإن  للكثري  �رشائها  فرغم 
»�سدت  بعينها  جمموعات  ف�سلت 
مما  فقط  جمموعتان  ابنتي 
ويا�سمني،  بوتيتو  زيدو  ا�سرتيت: 
لأنها لي�ست اإ�سالمية ب�سكل مبا�رش 
بل فيها ملحات ب�سيطة، مثال تقول 
انتظري  الق�سة:  يف  لبنتها  الأم 
حتى اأرتدي حجابي قبل اأن نخرج، 
كما اأن �سخ�سياتها ت�سبهنا كثريا«.

لثالثة  اأم  -وهي  اإمام  دعاء  اأما 
هذه  لقتناء  اجتهت  التي  اأبناء- 
هوية  على  احلفاظ  بهدف  الكتب 
الأمريكية  الثقافة  مبوازاة  اأبنائها 
فتقول للجزيرة نت »اأكرث ما جذب 

وفيها  كدز«،  »نور  �سل�سلة  اأبنائي 
اإىل  ق�سة  ير�سل  �سهري  ا�سرتاك 
ع�رش  �سن  حتى  وتنا�سب  البيت، 
�سنوات«، لكن الأهم براأي دعاء اأن 
يقبل الأهايل يف اأمريكا على �رشاء 
بيتية  مكتبة  وعمل  الكتب  هذه 

لأطفالهم.
وعربت ب�سمة جا�سم -وهي عراقية 
عن  اأطفال-  لثالثة  واأم  اأمريكية 
�سعادتها بروؤيتهم يرون اأنف�سهم يف 
حياتهم  طريقة  »بنف�س  الق�س�س 
ت�سبه  وب�سخ�سيات  وم�سجدهم 
يفرح  ابني  اأن  كما  وماما،  بابا 
حتمل  �سخ�سية  يرى  عندما  كثريا 

ا�سمه«.
يف  تناف�سا  هناك  اأن  ب�سمة  وجتد 
اإنتاج الكتب، لكن اأطفالها يف�سلون 
ولي�س  بريطانيا  م�سدرها  ق�س�سا 
بوجود  »�سعيدة  وتقول  اأمريكا، 
كتب لغري م�سلمني �ساروا يدخلون 
ق�س�سهم،  يف  م�سلمة  �سخ�سيات 
فتجد مثال �سخ�سية طفلة حمجبة 
لكنها  م�سلم  عربي  ا�سمه  طفل  اأو 
هي  اأبدا،  الإ�سالم  عن  تتحدث  ل 
اعتيادية، وهذا �سيء  جمرد ق�سة 
اأطفالنا  على  جدا  وموؤثر  رائع 

وهويتهم«.
مغامرات

واأ�س�ست الكاتبة رندة تفتاف -وهي 
مازن  زوجها  مع  اأمريكية-  �سورية 
موؤ�س�سة  اأمريكي  لبناين  غالييني 
�سل�سلة  اأطلقا  حيث  للن�رش،  رمانة 
لقت  زيد  طفلهما  با�سم  ق�س�س 
رندة  تقول  ما  وفق  جيدا،  رواجا 

للجزيرة نت.
 Zaydo Potato A Muslim«
اأخرى  وعناوين   »Superhero
طفل  مغامرات  رندة  فيها  كتبت 
هوية  تعزيز  »اأردنا  وتقول  م�سلم، 
ابننا زيد من خالل ق�س�س ت�سبهه 
الإق�ساء،  �سعور  اأعرف  لأنني 
بفكرة  ذلك  نعالج  اأن  واقرتحنا 

الأبطال اخلارقني«.
الكتب  �سوق  اأن  رندة  وتظن 
منذ  فجاأة  ازدهر  الإ�سالمية 
اإذ  ممتاز،  �سيء  وهذا   ،2015 عام 
كتب  املكتبات  اأرفف  على  �سارت 
الكتب  بع�س  امل�سلمني،  متثل 
كتب  هناك  لكن  مذهلة،  اجلديدة 
لي�ست  اأو  ال�سناعة  معايري  تتبع  ل 
ي�ستغرق  رمبا  لالهتمام،  مثرية 
والتجارب  الوقت  بع�س  التطور 

والأخطاء.
الأطفال  ق�س�س  كاتبة  وترى 
�ساحبة  �سيد  طّيبة  الباك�ستانية 
اأن  باناناز«  بل�سد  »ذا  كتاب 
الإ�سالمية  الأطفال  كتب  �سوق 
كبرية،  ب�رشعة  ومنا  تو�سع  الطابع 
الأمريكيون  الأطفال  يجد  حيث 
امل�سلمون �سعورا بالنتماء والقبول 
التي  الكتب  من  املزيد  خالل  من 
ي�سهل احل�سول عليها، موؤكدة على 
اإ�سدار  ب�سدد  وهي  كتابها،  جناح 

الطبعة الثالثة منه.
حتديات الن�رش والكتابة

بداأ  الذي  النوعي  النجاح  ورغم 
لدى  حتديات  هناك  فاإن  يظهر 
اإذ  مادي،  اأغلبها  الكتاب،  هوؤلء 

لي�س  الن�رش  اأن  خان  هنا  توؤكد 
طريقا للربح »اأنا ما زلت مدعومة 
من  زوجي،  من  اأ�سا�سي  ب�سكل 
لي�ست  فطريقه  الرثوة  عن  يبحث 
ذلك  افعل  الأطفال،  كتابات 
ولأنك  ترويها،  ق�سة  لديك  لأن 

متحم�س لها فقط«.
وتتفق معها رندة تفتاف بقولها »مل 
يكن هدفنا الربح من وراء الكتابة 
رغم اأننا بعنا الن�سخ الورقية كلها، 
لهذه  متفرغني  ل�سنا  وزوجي  اأنا 
لي�ست  للن�رش  ورمانة  ال�رشكة، 
لكي  الكفاية  فيه  مبا  مربحة 
رندة  ا�ستاءت  كما  عملي«،  اأترك 
الطبع  حقوق  انتهاكات  ق�سية  من 
والن�رش بعمليات ن�سخ الكتب بدون 
اإنه �رشاع حقيقي يف  وتقول  اإذن، 

عامل الن�رش.
حتديات  عن  خان  تقول  بينما 
ب�سكل  تطورت  »اجلودة  الن�رش 
جتارة،  هو  الن�رش  بالنهاية  كبري، 
فاإذا كان الكتاب ل يباع فاإن النا�رش 
�سيتوقف عن اإنتاجه، نحن بحاجة 
امل�سلمني،  عن  الكتب  من  للمزيد 
من  اجليد  بالكم  �سعيدة  واأنا 
الق�س�س التي تنتج، فنحن بحاجة 
لدح�س  التمثيل  من  املزيد  اإىل 

الروايات ال�سلبية عن امل�سلمني«.
نحن بحاجة للتنوع

ال�سخ�سيات  ذات  الكتب  اإنتاج 
عام  توجه  من  جزء  هو  امل�سلمة 
والديني  العرقي  التنوع  من  ملزيد 
بالكتب يف اأمريكا، ويبدو اأن الأمر 
اأ�سبح موؤ�س�سيا اأكرث بظهور منظمة 

»نحن بحاجة لكتب متنوعة«.
املنظمة  وموؤ�س�سة  رئي�سة  وتقول 
»منظمتنا  نت  للجزيرة  اأوه  اإلني 
كتب  ملحبي  و�سعبية  ربحية  غري 
لإجراء  تدعو  وهي  الأطفال، 
تغيريات جوهرية يف �سناعة الن�رش 
وتعزيز الأدب الذي يعك�س ويكرم 
حياة جميع ال�سباب، وهدفنا لي�س 
يف  نف�سه  طفل  كل  يرى  اأن  فقط 
يجب  بل  يقروؤها،  التي  الكتب 
الآخرين  عن  طفل  كل  يقراأ  اأن 

املختلفني عنه«.
كّتاب  بنجاح  اأوه  وافتخرت 
�سعيد،  وعائ�سة  خان  هنا  مثل 
منظمة  ن�رشت  »عندما  وتقول 
رياز  كارونا  كتب  ريدز«  »�سالم 
كاتبة  لأنها  جدا  متحم�سة  كنت 
اإىل  م�سلمة موهوبة راأيتها تتحول 
اعتلى  وعندما  م�سهورة،  موؤلفة 
قائمة  يف  اأحمد«  »�سمرية  كتاب 
»نيويورك تاميز« اأحرجت اأطفايل 
عامة،  اأماكن  يف  بال�رشاخ  حرفيا 
كتاب  رواها  التي  الكتب  هذه  كل 
م�سلمون هي الكتب التي يحتاجها 

الأطفال يف املجتمع.
�سناعة  اهتمام  �سبب  اأوه  وترجع 
الن�رش بالأطفال ل�سببني، اأولهما اأن 
املحررين والوكالء والكتاب يرون 
اأولوية،  ويجعلونه  التنوع  اأهمية 
وثانيهما اأن هذه الكتب تظهر اأنها 
متاما  تف�سل  اأو  تنجح  اأن  ميكن 
مثل الكتب التي كتبها موؤلفون من 

الب�رشة البي�ساء.
وكالت 
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وراء  اجلهنمية  "البريوقراطية 
تهمي�ش املواهب الفنية يف اجلزائر "

حكيم مالك 

التعابري الفنية واكبت 
احلراك ال�شعبي 

�أن  بوخليفة   �أو�ضح  كما   
�جلهنمية    �لبريوقر�طية 
و  �لأخ�رض  على  �ملنت�رضة  
�ضاهمت  �لتي  قد  �لياب�س 
�لفذة  �ملو�هب  تهمي�س  يف 
م�ضري�  �جلز�ئر،  يف  �ملتميزة 
�لعو�ئق  من  �لكثري  هناك  �أن 
نف�ضه  ليوؤكد  �لفنان   طريق  يف 
بناء �ملجتمع  كعن�رض فعال يف 
، و لكن بعد تاريخ  22 فيفري 
من  �لكثري  تغريت   2019

عدد  �لتحق  فلقد  �ملو�قف  
�جلز�ئريني   �لفنانني  من  كبري 
�لهائل  �ل�ضعبي  باحلر�ك 
تاريخنا  يف  �مل�ضبوق  �لغري 
ليو�كبو�  خمتلفة  فنية  بتعابري 
�لنتقال  يف  �ل�ضلمية  �لثورة 
�لدميقر�طية  �جلمهورية  �إىل 
�لقانون  دولة  �أي  �حلقيقية 
و  �لو�جبات  و  �حلقوق  و 

�حلريات. 

النظام الفا�شد اأ�ش�س 
الرداءة القاتلة يف كل 

جمالت الإبداع

بوخليفة،  �لدكتور  حمل  كما   

�مل�ضوؤولية  �لفا�ضد  �لنظام 
�لقاتلة  �لرد�ءة  �أ�ض�س  لكونه 
�لفني  �لإبد�ع  جمالت  كل  يف 
�أ�ضماء  خلق  طريق  عن  وهذ� 
مبنظومة  مرتبطة  م�ضبوهة 
،و  كال�رضقة  �لف�ضائح  و  �لريع 
وز�رة  م�ضتوى  على  �لر�ضوة 
ذلك  على  دليل  �أح�ضن  �لثقافة 
�لو�قع �ملر حيث  نهبت �أمو�ل 
�لعو��ضم  �إىل  نقلت  و  �لفنانني 
بقي  و  و�لإمار�ت  �لأوروبية 
يف  يعي�س  �جلز�ئري  �لفنان  

و�ضع �جتماعي تعي�س .

لبد من تغيري القوانني 

والأ�ش�س التنظيمية 
ملختلف الف�شاءات الفنية 

�أن �ليوم   ويرى ذ�ت �ملتحدث 
�لوطني للفنان ما هو �إل �ضورة 
�ضكلية تزين �لو�جهة �خلارجية 
فمن  وبالتايل  �لفا�ضد  للنظام 
يكون  �ليوم  هذ�  �أن  �ملفرو�س 
�لفنان  جتعل  منارة  عن  عبارة 
و  وتاريخه  باأر�ضه  يوؤمن 
منا�ضبة  لي�س  و  قيمه  و  �أ�ضوله 
فنتمنى  وعليه  للتظاهر، 
تتغري  �أن  �ليوم  هذ�  مبنا�ضبة 
�لتنظيمية  �لأ�ض�س  و  �لقو�نني 
و  �ملختلفة  �لفنية  �لف�ضاء�ت 

�لفنان  دور  و  �ملو�قف  حتدد 
و  �لدولة  بناء  يف  �جلوهري 

جتاوز �لرتقيع.

اإحياء ذكرى �شهيد 
اجلزائر ...  الفنان علي 

معا�شي

�لحتفاء  ي�ضادف  وللإ�ضارة  
باليوم �لوطني للفنان 08  جو�ن 
من كل �ضنة ذكرى رحيل �لفنان 
معا�ضي...  علي  �جلز�ئري 
�ضهيد �جلز�ئر �لذي مت تعذيبه 
�لقو�ت  يد   على  �إعد�مه  و 

�ل�ضتعمارية �لفرن�ضية �لغا�ضمة  
  1958 جو�ن  من  �لثامن  يف 
حممد  وهما  له  زميلني  رفقة 
يف  �ضرت�  بن  وجيليل  جهلن 
بعيد  تيارت غري  مدخل مدينة 
ولدته  �ضهد  �لذي  �حلي   من 
�أغنيته   وكانت  وقد   ، وطفولته 
�خلالدة    « �لريح  ب�ضاط   «
فلقد   �إعد�مه،   �ضبب  و�لر�ئعة 
�لغناء  مبادئ  معا�ضي   �أخذ 
تيارت  مدينته  يف  و�لتلحني 
قدور  �لتون�ضي   �لفنان  عن 
�ملبدع   هذ�  وكان    ، �رض�يف 

�لطابع  �إىل  مييل  �جلز�ئري  
بالطابع  �حتفاظه  مع  �ل�رضقي 
وخا�ضة  لأغانيه  �ملحلي 
يطغى   �لذي  �لوهر�ين  �لطابع 
 « بينها  من  �أغانيه   جل  على 
 ،  « وهر�ن  »طريق  بابور«،  يا 
وماز�ل   »،« و�لهلل  »�لنجمة 
، ويف عام 1953  عليك نخمم« 
باإن�ضاء فرقة  قام علي معا�ضي 
»�ضفري �لطرب« �لتي تغنت بحب 
�لوطن و�ضاركت يف �لحتفالت 
�جلز�ئري  للبيان   12 بالذكرى 

بح�ضور فرحات عبا�س .

 يعاين  اأغلبية الفنانني اجلزائريني من التهمي�س   فجل  مبدع  اجلزائر  يعي�شون يف و�شعية بائ�شة 
يف خمتلف الفنون كامل�شرح وال�شينما والفن الت�شكيلي واملو�شيقى  رغم اأنهم  �شاهموا يف  خدمة 

الفن اجلزائري بكل تفان ووفاء و�شدق  ومل يدخروا  اأي جهد   لالرتقاء به وت�شريفه يف الداخل 
واخلارج وهذا راجع لإميانهم الكبري بر�شالة الفن و لتعلقهم الكبري به ، وعلى هذا الأ�شا�س قررت 

يومية »الو�شط » التقرب من الناقد امل�شرحي حبيب بوخليفة ملعرفة روؤيته  فيما يخ�س اليوم 
الوطني للفنان امل�شادف لـ 08 ماي  من كل �شنة التي احتفت به الأ�شرة الفنية اأم�س ، موؤكدا لنا يف 

هذا الت�شريح اخلا�س اأن عيد الفنان اجلزائري مل يغري �شيئا يف  حياة الفنان، ما عدا  الأمنية التي 
عرب عنها اأغلبية الفنانني مبنا�شبة اليوم الوطني للفنان ، بالرغم من بع�س املكا�شب املهنية القليلة و 
الجتماعية املُحققة على غرار تاأ�شي�س البطاقة املهنية للفنان و احلق يف ال�شمان الجتماعي و يف 
التقاعد ولكن يبقى اجلانب الأهم و املهم هو احلق يف الإبداع خ�شو�شا بالن�شبة لل�شينما وامل�شرح.

ت�ضارك �جلز�ئر �ىل جانب 
11  بلد� يف فعاليات �لدورة 
�ل�ضينما  ملهرجان  �لأوىل 
�ملخ�ض�س  �خل�رض�ء 
�إىل   12 من  �لبيئة  لأفلم 
مبدينة  �جلاري  جو�ن   16
بتون�س،  )قف�ضة(  �لرديف 

وفقا للمنظمني.
�لطبعة  هذه   و�ضتعرف 
عر�س17 فيلما بني �أ�رضطة 
تهتم  وق�ضرية  طويلة 
و�لتنمية  �لبيئية  بق�ضايا 
يف كل من تون�س و�ملغرب 
و�ملانيا  و��ضبانيا  وفرن�ضا 
�ملتحدة  و�لوليات  وكند� 

و�ندوني�ضيا وكينيا وبلغاريا 
بالإ�ضافة �ىل �جلز�ئر.

�لتظاهرة  هذه  وت�ضعى 
�جلديدة- �ل�ضينمائية 
�جلامعة  تنظمها  -�لتي 
�ل�ضينما  لنو�دي  �لتون�ضية 
بالرديف  �ل�ضينما  ونادي 
�لثقافة  ن�رض  �إىل 
عن  و�لدفاع  �ل�ضينمائية 
�لتوعية  و  �لبيئية  �لق�ضايا 
حلول  �إيجاد  ب�رضورة 
للم�ضاكل �لبيئية و�لتغري�ت 
ح�ضب  �ملناخية،  

�ملنظمني.
وكالت

من 12 اإىل 16 جوان اجلاري
اجلزائر ت�شارك يف الطبعة 

الأوىل ملهرجان ال�شينما 
اخل�شراء بالرديف التون�شية

تعد،  وهي  �لإغريق،  لغة  يف 
�أ�ض�س  من  �للتينية،  �للغة  مع 
يف  و�ملعاين  �لكلمات  ��ضتقاق 
من  و�ضقيقاتها  �لإجنليزية 
بالهندو- �مل�ضماة  �للغات 
�مل�ضطلح  ن�ضادف  �أوروبية، 
�أ�ضا�ضاً  ين�رضف  وهو  »ببليو«، 
ثم  ومن  »�لكتاب«،  معنى  �إىل 
يتوزع �إىل �لطروحات �ملرتبطة 
بالكتب و�لفهار�س، مبا يف ذلك 
و�ملوؤ�ض�ضات  �ملو�قع  �أي�ضاً 
�لكتاب:  مع  تتعامل  �لتي 
و�ضيانة  وحفظاً  فهر�ضة 
ع�رضنا  يف  �أ�ضهرها  و�طلعاً. 
�لإ�ضكندرية«،  »ببليوتيكا  ��ضم 
م�رض  يف  تُطل  �لتي  �ملوؤ�ض�ضة 
�لأبي�س  �لبحر  �ضو�طئ  على 

�ملتو�ضط.
�لقاهرة  لتز�ل  وباملنا�ضبة، 
�أحيائها  قلب  يف  حتتفظ 
�خللق«  »باب  حّي  �لرت�ثية، 
�لأزهر،  �جلامع  من  �لقريب 
بو�حدة من �أقدم مكتبات �لوطن 
�حلديث،  �لع�رض  يف  �لعربي 
وقد تاأ�ض�ضت يف عهد �خلديوي 
حتت   )1895-1830( �إ�ضماعيل 
»�لكتبخانة«،  �ل�ضهري  ��ضمها 
�ل�ضم  يتحول  �أن  طبيعياً  وكان 
لي�ضبح »د�ر  �لعربية  يف �ضيغته 
ت�ضم  تز�ل  ل  �لتي  �لكتب«، 
بكل  �لإ�ضلمي  �لفن  متحف 
خمطوطات  من  به  يحفل  ما 

وموؤلفات ومقتنيات.

من هنا ياأتي �هتمامنا بالكتاب 
�ضتاء  �أمريكا خلل  �ل�ضادر يف 
عنو�ناً  ليحمل  �ملا�ضي  �لعام 
»�ملكتبات«،  هو  مبا�رض�ً، 
بد  ل  م�ضامينه،  ولتو�ضيح 
بيع  دور  يق�ضد،  �أنه  نذكر  �أن 
وتد�ول �لكتب �ملن�ضورة، بعيد�ً 
عن جماميع �لكتب �أو �ملكتبات 
�أفر�د  ماز�ل  �لتي  �خلا�ضة 
باقتنائها  مولعني  �ملثقفني 
بها  و�لحتفاظ  وتبادلها 
و�لرجوع �إليها، ل �ضيما يف حالة 
�لأكادمييني و�ملوؤلفني، ومن ل 
حلياتهم  حمور�ً  �لكلمة  تز�ل 
وم�ضريتهم  و�هتماماتهم 

�ملهنية على �ل�ضو�ء.
هذ�  قيمة  من  يزيد  ورمبا 
�لكتاب ما يتمثل يف �أن موؤلفه، 
خورخي  �لإ�ضباين  �ل�ضحفي، 
�لكتاب  ف�ضول  �أودع  كاريون، 
�أو  جولة  ي�ضكل  �أن  ميكن  ما 
�ضياحة فكرية، قام بها �ملوؤلف 
دور  من  عدد  عرب  �ضخ�ضياً، 
ع�رضنا  يف  �ل�ضهرية  �لكتب 
حملته  جولة  وهي  �حلا�رض، 
�إىل موؤ�ض�ضات حمورية يف �ضوق 
يف  �لكتب  وعر�س  و�رض�ء  بيع 
»غرين  بني  ما  �ضتى:  �أقطار 
�إىل  �آبل« يف �ضان فر�ن�ضي�ضكو، 
»�ضرت�ند« يف نيويورك، ومكتبة 
ومكتبة  باري�س،  يف  »�ضك�ضبري« 
»ويلز« يف �إجنلرت� ولي�س �نتهاًء 
�ملغرب  يف  »طنجة«  مبكتبة 

�لعربي.
�ضاأنها  من  �جلولة،  هذه  مثل 
�لعربي  �لقارئ  �أ�ضو�ق  �إثارة 
�إىل  ي�ضتدعي  حني  �ملثقف، 
�ملعا�رضة،  �لعربية  �لذ�كرة 
لها  كان  موؤ�ض�ضات  �أ�ضماء 
�لثقافة  تاريخ  يف  فعال  دور 
�لإن�ضانية،  و�ل�ضتنارة  �لعربية، 
�حلكمة«  »بيت  مكتبات  بني  ما 
�لعبا�ضي،  �ملاأمون  بغد�د  يف 
وطليطلة  غرناطة  ومكتبات 
�جلامع  ومكتبات  �لأندل�س،  يف 
ومكتبات  دم�ضق،  يف  �لأموي 
بريوت،  يف  �لأمريكية  �جلامعة 
تون�س  يف  �لزيتونة  ومكتبات 

وغريها.
وبينما يحكي �ملوؤلف، يف لغته 
�إىل  ترجمة  ويف  �لإ�ضبانية، 
بو�س،  بيرت  �أجنزها  �لإجنليزية 
ودور�ت  �حلياة  وقائع  عن 
�لدور  تلك  �أروقة  يف  �لن�ضاط 
��ضمه  كائن  مع  تتعامل  �لتي 
»�لكتاب« على �ختلف نوعياته 
�لقارئ  ميلك  ل  وتوجهاته، 
�ملتمعن �ضوى �أن يخالطه �ضعور 
�أقرب �إىل �لأ�ضى �لذي ل يلبث 
�أن يتحول �إىل �ضعور �أقرب �إىل 
ر من  �خل�ضية، �إز�ء ما هو مت�ضَوّ
حلول زمن بعيد �أو قريب تغرب 
فيه �ضم�س �لكتاب �لورقي كما 
وقر�أناه  عاي�ضناه  وكما  نعرفه، 
�لقادم  �ملقتحم  �لو�فد  ل�ضالح 
على جناح �أثري �إعلم �لت�ضال 

�لإلكرتوين.
ل  �لبحث،  هذ�  مر�حل  وعرب 
يقدم  �أن  �لكتاب،  موؤلف  يفوت 
لتاريخ  �لتكثيف  بالغ  عر�ضاً 
�حلديث،  �لع�رض  يف  �لكتاب 
حماولت  على  يركز  حيث 
وحتى  �ل�ضني  يف  �لكتب  �إنتاج 
غوتنربغ،  �لأملاين  �لعبقري 
كهوف  من  �لكتاب  نقل  �لذي 
ع�رض  �إىل  �ليدوي  �لن�ضخ 

�حلرف �ملطبوع.
�أن  �أي�ضاً  �ملوؤلف  يفوت  ل 
�ل�ضلبية  للم�ضائر  يعر�س 
موؤلفو  كابدها  �لتي  و�مل�ضاكل 
خا�ضة  ومنتجوها،  �لكتب 
خلل عهود �مل�ضادرة و�لع�ضف 
ذلك  يف  ي�ضتوي  �لديكتاتوري، 
�ل�ضني،  يف  تونغ  ماوت�ضي  زمن 
�أو حقبة هتلر �لنازية يف �أملانيا 
�لفا�ض�ضت ومو�ضوليني  �أو حكم 

يف �إيطاليا.
هذ�  �ملوؤلف  ي�ضتكمل  ثم 
�ملبحث حني يتوقف ملياً عند 
�ضيوف  �ضهدت  �لتي  �حلالت 
�ملوؤلفني  �آر�ء  على  �مل�ضادرة 
و�ملبدعني، ل لأ�ضباب �ضيا�ضية، 
بحالت  ترتبط  لأ�ضباب  ولكن 
ودعاوى  �لجتماعي،  �لرف�س 
بها  جوبهت  �لتي  �ل�ضتنكار 
�أعمالها،  �ضودرت  �ضخ�ضيات 
جوي�س  جيم�س  مثًل  ومنهم 
لورن�س  ه.  د.  �أو  �لأيرلندي 
ميللر  هرني  �أو  �لإجنليزي 

بودلري  ت�ضارل�س  �أو  �لأمريكي 
�لفرن�ضي وغريهم.

على �أنه من طر�ئف ما ر�ضده 
كتابه،  �ضطور  عرب  �ملوؤلف 
�ضهدتها  �لتي  �حلالت  تلك 
�لتي عر�س  �ل�ضهرية  �ملكتبات 
�لف�ضول،  �متد�د  على  لها 
جولته  ما لحظه خلل  ومنها 
بجنوب  تاون«  »كيب  مكتبة  يف 
�أفريقيا: يومها �أر�د �لعثور على 
موؤلفات مبدعني كبار يف قامة 
�أو غابرييل ماركيز  بول كويلهو 
�ضاعتها لحظ  كوتزي..  ج.  �أو 
�لكاتب �أن �لأرفف، فارغة �للهم 
�إل من بطاقة حتمل عبارة »من 
من  �لكتب  هذه  �طلب  ف�ضلك 
�جته  وملا  �لأمامي«،  �ملكتب 
�ضائًل  �ملذكور  �ملكتب  �إىل 
عن �ل�ضبب جاءته �لإجابة، باأن 
�لأكرث  هي  �لثلثة  »موؤلفات 

تعر�ضاً لل�رضقة«.
هذه  �لقارئ  يتدبر  �أن  وقبل 
�أي�ضاً  �ملوؤلف  يبادره  �ملعاين.. 
مبعلومة م�ضتجدة �أخرى يقول، 
�أكرب  فاإن  للعلم   ...« فيها: 
)�إ�ضبانيا(  بر�ضلونة  يف  مكتبة 
بعد   ،2013 يف  �أبو�بها  �أغلقت 
�لقارئني،  خدمة  من  �ضنة   89
وكان �أن �أن�ضاأو� مكانها مطعماً 
على  �ل�رضيعة،  �لوجبات  لبيع 
بطبيعة  �لأمريكية  �لطريقة 

�حلال«.
 وكالت 

تاأليف ال�شحفي ، الإ�شباين خورخي كاريون

»مكتبات العامل«... عر�ش بالغ التكثيف لتاريخ
 الكتاب يف الع�شر احلديث
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�صامة ا�صطناعية حتذرك من الإ�صابة بال�صرطان
طريقة  �سوي�رسيون  باحثون  طّور 
تعمل  �سامة_ا�سطناعية  لإنتاج 
ال�رسطانات  لأنواع  موؤ�رس  مبثابة 
وقتنا  يف  �سيوعاً  الأكرث  الأربعة 
احلا�رس وهم: �رسطان الربو�ستات 

والرئة والقولون والثدي.
ال�سطناعية،  ال�سامة  وتتيح 
»بولد  موقع  يف  جاء  ما  ح�سب 
بال�سحة،  املعني  �سكاي« 
التحذيرية  العالمات  اكت�ساف 
اأبكر  وقت  يف  ال�رسطانات  لتلك 
التقليدية،  الت�سخي�ص  طرق  من 
حيث تت�سمن �سبكة من املورثات 
على  وتعمل  الب�رسية،  واخلاليا 
دم  يف  الكال�سيوم  م�ستوى  مراقبة 

ال�سخ�ص بعد زرعها.
الكال�سيوم  ن�سبة  قيا�ص  ويعد 
موؤ�رساً هاماً لت�سخي�ص ال�رسطان، 
ي�سبب  اجل�سم  يف  الورم  منو  لأن 
الكال�سيوم،  م�ستوى  يف  ارتفاعا 
لفرتة طويلة  الرتفاع  هذا  ويوؤدي 
لإنتاج  ال�سامة  خاليا  تن�سيط  اإىل 
الطبيعية  ال�سبغة  وهو  امليالنني، 

التي متنح اجللد الب�رسي لونه.
امليالنني  م�ستوى  ارتفاع  وي�سبب 
ال�سامة املزروعة حتت اجللد  يف 
فوقها  اجللد  من  بقعة  حتول  اإىل 
ميكن  وبالتايل  البني  اللون  اإىل 
مالحظتها بالعني املجردة. وحني 
ال�سامة  ظهور  ال�سخ�ص  يالحظ 
ال�سطناعية، يعلم حينها اأن عليه 

زيارة الطبيب.
هذه  عن  املبكر  الك�سف  يعد  ول 
القاتلة  ال�رسطانات  من  الأنواع 
قيد  على  البقاء  فر�ص  بزيادة 
بخف�ص  واإمنا  فقط،  احلياة 
فيما  اأي�ساً.واإليكم  العالج  تكلفة 
اأنواع  يلي نبذة خمت�رسة عن اأكرث 
واأعرا�سها  �سيوعاً  ال�رسطانات 

والأنظمة الغذائية املالئمة لها.

�شرطان القولون

يطلق على هذا النوع من ال�رسطان 
ا�سم �رسطان القولون اأو امل�ستقيم 
من  الأخري  اجلزء  ي�سيب  حيث 
اأغلب  ويف  الغليظة.  الأمعاء 
�رسطان_القولون  يبداأ  احلالت، 
غري  اخلاليا  من  �سغرية  ككتلة 
البوليبات،  تدعى  ال�رسطانية 
تتحول  الزمن  من  فرتة  وبعد 
�رسطانية  كتل  اإىل  البوليبات  هذه 

متواجدة يف القولون.
 D وفيتامني  الكال�سيوم  ويعترب 
يف  ت�ساعد  التي  املغذيات  اأهم 
ومن  القولون،  �رسطان  مكافحة 
واجلنب  احلليب  م�سادرهما  اأهم 
اخل�رساء  الورقية  واخل�رساوات 

الداكنة.
اأعرا�ص �رسطان القولون هي:

-    التغري يف عادات الأمعاء، مبا 
يف ذلك الإ�سهال اأو الإم�ساك.

-    الدم يف الرباز.
مثل  البطن  يف  الراحة  عدم      -

تقل�سات الأمعاء لفرتة م�ستمرة.
-    ال�سعف والوهن.

-    فقدان الوزن غري املربر.
2-    �رسطان الثدي

الأكرث  النوع  �رسطان_الثدي  يعد 
من  نوع  وهو  الن�ساء،  بني  �سيوعا 
ال�رسطان يت�سكل يف خاليا الثدي.
النوع  بهذا  امل�سابات  وتُن�سح 
به  املهددات  اأو  ال�رسطان  من 

باتباع  وراثي،  تاريخ  لديهن  ممن 
يت�سمن  متوازن،  غذائي  نظام 
الدهون،  من  اخلالية  الربوتينات 
والعد�ص،  الفول  مثل  والبقول 
الكاملة،  واحلبوب  واملك�رسات 
والفواكه واخل�رساوات، بالإ�سافة 
للدهون ال�سحية مثل زيت الزيتون 

والأفوكادو.

ومن اأعرا�ض �شرطان 
الثدي:

-    تورم يف اأن�سجة الثدي.
اأو  �سكل  اأو  حجم  يف  التغري      -

مظهر الثدي.
الداكنة  املنطقة  يف  تق�رس      -

املحيطة باحللمة.

الرئة �شرطان      3-

اأنواع  اأكرث  هو  الرئة  �رسطان 
ال�رسطان فتكا بالب�رس، وهو عبارة 
عليه  ال�سيطرة  ميكن  ل  منو  عن 
وي�سيب  بالرئة  ال�ساذة  للخاليا 

عادة الرئتني معاً.
الغنية  الأطعمة  تناول  وي�ساعد 
يف  مبا  الأك�سدة،  مب�سادات 
والكرز  التوت  مثل  الفواكه  ذلك 
مثل  واخل�رساوات  والطماطم، 
الفلفل الأخ�رس يف منع �رسطان_

الرئة.
ومن اأعرا�ص �رسطان الرئة:

-    ال�سعال امل�ستمر غري القابل 
للعالج.

بخروج  امل�سحوب  ال�سعال      -
دم.

-    اأمل يف ال�سدر.
فقدان  اأو  الوزن  فقدان      -

ال�سهية.
-    ال�سعور بال�سعف والتعب.

-    �سيق يف التنف�ص.

الربو�شتات -4    �شرطان 

تقع  �سغرية  غدة  هي  الربو�ستات 
وعند  الرجال،  عند  املثانة  حتت 
املرجح  بال�رسطان فمن  اإ�سابتها 
اأن ينمو بها املر�ص ببطء، وهذا 
الرجال  يجعل  الذي  ال�سبب  هو 
يف  الربو�ستات  ب�رسطان  ي�سابون 

مرحلة متاأخرة من العمر.
هو  �رسطان_الربو�ستات  ويعد 
الوفيات  جلميع  الثاين  ال�سبب 
الرجال  بني  بال�رسطان  املرتبطة 
»موؤ�س�سة  وفق  وذلك  الأمريكيني، 

اأمرا�ص امل�سالك البولية«.
بهذا  امل�سابون  الرجال  وين�سح 
املهددون  اأو  ال�رسطان  من  النوع 
اللحوم  تناول  عن  بالبتعاد  به 
الغنية  الألبان  ومنتجات  احلمراء 
درا�سة  وجدت  حيث  بالدهون، 
 2017 عام  يف  اأجريت  حديثة 
مرتبط  الربو�ستات  �رسطان  اأن 

با�ستهالك احلليب عايل الد�سم.
ومن اأعرا�ص �رسطان الربو�ستات:
ب�سكل  التبول  يف  الرغبة      -

متكرر.
-    �سعوبة يف كبح التبول.

-    �سعف تدفق البول اأو توقفه.
-    اإح�سا�ص بحرق اأثناء التبول.

يف  اأمل  اأو  ب�سغط  ال�سعور      -
امل�ستقيم.

التغذية ال�صليمة
التغذية ال�شليمة ل تعني احلرمان من 

ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �شنف ُمف�شَّ
ف اأو اتباع نظام غذائي  الأخري بتق�شُّ

ي  �شارم، بل هي ت�شتهدف نظام حياة �شِحّ
ق التغذية ال�شليمة من خالل  و�شليم. تتحَقّ

عدم الإغفال عن تناول وجبة الفطور 
كل �شباح، على اأن ت�شَمّ الن�شويات )اخلبز 

( والربوتني )الأجبان والألبان(  الأ�شمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�شحَيّ

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

والتخفيف من ا�شتهالك امللح والأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�شروي حتديد وقت يومّي للريا�شة، مع 

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

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�شهر لوقت 
ر من الليل وال�شتيقاظ يف منت�شف  متاأِخّ

النهار.

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

يعرف عن �رسطان املعدة �سعوبة ت�سخي�سه يف 
املراحل الأوىل من املر�ص. ويف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ال�سبب اإىل البكترييا امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�سعيد الإح�سائي فاإن �سخ�ساً واحداً 
من كل 100 �سخ�ص ناقل لهذه اجلرثومة �سوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�سابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�سخي�ص ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �سخ�ص �سنوياً 
باأمرا�ص �رسطان املعدة،، يف فرن�سا وحدها على �سبيل 

املثال، ويتوفى حوايل 4500 �سخ�ص ب�سبب �سعوبة 
ت�سخي�ص هذا املر�ص مبكراً. كما اأن حوايل 90 يف 

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

Helicobacter Pylori. وي�ساب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�سخا�ص من اأ�سل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�سبب قرحة املعدة، ولكن هناك حالة واحدة من اأ�سل 
100 حالة م�سابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�ص 

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

املعدة والإ�سابة مبر�ص ال�رسطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�سابة مبر�ص �رسطان الرئة«، 

قالت الربوف�سور متارا ماتي�سياك – بودنيك ، اأخ�سائية 
اأمرا�ص اجلهاز اله�سمي واأمرا�ص ال�رسطان يف 

م�ست�سفى جامعة نانتي�ص، لـ«توب �سانتيه«.

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

حل�سن احلظ، من املمكن التخل�ص من هذه البكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز اله�سمي، وحاملا يتُمّ التحقق من 
وجودها ميكن التخل�ص منها مب�ساعدة العالج بامل�سادات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�سادات 
احليوية يف الق�ساء على البكترييا عن طريق اختبار ب�سيط 

للتنف�ص. وت�سيف الربوف�سور متارا: »اإن الق�ساء على اللتهاب 
الذي ت�سببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�سطة 

امل�سادات احليوية يق�سي اأي�ساً على اللتهاب ال�سطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�سابة 

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

اله�سم املزمن دون �سبب وا�سح اأو يف حالت الأنيميا ب�سبب 
فقر احلديد اأو نق�ص فيتامني بي B12 دون �سبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

اأهم م�صادر الب�تا�صي�م الغذائية
اجل�سم  ح�سول  باأن  طبية  تقارير  تفيد 
يقلل  البوتا�سيوم  من  احتياجاته  على 
ويعترب  باملائة.   20 بن�سبة  الوفاة  خطر 
دقيقة  مغذيات   7 اأهم  من  املعدن  هذا 
يف اجل�سم، وهو �رسوري لتقوم الع�سالت 
كما  القلب،  ع�سلة  واأهمها  بالنقبا�ص 
اأنه ي�ساعد على توازن ال�سوائل، والتوازن 
الكهربي داخل اجل�سم، وحت�سني التمثيل 

الغذائي، و�سبط �سغط الدم.
ويحتاج الإن�سان ما بني 3500 و4700 ملغ 
من البوتا�سيوم كل يوم، ويوجد القليل من 
اإليك  امل�سّنعة.  الأطعمة  البوتا�سيوم يف 
من  غرام   100 كل  يف  البوتا�سيوم  كمية 

الأطعمة التالية:
* ال�سبانخ 558 ملغ.

* الأفوكادو 485 ملغ.
* اللحم البقري 421.

* البطاط�ص 421.
* البطاطا احللوة 337 ملغ.

* املوز 358 ملغ.
* الفا�سوليا البي�ساء 307 ملغ.

* القرنبيط 229 ملغ.
* الكو�سا 261 ملغ.

* الطماطم )البندورة( 237 ملغ.
* الباذجنان 229 ملغ.

* كوب احلليب البقري 150 ملغ.
* البي�ص 126ملغ.

* البطيخ 112 ملغ.
* التفاح 107 ملغ.

* الأرز 35 ملغ.

علماء يحذرون من  املبالغة يف اجلهد البدين
اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�سة الن�ساط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�ص  خطرية جتعل 
الإن�سان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�سة التمارين البندية 
ال�ساقة التي ترهق ج�سم الإن�سان، توؤدي اإىل اأمرا�ص خطرية كالت�سلب اجلانبي ال�سموري، الذي اأقعد 

عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �ستيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �سخ�سوا مبر�ص الت�سلب اجلانبي ال�سموري، يف 
اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من اأ�سد اأعرا�ص املر�ص هم من ميتلكون بنية ج�سدية 
قوية وميار�سون اأق�سى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ص والتجديف وكرة ال�سلة وغريها من الألعاب 

الريا�سية الثقيلة.
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فقه �لعلم باهلل و�أ�سمائه و�سفاته

�إِلََه  َل  �أَنَُّه  }َفاْعلَْم  تعاىل:  �هلل  قال 
َوِللُْم�ؤِْمِننَي  ِلَذنِْبَك  َو��ْستَْغِفْر   ُ �هلَلّ �إَِلّ 
ُ يَْعلَُم ُمتََقلَّبَُكْم َوَمثَْ��ُكْم  َو�ْلُ�ؤِْمنَاِت َو�هلَلّ

)19({ ]حممد: 19[.
َ �َسِديُد  وقال �هلل تعاىل: }�ْعلَُم�� �أََنّ �هلَلّ
َما   )98( َرِحيٌم  َغُف�ٌر   َ �هلَلّ َو�أََنّ  �لِْعَقاِب 
َما  يَْعلَُم   ُ َو�هلَلّ �لْبََلُغ  �إَِلّ  �ُس�ِل  �لَرّ َعلَى 
]�لائدة:   })99( تَْكتُُم�َن  َوَما  تُبُْدوَن 

.]99 ،98
�أ�رشف  و�سفاته  و�أ�سمائه  باهلل  �لعلم 
على  و�أعظمها  و�أجلها  �لعل�م 
وتعاىل  تبارك  باهلل  و�لعلم  �لإطلق، 
�أ�سل �لأ�سياء كلها، حتى �إن �لعارف به 
حقيقة �لعرفة ي�ستدل مبا عرف من 
�أ�سمائه و�سفاته على ما يفعله، وعلى 
ما ي�رشعه من �لأحكام، وعلى ما ياأمر 
�سبحانه  لأنه  و�لآد�ب،  �ل�سنن  من  به 
�أ�سمائه  مقت�سى  ه�  ما  �إل  يفعل  ل 
بني  د�ئرة  كلها  فاأفعاله  و�سفاته، 

�لعدل و�لف�سل، و�حلكمة و�لرحمة.
�أركان �لإميان، بل  �أحد  و�لإميان باهلل 
ه� �أف�سلها و�أ�سلها، و�أعظمها، ولي�س 
غري  من  بالل�سان  ق�ل  جمرد  �لإميان 

معرفة بالرب و�أ�سمائه و�سفاته.
�لعبد  يعرف  �أن  �لإميان:  حقيقة  بل 
جهده  ويبذل  به،  ي�ؤمن  �لذي  �لرب 

ومعرفة  و�سفاته،  �أ�سمائه  معرفة  يف 
درجة  يبلغ  حتى  و�إح�سانه،  �آلئه 
ز�د  بربه  معرفة  �زد�د  وكلما  �ليقني، 
�إميانه، وكلما نق�س نق�س �إميانه، و�هلل 
عَزّ وجَلّ خلق �خللق ليعبدوه ويعرف�ه 
�لغاية �لطل�بة  وي�حدوه، وهذه هي 
مبا  ��ستغال  بذلك  فال�ستغال  منهم، 
خلق له �لعبد، وتركه �إهمال لا خلق 
بالعبد �لذي مل تزل نعم  له. ول يليق 
�هلل عليه مت��ترة، وف�سله عليه عظيم 
بربه،  جاهًل  يك�ن  �أن  وجه،  كل  من 
و�سفاته  �أ�سمائه  معرفة  عن  معر�ساً 
تبارك وتعاىل  �إن معرفة �هلل  و�أفعاله، 
وخ�فه  وتعظيمه،  حمبته  �إىل  تدع� 
�لعمل  و�إخل�س  وخ�سيته،  ورجائه، 

له، وهذ� عني �سعادة �لعبد.
مبعرفة  �إل  �هلل  معرفة  �إىل  �سبيل  ول 
معانيها  وفقه  و�سفاته،  �أ�سمائه 
�جلهد  وبذل  �لعلم،  بهذ�  و�ل�ستغال 
��ستغال  عنه،  �لتام  و�لبحث  لفهمه، 
من  للعبد  وح�س�له  �لطالب،  باأعلى 

�أعظم و�أ�رشف �ل��هب.
ه�  ربه  �أن  يعرف  �أن  للعبد  فينبغي 
و�أ�سمائه  ذ�ته  يف  �لأحد  �ل��حد 
�َسْيءٌ  َكِمثِْلِه  }لَيْ�َس  و�أفعاله:  و�سفاته 
 ...  })11( رُي  �لْبَ�سِ ِميُع  �ل�َسّ َوُهَ� 

 ... �لرب  �سبحانه  و�أنه   11 ]�ل�س�رى: 
 ... �للك  وه�  مرب�ب  �س��ه  ما  وكل 

وكل ما �س��ه ممل�ك
وه� �خلالق ... وكل ما �س��ه خمل�ق
وه� �لق�ي ... وكل ما �س��ه �سعيف

وه� �لعزيز ... وكل ما �س��ه ذليل
وه� �لغني ... وكل ما �س��ه فقري

وه� �لرز�ق ... وكل ما �س��ه مرزوق
�حل�سنى،  �ل�سماء  �سبحانه  فله 
�لطلق  �لكمال  وله  �لعلى،  و�ل�سفات 
و�أفعالة:  و�سفاته  و�أ�سمائه  ذ�ته  يف 
�ْلَِلُك  ُهَ�  �إَِلّ  �إِلََه  َل  �لَِّذي   ُ �هلَلّ }ُهَ� 
�ْلَُهيِْمُن  �ْلُ�ؤِْمُن  َلُم  �ل�َسّ و�ُس  �لُْقُدّ
ا  ِ َعَمّ ُ �ُسبَْحاَن �هلَلّ بَّاُر �ْلُتََكِبّ �لَْعِزيُز �جْلَ
ُك�َن )23({ ... ]�حل�رش: 23[. يُ�رْشِ

 .. �لكمال  �سفات  جلله  جل  وله 
�جلمال  و�سفات   .. �جللل  و�سفات 
ُر  ّ�ِ �ْلُ�سَ �لْبَاِرُئ  اِلُق  �خْلَ  ُ �هلَلّ }ُهَ� 
َما  لَُه  يُ�َسِبُّح  �حْلُ�ْسنَى  �ْلأَ�ْسَماءُ  لَُه 
�لَْعِزيُز  َوُهَ�  َو�ْلأَْر�ِس  َماَو�ِت  �ل�َسّ يِف 

ِكيُم )24({ ]�حل�رش: 24[. �حْلَ
�لقل�ب،  غذ�ء  هي  �لعرفة  وهذه 
�لقل�ب،  �لنف��س، وتطمئن  وبها تزك� 
وحمبته  بذكره  �هلل  لطاعة  وتن�سط 
وحمده  وتكبريه،  وتعظيمه  وعبادته، 

و�سكره.

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

�لقر�آن �لكرمي: يلتقي �لإمام مع جميع 
�لأئمة �ل�سلمني يف ك�ن كتاب �هلل عز 
وجل ه� �أ�سل �لأ�س�ل، ول �أحد �أنزع 

منه �إليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعتب 
�ل�سنة تبيانا له. �ل�سنة �لنب�ية: �أما �ل�سنة 

ومفه�مها عند �لإمام مالك فطبيعي 
�أن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه 

�ل�سلف وعامة �لحدثني �لذين كان من 
�أئمتهم و�أقطابهم، غري �أنه رمبا عمم 
يف �ل�سنة لت�سمل ما يعرف عند علماء 
�حلديث بالاأث�ر. وه� بهذ� �لعنى 
يعطي لعمل �أهل �لدينة و�إجماعهم 
مكانة خا�سة، ويجعل من قبيل �ل�سنة 
كذلك فتاوى �ل�سحابة، وفتاوى كبار 
�لتابعني �لآخذين عنهم، ك�سعيد بن 

�ل�سيب، وحممد بن �سهاب �لزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

�لعلمية، كبقية �لفقهاء �ل�سبعة.عمل 
�أهل �لدينة: من �لأ�س�ل �لتي �نفرد 
بها مالك و�عتبها من م�سادر فقه 

�لأحكام و�لفتاوى. وق�سم �لإمام �لباجي 
عمل �لدينة �إىل ق�سمني: ق�سم طريقه 
�لنقل �لذي يحمل معنى �لت��تر كم�ساألة 

�لأذ�ن، وم�ساألة �ل�ساع، وترك �إخر�ج 
�لزكاة من �خل�رشو�ت، وغري ذلك من 
�ل�سائل �لتي طريقها �لنقل و�ت�سل 
�لعمل بها يف �لدينة على وجه ل 

يخفى مثله، ونقل نقل يحج ويقطع 
�لعذر. وق�سم نقل من طريق �لآحاد، 
�أو ما �أدرك�ه بالإ�ستنباط و�لإجتهاد، 
وهذ� ل فرق فيه بني علماء �لدينة، 

وعلماء غريهم من �أن �ل�سري منه �إىل 
ما ع�سده �لدليل و�لرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�سائل عدة �أق��ل 

�أهل �لدينة. �لإجماع: لعل مالكا �أكرث 
�لأئمة �لأربعة ذكر� للإجماع و�حتجاجا 
به، و�ل�طاأ خري �ساهد على ذلك. �أما 
مدل�ل كلمة �لإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه �لأمر �لجتمع عليه فه� 
ما �جتمع عليه �أهل �لفقه و�لعلم ومل 

يختلف�� فيه«.

5 حقائق عن م�سلمي �أوروبا 
وفقا لآخر �لدر��سات، ميثل �ل�سلم�ن �أقلية يف �أوروبا بن�سبة تقرتب من 5% من عدد �ل�سكان، �إل �أن هناك عدة دول �أوروبية ترتفع بها 

تلك �لن�سبة.
ون�رش معهد »بي�« �لأمريكي للأبحاث، �أول �أم�س �لأربعاء 29 ن�فمب ، در��سة تناول فيها حقائق خم�س عن ن�سبة �ل�سلمني يف �أوروبا، �لتي 
تتز�يد مبعدل �رشيع، حيث بلغت ن�سبة وج�دهم 4.9% حتى عام 2016 وقد �أدى هذ� �لتح�ل �لدميغر�يف بالفعل �إىل ��سطر�بات �سيا�سية 
و�جتماعية يف �لعديد من �لبلد�ن �لأوروبية، وخا�سة عقب و�س�ل مليني طالبي �للج�ء م�ؤخر�، وكثري منهم م�سلم�ن ففي �لنتخابات 
�لأخرية يف فرن�سا و�ألانيا، كان و�س�ل �لهاجرين �إىل تلك �لبلد�ن- ول �سيما �ل�سلم�ن منهم- من �أهم �لق�سايا وبا�ستخد�م �أحدث 

�لتقدير�ت �ل�سكانية للمعهد، هناك 5 حقائق عن عدد وتك�ين �ل�سكان �ل�سلمني يف �أوروبا:

امل�شلمني من  الأكرب  العدد  فيها  اأوروبية  دول  ثالث   1-
 فرن�سا و�ألانيا لديهما �أكب عدد من �ل�سكان �ل�سلمني يف �أوروبا )28 دولة ع�س� يف �لحتاد �لأوروبي بالإ�سافة �إىل �لرنويج و�س�ي�رش�( 
ففي منت�سف عام 2016، كان هناك 5.7 ملي�ن م�سلم يف فرن�سا )8.8% من �سكان �لبلد( و5 مليني م�سلم يف �ألانيا 6.1%وتعد قب�س 
هي �لدولة �لأوروبية �لتي ي�سكل فيها �ل�سلم�ن �أكب ن�سبة من �ل�سكان، حيث ي�سكل �ل�سلم�ن �لبالغ عددهم 300 �ألف م�سلم يف �جلزيرة 
ح��يل ربع �سكانها )25.4%(، ومعظمهم من �لقبار�سة �لأتر�ك ذوي �جلذور �لعميقة يف �لبلد، فهم �أبعد ما يك�ن من �عتبارهم من �لذين 

و�سل�� قب�س �أخري� كمهاجرين.

اأوروبا يف  امل�شلمني  م�شتقبل   2-
�إىل  �لقبلة، فمن منت�سف عام 2010  �لعق�د  �لنم� يف  و�ست�ستمر يف  ب�سكل مطرد  �أوروبا  �سكان  �ل�سلمني من جمم�ع  �زد�دت ح�سة 
منت�سف عام 2016 وحده، �رتفعت ح�سة �ل�سلمني يف �أوروبا �أكرث من نقطة مئ�ية و�حدة، من 3.8% �إىل 4.9% )من 19.5 ملي�ن �إىل 
25.8 ملي�ن( وبحل�ل عام 2050، ميكن �أن يزيد ن�سيب �سكان �لقارة �لعج�ز من �ل�سلمني �أكرث من �ل�سعف، لي�سل �إىل 11.2% �أو �أكرث، 
فاإن عدد  د�ئم،  ب�سكل  �ل�ستقبلية  �لهجرة  ��ستقر�ر  �أوروبا.  وحتى يف حالة عدم  �إىل  بها  �لهجرة �ل�سم�ح  يت�قف على مقد�ر  وهذ� 
�ل�سكان �ل�سلمني ل يز�ل يف �رتفاع تقدر ن�سبته بـ 7.4%، وذلك ب�سبب �زدياد ن�سبة �ل�سباب و�رتفاع معدلت �خل�س�بة للمقيمني �ل�سلمني 

�حلاليني يف �أوروبا.

العجوز القارة  يف  امل�شلمني  اأعمار  متو�شط   3-
وفقا لآخر �إح�ساء ل�سكان �أوروبا لعام 2016، وجد �أن �ل�سلمني هم �أ�سغر �سنا بكثري ولديهم �أطفال �أكرث من �لأوروبيني �لآخرين، ويبلغ 
مت��سط �لعمر للم�سلمني يف جميع �أنحاء �أوروبا  30.4عاما، �أي �أ�سغر من مت��سط �لأوروبيني �لآخرين بـ 13 عاما، حيث بلغ مت��سط 

عمر �لأوروبي »غري �ل�سلم« 43.8 عاما.
وبالنظر �إىل ذلك بطريقة �أخرى، جند �أن ن�سف �ل�سلمني يف �أوروبا حتت �سن �لـ 30 عاما، مقارنة بـ 32% من غري �ل�سلمني يف �أوروبا، 
من �لت�قع �أن يبلغ مت��سط �إجناب �لن�ساء �ل�سلمات يف �أوروبا �إىل طفلني، وذلك �أكرث من مت��سط  �إجناب �لن�ساء غري �ل�سلمات وه� 

طفل و�حد.

اأوروبا يف  امل�شلمني  منو  عوامل   4-
بني منت�سف عام 2010 ومنت�سف عام 2016، كانت �لهجرة �أكب عامل يدفع من� �ل�سكان �ل�سلمني يف �أوروبا، حيث و�سل ما يقدر بنح� 
2.5 ملي�ن م�سلم �إىل �أوروبا لأ�سباب �أخرى غري �للج�ء، مثل �لعمل �أو �لدر��سة فيما ح�سل ح��يل 1.3 ملي�ن م�سلم على حق �للج�ء، مما 
ي�سمح لهم بالبقاء يف �أوروبا، بينما غادر �أوروبا نح� ربع ملي�ن م�سلم خلل هذه �لفرتة وجاء �لنم� �لطبيعي ثاين ع��مل تز�يد �ل�سلمني 
�لأوروبيني، فقد كان هناك 2.9 ملي�ن  حالة ولدة خلل هذه �لفرتة، �إ�سافة �إىل �نخفا�س عدد �ل�فيات، بينما ياأتي �لتح�ل �لديني 

عامل ثالثا.

م�شلميها اإىل  اأوروبا  نظرة   5-
تتباين وجهات نظر �ل�سلمني تباينا و��سعا يف �لبلد�ن �لأوروبية، فقد وجد ��ستطلع ر�أي  �أجر�ه معهد »بي�« للأبحاث عام 2016 يف 
10 دول �أوروبية، �أن �لآر�ء �ل�سلبية ح�ل �ل�سلمني �سادت يف �رشق �أوروبا وجن�بها بينما �أعطى غالبية �ل�ساركني يف �لملكة �لتحدة 
و�ألانيا وفرن�سا و�ل�س�يد وه�لند� �ل�سلمني ت�سنيفا �إيجابيا وترتبط �لآر�ء ح�ل �ل�سلمني بالأيدي�ل�جية، يف حني �أن 47% من �لألان 
ينتم�ن �سيا�سيا لكتلت ميينية، يعطي �ل�سلمني ت�سنيفا غري �إيجابي،  بينما 17% فقط من �لي�ساريني �لألان فعل�� ذلك. و�زد�دت �لفج�ة 

بني �آر�ء �لي�سار و�ليمني فيما يخ�س �ل�سلمني نح� 30 نقطة مئ�ية يف �إيطاليا و�لي�نان.
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النقال  :0661.41.25.76  

دولر املليار  تفوق  ثروة  يحقق  راب  فنان  "جاي-زي"اأول 
اأ�شبح جاي-زي اأول فنان راب يحقق ثروة تفوق املليار دولر بف�شل ا�شتثماراته يف جمال العقارات واملو�شيقى وغريها، وفق 

جملة »فوربز« املتخ�ش�شة.
مكر�ش  مقال  يف  »فوربز  وكتبت 
بيون�شيه،  املغنية  زوج  جلاي-زي، 
»راكم  االأمريكي  الراب  جنم  اأن 
ثروة قدرها مليار دوالر ما يجعله 
املليارات  اأ�شحاب  من  واحداً 
القالئل يف اأو�شاط الرتفيه واالأول 

يف جمال الراب«.
وترعرع جاي-زي يف م�شكن �شعبي 
وباع  نيويورك،  يف  بروكلني  بحي 
حقق  لكنه  �شبابه،  يف  املخدرات 
الطريقة  على  ذلك  بعد  النجاح 
يف  حمرتماً  بات  فهو  االأمريكية. 
واأقام  بنيويورك  االأعمال  اأو�شاط 

عالقة �شداقة مع باراك اأوباما.

�رشكتني  يف  ح�ش�شه  عليه  ودرت 
 320 الكحولية  امل�رشوبات  الإنتاج 

مليون دوالر.
وتبلغ قيمة املجموعة املو�شيقية 
 75 عاماً، حوايل   49 البالغ  للفنان 
قيمة  ت�شل  فيما  دوالر،  مليون 
بالبث  للمو�شيقى  »تايدل«  خدمة 
 100 اإىل  اأ�ش�شها  التي  التدفقي 

مليون دوالر.
ومع زوجته، ميلك جايز-زي �شقة 
يف  جداً  الراقي  ترابيكا  حي  يف 
يف  ممتلكات  عن  ف�شاًل  مانهاتن، 
اإير يف  بل  وحي  نيويورك  �شاحية 
قيمة  تقدر  كما  اأجنلو�ش.  لو�ش 

بخم�شني  ميلكها  التي  العقارت 
مليون دوالر.

وقد اأتى يف املرتبة الثانية املنتج 
ديدي املعروف �شابقاً با�شم باف 
دادي، والذي قدرت ثروته بحوايل 

825 مليون دوالر.
اأما ثروة املنتج دكتور دراي فهي 

770 مليون دوالر، وفق »فوربز«.
ثالثة  اأغنى  هم  الثالثة  والرجال 
ويف  الراب  جمال  يف  اأ�شخا�ش 
املو�شيقية  االأو�شاط  جممل 

االأمريكية اأي�شا.

طاف�س تك�شف عن موعد اإ�شدار اأول اأغنية 
من األبوم »احللوة«

ك�شفت الفنانة ال�شورية  ن�رشين طاف�ش  عن موعد طرح 
وذلك  » احللوة »،  اجلديد  البومها  من  االأوىل  اغنيتها 

ابتداء من يوم غد .
ون�رشت ن�رشين على ح�شابها اخلا�ش على اأحد مواقع ، 
التوا�شل االجتماعي ، �شورة االعالن الدعائي لالألبوم، 
)احللوة(  بعنوان  االأول  األبومي   «  : قائلة  عليها  وعلقت 
رح تبل�ش تنزل اأغانيه على قناتي الر�شمية بيوتيوب من 
اأول غنية رح تكون  اأ�شبوع..  اأو تالتة كل  بكرة، غنيتني 
احللوة باللهجة امل�رشية، دعوة للفرح، واحلياة احللوة، 

واالأمل، واحلب، موعدنا بكرة ال�شاعة اأربعة«.

�شفارة الأردن يف الكويت تكرم الفنان عمر 
العبد الالت

اأبو  ال�شيد �شقر  الكويت  دولة  لدى  االأردين  ال�شفري  �شعادة  بدعوة من 
�شّتال، وبح�شور طاقم ال�شفارة واأمني عام اجلالية االأردنية ال�شيد نبيل 
العبداهلل وامللحق الع�شكري العميد الركن نّواف الطراونة وبوجود عدد 
من اأبناء اجلالية االأردنية، مت تكرمي �شوت االأردن �شوت العروبة الفنان 

عمر العبدالالت يف مبنى ال�شفارة االأردنية يف الكويت .
وجاء هذا التكرمي بعد النجاح املبهر الذي حققه العبدالالت باحلفل 
بح�شور  الكويت  دولة  يف  البوليفارد  م�رشح  على  قدمه  الذي  الغنائي 
عدد كبري من اجلمهور العربي ، ويعد حفل العبدالالت من اأكرب واأجنح احلفالت التي اأقيمت يف دولة الكويت 

 .
وتوجه العبدالالت بال�شكر اجلزيل اإىل دولة الكويت اأر�شاً وقيادًة و�شعباً وللجماهري التي مالأت املدرجات واإىل 
�شعادة ال�شفري االأردين وطاقم ال�شفارة واأمني عام اجلالية االأردنية موا�شاًل ال�شكر اإىل ال�شيخ دعيج اخلليفة 

ال�شباح امل�شت�شار يف وزارة اخلارجية الكويتية للفتة الطيبة وتواجده يف كوالي�ش امل�رشح وح�شوره احلفل.

كاظم ال�شاهر يطرح »متمردة«    
طرح النجم العراقي كاظم ال�شاهر اأحدث اأغنياته »متمردة«، عرب قناته الر�شمية مبوقع يوتيوب.
اأغنية »متمردة« من كلمات ال�شاعر كرمي العراقي، واأحلان كاظم ال�شاهر، وتوزيع مي�شال فا�شل.

وتخطت اأغنية »متمردة« 15 األف م�شاهدة، خالل �شاعات من طرحها، عرب موقع يوتيوب.
وي�شتعد كاظم ال�شاهر للم�شاركة يف مهرجان«اإهدنيات« اأواخر  جويلية املقبل، وكان كاظم اأحيا موؤخراً عدد 

من احلفالت الغنائية يف ال�شعودية �شهر اأفريل املا�شي بجدة والريا�ش.

وفاء عامر: حممد جنم كان �شاحب ف�شل 
علي يف بداياتي

وفاء  الفنانة  اأعربت 
حزنها  عن  عامر 
الفنان  لرحيل  ال�شديد 
الذي  جنم،  حممد 

�شباح  املنية،  وافته 
بعد  املا�شي   االأربعاء 

�رشاع مع املر�ش.
اإنها  عامر،  وقالت 

حر�شت علي امل�شاركة 
لتوديعه،  جنازته  يف 
كان  اأنه  بخا�شة 
عليها  ف�شل  �شاحب 

يف بداياتها الفنية، كما 
تربطها عالقة طيبة مع 
زوجته وابنه »�رشيف«، 
م�شيفة  قولها،  بح�شب 
الراحل  الفنان  اأن 
جنوم  من  واحداً  كان 
م�رش  يف  الكوميديا 
حيث  العربي،  والوطن 
ا�شمه  �شناعة  ا�شتطاع 
ق�شرية  فرتة  يف  الفني 
الأعمال  بتقدميه 
غري  هادفة  كوميدية 

مبتذلة.
جنم  حممد  اأن  يذكر 
اإ�شابته  بعد  تويف  قد 
عن  دماغية  بجلطة 

عمر يناهز 75 عام.

لفيلم  املنتجة  اجلهة  تدر�ش 
اأمري  املمثل  بطولة  »كازابالنكا« 
يف  منه  ثان  جزء  تقدمي  كرارة، 

طرح  بعد  وذلك  املقبل،  العام 
الفطر  عيد  مو�شم  يف  الفيلم 

احلايل.

الفيلم،  داخل  من  م�شدر  وقال 
اإنه مت و�شع نهاية مفتوحة للفيلم 
منه،  ثان  جزء  لتقدمي  متهيداً 
ي�شهد م�شاركة كرارة وكل  بحيث 
واأحمد  �شعبان  م�شطفي  من 
فهمي وعمرو عبد اجلليل وغادة 
امل�شاألة  هذه  اأن  م�شيفاً  عادل، 
الدرا�شة،  طور  يف  زالت  ما 
الفيلم  عنه  �شي�شفر  ملا  انتظاراً 
التذاكر  �شباك  م�شتوى  على 

واالإيرادات، بح�شب قوله.
اإياد  الفيلم  بطولة  يف  وي�شارك 
ن�شار ولبلبة واأحمد دا�ش والنجم 
تاأليف  اأرغن�ش، من  الرتكي خالد 

ه�شام هالل واإخراج بيرت ميمي.

اجتاه لتقدمي جزء ثان من »كازابالنكا«
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 2020 تراك�س  �سيفروليه 
اختبارها اأثناء  تغيرياتها  تك�سف 

رغم اأن الكثري ال يزال جمهوال عن 
الثاين  اجليل  تراك�س  �شيفروليه 
ال�شانعة االأمريكية  اأن  اإال  القادم، 
للطرق  باإطالقها  بالفعل  بداأت 
متويهات  مع  لالختبارات،  العامة 

كثيفة بالطبع.
مقارنة باجليل احلايل الذي ا�شتلم 
حتديثات منت�شف العمر يف 2016، 
بت�شميم  اجلديدة  تراك�س  تتميز 
متعددة  ج�شد  باألواح  جراءة  اأكرث 

يف  خا�شة   ،2019 لبليزر  م�شابهة 
.A ت�شميم الباب اخللفي وعمود

ونتطلع  وا�شح،  بليزر  من  االإلهام 
�شتت�رسب  التي  التقنيات  لروؤية 
اجلديدة،  تراك�س  اإىل  بليزر  من 
الرتفيهية  املعلومات  نظام  مثل 
فاي  بواي  ل�شيفروليه،  االأحدث 
4G LTE وتطبيقات ابل كاربالي 
واندرويد اوتو، مع اأنظمة �شالمة 
يف  جودة  اعلى  ومواد  حمدثة 

الداخلية.

من�شة جديدة 

وت�شري التقارير اإىل تراك�س القادمة 
 Gamma من�شة  عن  �شتتخلى 
من�شة  ل�شالح  احلايل  للموديل   II
�شتكون  بينما  جديدة   VSS
يف  �شغرية  اجلديدة  املحركات 

 Ecotec حمرك  مثل  احلجم 
توربو �شعة 1.4 لرت امل�شتخدم يف 
روؤية  اإمكانية  مع  احلايل،  تراك�س 

مولد طاقة هجني.
تراك�س  عن  �شتك�شف  �شيفروليه 
هذا  الحقاً  اجلديدة   2020
مع  مبا�رسة  مناف�شة  لتمثل  العام، 
 HR-V وهوندا  رينيجيد  جيب 
 3-CX ومازدا   C-HR وتويوتا 

وهيونداي كونا وني�شان كيك�س.

ملاذا ت�سع ال�سركات ر�سائل 
خفية يف �سياراتها؟

من  كثري  يف  نالحظ 
تفا�شيل  وجود  االأحيان 
مر�شومة  مميزة  �شغرية 
االأجزاء  اأحد  على 
البال�شتيكية  اأو  الزجاجية 
اجلديدة،  �شياراتها  من 
حيث حتمل ا�شم الر�شائل 
دلياًل  تكون  والتي  اخلفية 
يف  امل�شممني  رغبة  على 
اأ�شالة �شياراتهم يف  زيادة 

كثري من االأحيان.
على  االأمثلة  اأبرز  اأحد 
جاكوار  يف  يظهر  ذلك 
E-Pace التي حتمل ر�شم 
جاكوار  لنمر  ب�شيط  ظلي 
ال�شفلية  بالزاوية  و�شغريه 

من الزجاج االأمامي.
بينما حتمل كورفيت �شعار 
زجاجها  على  لها  �شغري 
طرازات  ومتتلئ  اخللفي 
جيب ب�شعار �شبك العالمة 
املميزة  االأمريكية 
خالل  ل�شياراتها  االأمامي 
الثانية،  العاملية  احلرب 
حتمل  ذاته،  الوقت  يف 
جيب  اب  بيك  ن�شخ  كافة 
رقم  اجلديدة  جالديتور 
419 مع رمز قلب حمفور 
ما  اخللفي،  �شندوقها  يف 
يُعد اإ�شارة اإىل كود منطقة 
والية  يف  توليدو  مدينة 
وهو  االأمريكية،  اأوهايو 
مكان ت�شنيع كافة طرازات 
عن  بعيداً  ولكن  راجنلر. 
تُ�شعد  الر�شائل  هذه  كون 
كثريا  العالمات  حمبي 

كونها  على  اإثبات  وتُعد 
من  تزيد  اأنها  اإال  اأ�شلية، 

اأرباح ال�رسكات اأي�شاً.
اأجزاء  كافة  لكون  نظراً 
االأ�شلية  ال�شيارات 
من  النوع  هذا  حتمل 
املميزة  ال�شعارات  هذه 
حالة  يف  واالأ�شلية، 
االأمامي  الزجاج  ت�رسر 
امل�شجل  لل�شعار  احلامل 
حتى  اأو  بجاكوار  اخلا�س 
جيب، �شيفكر مالك هذه 
اأن  قبل  ملّياً  ال�شيارات 
غري  قطع  ب�رساء  يقوموا 
فعلى  ل�شياراتهم،  اأ�شلية 
الرغم من كون هذه القطع 
اأنها  اإال  عادة  اأرخ�س 
الر�شائل  هذه  حتمل  لن 
اإثبات  تُعد  التي  اخلفية 
ال�شيارة،  اأ�شالة  على 
يف  املالك  يقوم  ولهذا 
اإىل  بالتوجه  االأغلب 
ل�رساء  ذاتها  االأم  ال�رسكة 
يزيد  مما  االأ�شلية  القطع 
وال  هذا  االأرباح.  من 
يعني ذلك بالطبع اأن كافة 
موجهة  اخلفية  الر�شائل 
اأن  حيث  اأرباح،  لتحقيق 
ت�شميم وت�شنيع ال�شيارات 
اأمر مكلف، وعادة ما توؤدي 
اأي اإ�شافات ت�شميمية ولو 
ب�شيطة لرفع هذه التكلفة، 
من  العديد  متتلك  ال  لذا 
يف  منها  اأي  العالمات 
�شياراتها املختلفة، ولكنها 

تظل اأمر مميز بالفعل. 

هكذا ت�ستطيع اإيقاف �سيارتك باأ�سرع وقت يف حاالت الطوارئ

اي   Q4 عن  اأودي  ك�شفت 
االختبارية يف معر�س  ترون 
والتي  لل�شيارات،  جنيف 
ت�شارك �شماتها مع موديالت 
اي ترون الكهربائية االأخرى، 
املالمح  ببع�س  متيزها  مع 
وتاتي  نوعها.  من  الفريدة 
مقدمة ال�شيارة ب�شبكة تهوية 
هواء  وفتحات  كبرية  ف�شية 
ترون  اي  �شارة  مع  منحرفة 
ال�شفلي  اجلزء  يف  م�شيئة 
وم�شابيح  امل�شد،  من 
�شيارة  كونها  نحيفة،  اأمامية 
اختبارية �شمح الأودي بو�شع 
�شخمة  واإطارات  عجالت 
املوديل  يف  نراها  لن  غالباً 
اخللفية  يف  بينما  االإنتاجي، 
 LED �شوئي  �رسيط  نرى 
ال�شيارة،  عر�س  مدار  على 
اأخرى  ترون  اي  �شارة  مع 
بالن�شبة  اخللف.  يف  م�شيئة 
 Q4 فتعتمد  الطاقة  ملولد 
موتورين  على  ترون  اي 

اإجمالية  بقوة  كهربائيني 
دفع  نظام  مع  ح�شان،   301
ال  وت�شارع  كواترو  رباعي 
اإىل 100 كم\�س يف  به  باأ�س 
ق�شوى  و�رسعة  ثانية،   6.3
عند  اإلكرتونياً  حمددة 

من  بالطبع  كم\�س.   180
�شيارة  اأي  يف  االأ�شياء  اأهم 
وهنا  مداها،  هو  كهربائية 
 450 عند  جيد  مدى  نرى 

اودي Q4 اي ترون االختبارية متهد 
الإطالق SUV كهربائية اأملانية

مواقف  ال�شائقني  يواجه  اأحياناً 
ومنها خطر  القيادة،  اأثناء  �شعبة 
القيادة  نتيجة  للت�شادم  التعر�س 
ب�رسعات عالية، وهنا يُت�شاءل عن 
اأف�شل طريقة الإيقاف ال�شيارة يف 
�شوف  ما  وهذا  م�شافة،  اأق�رس 

نتحدث عنه يف ال�شطور التالية.
 حالة قيادة �شيارة يدوية:

عالية  ب�رسعة  القيادة  عند   
وتعر�شت  اليدوية،  ال�شيارة  يف 
عليك  يجب  اال�شطدام،  خلطر 
ال�شغط على املكابح بكل قوتك، 
تتوقف  حتى  قدمك  ترفع  وال 
على  ال�شغط  عدم  مع  ال�شيارة، 
دوا�شة “الدبرياج”، حتى ال حترر 
ال�شيارة من قيود الرتو�س وهو ما 
ب�شورة  التوقف  على  ي�شاعدك 

اأ�رسع وال�شيطرة على ال�شيارة.

حالة قيادة �شيارة 
اأوتوماتيك:

على  ال�شغط  اأي�شا  هنا  يجب 
وال  قوتك،  بكل   ABS مكابح 

ترفع قدمك حتى تتوقف ال�شيارة 
القري  من  االقرتاب  عدم  مع 

االأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا احلالتني يجب االإم�شاك 

مبقود ال�شيارة بكلتا اليدين حتى 
ال�شيارة  على  ال�شيطرة  ت�شتطيع 
عدم  مع  والرتنح،  االنحراف  من 
الذي  اجل�شم  على  النظر  تثبيت 

به،  لالإ�شطدام  معر�س  اأنت 
ترغب  الذي  االجتاه  اإىل  وانظر 
يف اأن تبتعد ب�شيارتك اإليه لتفادي 

الت�شادم بهذا اجل�شم. 

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة
ميكنها  ال  ال�شينية  ال�رسكات 
بب�شاطة اأن تكبح نف�شها عن اإغراء 
الغرب،  �شيارات  ت�شاميم  تقليد 
ال�رسكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  واالآن، 

التجارية  املجموعة 
تريد  نف�شها، 

اإحدى  يف  مماثل  ب�شيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�شني.
حيث تظهر �شور براءات االخرتاع 
التي ظهرت على املواقع ال�شينية 
باأن ال�رسكة �شتطلق �شيارة مقلدة 

جهتها  ا و

وخلفيتها   F-Pace االأمامية 
يف  وبور�س،  جاكوار  بني  جتمع 
بني   Hanteng كتابة  تقع  حني 

امل�شابيح اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س يف التفا�شيل، 
لكن و�شائل االإعالم ال�شينية تتوقع 

باأن ال�شيارة �شت�شمى 

وهي   X7و  X5 بني  وتقع   X6
من  ت�شميمها  م�رسوق  موديالت 
هيونداي، على اأن يتم تد�شينها يف 
 2018 لل�شيارات  �شينجدو  معر�س 

والذي �شينطلق يف 7 �شبتمرب.
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يف ظل التطور الكبري عند مناف�شني مثل �شاومي 
و ا�شو�س ف�شاًل عن هاتف ريزر يبدو اأن هاتف 
قبل  هواوي  اأطلقته  الذي   Honor Play
ا�شابيع مل يعد كافياً لذلك قررت ال�رشكة دخول 
و�رشا�شة  قوة  اأكرث  بهاتف  اجلديد  ال�شوق  هذا 

كما تقول التقارير .
وبح�شب امل�شدر فاإن �رشكة هواوي تعمل على 
ومزايا  قوي  بعتاد  لالألعاب  خم�ش�س  هاتف 
الألعاب  لهواتف  قوياً  مناف�شاً  �شيكون  مبتكرة 
املوجودة حالياً يف الأ�شواق  ف�شاًل عن العتاد 
الهاتف  هذا  من ح�شور  هواوي  �شتعزز  القوي 
مبلحقات ر�شمية ت�شاعد على منح امل�شتخدمني 
عن  التلميح  دون  بالرتفية  غامرة  لعب  جتربة 
هوية هذه امللحقات الهاتف �شيتم الك�شف عنه 
�شيكون  التوقعات  �شدقت  اذا  رمبا  العام  هذا 
ب�شحبة هاتف هواوي املنتظر ميت 20 والذي 

ال�شنة  من  الأخري  الربع  يف  عنه  الك�شف  �شيتم 
كما جرت العادة.

 »mobile-review« موقع  ك�شفت 
اأبرز  عن  التقنية  ب�شوؤون  املتخ�ش�س 
اأحدث   ،»20  Honor« موا�شفات 
واأقوى هواتف �رشكة »Huawei« الذي 

�شيطرح يف الأ�شواق قريبا.
الهاتف  لهذا  الأداء  �رشعة  و�شي�شمن 
 ،»980  HiSilicon Kirin« معالج 
 6 ع�شوائي  و�شول  وذاكرة  النوى،  ثماين 
و256   128 داخلية  وذكرة  غيغابايت،  و8 

ميللي   3650 ب�شعة  وبطارية  جيغابايت، 
تعمل مع  ال�رشيع،  ال�شحن  اأمبري، مبيزة 
هذا  �شيزود  كما  واط.   22.5 �شاحن 
مبقا�س   ،»OLED« ب�شا�شة  الهاتف 
وهيكل   ،FullHD+ ودقة  بو�شة،   6.1
حممي  والغبار،  للماء  مقاوم  زجاجي 
واخلدو�س،  لل�شدمات  م�شاد  بزجاج 
ومنفذي  الت�شال،  لبطاقات  ومنفذين 
ملم«  و«3.5   »USB Type-C«

لل�شماعات.
اأما الكامريا الأ�شا�شية له ف�شتكون ثالثية 
بدقة )48+20+8( ميغابيك�شل، والكامريا 
و�شيبلغ  ميغابيك�شل.   32 بدقة  الأمامية 
 128/6 بذاكرة  املزودة  الن�شخة  �شعر 
الن�شخة  اأما  دولرا،   447 غيغابايت 
ف�شعرها  غيغابايت   128/8 بذاكرة 
الن�شخة  اأما  دولرات،    507 �شيكون 

بذاكرة 256/8 فبـ 556 دولرا.

»Huawei« تتحدى �شركات 
الهواتف بجهاز متطور

»AGM X3«.. هاتف ع�شكري 
من اأكرث الأجهزة متانة يف العامل

ا�شتعر�ص موقع »mobile-review« املتخ�ش�ص ب�شوؤون 
التقنية هاتف »AGM X3« اجلديد، الذي يعد من 

اأمنت الأجهزة الذكية املطورة خ�شي�شا للجيو�ص 
وقوات الأمن واأبرز ما مييز هذا الهاتف، قدرته على 
حتمل ال�شدمات بف�شل اإطارات هيكله امل�شنوعة من 

الألومينيوم، واملغطاة بطبقة من املطاط اخلا�ص، 
.»gorilla class-5« و�شا�شته املحمية بطبقة من زجاج
كما يحمي هذا الهيكل املتني الهاتف من املاء والغبار، 

وميكنه اأن يعمل حتت املاء، ويف خمتلف الظروف 
املناخية، و�شمن درجات حرارة ترتاوح ما بني 30 

درجة مئوية حتت ال�شف، و60 درجة.
ومن اأبز امليزات التقنية لهذا اجلهاز:

- �شا�شة مبقا�ص 6 بو�شات، ودقة عر�ص 2160/1080 
 »Qualcomm snapdragon 845« بيك�شل. - معالج

ثماين النوى.
- ذاكرة و�شول ع�شوائي 6/8 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت.
- بطارية ب�شعة 4100 ميللي اأمبري.

- كامريا اأ�شا�شية بدقة 12+24 ميغابيك�شل.
- كامريا اأمامية بدقة 20 ميغابيك�شل.

- منفذان لبطاقات الت�شال.
.»USB-C« منفذ -

.»Android 8.1« نظام ت�شغيل -

�شركة هواوي تعمل على هاتف ذكي 
خم�ش�ص لاللعاب

قريبًا.. »حمادثات م�شّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�شيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�شغر على  للتدوين  تويرت  �شبكة 
بينهم  فيما  الر�شائل  تبادل  للم�شتخدمني  ت�شمح 
ب�شكل م�شفر. ولوحظت هذه امليزة التي �شتحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�شم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�شتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�شابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�شية ر�شائل مبا�رشة م�شفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�شب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�شمي ل�شبكة 
بعد  يت�شح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�شب  ر�شمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�شفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�شيج لأبل، بل يختار امل�شتخدم 
الكيفية  بنف�س  م�شفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�شنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�شة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�شالة ن�شية �رشاً«، �شتُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�شة امل�شفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �شبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�شوت  الب�رش  ا�شتعمال  للم�شتخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�ش�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

الإعالين و�شفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �شناع  مع  التوا�شل  للم�شتخدمني 
التي  امل�شرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�شتهلك  يخو�شها 

و�شيتمّكن امل�شّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�شويقية 

لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�ش�س  خالل 

�شمن �شياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�شيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �شفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �شفحتها اخلا�شة على 

ال�شبكة.
ي�شار اإىل اأن فيديو �شفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�شاء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

اأبل ت�شتبدل هواتف اآي فون اإك�ص 
املعطوبة

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

حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة اإمكانية حلها عرب الكامريا 
اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�شتبدال الهاتف باآخر جديد. ويبدو 

اأن اإ�شالح الكامريا اخللفية حلل م�شاكل 
»في�س اآي دي« اأمر غري متوقع، اإل اأن العديد 

من امل�شتخدمني لحظوا اأنه عند ف�شل 
الكامريا اخللفية، تف�شل تقنية »في�س اآي دي« 

اأي�شاً يف العمل ب�شكل �شحيح.

نظارة اأوكولو�ص غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�شاكل نظارات الواقع الفرتا�شي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�س يف العوامل الفرتا�شية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�شتخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�شة بات�شال �شبكة WLAN الال�شلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�شرية، بالإ�شافة اإىل ربط اجلهاز بح�شاب اأوكولو�س ب�شبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�شل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�شور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�شي.

وميكن للم�شتخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�شتعمال نظارة اأوكولو�س غو من خالل ا�شتعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�شطدم عد�شات النظارة مع عد�شات نظارة الواقع الفرتا�شي.



�أحمد بن عطية

مب�صلحة  احلدود  �رشطة  م�صالح  فككت 
امل�صافرين مبطار اأحمد بن بلة �صبكة دولية 
بوهران،  الب�رش  تهريب  حمرتفة خمت�صة يف 
ال�صبكة املتكونة من 4 اأ�صخا�ص من �صمنهم 
اإمراأة ينتمون جلن�صيات ماليزية و �رشيالنكية 
و مينية، مت توقيفهم و تفتي�صهم بعد التفطن 
اأين  مزورة  �صفر  جوازات  يحملون  باأنهم 
معدالت  ترتاوح  االأربعة  املتهمني  اأن  تبني 
اأعمارهم ما بني 22 و 39 �صنة قاموا بتزوير 
من  قادمة  جوية  رحلة  يف  �صفرهم  جوازات 
وهران  مبطار  مرورا  اإ�صطنبول  اإىل  ماليزيا 

الدويل .
بجمال  اجلنح  حمكمة  اأدنتهم  اأن  و  �صبق  و 
�صجنا  �صنوات   4 بعقوية  بوهران  الدين 
املزور  ا�صتعمال  و  التزوير  تهمة  عن  نافذة 
و ت�صكيل ع�صابة اأ�رشار و تهريب الب�رش ، يف 
لدى  اجلنايات  اأدانتهم حمكمة  الذي  الوقت 
�صجنا  عامني  بعقوبة  وهران  ق�صاء  جمل�ص 
ذلك  و  النفاذ،  واجبة  مالية  غرامة  و  نافذة 

بعد اكت�صاف تورطهم يف نقل و تهريب الب�رش 
من �صبه اجلزيرة العربية �صوب تركيا ثم نحو 
اململكة االإ�صبانية بالتوجه عرب مطار وهران 
بالتن�صيق  مزورة  هويات  بوا�صطة  بال�صانيا، 
اجلزائريني  املغرتبني  اأحد  مع  امل�صرتك 

البالغ من العمر 39 �صنة ، و عقب التحريات 
التي كانت معهم هي  ال�صيدة  اأن  التو�صل  مت 
هوية  و  �صفر  جواز  حتمل  التي  الوحيدة 
حقيقية، يف حني مت توقيف البقية و بحوزتهم 

مبلغ 1400 اأورو .

تتكون من 4 عنا�سر من جن�سيات مينية و �سريالنكية و ماليزية

تفكيك �شبكة لتهريب الب�شر من ماليزيا 
لإ�شبانيا عرب مطار وهران

�نطلقت من  غرب 
وهر�ن قبل �لعيد

الأمن يحقق  يف 
انقالب  زوارق يقل 

حوايل 10 حراقة 
حتقيقات  االأمن  م�صالح  فتحت 
زورق   انقالب  ق�صية   يف   معمقة 
باإقليم  االأقل   على  حراقة   10 يقيل 
انطالقهم   من  اأميال  بعد  وهران 
حمرو�صة  الغري  ال�صواطئ  اأحد  من 
ح�صب  القذر  ليلة  يف  وهران   غرب 
اأطلقتها  التي  التحقيقات  ما علم من 
م�صالح االأمن على  خلفية لفظ اأمواج 
م�صتغامن   ب�صواطئ   البحر04.منهم 

منهم امراأة  تبني انهم من وهران .
لفظت  قد  البحر  اأمواج  وكانت  هذا 
جثة �صاب يف الثالثينات ب�صاطئ �صعبة 
م�صتغامن  غرب  مبزغران  ن�صرية  
يف  �صاب  جثة  انت�صال  مت  بعدها  مت 
الثالثينيات  على بعد ميلني من �صاطئ 
ا�صتيدية ، وقبل انت�صال جثة امراأة يف 
�صيدي  ب�صاطئ  العم  الع�رشينات من  
ليتم   ، م�صتغامن  �رشق  50كلم  خل�رش 
بنف�ص  جثة  رابع   اأم�ص  نهار  انت�صال 
ال�صاطئ اين عرث عليها من قبل احد 
ال�صيادين ، هذا وقد ك�صفت التحاليل 
اإن اجلثث املنت�صلة ل�صباب من وهران 
االأ�صبوع  قرابة  اإخبارهم  انقطعت 
على  العائمة  الفرق  التزال  حيث   ،
البقية   عن  تبحث  الغربية   ال�صواحل 

يف انتظار ا�صتكمال التحقيقات .

حممد بن تر�ر
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�ملديرية �لعامة للأمن 
�لوطني 

خطة اأمنية حت�شبا لنهائي 
كاأ�س اجلمهورية 

الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  و�صعت 
خطة اأمنية مبنا�صبة نهائي كاأ�ص اجلمهورية 
لكرة القدم، املقرر يوم 08 جوان 2019 بني 
فريقي �صباب بلوزداد و�صبيبة بجاية مبلعب 

م�صطفى ت�صاكر بالبليدة. 
املنا�صبة،  بهذه  امل�صطرة  االأمنية  اخلطة 
التي يتم تنفيذها قبل واأثناء وبعد املباراة، 
الب�رشية  االإمكانيات  كافة  لها  �ُصخّرت 
احلدث  هذا  لتاأمني  الالزمة  واملادية 
بت�صكيالت  مدعمة  الوطني،  الريا�صي 
املوؤدية  وال�صوارع  الطرق  م�صار  اأمنية على 
االن�صيابية  �صمان  على  ت�صهر  امللعب،  اإىل 

املرورية.
لقوات  وراجلة  راكبة  دوريات  كما�صت�صهر 
املنا�رشين  اأمن  �صمان  على  ال�رشطّة، 
لنقل  الربية  املحطات  عرب  الوافدين 

امل�صافرين وحمطات ال�صكة احلديدية.  
لالأمن  العامة  املديرية  تدعو  باملنا�صبة، 
الوطني كافة املنا�رشين اإىل احرتام قواعد 
بالروح  التحلي  وكذا  ال�صليمة  ال�صياقة 
الرقم  ت�رشفهم  حتت  ت�صع  كما  الريا�صية، 
االأخ�رش 4815 وخمتلف الدعائم االت�صالية 

لالأمن الوطني، للتبليغ والتوا�صل.

تلم�سان
نحو توزيع 9000 �شكن 

اجتماعي ب12 بلدية 
ك�صف  ال�صلطات الوالئية بتلم�صان اأن م�صاحلها 
اآالف   9 مفاتيح  ت�صليم   عملية  يف  �صتبا�رش 
بالوالية   بلدية  ب12  اجتماعية  �صكنية  وحدة 
ا�صتكمال  عقب  وذلك  املقبل  االأ�صبوع  خالل 
عملية اختيار املواقع  التي متت خالل �صهر 
ال�صكنات  من  العديد  تبقى  حني  يف  رم�صان  
اخلارجية  االأ�صغال  باإمتام  مرهونة  االأخرى 
التي منحت ملقاوالت فا�صلة  مت توجيه عدة 

اإعذارات لها الإمتام االأ�صغال يف اأوانها.
هذه العملية التي تعد االأوىل من نوعها  جاءت  
االأ�صماء  واإلغاء  اال�صمية  القوائم  تطهري  بعد 
لها  ي�صمح  ال  القانون  بحكم  لها   الحق  التي 
اأو  �صابقة  ا�صتفادات  ب�صبب  �صواء  باال�صتفادة 
امل�صموح  احلد  فوق  اأجرها  اأو  اأمالك  لديها 
التحقيق  على  منهم  العديد  اإحالة  مت  كما  به 

االأمني و الق�صائي  .
حممد بن تر�ر

�سهادة �لتعليم �ملتو�سط 
اأزيد من 57 األف مرت�شح 

باجلزائر العا�شمة 
تلميذة   و  تلميذ  األف   57 من  اأزيد  �صيكون 
باجلزائر العا�صمة اليوم  االأحد على موعد 
املتو�صط  التعليم  �صهادة  نيل  امتحان  مع 

للمو�صم 
 173 عرب  ذلك  و   )2018/2019( الدرا�صي 
مركز امتحان، ح�صبما علم عن م�صوؤولني من 
مديريات الرتبية الثالث )�رشق،غرب،و�صط( 
الذين  التالميذ  تعداد  يبلغ  لوالية اجلزائرو 
�صيتقدمون الجتياز هذا االمتحان باجلزائر 
العا�صمة 57.133 .تلميذ و تلميذة ، موزعني 
 ، مركز   173 بتعداد  امتحانات  مراكز  عرب 
مبديريات  العا�صمة  اإقليم  عرب  متواجدة 
و   ، )�رشق،غرب،و�صط(  الثالث  تعليمها 

باإ�رشاف من 12.966 موؤطر.

تي�سم�سيلت 

حريق يتلف 5 هكتارات
 من ال�شعري 

عنابة

توقيف امل�شتبه فيهما يف حادث 
العتداء على فتاة 

 5 من  اأكرث  اإتالف  يف  حريق  ت�صبب 
ال�صبت  اأم�ص  ال�صعري  هكتارات من حم�صول 
خمي�صتي  ببلدية  حت�رشيت  عني  مبنطقة 
)تي�صم�صيلت(، ح�صبما اأفاد به اليوم املكلف 
للوالية.  املدنية  احلماية  مبديرية  باالإعالم 
اأن  �صهرة،  بن  القادر  عبد  املالزم  واأو�صح 

اندلع مب�صتثمرة فالحية، مربزا  احلريق قد 
للحماية املدنية  الثانوية  الوحدة  اأعوان  باأن 
يف  اإخماده  من  متكنوا  قد  خمي�صتي  لدائرة 
ظرف �صاعة مما مكن من اإنقاذ هكتارين من 
لذات  جماور  ريفي  و�صكن  ال�صعري  حم�صول 

امل�صتثمرة.

حادث  يف  تورطهما  ي�صتبه  �صابني  توقيف  مت 
وجرها  ال�رشقة  بغر�ص  فتاة  على  االعتداء 
بالطريق العام با�صتعمال دراجة نارية مبدينة 
خلية  من  ال�صبت  اأم�ص  علم  ح�صبما  عنابة، 

االت�صال الأمن الوالية.
اأم�ص  /م�صاء  قيا�صي«  ظرف  »يف  ومت 
اجلمعة/، توقيف ال�صابني اللذين ينحدران من 
مدينة عنابة و يبلغان من العمر حوايل 17 بعد 
بعنابة  ال�صابع  االأمن احل�رشي  حتريات فرقة 
املراقبة  كامريات  بت�صجيل  ا�صتعانت  التي 
لتوقيف  ال�رشورية  التحري  و�صائل  جندت  و 
ح�صب  االآجال،  اأ�رشع  يف  فيهما  امل�صتبه 
جراء  ال�صحية  اأ�صيبت  وقد  امل�صدر،  ذات 

االعتداء بجروح على م�صتوى الظهر والرجلني 
مب�صلحة  ال�رشوري  الطبي  التكفل  وتلقت 
مب�صت�صفى  واجلراحية  الطبية  اال�صتعجاالت 
امل�صتبه  تقدمي  يرتقب  فيما  بعنابة  ر�صد  ابن 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  فيهما 
ذات  ذكر  كما  التحقيق،  ا�صتكمال  بعد  عنابة 

امل�صدر .
جدير بالذكر اأنه مت ت�صوير م�صاهد االعتداء 
وجر الفتاة على عدة اأمتار بالطريق العام الذي 
وقع م�صاء اأول اأم�ص اخلمي�ص و م�صاركتها عرب 
�صبكة التوا�صل االجتماعي حيث القت ا�صتياء 

و تذمر امل�صاهدين. 

وهر�ن

انت�شال جثتي 
غريقني و اإنقاذ اآخر 
ب�شاطئ »كري�شتل« 

اإ�صتطاع م�صاء اأول اأم�ص، عنا�رش احلماية املدنية من 
اإنقاذ غريق يف حني متكنوا من اإنت�صال جثتني ل�صابني 
يبلغان من العمر 19 و 31 �صنة، و ذلك على م�صتوى 
»كري�صتل«  مبنطقة  حمرو�ص  غري  �صخري  �صاطئ 
اإنقاذه  مت  الذي  الغريق  عمر  بلغ  و  وهران،  �رشقي 
حرجة  حالة  يف  نقله  مت  الذي  و  �صنة   35 باأعجوبة 

مل�صت�صفى حممد �صغري نقا�ص باملحقن باأرزيو .
 �أحمد بن عطية

بني 06 �إىل 08 جو�ن 2019 

اإرهاب الطريق يح�شد 
اأرواح11 �شخ�شا

تدخلت وحدات احلماية املدنية على اثر عدة 
ت�صببت  دموية  االأكرث   14 منها  مرور  حوادث 
اآخرين   33 اإ�صابة  و  اأ�صخا�ص   11 وفاة  يف 
اإ�صعافهم ثم نقلهم اإىل خمتلف  بجروح، اأين مت 
بوالية  �صجلت  ح�صيلة  اأثقل  امل�صت�صفيات، 
اأخر   01 اإ�صابة  و  اأ�صخا�ص   02 بوفاة  املدية  
بجروح على اإثر 02 حوادث مرور، احلادث االأول 
وقع على الطريق الوطني رقم 08 بدائرة تبالط، 
احلادث الثاين وقع على الطريق الوطني رقم 61 

بدائرة الربواقية.  

�أمن �لعا�سمة
حجز )368( موؤثر عقلي 

و )13( مليون �شنتيم
 

اجلزائر،  والية  اأمن  م�صالح  فّككت 
يف  تتاجر  كانت  اأ�رشار  جمعية 
املخدرات من نوع القنب الهندي وكذا 
االأقرا�ص املهلو�صة، مع حيازة اأ�صلحة 
بي�صاء من دون �صبب �رشعي، حيث مّت 
توقيف اأربع )04( اأ�صخا�ص م�صتبه فيهم 
الهندي،  القنب  من  غرام   )08( وحجز 
)368( موؤّثر عقلي، )13( مليون �صنتيم 

و ثالث )03( اأ�صلحة بي�صاء.

وا�شنطن متنع �شفاراتها 
من رفع علم املثليني

طلبات  االأمريكية  االإدارة  رف�صت 
املثلية  علم  رفع  �صفاراتها  من  عدد 
)قو�ص قزح( على �صاريات العلم فوق 
بـ«�صهر  االحتفاالت  خالل  مبانيها 
ونقلت   ، جوان  يف  للمثليني  الفخر« 
عن  االأمريكية  �صي«  بي  »اإن  قناة 
ال�صفارات  اأن  دبلوما�صية  م�صادر 
والربازيل  »اإ�رشائيل«،  يف  االأمريكية 
البعثات  بني  كانت  وليتوانيا  واأملانيا 
الدبلوما�صية التي قدمت طلبات بهذا 

ال�صاأن وقوبلت بالرف�ص.
هذا  اأن  �صي«  بي  »اإن  واأو�صحت 
و�صع  من  ال�صفارات  مينع  ال  الرف�ص 
غري  اأخرى،  اأماكن  يف  املثلية  اأعالم 
اأو  البعثة  داخل  �صواء  العلم،  �صارية 

على جدرانها اخلارجية.

24

لفظت اأمواج البحر بال�صاحل ال�رشقي لوالية 
جمهولة  جثة  رابع  اجلمعة  م�صاء  م�صتغامن 
الهوية خالل 24 �صاعة، ح�صبما اأ�صتفيد ال�صبت 

من املديرية الوالئية للحماية املدنية.
واأو�صحت املديرية اأن اجلثة وهي من جن�ص 
ذكر عرث عليها متعفنة جزئيا ب�صاطئ الكاف 

ل�صفر ببلدية �صيدي خل�رش )50 كيلومرت �رشق 
م�صتغامن(، ومت حتويل هذه اجلثة التي يرجح 
اأن تكون الأحد املهاجرين غري ال�رشعيني اإىل 
م�صلحة حفظ اجلثث باملوؤ�ص�صة اال�صت�صفائية 
ي�صيف  علي،  �صيدي  ببلدية  ح�صني«  »حمادو 

امل�صدر نف�صه.

م�ستغامن

اأمواج البحر تلفظ رابع جثة
 خالل 24 �شاعة 
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