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�إتالف 2363 هكتار� من �لغابات 
�ص4



عني الو�سطالثالثاء  13   اأوت  2019  املوافـق  ل12  ذواحلجة   1440هـ 2
منظمة التوزيع اأثبتت ف�شلها

�سبكات  تهرب م�سحوق احلليب اإىل  
تون�س  و مايل والنيجر
.       كميات توجه نحو  ت�شمني العجول

الوطني  الدرك  قيادة  با�رشت 
ف�ضيحة   يف  معمقة  حتقيقات 
احلليب   بودرة  ا�ضترياد 
الدولة   قبل  من  املدعمة 
اال�ضترياد  بارونات   قبل  من 
حملها  غري  يف  وا�ضتغاللها 
االأمر الذي يهدد باأزمة حليب 
ح�ضبما  العاجل  القريب  يف 
علم من اخت�ضا�ضني من وزارة 
املاليري  تنفق  التي  الفالحة  
احلليب  بودرة  ا�ضترياد  على 
احلليب  منتجي  وتدعيم 
عددها  وم�ضاعفة  وامللبنات 

واإنتاجها .
كمية  اأن  التحقيقات  اأكدت 
امل�ضتوردة  احلليب  م�ضحوق 
ال�ضعب  اأ�ضعاف  ثالثة  تكفي  
احلليب  مادة  من  اجلزائري 
عملية  وان  ـ  االنت�ضار  الوا�ضع 
واأن  امل�ضكل  هي  التوزيع 
املتحكمني يف توزيع امل�ضحوق 
وبع�ض اأ�ضحاب امللبنات وراء  
ال�ضدد   هذا  ويف   ، امل�ضكل 
الوطنية  اللجنة  رئي�ض  اأكد 
بلور  اأمني  احلليب  ملوزعي  
توزيع  م�ضكلة  يواجهون  اأنهم 

البودرة  ، فاإدا كانت امللبنات 
العمومية تتلقى ح�ضتها كاملة 
امللبنات  فاأن  البودرة  من  
يف  م�ضكل  لديها  اخلا�ضة  
التي   ، االأولية  باملادة  التزود 
يتم حتويلها من قبل البارونات 
بالتواطوؤ  ال�ضوداء   ال�ضوق  اإىل 
امللبنات   اأ�ضحاب  بع�ض  مع 
حيث يتم حتويل  كميات  كبرية 
العجول   ملربو  البودرة   من 
حيث تباع مببالغ م�ضاعفة يف 
اأ�ضحاب  يتلقى   الذي  الوقت 
دون  عنها   دعما  امللبنات 

ن�ضبا  يعترب  ما  اإنتاجها 
يجري  حني  يف   ، واحتيال 
�ضبكات   وجود  يف  التحقيق 
تهرب هذه البودرة اإىل  تون�ض  
مايل  واىل  تب�ضة   والية  عرب 
والنيجر عرب اجلنوب  من قبل 

بارونات التهريب ، بعدما �ضبق 
وان كانت تهرب  اإىل املغرب 
هذا   ، ال�ضواين  منطقة  عرب 
ومن �ضاأن التحقيقات  اأن جتر 
عد اإطارات   من دوائر وزارية  
باالإ�ضافة اإىل اأ�ضحاب ملبنات  

وبارونات ا�ضترياد هذه املادة 
التي  العدالة  اىل  املدعمة 
يف  الفو�ضى  خلق  على  تعمل 
اأزمات  وخلق  البالد  اقت�ضاد 

يدفع املواطن الب�ضيط ثمنها
حممد بن ترار

خبر في 
صورة

وزارة الدفاع الوطني

توقيف عن�سر دعم 
للجماعات االرهابية بتيارت 

دعم   )01( عن�رش  بتيارت  ال�ضعبي  الوطني  للجي�ض  مفرزة  اأوقفت 
للجماعات االإرهابية، ح�ضب بيان اأ�ضدرته وزارة الدفاع الوطني.

مفرزة  اأوقفت  االإرهاب،  مكافحة  اإطار  يف   »: اأنه  البيان  يف  وجاء 
دعم   )01( عن�رش   ،2019 اأوت   10 يوم  ال�ضعبي،  الوطني  للجي�ض 
اجلرمية  مكافحة  اإطار  بتيارت/ن.ع.2«ويف  االإرهابية  للجماعات 
اأوقفت مفارز للجي�ض الوطني ال�ضعبي بربج باجي خمتار  املنظمة، 
ع�رشين  امل�ضدر--  ذات  --ح�ضب  ال�ضاد�ضة  الع�ضكرية  بالناحية 
)20( منقبا عن الذهب و�ضبطت اثنني وع�رشين )22( مولدا كهربائيا 
وخم�ض )05( مطارق �ضغط باالإ�ضافة اإىل مركبة )01( رباعية الدفع 

ومعدات تفجري.
�ضبط  ال�رشعية،  غري  الهجرة  حماربة  اإطار  ويف  اأخرى،  جهة  من 
والطارف  عنابة  من  بكل  الوطني  الدرك  وعنا�رش  ال�ضواحل  حر�ض 
منت  على  كانوا  �ضخ�ضا   )20( ع�رشين  اخلام�ضة  الع�ضكرية  بالناحية 

قوارب تقليدية ال�ضنع.

جماهري اأوملبيك مار�سيليا 
تهنئ اخل�سر

قامت جماهري نادي اوملبيك مار�ضيليا بتوجيه التهنئة اإىل املنتخب 
الوطني بعد تتويجه بلقب كاأ�ض اإفريقيا لالأمم التي احت�ضنتها هذه 
ال�ضائفة م�رش، حيث اقدمت جماهري نادي اجلنوب الفرن�ضي برفع 
جاء  والذي  »الكان«  بلقب  اجلزائريني  تهنئة  اأجل  من  خا�ض  تيفو 
الوطني  املنتخب  ال�ضم  ن�ضبة  االأخ�رش  باللون  »اجلزائر«  ا�ضم  فيه 

»اخل�رش«.

حاجان  االأحد  اأم�ض  م�ضاء  تويف 
بالبقاع  مبنى  اإثنني  جزائريان  
ح�ضبما  )ال�ضعودية(،  املقد�ضة 
علم اأم�ض االثنني من رئي�ض البعثة 

القن�ضلية اجلزائرية.
القادر  عبد  ال�ضفري  واأو�ضح 
بال�ضيد  يتعلق  »االأمر  ان  حجازي 
مامي حممد كمال من مواليد 12 
باملدية  �ضنة(   68(  1951 دي�ضمرب 
طب  مب�ضلحة  بروفي�ضور  وهو 
عكنون«  بن  مب�ضت�ضفى  العظام 
اأتى  الذي  »املرحوم  ان  م�ضيفا 
احلجاج  �ضمن  زوجته  رفقة 

تويف  احلج  ركن  الأداء  الفرادى 
برمي  يقوم  وهو  قلبية  �ضكتة  اإثر 
اجلمرات مرتديا لبا�ض االإحرام«.

الوفاة  حالة  ان  حجازي  وقال 
عبد  »علو�ض  للحاج  هي  الثانية 
برج  بلدية  من  �ضنة(   63( القادر 
ال�ضباط والية قاملة تويف باملخيم 
اإثر  مبنى  به  يبيت  الذي   96 رقم 
كان  اأنه  علما  حادة  قلبية  �ضكتة 
»واأ�ضار  �ضحية  م�ضاكل  من  يعاين 
جثماين  اأن  اإىل  املتحدث  ذات 
يتوجدان  املتوفني  احلاجني 
و�ضيدفنان  منى  مب�ضت�ضفى  حاليا 

موؤكدا  مرافقيهم«  بح�ضور  اليوم 
اتخذت  اجلزائرية  البعثة   « اأن 
اأعطت  و  الالزمة  االإجراءات  كل 
ال�ضعودية  لل�ضلطات  الرتاخي�ض 

بدفنهم«.
يرفع  الوفاتني  بهاتني  اأنه  يذكر 
عدد احلجاج اجلزائريني املتوفني 
بالبقاع املقد�ضة اىل حد االآن اىل 
�ضتة وفيات حيث مت �ضابقا ت�ضجيل 
اأخرى  جهة  من  وفيات  اأربعة 
الذين  احلجاج  عدد  وبخ�ضو�ض 
وفد  رئي�ض  �رشح  الطريق  ظلوا 
براهيمي  العقيد  املدنية  احلماية 

بلقا�ضم ان عددهم »بلغ حلد اليوم  
حيث  وحاجة  حاجا   115 مبنى 
اىل  وتوجيههم  عليهم  العثور  مت 

خيمهم« .
واأ�ضار اإىل اأن عدد التائهني يف ال 
24 �ضاعة االأخرية مبنى بلغ �ضبعة 
البحث  عملية  ومازالت  حجاج 
رئي�ض  ذكر  »وبدوره  جارية  عنهم 
فرع امل�ضاعر مبكة العقيد موالي 
عن�رشا   70 ت�ضخري  مت  اأنه  خليفة 
من احلماية املدنية خمت�ضني يف 
عملية البحث عن التائهني مزودين 

بالرايات الوطنية ». 

ال�شعودية

وفاة حاجني جزائريني مبنى 

العبو اخل�سر يت�سامنون
 مع فار�س

الإ�ضابة  فار�ض  حممد  اجلزائري  الدويل  الالعب  تعر�ض  لقي 
وا�ضعا  ت�ضامنا  ودية  االيطايل يف مباراة  �ضبال  خطرية مع فريقه 
وهو  الوطني  املنتخب  �ضفوف  يف  الالعبني  زمالئه  طرف  من 
التي جرت  لالأمم  اإفريقيا  كا�ض  مع اخل�رش يف  �ضارك  كان  الذي 
للظهري  امل�ضجعة  والعبارات  الكلمات  توالت  حيث  م�رش،  يف 
االأي�رش للت�ضكيلة الوطنية والدعوات له بال�ضفاء والعودة �رشيعا اإىل 
امليادين من طرف زمالئه يف �ضورة �ضفيان فيغويل، يو�ضف عطال 
وفوزي غوالم الذين و�ضعوا من�ضورات يف هذا ال�ضدد عرب خمتلف 

ح�ضاباتهم على مواقع التوا�ضل االجتماعي.
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اأ�صتاذ علم االجتماع الدكتور نا�صر جابي

املعار�سة و املواالة ف�سال 
يف فهم احلراك

انتقد اأ�صتاذ علم االجتماع واملر�صح للجنة احلوار �صابقا نا�صر جابي، و�صعية 
االأحزاب ال�صيا�صية يف اجلزائر، موازنا بني اأحزاب املواالة اخلادمة للنظام 

وبني املعار�صة التي ت�صرتك يف خطوة تغيري وجوه النظام بدل مطلب تغيريه، 
معتربا اأنها بذلك تبقى اأحزابا ملا قبل 22 فيفري.

�س.ب 

االجتماع  علم  اأ�ستاذ  اعترب 
نا�رص جابي اأن احلزب ال�سيا�سي 
املنطقة  اجلزائر على غرار  يف 
ال�سودان_   _عدا  العربية 
بح�سب  باحلراك،  يبادر  مل 
العربي«  ب«القد�س  م�ساهمته 
بعيدا  بقي  اأنه  اإىل  باالإ�سافة 
االآن،  حتى  منه  ي�ستفد  ومل  عنه 
هذه  على  البناء  بدل  اأنه  قائال 
بقي  العمالقة  ال�سعبية  الهبة 
اإىل  للو�سول  ت�سلقه  فقط  يريد 
الأحزاب  بالو�سع  عائدا  اأعلى. 
ال�سلطة  اأحزاب  �سواء  املواالة 
وتعمل  لها  كواجهة  حتولت  التي 

الر�سمية  ال�سيا�سة  تربير  على 
تكونت  التي  تلك  اأو  كانت  مهما 
اأحزابها  عن  ان�سقاق  كم�ساريع 
احلركة  حال،  هو  كما  االأم 
التجمع  عن  املن�سق  ال�سعبية، 
من اأجل الثقافة والدميوقراطية 
عمار  ل�ساحبه  “تاج”  حزب  اأو 
املن�سق عن حركة  الوزير  غول، 
جمتمع ال�سلم، الو�سعية املعنوية 
جابي،  طرحها  االأحزاب  لهذه 
بال�سماح  احلا�سل  النقا�س  يف 
“احلوار  يف  بامل�ساركة  لها 
ال�سيا�سي” الذي انطلق للتو�سل 
والذهاب  املمكنة  احللول  اإىل 
اآجال  يف  الرئا�سية  لالنتخابات 
املنكلق  احلوار  وا�سفا  معقولة، 

النظام  الإخراج  وباأنه  باالأعرج 
اأزمته التي ورطته  ال�سيا�سي من 
تدافع  وهي  االأحزاب  هذه  فيها 

عن العهدة اخلام�سة.
املعار�سة  الأحزاب  وبالعودة 
اأح�سن  بو�سع  ت�سنيفها  ياأت  فلم 
بداية  احلراك،  بعد  ما  ملرحلة 
به  املبادرة  تكن  مل  اأنها  من 
االآن،  حلد  منه  امل�ستفيدة  وال 
اأن  مو�سحا  قراءته،  بح�سب 
للحراك  جيدة  تكن  مل  قراءتها 
نقديا  عمال  وملوتنجز  ال�سعبي 
وطرق  عملها  الأ�ساليب  داخليا 
ال�سيا�سي،  وبرناجمها  جتنيدها 
فاحتفظت بنف�س اخلطاب ونف�س 
طرق العمل، عدا »بع�س احلاالت 

التي حتول فيها خروج القيادات 
اإىل  االأ�سبوعية  امل�سريات  اإىل 
ال  االإعالمي  احل�سور  من  نوع 
مل  باأنه  اأداءها  مقّيما  غري«، 
على  االنفتاح  مرحلة  اإىل  ي�سل 
لالنطالق  ال�سعبي  احلراك  هذا 
يف جتربة �سيا�سية جديدة تكون 
املطلوبة  التحديات  م�ستوى  يف 
املرحلة  هذه  يف  �سعبيا 
البلد،  تاريخ  من  احل�سا�سة 
منتقدا غرقها يف تنظيم ندوات 
ومنتديات واإ�سدار بيانات واإلقاء 
مغلقة،  قاعات  داخل  خطب، 
اإىل  �سداها  ي�سل  مل  بخطابات 
املوطنني، معتربا ان ذلك يغذي 
حالة التحفظ  من هذه االأحزاب 

عنه  عربوا  الذي  املعار�سة 
امل�سريات،  انطالق  بداية  يف 
داخل  قياداتها  ح�سور  برف�س 
يتغري  اأن  قبل  نف�سه  احلراك 
من  ن�سبيا  املواطنني  موقف 
ح�سور بع�س القيادات ال�سيا�سية 
م�سريات  داخل  املعار�سة 
ذلك  يح�سل  اأن  دون  احلراك 

التطور النوعي.
االأحزاب  اأن  اعترب  كما 
»تريد  املعار�سة  ال�سيا�سية 
اأحزاب املواالة  ا�ستغالل غياب 
ما  على  لالنق�سا�س  املفككة، 
التاريخية.  فر�ستها  اأنها  تعتقد 
 – رئا�سية  النتخابات  الذهاب 
ب�رصعة،   – الحقا  وت�رصيعية 

النظام  تغيري  مطلب  متنا�سية 
به  ينادي  الذي  ال�سيا�سي 
بذلك  لتلتقي  ال�سعبي.  احلراك 
مع م�ساريع ال�سلطة يف الذهاب 
النظام  وجوه  تغيري  اإىل  ب�رصعة 
ولي�س النظام يف حد ذاته«، على 
اإىل  ذلك  مرجعا  و�سفه،  حد 
االنق�سامية  مبنطق  اأ�سماه  ما 
الثقافة  تزكيه  الذي  ال�سائد، 
هذه  لدى  ال�سائدة  ال�سيا�سية 
املعار�سة،  ال�سيا�سية  النخب 
كمنتوج ملرحلة العمل ال�سيا�سي 
واالن�سقاقات  واالأحادية  ال�رصي 
بكل اآثارها النف�سية وال�سخ�سية 
االأفراد  بني  قائمة  الزالت  التي 

والتنظيمات حلد ال�ساعة.

اجلمعية اجلزائرية لرتقية املواطنة

يتكفل  وحده  ال�سندوق 
االأحزاب م�سري  بتحديد 

لرتقية  اجلزائرية  اجلمعية  اأعلنت 
دعمها  االإن�سان  وحقوق  املواطنة 
تعمل  اأنها  معتربة  احلوار،  جلنة 
بكل »هوادة من اأجل ال�سالح العام 
م�سكورة  فهي  وبالتايل  والوطن، 
التي  اجلبارة  املجهودات  على 

تتحلى بها«.
اإدري�س  اجلمعية  رئي�س  وقال 
زيطويف واملنا�سل بحزب التجمع 
اأن الظروف  الوطني الدميقراطي 
ال�سعبة التي تعي�سها البالد يف هذا 
الأن  يدفعهم  الع�سيب،  الظرف 
يباركوا كل العمل اخلري واملبادرات 
من  اجلزائر  الإخراج  ت�سعى  التي 
هذه الو�سعية، كما تدعو اجلمعية 
واملنظمات  احلية  الطاقات  كل 
ال�سيا�سية  واالأحزاب  اجلماهريية 
امل�ساهمة  الوطنية  وال�سخ�سيات 
اأنها  اعترب  التي  املبادرة  هذه  يف 
اإىل  اجلزائر  اإعادة  اإىل  تهدف 
من  واإخراجها  الطبيعية  مكانتها 

النفق املظلم.
الراهن  الو�سع  اأنه يف  اأ�ساف  كما 
االإ�رصاع  اآخر �سوى  لنا خيار  لي�س 
رئي�س  انتخاب  تاريخ  حتديد  يف 
ال�سبيل  يبقى  كونه  اجلمهورية 
االأزمة  من  البالد  الإخراج  الوحيد 
اقت�ساديا  تواجهها  التي  اخلانقة 
حممال  و�سيا�سيا،  واجتماعيا 
م�سوؤولية بلوغ الو�سع الراهن ملن 
والوطن  االأمة  بـ«اأعداء  و�سفهم 
من الداخل واخلارج«، راهنا تغيري 
على  الغيورين  بالرجال  الو�سع 
القاطع  الدليل  اأن  قائال  اجلزائر، 
الذي  ال�سعبي  احلراك  ذلك  على 
فرباير   22 منذ  اجلزائر  تعرفه 
در�سا  اأعطى  والذي  2019م 
نظري  العامل  لكل  التح�رص  يف 
جابت  التي  ال�سلمية  امل�سريات 

خمتلف اأرجاء الوطن.
يحددها  اأطرافا مل  املعني   اتهم 

وا�سفا  مبحاولة اخرتاق احلراك، 
ال  الذين  بـ«املند�سني  اإياهم 
متداركا  للبالد«،  اخلري  يريدون 
ن�سجا  عرفت  امل�سريات  هذه  اأن 
من  م�سايرتها  بعد  خا�سة  كبريا 
املوؤ�س�سة  وكذا  االأركان  قائد  قبل 
كل  توفري  خالل  من  الع�سكرية 

احلماية.
ملختلف  توجه  اأخرى  جهة  من 
ي�ساركون  الذي  ال�سعب  �رصائح 
عن  بعيدا  امل�سريات  هذه  يف 
بالتحية  اخلارجية  االمالءات 
اعتربها  مما  حمذرا  واالإكبار، 
بع�س  تقودها  التي  ال�سموم  بع�س 
بح�سبه،   اإعالمية  منها  اجلهات 
متداركا اأنه ال خوف على اجلزائر 
يعي�س  الذي  ال�سعب  اأن  خا�سة 
العدو  يعرف  اجلزائر  عمق  يف 
ي�سوق  كيف  ويعرف  ال�سديق  من 
عن  بعيدا  االأمان  بر  اإىل  الوطن 
على  الو�ساية  يدعون  الذين 
اجلزائر، قائال اأنه ال اأحد له احلق 
اجلزائري  ال�سعب  با�سم  احلديث 
اأما  الرئي�س املنتخب �رصعيا،  اإال 
فيما يخ�س مطالبة البع�س باإق�ساء 
فقال  احلوار  من  املواالة  اأحزاب 
اأن االأمر يخ�س 43 مليون جزائري 
�سف  جمموعة  على  حكرا  ولي�س 
هي  وال�سندوق  العدالة  ذلك  اإىل 
قائال  لالإق�ساء،  الوحيد  ال�سبيل 
اأنه ينبغي لكل �رصائح االآمة تغليب 
م�سلحة اجلزائر وو�سعها فوق كل 

اعتبار.     
هذا و�سبق واأن رد اأحزاب املواالة 
على الدعوات اخلا�سة باإق�سائهم 
تعبري عن جتاوز  باأنها  من احلوار 
يتوخى  التي  الدميقراطية  بحق 
باالإ�سافة  بناءها،  احلراك 
ملك  حزب  اأي  اأن  قولهم  اإىل 

ملنا�سليه.
�س.ب    

حذر من  مناورات خبيثة ت�صتهدف البالد

�سرط  باحلوار  يتم�سك  االأفافا�س 
ال�سلطة  عن  ا�ستقالله 

القوى  حزب  جبهة  حذر 
االإ�سرتاكية  من  بع�س االأطراف 
بني  الفتنة  زرع  حتاول  التي 
جمددا  الواحد،  الوطن  اأبناء 
اجلاد  واإلتزامه  باحلوار  مت�سكه 
يكون  ال  اأن  احلقيقي  ب�رصط  و 
العهد  رموز  مع  احلوار  هذا 
م�ستقل  عن  ويكون  البوتفليقي، 
الذي  ال�سلطة  اأعمال  جدول 
اال�ستجابة  الوحيدة  غايته  تكون 

ملطالب ال�سعب اجلزائري.
اأكد حزب االأفافا�س  باأن  احلوار 
الوطني اجلاد واجلامع هو ال�سبيل 
الوحيد الإخراج البالد من االأزمة 
الذي  ال�سيا�سي  االن�سداد  وحالة 
ان  �رصيطة  ا�سهر  منذ  ت�سهده 
ال يكون احلوار مع رموز النظام 
مع  تخندقه  جمددا  البوتفليقي، 

مطالب احلراك ال�سعبي.
حماوالت  من  االفافا�س  وحذر 
التي  واالأطراف  اجلهات  بع�س 
حتاول زرع الفتنة بني اأبناء الوطن 
�سياق  يف  قائال   ، حيث  الواحد 
املحاوالت  من  حذار   « مت�سل 
الإ�رصاك  واخلبيثة  ال�رصيرة 

ال�رصاعات  يف  اجلزائريني 
مذهال  بعدا  التي  اأخذت 
وخطريا و�ستكون عواقبها كارثية 

على البالد«.
القوى  جبهة  حزب  �سدد  و 
�رصورة  على  اال�سرتاكية 
احلراك  ملطالب  االإ�ستجابة 
ال�سعبي   ويف مقدمتها رحيل كل 
ي�سمح  ال�سابق، مبا  النظام  بقايا 
حوار  طاولة  على  باجللو�س 
باأر�سية  للخروج  جامع  وطني 
توافقية متهد النتخابات رئا�سية 
�سفافة ، حرة ونزيهة يكون فيها 
ال�سندوق هو الفي�سل يف اختيار 
رئي�س البالد اجلديد، مبا يخدم 
يف  ال�سعب،  وتطلعات  امال 
مطالب  اأكد  تخندقه  مع  حني 
 « مو�سحا   ، ال�رصعية  ال�سعب 
يف  �سي�ستمر  ح�سني  الدا  حزب 
الن�سال ال�سلمي مع اأولئك الذين 
االأولويات  نف�س  يف  ي�سرتكون 
نحو  �ستدفعنا  التي  واملبادئ 
وبداية  جذري  للنظام  تغيري 
يف  حقيقي  دميوقراطي  انتقال 

البالد«

جلبهة  االأول  ال�سكريتري  عرج 
عن  باحلديث  اال�سرتاكية  القوى 
االأو�ساع االقت�سادية التي تعرفها 
البالد موؤكدا اأن ال�سلطة ال متتلك 
ا�ست�رصافية  اإ�سرتاتيجية  روؤية 
خ�سو�سا يف اجلانب االقت�سادي 
وهي عاجزة عن حتقيق التنمية.

ودعا املتحدث ذاته اإىل �رصورة 
النهو�س باالقت�ساد الوطني على 
داعيا  املجاالت  جميع  م�ستوى 

يف ال�سياق ذاته اإىل �رصورة خلق 
وحاملي  لل�سباب  عمل  فر�س 
اجلامعات  وخريجي  ال�ساهدات 
بنية حتتية  اإىل خلق  باالإ�سافة   ،
ال�رصائية  القدرة  حت�سني  و 
للمواطن خ�سو�سا يف ظل االأزمة 
القدرة  وارتفاع  ال�سعبة  املالية 
تع�سف  باتت  التي  ال�رصائية 

بجيوب املواطنني .
اإميان لوا�س 

مو�صى تواتي 

االآجال  اأقرب  يف  رئا�سيات 
االأزمة من  للخروج 

ك�سف رئي�س »االأفانا« مو�سى تواتي 
يف ات�سال بالو�سط  اأن احلل االأمثل 
وطنية  جلنة  ت�سكيل  وهو  لالأزمة 
االنتخابات  ومتابعة  لالأ�رصاف 
وتنظيمها بعيدا عن وزارة الداخلية   

اأجل  يف  احلالية  احلكومة  وحل 
اخلروج   اأجل  من  يوما   90 اأق�ساه 
ونحن  خا�سة  احلالية   االأزمة  من 

على بوابة الدخول االجتماعي .
حممد بن ترار
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و�أو�ضح حممودي يف حو�ر خا�ص, �أن 
�ضنة  �لع�رشين  خالل  �ضجلت  �جلز�ئر 
�لأخرية متو�ضطا �إجماليا يقدر ب 32 
�مل�ضاحات  من  /�ل�ضنة  هكتار  �ألف 
�ملت�رشرة من حر�ئق �لغابات, معترب� 
��ضتثنائية  ح�ضيلة  ذ�ت   2018 �ضنة 
منذ  مت�رشرة  م�ضاحة  �أقل  بت�ضجيلها 

�ل�ضتقالل بلغت 2.300 هكتار.
�ملناخية  �لظروف  �إىل  وبالنظر 
�أن  �إىل   - حممودي  -لفت  �لعاملية 
درجات  �أق�ضى  عرف  جو�ن  �ضهر 
�حلر�رة �مل�ضجلة منذ �لقرن �ملا�ضي 
وتر�جع كميات �لأمطار خالل �ل�ضنة, 
ما �أدى �ىل جفاف �لغطاء �لنباتي عرب 
�لعامل و�ضهل ن�ضوب عدة حر�ئق بدول 
و��ضبانيا  و�ل�ضني  و�آل�ضكا  �لربتغال 
�ملتحدة  بالوليات  و�ضرييالنكا 

�لأمريكية وغريهم.
�حلر�ئق  �أتت  للجز�ئر  وبالن�ضبة 
على  �جلاري  �أوت  غاية  �إىل  �مل�ضجلة 
منها  �ضيما  �لأ�ضجار  من  �أنو�ع  عدة 

و�ل�ضنوبر  �لأول  �ل�ضنف  من  �ل�ضنوبر 
و�لفليني,  �لأخ�رش  و�لبلوط  �حللبي 
وهي من �لأ�ضناف �لتي ت�ضتعيد منوها 

تلقائيا و�رشيعا.
�ضملت  �لتي  �حلر�ئق  هذه  وت�ضببت 
جو�ن  �لفاحت  منذ  حريق  بوؤرة   1.246
يف �إتالف  2.363 هكتار� من �لغابات 
�لأدغال  من  هكتار�  و2.530   )%26(
�لأحر��ص  و 4.111 هكتار من   )%28(
تعر�ص  �مل�ضوؤول  نف�ص  ونفى   )%46(
�ملهددة  �حليو�نات  �أو  �لأ�ضجار 
بالنقر��ص �ىل خماطر �حلريق , �أين 
مت ت�ضجيل عدد� �ضئيال جد� يقدر ب 
11�ضجرة �أرز �أطل�ضي و3 �ضجر�ت لأرز 
�لوطنيتني  �حلظريتني  من  بكل  مينة 
 5 جانب  �إىل  �حلد,  وثنية  جلرجرة 
وح�ضرية  تالرنة  مناطق   يف  قردة 
جرجرة, مربز� �أن �لقردة �لتي تعر�ضت 
للحريق هي �لتي �عتادت �خلروج �ىل 
دعا  �لإطار  �لطريق. ويف هذ�  قارعة 
حممودي �ملو�طنني وزو�ر �لغابات �ىل 
على  للحيو�نات  �لطعام  تقدمي  عدم 
�لت�رشف يغري  �أن هذ�  �ختالفها ذلك 

تتوقف  ويجعلها  �لربية,  طبيعتها  من 
نف�ضها,  لتطعم  �ل�ضيد  عمليات  عن 
ويعد �ضهر جويلية �ىل حد �ليوم �لأكرث 
خ�ضارة من حيث �حلر�ئق وفقا لل�ضيد 
حممودي بعد ت�ضجيل  27 حريقا �أودى 
على  5.940 هكتار�  متثل 66 باملائة 

من �حل�ضيلة �ل�ضنوية للحر�ئق.
وليات  متثل  �مل�ضدر  نف�ص  وح�ضب 
وتي�ضم�ضيلت  �لدفلى  وعني  وزو  تيزي 
بن�ضبة  للحر�ئق  �لأكرث عر�ضة  وبجاية 
بلغت 53 يف �ملائة من حر�ئق �لغابات 
�لتي �ندلعت ما بني 1 جو�ن و 4 �أوت 
ب  قدرت  �جمالية  مب�ضاحة    2019

4.769 هكتار من �لغابات �ملتلفة, 
وهو ما �أرجعه �إىل �لت�ضاري�ص �لوعرة 
�إىل  �لو�ضول  و�ضعوبة  �لوليات  لهذه 
�حلر�ئق لإخمادها وبالن�ضبة للتقنيات 
قال  �حلر�ئق  �إخماد  يف  �مل�ضتعملة 
�لعامة  �ملديرية  �أن  حممودي  �ل�ضيد 
�لتقنيات  خمتلف  ��ضتغلت  للغابات 
رتال    48 �ل  غر�ر  على  �ملتوفرة  
متنقال �لتابع مل�ضالح �حلماية �ملدنية  
حيث  من  جيدة  نتائج  �عطت  و�لتي 

م�ضيفا  �حلر�ئق,  �خماد  يف  �لفعالية 
�لتقنيات �ضمح بتقلي�ص  �أن توفر هذه 

�مل�ضاحات �ملت�رشرة من �حلر�ئق.
�آليات  تطوير  حممودي  وفق  ويرتقب 
�لعام 2020,  �أفق  �إطفاء �حلر�ئق جو� 
�لآليات �ملتوفرة  �إىل جانب م�ضاعفة 
يف �لوقت حلايل لتغطية �كرب م�ضاحة 

ممكنة من �لغابات.
قال  �حلر�ئق,  هذه  م�ضببات  وحول 
حممودي �أن  85 يف �ملائة من م�ضببات 
�مل�ضدر,  جمهولة  تبقى  �حلر�ئق 
�إىل  �لعامة  باملديرية  دفع  ما  وهو 
منظمة  مع  �رش�كة  م�رشوع  �إطالق 
و�لزر�عة  لالأغذية  �ملتحدة  �لأمم 

يف  باجلز�ئر  �ليابان  وقن�ضلية  �لفاو 
ما  حتريات  حول  �ملا�ضي,  جو�ن   17
�حلر�ئق  بعد  وتقنيات  �حلر�ئق  بعد 
�لعتماد  �إىل  �مل�رشوع  هذ�  ويهدف 
مكثف  ب�ضكل  �لعلمي  �جلانب  على 
لتقلي�ص ن�ضبة �حلو�دث �ملجهولة �ىل 

0 باملائة عل �ملدى �ملتو�ضط.

85 يف املائة من م�صببات احلرائق جمهولة امل�صدر

   

اإتالف  2.363 هكتارا من الغابات 
جوان الفاحت  منذ  بوؤرة حريق   1.246         .

.         تيزي وزو وعني الدفلى وتي�صم�صيلت وبجاية الأكرث ت�صررا

�صجلت اجلزائر اإىل غاية مطلع اأوت اجلاري, عاما »عاديا« من حيث حرائق الغابات, بالنظر اإىل ال�صياق املناخي العاملي, على الرغم من ت�صرر م�صاحات هامة 
من الغابات قدرت ب 9.000 هكتار, ح�صبما اأفاد به املدير العام للغابات علي حممودي.

عيد االأ�ضحى  بواليات اجلهة الغربية

18 حالة وفاة  واأكرث من 870 
جريحا و06 حرائق  

غرب   لوليات  �ل�ضحية  �مل�ضالح  دقت 
��ضتقبالها  خلفية  على   �خلطر  ناقو�ص 
عيد  �ضحايا  من  حالة    870 من  لأكرث 
�جلرحى  من  �ملبارك   �لأ�ضحى 
�ملزمنة  �لأمر��ص  و�أ�ضحاب  و�حلو�دث  
 18 ت�ضجيل  مت  كما  و�لت�ضممات  و�لتخمة 
حالة  وفاة باأ�ضباب خمتلفة  كما �ضجلت 
تدخالت   06 �ملدنية  �حلماية  م�ضالح 
�لنار  ��ضتعمال  ل�ضوء  باحلر�ئق  خا�ضة 
�رش�ر�ت  ولد  ما  �لكهربائي  �ل�ضغط   �أو 

كهربائية  .
م�ضالح  ��ضتقبلت  وهر�ن  ولية   ففي 
�ل�ضتعجالت زهاء 200 حالة  من �ضحايا 
و�أ�ضحاب  و�مل�ضابني  �لعيد من �جلرحى 
وحو�دث  �له�ضمية  و�مل�ضاكل  �لأمر��ص 
�ملرور  كما مت ت�ضجيل 06 وفيات باأ�ضباب 
خمتلفة  تز�منا  مع عيد �لأ�ضحى   �ملبارك 
�لإ�ضابات ب�ضوء  �أغلب  , هذ� و�نح�رشت 
,�أو  و�لتف�ضيل  �لذبح  �أدو�ت  ��ضتعمال  
�حلروق �ملختلفة بالإ�ضافة �إىل �أ�ضحاب 
باللحوم  تاأثرو�  �لذين  �ملزمنة  �لأمر��ص 
للتخمة  حالت  وهناك   , و�ل�ضحوم 
�لغذ�ئي  �لنمط  تغري  بفعل  و�لإ�ضهال 
,وبتلم�ضان  �ضجلت �مل�ضالح �ل�ضتعجالية 
��ضتقبال زهاء 180  حالة خالل يوم وليلة 
حالت   04 منها  �ملبارك  �لأ�ضحى  عيد 
حو�دث  �غلبها  خمتلفة  لأ�ضباب  وفاة 
��ضتقبال  مت  كما  و�لأمر��ص   �ملرور 
بحو�دث  خا�ضة  لالإ�ضابات  حالت    05
�ملرور فيما كانت �أغلب �حلو�دث  ناجتة 
عن  �ضوء ��ضتعمال �أدو�ت �لذبح و�لتقطيع  
�أو  �حلروق و�حلو�دث �ملنزلية , كما مت 
ت�ضجيل �لعديد من �مل�ضاعفات  �خلا�ضة 
و�لتخمة   و�ل�ضحوم  �للحوم  با�ضتهالك 
�ملزمنة  �لأمر��ص  �أ�ضحاب  من  خا�ضة  
 , و�ل�ضكري  �لكولي�ضرتول  غر�ر   على  

و�ل�ضغط �لدموي  من جهة �أخرى ت�ضبب 
�ضوء ��ضتعمال �لنري�ن يف �ندلع حريقني 
م�ضالح  �ضجلت  وبولية عني متو�ضنت    ,
زرجب   بن  مل�ضت�ضفيات  �ل�ضتعجالت 
وفاة  حالة  �ضاف   وبني  بوحجر  وحمام 
و�حدة وحو�يل 70 �أ�ضابه  20 منها بو�ضائل 
كاحلروق  �ملنزلية  و�حلو�دث  �لذبح  
و�جلروح , يف حني مت ت�ضجيل 10 حالت 
ناجمة عن  حو�دث �ملرور �ملختلفة و40 
�للحوم  با�ضتهالك  مل�ضاعفات   حالة  
و�ل�ضكري   �ل�ضغط  و�رتفاع  و�ل�ضحوم 
بلعبا�ص   وب�ضيدي   , �لت�ضممات  وكذ� 
وفاة   03 حالت  �ل�ضحة   �ضجلت م�ضالح 
يوم  �حلو�دث  جر�ء  من  �إ�ضابة  و120 
�لعيد كما مت ت�ضجيل حريقني بفعل �ضوء 
�مل�ضالح  و�أ�ضارت  هذ�   �لنار,  ��ضتعمال 
�ضو�ء  يعانون  �ل�ضحايا  �أغلب  �أن  �ل�ضحية 
�ضغط  �رتفاع  �أو  حروق  �أو  جروح  من 
ح�ضيلة  �كرب  وكانت  �لتخمة  �أو  �لدم 
ب�ضيدي  ح�ضاين  �لقادر  عبد  مب�ضت�ضفى 
�غلبها  حالة   83 �إح�ضاء  مت  �أين  بلعبا�ص 
للعيد  �ل�ضباحية  �لفرتة  يف  ��ضتقبالها  مت 
وفيات   03 ت�ضجيل  مت  وبتيارت   , ليال  �أو 
يف حادث مرور �ضبيحة �لعيد  بالإ�ضافة 
�إىل 80 حالة مت ��ضتقبالها ما بني جرحى 
وم�ضابني ومر�ضى من جر�ء �ضوء �له�ضم 
�أدو�ت  مع  �لتعامل  يف  �خلربة  نق�ص  �أو  
حريق  ت�ضجيل  مت  كما  و�لتف�ضيل  �لذبح 
ت�ضجيل  مت  وبغليز�ن   , �ملنازل  باإحدى 
03 وفيات وحو�يل 120 حالة  ناجمة عن 
�جلروح و�لإ�ضابات  و�حلروق , بالإ�ضافة 
�ملزمنة    و�لأمر��ص  �لتخمة  �أمر��ص  �إىل 
 , �ملدينة   مب�ضت�ضفيات  �له�ضم  و�ضوء 
وحو�يل  وفاة  حالتي  ت�ضجيل  مت  حني  يف 
�إىل   بالإ�ضافة  بولية مع�ضكر  �إ�ضابة   100

حريق باأحد �ملو�قع بفعل �ل�ضو�ء .

النفايات تغلق  �ضوارع املدن  

اأزمة عط�ش وخبز ونقل بواليات الغرب  
.            م�ضنع العامرية للجلود ينقذ عني متو�ضنت

عا�ضت  بلديات ودو�ئر وليات غرب �لوطن 
بلعبا�ص,  تيارت  �ضيدي   , على غر�ر وهر�ن 
مع�ضكر  , تلم�ضان  غليز�ن , �ضعيدة , �ضلف 
, م�ضتغامن وعني متو�ضنت على  وقع �أزمات 
�ضديدة  يوم عيد �لأ�ضحى  �مليارك , �لأمر 
�لذي  عكر فرحة �ل�ضكان  خالل  هذ� �ليوم 
�ملبارك  �لذي �ضبقته عدة م�ضاكل يف �ضوم 
ومر�كز  �لبنوك   �ضغط  غر�ر  على  �ل�ضبت 

�لربيد  وغالء يف �أ�ضعار �خل�رش و�لفو�كه  .
ففي ولية وهر�ن  عا�ضت �ملنطقة �ل�رشقية 
للولية  عط�ضا  كبري�  يوم �لعيد  وقبلة ما جعل 
�ل�ضكان يهددون باخلروج �ىل �ل�ضارع خا�ضة 
�نقطعت  للولية حيث  �ل�رشقية  يف �ملناطق 
�أعطاب  بفعل  �جلمعة  يوم  زو�ل  منذ  �ملياه 
�لقناة �لرئي�ضية على م�ضتوى   منطقة مر�ضى 
�حلجاج , �لأمر �لذي �ضجع  عملية بيع �ملياه 
�ل�ضتعمال  ظل  يف  خا�ضة  �لعيد  يوم  يف 
�لو��ضع للمياه بفعل �لتنظيف و�حلر�رة , من 
جانب �آخر عرفت �ملدينة  ورغم �ملد�ومة  
دو�ئر  �ملناطق خا�ضة  بع�ص  �أزمة خبز  يف 
بوتليلي�ص , طافر�وي وعني �لرتك ,م�رشغني  
و�لرو�ضي  وبلقايد  �ي�ضطو  و�حياء  و�ل�ضانية 
خا�ضة يف  نقل  �أزمة  �ملدينة  عرفت  كما   ..
فقد  ذلك  �إىل  �ضف   , �ل�ضباحية  �ملنطقة 
تر�كما  بوهر�ن  دو�ئر  عدة  �أحياء  �ضهدت 
يف  �لبلدية  م�ضالح  تاأخر  نتيجة  للنفايات  
�لكريهة  �لرو�ئح  �نت�ضار  �إ�ىل  �أدى  جمعها ما 
و�لذباب و�حل�رش�ت �ل�ضارة , من جانب �آخر 
كانت �ملدينة قد عرفت �رتفاعا غري م�ضبوق 
يف �خل�رش و�لفو�كه  يوم �ل�ضبت ,  من جانب 
�أزمة   �آخر عا�ضت ولية م�ضتغامن  على وقع 
عط�ص خانقة   بفعل حتطم �لقناة �لرئي�ضية 
�ملاو  تدخل �ضمن م�رشوع   و�لتي  �أيام  منذ 
�لذي يو�ضل  مياه و�دي �ضلف بوليات  وهر�ن 
�ضاعف   وقد  هذ�   , وم�ضتغامن  ومع�ضكر  
تاأخر �مل�ضالح �لبلدية يف رفع �لنفايات  من 
�ضكان  عاي�ص  ,�لذي  م�ضتغامن  �ضكان  معاناة 
ع�ضعا�ضة,   , �هلل  مع  ,�أولد  بوقري�ط  بلديات 
عبد �مللك رم�ضان , �ضيدي خل�رش ومن�ضورة 
وغياب  �ملد�ومة  نق�ص  بفعل  غذ�ء   �أزمة 

باجلهة  �لكهرباء  �نقطاع  �أدى  كما   , �خلبز 
�ل�ضكان  معاناة    م�ضاعفة  �إىل  �ل�رشقية 
 , �لبلدية   �لنقل عن  و�ضائل  ,يف حيل غابت 
وبغليز�ن �ضهدت �ملنطقة �ل�ضمالية و�لغربية 
�أزمة  عط�ص كربى  تز�منا مع �رتفاع �حلر�رة 
�ىل حدود �ل44 درجة , خا�ضة مبناطق و�دي 
�رهيو , و�دي �جلمعة  �ضيدي حممد بن علي  
للمطالبة  �لطريق  بغلق  �ضكانها  هدد  �لتي 
بحقهم يف �ملياه , يف حني كانت �أزمة �خلبز 
يف  �أخرى   �إىل   بلدية  من  متباينة   و�لنقل  
بفعل   �ل�ضو�رع  �غلب  �لنفايات  غطت  حني 
, وب�ضلف  �لتحكم فيها  �لبلديات   يف   ف�ضل 
عرفت �ملدينة �أزمة خبز  يف حني �قت�رشت 
حني  يف   , �لقرى   بع�ص  على  �ملياه  �أزمة 
, من  �لنفايات  و�لنقل �هم  �مل�ضاكل  كانت 
�لربيد  ومر�كز  �لبنوك  �ضهدت   �أخرى  جهة 
بولية تلم�ضان  �كتظاظا يوم �ل�ضبت بفعل , 
تاأخر بع�ص �لقطاعات يف �ضب �أجور عمالها 
دو�ئر  �ضهدت    , �لرتبية   قطاع  غر�ر  على 
�أزمة ماء خانقة  خا�ضة �ملدن �لتي  �لولية 
�لتي  �لبحر  مياه  حتلية  حمطات  من  تتزود 
�ل�ضكون  حاجات  تلبية  عن  عجزها  �أعلنت 
مياه  حتلية  حمطة  مردود  تر�جع   بعدما 
�لبحر  لبلدية �ضوق �لثالثة  �إىل حدود �ل15 
باملائة ,  من جهة �أخرى �أدى �لتعطل  �لكبري 
لأنبوب  نقل �ملياه من حمطة  تاف�ضوت �إىل  
تدبدب �ملياه  تزويد �ملياه باجلهة �ل�ضمالية 
يوم  �أزمة حقيقية  للولية ما خلق  و�ل�رشقية 
ت�ضبب  �جلنوبية  وباجلهة    , �لأ�ضحى  عيد  
�إىل  �لغربي   �ل�ضط  مياه  جر  م�رشوع  ف�ضل 
دو�ئر �ضبدو و�ضيدي �جلياليل  �إىل خلق �أزمة 
�أخرى   ناحية  من   , باملياه  �لتزود  يف  كبرية 
ورغم ت�ضديد مديرية �لتجارة  على �ملد�ومة 
�ضهدت �لعديد من مناطق �لولية �أزمة  خبز 
�ملناطق  خا�ضة  �لعيد  من   �لأول  �ليوم  يف 
كبرية  عزلة  �لبلديات  �ضهدت  كما  �لنائية 
نتيجة �أزمة �لنقل �خلانقة �لتي �رشب �ملدينة 
�لتجمعات  من  �لعديد  غرقت   حني  يف   ,
تاأخر  نتيجة  و�لأو�ضاخ  �لقمامة  �ل�ضكانية يف 
�لتي   �لبلدية  �ل�ضلطات   ل  من  �لقمامة  رفع 

�لنفايات, ويف  تنظيم عملية رمي  ف�ضلت يف 
�أزمة ماء  �ل�ضمالية  مع�ضكر عا�ضت �ملنطقة 
�ضديدة و�أزمة خبز ��ضد , كما غابت و�ضائل 
مع  �لتعامل  يف  �لبلديات  وف�ضلت  �لنقل  
تغزو  �لنتنة  �لرو�ئح  جعل  ما  �لعيد  نفايات 
�أهم �ضو�رع �لبلديات, بولية مع�ضكر  ما �أدى 
  , �نت�ضار �حل�رش�ت و�لكالب �ملت�رشدة   �إىل 
وبولية �ضيدي بلعبا�ص �ضهدت �ملدينة �أزمة 
 , �لعيد  �لتي ��ضتمرت من قبل  عط�ص كربى 
لالحتجاج  وجهة  �أية  �ل�ضكان  يجد  مل  حيث 
يف ظل وجود و�يل �لولية �ضا�ضي �حمد عبد 
  , �حلج  فري�ضة   لأد�ء  بال�ضعودية  �حلفيظ 
�لد�ئرة يف عطلة رفقة مدير  رئي�ص  ووجود 
�ملدينة  �ضهدت  حيث   , للمياه  �جلز�ئرية 
�أزمة  خالل  من  �لعيد  يوم  عارمة  فو�ضى 
�ملاء وما ي�ضاحبها  من م�ضاكل نف�ص �ل�ضيء 
للولية  و�لغربية  �جلنوبية  �ملنطقة  ت�ضهده 
�لغربي   �ل�ضط  مياه  جر  م�رشوع  ف�ضل  بفعل 
�ضهدت  �أخرى  ناحية  من   , بلديات  ل09 
بفعل  ت�ضوق  �أزمة  للولية  �لنائية  �ملناطق 
�ختالل يف �ملد�ومة و�أزمة نقل  كبرية خا�ضة 
باملناطق  �جلنوبية , كما ف�ضل 33 بلدية من 
�أ�ضل 52 بلدية  يف �لتحكم يف نفايات  �لعيد, 
وخبز   نقل  �أزمة  �ملدينة  عا�ضت  وبتيارت  
ولية  �ضهدت  �آخر   جانب  من   , ونفايات  
عني متو�ضنت �أزمة  خبز رغم  قر�ر مديرية 
وهو  خمبزة    53 مد�ومة   ب�ضمان  �لتجارة 
و�لأمري  ولها�ضة  مبناطق  خا�ضة  يتم  مل  ما 
�لطلبة   وعني  بومدين  و�ضيدي  �لقادر  عبد 
عد�  ما  ماء  �أزمة  �لولية  ت�ضهد  مل  حني  يف 
ببع�ص �ملناطق �لنائية , يف حني عرف �لنقل 
تدبدبا كبري� خا�ضة  �لنقل �حل�رشي ومابني 
م�ضالح  متكنت   �خر  جانب  من   , �لبلديات 
ن�ضبيا  �لعيد  نفايات  �لتحكم يف  �لبلديات يف 
مع جناح  م�رشوع جمع 75 �ألف جلد خروف  
من قبل م�ضنع دباغة �جللود بالعامرية  �لتي 
متكنت من �لتحكم يف �لو�ضع و��ضتغالل عيد  
�مل�ضنع  لدعم  ربح  �أكرب  لتحقيق  �لأ�ضحى 

باملادة �لأولية .
حممد بن ترار
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اإعداد: م.ثيزيري

وكان وزير املوارد املائية، علي 
عيد  قبيل  اأو�ضح  قد  حمام، 
قطاعه  اأن  املبارك  الأا�ضحى 
الإجراءات  من  العديد  اتخذ 
التنفيذ  حيز  تدخل  الإ�ضتثنائية 
اأجل  من  املقبلة  الفرتة  خالل 
عيد  اأيام  املياه  توفر  �ضمان 
الأ�ضحى املبارك، موؤكدا اأنه مت 
للم�ضاريع  الأ�ضغال  وترية  ت�رسيع 

قيد الإجناز
جهزت  م�ضاحله  اإن  حمام  وقال 
والب�رسية  املادية  الو�ضائل 
عملية  ت�ضمن  التي  الالزمة 
حال  فورا  الأعطاب  اإ�ضالح 
مراكز  اأن  م�ضريا  وقوعها 
الإت�ضال تظل يف اخلدمة خالل 
املتحدث،  واأ�ضاف  العيد.  اأيام 
ت�ضتمر  اأن وزارة املوارد املائية 
يومي  ب�ضكل  مهامها  اأداء  يف 
يف  ولي�س  الأ�ضبوع،  مدار  وعلى 

املنا�ضبات فقط. 

التحجج باال�ستعمال املفرط 
للمياه

اإل اأنه وخالفا للوعود التي طماأن 
من خاللها اجلزائريني قبيل عيد 
اأن �ضكان  اإل  الأ�ضحى املبارك، 
يوما  عا�ضوا  العا�ضمة  اجلزائر 
مرعبا بعد الإنقطاعات املتكررة 
التي عا�ضتها اجلزائر خالل عيد 
�ضكان  ا�ضتكى  حيث  الأ�ضحى، 
براقي،  القبة،   ، ق�ضنطينة  ج�رس 
�رساربة  خراي�ضية،  الدرارية، 
من  النعجة  عني  �ضكان  وحتى 
ال�ضاحلة  املياه  خدمة  انقطاع 
الذي  اليوم  هذا  خالل  لل�رسب، 
تكرث فيه احلاجة للتنظيف حيث 
وا�ضتيائهم  غ�ضبهم  عن  عربوا 
اإنقطاع املياه  ال�ضديدين، ب�ضبب 
�ضهدت  حيث  انذار،  �ضابق  دون 
عارمة  فو�ضى  الأحياء  هذه 
باملياه  تزويدهم  انقطاع  ب�ضبب 
ال�ضاحلة لل�رسب وعربوا عن ذلك 
الفاي�ضبوك،  �ضفحات  خالل  من 
وهو ما �ضبهوه بالإ�ضتهتار خا�ضة 

يف هذه املنا�ضبة الدينية الف�ضيلة 
والتي يكون فيه امل�ضحي حمتاجا 
خملفات  ما  لتنظيف  للمياه 
الأ�ضحية املنحورة ما ا�ضطرهم 
من  املجاورة  للبلديات  للتنقل 
اأو�ضح  كما  املياه،  جلب  اأجل 
ب�رسكة  ات�ضلوا  اأنهم  امل�ضتكون 
الأخ�رس  اخلط  عرب  »�ضيال« 
ال�رسكة  على  القائمني  اأن  اإل 
حتججوا باأن الإ�ضتعمال املفرط 

للمياه اأدى اإىل انقطاعها.

يف مواجهة انقطاعات املياه:
ت�سول املياه وغ�سل الدوارة 

باملياه املعدنية  
اإىل  منهم  العديد  ا�ضطر  كما 
اآخر  اإىل  مكان  من  املاء  ت�ضول 
يف  املعدنية  املياه  وا�ضتعمال 
ذلك  يف  �ضاأنها  الأ�ضاحي،  غ�ضل 
الوطن،  وليات  من  العديد  �ضاأن 
النقطاع  من  يعانون  والذين 
املتكرر للمياه يف الأيام العادية. 
الذين  املواطنني  من  عدد  واأكد 
ل�رسكة  الأخ�رس  بالرقم  ات�ضلوا 

طماأنوهم  الأعوان  اأن  »�ضيال«، 
عند  التذبذب  رفع  �ضيتم  باأنه 
الأول  اليوم  من  النهار  منت�ضف 
كاأق�ضى  املبارك  الأ�ضحى  لعيد 
كانت  احلنفيات  اأّن  اإل  تقدير، 
ال�ضابعة  ال�ضاعة  غاية  اإىل  جافة 
بع�س  عرفت  فيما  م�ضاء، 
قوة  تدفق  يف  نق�ضا  البلديات 

املياه من احلنفيات، مما ت�ضبب 
وبقايا  للنفايات  كبري  انت�ضار  يف 
خا�ضة  نحرها،  التي مت  الكبا�س 

يف ال�ضوارع. 
اأ�ضاحي مل تٌنحر يف اأيام العيد:

خمتلف  يف  كبري  عدد  واأكد 
تعذر  قد  اأنه  الوطن  وليات 
عليهم نحر اأ�ضحيتهم خالل عيد 

ب�ضبب  وهذا  املبارك،  الأ�ضحى 
يف  بلدياتهم  عن  املياه  اإنقطاع 
الأ�ضحى  عيد  من  الأول  اليوم 
نحرها  تاأجيل  اإىل  بهم  دفع  ما 
وهو ما ا�ضتنكره رواد الفاي�ضبوك 
غزت  التي  تعليقاتهم  خالل  من 
وليات  خمتلف  عرب  �ضفحاته 

الوطن.

لإنعدام املياه يف كثري من الأماكن

جز�ئريون مل ينحرو� �أ�سحياتهم 
ت�سول املياه وغ�سل الدوارة باملياه املعدنية

عا�ش اجلزائريون معاناة كبرية ب�سبب انقطاع املياه يف اأيام عيد االأ�سحى املبارك، ما اأدى اإىل عزوف بع�سهم عن نحر اأ�سحيتهم خالل عيد 
االأ�سحى املبارك يف خمتلف واليات اجلزائر العا�سمة، وبالرغم من تعهدات وزارة املوارد املائية ب�سمان ا�ستمرارية التموين باملياه ال�ساحلة 

لل�سرب خالل يومي عيد االأ�سحى املبارك، وذلك عقب اجتماع الوزير مع خمتلف م�سريي موؤ�س�سة اجلزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهري 
وموؤ�س�سة املياه، عرب اتخاذ حزمة من االإجراءات، اإال اأن قاطني عدة بلديات بالعا�سمة عا�سوا كابو�ش انقطاع مياه ال�سرب.

خالل ال�سدا�سي الأول من �سنة 2019 

ت�سجيل عجز بقيمة 19ر3 مليار دوالر 
�ضجل امليزان التجاري للجزائر 
دولر  مليار  18ر3  بقيمة  عجزا 
�ضنة  من  الأول  ال�ضدا�ضي  خالل 
2019 مقابل عجز قدر ب 84ر2 
مليار دولر �ضجل يف نف�س الفرتة 
من �ضنة 2018، ح�ضبما علم من 

املديرية العامة للجمارك.
و بلغت �ضادرات اجلزائر خالل 
ال�ضدا�ضي الأول من ال�ضنة اجلارية 
96ر18 مليار دولر مقابل 29ر20 
مليار دولر �ضدرتها خالل نف�س 
انخف�ضت  اي   2018 من  الفرتة 
بن�ضبة -57ر6 %، ح�ضب معطيات 
مديرية الدرا�ضات و ال�ضت�رساف 
الواردات  اأما  للجمارك  التابعة 
دولر  مليار  14ر22  بلغت  فقد 
ل�ضنة  دولر  مليار  14ر23  مقابل 
2018 م�ضجلة بذلك انخفا�س ب 

-30ر%4.
انه  املديرية  ات  ذ  ت�ضيف  و 
غطت  الول  ال�ضدا�ضي  خالل 
حدود  يف  الواردات  ال�ضادرات 
نف�س  خالل   %88 مقابل   %86
و  املا�ضية  ال�ضنة  من  الفرتة 
الأ�ضد  ح�ضة  املحروقات  مثلت 
بن�ضبة  اجلزائر  �ضادرات  يف 
الجمايل  احلجم  من  10ر93 

ب  قدرت  حيث  لل�ضادرات 
65ر17 مليار دولر مقابل 84ر18 
الفرتة  نف�س  خالل  دولر  مليار 
انخفا�ضا  �ضجلت  اي   2018 من 
يتعلق  فيما  -31ر6%و  بن�ضبة 
املحروقات  خارج  بال�ضادرات 
فتقدر ب31ر1 مليار دولر خالل 
ال�ضدا�ضي الأول اأي بن�ضبة 90ر%6 
لل�ضادرات  الإجمايل  من احلجم 
خالل  دولر  مليار  45ر1  مقابل 
م�ضجلة   2018 من  الفرتة  نف�س 
-01ر10%و  ب  انخفا�ضا  بذلك 
املواد  من  ال�ضادرات  ت�ضكلت 
ن�ضف امل�ضنعة  بقيمة 12ر995 
94ر1.129  مقابل  دولر  مليون 
م�ضجلة   2018 يف  دولر  مليار 
الغذائية  املواد  و  -93ر%11(   (
مقابل  دولر  مليون  02ر208  ب 
33ر202 مليون دولر )+81ر%2( 
ب77ر44  ال�ضناعي   العتاد  و 
مليون   51 مقابل  دولر  مليون 

دولر )-23ر%12(.
و ت�ضكلت كذلك من املواد اخلام 
بقيمة 53ر40 مليون دولر مقابل 
36ر52 مليون دولر )-58ر22%( و 
املواد ال�ضتهالكية غري الغذائية 
مقابل  دولر  مليون  10ر19  ب 

)+62ر%9(  دولر  مليون  42ر17 
الفالحي  العتاد  اإىل  اإ�ضافة 

بقيمة 19ر0 مليون دولر 
دولر خالل   مليون  09ر0  مقابل 
املا�ضية  ال�ضن  من  الفرتة  نف�س 
م�ضجلة ارتفاعا ب +07ر%110. 

بالواردات  يتعلق  فيما  اما 
�ضبعة  اأ�ضل  من  تراجعت خم�س 
التي  املنتوجات  من جمموعات 
تت�ضمنها �ضعبة ال�ضترياد خالل 
 2019 �ضنة  من  الول  ال�ضدا�ضي 
من  الفرتة  نف�س  مع  باملقارنة 

ال�ضنة املا�ضية.
ا�ضترياد  فاتورة  انخف�ضت  و 
الزيوت  و  الطاقة  جمموعة 
حيث   % 22ر62  بن�ضبة  )وقود( 
قدرت قيمتها ب51ر 275 مليون 
مليون  32ر729  مقابل  دولر 

دولر.
الغذائية  و قدرت فاتورة املواد 
دولر  مليار  127ر4  امل�ضتوردة 
دولر  مليار  613ر4  مقابل 
)-52ر10%(، ح�ضب الرقام التي 

قدمتها مديرية اجلمارك.
و لوحظت نف�س الوترية بالن�ضبة 
قدرت  الذي  الفالحي  للعتاد 
ب06ر253  ا�ضترياده  فاتورة 

41ر275  مقابل  دولر  مليون 
و كذلك  )-12ر%8(  مليون دولر 
ب  ال�ضناعي  للعتاد  بالن�ضبة 
82ر7  مقابل  دولر  مليار  41ر7 
مليار دولر )- 24ر5%( و اأخريا  
املواد ال�ضتهالكية غري الغذائية 
مليار  22ر3  ب  قدرت  التي 
دولر  مليار  30ر3  مقابل  دولر 
عرفت  املقابل  )-36ر2%(يف 
ال�ضترياد  �ضعبة  من  جمموعتني 
املقارنة  فرتة  خالل  ارتفاعا 
ن�ضف  باملواد  الأمر  يتعلق  و 
فاتورتها  قدرت  التي  امل�ضنعة 
مقابل  دولر   مليار  80ر5  ب 
)+12ر%7(  دولر  مليار  42ر5 
التي  اخلام  املواد  اإىل  اإ�ضافة 
قدرت ب 07ر1.04 مليار دولر 
دولر  مليون  44ر974  مقابل 

)+04ر%7(.
التجاريني  ال�رسكاء  بخ�ضو�س  و 
الأول  ال�ضدا�ضي  خالل  للجزائر 
اأول  مثل  فقد   2019 �ضنة  من 
يقارب %53   زبائن ما   )06( �ضت 
قد  و  اجلزائر  �ضادرات  من 
ايطاليا  على   فرن�ضا  تقدمت 
ب  زبون  اأهم  اأ�ضبحت  حيث 
بن�ضبة  اأي  دولر  مليار  660ر2 

ال�ضادرات  اإجمايل  من    %14
بعد  لتليها  )+98ر%14(  الوطنية 
مليار  501ر2  ب  ايطاليا  ذلك 
دولر )-41ر16%( ثم ا�ضبانيا ب 
259ر2 مليار دولر )- 03ر11 %( 
المريكية  املتحدة  الوليات  و 
)-74ر%17(  دولر  مليار  597ر1 
184ر1  ب  العظمى  بريطانيا  و 

مليار دولر )29ر%16(.
اجلزائر  مموين  لأهم  بالن�ضبة  و 
الأوائل   )05( اخلم�س  ميثل 
ال�ضدا�ضي  50%  خالل  من  اأكرث 

الأول من 2019 و ل تزال ال�ضني 
املمونني  اأهم  قائمة  تت�ضدر 
)اأكرث  دولر  مليار  219ر4  ب 
الواردات  اجمايل  من    %19 من 
ارتفاعا  ب  اجلزائرية( م�ضجلة 
ب  فرن�ضا  تليها  ثم  14ر%23  
)-93ر%5(  دولر  مليار  144ر2 
دولر  مليار  ب678ر1  ا�ضبانيا  و 
643ر1  ب  اأملانيا  و  )-93ر%5( 
اخريا  و  )-83ر%0(  دولر  مليار 
دولر  مليار  577ر1  ب  ايطاليا 

)-42ر17%(. )واأج(
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خا�صة  �أمنية  تقارير  حذرت 
من   ، �ملركزية  لل�صلطات  رفعت 
�لتي  �لوخيمة  �لعو�قب  مغبة 
�ملقلق  �لتز�يد  عن  تنجر  قد 
�ملحلي  �الحتقان  ملعدالت 
مترن��صت   – ورقلة  بواليات 
 ، �الأغو�ط   – غرد�ية   – –�أدر�ر 
وتيندوف  �يليزي  ،ب�صار،  ب�صكرة 
، يف ظل �لف�صل �لذريع للم�صاريع 
تلك  بها  تدعمت  �لتي  �لعمالقة 
�أغلفة  بر�صد  �جلنوبية  �لواليات 
مالية �صخمة دون حتقيق �لنتائج 
�مل�صاريع  بني  ومن   ، �ملرجوة  
عليها  يعول  كان   �لتي  �لهامة 
م�رشوع  ورقلة  بوالية  �ل�صكان 
�لذي  �ل�صحي  لل�رشف  �لقرن 
�صنتيم  مليار   4700 �جنازه  كلف 
لكن د�ر لقمان بقيت على حالها 
مل�رشوع  بالن�صبة  �ل�صيء  نف�س   ،
�حلز�م �الأخ�رش بالطريق �لر�بط 
م�صافة  على  تقرت  و  ورقلة  بني 
150 كلم �لذي تنباأ �لبع�س بف�صله 
قبل والدته يف عهد �لو�يل �الأ�صبق 

.
من جهة ثانية فبوالية مترن��صت 
�لذريع  �لف�صل  يز�ل  �حلدودية ال 
يلقي  هامة  م�صاريع  لثالثة 
�ملو�طن  يوميات  على  بظالله 
م�رشوع  غر�ر  على   ، �ملحلي 
�لقرن جللب �ملاء من عني �صالح 
باجتاه مترن��صت �إ�صافة مل�رشوع 
للطريق  �العتبار  و�إعادة  تعبيد 
م�صافة  على   �ملدينتني  بني 
700 كلم �لذي مل يرى �لنور حلد 

، مو�ز�ة مع  �الأ�صطر  كتابة هاته 
�ملحلي  �ل�صارع  �أبدى  فقد  ذلك 
عا�صمة  �ملنتدبة  بالوالية 
بفتح  �لكبري  مت�صكه  �لتيديكلت 
حتقيق معمق يف 55 مليار �صنتيم 
�ملر�صودة جللب �ملاء من قرية 
فقارة لعرب باجتاه عني �صالح ، 
�أثر  �لعملية  لهذه  يظهر  حيث مل 

على �أر�س �لو�قع .
حذرت  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
�حتجاجية  وعر�ئ�س  �صكاوى 
بالبالد  �لعليا  لل�صلطات  رفعت 
يف  �لكبري  �ل�صح  تبعات  من 
�صبيل  وعلى  �ل�صكنية  �حل�ص�س 
ورقلة  والية  �حل�رش  ال  �ملثال 
قدرها  ح�صة  عن  �أفرجت  �لتي 

�جتماعية  �صكنية  وحدة   1000
�إح�صاء  مقابل  عمومية  �إيجارية 
40 �ألف ملف لهذ� �لنمط ، �الأمر 
هذ�  يف  باملهتمني  دفع  �لذي 
عن  �لت�صاوؤل  باب  لفتح  �مللف 
م�صري �الأمو�ل �ملر�صودة الجناز 

�لرب�مج �ل�صكنية .
رفعت  فقد  �ل�صغل  بقطاع  �أما 
م�صوؤولني  �صد  �صود�ء  تقارير 
�لت�صيري  ومدر�ء  �ل�صغل  ب�صوق 
بال�رشكات  �لب�رشية  و�ملو�رد 
�ل�صناعة  يف  �لعاملة  �لوطنية 
 ، ورقلة  بواليات  �لنفطية 
�الأغو�ط   ، �يليزي   ، مترن��صت 
يف  بالتورط  تتهمهم  غرد�ية  و 
من  �لعمال  من  �ملئات  توظيف 

على  �ملرور  دون  �أخرى  واليات 
،وهو  للت�صغيل  �ملحلية  �لوكاالت 
تو�صيات  مع  يتنافى  �لذي  �الأمر 
�لقا�صية  �حلكومة  وتعليمات 
لفائدة  �لتوظيف  �أولوية  مبنح 
�أبناء �ملنطقة . وعلى �صعيد �آخر 
ت�صري م�صادر مطلعة على ن�صاط 
مبتابعة  �ملكلفة  �الأمنية  �للجان 
�حلر�ك �الجتماعي ، �أن م�صالح 
�الأمن و�لدرك �لوطنيني كانت قد 
�صنو�ت  �خلم�س  خالل  �صجلت 
�حتجاجية  حركة   3500 �الأخرية 
م�صتوى  على  �لقطاعات  ب�صتى 
من  �لكبري  �لبالد  جنوب  واليات 
�ل�صاكنة  بانت�صال  �ملطالبة  �أجل 

من بر�ثن �لتخلف �لتنموي .

مما ل يختلف عليه اثنان بجنوب البالد الكبري، اأن ممثلي الدولة عجزوا على طول اخلط يف تفعيل الأدوات 
الرقابية  على املال العام وهو ما حال دون احرتام اآجال ومعايري اإجناز امل�ساريع العمالقة امل�سجلة يف اإطار الربامج 
اخلما�سية ال�سابقة ، موازاة مع ذلك يبقى �سح احل�س�ض ال�سكنية و التالعب احلا�سل يف عرو�ض العمل املقدمة من 

طرف ال�سركات النفطية تطرح اأكرث من ت�ساوؤل ، حول ما مدى �سدق نية الولة يف تنفيذ برامج الدولة .

ال�سغل و ال�سكن لعنة تطارد الولة

اأحمد باحلاج 

3500 احتجاج يف 05 �سنوات
بجنوب البالد  

جمع  �لذي  �للقاء  عن  متخ�س 
عدل  لوكالة  �لعام  �ملدير  بني 
�ل�صعيد روبة و عدد من �أع�صاء 
�لقر�ر�ت  من  جملة  �جلمعية 
مب�صاريع  �صلة  لها  �لتي  �لهامة 
�أن  علمنا  �إذ�  خا�صة  �لقطاع 
وترية  يف  تاأخر  تعرف  معظمها 

�الأ�صغال و�الجناز .
عدل  لوكالة  �لعام  �ملدير  �أكد 
لقاء جمعه  روبة خالل  �ل�صعيد 
عدل  مكتتبي  جمعية  باأع�صاء 
�صكن    700 ح�صة  �أن   ، بورقلة 
�أن  غري    ، كبري  تاأخر�  عرفت 
يف  عنه  �صيعلن  �مل�رشوع  هذ�  
�الأيام �لقليلة �لقادمة . و�ن كل 
�الإجر�ء�ت �لقانونية �لتي ت�صبق 

�الإعالن عن �ل�صفقة قد متت ، 
�أما  بخ�صو�س عدل1، فقد وجه 
ذ�ت �مل�صوؤول  تعليمات للمديرية 
ت�صليم  باإلز�مه  بورقلة  �جلهوية 
و�ل�صكنات  �ملدر�صي  �ملجمع 

يف نهاية �صبتمرب كما �أ�رش على 
موقع  يف  �الأ�صغال  وترية   رفع 
عدل1. من جهة ثانية فقد �أكد 
�مل�صوؤول �الأول على وكالة عدل 
و100  م�صكن   600 ح�صتي   �أن 

�مل�صاريع  هذه  �أن  مبا  م�صكن 
�لتهيئة  �أ�صغال  �نطالق  تنتظر 
و�ن �ملقاوالت معينة يف �نتظار  
�ل�صفقات  على  �مل�صادقة 
 ، �ملركزية  �للجنة  طرف  من 
�ل�صاأن   ذ�ت  يف  �أو�صح  حيث 
بالتاأ�صري  �للجنة  �صتقوم  باأنه 
هذ�  غ�صون  يف  �مل�صاريع  على 
�الأ�صبوع �و �الأ�صبوع �لقادم على 
�أفاد  وح�صبما  تقدير.  �أق�صى 
تز�منا  فاإنه  روبة  �ل�صعيد  به 
�لقادم  �الجتماعي  �لدخول  مع 
بالن�صبة  �ملوقع  فتح  �صيتم 
�لتخ�صي�س  قبل  ما  ل�صهادة 

و�ل�صطر �لثالث ح�صب قوله .
اأحمد باحلاج

تعهد بانطالق م�سروع اإجناز 700 �سكن يف الأيام القادمة 

قرارات هامة للمدير العام لوكالة عدل 
بخ�سو�ص م�ساريع ورقلة  

بواليات  �ل�صحة  م�صالح  �صجلت 
خالل  �لكبري  �لبالد  جنوب 
حالة   2430 �حلالية  �ل�صائفة 
�ل�صم�س �حلارقة  ب�رشبات  �إ�صابة 
، ومما  وفاة  بينهم 22 حالة  ، من 
بال�صاأن  �ملهتمني  نفو�س  يف  يحز 
من  �ملطبق  �ل�صمت  هو  �ملحلي 
�ل�صحة من خالل  طرف م�صوؤويل 
عدم �الإف�صاح عن �لرقم �حلقيقي 

 .
�حلارقة  �ل�صم�س  �رشبات  ت�صببت 
واليات  من  عدد  �جتاحت  �لتي 
ورقلة،  غر�ر  على  �جلنوب 
ب�صار  �أدر�ر،  �يليزي،  مترن��صت، 
وتندوف، يف وفاة  22 �صخ�صا من 
�إ�صابة، خا�صة يف  بني 4700 حالة 
يف�صلون  �لذين  �الأطفال  �أو�صاط 
�مل�صنني  وكذ�  �ل�صارع  يف  للعب 
�ملزمنة  باالأمر��س  �مل�صابني 
م�صطرين  �أنف�صهم  يجدون  �لذين 

وقد  �لعالج،  تلقي  بغية  للخروج 
�صهدت �لواليات �ملذكورة �رتفاعا 
�حلر�رة،حيث  درجات  يف  كبري 
مئوية  درجة   50 �لـ  عتبة  جتاوزت 
�لظل  وهو ما فر�س حظر  حتت 
�لذين  �ملو�طنني  على  �لتجو�ل 
لق�صاء  �لتنقل  يف  �صعوبة  وجدو� 

م�صاحلهم.
�الأطباء  من  عدد  حذر  وقد 
عرب  �ملر�ت  عديد  �ملخت�صني 
و�صائل �الإعالم من مغبة �لتعر�س 
مدة  �حلارقة  �ل�صم�س  الأ�صعة 
طويلة نظر� خلطورتها على �صحة 
�ملو�طن خ�صو�صا �الأطفال �لذين 
�أن  �صم�س ميكن  ب�رشبات  ي�صبون 
�مل�صت�صفى،  �إدخالهم  �إىل  توؤدي 
وفاتهم  �إىل  توؤدي  �أن  ميكن  و�لتي 
بهم  �ل�رشيع  �لتكفل  عدم  حال  يف 

من طرف �الأطباء.  
اأحمد باحلاج 

�لتهريب  جرمية  حماربة  �إطار  يف 
باالإقت�صاد  �ملا�صة  �جلر�ئم  و 
فرقة  عنا�رش  متكنت  �لوطني 
للم�صلحة  �لتابعة  �لتدخل  و  �لبحث 
باأمن  �لق�صائية   لل�رشطة  �لوالئية 
خم�صة  توقيف  من  مترن��صت  والية 
بني  ما  �أعمارهم  ترت�وح  �أ�صخا�س 
)30 �ىل 55 �صنة(  عن ق�صية �حليازة 
على ب�صائع م�صتوردة خارج مكاتب 
�جلمارك  . وقائع �لق�صية تعود �إىل 
��صتغالل عنا�رش �ل�رشطة ملعلومات 
�الأ�صخا�س  قيام جمموعة من  تفيد 
�ل�صلع  من  معتربة  كمية  باإدخال 
�أجنبي �ىل د�خل �لرت�ب  ذ�ت من�صاأ 
�لوطني عن طريق �لتهريب ، �ل�صلع 
�ملهربة مت و�صعها يف خمباأ �ملتو�جد 
��صتغالال   ، مترن��صت  قرى  باإحدى 
خطة  �إعد�د  مت  �لو�ردة  للمعلومات 
 ، �ملكان  مد�همة  و  حمكمة  �أمنية 
وحجز  �أ�صخا�س  خم�صة  توقيف  مت 

يف  متثلت  �ل�صلع  من  معتربة  كمية 
جمموعة من قطع قما�س مبختلف 
 ، بـ 349 قطعة  �الأنو�ع قدر عددها 
قدر  �الأنو�ع  يدوية خمتلفة  �صاعات 
عددها  بـ 720 �صاعة ، �ك�صي�صور�ت 
للهو�تف �لنقالة قدرت بـ150 قطعة 
و 70 هاتفا نقاال باالإ�صافة �ىل كمية 
ت�صتعمل  �أخرى  �ملو�د  من  معتربة 
حتويل  مت   ، �لزينة  و  �لتجميل  يف 
�ملحجوزة  �ل�صلع  و  �الأ�صخا�س 
فتح حتقيق يف  و  �ل�رشطة  �ىل مقر 
�الإجمالية  �لقيمة  قدرت   ، �لق�صية 

لهاته �ل�صلع بـ 19369500.00 دج .
بعد ��صتكمال �الإجر�ء�ت مت تقدمي 

�ل�صالفي �لذكر �أمام  �جلهات 
�لق�صائية �ملخت�صة ، �لتي �أ�صدرت 

يف حق �مل�صتبه فيهم �أمر �إيد�ع . 
اأحمد باحلاج 

�ل�رشطة  م�صالح  قامت 
�المن  يف  ممثلة  �لوالية  الأمن 
توقيف  �حل�رشي �لثالث من 
�صخ�س يبلغ من �لعمر )27 �صنة 
( متورط  يف ق�صية �ل�رشقة يف 

حالة تلب�س .
�إىل  تعود  �لق�صية  حيثيات 
بحي  �ل�رشطة  لعنا�رش  دوريات 
مترن��صت،  �جلديدة  �دريان 
تفيد  ملعلومات  و��صتغالال 
�الأ�صخا�س  �أحد  بوجود 
�مل�صاكن  �أحد  ب�رشقة  يقوم 
لتتنقل  �ملتو�جدة بذ�ت �حلي، 
�لفور  على  �ل�رشطة  عنا�رش 

�ىل عني �ملكان �أين مت توقيف 
حماولة  بجرم  متلب�صا  �صخ�س 
يف  م�صكن  د�خل  من  �ل�رشقة 

طور �الإجناز.
�إىل  فيه  �مل�صتبه  حتويل  بعد 
�إجر�ء�ت  ��صتكمال  و  �ملقر 
�أمام  �لتحقيق معه، مت تقدميه 
�ملخت�صة  �لق�صائية  �جلهات 
حكم  حقه  يف  �أ�صدرت  �لتي 
حب�صا  بخم�صة )05( �صنو�ت 
مقدرة  مالية  وغر�مة  نافذ� 
�إيد�عه  مع  دج   50.000 ب 

�حلب�س.
اأحمد باحلاج 

ب�سبب تعر�سهم ل�سربات ال�سم�ض احلارقة 

�سبط بحوزتهم كمية معتربة من ال�سلع املهربة 

اأمن ولية مترنا�ست 

22 حالة وفاة  بواليات 
جنوب البالد 

اأمن  مترنا�ست يطيح  بخم�سة اأ�سخا�ص 

ع�سريني خمت�ص يف ال�سرقة 
وراء الق�سبان 



الفل�سطينية  الدعوات  ت�ساعدت 
للت�سدي لهذه املحاولة عرب تفعيل 
امل�سجد  يف  ا�ستثنائية  اإجراءات   4
الهيئات  اأعلنت  فقد  الأق�سى 
الإ�سالمية يف املدينة اإغالق جميع 
امل�ساجد يف القد�س واقت�سار �سالة 
كما  الأق�سى،  امل�سجد  على  العيد 
اإليه،  الرحال  ل�سد  امل�سلني  دعت 
تو�سيحا  الإفتاء  دائرة  واأ�سدرت 
الثاين  لليوم  الأ�سحية  تاأخري  بجواز 

من اأجل الرباط بامل�سجد .
عن  ال�سالة  تاأخري  اأعلنت  كما 
موعدها ل�ساعة من اأجل ح�سد اأكرب 
عدد ممكن من امل�سلني يف امل�سجد 
اآلف  ع�رشات  ع�رشات  وا�ستجاب 
الفل�سطينيني للدعوات، واأدوا �سالة 
عيد الأ�سحى يف امل�سجد الأق�سى 
ووفق  كاملة.  �ساعة  تاأخريها  بعد 
ال�سالة  يف  �سارك  فقد  التقديرات 
حتدوا  فل�سطيني  األف   100 نحو 
وجود  وا�ستمر  الحتالل  قيود 

الآلف منهم �ساعات لحقا.
ع�صرات االآالف اأدوا �صالة 

العيد يف االأق�صى

عن  الحتالل  �رشطة  وتراجعت 
تقييمها الأويل الذي منعت مبوجبه 
اقتحام  من  امل�ستوطنني  قطعان 
�ساعات،   3 الأق�سى ملدة  امل�سجد 
ليبداأ املئات منهم باقتحام امل�سجد 
الحتالل  قوات  حماية  حتت 
لتلك  املقد�سيني  اآلف  وت�سدى 
املحاولة، وحتولت باحات امل�سجد 
تخللها  مواجهة  ل�ساحات  الأق�سى 
منه  ي�سلم  مل  �سديد  �سهيوين  قمع 
واأعلنت  والأطفال  والن�ساء  ال�سيوخ 
ارتفاع عدد  الأحمر  الهالل  جمعية 
نتيجة  م�سابا،   61 اإىل  الإ�سابات 
اقتحام قوات الحتالل الإ�رشائيلي 
وقالت  امل�ستوطنني  وع�رشات 
مع  طواقمنا  "تعاملت  اجلمعية: 
نقل منها 14 مل�ست�سفى  اإ�سابة   61

عني  لهدا�سا  واإ�سابة  املقا�سد 
عالجها  مت  الإ�سابات  وباقي  كارم 

ميدانياً".

االحتالل يعتقل عددا من 
ال�صبان يف باحات االأق�صى

من  م�سعفا  متطوعا  اأن  واأ�سافت 
اأ�سيب  الأحمر  الهالل  جمعية 
واعتداء  اليد  يف  �سوت  بقنبلة 
بال�رشب من قوات الحتالل خالل 
مواجهات امل�سجد الأق�سى ،ووفق 
الحتالل  فاإن �رشطة  عيان؛  �سهود 
هاجمت امل�سلني مرتني منذ �سباح 
ال�سوت،  قنابل  م�ستخدمة  اليوم، 
اعقتلت  كما  بال�رشب،  وبالعتداء 

ما ل يقل عن 3 �سبان. 

االحتالل يعتقل عددا من 
ال�صبان يف باحات االأق�صى

الإ�سالمية  الأوقاف  دائرة  وقالت 
م�ستوطنا   1336 اإن  القد�س  يف 
اقتحموا امل�سجد الأق�سى املبارك 
عيد  خالل  الأوىل  هي  خطوة  يف 
فل�سطيني  غ�سب  وو�سط  اإ�سالمي 
الدب�س،  فرا�س  ،وقال  وا�سع 
الأوقاف  دائرة  الإعالم يف  م�سوؤول 
ت�رشيح  يف  القد�س،  يف  الإ�سالمية 

متطرفا   1336" اإن  �سحفي: 
خالل  الأق�سى  امل�سجد  اقتحموا 
بعد  وامل�سائية  ال�سباحية  الفرتتني 
اعتداء �سارخ من حكومة الحتالل 
عندما �سمحت للمتطرفني باقتحام 
اأيام عيد  اأول  امل�سجد الأق�سى يف 

الأ�سحى".
القتحامات  تخلل  اأنه  واأ�ساف 
امل�سلني  ع�رشات  على  "العتداء 
ما  الإ�سابات  ع�رشات  و�سجلت 
طفيفة"واأكدت  اإىل  متو�سطة  بني 
حكومة  جنون  اأن  "حما�س"  حركة 
الداعني  ومتطرفيها  الحتالل 
وبال  �سريتد  بالأق�سى  للم�سا�س 
امل�سجد  اأن  على  م�سددة  عليهم، 
يف  نتهاون  ولن  اأحمر  خط 
بيان  يف  حما�س  وحملت  حمايته 
تداعيات  م�سوؤولية  الحتالل  لها 
يقود  الذي  ال�سافر،  العدوان  هذا 
�سبق  "كما  الأو�ساع،  انفجار  اإىل 
�سعلة  كانت  اأن  الأق�سى  لأحداث 
ثورته  ووقود  �سعبنا  انتفا�سات 

طوال تاريخه الن�سايل".
للتوحد  �سعبنا  اأطياف  ودعت 
القد�س  يف  اأهلنا  خلف  والوقوف 
لهم  والإ�سناد  الدعم  كامل  بتوفري 
يف معركتهم ال�رش�سة �سد الحتالل 

اهلل  وعد  ياأتي  حتى  وم�ستوطنيه، 
الأق�سى  وتطهري  القد�س  بتحرير 

من دن�س الغا�سبني.
ملوؤها  م�رشفة  لوحة  "يف  وقالت: 
نفحات  مع  تن�سجم  الت�سحيات 
هب  املبارك،  الأ�سحى  عيد 
املقد�سيون كرجل واحد دفاعا عن 
م�سجدنا الأق�سى، و�سطروا بثباتهم 
البطولة  مالحم  اأروع  و�سمودهم 
والفداء يف وجه العتداء ال�سهيوين 
�سجلوا  اأنهم  الغا�سم"واأ�سافت 
�سل�سلة  �سمن  جديدا  ن�رشا  بذلك 
من  فتمكنوا  املباركة،  انت�ساراتهم 
املو�سع  القتحام  خمطط  اإف�سال 
الهيكل،  ع�سابات  له  دعت  الذي 
العارية  ب�سدورهم  وا�ستطاعوا 
خائبني  امل�ستوطنني  جموع  رد 
و�سددت على اأن �سعبنا اأثبت املرة 
بامل�سجد  مت�سكه  الأخرى  تلو 
للدفاع  الكامل  وا�ستعداده  الأق�سى 
خمططات  واإبطال  حرمته،  عن 
الحتالل الرامية لتهويده وتق�سيمه، 
اأحمر،  خط  الأق�سى  اأن  موؤكدين 
ن�سمح  ولن  حمايته،  يف  نتهاون  لن 
التمادي  يف  وم�ستوطنيه  لالحتالل 

مبهاجمته.

برباطهم يف �صاحات امل�صجد االأق�صى، وتكبريات العيد ت�صدى اآالف الفل�صطينيني يف اأول اأيام عيد االأ�صحى 
املباركة لقوات االحتالل وقطعان امل�صتوطنني، لي�صكلوا حائط �صد اأمام حماولة فر�ض واقع جديد يف القبلة 
االأوىل للم�صلمني ومنذ انطالق دعوات املجموعات اليهودية املتطرفة القتحام امل�صجد االأق�صى يف يوم عيد 

االأ�صحى يف ذكرى ما ي�صمى "خراب الهيكل".

ق.د

فل�صطني املحتلة

عيد الأ�صحى يف الأق�صى .. رباٌط
 وت�صٍدّ لقطعان امل�صتوطنني
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املدير العام ملوؤ�ص�صة "القد�ض الدولية"

املقد�صيون انت�صروا 
يف معركة الوعي

بعد مفاو�صات 8 �صنوات

اأول �صالة عيد مبلعب 
نيوجري�صي "ميتاليف" يف 

ملوؤ�س�سة  العام  املدير  قال 
يا�سني  الدولية"،  "القد�س 
"اجلماهري  اإن  حمود،: 
يف  انت�رشت  املقد�سية 
قدمت  حني  الوعي  معركة 
الأق�سى  يف  الرباط  اأولوية 
اقتحامات  اأكرب  ل�سد 

امل�ستوطنني".
ت�رشيح  يف  حمود،  وثّمن 
�سحفي، تالحم املقد�سيني، 
وهيئاتهم  قواهم  وتوحد 
وال�سبابية  والوطنية  الدينية 
ل�سد  الأق�سى،  �ساحات  يف 
ي�سهدها  اقتحامات  اأكرب 
يف  عام،  كل  من  الأق�سى 
"خراب  ذكرى  ي�سمى  ما 
اقتحام  املعبدين"وو�سف 
لالأق�سى  امل�ستوطنني 
اإىل  م�سريا  كـ"الل�سو�س"، 
الأق�سى  "اقتحموا  اأنهم 
التي  الأعداد  من  باأقل 
بكثري،  يتوقعونها  كانوا 
اقتحامات  اأنها  عن  ف�ساًل 
ت�سدي  دون  من  متر  مل 
اأ�سيب  الذين  املقد�سيني 
نتيجة  الع�رشات  منهم 
املدجج  الحتالل  بط�س 

بال�سالح". 
القد�س  اأهل  حمود  ودعا 
والفل�سطينيني  ا،  خ�سو�سً

ت�سعيد  اإىل  عموًما 
يف  الحتالل  مع  املواجهة 
وباقي  القد�س  اأحياء  كل 
الفل�سطينية؛  املناطق 
يدفع  اأن  يجب  فالحتالل 
يف  لالأق�سى  اقتحامه  ثمن 
واعتداءاته  الأ�سحى،  عيد 
من  ورّواده  حرمته  على 

امل�سلني.
امل�سلني  ع�رشات  وكان 
 ، اأ�سيبوا،  الفل�سطينيني، 
"عنيفة"  مواجهات  خالل 
اقتحام  عقب  اندلعت، 
كبرية  وقوات  امل�ستوطنني، 
من �رشطة الحتالل باحات 
مبدينة  الأق�سى  امل�سجد 
القد�س املحتلة، والعتداء 
اأيام  اأول  على امل�سلني، يف 

عيد الأ�سحى.
الأحمر  الهالل  واأكدت 
طواقمها  اأن  الفل�سطيني، 
امل�سجد  باحات  داخل  يف 
 61 مع  تعاملت  الأق�سى 
�سواء  فل�سطينيا،  م�ساًبا 
اأو  املطاطية  بالأعرية 
ال�سوت،  قنابل  ب�سظايا 
بالغاز،  اختناًقا  واأخرى 
ب�سظايا  طفل  اإ�سابة  منها 
منهم   16 نقل  قنبلة �سوت، 

للم�ست�سفيات.

يف  امل�سلمني  اآلف  اأدى 
ونيوجري�سي،  نيويورك 
عيد  �سالة  اأول  الأحد، 
اأ�سحى يف ملعب "ميتاليف" 
�سمال  بنيوجري�سي  ال�سهري 

�رشقي الوليات املتحدة.
جري�سي  نيو  حاكم  وهناأ 
املجتمع  مرييف،  فيل 
اأثناء  الولية  يف  الإ�سالمي 
زيارة اأجراها للملعب خالل 
م�ساركة  اأن  واأفيد،  ال�سالة 
واآلف  والأطفال  الن�ساء 
خمتلف  من  امل�سلمني 
يف  والعرقيات  القوميات 
بالدعاء  وتوجههم  ال�سالة، 
معايدتهم  ثم  اهلل،  اإىل 
بع�سهم البع�س، �سكل لوحة 
رائعة عك�ست روح التكاتف 

والت�سامن بني اأبناء الديانة 
اإدارة  اأن  اإىل  ي�سار  الواحدة 
مرة  لأول  �سمحت  امللعب 
�سالة  باإقامة  للم�سلمني 
 8 نحو  بعد  امللعب  يف 
�سنوات من املفاو�سات بني 
مت�سل،  �سياق  يف  اجلانبني 
�سالة  امل�سلمني  اآلف  اأدى 
الديانة  مركز  يف  العيد 
الأمريكي مبدينة ماريالند 
العا�سمة  من  القريبة 
مرا�سلة  واأفادت  وا�سنطن 
الأنا�سول، اأن مركز الديانة 
اأكرب  -اأحد  الأمريكي 
ا�ستقبل  اأمريكا-  م�ساجد 
القادمني  امل�سلمني  اآلف 
املحيطة  الوليات  من 

مباريالند.

اأدى ع�رشات الآلف من م�سلمي لبنان 
و�سط  الأحد،  الأ�سحى  عيد  �سالة 
دعا  فيما  وتكبريات،  البهجة  مظاهر 
الوحدة  �رشورة  اإىل  اخلطباء  بع�س 
اآخرون  علق  بينما  بالبالد،  للنه�س 
لبنان  �سهدها  �سيا�سية  اأحداث  على 
مب�سجد  العيد  خطبة  ،ففي  موؤخرا 
حممد الأمني و�سط العا�سمة اللبنانية 
بريوت، قال اأمني الفتوى يف اجلمهورية 
اللبنانية ال�سيخ اأمني الكردي اإن "احلج 
ويذكرنا  احلميدة  املعاين  فينا  يحرك 
اإىل  النظر  امل�سلمني  وعلى  بالآخرة 
احلج من هذا املنظار".  وراأى الكردي 

اأن "اأكرث ما حتتاجه الطبقة ال�سيا�سية 
اإن�سانيتنا  اإىل  نعود  اأن  هو  بالدنا،  يف 
ويف  والعدل."  احلق  موازين  واإىل 
طرابل�س  مفتي  اأّم  )�سمال(،  طرابل�س 
وال�سمال ال�سيخ مالك ال�سعار امل�سلني 
يف �سالة العيد، و�سط ح�سور ر�سمي يف 
امل�سجد املن�سوري الكبري. ويف �سيدا 
ال�سيخ  �سيدا  مفتي  اأكد  لبنان،  جنوبي 
�سليم �سو�سان يف خطبة الأ�سحى على 
الق�سية  دعم  يف  التابث  �سيدا  موقف 
وت�سم  الالجىء  و�سعبها  الفل�سطينية 
خميم  اأكرب  احللوة  عني  خميم  �سيدا 

لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان.

من جانبه، جعفر ف�سل اهلل ابن العالمة 
ف�سل  ح�سني  حممد  الراحل  ال�سيعي 
مب�سجد  الأ�سحى  عيد  خطبة  يف  اهلل 
حريك  حارة  يف  احل�سنني  الإمامية 
جنوب بريوت اإن "الدول الإ�سالمية التي 
جتتمع اليوم يف الأر�س التي احت�سنت 
تاريخ الإ�سالم، عليها العودة اإىل قراآننا 
بالوحدة."  اأوامره  كل  يف  الواحد، 
طائفة  عقل  �سيخ  اأّم  لبنان،  جبل  ويف 
ح�سن  نعيم  ال�سيخ  الدروز  املوحدين 
�سالة الأ�سحى �سبيحة العيد يف مقام 
منطقة  يف  التنوخي  اهلل  عبد  الأمري 
اإىل  ح�سن  وتطرق  عاليه  بق�ساء  عبيه 

متت  التي  الدرزية  الدرزية  امل�ساحلة 
عاليه،  حادثة  عقب  املا�سي  الأ�سبوع 
فقال: "نوؤكد بعد لقاء بعبدا على مدى 
الأثر الإيجابي العميق لوحدة املوقف، 
ووقف  ال�سف  وحدة  اأهمية  وعلى 
امل�ستقل  بالق�ساء  والتم�سك  الحتقان 
باحلوار  الإ�سكالت  كل  وبحل  النزيه، 

والتوا�سل والتفاهم". 
ال�سبت،  اللبنانية،  احلكومة  واجتمعت 
للمرة الأوىل منذ اأكرث من اأربعني يوًما، 
 - درزية  م�ساحلة  اإىل  التو�سل  غداة 
درزية بني طريف اخل�سومة يف "حادثة 

عاليه". 

لبنان

خطب العيد ..وعظ مل يخل من ال�صيا�صة
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تهمي�ش الدبلوما�سية:

حدود الرتباط بني ت�ساعد »الع�سكرة« وتراجع النفوذ الأمريكي
تراجع دور وزارة اخلارجية الأمريكية على مدار ال�سنوات الأخرية يف العديد 
من الق�سايا والأزمات الدولية، يف مقابل ت�ساعد كبري لدور املوؤ�س�سة الع�سكرية 
والوكالت ال�ستخباراتية، وهو الأمر الذي بلغ ذروته يف عهد الرئي�ش احلايل 
»دونالد ترامب« الذي ل يكرتث كثرًيا بالدبلوما�سية، ومكانتها كاأحد الأدوات 

الرئي�سية لتحقيق اأهداف ال�سيا�سة اخلارجية يف ملفات متعددة.  

عر�ش: اأحمد عبدالعليم 
- باحث دكتوراه يف العلوم  

ال�سيا�سية

ويف هذا الإطار ياأتي كتاب »احلرب 
الدبلوما�سية  نهاية  ال�سالم:  على 
للكاتب  الأمريكي«  النفوذ  وانح�سار 
فارو«،  »رونان  الأمريكي  وال�سحفي 
الذي بداأ حياته املهنية كموظف يف 
حيث  الأمريكية،  اخلارجية  وزارة 
دور  وتراجع  تقلُّ�ص  الكتاب  يتناول 
العديد  وانتقال  موؤخًرا،  الوزارة 
وزارة  من  الهامة  امللفات  من 
والوكالت  البنتاجون  اإىل  اخلارجية 
الكاتب  اعتمد  وقد  ال�ستخباراتية. 
على  اأ�سا�سية  ب�سورة  كتابه  يف 
الدبلوما�سيني  كبار  مع  لقاءات 
وبع�ص امل�سئولني يف ال�ستخبارات.

الع�سكرة والأمننة:

دور  يف  الرتاجع  اأن  اإىل  فارو  ي�سري 
الدبلوما�سية الأمريكية لي�ص بالأمر 
اأو مرتبط باإدارة »ترامب«  اجلديد، 
يعود  ذلك  اأن  يرى  لكنه  فقط، 
بع�ص  حاول  حيث  م�ست،  لعقود 
الروؤ�ساء الأمريكيني )الدميقراطيني 
�سواء(  حد  على  واجلمهوريني 
اخلارجية  وزارة  نفوذ  تقلي�ص 
الع�سكرية  املوؤ�س�سات  ل�سالح 
ذلك  اأن  وي�سيف  وال�ستخباراتية. 
الرتاجع التدريجي قد بداأ منذ اإدارة 
»جورج  الأ�سبق  الأمريكي  الرئي�ص 
ثمانينيات  اأواخر  يف  الأب  بو�ص« 
الرئي�ص  اإىل  و�سولً  املا�سي  القرن 
يف  وكذلك  اأوباما«،  »باراك  ال�سابق 

عهد اإدارة الرئي�ص احلايل.
الأمثلة  بع�ص  املوؤلف  وي�رضب 
اأن  اإىل  ي�سري  حيث  ذلك،  على 
تراجعت  الأمريكية  الدبلوما�سية 
الأ�سبق  الأمريكي  الرئي�ص  عهد  يف 
كبري  جزء  لتحويله  كلينتون«؛  »بيل 

يف  الأمريكية  ال�سفارات  موارد  من 
الدولية  التنموية  والربامج  اخلارج، 
جاء  ثم  املحلي.  القت�ساد  ل�سالح 
الذي  بو�ص«  دبليو  »جورج  الرئي�ص 
اأعطي اأولوية للحرب الأمريكية على 
عن  الع�سكرية  واحللول  الإرهاب، 
وال�سيا�سية.  الدبلوما�سية  احللول 
اأحداث احلادي ع�رض  اأن  يرى فارو 
�سكلت  قد   2001 عام  �سبتمرب  من 
ع�سكرة  باجتاه  خطرًيا  منعطًفا 
الأمريكية،  اخلارجية  ال�سيا�سة 
الع�سكريني  القادة  على  والعتماد 
للتفاو�ص،  الرئي�سية  املنا�سب  يف 
وهو ما اأدى اإىل الرتكيز على احللول 
الدبلوما�سية  من  بدًل  الع�سكرية 
التوجه  هذا  اأن  بيد  وال�سيا�سية. 
واحلرب على الإرهاب وعلى العراق 
حتقق  مما  اأكرث  فو�سى  اأحدث  قد 
املتحدة  للوليات  و�سالم  اأمن  من 
مما  وبالرغم  املوؤلف.  بح�سب 
اأظهره الرئي�ص »اأوباما« من احرتام 
للدبلوما�سية الأمريكية، اإل اأنه فعلًيا 
- ح�سب الكتاب - كان اأكرث ع�سكرة 
من  الأمريكية  اخلارجية  لل�سيا�سة 
يف  اأنه  حيث  البن،  »بو�ص«  اإدارة 
عهده قامت الوليات املتحدة ببيع 
اأخرى يف  دولة  اأي  من  اأكرث  اأ�سلحة 
الثانية.  العاملية  العامل منذ احلرب 
الأ�سلحة  �سادرات  اإىل  فارو  وي�سري 
الأمريكية زادت اإىل ال�سعف تقريبًا 

خالل عهد الرئي�ص ال�سابق.

حتجيم ترامب 
للدبلوما�سية:

الرئي�ص  �سلوك  اأن  اإىل  فارو  ي�سري 
مل  الدبلوما�سيني  جتاه  »ترامب« 
تو�سيفه  وميكن  مثيل،  له  ي�سبق 
بالأدوار  اهتمام  اأو  تقدير  بعدم 
يف  ذلك  انعك�ص  وقد  الدبلوما�سية، 
الدبلوما�سيني  من  كبري  تقدمي عدد 
على  عالوًة  ا�ستقالتهم،  الأمريكي 

من  بع�سهم  باإقالتة  قام  الرئي�ص  اأن 
لي�سوا  اآخرين  وتعيني  منا�سبهم، 
منا�سب  يف  اخلارجية  وزارة  من 
ذلك  املوؤلف  وي�سفر  دبلوما�سية. 
هيئات  حتجيم  يف  »ترامب«  برغبة 
ميزانية  تلتهم  اأنها  يري  دبلوما�سية 
ولتف�سيل  �سنوي،  ب�سكل  �سخمة 
احللول  �سخ�سي  ب�سكل  الرئي�ص 
اأن  ولروؤيته  الناجزة،  ال�رضيعة 
له  حتقق  اأن  ميكن  الع�سكرية  القوة 
بطبيعتها  الدبلوما�سية  اأما  ذلك، 
لبع�ص  وحتتاج  وجمزاأة،  بطيئة 
حتقيق  اأجل  من  والتفاو�ص  الوقت 
هناك  اأن  املوؤلف  ويربز  الأهداف. 
يف  »ترامب«  �ساعدت  عدة  عوامل 
هناك  اأن  اأهمها  ومن  التوجه،  هذا 
و�سائل  بع�ص  جانب  من  تواطوؤ 
عدم  ظل  يف  ذلك،  يف  الإعالم 
تناول مثل تلك الأمور الهامة ب�سكل 
فارو  وي�سف  ومو�سوعي.  مكثف 
ق�سى  باأنه  ال�سيا�سي  ترامب  ه  توُجّ
وحل  الأمريكية،  الدبلوما�سية  على 
وال�سطراب  الفو�سى  عنها  بدياًل 
تعيني  اأن  ويرى  بالقوة،  والتهديد 
للخارجية  كوزير  تيلر�سون«  »ريك�ص 
مار�ص  يف  من�سبه  من  )ا�ستقال 
يف  تنفيذي  م�سئول  وهو   ،)2018
خربة  اأي  لديه  لي�ص  نفطية  �رضكة 
ما  على  مثال  اأبرز  هو  �سيا�سية، 
و�سلت اإليه الدبلوما�سية الأمريكية، 
ودليل على �سحب الب�ساط من وزارة 

اخلارجية بالكامل، بل وتهمي�سها.
ويري فارو اأن تعيني املدير ال�سابق 
»مايك  املركزية  املخابرات  لوكالة 
للخارجية يف مار�ص  كوزير  بومبيو« 
هو  لـ«تيلر�سون«  خلًفا   2018 عام 
ال�سيا�سة  ع�سكرة  على  اآخر  مثال 
اخلارجية الأمريكية، وهو ما يحمل 
�سمنًيا معنى اأنه ل دبلوما�سية خالل 

�سنوات حكم الرئي�ص »ترامب«.

مناذج خمتلفة:

تراجع  اأن  اإىل  فارو  ي�سري 
ل�سالح  كان  الأمريكية  الدبلوما�سية 
وال�ستخبارات،  للجي�ص  اأبرز  دور 
بع�ص  ت�سليح  على  الرتكيز  واأن 
حلروب  امل�سلحة  امليلي�سيات 
الوليات  عن  نيابة ً بالوكالة 
كان  مل�ساحلها،  وحتقيًقا  املتحدة، 
القومي  الأمن  على  عك�سي  اأثر  ذا 
الأمريكي. ولعَلّ اأبرز مثال على ذلك 
الأمريكية  ال�ستخبارات  وكالة  قيام 
املا�سي  القرن  ثمانينيات  خالل 
والع�سكري  املايل  الدعم  بتقدمي 
من  اأفغان�ستان  يف  طالبان  حلركة 
ال�سوفيتي،  الحتاد  تقوي�ص  اأجل 
اإرهابيني  لظهور  بداية  كان  ما  وهو 
بَعد.  فيما  لوا�سنطن  تهديًدا  اأكرث 
وهو ما يعك�ص مدى تاأثري هذا النهج 
ال�سيء على الأمن القومي للوليات 

املتحدة.
وي�رضب املوؤلف اأمثلة على ما يحدث 
يف ال�رضاع ال�سوري منذ عام 2011، 
الدعم  املتحدة  الوليات  وتقدمي 
لبع�ص اجلماعات امل�سلحة من اأجل 
حتقيق اأهدافها يف مواجهة اخل�سوم 
املوجودين على الأرا�سي ال�سورية، 

الرئي�سية  الأ�سباب  اأحد  كان  والذي 
ب�سكل  �سوريا  يف  ال�ستقرار  لعدم 
خا�ص، ويف منطقة ال�رضق الأو�سط 
التعامل  فارو  ي�سف  عام.   ب�سكل 
باأنه  الأو�سط  ال�رضق  مع  الأمريكي 
تعامل خاطئ؛ لأن فيه اإبعاد للحلول 
الدبلوما�سية، وهو ما قد يعيد اإنتاج 
فيتنام جديدة باملنطقة. ولذا يري 
الطاولة  عن  الدبلوما�سية  اإبعاد  اأن 
ياأتي يف اأكرث وقت يحتاج فيه العامل 
اإليها اأكرث من اأي �سيء اأخر.  ويعترب 
اأفغان�ستان  يف  احلرب  اأن  املوؤلف 
على  الأبرز  املثال  هي   2001 عام 
الأمريكية  اخلارجية  ال�سيا�سية  اأن 
حيث  الدبلوما�سي،  العمل  هم�ص 
اختارت الوليات املتحدة العتماد 
من  اأغلبهم  حمليني  �رضكاء  على 
اأمراء احلروب وامل�سلحني من اأجل 
تنفيذ الأعمال القتالية، الذي ارتكبوا 
التدخل  اأعقاب  يف  اإن�سانية  جمازر 
ل  باأدوار  قيامهم  رغم  الأمريكي، 
يف  املتحدة  للوليات  بثمن  ر  يُقَدّ
احلرب  تلك  من  املبكرة  املرحلة 

ح�سبما ي�سري الكاتب.
الوليات  عالقة  اأن  فارو  ويري 
منوذج  هي  باك�ستان  مع  املتحدة 
ال�سيا�سة  تهمي�ص  فيه  يتم  اآخر 
امل�سئولني  ل�سالح  والدبلوما�سية 
الذي  وال�ستخباراتيني  الع�سكريني 
�رضية  �سفقات  بعقد  يقومون 
يكون  ل  املغلقة  الأبواب  خلف 

للدبلوما�سيني اأي دور فيها.
احلادث  التخبُّط  كون  الكاتب  يربز 
الأمريكية  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف 
التوجه  خالل  من  تو�سيحه  ميكن 
حول  اإيران  مع  �سفقة  عقد  نحو 
 2015 عام  يف  النووي  برناجمها 
 2017 عام  يف  ذلك  عن  الرتاجع  ثم 
اتفاقية  التوقيع على  كذلك فقد مت 
باري�ص ملكافحة التغري املناخي مت 

اأعلن ترامب الن�سحاب منها.
 اإعادة العتبار 

للدبلوما�سية:

اإ�سعاف  اأن  اإىل  فارو  ي�سري 
ازدهار  ل�سالح  كان  الدبلوما�سية 

اأن  �سناعة ال�سالح الأمريكي، حيث 
�رضكات الأ�سلحة باتت اللوبي الأقوى 
اليوم داخل الوليات املتحدة. ويرى 
املوؤلف اأن منبع قوتهم من كونهم قوة 
موؤ�س�سات  بعمق يف جميع  متداخلة 
على  الأمريكي، عالوة  القرار  �سنع 
وموؤ�س�سات  فكر  ملراكز  متويلهم 
�سورتهم  حت�سني  يف  ت�ساعد  بحثية 
املحلي  املجتمع  لدى  الذهنية 
والدويل. وي�سيف اأن تلك ال�رضكات 
كاأنها  اأمريكية  تتعامل مع كل حرب 
بيع  اأجل  من  للربح  عظيمة  فر�سة 

اأ�سلحة اأكرث، وعقد �سفقات اأكرب. 
الدبلوما�سيني  اأن  املوؤلف  ويفرت�ص 
بينما  �سالم  �سانعوا  الغالب  يف  هم 
اأو  وال�ستخبارات  اجلي�ص  رجال 
الع�سكريني هم يف الغالب دعاة حرب. 
الأمريكي  النهج  ا�ستمرار  فاإن  ولذا 
الدبلوما�سية  باإ�سعاف  املتعلق 
له  �سيكون  نهج  الع�سكرة هو  ل�سالح 
تداعيات خطرية على الأمن القومي 
الأمريكي. ويوؤكد على اأن ال�سيا�سة 
يف  ت�سهد  الأمريكية  اخلارجية 
الوقت احلايل حتولت هائلة حيث 
باتت الدبلوما�سية مهددة بتقلي�ص 
اأعداد  تقلي�ص  وكذلك  ميزانيتها، 
موظفيها حتى اأنها ميكن يف وقت 
اخلارجية  وزارة  ت�سبح  اأن  قريب 

فارغة على حد قوله. 
وكلما زاد تهمي�ص وزارة اخلارجية 
اخلارجية  ال�سيا�سة  ت�سكيل  يف 
يعني  ذلك  فاإن  اجلي�ص  ل�سالح 
حلول  اإيجاد  يف  الف�سل  من  مزيد 
التي  والأمنية  ال�سيا�سية  للم�ساكل 
يف  املتحدة  الوليات  تواجهها 
اخلارج. ويوؤكد ما �سهدته وا�سنطن 
املا�سي  القرن  الربع  مدار  على 
مرة  الأولوية  اإعادة  �رضورة  على 
واإعادة  للدبلوما�سية،  اأخرى 
العتبار لوزارة اخلارجية يف اإدارة 

ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية.
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

الو�سط:2019/08/13

تعـــــــــــزية
 بقلوب راضية بقضاء اهلل وقدره تلقينا أول أمس
   اخلميس املصادف لـ 08  أوت2019 عائلة  »معمري«
واجلد األب  تعالى  اهلل  بإذن  له  املغفور  وفاة   نبأ 
ربه جوار  إلى  انتقل  الذي  »احلاج عيسى«    العزيز 
يتقدم اجللل  املصاب  وبهذا   ,   80 ناهز   عمر   عن 
 طاقم متوسطة عني احلجل اجلديدة  إلى  الزميل
بأحر الفقيد  أسرة  وكافة   « صالح    «  األستاذ 

 التعازي وأصدق مشاعر املواساة والتعاطف ، سائلني املولى العلي القدير
،  أن يثبته عند السؤال ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
 وينعم عليه بعفوه ورضوانه ، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان ، وإنا

هلل وإنا إليه راجعون



ق.د

ب�سام  الأ�سري  اأن  الوحيدي  وقال 
يف  املعتقل  ال�سايح  حممد  اأمني 
الإ�رسائيلي منذ  �سجون الحتالل 
من  يعاين   2015  /  10  /  8 تاريخ 
ومن  الدم  يف  ال�رسطان  مر�ض 
وقد  العظم  يف  ال�رسطان  مر�ض 
التي  الكيماوية  العالجات  اأدت 
حقيقية  متابعة  دون  له  جتري 
فل�سطينيني  اأطباء  من  وم�ساركة 
رئة  يف  املاء  ظهور  اإىل  عرب  اأو 
الأ�سري وت�سخم يف الكبد ما يدعو 
للقلق واخلوف على حياة الأ�سري .

مفو�سية  با�سم  الناطق  وحذر 
واجلرحى  والأ�رسى  ال�سهداء 
بالهيئة القيادية العليا حلركة فتح 
فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع  يف 
الوطنية  للقوى  الأ�رسى  جلنة  يف 
من  الوحيدي  ن�ساأت  والإ�سالمية 
ا�ست�سهاد الأ�سري حممال لالحتالل 
الإ�رسائيلي امل�سوؤولية الكاملة عن 
اإىل  ال�سايح  ب�سام  الأ�سري  حياة 
جانب م�سوؤولية املنظمات الدولية 
�ساكنا  حترك  ل  التي  والإن�سانية 
وزمالءه  ال�سائح  الأ�سري  لإنقاذ 
راأ�ض  وعلى  املر�سى  الأ�رسى 
الأمم  الدولية  املنظمات  هذه 
املتحدة ومنظمة ال�سحة العاملية 
واملجل�ض الدويل حلقوق الإن�سان 
حلقوق  ال�سامي  املفو�ض  ومكتب 

لل�سليب  الدولية  واللجنة  الإن�سان 
الأحمر .

وعربية  فل�سطينية  لوقفات  ودعا 
الأ�رسى  واإ�سناد  لدعم  ودولية 
راأ�سهم  وعلى  الفل�سطينيني 
على  م�سددا  املر�سى  الأ�رسى 
عربي  فل�سطيني  وخطاب  حراك 
بق�سية  النهو�ض  على  قادر 
دولة  على  وال�سغط  الأ�رسى 
الحتالل الإ�رسائيلي لالإفراج عن 
العالج  ليتلقوا  املر�سى  الأ�رسى 
يف امل�سايف الفل�سطيني اأو العربية 
امل�سالخ  عن  بعيدا  والأجنبية 
الإهمال  وجرائم  الإ�رسائيلية 

الطبي املتعمد .

الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  واأو�سح 
والأ�رسى  ال�سهداء  با�سم مفو�سية 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
وممثل  غزة  قطاع  فتح يف  حلركة 
الأ�رسى  جلنة  يف  فتح  حركة 
اأن  والإ�سالمية  الوطنية  للقوى 
وبلدته  ال�سايح  ب�سام  الأ�سري 
الأ�سلية نابل�ض حا�سل على درجة 
والعلوم  ال�سحافة  يف  املاج�ستري 
ال�سيا�سية وهو من مواليد 31 / 8 

. 1973 /
ال�سايح  ب�سام  الأ�سري  اأن  واأفاد 
�سجون  يف  اأ�سري  اآخر  �سقيق  له 
تاريخ  منذ  الإ�رسائيلي  الحتالل 
13 / 8 / 2002 وهو حممد اأجمد 

معتقل يف   – ال�سايح  اأمني حممد 
�سجن جلبوع - حا�سل على درجة 
املاج�ستري يف الهند�سة املدنية - 
 20 ملدة  بال�سجن  حكما  ويق�سي 
عاما ويعاين من ر�سا�سة م�ستقرة 
يف العمود الفقري كان اأ�سيب بها 
على يد قوات الحتالل الإ�رسائيلي 
يف حني يطالب الإ�رسائيليني بحكم 
املري�ض  الأ�سري  ل�سقيقه  املوؤبد 
قد  والدهما  وكان  ال�سايح  ب�سام 
يف   1991 العام  يف  احلياة  فارق 
على  مقعدة  والدتهما  اأن  حني 
كر�سي متحرك وتعاين من مر�ض 
اأ�سابتها  اأخرى  واأمرا�ض  القلب 

بعد اعتقال ابنيها .

اأكد ن�ساأت الوحيدي الناطق با�سم مفو�سية ال�سهداء والأ�سرى واجلرحى بالهيئة القيادية 
العليا حلركة فتح يف قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة الأ�سرى للقوى الوطنية 

والإ�سلمية خطورة الو�سع ال�سحي للأ�سري ب�سام اأمني حممد ال�سايح من �سكان مدينة 
نابل�س املعتقل يف ما ت�سمى بعيادة �سجن الرملة الإ�سرائيلي بعد قيام اإدارة م�سلحة ال�سجون 

الإ�سرائيلية بنقله من م�ست�سفى العفولة وكان معتقل من قبل يف �سجن جلبوع .

الأ�سري ب�سام ال�سايح واجلرح النازف 
الذي ل ي�سامح
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با�سم  الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  كتب 
مفو�سية ال�سهداء والأ�رسى واجلرحى 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة 
 : والإ�سالمية  الوطنية  للقوى  الأ�رسى 
اأمام  هي حلظات من التوقف احلزين 
املفتوح  الدامي  الفل�سطيني  امل�سهد 
�رسخة  مع  اجلرح  �سماء  يف  لنحلق 
يف  القائد  الأ�سري  اأطلقها  التي  الوجع 
اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني رائد 
عليان عيد ال�سافعي يف �سجن هدارمي 
دنيا  كرميتيه  فقد  عندما  الإ�رسائيلي 

ورانية يف م�ساحة زمنية �سيقة .
واأفاد الوحيدي اأنه يف تاريخ 28 / 7 / 
2003 قامت قوات الحتالل الإ�رسائيلي 
بعد  ال�سافعي  رائد  القيادي  باعتقال 
من  لأكرث  ا�ستمرت  �ساخنة  مطاردات 
عامني ليعاين من ال�رسب املربح منذ 
التحقيق  ومن  الأوىل  الإعتقال  حلظة 
الإ�رسائيلي  هدارمي  �سجن  يف  والعزل 
ومن ظلمة ال�سجن والزنزانة واحلرمان 
ولتعاين  الإن�سانية  احلقوق  اأب�سط  من 
املالحقات  من  وعائلته  اأ�رسته 
والإ�ستدعاءات والتهديدات بالإعتقال 
اخلناق  وت�سديد  والت�سييق  والإنتقام 
ملدة  بال�سجن  حكما  ليق�سي  عليهم 
فدائية  عملية  تنفيذ  بتهمة  عاما   30
ال�سعبية  للجبهة  م�سرتكة  بطولية 
التحرير  وحركة  فل�سطني  لتحرير 

الوطني الفل�سطيني فتح .
واأ�ساف ن�ساأت الوحيدي الناطق با�سم 
مفو�سية ال�سهداء والأ�رسى واجلرحى 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة 
الأ�رسى للقوى الوطنية والإ�سالمية اأن 
ال�سعبية  اجلبهة  يف  القيادي  الأ�سري 
لتحرير فل�سطني رائد ال�سافعي - من 
كرميته  فقد   – طولكرم  مدينة  �سكان 
الكربى دنيا التي كانت تبلغ من العمر 
يف   2005  /  3  /  4 يوم  يف  �سنوات   6
حادث مروري موؤ�سف وهي من مواليد 
اأ�سرينا  ي�ستوعب  ومل   1999  /  2  /  7
بفقدان كرميته  الأوىل  البطل �سدمته 
يف  رانيا  ال�سغرى  كرميته  ليفقد  دنيا 
تاريخ 24 / 10 / 2005 يف تزامن مع 
يوم ميالدها يف 24 / 10 / 2000 وبعد 
ومل  �سقيقتها  وفاة  من  �سهور  �سبعة 
ي�سمح الحتالل الإ�رسائيلي لوالدهما 
باحت�سانهما اأو وداعهما وكان حمروما 
احلياة  قيد  على  وهما  زيارتهما  من 
بعد  وحيدا  فرا�ض  �سقيقهما  ليبقى 
وفاة �سقيقتيه وهو من مواليد 1 / 2 / 
2003 ويدر�ض يف العام 2019 – 2020 

يف الثانوية العامة .
تي�سري  املحرر  الأ�سري  اأن  واأو�سح 
الربديني ع�سو املجل�ض الثوري حلركة 

والأ�رسى  ال�سهداء  ومفو�ض  فتح 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
وهو  فتح يف قطاع غزة حدثه  حلركة 
ال�سنني  حول  الذاكرة  �سهوة  ميتطي 
الطويلة التي ق�ساها اأ�سريا يف �سجون 
زميل  باأن  الإ�رسائيلي  الحتالل 
رائد  الأ�سري  والزنزانة  القيد  ورفيق 
ب�سخ�سية  يتمتع  ال�سافعي  عيد  عليان 
وحدوية  فل�سطينية  وطنية  قيادية 
دائما  ويدعو  عادية  غري  وكاريزما 
البغي�ض  الفل�سطيني  الإنق�سام  لإنهاء 
الإحرتام  من  كبري  بقدر  ويحظى 
الأ�رسى  ورفاقه  اإخوانه  من  والتقدير 
مبختلف توجهاتهم وم�ساربهم الوطنية 
جانب  اإىل  والإ�سالمية  وال�سيا�سية 
والأمل  احلزن  �سياغة  على  قدرته 
التي  العبارات  تن�سج  بحروف  والأمل 
يف  لت�رسح  اأمامها  بالوقوف  تلزمك 
واآمال  و�سمود  وت�سحيات  ن�سالت 
الأ�سرية  الفل�سطينية  الوطنية  احلركة 
تكتبها  التي  ال�سرب  مالحم  ويف 
وتر�سمها �رسخات الوجع التي يطلقها 

الأ�رسى يف �سماء اجلرح .
واجلرح  امل�سهد  اأن  الوحيدي  واأكمل 
الفل�سطيني املفتوح ي�ستمر يف النزيف 
ال�سافعي  رائد  القائد  الأ�سري  ليفقد 
جلبوع  �سجن  يف  اليوم  املعتقل   (
عيد  عليان  احلاج  والده   ) الإ�رسائيلي 
جلنة  رئي�ض   ) الرائد  اأبو   ( ال�سافعي 
الإ�سالح املركزية مبحافظة طولكرم 
يوليو   3 املوافق  الأربعاء  يوم  يف 
امل�ست�سفى  يف  رقد  كان  حيث   2019
ملدة  اهلل  رام  مبدينة  الإ�ست�ساري 
قلب  عملية  اأجرى  وكان  اأ�سبوعني 
املعاناة  �سور  من  واحدة  يف  مفتوح 
الأ�رسى  يعي�سها  التي  واملاأ�ساة 
الحتالل  �سجون  يف  الفل�سطينيني 
الوحيدي  ن�ساأت  واأكد   . الإ�رسائيلي 
ال�سهداء  مفو�سية  با�سم  الناطق 
القيادية  بالهيئة  واجلرحى  والأ�رسى 
غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة  العليا 
الأ�رسى  جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل 
للقوى الوطنية والإ�سالمية اأن الفينيق 
ينه�ض  اأن  اإل  دائما  ياأبى  الفل�سطيني 
من حتت الركام لينف�ض الآلم واجلراح 
رائد  البطل  الأ�سري  فيكمل  النازفات 
ال�سافعي درا�سته وهو يف  عليان عيد 
يف  بكالوريو�ض  على  ليح�سل  ال�سجن 
العلوم ال�سيا�سية ثم درجة املاج�ستري 
م�سار   ( الإقليمية  الدرا�سات  يف 
جامعة   – الإ�رسائيلية  الدرا�سات 
املقال  له  وكان   ) دي�ض  اأبو  القد�ض 
القد�ض  ن�رسه يف جريدة  الذي  الأول 
 /  3  /  17 املوافق  الأحد  يوم  يف 
2019 بعنوان اأكادميية التنوير يف قلب 

الزنازين .

يف  اأيام عيد الأ�سحى املبارك ....

الأ�سري رائد ال�سافعي و�سرخة 
الوجع يف �سماء اجلرح

قال رئي�ض هيئة �سوؤون الأ�رسى 
اأبو  قدري  اللواء  واملحررين 
لن  وال�سعب  التاريخ  اأن  بكر، 
وكافة  الدويل  للمجتمع  يغفرا 
موؤ�س�ساته احلقوقية والإن�سانية، 
الأ�رسى  حقوق  عن  تخليهم 
البط�ض  معتقالت  يف  القابعني 
الإ�رسائيلية وجتاهلهم ما يح�سل 
تع�سفية  اجراءات  من  بحقهم 
ابو  و�سدد  ال�ساعة.  مدار  على 
بكر، اأن هناك جتاهل ول مبالة 
الدويل  املجتمع  موؤ�س�سات  من 
اإزاء  م�سوؤولياتها  يف عدم حتمل 

اللذين  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
والإهمال  للتنكيل  يتعر�سون 
والعزل  املتعمد  الطبي 
ومنهم  الزيارات  من  واحلرمان 
�سعبة  �سحية  بحالة  مير  من 
الإ�رساب  موا�سلته  ب�سبب 
املفتوح عن الطعام منذ 40 يوما 
كالأ�سري  الداري  اعتقاله  �سد 
اأقوال  حلبية.  حذيفة  املري�ض 
زيارته  خالل  جاءت  بكر،  ابو 
برفقة مدير مكتبه العقيد نعمان 
عدد  الهيئة،  من  ووفد  الرفاتي 
مبحافظة  ال�رسى  عائالت  من 

حلول  مبنا�سبة  والبرية  اهلل  رام 
عيد ال�سحى املبارك. وا�ساف 
اأن عيد ال�سحى  زيارته،  خالل 
يحل، واآلآف الأ�رسى حمرومون 
�سالة  ومن  اأحبتهم  روؤية  من 
وزيارة  الأ�ساحي  وذبح  العيد 
�سكل  ن�سي  من  ومنهم  اأقاربهم، 
يح�رس  مل  كونه  ومعناه  العيد 
كحالة  عيدا،  الأربعني  قرابة 
الأ�سري كرمي يون�ض وماهر يون�ض 
وحممد الطو�ض ونائل الربغوثي 
وغريهم الع�رسات. حيث زار ابو 
من"  كل  املرافق،  والوفد  بكر 

نا�رس  ام  فل�سطني"  �سنديانة 
اأ�رسى  خم�سة  والدة  حميد  ابو 
احلياة  مدى  باملوؤبد  حمكومني 
وكذلك  ادرايا،  معتقل  و�ساد�ض 
زيارة بيت الأ�سري خليل �سلو من 
بلدة عني عريك، وعائلة الأ�سري 
حممد ابو �سطحة من منطقة ام 
ال�رسايط. كما متت زيارة عائلة 
وعائلة  �ساللدة  �سادي  الأ�سري 
وعي�سى  الفروخ  ع�سام  ال�سري 
التحتا،  اهلل  رام  من  اجلبارين 
وعماد  جهاد  ال�رسين  وووالدة 

ابو الروم من خميم قدورة.

مبحافظة رام اهلل مبنا�سبة حلول عيد ال�سحى

رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين يزور عددا من عائالت الأ�سرى 



�أ�رسى  مركز  مدير  �أكد 
�لباحث  للدر��سات  فل�سطني 
“ريا�ض �الأ�سقر” بان �الحتالل 
�أ�سري�ً  يعتقل يف �سجونه )500( 
�العتقال  حتت  فل�سطينياً 
باأو�مر  تهمه،  دون  �الإد�ري 
�ملخابر�ت  جهاز  من  مبا�رسة 
هذ�  جمريات  يف  يتحكم  �لذى 
نو�ب  من   5 بينهم  من  �مللف 
و�سيدتني  �لت�رسيعي  �ملجل�ض 

وطفلني قا�رسين.
و�أو�سح “�الأ�سقر” بان �الحتالل 
�العتقال  �سيا�سة  �ىل  يلجاأ 
من  �ملئات  الحتجاز  �الإد�ري 
خلف  �لفل�سطينيني  �لنا�سطني 
�لق�سبان لفرت�ت طويلة دون �ن 
لو�ئح  نف�سه عناء جتهيز  يكلف 
الأيام  معهم  حتقيق  �و  �تهام 
باالدعاء  ويكتفى  ��سابيع،  �و 
�أ�سري  لكل  �رسى  ملف  بوجود 
�العتقال  عملية  �ثره  على  تتم 

و�لتجديد.
�الحتالل  “�الأ�سقر”  و�تهم 
جماعي  عقاب  �سيا�سة  بتنفيذ 
�الأو�مر  فر�ض  خالل  من 
�لهو�ج�ض  على  بناًء  �الد�رية 
للمعايري  مر�عاه  دون  �الأمنية 
و�سعها  �لتي  و�ملحدد�ت 
يعترب  مما  �لدويل،  �لقانون 
��ستهتار بكل �الأعر�ف و�لقو�نني 
��ستخد�مه،  من  حدت  �لتي 
�رس�ئح  كافة  طال  �نه  وخا�سه 
من  �لفل�سطيني  �ملجتمع 
ون�ساء،  ف�سائل،  وقادة  نو�ب، 
ذوى  وحتى  ومر�سى،  و�أطفال، 

�الحتياجات �خلا�سة.
حماكم  بان  “�الأ�سقر”  و�أكد 
�أ�سدرت  �ل�سورية  �الحتالل 
نهاية  وحتى  �لعام  بد�ية  منذ 
من  �إد�رياً،  قر�ر�ً   )532( متوز 
بتجديد  قر�ر�ً   )366( بينها 
لفرت�ت  �الإد�ري  �العتقال 
بينما  �د�ريني،  الأ�رسى  جديدة 
)166( قر�ر جديد ت�سدر الأول 
حمررين  ��رسى  غالبيتهم  مرة، 
ما  وتر�وحت  �عتقالهم،  �عيد 
بني �سهرين و�ستة ��سهر، معترب�ً 
هذه �الأرقام ن�سب مرتفعة جد�، 
مما يوؤ�رس على ت�ساعد �سيا�سة 

�العتقال �الإد�ري .
�الأ�رسى  بان  �الأ�سقر”   ” وبني 
عدة  على  موزعني  �الد�ريني 
عوفر  �سجن  �برزها  �سجون 
مت  منهم   %70 و�ن  و�لنقب، 
لهم  �الإد�ري  �العتقال  جتديد 
طالت  وقد  متعددة،  ملر�ت 

�الأطفال  �الد�رية  �الو�مر 
طفلني  يز�ل  ال  حيث  و�لن�ساء، 
يخ�سعان  عوفر  �سجن  يف 
�ىل  ��سافة  �الإد�ري،  لالعتقال 
حممد  فد�ء   ” وهما  �أ�سريتني 
من  عاما(،   24( دعم�ض” 
 15 منذ  معتقله  وهى  �خلليل 
لها  جدد  حيث  متتالية،  �سهر�ً 
4 مر�ت متتالية، و�سدر بحقها 
وبذلك  جوهري،  قر�ر  موؤخر�ً 
يطلق �رس�حها يف �لثالث ع�رس 

من �سهر �غ�سط�ض �لقادم .
بينما �أ�سدرت حمكمة �الحتالل 
�ستة  ملدة  �د�رى  �عتقال  قر�ر 
�رسوق   ” �الأ�سرية  بحق  �أ�سهر 
من  عاماً(   25( �لبدن”  حممد 
لطفلني،  �م  وهى  حلم  بيت 
بتاريخ  �الحتالل  �عتقلها  وكان 
منزل  دهم  بعد   2019/7/15
�لتحقيق  �إىل  نقلها  قبل  ذويها، 
وبعد  “�لد�مون”،  �سجن  “ثم 
�العتقال  �ىل  حولتها  ��سبوع 

�الإد�ري .
�ن  �ىل  �الأ�سقر”  و�أ�سار” 
 )7( يعتقل  يز�ل  ال  �الحتالل 
 )5( منهم  �سجونه،  يف  نو�ب 
�الإد�ري  لالعتقال  يخ�سعون 
�الأ�سري  �لنائب  وهم  �ملتجدد، 
 61( يو�سف”  “ح�سن  �ل�سيخ 
�عيد  وقد  �هلل،  ر�م  من  عاما( 
�ملا�سي،  ني�سان  يف  �عتقاله 
�د�رى،  قر�ر  بحقه  و�سدر 
“حممد  �ل�سيخ  و�لنائب 
 ) عاما   54  ( �لطل”  ��سماعيل 
من مدينة �خلليل، وهو معتقل 
و�سدر   ،2018 دي�سمرب  منذ 
له  وجدد  �د�رى  قر�ر  بحقه 
مرتني وكان �أم�سى ما يزيد عن 
�الحتالل،  �سجون  يف  عام   12

ن�سفها يف �العتقال �الإد�ري.
مطلق  “حممد  و�لنائب 
من  عاماً(   63( �بوجحي�سه” 
�خلليل، وهو معتقل منذ نوفمرب 
من �لعام �ملا�سي، �سدر بحقه 

قر�ر �عتقال �د�رى وجدد له 3 
�أم�سى ما  مر�ت متتالية، وكان 
�سجون  يف  �سنو�ت   10 يقارب 
�الحتالل، جزء كبري منها حتت 

�العتقال �الإد�ري.
�أبو  حممود  “حممد  و�لنائب 
مدينة  من   ، عاماً(   67( طري” 
35 عاماً  �م�سى  وكان  �لقد�ض، 
يف �ل�سجون، و�عيد �عتقاله يف 
يف  منزله  من  �ملا�سي  مار�ض 
هناك  يقيم  �لبرية حيث  مدينة 
 9 قبل  �لقد�ض  عن  �بعاده  منذ 
�العتقال  �ىل  وحولته  �سنو�ت 
ثانية،  ملرة  له  وجدد  �الإد�ري 
نعمان  “عز�م  �لنائب  وكذلك 
مدينة  من  عاماً(   63( �سلهب” 
�ل�سهر  �عتقاله  �عيد  �خلليل، 
قر�ر  بحقه  و�سدر  �ملا�سي 
 8 �م�سى  وكان  �د�رى،  �عتقال 

�سنو�ت يف �سجون �الحتالل.
و�أ�سار “�الأ�سقر” �ىل �ن �لظلم 
جر�ء  �الأ�رسى  على  وقع  �لذى 
�العتقال  �و�مر  ��ستخد�م 
و��ستنز�ف  �ملكثفة  �الإد�ري 
دن  �لق�سبان  خلف  �عمارهم 
منهم  �لع�رس�ت  دفع  وجه حق، 
فردية  ��رس�بات  خو�ض  �ىل 
منهم   7 يز�ل  ال   ، �لطعام  عن 
�ليوم  حتى  �ال�رس�ب  يو��سلون 

.
وطالب “�الأ�سقر” مبوقف دويل 
جاد وحقيقي جتاه هذه �ل�سيا�سة 
�الأ�رسى،  بحق  �الجر�مية 
ي�ستغل  �الحتالل  �ن  حيث 
�للجوء  �لدويل  �لقانون  �جازة 
الأ�سباب  �الإد�ري  لالعتقال 
�أمنية قهرية وب�سكل ��ستثنائي، 
وترك �لعنان للمخابر�ت لفر�ض 
مئات  على  �الإد�ري  �العتقال 
�لفل�سطينيني من خالل حماكم 
على  تبنى  و�سكلية  �سورية 
ب�سكل  وتفتقد  �رسية،  ملفات 
�ملحاكمة  �إجر�ء�ت  �ىل  كامل 

�لعادلة.
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�لأ�سرى �لفل�سطينيون �أقوى 
من �سناعة �ملوت �ل�سهيونية

بقلم / د. عماد 
م�صباح خميمر

يف  �ل�سهيوين  �لكيان  وياأتي 
�لعن�رسية  �مل�ساريع  مقدمة 
�لتي  �الإقتالعية  �الإحتاللية 
�سناعة  �أ�سكال  كافة  متار�ض 
�لفل�سطيني،  �ل�سعب  بحق  �ملوت 
�أو  �ملو�جهة  ميد�ن  يف  �سو�ء 
و�سجونهم  معتقالتهم  �أقبية  يف 
ومتخطياً  خمالفاً  �الإجر�مية 
بعر�ض  و�سارباً  ومتجاهاًل 
و�ملو�ثيق  �لقو�نني  كافة  �حلائط 
�الإن�سانية. هي  �لدولية و�الأخالق 
ميار�سها  �الإن�سانية  �سد  جر�ئم 
لل�رسعية  �لفاقد   - �لكيان  هذ� 
بحق   - و�الإن�سانية  �لقانونية 
جر�ئم  �لفل�سطيني،  �ل�سعب 
حتت  وعنجهية  باإ�رس�ر  متار�ض 
�لدويل  �ملجتمع  و�أنظار  �أعني 
ردعه،  عن  عاجز�ً  يقف  �لذي 
هذ�  �سوت  يعلو  �لذي  �لوقت  يف 
�ملجتمع مد�فعاً عن قيم �حلرية 
و�لدميقر�طية،  �الإن�سان  وحقوق 
ولكن يف حالة �ل�سعب �لفل�سطيني 
هو  �لطرف  وغ�ض  �ل�سمت  فاإن 
هذ�  على  �مل�سيطر  �لقانون 
يف  �أو  طوعاً  �لعاجز  �ملجتمع 
�سوت  ي�سدر  �الأحو�ل  �أف�سل 
�أو  هنا  من  ياأتي  خجول  خافت 
�أو  تاأثري  �أدنى  ي�سكل  وال  هناك 

ر�دع للكيان �ل�سهيوين.
ميار�ض  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �إن 
هذ�  �الإحتالل،  مقاومة  يف  حقه 
من   2 �لفقرة  كفلته  �لذي  �حلق 
من  �الأول  �لف�سل  من   1 �ملادة 
�إمناء   " �ملتحدة  �الأمم  ميثاق 
على  �الأمم  بني  �لودية  �لعالقات 
�أ�سا�ض �حرت�م �ملبد�أ �لذي يق�سي 
بالت�سوية يف �حلقوق بني �ل�سعوب 
تقرير  منها  لكل  يكون  وبان 
�حلق  �إقر�ر  �إن   ."  ... م�سريها 
م�سريها  تقرير  يف  �ل�سعوب  لكل 
يعني �سمناً حق هذه �ل�سعوب يف 
ممار�سة �ملقاومة بكافة �أ�سكالها 

�أن  وطاملا  �حلق،  لهذ�  �إنتز�عاً 
حقه  �لفل�سطيني ميار�ض  �ل�سعب 
فاإن  �ملتحدة  �الأمم  مليثاق  وفقاً 
كافة ممار�سات �الإحتالل �ملانعة 
هي  �مل�سري  لتقرير  حقه  لنيله 
�الأمم  مليثاق  خمالفة  ممار�سات 
�ملتحدة وبالتايل للقانون �لدويل. 
وق�سية �الأ�رسى �لفل�سطينيني من 
ممار�سة  تعك�ض  �لتي  �لق�سايا 
يف  حلقه  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
وعن  جهة،  من  م�سريه  تقرير 
وعدم  �الإحتالل  �إجر�م  مدى 
�إحرت�مه للقانون �لدويل من جهة 

�أخرى.
يد�فع  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �إن 
�لوطنية  حقوقه  وعن  وجوده  عن 
�ملكفولة بالقانون �لدويل، و�أ�رسى 
�ل�سعب �لفل�سطيني لدى �الإحتالل 
�ل�سعب  طليعة  هم  �ل�سهيوين 
�لدفاع، وهم  �لفل�سطيني يف هذ� 
على  �حلفاظ  يف  �الأمامي  �خلط 
هوية ووجود �ل�سعب �لفل�سطيني، 
�جلر�ئم  عن  �لك�سف  مقابل  يف 
ميار�سها  �لتي  �الإن�سانية  �سد 
�الإحتالل �ل�سهيوين. وتاأتي ق�سية 
�ملعتقالت  يف  �ملر�سى  �الأ�رسى 
�ل�سهيونية من �أبرز �لق�ساياً �لتي 
تك�سف عن غياب �الإن�سانية وتغول 
وممار�سات  �سلوك  يف  �لوح�سية 
يكتف  مل  و�لذي  �الإحتالل،  هذ� 
بعدم �رسعية وم�رسوعية وجوده، 
ال�إن�سانية  مبمار�سات  يقوم  بل 
تعك�ض عن�رسية وعقلية �إقتالعية 
كولونيالية �إحاللية معيارها �لقوة 
�لذي  �لدويل  �لقانون  ال  �لغا�سمة 
�إطار�ً  ي�سكل  �أن  �ملفرت�ض  من 
و�أمم  �سعوب  بني  �لعالقة  لتنظيم 

�لعامل.
من   3 1�ملادة  �لفقرة  يف  جاء 
( من  عامة  �أحكام   ( �الأول  �لباب 

�إتفاقية جنيف �لر�بعة:
عن  �لعاجزون  و�الأ�سخا�ض   ...
�جلرح  �أو  �ملر�ض  ب�سبب  �لقتال 
�آخر،  �سبب  الأي  �أو  �الحتجاز  �أو 
يعاملون يف جميع �الأحو�ل معاملة 
�لغر�ض،  ولهذ�   ... �إن�سانية 

فيما  �لتالية  �الأفعال  حتظر 
�ملذكورين  باالأ�سخا�ض  يتعلق 
�أعاله، وتبقى حمظورة يف جميع 
�العتد�ء  )�أ(  و�الأماكن:  �الأوقات 
�لبدنية،  و�ل�سالمة  �حلياة  على 
�أ�سكاله،  بجميع  �لقتل  وبخا�سة 
�لقا�سية،  و�ملعاملة  و�لت�سويه، 
و�لتعذيب، )ب( �أخذ �لرهائن، )ج( 
�العتد�ء على �لكر�مة �ل�سخ�سية، 
�ملهينة  �ملعاملة  �الأخ�ض  وعلى 
�لفقرة  �أما  بالكر�مة.  و�حلاطة 
يجمع  �لتايل:  تناولت  فقد   )2(

�جلرحى و�ملر�سى ويعتني بهم.
�إتفاقية  يف  �سبق  ما  �إىل  بالنظر 
جنيف �لر�بعة و�لتي تناولت حماية 
�ملدنيني يف �أثناء �حلرب بني دول 
�الأمر  يكون  فكيف  �سيادة،  ذ�ت 
الحتالل  تعر�ض  �سعب  حالة  يف 
�أر�سه وتهدد وجوده وهويته؟ هل 
و�إن�سانياً  وقانونياً  �أخالقياً  يجوز 
عن  بحثه  ملجرد  عقابه  يتم  �أن 
و�مل�رسوعة؟  �ل�رسعية  حقوقه 
ينتهك  �ل�سهيوين  �الإحتالل  �إن 
فيما  كلمة  كل  بل  فقرة  كل  لي�ض 
�لفل�سطينيني،  باالأ�رسى  يتعلق 
فاالأ�رسى �لفل�سطينيون يتعر�سون 
�جل�سدي  �لتعذيب  �أ�سكال  لكافة 
�إ�سافة  و�ملعنوي،  و�لنف�سي 
و�الإهمال  �لعزل  ظروف  �إىل 
�لذي  �الأمر  و�الإن�ساين،  �لطبي 
�الأ�رسى   من  �لكثري  لوقوع  �أدى 

�الأمر��ض،  ملختلف  فري�سة 
كلى،  كبد،  قلب،  خبيثة،  �أمر��ض 
وكلها  وغريها،  عظام  ب�رس، 
فورياً  عالجاً  ت�ستلزم  �أمر��ض 
ومتو��سلة  دقيقة  طبية  ومتابعة 
معتقالت  يف  تو�فرها  ميكن  ال 
عن�رسية  �سهيونية  عقلية  تعك�ض 
�لكبرية  �الأعد�د  �إن  �إجر�مية. 
�الأمر��ض  ذوي  من  �الأ�رسى  من 
تتجاوز  و�لتي  و�ملزمنة  �خلطرية 
قيام  على  موؤ�رس  لهو  �ملئات 
بالقتل  �ل�سهيوين  �الحتالل 
�لبطيء و�ملمنهج الأ�رسى �ل�سعب 
عن  �أ�سفر  مما  �لفل�سطيني، 
�الأ�رسى  من  �لعديد  ��ست�سهاد 
ت�ساف  جرمية  يف  �لبو��سل 
و�نتهاكاً  �الإحتالل،  هذ�  جلر�ئم 
�آخر لالتفاقيات �لدولية، ولكن يف 
�ملقابل يظل �ل�سمود �الأ�سطوري 
�ل�سهيوين  �الإجر�م  �أمام  لالأ�رسى 
ميثل  �الإن�سانية  غري  وممار�ساته 
لهذ�  وهزمية  بطولياً  �إخرت�قاً 
�ل�سجان  حتدي  �إن  �لكيان. 
�ملوت  �أ�سكال  لكافة  و�لت�سدي 
نياًل  �سناعتها  يحاول  �لتي 
هو  منهم  كل  رجال  عزمية  من 
�لعا�سفة  وجه  يف  �سامخ  طود 
�ل�سهيونية �لهوجاء، لهو معلم �آخر 
من معامل �لهوية �لفل�سطينية �لتي 
�ملحاوالت  على  ع�سية  �ستظل 

�ل�سهيونية لطم�سها. 

تتعدد اأ�صكال  �صناعة املوت التي ت�صطلع بها الكيانات العن�صرية الإ�صتعمارية 
الإحتاللية الإقتالعية، هذه الأ�صكال تتخذ وجوهًا متعددة ما بني القتل الهمجي 

والإعدام الفوري املبا�صر، والقتل البطيء بو�صائل خمتلفة، وا�صتالب مقومات احلياة 
بتقييد احلريات ج�صديًا ومعنويًا وعلى كافة امل�صتويات، وياأتي ال�صكل الأخري ليندرج 

حتت �صيا�صة الإعتقال لأفراد ال�صعب الرازح حتت نري الإحتالل، وهذا الإعتقال ي�صكل 
اأداة اإجرامية يف يد الإحتالل تخالف كافة املواثيق والأعراف واملعاهدات الدولية، 

واإذا كان الإعتقال بحد ذاته هو جرمية، فكيف اإذا اقرتن مبمار�صات لاإن�صانية 
ووح�صية ت�صتهدف الإعدام والقتل البطيء لالأ�صرى املدافعني عن حرية وحقوق 

�صعوبهم وفقًا للقوانني والأعراف واملواثيق والأعراف الدولية؟.

مركز اأ�صرى فل�صطني للدرا�صات

�لحتالل يعتقل يف �سجونه )500( �أ�سريً� 
فل�سطينيًا حتت �لعتقال �لإد�ري دون تهمه
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عي�شة ق.

مع  العقد  ف�سخ  نحو  ويتوجه 
مو�سما  له  الزال  والذي  دوما 
ان  ويبدو  الفريق،  مع  اآخر 
اأطلقها مالل  التي  الت�رصيحات 
متهد  يف"  تي  "بربر  قناة  عرب 
نحو رحيل اأحد اأف�سل املدربني 
املو�سم  الوطنية  البطولة  يف 
ت�سكيلة  قاد  والذي  املنق�سي 
املو�سم  اإنهاء  اإىل  "الكناري" 
يف املركز الثاين واإعادة الفريق 
القارية  املناف�سة  خلو�ض 

جمددا من بوابة م�سابقة رابطة 
تناف�ض  بعدما  اإفريقيا،  اأبطال 
اآخر  اإىل  اللقب  اإحراز  على 
اأنفا�ض اجلولة االأخرية، وح�سب 
ال�سباب  فاإن  امل�سادر  نف�ض 
دوما  رحيل  الإمكانية  االأقرب 
التعاقد  مالل  رف�ض  اإىل  تعود 
طلبها  التي  االأ�سماء  بع�ض  مع 
التقني الفرن�سي من اجل تدعيم 
الت�سكيلة حت�سبا خلو�ض املو�سم 
االأدوار  على  والتناف�ض  املقبل 
اللونني  ع�ساق  ويرف�ض  االأوىل. 
ال�سفر واالأخ�رص رحيل املدرب 

دوما اأين يقفون �سد رغبة مالل 
وا�ستقدام  عنه  اال�ستغناء  يف 
اأجمعت  حيث  فيلود،  مواطنه 
�رصورة  على  ال�سبيبة  جماهري 
العار�سة  راأ�ض  على  دوما  بقاء 
وقيادتها  "للكناري"  الفنية 
معرفته  بحكم  اجلديد  املو�سم 
وموا�سلة  ال�سبيبة  لبيت  جيدا 
منذ  فيه  انطلق  الذي  العمل 
اإعالمية  م�سادر  لكن  قدومه. 
فرن�سية ك�سفت عن تواجد دوما 
من  فريق  رفقة  مفاو�سات  يف 
يقرتب  اأين  ال�سهيوين  الكيان 

واالإ�رصاف  معه  االتفاق  من 
على تدريبه يف املو�سم الكروي 
يرجح  الذي  االأمر  املقبل، 
اف�سل  اأحد  جتربة  نهاية  بقوة 
املن�رصم  املو�سم  يف  املدربني 
ةالذي  "الكناري"  ت�سكيلة  مع 
عودته  اأجل  من  بقوة  �ساهم 
اإىل التناف�ض على الدوار االأوىل 
له  و�سمح  الوطنية  البطولة  يف 
جمددا  امل�ساركة  اإىل  بالتاأهل 
ولعب  القارية  املناف�سة  يف 
املو�سم  اإفريقيا  اأبطال  رابطة 

املقبل.

يف ظل احلديث عن تواجده يف مفاو�شات مع فريق �شهيوين

دوما يغادر �ضبيبة القبائل ومالل يفاو�ض فيلود

الأن�شار يرف�شون الديركتوار وي�شغطون لرحيله

بابا ي�ضتقيل وتعيني ديركتوار موؤقت 
لت�ضيري احلمراوة

وهران  مولودية  فريق  رئي�ض  ا�ستقال 
اأحمد بلحاج املدعو "بابا" ر�سميا من 
من�سبه وذلك ا�ستجابة ملطالب اأن�سار 
اأول  بقوة  خرجوا  كانوا  الذين  الفريق 
اأم�ض مطالبني برحيله بعد الف�سل الذي 
رئا�سة  خاللها  قاد  التي  املرحلة  مّيز 
والتي  اجلزائري  الغرب  عا�سمة  نادي 
ت�سهد  مل  كاملة  اأعوام  خم�سة  امتّدت 
حملي  لقب  باأي  الفريق  تتويج  خاللها 
ولعب  االأوىل  االأدوار  على  التناف�ض  اأو 
�سهرة  اجتمع  حيث  خارجية،  مناف�سة 
اأول اأم�ض جمل�ض امل�ساهمني ملولودية 
اأغلب  ح�سور  عرف  والذي  وهران 
النادي ما عدا ت�سجيل  امل�ساهمني يف 
غياب االإخوة �رصيف والع�سو ب�سجراري 
يف  ح�سوره  ع�سوا   11 �سجل  فيما 
بابا  تقدمي  �سهد  والذي  االجتماع 
اإىل  ومنحها  ر�سميا  كتابية  ا�ستقالته 
اأع�ساء جمل�ض االإدارة قبل حتويلها اإىل 
وايل وهران مولود �رصيف والتي مت قبولها 
دون اإ�سكال خا�سة يف ظل الغليان الذي 
والذين  اأن�ساره  و�سط  النادي  يعرفه 
برحيل  للمطالبة  ال�سارع  اإىل  خرجوا 
االإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  واتفق  اجلميع، 
على حتديد تاريخ 8 جوان املقبل من 
اأجل اجتماع امل�ساهمني جمددا ق�سد 
بحث م�ستقبل الفريق وتفعيل اإجراءات 

التي  اإيربوك  �رصكة  رفقة  املفاو�سات 
النادي  اأ�سهم  اأغلبية  �رصاء  على  تعتزم 

والدخول م�ساهما باالأغلبية.
اأن�سار  رف�ض  مت�سل،  �سياق  يف 
"احلمراوة" عودة احلر�ض القدمي وذلك 
ثالثة  ديركتوار مكون من  تعيني  خالل 
روؤ�ساء �سابقني للفريق ويتعلق االأمر بكل 
من يو�سف جباري، يحياوي وعبد االإله 
الفرتة  خالل  الفريق  ت�سيري  اجل  من 
التفاو�ض رفقة  والتكفل مبلف  املقبلة 
االأن�سار  يعتزم  حيث  اإيربوك،  �رصكة 
ال�سارع  اإىل  اخلروج  موا�سلة  على 
لقرار  رف�سا  باالحتجاجات  والقيام 
النادي خالل  راأ�ض  الثالثي على  تعيني 
اأغلق  كانوا  الذين  وهم  احلالية،  الفرتة 
الذي  ال�سرياطون  فندق  نحو  الطريق 
كان �سهد اجتماع جمل�ض امل�ساهمني، 
امل�سريات من خالل اخلروج  ووا�سلوا 
اأقاموا  اأين  كبرية  باأعداد  اأمن�ض  ظهر 
القدمي  املقر  اأمام  كبرية  احتجاجات 
تدخل  على  خاللها  واأ�رصوا  للنادي، 
والريا�سة  ال�سباب  ومديرية  الوايل 
لوهران من اأجل اإبعاد الثالثي جباري، 

حمياوي وعبد االإله.
عي�شة ق.

�سيكون الرباع فار�ض طوايري، املمثل 
العامل  بطولة  يف  للجزائر  الوحيد 
ال�سبت  يوم  انطلقت  التي  لالأوا�سط 
ب�سوفا، عا�سمة جزر فيجي، مب�ساركة 
اأزيد من 280 ريا�سي و ريا�سية ميثلون 
يف  مدرجا  م�ساركة.  دولة   50 حوايل 
فئة 81 كلغ اجلديدة، �سيدخل طوايري 
عزم  وكله  الثالثاء  غد  يوم  املناف�سة 
اال�سا�سي املتمثل  على حتقيق هدفه 
يف حت�سني نتيجته ال�سخ�سية و كذلك 
التموقع �سمن قائمة الع�رصة االوائل يف 
املمثل  م�ساركة  املونديال.وعن  هذا 
املدرب  او�سح  للجزائر،  الوحيد 
ل"واج"  يحياوي  املنعم  عبد  الوطني 
يف  �سيتناف�ض  اجلزائري  "الرباع  ان 
ريا�سيني  عدة  رفقة  )اأ(  االول  الفوج 
ال�ساحة  على  طيبة  ب�سمعة  يتمتعون 
م�ساركته  قرار  ان  مو�سحا  العاملية"، 
يف فئة 81 كلغ جاء بعد ادراج و اعتماد 
هذه  اجلديدة  التناف�سية  الفئة  هذه 

ال�سنة من قبل الهيئة الدولية.
مهمة  ان  الوطني  املدرب  اأو�سح  و 
و�سعبة  �ساقة  �ستكون  اجلزائر  ممثل 
بتحدي  مطالبا  �سيكون  انه  باعتبار 
االثقال  رفع  عامل  يف  قوية  ا�سماء 
جام�ض  اري�سون  االمريكي  ابرزهم 
ماورو�ض و الكوملبي �سولي�ض اربوليدا 
جون فيليب و االيراين ح�سني �سلطاين 
لوزكا و االرميني  ايهار  البيالرو�سي  و 
الليتواين  كذا  و  رفيق  هارثونيان 
املعطيات  �سوهارفر.هذه  ريتفارا�ض 
العائد موؤخرا  ان مهمة طوايري  تبني 
�سهلة،  تكون  لن  �سوف  اال�سابة،  من 
خا�سة و ان هذا االخري مل ي�سارك يف 
مناف�سة من هذا امل�ستوى منذ بطولة 
العامل 2018 باأوزباك�ستان والتي انهاها 

كلغ،   77 فئة  يف  ال�ساد�ض  املركز  يف 
بعد رفعه حلمولة 309 كلغ يف جمموع 
احلركتني )141 كلغ يف حركة اخلطف 

و 168 كلغ يف حركة النرث(.
حتقيق  اجلزائري  الرباع  على  ويتعني 
اأف�سل  االقل  على  بها  يعادل  نتيجة 
نتيجة �سخ�سية )150 كلغ يف اخلطف 
و 185 يف النرث(، التي حققها قبل تنقله 
املونديال.ورغم  هذا  يف  للم�ساركة 
بامل�ستوى  اجليدة  معرفته  و  درايته 
العايل الذي مييز مثل هذه املناف�سات 
الوطني  املدرب  ان  اال  العاملية، 
يحياوي قد ابدى تفاوؤله بقدرة الرباع 
طوايري على حتقيق نتيجة طيبة قائال 
مبوؤهالت  يتمتع  و  �ساب  "طوايري   :
جيدة متكنه يف حالة ا�ستغاللها جيدا 
جيد  ريا�سي  انه   )...( الفارق  حتقيق 
نوعية  حت�سريات  من   ا�ستفاد  قد  و 
طيبة،  نتيجة  حتقيق  على  �ست�ساعده 
تركيز  بدرجة  يتمتع  انه  و  خا�سة 
اجلزائرية  البعثة  عالية".وتتواجد 
منذ 29 مايو املن�رصم ب�سوفا عا�سمة 
بعد �سفر  بها  التي حلت  جزر فيجي، 
طويل و�ساق ح�سب ما افاد به املدرب 
العامل  بطولة  ان  اكد  الذي  الوطني 
الرئي�سية  االأهداف  بني  من  تعد  هذه 
لهذه  لطوايري هذا املو�سم .وحت�سبا 
املناف�سة العاملية، كان الرباع ال�ساب 
قد ا�ستفاد من ترب�ض حت�سريي مبركز 
التي  املحطة  وهي  برتكيا،  انطاليا 
فيها ممثل اجلزائر حت�سريات  اجرى 
من  املمتدة  الفرتة  يف  مكثفة  بوترية 

25 ابريل اىل 18 مايو.
وكالت

بطولة العامل لرفع الأثقال اأوا�شط

طوايري املمثل الوحيد 
للجزائر بجزر فيجي

اأطلق رئي�ص فريق �شبيبة القبائل �شريف مالل ت�شريحات بخ�شو�ص حت�شريه للبديل يف حال مل 
يتفق معه للبقاء املو�شم املقبل رغم اأن املدرب لزال مرتبطا مع ال�شبيبة بعقد، اأين تتحدث م�شادر 

من داخل البيت القبائلي عن تفاو�ص مالل رفقة املدرب الفرن�شي الآخر هيربت فيلود والذي �شبق له 
التدريب يف اجلزائر والإ�شراف على العار�شة الفنية لحتاد العا�شمة

�سهدت عملية بيع التذاكر اخلا�سة 
باأن�سار فريق �سبيبة بجاية حت�سبا 
كاأ�ض  مناف�سة  نهائي  ملباراة 
اجلمهورية املقررة ال�سبت املقبل 
كبريا  اإقباال  بلوزداد  �سباب  اأمام 
تنقلوا  الذين  االأن�سار  طرف  من 
املغاربية  الوحدة  ملعب  اإىل  بقوة 
ببيع  التكفل  �سهد  والذي  ببجاية 
"ميا  اأبناء  ت�سكيلة  اأن�سار  ح�سة 
مبجموع  تقدر  والتي  قورايا" 
عرب  طرحها  مت  تذكرة  األف   11
توافدا  وعرفت  امللعب  �سبابيك 

الفريق  حمبي  طرف  من  كبريا 
والذين كانوا بقوة اأمام امللعب من 
التي  التذكرة  على  احل�سول  اأجل 
ت�سمح لهم بالتنقل من اأجل متابعة 
من  الكاأ�ض  ال�سيدة  نهائي  مقابلة 
والوقوف  ت�ساكر  ملعب  مدرات 
اأجل  من  لدفعهم  الالعبني  خلف 
حمملني  بجاية  مدينة  اإىل  العودة 
الفريق،  تاريخ  يف  الثانية  بالكاأ�ض 
التذاكر  بيع  عملية  انطلقت  حيث 
زواال  الثانية  ال�ساعة  حدود  يف 
وعرفت بيع جمموع 3 اآالف تذكرة 

يف مدة اأقل من �ساعتني فقط على 
انطالق عملية بيع التذاكر.

والية  حت�رص  مت�سل،  �سياق  ويف 
اأجل  من  و�ساق  قدم  على  بجاية 
نقل  حول  الروتو�سات  اآخر  و�سع 
ت�ساكر  ملعب  اإىل  بقوة  االأن�سار 
من  املقابالت  ح�سور  اأجل  من 
حوايل  لهم  تخ�سي�ض  خالل 
حمطة  اإىل  تنقلهم  قطارات   5
احلافالت  من  وجمموعة  البليدة 
تذاكر  اأ�سعار  تخفي�ض  جانب  اإىل 
�سوف  اأين  الن�سف  اإىل  القطارات 

من  التذاكر  بدعم  الوالية  تتكفل 
جلماهري  قوي  تنقل  ت�سهيل  اأجل 

النادي البجاوي.
يف املقابل، �رصع اأول ام�ض اأ�سبال 
املدرب التون�سي كمال بوعكاز يف 
لنهائي  ا�ستعدادا  تدريبي  ترب�ض 
الكاأ�ض وذلك بعدما كانوا اختتموا 
ترب�ض العا�سمة قبل ان ينالوا يوم 
راحة وي�ستاأنفوا التدريبات جمددا 
ملوعد  جيدا  اال�ستعداد  اأجل  من 

املواجهة .
عي�شة ق.

التابعة  االن�سباط  جلنة  ا�ستدعت 
للرابطة املحرتفة لكرة القدم رئي�ض 
مالل  �رصيف  القبائل  �سبيبة  فريق 
واملدير الريا�سي ل�سباب ق�سنطينة 
بتاريخ  اأع�سائها  اأمام  االمتثال  اإىل 
االإدالء  اأجل  من  املقبل  جوان   10
بالت�سجيل  يتعلّق  فيما  باأقوالهما 
الرجلني  بني  انت�رص  الذي  ال�سوتي 

الهاتفية  املكاملة  ت�سجيل  وي�سم 
التي جمعتهما قبل مباريات اجلولة 
حيث  الوطنية  البطولة  من  االأخرية 
توؤكد اإقدام مالل على عر�ض منحة 
من  العبيه  اإىل  عرامة  على  مالية 
اأمام  الفوز  على  حتفيزهم  اأجل 
احتاد العا�سمة وم�ساعدة فريقه من 
اأجل التتويج بلقب البطولة الوطنية 

اإىل  املطاف  نهاية  يف  عاد  والذي 
يف  انت�رصوا  الذين  االحتاد  العبي 
الذي  احلديث  جانب  اإىل  اللقاء، 
جمموعة  اإر�سال  ب�سان  مالل  قاله 
من املنا�رصين اإىل مدينة ق�سنطينة 
ق�سد فر�ض ال�سغط وتهديد اأع�ساء 

وفد االحتاد.
االن�سباط  جلنة  ت�ستمع  ان  وينتظر 

اإىل اأقوال مالل وعرامة قبل ت�سليط 
ي�ستبعد  ال  عليهما، حيث  العقوبات 
حال  يف  قا�سية  العقوبة  تكون  اأن 
اللقاء، وحتفيز  ترتيب  ثبت حماولة 
والتي  املناف�ض  الفريق  العبي 

يعاقب عليها القانون.
ع.ق. 

الولية ت�شبط اإجراءات تنقل الأن�شار اإىل ملعب ت�شاكر

اإقبال كبري لأن�ضار �ضبيبة بجاية على تذاكر نهائي الكاأ�ض

ميتثالن اأمام جلنة الن�شباط يف 10 جوان املقبل

مالل وعرامة مهددان بعقوبات قا�ضية
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عي�شة ق.

وهو الأمر الذي يعترب عامال �سلبيا 
للظهري الأي�رس للمنتخب الوطني 
خا�سة واأنه كان يف مفاو�سات مع 
اليطايل  الدوري  عمالقة  اأحد 
من اأجل اللتحاق ب�سفوفه خالل 
قبل  احلايل  ال�سيفي  املركاتو 
التي  اخلطرية  الإ�سابة  تقلب  اأن 
على  راأ�سا  الأمور  لها  تعر�ض 
عقب. ومل تكن الإ�سابة يف وقتها 
التقارير  خمتلف  واأن  خا�سة 

الإيطالية  لل�سحف  الإعالمية 
التعاقد  بامكانية  فار�ض  ربطت 
»النرياتروزي«  ت�سكيلة  ب�سفوف 
لكن  العايل  امل�ستوى  يف  واللعب 
الإ�سابة �سوف تعرقل اإنهاء عملية 
ذهبية  فر�سة  وت�سييع  النتقال، 
وزميله  مواطنه  مع  حدث  مثلما 
اإ�سماعيل  الوطني  املنتخب  يف 
اأيام  قبل  تعاقد  الذي  بنا�رس 
اأ�سي ميالن عقب  اجلار  بالنادي 
اإفريقيا  كاأ�ض  يف  الالفت  تاألقه 
ال�سائفة  هذه  جرت  التي  لالأمم 

يف م�رس. وقدم فار�ض م�ستويات 
التي  املباريات  خالل  مقبولة 
الوطنية  الت�سكيلة  مع  خا�سها 
اأنه كان بديال يف املناف�سة  رغم 
�سبعيني  بن  رامي  اخلرية لالعب 
احل�سن  البالء  اأبلى  اأنه  اإل 
اأمام  لعبها  التي  املواجهة  خالل 
من  الثانية  اجلولة  يف  تنزانيا 
اإفريقيا،  كاأ�ض  جمموعات  دور 
وجنح يف لفت انتباه اأحد عمالقة 
الدوريات الأوروبية قبل اأن يتلقى 
على  جتربه  �سوف  التي  الإ�سابة 

والركون  جراحية  عملية  اإجراء 
يف  النطالق  قبل  الراحة  اإىل 

عملية التاأهيل الع�سلي للتح�سري 
من اأجل العودة اإىل املناف�سة يف 

الكروي  للمو�سم  الثاين  الن�سف 
اجلديد..

مر�شح لالبتعاد عن امليادين ما بني 4 و6 اأ�شهر

فار�س ي�ضاب يف �لأربطة �ملعاك�ضة وي�ضيع �ضفقة �أنتري ميالن
تلقى الالعب الدويل اجلزائري حممد فار�س �شربة موجعة قبل انطالق املو�شم الكروي اجلديد 

بعد ال�شابة اخلطرية التي تعر�س لها على م�شتوى الأربطة املعاك�شة خالل م�شاركته يف 
املباراة الودية التي خا�شها ناديه �شبال اليطايل اأمام نادي ت�شيزينيا �شمن حت�شريات املو�شم 

الكروي اجلديد، حيث تعترب هذه الإ�شابة من الأنواع اخلطرية والتي جترب الالعب على 
البتعاد عن املالعب لفرتة طويلة ترتاوح بني 5 و6 اأ�شهر

منح متريرتني حا�شمتني و�شيع هدفا عامليا

حمرز ي�ضجل بد�ية قوية يف �لربميرليغ
اجلزائري  الدويل  الالعب  قّدم 
رائعة  مو�سم  بداية  حمرز  ريا�ض 
بعد الفوز العري�ض الذي حققه مع 
ناديه مان�س�سرت �سيتي اأمام وا�ست 
الفتتاحية  اجلولة  حل�ساب  هام 
املمتاز  الجنليزي  الدوري  من 
من  كان  حيث  نظيفة،  بخما�سية 
امليدان  اأر�سية  على  الأف�سل  بني 
البداية  يف  الكبرية  م�ساهمته  بعد 
الدفاع  رحلة  يف  لناديه  الفوية 
الذي  الجنليزي  الدويل  لقب  عن 
احرزه يف املو�سمني املن�رسمني، 
متو�سط  �سارك  الغر�ض  ولهذا 
بعدما  اأ�سا�سيا  اخل�رس  ميدان 
اختار املدرب غوارديول العتماد 
عليه مكان زميله امل�ساب �سانيه، 
فيه  و�سعها  التي  الثقة  عند  وكان 

مدربه ال�سباين خا�سة واأنه �ساهم 
يف الأهداف اخلم�سة التي �سجلها 
هدافا  يكن  مل  اأنه  رغم  زمالوؤه 
متريرتني  منح  لكنه  اللقاء  يف 
حا�سمتني وكان خلف ركلة اجلزاء 

الرجنتيني  زميله  �سجلها  التي 
يف  امل�ساهمة  جانب  اإىل  اأغويرو 
بعدما  الفريق  �سجلهما  هدفني 
وهو  الهجمة،  بداية  خلف  كان 
منذ  له  مقابلة  اأف�سل  قدم  الذب 

ال�سماوي  النادي  قمي�ض  ارتدائه 
منذ �سائفة املو�سم املن�رسم.

»هو�سكورد«  موقع  واختار 
لكرة  الح�سائيات  يف  املخت�ض 
اللقاء  رجل  تلم�سان  ابن  القدم 
 9.8 رائعا  تنقيطا  نال  بعدما 
بف�سل امل�ستوى الكبري الذي قدمه 
وهو الذي كاد ي�سجل هدفا عامليا 
اثنني  لعبني  مراوغته  اإثر  على 
من الفريق امناف�ض قبل اأن ي�سيع 
الإعالم  ين�سف  مل  بينما  الكرة، 
لوهافر  نادي  خريج  الجنليزي 
اختيار  ف�سل  بعدما  الفرن�سي 
لقب  �سرتلينغ ومنحه  زميله رحيم 
لثالثة  توقيعه  بعد  اللقاء  رجل 

اهداف يف املباراة.
عي�شة ق.

يقرتب من النتقال اإىل الدوري الأملاين

رئي�س رين ميهد لرحيل بن 
�ضبعيني هذ� �ملركاتو

يقرتب الالعب الدويل اجلزائري رامي بن �سبعيني نحو خو�ض مغامرة احرتافية 
ويف  احلايل،  ال�سيفي  املركاتو  فرتة  خالل  الفرن�سي  الدوري  ومغادرة  جديدة 
اإدارته  اأن املفاو�سات بني  ليتاجن  اأوليفييه  هذا ال�سدد ك�سف رئي�ض ناديه ني�ض 
وم�سوؤويل اأحد الأندية يف الدوري الأملاين متوا�سلة ولي�سوا بعيدين من التو�سل 
اإىل التفاق معهم، ومل يك�سف نف�ض املتحدث عن تفا�سيل اأخرى يف املو�سوع 
وارتبط  تفا�سيل جديدة.  اإىل حني ظهور  الأمر  التكلم يف  وعدم  التكتم  وف�سل 
الكروي  املو�سم  خالل  الأملاين  الدوري  يف  باللعب  �سبعيني  بن  الالعب  ا�سم 
اجلديد، بعدما عرب نادي بوري�سيا مون�سغالدباخ الأملاين عن رغبته يف التعاقد 
الوطني  اأبان عن م�ستويات كبرية خا�سة يف م�ساركته مع املنتخب  معه بعدما 
يف كاأ�ض اإفريقيا لالأمم الأخرية التي جرت يف م�رس، حيث ي�رس م�سوؤولو النادي 
النا�سط يف »البوند�سليغا« على الظفر بخدماته وهو الذي يعترب �سفقة مربحة 
بف�سل تعدد املنا�سب التي ين�سطها يف اخلط الدفاعي وامل�ستوى املميز الذي 
كاأ�ض  بلقب  الفريق  تتويج  رين وم�ساهمته يف  ناديه  ابانه املو�سم املن�رسم مع 
وح�سب  النهائي.  مباراة  يف  جرمان  �سان  باري�ض  العمالق  ح�ساب  على  فرن�سا 
تقارير اإعالمية فرن�سية فاإن م�سوؤويل النادي الأملاين جاهزون لدفع قيمة مالية 
اإقناع نظرائهم يف رين بالتخلي عن خدمات ابن  اأورو مقابل  قيمتها 10 مليون 
الفرن�سي ملو�سم  ناديه  اإدارة  مع  مرتبطا  املعني  ليزال  اأين  ق�سنطينة،  مدينة 
اآخر باعتبار اأن العقد مع رين ينتهي يف �سائفة العام 2020 ول ي�ستبعد اأن ي�رسح 
اإىل فريق  ال�ستفادة من قيمة حتويله  اأجل  م�سوؤولو رين لعبهم اجلزائري من 

اآخر قبل نهاية عقده والتواجد جرا من اأي التزام.
عي�شة ق.

 مبوحلي مر�ضح للعب 
يف �لدوري �ل�ضيني

يحظى احلار�ض الدويل اجلزائري راي�ض وهاب مبوحلي باهتمام اإحدى الأندية 
ال�سينية الذي يرغب يف التعاقد معه حت�سبا لالنتقالت ال�سيفية احلالية، حيث 
ذكرت تقارير اإعالمية �سعودية اأن احلار�ض املحرتف يف �سفوف نادي التفاق 
ال�سعودي يتواجد �سمن معاينة اأحد الفرق من الدوري ال�سيني والتي ترغب يف 
والذي  اخل�رس  عرين  حار�ض  باإمكانيات  م�سوؤولوه  اأعجب  بعدما  معه،  التعاقد 
اأر�سلوا مبعوثني عنه من اأجل معاينته والوقوف على م�ستواه خالل كاأ�ض اإفريقيا 
الأخرية يف م�رس، اأين اأعجبوا باأدائه يف املناف�سة القارية ودخل ح�سابات النادي 
ال�سيني الذي مل يتم الك�سف عن ام الفريق يف انتظار التعرف خالل الأيام املقبل 
على امكانية انتقال مبوحلي اإىل �سفوفه يف ظل اأن العقد االذي يربطه مع اإدارة 
ناديه التفاق لزال �ساري املفعول و�سيكون اأمام اإلزامية موافقة م�سوؤويل الفريق 
ال�سعودي انتقال خلو�ض جتربة امن اأجل احرتافية جديدة. و�سبق اأن مّر مبوحلي 
عرب عدة اأندية تنتمي اإىل خمتلف الدوريات يف العامل وخ�سع اإىل جتارب عديدة 

يف الدوريات الأمريكية، الفرن�سية، اليابانية، اليونانية، ا�سكتلندا وال�سعودية.
ع.ق.

غو�رديول يح�ضم �جلدل ويربئ �لطاقم �لطبي للخ�ضر

بودبوز يب�ضم متريرته �حلا�ضمة 50 يف �لليغ1

اأنهى مدرب نادي مان�س�سرت �سيتي 
بخ�سو�ض  اجلدل  غوارديول  بيب 
اإىل  توجيهها  مت  التي  التهامات 
الوطني  للمنتخب  الطبي  الطاقم 
بال�سلوع يف م�سوؤولية و�سف الدواء 
املثري للجدل الذي مت ال�سبهة يف 
يف  ت�سبب  من�سطة  مواد  حمله 
كاأ�ض  مباراة  الالعب عن  ا�ستبعاد 
امام  الجنليزي  الحتاد  درع 
ذكر  حيث  الجنليزي،  ليفربول 
ت�رسيحات  يف  ال�سباين  املدرب 

اجنليزية  تقارير  ن�رستها  اإعالمية 
ميدان اخل�رس خ�سع  متو�سط  اأن 
اإىل  القارية  املناف�سة  نهاية  بعد 
عملية جراحية على م�ستوى الأنف 
امل�سكل  من  التخل�ض  اأجل  من 
والتنف�ض  يعرت�سه  كان  الذي 
واجلراح  م�ستقبال،  اف�سل  ب�سكل 
اجلراحية  العملية  له  اأجرى  الذي 
ان  م�سيفا  اخل�رس،  طبيب  لي�ض 
كان  يتناوله  كان  الذي  الدواء 
العملية  ذات  اإىل  خ�سوعه  ب�سبب 

اجلراحية.
املان  مدرب  تو�سيحات  وكانت 
�سيتي قد جاءت يف وقتها املنا�سب 
مت  التي  الكثرية  التاويالت  بعد 
املا�سية  الفرتة  خالل  طرحها 
والكالم الذي بلغت درجته حديث 
تناول  عن  اإفريقيا  يف  الإعالم 
والتي  للمن�سطات  اخ�رس  لعبي 
باللقب  تتويجهم  �سبب  كانت 
املدرب  يخرج  اأن  قبل  القاري، 
ويو�سح  �سمته  عن  الكتالوين 

الطبي  الطاقم  ويربئ  الأمور 
للمنتخب الوطني.

وكان حمرز قد خ�سع قبل مباراة 
املان �سيتي يف اجلولة الفتتاحية 
املمتاز  الجنليزي  الدوري  من 
فح�ض  اإىل  هام  وا�ست  اأمام 
�سلبية  نتيجته  وجاءت  املن�سطات 
بعدما مل يكن الالعب حامال لأي 

مادة من�سطة يف اجل�سم.
عي�شة ق.

حّقق الالعب الدويل اجلزائري 
يف  موفقة  بداية  بودبوز  ريا�ض 
بعدما  اجلديد  الكروي  املو�سم 
خالل  حا�سمة  متريرة  منح 
الدوري  من  الأوىل  اجلولة 
الفرن�سي ايل انطلقت مناف�ساته 
اأين  املنق�سي،  الأ�سبوع  نهاية 
ب�سم على بداية موفقة يف اوىل 

مبارياته مع ناديه اجلديد �سانت 
ب�سفوفه يف  التحق  الذي  ايتيان 
املركاتو احلايل قادما من ريال 
بيتي�ض ال�سباين بعد رحلة ف�سلة 
به  عجلت  ال�سباين  الدوري  يف 
الدوري  اإىل  العودة جمددا  نحو 
�سانت  واجه  حيث  الفرن�سي، 
وكان  ديجون  مناف�سه  ايتيان 

الطي  الهدف  خلف  بوجبوز 
وقعه زميله بعدما منحه خمالفة 
وجدت �سهولة اعامل معها عرب 

راأ�سية �سكنت �سباك املناف�ض.
املنتخب  ميدان  متو�سط  وبلغ 
متريرة   50 جمموع  الوطني 
الفرن�سي  الدوري  يف  حا�سمة 
التي حمل  الأندية  عرب خمتلف 

اأف�سل  ثاين  اأ�سبح  اأين  األوانها، 
املمررين احلا�سمني يف »الليغ1« 
الأخرية  �سنوات  الع�رس  خالل 
الفرن�سي  النجم  الالعب  خلف 
دمييرتي بايت ايل ميلك جمموع 

67 متريرة حا�سمة.
ع.ق.



دوري  يف  امل�شارك  ماينت�س  وّدع 
كاأ�س  م�شابقة  الأوىل  الدرجة 
املانيا من دورها الأول، بخ�شارته 
كايزر�شالوترن  جاره  اأر�س  على 
و�شجل   ،2-0 الثالثة  الدرجة  من 
�شتارك  مانفريد  الناميبي  للفائز 
من ركلة جزاء وفلوريان بيك )90(، 
وعلى غرار كايزر�شالوترن املتوج 
اآخرها  مرات  اأربع  الدوري  بلقب 
دوريات  اإىل  نزوله  قبل   1998 يف 
من  فريل  يف  اأ�س  جنح  الظل، 
�شيفه  اإق�شاء  يف  الرابعة  الدرجة 
اوغ�شبورغ من الدرجة الأوىل 1-2، 
و�شجل الت�شيكي ماريك �شو�شي يف 

ثم  اأوغ�شبورغ مبكراً  �شباك فريقه 
�شاعف رون �شالنربغ الأرقام، قبل 
يف  الفارق  هان  اندري  يقل�س  اأن 

الدقائق الأخرية من ركلة جزاء.
�شالكه  فريق  جماهري  وا�شتغلّت 
دروختري�شن  على  الكبري  الفوز 
�شافرات  لإطالق   0-5 اآ�شيل 
ال�شتهجان ورفع البطاقة احلمراء 
توني�س  كليمن�س  رئي�شها  وجه  يف 
عن�رصية  ت�رصيحات  اأطلق  الذي 
املا�شي،  ال�شبوع  الأفارقة  جتاه 
وتعّر�س توني�س 63 عاماً لنتقادات 
عقب الت�رصيح الذي اأدىل به ب�شاأن 
بناء املزيد من حمطات الطاقة يف 

اإفريقيا، معترباً اأّنه حينها �شيتوقف 
الأ�شجار  قطع  عن  الأفارقة 
الليل  حلول  مع  الأطفال  واجناب 

وتاأهل  ا�شهر،  ثالثة  ناديه  فاأوقفه 
اأملانيا  على  بفوزه  ليفركوزن  باير 

اآخن من الدرجة الرابعة 1-4.

فوزاً  توتنهام  خطف 
متاأخراً من �شيفه اأ�شتون 
�شهدت  مباراة  يف  فيال 
امل�رصيني  م�شاركة 
اأحمد املحمدي وحممود 
من  »تريزيغيه«  ح�شن 
توتنهام  جنح  البداية، 
على  الطاولة  قلب  يف 
فيال،  اأ�شتون  �شيفه 
غالياً  انت�شاراً  حمققاً 
الأوىل  املرحلة  يف   1-3
الدوري  مباريات  من 
املمتاز،  الإجنليزي 
وفاجاأ العائد اإىل الدوري 
الذي  م�شيفه  املمتاز 
دوري  نهائي  اإىل  و�شل 
اأ�شهر  منذ  اأوروبا  اأبطال 

ليفربول  اأمام  وخ�رصه 
2-0، فاجاأه عندما تقدم 
ال�شكتلندي  بف�شل  عليه 
ا�شتفاد  الذي  مغني  جون 
اأر�شلها له  من كرة طويلة 

مينغ�س.
فيال  اأ�شتون  وحافظ 
متجاوزاً  تقدمه  على 
بل  الكبري  توتنهام  �شغط 
يف  الأف�شل  الطرف  كان 

اأربع  ال�شوط الأول و�شّدد 
املرمى  باجتاه  كرات 
املرمى  على  كرة  مقابل 
الأر�س،  لأ�شحاب  فقط 
وكّثف توتنهام من �شغطه 

الذي  الثاين  ال�شوط  يف 
من  تريزيغه  خروج  �شهد 
مع  فيال  اأ�شتون  طرف 
ما  له  وكان   ،59 الدقيقة 
قوية  ت�شديدة  بعد  اأراد 
اجلديد  الفرن�شي  من 
هاري  وا�شتغل  نومبيلي، 
يف  يكن  مل  الذي  كني 
مرتدة  كرة  اأيامه  اأف�شل 
من الدفاع و�شعها ب�شهولة 
احلار�س  �شباك  يف 
يعود  اأن  قبل  هيتون، 
وي�شجل  نف�شه  املهاجم 
برباعة الهدف الثالث من 

ت�شديدة ذكية.

ليوناردو: نيمار لن يلعب �أمام 
نيم ورحيله يقرتب

اأفاد م�شوؤول يف نادي باري�س �شان جريمان الفرن�شي اأن النجم الربازيلي 
نيمار �شيغيب عن ت�شكيلته يف مباراة املرحلة الأوىل من املو�شم اجلديد 
لدوري كرة القدم موؤكداً وجود مفاو�شات متقدمة لرحيله عن الفريق، 
غياب  جريمان  ل�شان  الريا�شي  واملدير  نيمار  مواطن  ليوناردو  واأعلن 
نيم  الأحد  ي�شت�شيف  الذي  الفريق  ت�شكيلة  عن  العامل  يف  لعب  اأغلى 
اإىل لقب ثالث  العا�شمة  على ملعب حديقة الأمراء، حيث ي�شعى فريق 
�شبع موا�شم،  اآخر  ال�شاد�س يف  بلقبه  توج يف 2019-2018  بعدما  توالياً 
رحيل  ب�شاأن  قبل  ذي  من  اأكرث  متقدمة  مباحثات  وجود  امل�شوؤول  واأكد 
الالعب عن �شفوف الفريق، و�شط تقارير �شحافية تتحدث عن انتقال 
اإىل اإ�شبانيا للعودة اىل فريقه ال�شابق بر�شلونة، اأو الن�شمام لغرميه ريال 

مدريد.
العام 2017  اإىل �شفوف �شان جريمان يف �شيف  وان�شم نيمار 27 عاماً 
لقاء 222 مليون يورو كانت قيمة البند اجلزائي لف�شخ تعاقده مع النادي 

الكاتالوين، يف �شفقة جعلت منه اأغلى لعب يف العامل.

ديباال على ر�د�ر باري�س 
�سان جرمان

فرتة  حديث  جوفنتو�س،  نادي  مهاجم  ديبال  باولو  الأرجنتيني  يزال  ل 
النتقالت هذا ال�شيف رغم ف�شل انتقاله اإىل مان�ش�شرت يونايتد وتوتنهام، 
�شان جريمان  باري�س  فاإن  الإيطايل،  »كالت�شيو مريكاتو«  وبح�شب موقع 
ي�شتعد لتقدمي عر�س ر�شمي جلوفنتو�س خالل ال�شاعات املقبلة ل�شم 
ديبال. وا�شتقر �شان جريمان على تقدمي عر�س ت�شل قيمته اإىل 70 مليون 
�شبق  الذي  جوفنتو�س،  مطالب  مع  تتما�شى  ل  مالية  قيمة  وهي  يورو، 
وحدد 100 مليون يورو لبيع ديبال، وارتبط ديبال ب�شكل كبري بالن�شمام 
لوكاكو  اأثرها  على  ينتقل  تبادلية  �شفقة  �شمن  يونايتد،  مان�ش�شرت  اإىل 
البنود  ب�شاأن  اليونايتد  اإدارة  يتو�شل لتفاق مع  لكنه مل  اإىل جوفنتو�س، 
ال�شخ�شية، واأدى ذلك اإىل ف�شل ال�شفقة وانتقال لوكاكو اإىل اإنرت ميالن، 
لي�شطر جوفنتو�س لإعالن مت�شكه بديبال، لكن ال�شاعات املقبلة �شوف 
ت�شهد تدخل جديد من �شان جريمان للفوز بخدمات النجم الأرجنتيني.

�إميري ينوي تهمي�س مو�ستايف
الأملاين  مع  حتدث  باأنه  لآر�شنال  الفني  املدير  اإميري  اأوناي  اعرتف 
�شوكدران مو�شتايف، حول احتمالية رحليه هذا ال�شيف، ويعترب مو�شتايف 
اأغلى مدافع يف تاريخ اأر�شنال بعدما ان�شم من فالن�شيا عام 2016، مقابل 
�شكاي  ل�شبكة  ت�رصيحات  يف  اإميري  وقال  اإ�شرتليني،  جنيه  مليون   35
�شبورت�س: »حتدثت معه بعد انتهاء املو�شم املا�شي«، واأ�شاف: »حتدثت 
ا،  ا قبل بدء مرحلة ما قبل املو�شم، وكذلك قبل اأ�شبوعني اأي�شً معه اأي�شً
واأخربته باحتمالية رحيله عن النادي هذا ال�شيف«، واأو�شح: »لي�شت لدي 
»رمبا  اإميري:  وتابع  جيد«.  لأنه لعب  اللعب،  يريد  اإنه  يف  �شكوك  اأي 
لويز  دافيد  مع  الدفاع  يف  مركز،  كل  يف  تناف�شية  اأكرث  نكون  اأن  قررنا 
ووا�شل:  الهجوم«،  يف  بيبي  مع  وكذلك  �شيبايو�س،  مع  والو�شط  وتريين 
اأداء  �شنقدم  املو�شم،  هذا  املناف�شة  على  اأكرب  قدرة  لدينا  اأن  »اأعتقد 
اأف�شل لكن بع�س الالعبني رمبا ميكنهم اللعب ب�شكل اأقل، وكذلك ميكنهم 
املغادرة«، واأكمل: »اإنه قرار مت اتخاذه مع الالعب ومع النادي، هو هنا 
جيدة«،  نتائج  �شيحقق  اأنه  يف  واأثق  معنا،  �شيلعب  اإليه،  احتجنا  واإذا 
واأردف: »ميكن لبع�س امل�شجعني اأن يعجبهم لعب اأكرث من اآخر، هذا 
طبيعي، لكن يف الداخل اأريد اأن اأكون قوًيا واأن�شئ فريًقا كبرًيا ذو عقلية 
مع  تعاقده  وعن  البع�س«،  بع�شنا  يف  الثقة  مع  رابحة،  وتناف�شية  كبرية 
دافيد لويز من ت�شيل�شي لتعوي�س رحيل كو�شيلني، قال: »يف العام املا�شي 
الربميريليغ«،  ت�شيل�شي يف  مباريات  ولعب معظم  باليوروباليغ،  لويز  فاز 
واأو�شح: »من ال�شعب للغاية العثور على �شيء �شلبي جتاهه، هناك اأ�شياء 

اأكرث اإيجابية مل�شاعدتنا«.

�شيتي  مان�ش�شرت  ا�شتهل 
لقبه  عن  الدفاع  حملة 
الإجنليزي  للدوري  بطاًل 
بانت�شار عري�س و�شهل على 
يونايتد  و�شتهام  م�شت�شيفه 
من  الأوىل  اجلولة  يف   0-5
الدويل  و�شجل  البطولة، 
رحيم �شتريلينغ هاتريك يف 
الدقائق 51، 75 و90+1، اأما 
الربازيلي غابرييل جي�شو�س 
الت�شجيل  افتتح  قد  فكان 
و�شجل   ،25 الدقيقة  يف 
الأرجنتيني الذي دخل بدياًل 
�شريخيو اأغويرو ا�شمه على 
لئحة امل�شجلني من خالل 
و�شهدت   ،86 جزاء  ركلة 
هدف  اأول  اإلغاء  املباراة 
الإجنليزي  الدوري  بتاريخ 
عليه  وقع  الفار  طريق  عن 
كما  جي�شو�س  الربازيلي 

منا�شبات  يف  الفار  تدخل 
هدف  تاأكيد  اأبرزها  اأخرى 

�شتريلينغ.
املدرب  فريق  وفر�س 
الإ�شباين جو�شيب غوارديول 
هيمنته يف امللعب الأوملبي 
فيه  دفع  لقاء  يف  لندن،  يف 
حمرز  ريا�س  باجلزائري 
اأ�شا�شياً على اجلناح الأمين 
يف ظل اإ�شابة الأملاين لوروا 
اليمنى،  الركبة  يف  �شانيه 
اإنها  مدربه  قال  والتي 
�شتبعده ملا بني �شتة و�شبعة 
الذي  حمرز  وقدم  اأ�شهر، 
املنتخب  ال�شيف  هذا  قاد 
كاأ�س  لقب  اإىل  اجلزائري 
م�رص  يف  الإفريقية  الأمم 
يف  اأ�شا�شية  م�شاهمة 
الفوز، بتمريرتني حا�شمتني 
ركلة  وانتزاع  ل�شرتلينغ 

غوارديول  واأبقى  اجلزاء، 
على الظهري الربتغايل جواو 
كان�شيلو على مقاعد البدلء 
بعد ان�شمامه هذا الأ�شبوع 
من جوفنتو�س بطل اإيطاليا 
الربازيلي  رحيل  مقابل  يف 
دانيلو يف الجتاه املعاك�س.، 

كما اأبقى الهداف التاريخي 
بدياًل،  اأغويرو  للفريق 
ال�شوط  منت�شف  به  ودفع 
جي�شو�س،  من  بدل  الثاين 
توج  الذي  �شيتي  واحتاج 
درع  بلقب  املا�شي  الأحد 
ح�شاب  على  املجتمع 

املا�شي  املو�شم  و�شيف 
قبل  دقائق  اإىل  ليفربول، 
اأن يطلق ماكينته الهجومية 
التي اأنهت املو�شم املا�شي 
الدوري  يف  هدفاً   95 مع 

املمتاز.
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مان�س�سرت �سيتي ي�ستهل حملته بفوز عري�س

توتنهام يخطف فوزً� �سعبا �أ�ستون فيال

خروج مفاجىء ملاينت�س و�أوغ�سبورغ لكاأ�س �أملانيا
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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.

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 



وكاالت

رفاه:  يف  حتيا  "كيف  وكذلك 
�أكرث  حياة  نحو  �أربع  خطو�ت 
باميال  تاأليف  وعافية"  هناءة 
جالل  ر�قية  وترجمة  �أ.هاي�س 
كارل  تتم:  مل  و"ثورة  �لدويك، 
 " لينكولن  و�بر�هام  مارك�س 
وترجمة  بالكبرين  روبن  تاأليف 
عزة خليل ومر�جعة �ل�سيد �إمام ، 
و"�لدليل �لعملي للرتجمة �لأدبية" 
وترجمة  لندرز  كليفورد  تاأليف 

خالد توفيق .
رو�ئع  �سل�سلة  من  �سدر  كما 
�لدر�ما �لعاملية م�رسحية "ن�ساء 
�أنايو�س  لوكيو�س  تاأليف  فينيقيا" 

�هلل  عبد  �أحمد  وترجمة  �سينيكا 
�ل�سماحي وفتح �هلل �ل�سيخ ، ومن 
�لعاملية  �لدر�ما  رو�ئع  �سل�سلة 
"�لبوؤ�س و�لنبل " تاأليف �سكاربيتا 
وترجمة وتقدمي ح�سني حممود ، 
�ّلخر طه ح�سني  �ل�ساطئ  و"من 
 " �لفرن�سية  ح�سني  طه  كتابات   :
عليها  وعلق  وترجمها  جمعها 
حممودي،  �ل�سادق  �لر�سيد  عبد 
"�ملو�سوعة  من  �لر�بع  و�جلزء 
�لجتماعية:  للعلوم  �لدولية 
�ملوؤرخون وفال�سفة �لتاريخ " من 
وترجمة  �إل.�سيلز  ديفيد  حترير 
ومر�جعة  �لباحثني  من  جمموعة 

وتقدمي �أحمد �أبو زيد.
�أما من �سل�سلة �لإبد�ع �لق�س�سي 

 " �لق�س�سية  �ملجموعة  �سدرت 
" تاأليف  �ل�سباب وبريق �مليدوز� 
�إيز�بيل  وترجمة  كاثر  ويلال 
�لعربي  �لرت�ث  ومن   ، كمال 
�لأمثال  �سفر  "تف�سري  �ليهودي 
بن  ل�سعدي  بالعربية  و�رسحه 
�إىل  ونقله  �لفيومي،  جاوؤون 
هويدى،  حممود  �أحمد  �لعربية 
�لجتماعية  �لعلوم  �سل�سلة  ومن 
ت�سوير�ً  "�لأمة  كتاب  للباحثني 
�لفنون  ونه�سة  �لرو�د  ونحتاً: 
م�رس  يف  و�لتطبيقية  �جلميلة 
1908-1938 تاأليف نادية ر�سو�ن 
وترجمة �ميان فرج ، "�مل�سيحية 
تاأليف  عام"  �ألفى  يف  �لقبطية 
جمدى  وترجمة  ميناردو�س  �أوتو 

جرج�س، "دعاء ومناجاة.. حو�ر 
دونالد  نيل  تاأليف  عادى"  غري 
�لباجورى  عايدة  وترجمة  و�ل�س 
�لروح  تدب  كيف  �حلياة:  "ما   ،
برو�س  �ّدى  تاأليف  �لكيمياء"  فى 
و"غريزة   ، ثابت  ح�سني  وترجمة 
�ملو�سيقى: كيف تخلق �ملو�سيقى 
وملاذ� ل ن�ستطيع �ل�ستغناء عنها 

ترجمة  و  بول  فيليب  تاأليف   "
دينا  �أمين عامر،   ، �أحمد مو�سى 
�لليثي ور�قية �لدويك، و"مو�طنون 
و�سادة: �لتاريخ �لجتماعي للفكر 
�لع�سور  من  �لغربي  �ل�سيا�سي 
 " �لو�سطى  �لقرون  �إىل  �لقدمية 
تاأليف �لني ميك�سنز وود وترجمة 
حممد فتحي خ�رس، و"م�رس يف 

حممد  �أو  ع�رس  �لتا�سع  �لقرن 
�لحتالل  �إىل  خلفوه  ومن  على 
�لربيطاين يف �لعام 1882" تاأليف 
�سربي  وترجمة  د.�إيه.كامريون 
حممد ح�سن، و"رو�سيا و�لغرب.. 
�ألك�سندر  تاأليف  �لغلبة"  ملن 
�لدين  ن�رس  حممد  وترجمة  ر�ر 

�جلبايل.

م�صر

القومي للرتجمة ي�صدر 20 عنوانًا جديدًا
�صدر حديثًا عن املركز القومي للرتجمة ، 20 عنوانًا جديداً ومتنوعًا، 

بح�صب موقع وزارة الثقافة امل�صرية. حيث ن�صر من �صل�صلة مرياث 
الرتجمة "اأ�صول التاريخ االأوروبي احلديث: من النه�صة االأوربية اإىل 
الثورة الفرن�صية " تاأليف هربرت في�صر وترجمة زينب ع�صمت را�صد 
و اأحمد عبد الرحيم م�صطفى، "�صري جيم�س فريزر واخليال االأدبي.. 

مقاالت يف التاأثري والتاأثر"، حترير روبرت فريزر وترجمة اأحمد 
�صديق الواحي و تقدمي ومراجعة رم�صي�س عو�س.
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يطلق مركز جميل للفنون، يف دبي، 
برناجماً بعنو�ن "حلقات �ملكتبة"، 
مع �لباحثة رمي خور�سيد، يف �لفرتة 

بني 15 �سبتمرب وحتى 1 نوفمرب .
ويقدم "حلقات �ملكتبة" �ملقام يف 
�أبحاث ومناق�سات  مكتبة �ملركز، 
بها  يقوم  جتريبية  وتدخالت 
د�خل  �لإمار�ت  يف  ون  �ملخت�سّ
مكتبة جميل ومركز جميل للفنون. 
منهجيات  �لربنامج  وي�ستك�سف 
على  �حلث  لأجل  بديلة  بحثية 

"�لتفكري �جلماعي �لعام".
ويتناول �لبحث بالتتبع ذلك �لتبادل 
�لبنى  جمالت  يف  وعطاًء  �أخذ�ً 

�ملوؤ�س�ساتية  و�لنماذج  �لتحتية 
مرور�ً  �خلليج،  ودول  م�رس  بني 
�جلانبني  بني  �لر�سمية  بالعالقات 

و�لرو�بط �لتاريخية �لجتماعية.
و�لعالقة  �لتو�ريخ  تلك  وتتنوع 
�لتعليمية  بالأطر  بد�يًة  �لتبادلية 
وحتى م�ساريع �لتطوير �حل�رسي، 
�ملعماريني  م�ساهمات  ذلك  ومن 
منطقة  يف  �ملقيمني  �مل�رسيني 
�لتطوير  م�ساريع  يف  �خلليج 
يف  تنفيذها  �جلاري  �لعقاري 
�لعا�سمة �لإد�رية �جلديدة مب�رس. 
و�ستقوم رمي خور�سيد باإلقاء كلمة 
بحثها يف مكتبة جميل  بخ�سو�س 

يوم �لأربعاء، 25 �سبتمرب.
معمارية  خور�سيد،  �أن  يذكر 
�لإمار�ت،  يف  مقيمة  وباحثة 
يف  �لبكالوريو�س  درجة  وحتمل 
جامعة  من  و�لتكنولوجيا  �لعمارة 
حالياً  وتعمل  م�رس،  يف  �لقاهرة 
�أن  ينتظر  بحثي  م�رسوع  على 
�ل�سارقة"،  "بناء  كتاب  عنه  ي�سدر 
�لفنون  جو�نب  يتناول  �لذي 
يف  �لقائمة  �حلديثة  �ملعمارية 
بفح�س  يقوم  كما  �ل�سارقة،  �إمارة 

وتوثيق �مل�سهد �ملعماري فيها.
بحثية  م�ساريع  يف  رمي  و�أ�سهمت 
بني  �لعالقة  تناولت  م�رس  يف 

�لعمر�ين  و�لتو�سع  �حلد�ثة  مناذج 
من  �سابق  وقت  ويف  �لقاهرة،  يف 
"�ملوؤمتر  يف  �ساركت  �لعام،  هذ� 
هارفارد،  جامعة  يف  �لعربي" 
حول  حما�رسة  �ألقت  حيث 
للجامعات  �لعمر�ين  �لتخطيط 
حا�رست  كما  �حلديثة.  �لعربية 
�لتي  �خلليج  عمارة  ندوة  يف  رمي 
�مللتقى  ويف  ييل،  جامعة  نظمتها 
بجامعة  �لعا�رس  �خلليجي  �لبحثي 
كمربيدج. لها مقالت من�سورة يف 
موقع "مدى م�رس" وجريدة ديلي 

نيوز �إيجيبت.
وكاالت

الإمارات  يف  خور�صيد..  رمي  املكتبة" مع  "حلقات 
من 15 �صبتمرب

كتب  قائمة  �سخ�س  كل  ميتلك 
�أحيانا،  �إىل قر�ءتها  ويعود  يف�سلها 
�إليه،  �ل�ستناد  يتم  ولكونهم مرجعا 
و�ملثقفون  و�لرو�ة  �لأدباء  يُ�ساأل 

دوما عن �ختيار�تهم.
�لكاتبة  �أعّدت  �ل�سياق،  هذ�  يف 
لرت�سيحات  قائمة  متبل  �إمييل 
�ملف�سلة،  رو�ياتهم  ب�ساأن  �لأدباء 
 Lit“ �لإجنليزي  �ملوقع  ن�رسها 

.”hub
�جلانب  كافكا”..  “يوميات  كتاب 
�لقرن  �أدباء  لأ�سهر  �خلفي 

�لع�رسين
كال�سيكيني  كّتابا  �لقائمة  �سملت 
و�إرن�ست  �سكوت  فرن�سي�س  مثل 
معا�رسين  و�آخرين  هيمجنو�ي 
وماجي  �سوندرز  جورج  غر�ر  على 
ويا  جيت�سكيل  وماري  نيل�سون 

جيا�سي.
وقالت متبل: “�لنتائج كانت مذهلة 
حول  موؤلفني  بني  �لتو�فق  ب�سبب 
ما  عك�س  على  �لكتب،  من  عدد 
�أذو�قهم خمتلفة”، م�سرية  �أن  يبدو 
�إىل ترتيب �لقائمة ح�سب �ملر�جع 

و�لرو�يات �لأكرث تر�سيحا.
1- “مد�م بوفاري” تاأليف جو�ستاف 

فلوبري.
كل  ور�ّسحها  بالرو�ية  �أُعِجب 
�سلوين  هيمنجو�ي،  �إرن�ست  من 
�إيل�س،  كرو�سلي، فليب روث، بريت 
ماري  �إيرفنج،  جون  عن  ف�سال 
جيت�سيل، هيلني فليدج، ولوري مور، 

وكلري مي�سود.
�ملفقود”  �لزمن  عن  “�لبحث   -2

ملار�سيل برو�ست
بيات،  �سو�زن  �أنتونيا  �لرو�ية  ر�ّسح 
فرن�سي�س  �ستينجارت،  جاري 
مي�سود،  كلري  ميلر،  هرني  �سكوت، 

ها جني، ومايكل ت�سابون.
3- “ميدل مار�س” لـجورج �إليوت

�إيلي�س،  بريت  قبل  من  حت  ُر�ِسّ
�إىل  مور،  لوري  �ستينجارت،  جاري 
جانب جينفر �إيفان، �أنتونيا �سوز�ن 

بيات، وز�دي �سميث.
4- “مائة عام من �لعزلة” ملاركيز

جو�ن  بارثيلم،  دونالد  �ختارها 
ديديون، جون �إيرفنج، �إرفني ويل�س، 

ويا جيا�سي، و�إدويدج د�نتكات.
جلمي�س  “عولي�س”  رو�ية   -5

جوي�س
ر�ّسحها هرني ميلر، وتوم �ستوبارد، 
ماري جيت�سيل، �إرفني ريل�س، جاي 

مكينريين، وبريت �إيلي�س.
6- “�آنا كارنينا”

مي�سود،  كلري  روث،  فيلب  �ختارها 
بريت �إلي�س، �إرن�ست همنجو�ي، ها 

جني، و�سيال هيتي.
7- “�حلرب و�ل�سلم” ليو تول�ستوي

�إرن�ست  كينج،  �ستيفن  ر�ّسحها 
�سكوت،  فرن�سي�س  همجنو�ي، 
ها  �سوندرز،  جورج  �إىل  �إ�سافة 

جني، و�ألن هولينغور�ست.
8- “كربياء وحتامل” جلني �أو�سنت

هيلني  جمي�س،  مارلون  �نتقاها 
مايكل  كينج،  يل  ويل  فليدجن، 

ت�سابون، وكلري مي�سود.
وكالة اأنباء ال�صعر 

�لثقايف  �ملركز  عن  حديثاً  �سدر 
�لعربي، كتاب "�سهولة �لفن �لفرن�سي 
للنجاح بال جهد " لأوليفييه بوريول، 

من ترجمة معن عاقل.
"�ل�سهولة  �لكتاب:  تقدمة  يف  وجاء 
دوماً  نعتقد  ر�ئع،  مو�سوع  هي 
ثمن  باأّي  جهد�ً  نبذل  �أن  يجب  �أننا 
�أجل  من  نعمل  �أن  نتائج،  لنح�سَد 
للجهد،  و�أن هناك عد�لة  �سيء،  كّل 
وبح�سب  بالعك�س".  مقتنع  لكنني 
موقع �ملركز، "�لذكاء هو �ملكر، هو 
�أّل جتابه �ل�سعوبة وجهاً لوجه، و�إمنا 

�أن تكت�سف طريقة مر�َوغة ت�سل بها 
�إىل �لهدف باأي�رَس �ل�سبل، بال جهد، 
وباأناقة، يقرتح هذ� �لكتاب �لدخول 
�لطريقة  على  �ل�سهولة  �أ�رس�ر  يف 
�لفرن�سية وتعلُّم ممار�ستها، فياأخذنا 
من  متنّوعة،  ميادين  �إىل  نزهة  يف 
باحلب  مرور�ً  �لفن،  �إىل  �لريا�سة 
"نلتقي  �أي�ساً:  وجاء  �لطهي".  وفن 
دولوز،  وجيل  ديكارت  مثل  فال�سفة 
وفر�ن�سو�ز  �ستاند�ل  مثل  وكّتاباً 
�لبيانو  عازفة  مثل  وفنانني  �ساغان، 
�ألن با�سار،  هيلني غرميو و�لطاهي 

زيد�ن  �لدين  زين  �أي�ساً:  وريا�سيني 
مايول  جاك  و�لغو��س  نو�ه  ويانيك 
بوتي،  فيليب  �حلبل  على  و�ل�سائر 
و�أخري�ً �سخ�سيات رو�ئية مثل �سري�نو 
وجميعهم  وفاملون،  برجر�ك  دي 

ج�ّسدو� هذ� �لنموذج �لفرن�سي �لذي 
يعتمد تخطي �ل�سعوبات وفق تو�زن 

دقيق، وبلوغ �لهدف، بال جهد".
وكاالت 

قائمة لرت�صيحات كبار الأدباء ب�صاأن 
رواياتهم املف�صلة

الأوليفييه بوريول

�صدر حديثًا.. "�صهولة الفن الفرن�صي للنجاح بال جهد"
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الكاتبة ال�ساعدة وردية خملوف ليومية »الو�سط«

اجلزائري" املجتمع  فكر  لتطوير  الثقافية  احلياة  تن�شيط  من  " البد 
 �سيكت�سف  القراء الأعزاء الروائية وردية خملوف التي ت�سبح يف عامل اخليال العلمي بكتاباتها  الهادفة   فلقد اختارت هذه املبدعة اأن ت�سلط  

ال�سوء   على العديد من اجلوانب احلياتية للب�سر لتربز من خالل اأعمالها الروائية  الكثري من الأمور الهامة التي تهم كال من  الفرد واملجتمع 
، فلقد حتدثت  »للو�سط« يف هذا احلوار ال�سيق  عن رواياتها التي ن�سرتها من قبل ، كما اأنها  ك�سفت  لنا ح�سريا  عن روايتها اجلديدة  وعن 

م�سروعها  الثقايف بولية تيزي وزو  والذي من  �ساأنه اأن يعطي اإ�سافة حقيقية للم�سهد الثقايف اجلزائري ب�سكل عام.     

حاورها: حكيم مالك

وردية  هي  من  •بداية  	
ومتى  ؟  خملوف 
احلرف  اعتنقت 

العربي؟ 
وزو  تيزي  من  خملوف  وردية 
20 �سنة، متزوجة، طالبة  ولقد 
�إال  �ل�سغر،  منذ  �لكتابة  بد�أت 
�أنني مل �هتم يف ن�رش ما �كتب، 
ر�أيي،  غريت   2018 �سنة  ويف 
الأن�رش �أول رو�ية يل وهي«  �لنار 
لرو�ية«  �إ�سافة   ،« �جلليد  فوق 

بهلة رميا�س«.
 

عن  يوما  كتبت  •هل  	
حياتك ال�سخ�سية؟

كتبت عن م�ساعري  الأول مرة، 
�أول  �أنه  رو�يتي،  يف  �حلقيقية 
حياتي  عن  فيه  �أكتب  مقتطف 
فقرة  �أول  �إنها  �ل�سخ�سية، 
كل  يف  حرقة  �أبكي  جعلتني 
�أنك  �أعلم  حروفها.  من  حرف 
حمفور  ولكنك  بيننا،  ل�ست 
بدونك  �لدنيا  ولكن  قلبي  يف 
كل  تعب،  قلبي  حقا  ت�سوى،  ال 
وبدون  يرحلون  �أحببتهم  من 
ود�ع. �أرجوك يا �أبي عد، عد، 
�لبيت مل يعد جميل، متى تعود 
�أريد  لك،  م�ستاقة  �أنا  �أبي  يا 
�أقولها  ملن  بابا  كلمة  �أقول  �أن 
ب�سمتي  جميلة  كم  ملن،  �الأن 
�أنا  �أبي،  يا  تر�سمها  عندما 
�أفتقد حلنانك وحبك، �أبي لقد 
فرقوين بك، �أنا جمروحة حقا، 
�الآن،  بعد  �سندي  �سيكون  من 
�أنا حقا �نك�رشت. يا قطعة من 
�أن�ساك  لن  فارقتني  لقد  قلبي 
يا   . �الأمد  طال  مهما  �أبي  يا 
بل  �ساعة،  يوما،  �إيل  عد  �أبي 
حلظات تكفيني، �أبي �أنا �أح�سد 
�الأقرب  هو  الأنه  �لقرب  هذ� 
�إىل عطفك،  �أفتقد  �إليك.  مني 
من  يجد  ال  �أبي  رحمتك.  �إىل 
ينظر �إلينا بحنان �الأبوة غريك، 
�أنا  �ل�سعور،  ذلك  �سعب  وكم 
�أ�سعر �أنني يتيمة. ها �أنا �أنظر 
عرب�لنافذة و �أترجاك �أن تعود 
�إيل عد، عد يا �أبي �أنا ال �أنام، 
�أبي  و�سادتي،  �أنك  ن�سيت  هل 

�ساأكون يف �نتظار طيفك.

باكورة  عن  حدثينا  • 	 
فوق  »النار  اأعمالك 

اجلليد«؟
»رو�ية  �جلليد  فوق  »�لنار 
�جتماعية، تتحدث عن �خليانة 
يكن  مل  �لتي  �لعالقات  وتلك 
لها �أ�سال ��سم �أو عنو�ن، ميينة 

�لرو�ية،  يف  رئي�سية  �سخ�سية 
جدة  �إنها  �الأخري  يف  لنكت�سف 
ما  �أحفادها  على  تق�س  كانت 
يحدث  �أن  خوفا  معها،  حدث 
و  �أمل  من  هي  ع�سته  ما  لهم 
حزن. كانت �حلياة قا�سية معها، 
بعد حب كبري تعر�ست للخيانة، 
ل�سنني  د�مت  �سد�قة  وبعد 
ذلك  ب�سبب  �نك�رشت  طويلة 
لت�سبهه مبر�س  �حلب �خلبيث، 
�ل�سيد�. �سبب كل هذ� �أنها كانت 
تفكر بقلبها و ن�سيت �أن �لقلب 
يكون نقطة �سعف �ملر�أة، كان 
هو  �لعقل  �أن  تعرف  �أن  عليها 
ن�سائح حلفيدتها  تقدم  قوتها. 
�لتعامل  كيفية  يف  تكمن  �لتي 
مع �ل�ساب، وكيف تك�سف �حلب 
�ملزيف،  �حلب  من  �حلقيقي 
�الإعجاب  بني  تفرق  كيف  و 
على  �ملحافظة  كيفية  و�حلب، 
�أن  منها  لنعرف  �ل�سد�قة. 
قوة،  وكذلك  �لدموع  هو  �حلب 
حلم  نعتربه  �أن  يجب  ال  لكن 
فاحلب  ما،  يوما  �سي�سيع  الأنه 
�إمنا  �الأحالم،  جانب  يعي�س  ال 
و�لثقة  �الحرت�م  مع  يعي�س 
�ل�سعادة  و  �الهتمام  �ملتبادلة، 
هنا،   �حلقيقي  �حلب  ليكمن 
يكون  �ل�سفات  هذه  دون  ومن 
�أحد  �إىل  �لدمار  ناق�س ليدخل 
�لطرفني، وهذ� ما حدث معها. 
�أن �ملا�سي  لنكت�سف مع ميينة 
�مل�ستقبل  يتبع  �إمنا  ميحى  ال 
د�ئما، ميكن �أن يدمر م�ستقبلك 
ب�سبب ما�سيك، لذلك على كل  
�إن�سان �أن يدر�س خطو�ته جيد� 

قبل �أن يخطوها.
        
• ماذا عن بهلة رميا�س؟	

جتمع  رو�ية  رميا�س«  »بهلة 
�الأ�رش�ر  عن  حقيقية  حكايات 
تتحدث  فهي  و�خلفايا، 
ومنها  كثرية  مو��سيع  عن 
�لطبيعة،  ور�ء  ما  �لتقم�س، 
خميفة  لعبة  �ل�سفلي،   عامل 
��سمه ��سربي �يت بو ال، لتكون 
�لتي  باالأ�ساطري  �أ�سبه  �أحد�ثها 
�ل�سغر،  منذ  عنها  ن�سمع  كنا 
من  دالئل  فيها  �سنجد  �أننا  �إال 
لنكت�سف  و�ملوؤرخني  �لعلماء 
يل  بالن�سبة  مذهلة.  حقائق 
هذه �لرو�ية م�رشوع قد بحثت 
غام�سة،  معلومات  الأدرك 
وبر�هني  �أ�رش�ر  �إىل  الأتو�سل 
فهي  قبل،  من  عنها  ن�سمع  مل 
تعزز �لعمق �لثقايف �لتي جتتمع 
�ملتوح�سة،  �لغابة  هذه  يف 
لتمثل رو�ية بهلة رميا�س، وهي 
جمموعة من �أحد�ث ال يتقبلها 

�لعقل، لتنتابنا يف �الأخري بع�س 
وعلي  و�حلرية  �ل�سكوك  من 
تتمثل  �أ�رش�رها  �أن  �أعرتف  �أن 
�أين  ميكن  رفيع،  م�ستوى  يف 
�للم�سات  لها مل�سة من  �أ�سفت 
�أثارة.  �أكرث  لتكون  �لثقافية 
لتبقى هذه �لرو�ية حمفورة يف 
من  �لكثري  فيها  لتزدحم  ذهني 
حكاياتهم  �أن  �إال  �ل�سخ�سيات، 
غريبة،  �إمنا  ب�سيطة  تكن  مل 
ومتر  بذكاء،  معها  ليتعاملو� 
�الأمل  من  ملونة  �أحد�ث  عليهم 
و�ملوت مع �حلب، لتمر عليهم 
و�حد،  يوم  يف  كثرية  تف�سيل 
لدرجة �أن قلوبهم مل ي�ستطيعو� 
�أن ي�ستوعبها �أو حتملها، لتبقى 
ممتزجة  كالذكرة  لهم  بالن�سبة 
�الأ�سى  و�النبهار،  �لده�سة  من 
و�ل�سد�قة،  �حلب  مع  و�حلزن، 

هذه هي حقيقة بهلة رميا�س.
 

التي  العقبات  هي  •ما  	
يرتب�س بها الكاتب من 

اأقرب النا�س اإليه؟
كثرية،  م�ساكل  و�جهت  نعم 
�سخ�س  من  يكن  مل  �سف  لالأ
هم  �ل�سبب  �إمنا  غريب، 
مثال  �لعائلة،  من  �أ�سخا�س 
يجعلو�  �أن  حاولو�  عندما 
�أو  �ملجال،  هذ�  �سد  زوجي 
من  يحبطو�  �أن  حاولو�  عندما 
نف�سيتي، ملا حاولو� �أن يجعلو� 
�حمد  لكن  �سدي،  تكون  �أمي 
�هلل �أن �أمي و زوجي هما �سندي 
�ملرحلة،  هذه  �إىل  لو�سويل 
و��سل م�سو�ري،  وهما �سندي الأ
نه لدي زوج غري  �أنا حمظوظة الأ
وت�ساند  حنونة  �أم  و  عن�رشي 
�أنا  �حلقيقة  يف  و  د�ئما  �بنتها 
�أول  يف  �أمثالهم،  على  �أ�سفق 
يف  كبرية  �سعوبة  وجدت  مرة 
�لنا�س الأين  �لنوع من  فهم هذ� 
�أجدها  حياتي  �أرى  عندما 
و�مل�ساغل،  بالعمل  مليئة 
�ملهام  باآالف  ممتلئ  وعقلي 
�أتعجب  �أنهيها،  �أن  يجب  �لتي 
كيف توجد عقول ممتلئة بهذ� 
يدل  مما  و�لتفاهات  �لهر�ء 
على عدم �سعورهم باال�ستقر�ر 
�لنف�س،  يف  �لثقة  يف  ونق�س 
على  منها  �لرفع  يحاولون  هم 

ح�ساب �الآخرين.
 

• ملن تقرئني يا ترى؟	
للكاتب  »�سيفا«  رو�ية  قر�أت 
�إنه  طو�هرية،  �لرز�ق  عبد 
�أتخلى  يجعلني  ر�ئع،  كاتب 
ولو  �لو�قعي  روحي  عن 
رحلة  يف  و�أذهب  للحظة، 

�أخرى.  زمنية  حلقبات  ممتدة 
بكامل  �أعي�س مغامرة  يجعلني 
تفا�سيلها، تفا�سيل مذهلة عن 
عو�مل ما ور�ء ��ستيعابنا. و�أقر�أ 
للكاتبة ر�ند� عبد �حلميد، �إال 
�أن رو�يتها �لتي ت�سمى �سائعة 
جعلتني  و�خليال  �لع�سق  بني 
�أعي�س يف عامل خمتلف متاما، 
�إنها كاتبة ر�ئعة ت�ستوحذ على 
�أع�سق  حقا  �أنا  قر�ئها،  قلوب 

حروفها.
 

•هل �ستكونني حا�سرة  	
الدويل  املعر�س  يف 
باجلزائر  للكتاب 

العا�سمة؟
حا�رشة  �أكون  لن  لالأ�سف 
�ساأ�سبح  الأنني   ،24 �سيال  يف 
تركها  �أتقبل  ولن  لبنت  �أم 
�أن  �أ�ستطيع  لن  �سغرية،  وهي 
�ستكون  الأنها  معي  �أحظرها 

لديها �سهر.
 

م�ساريع  من  •هل  	
واإبداعية  ثقافية 

م�ستقبال؟
ثقايف  نادي  بتاأ�سي�س  �ساأقوم 
عما  وزو  تيزي  والية  يف 
بع�س  من   مب�ساعدة  قريب  
��سم  عليه  �ساأطلق  �الأ�سدقاء، 
فيه  و�ستكون  �الألباب«  بل�سم   «
�أن�سطة ثقافية، وهناك �أهد�فا 
و  �إن�سانية،  و�أخرى  �جتماعية 
متنوعة  ثقافية   �أن�سطة  فيه 
تن�سيط  يف  �الإ�سهام  ومنها: 
تطوير  بغية   �لثقافية  �حلياة 
�جلز�ئري  �ملجتمع  فكر 
وعالقات  رو�بط  و�إن�ساء 
نو�دي  بني  و�جتماعية  ثقافية 
منرب  من  �أدعو  �أخرى،فاأنا 
يومية »�لو�سط » �إىل فتح �لكثري 
من �لنو�دي �لثقافية وعلى كل 
�لواليات  مع  تن�سق  �أن  والية 
يف  �لكتاب  لرتقية  �الأخرى 
حفالت  تنظيم  مع  �جلز�ئر، 
توقيع للكتب من طرف �لكتاب 
من  فهذ�  �أعمارهم  مبختلف 
�أن يعطي فر�سة للكتاب  �ساأنه 
باإنتاجاتهم  للتعريف  �لنا�سئني 
جمموعة  وتتخللها   �الأدبية 
�إقامة  مع  �لن�ساطات  من 
�أن  �أي�سا  �أمتنى  �ملعار�س.و 
�إىل  رو�ياتي  جميع  تدخل 
جلميع  ترتجم  و  �لعامل،  دول 

�للغات.
 

جديدك  عن  •ماذا  	
الإبداعي؟

جديدة   رو�ية  من  �أنهيت 

وهي   »فوري�سودي«  �أ�سميتها 
�خليال  �إىل  تنتمي   رو�ية  
�لعلمي فهي  خمتلفة متاما وال 
كتب  قد  كاتب  هناك  �أن  �أظن 
و�لتي  �ملو�سوعات   تلك  عن 
عن  حقيقية  حكايات  جتمع 
�أدغال �الأمازون، مع حيو�ناتها 
�ملفرت�سة، لكن مل ينتهي �الأمر 
�ملدن  على  �سنتعرف  بل  هنا، 
لبع�س  حقائق  مع  �ل�سائعة، 
�لتي مل تكن من نوع  �لكائنات 
�أو  �ل�سفلية،  �لعامل  كائنات 
�الإن�سانية �أو �حلياونية، ولي�ست 
�أحد�ثها  لتكون  بالف�سائية، 
كنا  �لتي  باالأ�ساطري  �أ�سبه 
ن�سمع عنها منذ �ل�سغر، �إال �أننا 
�لعلماء  فيها دالئل من  �سنجد 
حقائق  لنكت�سف  و�ملوؤرخني 
مذهلة، الأتو�سل �إىل منظمات 
وخطرية  �رشية  وموؤ�س�سات 
الأول  قبل،  من  عنها  ن�سمع  مل 
�نغم�س يف  رو�ية  مرة جتعلني 
�ل�سخ�سية �لرئي�سية لتاأثر علي 
خمطوطة  رو�ية  لتمثل  كثري�، 
خم�س مئة و�أثني ع�رشة، الأجد 
بعيدة  �أخرى  حياة  هناك  �أن 
عن عاملنا، وهذ� �لعامل يكون 
جهنمي يجعلك تتحدى خوفك، 
��سمها  �مل�سهورة  �للعبة  وهي 
�أن  �لليل، ميكن  منت�سف  رجل 
�لبع�س ال ي�سدقها لكن بحثت 
على  دلت  �لتي  �حلقائق  عن 
�سدقيتها، ومن �ملعقول متاما 
لها  يتعر�س  �لتي  �الآثار  �أن 
�أن  �إال  خطرية،  تكون  �لالعب 
��ستعملتها  �ملرة  هذه  العبتها 
حول  مريعة  حقائق  لتك�سف 
�سكل  على  فكانت  حياتها، 
�أهم  لتعرف  نف�سية،  �سدمة 

�رش يف حياتها.

•ملاذا الكاتب اجلزائري   	
ت�سادفه متاعب  الن�سر 

يف بداية م�سواره؟
�لتكلفة  يف  �ملتاعب  تكمن 
يكون  عندما  و�أي�سا  �لغالية، 
به  يهتمون  ال  جديد  كاتب 
بناء  يف  عليه  �سي�سعب  لذلك 

م�سو�ره.
 

عالقة  جتمعك  هل  • 	 
مع  ومثمرة  وطيدة 

الكتاب ؟
مع  �الأخوة  عالقة  جتمعني 
�أعرفهم،  �لذين  �لكتاب  معظم 
نعم ��ستفدت كثري� من ن�سائح 

�الأدباء �لكبار.
 

التي  الن�سيحة  هي  •ما  	
للكتاب  تقدمينها 

النا�سئني؟
هي  �ساأقدمها  �لتي  �لن�سيحة 
ال  �أن  مبتدئ  كاتب  كل  على 
بل  عقبة،  �أول  يف  ي�ست�سلم 
�أن يو�جه جميع م�ساكله  يجب 
يظهر  �أن  لي�ستطيع  بابت�سامة 

نف�سه �أمام �ملجتمع ونف�سه.
 

للقراء  اأخرية  •كلمة  	
وجريدة« الو�سط »؟

كل  »�لو�سط«  جلريدة  �أمتنى 
ومو��سلة  و�لنجاح  �لتوفيق 
�ملجاالت   جميع  يف  نهجها 
و  و�لثقايف  �الأدبي  خا�سة 
�سندمتوين  الأنكم  �أ�سكركم 
�إليه،  �أطمح  �لذي  حلمي  يف 
يوؤمن  �أن  موهوب  لكل  و�أمتنى 
مهما  لتحقيقه  وي�سعى  بحلمه 
كل  و�أ�سكر  �ل�سعوبات.  كانت 
على  فينا  يبث  الأنه  قارئ،  من 

�الأمل لغد �أف�سل!..



نيو  جامعة  من  باحثون  جنح 
ميك�سيكو يف تطبيق طريقة جديدة 

�أقطاب  بو��سطة  �لدماغ  لتحفيز 
�لنوم،  �أثناء  ب�سيطة  كهربائية 

حت�سن  �لتجربة  نتائج  و�أظهرت 
�لتايل،  �ليوم  يف  �لذ�كرة  �أد�ء 
وتخطو نتائج هذه �لأبحاث خطوة 
عالج  �إىل  �لتو�سل  باجتاه  و��سعة 
يقلل من تدهور �لقدر�ت �ملعرفية 
بع�ض  ي�ساحب  �لذي  و�لذ�كرة 
�ل�سلل  مثل  �لع�سبية  �لأمر��ض 

�لرّعا�ض )باركن�سون(.
من  �لدماغ  حتفيز  ويعترب 
�ل�ساخنة على مو�ئد  �ملو�سوعات 
�لأع�ساب  علم  جمال  يف  �لبحث 
ومتتاز  �لأخرية.  �ل�سنو�ت  خالل 
�لطريقة �جلديدة باأنها تعتمد على 
�لنوم �لذي يعترب مرحلة تقوم فيها 
وجتديد  بتنظيم  �لذ�كرة  خاليا 

نف�سها.
نيورو�ساين�ض،  دورية  وبح�سب 
�لتجربة  يف  �مل�ساركون  �أم�سى 
وخ�سعو�  للنوم،  خمترب  يف  ليلتهم 
�لتحفيز  لطريقة  �لليل  خالل 
ت�سّمى  و�لتي  �جلديدة  �لكهربي 
�لتحفيز بالتناوب عرب د�ئرة مغلقة 
�لقدر�ت  حت�سن  �لنتائج  و�أظهرت 
يف  �لذ�كرة  ومهار�ت  �ملعرفية 
�ليوم �لتايل مبا�رشة، ويعني ذلك �أن 
طريقة  �لنوم  �أثناء  �لذ�كرة  حتفيز 
هذه  تطوير  بالإمكان  و�أنه  فّعالة، 
�لإن�سان  ذ�كرة  حلماية  �لطريقة 
�لتي تتطّور  �لع�سبية  من �مل�ساكل 

مع �لعمر.

�لأطعمة  تف�سيل  ميكن  ل 
ل�سيق  �إل  �لطازجة  على  �ملعلبة 
لتجهيز  �ت�ساعه  وعدم  �لوقت 
�لثاين  �ل�سبب  �أما  �لطعام،  وطبخ 
و�ملنّكهات  �لإ�سافات  فهو 
عليها  حتتوي  �لتي  �ل�سطناعية 
لتح�سني  �مل�سّنعة  �لأغذية 
يجيد  �أخرى،  ناحية  من  �ملذ�ق. 
�لغذ�ئية  �لعبو�ت  حمتويات  كّتاب 
ت�سمية �لأ�سياء بطريقة ل جتعلك 
�أو تت�ساءل عن مدى �ل�رشر  ت�سك 

�لذي حتتويه.
�حلافظة  �ملو�د  من  كثري  ت�سّنف 
�مل�ستخدمة يف �لأطعمة �مل�سّنعة 
وتعترب  م�رشطنة،  مو�د  باعتبارها 
ذكاء  �نخفا�ض  عن  م�سوؤولة 
�لأطفال و�إىل �لآن ل توجد �أبحاث 
�لكميات  تاأثري هذه  و��سحة حول 

�أجهزة  على  �حلافظة  �ملو�د  من 
�جل�سم، خا�سة �أن �ل�رشر يف هذه 
كيف  �إذن،  فورياً.  يكون  ل  �حلالة 
�مل�سّنعة  �لأطعمة  متييز  ميكن 

�لأكرث �رشر�ً؟
عملية  ت�سمل  �لأغذية.  معاجلة 
معاجلة �لأغذية طهيها وجتميدها 
وتقطيعها. ول ت�سكل �خل�رشو�ت 
�أي خطر، لكن  و�لفو�كه �ملجمدة 
�ل�سجق  مثل  �مل�سّنعة  �للحوم 
و�للحوم  و�لبلوبيف  و�لالن�سون 
و�لكعك  و�لب�سكويت  �لباردة، 
تتم  �ملقلية  و�لبطاط�ض  و�لبيتز� 
�مللح  من  كبرية  كميات  �إ�سافة 
و�ل�سكر و�لدهون لتح�سني مذ�قها، 

بخالف �ملو�د �حلافظة.
هذه  طبخ  طريقة  تت�سبب  كذلك 
�لأطعمة وجتفيفها يف فقد�ن كمية 

فيتامني  مثل  �ملغذيات  من  كبرية 
ومغذيات  »ب«،  وفيتامني  »�سي« 

دقيقة �أخرى ت�ساعد �له�سم.
�حلبوب  معاجلة  �أثناء  مثاًل، 
فال  �لنخالة،  �إز�لة  تتم  �ملكّررة 
�جلزء  �سوى  �حلبة  من  يتبقى 
�ملغذيات  وتفقد  فقط،  �لن�سوي 
�لأخرى. ومن مناذج هذه �حلبوب 

�ملكّررة �لأرز �لأبي�ض، و�ملعكرونة 
وكلها  �لأبي�ض،  و�خلبز  �لبي�ساء، 
يتم  وعندما  �لإم�ساك.  ت�سبب 
تناول هذه �حلبوب بانتظام يلتهب 
عالج  �أف�سل  ويكون  �لقولون، 
�لأ�سمر،  �خلبز  تناول  له  طبيعي 
من  بدلً  و�ل�سوفان  �لبني،  و�لأرز 

�حلبوب �ملكّررة.
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 بع�ض فوائد للبطيخ

 الأحمر تغري �صحتك
عالوة على �ملذ�ق �للذيذ لفاكهة �لبطيخ، ومالءمتها �ل�سديدة 

حلر�رة �ل�سيف، فاإنها تتميز بعدد من �لفو�ئد �لتي يجهلها 
معظمنا.

بذور البطيخ

بالإمكان تناول بذور �لبطيخ على هيئة م�سحوق، فهي �رشورية 
ومفيدة لحتو�ئها على ن�سبة مرتفعة من �لربوتينات وفيتامني 

В، كما �أن زيت �لبذور مفيد لتح�سني �ل�سعر ون�سارة �جللد، 
وي�ستخدم يف �لزيوت �خلا�سة بالأطفال، فهو غني بالعنا�رش 

�ملعدنية و�لفيتامينات و�لأحما�ض �لزيتية �ملختلفة �لتي ت�سلح 
للجلد وللوقاية من �لنوبات �لقلبية و�جللطة �لدماغية.

ع�صري البطيخ الأحمر

يعترب �أف�سل �رش�ب قبل �لتدريبات �لبدنية �لقا�سية، لحتو�ئه 
على �لأحما�ض �لأمينية �لتي ت�ساعد على تخفيف �لأمل 

�لع�سلي بعد �لتدريب، حيث �أثبتت نتائج در��سات �أجريت على 
�لريا�سيني �أن �حلم�ض �لأميني �سيرتولني- L �ل�رشوري للحياة، 

متوفر بن�سبة عالية يف �لبطيخ �لأحمر، وهو �حلم�ض �لذي 
يخفف �أمل �لع�سالت �لناجت عن �لتدريبات �لقا�سية، وكذلك 

ي�ساعد يف عودة نب�سات �لقلب �إىل معدلتها �لطبيعية.

�صبغة الليكوبني

�لبطيخ �لأحمر غني ب�سبغة �لليكوبني �لتي تعطي �لبطيخ 
لونه �لأحمر �أو �لوردي، وهي ذ�تها �لتي متنح �لطماطم لونها 

�لأحمر، لذلك فاإن تناول �لبطيخ مينح �جل�سم �لقدرة على 
�حل�سول على �لليكوبني ب�سهولة، دون �حلاجة �إىل معاجلته 

مثلما يحدث يف �لليكوبني من �لطماطم. وتقي هذه �ل�سبغة من 
�أمر��ض �ل�سكري وم�ساعفات �أمر��ض �لقلب و�لأوعية �لدموية، 

وحت�سن �ملناعة.

م�صادات الأك�صدة

يحتوي �لبطيخ �إىل جانب �سبغات �لليكوبني و�ل�سرتولني على 
م�ساد�ت �أك�سدة كحم�ض �لأ�سكوربيك وبيتا كاروتني، �للذين 

يقلالن من �ل�رشر �لذي حتدثه �جلذور �حلرة �ل�سارة �لناجمة 
عن �لتفاعالت �ملختلفة د�خل ج�سم �لإن�سان.

م�صتودع املعادن والفيتامينات

تعطي كمية قدرها 100 غر�م من �لبطيخ �لأحمر 30 �سعرة 
 ،Dو Cو Bو A حر�رية، وحتتوي هذه �لفاكهة على فيتامينات

وعنا�رش �لبوتا�سيوم و�لف�سفور و�لزنك و�حلديد وغريها �إىل 
جانب �حتو�ء �لبطيخ على 92% من �ملاء.

فوائد للحوامل

يفيد �لبطيخ �لأحمر يف حل م�سكالت عديدة تعاين منها �ملر�أة 
�حلامل، مثل غثيان �ل�سباح، و�حلمو�سة و�لت�سنجات �لع�سلية، 

لذلك فاإن تناول قدح من ع�سري �لبطيخ �لأحمر يف �ل�سباح 
يكفي للتخفيف من �آثار تلك �لأعر��ض.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

�أن  قويا  �لتي تخلق حقال مغناطي�سيا  �لت�سوير �ملقطعي  ميكن لأجهزة 
�لأ�سنان،  يف  �لف�سية  �لزئبقية  للح�سو�ت  �ل�سامة  �ملكونات  �أحد  حترر 
باحثون من  �أجر�ها  در��سة  نتائج  Radiology موؤخر�،  ون�رشت جملة 
كميات  حترر  �لف�سية  �حل�سو�ت  باأن  تفيد  �لرتكية،  كرييكايل  جامعة 
بالرنني  �ملقطعي  �لت�سوير  لعملية  تعر�سها  عقب  �لزئبق،  من  كبرية 
من  �جلديدة  �لأجيال  على  خا�ض  ب�سكل  ذلك  وينطبق  �ملغناطي�سي. 
�أجهزة �لت�سوير �ملقطعي بالرنني �ملغناطي�سي، �لقادرة على خلق جمال 
�أن يحرر �ملعدن �ل�سام، ما  مغناطي�سي قوي، تبلغ قوته 7 ت�سال، ميكنه 
قد ي�سبب ت�سمما خطري�، وتو�سل �لباحثون �لأتر�ك �إىل هذه �لنتائج بعد 
�أ�سنان وح�سو�ت زئبقية  �لفم فيه  �سل�سلة جتارب على ت�ساميم لتجويف 
تبلغ  �أجهزة  �لت�ساميم  هذه  �ختربت يف  ��سطناعي، حيث  ولعاب  ف�سية 

قوتها 1.5 و7 ت�سال.

علماء بريطانيون يطورون لقاحًا م�صادًا للإنفلونزا مبفعول دائم
�لعلماء  من  فريق  يعكف 
�لربيطانيني على تطوير لقاح د�ئم 
حماية  يوفر  لالأنفلونز�  م�ساد 
طويلة �لأمد �سد �ساللت خمتلفة 
من هذ� �ملر�ض قال كبري �لباحثني 
من  غوبتا،  �سونرت�  �لربوفي�سور 
�ملتوقع  »من  �أوك�سفورد:  جامعة 
تطوير  على  �لفريق  يقوم  �أن 
�لأنفلونز�،  �سد  فعالية  �أكرث  لقاح 
وتوفري حماية �أف�سل �سد �أعر��ض 

�لنفلونز� �ملختلفة«
على  يتعني  عام  كل  »يف  و�أ�ساف: 
�ل�ساللة  ب�سكل  �لتنبوؤ  �لعلماء 
�جلديدة من �لأنفلونز�، وقد يغري 
�لفريو�ض �سكله بعد تطوير �للقاح 
�لأمر  ق�سرية،  مبدة  �ل�سنوي 
�أن  فعاليته«يذكر  من  يحد  �لذي 
حالياً  �مل�ستخدم  �لإنفلونز�  لقاح 
يعمل عن طريق حتفيز �ل�ستجابة 
على  �جل�سم  وم�ساعدة  �ملناعية 

لكن  �مل�ست�سد�ت،  على  �لتعرف 
جزء�ً  ي�ستهدف  �جلديد  �للقاح 
من �مل�ست�سد�ت يطلق عليها ��سم 

�حللقات.

من جهته قال �لربوفي�سور ويندي 
باركلي من �إمبرييال كوليدج، لندن، 
�لعلماء  على  يوفر  �للقاح  هذ�  �إن 
�لأنفلونز�  لقاح  حتديث  جهد 

له  �سيكون  �إذ  �سنوي،  ب�سكل 
ل�سنو�ت،  ي�ستمر  طويل  تاأثري 
بح�سب ما ورد يف �سحيفة مريور 

�لربيطانية.

القاتل ال�صامت
و�لربغر  �لبيتز�  مثل  �مل�سّنعة  �لأطعمة  ذلك عن  للملح. يحدث  �لرئي�سي  �ملكون  ي�سكل  �لذي  �ل�سوديوم  كبرية من  كميات  �لنا�ض  �أغلبية  يتناول   
و�ل�سجق و�لبطاط�ض �ل�سيب�سي و�ملعجنات �جلاهزة. وي�سبب �ل�سوديوم �لز�ئد �رتفاع �سغط �لدم �لذي ي�سّمى »�لقاتل �ل�سامت« لأنه يهدد �سحة 
�لقلب. وينبغي �أل تزيد كمية �ل�سوديوم �لتي تتناولها يومياً عن 2.3 غر�م، ويف حال وجود زيادة خلطر �لإ�سابة باأمر��ض �لقلب و�ل�سكتة يجب �أل 
تزيد �لكمية على 1.5 غر�م فقط. لذلك �إذ� ��سطرتك �لظروف ل�رش�ء معلبات �أو �أطعمة جاهزة �بحث عن عبارة »قليل �ل�سوديوم« على �لعبوة قبل 
�ل�رش�ء. وت�سّنف كثري من �ملو�د �حلافظة �مل�ستخدمة يف �لأطعمة �مل�سّنعة باعتبارها مو�د م�رشطنة، وتعترب م�سوؤولة عن �نخفا�ض ذكاء �لأطفال. 
كذلك �حذر من �لوجبات �ل�رشيعة مثل �لربغر وقطع �لدجاج �ملقلية، لأنه ي�ستخدم يف حفظها ويف �إعطاءها �سكلها �لذهبي بعد �لقلي مو�د كيميائية 

�سارة تعترب من م�سببات �ل�رشطان

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

هل ُكّل الأطعمة امل�صّنعة �صارة؟
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�هلل جّل جالله خلقنا لريحمنا و ي�سعدنا 
اهلل جّل جالله خلقنا لريحمنا، خلقنا لي�سعدنا، وقد 

يقول قائل: فما بال هذه امل�سائب وما اأكرثها؟ نقول: 
املركبة ال�سيارة �سنعت من اأجل اأن ت�سري، علة �سنعها 

ال�سري، ما بال املكبح فيها؟ املكبح من حيث املنطلقات 
يتناق�ض مع علة �سنعها، املكبح يوقفها و�سنعت كي 

ت�سري، لكن املكبح اأعظم �سمانٍة ل�سالمتها، اأعظم 
�سمانة ل�سالمة املركبة املكبح مع اأنه يتناق�ض فكرياً 
مع علة �سنعها.  م�سائب الدنيا حتدث حلكمة بالغة ال 

يعلمها اإال اهلل
فلذلك امل�سائب لها حكمٌة بالغٌة بالغة عرفها من عرفها 

وجهلها من جهلها. لذلك بع�ض علماء العقيدة يرى اأنه 
ينبغي اأن تذكر بع�ض اأ�سماء اهلل احل�سنى مثنى مثنى، 

املعز املذل معاً، يذل ليعز، اخلاف�ض الرافع، يخف�ض 
لريفع، ال�سار النافع، ي�رض لينفع، املعطي املانع، مينع 

ليعطي. لذلك ورد:  )) اإن هذه الدنيا دار التواء ال دار 
ا�ستواء، ومنزل ترٍح ال منزل فرح، فمن عرفها مل يفرح 
لرخاء ـ الأنه موؤقت ـ ومل يحزن ل�سقاء ـ الأنه موؤقت ـ قد 

جعلها اهلل دار بلوى وجعل االآخرة دار عقبى، فجعل بالء 
الدنيا لعطاء االآخرة �سبباً، وجعل عطاء االآخرة من بلوى 
الدنيا عو�ساً، فياأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي((  ] من كنز 

العمال عن ابن عمر

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

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

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

غاِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دالالٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

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

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املوؤّكدة،  غري  ال�سنن  فهي  االآداب 
اأبعا�ض  اإىل  فق�ّسموها  ال�سافعّية  اأّما 
ب�سجود  ُتب  التي  نن  ال�ُسّ وهي 
عمداً  امُل�سلّي  ترَكها  �سواًء  ال�سهو، 
ال  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �سهواً،  اأو 
اإىل  فق�ّسموها  املالكّيُة  اأّما  ُتَب، 
ال�ُسنن  هي  ال�سنن  ومندوبات؛  �ُسنَنٍ 
غري  ال�ُسنن  واملندوبات  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّما فقهاء احلنابلة فق�ّسموا 
ال�ُسنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُسنن 

اأقوال، و�ُسنن اأفعال وهيئات. 

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

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

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

على واجب الوجود ، واهلل �ساحب االأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت االأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل االأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف االأر�ض كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

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

االأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رضكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة االإخال�ض، َمرُدّ  قال امُلف�رِضّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة االإخال�ض، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة االإخال�ض، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

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

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

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

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

تعاون م�شري فرن�شي على 
خ�شبة الأوبرا يف مر�شيليا

اأعلن قائد الأورك�سرتا امل�سري، نادر عبا�سي، عن تعاون و�سيك بينه وبني املخرج امل�سرحي 
الفرن�سي ال�سهري، لوران بيلي، على خ�سبة م�سرح دار اأوبرا مر�سيليا ال�ستاء املقبل.

ت�رشيحات  يف  ذلك  جاء 
اأعرب  حيث   ، خا�شة 
عن  امل�رشي  املاي�شرتو 
التعاون،  بهذا  �شعادته 
االأوىل،  للمرة  يحدث  الذي 
للمخرج  �شاهد  اأن  بعد 
عددا  ال�شهري  الفرن�شي 
والعرو�ش  االأوبرات  من 
امل�رشحية يف اأكرث امل�شارح 
العاملية عراقة، من م�رشح 
»املرتوبوليتان« يف نيويورك 
يف  غاردن«  »كوفنت  اإىل 
وقال:  وغريهما.  لندن 
»ات�شلت بي اإدارة االأوبرا يف 
مار�شيليا، واأبلغتني برغبتها 
يف قيادتي الأوبريت )اللحية 
اأوفينباخ،  جلاك  الزرقاء( 
بيلي،  لوران  اإخراج  من 
معي،  بالتعاون  رحب  الذي 
حيث �شتقدم العرو�ش اأثناء 
بني  ما  الكري�شما�ش  عطلة 
28 دي�شمرب وحتى 5 جانفي  

املقبل«.
وتعد مو�شيقى اأوفينباخ من 
اأوروبا  يف  انت�شارا  االأكرث 
اأثناء املنا�شبات االحتفالية، 
وعذوبتها،  لب�شاطتها  نظرا 
على  العتمادها  واأي�شا 
ق�ش�ش خفيفة، ذات نهايات 
يغري  ما  وهو  �شعيدة، 
اجلماهري العري�شة باالإقبال 

عليها، من ع�شاق املو�شيقى 
الكال�شيكية وغريهم.

امل�رشي  املاي�شرتو  ويعلق 
على التعاون مع لوران بيلي، 
لو�شوح  ب�شدة  معجب  باأنه 
فيما  االإخراجية  ب�شمته 
العر�ش  يخ�ش كل مفردات 
الديكور،  من  االأوبرايل، 
واملالب�ش، واالإ�شاءة، وذلك 
الدعابة  روح  جانب  اإىل 
ب�شوق  عبا�شي  يتطلع  التي 
اأن  حيث  معها،  يتعامل  كي 
الزرقاء«  »اللحية  اأوبريت 
هو اأوبريت كوميدي خفيف، 
يف  الروح  تلك  اإىل  يحتاج 

التعامل مع الن�ش.
االأوبرا  اإعالن  وبعد 
دعاه  بعبا�شي،  اال�شتعانة 
املخرج الفرن�شي اإىل مدينة 

»ليون« الفرن�شية كي يتعرف 
لذات  هناك  اإخراجه  على 
الزرقاء«،  »اللحية  االأوبريت 
اأيام،  وق�شى معه هناك 10 
تاأمل فيها اأ�شلوبه، واأفكاره.
االأورك�شرتا  قائد  وتطرق 
اإىل  املرموق  امل�رشي 
يف  االأوبرا  عن  احلديث 
اأّكد  حيث  العربي،  الوطن 
على اأن امل�شهد املو�شيقي 
الوطن  يف  الكال�شيكي 
اإعادة  اإىل  يحتاج  العربي 
ا�شتقطابه  حيث  من  نظر، 
طلبة  من  ال�شغرية  لالأجيال 
ما  واجلامعات،  املدار�ش 
يوجب اأن تنّظم لهم رحالت 
االأورك�شرتا  بروفات  اإىل 
العر�ش  دور  يف  واالأوبرا 
يف  تنت�رش  اأ�شبحت  التي 
العربي،  الوطن  عموم 

كوادر  لديها  يكون  اأن  دون 
فرق  تكوين  على  قادرة 
لذلك  متخ�ش�شة.  قومية 
لعبا�شي،  وفقا  يجب، 
االهتمام بالتعليم االأكادميي 
الكال�شيكية،  للمو�شيقى 
تذوق  على  الن�شء  وتربية 
الكال�شيكية  املو�شيقى 
باب  من  لي�ش  عام،  ب�شكل 
اأو  »غربية«  مو�شيقى  اأنها 
»فوقية« اأو »نخبوية«، واإمنا 
ب�رشيا  ثقافيا  اإجنازا  كونها 
عاما، يتعني على احلكومات 
بن�رشه،  تهتم  اأن  والدول 
يف  والهام  الوا�شح  لتاأثريه 

توعية االأجيال اجلديدة.
املتحدث  ذات  ي�شري  كما 
اخلواجة«  »عقدة  اأن  اإىل 
اختيارنا  توؤثر على  زالت  ال 
التي  والفرق  لل�شولي�شتات 

يف  والعمل  للغناء  ندعوها 
حيث  العربية،  االأوبرا  دور 
واملتعهدون  الوكالء  يقوم 
ال  ممن  هوؤالء،  بانتقاء 
اأو  مبواهب  يتميزون 
كما  رفيعة،  اإمكانيات 
يف  لنا  ويبيعونهم  نعتقد، 
بو�شفهم  العربية  املنطقة 
�شهرة  و«االأكرث  »االأف�شل« 
البد  لذلك  اأوروبا«،  يف 
الأن  ال�شديد،  احلر�ش  من 
للم�شاهد  يقدم  ما  م�شتوى 
يجعله  ما  هو  واجلمهور 
اأو  الراقي  الفن  هذا  يتقبل 

ين�رشف عنه.
امل�رشي  املاي�شرتو  ويوؤكد 
املو�شيقى  اأن  على 
هي  اخلفيفة  الكال�شيكية 
اجلماهري  لعبور  اجل�رش 
املو�شيقى  لتذوق  العري�شة 
تعقيدا،  االأكرث  الكال�شيكية 
جتمع  التي  االأوبرا  ثم  ومن 

كل اأنواع الفنون.
-1819( اأوفنباخ  وجاك 
مو�شيقي  موؤلف  هو   )1880
ا�شتهر  اأملاين  فرن�شي 
اأوبريت،   100 نحو  بكتابته 
على  كبري  تاأثري  له  وكان 
االأوبريتات  موؤلفي  اأ�شهر 
�شرتاو�ش  يوهان  بعد:  فيما 

واآرثر �شوليفان وغريهما.

مليون ون�شف م�شاهدة لكليب »حدا ما 
بينت�شى« لأدهم نابل�شي

    

نابل�شي  اأدهم  االأردين  املطرب  طرح 
اأحدث كليباته »حدا ما بينت�شى«، عرب 

قناته الر�شمية على موقع يوتيوب.
كليب »حدا ما بيتن�شى« من كلمات علي 
وتوزيع  �شليمان،  فا�شل  واأحلان  موىل، 

عمر �شباغ، ومن اإخراج بهاء خداج.
وتخطى كليب »حدا ما بيتن�شى« مليون 

ون�شف املليون م�شاهدة، بعد طرحه، عرب موقع يوتيوب.
يذكر اأن اآخر كليبات اأدهم نابل�شي كان »هو احلب«، وتخطى 122 مليون 
م�شاهدة مبوقع يوتيوب، من كلمات علي موىل، واأحلان اأدهم نابل�شي، 

وتوزيع عمر �شباغ، ومن اإخراج بهاء خداج.

ميادة احلناوي ت�شقط على م�شرح 
مهرجان �شفاق�س يف تون�س

ال�شهرية،  ال�شورية  الفنانة  �شقطت 
م�رشح  خ�شبة  على  احلناوي،  ميادة 
�شفاق�ش الدويل يف تون�ش اإثر فقدانها 

لتوازنها.
»اأنا  الأغنية  اأدائها  اأثناء  ذلك  وحدث 
بع�شقك« على خ�شبة امل�رشح ال�شيفي 
�شفاق�ش،  مدينة  يف  من�شور  �شيدي 
الفرقة  قائد  لي�شارع  اخلمي�ش،  اأم�ش 
ل�شود،  حممد  املاي�شرتو،  املو�شيقية 

اإىل جندتها ثم تدخل بع�ش املرافقني مل�شاعدتها على النهو�ش.
 وا�شتاأذنت احلناوي من اجلمهور الغناء جال�شة ملتابعة احلفل، ووجدت 
تفاعال كبريا من احل�شور حيث رددوا معها اأغانيها، م�شيدين مبوا�شلتها 

الغناء، رغم ما ح�شل لها.
وخالل ندوة �شحفية بعد العر�ش، قالت احلناوي اإنها ال تعرف ما الذي 
قد  اأنه  واأردفت  معها هذا،  يح�شل  التي  االأوىل  املرة  واإنها  لها  ح�شل 

يكون ب�شبب حرارة الطق�ش ال�شديدة، مكررة اعتذارها من اجلمهور.

مي ك�شاب تطرح »البنية«
    

طرحت املطربة امل�رشية مي ك�شاب اأحدث كليباتها »البنية« باللهجة 
النوبية، مب�شاركة الفنانة ال�شودانية �شتونة، عرب قناتها الر�شمية مبوقع 

يوتيوب.
اأوكا، وتعد  اأورتيجا، وتوزيع  اأحمد مرزوق، واأحلان  »البنية« من كلمات 

االأغنية الرابعة من بني اأغاين األبوم مي ك�شاب اجلديد »اأنا ل�شه هنا«.
وتخطى كليب »البنية« 38 األف م�شاهدة، خالل �شاعات من طرحه، عرب 

موقع يوتيوب.
وطرحت مي ك�شاب من األبوم »اأنا ل�شه هنا«، اأغنيات »بب�شاطة« مب�شاركة 
املغربي فريد غنام، و«اأيوه فيه من ده« مع زوجها اأوكا، و«الرو�ش« مع 

�شذى ومنة عطية وداليا عمر.

نيللي كرمي: الف�شل بني جزاأي »الفيل 
الأزرق« متعمد

    
قالت الفنانة نيللي كرمي، اإنها تتابع ردود الفعل على اجلزء الثاين من فيلم 
»الفيل االأزرق« للمخرج مروان حامد، رغم ق�شائها لعطلتها ال�شيفية يف 

اأحد ال�شاحلية مب�رش.
والثاين،  االأول  اجلزء  اأحداث  بني  ف�شل  هناك  اأن   ، كرمي  واأ�شافت 
با�شتثناء ال�شخ�شيات الرئي�شية التي تنطلق منها االأحداث، م�شرية اإىل 
اأن هذا الف�شل كان متعمداً، بحيث يتمكن عدم متابعي اجلزء االأول من 

م�شاهدة الثاين، بح�شب قولها.
الأنها  االإيرادات،  لهذه  الفيلم  حتقيق  تتوقع  مل  اأنها  الفنانة  واأو�شحت 
تعتربها رزق من اهلل ال ميكن الأحد التدخل فيها، م�شرية اإىل اأن �شخ�شية 

»لبنى« التي ج�شدتها اأنهكتها نف�شياً يف هذا اجلزء.

»من غري ما اأحكيلك« جديد تامرعا�شور
تامر  امل�رشي  املطرب  طرح 
»من  كليباته  اأحدث  عا�شور 
قناته  عرب  اأحكيلك«،  ما  غري 

الر�شمية مبوقع يوتيوب.
»من غري ما اأحكيلك« من كلمات 
حممد  واأحلان  اخلويل،  جمال 

النادي، وتوزيع النابل�شي.

اأحكيلك«  ما  غري  »من  واأغنية 
تامر  األبوم  اأغنيات  اإحدى 
الذي مت طرحه  »اأيام«،  عا�شور 

فى �شهر مار�ش )اآذار( 2019.
ما  غري  »من  كليب  واحتل 
يف  الرابع  املركز  اأحكيلك« 
على  م�شاهدة  االأكرث  قائمة 

حقق  حيث  م�رش،  يف  يوتيوب 
250 األف م�شاهدة.

اأول  طرح  عا�شور  تامر  وكان 
»اأيام« وكان »ده  األبوم  كليب من 
حكاية« من كلمات اأمري طعيمة 
وتوزيع  النادى  حممد  واأحلان 

النابل�شى.

املقدم  اإجني  الفنانة  توا�شل 
ت�شوير دورها يف م�شل�شل »حواديت 
ال�شانزليزيه« للمخرج مرق�ش عادل، 
دراما  �شباق  خارج  لعر�شه  متهيداً 
املقدم،  وقالت  املقبل.  رم�شان 
لكونها  التجربة  لهذه  حتم�شت  اإنها 
حيث  االأربعينيات،  زمن  يف  تدور 
وخمتلف  جديد  ب�شكل  تظهر 

الفرتة. هذه  ملالب�ش  ومرتدية 
كان  الدور  هذا  »اختيار  وتابعت  
حتدياً كبرياً، بخا�شة مع جناحي يف 
ُعر�ش  الذي  الغالبة«،  ولد  م�شل�شل 
ينتمي  وكان  املا�شي،  رم�شان  يف 
ولذلك  ال�شعيدية،  الدراما  لنوعية 
االختيار،  يف  التاأين  من  البد  كان 
والبحث عن خطوة جديدة وخمتلفة، 

حواديت  يف  �شالتي  وجدت  حيث 
ينال  اأن  اأمتني  الذي  ال�شانزليزيه، 

اإعجاب اجلمهور«.
»حواديت  بطولة  يف  وي�شارك 
�شليم  ومي  ن�شار  اإياد  ال�شانزليزيه« 
واإدوارد وداليا م�شطفى وكوكبة من 
النجوم، من تاأليف اأمين �شليم ونهي 

�شعيد.

اإجني املقدم: »حواديت ال�شانزليزيه« 
يعيدين حلقبة الأربعينات
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فورد تطلق ن�سخة جديدة 

Ranger من

الك�سف عن موعد وقف انتاج 
XTS كاديالك

�أطلقت �رشكة فورد Raptor من 
�سيارتها �لبيك �آب Ranger، �لتي 
تتميز بثوب موديالت �سباق �لر�يل 
�أن  �لأمريكية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
�سبكة �ملربد �ل�سخمة، و�ملر�سوم 
من  يز�أر   ،Ford حروف  عليها 
رباعي  ديزل  حمرك  خلفها 
�لأ�سطو�نات �سعة 2 لرت بقوة 157 
عزم  مع  ح�سان،  كيلوو�ت/213 

دور�ن �أق�سى 500 نيوتن مرت.
وتت�سافر جهود �ملحرك مع ناقل 
حركة �أوتوماتيكي من 10 �رشعات 
لتوجيه �لقوة �إىل عجالت �ل�سيارة 
�أن ي�سل  �لأربعة، وهو ما يفرت�ض 
ب�سيارة �لأر��سي �لوعرة �لريا�سية 
يف  كلم/�ض   100 �إىل  �لثبات  من 
عن  ف�ساًل  ثانية،  6ر10  غ�سون 
�لو�سول �إىل �ل�رشعة �لق�سوى 170 

كلم/�ض.
 Ranger �ل�سيارة  وت�ستهلك 
من  �أكرث  تزن  �لتي   ،Raptor
9ر8  �ملتو�سط  يف  �لطنني، 
عنه  ينتج  ما  وهو  كلم،  لرت/100 
ثاين  �نبعاثات  من  جم/كلم   233

�أك�سيد �لكربون.
تتميز  �لت�سميمية  �لناحية  ومن 
من   Ranger Raptor �لن�سخة 
كما  �لأعر�ض،  �لرفارف  خالل 
مثل  �أقوى  جتهيز�ت  على  تعتمد 
حماية  وجتهيزة  �ل�سلمي  �لإطار 
�لأقوى  و�ملكابح  �ل�سيارة،  قاع 

وجمموعة تعليق معدلة.
ومن �ملقرر �أن تطرح فورد �ل�سيارة 
يف  �جلديدة   Ranger Raptor

�لأ�سو�ق يف ف�سل �ل�سيف.

�لتدريجي  �لتوقف  مع 
عقب   ATS كاديالك  لإنتاج 
 CTS و�إحالة   2018 موديل 
�أخرى  �سيد�ن  تقرتب  للتقاعد، 
�لنهاية  حافة  من  لكاديالك 
تقرير  �أ�سار  وقد   ،XTS وهي 
 Automotive News من 
�إنتاجها  �سيتوقف  �ل�سيارة  �أن 
حمدودة.  �أ�سهر  خالل  بالكامل 
معلوماتها  �ملجلة  ��ستقت  وقد 
 Oshawa م�سنع  بيانات  من 
�إنتاجيته،  وخطط  كند�  يف 
جتميع  توقف  �إىل  ت�سري  و�لتي 

وهو  �لقادم،  �أكتوبر  يف   XTS
من  �أ�سهر  بعدة  �أبعد  �لو�قع  يف 
جلرن�ل  �لر�سمية  �لت�رشيحات 
�لكبري  �لرو�ج  ورغم  موتورز. 
�لأعو�م  يف   SUV �لـ  ل�سيار�ت 
�لأخرية �إل �أن كاديالك ل تز�ل 
متم�سكة بال�سيد�ن، مع تقدميها 
لـ CT5 �جلديدة كلياً يف مار�ض 
للك�سف  و��ستعد�دها  �ملا�سي 
عن CT4 كاديالك لديها �أجندة 
�إطالق  عزمها  مع  مزدحمة 
�أ�سهر  �ستة  كل  جديد  موديل 

حتى نهاية 2021.

جم�س �سيريا 1500 2020 حت�سل على تقنيات مميزة
جم�ض  ت�سميم  �إعادة  مت  �أن  بعد 
مت  �ملا�سي،  بالعام   1500 �سيري� 
بعدة   2020 موديل  عن  �لك�سف 

حتديثات جتعلها �أكرث جاذبية.
تقنيات  عدة  مع  �لتحديثات  تبد�أ 
مقطور�ت  �سحب  نظام  تت�سمن 
 ProGrade Trailering
يدعم  و�لذي  �ملحدث   System
ما ي�سل �إىل 15 كامري� يتم تثبيت 
�خللفية،  �ملقطورة  على  بع�سها 
وهو ما يوؤدي لإمكانية تفعيل تقنية 
ي�سمح  ما  �ل�سفافة”،  “�ملقطورة 
خلفيه  �لطريق  بروؤية  لل�سائق 
غري  وكاأنها  �ملقطورة  خالل  من 
موجودة عرب �ثنني من �لكامري�ت 
ميكن  كما  خا�سة،  برجميات  و 
باملقطور�ت  ملفات خا�سة  �سنع 

عرب تطبيق myGMC كي ميكن 
�سيانة  مبو�عيد  �ملالك  تنبيه 
�لكيلومرت�ت  ومعدل  مقطور�تهم 

�لتي مت قطعها بها حتى �لآن.
مثبت  �لأخرى  �لتقنيات  تت�سمن 
�رشعة متكيف مت�سل بالكامري�ت 
كي  تلقائياً  �ل�رشعة  يعدل  ما 
�حلركة  �سري  كيفية  مع  تتالئم 
�مل�ساعدة  بجانب  �ملرورية 
فيما  متاماً،  �ملقطور  وقف  يف 
�ملحركات  خيار�ت  تت�سمن 
بناقل  مت�سل  لرت   5.3 �سعة   V8
ما  وهو  10 �رشعات،  �أوتوماتيكي 
 AT4 بفئات  قيا�سي  ب�سكل  يتاح 
بفئات  �ختياري  ولكنه  ودينايل، 
بدفع  تاأتي  �لتي  و�أعلى   SLE

رباعي.

من   2019 موديل  لأن  ونظر�ً  هذ� 
�لبيك �ب كان جديد كلياً، ف�سوف 
جند �أن �لتحديثات كانت حمدودة 
يف هذ� �ملوديل، ولكن مت تقدمي 
�إ�سد�ر كربوين خا�ض با�سم �سيري� 

ما  وهو   ،CarbonPro  AT4
ي�سيف �سبك �أمامي كرومي باللون 
�لأ�سود مع �سار�ت معدلة و�أنابيب 
عادم �سود�ء بجانب مر�يا خا�سة 

للمقطورة �خللفية.

كاديالك XT5 القادمة تظهر بال اأي متويهات لأول مرة
�ملحدثة   XT5 كاديالك  ظهرت 
بدون  جديدة  جت�س�سية  �سور  يف 
د�خلية،  �أو  خارجية  متويهات  �أي 
�أو  كبرية  لي�ست  �لتغيري�ت  وبينما 
�أنيقة  تبدو  �ل�سيارة  �أن  �إل  جذرية 

وجذ�بة.
على   XT5 ح�سلت  �خلارج،  يف 
عدة تغيري�ت للمقدمة، مثل منط 

ل�سبكة  �سبكي 

�لتهوية بدلً من �لعو�ميد �لأفقية 
خمتلفة  �خللفية  بينما  �ملعتادة، 
قلياًل بامتد�د �لزخرفات �ملعدنية 
�أنانبيب  حول  �خللفي  للم�سد 

�لعادم.
كذلك،  ماألوفة  تبدو  �لد�خلية 
�ملحدودة  �لتغيري�ت  لت�سمل 
�سغرية  و�أزر�ر  مقاب�ض  �إ�سافة 
�لكون�سول  على 

�لأو�سط للتحكم يف وظائف نظام 
�ملعلومات �لرتفيهية.

ويُذكر �أن XT5 �حلالية تعتمد على 
حمرك 3.6 لرت بقوة 310 ح�سان 
وعزم دور�ن 373 نيوتن.مرت، مت�سل 
�رشعات  بثمان  �أوتوماتيكي  بجري 
رباعي،  �أو  �أمامي  دفع  ونظام 
وت�سري تقارير �إىل �حتمالية �إ�سافة 
حمرك 2.0 

لرت 

تقدمي  مع  �سلندر�ت،  باأربع  تريبو 
بجري  خمففة  هجينة  ن�سخة 

�أوتوماتيكي بت�سع �رشعات.
�جلديدة  �ل�سيارة  �ستح�سل  كما 
على تقنية “�سوبر كروز” �جلديدة 
�لذ�تية،  ن�سف  للقيادة  لكاديالك 
و�رشحت �ل�رشكة �أن �لنظام �سيتم 
تطبيقه يف �ملزيد من �ملوديالت 

بد�يًة من 2020.

خرافات عن ال�سيارات الكهربائية توقف عن ت�سديقها

حظيت �ل�سيار�ت �لكهربائية مبزيد 
�لأخرية،  �ل�سنو�ت  �ل�سعبية يف  من 
مع �جتاه �لعديد من �ل�رشكات �إىل 
�إنتاج �ملزيد منها، وتوفر حمطات 
�ل�سحن على نحو متز�يد يف �لعديد 

من �لدول.
�إل  �لجتاه،  هذ�  من  �لرغم  وعلى 
�أن �لكثريين ل يز�لون يحجمون عن 
�لكهربائية،  �ل�سيار�ت  ��ستخد�م 
�خلاطئة  �ملعتقد�ت  بع�ض  نتيجة 
عن هذ� �لنوع من �ل�سيار�ت، بح�سب 

�سحيفة "مريور" �لربيطانية:
لي�ست  �لكهربائية  �ل�سيار�ت   -1

قوية
�ل�سيار�ت  �أن  �لكثريون  يعتقد 
قوة  بنف�ض  لي�ست  �لكهربائية 
بالبنزين  تعمل  �لتي  �ل�سيار�ت 
ميكن  �لو�قع،  ويف  �لديزل.  �أو 

لل�سيار�ت �لكهربائية توليد �لطاقة 
ب�سكل �أ�رشع و�أكرث قوة من نظريتها 
�لتقليدية. كما �أن �أ�رشع �سيارة على 
كهربائية،  �سيارة  �لكوكب هي  هذ� 
مت �لك�سف عنها يف معر�ض جنيف 

لل�سيار�ت.
�لكهربائية  �ل�سيار�ت  2- بطاريات 

حتتاج لتبديل كل 5 �سنو�ت
�سخ�ساً  �أن  للر�أي  ��ستطالع  ك�سف 
�أ�سخا�ض  �أربعة  و�حد�ً من بني كل 
�سيحتاجون  �أنهم  يعتقدون   )%23(
�ل�سيارة  بطارية  تبديل  �إىل 
�لكهربائية بعد خم�ض �سنو�ت. هذ� 
لي�ض �سحيحاً، فاملوديالت �حلالية 
 10 �لبطارية  تدوم  بحيث  م�سممة 
�سنة   20 ورمبا  �لأقل  على  �سنو�ت 

قبل �أن حتتاج �إىل ��ستبد�ل.
�لكهربائية  �ل�سيار�ت  ت�سغيل   -3

�أكرث تكلفة
تكلفة  تقدير  يف  �ل�سائقون  يبالغ 
بن�سبة  �لكهربائية  �ل�سيارة  ت�سغيل 
�أن  ميكن  حيث   ،%100 عن  تقل  ل 
تعمل �ل�سيار�ت �لكهربائية مل�سافة 
100 ميل بتكلفة ترت�وح بني 5 و 8 
دولر، مقارنة بـ 18 �إىل 230 دولر 
�أو  �لبنزين  على  �لعاملة  لل�سيار�ت 

�سيار�ت �لديزل.
4- ل ميكن قيادة �سيارة كهربائية 

على طريق �رشيع
لدى  �آخر  خاطىء  �عتقاد 
معظم  ت�سمح  حيث  �ل�سائقني، 
�لدول بقيادة �ل�سيار�ت �لكهربائية 
وتوفر  �ل�رشيعة،  �لطرقات  على 
�ل�سحن  وحمطات  �لتحتية  �لبنية 

لهذ� �لغر�ض.
�ل�سيارة  غ�سل  ميكن  ل   -5

�لكهربائية يف مغ�سل �ل�سيار�ت
�ل�سيارة  هذه  ��سم  لرتباط  نظر�ً 
بني  �لعتقاد  ي�سود  بالكهرباء، 
�لكثريين �أن من غري �ملمكن غ�سلها 
يف مغا�سل �ل�سيار�ت �لتقليدية، �إل 
بالإمكان  �أن  يوؤكدون  �خلرب�ء  �أن 
تنظيفها يف هذه �ملغا�سل مثل �أي 

�سيارة �أخرى.
�ل�سيارة  ��ستخد�م  ينبغي  ل   -6

�لكهربائية يف �لأجو�ء �ملاطرة
�لكهربائية  �ل�سيار�ت  �ختبار  يتم 
على نطاق و��سع من قبل �ل�رشكات 
يتم  بيعها  وقبل  لها،  �مل�سنعة 
و�سعها من خالل �ختبار�ت �لأمان 
�سد �ملطر، وحتى �أجهزة �ل�سحن 
مانعة لت�رشب �ملاء - حيث تخ�سع 
�أمان  �ل�سحن لختبار  نقاط  جميع 

�سارم �أي�ساً قبل تثبيتها.

لنظام  غوغل جتديدها  �رشكة  �أعلنت 
لدمج  �ملخ�س�ض  �أوتو"  "�أندرويد 
�لهو�تف �لذكية يف �ل�سيارة و�أو�سحت 
�أوتو"  "�أندرويد  نظام  �أن  �ل�رشكة 

تتج�سد  ت�سميم جديد  �سيح�سل على 
�مل�ستخدم  و�جهة  يف  مالحمه  �أبرز 
و�لألو�ن  �خلطوط  ذ�ت  �لد�كنة 

�جلديدة.

مفهوم  بتجديد  غوغل  جددت  كما 
�لت�سميم  خالل  من  �ل�ستعمال 
ملركز  و�سوحاً  �لأكرث  �جلديد 
�لإخطار�ت، للحد من ت�ستيت �لنتباه 

�أثناء �لقيادة.
ومن �ملقرر �أن تطلق غوغل �لتحديث 
يف  �أوتو"  "�أندرويد  لنظام  �جلديد 

�سيف 2019 لل�سيار�ت �ملتو�فقة.

غوغل جتدد اأندرويد اأوتو

رام تطور بيك اب بتكلفة معقولة 
�ستناف�س فورد رينجر

طر�ز  �سوى  حالياً  ر�م  توفر  ل 
1500 2019 بفئة �لبيك �ب �لتي 
 30،000 من  �أقل  ب�سعر  تاأتي 
بفارق طفيف، ولكن يبدو �أن هذ� 
�سيتغري يف �مل�ستقبل �لقريب مع 
نية �لعالمة �لأمريكية طرح بيك 
عند  تبد�أ  باأ�سعار  جديدة  �ب 

م�ستوى 20،000 دولر 
كر�ي�سلر  فيات  مدير  �رشح 
مانلي،  مايك  موؤخر�ً،  �لتنفيذي 
�ب  �لبيك  �سيار�ت  �سانعة  �أن 
�ب  بيك  �سنع  تنوي  �لأمريكية 
�أ�سفل  تقع  جديدة  متو�سطة 
�ملخ�س�سة  غالديتور  جيب 
�ل�سعر  حيث  من  �لوعرة  للطرق 
�سمن طر�ز�ت �ملجموعة، حيث 
تطوير  على  حالياً  ر�م  تعمل 
�ب  بيك  تنا�سب  جديدة  من�سة 

لالأعمال،  خم�س�سة  متو�سطة 
�لعالمة  ي�ساعد  �سوف  ما  وهو 
ب�سكل  و�ملناف�سة  �لنمو  على 
على  �لرتكيز  مع  لحقاً،  �أقوى 
من  ممكنة  كفاءة  �أعلى  حتقيق 

حيث �لتكلفة.
هذ� وي�سري ذلك �إىل �أن ر�م تعمل 
على تطوير �لبيك �ب �ملتو�سطة 
ممكن  وقت  �أقرب  يف  �جلديدة 
�لفجوة يف طر�ز�ت  حلل م�سكل 
د�خل  باملناف�سة  �ل�رشكة 
�ب،  �لبيك  �سيار�ت  �رشيحة 
خا�سة �أنها �ستكون خمتلف كلياً 
حالياً،  �ملتاحة  �لطر�ز�ت  عن 
 ،1500 ر�م  على  �لتاأثري  دون 
�جلديدة  �ب  �لبيك  لتناف�ض 
من  وكانيون  كولور�دو  طر�ز�ت 

جرن�ل موتورز وفورد رينجر.
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ثورة قادمة يف الهواتف.. كامريات خارقة

  بدقة  غري م�سبوقة

عر�صت �رشكة »�صام�صونغ« �صورا 
بالهواتف  خا�ص  �صور  مل�صت�صعر 
اأكرب  عالية  دقة  يوفر  الذكية 
الأجهزة  توفرها  التي  تلك  من 

املتوفرة يف الأ�صواق.
اأطلقت  الذي  امل�صت�صعر،  ويتيح 
عليه  اجلنوبية  الكورية  ال�رشكة 
 ISOCELL Bright ا�صم 

ميغابك�صل،   64 تبلغ  دقة   ،GW1
وهو الأف�صل من حيث قدرته على 
التقاط املزيد من ال�صوء، وفق ما 

نقل موقع »فريج« التقني.
بهذه  �صورا  امل�صت�صعر  و�صيولد 
بك�صالت  بدمج  العالية  الدقة 
رباعية مع بع�صها البع�ص لت�صبح 
واحدة، كما اأنه �صيكون قادرا على 

فالتر  عن  ناجم  ت�صويه  اأي  اإزالة 
والو�صح  الدقة  الألوان ملزيد من 

يف ال�صور.
تبداأ  اأن  »�صام�صونغ«  وتتوقع 
ب�صكل  امل�صت�صعر  اإنتاج  عمليات 
من  الثاين  الن�صف  يف  جتاري 
يجد  قد  حيث  اجلاري،  العام 
امل�صتهلكون هذه التقنية املبتكرة 

قد  التي  الهواتف  يف  مدجمة 
ال�صنة  اأواخر  ال�رشكة  تطرحها 

احلالية.
وتوفر هواتف عدد من ال�رشكات 
و«هواوي«  »�صام�صونغ«  مثل 
و«اأوبو« و«فيفو« و«�صاومي« حاليا 
 48 دقتها  تبلغ  بكامريات  هواتف 

ميغابك�صل.

 الواليات املتحدة تبني اأ�سرع
 حا�سوب عمالق يف العامل

خ�ص�صت الوليات املتحدة مبلغ 600 مليون دولر لبناء اأ�رشع حا�صوب عمالق يف 
العامل، وثاين حوا�صيبها من فئة Exascale، امل�صمى فرونتري Frontier، والذي 
من املقرر و�صعه يف اخلدمة بحلول عام 2021 ل�صالح خمترب اأوك ريدج الوطني 

يف ولية تيني�صي التابع لوزارة الطاقة الأمريكية.
وميتلك Frontier قدرة معاجلة ت�صل اإىل 1.5 اإك�صا فلوب�ص exaFLOPS، اأي 
ما يعادل مليار عملية ح�صابية يف الثانية الواحدة، ويجري بناءه من قبل �رشكة 
�صناعة الرقاقات اأي اأم دي AMD وال�رشكة امل�صنعة للحوا�صيب العمالقة 

.Cray
و�صيتم ا�صتخدام قدرة معاجلة اأ�رشع حا�صوب عمالق من اأجل جمموعة من 

املهام، مبا يف ذلك التنبوؤ بتغري املناخ، والتنبوؤ مب�صار الأعا�صري، وتطوير اأدوية 
جديدة، اإىل جانب اإجراء ح�صابات متقدمة يف جمالت، مثل البحوث النووية 

واملناخية، ومنذجة م�صادر طاقة الن�صهار، وحماكاة اأنظمة حمركات الحرتاق، 
واإجراء عمليات حماكاة للكون واملجرات.

وللتو�صيح، فاإذا قام كل فرد على وجه الأر�ص باإجراء عملية ح�صابية واحدة 
يف الثانية الواحدة، فاإننا بحاجة لأكرث من �صت �صنوات لإجراء عدد مماثل من 
العمليات احل�صابية التي ميكن حلا�صب Frontier القيام بها يف ثانية واحدة.

وقال ريك بريي Rick Perry، وزير الطاقة الأمريكي يف بيان �صحفي: »ي�صمن 
اأداء Frontier الفريد من نوعه قدرة بالدنا على قيادة العامل يف جمال العلوم، 

والتي حت�صن احلياة وجتلب الزدهار القت�صادي جلميع الأمريكيني والعامل 
باأ�رشه«.

واأ�صاف »ي�رشع Frontier البتكار يف جمال الذكاء ال�صطناعي من خالل 
تزويد الباحثني الأمريكيني ببيانات ذات م�صتوى عاملي وموارد حو�صبة ل�صمان اأن 

تكون الخرتاعات العظيمة القادمة م�صنوعة يف الوليات املتحدة«.
وتقول AMD: »لدى Frontier قوة معاجلة تفوق قدرة معاجلة اأ�رشع 160 
حا�صوًبا عمالًقا مًعا، وهو قادر على التعامل مع كمية مذهلة من البيانات، مع 
عر�ص نطاق ترددي اأكرب مبقدار 24 مليون مرة عن متو�صط الت�صال املنزيل 
بالإنرتنت، مما يجعله قادًرا على تنزيل 100 األف فيلم بدقة HD يف الثانية.
يذكر اأن هذا احلا�صوب العمالق ل يعني بال�رشورة اأن الوليات املتحدة هي 

اأكرب قوة حو�صبة يف العامل، اإذ من املتوقع اأن يكون لدى ال�صني حا�صوب عمالق 
Exascale خا�ص بها بحلول عام 2020 – اأي قبل عام من ح�صول الوليات 

املتحدة على حا�صوبها.

على غرار »في�سبوك 
ما�سنجر«.. 

وات�ساب تخترب 
خا�سية جديدة
تطبيق  اأن  اإخباري  تقرير  ذكر 
يخترب  »وات�صاب«  الفوري  التوا�صل 
متحركة،  ر�صوم  مل�صقات  حاليا 
يف  امل�صتخدمة  تلك  مثل  متاما 

تطبيق »في�صبوك ما�صنجر«.
 »9to5google  « موقع  وذكر 
الن�صخة  اأن  اجلمعة،  التقني، 
بالتطبيق،  اخلا�صة  التجريبية 
تعمل  التي  للهواتف  واملخ�ص�صة 
مل�صقات  »اأندرويد« حتتوي  بنظام 
اخترب  »وات�صاب«  وكان  متحركة 
لكنه  املل�صقات،  هذه  املا�صي  يف 
توقف عن تطويره. وعلى الرغم من 

اأن رموز GIF املرحة متحركة، اإل 
اأنها ل تعمل تلقائيا ويجب التعامل 
يجب  اأي  امللفات،  بقية  مثل  معها 
و�صتعمل  لت�صغيلها  عليها  النقر 
اجلديدة مبجرد  املتحركة  الرموز 
امل�صتخدمني،  قبل  ا�صتالمهما من 
الهواتف  يف  تلقائيا  و�صتعمل 
اإر�صال  ميكن  التي  واحلوا�صيب 
ومن  اأي�صا.  عربها  املل�صقات 
الإ�صدار  �صيتم  متى  الوا�صح  غري 
اجلديدة،  اخلا�صية  لهذا  الر�صمي 
يتم  اأن  توقع  التقني  املوقع  اأن  اإل 

قريبا نظرا اإىل اأنه �صغري ن�صيا.

اأعلن موقع التوا�صل الجتماعي 
باإمكان  اأ�صبح  اأنه  تويرت 
�صورة،  اإ�صافة  امل�صتخدمني 
متحركة  �صورة  اأو  فيديو،  اأو 
التغريد«،  »اإعادة  اإىل   GIF
فقط.  الن�ص  من  بدًل  وذلك 
تغريدة  يف  ال�رشكة  وقالت 
اخلا�ص  الدعم  ح�صاب  عرب 
ال�صهل  »من  موقعها:  على  بها 
من خالل  نف�صك  عن  تعرب  اأن 
اإعادة التغريدة مع تعليق. ولكن 

تخطو  اأن  ا�صتطعت  لو  ماذا 
ذلك  لي�صمل  الأمام  اإىل  خطوة 
املتعددة«واأ�صافت  الو�صائط 
تويرت يف تغريدتها: اأنه اعتباًرا 
للم�صتخدمني  ميكن  اليوم  من 
با�صتخدام  التغريد  اإعادة 
الفيديو،  مقاطع  اأو  ال�صور، 
عرب  وذلك   ،GIF �صور  اأو 
تطبيقها على نظامي اأندرويد، 
اإىل  بالإ�صافة  اإ�ص،  اأو  واآي 

موقعها على الويب.

جديد من تويرت.. انتظره الكثريون!

»مايكرو�صوفت«  �رشكة  مدير  انتقد 
وقف  اإىل  الداعية  الأخرية  املطالبات 
جلميع  الوجوه«  على  »التعرف  تقنيات  بيع 

احلكومات العاملية.
اإىل  �صميث،  براد  ال�رشكة،  مدير  واأ�صار 
جلاأت  ما  اإذا  »قا�صيا«،  �صيكون  القرار  اأن 
من  احلكومات  ملنع  التقنية  �رشكات 
احل�صول على تقنية »التعرف على الوجوه«، 
حتركات  مراقبة  من  الأخرية  منع  بهدف 
النا�ص واأفعالها يف كل مكان ويف ت�رشيحاته 
حتدث  القت�صادي،  دافو�ص  منتدى  خالل 
التي  احلجة  اأفهم  »ل  قائال:  �صميث 
تطالب جميع ال�رشكات بوقف منح التقنية 
كان«واأتت  �صبب  ولأي  احلكومات  لكافة 
ت�رشيحات �صميث بعد مطالبة 85 منظمة 
وجماعة حقوقية بوقف بيع التقنية ال�صابقة 
للحكومات، يف حني وجهت هذه املنظمات 
»مايكرو�صوفت«  من  لكل  ر�صالتها 
املنظمات  بررت  و«غوغل«كما  و«اأمازون« 
ا�صتخدام  مبخاوف  مطلبها،  احلقوقية 

الوجوه«  على  »التعرف  لتقنية  احلكومات 
احلقوقني  النا�صطني  وتهديد«  »مراقبة  يف 
نف�صه،  ال�صياق  ويف  وغريهم  والالجئني 
حل  يف  ت�صاعد  التقنية  اأن  �صميث  اأ�صاف 
»كالعثور  املعقدة،  الق�صايا  من  عديد 
اأكد  حني  يف  املفقودين«،  الأطفال  على 
التي  القرارات  اأن  احلقوقيون  النا�صطون 
اإذا  فيما  حتدد  اليوم،  ال�رشكات  تتخذها 
»خوف  �صتعي�ص يف  القادمة  الأجيال  كانت 

ا�صرتاكها  حال  يف  واملالحقة  التعقب  من 
لدور  ق�صدها  اأو  احلكومة  �صد  مبظاهرة 
حياة  عي�صها  حال  يف  حتى  اأو  عبادة، 

طبيعية«.
واملثري للجدل اأي�صا، هو اأن املدير �صميث 
خماوف  عن  املا�صي  يف  اأعلن  نف�صه، 
ا�صتخدام التقنية ال�صابقة، مل�صاكل متعلقة 
وحقوق  واخل�صو�صية  العن�رشي  بالتمييز 

الإن�صان. 

»مايكرو�سوفت« تتحدث عن بيع تقنية 
ذكية حلكومات عاملية

 ت�سريبات جديدة ت�سري
iPhone XR اإىل كامرية ثالثية يف 

تغيري جديد يف موا�صفات الإ�صدار القادم 
عك�ص  فعلى   ،iPhone XR هاتف  من 
على  اأكدت  التي  ال�صابقة  الت�رشيبات 
يف  مزدوجة  باإعدادات  ياأتي  الهاتف  اأن 
الكامرية اخللفية، اأكدت اأحدث الت�رشيبات 
باإعدادات  اأي�صاً  ياأتي  الهاتف  اأن  على 
ثالثية على غرار الإ�صدارات الأعلى التي 

تنطلق هذا العام.

الإ�صدار  حول  الت�رشيبات  اأحدث  اأ�صارت 
القادم من هاتف iPhone XR اإىل اأن ابل 
 iPhone بعنوان  اجلديد  الإ�صدار  تقدم 
العام،  هذا   iPhone XI R اأو   2  XR
كما اأكدت ت�رشيبات Mac Otakara من 
اأن ابل تهدف هذا العام اإىل  اليابان، على 
خف�ص تكاليف اإنتاج الإ�صدارات اجلديدة 

من هواتف الأيفون.

 Mac تقرير  اأكد  الهدف  هذا  ولتحقيق 
Otakara على اأن ابل �صتقدم الإ�صدارات 
العام  هذا  الأيفون  هواتف  من  الثالثة 
تقريباً  الت�صميم  يف  املوا�صفات  بنف�ص 
لذا  الداخلية،  املكونات  نف�ص  جانب  اإىل 
العام  هذا  الثالثة  ابل  اإ�صدارات  �صتكون 
بنف�ص لغة الت�صميم على اأن يختلف حجم 
املوا�صفات  بع�ص  مع  والت�صعري  الهاتف 



خطر جديد للحرمان 
من النوم!

معينة  حركات  �أن  جديدة  در��سة  وجدت 
يح�سل  ال  عندما  لل�رضر  تتعر�ض  قد  للعني 
فريق  وقال  �لنوم  من  كاف  قدر  على  �لفرد 
�لبحث من �ملركز �لوطني الأبحاث �لطري�ن 
و�لف�ساء ومركز Ames  يف كاليفورنيا، �إن 
�لعجز  »قيا�ض  �إىل  �حلاجة  تظهر  �لنتائج 
�لنوم،  من  �حلرمان  عن  �لناجم  �لع�سبي« 
ملنع �لعمال و�ملوظفني من �رتكاب حو�دث 
�أن قلة �لنوم تزيد من خطر  خطرية. وتبني 
�ل�سحية،  �مل�سكالت  من  بالعديد  �الإ�سابة 
�لدم  �سغط  و�رتفاع  �ل�سمنة  ذلك  يف  مبا 
و�ل�سكري ويف �لدر��سة �جلديدة �لتي نُ�رضت 
در�ض  �الأع�ساء«،  وظائف  »علم  جملة  يف 
مبعدل  ينامون  م�ساركا   12 حالة  �لباحثون 
�أ�سبوعني.  ملدة  �لليلة،  يف  �ساعات   8.5
لهم  يُ�سمح  مل  هذه،  �لزمنية  �لفرتة  وخالل 
تعاطي  وال  �لكافيني  �أو  �لكحول  بتناول 

�ملخدر�ت.
�مل�ساركون  �أم�سى  �الأ�سبوعني،  نهاية  ويف 
خمترب  يف  م�ستيقظني  �ساعة   28 نحو 
 .Fatigue Countermeasures
�لعني  تتبع  حركات  بقيا�ض  �لباحثون  وقام 
�مل�ستمرة وحركات �مل�سح �ل�رضيع ووجدو� 
و�أن  مت�سقتني،  غري  �حلركتني  كلتا  �أن 
�مل�ساركني و�جهو� م�سكلة يف �رضعة حترك 

�لعني وتوجيهها.

ورقلة 
جلنة والئية لرتقية 

ن�شاط تربية االإبل 
�أن�سئت جلنة والئية خا�سة برتبية �الإبل من 
�لرعوي  �لن�ساط  هذ�  وتنظيم  ترقية  �أجل 
م�سوؤويل  من  علم  ح�سبما  ورقلة،  بوالية 
هذه  تتكفل  و  �لفالحية  �مل�سالح  مديرية 
�الأ�سبوع  بحر  ن�سبت  �لتي  �لوالئية  �للجنة 
�ملن�رضم ، ب�سمان متوين مربي �الإبل مبادة 
�ل�سعري �ملدعم ) 2 كلغ لكل ناقة( �إىل جانب 
بالوالية  �الإبل  مربي  قو�ئم  �سبط  و  تطهري 
�لعلفية،  �ملادة  هذه  توزيع  عملية  ت�سهيل  و 
�أكد ذ�ت �مل�سدر كما �ستعمل على  ح�سبما 
من  للم�ستفيدين  �حلالية  �لقو�ئم  مر�قبة 
و  �لروؤو�ض  عدد  �إح�ساء  و  �ل�سعري  مادة 
ملربي  �ملمنوح  �ل�سعري  كميات  �سبط  كذ� 
جمعيات  �سمن  �ملنخرطني  �أو  فرديا  �الإبل 
�ل�سعري  لكميات  �سهرية  ح�سائل  �إعد�د  و 
�ملوزعة، وفق �ل�رضوحات �لتي قدمها نف�ض 

�مل�سدر.

�سوق اأهرا�س 
اإلغاء 461 عقد عمل منذ 

مطلع جانفي 2019  
غاية  �إىل  و  �ملا�سي  جانفي  مطلع  منذ  مت 
�أهر��ض  �سوق  بوالية  �الأخري  جويلية  نهاية 
�إطار عملية  وذلك يف  �إلغاء 461 عقد عمل 
�الإدماج  على  �مل�ساعدة  جهاز  تطهري  
�لوكالة  مدير  من  علم  ح�سبما  �ملهني، 

�لوالئية للت�سغيل عبد �لرز�ق مزوز.
عقود  جمموع  باأن  �مل�سوؤول  ذ�ت  و�أو�سح 
طالب   239 على  تتوزع  هذه  �مللغاة  �لعمل 
وبالتايل  د�ئمة  منا�سب  من  ��ستفادو�  عمل 
طرف  من  �إلغاء  حالة   32 و  عقودهم  �إلغاء 
عقد  و31  �قت�سادية  موؤ�س�سات  �أ�سحاب 
لتخلي  حاالت  و6  ��ستقاالت  متثل  عمل 
�أ�سحابها عن عقودهم كما ت�سمنت جمموع 
ب�سبب ممار�سة  �الإلغاء�ت هذه حالة و�حدة 
ن�ساط جتاري وكذ� حالة �إلغاء و�حدة تنقلت 
الأد�ء �خلدمة �لوطنية و4 حاالت ملز�ولتهم 
و�حدة  وحالة  �ملهني  و�لتكوين  �لدر��سة 

للح�سول على من�سب �أجري.

م.�س

ويتعلق �الأمر بخم�سة جممعات 
�مللعب  ببلديات  مدر�سية 
 ) جممعني ( تي�سم�سيلت و
متو�سطات  وخم�ض  وخمي�ستي 
�لوالية  بعا�سمة  تتو�جد 
�حلد  وثنية  )متو�سطتان( 
ومتالحت  بوت�سنت  و�سيدي 
مقعد   800 ب�سعة  وثانويتني 
بوقايد  ببلديتي  بيد�غوجي 
و�سيدي �سليمان و�أ�ساف نف�ض 
بهذه  �الأ�سغال  باأن  �مل�سدر 
�ملر�فق �لرتبوية ت�سهد »وترية 
موؤ�س�سات  �أن  حيث  متقدمة« 
بت�سليمها  �لتزمت  قد  �الجناز 

�أغ�سط�ض  �سهر  نهاية  قبل 
تقدير«  »�أق�سى  على  �جلاري 
ال�ستقبال  جاهزة  لتكون 
�لدخول  بد�ية  مع  �لتالميذ 
يتوقع  كما  �لقادم  �ملدر�سي 
فتح خالل نهاية �ل�سنة �جلارية 

خم�ض  �ملقبل  �لعام  ومطلع 
مبدينة  مدر�سية  جممعات 
ثانويات  وثالث  تي�سم�سيلت 
و�مللعب  �ملعا�سم  ببلديات 

ومتالحت.
ويرتقب �أن يتعزز قطاع �لرتبية 

بد�ية  خالل  �أي�سا  بالوالية 
�ملقبل  �ملدر�سي  �لدخول 
مطاعم  ثمانية  با�ستالم 
بلديات  �ست  عرب  مدر�سية 
�إ�سافة �إىل ثالث د�خليات )200 
�سيدي  مبتو�سطات  �رضير( 
و�الأربعاء  و�ملعا�سم  �سليمان 
يف  د�خليات  �أن�ساف  وخم�سة 

�لطورين �ملتو�سط و�لثانوي.
نف�ض  خالل  ��ستالم  وينتظر 
�لفرتة 20 ملعبا ريا�سا مغطى 
يف  �ال�سطناعي  بالع�سب 
�لتعليمية  �الأطو�ر  من  مر�فق 
خم�ض  على  ف�سال  �لثالثة 
يف  و�ملتابعة  للك�سف  وحد�ت 

�لطور �ملتو�سط.

تي�سم�سيلت 

ترقب فتح 12 موؤ�ش�شة
 تربوية جديدة

ما بني  11 اإىل 12 اأوت  2019

اإرهاب الطريق يح�شد روحي �شخ�شني

توريدات الغاز امل�سال 
اإىل اأوروبا

رو�شيا تتقدم 
اجلزائر يف 2019  

بالده  �أن  عن  رو�سي  م�سوؤول  ك�سف 
يف  �لثانية  �ملرتبة  �الآن  حتتل  باتت 
�إمد�د�ت �لغاز �مل�سال �إىل �أوروبا، بعد 
دولة قطر، �لتي حتتل �الأوىل وتعد �أكرب 
وبذلك  �لعامل  يف  �مل�سال  للغاز  مورد 
تكون رو�سيا قد تقدمت يف عام 2019 
على �جلز�ئر ونيجرييا باإمد�د�ت �لغاز 
�أ�سو�ق  �أبرز  �أحد  �أوروبا،  �إىل  �مل�سال 
بيانات  وبح�سب  �لعامل  يف  �لطاقة 
من  رو�سيا  �إمد�د�ت  بلغت  �أوروبية 
�لغاز �مل�سال �إىل �أوروبا يف عام 2018 
�لعام  لتحتل  طن،  ماليني   4.43 نحو 

�ملا�سي �ملرتبة �لر�بعة.
�الأوىل  باملرتبة  قطر  جاءت  حني  يف 
)16.42 مليون طن(، ومن ثم �جلز�ئر 
)9.29 ماليني طن(، فنيجرييا )9.07 
�ملا�سي،  �لعام  يف  طن(  ماليني 
�مل�سال  �لغاز  الإمد�د�ت  وباالإ�سافة 
تقوم رو�سيا بتوريد �لغاز �لطبيعي �إىل 
�أنابيب،  عرب  �الأوروبي  �الحتاد  دول 
حيث حتتل �ملرتبة �الأوىل دون منازع 
عرب  �لطبيعي  �لغاز  �إمد�د�ت  يف 

�الأنابيب.  
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خلل يف خدمات 
»غوغل« حول العامل!

 Downdetector موقع  �أ�سار 
�إىل ظهور  �الإنرتنت  ب�سوؤون  �ملتخ�س�ض 
غوغل«  حمرك«  عمل  يف  م�سكالت 
وتبعا  �لعنكبوتية  �ل�سبكة  عرب  للبحث 
للموقع فاإن �مل�سكالت يف عمل حمرك 
�لبحث �الأ�سهر يف �لعامل بد�أت بالظهور 
�أغ�سط�ض �جلاري،  م�ساء يوم �الأحد 11 
�رضق  بتوقيت   17:30 �ل�ساعة  متام  يف 
�الثنني  ليل  )منت�سف  �ملتحدة  �لواليات 
 00:30 �ل�ساعة  متام  يف  �أغ�سط�ض   12

بتوقيت مو�سكو(.
معظم  �أن  �إىل  �ملتوفرة  �لبيانات  وت�سري 
�ل�سكاوى �لو�ردة من م�ستخدمي حمرك 
�لواليات  من  كانت  �ملذكور  �لبحث 
�أمريكا  ودول  وهولند�  ورو�سيا  �ملتحدة 
من   %82 نحو  و�جه  حيث  �لالتينية، 
�لبلد�ن م�سكالت  تلك  �مل�ستخدمني يف 
��ستعمال  عند  �لبحث  عمليات  �أثناء 
بعد  ت�سدر  ومل   ،Google Chrome
�أي ت�رضيحات ر�سمية عن �رضكة »غوغل« 
حول تلك �مل�سكالت، لكن خرب�ء �لتقنية 
جتري  كانت  رمبا  �ل�رضكة  �أن  يعتقدون 
بع�ض �لتعديالت على عمل �ملت�سفح، �أو 

ت�سلح بع�ض �الأخطاء �لربجمية فيه.
وجتدر �الإ�سارة �إىل �أن م�سكالت م�سابهة 
كانت قد و�جهت بع�ض خدمات »غوغل« 
عمل  لتوقف  �أدت  �لفائت،  يونيو  يف 
Google Cloud  يف عدد من بلد�ن 

�لعامل.
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خالل �لفرتة �ملمتدة ما بني  11 �إىل 12 �أوت  
�ل�ساعة  �أم�ض على  �إىل غاية �سبيحة  و   2019
�لثامنة �سباحا )�أي خالل 24 �ساعة �الأخرية( 
�سجلت وحد�ت �حلماية �ملدنية 2815 تدخل 
وهذ�  �لوطن  من  خمتلفة  مناطق  عــدة  يف 
على �إثر تلقي مكاملات �ال�ستغـاثة من  طرف 
خمتلف  �سملت  �لتدخالت  هذه  �ملو�طنني، 
�سو�ء  �ملدنية  �حلمايـة  �أن�سطة  جماالت 
�ملتعلقة بحو�دث �ملرور، �حلو�دث �ملنزلية، 
�الإجالء �ل�سحي، �إخمــاد �حلر�ئق و �الأجهزة 
�حلماية  وحد�ت  تدخلت  كما    . �الأمنية 
عدة  �ثر  على  �لفرتة  نف�ض  خالل  �ملدنية  
ت�سببت  دموية  �الأكرث   03 منها  مرور  حو�دث 

�آخرين   03 �إ�سابة  و  �سخ�سني    02 وفاة   يف 
يف  �إ�سعافهم  مت  �خلطورة  متفاوتة  بجروح 
من  �مل�ست�سفيات  �إىل  وحتويلهم  �ملكان  عني 
يخ�ض  فيما  �ملدنية.  �حلماية  �عو�ن  طرف 
�الأدغال،  �لغابات،  حر�ئق  مكافحة  جهاز 
�ملحا�سيل �لزر�عية و �لنخيل قامت وحد�ت 
�حلماية �ملدنية باإخماد 45 حريق ) 27 حريق 
�أحر��ض،  �أدغال، 02 حريق  غابة،  06 حريق 
10 حريق حما�سيل( هذه �حلر�ئق ت�سببت يف 
بـ 191 هكتار� م�ساحة غابية،  خ�سائر مقدرة 
90 هكتار� م�ساحة �أدغال،  84 هكتار� م�ساحة 
�أحر��ض و ح�سائ�ض، 5840 حزمة تنب و 3540  

�سجرة مثمرة.  

»�شام�شونغ« تطور 
عد�شات ال�شقة 
بكامريات خفية

�أن  �لتقنية  ب�سوؤون  خمت�سة  مو�قع  ذكرت 
عد�سات  تطوير  على  تعمل  »�سام�سونغ« 
وتبعا  خفية  بكامري�ت  مزودة  ال�سقة 
»�سام�سونغ«  فاإن  �ملتوفرة  للمعلومات 
�ملكتب  يف  �جلديد  �خرت�عها  �سجلت 
و�لعالمات  �الخرت�ع  لرب�ء�ت  �الأمريكي 
�إىل  �الخرت�ع  بر�ءة  ن�ض  وي�سري  �لتجارية، 
�أنها تهدف لتطوير عد�سات ال�سقة ي�سعها 
بكامري�ت  ومزودة  عينيه،  على  �الإن�سان 
متناهية يف �ل�سغر قادرة على �لتقاط �ل�سور 
وت�سجيل �لفيديوهات كما من �ملفرت�ض �أن 
م�ست�سعر�ت  على  �لعد�سات  هذه  حتتوي 
تتاأثر بحركة �لعني وت�ساعد �مل�ستخدم على 
��ستعمالها �لتحكم بوظائف �لكامري�ت عرب 

�لرم�ض �أو �لنظر �إىل �الأ�سفل �أو �الأعلى.

�سيدي بلعبا�س  

اختناق �شاب 
يف حريق ب�شقة 

�سهد حي 210  م�سكن  حريقا مهوال بالعمارة  
�سيدي  مبنطقة    143 رقم  �ل�سقة  يف   E
ليلة  بلعبا�ض   �سيدي  د�ئرة  بلدية   يا�سني 
كهربائية   �رض�رة  بفعل  مهوال  حريقا  �لعيد 
ما �أدى �ىل   �ختناق �حد �جلري�ن  بحكم  �أن 
�مل�سكن كان مغلقا بغياب قاطنيه   وقد  مت 
فتحه من طرف �جلري�ن ليتم �إخماد �حلريق 
و منعه من �الإنت�سار �إىل �مل�ساكن �ملجاورة  
�لتي  �ملدنية   �حلماية  م�سالح  قبل  من 
�سلم   01 و  �إطفاء  �ساحنات   03 ب  تدخلت 
�مليكانيكي و 02 �سيارتي �إ�سعاف  و 33 عون 
للحماية �ملدينة مبختلف �لرتب . وجنحت 
يف �نقاذ �ل�سحية وتقدمي �الإ�سعافات �الأولية 
�لتنف�ض  �سيق يف  من  يعاين  كان   له  حيث 
�مل�ست�سفى   �إىل  نقله  قبل  �ملكان  عني  يف 
يف  حتقيقا  �المن  م�سالح  فتحت  حني  يف 
�حلادث �لذي اليعترب �الأول باملنطقة  �لتي 
ت�ستوجب �لتحقيق يف عملية ربط �لعمار�ت 

حممد بن تراربالكهرباء .

بكل من مترنا�ست وجانت  

توقيف 23 منقبا
عن الذهب 

�ل�سعبي،  �لوطني  للجي�ض  مفارز  �أوقفت 
عن  منقبا   23 وجانت،  مترن��ست  من  بكل 
�لذهب و�سبطت 200 كي�ض من خليط خام 
�ليوم  �أورده  ما  ح�سب  و�حلجارة،  �لذهب 
�الثنني بيان لوز�رة �لدفاع �لوطني، و�أو�سح 
مكافحة  �إطار  »يف  �أنه  �مل�سدر،  ذ�ت 
للجي�ض  مفارز  �أوقفت  �ملنظمة،  �جلرمية 
�لوطني �ل�سعبي بكل من مترن��ست/ن.ع.6 
 )23( وع�رضون  ثالثة  وجانت/ن.ع.4، 
�أربعة وثالثون  منقبا عن �لذهب و�سبطت 
)34( مولد� كهربائيا وو�حد وثالثون )31( 
مطرقة �سغط و)200( كي�ض من خليط خام 

�لذهب و�حلجارة و)01( �ساحنة«. 

�أبدى �سكان والية �لبويرة �سخطهم �ل�سديد 
يف �أوىل �يام عيد �الأ�سحى �ملبارك على 
خلفية جفاف حنفياتهم تز�منا مع �حلاجة 
�مللحة لهذه �ملادة �حليوية يف عملية نحر 
�لكبا�ض وتنظيف �ملخلفات و�الو�ساخ �لتي 
�ملو�طنني  هوؤالء  �سدم  حيث   ، تخلفها 
و�سبو�  �ملنتظرة  غري  �خلطوة  هذه  من 
و�جلهات  �ل�سلطات  على  غ�سبهم  جام 
ليومية  ت�رضيحاتهم  ح�سب  و�لتي  �ملعنية 
عز  يف  تعذيبهم  يف  ت�سببت   « »�لو�سط 
�لت�سور�ت  فاقت  �لتي  و�حلر�رة  �ل�سيف 
، رغم �أن هذه �جلهات ظلت طيلة ��سبوع 

قبل �لعيد تقوم بتح�سي�ض �ملو�طنني عرب 
�حلفاظ  ب�رضورة  �ملحلية  �الإذ�عة  �أثري 
على نظافة �ملحيط وعدم ترك خملفات 
بالوعات  يف  رميها  �أو  �ل�سو�رع  يف  �لذبح 
�ل�سكان  و��ستعان  ، هذ�  �ل�سحي  �ل�رضف 
�لبويرة  مدينة  �حياء  مبعظم  �ملت�رضرون 
�جلهة  وقرى  و�الأخ�رضية  �لغزالن  و�سور 
�سهاريج  باإقتناء  �لوالية  من  �ل�رضقية 
�ملوقف  الإنقاذ  باهظة  باأثمان  �ملياه 
تتوفر  والية  يف  موؤ�سفة  م�ساهد  و�سط 
على ثالثة �سدود كاملة على حد ت�رضيح 

حمدثينا .

و�سط �سخط �سديد

انقطاع املاء ينغ�ص فرحة العيد ل�شكان البويرة

يرتقب اأن يتعزز قطاع الرتبية بوالية تي�سم�سيلت خالل الدخول املدر�سي املقبل بفتح 12 موؤ�س�سة تربوية 
جديدة, ح�سبما اأفادت به مديرية التجهيزات العمومية.

اأح�سن مرزوق
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