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وزارة الرتبية جتّمد ملفات بع�ض 
الأ�ساتذة املقبلني على التقاعد 

الوطنية  الرتبية  وزارة  وّجهت 
الرتبية  مديريات  اإىل  مرا�سلة 
الوطني  الرتاب  عرب  املوزعة 
ب�رضورة  خاللها  من  تاأمرها 
بع�ض  ملفات  يف  النظر  اإعادة 
طلبات  اأودعوا  .الذين  الأ�ساتذة 

اخلروج اإىل التقاعد.
الفئة  الرتبية  وزارة  وحددت 
املكّونني  الأ�ساتذة  يف  املتمثل 
على  بالإ�رضاف  يقومون  الذين 

الأطوار  يف  النهائية  الأق�سام 
واأكدت  الثالثة.  التعليمية 
الذين  الأ�ساتذة  اأن  املرا�سلة 
للتقاعد  القانوين  �سنهم  �سي�سل 
تاأجيل  .�سيتم  جانفي  �سهر 
ال�سنة  نهاية  اإىل  تقاعدهم 
اأن  حيث  احلالية،  الدرا�سية 
لدى  ملفه  باإيداع  قام  معظمهم 
امل�سالح املعنية قبل 31 اأوت يف 
اأكتوبر   31 عليها يف  الرد  انتظار 

القادم.
كما اأكدت التعليمة اأن املوظف له 
احلق يف الختيار اإراديا موا�سلة 
القانونية  ال�سن  بعد  ن�ساطه 
للتقاعد يف حدود خم�ض �سنوات.
امل�ستخدمة  للهيئة  ميكن  ول 
خدماته.ومنعت  من  ال�ستفادة 
الذين  املوظفني  اإحالة  التعليمة 
القانونية  ال�رضوط  فيهم  تتوفر 

على التقاعد من دون طلبهم.
املوظف  بتقدمي  التقيد  مع 
لطلب  �سواه  دون  من  املعني 

التقاعد.ويكون  على  الإحالة 
موّقعا من طرفه وم�سادقا عليه 

نوفمرب   30 اأق�ساها  فرتة  خالل 
من كل �سنة.

خبر في 
صورة

 رحابي: �سجن اأي �سيا�سي غري مقبول 
اعترب وزير الت�سال ال�سابق، 
عبد العزيز رحابي، اأن �سجن 
مقبول  “غري  طابو  كرمي 
للتوظيف  ا�ستمرارا  وميثل 
للعدالة  املعهود  ال�سيا�سي 
الفردية  للحريات  وت�سييقا 

واجلماعية”.
وجاء يف من�سور على �سفحته 
الر�سمية يف موقع فاي�سبوك: 
ال�سيا�سية  ال�سلطة  “اأن 

اإىل احلل ال�سيا�سي وامل�ساركة يف النتخابات املربجمة ويف  تنادي 
نف�ض الوقت توؤ�س�ض ملحيط غري مالئم يتميز بتقييد العمل ال�سيا�سي 
والتهدئة  الثقة  تخدم  ل  الإزدواجية  هذه   . الإعالم  على  والت�سييق 

وتغذي التطرف ال�سيا�سي.
ككل  طابو  كرمي  حق  “من  الأ�سبق  باأنه  الت�سال  وزير  واأ�ساف 
من  كما  وموؤ�س�ساتها  الدولة  حول  راأيه  يعطي  اأن  جزائري  مواطن 
الأزمة  من  للخروج  اجلي�ض  قيادة  اقرتاح  �سيا�سيا  يعار�ض  اأن  حقه 
الإن�سان  الراأي ركيزة حقوق  وي�ساند طرحا مغايرا، م�سيفا، »حرية 
و من طبيعة الن�سال ال�سيا�سي ال�سلمي الذي خرج من اأجله ماليني 

املواطنني من اأجل جزائر قوية ي�سود فيها العدل”.

اأكرث من ن�سف مليون زائر حلديقة 
التجارب �سيف 2019

األف   600 يُقارب  ما  التجارب خالل �سائفة 2019  ا�ستقبلت حديقة 
زائر، ح�سبما اأفادت به املكلفة بالت�سال.

حلديقة  زائر   569.236 ت�سجيل  مت  اأنه  جبايل  واأو�سحت �سناء 
التجارب احلامة خالل الثالث اأ�سهر املا�سية )جوان، جويلية، اأوت(، 
فيما بلغت ذروة الزيارات ال�سهر املن�رضم مبا يعادل 234.719 زائر 
مقارنة بـ 143 األف خالل �سهر جوان و 190 األف خالل �سهر جويلية، 

يف املقابل 230 األف زائر خالل �سهر اأوت.
واأ�سافت املتحدثة اأن جمموع الزوار امل�سجلني خالل الفرتة ال�سيفية 
احليوانات  وحديقة  النباتية  التجارب  حديقة  قا�سدي  �سمل  ل�سنة 
امللحقة بها، كما مت اإح�ساء اأفواج منظمة للزوار مبا ل يقل عن 18 

األف فوج، اإ�سافة اإىل ت�سجيل نحو 90 األف من فئة الأطفال.

اأكرث من 11.000 من�سب 
بيداغوجي جديد بالتكوين بالبليدة 

 11.065 البليدة  لولية  املهنيني  والتعليم  التكوين  مديرية  خ�س�ست 
يف   2020/2019 املهني  الدخول  خالل  جديد  بيداغوجي  من�سب 
خمتلف التخ�س�سات املتوفرة مبراكز و معاهد التكوين عرب الولية 
بذات  املهني  التكوين  موؤ�س�سات  م�سلحة  رئي�سة  ذكرته  ح�سبما   ،

املديرية، طافات �سورية.
موؤ�س�سات  على  املفتوحة  الأبواب  هام�ض  على  طافات  واأو�سحت 
اجلاري  �سبتمرب  دخول  خالل  فتحت  مديريتها  اأن  املهني  التكوين 
التخ�س�سات  تكويني جديد يف خمتلف  بيداغوجي  11.065 من�سب 
والأمناط التكوينية )القامي، احل�سوري، التكوين عن طريق التمهني، 
ت�سجيل  اأنه مت حلد الن  (. وقالت امل�سوؤولة  بالبيت  املراأة املاكثة 
واملعاهد  املراكز  التخ�س�سات عرب  �ساب يف خمتلف   3000 حوايل 
املتواجدة عرب اإقليم الولية، م�سرية اإىل اأننا »نتوقع ت�سجيل املزيد 
يوليو   15 انطلقت يف  التي  الت�سجيالت  فرتة  واأن  �سيما  ال�سباب  من 

املا�سي ما تزال متوا�سلة اإىل غاية 21 �سبتمرب اجلاري ».

الفلك  علم  يف  اخلبري  دعا 
بوناطريو،  لوط  واجليوفيزياء، 
اإىل  والولئة  املحلية  ال�سلطات 
الالزمة  الحتياطات  اتخاذ 
الناجمة  اخل�سائر  من  للتقليل 
اأرجعها  التي  الفي�سانات،  عن 
الطبيعي  التغري   ” اأ�سماه  ما  اإىل 
ا�ستمرار  توقع  كما  الف�سول”،  يف 
هذه الفي�سانات طيلة ف�سل ال�ستاء 

املقبل.
خطورة  من  بوناطريو  لوط  وقلل 

العديد  جتتاح  التي  الفي�سانات 
هذه  تكون  اأن  نافيا  الوليات،  من 
الظاهرة ” خطرية” ومرجعا اإياها 
يف  الطبيعي  بـ”التغري  و�سفه  ملا 
“اجلزائر  اإن  الف�سول”، حيث قال 
متر  الأخرية  �سنوات   5 الـ  وخالل 
ال�سم�سية  بالدورة  يعرف  مبا 
يكون  حيث  �سنة  بـ11  واملقدرة 
ما  وهو  مرتفع  ال�سم�سي  الن�ساط 
للكوراث  عر�سة  اجلزائر  يجعل 

الطبيعية ”.

باليلي ي�ستقبل يف ال�سعودية
                                                                   مبمرر �سريف

اجلزائري  الدويل  الالعب  با�ستقبال  ال�سعودي  الأهلي  نادي  لعبو  قام 
يو�سف باليلي على طريقة الكبار وذلك عن طرق القيام مبرر �رضيف خالل 
م�ساركته يف اأول ح�سة تدريبية مع ناديه اجلديد، اأين التحق ابن مدينة 
وهران اأول اأم�ض مبدينة جدة من اأجل ال�رضوع يف التدريبات ومبا�رضة 
العمل مع النادي، وجد خاللها ا�ستقبال حارا يف املطار من طرف اإدارة 

ناديه اجلديد والأن�سار قبل ان ي�ستقبل زمالئه اجلدد بطريقة ممّيزة.

ديلور فخور باخل�سر  
اجلزائري  الدويل  الالعب  عاد 
اأنديه ديلور اإىل التاأكيد على تعلقه 
ن�رض  خالل  من  الأ�سلي  بوطنه 
القمي�ض  يحمل  وهو  له  �سورة 
غرف  يف  التواجد  خالل  الوطني 
مونبلييه  لناديه  املالب�ض  تغيري 
مهاجم  ظهر  حيث  الفرن�سي، 
اخل�رض يف ال�سورة فخورا بالدفاع 
الذي  وهو  الوطنية  الألوان  على 

الوطني بلقب  »الكان« املا�سية وتوج مع املنتخب  التواجد يف  جنح يف 
كاأ�ض اإفريقيا لالأمم يف م�رض.

بوناطريو يتوقع ا�ستمرار الفي�سانات ويحمل 
ال�سلطات م�سوؤولية اخل�سائر

لولية  املحلية  ال�سلطات  اأ�رضفت 
يوم  احياء  امل�سيلة،مبنا�سبة 
عا�سوراء ، توزيع مفاتيح 302 وحدة 
�ساحلة  اأر�ض  قطعة  و628  �سكنية 
وذلك  بلديات،  خم�ض  م�ست  للبناء، 
ابراهيم  امل�سيلة  وايل  بح�سور 
واملدنية  املحلية  ال�سلطات  او�سان 
احت�سنتها  التي  والع�سكرية،العملية 

الولية،  مبقر  الجتماعات  قاعة 
وحدة   220 توزيع  العملية  �سملت 
العمومي  ال�سكن  ب�سيغة  �سكنية 
و 82  الري�ض،  الإيجاري،ببلدية عني 
ببلدية جبل ام�ساعد،  وحدة �سكنية 
للبناء،  �ساحلة  ار�ض  قطعة  و628 
�سيدي  ببلدية  قطعة   116 منها 
بن  ببلدية  قطعة  و164  هجر�ض، 

عني  ببلدية  قطعة  و248  �رضور، 
ظروف  يف  العملية  وجرت  امللح، 
ح�سنة، و�سط فرحة عارمة للعائالت 
لئقة  �سكنات  من  ا�ستفادت  التي 
والعناء.   النتظار  من  �سنوات  بعد 
امل�سيلة،  وايل  طماأن  جهته  من 
امل�ستفيدين من ح�سة 1262 وحدة 
اأنه حري�ض  امل�سيلة،  ببلدية  �سكنية 

على تطبيق القانون فيما يتعلق مبنح 
ال�سكن الجتماعي ملن ي�ستحقه، و 
اأن اللجنة املكلفة باإعادة التحقيقات 
ودرا�سة امللفات ل تزال عاكفة على 
لكل  العتبار  واإعادة  القائمة  غربلة 
فيهم  تتوفر  والذين  ي�ستحق،  من 

ال�رضوط القانونية لالإ�ستفادة.
عبدالبا�سط بديار

امل�سيلة

توزيع 628 قطعة اأر�ض �ساحلة للبناء و300 
وحدة �سكنية
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رد على دعوات املرحلة االنتقالية، ميهوبي:

النتخابات الرئا�سية الطريق 
الوحيد لتجاوز الو�سع الراهن

بال�سلطة اإغرائها  رغم  بالد�ستور  مت�سكت  الع�سكرية  •       املوؤ�س�سة 

ثمن االأمني العام بالنيابة للتجمع الوطني الدميقراطي عز الدين ميهوبي مت�سك اجلي�ش ب�سرورة الذهاب اإىل 
انتخابات رئا�سية يف اأقرب االآجال للخروج من االأزمة ال�سيا�سية التي تعي�سها البالد منذ 22 فيفري املا�سي، موؤكدا 

باأن الطريق الوحيد لتجاوز الو�سع الراهن هو الذهاب اإىل انتخابات رئا�سية �سفافة تكر�ش االإرادة ال�سعبية.
اإميان لوا�ش

فتح عز الدين ميهوبي خالل لقائه 
ب�شاب حزبه املكلفني بالإعالم عرب 
على  النار  احلزب  مبقر  الوليات 
دعوات املرحلة النتقالية، معتربا 
باأنها مبداأ »غري دميقراطي« ومن 
ال�شيا�شية  الأزمة  اأمد  اإطالة  �شاأنه 
»التعجيل  ت�شتوجب  التي  الراهنة 
رئا�شية.  انتخابات  تنظيم  »يف 
للتجمع  بالنيابة  العام  الأمني  واأكد 
حزبه  دعم  الدميقراطي  الوطني 
تنظيم  ب�رضورة  ال�شلطة  ملقرتح 
اأقرب  يف  رئا�شية  انتخابات 
الفراغ  حالة  من  للخروج  الآجال 

تنظيم  باأن  م�شددا  الد�شتوري، 
يعد  �شفافة  رئا�شية  انتخابات 
الإرادة  لتج�شيد  الوحيد  ال�شبيل 
ال�شعبية التي تعد من اأبرز مطالب 

احلراك ال�شعبي.
ميهوبي  الدين  عز  ثمن  حني  يف 
القانونني  على  الربملان  م�شادقة 
الوطنية  بال�شلطة  املتعلقني 
وبنظام  لالنتخابات  امل�شتقلة 
ا�شتبعدا  لكونهما  النتخابات، 
العملية  مراحل  كل  عن  الإدارة 
النتخابية، منوها بامل�شاركة التي 
و�شفها ب »الفعالة« ملمثلي حزب 
وامل�شادقة  مناق�شة  يف  التجمع 

على القانونني الع�شويني املتعلقني 
امل�شتقلة  الوطنية  بال�شلطة 
النتخابات،  وبنظام  لالنتخابات 
و  نزاهة  ب�شمان  كفيالن  لكونهما 
�شفافية هذا املوعد الوطني الذي 
تاريخ  يف  »املف�شلي«  بـ  اعتربه 

اجلزائر.
املوؤ�ش�شة  مواقف  ميهوبي  وبارك 
احلراك  بداية  منذ  الع�شكرية 
املوؤ�ش�شة   « قائال  ال�شعبي، 
املرحلة  اأعباء  حتملت  الع�شكرية 
حماية  على  و�شهرت  الراهنة 
بالرغم  وذلك  الداخلية  اجلبهة 
الإقليمية،  التهديدات  حجم  من 

حمى  ال�شعبي  الوطني  »اجلي�ش 
م�شيفا  النزلقات«،  من  الوطن 
الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  باإمكان  كان 
عن  وتخرج  منطقها  تفر�ش  اأن 
رغم  به  مت�شكت  لكنها  الد�شتور، 

حماولت اإغرائها بال�شلطة«.
الدين  عز  عرب  اأخرى،  جهة  من 
دعوات  من  اأ�شفه  عن  ميهوبي 
اإق�شاء اأحزاب املوالة من احلوار 
»م�شاألة  ب  الأمر  وا�شفا  الوطني، 
�شعبوية«، مو�شحا » لأن قرار حل 
مهام  من  يعد  �شيا�شي  حزب  اأي 

منا�شلي كل ت�شكيلة �شيا�شية«.
توج  الذي  احلوار  ميهوبي  وثمن 

بالذهاب  ت�شمح  عملية  باإجراءات 
موؤكدا  بح�شبه،  لالنتخابات 
و  احلوار  للجنة  وم�شاندته  دعمه 
م�شار  ثمنا  لقد   « قائال  الو�شاطة 
املبداأ  الوطني من منطلق  احلوار 
الأجنع  الو�شيلة  اأنه  نرى  اأننا  اإذ 
ان  وجب  كما  اأزمة،  كل  لتخطي 
يواجهنا  ما  حللحلة  به  نتم�شك 
وحتى  م�شتقبلة،  اإ�شكاليات  من 
جمهورية”،  رئي�ش  اإنتخاب  بعد 
التى  الهيئة  دعم  اإىل  م�شريا 
يرتاأ�شها كرمي يون�ش رغم اإق�شاء 
الأرندي من خارطتها، معتربا اأن 
دعم خمرجاتها ي�شتدعيه الواجب 

للبالد  العامة  الوطني وامل�شلحة 
اأمامها كل ال�شالح  التى ت�شمحل 
معتربا  وال�شيا�شوية«،  احلزبية 
عن طموحه اأن تكون النتخابات 
عما  بعيدة  القادمة  الرئا�شية 

جرى يف املا�شي.
ذات  نوه  اأخرى،  جهة   من 
»الإجراءات  ب  املتحدث 
م�رضوع  ت�شمنها  التي  التحفيزية 
قانون املالية ل�شنة 2020 خا�شة 
ما تعلق مبراجعة القاعدة 49/51 
القت�شاد  عجلة  »كبحت  لكونها 
الوطني ووقفت  حجر عرثة اأمام 

ال�شتثمار الأجنبي

نور الدين بدوي يدعم املوؤ�س�سات النا�سئة:

ثالث مناطق للتكنولوجيا و�سندوق
 وطني لدعم املبادرات

.       احت�سان اجلزائر لتظاهرة "�سمارت اأفريكا 2020 "
الدين  نور  الأول،  الوزير  ك�شف 
املوؤمترات  بق�رض  اأم�ش  بدوي 
اإجراءات  عدة  عن  بالعا�شمة 
اأبرزها  ال�شباب املقاول  لفائدة 
اإن�شاء ثالث مناطق للتكنولوجيا 
و �شندوق وطني لدعم مبادرات 
اأكد  كما  النا�شئة،  املوؤ�ش�شات 
الثقافة  تكري�ش  اأهمية  على 

املقاولتية لدي ال�شباب .
الندوة  خالل  بدوي  واأو�شح 
النا�شئة  للموؤ�ش�شات  الوطنية 
للتعريف  واملخ�ش�شة 
اتخذتها  التي  بالإجراءات 
قانون  م�رضوع  يف  احلكومة 
واملتعلقة   2020 ل�شنة  املالية 
من  املوؤ�ش�شات  هذه  باإعفاء 
�شيتم  اأنه  والر�شوم  ال�رضائب 
اإن�شاء ثالث مناطق للتكنولوجيا 
لفائدة  الوطني  امل�شتوى  على 
اإ�شافة اإىل  النا�شئة  املوؤ�ش�شات 
ا�شتحداث �شندوق وطني لدعم 
املوؤ�ش�شات،   هذه  مبادرات 
ثقافة  اأهمية  على  موؤكدا 
لالقت�شاد  كمحرك  املقاولتية 
اأعلن الوزير الأول  الوطني  كما 
لتظاهرة  اجلزائر  احت�شان  عن 

»�شمارت اأفريكا 2020 ».
املوؤ�ش�شة   « اأن  بدوي  وقال 
املقاول  وال�شباب  ال�شبانية 
هي  واأفكار  مل�شاريع  احلامل 
خا�شة  ومرافقة  متابعة  حمل 
عناية  اإعطاء   « على  م�شددا   «
املوؤ�ش�شات  هذه  لربوز  واأولوية 
املقاولتية  الثقافة  وتكري�ش 
امللفات  كل  يف  �شباننا  لدى 
التي در�شتها وتدر�شها احلكومة 
ل�شيما توفري الظروف املالئمة 
ال�شبانية  املوؤ�ش�شات  لربوز 
وتو�شعة  وبقائها  النا�شئة 

ن�شاطها«.
اأن   الأول  الوزير  واأ�شاف 
التجارب  و  امليدانية   التجربة 
نظر  ق�رض   »اأظهرت  العاملية 
تقت�رض  التي  الأحادية«  الروؤية 
طرف  من  حلول  اقرتاح  على 
الغالب  يف  يكون  والذي  واحد 
واأ�شاف   .  « العمومية  الإدارة 
احلامل  ال�شباب  »اإ�رضاك«  اإن 
عرب  اإليه  الإ�شغاء  و«  للم�شاريع 
و�شعها  مت  موؤ�ش�شاتية«  اآليات 
م�شتوى  على  اأوىل  مرحلة  يف 
و  العمل  و  التجارة  وزارات 

ال�شناعة و باإ�رضاف من الوزارة 
�شوبت  و  مثمرة  كانت«  الأوىل 
اإىل  عمومية  ك�شلطات  نظرتنا 
املقاول  ال�شباب  ينتظره  ما 
تنمية  يف  اإ�شهاما  فيه  ياأمل  و 
 « ان  يقول  بدوى  وطنه وتابع 
التي  و  املثمرة  التجربة  هذه 
امللفات  كل  يف  اعتمدناها 
اإميانا  احلكومة  در�شتها  التي 
منا بان الراأي ال�شواب ل يتاأتى 
و  بامل�شاركة  بل  بالإق�شاء 
يف  منا  اأدرى  هم  ملن  الإ�شغاء 
ن�شيب  اأن  هو  فهدفنا  امليدان 
ما  نحقق  و  الأمر  نهاية  يف 
ملمو�ش  ب�شكل  �شبابنا  به  ياأمل 
حيث حققنا منه الكثري و مازال 

ينتظرنا الكثري«.
الوزير  اأ�شاد  اأخرى  جهة  من 
 ، بدوي  الدين  نور  الأول، 
اجلي�ش  به  يقوم  الذي  بالدور 
احلفاظ  يف  ال�شعبي  الوطني 
على اجلزائر وا�شتقرارها وكذا 
مرافقة موؤ�ش�شاتها كما اأكد ذات 
امل�شوؤول اأن »الهتمام بال�شباب 
من  نابع  واملوؤهل  املتكون 
الب�رضي  العن�رض  باأن  العتقاد 

هو اأ�شا�ش كل تقدم اإيجابي يف 
جميع مناحي احلياة«.

ولالإ�شارة تاأتي هذه الندوة التي 
حتت  التجارة  وزارة  تنظمها 
لتج�شيد  الأوىل  الوزارة  رعاية 
باملوؤ�ش�شات  النهو�ش  تدابري 
اإن�شائها  وت�شجيع  النا�شئة  
نظرا  اأ�شحابها  ومرافقة 
دفع  يف  تكت�شيها  التي  لالأهمية 
القت�شاد الوطني كما يعترب هذا 
فر�شة  املنظمني  ح�شب  اللقاء 
امل�شاريع  اأ�شحاب  لل�شباب 
التي  ال�شعوبات  عن  للحديث 
وتقدمي  ودرا�شة  تواجههم 
وتطوير  لدعم  ناجعة  حلول 
لديهم و  املقاولتية  الروح 
املتعاملني  بني  يهدف  اللقاء 
الوطنيني  القت�شاديني 
خلق  اىل  النا�شئة  واملوؤ�ش�شات 
واملعارف  لتبادل  دائم  رابط 
التكنولوجية،  والبتكارات 
لفائدة  ال�شناعية  و  الت�شيريية 
القت�شاد  تطوير  و  تنويع 
نظرة  خالل  من  اجلزائري 

م�شتقبلية.
ف.ن�سرين

 ثّمن خمرجات احلوار الوطني، �ساحلي: 

م�ستعدون  للم�ساركة بفعالية يف اإجناح 
ال�ستحقاق الرئا�سي

للتحالف  العام  الأمني  ثمن 
�شاحلي  بلقا�شم  اجلمهوري 
على  الربملان  م�شادقة 
بال�شلطة  املتعلقني  القانونني 
لالنتخابات  امل�شتقلة  الوطنية 
حني  يف  النتخابات،  وبنظام 
بارك خمرجات احلوار الوطني 
جديدة  مقاربة  اأ�ش�ش  الذي 

جت�شد تو�شيات الهيئة.
الأم�ش  �شاحلي  بلقا�شم  ثمن 
خالل  األقاها  التي  كلمته  يف 
�شم  الذي  الت�شاوري  الجتماع 
اأحزاب   07 وممثلي  روؤ�شاء 
التحالف  حزب  مبقر  �شيا�شية 
لعبته  الذي  الدور  اجلمهوري 
الأزمة  يف  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 
البالد  تعي�شها  الذي  ال�شيا�شية 
املا�شي،  فيفري   22 منذ 
حر�ش على  »اجلي�ش  قائال 
ملطالب  العقالنية  املرافقة 
احلراك ولعب الدور  املحوري 
اإطار  والرائد، حيث حر�ش يف 
على  الد�شتورية  �شالحياته 
املرافقة العقالنية واملتدرجة 
للمجتمع  امل�رضوعة  للمطالب 
املباركة  ال�شعبية  الهبة  و�شون 
الخرتاق  حماولت  كل  من 
ال�شتغالل  اأو  واللتفاف، 

ال�شيا�شوي والإيديولوجي«.
�شاحلي  بلقا�شم  وبارك 
الوطني  احلوار  خمرجات 
املقاربة  له  اأ�ش�شت  »الذي 
الدولة  رئي�ش  لل�شيد  اجلديدة 
تو�شيات  بتج�شيد  واإلتزامه 
الوطنية  الهيئة  عمل  ونتائج 
التي ي�شتحق  للو�شاطة واحلوار 
والعرفان  التقدير  اأع�شائها كل 
نظري ما قدموه من عمل وطني 

يف ظروف �شعبة ومعقدة«.
الربملان  م�شادقة  بخ�شو�ش  و 
املتعلقني  القانونني  على 
امل�شتقلة  الوطنية  بال�شلطة 
لالنتخابات وبنظام النتخابات 
»م�شادقة  املتحدث  قال   ،

الربملان على الأ�ش�ش القانونية 
الراأي  بطماأنة  كفيلة  اجلديدة 
العام الوطني و�شمان ا�شتحقاق 
انتخابي ل ت�شوبه �شائبة يعك�ش 
ال�شيدة  ال�شعبية  الإرادة  بحق 
اأعمق  مراجعة  اإىل  الدعوة  مع 
بعد  الن�شو�ش  لهذه  واأ�شمل 
تعلق  ما  �شيما  ول  الرئا�شيات، 
ل  الذي  النتخابي  بالنمط 
عادل  ب�شكل  حاليا  يرتجم 
مقاعد  اإىل  الناخبني  اأ�شوات 

برملانية«.
»الأ�ش�ش  اأن  �شاحلي   واأفاد 
لقانوين  اجلديدة  القانونية 
�رضوط  يعك�شان  النتخابات 
املجال�ش  و�شالحيات  الرت�شح 
ل�رضورة  بالإ�شافة  املنتخبة، 
احل�شانة  مفهوم  تقييد 
توفري  يف  وح�رضها  الربملانية 
اأثناء  الربملاين  للنائب  احلماية 
لعمل  ومراقبته  ملهامه  اأدائه 
�شوء  ك�شف  وكذا  احلكومة، 
املحتمل  الف�شاد  اأو  الت�شيري 
قوانني  ولي�ش متكينه من خرق 
جرائم  وارتكاب  اجلمهورية 
بدون  واأخالقية  مالية  وجنح 

ح�شيب ول رقيب«.
التحالف  رئي�ش  واأكد 
»�شواب  على  اجلمهوري 
الد�شتورية  املقاربة  وحكمة 
عليها  توؤكد  فتئت  ما  التي 
الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  قيادة 
وا�شحة  اأغلبية  واحت�شنتها 
واجلزائريات  اجلزائريني  من 
اأقرب  يف  العودة  يف  الراغبني 
اإىل  الظروف  واأح�شن  الآجال 
والراف�شني  النتخابي  امل�شار 
والقرتاحات  امل�شاعي  لكل 
امل�شبوهة التي ترمي اإىل اإطالة 
�شاحلي  الأزمة«. وذكر  عمر 
يف  امل�شاركة  »الأحزاب  اأن 
التحالف  ورفقة  الجتماع  هذا 
ا�شتعداها  جتدد  اجلمهوري 
يف  بفعالية  للم�شاركة  الكامل 

الرئا�شي  ال�شتحقاق  اإجناح 
املقبل، وتوؤكد موا�شلة لقاءاتها 
قادم  يف  وتو�شيعها  الت�شاورية 
الر�شمي  قرارها  لتخاذ  الأيام 

والنهائي يف هذا ال�شاأن«.
ويف نف�ش ال�شياق اأ�شاد �شاحلي 
واملتح�رض  ال�شلمي  »بالطابع 
يف  الدائر  ال�شعبي  للحراك 
وما  اأ�شهر  عدة  منذ  بالدنا 
عديدة  مكا�شب  من  حتقق 
جاحد  اإل  ينكرها  ل  ومهمة 
ال�شعب  ا�شتعادة  جمال  يف 
ل�شيادته واإ�رضاره على ممار�شة 
اختيار  يف  الد�شتوري  حقه 
كافة  عرب  وممثليه  حكامه 
م�شريا  املنتخبة«،  املوؤ�ش�شات 
ت�شتوجب  التي  »املكا�شب  اأن 
�شيما  ول  اجلميع،  انخراط 
امل�شار  يف  ال�شعبي  احلراك 
الكفيل  والقانوين  الد�شتوري 
عرب  ال�شعبية  ال�شيادة  بتج�شيد 
الرئا�شية  النتخابات  اآلية 
و  نزاهتها  �شمان  يتّعني  التي 
�شفافيتها عرب كل امل�شتويات«.
رئي�ش  عرب  اآخر  جانب  من 
عـن  اجلمهوري  التحالف 
لالإجراءات املتخذة  »اإرتياحه 
العمومية  ال�شلطات  من طرف 
بهدف �شمان دخول اجتماعي 
املقرتحة  تلك  وكذا  ناجح، 
املالية  قانون  م�رضوع  يف 
رفع  عرب  �شيما  ول   ،2020
واملنحة  التمدر�ش  منحة 
املخ�ش�شة لذوي الحتياجات 
املوؤ�ش�شات  ودعم  اخلا�شة 
واإقرار  واملتو�شطة  ال�شغرية 
ومراجعة  الرثوة  على  �رضيبة 
ال�شتثمار  لقاعدة  جزئية 
الأجنبي 49/51، وكذا احلفاظ 
�شمن  العمل  منا�شب  على 
التي  القت�شادية  املوؤ�ش�شات 
لإجراءات  مالكها  تعر�ش 

حتفظية«.
اإميان لوا�ش

الوزارة توفد جلان حتقيق اإىل اجلامعات  

اأ�ساتذة يزّورون  ال�ساعات الإ�سافية باجلامعات لنهب 
املاليني دون عمل

العايل  التعليم  وزارة  اأوفدت 
جلان  حتقيق  العلمي  والبحث 
اجلامعات  من  العديد  اإىل 
املايل   الت�شيري  يف  للتحقيق 
اهتزت  اجلامعات  التي  لبع�ش 
حجم  تزوير   وقائع   على 
بع�ش  يف  الإ�شافية  ال�شاعات  
قيمة  و�شلت   الكليات  التي 
باأغلبها  الإ�شافية  ال�شاعات 
منها  ا�شتفاد  �شخمة  مبالغ  اإىل 

بطرق  ودكاترة  بروفي�شورات 
غري قانونية وم�شاعفة .

مقربة  م�شادر  واأكدت   هذا 
العديد  اأن  املالية  م�شالح  من 
اأجور  دفع   �شجلت  الكليات  من 
اأ�شاتذة  اأغلبهم برتبة  بروفي�شور 
اأو دكتور مقابل �شاعات ا�شافية 
مت ت�شجيلها خالل �شهري جوان 
مطابق  غري  اأمر  وهو  و�شبتمرب 
كلية  اأن  على  الوقوف  مت  كما 

باحدى  الجتماعية  العلوم 
�شجلت  الوطن  غرب  جامعات 
مبلغ اإ�شايف باأكرث من 500 مليون 
اإ�شافية  �شاعات  يخ�ش  �شنتيم 
در�شها اأ�شاتذة برتبة  بروفي�شور 
دي�شمرب  �شهر  خالل  ودكاترة 
خطريا،  جتاوزا  يعترب  ما  وهو 
جتاوزات  اأي�شا  جند   حني  يف 
خا�شة  اللوازم  بع�ش  اقتناء  يف 
اإحدى  حطمت  اأين  الورق 

يف  القيا�شي  الرقم  اجلامعات 
ا�شتهالك الورق ولوازم املكتب، 
اأن  التحقيقات  �شاأن  ومن  هذا 
واإدارة  املخابر  ت�شيري  ت�شمل 
املجالت والنوادي العلمية التي 
حتولت اإىل عبئ كبري على وزارة 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
بحوث جديدة  اأي   ت�شجيل  دون 
على   فائدة  ذات  ن�شاطات  اأو 

حممد بن ترارالوطن.
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ال�ستدعاء  التنازيل  العد  فبداأ 
اخلا�سة  الناخبة  الهيئة 
بالرئا�سيات، حيث من املنتظر 
اأن يقوم رئي�س اجلمهورية عبد 
با�ستدعاء  �سالح  بن  القادر 
على  والتي  الناخبة،  الهيئة 
االنتخابات  اإجراء  يتم  وفقها 
اأ�سهر   3 ظرف  يف  الرئا�سية 

من ا�ستدعاء الهيئة الناخبة .
املوؤ�رشات  من  العديد  وكانت 
النتخابات  التح�سري  تتوقع 
تاأجيل  مت  اأن  بعد  قريبة 
التي  ال�سابقة  االنتخابات 
4جويلية  يف  مقررة  كانت 
املرة  هذه  يجري  فيما   ،
النتخابات  التح�سري  بجدية 
رئا�سية تراعى فيها ال�سفافية 
بح�سب  اأكرث،  والنزاهة 

التطمينات الر�سمية .
نائب  كان  اأن  بعد  هذا  وياأتي 
االأركان  قائد  الدفاع  وزير 
اأعترب  قد  �سالح  قايد  الفريق 
اأنه  ال�سابقة  خطاباته  يف 
الهيئة  ا�ستدعاء  االأجدر  من 
الناخبة يف منت�سف �سبتمرب ، 
و اإجراء االنتخابات يف اآجالها 

املحددة .
و ياأتي هذا بعد اأن راأت القيادة 
موؤ�س�سات  البالد  يف  العليا 
هو  الظرف  هذا  اأن  الدولة 
هذه  الإجراء  املواتي  الظرف 
االنتخابات، خا�سة اأن اجلي�س 
كافة  متلك  االأمنية  واأ�سالكه 
االأو�ساع  حول  التقارير 
الراهنة و الظروف املحيطة، 
جعلها  ما  هو  املوؤكد  ومن 
وعلى ل�سان نائب وزير الدفاع 
احمد  الفريق  االأركان  قائد 

منت�سف  تقرتح  �سالح  قايد 
ال�ستدعاء  �سبتمرب  �سهر 
تفر�س  والتي  الناخبة  الهيئة 
ثالثة  بعد  االنتخابات  اإجراء 
ا�ستدعائها  تاريخ  من  اأ�سهر 
�سهر  ملنت�سف  واملوافق 

دي�سمرب .
ياأتي هذا بعد امل�سادقة  كما 
االنتخابات  قانون  على 

وت�سكيل   ، الربملا  بغرفتي 
االنتخابات،  تنظيم  �سلطة 
والتي كان قد اأكد وزير العدل 
دورها  على  زغماتي  بلقا�سم 

و�سلطتها .
و باملوازاة من هذا مت اإجراء 
ا�ستطالعات  من  العديد 
على  ال�سيما  العام  الراأي 
االإجتماعي  التوا�سل  مواقع 

حول امل�ساركة يف االنتخابات 
ا�ستطالع  اأظهر  حيث   ،
اإجراء  مع  75باملئة  اأن  اأخري 
رئي�س  انتخاب  و  االنتخابات 
اأن  اأي  جديد،  جمهورية 
االأغلبية من ال�سعب اجلزائري 
مع تنظيم انتخابات وانتخاب 
ما   ، جديدة  جمهورية  رئي�س 
راف�سة  هي  قليلة  قلة  عدا 

الإجرائها .
و  الوعي  من  نوع  ويوجد 
و�سط  اجلديدة  القناعات 
اإجماع  �سبه  اأو  العام  الراأي 
انتخابات  اإجراء  ب�رشورة 
رئي�س  وانتخاب  رئا�سية 
من  حيث  جديد،  جمهورية 
العديد  ح�سب  املعقول  غري 
على  البقاء  الفعاليات  من 
رئي�س  غري  من  ال�سكل  هذا 

جمهورية منتخب .

من املنتظر اأن يتم ا�صتدعا�ؤها اليوم من طرف بن �صالح

العد التنازيل ل�ستدعاء الهيئة الناخبة 
لإجراء الرئا�سيات

 من املنتظر اأن يتم ا�صتدعاء الهيئة الناخبة اخلا�صة بالرئا�صيات  اليوم 15�صبتمرب 2019 من طرف 
رئي�س اجلمهورية عبد القادر بن �صالح ، �ذلك �فقا للعديد من املوؤ�صرات ال�صيما اقرتاحات قيادة 

اجلي�س ال�صتدعاء الهيئة الناخبة .

نظم يوم اأم�س مواطنو والية مترنا�ست 
مقابل  املركز  احتجاجية  وقفة 
ملطالبة  الوالية،  بعا�سمة  اجلامعي 
بالبالد  ب�رشورة  العليا  ال�سلطات 
ازدواجية  عملية  اجناز  يف  االإ�رشاع 
الطريق الوطني رقم واحد الرابط بني 
املقاطعة االإدارية عني �سالح و عا�سمة 
املرور  حوادث  من  للحد  االأهقار 
مواطني  من  الع�رشات  قال   . املميتة 
املدينة  مبدخل  املحتجني  مترنا�ست 
»اأن  »الو�سط  يومية  لهم مع  يف ت�رشيح 
ب�رشورة  للمطالبة  لل�سارع  خروجهم 
القرار  �سناع  طرف  من  فوري  تدخل 
عملية  برجمة  يف  لالإ�رشاع  بالبالد 
الوطني  الطريق  بدعم  تق�سي  امنائية 

�سالح  عني  بني  الرابط  واحد  رقم 
والوالية التقليدية تامنغ�ست بازدواجية 
ا�ستنفاذهم  خلفية  على  جاء  الطريق، 
خا�سة  املمكنة،  الودية  احللول  جلميع 
للطريق  املهرتئة  احلالة  اأن  علمنا  اذا 
�ساهمت ب�سكل كبري يف االرتفاع املقلق 
ملعدالت حوادث املرور املميتة �سنويا 
نف�س  ت�ساءل  فقد  ثانية  جهة  من   .
دفعت  التي  االأ�سباب  عن  املتحدثني 
بال�سلطات املركزية اإىل انتهاج �سيا�سة 
اإبداء  الت�سويف والهروب لالأمام عو�س 
القائم  بامل�سكل  للتكفل  حقيقية  نية 
م�ستعملي  معاناة  حدة  من  زاد  الذي 
بالفئة  دفع  الذي  االأمر  الطريق،  هذا 
دفع  عناء  لتحمل  احلال  املي�سورة 

اخلطوط  تذاكر  القتناء  التكاليف 
لل�سفر نحو مناطق  اجلوية اجلزائرية   
واجلزائر  غرداية  ورقلة،   ، �سالح  عني 
�سياق  ويف   . �سحيح  والعك�س  العا�سمة 
ذي �سلة  فقد طالبت �سكاوى وعرائ�س 
العليا  لل�سلطات  مرفوعة  احتجاجية 
 ، الدولة  رئا�سة  راأ�سها  وعلى  بالبالد 
واالأ�سغال  النقل  وزارة  االأوىل،  الوزارة 
واجلماعات  الداخلية  ووزارة  العمومية 
املحلية وتهيئة االقليم ب�رشورة التدخل 
وق�سائي  اأمني  حتقيق  لفتح  العاجل 
التجاوزات  حقيقة  على  للوقوف 
واخلروقات التي �ساحبت عملية �رشف 
االأموال املر�سودة لرتميم ذات الطريق 
والتي مل يظهر لها اأثر على اأر�س الواقع 

وذلك ب�سبب تفاوت االأدوات الرقابية .
املحلية  اجلمعيات  عديد  اأن  ومعلوم 
قد  املرورية  ال�سالمة  مبلف  املهتمة 
املرعب ملعدالت  االرتفاع  من  حذرت 
بالطريق  املميتة  املرور  حوادث 
اأرجعت �سبب  الوطني رقم واحد والتي 
بالكثبان  وتغطيتها  االأر�سية  لتاأكل  ذلك 
ممثلو  اأكد  جهتهم  فقد  من   . الرملية 
بوالية  الفاعلة  املحلية  اجلمعيات 
مايل  دولتي  مع  احلدودية  مترنا�ست 
وتف�سيال  يرف�سون جملة  اأنهم  والنيجر 
زيارة الوزراء اليهم جوا مف�سلني القدوم 
برا للوقوف على حقيقة معاناة ال�سكان 
الوطني  للطريق  الكارثية  الو�سعية  مع 

رقم واحد .

واجلماعات  الداخلية  وزارة  طالبت 
املحلية بفتح حتقيق  يف بلدية القور 
تلم�سان  �رشق  جنوب  اأق�سى  كلم   45
اإىل  ت�سري  اأخبار  تناقل  خلفية  على 
على  كربى  وجتاوزات  ف�سائح  وجود 
تابعة  اأرا�سي  على   التنازل  راأ�سها 
الأمالك الدولة لفائدة خوا�س مقربني 
باالإ�سافة  ونوابه  البلدية  رئي�س  من 
املال  ونهب  م�سبوهة   �سفقات  اإىل 
وجتهيزات  معدات  وبيع  العام 
نهب  على  زيادة  للدولة،  تابعة  مباين  
اأنابيب جر املياه نحو قرية كرزوطة  
فيه  التحقيق  مت  الذي  امللف  وهو 
اأ�سدرت  فقد   الق�سية  ثبوت   ورغم 
على  خمففة  جد  اأحكاما  املحكمة 
املتهمني،  واأمام هذه الو�سعية  اأوفد 
يعي�س  بن  علي  ال�سيد  الوالية  وايل 
جلنة حتقيق اإىل ذات البلدية للوقوف 
حركها  التي  التهم  هذه  حقيقة  على 
انقاد  وطالبوا  اأهل  عر�س  اأعيان 

بفتح حتقيق والتدقيق يف ت�سيري هذه 
البلدية التي ت�سنف من اأفقر البلديات 

بالوالية .
التحقيقات  تزال  ال  اآخر  جانب  من 
اأق�سى  تالوت  عني  بلدية  يف  جارية 
رئي�س  ادانة   مت  والتي  الوالية   �رشق 
نافذ  حب�س  عام  بعقوبة   البلدية 
يف  الرم�سي   حمكمة   قبل  من 
الذي  التحقيق  وهو  ال�سكن،  ق�سية 
اإطارات  من   جملة  مع  اطالقه  مت 
اليهم يف  الذين مت  اال�ستماع  البلدية 
�سهادة  ومنح   التزوير  تخ�س  ملفات 
م�ستحقيها   وبطريقة  لغري  احليازة 
للدولة،  تابعة   اأرا�سي  على  م�سبوهة 
من جانب اآخر ال يزال ال�رشاع قائما 
بلدية عمري بني املري واملعار�سة  يف 
املواطن  م�سلحة  يهدد  الذي  االأمر 
ال�سفقات  �سري  الب�سيط  ويعرقل 

واملداوالت .
 حممد بن ترار

فيما ال تزال ال�صراعات قائمة ببلدية عمري 
والتحقيق بعني تالوث

وزارة الداخلية تاأمر بالتحقيق يف ت�سيري 
بلدية القور جنوب تلم�سان

اأمر باالإفراج عن نتائج الفحو�صات املهنية 
قبل نهاية �صبتمرب

 وزير العمل ي�سدد اللهجة مع م�سوؤويل 
ال�سغل وال�سركات بورقلة

اأعلنت وزارة البيئة  والطاقات املتجددة 
القطاع  وزيرة  ل�سان  على  اأم�س  نهار 
فاطمة الزهراء زرواطي خالل الزيارة  
اإىل  عني متو�سنت   حملة  قادتها  التي 
الناجتة  الفي�سانات  الوطن من  حلماية  
وكذا  البال�ستيكية،  النفايات  عن 
�سموم  من  ال�سكانية   التجمعات  حماية 
خالل   من  وذلك  ال�سناعية   املن�سات 
الق�ساء  ت�سمن  واتفاقيات  تظاهرات 
على  النفايات وحتويلها اإىل مواد قابلة 
اأن  زرواطي  واأ�سارت  هذا   . للتجديد 
م�ساحلها �ستطلق حملة جلمع النفايات 
البال�ستيكية خالل االأ�سابيع املقبلة  من 
اأجل  تطهري ال�سوارع واملجاري املائية 

والقنينات   البال�ستيكية  االأكيا�س  منم 
لتفادي تكرار �سيناريو الفي�سانات  التي 
�سهدتها العا�سمة والعديد من الواليات 
البال�ستيكية  النفايات  اأن  تبني  والتي 
واأ�سارت   ، فيها  املبا�رش  ال�سبب  هي 
جناح  �سمان  اأجل   ومن  اأنها  زرواطي 
ال�سباب   حتفيز  على  عملت  العملية 
الواحد  الكيلوغرام  �رشاء  خالل  من 
من  ب40دج   الواحد  البال�ستيكي  من 
اإىل   لتحويله  يجمعه  الذي  ال�سباب 
من  البيئة  وحماية  جهة  من  اأولية  مادة 
ناحية اأخرى  و�سمان  تطهري املجاري 

املائية  لتفادي الفي�سانات اخلطرية .
التجمعات  حماية  اأجل   ومن  هذا 

اأكدت  امل�سانع  �سموم  من  ال�سكانية 
مابني  اتفاقية  اإم�ساء  على  الوزيرة 
ال�سناعة  ووزارة   الوزارية   دائرتها 
بغية �سمان  املحافظة على البيئة  مع 
خالل  اإقامة  من  االقت�سادي  ال�رشيك 
امل�سفاة يف اأي موؤ�س�سة �سناعية تدخل 
االإنتاج، حيث ت�سمن هذه االتفاقية اأنه 
حيز  الدخول  من  موؤ�س�سة  اأية  حترم 
التي  امل�سفاة  اإقامة  دون   االإ�سغال 
االأدخنة  وت�سفية  البيئة  حماية  ت�سمن 
زرواطي  الوزيرة  وكانت  هذا   ، والغبار 
على  �ساف  بني  مدينة  يف  وقفت  قد 
م�سنع اال�سمنت الذي ظل حمل �سكاوي 
ال�سكان  حيث اأمهلت  اإدارة امل�سنع اإىل 

 2020 �سنة  من  االأول   ال�سدا�سي  غاية 
ل�سمان اقامة امل�سفاة لتطهري االأدخنة 
النفاتة من ال�سموم  بعدما اطلعت على 
املوؤ�س�سة  ادارة  من  املبدولة  اجلهود 
اجلديدة يف مكافحة  التلوث، كما وقفت 
الوزيرة على اأ�سغال تهيئة اجلزيرة  التي 
ر�سد لها غالف مايل يقدر ب28 مليون 
والطاقات  البيئة  وزيرة  قبل  دج  من 
التي  الدرا�سة  امتام  بعد  املتجددة 
قوارب  لتوقف  املرافئ  اإقامة  ت�سمن 
النزهة وترميم املنارة التي تعد من 04 
باال�سافة  النادرة يف اجلزائر  املنارات 

اإىل تهيئة اجلزيرة .
 حممد بن ترار

موازاة على اإم�صاء اتفاقية مع وزارة ال�صناعة 

زرواطي تطلق حملة جمع النفايات البال�ستيكية حلماية
  املدن من الفي�سانات

للمطالبة ب�صرورة االإ�صراع يف اجناز ازدواجية الطريق الوطني رقم 01

مواطنو مترنا�ست  يحتجون مقابل املركز اجلامعي

م�سادر  من  »الو�سط«  يومية  علمت 
والت�سغيل  العمل  وزير  اأن  مطلعة 
خالل  االجتماعي  وال�سمان 
اجتماعه مب�سوؤويل ال�سغل وال�رشكات 
�سارمة  تعليمات  وّجه  قد  النفطية، 
نتائج  عن  االإفراج  ب�رشورة  تق�سي 
الفحو�سات املهنية وعرو�س العمل 

العالقة قبل نهاية �سهر �سبتمرب .
ممثل  اأن  امل�سادر  نف�س  واأ�سافت 
والت�سغيل  العمل  وزير  احلكومة 
تيجاين  االجتماعي  وال�سمان 
ح�سان هدام قد اغتنم فر�سة لقائه 
بورقلة  العاملة  اليد  ملف  مب�سوؤويل 
وعلى راأ�سهم رئي�س الوكالة للت�سغيل 
من  لعدد  اإ�سافة  الداوي،  فار�س 
م�سريي ال�رشكات الوطنية العاملة يف 
ال�سناعة النفطية، من اأجل االإ�رشاع 
واالجراءات  الرتتيبات  اتخاذ  يف 
نتائج  االدارية الالزمة لالإفراج عن 
الفحو�سات املهنية وعرو�س العمل، 
اجلاري  ال�سهر  يتجاوز  ال  اأجال  يف 
بهدف اال�ستجابة ملطالب البطالني 

املتم�سكني بخيار العمل بال�رشكات 
النفطية دون �سواها وذلك يف اإطار 
االلتزام بتو�سيات احلكومة القا�سية 
اأبناء  لفائدة  التوظيف  اأولوية  مبنح 

املنطقة.
 من جهته فقد ك�سف تيجاين ح�سان 
تعيق  التي  االأ�سباب  اأهم  عن  هدام 
يف  املحلية  العاملة  اليد  تن�سيب 
عدم  بينها  من  والتي  ال�سغل،  �سوق 
واحتياجات  التكوين  بني  التوافق 
�سوق العمل، فر�س �رشوط تعجيزية 
بع�س  بها  تقوم  التي  التوظيف  يف 
االقت�سادية  واملوؤ�س�سات  ال�رشكات 
املنطقة،  هذه  يف  النا�سطة 
ت�ستدعي  ال  بوظائف  واملتعلقة 
موؤهالت عالية، اإ�سافة اإىل ال�سبابية 
العمل من طرف  ت�سيري عرو�س  يف 
بع�س ال�رشكات التي ال تلتزم ب�رشط 
املرور عرب الوكالة الوطنية للت�سغيل 
عمليات  خالل  الو�ساطة،  اإطار  يف 

التوظيف.
اأحمد باحلاج 

م�سنع  اإدارة  على  القائمون  ك�سف 
االإدارة  ببني �ساف  �سمن  اال�سمنت 
اجلديدة  بعد رحيل امل�سري االأجنبي 
كان  كربى  جتاوزات  عن  ال�سابق 
خالل  اأقامها  قد  امل�رشي  ال�رشيك 
الت�سيري من بينها  رفع  درجة حرارة 
الفرن  ما اأدى اإىل نفث �سموم خطرية 
كانت تهدد �سكان منطقة بني �ساف، 
يف  كربى  جتاوزات  اإىل  باال�سافة 

اقتناء معدات حماية البيئة .
امل�سنع  اإدارة  وك�سفت  هذا 
وزيرة  زيارة   مع  اجلديدة  موازاة 
املوؤ�س�سة  اإىل  االقليم  وتهيئة  البيئة 
على   عمل  امل�رشي  ال�رشيك  اأن 
ت�سريه  عمدا  خالل  البيئة  تلويت 
امل�سنع قبل مغادرته  يف 17 جويلية 
كربى،  تراكمات  تاركا  املا�سي  
حرارة  درجة  رفع  خالل  وذلك  من 
املباالة   دون  االإنتاج  لرفع  الفرن 

وال  باملنطقة،  املواطنني   بحياة 
�سيدي  ملنطقة  الفالحية  البيئة 
ال�سايف التي كانت مهددة  بالت�سحر، 
حيث  كان يعمد اإىل حتقيق اأكرب ربح 
اأكرث  البيئية،  باحلياة   املباالة  دون 
من هذا  فقد حرم ذات امل�سري من 
للغبار  م�سفاة  الإقامة   كربى  �سفقة 
والدخان  واكتفى باقتناء معدات غري 
مطابقة مباليني الدينارات  من خالل 
االتفاق مع اأحد املمونني الذي اأخل 
االإدارة  الذي جعل  بالتزاماته  االأمر 
احلالية ترفع �سده عدة متابعات اأمام 
والدويل  واإم�ساء  املحلي  الق�ساء 
وزارة  مع  دج   ماليني  ب07  اتفاقية 
من  الوقاية  ل�سمان حت�سني  البيئة 
البيئة  م�ساكل  على  والق�ساء  التلوت 
من  االأول  ال�سدا�سي  انق�ساء  قبل 

ال�سنة املقبلة.
حممد بن ترار

�صغل الفرن فوق طاقته وا�صتورد معدات غري مطابقة 

امل�سري امل�سري مل�سنع بني �ساف 
لال�سمنت  ن�سب على الدولة اجلزائرية 

اأحمد باحلاج 

اأوحلاج  اكلي حمند   « اأبدى طلبة جامعة 
التاأخر  من  ال�سديد  �سخطهم  بالبويرة   «
الدرا�سة  ا�ستئناف  يف  امل�سجل  الفادح 
خلفية  على  اجلديدة  اجلامعية  لل�سنة 
�رشوع بع�س الكليات خالل �سهر �سبتمرب 

ال�سدا�سي  امتحانات  اإجراء  يف  اجلاري 
لل�سنة  االإ�ستدراك  وكذا  والثاين  االأول 
االإ�رشابات  عديد  �سهدت  التي  الفارطة 
على  كبري  ب�سكل  اأثرت  التي  املتكررة 
الربنامج  ا�ستكمال  وعدم  الدرا�سة  �سري 

الوقت  ذلك يف  تعوي�س  يتم  لهذا  املقرر 
احلايل ح�سب قرارات االإدارة ، لكن هذه 
الذين  الطلبة  غ�سب  اأججت  الو�سعية 
م�سابقات  يف  امل�ساركة  فر�س  اأ�ساعوا 
الدكتوراه واملا�سرت ب�سبب عدم ح�سولهم 

على �سهاداتهم ح�سب ت�رشيحات العديد 
طلبة  خا�سة   « الو�سط   « ليومية  منهم 
على  اجلامعي  القطب  يف  الكليات  بع�س 
االمازيغية  والثقافة  اللغة  كلية  غرار 

وعلوم الطبيعة واحلياة .

 جامعة البويرة

الطلبة �ساخطون على تاأخر ال�سنة اجلامعية اجلديدة

اأح�صن مرز�ق
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اإعداد: م.ثيزيري
 

طلب  يكون  اخللع  حاالت  يف 
الطالق حاًل من وجهة نظر اأحد 
اإح�صاءات  واأ�صارت  الزوجني. 
نقاطا  تت�صمن  االأ�صباب  اأن  اإىل 
ب�صيطة من بينها اإ�رصار الزوجة 
على احل�صول على رخ�صة قيادة، 
ثمينة  هدية  اأو  معينة،  �صيارة  اأو 
كالتي نالتها �صديقتها من زوجها، 
حول  خالفات  اإىل  باالإ�صافة 
االإجازة،  ق�صاء  ومكان  ال�صفر 
حيث ت�رص الزوجة على مت�صيتها 
يف بلد زارته �صديقتها، يف حني 
يعرت�ض الزوج لعدم توفر تكاليف 
الرحلة. وبينت من خالل ق�ص�ض 
واالأفالم  للم�صل�صالت  اأن  واقعية 
مفاهيم  تغري  يف  كبريا  دورا 
االأحالم  فهذه  الزواج،  موؤ�ص�صة 
الرومان�صية  واالأحاديث  الوردية 
تنتظرها  االأفالم  تطرح يف  التي 
يفعل،  واإن مل  زوجها  من  املراأة 
فتجدها تتبع طرقاً ت�صعها اأمام 
فما  اخللع،  اأو  الطالق  طلب 
بع�ض  �رصد  �صوى  هنا  ي�صعنا 
للوقوف  �صادفتنا  التي  احلاالت 

على فظاعة هاته الظاهرة.

بعد عالقة حب طويلة 
كللت بالزواج طلبت مني 

اخللع بدون �سبب !! 

العقد  يف  �صاب  هو   « »يا�صني 
الثالث من العمر �صادفناه باأروقة 
ا�صتخراج  طابور  يف  املحكمة  
جل�ض  اأن  وبعد  الطالق  حكم 
راح  قليلة  بلحظات  منا  بالقرب 

زوجته  مع  حكايته  لنا  يروي 
يذكر  �صبب  اأي  دون  خلعته  التي 
على  بادية  احلزن  وعالمات 
وجهه بعد اأن جمعته معها عالقة 
كاملتان  �صنتان  عمرها  غرامية 
بنيتها  حينها  يعلم  يكن  مل  حيث 
وراء االإرتباط به ومبخططها من 
وراء ذلك، فمبا�رصة بعد مرور 7 
منه  طلبت  زواجهما  على  اأ�صهر 
يتمكن  �صبب مل  دون  ومن  اخللع 
وراح  ال�صاعة،  حلد  فهمه  من 
اأم�صاها  التي  االأيام  معنا  يتذكر 
باالأيام  و�صفها  حيث  برفقتها، 
يف  را�صخة  بقيت  والتي  اجلميلة 
ذهنه، قائال » اأثناء اأيام اخلطبة 
يكن  ومل  اأياما جميلة  نعي�ض  كنا 
كانت  فقد  معها،  م�صكل  لدي 
اأواجه  خطيبتي ملدة �صنتني ومل 
كانت  فقد  متاعب  اأي  معها 
اإال  االأمور  جميع  يف  تطيعني 
واملتمثل  بطلبها  فاجاأتني  اأنها 
من  عودتنا  بعد  الطالق  يف 
العطلة التي ق�صيناها اإحدى دول 
االأمور  اأكرث  اأن   » موؤكدا  اأوروبا، 
التي  مل يتقبلها حلد ال�صاعة هو 
 ال�صبب  معرفة  من  متكنه  عدم 
الطالق  تطلب  جعلها  الذي 
جديدة  �صقة  لها  وفر  اأنه  رغم 
التي حتلم  االأمور  و كل  �صيارة  و 
اكتفت  اأنها  م�صيفا  فتاة  كل  بها 
بقول كلمة اأنها مل تتحمل العي�ض 
جعله  الذي  االأمر  وهو  برفقته 
يف  ال�صكوك  من  العديد  يدخل 
نف�صه، موؤكدا اأنها كانت تخطط 
الحظ  كونه  قبل  من  للطالق 
�صلوكها  التغريات يف  من  العديد 
ومعاملتها له و يف الطريقة التي 

اأ�صبحت تكلمه بها .
لزوجها  للعودة  اخللع  ..تطلب 
االأول الذي طلقها ثالث مرات

من  خالد  عائ�صة،  الزوجة  دعت 
خالل ق�صتها اإىل حل اخلالفات 
�صاحات  عن  بعيداً  االأ�رصية 
اأهمية  على  م�صددة  املحاكم، 
الزوجية  اخلالفات  على  ال�صرب 
االرتباط، حتى  بداية  خا�صة يف 
طرف  كل  ويعرف  التفاهم  يتم 

االآخر.
اأن  قبل  تقول:  ق�صتها  وعن 
بداأت  االأول  يجتاز زواجي عامه 
من  اأكرث  عنها  نتج  اخلالفات، 
التي  الثالثة  اآخرها  كان  طلقة، 
املعا�رصة  عقبها  ت�صتحيل 
الزوجية، بعد الطلقة الثالثة �صاأل 
ا�صرتجاعها  اإمكانية  طليقها عن 
بد من  له: ال  يف كل مكان فقيل 
الأنها  اآخر،  رجل  يتزوجها  اأن 
بائنا،  طالقا  مطلقًة  تعترب 
يكنه  الذي  احلب  رغم  فافرتقا 

كل منهما لالآخر.
بعد طالق عائ�صة الثالث رجعت 
خلطبتها  تقدم  اأهلها،  لبيت 
دائما  كانت  لكن  �صاب،  من  اأكرث 
لبيتها،  الرجوع  اأمل  ترف�ض على 
اأما الطليق فظل يبحث عن احلل 
وغريها  ال�صعودية  اإىل  و�صافر 
للم�صورة  طلبا  البلدان  من 
فكان  العلم،  اأهل  عند  الدينية 
زواجها  ب�رصورة  ين�صحه  الكل 
ومرور  ياأ�صها  وبعد  اآخر،  من 
من  الزواج  قبلت  �صنوات،   6
من  اأ�صهر   3 وبعد  عمها،  ابن 
زوجها  من  ت�صتكي  بداأت  الزواج 
اأهلها،  ي�صدقها  مل  اجلديد، 

فف�صلت ال�صمت، اإىل يوم قررت 
ي�رصبها  كان  حيث  �رصه،  ك�صف 
�رصبا مربحا، مل ي�صدقها اأهلها، 
لكن اآثار ال�رصب والكدمات على 
ج�صدها كذبت ظنونهم، الأنه كان 
يظهر يف �صورة املهذب احلنون، 
ومت  خلع،  دعوى  رفع  وقررت 
ك�صف  على  بناء  بذلك  احلكم 
طبي اأثبت ما قالته. وهو الو�صع 
الذي مل يعد ميكن ال�صكوت عنه، 
للبداية  العودة  هو  االأقرب  فكان 
بعد معاناتها مع زوجها الثاين.

بخل زوجها دفعها لطلب 
اخللع:

رف�صت  اأخرى  �صيدة  وتقول 
عن  بالك�صف  اكتفت  ا�صمها  ذكر 
�صنوات  بعد  زوجها:  مع  ق�صتها 
 4 خاللها  اأجنبت  الزواج  من 
اأوالد، قررت رفع دعوى خلع على 
زوجي، الأنه ال يريد تطليقي، كما 
ال�رصر  اإِثبات  اأ�صتطع  مل  اأنني 
وباأوالدي،  بي  يلحقه  كان  الذي 
على  ينفق  ال  بخيال،  كان  الأنه 
البيت، مع العلم اأن دخله جيد.

اإخفاء معاناتي  وت�صيف: حاولت 
وعائلتي،  واأوالدي  اأ�رصتي  عن 
اال�صتمرار  اأ�صتطع  مل  لكن 
يف  يل  ت�صبب  الذي  احلال  يف 
�صحي،  وتراجع  نف�صية  حاالت 
االقت�صار  حد  اإىل  بخيل  فهو 
لذلك  جدا،  ال�رصوريات  على 
رغم  اخللع  دعوى  رفع  قررت 
وتنازلت  بي،  املحيطني  ا�صتياء 
بيتا  وا�صتاأجرت  �صيء،  كل  عن 
اآخر، اأعي�ض فيه اليوم واأنا اأ�صعر 

براحة نف�صية كبرية.

مل تعتد على مظهر 
ابت�سامته بطاقم اأ�سنانه 

اجلديد فخلعته:

من  بها  كثرية  ق�ص�ض  هناك 
اخللع  عن  تروى  الكثري  الغرابة 
الق�ص�ض،  هذه  فمن  واأ�صبابه، 
خلع  دعوى  رفعت  �صيدة  ق�صة 
لطاقم  تركيبه  ب�صبب  زوجها  من 
اأ�صنان بدل اأ�صنانه الطبيعية التي 
تاآكلت بفعل الزمن، لكن الظاهر 
اأفا�صت  التي  النقطة  اأنها 
هناك  كانت  حيث  الكاأ�ض، 
زواج  نتيجة  قائمة  كثرية  م�صاكل 
)�ض.  تقول  بحيث  متكافئ،  غري 
البدايات االأوىل للزواج  �ض( منذ 
بيني  كثرية  م�صاكل  هناك  كانت 
راقية،  اأنتمي الأ�رصة  فاأنا  وبينه، 
اأ�صا�صيا  جزءا  النظافة  اعتربت 
اأهتم  واأنا  حياتها،  يف  جدا 

مبظهري، واأتطيب كثرياً.
بريطانيا،  يف  در�صت  وت�صيف: 
كنت  باملو�صة،  جدا  و�صغوفة 
اأرقب زواجا خمتلفا، لكن تدخل 
بعد  بزوجي  اأقبل  االأهل جعلني 
التخرج، وبعد ذلك اكت�صفت اأنه 
�صيارة  حلادث  وتعر�ض  �صبق 
من  جمموعة  اإثره  على  وفقد 
اأ�صنانه ومت تركيب طاقم اأ�صنان، 
واأ�صبحت ت�صدر من فمه رائحة 
ورفعت  ع�رصته  كرهت  كريهة، 
دعوى خلع يف املحكمة وتنازلت 
راحتي  مقابل  �صيء  كل  عن 

النف�صية.
باخللع  ترتبط  كثرية  ق�صايا 
الن�صاء من خاللها، من  وحتركه 
قبيل االأ�صياء التي توؤدي اإىل كره 

اإىل  يوؤدي  لزوجها، مما  الزوجة 
ا�صتحالة الع�رصة فتطلب املراأة 
خلع زوجها، ومن هذه احلاالت 
ال�صدد  هذا  ويف  خا�صة،  حالة 
قرابة  تزوجت  التي  نورة  تقول 
�صنة ثم اأخربت اأهلها باملو�صوع، 
النا�ض  اأخفت الق�صية عن  ولكن 

جتنبا لالإ�صاءة.
هذا  على  كاملة  �صنة  و�صربت 
الأي  اأبدا  ب�رصه  تبح  ومل  احلال، 
اإليها،  النا�ض  الأقرب  حتى  اأحد 
دعوى  رفع  قررت  يوم  اإىل 
اأهلها  عرف  وعندما  خلع، 
لكن  اخلرب،  �صعقهم  باملو�صوع 
�صيء  كل  عن  تتنازل  اأن  قررت 
هذا  من  نف�صها  تخلي�ض  مقابل 

املوقف.
راأي رجال القانون  :  ال  

يعاقب القانون على النوايا 
طاملا ال وجود لدليل مادي  

اجلانب  روؤية  اأجل   ومن 
والعقوبة  املو�صوع  يف  القانوين 
التي  املراأة  على  ترتتب  التي 
عن  واالحتيال  الن�صب  حتاول 
وتطلب  الزواج  بغر�ض  الزوج 
اأجمع  ذلك،  بعد  منه  الطالق 
املحامني  يف حديثنا معهم  اأنه 
ال يوجد ن�ض قانوين يحمي هذه 
وال  قانوين  فراغ  وهناك  الفئة 
حال  يف  املتهمة  معاقبة  ميكن 
هاته  اأن  ال�صحية  اإثبات  عدم 
قبل  من  تنوي  كانت  االأخرية 
الزواج  واأن ق�صية  التحايل عليه 
من  بها  قامت  و�صيلة  اإال  لي�صت 
اأجل الو�صول اإىل غايتها وكانت 
نيتها عدم اال�صتقرار وبناء بيت 

زوجي.

االأزواج: ال منلك امل�سباح ال�سحري لتج�سيد اأحالمهن 

فتيات يدخلن القف�ص الذهبي بهدف اخللع والتحرر    

اأ�سنانه على طقم  تعتد  مل  الأنها  فمه واأخرى  ب�سبب رائحة  •   تخلع زوجها 

اإنها لي�ست ظاهرة من ن�سج خيالنا  بل هي حقيقة من وحي واقعنا اأبطالها بع�ض الن�سوة اللواتي خططن للخلع قبل زواجهن، حيث  جتدهن يلفقن تهم 
باطلة الأزواجهن من اأجل التهرب من العدالة وطلب اخللع، واأخريات يتخا�سمن وين�سخن حكايات ال وجود لها يف اأر�ض الواقع ويطلنب من اأزواجهن 
اخللع بدون وجود اأي �سبب، ومع اأنه لطاملا كان الزواج ودخول القف�ض الذهبي هو حلم اأي فتاة ولطاملا كان الطالق واالإنف�سال هو كابو�ض اأي واحدة 

منهن فهاته هي العقلية املتعارف عليها وامل�سلم بها عرب عدة عقود من الزمن وعند اأي فتاة مهما كانت ثقافتها وهي العقلية التي خرجت عنها  بع�ض 
الفتيات اللواتي اأ�سبحن ي�سعني  لدخول القف�ض الذهبي بهدف واحد وهو الطالق واحل�سول على لقب مطلقة وكذا احل�سول على الدفرت العائلي 

�ساربات عر�ض احلائط كل القيم الدينية والعائلية    .



اأجراها  التي  احلركة  اإطار  يف   
رئي�س الدولة عبد القادر بن �صالح 
الواليات،  اأمن  روؤ�صاء  �صفوف  يف 
املن�رصم  االأ�صبوع  نهاية  اأ�رصف 
اجلنوب  ل�رصطة  اجلهوي  املفت�س 
والية  وايل  رفقة  ب�صار  الغربي 
ال�صلطات  وبح�صور  تندوف، 
واملدنية  والق�صائية  الع�صكرية 
واملجتمع  االإعالم  و�صائل  ممثلي 
االأول  العميد  تن�صيب  املدين على 

رئي�صا  عون،  حممد   « لل�رصطة 
للعميد  خلفا  تندوف  والية  الأمن 

االأول لل�رصطة »�صليمان اإمرازن«.
وح�صبما اأفاد به بيان خللية االإعالم 
اخلارجية  والعالقات  واالت�صال 
ل�رصطة  اجلهوية  باملفت�صية 
ت�صلمت  قد  كانت  الغربي  اجلنوب 
فاإن   منه،  »الو�صط«ن�صخة  يومية 
مرا�صيم  خالل  اأكد  عون«  »حممد 
لتقدمي  جاهز  باأنه  التن�صيب 

خدمات اأمنية  وال�صهر على حماية 
املواطن، كما �صكر واأ�صاد بالعمل 
اأمن  رئي�س  به  قام  الذي  اجلبار 
»�صليمان  ال�صيد  ال�صابق  الوالية 
يف  بنزاهة  مهامه  واأداء  اإمرازن« 
بدوره  تعهد  كما  تندوف،  والية 
امل�صوؤولية  م�صتوى  يف  يكون  باأن 
التي اأوكلت له والثقة التي و�صعتها 
الوطني  لالأمن  العليا  القيادة  فيه  
واأن يوؤدي واجبه على اأح�صن وجه. 

بوالية  ال�رصطة  م�صالح  وتبقى 
تيندوف جمندة يف جميع االأوقات 
لالإ�صتجابة  �صاعة   24 مدار  وعلى 
والتكفل  املواطنني  لنداءات 
اإىل  تدعوهم  والتي  باإن�صغاالتهم 
يهدد  قد  خطر  اأي  عن  االإبالغ 
طريق  عن  وممتلكاتهم  حياتهم 
 1548 امل�صخرة  املجانية  االأرقام 
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عاطلون  و�صباب  فالحون  طالب 
ورقلة،  بواليات  العمل  عن 
رئي�س  من  واإيليزي،  مترنا�صت 
العاجل  التدخل  ب�رصورة  الدولة 
املعنية  االخت�صا�س  دوائر  لدى 
الإيفاد  جلنة حتقيق عليا للمديرية 
اجلهوية لبنك بدر بورقلة، من اأجل 
التجاوزات  حقيقة  على  الوقوف 
عملية  �صاحبت  التي  واخلروقات 
الوالية  لعمال من خارج  التوظيف 
بطرق ملتوية، ناهيك عن العراقيل 
الكبرية التي تواجه طالبي القرو�س 
يف اإطار اإن�صاء م�صتثمرات فالحية 

وتربية احليوانات . 
نف�س  �صدد  فقد  جهتهم  من 
موظفني  فيهم  مبا  املتحدثني 
اإنهاء  �رصورة  على  باملوؤ�ص�صة 
لبنك  اجلهوي  املدير  مهام 
الفالحة والتنمية الريفية باجلنوب 
اإطارات  وتقدمي  »ورقلة«  ال�رصقي 
من املديرية العامة الذين يقفون 
امل�صاءالت  اأمام  دعمه  خلف 
خلفية  على  وذلك  القانونية، 

وخروقات  جتاوزات  ت�صجيل 
احتقان  حدة  من  زادت  باجلملة 
توظيف  اأبرزها  من  لعل  حمدثينا 
عامل مبطعم ب�صيدي خويلد قادم 
من خارج الوالية ببنك ورقلة، بعد 
وكالة  م�صتوى  على  ثغرة  ت�صجيل 
�صيدي  بدائرة  املحلية  الت�صغيل 
خويلد . اإىل جانب ذلك فقد اأ�رصت 
م�صادرنا اخلا�صة اأن ذات املدير 
يف  للمركزية  مغلوطة  تقارير  رفع 
حقيقة  ك�صف  يحاول  من  كل  حق 

امل�صجلة  واخلروقات  التجاوزات 
من  اأو  املديرية  داخل  من  �صواء 
عز  يف  هذا  كل  يحدث  خارجها، 
تعي�س  الذي  ال�صلمي  احلراك 
اجلمهورية  واليات  وقعه  على 
اإ�صقاط  ب�رصورة  املتم�صك 
وحما�صبة  الف�صاد  رموز  بقايا 
امل�صوؤولني املتورطني يف التالعب 
واإ�صالح  اجلزائريني  رزق  مب�صدر 
من  بتطهريها  اجلزائرية  االإدارة 

امل�صوؤولني املتقاع�صني .

اأكرث  طالب  فقد  ثانية  جهة  من   
من متحدث يف املو�صوع ب�رصورة 
وزير  طرف  من  العاجل  التدخل 
بلقا�صم  االأختام  حافظ  العدل 
والت�صغيل  العمل  ووزير  زغماتي 
ووزير  االجتماعي  وال�صمان 
طرق  يف  حتقيق  لفتح  املالية 
م�صتوى  على  امللتوية  التوظيف 
ال�رصقي  باجلنوب  بدر  بنك 
اأمام  ذلك  يف  املت�صببني  وتقدمي 

امل�صاءالت القانونية .

تعالت �أ�شو�ت �جلبهة �الجتماعية �ملحلية بواليات �جلنوب �ل�شرقي �ملطالبة 
بتنحية �ملدير �جلهوي لبنك بدر بورقلة، �لذي جتاوزته �الأحد�ث وفتح حتقيق 

معمق يف تف�شي مظاهر �ملحاباة �لتي نخرت ج�شد �لتوظيف بذ�ت �ملوؤ�ش�شة 
�لبنكية وهو ما �أجج �حتقان �جلبهة �الجتماعية �ملحلية .

تز�منا مع موجة  �الحتقان �ملحلي 

�أحمد باحلاج 

 املحاباة تنخر ج�سد التوظيف 
باملديرية اجلهوية لبنك بدر بورقلة 

�مل�شرفية  للمر�كز  �ل�شلمي  عدوى �الحتقان و�حلر�ك  �نتقال  من  •  حتذير�ت 

خلفا للعميد �أول لل�شرطة »�شليمان �إمر�زن«

تن�سيب رئي�س اأمن تندوف اجلديد العميد الأول لل�سرطة »حممد عون« 

الفالحية  املحيطات  ت�صهد   
بق�رص  القدمية  والب�صاتني 
تف�صيا  �صالح  بعني  املرابطني 
 ، الرما  زحف  لظاهرة  مقلقا 
م�صالح  فاإن  ذلك  مع  موازاة 
البلدية  ف�صلت لعب دور املتفرج 
البحث عن حلول جذرية  عو�س 

للم�صكل القائم .
فالحا   450 ممثلو  نا�صد 
بق�رص  القدمية  بالب�صاتني 
التابعة  �صالح  بعني  املرابطني 
ت�رصيحات  يف  مترنا�صت  لوالية 
 ،« »الو�صط   جريدة  مع  لهم 
ب�رصورة   املعنية  ال�صلطات 
للت�صدي  العاجل   التدخل 
التي  الرمال  زحف  لظاهرة 
اأ�صبحت تهدد بدفن املحيطات 
القدمية  الب�صاتني  و  الفالحية 
اأن  الفالحون  اأجمع  حيث   ،
التقليدية يف مكافحة  م�صاعيهم 
املع�صلة امل�صتمرة باءت بالف�صل 
عن  ال�صياق  ذات  مت�صائلني يف   ،
م�صري املئات من املاليري  التي 
�صندوق  طرف  من  �صنويا  ت�صخ 
الكبري  اجلنوب  مناطق  تنمية 
خزينة  يف  العليا  واله�صاب 
حمافظة الغابات الجناز ال�صدود 
يف  وذلك  الت�صجري  عمليات  و 

، حيث   الت�صحر  مكافحة  اإطار  
مبرا�صلة  املتحدثني  نف�س  هدد 
ملطالبتها  الو�صية  الوزارة 
باإيفاد جلنة حتقيق للوقوف على 
الذي  املتاأزم  الو�صع  تداعيات 
من  الع�رصات  ب�صياع  يهدد  بات 
املزروعة  امل�صاحات  هكتارات 
، وهو ما يتنافى –ح�صبهم-  مع 
خطاب احلكومة القا�صي بتذليل 
الت�صهيالت  وتقدمي  ال�صعوبات 
لفائدة امل�صتثمرين الراغبني يف 
للبحث  الفالحي  القطاع  اإنعا�س 
قطاع  خارج  حقيقية  بدائل  عن 
املحروقات الذي تهاوت اأ�صعاره 

يف البور�صات العاملية .
والتفقد  العمل  زيارة  اأن  ومعلوم 
االأخرية التي قادت وزير الفالحة 
والتنمية الريفية  لوالية مترنا�صت 
احلدودية، كان قد متخ�س عنها 
الهامة  القرارات  من  العديد 
على  الق�صاء  اأهمها  من  لعل 
على   التقليدية  امل�صاكل  جملة 
الريفية  امل�صالك  انعدام  غرار 
�صبكة  يف  الفادح  والنق�س 

الكهرباء الفالحية .
�شالح ،ب

حا�صي  بلدية  �صكان  طالب   
املنتدبة  بالوالية  القارة  
غرداية،  بوالية  املنيعة 
ب�رصورة  الوالئية  ال�صلطات 
لدعمهم  العاجل  التدخل 
الإنهاء  املدينة،  غاز  ب�صبكة 
رحلة  مع  عائلة   1800 معاناة 
قارورات  عن  اليومي  البحث 

غاز البوتان .
قاطني  من  الع�رصات  اأعرب   
واالأحياء  ال�صكنية  التجمعات 
ال�صعبية  ببلدية حا�صي القارة 
لوالية  التابعة  املنيعة  بدائرة 
حديثهم  معر�س  يف  غرداية، 
عن  »الو�صط«،  جريدة  مع 
ا�صتيائهم وتذمرهم ال�صديدين 
البحث  مع�صلة  ا�صتمرار  من 
عائلة   1800 لزهاء  اليومي 
البوتان  غاز  قارورات  عن 
ال�صوداء  البيع  نقاط  مبختلف 
اأو على م�صتوى حمطة الوقود 
الت�صاوؤل  ليبقى  املحلية، 
�رص  عن  هوؤالء  لدى  مطروحا 
املحلية  ال�صلطات  متاطل 
التوزيع  مديرية  راأ�صها  وعلى 
للكهرباء والغاز و�صط غرداية 
التجاوب  يف  البلدية  وم�صالح 
مع مطلبهم امل�رصوع واملتمثل 
يف دعمهم ب�صبكة غاز املدينة، 
ال�صندوق  من طرف  واملمول 
الوطني لتنمية مناطق اجلنوب 

لكن  العليا   واله�صاب  الكبري 
من  حقيقية  اإرادة  غياب 
دون  حال  املعنية  امل�صالح 
الذي  امل�رصوع  هذا  جت�صيد 
حتول حللم اأ�صبح يراود اأهايل 
ال�صياق  نف�س  ويف  املنطقة، 
حا�صي  �صكان  طالب  فقد 
حديثهم  معر�س  يف  الفحل 
الدين  عز  الوالية  وايل  معنا 
م�رصي ب�صفته امل�صوؤول االأول 
على الهيئة التنفيذية ب�رصورة 
لهم  ميدانية  زيارة  برجمة 
املعاناة  حجم  على  للوقوف 
�صنوات  منذ  يكابدونها  التي 
عكر  الذي  االأمر  طويلة 
يف  اليومية  يومياتهم  �صفو 
التزود  يف  احلادة  الندرة  ظل 
دون  البوتان،  غاز  بقارورات 
الذي  الغمو�س  عن  احلديث 
�صبكة  م�رصوع  م�صري  يكتنف 

غاز املدينة .
توعد  فقد  ثانية  جهة  من   
امل�صكل  من  املمتع�صون 
موقفهم  من  بالت�صعيد  القائم 
وانتهاج لغة االحتجاج يف حالة 
ال�صكاوى  جملة  جتد  مل  ما 
االحتجاجية  والعرائ�س 
االخت�صا�س  لدوائر  املوجهة 

املعنية اآذانا �صاغية .
�شالح، ب

زحف الرمال يهدد الن�ساط الفالحي 
بالب�ساتني القدمية بعني �سالح 

�سكان بلدية حا�سي القارة  
بغرداية يطالبون بغاز املدينة 

�سبط وحجز كمية معتربة من املخدرات تفوق 175 غ

يف وقت تلعب فيه م�شالح �لفالحة دور �ملتفرج 

الإنهاء معاناة  1800 عائلة مع �لبحث �ليومي 
عن غاز �لبوتان 

�الأمن �حل�شري �خلارجي بالروي�شات باأمن والية ورقلة 

يف  اجلرمية  مكافحة  اإطار  يف 
مكافحة  �صيما  احل�رصي  الو�صط 
مبكافحة  املتعلق  االإجرام 
عنا�رص  متكن  املخدرات، 
ال�رصطة الق�صائية التابعني لالأمن 
الروي�صات  اخلارجي  احل�رصي 
اليومني  خالل  ورقلة  والية  باأمن 
يف  �صخ�س  توقيف  من  االأخريين، 
ق�صية حيازة مواد خمدرة بطريقة 

غري �رصعية بغر�س املتاجرة.

ورود  اإثر  تعود  الق�صية  حيثيات   
معلومات مفادها اأن �صخ�س يقوم 
بعر�س وبيع ملواد خمدرة بطريقة 
اأحد  م�صتوى  على  �رصعية  غري 
ا�صتغالال  ورقلة،  مبدينة  االأحياء 
خطة  اإعداد  مت  املعلومات  لذات 
اإىل  التنقل  مت  مبوجبها  حمكمة 
توقيف  مت  حيث  املكان،  عني 
من  كمية  وبحوزته  فيه  امل�صتبه 
غرام،   175.5 بـ  تقدر  املخدرات 

يعود  مايل  مبلغ  اإىل  باالإ�صافة 
لعائدات البيع يقدر بـ 118130.00 
 06 كيتور،  نوع  من  دج، 60 �صكينا 
هواتف نقالة من خمتلف االأنواع  
حتويل  بعدها  ليتم  واالأحجام، 
املحجوزات  وجميع  فيه  امل�صتبه 
اإىل مقر االأمن احل�رصي اخلارجي 
االإجراءات  الإتخاذ  الروي�صات  

القانونية الالزمة.
التحقيق  اإجراءات  ا�صتكمال   بعد 

مت اإجناز ملف جزائي مبوجبه مت 
اأمام وكيل  تقدمي اأطراف الق�صية 
ورقلة،  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
ومبوجب اإجراءات املثول الفوري  
مت �صدور اأمر بالو�صع يف احلب�س 
عن  فيه  امل�صتبه  حق  يف  املوؤقت 
جنحة حيازة مواد خمدرة بطريقة 

غري �رصعية بغر�س املتاجرة.
�أحمد باحلاج



�أعّدته  �لذي  �لن�ّص  ويطلب 
�لأمني  من  �ملتحدة،  �ململكة 
�أنطونيو  �ملتحدة  للأمم  �لعام 
خيار�ت  تقدمي  غوتريي�ص 
�إىل  "للتو�صل  �لأمن  ملجل�ص 
م�صتد�م"  نار  �إطلق  وقف 

على  ليبيا. و�صيرتتب  يف 
"�لدور  حتديد  غوتريي�ص 
�أن  ميكن  �لذي  �ملحتمل" 
�ملتحدة  �لأمم  بعثة  به  تقوم 
�إطلق  وقف  "لدعم"  ليبيا  يف 
�لقر�ر. وجاءت  بح�صب  �لنار، 
طلب  على  بناء  �لإ�صافة  هذه 
�إىل  �ملتحدة  �لأمم  مبعوث 
وي�صعى  �صلمة،  غ�صان  ليبيا 

�ملعارك  وقف  �إىل  �لأخري 
�صيا�صية  ت�صوية  عملية  و�إحياء 
�مل�صري  قو�ت  �صّنت  منذ 
ني�صان/ مطلع  حفرت  خليفة 
على  لل�صيطرة  هجوماً  �أبريل 
ل�صيطرة  �خلا�صعة  طر�بل�ص 
�لتي  �لوطني  �لوفاق  حكومة 

تعرتف بها �لأمم �ملتحدة.
�إذ�  دبلوما�صيني،  وبح�صب 

نار،  �إطلق  وقف  تطبيق  مّت 
ب�صكل  ثان  قر�ر  تبني  ميكن 
�رسيع لت�صكيل بعثة تتحقق من 
�لتي  �لبعثة  غر�ر  على  تنفيذه 
يف  �حلديدة  ملدينة  �ُصكلت 

�ليمن منذ مطلع �لعام.
با�صم  �ملتحدث  و�عترب 
�أحمد  حلفرت  �ملو�لية  �لقو�ت 
"�حلل  �أن  �ل�صبت  �مل�صماري 

�لأمثل  �حلل  هو  �لع�صكري 
وفر�ص  �لأمن  ل�صتتباب 
�ىل  "و�صلنا  م�صيفاً  �لقانون" 
�ملعركة". طلب  هذه  نهائيات 
�لخرية  مد�خلته  يف  �صلمة 
�لر�بع  يف  �لأمن  جمل�ص  �أمام 
�لدول  من  �أيلول/�صبتمرب  من 
ب�صكل  �مل�صاركة  �خلارجية 

�لتو�فق  �لنز�ع،  يف  باآخر  �أو 
متهمة  �لقوى  وبع�ص  لإنهائه. 
بالوكالة  حرب  يف  بامل�صاركة 
يف ليبيا �لتي تغرق يف �لفو�صى 
منذ �صقوط نظام معّمر �لقذ�يف 
�لثورة. وتعترب  بعد   2011 عام 
تركيا وقطر د�عمتني حلكومة 
فائز  برئا�صة  �لوطني  �لوفاق 

حفرت  يلقى  حني  يف  �ل�رس�ج، 
وم�رس  �لإمار�ت  من  دعما 
�لأمم  و�ل�صعودية. وبح�صب 
�إىل  �ملعارك  �أّدت  �ملتحدة، 
وجرح  �صخ�صاً   1093 مقتل 
ني�صان/ منذ  �آخرين   5752

�ألف   120 و�أرغمت  �أبريل 
�صخ�ص على �لنزوح.

تبنى جمل�س �لأمن �لدويل �خلمي�س بالإجماع قر�ر� مدد مبوجبه لعام، �أي 
حتى 15 �أيلول/�ضبتمرب 2020، تفوي�س بعثته �ل�ضيا�ضية يف ليبيا، م�ضيفًا �ليها 

مهمة دعم "وقف �إطالق نار حمتمل".
ق.د/وكالت

الأمم املتحدة تقرر متديد 
تفوي�ض بعثتها يف ليبيا لعام اآخر

دويلالأحد 15  �سبتمرب  2019  املوافـق  ل 15 حمرم   1442هـ 7

"�لعربية"  مر��صل  �أفاد 
�جلمعة،  ��صتباكات،  بوقوع 
جنوب  �لكازيرما  منطقة  يف 
�لعا�صمة �لليبية طر�بل�ص بني 
وت�صكيلت  �لوطني  �جلي�ص 
�صوق  �إىل  و�نتقلت  �لوفاق، 

�خلمي�ص جنوب طر�بل�ص.
وكان �جلي�ص �لليبي قد ذكر، 
�جلوية  قو�ته  �أن  �خلمي�ص، 
�رسبات  تنفيذ  با�رست 
ودقيقة،  مركزة  جوية 
جديدة  مو�قع  ��صتهدفت 
يف  �لوفاق  لقو�ت  تابعة 
طر�بل�ص. و�أو�صح  �صو�حي 

لغرفة  �لإعلمي  �ملركز 
�لتابعة  �لكر�مة،  عمليات 
للجي�ص،  �لعامة  للقيادة 
�لليبي  �جلو  �صلح  �أن 
للميلي�صيات  ��صتهدف مو�قع 
فرحات �رسق  �صيدي  يف 
�أخرى،  �لعزيزية و�أهد�فاً 
مركزة  �لإ�صابات  وكانت 
ت�صاعد  �إىل  م�صري�ً  ودقيقة، 

دخان كثيف جد�ً.
 

طائر�ت م�ضرية تركية
 

�لتابع  �جلو  �صلح  و�أعلن 

يف  �لليبي  �لوطني  للجي�ص 
بيان له، �جلمعة، عن �إ�صقاط 
تركية،  م�صرية  طائر�ت   3
�إ�صافة �إىل تدمري كافة ثكنات 
�مل�صرية  �لرتكية  �لطائر�ت 
يف مدينة م�رس�تة. وبح�صب 
�لبيان، فاإن طائرتني �أُ�صقطتا 
"�جلفرة"  مع�صكر  مبحيط 
منطقة  قرب  و�لثالثة 
�صعبة  "�لكفرة". وقالت 
�لتابعة  �حلربي  �لإعلم 
للجي�ص: "دمرنا كافة تكناث 
�مل�صرية  �لرتكية  �لطائر�ت 
بعد  م�رس�تة  مبدينة 

يف  مو�قع  عدة  ��صتهد�ف 
�ملدينة من قبل �صلح �جلو"، 
�لطائر�ت  �أن  �إىل  م�صرية 
�لثلث �لرتكية �مل�صرية �لتي 
من  تتمكن  "مل  �إ�صقاطها  مت 

حتقيق �أهد�فها".
�لقاعدة  "��صتهد�فنا  وقالت: 
ب�صبب  مب�رس�تة  �جلوية 
�لرتكية  �لطائر�ت  �نطلق 
�أعلن  كما  منها".  �مل�صرية 
��صتهد�ف  عن  �جلي�ص 
حلكومة  ع�صكرية  مركبات 
�إىل  �لت�صلل  حاولت  �لوفاق 

مدينة �رست �صمال �لبلد.

 �أعلن �ملوفد �خلا�ص للمفو�صية 
و�صط  يف  للجئني  �لعليا 
�أن  كو�صتيل  فين�صان  �ملتو�صط 
��صتقبال  تعّهدت  �لتي  �لدول 
�للجوء  وطالبي  �ملهاجرين 
�لعالقني يف ليبيا و�لنيجر حتقق 
تقدما "بطيئا" على خط �لوفاء 

بالتز�ماتها.
�لأمم  تقدير�ت  وبح�صب 
نحو  ليبيا  يف  يتو�جد  �ملتحدة 
يف  بع�صهم  �صخ�ص  �ألف   48
مر�كز �عتقال، يف حني مت �إجلء 
�ملجاورة،  �لنيجر  �إىل  �آلف 
خميمات  يف  ينتظرون  حيث 
�أخرى. وقد  دول  �إىل  نقلهم 
بنقلهم  وعد�  منهم   6606 تلقى 
بلجيكا  ثالث. وتعّهدت  بلد  �إىل 
وفنلند�  وكند�  وبريطانيا 
و�إيطاليا  و�أملانيا  وفرن�صا 
و�لرنوج  وهولند�  ولوك�صمبورغ 
و�صوي�رس�  و�ل�صويد  و�إ�صبانيا 
��صتقبال  �ملتحدة  و�لوليات 
�أعد�د منهم. لكن يف مقابلة مع 
وكالة فر�ن�ص بر�ص قال كو�صتيل 

�لتعّهد�ت  هذه  ن�صف  "نحو  �إن 
مت �لوفاء بها".

هذ�  كو�صتيل  كلم  وجاء 
�لأ�صبوع على هام�ص �جتماع يف 
�صارك  باماكو  �ملالية  �لعا�صمة 
فيه خرب�ء دوليون ووزر�ء �أفارقة 
�لق�رسي  �لتهجري  ملف  لبحث 
�إن  �ل�صاحل. وقال  منطقة  يف 
لأ�صباب  ببطء  ت�صري  "�لأمور 

عدة".
ت�رّسع  ل  "�لدول  �أن  وتابع 
يكون  قد  �أو  �مللفات  يف  �لبت 
عندما  باأنه  �نطباع  لديها 
ليبيا(  )من  �لأ�صخا�ص  ي�صل 
�لطو�رئ  حالة  فاإن  �لنيجر  �إىل 
باأن  كو�صتيل  �نتهت". و�أقر  قد 
جتريها  �لتي  �لتحقق  عملية 
�ملفو�صية �لعليا للأمم �ملتحدة 
من  للتاأكد  �للجئني  ل�صوؤون 
ي�صتوفون  �لطلبات  مقّدمي  �أن 
ثالث  بلد  �إىل  �لنقل  �رسوط 

ت�صتغرق وقتا طويل.
هوؤلء  من  بع�ص  "يعتقد  وتابع 
من  �أن  ليبيا  من  عادو�  �لذين 

نقلهم  يتم  �أن  �لتلقائي  حّقهم 
بلد ثالث. من وجهة نظرنا  �إىل 
ي�صكل )�لنقل �إىل بلد ثالث( حل 
لهم  لي�ص  �إمنا  منهم،  للعديد 
�أولوية  "ل  �أن  جميعا". و�أ�صاف 
ملن يذهبون �إىل ليبيا بالنتقال 
�أن  ثالث". و�أو�صح  بلد  �إىل 
تعترب  للجئني  �لعليا  �ملفو�صية 
�لأريرتيني  �للجئني  حقوق  �أن 
�لذين ينتظرون يف خميمات يف 
�إثيوبيا و�ل�صود�ن بالنقل �إىل بلد 

ثالث تو�زي حقوق هوؤلء.
رو�ند�  مبوقفي  كو�صتيل  و�أ�صاد 
و�لنيجر �للتني عر�صتا ��صتقبال 

لجئني من ليبيا ب�صورة موقتة.
وقد و�فقت رو�ند� �لثلثاء على 
 500 من  �أولية  دفعة  ��صتقبال 
�لرقم  هذ�  �أن  علما  �صخ�ص، 
قد يرتفع �إىل �آلف �لأ�صخا�ص. 
و�صت�صم �ملجموعة �لأوىل منهم 
�أ�صخا�صا من دول منطقة �لقرن 

�لإفريقي.

ليبيا.. ا�ستباكات بني اجلي�ض وت�سكيالت 
الوفاق جنوب طرابل�ض

الأمم املتحدة تعلن حتقيق تقّدم "بطيء" حلل 
اأزمة املهاجرين يف ليبيا والنيجر

اجلي�ض املغربي يقتني �سواريخ وقنابل متطورة 
بقيمة مليار دولر

يف �إطار جتديد عدته وعتاده 
��صتجد  ما  باأقوى  �لع�صكريني 
يف تكنولوجيا �حلروب، �أعلنت 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
مو�فقتها على بيع تر�صانة من 
�لأ�صلحة �حلديثة و�لذكية �إىل 
بحو�يل  تقدر  بتكلفة  �ملغرب 
مليار دولر؛ �أي ما يعادل 9.5 

مليار�ت درهم.
�ملوقع  عنه  ك�صف  ما  ووفق 
�لتعاون  لوكالة  �لإلكرتوين 
�لتابعة  �لدفاعي  �لأمني 
�لأمريكية،  �لدفاع  لوز�رة 
ب�صفقتني  يتعلق  �لأمر  فاإن 
للقو�ت  جديدتني  ع�صكريتني 
�لأوىل  �مللكية؛  �مل�صلحة 
قاذف   400 عن  عبارة 
من  للدروع  م�صاد  �صو�ريخ 
قاذفات   "M220A2" طر�ز 
 2400 من  و�أزيد   "TOW"
من �صو�ريخ �لرتدد �لل�صلكي 
�إىل  بالإ�صافة   ،"TOW2A"
�لر�ديو  تردد  28 من �صو�ريخ 
�صاروخ  و400   "TOW2A"
ل�صتهد�ف  نظام  قاذفات 

."ITAS" ملح�صن�

عن  عبارة  �لثانية  �ل�صفقة 
وقنابل  ذخائر  جمموعة 
وقنابل ذكية خا�صة بطائر�ت 
تناهز  �إجمالية  بقيمة   "F16"
من  دولر،  مليني   209
نوع  من  قنابل   5810 �أبرزها 
قنبلة  و300   "1-MK82"
و2000   "4-MK84" نوع  من 
من  باملتفجر�ت  مليئة  قنبلة 

."IB" نوع
�لقو�ت  من  مقربة  م�صادر 
�أن  �أكدت  �مللكية  �مل�صلحة 
�صيتم  �لع�صكرية  �ل�صفقة 
خلل  �ملغرب  �إىل  ت�صليمها 
و�أ�صارت  �ملقبلة،  �لفرتة 
من  �لرت�صانة  هذه  �أن  �إىل 
"تر�صانة  �إىل  تن�صاف  �لعتاد 
�أنو�ع  ب�صتى  �لز�خرة  �ململكة 
ي�صمن  مبا  �حلديثة  �لذخائر 
ويحفظ  حمرتمة  ردع  قوة 
�إقليمية  كقوة  �ململكة  مكانة 
وقارية �صامنة لأمن �ملنطقة 

و�صاهرة على ��صتقر�رها".
�لأمريكية  �خلارجية  بيان 
�ل�صفقة  "هذه  �أن  �أو�صح 
�لأمن  تعزيز  يف  �صت�صاهم 

�ملتحدة  للوليات  �لقومي 
خلل  من  �لأمريكية، 
�مل�صاهمة يف تطوير �أمن �أحد 
م�صيفا  �لرئي�صيني"،  �حللفاء 
�ملغرب  "�صت�صاعد  �أنها 
�لدفاعية  قدرته  لتطوير 
�إىل  بالإ�صافة  �لأر�صية، 
على  �حلفاظ  على  م�صاعدته 

��صتقر�ره".
�لقو�ت  كانت  �أ�صهر،  وقبل 
ب�صمت  �مللكية  �مل�صلحة 
ع�صكرية  �صفقة  �أ�صخم  على 
�ملغربي،  �جلي�ص  تاريخ  يف 
مليار�ت   5 جمملهما  يقارب 
طائرة   25 �قتناء  تهم  دولر، 
 "16 "�إف  طر�ز  من  مقاتلة 
 3،8 قيمتها  تبلغ  �صفقة  يف 
بالإ�صافة  دولر،  مليار�ت 
على  تعديلت  �إدخال  �إىل 
ميتلكها   "16 "�إف  مقاتلة   23
مليون   985 بقيمة  �ملغرب 

دولر.
�لع�صكري  �خلبري  وقال 
�إن  �ملكاوي  �لرحمان  عبد 
�ملغربية  �ململكة  "مو��صلة 
ياأتي  �لت�صلح  �صفقات  �إبر�م 

�إىل  �جلنوين  �ل�صباق  �إطار  يف 
�لت�صلح �لذي ت�صهده �ملنطقة 
�ملهددة  حولنا  من  �مل�صتعلة 

من عدة خماطر �إقليمية".
�لع�صكري  �خلبري  و�أو�صح 
جلريدة  ت�رسيح  يف  �ملغربي، 
�أن  �لإلكرتونية،  ه�صربي�ص 
"�ل�صبب �لثانوي ور�ء �ل�صفقة 
�لع�صكري  �لعتاد  حتديث  هو 
�لقو�ت  د�أبت  �لذي  دوريا، 
�لقيام  على  �مللكية  �مل�صلحة 
به على ر�أ�ص كل 10 �صنو�ت".

�أن  �إىل  �أ�صار  ذ�ته  �مل�صدر 
و�حلربي  �لع�صكري  �لعتاد 
يف  خا�صة  للتاآكل،  يتعر�ص 
بال�صحر�ء  �لرطبة  �ملناطق 

�لغربية.
�لع�صكري  �خلبري  وختم 
"�ل�صفقة  �إن  بالقول  ت�رسيحه 
�لتو�زن  من  نوعا  �صتحقق 
�ل�صرت�تيجي يف ميد�ن �لدفاع 
�لدويل، وبالتايل �صمان تغطية 
�ملناطق  لكافة  كاملة  �صبه 

�لرت�بية للمملكة �ملغربية".

تون�ض... ان�سحاب مر�سح رئا�سي 
من ال�سباق ل�سالح وزير الدفاع

�أعلن �ملر�صح �لرئا�صي، حم�صن 
مرزوق، �ليوم �جلمعة، �نح�صابه 
من �صباق �لنتخابات �لرئا�صية 
�لتون�صي،  �لدفاع  وزير  ل�صالح 

عبد �لكرمي �لزبيدي.
�حلملة  يف  م�صدر  وقال 
مرزوق  ملح�صن  �لنتخابية 
نباأ  �أكد  "�صبوتنيك"،  لوكالة 
�لنتخابات  من  �ن�صحابه 
�لرئا�صية �لتون�صية، ل�صالح عبد 
�لكرمي �لزبيدي. و�أ�صار �لر�ديو 
حزب  رئي�ص  �أن مرزوق،  �إىل 
بتلك  يرتك  تون�ص"،  "م�رسوع 
�ل�صباق  مبكرة  ب�صورة  �لطريقة 
�لنتخابي �ملقرر �إجر�وؤه يف 15 

�صبتمرب/ �أيلول �جلاري.

بنا  �لتون�صي، قد  وكان �ملر�صح 
حملته �لنتخابية على �أ�صا�ص 3 
حقوق رئي�صية، وهي حق �لكفاءة، 
وحق  �ل�صيا�صي،  �لن�صال  وحق 
بالإ�صافة  �لجتماعية،  �لعد�لة 
عن  "�لتعبري  �رسورة  �إىل 
�لتون�صي".  �ل�صباب  طموحات 
مرزوق يف  قال حم�صن  كما 
�أول  �إن  "�صبوتنيك"  مع  حو�ر 
قر�ر�ته يف حالة توليه �لرئا�صة، 
مع  �لعلقات  �إعادة  �صيكون 
�لد�صتور  �صوريا، بجانب تعديل 
ونظامه "�صبه برملاين" �حلايل. 
�مل�صتقلة  �لعليا  �لهيئة  وكانت 
قد  تون�ص  يف  للنتخابات 
�إقبال  �أعلنت عن ت�صجيل ن�صبة 

بالنتخابات  �لقرت�ع  يف  كبرية 
�ملقيمني  للتون�صيني  �لرئا�صية 
�لهيئة  رئي�ص  �أعلن  �خلارج.  يف 
�لعليا �مل�صتقلة للنتخابات يف 
�ليوم �جلمعة  بفون  نبيل  تون�ص 
عن  �صحفي  موؤمتر  خلل 
على  �إقبال  ن�صبة  �أكرب  ت�صجيل 
�لنتخابات  يف  �لقرت�ع  مر�كز 
يف  لأو�نها  �ل�صابقة  �لرئا�صية 
�صهد  حيث  �لعربي،  �لعامل 
م�صاركة 254 مقرتعا �ىل حدود 
�ل�صاعة �لتا�صعة من �صباح �ليوم، 
�ملقرتعني  عدد  بلغ  حني  يف 
ويف  مقرتعا   242 فرن�صا   يف 
و�إيطاليا  مقرتعا   182 �أملانيا 

46 ناخبا.   
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�أردت  كلما  ملاذ�  �أدري  ل�ست   
�ل�سعبي  �حلر�ك  عن  �لكتابة 
حاليا  �جلز�ئر  تعرفه  �لذي 
دولة  �إىل  ب�رسعة  ذ�كرتي  تعود 
و�ملمار�سة  ـ   �أثينا  ـ  �ملدينة  
�لتي  �ملبا�رسة  �لدميقر�طية 

كانت �سائدة  فيها؟
ت�سابه  يف  يكمن  �ل�سبب  لعل   
وهي  �ل�سيا�سية  �لظاهرة 
�إىل  �أطيافه  بكل  �ل�سعب  خروج 
للتعبري  �لعمومية  �ل�ساحات 
و�ملطالبة  م�ساعره  عن 
�ل�سيا�سية  �حتياجاته  بتحقيق 
و�الجتماعية و�القت�سادية وهو 
ما كانت تقوم به جماهري دولة 
�ل�ساد�س  �لقرن  خالل  �أثينا 

و�ل�سابع قبل �مليالد؟ 
وكما ذكرت يف بع�س �ملقاالت 
كانت  �أثينا  فاإن  �ل�سابقة، 
�أ�س�س  �سيا�سيا  تنظيما  تعرف 
�الأنظمة  ملختلف  بعد  فيما 
ولكن  �حلالية،  �لدميقر�طية 
ما ميز �لنظام �ل�سيا�سي لدولة 
�ملمار�سة  تلك  هي  �ملدينة 
فكان  �ملبا�رسة،  �لدميقر�طية 
�الأفر�د يح�رسون �الجتماعات 
من  باأنف�سهم  ويختارون  �لعامة 
باالأدو�ر  ليقومو�  فيهم  يثقون 
هذه  تطورت  وقد  �ل�سيا�سية، 
يف  �ملبا�رسة  �لدميقر�طية 
وقتنا �حلايل �إىل نظام �لتمثيل 
�أ�سبح من  �لنيابي وهذ� بعدما 
�حلديثة  �لدول  على  �ل�سعب 
ليجتمعو�  مو�طنيها  ��ستدعاء 
يف  و�لتباحث  و�حد  مكان  يف 
وقد  مدينتهم،  تهم  ق�سايا 
عو�س هذ� مبمثلني عن �سكان 
يف  �الآر�ء  الإبد�ء  مقاطعة  كل 
�ملهمة،  �ملو��سيع  جميع 
يف  حاليا  �الأمر  يختلف  وال 
�لتي  �جلماهري  فاإن  �جلز�ئر 
�ل�ساحات  �إىل  �أ�سبوعيا  تخرج 
عن  تبحث  �إمنا  �لعمومية 
منا�سب  لتقلد  فيه  تثق  من 
�مل�سوؤولية وت�سيري �لبالد،  من 
وتعيني  رئي�س  �نتخاب  خالل 
حكومة  ووزر�ء . وال ميكن �أن 
�حلكومة   يف  �لنا�س  كل  يكون 

طبعا نتيجة عدم �أهلية �لبع�س 
كما يقول �سقر�ط ؟؟

هذه  ور�ء  من  �أردت  وقد 
بع�س  تب�سيط  �مل�ساهمة 
تبدو  �لتي  �ل�سيا�سية  �ملفاهيم 
�لعامة  لدى  معروفة  ظاهريا 
فهم  �إىل  حتتاج  باطنيا  لكن 
و�إدر�ك، ومن بني هذه �ملفاهيم 
�حلكومة �أو �حلكومات و�أنو�عها 
و�أف�سلها و�حلكومات �ل�ساحلة 
و�لفا�سدة وكيف تكون �حلكومة 
فا�سدة  �إىل  وتتحول  �ساحلة 
تتعاقب هذه �حلكومات  وكيف 

بتوفر �لظروف و�الأ�سباب؟
م�ساهمة  �إىل  �لعودة  �سنحاول   
ب�ساأن  و�أر�سطو  �أفالطون 
ونرتك  �حلكومات  �أنو�ع 
�لقيام  �لكرمي  للقارئ  �حلرية 
و�ملقارنة  باالإ�سقاطات 
بخ�سو�س  وغريها  و�لت�سبيه 
تعرفه  وما  �جلز�ئر  عرفته  ما 
من  متاأكد  و�أنا  حكومات  من 
يف  �سعوبة  يجد  ال  �لقارئ  �أن 

ذلك؟؟
يف  يف�سل  �أفالطون  فهذ�      
باإمكانها  �لتي  �حلكم  �أنظمة 
وزمان  مكان  �أي  يف  �لتحقق 
خما�سيا  تق�سيما  وق�سمها 
رقم  �حلكومة  �أن  �أي  تفا�سليا، 
�أف�سل من �حلكومة  و�حد هي 
�الأخرية  وهذه  �ثنني،  رقم 
�أف�سل من �حلكومة رقم ثالثة 

وهكذ�... وهي كالتايل:
�حلكومة  هي  �الأوىل  �حلكومة 
حكومة  وهي  �الأر�ستقر�طية:  
فيها  و�حلاكم  �ملمتازين 
�لفرد  حكومة  فيل�سوف، 
درجة  على  هو  �لذي  �لفا�سل 
و�ملعرفة  �لذكاء  من  عالية 
قدرة  وعلى  و�حلكمة  و�لفطنة 
فائقة يف �الإدر�ك، وفكرة �خلري 
ال تفارقه وهذ� �أمر طبيعي الأنه 
باالإله؟   يت�سبه  �أن  د�ئما  يحاول 
وبالتايل فهذ� �لنوع من �حلكام 
لي�س بحاجة �إىل قو�نني تقيده، 
جتعالنه  وحكمته  فف�سيلته 
�ل�سائب  �لقر�ر  يتخذ  د�ئما 
�لفيل�سوف  و�حلاكم  و�الأ�سح، 
�إىل  �سعبه  توجيه  �إىل  ي�سعى 
�إىل  ومنه  �مل�ستنري  �لطريق 
يعمل  و  �حلقيقية،  �ل�سعادة 
لذ�  �لف�ساد،  قمع  على  د�ئما 
�حلكم  زمام  �أفالطون  و�سع 

�لفال�سفة.  �أيدي  يف  و�ل�سلطة 
يف  �جلز�ئر  عرفت  فهل 
تاريخها هذ� �لنوع من �حلكام، 
�أو على �الأقل نعت �حلاكم مبثل 
جزء  طرف  من  �ل�سفات  هذه 

من �ل�سعب؟
�حلكومة �لثانية وهي �حلكومة 
حكومة  �أي  �لتيموقر�طية:  
�إىل  ت�سل  �لع�سكرية  �الأقلية 
ونتيجة  قوتها  بو��سطة  �حلكم 
�الأر�ستقر�طية  �حلكومة  ف�ساد 
�لدولة  �نحالل  مظهر  وهي 
طرح  �إعادة  وميكن  �ملثالية، 
بخ�سو�س  �ل�سابق  �ل�سوؤ�ل 
وجود هذ� �لنوع من �حلكم يف 

�جلز�ئر؟
�حلكومة �لثالثة وهي �حلكومة 
�الأقلية  وهي   : �الأليجار�سية 
�ملال  متلك  �لتي  �لغنية 
من  �ل�سلطة  على  وت�ستحوذ 
  ، و�لتزوير  �لذمم  �رس�ء  خالل 
�لفقرية  �الأغلبية  تظهر  وهنا 
�الأقلية  هذه  الأن  �ل�سعب  من 
يف  جتعله  �حلكم  بيدها  �لتي 
ثروتها  بذلك  وتنمي  �ساحلها 
بينها  �لهوة  يو�سع  �لذي  �ل�سئ 
وقد  �لفقرية،  �الأغلبية  وبني 
نتيجة  �حلكومة  هذه  جاءت 
�لتيموقر�طية  �حلكومة  ف�ساد 
فهل  �لع�سكرية.   �الأقلية  �أو 
�لنموذج  هذ�  �جلز�ئر  عرفت 

من �حلكم؟
�حلكومة �لر�بعة وهي �حلكومة 
حكومة  �أو  �لدميقر�طية: 
�حلرية  �نت�سار  وهي  �ل�سعب 
وقمع  �ملجتمع  يف  و�مل�ساو�ة 
�حلكم  بذلك  ويعود  �لف�ساد، 
ي�سارك  �الأخري  هذ�  لل�سعب، 
ب�سورة  �ل�سيا�سية  �حلياة  يف 
فعالة وحتقيق لرغبة �جلماهري 
من  عانت  طاملا  �لتي  �لفقرية 
كذلك  وتاأتي  و�حلرمان  �لفقر 
�الأقلية  حكومة  ف�ساد  بعد 
نتوقف  �لذكر.  �ل�سالفة  �لغنية 
هنا قليال، ونقول ما �أ�سبه �ليوم 
باالإ�سارة  و�للبيب  بالبارحة 

يفهم؟
وهي  �خلام�سة  �حلكومة 
�حلكومة  �أو  �لطغيان  حكومة 
ف�ساد  وهي  �ال�ستبد�دية:  
�لدميقر�طية و�نت�سار �لفو�سى 
بفرد  يدفع  مما  �ملجتمع  يف 
�حلكم  بزمام  �الأخذ  و�حد 

�سميت  لذلك  به،  و�الإنفر�د 
ولكن  �لطاغية،  �لفرد  بحكومة 
هذ� �لفرد يعي�س يف حالة قلق 
حالة  يف  �أي  د�ئمني  وخوف 
نقول  لذلك  ��ستقر�ر.  �لال 
فو�سى  من  حذ�ري  د�ئما 
�إىل  تتحول  �لتي  �لدميقر�طية 
وتف�سح  ودمياغوجية  غوغائية 
�لفردي  �حلكم  �إىل  �لطريق 

�مل�ستبد؟؟
�الأنظمة  من  �الأ�سكال  هذه 
ت�سكل  �أفالطون  ر�أي  ح�سب 
ومتعاقبة  مغلقة  د�ئرة 
وهذ�  �الأخرى،  تلوى  �لو�حدة 
�لظروف  توفرت  �إذ�  طبعا 
م�ستوى  فعلى  و�الأ�سباب. 
يبد�أ  �الر�ستقر�طي  �لنظام 
بف�ساد �أخالق �لفال�سفة نتيجة 
و  فيتهافتون  للرتبية،  �إهمالهم 
�خلا�سة  �مل�سالح  �إىل  يلجاأون 
�لعامة  �مل�سلحة  ح�ساب  على 
و�جلاه،  �ملجد  لطلب  وي�سعون 
عم  قد  �خلري  يكون  �أن  وبعد 
كانقالب  �ل�رس  يظهر  �ملدينة 
عليه ويبد�أ يف �النت�سار ، ومنه 
بالقوة  مو�جهته  من  فالبد 
�لع�سكرية  �لقوة  تتدخل  وهنا 
ولكن  �الأمور  بزمام  وتاأخذ 
�لطبقة  هذه  تفقد  ما  �رسعان 
خ�سالها �ملتمثلة يف �ل�سجاعة 
و�الإقد�م وهذ� لظهور �إغر�ء�ت 
نظام  يظهر  وهنا  جديدة 
جديد وهي �الأقلية �لغنية �لتي 
دون  ثرو�تها  تنمية  على  تعمل 
باالأغلبية  �العتناء  �أو  �اللتفاف 
تو�ق  �ل�سعب  �أن  ومبا  �لفقرية، 
ف�رسعان  و�مل�ساو�ة  للحرية 
ويطيح  �الأمور  بزمام  ياأخذ  ما 
باحلكم �ل�سابق ويتوىل �ل�سلطة 
�لدميقر�طية   و�ملمار�سة 
و�مل�ساو�ة،  �حلرية  فتنت�رس 
�لدميقر�طية  عيوب  ولكن 
�ملناق�سات  يف  �ملتمثلة 
وغري  �ملتو��سلة  �الآر�ء  و�إبد�ء 
�ملنقطعة تعطل �لعمل وجتعل 
فو�سى  يف  يعي�س  �ملجتمع 
فرد  ي�ستغل  وهنا  عارمة، 
�حلكم  وياأخذ  �لو�سعية  هذه 
يظهر  وهنا  وميار�سه،  بالقوة 
وي�سبح  و�لطغيان  �ال�ستبد�د 
�لدولة  يف  متحكما  �لفرد  هذ� 

دون رقيب وال ح�سيب...
�أما �أر�سطو فقد ميز بني نوعني 

�ل�ساحلة وهي  من �حلكومات، 
�لقانون  �سيادة  حتقق  �لتي 
�لعدل،  ي�سود  وب�سيادته 
غري  �أو  �لفا�سدة  و�حلكومات 
�حلكومات  فاأما  �ل�ساحلة. 
فهي  ثالث،  وعددها  �ل�ساحلة 

كالتايل:
�حلكومة �الأوىل وهي �حلكومة 
�لفرد  حكومة  وهي  �مللكية: 
قد  �لعادل،  �لعاقل  �لفا�سل 
حتقيق  من  �لدولة  ميكن 
نظر�  �الأعمال  و�جناز  �الآمال 
�لقر�ر�ت،  �تخاذ  يف  ل�رسعته 
حكم  �إىل  ينقلب  �أنه  عيبه  لكن 
��ستبد�دي عندما يو�جه �مللك 
كما  بال�سعف  وي�سعر  �أزمات 
�لور�ثة  فكرة  عليه  يعاب  �أنه 
�أع�ساء  بني  �ل�سلطة  وتد�ول 
�الأ�رسة �ملالكة دون �لنظر �إىل 

�ملوؤهالت �ل�سيا�سية.
�حلكومة �لثانية وهي �حلكومة 
حكومة  �أي  �الأر�ستقر�طية: 
�لنخبة  �أي  �لعادلة  �الأقلية 
و�لعلم،  �ل�سلطة  حتتكر  �لتي 
وميزتها �أنها �لفئة �ملوؤهلة من 
�أثرياء  �أهلها  الأن  �لعلم  ناحية 
�لتي  �الإمكانيات  يتوفرون على 
متكنهم من �لتعليم، وعيبها هو 
مطالب  يتجاهلون  �حلكام  �أن 
�ل�سعب وال يح�سون مبا يعي�سه 
وهي  �لثالثة  �حلكومة  ويعانيه. 
�أي  �لدميقر�طية:   �حلكومة 
حكم �الأغلبية �ل�سعبية ويعتربها  
�لبناءة  �الأنظمة  من  �أر�سطو 

فر�سا  �الأفر�د  متنح  الأنها 
ح�سب  �الأمور  وت�سريرّ  مت�ساوية 
قو�نني تنال مو�فقة �الأمة، لكن 
�لتي  �لفو�سى  يف  يكمن  عيبها 
تدهور  �إىل  وتوؤدي  عنها  تن�ساأ 

�لو�سع �ل�سيا�سي.
�لفا�سدة،  �حلكومات  �أما 
�حلكومات  بدورها  فت�سمل 

�لثالث �لتالية:
�حلكومة �الأوىل وهي �حلكومة 
ف�ساد  عن  �لناجتة  �لطاغية 
وهي  �مللكي  �لفردي  �حلكم 

حكومة �لفرد  �مل�ستبد.
�حلكومة �لثانية وهي �حلكومة 
حكومة  وهي  �الأليجار�سية: 
نتيجة  وهي  �لغنية  �الأقلية 
�الأر�ستقر�طي  �حلكم  ف�ساد 
فكلما �سعر �لنا�س باأنهم �أقوياء 
لل�سيطرة  �سهيتهم  كربت  كلما 

كما يقول �أر�سطو.
�حلكومة �لثالثة وهي  �حلكومة 
حكومة  وهي  �لدمياغوجية:  
�أو  �أهو�ءهم  �ملتبعني  �لعامة 
ناجتة  وهي  �لغوغاء  حكومة 

عن فو�سى �لدميقر�طية.
 فهل ميكن لل�سعب �جلز�ئري، 
�حلر�ك  خا�سة يف خ�سم هذ� 
�ملبارك، �أن يتجاوز �حلكومات 
حلكومة  يوؤ�س�س  و�أن  �لفا�سدة 
من  �إ�سادة  حمل  كانت  �ساحلة 
حمل  وهي  �لفال�سفة  طرف 
دول  �أغلب  قبل  من  تطبيق 
�لعامل �ملتقدم ...�إنها �حلكومة 

�لدميقر�طية؟؟
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احلكومات ال�ساحلة واحلكومات 
الفا�سدة... اأين نحن؟؟

    بعد  اأن اأبدع الكثري من الن�سو�ش التي عانقت التاريخ اجلزائري، يختار الكاتب واملبدع الأزهر عطية يف 
رواية "�سنوات املحبة"،من�سورات املكتبة الرئي�سية للمطالعة العمومية بولية �سكيكدة، اأواخر 2018، اأن يعود 

لإف�ساءاته الذاتية، لكن مل ي�ستطع التخل�ش من وهج الذاكرة وجماليات  اجلزائري، فما هي خ�سائ�ش هذه 
الرواية اجلديدة للكاتب؟
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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  
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الناطق  الوحيدي  ن�شاأت  وقال 
ال�شهداء  مفو�شية  با�شم 
بالهيئة  واجلرحى  والأ�رسى 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع 
يف جلنة الأ�رسى للقوى الوطنية 
الوطنية  اأن احلملة  والإ�شالمية 
ال�شهداء  جثامني  ل�شرتداد 
والك�شف عن م�شري املفقودين 
اأ�شماء  الفل�شطينيني وثقت 305 
تعود ل�شهداء فل�شطينيني حتتجز 
الإ�رسائيلي  الحتالل  دولة 
جثامني   6 بينهم  من  جثامينهم 
الوطنية  احلركة  ل�شهداء  تعود 
وكان  الأ�شرية  الفل�شطينية 
ال�شهيد  الأ�شري  جثمان  موؤخرا 
ب�شام حممد اأمني ال�شايح الذي 
ق�شى نحبه �شهيدا يف م�شت�شفى 
مق�شلة  حتت  هاروفيه  اآ�شاف 
الإ�رسائيلي  الطبي  الإهمال 
الأحد  يوم  م�شاء  يف  املتعمد 
وكان   2019  /  9  /  8 املوافق 
الحتالل  �شجون  يف  معتقال 
الإ�رسائيلي منذ تاريخ 8 / 10 / 
2015 وهو من مواليد حمافظة 

نابل�س يف 31 / 8 / 1973 .
الأ�رسى  اأن  الوحيدي  واأ�شاف 
تزال  ل  الذين  ال�شتة  ال�شهداء 
الإ�رسائيلي  الحتالل  دولة 

جثامينم الطاهرة هم :
 ( دولة  حممود  اأني�س     -1
حمتجز   ) عاما   36  – قلقيلية 
جثمانه منذ ا�شت�شهاده يف تاريخ 

1980 / 8 / 31
�شامل  مو�شى  عزيز     -2
املكرب  مواليد جبل   ( عوي�شات 
 )  1965  /  9  /  4 يف  بالقد�س 
حمتجز جثمانه منذ ا�شت�شهاده 
يف م�شت�شفى اآ�شاف هاروفيه يف 
 20 املوافق  الأحد  يوم  م�شاء 
يف  معتقال  وكان   2018  /  5  /
ال�شجون الإ�رسائيلية منذ تاريخ 
يق�شي  كان   –  2014  /  3  /  8
عاما   30 ملدة  بال�شجن  حكما 
مار�شت  اعتقاله  مدة  وخالل 
دولة الحتالل الإ�رسائيلي بحقه 

التعذيب اجل�شدي والنف�شي .
بلدة   – يون�س  3-   عمر عوين 
�شينرييا بق�شاء قلقيلية وحمتجز 
جثمانه الطاهر منذ ا�شت�شهاده 
ال�شبت املوافق 27 /  يف م�شاء 

. 2019 / 4
4-   فار�س حممد اأحمد بارود 
 51  – ال�شاطيء  �شكان خميم   (
منذ  جثمانه  حمتجز   ) عاما 

تاريخ 5 / 2 / 2019
5-   ن�شار ماجد عمر طقاطقة 
) �شكان بلدة بيت فجار يف ق�شاء 
حمافظة بيت حلم – 27 عاما( 
حمتجز جثمانه منذ ا�شت�شهاده 
يف  الرملة  نيت�شان  �شجن  يف 
 16 املوافق  الثالثاء  يوم  �شباح 

. 2019 / 7 /
الناطق  الوحيدي  ن�شاأت  وندد 
ال�شهداء  مفو�شية  با�شم 
بالهيئة  واجلرحى  والأ�رسى 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع 
يف جلنة الأ�رسى للقوى الوطنية 
القرار  بعن�رسية  والإ�شالمية 
ما  فرخته  الذي  الإ�رسائيلي 
العليا  العدل  مبحكمة  ت�شمى 
الإثنني  يوم  يف  الإ�رسائيلية 
 /  9  /  9 املوافق  املا�شي 
باإجازة  يق�شي  الذي   2019
الإ�رسائيلي  اجلي�س  ا�شتمرار 
ال�شهداء  جثامني  احتجاز  يف 
مع  للمفاو�شات  الفل�شطينيني 
م�شريا  الفل�شطينية  التنظيمات 
اإىل اأن ما ت�شمى بالهيئة العامة 
قد  كانت  الإ�رسائيلي  للكني�شت 
التمهيدية  بالقراءة  �شادقت 
قرار  على   2018  /  1  /  24 يف 
جثامني  باحتجاز  عن�رسي 
 /  2  /  27 تاريخ  ويف  ال�شهداء 
بالقراءة  عليه  �شادقت   2018
الأوىل ويف يوم الأربعاء 7 / 3 / 
2018 �شادقت ما ت�شمى بالهيئة 
العامة يف الكني�شت الإ�رسائيلي 
على  والثالثة  الثانية  بالقراءتني 
تقدم  عن�رسي  قانون  م�رسوع 
به وزير الأمن الداخلي يف دولة 

الإ�رسائيلي جلعاد  الحتالل 
باحتجاز  ويق�شي  اأردان 
وفر�س  ال�شهداء  جثامني 
�رسوط على ت�شييع جنازاتهم 
امل�شاركني  عدد  وحتديد 
م�شاركة  ومنع  وهويتهم 
�شخ�س معني وحتديد م�شار 
ومينح  وموعدها  اجلنازة 
القانون ال�رسطة الإ�رسائيلية 
احلق يف حتديد مكان الدفن 
على  مالية  كفالة  وفر�س 

منظمي اجلنازة .
اأن  الوحيدي  وك�شف 
ل  الإ�رسائيلي  الحتالل 
يزال يحتجز 52 جثمانا منذ 
اإىل   2015 اأكتوبر  اأول  هبة 
حمتجزة  جثمانا   19 جانب 
العدوانية  احلرب  منذ 
الإ�رسائيلية على قطاع غزة 
مو�شحا   2014 العام  يف 

ل  الإ�رسائيلي  الحتالل  اأن 
ال�شهيدة  جثمان  يحتجز  يزال 
منذ  املغربي  �شعيد  دلل 
و�شهداء   1978  /  3/  11 تاريخ 
 1988 اآذار   7 يف  دميونا  عملية 
يف  املتبدد  الوهم  و�شهيدي 
 6  /  25 املوافق  الأحد  �شباح 
/ 2006 و�شهيدي عملية اأ�شدود 
 2004  /  3  /  14 يف  البطولية 
وال�شهداء اخلم�شة الذين ارتقوا 
 /  11  /  3 النفق يف  يف جمزرة 
عملية  �شهداء  وجثامني   2017
تاريخ  منذ  املحتجزة  ليد  بيت 
22 يناير 1995 وجثمان ال�شهيد 
�شعدي يو�شف اأبو العي�س منفذ 
 15 يف  البطولية  اإيالت  عملية 
من  تطول  وقافلة   1979  /  7  /
واملفقودين  ال�شهداء  اأ�شماء 

الفل�شطينيني العظماء .
الوحيدي  ن�شاأت  واأو�شح 
الناطق با�شم مفو�شية ال�شهداء 
بالهيئة  واجلرحى  والأ�رسى 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع 
يف جلنة الأ�رسى للقوى الوطنية 
الحتالل  اأن  والإ�شالمية 

جثمانا   60 يحتجز  الإ�رسائيلي 
ل�شهداء من �شكان قطاع غزة من 
ل�شهداء  تعود  جثمانا   11 بينها 
التي  العودة  ارتقوا يف م�شريات 
يف  فعالياتها  انطلقت  كانت 
اأن  على  م�شددا   2018 اآذار   30
الإ�رسائيلية  العن�رسية  القوانني 
ال�شهداء  جثامني  احتجاز  يف 
لكل  خطريا  انتهاكا  تت�شمن 
الدولية  والأعراف  املواثيق 
جنيف  واتفاقيات  والإن�شانية 
كون دولة الحتالل الإ�رسائيلي 
حتتجز  العامل  يف  الوحيدة  هي 
وتعاقب  ال�شحايا  جثامني 
بطريقة  موته  بعد  الإن�شان 
ولكل  الإن�شان  حلقوق  مهينة 
والإن�شانية  ال�شماوية  الأعراف 
وكاأنها  وتت�رسف  والأخالقية 
قابلة  غري  القانون  فوق 

للمالحقة واملحا�شبة .
الحتالل  دولة  اأن  واأفاد 
الإ�رسائيلي تعمل منذ احتاللها 
بقوانني  الفل�شطينية  لالأرا�شي 
وقرارات جتيز احتجاز جثامني 
ق�شيتهم  وت�شتخدم  ال�شهداء 
من  وم�شاومة  �شغط  كورقة 
�شيا�شية  مكا�شب  حتقيق  اأجل 

الأخري  القرار  واأن  وانتخابية 
ا�شتمرار  باإجازة  القا�شي 
الإ�رسائيلي يف احتجاز  اجلي�س 
الفل�شطينيني  ال�شهداء  جثامني 
ت�شمى  ما  فرخته  والذي 
الإ�رسائيلية  العدل  مبحكمة 
 9 املوافق  الإثنني  يف  العليا 
اأهم  اإحدى  وهي   2019  /  9  /
العن�رسية  املاكينة  يف  الأذرع 
ال�شهيونية يك�شف عن حالة من 
تعي�شه  الذي  والتخبط  الإرباك 
احلكومة الإ�رسائيلية املتطرفة 
بنيامني  بقيادة  اأركانها  بكل 
الإرتباك  هذا  وزاد  نتانياهو 
منذ  واله�شترييا  والتخبط 
الإ�رسائيليني يف  فقدان اجلنود 
املقاومة  يد  على  غزة  قطاع 
 /  7  /  20 يف  الفل�شطينية 
العدوانية  احلرب  خالل   2014
الإ�رسائيلية على قطاع غزة يف 
7 / 7 / 2014 ما اأ�شفر موؤخرا 
عن�رسية  وقرارات  قوانني  عن 
باحتجاز  تق�شي  اإ�رسائيلية 
الفل�شطينيني  ال�شهداء  جثامني 
لل�شغط وامل�شاومة واملقاي�شة 
والتفاو�س من اأجل اإطالق �رساح 
الأ�رسى  الإ�رسائيليني  اجلنود 

لدى املقاومة الفل�شطينية . 
وطالب ن�شاأت الوحيدي الناطق 
ال�شهداء  مفو�شية  با�شم 
بالهيئة  واجلرحى  والأ�رسى 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع 
يف جلنة الأ�رسى للقوى الوطنية 
الدويل  املجتمع  والإ�شالمية 
املتحدة  والأمم  والإن�شاين 
والتزاماتهم  بواجباتهم  للقيام 
الحتالل  على  ال�شغط  يف 
الحتالل  اإلزام  يف  الإ�رسائيلي 
عن  بالك�شف  الإ�رسائيلي 
وعددا  مكانا  الأرقام  مقابر 
ال�شهداء  جثامني  عن  والإفراج 
ذويهم  ليتمكن  الفل�شطينيني 
من  الفل�شطيني  ال�شعب  وعموم 
الأخري  ماأواهم  اإىل  ت�شييعهم 
اأ�شمائهم  حتمل  اأ�رسحة  يف 
الأرقام  مقابر  عن  بعيدا 
الع�شكرية  والأماكن  واحُلَفر 
تهني  التي  املغلقة  الإ�رسائيلية 
طريقة  يف  موته  بعد  الإن�شان 
الدفن والإحتجاز وحرمان ذوي 
ال�شهداء من معرفة املكان الذي 

حُتتجز فيه جثامني اأحبتهم . 

اأكدت مفو�سية ال�سهداء والأ�سرى واجلرحى بالهيئة القيادية العليا حلركة فتح يف قطاع غزة اأن دولة الحتالل الإ�سرائيلي 
هي اخلا�سرة معنويا واأخالقيا با�ستمرار احتجازها جلثامني ال�سهداء الفل�سطينيني والعرب يف مقابر الأرقام الإ�سرائيلية منذ 

ع�سرات ال�سنني واأن خوف وقلق الحتالل الإ�سرائيلي �سوف يظل دائما اأكرب من خوف وقلق ال�سعب الفل�سطيني .

القوانني والقرارات الإ�سرائيلية باحتجاز جثامني ال�سهداء

تك�شف عن العن�شرية والتخبط واله�شترييا التي يعي�شها 
االحتالل ال�شهيونى وهم اخلا�شرون معنويا واأخالقيا
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حذر مكتب اإعالم الأ�رسى 
املري�ض  الأ�سري  اأن  من 
اأبو  اهلل  عبد  عاهد  �سامي 
�سكان  من  )37عاماً(  دياك 
جنوب  الظهر،  �سيلة  بلدة 
يكون  قد  جنني،  مدينة 
لإدارة  القادمة  ال�سحية 
مل  اإذا  الحتالل،  �سجون 
و�سعبياً  ر�سمياً  نتحرك 
حيث  لإنقاذه،  وف�سائلياً 
مر�سية  حالة  اأخطر  يعترب 
الحتالل.  �سجون  يف 
قال  الأ�رسى  اإعالم  مكتب 
يقبع  دياك  اأبو  الأ�سري  باأن 
�سجن  عيادة  يُ�سمى  فيما 
�سحايا  اأحد  وهو  الرملة، 
املتعمد  الطبي  الإهمال 
اإدارة  متار�سه  الذي 
الأ�رسى،  بحق  ال�سجون 
للموت  يعر�سه  الذي  الأمر 
يف اأي حلظة نتيجة اإ�سابته 
بالعديد من الأمرا�ض منذ 
مر�ض  اأخطرها  �سنوات، 
ينت�رس  بداأ  الذي  ال�رسطان 

كبري  ب�سكل  ج�سمه  يف 
واأ�ساف  حياته.  ويهدد 
الأ�سري  باأن  الأ�رسى  اإعالم 
اأبو دياك وّجه منا�سدة من 
م�ست�سفى  ي�سمى  ما  داخل 
العامل  اأحرار  اإىل  الرملة 
احلية،  ال�سمائر  واأ�سحاب 
العمل  ب�رسورة  تق�سي 
ل  حتى  �رساحه  لإطالق 
ب�سام  الأ�سري  م�سري  يلقى 
ال�سايح، موؤكداً اأن التقارير 
اأكدت  الإ�رسائيلية  الطبية 
احلياة  يف  اأيامه  باأن 
لو  يتمنى  وهو  معدودة، 
ل  والدته،  اأح�سان  يتوفى 
يف  والقدمني  اليدين  مقيد 
ويحر�سه  حقرية  زنزانة 
املوت،  يع�سق  �سجاٌن 
مقابر  يف  م�سريه  ويكون 
الأ�رسى  اإعالم  الأرقام. 
اأبو  الأ�سري  باأن  اأو�سح 
تاريخ  منذ  معتقل  دياك 
2002/7/17، وقد اأ�سدرت 
بحقه  الحتالل  حماكم 

املوؤبد  بال�سجن  حكماً 
مرات،  ثالث  املكرر 
اإ�سافة اإىل 30 عاماً اأخرى، 
وحني اعتقاله مل يكن يعاين 
ونتيجة  اأمرا�ض،  اأي  من 
املتعمد  الطبي  الإهمال 
تبني  �سنوات،  عدة  منذ 
ال�رسطان  مبر�ض  اإ�سابته 
مرحلة  يف  الأمعاء  يف 
اأبو  الأ�سري  حالة  متقدمة. 
ذلك  ومنذ  ال�سحية  دياك 

م�ستمر؛  تراجٍع  يف  الوقت 
عالج  تقدمي  عدم  نتيجة 
طراأ  وموؤخراً  له،  حقيقي 
و�سعه  على  جديد  تراجع 
م�ست�سفى  يف  ال�سحي 
يقبع فيه مما  الذي  الرملة 
اإىل  لنقله  الحتالل  دفع 
عدة  خارجي  م�ست�سفى 
اأ�سبحت  حتى  مرات، 
الكيميائي  العالج  جل�سات 
حالته.  مثل  يف  تفيد  ل 

باأن  الأ�رسى  اإعالم  وذكر 
تعر�ض  دياك  اأبو  الأ�سري 
اعتقاله  �سنوات  خالل 
ممنهجة  قتل  ل�سيا�سة 
لالأمرا�ض  فري�سًة  برتكه 
تفتك يف ج�سده،  اخلطرية 
وفى عام 2015 اأي بعد 13 
اأجريت  اعتقاله  على  عاماً 
يف  اأورام  اإزالة  عملية  له 
م�ست�سفى  يف  الأمعاء 
ومت  ال�رسائيلي،  �سوروكا 

الأمعاء  من  �سم   80 ق�ض 
الغليظة لديه، ورغم و�سعه 
نقل  فقد  وقتها  ال�سحي 
الرملة، وقد  اإىل م�ست�سفى 
والت�سمم  بالتلوث  اأ�سيب 
نتيجة عدم نظافة ال�سجن، 
مما ا�سطر الحتالل لنقله 
هروفيه  ا�ساف  مل�ست�سفى 
تدهور �سحته. عالوًة  بعد 
على ذلك، مل يقدم اأي عالج 
دياك  اأبو  لالأ�سري  حقيقي 
م�ست�سفى  اإىل  اإعادته  ومت 
الرملة، حيث خ�سع بعدها 
جراحية،  عمليات  لثالثة 
املخدر  تاأثري  حتت  وبقي 
ملدة �سهر مو�سولً باأجهزة 
ال�سطناعي،  التنف�ض 
بف�سل  ذلك  نتيجة  واأ�سيب 

كلوي ورئوي.
مكتب اإعالم الأ�رسى يتهم 
واإدارة  الحتالل  �سلطات 
ترك  بتعمد  ال�سجون 
�سامي  املري�ض  الأ�سري 
للموت  يتعر�ض  دياك  اأبو 

تراجعت  حيث  البطيء، 
الأخرية  الأيام  يف  �سحته 
اإىل حد اخلطورة الق�سوى، 
ا�ست�سهاده  من  ويخ�سى 
حدث  كما  حلظة  اأية  يف 
ال�سايح.  ب�سام  الأ�سري  مع 
الأ�رسى  اإعالم  مكتب 
الحتالل  �سلطات  ل  يحِمّ
امل�سوؤولية  ال�سجون  واإدارة 
وحياة  �سالمة  عن  الكاملة 
بعد  دياك  اأبو  الأ�سري 
على  طراأ  جديد  تدهور 
ورف�ض  ال�سحي،  و�سعه 
�رساحه  اإطالق  الحتالل 
من  للعديد  ا�ستجابة 
من  واملنا�سدات  الطلبات 
موؤ�س�سات حقوقية واإن�سانية 
طالبت بالإفراج عنه ب�سكل 
حالته  ملتابعة  ا�ستثنائي 
من  ال�سجون، خ�سيًة  خارج 
وفاته داخل ال�سجون نتيجة 

ا�ستمرار اإهمال عالجه.
تقرير: اإعالم الأ�سرى

الأحد 15  �سبتمرب  2019  املوافـق  ل 15 حمرم   1442هـ 11

مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات

حماكم الحتالل ت�سدر )671( قرارا اإداري منذ بداية العام

للمركز  الإعالمي  الناطق  واأو�سح 
من  باأن  الأ�سقر  ريا�ض  الباحث 
بني القرارات الإدارية التي �سدرت 
 )424( اجلاري  العام  بداية  منذ 
قرار جتديد اعتقال ادارى لفرتات 
اإىل  �سهرين  بني  ما  متتد  جديدة 
مرات   )6( اىل  وو�سلت  �سهور،   6
لبع�ض الأ�رسى، بينما )247( قرارا 
لأول  اأ�رسى  بحق  �سدرت  ادارياً 
حمررين  اأ�رسى  معظمهم  مرة، 

اعيد اعتقالهم.
الأ�رسى  باأن  الأ�سقر  واأ�ساف  
قرارات  بحقهم  �سدرت  مت  الذين 
ادارية جديدة هم من قام الحتالل 
من  العام  هذا  خالل  باعتقالهم 
القد�ض  الغربية  ال�سفة  انحاء 
اىل  بتحويلهم  وقام   املحتلتني، 
والغالبية  الإداري  العتقال 
حمررين  اأ�رسى  منهم  العظمى 
اعتقلوا لفرتات خمتلفة يف �سجون 
مرة  اعتقالهم  واأعيد  الحتالل، 
اوامر  بحقهم  و�سدرت  اخرى 

ادارية.
الحتالل  ا�ستمرار  الأ�سقر  واعترب 
دون  الدارية  الأوامر  ا�سدار  يف 

مراعاة للمحاذير واملحددات التي 
ا�ستهتار  الدويل  القانون  و�سعها 
بكل الأعراف والقوانني التي حدت 
طال  انه  وخا�سه  ا�ستخدامه،  من 
الفل�سطيني  املجتمع  �رسائح  كافة 
ون�ساء،  ف�سائل،  وقادة  نواب،  من 
ذوى  وحتى  ومر�سى،  واأطفال، 
وتخ�سع  اخلا�سة،  الحتياجات 
جهاز  لأوامر  الع�سكرية  املحاكم 
وجود  يدعى  الذي  املخابرات 
ي�سمح  ل  لالأ�رسى  �رسية  ملفات 

لحد بالطالع عليها 
واأ�سار الأ�سقر  اىل ان الظلم الذى 
ا�ستخدام  جراء  الأ�رسى  على  وقع 
املكثفة  الإداري  العتقال  اوامر 
وا�ستنزاف اعمارهم خلف الق�سبان 
منهم  الع�رسات  دفع  حق،  وجه  دن 
عن  فردية  ا�رسابات  خو�ض  اىل 
الطعام حيث و�سل عدد من خا�سوا 
بداية  منذ  اخلاوية  المعاء  معركة 
يزال  ، ل  ا�سرياً   )27( العام احلايل 
حتى  ال�رساب  يوا�سلون  منهم   6

اليوم منذ ع�رسات اليام.
وبني الأ�سقر بان قرارات العتقال 
حيث   ، ال�سريات  طالت  الإداري 

الإداري  لالعتقال  ا�سريتني  تخ�سع 
�رسوق   " الأ�سرية  وهن  تهمه  دون 
بيت  من  عاماً(   25( البدن"  حممد 
حلم، وهى ام لطفلني، ومعتقلة منذ 
والأ�سرية  املا�سي،  يوليو  منت�سف 
" اآلء فهمي ب�سري" )23 عاماً( من 
منذ  معتقلة  وهى   ، قلقيلية  مدينة 

. 2019/7/24
واملقعد  اجلريح  الأ�سري  وكذلك 
"معتز حممد عبيدو" )38 عاماً( من 
اخلليل وهو ا�سري حمرر اعتقل اكرث 
من مرة ويخ�سع لالعتقال الإداري 
 4 له  جدد  وقد  ون�سف  عام  منذ 
يف  ب�سلل  م�ساب  انه  رغم  مرات، 
الي�رسى، ويعانى من م�ساكل  قدمه 
ي�ستطيع  ول  والأع�ساب،  بالأمعاء 
دون  الأ�سا�سية  باحتياجاته  القيام 
جنبه  على  يحمل  و  مرافقني، 
والرباز،  للبول  كي�ساً  دائم  ب�سكل 
الرعاية  لتلقي  ما�سة  بحاجة  وهو 

ال�سحية الدائمة.
ل  الحتالل  باأن  الأ�سقر  وك�سف 
يزال يعتقل يف �سجونه )500( اأ�سري 
حمررين  اأ�رسى  غالبيتهم  ادارى، 
داخل  خمتلفة  فرتات  ق�سوا 

مرة  اعتقالهم  واعيد  ال�سجون 
لفرتات  ملعظمهم  وجدد  اخرى، 
نواب  من   )5  ( بينهم  ومن  اخرى، 
الفل�سطيني  الت�رسيعي  املجل�ض 
وطفلني واأ�سريتني. وطالب الأ�سقر 
جتاه  وحقيقي  جاد  دويل  مبوقف 
بحق  الجرامية  ال�سيا�سة  هذه 
الأ�رسى، حيث ان الحتالل ي�ستغل 
اللجوء  الدويل  القانون  اجازة 

اأمنية  لأ�سباب  الإداري  لالعتقال 
قهرية وب�سكل ا�ستثنائي، وي�ستخدم 
جماعي  كعقاب  الإداري  العتقال 
العتقال  كون  الفل�سطينيني  بحق 
حماكم  على  يعتمد  الإداري 
ملفات  ويبنى على  و�سكلية  �سورية 
النيابة  و  املخابرات  متليها  �رسية 
الع�سكرية، وتفتقد ب�سكل كامل اىل 

اإجراءات املحاكمة العادلة.

ان  الفل�سطينية  ال�سلطة  طالب  كما 
ت�سعى بجديه وفى اأ�رسع وقت لرفع 
اجلنايات  حمكمة  اىل  امللف  هذا 
وموؤ�س�سات المم املتحدة من اجل 
الحتالل  يدين  قرار  ا�ست�سدار 
من  النوع  هذا  ا�ستخدام  باإ�ساءة 
لاللتزام  عليه  وال�سغط  العتقال 
حددتها  التي  وال�رسوط  باملعايري 

التفاقيات والقوانني الدولية .

اأكد مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات بان حماكم الحتالل الع�سكرية مل تتوقف عن ا�سدار اوامر العتقال الإداري بحق الأ�سرى الفل�سطينيني �سواء 
كانت قرارات جديدة، اأو جتديد لفرتات اأخرى، حيث ر�سد )671( قرارا اإدارى منذ بداية العام احلايل غالبيتها جتديد اعتقال.

�سامي اأبو دياك .. ال�سحية القادمة لإدارة �سجون الحتالل
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عي�شة ق.

معنوية  روحا  الالعبون  وميلك 
كبرية من اأجل العمل على حتقيق 
الأهم وا�صتغالل الفر�صة من اأجل 
ت�صجيل فوز مريح ي�صاعدهم على 
اأجل  من  اأ�صبوعني  بعد  التنقل 
دور  اإىل  التاأهل  بتاأ�صرية  العودة 
هدف  تبقى  التي  املجموعات 

النادي على املدى القريب، والذي 
لزال يف رحلة البحث عن التتويج 
تاريخ  يف  اإفريقي  لقب  باأول 
على  اجلميع  يعول  حيث  الفريق، 
العراقيل  وجتاوز  التحدي  رفع 
النادي  تعرت�ض  التي  وال�صعوبات 
هذا املو�صم لتقدمي مناف�صة قوية 
يف رابطة الأبطال. ويعمل الطاقم 
الفني بقيادة املدرب بالل دزيري 

كثريا على اجلانب املعنوي وذلك 
يف ظل الو�صعية اخلا�صة التي مير 
على  كثريا  يعول  اأين  النادي،  بها 
واعتباره  كالعب  خربته  ا�صتغالل 
ابن النادي من اأجل دفع اأ�صباله اإىل 
اإىل  والدخول  مباراة جيدة  تقدمي 
اأر�صية امللعب بحثا عن النت�صار 
بداية  وتاأكيد  والنتيجة  بالأداء 
يحققونها  التي  الطيبة  املو�صم 

يف  وتعادل  فوزين  حتقيق  بعد 
البطولة الوطنية.

اليوم  مقابلة  ت�صهد  اأن  وينتظر 
اجلديد  للم�صتقدم  ا�صتدعاء  اأول 
املهاجم  "�صو�صطارة"  لت�صكيلة 
الذي تواجد �صمن  زكريا حدو�ض 
قائمة املقابلة، وينتظر منه الكثري 
يف ظل امل�صاكل التي يعانيها اخلط 

الأمامي للنادي العا�صمي.

احتاد العا�شمة / غورماهيا الكيني اليوم ابتداء من 20:45

اأبناء �سو�سطارة ي�سعى اإىل متهيد 
دور املجموعات 

نادي بارادو / ال�شفاق�شي التون�شي اليوم 
ابتداء من 20:45

بارادو يتحّدى ال�سفاق�سي 
لالقرتاب من التاأهل

مع  العهد  بارادو  نادي  يجدد 
خالل  من  القارية  املناف�صة 
مبالقاة  �صعبة  مواجهة  خو�ض 
نادي ال�صفاق�صي التون�صي �صمن 
ع�رش  ال�صاد�ض  الدور  ذهاب 
والتي  الكاف،  كاأ�ض  ملناف�صة 
يف  �صعبة  مهمة  تكون  �صوف 
الذي  العا�صمي  النادي  انتظار 
يخو�ض املناف�صة القارية الأوىل 
املناف�ض  عك�ض  تاريخه،  يف 
اإفريقيا،  اأدغال  على  املتعود 
رفقاء  يجد  �صوف  وبالتايل 
اأمام  اأنف�صهم  اآدم زرقان  الالعب 
اخلروج  اأجل  من  خا�ض  حتدي 
فوز  وحتقيق  اإيجابية  بنتيجة 
مريح قبل التنقل الذي ينتظرهم 
يجعلهم  �صوف  والذي  تون�ض  اإىل 
يالقون فريقا قويا لن يكون �صهال 
جمهوره،  واأمام  ميدانه  على 
اأ�صبال املدرب  وبالتايل ل ميلك 
�صوى  اآخر  �صالو خيارا  الربتغايل 
م�صاعفة املجهودات على ملعب 
5 جويلية من اأجل جتاوز املهمة 
حت�صبا  الهم  وحتقيق  بنجاح 

املناف�صة  يف  امل�صوار  ملوا�صلة 
النادي  ي�صعى  اين  القارية، 
التاأهل  اإىل  التاأ�صي�ض  احلديث 
من  مكرر  ع�رش  ال�صاد�ض  للدور 
واملوؤهل  القارية  امل�صابقة 
وبالتايل  املجموعات،  دور  اإىل 
للفريق  تاريخية  م�صاركة  حتقيق 

يف اول م�صاركة يف تاريخه.
حت�صرياته  بارادو  نادي  ويجري 
عن  بحثا  و�صاق  قدم  على 
جاهزية،  اأف�صل  يف  التواجد 
وجتاوز  اليوم،  لقاء  موعد  خالل 
ي�صجلونها  التي  ال�صعبة  البداية 
اجلديد،  املو�صم  انطالقة  يف 
اأين �صقطوا يف ثالث هزائم على 
البطولة  جولت  اأوىل  يف  التوايل 
اأمام  خيار  ل  وبالتايل  الوطنية، 
بوابة  من  التدارك  �صوى  النادي 
وحتقيق  القارية  املناف�صة 
املو�صم  يف  الفعلية  النطالقة 

اجلديد.
عي�شة ق.

يالقي فريق احتاد العا�شمة �شهرة اليوم �شيفه غورماهيا الكيني �شمن مقابلة ذهاب الدور ال�شاد�س ع�شر 
مل�شابقة رابطة اأبطال اإفريقيا، والتي تعترب هامة للنادي العا�شمي الذي ي�شعى اإىل ا�شتغالل فر�شة امللعب 

واجلمهور من اأجل اخلروج بنتيجة اإيجابية ت�شاهم يف ت�شهيل مهمة ممثل اجلزائر يف املناف�شة القارية قبل 
مقابلة العودة املقررة يف العا�شمة نريوبي، اأين ي�شعى اإىل التناف�س على تاأ�شرية التاأهل اإىل دور املجموعات

ال�صباب  مديرية  تعتزم 
والريا�صة بوهران اإطالق نظام 
الدخول اإىل ملعب ''اأحمد زبانة'' 
بداية  يف  اللكرتونية  بالتذكرة 
الرابطة  بطولة  اإياب  مرحلة 
اأم�ض  ا�صتفيد  ما  الأوىل ح�صب 
من هذه الهيئة، و�رشح املدير 
بدر  والريا�صة  لل�صباب  املحلي 
الإجراءات  باأن  غربي،  الدين 
لختيار  به  املعمول  الإدارية 
ال�رشكة التي تتكفل بالعملية قد 
مت البدء فيها من خالل اإعداد 
دفرت �رشوط، ويدخل امل�رشوع 
من  �صلفا  معد  برنامج  �صمن 
تهيئة  اإعادة  يخ�ض  الهيئة  هذه 
اإطار  يف  زبانة"  ''اأحمد  ملعب 
وهران  مدينة  ا�صتعدادات 
لحت�صان الطبعة 19 من األعاب 
يف  املتو�صط  الأبي�ض  البحر 
نف�ض  ي�صيف   ،2021 �صائفة 
اأن  اإىل  نوه  الذي  امل�صدر 
طالء  يف  تتمثل  اأولية  اأ�صغال 
القيام  مت  قد  بالكامل  امللعب 
املن�صاأة  لهذه  �صمح  ما  بها 
املو�صم  با�صت�صافة  الريا�صية 
جديدة،  بحلة  اجلديد  الكروي 
اأ�صغال  يف  ال�رشوع  انتظار  يف 
تزويدها  غرار  على  اأخرى 
وبخ�صو�ض  عمالقة،  ب�صا�صة 
اإطالق  من  املتوخى  الهدف 
الإلكرتونية،  التذكرة  نظام 
باأن هذه  امل�صوؤول  نف�ض  اعترب 
على  بالق�صاء  �صت�صمح  العملية 
وت�صهل  الحتيال  اأنواع  كافة 

التعرف  الأمن  م�صالح  مهام 
على املت�صببني يف اأعمال عنف 

اأو تخريب حمتملة.
وهران،  مولودية  اإدارة  وكانت 
التي ي�صت�صيف فريقها مناف�صيه 
مبلعب زبانة قد ا�صتكت موؤخرا 
من قلة املداخيل التي جنتها من 
مقابلتيها الأوليني داخل الديار 
التواجد  تعك�ض  ل  اأنها  معتربة 
باملدرجات  لالأن�صار  الكثيف 
بفتح  ومطالبة  اللقاءين  كال  يف 
ويرى  ال�صدد،  هذا  يف  حتقيق 
نظام  اعتماد  اأن  املراقبون 
�صيق�صي  الإلكرتونية  التذكرة 
امل�صاكل  هذه  مثل  على  نهائيا 
مداخيل  حت�صني  يف  وي�صاهم 
من  املعنية  الأطراف  خمتلف 
على  م�رشفة  وهيئات  اأندية 
املالعب، ومت يف بداية املو�صم 
بهذا  العمل  اجلزائري  الكروي 
النظام مبلعبي ال�صهيد حمالوي 
بق�صنطينة و20 اأوت 1955 بربج 
تعميم  انتظار  يف  بوعريريج 
اأخرى،  مالعب  على  التجربة 
اأ�صدتها  �صابقة  لتعليمات  وفقا 
ال�صباب  وزارة  ال�صاأن  هذا  يف 
م�صاعيها  اإطار  يف  والريا�صة 
املالعب  يف  العنف  ملحاربة 

على وجه اخل�صو�ض.
ق.ر.

االنطالق يف اعتماد التقنية ابتداء من مرحلة 
االإياب للمو�شم اجلاري

اعتماد نظام التذكرة 
اللكرتونية مبلعب زبانة 

اأهلي  مدرب  دوما  فرانك  اأكد 
فريقه  باأن  بوعريريج  برج 
على  الفوز  فر�صة  اأهدر 
خالل  ق�صنطينة  �صباب  م�صيفه 
جرت  التي  الفريقني  مباراة 
الرابعة  جلولة  �صمنا  اأم�ض  اأول 
الأوىل،  املحرتفة  الرابكة  من 

ق�صنطينة،بدايته  �صباب  ووا�صل 
الباهتة يف البطولة الوطنية بعد 
اأهلي  مع   2-2 الإيجابي  تعادله 
يف  دوما  وقال  بوعريريج،  برج 
"قدمنا  اإعالمية:  ت�رشيحات 
خلق  يف  وجنحنا  مميزة  مباراة 
كان  ولكن  الفر�ض،  من  العديد 

ينق�صنا الرتكيز يف بع�ض فرتات 
الهدف  لقطة  يف  خا�صة  اللقاء، 
الأقرب  "كنا  واأ�صاف  الثاين"، 
النقاط  وح�صد  الفوز  لتحقيق 
ق�صنطينة،  �صباب  اأمام  الثالث 
اأمام  الديار  خارج  التعادل  لكن 
فريق حمرتم يلعب كرة هجومية 

وتابع  ال�صيئ"،  بالأمر  لي�ض 
"التعادل نتيجة عادلة للفريقني، 
وحتقيق  التعوي�ض  علينا  يجب 
املباريات  يف  النت�صارات 

املقبلة".
ق.ر.

اأكد عرا�ض هرادة الرئي�ض ال�صابق 
النزاع  اأن  العلمة  مولودية  لنادي 
الإفريقي  والنادي  لي�ض بني فريقه 
التابعة  الن�صباط  جلنة  بني  بل 
للفيفا والإفريقي والحتاد التون�صي 
لكرة القدم، وكانت جلنة الن�صباط 
التابعة لالحتاد الدويل لكرة القدم 
ر�صيد  من  نقاط   6 خ�صم  قررت 
التون�صي، جاء ذلك على  الإفريقي 
التي  ال�صكوى  يف  التحقيق  خلفية 
�صد  العلمة  مولودية  بها  تقدم 
بتزوير  الأخري  واتهام  الإفريقي، 
األف   480 بقيمة  ت�صديد  و�صل 
الالعب  انتقال  تكاليف  يورو متثل 
�صنيحي اإىل النادي التون�صي اإ�صافة 

اإىل متاأخرات ال�صفقة، وقال هرادة 
�صربنا  "لقد  اإذاعي:  ت�رشيح  يف 
كثرًيا على اإدارة الإفريقي وحاولنا 
بكل الطرق الودية ت�صفية امل�صكلة 
مع كل الإدارات املتعاقبة له، لكن 
حل"،  اأي  اإىل  نتو�صل  مل  لالأ�صف 
 17 يوم  مرا�صلة  "تلقينا  واأ�صاف: 
الن�صباط  جلنة  من  املا�صي  ماي 
األزمت  اأنها  تعلمنا  بالفيفا 
الإفريقي بدفع 480 األف يورو قبل 
يوم 17 جوان املا�صي قيمة انتقال 
"اأر�صل  هرادة  واأردف  �صنيحي"، 
تفيد  وثيقة  التون�صي  الفريق  اإلينا 
بتحويل مبلغ 480 األف يورو من بنك 
بلغاري، وبعد �صهرين مل يدخل اإىل 

ووا�صل  مبلغ"،  اأي  النادي  ح�صاب 
الن�صباط  جلنة  منا  طلبت  "وحني 
وما  التحويل  ن�صخة  من  متكينها 
يفيد ت�صوية امللف، اأعلمناها باأننا 
مل نتلق املبلغ وهو ما جعلها تقرر 
�صحب 6 نقاط من ر�صيد الإفريقي 
واأعلمتنا بذلك كما اأعلمت الحتاد 
قابل  غري  قرار  وهو  التون�صي 
لال�صتئناف والحتاد التون�صي ملزم 

بتطبيقه".
التحويل   وحول ملف تزوير وثيقة 
نادي  "لي�ض  هرادة:  قال  البنكي، 
تزويًرا  هناك  اأن  يقول  من  العلمة 
اأ�صبح م�صوؤولية  اأم ل بل املو�صوع 
النزاهة  جلنة  وحتديًدا  الفيفا 

اجلزائر  اإىل  مبعوثا  اأوفدت  التي 
واأ�صاف:  املو�صوع"،  يف  للتحقيق 
من  هم  النزاهة  ق�صم  "م�صوؤولو 
ولي�ض  تزوير  عملية  هناك  قالوا 
ملبعوث  قدمنا  لقد  العلمة  نادي 
ا�صتظهر  التي  الوثائق  كل  الفيفا 
بها النادي الإفريقي لإثبات حتويل 
�صنيحي"،  اإبراهيم  �صفقة  اأموال 
وختم هرادة "ل نتهم اإدارة النادي 
هناك  ولكن  بالتدلي�ض  الإفريقي 
جلنة النزاهة هي التي تتحقق من 
الإفريقي  يكون  وقد  الوثائق   كل 
تعر�ض لعملية حتايل عندما �صارع 

بت�صوية امللف".
ق.ر.

ك�شف اأن الوزارة ات�شلت باالإدارة لطلب فواتري �شفرية كينيا

تريمان: احتاد العا�سمة مل يوقع عقدا مع احلياة بيرتوليوم

عرا�س هرادة الرئي�س ال�شابق ملولودية العلمة

ل نتهم الإفريقي بالتزوير رمبا تعر�ض لعملية حتايل
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عي�شة ق.

يعد  مل  الرتب�ص  موعد  اأن  رغم 
 48 من  اأقل  �سوى  عنه  يف�سلنا 
�ساعة، اإال اأن الفاف مل تن�رش بعد 
هوية الالعبني املحليني املعنيني 
املربمج  الرتب�ص  يف  بامل�ساركة 
حت�سري  مركز  م�ستوى  على 
�سيدي  يف  الوطنية  املنتخبات 
ملقابلة  والتح�سريي  مو�سى 
بتاريخ  املقرر  املغربي  املنتخب 
ملعب  على  املقبل  �سبتمرب   21
م�سطفى ت�ساكر يف البليدة حت�سبا 
ملقابلة الذهاب من الدور الت�سفوي 
االأخري »لل�سان« املقررة نهائياتها 

اأين  بالكامريون،  املقبل  العام  يف 
باتيلي  الفرن�سي  املدرب  يعلن  مل 
بعد عن قائمته النهائية وهو الذي 
ترب�ص  على  االإ�رشاف  له  �سبق 
قبل  جرى  الذي  االأول  املحليني 
مع  له  احتكاك  اأول  يف  اأ�سابيع 
حيث  الوطنية،  البطولة  العبي 
ا�رشف عليهم باملوازاة مع ترب�ص 
اأق�سوا  الذين  االأوملبيني  منتخب 
التاأهل  من  الغاين  نظريهم  اأمام 
 23 من  الأقل  اإفريقيا  بطولة  اإىل 
العام  نهاية  جتري  التي  عاما 

اجلاري يف م�رش.
الت�سرت  �سيا�سة  الفاف  توا�سل 
الالعبني  اأ�سماء  عن  االإعالن  عن 

خاللها  من  متنح  �سورة  يف 
االهتمام  منح  لعدم  موؤ�رشات 
اجلزائري،  الكروي  ال�سارع  اإىل 
وتف�سل الكتمان حول االأمر وعدم 
االإعالن عنه �سوى يف اليوم االأول 
عدة  يطرح  ما  وهو  الرتب�ص،  من 
الهيئة  رئي�ص  على  ت�ساوؤالت 
حول  زط�سي  الدين  خري  الكروية 
اإىل  بالفاف  تدفع  التي  االأ�سباب 
ما  عك�ص  الالعبني  هوية  اإخفاء 
هو معمول به مع منتخبات البلدان 

املجاورة.
عموتة يعلن قائمة 24 
العبا حت�شبا ل�شفرية 

اجلزائر

مدرب  اأعلن  الغر�ص  ولهذا 
عموتة  ح�سن  املغربي  املنتخب 
عن قائمة 24 العبا التي ا�ستدعاها 
حت�سبا ملواجهة املنتخب الوطني 
اأغلبها  ت�سم  والتي  للمحليني، 
العبني من نادي الوداد البي�ساوي 

الذي ن�سط العام املن�رشم نهائي 
رابطة اأبطال اإفريقيا وخ�رش اللقب 
التون�سي،  الرتجي  اأمام  القاري 
جتاوز  على  كثريا  عموتة  ويعول 
»ال�سان«،  نهائيات  وبلوغ  اخل�رش 
وهو ما يعتربه الهدف امل�سطر مع 

اجلامعة امللكية املغربية، خا�سة 
للمواجهة  التح�سري  �رشع يف  واأنه 
الوطنية  الت�سكيلة  اأمام  املزدوجة 
وديتني  مقابلتني  وخا�ص  باكرا 
اأمام  بها  فاز  مراك�ص  مبلعب 

منتخبي النيجر وبوركينافا�سو.

قبل اأقل من يومني عن انطالق ترب�ص املنتخب املحلي

تاأخر الفاف يف الإعالن عن قائمة املحليني يثري ال�ستغراب
يتوا�شل الت�شاوؤل مطروحا حول التاأخري الذي مييز االحتادية اجلزائرية لكرة 

القدم يف االإعالن عن قائمة الالعبني املعنية بخو�ص الرتب�شات التح�شريية 
�شواء فيما تعلق االأمر باملنتخب الوطني االأول اأو املحلي، ويف هذا ال�شدد 

يتوا�شل االإبهام حول هوية الالعبني الذين �شوف يخو�شون املع�شكر التح�شريي 
للمحليني والذي برجمته الفاف ابتداء من الغد حت�شبا خلو�ص املباراة الت�شفوية 

للبطولة االإفريقية للمحليني والتي يخو�شونها اأمام املنتخب املغربي 

مدرب اأوملبياكو�س: ا�ستبعاد �سوداين 
من رابطة الأبطال جاء نظرا للخيارات

دخل �شجارا مع الربتغايل كواريزما يف اأطوار اللقاء

فيغويل ي�سكل ثنائيا ناريا مع فالكاو 
ويقود غالتا�سراي للفوز

اجلزائري  الدويل  الالعب  حقق 
�سفيان فيغويل فوزا ثمينا مع ناديه 
التي  املقابلة  خالل  غاالتا�رشاي 
كيمبا�سا  ام�ص  اأول  �سهرة  جمعته 
املمتاز،  الرتكي  الدوري  �سمن 
بامل�ستويات  املتتبعون  اأ�ساد  حيث 
الكبرية التي قدمها متو�سط ميدان 
�سال  والذي  املقابلة،  يف  اخل�رش 
واأكد  امليدان  اأر�سية  على  وجال 
الكروي  املو�سم  يف  القوية  بدايته 
بداية  اجلاري عك�ص ما جرى معه 
املو�سم املن�رشم، ورغم اأن فيغويل 
متريرة  منح  او  الت�سجيل  يف  ف�سل 
امل�ستوى  عند  كان  اأنه  اإال  حا�سمة 
عليه،  ما  وقدم  منه  املطلوب 
الرتكي،  االإعالم  من  الثناء  وتلقى 
وهم الذين تنبوؤا بان ي�سبح فيغويل 
النادي  �سفوف  يف  اجلديد  وزميله 

ثنائي  فالكاو  رادميل  الكولومبي 
من العيار الثقيل مع النادي ويقدم 
املو�سم  ثنائية  حامل  لقيادة  ديو 
موا�سلة  اإىل  تركيا  يف  املا�سي 
ظل  يف  وذلك  االألقاب،  معانقة 
بني  بدا  الذي  والتفاهم  االتفاق 
الالعبني واللذان اأكرث ان�سجاما مما 
هو متوقع يف اأول مقابلة يخو�سانها 
للنجم  احلديث  االلتحاق  بعد  معا 
الفرن�سي  موناكو  لنادي  ال�سابق 

و�سهدت  الرتكي.  الدوري  بعمالق 
نادي  خريج  دخول  املقابلة، 
مع  �سجار  يف  الفرن�سي  غرونوبل 
العب املناف�ص الربتغايل كوارزميا، 
زميله  على  االأخري  تدخل  بعد 
ماريانو، وهو االأمر الذي مل يعجب 
تال�سن  الذي  الربتغايل  الالعب 
حكم  تدخل  حني  اإىل  فيغويل  مع 

املقابلة للتهدئة بني الالعبني.
عي�شة ق.

حت�شبا للم�شادقة على ال�شيغة اجلديدة للمناف�شة انطالقا من 
مو�شم 2020-2021

جمعية عامة ا�ستثنائية للفاف 
الثالثاء املقبل

اأعلنت االحتادية اجلزائرية لكرة 
موقعها  على  اأم�ص  اأول  القدم 
الر�سمي عن تنظيم جمعية عامة 
املقبل  الثالثاء  يوم  ا�ستثنائية 
مو�سى  ب�سيدي  التقني  باملركز 
للم�سادقة على ال�سيغة اجلديدة 
اجلزائرية  القدم  كرة  لهرة 
املقبل  الكروي  للمو�سم  حت�سبا 
الهيئة  واأو�سحت   ،2021-2020
الفدرالية  اأن االإعالن عن ال�سيغة 
اجلديدة لنظام املناف�سة يتم مع 
لي�ص  و  بداية كل مو�سم ريا�سي 

التعرف  بعد  مبا�رشة  اي  قبله 
يف  امل�ساركة  االندية  عدد  على 
املواد  عليه  تن�ص  كما  البطولة 
و  ال�سعود  باإجراءات  املتعلقة 

النزول.
وكان  رئي�ص االحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم خري الدين زط�سي قد 
اأكد االأ�سبوع الفارط  باأن الهدف 
اجلديدة  ال�سيغة  اعتماد  من 
لهرم كرة القدم اجلزائرية يتمثل 
اجلزائر  االحرتاف يف  اإنقاذ  يف 
بعد مرور 10 �سنوات من تطبيقه 

منذ عام 2010، واأ�ساف زط�سي 
لنظام  اجلديدة   ال�سيغة  ان 
املناف�سة تتمثل  يف اإن�ساء رابطة 
ناديا،   18 ت�سم  واحدة  حمرتفة 
بفوجني  للهواة  ثانية  رابطة  و 
لكن   ،2021-2020 مو�سم  يف 
اإجراءات ال�سعود و النزول �ست 
حدد فيما بعد، ومن املمكن اأن 
يتم الغاء ق�سم ما بني الرابطات، 
نخبوية  بطولة  اإن�ساء  �سيتم  كما 

لالأ�سناف ال�سبانية.
ق.ر.

اأوملبياكو�ص  نادي  مدرب  بّرر 
خياره  مارتينز  بيدرو  اليوناين 
الدويل  العبه  با�ستبعاد 
عن  �سوداين  العربي  اجلزائري 
قائمة الفريق االأوروبية واملعنية 
اأبطال  رابطة  م�سابقة  بخو�ص 
اجلاري،  املو�سم  خالل  اأوروبا 
ت�رشيحات  يف  اأو�سح  حيث 
اأنه  اليوناين  االإعالم  تناقلها 
كان ميلك بع�ص اخليارات عليه 
القيام بها من اأجل حتديد �سكل 
يف  امل�ساركة  النهائية  القائمة 
ولهذا  االأوروبية،  املناف�سة 

االأمر قرر املغامرة بعدم اإدراج 
ا�سم العبيه �سوداين وليو اللذان 
رابطة  بلعب  معنيني  يكونا  لن 
مو�سحا  االأوروبية،  االأبطال 
اأن االأمر يدخل يف نطاق عمله 

كمدرب.
اإىل  حتدث  اأنه  مارتينز  واأ�سار 
له  و�رشح  ال�سلف  مدينة  ابن 
اإىل  به  دفعت  التي  االأ�سباب 
القائمة  �سمن  اإدراجه  عدم 
يف  الأوملبياكو�ص  االأوروبية 
باأن  ووعده  احلالية،  الطبعة 
يف  اللعب  فر�سة  مينحه 

املناف�سة املحلية وخو�ص اأكرب 
املمكن،  املباريات  من  عدد 
وكان مهاجم املنتخب الوطني 
جتربة  خو�ص  اإل  انتقل  قد 
اليوناين  الدوري  يف  جديدة 
نوثينغهام  ناديه  من  قادما 
الدرجة  يف  النا�سط  فوري�ست 
اجل  من  االإجنليزية  الثانية 
من  اال�ستفادة  عن  البحث 
من  عاد  الذي  وهو  املناف�سة، 
اأ�سهرا  اأبعدته  التي  االإ�سابة 

طويلة عن امليادين.
ع.ق.

لفريق  الفرن�سي  املدرب  اأكد 
لفان  دني�ص  ق�سنطينة  �سباب 
اأهلي  اأمام  فريقه  مباراة  عقب 
اجلولة  حل�ساب  بوعريريج  برج 
الرابطة  بطولة  من  الرابعة 
املحرتفة االأوىل بقائه على راأ�ص 
العار�سة الفنية  للفريق فيما اأكد 
عدالن  للنادي  العام  املناجري 
من�سبه،  من  ان�سحابه  بوخدنة 
يف  الفرن�سي  املدرب  واأو�سح 

هذا ال�سدد: » ل�ست من يغادرون 
و  املياه  تغمره  عندما  املركب 
اأريد اأن ا�سكر العبي الفريق على 
ا�ستطاعوا  حيث  القتالية  الروح 
العودة يف النتيجة مرتني، اأظن اأن 
موا�سلة  علينا  و  ذهني  امل�سكل 
و  االأخطاء«،  لت�سحيح  العمل 
ا�ساف » اأتفهم غ�سب االأن�سار و 
اأنا بدوري اأعدهم اأننا �سنتدارك 
�سنعمل  و  املقبلة  اجلوالت  يف 

الظرف  هذا  تعدي  على  جميعا 
اأخرى  مرة  اأكرر  اأنا  و  ال�سعب، 
الذين  املدربني  من  ل�ست  اإنني 
لن  و  م�سوؤولياتهم  من  يتهربون 
الو�سعية  هذه  يف  الفريق  اترك 
احلرجة«، م�سيفا« على الالعبني 
اأن يتحلوا اأي�سا بروح امل�سوؤولية 
و اأن يوا�سلوا العمل و اأنا متاأكد 
هذه  قريب  عما  �سنتجاوز  اأننا 

االأزمة ><.

املدرب لفان يوؤكد البقاء يف �سباب ق�سنطينة

انت�سار غري مقنع للنادي للملكي
اقتن�ص املريينغي فوزه الثاين هذا 
املو�سم بعد مباراة متقلبة �سهدت 
ريال  فاز  االأوىل،  هازار  م�ساركة 
�سيفه  على  بالغة  ب�سعوبة  مدريد 
ليفانتي 3-2 اأول ام�ص يف االأ�سبوع 
الرابع من م�سابقة الدوري االإ�سباين 
ورفاقه  هازار  وفّرط  القدم،  لكرة 
ح�ساب  على  عري�ص  بانت�سار 

ليفانتي وعا�سوا دقائق �سعبة على 
برنابيو،  �سانتياغو  ملعب  اأر�ص 
فيني�سيو�ص  الربازيلي  اإهدار  بعد 
للكثري من الفر�ص ال�سهلة، و�سّجل 
ثنائية  زمية  بن  كرمي  الفرن�سي 
والربازيلي  و31   25 الدقيقتني  يف 
اأهداف   40 الدقيقة  كا�سيمريو يف 
مايورال  تكّفل  فيما  مدريد  ريال 

يف  الفارق  بتذليل  ميلريو  والبديل 
التوايل،  على  و75   49 الدقيقتني 
من  كّل  م�ساركة  اللقاء  و�سهد 
كبدالء  ويوفيت�ص  وميليتاو  هازار 
ورفع  املو�سم،  هذا  انتدابهم  بعد 
نقاط   8 اإىل  ر�سيده  مدريد  ريال 
عند  ليفانتي  ر�سيد  جتّمد  فيما 

وكاالت�ست نقاط.

ق.ر.



الثالث  فوزه  ليل  حقق 
�ضيفه  ح�ضاب  على  للمو�ضم 
ا�ضتحقاقه  قبل   1-2 اأجنيه 
افتتاح  �ضمن  الأوروبي 
اخلام�ضة  املرحلة  مباريات 
من الدوري الفرن�ضي، ويدين 
اإىل  بفوزه  الأر�ض  �ضاحب 
النيجريي  ال�ضاب  املهاجم 
فيكتور اأو�ضيمني، والربازيلي 
�ضجل  فيما  اأروخو،  لويز 
للخا�رس املهاجم الكامريوين 
�ضتيفان باهوكني، وهو الفوز 
ت�ضع  اأ�ضل  من  لليل  الثاين 
باأجنيه يف  مواجهات جمعته 
الأخري  عودة  منذ  الدوري 
عام  الأوىل  الدرجة  اإىل 

2015، علما باأن الفوز الأّول 
ال�ضابقة  املباراة  يف  كان 
كا�ضحة  بنتيجة  بينهما 
و�ضيف  انتزع  يف،   0-5
املو�ضم  يف  الدوري  بطل 
الكاملة  العالمة  املن�رسم 
مباريات   3 من  ملعبه  على 
خارجه،  هزميتني  مقابل 
نقاط   9 اإىل  ر�ضيده  رافعا 
يف املركز الرابع موؤقتا فيما 
عند  اأجنيه  ر�ضيد  جتمد 
املركز  يف  اأي�ضا  نقاط   9
وا�ضتعد  املوؤقت،  اخلام�ض 
كري�ضتوف  املدرب  رجال 
طريقة  باأف�ضل  غالتييه 
الثالثاء  ملواجهة  ممكنة 

على  �ضيوفا  يحلون  حني 
الهولندي  ام�ضرتدام  اأياك�ض 
�ضمن اجلولة الأوىل من دور 
املجموعات مل�ضابقة دوري 

اأبطال اأوروبا.
ويف مباراة ثانية، فّرط ليون 
موؤقتا  ولو  الت�ضدر  بفر�ضة 
الذي  اأميان  م�ضيفه  اأمام 
انتزع هدف التعادل 2-2 يف 
الوقت  من  الثانية  الدقيقة 
ماثيو  البديل  عرب  ال�ضائع 
افتتح  كان  بعدما  بودمري 
الت�ضجيل بعد �ضبع دقائق من 
�ضافرة البداية عرب املدافع 
فيما  جاليه،  كري�ضتوف 
ال�ضيف  الفريق  �ضجل هديف 

مو�ضى دميبيلي ثنائية، ورفع 
ر�ضيده  الفرن�ضي  املهاجم 
الدوري،  يف  اأهداف   5 اإىل 
الهدافني  �ضدارة  وتقا�ضم 
النيجريي  ليل  مهاجم  مع 
وف�ضل  اأو�ضيمني،  فيكتور 
يف  الفرن�ضي  الدوري  ثالث 
املو�ضم املن�رسم يف حتقيق 
على  الثالثة  للمرحلة  الفوز 
اأمام  خ�ضارته  بعد  التوايل 
نظيف  بهدف  مونبلييه 
يف   1-1 بوردو  مع  وتعادله 
علما  ال�ضابقتني،  املرحلتني 
املحلي  الدوري  افتتح  باأنه 
موناكو  على  كبريين  بفوزين 
واأجنيه  نظيفة  بثالثية 

ورفع  نظيفة،  ب�ضدا�ضية 
نقاط   8 اإىل  ر�ضيده  ليون 
فيما  ال�ضاد�ض،  املركز  يف 
نقاط   4 اأميان  ر�ضيد  بات 
وجاء  موؤقتا،   16 املركز  يف 
لالآمال  املخيب  ليون  تعادل 
الأوروبي  ا�ضتحقاقه  قبيل 
ملعبه  على  ي�ضت�ضيف  حني 
بطر�ضبورغ  �ضان  زينيت 
�ضمن اجلولة الأوىل من دور 
املجموعات مل�ضابقة دوري 
اأبطال اأوروبا، قبل اأن ي�ضتقبل 
املحلي  الدوري  لقب  حامل 
يف  جريمان  �ضان  باري�ض 
مناف�ضات املرحلة ال�ضاد�ضة 

من »ليغ1«.

بفر�ضة  فولف�ضبورغ  فّرط 
وذلك  موؤقتاً  ولو  الت�ضدر 
بتعادله مع م�ضيفه فورتونا 
يف   1-1 دو�ضولدورف 
الرابعة من  افتتاح املرحلة 
اأن  وبعد  الأملاين،  الدوري 
على  بفوزين  املو�ضم  بداأ 

فولف�ضبورغ  اكتفى  التوايل، 
املرحلتني  يف  بالتعادل 
الأخريتني وفوت على نف�ضه 
عن  ليبزيغ  اإزاحة  فر�ضة 
بانتظار  موؤقتا  لو  ال�ضدارة 
بني  املنتظرة  املواجهة 
الأخري وبايرن ميونيخ حامل 

فولف�ضبورغ  ووجد  اللقب، 
نف�ضه متخلفا يف الدقيقة 16 
بهدف لنيكو غي�ضلمان، لكن 
فيغهور�ضت  فوت  الهولندي 
يف  التعادل  له  اأدرك 
نقطة  ومنحه   29 الدقيقة 
ثماين  اإىل  ر�ضيده  بها  رفع 

وحيدا  الثاين  املركز  يف 
موؤقتاً بفارق نقطة اأمام كل 
ليفركوزن  وباير  بايرن  من 
الذي خا�ض بدوره مواجهة 
بورو�ضيا  �ضد  اأم�ض  �ضعبة 
البطل،  و�ضيف  دورمتوند 
ويف املقابل، ح�ضل فورتونا 

نقطته  على  دو�ضولدورف 
حد  اإىل  وا�ضتعاد  الرابعة 
بعد هزميتني يف  توازنه  ما 
قبل  املا�ضيتني  املرحلتني 
الدولية  املباريات  عطلة 
ليفركوزن  اأيدي  على 

واإينرتاخت فرانكفورت.

لعنة �لإ�صابات تالحق �أومتيتي
اأعلن نادي بر�ضلونة الإ�ضباين اإ�ضابة مدافعه الدويل الفرن�ضي �ضامويل 
اأ�ضابيع، وتعر�ض  اإىل 6  اأومتيتي جمددا وغيابه عن املالعب ما بني 5 
اأومتيتي ل�ِضعر يف م�ضط القدم اليمنى خالل متارينه مع منتخب فرن�ضا 
اأن يتمكن من خو�ض مباراتي بالده  التدريبي من دون  فغادر املع�ضكر 
اأمام األبانيا 4-1 واأندورا 3-0 �ضمن ت�ضفيات كاأ�ض اأوروبا 2020.، واأفاد 
الدقيق  الفح�ض  »بعد  بيان:  يف  املا�ضيني  املو�ضمني  يف  اإ�ضبانيا  بطل 
للقدم اليمنى لالعب الفرن�ضي، وبعد فحو�ض جديدة، مت اكت�ضاف �ِضعر 

يف م�ضط القدم، الفرتة املقدرة للغياب ترتاوح ما بني 5 اإىل 6 اأ�ضابيع«.
وتالحق لعنة الإ�ضابات بطل مونديال رو�ضيا 2018 مع منتخب »الديوك«، 
اأن يعاجلها  اإذ تعر�ض قبل عام تقريبا لإ�ضابة يف الركبة الي�رسى فقرر 
اإىل املالعب يف نوفمرب  اأن يخ�ضع لعملية جراحية، وبعد عودته  بدون 
2018 اأ�ضيب وغاب حتى مطلع العام احلايل، وخ�رس لعب ليون ال�ضابق 
ومنتخب  الكاتالوين  النادي  دفاع  يف  الأ�ضا�ضي  مركزه  عاما،   25 البالغ 

بالده على ال�ضواء ل�ضالح مواطنه كليمان لونغليه.

لعنة �لإ�صابات تو��صل مالحقة زيد�ن
اأكد تقرير �ضحفي اإ�ضباين اأم�ض اأن الأزمات ترتاكم على الفرن�ضي زين 
الدين زيدان مدرب ريال مدريد خالل املو�ضم احلايل، وواجه املرينغي 
الرابعة  اجلولة  يف  برنابيو«  »�ضانتياغو  ملعب  على  ليفانتي  نادي  اأم�ض 
الإ�ضبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  ل�ضحيفة  ووفًقا  الإ�ضباين،  الدوري  من 
وقت  يف  تاأتي  لأنها  مدريد  لريال  الأهمية  غاية  يف  اليوم  مباراة  فاإن 
يرتاجع فيه م�ضتوى املرينغي، كما اأن املباراة تاأتي خالل �ضهر �ضبتمرب 
ال�ضعب الذي �ضيلعب خالله امللكي اأمام باري�ض �ضان جريمان واإ�ضبيلية 
قدرة  ال�ضكوك حول  من  الكثري  اجلمهور  لدى  واأ�ضبح  مدريد،  واأتلتيكو 
زيدان والالعبني على حتقيق اإجنازات يف املو�ضم احلايل، ب�ضبب البداية 
زيدان،  مهمة  لتعقد  جاءت  الإ�ضابات  اأن  واأ�ضارت  الليغا.  يف  املهتزة 
بات  الفرن�ضي  املدرب  اإن  حيث  امللعب،  و�ضط  م�ضتوى  على  ل�ضيما 
لوكا  اإ�ضابة  كا�ضيمريو وتوين كرو�ض فقط لالعتماد عليهم، عقب  لديه 
�ضان  موقعة  عن  ا  اأي�ضً غيابهما  واحتمال  فالفريدي  وفيدي  مودريت�ض 
جريمان بدوري الأبطال يوم الأربعاء املقبل، ولن تكون يف قائمة زيدان 
لالإ�ضابة  اأم�ض  غابوا  حيث  وبيل،  اأ�ضين�ضيو  وماركو  اإي�ضكو  مثل  اأ�ضماء 
وميليتاو  كا�ضيمريو  الربازيلي  الثالثي  اأن  اإىل  بالإ�ضافة  والإيقاف 
من  العودة  عقب  واحدة  مرة  �ضوى  الفريق  مع  يتدرب  مل  وفيني�ضيو�ض 
مع�ضكر راق�ضي ال�ضامبا. ويف ظل تراكم الأخبار ال�ضيئة يف مدريد تتعلق 
اآمال املرينغي باإيدين هازارد، ولكن الأخري عائد من الإ�ضابة ومل يتبني 
ا  حتى الآن مدى قدرته على امل�ضاركة اأ�ضا�ضًيا، و�ضيكون لدى زيدان اأي�ضً
خامي�ض رودريغيز الذي يعد اأقرب الالعبني للم�ضاركة اأ�ضا�ضًيا، رغم اأنه 
�ضوى  اأخرى  الفرن�ضي حلول  املدرب  اأمام  لي�ض  ولكن  اإ�ضابة  من  عائد 

الدفع به من البداية.

�أر�صنال يخ�صر جهود لكازيت �إىل �أكتوبر

ك�ضف اأر�ضنال الإجنليزي اأن مهاجمه الدويل الفرن�ضي األك�ضندر لكازيت 
اإ�ضابة يف كاحله،  اأكتوبر ب�ضبب معاناته من  �ضيغيب عن املالعب حتى 
وحتامل لكازيت على هذه الإ�ضابة والأوجاع لأ�ضابيع عدة لكن الطاقم 
الطبي للنادي اللندين ن�ضحه الآن بالراحة من اأجل اإتاحة الفر�ضة اأمام 
الكاحل للتعايف ب�ضكل كامل، وذلك بح�ضب ما اأفاد اأر�ضنال يف بيان جاء 
حنا باأن األيك�ض  فيه: »بعد اإجراء تقييمات مل�ضكلة الكاحل امل�ضتمرة، نُ�ضِ
يحتاج اإىل الراحة وتقوية كاحله من اأجل ا�ضتعادة لياقته البدنية ب�ضكل 
من  اأ�ضابيع،  لعدة  الإ�ضابة  هذه  رغم  يلعب  كان  »األيك�ض  وتابع:  كامل«، 
املحتمل اأن يعود اإىل املالعب يف اأكتوبر«. و�ضجل لكازيت هدفني يف 
ثالث مباريات هذا املو�ضم، مبا يف ذلك هدف يف لقاء دربي �ضمال لندن 
الذي انتهى بالتعادل �ضد توتنهام 2-2 يف امل�ضاركة الأخرية قبل عطلة 
ملدرب  كبرية  �رسبة  عاما   28 ابن  غياب  و�ضي�ضكل  الدولية،  املباريات 
الدوري  مبباريات  حافلة  فرتة  خالل  اإميري  اأوناي  الإ�ضباين  اأر�ضنال 
اإىل  بالإ�ضافة  يونايتد،  ومان�ض�ضرت  فيال  واأ�ضتون  واتفورد  �ضد  املمتاز 
بدء م�ضوار الفريق يف م�ضابقة »اليوروبا ليغ« اعتبارا من اخلمي�ض �ضد 
اإينرتاخت فرانكفورت الأملاين، ويف م�ضابقة كاأ�ض الرابطة املحلية يف 

25 ال�ضهر احلايل �ضد نوتنغهام فور�ضت.

بلباو  اأتلتيك  اأهدر 
ريال  ملعب  يف  نقطتني 
�ضت�ضعانه  كانتا  مايوركا 
موؤقتاً،  ال�ضدارة  يف 
ال�ضلبي  بالتعادل  وذلك 
يف  ام�ض  اأول  الأخري  مع 
افتتاح املرحلة الرابعة من 
وكانت  ال�ضباين،  الدوري 
»�ضون  ملعب  مواجهة 
الفر�ض  مباراة  موي�ض« 
ال�ضائعة، اإذ ح�ضل مايوركا 
على ركلة جزاء يف الدقائق 
الأخرية لكن اأبدون برات�ض 
�ضدد الكرة بجانب القائم، 
وكاد فريقه اأن يدفع الثمن 
البا�ضكي  ال�ضيف  نال  حني 
بدل  الوقت  يف  جزاء  ركلة 

احلار�ض  لكن  ال�ضائع 
فريقه  اأنقذ  رينا  مانولو 
البديل  وجه  يف  بوقوفه 
اأدوريث،  اأريتث  املخ�رسم 
واعتقد مايوركا اأنه خطف 
�ضافرة  قبيل  الثاين  فوزه 

األغى  احلكم  لكن  النهاية 
ا�ضتعانته  بعد  الهدف 
اأيه اآر«  بتقنية الفيديو »يف 
ت�ضلل،  حالة  اأكدت  التي 
ا�ضتهل  الذي  بلباو  واأ�ضبح 
املو�ضم بفوز مفاجئ على 

بر�ضلونة حامل اللقب 0-1 
ثانيا  فوزا  ي�ضيف  اأن  قبل 
على  الثالثة  املرحلة  يف 
ريال �ضو�ضييداد 2-0، بهذا 
مهددا  له  الثاين  التعادل 
الثاين  املركز  بفقدان 
عو�ضا عن الت�ضدر مبا اأنه 
ل يتقدم �ضوى بفارق ثالث 
املركز  �ضاحب  عن  نقاط 
ال�ضابع ديبورتيفو األفي�ض.

املدرب  فريق  وف�ضل 
الذي  غاريتانو  غايثكا 
الثواين  يف  احلظ  عانده 
ا�ضتغالل  يف  الأخرية 
املهزوزة  املعنويات 
القادم  مايوركا  ل�ضيفه 
التوايل  من خ�ضارتني على 

مدريد،  اأتلتيكو  واإزاحة 
الكاملة  العالمة  �ضاحب 
ال�ضدارة  عن  الآن  حتى 
نادي  رحلة  بانتظار 
العا�ضمة اىل البا�ضك اأم�ض 
ملواجهة ريال �ضو�ضييداد، 
ريال  اأي�ضا  ام�ض  ولعب 
ليفانتي،  مع  مدريد 
فياريال  مع  ليغاني�ض 
فالن�ضيا،  مع  وبر�ضلونة 
اإيبار  اليوم  يلتقي  اأن  على 
مع  األفي�ض  اإ�ضبانيول،  مع 
مع  فيغو  �ضلتا  اإ�ضبيلية، 
مع  الوليد  بلد  غرناطة، 
بيتي�ض  وريال  او�ضا�ضونا، 

مع خيتايف.
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بلباو يهدر نقطتني مبلعب مايوركا

ليل يحقق �لفوز �لثالث وليون يفّرط بال�صد�رة

جماهري بر�صلونة ترجح كفة مبابي على نيمار

فولف�صبورغ ي�صيع ريادة �لبوند�صليغا

بر�ضلونة  نادي  جماهري  وّجهت 
للربازيلي  موجعة  �رسبة  الإ�ضباين 
�ضان  باري�ض  جنم  �ضيلفا  دا  نيمار 
البلوغرانا  ولعب  حالًيا  جريمان 
اأجرته  ا�ضتفتاء  وخالل  ال�ضابق، 
�ضحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية 

ب�ضاأن ال�ضفقة التي تريد اجلماهري اأن 
املقبل،  باملو�ضم  بر�ضلونة  يعقدها 
لل�ضاب  للت�ضويت  الأغلبية  ذهب 
الفرن�ضي كيليان مبابي مهاجم �ضان 
اأكرث  على  مبابي  وح�ضل  جريمان 
مل  بينما  الأ�ضوات،  من   %91 من 

يح�ضد نيمار اأكرث من 7.8%، و�ضوت 
بحث  �رسورة  اإىل  امل�ضجعني  باقي 
عن  بعيًدا  اأخرى  �ضفقة  عن  النادي 
الالعبني، وكان نيمار متابًعا بقوة من 
ال�ضيفي  املريكاتو  يف  بر�ضلونة  قبل 
جريمان  �ضان  اإدارة  ولكن  املا�ضي 

للتخلي  املادية  الطلبات  يف  بالغت 
ذكرت  فقد  مبابي  اأما  الالعب،  عن 
بات  اأنه  موؤخًرا  اإ�ضبانية  تقارير 
يف  بر�ضلونة  لدى  املف�ضل  الهدف 
زميله  ح�ضابه  على  املقبل  املو�ضم 

نيمار.
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للروائي امل�صري وحيد الطويلة

»جنازة لعماد حمدي« عوامل �سفلية 
وروح فنان حرة

يف اأواخر جوان  املا�صي، �صدرت رواية جديدة للروائي امل�صري وحيد الطويلة، عن دار 
ال�صروق للن�صر.

وكاالت

الرواية التي تقع يف نحو ثالثمائة 
الكاتب  فيها  يخو�ض  �صفحة، 
�رصاعاً مع بطل ا�صتثنائي يعمل 
تختلف  »فجنون«،  ا�صمه  �صابطاً 
النمطية  ال�صورة  عن  �صخ�صيته 
ال�رصطة؛  �صباط  عن  املعروفة 
امل�صاعر  مرهف  فنان  فهو 
تتقاطع  اللوحات،  بري�صته  ير�صم 
امل�صجلني  اأكرب  اأحد  مع  عالقته 
اخلطرين، لتدور اأحداث الرواية 

انطالقاً من هذا االلتقاء.
فهي  نف�صها  الرواية  اأحداث  اأما 
اخلارجني  من  غرائبي  عامل 
رحلة  يف  باأنواعهم،  القانون  عن 

مبا  ال�صفلي  القاهرة  عامل  اإىل 
حاول  ورهبة،  اإثارة  من  يحتويه 
االإجرام  مواجهة  »فجنون«  فيه 
بداخله  حاماًل  معاً،  والف�صاد 
ميوله  بني  يعذبه  الذي  �رصاعه 
على  له  اأبيه  اإجبار  وبني  الفنية 
لتظل  ال�رصطة،  بكلية  االلتحاق 
و�صط  حريتها  عن  تبحث  روحه 
بعامل  املحفوف  ال�رصاع  هذا 

اجلرمية واحلب والفن.
بنائه  يف  الطويلة  ا�صتخدم 
جعلت  حميمية  تقنيات  ال�رصدي 
القارئ اأكرث قرباً للكلمات وكاأنها 
فكان  مبا�رص،  ب�صكل  هو  تعنيه 
يف  حا�رصاً  املخاطب  �صمري 
بر�صاقة يف  ينتقل  اإنه  ثم  العمل، 

مبا�رصة  للقارئ  ليتحدث  ال�رصد 
القارئ«  اأيها  »احرت�ض  ويقول 
و»ا�صمعني جيداً« ثم يعود جمدداً 
بعدما  احلكاية،  تفا�صيل  ل�رصد 

ترك ال�صغف يتملك القارئ.
متحفاً  اأي�صاً  تُعد  الرواية 
لل�صخ�صيات الثانوية، التي اأ�صفت 
اأكرث  جعلته  العمل  على  روحاً 
واملعلم  »قنبل«،  اأمثال  حيوية، 
من  وغريهم  وعبقرينو،  �صحتة، 
الطويلة  التي نحتها  ال�صخ�صيات 
ما  اأديب،  وروح  نحات  مبهارة 

جعلها تعلق يف ذهن القارئ.
�صيئاً  الرواية  عنوان  يحمل  رمبا 
ذهن  يف  اأي�صاً  الغمو�ض  من 
التي  الرمزية  هي  فما  القارئ، 

يحملها العنوان؟ وما هو احلدث 
يف  حمدي  بعماد  يرتبط  الذي 
اال�صتمرار  مع  ال�رصدية؟  هذا 
م�صهد  اأن  �صتكت�صف  القراءة  يف 
�صمن  كان  حمدي،  عماد  جنازة 
ا�صرتجع  التي  الرواية  اأحداث 
يف  عمله  بدايات  البطل  فيها 
حتمل  ورمبا  ال�رصطة،  جهاز 
رمبا  رمزية،  ثمة  املفارقة  هذه 
هو  فها  وجه،  من  اأكرث  حتمل 
حمدي  عماد  العبقري  الفنان 
يحر�ض  حني  يف  وحيداً  يرحل 
جنازته اأحد رجال االأمن حاماًل 
يف يده �صالحه ويف داخله روحاً 
فمن  الراحل،  الفنان  روح  ت�صبه 
هنا قد تولد جنازة جديدة لعماد 

حمدي.
ا�صتمراراً يف انتهاج تقنية ال�رصد 
اإىل  قريباً  القارئ  جعلت  التي 
م�صاألة  الطويلة من  ينتهي  الن�ض 
للقارئ،  اخليار  تاركاً  العنوان، 
بع�ض  بني  لالختيار  فيدعوه 
طبيعي«،  »جمال  مثل  العناوين 
اأو  تريزا«،  لالأم  خفيف  و»ع�صاء 

»نظرية ال�صبورة«.

وحيد الطويلة هو روائي م�رصي، 
مثل  الروايات  من  له عدد  �صدر 
فيلليني«  و»حذاء  الهوى«  »باب 
اأمثال  الق�ص�صية  واملجموعات 
و»مائة  بقليل«  النهاية  »خلف 
ح�صل  الي�رصى«،  بالعني  غمزة 
على جائزة �صاوير�ض يف االإبداع 
عام  الليل«  »باب  روايته  عن 
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فنادق  باأحد  كبري  حفل  يف 
هيئة  اأطلقت  القاهرة، 
واالإعالم  للثقافة  الفجرية 
التعريفّية  اجلل�صات  اأوىل 
حمد  بن  »را�صد  بجائزة 
التي  لالإبداع«،  ال�رصقي 
ال�صوء  تركيز  ت�صتهدف 

على املبدعني العرب.
املهند�ض  احلفل،  �صهد 
االأفخم  �صيف  حممد 
الدولية  الهيئة  رئي�ض 
مهرجان  ومدير  للم�رصح 
للفنون،  الدويل  الفجرية 
وح�صة الفال�صي مدير عام 
�صاكر  والدكتور  اجلائزة، 
الثقافة  وزير  احلميد  عبد 
امل�رصي االأ�صبق، والدكتور 
رئي�ض  ذكري  اأبو  اإبراهيم 
للمنتجني  العام  االحتاد 
اإبراهيم  والروائي  العرب، 
والناقد  املجيد،  عبد 
من  وعدد  ف�صل  �صالح 

الفنانني واالإعالميني.
بعد  القاهرة  اختيار  وياأتي 
التي  اجلائزة،  فتحت  اأن 
دورتها  يف  تقت�رص  كانت 
االإمارات،  على  االأوىل 
للمبدعني  امل�صاركة  باب 
العرب، بهدف تو�صيع رقعة 
وفتح  اجلائزة،  انت�صار 
لتقدمي  التناف�ض  ميادين 
االأدب العربي بكل ح�صوره 

االإبداعي.
اجلائزة  وت�صتهدف 
من  العرب  الروائيني 
�صمن  االأعمار  خمتلف 
الرواية  هي:  فئات،  ثالث 

والرواية  كبار،  العربية 
االأربعني،  دون  لل�صباب 
جلميع  االإماراتية  والرواية 

االأعمار.
املبدعني  وت�صتهدف 
يف  االأعمار  مبختلف 
الدرا�صات النقدية والبحوث 
دون  وال�صباب  التاريخية، 
يف  ح�رصياً  االأربعني 
الق�صرية،  »الق�صة  حقول 
ال�صعر،  امل�رصحي،  الن�ض 
اأن  على  االأطفال«،  اأدب 
باللغة  االأعمال  تكون 
وتتناول  الف�صحى،  العربية 
تعنى  اإن�صانية  مو�صوعات 
واأال  االآخر،  على  باالنفتاح 
تدعو اإىل العنف والتطرف، 

وال حتر�ض على القتل.
القاهرة  اختيار  وحول 
التعريفية  اجلل�صات  لبدء 
حممد  قال  للجائزة، 
»جذور  اإن  االأفخم: 
متتد  امل�رصية  الثقافة 
من  وم�رص  ال�صنني،  الآالف 
االأر�ض،  ح�صارات  اأقدم 
تكون  اأن  الطبيعي  ومن 
ت�صتهدف  جائزة  اأي  قبلة 
والغنى  االإبداع  االأ�صالة يف 
ولطاملا  امل�صمون،  يف 
امل�رصيون  املثقفون  كان 
يف  الكربى  التحوالت  قادة 
والفنية  االأدبية  املدار�ض 
لذلك  العربي،  الوطن  يف 
انطالق  يكون  اأن  حر�صنا 
العربية  اجلائزة يف جولتها 
اأم  م�رص  من  والعاملية 
اأن  االأفخم  اأكد  الدنيا«.و 

اجلوائز  اأهم  »من  اجلائزة 
بفئة  تهتم  التي  العربية 
وجود  ظل  ويف  ال�صباب، 
اأدباء كبار مت الف�صل بينهم 
نخلق  بحيث  وال�صباب، 
ال�صباب ومواهب  جياًل من 
ال�صاحة  على  جديدة 

العربية«
ولفت اإىل اأن القيادة الر�صيدة 
يف االإمارات خ�ص�صت هذا 
منهج  وهو  للت�صامح،  العام 
االإمارات  اأبناء  عليه  تربى 
منذ تاأ�صي�ض االحتاد، حيث 
ن�صاأت الدولة على الت�صامح 

والتنوع وقبول االآخر.
واأو�صحت ح�صة الفال�صي، 
على  تركز  اجلائزة  اأن 
من  املبدعني  ا�صتقطاب 
ال�صباب العرب، بهدف اإثراء 
ال�صاحة الثقافية وجتديدها 
ال�صابة،  االأقالم  ودعم 
جزءٌ  الثقافة  اأن  موؤكدًة 
م�رصوٍع  اأي  من  يتجّزاأ  ال 
ومّلا  ح�صاري،  نه�صوي 
االأهمية  هذه  لل�صباب  كان 
يف �صنع املحتوى وحتديد 
م�صاره، كانت هذه الفر�صة 
اإبداعاتهم  لعر�ض  الثمينة 
التي ترثي امل�رصوع العربي 

وتنقل جتاربه اإىل العامل.

وزير  اأكد  جانبه،  ومن 
االأ�صبق   امل�رصي  الثقافة 
اجلائزة  اأهمية  عن 
الذي  باالإبداع  الرتباطها 
االأمم  تقدم  اأ�صا�ض  هو 
تتفوق  فاالأمم  وال�صعوب، 

واالأدب.  والعلم  بالفن 
اجلائزة  اأن  واأ�صاف 
ت�صجع  الأنها  مرموقة 
املبدعني وخا�صة ال�صباب، 
وتوؤدي اإىل التوا�صل الثقايف 
اأ�صد  العربي الذي نحن يف 
�صاكر  واأثنى  اإليه.  احلاجة 
العالقات  متانة  على 
وال�صيا�صية  الثقافية 
والعلمية بني دولة االإمارات 
العربية املتحدة وجمهورية 

م�رص العربية.
العام  االحتاد  رئي�ض  واأكد 
للمنتجني العرب، اأن اجلائزة 
حتتل مكانها على اخلريطة 
حافزاً  واأ�صبحت  العربية، 
ولها �صدى  املبدعني،  لكل 
ن�صختها  جناح  بعد  كبري 

االأوىل.
اأ�صماء  اإعالن  و�صيتم 
اجلوائز  وتوزيع  الفائزين 
�صمن حفل افتتاح مهرجان 
للفنون من  الدويل  الفجرية 
املقبل.  فيفري   28-20
ال�صيخ  وح�صور  برعاية 
ال�رصقي  حممد  بن  حمد 
االأعلى  املجل�ض  ع�صو 
ومُينح  الفجرية،  حاكم 
االأوائل  الثالثة  الفائزون 
األف   30 قيمتها  جوائز 
األفاً  و20  لالأول،  دوالر 
للثالث،  اآالف  و10  للثاين، 
الفائزة  االأعمال  وترتجم 
االأوىل  الع�رصة  باملراكز 
العربية  باللغتني  وتن�رص 

واالإجنليزية.
وكالة اأنباء ال�صعر

ت�صتهدف تركيز ال�صوء على املبدعني العرب

جائزة »را�سد بن حمد ال�سرقي للإبداع« ُتطلق اأوىل 
جل�ساتها التعريفية بالقاهرة

اأ�صامة  جملة  خ�ص�صت 
للرتحيب  اجلديد  عددها 
باملدر�صة وتهنئة الطالب 
الدرا�صي  العام  بحلول 
كلمة  من  بدءا  اجلديد 
عام  “كل  بعنوان  العدد 
تالميذ  يا  بخري  واأنتم 
كتبها  االأحبة”  الوطن 
قحطان  التحرير  رئي�ض 
رامز  ور�صمها  بريقدار 

حاج ح�صني.
ال�صادر  العدد  واحتوى 
عن الهيئة العامة ال�صورية 
من�صورات  مديرية  للكتاب 
يخرجه  والذي  الطفل 
هيثم ال�صيخ علي عددا من 
“ال�صباق”  منها  الق�ص�ض 
علي  انت�صار  كتبتها 
ور�صمتها �صناء قويل و”من 
رنا زحكا  كتبتها  بابا”  هو 
احلناوي  �صمارا  ور�صمتها 
اخليال”  من  و”�صديق 
باخ�ض  نادين  كتبتها 
نداف  لينا  ور�صمتها 

كتبتها  يارا”  و”الطفلة 
بازربا�صي ور�صمتها  اإميان 
و�صيناريو  الزهريي  دعاء 
كتبته  اخل�رصاء”  “لوؤلوؤتي 
ور�صمته  احللقي  والء 

مادلني عي�صى.

باب اأ�صرار الطبيعة

“اأ�رصار  باب  يف  وجاء 
الطبيعة” مادة عن ال�صقور 
�صويدان  كامل  اأعدها 
“فكر  باب  �صم  حني  يف 
الفقرات  من  عددا  معنا” 
اإبراهيم  دمية  اإعداد  من 
ور�صوم اأحمد حاج اأحمد.

باب بريد االأطفال

“بريد  باب  وت�صمن 
ق�ص�صا  االأطفال” 
اأ�صدقاء  من  ملجموعة 
وهي  ال�صغار  املجلة 
والكتاب  “هيالنة 

ماهر  للونا  املتحدث” 
الأملى  و”الرحمة”  �صعيد 
و  عو�ض  العزيز  عبد 
ل�صام  جوري”  “الوردة 
عن  ملادة  اإ�صافة  خيتي 
مكتبة  يف  اأ�صامة  “جملة 
يف  العمومية  االأطفال 
ي�صار  لعلي  الالذقية” 

�رصيبا.
خزانتي واأ�صيائي 

املنمنمة

العدد  ق�صائد  ومن 
واأ�صيائي  “خزانتي 
لل�صاعر  املنمنمة” 
و”اأبي”  بريقدار  قحطان 
كتبها زياد ال�صودة فيما زين 
غالف العدد لوحة للفنانة 
من  م�صتوحاة  قويدر  رنا 
“�صيناريو”  م�صورة  ق�صة 
نف�صه  العدد  يف  من�صورة 
ل�صت وحيدا”  “اأنا  بعنوان 
ترجمة و�صيناريو الدكتورة 

علياء الداية.

ال�صادرة عن الهيئة العامة ال�صورية للكتاب

جملة« اأ�سامة »ترحب بالعام الدرا�سي 
يف عددها اجلديد

الهيئة  عن  حديثاً  �صدر 
للكتاب  العامة  امل�رصية 
»اإن�صانية  بعنوان  كتاب 
يف  قراءات  الق�صيدة« 
العربي،  ال�صاعر  اأوجاع 

للدكتور عادل نيل.

واختار املوؤلف جمموعة 
النظر  مع  ال�صعراء،  من 
يف جممل التجربة لر�صد 
االأوجاع  تلك  بواعث 
ومدى متكنها يف الذات، 
املعنى  يكون  ال  حتى 

خ�صع  عار�صاً  �صعوراً 
اإحدى  يف  ال�صاعر  له 
جتاربه ليكون الن�ض اأكرث 
التعبري  هذا  يف  �صدقاً 

االإن�صاين.

ال�صادر حديثا عن الهيئة امل�صرية العامة للكتاب

»اإن�سانية الق�سيدة« قراءات يف اأوجاع ال�ساعر 
العربي..لعادل نيل
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امل�ؤرخ واملقاربات 
الكمية: ح�ل الدرا�سات 

الدمي�غرافية لبع�ض 
احل�ا�سر االإ�سالمية

العدد  يُفتتح  »درا�سات«،  باب  يف 
»امل�ؤرخ  عن�انها  نظرية  بدرا�سة 
الدرا�سات  الكمية: ح�ل  واملقاربات 
احل�ا�رض  لبع�ض  الدمي�غرافية 
اأطروحات  عر�ض  الإ�سالمية: 
طارق  اأعدها  ت�ساوؤلت«،  واإثارة 
التعريف  فيها  حاول  وقد  مداين. 
عرب  الكمي  التاريخ  تط�ر  مبراحل 
تعر�ض  كما  ومدار�سه،  اأعالمه 
لبع�ض الأطروحات التاريخية الكربى 
الدمي�غرايف  التاريخ  قاربت  التي 
الإ�سالمية   - العربية  للمجتمعات 
واأّطرت البحث يف هذا املجال. ويف 
م�ست�ى اآخر، اأبرز الباحث من خالل 
العربية  الدرا�سات  من  جمم�عة 
املناهج  خمتلف  الر�سينة  والغربية 
�ساكنة  واإح�ساء  بدرا�سة  املتعلقة 
تاريخ  اأزمنة  عرب  الإ�سالمية  املدن 
خمتلفة. اأما الق�سد من هذا العر�ض 
احل�ا�رض  من  ملجم�عة  ع  امُل��َسّ
املجال  ت��سيع  فه�  الإ�سالمية، 
املدرو�ض، وا�ستعرا�ض نقدي لنماذج 
النظريات  ا�ستثمار  من  خمتلفة 
الآليات  الدمي�غرافية، ومن ت�ظيف 
واملقاربات الكمية من خالل خمتلف 
واملعطيات  التاريخية  الن�س��ض 

العمرانية والأثرية.

التن�ع الديني والطائفي يف 
الفرتة االإ�سالمية املبكرة

»التن�ع  فهي  الثانية،  الدرا�سة  اأما 
الديني والطائفي يف الفرتة الإ�سالمية 
املبكرة من خالل كتاب »التحري�ض« 
)ت.  الغطفاين  عمرو  بن  ل�رضار 
الرحمن  لعبد  815م(«  200هـ/  نح� 
بالدر�ض  فيها  تناول  الذي  حللي، 
ويربز  التحري�ض،  كتاب  والتحليل 

والطائفي  الديني  التن�ع  خالله  من 
والختالفات بني امل�سلمني يف القرن 
اأ�سل�ب  يدر�ض  كما  الهجري.  الثاين 
يف  الختالفات  عر�سه  يف  امل�ؤلف 
ع�رضه، ويحلل م�قفه منها. وي�سلط 
اأن  ميكن  التي  اجل�انب  على  ال�س�ء 
يقدمها ت�افر هذا الكتاب الذي كان 
يف  عدة  ق�سايا  مراجعة  يف  مفق�ًدا 
ويحلل  الإ�سالمية.  العل�م  خمتلف 
طريقة امل�ؤلف يف تقييم الختالفات 
معيار  اإيجاد  وحماولته  ع�رضه،  يف 
للدليل ي�سبط الختالف بني الفرق.

ال�سراع ال�سيا�سي الذي 
عرفته بالد املغرب 

واالأندل�ض، خالل القرن 
الرابع الهجري/ العا�سر 

امليالدي

والتجرمي  »ال�سلطة  درا�سة  تهدف 
املغرب  ببالد  للمعار�سة  ال�سيا�سي 
الرابع  القرن  خالل  والأندل�ض 
الهجري/ العا�رض امليالدي«، ل�سعيد 
مظاهر  عن  احلديث  اإىل  بنحمادة، 
انتهجتها  التي  ال�سيا�سي  التجرمي 
�سد  والأم�ية  الفاطمية  اخلالفتان 
املعار�سة. فال�رضاع ال�سيا�سي الذي 
والأندل�ض،  املغرب  بالد  عرفته 
الهجري/  الرابع  القرن  خالل 
الُعبيديني  بني  امليالدي،  العا�رض 
ونظرائهم  اإفريقية  يف  ال�سيعة 
واتخذ  الأندل�ض،  ال�سّنة يف  الأم�يني 
اإىل  اأدى  وعقدًيا،  مذهبًيا  طابًعا 
جترميهما كل �سل�ك مناوئ، وحت�يل 
مذهبي  بُعد  من  املعار�سة  م�اقف 
لأن  �سيا�سي؛  مفه�م  اإىل  وعقدي 
اأح�ّس�ا  واملروانيني  الإ�سماعيليني 
�سلطة  �سّكل�ا  الذين  العلماء  بق�ة 
لذلك،  للمجتمع.  م�ؤطرة  فكرية 
دينية  ب�سبغة  املعار�سة  ا�سطبغت 
اخلالفتني  اأجربت  و�سيا�سية، 
الديني،  املعجم  من  النحت  على 
ال�سعي  اإطار  يف  رم�زها،  ملحاربة 
اإىل التجرمي ال�سيا�سي ل�سل�كهم، ويف 
�سياق تداخلت فيه ال�سيا�سة بالعقيدة 

واملذهب.
احل��ض  دول  ا�سرتاتيجية  يف  �سبتة 

الغربي للبحر الأبي�ض املت��سط
ال�رضيف يف درا�سته  ويناق�ض حممد 
احل��ض  دول  ا�سرتاتيجية  يف  »�سبتة 
املت��سط«،  الأبي�ض  للبحر  الغربي 
ا�سرتاتيجًيا وجتارًيا،  اأهمية املدينة 
من خالل فح�ض عالقاتها التجارية 
الغربي  احل��ض  ق�ى  ببع�ض 
املدينة  اأ�سحت  وكيف  للمت��سط، 
التي  اخلارجية  لالأطماع  عر�سة 
عليها.  الربتغاليني  با�ستيالء  تُّ�جت 
الربتغايل  الغزو  لدوافع  يتعر�ض  ثم 
على  ذلك  وانعكا�سات  للمدينة، 

التط�ر احل�ساري للمغرب.

بني تاريخي فتح اأمريكا 
وفتح االأندل�ض

جاءت  التي  املقارنة  الدرا�سة  اأما 
العربية  التاريخية  »امل�سادر  بعن�ان 
لالأ�سط�رة امل�ؤ�س�سة لله�ية الغربية: 
وفتح  اأمريكا  فتح  تاريخي  بني 
الرحمن  عبد  ملحمد  الأندل�ض« 
ح�سن، فت��سح اأن املعرفة التاريخية 
باملعرفة  تت�سل  احلديثة  الغربية 
باأ�سل  ات�سالها  من  اأكرث  العربية 
خالف  خال�ض،  روماين   - اإغريقي 
ما ه� رائج يف الفكر الغربي احلديث 
التي  الن�س��ض  وتقارن  واملعا�رض، 
فتح  عن  الإ�سبان  امل�ؤرخ�ن  كتبها 
ع�رض  ال�ساد�ض  القرن  يف  اأمريكا 
التي  العربية  بالن�س��ض  امليالدي 
ُكتبت ح�ل فتح الأندل�ض يف القرنني 
ت�ستخرج  للهجرة.  والعا�رض  التا�سع 
الق�ستني،  بني  التماثالت  الدرا�سة 
اأمريكا  فتح  ق�سة  اأن  اإىل  وتخل�ض 
الأندل�ض،  فتح  ق�سة  من  ن�سخة 
الع�رض  بداية  يف  الإ�سبان  ا�ستعادها 
احلديث. ومن ثّم، ت�ؤكد تعدد اأ�س�ل 
من  النقي�ض  على  الغربية،  املعرفة 
 - الإغريقي  اأ�سلها  نقاء  مزاعم 

الروماين.

راهب وفقيه: �سرية 

متقاطعة لنيك�ال�ض كليرند 
وحممد بن خروف

وفقيه:  »راهب  درا�سة  وتتناول 
كليرند  لنيك�ل�ض  متقاطعة  �سرية 
وحممد بن خروف«، ملحمد بك�ر، 
اإعادة  البي�غرايف،  باملنهج  مت��سلة 
بناء �سرية كل من الراهب البلجيكي 
الت�ن�سي  والفقيه  كليرند  نيك�ل�ض 
حممد بن خروف، مع الرتكيز على 
جمع  الذي  اللقاء  حيثيات  ك�سف 
بينهما يف غرناطة ثم انتقالهما اإىل 

فا�ض.
للباحث  الباب بدرا�سة  واختُتم هذا 
»جمعيات  عن�انها  فت�ح  اإليا�ض 
قدماء تالميذ املدار�ض والثان�يات 
يف  ودورها  الإ�سالمية  الفرن�سية 
-1921( املغرب  يف  ال�طني  العمل 
اإىل  الدرا�سة  هذه  وتهدف   ،»)1956
تالميذ  قدماء  جمعيات  دور  اإبراز 
الفرن�سية  التعليمية  امل�ؤ�س�سات 
العمل  يف  املغربية  الإ�سالمية 
من  اآلية  كانت  باعتبارها  ال�طني؛ 

اآليات ال�ستقطاب والتاأطري والتنظيم 
لدى النخبة املغربية، واإظهار اأهمية 
املمار�سة اجلمع�ية يف املغرب زمن 
جنينية  من  الرغم  على  ال�ستعمار، 
هذه امل�ؤ�س�سات يف املجتمع. واأ�سار 
ذلك اإىل ن�س�ء جمتمع مدين حديث، 
تلك  تع��ض  كاأنها  بدت  مب�ؤ�س�سات 
التي طبعت حياة املغاربة  التقليدية 

يف فرتات ط�يلة من تاريخهم.

ال�سرد والعامل ال�اقعي

درا�سة  نن�رض  »ترجمات«،  باب  ويف 
»ال�رضد والعامل ال�اقعي«، لالأكادميي 
وقد  كار،  ديفيد  الأمريكي  واملفّكر 

ترجمها ثائر ديب.
فقد  كتب«،  »مراجعات  باب  اأما 
متمثلة  مراجعات،  ثالث  �سم 
كتاب  رم�ساين  فهمي  مبراجعة 
قراءات  والتاريخ:  اله�ية  جدل 
جعيط  ه�سام  مباحث  يف  ت�ن�سية 
خالد  ومراجعة  م�ؤلفني،  ملجم�عة 

تاريخ  يف  املهم�س�ن  كتاب  بالعربي 
نظرية  اإ�سكاليات  الإ�سالمي:  الغرب 
وتطبيقية يف التاريخ املنظ�ر اإليه من 
ب�ت�سي�ض،  القادري  لإبراهيم  اأ�سفل 
ومراجعة جمال فزة كتاب ال�سحافة 

والتاريخ للم�ؤرخ الطيب بيا�ض.
درا�سة  »وثيقة«  باب  ت�سّمن  كما 
بعن�ان »اأربع ر�سائل دفينة ح�ل ’بيت 
املغرب بالقاهرة‘» ل�سل�ى الزاهري. 
على  ال�س�ء  الباحثة  فيها  تُ�سلّط 
تربز  التي  »باريال«  اأر�سيف  وثائق 
اأهمية بيت املغرب بالقاهرة ب�سفته 
مغربية  ثقافية  ر�سمية  م�ؤ�س�سة  اأول 
املغرب  تاريخ  يف  خارجية  منظمة 
واأهداف  مت�يله،  وطرائق  احلديث 
عمل  تربز  كما  دعمه،  من  اإ�سبانيا 
الطلبة  تتبع حتركات  يف  ج�ا�سي�سها 
تدبيج  خالل  من  هناك،  املغاربة 
تقارير عن اأدق حتركاتهم ومي�لتهم 
امل�رضية  بال�سخ�سيات  وات�سالتهم 
التقارير  هذه  تُخربنا  كما  وغريها، 
عما كان يعانيه ه�ؤلء الطلبة املغاربة 

جراء �س�ء تدبري هذه امل�ؤ�س�سة.

امل�ؤرخ العربي وم�سادره

»ندوة  بـ  اأب�ابه  العدد  واختتم 
»امل�ؤرخ  بعن�ان  وهي  اأ�سط�ر«، 
نظمتها  وقد  وم�سادره«،  العربي 
التاريخية  للدرا�سات  اأ�سط�ر  جملة 
معهد  يف  التاريخ  ق�سم  مع  بالتعاون 
 29 ي�مي  العليا،  للدرا�سات  الدوحة 
العدد،  هذا  ويف   .2019 اأفريل  و30  
نن�رض الق�سم الأول من اأعمال الندوة 
وباحثني  م�ؤرخني  جتارب  يف  ممثاًل 
عرب مع الأر�سيف، �س�اء كان اأجنبًيا 
على  ال�ستغال  »يف  وهي:  حملًيا،  اأم 
الفرن�سية  اخلارجية  وزارة  اأر�سيف 
ك�سف معطيات يف م�سائل اجتماعية 
و�سيا�سية )اخلالفة، �سايك�ض - بيك�، 
ك�ثراين،  ل�جيه  �س�رية(«  تق�سيم 
الأر�سيفات  يف  بحث  و«جتربة 
العهد  خالل  ت�ن�ض  يف  العثمانية 
هنية،  احلميد  لعبد  احلديث« 
الربتغايل«  الأر�سيف  مع  و«جتربتي 
اأعمال  و�ستن�رض  املن�س�ري.  لعثمان 

الندوة تباًعا يف الأعداد املقبلة.

ال�سادرة حديثا عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات 

»اأ�سطور« يف عددها العا�سر تناق�ش اأدوار 
»املوؤرخ« يف اأبوابها املختلفة

�سدر عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات العدد العا�سر من املجلة ن�سف ال�سن�ية املحّكمة اأ�سط�ر. وتقدم املجلة يف هذا العدد 
ا تاريخية.  ا بيبلي�غرافية متن�عة، اإ�سافًة اإىل باب »ترجمات« الذي اعتادت املجلة اأن ترتجم فيه ن�س��سً نخبًة من الدرا�سات وعرو�سً

وا�ستمل العدد على الق�سم االأول من »ندوة اأ�سط�ر«.

الرواية ال�سادرة حديثاً حتت 
الديجيتال«،  »ج�رض  عن�ان 
تعترب  حنا،  مي�سيل  للكاتب 
اليافعة  اأدب  روايات  من 
اأحداثها  وتدور  والنا�سئني، 
يف اأج�اء ميتزج فيها اخليال 
التقنية  بالتفا�سيل  العلمي 

لع�امل الكمبي�تر والإنرتنت.
»هيثم«،  ه�  الرواية  بطل 
من  ع�رضة  الثالثة  يف  فتى 
ملجم�عة  يتعر�ض  عمره، 
الغريبة،  الأحداث  من  كبرية 
تهاجم غرفته  ديدان  بني  ما 
داخل  يختفي  و�سديق  لياًل، 

ووجه  الكمبي�تر،  جهاز 
مرعب يطارده يف كل مكان، 
على  يعتمد  اأن  عليه  ويك�ن 
املع�سالت  هذه  حلل  نف�سه 

العجيبة.
كاتب  حنا،  ومي�سيل 
املقال  يكتب  م�رضي، 

والق�سة  الق�سرية  والق�سة 
له  وال�سيناري�،  امل�س�رة 
كتاباً  ع�رض  خم�سة  من  اأكرث 
ح�سل  املجالت،  متن�عة 
اجل�ائز  من  العديد  على 
الق�سرية  الق�سة  جمايل  يف 

والت�س�ير الف�ت�غرايف.

»بداأ  الرواية:  اأج�اء  ومن 
اأيام،  ثالثة  منذ  الأمر  هذا 
عندما فتحت ر�سالة جاءتني 
بالربيد الإلكرتوين من عن�ان 
ل اأعرفه، ومل يكن بها �س�ى 
راأ�ض  ال�جه:  لهذا  �س�رة 
كبري وعينان حمراوان ي�سيل 

م�سق�ق  ول�سان  الدم،  منهما 
متغ�سن،  وجلد  كالأفاعي، 
حادة  واأ�سنان  مدبب،  واأنف 
ثائر  و�سعر  كاخلناجر، 
غجرّي. وكانت حتت ال�س�رة 
لتينية  بحروف  ط�يلة  كلمة 
مل اأ�ستطع اأن اأقراأها. �سعرت 

بالفزع عندما راأيت ال�س�رة. 
قد  كما  رهيفا  قلبي  لي�ض 
تظن�ن، لكن ال�جه كان كئيبا 
ي�سدق،  ل  ب�سكل  ومقب�سا 
الداميتني  عينيه  خا�سة 

اللتني كانتا بال ب�ؤب�ؤ«.
 وكاالت

للكاتب امل�سري مي�سيل حنا

»ج�سر الديجيتال« اأجواء ميتزج فيها اخليال العلمي بعامل التكنولوجيا الرقمية 
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بداية، كيف تقدمني نف�سك 
للقارئ؟ 

مواليد  من  بوعثمان  مرمي 
جيجل،  بوالية   1999 15اأفريل 
جيجل  بجامعة  جامعية  طالبة 
ثانية  �سنة  تا�سو�ست-  قطب   –
تخ�س�ص  عربي  اأدب  لي�سان�ص 

درا�سات نقدية.

عامل  مع  م�سوارك  بداأ  متى 
الكتابة؟

وجلت لعامل الكتابة يف �سن مبكر 
جدا، كنت اأبلغ من العمر اآنذاك 
حدث  كيف  اأعلم  ال  �سنة،   11
اأكن  مل  احلقيقة  يف  الأين  ذلك 
اأين ال  اأي كتاب، كما  قد طالعت 
اأملك اأي فرد يف عائلتي له هذا 
الكتابة جزءا  اأعترب  لهذا  التوجه 
اخلواطر  من  الكثري  كتبت  مني، 
الق�سرية  الق�س�ص  بع�ص  ثم 
ا�ستطعت  اأن  اإىل  والن�سو�ص 
كل  من  اأكرب  لنوع  الولوج  واأخريا 

هذا اأال وهو الرواية.

الرواية  عن  حدثينا 
وال�سخ�سيات والداللة التي 
الهدف  العنوان؟ فما  يحملها 
التوظيف  هذا  خالل  من 

ياترى ؟
»املجنونة...لعنة  رواية 
رواية  عن  عبارة  هي  ني�سان« 
بني  حملت  ب�سيكواجتماعية 
نف�سية  موا�سيع  عدة  �سفحاتها 
حيث  من  نف�سية  اجتماعية،  و 
النف�سية  احلروب  تعبري عن  اأنها 
الق�س�ص  حتى  و  التناق�سات  و 
التي تدور بداخلنا ، و اإجتماعية 
العديد  ر�سدت  قد  اأنها  باعتبار 
ال�سلبية  االأفكار  و  الق�سايا  من 
الثالث  عاملنا  على  طغت  التي 
عامة و اجلزائر خا�سة كالق�سية 
الفل�سطينية مثال و انت�سار جرائم 
العنف  مظاهر  خمتلف  و  القتل 
تت�سمن  االأخرية،  الفرتة  يف 
املجنونة خم�سة و اأربعني ف�سال 
الطويلة  بالرواية  لي�ست  اأنها  مع 
مو�سوعا  تناولت  ف�سل  كل  و يف 
الذي  املو�سوع  عن  خمتلفا 
قبله، و هاته بع�ص العناوين التي 
متاأ�سلم،  و  فيها)م�سلم  وردت 
الفكري،  الع�سيان  اغت�ساب، 
�سفك  االأنا،  حرب  اقراأ،  اأمة 
يخ�ص  فيما  احلروف...(،اأما 
باملجنونة  ق�سدت  فقد  العنوان 
الفتاة املختلفة، اأن تكون خمتلفا 

للقطيع  خمالفة  الأفكار  حامال 
و  جمنون  �سخ�ص  اأنك  يعني 
لعنة  اأما  نظرهم  يف  متخلف 
...اأي  اأفريل  هو  فني�سان  ني�سان 
لكالمهم  ت�ست�سلم  وال  لعنة  كن 
هاته  روايتي  خالل  من  حاولت 
تغيري الكثري من االأفكار الدخيلة 
باأنه  اأعلم  اأين  مع  على جمتمعنا 
لي�ص باالأمر ال�سهل، لكن ال باأ�ص 
قد  اأي�سا  باملحاولة...املجرة 

بداأت من ذرة..

م�ستمدة  روايتك  هل 
االجتماعي  الواقع  من 

اجلزائري؟
نعم بالطبع، يف احلقيقة حتدثت 
التي  الظواهر  من  الكثري  عن 
انت�رشت يف االآونة االأخرية كالعنف 
يف املالعب مثال وذلك يف ف�سل 
جانب  اإىل  املالعب«،  »�سدى 
االجتماعية  امل�ساكل  من  الكثري 
والتخلف  واالنتحار  كالفقر 
الغربي،  للعامل  االأعمى  والتقليد 
التغيريات  عن  اأي�سا  حتدثت 
موؤخرا  اجلزائر  يف  حدثت  التي 
و  مني  ق�سد  غري  عن  كان  ولو 
و  اأي�سا  مبا�رشة  غري  بطريقة 
اأق�سد بالتحديد امل�سريات التي 
بلدي، يف احلقيقة  اأبناء  بها  قام 
اأنا اأعتربها ثورة...ثورة من اأجل 
و  الثانية  للمرة  اجلزائر  حترير 
اآخر مبعايري  بناء وطن  اأجل  من 

اأخرى جديدة.

طرف  من  دعما  تلقيت  هل 
االأدبي  موؤلفك  لن�سر  اأهلك 

االأول ؟
العبارة:«من  هذه  رددت  لطاملا 
بيئة  يف  اأدبيا  تعي�ص  اأن  ال�سعب 

اأن  ال�سعب  من  اأدبية،و  غري 
وجود  ال  بيئة  يف  حاملا  تعي�ص 
فيها مل�سطلح »حلم« ،بيئة تتوفر 
فيها  تنعدم  و  االأ�سباب  فيها 
الكلمات  هذه  قلت  الدوافع...« 
اأنني من �سجعت  عندما تذكرت 
نف�سي و �ساأظل اأفعل ذلك،ال اأحد 
�سجعني الأ�ستمر يف الكتابة حتى 
اأنني قررت ن�رش روايتي لوحدي 
الأين مل اأن�ساأ يف و�سط اأدبي رمبا، 
لكن لن اأنكر اأن اأفراد عائلتي قد 
اأخربتهم  عندما  بالفخر  �سعروا 
دعما  تلقيت  اأنني  كما  بذلك 

ماديا من اأبي حفظه اهلل.

حتملها  التي  الر�سالة  هي  ما 
رواية »املجنونة«؟

يف احلقيقة جمنونتي حتمل اأكرث 
�رشيحة  دعوة  هي  ر�سالة،  من 
ي�ستفيق  اأن  اأجل  من  ملجتمعي 
من �سباته، نعي�ص االآن يف دوامة 
من الفو�سى وعلينا اخلروج منها 
اأي �سيء يذكر،  اإال فلن نحقق  و 
ميكننا  ما  املوؤهالت  من  منلك 

من ذلك فلما ال ن�ستغلها اإذن؟!

ملو�سوع  فيها  تطرقت  هل 
»الوطن«؟

تتحدث  روايتي يف معظمها  نعم 
العامل  اأو  العربي  املجتمع  عن 
الثالث عامة، تتحدث عن الظلم 
حتى  و  العدل  و  الديكتاتورية  و 
عن احلكام لكن مل اأتعمق كثريا.

مبن تاأثرت من الكتاب ب�سكل 
عام؟ وملن تقرئني بال�سبط؟

رمبا �ست�سعر بالغرابة اإن قلت لك 
باأنني ال اأقراأ كثريا، اأعاين م�سكلة 

يف الرتكيز لالأ�سف لكنني اأحاول 
الكتب  بع�ص  مطالعة  موؤخرا 
اللغوي  ر�سيدي  اإثراء  اأجل  من 
الكتاب  موؤلفات  بالذكر  واأخ�ص 
اأتاأثر  مل  فاإين  وعليه  اجلدد، 
اأكتب  اأنا  كاتب،  اأو  روائي  باأي 
بطريقتي اخلا�سة واأحاول  خلق 

اأ�سلوب مميز خا�ص بي.

هل مرمي بوعثمان منخرطة 
يف نواد اأدبية ؟

طويل  وقت  مي�ص  مل  اأبدا  ال 
على ولوجي لل�ساحة االأدبية ومل 
النوادي  هاته  على  بعد  اأتعرف 
خمططاتي،  �سمن  من  لكنها 
فيما  فيها  االنخراط  �ساأحاول 
الثقافية  الن�ساطات  اأهوى  بعد، 
واالأدبية وعائقي الوحيد هو اأنني 
واأجد �سعوبة يف  اجتماعية  غري 

التوا�سل مع االآخر.

جماال  الكتابة  كانت  هل 
باأفكارك  للبوح  خ�سبا 

واإخراجها للعلن؟

الكتابة  يف  وجدت  فقد  نعم 
هواية  اأعتربها  يل،  متنف�سا 
هواية  واحد،  اآن  يف  ور�سالة 
اعتمدت عليها من اأجل اأن اأعرب 
الواقع  والأعاي�ص  دواخلي  عن 
اأي�سا، ور�سالة اأحاول من خاللها 
لالآخرين... اأفكاري  اإي�سال 

الكتابة مالذي.

االإرادة  وراء  ال�سر  ما 
بها  تتحلني  التي  الفوالذية 
احلياة  م�ساعب  مواجهة  يف 
الثقافية يف بالدنا خا�سة يف 

والية جيجل؟

ال اأنتظر اأي دعم من اأحد لذلك 
ولن متنعني  مل  امل�ساعب  فهذه 
عن اإمتام طريقي، امل�سكلة التي 
يعاين منها الكتاب موؤخرا واأخ�ص 
بالذكر الكتاب اجلدد هو »النقد 
االأ�سخا�ص  بع�ص  البناء«  غري 
املواهب  حتطيم  الوحيد  همهم 
اأملك  وكبريها،  �سغريها 
واإ�رشارا  واإرادة  قوية  �سخ�سية 
ال  جدوته  تنطفئ  ال  متقدا 
التفاهات  هاته  مثل  اأن  اأظن 
اأوؤمن  اأنني  مادام  �ستحطمني، 

بنف�سي وبقدراتي.

�سيتحقق  حلم   24 �سيال 
بالن�سبة لك، األي�س كذلك؟

اإن �ساء اهلل مع اأنه مل يكن حلمي، 
اأمتنى  جدا  له  متحم�سة  لكنني 
اإن  فيه  امل�ساركني  من  اأكون  اأن 

واتتني الظروف طبعا.

لقرائك  تهدي  اأن  لك  هل 
من  مقطعا  االأعزاء 

روايتك؟

ف�سل  ...هذا مقطع من  بالطبع 
احلرية(و   (   «  «  La liberté:
انت�رشت اأيها »ال�سولكينغ« فعلت 
كّل ذلك داخلي اأما خارجي فقد 
تكفل بذلك كل من �سعر باأنه حان 
الوقت الأن ي�سرتجع ما �سلب منه، 
كرهائن  اأخدوهم  من  يحرر  الأن 
منذ �سنوات، لكننا خرقنا قانونا 
مل يخرقه اأحد قبلنا...«ما اأخد 
بالقوة«،  اإال  ي�سرتجع  لن  بالقوة 

نحن �سن�سرتجعه بالورود...!«
بعنوان  اآخر  ف�سل  من  اقتبا�ص 
اأفهم  :«ال  اأمامي«  »اأ�سعني 
مل  اأنه  مع  باملا�سي  ي�سمى  مل 
مي�ص، نتذكره كل يوم و �ساعة 

و دقيقة...«

هل لنا اأن نحظى مبقتطف 
بزوغ  »قبل  خاطرة  من 
التي �ساركت  الفجر بقليل« 
الكتاب  م�سابقة  يف  بها 
التي  روح«  »نفحة  اجلامع 
من  كانت  والتي  بها  توجت 

تنظيم نادي ثورة كتاب؟

نحن  نع�سق  بالتاأكيد:  نعم 
الظلمة ونع�سق اأن ننام
فقط الأننا تعبنا الظلم

بيت  لنا  بالن�سبة  النوم  والأن 
اأحالم

جن�ّسد فيه رغباتنا
ن�سّحح فيه خطايانا

ونرتكب اأخرى.

كلمة للقائمني على الثقافة 
يف اجلزائر؟

م�سوؤوليتهم  وا�سحة،  مهامهم 
اأظن  و  بالثقافة  النهو�ص  هي 
اأن ال�سبيل اإىل ذلك وا�سح اأي�سا 
خا�سة  املواهب  دعم  وهو  اأال 
اأ�سخا�ص  منها،هناك  ال�سابة 
طموحات  و  اأفكارا  يحملون 
كبرية كما اأنهم ميتلكون قدرات 
عالية متكنهم من حتقيق اأ�سياء 
عظيمة لكن لالأ�سف ال ميتلكون 

االإمكانيات و الدعم الكايف.

ال�سداقة  عالقة  نوع  ما    
بالكتاب  تربطك  التي 
املواهب  هي  ومن  ال�سباب؟ 

التي اأعجبت بكتاباتها؟ 
من  العديد  اأملك  احلقيقة  يف 
منهم  الكبار  الكتاب  االأ�سدقاء 
كتاب  معظمهم  و  ال�سغار  و 
من  ذلك  الحظت  مبدعون 
�سفحاتهم  يف  كتاباتهم  خالل 
اأقراأ  على »الفاي�سبوك« لكن مل 
�ساأفعل  لكنني  بعد  موؤلفاتهم 
كتاب«  فقط  قراأت  مدة،  بعد 
�رشير يف جهنم« الأكرم عتمة و 
الإ�سالم  بقدر«  �سيء  »كل  رواية 

باكلي.

الذي  اجلديد  العمل  هو  ما 
منتوجك  بعد  �ستن�سرينه 

باكورة اأعمالك؟
اجتماعية  ب�سيكو  رواية  هي 
منت�رشة  ظاهرة  تناولت  كذلك، 
موؤخرا،  اجلزائر  يف  بكرثة 
مر�سني  اأي�سا  تناولت  كما 
بالفوبيا... �سلة  لهما  نف�سيني 
جميلة  رواية  هي  احلقيقة  يف 
لكل  ر�سالة  طياتها  بني  حتمل 
الغد  باأن  منك�رش  �سخ�ص 
وباأن  ن�سنعه  من  نحن  اجلميل 
حتدينا  ما  اإذا  ممكن  النجاح 
دون  تواجهنا  التي  ال�سعاب 

انتظار اأي م�ساعدة من اأحد.

بها  نختتم  اأخرية  كلمة 
احلوار؟

االلتفاتة  هذه  على  اأ�سكركم 
وقف  من  كل  واأ�سكر  الطيبة 
اأن حتقق  اأمتنى  اأي�سا،  بجانبي 

روايتي النجاح الذي ت�ستحقه.

الروائية املبدعة مرمي بوعثمان ليومية »الو�سط«

املجنونة...ر�سد للأو�ساع الجتماعية يف العامل الثالث
ك�سفت الروائية املبدعة مرمي بوعثمان امللقبة بـ )ملي�س( يف هذا احلوار ال�سيق الذي جمعها بيومية »الو�سط » عن االأو�ساع االجتماعية التي 

يعي�سها العامل الثالث بروايتها املو�سومة بـ" املجنونة ...لعنة ني�سان" ال�سادرة حديثا عن دار املاهر ب�سطيف)اجلزائر( ، فلقد  ر�سدت  ابنة 
مدينة جيجل   من خالل هذا العمل الروائي املتميز » العديد من الق�سايا و االأفكار ال�سلبية التي طغت على عاملنا الثالث عامة و اجلزائر 

خا�سة، كالق�سية الفل�سطينية مثال وامل�ساكل االجتماعية  والفقر و انت�سار جرائم القتل واالنتحار وخمتلف مظاهر العنف يف الفرتة 
االأخرية  و تطرقت  اأي�سا للتغيريات التي حدثت يف اجلزائر » ، وهذا ح�سب ما اأكدته لنا يف هذا اللقاء  لتتمكن هذه  الوردة من روؤية النور 

رغم العوائق والعراقيل ،اإال اأنها تفوقت يف االأخري   بفر�س نف�سها يف ال�ساحة الثقافية اجلزائرية ، اأين �ست�سجل هذه املوهبة الفريدة من 
نوعها  م�ساركتها الأول مرة ككاتبة يف  �سيال 24 اأين �ستبعث بر�سالة اأمل وتفاوؤل وجناح للجميع بدون ا�ستثناء .
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ما عالقة ال�سرطان بفريو�س الهرب�س؟
فريو�س  بني  عالقة  العلماء  اكت�شف 
لت�شابه  وال�رسطان،  الهرب�س 
الإن�شان  ج�شم  يف  النت�شار  اآلية 
�شحيفة  وت�شري  �شحته  وتقوي�س 
»Neuroscience News« اإىل اأن 
الهرب�س  فريو�س  اأن  اأثبتوا  الباحثني 
الإن�شان م�شتخدما  ينت�رس يف ج�شم 
املحفوظة يف  الوراثية  املواد  اأقدم 
اخلاليا  تفعله  ما  النووي،  احلم�س 
اخلاليا  تغزو  التي  ال�رسطانية 

ال�شليمة.
»فريو�س  اإن  الباحثون  ويقول 
احلم�س  مع  يتعاون  الهرب�س 
 satellite RNA( الريبي  النووي 
عدة  قبل  ت�شكل  الذي   (HSATII
ال�شنني. وعادة، ل يكون  ماليني من 
ميكنه  ل  لأنه  ن�شيطا   HSATII
ين�شط  ولكنه  الربوتينات.  ترميز 
اإىل  الهرب�س  فريو�س  دخول  عند 
نف�س  ال�رسطانية  اجل�شم.وللخاليا 

اخلا�شية«.

من  اأنه  اإىل  الباحثون  ي�شري  كما 
الهرب�س  يكون  اأن  املحتمل 
التفاعل  كيفية  تعلما  قد  وال�رسطان 
مع احلم�س النووي الريبوزي القدمي 
اأن  انفراد. كما ميكن العتقاد  على 

ال�رسطان وفريو�س الهرب�س يتعاونان 
ووفقا  اجل�شم  داخل  التجذر  يف 
ي�شري  غرينباوم،  بنجامني  للدكتور 
تقارب  »اإمكانية  العتقاد  هذا  اإىل 
املختلفني  املر�شني  هذين  اآليات 

اللذين ل ميكن املقارنة بينهما«كما 
فريو�س  دخول  اأن  العلماء  يعتقد 
الهرب�س اإىل ج�شم الإن�شان قد يكون 
غري  اأخرى  اأمرا�س  بتطور  مرتبطا 

ال�رسطان، مثل األزهامير.

فوائد الغلوتني ال�سحية
على  التي حتتوي  والأطعمة  بالقمح،  غالباً  الغلوتني  يرتبط   
القمح، ويف درا�شٍة اأُجريت عام 2017 على اأكرث من 100.000 
وجد  اله�شمية،  ال�شطرابات  من  يعانون  ل  م�شارٍك  األف 
الباحثون عدم وجود ارتباٍط بني ا�شتهالك الغلوتني الغذائي 
على املدى الطويل، وبني خماطر التعر�س لأمرا�س القلب، 
يتجنبون  الذين  الأفراد  اأّن هوؤلء  اإىل  اأي�شاً  النتائج  واأ�شارت 
الغلوتني قد يزيد لديهم خطر الإ�شابة باأمرا�س القلب؛ وذلك 
ب�شبب احتمالية ا�شتهالكهم لكمياٍت اأقل من احلبوب الكاملة، 
كما ربطت العديد من الدرا�شات ا�شتهالك احلبوب الكاملة 
مع نتائج ملحوظٍة يف حت�شن ال�شحة، فعلى �شبيل املثال ُوِجد 
اأّن الأ�شخا�س الذين تناولوا اأكرب كميٍة من احلبوب الكاملة مبا 
يف ذلك القمح من 2-3 ح�ش�س يومياً، مقارنًة مع الأ�شخا�س 
الذين تناولوا كمياٍت اأقل من ح�شتني يومياً، باأّن لديهم معدلت 
الدماغية،  وال�شكتة  القلب  باأمرا�س  الإ�شابة  من  بكثري  اأقل 
والوفيات  الثاين،  النوع  من  ال�شكري  ملر�س  والتعر�س 
تغذية  على  الغلوتني  يعمل  الأ�شباب.  جميع  عن  الناجمة 
ال�شكاريد  قليل  اأرابينوك�شيالن  اجل�شم،  يف  اجليدة  البكترييا 
)بالإجنليزية: Arabinoxylan oligosaccharide) وهي 
الكربوهيدرات امُل�شببة للبكترييا، والناجتة من نخالة القمح، 
)بالإجنليزية:  البيفدية  بكترييا  ن�شاط  اأّنها حُتفز  ثبت  والتي 
Bifidobacteria) يف القولون، وعادًة توجد هذه البكترييا 

يف اأمعاء الإن�شان ال�شحية. الأطعمة املحتوية على الغلوتني

 خطر غري متوقع للت�سوير
 بالرنني املغناطي�سي!

مغناطي�شيا  حقال  تخلق  التي  املقطعي  الت�شوير  لأجهزة  ميكن 
الف�شية  الزئبقية  للح�شوات  ال�شامة  املكونات  اأحد  اأن حترر  قويا 
درا�شة  نتائج  موؤخرا،   Radiology جملة  ون�رست  الأ�شنان،  يف 
اأجراها باحثون من جامعة كرييكايل الرتكية، تفيد باأن احل�شوات 
لعملية  تعر�شها  عقب  الزئبق،  من  كبرية  كميات  حترر  الف�شية 
ب�شكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�شي.  بالرنني  املقطعي  الت�شوير 
خا�س على الأجيال اجلديدة من اأجهزة الت�شوير املقطعي بالرنني 
املغناطي�شي، القادرة على خلق جمال مغناطي�شي قوي، تبلغ قوته 7 
ت�شال، ميكنه اأن يحرر املعدن ال�شام، ما قد ي�شبب ت�شمما خطريا، 
وتو�شل الباحثون الأتراك اإىل هذه النتائج بعد �شل�شلة جتارب على 
ولعاب  ف�شية  زئبقية  وح�شوات  اأ�شنان  فيه  الفم  لتجويف  ت�شاميم 
ا�شطناعي، حيث اختربت يف هذه الت�شاميم اأجهزة تبلغ قوتها 1.5 

و7 ت�شال.

احذروا مادة الرتيكلو�سان يف 
معاجني الأ�سنان!

اأن  الأمريكية  ما�شات�شو�شت�س  جامعة  من  علماء  اأكد 
تت�شبب  اأن  ميكن  للبكترييا  امل�شادة  الرتيكلو�شان  مادة 
موقع  ون�رس  والتهابه  القولون  ب�رسطان  بالإ�شابة 
مادة  علمية عن خطورة  درا�شة   »MedicalXpress«
التي تدخل يف تركيب الكثري من منتجات  الرتيكلو�شان 
العلماء  واأجرى  وال�شابون.  الأ�شنان  كمعجون  التنظيف 
فئران  على  الرتيكلو�شان  تاأثري  خاللها  در�شوا  جتربة 
يف  ت�شببت  اأنها  فوجدوا  وال�شليمة  املري�شة  التجارب 
جميع  لدى  والتهابه  القولون  �رسطان  مر�س  تطور 

الفئران دون ا�شتثناء.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن »هذه التجربة اأكدت اأن تريكلو�شان 
واأثر  الفئران  اأمعاء  يف  احليوية  البكترييا  تركيب  غري 
�شلبا على تنوعها الهام يف هذه املنطقة احل�شا�شة من 
اجل�شم«وقال م�رسف الدرا�شة، غادون ت�شانغ، اإن »هذه 
يوؤثر  الرتيكلو�شان  اأن  على  الأوىل  للمرة  تربهن  النتائج 

�شلبيا على حالة الأمعاء«.
م�شادة  ا�شطناعية  مادة  هو  الرتيكلو�شان  اأن  يذكر 
يف  احلايل  الوقت  يف  ت�شتخدم  والفطريات  للجراثيم 
�شناعة معاجني الأ�شنان وال�شابون ومزيل العرق واأنواع 
يف  الرتيكلو�شان  ي�شتخدم  كما  املختلفة.  املنظفات 

عالج الأ�شنان قبل تركيب احل�شوات لها.

فح�س للدم يتنّباأ ب�سرطان الكلى قبل 5 اأعوام من الإ�سابة

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�سف املبكر عن ف�سل القلب

قالت نتائج درا�شة جديدة اإن اأحد فحو�شات البول والدم التي يتم 
عملها للكلى ميكن اأن يتنّباأ باإمكانية الإ�شابة ب�رسطان الكلى قبل 

تطّوره بـ 5 اأعوام، وي�شّمى الفح�س KIM-1، وميكن اأن ينقذ حياة 
كثريين اإذا اأجري يف وقت مبكر وك�شف عن احتمال الإ�شابة بهذا النوع 

من ال�رسطان الذي ي�شعب عالجه.
واأجريت اأبحاث الدرا�شة يف جامعة بريجهام يف ولية ما�شات�شو�شت�س، 

ونُ�رست يف دورية »كريتيكال كان�رس ري�شري�س«. واأظهرت النتائج اأن 
هذا الفح�س ميكن اأن مييز بني من لديهم ال�شتعداد لالإ�شابة ب�رسطان 

الكلى قبل اأن ينمو الورم وبني من لي�س ليدهم خماطر لالإ�شابة بهذا 
املر�س وي�شاعد الك�شف املبكر ملخاطر الإ�شابة ب�رسطان الكلى 

على اإنقاذ حياة املر�شى من قب�شة الورم الذي يعترب من اأكرث الأورام 
ت�شبباً يف الوفاة اإذا هاجم، ودعا فريق البحث اإىل اإ�شافة فح�س الدم 

KIM-1 اإىل طرق تقدير خماطر الإ�شابة ب�رسطان الكلى نظراً لدقة 
نتائجه مقارنة بفحو�شات الـ »�شي تي �شكان«.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�شن 

اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�شعة باجتاه 
التو�شل اإىل عالج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب 

بع�س الأمرا�س الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�س )باركن�شون). ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب 

خالل ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب دورية 
نيورو�شاين�س، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  �شتانفورد يف 
خالله  من  ميكن  جديد  عامل 
ف�شل  باحتمال  املبكر  التنبوؤ 
القلب، وهو قيا�س مدى �شهولة 
الكهربائية  املوجات  مرور 
دهون  اأن�شجة  يف  الب�شيطة 
ف�شل  حالة  وتو�شف  ال�شاق. 
يف  القلب  ا�شتمرار  باأنها  القلب 
اخلفقان دون اأن يقدر على �شخ 
اأجزاء  اإىل  الدم  من  يكفي  ما 
وقلة  اجللو�س  كرثة  اجل�شم. 
ف�شل  اكت�شاف  توؤخر  احلركة 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رست  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�س  ويتم  الأمريكية،  القلب 
مقاومة دهون اجل�شم للموجات 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
ال�شاق،  يف  ب�شيطة  موجات 
يف  وال�شوائل  املاء  زاد  وكلما 
التيار  مرور  كان  كلما  ال�شاق 
زيادة  وعند  �شهاًل،  الكهربي 
الدهون ي�شعف مرور املوجات 
ذلك  خالل  ومن  الكهربائية، 
باحتمال  املبكر  التنبوؤ  ميكن 

ف�شل القلب.
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الزكاة املفرو�سة:

لي�ست �رضيبة توؤخذ من اجليوب، بل 
هي اأوال غر�س مل�ساعر احلنان والراأفة، 

وتوطيد لعالقات التعارف واالألفة بني 
�ستى الطبقات.

وقد ن�س القراآن على الغاية من اإخراج 
َدَقًة  الزكاة بقوله: }ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �سَ
ِلّ َعلَيِْهْم اإَِنّ  يِهم ِبَها َو�سَ ُرُهْم َوتَُزِكّ تَُطِهّ

اَلتََك �َسَكٌن لَُّهْم َوالّلُ �َسِميٌع َعِليٌم{ �سَ
)3( فتنظيف النف�س من اأدران النق�س، 

والت�سامي باملجتمع اإىل م�ستوى اأنبل هو 

احلكمة االأوىل.
ع النبي �سلى الل عليه  ولذلك و�َسّ

ُمَك  و�سلم يف داللة كلمة ال�سدقة » تَبَ�ُسّ
َدَقٌة َواأَْمُرَك  يِف َوْجِه اأَِخيَك لََك �سَ

َدَقٌة  ِبامْلَْعُروِف َونَْهيَُك َعِن امْلُنَْكِر �سَ
اَلِل لََك  ُجَل يف اأَْر�ِس ال�سَّ َواإِْر�َساُدَك الَرّ
ِدىِء الْبَ�رَضِ  ُجِل الَرّ َدَقٌة َوبَ�رَضَُك ِللَرّ �سَ
ْوَكَة  َجَر َوال�َسّ َدَقٌة َواإَِماَطتَُك احْلَ لََك �سَ

ْفَراُغَك  َدَقٌة َواإِ ِريِق لََك �سَ َوالَْعْظَم َعِن الَطّ
َدَقٌة « ِمْن َدلِْوَك ِفى َدلِْو اأَِخيَك لََك �سَ

 الأ�سول النقلية
 عند الإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي االإمام مع جميع 
االأئمة امل�سلمني يف كون كتاب الل عز 
وجل هو اأ�سل االأ�سول، وال اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعترب 
ال�سنة تبيانا له. ال�سنة النبوية: اأما ال�سنة 

ومفهومها عند االإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه 

ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�سنة لت�سمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�سة، ويجعل من قبيل ال�سنة 
كذلك فتاوى ال�سحابة، وفتاوى كبار 
التابعني االآخذين عنهم، ك�سعيد بن 

امل�سيب، وحممد بن �سهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل 
اأهل املدينة: من االأ�سول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�سادر فقه 

االأحكام والفتاوى. وق�سم االإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�سمني: ق�سم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ساألة 

االأذان، وم�ساألة ال�ساع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رضوات، وغري ذلك من 
امل�سائل التي طريقها النقل وات�سل 
العمل بها يف املدينة على وجه ال 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�سم نقل من طريق االآحاد، 
اأو ما اأدركوه باالإ�ستنباط واالإجتهاد، 
وهذا ال فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�سري منه اإىل 
ما ع�سده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�سائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. االإجماع: لعل مالكا اأكرث 
االأئمة االأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �ساهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة االإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه االأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

ال�ستغفار يوجب معية اهلل عز  وجل 
عن اأبي هريرة – ر�سي الل عنه- 
الل  -�سلى  الل  ر�سول  قال  قال: 
اأنا  تعاىل:  يقواللل  و�سلم:  عليه 
وحتركت  ذكرين  ما  عبدي  مع 
ماجه،  ابن  اأخرجه  �سفتاه  بي 
لذلك ما ع�سانا اإال اأن نقول باأن 
االأذكار.  اأعظم  من  اال�ستغفار 
كان   ، اال�ستغفار  ف�سل  ولعظم 
النبي �سلى الل عليه و�سلم يكرث 
منه وال يرتكه على اأي حال ، قال 

عليه ال�سالة وال�سالم : اإنه ليُغان 
الل  الأ�ستغفر  واإين  قلبي،  على 
اأهل  ليُغان قال  : انه  رواه م�سلم 
اللغة : ) الغني ( بالغني املعجمة 
، والغيم مبعنى ، واملراد هنا ما 
 : القا�سي  قال   ، القلب  يتغ�سى 
قيل : املراد الفرتات والغفالت 
عن الذكر الذي كان �ساأنه الدوام 
عليه ، فاإذا فرت عنه اأو غفل عد 

ذلك ذنبا   

من فل�سفة احلج:
قد يح�سب االإن�سان اأن ال�سفر اإىل البقاع املقد�سة الذي كلف بها امل�ستطيع واعترب من فرائ�س االإ�سالم على 

بع�س اأتباعه يح�سبه االإن�سان رحلة جمردة
ْعلُوَماٌت  ُجّ اأَ�ْسُهٌر َمّ عن املعاين اخللقية، ومثال ملا قد حتتويه االأديان اأحيانا من تعبدات غيبية. وهذا خطاأ }احْلَ

ُدواْ َفاإَِنّ َخرْيَ  ِجّ َوَما تَْفَعلُواْ ِمْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه الّلُ َوتََزَوّ َجّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُف�ُسوَق َوالَ ِجَداَل يِف احْلَ َفَمن َفَر�َس ِفيِهَنّ احْلَ
اِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن يَا اأُْوِل االأَلْبَاِب{ الَزّ

هذا العر�س املجمل لبع�س العبادات التي هي اأركان االإ�سالم، ن�ستبني منه متانة االأوا�رض التي تربط الدين 
باملقا�سد واحِلَكم. اإنها عبادات متباينة يف جوهرها ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف واملق�سد. 

فال�سالة وال�سيام والزكاة واحلج، وما �سابه هذه الطاعات من تعاليم االإ�سالم، هي مدارج الكمال املن�سود، 
وروافد التطهر الذي ي�سون احلياة ويعلى �ساأنها، ولهذه ال�سجايا الكرمية -التي ترتبط بها اأو تن�ساأ عنها- 

ى لبه! ويهذب بالل وبالنا�س �سلته  اأعطيت منزلة كبرية يف دين الل. فاإذا مل ي�ستفد املرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
فقد هوى.

ورمبا قدر الطفل على حماكاة اأفعال ال�سالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن املمثل من اإظهار اخل�سوع وت�سنع 
اأهم املنا�سك.. لكن هذا وذاك ال يغنيان �سيئا عن �سالمة اليقني، ونبالة املق�سد.

واحلكم على مقدار الف�سل وروعة ال�سلوك يرجع اإىل م�سار ال يخطئ، وهو اخللق العاىل!

ح�سول التقوى
والتقوى غاية االأمر، وجماع اخلري، وو�سية الل لالأولني واالآخرين، وال�سوم فر�سة عظمى للتزود من التقوى، قال 

تعاىل }...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�سور مري�سا مل يذهب اإل طبيب اأو ذهب ولكن مل يتناول الدواء اأو تناوله علي غري ما اأو�سي به الطبيب؟! فهذا 

يعد من ال�سفهاء.
فعندما ي�سبح هُمّ امل�سلم اأن يوؤدي العبادات بطريقة �سكلية دون االلتفات اإل مقا�سدها ودون اإحداث تغيري 
يف اأخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حالوة االإميان، وجتد انف�ساما يف �سخ�سية بع�س امل�سلمني، فقد 

ى ال�سدق،  ا كثري ال�سالة وال�سيام واحلج واالعتمار، ويف الوقت نف�سه ال يُوؤمَتَن علي �سيء، وال يتَحَرّ جتده �سخ�سً
ويُ�سيء معاملة االآخرين، وجتده قليل ال�سرب عند البالء؛ فهو اإذا مل يتغري بعبادته ومل ي�ستفد من اأدائها.

لعلكم تتقون
قال تعاىل: }يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُواْ ُكِتَب َعلَيُْكُم 
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم  ّ ال�سِ

تَتَُّقوَن{ ]البقرة:183[  اأي ليعدكم به 
»للتقوى« التي هي امتثال االأوامر واجتناب 

النواهي، ملا يف ال�سيام من مراقبة الل تعاىل 
اأو لعلكم تنتظمون يف زمرة املتقني، الأّن 

ال�سوم �سعارهم. 

والتقوى ال�رضعية هي اتقاء املعا�سي، واإمنا 
كان ال�سيام موجبا التقاء املعا�سي، الأن 

املعا�سي ق�سمان: ق�سم ينجع يف تركه التفكر 
كاخلمر واملي�رض وال�رضقة والغ�سب، فرتكه 

يح�سل بالوعد على تركه والوعيد على فعله 
واملوعظة باأحوال الغري، وق�سم ين�ساأ من 
دواع طبيعية كاالأمور النا�سئة عن الغ�سب 

وعن ال�سهوة الطبيعية التي قد ي�سعب تركها 
مبجرد التفكر، فجعل ال�سيام و�سيلة التقائها، 
الأنه يعدل القوى الطبيعية التي هي داعية تلك 

املعا�سي، لريتقي امل�سلم به عن ح�سي�س 
االنغما�س يف املادة اإىل اأوج العامل الروحاين، 

فهو و�سيلة لالرتيا�س بال�سفات امللكية 
واالنتفا�س من غبار الكدرات احليوانية. ويف 

احلديث ال�سحيح: »ال�سوم جنة«  اأي وقاية، 
وملا ترك ذكر متعلق جنة تعني حمله على ما 
ي�سلح له من اأ�سناف الوقاية املرغوبة، ففي 

ال�سوم وقاية من الوقوع يف املاآثم، ووقاية 
من الوقوع يف عذاب االآخرة، ووقاية من 

العلل واالأدواء النا�سئة عن االإفراط يف تناول 
اللذات. 
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النقال  :0661.41.25.76  

جنيفر اأني�ستون تعود اإىل 
   التلفزيون مب�سل�سل لـ "اأبل بل�س"

و�شفت جنيفر اأني�شتون 
بطولة  يف  م�شاركتها 
موريننغ  "ذا  م�شل�شل 
لـ  اإنتاج  اأول  �شو"، 
بالتجربة  بل�ش"  "اأبل 
وال�شعبة،  اجلديدة 
وهو العمل الذي عادت 
بعد  التلفزيون  اإىل  به 
�شل�شلة  من  عاماً   14

"فريندز" التلفزيونية.
دورها  اإن  تونايت،  انرتتينمنت  جملة  مع  حوار  يف  اأني�شتون  قالت 
ج�شدتها،  التي  االأدوار  اأ�شعب  من  الأنه  كبرياً  مهنياً  حتدياً  ميثل 
واأ�شارت اإىل اأن امل�شل�شل يتعر�ش للتحيز اجلن�شي وحملة "مي تو" 

اأو "اأنا اأي�شاً" املناه�شة للتحر�ش اجلن�شي يف هوليوود.
�شباحي  لربنامج  مذيعة  ال�شل�شلة،  يف  �شخ�شيتها  اأن  واأو�شحت 
ال�شهرة  وم�شاكل  اأني�شتون  مع  تت�شابه  ليفي،  األيك�ش  تُدعى  �شهري، 
التي عرفتها، وقالت "اأتفهم جيداً العزلة ورف�ش الظهور اإعالمياً اأو 

الذهاب اإىل حفالت ال�شجادة حمراء".

تامر ح�سني يتاألق يف
 ا�ستاد القاهرة

تامر  املطرب  اأحيا 
غنائياً  حفاًل  ح�شني 
الهوكي  ملعب  على 
الدويل،  القاهرة  با�شتاد 
اجلمعة،  اأم�ش  م�شاء 
بح�شور ما يقرب من 60 

األف �شخ�ش.
حفله  ح�شني  واأ�شعل 
اأغنياته،  من  بعدد 
االإيه،  بنت  "يا  اأبرزها 
التي  االأغنيات  من  وغريها  ليه"  نا�شيني  ب�شوقك،  عي�ش  مرة،  كل 

األهبت حما�ش احل�شور.
جمهوره  مع  املنظمني  تعامل  طريقة  ال�شاب  املطرب  وا�شتنكر 
حلني  �شاعة  ن�شف  ملدة  احلفل  اأوقف  حيث  الئقة،  غري  بطريقة 
ا�شتقرار االأو�شاع، ثم اأكمل بعدها الغناء ليقدم اأغنيات "عيونه دار، 

واأخرياً، كفاياك اأعذار، وحكايات احلب".
يذكر اأن تامر ح�شني ينتظر عر�ش فيلم "الفلو�ش" خالل االأ�شابيع 
القليلة املقبلة، وي�شاركه البطولة خالد ال�شاوي وزينة وعائ�شة بن 

اأحمد وحممد �شالم، من اإخراج �شعيد املاروق.

حممد �سعد يعود جلني 
امل�سباح يف "عالء الدين"    

عن  �شعد  حممد  تراجع 
امل�شاركة  عن  اعتذاره 
امل�رشحي  العر�ش  يف 
للمخرج  الدين"  "عالء 
جمدي الهواري، الذي كان 
جني  دور  الأداء  ُمر�شحاً 

امل�شباح.
داخل  من  م�شدر  وقال 
اإن �شعد  لـ24،  امل�رشحية، 
قبل  الهواري،  مع  توا�شل 

اأنه هاتف اأحمد  اأيام، واأبلغه بقبول امل�شاركة يف امل�رشحية، م�شيفاً 
عز الذي �شيوؤدي دور عالء الدين لتهنئته بنجاح فيلميه "املمر" و"والد 
رزق 2"، وحتدثا عن عر�شهما امل�رشحي اجلديد، الذي مل يتحدد بعد 

موعد حت�شرياته وانطالق عر�شه.
وي�شارك يف بطولة امل�رشحية روبي، يف انتظار بقية املمثلني. 

ال�سينمائي"  "الإ�سكندرية 
ُيكرم  حممود قابيل

تفاقم اأزمة فيلم حممد اإمام اجلديد

اأعلن مهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائي لدول البحر املتو�سط برئا�سة الناقد الأمري اأباظة عن تكرمي الفنان 
حممود قابيل يف دورته الـ35 التي تقام يف الفرتة من 8 اإىل 13 اأكتوبر )ت�سرين الأول( املقبل،

ي�شدر  اأن  املقرر  من  حيث   
ير�شد  كتاباً  عنه  املهرجان 
الكاتبة  وتكتبه  الفني،  م�شواره 
على  درديرى،  انت�شار  ال�شحفية 
الكرامة"  "يوم  فيلم  له  يعر�ش  اأن 

للمخرج علي عبد اخلالق.
 75 من  اأكرث  لل�شينما  قابيل  قّدم 
فيلماً منها "حلظات حب، عجايب 
الزمن، عجايب يا زمن، الع�شفور، 
القا�شي  املطر،  حتت  احلب 
واجلالد، املالعني، حلم رخي�ش، 
كوكب  دانتيال،  الغراب،  عي�ش 
ال�رشق، كالم الليل، جنون احلياة، 
حني مي�رشة، الفاجومى، هز و�شط 
البلد"، كما قدم للدراما التلفزيونية 
و�شهرة.  م�شل�شل  مائة  من  اأكرث 
قابيل تخرج من  اأن حممود  يذكر 
حيث   ،1964 عام  احلربية  الكلية 
عمل �شابطاً يف القوات امل�شلحة 

قبل امتهانه ملهنة الفن، اإذ تعرف 

على املخرج يو�شف �شاهني الذي 

ال�شينما  اإىل  �شببا يف اجتاهه  كان 

البطولة  اأدوار  على  واحل�شول 

لي�شبح واحدا من اأملع جنوم الفن، 

اإىل  ال�شفر  ذلك  بعد  قرر  لكنه 

ثم  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 

جمدداً  الف�شية  ال�شا�شة  اإىل  عاد 

يف فرتة الت�شعينيات.

تكرمي ا�سم عزت اأبوعوف يف افتتاح "اجلونة ال�سينمائي"

تفاقمت اأزمة فيلم "ل�ش 
الفنان  بطولة  بغداد"، 
قرار  بعد  اإمام،  حممد 
بعر�شه  املنتجة  اجلهة 
مبدئياً يف مو�شم منت�شف 
بالتعار�ش  وذلك  العام، 
الذي  االأخري  رغبة  مع 
كان ي�شعى لعر�ش فيلمه 
يف مو�شم عيد الفطر من 

العام املقبل.
داخل  من  م�شدر  وقال 
لـ24،  املنتجة،  اجلهة 
اإن ال�رشكة قررت عر�ش 
عودة  "العارف..  فيلم 

الفنان  بطولة  يون�ش"، 
مو�شم  يف  عز،  اأحمد 
عيد الفطر 2020، وذلك 
الرتفاع تكلفته االإنتاجية 
حتقيقه  ي�شتلزم  مبا 
مرتفعة  الإيرادات 
التكلفة،  قيمة  لتح�شيل 
االإنتاج  جهة  اأن  م�شيفاً 
منت�شف  مو�شم  اأن  ترى 
لفيلم  االأف�شل  هو  العام 
بخا�شة  بغداد"،  "ل�ش 
عر�ش  تُف�شل  ال  اأنها 
يف  اإنتاجها  من  فيلمني 
واحد،  �شينمائي  مو�شم 

بح�شب قوله.
واأو�شح امل�شدر اأن اإمام 
اجلهة  قرار  من  غا�شب 
يبذل  حيث  املنتجة، 
الإقناعهم  حثيثة  م�شاع 

بالرتاجع عنه.
بطولة  يف  وي�شارك 
فتحي  بغداد"  "ل�ش 
ويا�شمني  عبدالوهاب 
خليل  واأمينة  رئي�ش 
عبدالرحمن  وحممد 
تاأليف  من  رزق،  واأحمد 
واإخراج  اإبراهيم  تامر 
اأحمد خالد مو�شي، فيما 

فيلم  بطولة  يف  ي�شارك 
يون�ش"  "العارف.. عودة 
واأحمد  حميدة  حممود 
خاطر  وم�شطفي  فهمي 

وركني  ب�شيب�ش  وكارمن 
حممد  تاأليف  من  �شعد، 
واإخراج  ب�شري،  �شيد 

اأحمد عالء.

اجلونة  مهرجان  اإدارة  تعتزم 
الفنان  ا�شم  تكرمي  ال�شينمائي 

عزت اأبوعوف يف حفل افتتاح 
الدورة الثالثة، املقرر اإقامتها 

 27 اإىل   19 من  الفرتة  يف 
�شبتمرب اجلاري.

داخل  من  م�شدر  وقال 
اإنهم  لـ24،  املهرجان،  اإدارة 
مها  الفنانة  من  غا�شبون 
على  هجومها  بعد  اأبوعوف 
ال�شينمائية  املهرجانات 
بتجاهل  واتهامهم  امل�رشية، 
الراحل  �شقيقها  تكرمي 
مهرجان  رئا�شة  تويل  الذي 
الدويل  ال�شينمائي  القاهرة 
قولها،  بح�شب  عدة،  الأعوام 

عن  غاب  التوفيق  اأن  م�شيفة 
التلفزيونية،  ت�رشيحاتها 
قررت  االإدارة  واأن  خا�شة 
اأبوعوف يف  تكرمي ا�شم عزت 
حتفظ  ولكنه  االفتتاح،  حفل 
ماهية  اأو  طبيعة  ذكر  عن 

التكرمي.
اجلونة  مهرجان  اأن  يذكر 
الفنان  �ُشيكرم  ال�شينمائي 
واملخرجة  هنيدي  حممد 
مي  الفل�شطينية  واملنتجة 

امل�رشي.
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ب�سبب خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي

كامل  ب�سكل  �سياراتها  اإنتاج  توقف  قد  رولزروي�س 

 Automotive جريدة  ح�سب 
�أعلن  �لأوروبية،  بن�سختها   News
رئي�س رولز روي�س �لتنفيذي، تور�سنت 
�لربيطانية  �لعالمة  �أن م�سنع  مولر، 
قد  �ملتحدة  �ململكة  يف  �لفاخرة 
تام  ب�سكل  �إنتاجه  لوقف  ي�سطر 
�ملكونات  بع�س  لغياب  نظر�ً  قريباً 

�لالزمة و�لعالقة على حدود �لبالد.
�أغلب  مثل  روي�س،  رولز  وتعمل 
بنمط  �لأخرى،  �ل�سيار�ت  �رشكات 
فيه  يتم  و�لذي  �لفوري،  �لإنتاج 
يف  للم�سنع  �لالزمة  �لقطع  و�سول 

حاجة  هناك  تكون  �لذي  �لوقت 
عن  تخزينها  فرتة  تطول  فال  لها، 
يوم و�حد، حيث �أن خمازن �لعالمة 
عدة  �سوى  ��ستيعاب  ت�ستطيع  ل 
 ، �أيام  ب�سعة  �إنتاج  تكفي  مكونات 
كما �أن كل �سيارة تتطلب 800 �ساعة 
عمل ل�سنعها، وهو ما يوؤدي لت�سعيب 

�ملهمة �أكرث.
خالل �نتظار قر�ر �لحتاد �لأوروبي 
�أو قبول �سفقة تهيئة خروج  برف�س 
�ململكة �ملتحدة من �لحتاد، بد�أت 
عرب  مورديها  بتهيئة  روي�س  رولز 

�إليها  �ملكونات  �سحن  عملية  تغيري 
مع  بحر�ً،  من  بدلً  جو�ً  نقلها  ليتم 
�أ�سبوعني على  �لإنتاج  لوقف  خطط 

�لأقل يف مطلع �بريل �ملقبل.
�رشكة   600 روي�س  رولز  ت�ستخدم 
 32،000 لإح�سار  عاملياً  خمتلفة 
مكون، ورغم كونها �رشكة بريطانية، 
�إل �أن 8% فقط من �أجز�ء �سيار�تها 
تاأتي من د�خل �لبالد، ونتيجة لهذ�، 
�إىل 35 رحلة عاملية  �ل�رشكة  حتتاج 

ونحوها يومياً.
�إىل  �لإنتقال  �أن  من  �لرغم  وعلى 

لت�سهيل  �سيوؤدي  بريطانياً  خارج 
لل�رشكة  بالن�سبة  م�ستقباًل  �لإنتاج 
�ململوكة ملجموعة بي �م دبليو، �إل 
�أنها ل تنوي ترك �ململكة �ملتحدة.

يذكر �أن مبيعات رولز روي�س �رتفعت 
بن�سبة 20% خالل �لعام �ملا�سي بعد 
�سيارة،   4،107 بيع  من  متكنت  �أن 
حيث �ساعد �جليل �لثامن من فانتوم 
�إذ  ذلك،  يف  كلياً  �جلديدة  وكولينان 
كانت �لوليات �ملتحدة �أكرب �أ�سو�ق 
مبيعاتها  بثلث  �لربيطانية  �لعالمة 

متبوعة بال�سني و�أوروبا.

 SRT دودج ت�سالنجر
هيلكات 2020 

�سور�ً  كر�ي�سلر  فيات  �أ�سدرت 
في�س  لإطالق  متهيد�ً  ت�سويقية 
 SRT ت�سالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�سفت  قد  �ل�رشكة 
�ستحظى  �لتي  �لتغيري�ت  �أهم 
�ملحدثة،  �لع�سالت  �سيارة  بها 
بالت�سويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
�ملحرك م�ستوحاة من �ملوديالت 
�ل�ستينات  يف  ت�سدر  كانت  �لتي 

و�ل�سبعينات.
بف�سل عنا�رش �لت�سميم �جلديدة، 
هيلكات   SRT ت�سالنجر  دودج 
�أي�ساً  بل  �رش�”  “�أكرث  تبدو  ل 
للمحرك  تهوئة  “�أف�سل  توفر 

ح�سب  وذلك  �ل�سوبرت�سارج”، 
ت�رشيحات فيات كر�ي�سلر.

�ملحرك  كان  ما  �إذ�  نعلم  ل 
HEMI �سعة 6.2  �ل�سوبرت�سارج 
هي  قوته  �ستكون  �سلندر   8 لرت 
ل،  �أم   2019 موديل  يف  نف�سها 
ح�سان   707 لّد  يو  كونه  ذلك،  مع 
و881 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن، 
يجعله ل يفتقد فعليا لأي زيادة يف 

�لطاقة.
�إذ�  �لتيقن  ميكننا  ل  ذلك  خالف 
ما كانت �ستكون هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  �ل�سيارة  يف 
عليه حاليا، لذ� كل ما علينا فعله 
هو �نتظار “هذ� �ل�سيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

فورد Focus حتذر من ال�سري يف الجتاه اخلاطئ

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2019 �سعرها اأغلى من مر�سيد�س مايباخ S560؟

موديل خا�س من باجاين زوندا بـ 15 مليون يورو

جتهيز  عن  فورد  �رشكة  �أعلنت 
�سيارتها Focus �جلديدة، �لتي 
تنتمي لفئة �ملوديالت �ملدجمة، 
من  للتحذير  جديدة  بوظيفة 

�ل�سري يف �لجتاه �خلاطئ.
�إىل  �لأمريكية  �ل�رشكة  و�أ�سارت 
�أن �سيارتها �جلديدة تعتمد على 
منع  على  ت�ساعد  متطورة  تقنية 

�لطرق  على  �خلاطئ  �لنحر�ف 
على  ت�ستند  و�لتي  �ل�رشيعة، 
نظام فورد �حلايل للتعرف على 
ي�ستخدم  كما  �ملرور،  �إ�سار�ت 
�لنظام  معلومات  نظام �ملالحة 
 GPS �ملو�قع  لتحديد  �لعاملي 
موقع  على  �لتعرف  �أجل  من 

�ل�سيارة.

و�أو�سحت �رشكة فورد �أن كامري� 
على  تتعرف  �لأمامي  �لزجاج 
حدود  مثل  �ملرور  �إ�سار�ت 
�ل�رشعة، و�لتي يتم عر�سها على 
�سا�سة  �أو  �لقيادة  لوحة  �سا�سة 
و�إذ�  �لختيارية   Head-up
لعالمتي  �ل�سيارة  قائد  �جتاز 
جانبي  على  �ملرور"  "ممنوع 
موؤدي  طريق 
يق  لطر
 ، يع �رش

فاإن �ل�سيارة تقوم بتنبيه قائدها 
�لتحذير  وظيفة  طريق  عن 
بعر�س  �لنظام  ويقوم  �جلديدة؛ 
وبيان  حمر�ء  حظر  عالمة 

"حتقق من �جتاه �ل�سري".
�لوظيفة  هذه  جانب  و�إىل 
فورد  �سيارة  تزخر  �جلديدة 
من  بالعديد  �جلديدة   Focus
مثل  �مل�ساعدة  �لقيادة  �أنظمة 
�أو  �ل�سطر�ري  �لكبح  م�ساعد 

م�ساعد �ملناورة.

عقب 21 �سنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�سن�رشي  ت�سميم  باإعادة  �أخري� 
�لر�ئدة للجيل �لثالث، مع �حلفاظ 
�لهادئ  �لأيقوين  �ل�سكل  على 
�أ�سا�ساتها  وحتديث  لل�سيارة 
وقتنا  ينا�سب  ملا  ومن�ستها 

�حلايل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوتا 

�سهر،  كل  �لفاخرة  �ل�سيد�ن  من 
يك�سف  جديد  فيديو  ظهر  وقد 
عن  �ل�سيارة  تفا�سيل  جميع  عن 
�أثناء  و�لد�خل  �خلارج  من  قرب 

عر�سها يف �ليابان.
يف  و�أناقة  فخامة  ت�سع  �ل�سيارة 
�لكال�سيكي،  �خلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها �لفريدة من نوعها، 

خ�سبية  زخرفات  ��ستخد�م  مع 
مثري  وت�سميم  �لد�خل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�س �لأبو�ب ونظام 
�أوديو فاخر بع�رشين مكرب �سوت 
�خلارجي  �ل�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن �جلال�سني يف �ملق�سورة 
و�ستائر �إلكرتونية لتوفري �أكرب قدر 

ممكن من �خل�سو�سية.

�سن�رشي  �أن  يف  �إذن  غر�بة  ل 
�جلديدة يبد�أ �سعرها من 180،000 
�سعودي(،  ريال   675،000( دولر 
مر�سيد�س  من  �أغلى  يجعلها  ما 
دولر   168،600 بـ   S560 مايباخ 
كل  �أن  ويُذكر  ريال(،   626،000(
حمجوزة  �ل�سيارة  على  �لطلبات 

حتى �لعام �لقادم.

عن  باجاين  �رشكة  ك�سفت 
 HP" �خلا�س  �ملوديل 
�أيقونتها  من   "Barchetta
يقت�رش  و�لذي   ،Zonda
�إنتاجه على 3 ن�سخ فقط ب�سعر 

15 مليون يورو.
�لإيطالية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 

ريا�سية  �ل�سوبر  �ل�سيارة  �أن 
�سو�عد  على  تعتمد  �جلديدة 
مكون  طبيعي  �سحب  حمرك 
�سعة   V12 �أ�سطو�نة   12 من 
 760 بقوة  ويز�أر  لرت   7.3
جهوده  وتت�سافر  ح�سان، 
 6 من  يدوي  حركة  ناقل  مع 

�ل�رشكة  تك�سف  ومل  �رشعات. 
بعد عن معدلت �لأد�ء �أو قيم 
�ل�سعيد  وعلى  �ل�ستهالك. 
�ملوديل  يخطف  �لت�سميمي، 
 "HP Barchetta" �خلا�س 
ثوب  خالل  من  �إليه  �لأنظار 
و�لزجاج  و�لتيتانيوم  �لكربون 

�لأمامي �لق�سري وكذلك �لنو�فذ 
بالإ�سافة  �لق�سرية،  �جلانبية 
�لريا�سية  �ملقاعد  �إىل 
يزد�ن  جلدي  بفر�س  �ملك�سوة 
بنقو�س �لكاروهات، مع جنوط 
و21  �أماماً  بو�سة   20 قيا�س 

بو�سة خلفاً.

مر�سيد�س وبي ام دبليو تبحثان 
تطوير من�سات ال�سيارات معًا

�م  وبي  مر�سيد�س  من  كل  �أعلنت 
دبليو موؤخر�ً نيتهما بدء �لعمل على 
لل�سيار�ت  جديدة  من�سة  تطوير 
�سي�ساعد  ما  وهو  �لكهربائية، 
على خف�س تكاليف �لت�سنيع لكال 

�ل�رشكتني بدرجة كبرية.
�لإخبارية،  رويرتز  وكالة  بح�سب 
�م  وبي  مر�سيد�س  من  كل  تقوم 
م�ساركة  حول  مبباحثات  دبليو 
تكاليف هند�سة �ل�سيار�ت �ل�سغرية 
�ملحركات  ذ�ت  و�ملتو�سطة 
�لكهربائية بالكامل ب�سكل �أ�سا�سي، 
�أي�ساً  ��ستخد�مها  �إمكانية  مع 
�لحرت�ق  حمركات  ل�ستيعاب 

�لد�خلي.
ت�سري جريدة Autobild �لأملانية 
يف  ت�ساعد  قد  �خلطوة  هذه  لأن 

لكل  دولر   مليار   7.91 توفري 
�أعو�م   7 مد�ر  على  �ل�رشكتني  من 
معدل  يزد�د  قد  حيث  قادمة، 
�سم  مت  حالة  يف  �لنفقات  تقليل 
�ل�سيار�ت �لكبرية مل�رشوع �ملن�سة 
ل  �لنقا�سات  �أن  رغم  �مل�سرتكة، 
�أن  تز�ل يف بد�يتها، ومن �ملمكن 
باأي  �ملبدئية  �خلطط  هذه  تتغري 

حلظة.
دبليو  �م  بي  ماليات  مدير  �أكد 
�ل�رشكة  �أن  �ملا�سي  �لعام  خالل 
مع  مو�ّسع  تعاون  باأي  ترحب 
جمموعة د�ميلر مالكة مر�سيد�س، 
�إل �أنه من �ل�سعب حتديد �لفر�س 
�ملتاحة لذلك يف جمال �ملن�سات 
كال  تفيد  قد  �لتي  �مل�سرتكة 

�ل�رشكتني.

بوغاتي فريون مقلدة غري 
مكتملة معرو�سة للبيع 

�سريون  بوجاتي  ��ستبد�ل  رغم 
فريون،  لطر�ز  �رشع  و�لأ حدث  �لأ
من  و�حدة  تعترب  ماز�لت  �أنها  �إل 
�أف�سل �ل�سوبركارز �لتي مت �سنعها 
طالق، ولهذ� �ل�سبب تعترب  على �لإ
ن�سخة  �سنع  يتم  كي  منا�سبة  �لآن 

مقلدة منها.
بناء  للغاية  �ل�سعب  من  بالطبع، 
فريون  لطر�ز  مطابقة  ن�سخة 
رجل  قام  ولكن،  معقول،  ب�سعر 
ن�سخة  بطرح  �أفيتو  با�سم  رو�سي 
و�لتي  فريون،  من  مكتملة  ن�سف 
 6 �سعة  حمرك  حتمل  �أنها  يقول 
معدل  مع  1،000 ح�سان  بقوة  لرت 
هذه  �أن  �إل  فقط،  كلم   100 �سري 
�لتفا�سيل م�سكوك يف م�سد�قيتها 

بن�سبة كبرية جد�ً بالطبع.
كبري  مبلغ  �أفيتو،  �إعالن  ح�سب 
حمرك  مع  مقلدة  ن�سخة  مقابل 
كانت  لو  حتى  مام،  �لأ يف  مثبت 
توجد  فال  ح�سان،   1،000 بقوة 
�أية  دون  ذلك  من  للتاأكد  طريقة 

�ختبار�ت معتمدة.
فريون  تختلف  بالطبع، 
عن  جذرياً  �ختالفاً  �سوبر�سبورت 
تاأتي  فهي  �ملقلدة،  �لن�سخة  هذه 
�لتريبو  رباعي   W16 حمرك  مع 
بقوة 1،180 ح�سان و 1،500 نيوتن.
معدل  مع  �لدور�ن،  عزم  من  مرت 
كلم/�ساعة   100 �إىل   0 من  ت�سارع 
ق�سوى  و�رشعة  ثانية   2.5 خالل 

ت�سل �إىل 415 كلم/�ساعة.
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بيعها  وقف  �أكدت  �أن  بعد 
�آبل  عادت  �لأ�سو�ق،  يف 
لتفاجئ زبائنها بطرح كمية 
 iPhone« هو�تف  من 
و�أ�سار  متاجرها  يف   »SE
AppleInsider.« موقع
com« �إىل �أن �آبل طرحت 
ن�سختني من هذه �لهو�تف 

يف  متاجرها  عرب  للبيع 
ن�سخة  �ملتحدة،  �لوليات 
د�خلية  تخزين  بذ�كرة 
ب�سعر  غيغابايت،   32
ون�سخة  دولر�،   259
تخزين  بذ�كرة  �أخرى 
ب�سعر  غيغابايت،   128
هذه  وجاءت  دولر�   299

كتلك  بهياكل  �لهو�تف 
هو�تف  بها  طرحت  �لتي 
»5s iPhone«، و�سا�سات 
مبقا�س 4 بو�سات، وما�سح 
لب�سمات �لأ�سابع، ومعالج 

.»Apple A9«
�سوق  يف  خرب�ء  ويرى 
�أقدمت  �آبل  �أن  �لهو�تف 

�خلطوة  هذه  على 
من  م�ستودعاتها  لإفر�غ 
و�أن  �لقدمية،  �لهو�تف 
قد  �لقادمة  �خلطوة 
من  دفعة  طرح  تكون 
 »10-  iPhone« هو�تف 
باأ�سعار   »11-iPhone»و

خمف�سة �أي�سا.

»اآبل« تطرح دفعة من 
الهواتف باأ�سعار خمف�سة!

ال�سني حتارب »مايكرو�سوفت«!

�لأربعاء  يوم  مايكرو�سوفت،  �رشكة  �أعلنت 
23 يناير �جلاري، �أن �ل�سني حجبت حمرك 
عن  �سادر  بيان  وقال  �أر��سيها  على  »بينغ« 
حاليا  يتعذر  �أنه  »تاأكدنا  مايكرو�سوفت: 
�لو�سول �إىل حمرك �لبحث بينغ يف �ل�سني، 

ونعكف على حتديد �خلطو�ت �لقادمة«.
حمرك  هو  »بينغ«  �أن  �إىل  �خلرب�ء  و�أ�سار 
�لذي  �ل�سني  يف  �لوحيد  �لأجنبي  �لبحث 
برنامج  عرب  �إليه  �لو�سول  بالإمكان  كان 
�لرقابة على �لإنرتنت يف �لبالد. وباإغالقه، 

تلقت  قد  »مايكرو�سوفت«  موؤ�س�سته  تكون 
»�سفعة« جديدة هناك، وخ�سو�سا �أن خدمة 
�أي�سا كانت قد حجبت يف �لبالد،  »�سكايب« 
بحث  و«بينغ« هو حمرك   ،2017 نوفمرب  يف 
عام  عنه  و�أعلنت  »مايكرو�سوفت«  طورته 
غوغل  ملحركات  مناف�سا  ليكون   ،2009
��سم  �لبد�ية  يف  وحمل  وغريهما.  وياهو 
ليف  »ويندوز  ثم  ومن   »MSN Search«
�أ�سبح  �أن  �إىل  �سريت�س«  و«ليف  �سريت�س« 

ب�سكله �حلايل.

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت �أبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنو�ت حول �تهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف �آي فون، 
بح�سب ما �أفادت م�سادر �لأربعاء.

وقرر �لعمالقان �لعامليان للهو�تف �لذكية طي �سفحة �خلالف بعد 
�ن حكمت قا�سية يف مايو )�أيار( �ملا�سي على �سام�سونغ بدفع �أكرث 
من 530 مليون دولر لن�سخها تفا�سيل من �آي فون من بينها حو�فه 

�مل�ستديرة و�لتي حتميها بر�ء�ت �خرت�ع، وكتبت �لقا�سية �لفدر�لية 
لو�سي كوه �أنه »مت �إبالغ �ملحكمة من قبل �جلانبني باأنه متت ت�سوية 

�لق�سية ... وبالتايل فان كل �لإجر�ء�ت �جلارية يف هذ� �مللف �نتهت«، 
مو�سحة �أن �ملجموعتني تعدلن عن �لتقدم ب�سكاوى جديدة يف هذ� 

�ل�سدد.
و�أ�سدرت �أبل ت�رشيحاً يف ماي �ملا�سي قالت فيه »يف هذ� �مللف 
هناك ما هو �أهم من �ملال ... من �ملهم �أن نو��سل حماية �لعمل 

�ل�ساق و�لبتكار« لدى �أبل، يف �ملقابل، رف�ست �سام�سونغ �لتعليق على 
�لتفاق.

يف 2011 ك�سبت �أبل ق�سية �أوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن �ملجموعة �لكورية �جلنوبية ��ستاأنفت �حلكم.
وو�سل �خلالف �أمام �ملحكمة �لعليا يف �لوليات �ملتحدة �لتي 

�ألغت �لغر�مة يف 2016 و�أعادت �مللف �أمام �ملحاكم �لعادية وخالل 
�ملحاكمة �لتي جرت يف ماي طلب من هيئة �ملحلفني �أن تقرر ما 

كانت عنا�رش �لت�سميم �لتي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة �لأرباح 
�لتي جنتها من ت�سميم �لهاتف �لذكي مو�سع �خلالف �أو ق�سم فقط 

من �ملبلغ. وكانت �لق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث بر�ء�ت �خرت�ع لأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً �ل�سكل �مل�ستطيل مع �حلو�ف �مل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على �ل�سا�سة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

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

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

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

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

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

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

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

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

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

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

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

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

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

 غوغل تطلق اأندرويد 
اجلديد قريبا

بال�س«  »�إيفان  �ل�سهري  �ملدون  �أكد 
�جلديدة  ن�سختها  �ست�سدر  غوغل  �أن 
�ملقبل  �أوت   20 يف  �أندرويد،  نظام  من 
�أندرويد  ن�سخة  حتمل  �أن  �ملتوقع  ومن 
لذلك   ،»Pistachio« ��سم  �جلديدة 
�لتقومي  على   »P« حرف  »بال�س«  و�سع 

�لذي ن�رشه عن موعد �إ�سد�رها.
م�سادر  عن  �لت�رشيبات  لبع�س  ووفقا 
�أندرويد �جلديد  فاإن  مقربة من غوغل، 

وت�سوير  عر�س  جودة  من  �سيح�سن 
�لفيديوهات و�ل�سور خ�سو�سا يف ظروف 
�لإ�ساءة �خلافتة، كما �سيمكن �مل�ستخدم 
باإز�حتها  �لتطبيقات  بني  �لتنقل  من 
هو�تف  يف  كما  �لعر�س  و�جهة  على 
 »P« ن�سخة  يف  »iPhone-X«و�لأهم 
�ملنتظرة �أنها �ستمكن �ساحب �لهاتف �أو 
�جلهاز �لذكي من �لتحكم مبدة ��ستخد�م 
مل�ساعدة  وذلك  حدة،  على  تطبيق  كل 

على  �لنا�س 
�لتطبيقات،  بع�س  �إدمان  من  �لتخل�س 
يف  �لطاقة  ��ستهالك  من  و�حلد 

�لأجهزة.

اثنني من هواتف Vivo �سوف حت�سل  على 
�ساحن بقوة 22.5 واط

تعترب �رشكة BBK Electronics هي �ل�رشكة �لأم لكل من Oppo و OnePlus و Vivo، فقد ح�سلت كل من 
Oppo و One Plus على هو�تف ذكية مقرتنة بتقنيات �ل�سحن 

�ل�رشيع �لتي يطلق عليها ��سم FOOC و DASH Charge. ولكن 
لتز�ل �رشكة Vivo تفتقر �إىل هذه �لتقنية مع هو�تفها �لذكية.

تقني



غليزان

درا�سة 250 طعنا يف قائمة 
450 وحدة ببلدية يلل

الطعن  جلنة  حميط  من  م�صادر  ك�صفت 
بوالية غليزان اأن م�صاحلها در�صت اأكرث من 
250 طعنا يف قائمة امل�صتفيدين من ح�صة 
والتي  عمومية  اإيجارية  �صكنية  وحدة   450
اأفرجت عنها ال�صلطات املحلية بدائرة يلل 
�صهر جوان من ال�صنة اجلارية 2019 وبح�صب 
جلنة الطعون اأن درا�صة الطعون �صوف تنتهي 
يف غ�صون االأ�صبوع املقبل مع �صبط القائمة 
امل�صتحقني  على  املفاتيح  لت�صليم  النهائية 

من اال�صتفادة.
عرب  ال�صكنية  احل�ص�ص  لباقي  بالن�صبة  اأما   
درا�صة  عملية  �صتنطلق  الوالية  بلديات 
�صكن   130 مندا�ص  لبلدية  ال�صكن  طعون 
بلديات  يف  القوائم  ن�رش  عملية  و�صتتبعها 
�صيدي  زمورة  غرار  على  مربجمة  اأخرى 
احلمادنة  بلع�صل  واريزان  عودة  بن  احممد 
غليزان  داود  بن  مازونة  مديونة  القطار 
البلديات  عرب  االأخرى  احل�ص�ص  باقي  اأما 
املتبقية �صيتم الف�صل فيها حال االنتهاء من 

ق  ماأ�صغال التهيئة .

بن عبو ترافع ملخرجات جلنة 
احلوار وتوؤكد:

م�ساريع القوانني التي اأَعدتها 
الهيئة مك�سب للجزائر

عربت اخلبرية يف القانون الد�صتوري فتيحة 
الت�صكيك  حمالت  من  اأ�صفها  عن  عبو  بن 
احلوار  جلنة  طالت  التي  واالنتقادات 
القوانني  م�صاريع  باأن  موؤكدة  والو�صاطة، 
للجزائر،  مك�صب  هي  الهيئة  اأَعدتها  التي 
الأنها املرة االأوىل التي يتم فيها ا�صتحداث 
ال�صلطة امل�صتقلة لتنظيم االنتخابات على 

حد قولها.
به  خ�صت  حوار  يف  عبو  بن  فتيحة  اأكدت 
رف�صها  اجلزائر«  على  �صيء  »كل  موقع 
لدعوات املرحلة االإنتقالية، قائلة »اأنا �صد 
املرحلة االإنتقالية، قائلة هناك من ي�رشب 
املثل بدولة تون�ص، لكن الكثري ال يعلم اأنها 
االنتقال  اإىل  توجهوا  من  وكل  غارقة، 
حلد  االأزمة  من  يخرجوا  مل  الدميقراطي 
ال�صاعة، وبالتايل فاإنني اأعتقد اأن املرحلة 

االإنتقالية قد تقودنا ملتاهات«.
االنتقادات  على  عبو  بن  فتيحة  وردت 
»نحن  مت�صائلة  احلوار،  للجنة  املوجهة 
نريد اأن تكون اإرادة ال�صعب فوق كل اعتبار. 
اأفهم ملاذا  ال�صعب يريد احرتام �صوته، ال 
كل هاته ال�صكوك واالنتقادات، واأنا اأتاأ�صف 

لفكرة الت�صكيك يف كل �صيء«.
توفري  �رشورة  على  املتحدثة  و�صددت 
جديد،  رئي�ص  النتخاب  دميقراطي  مناخ 
مو�صحة »الن�ص املتعلق بنظام االنتخابات 
دميقراطي  مناخ  توفري  فقط  وعلينا  تغريرّ 
الذهاب  قبل  جديد،  رئي�ص  النتخاب 
االأ�صخا�ص  من  واأنا  د�صتوري  تعديل  نحو 
اإعداد  يف  بامل�صاركة  يرغبون  الذين 
�صالحيات  من  يُقل�ص  د�صتوري  تعديل 
بني  التوازن  ويحدث  اجلمهورية  رئي�ص 

ال�صلطات.«
االآخر  الطرف  يف   « املتحدثة  قالت  و 
جند من يطالب بتطبيق املادتني 7و8 من 
م�صدر  اأن  على  تن�صان  اللتني  الد�صتور، 
املوؤ�ص�صة  اأق�صد  مل  ال�صعب  هو  ال�صلطة 
يف  ترغب  ال  االأخرية  الأن  الع�صكرية، 
ال�صلطة، ال اأعتقد اأنها كانت تريد اأن تكون 
اأن املادة 28 من  بالرغم من  الواجهة،  يف 
الد�صتور متنحها هذا احلق يف حال كانت 
نف�صها  وجدت  اإذا هي  اجلزائر يف خطر، 
الأن  الدور  هذا  لعب  على  اليوم  جمربة 

ال�صعب مل يرغب يف اإجراء االنتخابات«.
اإميان لوا�س 

م.�س

واعترب مرزوق اأن »من ال�صالح 
اإيقاف حملته الرئا�صية والدعوة 
الزبيدي  ل�صالح  الت�صويت  اإىل 
الذي �صيكون رئي�صا قادرا على 
وال�رشاعات«  امل�صاكل  جتنب 
علي  مرزوق  ون�رش   .
التوا�صل  موقع  على  �صفحته 
/في�صبوك/،  االجتماعي 
بالزبيدي  اأم�ص، �صورة جتمعه 
تناول  الذي  اجتماعهما  خالل 
كافة  جهود  توحيد  »�رشورة 
االنتخابات  يف  الوطنية  القوى 
 ، والت�رشيعية«  الرئا�صية 
الزبيدي  »اأعلم  انه  مو�صحا 

خالل 
خدمة  ل�صاحله  بتنازله  اللقاء 

للم�صلحة الوطنية« .
بدوره اأعلن  املر�صح التون�صي 
من  ان�صحابه  الرياحي  �صليم 
�صباق الرئا�صة ل�صالح املر�صح 

امل�صتقل عبد الكرمي الزبيدي، 
امل�صلحة  اأجل  »من  وذلك 
ذكرت  ما  وفق  الوطنية«، 

تقارير �صحفية اأم�ص.
يف   - الرياحي  واأو�صح 
�صفحته  على  بثها  كلمة 
التوا�صل  موقع  على  الر�صمية 
اإنه   - في�صبوك/  االجتماعي 
متكنه  لن  حظوظه  اأن  »يدرك 
من الو�صول اإىل اجلولة الثانية 
الرئا�صية،  االإنتخابات  من 

�صتتمكن  تون�ص  اأن  عن  ف�صال 
احلايل  م�صارها  موا�صلة  من 

يف حال فوز الزبيدي«. 

اإىل  التون�صيون  اليوم،  ويتوجه 
النتخاب  االقرتاع  �صناديق 
الذي  رئي�ص اجلمهورية جديد 
�صيخلف املرحوم الباجي قايد 
ال�صب�صي لعهدة خم�ص �صنوات.

االنتخاب  هذا  اإطار  ويف 
نوعه منذ  الثاين من  التعددي، 

 ،2011 �صنة  اليا�صمني  ثورة 
يتوج  اأن  يف  التون�صيون  ياأمل 
القادر  بفوز املرت�صح  االقرتاع 
لتطلعاتهم  اال�صتجابة  على 
اأح�صن  م�صتقبل  و�صمان 
 074  566 جمموع   من  للبالد. 
القوائم  على  م�صجل  ناخب   7
 688  513 االنتخابية،�صي�صوت 
6 م�صجل عرب مراكز االنتخاب 
الرتاب  كامل  عرب  املتواجدة 
ناخب   386  053 و  الوطني 
يف  التون�صية  اجلالية  �صمن 

اخلارج موزعني على 46 بلد.
وترقبا لهذا املوعد ال�صيا�صي، 
مت جتنيد 60.000 عون لتاأطري 
ح�صب  االنتخاب،  عمليات 
العليا  امل�صتقلة  الهيئة  رئي�ص 
نبيل  االنتخابات،  ملراقبة 
االقرتاع  انطلق  وقد  بافون. 
للجالية  بالن�صبة  الرئا�صي 
باخلارج  املقيمة  التون�صية 

اجلمعة.

ان�صحاب املرت�صحني للرئا�صيات التون�صية يتوا�صل

اأكرث من 7 ماليني ناخب يتوجهون 
ل�سناديق االقرتاع اليوم 

بنك الفالحة والتنمية الريفية لوهران : 

متويل 53 ملفا يف اإطار قر�ض الرفيق 
خارج احلبوب 

بدوي ي�ستقبل 
رئي�ض البعثة االأممية 

للدعم يف ليبيا 

الدين  نور  االأول،  الوزير  ا�صتقبل 
العا�صمة  باجلزائر  اأم�ص،  بدوي، 
لالأمم  العام  لالمني  اخلا�ص  املمثل 
االأممية  البعثة  رئي�ص  املتحدة، 
للدعم يف ليبيا، غ�صان �صالمة، الذي 

يقوم بزيارة للجزائر، كما اأعلنته 
م�صالح الوزير االأول يف بيان لها.

الذي  اللقاء  هذا  اأن  البيان  يف  وجاء 
الدورية  اللقاءات  اإطار  يف  يندرج 
اجلزائريني  امل�صوؤولني  بني  للت�صاور 
وجهات  بتبادل  »�صمح  واالأمميني 
الو�صع  حول  واملعلومات  النظر 

احلايل لالأزمة الليبية«.
االأول  الوزير  اأكد،  ال�صدد  هذا  »يف 
الدعم  على  االأممي  للمبعوث 
والالمتناهي  الثابت  اجلزائري 
اإيجاد  اأجل  من  احلالية  للمجهودات 
يف  ليبيا(  يف  )لالأزمة  �صيا�صي  حل 
نف�ص  اأ�صاف  كما  االآجال«،  اأقرب 

امل�صدر.
وزير  بح�صور  اللقاء  جرى  وقد 

ال�صوؤون اخلارجية �صربي بوقادوم.
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الق�ساء على جمرم مبنطقة 
اأغريب بتيزي وزو

ال�صعبي،  الوطني  للجي�ص  مفرزة  متكنت 
وزو(، من  )تيزي  اآغريب،  اجلمعة مبنطقة 
من  اثنني  رفقة  كان  جمرم  على  الق�صاء 
بعد  �صياحية،  مركبة  منت  على  �رشكائه 
وحماولة  التوقف  الأمر  االن�صياع  رف�صهم 
الفرار ح�صب ما اأفاد به اأم�ص، بيان لوزارة 
انه  امل�صدر  ذات  واأو�صح  الوطني.  الدفاع 
»يف اإطار حماربة اجلرمية املنظمة وبف�صل 
ا�صتغالل املعلومات،  ق�صت مفرزة للجي�ص 
الوطني ال�صعبي، يوم 13 �صبتمرب 2019، على 
جمرم كان رفقة اثنني من �رشكائه على منت 
مركبة �صياحية مبنطقة اآغريب، والية تيزي 
وزو )الناحية الع�صكرية االوىل( وذلك بعد، 
رف�صهم االن�صياع الأمر التوقف وحماولتهم 
من  »مكنت  العملية  اأن  م�صيفا  الفرار«، 
ا�صرتجاع م�صد�ص )01( اآيل وبطاقة تعريف 

مهنية تعود الأحد اأعوان االأمن الوطني«.
اآخر، »حجزت مفرزة م�صرتكة  و يف �صياق 
مع  بالتن�صيق  ال�صعبي  الوطني  للجي�ص 
)الناحية  بالنعامة  الوطني  االأمن  م�صالح 
من  معتربة  كمية   ، الثانية(  الع�صكرية 
بـ 11  قنطارا و75،4  الكيف املعالج تقدر 
احلدود  حر�ص  �صبط  فيما  كيلوغرام، 
من  كيلوغرام   86 الوطني  الدرك  وعنا�رش 
نف�ص املادة، وذلك اإثر عمليتني منف�صلتني 

بتلم�صان )الناحية الع�صكرية الثانية«(.
للجي�ص  مفرزة  »اأوقفت  مت�صل،  �صياق  يف 
عنا�رش  مع  بالتن�صيق  ال�صعبي  الوطني 
)الناحية  بلعبا�ص  ب�صيدي  الوطني  الدرك 
جتار   )05( خم�صة  الثانية(،  الع�صكرية 
من  كيلوغراما   9.2 وحجزت  خمدرات 
�صياحيتني،   )02( ومركبتني  املعالج  الكيف 
يف حني اأوقف عنا�رش الدرك الوطني بكل 
الع�صكرية  )الناحية  واالأغواط  ورقلة  من 
 1900 بحوزتهم  اأ�صخا�ص   6 الرابعة( 
خمتلف  من  وحدة  و1650  مهلو�ص  قر�ص 

امل�رشوبات واأ�صلحة بي�صاء«.
للجي�ص  مفارز  »اأوقفت  اأخرى،  جهة  من 
وبرج  مترنا�صت  من  بكل  ال�صعبي  الوطني 
باجي خمتار  )الناحيةالع�صكرية ال�صاد�صة( 
25 �صخ�صا وحجزت 16 مولدا كهربائيا و6 
املعادن  عن  ك�صف  وجهاز  �صغط  مطارق 
ع�رشة  توقيف  مت  فيما  ماء،  م�صخات  و9 
جن�صيات  من  �رشعيني  غري  مهاجرين 

خمتلفة بتيارت )الناحية الع�صكرية الثانية(
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مورّل بنك الفالحة والتنمية الريفية لوهران 
هذه ال�صنة )2019( 53 ملفا يف اإطار قر�ص 
مايل  مبخ�ص�ص  احلبوب  خارج  الرفيق 
لدى  علم  ح�صبما  دج،  مليار  6ر1  جتاوز 

ذات املوؤ�ص�صة البنكية.
يف  القرو�ص  منح  �صيا�صة  مكنت  وقد 
بنك  ينتهجها  التي  الفالحي  املجال 
هذه  لوهران  الريفية  والتنمية  الفالحة 
قر�ص  �صمن  ملفا   53 متويل  من  ال�صنة 
ت�صمل  والتي  احلبوب  خارج  الرفيق 
يف  مبا  االأنعام  وتغذية  البذور  ن�صاطات 

بغالف  باالأ�صماك  اخلا�صة  التغذية  ذلك 
مولت  كما  دج.  مليار  6ر1  جتاوز  مايل 
ذات املوؤ�ص�صة البنكية خالل نف�ص الفرتة 
املوجه  الرفيق  قر�ص  اإطار  يف  ملفا   48
دج  مليون   13 جتاوز  مايل  مببلغ  للحبوب 
الفالحة  بنك  مول  كما  اإليه.  اأ�صري  كما   ،
االنطالقة  منذ  لوهران  الريفية  والتنمية 
يف قر�صي التحدي والرفيق خارج احلبوب 
مايل  مبخ�ص�ص  ملفا   159 جمموعه  ما 
قدره 23ر3 مليار دج منها 96 ملفا �صمن 

قر�ص التحدي مببلغ فاق 6ر1 مليار دج.

قوجيل يحل بهراري حل�سور 
مرا�سم ت�سييع جثمان رئي�ض 

زميبابوي االأ�سبق 
قوجيل  �صالح  بالنيابة،  االأمة  رئي�ص جمل�ص  حل 
 ، هراري  الزميبابوية  بالعا�صمة  اجلمعة   ليلة 
�صالح،  بن  القادر  ،عبد  الدولة  لرئي�ص  ممثال 
االأ�صبق  الرئي�ص  جثمان  ت�صييع  مرا�صم  حل�صور 
روبرت موغابي، الذي تويف اجلمعة املا�صي عن 
عمر ناهز ال95 عاما، ح�صب ما اأفاد به، اأم�ص، 
اأن  امل�صدر  ذات  واأ�صاف  االأمة.  ملجل�ص  بيان 
قوجيل عرب يف تعزيته التي قيدها ب�صجل التعازي 
منوها  واملوا�صاة«  التعزية  م�صاعر  »اأ�صدق  عن 
ب«الدور القيادي الذي قام به الفقيد املناه�ص 
اال�صتعمار بكل اأ�صكاله يف القارة ال�صمراء و دوام 
اجلزائري  ال�صعبني  بني  التقارب  على  حر�صه 

والزميبابوي«.

الأوىل من نوعها بالبويرة
اإطالق مبادرة لتبادل 

الكتب املدر�سية
 « »امل�صعفني  الوالئية  اجلمعية  موؤخرا  اأطلقت 
النا�صطة بوالية البويرة حملة وا�صعة النطاق للتربع 
وتبادل الكتب املدر�صية على م�صتوى دار الثقافة 
املدر�صي  الدخول  مع  تزامنا   « زعموم  علي   «
كبريا  اإقباال  �صهدت  والتي   2020-2019 اجلديد 
اله�صة  الفئات  خا�صة  التالميذ  اأولياء  طرف  من 
الكتب  لتوفري  االأمرين  تعاين  التي  واملحتاجة 
املدر�صية لفلذات اأكبادها ب�صبب غالئها الفاح�ص 
االأوىل من  تعترب  التي  املبادرة  لقيت هذه  كما    .
نوعها بالبويرة ا�صتح�صانا وترحيبا منقطع النظري 
من طرف املواطنني الذين تهافتوا للتربع بالكتب 
وا�صع  رواج  و�صط  غريهم  لفائدة  ميلكونها  التي 
االإجتماعي  التوا�صل  مواقع  لن�صطاء  للمبادرة 
الذين ثمنوها كثريا ومتنوا تكرارها وتعميمها على 

جميع املناطق م�صتقبال .
اأح�صن مرزوق

اأعلن  املر�صح التون�صي حم�صن مرزوق ان�صحابه من �صباق الرئا�صة ل�صالح املر�صح امل�صتقل عبد 
الكرمي الزبيدي بهدف »عدم ت�صتيت الأ�صوات«, لي�صبح ثاين مر�صح ين�صحب من النتخابات 

الرئا�صية املقرر اجراوؤها اليوم.

خالل اليومني املا�صيني 

وفاة 11 �سخ�سا واإ�سابة 20 اآخرين 
لقي 11 �صخ�صا حتفهم واأ�صيب 20 اآخرون 
حادث   11 يف  اخلطورة  متفاوتة  بجروح 
مرور عرب خمتلف جهات الوطن خالل 48 
اأفادت م�صالح  ما  االأخرية  ح�صب  �صاعة 

احلماية املدنية .
اأن  اآخر  جانب  من  امل�صدر  ذات  وذكر   
وحدات احلماية املدنية تدخلت من اجل 
بوادي  غرقا  توفيا  طفلني  جثة  انت�صال 
اإثر  وعلى  و�صارة.   عني  بدائرة  الباروك 
�صجل  فقد  لالأمطار  الغزير  الت�صاقط 
اأفراد احلماية املدنية على م�صتوى والية 
الأ�صقف  جزئية  انهيارات  اأربع  اجلزائر 
بئر خادم،ج�رش  بلديات  من  بكل  املنازل 
ومل  حممد  �صيدي  و  الق�صبة  ق�صنطينة، 

�صجل  فيما   ، �صحايا  اأي  ت�صجيل  يتم 
مطحنة  �صقف  �صقوط  البويرة  بوالية 
تقليدية ببلدية واد الربدي دون ت�صجيل اأي 
�صحايا وكذا �صقوط ج�رش بوالية املدية ، 
باملكان امل�صمى واد املالح ببلدية �صيدي 

نعمان دون ت�صجيل اي �صحايا.
كما قام عنا�رش احلماية املدنية على اإثر 
ت�صاقط االأمطار بعدة عمليات امت�صا�ص 
و اخراج املياه من داخل املنازل واالأحياء 
خا�صة يف كل من بلدية بئر خادم ، بوزريعة 
الوادي  باب  و  ال�رشاقة،  جراح،  ،با�ص 
�صيدي  ببلدية  وكذا  العا�صمة  باجلزائر 
العطاف  وبلدية  املدية  بوالية  نعمان 

بوالية عني الدفلى.
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