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ال�ضفارة اجلزائرية بال�ضعودية

�ردت اأ�ضما�ؤهم يف ق�ضايا ف�ضاد

لفائدة اأعوان الغابات
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حمي الدين عميمور و الق�سور 
الإعالمي الفا�سح

عميمور  الدين  حمي  الدكتور  ذكر 
اأم�س على جريدة راي  يف مقال له 
من  اأكرث  اعرتف  اأنه  اللندنية  اليوم 
من  تعاين  اجلزائر  باأن  وعلنا  مرة 
وتق�صري  فا�صح  اإعالمي  ق�صور 
يف  �صللي  وروماتيزم  فادح  فكري 
من  وكان  العامة،  العالقات  فن 
خارج  كثريين  اأن  هذا  كل  نتائج 
البعد  كل  بعيدين  اأ�صبحوا  اجلزائر 
الدول  اأكرب  يف  يحدث  ما  فهم  عن 
العربية الإفريقية، وكما ظن البع�س 
ال�صتقالل  ا�صرتجاع  بعد  يوما 
تزوج  بله  بن  اأحمد  الرئي�س  باأن 

لأنهما  حريد،  بو  جميلة  املجاهدة 
الثورة  يف  امل�صهوران  ال�صمان 
اأن  اليوم  البع�س  يظن  اجلزائرية، 
التناق�س القائم الآن يف اجلزائر هو 
اختالف  عن  نتجت  مرحلية  ق�صية 
موقف  جتاه  النظر  وجهات  يف 
لكل  الراف�س  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 

خروج عن د�صتور البالد.
والواقع  قائال  املتحدث  اأردف   و 
ويرجع  قدمي،  التناق�س  اأن  هو 
ال�صتعمار  مرحلة  اإىل  جذوره  يف 
جاهدا  عمل  الذي  الفرن�صي، 
اأن  لول  ت�ُصْد”،  “فرق  لتطبيق مبداأ 

اأرواح ماليني ال�صهداء منحت �صعبنا 
الب�صرية القوية والوعي الكامل بكل 
الوطنية،  الوحدة  باأهمية  يتعلق  ما 
ال�صعبي  احلراك  تاألق  هنا  ومن 
التي  للحدود  وباإدراكه  ب�صلميته 
ورف�صه  احل�صود،  دور  يف  تتحكم 
يتاجر  اأن  حاول  من  لكل  بالتايل 

باأ�صوات اجلماهري.
باأن بع�س  لكن ل بد من العرتاف 
هواة  اأو  �صحفيني  العرب،  الكتاب 
هامة  م�صوؤولية  يتحملون  خرب�صة، 
يف  عدم و�صوح ال�صورة، فمعظمهم 
على  املطلقة  الأحكام  ي�صدر 

بدون  اجلزائرية  الأطراف  مواقف 
وقفة �رسيعة ملعرفة هوية وخلفية 
كل طرف من هذه الأطراف، وهي 
التي  بالأو�صاع  غالبا  تتاأثر  اأحكام 

بفعل  العربية  املنطقة  تعي�صها 
تغذيها  التي  امل�صادة  الثورات 
القوى  وخمططات  النفط  اأموال 
طبقا  ال�صمال،  يف  الحتكارية 

به  عرب  الذي  ال�صهري  للتحليل 
هواري  الراحل  اجلزائري  الرئي�س 
يف  ال�رساع  حقيقة  عن  مدين  بو 

عامل اليوم.

خبر في 
صورة

ال�سفارة اجلزائرية بال�سعودية

ارتفاع عدد وفيات احلجاج 
اجلزائريني اإىل 18 �سخ�سا

الوفيات  عدد  بارتفاع  ال�صبت  اأم�س  موؤقتة  جديدة  ح�صيلة  اأفادت 
رئي�س  من  علم   �صخ�صا ح�صبما   18 ايل  اجلزائريني  و�صط احلجاج 
» املتويف  اأن  القادر حجازي   ال�صفري عبد  القن�صلية ،و�رسح  البعثة 
هو احلاج طوايبية حممد الطيب من مواليد 1953 )66 �صنة(  ببلدية 
جياليل بن عمار  ولية تيارت ومن ناحيته اأو�صح رئي�س البعثة الطبية 
الدكتور  حممود دحمان اأن املتويف لفظ اأنفا�صه الأخرية مب�صت�صفي 

امللك عبد العزيز مبكة اإثر �صكتة قلبية. 
واأ�صار ذات املتحدث من جهة اأخري ايل اأن البعثة الطبية قامت منذ 

بداية مو�صم احلج بفح�س اأكرث من 23 األف حاجا مري�صا.

مقاطعة مهرجان الأغنية 
الأمازيغية

بجاية  مبدينة  يجري  الذي  الأمازيغية  الأغنية  جان  مهر  ي�صهد   
لفعالياته، يف  املواطنني  ومقاطعة  اجلماهريي  احل�صور  من  عزوفا 
املهرجان،  لتنظيم  املخ�ص�س  للمكان  ال�صاغرة  �صبه  الأماكن  ظل 
حيث يرف�س مواطنو عا�صمة »ميا قورايا« تنظيم املهعرجان واإنفاق 
الأموال عليه يف ظل التنمية ال�صعيفة التي متّيز املدينة والنقائ�س 

التي تعانيها.

بوادر اأزمة اأعالف يف اجلزائر 
ب�سبب اإجراءات ال�سترياد

ذكرت تقارير اإعالمية اأن هناك موؤ�رسات تفيد بكون تتجه اجلزائر 
نحو الوقوع يف اأزمة ندرة الأعالف واأغذية املا�صية والدواجن، بعد 
قابلها جتميد احلكومة منح رخ�س  الأمان«،  م�صتوى »خمزون  بلوغ 
ا�صترياد املواد الأولية من �صعري وذرة موؤقتاً، ما دفع بامل�صتوردين 
ومن خلفهم املزارعون اإىل دق ناقو�س اخلطر قبل ح�صول ندرة يف 

الأ�صواق. 
وبالرغم من اإفراج احلكومة مطلع �صهر اأوت عن 167 رخ�صة ا�صترياد 
ا�صتثنائية، ت�صمح با�صترياد 500 األف طن من ال�صعري و2.2 مليون طن 
األف طن من فول ال�صويا كان للديوان  اإىل 490  من الذرة بالإ�صافة 
امل�صتوردين  اأن  اإل  فيها،  الأ�صد  ح�صة  الأنعام  لأغذية  اجلزائري 
دموا  �صُ الأعالف  مكونات  ل�صترياد  الأخ�رس  ال�صوء  تلقوا  الذين 
بعدم منحهم رخ�صة دخول البواخر اخلا�صة بهم اإىل املوانئ لإفراغ 

احلمولت.

احل�رسي  الأمن  م�صالح  متكنت 
بو�صعادة  دائرة  باأمن  اخلام�س 
لع�صابة  حد  و�صع  من  بامل�صيلة، 
 )02( �صخ�صني  من  تتكون  اأ�رسار 
�صنة  و49   27 العمر  من  يبلغان 
ال�رسعية  غري  املتاجرة  حترتف 

باملخدرات، 
بداية  اإىل  تعود  الق�صية  وقائع 

ورود  عند  اجلاري  الأ�صبوع 
امل�صالح  لذات  موؤكدة  معلومات 
من  معتربة  كمية  وجود  مفادها 
ع(   ، املدعو)ق  بحوزة  املخدرات 
البالغ من العمر 49 �صنة، وبالتن�صيق 
مع النيابة املحلية مت تفتي�س منزل 
نتائجه  كانت  حيث  بالأمر  املعني 
كمية  على  بداخله  وعرث  اإيجابية 

من املخدرات )كيف معالج( قدرت 
بعد وزنها بـ 6،301 كيلوغرام  هذا 
الأخري ويف جممل ت�رسيحاته قال 
اأنه حت�صل عليها من عند املدعو 
�صنة  العمر 27  البالغ من  ، خ(  )�س 
وعلى اإثره مت اإجناز ملفني ق�صائيني 
وتقدميهما  بالأمر  املعنيني  �صد 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�صيد  اأمام 

ق�صية  اأجل  من  بو�صعادة  حمكمة 
البيع،  بغر�س  املخدرات  حيازة 
على  الق�صية  ملف  اأحال  الذي 
للغرفة  التحقيق  قا�صي  ال�صيد  
الثانية لدى نف�س املحكمة اأين اأمر 
الرتبية  اإعادة  موؤ�ص�صة  باإيداعهما 

والتاأهيل ببو�صعادة .
ع.ب

خالل الفرتة املمتدة ما بني  15 اإىل 
17 اأوت  2019 و اإىل غاية �صبيحة 
اأم�س على ال�صاعة الثامنة �صباحا 
الأخرية(  �صاعة   48 خالل  )اأي 
املدنية  احلماية  وحدات  �صجلت 
مناطق  عــدة  يف  تدخل    5772
على  وهذا  الوطن  من  خمتلفة 
ال�صتغـاثة من   تلقي مكاملات  اإثر 

طرف املواطنني، هذه التدخالت 
اأن�صطة  جمالت  خمتلف  �صملت 
املتعلقة  �صواء  املدنية  احلمايـة 
احلوادث  املرور،  بحوادث 
املنزلية، الإجالء ال�صحي، اإخمــاد 

احلرائق و الأجهزة الأمنية .
املدنية   احلماية  وحدات  تدخلت 
اثر  على  الفرتة  نف�س  خالل 

 15 منها  مرور  حوادث  عدة 
 16 وفاة  يف  ت�صببت  دموية  الأكرث 
اأخرين   25 اإ�صابة  و  اأ�صخا�صا 
مت  اخلطورة  متفاوتة  بجروح 
اإ�صعافهم يف عني املكان وحتويلهم 
اإىل امل�صت�صفيات من طرف اعوان 
اأثقل ح�صيلة   ، املدنية  احلماية 
�صيدي  ولية  م�صتوى  علي  كانت 

بلعبا�س  بوفاة �صخ�صني و اإ�صابة 
اثر  على  بجروح  اأخرين   03
ا�صطدام قطار لنقل امل�صافرين 
و�صيارة من الوزن اخلفيف ببلدية 
بادي�س، مت  و دائرة امل�صماة بن 
امل�صت�صفى  اىل  ال�صحايا  حتويل 
احلماية  طرف  من  املحلي 

املدنية.   

اأمن ولية امل�سيلة 
حجز 6 كلغ من املخدرات ببو�سعادة 

بني  15 اإىل 17 اأوت  2019

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح16 �سخ�سا

اإدارة ال�سباب تكّرم 
جمال بن العمري

اأقدمت اإدارة نادي ال�صباب ال�صعودي على لفتة طيبة نحو لعبها 
الدويل اجلزائري جمال بن العمري بعدما اأقامت حفال تكرمييا له 
عقب عودته اإىل تدريبات الفريق، وذلك اإثر تتويجه رفقة املنتخب 
الوطني بلقب كاأ�س اإفريقيا لالأمم التي جرت ال�صائفة احلالية يف 
م�رس، حيث ح�رّس م�صوؤولو النادي ال�صعودي كعكة �صهدت تزيينها 
بالعلمني الوطني وال�صعودي اإىل جانب �صورة الالعب وهو يحتفل 

بالتتويج باللقب القاري.

اإقتحام طلبة مقر الهيئة الوطنية 
للو�ساطة و احلوار



من  مطلعة  م�صادر  ذكرت 
داخل جلنة احلوار و الو�صاطة 
مهيئة  الظروف  جميع  اأم�س 
احلكومة  رحيل  فيها  مبا 
يف  بدوي  برئا�صة  احلالية 
اإجماع  �صبه  فاإن  املقابل 
بن �صالح  بقاء  حول �رضورو 
اإىل  الدولة  يف من�صب رئي�س 
لرئي�س  ال�صلطة  ت�صليم  غاية 

اجلمهورية القادم.
الك�صف  مت  ذاته  ال�صياق  يف 
عن تنظم ندوة وطنية خالل 
و  القادمة،  القليلة  الأ�صهر 
اأ�صار نف�س امل�صدر “مل يتم 
تاريخ حمدد لنعقاد  حتديد 
الندوة”، و تريد اللجنة توفري 
لتنظيم  الالزمة  ال�رضوط 
انتخابات حرة ونزيهة، لذالك 
–كما قال- دعت اللجنة اإىل 
ت�رضف  م�صتقلة  جلنة  اإن�صاء 
اإىل التنظيم، الرقابة وتاأطري 
باأن  م�صيفا  النتخابات، 
املقبلة  الرئا�صية  العهدة 
�صتكون عهدة انتقالية تعرف 
ت�رضيعية  انتخابات  تنظيم 

واإقرار د�صتور جديد.

تن�صيب جلنة العقالء 

تن�صيب  ال�صبت  اأم�س  مت 
للهيئة  ال�صت�صاري  املجل�س 
والو�صاطة،  للحوار  الوطنية 
عقالء  من  يت�صكل  والذي 
وفواعل  وجامعيني  وخرباء 

احلراك ال�صعبي. 
لهيئة  العام  املن�صق  قال 
كرمي  والو�صاطة،  احلوار 
املجل�س  هذا  اأن  يون�س، 
اقرتاح  »قوة  مبثابة  يعترب 
لعمل الهيئة وذلك عن طريق 
الراأي«،  واإبداء  الت�صاور 
املجل�س  هذا  اأن  مربزا 
وطنية  »نخب  من  يتكون 
اأكادميية،  �رضائح  اإىل  تنتمي 
ثقافية، مهنية، جمتمع مدين 
خدموا  �صابقون  واإطارات 
يخدمونه  زالوا  ول  الوطن 

باإخال�س«.
اأن  يون�س  كرمي  واعترب 
ال�رضائح  هذه  انخراط 
للحوار  الوطنية  الهيئة  يف 
قناعتهم  »اأملته  والو�صاطة 
الوطن  نداء  تلبية  ب�رضورة 
توافقي  نهج  عن  للبحث 

للخروج من املاأزق ال�صيا�صي 
اجلزائر  به  متر  الذي 
�صفافا  م�صارا  ي�صمن  مبا 
لال�صتحقاقات  ونزيها 
اآلية م�صتقلة  النتخابية وفق 
الإعداد  مبهمة  تتكفل 
واإعالن  والرقابة  والتنظيم 
هذا  اأن  النتائج«واأ�صاف 
النهج »ل بد اأن يكون م�صايرا 
للحراك ال�صعبي الداعي اإىل 
التغيري ال�صامل لنظام احلكم 
احلوار  كنف  يف  البالد  يف 
واآلية  ح�صارية  كقيمة  البناء 
الأهداف  لتحقيق  ناجعة 

ال�صامية املن�صودة«.
هذا  يف  يون�س  كرمي  وذكر 

الذي  بامل�صار  الإطار 
تن�صيبها  منذ  الهيئة  قطعته 
ل�صاحله،  ترافع  ولتزال 
بتدابري  تعلق  ما  »ل�صيما 
للم�صاهمة  ك�رضورة  التهدئة 
احلوار«.،  اأهداف  اإجناح  يف 
اأن  ذاته  ال�صياق  يف  واأبرز 
يكمن  احلوار   هيئة  مهمة 
خمتلف  اإىل  »الإ�صغاء  يف 
الفاعلني يف احلياة ال�صيا�صية 
من  اخلروج  بغر�س  الوطنية 
عملية  اإىل  و�صول  الأزمة 
اإ�صفاء ال�رضعية على الهياكل 
وت�صيري  الدولة  وموؤ�ص�صات 
ال�صاأن العام وفقا ملقت�صيات 

الدميقراطية الت�صاركية«.

اأن  العام  املن�صق  واأو�صح 
عليها  ي�رضف  التي  الهيئة 
معدة  اأر�صية  على  تتوفر  »ل 
اأ�صا�صا  ترتكز  بل  �صلفا، 
الأر�صيات  خمتلف  على 
فعاليات  عن  املنبثقة 
والأحزاب  املدين  املجتمع 
وما  الوطنية  وال�صخ�صيات 
عنه  تتمخ�س  ان  ينتظر 
واحلوار  الو�صاطة  نتائج 
--كما  ت�صهر  والتي  لحقا«، 
جممل  »درا�صة  على  قال-- 
والتو�صيات  املقرتحات 

ورفعها لتج�صيدها عمليا«.
كرمي  اأبدى  اأخرى،  جهة  من 
على  الهيئة  عزم  يون�س 

ميثاق  باإعداد  املبادرة 
كل  مبوجبه  يلتزم  �رضيف 
لال�صتحقاقات  مرت�صح 
وتنفيذ  باحرتام  القادمة 
الوطنية  الندوة  خمرجات 
اأكد  كما  والو�صاطة  للحوار 
ممثلني  تعتمد  مل  الهيئة  اأن 
واأنها »ترحب  لها يف اخلارج 
لال�صتجابة  املبادرات  بكل 
اجلزائرية  اجلالية  ملطالب 

املقيمة باخلارج«.
عملية  �صهدت  لالإ�صارة، 
تن�صيب املجل�س ال�صت�صاري 
للهيئة احتجاج جمموعة من 
اأغلبهم  اجلامعيني  الطلبة 
ال�صباب  حركة  من  مقربون 
»راج«  بت�صمية  املعروفة 
العربي  الثقايف  املركز  اأمام 
تتخذ  --الذي  مهيدي  بن 
للحوار  الوطنية  الهيئة  منه 
والو�صاطة مقرا موؤقتا لها-- 
لتمثيل  »رف�صهم  عن  للتعبري 
الطالبية  املنظمات  هذه 
يكون  اأن  اإىل  داعني  لهم«، 
احلق  لديه  من  هو  »ال�صعب 
جزائرية  دولة  تاأ�صي�س  يف 

وفق تطلعات احلراك«.

اأخرى  جهة  من  عربوا  كما 
للجي�س  »دعمهم  عن 
ف�صل  ال�صعبي«.وقد  الوطني 
هوؤلء  اإدخال  الهيئة  اأع�صاء 
الجتماع  قاعة  اإىل  الطلبة 
ان�صغالتهم،  اإىل  لال�صتماع 
وخاللها، اأكد كرمي يون�س اأن 
اإن�صائها  منذ  »طالبت  الهيئة 
التهدئة  اإجراءات  بتج�صيد 
احلكومة  رحيل  وب�رضورة 

احلالية«.
جلنة  يف  40 ع�صوا 

العقالء

الو�صط  م�صادر  ذكرت 
باللجنة  العقالء  جلنة  اأن 
ال�صت�صارية للعقالء واخلرباء 
ت�صم  ع�صوا   40 من  تتكون 
بينها  من  معروفة  اأ�صماء 
فار�س  القت�صادي  اخلبري 
بن  فريد  واخلبري  م�صدور 
ي�صعد  الق�صاة  نقيب  و  يحي 
مربوك وعميد الأطباء بركان 
بقاط واخلبري القانوين �صعيد 
بوال�صعري واملحامية كريكو و 
الرتبية  بقطاع  النقابي  اأي�صا 

�صادق دزيري
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راهنت على التقريب بني قطبي املعار�صة 

فعاليات املجتمع املدين جتتمع 
بال�سيا�سيني ال�سبت املقبل

اأعلنت فعاليات املجتمع املدين، اأم�س، عن تاأجيل ندوتها اإىل ال�صبت املقبل، مرجعة 
اخلطوة اإىل تاأخر الإدارة يف منحهم الرتخي�س اإىل غاية م�صاء اجلمعة، جاعلني من 

رهان التوفيق بني البديل الدميقراطي وقوى التغيري كخطوة قادمة لهم.

�صارة بومعزة

كونفدرالية  من�صق  اأو�صح 
اليا�س  امل�صتقلة  النقابات 
فعاليات  اأن  مرابط، 
التي  املدين  املجتمع 
ومنظمات  نقابات  ت�صم 
عن  وممثلني  وجمعيات 
اأن   وال�صباب  الطلبة 
لالجتماع  تاأجيلهم  خطوة 
كان  الذي  الت�صاوري 
اأم�س،  ينظم،  اأن  يفرت�س 
�صافك�س،  م�صتوى  على 
عدم  خلفية  على  جاء 
التنظيم  لرخ�صة  منحهم 
اإىل غاية  الإدارة  من طرف 
حني  يف  اجلمعة،  م�صاء 
بتاأكيد  ملزمني  كانوا  اأنهم 
�صفاك�س  لإدارة  احلجز 
املوجهة  الدعوات  وتاأكيد 
وال�صخ�صيات  لالأحزاب 
الوطنية يوم اخلمي�س، وهو 
وتاأجيل  للرتاجع  دفعهم  ما 
يف  لوقوعهم  تفاديا  اللقاء 
تاأكيد  احلرج يف حالة عدم 
لحق،  وقت  يف  الرتخي�س 
باأن  الإدارة  طالب  حني  يف 
جاء  التي  اأ�صاليبها  تغري 

احلراك ليجرفها.

فعاليات  ممثلو  واأبرز 
املجتمع املدين اأن لقاءهم 
كخطوة  ياأتي  املقبل 
الذي  احلوار  لنطاق  تو�صيع 
 15 وثيقة  فبعد  به  يقومون 
باملجتمع  اخلا�صة  جوان 
ال�صبت  لقاء  ياأتي  املدين، 
املقبل الذي يتو�صع لي�صمل 
اأحزابا �صيا�صية و�صخ�صيات 
وطنية، موؤكدين اأنهم التقوا 
كل الأحزاب ال�صيا�صية دون 
ا�صتثناء عدا اأحزاب املوالة 
كونها كانت جزء من الأزمة 
اأن  مو�صحني  بح�صبهم، 
تلك  اأعقبت  اخلطوة 
جمعتهم  والتي  اللقاءات 
بال�صخ�صيات الوطنية �صواء 
بالتنقل ملقراتهم اأو مقرات 
منازلهم،  حتى  اأو  املعنيني 
مراهنني على هدف حتقيق 
التوافق بني قطبي الأحزاب 
ويتعلق  القائمني  ال�صيا�صية 
الدميقراطي  بالبديل  الأمر 
اأن  قائلني  التغيري،  وقوى 
لغاية  متكنت  املعار�صة 
الفوارق  جتاوز  من  الآن 
فقط،  قطبني  يف  والتكتل 
يف حني اكمال التوافق لي�صا 
عدة  يرون  واأنهم  م�صتحيال 

�صاأنهم  من  وحدة  نقاط 
وتقريب  عليها  الرتكيز 
لتحقيق  النظر  وجهات 
قطب قوي للمرحلة احلالية 
وما تقت�صيه، وا�صفني روؤية 
حتتاج  باأنها  طرف  كل 
يف  غريها،  مع  للتكامل 
حني و�صف مرابط احللول 
باأنها  ال�صلطة  تقدمها  التي 

عرجاء.
جمعية  رئي�س  جهته  من 
ابراهيمي  اأحمد  الربكة 
متم�صكون  اأنهم  فاأو�صح 
بوثيقة 15 جوان ومن �صمنها 
ال�صابق  النظام  اأوجه  رحيل 
احلراك،  ملطلب  وفقا 
البالد  اإيقاع  نيتهم يف  نافيا 
د�صتوري،  فراغ  حالة  يف 
ك�صب  هو  الهدف  اأن  قائال 
ور�صا  املوؤ�ص�صات  �رضعية 
ومنه  عنها  احلراكيني 
املقبلة  باملرحلة  اميانهم 
حلقة  يف  الدخول  بدل 
مفرغة تبعد املواطنني عن 

ال�صلطة اأكرث.
بالرابطة  القيادي  اأما 
اجلزائرية للدفاع عن حقوق 
�صاحلي  �صعيد  الإن�صان 
فقال اأن النتفا�صة ال�صعبية 

للجميع عرب  درو�صا  منحت 
فهم  من  بداية  ر�صائل،   3
اأن قوته يف وحدته  ال�صعب 
اخليار  انتهاج  وثانيها 
اأكرب  اأنه  معتربا  ال�صلمي 
مك�صب وثالثها القطيعة مع 
بناء  وطموح  النظام  رموز 

نظام �صيا�صي جديد.
 

الرهان على ان�صمام 
الطلبة وال�صباب

 
الكنفدرالية  من�صق  قال 
مهلة  اأن  مرابط  اليا�س 
تعترب  لأ�صبوع  اللقاء  تاأجيل 
للتقرب  لهم  اإ�صافية  مهلة 
على  اآخرين  فاعلني  من 
وال�صباب  الطلبة  راأ�صهم 
وهما الفئتان اللتان تعرفان 
خالل  ما  حد  اإىل  تهمي�صا 
معرتفا  ال�صابقة،  الجتماع 
ميكن  الأول  الإ�صكال  اأن 
اجلزم  ميكن  كيف  يف 
الفئات  لتلك  ممثلون  اأنهم 
الر�صا  ويك�صبون  احل�صا�صة 
الوطني  امل�صتوى  على 
حتت  من�صوين  غري  كونهم 
لواء اأي هيئة، داعيا الطلبة 
مع العودة للف�صاء اجلامعي 

عرب  لهم  ممثلني  لختيار 
موؤكدا  اجلامعات،  خمتلف 
من  معهم  احلا�رضين  اأن 
حا�رضون  هم  الفئتني 
كم�صاركني لهم مواقفهم ول 
كل  على  لهم  متثيلية  �صفة 

الطلبة اأو ال�صباب.
على  مرابط  ركز  كما 
من  مرحلة  جتاوز  �رضورة 
يف  الف�صل  عرب  من؟  ميثل 
اأن  قائال  فعليني،  ممثلني 
الغرق يف هكذا خطوة طال 
�صلطة  �صوى  يخدم  ل  واأنه 

الأمر الواقع.
 

احلراك بو�صلتنا وهو 
يرف�س جلنة كرمي 

يون�س
 

الوطنية  النقابة  رئي�س  قال 
ملمار�صي ال�صحة العمومية 
اليا�س مرابط اأنهم مل يتلقوا 
للحوار من  الآن دعوة  حلد 
يون�س،  كرمي  جلنة  طرف 
بلغتهم  حالة  يف  اأنه  قائال 
كونفدرالية  اأو  كنقابة 
فيما  للحوار  �صيعمدون 
متداركا  الرد،  حول  بينهم 
رد  على  الكالم  بعطف 

باأنهم  ابراهيمي  الأ�صتاذ 
وحيد  كحل  احلوار  مع 
يكون حوارا جدا،  باأن  لكن 
النظر  ي�صتدعي  ما  وهو 
عمل  انطالق  طريقة  يف 
وحتى  وظروفها  اللجنة 
بالن�صبة ملا عرفت ب�رضوط 
التهدئة على راأ�صها معتقلي 

احلراك.
 

هناك عدة بدائل 
للت�صعيد بدل الع�صيان 

املدين
 

التلويح  وبخ�صو�س 
الذي  املدين  بالع�صيان 
م�صتوى  على  كهتافات  برز 
 3 منذ  اجلمعة  م�صريات 
احلا�رضون  فاأبرز  اأ�صابيع، 
عدة  هناك  اأن  يرون  اأنهم 
بدائل يجب ا�صتنفاذها قبل 
بلوغ مرحلة الع�صيان، قائلني 
الدخول  مع  �صتتعزز  اأنها 
املقبل،  ال�صهر  الجتماعي 
الإ�رضابات  راأ�صها  على 
املدرو�صة،  القطاعية 
وتعزيز امل�صريات الداعمة 

للحراك ال�صعبي.
 

راج تنفي عالقتها 
باقتحام الطلبة ملقر 

جلنة احلوار
 

من جهته رئي�س جمعية راج 
تداولته  ما  نفى  فر�صاوي 
الإعالم،  و�صائل  بع�س 
بتحميلهم  واخلا�صة 
من  عدد  اقتحام  م�صوؤولية 
جلنة  ملقر  اليوم  الطلبة 
موؤكدا  والو�صاطة،  احلوار 
عالقة  ل  اجلمعية  اأن 
اأن  حني  يف  باخلطوة،  لها 
العربي  ب�صارع  مقرهم 
يقع  بالعا�صمة  بلمهيدي 
متاما  املقابلة  اجلهة  يف 
احلوار  جلنة  مقر  اأمام 
عمد  رمبا  واأنه  والو�صاطة، 
لت�صوير  اأع�صائهم  بع�س 
خلطوة  عائدا  اخلطوة. 
الطلبة باأنهم �صبق واأن دعوا 
احتجاجية  وقفة  لتنظيم 
اجلمعة  اللجنة  مقر  اأمام 
ب�صكل منف�صل بعد قرارهم 
الندوة  باإلغاء  اخلا�س 
مزمعا  كان  التي  اجلامعة 
ب�صافك�س  ال�صبت  عقدها 

قبل اأن يتم الرتاجع.

وة
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ير 
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ت

م�صادر من جلنة احلوار و الو�صاطة

رحيل حكومة بدوي وارد ومت�سك باإجراءات التهدئة

م.�س
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حممد بن ترار

هذا واأ�شارت املعطيات  الأولية 
اإىل وجود العديد  من امل�شاكل 
القامات  يف  الكربى خا�شة 
منها    60 تعاين  التي  اجلامعية  
اخلا�شة  التجهيزات  نق�ص  من 
،والتي  والأغطية  بالأفر�شة 
 ، �شاحلة   وغري  قدمية  اغلبها 
باجلملة  نقائ�ص  اىل  بالإ�شافة 
 ، املكتبية  التجهيزات  يف 
نق�ص  ت�شجيل  اإىل  بالإ�شافة 
العمال  خا�شة  العاملة   اليد  يف 
وتهيئة  الرتميم  يف  املخت�شني 
اإىل  بالإ�شافة   ، التجهيزات 
واأعوان  املنظفات واحلجاب 
اأخرى  ناحية  من   ، الرقابة 
من  املطاعم  اغلب  تعاين  
 ، وتدهورها  التجهيزات  اهرتاء 
اأولد  اإقامة  تعاين   �شلف  ففي 
فار�ص للذكور رقم 03من غياب 
ونف�ص  الطهي   لتجهيزات  كلي 
الو�شع تعانيه 21 اإقامة جامعية 
بوليات تلم�شان ، �شلفـ  غليزان 
 ، ، مع�شكر  ، وهران  ـ م�شتغامن 
�شعيدة وتيارت و�شيدي بلعبا�ص 

، كما جند اأن 17 اإقامة جامعية 
ما�شة  حاجة  يف  الوليات  بهذه 
قنوات  اإعادة  تاأهيل  اإىل 
واملياه  ال�شحي   ال�رصف 
ال�شاحلة لل�رصب  والغاز واإعادة 
تاأهيل الكهرباء وجماري التدفئة 
والنارة  العمومية وتعاين اأخرى 
الريا�شية  املرافق  اهرتاء  من 
 ، الثقافية  الن�شاطات  وغياب 
الإقامات  بع�ص  تعاين  حني  يف 
الذي  الكبري  الكتظاظ  من 
هذه  مردود  على  �شلبا   يوؤثر 
 ، بغليزان  املن�شاآت  خا�شة 
وهران ، عني متو�شنت و�شعيدة 
وتيارت ناهيك عن غياب التهيئة  

ووجود   والرتميم  والطالء 
اأجنحة اإقامات مهددة بالنهيار 

على روؤو�ص الطلبة   .
ذات  وقفت  اآخر  جانب  من 
اللجنة على م�شاكل تقنية واأخرى 
راأ�شها  على  الت�شيري  تخ�ص  
وعدم  الب�رصية  املوارد  نق�ص 
جديدة زيادة  م�شابقات  فتح 
جتاوزوا  �شيوخ  وجود  على 
ي�شيطرون  العمر   من  ال�شبعني 
على اجلامعات  وروؤ�شاء  اأق�شام 
باملن�شب  وكليات م�شتبدون 
�شنوات  ال10  جتاوزت  ملدة 
اليد  نق�ص  عن  ناهيك  هذا   ،
 ، احلرا�شة  تخ�ص  التي  العاملة 

 ، وترميم   ، باحلدائق  الهتمام 
جتهيزات  وجود  اإىل  بالإ�شافة 
واأخرى  قدمية  وبنايات  مهرتئة 
غرار  على  بالنهيار  مهددة 
بتلم�شان  الأدب  بكلية  مدرج 
واأخرى تغزوها الأمطار باملركز 
لغليزان ومدرجات  اجلامعي 
انزلق  اأو  بالفي�شانات   مهددة 
بالقطب  يحدث  ما  مثل  الرتبة 
 ، بتلم�شان  اجلديد  اجلامعي 
مثل  املزارع  واأخرى  ت�شبه 
ب�شلف  فار�ص  اأولد  جامعة 
املخابر  نق�ص  عن  ناهيك 
يف   ، للتطبيقات  واملكتبات  
حني ت�شتنزف املخابر العلمية 
اأية   تقدمي  دون  طائلة  اأموال 

درا�شات جديدة .
تقوم  اأن  املنتظر  ومن  هذا 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
امللف  هذه  بفتح  العلمي 
اللجنة  تقرير  تناوله  الذي 
الدخول  بالتف�شيل  قبل 
جتاوز  اجل  من  اجلامعي 
النهو�ص  النقائ�ص و�شمان 
باجلامعة اجلزائرية اإىل م�شاف 

اجلامعات الدولية.

من�ساآت مهددة بالنهيار ، جتهيزات مهرتئة  وت�سيري اأعرج 

تقرير �أ�سود للجنة معاينة 
�لدخول �جلامعي 

ك�سفت م�سادر مقربة من اللجان التي اأوفدتها  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  اإىل جامعات غرب الوطن 
والإقامات اجلامعية  انها قد وقفت على جتاوزات كبرية  يف  نق�ص التجهيزات  مقارنة بعدد الطلبة بالإ�سافة اإىل  
نق�ص اليد العاملة  خا�سة املتعلقة بالتنظيف واحلرا�سة والرتميم ناهيك عن نق�ص تاأهيل قنوات املياه وال�سرف 

ال�سحي والغاز والتدفئة  ما جعلها حترر  تقارير �سوداء لو�سع على مكتب وزير التعليم العايل والبحث .

لفائدة اأعوان الغابات

رفع �لتجميد عن  1200  من�سب �سغل 

قرية الهواوة بعني متو�شنت

مقتل �ساب على يد جاره باآلة حادة 

املدير  حممودي  علي  ك�شف 
 1200 فتح  عن  للغابات  العام 
اأعوان  لفائدة  عمل  من�شب 
املجل�ص  خالل   ، الغابات 
جويلية   4 يف  املنعقد  الوزاري 
املا�شي ، اأين �شيتم تكوين 600 
عون منهم من طرف املديرية 
العامة  للغابات فيما يتم التكفل 
ب 600 عون عن طريق جامعات  

باتنة وجيجل واملدية.
تعزيز  على  املديرية  وتعمل 
التعليم  قطاعي  مع  التعاون 
يف  للم�شاهمة  والتكوين  العايل 

الأعوان،  من  اأكرب  عدد  تكوين 
التقنيات  جمال  يف  �شيما 
واحلفظ  للحماية  احلديدة 
واإعادة ا�شرتجاع الرثوة النباتية، 
تابعة  مدار�ص   3 اإىل  ت�شاف 
بوليات  املتواجدة  للمديرية 
وح�شب  وباتنة  واملدية  جيجل 
املدير العام فاإن تعزيز قدرات 
مع  بال�رصاكة  املدار�ص  هذه 
ملح،  جد  الأخرى  القطاعات 
املدار�ص  هذه  وان  خا�شة 
جديدة  تكوينات  تعرف  مل 
على  واقت�رصت   ،  2009 منذ 

الذين  الأعوان  تاأهيل  اإعادة 
ال�شنوات  خالل  توظيفهم  مت 

ال�شابقة.
العتبار  اإعادة  جمال  ويف 
لل�شيد، مت تاأ�شي�ص 38  فدرالية 
ت�شيري  مهمتها  ترتاأ�شها  ولئية 
 9000 وتكوين  املحميات، 
التعرف  كيفيات  حول  �شياد 
البيولوجية  امل�شيدات  على 
اأمنه  على  احلفاظ  وكيفية 
باتو  ،والذين  ال�شيد  خالل 
ميثلون �رصكاء للمديرية العامة 
م�شاهمتهم  خالل  من  للغابات 

الغابات،  وحماية  مراقبة  يف 
يوؤكد حممودي.

الغابات  حرائق  اأن  يذكر 
املندلعة منذ 1 جوان املا�شي 
من  اأكرث  اإتالف  يف  ت�شببت 
 1.246 ب�شبب  هكتار   9.000
بوؤرة حريق م�شت 2.363 هكتار 
 2.530 و   )%26( الغابات  من 
و   )%28( الأدغال  من  هكتار 
الأحرا�ص  من  هكتار   4.111
الأرقام  اآخر  ح�شب   ،)%46(
املديرية  طرف  من  املقدمة 

العامة للغابات.

لقي �شاب يف الثالثني من العمر حتفه  ليلة 
اأول اأم�ص  على يد جاره ذو ال23 �شنة بقرية 
�شمال  امل�شاعيد  لبلدية  التابعة  الهواورة 
وح�شب  احلادثة   . متو�شنت  عني  ولية 
الوطني  الدرك  فرقة  من  مقرب  م�شدر 
�شجار  اثر  على  جاءت  بالتحقيق  املكلفة 
اجلاين  جعل  ما  ا�شخا�ص    03 بني  اندلع 

يقوم بقتل غرميه ب�شفرة حادة  الذي لفظ 
اأنفا�شه مب�رصح اجلرمية  ، وفور احلادث 
تدخلت م�شالح احلماية املدنية لنقل جثة 
اجلاين اىل م�شلحة حفظ اجلثث يف حني 
توقيف اجلاين  الدرك من  متكنت م�شالح 

و�رصيكه  واإحالتهم على  التحقيق .
حممد بن ترار

وردت اأ�شماوؤهم يف ق�شايا ف�شاد ب�شبب حداد  وكونيناف ووزراء �شابقني

15 و�ليا حمل حتقيق  ق�سائي  
املبا�رصة  التحقيقات  ك�شفت 
الأمنية  اجلهات  فتحتها  التي 
راأ�شها  وعلى  املخت�شة،  
القيادات اجلهوية للدرك يف كل 
ما  تورط  ووهران،  البليدة  من 
ق�شايا  يف  واليا   15 عن  يقل  ل 
ف�شاد النفوذ والتواطوؤ مع وزراء 
يف  �شامني  وم�شوؤولني  واأبنائهم 
اجلي�ص والأمن  و�شاركو يف نهب 
العقار واملال العام وهم  يعي�شون 
تلقيهم  بعد  حقيقي  رعب 
ا�شتدعاءات ل�شماع اإفاداتهم يف 
ق�شايا خمتلفة تتعلق يف جمملها 
ت�شتغل  التي  الف�شاد  ق�شايا  يف 
ال�شبطيات  معاجلتها  على 
التابعة  املخت�شة  الق�شائية 
للدرك على وجه التحديد. هذا 

باأن  الأولية  املعطيات  وت�شري 
مبا�رص  ب�شكل  تعني  التحقيقات 
الواليني ال�شابقني لولية وهران 
ويتعلق الأمر بعبد الغني زعالن  
املوؤقت  احلب�ص  رهن  املوجود 
املالك  عبد  اإىل  بالإ�شافة 
وايل  �شغل  الذي  بو�شياف  
من�شب   يتبواأ  اأن  قبل  وهران 
لرتباطهما  ال�شحة  وزير 
تخ�ص  مبدئية  بتحقيقات 
على  عمومية  �شفقات  م�شاريع 
املوقوف  الأعمال  برجل  �شلة 
الف�شاد  ق�شايا  يف  حداد  علي 
ال�شياحي  بالعقار  تتعلق  التي 
القيادة  اأن  بوهران  والفالحي 
وثائق  حتوز  للدرك  اجلهوية 
م�شبوهة  تنازلت  عن  هامة 

وال�شياحى  الفالحي  العقار  يف 
، كما  تربز  يف وهران وغليزان 
ال�شابق  الوايل  اأن  التحقيقات 
كان  القادر  لغليزان قا�شي عبد 
من  امل�شتفيدين  قائمة  خلف 
اأجنزتها  التي  فيال   39 م�رصوع 
ولية  يف  الرتقية  ديوان  م�شالح 
املجل�ص  من  بايعاز  م�شتغامن 
يف  وبيعت  الولئي  ال�شعبي 
لذوي  رمزي  بثمن  �شابق  وقت 
من  وب�شلف   والنفوذ  املعارف 
وايل  �شماع  يتم  اأن  املنتظر 
املحبو�ص  الغازي  �شلف حممد 
تخ�ص  الق�شايا  من  العديد  يف 
والف�شاد   ، العقار   ، ال�شكن 
املنتظر  من  كما   ، الأخالقي 
ال�شابق  �شعيدة   وايل  �شماع 

لوح  واحلايل  جلول  بوكارابيلة 
بلعبا�ص  ووايل   ، الإ�شالم  �شيف 
ووايل  ح�شاين   طاهر  ال�شابق 
 ، الوهاب  عبد  نوري  تلم�شان 
و�شابقه زبري بن �شبان  وخليفته 
 ، احلفيظ  عبد  �شا�شي  اأحمد 
متو�شنت  عني  وايل  عن  ناهيك 
ناهيك  التهامي    حمو  ال�شابق 
عن ولة اآخرين  تبني اأنهم كانوا 
الوزراء  بع�ص  اأيدي  يف  لعبة 
خا�شة يف عهد رئي�ص  احلكومة 
�شالل  املالك  عبد  ال�شابق  
اأعمال  رجال  ا�شتفاد  حيث   ،
وامتيازات  عقارات  عدة  من 
بالدينار الرمزي خا�شة  الإخوة 

كونيناف وحداد .
حممد بن ترار

وزير ال�شكن من ورقلة:

1000 �سكن �جتماعي باملدينة 
�جلديدة حا�سي م�سعود

.         1500ترقوي املدعم بالوالية

واملدينة  والعمران  ال�شكن  وزير  اأكد   
العمل  زيارة  هام�ص  على   ، بلجود  كمال 
الأحد  و  ال�شبت  يومي  تقوده  التي  والتفقد 
 ، ورقلة  ولية  اإىل  اجلاري  الأ�شبوع  من 
اجتماعي  �شكن   1000 ح�شة  اإ�شافة  عن 
و  م�شعود  حا�شي  اجلديدة  باملدينة  جديد 
ورقلة  بولية  مدعم  عمومي  ترقوي   1500
للتخفيف من الطلب املتزايد على خمتلف 

ال�شيغ ال�شكنية .
والعمران  ال�شكن  وزير  بلجود  كمال  ك�شف 
والتفقد  العمل  زيارة  خالل   ، واملدينة 
يوم  من  بداية  ورقلة  بولية  له  املتوا�شلة 
�شكنية  وحدة   1000 اإ�شافة  عن   ، اأم�ص 
اجتماعية ايجارية عمومية جديدة باملدينة 
على  موؤكدا   ، م�شعود   حا�شي  اجلديدة 
�رصورة احرتام خمطط تهيئة هذه املدينة 
داعيا كل الفاعلني مبا يف ذلك امل�شتثمرين 
املدينة   هذه  بعث  يف  للم�شاهمة  اخلوا�ص 
قررت  م�شاحله  اأن  القطاع  وزير  ،واأو�شح 
�شيغة  من  جديدة  �شكنية  ح�شة  ر�شد 
الرتقوي املدعم تقدر بـ 1500 وحدة �شكنية 
من نف�ص النمط ، وتاأتي احل�ش�ص اجلديدة 
بعا�شمة  املعروفة  ورقلة  بولية  لل�شكنات 
الطلب  من  للتخفيف  ال�رصقي  اجلنوب 
املتزايد  ملختلف �رصائح املجتمع املحلي 

على ال�شكن مبختلف اأمناطه  .
م�شكن   2000 م�رصوع  بلجود  عاين  كما 
تفقد  و  الإيجاري  العمومي  ال�شكن  ب�شيغة 
ثانوية   ( الرتبوي  القطب  اإجناز  ور�شة 
-متو�شطة و جممع مدر�شي و كذا م�رصوع 
عيادة متعددة اخلدمات ، اأين وجه تعليمات 
معايري  و  الت�شليم  اأجال  لحرتام  �شارمة 
الجناز وفق ما هو من�شو�ص عليه يف دفاتر 
يف  الكبري  التاأخر  تدارك  بهدف  ال�رصوط 
ال�شكنية وهو ما حال دون  خمتلف الربامج 
متكني ال�شلطات املحلية من تلبية الطلبات 

التي تعرف تزايدا كبريا .
ومعلوم اأن قطاع ال�شكن بولية ورقلة يعترب من 
بني امللفات ال�شائكة التي عجزت ال�شلطات 
ب�شبب  لها  جذرية  حلول  اإيجاد  يف  الولئية 
تفاوت الأدوات الرقابية على �شيغ ال�شكنات 
العمومي  اليجاري  الجتماعي  غرار  على 
اكرب  وبدرجة  العمومي  والرتقوي  عدل   ،
العقارية  التجزئات  تهيئة  يف  الكبري  التاأخر 
، حيث اأن هذه الفو�شى �شاهمت ب�شكل كبري 
يف تاأجيج غليان اجلبهة الجتماعية املحلية 
، خا�شة اإذا علمنا اأن ورقلة تتذيل الرتتيب 
الوطني من حيث الجناز وتوزيع احل�ش�ص 

ال�شكنية .
اأحمد باحلاج

التحرير  جبهة  حلزب  العام  الأمني  اأعلن 
ودعمه  م�شاندته   جميعي  حممد  الوطني 
الو�شاطة، يف حني  و  احلوار  للجنة  ال�شامل 
ت�رصيحات  اإنزعاجه من  و  اأ�شفه   عرب عن 
بع�ص اأع�شائها وا�شفا اإياها » بالإ�شتفزازية 

التي ت�شيء لالأفالن«.
اإجتماعه  خالل  الأم�ص  جميعي  حذر 
باملكتب ال�شيا�شي  من بع�ص الأطراف التي 
تريد تك�شري عمل جلنة احلوار و الو�شاطة،  
لتريد اخلال�ص  املجموعات  » هذه  قائال 
للجزائر وحتاول اإف�شال اأي حماولة لإخراج 
البلد من الأزمة ال�شيا�شية التي تعي�شها مند 

22 فيفري املا�شي ».
اإتهم حممد جميعي اأطرافا مبحاولة اإطالة 
اأطراف   « م�شريا  ال�شيا�شية،  الأزمة  عمر 
نواياها خبيثة مقا�شدها لتخدم اجلزائر و 

اإطالة الأزمة، وهي لحتظى  �شعبها،  تريد 
يف  اجلزائر  اإدخال  تريد  ال�شعبي  بالقبول 
فو�شى ، بالرغم من كل اجلهود التي بذلت 
من طرف موؤ�ش�شات الدولة خا�شة موؤ�ش�شة 

اجلي�ص ».
التي  الإتهامات  على  جميعي  حممد  رد 
وجهت لالأفالن،  م�شريا باأن بع�ص  الأطراف  
من  الأفالن،   حزب  على  التطاول  حتاول 
اأو  ال�شيا�شي  ف�شلهم  احلزب  حتميل  خالل 
بناء اأجماد �شخ�شية على ح�شابه ، قائال » 
الإتهامات الباطلة التي تعر�ص لها احلزب لن 
حتد من طريقنا للحفاظ على مبادئ الدولة 
يظن  ومن   ، بالإرادة  التحلي  يف  اجلزائرية 
�شيرتك  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  باأن 

اجلزائر لعبة يف يد الهواة فقد اأخطاأ«.
اإميان لوا�ص

جميعي يعلن دعمه للجنة احلوار

�أطر�ف تريد �إدخال �جلز�ئر يف 
ع�سرية �سود�ء

م.�ص
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اإعداد: م.ثيزيري

الظاهرة  هذه  على  للوقوف  و 
من  ب�سيط  جزء  عر�ض  �سنحاول 
على  مرت  التي  احلاالت  بع�ض 
�سنحاول  حماكمنا ... حيث  خمتلف 
املتوا�سع  مو�سوعنا  خالل  من 
الق�سايا  بع�ض  على  ال�سوء  ت�سليط 
التي عوجلت مبحاكمنا و التي ت�سكل 
جزءا ب�سيطا من جممل امللفات التي 

كانت و �ستظل متر عليها ...

اإمراأة تتزوج رجلني وتنجب 
منهما اأطفاال يف وقت واحد:

يف  رجل  اأقدام  حتت  االأر�ض  زلزلت 
اكت�سف عن طريق  العا�سمة، عندما 
ال�سدفة اأن زوجته واأم اأوالده متزوجة 
ومن  الوقت  نف�ض  يف  ثان  رجل  من 
لذلك،  يتفطن  اأن  دون  اأخرى  والية 
بل واأنه كان الزوج الثاين لهذه ال�سيدة 
التي كانت على ذمة رجل اآخر عندما 
تزوجها، وهذا ل�سنوات دون اأن ينتبه 
واأنها  خا�سة  اخلطري،  االأمر  لهذا 
كانت  التي  الفرتة  يف  اأطفاال  اأجنبت 
نف�ض  يف  الرجلني  ع�سمة  يف  فيها 
الوقت، هي ف�سيحة من النوع الثقيل 
ميكن اأن تلقب باملراأة ذات الزوجني، 
العا�سمة،  يف  عائلتني  هزت  والتي 
اأدخلت زوجها الثاين يف متاهة كبرية 
قلبت حياته ودمرتها واأ�سبح ي�سك يف 
اأبنائه بعدما عا�ض معها ملدة  ن�سب 

12 �سنة، واأجنبت منه 4 اأطفال،
منها  تزوج  الذي  الثاين  الرجل  هذا 
حمتفال  عرفيا  زواجا  فيفري  يف 
يف  العقد  بت�سجيل  الزواج  وثبت  به 
�سجل احلاالت املدنية ح�سب تاريخ 
على  تاأ�سري  ومت  ال�سحيح،  اإنعقاده 
عقد ميالدهما وتبني له عند اكت�سافه 
الف�سيحة، اأن زوجته يوم كانت حامال 
دي�سمرب  يف  املولود  االأول  باإبنهما 
اآنذاك متزوجة من  �سنة 1999 كانت 
�سخ�ض اآخر وو�سعت مولودا ثانيا يف 
فقط  اأ�سهر   4 حوايل   2002 مار�ض 
الذي  االأول،  الزوج  من  طالقها  بعد 
كان بتاريخ 7 اأكتوبر 2001، وهذا ما 
اأدى بالزوج الثاين اإىل طلب نفي ن�سب 
قررت  فيما  له،  االأولني  املولودين 
املحكمة اللجوء اإىل التحليل العلمي 
الإثبات ن�سب الطفلني، واملطالبة يف 
�سلبية  التحاليل  نتائج  جاءت  حال 
احلكم بنفي ن�سب الولدين من الزوج 
منطوق  بت�سجيل  االأمر  مع  الثاين، 

احلكم يف عقد ميالد الطفلني.

امراأة »تتزوج« ثانية وهي 
على ذمة زوج!

 
التي  املراأة  ق�سية  مالب�سات  بداأت 
ذمة  على  وهي  العريف  قرانها  ثّبتت 
زواجها  على  مّر  عندما  اآخر،  رجل 
االأّول اأقل من 3 �سنوات بعقد ر�سمي 
حيث  بنيان،  عني  بلدية  عن  �سادر 
م�ستوى  على  تطليق  دعوى  رفعت 
ق�سم االأ�رسة مبحكمة �سيدي اأحممد، 
 11 بتاريخ  القران  عقد  ف�سخ  فتم 
يف  بالطعن  فقام   ،2004 جويلية 
�سيدي  حمكمة  عن  ال�سادر  احلكم 
اأحممد على م�ستوى املحكمة العليا 
التي ق�ست بنق�سه واإبطاله، ما يعني 
اأن املراأة ال تزال مرتبطة قانونا مع 

الزوج االأول.
 24 يف  اكت�سف  الذي  االأخري  هذا 
فيفري 2013 بعد اأخذه عقد القران 
ف�سخه  مت  اأنه  فيه  ورد  زوجته  من 
جويلية   11 بتاريخ  منها  بطلب 
اإخبار  مبوجب  �سجل  والذي   2004
حمكمة  من  م�ستخرج  بالطالق 
�سيدي اأحممد يف 29 �سبتمرب 2010، 
التطليق  حكم  اأن  رغم  هذا  وحدث 
مت اإلغاوؤُه من طرف املحكمة العليا. 
على  ح�سلنا  التي  ال�سكوى  وح�سب 
بالطالق  االإخبار  فاإن  منها،  ن�سخة 
�سبط حمكمة  اأمانة  من  امل�ستخرج 
الأنه  نافذ  غري  يعترب  اأحممد  �سيدي 
ُحّرر بعد �سدور قرار املحكمة العليا 
باإلغاء حكم التطليق، كما اأنه يحتوي 
من  لها  اأ�سا�ض  ال  معلومات  على 
فيه  ورد  املثال  �سبيل  على  ال�سحة. 
عبارة اأن احلكم االأول هو ف�سٌخ للعقد 
ويف حقيقة االأمر هو تطليق، كما اأنه 
املحكمة  قرار  �سدور  بعد  ا�ستخرج 

العليا باإبطاله. 
غري  الوثيقة  اأن  امل�سدر  واأفاد 
احلالة  يف  ا�ستعمالها  مت  النافذة 
على  فيها  التاأ�سري  بدليل  املدنية 
اإثرها  على  الزواج.  عقد  هام�ض 
اأمام  زوجته  �سد  �سكوى  الزوج  رفع 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة �سيدي 
وا�ستعمال  بالتزوير  يتهمها  اأحممد 
وتفيد  ر�سمية،  حمررات  يف  املزور 
من  العريف  زواجها  بتثبيت  بقيامها 
ذمة  على  زالت  ما  وهي  اآخر  رجل 
�سوءا  االأمر  زاد  وما  االأول.  زوجها 
اإليه  الثالثة  اأطفالهما  ن�سب  اإحلاق 
وعندما  التطليق.  وثيقة  با�ستعمال 
مل تتحرك الدعوى الق�سائية �سدها، 

اإيداع �سكوى ثانية على م�ستوى  قرر 
ق�ساء  جمل�ض  لدى  العام  النائب 

اجلزائر.
 

متزوجة �شجلت �شهادة 
وفاتها لعقد قرانها مع 

�شرطي
على  مرت  امللفات  التي  بني  من 
�سنة  راي�سفي  مراد  بئر  حمكمة 
ملف املدعوة«و.خديجة«  هو   2013
من  ال�ساد�ض  العقد  يف  �سيدة  وهي 
ال�سجن على  رهن  العمر واملتواجدة 
تزوير  ق�سية  يف  تورطها  خلفية 
حمررات ر�سمية وانتحال هوية الغري 
ال�رسطة،  ب�سلك  موظف  من  للزواج 
التحريات  ك�سف  عدم  بدافع  وذلك 
القتل  بجناية  ق�سائيا  م�سبوقة  اأنه 
العمدي اإىل جانب حماولة القتل �سنة 

1979 ب�سنتني حب�سا نافذا.
حيثيات هذه الق�سية تعود اإثر اإيداع 
�سقيق املتهمة ل�سكوى ق�سائية بتاريخ 
اأن  مفادها   2013 اأفريل   11 بتاريخ 
االأ�سلي  لقبها  بتغيري  قامت  �سقيقته 
ال�سجن  من  خروجها  بعد  مبا�رسة 
عن تورطها يف جناية القتل العمدي 
وحماولة القتل عام 1979، كما قامت 
يكون  ال  حتى  ميالدها  تاريخ  بتغيري 
عائقا اأمام زواجها مبوظف يف �سلك 
متزوجة  مازالت  اأنها  رغم  ال�رسطة 
يف  تورطها  قبل  اآخر  �سخ�ض  من 

ق�سية القتل.
اأنه  �سكواه  معر�ض  يف  جاء  كما 
اكت�سف وقائع التزوير املتورطة فيها 
حت�سله  اإثر  »م.خ«  املدعوة  �سقيقته 
�سهادة  من  ن�سخة  على  �سقيقه  من 
وال�سادرة   273 رقم  حتت  ميالدها 
بلدية  عن   2011 دي�سمرب   7 بتاريخ 
بئر مراد راي�ض، على اأ�سا�ض اأنها من 
مواليد 8 �سبتمرب 1955، مدون عليها 
دي�سمرب   16 بتاريخ  بحيدرة  متوفية 
االأب  ت�رسيحات  على  بناء   ،1995
الزواج  ت�سجيل  مالحظة  جانب  اإىل 
بال�سلف مع امل�سمى »�ض. ع« بتاريخ 

27 جوان 1974.
يتحرى  اأن  ارتاأى �سقيقها هذا  حيث 
عن االأمر لدى بلدية بئر مراد راي�ض، 
امليالد  �سهادة  اأن  له  اأكدوا  اأين 
�سحيحة و�سادرة عن م�سلحة احلالة 
الذي  االأخري  هذا  للبلدية،  املدنية 
حت�سل على ن�سخة م�سورة من بطاقة 
بلدية  عن  �سادرة  الوطنية  التعريف 
»�سيدي احممد« حتمل هوية مغايرة 
التي حت�سل  البطاقة  هذه  ل�سقيقته، 

عليها على خلفية وجود نزاع عقار ي 
بينهما على م�ستوى املحكمة.

 ومن خالل التحريات اأكدت م�سلحة 
احلالة املدنية على م�ستوى بلدية بئر 
مراد راي�ض ب�ساأن تغيري لقب املتهمة 
اإىل »م. خ« مت مبوجب االأمر  »و. خ« 
 ،2004 جانفي   28 بتاريخ  ال�سادر 
ال�سجل،  يف  ذلك  تدوين  مت  وقد 
وبيان  االأمر  من  ن�سخة  حيث قدمت 
ت�سجيل  بخ�سو�ض  اأما  الت�سحيح، 
قيد ميالد املتهمة اإثر الن�سيان، فقد 
اأكدت ذات امل�سلحة اأنها تلقت بتاريخ 
اأكتوبر 2003 اأمرا يت�سمن ت�سجيل   8
اأ�سا�ض  على  منها  امل�ستكى  ميالد 
 1966 �سبتمرب   8 بتاريخ  مولودة  اأنها 
ت�سجيلها  مت  وقد  راي�ض،  مراد  ببئر 
اأما  املدنية،  احلالة  �سجالت  يف 
بحيدرة  وفاتها  مالحظة  يعني  فيما 
امليالد  �سهادة  هام�ض  على  املدون 
التي  التحريات  اأنه وح�سب  اأكد  فقد 
قام بها فاإنها تلقت اإخطارا من بلدية 

حيدرة بوفاة املعنية.
حيث اأنكرت هذه املتهمة جميع التهم 
مراحل  جميع  عرب  اإليها  املن�سوبة 
على  اأقدمت  اأنها  موؤكدة  التحقيق 
تغيري لقبها رفقة اثنني من اأ�سقائها، 
تاريخ  بتغيري  قيامها  اأنكرت  كما 
 1966 اإىل   1955 �سنة  من  ميالدها 
تعريفها  بطاقة  وارد يف  ذلك  اأّن  مع 
وعقد  �سفرها  جواز  وكذا  الوطنية 
زواجها مبوظف ال�رسطة، حيث جاء 
يف معر�ض ت�رسيحاتها لدى �سماعها 
لال�ستيالء  متوفاة  قيدها  قد مت  اأنه 
على �سقتها املتواجدة على م�ستوى 

منطقة املرادية.
كما ورد يف ملف هذه الق�سية اأن ماآل 
الوقائع  هذه  عن  الك�سف  تداعيات 
هو نزاع عقاري حول �سقة ا�ستفادت 
منها املتهمة كهبة من والدها الذي 
غري هو االآخر لقبه الذي انت�سبت اإليه 
املتهمة و�سقيقاها، حيث طلق والدها 
والدتها وقام بالتنازل البنته عن �سقة 
غري  باملرادية،  ال�سهداء  ب�سارع  تقع 
وبات�سالها مب�سالح  لها  املوهوب  اأن 
من  العقاري  والت�سيري  الرتقية  ديوان 
االإيجار  لعقد  االإدارية  الت�سوية  اأجل 
بغية  والدها  من  التنازل  نيلها  بعد 
با�سمها طبقا  اإيجار  لعقد  ا�ستالمها 
للقانون تعذر عليها ذلك فقدمت عّدة 
مرا�سالت، وبعد طول انتظار ا�ستلمت 
ال�ساكية مرا�سلة من املديرية العامة 
العقاري  والت�سيري  الرتقية  لديوان 
حتوز  م�ساحلها  باأن  داي  حل�سني 
على ن�سخة من �سهادة وفاتها �سادرة 

التحريات  واأكدت  بلدية حيدرة،  عن 
من  هي  موؤخرا  املتوفاة  والدتها  اأّن 
على  اال�ستيالء  ق�سد  بذلك  قامت 
ال�سقة وقد تخلت لها عن ال�سقة قبل 

وفاتها.
املتهمة  اأنكرت  للمحاكمة  ومبثولها 
حيث  اإليها  املن�سوبة  التهم  جميع 
اأن  ت�رسيحاتها  معر�ض  يف  جاء 
اأخاها هذا هو من قام بتزوير �سهادة 
�سقتها  على  االإ�ستيالء  بدافع  وفاتها 
اإياها والدها قبل وفاته،  التي وهبها 
اأمام من رجلني وبهويتني خمتلفتني، 
زوجها  تطليق  قررت  باأنها  �رسحت 
االأمر  »اجلماعة«  طريق  عن  االأول 
الذي علق عليه القا�سي بقوله:«عندما 
وثائق،  مبوجب  ذلك  كان  تزوجت 
اجلماعة«،  اإىل  جلاأت  تطلقت  وعند 
يف  �رسحت  التي  االأخرية  هذه 
اجلل�سة العالنية باأنها اأم لطفلني من 
زوجها الثاين اأال وهو ال�رسطي الذي 
اأكدت باأنه معوق و�سحية اإرهاب يف 
الوقت الذي ال تزال على ذمة زوجها 
مرافعة  معر�ض  يف  جاء  كما  االأول، 
دفاعها باأن موكلته هذه تعاين مر�سا 
عا�ستها  التي  املعاناة  ب�سبب  نف�سيا 
اإغت�سابها  اإثر  ال�سوداء  الع�رسية  يف 
ثالثة  يد  على  الت�سعينيات  فرتة  يف 

�سبان.
 املحللة النف�شانية »غنية  

جفال« ل«الو�شط«

ظاهرة زواج امراأة واحدة من رجلني 
يف ذات الوقت بداأت تظهر  اىل �سطح 
ج�سم  يف  �رسخاً  حمدثة  االأحداث 
اجلزائري  املتما�سك  املجتمع 
واملتدين بفطرته،ووباء زواج املراأة 
اآن  يف  رجلني  من  باأكرث  الواحدة 
املجتمع  اأعراف  مع  يتنافى  واحد، 
التي  االإ�سالمية  وال�رسيعة  وقوانينه 
ملكت الرجل اأحقية الزواج باأكرث من 
واحدة، وقيدته يف ذلك باال�ستطاعة 
والعدل بني الزوجات، لكنها مل تعِط 
هذا احلق للمراأة، بيد اأن هناك ن�سوة 
وفق  احلق  ذلك  ياأخذن  اأن  يردن 
يرتب  ما  اإىل  النظر  دون  �رسيعتهن 
واختالط  جينية  خماطر  من  عليها 
جمع  يف  خو�سهن  عرب  االأن�ساب  يف 

اأكرث من زوج. 
قيام  من  الهدف   معرفة  واعتقد 
نف�ض  يف  برجلني  باالرتباط  هن 
الوقت يقودنا اإىل االأ�سباب احلقيقية 
الق�سايا  من  واليوم   ، الظاهرة  وراء 
املحاكم  م�ستوى  على  امل�سجلة 

من  عليها  نطلع  والتي  باجلزائر 
خالل  ومن  االإعالم   و�سائل  خالل 
جند   ، للمو�سوع  ال�سحية  �رسد 
ال�سفهي  بالطالق  تكتفي  الزوجة 
املدين  العقد  اجراءات  امتام  دون 
ويف   ، ثانية  مرة  الزواج  على  وتقبل 
لي�ض  اأ�سال  الزوج  اأخرى  حاالت 
على علم بزواج زوجته برجل اأخر ، 
الزوج  حتى  جند  اأخرى  حاالت  ويف 
زواج  قران  بعقد  علم  على  واالأهل 
بكرثة من  منت�رس  االأخري  اأخر وهذا 
اجل احل�سول على منح مالية خا�سة 

باملعا�ض وغريها . ...
تعود  احلقيقة  يف  احلاالت  هذه  كل 
املجتمع  ان�ساق  يف  كبري  خلل  اىل 
واالجتماعي  القانوين  منها 
وميكن   ، الديني  وحتى  وال�سيا�سي 
على  الطالق  يقع  هل  نت�ساءل  ان 
ل�سان الزوج ام القا�سي؟ وهنا ميكن 
الذي  القانوين  الفراغ  اىل  االإ�سارة 
يطبع القانون اجلزائري فيما يخ�ض 
بني  هوة  ووجود  الطالق  ق�سايا 

اأحكام ال�رسيعة والقانون .
ونظرته  املجتمع  ذكورية  ان  كما 
يدفع  املطلقة  وباالأخ�ض  للمراأة 
التجارب  هذه  مثل  خلو�ض  باملراأة 
يخ�ض  فيما  النا�ض  لكالم  جتنبا 
ف�سلها بالزواج االول ونعتها بالفا�سلة 
، ويف كثري من ىاالحيان يكون دافع 
االنتقام من زوجها لظروف معي�سية 
داخل  عا�ستها  قا�سية  ملعامالت  او 
ميكن  ال  ....كما  الزوجية  اال�رسة 
لعبته  الذي  ال�سلبي  الدور  اهمال 
الف�ساءيات من خالل بث م�سل�سالت 
 « اال�سالمية  القيم  ملنظومة  هادمة 
 « اخلم�ض  وازواجها  زهرة  م�سل�سل 
�ساهما  بانواعها  الرتكية  واالدراما 
يف زعزعة قيم املجتماعات بادخال 
يف  �سنفوها  ودخيلة  غريبة  قيم 

احلداثة..
متعددة  ا�سباب  انها  القول  ميكن 
للعقد  اللجوء  ان  واعتقد  ومتداخلة 
العريف و�سيلة الإ�سفاء ال�رسعية على 
خيانتهن الزوجية ، الن هذه الزوجة لو 
اأرادت ت�سجيل زواجها الثاين �سيطلب 
منها �سهادة عدم الطعن بالنق�ض من 
لتربير  تلجاأ حليل  وبالتايل  املحكمة 
يقع يف حالة  الكبري  واالإ�سكال  الزنا، 
ويف   ، االأن�ساب  واختالط  االإجناب 
وبقيت  الطعن  حالة رف�ض املحكمة 
وقد  االأول  الرجل  ذمة  على  املراأة 
يكون  كيف  الثاين  الرجل  من  اأجنبت 
من  الثاين  الزوج  من  االأبناء  م�سري 

حيث احلقوق واملرياث ....

بع�صهن اأجننب وهن يف ع�صمة اثنني

ن�ساء على ذمة �أكرث من رجل
العقد العريف و�صيلة ل�صرعنة اخليانة الزوجية

هو لي�س الفيلم اجلزائري امل�صهور رجل وامراأتان، واإمنا هو مو�صوع عن 
»زواج اإمراأة واحدة من رجلني« ..هي لي�صت مب�صل�صل ا�صتعر�س على 

�صا�صات التلفزيون يف �صهر رم�صان املعظم، ولكنه اأمر مار�صه بع�س من الن�صاء 
اجلزائريات، بعد اأن تخطني جميع الأحكام الإ�صالمية والأعراف والتقاليد، 

وجلاأن للزواج من رجلني يف اآن واحد، ومع اأنه اأمر خمالف لكل الديانات 
ال�صماوية والعادات والأعراف والنوامي�س والفطرة الإن�صانية، حيث اأن هناك 
ن�صوة يردن اأن ياأخذن ذلك احلق وفق �صريعتهن دون النظر اإىل ما يرتب عليها 
من خماطر جينية واختالط يف الأن�صاب عرب خو�صهن يف جمع اأكرث من زوج، 

ومع تعدد الأ�صباب اإل اأن النتيجة بقيت واحدة،  النتيجة كانت وخيمة ف�صمي 
عقد القران الثاين بالزنا ووقع الزوجان �صحية للخذلن..
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ليومية  مطلعة  م�صادر  �أ�رست 
�لعليا  �ل�صلطات  »�أن  »�لو�صط 
�صكاوى  على  حتوز  بالبالد 
تطالب  �حتجاجية  وعر�ئ�ض 
�أمني  حتقيق  فتح  يف  بالإ�رس�ع 
لك�صف  معمق   و�إد�ري  –ق�صائي 
�إهمال  خلف  تقف  �لتي  �لأطر�ف 
�لر�بط   01 رقم  �لوطني  �لطريق 
�لهقار  وعا�صمة  �لتيديكلت  بني 
، يف �صطره �ملمتد من �ملقاطعة 
�ر�ك  –قرية  �صالح  عني  �لإد�رية 
ببلدية عني �مقل على م�صافة 270 
هذ�  �أن  علمنا  �إذ�  خا�صة   ، كلم 
�لأرو�ح  �صنويا  يح�صد  �ملقطع 
�ملتقدمة  �لهرت�ء  حالة  ب�صبب 
من  عدد  جعل  مما   ، لأر�صيته 
�ل�صحر�ء  يف  يتيهون  م�صتعمليه 
من  �صاعات  منهم  �لأمر  ليتطلب 

�لزمن لإعادة ت�صحيح �مل�صار .
�جلهات  نف�ض  به  �أفادت  وح�صبما 
لي�صلح  �أ�صبح  �لطريق   هذ�  فاإن 

مقلق  ت�صجيل  ب�صبب  عليه  لل�صري 
�لطرقات  �إرهاب  معدلت  يف 
�إ�صار�ت  غياب  عن  ناهيك   ،
�ملمهالت خا�صة بالنقاط �ل�صود�ء 
،�لأمر �لذي �حلق �أ�رس�ر� ج�صيمة 
�أ�صحابها  هدد  �لتي  باملركبات   
نقل  حافالت  م�صتعملي  خا�صة 
نقل  و�صاحنات  �مل�صافرين 
ت�صديد  بعدم  و�ل�صلع  �لب�صائع 
ما  حالة  يف  �ل�صيار�ت  ق�صيمات 

�لعليا و�صناع  �ل�صلطات  مل حترك 
�لوز�رة  فيهم  مبا  بالولية  �لقر�ر 
و�لأ�صغال  �لنقل  ووز�رة  �لأوىل 
ومديرية  �لولية  وو�يل  �لعمومية 
بتمرن��صت  �لعمومية  �لأ�صغال 
�ملتاأزم  �لو�صع  لحتو�ء  �صاكنا 

بذ�ت �لطريق .
�ىل جانب ذلك فقد �رسبت جهات 
مايل  غالف  وجود  عن  م�صوؤولة 
�ملذكور  �لطريق  لرتميم  خ�ص�ض 

�لأ�صطر  هاته  كتابة  حلد  لكن 
�أوردته  ما  وفق  وجهته  تعرف  مل 

م�صادرنا.
ت�صاءل  فقد  ثانية  جهة  من 
�لقائم  �مل�صكل  من  �ملت�رسرين 
ملف  �در�ج  عدم  عن  حادة  بنربة 
قطاع �لأ�صغال �لعمومية وبال�صبط 
�صالح  عني  بني  �لر�بط  �لطريق 
وقرية �أر�ك �صمن ��صغال �لدور�ت 
�لولئي  �ل�صعبي  للمجل�ض  �لعادية 
من  �كرث  ملزم  ��صبح  �لأخري  هذ� 
�أي وقت م�صى بالتحرك يف جميع 
�ملع�صلة  لحتو�ء  �لجتاهات 
�مل�صتمرة لتفادي تقدمي قافلة من 
�ل�صحايا و �لت�صدي ملخطط عزل 
عا�صمة �لوليات عن باقي وليات 

�لوطن .
 ومعلوم �أن قطاع �لطرقات بولية 
مترن��صت �لتهم على مد�ر ع�رسين 
دون  �صخمة  �أمو�ل  �لأخرية  �صنة 
�صو�ء  �ملرجوة  �لنتائج  حتقيق  
على م�صتوى �لطرقات �لولئية �أو 

�لوطنية .

مما ل يختلف عليه اثنان فاإن الطريق الرابط بني عني �صالح وقرية اآراك ببلدية عني امقل 
بتمرنا�صت ، قد حتول مل�صلك ترابي ب�صبب تاكل الأر�صية الباطنية يف ظل الغمو�ض الذي يكتنف 

م�صري ماليرياخلزينة العمومية لإعادة العتبار لهذا الطريق الذي اأ�صبح لغزا حمريا يرعب 
امل�صوؤولني كلما تناولت ال�صحافة معاناة م�صتعمليه .

ت�صاوؤل عن اجلهة التي تعرقل اجنازه خالل 20 �صنة

اأحمد باحلاج 

طريق عني �صالح -قرية اآراك 
لغز يرعب امل�صوؤولني

.           ماليري يف مهب الريح وحتذيرات من عزل مترنا�صت 

منت�صف  ميثل  �أن  �ملنتظر  من 
من  عدد   ، �جلاري  �لأ�صبوع 
و�لريا�صة  �ل�صباب  قطاع  �إطار�ت 
بولية �أدر�ر ، �أمام م�صالح �لعد�لة 
م�صبوهة  �صفقات  �إبر�م  بتهمة 
قانونية  غري  �متياز�ت  ومنح 

خلو��ض بطرق ملتوية .
ليومية  مطلعة  م�صادر  ك�صفت 
�طار�ت  من  عدد  »�لو�صط«،�أن 
بولية  و�لريا�صة  �ل�صباب  قطاع 
ديو�ن  مدير  بينهم  من  �أدر�ر 
مكتب  رئي�ض   ، �لريا�صي  �ملركب 
�لإد�رة  ق�صم  ورئي�ض  �ملحا�صبة 

فتح  جلنة  من  �أع�صاء  و  و�ملالية 
�لأظرفة وتقييم �لعرو�ض  ، �إ�صافة 
��صتفادة  موؤ�ص�صات  �أ�صحاب  �إىل 
من  م�رسوعة  غري  �متياز�ت  من 
للديو�ن،  �حلايل  �ملدير  طرف 
وكيل  �أمام  �لأثنني   غد�  �صيمثلون 
�أدر�ر  حمكمة  لدى  �جلمهورية 
ل�صتدعاء�ت   ت�صلمهم  بعد  وذلك 
يوم �خلمي�ض من �لأ�صبوع �ملن�رسم 
. وح�صبما �أفادت به نف�ض �جلهات 
�لعد�لة  م�صالح  حترك  فاإن 
�لف�صاد  ملفات  فتح  يف  بال�رسوع 
بولية  و�لريا�صة  �ل�صباب  بقطاع 

�أدر�ر �لتي تعي�ض على وقع �صفيح 
عديد  خلفية  على  جاء  �صاخن 
�لحتجاجية  و�لعر�ئ�ض  �ل�صكاوى 
�لخت�صا�ض  دو�ئر  ت�صلمتها  �لتي 
و�بر�م  �لت�صيري  �صوء  �ملعنية حول 
عن  ناهيك   ، م�صبوهة  �صفقات 
�لذي  �لأمر  �لفو�تري وهو  ت�صخيم 
وتوجيهات  تو�صيات  مع  يتنافى 
�حلكومة �لر�مية لرت�صيد �لنفقات 
يف  �لتق�صف  ب�صا�صية  باللتز�م 
جميع �لقطاعات �ىل غاية �لبحث 
�لتبعية  لإنهاء  حقيقية  بد�ئل  عن 
تهاوت  �لذي  �ملحروقات  لقطاع 

�أ�صعاره يف �لبور�صات �لعاملية .
�ملعطيات  ت�صري  ثانية  جهة  من 
نية  وجود  �ىل  �ملتوفرة  �لأولية 
و�لريا�صة  �ل�صباب  وزير  كبرية من 
�لقطاع  مدير  مهام  �إنهاء  �إىل 
�حلايل بولية �أدر�ر غري �ملرغوب 
فيه لدى �لأ�رسة �لريا�صية بالولية 
فاإن  �ملعلومات  نف�ض  وح�صبما 
�حلالية  �ملديرة  غ�صبان  تون�ض 
بولية  و�لريا�صة  �ل�صباب  لقطاع 
خن�صلة  �صتخلفه يف نف�ض �ملن�صب 

وفق ما �أوردته م�صادرنا .
اأحمد باحلاج 

بعدما تقرر ا�صتدعاء 05 م�صوؤولني اأمام وكيل اجلمهورية غدا 

العدالة بوالية اأدرار حترك ملفات الف�صاد بقطاع 
ال�صباب والريا�صة 

اأمن ولية مترنا�صت 

االإطاحة بع�صريني بتهمة حيازة �صالح اأبي�ض 
مع ال�صكر العلني 

ب�صتى  �جلرمية  حماربة  �إطار  يف 
�لأمن  عنا�رس  متكنت  �أنو�عها 
ولية  باأمن  �خلام�ض  �حل�رسي 
مترن��صت من توقيف �صخ�ض يبلغ 
ق�صية  عن  �صنة   )25( �لعمر  من 
�ل�صنف  من  �بي�ض  حيازة �صالح 
�رسعي متبوع  مربر  دون  �ل�صاد�ض 

بال�صكر �لعلني �ل�صافر.
تلقي  وقائع �لق�صية تعود �إىل 
هاتفي  �ت�صال  �لإر�صال  قاعة 
مفاده  �لأخ�رس،  �لرقم  على 
بوتقي  حي  م�صتوى  على  �لتدخل 
�ل�رسطة  عنا�رس  تنقل  مت  عليه   ،
�لتدخل  وبعد  �ملكان،  عني  �ىل 

يف  كان  �صخ�ض  بتوقيف  قامو� 
�ل�صكر حيث  حالة جد متقدة من 
�بدى مقاومة عنيفة جتاه عنا�رس 
لعملية  �إخ�صاعه  �ل�رسطة، بعد 
�لتلم�ض �جل�صدي �لقانونية �صبط 
�ل�صنف  من  �بي�ض  �صالح  بحوزته 
ثالث  )�صكني  حمظور  �ل�صاد�ض 

جنوم(، بعد ��صتكمال �إجر�ء�ت 
�أ فيه  �مل�صتبه  �لتحقيق مت تقدمي 
مام �جلهات �لق�صائية �ملخت�صة 
�أ�صهر   06 �لتي �أ�صدرت يف حقه 
غر�مة  مع  �لنفاذ  موقوفة  حب�ض 

مالية قدرها 20.000 دج.
اأحمد باحلاج 

مترنا�صت

�صكان و�صط املدينة 
ي�صتكون الباعة الفو�صويني

مدينة  و�صط  �صكان  ي�صتكى 
�ملذهل  �لنت�صار  من  مترن��صت 
للخ�رس  �لفو�صويني  للباعة 
ومما   ، منازلهم  بجو�ر  و�لفو�كه 
ترك  هو  هوؤلء  نفو�ض  يف  يحز 
�نتهاء  بعد  ملخلفاتهم  �لباعة 

عملية �لبيع كل م�صاء .
مدينة  و�صط  عرب  �صكان 
مع  لهم  ت�رسيح  يف  مترن��صت 
��صتيائهم  »�لو�صط«،عن  يومية 
�أ�صموه  �ل�صديدين مما  وتذمرهم 
يف  �ملقلق  و  �ملتز�يد  بالنت�صار 
�لفو�صويني  للباعة  �لوقت   نف�ض 
�لذي  �لأمر   ، منازلهم  مبحاذ�ة 
�ذ�  خا�صة  يومياتهم  �صفو  عكر 
علمنا �أن هوؤلء �لباعة �لفو�صويني  
ترك  على  منهم  �مل�صتكى  �إقد�م 
مقر�ت  بجو�ر  �صلعهم  خملفات 

�صكناهم .
نا�صد  فقد  ثانية  جهة  من 
�لقائم  �مل�صكل  من  �ملت�رسرين 
ب�صفته  مترن��صت  ولية  و�يل 

�لهيئة  على  �لأول  �مل�صوؤول 
�لتدخل  ب�رسورة  �لتنفيذية 
م�صالح  من  كل  لدى  �لعاجل 
�لبلدية بعا�صمة �لهقار ومديرية 
�لرقابية  �لأدو�ت  لتفعيل  �لتجارة 
�لتي  �صلوكات  هكذ�  مثل  لردع 
�ملنظر  ت�صويه  يف  �صاهمت 
مترن��صت  ملدينة  �جلمايل 

�ل�صياحية .
�إىل جانب ذلك فقد ذهب �لبع�ض 
�بعد من  �لأخر من حمدثينا �ىل 
�ل�صلطات  �أن  �أكدو�  عندما  ذلك 
�لولية  بلديات  بكافة  �ملعنية 
عجزت عن تنظيم قطاع �لتجارة 
رغم تر�صانة �لقو�نني �لتي تنظيم 
هذ� �لقطاع ، �لأمر �لذي �صاهم 
يف ت�صجيع كل من هب ودب على 
�لتجارة وبيع �ملو�د  لعامل  �لولوج 
�لتلف  �ل�رسيعة  �ل�صتهالكية 
وبعيد�  للمعايري  خمالفة  بطرق 

عن �أعني �لرقابة .
اأحمد باحلاج   

�لعمومية  �ملوؤ�ص�صة  مدير  رف�ض 
بد�ئرة �حلجرية  لل�صحة �جلو�رية 
بورقلة ، �للتز�م مبر��صلة �ملديرية 
�لعامة للوظيفة �لعمومية �لقا�صية 
�لإد�ري   �ملحا�صب  دمج  باإعادة 
، �لأمر �لذي جعل  غايل �لأخ�رس 
بعدما  �أمره  من  حرية  يف  �ملعني 
�صكوك  وقع  على  يعي�ض  ��صبح 

تنذر بالتالعب مبن�صبه .
�لإد�ري  �ملحا�صب  طالب 
لل�صحة  �لعمومية  باملوؤ�ص�صة 
�لتابعة  �حلجرية  بد�ئرة  �جلو�رية 
من  �لأخ�رس  غايل  ورقلة  لولية 
و�جلهات  �ملركزية  �ل�صلطات 
�لعاجل  �لتدخل  ب�رسورة  �لو�صية 
برتبة  من�صبه  يف  دجمه  لعادة 
نظر�  وهذ�  �إد�ري  حما�صب 
 ، طرفه  من  �ملقدمة  لال�صتقالة 
�لتوظيف  م�صابقة  يف  جناحه  بعد 
2018مبركز  ل�صنة  �خلارجية 
�لو�دي  بولية  �ل�رسطان  مكافحة 
كون  جناحه  عدم  �أثبت  ،�لذي 
ويثبت  �إد�ري  حما�صب  �ملعني 
�لرتبة  من  �أعلى  تاأهيلي  م�صتوى 

�ملر�د �صغلها .
من جهة ثانية فقد �أبدت مر��صلة 

�ملديرية �لعامة للوظيفة �لعمومية 
�ملوؤ�ص�صة  مدير  �إىل  �ملوجهة 
»مركز  �ملتخ�ص�صة  �ل�صت�صفائية 
بالو�دي  �ل�رسطان  مكافحة 
»�لو�صط  يومية  حتوز  و�لتي   ،«
مو�فقتها  عن  منها  ن�صخة  »على 
دمج  �إعادة  على  �ل�صتثنائية 
�ملعني يف �إد�رته �لأ�صلية وهو ما 
جتاهلته �إد�رة �ملوؤ�ص�صة �لعمومية 
بد�ئرة �حلجرية  لل�صحة �جلو�رية 
من  �ملت�رسر  به  �أفاد  ح�صبما 

�مل�صكل �لقائم .
ويف �نتظار تدخل فعلي من مدير 
ورقلة  بولية  و�ل�صكان  �ل�صحة 
يبقى  �لق�صية  هذه  يف  للف�صل 
�ملحا�صب �لإد�ري �ملذكور عاطل 
عن �لعمل حلد كتابة هاته �لأ�صطر 

.
يومية  حاولت  جهتها  من   
�لت�صال  ومر�ر�  »�لو�صط«تكر�ر� 
�ل�صحة  قطاع  على  �لأول  بالرجل 
فا�صل  م�صدق  ورقلة  بولية 
�أنه  �إل  �ملو�صوع  يف  ر�أيه  ملعرفة 
وجود  ب�صبب  ذلك  علينا  تعذر 

هاتفه خارج نطاق �لتغطية .
اأحمد باحلاج 

مدير ال�صحة باحلجرية 
يتحدى املديرية العامة 

للوظيفة العمومية 

بعد متاطله يف اإعادة دمج املحا�صب 
الإداري غايل الأخ�صر 



العدل  وزارة  اأ�صدرت 
باحتجاز  اأمرا  الأمريكية، 
"غري�س  الإيرانية  الناقلة 
1" املتهمة بتهريب النفط 
بعد  ذلك  جاء  �صوريا  اإىل 
موافقة ال�صلطات يف جبل 
على  اخلمي�س،  طارق، 
الناقلة، بعد  اإطالق �رساح 
منذ  حتتجزها  ظلت  اأن 
املا�صي  جويلية  اأوائل 
بيان  يف  الوزارة  وقالت 
"ذا  �صحيفة  عنه  نقلت 
اإنه  الأمريكية،  هيل" 

الحتجاز،  اأمر  مبوجب 
تكون الناقلة وحمولتها من 
قيمتها  تقدر  التي  النفط 
قابلة  دولر،  األف   995 بـ 

للم�صادرة.
واأ�صافت اأنها اأ�صدرت ذلك 
الأمر بناء على �صكوى من 
توؤكد  الأمريكية،  احلكومة 
متجهة  كانت  الناقلة  اأن 
احتجازها  قبل  �صوريا  اإىل 
يف  وجاء  طارق  جبل  يف 
تلك ال�صكوى، اأن "م�صوؤويل 
تنفيذ القانون الأمريكيني، 

كانت  الناقلة  اأن  ك�صفوا 
مزورة  اأوراقا  ت�صتخدم 
بجانب  ن�صاطها،  ملزاولة 
اإىل  الإيراين  النفط  نقلها 

�صوريا".
عائدات  اأن  واأ�صافت 
النفطية  ال�صحنة  تلك 
اإىل  �صتذهب  كانت 
الإيراين،  الثوري  احلر�س 
وا�صنطن  �صنفته  الذي 
اأفريل   يف  اإرهابية  منظمة 
املا�صي، بح�صب امل�صدر 
قررت  واخلمي�س،  نف�صه 

طارق  جبل  اإقليم  �صلطات 
الإفراج  لربيطانيا،  التابع 
الإيرانية  النفط  ناقلة  عن 
نقل  بداعي  املحتجزة 
النفط اإىل النظام ال�صوري 
تلقي  عقب  القرار  وياأتي 
تعهدات  الإقليم  حكومة 
بعدم  اإيران  من  خطية 
يف  الناقلة  حمولة  تفريغ 
و�صائل  بح�صب  �صوريا، 

اإعالم حملية.
وزارة  نفت  واجلمعة، 
اأن  الإيرانية  اخلارجية 

اأي  قدمت  طهران  تكون 
من  لربيطانيا  �صمانات 
الناقلة  عن  الإفراج  اأجل 
املا�صي،  يوليو   4 ويف 
جبل  حكومة  اأعلنت 
نفط  ناقلة  اإيقاف  طارق، 
الإيراين  اخلام  حتمل 
واحتجازها  �صوريا،  اإىل 
اأن  واأو�صحت  وحمولتها 
اإىل  يعود  الإيقاف  �صبب 
للحظر  الناقلة  "انتهاك" 
الحتاد  يفر�صه  الذي 

الأوروبي على �صوريا.

وزارة  وكيل  و�صل  كما 
ال�صيخ  العماين  اخلارجية 
وذلك  احلارثي،  خليفة 
احتفال  يف  للم�صاركة 
الفرتة  وثائق  بتوقيع  البالد 

النتقالية.
رئي�س  اأن  الوكالة  وذكرت 
الإفريقي  الحتاد  مفو�صية 
مو�صى فكي، و�صل اجلمعة 
للم�صاركة يف حفل التوقيع.

وزير  و�صل  واجلمعة، 
مولود  الرتكي  اخلارجية 
العا�صمة  اأوغلو،  ت�صاوو�س 
مرا�صم  حل�صور  اخلرطوم، 
واأعلنت  النهائي  التوقيع 
احلرية  اإعالن  قوى 
موكب  ت�صيري  والتغيري، 
من  واملدنية"  "احلرية 
�صاحة  اإىل  اخلرطوم  و�صط 
�صاحات  )اأكرب  احلرية 

العا�صمة اخلرطوم(.
اإىل  التغيري  قوى  واأ�صارت 

عطربة"  "قطار  و�صول 
حيث  نهايته،  الثورة  رمز 
"الثوار"  ا�صتقبال  يجري 
يف  للم�صاركة  القادمني 
مدينة  من  التوقيع  احتفال 
البالد يذكر  عطربة �صمايل 
انطلقت  عطربة  مدينة  اأن 

الحتجاجات  �رسارة  منها 
يف 19 دي�صمرب 2018.

املا�صي،  جويلية   17 ويف 
الع�صكري  املجل�س  وقع 
ال�صيا�صي"  "الإعالن 
احلرية  اإعالن  قوى  مع 
هياكل  فيه  واأقر  والتغيري، 

ال�صلطة النتقالية "املجل�س 
الوزراء  وجمل�س  ال�صيادي 
الت�رسيعي"ون�س  واملجل�س 
يتكون  اأن  على  التفاق 
 11 من  ال�صيادة  جمل�س 
ع�صوا "5 مدنيني تر�صحهم 
و5  التغيري،  احلرية  قوى 

ومر�صح  الع�صكريني،  من 
قوى  تختار  فيما  مدين"، 
رئي�س  والتغيري"  "احلرية 

جمل�س الوزراء.
اجلاري،  اأوت   4 ويف 
الع�صكري  املجل�س  وقع 
والتغيري"،  "احلرية  وقوى 
وثيقة  الأوىل،  بالأحرف 
الد�صتوري"،  "الإعالن 
الحتاد  من  بو�صاطة 
الطرفان  واتفق  الإفريقي 
ملرحلة  زمني  جدول  على 
�صهرا   39 من  انتقالية 
ال�صلطة،  يتقا�صمان خاللها 

وتنتهي باإجراء انتخابات.
وي�صهد ال�صودان ا�صطرابات 
عزلت  اأن  منذ  متوا�صلة 
قيادة اجلي�س، يف 11 اأفريل 
من  الب�صري  عمر  املا�صي، 
 ،)2019  -  1989( الرئا�صة 
احتجاجات  وطاأة  حتت 
برتدي  منددة  �صعبية 

الأو�صاع القت�صادية.

ترقب ال�شودانيون، اأم�س ال�شبت، التوقيع النه�ئي لالإعالن الد�شتوري وال�شي��شي، ب�ش�أن الفرتة 
االنتق�لية بني املجل�س الع�شكري وقوى احلرية والتغيري، مع و�شول "قط�ر عطربة" خط النه�ية 

وانت�شرت القوات االأمنية بكث�فة يف �شوارع اخلرطوم، واأغلقت بع�س الطرق�ت ال �شيم� املوؤدية 
اإىل الق�شر الرئ��شي ومقر قي�دة اجلي�س ال�شوداين ،وجتري مرا�شم حفل التوقيع التي اأطلق عليه� 
ا�شم "فرح ال�شودان" ال�ش�عة 11:00 تغ، بح�شور اإقليمي ودويل واأف�دت وك�لة االأنب�ء ال�شودانية، 

بو�شول كل من وزيري خ�رجية اأوغندا �ش�م كوتي�ش�، وجيبوتي حممود علي يو�شف، وم�ش�عد 
االأمني الع�م لالأمم املتحدة ب�لقرن االإفريقي ت�رتت اأون�نق�.

ق.د

بح�شور اإقليمي ودويل

اإيذانا  نهايته  الثورة" ي�صل  "قطار 
بـ"فرح ال�صودان"
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بعد يومني من موافقة �شلط�ت جبل ط�رق على االإفراج عنه�

وا�صنطن ت�صدر اأمرا باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غري�س 1"

حامد  �صدقي  امُل�صن  الأ�صري  اأنهى 
عاًما( من مدينة   60( التميمي  الزرو 
يف  عاًما   17 ال�صبت،  اليوم  اخلليل، 
�صجون الحتالل "الإ�رسائيلي "ودخل 

عامه الـ 18 على التوايل.
الأ�صري  �صقيقة  "اإكرام"؛  و�رّسحت 
التميمي، باأن �صقيقها تنقل بني عدة 

�صجون "وهو يقبع الآن يف �صجن نفحة 
ال�صحراوي، ويعاين من الإهمال الطبي 
املتعمد من قبل اإدارة ال�صجن وعدم 
له"واأ�صارت  الطبية  الرعاية  تقدمي 
ولديه  متزوج  �صدقي  الأ�صري  اأن  اإىل 
وتويف  فرًدا،   18 من  مكونة  اأ�رسة 
وكانت  الأ�رس  داخل  وهو  والدهما 

الأ�صري  اعتقلت  قد  الحتالل،  قوات 
 ،2002 اأوت  من   16 الـ  التميمي فجر 
عقب اقتحام منزله يف مدينة اخلليل 
واأ�صدرت  الغربية(.  ال�صفة  )جنوب 
عاًما   35 مدة  بال�صجن  حكًما  بحقه 
عدة  من  التميمي،  الأ�صري  ويعاين 
يف  وم�صاكل  ال�صكري،  منها  اأمرا�س 

وم�صاكل  والقولون،  الفقري،  العمود 
اإىل  اإ�صافة  والأمعاء،  املعدة  يف 
اأخرى  واأدوية  البن�صلني  ح�صا�صية من 
يفاقم من معاناته ول يقوى على  ما 
وم�صاعدة  للم�صي  بعكاز  اإل  ال�صري 
من الأ�رسى، ويعاين من هزال �صديد 

ونق�س بالوزن.

اأ�صري ُم�صن من اخلليل يدخل عامه الـ 18 يف �صجون الحتالل

الهندية،  ال�صلطات  اأعلنت 
القيود  رفع  بدء  ال�صبت، 
ال�صطر  يف  املفرو�صة 
اخلا�صع لها من اإقليم ك�صمري 
بعد  وذلك  عليه،  املتنازع 
اإغالق  من  اأ�صبوعني  قرابة 
ونقلت  م�صبوق   غري  اأمني 
اأ�صو�صييتد  اأنباء  وكالة 
ت�صودري،  �صاهد  عن  بر�س، 
الإدارية  ال�صوؤون  م�صوؤول 
التابعة  �رسيناغار،  يف 
خدمات  اأن  وك�صمري،  جلامو 
الهواتف الأر�صية بداأت تعود 
اإىل معظم املناطق، مع البدء 

بفتح املكاتب احلكومية.
املنطقة  �رسطة  ن�رست  كما 
قالت  تويرت،  عرب  تغريدة 
القيود  تخفيف  مت  اإنه  فيها 
حرية  على  املفرو�صة 
اأجزاء  عدة  يف  التحرك 
واجلمعة  املنطقة  من 
باإلغاء  التزامها  الهند  اأعلنت 
القيود  جلميع  تدريجي 
الأمنية املفرو�صة موؤخرا يف 
ك�صمري، و�صط م�صاٍع من قبل 
�صلطات البالد لإعادة احلياة 
باجلزء  الطبيعية  حالتها  اإىل 

الذي �صمته من الإقليم.
ت�رسيحات  يف  ذلك  جاء 
اإعالمية اأدىل بها ممثل الهند 
املتحدة  الأمم  لدى  الدائم 
�صيد اأكرب الدين، عقب انتهاء 
جل�صة طارئة عقدها جمل�س 
نيويورك،  يف  الدويل  الأمن 

بناء على طلب �صيني، لبحث 
الو�صع يف اإقليم ك�صمري.

األغت  اأ�صبوعني،  نحو  وقبل 
احلكومة الهندية بنود املادة 
370 من الد�صتور، التي متنح 
"جامو  لولية  الذاتي  احلكم 
اخلا�صع  ال�صطر  وك�صمري" 
ويف  الإقليم  من  ل�صيطرتها 
الربملان  �صّدق  التايل،  اليوم 
بغرفتيه العليا وال�صفلى، على 
جامو  ولية  تق�صيم  قرار 
وك�صمري اإىل منطقتني )جامو 
تتبعان  ولداخ(،  وك�صمري، 
للحكومة  مبا�رس  ب�صكل 
قطعت  ذلك،  اإثر  املركزية 
ال�صلطات الهندية الت�صالت 
والبث  والإنرتنت  الهاتفية 
املنطقة،  يف  التلفزيوين 
على  قيودا  فر�صت  كما 
وتعطي  والتجمع  التنقل 
التي  الد�صتورية  املادة  بنود 
األغتها نيودلهي، الك�صمرييني 
حق  الولية  يف  وحدهم 
عن  ف�صال  الدائمة،  الإقامة 
الدوائر  يف  التوظيف  حق 
والتملك،  احلكومية، 
منح  على  واحل�صول 

تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئا�صي، 
مبعنى اأن تفعيله ل يحتاج اإىل 
الت�صديق عليه من الربملان، 
املادة  احلكومة  اأبقت  فيما 
نف�صها، كونها حتدد العالقة 

بني جامو وك�صمري والهند.

الهند تخفف قيودا اأمنية "�صلت" 
حياة �صكان ك�صمري

الحتالل  طائرات  �صّنت 
اأم�س  –فجر  "الإ�رسائيلي" 
ال�صبت- �صل�صلة غارات على 
قطاع  يف  متفرقة  مواقع 
غزة واأفادت م�صادر حملية 
طائرات  اأن  ملرا�صلنا، 
ق�صفت  احلربية  الحتالل 
من  بالقرب  زراعية  اأر�صا 
�رسق  ال�رسقية  املقربة 
�رسق  وموقعا  غزة،  مدينة 

حي التفاح بغزة.
امل�صادر  واأ�صافت 
احلربية  الطائرات  اأن 
ل  ما  اأطلقت  ال�صهيونية 
جتاه  �صواريخ   4 عن  يقل 
دير  �رسق  زراعية  اأرا�ٍس 
ومل  غزة  قطاع  و�صط  البلح 
يبلغ عن وقوع اإ�صابات جراء 
العدوان ال�صهيوين، يف حني 
حالت  من  العديد  �صجلت 
اجلمعة،  وم�صاء  الهلع 
"يديعوت  �صحيفة  قالت 
ت�صمى  ما  اإن  اأحرونوت": 
نفذت  احلديدية"  "القبة 

حماولت اعرتا�س �صواريخ 
يف "غالف غزة".

العربية  ال�صحيفة  واأ�صارت 
احلديدية  القبة  اأن  اإىل 
واحًدا  �صاروًخا  اعرت�صت 
�صقط  حني  يف  واأ�صقطته، 
مفتوحة  مناطق  يف  اآخران 
بالقرب من "�صديروت"وذكر 
 "24 "حد�صوت  موقع 
القبة  ت�صمى  ما  اأن  العربي، 
ثالثة  اعرت�صت  احلديدية 
قطاع  من  اأُطلقت  �صواريخ 
و�رّسح  �صديروت  نحو  غزة 
جي�س  با�صم  املتحدث 
"�صفارات  اأن  الحتالل 
مدينة  يف  انطلقت  الإنذار 
كيبوت�صات  ويف  �صديروت 
واإيرز  عم  ونري  هانري  اأور 
اإىل  وافيم"واأ�صار  وغابيم 
"التعرف على عملية اإطالق 
نحو  غزة  قطاع  من  واحدة 
واعرتا�س  امل�صتوطنات 
القبة  من  ال�صاروخ 

احلديدية".

طائرات الحتالل ت�صن �صل�صلة 
غارات على القطاع



د. حممد عبا�س ناجي/
مركز امل�ستقبل للدرا�سات 

و الأبحاث املتقدمة

اأ�سباب خمتلفة:

ميكن تف�سري اإ�رصار اإيران على 
على  احلرب،  خيار  ا�ستبعاد 
مع  احلايل،  الوقت  يف  الأقل 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
يتمثل  عديدة  اأ�سباب  �سوء  يف 

اأبرزها يف:
الأولوية لالقت�ساد: 

اإدارة  اأن  ترى  طهران  زالت  ما 
»دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
الأ�سا�س  يف  تراهن  ترامب« 
تفر�سها  التي  العقوبات  على 
كانت  اإن  والتي  اإيران،  على 
جديدة  معطيات  اأنتجت  قد 
نحو  على  بالفعل  الأر�س  على 
ال�سادرات  تراجع  يف  جلًيّا  بدا 
النفطية وانهيار العملة الوطنية 
الت�سخم؛  معدل  وارتفاع 
مل  »الكاملة«  نتائجها  اأن  اإل 
اإىل  حتتاج  حيث  بعد،  تتحقق 
فيما  خا�سة  الوقت،  من  مزيٍد 
الو�سول  على  بالعمل  يتعلق 
اإىل  النفطية  بال�سادرات 
تواجه  حيث  �سفر،  امل�ستوى 
تت�سل  تلك امل�ساعي �سعوبات 
اللتفاف  اإيران  مبحاولت 
اأن�سطة،  ممار�سة  عرب  عليها 
وبيعه عرب  النفط  تهريب  مثل: 
�سلوك  اأو  وهمية،  �رصكات 
معروفة  غري  بحرية  م�سارات 
لنقل النفط اإىل بع�س الأ�سواق 

وغريها.
اإن�ساج  فاإن  اأخرى،  وبعبارة 
للعقوبات  املنتظرة  التاأثريات 
حاجة  يف  زال  ما  الأمريكية 
اإىل مزيد من الوقت، على نحو 
»التعجل«  احتمال  من  يُ�سعف 
با�ستخدام الآلة الع�سكرية حالًيّا 

قبل تبلور تلك التداعيات.
�سغوط متوازية: 

احل�سد  اأن  طهران  تَعترب 
الع�سكري املتزايد الذي ُتريه 
الوليات املتحدة الأمريكية يف 
املنطقة يدخل يف اإطار احلرب 
الأخرية  حتاول  التي  النف�سية 
بهدف  اإيران،  �سد  �سنها 
عليها،  اأقوى  �سغوط  ممار�سة 
وو�سعها اأمام خيارات حمدودة 
لال�ستجابة  النهاية  يف  تدفعها 
اخلا�سة  الأمريكية  للمطالب 
جديدة  مفاو�سات  باإجراء 
ي�ستوعب  اتفاق  اإىل  للو�سول 
تُبديها  التي  التحفظات  جممل 
النووي  التفاق  حول  وا�سنطن 
يف  منه  ان�سحبت  الذي  احلايل 
8 مايو 2018 بالتوازي مع اإعادة 
الأمريكية  العقوبات  فر�سها 

على اإيران جمدًدا.
ثمة  اأن  ينفي  ل  ذلك  لكن 
ترى  باتت  اإيران  يف  اتاهات 
�رصورة التح�سب من التوقعات 
ال�ساأن،  هذا  يف  املتفائلة 
للتهدئة  خطوات  تبني  مع 
اأن  باعتبار  نف�سه،  الوقت  يف 
مع  التوتر  م�ستوى  ت�سعيد 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
وخيمة،  عواقب  يفر�س  قد 
ورمبا ل ميكن �سبط م�ساراته 
لحقة،  مرحلة  يف  املحتملة 
ب�سكل لفت،  ذلك،  توازى  وقد 
اأطلقتها  التي  التحذيرات  مع 
غياب  ب�ساأن  التاهات  تلك 
ت�ستند  اأن  ميكن  التي  البدائل 
بعد  ما  مرحلة  يف  اإيران  اإليها 
الت�سعيدية  اإجراءاتها  تنفيذ 
امل�سادة بعد �سهرين من الآن، 
وهي الإجراءات اخلا�سة برفع 
م�ستوى تخ�سيب اليورانيوم اإىل 
اأكرث من 3.67%، واإعادة ت�سغيل 
يعمل  الذي  »اآراك«  مفاعل 

باملاء الثقيل. 

ففي روؤية هذه التاهات، فاإن 
حمددة  اإجابة  متتلك  ل  اإيران 
اأي  بعد؟«،  »ماذا  �سوؤال  على 
ما هي اخليارات التي ميكن اأن 
ت�ستخدمها اإيران يف اليوم التايل 
التي  القرارات،  هذه  لتخاذ 
اإجرائية  اإىل خطوات  �ستتحول 
ت�ستجب  مل  اإذا  ما  حالة  يف 
اأعلنته  ملا  الدولية  القوى 
املن�رصم،  ماي   8 يف  اإيران 
الفائ�س  بيع  رف�ست  عندما 
املخ�سب  اليورانيوم  اإنتاج  من 
الثقيل  واملاء   %3.67 بن�سبة 
ومنحت  الدولية،  الأ�سواق  يف 
لرفع  �سهرين  مهلة  القوى  تلك 
التجارية  التعامالت  م�ستوى 
الإقدام  قبل  بينها  وامل�رصفية 

على ذلك. 
التاهات  هذه  فاإن  وهنا، 
احلرب  تتحول  اأن  ت�ستبعد  ل 
النف�سية اإىل حرب واقعية على 
الأر�س، باعتبار اأن اتخاذ اإيران 
عملًيّا  يعني  الإجراءات  لهذه 
اإعادة تن�سيط برناجمها النووي 
جمدًدا  والقرتاب  اأخرى،  مرة 
من مرحلة امتالك القدرة على 
النووية وهو خط  القنبلة  اإنتاج 
الوليات  به  ت�سمح  لن  اأحمر 
من  اأي  اأو  الأمريكية  املتحدة 
القوى الدولية الأخرى مبا فيها 

رو�سيا. 

الجتاه املناوئ: 

خليار  طهران  ا�ستبعاد  يرتبط 
احلرب بروؤيتها القائمة على اأن 
بتاأييد،  هذه احلرب لن حتظى 
املتحدة  الوليات  داخل  �سواء 
فعلى  خارجها.  اأو  الأمريكية 
الأمريكي،  الداخلي  امل�ستوى 
وفًقا  العام،  املناخ  اأن  يبدو  ل 
يوؤّيد  اأن  ميكن  طهران،  لروؤية 
اأّن  عن  ف�ساًل  احلرب.  هذه 
النتخابات  موعد  اقرتاب 

الرئا�سية الأمريكية القادمة قد 
هذا  يف  تاأثرٌي  له  متغرًيا  يكون 

ال�سياق.
ل  اخلارجي،  امل�ستوى  وعلى 
الأخرى  الدولية  القوى  تُبدي 
اأنها  باعتبار  للحرب،  دعًما 
الآلية  اأن  ترى  زالت  وما  كانت 
الأن�سب للتعامل مع اإيران تتمثل 
جنحت  التي  املفاو�سات،  يف 
اإىل التفاق  عربها يف الو�سول 
النووي الذي و�سع قيوًدا موؤقتة 
على الأن�سطة النووية الإيرانية، 
ودفع تلك الدول اإىل النخراط 
يف تعامالت تارية وم�رصفية 
يرتاجع  اأن  قبل  اإيران،  مع 
العقوبات  ب�سبب  م�ستواها 

الأمريكية.
الدول  فاإن  طهران،  روؤية  ويف 
من  اأول  �ستكون  الأوروبية 
حيث  التوجه،  هذا  يعار�س 
ا�ستمرار  فر�س  تعزيز  حتاول 
النووي لتجنبه،  العمل بالتفاق 
اإىل  الأ�سا�س  يف  يعود  ما  وهو 
�سيتاأثر  من  اأول  �ستكون  اأنها 
لتلك  املحتملة  بالرتدادات 
حدث  ما  غرار  على  احلرب، 
عندما  ال�سورية،  الأزمة  يف 
الالجئني  من  موجات  تدفقت 

واملهاجرين اإليها. 
�سوف  وال�سني  رو�سيا  اأن  كما 
ظل  يف  احلرب،  �سد  تقفان 
توؤ�س�سها  التي  القوية  العالقات 
نحو  على  اإيران،  مع  الدولتان 
دولًيّا  ظهرًيا  لها  يوفر  قد 
دون  يحول  الأمن  جمل�س  يف 
مع  تتوافق  ل  قرارات  �سدور 

م�ساحلها.
دون  تتجاهل  هنا  اإيران  لكن 
املت�سددة  ال�سيا�سة  اأن  �سك 
يف  �ساهمت  تتبناها  التي 
اخلالفات  م�ساحة  تقلي�س 
تاهها،  الأوروبية-الأمريكية 
�سيتوا�سل  اأنه  يبدو  ما  وهو 
�سوء  يف  القادمة  املرحلة  يف 

التي  الت�سعيدية  الإجراءات 
النووي.  برناجمها  اتخذتها يف 
عن  تتغا�سى  اأنها  عن  ف�ساًل 
للخالفات  املحتملة  احلدود 
الوليات  بني  تن�سب  قد  التي 
من  وكل  الأمريكية  املتحدة 
حيث  حولها،  ورو�سيا  ال�سني 
مرتبطة  تبقى  احلدود  تلك  اإن 
دولة  كل  بح�سابات  النهاية  يف 

وم�ساحلها مع الطرف الآخر.

التكلفة املرتفعة: 
تدعي اإيران اأنها متتلك القدرة 
على رفع كلفة اأي عمل ع�سكري 
املتحدة  الوليات  به  تقوم  قد 
حيث  �سدها،  الأمريكية 
الأمريكية  القواعد  اأن  تزعم 
يف  تكون  �سوف  املنطقة  يف 
اأكده  ما  وهو  نريانها،  مرمى 
قائد القوة اجلوف�سائية التابعة 
علي  »اأمري  الثوري  للحر�س 
الذي  الفيديو  يف  زاده«  حاجي 
والذي  فار�س،  اأنباء  وكالة  بثته 
بـ«قطعة  القواعد  تلك  �سّبه 
ويتوازى  اأ�سناننا«.  بني  اللحم 
التهديدات  مع  بالطبع  ذلك 
التي توا�سل بع�س امليلي�سيات 
مثل  اإطالقها،  لإيران  املوالية 
التي  احلق«  اأهل  »ع�سائب 
القوات  با�ستهداف  هددت 
وهي  العراق،  يف  الأمريكية 
لها  اأّن  يبدو  التي  التهديدات 
الع�سكرية  بالتحركات  عالقة 
تهدف  التي  الأخرية  الأمريكية 
ر�سالة  توجيه  اإىل  الأ�سا�س  يف 
التفكري يف  بعدم  رادعة لإيران 

مثل هذا اخليار.

خيار التفاو�س:

ما  اإيران  اأن  من  الرغم  على 
زالت م�رّصة على رف�س دعوات 
الرئي�س  زال  ما  التي  التفاو�س 
ترامب«  »دونالد  الأمريكي 

التحركات  بعد  حتى  يوجهها 
اأن  اإل  الأخرية؛  الع�سكرية 
مرحلًيّا،  قراًرا  يكون  قد  ذلك 
بانتظار ن�سوج ظروف قد تُعزز 
مفاو�سات  اإجراء  فر�سة  من 

جديدة مع وا�سنطن.
ت�سعى  �سوف  اإيران  فاإن  وهنا، 
تعزيز  اإىل  يبدو-  ما  -على 
التفاو�سي يف املرحلة  موقعها 
القادمة، عرب ا�ستخدام نفوذها 
دول  يف  �سيما  ول  الإقليم،  يف 
الأزمات، قبل اأن توافق بالفعل 
على قبول هذا اخليار. ويتوازى 
الوقت  -يف  حر�سها  مع  ذلك 
نف�سه- على تعزيز قدرتها على 
العقوبات  تداعيات  مواجهة 
اإجراء  حني  اإىل  الأمريكية 
النتخابات الرئا�سية الأمريكية 
النهاية  يف  تُ�سفر  اأن  ع�سى 
الأمريكية  الإدارة  تغيري  عن 
اإىل  يوؤدي  قد  ب�سكل  احلالية، 
حدوث حتول كبري يف ال�سيا�سة 

الأمريكية تاهها.
يف  جلًيّا  بدا  املوقف  هذا 
بها  اأدىل  التي  الت�رصيحات 
العديد من امل�سئولني الإيرانيني 
على  الأخرية،  الفرتة  خالل 
ال�سيا�سة  جلنة  رئي�س  غرار 
القومي  والأمن  اخلارجية 
اهلل  »ح�سمت  ال�سورى  مبجل�س 
اإن  قال  الذي  بي�سه«  فالحيت 
»اأحًدا لن يت�سل به من طهران 
اأو  هاتفه  مترير  حاول  مهما 

فر�س عقوباته«.
اإن  القول  ميكن  هنا،  من 
يكون  �سوف  املتبادل  الت�سعيد 
للتفاعالت  رئي�سًيّا  عنواًنا 
اإيران  بني  تري  �سوف  التي 
الأمريكية  املتحدة  والوليات 
حيث  القادمة،  املرحلة  خالل 
يراهن كل طرف على اأن متغري 
يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  الوقت 
تعزيز موقفه، اأو تغيري ح�سابات 

الطرف الآخر.
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حرب نف�سية:

كيف تتعامل اإيران مع احل�سد الع�سكري الأمريكي يف املنطقة؟
تتعر�س اإيران ل�سغوط اأمريكّية غري م�سبوقة يف املرحلة احلالية، حيث توازت العقوبات املتتالية التي تفر�سها الوليات املتحدة الأمريكية مع احل�سد الع�سكري 
للأخرية، بعد اإر�سال حاملة الطائرات »اأبراهام لنكولن« و�سفينة »يو اإ�س اإ�س اأرلينغتون«، ف�سلاً عن قاذفات من طراز »بي 52« و�سواريخ »باتريوت« اإىل املنطقة. 

ورغم ذلك، فاإن طهران ما زالت تكابر وتقّل�س من احتمال اندلع حرب بينها وبني وا�سنطن يف الفرتة القادمة، حيث اعتربت اأن وا�سنطن »لن جتروؤ على 
مهاجمتها«، وهددت با�ستهداف قواعدها القريبة من حدودها، ورف�ست ال�ستجابة لدعوة الرئي�س الأمريكي »دونالد ترامب« للت�سال به. ويف الواقع، فاإن ذلك 

يعود اإىل اعتبارات عديدة تت�سل بروؤية طهران للم�سارات املحتملة للت�سعيد احلايل مع وا�سنطن، واخليارات املتاحة اأمام الأخرية.
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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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ولية امل�سيلة 
دائرة اجمدال

بلدية اجمدال

اإ�سهار بتجديد جمعية حملية
�سفر   18 املوؤرخ   12 رقم  القانون  لأحكام  طبقا 

املوافق 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات
 20  : الت�سريح بتاأ�سي�س رقم  بناء و�سل ت�سجيل 

بتاريخ 24/02/2004

ملف  قبول   .  18/07/2018  : اليوم  هذا  مت  لقد 
ت�سمية  حملية  �سبغة  ذات  جمعية  جتديد 
الوئام  الثقافية  ال�سبانية  اجلمعية   : اجلمعية 

بلدية اجمدال ولية امل�سيلة 
املودع : ع�سلي احمد

مبدوعة  احمد  ال�سهيد  بحي   : الجتماعي  املقر 
ولية  اجمدال  بلدية  القدمي  البلدي  املذبح 

امل�سيلة 
الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س 

ANEP N°:  1931006929الو�سط:2019/08/18



بقلم �للو�ء قدري �أبوبكر
رئي�س هيئة �سوؤون �لأ�سرى 

و�ملحررين
 

تزداد هذه احلاالت �سوءاً وتدهوراً  
االأ�سرية  اأبرزهم  يوم،  بعد  يوما 
االأ�سري  و  اجلعابي�ص،  اإ�رساء 
الكثري  وغريهم  دياك،  اأبو  �سامي 
عنهم،  للإفراج  جنهد  الذين  من 
ترف�ص  االحتلل  حكومة  ولكن 
ما  باأن  التذكري  من  بد  وال  ذلك. 
االحتلل  معتقلت  داخل  يجري 
تُخطى  كما  طبياً،  اإهماالً  لي�ص 
االإعلم،  و�سائل  بع�ص  و�سفه  يف 
بطىء  وقتل  اإعدام  هو  واإمنا 
ال  قد  الطبي  فاالإهمال  للأ�رسى، 
يكون مق�سوداً. وما متار�سه اإدارة 
م�سلحة ال�سجون على اأر�ص الواقع 
اإهمال طبي متعمد ومع �سبق  هو 
�سيا�سة  اأودت  والرت�سد.  االإ�رسار 

التي  املتعمد  الطبي  االإهمال 
ال�سجون  م�سلحة  اإدارة  متار�سها 
منهم  الكثري  بحياة  االأ�رسى  بحق 
الوطنية  احلركة  تاريخ  مدار  على 
االأ�سرية، حيث ارتفع عدد �سهداء 
�سهيد،   220 اإىل  االأ�سرية  احلركة 
ن�سار  االأ�سري  ا�ست�سهاد  بعد 
متوز/يوليو   16 بتاريخ  طقاطقه 
ال�سهيد ن�سار طقاطقة  اإن   .2019
م�سلحة  جرائم  على  �ساهد 
حيث  االأ�رسى،  بحق  ال�سجون 
املر�سى  من  لي�ص  طقاطقة  اأن 
الطعام،  عن  امل�رسبني  اأو 
التحقيق  نتيجة  جاء  وا�ست�سهاده 
اعتقاله.  على  �سهر  من  اأقل  بعد 
جثمانه  ت�رسيح  نتائج  فندت  وقد 
باأنه  كافة االدعاءات االإ�رسائيلية، 
يعاين من مر�ص يف االأع�ساب، واأن 
وفاته جاءت نتيجة جلطة دماغية. 
اأن  الت�رسيح  نتائج  اأفادت  فقد 

الإهمال  تعر�ص  طقاطقة  ال�سهيد 
طبي متعمد نتج عنه التهاب رئوي 
اإلتهاب  ؛  ا�ست�سهاده  اىل  ادى  حاد 
كون  علجه،  باالإمكان  كان  رئوي 
عنه  ينتج  االإلتهاب  من  النوع  هذا 

اجل�سد،  على  خارجية  اأعرا�ص 
فوراً  حتويله  املفرت�ص  من  وكان 
املدنية  امل�ست�سفيات  اإحدى  اإىل 
ترك  ولكنه  اللزم،  العلج  لتلقي 
الذي  املر�ص  ي�سارع  وحيداً 

ت�سبب به �سجانيه، ونُفذ فيه حكم 
املوت  باأ�سلوب االإعدام البطيء. 
الفل�سطيني،  الطبيب  يكتفي  مل 
باأخذ  قام  بل  فح�سب،  بالت�رسيح 
االأدوية  ومن  ج�سمه،  من  عينات 
اإعتقاله  بعد  له  اأعطيت  التي 
الإدارة  التابعني  االطباء  قبل  من 
فح�سها ملعرفة  و�سيتم  ال�سجون، 
ال�سهيد  ج�سد  على  تاأثريها  مدى 
تكون  اأن  ن�ستبعد  وال  طقاطقة. 
اأعطيت  التي  واالأدوية  العقاقري 
لل�سهيد طقاطقة حتتوي على مواد 
هناك  واأن  خ�سو�ساً  م�سمومة، 
�سكوا  الذين  ى  االأ�رس  من  العديد 
من االأدوية والتي ت�سببت الحقاً يف 
تدهور اأو�ساعهم ال�سحية. توا�سل 
االإ�رسائيلي  االحتلل  �سلطات 
جرائمها بحق االأ�رسى واالأ�سريات 
ال�رسائع  لكافة  �سارخ  انتهاك  يف 
والقوانني االإن�سانية والدولية، وما 

زال املجتمع الدويل بكل متثلته 
القانونية واالإن�سانية م�ساباً بحالة 
�سلل موؤ�سفة يف تعامله مع جرائم 
منذ  النازية  �سقطت  االإحتلل.  
زال  وما  عاماً،  �سبعني  من  اأكرث 
املجتمع الدويل ي�ستذكر جرائمها 
جرائم  عن  متغا�سياً  بها،  ويندد 
عا�رستها  لو  التي  ال�سهيونية 
يف  درو�ساً  منها  لتعلمت  النازية 
االإجرام والعن�رسية. يقف االأ�رسى 
املعتقلت  داخل  املر�سى 
ثالث  ال  خيارين  اأمام  االإ�رسائيلية 
يف  املر�ص  ينت�رس   اأن  اإما  لهما: 
اأن  واإما  اأج�سادهم،  اأنحاء  كافة 
ي�ست�سهدوا، واإننا هنا نت�ساءل عما 
ينتظر املجتمع الدويل حتى يوفر 
خلف  العزل  للأ�رسى  احلماية 
االإ�رسائيلية؟  املعتقلت  اأ�سوار 
الدويل  املجتمع  هذا  يفيق  ومتى 

و�سمريه من �سباته العميق  ّ؟

يو�جه �لأ�سرى و�لأ�سري�ت د�خل معتقالت �لحتالل �أب�سع �لنتهاكات و�لتنكيل بحقهم، �سو�ء من خالل �د�رة م�سلحة �ل�سجون، �أو من خالل �سيا�سة �لحتالل 
و�لقو�نني �لتي ُتقدم يف �لكني�ست �سدهم، و�سد عائالتهم، بهدف �لتنكيل بهم و�لت�سييق عليهم. وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن �أكرث من 700 �أ�سري د�خل معتقالت 

�لحتالل يعانون من �أمر��س خمتلفة، منهم 311 �أ�سري�ً يعانون من مر�س �ل�سرطان، و�ل�سلل �لن�سفي، و�لف�سل �لكلوي، وغريها من �لأمر��س �ملزمنة ، ومنهم من 
�أ�سيبو� حلظة �عتقالهم ول ز�لت �لر�سا�سات يف �أج�سادهم وجروحهم تنزف دمًا ويتاأملون با�ستمر�ر .
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حب يك�سر �لق�سبان 

الوفاء وانتظار اخلطيبة خلطيبها 16 عاما 
قّمة �لتفاين و�لإخال�س:

 
ال�سجون  يف  عاًما   16 ق�سى  اأْن  بعد 
هادي  االأ�سري  خرج  االإ�رسائيلّية، 
الهم�رسي من طولكرم ليجد مفاجاأة 
اإىل  غادرها  التي  بانتظاره. خطيبته 
بقيت  ال�سنوات  هذه  طوال  ال�سجن 
يف انتظاره، بل كانت تدخر له راتبه 
املخ�س�ص للأ�رسة طيلة تلك املدة، 
عليها  وبنت  ا،  اأر�سً له  ا�سرتت  حتى 
ما  وهذا  عودته،  منتظرًة  لهما  بيًتا 
مبقدور  يكن  ومل  ينتِه  مل  وما  كان. 
احلب  ذاك  هو  وقفه  االحتلل 
االأ�سري  خيوطها  حاك  التي  وق�سته 
�سمال  طولكرم  مدينة  من  املنحِدر 
العلي  �سذا  وخطيبته  الغربية  ال�سفة 
بُعيد اعتقاله قبل 16 عاما، باأْن كانا 
االأ�رسى  ارتباط  حاالت  اأوىل  �سمن 
معتقلتهم،  داخل  وهم  بزوجاتهم 
فتيات  تطيقه  ال  ما  �سذا  حتّملت 
بعمرها، فاحتفلت وحيدًة بخطبتها، 
داخل  بخطيبها  الدائم  اللقاء  وكان 
اإ�سمنتية  جدران  تعلوه  معتقل 
واأ�سلك �سائكة عرب زيارات مل تخُل 
من وح�سة ال�سجن االإ�رسائيلّي وقمع 
اأْو على  ان االحتلل، ومع ذلك،  �سَجّ
الرغم من ذلك، مل ت�ست�سلم �سذا الأّي 
حماوالٍت لتثبيط عزميتها، فخاطبت 

باأّنها  تخربه  اعتقاله  بعد  هادي 
ل  وتُوا�سِ اجلامعّية  درا�ستها  �ستُكِمل 
ر�سالتها  وذيَّلت  االعتيادّية،  حياتها 
وحتفظ  ُودها  تعك�ص  بعبارات 
عهدها له. وترجمت الفتاة الثلثينية 
من  جزًءا  فخ�س�ست  واقًعا،  الكلم 
من  و�سيًئا  االأ�سري  خطيبها  راتب 
�سيدت  اأر�ص  قطعة  ل�رساء  راتبها 
وت�سجيٍع  بدعٍم  العمر  بيت  عليها 
العمل  اأعباء  متحملًة  العائلتني،  من 
الغياب ق�رًسا لرفيق الدرب،  وم�سقة 
على  تطلعه  كانت  ذلك  ورغم  لكنها 
بينما  �سذا،  وقالت  التفا�سيل.  اأدق 
ب�سيارته  املحرر  خطيبها  يُقلها  كان 
ارتباطها  اإّن  اجلديد  البيت  نحو 
طائ�ص  هوى  نتيجة  يكن  مل  بهادي 
جلانب  ووقوفا  عميق  تفكري  بل 
فداء  �سبابهم  بزهرة  �سحوا  اأنا�ص 
ن�سعر  اأْن  ي�ستحقون  فهوؤالء  للوطن، 
بهم، على حّد قولها، كما وجدت يف 
الذي  واالأمان”  “االأمن  الزواج  هذا 
تن�سده والفتيات اأمثالها مع اأ�سخا�ص 
يقدرون قيمة احلياة مع من ي�سحني 
“ويبقني على حبل  باأعمارهن  الأجله 
و�سائل  واأفادت  مو�سوال.  االأمل 
خلل  اأّنه  الفل�سطينّية  االإعلم 
الهم�رسي  اأدرك  منزله  داخل  جولته 
معنى هذه الت�سحية، وقال والفرحة 

تطيقه  ال  ما  �سذا  حتملّت  تغمره: 
م�ساندة  معاين  اأحد  وهذا  اجلبال، 
تنتظر  اأْن  �سهًل  فلي�ص  االأ�رسى 
املراأة خطيبها �سنوات طويلة، فكيف 
مبن ترهن نف�سها بخطبته وهو داخل 
ر. فوق  ال�سجن، ت�ساءل االأ�سري امُلحَرّ
ربوة �سغرية بقرية عزبة �سوفة جنوب 
طولكرم اأقام العرو�سان منزلهما الذي 
�سنوات مب�ساحة  �ست  بناوؤه  ا�ستغرق 
وُجهز  مربع،  مرت  مائتي  لنحو  ت�سل 
الذي  االأثاث  بع�ص  من  اإاّل  بالكامل 
زفافهما  موعد  قبل  مًعا  �سيختارانه 
القادم.  )حزيران(  يونيو  منت�سف 
بيدهما  مم�سكني  العرو�سان  وبقي 
املنزل،  غرف  بني  يطوفان  وهما 
تبحث �سذا عن االأمان الذي انتظرته 
وي�ست�سعر هو  اأحلمها”  “فار�ص  يف 
جترعه  الذي  وال�سوق”  ال�سرب  “ُمر 
ببعده عنها، ويقول “هي مل تفارقني 
باأول  و�سحبتها  حترري،  حلظة  منذ 
ب�ساعات.  بعد حترري  للمنزل  زيارة 
الدقائق  تلك  انق�ست  ما  �رسعان 
اأْن  قبل  اخلطيبني  جمعت  التي 
يتفرقا، فهي االآن من�سغلة بالتح�سري 
ثوبني،  لذلك  اأعدت  فقد  للزفاف، 
املطرز  واآخر  التقليدي  االأبي�ص 
وتقول  الفل�سطيني،  الرتاث  باألوان 
يوم  ميلدي  “يوم  مقت�سب  بكلم 

اإىل  العودة  طريق  ويف  هادي.  حرية 
متنزه البلدية بطولكرم حيث ي�ستقبل 
االأ�سري املهنئني ب�سلمته والقادمني 
يتحدث  كان  و�سوب،  حدب  كل  من 
عن حكايات �سمود يعي�سها االأ�رسى 
وت�سبه ق�سته، وهو خيط االأمل الذي 
اأوىل  على  الهم�رسي  كتب  يعي�سونه. 
عن  عبارة  وهي  خلطيبته  هداياه 
حتفة حتمل �سكل قلب احلب �سنعها 
حريتي  “اأنت  ال�سجن  داخل  بنف�سه 
خطت  حني  يف  الباقي”  وحلمي 
باحلب  تعده  له  االأوىل  ر�سالتها  هي 
بهدية  منهما  كل  واحتفظ  والوفاء، 
االآخر، وهما ي�ستعدان االآن لتعليقها 

على �سكل حتف داخل املنزل.
ة  الق�سّ هذه  اإّن  القول  عن  وغنٌيّ 
الق�س�ص  من  والعديد  االإن�سانّية 
اأّن  الغا�ِسم  للُمحتَّل  توؤّكد  االأخرى 
مهما  الفل�سطينّي  العربّي  ال�سعب 
واخل�سوم  االأعداء  عليه  تكالبت 
�سيبقى  والـ”اأ�سدقاء”،  والـ”اأ�سقاء” 
ًرا يف فل�سطني متاًما  ا ومتجِذّ �ساِمً
�سي�ستِمر  الذي  فل�سطني،  ك�سنديان 
الكامل،  التحرير  حتى  التجّذر  يف 
لكّل فل�سطني، وعودة جميع اللجئني 
يف  وتهجريهم  ت�رسيدهم  مّت  الذين 

نكبة العام 1948 املنكودة.
عن راأي اليوم

�سجون  يف  االأ�رسى  انتزع   
ا�ستخدام  يف  حقهم  االحتلل 
والتوا�سل  العمومية  الهواتف 
يف  االأوىل  للمرة  ذويهم،  مع 
وذلك  االأ�سرية،  احلركة  تاريخ 
�سجون  اإدارة  ر�سوخ  بعد 
�سعى  التي  للمطالب  االحتلل 
اإ�رساباتهم  يف  االأ�رسى  لها 

اجلماعية ال�سابقة.
القيد"  "اأنني  �سبكة  ونقلت 
�سوؤون  مبتابعة  املخت�سة 
االحتلل  �سجون  يف  االأ�رسى 
اإدارة  بدء  م�سادر خا�سة،  عن 
اخلمي�ص،  االحتلل  �سجون 
الفل�سطينني  للأ�رسى  بال�سماح 
 )4( ق�سم  النقب  معتقل  يف 
عرب  ذويهم  مع  بالتحّدث 
مت  التي  العمومية  الهواتف 
داخل  ا�ستخدامها  تفعيل 
معتقلت االحتلل، مبعدل 15 

دقيقة لكل اأ�سري يومًيا.
ال�سجون  م�سلحة  قررت  كما 
تفعيل الهواتف العمومية داخل 
ق�سم )1( يف معتقل رميون يوم 
تفعيلها  يليه  املقبل،  االأحد 
داخل معتقل الدامون اخلا�ص 

ثم  الفل�سطينيات،  باالأ�سريات 
تركيبها و تفعيلها الحًقا داخل 
معتقل الرملة اخلا�ص باالأ�رسى 
املر�سى، بعد اأن كانت ترف�ص 
بالتوا�سل  �سابًقا  لهم  ال�سماح 

مع ذويهم.
االأ�رسى  اأن  امل�سادر  وذكرت 
على  احتجوا  املعتقلت  يف 
ال�سماح  بعدم  االإدارة  خطوة 
با�ستخدام  غزة  الأ�رسى 
الهواتف العمومية، ومت االتفاق 
على توا�سل جميع االأ�رسى مع 
املناطق  كافة  يف  اأهاليهم 
اأ�رسى  فيها  مبا  الفل�سطينية 

قطاع غزة.
الهواتف  تركيب  ويعترب 
يف  االأق�سام  داخل  العمومية 
كافة �سجون االحتلل وال�سماح 
من خللها  بالتحدث  للأ�رسى 
تاريخًيا  اإجناًزا  ذويهم،  مع 
الفل�سطينيون  االأ�رسى  حّققه 
مع جملة من املطالب االأخرى، 
عن  اإ�رساًبا  خو�سهم  بعد 
خطوات  يف  ودخولهم  الطعام 
ابريل/ ت�سعيدية، يف منت�سف 

ني�سان املا�سي.

الأ�سرى ينتزعون اأول ات�سال مع 
ذويهم عرب الهواتف العمومية



بقلم : الأ�سري املحرر ثائر 
عزيز حالحله

ما اأن يتم الإعالن عن موعد و�صالة 
واملحطات  الإذاعات  عرب  العيد 
ال�صجون  ت�صل  اأن  ممكن  التي 
وخا�صة اإذاعة �صوت الأ�رسى الأكرث 
ا�صتماعا  وخا�صة يف ال�صجون التي 
املحتلة  فل�صطني  جنوب  يف  تقع 
رميون ونفحة وع�صقالن وبئر ال�صبع 
�صجون  وحتى  والنقب  �صجونه  بكل 
الرملة تبدءا التكبريات تعلو وت�صدح 
يف كافة املعتقالت والزنازين كدليل 
على جدية وفاعلية وترابط الأ�رسى 
واإنهم  حميطهم  ومع  واقعهم  مع 
موجودون وان ال�صجون وال�صجان لن 
جتعلهم يقفوا مكتويف الأيدي حزنا 
يبداأ  ويهللون،  ويكربون  يفرحون  بل 
الأ�رسى قبل �صاعات من �صالة العيد 
بالعمل طوال الليل لتجهيز احللويات 
املحلية ال�صنع التي ي�صنعها الأ�رسى 
قلة  من  العدم  من  امل�صتحيل  من 
بقايا  من  الكنافة  فمثال  الإمكانات 

واملهلبية  واملعمول  واحللبي  اخلبز 
اخليام  وغ�صل  ال�صاحات  وتنظيف 
ال�صجون  تعج  واملمرات  والغرف 
باحلياة والأمل مع كل عيد وفرحة ، 
مع بزوغ الفجر تبداأ اإدارة ما ت�صمى 
والإرهاب  واملوت  القهر  �صجون 
ال�صباحي  العدد  باأجراء  ال�صهيوين 
لالأ�رسى  يت�صنى  حتى  مبكرا 
اإدارة  وتفر�ض  وال�صالة  ال�صتحمام 
وحرا�ض  م�صددة  اإجراءات  ال�صجون 
الأمنية  والأجهزة  للقوات  وا�صتنفار 
اأثناء  يف  ال�صجون  لإدارة  التابعة 
من  واخل�صية  العيد  �صالة  خطبة 
او  الإدارة  على  اخلطيب  حتري�ض 
حدوث عمليات طعن �صد ال�صجانني 
على  الغ�صب  من  كنوع  العيد  ايام 

�صيا�صات ال�صجان ال�صهيوين .
يراعي  ق�صم  كل  يف  فاخلطيب 
والرتكيز  لالأ�رسى  املعا�ض  الواقع 
والتما�صك  الوطنية  الوحدة  على 
واأن هذا  باحلرية  والأمل  والت�صامح 
هو  ال�صجن  واأن  الأحرار  قدر  هو 
والنعتاق  والتحرر  لالنت�صار  بوابة 

ذلك  وبعد  ل�صعبنا  اأف�صل  حياة  نحو 
على  ق�صم  كل  يف  الأ�رسى  يتجمع 
للتهاين  حده على �صكل حلقة دائرة 
والتعانق ومن ثم تناول ما توفر من 
حلويات واأ�صياء ب�صيطة ، وثم الن�صيد 
للوطن ولالأ�رسى والقد�ض وال�صهداء 
يف  رواجا  الأكرث  الأن�صودة  وخا�صة 
الأعياد...كل عام انتم بخري يا اأهل 
عام  كل  بالقطاع  اأهلي  يا  ال�صفة 
ب�صاع  ال�صاعني  ردوا  بخري  وانتم 
كل عام وانتم بخري يا اأهل الزنازين 
كل عام وانتم بخري عزمية ما بتلني 
كل عام وانتم بخري،ثم يبداأ الأ�رسى 
وعائالتهم  ذويهم  مع  بالتوا�صل 
واأبنائهم  واأقربائهم   واأ�رسهم 
املهرب  اجلوال  عرب  واأخواتهم 
الهاتف  بالغزال..اأي  املعروف 
الذي هو عبارة عن ح�صوه  املهرب 
جهاز تلفون مرقم عليه الأرقام وكل 
اأ�صري يح�صل على قليل من  الدقائق 
امل�صاعر  تتفجر  وهنا  للحديث 
والدموع والآمال باللقاء بهم يف العيد 
القادم علما باأنه هناك من الأ�رسى 

اأكرث من  له بالأ�رس  ال�صجون من  يف 
ابن  يون�ض  كرمي  كاأل�صري  عاما   37
الربغوثي  ونائل  املحتل  الداخل 
ال�صعدي  رائد  وال�صيخ  كوبر  ابن 
الدين  و�صياء  احلارثية  �صيله  ابن 
املهجرة  الفالوجة  بلدة  ابن  الأغا  
يبداأ  ذلك   بعد  ثم   ،. امل�رسوقة 
التزاور بني اأق�صام ال�صجون من قبل 
ال�صجون  كافة  من  الأ�رسى  ممثلي 
واملعتقالت للتهاين لالأ�رسى وتناول 
العيد  ،ان  املتوا�صعة  احللويات 
هو  ال�صجون  �صاحات  يف  وال�صالة 
احلياة  على  والإ�رسار  للتحدي 
فيه  تندلع  ممكن  يوم  هو  والأمل 
حت�صل  كما  ال�صجان  مع  مواجهة 
كتحدي  الوطن  �صاحات  يف  ال�صالة 
املحتل  وان  احلياة  على  وا�صفرار 
ياأتي  العيد  بوطننا.  له   حق  ل 
والنت�صار  للحرية  تواقون  ونحن 
والفرحة والعودة والوحدة والتم�صك 
ونهره  بحره  من  الوطن  كل  بالوطن 
الأ�رسى  نتذكر  ان  فر�صة  فالعيد 
وزوجاتهم  واأبنائهم  وعوائلهم 

ال�صجون  من  حريتهم  على  والعمل 
وق�صاياهم  مظلوميتهم  ون�رس 
تفا�صيل  كل  يف  حا�رسون  واإنهم 
حياتنا كما لالجئون والقد�ض وغزة 
فنحن همومنا واأحالمنا هي واحدة 
التى  امل�صتعمرة  هذه  بتفكيك 
ت�صمى ) ا�رسائيل(.، يف العيد نر�صل 
وال�صالم  املعايدة  بطاقات  كل 
والأ�صريات  الأ�رسى  لكل  والتهاين 
للزهرات  لالأ�صبال  ال�صجون  يف 
للمحكومني  للمر�صى  للقدامى 
اأرا�صى  من  لأ�رسانا  و  باملوؤيدات 
منذ  املحتلة  التاريخية   فل�صطني 

اجلولن  من  لالأ�رسى    1948 العام 
لالأ�رسى  املحتل  ال�صوري  العربي 
والدوريات  املحتلة  القد�ض  من  
الطعام  عن  امل�رسبني  لالأ�رسى 
كل  الإداري  لالعتقال  رف�صا 
حر  ولكل  متييز  دون  الأ�رسى 
و�صاحب  وخمل�ض  منهم  و�رسيف 
ق�صية وطن لهم نقول ل عيد لنا ل 

بحريتكم القريبة 
اأحرار فوق اجلبني  وانتم  فكل عام 
،ع�صتم وعا�ض ن�صال وجهاد وكفاح 
ال�صعب  فل�صطني  �صعب  ومقاومة 

العربي املقاوم.
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وقفة ت�سامنية يف بريوت مع االأ�سرى امل�سربني عن الطعام يف �سجون االحتالل

ق.ف

"مركز  م�صوؤول  خاللها  دعا 
اإىل  �صفا  حممد  اخليام" 
مع  ت�صامن  حملة  اأو�صع 
من  امل�رسبني  املعتقلني 
خيم  واإقامة  الوقفات  خالل 
املخيمات   كل  يف  الت�صامن 
هذه  اإعطاء  على  موؤكدا  
تكون  وان  الأولوية  الق�صية 
الفل�صطيني  ال�صعب  ق�صية 

الأوىل. 
واأكد �صفا على الت�صامن مع 
حتركات اأهلنا يف املخيمات 
العمل  وزير  بقرار  ومنددا 
التع�صفي ومنا�صدا بانتفا�صة 
للم�رسبني  ن�رسة  املخيمات 
الحتالل  بط�ض  و�صد 
يف  الفل�صطيني  بال�صعب 
وان  والعي�صاوية   القد�ض 
من  جزء  الوقفة  هذه  تكون 

حترك �صامل..
حممد  املحامي  والقى 

"اللجنة  با�صم  كلمة  زين 
الأ�رسى  عن  للدفاع  الوطنية 
ال�صجون  يف  واملعتقلني 
كافة  فيها  حيا  ال�صهيونية" 
وخا�صة  واملعتقلني  الأ�رسى 
عن  امل�رسبني  الأ�رسى 
الحتالل  �صجون  يف  الطعام 
الإ�رسائيلي واأ�رسى العتقال 
�صمودهم  على  الإداري 
ووحدتهم والدور البارز الذي 
هذا  تنفيذ  يف  به  يقومون 
انتفا�صة  لرفد  ال�رساب 
�صعبنا الفل�صطيني يف ال�صفة 

والقد�ض املحتليتني.
م�صوؤول  قال  جهته  من 
القد�ض  مهجة  "موؤ�ص�صة 
لل�صهداء والأ�رسى" يف لبنان، 

�صيف موعد، يف كلمة له: 
البطال  الأ�رسى  يوا�صل 
اخلاوية،  المعاء  معركة 
�صيا�صات  على  احتجاجاً 
ويف  الفا�صية،  الحتالل 
الداري  العتقال  مقدمتها 

او  تهم  بدون  التع�صفي 
ميار�ض  حيث  حماكمة، 
ا�صاليب  خمتلف  الحتالل 
امل�رسبني،  �صد  التعذيب 
ال�صغط  خالل  من  �صواء 
من  اأو  واجل�صدي،  النف�صي 
تنقيلهم  اأو  التنكيل  خالل 
بني ال�صجون لنهاكهم وك�رس 

مقدمة  ويف  ارادتهم... 
حذيفة  ال�صري  امل�رسبني 
ا�رسابه  يوا�صل  الذي  حلبية 

منذ 47 يوماً.
واأ�صاف موعد، ان انتهاكات 
الأ�رسى  بحق  الحتالل 
عند  تتوقف  ل  الفل�صطينيني 
التع�صفي،  الإعتقال  اأ�رسى 

 6000 قرابة   تطال  وامنا 
واكرث  اأ�صرية   29 بينهم  ا�صري 
من 230 طفل قا�رس، متار�ض 
الجراءات  خمتلف  بحقهم 
انفرادي  عزل  من  التع�صفية 
من  ومنع  عاري  وتفتي�ض 
الزيارات وحرمان من اب�صط 

حقوق ال�صري.
"هذه  اأن  على  موعد  و�صدد 
ف�صيحة  ت�صكل  الإنتهاكات 
للمجتمع  واخالقية  اإن�صانية 
احرتام  يدعي  الذي  الدويل 
الن�صان  كرامة  و�صيانة 
وحقوقه التي تكفلها القوانني 
وتوؤكد  الأممية،  وال�رسائع 
تورط الحتالل بجرائم �صد 

الن�صانية".
موؤ�ص�صة  با�صم  موعد  وحيا 
الأ�رسى  القد�ض  مهجة 
يف  �صمودهم  على  الأبطال 
والكرامة من  الوحدة  معركة 
وحقوق  حقوقهم  نيل  اجل 
الفل�صطينيني.  الأ�رسى  كافة 

املوؤ�ص�صة  اإدانة  معلنا 
التي  ال�صارخة  لالنتهاكات 
يرتكبها الحتالل الإ�رسائيلي 
تعد  والتي  الأ�رسى  بحق 
خرقاً �صارخاً للقانون الدويل 
والإن�صاين، وخمالفة وا�صحة 
على  تن�ض  التي  لالتفاقات 
عن  معربا  الأ�رسى.  حماية 
احلالة  تدهور  من  اخل�صية 
امل�رسبني  لال�رسى  ال�صحية 
وخ�صو�صاً  الطعام،  عن 
الأ�صري حلبية الذي تدهورت 
�صحته وما يرتتب عليها من 

خطورة على حياته.
وطالب موعد اللجنة الدولية 
بالتدخل  الأحمر  لل�صليب 
ال�رسى  لنقاذ  العاجل 
الحتالل  على  وال�صغط 
للرتاجع عن �صيا�صته الفا�صية 
املوؤ�ص�صات  داعيا  �صدهم، 
لإثارة  واحلقوقية   الدولية 
املحافل  يف  الأ�رسى  ق�صية 
لت�صكيل  وال�صغط  الدولية 

تف�صح  حقائق  تق�صى  جلنة 
وتقدمي  الحتالل  جرائم 
اجلنائية  للمحكمة  مرتكبيها 

الدولية.
م�صوؤول   تلى  اخلتام    ويف 
واملحررين  ال�رسى  جلنة 
ال�صعبية  اجلبهة  يف 
لبنان  يف  فل�صطني  لتحرير 
املذكرة  ن�ض  دنان  عبداهلل 
مندوبة  ت�صلمتها  التي 
لل�صليب  الدولية  اللجنة 
عر�صا  وت�صمنت  الأحمر، 
لالأ�رسى  ال�صحية  لالأو�صاع 
الطعام  عن  امل�رسبني 
الدولية  املوؤ�ص�صات  ودعوة 
واحلقوقية لف�صح ممار�صات 
الإ�رسائيلي  الحتالل 
القوانني  كل  مع  املتناق�صة 
والقرارات واملواثيق الدولية 
والعمل  بالأ�رسى..  اخلا�صة 
احلرب  تقدمي جمرمي  على 

ال�صهاينة للجنائية الدولية.

ت�سامنًا مع املعتقلني امل�سربني عن الطعام يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي، ورف�سا لالعتقال الإداري، وبدعوة من "مركز اخليام لتاأهيل 
�سحايا التعذيب" و"جلنة الأ�سرى واملحررين يف اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني" نظمت اليوم اجلمعة، وقفة  ت�سامنية مع الأ�سرى 

واملعتقلني امل�سربني عن الطعام يف �سجون الحتالل واحتجاجا على العتقال الإداري وتردي اأو�ساعهم ال�سحية، وذلك اأمام مقر اللجنة 
الدولية لل�سليب الأحمر، يف العا�سمة اللبنانية بريوت. بح�سور ممثلني عن ف�سائل املقاومة والأحزاب والقوى الوطنية الفل�سطينية 

واللبنانية وجمعيات اأ�سرى و�سخ�سيات فل�سطينية ولبنانية.

العيد يف ال�سجون ال�سهيونيه ....فرحة وغ�سة وحتد...
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عي�شة ق.

ملولودية  الفني  الطاقم  و�سيكون 
الفرن�سي  بقيادة املدرب  اجلزائر 
عمل  ور�سة  اأمام  كازوين  برنارد 
من  احلايل  الأ�سبوع  خالل  كبري 
اجل اإعادة ترتيب اأوراق الت�سكيلة 
وقف  التي  الأخطاء  وت�سحيح 
عليها يف مقابلة "ل�سام"، خا�سة 
اإىل  حتتاج  �سوف  اأمور  عدة  واأن 
اإعادة النظر فيها بناء على الأداء 
مباراة  يف  الالعبون  قدمه  الذي 
الالعبون  يتواجد  اأين  ام�س،  اول 

اإىل  العودة  مع  موعد  على 
راحة  اخذ  دون  اأم�س  التدريبات 
الداربي  مباراة  لربجمة  بالنظر 
العا�سمي اأمام نادي بارادو مقّدما 
الأخري  م�ساركة  ب�سبب  الغد  اإىل 
هذا  نهاية  القارية  املناف�سة  يف 

الأ�سبوع.
بع�س  كازوين  يجري  اأن  وينتظر 
الت�سكيلة  م�ستوى  على  التغيريات 
عني  واجهت  التي  بتلك  مقارنة 
عن  ر�ساه  لعدم  بالنظر  مليلة 
اأمله  وخيبته  الأ�سماء  بع�س  اأداء 
فوزا  وت�سييع  املقدم  املردود  يف 

حتقيق  اأجل  من  املتناول  يف  كان 
انطالقة قوية يف البطولة الوطنية 
النادي  اإدارة  ت�ستهدف  والتي 
الأوىل  اأدوارها  اللعب  العا�سمي 
هذا املو�سم، حيث عانت ت�سكيلة 
"العميد" كثريا على م�ستوى اخلط 
على  الوقوف  ظل  يف  الأمامي 
ظل  يف  الأهداف  قنا�س  غياب 
الثنائي  به  الكبري الذي قام  العمل 
انلور  وعبد  جابو  املوؤمن  عبد 
التي  التوزيعات  خالل  من  بلخري 
قاما بها اإل اأنها مل جتد من يرتجم 
الفر�س على اهداف يف ظل  تلك 

ه�سام  لالعب  التام  �سبه  الغياب 
التي  الفر�س  �سيع  الذي  نقا�س 
اإىل  بالإ�سافة  له،  �سانحة  كانت 
بدوره  فّوت  الذي  درارجة  زميله 
اأهدافا على الفريق و�سجل هدف 
املولودية عرب ركلة جزاء، وميلك 
الحتياط  بديلة يف  اأوراقا  كازوين 
مل يعتمد عليها، على غرار اأ�سماء 
لعمارة  عالتي،  فريوي،  من  كل 
اإمكانية  على  بالإ�سافة  وحراق 
بعد  �سافعي  العتماد على فاروق 
الأخطاء التي وقف عليها الطاقم 

الفني يف اخلط اخللفي.

مولودية اجلزائر تتعرث يف اأول خرجاتها هذا املو�شم

كازوين غري را�ض وتغيريات يف الأفق اأمام بارادو

اوكال يغيب ر�شميا اأمام �شباب ق�شنطينة

بن �ضاعة يتعّر�ض
 للتواء يف الكاحل

يرتقب فريق احتاد العا�سمة نتائج 
�سوف  التي  الطبية  الفحو�سات 
يخ�سع لها الالعب زكريا بن �ساعة 
وتكون قد جرت اأم�س، بعد تعر�سه 
الكاحل  الإ�سابة على م�ستوى  اإىل 
وكان تلقاها يف اللقاء الذي خا�سه 
املن�رصم  اخلمي�س  فريقه  مع 
اجلولة  �سمن  �سطيف  وفاق  اأمام 
الفتتاحية من الرابطة املحرتفة 
الأوىل، ا�سطّر على اإثرها اإىل ترك 
مكانه قبل نهاية ال�سوط الأول من 
خالل  من  تبني  حيث  املقابلة، 
التواء  يعاين  اأنه  الأولية  الفحو�س 
اإ�سابة  وهي  الكاحل  م�ستوى  على 
التاأكد  انتظار  يف  خطرية  لي�ست 
من نوعية الإ�سابة واإمكانية عودته 
�رصيعا اإىل املناف�سة يف ظل حاجة 
النادي العا�سمي اإىل خدماته وهو 
بالل  املدرب  عليه  يعتمد  الذي 
دزيري يف ح�ساباته التكتيكية بعد 
الإمكانيات التي اأبان عليها خالل 

الفرتة التح�سريية.
غياب  ر�سميا  تاأكد  املقابل،  يف 
عن  اأوكال  املحوري  املدافع 
اأبناء  لت�سكيلة  القادمة  املقابلة 
تعرف  �سوف  والتي  "�سو�سطارة" 
اجل�سور  عا�سمة  اإىل  التنقل 
ق�سنطينة  �سباب  ملالقاة  املعلّقة 
البطولة  من  الثانية  اجلولة  �سمن 
املواجهة  تلعب  حيث  الوطنية، 
ب�سبب  الثنني  غدا  مقّدمة 
امل�ساركة القارية للنادي العا�سمي 
ويف  الأ�سبوع،  هذا  نهاية  املقررة 
هذا ال�سدد ينتظر ان يلجاأ دزيري 
اإىل العتماد على ر�سوان �رصيفي 
امل�ستقدم  واإقحام  املحور  يف 
اأي�رص  ظهريا  خماي�سية  الآخر 
وهو الذي تاألق ب�سورة لفتة اأمام 
وفاق �سطيف و�سجل هدف الفوز 
يف اجلولة الفتتاحية من البطولة 
الوطنية نهاية الأ�سبوع املنق�سي.

عي�شة ق.

الألعاب  يف  اجلزائر  �ست�سارك 
من  ابتداء  املقررة  الإفريقية 
الغد وتتوا�سل اإىل 31 اأوت املقبل 
على  احلفاظ  بهدف  باملغرب 
يف  امل�سجلة  النتائج  ديناميكية 
الدورة الأخرية بربازافيل الكونغو 
الوطنية  الريا�سة  متكنت  حيث 
متثل  باهر  اجناز  حتقيق  من 
 40 منها  ميدالية   114 ح�سد  يف 
ذهبية حمتلة بذلك املركز الثالث 
للمناف�سة،  النهائي  الرتتيب  يف 
 12 الن�سخة  املغرب  �سينظم  و 
لالألعاب التي ت�سكل اأهم تظاهرة 
ريا�سية يف اإفريقيا بعد ان�سحاب 
اأكرث  مب�ساركة  ال�ستوائية  غينيا 
من 6.000 ريا�سي قادمني من 54 

بلدا اإفريقيا.
فاإن خمتلف  الطبعة،  هذه  ع�سية 
على  اجلزائرية  املنتخبات 
جمموع  لإثراء  ال�ستعداد  اأمت 
يف  املكت�سبة  امليداليات 
مكانة  تاأكيد  وخا�سة  برازافيل، 
ال�سعيد  اجلزائرية على  الريا�سة 
لن  املهمة  هذه  لكن  القاري، 
تكون ي�سرية خا�سة اأمام ريا�سيي 
وفود  ن�سيان  دون  املنظم  البلد 
اإفريقيا  جنوب  و  تون�س  و  م�رص 
الأدوار  لعب  على  املتعودة 
التظاهرات،  هذه  مثل  يف  الأوىل 

الذي  اجلزائري  الوفد  و�سيكون 
ريا�سيا يف 23  ي�سم جمموع 255 
اخت�سا�سا من جمموع 29 مدرجا 
مطالبا  املناف�سة  برنامج  يف 
يف  الوطنية  الألوان  عن  بالدفاع 
موعد املغرب، خا�سة و اأن وزارة 
�سقف  رفعت  والريا�سة  ال�سباب 
الحتاديات  مطالبة  طموحاتها، 
اأح�سن  باختيار  الريا�سية 
جلب  على  القادرة  عنا�رصها 

امليداليات.
و�ستكون اجلزائر ممثلة بالريا�سات 
القدم  كرة  القوى،  األعاب  التالية: 
مالكمة،  �سنة(   20 من  اأقل  اناث 
الأثقال،  رفع  جمباز،  دراجات، 
كرة الري�سة، الكرة الطائرة رجال، 
الكرة  �سيدات،  و  رجال  اليد  كرة 
اناث  و  ذكور  ال�ساطئية  الطائرة 
اأقل من 18 �سنة، ترياتلون، جيدو، 
فرو�سية،  تايكواندو،  كاراتي، 
�سطرجن، �سباحة، جتذيف، كياك، 
بالقو�س  الرمي  رماية،  م�سارعة، 
الوفد  والتحق  الطاولة،  تن�س  و 
حيث  اأوت   15 يف  بالرباط  الأول 
ي�سم ريا�ستي اجليدو و كرة القدم 
الأخرى  الأفواج  تلتحق  اأن  على 
اأيام 18 و 21  بالعا�سمة املغربية 

و 24 من نف�س ال�سهر.
ق.ر.

تعرثرّ فريق مولودية اجلزائر يف اول خرجاته باملو�شم الكروي اجلديد 2019/2020 عندما لعب على 
قواعده وا�شتقبل اول اأم�س ال�شيف جمعية عني مليلة، حيث اكتفى النادي العا�شمي بالتعادل هدف يف 

ت حتقيق الفوز اأمام اأن�شاره الذين تنقلوا بقوة اإىل ملعب 5 جويلية من اأجل متابعة الفريق  كل �شبكة، وفورّ
ت رفقاء املهاجم وليد درارجة فر�شة احلفاظ على التقدم يف النتيجة بعدما كانوا ال�شابقني  عن قرب، وفورّ
اإىل افتتاح باب الت�شجيل عن طرق الالعب الأخري، اإل ان الفرحة مل تدم طويال وجنح الزوار يف التعديل 

وافتكاك نقطة من العا�شمة

�سباح  ال�ساورة  �سبيبة  فريق  �سّد 
الدار  مدينة  نحو  الرحال  اأم�س 
�سوف  اأين  املغربية  البي�ساء 
التاأهيلية  الدورة  يف  ي�سارك 
العربية  البطولة  مناف�سة  اإىل 
املغرب  حتت�سنها  التي  لالأندية 
ممثل  وقع  تاأهيليتني  مبجموعتني 
العربية  املناف�سة  يف  اجلزائر 
�سمن جمموعتها الثانية اإىل جانب 
القمر،  جزر  من  فومبوين  اأندية 
جيبوتي  من  تيليكوم  جيبوتي 
حيث  التون�سي،  البنزرتي  والنادي 
طائرة  اجلزائري  الوفد  امتطى 

بومدين  خا�سة من مطار هواري 
مدينة  نحو  متوجهني  الدويل 
الدار البي�ساء التي �سوف حتت�سن 
مباراتي املجموعتني امل�ساركتني 
للمناف�سة  التاأهيلية  الدورة  �سمن 
يوّجه  ال�سدد  هذا  ويف  العربية، 
تركيزه  اجلزائرية  الكرة  ممثل 
اإىل  العودة  على  العمل  �سوب 
اإىل  التاأهل  بتاأ�سرية  الوطن  ار�س 
البطولة العربية واللحاق مبواطنيه 
مولودية اجلزائر و�سباب ق�سنطينة 
التاأهيلية  الدورة  من  املعفيان 
الدور  اإىل  مبا�رصة  واملتاأهالن 

ال�ساد�س ع�رص من املناف�سة.
ويتواجد اأ�سبال املدرب م�سطفى 
بعد  مرتفعة  مبعنويات  جاليت 
يف  حققوه  الذي  الثمني  الفوز 
للبطولة  الفتتاحية  اجلولة 
اخلمي�س  خا�سوها  التي  الوطنية 
ق�سنطينة،  �سباب  اأمام  املن�رصم 
على  املوا�سلة  على  ي�سعون  اأين 
و�سيكون  الديناميكية،  نف�س 
باللتحاق  اأمامهم  كافيا  الوقت 
موعد  قبل  �ساعة   48 باملغرب 
اأول مقابلة يخو�سونها غدا اأمام 
قبل  فومبوين  الأول  مناف�سهم 

مالقاة نادي جيبوتي تيليكوم يف 
22 اأوت واختتام الدورة التاأهيلية 
 25 يف  البنزرتي  النادي  بلقاء 
�سيكون  حيث  ال�سهر،  هذا  من 
مع  موعد  على  ال�سبيبة  لعبو 
الأول  املركز  لحتالل  التناف�س 
متنحهم  والتي  املجموعة  يف 
يتحقق  لو  والذي  التاأهل  تاأ�سرية 
�سوف يالقون يف الدور ال�ساد�س 
ال�سعودي  ال�سباب  نادي  ع�رص 
الذي يحرتف يف �سفوفه الدوري 

اجلزائري جمال بن العمري.
عي�شة ق.

تد�شن الدورة التاأهيلية غدا اأمام فومبوين من جزر القمر

�ضبيبة ال�ضاورة تتوجه نحو املغرب �ضعيا لتاأ�ضرية البطولة الوطنية

�شارة انطالق الألعاب الإفريقية تعطى غدا باملغرب

الوفد اجلزائري ي�ضتهدف 
تكرار �ضيناريو برازافيل

حت�شبا للم�شاركة يف بطولة العامل لألعاب القوى بالدوحة

الحتادية حتدد 6 �ضبتمرب اآخر اأجل لتحقيق احلد الأدنى
احلد  لتحقيق  اأجل  اآخر  �سيكون 
العامل  بطولة  يف  للم�ساركة  الأدنى 
2019 لألعاب القوى املقررة بالدوحة 
املقبل ح�سب  �سبتمرب   6 يوم  قطر 
املن�رصم  اخلمي�س  عنه  اأعلنت  ما 
القوى  لألعاب  الحتادية اجلزائرية 
على موقعها الر�سمي، للتذكري، لقد 
الدوحة  ملونديال  الآن  حتى  تاأهل 
وهم  جزائريني  عدائني  خم�سة 

على التوايل توفيق خملويف 800 م، 
يا�رص حممد الطاهر تريكي الوثب 
الثالثي، بالل ثابتي 3.000 م موانع، 
حممد بلب�سري 800 م، وعبد املالك 
وجتري  حواجز،  م   400 حلولو 
خالل  القوى  لألعاب  العامل  بطولة 
اإىل  الفرتة املمتدة من 28 �سبتمرب 

6 اأكتوبر بالدوحة.
ق.ر.
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عي�شة ق.

الالعب  ف�إن  ال�صدد  هذا  ويف 
ال�ص�بق لفريق �صبيبة القب�ئل يط�لب 
اإدارة ال�صب�ب بتح�صني العقد الذي 
ب�لتجديد  ق�م  وك�ن  معه�  يربطه 
حيث  املن�رصم  م�ر�س  �صهر  يف 
مّدده اإىل غ�ية �ص�ئفة الع�م 2021 
مليون  مبلغ  ذلك  اإثر  على  وين�ل 

اأي م� يع�دل  ون�صف دوالر �صنوي� 
غري  �صنتيم،  ملي�ر   20 من  اأكرث 
ب�لع��صمة  بوروبة  منطقة  ابن  اأن 
مع  ال�صنوي  راتبه  رفع  على  ي�رص 
اأنه ي�صتحق االأف�صل  الفريق ويرى 
قّدمه  الذي  الكبري  م�صواره  بعد 
امل��صي  املو�صم  الفريق  مع 
وت�ألقه مع املنتخب الوطني خالل 
نه�ئي�ت ك�أ�س اإفريقي� لالأمم التي 

ال�ص�ئفة امل��صية يف م�رص  جرت 
قي�دة  يف  كبري  ب�صكل  و�ص�هم 
التتويج  اإىل  الوطنية  الت�صكيلة 

ب�للقب الق�ري.
�صمن  العمري  بن  ويتواجد 
الراغبة  االأندية  من  عدد  اهتم�م 
املرك�تو  خالل  معه  التع�قد  يف 
ال�صيفي احل�يل خ��صة واأنه اأظهر 
حمل  واأ�صبح  كبرية  اإمك�ني�ت 

واأوروبية،  خليجية  اندية  اهتم�م 
املدافع  ف�إن  الغر�س  ولهذا 
على  يتواجد  للخ�رص  املحوري 

عر�صت  اإم�راتية  اأندية  رادار 
مق�رنة  مغرية  �صنوية  اأجرة  عليه 
اإىل  ال�صعودي،  ن�ديه  مع  ين�له  مب� 

يف  اللعب  فر�صة  امتالكه  ج�نب 
عرب  امك�ني�ته  وتطوير  اأوروب� 

اللعب يف امل�صتوى الع�يل.

بن العمري يرف�ض التدرب ويهدد بالرحيل عن ال�ضبابا�شرتط على م�شوؤويل ناديه حت�شني العقد وزيادة اأجرته
تتوّجه العالقة التي تربط الالعب الدويل اجلزائري جمال بن العمري واإدارة ناديه ال�شباب 
ال�شعودي نحو الت�شعيد بعدما هّدد املعني بالرحيل عن كتيبة الفريق خالل املركاتو ال�شيفي 

احلايل، حيث ك�شفت يف هذا ال�شدد �شحيفة »الريا�شية« ال�شعودية يف عددها ال�شادر اأم�س اأن 
ة التدريبية التي اأجراها زمالوؤه يف الفريق اول اأم�س ا�شتعدادا لنطالق  بلعمري قاطع احل�شّ
املو�شم الكروي اجلديد، ورف�س التدرب ا�شتهدافا لو�شع م�شوؤويل ال�شباب اأمام الأمر الواقع من 

اجل تلبية مطالبه مقابل العودة اإىل جو التدريبات جمددا

حديث عن اهتمام ا�شبانيول بر�شلونة بخدماته هذا املركاتو

زفان يقرتب من اللعب يف الدوري اال�ضباين
اجلزائري  الدويل  الالعب  يقرتب 
جتربة  خو�س  من  زف�ن  مهدي 
احرتافية جديدة واللعب يف بطولة 
يتواجد  حيث  اأخرى،  اأوروبية 
�صمن  للخ�رص  االأمين  املدافع 
اال�صب�نية  االأندية  احد  مفكرة 
خالل  معه  التع�قد  يف  الراغب 
ووفق  احل�يل،  ال�صيفي  املرك�تو 
م� ك�صف عنه موقع »ديزاد فوت« 
ف�إن زف�ن يقرتب من االن�صم�م اإىل 
واللعب  بر�صلونة  ا�صب�نيول  ن�دي 
الذي  االأمر  ويبقى  �صفوفه،  يف 
وتواجده�  ال�صفقة  اكتم�ل  ي�صهل 
الالعب  اأن  ال�صحيح  الطريق  يف 
منذ  التزام  اأي  من  حرا  يتواجد 
ال  حيث  املن�رصم،  جويلية  الف�حت 
العقد مع  انته�ء  بعد  ميلك فريق� 

ومل  الفرن�صي  رين  ملعب  فريقه 
اأخرى،  لفرتة  معه  التجديد  يتم 
م�صوؤويل  ا�صتغن�ء  توؤكد  �صورة  يف 
خدم�ته،  عن  الفرن�صي  الن�دي 
مهمته  ي�صهل  �صوف  الذي  االأمر 

اإليه  ين�صم  فريق جديد  اإيج�د  يف 
ويلعب يف �صفوفه املو�صم املقبل، 
ال�ص�بق  الالعب  واأن  خ��صة 
الفرن�صي  ليون  اأوملبيك  لن�دي 
فر�صة  مينحه  ن�دي  عن  يبحث 

�صم�ن  اأجل  من  وقت  اأكرب  اللعب 
الوطني  الن�خب  بثقة  احتف�ظه 
جم�ل بلم��صي والتواجد دوري� يف 
الذي  الوطني  املنتخب  ترب�ص�ت 
اإىل  املوؤهلة  للت�صفي�ت  يح�رص 
يف  املقررة   2021 اإفريقي�  ك�أ�س 

الك�مريون.
مع�مله  زف�ن  يجد  مل  لالإ�ص�رة، 
املو�صم الف�رط مع رين وهو الذي 
طيلة  التعداد  عن  م�صتبعدا  ك�ن 
الن�صف االأول من املو�صم قبل ان 
ورغم  الث�ين  الن�صف  يف  ينتف�س 
بك�أ�س  اخل�رص  مب�ري�ت  يف  ت�ألق 
اإفريقي� عند خالفته لزميله يو�صف 
عط�ل اإال اأن االأمر مل ي�صفع له يف 
اللعب  وموا�صلة  رين  رفقة  البق�ء 

يف �صفوفه.

بوجناح �ضمن الت�ضكيلة 
املثالية لدوري اأبطال اآ�ضيا

بغداد  اجلزائري  الدويل  الالعب  القدم  لكرة  االآ�صيوي  االحت�د  اخت�ر 
اأين انعك�س االأداء  اآ�صي�،  اأبط�ل  بوجن�ح �صمن الت�صكيلة املث�لية لدوري 
الرائع الذي قدمه مه�جم املنتخب الوطني مع ن�ديه ال�صد يف مب�راته 
اأم�م الدحيل ب�الإيج�ب بعدم� ن�ل على اإثره تنقيط 7.2 و�صمن التواجد 
�صمن الت�صكيلة املث�لية الأف�صل العبي الدور ثمن النه�ئي من املن�ف�صة 
االآ�صيوية، حيث �ص�هم بوجن�ح يف ت�أهل ال�صد اإىل الدور ربع النه�ئي من 
م�ص�بقة دوري اأبط�ل اآ�صي� ومواجهة املن�ف�س الن�رص ال�صعودي، ويف هذا 
ال�صدد ورغم اأن بوجن�ح مل ي�صجل يف مق�بلة االإي�ب التي ف�ز به� رفق�وؤه 
بنتيجة 3-1، اإال اأنه منح التمريرة احل��صمة التي ج�ء منه� الهدف االأول 

لفريقه وك�ن يف امل�صتوى بعدم� ن�ل ر�ص� املتتبعني واملخت�صني.
ع.ق.

ح�شب ت�شريحات نائب مدير الكرة للغرافة القطري

قديورة اأجرى الفحو�ضات 
الطبية ومل يتبق �ضوى التوقيع

يقرتب الالعب الدويل اجلزائري عدالن قديورة من تر�صيم التع�قد مع 
االأخرية يف  االأي�م  تواجد خالل  بعدم�  القطري  الغرافة  فريقه اجلديد 
�صفوف  من  ق�دم�  الفريق  اإىل  االنتق�ل  اإجراءات  اإنه�ء  اأجل  من  قطر 
ن�دي نوثينغه�م فوري�صت الن��صط يف الدرجة االأوىل االإجنليزية، ويف هذا 
الغرافة  ال�صمري يف ن�دي  الكرة �صعد �صط�م  ال�صدد ك�صف ن�ئب مدير 
التحق  الوطنية  الت�صكيلة  اأن متو�صط ميدان  اإعالمية  خالل ت�رصيح�ت 
مبقر الفريق وق�م ب�لفحو�ص�ت الطبية والتي ك�نت� ن�جحة ح�صبه ومل يتبق 
القطرية وجمهور  االإعالم  اإىل و�ص�ئل  العقد معه وتقدميه  توقيع  �صوى 
الفريق، ومل يتبق �صوى خطوة واحدة من اأجل تر�صيم انتق�ل قديورة اإىل 
الغرافة، اأين ينتظر اأن يتم االإعالن عن ال�صفقة خالل ال�ص�ع�ت املقبلة، 
اتف�ق  اإىل  التو�صل  اأجل  من  اأي�م  قبل  بقطر  التحق  الالعب  ك�ن  بعدم� 

نه�ئي مع م�صوؤويل الفريق حول بنود العقد.
ع.ق.

كوتينيو ُيحبط خمطط ريال مدريد
اأكد تقرير �صحفي اإ�صب�ين اأم�س اأن الربازيلي فيليب كوتينيو، جنم بر�صلونة 
املريك�تو  خالل  مدريد  لري�ل  �صدمة  وّجه  ميونخ  ب�يرن  اإىل  املع�ر 
اأغلق  كوتينيو  فيليب  ف�إن  »�صبورت«،  ل�صحيفة  ووفًق�  اجل�ري،  ال�صيفي 
املخرج الوحيد الذي قد يدفع النجم الويلزي غ�ريث بيل خ�رج اأ�صوار 
ك�ن  ري�ل مدريد،  رئي�س  فلورنتينو برييز  اأن  اإىل  واأ�ص�رت  ري�ل مدريد، 
ال  الالعب  واأن  خ��صة  ال�صيف،  هذا  بيل  ج�ريث  رحيل  �صفقة  ينتظر 
ب�يرن  زيدان، وف�صل م�صوؤولو  الدين  زين  الفرن�صي  بثقة املدرب  يتمتع 
ميونخ �صم فيليب كوتينيو عن غ�ريث بيل هذا ال�صيف الأ�صب�ب اقت�ص�دية 

وري��صية.
واأعلن الب�ف�ري خالل بي�ن ر�صمي، اأن كوتينيو �صي�صل خالل االأي�م القليلة 
املقبلة للخ�صوع للفح�س الطبي وتوقيع العقود، حيث �صيح�صل بر�صلونة 
على مبلغ يرتاوح بني 15 اإىل 20 مليون يورو، ويعد كوتينيو اأغلى �صفقة 
يف ت�ريخ بر�صلونة، حيث ان�صم اإىل الفريق الكت�لوين مق�بل 120 مليون 

يورو، ب�الإ�ص�فة اإىل متغريات تبلغ 40 مليوًن�.

بعدما ربطت تقارير اإعالمية رحيل اأدياليد بالتعاقد مع لعب اخل�شر

�ضعبان ينفي عودة باليلي اإىل اأوجني

ت�ضريبات تك�ضف تتويج مي�ضي االأف�ضل يف اأوروبا

نفى رئي�س ن�دي اأوجني الفرن�صي 
التي  االأخب�ر  �صعب�ن  �صعيد 
االأخرية  الفرتة  يف  تن�قله�  مت 
عودة  نحو  التوجه  بخ�صو�س 
الالعب الدويل اجلزائري يو�صف 
باليلي اإىل الن�دي جمددا بعدم� 
حمل األوانه قبل اكرث من ع�م قبل 
ن�رية  ت�رصيح�ت  بعد  يغ�در  ان 
بخ�صو�س  اأوجني  رئي�س  اأطلقه� 

التدرب  موا�صلة  املعني  رف�س 
الرديف  الن�دي  رفقة  واللعب 
وال�صرب قبل احل�صول على فر�صته 
مع الفريق االأول، وك�صف �صعب�ن 
ن�رصته�  اإعالمية  ت�رصيح�ت  يف 
املواقع االلكرتونية الفرن�صية اأن 
باليلي لن يعود جمددا اإىل اأوجني 
ومل يفكر يف اإمك�نية االت�ص�ل به 
العودة  اأجل  من  عر�س  وتقدمي 

اإىل الفريق.
يف  اإعالمية  تق�رير  وتن�قلت 
ابن  عودة  اإمك�نية  �ص�بقة  فرتة 
من  فرن�ص�  اإىل  وهران  مدينة 
اوجني  ال�ص�بق  ن�ديه  بوابة 
اإىل  جمددا  العودة  رف�س  بعدم� 
الرتجي التون�صي ومل يلتحق بعد 
ب�لتدريب�ت، وهو الذي ي�رص على 
فر�صته  على  واحل�صول  الرحيل 

ب�أوروب�،  جمددا  االحرتاف  يف 
رحيل  بعد  االأخب�ر  تلك  وج�ءت 
اإىل  اأدياليد  ج�ف  اأوجني  العب 
الفرن�صي،  ليون  اأوملبيك  ن�دي 
ذو  االأعم�ل  رجل  يخرج  ان  قبل 
�صمته  عن  اجلزائرية  االأ�صول 
ال  واأدياليد  باليلي  اأن  ويوؤكد 

ين�صط�ن يف نف�س املن�صب
عي�شة ق.

هوية  جديدة  ت�رصيب�ت  ك�صفت 
الالعب الف�ئز بج�ئزة االأف�صل يف 
 ،201-2018 ملو�صم  اأوروب�  ق�رة 
�صبورت«  »توتو  �صحيفة  ذكرت 
ك�صفت  الت�رصيب�ت  بع�س  اأن 
بر�صلونة  جنم  مي�صي  ليونيل  فوز 
اأوروب�  يف  االأف�صل  بج�ئزة 
مي�صي  اأن  واأ�ص�فت  الع�م،  لهذا 
متفوًق�  نقطة،   256 على  ح�صل 
ف�ن  فريجيل  الهولندي  على 
حل  الذي  ليفربول  مدافع  ديك 
وج�ء  نقطة،   224 بر�صيد  ث�نًي� 

رون�لدو  كري�صتي�نو  الربتغ�يل 
جنم جوفنتو�س يف املركز الث�لث 
بر�صيد 181 نقطة، وك�ن االحت�د 
اأعلن  قد  القدم،  لكرة  االأوروبي 
الق�ئمة  امل��صي  اخلمي�س 
يف  العب  اأف�صل  جل�ئزة  النه�ئية 

اأوروب� ملو�صم 2019-2018.
مي�صي  ليونيل  الق�ئمة،  و�صمت 
رون�لدو  كري�صتي�نو  بر�صلونة، 
ديك  ف�ن  وفريجيل  جوفنتو�س 
مي�صي،  ليونيل  وق�د  ليفربول، 
لقب  لتحقيق  بر�صلونة  ن�ديه 

بج�ئزة  لفوزه  ب�الإ�ص�فة  الليغ� 
هداف الدوري االإ�صب�ين، واحلذاء 
الذهبي الأف�صل هداف يف اأوروب� 

اأوروب�،  اأبط�ل  دوري  وهداف 
االأرجنتني  منتخب  مع  ت�أهل  كم� 

لن�صف نه�ئي كوب� اأمريك�.
ق.ر.ق.ر.

عي�شة ق.



بيانا  �أم�س  بر�شلونة  نادي  �أ�شدر 
�لتي  �لإ�شابة  حجم  عن  للك�شف 
لوي�س  �لأوروغوياين  لها  تعر�س 
�شو�ريز مهاجم �لفريق �شد �أتلتيك 
�ل�شباين  �لدوري  �فتتاح  بيلباو يف 
من  �شو�ريز  و��شتكى  �م�س،  �أول 
ليخرج  �ليمنى،  �ل�شاق  يف  �آلم 
�إرن�شتو  ودفع  �مللعب  �أر�شية  من 
للبار�شا  �لفني  �ملدير  فالفريدي 

�ألكانتار�  ر�فينيا  بالرب�زيلي 
�لر�شمي  �لبيان  وقال  منه،  بدل 
�شو�ريز  لوي�س  »خ�شع  لرب�شلونة: 
�ليوم،  �شباح  طبية  لفحو�شات 
ع�شلة  يف  �إ�شابته  �أكدت  و�لتي 
للم�شاركة  وعودته  �ليمنى،  �ل�شاق 

مرتبطة مبدى تعافيه«.
�أفادت �شحيفة  �ل�شياق  نف�س  ويف 
غياب  �أن  �لإ�شبانية،  »ماركا« 

ميتد  قد  �ملالعب  عن  �شو�ريز 
بني 3 و4 �أ�شابيع، وبالتايل �شتكون 
عودته للم�شاركة بعد فرتة �لتوقف 
�لدولية �ملقبلة، وكان بر�شلونة قد 
تلقى �لهزمية بهدف دون رد �أمام 
�لأخري  معقل  يف  بيلباو  �أتلتيك 
حامل  لي�شتهل  مامي�س«  »�شان 
�للقب حملة �لدفاع عن لقبه باأ�شو�أ 

طريقة ممكنة.

�شقط بايرن ميونيخ حامل 
يف  �لأملاين  �لدوري  لقب 
�ملا�شية  �ل�شبعة  �ملو��شم 
ملعبه  �لتعادل على  يف فخ 
قلب  بعدما  �رينا«  »�أليانز 
هريتا  �شيفه  �مام  تاأخره 
برلني 1-2 �إىل تعادل 2-2 
يف �فتتاح مباريات �لدوري، 
�إىل  بالتعادل  بايرن  ويدين 
روبرت  �لبولندي  مهاجمه 
�لذي  ليفاندوف�شكي 
�شجل  فيما  هدفني  �شجل 
�لبلجيكي  �ل�شيف  للفريق 
و�ل�رصبي  لوكيباكيو  دودي 
بد�أ  غروييت�س،  ماركو 
�شاغطا  �ملبار�ة  بايرن 
�لإ�شباين  ت�شديدة  و�شكلت 
ثالث  بعد  �ألكانتار�  تياغو 
�لبد�ية  �شافرة  من  دقائق 
�جلز�ء  منطقة  حافة  من 

للحار�س  �لول  �لتهديد 
جار�شتاين  روين  �لرنوجي 
�شعوبة  بدون  �لتقطها 
زميله  يعيد  �أن  قبل  تذكر، 
�ل�شيناريو  مولر  توما�س 
�ل�شابعة  �لدقيقة  يف  ذ�ته 
�ملرة  هذه  مرت  بكرة 
ورد  �لقائم،  بجانب 
�ل�شيف م�شتغال هفوة من 
دفاع بايرن �ثر متريرة من 
�ل�شرت�يل ماثيو ليكي د�خل 
�ملنطقة للمهاجم �لبو�شني 
�لذي  �إيبي�شيفيت�س  ود�د 

�مللعب،  خارج  كرة  �شدد 
بايرن  �شغوطات  و�أثمرت 
هدف �لفتتاح بعد متريرة 
�جلهة  من  ز�حفة  عر�شية 
غنابري  ل�شريج  �ليمنى 
�ملنطقة  د�خل  لها  �رمتى 
ليفاندوف�شكي  �لهد�ف 
وحولها بقدمه يف �ملرمى 
�حلار�س  عجز  �أمام 
غفلة  ويف  جار�شتاين، 
�شجل  بايرن  دفاع  من 
�لبلجيكي �ل�شاب لوكيباكيو 
هدف �لتعادل من ت�شديدة 

��شطدمت  مرت�   25 من 
بظهر �إيبي�شيفيت�س وحولت 
م�شارها �ىل �شباك �حلار�س 
قبل  نوير،  مانويل  �لدويل 
�أ�شحاب  هرتا  ي�شعق  �أن 
دقيقتني  بعد  �لر�س 
م�شرتكة  هو�ئية  كرة  �ثر 
غروييت�س  �ل�رصبي  بني 
�لفرن�شي  و�ملد�فع 
و�شلت  بافار  بنجامني 
�إيبي�شيفيت�س  �ىل  �لكرة 
�ىل  جمدد�  مررها  �لذي 
من  �ملنطلق  غروييت�س 
باحلار�س  فانفرد  �خللف، 
جتاوزه  يف  وجنح  نوير 
�ملرمى  يف  �لكرة  و�شدد 
فريقه  تقدم  معلنا  �خلايل 
�أمام ذهول جماهري ملعب 

�أليانز �أرينا .
�ل�شوط  بايرن  و��شتهل 

بهدف  �شاغطا  �لثاين 
�أن  وكاد  �لنتيجة،  تعديل 
يحقق مر�ده بف�شل ت�شديدة 
من خارج �ملنطقة للمتاألق 
�حلار�س  �شدها  غنابري 
و��شتفاد  جار�شتاين، 
بايرن من تقنية �مل�شاعدة 
بالفيديو يف �لتحكيم بعدما 
�ل�شا�شة  �ىل  �حلكم  جلاأ 
جز�ء  ركلة  لحت�شاب 
�ل�شفر�ء  �لبطاقة  ورفع 
بوجه غروييت�س �لذي رمى 
�ر�شا ليفاندوف�شكي د�خل 
�لخري  فعاقب  �ملنطقة، 
�ل�شيف  �لفريق  بنف�شه 
ركلة  بنجاح  برتجمته 
هدف  لي�شجل  �جلز�ء، 
�لتعادل لفريقه و�لثاين له. 

ليون يكت�صح �أجنيه ويت�صّدر 
�لليغ1 موؤقتًا

ت�شدر ليون موؤقتا ترتيب فرق �لدوري �لفرن�شي بفوزه �لكبري على �شيفه 
�أجنيه 0/6 يف �فتتاح مباريات �ملرحلة �لثانية �أول �م�س، وهو �لفوز �لثاين 
لليون بعد تغلبه على موناكو بثالثية نظيفة يف �ملرحلة �لفتتاحية، لريفع 
ر�شيده �إىل 6 نقاط يف �ل�شد�رة، كما حافظ على نظافة �شباكه للمبار�ة 
�لثانية على �لتو�يل، يف �ملقابل تعر�س �أجنيه خل�شارته �لأوىل بعد فوزه 

�ملفاجئ على بوردو 3-1 يف �ملرحلة �لأوىل.
�فتتح ليون ثالث �لدوري يف �ملو�شم �ملن�رصم، �لت�شجيل بعد مرور 11 
�لذي  عو�ر  ح�شام  �لأ�شل  �جلز�ئري  بف�شل  �لبد�ية  �شافرة  من  دقيقة 
ممفي�س  و�لهولندي  دميبيلي  مو�شى  ي�شيف  �أن  قبل  20م  من  كرة  �شدد 
جان  �لرب�زيلي  �ل�شاب  �لبديل  �ختتم  فيما  منهما،  لكل  هدفني  ديباي 

لوكا�س �ملهرجان �لتهديفي لفريقه يف �لدقيقة 72.
وتتابع �ملباريات �أم�س، �أين لعب نانت مع مر�شيليا، ونيم مع ني�س، ومتز 
ديجون،  مع  وتولوز  مونبلييه،  مع  وبوردو  ليل،  مع  و�ميان  موناكو،  مع 
مع  ورين�س  بري�شت،  مع  �تيان  �شانت  بلقاء�ت  �ليوم  �ملرحلة  وتختتم 
باري�س  �لدوري  بلقب  �لفائز  مع  رين  �لكاأ�س  لقب  وحامل  �شرت��شبورغ، 

�شان جريمان.

بايرن ميونخ ي�صم كوتينيو على 
�صبيل �لإعارة

تو�شل نادي بايرن ميونخ �لأملاين �إىل �تفاق مع فريق بر�شلونة �لإ�شباين 
مو�شم  ملدة  �لو�شط  خط  لعب  كوتينيو  فيليب  �لرب�زيلي  ب�شم  لتفاق 
ح�شم  �لبو�شني  ميونيخ  يف  �لريا�شي  �ملدير  و�أكد  �لإعارة،  �شبيل  على 
�شاليحميديت�س ل�شبكة »زيد دي �ف« �لأملانية بعد �نتهاء مبار�ة فريقه 
�شد هرتا برلني بالتعادل 2-2 يف �فتتاح �لدوري: »��شتطيع �لتاأكيد باأننا 
تو�جدنا يف بر�شلونة وقد �تفقنا مع �لالعب ومع وكيل �عماله«، و�أ�شاف 
»لدينا عالقة جيدة مع بر�شلونة، ل ز�ل ينق�س بع�س �لتفا�شيل كالتوقيع 

و�لفح�س �لطبي لكننا �شعد�ء لأننا ح�شلنا على لعب مثله«.
وذكرت �شحيفة »�ل باي�س« باأن بايرن ميونيخ �شيدفع مبلغا مقد�ره 24 
�شنوي  �جر  �ىل  بالإ�شافة  و�حد  ملو�شم  �لالعب  ل�شتعارة  يورو  مليون 
يقدر بـ 12 مليون يورو، وكان �لناديان تو�شال يف وقت �شابق من �ول �م�س 
�إىل �تفاق مبدئي لإعارة �لالعب كما �أعلن فيريمو �أمور مدير �لعالقات 
»ن�شتطيع  ليغا:  ل  موفي�شتار  ل�شبكة  �أمور  وقال  �لكاتالوين،  �لنادي  يف 
�لتاأكيد باأنه لدينا �تفاق مبدئي لإعارة كوتينيو �إىل بايرن وبالتايل يتعني 

علينا �إمتام �لعملية«.
لفريقه  �لر�شمية  �لت�شكيلة  �شمن  عاما   27 �لبالغ  كوتينيو  كان  �أن  وبعد 
�لإ�شباين  �لدوري  من  �لأوىل  �ملرحلة  �فتتاح  يف  بلباو  �تلتيك  ملو�جهة 
ملو�شم 2019-2020 مت �شحب ��شمه من �لالئحة على �لأرجح تخوفا من 
�إ�شابته بعد �لتطور�ت �لأخرية، وكان كوتينيو �نتقل �إىل �لفريق �لكاتالوين 
يف جانفي 2018 قادما من ليفربول مقابل �شفقة بلغت 120 مليون يورو 
�ملو�شم  بر�شلونة  ت�شكيلة  يف  ��شا�شيا  نف�شه  فر�س  يف  ينجح  مل  لكنه 
�ملا�شي، وتردد ��شم كوتينيو يف �ل�شفقة �ملحتملة ملو�طنه نيمار �لذي 
يرغب يف ترك فريقه �حلايل باري�س �شان جريمان و�لعودة �ىل بر�شلونة 
يف  �لرحال  يحط  �ن  قبل   2017 �ىل   2013 من  �لو�نه  عن  د�فع  �لذي 

�لعا�شمة �لفرن�شية مقابل �شفقة قيا�شية بلغت 222 مليون يورو.

حلم نيمار يتبّخر للعودة �إىل 
بر�صلونة

�لعودة جمدًد�  تبخر حلم نيمار د� �شيلفا جنم باري�س �شان جريمان يف 
م�شى،  وقت  �أي  من  �أكرث  وذلك  بر�شلونة،  �ل�شابق  فريقه  �شفوف  �إىل 
وكتبت �شحيفة »ليكيب« عرب موقعها �لإلكرتوين �أن �إعالن �لبار�شا �إعارة 
�أن  �شاأنه  �لأملاين، من  بايرن ميونخ  �إىل  كوتينيو  فيليب  �لرب�زيلي  لعبه 
�أن  و�أ�شافت  �لكتالوين،  �لنادي  �شفوف  �إىل  نيمار  عودة  �شيناريو  يغلق 
�أن  �إىل  ولفتت  بايرن،  �إىل  كوتينيو  �إعارة  �شفقة  يتخيل  يكن  مل  نيمار 
تعقد �ملفاو�شات بني وفد بر�شلونة وم�شوؤويل بي �إ�س جي يوم �لثالثاء 

�ملا�شي، كان عالمة فارقة يف هذ� �مللف.

�شقط بر�شلونة حامل لقب 
بهدف  �ل�شباين  �لدوري 
دون رد �أمام م�شيفه �أتلتيك 
�م�س  �ول  م�شاء  بيلباو 
�لفتتاحية  �ملبار�ة  يف 
على  �لإ�شباين  للدوري 
مامي�س،  �شان  ملعب 
�ملبار�ة  هدف  و�شجل 
�ملخ�رصم  �لنجم  �لوحيد 
�لدقيقة  يف  �أدوريز  �أريتز 
89 من ركلة مق�شية، وبد�أ 
�ملبار�ة  �لأر�س  �أ�شحاب 
بتهديد مبكر عرب �ملهاجم 
ويليامز �لذي �نطلق بالكرة 
من و�شط �مللعب، وباغت 
�شتيغن  تري  �حلار�س 
لها  ت�شدى  قوية  بت�شديدة 
وحولها  برب�عة  �لأملاين 
 ،9 �لدقيقة  يف  ركنية  �إىل 
تهديده  ويليامز  وو��شل 
�لكتالوين،  �لفريق  ملرمى 
قوية  ت�شديدة  �أر�شل  حيث 

ا  و�أي�شً �لي�رصى  �جلهة  من 
كان تري �شتيغن يف �ملوعد 
�لدقيقة  للكرة يف  وت�شدى 
16، وكان �أ�شحاب �لأر�س 
وخا�شًة  �لأخطر  هم 
�لعك�شي،  �لهجوم  يف 
حماولت  و��شتمرت 
على  بيلباو  �أتلتيك  لعبي 
وهذه  �شتيغن  تري  مرمى 
من  ت�شديدة  عرب  �ملرة 
بو��شطة  �ملنطقة  خارج 
�لدقيقة  يف  لوبيز  �أوناي 
�لأملاين  لها  وت�شدى   30
لوي�س  و��شتغل  جمدد�، 
من  قاتاًل  خطاأً  �شو�ريز 
�لتمرير  يف  بيلباو  مد�فع 
و�شدد  باملرمى  لينفرد 
�لأمين  �لقائم  لكن  بقوة 
يف  �لت�شجيل  من  حرمه 
�أول  ويف   ،31 �لدقيقة 
كاد  ر�فينيا  للبديل  فر�شة 
�أن ي�شجل لرب�شلونة، حيث 

�شدد كرة �شاروخية مل�شت 
و��شطدمت  �حلار�س  يد 

بالعار�شة يف �لدقيقة 44.
�لثاين،  �ل�شوط  بد�ية  ومع 
�لدفع  فالفريدي  قرر 
من  بدل  ر�كيتيت�س  باإيفان 
�ل�شاب �ألينيا من �أجل دعم 
مثل  �لذي  �لو�شط،  خط 
�ل�شوط  خالل  كبرية  ثغرة 

ر�كيتيت�س  و�شدد  �لأول، 
ركنية  ركلة  ر�أ�شية من  كرة 
�حلار�س  مرمى  �أعلى 
 ،49 �لدقيقة  يف  �شيمون 
باأد�ء  بر�شلونة  وظهر 
�أف�شل خالل �ل�شوط �لثاين 
ملرمى  تهديد�  �أكرث  وكان 
حماولت  بعدة  بيلباو، 
ور�كيتيت�س  غريزمان  عرب 

تر�جع  بينما  ور�فينيا، 
لكن  �لأر�س،  �أ�شحاب 
�قتن�س  ر�ئعة  مق�شية  من 
بيلباو  لعب  �أدوريز  �أريتز 
يف  قاتال  هدفا  �لبديل 
�شباك بر�شلونة يف �لدقيقة 
�لنقاط  فريقه  ليمنح   ،89
�لثالث على ح�شاب حامل 

�للقب.
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مق�صية �أدوريز ت�صقط �لبار�صا يف �فتتاح �لليغا

�لبايرن ي�صتهل �ملو�صم بتعادل خميب

�صو�ريز ي�صدم بر�صلونة
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جتربة روحية تنبعث �سجاال 
�أيديولوجيا باملغرب

مل يكن يدور يف خلد املفكر الإ�سالمي اأبو زيد املقرئ الإدري�سي وهو 
يتحدث يف مقطع فيديو داخل جتمع �سغري من الدعاة واملفكرين يف 
الربنامج التلفزيوين »�سواعد الإخاء«، اأنه يقدم اإعالنا غري مدفوع 

الأجر لكتاب اأ�سدره الكاتب املغربي ح�سن اأوريد، موثقا رحلة 
حجه قبل �سنوات باأبعادها الروحية والتاأملية.

وكالت 

قبل  �صدر  الذي  مكة«  »رواء 
الكتاب  فجاأة  اأ�صبح  عامني 
كربيات  لدى  طلبا  الأكرث 
ون�صخته  املغربية،  املكتبات 
بكثافة  تتجول  الإلكرتونية 
التوا�صل  �صفحات  عرب 
جدل  يرافقها  الجتماعي، 
�صاخن لعله ينبع من خ�صو�صية 
الكاتب اأول، املثقف الع�رصي 
اأم�صى  الذي  العقالنية  داعية 
�صنوات يف اأعلى هرم ال�صلطة 
اأن  قبل  باململكة،  ال�صيا�صية 
جذري  ناقد  �صفة  اإىل  ينتقل 

للنظام ال�صيا�صي يف البالد.
ل�صخ�صية  كذلك  الأمر  ويعزى 
وهو  )الإدري�صي(،  ال�صاهد 
واأحد  �صيا�صي  ونا�صط  مفكر 
والتنمية  العدالة  حزب  قادة 
�صبق  والذي  )الإ�صالمي(، 
مبواقفه  اجلدل  اأثار  اأن  له 
اآخرها  ولعل  الفكرية، 
فيها  يبخ�س  التي  حما�رصته 
ال�صهري  الفيزيائي  »ذكاء«  من 
معر�س  يف  هوكينز،  �صتيفن 

تفنيد دعوته الإحلادية.
�صياٍق  زيد يف  اأبو  جاء حديث 
ميكن  الذي  للكتاب  ممجد 
مثنيا  روائية،  �صرية  ت�صنيفه 
للكاتب  الفكرية  القيمة  على 
لكن  اآفاقه،  و�صعة  ولغته 
يف  والرتغيب  املديح  اأ�صلوب 
يف  عليه  ارتد  الن�س  قراءة 
بني  مت�صاربة،  مواقف  �صيغة 
اإيجابيا  تعريفا  فيه  راأى  من 
يتناول  وفكري  اأدبي  باأثر 
واملكان-  -الروح  احلج  رحلة 
اأيديولوجية  قراءة  عده  ومن 
توبة  الكتاب يف �صك  اختزلت 
اإىل  علماين  عقالين  فكر  من 
روح مت�صبعة بالإقبال على اهلل، 
يتحدث  ال�صاهد  اأن  خ�صو�صا 
»منحرفا«،  كان  رجل  عن 
يف  وي�صكك  اخلمر  ي�رصب 
الطقو�س  من  وينفر  الإميان 

وال�صعائر.
ومن الالفت يف خ�صم ال�صجال 
الفي�صبوكي الوا�صع حول كتاب 
حمدود  يظل  اأن  ميكن  كان 
اأن  معينة،  نخبة  بني  التداول 
الأيديولوجي  ال�صتقطاب 
والأحكام اجلاهزة بدت �صيدة 
املوقف يف ظل غياب قراءات 
حتليلية من داخل الن�س ت�صائل 

وتخ�صعه  وجمالياته  �صنعته 
ملعايري نقد الفكر والأدب.

كان  ككاتب،  �صهرته  وبخالف 
�صفارة  يف  م�صت�صارا  اأوريد 
اأن  قبل  بوا�صنطن،  املغرب 
ناطق  كاأول   1999 عام  يعني 
امللكي  الق�رص  با�صم  ر�صمي 
 ،2005 يونيو/حزيران  حتى 
حمافظا  لحقا  تعيينه  ومت 
)واليا( على جهة مكنا�س قبل 
يف  للمملكة  موؤرخا  ي�صبح  اأن 
 2009 الثاين  نوفمرب/ت�رصين 
ملدة  املن�صب  ذلك  يف  وظل 

عام واحد.
�صدر  الأدبي،  الإبداع  ويف 
»احلديث  اأوريد  حل�صن 
رواية  وهي  وال�صجن« 
الذاتية،  ال�صرية  اإىل  اأقرب 
يف  و«�صبوة  و«املوري�صكي«، 
»�صرية  ورواية  العمر«،  خريف 
جدل  اأثارت  التي  حمار« 
ال�صيا�صية،  بخ�صو�س رمزيتها 
بعنوان  �صعري  وديوان 
وديوان  م�صطاف«،  »يوميات 
»فريوز املحيط«؛ وغريها من 

الأعمال الفكرية.

الرحالت احلجازية

تقليدا  مكة«  »رواء  وتكر�س 
الأدبي  التاريخ  يف  عريقا 
بتدوين  حفل  الذي  املغربي 
من  احلجازية«  »الرحالت 
لكن  بطوطة،  ابن  اأحفاد  قبل 
اإىل  بالنتماء  يخت�س  الكتاب 
الن�صو�س  من  متاأخرة  نخبة 
النقدي  النَف�س  ذات  املغربية 
تتجاوز  التي  الفكري  التاأملي 
اأفق التدوين الو�صفي التاريخي 

لتجربة احلج.
بهذا  الكتاب  وي�صتدعي 
اأ�صدره  مف�صليا  كتابا  املعنى 
املغربي  الأنرثوبولوجيا  عامل 
رحل  حول  حمودي  اهلل  عبد 
»حكاية  بعنوان  بحثية  حج 
�صدر  مكة«،  يف  مو�صم  حج: 
العربية  اإىل  ونقله  بالفرن�صية 
)دار  ال�رصقاوي  الكبري  عبد 
ال�صاقي، 2010( كما ترجم اإىل 

اأكرث من 14 لغة.
على  مبكرا  اأوريد  ويحر�س 
مظاهر  من  مظهر  تبيان 
اأف�صت  ما  يف  ال�صبل  تفرق 
اإليه الرحلة التي غمرته روحا 
التي  واملظاهر  »احلج  بينما 

عاينها )حمودي( ما زادته من 
الإ�صالم اإل نفورا« )�س 13(.

كتاب  ا�صتح�صار  ميكن  كما 
الأديب اأحمد املديني »الرحلة 
اإىل بالد اهلل.. يليها الرحلة اإىل 
رام اهلل« )الرباط، 2014( الذي 
ا�صتعاد فيه »رحلة بحث يبغي 
فيها  ي�صتق�صي  اأن  املخلوق 
اأرجاء روحه، فيما هو يتقرب 
اإىل اأجواء خالقه بطلب الثواب 
وهو  ال�صتغفار«،  ورغبة 
ال�صوؤال  نوازع  اأوريد  يقا�صم 
روحية  جتربة  اإىل  والتطلع 
مقبلة  عا�صت  نف�س  تخو�صها 
على متع احلياة، مولية ظهرها 
للطقو�س وال�صعائر التي كانت 
العقل  ل�صلطان  جمافية  تبدو 

والفكر التقدمي.

ح�صورا  الأكرث  الَعلم  اأن  غري 
يظل  اأوريد  كتاب  اإحالت  يف 
حممد  النم�صاوي  امل�صت�رصق 
اأ�صد -وا�صمه الأ�صلي ليوبولد 
اأ�صلم  الذي  اليهودي  فاي�س- 
احلجازية  رحلته  اأجواء  ودّون 
مكة«  اإىل  »الطريق  كتاب  يف 

الذي �صدر عام 1954.
من الغواية للهداية

الذي  اأوريد  ح�صن  يت�صاءل 
ال�صيا�صية  العلوم  يف  يكتب 
والتاريخ:  وال�صعر  والرواية 
�صاأ�صد  اأين  يوما  قدرت  »هل 
املقد�صة  الديار  اإىل  الرحال 
اأراه  كنت  عما  نفرت  وقد 
وخمتلفات  تربية  ر�صي�س 
مع  م�صاحلة  هي  هل  ثقافة.. 
الإ�صالم، اأم هي قطيعة نهائية 
تاأخذ �صكل �صفر للوقوف على 

وجه من وجوهه؟« )�س 12(.
يعرف  حتول.  �صرية  الكتاب 
اأتى،  اأين  من  جيدا  اأوريد 
ويغيب عنه املاآل بعد جتربة، 
بحكايات  عمقها  يتحقق  ل 
عي�صها.  ب�رصط  بل  الآخرين، 
بني  مبراوحة  اأوريد  يكتبها 
الوجدانية  اللحظة  حرارة 
وتدفق  املقد�صة،  البقاع  يف 
الذاكرة ال�صقية لذات ولدت يف 
ح�صن بيت متدين على فطرة 
امل�صلم  الأمازيغي  الإن�صان 
ال�رصقي  باجلنوب  بلدة  يف 
يف  تتمرغ  اأن  قبل  للمملكة، 
متاهات اللذة املادية من جهة 
للعقالنية  املطلقة  والبيعة 
يف  ملعبها  حدود  ت�صطر  التي 

دنيا النا�س.
اأ�رصفوا  الذين  عبادي  يا  »قل 
من  تقنطو  ل  اأنف�صهم  على 
اأوريد  يختار  اهلل..«؛  رحمة 
الآيات 53-55 من �صورة الزمر 
ا�صتهالل لكتابه، يوائم الرهان 
لرحلة  امل�صاحب  الروحي 
احلج، باعتبارها تعقبا لرحمة 
والتيه  الوجودي  الكرب  تفك 
يف  الرغبة  وتلبي  الروحي 
التحرر من قيود الدنيا وبط�س 

الهوى.
للوالدين،  كتابه  يهدي   وهو 
وللجدة التي كان ي�صمع وردها 
بلهجتها  وتهجدها  ال�صباحي 
الأمازيغية »اإليهم الف�صل على 
بدء الن�صاأة حتت ظالل القراآن، 
الإ�صالم«..  لنبع  العود  وهذا 
اإىل  لرحلة  توثيق  اإذن  الكتاب 
اإىل  عودة  طيها  يف  املكان، 

الروح التي كادت ت�صيع.
يكتب اأوريد عن رحلة حمددة 
لكنه  والزمان،  املكان  يف 
التاأملية  با�صتطراداته  يحولها 
وا�صتدعاء  الفكرية  واإحالته 
اإىل  والقريبة،  البعيدة  ذاكرته 
ديوان زمن مفتوح بني املا�صي 
خالل  من  واملاآل،  واحلا�رص 
وهي  الذات  مع  جذري  حوار 
وتطارد  الإ�صباع  عن  تبحث 

حتقق املعنى.

البحث عن اليقني 
والروحانية

من  بعيد،  من  يعود  فالرجل 
عوامل العقالنية التي ب�رص بها 
الغرب، والوجودية التي اأغوته 
ول  وكامي،  �صارتر  كتابات  يف 
املاأ�صاوي  الرحيل  بعد  �صيما 
ال�صباب،  مقتبل  يف  ل�صقيقه 

يف  الغائرة  فرويد  وعوامل 
اأن  معتربا  الب�رصية؛  النف�س 
بها  ت�صبع  التي  امل�صارب  هذه 
توؤدي للتحرر من قيود الدين، 
فقد كان ين�صت للمعري يقول 
بينما  العقل،  �صوى  اإمام  ل 
�صوى  هادي  »ل  هو  يقول 

الغرب« )�س 26(.
�صمور  الكاتب  وي�صتدعي 
�صعلة الإ�صالم يف ذاته، قائال: 
حياتي  يف  الإ�صالم  يعد  »مل 
ي�صتدر  حنينا  واإل  ذكرى،  اإل 
اآبائي  دين  لأنه  التوقري،  مني 
املجتمع  ودين  واأجدادي، 
مل  ولكني  به،  اأ�صطرب  الذي 
به.  مطوقا  نف�صي  اأرى  اأكن 
علي  لي�س  اإ�رصا،  اأراه  كنت 
على  بل  فح�صب،  وحدي، 

املجتمع كله« )�س 35(.
وفل�صفية  فكرية  رحلة  اإنها 
متقلبة الوجوه من اأجل العودة 
اإىل اإرث تلك اجلدة بروحانيتها 
ما  فيها  وجد  التي  ال�صافية 
املرجعيات  اأعمق  يف  متنع 
هو:  ال�صوؤال  لأن  واملدار�س، 
احلياة  ت�رصف  اأن  ميكن  »هل 
حياة  هل  وحده؟  بالعقل 
الإن�صان مقولة تخ�صع ملنطق 
واحل�صاب  واخل�صارة  الربح 

الدقيق؟«.
احلرام،  امل�صجد  فناء  ويف 
يوؤذن  ها هو م�صار املجاهدة 
بتحرير الروح والوجدان: »اأما 
ما وقع فهو نور يقذفه اهلل يف 
قلب املوؤمن، كما يقول الإمام 
يحط  طائر  هو  اأو  الغزايل، 
على عر�س نف�س الإن�صان، كما 
عبد  �صيدي  القطب  تعبري  يف 

القادر اجليالين...«.
اإذن: »وحتولت،  التحول  نقطة 
اأدركت  معنى،  حلياتي  اأ�صبح 

اإله  ل  لنداء:  الدقيقة  املعاين 
اهلل«.  ر�صول  حممد  اهلل  اإل 
ما  ي�صف حاله،  اأن  اإذن  له  اآن 
»كنت  الوقفة وما بعدها:  قبل 
من�رصحا،  فاأ�صبحت  منقب�صا 
كنت اأخ�صى احلياة و�رصوفها، 
ومن  منها  اأهزاأ  واأ�صحيت 
نف�صي،  اأهوى  اأحابيلها...كنت 
واأ�صحيت  بهواي،  واأاأمتر 
اأ�صعى  اأو  جماحها  اأ�صبط 

ل�صبط جماحها« )�س 93(.
ل تفنت اللذة الروحية �صاحبها 
عن ت�صجيل م�صاهد �صلبية من 
التعبد  روح  تناق�س  ت�رصفات 
كما  القد�صي.  املكان  يف 
اخللقي  اجلانب  اأن  يالحظ 
ممزوج بالعتبارات ال�صيا�صية، 
ومنها اأن »اأيدولوجيا الوهابيني 
يلم�س  »املرء  واأن  حا�رصة«، 
تواجد جي�س من الدعاة يبثون 
روؤيتهم وي�صدون >خطر< راأي 
يتالءم  اآخر ل  توجه  اأو  مغاير 
واأيديولوجيتهم. مل يحدثنا من 
الوعاظ غري ال�صعوديني« )�س 

.)119
اأ�صئلة  من  الرحلة  تخل  مل  بل 
باطنية تناو�س ال�صالم الروحي 
�صيطانية  مبراودات  للحاج، 
نداء  احلج  ينفي  »وهل 
احلياة؟... ولكن ل تزال �صابا 
ودفق  احلياة،  برواء  ممتلئا 
العاطفة... وهل تريد اأن ت�صبح 
ناطقا با�صم الإ�صالميني، واأنت 
من اأبعد النا�س عنهم..؟« ) �س 
148(، لول اأن الكتاب مل ي�صدر 
الرحلة  بعد  كامال  عقدا  اإل 
توطن،  اليقني  لعل  املكية. 
وانزاحت  الختيار  قلق  وتبدد 

وح�صة الطريق.

»رواء مكة« حل�سن اأوريد.. 
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الروائي امل�سري الكندي، اأ�سامة عالم

»احلي العربي«.. رواية 
الأ�سئلة املتوارثة

يدخل الروائي امل�سري الكندي، اأ�سامة عالم، مرحلة جديدة يف كتابته عن 
الهجرة والغرتاب، يف رواية »احلي العربي« يتناول فيها ق�سايا اجليل الثاين 

من املهاجرين، عرب مدينة مونرتيال التي متحورت حولها معظم اأعماله.

   وكالت 

والرواية ال�صادرة عن دار ال�رشوق 
هي  �صفحة   292 يف  القاهرة  يف 
يعمل  الذي  للم�ؤلف  اخلام�صة 
م�نرتيال  يف  ويعي�ش  طبيباً، 
اإىل  اإ�صافة  كيبك،  مبقاطعة 

جمم�عة ق�ص�صية واحدة.
من  قالب  يف  الأحداث  وتدور 
منتخب  ب��ص�ل  يبداأ  الفانتازيا 
عربي لكرة القدم اإىل نهائي كاأ�ش 
لتتح�ل  بالبط�لة  وف�زه  العامل 
العربي  احلي  �صكان  احتفالت 
اإىل  الكندية  م�نرتيال  مدينة  يف 
بفر�ش  تنتهي  �صغب،  اأحداث 
ومنحه  احلي،  ح�ل  عازل  �ص�ر 
ال�صتقالل لتن�صاأ بذلك اأ�صغر دولة 

يف اأمريكا ال�صمالية.

ال�اقع  هذا  من  امل�ؤلف  ويتخذ 
روايته  لبناء  منطلقاً  اجلديد 
عبد  اإىل  البط�لة  فيها  تع�د  التي 
الرحمن حمم�د، و�صهرته »رحمن 
زعب�ط«، الذي هاجر اإىل كندا يف 
وميلك  الع�رشين  القرن  ثمانينات 
قلب  يف  والأ�صهر  الأكرب  املقهى 

احلي العربي.
رحمن  لتق�د  الأحداث  وتتط�ر 
ال�ليدة  الدولة  حكم  اإىل  زعب�ط 
لذلك،  منه  �صعي  اأو  جهد  دون 
�صخ�صيته  متناق�صات  لتبداأ جميع 
ال�طن  راكمها  التي  والرت�صبات 
الأم داخله يف الطف� على ال�صطح، 
تارة  غريبة  ت�رشفاته  فتبدو 

وجريئة تارة وحمقاء تارة اأخرى.
للمال  حمب  اجلديد،  واحلاكم 
اأفكار  داخله  يف  يحمل  وللن�صاء، 

ال�صابق  وطنه  وذكريات  وتقاليد 
ي�صتفيد  نف�صه  ال�قت  يف  لكنه 
ي�فرها  التي  املكت�صبات  كل  من 
ميكن  ل  �صخ�ش  وه�  الغرب،  له 
يحمل  ذلك  ورغم  باملثايل  و�صفه 
الأحالم  من  الكثري  داخله  يف 
كلما  والتي  ال�ليد  للبلد  الطيبة 
�صعى اإىل حتقيق اأحدها حت�ل اإىل 

كاب��ش.

ما بعد زينب

واجهها  التي  التحديات  وبجانب 
الأر�ش  على  زعب�ط  رحمن 
واإقامة  اجلديدة  الدولة  لتاأ�صي�ش 
حتديات  هناك  كانت  دعائمها 
التغلب عليها  وع�ائق داخله عليه 

اأولً.

زوجته  رحيل  التحديات  هذه  اأول 
حيًة،  قهرها  التي  املراأة  زينب، 
من  اأخرى  تل�  مرة  عليها  وتزوج 
نف�صه،  لإمتاع  �صغريات  فتيات 
وم�صاندة  داعمة  ظلت  لكنها 
اأحداث  يف  مقتلها  ي�م  حتى  له 
ال�صغب الكروي التي كانت �صببا يف 

قيام الدولة.
اأ�رشة  عقد  ينفرط  زينب  وبرحيل 
من  تتاألف  التي  زعب�ط،  رحمن 
ممزقاً  ن�صاأ  الذي  يا�صني،  البن 
بني جذوره العربية، وبيئته الغربية 
ت�صكيل  اإىل  احلال  به  فانتهى 
والبنة  والنهب،  لل�صط�  ع�صابة 
حياة  يف  انخرطت  التي  نرج�ش، 
بعيداً  بحياتها  وا�صتقلت  الغرب 

عذريتها  عن  وتخلت  العائلة،  عن 
فترباأ الأب منها.

وتتداخل مع احلاكم اجلديد وابنه 
احلي  يف  كثرية  �صخ�صيات  وابنته 
العربي معظمها ملهاجرين جاءوا 
هم  ليجمعهم  خمتلفة  مناطق  من 
الغرتاب يف كندا، لكنهم ما لبث�ا 
و�صعهم  ل�صتتباب  اطمئن�ا  اأن 
الذوبان  يف  وبداأوا  م�نرتيال  يف 
وجدوها  حتى  املدينة  و�صط 
تلفظهم وت�صعهم خلف �ص�ر عازل 
متاهة  اإىل  جديد  من  فتعيدهم 

اله�ية والنتماء.

نرج�س.. وديع.. يا�سني

وبينما تتفاعل نرج�ش مع الأحداث 
وحتركها جزئياً مع حبيبها اجلديد 
»وديع« الذي جاء من املغرب اإىل 
ق�صري  وقت  قبل  العربي  احلي 
عن  يا�صني  يغيب  ا�صتقالله،  من 
امل�صهد ويع�د قرب نهاية الرواية 
راأ�صاً على عقب يف  الأم�ر  ليقلب 

الدولة اجلديدة.
ذروتها  اإىل  الأحداث  و�ص�ل  ومع 
الفرتا�صي  ال�طن  يرتاجع 
ر�صمه  الذي  اجلغرايف  مبفه�مه 
مف�صحاً  خياله  وحي  من  امل�ؤلف 
الطريق اأمام ال�طن ال�صاكن داخل 
كل �صخ�صية من �صخ�صيات العمل 

ليعيد ت�صكيل امل�صتقبل.

العا�سمة العاملية للكتاب.. الإمارات ت�ستعد ل�ستقبال اللقب الأعلى ثقافيًا يف العامل
دولة  تف�صل  ي�ماً  خم�ص�ن 
عن  ال�صارقة  واإمارة  الإمارات 
لقب  بنيلها  التاريخي  الحتفال 
للعام  للكتاب  العاملية  العا�صمة 
ثقافياً  الأرفع  اللقب   ،2019
العامل،  م�صت�ى  على  ن�عه  من 
الأمم  منظمة  اأطلقته  والذي 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
 ،2001 العام  منذ  »الي�ن�صك�« 
اأول مدينة  لتك�ن ال�صارقة بذلك 
خليجية تنال هذا اللقب والثالثة 
من  كل  بعد  العربي  ال�طن  يف 
والتا�صعة  والإ�صكندرية،  بريوت 

ع�رشة على م�صت�ى العامل.
ت�صتعد  �صاملة،  روؤية  و�صمن 
باللقب  ال�صارقة لالحتفال  اإمارة 
تفتح  كتاباً..  »افتح  �صعار  حتت 
ال�صارقة  �صت�صهد  حيث  اأذهاناً« 

ومبادرات  وفعاليات  احتفالت 
ن�عية  وفنية  ثقافية  واأن�صطة 
انطالقا  مناطقها  جميع  تعم 
وت�صتمر   2019 اأفريل   23 من 
ت�صارك   2020 اأفريل   32 حتى 
وم�ؤ�ص�صات  هيئات  جميع  فيها 
فئات املجتمع  الإمارة وخمتلف 
من مقيمني وزوار، بح�ص�ر عدد 
الإبداعية  القامات  من  كبري 
كتاب  من  والعاملية  العربية 
ومثقفني  وم�رشحيني،  و�صعراء 
وعامليني،  عرب  واإعالميني 
التي  ال�صتة  املحاور  يج�صد  مبا 
لحتفالت  ال�صارقة  و�صعتها 
جمتمع  يف  واملتمثلة  اللقب، 
القراءة،  ثقافة  وتعزيز  واحد، 
الأطفال  الرتاث، ومتكني  واإحياء 
املجتمعية،  والت�عية  وال�صباب، 

وتط�ير �صناعة الن�رش.
خالل  من  ال�صارقة  وت�صعى 
تعزيز  اإىل  الحتفال  حماور 
قيم  وغر�ش  القراءة  ثقافة 
والكتاب وجعل  للمعرفة  النتماء 
جلميع  حياة  اأ�صل�ب  املطالعة 
فئات املجتمع ل �صيما الأطفال 
واليافعني اإ�صافة اإىل دعم الن�رش 
والنا�رشين بحزمة من اخليارات 
على  التاأكيد  جانب  اإىل  ال�اعدة 
الهتمام باإحياء الرتاث باعتباره 
والرثوة احلقيقة  املعرفة  خزانة 
�صيتم  من خاللها  التي  لل�صع�ب، 
نقل الروايات العربية والإماراتية 
جمالياتها  على  الباب  وفتح 
لالأجيال  واملعرفية  ال�رشدية 
الفعاليات  خالل  من  اجلديدة 

التي تنظمها على مدار العام.

واأ�صارت رئي�ش اللجنة ال�صت�صارية 
للكتاب  عاملية  عا�صمة  لل�صارقة 
القا�صمي،  بدور  ال�صيخة   ،2019
اإىل اأن اللقب الذي نالته ال�صارقة 
ياأتي  للكتاب«،  عاملية  »عا�صمة 
باملكانة  دويل  اعرتاف  مبثابة 
العربية  الإمارات  لدولة  الثقافية 
املنطقة  م�صت�ى  على  املتحدة 
ملنجزات  وتت�يجا  والعامل، 
امل�صرية الثقافية لإمارة ال�صارقة 
على امتداد الـ 40 عاماً املا�صية 
لها  اأ�ص�ش  التي  للروؤية  وتكرميا 
حاكم  الأعلى  املجل�ش  ع�ص� 
ال�صارقة، ال�صيخ الدكت�ر �صلطان 
التي  القا�صمي،  حممد  بن 
وركيزة  حم�رها  املعرفة  ت�صكل 

جناحها.
حققت  ال�صارقة  اأن  اإىل  ولفتت 

على  مميزاً  ثقافياً  ح�ص�راً 
والعاملي  املحلي  امل�صت�يني 
وا�صتطاعت اأن تلعب دوراً فاعاًل 
الثقافات  بني  اجل�ص�ر  مد  يف 
باأن  منها  اإميانا  الإن�صانية 
مدخاًل  ي�صكل  الثقايف  التقارب 
على  املبنية  ال�صليمة  للعالقات 
الحرتام والتعاون بني ال�صع�ب، 
�صي�صكل   2019 العام  اأن  م�ؤكدة 
املبادرات  من  للكثري  انطالقة 
مكانة  تعزز  التي  والربامج 
نتائج  لتك�ن  والقراءة  الكتاب 
م�صتدامة  باللقب  الحتفاء 
يف   «  : وقالت  التاأثري.  ووا�صعة 
�صنفتح  املقبل  اأفريل  من  الـ23 
�صفحة جديدة يف كتاب التاريخ 
ال�صارقة  اإجنازات  ي�صطر  الذي 
يف  �صباقة  كانت  لطاملا  التي 

واملبادرات  الأحداث  جميع 
الثقافية التي تقام على ال�صعيد 
والعاملي،  والعربي  املحلي 
على  تفتح  ب�ابة  اأمام  �صنك�ن 
ومعريف  فكري  وثراء  كن�ز 
فئات  جميع  ي�صمل  وثقايف 
�صياغته  يف  ي�صرتك  املجتمع 
واملبدعني  املثقفني  من  نخبة 
ونا�رشين  وم�ؤلفني  كتاب  من 
وفنانني يح�رشون جميعهم بكل 
اإىل  اإبداعات  من  يحمل�ن  ما 
ر�صالة  ليطلق�ا  ال�صارقة  اأر�ش 
قيمة  على  تدل  نبيلة  اإن�صانية 
باعتباره  الفاعل  ودوره  الكتاب 
التقارب  لتحقيق  اأ�صا�صية  و�صيلة 
جميع  بني  واملعريف  احل�صاري 

الثقافات ح�ل العامل ».
وكالت 

�سدور الكتاب الأخري للمفكر الراحل الدكتور جالل اأمني
اأ�صدرت دار الكرمة يف القاهرة 
الراحل  للمفكر  الأخري  الكتاب 
بعن�ان:  اأمني،  جالل  الدكت�ر 

ماذا حدث للثقافة يف م�رش؟.
»من  مقدمته:  يف  اأمني  يق�ل 
الفرتة  اأن  للنظر  الالفت 
تاريخ  من   1945-1914 من 
ت�صهد  مل  امل�رشية  الثقافة 
الكتابة  يف  جبارة  قفزة  فقط 
ويف  بل  والتاريخية،  الأدبية 
الفن�ن: امل�رشح،  اأن�اع  خمتلف 
وال�صينما، وامل��صيقى، والغناء، 

والنحت.
ونالحظ اأنه يف كل هذه الفروع، 
والفنان�ن  املثقف�ن  جمع 

احرتامهم  بني  امل�رشي�ن 
لرتاثهم وبني تقديرهم لالأ�صاليب 
والفن�ن  الثقافة  يف  اجلديدة 
الغربية، فاأنتج�ا اأعماًل جديرة 
األبابنا  تخلب  تزال  ول  بالبقاء، 
كل  قارن  الي�م.  حتى  بجمالها 
من  جليل  الآن  يُن�رش  مبا  ذلك 
اجلامعات،  واأ�صاتذة  املثقفني 
اأط�ل  ُمدًدا  الغرب  يف  ق�ص�ا 
مما ق�صاه جيل ما بني احلربني، 
الغرب  �صهادات  من  وحازوا 
اأكرث مما حازه ذلك اجليل، فاإذا 
بهم اإذا كتب�ا كان�ا اأقل اإبداًعا، 
لغة،  واأ�صعف  ف�صاحة،  واأقل 
ثقة  واأقل  العقالنية،  واأبعد عن 

للمجاملة  ميالً  واأ�صد  بالنف�ش، 
ق�ل  مع  تعار�صت  ل�  حتى 
اإىل تده�ر يف  احلق. بالإ�صافة 
م�صداقية  ويف  التعليم،  م�صت�ى 
الإعالم. يف هذا الكتاب و�صف 
لهذا التده�ر يف هذه املجالت 
مع حماولة لتف�صريه«. د. جالل 
عامل   )2018-1935( اأمني 
اقت�صاد ومفكر م�رشي تخرج يف 
كلية احلق�ق يف جامعة القاهرة 
الدكت�راه  واأجنز   ،1955 عام 
دَرّ�ش  لالقت�صاد.  لندن  كلية  يف 
يف  احلق�ق  بكلية  القت�صاد 
 1965 بني  �صم�ش  عني  جامعة 
م�صت�صاًرا  عمل  ثم  و1974، 

الك�يتي  لل�صندوق  اقت�صاديًّا 
العام 1978، حيث  للتنمية حتى 
كاأ�صتاذ  كاليف�رنيا  اإىل  انتقل 
جامعتها  يف  لالقت�صاد  زائر 
من�صب  �صغل  ثم  �صنتني.  ملدة 
اجلامعة  يف  القت�صاد  اأ�صتاذ 
الأمريكية يف القاهرة منذ 1979 
 25 يف  عاملنا  عن  رحل  وحتى 
اأمني  د.  ن�رش   .2018 �صبتمرب 
يف  م�ؤلًفا  الأربعني  يقارب  ما 
والتاريخ  وال�صيا�صة  القت�صاد 
وتُرجم  املعا�رش،  القت�صادي 
اإىل  كتب  ع�رشة  من  اأكرث  له 

الإجنليزية.
 وكالت 

 2020 عام الثقافة 
امل�سرية – الرو�سية

اأكد مدير املركز الرو�صي للعل�م 
مراد  بالإ�صكندرية  والثقافة 
امل�رشية  العالقات  ق�ة  جاتني، 
يف  اأنها  اإىل  م�صرًيا  الرو�صية، 
اإىل  لفًتا  وم�صتمر،  دائم  تقدم 
بني  عمالقة  م�رشوعات  تنفيذ 
البلدين ما يعك�ش حجم التعاون 

الكبري بينهما.
جاٍر  اأنه  عن  جاتني،  وك�صف 
فعاليات  لإقامة  ال�صتعداد 
عديدة خالل 2020 باعتباره عام 
الثقافة امل�رشية الرو�صية، حيث 
الأيام  رو�صي  ثقايف  وفد  زار 
الإ�صكندرية  مدينة  املا�صية 

لتن�صيق اإقامة الفعاليات.
اأن  على  املركز  مدير  و�صدد 
برت�صيخ  ق�ًيا  اهتماًما  هناك 
املجال  يف  الثنائية  العالقات 
اإىل  م�صرًيا  والتعليم،  الثقايف 
اأهمية تبادل ال�ف�د بني ال�صعبني، 
التفاهم  حتقيق  يف  ي�صاهم  مبا 

والتقارب.
حالًيا  يجرى  اأنه  اأو�صح  كما 
من  العديد  لتنفيذ  ال�صتعداد 
الفعاليات مع مكتبة الإ�صكندرية 
ومركز  �صعيد  حمم�د  ومتحف 

الإبداع.
 وكالة اأنباء ال�سعر 

ثقافة
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اآالم احلرب يف املجموعة 
ال�شعرية “رمبا بعد اأن”

اإىل  الوطن  فيها  يتحول  داود  يو�سف  اأحمد  لل�ساعر  �سعرية  جمموعة  اأن” عنوان  بعد  “رمبا 
ق�سيدة وترتقي فيها الق�سيدة اإىل وطن كما تتماهى فيها العالقات وتتداخل لت�سبح 

احلبيبة �سورة لالأر�ض والأم �سورة للمدينة.

وكالت 

جمموعته  داود  ال�شاعر  ويق�شم 
العامة  الهيئة  عن  ال�شادرة 
ال�شورية للكتاب اإىل اأربعة اأق�شام: 
الأول )�شور بال �شياق( تبدو فيها 
الكون  �شيدة  اليا�شمني  دم�شق 
ما  “لل�شام  حيث  الق�شائد  وكل 
كاأمنا  عرب..  من  التاريخ  ابتدع 
والثاين  العرب”  م�شتودع  خلقت 
اأن تكتمل( وهي  لها  لي�س  )�شرية 
على  احلب  يف  وجدانية  ق�شائد 
يف  احلبيبة  فحب  م�شتوياته  كل 
من  العمر  يف  ملا  “�شكراً  قوله: 
القلب  ماء  وردن  الظباء..  اأثر 
وحب  ظماأ”  من  يذوب  وهو 
اأن�شام  “تاأتيك  حيث  الطفولة 
الطفولة .. حني يو�شك اأن ي�شيد 
الوطن  وحب  قلبك”  املوت 
“هنا  قوله:  والطبيعة يف  والبحر 
وطن ال�شائعني.. وين�شى فري�شم 

بحراً بلوؤلئه..”.
)ن�شو�س الغ�شب(

اأما الق�شم الثالث من املجموعة 
ن�شو�س  فهي  الغ�شب(  )ن�شو�س 
الهم  داود عن  ال�شاعر  فيها  عرب 
حيث  والوطني  الجتماعي 
و2013   2007 عامي  بني  كتبت 
على  الإرهابية  احلرب  بدايات 

الغ�شب  بن�شو�س  فتبداأ  وطننا 
ملا  ا�شت�رشافاً  فيها  يبدو  التي 
الوطن  لهذا  الإرهاب  يخبئه 
يا  “نحن  يقول:  حيث  اجلميل 
�شاحبي.. نتقلب يف ما اأرادت لنا 
الق�شم  ويختم  اخلراب”  كائنات 
بق�شيدة “حذاء �شبي النفايات” 
من  �شخطه  عن  فيها  يعرب  التي 
يحدث  ما  جتاه  العرب  مواقف 

يف �شورية.
بغري  ملع  املقطعات..  كتاب 

قيود

الق�شم الأخري من الكتاب بعنوان 
بغري  ملع  املقطعات..  )كتاب 
عن  ال�شاعر  فيه  يعرب  قيود( 
احلرب  هذه  ظل  يف  مواجعه 
من  تعبنا  اإلهي  “يا  الإرهابية: 
هذه  على  �شالماً  اأنزل  النار.. 
ق�شائد  اإىل  اإ�شافة  الأر�س” 
عاطفية وجدانية ومناجاة روحية 
عميقة يختتمها بقوله: “واأعجب 
اأين قبلت حياة.. موؤرجحة دائماً.. 

بني موت وموت”.

وتقع املجموعة يف 335 �شفحة 
ويذكر  املتو�شط  القطع  من 
�شعراء  من  داود  ال�شاعر  اأن 
اأعماله  ومن  ال�شبعينيات  جيل 
و”اأربعون  ثلج”  “اأغنية  ال�شعرية 
الروائية  اأعماله  ومن  الرماد” 
“اخليول”  اجلميلة”و  “دم�شق 
و”الأوبا�س” وح�شل على جائزة 
الدولة التقديرية يف جمال الرواية 
عام 2013 كما �شدرت له روايات 
امل�رشح  يف  واأعمال  للفتيان 

والنقد والبحوث الأدبية.

�شدر عن مركز اجلزيرة للدرا�شات 
العدد الثاين من جملة »لباب« التي 
ال�شرتاتيجية  بالدرا�شات  تعنى 
اجلديد  العدد  ي�شم  والإعالمية. 
ذات  املو�شوعات  من  طائفة 
بالواقع  باملبا�رشة  العالقة 
يف  والجتماعي  ال�شيا�شي 
يف  وكذلك  العربية،  املنطقة 
وجهود  العربي  الفكري  امل�رشوع 
العامل  يف  العلمي  الفكر  تر�شيخ 
العربي )لالطالع على العدد الثاين 

كاماًل، ا�شغط هنا(.
وم�شتقبل  العائلية  »اأخالق 

الدميقراطية يف العامل العربي«
ومن بني مو�شوعات العدد، درا�شة 
وم�شتقبل  العائلية  »اأخالق  حول 
العربي«،  العامل  يف  الدميقراطية 
يتناول  اأكادميي،  بحث  وهي 
يف  وقوة  بعمق  موؤثًرا  مو�شوًعا 
والإداري  ال�شيا�شي  امل�شهد 
البحث  اأ�شماه  مبا  يتمثل  العربي، 
حماباة  متالزمة  »جينيالوجيا 
ال�شيا�شية«،  وانعكا�شاتها  الأقارب 
لالأمناط  مرافقة  متالزمة  وهي 

ال�شائدة  وال�شيا�شية  الجتماعية 
وتقوم  العربية،  املجتمعات  يف 
على اأ�شا�س املفا�شلة بني الأفراد 
بناء  واخلا�شة  العامة  احلياة  يف 

على متغري درجة القرابة.
لالإ�شالم  الناعمة  الأيديولوجيا 
الربيع  بعد  وم�شتقبله  ال�شيا�شي 

العربي
ويت�شمن العدد كذلك درا�شة حول 
لالإ�شالم  الناعمة  »الأيديولوجيا 
الربيع  بعد  وم�شتقبله  ال�شيا�شي 
تكت�شب  درا�شة  وهي  العربي«، 
هو  الأول:  بعدين:  من  اأهميتها 
ال�شياق  يف  املو�شوع  اأهمية 
الفكري  وال�شتقطاب  ال�شيا�شي 
الراهنني يف املنطقة، والثاين: هو 
الأكادميي  واملنهج  التناول  جدية 
يف  الدرا�شة  اإليه  ا�شتندت  الذي 
تناول الظاهرة والو�شول اإىل نتائج 

ب�شاأنها.
فتتعلق  الثالثة،  الدرا�شة  اأما 
امل�رشية  الع�شكرية  باملوؤ�ش�شة 
يف  امل�شبوق  غري  املوؤثر  ودورها 
بعد  امل�رشي،  ال�شيا�شي  امل�شهد 

هيمنتها  وطبيعة   ،2013 العام 
املفرت�شة على الدولة وموؤ�ش�شاتها 
املو�شوع  ولهذا  ال�شيادية. 
العلمي  الختبار  يف  كبرية  اأهمية 
هذا  بتعاظم  املتعلقة  للفر�شيات 
التعديالت  بعد  ل�شيما  الدور، 
الد�شتورية الأخرية، وتاأثرياته على 
العالقة مع املوؤ�ش�شات املدنية يف 
احلكم  موؤ�ش�شات  ومنها  الدولة، 

والإدارة.
ت�شفية  وم�شاريع  العودة  »حق 

الق�شية الفل�شطينية«
حول  درا�شة  العدد  هذا  ويت�شمن 
وم�شاريع  العودة  »حق  مو�شوع 
الفل�شطينية«،  الق�شية  ت�شفية 
الذكرى  مع  تزامنت  درا�شة  وهو 
احلادية وال�شبعني لنكبة فل�شطني، 
وتبحث يف اأ�شول ق�شية الالجئني 
مكانتها  وجوهرية  الفل�شطينيني، 
العربي- ال�رشاع  قلب  يف 
ت�شفيتها  وحماولة  الإ�رشائيلي، 
الت�شوية  م�شاريع  يف  متاًما 

ال�شيا�شية املطروحة اأمريكًيّا. 
التاأ�شي�س  واأ�شئلة  العربية  النه�شة 

بني املرجعية ال�شلفية والليربالية
كما ت�شمن العدد الدرا�شات الآتية: 
الحتجاجي  اخلطاب  »متثُّالت 
وتاأثرياته  املغرب  يف  لالألرتا�س 
العربية  و«النه�شة  ال�شيا�شية«، 
املرجعية  بني  التاأ�شي�س  واأ�شئلة 
يف  قراءة  والليربالية:  ال�شلفية 
واملغربي«،  امل�رشقي  النموذجني 
اإىل  النحياز  ثقافة  تبني  و«نحو 
امل�شتقبالت  ودرا�شات  امل�شتقبل 
يف الوطن العربي«. ويف باب »قراءة 
كتاب  املجلة  تراجع  كتاب«،  يف 
الدميقراطيات«.  متوت  »كيف 
كما احتوى العدد على تقرير حول 
املتغريات  ظل  يف  »العراق  ندوة 
التي  واخلارجية«،  الداخلية 
للدرا�شات،  نظمها مركز اجلزيرة 
باإ�شطنبول،   ،2019 جانفي  يف 
»التحولت  ندوة  عن  اآخر  وتقرير 
العربي:  املغرب  يف  ال�شيا�شية 
عقدها  التي  والآفاق«،  احل�شيلة 
فيفري   17-16 يف  ا  اأي�شً املركز 

2019، بالعا�شمة التون�شية.

ال�سادر عن مركز اجلزيرة للدرا�سات

الواقع ال�شيا�شي واالجتماعي يف املنطقة العربية 
يف العدد الثاين من جملة »لباب«

تنتمي رواية الغرفة املن�شية للكاتب 
الأمريكي لينكولن ت�شايلد اإىل الأدب 
اإىل  انتمائها  اإىل  اإ�شافة  البولي�شي 
العلمي فهي حتقق يف  اأدب اخليال 
مقتل عامل من جهة كونها بولي�شية 
وت�شتخدم مبتكرات العلم املفرت�شة 
كونها  التحقيق من جهة  يف جمرى 

خيال علميا.
التي  الرواية  اأحداث  وجتري 
عزام  �شو�شن  العربية  اإىل  ترجمتها 
باإحدى  للعلوم  غال�شكو  معهد  يف 
املتحدة  الوليات  مقاطعات 
يدعى  عامل  يقدم  حيث  الأمريكية 
�شرتات�شي على النتحار يف ظروف 
غام�شة وهو يجري اأبحاثه للتحقق 
متوح�س  خرايف  كائن  وجود  من 
ينتمي اإىل نوع من الزواحف البحرية 
“البيزو�شورات”  تدعى  املنقر�شة 

عا�شت خالل الع�رش اجلورا�شي.
يريد  الرواية  موؤلف  اأن  ويبدو 
مدفوعا  كان  الرجل  باأن  الإيحاء 

يف  يت�شح  ما  وهذا  النتحار  اإىل 
ال�شادرة  الرواية  من  الأول  اجلزء 
للكتاب  ال�شورية  العامة  الهيئة  عن 
من  �شفحة   202 يف  يقع  والذي 
اجلزء  بانتظار  املتو�شط  القطع 

الثاين من الرواية.
ا�شتهر  ت�شايلد  املوؤلف  اأن  يذكر 
امل�شهور  الكاتب  مع  بتعاونه 
اأعمال  يف  بري�شتون  دوغال�س 
نتاج  كانت  باأنها  متيزت  روائية 
اإىل  اإ�شافة  �شاملة  علمية  اأبحاث 
كما  �شينمائية  اأعمال  اإىل  حتولها 
الإعالم  بداياته يف جمال  عمل يف 
الأدبني  كتاب  اأهم  من  لي�شبح 
اإ�شافة  العلمي  واخليال  البولي�شي 

اإىل الق�ش�س الق�شرية.
اإجازة  فتحمل  عزام  املرتجمة  اأما 
ترجمات  ولها  الجنليزية  باللغة 
وكتب  ومقالت  لق�ش�س  عدة 

وروايات و�شواها.
 وكالت 

للكاتب الأمريكي لينكولن ت�سايلد

الغرفة املن�شية.. رواية بولي�شية 
مرتجمة تنتمي اإىل اأدب اخليال العلمي

اأطلق رواق الفن، املتحف الأكادميي 
اأول  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف 
الفنان  اأعمال  يتناول  كتابي  م�رشوع 

ال�شوي�رشي ال�شهري زميون.
ويت�شمن الكتاب مقالت بقلم خم�شة 
باللغتني  قيمني فنيني وكتّاب عامليني 
العربية والإجنليزية، ويتاألف من 175 
�شفحة مع ق�شم خا�س لل�شور امللونة 
الرتكيبية  الأعمال  ت�شتعر�س  التي 

ال�شاملة للفنان.
زميون  ال�شوي�رشي  الفنان  وينحدر 
بابتكار  وينفرد  برين،  العا�شمة  من 
اأعمال  اأو  �شوتية  فنية  منحوتات 
اإبداعاته  وحازت  �شوتية،  هند�شية 
و�شاركت  اجلوائز  من  العديد  على 
من  كل  يف  كربى  فردية  معار�س  يف 
والوليات  والربازيل  وكوريا  باري�س 

املتحدة و�شائر اأنحاء العامل.
بالتزامن  الكتاب  هذا  ن�رش  وياأتي 
للفنان  الأول  املعر�س  ا�شت�شافة  مع 
اأول  الكتاب  يُعترب  كما  املنطقة،  يف 
زميون  ممار�شات  تتناول  درا�شة 
لفتة  يحظى مبتابعة  كونه  املبتكرة، 
يف  الفنيني  والنقاد  القيمني  قبل  من 
والأعمال  ال�شوتي  التاأليف  جمال 

الرتكيبية.
م�شاركات  اأوىل  املعر�س  هذا  وميثل 
العربي،  اخلليج  منطقة  يف  الفنان 

�شمعية  فنية  اأعمال  خم�شة  وي�شم 
وب�رشية مبتكرة مت اختيارها باإ�رشاف 
مايا األي�شون، مبا يف ذلك عمل تركيبي 
به  الفنان  تكليف  مت  غرفة  بحجم 
الأربعة  الأعمال  اأما  الأوىل،  للمرة 
الأخرى فهي اأعمال �شابقة مت اإجراء 
تعديالت خا�شة عليها لتالئم املوقع، 
وينطوي كل عمل على ت�شجيل �شوتي 

ومنحوتة فريدة من نوعها.
يف  الفنيني  القّيمني  رئي�شة  وتولت 
واملدير  اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
األي�شون،  مايا  الفن،  لرواق  التنفيذي 
من  نخبة  وكلّفت  الكتاب،  حترير 
بكتابة  الدوليني  والقّيمني  الأ�شاتذة 
الفني  القّيم  فيهم  مبن  املقالت، 
األيك�شاندر  والكاتب  كومي�س  غويدو 
ال�شوي�رشية  الفنون  وموؤرخة  �شولتز، 
األي�شاندرا  وال�شحفية  تي�شو،  كارين 
اأما  باتي،  مونيكا  والفنانة  بوروتو 
فتوىل  والت�شميم،  للغالف  بالن�شبة 
اإعداده الثنائي ال�شوي�رشي »بينينالند« 
خ�شي�شاً  جديداً  خطاً  طورا  اللذين 

لهذا الكتاب.
بن�رش  للن�رش«  »اأكادية  دار  وقامت 
خالل  اإطالقه  مت  حيث  الكتاب، 
الأ�شبوع  مبنا�شبة  خا�شة  اأم�شية 
يُقام  الذي  زميون  ملعر�س  اخلتامي 

حالياً يف رواق الفن.ذ

»نيويورك اأبوظبي« تطلق اأول م�شروع 
كتابي يتناول اأعمال زميون

يف  الغربي  الفكر  مركز  عن  �شدر 
الريا�س كتاب »الفردو�س الأمريكي« 

للكاتب جون هيور.
التي  الطريقة  »اإن  الكاتب  يقول 
وحدنا،  بها،  ومنوت  ونعمل  نحيا 
كثرياً  حتوي  اآخرين،  اأمريكيني  ومع 
من اجلوانب اخلفية، وهو ما يدفعنا 
اإىل القول اإن ثمة اأمريكيتني اثنتني، 
والأخرى  نعرفها،  اأننا  نظن  واحدة 
جمهولة فعاًل بالن�شبة لنا. مثل هذه 
علم  دار�س  لتحفيز  كافية  الفكرة 
الجتماع كي يبداأ يف تدوين ما يدور 
لتن�شاأ  اخلفية،  اأمريكا  يف خلده عن 
�شورة  الفكري  الت�شاوؤل  هذا  عن 
واأجنبية  ماألوفة جداً،  تبدو  لأمريكا 

عنا للغاية.
هذا الوجه الأجنبي امل�شتور لأمريكا 
اإىل  ويدفعنا  يوؤرقنا ويخيفنا  هو ما 
اأ�شد  متوهمة  حقيقة  نحو  الهرب 
وكلما  وبهجة.  حيوية  واأكرث  �شخباً، 
يوم،  بعد  يوماً  حدة  هروبنا  ازداد 
كلما �شار هذا �شهادة وا�شحة على 
ال�شعور الأجوف والوحدة التي يت�شم 

بهما اأ�شلوب حياتنا النعزايل«.
اأمريكي  وكاتب  باحث  هيور:  جون 
علم  يف  الدكتوراه  درجة  يحمل 
كاليفورنيا،  جامعة  من  الجتماع 
الجتماع  لعلم  اأ�شتاذاً  ويعمل 
جامعة  يف  اجلامعية  الكلية  يف 

مرييالند.

عن مركز الفكر الغربي يف الريا�ض

�شدور ترجمة »الفردو�س االأمريكي« 
جلون هيور

 وكالت 

ثقافة



�صحةالأحد 18   اأوت  2019  املوافـق  ل17  ذواحلجة   1440هـ 18

اكت�شف علماء من م�شت�شفى جامعة طوكيو اأن الذين 
جتري يف عروقهم ف�شيلة الدم الأوىل »O« اأكرث عر�شة 

للوفاة يف حال تعر�شهم لنزيف.
وتفيد جملة Critical Care التي ن�رشت نتائج الدرا�شة، 

باأن العلماء در�شوا اأكرث من 900 حالة طوارئ، واكت�شفوا 
اأن ن�شبة الوفيات بني امل�شابني الذين جتري يف عروقهم 

فئة الدم الأوىل كانت 28%، يف حني مل تتجاوز بني الآخرين 
.%11

ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما، اأحد امل�شاركني يف البحث، 
اإن اأ�شحاب ف�شيلة الدم الأوىل اأكرث عر�شة للموت ب�شبب 

�شعف تخرث دمهم عند تعر�شهم للإ�شابات. وقد يكون 
ال�شبب يف عامل فون ويلرباند )الربوتني ال�شكري لبلزما 

تاأثري نقل الدم الدم(. واأ�شاف تاكاياما مو�شحا: »تثري درا�شتنا م�شاألة كيفية 
من الف�شيلة الأوىل اإىل الأ�شخا�س الذين تعر�شوا لإ�شابات �شديدة، يف جتان�س الو�شط، الذي بف�شله يتوقف نزف الدم، وهل هناك 

اختلف باملقارنة مع ف�شائل الدم الأخرى«.
واأكد تاكاياما على �رشورة ال�شتمرار يف اإجراء درا�شات يف هذا املجال، من اأجل التو�شل اإىل ا�شرتاتيجية لعلج امل�شابني.

اكت�شافهم  ال�شني  من  خرباء  قدم 
اجلديد يف علج مر�س امللريا، 

يف 25 اأفريل 2018، اليوم العاملي 
وا�شتخرج  امللريا،  ملكافحة 

اكت�شافهم  ال�شينيون  العلماء 
نبتة  من  امللريا  لعلج  اجلديد 
ال�شيح احلويل املعدلة وارثيا، التي 
تعد من النباتات القيمة يف علج 
جمموعة من الأمرا�س لحتوائها 
على مادة الأرتيمي�شينني، املكون 

الرئي�شي للعديد من الأدوية.
تركيز  اأن  يف  تكمن  امل�شكلة  لكن 
يف  جدا  قليلة  الأرتيمي�شينني 
بح�شب  احلويل،  ال�شيح  نبتة 
كتبوا ذلك  الذين  ال�شينني  العلماء 
جملة  يف  العلمية  مقالتهم  يف 
»Molecular Plant«. ومبا اأن 
ال�شيح املجفف يحتوي على ن�شبة 
0.1 اإىل 1% من الأرتيمي�شينني، قام 
العلماء بتعديل وراثي على جينات 
ال�شيح احلويل واأ�شبح يعطي النوع 
املعدل منه ن�شبة ت�شل اإىل %3.2 

من هذه املادة.
كيت�شوان  البحث،  واأو�شح م�رشف 

�شانغهاي  جامعة  من  تانغ، 
�شكان  ن�شف  اأن  تونغ  جياو 
الإ�شابة  خلطر  معر�شون  العامل 
بامللريا حيث يتم ت�شجيل حوايل 
ميوت  عام،  كل  حالة  مليون   216

منهم 445 األف �شخ�س.
ال�شينيون  العلماء  قام  لذلك 
جينات  وعزل  ومعرفة  بتحديد 
على  وح�شلوا  بالكامل  ال�شيح 
مورثات  جلميع  جينية  خريطة 
 ،63226 عددها  يبلغ  التي  النبتة 
الربوتينات  ترميز  عن  وامل�شوؤولة 

فيها.
اجلامعة  اأخ�شائيو  ويخطط 
ال�شينية لبدء زراعة ال�شيح احلويل 
اأكرب  لإنتاج كميات  وراثيا  املعدل 
املعالج  الدوائي  املركب  من 
املادية  تكلفته  ولت�شبح  للملريا، 

اأقل بكثري مما هي عليه اليوم.

الب�صل والثوم للوقاية من 
تطور مر�ض ال�صكري

اأ�شدرت خبريتا التغذية الدكتورة، �شارة بروير، 
للفوائد  يكر�س  جديدا  كتابا  كيلو،  وجوليت 
»تناولوا  لكتاب  ووفقا  والثوم  للب�شل  ال�شحية 
املواد  فاإن  اأطول«،  تعي�شون  اأف�شل،  طعاما 
حت�شني  يف  ت�شاعد  والثوم  الب�شل  يف  املوجودة 
يحمي  وهذا  الدم،  يف  ال�شكر  م�شتوى  موؤ�رش 
اأثبتت  وقد  ال�شكري.  مر�س  تطور  من  اجل�شم 
الفئران  على  اأجريت  التي  التجارب  نتائج 

املخربية هذا الأمر.
اأن  علمية  درا�شة  »اأثبتت  الكتاب:  يف  وجاء 
لكل  الب�شل  من  ملليغرام  و600   400 خل�شة 
كيلوغرام من الوزن، خف�شت م�شتوى ال�شكر عند 

الفئران املخربية بن�شبة 35 و50%على التوايل«.
والثوم  الب�شل  احتواء  اإىل  اخلبريتان  وت�شري 
على  ي�شاعد  الذي  الكربيت،  على  والكراث 
اأظهرت  وقد  الدم.  يف  ال�شكر  م�شتوى  تطبيع 
تناول  اأن  متطوعني،  على  اأجريت  جتربة  نتائج 
100 غرام من الب�شل يوؤدي اإىل ا�شتقرار م�شتوى 

ال�شكر يف الدم.
دورية  ب�شورة  تناوله  فاإن  للثوم،  بالن�شبة  اأما 
من  يزيد  ما  البنكريا�س  عمل  يحفز  منتظمة 
اإفراز الإن�شولني. اإ�شافة اإىل هذا، يحتوي الثوم 
على م�شادات اأك�شدة ت�شاعد على تطبيع جميع 

عمليات التجدد اجلارية يف اجل�شم.

ثاين �شخ�ص يف التاريخ ي�شفى من 
الإيدز!

بريطانيا  يف  املقيم  املري�س  ي�شبح  اأن  ميكن 
ال�شخ�س الثاين يف التاريخ الذي �شفي متاما من 
فريو�س نق�س املناعة الب�رشية، وذكرت �شحيفة 
عرثوا  الأطباء  اأن  الثلثاء،  اأم�س  ميل،  ديلي 

للمري�س على متربع ميتلك ح�شانة فطرية �شد 
فريو�س نق�س املناعة الب�رشية.

اجلذعية  اخلليا  زراعة  عملية  و�شاعدت 
على  الإيدز،  املتربع ملري�س  من  للدم  املكونة 
املري�س  لدى  ونظامه  املناعة  جهاز  تغيري 

بطريقة طورت مقاومته �شد املر�س.
ا�شمه،  يذكر  الذي مل  اللندين  املري�س  واأ�شيب 
الب�رشية منذ 15 عاما،  بفريو�س نق�س املناعة 

ت�شخي�س  بعد  اجلذعية  اخلليا  زراعة  وقرر 
اإ�شابته بورم �رشطاين عام 2016.

التاريخ  يف  �شخ�س  اأول  اأن  ال�شحيفة  واأكدت 
�شفي متاما من الإيدز هو، تيموتي راي براون، 
 12 وبعد   .1996 عام  بالفريو�س  اأ�شيب  الذي 
ومل  جذعية  خليا  زراعة  لعملية  خ�شع  عاما، 
يعرث الأطباء بعد العملية بثلث �شنوات على اأي 

اأثر لفريو�س نق�س املناعة يف دمه.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

مغناطي�شيا  حقل  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�رشت  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�شل، 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�شل.

 »ح�صان طروادة« ينجح 
يف عالج ال�صرطان!

طور باحثون دواء جديدا لل�رشطان يعمل بتكتيك »ح�شان 
طروادة«، جنح يف الت�شلل اإىل اخلليا وعلج 6 اأ�شكال للمر�س 

القاتل يف جمموعة من التجارب الربيطانية ويقول الباحثون 
اإن العلج اأثبت فعاليته يف مراحل متقدمة من ال�رشطان لدى 

املر�شى ممن توقفت لديهم ال�شتجابة للعلجات الأخرى. 
وتقل�شت الأورام اأو توقفت عن النمو، مبعدل 5.7 اأ�شهر، وما 

ي�شل اإىل 9.5 اأ�شهر.
وا�شتفاد نحو 27% من املر�شى امل�شابني ب�رشطان املثانة، 

و27% من مر�شى �رشطان عنق الرحم، بالإ�شافة اإىل 14% من 
مر�شى �رشطان املبي�س، بعد جتربة الدواء املطور و�ُشجلت 

ا�شتجابات اإيجابية لدى 13% من مر�شى �رشطان املريء، 
و13% من امل�شابني باأورام يف الرئة غري �شغرية، و7% من 

حالت �رشطان بطانة الرحم.
 tisotumab« ويطلق العقار اجلديد املبتكر، وا�شمه

vedotin« اأو )TV(، مادة �شامة لقتل اخلليا ال�رشطانية من 
الداخل.

واخترب معهد اأبحاث ال�رشطان يف العا�شمة الربيطانية، 
لندن، وم�شت�شفى »Royal Marsden«، العقار يف نحو 150 

مري�شا، وكانت النتائج اإيجابية للغاية. وجتري الآن املزيد من 
التجارب التي �شتتو�شع لت�شمل اأنواعا اأخرى من ال�رشطان، مبا 

يف ذلك الأمعاء والبنكريا�س والراأ�س والرقبة.
وقال قائد الدرا�شة، الربوفي�شور يوهان دي بونو: »يتمتع 
علج )TV( باآثار جانبية ميكن التحكم بها، وراأينا بع�س 
ال�شتجابات اجليدة لدى املر�شى يف جتربتنا، خا�شة اأن 

جميعهم يف مراحل متقدمة من ال�رشطان، وعوجلوا م�شبقا 
باأدوية اأخرى. ولقد بداأنا بالفعل بتجارب اإ�شافية لهذا الدواء 
اجلديد يف اأنواع خمتلفة من الأورام، وكعلج للمرحلة الثانية 

من �رشطان عنق الرحم، حيث كانت معدلت ال�شتجابة 
 Lancet« عالية ب�شكل خا�س«ونُ�رشت الدرا�شة يف جملة

Oncology« الطبية. 

ال�صيح لعالج اأكرث الأمرا�ض خطورة

علماء يكت�صفون »اأخطر« فئات الدم!
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من  �أعظُم  فهو  عُظم  مهما  ذنبَك  �أن  تعتقد  �أن  �إياَك 
يطان ال يريد منك �ال هذه ! يريُد �أن  رحمة �هلل ، �إن �ل�َشّ
يُكرب �لذنب يف عينيَك وي�شّغَر من رحمة �هلل ، ورحمة 

�هلل �أو�شُع من ذنبك . -مع �لنَِّبِيّ �شلى �هلل عليه و�شلم
و�لهم  و�لياأ�س  باحلزن  تُ�شعره  �أمور  للإن�شان  تاأتي  قد 
�لو��شعة.  ربنا  رحمة  يتذّكر  عندما  لكن  �حلياة.  يف 
يتولّد لديه �إح�شا�س و�شعور �إيجابي جتاه �حلياة �أو �أي 
و�أحببت  دنياه.  �و  بدينه  متعلق  �شو�ء  له  يتعر�س  �أمر 
�أُورد حديث فيه معاين عظيمة من رحمة �خلالق  هنا 

�شبحانه بعباده.
عن عمر بن �خلطاب ر�شي �هلل عنه. قال قدم ر�شول 
�هلل �شلى �هلل عليه و�شلم ب�شبي. فاإذ� �إمر�أة من �ل�شبي 
فاألزقته  �أخذته.  �ل�شبي  يف  �شبياً  وجدت  �إذ  ت�شعى. 
ببطنها فاأر�شعته. فقال ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم 
)) �أترون هذه �ملر�أة طارحة ولدها يف �لنار؟ قلنا. ال 
و�هلل. فقال )) هلل �أرحم بعباده من هذه بولدها ((. متفق 

عليه.
ولكن  يعلمها  �هلل  ولكن  النعلمها  حكم  -�أ�مل�شائب 
بال�شرب و�لثقة باهلل ياأتي �لفرج وتاأتي رحمات �هلل علينا
�لرحمة �شورة من كمال �لفطرة وجمال �خللق، حتمل 
�شاحبها على �لرب، وتهب عليه يف �الأزمات ن�شيماً عليًل 

ترتطب معه �حلياة وتاأن�س له �الأفئدة.
جاء يف �حلديث �ل�شحيح: جعل �هلل �لرحمة مائة جزء�ً، 

�أنزل يف �الأر�س جزء�ً و�حد�ً، فمن ذلك �جلزء ترت�حم 
�لد�بة حافرها عن ولدها خ�شية  �خللئق حتى ترفع 

�أن ت�شيبه.
ت�شبه �شفات  بالرحمة �شفًة ال  وربنا �شبحانه مت�شف 
�لر�حمني،  وخري  �لر�حمني،  �أرحم  فهو  �ملخلوقني، 
وملئكة  حي،  كل  بها  وعم  �شيء،  كل  رحمته  و�شعت 
�أثنت على ربها وتقربت  �لرحمة وهي تدعو للموؤمنني 
�إليه بهذه �ل�شفة �لعظيمة: َربَّنَا َو�ِشْعَت ُكَلّ �َشْيٍء َرْحَمًة 
َفاْغِفْر ِللَِّذيَن تَابُو� َو�تَّبَُعو� �َشِبيلََك َوِقِهْم َعَذ�َب  َوِعلْماً 

ِحيِم ]غافر:7[. �جْلَ
ج  ويف �حلديث �لقد�شي: �إن رحمتي تغلب غ�شبي خمَرّ
�أبي هريرة ر�شي �هلل عنه،  �ل�شحيحني من حديث  يف 
َو�أَنَْت َخرْيُ  ويف �لتنزيل �حلكيم: َوُقْل َرِبّ �ْغِفْر َو�ْرَحْم 
َوُهَو  َحاِفظاً  َخرْيٌ   ُ َفاهلَلّ �ِحِمنَي]�ملوؤمنون:118[،  �لَرّ

�ِحِمنَي ]يو�شف:64[. �أَْرَحُم �لَرّ
�أر�شل  �إن رحمة �هلل �شبٌب و��شل بني �هلل وعباده، بها   
وبها  هد�هم،  وبها  عليهم،  كتبه  و�أنزل  �إليهم،  ر�شله 
وينعم  ويعافيهم  يرزقهم  وبها  ثو�به،  د�ر  ي�شكنهم 
عليهم، فبينهم وبينه �شبب �لعبودية، وبينهم وبينه �شبب 
َرِبُّكْم  ِمْن  َمْوِعَظٌة  َجاَءتُْكْم  َقْد  �لنَّا�ُس  �أَيَُّها  يَا  �لرحمة: 
ُقْل  ِللُْموؤِْمِننَي *  َوَرْحَمٌة  َوُهدًى  ُدوِر  �ل�ُشّ يِف  مِلَا  َو�ِشَفاءٌ 
ا  ِمَّ َخرْيٌ  ُهَو  َفلْيَْفَرُحو�  َفِبَذِلَك  َوِبَرْحَمِتِه   ِ �هلَلّ ِل  ِبَف�شْ

يَْجَمُعوَن ]يون�س:57 – 58[.

مهما عظمت ذنوبك فرحمة �هلل �أو�سع و �أكرب

�حلج:
قد يح�شب �الإن�شان �أن �ل�شفر �إىل �لبقاع 

�ملقد�شة �لذي كلف بها �مل�شتطيع و�عترب 
من فر�ئ�س �الإ�شلم على بع�س �أتباعه 

يح�شبه �الإن�شان رحلة جمردة
عن �ملعاين �خللقية، ومثل ملا قد حتتويه 

�الأديان �أحيانا من تعبد�ت غيبية. وهذ� 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَر�َس  ُجّ �أَ�ْشُهٌر َمّ خطاأ }�حْلَ

َجّ َفَل َرَفَث َوالَ ُف�ُشوَق َوالَ ِجَد�َل  ِفيِهَنّ �حْلَ
ِجّ َوَما تَْفَعلُو�ْ ِمْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه �هلّلُ  يِف �حْلَ

�ِد �لتَّْقَوى َو�تَُّقوِن يَا  ُدو�ْ َفاإَِنّ َخرْيَ �لَزّ َوتََزَوّ
�أُْوِل �الأَلْبَاِب{

هذ� �لعر�س �ملجمل لبع�س �لعباد�ت �لتي 
هي �أركان �الإ�شلم، ن�شتبني منه متانة 
�الأو��رص �لتي تربط �لدين باملقا�شد 

و�حِلَكم. �إنها عباد�ت متباينة يف جوهرها 
ومظهرها، ولكنها تلتقي عند �لغاية و�لهدف 
و�ملق�شد. فال�شلة و�ل�شيام و�لزكاة و�حلج، 
وما �شابه هذه �لطاعات من تعاليم �الإ�شلم، 
هي مد�رج �لكمال �ملن�شود، ورو�فد �لتطهر 

�لذي ي�شون �حلياة ويعلى �شاأنها، ولهذه 
�ل�شجايا �لكرمية -�لتي ترتبط بها �أو تن�شاأ 

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

ورمبا قدر �لطفل على حماكاة �أفعال 
�ل�شلة وترديد كلماتها.. رمبا متكن �ملمثل 
من �إظهار �خل�شوع وت�شنع �أهم �ملنا�شك.. 
لكن هذ� وذ�ك ال يغنيان �شيئا عن �شلمة 

�ليقني، ونبالة �ملق�شد.
و�حلكم على مقد�ر �لف�شل وروعة �ل�شلوك 

يرجع �إىل م�شار ال يخطئ، وهو �خللق 
�لعاىل!

�ل�سالة �لو�جبة:
عندما �أمر �هلل بها �أَبَان �حلكمة من �إقامتها 

فقال تعال: }�تُْل َما �أُوِحَي �إِلَيَْك ِمَن 
َلَة تَنَْهى َعِن  َلَة �إَِنّ �ل�شَّ �لِْكتَاِب َو�أَِقِم �ل�شَّ

ُ يَْعلَُم َما  ِ �أَْكرَبُ َو�هلَلّ �لَْفْح�َشاء َو�مْلُنَكِر َولَِذْكُر �هلَلّ
نَُعوَن{)2( فاالإبعاد عن �لرذ�ئل، و�لتطهري  تَ�شْ

من �شوء �لقول و�شوء �لعمل هو حقيقة 
�ل�شلة.

�لرحمة للموؤمنني
�ملهتدين  للموؤمنني  حت�شل  و�لرحمة 
�لعبد  ن�شيب  كان  بح�شب هد�هم؛ فكلما 
�لرحمة  من  حظه  كان  �أمت  �لهدى  من 
�أوفر، فربحمته �شبحانه �رصع لهم �رص�ئع 
جعل  برحمته  بل  و�لنو�هي،  �الأو�مر 
ال  حتى  �الأكد�ر  من  جعل  ما  �لدنيا  يف 
�الآخرة،  نعيم  عن  فريغبو�  �إليها  يركنو� 

عليه  �هلل  حممد�َ�شلى  ر�شوله  و�أر�شل 
و�شلم بالرحمة؛ فهو نبي �لرحمة للعاملني 
 ً� ُمبَ�رِصّ اَلّ  �إِ �أَْر�َشلْنَاَك  َوَما  �أجمعني: 
َونَِذير�ً]�الإ�رص�ء:105[ بعثه ربه ف�شكب 
�لعلم و�حللم، ويف خلقه من  قلبه من  يف 
�ل�شهولة  من  طبعه  ويف  و�لرب،  �الإينا�س 
و�لرفق، ويف يده من �ل�شخاوة و�لند�ء ما 

جعله �أزكى عباد �لرحمن رحمة، و�أو�شعهم 
عاطفة، و�أرحبهم �شدر�ً: َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن 
�لَْقلِْب  َغِليَظ  َفّظاً  ُكنَْت  َولَْو  لَُهْم  ِلنَْت   ِ �هلَلّ
و� ِمْن َحْوِلَك ]�آل عمر�ن:159[،  اَلنَْف�ُشّ
لََقْد َجاَءُكْم َر�ُشوٌل ِمْن �أَنُْف�ِشُكْم َعِزيٌز َعلَيِْه 
َما َعِنتُّْم َحِري�ٌس َعلَيُْكْم ِبامْلُوؤِْمِننَي َروؤُوٌف 

َرِحيٌم ]�لتوبة:128[.

�لعفو عن �خلطاأ و�لن�سيان يف �لفروع
َب  ْو �رَصِ اِئٌم َفاأََكَل �أَ ولقد عفي �هلل يف �لفروع عن �خلطاأ و�لن�شيان فل حرج علي من ن�شي �أو �أخطاأ فيه »َمْن نَ�ِشَى َوُهَو �شَ

َطاأَ َو�لِنّ�ْشيَاَن َوَما ��ْشتُْكِرُهو� َعلَيِْه« ِتى �خْلَ اَوَز َعْن �أَُمّ َ جَتَ ُ َو�َشَقاهُ«)10( و�شيامه �شحيح »�إَِنّ �هلَلّ ا �أَْطَعَمُه �هلَلّ َ َنّ ْوَمُه َفاإِ َفلْيُِتَمّ �شَ

�لإميان �ملزور
فلي�شت �لعربة يف �جلوع و�لعط�س �إنا �لعربة يف �ملقا�شد و�ملعاين و�أ�شول �ل�رصيعة ومل يعف �الإ�شلم عن �خلطاأ فيها �أو 
ن�شيانها الأنها يجب �أن تختلط بلحمه وت�شيل مع دمه يف عروقه ينب�س بها قلبه. ويف هذ� يقول ربنا تبارك ��شمه:}�أََر�أَيَْت 

َلِتِهْم  ِلنَّي* �لَِّذيَن ُهْم َعْن �شَ �ْشِكنِي* َفَويٌْل ِللُْم�شَ يِن* َفَذِلَك �لَِّذي يَُدُعّ �لْيَِتيَم* َواَل يَُح�ُسّ َعلَى َطَعاِم �مْلِ ُب ِبالِدّ �لَِّذي يَُكِذّ
�َشاُهوَن* �لَِّذيَن ُهْم يَُر�ءُوَن* َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن{ علمة �ملكذبني بيوم �لدين �شوء خلقهم مع �هلل بد�ية باالإهمال يف حقه 

�ل�شلة ومل يتوجهو� �إليه باالإخل�س يف �لعبادة فر�حو� ير�وؤون �لنا�س، و�شوء خلقهم مع �لنا�س نهاية فينهر �ليتيم وال 
يتمثل �أخلق �لدين �لتي دعت �إل �لتكافل و�ملحبة و�لر�أفة، فمنع خريه عن �لنا�س )َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن(

ح�سول �لتقوى
و�لتقوى غاية �الأمر، وجماع �خلري، وو�شية �هلل للأولني و�الآخرين، و�ل�شوم فر�شة عظمى للتزود من �لتقوى، قال تعاىل 

}...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�شور مري�شا مل يذهب �إل طبيب �أو ذهب ولكن مل يتناول �لدو�ء �أو تناوله علي غري ما �أو�شي به �لطبيب؟! فهذ� يعد 
من �ل�شفهاء. فعندما ي�شبح هُمّ �مل�شلم �أن يوؤدي �لعباد�ت بطريقة �شكلية دون �اللتفات �إل مقا�شدها ودون �إحد�ث 

تغيري يف �أخلقه فل يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حلوة �الإميان، وجتد �نف�شاما يف �شخ�شية بع�س �مل�شلمني، فقد جتده 
ى �ل�شدق، ويُ�شيء معاملة  ا كثري �ل�شلة و�ل�شيام و�حلج و�العتمار، ويف �لوقت نف�شه ال يُوؤمَتَن علي �شيء، وال يتَحَرّ �شخ�شً

�الآخرين، وجتده قليل �ل�شرب عند �لبلء؛ فهو �إذ� مل يتغري بعبادته ومل ي�شتفد من �أد�ئها.

حمفز�ت خارجية
�أوالً : �جتماع كافة �مل�شلمني على �شيام هذ� �ل�شهر و�لعبادة فيه، وهو ما يحفز �مل�شلم لل�شتمر�ر يف �لعبادة ويدفعه 
نحو تغيري �شلوكه وعادته. ثانياً : تغري �ل�شلوك من حيث �لطعام و�ل�رص�ب و�لعبادة، و�شبط �لنف�س و�لتحكم بها، ليكون 
�مل�شلم هو من يتحكم بنف�شه ال �شهو�ته. ثالثاً : تلزم �أد�ء �لعباد�ت و��شتمر�رها ما بني �شحور و�شيام و�شلة وفطور 
وقيام وتهجد طو�ل �ل�شهر دون �نقطاع، فامل�شلم طو�ل هذه �ملدة يف تكامل الأنو�ع خمتلفة من �لعباد�ت ما ي�شاعد 

على �ال�شتمر�ر يف �لطاعة. ر�بعاً : �ل�شلوك �الإيجابي �جلماعي من خلل �لتز�م �مل�شلمني بحفظ �أل�شنتهم وجو�رحهم 
ما يحفز على روح �الألفة و�ملحبة وي�شاعد على �لتغيري. �إن كل ما يف �لكون يتغري يف رم�شان، وهذه �ملحفز�ت ينبغي 
للم�شلم �أن ي�شت�شعرها ويتعاي�س يف �أجو�ئها لكي يبد�أ معها �لتغيري، �لتغيري �الإيجابي �لذي ي�شتمر مع �مل�شلم وال ينقطع 

حتى بعد رم�شان.
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كرمي فهمي :فكرة فيلم 
   »ديدو« راودتني وقت طفولتي

فكرة  اإن  فهمي،  كرمي  الفنان  قال 
منذ  راودته  »ديدو«  اجلديد  فيلمه 
عمره  كان  حينما  وحتديداً  طفولته، 

8 اأعوام بح�شب قوله.
واأ�شاف فهمي، اأن فيلمه مقتب�ش من 
 »Down Sizing« وهما  فيلمني 
 ،»Honey I shrunk the kids»و
موؤكداً اأن الفيلم االأخري �شاهده وقت 

طفولته، وظلت اأحداثه مرت�شخة يف ذهنه، بح�شب قوله.
ال�شبكي وجنله حممد يحدثانه وقت  اأحمد  باملنتج  اأنه فوجيء  واأو�شح 
 Honey I shrunk « كتابته لفيلم »علي بابا« قائلني: »هل �شاهدت فيلم
فيلم  لتقدمي  لديهما  حما�شة  ووجدت  باالإيجاب  فاأوماأت  the kids«؟، 
قريب منه، ولكني فكرت كثرياً قبل ح�شم قراري باملوافقة، الأنني ال اأريد 
وفقاً  الكلمتني،  بني  الفارق  و�شتان  مقتب�شاً،  بل  منحوتاً  فيلماً  اأقدماً  اأن 

لكالمه.
وي�شارك يف بطولة »ديدو« حمدي املريغني واأحمد فتحي وبيومي فوؤاد 

وحممد ثروت، من اإخراج عمرو �شالح.

جنم تركيا » ال�شلطان �شليمان« 
   يالحق منتج »كازابالنكا« ق�شائيًا

الرتكي،  الفنان  الغ�شب  انتاب 
فيلم  منتج  من  اأرغن�ش،  خالد 
»كازابالنكا«، وليد من�شور، لعدم 
م�شتحقاته  باقي  علي  ح�شوله 
الفيلم،  يف  م�شاركته  عن  املالية 
املعرو�ش حالياً يف دور العر�ش 

امل�رشية والعربية.
يف  امللقب  اأرغن�ش  اأن  وعلم  
مل  �شليمان«  »ال�شلطان  بـ  م�رش 

يتقا�شي �شوي دفعة تعاقد حتي االآن، وعلي اإثره اأوكل حماميه مبالحقة 
اإيل  اأنه ح�رش  بخا�شة  م�شتحقاته،  باقي  علي  للح�شول  ق�شائياً  من�شور 
ات�شمت باحلركة  التي  للميعاد املتفق عليه، و�شور م�شاهده  م�رش وفقاً 

دون اإثارة اأي اأزمة.
وي�شارك يف بطولة »كازابالنكا« اأمري كرارة واإياد ن�شار وغادة عادل وعمرو 

عبداجلليل واأحمد دا�ش، من تاأليف ه�شام هالل واإخراج بيرت ميمي.

النجمة درة التون�شية ترف�س 
العرتاف بعمرها احلقيقي

ن�رشت املمثلة  درة التون�شية  �شورة لها بلوك ت�شعيني على ح�شابها اخلا�ش 
على احد �شبكة االنرتنت ، وعلقت عليها كاتبة : اجواء الت�شعينات . فعلق 
ال�شورة يف  هذه  التقطت  قد  كانت  ان  البع�ش  وت�شاءل  عليها  املتابعون 
الت�شعينات فردت : ال ال�شورة جديدة ولكن روح ال�شورة اللوك ت�شعيناتي 

انا كنت طفلة بالت�شعينات.
عندها رد عليها �شخ�ش اخر : يا ت�شعيناتك ..كنتي حتت الع�رشيت انتي 
يف ت�شعينات..كنتي بديتي يف الفن؟ فنفت درة االمر وا�رشت انها كانت 

طفلة وقتها.

�شريف منري: »املمر« ملحمة وطنية..
قال �رشيف منري، اإنه مل يرتدد يف الظهور �شيف �رشٍف يف فيلم »املمر« 
للمخرج �رشيف عرفة، لقناعته ب�رشورة تقدمي اأعمال حربية تربز بطوالت 
القوات امل�شلحة امل�رشية. واأ�شاف منري ، اأن ال�شينما امل�رشية زاخرة 
باالأفالم البطولية، ومنها »الر�شا�شة ال تزال يف جيبي، اأغنية علي املمر، 
والعمر حلظة«، وك�شفت هذه االأفالم حجم الت�شحيات التي بذلها جنودنا 
دفاعاً عن الوطن.  و�شدد منري علي اأن »املمر« ملحمة وطنية، الأنه ك�شف 
واأفخر مب�شاركتي  »اأعتز  متابعاً  مواربة،  دون  اال�شتنزاف  كوالي�ش حرب 
يف هذا الفيلم، الذي مل اأتقا�ش عنه اأجراً«. وي�شارك يف بطولة »املمر« 
فلوك�شن  واأحمد  فراج،  وحممد  ن�شار،  واإياد  رزق،  واأحمد  عز،  اأحمد 

واأحمد �شالح ح�شنني وهو من تاأليف واإخراج �رشيف عرفة.

�شلمان خان يتفوق على نف�شه ويحطم 
الأرقام القيا�شية يف "بهارات"

الأورك�شرتا ال�شيمفونية الوطنية بالإمارات حتتفي باملواهب ال�شابة

مرة اأخرى يتفوق النجم �سلمان خان على نف�سه حمققا اأرقاما قيا�سية جديدة، فبمجرد 
بدء عر�ض فيلمه »بهارات« اإذا به يحطم الأرقام القيا�سية يف �سباك التذاكر باإيرادات 

جتاوزت 440 مليون روبية )6.3 ماليني دولر(، و�سول اإىل 23 مليونا خالل الأيام 
اخلم�سة الأوىل من عر�سه، وفقا ملا جاء يف �سحيفة »هندو�ستان تاميز«.

الفيلم  جعل  مما  ذلك  وكان 
من  ربحا  االأعلى  الهندي 
االفتتاحية  االإيرادات  حيث 
خ�شو�شا،   2019 لعام 
يف  عموما،  خان  ومب�شرية 
الثانية  املرتبة  احتل  حني 
الهندية  االأفالم  تاريخ  يف 
الهند«  »�شفاحو  فيلم  بعد 
الذي حقق خالل يومه االأول 
حوايل 8 ماليني دوالر العام 
ما  ح�شب  وذلك  املا�شي، 

ذكر ب�شحيفة »اليف منت«.
االإيرادات  �شخامة  ورغم 
االأوىل  املراتب  وت�شدر 
فيلم  قبل  من  الفوري 
مل  ذلك  فاإن  »بهارات« 
اجلمهور  من  اأيا  يفاجئ 
عدد  اأن  خا�شة  النقاد،  اأو 
العمل  اإعالن  م�شاهدات 
الت�شويقي وحدها جتاوز 61 

مليون م�شاهدة.
وجود  ينفي  ال  ذلك  لكن 
اأهمية  اأكرث  اأخرى  اأ�شباب 
على  جاء  ذلك،  عنها  نتج 
راأ�شها كون العمل من بطولة 
�شلمان خان، واختيار توقيت 
مع  بالتزامن  الفيلم  عر�ش 
عيد الفطر، مما يعني زيادة 
املتجهة  اجلمهور  �رشيحة 
ذلك  يف  العر�ش  دور  اإىل 

التوقيت.

اأي�شا  االأ�شباب  اإىل  ي�شاف 
للفيلم  التح�شري  كوالي�ش 
التي جاءت مثرية لالهتمام، 
املمثلة  اعتذار  مع  خا�شة 
البطولة  عن  �شوبرا  بريانكا 
مف�شلة الزواج على اال�شرتاك 
زال  ما  الذي  االأمر  بالعمل، 
يثري حفيظة خان حتى االآن، 
بدال  كييف  كاترينا  واإحالل 
عنها، واأخريا طبيعة احلبكة 

الدرامية يف الفيلم.
االأفالم  لفئة  العمل  ينتمي 
الطابع  ذات  الدرامية 
االإن�شاين، حيث تدور اأحداثه 
مدينة  يف  يولد  طفل  حول 
التق�شيم  قبل  الهندية  الهور 

بعدها  وباك�شتان،  الهند  بني 
تنتج  الذي  التق�شيم  يحدث 
و�شلوكيات  اأهلية  حرب  عنه 
يروح  ووح�شية  عدائية 
ب�شببها  ويت�شتت  �شحيتها 

الكثريون.
يفقد  نف�شه  البطل  اأن  حتى 
تلك  خالل  واأخته  والده 
لتبداأ  املوؤ�شفة،  االأحداث 
�شملت  التي  رحلته  بعدها 
خمتلفة  عمرية  مراحل 
وحمطات متنوعة، من بينها 

اأبو ظبي. 
تنهار  البطل  حياة  اأن  ورغم 
والتع�شب  العن�رشية  ب�شبب 
االحتفاظ  يف  ينجح  فاإنه 

على  وقدرته  باإن�شانيته 
الت�شامح مع االآخر.

مقتب�ش  الفيلم  اأن  يذكر 
عام  �شدر  كوري  فيلم  عن 
اإىل  »ق�شيدة  بعنوان   2014
»بهارات«  ويعر�ش  والدي«، 
ي�شل  �شا�شات  على  حاليا 
�شا�شة يف   4700 اإىل  عددها 
الهند و1300 يف اخلارج، مما 
االأكرث  الهندي  الفيلم  يجعله 
»بوليود«  بتاريخ  اإ�شدارا 
اخلليج  ودول  االإمارات  يف 
كونه  واالأهم  واأ�شرتاليا، 
باململكة  العر�ش  يف  االأول 
نف�ش  يف  ال�شعودية  العربية 

يوم عر�شه بالهند.

اأنه رغم تلك  املثري لالنتباه 
تتما�شى  التي  االإيرادات 
املرتفعة  التوقعات  مع 
املنتظرة من الفيلم فاإنه مل 
يح�شل اإال على 5٫9 درجات 
بي«،  دي  اإم  »اآي  موقع  على 
تقييماته  جاءت  حني  يف 
معجبني  بني  متفاوتة  الفنية 
وبني  بالفيلم،  وم�شيدين 
خان  �شلمان  وجدوا  اآخرين 
على  م�رشا  نف�شه،  يكرر 
املغوار  الفار�ش  دور  تقدمي 
املبادئ  و�شاحب  املنقذ 
البعد  كل  بعيد  عامل  و�شط 

عن املثالية.
»ذا  �شحيفة  وكانت 
الهندية  تاميز«  اإيكونوميك 
اأغلبية  اأن  ن�رشت  قد 
من  ا�شتاوؤوا  امل�شاهدين 
من  واقرتابه  الفيلم  طول 
الثالث �شاعات، موؤكدين اأنه 
خ�شوعه  االأف�شل  من  كان 
واإن  ذلك،  من  اأكرث  للمونتاج 
اأن  كان ذلك ال ينفي حقيقة 
العمل �شمل بع�ش اللحظات 
التي  املوؤثرة  االإن�شانية 
قلب  اخرتاق  ا�شتطاعت 
مقدمتها  يف  اأتى  اجلمهور، 
بني  جمعت  التي  االأغنية 
اأعني  خان وكاترينا واأدمعت 

كل من �شاهدها.

االأورك�شرتا  اأعلنت 
عن  الوطنية،  ال�شيمفونية 
اجلديد  احلفالت  مو�شم 
الذي   ،2020  2019 لعام 
ي�شم �شت حفالت مو�شيقية 
خمتلفة  مواقع  يف  �شتنظم 

يف كل من اأبوظبي ودبي.
اجلديد  املو�شم  و�شينطلق 
املقبل  �شبتمرب   20 يف 
بحفل دولت�شي ال فيتا الذي 
االأورك�شرتا  قائد  �شيقدمه 
ال�شيف �شيمون هيلبريدينغ 
على م�رشح منارة ال�شعديات 
اأم�شية  خالل  اأبوظبي،  يف 
خاللها  �شتعزف  خا�شة 
ال�شيمفونية  االأورك�شرتا 
كال�شيكية  روائع  الوطنية 

وع�رشية. 
وقالت موؤ�ش�شة االأورك�شرتا 
ال�شيمفونية الوطنية جانيت 
ح�شونة: تتطلع االأورك�شرتا 

حافل،  مو�شم  تقدمي  اإىل 
هذا  برنامج  ويوؤكد 
املو�شم التزامنا املتوا�شل 
الفنانني  اأبرز  مع  بالعمل 
جانب  اإىل  املرموقني، 
من  كبرية  جمموعة  دعم 

املواهب الفنية املحلية«.
كل عر�ش  اأن  اإىل  واأ�شارت 
املو�شيقية  العرو�ش  من 
�شيتميز مب�شاهمات لفنانني 
مقيمني يف دولة االإمارات، 
و�شت�شكل اأم�شية دولت�شي ال 
فيتا املو�شيقية الكال�شيكية 
البداية االأمثل لهذا املو�شم 

الفني احلافل.
املو�شيقي  املنتج  ويعود 
لقيادة  بريميان  اأندرو 
ال�شيمفونية  االأورك�شرتا 
الوطنية يف مو�شمها التا�شع 
املو�شيقية  االأم�شية  عرب 
»هوراي فور هوليوود« التي 

ق�رش  م�رشح  على  �شتنظم 
من  الرابع  يف  االإمارات 

اأكتوبر املقبل.
جتربة  االأم�شية  و�شتوفر 
املقطوعات  اأجمل  مع 
اأ�شهر  من  املو�شيقية 
العاملية  ال�شينما  اإنتاجات 
الفائزة  واحلديثة  القدمية 
فمع  االأو�شكار.  بجوائز 
بوتر«  »هاري  اأنغام  �شحر 
يف  املغامرات  واأجمل 
�شينطلق  »�شوبرمان«،  فيلم 
ال�شيوف يف رحلة اإىل عامل 
بباقة  ال�شتمتاع  هوليوود 
من معزوفات ال�شينما، من 
الكاريبي«،  »قرا�شنة  بينها 
و«حرب  و«البيانو«، 
امللك«  و«خطاب  النجوم«، 

وغريها.
الفني  الربنامج  وياأتي 
مو�شم  عقب  اجلديد 

جناحاً  االأكرث   2019 /2018
ال�شيمفونية  لالأورك�شرتا 
�شهد  والذي  الوطنية، 
باحلفالت  مميزاً  برناجماً 
املو�شيقية،  والفعاليات 
من بينها اأم�شية »حتية اإىل 
وحفل  �شيناترا«،  فرانك 

»اأم�شية االأفالم«.
كما �شهد املو�شم املا�شي 
االأورك�شرتا  م�شاركة 
للمغني  الغنائية  وجوقتها 

اأندريا  االإيطايل  االأوبرايل 
بو�شيلي، يف مهرجان �شتاء 
طنطورة الثقايف مبحافظة 
العربية  اململكة  يف  العال 

ال�شعودية.
االأورك�شرتا  اأن  اإىل  وي�شار 
تتاألف  الوطنية  ال�شيمفونية 
اأكرث من 100 مو�شيقي  من 
خمتلفة  جن�شية   20 من 
اأنحاء  خمتلف  يف  يعي�شون 

االإمارات.
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�ستوقف  “تفا�سيل” هوندا 
عددا من طرازاتها

لهوندا،  التنفيذي  املدير  األقى 
خطاباً  هات�شيجو،  تاكا�شريو 
ال�رشكة  م�شتقبل  عن  هاماً 
وا�شتهدافها لـ “تب�شيط جمالها”، 
عدد  اإحالة  اإىل  الأمر  و�شي�شل 
للرتكيز  للتقاعد  املوديالت  من 
بع�ض  يف  املوديالت  اأهم  على 
اأي  لإزالة  العاملية  الأ�شواق 

ت�شوي�ض جانبي.
نظامها  تقدمي  هوندا  وتنوي 
الهجني ذي املوتورين يف جميع 
تد�شني  عزمها  مع  جمالها، 
موديل هوندا فيت اجليل القادم 
يف معر�ض طوكيو لل�شيارات هذا 
اخلريف بن�شخة جديدة من هذه 

التقنية الهجينة.
مبيعاتها  ثلثي  اأن  هوندا  وتوؤمن 
اأو  هجينة  �شتكون  العاملية 
لعب  مع   ،2030 بحلول  كهربائية 

هوندا E القادمة دوراً هاماً مع 
املدينة  �شيارة  لفكرة  تقدميها 
الكهربائية ذات املدى املنا�شب 

200 كيلومرت.
يخطط  اأنه  هات�شيجو  و�رشح 
املتوفرة  الن�شخ  لتقليل 
احلايل  عددها  لثلث  للموديالت 
اأن  اإىل  م�شرياً   ،2025 بحلول 
اأكرث  جتميعات  تقدم  ال�رشكة 
لعدد  �رشورية  وغري  الالزم  من 
من املزايا والن�شخ الفائ�شة، ما 

يوؤثر �شلباً على كفاءة الإنتاج.
�شتوؤدي  اجلديدة  اخلطة  هذه 
10% يف م�شاريف  انخفا�ض  اإىل 
مع   ،2025 بحلول  الإنتاج 
تطوير  �شاعات  عدد  انخفا�ض 
املوديالت بـ 30% وا�شتغالل هذا 
تقنيات  الوقت يف بحث وتطوير 

جديدة.

مميزة مبركبة  الكهربائية  ال�سيارات  اأ�سواق  "JAC" تقتحم 

اأعلنت �رشكة "JAC" ال�شينية عن 
اأوفر  كرو�ض  �شيارة  اإطالق  نيتها 
الكهربائية، مبوا�شفات جتعل منها 
واحدة من اأكرث ال�شيارات تطورا يف 

الأ�شواق.
هذه  تزود  اأن  املفرت�ض  ومن 
ال�شيارة ببطارية ب�شعة 66 كيلوواط 

�شاعي، وبوحدة تربيد �شائل، متنع 
من  لأكرث  حرارتها  درجة  ارتفاع 
35 درجة مئوية، وتقنيات متطورة 
ن�شف  ظرف  يف  ب�شحنها  ت�شمح 
املركبة  لتتمكن  فقط،  �شاعة 
بال�شحنة  كلم   500 نحو  قطع  من 

الواحدة.

 "JAC" �رشكة  يف  للخرباء  وتبعا 
 "iEVS4" فاإن البطاريات يف �شيارة
اجلديدة متتاز عن باقي البطاريات 
الأخرى  الكهربائية  ال�شيارات  لدى 
باأنها تعمل ل�شنوات طويلة، وتكفي 
ت�شل  م�شافة  لقطع  ال�شيارة 
ي�شطر  اأن  قبل  كلم،  مليون  اإىل 

امل�شتخدم ل�شتبدالها.
ال�شيارة  هذه  تطرح  اأن  يتوقع  كما 
 190 بعزم  كهربائي  مبحرك 
اأوتوماتيكية  وعلبة �رشعة  ح�شانا، 
رباعي،  دفع  ونظام  مراحل،   8 بـ 
نف�شها  ركن  على  ي�شاعدها  ونظام 

دون تدخل ال�شائق. 

�سيارات تي�سال باإمكانها ر�سد اأعطابها وطلب قطع الغيار اأوتوماتيكيًا
يف  جديدة  ميزة  تي�شال  قدمت 
امل�شاكل  بر�شد  ت�شمح  �شياراتها 
طلبات  واإر�شال  امليكانيكية 
الالزمة.  الغيار  لقطع  اأوتوماتيكية 
�شورة  ن�رش  تي�شال  مالك  اأحد 
لتذكرة طلب خدمات ا�شتلموها على 
�شا�شة املعلومات يف موديل 3، حيث 
متوقع  غري  ظرف  ال�شيارة  ر�شدت 
دفعها  ما  الطاقة،  حتويل  نظام  يف 
تلقائي  ب�شكل  غيار  قطعة  لطلب 
تي�شال  خدمة  ملركز  واإر�شالها 

املف�شل للعميل.

�شياراتنا  “باإمكان  تي�شال:  و�رشحت 
للتاأكد  املكونات  بع�ض  تفح�ض 
وطلب  لال�شتبدال  احتياجها  من 
القادمة  زيارتك  قبل  الغيار  قطع 
املدير  اأن  ويُذكر  اخلدمة”،  ملركز 
التنفيذي ايلون ما�شك اأكد يف بداية 
العام اأن حت�شني اخلدمات املتوفرة 
من  واحدة  هي  تي�شال  ل�شيارات 
اأولوياته. واأ�شار ما�شك اإىل اأن مالك 
طلب  اأي  حذف  باإمكانهم  تي�شال 
اأوتوماتيكي لقطعة غيار اإذا اعتقدوا 
�رشورية،  غري  اأنها 
هو  و

اخلدمة  لهذه  جدا  هام  جانب 
ال�شيارات  ملالك  حرية  لإعطاء 

اأو  فورياً  املكونات  بع�ض  تغيري  يف 
النتظار قلياًل ل�شبب اأو لآخر.

الهوائية بو�سائدها  عيوب  ب�سبب  دوالر  مليون   299 تدفع  فورد 

اإىل  مقدمة  وثائق  اأظهرت 
الأمريكية  املحاكم  اإحدى 
ال�شيارات  موافقة �رشكة �شناعة 
 299 دفع  على  فورد  الأمريكية 
دعوى  لت�شوية  دولر  مليون 
الو�شائد  ب�شبب  �شدها  ق�شائية 
امل�شتخدمة يف  املعيبة  الهوائية 
�رشكة  من  واملوردة  �شياراتها 
�شناعة الو�شائد الهوائية اليابانية 

"تاكاتا".
اإىل  مقدمة  وثيقة  وبح�شب 
فلوريدا  ولية  يف  املحكمة 
فورد،  �رشكة  فاإن  الأمريكية 

�شيارات  منتج  اأكرب  ثاين  وهي 
�شتدفع  املتحدة،  الوليات  يف 
دعاوى  لت�شوية  الأموال  هذه 
العمالء  اأقامها  التي  التعوي�شات 
القت�شادية  الأ�رشار  ب�شبب 
هذه  وحتتاج  لها.  تعر�شوا  التي 
املحكمة  موافقة  اإىل  الت�شوية 

حتى ت�شبح �شارية املفعول.
و"بي. "تويوتا"  �رشكات  كانت 
و"�شوبارو"  و"مازدا"  اإم.دبليو" 
تو�شلت  قد  ال�شيارات  ل�شناعة 
مع  اتفاق  اإىل  املا�شي  العام  يف 
املت�رشرين لت�شوية دعاوى مماثلة 

دولر،  مليون   553 �شداد  مقابل 
ودفعت "تويوتا" اجلزء الأكرب من 
مبلغ الت�شوية وكان 5ر278 مليون 
ودفعت  "بي.اإم.دبليو"  ثم  �شيارة 
ت�شوية  ويف  دولر.  مليون   131
على  "ني�شان"  وافقت  منف�شلة 
ومازالت  دولر.  مليون   98 دفع 
هناك دعاوى قائمة �شد �رشكات 
"جرنال  مثل  الأخرى  ال�شيارات 
كراي�شلر"  و"فيات  موتورز" 

و"فولك�شفاجن" و"داميلر".
"تاكاتا" املعيبة  اأن و�شائد  يذكر 
يف  انتفاخها  عند  تنفجر  كانت 

�شظايا  فتن�رش  الت�شادم  حال 
بجراح  الركاب  ت�شيب  معدنية 
قد توؤدي اإىل الوفاة. ومت تر�شد 
مرتبطة  وفاة  حالة   20 من  اأكرث 
هذه  ت�شمل  ول  احلوادث.  بهذه 
املتعلقة  التعوي�شات  الت�شويات 
بحالت الإ�شابة اأو الوفاة نتيجة 

عيوب الو�شائد الهوائية.
عيوب  بوجود  "تاكاتا"  واعرتفت 
دفع  على  ووافقت  منتجاتها  يف 
غرامة ت�شل اإىل مليار دولر، مما 
اأدى اإىل اإ�شهار اإفال�شها يف العام 

املا�شي.

S90 موديل طويل من فولفو

ك�شفت �رشكة فولفو مودياًل طوياًل من �شيارة ال�شالون S90 الفاخرة، 
يتمتع مبزيد من الهيبة والفخامة.

 S90L Excellence واأو�شحت ال�رشكة ال�شويدية اأن املوديل الطويل
يزيد طوله عن املوديل القيا�شي بـ 12 �شم، ويزخر بتجهيزات فاخرة، 

منها مقعدين مفردين يف اخللف مع وظائف التهوية والتدليك وطاولت 
قابلة للطي ودرج تربيد مزود باإ�شاءة وحامل م�رشوبات قابل ل�شبط 

درجة احلرارة.
ومن التجهيزات الأخرى مكيف هوائي اأوتوماتيكي رباعي املناطق 

ونظام �شوتي فاخر ماركة Bowers&Wilkins، بالإ�شافة اإىل عزل 
ال�شو�شاء وتعتمد ال�شيارة S90L Excellence الفارهة على �شواعد 

املحرك T8 بقوة 288 كيلووات/390 ح�شان، وتتوفر ب�شعر يبداأ من 
108 األف و500 يورو.

بوغاتي �سريون �سوبر�سبورت تظهر 
الأول مرة اأثناء اختبارها

اأول بوجاتي �شريون خرجت من م�شنع مول�شيم الفرن�شي لل�شوبركارز 
مر عليها عامني، ويف مايو املا�شي �شلّمت ال�رشكة النموذج 100 منها.

لذا، عندما نرى منوذجني منها يتم اختبارهما على حلبة نوربورجرينج، 
فهذا ب�شكل طبيعي يثري الت�شاوؤل.

كل من منوذجي �شريون بالفيديو لديهما حمرك رباعي التريبو 16 
�شلندر بقوة 1،500 ح�شان و1،600 نيوتن.مرت من عزم الدوران، لكن ما 

ال�رش خلفهما؟ لدينا نظريتان حولهما ا�شتنادا على التقارير التي اطلعنا 
عليها، الأول اأن ما نراه هنا هو موديل �شوبر�شبورت يتم اختباره، والذي 

�شيحظى بعدة حتديثات ميكانيكية ويفرت�ض اأن يك�رش حاجز اأ�رشع 
�شيارة يف العامل، اأما الحتمال الثاين فهو اأن هذه هي �شريون �شبورت 

حتديث �شريون التي مت اطالقها يف معر�ض جنيف لل�شيارات 2018 
ومتر مبرحلة الختبارات النهائية.

على كل حال، بوجاتي بال �شك تخطط ل�شيء ما، وبالرغم من اأننا ل 
نعرف ما هو بعد لكن الغالب اأنها �شريون �شوبر�شبورت، اإل اأن اإطالقها 

بالأ�شواق لن يكون باأي وقت قريب.
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ن�رشت �رشكة غوغل يف �صفحة 
مب�صاعدها  اخلا�ص  الدعم 
فهم  دائرة  تو�صيع  عن  الذكي 
ال�صوتية  للأوامر  امل�صاعد 
يف”  تي  “اأندرويد  نظام  على 
قوقل  فم�صاعد  جديدة،  بلغات 
الأملانية،  اللغة  دعم  اأ�صاف 
اللغة الإيطالية، اللغة الربتغالية 
اللغة  وكذلك  الربازيلية، 

ال�صبانية.

على  قوقل  م�صاعد  اأ�صبح  وقد 
نظام “اأندرويد تي يف” يدعم 8 
كان  اأنه  حيث  الآن،  حتى  لغات 
الفرن�صية،  الإجنليزية،  يدعم 
وقٍت  يف  والكورية  اليابانية، 
املجموعة  دعم  قبل  �صابق 
الذي  امل�صاعد  لكن  اجلديدة. 
الذكية  التلفزيونيات  على  يعمل 
اإىل دائرة الت�صاع  مل ي�صل بعد 
مثلما احلال مع الهواتف الذكية 

ال�صوتية  الأوامر  تدعم  التي 
بنحو 19 لغة خمتلفة.

احلديث  جًدا  النادر  من  رمبا 
الأوامر  واإعطاءه  للتلفزيون 
ال�صوتية لتنفيذها، لكن مبا اأنها 
اإ�صافة مميزة للبع�ص، فبالتاأكيد 
بتحديثها  ال�رشكة  �صت�صتمر 
انت�صار  مع  م�صتوى  اأعلى  لت�صل 
التلفزيونات الذكية ب�صكل هائل 

خلل ال�صنوات القادمة.

املت�صّفح اجلديد Jio على 
اأندرويد يقّدم حًل �صريًعا 

ونظيًفا لت�صّفح االنرتنت
  

اأحدث   Jio تطبيق 
الويب  مت�صّفحات 
قوقل  متجر  على  من 
يعلم  واجلميع  بلي، 
يف  تطول  القائمة  اأن 
يف  حيث  املجال،  هذا 
مل�صنا  الأخرية  الآونة 
من  به  باأ�ص  ل  عدد 
املت�صفحات  تطبيقات 
قليلة  باأحجام  تاأتي 
هذا  منها  للغاية، 

ونظيًفا  �رشيًعا  حًل  اأندرويد  كم�صتخدم  لك  يُقّدم  الذي  املت�صّفح، 
لت�صّفح النرتنت.

فقط،  ميغابايت   4.8 بحجم  ياأتي  اأنه  املت�صّفح  هذا  ومن مميزات 
بكافة  الأخبار  اأحدث  لك  تعر�ص  التي  الرئي�صية  الواجهة  وهناك 
وحماذاة  الطلب،  ح�صب  الن�ص  حجم  تعديل  خيارات  مع  اأ�صكالها، 
بالأخبار يّقدم لك مت�صّفح Jio مقاطع فيديو ح�صب الذوق، بطريقة 

.UC م�صابهة للمت�صّفح الغني عن التعريف
ومن على الواجهة الرئي�صية للمت�صّفح �صتُلحظ وجود علمات تبويب 
افرتا�صية لبع�ص مواقع الويب ال�صهرية، ف�صًل عن وجود �رشيط بحث 
يدعم البحث الن�صي والبحث ال�صوتي، مع دعمه لفتح علمات تبويب 
اأدعها  التي  املميزات  اخلفي، وغريها من  الت�صّفح  وو�صع  متعددة، 
 Jio Browser مت�صّفح  حتميل  ميكنك  اأخرًيا  بنف�صك،  لتكت�صفها 
يدعم  اأن  على  بلي،  قوقل  متجر  على  من  وكامل  جماين  ب�صكل 

اأندرويد 5.0 فاأحدث.

م�صاعد غوغل على نظام اأندرويد تي 
يف ي�صيف 4 لغات جديدة

يكت�سحها اللون الأبي�ض من على تطبيقها

في�صبوك تاأتي بواجهة م�صتخدم جديدة 

اأعلن  الآن  من  اأيام  قبل 
موؤ�ص�ص  زوكربريغ،  مارك 
في�صبوك، عن  �صبكة  ورئي�ص 
خطط لإن�صاء من�صة جديدة 
ويف  اخل�صو�صية،  على  تُرّكز 
اأن  ا  اأي�صً يبدو  ذلك  موازاة 
واجهة  على  تعمل  ال�رشكة 
على  من  جديدة  م�صتخدم 
وعلى  اأندرويد،  يف  تطبيقها 
الرغم من اأن الثنني ل يبدو 
اأنهما مرتبطان، فمن املثري 
ت�صمم  ال�رشكة  اأن  للهتمام 
واجهة جديدة و�صط خماوف 

متعلقة باخل�صو�صية.
هذا  يخ�ص  فيما  عموًما 
فهي  اجلديد،  الت�صميم 
ما�صنجر  واجهة  مع  تتوافق 
تبدو  اآخر  مبعنى  الأخرية، 
ا من ذي قبل، ومن  اأكرث بيا�صً
اأدناه،  حة  امُلو�صّ اللقطات 
الإ�صتغناء  مت  باأنه  نُلحظ 
الرئي�صي،  الأزرق  اللون  على 
علمات  عر�ص  عن  ف�صًل 
باللون  الن�صطة  التبويب 
الرمادي، كما وهناك م�صاحة 
للخت�صارات،  اإ�صافية 

قابلة  تظل  اأن  يجب  التي 
للتخ�صي�ص بناًء على ما يراه 

امل�صتخدم منا�صب له.
هذه  يخ�ص  فيما  اأخرًيا 
ل  فهي  اجلديدة،  الواجهة 
منف�صل،  كتحديث  تتوّفر 
ويبدو اأنها من جانب اخلادم، 
متاحة  غري  فهي  بالتايل 
نية  تُعرف  ول  للجميع، 
للجميع  باإطلقها  ال�رشكة 
اأم ل، ونحن بدورنا �صنواكب 
ما  بكل  ُكم  وَنَدّ التطورات 

هو جديد.

اأوبو تعلن عن العلمة التجارية 
Oppo Reno اجلديدة

على غرار ماقامت به هواوي مع 
 Poco مع  �صاومي  و   Honor
الأخرى  هي  اأوبو  �رشكة  اعلنت 
جديدة  جتارية  علمة  عن 
حتمل  املتو�صطة  للهواتف 
رينو  اأوبو   Oppo Reno اإ�صم 
معقولة  باأ�صعار  هواتف  �صتقدم 

عالية  مبوا�صفات  تكون  رمبا 
اونور  هواتف  مان�صاهد يف  مثل 
اأكدت  لذلك  بوكوفون  هاتف  و 
ال�رشكة اأن الهاتف الول من فئة 
يوم  عنه  الك�صف  �صيتم   Reno

10 اأفريل القادم.
وبح�صب عدة م�صادر فاإن الهاتف 
هاتف  اول  �صيكون  اجلديد 
ميزة  مع  كامريا  يقدم  اأوبو  من 
التكبري اجلديدة حتى 10 مرات 

دون خ�صارة اجلودة والتي اعلنت 
املوؤمتر  يف  اأيام  قبل  اأوبو  عنها 
 2019 MWC العاملي للهواتف
موا�صفات  ليوجد  الآن  حتى 
ولكن  اجلديد  للهاتف  م�رشبة 
بثت ال�رشكة فيديو دعائي يوؤكد 
كامريات   3 �صيحمل  الهاتف  ان 
اأن  يوؤكد  وهذا  اخللف  من 
عوامل  ابرز  �صتكون  الكامريا 

ت�صويق الهاتف. 

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

 »NVIDIA« طور املربجمون يف �رشكة
ت�صاعد  فريدة  رقمية  خوارزميات 
الأجزاء  وا�صرتجاع  ال�صور  تعديل  على 
عمل  طريقة  وتختلف  منها.  املفقودة 
برامج  عمل  اأ�صلوب  عن  التقنية  هذه 
التعديل الأخرى، فخوارزمياتها ل ت�صعى 
ال�صورة  من  املفقود  املكان  عن  للبحث 

وحتديد الألوان القريبة منه 
على  تعتمد  بل  بها،  مللئه 

الذكاء ال�صطناعي لتعاين ال�صورة ب�صكل 
مكان  يكون  اأن  ميكن  ما  وتخمن  كامل 
لهذه  ميكن  كما  ومتلوؤه.  املفقود  اجلزء 
التي  ال�صور  مع  التعامل  اخلوارزميات 
حتتوي على الوجوه وحتدد �صكل العيون 

منها  قريبة  عيون  اأ�صكال  وانتقاء  مثل، 
وا�صتبدال الأ�صلية مبا يتنا�صب مع �صكل 
الوجه، الأمر الذي يجعل منها برجميات 
مميزة للم�صورين، وللذين يعدلون ال�صور 

للمجلت واملواقع الإلكرتونية.

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

تطور مت�صفح Brave ب�صكل كبري موؤخرا، حيث 
اأن م�رشوع العمل جاء �رشيعا ومت تطوير املت�صفح 
على نظام iOS قبل ثلثة �صهور، ثم اآندرويد قبل 
الكمبيوتر  لأجهزة  وبعدها قدمته  ون�صف،  �صهر 
اأن  ويبدو  ولينك�ص.  ماك،  ويندوز،  باأنظمة 
القائمني على امل�رشوع يعملون بجد على تطوير 
كروم  مثل  برامج  ملناف�صة  احلديث  املت�صفح 
وفايرفوك�ص، حيث اأن الن�صخة اجلديدة منه تاأتي 
ب�صكل مميز و�صبيه مبت�صفح غوغل كروم  يعمل 

كروميوم  نواة  على  بريف  اأو   Brave مت�صفح 
للربجمة  مفتوح  م�صدر  وهي   ،Blink وحمرك 
متلكه غوغل، وهو ذاته الذي بنت عليه مت�صفحها 
واجهة  على  الأخري  التحديث  واحتوى  كروم. 
مطورة عن ال�صابق واأ�صبح باإمكان امل�صتخدمني 
الأعلى  يف  ظاهر  ب�صكل  التبويب  علمات  روؤية 
املت�صفح  اأن  كما  كروم،  قوقل  احلال  هو  كما 
اأ�صبح اأ�رشع من ال�صابق، ومن املفرت�ص اأن يكون 
حممي ب�صكل اأكرب وذلك ب�صبب ترابطه املبا�رش 

مع نواة كروميوم املطورة من غوغل. وللعلم، فاإن 
مت�صفح بريف ياأتي مع اإ�صافة حلجب الإعلنات 
�صببا  كانت  والتي  بها،  التحكم  املزعجة- ميكن 
رئي�صيا يف �صهرة املت�صفح يف وقت ق�صري. يُذكر 
اأن مت�صفح بريف هو اأحد م�صاريع املطور الكبري 
“جافا  الربجمة  لغة  مبتكر  وهو  ايت�ص،  بريندان 
موؤ�ص�صي  اأحد  اأنه  كما   ،JavaScript ”صكربت�
موزيل  مت�صفح  تطوير  عن  امل�صئولة  موزيل 

فايرفوك�ص ال�صهري.



احلظرية الثقافية لوالية 
تيندوف

�إح�صاء 5000 
�صجرة �أرغان 

�شجرة   5000 �إح�شاء  �لإطار مت  هذ�  ويف 
�لثقافية  �حلظرية  يف  متو�جدة  �أرغان 
لولية تنذوف , �أين يتم �لعمل على تطوير 
�لوليات  يف  �لغابية  �ملحا�شيل  هذه 
م�شتثمرين  مع  بال�رش�كة  �ملجاورة 
ولإعادة  �أخرى  �أنو�ع  جنب  �إىل  خو��ص, 
مت  و�لعطرية  �لطبية  للنباتات  �لعتبار 
ولية   33 عرب  مهني  جمل�ص   33 تاأ�شي�ص 
لتنظيم ��شتغالل هذه �لرثو�ت, �أين عرفت 
منوذجية  مزرعة  �إن�شاء  زر�لدة  مدينة 
و�لتي  و�لعطرية  �لطبيية  �لأع�شاب  لإنتاج 
خمرب  عرب  �خلارج  �إىل  وت�شدر  تغلف 
لزر�عة  جتارب  �جناز  �إىل  �إ�شافة  بيوبام, 

�حللحال بتلم�شان.

االأمن الوالئي مب�ستغامن خالل 
جويلية املا�سي

437 ق�صية تتعلق 
بامل�صا�ص بالأ�صخا�ص 

و�ملمتلكات 
�شجلت م�شالح �أمن ولية م�شتغامن خالل 
تتعلق  ق�شية  �ملا�شي437  جويلية   �شهر 
و�ملمتلكات,  بالأ�شخا�ص  بامل�شا�ص 
هذ�  لدى  �ل�شبت  �أم�ص  ��شتفيد  ح�شبما 
�أن  �مل�شدر  و�أو�شح  �لأمني  �ل�شلك 
�لولية  لأمن  �لق�شائية  �ل�رشطة  م�شلحة 
قامت خالل ذ�ت �لفرتة باإجناز 361 ملفا 
 21 بينهم  من  �شخ�شا   463 �شد  ق�شائيا 
�أجانب تورطو� يف  �مر�أة و19 قا�رش� و 6 
�لعديد من �جلر�ئم وبخ�شو�ص �ملتابعات 
�إيد�ع  �لق�شائية مت, وفقا لذ�ت �مل�شدر, 
58 �شخ�شا �حلب�ص �ملوؤقت و��شتدعاء 34 
�ملحاكمة  جلل�شة  مبا�رشة  �آخر�  �شخ�شا 
كما ��شتفاد خالل نف�ص �لفرتة 75 �شخ�شا 
من �لإفر�ج و 20 �شخ�شا �آخر من �لرب�ءة, 

ي�شيف �مل�شدر �لأمني.

خدمة و�سالمة املواطنني 
وامل�سطافني 

فرق �صرطة �ل�صو�طئ 
و�لدر�جات �لهو�ئية

�إطار  ويف  �ل�شطياف  �ملو�شم  مبنا�شبة 
�لوطني   لالأمن  �لعامة  �ملديرية  ن�شاطات 
�لأزرق  �ملخطط  �شياق  يف  �ملندرجة 
�لأمن  م�شالح  برجمت   ,2019 ل�شنة 
م�شتوى  على  ميد�نية  خرجة  �لوطني 
><�ل�شابالت« باملقاطعة �لإد�رية  منتزه 
بعني  »�جلميلة«  و�شاطىء  د�ي  حل�شني 
�أوت2019, لإبر�ز  �ل�شبت17  �ليوم  �لبنيان, 
لالمنا  �لهو�ئية  �لدر�جات  فرق  دور 
فرق  كذ�  و  �لعمومية  بالأماكن  �لوطني 
�ل�رشطة �لعاملة بال�شو�طئ, وكل �لتد�بري 
و�لإجر�ء�ت �لأمنية �مل�شخرة ل�شمان �أمن 
و�شالمة �مل�شطافني خا�شة بال�شو�طىء و 

�لأماكن �لعامة.
مهمة  لها  �أوكلت  �ملخت�شة,  �لفرق  هذه 
�حلفاظ على �أمن �لأ�شخا�ص و�ملمتلكات 
و�ل�شهر على توفري �رشوط �لر�حة, ل�شيما 
م�شتوى  على  و�ملنا�شبات  �لعطل  خالل 
كبري�  و�إقبال  حركية  تعرف  �لتى  �لأماكن 
للمو�طنني  كالف�شاء�ت �لعامة و �حلد�ئق 

و �ملنتزهات   و �ل�شو�طئ.

وكاالت

عن  �شادر  بيان  يف  وجاء 
ورد يف  ما  »تعقيبًا على  �لفنانة 
�لجتماعي,  �لتو��شل  و�شائل 
)�إيدي  �لتويرت  يف  وبالأخ�ص 
مطربة  باأنها  وي�شفها  كوهني(, 
تقيم  �شوف  و�أنها  �إ�رش�ئيلية, 
حفاًل مو�شيقًيا يف �جلز�ئر بعد 
للجو�ز  دخول  بتاأ�شرية  دخولها 

�لإ�رش�ئيلي«.
بهذ�  »توؤكد  �لبيان  و�أ�شاف 
يتم  مل  �أنه  خوري  رنا  �لفنانة 
جهة  �أّية  من  �أبًد�  �إليها  �لتوجه 
لإقامة  �جلز�ئر  من  م�شوؤولة 
�حلملة  وت�شتنكر  هناك,  حفل 

�لدعائية �لكاذبة �لتي تهدف �إىل 
ت�شويه �نتمائها �لفل�شطيني«.

�ل�شابق  يف  كوهني,  وعمل 

مكتب  يف  �إعالمًيا  م�شت�شاًر� 
�لإ�رش�ئيلّية,  حكومة  رئي�ص 
باحًثا  ويعمل  نتنياهو,  بنيامني 

�ل�شاد�ت   – بيغني  مركز  يف 
�لوطن  على  و�نك�شف  لل�شالم, 
�لعربي خالل �ل�شنو�ت �لأخرية 
من خالل م�شاركاته يف برنامج 
قناة  على  �ملعاك�ص«  »�لجتاه 
ترويجه  خالل  ومن  »�جلزيرة« 
لعدٍد من �لإ�شاعات �لتي تتعلّق 
وبني  �إ�رش�ئيل  بني  بالتطبيع 
فنانة  وخوري  عربّية,  دوٍل 
حيفا,  مدينة  من  فل�شطينّية 
جامعتها  يف  �ملو�شيقى  در�شت 
مهرجانات  يف  و�شاركت 
عديدة,  مو�شيقّية  وم�شاريع 
�ملو�شيقي  زوجها  مع  و�أ�ش�شت 
فرقتهما  دروي�ص  �شليم  دروي�ص 

»جنون«.

م�ست�سار لنتنياهو وراء االإ�ساعة

�لفل�صطينية رنا خوري تنفي 
�إحياءها مهرجانا يف �جلز�ئر

خالل ال48 �ساعة املا�سية 

�نت�صال جثث 7 �أ�صخا�ص توفو� غرقا 

قتل اأخته وفتح النار 
على امل�سلني

معتدي م�صجد �أو�صلو 
يعرتف بجر�ئمه

�ل�شاب  �أن  �لرنويجية  �ل�رشطة  �أعلنت 
وفتح  �ل�شقيقة  �أخته غري  بقتل  �ملتهم 
م�شجد  د�خل  �مل�شلني  على  �لنار 
»�لنور« ب�شو�حي �أو�شلو موؤخر�, �عرتف 
�جلرميتني  بارتكابه  ��شتجو�به  خالل 
�عرتف  �ملتهم  �أن  �ل�رشطة  و�أ�شافت 
�لر�شمي  �أن يدخل عملية �لإقر�ر  دون 
بال  �أو�شلو  �رشطة  يف  �مل�شوؤول  وقال 
فيليب  »�ملتهم  �إن  هيورت  فرديريك 
مل  لكنه  بالوقائع  �عرتف  مانهاو�ص 
�لتهامات  من  ر�شميا  موقفا  يتخذ 

خالل ��شتجو�به«.
�ملتهم  لدى  باأن  �ل�رشطة  و�أفادت 
متطرفة«  ميينية  نظر  »وجهات 
�لأجانب«,  رهاب  �إىل  ت�شري  و«مو�قف 
يف  �إليه  �ملوجهة  �لتهامات  نفى  وقد 
�ل�شتخبار�ت  �أجهزة  وذكرت  �لبد�ية 
عن  معلومات  متلك  �أنها  �لرنويجية, 
»كان  و�أنه  �ل�شنة,  حو�يل  منذ  �ملتهم 
حال  يف  يكن  ومل  ما  حد  �إىل  غام�شا 
بعمل  �لقيام  و�شك  على  باأنه  توحي 

�إرهابي«.
ز�نغجيا  يوهان  �أخته  مانهاو�ص  وقتل 
�لتوجه  قبل  عاما(   17( هان�شن  �إيهلي 
�إىل م�شجد »�لنور« يف �إحدى �شو�حي 
�أو�شلو �لر�قية و�إطالق �لنار د�خله حيث 

�أ�شيب 3 م�شلني �إ�شابات طفيفة.
�لعتد�ء�ت يف  �أ�شو�أ  �لرنويج  و�شهدت 
يف  متطرف  مييني  قبل  من  تاريخها 
�أندير�ص  قتل  عندما   ,2011 جويلية 
يخ�شى  �إنه  قال  �لذي  بريفيك  بريينغ 
�شخ�شا   77 بالده,  �لإ�شالم«  »�جتياح 
حكومية  مكاتب  �أمام  �شاحنة  بتفجري 
خميم  على  �لنار  �إطالق  ثم  �أو�شلو  يف 
جزيرة  يف  �لعمال  حلزب  �شبابي 

�أوتويا.
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�لعثور على 1700 
قنبلة يف قلعة رو�صية

يف  للذخرية,  م�شتودع  على  �لعثور  مت 
�لو�قعة  كريت�ص  مبدينة  تاريخية  قلعة 
رو�شيا,  غرب  �لقرم  جزيرة  �شبه  يف 
عن  �لبحث  عمليات  خالل  وذلك 
�لألغام وقال م�شدر يف مديرية حالت 
�لطو�رئ �لإقليمية, لوكالة »نوفو�شتي«, 
للذخرية  م�شتودع  يف  كانت  �لقنابل  �إن 
�لعظمى  �لوطنية  �حلرب  زمن  من 
و�أ�شار �مل�شدر, �إىل وجود 1700 قنبلة 
�ن�شطاريه تزن كل منها 2.5 كيلوغر�م, 
و�حدة  جوية  قنبلة  �إىل  بالإ�شافة 
ويف  كلغم   100 تزن  �لنفجار  �شديدة 
مار�ص �ملا�شي, �أفادت مديرية حالت 
�شبه  يف  بالعثور  �لإقليمية,  �لطو�رئ 
تزن  جوية  قنبلة  على  �لقرم,  جزيرة 
500 كلغ, من خملفات �حلرب �لوطنية 
�لعظمى ومت �كت�شاف �لقنبلة يف �لبحر 
ومت  �ل�شاحل,  من  مرت�   250 بعد  على 

كذلك �لتخل�ص منها.
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�شتة  غرقا,  م�رشعهم  �أ�شخا�ص   7 لقي 
منهم يف �شو�طئ م�شموحة و�أخرى ممنوعة 
م�شتوى  على  مائية  بربكة  و�آخر  لل�شباحة, 
للوطن,  �ل�شاحلية  �لوليات  من  �لعديد 
ح�شب  �لخرية,  �شاعة  �ل48  خالل  وهذ� 
ما �فادت به �أم�ص �ل�شبت ح�شيلة مل�شالح 
�حلماية �ملدنية  و�أو�شح ذ�ت �مل�شدر �أنه 
�شخ�شني  جثتي  �نت�شال  جيجل  بولية  مت 

توفيا غرقا بالبحر: 
بال�شاطئ  تويف  ل�شخ�ص  �لأوىل  �حلالة 
)م�شموح  �ل�شغري«  »�ل�شريك  �مل�شمى 
تويف  ل�شخ�ص  �لثانية  و�حلالة  لل�شباحة( 
غرقا بال�شاطئ �مل�شمى »�ملنارة �لكبرية« 
بجاية,  وبولية  لل�شباحة(  )م�شموح 
�أي�شا  �ملدنية  �حلماية  وحد�ت  �نت�شلت 
بال�شاطئ  غرقا  توفيا  �شخ�شني  جثتي 

)م�شموح  مركز«  »�وقا�ص  �مل�شمى 
»بو�شو�شة«  �مل�شمى  و�ل�شاطئ  لل�شباحة( 
بولية  مت  فيما  لل�شباحة(,  م�شموح  )غري 
تويف غرقا  �شخ�ص  �نت�شال جثة  م�شتغامن 
»�ور�يح«  �مل�شمى  �ل�شاطئ  من  بالقرب 

)م�شموح لل�شباحة(.
وبولية بومرد��ص, مت �نت�شال جثة مر�هق 
»�ل�شخرة  �مل�شمى  بال�شاطئ  غرقا  تويف 
كما  لل�شباحة(,  )م�شموح  �مل�شمحلة« 
�شخ�ص  جثة  �نت�شال  �لطارف  بولية  مت 
بال�شاطئ �مل�شمى »5 جويلية«  تويف غرقا 
�أي�شا  )غري م�شموح لل�شباحة( كما تدخلت 
نف�ص  خالل  �ملدنية,  �حلماية  م�شالح 
�لفرتة, بولية جيجل لنت�شال جثة �شخ�ص 
د�ئرة  �ل�شقفة,  ببلدية  بالو�د  غرقا  تويف 

�شيدي عبد �لعزيز

بكل من جانت وبرج باجي 
خمتار وعني قزام

توقيف 28 منقبا 
عن �لذهب ومهرب  

�ل�شعبي,  �لوطني  للجي�ص  مفارز  �أوقفت 
وعني  باجي خمتار  وبرج  جانت  من  بكل 
ومهرب  �لذهب  عن  منقبا   28 قز�م, 
�لدفع  رباعية  مركبات  ثالث   و�شبطت 
ودر�جتني ناريتني ومعد�ت �أخرى, ح�شب 
ما �أورده �أم�ص �ل�شبت بيان لوز�رة �لدفاع 

�لوطني.

امل�سيلة 

�مل�صتفيدون من 
م�صروع 1000 م�صكن 

باتيجاك يحتجون 
�حتج �أول �أم�ص  �لع�رش�ت من �مل�شتفيدين, 
من �ل�شكنات �لت�شاهمية« باتيجاك »بامل�شيلة 
�ل�شديدين  و��شتيائهم  غ�شبهم  عن  للتعبري 
�لأ�شغال  وترية  تاأخر  من  �لولية,  مقر  �أمام 
�شيا�شة  وعلى  جد�,  بالبطيئة  و�شفوها  �لتي 
موؤ�ش�شة  متار�شها  �لتي  و�لهمال  �لتماطل 
�نطلقت  �لتي  �ل�شكنات  �جتاه  �لأ�شغال, 
�أ�رشت  و�لتي   ,2012 عام  منذ  ��شغالها 
بالكثريين ممن يعاين مع م�شاكل �لكر�ء �ملادية 
عن  �مل�شتفيدون  خرج  حيث  و�لجتماعية, 
�أمطرتهم  �لتي  �لكاذبة  �لوعود  �شد  �شمتهم 
بها �ملوؤ�ش�شة �مل�شوؤولة, على �لجناز و�لتي 
توؤكد  كانت  �لتي  �ملو�عيد,  جميع  �أخلفت 
لت�شليمها لأهلها, بعد  �ل�شكنات بها  جاهزية 
�أن جتاوزت مدة �لجناز ل 7 �شنو�ت مطالبني 
تدخل و�يل �مل�شيلة, حلل م�شاكلهم �ل�شكنية, 
وفتح حتقيق حول �لتجاوز�ت �لتي متار�شها 
�ل�رشكة,  هذه  على  �ل�شغط  وكذ�  �ل�رشكة 
�ل�شكنات وفق  ق�شد �لإ�رش�ع يف �جناز هذه 

�لعقد �ملتفق عليه. 
عبدالبا�سط بديار

ال�سحة العمومية النعامة 

83 من�صبا تكوينيا 
يف �صبه �لطبي 

لفائدة  تكوينيا  من�شبا   83 تخ�شي�ص  مت 
�لعليا  �لوطنية  باملعاهد  �لنعامة  ولية 
ح�شبما  و�لقابالت,  �لطبي  �شبه  للتكوين 
و�ل�شكان,  �ل�شحة  مديرية  لدى  ��شتفيد 
�لبيد�غوجية  �ملنا�شب  تلك  وزعت  وقد 
�ل�شبه طبي على ع�رشة  للتكوين يف جمال 
�لتاأطري  بتعزيز  ي�شمح  مبا  تخ�ش�شات 
للولية وحت�شني م�شتوى  �ل�شحية  بالهياكل 
باملوؤ�ش�شات  �لطبي  �شبه  للطاقم  �لأد�ء 
�جلو�رية,  �أو  �ل�شت�شفائية  �شو�ء  �لعمومية 

كما �أو�شح ذ�ت �مل�شدر.

نا�شد �لع�رش�ت من مو�طني قرية �شيدي 
حمام  لبلدية  �إقليميا  �لتابعة  �مل�شهور  
بوغر�رة , د�ئرة مغنية �ل�شلطات �لولئية  
�لعمومية  �لأ�شغال  مديرية  ر�أ�شها  وعلى 
على  �لوقوف  �جل  من  �لعاجل  �لتدخل 
تبديد �ملال �لعام من قبل �حد �ملقاولني  
على  ج�رش  �إقامة  على  ��رشف  �لذي 
حمام  بني  ما  �لر�بط  �لطريق  م�شتوى  
بوغر�رة وحمام �ل�شيقر عرب قريتهم على 

م�شافة 10كلم .
�جل�رش  �أن  �لر�شالة  �أ�شحاب  و�أكد  هذ� 
�ملقام على  و�دي بو�شليط �لذي ينبع من 

جبال فالو�شن  وي�شب يف �شد بوغر�رة و 
با�رش يف  �شهر  �إجنازه  على  �لذي مل مير 
و�لعتماد  �لأ�شغال   �شوء  بفعل  �لنهيار 
دقيق  بفتح حتقيق  , مطالبني  �لردم  على 
 , �مل�شتهلك  ,و�ملبلغ  �أ�شغاله  ملف  يف 
�لأ�شغال  تهمه  مل  �ملقاول  و�أن  خا�شة 
يف  با�رش  حيث   , �لأرباح  تهمه  ما  بقدر 
وتقلي�ص  بالرت�ب  �لو�دي   ردم  عملية 
�جل�رش  م�شاحة  تقلي�ص  ومعه  م�شاحته  
�لأمر �لذي �أدى �إىل �نزلق  �لرتبة يف �أول 

�شهر من �لت�شليم .

منطقة واد بو�سليط بحمام وغرارة بتلم�سان

ج�صر مغ�صو�ص بد�أ يف �لنهيار

نفت الفنانة رنا خوري،  ما رّوج له �سحايف »اإ�سرائيلي« يدعى اإيدي كوهني، عن اإقامتها حفال يف اجلزائر 
ودخولها هناك بجواز �سفر اإ�سرائيلي.

حممد بن ترار

�أوقف عنا�رش �لدرك �لوطني باأم �لبو�قي/
ن.ع.5, ثالثة )03( �أ�شخا�ص بحوزتهم �أربع 
نارية  طلقة  و)2720(  �شيد  بنادق   )04(

و�أغر��ص �أخرى, يف حني مت توقيف )13( 
مهاجر� غري �رشعي من جن�شيات خمتلفة 

بكل من تلم�شان وتيارت/ن.ع.2.

اأم البواقي

توقيف 3 �أ�صخا�ص بحوزتهم �أربع بنادق
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