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»ال��ضط« تفتح ملفا م�ضك�تا عنه وحتقق فيه

الزوجات"...جرمية  "تبادل 
تبحث عن ن�ص قانوين

مترد 08 قادة كتائب و ت�ضليم 167 اإرهابيا الأنف�ضهم 

ا�شتداد اخلناق على حركتي التوحيد و القاعدة
�ص3

�ص3
اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�شا www.elwassat.com1 €  االأحد 28   جويلية  2019  املوافـق  ل25 ذو القعدة   1440هـ العدد:5002   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�شا

اأ�ستاذ علم االجتماع
 نا�سر جابي

ان�شحبت من 
جلنة احلوار لهذه 

�ص3االأ�شباب

�ص4

�ص24 �ص4�ص5

�ص4

وزير الفالحة �ضريف عماري  

خ�سائر فادحة يف الرثوة الغابية واحليوانية 
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مع ارتفاع كبري يف ق�ضايا الإجرام و املخدرات 

عودة  التهريب بعد 03 �سنوات من جتفيف منابعه بتلم�سان
.       حجز اأكرث من 779 كلغ كيف 9087 قر�ضا مهلو�ضا 

لوالية   االأمن  مديرية  ك�شفت 
تلم�شان م�شاحلها قد �شجلت2621 
ق�شية  مت�س بالقانون العام  خالل 
الن�شف االأول من �شنة 2019 تورط 
منهم  اليزال  �شخ�س   2520 فيها 
مت  حني  يف  فرار  حالة  يف   241
اإيداع 383 حب�شا  وهي يف انخفا�س 
بحوايل 5000 ق�شية مقارنة بنف�س 
مت  اأين   2018 �شنة  من  الفرتة  

ت�شجيل 3192ق�شية .
ففي جمال ال�رسقة للمركبات فقد 
مت  �رسقة 38 �شيارة و91 دراجة مت 
ا�شرتجاع 24�شيارة منها و13دراجة 
،اأما يف جمال التهريب   الذي عاد 
مت  فقد  اختفائه  بعد  الظهور  اإىل 
ت�شجيل 32 ق�شية  تورط فيها 54 
 14330 حجز  مت  ،حيث  �شخ�شا 
و3300علبة  اخلمور  من  وحدة 

 14110 اإىل  باالإ�شافة  �شي�شة  
هاتفا  و12  و6626  �شجائر   علبة 
و28  م�شتعملة  نقالة11�شيارة 
عادت  وقد  هذا   ، نارية  دراجة 
اختفت   بعدما  التهريب   مظاهر 
التهريب   مكافحة  قرار  بفعل 
ال�شلطات  مبا�رسته   مت  الذي 
بداية  الغربية  احلدود  على 
ا�شم  والذي حمل    2016/01/25

الال مغنية.
ويف جمال مكافحة التهريب  فقد 
تورط  ق�شية     379 ت�شجيل  مت 
فيها 646 �شخ�س ، مت حبب�س 239 
منهم يف حني اليزال 48 اخرا  يف 
حالة فرار ، كما مت حجز 779كلغ 
و9087  الكيف   من  و121.46غ 
كوكايني  و4.8غ  مهلو�شا  قر�شا 
الهندي  القنب  من  كلغ  و3.126 

بارتفاع يزيد عن ال20 باملائة عن  
�شنة 2018 اأين مت ت�شجيل 505 كلغ 
و570غ كيف ،و2301قر�س مهلو�س 
املرور  حوادث  جمال  يف  اأما   ،
فقد مت ت�شجيل 267 حادث مرور 

عنه  جنم  احل�رسية  باملناطق 
 7306 واإ�شابة  �شخ�شا   13 مقتل 
ب�شبب  كانت  واغلبها  جريحا 
والراجلني  وعدم  ال�شائقني  تهور 

احرتام القانون .

خبر في 
صورة

بومردا�س

اجلامعة ال�سيفية
 للإطارات ال�سحراوية 

انطلقت اأم�س ال�شبت ببومردا�س فعاليات اجلامعة ال�شيفية الإطارات 
الدولة ال�شحراوية وجبهة البولي�شاريو يف طبعتها العا�رسة مب�شاركة 
اإطار ميثلون خمتلف املوؤ�ش�شات والهيئات الوطنية للجمهورية   400

العربية  ال�شحراوية الدميقراطية.
وعرف حفل افتتاح هذه الفعالية التي تتوا�شل اإىل غاية ال�شابع من 
�شهر اأوت القادم بقاعة املحا�رسات جلامعة اأحممد بوقرة ببومردا�س 
،ح�شور رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني اجلزائري �شليمان �شنني و 
احلكومة  اأع�شاء  و  اأعكيك  الويل  حممد  ال�شحراوي  االأول  الوزير 
الثقافية  و  ال�شيا�شية  الوطنية  ال�شخ�شيات  من  عدد  و  ال�شحراوية 
ممثلي  و  الوطنية  االأحزاب  من  عدد  روؤ�شاء  و  ال�شابقني  الوزراء  و 
خمتلف جمعيات املجتمع املدين و �شفراء عدد من الدول املعتمدة 

باجلزائر.

ريا�ض حمرز يرد على منتقديه
 

مل  له  اأنه  ت�رسيح  ريا�س حمرز يف  اجلزائري،  املنتخب  قائد  اأكد 
يق�شد اأبدا جتاهل رئي�س الوزراء امل�رسي اأثناء التتويج بكاأ�س االأمم 
االإفريقية  قائال اإنه ال يعرفه اأ�شال«.. موجها حمرز اعتذاره لل�شعب 

امل�رسي  اإذا �شعر املعني باأنني اأخطاأت يف حقه .
 

تاأجيل مهرجان تيمقاد 
 

تيمقاد  الثقايف  الدويل  مهرجان  فعاليات  تاأجيل  انطالق  مت 
هذا  وياأتي   2019 اأوت  من  غاية  الفاحت  اإىل  ال41  طبعته  بباتنة  يف 
القرار  ب�شبب رحيل الرئي�س التون�شي الباجي قايد ال�شب�شي واإعالن 
الذي  التون�شي  ال�شعب  مع  ت�شامنا  اأيام    3 لـ  حداد  حالة  اجلزائر 
ح�شب ما   وهذا  ووطيدة،  اأخوية  عالقة  اجلزائري  بال�شعب  جتمعه 
اأكده حمافظ  املهرجان يو�شف بوخنتا�س يف ندوته ال�شحفية التي 

عقدها بفندق« �شيليا ».

الغزوات

�سبط71 كلغ من الكيف
 25 يومي  تلم�شان/ن.ع.2،  والية  بالغزوات،  ال�شواحل  حر�س  �شبط 
فيما  املعالج،  الكيف  من  كيلوغراما   )71،35(  ،2019 جويلية  و26 
بعني  املادة  نف�س  من  غراما   )730( الوطني  الدرك  عنا�رس  حجز 

تيمو�شنت/ن.ع.2. 

عنا�ضر الدرك الوطني ب�ضكيكدة

حجز قنطارين من الر�سا�ض
حجز عنا�رس الدرك الوطني ب�شكيكدة/ن.ع.5، قنطارين )02( و)47( 
كيلوغرام من مادة الر�شا�س، فيما مت حجز بندقية �شيد بدون وثائق 

و)133( طلقة من خمتلف العيارات بتب�شة/ن.ع.5.

ال�شبت  اأم�س  �شباح  انطلقت 
مدر�شة  اإىل  الدخول  م�شابقة 
عواوع  ال�شهيد  االأمة  اأ�شبال 
مدين التي تقع ببلدية املطارفة 
بالطور  خا�شة  )امل�شيلة( 
الدرا�شي  للمو�شم  املتو�شط 

.2020-2019
مدر�شة  قائد  باملنا�شبة  واأو�شح 
للناحية  التابعة  االأمة  اأ�شبال 
حميد  العقيد  االأوىل  الع�شكرية 

املدر�شة  هذه  باأن  �شالبي، 
ا�شتقبال  يف  اليوم  �رسعت  قد 
معدل  على  احلا�شلني  التالميذ 
يف   10 من   8،80 فوق  اأو  يعادل 
االبتدائي،  الطور  نهاية  امتحان 
املر�شحني  عدد  باأن  م�شيفا 
م�شابقة  الجتياز  املقبولني 
و   526 بلغ  املتو�شط  الطور 
اأن  اإىل  ال�شابط  نف�س  اأ�شار 
جميع ال�رسوط قد مت ت�شخريها 

للتكفل باملر�شحني  الجتياز هذه 
اأيام  ثالثة  تدوم  التي  امل�شابقة 
اأي اإىل غاية 29 جويلية اجلاري.

الطبي  الفح�س  اإجراء  بعد  و 
 28/27 يومي  البدنية  اللياقة  و 
جويلية، فاإن املر�شحني املقبولني 
يف  الكتابي  االختبار  �شيجرون 
العربية  اللغة  و  الريا�شيات 
اأفاد  الفرن�شية، ح�شب ما  واللغة 
باالت�شال  به من جهته  املكلف 

مبدر�شة  التوجيه   و  االإعالم  و 
املالزم  بامل�شيلة،  االأمة  اأ�شبال 
من  حفيظ  بن  الدين  عالء  اأول 
املر�شحني  اأولياء  عرب  جانبهم، 
الذين قدموا من واليات خن�شلة و 
تب�شة و امل�شيلة، عن ارتياحهم و 
اال�شتقبال  لظروف  ا�شتح�شانهم 
طرف  من  لهم  خ�ش�شت  التي 

م�شتخدمي هذه املدر�شة.

مدر�ضة اأ�ضبال الأمة ال�ضهيد عواوع مدين بامل�ضيلة

526 مر�سحا مل�سابقة الدخول 

رئي�س الدولة, من  تون�س

وفاة ال�سب�سي خ�سارة
 لتون�ض و اجلزائر 

 
بن  القادر  عبد  الدولة،  رئي�س  اأكد  
�شالح، اأم�س  ال�شبت بتون�س، ان وفاة 
الرئي�س التون�شي باجي قايد ال�شب�شي 
وكافة  واجلزائر  لتون�س  خ�شارة  تعد 

حمبي ال�شالم يف العامل.
وقال بن �شالح يف كلمة تاأبينية األقاها 
خالل مرا�شم ت�شييع جنازة الفقيد ان 
خ�شارة  »لي�س  ال�شب�شي  قايد  رحيل 
يف  ال�شالم  حمبي  ولكافة  والعرب  للجزائر  بل  فح�شب  ولتون�س  لعائلته 

العامل«.
الق�شية  نا�رس  حيث  اجلزائر  جتاه  الفقيد  مبواقف  �شالح  بن  وذكر 
اجلزائرية قائال : »لقد عرفناه يف اأيام املحنة وكان اىل جانبنا ووقف 
معنا، دعمنا ونا�رس ق�شيتنا. كما عرفناه بعد اال�شتقالل وكان دائما من 
بني الذين هند�شوا وعملوا من اأجل تثمني العالقات بني بلدينا«كما اأ�شاد 
بن �شالح مبواقف الفقيد يف الدفاع »عن احلق عن العدالة« و عمله »على 
التون�شي  ال�شعب  يتجاوز  ان  امله  عن  معربا  عنه«،  والدفاع  وطنه  بناء 
هذا »االمتحان خا�شة يف ظل هذا الظرف الدقيق الذي تعرفه تون�س 

ال�شقيقة«.
و�شارك رئي�س الدولة يف مرا�شم ت�شييع جنازة الرئي�س التون�شي الراحل 
اأول ام�س اخلمي�س عن  باجي قايد ال�شب�شي الذي انتقل اإىل رحمة اهلل 

عمر ناهز 92 �شنة.

بني   ما  املمتدة  الفرتة  خالل 
اإىل  و   2019 جويلية   27 اإىل   25
غاية �شبيحة اأم�س على ال�شاعة 
 48 خالل  )اأي  �شباحا  الثامنة 
�شجلت وحدات  االأخرية(  �شاعة 
تدخل   6012 املدنية  احلماية 
من  خمتلفة  مناطق  عــدة  يف 
تلقي  اإثر  على  وهذا  الوطن 

من  طرف  اال�شتغـاثة  مكاملات 
التدخالت  هذه  املواطنني، 
اأن�شطة  �شملت خمتلف جماالت 
احلمايـة املدنية �شواء املتعلقة 
احلوادث  املرور،  بحوادث 
ال�شحي،  االإجالء  املنزلية، 
االأجهزة  و  احلرائق  اإخمــاد 

االأمنية ...الخ.

احلماية  وحدات  تدخلت  كما  
املدنية  خالل نف�س الفرتة على 
اثر عدة حوادث مرور منها  17 
االأكرث دموية ت�شببت يف وفاة  12  
اأخرين   67 اإ�شابة  و  اأ�شخا�س 
بجروح متفاوتة اخلطورة، اأين مت 
خمتلف  اإىل  نقلهم  ثم  اإ�شعافهم 
ح�شيلة  اأثقل  امل�شت�شفيات، 

والية  م�شتوى  على  �شجلت 
ا�شخا�س   02 بوفاة  ق�شنطينة 
على  بجروح  اأخرين   02 واإ�شابة 
من  �شيارتني  بني  ا�شطدام  اثر 
نارية  ودرجة  اخلفيف  الوزن 
الطريق  على  وقع  احلادث  هذا 
ودائرة  ببلدية   27 رقم  الوطني 

حامة بوزيان.    

ما بني  25 اإىل 27 جويلية 2019

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 12 �سخ�سا

م.ب

كارثة يف جبال منطقة القبائل
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جميعي يوؤكد اأنه ل ميكن اإر�ضاء اجلميع

ت�سكيلة املكتب ال�سيا�سي تثري لغطا 
يف قيادة  احلزب العتيد

وجد بع�ض املناوئني لالأمني العام احلايل حممد جميعي فر�ضة الإعالن عن ت�ضكيلة املكتب ال�ضيا�ضي للحزب و 
كذلك امل�ضت�ضارين ملحاولة ا�ضتغاللها ملحاولة �ضرب ا�ضتقرار احلزب من جديد .

ع�ضام بوربيع

لالأفالن  العام  الأمني  جميعي 
عن  اإعالنه  قبل  �رصح  الذي  و 
دورة  يف  ال�سيا�سي  املكتب 
لالأفالن  املركزية  اللجنة 
يومني  مند  جرت  التي  الأخرية 
اإ�سارات  اأعطى   ، بالعا�سمة 
ل  غاية  اجلميع  ار�ساء  باأن 
بر�سائل ب�رصورة  ، وبعث  تدرك 
من  لأنه  الختيارات  بهذه  قبول 
يف  اجلميع  و�سع  امل�ستحيل 

املكتب ال�سيا�سي .
ال�سيا�سي وكذلك  قائمة املكتب 
م�ست�ساري الأمني العام ، ولو اأنه 
كانت مر�سية يف البداية و اأر�ست 
اإل   ، احلزب  قيادات  من  الكثري 

اأنه طبعا بداأت من ورائها حرب 
اأوراق  خلط  اأجل  من  الكوالي�س 
الأمني  الت�سوي�س على  و  احلزب 
العام اجلديد من طرف اخل�سوم 
على  املح�سوبني  كذلك  و 
و  ال�سابقة  الأجنحة  من  العديد 

ال�سخ�سيات ال�سابقة .
�رصح  قد  كان  الذي  جميعي 
احلزب  ت�سكيلة  عن  اإعالنه  قبل 
اأن  باأن على اجلميع   ، ال�سيا�سي 
يتفهم هاته الختيارات ، واأطلق 
م�ساورات لتو�سيع قائمة املكتب 
اللجنة  اأع�ساء  عليها  ووافق 
توقع  كما  اأنه  اإل   ، املركزية 
�سيكون  الر�سا  عدم  اأن  البع�س 
بع�س  طرف  من  حمالة  ل 

املعار�سني .

لالأفالن  العام  الأمني  اأن  ورغم 
بالتن�سيق  و�سطا  يكون  اأن  حاول 
احلزبية  قيادات  من  العديد  مع 
، اإل اأنه كما يقال اإر�ساء النا�س 
اأن  و  ل�سيما   ، تدرك  ل  غاية 
داخل  الدينا�سورات  بع�س 
الآفالن راحت تعرب عن تذمرها 
املكتب  يف  اختيارها  بعدم 
نف�سها  ترى  وكاأنها   ، ال�سيا�سي 
هذا  يف  الأ�سبقية  ولها  ولبد 
املن�سب للعديد من الأغرا�س .

يف  حر�س  كان  الذي  جميعي 
ال�سباب  عن�رص  على  البداية 
الر�سائل  من  العديد  اإطالق  و 
بعث  اإعادة  اإطار  يف  ت�سب  التي 
ال�سباب ، و بالرغم اأن الكثري من 
املركزية  اللجنة  مع  اختياراته 

بالرغم  اأنه  ال   ، �سبابية  كانت 
بع�س  جتاهل  اأو  اأق�سى  ذلك 
الفعاليات ال�سبابية داخل احلزب 
غا�سبة  هي  �سك  مامن  التي  و 
خا�سة و اأنها لعبت دورا كبريا يف 

احلزب .
من  الأوىل  الر�سالة  اأن  ورغم 
قيادة  وكذلك  املركزية  اللجنة 
مع  احلزب  تاأقلم  هي  احلزب 
متطلباته  و  ال�سعبي  احلراك 
املكتب  قائمة  تاأقلم  وحتى   ،
اأن  ال   ، احلراك  مع  ال�سيا�سي 
�سح  وان  ا  ال�سخ�سيات  بع�س 
التعبري بع�س الدينا�سورات ترى 
تكون  اأن  لبد  اأنه  نف�سها  دائما 
يف ال�سفوف الأمامية ، رغم اأنها 
و  ال�سعب  من  منبوذة  اأ�سبحت 

اأ�سبح ل تطاق يف العقل ال�سعبي 
مائلني  بع�سهم  كان  من  ل�سيما 
الع�سابة  رموز  اإىل  امليل  اأ�سد 

ال�سابقة .
اإطالق  و  ذلك  من  بالرغم  و 
طرف  من  الت�سوي�س  من  الكثري 
على  املح�سوبة  اجلماعة 
كل  اإجها�س  اجل  من  بوعالق 
غالبية  فاإن   ، احلزب  م�ساعي 
وافقت  املركزية  اللجنة  اأع�ساء 
على املكتب ال�سيا�سي ، بل حتى 
عليهم  �سوهد  احلا�رصين  اأغلب 
الر�سى بعد الإعالن عن املكتب 

ال�سيا�سي ، خا�سة اأن الكثري من 
اأ�سبح  املركزية  اللجنة  اأع�ساء 
بالدرجة  احلزب  م�سري  يهمهم 
الأوىل قبل م�ساحلهم ال�سخ�سية 
و منا�سبهم داخل احلزب ، على 
عك�س البع�س الذي مازالوا يرون 
يف اأنف�سهم اأباطرة داخل احلزب 
، ويرون اأنه ي�ستحقون املنا�سب 
يكونوا  واأن  احلزب  يف  ال�سامية 
يف ال�سف الأول فيما ل �سمعتهم 
بذلك  لهم  ي�سمح  �سيء  اأي  ول 
اجلديد  العهد  هذا  يف  ل�سيما 

عهد مابعد احلراك .

اأ�ضتاذ علم الجتماع نا�ضر جابي

الأ�سباب لهذه  احلوار  جلنة  من  ان�سحبت 
الجتماع  علم  اأ�ستاذ  ك�سف 
جملة  عن  جابي  نا�رص 
اإىل  اأبعدته  التي  العراقيل 
اأخرى عن  �سخ�سيات  جانب 
جلنة احلوار، على راأ�سها عدم 
ا�ست�سارتهم يف اإ�سافة اأ�سماء 
اإىل  بالإ�سافة  احلوار  للجنة 
ملقابلة  اأع�سائها  ذهاب 

رئي�س الدولة.
ال�سابق  املر�سح  واعترب 
يف  احلوار  جلنة  لع�سوية 
العام  للراأي  وجهه  بيان 
اأن  اجلمعة،  �سهرة  الوطني، 
عنها  املعلن  الهيئة  ت�سكيلة 
عن  تك�سف  للحوار  ر�سميا 
طرف  من  كايف  انفتاح  عدم 
على  الر�سمي  القرار  �سانع 
الذي تعي�سه اجلزائر  الو�سع 
اأنه  م�سيفا  فيفري،   22 بعد 
دليل على اأنه لزال غري قادر 
على جتاوز الثقافة ال�سيا�سية 
للنظام  القدمية  الر�سمية 
ممار�ساته  يف  ال�سيا�سي. 
يف  فقط،  اأقواله  يف  ولي�س 
ذلك  باأن  جابي  تدارك  حني 
ل مينعه من املباركة للزمالء 
متمنيا  مع  الهيئة  اأع�ساء 
م�سعاهم  يف  بالتوفيق  لهم 
يف  يتوقف  اأنه  قال  الذي 
مدى  على  منه  كبري  جزء 
على  ال�سيا�سي  النظام  قدرة 
اجلزائريني  مبطالب  القبول 

والتعاطي الإيجابي معها.
واأو�سح نا�رص جابي خلفيات 
احلوار  جلنة  من  ان�سحابه 
موؤكدا  عنها،  الإعالن  قبيل 
الراأي  اإطالع  ينوي  كان  اأنه 
كان  مهما  الو�سع  عن  العام 
م�سار التوا�سل الر�سمي معه 
احلوار،  هيئة  يف  للم�ساركة 
مو�سحا اأن موؤ�س�سات وطنية 
ر�سمية توا�سلت معه لإقناعه 
احلوار  هيئة  يف  بامل�ساركة 
ك�سخ�سية وطنية م�ستقلة وهو 
وهو ما قبله مبدئيا »انطالقا 

ل  انني  الرا�سخ  امياين  من 
م�سار  �سد  اأكون  اأن  ميكن 
يجب  الذي  الوطني  احلوار 
كجزائريني  بيننا  يكون  ان 
مهما طال الزمن«، مربزا اأنه 
اللقاءات  هذه  اأثناء  اأو�سح 
مبا  م�رصوطة  م�ساركته  اأن 
بقبول  لحقا  معروفا  اأ�سبح 
موؤكدا  التطمني،  اإجراءات 
مبدئي  قبول  هناك  كان  اأنه 
�رصاح  كاإطالق  بها  ر�سمي 
�سباب احلراك . والكف عن 
وفتح  احلراك  عن  الت�سييق 
الب�رصي  ال�سمعي  املجال 

.... الخ 
عليه  ركزت  ما  جابي  وحدد 
جمعت  التي  النقا�سات 
الر�سمي  الطرف  وبني  بينه 
على �رصورة  به  ات�سل  الذي 
التفاق امل�سبق على �سيادية 
هيئة احلوار يف كل ما يتعلق 
بت�سكيلها وقراراتها واأ�سلوب 
ان�سمامه  قبل  عملها، 
بخطوة  ليتبعها  لها  الر�سمي 
ذكر  زمالء  مع  الت�سال 
هذه  يف  كاأع�ساء  اأ�سمائهم 
�ساحلي  �سعيد  منهم  الهيئة 
»قناعة  مرابط،  واإليا�س 
مني باأن ح�سورهما يف هذا 
�سي�سيف م�سداقية  امل�سعى 
به  يتمتعان  ملا  عملها.  على 
من خ�سال ومتثيل �ستنعك�س 
عملها  نتائج  على  اإيجابا 
ال�سعب«،  ويف عيون احلراك 
لينال قبولهما ويطلع الطرف 
الأربعاء  ليل  بذلك  الر�سمي 
كرمي  اإىل  بالإ�سافة  الفارط 

يون�س.
بح�سب  املعنيون  وتو�سل 
بن  اإ�سالم  على  زيادة  جابي 
الأ�ستاذ  ترك  على  عطية 
بلقائه  يقوم  يون�س  كرمي 
بعد  اجلمهورية  رئا�سة  يف 
هناك  مبوعده  اأخربهم  اأن 
مقررا  الأ�سل  يف  كان  الذي 

يتاأخر  ان  قبل  الأربعاء  يوم 
على  �سباحا  اخلمي�س  اىل 
بعد  الأعمال  تنطلق  اأن 
تاأ�سي�سهم  عن  الإعالن 
التطمني  باإجراءات  والقبول 
ت�سمح  »التي  عليها،  املتفق 
برنامج  و�سع  يف  بالبدء  لنا 
قررنا   ، �سيادة  بكل  عملنا 
بيان  طريق  عن  به  نبادر  اأن 
الوطني . نخربه  العام  للراأي 
فيه عن تاأ�سي�سنا كهيئة حوار 

�سيادية«.
املقرتحات  بخ�سو�س  اأما 
فيما  الأطراف  ناق�سها  التي 
طلب  رف�س  فت�سمنت  بينهم 
القبول  اأو  مالية  م�ستحقات 
كمقرتح  مادي   امتياز  باأي 
ما  وهو  جابي  من  مقدم 
عطية  بن  ا�سالم  به  رحب 
من احل�سور، مرجعا الهدف 
العام  العمل  اأخلقه  اإىل 
تكرار  يف  ال�سقوط  وعدم 
ال�سلبية  التجارب  عيوب 
عليها  عودنا  التي  ال�سابقة 
النخب،  ر�سوة  يف  النظام 
النقا�س  اأن  موؤكدا  بح�سبه، 
–كرمي  عبو  بن  بينهم:  دار 
يون�س –لملا�س –بن عطية 
، بدون اأي ح�سور ر�سمي، يف 
وجوه  احلاق  لحقا  مت  حني 
بالهيئة دون علمهم بالإ�سافة 
لرئا�سة  اأع�سائها  ذهاب  اإىل 
رئي�س  ملقابلة  اجلمهورية 
�سباحا  اخلمي�س  يوم  الدولة 
كانوا قد حتفظوا عليه  وهو 
تاأ�سي�سهم  عن  الإعالن  قبل 
على  عملهم  برنامج  وو�سع 
الأوىل،  خطواته  يف  الأقل 
مينعنا  اأن  »دون  متداركا 
مع  لحقا  التوا�سل  من  هذا 
وكل  الدولة  موؤ�س�سات  كل 
ان  ميكن  التي  الأطراف 

ت�ساعد الهيئة يف عملها«

�ضارة بومعزة 

رئي�ض حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة

عرب  متر  ال�سعب  مطالب  تلبية 
م�سوؤول و  �سيد  حوار 

البناء  حركة  رئي�س  اأكد 
بن  القادر  عبد  الوطني، 
احلوار  على  الرهان  قرينة، 
مطالب  حتقيق  اأجل  من 
اأنه  موؤكدا  ال�سعبي،  احلراك 
حني  يف  الوحيد،  الطريق 
ا�سرتط اأم يكون احلوار �سيدا 
لنتخابات  يو�سل  وم�سوؤول 

نزيهة.
من�سور  يف  قرينة  بن  مت�سك 
الر�سمية  �سفحته  على  له 
على الفاي�سبوك بدور احلوار 
احلالية،  املرحلة  بناء  يف 
مو�سحا اأنه يجب اأن ي�سل يف 
خمرجاته اإىل اإجراء انتخابات 

على  ت�رصف  ونزيهة  نظيفة 
جميع مراحلها �سلطة وطنية 
بعيدا  لالنتخابات  م�ستقلة 
بها  لالإدارة  عالقة  اأي  عن 
يف  اأمله  لل�سعب  ويتحقق 
دون  بنف�سه  نف�سه  يحكم  اأن 
»اللهم  احد  من  و�ساية  اأي 
الوطني  اجلي�س  مرافقة  اإل 
تلك  نزاهة  ب�سمان  للحراك 

النتخابات«.
واأ�ساف املتحدث ><اإن اإي 
بحث الآن يف الأ�سكال قد ل 
الكايف  بال�سكل  مربرا  يكون 
النيات  امتحان  اإل  اللهم 
عليه  يحكم  والذي  و�سدقها 

احلوار  خمرجات  بانتظار 
فيه  ال�رصعة  و  واجلدية 
للمطالب  ا�ستجابته  ومدى 
املو�سوعية  و  الواقعية 
»منتظر  م�سيفا  للحراك«، 
احلل  من  جزء  نكون  اأن  منا 
الأمر  يتعلق  عندما  ل�سيما 
اأو  فر�سة  نرتك  ول  بالوطن 
اإىل  ِبنَا  ي�سل  خيارا  اأو  اأمال 
مبا  فيه  ننخرط  ول  احلل 
التي  املبادئ  مع  يتناق�س  ل 
اجلماعة  اإطار  يف  بها  اأمنا 

الوطنية« .
البناء  حركة  رئي�س  واأ�سار 
متر  اليوم  »اجلزائر  اأن  اإىل 

التحرر  يف  �ساعاتها  باأن�سع 
نوفمرب  ثورة  بعد  الوطني 
و  الإرهاب  ودحر  املباركة 
ت�ستقبل  الوقت  وبنف�س  اإنها 
تعلق  مبا  املخاطر  من 
وال�سري  الدولة  بدميومة 
وحماية  للموؤ�س�سات  العادي 
املخاطر  كذا  و  ال�سيادة 
ما  والجتماعية  القت�سادية 
مبكا�سب  يع�سف  اأن  ميكنه 
وي�ستبيح  وال�ستقرار  الأمن 
معه ال�سيادة الوطنية و يطعن 
يف �رصعية متثيل املوؤ�س�سات 

اأمام املحافل الدولية«.
�ض.ب

بعد مترد 08 قادة كتائب و ت�ضليم 167 اإرهابيا انف�ضهم يف �ضنتني

التوحيد  حركتي  على   اخلناق  ا�ستداد 
القاعدة و  واجلهاد 

جنحت قوات الأمن امل�سرتكة 
ال�رصيط  يف  املرابطة 
وال�رصقي  احلدودي اجلنوبي 
مع دول مايل ، النيجر ، ليبيا 
حتركات  �سل  يف   ، تون�س  و 
و  الدعم  �سبكات  و  املهربني 
عزل  الذي  الأمر   ، الإ�سناد 
عن  الإرهابية  التنظيمات 
مدار  اخلارجي  على  العامل 

ال�سنوات القليلة املا�سية .
اأمنية مطلعة  ك�سفت م�سادر 
اأن   ،« »الو�سط  ليومية 
الإرهابيون  مع  املحققون 
الذين  اأولئك  اأو  املوقوفون 
اأنف�سهم  بت�سليم  قاموا 
بال�رصيط احلدودي اجلنوبي 
مع دولتي مايل والنيجر ، قد 
دقيقة  ملعلومات  تو�سلوا 

�رصاعات  بت�سجيل  تتعلق 
التنظيمات  قادة  بني  قوية 
التوحيد  كحركة  الإرهابية 
و  اإفريقيا  غرب  واجلهاد 
مايل  ب�سمال  القاعدة  تنظيم 
، وهو الو�سع الذي اجنر عنه 
يف  اأدت  ان�سقاقات  ت�سجيل 
 08 مترد  اإىل  الأخرية  الفرتة 
قادة  بينهم  من  كتائب  قادة 
واملوؤونة  بال�سالح  التموين 
،التخطيط والتدابري لعمليات 
املكلفة  القيادة  و  انتحارية 
الأجانب  الرهائن  بخطف 
واجلهاد  التوحيد  حركة  عن 
ب�سمال  القاعدة  تنظيم  و 
مايل الذين   يرجح نيتهم يف 
املرابطني  بكتيبة  اللتحاق 
خمتار  الإرهابي  بزعامة 

ببلعور  املعروف  بلمختار 
الأولية  املعطيات  ح�سب 

املتوفرة  .
نف�س  به  اأفادت  وح�سبما 
اأزيد  اإقدام  فاإن  اجلهات 
ين�سطون  اإرهابي   167 من 
الإفريقي  ال�ساحل  مبنطقة 
اأنف�سهم مل�سالح  ت�سليم  على 
خالل  اجلزائرية  الأمن 
ال�سدا�سي  و  املا�سية  ال�سنة 
 ، اجلارية  ال�سنة  من  الأول 
كان له دور فعال يف تقوي�س 
الإرهابية  التنظيمات  ن�ساط 
�سل  عن  ناهيك   ، املذكورة 
املهربني  حتركات  جميع 
والإ�سناد  الدعم  �سبكات  و 
الآهلة  احلدودية  باملناطق 
اأوردته  ما  وفق  بال�سكان 

م�سادرنا .
اإىل جانب ذلك توا�سل قوات 
بال�رصيط  امل�سرتكة  الأمن 
ال�سارم  التنفيذ  احلدودي 
العمليات  غرفة  ملخطط 
للنقاط  اجلوي  بامل�سح 
املتاخمة للمناطق الع�سكرية 
 ،  « »املحرمة  املغلوقة 
اخلنادق  و  املكهرب  ال�سياج 
للت�سدي لأي حماولة اخرتاق 
طرف  من  الوطني  للرتاب 
اأو  الإرهابية  اجلماعات 
الفارة  الإجرامية  ال�سبكات 
من املالحقات الأمنية �سواء 
من طرف قوات غرب اإفريقيا 
اأو قوات حلف �سمال الأطل�س 

»الناتو »بدولة ليبيا .
اأحمد باحلاج
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اإميان لوا�س

الأم�س  عماري  �رشيف  اإعرتف 
خالل اإ�رشافه على الندوة الوطنية 
حول تنمية �شعبة احلبوب باأن اإنتاج 
احلبوب يف اجلزائر ليزال متوا�شع 
ل�شد  ليكفي   باأنه  م�شريا  ن�شبيا، 
هذه  من  ال�شتهالكية  احلاجيات 
اللجوء  ليزال  باأن  ، مربزا  املادة 
بالن�شبة  خا�شة  ال�شترياد  اإىل 
منه  ن�شتورد  الذي  اللني  للقمح 
قائال  ومتزايدة،  معتربة  كميات 
يف �شياق مت�شل » معدل الإنتاج يف 
النتاج  معدل  يتجاوز  ل   احلبوب 
الفرتة  خالل  قنطار  مليون   41
ل�شد  ليكفي  وهذا   ،  2018-2013

احلاجيات ال�شتهالكية ».
امل�شوؤول  اأفاد  اأخرى،   جهة  ومن 
قيمة  بلغت  باأن  القطاع  يف  الأول 
الإنتاج الفالحي يف �شعبة احلبوب 
ما يزيد عن 220 مليار دج يف 2018 
من بينها 141 مليار دج من القمح 
ال�شلب، كما تن�شط يف جمال انتاج 
 600 من  اأكرث  باجلزائر  احلبوب 
مب�شاحة  فالحية  م�شتثمرة  الف 
5ر3 مليون هكتار اأي ما يعادل 41 
الإجمالية  امل�شاحة  من  باملائة 

ال�شاحلة للزراعة«.

الدولة  جهود  املتحدث  وثمن  
كبديل  القطاع  بهذا  للنهو�س 
اإقت�شادي، معتربا باأن اإ�شرتاتيجية 
تهدف  املجال  هذا  يف  احلكومة 
والإدماج  التكامل  حتقيق  اإىل 
القيم  و�شال�شل  حلقات  بني 
الفالحية  ال�شعبة  م�شتوى  على 
من  وذلك  الغذائية  وال�شناعة 
املبادرات  جميع  تاأطري  خالل 
العام  القطاعني  بني  والإجراءات 
الأمثل  التثمني  بهدف  واخلا�س، 
طريق  عن  الفالحي  لالنتاج 
وتفعيل  النمو  هوام�س  حت�شني 

القدرات الإنتاجية ل�شيما م�شتوى 
و  الواحد،  الهكتار  يف  املردود 
البذور  حت�شني  برنامج  تعزيز 
وتثمني  حماية  جهاز  طريق  عن 
املوارد والأ�شناف النباتية وحتفيز 
تطوير وا�شتعمال البذور امل�شادق 
على  املزارعني  وت�شجيع  عليها 
ا�شتعمالها ف�شال عن تعزيز جهاز 
والتقيي�س  املوا�شفات  توحيد 
والأ�شمدة  املدخالت   وا�شتعمال 
وا�شتغالل  املعتمدة  الع�شوية 

املياه بطريقة عقالنية.
اأهمية  على  املتحدث   و�شدد 

والتجهيزات  املعدات  توفري 
واملكيفة  اخلا�شة  الفالحية 
واملناطق  املحا�شيل  ملختلف 
اأنظمة  حتديث  بهدف  الزراعية 
النتاج  وتكثيف  الفالحي  الإنتاج 
خال  من  املح�شول  ونوعية 
وتقلي�س  الزراعات  مكننة  تو�شيع 
تعزيز  و  املنتوج،  تلف  ن�شبة 
يخ�س  فيما  اللوج�شتية  القدرات 
وحت�شني  التخزين  وطاقات  النقل 
التوزيع وجتنيد املزارعني  اأنظمة 
والإداري  املهني  تاأطري  وحت�شني 

ل�شبط اأجنع ل�شعبة احلبوب.

وزير الفالحة �شريف عماري  

�سعبة �حلبوب متثل 7.5 من �إجمايل 
�لإنتاج �لفالحي 

ك�شف وزير الفالحة والتنمية الريفية و ال�شيد البحري �شريف عماري  باأن قيمة الإنتاج الفالحي يف 
�شعبة احلبوب متثل 7.5 من اإجمايل الإنتاج الفالحي للبالد، مفيدا باأن هذه ال�شعبة توفر اأزيد من 2،1 

مليون من�شب عمل ت�شاف اإليها منا�شب العمل يف املوؤ�ش�شات النا�شطة يف ال�شناعة التحويلية الأولية 
)مطاحن احلبوب والدقيق( والتحويالت الثانوية )م�شانع احللويات والعجائن الغذائية(

مدير امل�شالح الفالحية  لولية ق�شنطينة غديري يا�شني ل"لو�شط" :

�سخرنا كل �لو�سائل حلملة �حل�ساد و �لدر�س
الفالحية  امل�شالح  مدير  اأكد 
يا�شني  غديري  ق�شنطينة  لولية 
اأن حملة احل�شاد و الدر�س لهذا 
كل  ت�شخريا  �شهدت  املو�شم  
لتعليمات  طبقا  وهذا  الو�شائل 
ذات  ،وقال  الو�شية  الوزارة 
جلريدة  ت�رشيح  يف  املتحدث 
كان  املح�شول  اأن  الو�شط  
بالن�شبة  ال�شنة  هذه  وافرا 
ذات  ك�شف  كما  ق�شنطينة  لولية 
يفوق  ما  جمع   انه مت  امل�شوؤول 
وفرة  اأرجع  و  قنطار  األف   1800
ال�شومعة  دخول  اإىل  املنتوج 
األف  ب500  اخلدمة  اجلديدة 
قنطار و قال اأن تد�شني ال�شومعة 
و  دفعا  �شكلت  الفارط  العام 
اأ�شاف  و  الولية  لفالحي  اإعانة 
وزير  تعليمة  اأن  املتحدث  ذات 
دخول  البحري  وال�شيد  الفالحة 
اأعطت  التي  اجلديدة  ال�شومعة 
مدينة  من  للتحويالت  اأمر 
و  �شطيف  للوليات  ق�شنطينة 
اأعطى  مما  بو�شقوف  و  بجاية 

اأريحية
مدير  ثمن  اأخرى  جهة  من 
امل�شالح الفالحية مهنية فالحي 
امل�شاحة  من  بالرغم  ق�شنطينة 
ال�شئيلة التي مت زرعها   90 األف 
نعمل  قائال نحن  واأ�شاف  هكتار 
الأرا�شي  ا�شتغالل  اإلزامية  على 

البور  الأرا�شي  كذا  و  الفالحية 
امل�شاركة  و  امل�شاحة  لتو�شيع 
يف رفع املنتوج وتخفي�س فاتورة  

الواردات
رئي�س  اأكد  ال�شياق  ذات  يف  و 
لولية  الفالحية  الغرفة 
يف  بلبجاوي  حممود  ق�شنطينة 
ولية   اأن  الو�شط  حديثه جلريدة 
و  املا�شي  يف  كانت  ق�شنطينة 
منذ ع�رش �شنوات قليال ما ت�شل 
اليوم  و  قنطار  مليون  اإنتاج  اإىل 
اأ�شبحت تنتج  2 مليون قنطار و 
بالن�شبة لل�شقي قال فالحة القمح 
تعتمد  اللني  القمح  و  ال�شعري  و 
على املطر و هي فالحة مطرية 
تعتمد على ال�شقي باملطر و رغم 

ذلك فالنتائج مبهرة

مب�شاركة 160 خبريا
خارطة طريق  للنهو�س 

بقطاع احلبوب

�شبقت ندوة تنمية �شعبة احلبوب 
عمل  ور�شات  خم�س  باجلزائر 
الت�شاور  و  النقا�س  و  للتفكري 
ب�شعبة  للنهو�س  خبريا    160 بني 
الجتماعات  مكنت  و  احلبوب 
اإعداد   من  حتديد  من  الأخرية 
ت�رشك  عقالنية  طريق  ورقة 
جميع الفاعلني يف ال�شعبة وو�شع 
باإدراج  ت�شمح  مالئمة  قاعدة 

جميع فروع ال�شعبة.
اأو�شى امل�شاركون يف ور�شة العمل 
الأوىل ب�شبط و تر�شيد ال�شترياد 
بتقدير  فيها  النقا�س  خل�س  و 
املدى  على  الحتياجات  تطور 
متا�شيا  الطويل  و  املتو�شط 
اإن�شاء  و  ال�شتهالك   اأمناط  مع 
هيئة ملتابعة و تقييم الجتاهات 
احلبوب  اأ�شواق  يف  الرئي�شية 
اإجراء  و�شع  اإىل  اإ�شافة  الدولية 
الأجل  يف  القمح  دعم  امت�شا�س 
املحدد واأكدت تو�شيات الور�شة 
الثانية  ، على تنمية �شعبة احلبوب 
و تاأثري م�شاره التقني على الإنتاج 
ال�شبه  الظروف  يف  الإنتاجية  و 
خريطة  بتحيني  ذلك  و  جافة 
طريق  عن  الأرا�شي  ا�شتغالل 
التكنولوجيات احلديثة من خالل 
على  للح�شول  الف�شائية  ال�شور 
و  حقيقية  اإح�شائية  معطيات 
حتديد املناطق املالئمة لزراعة 

ولية   كل  و  بلدية  بكل  احلبوب 
املنجزة   اخلرائط  خالل  من 
اإ�شافة اإىل اإعادة النظر يف قائمة 
�شحب  و  الم�شوقة  الأ�شمدة 
ت�شكل  التي  الأ�شمدة  جميع 
ان�شاء  و  الزراعات  يف  خطرا 
الربامج  لتاأطري  مرجعي  خمرب 
الت�شميد  و  بالتخ�شيب  اخلا�شة 
بدور  الثالثة  الور�شة  اأو�شت  كما 
املهنة و ما بني املهن يف اإدماج 
ذلك  و  احلبوب  �شعبة  تنمية  و 
احلالية  الو�شعية  اإىل  بالنظر 
الذي  ال�شعبة  تنظيم  و  للمهنة 
تكاملية  عالقات  اإقامة  يتطلب 
ومن  مكوناتها  خمتلف  بني 
الرابعة  الور�شة  �شددت  جهتها 
يف  احلبوب  �شعبة  تنمية  على 
املناطق ال�شحراوية اأما الور�شة 
نظام  بو�شع  فتعلقت  اخلام�شة 
تنمية  ل�شيا�شة  تقييم  و  متابعة 

�شعبة احلبوب

اأمرية  الربملانية  النائبة  �شددت 
اأبناء  اإ�رشاك  على  �رشورة  �شليم 
احلوار  جلنة  يف  وال�شباب  اجلالية 
تن�شيبها،  ثم  التي  الو�شاطة  و 
داعية اإىل اإعادة هيكلة جلنة احلوار 
اجلزائرية  الكفاءات  اإ�رشاك  عرب 
مع  اجلالية  ومن  الوطن  داخل  من 

مراعاة التوازن اجلغرايف.
املجل�س  يف  انتقدت  النائب 
املنطقة  عن  الوطني  ال�شعبي 
في�شبوك  من�شور مبوقع  الثالثة يف 
جلنة  ت�شمنتها  التي  ال�شخ�شيات 
ال�شعب  تفاجئ   « ،قائلة  احلوار 
اجلزائري واأبناء جاليتنا بالإعالن 
عن اأع�شاء جلنة احلوار التي عينها 
القادر  عبد  ال�شيد  الدولة  رئي�س 
�شخ�شيات  خالل  من   ، �شالح  بن 
فكر  حتمل  والتي  وعليها  لها 
املجتمع  تعك�س  ل  و  اإيديولوجي، 
بكل اأطيافه و ل توازن جهوي و ل 

ل  و  اجلزائر  اأجيال  اأعمار  توازن 
تعجبنا  والتي  الأدجلة،  يف  توازن 
بعدم وجود ممثل للجالية يف جلنة 
اأع�شائها  ن�شف  فلجنة   ، احلوار 
ل  القدمية  الوجوه  من  و  �شيوخ 
ميكن توقع لها الر�شا و ل القبول، 
ال�شباب  لفئة  اإق�شاء  فيها  لأن 
�شكان  من  باملائة   72 متثل  والتي 

اجلزائر”.
و اعتربت املتحدثة  اأن الكفاءات 
راكمته  مما  املهاجرة  اجلزائرية 
بالد  يف  وجتارب  معرفة  من 
املهجر، تكون طليعة هذه املوارد 
لتنمية  التاأ�شي�س  ميكنها  التي 
و  املعرفة،  اقت�شاد  على  قائمة 
كل جزائري حينئذ ي�شارك بفكرة 
بناءة و حل يقرتحه مل�شكلة عامة 
جميع  ب�شواعد  اجلزائر  فتبنى 

اأبنائها.
اإميان لوا�س 

اأمرية �شليم تنتقد جلنة احلوار و توؤكد

لبد من  �إ�سر�ك �أبناء �جلالية 

جتاوزات منذ2012
�ملدير �لعام للخدمات �جلامعية 

ومدر�ء �إقامات �إىل �لتحقيق 
ال�رشطة  م�شالح  با�رشت 
بولية  واملالية  القت�شادية 
يف  معمقة  حتقيقات  تلم�شان 
اجلامعية  بولية  اخلدمات  ت�شيري 
تلم�شان منذ 2012 اإىل اليوم  اأين مت 
و�شفقات  اكت�شاف  ثغرات  مالية 
والإطعام  النقل  م�شبوهة  تخ�س 
الرتميمية  والأ�شغال  والتموين 
اأن  التحقيقات  �شاأن  من  حيث   ،
للخدمات  العام  املدير  جتر 
كان  الذي  ب«  »ف  اجلامعية 
للخدمات  رفقة  مديرا  ي�شغل 
اإىل  الإطارات  من  الع�رشات 
اإقامات  مدراء  العدالة  يتقدمهم 
م�شهم  خدمات  والذين  ومدراء 
ق�شايا  تراكم  التحقيق  بفعل 
وا�شتعمال  والتزوير  الف�شاد 
عدة  العام  يف  املال  ونهب  املزور 
لت�شيري اخلدمات  جمالت  مرتبطة 
اجلامعية والإقامات بولية تلم�شان 

.
ففي جمال النقل وقفت التحقيقات 
تخ�س  التجاوزات  من  جملة  على 
وليات  نحو  وهمية  رحالت  تنظيم 
ال�رشق اجلزائري على غرار، عنابة 
واجلزائر  ق�شنطينة   ،  ، �شطيف   ،

و�شولت  العا�شمة   با�شتغالل 
اإعطاء  حماولة  مزورة  يف  ووثائق 
الرحالت بتواطوؤ  لهذه  ال�رشعية 
مع ممثلي الطلبة وبع�س املنظمات 
ذلك  عدم  اإىل  �شف   ، الطالبية 
املوجودة  احلافالت  عدد  تطابق 
يف العقد مع احلافالت التي  ت�شتغل 
املاليري  يوؤكد  نهب  ما  فعال  وهو 
جمال  يف  ميزانية  الدولة  اأما  من 
على  ال�رشطة  فتقف  التموين 
من  جلملة  م�شبوهة  متوين  عملية 
املمونني تخ�س العتاد والتجهيزات 
يتم  الرتميم  جمال  ويف   ، والغذاء 
ترميمات  �شفقة  يف  التحقيق 
يف  املوؤ�ش�شات  اإقامتها  احد 
اللجوء  الإقامات دون  من  العديد 
يخاف  ما  وهو  اإىل املناق�شات 
هذا   ، العمومية  ال�شفقات  قانون 
وقد جرت هذه التحقيقات اأكرث من 
يتقدمهم  اإطارات اإىل العدالة   10
ومدراء  جامعية  خدمات  مدراء 
م�شالح والذي  اإقامات  وم�شوؤويل 
بعد  الق�شاء  اأمام  تقدميهم  �شيتم 
اأقوالهم  ومواجهتهم  اإىل  ال�شتماع 

بالوثائق الثبوتية  املزورة.
 حممد بن ترار

ب�شبب ق�شية �شكنات وزعت �شنة 2008 بال�شلف

 حتقيق مع حممد �لغازي 
و32 �إطار�  

الق�شائية  ال�رشطة  م�شالح  با�رشت 
معمقة  حتقيقات  �شلف  ولية  لأمن 
يف  ق�شية  الإطارات  من  مع  العديد 
عن  08ماليري  يزيد  ما  تبديد 
من  ميزانية  �شنتيم التي اقتطعت 
ح�شاب  يف  �شبها  ومت  �شلف  بلدية 
 160 لإقامة  الجتماعية  اخلدمات 
بلدية  التي خ�ش�شت ملوظفي  م�شكن 
وجهت  2008  والتي  �شلف  �شنة 
النقابية  واإطارات  الإطارات  اإىل 
ل  �شلف  �شامني  بولية  وم�شوؤولني 
يحق لهم ال�شتفادة من  �شكنات  تابعة 
موظفني  لي�س  اأنهم  بحكم  للبلدية 
بها  . هذا وح�شب امللف الذي تلقت 
من  التحقيق  فاأن  منه  ن�شخة  الو�شط 
راأ�شهم  على  �شخ�شا   32 �شماع  �شاأنه 
الوزير حممد غازي الذي كان ي�شتغل 

وايل ولية �شلف اأنداك  بالإ�شافة اإىل 
ت�شغل  والتي  بالولية  �شامية  اإطارات 
اليوم منا�شب هامة يف الدولة ، زيادة 
للخزينة  عامني  ،واأمناء  نقابني  على 
العمومية  ، هذا واأ�شارت م�شادرنا اأن 
امللف من �شاأنه اأن يتولد عليه ملفات 
ت�شيري  يكون  وايل  تخ�س  اأخرى 
الذي  الغازي  حممد  الأ�شبق  �شلف 
ملفات  �شماعه  يف  مت  وان  �شبق 
ي�شمل  قد  كما   ، بطلها  بعنابة  ف�شاد 
الكربى  امل�شاريع  من  جملة  التحقيق 
التي اأ�شالت حربا كبريا يف عهد الوزير 
الطب  ملف  يتقدمها  الغازي  حممد 
اأولد  فار�س  والعديد  اجلامعي 
تخ�س  الكربى  التي  امل�شاريع  من 

ال�شكنات  واملن�شاآت العمومية.
حممد بن ترار ف.ن�شرين
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اإعداد: م.ثيزيري

كما  �أو  �لزوجات  تبادل  ظاهرة   
�لأوروبية  �لدول  ل�سكان  يحلو� 
 »l echangisme« ب  ت�سميتها 
موؤخر�  عرفت  ظاهرة  هي 
عامة  �لعربية  �لدول  يف  �نت�سار� 

ويف �جلز�ئر ب�سفة خا�سة،
يف �حلقيقة ل توجد �أرقام دقيقة 
جهة  �أي  عن  �سادرة  و�إح�ساء�ت 
ر�سمية عن ظاهرة تبادل �لزوجات 
وجودها  ينفي  ل  هذ�  ولكن 
و�نت�سارها �رس� يف بع�ض �ملناطق 
من  متفاوتة  بدرجات  كان  و�إن 
تتعلق  لعتبار�ت  لأخرى  منطقة 
و�لتقاليد  و�لعاد�ت  بالثقافة 
ما  وهو  �ملكان..  وح�سا�سية 
بت�سميتها  �ملثقفة  للطبقة  يحلو 
بالفجور �جلن�سي، وهي �لظاهرة 
�لتي �عتربها خمت�سون نف�سانيون 
بالغريبة  �جتماعيون وحمامون  و 
�لإ�سالمي  �لعربي  جمتمعنا  عن 
وعاد�تنا،ق�س�ض  تقاليدنا  وعن 
عندها  وقفت  �خليال  من  �أغرب 
�لذي  �لتحقيق  خالل  »�لو�سط« 
ق�س�سا  �سمعت  �أن  بعد  به  قامت 
و�أ�سخا�ض  �أ�سدقاء  من  ورو�يات 
بالكاد نعرفهم، هذه �لق�س�ض �لتي 
�أغلبها حول �ملمار�سات  تتمحور 
و�لتي  �لطبيعية،  غري  �جلن�سية 
تخطت �حلدود �ملر�سومة عرقيا 

و �ملن�سو�سة دينيا.

تبادل الزوجات اإندثر بعد 
ظهور الإ�سالم

عند  �لزوجات  تبادل  ظاهرة  �إن 
هي  و�إمنا  بجديدة  لي�ست  �لعرب 
�جلاهلية،  ع�رس  قدم  قدمية 
حتى جاء �لإ�سالم وحرمها و�أ�سّن 
مظاهر  من  مظهر  لكل  عقوبات 
�إطار  خارج  �جلن�سية  �لعالقات 
�سورة  يف  جاء  حيث  �لزو�ج، 
�لأحز�ب قوله تعاىل: »ل يحل لك 
بهن  تبّدل  �أن  بعد ول  �لن�ساء من 

من �أزو�ج ولو �أعجبك ح�سنهّن �إل 
ما ملكت ميينك وكان �هلل على كل 

�سيء رقيبا«

ق�س�ص ت�سرتعي النتباه

لفتيات ون�ساء يع�سن  هي ق�س�ض 
و�قعا مرير� وحالة من �مل�ساومة 
على �إحدى �أقد�ض �أنو�ع �لرتباط 
تعرفنا  �لزوجي،  �لع�ض  وهو  �أل 
�أزو�جهن  بع�ض من  عليهن وعلى 
مو�قع  عرب  حتقيق  خالل  من 
�أجنبية،  و�أخرى  جز�ئرية  تعارف 
�لفاي�سبوك  �سفحات  عرب  وحتى 
كانت  و�إن  لظاهرة  يروجن 
عنها  م�سكوت  �أنه  �إل  موجودة 
�سح  �إن  �آفة  �أو  ظاهرة  وهي  �أل 
�لتعبري »تبادل �لزوجات«، وهاهي 
لكم  ومعاناتهن نخطها  ق�س�سهن 
�لأ�سطر  هذه  عرب  �لكر�م  قر�ءنا 
عن  تعرب  فاإنها  عربت  و�إن  �لتي 

جزء جد ب�سيط من معاناتهن..

هرم الزواج برج ي�سعب 
حتطيمه ..واحلفاظ عليه 

اأجربين على الف�سق

روت لنا �ل�سيدة »نبيلة« �أن زوجها 
زوجات  مع  تبادلها  ي�ستهوي 
منه  زو�جها  بعد  �آخرين  رجل 
هذه  عليها  عار�سا  �سنو�ت،  ب5 
�لفكرة �لتي بررها لها باأنها كنوع 
�أ�سابه �مللل،  �أن  �لتغيري بعد  من 
يف  �لطالق  عليها  عر�ض  حيث 
لأو�مره،  و�إمتثالها  رف�سها  حال 
حيث �رسحت لنا باأنه دعا ولعدة 
مر�ت بع�ض من �أ�سدقائه »ر�غبي 
�ملتعة« �إىل �إقامة حفالت جن�ض 
طريق  عن  �سقق  د�خل  جماعي 
تبادل �لزوجات، هذ� �لكهل �لذي 
كان يعر�ض �سور� �إباحية لزوجته 
وهي عارية ويعر�سها على ر�غبي 
زوجاتهم  تبادل  مقابل  �ملتعة 
يجربها  �لتي  �لأخرية  هذه  معه، 
زوجها على ممار�سة �لرذيلة رغما 

�لإباحية  �سورها  وير�سل  عنها، 
رغبته  ب�سبب  �آب«  »�لو�ت�ض  عرب 
�لزوجية  �لعالقة  روتني  تغيري  يف 
يطلقها  �أن  من  وخوفا  بينهما، 
متثل لأو�مره، خا�سة و�أنه ميتلك 

�سور� �إباحية لها.

ع�سرينية متزوجة 
ب�ستيني بحثا عن الرفاهية

وهي  »�سارة«  مع  لنا  حديث  ويف 
فتاة تبلغ من �لعمر 20 �سنة وهي 
�لنوع  لهذ�  تروج  ر�حت  �لأخرى 
حتدثنا  بعد  مبا�رسة  �لآفة  من 
�أية  دون  »حب«  موقع  عرب  لها 
معها  تبادلنا  �أن  وبعد  مقدمات، 
زمنية  لفرتة  �حلديث  �أطر�ف 
�أنها  لنا  تروي  ر�حت  ق�سرية، 
دفعتها  �لفقر  من  حالة  عا�ست 
لإ�سطياد زوجها �لرثي وهو �سيخ 
�لعمر  من  �ل�ساد�ض  �لعقد  يف 
و�إعالتها  فقرها  ��ستغل  و�لذي 
لعائلتها للمتاجرة برب�ءتها، حيث 
دفعها لإقامة �جلن�ض مع �سديق 
له و�إتهمها بعدها بخيانته �إل �أنها 
يف  رماها  �أنه  لها  تبني  فرتة  بعد 
تلك �مل�سيدة للرتويج لهذ� �لنوع 
يتبادلها  كان  حيث  �لرذيلة  من 
هم  �لذين  �أ�سدقائه  زوجات  مع 
يف  و�لنبيلة  �ملثقفة  �لطبقة  من 
كانو�  �أين  �جلز�ئري،  �ملجتمع 
جن�ض  حفالت  حتى  يقيمون 
جماعي و��ستغربت قيامهم بهذه 
�لأفعال وعند �سوؤ�لها عن �ل�سبب 
�أنه نوع من  �آر�وؤهم على  �أجمعت 

�ملتعة..

.. انت�سلها من بيوت 
الدعارة ليتاجر بها يف 

م�سروع »تبادل الزوجات«

�أنها  »ب�رسى«  �ل�سيدة  لنا  وروت 
منذ  �ملحيط  هذ�  يف  تعي�ض 
يف  �لأنوثة  عالمات  برزت  �أن 
�أين تعرفت على زوجها  ج�سدها 

�لدعارة  �أوكار  من  �إنت�سلها  �لذي 
وتنف�ست  كاملتني  �سنتني  ملدة 
�إل  منه  زو�جها  بعد  �ل�سعد�ء 
بعد  متبادلة  لزوجة  حتولت  �أنها 
برهة من �لزمن، بعد �أن �أ�سبحت 
له  قاله  ما  ح�سب  �لع�رس  مو�سة 
مع  يتبادلها  بات  �لذي  زوجها، 
هي  �أكدت  حيث  �أ�سدقائه،  �أعز 
يف  باإطار�ت  �لتقت  �أنها  �لأخرى 
وزوجاتهم  �جلز�ئري  �ملجتمع 
يختارون  من  هم  كانو�  �أن  بعد 
عالقات  لإقامة  و�لزمان  �ملكان 
يف  زوجها  ومع  معها  جن�سية 
مو�سحة  �لزوجات«  »تبادل  �إطار 
باأنها وقعت يف وحل ي�سعب لأي 

�سخ�ض �إنت�سالها منه.

مثقفون �سوقوا ملثل هذا 
النوع من الرذيلة

على  �لن�سوة  هوؤلء  و�أجمعت 
�أنهن تعرفن على �سيد�ت جمتمع 
�لطبقة  هذه  و�أن  جمتمع  و�سادة 
غالبا ما تكون هي �مل�سوقة ملثل 
و�أنهن  �لرذيلة،  من  �لنوع  هذ� 
لآخر  حني  من  يقابلنهم  لزلن 
�إجتمعن  و�أنهن  �لغر�ض،  لنف�ض 
جلن�ض  عديدة  حفالت  يف  بهم 
جماعي تقام بناء على طلب هذه 
�لطبقة بني �حلني و�لآخر، و�أنهم 
من يحددون �لزمن و�ملكان دون 

�سابق �إنذ�ر.

»تبادل الزوجات« من 
اجلرائم التي تبحث عن 

ن�ص قانوين«

�لتي  �جلر�ئم  من  �لعديد  هناك 
عقوبة  له  و�سع  �لقانون  �أن  رغم 
عنا�رسها  بع�ض  �أن  �إل  و��سحة، 
�لعقوبة،  بتلك  م�سمولني  غري 
عقوبتها  �أخرى  جر�ئم  وهناك 
هناك  لكن  �لإعد�م،  �إىل  ت�سل 
من  �ملتهم  تعفى  قانونية  حالت 
�جلر�ئم  وبع�ض  �حلكم،  تنفيذ 
تكييف  لها  يوجد  ل  �لأخرى 

قانوين خا�ض بها، كق�سايا تبادل 
معها  �لتعامل  ويتم  �لزوجات، 
قانون  ن�سو�ض  ملقت�سى  وفقا 

ممار�سة �لدعارة،

الأ�ستاذ اإبراهيم »بهلويل 
حمامي« معتمد لدى 

املحكمة العليا:«ل يوجد 
تكييف قانوين ..ونطالب 

عرب هذا املنرب بتكييف 
قانوين للجرائم احلديثة«

بني  تكون  �لتي  �لزوجية  �حلياة 
عادة  فيها  توجد  و�ملر�أة  �لرجل 
�مل�ساكل  هذه  ولكن  م�ساكل 
فاإن  �لطالق  حد  و�سلت  ما  �إذ� 
قانون �لأ�رسة قد ن�سمها يف عدة 
ن�سو�ض يف حال ما �إذ� ��ستحالت 
�أنه  فنجد  �لطرفني،  بني  �لع�رسة 
�لرجل  متابعة  �ملر�أة  حق  من 
�لزوجية  �لعالقة  لإنهاء  باخللع 
�للجوء  �لرجل  �أنه من حق  وجند 
�إىل �لطالق كمبد�أ عام، وما يعاقب 
بني  من  �لعقوبات  قانون  عليها 
�لعائلي،  �لإهمال  �حلالت  هذه 
�لق�سية  هذه  حتمل  متى  ولكن 
�مل�رسع  �أن  �سنجد  �أخرى،  �أبعاد 
�جلز�ئري مل ي�سنفها ح�سب نوع 
�مل�رسق  بلد  يف  فمثال  �ل�رسر، 
لديهم م�سطلح �خليانة �لزوجية، 
ل  �جلز�ئري  �لقانون  يف  ولكن 
�خليانة  ي�سمى  م�سطلح  يوجد 
�لزوجية حتى �جلرمية ملا تكون 
�جلمهورية  لوكيل  ونلجاأ  قائمة 
�لعرف  فاإن  �سكوى  رفع  �أجل  من 
جرمية  »ل  به  �ملعمول  �لقانوين 
بن�ض«  �إل  تد�بري  ول  عقوبة  ول 
بالزنا  يعرف  ما  تكييفه  ولكن 
بقيد  �لزوجني  �أحد  يقوم  �أن  هي 
�أحد  وتنازل  �لآخر  �سد  �سكوى 
�لطرفني ي�سع حد للمتابعة وحتى 

�لدعوى �لعمومية..

حال  ففي  �سارمة  �رسوط  هناك 
�أو  ر�سمي،  حم�رس  وجود  عدم 
�سبط  �أو  مكتوبة  ر�سالة  حتى 

باخليانة ل  تلب�ض  �لزوج يف حالة 
متابعته  �أو  �جلرمية  قيام  ميكن 
ين�ض  مل  حالة  فكل  بارتكابها، 
�أنها  على  تكيف  �لقانون  عليها 
باحلياء،  فعل خمل  يكون  قد  زنا 
�أو حتري�ض قا�رس، ويف مثل هذ� 
�سمن  ت�سنف  فاإنها  �ملو�سوع 

خانة �لدعارة، 
تبادل  �آفة  خ�سو�ض  يف  �أما 
�لزوجات فهي حالة �جتماعية ل 
لديها  نادرة،  �أنها  �أقول  �أن  ميكن 
وتقليد  �قت�سادية  �أ�سباب  عدة 
معنى  لتف�سري  �إ�ساءة  �لغرب، 
كلمة حرية، هو �لذي �ساعد على 
�نت�سار هذه �لظاهرة، وهذ� نظر� 
عن  �لإن�سان  �إبتعد  كلما  �أنه  �إىل 
�نحر�فه  كان  كلما  �لديني  �لو�زع 

�أكرب،

يجب اإعادة تعديل قانون 
العقوبات ح�سب اجلرائم 

احلديثة:

..يجب �إعادة حتيني وتعديل قانون 
�لقانونية  و�لن�سو�ض  �لعقوبات 
وتكييف �لت�رسفات �حلديثة �لتي 
تخالف �ل�رسع وتخل بالنظام �لعام 
فاإن  �لأ�سل  يف  �لعامة،  و�لآد�ب 
جرمية،  يعترب  �لزوجات«  »تبادل 
ولكن ل يوجد ن�ض يعاقب عليها، 
مثال �لتحر�ض �جلن�سي �لن�سو�ض 
�لتطبيق  �سعبة  ُو�سعت  �لقانونية 
فاإننا  لهذ�  �ملتابعة،  و�سعبة 
بتحيني  �ملنرب  هذ�  عرب  نطالب 
�ملتابعة  يف  �لقانونية  �لن�سو�ض 
�حلديثة  �جلر�ئم  ح�سب  و�لإد�نة 
�سنو�ت  �لع�رس  يف  ظهرت  �لتي 

�لأخرية ،

تكرث  »كلما  قانونية  مقولة  هناك 
لأن  �لل�سو�ض«  تكرث  �لن�سو�ض 
فيها  �سيجد  �لن�سو�ض  هذه 
لها  وطبقا  ثغر�ت  يجد  �ملجرم 
ل  ملاذ�  �لقانونية،  �حليل  تكرث 
لكل  ومبا�رس  �رسيح  ن�ض  يوجد 

�آفة من �لآفات؟

»الو�سط« تفتح ملفا م�سكوتا عنه وحتقق فيه

»تبادل الزوجات« ...جرمية تبحث عن ن�ص قانوين
الزوجات« »تبادل  يف م�سروع  بها  ليتاجر  الدعارة  بيوت  من  ·          انت�سلها 

»تبادل الزوجات« هي اآفة خطرية ويف نف�س الوقت ق�سية م�سكوت عنها من قبل الكثريين لأ�سباب متعددة، واإن تكلم بها اأحد كان كالمه على ا�ستحياء، هي 
مثل املر�س اأو العلة التي ل ت�سفى اإل باإخ�ساع املري�س لعملية جراحية ت�ستدعي منا ا�ستعمال اأدوات حادة على راأ�سها امل�سرط، كونه احلل الوحيد لعالجها 

هو اخ�ساعها لالأمل، لكن لو فكر هذا املري�س بامل�سري الذي ينتظره نتيجة اخلوف وال�سمت ملا تردد حلظة بالهرولة لإنقاذ نف�سه. هل يدينها القانون ؟، وهل 
تندرج �سمن الأمرا�س النف�سية؟



الوالئية  الوكالة  تفرج  اأن  يرتقب   
هذا  خالل  بورقلة  للت�شغيل 
تتعلق  عمل  عرو�ض  عن  االأ�شبوع 
 2019 ل�شنة  التوظيف  مبخطط 
النفطية  ال�رشكات  م�شتوى  على 
مت  كما   ، االأجنبية  و  الوطنية 
ح�شة  ال�شاأن  ذات  يف  تخ�شي�ض 
معينة لفائدة خريجي اجلامعات ، 
العليا  املعاهد الكربى واملدار�ض 

ح�شب املعلومات املتاحة .
ليومية  خا�شة  م�شادر  ت�شري 
املكلفة  اجلهات  اأن  »الو�شط«، 
قد  بورقلة  العاملة  اليد  مبلف 
االإجراءات  اتخاذ  يف  با�رشت 
حت�شبا   ، الالزمة  الرتتيبات  و 
لالإفراج عن عرو�ض عمل مقدمة 
و  الوطنية  ال�رشكات  طرف  من 
ال�شناعة  يف  العاملة  االأجنبية 
اقليم  م�شتوى  على  النفطية 
عن  كلم  م�شعود80  حا�شي  دائرة 
تندرج  حيث   ، ورقلة   والية  مقر 

خمطط  اإطار  يف  العرو�ض  هذه 
التوظيف املتعلق ب�شنة 2019 وفق 
ما اأوردته م�شادرنا ، وذلك بهدف 
املقلق  التف�شي  من  التخفيف 

ملظاهر البطالة .
اجلهات  نف�ض  من  علم  وح�شبما 

خا�شة  ح�شة  ر�شد  مت   فقد 
املعاهد  و  اجلامعات  بخريجي 
ملنح  العليا  واملدار�ض  الكربى 
فر�شة ثانية الأولئك الذين مل ترد 
الناجحني  قائمة  �شمن  ا�شمائهم 
املفرج  �شوناطراك  م�شابقة  يف 

الفحو�ض  الإجراء  موؤخرا،  عنها 
مبنا�شب  الظفر  ثم  ومن  املهنية 
عمل حتفظ لهم كرامة العي�ض يف 
ظل تدين القدرة ال�رشائية و ارتفاع 

امل�شتوى املعي�شي  .
طالبي  من  كبري  عدد  اأن  ومعلوم 
العمل قد طالبوا ال�شلطات الو�شية 
لدى  ال�شخ�شي  التدخل  ب�رشورة 
على  النفطية  الوطنية  ال�رشكات 
غرار خدمات االأبار و االأ�شغال يف 
االآبار واملوؤ�ش�شة الوطنية للتنقيب 
الذي  الغمو�ض  ك�شف  اأجل  من   ،
اال�شمية  القوائم  م�شري  يكتنف 
للناجحني يف الفحو�شات املهنية ، 
حمذرين يف ذات ال�شدد   من مغبة 
االلتفاف على ما و�شفوه ب�رشعية 
التطبيق  يف  املتمثلة  مطالبهم 
الرامية  احلكومة  لتعليمة  ال�شارم 
مبنح اأولوية التوظيف لفائدة اأبناء 

املنطقة .
�أحمد باحلاج 

ورقلة  بوالية  االأ�شوات  تعالت   
حلول  اإيجاد  اأجل  من  املطالبة  
فيها  يتخبط  التي  للم�شاكل  فعالة 
�شتى  يف  املحلية  التنمية  قطاع 
عديد  رفعت   حيث   ، املجاالت 
االحتجاجية  والعرائ�ض  ال�شكاوى 
التنفيذيني  للم�شوؤولني  املوجهة 
املطالبة  املحليني   واملنتخبني 
طرف  من  جاد  تدخل  ب�رشورة 
�شناع القرار بالوالية للتجاوب مع 
مطالبهم امل�رشوعة والتي تاأتي يف  
انطالق  اإخراج  �رشورة  مقدمتها 
ا�شغال اجناز امل�شت�شفى اجلامعي 
من عنق الزجاجة ، خا�شة اذا علمنا 
املوجه  الهام  املك�شب  هذا  اأن 
واجلنوب  الوالية  �شكان  لفائدة 
يعول  الذي  و  عموما  ال�رشقي 
النقائ�ض  للق�شاء على  عليه كثري  
التي يتخبط فيها القطاع ال�شحي 
باالخت�شا�شات  تعلق  ما  خا�شة 
 ، العامة  كاجلراحة  احل�شا�شة 
الن�شاء   ، االأع�شاب   ، العظام 
واالأطفال  العيون  طب   ، والتوليد 
املر�شى يف  معاناة  اإنهاء  ثم  ومن 
تتجاوز  بعيدة  مل�شافات  التنقل 
ال�شفاء  �شبل  عن  للبحث  كلم   900

مب�شت�شفيات ال�شمال  .
 من جهة ثانية  فقد �شدد طالبي 
العمل مبا فيهم خريجي اجلامعات 
، املعاهد الكربى ، املدار�ض العليا 
، مرتب�شي مراكز التكوين املهني 
معنا  حديثهم  خ�شم  يف  والتمهني 

االإفراج  يف  االإ�رشاع  �رشورة  على 
للناجحني  االأ�شمية  القوائم  على 
على  املهنية  الفحو�شات  يف 
م�شتوى ال�رشكات الوطنية العاملة 
يف ال�شناعة النفطية باقليم دائرة 
غرار  على  بورقلة  م�شعود  حا�شي 
خدمات االأبار ، االأ�شغال يف االأبار 
،ويف  للتنقيب  الوطنية  واملوؤ�ش�شة 
هوؤالء  اأبدى  فقد  مت�شل  �شياق 
مت�شكا كبريا يف فتح حتقيق فيما 
واخلروقات  بالتجاوزات  اأ�شموه 
وذلك  ال�شغل  �شوق  يف  امل�شجلة 
توظيف  يف  التمادي   خلفية  على 
دون  الوالية  خارج  من  عمال 
القانونية  االأدوات  على  املرور 

كوكاالت الت�شغيل املحلية .

اأكرث  اإىل  جانب ذلك فقد طالب   
من متحدث باأحياء بلديات ورقلة 
 ، الواحات  عا�شمة  غرار  على   ،
الروي�شات ، �شيدي خويلد ، اأنقو�شة 
املقاطعة  وبلديات  احلجرية   ،
يف  االإ�رشاع  ب�رشورة  االإدارية 
لتوزيع  جديدة  عمليات  برجمة 
االيجارية  االجتماعية  ال�شكنات 
للبناء  ال�شاحلة  االأرا�شي  قطع   ،
للتخفيف   ، احل�رشي  و  الريفي 
تعرث  ب�شبب  املتزايد  الطلب  من 
املوجهة  ال�شكن  �شيغ  خمتلف 
للفئة اله�شة من املجتمع املحلي 

.
وعلى �شعيد اأخر فقد حمل ممثلو 
اجلمعيات املحلية املهتمة بال�شاأن 

الوالئية  الوكالة  من  كل  التنموي 
و  البلديات  م�شالح   ، العقارية 
اأمالك  ومديرية  االرا�شي  م�شح 
النتائج  تبعات  م�شوؤولية  الدولة 
الوخيمة التي قد تنجر عن متادي 
ال�شطو  يف  واالعمال  املال  رجال 
واال�شتيالء على عقارات عمومية 
اإذا  خا�شة   ، باأخرى   اأو  بطريقة 
يعترب  العقار  نهب  ملف  اأن  علمنا 
التي  ال�شائكة  امللفات  بني  من 
جتاوزها الزمن ب�شبب غياب اإرادة 
املعنية  ال�شلطات  من  حقيقية  
معاجلة  يف  الو�شية  وامل�شالح 
مثل هذا النوع من الرتاكمات التي 
باتت ت�شكل عبئ كبري على �شناع 

القرار بالوالية .

ينتظر �صناع �لقر�ر بوالية ورقلة دخوال �جتماعيا على �صاكلة خما�ض ع�صري ي�صعب �لتكهن بنتائجه ، 
ب�صبب �لغمو�ض �لذي يكتنف م�صري موعد �نطالق ��صغال �إجناز �مل�صت�صفى  �جلامعي ، ناهيك عن �لفو�صى 

�لتي تخيم على ملف �ل�صغل ، �إ�صافة للح�ص�ض �ل�صكنية �ملعنية بالتوزيع ، وكذ� قر�ر�ت هدم �لبنايات 
�لفو�صوية �لتي ال تز�ل حلد كتابة هاته �الأ�صطر حبي�صة �الأدر�ج .

تفكيك طال�صم �مل�صت�صفى �جلامعي ، �ل�صغل ، �ل�صكن و�لعقار �ملنهوب 

�أحمد باحلاج 

حتديات كربى تنتظر �صناع القرار بورقلة 

ح�صة معينة لفائدة خريجي �جلامعات ،�ملعاهد �لكربى و�ملد�ر�ض �لعليا 

ال�صركات بورقلة تفرج عن عرو�ض عمل هذا الأ�صبوع

و�صط مطالب بدعم 35 جتمع �صكني مبحوالت
 كهربائية جديدة 

النقطاعات املتكررة توؤرق 
املواطنني  بورقلة، اأدرار ومترنا�صت
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االحتفال   مبنا�شبة 
ال�رشطة  بالذكرى 57 لتاأ�شي�ض 
اجلزائرية امل�شادف لـ: 22 جويلية 
جت�شيد  اإطار  ويف  �شنة،  كل  من 
للمديرية  العليا  القيادة  م�شاعي 
الرامية  الوطني  لالأمن  العامة 
بذل  على  ال�رشطة  اأفراد  لتحفيز 
يف  والتفاين  اجلهود  من  املزيد 
املتمثل  الوطني  الواجب  اأداء 
و�شالمة  �شمان  على  ال�شهر  يف 
ممتلكاته،  وحماية  املواطن  اأمن 
ا�شتفاد عدد من موظفي ال�رشطة 
يف  ترقيات  من  مترنا�شت  بناحية 
بلغ  الرتب  الرتب، لتقليد  خمتلف 
عددها 101ترقية، حيث مت تنظيم 
من  اخلمي�ض  يوم  تكرميي  حفل 

م�شتوى  على  املن�رشم   االأ�شبوع 
الوحدة  املحا�رشات  مبقر  قاعة 
مترنا�شت،  النظام  حلفظ   601
اجلهوي  املفت�ض  اإ�رشاف  حتت 
و  مترنا�شت  اجلنوب  ل�رشطة 
مكيد  العميد  الوالية  اأمن  رئي�ض 
ال�شلطات  بح�شور   ، عكا�شة 
والق�شائية  والع�شكرية  املحلية 
وعلى راأ�شهم وايل والية مترنا�شت 
دومي اجلياليل ، روؤ�شاء امل�شالح 
لل�رشطة،  والوالئية  اجلهوية 
�رشطة  واأعوان  رتباء  اطارات 
مت  اأين  ال�شبيهني،  وامل�شتخدمني 
ال�رشطيني  من  لعدد  الرتب  تقليد 

الذين ا�شتفادوا من الرتقية.
�أحمد باحلاج

100 موظف بقطاع ال�صرطة 
ي�صتفيدون من الرتقية 

توقيف 05 رعايا اأفارقة 
بتهمة الإقامة غري ال�صرعية 

�أمن  والية مترن��صت 

رقان باأدر�ر 

املواطنني  من  جمموعة  طالب 
اأدرار  ورقلة،  بواليات  القاطنني 
املعنية  ال�شلطات  من   ، ومترنا�شت 
توزيع  مديريات   راأ�شها  وعلى 
العاجل  بالتدخل  والغاز  الكهرباء 
�شكنيا  جتمعا   35 دعم  اأجل  من 
للتقليل  جديدة  كهربائية  مبولدات 
املتكررة  االنقطاعات  م�شكلة  من 
ت�شببت  حيث  الكهربائي،  التيار  يف 
اأجهزتهم  اإتالف  يف  االأخرية  هذه 

الكهرو منزلية.
بلديات  �شكان  من  الع�رشات  اأكد   
،تينزاوتني  �شالح  عني   ، مترنا�شت 
 ، العالية   ، احلجرية   ، ورقلة   ،
ورقان  تيط   ، اأدرار   ، الروي�شات 
قدموها  التي  ال�شكاوي  رغم  اأنه 
مل�شالح مديريات  �شونلغاز للتكفل 
اأحيائهم  ودعم  املطروح  بامل�شكل 
مبولدات  كهربائية جديدة  للتقليل 
مع  �شواء  اليومية  معاناتهم  من 
�شعف التيار الكهربائي اأو انقطاعه 
يف بع�ض االأحيان ، اإال اأن الو�شع ال 
يزال على ما هو عليه حلد ال�شاعة، 
بتنظيم  يلوحون  الذي جعلهم  االأمر 
بتدخل  للمطالبة  احتجاجية  وقفة 
امل�شوؤولني املبا�رشين بغية الوقوف 
واإيجاد  املطروح  امل�شكل  على 
القائم  للم�شكل  ا�شتعجالية  حلول 

�شائفة،  كل  مع  يتكرر  بات  الذي 
اأجهزتهم  تعر�ض  عقب  خا�شة 
الكهرو منزلية لت�رشر نتيجة انقطاع 
دون  مرة  كل  يف  الكهربائي  التيار 
يحملون  جعلهم  ما  وهو  �شبب، 
ذاتها  باملناطق  �شونلغاز  م�شالح  
عقب  خا�شة  التامة  امل�شوؤولية 
متاطلها يف ربط جتمعاتهم ال�شكنية 
للتقليل  اإ�شافية  كهربائية  مبحوالت 
اأرقتهم  التي  املطروحة  االأزمة  من 
ارتفاع  مع  خا�شة  خ�شائر  وكبدتهم 

درجات احلرارة.
االإنقطاعات  م�شل�شل  اأن  معلوم  و 
التيار الكهربائي يعترب  املتكررة يف 
اأججت  التي  االإن�شغاالت  بني  من 
املحلية  االإجتماعية  اجلبهة  غليان 
دفع  يف  كبري  ب�شكل  و�شاهمت 
اإنتهاج  و  لل�شارع  للخروج  ال�شكان 
بتقدمي  للمطالبة  االإحتجاج  لغة 
االأموال  م�شري  حول  تو�شيحات 
احلكومة  ر�شدتها  التي  ال�شخمة 
اإطار التج�شيد ال�شارم للربنامج  يف 
اال�شتعجايل  الإجناز  احلكومي 
تاأهيل  اإعادة  و  كهربائية  حموالت 
م�شتوى  على  ال�شوداء  النقاط 
�شبكة الكهرباء ل�شمان �شيف بدون 

انقطاع متكرر يف التيار .
�أحمد باحلاج 

املن�رشم   االأ�شبوع  نهاية  متكنت   
يف  املخت�شة  االأمن  م�شالح 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
للدرك  ال�رشعية  غري  والهجرة 
اأدرار  بوالية  رقان  بدائرة  الوطني 
رعايا   05 واعتقال  توقيف  من   ،
جن�شيات خمتلفة  يحملون  اأفارقة 
و  الغابون   ، ت�شاد   ، مايل  لدول 
اقتيادهم  ليتم   ، العاج  �شاحل 
ا�شتكمال  وبعد  املعنية  للم�شلحة 
معهم  القانونية  االجراءات 

�شدهم  ق�شائية  ملفات  واجناز 
وكالء  اأمام  تقدميهم  مت مبوجبها 
اجلميع  ادانة  مت  اأين  اجلمهورية 
مع  النفاذ  موقوفة  �شجنا  ب�شنة 
األف  بـ48  منهم  واحد  كل  تغرمي 
ا�شتكمال  ثم  ومن  جزائري  دينار 
املعرب  نحو  ترحيلهم  اجراءات 
غري  االإقامة  بتهمة  احلدودي 
وفق  الوطني  بالرتاب  ال�رشعية 

املعطيات االأولية املتوفرة .
�أحمد باحلاج 
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"مهاتري"

 ت�صعيني قاد ماليزيا اإىل م�صاف الدول املتقدمة 
يجري رئي�س الوزراء املاليزي مهاتري حممد، حاليا، زيارة ر�سمية اإىل تركيا ت�ستمر حتى 27 يوليو/متوز اجلاري، تلبية لدعوة الرئي�س رجب طيب 

اأردوغان ويعترب البلدان مثالني يحتذى بهما يف �سائر العامل الإ�سالمي يف ق�سايا احلرية والدميقراطية وحتكيم اإرادة ال�سعب ويعتقد كثريون اأن 
اأردوغان ومهاتري اثنان من اأهم حمركي العامل الإ�سالمي، حيث �ساهما بدور كبري يف نقل بلديهما اإىل م�ساف الدول املتقدمة رئي�س الوزراء الباك�ستاين 
عمران خان اأي�سا عرب عن ذلك يف ت�سريحات �سحفية �سابقة، حني قال: "هناك قائدان بارزان فقط يف العامل الإ�سالمي جنحا يف حتويل بلديهما، الأول 
رئي�س الوزراء مهاتري الذي ارتفع دخل الفرد يف ماليزيا خالل فرتة حكمه، والبلد الثاين هو تركيا، راأينا التحول الذي مرت به يف عهد الرئي�س رجب 

طيب اأردوغان، حيث ارتفع دخل الفرد وحت�سنت اأو�ساع ال�سعب".

م.�س

حمطات يف حياة مهاتري

 20 يف  عاما(   94( مهاتري  ولد 
�سيتار"  "�ألور  مبدينة  دي�سمرب1925 
يف والية "كيد�" �سمايل ماليزيا و�لده 
حممد بن ��سكندر، كان يعمل �أ�ستاذ� 
�الجنليزية  �للغة  تعليم  مدر�سة  يف 
مهاتري  بد�أ  �أبناء   9 ولديه  بالوالية 
حياته �لدر��سية يف مدر�سة �إ�سالمية، 
عبد  �ل�سلطان  مبدر�سة  �لتحق  ثم 
منحة  على  ح�سل  �لثانوية  �حلميد 
در��سته،  �إمتام  �أجل  من  در��سية 
ليلتحق فيما بعد بكلية �مللك "�إدو�رد 
"مااليا"  جامعة  يف  للطب"  �ل�سابع 

ب�سنغافورة، وتخرج فيها عام 1953.
مهنة  مبز�ولة  بد�أ   ،1957 عام  يف 
كان  حيث  ر�أ�سه  م�سقط  يف  �لطب 
يف  هناك  �لوحيد  �ملاليوي  �لطبيب 
ذلك  قبل  مهاتري  تزوج  �لفرتة  تلك 
رّبا  �لتي  ها�سمة"  "�سيتي  من  بعام 
بيولوجيني  منهم   4 �أطفال،   7 معها 

و3 تبناهم.

حياته ال�سيا�سية
بد�أ مهاتري �ال�ستغال بالعمل �ل�سيا�سي 
�لطب،  كلية  يف  طالبا  كان  �أن  منذ 
�ل�سخ�سيات  �أبرز  �أحد  لي�سبح الحقا 

�لوطنية  �ملااليو  "منظمة  حزب  يف 
�ملتحدة" )�أمنو(، �أكرب حزب �سيا�سي 
مرة  الأول  مهاتري  فاز  ماليزيا  يف 
 1964 عام  �لعامة  �النتخابات  يف 
�سيالتان"  �سيتار  "كوتا  والية  ليمّثل 
خ�رس  لكنه  �لفيدر�يل،  �لربملان  يف 
�ملقعد نف�سه يف �نتخابات عام 1969 
توتر�  �لفرتة  تلك  يف  ماليزيا  �ساد 
ما  و�ل�سينيني،  �ملاالويني  بني  عرقيا 
بني  عميق  خالف  ن�سوب  �إىل  �أدى 
مهاتري ورئي�س وزر�ء �لبالد يف وقتها 
"تونكو عبد �لرحمن"، بعد �أن �تهمه 
بـ"تف�سيل  مفتوحة  ر�سالة  مهاتري يف 

�مل�سالح �ل�سينية".
�أ�سهر  مهاتري  ن�رس   ،1970 عام  ويف 
تطرق  �ملاالي"،  "مع�سلة  �لـ16  كتبه 
فيه لهيمنة �ل�سينيني وحمنة �ملاالي، 
�ل�سكان �الأ�سليني للبالد وبالرغم من 
�أدى  �أنه  �إال  �لكتاب،  �ل�سلطات  حظر 
�لرحمن  عبد  حكومة  �سقوط  �إىل 
لع�سوية  مهاتري  �نتخاب  �أعيد  الحقا 
ومن   ،1973 عام  �لفيدر�يل  �لربملان 
ثم ُعني وزير� للتعليم يف �لعام �لتايل 
ويف 1976، ُعني نائبا لرئي�س �لوزر�ء، 
لينتخب عقب ذلك بـ5 �سنو�ت رئي�سا 
رئي�سا  ب�سهر  وبعدها  "�أمنو"،  حلزب 
للوزر�ء بعد تقاعد رئي�س وزر�ء تلك 

�لفرتة "ح�سني �أون" عام 1981.
وبذلك �أ�سبح مهاتري �أول �سيا�سي من 

من�سب  �إىل  ي�سل  متو��سعة  خلفية 
رئي�س وزر�ء �لبالد.

** عجلة الدميقراطية تدور 
بدون مهاتري

بعد �سغله من�سب رئي�س وزر�ء ماليزيا 
خلم�س فرت�ت متعاقبة، تقاعد مهاتري 
عام 2003، لت�سري عجلة �لدميقر�طية 
منذ  �الأوىل  للمرة  بدونه  ماليزيا  يف 
�أكرث من عقدين وعقب �بتعاد د�م 12 
عاما، عاد مهاتري جمدد� �إىل �حلياة 
�سّكل  بعدما   ،2015 يف  �ل�سيا�سية 
�أبناء �الأر�س"ويف عمر  "وحدة  حزب 
تر�سحه  مهاتري  �أعلن  �لـ93،  يناهز 

بفارق  وفاز  �لوزر�ء،  رئي�س  ملن�سب 
باملن�سب،   2018 جانفي  يف  طفيف 
�ل�سابق  وزميله  مناف�سه  على  متغلباً 

يف حزب "�أمنو" جنيب عبد �لرز�ق.

الطفرة املاليزية
ماليزيا  حتولت  مهاتري،  عهد  يف 
�أحد  �إىل  ن�سمة  مليون  �لـ32  ذ�ت 
و�سهدت  �آ�سيا،  �قت�ساد�ت  �أهم 
�لبالد منو� �قت�ساديا كبري� و�سيدت 
وجنح  �سخمة  تنموية  م�ساريع 
حتقيق  يف  �ملاليزي  �القت�ساد 
ن�سبة منو فاقت 8 باملئة يف �لفرتة 

�ملمتدة بني �أعو�م 1988 و1996.

و�لف�سل يرجع يف ذلك "روؤية 2020" 
�القت�سادية �لتي �أطلقها مهاتري من 
�أجل نقل ماليزيا �إىل م�ساف �لدول 
�ملتقدمة جلاأ مهاتري �إىل خ�سخ�سة 
مبا  �لدولة  �رسكات  من  عدد 
�ملاليزية،  �جلوية  �خلطوط  فيها 
�سمح  ما  �الت�ساالت،  و�رسكات 
وحت�سني  دخلها،  بزيادة  للحكومة 

ظروف عمل �ملوظفني.

مهاتري والغرب
موؤخر�، �نتقد مهاتري �لعامل �لغربي، 
يونيو/ يف  بريطانيا  زيارته  خالل 
حزير�ن �ملا�سي، و�تهمه مبناق�سه 

نف�سه عقب �أزمة �ملهاجرين.
لفكرة  رّوج  �لغرب  �إن  مهاتري  وقال 
كان  عندما  حدود"  بدون  "عامل 
�لدول  من  �ملال  بجني  مهتما 
�ملهاجرون  تكد�س  وحني  �الأخرى، 
�لفكرة  هذه  تنا�سى  حدوده  على 
�الأ�سالك  ومد  �جلدر�ن  ببناء  وبد�أ 

�ل�سائكة.

مهاتري والق�سية الفل�سطينية
دعمه  مهاتري  عن  �ملعروف  من 
�لفل�سطيني،  �ل�سعب  حلقوق 
و�سف  يف  تردده  عدم  عن  ف�سال 
�الإرهابية"ويف  بـ"�لدولة  �إ�رس�ئيل 
�جلاري،  �لعام  من  �سابق  وقت 

�إ�رس�ئيليني  ريا�سيني  مهاتري  منع 
�ل�سباحة  بطولة  يف  �مل�ساركة  من 
�لبار�ملبية �لعاملية، �لتي كان مقرر 
�أن ت�ست�سيفها �لبالد ما �أدى ل�سحب 
جانفي،  ويف  ماليزيا  من  �لبطولة 
قال مهاتري يف تدوينة ن�رسها على 
جمرمة  دولة  "�إ�رس�ئيل  موقعه: 

وت�ستحق �الإد�نة".

العالقات املاليزية الرتكية

جتمع ماليزيا وتركيا عالقات ثنائية 
مميزة نتيجة كونهما بلد�ن ميتلكان 
مهاتري  وكان  م�سلمة  �سكان  �أغلبية 
لفكرة   1998 يف  دعمه  عن  �أعرب 
جنم  �ل�سابق  �لرتكي  �لوزر�ء  رئي�س 
تكتل  ت�سكيل  ب�ساأن  �أربكان  �لدين 
�قت�سادية  جمموعة  وهو   "8-D"
ذ�ت  �لثمانية  �مل�سلمة  �لدول  ت�سم 

�القت�ساد�ت �لنامية.
ومنذ و�سول حزب �لعد�لة و�لتنمية 
 2002 عام  تركيا  حكم  �سدة  �إىل 
�لبلدين منو�  بني  �لعالقات  �سهدت 
بني  �لتجارة  حجم  وبلغ  �رسيعا، 
دوالر  مليار   2.38 موؤخر�  �لبلدين 
ومن �ملتوقع �أن تركز زيارة مهاتري 
�حلالية الأنقرة على تو�سيع �لعالقات 
ماليزيا  �هتمام  ظل  يف  �لدفاعية، 

باملنتجات �لدفاعية �لرتكية.

ق�سف "قاعدة اجلفرة"

نك�صة جديدة حلفرت بعد "ب�صرى الن�صر القريب"
�جلوي  �لق�سف  ي�سكل 
حكومة  لقو�ت  �لعنيف 
�جلفرة  قاعدة  �لوفاق، 
�ل�سحر�ء  قلب  يف  �جلوية، 
نك�سة  �جلمعة،  فجر  �لليبية، 
جديدة للو�ء �ملتقاعد خليفة 
فقط  يومني  بعد  حفرت، 
ر�ية  رفع  "قرب  زعمه  من 
طر�بل�س"وداللة  يف  �لن�رس 
هذه �لنك�سة تعك�سها �الأهمية 
�الإ�سرت�تيجية لقاعدة �جلفرة 
بالن�سبة  خا�سة  �جلوية، 
�لعا�سمة  يف  �ملعارك  ل�سري 

�لليبية.

مالحقة غرفة عمليات 
حفرت

فبعد هزمية ملي�سيات حفرت، 
كلم   100( غريان  معركة  يف 
وفقد�نها  طر�بل�س(،  جنوب 
�لع�سكرية  عملياتها  لغرفة 
قيادتها،  �نتقلت  �لرئي�سية، 
�جلوية،  �جلفرة  قاعدة  �إىل 
عن  كلم   600 بنحو  �لبعيدة 
جنوب  يف  �لعمليات  م�رسح 
غرفة  و��ستهد�ف  �لعا�سمة 
�جلفرة،  يف  و�لتحكم  �لقيادة 
�لتي يعتقد �أنها ت�سم �سباطا 
�ساأنه  من  �أجانب،  وخرب�ء 
�إرباك قو�ت حفرت يف جبهات 
طر�بل�س،  جنوبي  �لقتال 

و�إحر�ج د�عميه �لدوليني.

�سرب قاعدة التح�سيد 
والإمداد

فقط  لي�ست  �جلفرة،  وقاعدة 
بل  و�لتحكم،  �لقيادة  مركز 
لرجال  حت�سيد  قاعدة  متثل 
�لبالد،  �رسقي  مدن  من  حفرت 
من  مرتزقة  مل�سلحني  و�أي�سا 
و�ل�سود�ن،  ت�ساد  يف  �ملعار�سة 
�لقتال  حماور  �إىل  و�إر�سالهم 
عن  ف�سال  طر�بل�س،  جنوبي 
باالأ�سلحة  �إمد�د  قاعدة  كونها 
وبحكم  �أي�سا  و�ملوؤن  و�لذخائر 
و�سط  �ال�سرت�تيجي  موقعها 
نقطة  "�جلفرة"،  متثل  �لبالد، 
ليبيا،  �رسقي  مناطق  بني  و�سل 
)�ألف  بنغازي  مدينة  وباالأخ�س 
حيث  طر�بل�س(  �رسق  كلم 
�إىل  جو�  �الإمد�د�ت  نقل  يتم 
حماور  �إىل  ومنها  �لقاعدة، 

�لقتال، عرب طريقني رئي�سيني.
�الأول من  �لربي  �لطريق  وميتد 
�ل�سويرف  ببلدة  مرور�  �جلفرة 
)400 كلم جنوب �رسق طر�بل�س(، 
جنوب  كلم   200( مزدة  بلدة  ثم 
ومنها  غريان،  �إىل  طر�بل�س(، 
�إىل  و�سوال  �لهرية،  منطقة  �إىل 

جنوبي طر�بل�س.
ومتكنت قو�ت �لوفاق من قطع 
هذ� �لطريق بعد �سيطرتها على 
جو�ن   26 يف  و�لهرية،  غريان 
جو�  و��ستهدفها  �ملا�سي، 

حمورها  وهجمات  "مزدة"، 
مما  �ل�سويرف،  على  �جلنوبي 
�أ�سبه  �إىل  �لطريق  هذ�  حول 

بـ"�أفعى مقطعة �الأو�سال".
�لطريق �لثاين؛ وميتد من قاعدة 
�جلفرة ومنه جو� �إىل مطار بني 
�رسق  جنوب  كلم   180( وليد 
�الإمد�د�ت  لتنقل  طر�بل�س(، 
كلم   90( ترهونة  �إىل مدينة  بر� 
ومنها  طر�بل�س(،  �رسق  جنوب 
�إىل بلدة �ل�سبيعة )40 كلم جنوب 
حماور  �إىل  و�سوال  طر�بل�س( 
�لقدمي،  �ملطار  خا�سة  �لقتال 
)�ل�ساحية  غ�سري  بن  وق�رس 
وعملت  للعا�سمة(  �جلنوبية 
قو�ت حكومة �لوفاق، �ملعرتف 
�لطريق  هذ�  لقطع  دوليا،  بها 
�جلوي  �ملجال  غلق  خالل  من 
و��ستهد�ف  وليد،  بني  ملطار 
برية،  هجمات  يف  "�ل�سبيعة" 
�لقدمي  طر�بل�س  مطار  رفقة 
حفرت  قو�ت  منه  تنطلق  �لذي 
و�سط  �خرت�ق  ملحاولة 

�لعا�سمة.
�إىل  حفرت  قو�ت  تلجاأ  لذلك 
من  ميتد  بديل  بري  طريق 
وليد،  بني  �إىل  �ل�سويرف 
بلد�ت  ثم  ترهونة،  �إىل  ومنها 
)�ل�سبيعة،  �الأربعة  �لنو�حي 
�الأحد،  �سوق  �خلمي�س،  �سوق 
ت�سل  وعرب  �ل�سبت(  و�سوق 
طر�بل�س،  جنوبي  �إىل  �ملوؤن 
خا�سة بعد �إعالن كتيبة من بني 

وتاأمينها  حلفرت  �نحيازها  وليد 
�لطريق بني �ل�سويرف وترهونة 

مرور� ببني وليد.

تدمري مركز انطالق 
الطريان الذي يق�سف 

طرابل�س

تقل  ال  �لتي  �الأخرية  و�لنقطة 
مركز  ��ستهد�ف  عن  �أهمية 
وقاعدة  و�لتحكم  �لقيادة 
تدمري  يف  تتمثل  �الإمد�د، 
وطائر�ت  طيار  بدون  طائر�ت 
�لدفاع  ومنظومات  �ل�سحن، 
حتذير  وتوجيه  �جلوي، 
�الأجنبية  �حلربية  للطائر�ت 
لق�سف  �جلفرة  ت�ستخدم  �لتي 

طر�بل�س.
وهو ما �أ�سارت �إليه رئا�سة �أركان 
�لوفاق، �لتي ذكرت يف بيان ، �أن 
"منطلقا  تعد  �جلفرة  قاعدة 
بق�سف  تقوم  �أجنبية  لطائر�ت 
تهم  حيوية  ومر�فق  �ملدنيني 

�ل�سعب �لليبي".
�ملوقع  ي�سمح  حيث 
�ال�سرت�تيجي للجفرة، للطائر�ت 
�لطائر�ت بدون  �حلربية وحتى 
ونقل  �لعا�سمة،  بق�سف  طيار، 
بني  مطار  �إىل  جو�  �الإمد�د�ت 
قاعدة  و�إىل  "�ملدين"،  وليد 
�لوطية �جلوية )170 كلم جنوب 
�حلاجة  دون  طر�بل�س(،  غرب 

�إىل �لتزود بالوقود جو�.

اآخرهم وزير البيئة فران�سوا دو روجي الذي قدم ا�ستقالته الأ�سبوع املا�سي

فرن�صا.. ا�صتقالة 11 وزيرا 
منذ رئا�صة ماكرون 

�لفرن�سي  �لبيئة  وزير  با�ستقالة 
موؤخر�،  روجي،  دو  فر�ن�سو� 
�لذين  �لوزر�ء  عدد  يرتفع 
�لت�سكيلية  مغادرة  ف�سلو� 
�إميانويل  تويل  منذ  �حلكومية، 
قبل  �لرئا�سة  من�سب  ماكرون 
�أكرث من عامني، �إىل 11 حم�سلة 
تعترب مرتفعة لعدد �ملن�سحبني 
من �حلكومة �لفرن�سية يف عهد 
يف  �حلكم  توىل  �لذي  ماكرون 
توقعات  و�سط  ماي2017،   14
با�ستقالة عدد �آخر من �لوزر�ء 
�النتخابات  غمار  خلو�س 

�لبلدية �ملقررة يف 2020.

ا�ستقالة 4 وزراء بال�سهر 
الأول من حكم ماكرون

على  �أيام  ب�سعة  م�سي  بعد 
�ل�سهر �الأول من حكم ماكرون، 
كان  ��ستقالتهم،  وزر�ء   4 قدم 
ريت�سارد  �الإ�سكان  وزير  �أولهم 
�تهامه  خلفية  على  فري�ند، 
با�ستغالل �ملال �لعام الأغر��س 
من�سب  توليه  قبيل  �سخ�سية 
لال�ستقالة  دفعه  ما  �لوزير، 

بتاريخ 19 جو�ن 2017.
�إال �أنه ُعنّي فيما بعد رئي�سا لكتلة 
�حلزب �حلاكم يف �لربملان، ومن 
�لغد،  ومن  للربملان  رئي�سا  ثم 
�لفرن�سية  �لدفاع  وزيرة  قدمت 
��ستقالتها،  جوالرد  �سيلفي 

وبعد  ف�ساد  تهم  خلفية  على 
يف  �أي  �لتاريخ،  هذ�  من  يوم 
�لعدل  وزير  ��ستقال  21 جو�ن، 
من  بايرو  فر�ن�سو�  �لفرن�سي 
بالف�ساد  تهم  ب�سبب  من�سبه، 
قدمت  نف�سه،  وباليوم  �أي�سا 
�الأوروبي  �الحتاد  �سوؤون  وزيرة 
��ستقالتها،  �سارنيز  دي  مارييل 
م�ست�سار�  تعيينها  خلفية  على 
بوثائق  �الأوروبي  �لربملان  يف 

مزورة. 

توايل ال�ستقالت

�أعلن وزير  �أوت 2018،  ويف 28 
نيكوال�س  �لفرن�سي  �لبيئة 
نتيجة  ��ستقالته  هولوت 
ماكرون  مع  �الآر�ء  �ختالفه يف 
بخ�سو�س مو��سيع �لبيئة وُعني 
له،  خلفا  روجي  دي  فر�ن�سو� 
لتقدمي  ��سطر  �الأخري  �أن  �إال 
جويلية   16 يف  �أي�سا  ��ستقالته 
�تهامه  خلفية  على  �حلايل، 
"تنظيم  خالل  من  بالف�ساد 
�أمو�ل  من  كربى  ع�ساء  مو�ئد 
وزيرة  تعيني  �لربملان"ومت 
�إليز�بيت  �لفرن�سية  �لنقل 
روجي"،  "دي  لـ  خلفا  بورين، 
للبيئة  ثالث وزيرة  لتكون بذلك 

يف عهد ماكرون.

�لريا�سة  وزيرة  وكانت 

قدمت  فلي�سل،  لور�  �لفرن�سية 
من  �أ�سبوع  بعد  ��ستقالتها 
 4 بتاريخ  وحتديد�  هولوت، 
�إىل  �الأمر  معزية  �سبتمرب، 

�أ�سباب �سخ�سية. 
فكان  كولومب،  جري�ر  �أما 
بلدية  رئي�س  من�سب  ي�سغل 
تعيينه وزير�  يتم  �أن  ليون، قبل 
ماكرون  فوز  بعد  للد�خلية 
�أنه  �إال  �لرئا�سة،  بانتخابات 
 16 بعد  من�سبه  من  ��ستقال 
�أكتوبر   3 يف  وحتديد�  �سهر�، 
لرئا�سة  �لرت�سح  بهدف   ،2018
�رسق(  )جنوب  ليون  بلدية 
جمدد�، يف �النتخابات �ملحلية 
 27 ويف  �ملقبل  �لعام  �ملقررة 
�أعلن 3 وزر�ء  مار�س �ملا�سي، 
��ستقالتهم من منا�سبهم، بهدف 
�ملحلية  لالنتخابات  �لرت�سح 
�سوؤون  وزيرة  وهم:  �ملقبلة، 
�الحتاد �الأوروبي ناتايل لو�زو، 
�حلكومة  با�سم  و�ملتحدث 
�لدولة  ووزير  بنجامني غريفو، 
منري  �لتكنولوجية  لل�سوؤون 

حمجوبي.
�سيبيت  تعيني  مت  لهم،  وخلفا 
�ملتحدث  من�سب  يف  ندياي 
دي  �إميلي  �حلكومة،  با�سم 
ل�سوؤون  وزيرة  مونت�سالني 
�الحتاد �الأوروبي، و�سيدريك �أو 
يف من�سب وزير �لدولة لل�سوؤون 

�لتكنولوجية.
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طريق املرييديان:

كيف تعزز رو�ضيا ارتباطها مب�ضروع احلزام والطريق ال�ضيني؟

اإميان فخري/مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات و 

الأبحاث املتقدمة

طريق احلرير الرو�سي:

الرو�سي  الوزراء  رئي�س  اأعلن 
يف  ميدفيدف«  »دميرتي 
رو�سيا  عزم  عن  يوليو  �سهر 
ا�سم  عليه  اأطلقت  ما  ت�سييد 
ال�رسيع(  املريديان  )طريق 
اأو   ،»Meridian highway«
ما تُطلق عليه ال�سحافة العاملية 
الذي  الرو�سي«  احلرير  »طريق 
من  كلم   2000 م�سافة  ميتد 
الكازاخ�ستانية  الرو�سية  احلدود 
قائم  �رسيع  طريق  تقاطع  اإىل 
البي�ساء  ورو�سيا  مين�سك  يربط 
اأن  املتوقع  ومن  مبو�سكو. 
حوايل  الطريق  هذا  تكلفة  تبلغ 
مليارات   9.5( روبل  مليار   600
دوالر( وفًقا لتقديرات »األك�سندر 
رئي�س جمل�س  نائب  ريازانوف«، 
العمالقة  الغاز  �رسكة  اإدارة 
بالفعل  متتلك  التي  »غازبروم« 
التي  االأر�س  من   %80 حوايل 

�سيمر بها الطريق.
من  الطريق  ت�سييد  و�سيتم 
القطاعني  بني  ال�رساكة  خالل 
تكلفته  وت�سديد  واخلا�س،  العام 
عبور  ر�سوم  ال�سخمة من خالل 
�ست�ستخدم هذا  التي  ال�ساحنات 
وال�سني.  اأوروبا  بني  الطريق 
»فيدميو�ستي«  ل�سحيفة  ووفًقا 
بداأ  فقد  الرو�سية،  التجارية 
العمل بالفعل الإن�ساء الطريق يف 
�ساجار�سني، وهي معرب حدودي 
اأي  ورو�سيا،  كازاخ�ستان  بني 
من  ال�رسقي  الطرف  يف  تقع 

الطريق.
و�سيعمل طريق مرييديان ال�رسيع 
ذو امل�سارات االأربعة على تعزيز 
اآ�سيا  جمهوريات  بني  التوا�سل 
اأوزبك�ستان  مثل  الو�سطى، 
وطاجيك�ستان.  وقرغيز�ستان 
الطريق  �سي�سكل  النهاية،  ويف 
جزًءا من تعاون اأو�سع بني ال�سني 
على  مًعا  تعمالن  اللتني  ورو�سيا 
اإن�ساء هذا الطريق ليكون مبثابة 
واأوروبا  ال�سني  بني  رو�سي  ممر 
بني  الب�سائع  نقل  وترية  لت�رسيع 

اأوروبا وال�سني.

دللت التوقيت:

ُطرحت فكرة هذا الطريق الأول 
مرة من قبل املفو�سية االأوروبية 
يف عام 2005. وكان الدافع وراء 
التجارة املتزايد  ذلك هو حجم 
وال�سني،  االأوروبي  االحتاد  بني 
اإحياوؤها  مت  الفكرة  هذه  اأن  اإال 
اإطار مبادرة »احلزام  موؤخًرا يف 
باالتفاق  ال�سينية  والطريق« 
اآ�سيا  ودول  وال�سني  رو�سيا  بني 

الو�سطى.
احلرب  بت�ساعد  هذا  ويرتبط 
والواليات  ال�سني  بني  التجارية 
ال�سني  فاإن  وبالتايل  املتحدة، 
تواجدها  تعزيز  عن  تبحث 
املدى  على  اأخرى  اأ�سواق  يف 
عن  ف�ساًل  والطويل،  الق�سري 
عالقتها  بتقوية  اهتمامها 
اأوروبا  يف  ب�رسكائها  التجارية 
على  تعمل  لكي  الو�سطى  واآ�سيا 
تخفيف ال�سغط االأمريكي عليها 
اأن  عن  ف�ساًل  �رسكاتها.  وعلى 
الرو�سية-االأمريكية  العالقات 
باأف�سل  االأخرى  هي  متر  ال 
فر�س  مع  �سيما  وال  مراحلها، 
على  االقت�سادية  العقوبات 

رو�سيا. 
موافقة  توقيت  اأن  هذا  ويعني 
»مدفيدف« على البدء يف تنفيذ 
طريق املريديان مل يكن حم�س 
بعد  جاء  بل  بالتاأكيد،  �سدفة 
الثاين  املنتدى  من  قليلة  اأ�سهر 
ملبادرة »احلزام والطريق« الذي 
ُعقد يف بكني يف اأبريل املا�سي 
الرو�سي،  الرئي�س  مب�ساركة 
وذلك يف اإطار التاأكيد على متانة 
يف  الرو�سي-ال�سيني  التحالف 
مواجهة الواليات املتحدة، وهو 
يف  »بوتني«  كلمة  يف  انعك�س  ما 
املنتدى، حيث و�سف العالقات 
»اأف�سل  باأنها  ال�سينية  الرو�سية 

ما كانت عليه يف تاريخها«.

تداعيات امل�سروع: 

تعددت التداعيات واالنعكا�سات 
املتوقعة للم�رسوع اجلديد الذي 
ما  لت�سمل  ت�سييده  رو�سيا  تعتزم 

يلي:
ال�سيني:  االقت�ساد  دعم   -1
فاإن  الرو�سية  النقل  لوزارة  وفًقا 
اإىل  �سيوؤدي  اجلديد  الطريق 
بني  الب�سائع  نقل  عمليات  اأن 
القارتني االآ�سيوية واالأوروبية لن 
تتجاوز 11 يوًما، اأي اأ�رسع بثالث 
التي  الفرتة  من  تقريبًا  مرات 

مما  حالًيّا،  الب�سائع  ت�ستغرقها 
�سيكون  الطريق  هذا  اأن  يعني 
النقل  من  بكثري  اأ�رسع  و�سيلة 
واأوروبا،  ال�سني  بني  البحري 
حوايل  حالًيّا  ي�ستغرق  والذي 
الطريق  هذا  و�سيلعب  يوًما.   45
مل�سنعي  بالن�سبة  حمورًيّا  دوًرا 
للتلف،  القابلة  ال�سناعية  ال�سلع 
نظًرا لكونه يخت�رس وقت و�سول 
ال�سلع ال�سينية الأوروبا ، وهو ما 
يعني زيادة االإقبال على الب�سائع 
ال�سينية، وزيادة ن�سبة ال�سادرات 
االقت�ساد  وانتعا�س  ال�سينية، 
اأنه  عن  ناهيك  ال�سيني، 
ا جديدة لل�رسكات  �سيخلق فر�سً
زيادة  على  و�سيعمل  ال�سينية، 
االأجنبية  اال�ستثمارات  تدفقات 
ال�سني، ولهذا فاإن احلكومة  اإىل 
ال�سينيني  ال�سينية وامل�ستثمرين 
 4 ال�ستثمار  ا�ستعداد  على 
امل�رسوع،  يف  دوالر  مليارات 
كما من املتوقع اأن ي�سارك بنك 
ال�سيني  واال�سترياد  الت�سدير 
يف  ال�سيني  التنمية  بنك  وكذلك 

دعم هذا امل�رسوع.
والطريق«:  »احلزام  تعزيز   -2
من  جزًءا  الطريق  هذا  يُعترب 
والطريق« مللء  »احلزام  مبادرة 
الفراغ الربي بني اأوروبا وال�سني، 
حيث ير�سخ طريق املريديان ما 
وهو  لتاأكيده،  دوًما  بكني  ت�سعى 
اأن هذه املبادرة معنّية باالأ�سا�س 
االقت�سادي  التكامل  بتحقيق 
الهيمنة  فر�س  ولي�س  االإقليمي 
ال�سينية على الدول التي مير بها 
طريق احلرير، وهي الروؤية التي 
الغربية،  الدول  يتبناها عدد من 
املتحدة  الواليات  راأ�سها  وعلى 

االأمريكية.
وبالتايل فاإن التحليالت التي ترى 
اأن هذا الطريق اجلديد هو مبثابة 
»طريق حرير جديد« مما يجعله 
»احلزام  مبادرة  مع  ا  متعار�سً
تفتقر  حتليالت  هي  والطريق«؛ 
اأر�س الواقع،  ملا ي�ساندها على 
خا�سة يف �سوء م�ساركة »بوتني« 
يف فعاليات القمة الثانية ملنتدى 
مبادرة »احلزام والطريق«، حيث 
اأكد اأن مبادرة »احلزام والطريق« 
»�ستعزز التعاون البّناء بني الدول 
التنمية  و�ست�سمن  االأورا�سية، 
والنمو  امل�ستدامة  االقت�سادية 
مما  املنطقة«،  يف  االقت�سادي 
باأنه  العديد من املحللني  ف�رسه 
بني  اأقوى  تعاون  لبداية  اإعالن 

اآ�سيا  منطقة  يف  وبكني  مو�سكو 
بالفعل  ظهر  ما  وهو  الو�سطى، 
اأقل من 3 �سهور من خالل  بعد 
طريق  اإن�ساء  على  املوافقة 

املريديان ال�رسيع.
ال�سداأ  »مناطق  دعم   -3
اأن  املتوقع  من  الرو�سي«: 
من  كبرية  اأرباًحا  رو�سيا  حتقق 
هذا  يف  ال�ساحنات  عبور  ر�سوم 
دعًما  �سيوفر  مما  الطريق، 
امل�ستقبل،  يف  ملواردها  حيوًيّا 
ا�ستمرار فر�س  خا�سة يف حالة 
اقت�سادية  لعقوبات  الغرب 
اأن  اإىل  باالإ�سافة  مو�سكو،  على 
اإقامتها  التي �ستتم  امل�رسوعات 
على جانبي الطريق �ستعمل على 
توفري فر�س العمل، وت�ساهم يف 
التنمية يف رو�سيا،  دفع معدالت 
على  اإيجابًيّا  �سينعك�س  مما 
الرو�سي  االقت�ساد  و�سع  تعزيز 
يف العامل. ف�ساًل عن اأن الطريق 
�سيمر عرب بع�س املناطق االأكرث 
يُطلق  التي  رو�سيا،  يف  فقًرا 
الرو�سي  ال�سداأ  »حزام  عليها 
 ،»Russia’s Rust Belt
و�سيعمل الطريق على تغذية هذه 
املناطق باال�ستثمارات والتمويل، 
وحتويلها اإىل منتجعات �سياحية 
اللوج�ستية،  للخدمات  ومراكز 
يُن�سئ  اأن  املحتمل  من  اأنه  كما 
خمتلفة  �رسكات  االأعمال  رواد 
مرييديان  طريق  طول  على 
ال�رسيع ال�ستغالل ممر االت�سال 

بني ال�رسق والغرب.
4- اإحياء مفهوم »اأورا�سيا«: يوؤدي 
اإعادة  اإىل  الطريق  هذا  تد�سني 
اإحياء مفهوم اأورا�سيا الذي تعد 
االأكرب  ال�سيا�سية  الوحدة  رو�سيا 
وما  امل�ساحة،  حيث  من  فيه 
اأهمية  من  املفهوم  هذا  يعنيه 
دورها امل�ستقبلي كممر للتجارة 
بف�سل  والغرب  ال�رسق  بني 
املتميز،  اجلغرايف  موقعها 
رو�سيا  اأن  على  التاأكيد  وكذلك 
يف  مهم  بح�سور  تتمتع  تزال  ال 
فيما  �سيما  وال  الو�سطى،  اآ�سيا 
يتعلق بالق�سايا االأمنية، وكذلك 

يف التجارة واال�ستثمار.
من  رو�سيا:  مكانة  دعم   -5
طريق  يعمل  اأن  املتوقع 
حركة  تعزيز  على  مرييديان 
مرور الب�سائع من خالل رو�سيا، 
حديد  �سكة  خط  عرب  وذلك 
مير عرب �سيبرييا وطريق البحر 
مير  الذي  املرتقب  ال�سمايل 

بالقطب ال�سمايل، مما يعزز من 
اأهمية رو�سيا يف النظام العاملي 
بالذكر  ولكن من اجلدير  ا.  اأي�سً
اأن اإمتام هذا الطريق �سيعني اأن 
ت�ستخدم  التي  ال�سحن  حموالت 
قادرة  �ستكون  ال�سوي�س  قناة 
ال�رسيع  الطريق  ا�ستخدام  على 

اجلديد مبجرد االنتهاء منه.
6- ال�رساع على اآ�سيا الو�سطى: 
�سيعمل هذا الطريق على تعزيز 
حد  -اإىل  االت�سال  وحت�سني 
وجمهوريات  اأوروبا  بني  كبري- 
كازاخ�ستان  يف  الو�سطى  اآ�سيا 
و�رسق اأوزبك�ستان وقرغيز�ستان 
اإقامة  يعني  مما  وطاجيك�ستان، 
ودعم  امل�رسوعات،  من  مزيٍد 
ولكن  اقت�سادًيّا،  الدول  هذه 
هذا  �سري�سخ  اآخر  �سعيد  على 
ال�رساع  اإمتامه  حال  امل�رسوع 
ورو�سيا  ال�سني  بني  البارد 
اآ�سيا  يف  النفوذ  من  مزيٍد  حول 
الو�سطى مما قد يقو�س الو�سع 
حال  الدول  هذه  يف  االأمني 
بني  خالف  اأو  نزاٍع  اأي  ن�سوب 

بكني ومو�سكو. 

حتديات متعددة:

هذه  كل  من  الرغم  على 
املميزات التي �سيحققها طريق 
املريديان؛ اإال اأن هذا امل�رسوع 
من  جمموعة  يواجه  ال�سخم 
االإ�سارة  ميكن  التي  التحديات 

اإليها فيما يلي: 
1- تخوفات امل�ستثمرين: نظًرا 
ل�سخامة التمويل الذي يحتاجه 
هذا امل�رسوع، فاإن امل�ستثمرين 
الرو�سية  احلكومة  من  يطلبون 
�سمان احلد االأدنى من االإيرادات 
بقيمة 550 مليون دوالر اأمريكي، 
املخاطر  من  وحمايتهم 
ال�سيا�سية التي قد حتدث نتيجة 
دول  بني  العالقات  يف  توتر  اأي 
اإىل  تف�سي  قد  والتي  املنطقة 
اإغالق احلدود وتوقف العمل يف 

امل�رسوع .
الرو�سي-ال�سيني:  التوازن   -2
امل�رسوع  هذا  اإمتام  يتطلب 
يف  التوازن  من  قدٍر  حتقيق 
الرو�سية-ال�سينية،  العالقات 
خا�سة يف ظل ما ي�سفه البع�س 
لبكني،  الرو�سية  بامل�ساومة 
لدعم  ال�سني  ت�ساوم  فرو�سيا 
والطريق«،  »احلزام  مبادرة 
الدعم  تراجع  ظل  يف  خا�سة 

يف  وذلك  للمبادرة،  العاملي 
اإحياء  على  الرتكيز  مقابل 
التعاون يف منطقة اأورا�سيا حتت 
بالتاأكيد  وهذا  رو�سيا،  رعاية 
رو�سيا،  مكانة  من  �سيدعم 
�سيني  م�سدر متويل  لها  ويوفر 
املنطقة،  هذه  يف  للم�رسوعات 
عائًقا  ظل  التمويل  اإن  حيث 
لتعزيز  مو�سكو  اأمام  رئي�سًيّا 
املنطقة،  هذه  يف  نفوذها 
طريق  اأن  تدرك  فرو�سيا 
املرييديان لن يتم تنفيذه بدون 
الدعم الكامل من ال�سني. ف�ساًل 
عن اأن ال�سني ترى اأنها ال ميكنها 
منطقة  يف  لها  نفوٍذ  اأي  توطيد 
جتاهلت  اإذا  الو�سطى  اآ�سيا 
التوازن  وهذا  الرو�سي،  الوجود 
تعزيز  يف  رئي�سي  �سبب  هو 
العالقات بني البلدين، واأي تغري 
يوؤثر  التوازن قد  يف طبيعة هذا 

�سلبًا على م�سار امل�رسوع.
3- اتفاقات تقا�سم العمل: يتمثل 
التحدي الثالث يف اإمكانية ن�سوب 
وبكني  مو�سكو  بني  خالفات 
اخلا�سة  االأعمال  تق�سيم  حول 
�رسكاتهما،  بني  الطريق  بهذا 
التي  املعدات  ومن�ساأ  ونوعية 
�سيتم ا�ستخدامها، وكذلك ن�سب 
العمالة التي �سيتم اال�ستعانة بها 

من كل دولة. 
من  املرور:  ر�سوم  ارتفاع   -4
هذا  اإمتام  حال  يف  املتوقع 
املرور  تكلفة  تكون  اأن  الطريق 
ال�رسكات  اأن  نتيجة  باهظة  به 
يف  �ساهمت  التي  اال�ستثمارية 
ا�سرتداد  على  �ستعمل  اإن�سائه 
ر�سوم  رفع  خالل  من  اأموالها 
يُهدد  قد  ما  وهو  املرور، 
ويجعل  امل�رسوع،  ا�ستمرارية 

االإقبال عليه اأقل من املتوقع.
البدء  عن  االإعالن  فاإن  ختاًما، 
هو  املريديان  طريق  تنفيذ  يف 
وجهة  من  ا�سرتاتيجية  �رسورة 
املرحلة  تقت�سيها  رو�سيا  نظر 
ال�سني  من  كل  بها  متر  التي 
ورو�سيا يف عالقتهما مع الغرب 
املتحدة  والواليات  عام  ب�سكل 
جناح  ويعتمد  خا�س،  ب�سكل 
من  عدد  على  امل�رسوع  هذا 
واملتداخلة  املعقدة  العوامل 
كما مت التو�سيح، بيد اأن ال�سني 
كبرية  جهوًدا  �سيبذالن  ورو�سيا 
ال�سخم  امل�رسوع  هذا  الإمتام 
حيوية  مكا�سب  من  يحمله  ملا 

لكٍلّ منهما.

ُيعد اإعالن رو�سيا ت�سييد »طريق املريديان ال�سريع«  �سمن 
م�سروعات تعزيز الرتباط بني القارتني الأوروبية والآ�سيوية، 

وتاأ�سي�س طريق جديد للنقل يف منطقة »اأورا�سيا«، بالإ�سافة 
اإىل تعزيز الرتباط بطريق احلرير ال�سيني، وتعزيز املكانة 
الإقليمية لرو�سيا، ويف املقابل، قد يوؤدي الطريق اجلديد اإىل 

حدوث تناف�س بني ال�سني ورو�سيا على ال�سيطرة على اآ�سيا 
الو�سطى، ف�سالاً عن اإ�سكاليات التمويل وتكلفة العبور لالأفراد 

والب�سائع عرب الطريق اجلديد.



�إ�شهارالأحد 28   جويلية  2019  املوافـق  ل25 ذو القعدة   1440هـ 9

ANEP N°:  1916016594 الو�سط:2019/07/28

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger

Lundi 20 mai 2019 Le Chiffre d’Affaires10
PUB

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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ان�ضمام اأربعة اأ�ضرى للإ�ضراب

ت�صعة اأ�صرى يوا�صلون
 الإ�صراب عن الطعام

ان�ضم اأربعة اأ�ضرى يف معتقلت الحتلل الإ�ضرائيلي اإىل الإ�ضراب 
املفتوح عن الطعام رف�ضًا لعتقالهم الإداري وهم: الأ�ضري منري العبد، 

وحمزة عواد وكلهما من بلدة كوبر، اإ�ضافة اإىل الأ�ضريين اإ�ضماعيل 
علي من بلدة اأبو دي�س، واأحمد غنام من بلدة دورا.

تقرير : نادي الأ�ضري 
الفل�ضطيني

خم�سة  �أن  �لأ�سري  نادي  وبني 
�لإ�رض�ب  يو��سلون  �آخرين  �أ�رضى 
حذيفة  �لأ�سري  وهم:  �لطعام  عن 
عكر،  �أبو  وحممد  حلبية، 
منذ  وذلك  �حل�سنات  وم�سطفى 
�لأ�رضى  يو�جه  حيث  يوماً،   )25(
�سعبة،  �سحية  �أو�ساعاً  �لثالث 
ووفقاً لآخر �ملعلومات فقد نقلت 
�لأ�رضى  �لحتالل  معتقالت  �إد�رة 
معتقل  �إىل  �ليوم  �سباح  �لثالث 

"عيادة �لرملة".
�أن  �إىل  �لأ�سري  نادي  ولفت 
نقلت  �لحتالل  معتقالت  �إد�رة 
�سابق  وقت  يف  �لثالث  �لأ�رضى 
يف  �لعزل  �إىل  "�لنقب"  معتقل  من 
"ع�سقالن"  و  "�أيال"،  معتقالت 
و"�أوهليكد�ر"، يف حماولة لل�سغط 

عليهم و�إنهاكهم.
�لأ�سري ح�سن  ويو��سل  هذ� 
�لطعام  عن  �لزغاري �إ�رض�به 
معتقل  زنازين  يف  يوماً   )17( منذ 

�لأ�سري �سلطان  و  "عوفر"، 
خلوف، منذ ثمانية �أيام.

�إد�رة  �أن  �لأ�سري  نادي  و�أو�سح 
تفر�ض  �لحتالل  معتقالت 
بحق  و�نتقامية  عقابية  �إجر�ء�ت 
حرمانهم  خالل  من  �مل�رضبني، 
من زيارة �لعائلة، وعرقلت تو��سل 
�ملتكرر  ونقلهم  معهم،  �ملحامني 
يف  وعزلهم  �آخر،  �إىل  معتقل  من 
�لآدمي،  للعي�ض  ت�سلح  ل  زنازين 
على  مب�سايقات  �ل�ّسجانني  وقيام 
بهدف  ذلك  وكل  �ل�ساعة،  مد�ر 
�ل�ستمر�ر يف خطوتهم  ثنيهم عن 

�لر�ف�سة لالعتقال �لإد�ري.
عز  جعفر  �لأ�سريين  �أن  �إىل  يُ�سار 
�لدين من حمافظة جنني، و�أحمد 
م�سعل  �أبو  دير  بلدة  من  زهر�ن 
�إ�رض�بهما  علقا  قد  �هلل،  ر�م  يف 
بعد  وذلك  �أم�ض  يوم  �لطعام  عن 
عز  �لأ�سري  به  ��ستمر  �إ�رض�ب 
و�لأ�سري  يوماً،   )39( ملدة  �لدين 
زهر�ن ملدة )32( يوماً، وذلك بعد 

حتديد �سقف �عتقالهما �لإد�ري.
�لأ�رضى  عن  معلومات  مرفق 

�مل�رضبني:
-�لأ�سري حممد �أبو عكر )24 عاماً( 
حمافظة  يف  �لدهي�سة  خميم  من 
�لأول  منذ  معتقل  وهو  حلم،  بيت 
 ،2018 �لثاين  نوفمرب/ ت�رضين  من 

وو�جهة �لعتقال �سابقاً. 
�حل�سنات  م�سطفى    -�لأ�سري 
�لدهي�سة يف  )21 عاماً( من خميم 
�سابق  �أ�سري  حلم،  بيت  حمافظة 
�أحكام  بني  مر�ت،  ثالث  �ُعتقل 
يف  كان  �لأخري  و�عتقاله  و�إد�ري، 
تاريخ 5 يونيو/ حزير�ن 2018 حيث 
�عتقال  �أو�مر  ثالثة  بحقه  �سدر 
�إد�ري حتى �لآن، علماً �أنه تعر�ض 
�إ�سابات بر�سا�ض �لحتالل،  لعدة 

وما ز�ل يعاين من �آثارها. 
 -�لأ�سري حذيفة حلبية )28 عاماً( 
�لقد�ض،  ق�ساء  دي�ض  �أبو  بلدة  من 
ثالث  �عتقل  �سابق  �أ�سري  وهو 
م�ساكل  عدة  من  ويعاين  مر�ت، 
وهو  تعر�ض  حيث  �سابقة  �سحية 
طفل حلروق بليغة، كما و�أُ�سيب يف 
مرحلة من عمرة مبر�ض �رضطان 
متابعة  �إىل  بحاجة  وهو  �لدم 

منه،  �سفي  �أن  بعد  حثيثة  �سحية 
علماً �أن �آخر تاريخ �عتقال له كان 
يونيو/ حزير�ن  من  �لعا�رض  يف 

 .2018
وهو  �لزغاري  ح�سن  -�لأ�سري 
حمافظة  يف  �لدهي�سة  خميم  من 
�أن  �ملفرت�ض  من  حلم،  كان  بيت 
مدة  ق�سائه  بعد  عنه  �لإفر�ج  يتم 
�سهور،  �سبعة  �لبالغة  حمكوميته 
�ملقرر  من  كان  �لذي  �ليوم  ويف 
�أمر  بحقه  �سدر  عنه  �لإفر�ج 
�سهور  �ستة  ملدة  �إد�ري  �عتقال 
�أمر  بحقه  �سدر  �نتهائها  وبعد 
�إد�ري �آخر ملدة �ستة �سهور، علماً 
�أن جمموع �سنو�ت �عتقاله خم�ض 
عزل  يف  �ليوم  ويقبع  �سنو�ت، 

معتقل "عوفر". 
عاماً(   42( غنام  �أحمد  -�لأ�سري 
حمافظة  يف  دور�  مدينة  من 
�إ�رض�به عن  �خلليل، حيث يو��سل 
عائلته  ذكرت  ما  �لطعام  ح�سب 
معتقل  �لأ�سري  يوماً،   12 منذ 
ويقبع   2019 حزير�ن/ يونيو  منذ 
�أ�سري  وهو  "�لنقب"،  معتقل  يف 

ت�سع  جمموعه  ما  ق�سى  �سابق 
�سنو�ت، وعانى �سابقاً من �إ�سابته 
بحاجة  وهو  �لدم،  بال�رضطان 
�سعف  ب�سبب  �سحية  متابعة  �إىل 
�ملناعة لديه، علماً �أنه متزوج وله 

طفلني. 
 38( خلوف  �سلطان   -�لأ�سري 
عاماً(، من بلدة برقني يف حمافظة 
جنني، �رضع بالإ�رض�ب عن �لطعام 
�لحتالل  �سلطات  �أعلنت  �أن  بعد 
�لعتقال  �إىل  حتويله  عن  نيتها 
�ُعتقل  خلوف  �لأ�سري  �لإد�ري، 
من متوز/ يوليو  �لثامن  تاريخ،  يف 
يف  ق�سى  �أن  ذلك  و�سبق  �جلاري، 
معتقالت �لحتالل �أكرث من �أربعة 
يف  م�ساكل  من  يعاين  وهو  �أعو�م، 
�لتنف�ض، ويقبع يف معتقل "جمدو"  
عاماً(   22( �لعبد  منري  -�لأ�سري 
ر�م  حمافظة  يف  كوبر  بلدة  من 
�لطعام  عن  بالإ�رض�ب  �هلل، �رضع 
�أ�سدرت  �أن  بعد  �أيام  �أربعة  منذ 
�عتقال  �أمر  �لحتالل  �سلطات 
�ستة  ملدة  بحقه  جديد  �إد�ري 
�سهور، �لأ�سري �لعبد تعر�ض ثالث 

 ،2017 عام  منذ  لالعتقال  مر�ت 
حيث  له،  �لثالث  �لعتقال  وهذ� 
�أُبلغ ليلة �عتقاله �أنه �سيتم حتويله 
يف  �ليوم  ويقبع  �لإد�ري  لالعتقال 
�أن  علماً  "عوفر".  معتقل  زنازين 
منري هو �سقيق �لأ�سري عمر �لعبد 

�ملحكوم بال�ّسجن �أربع موؤبد�ت. 
عاماً(   23( عو�د  حمزة  -�لأ�سري 
ر�م  حمافظة  من  كوبر  بلدة  من 
خم�سة  منذ  بالإ�رض�ب  �هلل، �رضع 
�أيام، بعد حتويله لالعتقال �لإد�ري 
منذ  معتقل  وهو  �لثانية،  للمرة 
وهذ�   ،2019 �سباط/ فرب�ير  �سهر 
زنازين  يف  ويقبع  له  �عتقال  �أول 

معتقل "عوفر". 
-�لأ�سري �إ�سماعيل علي )30 عاماً( 
�لقد�ض،  ق�ساء  دي�ض  �أبو  بلدة  من 
منذ  �لطعام  عن  بالإ�رض�ب  �رضع 
بحقه  �سدر  �أن  �أيام،  بعد  يومني 
�لثانية  للمرة  �إد�ري  �عتقال  �أمر 
وملدة �ستة �سهور، وهو معتقل منذ 
وهو   ،2019 �سباط/ فرب�ير  �سهر 
�أ�سري �سابق ق�سى ما جمموعه �سبع 

�سنو�ت يف معتقالت �لحتالل. 

هيئة �ضوؤون الأ�ضرى واملحررين
اإ�صدار كتيب حول املعتقالت ال�صتعمارية الربيطانية من 

مذكرات ال�صيخ بدوي
�لأ�رضى  �سوؤون  �أ�سدرت هيئة 
حول  كتيبا   ، و�ملحررين 
�ل�ستعمارية  �ملعتقالت 
�لأر��سي  يف  �لربيطانية 
تعترب  و�لتي  �لفل�سطينية، 
�عتمدت  �لذي  �لأول  �لنموذج 
�ل�سهيونية  �حلركة  عليه 
�لحتالل  وحكومات 
�لإ�رض�ئيلي �ملتعاقبة لالنتقام 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  من 
وتهجري  �أر�سه  و�رضقة 
�أن  �لهيئة  �أو�سحت  �سكانه. 
عنو�ن  يحمل  و�لذي  �لكتيب 
ور�ء  من  و�آلم  ن�سالت   "
�أعتمد  و�لذي   ،" �لق�سبان 
�إ�سد�ره على مذكر�ت �لأ�سري 
عربي  �ل�سيخ  �لر�حل  �ملحرر 
عام  ثورة  ثو�ر  �أحد  بدوي، 

هاما،  مرجعا  يعترب   ،1936
فيها  دفع  مرحلة  يغطي  كونه 
ثمنا  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
باجلرمية  توجت  باهظا، 
باحتالل  �ملتمثلة  �مل�ستمرة 
دولة  و�إقامة  فل�سطني، 
�أر��سيها.  على  �إ�رض�ئيلي 
حتويل  �ن  �لهيئة  وقالت 
و�لفد�ئيني  �لثو�ر  مذكر�ت 
وجتاربهم �لن�سالية �ىل كتيبات 
ومر�جع ر�سمية، �أمر يف غاية 
�لأهمية، كون �لتاريخ �ل�سفوي 
مع  �لزو�ل  مبخاطر  مهدد 
تدوينه  و�ن  �لوقت،  مرور 
موحدة  برو�ية  تناقله  ي�سمن 
يتوجب  و�لتي  �لأجيال،  لكافة 
�أن ل تن�سى �ن م�سابنا  عليها 
�لأكرب يتمثل بوعد بلفور، وما 

قبل  من  ت�سهيالت  من  تاله 
�ل�سهيونية  للحركة  بريطانيا 

لإقامة م�رضوعها.
"�لكتيب  �ن  �لهيئة  و�أ�سافت 
�ملعلوماتي  حمتو�ه  حيث  من 
و�لق�س�سي وبع�ض �ل�سور �لتي 
مدى  يف�سح  ت�سمنها،        
�لإ�رض�ئيلي  �لحتالل  تاأثر 
�لربيطاين،  �لنتد�ب  بتجربة 
�لأ�رضى  حماكمات  و�ن 
عليهم،  و�لعتد�ء  و�بتز�زهم 
�لآلية  كبري  حد  �ىل  ت�سبه 
�إد�رة �سجون  �ملتبعة من قبل 
مد�ر  وعلى  �ليوم  �لحتالل 

�لعقود �ملا�سية".
�ملحرر  �لأ�سري  �ن  يذكر 
مو�ليد  عربي  �ل�سيخ  �لر�حل 
قبالن  قرية  يف   ،1916 عام 

جنوب مدينة نابل�ض يف �ل�سفة 
�لغربية، كان يعمل و�أ�رضته يف 
�لثو�ر  بركب  �لتحق  �لزر�عة، 
�لتقى  حيث   ،1933 عام 
�لق�سام  �لدين  عز  بال�سيخ 
و�أعتقل  ملجموعته،  و�أن�سم 
عقب  �لربيطانيني  قبل  من 
و�لتي  يعبد،  حر�ض  معركة 
وقعت يوم �لأربعاء 20 ت�رضين 
 ،1934 عام  �لثاين/نوفمرب 
حترر �ل�سيخ عربي وتويف عام 
1987. �لكتيب متوفر يف هيئة 
و�ملحررين  �لأ�رضى  �سوؤون 
عليه  �حل�سول  يرغب  ملن 
على  متاحا  و�سيكون  ورقيا، 
�ملوقع �لإلكرتوين  للهيئة  من 
�لقادم  �لأحد  يوم  �سباح 

�ملو�فق 2019/7/28.

�صتة اأ�صرى يدخلون اأعواًما جديدة 
يف �صجون الحتالل

اإذاعة �ضوت الأ�ضرى

�لأ�رضى  �سوت  �إذ�عة  �أكدت 
�ل�سفة  من  �أ�رضى  �ستة  �أن 
يدخلون  �ملحتلة  �لغربية 
يف  جديدة  �أعو�ًما  �ليوم 
بينهم  �لحتالل،  �سجون 
باملوؤبد،  حمكومان  �ثنان 

وهم:

م�سلم  خليل  -�لأ�سري 
بيت حلم  بر�قعة من  حممد 
�ملحكوم بال�سجن �ملوؤبد 20 
مرة ومعتقل منذ عام 2002، 
و�أم�سى 17 عاًما يف �سجون 

�لحتالل.

طولكرم/  مدينة  -ومن 
عبد  حممد  �أدهم  �لأ�سري 

عاًما(   35( يون�ض  �لعزيز 
�ملوؤبد  بال�سجن  �ملحكوم 
�إىل  بالإ�سافة  مر�ت  خم�ض 
عام  منذ  ومعتقل  عاًما   20
يف  عاًما   12 و�أم�سى   ،2007
بتهمة  �لحتالل،  �سجون 
مقاومة �لحتالل و�لتخطيط 
لتنفيذ عملية نتانيا �لتي قتل 
وجرح  �سهاينة  خم�سة  فيها 

فيها �لع�رض�ت، 

-و�لأ�سري تامر ح�سني �سعيد 
�ملحكوم  عاًما(   38( جعار 
ومعتقل  عاًما   24 بال�سجن 
 14 و�أم�سى  منذ عام 2005، 

عاًما يف �سجون �لحتالل.

�لأ�سري  نابل�ض/  -ومن 
حممد �إدري�ض بدوى ر�سد�ن 

)42 عاًما( �ملحكوم بال�سجن 
عام  منذ  ومعتقل  عاًما   21
يف  عاًما   18 و�أم�سى   ،2001

�ل�سجون.

غازي  �أ�رضف  -و�لأ�سري 
عاماً(   31( عو�د  عي�سى 
�ملحكوم  عورتا  قرية  من 
بالإ�سافة  �أعو�م   7 بال�سجن 
منذ  ومعتقل  �أ�سهر   10 �إىل 
�ستة  و�أم�سى   ،2013 عام 

�أعو�م يف �ل�سجون.

-و�لأ�سري عبد �لقادر حممد 
)36 عاًما(  �أبو عي�سة  �إلياأ�ض 
من �خلليل �ملحكوم بال�سجن 
عام  منذ  ومعتقل  عاًما   11
�أعو�م  �سبعة  و�أم�سى   ،2008

يف �ل�سجون.
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اأخطر احلاالت املر�صية داخل ال�صجون ال�صهيونية
ق. ف

-الأ�صري معت�صم رداد
مدينة  من  عاماً   )36( العمر  من  البالغ 
وحمكوم   2006 العام  يف  اعتقل  طولكرم، 

بال�سجن مدة ع�رشين عاماً.
املر�سية  احلاالت  اأخطر  من  يُعترب 
حيث  االحتالل،  معتقالت  يف  القابعة 
بعد  عليه  تظهر  املر�ض  عالمات  بداأت 
اعتقاله بعامني، عندما �سعر باآالم �سديدة 
يف البطن ليتطور االأمر �سيًئا ف�سيئا، بفعل 
اإدارة  االإهمال الوا�سح واملتعمد من قبل 

ال�سجن.
يف  وحادة  مزمنة  التهابات  من  يعاين 
واآالم  دائم  نزيف  ي�ساحبها  االأمعاء 
لديه،  الدم  ن�سبة  على  يوؤثر  ما  م�ستمرة، 
كما يعاين من �سعف جهاز املناعة لذلك 
تعالج  جلدية  فريو�سات  ج�سمه  تظهر يف 
اأي�سا  ويعاين  يوميا،  ال�سائل  باالأوك�سجني 
عدم  ومن  الدم،  �سغط  يف  ارتفاع  من 
يف  و�سعف  القلب  نب�سات  يف  انتظام 
واأمل  بالعينني  وربو مزمن، و�سعف  النظر 
يف  �سديدة  اآالم  ومن  االأي�رش،  الكتف  يف 

معظم اأنحاء ج�سده.
 

-الأ�صري ريا�ض العمور 
البالغ من العمر )49( عاماً، من بلدة تقوع 
ق�ساء مدينة بيت متواجد يف عيادة �سجن 
الرملة منذ 8 اأعوام ...  وهو اأب خلم�سة 
وحمكوم   2002 العام  منذ  معتقل  اأبناء، 

بال�سجن مدة 11 موؤبد.
اأدت  اأمعائه  يف  حادة  التهابات  من  يعاين 
لديه  االأمعاء  من  جزء  ا�ستئ�سال  اإىل 
وجريت له عملية قلب مفتوح، حيث ركب 
له �سمامات و�رشايني، وال زال يعاين اآالماً 
يف  بالدوران  وي�ساب  والبطن،  الراأ�ض  يف 
يعاين  لكونه  باالإ�سافة  االأحيان،  من  كثري 
ع�سالت  يف  و�سعف  القلب  يف  مر�ساً 
القلب والتهابات حادة يف الرئة يعاين اي�ساً 

من مياه على الرئة وينام وهو جال�ض.

-الأ�صري حممد مرداوي
قرية  من  عاما،   )40( العمر  من  البالغ 
عام  مواليد  من  جنني  ق�ساء  عرابة 
1979م، معتقل منذ العام 1999م، وحمكوم 
بال�سجن مدة 28 عام ق�سي منهم 15 عاماً 
�سجني  بني  يتنقل  ال�سجون،  بني  متنقال 
وما مي�سى مب�ست�سفى  و"نفحة"  "اي�سيل" 

�سجن الرملة.
يعاين من اأمرا�ض مزمنة منذ عدة اأعوام 
وارتفاع يف  الرئة  التهابات حادة يف  منها 
�سغط الدم وجود ماء على الرئتني، خ�سع 
الي�رشى  الرئة  من  جزء  ا�ستئ�سال  لعملية 

االإهمال  نتيجة  العطل  ا�سابها  ان  بعد 
الطبي بحقه.

-الأ�صري مراد اأبو معيلق 
خميم  من  عاماً   )40( العمر  من  البالغ 
اعتقل  غزة،  قطاع  و�سط  الن�سريات 
بال�سجن  عليه  وحكم   2001/6/17 بتاريخ 
املر�ض  عالمات  ظهرت  عاماً،   22 مدة 
ا�رشاباً  دخل  عندما   2007 عام  يف  عليه 
عن الطعام مع زمالءه، مما �سبب له تعفن 
يف اأجزاء من املعدة واالأمعاء، ونقل على 
حينها  يف  �سوروكا  م�ست�سفى  اىل  اإثرها 
من  �سم   60 ا�ستئ�سال  عملية  له  واأجريت 

اأمعاءه ال�سلمية وبقيت االأجزاء املتعفنة.
اأ�سيب مبر�ض ال�رشطان يف املعدة وعاد 
اإليه الورم يف اخل�سيتني، وجرى له عملية 
تنظيفات يف م�ست�سفى "اأ�ساف هروفيه"، 
له  واأجريت  الثالثة  للمرة  الورم  وظهر 
"�سوروكا"  م�ست�سفى  يف  ثالثة  عملية 
يف  �سي�رشعون  اأنهم  االأطباء  اأبلغوه  حتى 
الق�ساء  اأجل  من  كيماوياً  اإعطائه عالجاً 
وزنه  من  فقد  اأن  بعد  االأورام،  هذه  على 

20 كيلوغراماً.

-الأ�صري حممد برا�ض
خميم  من  عاماً   )38( العمر  من  البالغ 
تاريخ 2003/2/18  االأمعري، معتقل منذ 
وحكم عليه بال�سجن مدة 3 موؤبدات و35 
انفجار  اأ�سيب يف عينه يف  اإ�سافية،  �سنة 
قدمه،  اإثره  على  فقد  وقد  اعتقاله  قبل 
ادارة  وترف�ض  كامل،  ب�سكل  الب�رش  فقد 
لزراعة  جراحية  عملية  اجراء  ال�سجن 

قوقعة

حممد  عطية  "ي�صري  -الأ�صري 
امل�صري

البالغ من العمر )36( عاماً من مدينة دير 
العام  اعتقل يف   ، البلح و�سط قطاع غزة 

2003 وحمكوم بال�سجن مدة 20 عاماً.
يعاين من مر�ض ال�رشطان الغدة اللنفاوية 
نقل  وقد   ، رقبته  يف  ثالثة  اأورام  ووجود 
العالج  لتلقى  اإىل م�ست�سفى  اأكرث من مرة 
احلقيقية  االأ�سباب  االآن  اإىل  يعرف  وال 
لهذه االمرا�ض ومل يتم ت�سخي�سها من قبل 

طبيب ال�سجن.
اأ�سحى ج�سده �ساحب اللون هزيل اجل�سد 
اآالم  من  وي�ستكى  احلركة  على  يقوى  ال 
اإىل  اإ�سافة  وال�سدر  البطن  يف  متوا�سلة 
يف  وخدالن  ودوران،  �سخونة  موجات 

اأطرافه االأربع.
امل�سي،  اأو  القيام  ي�ستطيع  ال  اأ�سبح 
القراءة  ي�ستطيع  وال  النظر  يف  و�سعف 
ب�سبب كمية ال�سباب املوجود على عينيه 

األوان  ذات  وافرازات  النف�ض،  يف  و�سيق 
حرق  ورائحة   ، ج�سده  يفرزها  متعددة 
و�سط  اإغماء  وحاالت  فمه،  من  تخرج 

ت�سارع يف دقات القلب.

-الأ�صري اإبراهيم حلبية
البالغ من العمر )37( عاما اال�سري اإبراهيم 
دي�ض  اأبو  �سكان  من  حلبية  احمد  حممد 

واملحكوم بال�سجن املوؤبد.
م�ست�سفى  يف  جراحية  عملية  له  اأجريت 
ربع  ا�ستئ�سال  ومت  ال�سبع  ببئر  �سوروكا 
الكبد، وقد جرت العملية وهو مقيد اليد 
بال�رشير.اجلرثومة  ومربوطا  والرجلني 
تدعى)اخيناكوك(،  االآالم  له  �سببت  التي 
واأنه بعد اإجراء العملية مت نقله يف �سيارة 
مما  اإ�سعاف  �سيارة  يف  ولي�ض  البو�سطة 
�سبب له معاناة �سديدة وكاد اأن يغمى عليه 

خالل عملية النقل.

-الأ�صري �صامي عاهد اأبو دياك
يبلغ من العمر )36 عاًما( من مدينة جنني، 
حكًما  ويق�سى  عاًما،   16 منذ  واملعتقل 

بال�سجن املوؤبد.
االأمعاء  يف  ال�رشطان  مر�ض  من  يعاين 
وهو   ، جًدا  خطرية  ال�سحية  وحالته 
باخلطر  مهددة  وحياته  املوت  ي�سارع 
اأي  يف  ا�ست�سهاده  املتوقع  ومن  ال�سديد، 
يف  بطيء  قتل  جلرمية  ويتعر�ض  حلظة، 
وزنه  انخف�ض  وقد  االحتالل،  �سجون 
الأقل من الن�سف، بينما يعاين من ا�ستهتار 

االحتالل بحياته.

-الأ�صري ب�صام اأمني ال�صايح
مدينة  من  عاًما(،   45( العمر  من  يبلغ 
نابل�ض، و ي�سنف باأنه من اأخطر احلاالت 

املر�سية يف �سجون االحتالل.
الدم  يف  مزدوج  �رشطان  من  ويعاين 
والعظم، ونتيجة االإهمال الطبي تراجعت 
�سمام  يف  حاد  بق�سور  واأ�سيب  �سحته 
يف  و�سعوبة  الرئتني،  يف  وم�ساكل  القلب، 

التنف�ض

-الأ�صر فوؤاد ال�صوبكي
اأكرب  وهو  عاًما(   79( العمر  من  يبلغ 
االأ�رشى �سناً، من مدينة غزة، وقد اعتقل 

عام 2006 وحكم بال�سجن 20 عاماً.
يعاين ظروًفا �سحية مرتدية، بعدما تبني 
باأنه يعاين من �رشطان "الربوت�ستاتا" ومت 
نقله اىل امل�ست�سفى لتلقي العالج اأكرث من 
ترتاجع  ال�سحية  وحالته  فائدة  دون  مرة 

ب�سكل م�ستمر

-خالد ال�صاوي�ض

البالغ  ال�ساوي�ض  جمال  خالد  االأ�سري 
الفارعة  خميم  �سكان   ،  )48( العمر  من 

واملحكوم بال�سجن 10 موؤبدات.
منذ  مقعد  وهو  الن�سفي  بال�سلل  م�ساب 
على  بالر�سا�ض  اإ�سابته  ب�سبب  اعتقاله 
كر�سي  على  وينتقل  االحتالل  جنود  يد 
امل�سكنات  على  فقط  ويعي�ض  متحرك 
ويحتاج اإىل اإجراء عمليات جراحية الإزالة 
عملية  اإىل  اإ�سافة  بيده  التي  ال�سظايا 
اأنها مك�سورة  تقومي للفقرة الرابعة حيث 
للبول  كي�ض  يحمل  ال�ساوي�ض  واالأ�سري 

ويتعر�ض للمماطلة بالعالج.

-الأ�صري معتز عبيدو
معتز  اال�سري  عاما   38 العمر  من  البالغ 
حممد فرج عبيدو، �سكان اخلليل املعتقل 
بند  حتت  يخ�سع   2011/11/10 بتاريخ 
اعتقاالت  من  وعاين  االإداري،  االعتقال 

�سابقة ومتكررة.
وهناك  قاهرة،  �سحية  ظروفاً  يعاين 
خ�سية على حياته، فعالوة على كونه من 
م�ساب  فهو  اخلا�سة،  االحتياجات  ذوى 
اإطالق  جراء  الي�رشى  قدمه  يف  ب�سلل 
النار عليه من م�سافة قريبة اأثناء اعتقاٍل 
�سابٍق له عام 2011، وقد تعر�ض الإ�سابٍة 
احلو�ض  منطقة  يف  متفجرة  بر�سا�سة 
والبطن، وهو االآن مقعد ويتنقل بوا�سطة 
تزيد  االعتقال  كر�سي متحرك، وظروف 

من �سوء اأو�ساعه ال�سحية.
امر  بحقه  االحتالل  حمكمة  اأ�سدرت 
اعتقال ادارى، وجدد له االإداري 4 مرات 
متتالية االأمر الذي دفعه خلو�ض اإ�رشاب 
عن الطعام يف التا�سع والع�رشين من مايو 
املا�سي، وقد اأم�سى حتى االأن 16 �سهًرا 

يف االإداري.

-الأ�صري عبد املجيد خ�صريات
عبد  اال�سري  عاما   45 العمر  من  البالغ 
طوبا�ض،  �سكان  خ�سريات،  املجيد 
من  يعاين   2013/5/15 منذ  واملعتقل 

اإ�رشابه  ب�سبب  الكلى  يف  �سديدة  اآالم 
على  احتجاجا  يوم   60 ملدة  الطعام  عن 
اال�سري  حيث  �سبب،  دون  اعتقاله  اإعادة 
يف  املحررين  االأ�رشى  من  خ�سريات 
و�سبب  "�ساليط".  االأحرار  وفاء  �سفقة 
يف  واأوجاع  اأمل  الطعام  عن  االإ�رشاب 
واأزمة  باملعدة  وقرحة  "دي�سك"  الظهر 

بالتنف�ض وال يتلقى العالج الالزم.

-الأ�صري اإياد ر�صدي اأبو نا�صر
البالغ من العمر )36( عاما من مدينة دير 
 18 ملدة  بال�سجن  عليه  واملحكوم  البلح 
عام ق�سي منهم حتى هذه اللحظة ع�رش 
اعتقل  االحتالل،  �سجون  داخل  �سنوات 
بتاريخ 2003/5/18 اأثناء تواجده يف منزل 
هويل"،  اأبو  منطقة"  من  القريب  رفيقه 

حيث مت حما�رشة املنزل واعتقاله.
اآالم  ومن  �سعب  �سحي  و�سع  من  يعاين 
�سيا�سة  ب�سبب  البطن  منطقة  يف  �سديدة 
االإهمال الطبي املتعمد من قبل م�سلحة 

�سجون االحتالل ال�سهيوين.
البطن  منطقة  �سديدة يف  اآالم  من  يعاين 
فو�سعه  الراأ�ض،  يف  �سديدة  اآالم  ومن 
�سعيد  من  اأكرث  على  تدهور  ال�سحي 
االإهمال  من  ل�سنوات  نتاجاً  كان  وهذا 
اجلراحية  العملية  لف�سل  نتيجة  الطبي 
البطن  له مرتني يف منطقة  اأجريت  التي 
مت  حيث  هرويف  اأ�ساف  م�ست�سفى  يف 
البال�ستيكية  اخليوط  من  كتلة  ن�سيان 
داخل اجلرح من عام 2007 �سهر 1 حتى 
عملية  له  واأجريت    12 �سهر   2010 عام 
بعدما  اجلرح  نف�ض  يف  ثالثة  جراحية 
�ساء و�سعه ال�سحي ومت اكت�ساف اخليوط 
البال�ستيكية يف العملية الثالثة، اإال اأنه ما 
زال االأمل مكان العملية اجلراحية م�ستمراً 
ب�سكل  احلياة  ممار�سة  عن  يعيقه  والذي 

طبيعي.

-الأ�صري عالء الهم�ض
مدينة  من  عاما   )45( العمر  من  البالغ 

رفح، حمكوم بال�سجن 29 عاماً يعاين من 
مر�ض ال�سل يف الرئتني، كما فقد 80% من 
الي�رشى، كما توجد عنده  نظره يف عينه 
احلنجرة  يف  اللمفاوية  الغدة  يف  اورام 
والتهابات  ارادي  ال  تبول  وحالة  واملعدة 

باالأمعاء.
 

-الأ�صري ناه�ض القرع
�سكان  من  عاما   )46( العمر  من  البالغ 
مدينة غزة، حمكوم بال�سجن 3 موؤبدات، 
مبتور القدمني ويعاين من التهابات حادة 
يف قدمه الي�رشى، وهو مل يرى اهله وذويه 
منذ العام 2007 وحمكوم 3 موؤبدات، وال 

ي�ستطيع النوم اال على امل�سكنات.

الأ�صري تامر الرمياوي
البالغ من العمر )38( عاماً من بلدة بيت 
اآالم  يعاين من  موؤبدات،   3 رميا وحمكوم 
ت�سنجات  له  ت�سبب  راأ�سه  يف  �سديدة 
املهدئات  على  ويعي�ض  اإغماء  وحاالت 
اجراء  �سهور   6 من  اأكرث  منذ  وينتظر 
امل�ست�سفى  ادارة  وعدته  فحو�سات 

باإجرائها.

الأ�صري حممود ال�صرحة
بلدة  من  عاما  العمر)45(  من  البالغ 
بال�سجن  وحمكوم  اخلليل،  جنوب  دورا 
ال�رشطان  مر�ض  من  يعاين  عاما،   22
ب�سكل  �سهر  قبل  نقله  ومت  احلنجرة،  يف 
مفاجئ اإىل م�ست�سفى �سوروكا بعد تدهور 

خطري طراأ على �سحته.

الأ�صري من�صور موقده
وحمكوم  عاما   )47( العمر  من  يبلغ 
بداية  من  ويعانى  املوؤبد،  بال�سجن 
�رشطان يف االأمعاء بعد اأن كان االحتالل 
قد ا�ستاأ�سل ن�سف اأمعائه نتيجة االإ�سابة 
، وهو مقعد ويعي�ض على كر�سي متحرك 
، ويعانى من الكثري من االأمرا�ض ، وحالته 

خطرية.

الأ�صري زامل اأبو �صلوف
�سكان  من  عاما،   )38( العمر  من  يبلغ 
العام  منذ  املعتقل  حانون،  بيت  مدينة 
 15 مدة  بال�سجن  وحمكوم   2008 مار�ض 

عاماً.
القلب حيث  يعاين من م�ساكل �سحية يف 
مت تركيب جهاز لتقوية القلب عانى بعدها 
من تدهور خطري يف حالته ال�سحية نتيجة 
حدوث م�ساعفات حادة واآالم �سديدة يف 

كافة اأنحاء ج�سده.

والقائمة تطول يف ذلك ..

�سوؤون  هيئة  عن  �سادر  تقرير  ك�سف 
تراجع  عن  واملحررين،  االأ�رشى 
احلالة ال�سحية الأربعة اأ�رشى مر�سى 
اإ�رشائيلية،  �سجون  عدة  يف  يقبعون 
من  لها  يتعر�سوا  ملا  نتاجاً  وذلك 
حلاالتهم  ومق�سود  وا�سح  اإهمال 
بتقدمي  االكرتاث  وعدم  املر�سية 
العالج الالزم لهم. ومن بني احلاالت 
حالة  الهيئة  تقرير  وثقها  التي 

عاماً(   46( وعر  اأبو  كمال  االأ�سري 
حمافظة  ق�ساء  قباطية  بلدة  من 
"اجللبوع"،  معتقل  يف  والقابع  جنني، 
االأ�سري من ورم �رشطاين  حيث يعاين 
وحالته  الدم،  �سفائح  تك�رش يف  ومن 
ملحوظ،  ب�سكل  تتدهور  ال�سحية 
ولغاية اللحظة مل تقدم اإدارة �سجون 
جرعات  اأو  اأدوية  اأية  االحتالل 
اأما عن  عالجية متخ�س�سة ملر�سه. 

من  عاماً(   30( جدع  نا�رش  االأ�سري 
جنني،  حمافظة  ق�ساء  برقني  بلدة 
فهو  "جمدو"،  معتقل  يف  والقابع 
وهو  ظهره،  يف  دي�سكات  من  يعاين 
بحاجة لتحويله الإجراء جل�سات عالج 
زالت  ال  املعتقل  اإدارة  لكن  طبيعي 
باإعطائه  وتكتفي  بتحويله  متاطل 

امل�سكنات.
بينما مير االأ�سري فادي احلروب )31 

ق�ساء  �سامت  دير  بلدة  من  عاماً( 
حمافظة اخلليل، بو�سع �سحي غاية 
يف ال�سوء، فهو ي�ستكي حالياً من اآالم 
و�سعه  تدهور  حيث  الكلى،  يف  حادة 
ال�سحي بعد خو�سه الإ�رشاب مفتوح 
االإداري،  اعتقاله  �سد  الطعام  عن 
باالإ�سافة اإىل ذلك فاإن االأ�سري يعاين 
من اأمرا�ض عديدة اأبرزها الت�سنجات 
وال�سغط  االأع�ساب  يف  وم�ساكل 

اإىل  بحاجة  وهو  بال�سدر  واأوجاع 
اإدارة  لكن  خا�سة،  طبية  رعاية 
"عوفر" مل تُقدم له اأي عالج حقيقي 
توا�سل  حني  يف  ال�سحية.  حلالته 
"اإي�سل" اإهمال احلالة ال�سحية  اإدارة 
)25 عاماً( من  لالأ�سري مقداد احليح 
والذي  اخلليل،  �سمال  �سوريف  بلدة 
االأخرية  الفرتة  يف  حالته  تفاقمت 
ي�ستكي  التي  احلادة  االأوجاع  ب�سبب 

من  يعاين  انه  كما  املعدة،  يف  منها 
النوم  ي�ستطيع  وال  التنف�ض،  �سيق يف 
ب�سبب ال�سظايا التي ال تزال متواجدة 
بج�سده جراء اإ�سابته بر�سا�ض جي�ض 
بحاجة  اعتقاله، وهو  اأثناء  االحتالل 
م�سفى  اإىل  لتحويله  ما�سة  بحاجة 
اإدارة  لكن  له،  الالزم  العالج  لتلقي 
بتحويله  ت�سوف  زالت  ال  املعتقل 

وتكتفي باإعطائه امل�سكنات.

االحتالل ال�صهيوين مياطل بعالج 4 اأ�صرى مر�صى



القدم  لكرة  الدويل  االحتاد  اأعلن 
"فيفا" اجلمعة اأن مونديال االأندية 
املقرر يف قطر �سيقام بني 11 و21 
منح  "فيفا"  وكان  املقبل  دي�سمرب 
�رشف  قطر  املا�سي  جوان  يف 
و2020   2019 ن�سختي  ا�ست�سافة 
متهيداً  اأندية،  �سبعة  مب�ساركة 
يف  مونديال  اأول  ال�ست�سافتها 

ال�رشق االأو�سط عام 2022.
موعد  اأّن  الدويل  االحتاد  واأ�سار 
انطالق وختام البطولة اأكده جمل�س 
"�ستت�سمن  اخلمي�س:  "فيفا" 
وحتّدد  مباريات،  ثماين  البطولة 
الثاين  الدور  طريف  هوية  القرعة 
يف  فيفا  مقر  يف  النهائي  ون�سف 
�سبتمرب"و�سمنت   16 يف  زيوريخ 
االآن  حتى  م�ساركتها  اأندية  ثالثة 

بطل  االإنكليزي  ليفربول  هي 
بطل  املك�سيكي  ومونتريي  اأوروبا 
من  �سبورت  وهيانغان  كونكاكاف 
اأوقيانيا،  بطل  اجلديدة  كاليدونيا 
واآ�سيا  اإفريقيا  اأبطال  اإىل  اإ�سافة 

واأمريكا اجلنوبية.
واأ�سار االحتاد الدويل اإىل اأّن "ممثل 
دوري  نتائج  على  يتوقف  قطر 
قطري  فريق  تّوج  اذا  اآ�سيا.  اأبطال 
الثاين  الدور  اإىل  مبا�رشة  �سيتاأهل 
من كاأ�س العامل لالأندية قطر 2019، 
اآ�سيا  بطل  و�سيف  يخو�س  فيما 
هيانغان  �سد  االفتتاحية  املباراة 
�سبورت. واإذا مل يتّوج فريق قطري 
ال�سد  يخو�س  اآ�سيا،  اأبطال  بدوري 
املباراة  القطري  الدوري  بطل 
االفتتاحية �سد هيانغان �سبورت يف 

11 دي�سمرب".
املباراة  من  الفائز  ويخو�س 
االفتتاحية مع ممثلي اآ�سيا واإفريقيا 
الثاين  الدور  مباراتي  وكونكاكاف 
بطلي  ملواجهة  يتاأهالن  والفائزان 
ن�سف  يف  واأوروبا  اجلنوبية  اأمريكا 
�سيتم  اأنه  "فيفا"  واأ�ساف  النهائي 

امل�سيفة  املالعب  عن  االإعالن 
الوقت  يف  وجداولها  للبطولة 
قّرر  "فيفا"  وكان جمل�س  املنا�سب 
البطولة  تو�سيع  املا�سي  مار�س  يف 
عام  من  اعتباراً  فريقاً   24 لت�سمل 
ال�سيغة  يف  �سبعة  من  بدالً   2021
اأربع  كل  تقام  اأن  على  لها،  احلالية 

هي  كما  عام  كل  ولي�س  �سنوات 
احلال يف الوقت احلايل.

�ستكونان  املقبلتني  الن�سختني  لكّن 
التي  للفرتة  قيمة  اختبارات  مبثابة 
ت�سبق مونديال 2022، والأّن توقيتها 
لكاأ�س  املقبلة  الن�سخة  مع  يتوافق 
ظل  يف  لالختبار  ي�سمح  ما  العامل، 
ظروف مناخية مماثلة واأكدت رابطة 
االأندية االأوروبية اأنها لن ت�سارك يف 
االأندية يف حال رفع عدد  مونديال 
من عام  اعتباراً  اإىل 24  امل�ساركني 
متثل  التي  الرابطة  واأكدت   2021
232 نادياً اأوروبياً ويراأ�سها االإيطايل 
يف  يوفنتو�س  رئي�س  اأنييلي،  اأندريا 
"رف�سها  الإنفانتينو  وجهتها  ر�سالة 
تو�سيع  على  للم�سادقة  القاطع 
كاأ�س العامل لالأندية"و�ستقام ن�سخة 

جويلية  و4  جوان   17 بني  جتريبية 
اأوروبية  اأندية   8 بني  جتمع   ،2021
االأوروبي  االحتاد  اأراد  وقت  )يف 
اأندية  و6   )12 اإىل  العدد  رفع  يويفا 
كل  وت�سارك  اجلنوبية.  اأمريكا  من 
والكونكاكاف  واآ�سيا  اإفريقيا  من 
اأن  على  منها،  لكل  اأندية  بثالثة 
وكانت  وحيد  بفريق  اأوقيانيا  متثل 
البطولة  ا�ست�سافت  االإمارات 
و2018  و2017  و2010   2009 اأعوام 
فيما  و2014،   2013 يف  واملغرب 
اليابان بني 2005 و2008  ا�ستقبلتها 

ويف 2011 و2012 و2015 و2016.
لقب  االإ�سباين  مدريد  ريال  واأحرز 
الن�سخ الثالث االأخرية ب�سفته بطاًل 
الأوروبا واالأخرية على ح�ساب العني 

االإماراتي 1-4.
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رباعية لكو�ستا وهدف اأول 
لفيليك�س 

غرميه  مدريد  اأتلتيكو  �سحق 
يف   3-7 مدريد  ريال  االإ�سباين 
"كاأ�س  اإطار  �سمن  ودية  مباراة 
القدم،  كرة  يف  الدولية"  االأبطال 
امللكي  النادي  مدرب  اأقر 
باأنها  زيدان  الدين  زين  الفرن�سي 

كانت "�سيئة" لفريقه.
فجر  اأقيم  الذي  اللقاء  و�سهد 
اليف"  "ميت  ملعب  على  ال�سبت 
االأمريكية،  نيوجرزي  مدينة  يف 
ت�سجيل املهاجم الربتغايل اجلديد 
الأتلتيكو جواو فيليك�س اأول اأهدافه 
االإ�سبانية،  العا�سمة  فريق  باألوان 
كو�ستا  دييغو  لزميله  كانت  بينما 
اأهداف بينها  ح�سة االأ�سد باأربعة 
قبل  االأول،  ال�سوط  يف  "هاتريك" 
مثله  امللعب،  اأر�س  من  يطرد  اأن 
مثل العب ريال داين كارفاخال اإثر 

تدافع بينهما.
)من  قلقا  "ل�ست  زيدان  وقال 
االأمر  لكن  القا�سية(  اخل�سارة 

موؤمل. ال تلعب من اأجل اخل�سارة. 
اإىل اخللف،  التطلع  لكن ال ميكننا 
علينا  واالآن  �سيئة  مباراة  كانت 
ما  على  يجر  مل  ما  على  الرتكيز 
يرام، والتاأكد من اأال يتكرر"اأ�ساف 
"بداأنا املباراة ب�سكل �سعيف. يف 
كهذه،  م�ستوى  اأعلى  على  مباراة 
 )...( جدا  �سيئة  بداية  قدمنا 
متاما"،  هذا  يدركون  الالعبون 
الكثري  �رشف  عدم  اأهمية  موؤكدا 
اللقاء  الأن  بالتح�رش  الوقت  من 
جمرد "مباراة حت�سريية للمو�سم. 
النواحي  كل  يف  منا  اأف�سل  كانوا 

وهذا كل ما يف االأمر".
اأوروبا  خارج  االأول  اللقاء  و�سهد 
احتال  اللذين  مدريد  قطبي  بني 
والثالث  )اأتلتيكو(  الثاين  املركز 
بر�سلونة  البطل  خلف  )ريال( 
الليغا،  من  املن�رشم  املو�سم  يف 
لريال  اجلديد  املهاجم  خروج 
م�سابا  يوفيت�س  لوكا  ال�رشبي 
مع   24 الدقيقة  يف  احتكاك  بعد 
يان  الأتلتيكو  ال�سلوفيني  احلار�س 
الربتغايل  النجم  و�سّجل  اأوبالك 
املن�سم  فيليك�س  جواو  الواعد 

هذا ال�سيف اإىل اأتلتيكو قادما من 
اأول  يورو،  مليون  لقاء 126  بنفيكا 
االإ�سباين،  الفريق  ل�سالح  اأهدافه 

كما �سنع متريرتني حا�سمتني.
وجاء هدف الالعب البالغ 19 عاما 
يف الدقيقة الثامنة من املباراة بعد 
لي�سجل  نيغيز،  �ساول  من  متريرة 
كان  بعدما  لفريقه  ثانيا  هدفا 
الت�سجيل  افتتح  قد  كو�ستا  دييغو 
يف الدقيقة االأوىل بعد متريرة من 
اأنخل  االأرجنتيني  ورفع  الربتغايل 
3-�سفر  اإىل  اأتلتيكو  تقدم  كوريا 
يف  قوية  ت�سديدة  من  بالت�سجيل 
البلجيكي  ريال  حار�س  مرمى 
ينهي  اأن  قبل   ،)19( كورتوا  تيبو 
"هاتريك"  بـ  االأول  ال�سوط  كو�ستا 
وخما�سية نظيفة لفريقه، بت�سجيل 
بعد   28 الدقيقة  يف  رابع  هدف 
التمرير  �ساول خلطاأ يف  ا�ستغالل 
رامو�س،  �سريخيو  ريال  قائد  من 
يف  جزاء  بركلة  اخلام�س  واإ�سافة 
بنف�سه  عليها  ح�سل   ،45 الدقيقة 

اإثر عرقلة من اإي�سكو.
مطلع  ال�سباك  هز  كو�ستا  ووا�سل 
الهدف  اأ�ساف  اإذ  الثاين،  ال�سوط 

ال�ساد�س لفريقه والرابع ال�سخ�سي 
فيليك�س،  من  حا�سمة  بتمريرة 
فوق  من  مرفوعة  بكرة  اأنهاها 
الكو�ستاريكي  البديل  ريال  حار�س 

كيلور نافا�س )51(.
نات�سو  قل�س  دقائق،  ثماين  وبعد 
الفارق اإىل 1-6 بتمريرة من النجم 
البلجيكي الوافد حديثا لريال اإدين 
امل�ستطيل  ي�سهد  اأن  قبل  هازار، 
االأخ�رش ا�سكاال بني الالعبني بداأ 
دفع  الذي  وكو�ستا  كارفاخال  بني 
العب ريال بعد خطاأ ارتكبه على 
زميله الفرن�سي توما ليمار، ما اأدى 
اأتلتيكو غلته  لطردهما )65( ورفع 
اإىل �سبعة اأهداف عرب فيتولو )70( 
ي�سجل  اأن  قبل  فردي،  مبجهود 
اخلم�س  الدقائق  يف  هدفني  ريال 
للفرن�سي  ركلة جزاء  االأخرية عرب 
واالإ�سباين   )85( بنزمية  كرمي 

خافيري هرنانديز )89(.
دفع  االأخري،  ال�ساعة  ن�سف  ويف 
زيدان اإىل اأر�س امللعب بالويلزي 
يخف  مل  الذي  بايل  غاريث 
املدرب الفرن�سي اأن النادي يعمل 

على رحيله.

كاأ�س الأبطال الدولية 

هزمية ودية تاريخية لريال مدريد 
�أمام جاره �أتلتيكو

قرعة �لت�ضفيات �لإفريقية 
ملونديال قطر 2022

اأعلن االحتاد االإفريقي لكرة القدم 
قرعة  موعد  االإثنني،  )كاف(، 
املوؤهلة  االإفريقية  الت�سفيات 
ووفًقا   2022 قطر  العامل  لكاأ�س 
لبيان اإعالمي لـ)كاف(، فقد حتدد 
الإجراء  موعًدا  املقبل  االإثنني 
مونديال  لت�سفيات  القارة  قرعة 
2022، على اأن تقام مبقر االحتاد 
امل�رشية  بالعا�سمة  االإفريقي 

القاهرة.
اأعلن  قد  االإفريقي  االحتاد  وكان 
الت�سفيات  نظام  عن  قبل  من 
منتخبات  خم�س  على  للتعرف 
املونديال  يف  القارة  لتمثيل 
منتخبًا   26 اإعفاء  ويتم  املقبل، 
"الفيفا"  ت�سنيف  يف  االأعلى  هم 
ليتواجد  التمهيدي،  الدور  من 
يتم  منتخبًا   28 املرحلة  تلك  يف 
هم  االأول  ن�سفني  اإىل  تق�سيمهم 

والثاين  الفيفا  ت�سنيف  يف  االأعلى 
الـ14  ويلتقي  االأقل  الت�سنيف  هم 
االأعلى يف ت�سنيف الفيفا مبن هم 
اأقل منهم وتقام مباريات الذهاب 
�ساحبة  املنتخبات  اأر�س  على 
الت�سنيف االأقل، ويتاأهل 14 منتخبًا 
الـ26  رفقة  املجموعات  دور  اإىل 
امل�ساركة  من  اإعفائهم  مت  الذين 
 10 ليكونوا  التمهيدي  الدور  يف 
 4 ت�سم  جمموعة  كل  جمموعات 

منتخبات طبًقا لت�سنيف الفيفا.
الـ10  يف  ال�سدارة  واأ�سحاب 
اإىل  تق�سيمهم  �سيتم  جمموعات 
ن�سفني طبًقا لت�سنيف الفيفا وعمل 
قرعة خلو�س مباراتني اإق�سائيتني 
)ذهاب وعودة( لتحديد 5 متاأهلني 
ومباريات   ،2022 العامل  كاأ�س  اإىل 
الفرق  اأر�س  على  �ستقام  الذهاب 

اأ�سحاب الت�سنيف االأقل.

�رشب  االإ�سابات،  لعنة  وا�سلت 
العبي ريال مدريد، خالل الفرتة 
اجلديد،  للمو�سم  التح�سريية 
وذلك خالل الهزمية �سد اأتلتيكو 
مدريد )7-3(، فجر اأم�س ال�سبت 
يوفيت�س  لوكا  املهاجم  وتعر�س 
قبل  االأي�رش،  الكاحل  يف  الإ�سابة 
ديربي  نهاية  من  �ساعة  ن�سف 
حار�س  مع  التحام  بعد  مدريد، 
اأوبالك  يان  الروخيبالنكو�س 
فاإن  "ماركا"  ل�سحيفة  ووفقا 

االإ�سابة ال تبدو طفيفة.
يف  احلظ  يوفيت�س  يُحالف  ومل 
مدريد،  ريال  مع  االأوىل  اأيامه 
�سد  دقائق  لعدة  �سارك  حيث 

اآر�سنال  �سد  وبداأ  ميونخ،  بايرن 
 10 بعد  خرج  ولكنه  اأ�سا�سًيا 
كتبديل  نات�سو  طرد  عقب  دقائق 
الإ�سابة  وتعر�س  ا�سطراري، 
واأ�سارت  الثالثة  املباراة  يف 
قد  يوفيت�س  اأن  اإىل  ال�سحيفة، 
الفريق  مع  ال�سفر  من  يتمكن  ال 
االأملانية  ميونخ  مدينة  اإىل 
الودية  اأودي  للم�ساركة يف بطولة 
من  العديد  االإ�سابات  و�رشبت 
كانت  والبداية  املرينغي،  العبي 
اأ�سين�سيو،  ثم  دياز،  اإبراهيم  مع 
لت�سود  ميندي،  فريالند  وموؤخًرا 
انطالق  قبل  القلق  من  حالة 

املو�سم اجلديد.

يوفيت�ش ين�ضم مل�ضت�ضفى
 ريال مدريد

مني ريال مدريد الإ�سباين بهزمية كبرية اأمام جاره اأتلتيكو مدريد )3-7( يف مباراة ودية اأقيمت فجر ال�سبت يف الوليات 
املتحدة الأمريكية �سمن مناف�سات كاأ�س الأبطال الدولية الودية و�سّجل لأتلتيكو كل من دييغو كو�ستا )1( و)28( و)45 من 

ركلة جزاء( و)51( والوافد اجلديد اليافع الربتغايل جواو فيليك�س )8( والأرجنتيني اآنخل كوريا )19( وفيتولو )70( يف حني 
وّقع نات�سو )59( وكرمي بنزمية )85 من ركلة جزاء( وخافيري هرنانديز )89( اأهداف الفريق امللكي.

حتديد تاريخ مونديال �لأندية �لذي �ضتحت�ضنه �لدوحة
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و�رصح زوبري وا�سطي  ب�أن تعداد 
><احلمراوة<< �سيتدعم بثالثة 
عملية  غلق  قبل  اآخرين  العبني 
االإدارة  ب�أن  م�سيف�  االنتداب�ت, 
الوهرانية يف ات�س�الت مع الدويل 
ال�س�بق بلخيرث, الذي لعب املو�سم 
الف�رط يف البطولة التون�سية على 
االإفريقي  الن�دي  اإع�رة من  �سكل 
وداد  من  بولعيد  وبن  التون�سي, 
تلم�س�ن ويعي�ش املع�ر من احت�د 
داي  ح�سني  ن�رص  اإىل  الع��سمة 

املو�سم امل��سي.

ورغم اأن املولودية ب��رصت مت�أخرة 
حت�سرياته� للمو�سم اجلديد على 
اأحمد  الرئي�ش  ا�ستق�لة  خلفية 
الط�هر  �سي  وتعيني  بلح�ج 
�رصيف الوزاين يف من�سب املدير 
الع�م واملدرب يف اآن واحد, ف�إن 
�سفوفه  تدعيم  من  متكن  الن�دي 
وجيزة  فرتة  يف  العب�  ب12 
قرت�ين   : هم  اجلدد  والالعبون 
املحمدية(,  )�رصيع  حمو  وبن 
حميدي  ت�جن�نت(,  )دف�ع  فغلول 
لقرع  احلرا�ش(,  )احت�د  واإزم�ين 

بلعب��ش(,  )احت�د  وم�سمودي 
برج  )اأهلي  ومالل  �س�وتي 
)اأوملبي  مطراين  بوعريريج(, 
)احت�د اجلزائر(  املدية(, ح�مية 

و�سويطر )ن�رص ح�سني داي(.
وا�ستكم�ال  اأخرى,  جهة  من 
البطولة  النطالق  لتح�سرياته� 
منت�سف  يف  املقرر  الوطنية 
�سهر اأوت املقبل, تتنقل مولودية 
اإىل  ال�سبت  اليوم  م�س�ء  وهران 
اجلزائر الع��سمة الإجراء ترب�سه� 
�سلف�  مربجم�  ك�ن  بعدم�  الث�ين 

الع�م  املن�جري  واأف�د  بتون�ش 
للفريق ب�أن اأ�سب�ل �رصيف الوزاين 
�سيلعبون ثالث مب�ري�ت ودية على 

االأقل خالل مع�سكرهم الع��سمي 
املق�بالت  هذه  اأن  م�سيف� 

»�ست�سمح للمدرب 

التي  االأ�س��سية  ت�سكيلته  ب�ختي�ر 
�سيعتمد عليه� يف بداية املن�ف�سة 

الر�سمية«

مولودية وهران 

موا�ضلة عملية االنتدابات رغم ا�ضتقدام 12 العبا 
تتوا�سل عملية النتدابات يف مولودية وهران رغم اأن م�سريي هذا النادي قاموا 
حلد الآن بجلب ما ل يقل عن 12 عن�سرا جديدا, بح�سب ما ا�ستفيد من املناجري 

العام للفريق النا�سط يف بطولة الرابطة الأوىل لكرة القدم.

يتوجه جمل�ش اإدارة احت�د بلعب��ش 
اإىل ف�سخ عقد مدرب فريقه االأول 
لكرة القدم, �سيد احمد �سليم�ين, 
على خلفية عدم ر�س�ه عن عملية 

اال�ستقدام�ت التي ق�م به�, بح�سب 
للن�دي  الع�م  املدير  من  علم  م� 
لكرة  االأوىل  الرابطة  يف  الن��سط 
ب�أن  بن عي�د  القدم  و�رصح قدور 
املب�راة الودية التي لعبه� االحت�د 
ميدان  على  املن�رصم  اخلمي�ش 
»قد   )1-2 )خ�س�رة  تلم�س�ن  وداد 
الالعبني  اأغلبية  حمدودية  اأبرزت 
�سليم�ين  انتدبهم  الذين  اجلدد 

وهو م� يف�رص رغبة جمل�ش االإدارة 
يف التخلي عن خدم�ته«.

وت�بع نف�ش امل�سوؤول ب�أن اجتم�ع� 
بني جمل�ش االإدارة واملدرب مقرر 
اأجل  »من  املقبلة  ال�س�ع�ت  يف 
الف�سل نه�ئي� يف م�ستقبل �سليم�ين 
الفريق«وعرفت ت�سكيلة احت�د  مع 
من  معترب  عدد  رحيل  بلعب��ش 
الالعبني هذه ال�س�ئفة م� ا�سطر 
انتداب  اإىل  �سليم�ين  املدرب 
العبني اآخرين من خمتلف االأندية 
امل�ستوي�ت  خمتلف  يف  الن��سطة 
ر�س�  تنل  مل  التقني  خي�رات  لكن 

امل�سريين الذين يخ�سون من االآن 
اأن يتكرر �سين�ريو املو�سم الف�رط 
من  ب�أعجوبة  فريقهم  جن�  عندم� 
على  الث�نية,  الرابطة  اإىل  النزول 

حد تعبري املدير الع�م.
التحق  الذي  �سليم�ين,  اأن  ومعلوم 
اآخر  يف  لالحت�د  الفنية  ب�لع�ر�سة 
عندم�  الف�رط  املو�سم  جوالت 
يحتلون  ><املكرة<<  اأبن�ء  ك�ن 
الع�م,  الرتتيب  يف  االأخري  ال�سف 
مرتبط مع ن�دي الغرب اجلزائري 
نه�ية  غ�ية  اإىل  ي�ستمر  بعقد 

املو�سم املقبل.

احتاد بلعبا�س 

نحو ف�ضخ عقد املدرب �ضليماين

ليل  رئي�ش  لوبيز,  جريارد  ق�ل 
االإيط�يل  ن�بويل  اإن  الفرن�سي, 
مع  التع�قد  �رصوط  على  وافق 
اجلن�ح االإيفواري, نيكوال�ش بيبي.

ت�رصيح�ت  يف  لوبيز,  واأ�س�ف 
�سبورت«  »توتو  ل�سحيفة 
على  ن�بويل  »وافق  االإيط�لية: 
لبيع  يورو  مليون   80 الب�لغ  طلبن� 
على  االأمر  يتوقف  واالآن  بيبي, 
عرو�ش   4 فهن�ك  الالعب,  رغبة 
بيبي  »�سيعود  ل�سمه«وت�بع:  اأخرى 
واأعتقد  االثنني,  يوم  اإج�زته  من 
منت�سف  يف  قراره  �سيح�سم  اأنه 

يف  البق�ء  منه  طلبن�  االأ�سبوع.. 
ب�لرحيل  ووعدن�ه  امل��سي,  الع�م 
هذا ال�سيف«وزار وكيل بيبي ن�دي 
اأجل  من  اخلمي�ش,  اأم�ش  ن�بويل, 
االتف�ق على تف��سيل عقد الالعب 
وذكرت �سبكة »�سك�ي �سبورت�ش« اأن 
الالعب  طلب ح�سول  بيبي,  وكيل 
على 5 ماليني يورو �سنوًي�, وهو م� 
مل يوافق عليه م�سوؤولو الب�رتينوبي 
واأ�س�رت ال�سبكة اإىل تفكري ن�بويل 
اأون��ش,  اآدم  يف عر�ش اجلزائري, 
ترحيب  و�سط  ال�سفقة,  �سمن 
الن�دي  رئي�ش  ليل وعلق  اإدارة  من 

ق�ئاًل:  االأمر,  هذا  على  الفرن�سي 
»بعد رحيل بيبي �سنحت�ج اإىل �سم 
تعوي�ش  اأون��ش  وي�ستطيع  بديل, 
رحيله, حيث �سبق اأن ت�ألق بقمي�ش 

بوردو يف فرن�س�«.
وارتبط بيبي )24 ع�ًم�( ب�النتق�ل 
االأوروبية  االأندية  من  العديد  اإىل 
الكربى, هذا ال�سيف, مب� يف ذلك 
ت�سجيله  بعد  يون�يتد,  م�ن�س�سرت 
ب�ملو�سم  مب�راة   41 يف  هدًف�   23
ح�سول  يف  �س�هم  م�  امل��سي, 
ب�لدوري  الث�ين  املركز  على  ليل 

الفرن�سي.

بيبي على اأبواب الكالت�ضيو..
 اآدم ونا�س البديل املحتمل

اأبرم الغرافة القطري, �سفقة من 
العي�ر الثقيل, ب�لتع�قد مع الدويل 
ال�سد  فريق  جنم  بوعالم  خوخي 
من  اعتب�ًرا  القطري,  واملنتخب 
موا�سم   4 وملدة  املقبل  املو�سم 
اإ�س�فة  بوعالم,  خوخي  ويعترب 
من  ميتلكه  مل�  للغرافة  كبرية 
دور  له  وك�ن  ه�ئلة,  اإمك�ني�ت 
كبري يف تتويج املنتخب القطري, 
 ,2019 اآ�سي�  ك�أ�ش  بطولة  بلقب 
اجل�ري  الع�م  مطلع  اأقيمت  التي 

يف االإم�رات.
ال�سفقة  خوخي,  بوعالم  ويعد 
خطة  �سمن  للغرافة  الث�نية 
االنتق�الت ال�سيفية احل�لية, وذلك 
بعد التع�قد مع الدويل اجلزائري 
�سفي�ن هني قبل اأي�م على اجل�نب 
االآخر, اأعلن ن�دي ال�سد القطري 
اأي ن�ٍد  اإىل  رف�سه انتق�ل بوعالم 
ومت�سك  احل�لية,  الفرتة  خالل 
يف  الق�نوين  حقه  على  ب�حلف�ظ 
ال�سد على ح�س�به  وكتب  الالعب 

التوا�سل  موقع  عرب  الر�سمي 
اإدارة  »توؤكد  »تويرت«:  االجتم�عي 
الالعب  يخ�ش  فيم�  ال�سد  ن�دي 
بحقه�  مت�سكه�  عالم  بو  خوخي 
الق�نوين يف الالعب وفق القوانني 
وينظمه�  ي�رصعه�  التي  واللوائح 

االحت�د القطري لكرة القدم«.
اإدارة  »ق�مت  ال�سد:  واأ�س�ف 
الق�نونية  ب�خلطوات  الن�دي 
الن�دي  حق  حتفظ  التي  الالزمة 

يف الالعب«.

بعد التعاقد مع الدويل اجلزائري �سفيان هني
خوخي بوعالم ي�ضعل فتيل االأزمة بني 

الغرافة وال�ضد

اأكد ه�س�م يكن جنم ن�دي الزم�لك 
اأن  ال�س�بق,  م�رص  ومنتخب 
اإىل مدير  املقبلة حتت�ج  املرحلة 
بعد  الفراعنة  لقي�دة  وطني  فني 
النت�ئج املتوا�سعة يف ك�أ�ش االأمم 
منتخب  ووّدع   2019 االأفريقية 
 2019 اأفريقي�  اأمم  بطولة  م�رص 
وو�سط  اأر�سه  على  اأقيمت  التي 
النه�ئي  ثمن  الدور  من  جم�هريه 
اأفريقي�  جنوب  من  اخل�س�رة  بعد 
)1-0(, علًم� ب�أن منتخب اجلزائر 

تّوج ب�للقب.
ت�رصيح�ت  يف  يكن  ه�س�م  وق�ل 

يف  التفكري  اإىل  »نحت�ج  خ��سة  
يف  الري��سية  املنظومة  اإ�سالح 
التي  ال�سلبي�ت  وعالج  م�رص, 
امل��سية,  الفرتة  خالل  واجهتن� 
الفني  املدير  ملف  من  بداية 

اجلديد«.
جلنة  ت�سكيل  »يجب  واأ�س�ف: 
املدربني  من  عدد  من  مكونة 
اأ�سح�ب اخلربة يف الكرة امل�رصية 
لقي�دة  االأن�سب  املدرب  الختي�ر 
�سخ�سيته  خالل  من  الفراعنة, 
القوية وقدرته على �سن�عة الف�رق 
مع العن��رص احل�لية«وت�بع »نحت�ج 

اإىل تكرار التجربة اجلزائرية, من 
وطني  مبدرب  اال�ستع�نة  خالل 
جم�ل  مع  اجلزائر  فعلت  م�  مثل 
بلم��سي الذي حقق اإجن�ًزا كبرًيا, 
بح�سد لقب ك�أ�ش االأمم عن جدارة 
اأف�سل  لقب  وحقق  وا�ستحق�ق, 

مدير فني بعد اأداء متميز«.
االأ�سم�ء  من  العديد  »لدين�  واأمت 
ت�ستحق  التي  الرائعة  الوطنية 
به�,  الثقة  وميكن  املنتخب  قي�دة 
و�ستكون اأف�سل بكثري من املدرب 
مع  ينجح  مل  الذي  االأجنبي 

الفراعنة يف اآخر جتربتني«.

ه�سام يكن جنم نادي الزمالك ومنتخب م�سر ال�سابق

نحتاج لتكرار التجربة اجلزائرية مع الفراعنة

جدد ن�دي بورو�سي� مون�سجالدب�خ 
االأمل�ين اهتم�مه ب�لتع�قد مع اأحد 
الف�ئز  اجلزائر,  منتخب  جنوم 
موؤخرا بلقب ك�أ�ش االأمم االأفريقية 
يف م�رص وذكرت �سحيفة »ليكيب« 
الفرن�سية اأن الن�دي االأمل�ين تقدم 
يورو  ماليني   7.5 قيمته  بعر�ش 
ظهري  �سبعيني  بن  رامي  ل�سم 
اأي�رص اجلزائر, وفريق رين ولفتت 

اأن مون�سنجالدب�خ ح�ول �سم  اإىل 
الع�م امل��سي,  بن �سبعيني �سيف 
املعرو�ش  امل�دي  املق�بل  اأن  اإال 
اأن  ك�ن �سعيف�. ورجحت »ليكيب« 
بن  بيع  على  توافق  لن  رين  اإدارة 
�سبعيني )24 ع�م�( رغم حم�والت 
الالعب  اإغراء  االأمل�ين,  الن�دي 
اجلزائري بخو�ش مغ�مرة جديدة 
يف البوند�سليغ� ولفتت اإىل اأن عقد 

رين  ن�دي  مع  �سبعيني  بن  رامي 
املو�سم  بنه�ية  ينتهي  الفرن�سي 
اجلديد, وحتديدا يف �سيف 2020 
الرك�ئز  من  �سبعيني  بن  ويعد 
و�س�هم يف  رين,  لفريق  االأ�س��سية 
تتويجه بلقب ك�أ�ش فرن�س� املو�سم 
على  الرتجيح  بركالت  امل��سي 
ح�س�ب ب�ري�ش �س�ن جريم�ن بطل 

الدوري.

تقدم بعر�س قيمته 7.5 ماليني يورو

مون�ضنغالدباخ يجدد اهتمامه
 برامي بن �ضبعيني



اأعرب الفرن�سي زين الدين 
زيدان، املدير الفني لريال 
من  ا�ستيائه  عن  مدريد، 
�سد  الكارثية  الهزمية 
اجلار اأتلتيكو مدريد، ودًيا 
فجر اليوم ال�سبت، بنتيجة 
الكاأ�س  �سمن   ،)3-7(
وقال  للأبطال  الدولية 
املوؤمتر  خلل  زيدان، 
املباراة:  عقب  ال�سحفي 
دخلنا  اأننا  هو  حدث  "ما 
�سيئ  ب�سكل  املباراة 
كانت  واملناف�سة  للغاية، 
 8 امل�ستوى، وخلل  عالية 
دقائق تاأخرنا بهدفني، ومل 
لتغيري  ا�ستجابة  لدينا  تكن 
اأي �سيء"ووا�سل: "ال�سوط 
الأول كان �سعبًا، وافتقرنا 
وخا�سة  �سيء،  كل  اإىل 
يف  �رضورية  وهي  احلدة، 

هذا امل�ستوى".
�سجل  "اخل�سم  واأ�ساف: 

اأن  ميكن  ول  اأهداف،   7
واللعبون  هذا،  يحدث 
ول  اأمل،  بخيبة  ي�سعرون 
الأمر،  نتعمق يف  اأن  يجب 
حت�سريية  مباراة  اإنها 
ول  اجلديد،  للمو�سم 
للحديث  اأكرث  �سيء  يوجد 
وجود  عن  عنه"وب�سوؤاله 
اأجاب:  الفريق،  يف  خلل 
للمو�سم  ن�ستعد  نحن  "ل، 
نكون  اأن  ويجب  بهدوء، 
يف  مباراة  لأول  جاهزين 
املو�سم يوم 17 اأوت )اأمام 
الآن  وحتى  فيجو(،  �سيلتا 
افتقرنا للكثري من الأ�سياء 
"الأجواء؟  بالتاأكيد"وتابع: 
اإنه ملعب جيد، واجلماهري 
العامل،  اأنحاء  كل  من  اأتت 
ونحن مل ن�ستطع الفوز من 
تبداأ  "حني  اأجلها"واأردف: 
بهدفني،  متاأخًرا  املباراة 
تعقيًدا،  اأكرث  الأمر  يكون 

مثل  ويف  ثغرات،  وهناك 
اإذا مل يكن  هذه املواجهة 
لديك احلدة، فاأنت تواجه 

ال�سعوبات".
اأداء  يف  راأيه  وحول   
يكن  "مل  علق:  هازارد، 
منخف�سا  هازارد  م�ستوى 
واأنا  اجلميع،  بل  مبفرده 
خمطئون  نحن  اأولهم، 
يف  ة  وخا�سً �سيء،  كل  يف 

"الفتقار  البداية"ونوه: 
�سنكون  احلافز؟  اإىل 
متحم�سني، لي�س لدي اأدنى 
و�سيكون  ذلك،  يف  �سك 
مقتنع  اأنا  جيًدا،  مو�سمنا 
ميكن  ل  واليوم  بذلك، 
ولكنني  �سعداء،  نكون  اأن 
فريق  لدي  باأن  مقتنع 
جيد،  ب�سكل  �سيناف�س 
اأن  وعلينا  �سيء،  كل  وهذا 

نعود".
ل  "اخل�سارة  ووا�سل: 
موؤملة،  لكنها  تقلقني 
ونحن مل نلعب لكي نخ�رض، 
اإىل  النظر  ميكننا  ل  لكن 
مباراة  كانت  لقد  اخللف، 
�سيئة، وعلينا اأن نفكر فيما 
"الآن  واختتم:  قدمناه" 
هو  فعله  علينا  يجب  ما 

التفكري يف بداية الليغا".

كونتي غا�ضب من �إنرت 
ميالن ب�ضبب لوكاكو

يتطلع اإنرت ميلن، لتقدمي عر�س جديد ل�سم مهاجم مان�س�سرت يونايتد، 
روميلو لوكاكو، و�سط غ�سب من مدربه اأنتونيو كونتي، حيال التاأخر يف 

التو�سل لتفاق ب�ساأن ال�سفقة.
ميلن  اإنرت  باأن  �سعر  كونتي  فاإن  �سن"،  "ذا  �سحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
يخلف وعده ب�ساأن اإح�سار لوكاكو للفريق قبل انطلق الفرتة التح�سريية 
للمو�سم اجلديد، يف وقت يطالب فيه مان�س�سرت يونايتد بـ75 مليون جنيه 
بني  حمادثات  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت  لعبه  عن  لل�ستغناء  اإ�سرتليني 
كونتي وم�سوؤويل النادي الإيطايل جرت يف مع�سكر الفريق بال�سني، من 
اأجل تنقية الأجواء، مع التفاق على تقدمي عر�س جديد ل�سم املهاجم 

البلجيكي البالغ من العمر 26 عاما.
بيبي ماروتا قوله:  التنفيذي لإنرت ميلن،  ال�سحيفة عن املدير  ونقلت 
روؤية  ال�سغط، ميكنك  ببع�س  ال�سعور  اجليد  من  اإيجابية،  كلها  "الأمور 
كونتي يعمل، نحن �سعداء للغاية، هناك اأمور اأكرث يتوجب اإجنازها، لكننا 

ن�سعر بالتفاوؤل".
 60 قابل  لوكاكو  عن  للتخلي  اإنرت  من  عر�سا  يونايتد  مان�س�سرت  ورف�س 
عر�س  تقدمي  ب�رضورة  الإيطايل  النادي  واأخرب  اإ�سرتليني،  جنيه  مليون 
عليه  لأن  املفاو�سات،  من  �سين�سحب  فاإنه  واإل  وقت  اأ�رضع  يف  جديد 
التعاقد مع مهاجم بديل قبل انتهاء فرتة النتقالت ال�سيفية يف اإجنلرتا 

يوم 8 اأوت املقبل.

روما يقتن�ص جوهرة �ضان جريمان
النتقالت  فرتة  �سفوفه خلل  تدعيم  من  الإيطايل  روما  نادي  اقرتب 
ال�سيفية اجلارية ب�سم اأحد لعبي باري�س �سان جريمان وقالت �سحيفة 
ليكيب الفرن�سية، اإن نادي روما اتفق على �سم روبن بروفدن�س مهاجم 
عاما(   18( بروفدن�س  اأن  واأ�سافت  الباري�سي  بالنادي  ال�ساب  الفريق 
موا�سم   3 ملدة  الإيطالية  العا�سمة  بذئاب  يربطه  عقد  على  �سيوقع 
ال�سفقة  الباري�سي �ستنتع�س من هذه  النادي  اأن خزينة  ليكيب،  وك�سفت 
مببلغ قيمته 500 األف يورو، مع احتفاظها اأي�سا بن�سبة من بيع اللعب 

ال�ساب م�ستقبل.
ل�سان  ال�ساب  الفريق  ركائز  اأهم  من  يعد  بروفدن�س  اأن  اإىل  واأ�سارت 
اللعب  املا�سي،  املو�سم  يقوده  كان  والذي  عاًما،   19 حتت  جريمان 

املعتزل تياجو موتا.

�ضفقة بيل وت�ضريحات جريزمان 
يف �ضدر �ضحف �إ�ضبانيا

على  ال�سوء  ال�سبت،  اليوم  �سباح  ال�سادرة  الإ�سبانية  ال�سحف  �سلطت 
اقرتاب رحيل جاريث بيل من ريال مدريد اإىل الدوري ال�سيني، بجانب 
بر�سلونة  �سفوف  يف  اجلديد  حتديه  عن  جريزمان  اأنطوان  ت�رضيحات 
واأ�سافت  جياجن�سو"  اإىل  بيل  "جاريث  بعنوان  ماركا  �سحيفة  وخرجت 
ريال  عن  رحيله  يكمل  الويلزي  النجم  اليوم،  ر�سمًيا  الأمر  ي�سبح  "قد 
مدريد، و�سيوقع ملدة 3 �سنوات مع الفريق ال�سيني" وتابعت ال�سحيفة 
يورو"وت�سدرت  مليون   22 بقيمة  �سافًيا  راتبًا  �سيتقا�سى  بيل  "غاريث 
التي خرجت  ديبورتيفو،  اأنطوان جريزمان، �سحيفة موندو  ت�رضيحات 

بعنوان "التوا�سل مع مي�سي �سيكون �سهل". 
�سعيد  يوجن  دي  دميبلي،  عام  هذا  يكون  اأن  "اأمتنى  جريزمان  واأ�ساف 
جًدا يف غرف خلع امللب�س، ورد فعل اأتلتيكو مدريد كان موؤمًلا بالن�سبة 
يل"وتابعت ال�سحيفة "جونيور فريبو �رضح: من الفخر اأن ي�سعى بر�سلونة 
ل�سمي، واإن كان علي العتذار عن تغريدتي عندما كان عمري 15 عاًما، 
�ساأفعل ذلك"وعلى ال�سفحة الرئي�سية ل�سحيفة �سبورت، قال جريزمان 

"اأتفهم غ�سب جماهري بر�سلونة مني".
ليونيل  �ساألعب مع  ت�سور كيف  اأبداأ يف  النوم،  ال�رضير قبل  "يف  واأ�ساف 
مي�سي، اأتخيل الأمور، ويبدو ذلك رائًعا، ولو كنت خائفا من التاأقلم ملا 
وقعت ل�سالح البار�سا"وتابع النجم الفرن�سي "نيمار لعب رائع وبالتاأكيد 

لديه مقعده يف النادي الكتالوين".

بطل  يوفنتو�س  اأغ�سب 
الدوري الإيطايل اجلماهري 
ب�سبب  اجلنوبية  الكورية 
مهاجمه  اإ�رضاك  عدم 
الربتغايل  الدويل  وجنمه 
يف  رونالدو  كري�ستيانو 
جنوم  �سد  الودية  املباراة 
اجلنوبي  الكوري  الدوري 
والتي انتهت بالتعادل 3-3 
العامل"  "كاأ�س  ملعب  على 
يف العا�سمة �سيول اأمام 60 

األف متفرج.
على  رونالدو  وبقي 
طيلة  البدلء  مقاعد 
ومدربه  متجاهًل  املباراة 
هتافات  �ساري  ماوريت�سيو 
طالبت  التي  اجلماهري 
املباراة  يف  مب�ساركته 
الإيطايل  الفريق  وو�سل 
يف  اجلنوبية  كوريا  اإىل 
على  الظهر  بعد  منت�سف 
من  متاأخرة  رحلة  منت 
حيث  ال�سينية  ناجنينغ 
ال�سيدة  فريق  خا�س 
ودية  يومني  قبل  العجوز 
ميلن  اإنرت  مواطنه  اأمام 
الرتجيح  بركلت   4-3(

بعد التعادل 1-1(.
املباراة  انطلق  وتاأخر 
 5 بعد  مقّررة  كانت  التي 
و�سول  من  فقط  �ساعات 
ومنح  �ساعة  يوفنتو�س، 
باربا،  اأو�سمار  الإ�سباين 
�سيول،  �سي  اف  لعب 
الدوري  لنجوم  التقدم 

الكوري اجلنوبي يف الدقيقة 
ال�سابعة، لكن يوفنتو�س رّد 
بوا�سطة  دقيقتني  بعد 
�سيموين موراتوري، قبل اأن 
�سي�سينيا،  الربازيلي  يعيد 
�سي،  اف  دايغو  مهاجم 
الدوري  لنجوم  التقدم 

الكوري يف الدقيقة 44.

اآدم  الأ�سرتايل  وعزز 
اأ�سحاب  تقدم  تاغارت 
الهدف  بت�سجيله  ال�سيافة 
الثالث يف الدقيقة 49، لكن 
تعديل  يف  جنح  يوفنتو�س 
للبديلني  بهدفني  النتيجة 
 )77( ماتويدي  الفرن�سي 
والربازيلي ماتيو�س برييرا 

)79( ودفع �ساري بالثلثي 
برناردي�سكي  فيديريكو 
ماريو  والكرواتي 
والأرجنتيني  ماندزوكيت�س 
اإىل  هيغواين  غونزالو 
اجلديد  الوافد  جانب 
ام�سرتدام  اأياك�س  من 
دي  ماتي�س  الهولندي 
ليخت، فيما جل�س رونالدو 
وماتويدي ومواطنه اأدريان 
بونوت�سي  وليوناردو  رابيو 
على  بوفون  وجانلويجي 

مقاعد البدلء.
الرباعي  وخا�س 
ليخت  ودي  برناردي�سكي 
والربتغايل  وماندزوكيت�س 
املباراة  كان�سيلو  جواو 
يلعب  مل  فيما  كاملة، 
والوافد  رونالدو  من  كّل 
�سا�سوولو  من  اجلديد 
مرييح  الرتكي  الدويل 
دي  واألي�ساندرو  دميريال 

بارادو اأي دقيقة فيها.
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لعدم اإ�ضراك رونالدو يف ودية �ضد جنوم الدوري املحلي

يوفنتو�ص يغ�ضب �جلماهري
 �لكورية �جلنوبية 

زيد�ن يربر �ل�ضباعية "�ملوؤملة"..
 ويحمل �جلميع �مل�ضوؤولية
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   وكالت 

ر�صيد  �إىل  ت�صاف  رو�ية  كل  ويف 
�لتقنية  يف  جديد،  بد  ال  موديانو 
�لفنية،  �ملعاجلة  �أو  �لتيمة،  �أو 
معروف  �لرو�ئي  �أن  خا�صًة  
�لذ�كرة،  مثل  حمددة  مبو��صيع 
وتعرية �لنازية، و��صتدعاء �لتاريخ، 

و�لنب�ش يف �الأمكنة.
�صل�ش،  �أ�صلوب  موديانو  ولباتريك 
بالتزويق  يحتفي  ال  فهو  ور�صيق، 
�لبديعية،  �ملح�ّصنات  �أو  �للفظي 
مكتفية  �لرو�ئية  �جلملة  حيث 
من  عليه  تنطوي  ومبا  بذ�تها، 
ال  و��صحة  رمزية  حمموالت 
يكتنفها �لغمو�ش �إاّل ما ندر، ولعل 
�لد�لة،  �الأ�صلوبية  �لب�صاطة  هذه 
هي  �ملمتنع،  �ل�صهل  �إىل  �الأقرب 
�إىل  فرن�صيني  نقاد�ً  دفعت  �لتي 
بـ«�لتقنية  �الأ�صلوب  هذ�  و�صف 
وال  �إليه،  تنت�صب  �لتي  �ملوديانية« 
من  غريه  مع  كثري�ً  فيها  ي�صرتك 

�لرو�ئيني.
ق�ص�ش  �خلر�ب«،  »�أز�هري  ويف 
�إىل  حتتاج  مبعرثة  وحكايات 
�نفر�د  على  جيد�ً  يتاأملها  من 
ترتيبها  يعيد  �أو  معاً  يدجمها  �أو 

�أزمانها  �أّن  خ�صو�صاً  جديد،  من 
�ملتعددة تتوزع على ثالث مر�حل 
�ملا�صي،  �لقرن  ثالثينات  وهي 
مرحلة  �إىل  ن�صل  ثم  و�صتيناته، 
بال�رضورة  ولي�ش  �لت�صعينات، 
خطياً  منحى  �لزمن  ياأخذ  �أن 
�لر�وي  يعمد  فقد  م�صتقيماً، 
ح�صب  �ملر�حل  بني  �لتنّقل  �إىل 
�الأحد�ث و�ملو�قف �لتي ميّر بها.

�صحة  �الأول  �حلدث  يوؤكد  ورمبا 
�لر�وي  يتذكر  �إذ  �إليه،  نذهب  ما 
يف 24 �أبريل )ني�صان( 1933 �نتحار 
زوجني �صابني الأ�صباب غام�صة، ثم 
يقفز �إىل �ل�صتينات ليخربنا بق�صة 
�ملجاورة  �لغرفة  نزيل  ديفيز، 
�أم�صى  �لذي  دوالمرب،  �صارع  يف 
لكنه  �جلبال  يف  �صنو�ت  ثالث 
ينهمك  و�أخري�ً  �حلرب،  من  نفر 
ميتلك  �لذي  با�صيكو  ق�صة  يف 
�ملغاربة  �الأ�صدقاء  من  عدد�ً 
با�صم  ويتقّنع  و�ال�صكندنافيني، 

فيليب دي بيلّون.
�ملتو��صجة  و�حلكايات  و�لق�ص�ش 
وي�صعب  كثرية  �ل�رضدي  �ملنت  مع 
�صفحات  عدد  �أن  رغم  ح�رضها 
�صفحة،  �لـ119  يتجاوز  ال  �لرو�ية 
حكاية  �حلكايات  هذه  بني  ومن 

»�ملوجة  ي�صتذكر  �لذي  �لر�وي 
�جلديدة« �لتي برزت يف �ل�صتينات، 
حيث علق بذ�كرته فيلمان مهمان 
دميي،  جلاك   1961 »لُوال«  وهما 
جلاك   1962 فلبني«  يا  و«ود�عاً 
متعددة  �أمكنة  تظهر  ثم  روزييه، 
تنطوي على وقائع و�أحد�ث كثرية 
لالنتباه  والفت  مريب،  بع�صها 
و�ملدينة  �لذئاب«،  »جزيرة  مثل 
�جلامعية، ومع�صكر د��صو، ومطعم 
»برّيو« وما �صو�ها من �الأمكنة �لتي 
�أح�صينا  ولو  �لر�وي،  عليها  رّكز 
�لرو�ئي  �لن�ش  يف  �ل�صو�رع  عدد 
لوجدنا �أكرث من 60 �صارعاً وجادة، 
و�ل�صاحات،  �ملحطات،  عدد  �أما 
و�حلد�ئق،  و�الأبر�ج،  و�ملقاهي، 
مبكان،  كثرية  فهي  و�جل�صور 
ويندر �أن تخلو منها �أي �صفحة من 

�صفحات �لرو�ية.
�صيئاً  �لرو�ية  �صخ�صيات  وتغدو 
�ملتعددة،  لالأحد�ث  قيا�صاً  ثانوياً 
�أهمية  �أقل  �الأحد�ث  تُ�صبح  فيما 
من �الأمكنة �لتي رّكز عليها �لر�وي 
حتول  بحيث  ذ�ته  �لرو�ئي  �أو 
مكانية  بوؤرة  �إىل  مونبارنا�ش  حي 
و�حلانات  �ملقاهي  فيها  تت�صّيد 
يتنقل  �لتي  �ملتعددة  و�ملحطات 

�الأ�صا�صيون  �لرو�ية  �أبطال  فيها 
منهم و�لهام�صيون على حٍدّ �صو�ء، 
مفازة  يف  يدورون  جميعاً  لكنهم 
منها  يخرج  �أن  ي�صعب  م�صللة 
�صوى  ملحوظة  بنتيجة  �لقارئ 

متعة �ل�رضد ذ�تها.
باحلكاية  مقتنعاً  موديانو  يعد  مل 
يفتتها  �أن  غر�بة  فال  �لتقليدية، 
وقد  �رضدي،  ن�ش  من  �أكرث  يف 
عك�ش  �لرو�ية  هذه  يف  �صار 

�لزمن �لت�صاعدي ليقّدم لنا ثالثة 
�لزمن  هي:  و�حد  �آٍن  يف  �أزمنة 
�لقريب  �ملا�صي  وزمن  �مل�صارع، 
�أثث  �لبعيد، كما  ن�صبياً، و�ملا�صي 
باأحد�ث فرعية  �لزمنية  �لفجو�ت 
ال تخلو من �لنَف�ش �لدر�مي �لذي 
يت�صاعد يف كل حدث وينطفئ يف 

نهايته.
�أكرث من ع�رضين  موديانو  و�أ�صدر 
رو�ية نال عنها �لعديد من �جلو�ئز 

�لفرن�صية،  �الأكادميية  جائزة  مثل 
نوبل  وجائزة  �لغونكور،  وجائزة 
�لتي حققت له �صهرة غري م�صبوقة 
ترجمة  �إىل  �ملرتجمني  دفعت 
�حلية  �للغات  معظم  �إىل  رو�ياته 
يف �لعامل ومن بينها �للغة �لعربية، 
حيث �أحتفنا ب�ّصام حّجار، ود�نيال 
�حلميد،  عبد  وناهد  �صالح، 
�ملوفقة  �لرت�جم  من  بالعديد 

لرو�يات موديانو.

ال�صادر حديثا عن دار »نوفل« ببريوت

ترجمة »اأزاهري اخلراب« للروائي الفرن�سي باتريك موديانو
�صدرت عن دار »نوفل« ببريوت رواية »اأزاهري اخلراب« للروائي الفرن�صي باتريك موديانو، ترجمة الراحل ب�صام حجار. ول تختلف »اأزاهري اخلراب«، 

كثرياً عن رواية »دورا برودية« التي ركزت على ال�صتذكارات، وا�صتنطاق الأمكنة، ومالم�صة جوانب حمددة من احتالل اجلي�ش الأملاين النازي 
لباري�ش، وما خّلفه من جروح عميقة مل تندمل رغم تقادم الأعوام، بح�صب �صحيفة ال�صرق الأو�صط.

جائزة ال�سيخ زايد للكتاب ترتجم »الدينوراف« حل�سة املهريي
�أعلنت جائزة �ل�صيخ ز�يد للكتاب، 
�ليوم �لثالثاء، عن توقيع �تفاقية 
بني د�ر �لهدهد للن�رض و�لتوزيع، 
»ماركو�ش  �الإيطالية  �لن�رض  ود�ر 
لرتجمة  للن�رض،  ماركو�ش«  جي 
للموؤلفة  »�لدينور�ف«  كتاب 
�ملهريي،  ح�صة  �الإمار�تية 
�أدب  فرع  جائزة  على  �حلائز 

�لطفل و�لنا�صئة لعام 2018.
�صيتم  �التفاقية  ومبوجب 
�إ�صد�ر �لكتاب بثالث لغات هي: 
�الإيطالية و�لفرن�صية و�الإجنليزية، 

بح�صب بيان �صحايف للجائزة.
جاء ذلك خالل �جتماع عقد يف 
�أبوظبي بح�صور �لنا�رض وموؤ�ص�ش 
ماركو�ش«  جي  »ماركو�ش  د�ر 
للن�رض، ماركو ز�بارويل، وموؤ�ص�ش 

للن�رض  »�لهدهد«  د�ر  و�صاحب 
�ل�صعايل،  علي  �لكاتب  و�لتوزيع، 
�لن�صخة  حقوق  �صاحب  ب�صفته 
وح�صة  �لكتاب،  من  �لعربية 
على  �حلائزة  �لكاتبة  �ملهريي، 
للكتاب الأدب  �ل�صيخ ز�يد  جائزة 

�لطفل 2018.
وقال �الأمني �لعام جلائزة �ل�صيخ 
بن  علي  �لدكتور  للكتاب،  ز�يد 
متيم: »ت�صعى جائزة �ل�صيخ ز�يد 
للكتاب لدفع عجلة �لرتجمة من 
�للغة �لعربية �إىل �للغات �لعاملية 
�لرتجمة  منحة  من خالل  �حلية 
عام  يف  �جلائزة  �أطلقتها  �لتي 
ملد  مهمة  فر�صة  وهذه   ،2018
على  و�النفتاح  �لتو��صل  ج�صور 
�لعربي  �لكتاب  ونقل  �الآخر 

�لرو�يات وق�ص�ش  �الإبد�عي من 
�الأطفال �إىل �لعاملية، �إّن ترجمة 
كتاب �لدينور�ف �ليوم �إىل �للغات 
�اليطالية و�لفرن�صية و�الإجنليزية 
فيها  تعزز  مهمة  خطوة  هي 
�جلائزة دورها يف �الرتقاء باأدب 
�ملبادئ  على  وتاأ�صي�صه  �لطفل 

�الإن�صانية �مل�صرتكة«.
ز�بارويل:  ماركو  و�أ�صاف 
حيو�ن  ب�صخ�صية  معجب  »�إنني 
ننقل  �أن  وي�رضنا  )�لديناروف(، 
�لتي  �لر�ئعة  �ل�صخ�صية  هذه 
�إىل  �ل�صحر�ء  قلب  يف  ولدت 
جديد�ً  �صديقاً  لتكون  �إيطاليا 
جنحت  لقد  هناك،  لالأطفال 
بن�صج  �ملهريي  ح�صة  �لكاتبة 
قيم  تغر�ش  هادفة  ملهمة  ق�صة 

�لت�صامح و�لتعاي�ش لدى �الأطفال، 
»«ماركو�ش  د�ر  باأن  �أثق  ولهذ� 
جناحاً  �صتحقق  ماركو�ش««  جي 

باهر�ً بن�رض هذ� �لكتاب«.
نعتز  »نحن  �ل�صعايل:  علي  وقال 
�لكاتبة  �ألفته  �لذي  كتابنا  �أن 
ح�صة �ملهريي فاز بجائزة �ل�صيخ 
ور�عي  �لدولة  موؤ�ص�ش  ز�يد، 
دفعة  وهذه  و�لتعليم،  �الإبد�ع 
لها كفر�صة  كبرية لالأمام وننظر 
لدخول �لكتاب �لعربي، كتاب د�ر 
ولقر�ء  جديدة  الأ�صو�ق  �لهدهد 
متحدثني  كانو�  �صو�ًء  جدد، 
من  �أوروبا  يف  �لعربية  باللغة 
�أو  �لالجئني  �أو  �ملقيمني  �لعرب 
من �الأوروبيني بلغاتهم �الإيطالية 
وكل  و�الإجنليزية،  و�لفرن�صية 

عليها  و�لقائمني  للجائزة  �ل�صكر 
و�إىل �الإمام«.

عامل  حول  �لكتاب  ق�صة  وتدور 
�حليو�ن، �إذ حتكي عن دينا�صور 
يبحث عن �صبيهه بني �حليو�نات 

�ملختلفة.
تتبدى  �لبحث  هذ�  خالل  ومن 
بني  �ملتعددة  �لفروقات  له 
لكن  �لتقاها،  �لتي  �حليو�نات 
لل�رض�ع  يقود  ال  �الختالف  هذ� 
�أو �لنفور، بقدر ما يوؤكد �إمكانية 
يندمج  ولهذ�  �مل�صرتك،  �لعي�ش 
�لدينا�صور يف �لنهاية مع �لزر�فة 
وي�صبح �لدينور�ف، تعبري�ً رمزياً 
عن قدرة �ملجتمع على ��صتيعاب 
�لتنوع و�لتعدد يف �لهويات، وهي 
لالهتمام  نظر�ً  مهمة  م�صاألة 

�لهويات  بق�صايا  �ملعا�رض 
�لب�رضية.

على  حا�صلة  �ملهريي  وح�صة 
يف  �لتعليم  �إد�رة  يف  ماج�صتري 
يف  ديكن  جامعة  من   2014
على  ح�صلت  كما  �أ�صرت�ليا، 
�لتعليم  يف  �لبكالوريو�ش  �صهادة 
 ،2010 يف  لالأطفال  �ملبكر 
وتعمل �ملهريي مدّر�صة ح�صانة 
يف  و�صاركت  تخرجها،  منذ 
�لعديد من ور�صات �لعمل لتعليم 
عدد�ً  ونظمت  لالأطفال،  �لكتابة 

من �لدور�ت �لتدريبية.
منهما  من�صورتان  ق�صتان  ولها 
هذه؟«  �الأقد�م  �آثار  :«ملن 

و«�لدينور�ف«.
وكالت 

ينفذ عدد من �الأدباء �لربيطانيني 
فوليت،  كني  مثل  �مل�صهورين 
مويز،  وجوجو  ت�صايلد،  ويل 
مدريد  من  كل  يف  �أوروبية  جولة 
يف  وباري�ش  وبرلني  وميالنو 
للتعبري  �لثاين(  )ت�رضين  نوفمرب 
عن »خجلهم« من خروج بريطانيا 
»بريك�صت«،  �الأوروبي  من �الحتاد 
من  ملاليني  �لتقدير  و�إبد�ء 
ملا  وفقاً  �الأوروبيني،  قر�ئهم 

هذه  وحتمل   . عنه  �الإعالن  مت 
�ل�صد�قة«  »جولة  ��صم  �ملبادرة 
و�صتنطلق يف 17 نوفمرب يف م�رضح 
و�صتكون  ميالنو.  يف  كار�نكو 
مدريد هي �ملحطة �لثانية بعدها 
بيومني وحتديد�ً يف مقر موؤ�ص�صة 
برلني  �إىل  �صت�صل  ثم  »تيليفونيكا« 
يوم 23 يف �إذ�عة »ر بي بي ر�ديو« 
يوم 25،  باري�ش  تنتهي يف  �أن  قبل 
بعد.  يُحدد  مل  مكان  يف  وذلك 

�إعالم  و�صائل  ك�صفته  ملا  ووفقاً 
�صتت�صمن  �جلولة  فاإن  متنوعة، 
و�لرد  �لكتاب  �أعمال  �حلديث عن 
وخو�ش  �حل�صور  �أ�صئلة  على 
�أ�صخا�ش  �أو  كتاب  مع  نقا�صات 

يرغبون �أن ميتهنو� �لكتابة.
رف�صهم  الإظهار  �ملبادرة  وتهدف 
�ل�صيا�صي  و�لنقا�ش  للربيك�صت 

�جلاري يف بريطانيا.
فوليت  كني  وقال  و��صتياء  خجل 

�الأر�ش«  »�أعمدة  رو�ية  �صاحب 
�لتي ترجمت �إىل �أكرث من 37 لغة: 
بالقلق.  ن�صعر  الأننا  هذ�  »نفعل 
من  و�ال�صتياء  باخلجل  ن�صعر 
�الأحد�ث �ل�صيا�صية �لتي وقعت يف 

�آخر ثالث �صنو�ت يف بالدنا«.
م�صاألة  �أن  �إىل  فوليت  و�أ�صار 
لدول  �نطباعاً  �أعطت  »بريك�صت« 
�لربيطانيني  �أن  �لقارة  يف  �أخرى 
ولي�ش  �الأوروبيني  بقية  يحبون  »ال 

جزء�ً  ي�صكلو�  �أن  يف  رغبة  لديهم 
من �أوروبا«.

و�أو�صح فوليت �أن كل هذ� »مدعاة 
للخجل« لعدة �أ�صباب و�أبرزها »�أننا 
غني  �أوروبي  الأدب  ورثة  جميعاً 
برو�ية  مثاالً  �رضب  ثم  للغاية«، 
ثربانت�ش،  دي  ملجيل  �لكيخوتي 
دي  توما�صي  جوزيبي  و�أعمال 

المبيدوز�، وفيكتور هوغو.
من ناحيته، قال يل ت�صايلد موؤلف 

مع  لقاء  يف  �لقتل«  »طابق  رو�ية 
�ل�صحافيني عرب �صكايب، �إنه ي�صعر 
�النطباع  من  باخلجل  �الآخر  هو 
�لذي تقدمه بريطانيا لبقية �لدول 
يف �أوروبا. و�أ�صار �إىل �أنهم ياأملون 
�لتعرف يف هذه �لرحلة على كتاب 
وذلك  �أخرى،  دول  من  وقر�ء 
»كل  �أن  مفادها  ر�صالة  الإر�صال 
�لربيطانيني ال يوؤمنون مبا يقال«.

وكالت 

جولة اأوروبية لأدباء بريطانيني �سد »بريك�ست«



وكاالت 

يف  -املولودة  حبايب  واأ�ضافت 
جامعتها  من  وح�ضلت  الكويت 
اللغة  الآداب يف  بكالوريو�س  على 
الإجنليزية- اأن �رصاعها »لي�س مع 
الرجل كوحدة معزولة اجتماعيا، 
بل مع املنظومة الثقافية والفكرية 
الرجل  يكون  التي  والأيديولوجية 
ال�ضلطة  �ضكل  كان  واأيا  �ضحيتها، 
الكلمة  ب�ضلطة  اأواجهها  فاإنني 
والتعرية  الك�ضف  على  وقدرتها 

والف�ضح«.
جائزة  على  احلا�ضلة  تنكر  ومل 
لديها  اأن  حمفوظ  جنيب 
مع  تخو�ضها  التي  »معاركها« 
و�ضياطينها،  و�رصورها،  ذاتها، 
هي  الذاتية  »�رصاعاتي  وتقول 
املراأة  جمملها  يف  ت�ضنع  التي 
معركتي  ولدي  عليها،  اأنا  التي 
اختاليف  يرف�س  الذي  الآخر  مع 
اإىل  ي�ضعى  اأو  »تربيتي«،  ويحاول 
موؤكدة  �ضوتي«.  وخنق  تدجيني 
امراأة مبادرة بطريقتي، ويف  »اأنا 
فاإنني  به  اأقوم  كتابي  فعل  كل 
اأنت�رص للحياة ولالإن�ضان، ل اأحمل 
وعلى  قلبي،  اأحمل  فقط  �ضيفاً، 
يواجه  اأن  على  قادر  ه�ضا�ضته 

العامل كله«. 
هجائية املخيم

وقالت حبايب اإن روايتها »خممل« 
بو�ضفه  للمخيم؛  هجائية  متثل 
الهزمية  ميّثل  ل  ب�رصيا  جتمعا 
واخلراب والبوؤ�س باملعنى املادي 
يج�ضد  بل  فح�ضب،  واملجازي 
ت�ضبح  اأن  اإىل حد  الهزمية  عي�س 
واعتياد  وماألوفا  موازيا  وجودا 
ال�ضيء  اأ�ضل  اأنه  لو  كما  اخلراب 
ويتجّذر  عابرا،  ت�ضّوها  ولي�س 
املنك�رصة  الذات  اأعماق  يف 

واملتهاوية.

التناق�س  اأن  اإىل  واأ�ضارت حبايب 
ال�ضاعرية  الرواية  لغة  بني 
والهفهافة، وعنوانها الذي يحيلنا 
واجلمال  احلب  تنويعات  اإىل 
والرّقة وبيئة املخيم التي يتف�ّضى 
خ  والتف�ُضّ العاطفي  اجلفاف  فيها 
تتحول  اللغة  لأن  الإن�ضاين، 
املرام،  الوطن  اإىل  بطريقتها 
جمرد  من  اأكرث  املخمل  ويكون 
ما  كل  يغدو  وغال،  ناعم  ن�ضيج 
يُ�ضتهى ويُحب ويُتاق اإليه، وي�ضبح 
واحلياة  الهانئ،  احلب  املخمل 
ال�ضعيدة املتخيلة خارج املخيم. 

�سوؤال الهوية

بني  من  يلّح  الذي  وال�ضوؤال 
-بح�ضب  الرواية  �ضفحات 
يقود  هل  هو:  حبايب-  الروائية 
وجتيب  الوطن؟  اإىل  املخيم 
اإىل  يقود  املخيم  يل  »بالن�ضبة 
البيئة  وهذه  الوطن،  اإل  �ضيء  اأي 
ع�ضويا  جزءا  تغدو  »الغيتوية«، 
العاطفية والهوية،  الذات  بنية  يف 

مو�ضومة بالالمكان«.

التجني�س الكتابي

لديها  الإبداع  حقول  جمع  وعن 
وال�ضعر؛  والرواية  الق�ضة  بني 
الهوى«  »اأهل  رواية  قالت �ضاحبة 
اأن  ميكن  كتابة  »�ضنف«  يوجد  ل 
مبينة  الآخر،  عن  ال�رصعية  ينزع 
�رصطها  م�ضتوفية  كتابة  كل  اأن 
الإبداعي، �ضمن كيانها وكينونتها 
اأن  على  وقادرة  بذاتها،  القائمة 
منها،  نابعة  بقوة  نف�ضها  تفر�س 
م�ضتويات  �ضمن  تُقراأ  لأن  وقابلة 
اخلا�ضة  �رصعيتها  متتلك  عدة؛ 

بها. 
نف�ضها  جتد  اأنها  اإىل  واأ�ضارت 

بل  وال�ضعر،  والق�ضة  الرواية  يف 
وحتى يف كتابة املقال، الذي تعده 
وقا�ضيا  �ضا،  حمِرّ فكريا  مترينا 
كتابة  يف  متعة  وجتد  اأحياناً. 
قريبة  اهتمامات  تتناول  مقالت 
وال�ضينما،  كاملو�ضيقى  قلبها،  اإىل 
مقاربات  تقت�ضي  مو�ضوعات  اأو 
ك�ضف  اإىل  تقود  حمددة  بحثية 
مثري، لفتة اإىل اأننا و�ضط مبالغتنا 
يف تعظيم »اأ�ضناف« كتابية بعينها 
خارج  عظيمة  كتابات  نن�ضى 
اأو  ال�ضعر  اأو  الرواية  عباءات 
يف  �ضجالت  اأحدثت  الق�ضة، 
واملغفل  املهَمل  مع  تعاطينا 
وامل�ضلَّم به، حيث تخّطت �ضهرتها 
الكتابات  وتاأثريها  و«عظمتها« 
تقل  مل  اأو  وال�رصدية،  النرثية 

عنها.  

الرواية والبناءات متعددة 
الطوابق

اأعْدُت  فرتة  »من  حبايب  وقالت 
املقالت  اأهم  من  واحدة  قراءة 
بعنوان »ال�ضيا�ضة واللغة الإجنليزية« 
رواية  �ضاحب  اأوريل  جلورج 
الرداءة  بني  فيها  ويقرن   ،»1984«
ال�ضيا�ضي،  والنحطاط  اللغوية 
مة  معتربا اأن اللغة ال�ضيا�ضية م�ضَمّ
لإخفاء احلقيقة ل للك�ضف عنها. 
اأن املقالة التي نُ�رصت  م�ضتدركة 
ال�ضلة  �ضديدة  تبدو   1946 يف 
ال�ضيا�ضي  اللغوي  الف�ضاء  براهن 
يف عاملنا اليوم، موؤكدة اأن احلالة 
هي  بطبيعتها  املعقدة  الإبداعية 
على  القادر  القالب  تختار  التي 

احتواء التجربة »املخيالية«. 
جتربتي  كانت  اإذا  حبايب  وقالت 
قد  الأخرية  الع�رص  ال�ضنوات  يف 
انحازت للرواية، التي باتت ت�ضكل 
املنجز الأبرز يف منتجي الأدبي، 
فرمبا لأنني وجدُت فيها م�ضاحة 
متعدد  وبنيانا  عري�ضة،  تعبريية 

الطوابق.

ف�ساء ال�سعر

بعد  ال�ضعر  لف�ضاء  ذهابها  وعن 
اأن غادره اأ�ضحابه، قالت حبايب 
نواة  اأن  كثريون  يعرفه  ل  ما 
الكتابة لدّي تفّتحت �ضعراً، ففي 
ن�ضا  ن�رصت  الثمانينيات  اأواخر 
بعنوان »�ضور«، واختارت  �ضعريا 
اللندنية  ال�ضهرية  »الناقد«  جملة 
يل  ن�ضو�س  جمموعة   1990 عام 
�ضوتا  بثمانني  و�ضفته  ما  �ضمن 
يف  ال�ضعري  امل�ضهد  ي�ضوغون 
يومها  اآنذاك.  العربي  الوطن 
ال�ضعر  اأقارب  كنت  لأنني  جفلت 
اأتعامل  األ  على  بتهيُّب، حري�ضة 
كزوائد  ال�ضعرية  التجربة  مع 
عاطفية اأو كمنتج ثانوي. لكن ل 
يوما  ال�ضعر  اأنني هجرُت  اأعتقد 
كي اأعود له. لطاملا �ضّكل ال�ضعر 
اأزمان  يف  اإليه  اأجلاأ  يل،  مالذا 
جذوته  وظلت  الكثرية،  العجز 

ماثلة يف كياين، مت�ضّيدة، مت�ضللة 
يف ن�ضو�ضي، متوهجة، حتى واإن 
بدت هاجعة اأو نائ�ضة اأو خافتة.
ال�ضعري  الن�س  غمر  ما  وكثريا 
خا�ضة  حلظات  يف  عاطفتي 
�رصية«  »عالقة  اإىل  اأقرب  جداً، 
من  والتجرد  البوح  من  حالة  يف 
وغاللتها  اللغة  بروتوكولت 

اخلارجية.

ق�ض�ضي  قارئ  فاإن  وعموماً، 
على  يقع  اأن  بد  ل  ورواياتي 
ومنها  فيها،  �ضعرية  جتليات 
التي  ال�ضعرية  بلغتها  »خممل«، 

تن�ضجم مع مناخها احلكائي.

اأحاديث الو�سادة

ق�ضائد  باأن  حبايب  تختم 
قراأت  التي  الو�ضادة«  »اأحاديث 
منها خمتارات يف اأم�ضية نظمت 
العا�ضمة  يف  الرواد  مبنتدى  لها 
جويلية    24 )يف  عمان  الأردنية 
حالة  �ضمن  ُكتبت  اأنها   )2019
جدا،  ومكثفة  حاّرة  عاطفية 
ت�ضف جتربة ع�ضق ل تريد فيها 
�ضخ�ضيا  اأتلب�ضها  التي  ال�ضاعرة 
اأنها  تكت�ضف  النعتاق حتى حني 
ميتد  حب  زمن  اأ�ضرية  اأ�ضبحت 
بوح  قوامه  زمن  الليل،  يف  فقط 
عن  احلبيبان  فيه  يتخلى  دافئ، 
النهار  زمن  مقابل  حتفظاتهما، 
ت�ضيخ  الذي  وال�ضاحب  اجلاف 

فيه العالقة. 
روايات:  اأنه �ضدر حلبايب  يذكر 
»خممل«، و«قبل اأن تنام امللكة«، 
وق�ض�س:  الهوى«.   و«اأ�ضل 
للغياب«،  و«�ضكل  اأحلى«،  »ليل 
و«رجل  البعيدة«،  و«التفاحات 
»ا�ضتجداء«،  وديوانا:  يتكرر«.  ل 

و«اأحاديث الو�ضادة«.
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الروائية حزامة حبايب: هل يقود 
املخيم اإىل الوطن؟

اأنكرت الروائية الفل�سطينية حزامة حبايب اأن تكون كتاباتها تلب�ست هوية املراأة التي تعي�س �سراعا معلنا اأو خفيا مع الرجل، اأو تخو�س ا�ستباكا 
»دمويًا« مع املفاهيم الذكورية، م�ستدركة اأنها مل ت�سعر اأبدا باأنها جزء من هذا ال�سراع »االأبوي البطريركي« بالطريقة النمطية التي تعاملت معها 

كتابات »ن�سائية« ذات نربة احتجاجية منربية زاعقة. 

»كلمة« ي�سدر »فل�سفة الريا�سة« للكاتب �ستيفن كونور
اأ�ضدر م�رصوع »كلمة« للرتجمة يف 
دائرة الثقافة وال�ضياحة- اأبوظبي، 
»فل�ضفة  بعنوان  جديداً  كتاباً 
كونور،  �ضتيفن  للكاتب  الريا�ضة« 
نقله اإىل العربية الباحث واملرتجم 

ال�ضحايف طارق را�ضد عليان.
اأي  فاإن  لـ«كلمة«،  بيان  وح�ضب 
كتاب للفل�ضفة يجب اأن يفتح الباب 
والتاأمل،  للنقا�س  م�رصاعيه  على 
كتاب  يفعله  ما  بال�ضبط  وهذا 

»فل�ضفة الريا�ضة«.
هكذا  باأفكاره  يلقي  ل  فكونر 
ي�ضطر  اأن  ي�ضمن  بل  جزاًفا، 
حموري  �ضيء  تدبُّر  اإىل  القارئ 
فيه  وي�ضّكك  ثقافتنا  يف  جًدا 
تهيمن  ل  الريا�ضة  اإن  وميح�ضه. 
لدينا،  الرتفيه  �ضناعة  على  فقط 
كافًة،  اإعالمنا  و�ضائل  وعلى  بل 

و�رصعان ما يتجلى لنا اأن الريا�ضة 
جمال وا�ضع �ضا�ضع.

فيه  مالت  الذي  الوقت  ويف 
الكتابات املعنية بفل�ضفة الريا�ضة 
من  �رصباً  الريا�ضة  اعتبار  اإىل 
الفل�ضفية  للنظريات  املختربات 
اأخرى  األوان  مع  للتعامل  امُلبتكرة 
كامل�ضكالت   – امل�ضكالت  من 
الأخالقية اأو اجلمالية اأو م�ضكالت 
لنا  يقدم   – املنطقي  الت�ضنيف 
�ضتيفن كونر يف هذا الكتاب فهماً 
فل�ضفياً جديداً للريا�ضة ب�رصوطها 

اخلا�ضة.
يقدم  الريا�ضة،  ماهية  ولتعريف 
وا�ضفاً  لها،  كاماًل  هيكاًل  كونر 
يف  مبا  اجلوهرية،  عنا�رصها 
ملمار�ضة  املميزة  الأماكن  ذلك 
الريا�ضة،  زمن  وطبيعة  الريا�ضة، 

الريا�ضية،  الأدوات  واأهمية 
وطرائق  والكرات،  كامل�ضارب 
الريا�ضة،  ممار�ضة  اأثناء  احلركة 
القواعد وال�ُضدفة، واملعنى  ودور 

احلقيقي للغ�س والفوز.

التفكري ال�سحري

لالهتمام  مثري  ب�ضكل  كونر  يتاأمل 
لوحاً  باعتباره  القدم  كرة  ملعب 
يف  ويتفّكر  الهند�ضية،  لالأ�ضكال 
ال�ضدارة  يف  املرء  كون  اأن  علة 
َك  َحَرّ و«كاأنه  زمانياً،  تفوقه  يعني 
الأمام«،  اإىل  ال�ضاعة  عقارب 
التي  اجل�ضيمة  امل�ضاق  ويتدّبر 
الذي  الريا�ضي  املعلق  يتحملها 
كثرياً ما يكون مثاَر �ضخرية، ويتاأمل 
اجلري ال�رصيع باعتباره »املحاولة 
كتلة  جاذبية  من  للفرار  البهيجة 

اجل�ضم«، وفائدة التفكري ال�ضحري 
يف  ويتفكر  امل�رصب،  »تعقب«  يف 

كيفية تالعب املرء بالكرات.
الألعاب  باأنها  الريا�ضات  وتُعرف 
بدين  جمهود  على  تنطوي  التي 
فاإنها  ثم  ومن  ج�ضماين،  واإرهاق 
تقييداً  عينه  الوقت  يف  تتطلب 
التقييد،  هذا  جتاوز  على  وقدرة 
�ضمة  الريا�ضة  اإن  كونر  ويقول 
الإن�ضان  �ضمات  من  اأ�ضا�ضية 
واحدة  اأنها  ثبت  فقد   ، احلداثِيّ
ميكننا  التي  الطرائق  اأقوى  من 
بني  عالقة  اإقامة  خاللها  من 

الإن�ضان والعوامل الطبيعية.
الريا�ضة«،  »فل�ضفة  كتاب  اإن 
من  كبرية  جمموعة  ي�ضم  الذي 
وي�ضت�ضهد  املختلفة،  الريا�ضات 
هيجل  اأمثال  اأجالء  بفال�ضفة 

وهايدغر  وفيتغن�ضتاين  وفرويد 
ودولوز  واأير  و�ضارتر  واأدورنو 
رائًعا  م�ضدًرا  يُعُدّ  و�ضريي�س، 
للريا�ضيني  ومذهاًل  وممتعاً 
الريا�ضة  ولفال�ضفة  املتاأملني 

على حد �ضواء.
اأ�ضتاذ  واملوؤلف �ضتيفن كونر، هو 
بق�ضم  ونظريته  احلديث  الأدب 
كلية  الإن�ضانية،  والعلوم  الآداب 

بريكبيك، جامعة لندن.
اجِللد«  »كتاب  اأعماله  اأهم  ومن 
 )The Book of Skin(
و«احل�رصة« )Fly( و«مادة الهواء« 
 ،)The Matter of Air(
ن�رص  دار  اإ�ضدار  من  وجميعها 

رياأك�ضن.
را�ضد  طارق  هو  الكتاب  ومرتجم 
مركز  يف  وُمعد  باحث  عليان، 

اأبوظبي،  بتلفزيون  الأخبار 
مبركز  ومرتجماً  حمرراً  وعمل 
والبحوث  للدرا�ضات  الإمارات 
ال�ضرتاتيجية، وهو كاتب ومرتجم 
الثقافة  وجملة  العربي  جملة  يف 

العاملية.
الكتب  من  العديد  وراجع  ترجم 
باأبوظبي،  »كلمة«  م�رصوع  يف 
واملركز القومي للرتجمة، وعامل 
املعرفة منها: )اأمة من العباقرة( 
)عندما  املناخي(،  )ال�ضطراب 
)عندما  الطريق(،  العلم  ي�ضل 
طريق  خريطة  العمالقة:  ي�ضقط 
اقت�ضادية لنهاية العهد الأمريكي( 
لدى  ومرتجماً  �ضحفياً  عمل  كما 
العربية  ال�ضحف  من  العديد 

والدولية واملواقع الإلكرتونية.
 وكاالت 
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الكاتبة ال�ساعدة جواين لينة دارين »للو�سط«

»ميغالومانيا«... خواطر ب�سيكوفل�سفية عن خيبات خمتل
حتدثت الكاتبة ال�ساعدة جواين لينة دارين يف هذا احلوار احل�سري مع جريدة »الو�سط«  عن باكورة اأعمالها   املو�سومة بـ« ميغالومانيا »  ال�سادرة حديثا عن دار 

املثقف باجلزائر  فلقد ك�سفت لنا  من خالل هذه اخلواطر  تفا�سيل  هذه التحفة الأدبية  التي جعلتها  بوابة لعامل اآخر والتي ترمز ل�سخ�ص م�ساب بجنون العظمة  
حيث  تنقلنا هذه الكاتبة ال�سابة اإىل عوامل كثرية من خالل خواطرها املليئة بالر�سائل املعربة التي لها اأكرث من دللة، حيث �سيكت�سف القارئ عند قراءته 
لهذا العمل الإبداعي  امل�سوق مدلولته  العميقة ، وعليه ف�ست�سجل  دارين  م�ساركتها الأوىل بهذا املوؤلف  يف الطبعة 24 من  املعر�ص الدويل للكتاب باجلزائر 

العا�سمة  فهذه املوؤلفة ال�سابة كلها  �سوق  لكت�ساف �سحر �سيال  الذي يعد  ج�سرا  للتوا�سل بني خمتلف مثقفي العامل  فهذا املوعد ال�سنوي الذي يحتفي بالكتاب هو 
عبارة عن  من�سة ل تتاح للقاء املبدعني  اإل نادرا عرب هذا الف�ساء احلر الذي  خ�س�ص لالأديب  الكوين وللقارئ ليقابل اأح�سن جلي�ص وهو الكتاب الغني باملعارف 

واملعلومات املفيدة والهامة   لدى الفرد  فهي تغذي فكره وجتعله منفتحا على العامل  وعلى الثقافات واللغات. 

حاورها: حكيم مالك 

من  البدايات،  من  لننطلق 
هي جواين لينة دارين؟ 

من  دارين  لينة  جواين  الكاتبة 
مواليد 2 اأوت 1999 من والية اأم 
البواقي ،طالبة حقوق يف جامعة 

ال�شاذيل بن جديد الطارف.

متى كانت انطالقتك الأوىل 
مع الكتابة؟ 

ال�شغر،  منذ  الكتابة  بداأت 
كبريا.  تعلقا  باأطرافها  وتعلقت 
القوة،  لنف�شي  الأعطي  اأكتب 
�شخ�شيات  الأعي�ش  اأكتب 
اأحب  ال  وباملنا�شبة،  اأنا  لي�شت 
مع  الكالم  قليلة  اأنا  احلديث.. 
غريي ...اأحيانا اأح�ش اأن ال اأحد 
خلقت  كاأين  يعني   ... يفهمني 
ورقة  اآخذ  زمني..  غري  زمن  يف 
واأكتب كل ما يجول  بي�شاء وقلم 
م�شاعري  كل  اأ�شب  ذهني..  يف 
الأي  االهتمام  دون  الورقة  على 
وهكذا  يريحني..  هذا  �شيء 
اأكتب  ال  ...واهلل  الكتابة  اأدمنت 
الب�رش  اأخربت  اإن  لل�شهرة.. 
�رشا.. �شتجد ال�رش يف كل مكان 
�رشا..  الورقة  اأخربت  اإن  لكن 

�شتكون �شادقة معك.

من الذي �سجعك على دخول 
عامل الكتابة؟ 

كي اأكون �رشيحة معك يف االأول 
لطاملا  كثريا،  دعما  اأتلقى  مل 
باأي  تبايل  التي  الفتاة  تلك  كنت 
عن  اعالين  مبجرد  و  �شيء 
الكثري  االأقنعة  من  راأيت  الكتاب 
م�شاعدة  اأنكر  لن  ولكن  والكثري 
النور  عبد  وتواأمي  �شديقي 
اإىل  و�شلت  ملا  لواله  واهلل  تومي 
اإىل  اإ�شافة  االآن  عليه  اأنا  ما 
ما  فكل  االن�شتغرامية  عائلتي 
و  بت�شجيعهم  كان  اأناملي  قلبته 
ال�شم�ش  كاأمنا  و  يل  م�شاندتهم 
ذهبا..كل  عونهم  يف  جتري 

ال�شكر والتقدير لعائلتي.

ملن تقرئني؟ 
لكن  الكتاب  من  للعديد  اأقراأ 
عقلي  اخذت  كري�شتي  اأجاثا 
�رشاحة اأ�شلوبها، �رشدها، لغتها.
اأجمل  األفت   ما  اأحد  يوؤلف  وال 
الغام�شة  �شتايلز  »ق�شية  روايتها 
 ، ال�رشق  قطار  يف  جرمية   ،
 « ينتهي  ال  ،ليل  بالقتل  اإعالن 
حقا من اأجمل ما داعبته عيناي 

ور�شخ يف عقلي كذلك اقراأ لعبد 
بجمال  ميتاز  ورغي  املوؤمن 
الكلمة و رنني العبارة، عمرو عبد 
حني  و  زيكوال  اأر�ش  يف  احلميد 
اأ�شود اأملا اأجلاأ  يتغيم خاطري و 

حلنان ال�شني..

 ماذا عن حمتوى ميغالومانيا 
من  ق�سدت  وماذا  ور�سائلها؟ 

خالل العنوان؟
ميغالومانيا بوابة ل�شجن مري�ش 
كاأنك  اأحيانا  ت�شعر  نف�شيا:  
هدف... �شبب..وبال  بال  خلقت 
املهم اأنك على قيد احلياة..قيد 
من  خلقت  اأنك  لو  كما  ينفك  ال 
تعي�شها..ت�شمع  تتنف�شها،  الكاآبة، 
�شوت توغلها داخلك ..جمرد اأمل 
�شكرة  عروقك  يف  يتدفق  جميل 
جميلة لكن ...لكنك ل�شت م�شتاءا 
ي�شجرك  ما   ... �شعيدا  وال 
ال  تكلمت  مهما  انك  هو  حقيقة 
ب�شاطة خلقت  ي�شغي..بكل  اأحد 
تفرق بني  يف زمن غري زمنك ال 
االأحا�شي�ش اخلري منها و ال�شيء 
هي مت�رشدة حتتاج ماأوى منا�شب 
على  يجب  اأم  قلبك!!  ..اأ�شيكون 

كافة ج�شدك دفع الثمن .
ال�شعور  يتكاثر  يوم  بعد  يوما 
داخلك، حتى ت�شبح كتلة كاآبة ... 
ال باأ�ش تذكر » تتحقق االآمال حني 
نفقد االأمل كليا » هنيئا يل على 
كل حلظة تعي�شة ع�شتها...هنيئا 
على  هنيئا  و  ميغالومانيتي  على 
قلبت  و  اأربكت ج�شدي  كلمة  كل 
اأناملي عن ر�شائلها نتحدث االآن 
ين�شتون  علهم  يعبثون  دعهم   :
ترحل  ال  االإلهية  املحكمة  يف 
�شتثبت  للبقاء.  حاربت  وقد  واإال 
ميكنك  وقتها  ما  يوما  براءتك 
ارتكاب يف قلوبهم جمزرة كالتي 

يف قلبك .

حدثينا عن م�سابقة خطوة؟ 
وما هو الهدف من خاللها؟

كاأننا  و  الكتابة  نبدع يف  اأ�شبحنا 
الورقة  وامالأ  �شوت،  بال  خلقنا 
 ، �شديقي  �شوتك  اأنفا�ش  بكافة 
تعددت املواهب و كرثت لكن ال 
اأحد دعمها و بقيت دفينة قلوب 
و اأوراق اأ�شحابها ،تقول الروائية 
هناك  كان  »اإذا  موري�شون  توين 
يكتب  ،ومل  قراءته  تريد  كتاب 
بعد فيجب عليك كتابته » و هذا 
كل  اإبراز  فعله  خطوة  حتاول  ما 
من يتفنن و يراوغ االأبجدية و قد 
�شتكون هذه  وفقنا يف ذلك حقا 
امل�شابقة خطوة للنجاح و ظهور 
للكتاب  جديد  جيل  و  م�شتقبل 

�شكرا لكل من فتح لهم الطريق.. 
اإ�شالم.  حممد   ، دعا�ش  اأكرم 

عبد البا�شط حممود. 

غالف  لك  �سمم  الذي  من 
الدللة  وماهي  الكتاب؟  

التي حتملها ال�سورة ؟ 
�شديقي  هو  غاليف  م�شمم 
ملهمي بوغدو حممد اإ�شالم، اأما 
ل�شخ�ش  ترمز  فهي  ال�شورة  عن 
يف  وهو  العظمة  بجنون  م�شاب 

حالة غ�شب«جوكر ».

واملوا�سيع  الق�سايا  ماهي 
التي تعاجلها خواطرك؟ 

خواطري  ب�شيكوفل�شفية  خواطر 
تعالج  وال  مو�شوعا  تعالج  ال 
ب�رشيا، جل ما كتبته، كتبته بقلبي 
منظار  هي  باالأحرى  دامي..و 
ل�شخ�ش نبذته الب�رشية و والواقع 
كي يتبناه اجلنون ، فاأحيانا نكتب 
االأوراق وهي  تبنتها  عن خفقات 
احلياة.. اأرهقتها  قد  داخلنا  يف 
خيبات  ميغالومانيا  هي  هذه 

خمتل.

هل �ساركت يف كتاب جماعي 
من قبل؟

الكتب  يف  قط  اأ�شارك  مل  ال 
ميغالومانيا  اأن  اأتعلم  اجلامعة، 
مذكرة  يف  حبي�شا  عاملا  كانت 
دخوله  الأحد  اأ�شاأ  ومل  هاتفي 
هاتفي  اأخذ  �شديقي  اأن  غري 
اأخطه وهو  كنت  ما  وراأى  خل�شة 
وعلى  كتاب،  بن�رش  اأنقعني  من 
العموم ل�شت را�شية متام الر�شى 
وجيزة،  مدة  يف  كتبته  الأين  عنه 
اأن  ورف�شت  خواطري  اأنظر: 
وكتاب  بالك  فما  اأحد  يقراأها 
جامع، كنت تخ�شى الف�شل واالآن 

احلمد هلل وفقت.

هل الأديب اجلزائري يعي�ص 
حالة من الإهمال  يف وطنه 

؟ 
موهوب  كاتب  من  فكم  نعم، 
غرفته،  جدران  بني  مهم�ش 
ظل  قيوده  يحرر  الذي  يجد  ال 
فمجتمع  من�شية،  بحروف  مقيد 
الذي يعي�ش فيه هو الذي يحكم 
وهم  اأرقى  كان  لو  حتى  عليه، 
العادة،  با�شم  �شيقررون  اأدنى، 
بني  �شائعة  موهبة  نف�شه  �شيجد 
اأبدع  اأنه  رغم  وثقافته،  جمتمعه 

يف الرقي.

هل ت�ستهويك كتابات اأحالم 

م�ستغامني؟ 
ال اإطالقا ال اأحب هذا النوع من 
جميل  ا�شلوبها  لكن  الكتابات 
جدا كذلك البالغة ال اأنكر، لكن 
ال اأقراأ كثريا لها وال ت�شتهويني. 

اجل�سور  ماهي  راأيك  ح�سب 
اأوا�سر  توحد  التي  الثقافية 

الكتاب؟ 
كل كاتب ي�شعى اإىل اإبراز حروفه، 
يخ�شعها  اأنه  كما  واالإبداع، 
الإ�شكالية الوعي بال�رشوط ولوازم 
الكتابة  كيفية  مراعيا  الكتاب 
القارئ  يروق  الذي  وما  والهيكل 
اجلميلة  العالقة  اإىل  باالإ�شافة 
ولكنها  قليلة  وهي  الكتاب  بني 
موجودة فكل كاتب متطور ين�شح 
اأحيانا  العك�ش  وكذلك  املبدئ 
وكذا  ببع�ش  يتاأثران  فكالهما 
لتوا�شل  طريقة  هي  الكتابة  اأن 
ربط  ج�شور  اإحدى  هي  وبالتايل 

الكتاب ببع�ش.

لك  بالن�سبة  الكتابة  هل   
�سيء  اأم  موهبة  عن  عبارة 

اآخر ؟ 
بل  موهبة  اأتخذها جمرد  وال  ال 
اأكتب  فاأنا  يل  وم�شكن  دواء  هي 
الأكت�شف كل ما اأخ�شى منه. القليل 
من املوهبة اأمر جيد ومن اجليد 
اأن تكون موهوبا اإذا كنت تريد اأن 
ت�شبح كاتبا، لكن ال�رشط الوحيد 
احلقيقي للكتابة هو القدرة على 
 « كينغ  »�شتيفن  ندبة  كل  تذكر 
لي�شت جمرد هواية بل هي زاوية 

يف راأ�شي اأرتاح فيها.

�سعورك   �سيكون  كيف   
عندما ت�ساركني يف �سيال 24 

؟ 
مرة  اأول  الأنه  جدا،  متحم�شة 
معرفة  اأرغب يف  فيه،  �شاأ�شارك 
منها  ال�شغرية  التفا�شيل  كل 
جميل  �شيء  باالإ�شافة  والكبرية 
هناك  الكتاب  جميع  نلتقي  اأن 
والقراء االأ�شدقاء مكان للمثقفني 
اأجد من يفهمني ونتبادل االأفكار، 
عنه  يقال  اأن  من  اأروع  �شعور 

مزيف الفرحة تتحدث.  

ماهي اأوقات اإلهام الكتابة ؟ 
للكتابة،  حمددا  وقتا  اأملك  ال 
زمنا،  وبينها  بيني  اأجعل  ومل 
ولكن اأكتب حني اأ�شعر اأن حياتي 
حترتق، اأو اأين بحاجة ملزيد من 

ال�شجاعة.

للحياة  نظرتك  عن  حدثينا 
وهل  اجلزائر؟  يف  الأدبية 

هي يف تطور م�ستمر؟ 
كباقي  االأدبية  للحياة  نظرتي 
يحكم  من  هو  فاملجتمع  الب�رش، 
ينال  والذي  الالئق  االديب  على 
اأراها  اجلزائر  ولكن  اال�شم  هذا 
الغناء  كالفن  اأخرى  اأ�شياء  متجد 
تافهة،  اأجدها  و�رشاحة  الكرة 
متجد  ان  يجب  ال  كهاته  اأمور 
لهذه الدرجة. والعيب اأنهم ن�شوا 
لو  راقي  فن  كذلك  الكتابة  باأن 
�شعيت لتطويرها الكت�شبت جيال 
واعيا مدركا حقيقة ما هو عليه، 
حمب  جيل  القادم  اجليل  ولكن 
بغ�ش  ب�شغف  ويقراأ  للقراءة 
واحلتميات  الظروف  عن  النظر 

التي جتعله يتخلى عنها ولكننا يف 
بال�شنوات  تطور ملحوظ مقارنة 

ال�شابقة.

باللغات  عالقتك  هي  كيف 
الأجنبية؟

هي  االأجنبية  باللغات  عالقاتي 
فهي  وحياة،  �رشورة  عالقة 
متنح املرء جوانب وفر�ش عدة 
الكت�شاف تطلعات الغري وذلك عن 
الو�شيلة  باعتبارها  اللغة  طريق 
الفعلي بني نا�ش  لتوا�شل  وحيدة 
جديدة،  ثقافات  على  وتفتح 
الأنها  االجنليزية،  اأحبذ  �شخ�شيا 
ت�شاير  التي  احلية  اللغة  تعد 
العامل واللغة الفخمة التي تطارد 
االأدب واالأداة املرنة التي توازي 

الع�رش وزمن التكنولوجيا.

التح�سري  ب�سدد  اأنت  هل 
ملوؤلف جديد؟

»�شيكون  »ميغالومانيا  بعد  اأكيد 
�شي�شدر  جديد،  مولود  هناك 
قريب جدا و�شاأبتعد عن اخلواطر 
قليال الأ�رشع يف الروايات، �شتكون 

ناجحة اإن �شاء اهلل. 

كلمة اأخرية؟
�شكرا جلريدة الو�شط على هذه 
عائلتي  ا�شكر  الطيبة،  املبادرة 
ا�شكر  جناحي،  يف  ال�شبب  كانت 
معي  كانت  او  معي  كان  من  كل 
الأ�شدقائي  ممتنة  معي،  ومازال 
الكاتبة  �شديقتي  واأ�شكر   ...
ريهام بلعلمي واأمتنى لها التوفيق 

اأدامها اهلل يل.
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هذه الفيتامينات مهمة ل�صحة اجللد

الغنية  ال�صحية  التغذية  تتمتع 
كبرية  ب�أهمية  ب�لفيت�مين�ت 
على  ت�ص�عد  اإذ  اجللد،  ل�صحة 
جتدد خالي�ه وحتميه من الأ�صعة 
وال�صيخوخة  البنف�صجية  فوق 
الأمل�نية  التغذية  خبرية  وق�لت 
م�رغريت مورلو اإن اجللد، �ص�أنه 
اآخر،  ع�صو  اأي  �ص�أن  ذلك  يف 
ب�لفيت�مين�ت  اإمداده  اإىل  يحت�ج 
ب�ل�صحة  ليتمتع  واملع�دن، 

وال�صب�ب.

A فيتامني

يحت�ج اجللد  املث�ل  �صبيل  فعلى 
لبن�ء خالي� جلد   A اإىل فيت�مني 
يف  جداً  ه�م  اأمر  وهو  جديدة، 
كم�  لل�رضر،  اجللد  تعر�ض  ح�ل 
بحروق  الإ�ص�بة  عند  احل�ل  هو 
�صم�صية. وتتمثل امل�ص�در الغنية 
وال�صمك  اجلزر  يف   A بفيت�مني 

ومنتج�ت الألب�ن.

C فيتامني

فيت�مني  اإىل  اأي�ص�ً  اجللد  يحت�ج 
التحكم  على  ي�ص�عده  الذي   ،C
فيت�مني  ميت�ز  كم�  الرطوبة.  يف 
C بقدرته على حم�ربة م� يعرف 
ته�جم  التي  احلرة،  ب�جلذور 
ال�صيخوخة  خالي� اجللد، م�صببة 
امل�ص�در  وتتمثل  والتج�عيد 
الفواكه  يف   C بفيت�مني  الغنية 

احلم�صية والفلفل الرومي.

E و B فيتامينات

دوراً   E و   B فيت�مين�ت  وتلعب 
اجللد،  خالي�  جتدد  يف  مهم�ً 
بجروح.  الإ�ص�بة  عند  خ��صة 
بهذه  الغنية  امل�ص�در  وتتمثل 
الك�ملة  احلبوب  يف  الفيت�مين�ت 

واخل�رضوات ومنتج�ت الألب�ن.

ليكوبني

م�دة  على  الطم�طم  حتتوي 
لالأك�صدة،  امل�ص�دة  »ليكوبني« 
الأ�صعة  من  اجللد  حتمي  التي 
فوق البنف�صجية متو�صطة وطويلة 

املوجة.
الأ�صح�ء  اأن  ك�بي�ض  واأكد 
مكمالت  اإىل  يحت�جون  ل 
الفيت�مين�ت، حمذراً من خطورة 
الطبيب،  ا�صت�ص�رة  دون  تع�طيه� 
يكون  قد  الزائدة  اجلرع�ت  لأن 
�صبيل  فعلى  �صلبية،  اآث�ر  له� 
املث�ل قد يت�صبب تع�طي جرعة 
اإحل�ق  يف   A فيت�مني  من  زائدة 

�رضر ب�لكبد واجللد والعظ�م.

�سوائل كافية

ال�صحية  التغذية  ج�نب  واإىل 
اأكدت مورلو  الغنية ب�لفيت�مين�ت 
بكمية  ال�صوائل  �رضب  اأهمية 
تعمل  ل�صحة اجللد، حيث  ك�فية 
اجللد  ترطيب  على  ال�صوائل 
ولهذا  م�صدوداً  مظهراً  ومتنحه 
امل�ء،  �رضب  يجب  الغر�ض 
و�ص�ي  املعدنية،  املي�ه  ل�صيم� 

الأع�ص�ب غري املحلى ب�ل�صكر.

ما تاأثري الأرز البني على ال�صكر يف الدم؟

اأ�صلحة ملواجهة اأمل الوجه جمهول ال�صبب

الأرز البني اأو الأرز غري املق�صور من الأطعمة التي 
وعلى  ال�صكري،  مر�ض  من  الوق�ية  على  ت�ص�عد 
�صبط احل�لة عند الإ�ص�بة. ن�صبة ال�صكر ب�لدم هي 
مقي��ض ملقدار اجللكوز الذي يتم توزيعه بوا�صطة 
الدم  اإىل  اجللوكوز  ويدخل  الدموية،  الدورة 
فيفرز  الن�صوي�ت،  اأكل  عند  كبرية  وبكمية  ب�رضعة 
البنكري��ض الأن�صولني ل�صبط ن�صبة ال�صكر، ف�إذا مل 
عليك  يكون  بنف�صه  ال�صكر  �صبط  اجل�صم  ي�صتطع 
اأن ت�صبطه ب�ختي�ر الأطعمة املن��صبة والتحكم يف 

الكمية.
من  وغريه  الأبي�ض  من  بدلً  البني  الأرز  اأكل 
الإ�ص�بة  خطر  يقلل  الب�صيطة  الكربوهيدرات 
ب�ل�صكري بن�صبة 16 ب�مل�ئة يحتوي الكوب املطبوخ 
ويوجد  حرارية،  �صعرة   150 على  البني  الأرز  من 
املقدار،  هذا  يف  الكربوهيدرات  من  غرام�ً   30

قليلة  الأطعمة  من  ح�صتني  املقدار  هذا  ويع�دل 
الطع�م  ق�ئمة  تت�صمنه�  التي  الكربوهيدرات 
 15 الواحدة  )احل�صة  ال�صكري  ملري�ض  ال�صحية 

غرام�ً(.
مقداره�  حل�صة  ال�صكري  مري�ض  اختي�ر  اأن  اأي 
كوب من الأرز البني املطبوخ لي�ض مث�لي�ً، ويجب 
اأن يق�بله تقليل اأنواع اأخرى من الأطعمة، اأو اختي�ر 

ن�صف كوب من الأرز البني فقط.
ويحتوي مقدار الكوب من الأرز البني على غرامني 
من الألي�ف التي تبطئ دخول اجللوكوز اإىل الدم، 
األي�ف  الن�صوي�ت التي حتتوي على  ولذلك تو�صف 

مثل الأرز البني ب�أنه� كربوهيدرات معّقدة.
الوق�ية. وتفيد الدرا�ص�ت ب�أن اأكل الأرز البني بدلً 
الب�صيطة  الكربوهيدرات  من  وغريه  الأبي�ض  من 

يقلل خطر الإ�ص�بة ب�ل�صكري بن�صبة 16 ب�مل�ئة.

   ق�لت الرابطة الأمل�نية لأطب�ء 
الأع�ص�ب اإن بع�ض الأ�صخ��ض يع�نون 
من اأمل م�صتمر اأو متكرر يف الوجه بال 

�صبب وا�صح فيم� يعرف ب��صم »اأمل 
 Idiopathic( »الوجه جمهول ال�صبب
Facial Pain(، م� يُ�صبب لهم �صغط�ً 

نف�صي�ً رهيب�ً. واأ�ص�فت الرابطة اأنه ميكن 
مواجهة هذا الأمل من خالل مم�ر�صة 

الري��صة ك�مل�صي وتقني�ت ال�صرتخ�ء مثل 
ال�صرتخ�ء الع�صلي التقدمي، ب�لإ�ص�فة 

اإىل العالج ال�صلوكي كم� اأن م�ص�دات 
الكتئ�ب ثالثية احللق�ت ميكن اأن تدعم 
العالج؛ حيث اإنه� تخفف الأمل وتع�لج يف 
الوقت ذاته اأعرا�ض الكتئ�ب مثل الك�آبة 

واخلوف والتوتر وحذرت الرابطة من 
اإجراء عملية جراحية؛ لأنه� قد توؤدي يف 

اأ�صواأ احل�لت اإىل تف�قم الأمل.

 طريقة جديدة حلجب 
رائحة العرق

اقرتح خرباء من ج�معتي يورك واأك�صفورد تكنولوجي� جديدة حلل م�صكلة 
 ،eLife رائحة العرق الكريهة ون�رض العلم�ء نت�ئج درا�صتهم يف جملة
حيث ت�صري اإىل اأن جلد الإن�ص�ن يف منطقة م� حتت الإبط هو مك�ن 

فريد لن�ص�ط البكتريي�، ب�صبب ن�ص�ط اإفرازات الغدد يف هذه املنطقة، م� 
يجذب امليكروب�ت والبكتريي�.

لكن امل�صكلة تكمن يف اأن بع�ض البكتريي� التي حتي� على جلد الإن�ص�ن 
مفيدة، وقليل منه� ي�صبب هذه الرائحة الكريهة، يف الوقت الذي يت�صبب 

فيه ا�صتخدام البخ�خ�ت ب�لق�ص�ء على ك�فة اأنواع البكتريي�، ال�ص�رة منه� 
واملفيدة على حد �صواء.

»BioMind« يتفوق على 
اأمهر الأطباء يف دقة ت�صخي�ص 

الأمرا�ص
ن�رضت وك�لة الأنب�ء ال�صينية �صينخوا، اأن الذك�ء ال�صطن�عي ال�صيني 

»BioMind«، تفوق على اأف�صل الأطب�ء يف م�ص�بقة من م�صتويني 
لت�صخي�ض اأورام الدم�غ والتورم الدموي، و�صخ�ض نظ�م الذك�ء ال�صيني 

225 ح�لة من اأورام الدم�غ خالل 15 دقيقة وبدقة ت�صخي�ض بلغت ن�صبته� 
87%. يف حني �صخ�ض 15 طبيب� من اأمهر اأطب�ء الأورام يف ال�صني هذه 

احل�لت بدقة بلغت 66% فقط.
واأ�ص�فت الوك�لة اأي�ص� اأن الذك�ء ال�صطن�عي �صخ�ض ح�لت ملر�صى 
التورم الدموي بن�صبة جن�ح بلغت 83% وبدقة اأعلى من ت�صخي�ض اأمهر 
الأطب�ء بن�صبة 20%واأعلنت اإدارة امل�صت�صفى الذي احت�صن التجربة اأن 
الهدف منه� لي�ض التقليل من �ص�أن الأطب�ء احلقيقيني، بل م�ص�عدتهم 

على التقدم يف جم�ل الت�صخي�ض من خالل التف�عل مع التقني�ت احلديثة 
التي طوره� الإن�ص�ن لهذا الغر�ض.

اأعرا�ص تنذر بالتهاب املفا�صل 
الروماتويدي

   
 

ق�لت اجلمعية الأمل�نية للروم�تيزم اإن الته�ب املف��صل الروم�تويدي يعد 
اأكرث اأنواع الروم�تيزم �صيوع�ً.

 واأو�صحت اأن اأعرا�صه املميزة تتمثل يف اآلم وتورم املف��صل، خ��صة يف 
اأ�ص�بع اليد والقدم، وتيب�ض اجل�صم ملدة طويلة يف ال�صب�ح ب�صفة خ��صة، 

اإ�ص�فًة اإىل اأعرا�ض اأخرى مثل ارتف�ع درجة حرارة اجل�صم والإره�ق 
وجف�ف الفم والعني وفقدان ال�صهية.

و�صددت اجلمعية على �رضورة ا�صت�ص�رة الطبيب فور مالحظة هذه 
الأعرا�ض، حمذرة من اأن اإهم�ل عالج الته�ب املف��صل الروم�تويدي 

ب�صكل مبكر و�صحيح، قد ترتتب عليه عواقب وخيمة مثل ت�صوه املف��صل 
وت�آكله�.

يُ�ص�ر اإىل اأن الته�ب املف��صل الروم�تويدي هو مر�ض مزمن غري ق�بل 
لل�صف�ء، وميكن عالجه جيداً ب�لأدوية والعالج الطبيعي، بعد الت�صخي�ض 

املبكر، وميكن اأن يظهر الته�ب املف��صل الروم�تويدي يف اأي مرحلة 
عمرية، وتعد الن�ص�ء اأكرث ُعر�صة لالإ�ص�بة به من الرج�ل.

هل طنني الأذن م�صكلة �صحية 
تثري القلق؟

   

رغم اأن طنني الأذن يعترب من امل�ص�كل ال�صحية املزعجة، اإل اأن 
الربوفي�صور بريغيت م�زورك مديرة مركز طنني الأذن مب�صت�صفى �ص�رتيه 

ب�لع��صمة الأمل�نية برلني اأو�صحت اأن هذه احل�لة ل ت�صتدعي القلق 
وتختفي من تلق�ء نف�صه�.

واأو�صحت الطبيبة الأمل�نية اأن طنني الأذن من الأمور الطبيعية، وقد 
يظهر ب�صبب ال�صو�ص�ء والإجه�د والنفع�لت الع�طفية املفرطة من 
خالل حترير العديد من الن�قالت الكيمي�ئية يف خالي� ح��صة ال�صمع 

ب�صكل اأكرب من املعت�د.
وت�صري م�زورك اإىل اأن الطنني يختفي يف معظم احل�لت بعد وقت ق�صري، 
لكن يف الوقت ذاته يتعني البتع�د عن م�صبب�ته، ويعترب طنني الأذن مزمن�ً 
اإذا ا�صتمر ملدة ثالثة اأ�صهر، ول يتم ت�صخي�ض الطنني ب�أنه ح�لة مر�صية 

اإل عند ال�صعور بقيود �صديدة ب�صببه.
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�مل�سطلحات �لتي تتعلق باأئمة و كتب �ملالكية
متيز املذهب املالكي عن باقي املذاهب الأخرى 

مب�صطلحات تخ�ص اأعالمه وكتبه؛ اإذ جتد يف م�ؤلفاتهم 
عبارات كال�صيخان اأو الإمام اأو الأ�صتاذ اأو الأمهات اأو 

الدواوين.
الفرع الأول: ما ي�صري اإىل اأئمة املذهب املالكي

م�صطلح »الفقهاء ال�صبعة«: فاملراد بهم فقهاء املدينة 
الذين هم: �صعيد بن امل�صيب

و عروة بن الزبري والقا�صم بن حممد بن اأبي بكر 
ال�صديق و خارجة بن زيد بن ثابت وعبيد اهلل بن عبد 
اهلل بن عتبة بن م�صع�د و �صليمان بن ي�صار اأما ال�صابع 
فمختلف يف تعيينه على ثالثة اأق�ال الأول: اأب� �صلمة 
بن عبد الرحمان، الثاين: �صامل بن عبد اهلل بن عمر، 

الثالث: اأب� بكر بن عبد الرحمان بن احلارث .
م�صطلح »املدني�ن«: فاملراد بهم اإما: املدني�ن 

عم�ما لأنهم ينت�صب�ن لالإمام مالك، اأو يراد بهم الرواة 
عن مالك من اأهل املدينة كابن املاج�ص�ن وكنانة 

ومطرف وابن نافع.
م�صطلح »امل�رصي�ن«: اإذا قال املالكية هذه رواية 

امل�رصيني فاملراد بهم: ابن القا�صم و اأ�صهب وابن وهب 
و نظراوؤهم.

م�صطلح »املغاربة«: املراد بهم ابن اأبي زيد القريواين 
وابن القاب�صي و اللخمي

وابن العربي و القا�صي عيا�ص و اأ�رصابهم.
م�صطلح »املتقدم�ن«: هم من قبل ابن اأبي زيد 

)ت386( من تالميذ مالك واأتباعه كابن القا�صم و 
�صحن�ن و اللباد.

م�صطلح »املتاأخرون«: املراد بهم من اأتى بعد ابن اأبي 
زيد من علماء املالكية.

م�صطلح »الأخ�ان«: يق�صد بهما مطرف بن عبد اهلل و 
عبد امللك ابن املاج�ص�ن �صميا بذلك ل�صحبتهما يف 

طلب العلم.
م�صطلح »ال�صيخان«: يراد بهما ابن اأبي زيد القريواين 

وابن القاب�صي علي بن حممد. م�صطلح »القرينان«: 
يراد بهما اأ�صهب بن عبد العزيز وعبد اهلل بن نافع. 
م�صطلح »املحمدان«:هما حممد بن عبد احلكم و 

حممد بن امل�از. م�صطلح »حممد«: بحيث اإذا ذكر 
حممد فقط فرياد به حممد بن امل�از. م�صطلح 

»القا�صيان«: هما القا�صي عبد ال�هاب و القا�صي اأب� 
احل�صن بن الق�صار.

م�صطلح »القرويان«: اأب� عمران الفا�صي و اأب� بكر بن 
عبد الرحمان. م�صطلح »حافظ املذهب«: ه� ابن 

ر�صد اجلد. م�صطلح »الإمام«: يق�صدون به علي بن اأبي 
عبد اهلل املازري. م�صطلح »الأ�صتاذ«: يعن�ن به ال�صيخ 

اأب� بكر الطرط��صي.
م�صطلح »ال�صقليان«: ي�صريون بهذا ال�صطالح اإىل ابن 

ي�ن�ص و عبد احلق.
م�صطلح »املغربي«: يق�صد به اأب� احل�صن ال�صغري اأحد 

�رصاح املدونة .

ف�سل �لدعاء
الدعاء هو اأن يطلَب الداعي 

ه؛  َرّ ما ينفُعه وما يك�ضف �ضُ
وحقيقته اإظهار الفتقار اإىل 

اهلل، والتربوؤ من احلول والقوة، 
وهو �ضمُة العبوديِة، وا�ضت�ضعاُر 

الذلِة الب�ضرية، وفيه معنى 
الثناِء على اهلل عز وجل، 

واإ�ضافِة اجلود والكرم اإليه.
الدعاُء طاعٌة هلل، وامتثال 

لأمره
ُكُم اْدُعوِن  قال تعاىل: »َوَقاَل َرُبّ

وَن  َتْكرِبُ َنّ اَلِّذيَن َي�ضْ اأَ�ْضَتِجْب َلُكْم اإِ
َم  َعْن ِعَباَدِتي �َضَيْدُخُلوَن َجَهَنّ

َداِخِريَن«. ]�ضورة غافر: الآية 
]60

الدعاء عبادة
ُ َعَلْيِه َو�َضَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �ضَ

َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة«. ]رواه  »الُدّ
الرتمذي وابن ماجه،[

الدعاء اأكرم �ضيء على اهلل 
تعاىل

ُ َعَلْيِه َو�َضَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �ضَ
 ِ ْكَرَم َعَلى اهلَلّ »َلْي�َس �َضْيٌء اأَ

َعاِء«. ]رواه  َتَعاىَل ِمْن الُدّ
اأحمد والبخاري، وابن ماجة، 

والرتمذي واحلاكم و�ضححه، 
ووافقه الذهبي[

الدعاء �ضبب لدفع غ�ضب اهلل
ُ َعَلْيِه َو�َضَلَّم: »َمْن  َلّى اهلَلّ قال �ضَ

ْب َعَلْيِه«.  َ َيْغ�ضَ اأَْل اهلَلّ َلْ َي�ضْ
، وابن ماجَة،  الرتمذُيّ ]رواه 

و�ضححه احلاكم، ووافقه 
الذهبي، وح�ضنه الألبان[

م�سطلحات �لإمام مالك يف �لرتجيح
�صج�د  يف  كما  عندنا«  »الأمر  ق�له 
�صج�د  عزائم  اأن  عندنا  »الأمر  التالوة: 
يف  لي�ص  �صجدة  ع�رصة  اإحدى  القراآن 
املف�صل منها �صيء« . ثم م�صطلح »الأمر 
الإمام  ا�صتخدمه  عندنا«  عليه  املجتمع 
يف  ال�صتثناء  ق�صية  يف  اهلل  رحمه  مالك 
اأهل  اأن  يعلم  ي�صتعمله حني  و  الثمر،  بيع 
ل  حني  اأو  ذلك،  على  جممع�ن  املدينة 
 . ذلك  يخالف  ق�ل  املدينة  لأهل  يعلم 
كما اأن الإمام مالك كان ي�صتعمل م�صطلح 

ق�له:  يف  كما  النا�ص«  اأدركت  »عليه 
الرحمان  اهلل  ب�صم  ال�صالة  يف  يقراأ  »ل 
و  نف�صه  يف  �رصا  ل  املكت�بة  يف  الرحيم 
 ، النا�ص«  اأدركت  عليها  هي  و  جهرا،  ل 
منها:  كثرية  مرادفات  امل�صطلح  ولهذا 
النا�ص  عليه  يزل  مل  الذي  الأمر  »وه� 
عندنا«، »وعلى هذا راأيت النا�ص«، »الذي 
ببلدنا« .  العلم  واأهل  النا�ص  اأدركت عليه 
املتعارفة  الرتجيحية  امل�صطلحات   •
هم  اعتمدوا  لقد  املالكية   فقهاء  عند 

تدل  ترجيحية  م�صطلحات  على  اأي�صا 
ب�صبب  املذهب،  املعتمد يف  الق�ل  على 
كرثة الأق�ال و الروايات عن الإمام مالك 
لهذا جتد يف  اهلل،  رحمهم  اأ�صحابه  وعن 
»اتفاق  قبيل:  من  م�صطلحات  املذهب 
علماء املذهب« و »الراجح« و »امل�صه�ر« 
و »املعروف« و »الأ�صح وال�صحيح« و«ما 
به الفت�ى« و »ما عليه العمل« و »الأح�صن« 
و«املختار«  و«الأ�صبه«  و«الأوىل« 

و«ال�ص�اب« و«احلق« و«ال�صتح�صان« .

ف�سائل �لقر�آن �لكرمي
اأن اأهل القراآن هم اأهل اهلل.

اأن ث�اب تالوة القراآن اأعظم من اأنف�ص اأم�ال الدنيا.
اأن كل حرف فيه بع�رص ح�صنات.

اأنه ي�رث الإن�صان الراحة والذكر احل�صن يف ال�صماء والأر�ص.
اأن كل اآية يحفظها امل�صلم يرفعه اهلل بها درجة يف اجلنة.

اأن املاهر بالقراآن يقرنه اهلل تعاىل باأف�صل املالئكة.
اأن اأف�صل النا�ص ه� من يتعلم القراآن ويعلمه.

اأن اهلل تعاىل ل يعذب اإن�صاًنا حفظ القراآن وعمل به.
اأنه ياأتي �صفيًعا لأ�صحابه الذين كان�ا يعمل�ن به يف الدنيا.

اأن �صاحب القراآن رفعه النبي �صلى اهلل عليه و�صلم �صلى اهلل عليه و�صلم اإىل مراتب العلماء.
اأن �صاحب القراآن يكرمه اهلل عز وجل عليه وعلى والديه ي�م القيامة باأن�اع عظيمة من التكرمي.

على �مل�ؤمن �أن تغلب رحمته غ�سبه 
اأيها الأخ�ة، النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال:  ))اإن اهلل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اخللق: اإن رحمتي �صبقت 

غ�صبي، فه� مكت�ب عنده ف�ق العر�ص((  ] اأخرجه البخاري وم�صلم والرتمذي عن اأبي هريرة [  
امل�ؤمن ال�صادق يجب اأن تغلب رحمته غ�صبه واأنا اأق�ل: وامل�ؤمن ال�صادق يتخلق بهذا الكمال، يجب اأن 

تغلب رحمته غ�صبه. وعن �صلمان ر�صي اهلل عنه قال: قال عليه ال�صالة وال�صالم:  )) اإَِنّ اهللَ َخلََق ي�َم َخلََق 
َماِء والأر�ِص ((  ] اأخرجه م�صلم عن �صلمان  َمَ�اِت والأر�ِص مئَة َرحمة، كُلّ رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي ال�َصّ ال�َصّ

الفار�صي [  اأي تغطي ما بني ال�صماء والأر�ص.
)) َفَجَعَل ِمنَْها يف الأر�ِص َرحمة، فبها تَعِطُف الَ�اِلدةُ على َولَِدها، والَ�ْح�ُص والطرُي بع�ُصها على بع�ص، َفاإِذا 

كان ي�ُم الِقياَمِة اأَكَملََها ِبهذِه الرحمة ((  ] اأخرجه م�صلم عن �صلمان الفار�صي [  اأو�صح مثل قلب الأم، 
اإن�صانة تريد لبنها كل �صعادة، تعرى من اأجله، جت�ع من اأجله، ت�صحي بالغايل والرخي�ص من اأجله، ول 

تنتظر منه �صيئاً، هذه الأم.



حممد منري يت�صدر يوتيوب
    م�صر بـ«مهموم«

على  م�شاهدة  الأكرث  قائمة  منري  حممد  امل�رصي  املطرب  ت�شدر 
يوتيوب يف م�رص باأحدث اأغنياته »مهموم«.

وتوزيع  �شعد،  وليد  واأحلان  طعيمة،  اأمري  كلمات  من  »مهموم«  اأغنية 
اأحمد اإبراهيم.

وتخطت اأغنية »مهموم« 300 األف م�شاهدة، خالل �شاعات من طرحها، 
عرب موقع يوتيوب.

جر�ش  مهرجان  فعاليات  �شمن  املقام  احلفل  لإحياء  منري  وي�شتعد 
للثقافة والفنون بالأردن، وذلك بعد غياب دام 17 عاماً.

م�صطفى حجاج يطرح �أحدث 
�أغنياته »�آه يا حنان«    

طرح املغني امل�رصي م�شطفى حجاج اأحدث اأغنياته »اآه يا حنان« من 
 »NJ MUSIC« األبومه اجلديد »هتزهزه«، عرب القناة الر�شمية ب�رصكة

مبوقع يوتيوب.
اأغنية »اآه يا حنان« من كلمات عنرت هالل، واأحلان حممد يحيى، وتوزيع 

توما.
»اآه يا حنان« ن�شف مليون م�شاهدة، بعد طرحها، عرب  اأغنية  وتخطت 

موقع يوتيوب.
علي  طرحها  حجاج  م�شطفى  قرر  اأغنيات،   10 ي�شم  »هتزهزه«  األبوم 

مدار 10 اأ�شابيع، كل اأ�شبوع اأغنية.
وتعاون م�شطفى حجاج من خالل األبوم »هتزهزه« مع عدد كبري من امللحنني وال�شعراء واملوزعني منهم اأمري 
حمرو�ش، عزيز ال�شافعي، و�شام عبد املنعم، بالل �رصور، م�شطفي ح�شن، اأ�شامة عبد الهادي، عنرت هالل، 

حممد يحي، توما، ويا�رص نور.
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املدير م�شوؤول الن�رص

 �صفيقة �لعرباوي 

�لنقال  :0661.41.25.76  

»كبري �صينغ« على عر�س �إير�د�ت بوليود هذ� �لعام
م�شى �شهر على بدء عر�ض الفيلم الهندي »كبري �شينغ« )Kabir Singh( الذي يقوم ببطولته النجم ال�شهري �شاهيد كابور، وقد جتاوز عدد م�شاهدات 

اإعالن العمل الت�شويقي له 84 مليون م�شاهدة حتى الآن، فيما اأ�شبحت اأغنية الفيلم الرئي�شة الأ�شهر على ال�شاحة الهندية والأكرث تداول.

الذي  النجاح  مع  يتفق  ما  وهو 
للجميع  ومفاجاأته  العمل  حققه 
باإيراداته غري امل�شبوقة بل وغري 
املتوقعة، اإذ جنح بتخطي اإيرادات 
الأفالم الهندية الكبرية التي �شبق 
وعر�شت هذا العام لي�شبح الأعلى 
العام  اإيرادا يف بوليود خالل هذا 
)2019(، رغم املناف�شة املحتدمة 
حاليا  ال�شينمائية  العر�ش  بدور 
بوليود  اأو  هوليود  اأفالم  مع  �شواء 
امللك«  »الأ�شد  فيلمي  لوجود 

و«�شوبر 30«.
الهند  يف  اإيرادات  العمل  وحقق 
وحدها جتاوزت 270 مليون روبية 
ماليني  اأربعة  من  يقارب  ما  اأي 
جتاوزت  فيما  اأمريكي،  دولر 
العامل  م�شتوى  على  اإيراداته 
ر�شيد  زال  وما  روبية  مليون   360

اأرباحه يف زيادة مت�شاعدة.
وبهذه الأرقام ي�شبح الفيلم الأعلى 
ربحا مب�شرية �شاهيد كابور، الذي 
ثالثني  من  اأجره  برفع  بدوره  قام 
مليون روبية اإىل 35 مليونا ح�شب 
»بيزن�ش  موقع  على  ن�رص  ما 
تفوق  اأخرى  جهة  ومن  توداي«، 
»بهارات«  فيلم  اإيرادات  على 

اإجمايل  بلغ  الذي  خان  ل�شلمان 
من  روبية،  مليون   315 اإيراداته 
�شمنهم 251 مليون روبية يف الهند 

فقط.

اقتبا�ض موفق

»بوليود  موقع  ن�رصه  ملا  وفقا 
يعد  الفيلم  هذا  فاإن  مانرتا« 
تيلوجو  فيلم  من  الهندية  الن�شخة 
عام  �شدر  الذي  جنوبي   هندي 
ريدي«  »اأرجون  با�شم   2017

.)Arjun Reddy(
جناحا  وقتها  العمل  حقق  وقد 
على   ح�شل  اأنه  حتى  ملحوظا 
اإم  »اآي  مبوقع  نقاط   8٫3 تقييم 
دي بي«، حمتال املرتبة 81 �شمن 
 250 لأف�شل  نف�شه  املوقع  قائمة 
فيلما بتاريخ ال�شينما الهندية، اأما 
اإيراداته فقاربت من 7٫5 ماليني 
بني  ميزانية  اإجمايل  من  دولر 

580-750 األف دولر.
طالب  حول  الفيلم  اأحداث  وتدور 
غري  ومتميز  ناجح  الطب  بكلية 
وب�شبب  الغ�شب،  �رصيع  اأنه 
يكاد  اأ�شدقائه  لأحد  يقع  حادث 
يلتقي  اأن  قبل  درا�شته،  يرتك 

فيقع  جديدة  طالبة  -م�شادفة- 
بحبها من النظرة الأوىل وتتح�شن 
لكن،  �شعادة.  اأكرث  لي�شبح  حياته 
يرغب  وحني  �شنوات  ب�شع  بعد 
بتتويج حبه بالزواج يفاجاأ برف�ش 
الأهل، بل ويزداد الأمر �شوءا حني 

تتزوج حبيبته من اآخر. 
متاما  وينهار  بدا  يجد  ل  حينها 
مدمرا،  م�شارا  لنف�شه  متخذا 
املخدرات  لتعاطي  يتجه  اإذ 
من  ميكن  ما  وكل  والكحوليات 
وعمله  نف�شه  خ�شارة  خالله 
يعيد  القدر  اأن  اإل  واإن�شانيته، 
تعيد  جديدة  باأحداث  مفاجاأته 
متنحه  فهل  ق�شته،  جمرى  تغيري 
ت�شبح  اأو  ثانية  فر�شة  احلياة 

هزميته اأبدية؟

الإقبال اجلماهريي 
وحتفظات النقاد

�شانديب  واإخراج  تاأليف  العمل 
ريدي فاجنا، اأما البطولة فا�شرتك 
اأدفاين،  كيارا  كابور،  �شاهيد  بها 

واأرجان باجوا.
وقد حظى الفيلم بتقييمات نقدية 
العمل  مدة  طول  عابت  متنوعة 

فيما  دقيقة،   172 بلغت  التي 
واملو�شيقى  بالت�شوير  اأ�شادت 
والأداء  والأغنيات،  الت�شويرية 
برع  الذي  لكابور  �شواء  التمثيلي 
ال�شاب  �شخ�شية  جت�شيد  يف 
الذي  نف�شه  بالقدر  الرومان�شي 
جنح يف تقدمي ال�شخ�شية العنيفة 
والغا�شبة، اأو كيارا التي اأثبتت عرب 
هذا الدور اأنها لي�شت جمرد وجه 
جميل وج�شد مثايل لعر�ش الأزياء 

بل �شاحبة موهبة قوية كذلك. 
راأيا  له  اأن  فيبدو  الجمهور  اأما 
الفيلم  تذاكر  اأن  بدليل  اآخر، 
لتهافت  ال�شينما،  دور  من  تنفد 
امل�شاهدين على م�شاهدة الق�شة 
العمل،  ت�شمنها  التي  امللحمية 
التي  الرومان�شية  احلبكة  والأهم 
امل�شاهد  من  زاد  مما  بها  ات�شم 
والأغنيات العاطفية التي يفتقدها 
جمهور هذا الع�رص املت�شم بالرمت 

ال�رصيع.
نف�شه  كابور  جعل  الذي  الأمر 
يعرب عن امتنانه للجمهور الذي 
ال�شخ�شية  اأبعاد  روؤية  ا�شتطاع 
م�شبق،  ب�شكل  عليها  احلكم  دون 
اأن  مدركا  زلتها،  لها  يغفر  واأن 

الأمل  يفقدون  حني  الب�رص  بع�ش 
الذي  الهدف  ويخ�رصون  باحلياة 
عا�شوا من اأجله يحلمون بالو�شول 

لأ�شواأ  يتحولوا  اأن  يلبثون  ل  اإليه، 
عن  اأنف�شهم  من  ممكنة  ن�شخة 

ياأ�ش ل عن �رص.

فريق »و�ما« يطرح »�صم�س بحر«    

طرح فريق »واما« الغنائي اأحدث اأغنياته »�شم�ش بحر«، وهي 
الر�شمية  القناة  عرب  للفريق،  اجلديد  الألبوم  اأغنيات  اأوىل 

ل�رصكة »Nogoum Records« مبوقع يوتيوب.
خالد  واأحلان  ح�شني،  تامر  كلمات  من  بحر«  »�شم�ش  اأغنية 

عز، وتوزيع نادر حمدي.
وتخطت اأغنية »�شم�ش بحر« 71 األف م�شاهدة، بعد طرحها، 

عرب موقع يوتيوب.
»واما«  األبوم  طرح  املقرر  ومن  اأغنيات،   10 الألبوم  وي�شم 

مطلع �شهر  اأوت املقبل.
ويتعاون فريق »واما« يف الألبوم اجلديد مع ال�شعراء: اأمين بهجت قمر، اأمري طعيمة، نادر عبد اهلل، حممد 

عاطف، جمال اخلويل، اأحمد املالكي، وهاين رجب.
فيما يتعاون الفريق مع امللحنني خالد عز، رامي جمال، تامر عا�شور، اأحمد �شالح ح�شني، ومديح، كما حلن 

كل من اأحمد فهمي، حممد نور اأع�شاء الفريق بع�ش الأغاين.
والتوزيع املو�شيقي ف�شارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، واإيهاب فاروق، ورامي �شمري، واأمني نبيل.

عمرو عبد �جلليل ينفي تقا�صيه هذ� 
�لأجر يف »كاز�بالنكا«    

نفى الفنان عمرو عبد اجلليل ما اأثري اأخرياً ب�شاأن تقا�شيه مليونني ون�شف املليون جنيه م�رصي كاأجر عن 
م�شاركته يف فيلم »كازابالنكا«، املعرو�ش حالياً بدور العر�ش امل�رصية والعربية.

وقال عبد اجلليل ، اإنه مل يتقا�ش هذا املبلغ، واأبدى اندها�شه اإزاء تداوله، حيث �شخر منه بقوله: »ياريت.. 
ب�شدة،  اأ�شعدته  الفيلم  التي ج�شدها يف  »عرابي«  �شخ�شية  الفعل عن  ردود  اأن  م�شيفاً  ربنا«،  منكم  ي�شمع 

بخا�شة واأنه اجتهد يف جت�شيدها لتنال اإعجاب اجلمهور.
اأرغن�ش  الرتكي خالد  والفنان  ولبلبة  ن�شار وغادة عادل  واإياد  كرارة  اأمري  »كازابالنكا«  بطولة  وي�شارك يف 

واأحمد دا�ش، من تاأليف ه�شام هالل واإخراج بيرت ميمي. 
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العامل يف   SUV افخم  كولينان  روي�س  رولز  عن  معلومات   5

انتهى وقت انتظار رولز 
روي�س كولينان اأخرياً بعد اأن 
اأطلقت العالمة الربيطانية 
اأول SUV خا�صة بها مع 

م�صتويات فخامة فائقة، والتي 
ت�صتند على طراز فانتوم، 

واليوم �صوف ن�صتك�صف معاً 
اأهم خم�صة مميزات فريدة يف 

كولينان اجلديدة كلياً.

منط الطرق 
الوعرة

يفتقد نظام الدفع الرباعي 
الدائم اإىل جمموعة ترو�س 

النطاق املنخف�س، ولكن حلت 
رولز روي�س هذه امل�صكلة 
من خالل زر يحمل ا�صم 

“Everywhere” والذي 
يقوم ال�صائق بال�صغط عليه 

عند القيادة يف الطرق الوعرة، 
وعنده تبداأ حوا�صيب كولينان 

يف تعديل اأنظمة التعليق ح�صب 
ظروف القيادة لتحقيق اأق�صى 
م�صتويات الراحة، خا�صة واأن 

كولينان متتلك عمق االجتياز 
كرب يف هذه ال�رشيحة، ما  االأ

ي�صل اإىل 540 ملليمرت بف�صل 
نظام التعليق الهوائي املتكيف، 

وحمرك V12 امل�صتخدم يف 
فانتوم �صعة 6.75 لرت وبقوة 

563 ح�صان و 850 نيوتن.مرت 
من عزم الدوران، ما يعني 

قدرة قطر هائلة.

جتربة ركوب 
�سحرية

تاأتي كولينان 2019 مع معمارية 
الهيكل الكامل امل�صتخدمة 

يف فانتوم، وبينما يقوم نظام 
التعليق الذي مت ت�صميمه 

ب�صكل فريد لتحمل الطرقات 
العادية والوعرة، تقول رولز 

روي�س اأن ما ت�صفه اأنه “جتربة 
ركوب الب�صاط ال�صحري” �صيتم 

احلفاظ عليها مهما تغريت 
ظروف الطرق املحيطة، وهذا 

بف�صل نظام التعليق القادر 
على االرتفاع واالنخفا�س مع 

احلفاظ على �صال�صة الركوب.

حاجز زجاجي

قامت رولز روي�س بو�صع 
حاجز زجاجي خلف ال�صف 

الثاين من املقاعد لف�صل 
املقعدين يف اخللف عن 

متعة ب�صكل كامل،  حقيبة االأ
ما مينع و�صول الهواء املحمل 
تربة املزعجة اإىل الركاب  باالأ

واإزعاجهم، فلن توؤثر اأجواء 
الطق�س اخلارجية على ركاب 

املقاعد اخللفية القابلة 
لالنحناء، كما ميكن اختيار 
احل�صول على مقعد واحد 

طويل منق�صم يف حالة الرغبة 
يف زيادة العملية والتخلي عن 

قليل من الرفاهية.

وحدات الرتفيه

حال الرغبة يف زيادة اال�صتفادة 
من م�صاحة SUV كولينان، 
ميكن لعمالء رولز روي�س اأن 

يطالبوا بتخ�صي�س حقيبة 
متعة كي تكون منا�صبة  االأ
لعدد كبري من الن�صاطات، 

مبا يت�صمن معدات ال�صيد، 
الت�صوير، والتزلج على اجلليد، 

والتي �صتحتوي جميعاً على 
على درج ذو حمرك يفتح عند 

احلاجة.

ا�سم م�ستوحى من 
اأملا�سة

مت ت�صمية اأول SUV من رولز 
روي�س تيمناً مبا�صة كولينان، والتي 

تعترب اأكرب ما�صة اكت�صافها يف العامل 
حتى يومنا هذا، بعد التنقيب عنها 
يف جنوب اأفريقيا عام 1905 بوزن 
621،35 جرام ما يعادل 3،106.75 
قرياط، مع �صعر تقديري يبلغ 1.5 

مليار ريال �صعودي، مت قطع املا�صة 
اإىل 9 ما�صات �صغرية عام 1908، 

لتح�صل العائالت امللكية حول 
العامل على ب�صع قطع منها، حيث 
تنتمي اأكرب قطعتني االآن اإىل التاج 

الربيطاين.   

تويوتا تطلق "Supra" اجلديدة

S90 موديل طويل من فولفو

   
ك�صفت �رشكة فولفو مودياًل طوياًل من �صيارة ال�صالون S90 الفاخرة، 

يتمتع مبزيد من الهيبة والفخامة.
 S90L Excellence واأو�صحت ال�رشكة ال�صويدية اأن املوديل الطويل
يزيد طوله عن املوديل القيا�صي بـ 12 �صم، ويزخر بتجهيزات فاخرة، 

منها مقعدين مفردين يف اخللف مع وظائف التهوية والتدليك وطاوالت 
قابلة للطي ودرج تربيد مزود باإ�صاءة وحامل م�رشوبات قابل ل�صبط 

درجة احلرارة.
ومن التجهيزات االأخرى مكيف هوائي اأوتوماتيكي رباعي املناطق 

ونظام �صوتي فاخر ماركة Bowers&Wilkins، باالإ�صافة اإىل عزل 
ال�صو�صاء وتعتمد ال�صيارة S90L Excellence الفارهة على �صواعد 

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

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

اأول بوجاتي �صريون خرجت من م�صنع مول�صيم الفرن�صي لل�صوبركارز مر 
عليها عامني، ويف مايو املا�صي �صلّمت ال�رشكة النموذج 100 منها.

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

كل من منوذجي �صريون بالفيديو لديهما حمرك رباعي التريبو 16 �صلندر 
بقوة 1،500 ح�صان و1،600 نيوتن.مرت من عزم الدوران، لكن ما ال�رش 

خلفهما؟ لدينا نظريتان حولهما ا�صتنادا على التقارير التي اطلعنا عليها، 
االأول اأن ما نراه هنا هو موديل �صوبر�صبورت يتم اختباره، والذي �صيحظى 
بعدة حتديثات ميكانيكية ويفرت�س اأن يك�رش حاجز اأ�رشع �صيارة يف العامل، 

اأما االحتمال الثاين فهو اأن هذه هي �صريون �صبورت حتديث �صريون التي 
مت اطالقها يف معر�س جنيف لل�صيارات 2018 ومتر مبرحلة االختبارات 

النهائية.
على كل حال، بوجاتي بال �صك تخطط ل�صيء ما، وبالرغم من اأننا ال نعرف 
ما هو بعد لكن الغالب اأنها �صريون �صوبر�صبورت، اإال اأن اإطالقها باالأ�صواق 

لن يكون باأي وقت قريب.

تويوتا  من  مقربة  م�صادر  اأكدت 
عزم ال�رشكة اإطالق منوذج جديد 
من �صيارات "Supra" الريا�صية 
تاأتي  اأن  املفرت�س  ومن  قريبا 
توربيني  مبحرك  املركبة  هذه 
على  قادر  اأ�صطوانات،  ب�صت 
وزيادة  ح�صانا،   450 عزم  توليد 
كلم/   100 اإىل   0 من  الت�صارع 
�صاعة يف 3 ثوان فقط، باالإ�صافة 
اأوتوماتيكية  �رشعات  علبة  اإىل 
رباعي  دفع  ونظام  مراحل،   8 بـ 

ريا�صي.
ف�صياأتي  ال�صيارة  هيكل  اأما 
ان�صيابيا بطول 4.38 م، وبعر�س 
قاعدتي  بني  وم�صافة  م،   1.85
العجالت تبلغ 2.47 م.كما �صتزود 
فرامل  باأنظمة  ال�صيارة  هذه 
األياف  تركيبها  خا�صة، تدخل يف 
اأنظمة  اإىل  باالإ�صافة  الكربون، 
مميزة  ريا�صية  وعجالت  تعليق 
تزيد من ثباتها على املنعطفات 

وعند ال�صري ب�رشعات عالية.

ني�سان ليف تظهر لأول مرة مع بطارية كبرية
ر�صدت ني�صان ليف الن�صخة ذات 

بطارية 60 كيلوواط الأول مرة والتي 
كان يطالب بها العمالء منذ �صنوات 

عندما انطلقت ليف 2019 اجليل 
الثاين بالعام املا�صي، كانت �صانعة 

ال�صيارات اليابانية ال تزال تطّور 
ن�صختها ذات البطارية الكبرية، لذا 

قررت تاأجيلها اإىل موديل  وهو ما كان 
قرارا �صائبا حيث اأنها تدعم ال�صحن 

ال�رشيع.
�صورة ليف املتوفرة لدينا هنا قد 

ن�رشت بوا�صطة �صانعة حمطات 
ال�صحن ال�صوي�رشية EVTEC وكان 

يتم �صحنها مبعدل 102 كيلوواط، 
اأي �صعف ما يقدمه موديل 2019، 

وح�صب تقرير ياباين، �صتكون ال�صيارة 
قوتها 215 ح�صان وتاأتي مع 

�صاحن 22 كيلوواط وبطارية توفر 
مدى �صحن قد يكفي قطع 500 

كيلومرت، ما �صي�صاهم بكل تاأكيد يف 
االإقبال عليها واالنتقال اإىل الطرازات 

الكهربائية.
يذكر 

اأنه ومنذ اإطالق ني�صان ليف 2019 
اجلديدة كليا باالأ�صواق، �صهدت 
ال�صيارة الكهربائية طلبا مرتفعا 

حول العامل لدرجة �صانعة ال�صيارات 
اليابانية مل تكن قادرة على تلبية 

الطلب حيث كانت تبيع ن�صخة منها كل 
12 دقيقة يف اأوروبا وحدها.
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معيار جديد لبطاقة الذاكرة SD لزيادة �سرعة نقل البيانات

معياراً   SD جمعية  و�ضعت 
 SD الذاكرة  لبطاقات  جديداً 
نقل  �رسعة  لزيادة  اخلارجية 
اأن  اجلمعية  واأو�ضحت  البيانات 
يوفر  اجلديد   7.0  SD املعيار 
يعمل  حيث  عمليتني،  وظيفتني 
معيار SD Express مع واجهة 
وي�ضاعد   NVMe و   PCIe
على ت�رسيع وترية عمل بطاقات 

الذاكرة.

 SD وظيفة  اأن  على  عالوة 
Ultra Capacity، واملعروفة 
تعمل   ،SDUC با�ضم  اخت�ضارا 
من الناحية النظرية على تو�ضيع 
 128 اإىل   2 من  الذاكرة  �ضعة 
تريابايت وتعمل بطاقات الذاكرة 
ويبلغ   UHS-II مبعيار  احلالية 
 312 بها  البيانات  نقل  معدل 
ميغابايت يف الثانية، يف حني تبلغ 
املعيار  يف  البيانات  نقل  �رسعة 

UHS-III املقبل ما ي�ضل اإىل 
624 ميغابايت يف الثانية، وبالتايل 
فاإن معيار SD Express، الذي 
نقل  �رسعة  يزيد  اأخرياً،  اعتمد 
 985 اإىل  اأخرى  مرة  البيانات 

ميغابايت يف الثانية.
وتهدف هذه الزيادة يف ال�رسعة 
اإىل ت�ضغيل التطبيقات امل�ضتقبلية 
مثل مقاطع الفيديو 8K يف و�ضع 
 5G نقل  وعمليات   RAW

والت�ضغيل باحلركة البطيئة للغاية 
اأو مقاطع الفيديو 360 درجة.

معيار  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 
مع  يتوافق   SD Express
املتوقع  ومن  ال�ضابقة،  املعايري 
البداية  طرح املعيار اجلديد يف 
و   SDUC الذاكرة  بطاقات  مع 
SDXC و SDHC، غري اأنه مل 
يتحدد بعد موعد طرح املنتجات 
الأوىل املزودة باملعيار اجلديد.

الروبوتات بداًل من املرتجمني
 يف املحاكم الربيطانية قريبًا

   
تعمل وزارة العدل الربيطانية حالياً بال�ضرتاك مع عدد 

من املطورين، على ا�ضتبدال املرتجمني يف املحاكم 
الربيطانية، بروبوتات اأكرث دقة ومهارة يف الرتجمة، 

وذلك لتجنب تعطيل املحاكمات والأخطاء التي يرتكبها 
املرتجمون اأثناء تلك املحاكمات، واأظهرت الأرقام 

ال�ضادرة عن وزارة العدل الربيطانية باأن اأكرث من 2600 
ق�ضية مت تاأجيلها ب�ضبب �ضوء الرتجمة يف ال�ضنوات 

اخلم�س املا�ضية ويجري حالياً تطوير حوا�ضيب 
للرتجمة الفورية، والتي �ضتبداأ العمل على الرتجمة يف 
قاعات املحاكم يف غ�ضون �ضنوات قليلة، وفق ما قال 

رئي�س الق�ضاة الربيطانيني.
وقد ك�ضف اللورد بورنيت عن هذه اخلطة، اأثناء اإلقائه 

حما�رسة حول اإ�ضالح املحاكم يف مدينة لندن موؤخراً، 
حيث �رسح باأن احلوا�ضيب �ضتكون قادرة قريباً على 

التعامل مع مئات اللغات املختلفة امل�ضتخدمة حالية يف 
قاعات املحاكم يف اململكة املتحدة ويزعم املطورون 

اأن الروبوتات �ضتوفر ترجمات اأكرث دقة من الب�رس، 
الذين يتعر�ضون ل�ضغوطات اأثناء تفكريهم بالرتجمة 
املنا�ضبة، الأمر الذي قد يوؤثر على جودة ترجمتهم 

ودقتها. وتقول الإح�ضائيات اإن 2524 ق�ضية مت تاأجيلها 
يف حماكم ال�ضلح خالل اخلم�س �ضنوات الأخرية ب�ضبب 
عدم وجود مرتجم �ضفوي فيها، اإ�ضافة اإىل تاأجيل 137 

حماكمة ب�ضبب م�ضاكل مع املرتجمني، بح�ضب ما ورد يف 
�ضحيفة ديلي �ضتار الربيطانية.  

مزايا جديدة قادمة  اإىل تويرت

اإ�ضافة  عن  تويرت  موقع  اأعلن 
الهاتف  اإ�ضعارات  اإىل  قادمة 
قريباً  ت�ضل  �ضوف  والتي  الذكي، 
حتديثات  وت�ضمن  للم�ضتخدمني 
اإن�ضاوؤها  يتم  خم�ض�ضة  لأخبار 
ا�ضتناداً اإىل اهتمام امل�ضتخدمني. 
و�ضتعمل ميزة الإ�ضعارات اجلديدة 
اإىل اأنواع احل�ضابات التي  ا�ضتناداً 
بها،  تغرد  التي  والأ�ضياء  تتبعها 
واحد  اإ�ضعار  على  النقر  و�ضيوؤدي 
اإىل نقلك اإىل �ضفحة مرتبة حتتوي 
على تغريدات ومقاطع فيديو ذات 
�ضلة باملو�ضوع، متاماً كما لو كنت 
الق�ضة يف عالمة  قد عرثت على 

»ال�ضتك�ضاف«وباملثل  التبويب 
يف  مرتبة  اأحداث  اأي�ضاً  �ضرتى 
املخطط  من  العلوي  اجلزء 
الآن  ولكن  بك،  اخلا�س  الزمني 
نف�س  لي�ضمل  تويرت  موقع  يتو�ضع 
الأخبار املخ�ض�ضة التي يقرتحها 
من  العلوي  اجلزء  يف  لإعالمك 
املوقع  ويقوم  الزمني.  خمططك 
التبويب  عالمة  بتحديث  اأي�ضاً 
مو�ضوعات  لي�ضمل  »ا�ضتك�ضاف« 
املحتوى فقط مما  نوع  من  بدلً 
تقوم  اأن  املحتمل  من  اأنه  يعني 
بفرز تغريداتك عن طريق الرتفيه 

والعلوم وغريها.

ان�ستغرام تلغي وظيفة التحذير 
عند اأخذ لقطات ال�سا�سة

9to5mac.« التقنيات  بوابة  اأ�ضارت 
�ضبكة  م�ضتخدمي  اأن  اإىل   »com
عندما  حتذير  اأي  يتلقوا  لن  ان�ضتغرام 
من  �ضا�ضة  لقطات  بعمل  الآخرون  يقوم 

األغت  اأن  بعد  ان�ضتغرام،  على  ق�ض�ضهم 
�ضبكة التوا�ضل الجتماعي الوظيفة بعد 

اختبارها لبع�س الوقت.
وظيفة  اإلغاء  اأ�ضباب  ال�ضبكة  تعلن  ومل 

التحذير عند اأخذ لقطات ال�ضا�ضة، غري 
اأنها �ضت�ضتمر يف اإر�ضال التحذيرات عند 
املبا�رسة،  للر�ضائل  �ضا�ضة  لقطة  اأخذ 

التي يتم اإخفاوؤها.

مايكرو�سوفت تطلق تطبيق اإخباري 
جديد مل�ستخدمي الهواتف الذكية

تطبيق  مايكرو�ضوفت  �رسكة  طرحت 
الهواتف  مل�ضتخدمي  جديد  اخباري 
الذكية التي تعمل على نظامي اأندرويد 
لتطبيقها  بدياًل  ليحل  وذلك   iOSو
كان  والذي   MSN ال�ضابق  الإخباري 

متوفراً للم�ضتخدمني على النظامني.
اإعادة  مبثابة  اجلديد  التطبيق  ويعترب 
تد�ضني للتطبيق ال�ضابق لكن مع عالمة 
 Microsoft جتارية جديدة بت�ضميته
كان  والذي   MSN من  بدلً   News

الإخبارية  اخلدمة  ت�ضمية  من  نابع 
منذ  ال�رسكة  اأطلقتها  التي  ال�ضهرية 
طرح  من  بالرغم  اأنه  حيث   ،1995
يحمل  مازال  اأنه  اإل  اجلديد  التطبيق 
املحتوى اخلا�س بخدمة MSN، وهو 
ما يعني اأن ال�رسكة مازالت تعمل على 

بقية التغيريات.
التطبيق  اأن  مايكرو�ضوفت  وقالت 
اجلديد يحمل ا�ضماً خمتلفاً لكنه مبني 
التي  الإخبارية  ال�رسكة  خدمة  على 

للم�ضتخدمني عرب مواقع مثل  تقدمها 
التطبيق  خدمات  و�ضتظهر   .MSN
الإخبارية اجلديدة �ضمن تطبيق خا�س 
تطبيق  ايدج،  مت�ضفح   ،10 بويندوز 
موقع  بوك�س،  اإك�س  اأجهزة  �ضكايب، 
منف�ضل  كتطبيق  وكذلك   ،Outlook

.iOSعلى نظامي اأندرويد و
الو�ضع  يجلب خا�ضة  اجلديد  التطبيق 
وميكن  الداكنة  الواجهة  اأو  الليلي 

حتميله جلميع امل�ضتخدمني 



بعد ت�صريحات حمرز الأخرية

غمو�ض حول م�صري 
بلما�صي مع اخل�صر

قال حمرز يف ت�رصيحات �صحفية، �إن جمال 
بلما�صي �صنع فريًقا قوًيا للجز�ئر، وله ن�صبة 
كبرية يف جناح �ملنتخب يف �لتتويج بالبطولة 
مان�ص�صرت  العب  و�صفه  حيث  �الإفريقية، 

�صيتي �إنه »�لالعب �لثاين ع�رص«.
»بلما�صي  �جلز�ئر:  منتخب  جناح  و�أ�صاف 
�لتي نحتاجها يف  �لكثري من �الأ�صياء  منحنا 
يف  �لف�صل  وكل  موهوًبا،  مدرًبا  �لبطولة، 
ت�رصيحاته:  �إليه«،وتابع حمرز  يعود  �لتتويج 
�لفرتة  يف  كان  �أيا  �ملدرب  قر�ر  »نحرتم 
�ملقبلة، بالرحيل �أو �ال�صتمر�ر مع �ملنتخب 
�صيتقبلون  �لالعبني  جميع  �جلز�ئري، 
ويحرتمون قر�ر بلما�صي«،و�نت�رصت تقارير 
موؤخًر� حول �أكرث من عر�ض تدريب جلمال 
على  �الإفريقي،  �لتتويج  عقب  بلما�صي، 
�ملنتخب  مع  تعاقده  ��صتمر�ر  من  �لرغم 

�جلز�ئري حتى 2022.

النعامة

جتاهل متعمد ل�صاحبة اأعلى 
معدل يف �صفوف الأحرار

�إال  �لنعامة  بوالية  �لرتبوي  �لو�صط  ال حديث يف 
�متحان  يف  �ملتاألقة  �لتلميذة  �إق�صاء  حادثة  عن 
و   « �أ�صماء  �صارة  ق�صباوي   « �لبكالوريا  �صهادة 
�لذي حتول منزلها �لو�قع بو�صط مدينة �مل�رصية 
�لطبقة �ملثقفة  �الأ�صاتذة و  �ىل مز�ر من طرف 
تعمد  بعد   ، ت�صجيعها  و  �لتلميذة  ملو��صاة 
�ل�صلطات �لوالئية عدم ��صتدعائها لفعاليات حفل 
�لتكرمي �لذي �أقيم �أول �أم�ض ، بحجة �أن �ملرت�صح 
�حلر غري معني بالتكرمي و �أن �لتكرميات موجهة 

�أ�صا�صا للنظاميني .
معدل  �أكرب  �صاحبة   « �أ�صماء  �صارة  ق�صباوي   «   
وطني يف �متحان �صهادة �لبكالوريا تقني ريا�صي 
�إق�صاءها  مت  حيث  طر�ئق  هند�صة  تخ�ص�ض 
بوالية  �ملتفوقني  للتالميذ  �لوالئي  �لتكرمي  من 

�لنعامة.
هذه �لطالبة �ملجتهدة �لتي �رصفت والية �لنعامة 
وذلك  �لفردي  وجمهودها   مبثابرتها  و�جلز�ئر 
�جلامعية   �لدر��صة  متابعة  عن  �نقطاعها  بعد 
حت�صلت  �لذي  �ملعدل  ب�صبب  �ملا�صي  �ملو�صم 
يحقق  مل  �لذي  و   ،  15.74 بـ  �ملقدر  و  عليه 
حذو  حتذو  �لطب،و  بكلية  لاللتحاق  حلمها 
و�لدها �لطبيب ، و �آمها طبيبة �لعيون و �صقيقتها 
�أي�صا  لتقرر مقاطعة �لدر��صة يف �جلامعة  و تعيد 
كمرت�صحة   2019 ل�صنة  �لبكالوريا  �صهادة  �جتياز 
بكل  �لنف�ض و متكنت  ثقة يف  و  �إر�دة  بكل  حرة  
و  �جلد  من  كاملة  �صنة  بعد  ��صتحقاق  و  جد�رة 
�ملثابرة �حل�صول على �أعلى معدل وطنيا يف فئة 

�الأحر�ر، و �ملتمثل يف “18.80”،  .
النعامة : �س.ابراهيم

م.�س/وكالت

»�ملو�هب  �صفحة  وك�صفت 
�جلز�ئرية« على »تويرت«، �أن لوكا 
حار�ض مرمى ريال مدريد �ملعار 
�إىل ر��صينغ �صانتاندير �الإ�صباين، 
يرغب يف متثيل �جلز�ئر، م�صرية 
من  مقربة  »م�صادر  �أن  �إىل 
لوكا يف  لنا رغبة  �أكدت  �لالعب 
�جلز�ئري«.  �ملنتخب  متثيل 
ريال  حار�ض  نية   لنا  ك�صفت 
لر��صينغ  و�ملعار  مدريد 
�صنة    21 زيد�ن  لوكا  �صانتد�ر 
�جلز�ئري،  �ملنتخب  متثيل  يف 
�لتو��صل  مو�قع  رو�د  وتفاعل 
يف �جلز�ئر مع هذه �الأنباء على 
ن�رص  �أعادو�  حيث  و��صع،  نطاق 
باملو�صوع،  �ملتعلقة  �لتغريد�ت 
علم  وخلفه  زيد�ن  للوكا  و�صور� 

بتقنية  تعديلها  بعد  �جلز�ئر 
»�لفوتو�صوب«. لوكا زيد�ن �لذي 
لفرن�صا  �ل�صنية  �لفئات  مع  لعب 
منتخب  متثيل  يف  رغبته  يبدي 
�حلار�ض  ليخلف  �الأول  �جلز�ئر 
من  �لقريب  مبوحلي  ر�ي�ض 

ي�صدر  مل  �الآن،  حتى  �العتز�ل 
هذه  على  تعقيب  �أو  تعليق  �أي 
�الأنباء، �صو�ء من جانب �الحتاد 
من  �أو  �لقدم،  لكرة  �جلز�ئري 

لوكا زيد�ن و�ملقربني منه.
نظريا، يبدو متثيل لوكا ملنتخب 

لعدة  جد�  م�صتبعد  �جلز�ئر 
عدم  مقدمتها  يف  �عتبار�ت، 
متتعه باجلن�صية �جلز�ئرية �لتي 
على  و�لده،  عليها  يح�صل  مل 
�لدين  زين  )و�لد  جده  عك�ض 
�جلن�صية  يحمل  �لذي  زيد�ن(، 
ذلك،  �إىل  �إ�صافة  �جلز�ئرية، 
�ل�صنية  �لفئات  يف  تدرج  فلوكا 
فرن�صا، وهو عامل قد  ملنتخب 
ملنتخب  �للعب  يف  يحلم  يجعله 
�الأيام  من  يوم  يف  �الأول  فرن�صا 
ويبلغ لوكا زيد�ن 21 عاما، وهو 
وبد�أ  �لدين،  لزين  �لثاين  �البن 
يف   2004 عام  �لكروية  م�صريته 
مدريد،  ريال  فريق  �صفوف 
�لذي تاألق فيه و�لده كالعب منذ 
ثم   ،2006 عام  حتى   2001 عام 
كمدرب، ولعب لوكا مع منتخبات 
فرن�صا حتت 16 عاما وحتت 20 

عاما.

املعار اإىل را�صينغ �صانتاندير الإ�صباين

حقيقة اختيار جنل زيدان متثيل
 منتخب اجلزائر 

علي خلفية وفاة امراتني بامل�صيلة 

مواطنون يحتجون على الت�صري 
ال�صيئ للخدمات مب�صت�صفي الولدة 

فرن�صا

انتحار 4 رجال �صرطة 
يف ظرف اأ�صبوع!

�لذين  �ل�رصطة  رجال  عدد  �رتفع 
�آخر  يف  حلياتهم  حد�  و�صعو� 
ما  �أ�صخا�ض،   4 �إىل  بفرن�صا  �أ�صبوع 
�جلمعيات  من  �لكثري  تخوف  �أثار 
و�ملتابعني حول �ل�صغوطات �لنف�صية 

�لتي يتعر�صون لها يف �إطار عملهم.
و�نتحر يوم �الأربعاء �ملن�رصم �صابط 
�رصطة )55 �صنة( من مدينة �صريجي، 
بعد ق�صائه 25 �صنة خدمة مع قو�ت 
�رصطي  �نتحار  من  يوم  بعد  �الأمن، 
�إيز�ر  منطقة  من  �صنة(   49( �آخر 
بيتون  منطقتي  من  وو�صع �رصطيان 
ونيم حد� حلياتها يف وقت �صابق من 
�ملنتحرين  عدد  رفع  ما  �الأ�صبوع، 
�إىل 4 و�أكدت نقابة »حتالف �ل�رصطة 
فرن�صا  �أن  لها  بيان  يف  �لوطنية« 
بني  و�حدة  �نتحار  حالة  »ت�صجل 
ما  وهو  �أيام،   5 كل  �ل�رصطة  رجال 
�الأحلك  �ل�صنة  هذه  من  �صيجعل 
�لفرن�صية«وكان  �ل�رصطة  تاريخ  يف 
كري�صتوف  �لفرن�صي،  �لد�خلية  وزير 
كا�صتانري، �أن�صاأ �صهر �أبريل �ملن�رصم 
�النتحار«  ملكافحة  �إنذ�ر  »خلية 
و�صط �صفوف �ل�رصطة يذكر �أن �صنة 
2018 عرفت �نتحار 35 رجل �رصطة 
و33 ع�صكريا يف فرن�صا، وفقا الأرقام 

وز�رة �لد�خلية.
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جنل �صلمان العودة

التهم املوجهة 
لوالدي "يف غاية 

التفاهة"
ت�صتاأنف �ليوم حماكمة �صلمان �لعودة، 
�ل�صعوديني،  �لدعاة  �أ�صهر  من  وهو 
وبد�أت حماكمته بعد عام من �إعتقاله 
باإعد�مه  �لعامة  �لنيابة  طالبت  ،وقد 
بعد �أن وجهت �إليه 37 �تهاما، من بينها 
�أنه مرتبط بتنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني، 
وهو ما كان قد نفاه قبل �صجنه وتعترب 
باأنه وغريه  جمموعات حقوقية دولية 
�ملحكمة  �لذين حتاكمهم  �لدعاة  من 
قد  �الإرهاب  مبكافحة  �ملخت�صة 

�صجنو� ملمار�صتهم حق �لتعبري.
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تركز اهتمام قطاع وا�صع من اجلمهور الريا�صي اجلزائري على اخلرب الذي انت�صر منذ اأيام على 
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مبونديال 1998 وكاأ�س اأوروبا 2000.

مبدينة  �ملو�طنني  من  �لع�رص�ت  نظم 
م�صت�صفي  �أمام  �حتجاج  ،وقفة  �مل�صيلة 
للتعبريعن  للوالدة،  عمري�ت  �صليمان 
�ل�صحية  �خلدمات  �صوء  من  �متعا�صهم 
،وعرب  للوالدة  �الإ�صت�صفائية  باملوؤ�ص�صة 
�لعديد من �صكان �مل�صيلة ، عن تذمرهم و 
�إ�صتياءهم جر�ء �لنق�ض �لفادح يف �لتغطية 
و�لالمباالة  �لت�صيب  ذلك  ومن  �لطبية 
هذ�  د�خل  �ل�صائدة  �ل�صمة  �أ�صبحت  �لتي 
لن�صاء  وفيات  من  عنها  نتج  وما  �لقطاع 
عدم  �إىل  باالإ�صافة  ر�صع  و�أطفال  حو�مل 
�خلا�صة  و�لتهيئة  �لنظافة  �رصوط  توفر 
و�صوء  �لت�صيري  �صوء  و�ىل  بامل�صلحة 
��صتقبال �ملر�صى وعدم �لتكفل �لالئق بهم، 
وعدم توفر �الأطباء �ملخت�صون بامل�صلحة 
عن  بالك�صف  �ملنطقة  �صكان  ويطالب 
تزهق  ال  حتى  ومعاقبتهم  فيها  �ملت�صببني 
�أرو�ح �أخرى على �الأقل ،وي�صيف �ل�صكان �أن 

�الإهمال و�لالمباالة ت�صبب يف وفاة �مر�تني 
�لعام  �لر�أي  حرك  ما  وهو  �م�ض   �ول 
�أمام مبنى  �عت�صام  و�إقامة  �آنذ�ك  �ملحلي 
�مل�صت�صفى �حتجاجا على ما �صبق وكادت 
تدخل  لوال  �أخرى  �أبعاد�  تاأخذ  �أن  �الأمور 
�لوالية  �صكان  طالب  وقد  ،وهذ�  �لعقالء 
بفتح حتقيق يف مالب�صات وفاة �ل�صحيتني ، 
و�إىل ت�صكيل جلنة مر�قبة ، ملعرفة �لنقائ�ض 
�مل�صت�صفى  منها  يعاين  �لتي  و�مل�صاكل 
حد  وو�صع  و�لتجاوز�ت  �خلروقات  وك�صف 
لالإهمال و�لت�صيب لتجنب وقوع �ملزيد من 
�ل�صكان  بع�ض  وت�صاءل  م�صتقبال  �ل�صحايا 
عن �الأ�صباب �ملبا�رصة لعدم �تخاذ �جلهات 
�مل�صوؤولة �أي تد�بري �أو �إجر�ء�ت �إ�صتعجالية 
هذ�  وتدعيم  �لنقائ�ض  هذه  ال�صتدر�ك 
�ملركز �ل�صحي باالأطباء و�الأجهزة �لالزمة 

حتى يت�صنى لهم تلقي �لعالج . 
عبدالبا�صط بديار 

من »فولك�س فاغن!

تعرف على »قاتلة 
اجلديدة   »Passat

�الأملانية  فاغن«  »فولك�ض  �رصكة  ت�صتعد 
�صيار�ت  من  �جلديد  �لنموذج  الإطالق 
»قاتلة  بـ  �مللقبة  �ملميزة،   Artheon
Passat«و�صتاأتي �ل�صيارة �جلديدة بهيكل 
لغطاء  �أمامي  �صبك  يزينه  و�أنيق،  كبري 
وم�صابيح  �للماع،  بالكروم  مطلي  �ملربد 
مميزة فيها �رص�ئط م�صيئة تعمل بتقنية 
لزيادة  كبرية  هو�ئية  وفتحات   ،LED

ثباتها على �ل�رصعات �لعالية.
كما �صتح�صل هذه �ل�صيارة على مق�صورة 
و�صيعة فيها مقاعد جلدية كبرية ومريحة 
متطورة  قيادة  وو�جهة  ركاب،   5 لـ  تت�صع 
ونظام  باللم�ض،  تعمل  ب�صا�صة  مزودة 
�ل�صناعية،  �الأقمار  عرب  للمو�قع  حتديد 
للتحكم  متطورة  �إلكرتونية  و�أنظمة 
بال�رصعة و�أنظمة �لقيادة، ونظام ملر�قبة 
و�صتزود  بالكامري�ت،  �ملركبة  حميط 
بدرجة  للتحكم  متطور  كهربائي  بنظام 
و�لزجاجني  و�ملر�يا  �ملقاعد  حر�رة 
�الأمامي و�خللفي، ونظام للتحكم بحركة 
�لعجالت ملنع �نزالقها على �ملنعطفات، 

ونظامي دفع �أمامي ورباعي.

العفرون بالبليدة

حجز 47 كيلوغراما 
من الكيف املعالج

والية  باأمن  �لعفرون  د�ئرة  �أمن  م�صالح  متكنت 
�لبليدة من �الإطاحة ب�صبكة �إجر�مية خمت�صة يف 
�ملتاجرة باملخدر�ت متكونة من �أربعة �أ�صخا�ض 
م�صتبه فيهم، وحجز 47 كيلوغر�ما و900 غر�ما 

من مادة �لكيف �ملعالج.
��صتغالل  �إثر  على  متت  �لتوقيف،  عملية 
عنا�رص  قبل  من  معمقة  وحتريات  معلومات 
حول  �لعفرون،  د�ئرة  الأمن  �لق�صائية  �ل�رصطة 
غري  �الجتار  يف  خمت�صة  �إجر�مية  �صبكة  وجود 
م�صتوى  على  تن�صط  باملخدر�ت،  �ل�رصعي 
مدينة �لعفرون، ت�صتعمل يف تنقالتها مركبة ذ�ت 

ترقيم �أجنبي.
بو�صع  �لعنا�رص  ذ�ت  قامت  ذلك  بعد  مبا�رصة 
�ل�صبكة،  �أفر�د  ور�صد  ملر�قبة  حمكمة  خطة 
مكنتهم من توقيف �ملركبة وعلى متنها �صخ�ض 
م�صتبه فيه، بعد �إخ�صاع �ملركبة لعملية �لتفتي�ض 
�ملخدر�ت  من  معتربة  كمية  على  �لعثور  مت 
مادة  من  غر�ما  و900  كيلوغر�ما   47 بـ  قدرت 
�أكيا�ض  د�خل  باإحكام  مموهة  �ملعالج  �لكيف 
بال�صتيكية، مع حجز مبلغ مايل كان بحوزته قدر 

بـ: 6500.00 دج.

امل�صيلة

 وفاة �صاب غرقا يف 
بركة ماء بالزرزور

�صنة   15 �لعمر  من  يبلغ  �صاب  �م�ض  م�صاء  تويف 
�ثر �صقوطه يف و�د �ملالح �ثناء حماولته �ل�صباحة 
والية  جنوب  �لزرزور  بلدية  �ملق�صم  بقرية 
�مل�صيلة �ل�صحية ذهب لهذه �لربكة لال�صتجمام 
من  جثته  �نت�صال  ومت  �ملرتفعة  للحر�رة  نظر�ً 
طرف رجال �حلماية �ملدنية ونقلها �يل م�صلحة 
حفظ �جلثث باوالد �صيدي �بر�هيم يف حني مت 
�لدرك  م�صالح  طرف  من  معمق  حتقيق  فتح 

�لوطني حول مالب�صات �لوفاة .
عبدالبا�صط بديار  

ال يز�ل هاج�ض حر�ئق �لغابات يغ�ض يوميات 
�صكان والية �لبويرة يف هذه �لفرتة �ل�صيفية 
�لظروف  �حلك  يعي�صون  جعلتهم  و�لتي 
يف  �لت�صور�ت  فاقت  حر�رة  درجات  و�صط 
وخالل   ، ينتهي  �ن  يريد  ال  رعب  م�صل�صل 
نهاية �الأ�صبوع �إلتهبت �لنري�ن �ملهولة يف 39 
�ل�صمالية  باجلهات  �لوالية  �إقليم  نقطة عرب 
تلك  �أخطرها  كانت  و�ل�رصقية  و�جلنوبية 
بلديتي  من  كل  �صهدتها  �لتي  �حلر�ئق 
حا�رصت  كونها  و�صحاريج  �الأخ�رصية 
يف  تت�صبب  �ن  وكادت  �ل�صكنية  �لتجمعات 
�جلبارة  و�جلهود  �هلل  ال  لو  حقيقية  كو�رث 
�لتي  �ملدنية  �حلماية  م�صالح  بذلتها  �لتي 
جلات الأول مرة �الإ�صتنجاد باملروحيات ملنع 
حدوث ما ال يحمد عقباه ، هذ� وت�صببت هذه 

خ�صائر  �إح�صاء  يف  �ل�صاعة  حلد  �حلر�ئق 
من  �أزيد  باإتالف  �لغابية  �لرثوة  يف  فادحة 
مبا  �لغابية  �مل�صاحات  من  هكتار   100
كالزيتون  �ملثمرة  �ال�صجار  من  �أنو�ع  فيها 
يف  �ملعتربة  �خل�صائر  جانب  �ىل  و�لبلوط 
�لرثوة �حليو�نية على غر�ر �لقردة و�الأر�نب 
و�الأبقار و�صناديق �لنحل حيث مت ن�رص �صور 
مرعبة عرب مو�قع �لتو��صل �الإجتماعي لهذه 
�للهب وهي  باأل�صنة  �حليو�نات وهي حترتق 
حية ويف �ل�صياق ت�صاءل �ل�صكان عن �جلهات 
�لتي تقف ور�ء هذه �العمال �الإجر�مية يف 
حق �لطبيعة وطالبو� �ل�صلطات �ملعنية بفتح 
وت�صليط  هويتهم  لك�صف  معمقة  حتقيقات 

�أق�صى �لعقوبات يف حقهم .
اأح�صن مرزوق

خ�صائر فادحة يف الرثوة الغابية واحليوانية 

حرائق مهولة حتا�صر �صكان ولية البويرة
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