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العقرب يقتل اأبا لطفلني �سمال الأغواط
الأحد  ليلة  عقربي  ت�سمم  ت�سبب 
ال�ساعة  حدود  يف  الإثنني  اإىل 
وفاة  يف  �سباحا  الواحدة 
املدعو)خ.ح( البالغ من العمر 32 
�سنة وهو متزوج واأب لطفلني،كما 
ان ال�سحية خريج جامعة يقطن 
�سمال  الواقعة  تاويالة  ببلدية 
عا�سمة الولية الأغواط،وبح�سب 
املعلومات امل�ستقاة فاإن ال�سحية 
تفاجاأ بل�سع عقربي يف رجله وهو 
يهم باإ�سعال النور يف غرفته،ليتم 
بريدة  عيادة  اإىل  مبا�رشة  نقله 

 11 بحوايل  البعيدة  الدائرة  مقر 
الطبية  اخلدمات  غياب  يف  كلم، 
الليلية ببلدية تاويالة،و�سوء حالته 
اآفلو  م�ست�سفى  اإىل  جمددا  نقل 
ليلفظ  بريدة  عن  كلم   40 حوايل 
اأنفا�سه هناك متاأثرا،بهذه بلدغة 
�سباحا  الرابعة  حوايل  العقرب 
الثنني  م�ساء  الرثى  ووري  وقد 
حزنا  وراءه  خملفا  الع�رش  بعد 
كبريا باملنطقة وا�ستياء من نق�ص 
اخلدمات ال�سحية التي ل توجد 
بها مداومة ليلية،يف الوقت الذي 

اأن تفقد  العائلة  كادت فيه نف�ص 
ابنة عم ال�سحية التي اأ�سيبت هي 
الأخرى ويف نف�ص الليلة اإىل ل�سعة 
املركزة  العناية  اأدخلتها  عقرب 
�ساعات،ما  لعدة  بريدة  بعيادة 
هناك  بال�سلطات  ي�ستعجل 
وا�ستحداث  اللقاح  توفري  اىل 
املداومة الليلية بالعيادة تفاديا 
املميتة  احلوادث  هاته  ملثل 
تتطلب  والتي  وامل�ستعجلة 

عناية طبية فائقة .
ع.ق

خبر في 
صورة

حادث مرور غريب مبيلة

جمموعة �سيارات تقتل
 �سخ�سا ده�سا

هلك �سخ�ص جمهول الهوية ده�سته عدة �سيارات على الطريق ال�سيار 
)�رشق- غرب( باإقليم بلدية وادي العثمانية )ميلة(، ح�سبما علم اأم�ص 

من املديرية املحلية للحماية املدنية.
واأو�سح امل�سدر اأن مركز اإ�سعاف الطرقات للحماية املدنية لدائرة 
النقطة  عند  حتديدا  الثالثاء  اإىل  الثنني  ليلة  تدخل  قد  تاجنانت 
الكيلومرتية 163 باإقليم بلدية وادي العثمانية لأجل هذا احلادث وقد 
وجد عنا�رش احلماية املدنية ال�سحية جثة هامدة مبتورة الراأ�ص و 
م�سوهة مما �سعب التعرف عليه، وفقا لنف�ص امل�سدر، الذي رجح اأن 
ال�سحية يف العقد الرابع اأو اخلام�ص من العمر وقد مت نقل ال�سحية 
على منت �سيارة اإ�سعاف للحماية املدنية  اإىل م�سلحة حفظ اجلثث 
المنية  امل�سالح  فتحت  جهتها  من  العثمانية.  وادي  مب�ست�سفى 

املخت�سة اإقليميا حتقيقا يف احلادث.

م�سرح بلدية اجلزائر الو�سطى

ور�سات تكوينية يف جمال
 فنون الركحية 

 
،جمموعة   بالعا�سمة  الو�سطى   اجلزائر  بلدية  م�رشح  يحت�سن   
على هذه  وي�رشف  الركحية  فنون  التكوينية يف جمال  الور�سات  من 
الور�سات اأ�سماء لمعة يف جمال  امل�رشح  كحميدة العيا�سي يف ور�سة 
القادر جريو من  الن�ص امل�رشحي  و ور�سة فن املمثل  عبد  كتابة 
01 اأوت اإىل غاية 10 اأوت  اإ�سافة لور�سة ال�سينوغرافيا مع رحموين 
املو�سيقى  وور�سة  قمريي  خديجة  مع  الكوريغرافيا   ،وور�سة  حليم 
الت�سويرية وفنون العر�ص مع  عبد القادر �سويف وور�سة الإخراج  مع  
حممد فرميهدي ، وبالتايل �ستختتم هذه الور�سات التكوينية برتكيب 

عر�ص م�رشحي.

خالل الثالثي الثاين ل�سنة 2019  

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 
وفاة 195 �سخ�سا 

�سجلت م�سالح المن الوطني، خالل الثالثي الثاين من ال�سنة اجلارية، 
وفاة 195 �سخ�سا واإ�سابة 5.332 اآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة يف 
4.431 حادث مرور، وهذا على م�ستوى املناطق احل�رشية، ح�سب 

ما افادت به اأم�ص الثالثاء ح�سيلة لهذه الهيئة الأمنية. 
نف�ص  امل�سجلة يف  بالإح�سائيات  مقارنة  اأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
الفرتة من ال�سنة املا�سية، فقد ارتفع عدد الوفيات ب22 حالة وعدد 
الب�رشي  العن�رش  اأن  ويبقى  ب224  احلوادث  وعدد  ب394  اجلرحى 
حوادث  وقوع  يف  الرئي�سي  ال�سبب  هو  امل�سدر--  نف�ص  --ح�سب 

املرور نتيجة عدم احرتام قانون املرور.
 3.400 و  مرور  جنحة   11.940 ت�سجيل  مت  الفرتة،،  نف�ص  وخالل 
خمالفة مع و�سع 4.544 مركبة يف احلظرية، بالإ�سافة اىل ت�سجيل 
128.458 غرامة جزافية مع �سحب فوري لـ 34.321 رخ�سة �سياقة.

ت�سمم  حالة   1.260 �سجلت 
 40 اإىل   8( وفيات  واأربع  فقربي 
�سنة( بولية ورقلة منذ مطلع هذه 
الثالث  الأ�سبوع  غاية  واإىل  ال�سنة 
من �سهر جويلية اجلاري، ح�سبما 
م�سلحة  من  الثالثاء  اأم�ص  علم 
الوقاية مبديرية ال�سحة وال�سكان 

الأ�سخا�ص  تلقى  وقد  للولية 
العقرب  لل�سع  تعر�سوا  الذين 
عرب  الالزمة  الطبية  الإ�سعافات 
خمتلف املوؤ�س�سات ال�ست�سفائية 
املتواجدة باجلهة، كما اأ�سري اإليه 
يتزامن  الذي  يونيو  �سهر  وكان 
درجات  يف  الرتفاع  بداية  مع 

 446 ت�سجيل  عرف  قد  احلرارة 
العقربي  بالت�سمم  اإ�سابة  حالة 
مع  باملقارنة  قيا�سي  رقم  وهو 
مثلما  الأخرى،  الأ�سهر  باقي 
جرى تو�سيحه. ومن جهة اأخرى، 
الولئية  باجلمعية  ع�سو  ك�سف 
بورقلة ملكافحة الت�سمم العقربي 

يف  جمع  ال�ساعة  حلد  جرى  اأنه 
�سنويا  تنظم  التي  احلملة  اإطار 
األف  العقارب نحو 57   ل�سطياد 
عقرب عرب خمتلف اأرجاء الولية 
اأجل  من  با�ستور  ملعهد  لرت�سل 
ل�سم  امل�ساد  امل�سل  �سناعة 

العقرب.

خالل �سهر جويلية بورقلة 

اأربع وفيات و1.200 حالة اإ�سابة بالت�سمم العقربي 

موقع �سبوتنيك الرو�سي

ك�سف �سر "حقيبة 
بال�ستيكية" يحملها مبوحلي

لكرة  اجلزائري  املنتخب  حار�ص  اأثار 
العديدين  حرية  مبوحلي،  راي�ص  القدم 
بحمله حقيبة بال�ستيكية باهتمام وحر�ص 
امل�سادر  من  العديد  واأو�سحت  غريبني 
اجلزائري  للمنتخب  الأول  احلار�ص  باأن 
والدته  اأغرا�ص  كان يحمل داخل احلقيبة 
املتوفاة منذ اأكرث من ت�سع �سنوات، وعانى 
عقب  كثريا  ال�سعودي  التفاق  نادي  قائد 

يف�رش  ما  اأبيه،  غياب  ظل  يف  فقط  يديها  على  تربى  حيث  اأمه،  وفاة 
العالقة الوطيدة التي كانت جتمعه بها  ويخلد �ساحب الـ33 عاما ا�سم 
والدته »عائ�سة« على قفازه الذي يرتديه خالل املباريات يذكر اأن راي�ص 
مبوحلي توج مع منتخب اجلزائر بلقب كاأ�ص الأمم الأفريقية 2019، كما 

ح�سل على جائزة اأف�سل حار�ص يف البطولة.

موناكو مهتم ببغداد بوجناح 
ال�سد  نادي  بالتعاقد مع مهاجم  اهتمامه  الفرن�سي  يبدي فريق موناكو 
القطري، بغداد بوجناح، الذي �ساهم يف قيادة منتخب بالده اجلزائر اإىل 
التتويج بلقب كاأ�ص الأمم الإفريقية 2019   مما  اأثار اإعجاب هذا الفريق 
اأوردته جملة  ما  ح�سب  32  وهذا  الـ  طبعته  كان  يف  يف  الرائع  باأدائه 

»فران�ص فوتبول« الفرن�سية املتخ�س�سة عرب موقعها الإلكرتوين.

متكنت م�سالح الدرك الوطني من 
توقيف �سخ�ص متورط يف جرمية 
قتل عمدي راح �سحيتها الأ�سبوع 
منزلها  داخل  اإمراأة  املا�سي 
العائلي مبدينة فوكة، ح�سب بيان 
الإعالم  خلية  اأم�ص  يوم  اأ�سدرته 
للدرك  الإقليمية  باملجموعة 
الوطني بتيبازة و وجهت ال�سبطية 
»جناية  تهمة  للجاين  الق�سائية 
ال�رشقة  »جناية  و  العمدي«  القتل 
والت�سلق«  الليل  بظرف  املقرتنة 

التحقيق  قا�سي  اأمر  حيث 
باإيداعه  القليعة  حمكمة  لدى 
اإحالة  بعد  الإحتياطي  احلب�ص 
وكيل  قبل  من  الق�سائي  ملفه 
املحكمة،  نف�ص  لدى  اجلمهورية 

ح�سب البيان.
اإ�ستنادا  الق�سية،  وقائع  تعود  و 
مكاملة  على  بناءا  اأنه  للبيان، 
الإقليمية  الفرقة  تلقتها  هاتفية 
مفادها  بفوكة  الوطني  للدرك 
هامدة  جثة  امراأة  على  العثور 

ببلدية  الكائن  منزلها  �سقة  داخل 
فوكة، تنقلت على الفور دورية من 
باأفراد  مرفوقة  الفرقة  عنا�رش 
اتخاذ  مت  اأين  التقنية  ال�رشطة 
يف  املتمثلة  الالزمة  الإجراءات 
مكان  اإحاطة  و  الب�سمات  رفع 

اجلرمية و جمع الأدلة.
�سماع  بعد  و  للتحقيق  موا�سلة  و 
اإىل  التو�سل  مت  عيان  �سهود 
م�ساهدة  مفادها  معلومات 
منزل  �سطح  فوق  ل�سخ�ص 

اأكد  فيما  اجلرمية  ليلة  ال�سحية 
تعر�ص  ال�رشعي  الطبيب  تقرير 
اأدى  ج�سدي  اعتداء  اإىل  املعنية 
البيان  ذات  ح�سب  وفاتها،  اإىل 
ي�سيف  للمعلومات،  اإ�ستغالل  و 
املتورط  هوية  البيان، مت حتديد 
منزله  تفتي�ص  و  توقيفه  مت  الذي 
الوطني  الدرك  عنا�رش  عرث  اأين 
حلي  يف  متمثلة  م�رشوقات  على 
نقالة  هواتف   ، الذهب  من 

لل�سحية.

تيبازة

توقيف متورط يف جرمية قتل بفوكة 
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الفريق اأحمد قايد �صالح

نبارك  م�ساعي احلوار بعيدا عن الإمالءات
.        الرئا�صيات هي النقطة الأ�صا�صية للحوار

.        ل يحق لأي اأحد اأن يتدخل يف عمل العدالة 
.        موؤ�ص�صات الدولة ل تقبل امل�صاومة وال�صروط

بارك القايد �صالح بخطوة تن�صيب جلنة احلوار والو�صاطة لإدارة احلوار الذي دعا اإليه رئي�س الدولة عبد القادر بن 
�صالح، موؤكدا باأن النتخابات الرئا�صية هي النقطة الأ�صا�صية التي يجب اأن يدور حولها احلوار.

اإميان لوا�س

خالل  الأم�س  �صالح  القايد  عرب 
يف  املتفوقني  تكرمي  على  اإ�رشافه 
الأ�صا�صي  والتعليم  البكالوريا  �صهادتي 
متنياته  عن  الأمة  اأ�صبال  مبدار�س 
بن  اإليه  دعا  الذي  باأن يتكلل احلوار 
اأ�صلوب  عن  بعيدا  بالنجاح،  �صالح 
حد  اإىل  ت�صل  التي  امل�صبقة،  ال�رشوط 

الإمالءات.
املوؤ�ص�صة  »باأن  الأركان  قائد   واأكد 
اأن  وتتمنى  احلوار  تبارك  الع�صكرية 
عن  بعيدا  والنجاح،  بالتوفيق  يكلل 
التي  امل�صبقة  ال�رشوط  و�صع  اأ�صلوب 
هذه  فمثل  الإمالءات،  حد  اإىل  ت�صل 
الأ�صاليب والأطروحات مرفو�صة �صكال 
وم�صمونا، لأن اجلزائر بحاجة اإىل من 

امل�صلحة  ويقدم  اأجلها  من  ي�صحي 
ويتحلى  �صواها،  ما  على  للوطن  العليا 
والرزانة  والهدوء  واحلكمة  بالنزاهة 
النقا�س  م�صتوى  ويرفع  النظر،  وبعد 
ويبتعد  الهام�صية  الق�صايا  عن  ويرتفع 
يتعلق  الأمر  لأن  املزايدات،  عن 

مب�صتقبل ال�صعب وم�صري الأمة«.
وثـمـن القايد �صالح اخلطوات املقطوعة 
بعد  الوطني، ل�صيما  على درب احلوار 
من  ملجموعة  الدولة  رئي�س  ا�صتقبال 
�صتتوىل  التي  الوطنية،  ال�صخ�صيات 
بتوفري  تعهد  والذي  احلوار،  هذا  اإدارة 
الإمكانيات الالزمة وال�رشورية، وتهيئة 
النتخابات  لتنظيم  املالئمة  الظروف 

الرئا�صية يف اأقرب الآجال.
�صالح  القايد  رد  اأخرى،  جهة  من 
موقويف  �رشاح  اإطالق  دعوات  على 

احلوار  يف  لل�رشوع  احلراك   ك�رشط 
كاأ�صلوب للتهدئة والطماأنة، قائال » هذه 
وتبنتها  الع�صابة  بثتها  م�صمومة  اأفكار 
فلكها،  يف  تدور  التي  الأ�صوات  بع�س 
اإطالق �رشاح  اإىل  الدعوة  واملتمثلة يف 
وبهتانا  زورا  املو�صوفني  املوقوفني 
ح�صب  تهدئة  كتدابري  الراأي،  ب�صجناء 

زعمهم«.
العدالة  اأّن  على  الأركان  رئي�س  و�صدد 
للقانون، ب�صاأن  وحدها من تقرر، طبقا 
على  تعـدوا  الذين  الأ�صخا�س  هوؤلء 
الراية  واأهانوا  الدولة  رموز وموؤ�ص�صات 
اأن  كان،  اأحد  لأي  يحق  ول  الوطنية، 
يتدخل يف عملها و�صالحياتها ويحاول 
التاأثري على قراراتها، ونحن يف اجلي�س 
وندعوها  ن�صجعها،  ال�صعبي  الوطني 
املخل�س  الوطني  م�صعاها  ملوا�صلة 

عن  بعيدا  والإ�رشار  العزمية  بنف�س 
حتاول  التي  وال�صغوط  التاأثريات  كل 
اأجل  من  واأذنابها  للع�صابة  فر�صة  منح 
زرع  اإىل  والعودة  العقاب  من  التمل�س 

البلبلة والتاأثري يف م�صار الأحداث.«
الع�صابة  اجلي�س،  اأركان  قائد  واتهم 
والعودة  العقاب  من  التمل�س  مبحاولة 
من خالل زرع البلبلة والتاأثري يف م�صار 
الأحداث، قائال »رغم اأن اأغلب املطالب 
اأننا  اإل  ميدانيا،  حتققت  قد  ال�صعبية 
حتاول  الأ�صوات  بع�س  ظهور  �صجلنا 
�رشب م�صداقية واأداء موؤ�ص�صات الدولة 
من خالل ن�رش الإ�صاعات لت�صليل الراأي 
العام واإف�صال جهود امل�صوؤولني النزهاء 

واملخل�صني القائمني عليها”.
موؤ�ص�صات  »اأن  �صالح  القايد  و�صدد 
الدولة تعد خطا اأحمر ل تقبل امل�صاومة 

غري  والإمالءات  امل�صبقة  وال�رشوط 
القانونية من اأي جهة كانت، و�صت�صتمر 
يف اأداء مهامها، اإىل غاية انتخاب رئي�س 
كامل  له  الذي  اجلديد،  اجلمهورية 
الإ�صالحات  ملبا�رشة  ال�صالحيات 

ال�رشورية«
بتخفيف  للمطالبة  الدعوة  وبخ�صو�س 
على  املتخذة  الأمنية  الإجراءات 
الكربى،  واملدن  العا�صمة  مداخل 
التدابري  هذه  اأن   « املتحدث  اأو�صح 
الأمن  م�صالح  تتخذها  التي  الوقائية 
م�صلحة  يف  هي  امل�صريات،  لتاأمني 
وهو  العك�س،  ولي�س  له  وحماية  ال�صعب 
اأكرث من  اأكدنا عليه  الذي طاملا  الأمر 
وتاأطري امل�صريات  تنظيم  مرة ب�رشورة 
غري  فمن  وعليه،  اخرتاقها،  لتفادي 
وجهود  نوايا  يف  الت�صكيك  املقبول 

الأخالقي  غري  ومن  الأمن،  م�صالح 
الأكاذيب،  واختالق  احلقائق  ت�صويه 
لأ�صحاب  جديد  نف�س  اإعطاء  بغر�س 
على  يعملون  الذين  اخلبيثة،  النوايا 

تاأجيج الو�صع واإطالة اأمد الأزمة.
بالإطار  مت�صكه  �صالح  القايد  وجدد 
التي  من  الأبواق  حمذرا  الد�صتوري، 
الد�صتور،  عن  لالبتعاد  تدعو  زالت  ل 
الد�صتوري  الفراغ  فخ  يف  وال�صقوط 
املوؤدية  املبا�رشة  البوابة  يعد  الذي 
اإىل الفو�صى واملجهول، موؤكدا بان  اأن 
احلوار  نهج  تبني  هو  اخلال�س  طريق 
ال�صادقة  النوايا  على  املبني  النزيه، 
من  بالدنا  متكن  التي  واملخل�صة، 
طريقها  و�صق  ال�صعاب،  على  التغلب 
معامل  وو�صع  والرقي،  التقدم  نحو 

م�صتقبلها الواعد.

كرمي يون�س 

احلوار اإنقاذ  حماولت  يف   �ساأ�ستمر 
احلوار  هيئة  من�صق  اأبدى 
اأ�صفه  يون�س،  كرمي  والو�صاطة 
من  عدد  رف�س  بخ�صو�س 
الن�صمام  دعوة  ال�صخ�صيات 
يون�س  كرمي  وقال  اللّجنة،  اإىل 
باخل�صو�س “حزين لأن دعوتي 
لردود  اإىل دعوة  للعمل حتولت 

الأفعال.
احلوار  جلنة  من�صق  واأكد 
له  من�صور  يف  والو�صاطة 
على  الر�صمية  �صفحة  على 
رغم  وعلى  اأنه   ، الفاي�صبوك 
م�رش  طالته  التي  النتقادات 
موؤكدا  العمل،  موا�صلة  على 
يف  امل�صاركة  على  حر�صه 
متر  الذي  الو�صع  معاجلة 
اأن  حتى   ” قائال  البالد  به 
�صحية  اأظل  اأن  علي  توجب 
�صاأ�صتمر  اأنني  اإل  لالتهامات، 
لأنني  عادل  ب�صكل  العمل  يف 
م�صار  يف  اأ�صارك  اأن  اأريد 

معاجلة الو�صع “.
بالعمل  اتهامه  على  رده  ويف 
كرمي  اأكد  ال�صلطة،  ل�صالح 
ل�صت  انا  من�صوره  يف  يون�س 
ال�صلطة ول مبعوثها، اأنا جمرد 
للم�صاهمة  مدعو  مواطن 
من  ون�صاء  رجال  جانب  اإىل 
لو�صع  احل�صنة،  النوايا  ذوي 
الطويل  للن�صال  ناجحة  نهاية 
فيفري  ثورة  فر�صته  الذي 
هيئة  من�صق  2019وت�صاءل 
احلوار يف رده على املنتقدين 
نريد  ماذا  اللجنة:”  لعمل 
حماولة  تتحّول  كيف  بال�صبط 
عن  الإفراج  على  احل�صول 
املتظاهرين ال�صباب الذين مت 
األوان  حملهم  ب�صبب  توقيفهم 
ومطالب  عيب  اإىل  هويتهم 
على  ال�رشطة  عنف  وقف 
والدعوة  بدعة  املتظاهرين 
على  الإعالم  و�صائل  فتح  اإىل 

املاليني  �صوت  ونقل  الآراء؟ 
لرحيل  اجلزائريني  من 

احلكومة احلالية بدعة
قال  كرمي  ال�صياق  ذات  يف  و 
قد  “الدعوات  اأن  يون�س 
ال�صخ�صيات  لتلك  وجهت 
اإىل  بالنظر  للهيئة  لالن�صمام 
الوطن  جتاه  بالواجب  ح�صهم 
اأحرار  هم  و  الت�صحية  روح  و 
دعوة  رف�س  اأو  تلبية  يف 
تعليق  اأي  لدينا  لي�س   ، الهيئة 
مواقفهم  بخ�صو�س  به  نديل 
اأرادت هذه  “اإذا  انه  اأ�صاف  و 
حوار  هيئة  اإن�صاء  ال�صخ�صيات 
جدد  كما  ذلك”  فلهم  اأخرى 
اآخر  جانب  من  يون�س  كرمي 
اأع�صاء  مت�صك  على  التاأكيد 
التهدئة  باإجراءات  الهيئة 
اأ�صا�صية  “�رشوطا  تعترب  التي 

لل�رشوع يف م�صار احلوار”.
ف.ن�صرين

رغم دعوة اجلي�س للعودة للم�صار النتخابي

الأزمة  عمر  اإطالة  تريد  احلوارو  ترف�ض  جهة 
التي  احلوار  م�صاعي  من  كثري 
الكثري  طرف  من  اإطالقها  مت 
توؤتي  بداأت   ، الفعاليات  من 
الكثري من  اأن  و  ، ل�صيما  اأكلها 
التح�صري  حمل  هي  املبادرات 
الأوىل  الت�صويق  مرحلة  يف  و 
من جديد يف اإطار جت�صيد هذا 
احلل  بداية  هو  الذي  امل�صعى 
هي  التي  و  اجلزائر  يف  لالأزمة 
يف احلقيقة بداأت تدخل مرحلة 
الإنفراج . بعد ندوة احلوار التي 
كان اأطلقها عبد العزيز رحابي 
ال�صخ�صيات  من  العديد  مع 
احلزبية ، جاء الدور على مبادرة 
للحوار  لملا�س  و  يون�س  كرمي 
الأخرى  هي  والتي   ، الوطني 
كما   ، التدقم  من  نوعا  �صكلت 
الأخرى  الفعاليات  بع�س  توجد 
الأخرى  هي  حت�رش  التي 
جلل�صات حوار جادة متكونة من 

العديد من الإطارات و النخب و 
التي �صت�صارك فيها العديد من 
القاوين  غرار  على  ال�صخ�صيات 
ال�صعيد بو�صعري و التي �صتجرى 
بق�رش  ال�صهر  نهاية  اأحداثها 

املوؤمترات بنادي ال�صنوبر .
ومن �صاأن خطاب الفريق اأحمد 
الدفاع  وزير  نائب  �صالح  قايد 
يف  ي�صاهم  اأن  الأركان  وقائد 
باأن  دفع هذا امل�صعى ، خا�صة 
ت�صجيعه  عن  اأعرب  اجلي�س 
بحلول  للخروج  املبادرات  لكل 

�رشيعة  .
يوجد  هذا  من  وباملوازاة 
النتقال  ب�رشورة  �صعبي  وعي 
الأجواء  وخلق  احلوار  تفعيل  و 
اأر�س  على  جت�صيده  اأجل  من 
الواقع واإعادة بناء ج�صور الثقة 
ال�صعبي  احلراك  اأن  و  ، خا�صة 
كبريةعلى  حتديات  يواجه 

�صعيد اخلطاب .
فتوجد  ذلك  مقابل  يف  اأما 
لإطالة  ت�صعى  متعنتة  فئة 
من  �صيء  اأي  ورف�س   ، الأزمة 
الأزمة  حل  اإىل  يوؤدي  اأن  �صاأنه 
ي�صعى  من  هناك  اأن  ،حتى 
 ، احلوار  مبادرات  اإف�صال  اإىل 
من  و�صدورها  عفويتها  رغم 
 ، نابعة من احلراك  �صخ�صيات 
كان  الذي  لالملا�س  وقع  مثلما 
جمعة  اأول  ومن  22فيفري  منذ 
ومبجرد   ، احلراك  يف  ي�صارك 
اإل و  اأن دخل يف عملية احلوار 
بع�س  طرف  من  منبوذا  اأ�صبح 
لإطالة  ت�صعى  التي  الأطراف 

الأزمة .
القتناع  بداأ  وذاك  هذا  ورغم 
يدور حول �رشورة اإيجاد حلول 
انتخابات  تنظيم  و  �رشيعة 
و اخلروج من احللقة   ، رئا�صية 

احلراك  اأ�صبح  التي  املفرغة 
الكثري  اأن  و  ل�صيما  فيها  يدور 
من الفعاليات و حتى الرجال يف 
الدولة اأثبتوا �صدق نواياهم اإزاء 
ال�صعب و اإحداث نقلة و اخلروج 
يكون  اأن  وب�رشط   ، الأزمة  من 
احلوار جادا ومن فعاليا �صادقة 
الأجواء من  تهيئة  اإىل  اإ�صافة   ،
انتخابات  اإىل  الذهاب  اأجل 

رئا�صية كبداية للحل .
ومثلما مت ذكره يف ال�صابق فاإن 
يرتاجع  بداأ  ال�صعبي  احلراك 
للعديد من الأ�صباب ، والتي من 
بينها القتناع ب�رشورة الذهاب 
 ، عملية  و  �صيا�صية  حلول  اإىل 
النوايا  بع�س  تواجد  عدا  ما 
كل  عرقلة  تريد  التي  اخلبيثة 
�صيء و البقاء يف الن�صداد الذي 

ل يخدم اأحدا .
ع�صام بوربيع

 النائب الربملاين عن حركة حم�س نا�صر حمدادو�س

احلوار جلنة  ت�سكيل  يف  اإق�سائي  توجه  هناك 
النائب الربملاين عن حركة  عرب 
عن  حمدادو�س  نا�رش  حم�س 
تن�صيبها  ثم  التي  للجنة  رف�صه 
لإدارة احلوار الوطني الذي دعا 
باأنها  معتربا  الدولة،  رئي�س  اإليه 
دون م�صتوى التحديات تواجهها 

البالد.
يف  حمدادو�س  نا�رش  فتح 
جلنة  على  النار  له  ت�رشيح 
باأن   م�صريا  الو�صاطة،  و  احلوار 
اأحاديا  و  فوقيا  توجهها  هناك 
ت�صكيلها،  م�صار  يف  اإق�صائيا  و 
قائال » هناك �صعوٌر عاٌم ومتنام 
وال�صفافية  الو�صوح  بغياب 
واأن  اللجنة،  ت�صكيل  م�صار  يف 
واآحاديا  فوقيا  توّجهاٌ  هناك 
م�صارها،  هناك  يف  واإق�صائيا 
خيبُة اأمٍل كبريٍة يف عدم التوازن 
وطغيان  اللجنة،  لهذه  والتمثيل 
من  غريه  على  اإيديولوجي  تياٍر 
مكّونات ال�صعب اجلزائري، وهو 
ما يخّل مببداأ احلياد يف عملها،

على  حتى  تتوفر  ل   اللجنة 
عنها  حتّدث  التي  املوا�صفات 

ال�ّصخ�صيات  مثل:  �صالح«،  »بن 
وامل�صتقلة  والتاريخية  الوطنية 

وذات امل�صداقية«
على  حمدادو�س  نا�رش  اأكد 
احلوار  اإىل  �رشورة   الحتكام 
الأزمة،  حّل  يف  �صيا�صية  كقيمٍة 
م�صددا باأن  اجلميع معني بنجاح 
لي�س   « م�صيفا   ، احلوار  م�صعى 
عمر  اإطالة  اأحٍد  م�صلحة  من 
الأزمة، لكن ل يكون ذلك جمدًيّا 
اإل اإذا كان احلوار جدًيّا وحقيقًيّا 

وباإرادٍة �صيا�صيٍة فعلية.«
وعرب املتحدث عن اأ�صفه ال�صديد 
ديء مل�صار حّل  من  الإخراج الَرّ

والد�صتورية  ال�صيا�صية  الأزمة 
يُعقل  » ل  على حد قوله، قائال 
الثورة  اأن يقوم �صعٌب مبثل هذه 
وغري  واحل�صارية  ال�ّصلمية 
امل�صبوقة يف تاريخه  والأحزاب 
يكون  ثم   ، منها  جزءٌ  ال�صيا�صية 
ديء مل�صار حّل  هذا الإخراج الَرّ

الأزمة ال�صيا�صية والد�صتورية«.
باأنه  حمدادو�س  نا�رش  واأكد 
يتحّدث  اأن  اجلميع  حِقّ  من 
وعن  احلوار،  جناح  �رشوط  عن 
احلوار،  جلنة  جناح  معايري 
م�صتوى  حلد  النزول  لي�س  لكن 
الأ�صخا�س  والتجريح يف  الطعن 

والهيئات.
كل مرة  » يف  قال حمدادو�س  و 
اأنها  مّرة  كّل  يف  ال�صلطة  تثبت 
معادلة  العتبار  بعني  تاأخذ  مل 
ال�صعب والإرادة اجلماعية له يف 
تزال  ل  واأنها  ال�صعبي،  احلراك 
وفّية لأ�صاليبها التقليدية والبالية 
واأنه مل  الأزمة،  مع  التعاطي  يف 
الوجوه  بع�ُس  اإل  منها  يتغري 

فقط
املتحدث  وثمن 
احلوار  مقرتحات  منتدى 
الأزمة،  من  للخروج  الوطني 
جماعي  مك�صٌب  » هناك  م�صريا 
يتمثل يف منتدى احلوار الوطني 
الكبري  ال�صيا�صي  الإجناز  ،وهو 
واملجتمع  ال�صيا�صية  للطبقة 
الف�صاءات  وخمتلف  املدين 
واملبادرات التي اأفرزها احلراك 
ال�صعبي، وتلك الأر�صية وا�صحٌة 
ما  الأزمة، وهو  التعاطي مع  يف 
واأخذها  بها  التم�ّصك  يفر�س 

بعني العتبار«.
اإميان لوا�س

�صددت جمعية العلماء امل�صلمني 
اأن تكون املهمة الأ�صا�صية  على 
للحوار هي التح�صري لالنتخابات 
حماية  عالية  ب�صمانات  رئا�صية 
ا�صتجابة  و  البالد،  مل�صلحة 
ال�صعبي  احلراك  ملطالب 

املنتق�س منذ 22 فيفري.
اأعلنت جمعية العلماء امل�صلمني 
ا�صتعدادها  لها  بيان  خالل  من 

 « ب�رشط  احلوار  يف  للم�صاركة 
الزمة لإجناحه  ال�رشوط  توفري 
امل�رشفة  اللجنة  يف  واملتمثلة 
و  خربتها  و  كفاءتها  و  عليه 
املهمة  تكون  اأن  م�صداقيتها، 
التح�صري  هي  للحوار  الأ�صا�صية 
ب�صمانات  رئا�صية  لالنتخابات 
مل�صلحة  حماية  عالية، 
ملطالب  ا�صتجابة  و  البالد، 

املنتق�س  ال�صعبي  احلراك 
ت�صفية  فيفري،   22 منذ 
تطمئن  مبقدمات  الأجواء 
و  ال�صيا�صية  ال�رشكاء  و  ال�صعب 
تهدئة  باإجراءات  الجتماعيني 
اإىل قدر من امل�صداقية  تف�صي 
ت�صاعد على اخلروج من الزمة 

.
اإميان لوا�س 

جمعية العلماء امل�صلمني ت�صدد:

للرئا�سيات التح�سري  على  احلوار  يركز  اأن  يجب 

يف  الطلبة  �صارك  مئات 
امل�صرية الأ�صبوعية التي تنظم 
منذ  التوايل  على   23 للثالثاء 
 22 ال�صعبي يف  بداية احلراك 
فيها  عربوا  فيفري الفارط 
احلوار  ملقرتح  رف�صهم  عن 
للخروج من الأزمة قبل رحيل 

جميع رموز النظام .
طلبة  �صباحا  اأم�س  وجتمع 

العا�صمة  كليات  خمتلف  من 
رغم  ال�صهداء  �صاحة  يف 
احلرارة  درجات  ارتفاع 
املو�صم  انق�صاء  وكذلك 
الرايات  رفعوا  اجلامعي، وقد 
تطلب  ولفتات  الوطنية 
الراأي”،  “معتقلي  باإطالق 
الوطني”  “احلوار  ورف�س 
الدولة  رئي�س  اإليه  دعا  الذي 

مع  �صالح،  بن  القادر  عبد 
لأع�صاء  انتقادات  توجيه 
التي  والو�صاطة  احلوار  جلنة 
يقودها كرمي يون�س، جمددين 
رف�صهم للحوار �صعار “ماكا�س 
حرة  حوار”  و”جزائر 
دميقراطية”، و�صعارات اأخرى 

بتحرير العدالة والإعالم
ف.ن�صرين

الطلبة يف م�صريتهم ال 23

الع�سابة رموز  رحيل  قبل  للحوار   ل 
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�أنه  �مل�صدر  ذ�ت  ذكر  و 
�لتحقيق  قا�صي  على  »��صتحال 
�أحممد  �صيدي  مبحكمة 
�ال�صتماع  �لعا�صمة  باجلز�ئر 
فر�ر  ب�صبب  �لطرفني  لكال 
خليدة تومي �إىل فرن�صا و �إ�صابة 
مبر�ض  نوري  �لوهاب  عبد 
ع�صال وعدم قدرته على �لتوجه 

للمحكمة �ملذكورة«.
مبحكمة  مت  �أنه  �أ�صاف  و 
هذه  يف  �ال�صتماع  تلم�صان 
�لق�صية لعدة �أطر�ف و هم مدير 
�لثقافة لتلم�صان و�أع�صاء �لهيئة 
تلم�صان  لتظاهرة  �ملنظمة 
و  �الإ�صالمية  للثقافة  عا�صمة 
�ملايل  �ملر�قب  و  �ملحا�صب 
للخيمة  �مل�صتوردة  �ل�رشكة  و 
�جلمارك  قاب�ض  و  �لعمالقة 

مبيناء �لغزو�ت.
مع  �لتحقيق  خالل  من  �ت�صح  و 
مت  �لعمالقة  �خليمة  �أن  هوؤالء 
جاءت  و  �أملانيا  من  ��صتري�دها 
م�صتعجلة  و  خا�صة  رحلة  يف 
ال�صتغاللها  �لغزو�ت  ميناء  عرب 

تلم�صان  تظاهرة  �فتتاح  يف حفل 
و  �الإ�صالمية  �لثقافة  عا�صمة 
ذ�ت  وفق  ذلك,  بعد  �ختفائها 
�جلمهورية  وكيل  قال  و  �مل�صدر 
لدى حمكمة تلم�صان �أن »�ملحكمة 
تطالب بن�صخة من �لتقرير �لذي 
�صنة  �ملحا�صبة  جمل�ض  �أعده 
حتديد  و  عليه  لالطالع   2013
�آنذ�ك«  �صجلت  �لتي  �خلروقات 

ال  �الأمن  م�صالح  �أن  �إىل  الفتا 
�لوالية و  تز�ل حتقق مع م�صالح 

�ملالية يف  هذه �لق�صية.
�لعامة  �لنيابة  فاإن  للتذكري 
حتقيق  بفتح  �أمرت  لتلم�صان 
�رش�ء  فو�تري  ت�صخيم  ق�صية  يف 
��صتعمالها  بعد  �لعمالقة  �خليمة 
عا�صمة  »تلم�صان  تظاهرة  يف 
�أبريل  يف  �الإ�صالمية«  للثقافة 

2011 و �ختفائها بعد ذلك و �لتي 
ب  �آنذ�ك  �قتنائها  قيمة  قدرت 
200 مليون دج وفق ذ�ت �مل�صدر 
�لتحقيق  �أن  �إىل  �أ�صار  �لذي 
خيوط  بفك  حمالة  ال  �صي�صمح 
عن  �لك�صف  و  �أخرى  ق�صايا 
ثغر�ت مالية و �صفقات م�صبوهة 
"تلم�صان   تظاهرة  خالل  �أخرى 

عا�صمة للثقافة �الإ�صالمية".

وكيل اجلمهورية لدى حمكمة تلم�سان

هروب خليدة تومي �إىل فرن�سا
عدم ال�ستماع لعبدالوهاب نوري ب�سبب مر�س ع�سال

ك�سف وكيل اجلمهورية لدى حمكمة تلم�سان اأم�س الثالثاء اأنه مل يتم ال�ستماع بعد لوزيرة الثقافة ال�سابقة 
خليدة تومي و الوايل ال�سابق لتلم�سان عبد الوهاب نوري يف ق�سية »ت�سخيم فواتري �سراء اخليمة العمالقة و 

اختفائها مبا�سرة بعد ا�ستعمالها يف تظاهرة تلم�سان عا�سمة للثقافة الإ�سالمية«.

منع املفت�س العام من ال�سفر  والتحقيق مع اأبناء اأخت الوزير

�نهيار مملكة  وزير �لعدل �ل�سابق �لطيب لوح  
�لق�صائية  �ل�صلطات  با�رشت   
»�إمرب�طورية«   خيوط  تفكيك  يف 
�لوزير �ل�صابق  للعدل �لطيب لوح  
 , �لتحقيقات  على  �إحالته  قبل  
توقيفات   يف  �لق�صاء  با�رش  حيث 
قامت  كانت   و�لتي  حميطه  من 
باإن�صاء دولة مو�زية خا�صة بوالية 
تلم�صان و�لتي �غلبها من �إطار�ت 
�ملجال�ض  ن�صبت   �صيا�صية  
يف  كمملكة  بالوالية  �ملنتخبة  
متكنت  حيث   , �لوزير  عائلة  
و�صهره  �أخته  �بن  فر�ض  من 
بالقوة  �الأمة   جمل�ض  �صمن  
�صقيقته  �بن  فر�ض  حني  يف   ,
مغنية   من  �ملنحدر  �الأخرى 
قبل  �لوطني  �ملجل�ض  يف  كع�صو 
حني  يف   , للرئي�ض  نائبا  يكون  �ن 
�الأخرى  �صقيقته  �بن  تن�صيب  مت 
ليتم  �لوالئي   باملجل�ض  كنائب 
�لقر�ر ومعه  �ل�صيطرة على موقع 
 , �الأرباح  وحتقيق  �لعقار�ت  نهب 
�ملنا�صب  باقي  وزعت   حني  يف 
�ملنتخبة   و�ملجال�ض  بالبلديات 

ح�صب درجة �لقر�بة و�لوالء .
من  �ملنع  قر�ر  �إ�صد�ر  بعد 
يف  وتركه  �لوزير  حق  يف  �ل�صفر 
تلم�صان  يف  �لد�لية  بحي  �إقامة 
�لف�صاد  مكافحة  ديو�ن  �مر  مع 
مببا�رشة �لتحقيق معه يف �لعديد 
بالف�صاد   �ملتعلقة   �لق�صايا  من 
مت   , �مل�صبوهة  و�ل�صفقات 
�إ�صد�ر نف�ض �لقر�ر يف حق ذر�عه 
�الأمين  و�لرجل �لقوي يف �لق�صاء 

خالل ��صتوز�ر �لطيب لوح بوز�رة 
�لعدل  حتت �ملنع من �ل�صفر مع 
ويتعلق  معه  �لتحقيقات  مبا�رشة 
لوز�رة  �لعام   باملفت�ض  �الأمر 
�ملنحدر  بلها�صم  �لطيب  �لعدل  
ناحية  من  نهار   �أوالد  قبيلة  من  
جنوب  �لبويهي  بلدية  ماقورة 
باإقامة   يوجد  و�لذي  تلم�صان  
�أمر  �أخرى  جهة  من   , بتلم�صان 
حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل 
تل�صان يف �صاعة متاأخرة من م�صاء 
من  عنا�رش   03 باإيد�ع  �أم�ض  �أول 
على  �ملح�صوبة  ترييري  عائلة 
جناح �لوزير �ل�صابق للعدل �لطيب 
لوح  رهن �حلب�ض �ملوؤقت  و�لتي 
على  وتعتدي  با�صمه  تهدد  كانت 
�ملو�عيد  �لرعب يف  وزرع  �لنا�ض 
�النتخابية  وال تخ�صى �أحد� حتى 
�العتد�ء  �إىل  �الأمر  بها  و�صل 
وقد  و�مل�صوؤولني  �لق�صاة  على 
وجهت لهم  تهم �لرث�ء �لفاح�ض , 
�العتد�ء�ت �ملتكررة و�لعديد من 
من  حتفظ  كانت  �لتي   �مللفات 
قبل �لعد�لة ب�صغوطات  من �لوزير 
�الأمو�ل عن  تبي�ض  �إىل  باالإ�صافة 
ريا�صية  فرق  ��صتعمال  طريق 
يتقدمها  فريق ود�د تلم�صان �لتي 

كان ير�أ�صها �أحد �أفر�د �لعائلة .
وح�صب نيابة حمكمة تلم�صان فاأن 
عملية توقيف 03 �إخوة  من عائلة 
»ترييري« فيما اليز�ل �أحدهم  يف 
حالة فر�ر جاء على خلفية جملة 
�صدهم  �مل�صجلة  �لق�صايا  من 

ويتعلق �الأمر باالعتد�ء على قا�ض 
�لوالئي  �ملجل�ض  مقر  وتخريب 
�إبان  �نتخابات �لتجديد �لن�صفي 
ملجل�ض �الأمة ,  كما مت �العتد�ء 
حزب  من  برملاين  نائب  على 
�لدميقر�طي   �لوطني  �لتجمع 
و�إرغام �لقائمني على �النتخابات 
لفائدة  ترتيبها  و�إعادة  باإلغائها 
يعد  و�لذي  �الآفالن  منتخب 
كما   , لوح   �لطيب  �لوزير  �صهر 
باالعتد�ء  �لع�صابة  هذه  متكنت 
ملا  �صالحه  و�صلبه  �رشطي  على 
د�خل  نز�ع   فك  �أجل  من  تدخل 
بفندق  �ل�صبكة  متلكه  ليلي  ملهى 
الال�صتي  به�صبة  »روني�صون�ض« 
باالعتد�ء  �أفر�دها  قام  كما   ,
ر�صيد  �لرئا�صيات  مر�صح  على  
نكاز بو�صط تلم�صان ملا حل بها 
جلمع �لتوقيعات , �صف �إىل ذلك 
تورطهم يف ق�صايا كثرية و�لدفاع 
لبلوغ  لوح  �لطيب  �أ�رشة  عن 

�ملجال�ض �ملنتخبة  �الأمر �لذي 
يفوز  �أن  �لوزير  �أخت  �صمح البن 
يف �لت�رشيعيات  و�بن �أخته �الآخر 
بع�صوية جمل�ض  بالظفر  و�صهره 
�ملجل�ض  بع�صوية  و�آخر  �الأمة 
�ل�صبكة  هذه  وحتولت   , �لوالئي 
وت�صغط  بالوالية  �لناهي  �الأمر 
ت�صايقو�  �لذين  �لق�صاة  على 
و�أنها كانت ت�صمن  منها  خا�صة 
حماية موكب �لوزير قبل م�صالح 
�الأمن خالل زيارته �لر�صمية �إىل 
من  مكنها  �لذي  �الأمر  �لوالية 
على  �الأمالك  من  �لعديد  نهب 
بتلم�صان وملهى  ر�أ�صها 03 مقاه 
 , �لعقار�ت  من  و�لعديد  ليلي 
من جانب �آخر جتري حتقيقات 
عارمة  مع 03 من �أبناء �صقيقات  
�لوزير و�أ�صهاره يف ق�صايا ف�صاد 
مبا  تع�صف  �أن  �صاأنها  من  �لتي 
لوح  �لطيب  مملكة  من  بقي 

بتلم�صان

نظم �الحتاد �لعام للعمال �جلز�ئريني 
مركب  مقر  �أمام  �حتجاجية  وقفة 
للمطبوعات  �لوطني  �لديو�ن 
�لعا�صور,  �لرمان  بو�د  �ملدر�صية 
�ملتخذة  �لعقوبات  باإلغاء  مطالبني 
�لفرع  وفتح باب �حلو�ر و�لت�صاور مع 
�لنقابي, قائلني �أن ذلك للحفاظ على 
�ملوؤ�ص�صة ومنا�صب عملها وتفادي �أي 

مكروه يف ظل �لو�صع �لر�هن للبالد.
و�أو�صح �ملحتجون من �إطار�ت نقابية 
للمطبوعات  �لوطني  �لديو�ن  وعمال 
نتيجة  جاء  �حتجاجهم  �أن  �ملدر�صية 
طرف  من  �ملمار�صة  �لتجاوز�ت 
�لوطني  �لديو�ن  �لعام ملركب  للمدير 
عطوي  �ملدر�صية  للمطبوعات 
معركة  �صن  �أنه  قائلني  �بر�هيم, 
�لتابع  �لنقابي  �لفرع  �صد  �رش�صة 
�جلز�ئريني  للعمال  �لعام  لالحتاد 
ومنخرطيه, م�صيفني �أن ذلك مت دون 
�أ�صباب مربرة �صوى كونهم �أ�رشو� على 
ورفعهم  �لنقابي  للفرع  �ن�صمامهم 
وهو  �جتماعية,  مهنية  مطلبية  لو�ئح 
�لذي  �لعام  �ملدير  غ�صب  �أثار  ما 
معظم  على  �لعقوبات  �أق�صى  �صلط 
�لفعالني  و�ملنخرطني  �لفرع  �أع�صاء 

يف �ملنظمة بح�صبهم.
�لعقوبات  تلك  �لغا�صبون  وحدد 

من  ملجموعة  �لعمل  من  �لطرد  يف 
�لعامة  �الأمينة  فيهم  مبا  �ملنخرطني 
للفرع و�ملكلفة بال�صوؤون �الجتماعية, 
من  ملجموعة  �لتع�صفي  �لتحويل  مع 
�ملنخرطني �إىل �أقل م�صافة تبعد 500 
كلم دون تكفل, باالإ�صافة �إىل �لتوقيف 
�إىل  �صهر  من  �لعمل  عن  �ملوؤقت 
�ملنخرطني  من  ملجموعة  �أ�صهر    3
منحة  من  �ال�صتفادة  من  و�لتجريد 
ملدة  و�جلماعي  �لفردي  �ملردود 
�ملنخرطني  من  ملجموعة  �أ�صهر   6
رغم جل�صات �لتفاو�ض حتت �إ�رش�ف 
يف  �ملمثل  �لوطنية  �لرتبية  وزير 
و�ملكلف  �لعام  و�الأمني  ديو�نه  رئي�ض 
�لنقابية  �لتنظيمات  مع  بالعالقات 
�لوطنية  �الحتادية  ممثلي  بح�صور 
عن  �ثنني  وممثلني  �لرتبية  لعمال 
من  بالعا�صور  للمركب  �لنقابي  �لفرع 
و�لعمل  ملجاريها  �ملياه  عودة  �أجل 
مع �لفرع �لنقابي �إال �أن �ملدير �لعام 
�الأحادية  بقر�ر�ته  مت�صك  للمركب 
و�لت�صلطية  بالتع�صفية  و�صفوها  �لتي 
�ل�صغوط  ومو��صلة  �لنقابيني  �صد 
�صد كل من له عالقة باالحتاد وحتى 
�صد  �ملركب  م�صوؤويل  حتري�ض 

�الإطار�ت �لنقابية.
�سارة بومعزة 

اتهمه بالت�سييق على  النقابيني 
�الحتاد �لعام يحتج �سد  مدير 
ديو�ن �ملطبوعات �ملدر�سية 

طالب باإعادة النظر يف بع�س القوانني 
اخلا�سة، نايت ابراهيم:

�أطر�ف تعرقل �لتغيري 
باجلامعات 

عمال  لفدر�لية  �لعام  �الأمني  ك�صف 
�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي حميد 
ت�صتغل  �أطر�ف  عن  �إبر�هيم,  نايت 
�لو�صع �لقائم على م�صتوى �جلامعات 
د�عيا  �خلا�صة,  م�صاحلها  خلدمة 
لتعديل  �لعمومية  �لوظيفة  مديرية 

بع�ض �لقو�نني.
عمال  لفدر�لية  �لعام  �الأمني  ر�هن 
يف  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 
ت�رشيح للو�صط, على �فتكاك مطالب 
�لعمل عرب ن�صالهم �لطويل, طاعنا يف 
بع�ض �جلهات �الأطر�ف �لتي قال �أنهم 
رغم  ن�صالهم  موجة  ركوب  يحاولون 
وبعيدون  �لن�صال  عن  بعيدون  �أنهم 
�صبق  �أنهم  قائال  �لنقابي,  �لعمل  عن 
�لفارطة,  �ل�صنة  مطالبا  �فتكو�  و�أن 
�ليوم  تبنيها  �لبع�ض  يحاول  حني  يف 
موقعة  حما�رش�  ميلكون  �أنهم  رغم 
مو�صحا  �ل�صكن,  غر�ر  على  بذلك, 
�أنهم �فتكو� 40 باملائة من �ل�صكنات 
�لتي �صتوزع 20 باملائة للبيد�غوجية 
�أن  للخدمات �جلامعية, م�صيفا  و20 
توزيعه يكون باللجان �ملحلية ولي�ض 

عرب �لفدر�لية.
متاأخر  للعمال  �لعام  �لو�صع  �أن  و�أكد 
من  فالعديد  مبطالبهم,  مقارنة 

�الآن,  لغاية  حتل  مل  �الن�صغاالت 
�لعايل  �لتعليم  لوز�رة  بع�صها  مرجعا 
�أخرى  حني  يف  �لعلمي,  و�لبحث 
مو�صحا  �جلامعات,  م�صتوى  على 
�ل�صحية  يبقى  �الأو�صاع  كل  يف  �أنه 
مل  �أطر�فا  متهما  �لعامل,  هو  �الأول 
لالإبقاء  �لو�صع  با�صتغالل  يحددها 
�أجل  من  �حلالية  �لو�صعية  على 
باأنها  موؤكد�  م�صاحلهم,  ��صتمر�ر 
�لوز�رة  م�صتوى  على  �صو�ء  متو�جدة 
عامة  ب�صفة  حتى  �أو  �جلامعات  �أو 
مرجعا  �ملنظومة,  بت�صيري  خا�صة 

ذلك خلدمة م�صاحلهم �ل�صيقة.
�لعمومية  �لوظيفة  مديرية  دعا  كما 
�لقو�نني  بع�ض  يف  �لنظر  الإعادة 
�خلا�صة على م�صتوى �لوطن, معترب� 
معينة,  �أطر�فا  تخدم  بع�صها  �أن 
وت�صتغلها يف �ال�صتمر�ر يف منا�صبها 
مع  �الأخري  �جتماعهم  �أن  و�أو�صح 
�للجنة �لبيد�غوجية �أكد على مطالب 
�لعمال, خا�صة �ملتاأخرة منها, موؤكد� 
�أنه يف حالة �صري �الأمور وفقا ملا هو 
تفادي  من  �صيمكن  كان  لها  مربمج 
�لقطاع  �لتي  �الإ�صكاالت  من  �لعديد 

يف غنى عنها.
�سارة بومعزة

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
والية تلم�صان

د�ئرة بني بو�صعيد
بلدية بني بو�صعيد

رئي�ض �ملجل�ض �ل�صعبي �لبلدي لبلدية بني بو�صعيد
�إىل �ل�صيد رئي�ض �لتحرير جلريدة �لو�صط

�ملو�صوع:ف/ي ر د رد على ن�رش مقال

عمال بحق �لرد و تبعا للمقال �ملن�صور بجريدتكم بتاريخ 28//2019/07 
فاإننا ننفي قطعيا كل ما ورد من معلومات و مغالطات و �لتي ال ��صا�ض 
لها من �ل�صحة و كان يتعني على �ل�صحفي �أن يتجلى �حلقائق قبل ن�رشها 
�ملذكورة  �المالك  �أو  �لق�صائية  باملتابعة  �الأمر  �صو�ءتعلق  �لعام,  للٍر�أي 

باملقال. حممد بن ترار

حق �لرد
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اإعداد: م.ثيزيري

اأهداف جتارية تقف وراء 
اإ�ضرام النار يف الغابات:

على  الأ�شخا�ص  بع�ص  اأقدم 
مناطق  يف  عمدا  الغابات  حرق 
حيث  الوطن،  ربوع  من  خمتلفة 
اأنهم ي�شعلون احلرائق يف الغابات 
وبيعه  احلطب  ا�شتغالل  بغر�ص 
عيد  اقرتاب  مع  خا�شة  كفحم، 
وراء  اأن  املبارك، حيث  الأ�شحى 
جند  باحلرائق  الغابات  التهاب 
اإ�رضام  وراء  جتارية  اأهدافا  اأن 
يتم  حيث  الغابات،  يف  احلرائق 
كفحم  بيعه  يف  احلطب  ا�شتغالل 
حيث  الأ�شحى،  عيد  خالل 
كما  اأو  البارونات  هذه  ا�شتغلت 
ت�شميتها  الإعالم  لو�شائل  يحلو 
لتو�شيع  الو�شع  الفحم  بع�شابات 
نهب  على  تعمل  والتي  ن�شاطها 
وحتويلها  احلرائق  خملفات 
عيد  فرتة  خالل  يباع  فحم  اإىل 

الأ�شحى.

»بارونات الفحم« يبيدون 
احليوانات مقابل 500 دينار

بعد ظاهرة اإتالف اآلف الهكتارات 
احليوانات  من  املئات  تعر�شت 
النفوق،  اإىل  اجلزائر  يف  الربية 
اإبادة  احلرائق  هذه  �شهدت  حيث 
وزو  تيزي  غابات  يف  قردة  عدة 
وهي ال�شور التي كانت اأكرث تداول 
عرب �شفحات الفاي�شبوك، ناهيك 
الذئاب  من  الع�رضات  موت  عن 
الأخ�رضية  منطقة  غابات  يف 
ما  وهو   ، البويرة  لولية  التابعة 
احليوانية  الرثوة  اأن  جليا  يظهر 
باتت مهددة اأي�شا بفعل احلرائق، 

حماية  جمعيات  ن�رضت  حيث 
عرب  الغابات،  ومديريات  البيئة 
مواقع  و�شفحات  الإعالم  و�شائل 
�شورا  الجتماعي،  التوا�شل 
احليوانات  من  لأعداد  كارثية 
الربية نفقت ب�شبب احلرائق، منها 
اأرانب برية وقردة وغزلن مهددة 
وخنازير  و�شالحف  بالنقرا�ص 
يعد  ما  وهو  اأبقار،  وكذلك  برية 
دقت  حيث  اخلطورة،  غاية  يف 
ناقو�ص  البيئة  حماية  جمعيات 
اأن ما يحدث  اإىل  اخلطر، م�شرية 
ويعد  الإيكولوجي  التوازن  يهدد 
واحليوان،  البيئة  حق  يف  جرمية 
مطالبة ال�شلطات املعنية ب�رضورة 
العمل الوقائي من اأجل و�شع حد 
تهدد  باتت  التي  احلرائق  لهذه 
نادرة  واأ�شنافا  احليوانية  الرثوة 
الربية  والطيور  احليوانات  من 
بالنقرا�ص  مهددة  باتت  التي 
ب�شبب احلرائق، هوؤلء احليوانات 
الفحم«،  »بارونات  ج�شع  �شحايا 
هذه هي الأجواء التي تعم غابات 
ا�شتوىل  اأن  بعد  احلبيبة  اجلزائر 
ال�شواء«  فحم  »بارونات  عليها 
جزائري  دينار   500 مبلغ  مقابل 
انت�رضت  وقد  الواحد،  للكي�ص 
وعلى  الفاي�شبوك  �شفحات  عرب 
خا�شة  ب�شفة  الأ�شواق  مواقع 
اآخرها  عن  معباأة  لأكيا�ص  �شور 
الأحجام  خمتلف  من  بالفحم 
ب500  املقدر  مبلغه  عار�شني 

دينار جزائري،

اإتالف اآلف الهكتارات 
ونفوق مئات احليوانات 

الربية عرب الغابات واجلبال

باجلزائر  النباتي  الغطاء  بات 
م�شى  وقت  اأي  من  اأكرث  مهددا 

طبيعية  عوامل  نتيجة  بالندثار، 
الت�شدي  تتطلب  اإن�شانية،  واأخرى 
بعيدة  اإمكانيات  وا�شتغالل  لها 
على  حفاظا  التقليدية  تلك  عن 
م�شالح  اأح�شت  وقد  غاباتنا. 
 48 الـ  خالل  املدنية،  احلماية 
الأخرية، حوايل 20 حريقا  �شاعة 
من  خمتلفة  مناطق  م�شتوى  على 

الوطن.
خ�شائر  احلرائق  هذه  وخلفت 
من  هكتارا   71.5 بـ  مقدرة 
الأدغال،  الغابات، 25 هكتارا من 
3 هكتارات من القمح، 100 هكتار 
من احل�شائ�ص، 6860 اأحزمة تنب، 
10 نخالت و2682 �شجرة مثمرة، 
حرائق  ح�شيلة  يرفع  ما  وهو 
يف  املا�شي،  جوان  منذ  الغابات 
اأن  اإىل  الأ�شداء  اآخر  ت�شري  حني 
ترتبع  العمدي  احلرق  ظاهرة 
باملوازاة  الأ�شباب،  عر�ص  على 
ال�شواء«  فحم  »بارونات  بروز  مع 
عيد  واقرتب  ال�شيف  حل  كلما 

الأ�شحى.

اأعوان احلماية يف مواجهة 
»مافيا الفحم« يف الغابات:

عنا�رض  من  كبري  عدد  جتند 
احلماية املدنية وم�شالح الغابات 
حلماية  متطوعني  عن  ناهيك 
التي  باملناطق  املحيطة  الغابات 
مواجهة  اأجل  من  بها  يقطنون 
احلزام  على  حفاظا  احلرائق 
الأخ�رض، اإل اأن احلرائق والكوارث 
مقارنة  كبريا  ت�شاعدا  عرفت 
عن  ناهيك  املا�شية،  بال�شنوات 
درجات  يف  املح�شو�ص  الرتفاع 
اأكرث  بني  من  تعترب  التي  احلرارة 
النباتي  الغطاء  اندثار  اأ�شباب 
اأغلب  ت�شري  وقت  يف  باجلزائر، 
قطع  ظاهرة  بروز  اأن  اإىل  الآراء 
الأ�شجار ب�شكل غري قانوين وغري 
ل�شتخال�ص  وحرقها  به  م�رضح 
بني  من  لل�شواء  املوجه  الفحم 

ات�شاع  مع  غاباتنا،  يهدد  ما  اأكرث 
ال�شيف  ف�شل  بحلول  الظاهرة 
وهي  املبارك،  الأ�شحى  وعيد 
فيها  يكرث  ما  عادة  التي  الفرتة 
جتارة  بازدهار  ال�شواء  ا�شتغالل 
�شبان  طرف  من  الفحم  بيع 
وغياب  الليلية  الفرتات  ي�شتغلون 
الأ�شجار  لقطع  بالغابات  الرقابة 
قطع  اإىل  تك�شريها  ثم  وحرقها، 
باجلملة  فحما  بيعها  ثم  ومن 

وبالتجزئة للمطاعم واملحالت.

حمالت توعية عرب 
الفاي�ضبوك:

�شد  حملة  مواطنني  عدة  �شن 
�شفحات  على  الفحم«  »بارونات 
بذلك  مطالبني  »الفاي�شبوك« 
على  بالتدخل  املعنية  ال�شلطات 
جناح ال�رضعة، حلماية هذه الرثوة 
النباتية واحليوانية على حد �شواء 
»بارونات  يد  على  الإندثار  من 

الفحم« وراحوا ي�شعون فيديوهات 
لإظهار  الفي�شبوك  �شفحات  عرب 
بالغابات  اأملت  التي  الكارثة 
املحيطة مبناطق �شكناهم، هوؤلء 
املواطنون الغيورون على اجلزائر، 
والذين نعتوا بارونات فحم ال�شواء 
على  م�شتعر�شني  ال�شفات  باأقبح 
الغابات  حتول  الفاي�شبوك  رواد 

اإىل رماد..

و�ُضّبان يتطّوعون حلماية 
غابات اجلزائر:

وهو ما جعل ال�شكان يف املناطق 
يطالبون  احلرائق  من  املت�رضرة 
الغابات  حماية  درع  بتكثيف 
التخريب  اأيادي  وقف  اأجل  من 
حلرا�شة  هوؤلء  وجتند  والنهب، 
الغابات بدوريات خمتلفة من اأجل 
جت�شيد  من  الفحم  بارونات  ردع 
اأر�ص  على  ال�شيطانية  نواياهم 

الواقع.

اإتالف اآلف الهكتارات ونفوق احليوانات الربية

اأعوان احلماية يف مواجهة "مافيا الفحم"
.        الغطاء النباتي واحليواين باجلزائر مهدد بالندثار

تعر�ض الغطاء النباتي والرثوة احليوانية باجلزائر لتهديد حقيقي ب�شبب احلرائق التي تعرفها اأغلب الغابات عرب ربوع الوطن، والتي تزايدت ب�شكل كبري 
مع اقرتاب العد التنازيل حللول عيد االأ�شحى املبارك، حيث تتداول و�شائل االإعالم و�شفحات مواقع التوا�شل االجتماعي وجمعيات حماية البيئة �شورا 

لكارثة اإيكولوجية تتعر�ض لها اجلزائر، اإذ ت�شببت احلرائق يف اإتالف اآالف الهكتارات ونفوق مئات احليوانات الربية عرب الغابات واجلبال، ياأتي هذا يف وقت 
ت�شتغل فيه ع�شابات الفحم الو�شع من اأجل حتقيق اأرباح مادية بعد اأن حولت احلرائق اإىل جتارة �شريعة الربح بحلول عيد االأ�شحى املبارك.



من  »الو�سط«  يومية  علمت 
املحلية  ال�سلطات  اأن  م�سادر 
الكبري  البالد  جنوب  بواليات 
 ، غرداية   ، غرار  مترنا�ست  على 
ب�سكرة ، االأغواط ، ورقلة ، اأدرار 
فرتة  بعد  مبا�رشة  �ستلجاأ  ب�سار   ،
واملدر�سي  االجتماعي  الدخول 
هدم  قرار   2400 لتنفيذ  اجلديد 
للبنايات وامل�ستودعات واحلظائر 
الع�سوائية التي �سيدت فوق اأوعية 
عقارية هي يف االأ�سل ملك للدولة 
470 هكتارا   بـ  تقدر  م�ساحة  على 
الهيئات  و�سع  الذي  االأمر   ،
الرتبية  كقطاعات  التنفيذية  
ال�سباب  و  ال�سحة   ، ال�سكن   ،
للمجال�س  اإ�سافة   والريا�سة 
ال�سعبية املنتخبة يف ورطة  ب�سبب 
لتج�سيد  العقارية  الوعاء  غياب 
االإمنائية  امل�ساريع  من  جملة 
بيوميات  �سلة  لها  والتي  الهادفة 

املواطن املحلي .
من جهة ثانية فقد حت�سلت م�سالح 
وعرائ�س  �سكاوى  على  االأمن 
املال  اأ�سحاب  تتهم  احتجاجية 
والنفوذ وبارونات العقار با�ستغالل 
من  املنتهجة  التهدئة  ظروف 
وال�سطو  لال�ستيالء  الدولة  طرف 

على عقارات ملك للدولة بكل من 
واليات ورقلة ، مترنا�ست ، الوادي 
وب�سار املعروفة بعا�سمة اجلنوب 
�سكاوى  اأن  ومعلوم   . ال�رشقي  
وعرائ�س احتجاجية تتهم منتخبني 
، مديرين تنفيذيني وم�سوؤولني كبارا 
تلك الواليات با�ستغالل منا�سبهم 
ال�سخ�سية الأغرا�س �سخ�سية وهو 
الع�سوائية  التنازالت  ترتجمه   ما 

عقارية  الرمزي جليوب  وبالدينار 
املال  اأ�سحاب  لفائدة  عمومية 
ت�سري  حيث   ، والنفوذ  واالأعمال 
لوحدها  الفئة  هذه  اأن  م�سادرنا 
قرار  عرقلة  خلف  يقف  من 
الوالة  الإلزامية  الرامية  احلكومة 
جمال�س  ت�سكيل  يف  باالإ�رشاع 
على  لالإ�رشاف  م�سغرة  تنفيذية 
عملية متابعة تنفيذ قرارات هدم 

البنايات وامل�ستودعات واحلظائر 
الفو�سوية .

حمل  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
باملجال�س  حمليون  منتخبون 
م�سوؤولية  االأميار  الوالئية  ال�سعبية 
الكبري يف جت�سيد  التماطل  تبعات 
الفو�سوية  البنايات  هدم  قرارات 
على  االأدراج  حبي�سة  ظلت  التي 

مدار 15 �سنة الأ�سباب واهية .

�سجلت م�سالح ال�سحة بواليات 
خالل  الكبري  البالد  جنوب 
حالة   2430 احلالية  ال�سائفة 
اإ�سابة ب�رشبات ال�سم�س احلارقة 
، من بينهم 22 حالة وفاة ، ومما 
يحز يف نفو�س املهتمني بال�ساأن 
املطبق  ال�سمت  هو  املحلي 
من  ال�سحة  م�سوؤويل  من طرف 
الرقم  االإف�ساح عن  خالل عدم 

احلقيقي . 
ت�سببت �رشبات ال�سم�س احلارقة 
واليات  من  عدد  اجتاحت  التي 
ورقلة،  غرار  على  اجلنوب 
ب�سار  اأدرار،  ايليزي،  مترنا�ست، 
�سخ�سا   22 وفاة   يف  وتندوف، 
اإ�سابة،  حالة   4700 بني  من 
خا�سة يف اأو�ساط االأطفال الذين 
وكذا  ال�سارع  يف  للعب  يف�سلون 
باالأمرا�س  امل�سابني  امل�سنني 
اأنف�سهم  يجدون  الذين  املزمنة 
تلقي  بغية  للخروج  م�سطرين 
الواليات  �سهدت  وقد  العالج، 

يف  كبري  ارتفاعا  املذكورة 
جتاوزت  احلرارة،حيث  درجات 
حتت  مئوية  درجة   50 الـ  عتبة 
حظر  فر�س  ما  وهو  الظل  
الذين  املواطنني  على  التجوال 
وجدوا �سعوبة يف التنقل لق�ساء 

م�ساحلهم.
االأطباء  من  عدد  حذر  وقد 
املرات  عديد  املخت�سني 
مغبة  من  االإعالم  و�سائل  عرب 
ال�سم�س  الأ�سعة  التعر�س 
نظرا  طويلة  مدة  احلارقة 
خلطورتها على �سحة املواطن 
خ�سو�سا االأطفال الذين ي�سبون 
ب�رشبات �سم�س ميكن اأن توؤدي 
والتي  امل�ست�سفى،  اإدخالهم  اإىل 
يف  وفاتهم  اإىل  توؤدي  اأن  ميكن 
بهم  ال�رشيع  التكفل  عدم  حال 

من طرف االأطباء.  
�أحمد باحلاج 

التهريب  جرمية  حماربة  اإطار  يف 
باالإقت�ساد  املا�سة  اجلرائم  و 
فرقة  عنا�رش  متكنت  الوطني 
للم�سلحة  التابعة  التدخل  و  البحث 
باأمن  الق�سائية   لل�رشطة  الوالئية 
خم�سة  توقيف  من  مترنا�ست  والية 
بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�س 
)30 اىل 55 �سنة(  عن ق�سية احليازة 
على ب�سائع م�ستوردة خارج مكاتب 
اجلمارك  . وقائع الق�سية تعود اإىل 
ا�ستغالل عنا�رش ال�رشطة ملعلومات 
االأ�سخا�س  قيام جمموعة من  تفيد 
ال�سلع  من  معتربة  كمية  باإدخال 
اأجنبي اىل داخل الرتاب  ذات من�ساأ 
الوطني عن طريق التهريب ، ال�سلع 
املهربة مت و�سعها يف خمباأ املتواجد 
ا�ستغالال   ، مترنا�ست  قرى  باإحدى 
خطة  اإعداد  مت  الواردة  للمعلومات 
 ، املكان  مداهمة  و  حمكمة  اأمنية 
وحجز  اأ�سخا�س  خم�سة  توقيف  مت 

يف  متثلت  ال�سلع  من  معتربة  كمية 
جمموعة من قطع قما�س مبختلف 
 ، بـ 349 قطعة  االأنواع قدر عددها 
قدر  االأنواع  يدوية خمتلفة  �ساعات 
عددها  بـ 720 �ساعة ، اك�سي�سورات 
للهواتف النقالة قدرت بـ150 قطعة 
و 70 هاتفا نقاال باالإ�سافة اىل كمية 
ت�ستعمل  اأخرى  املواد  من  معتربة 
حتويل  مت   ، الزينة  و  التجميل  يف 
املحجوزة  ال�سلع  و  االأ�سخا�س 
فتح حتقيق يف  و  ال�رشطة  اىل مقر 
االإجمالية  القيمة  قدرت   ، الق�سية 

لهاته ال�سلع بـ 19369500.00 دج .
بعد ا�ستكمال االإجراءات مت تقدمي 

ال�سالفي الذكر اأمام  اجلهات 
الق�سائية املخت�سة ، التي اأ�سدرت 

يف حق امل�ستبه فيهم اأمر اإيداع . 
�أحمد باحلاج 

ال�رشطة  م�سالح  قامت 
االمن  يف  ممثلة  الوالية  الأمن 
توقيف  احل�رشي الثالث من 
�سخ�س يبلغ من العمر )27 �سنة 
( متورط  يف ق�سية ال�رشقة يف 

حالة تلب�س .
اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
بحي  ال�رشطة  لعنا�رش  دوريات 
مترنا�ست،  اجلديدة  ادريان 
تفيد  ملعلومات  وا�ستغالال 
االأ�سخا�س  اأحد  بوجود 
امل�ساكن  اأحد  ب�رشقة  يقوم 
لتتنقل  املتواجدة بذات احلي، 
الفور  على  ال�رشطة  عنا�رش 

اىل عني املكان اأين مت توقيف 
حماولة  بجرم  متلب�سا  �سخ�س 
يف  م�سكن  داخل  من  ال�رشقة 

طور االإجناز.
اإىل  فيه  امل�ستبه  حتويل  بعد 
اإجراءات  ا�ستكمال  و  املقر 
اأمام  التحقيق معه، مت تقدميه 
املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 
حكم  حقه  يف  اأ�سدرت  التي 
حب�سا  بخم�سة )05( �سنوات 
مقدرة  مالية  وغرامة  نافذا 
اإيداعه  مع  دج   50.000 ب 

احلب�س.
�أحمد باحلاج 

ت�شتعد �ل�شلطات �ملحلية بواليات جنوب �لبالد �لكبري مبا�شرة بعد �لدخول �الجتماعي �جلديد مبا�شرة يف تنفيذ 
2400 قر�ر هدم للبنايات �لفو�شوية و �مل�شتودعات  و �حلظائر �لع�شو�ئية �لتي �شيدت فوق �أوعية عمومية ملك 

للدولة بدون رخ�شة بناء .

الإ�شرتجاع 470 هكتار� من عقار �لدولة �ملنهوب 

�أحمد باحلاج 

هدم 2400بناية فو�ضوية باجلنوب 
يف �ضبتمرب 

والفواكه  اخل�رش  اأ�سعار  ت�سهد 
اأدرار  والية  اأ�سواق  مبختلف 
عيد  قبيل  كبري  ارتفاعا   ،
جعل  ما  املبارك،  االأ�سحى 
املواطنني ي�ستاءون من الزيادة 
، وهو ما  االأ�سعار  املرتفعة يف 
بات يتجدد يف كل منا�سبة دون 
تدخل اجلهات امل�سوؤولة ل�سبط 

اأ�سعار اخل�رش والفواكه.
قاطني  من  الع�رشات  قال 
لـ«الو�سط  اأدرار  والية  بلديات 

اأ�سعار  التهاب  �سيناريو  اأن   «
يتجدد  بات  والفواكه  اخل�رش 
ي�ستغل  حيث  منا�سبة،  كل  مع 
يف  للم�ساربة  الفر�سة  التجار 
على  الربح  وحتقيق  االأ�سعار 
الب�سيط  املواطن  ح�ساب 
امل�ساربة  �سحية  يذهب  الذي 
�سعر  و�سل  وقد  االأ�سعار،  يف 
غرام  للكيلو  دج   100 البطاطا 
الب�سل  �سعر  بلغ   فيما  الواحد، 
اأما  140دج،  واجلزر  دج   80

اإليها  ا�ستطاع  فلمن  الفواكه 
املواطن  عجز  والتي  �سبيال، 
الب�سيط عن اقتنائها، ياأتي ذلك  
التجارة  يف ظل جتاهل م�سالح 
اأثارت  التي  املزرية  للو�سعية 
ا�ستياء ال�سكان من ذوي الدخل 
خالل  من  واملحدود  ال�سعيف 
اأعوان  باإر�سال  القيام  عدم 
ملراقبة  لالأ�سواق  املراقبة 
التجار  الو�سع عن كثب وتغرمي 

امل�ساربني يف االأ�سعار.

املواطنني  هوؤالء  طالب  وقد 
بالوالية  التجارة  م�سالح  من 
املذكورة بالتدخل للوقوف على 
عدد  ت�سخري  خالل  من  الو�سع 
كبري من اأعوان املراقبة لتغرمي 
التجار وو�سع حد للم�ساربة يف 
ارتفاعا  ت�سهد  التي  االأ�سعار 
كبري قبيل حلول عيد االأ�سحى، 
املواطنني  من  عدد  عجز  اأين 

على اقتناء اخل�رش والفواكه .
�شالح ، ب 

املواطنني  من  جمموعة  ا�ستكى 
القاطنني بوالية مترنا�ست، من مع�سلة 
فر�ست  التي  ال�سالة  الكالب  انت�سار 
املواطنني  هوؤالء  على  التجوال  حظر 
حيث  ال�سباحية،  الفرتة  يف  خا�سة 
من  املواطنني  ال�سالة  الكالب  منعت 
ياأتي  بامل�ساجد،  الفجر  �سالة  اأداء 
م�سالح  يف  تلعب  الذي  الوقت  يف  هذا 

الو�سع  على  املتفرج  دور  البلدية  ذات 
املتاأزم الذي بات يهدد �سالمة قاطني 
املنطقة ذاتها. عرب عدد من املواطنني 
و  ومالطا  تهقارت  باأحياء  القاطنني 
اأم�سون و قطع الواد ببلدية مترنا�ست ، 
عن ا�ستياءهم ال�سديد ب�سبب عدم تدخل 
م�سالح البلدية ملعاجلة امل�سكل القائم 
املنطقة  لتطهري  حملة  �سن  خالل  من 

التي فر�ست حظر  ال�سالة  الكالب  من 
قاطني  �سالمة  تهدد  وباتت  التجوال 
هوؤالء  اأبدى  حيث  املذكورة،  املنطقة 
الذين  اأكبادهم  فلذات  على  تخوفهم 
وكذا  بامل�ساجد  للدرا�سة  يتوجهون 
نا�سد  و  اليومية.  امل�ستلزمات  اقتناء 
اجلهات  املنطقة  بذات  املواطنني 
البلدية  م�سالح  راأ�سها  وعلى  املعنية 

التدخل العاجل من خالل اإيجاد حلول 
زرع  الذي  القائم  للم�سكل  ا�ستعجالية 
ال�سكان  نفو�س  يف  واخلوف  الرعب 
العمل على �سن حملة  وذلك من خالل 
انت�سار  م�سكلة  من  املنطقة  لتطهري 
تهدد  اأ�سبحت  التي  ال�سالة  الكالب 

�سالمتهم وفلذات اأكبادهم.  
�شالح ، ب

�شيناريو �رتفاع �الأ�شعار يتكرر قبيل عيد �الأ�شحى

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

التهاب اأ�ضعار اخل�ضر والفواكه بوالية اأدرار 

الكالب ال�ضالة تفر�ض حظر للتجوال بتمرنا�ضت

ب�شبب تعر�شهم ل�شربات �ل�شم�س �حلارقة 

�شبط بحوزتهم كمية معتربة من �ل�شلع �ملهربة 

�أمن والية مترن��شت 

22 حالة وفاة  بواليات جنوب البالد 

اأمن  مترنا�ضت يطيح  خم�ضة اأ�ضخا�ض 

ع�ضريني خمت�ض يف ال�ضرقة 
وراء الق�ضبان 
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�أغارت  �ملا�ضي،  و�ل�ضبت 
�لكلية  على  حلفرت  طائر�ت 
كلم   200( م�رص�تة  �جلوية يف 
�أن  وزعمت  طر�بل�س(،  �رصق 
�أي�ضا  �ضملت  �لغار�ت  هذه 
كتائب  لإحدى  متركز�ت 
م�رص�تة يف مدينة �رصت )450 
�لأمر  طر�بل�س(،  �رصق  كلم 

�لذي نفته �لأخرية.
ويف مدينة �لقره بوللي )45 كلم 
قوة  ت�ضللت  طر�بل�س(،  �رصق 
 90( ترهونة  �لتا�ضع  �للو�ء  من 
طر�بل�س(،  �رصق  جنوب  كلم 
�لقره  ج�رص  على  و�ضيطرت 
على  �ل�ضرت�تيجي  بوللي 
تعرب  �لذي  �ل�ضاحلي،  �لطريق 
من  �لع�ضكرية  �لإمد�د�ت  منه 
�لقتال  جبهات  �إىل  م�رص�تة 
�أن  قبل  طر�بل�س،  جنوبي 
وتطرد  �لوفاق  قو�ت  تتدخل 
و�ضفتها  �لتي  �لقوة  هذه 
�لنائمة"،وو��ضح  بـ"�خلاليا 
م�رص�تة  على  �لهجوم  �أن 
وحماولة قطع طريق �إمد�دتها 
على  رد�  ياأتي  طر�بل�س،  �إىل 
�ل�رصبة �ملوجعة �لتي وجهتها 
�لقيادة  ملركز  �لوفاق  قو�ت 
و�لتحكم �جلديد لقو�ت حفرت 
يف قاعدة �جلفرة �جلوية )600 

كلم جنوب �رصق طر�بل�س(.
قو�ت  غار�ت  ومتكنت 
�جلفرة،  قاعدة  على  �لوفاق 
حظرية  تدمري  من  �جلمعة، 
و�إعطاب  �مل�ضرية،  �لطائر�ت 
 ،"76 "يو�ضن  �ضحن  طائرة 
�جلوي،  �لدفاع  ومنظومات 
بالإ�ضافة  للذخرية،  وخمزن 
�أمني  حاجز  ��ضتهد�ف  �إىل 
هون،  مدينة  من  بالقرب 

�ملجاورة لقاعدة �جلفرة.

القوة الرئي�سية التي 
اأنقذت طرابل�س من 

ال�سقوط

متثل كتائب م�رص�تة جمتمعة 
�لثقل �لرئي�ضي لقو�ت حكومة 
دوليا،  بها  �ملعرتف  �لوفاق، 
طر�بل�س  معركة  يف  وتدخلها 
�جتياح  وقف  يف  حا�ضما  كان 
للعا�ضمة،  حفرت  ملي�ضيات 
�لأيام  يف  �ضيطرت  �أن  بعد 
�أربعة  على  للمعركة  �لأوىل 
قتال  بدون  رئي�ضية  مدن 

غريان،  �رصمان،  )�ضرب�تة، 
وترهونة( وعلى بلد�ت منطقة 
ور�ضفانة )�لعزيزية، �لكرميية، 
وعلى  �لزهر�ء(،  �ل�ضاعدية، 
�لأربعة  �لنو�حي  بلد�ت 
�خلمي�س،  �ضوق  )�ل�ضبيعة، 
�ضوق �ل�ضبت، �ضوق �لأحد(، ثم 
�جلنوبية  �ل�ضو�حي  �كت�ضحت 
�أحياء  وبالأخ�س  للعا�ضمة، 
ز�رة،  وعني  غ�ضري،  بن  ق�رص 

وو�دي �لربيع، و�ل�ضو�ين.
لكتائب  �ل�رصيع  و�لو�ضول 
كتيبتي  وبالأخ�س  م�رص�تة، 
166 و�حللبو�س، �إىل �جلبهات 
�ملتقدمة للقتال �أعاد للمعركة 
تو�زنها، ومنع قو�ت حفرت من 
ومعقل  �لعا�ضمة  قلب  دخول 
وموؤ�ض�ضات  �لوفاق  حكومة 

�لدولة �ل�ضيادية.
كتائب  متكنت  تالية  وكمرحلة 
كتائب  مع  بالتن�ضيق  م�رص�تة، 
�لوفاق �لأخرى خا�ضة �لقادمة 
كلم   140( �لزنتان  من مدينتي 
جنوب غرب طر�بل�س( و�لز�وية 
طر�بل�س(،  غرب  كلم   45(
م�ضادة  بهجمات  �لقيام  من 
عدة  با�ضتعادة  �ضمحت لحقا 
مناطق على غر�ر �ل�ضو�ين )30 
طر�بل�س(،  غربي  جنوب  كلم 
غرب  )جنوب  وور�ضفانة 
كلم   100( وغريان  طر�بل�س(، 

جنوب طر�بل�س(.

كتائب م�سراتة مل تدخل 
بعد معركة طرابل�س 

بكامل ثقلها

ر�ضمي  �إح�ضاء  هناك  ولي�س 
يف  لكن  م�رص�تة،  كتائب  لقوة 
"�خلرب"  جريدة  نقلت   ،2015
�جلز�ئرية، عن قيادي ميد�ين 
�لثالثة مل�رص�تة، مل  �لقوة  يف 
تك�ضف عن ��ضمه، �أن عددهم 
ي�ضل �إىل نحو 17 �ألف مقاتل، 
ليبيا  فجر  قو�ت  ثلثي  ميثلون 
من  لكتائب  �ضابق  )حتالف 
�ألفا  غرب ليبيا م�ضكل من 25 
من �لثو�ر �ل�ضابقني( ولديهم 5 
من�ضوب  م�ضلحة  عربة  �آلف 
م�ضاد  ر�ضا�س  مدفع  عليها 

للطائر�ت.
�ضحايا  "منظمة  ذكرت  بينما 
يف  �لليبية،  �لإن�ضان"  حلقوق 
"�لقوة  حول  مف�ضل  تقرير 
م�رص�تة  ملدينة  �لت�ضليحية 
ن�رصته  فرب�ير"،   17 ثورة  بعد 

على  �لر�ضمية  �ضفحتها  على 
19نوفمرب  يف  �لفاي�ضبوك، 
2013، �أن �ملدينة حتوي على 
�ألف مقاتل، بالإ�ضافة �إىل   16
مما  �حتياط،  قو�ت  �ألف   20
يرفع عددهم عند �لتعبئة �إىل 
حفرت  )قو�ت  مقاتل  �ألف   36
مبن فيهم �ملرتزقة �لت�ضاديون 
و�ل�ضود�نيو ن يبلغ نحو 25 �ألف 

مقاتل(.
�لأ�ضلحة،  حلجم  وبالن�ضبة 
كتائب  �أن  �ملنظمة،  �أو�ضحت 
دبابة   380 متلك  م�رص�تة 
"تي  نوع  من  دبابة   50 منها 
و�لبقية  �ملتطورة،  �إ�س"   90
و"تي55  �إ�س"  "تي62  نوع  من 
�إ�س"، بالإ�ضافة �إىل 225 دبابة 
�أخرى خمزنة )حتتاج ل�ضيانة(، 
ف�ضال عن 300 عربة مدرعة، 

و500 �ضاحنة نقل ثقيل.

لل�ضيار�ت  بالن�ضبة  �أما 
مد�فع  عليها  �ملن�ضوب 
ر�ضا�ضة، فبلغت قبل 6 �ضنو�ت 
�لتقرير  بح�ضب  عربة،   1500
�ضيار�ت  ��ضتري�د  يتم  حيث 
من  ب�ضهولة  �لدفع  رباعية 
تن�ضيب  يجري  ثم  �خلارج، 
م�ضادة  ر�ضا�ضة  مد�فع 
ور�ضات  يف  عليها،  للطائر�ت 

حد�دة حملية.
�لعربات  هذه  و�أثبتت 
حرب  يف  فعاليتها  �مل�ضلحة 
�ل�ضحر�ء،  يف  وحتى  �ملدن 
�لتي  �لع�ضابات  حرب  و�أي�ضا 
نظر�  و�لفر،  �لكر  تعتمد على 
بالدبابات  مقارنة  ل�رصعتها 
حجمها،  و�ضغر  و�ملدرعات، 
و�أخذ  �ملناورة  على  وقدرتها 

�لقتايل  �لتكتيك  هذ�  �لليبيون 
هزميتهم  بعد  �لت�ضاديني،  من 
يف معركة "و�دي �لدوم"، �لتي 
 ،1987 يف  حفرت  فيها  �أُ�رص 
ع�ضكرية  م�ضادر  بح�ضب 
للقو�ت  بالن�ضبة  �أما  ليبية 
فت�ضم  م�رص�تة،  يف  �جلوية 
بني  طائرة  و25  عن�رص،   700
وتدريب،  و��ضتطالع  مقاتلة 
و5 طائر�ت نقل، و50 مروحية 

بح�ضب �لتقرير.
�أن كتائب  �إىل  �لتقرير،  وي�ضري 
 35 �إىل  مق�ضمة  م�رص�تة، 
وكتيبتي  �آلية،  م�ضاة  كتيبة 
مدفعية،  و10كتائب  دبابات، 
�لقو�ت  من  وجمموعتني 
�خلا�ضة، يف حني ت�ضري تقارير 
�إعالمية �أخرى �أن عدد كتائب 
كتيبة،  بـ280  يقدر  م�رص�تة 
ولو�ء   ،166 �لكتيبة  �أ�ضهرها 
 ،)301 )�لكتيبة  �حللبو�س 
وكتيبة  �ملحجوب،  وكتيبة 

حطني، وكتيبة �ملر�ضى.
ورغم �أن �لتقرير قدمي ن�ضبيا، 
�إل �أنه يعطي �ضورة ولو عامة 
م�رص�تة،  كتائب  قوة  على 
ع�ضكرية  قوة  �أكرب  تعد  �لتي 
ولديها  �لغربية  �ملنطقة  يف 
�رصت  من  حاليا  متركز�ت 
غربا  طر�بل�س  �إىل  �رصقا 

وحتى غريان جنوبا.
�لع�ضكرية،  قوتها  جانب  و�إىل 
مركز�  م�رص�تة  تعترب 
�أكرب  ثالث  فهي  �قت�ضاديا، 
طر�بل�س  بعد  ليبية  مدينة 
نحو  �ضكانها  )عدد  وبنغازي 
و�أهلها  ن�ضمة(،  �ألف   500
معروفون بالتجارة منذ �لقدم، 
على  �ملدينة  حتتوي  حيث 

دويل  ومطار  جتاري،  ميناء 
منتظم �لرحالت،

ورغم �أنه ل يوجد بها �آبار نفط 
تنتج  م�رص�تة  �أن  �إل  وغاز، 
و�ضدرت  و�ل�ضلب،  �حلديد 
منه �آلف �لأطنان �إىل �جلز�ئر 

موؤخر�.

م�سراتة لوحدها توازن 
قوات حفرت

كتائب  كانت   ،2017 وقبل 
معظم  على  ت�ضيطر  م�رص�تة 
قو�عده  فيه  مبا  فز�ن،  �إقليم 
�لثالث؛  �جلوية  �لع�ضكرية 
�جلفرة، وو�دي �ل�ضاطئ )700 
كلم جنوب طر�بل�س(، ومتنهنت 
)�لتابعة ملدينة �ضبها 750 كلم 
مت  ومنها  طر�بل�س(،  جنوب 
نقل كميات كبرية من �لأ�ضلحة 
و�لذخائر �إىل م�رص�تة، خا�ضة 
�ملدى،  �ملتو�ضطة  �ل�ضو�ريخ 
للدروع،  �مل�ضادة  و�لأ�ضلحة 
�ملحمولة   "7 �ضام  و"�ضو�ريخ 
للطائر�ت، وخمتلف  �مل�ضادة 

�أنو�ع �لذخائر.
�أ�ضبه  م�رص�تة  كتائب  وتعترب 
يف  وتو�زن  �ضغري،  بجي�س 
رغم  حفرت،  ملي�ضيات  قو�تها 
بنحو  �ضوى  ت�ضارك  مل  �أنها 
ثلث قوتها يف معركة طر�بل�س، 
حفرت  عجز  يف�رص  ما  وهذ� 
نحو  عن دخول طر�بل�س منذ 
رغم  �لقتال،  من  �أ�ضهر  �أربعة 
و�للوجي�ضتي  �لع�ضكري  �لدعم 
عدة  من  قو�ته  تتلقاه  �لذي 
م�رص�تة  لكتائب  و�ضبق  دول 
قو�ت  طرد  من  متكنت  �أن 
طر�بل�س  �لعا�ضمة  من  حفرت 

 ،2014 يف  �لدويل  ومطارها 
يوم  بعد  �ملعركة  وح�ضمت 
 40 من  �أكرث  مقتل  من  و�حد 
جوي  ق�ضف  يف  مقاتليها  من 

لطري�ن يعتقد �أنه �إمار�تي.
هجوم  �ضد  من  متكنت  كما 
"د�ع�س"  لتنظيم  كا�ضح 
يف  معاقله  من  �لإرهابي، 
يف  م�رص�تة،  باجتاه  �رصت 
��ضتطاعت  بل   ،2016 ماي 
حررت  معاك�س  بهجوم  �لقيام 
عليها  �ضيطر  �لتي  �ملناطق 
�لتنظيم، حينها، قبل �أن تق�ضي 
�آخر  وتنهي  معقله،  يف  عليه 
�ضيطرة له على �ملدن �لليبية، 
مب�ضاعدة �أمريكية وبريطانية، 
م�ضت�ضفى  �إيطاليا  ن�ضبت  كما 
 300 يحر�ضه  باملدينة  ميد�ين 

جندي.
حفرت،  طري�ن  و��ضتهد�ف 
مل�رص�تة، من �ضاأنه �أن ي�ضتنفر 
قد  وحينها  مقاتليها،  كافة 
بكامل  �ملدينة  كتائب  تدخل 
و�لب�رصي،  �لع�ضكري  ثقلها 
وقد ل تتوقف حدود �ملعركة 
عند تخوم طر�بل�س وقد متتد 
قاعدة  �إىل  �ملعارك  نري�ن 
�لوطية �جلوية )170 كلم جنوب 
�أعلنت  �لتي  طر�بل�س(،  غرب 
قو�ت حفرت �أن �لهجوم �نطلق 
منها، كما ميكن �أن ت�ضمل �أي�ضا 
قاعدة �جلفرة �جلوية و�ملدن 
�جلفرة  ملحافظة  �لرئي�ضية 
و�ضوكنة(،  وود�ن،  )هون، 
�لنفطي  �لهالل  مو�نئ  وحتى 
من  �لقريبة  �ل�ضرت�تيجية 
�رصت )�ل�ضدرة، ور��س لنوف، 

و�لربيقة، و�لزويتينة(.

ل �سك اأن ق�سف قوات اللواء الليبي املتقاعد خليفة حفرت، لأول مرة، مدينة م�سراتة، منذ بداية هجومه على العا�سمة 
طرابل�س قبل نحو اأربعة اأ�سهر، �سيكون له تبعاته على �سري املعارك، التي ات�سعت لت�سمل مناطق اأبعد عن حماور القتال 

الرئي�سية جنوبي طرابل�س.

بعد الإغارة على م�سراتة

ق.د

هل �صتلقى قوات حفرت م�صري "داع�ش"؟ 
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كيف ت�ؤثر �أحز�ب �خل�سر على �سناعة �لقر�ر يف �أوروبا؟
اأُجريت انتخابات الربملان الأوروبي يف مايو 2019، وهي النتخابات 

الربملانية التا�شعة منذ اأول انتخابات مبا�شرة يف عام 1979،و�شهدت هذه 
ل خارطة �شيا�شية جديدة يف الربملان الأوروبي �شُتنهي  النتخابات ت�شُكّ

الثنائية احلزبية التاريخية املهيمنة على الربملان يف مقابل �شعود 
الأحزاب ال�شعبوية واليمني املتطرف واخل�شر، وذلك برغم احتفاظ 

القوى املوؤيدة لالحتاد الأوروبي بغالبية كبرية. 

با�شم را�شد/مركز 
 امل�شتقبل للدرا�شات
 و الأبحاث املتقدمة

للربملان  اجلديد  الوجه  وهذا 
لتوافق  التو�صل  �صيجعل  الأوروبي 
اأكرث  اأمًرا  الكتل  خمتلف  بني 
بع�ض  �صعود  اأن  كما  تعقيًدا، 
على  يوؤثر  قد  الأخرى  الأحزاب 
يف  الأوروبي  الربملان  اأجندة 
ال�صنوات املقبلة واأدواته ملواجهة 
تعاين  التي  املختلفة  التحديات 

منها القارة الأوروبية.

اآليات عمل الربملان 
الأوروبي:

يعد الربملان الأوروبي هيئة �صنع 
الحتاد  يف  القوانني  و�صياغة 
الأوروبي، ف�صًل عن كونه م�صئول 
املفو�صية  رئي�ض  انتخاب  عن 
الربملان  وي�صرتك  الأوروبية. 
يف  الأوروبي  الحتاد  جمل�ض  مع 
ممار�صة ال�صلطة املالية واملوازنة، 
على  تغيريات  اإدخال  وميكنه 
واملوافقة  للحتاد  العام  الإنفاق 
يقوم  كما  امليزانية،  النهائية على 
اأعمال  على  بالإ�رشاف  الربملان 
جمل�ض الحتاد الأوروبي، وي�صّدق 
وميتلك  املفّو�صني،  تر�صيح  على 
جمل�ض  من  الثقة  �صحب  حّق 
الحتاد، وميار�ض اإ�رشاًفا �صيا�صًيّا 

على كل موؤ�ص�صات الحتاد.
من  الأوروبي  الربملان  ويتكون 
اأع�صاء  عليهم  يطلق  ع�صًوا،   751
يُنتخبون  الأوروبي،  الربملان 
الحتاد  ناخبي  قبل  من  مبا�رشة 
�صنوات.  خم�ض  كل  الأوروبي 
م�صالح  الأع�صاء  هوؤلء  ومُيّثل 
املواطنني من الدول الأع�صاء يف 
عددها  البالغ  الأوروبي  الحتاد 
28 دولة، قبل خروج بريطانيا من 
الحتاد، ويف حالة خروجها �صيتم 
على  توزيعها  اأو  مقاعدها  اإلغاء 

دول اأخرى.
لديه  الذي  الربملان،  ويتاألف 
و�صرتا�صبورغ،  بروك�صل  يف  مقران 
رئي�صية  جمموعات  عدة  من 
انتماءاتها  على  بناء  مًعا  جتل�ض 
فهناك  والأيديولوجية؛  ال�صيا�صية 
الو�صط،  ميني  لتمثيل  جمموعات 
وغريها  واخل�رش،  وال�صرتاكيني، 
دول  يف  الفاعلة  القوى  من 
الحتاد، كما يوجد بع�ض الأع�صاء 
اأكرب جمموعة  وتتمتع  امل�صتقلني، 
بحق  النتخابات  بعد  �صيا�صية 
اختيار ال�صخ�ض الذي يتبواأ من�صب 

رئا�صة املفو�صية الأوروبية.
الربملان  داخل  الدول  متثيل  ويتم 
كل  �صكان  لعدد  وفًقا  الأوروبي 
حتظى  اأملانيا  اأن  جند  لذا  دولة؛ 
يف  املقاعد  من  الأكرب  بالن�صيب 

الربملان الأوروبي بعدد 96 مقعًدا 
نظًرا لكون عدد �صكانها ي�صل اإىل 
فرن�صا  تليها  ن�صمة،  مليون   82.8
اإيطاليا  من  كل  ثم  مقعًدا،  بـ74 
مقعًدا،  بـ73  املتحدة  واململكة 
كما يوجد يف الحتاد دول �صغرية 
واإ�صتونيا  ولوك�صمبورغ  مالطا  مثل 
الربملان  يف  وح�صتهم  وقرب�ض، 
هي 6 اأع�صاء فقط لكل دولة على 

حدة.
كذلك تختلف اأنظمة الت�صويت يف 
الأوروبية  الربملانية  النتخابات 
الحتاد؛  يف  اأخرى  اإىل  دولة  من 
نظام  على  تعتمد  دول  فهناك 
تعتمد  واأخرى  املغلقة،  القوائم 
ويتم  املفتوحة،  القوائم  على 
انتخاب اأع�صاء الربملان الأوروبي 
وفق نظام الدوائر، يف بلدان مثل 
اأخرى  بلدان  يف  بينما  اإيطاليا، 
باأكمله  البلد  يعّد  اأملانيا-  -مثل 

عبارة عن دائرة انتخابية واحدة.

�شعود اأحزاب اخل�شر:

حققت اأحزاب اخل�رش مفاجاأة يف 
اإىل  الأوروبي  الربملان  انتخابات 
بح�صان  البع�ض  و�صفها  اأن  درجة 
الأ�صود؛ حيث حققت  النتخابات 
اأوروبا،  اأنحاء  جميع  يف  مكا�صب 
وعرب  الربتغال  اإىل  اأملانيا  من 
ما  وهو  الأوروبي،  ال�صمال  بلدان 
احلزب  قادة  لبع�ض  طبًقا  يرجع 
ال�صباب،  الناخبني  تزايد  اإىل 
احلالية،  ال�صيا�صات  من  والغ�صب 

وزيادة الوعي بالتغري املناخي.
اأحزاب اخل�رش على  وقد ح�صلت 
من   %10 حوايل  بن�صبة  مقعًدا   75
اإجمايل مقاعد الربملان الأوروبي 
انتخابات  يف  مقعًدا   51 مقابل 
اخل�رش  حقق  حيث   ،2014
العوا�صم  جميع  يف  جناحات 
نتائج  اأعلى  كانت  وقد  الأوروبية؛ 
حققها اخل�رش يف اأملانيا واأيرلندا 
ففي  وفرن�صا.  املتحدة  واململكة 
على  اخل�رش  حزب  ح�صل  اأملانيا 
اأكرث من 20% من اأ�صوات الناخبني 
مقعًدا،   22 حوايل  اأي  الأملان، 
للحزب  كبرية  هزمية  حمقًقا 
الذي  الدميقراطي  ال�صرتاكي 
حتول الكثري من الناخبني -خا�صة 
ال�صباب- من الي�صار الدميقراطي 
اإىل حزب اخل�رش. كما �صهد حزب 
خا�صة  اأيرلندا،  اخل�رش طفرة يف 
لعدم وجوده يف الربملان الأوروبي 
الزمان؛  اأكرث من عقدين من  منذ 
من  مقعدين  على  ح�صل  حيث 
الربملان  يف  لأيرلندا  مقعًدا   11
الأوروبي، وهو مك�صب كبري نظًرا 
اأي مقاعد  له  يكن  لأن احلزب مل 
بريطانيا،  يف  وكذلك  ال�صابق.  يف 
خروج  مو�صوع  �صيطرة  فربغم 
على جدول  الحتاد  من  بريطانيا 

الأعمال، فقد ح�صل اخل�رش على 
ح�صد  فرن�صا  ويف  مقعًدا.   11
ح�صل  كما  برملانًيّا.  مقعًدا   12
غالبية  يف  ثلثة  اأو  مقعدين  على 

العوا�صم الأوروبية الأخرى.
من  العديد  الأمر  هذا  دفع  وقد 
النجاح  ذلك  و�صف  اإىل  املحللني 
غري امل�صبوق باأنه »موجه خ�رشاء« 
له  �صتكون  واأنه  اأوروبا،  جتتاح 
القرارات  على  كبرية  تاأثريات 
املتعلقة  الأوروبية  وال�صيا�صات 
وغريها،  الإن�صان  وحقوق  بالبيئة 
ل  قوة  اأ�صبحوا  قد  اخل�رش  واأن 
يُ�صتهان بها يف الربملان الأوروبي. 
اأن  اإىل  اآخرون  اأ�صار  حني  يف 
لفت  ب�صكل  ينجحوا  مل  اخل�رش 
لكنهم  الغربية،  اأوروبا  يف  �صوى 
و�صط  يف  لفتة  نتائج  يحققوا  مل 
و�رشق اأوروبا على عك�ض الأحزاب 
اعتبار  ميكن  ل  ثم  ومن  اليمينية، 
تكت�صح  ظاهرة  باأنه  النجاح  ذلك 

اأوروبا.
يف  زال  ما  اخل�رش  جناح  اأن  بيد 
ورمبا  عقود؛  منذ  الأول  طوره 
تكون انتخابات الربملان الأوروبي 
يف  اخل�رشاء  الظاهرة  بداية  هي 
القادمة  النتخابات  واأن  اأوروبا، 
الوطنية  امل�صتويات  على  -�صواء 
�صت�صهد  الأوروبي-  امل�صتوى  اأو 
من  �صواء  للخ�رش،  اأكرب  جناحات 
فاعلية  اأو  املقاعد  عدد  حيث 

التاأثري على القرار الأوروبي.

اأ�شباب التقدم:

التي  الأ�صباب  من  العديد  توجد 
امل�صبوق  غري  النجاح  تف�رِشّ  رمبا 
انتخابات  الذي حققه اخل�رش يف 
الربملان الأوروبي الأخرية، والذي 
بوترية  ي�صتمر  اأن  املرجح  من 
اأعلى، �صواء على امل�صتوى الوطني 
اإذا  الأوروبي، خا�صة  امل�صتوى  اأو 
ترتيب  اإعادة  اخل�رش  ا�صتطاع  ما 
ولعَلّ  الأوروبي.  الربملان  اأجندة 
اأبرز اأ�صباب جناح اخل�رش ما يلي:

يف  امل�صاركة  ن�صبة  زيادة   -1
لهذا  الأوروبي  الربملان  انتخابات 
اإىل ن�صبة %51  العام والتي و�صلت 
للت�صويت،  املوؤهلني  الناخبني  من 
من  اأكرث  منذ  ن�صبة  اأعلى  وهي 
من  اأكرثهم  وكان  عاًما،  ع�رشين 
التي مل تكن تهتم يف  ال�صباب  فئة 
ال�صابق بامل�صاركة يف الت�صويت يف 
النتخابات. وتعرِبّ هذه الن�صبة عن 
بالربملان  الناخبني  اهتمام  عودة 
منذ  اإليه  يُنظر  الذي  الأوروبي، 
الدرجة  من  اأنه  على  طويلة  فرتة 
جميع  يف  اعتباره  ومت  الثانية، 
من  اأهمية  اأقل  باأنه  القارة  اأنحاء 

ال�صيا�صة الوطنية. 
�صوء  يف  الهتمام  هذا  وياأتي 
تواجه  التي  املتعددة  التحديات 

املرحلة  يف  الأوروبية  القارة 
طابًعا  اأ�صفى  وقد  احلالية، 
النتخابات،  تلك  على  ا  خا�صًّ
على  الرتكيز  اإىل  الناخبني  ودفع 
اأخرى  اأحزاب  ل�صالح  الت�صويت 
ومن  عليها،  املعتادين  غري 
كانت  اخل�رش  اأحزاب  اأن  الوا�صح 

من بني تلك القائمة.
التقليدية،  الأحزاب  اإخفاق   -2
ميني الو�صط وي�صار الو�صط، لأول 
احلفاظ  يف  عاًما،   40 منذ  مرة 
الربملان،  على  هيمنتها  على 
واأكرث  اأ�صغر  اأحزاب  ل�صالح  وذلك 
جمموعة  بجانب  كاخل�رش  �صغًفا 
ال�صعبوية.  الأحزاب  من  متنوعة 
الأوروبي،  ال�صعب  اإذ ح�صل حزب 
على  املحافظني،  ميثل  الذي 
الأوروبي  الربملان  182 مقعًدا يف 
اجلديد ليحافظ على موقعه كاأكرب 
مقعًدا،   42 خ�رش  لكنه  فيه،  كتلة 
ال�صرتاكيني  حتالف  حل  فيما 
والدميقراطيني يف املرتبة الثانية 
بـ153 مقعًدا، لكنه خ�رش بدوره 43 

مقعًدا.
رف�ض  عن  اخل�صارة  هذه  وتعرب 
ما  وهو  احلايل؛  للو�صع  الناخبني 
يف  اإجابات  عن  للبحث  دفعهم 
اإىل  مال  فبع�صهم  اأخرى؛  اأماكن 
اليمني القومي الذي يَِعُد بو�صع حٍدّ 
للهجرة ومنح املزيد من ال�صلطات 
الوطنية  للربملانات  وال�صلحيات 
البع�ض  اأما  لربوك�صل.  ولي�ض 
املوؤيد  البديل  فف�صلوا  الآخر 
من  لي�ض  لكنه  الأوروبي،  للحتاد 
اأحزاب  مثل  التقليدية،  الأحزاب 
الليربالية،  واجلماعات  اخل�رش 
والتي حققت نتائج جيدة يف هذه 
اأحزاب  حملت   -3 النتخابات. 
وعي  لرفع  امل�صتمرة  اخل�رش 
بالتحديات  الأوروبي  املواطن 
القارة  تواجه  التي  الكربى 
ب�صكل  ظهرت  والتي  الأوروبية 
�صواء  الأخرية؛  الفرتة  ملحوظ يف 
ق�صايا تعزيز الدميقراطية وحقوق 
احتجاجات  اأعقاب  يف  الإن�صان 
اأو  فرن�صا،  يف  ال�صفراء  ال�صرتات 
وحكم  الجتماعية  العدالة  ق�صايا 
والتغري  البيئة  ق�صايا  اأو  القانون، 
احلراري،  والحتبا�ض  املناخي 
يف  اخل�رش  حزب  ي�صعها  والتي 
لرتكيز  وي�صعى  اأولوياته،  قائمة 
الفرتة  يف  عليها  اأوروبا  اهتمام 

القادمة.
الأحزاب  �صعود  مواجهة   -4

ت�صعى  التي  املتطرفة  اليمينية 
الأوروبية؛  القارة  ملمح  لتغيري 
الأوروبيني،  الناخبني  خوف  اإن  اإذ 
هيمنة  من  ال�صباب،  ا  وخ�صو�صً
املناه�صة  القومية  الأحزاب 
الأوروبي،  الربملان  على  لأوروبا 
امل�صاركة  �رشورة  اإىل  دفعهم 
غري  اأخرى  لأحزاب  والت�صويت 
ظل  ويف  املتطرفة،  الأحزاب 
التقليدية  الأحزاب  على  غ�صبهم 
حلوًل  تقدميها  لعدم  املحافظة 
تواجه  التي  للم�صكلت  جذرية 
هو  الأف�صل  البديل  فكان  اأوروبا، 
من  يقدمه  ملا  اخل�رش،  حزب 
ف�صًل  للتطبيق،  وقابلة  بنَّاءة  روؤى 
عن اهتمامه بالق�صايا البيئية التي 

توؤثر بال�صلب على اأوروبا والعامل.

تغريات ال�شيا�شات 
الأوروبية:

من   %10 ن�صبة  اخل�رش  ميثل 
ومع  املجزاأ،  اجلديد  الربملان 
التقليدية  الأحزاب  هيمنة  تراجع 
الكتل  �صتحتاج  الربملان،  على 
الكتل  من  دعم  اإىل  الكربى 
لتمرير  اخل�رش-  -مثل  الأ�صغر 
املفو�صني  وتعيني  الت�رشيعات، 
العليا  واملنا�صب  الأقوياء 
اأربعة  هناك  اأن  خا�صة  الأخرى، 
رئا�صة  �صاغرة:  كبرية  وظائف 
واملجل�ض  الأوروبية،  املفو�صية 
املركزي  والبنك  الأوروبي، 
املمثل  اإىل  بالإ�صافة  الأوروبي، 
اخلارجية.  لل�صيا�صة  الأعلى 
اخل�رش  ت�صويت  �صيكون  ثّم  ومن 
املنا�صب  تلك  اختيار  يف  حا�صًما 
اأن  املرجح  من  ولي�ض  ابتداء؛ 
اأي  لتويل  ا  �صخ�صً اخل�رش  ير�صح 
اأجندتهم  يدعم  اأن  دون  من�صب 
احلزبية، وهو ما يزيد من نفوذهم 
الأوروبي،  الربملان  يف  وتاأثريهم 
مبا قد يدفع املفو�صية الأوروبية 
اأكرث �رشامة  �صيا�صات  انتهاج  اإىل 
امللوثة  ال�صناعات  بتنظيم  تتعلق 
ال�رشكات  حما�صبة  اأو  للبيئة، 
�رشيبًيّا،  اجلن�صيات  متعددة 
التجاريني  ال�رشكاء  مطالبة  اأو 
بامل�صاعدة يف احتواء تغري املناخ، 
ال�صغط  من  كذلك  ميكنها  وقد 
يف  خا�صة  الأع�صاء،  الدول  على 
عدم  �صبيل  يف  الأوروبي،  ال�رشق 

الإ�رشار باحلقوق املدنية.
يف  اخل�رش  اأحزاب  تاأثري  وينبع 

الربملان من احتادهم وان�صباطهم 
احلزب  مبنهجية  والتزامهم 
عك�ض  على  وذلك  امل�صرتكة، 
املناه�صة  ال�صعبوية  الأحزاب 
لأوروبا والتي ح�صدت حوايل 117 
مقعًدا يف الربملان الأوروبي )وكان 
على  يح�صلوا  اأن  املتوقع  من 
اأقل  نفوذهم  لكن  اأكرث(  مقاعد 
نظًرا  اخل�رش،  اأحزاب  من  تاأثرًيا 
لكونهم منق�صمني حول العديد من 
»بوتني«  مع  العلقة  من  الق�صايا، 
ق�صايا  وحتى  املثليني  حقوق  اإىل 

الهجرة واللجئني.
ول يقت�رش النق�صام بني ال�صعبويني 
واإمنا  الق�صايا  بع�ض  على  فقط 
ا؛ اإذ رف�ض كل  يف التحالفات اأي�صً
الربيطاين  ال�صتقلل  حزب  من 
ال�صعبي  واحلزب  »بريك�صت« 
لأوروبا  املناه�ض  الدمناركي 
مناه�ض  كبري  حتالف  ت�صكيل 
رف�صهم  ب�صبب  الأوروبي،  للفكر 
الوطنية  اجلبهة  مع  كتلة  ت�صكيل 
للأجانب،  املناه�صة  الفرن�صية 
الهولندي  احلزب  �صيدفع  مما 
»خريت  برئا�صة  يف«  يف  »بي 
فيلدرز« للبحث عن كتلة برملانية 
النم�صاوية  اليمينية  الأحزاب  مع 
فقط؛  مادي  لغر�ض  وال�صويدية 
الأوروبي  الربملان  يخ�ص�ض  اإذ 
ميزانية لكل كتلة برملانية. لذلك 
�صيكون  اخل�رش  نفوذ  اأن  جند 
الأوروبي،  الربملان  يف  اأقوى 
مب�صاريع  يتعلق  فيما  خا�صة 
بالتغريات  اخلا�صة  القوانني 
الجتماعية  والعدالة  البيئية 
من  �صواء  الدميقراطية،  وتعزيز 
الأحزاب  على  ال�صغط  خلل 
الكربى من اأجل اإعطائها تاأييدها 
اخل�رش  اأجندة  دعم  مقابل  يف 
توظيف  خلل  من  اأو  الأ�صا�صية، 
لل�صغط  لها  املوؤيد  العام  الراأي 
الربملان  يف  الأحزاب  بقية  على 
الأوروبي. ختاًما، برغم حمدودية 
املقاعد التي ح�صل عليها اخل�رش 
فاإن  الأحزاب،  ببقية  مقارنة 
املقاعد  تتجاوز  تاأثريهم  حدود 
هذه  تكون  وقد  الربملانية، 
لتعزيز  بداية  جمرد  النتخابات 
اأوروبا،  يف  الأخ�رش  البديل  نفوذ 
النتخابات  م�صتوى  على  �صواء 
الأوروبية، وقد ي�صبح  اأو  الوطنية 
�صيا�صي  ف�صيل  اأكرث  اخل�رش 
قادر على مواجهة �صعود اأحزاب 

اليمني القومي املتطرف.
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الو�سط:2019/07/31

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
ولية ورقلة 

دائرة احلجرية
بلدية احلجرية

الرقم:09/2019

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتجديد جمعية حملية 
18�سفر  يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  مبقت�سى 
باجلمعيات  املتعلق   2012 ل12يناير  املوافق   1433
الت�سريح  و�سل  ت�سليم  اليوم:11/07/2019  هذا  مت 

بتجديد اجلمعية املحلية ذات الطابع الثقايف امل�سماة :
-جمعية :افاق امل�ستقبل الثقافية بالرا�سدي لقراف 

احلجرية 
الكائن مقرها :حي الرا�سدي لقراف احلجرية

الرئي�س اجلمعية ال�سيد:�سندايل احل�سن 
-تاريخ و مكان امليالد:16/02/1988 باحلجرية

-العنوان :حي الرا�سدي لقراف احلجرية
بعد  يتم  للجمعية  القانوين  :التا�سي�س  مالحظة 
القيام الجباري ب�سكليات ال�سهار على نفقة اجلمعية 
وطني  توزيع  ذات  واحدة  اإعالمية  يومية  جريدة  يف 

وفقا لحكام املادة:18الفقرة 02من القانون 

 تعـــــــــــــــــــــــزية
دنيانا  عن  رحل 
اأول اأم�س الأب واجلد 
ت  جا تر ( ن حلنو ا
عمر  عن  اأحمد( 
الـ88�سنة. يناهز 
امل�ساب  هذا  واإثر 
ال�سيد  يتقدم  اجللل 
اأحمد(عامل  )خليفي 

تعازيه  باأحر  احلجل  عني  ببلدية  نظافة 
لعائلة الفقيد خا�سة اأبناءه)حممد. خليل.
وجل  عز  املوىل  من  راجيا  احل�سني(  ر�سيد. 
واأن  الوا�سعة  برحمته  الفقيد  يتغمد  اأن 
يلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان.اإنا للله واإنا اإليه 

راجعون



بقلم : اال�سري املحرر ثائر 
عزيز حالحله

ال�سجون  يف  الأطباء  ميار�س  حيث   
دورا اإجراميا وحقريا وغري مهني ول 
من  كل  يعرفه  المر  ،وهذا  ان�ساين 
الفل�سطينى  ال�سعب  ابناء  من  اعتقل 
والعربى ال�سجون ال�سهيونية ال�سادية 
، وقد �ساهدته باأم عينى عندما كنت 
يف �سجينا وا�سريا وتعر�ست للتحقيق 
فى �سجن ع�سقالن ، وقد عانيت يف 
بداية التحقيق املطول معي ل�ساعات 
ا�سناين  يف  اوجاع  من  متوا�سله 
وا�سفل العمود الفقري فقام املحقق 
وق�سيتي  ملفي  فى   ال�سهيوين 
بالت�سال بعيادة ال�سجن لعر�سي على 
فتم  العام  والطبيب  ال�سنان  طبيب 
نقلي لعيادة طبيب  ال�سنان ودخلت 
ومقيد  العينني،  مع�سوب  العيادة 
ويدفعني  �سجاين  يقودين   ، اليدين 
و�سعي  فتم  اكتايف  من  ويهزنى  بقوة 
ال�سنان  بكر�سى  ي�سمى  ما  على 
الع�سابة  رفع  او  قيدى  فك  دون    ،
وبلهجة  الطبيب  �ساألني   ، عينى  عن 
رو�سية من مما تعانى ، قلت له يوجد 
الع�سبة  اوجاع يف فكي المين فنزع 
ال�سجان  وكان  املوجودة على عيوين 
حوىل،  وبداأ ما ي�سمى جمازا الطبيب 
فاأنتبهت  ال�سنان  بداخل  ينظف    ،
جهازتنظيف  على  موجودة  لو�ساخ 
ال�سنان وقد كان عليه اثار دماء من 
هى  العيادة  هذه  لن  �سابق،  �سجني 

ي�سم  والذي  املعتقل  فى  الوحيدة 
واأمنيا   �سيا�سا  اأ�سريا   60 من  اأكرث 
حركة  اأبناء  من  اأغلبهم  فل�سطيني 
من  ،والعديد  الوطنية  واحلركة  فتح 
زنازين  يف  ليزالون  الذين  ال�رسى 
اأخرين  ملئات  وبال�سافة  التحقيق 
ال�سهاينة  اجلنائيني  ال�سجناء  من 
اجرامية  خلفيات  على  املعتقلني 
والنت�ساب  املخدرات  وجتارة 
ا�رسى  وبع�س    ، اجرامية  ملافيات 
زنازين  يف  املعزولني  فل�سطني  
ل�سلوكهم  عليهم  كعقوبة  انفرادية 
ادارة  ت�رسفات  على  واحتجاجهم 
بقرار  معزلون  او  عليهم  ال�سجون 
مما يعرف بجهاز ال�ساباك ال�سهيوين 
ي�سكلون  خطريين  اأ�رسى  كونهم 
على  ال�ساباك  زعم  ح�سب  خطورة 
وعلى  ال�رس  خارج  يف  الكيان  امن 
الأ�رسى وال�سجانني يف داخل ال�رس. 

او هكذا يزعمون .

مب�سلحة  ماتعرف  ادارة  فاإطباء 
ال�سجون الحتاللية ليلتزمون باأدنى 
الدويل  والقانون  املهنة  قواعد 
الذي  العامل  ولال�سف  والن�ساين 
ي�سم  ال�سهيوين  الكيان  هذا  يدعم 
�سلف  عن  عيونه  ويغم�س  اذانه 
منذ  الحتالل  حكومات  واجرام 

ن�ساته 
�سحب  الدولية  الطباء  نقابة  فعلى 
ال�سجانني  الطباء  بهولء  اعرتافها 
�سحب  وكذلك  ال�سهاينة  الرهابيني 
تعرف  مما  والع�سوية  ال�رسعية 
وطردهم  )ا�رسائيل(   اطباء  بنقابة 
من املنظمة الدولية والتعامل معهم 
موؤ�س�سة  مع  م�سرتكون  كمجرمني  
والتعذيب  القتل  يف  الحتالل 
والهمال الطبي معتمد بحق ا�رسانا 
،ان املئات من ال�رسى الذين ق�سوا 
مدار  على  بال�سجون  وا�ست�سهدوا 
الوطنية  احلركة  ن�سال  �سنوات 

ومتورطني  م�سوؤولون  هم  ال�سرية 
كجرائم  ت�سنف  التي  اجلرمية  بهذه 
الدويل  القانون  عليها  يعاقب  حرب 
والن�ساين والذي كان اخرهم ال�سري 

ال�ساب ال�سهيد ن�سار طقاطقة 
وهناك ع�رسات الق�س�س وامل�سايب 
املوؤملة التي كان وراءها اطباء عيادة 
الت�ستخي�س  يف  اخطاء  من  ال�سجون 
تكون  قد  وحبوب  ادوية  و�رسف 
منتهية  او  دوليا  حمرمة  حبوب 
للعالج  املطلوبة  غري  او  ال�سالحية 
وخا�سة  اجلميع  على  المر  وهذا   ،
واخراج  اي�سال  واملر�سى  ال�رسى 
ال�سجون  يف  الطباء  ماميار�سه 
ال�رسى   بحق  وجتاربهم  بحقهم 
يف�سحوا  ان  املحررين  وعلى 
ف�س  بحقهم  ارتكبت  التي  اجلرائم 
ا�رسهم وكم فقدنا من حمررين بعد 
الفراج عنهم جعفر ومنهم ال�رسى 
وحممد  ال�رساحني  جمال  عو�س    ،
وابوعمار  ذريع  ابو  وا�رسف  العمله 
زيدات وغريهم املئات من ال�رسى 
او  ال�سهيونية  ال�سجون  فى  املر�سى 
ما ي�سمى جمازا عيادة م�سفى الرملة 

.
هناك جرمية بل جرائم ترتكب يوميا 
املعايري  كل  وتنتهك  ال�رسى  بحق 
 ، والن�سانية  والقانونية  الدولية 
يف  ال�رسى  بحق  تتوقف  ان  ويجب 
ا�ستقالبهم  لنريد  الحتالل  �سجون 
ا�سحاء  ابطال  امنا  نعو�س  يف 

مرفوعي الراأ�س واجلبني .

يف اأية دولة يف هذا العامل الكبري حترتم نف�سها وذاتها وقوانينها ود�ساتريها واأعرافها تعترب مهنة 
الطب من اأقد�ص املهن واأهمها على االإطالق ،ومتثل االإن�سان واالإن�سانية والنقاء،واحلر�ص على 

م�ساعدة الب�سر ، اأو اأي كائن حى على ب�ساط هذه الكرة االأر�سية ،وتقدمي اخلدمة والرعاية 
واالأهتمام ، وحتى االأطباء بعد تخرجهم وتوظيفهم يقوم الطبيب باأداء الق�سم وميني املهنة الذي 

يقوم على العهد والوفاء وااللتزام بتقدمي كل مايلزم من اأجل احلفاظ على اإن�سانية االإن�سان 
وكرامته، ولكن االأطباء ال�سهاينة الذين هم �سجانون و�سباط يف اجلي�ص ال�سهيوين، اأوخدموا يف 
وحداته املختلفة يتعاملون بكل وح�سية و�سادية واإرهاب وظلم وقهر لالأ�سرى الفل�سطينيني يف 

�سجون االحتالل ال�سهيوين .

هيئة الأ�ضرى ونادى الأ�ضري اأطباء ال�ضجون ...جالدون وبال �ضمري..
ينعيان الأ�ضرية  املحررة 
املقد�ضية اآمال ال�ضاوي�ش

ا�ستدعاء طفل يف الثالثة من عمره للتحقيق..

منوذج �ضارخ لإجرام الحتالل 
بحق الطفولة الفل�ضطينية

الأ�ضري الأول للجبهة ال�ضعبية
على  فروانة  النا�رس  عبد  كتب 
يف  "الفي�سبوك":  عرب  �سفحته 
موؤمتر  وخالل  التقيته  "بروك�سل" 
اأنا  كم  مرارا.  جال�سته  الأ�رسى 
حمظوظ بلقائي به وم�سافحتي له، 
وال�سغاء اليه وهو يتحدث بب�ساطة 
وعنفوان  املقاتل  وتوا�سع  الثائر 
حكايات  من  جزء  عن  املحارب، 
الثوري  والزمن  البعيد  املا�سي 
اجلميل. كان كما رووا لنا رفاقه وما 
ب�سيطا  ال�سجون،  يف  عنه  �سمعناه 
ومتوا�سعا، �ساحكا ومبت�سما. وراأيناه 

يف �سورة هي ذاتها تلك املطبوعة 
واخوانه  رفاقه  واأذهان  اأذهاننا  يف 
ومنذ  ال�سجون  يف  عاي�سوه  الذين 
اأن تردد ا�سمه مل�سامعنا وقراأناه يف 
ووثائق  الفل�سطينية  الثورة  �سجالت 
فل�سطني.  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة 
انه الأ�سري املحرر/ �سكران حممود 
عني  خميم  ابن  �سكران.  اهلل  عبد 
-17 بتاريخ  اعتقل  الذي  احللوة 

�سفقة  �سمن  عنه  واأفرج   1966-9
عملية  عليها  اأطلق  والتي  التبادل 
ومت   1979-3-14 بتاريخ  "النور�س" 

الأ�سري  ويُعترب  ليبيا.  اىل  ابعاده 
اأ�سري للجبهة  "�سكران �سكران" اأول 

ال�سعبية لتحرير فل�سطني.
يجل�س  فمن  ال�سورة.  تكتمل  وحتى 
على ميينه هو ذاك املنا�سل العريق 
دهمان  حممد  املحرر/  والأ�سري 
"ابو �سيو�سف" من غزة. اأحد رجال 
وواحد ممن حترروا  الزمن اجلميل 
بعد   ،1985 عام  التبادل  �سفقة  يف 
عاما،   15 من  لأكرث  دام  اعتقال 
�سجون  يف  ليم�سي  اعتقل  ثم  ومن 
ع�رسين  جمموعة  ما  الحتالل 

عاما. ويعترب "دهمان" من القيادات 
ال�سعبية يف قطاع  التاريخية للجبهة 
غزة. وعرفناه يف ال�سجون واحد من 

رموز احلركة الأ�سرية.
"اأبو  والدي  اأن  اللقاء.  يف  والأجمل 
وق�س�سه  وتاريخه  با�سمه  العبد" 
اللقاءات  يف  حا�رسا  كان  ونوادره، 
يزيدين فخرا  ما  والأحاديث. وهذا 
خلف  وم�سريته  الن�سايل  باإرثه 
ق�سبان ال�سجون والتي امتدت لأكرث 
من 15 عاما قبل اأن يتحرر يف اطار 

�سفقة التبادل عام 1985.

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  نعت 
ال�سجون  يف  والأ�رسى  واملحررين 
املحررة  املحررين،  والأ�رسى 
ح�سني  حممود  اآمال  املقد�سية 
وافتها  والتي  )52 عاماً(،  ال�ساوي�س 
�سيُ�سيع  حيث  اأم�س،  �سباح  املنية 
جثمانها الطاهر بعد �سالة الع�رس 
املبارك.  الأق�سى  امل�سجد  من 
قدري  اللواء  الهيئة  رئي�س  وتقدم 
احلزن  م�ساعر  باأ�سدق  بكر،  اأبو 
 ، الفقيدة  عائلة  من  واملوا�ساة 
اأن  القدير  العلي  اهلل  من  متمنياً 
يرحمها بوا�سع رحمته ويلهم ذويها 
ال�سيدة  باأن  وال�سلوان. يذكر  ال�سرب 
اأحمد  املحررين  والدة  هي  اآمال 
ثالث  جنل  ولها  ال�ساوي�س  وحممود 
 30( العمر  من  ويبلغ  حممد  يُدعى 
الحتالل  �سجون  يف  ويقبع  عاماً( 
منذ �سبع �سنوات ون�سف و�سيتحرر 
بعد اأيام. وكانت الأ�سرية ال�ساوي�س 
قد اعتقلت بتاريخ 2015/3/4 اأثناء 
�سجن  يف  حممد  لبنها  زيارتها 
بال�سجن  عليها  النقب،  وُحكم 
�رساحها  واأطلق  اأ�سهر  ثالثة  ملدة 
املنزيل،  للحب�س  حتويلها  ب�رسط 
عامني،  مدة  فيه  مكثت  حيث 
الحتالل  حمكمة  واأ�سدرت 
بحق  حكماً  ال�سبع،  بئر  يف  لحقاً 
ي�سمى  ملا  "بتحويلها  ال�ساوي�س 
بخدمة اجلمهور" اأي القيام باأعمال 

نظافة وما �سابه، لعدة اأ�سهر. ومن 
جانبة نعى نادي الأ�سري الفل�سطيني 
واحلركة الوطنية الأ�سرية والأ�رسى 
املحررين يف الوطن واملهجر ببالغ 
حممود  اآمال  والأ�سى  احلزن  من 
القد�س،  من  عاماً(   52( ال�ساوي�س 
وهي والدة الأ�سري حممد ال�ساوي�س 
معتقالت  يف  والقابع  عاماً(   30(
�سبع  منذ  الإ�رسائيلي  الحتالل 
�سنوات ون�سف. ولفت نادي الأ�سري 
رحمها  ال�ساوي�س  املحررة  اأن  اإىل 
لنجلها  زيارتها  اأثناء  اُعتقلت  اهلل 
�سهر، ومت  وق�ست مدة   ،2015 عام 
اإىل احلب�س املنزيل  حتويلها لحقاً 
خالل  واأُ�سيبت  عامني،  ملدة 
انتهت،  التي  املنزيل  حب�سها  فرتة 
توفيت  حتى  ال�رسطان  مبر�س 
�سباح الأثنني املوافق 2019/7/29 
قد  الحتالل  �سلطات  وكانت 
حممد  جنلها  بحق  ُحكماً  اأ�سدرت 
ق�سائه  وبعد  �سنوات،  خم�س  ملدة 
�سهراً،   22 للحكم  اأ�سافت  املدة، 
كان  امل�سافة  املدة  انتهاء  وبعد 
عنه  الإفراج  يتم  اأن  املفرت�س  من 
�سلطات  اأن  اإل  �سهور،  خم�سة  قبل 
الإداري  لالعتقال  حولته  الحتالل 
ملدة �ستة �سهور، وقد تبقى ملوعد 
حممد  اأن  علماً  يوماً،   )20( حريته 
وحرمته  والده  تويف  واأن  �سبق 

�سلطات الحتالل من وداعه.  

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  ا�ستهجنت 
قيام  اليوم،  م�ساء  واملحررين 
الإ�رسائيلية  الحتالل  �سلطات 
للطفل  حتقيق  اإ�ستدعاء  بت�سليم 
ربيع  حممد  القا�رس  املقد�سي 
العي�سوية  بلدة  عليان 3 �سنوات من 
"القاء  بحجة  املحتلة،  القد�س  يف 
لقوات  مركبة  باجتاه  حجارة 
البلدة  اقتحامها  خالل  الحتالل 
القوات  قامت  حيث  اليوم"،  ظهر 
ذلك  وخالل  الطفل  مبالحقة 
تواجدت عائلته يف املكان وطالبتها 
ال�رسطة باإح�ساره يوم غد للتحقيق 
و�سلمتها  ال�رسطة،  مركز  يف 
رئي�س  وا�ستنكر  ال�ستدعاء. 
اقدام  بكر،  ابو  قدري  اللواء  الهيئة 
على  الرهابية  الحتالل  �سلطات 
بعمر  وهو  عليان  الطفل  ا�ستدعاء 

الثالث �سنوات، موؤكدا اأن الحتالل 
يرتكب جرائم علنية ووا�سحة بحق 
القا�رسين، وان الطفولة الفل�سطينية 
تتعر�س للخطر ال�سديد والدائم يف 
جتاه  الدويل  املجتمع  �سمت  ظل 
امل�سعورة  ال�رسائيلية  النتهاكات 
حقوق  ولتفاقية  الدويل،  للقانون 
الطفل العاملية".واأكد ابو بكر، على 
ال�رسائيلية  الحتالل  �سلطات  اأن 
للقد�س  ا�ستهدافها  من  �سعّدت 
واملقد�سيني خالل ال�سنوات القليلة 
اأن هناك هجمة  ولوحظ  املا�سية، 
املقد�سيني  الأطفال  بحق  منظمة 
حمالت  وت�ساعدت  خا�س،  ب�سكل 
العتقال للمقد�سيني، ذكورا واإناثا، 
ت�سويه  بهدف  و�سبابا،  �سغارا 
واقع  وتدمري  الأطفال،  م�ستقبل 

ال�سباب الفل�سطيني".
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الأ�رسى  اأن  اإىل  الأ�سري  نادي  ولفت 
اأبو عكر، واحل�سنات وحلبية يقبعون 
الرملة"،  "نيت�سان  معتقل  عزل  يف 
ويواجهون ظروفاً اعتقالية و�سحية 
�سلطات  تعنت  ا�ستمرار  مع  �سعبة، 
مطلبهم  تلبية  ورف�سها  الحتالل 

املتمثل باإنهاء اعتقالهم الإداري.
تقرير  يف  الأ�سري  نادي  واأ�ساف 
اأربعة  هناك  اأن  اليوم،  عنه  �سدر 
الإ�رساب  يوا�سلون  اآخرين  اأ�رسى 
الأ�سري  وهم:  خمتلفة  فرتات  منذ 
 )12( منذ  م�رسب  خلوف  �سلطان 
يوماً، والأ�سري اأحمد غنام منذ )16( 
يوماً، بالإ�سافة اإىل حمزة عواد منذ 
)9( اأيام، وعمر العبد منذ )8( اأيام، 

واإ�سماعيل علي منذ )6( اأيام.
الأ�سريين  اأن  الأ�سري  نادي  واأكد 
احلالت  اأ�سعب  من  وهو  حلبية 
ال�سحية من بني الأ�رسى امل�رسبني، 
حيث يُعاين من حروق يف ج�سده منذ 
طفولته، اإ�سافة اإىل اأنه عانى �سابقاً 
وم�ساكل  بال�رسطان  اإ�سابته  من 
اأحمد  الأ�سري  اأخرى، كذلك  �سحية 
اإ�سابته  من  اأي�ساً  عانى  الذي  غنام 
بال�رسطان �سابقاً، وكالهما بحاجة 
اإىل مراقبة وعناية �سحية خا�سة.  

الحتالل  معتقالت  اإدارة  وت�ستمر 
بحق  النتقامية  اإجراءاتها  بتنفيذ 
واملتمثلة  امل�رسبني،  الأ�رسى 
عائالتهم  وحرمان  عزلهم،  بعملية 

زيارات  وعرقلة  الزيارة،  من 
املتكرر،  نقلهم  عرب  املحامني 
قا�سية  ظروف  يف  واحتجازهم 
املعتقالت  اإدارة  وتهدف  و�سعبة؛ 
من هذه الإجراءات اإىل حماولة ك�رس 
ال�ستمرار  وثنيه عن  الأ�سري،  اإرادة 
العتقال  �سيا�سة  �سد  معركته  يف 
فتح  املماطلة يف  وتتعمد  الإداري، 
حوار حول ق�سية الأ�سري امل�رسب 
اأن  تتاأكد  مرحلة  اإىل  ي�سل  اأن  اإىل 

ج�سده قد اأُنهك.
عام  مطلع  ومنذ  اأنه  بالذكر  جدير 
الذين  الأ�رسى  اأعداد  ارتفع   ،2019
الطعام  عن  اإ�رسابات  خا�سوا 
العام  مع  مقارنة  فردي،  ب�سكل 
اأعداد  ت�ساعد  مع  وذلك  املا�سي، 
ال�سادرة  الإداري  العتقال  اأوامر 
اأن  علماً  الحتالل،  �سلطات  من 
غالبية الأ�رسى الإداريني هم اأ�رسى 
�سابقني ق�سوا �سنوات يف العتقال 

الإداري.
يُ�سار اإىل اأن الأ�سري ح�سن الزغاري 
عن  اإ�رسابه  علق  حلم  بيت  من 
الطعام بعد )18( يوماً، وذلك باتفاق 
اعتقاله  �سقف  بتحديد  يق�سي 

الإداري.  

تفا�سيل عن الأ�سرى 
امل�سربني:

منذ )29( يوماً...الأ�سري حممد اأبو 

عكر )24 عاماً( من خميم الدهي�سة 
يف حمافظة بيت حلم، وهو معتقل 
وهو   ،2018 نوفمرب  من  الأول  منذ 

اأ�سري �سابق.
منذ )29( عاماً...  الأ�سري م�سطفى 
خميم  من  عاماً(   21( احل�سنات 
حلم،  بيت  حمافظة  يف  الدهي�سة 
اأ�سري �سابق اُعتقل ثالث مرات، بني 
اأحكام واإداري، واعتقاله الأخري كان 
يف تاريخ 5 جوان 2018، حيث �سدر 
اإداري  اعتقال  اأوامر  ثالثة  بحقه 
لعدة  تعر�ض  اأنه  علماً  الآن،  حتى 
وما  الحتالل،  بر�سا�ض  اإ�سابات 

زال يعاين من اآثارها.
حذيفة  الأ�سري  يوماً...   )29( منذ 
حلبية )28 عاماً( من بلدة اأبو دي�ض 
�سابق  اأ�سري  وهو  القد�ض،  ق�ساء 
اُعتقل ثالث مرات، ويعاين من عدة 
م�ساكل �سحية �سابقة حيث تعر�ض 
وهو طفل حلروق بليغة، كما واأُ�سيب 
يف مرحلة من عمرة مبر�ض �رسطان 
الدم وهو بحاجة اإىل متابعة �سحية 
اأنه  علماً  منه،  �سفي  اأن  بعد  حثيثة 
واآخر  لطفلة،  واأب  وهو  متزوج 
اعتقال له كان يف تاريخ العا�رس من 

جوان 2018.
اأحمد  يوماً...الأ�سري   )16( منذ 
دورا  مدينة  من  عاماً(   42( غنام 
معتقل  اخلليل،  حمافظة  ق�ساء 
وهو   ،2019 يونيو  حزيران/  منذ 
اأ�سري �سابق ق�سى ما جمموعه ت�سع 

اإ�سابته  من  �سابقاً  وعانى  �سنوات، 
اإىل  بحاجة  وهو  الدم،  بال�رسطان 
متابعة �سحية ب�سبب �سعف املناعة 

لديه، علماً اأنه متزوج وله طفلني.
�سلطان  يوماً...الأ�سري   )12( منذ 
برقني  بلدة  من  عاماً(،   38( خلوف 
�رسع  جنني،  حمافظة  ق�ساء 
اأن  بعد  الطعام  عن  بالإ�رساب 
نيتها  الحتالل  �سلطات  اأعلنت 
الإداري،  العتقال  اإىل  حتويله  عن 
تاريخ،  يف  اُعتقل  خلوف  الأ�سري 
اجلاري،  يوليو  متوز/  من  الثامن 
معتقالت  يف  ق�سى  اأن  ذلك  و�سبق 
الحتالل اأكرث من اأربعة اأعوام، وهو 
يعاين من م�ساكل يف التنف�ض، ويقبع 

يف زنازين معتقل "جمدو".
عواد  اأيام...الأ�سري حمزة   )9( منذ 

ق�ساء  كوبر  بلدة  من  عاماً(   23(
حمافظة رام اهلل، معتقل منذ �سهر 
اأول  فرباير2019،وهذا  �سباط/ 
معتقل  زنازين  ويقبع يف  له  اعتقال 

"عوفر".
العبد  منري  اأيام...الأ�سري   )8( منذ 
ق�ساء  كوبر  بلدة  من  عاماً(   22(
�سابق  اأ�سري  هو  اهلل،  رام  حمافظة 
اُعتقل ثالث مرات منذ عام 2017، 
اأنه  الأخري  اعتقاله  ليلة  اأُبلغ  حيث 
الإداري.   لالعتقال  حتويله  �سيتم 
معتقل  زنازين  يف  اليوم  ويقبع 
�سقيق  هو  منري  اأن  علماً  "عوفر". 
الأ�سري عمر العبد املحكوم بال�ّسجن 

اأربع موؤبدات. هاتف العائلة.
منذ )7( اأيام...الأ�سري ح�سان عواد 
ق�ساء  اإذنا  بلدة  من  عاماً(   21(

معتقل  يف  يقبع  اخلليل،  حمافظة 
ق�سى  �سابق  اأ�سري  وهو  "عوفر"، 
زياد  والده  اأن  علماً  ون�سف،  عام 
مرتني  املوؤبد  بال�ّسجن  حمكوم 
بالإ�سافة اإىل )20( عاماً، كما اأن له 
�سقيق اأ�سري وهو عز الدين حمكوم 

بال�سجن )20( عاماً.
اإ�سماعيل  اأيام...الأ�سري   )6( منذ 
دي�ض  اأبو  بلدة  من  عاماً(   30( علي 
�سهر  منذ  معتقل  القد�ض،  ق�ساء 
اأ�سري  وهو   ،2019 فرباير  �سباط/ 
�سبع  جمموعه  ما  ق�سى  �سابق 
الحتالل  معتقالت  يف  �سنوات 

ويقبع يف معتقل "النقب".

ان�سم الأ�سري ح�سان عواد من بلدة اإذنا ق�ساء اخلليل، اإىل معركة الإ�سراب املفتوح عن الطعام �سد العتقال الإداري منذ �سبعة اأيام، 
وبذلك يكون عدد الأ�سرى امل�سربني عن الطعام يف معتقالت الحتالل، ت�سعة، اأقدمهم حممد اأبو عكر، وم�سطفى احل�سنات، وحذيفة 

حلبية وهم م�سربون منذ )29( يومَا.
ق .د

اأقدمهم اأبو عكر واحل�سنات وحلبية

ت�ضعة اأ�ضرى يوا�ضلون الإ�ضراب عن الطعام 

الأ�رسى  مركز  مدير  اأو�سى 
حمدونة  راأفت  الدكتور  للدرا�سات  
والن�سانية  احلقوقية  املوؤ�س�سات 
واخلا�سة بالطفولة باأهمية العتماد 
على معطيات وتو�سيات قرار الأمم 
العام  الأمني  اأعلنه  والذى  املتحدة 
لالأمم املتحدة " اأنطونيو غوتريي�ض 
الدويل  الأمن  ملجل�ض  تقرير  يف   "
الحتالل  �سلطات  فيه  اأدرج  والذى 
يف  ال�سوداء  بالقائمة  ال�رسائيلى 
اإىل  داعيا   ، الأطفال  مع  التعامل 

تنفيذ اإجراءات حلماية الأطفال .
 56 ا�ست�سهاد  التقرير  واأكد 

اجلي�ض  يد  على  فل�سطينياً  طفاًل 
طفاًل   2674 واإ�سابة  ال�رسائيلى، 
املظاهرات  �سياق  يف  اآخر، 
التفتي�ض  وعمليات  وال�ستباكات 

والعتقال" .
واأ�سار د. حمدونة اإىل حجم العتقال 
اجلي�ض  اأن  مبيناً   ، لالطفال  الكبري 
من  يقارب  ما  اعتقل  ال�رسائيلى 
2800 طفل منذ بداية العام ، اأى ما 
ن�سبته 16% من جممل العتقالت ، 
ل زال منهم ما يقارب من 220 طفال 
يف ال�سجون واملعتقالت ال�رسائيلية 

بظروف قا�سية و�سعبة جداً .

الحتالل  دولة  اأن  د. حمدونة  وقال 
تقوم باعتقال الأطفال اأثناء اللعب ، 
ومن على ال�سياج احلدودى مع قطاع 
حتى  اأو  املدر�سة  اأمام  ومن   ، غزة 
 ، الأحيان  من  كثري  يف  داخلها  من 
اأو عرب الرهاب باعتقاله اأمام ناظر 
والديه من البيت ، ومن خالل نقاط 
التفتي�ض واحلواجز ال�رسائيلية ومن 
واملدن  املخيمات  واأزقة  �سوارع 
واهية  اأمنية  بحجج  الفل�سطينية 

وغري مربرة .
ع�رسات  اإىل  حمدونة   د.  واأ�سار 
�سلطات  ترتكبها  التى  النتهاكات 

اأثناء  الأطفال  بحق  الحتالل 
كالتعذيب  والتحقيق  العتقال 
بنية  وا�ستغالل   ، واجل�سدى  النف�سى 
على  والرتكيز   ، ال�سعيفة  الطفل 
التعذيب والتهديد والتنكيل والرتويع 
، وا�ستخدام و�سائل  بالكالب  اأحياناً 
والوعود  كاخلداع  م�رسوعة  غري 
 ، القا�سية  واملعاملة   ، الكاذبة 
الع�سكرية  الردعية  واملحاكم 
والعقابات    ، اجلائرة  والقوانني 
بالغرامات املالية والعزل النفرادى 
يف  والحتجاز   ، القوة  وا�ستخدام 
 ، وباأعمارهم  بهم  تليق  ل  اأماكن 

والتفتي�سات ال�ستفزازية .
ال�سجون  اإدارة  ممار�سات  اأن  وقال 
خمالفة  الأطفال  مع  ال�رسائيلية 
الدولية  واملواثيق  الأعراف  لكل 
القا�رسين  هوؤلء  حماية  تكفل  التى 
وتاأمني حقوقهم اجل�سدية والنف�سية 
باأهليهم  وتوا�سلهم  والتعليمية 
يوجهون  ملر�سدين  وافتقارهم 

حياتهم .
املعتقلني  اأن  حمدونة   د.  واأ�سار 
العناية  فقدان  من  يعانون  الأطفال 
 ، والنف�سية  والثقافية  ال�سحية 
ممنهجة  اأ�ساليب  ممار�سة   وب�سبب 

من قبل جهاز الأمن ال�رسائيلى الذى 
يهدف لتدمري الطفولة الفل�سطينية ، 
ويلحق بها الكثري من الآثار ال�سحية 
والنف�سية واجل�سدية والجتماعية  .

املتحدة  الأمم  حمدونة  د.  ودعا 
اخلا�سة  احلقوقية  واملنظمات 
بالطفل اإىل ملتابعة اأو�ساع املعتقلني 
القا�رسين يف املعتقالت ال�رسائيلية 
، و�سماع �سهاداتهم ، وحما�سبة دولة 
 ، بحقهم  جرئمها  على  الحتالل 
واملواثيق  بالتفاقيات  والزامها 
الدولية  والقرارت  واملعاهدات 

حلمايتهم .

مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات  الدكتور راأفت حمدونة

اأطفال فل�ضطني يحتاجون حلماية وفق تو�ضيات الأمم املتحدة
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مواجهة   14 �سحب  القرعة  و�سهدت 
اإذ  القوى،  موازين  حيث  من  متفاوتة 
ت�سطدم بوروندي بتنزانيا )كالهما كان 
وغامبيا   )2019 م�رص  كان  يف  موجوداً 
وبوت�سوانا  ب�سرياليون  وليبرييا  باأنغوال 
العربي  املنتخب  �سيما  وال  مباالوي 
يف  ت�ساد  مع  �سيتواجه  الذي  ال�سوداين 

لقاء اجلريان ال�سيق.
ليبرييا  بني  الدربي  مباريات  وت�سهد 
و�سرياليون ندية واإثارة كبريتني، واالأمر 
كان  واإن  وت�ساد  لل�سودان  بالن�سبة  ذاته 
تراجع  لكن  الورق،  على  مر�سحاً  االأول 
يف  وف�سله  االأخرية  االآونة  يف  نتائجه 
االأمم  كاأ�س  نهائيات  اإىل  بطاقته  حجز 
باب  يجعالن  م�رص  يف  االفريقية 
ال�سودان  و�سي�سعى  االحتماالت مفتوحاً 
اإىل تفادي م�سريه يف ت�سفيات الن�سخة 
العاملية االأخرية عندما خرج من الدور 
ذهابا  بخ�سارته  زامبيا  يد  على  الثاين 
و�سفر-2  اخلرطوم  يف  )�سفر-1  واإيابا 

يف لو�ساكا(.
االأنظار  وتنزانيا  بوروندي  قمة  وتلفت 
خ�سو�سا واأن املنتخبني خا�سا الن�سخة 
م�رص  يف  القاري  العر�س  من  االأخرية 
هزائم  بثالث  االأول  الدور  من  وخرجا 
القرعة  ترحم  مل  املقابل،  يف  متتالية 
الدور  يف  االآخرين  العربيني  املمثلني 
التمهيدي ال�سومال وجزر القمر، حيث 
مع  والثاين  زميبابوي،  مع  االأول  يلتقي 
نظام  وفق  املباريات  و�ستدور  توغو 
الذهاب واالإياب، حيث �سيلعب الذهاب 
مالعب  يف   2019 �سبتمرب   2 بتاريخ 
املنتخبات ذات الت�سنيف االأقل على اأن 
يكون االإياب بتاريخ 10 من ال�سهر ذاته 

يف ملعب املنتخب االأعلى ت�سنيفاً.
وي�سارك 54 منتخبا يف الت�سفيات حيث 
ترتيبا  االأعلى  الـ26  املنتخبات  اأعفيت 
ت�سنيف  بح�سب  ال�سمراء  القارة  يف 
االحتاد الدويل "فيفا" من خو�س الدور 
التمهيدي الذي ت�سارك فيه املنتخبات 
املنتخبات  وتن�سم  ت�سنيفا  االأقل  الـ28 
التمهيدي،  الدور  عن  املتاأهلة  الـ14 

يف  خو�سه،  من  اأعفيت  التي  الـ26  اإىل 
توزع خالله املنتخبات  دور جمموعات 
الـ40 على 10 جمموعات يتاأهل اأبطالها 
للدور النهائي الذي يقام بنظام الذهاب 
اإىل  منتخبات  خم�سة  لتتاأهل  واالإياب 
الع�رصة  املنتخبات  و�ستوزع  النهائيات 
على  النهائي  الدور  اإىل  املتاأهلة 
ت�سنيفا  االأعلى  ي�سم  االأول  م�ستويني، 
�سوئهما  وعلى  ت�سنيفا  االأقل  والثاين 
ت�سحب القرعة يف موعد يحدد الحقا، 
االأقل  مع  ت�سنيفا  االأعلى  يلتقي  حيث 
واإيابا  االأخري  اأر�س  ت�سنيفا ذهابا على 

على اأر�س االأول.
اجلوالت  االإفريقي  االحتاد  وحدد 
االأوىل  فتقام  املجموعات،  لدور  ال�ست 
املقبل،  مار�س  و31   23 بني  الفرتة  يف 
جوان،  والتا�سع  االأول  بني  والثانية 
مار�س  و30   22 بني  والرابعة  والثالثة 
2021 واخلام�سة بني 30 اأوت و7 �سبتمرب 
و12   4 بني  االأخرية  وال�ساد�سة   ،2021

اأكتوبر من العام ذاته.
واملوؤهلة  احلا�سمة  املواجهات  اأما 

 ،2022 قطر  مونديال  اإىل  مبا�رصة 
و16  ذهابا   2021 نوفمرب   8 ف�ستقام يف 

منه اإيابا.
وجاءت نتائج القرعة كالآتي:

اإثيوبيا - لي�سوتو
ال�سومال - زميبابوي

اإريرتيا - ناميبيا
بوروندي - تنزانيا

دجيبوتي - اإ�سواتيني
بوت�سوانا - ماالوي

غامبيا - اأنغوال
ليبرييا - �سرياليون

موري�سيو�س - موزمبيق
�ساو تومي وبران�سيب - غينيا بي�ساو
جنوب ال�سودان - غينيا اال�ستوائية

جزر القمر - توغو
ت�ساد - ال�سودان
ال�سي�سل - رواندا

قرعة الدور التمهيدي ملونديال قطر 2022

�ضد�مات �إفريقية متباينة

بايل خارج ت�ضكيلة ريال 
مدريد يف ميونيخ

بقي الويلزي غاريث بايل خارج 
مدريد  ريال  فريق  ت�سكيلة 
االإ�سباين التي و�سلت اإىل ميونيخ 
كرة  يف  ودية  دورة  خلو�س 
القدم، غداة الك�سف عن اإيقاف 
جليانغ�سو  انتقاله  �سفقة  ناديه 
بايل  و�سكل  ال�سيني  �سونينغ 
عنواناً اأ�سا�سياً لو�سائل االإعالم 
يف االآونة االأخرية، ال�سيما بعد 
الدين  زين  الفرن�سي  تاأكيد 
االإدارة  اإىل  العائد  زيدان 
منت�سف  امللكي  للنادي  الفنية 
الويلزي  اأن  املن�رصم،  املو�سم 
من  ي�سكل جزءاً  )30 عاماً(، ال 
خططه الإعادة بناء الفريق بعد 
عرفه  الذي  املخيب  املو�سم 

حملياً وقارياً.
الت�سكيلة  عن  بايل  ا�سم  وغاب 
االإثنني  ريال  اأعلنها  التي 
للم�ساركة يف دورة "كاأ�س اأودي" 
املقامة على ملعب األيانز اأرينا 
ميونيخ  بايرن  لنادي  التابع 
وت�سم  واالأربعاء،  الثالثاء 
وتوتنهام  االأملاين  امل�سيف 
ال�سابق  )الفريق  االإنكليزي 
الرتكي.  وفرنبغ�سة  لبايل( 
ريال  بني  مباراتان  غداً  وتقام 
وفرنبغ�سة،  وبايرن  وتوتنهام، 
يف  الفائزان  يلتقي  اأن  على 

"مباراة نهائية" االأربعاء.
ويف حني مل يحدد ريال اأ�سباب 
غياب بايل، نقلت هيئة االذاعة 
اأن  �سي"  بي  "بي  الربيطانية 
الدويل الويلزي "لي�س يف احلالة 
بعدما  للعب  املالئمة  الذهنية 
فلورنتينو  ريال  رئي�س  حال 
اإىل  ان�سمامه  دون  برييز 

جيانغ�سو �سونينغ".

تعَلّم اللغة الإ�سبانية 

من  املقرب  امل�سدر  وكان 
بايل قد اأفاد االأحد اأن مو�سوع 
اإبرام �سفقة مع النادي ال�سيني 
"انتهى"، بينما اأ�سارت �سحيفة 
االإ�سبانية  اليومية  "ماركا" 
املهاجم  من  املقربني  اأن  اإىل 
من  طلبوا  الويلزي  الدويل 
يف  اأندية  عن  البحث  وكالئه 
موافقته  يعطي  اأن  قبل  اأوروبا 
لعر�س جيانغ�سو  قاطع  "ب�سكل 
الالعب،  وكيل  �سونينغ"لكن 

هذه  نفى  بارنيت  جوناثان 
ما  بح�سب   - بقوله  التقارير، 
"�سكاي"  �سبكة  عنه  نقلت 
"الروايات  اإن   - االإنكليزية 
اأو  غاريث  اأن  اإىل  ت�سري  التي 
�سبب عدم ح�سول  عائلته هما 
ال�سفقة، هي خاطئة بالكامل".

زيدان  اإعالن  من  اأيام  وبعد 
عن  جاٍر  البحث  اأن  �رصاحة 
تقارير  تطرقت  لبايل،  خمرج 
ال�سبت  اجلمعة  ليل  �سحافية 
لالعب  �سينية  عرو�س  اإىل 
الذي ان�سم اإىل ريال عام 2013 
االإنكليزي،  توتنهام  من  قادماً 
بـ86  قيمتها  قدرت  �سفقة  يف 
مليون   133،5( جنيه  مليون 

دوالر اأمريكي(.
يف  اأكد  قد  زيدان  وكان 
املا�سي  االأ�سبوع  ت�رصيحات 
اأن بايل بقي خارج ت�سكيلة ريال 
مدريد ملباراته االأوىل يف كاأ�س 
التي  الودية  الدولية  االأبطال 
ميونيخ  بايرن  اأمام  خ�رصها 
هيو�سنت  يف   3-1 االأملاين 
االأمريكية ال�سبت املا�سي، "الأن 
لهذا  رحيله،  على  يعمل  النادي 

ال�سبب مل ي�سارك".
اأ�ساف "�سرنى ما �سيح�سل يف 
معتربا  املقبلة"،  القليلة  االأيام 
ح�سم  االأف�سل  من  �سيكون  اأنه 
وقت  اأ�رصع  يف  امل�ساألة  هذه 

ممكن.
عن  �سي"  بي  "بي  ونقلت 
املدرب ال�سابق لريال ومنتخب 
اعتباره  تو�ساك  جون  ويلز 
وجهها  التي  االنتقادات  اأن 
اجلناح  لالعب  ريال  م�سجعو 
اال�ستهجان  و�سافرات  ال�رصيع 
من  العديد  يف  بها  قابلوه  التي 
املا�سي،  املو�سم  مباريات 
"ينخرط"  مل  الأنه  مربرة  كانت 

مع الفريق بال�سكل املنا�سب.
وقال تو�ساك "هيا يا غاريث، قم 
باإجراء مقابلة �سحافية، حتدث 
.. اأنت هنا منذ �ستة اأعوام، ال 
هذه  االإ�سبانية.  اللغة  تتحدث 
اإهانة للنا�س الذي تعمل معهم. 
يف  جيد  ب�سكل  جتر  مل  االأمور 
يحزنني"وتابع  وهذا  اإ�سبانيا 
"هيا يا غاريث، خ�س�س القليل 

من الوقت لتعلم اللغة".

�سي"  اأف  "�سنزن  نادي  اأعلن 
الذي ي�سارع  القدم  لكرة  ال�سيني 
اأندية  م�ساف  �سمن  للبقاء 
تعيني  الثالثاء،  االأوىل  الدرجة 
العب الو�سط الدويل وجنم ميالن 
ال�سابق االإيطايل روبرتو دونادوين 
بيان  يف  �سنزن  واأ�سار  له  مدربا 
"يتمتع  االإيطايل  املدرب  اأن  اإىل 

بخربة كبرية".
واأم�سى دونادوين )55 عاما( الذي 
تدريب  على  اأ�رصف  اأن  له  �سبق 
عامي  بني  االإيطايل  املنتخب 
التدريبية  م�سريته  و2008،   2006
بولونيا  يقيله  اأن  قبل  بالده،  يف 
من  عام  قبل   2018 جوان  يف 

انتهاء عقده وبعد ثالثة اأعوام من 
ت�سلمه مهامه و�سيخلف دونادوين 
االإ�سباين  مدريد  ريال  مدرب 
كار   لوبيز  رامون  خوان  ال�سابق 
مباريات   10 دونادوين  واأمام 
اإىل  الهبوط  من  �سنزن  الإنقاذ 
الفريق  اأن  علما  الثانية،  الدرجة 
يف  االأخري  قبل  ما  املركز  يحتل 
ومل  نقطة،   14 بر�سيد  الرتتيب 
بعد  مباريات  بثالث  �سوى  يفز 
الالعب  و�سي�رصف  اأ�سبوعا   20
مباراته  على  ال�سابق  الدويل 
االأوىل مع فريقه اجلديد اجلمعة 
عندما ي�ستقبل على اأر�سه بيجينغ 

رينهي �ساحب القاع.

دونادوين مدربًا جديدً� ل�ضنزن �ل�ضيني

اأ�سفرت قرعة الدور التمهيدي للت�سفيات الإفريقية املوؤهلة لكاأ�س العامل قطر 2022 والتي �ُسحبت 
الإثنني يف القاهرة عن مواجهات متباينة من جهة ومتوازنة من جهة اأخرى.

جريمان  �سان  باري�س  �سّم 
امليدان  متو�سط  الفرن�سي 
اإىل  غاي  اإدري�سا  ال�سنغايل 
حّتى  ميتد  بعقد  �سفوفه 
30 جوان 2023 اأعلن باري�س 
دوري  بطل  جريمان  �سان 

الدرجة االأوىل الفرن�سي لكرة 
القدم تعاقده مع اإدري�سا غاي 
ملدة  اإيفرتون  و�سط  العب 
العب  ،وان�سم  �سنوات  اأربع 
من  البالغ  ال�سنغال  منتخب 
اإيفرتون  اإىل  عاما   29 العمر 

فيال  اأ�ستون  من  قادما 
 108 يف  و�سارك   2016 يف 
مباريات مع النادي الواقع يف 
منطقة مر�سي�سايد، واأم�سى 
قبل  ليل  يف  اأعوام  خم�سة 
انتقاله الإنكلرتا، وفاز بثنائية 

النادي  مع  والكاأ�س  الدوري 
الفرن�سي يف 2011.  

مبوقع  بيان  يف  غاي  وقال 
على  جريمان  �سان  باري�س 
للغاية  فخور  "اأنا  االإنرتنت 
�سان  باري�س  اإىل  باالن�سمام 

جريمان. اأردت اإعطاء دفعة 
اإىل  باالن�سمام  مل�سريتي 
وهو  جريمان،  �سان  باري�س 
امل�رصوعات  اأكرب  من  واحد 
يف  الطموحة  الريا�سية 

اأوروبا".  

باري�س �ضان جريمان ي�ضّم �إدري�ضا غاي �إىل �ضفوفه

الدوري  مباريات  جدول  ك�سف 
االإيطايل 2019 – 2020 عن مواجهة 
يوفنتو�س  بني  االفتتاح  يف  مرتقبة 
و�سيبداأ  وبارما  اللقب  حامل 
لقبه  عن  الدفاع  حملة  يوفنتو�س 
بارما  يلتقي  عندما  اأر�سه  خارج 
اأوت  من  والع�رصين  اخلام�س  يف 
ذكريات  حتمل  مباراة  يف  القادم، 
خا�سة للحار�س االأ�سطوري بوفون 

املو�سم  يف  يوفنتو�س  وانت�رص 
 1-2 بارما  اأر�س  على  املا�سي 
التعادل  فخ  يف  �سقط  لكنه  ذهاباً 
املرحلة  اأما   .3-3 العودة  لقاء  يف 
يوفنتو�س  الثانية، في�ست�سيف فيها 
على ملعبه "األيانز �ستاديوم" و�سيفه 
نابويل،  املا�سيني  املو�سمني  يف 
خا�سة  معاين  �ستحمل  مباراة  يف 
اللقب  حلامل  اجلديد  للمدرب 

�ستجمعه  اإذ  �ساري،  ماوريت�سيو 
ثالثة  عليه  اأ�رصف  الذي  بالفريق 
ت�سيل�سي  اىل  االنتقال  قبل  اأعوام 
االإنكليزي ويف ذات ال�سياق �ستكون 
اجلديد  مدربه  بقيادة  اإنرت  مهمة 
كونتي اأقل تعقيداً عندما ي�ست�سيف 
ال�ساعد من الدرجة الثانية ليت�سي 
الو�سيف  اأما  االأوىل  املرحلة  يف 
يف  فيورنتينا  ف�سيالقي  نابويل 

مباريات  بقية  وهذه  مبكرة،  قمة 
املرحلة االأوىل:

كالياري – بري�سيا
هيال�س فريونا – بولونيا

روما – جنوى 
�سامبدوريا – الت�سيو

�سبال – اأتاالنتا
تورينو – �سا�سولو
اأودينيزي – ميالن

يوفنتو�س يبد�أ حملة �لدفاع عن لقب �لدوري �لإيطايل 
مبالقاة بارما
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»�سبورت«،  ل�سحيفة  ووفقا 
باتت  جريمان  �سان  اإدارة  فاإن 
م�ستعدة لتخفي�ض �سعر نيمار من 
ولكن  بر�سلونة،  اإىل  رحيله  اأجل 
ب�رشط اأن تتم ال�سفقة مع الفريق 
الكتالوين عن طريق الأموال ولي�ض 

من خالل تبادل الالعبني.
الفريق  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
تخفي�ض  على  وافق  الباري�سي، 
يورو  مليون   300 من  نيمار  �سعر 
باأن  علما  يورو،  مليون   180 اإىل 
وقت  يف  اأبدى  الكتالوين،  الفريق 
عر�ض  لتقدمي  ا�ستعداده  �سابق 

اإ�سافة  يورو  مليون   100 يت�سمن 
اإىل اثنني من لعبيه، مقابل الظفر 
بخدمات النجم الربازيلي �ساحب 
الـ27 عاما ويرى ليوناردو، املدير 
الريا�سي ل�سان جريمان، اأن نيمار 
هذا  الفريق  عن  يرحل  اأن  يجب 
�سيكون م�رشا  بقاءه  لأن  ال�سيف، 
اإدارة  وتريد  املقبل  املو�سم  يف 
اأموال  ا�ستغالل  جريمان  �سان 
قانون  ل�رشوط  المتثال  يف  نيمار 
الذي  النظيف،  املايل  اللعب 
لكرة  الأوروبي  الحتاد  يفر�سه 
بالإ�سافة  الأندية،  على  القدم 

لعبني  مع  التعاقد  اختيار  اإىل 
جدد يف �سوق النتقالت ال�سيفية 

اجلارية.
التقارير  حمور  نيمار  و�سكل 
الأخرية،  الآونة  يف  ال�سحفية 
�سفوف  اإىل  بالعودة  رغبة  و�سط 
والذي  بر�سلونة،  ال�سابق  ناديه 
�سان  �سفوف  اإىل  منه  انتقل 
جريمان يف �سيف العام 2017 لقاء 
222 مليون يورو ويرتبط نيمار مع 
الفريق الباري�سي بعقد ميتد حتى 

�سيف العام 2022.

 �ضان جريمان ميهد �لطريق �أمام بر�ضلونة ل�ضم نيمارتطور مفاجئ
ك�سفت تقارير اإعالمية اإ�سبانية اأم�س الثالثاء، عن تطور جديد ومفاجئ يف 

النتقال املحتمل للربازيلي نيمار دا �سيلفا، جنم باري�س �سان جريمان، اإىل فريقه 
ال�سابق بر�سلونة.

اإىل  انتقاله  من  عام  نحو  بعد 
النجم  ك�سف  الإيطايل،  يوفنتو�ض 
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو �سبب 
الإ�سباين،  مدريد  ريال  عن  رحيله 
رونالدو  وقال  املا�سي  ال�سيف 
مبنا�سبة  �سحفية  مقابلة  يف 
التي  الأ�ساطري«،  بـ«جائزة  فوزه 
تقدمها �سحيفة »ماركا« الريا�سية 
عن  رحل  اإنه  العريقة،  الإ�سبانية 
»�سانتياغو برينابيو« بحثا عن حتد 
جديد واأو�سح �ساحب الـ34 عاما: 
املا�سي  العام  الفريق  »غريت 
كنت  مدريد.  ريال  عن  بالرحيل 
الدوافع  من  مزيد  اإىل  حاجة  يف 
بعد الفوز مبا فزت به. كنت اأحتاج 
كالعب  نف�سي  عن  لأعرب  تغيريا 
لدي  اأن  اأعتقد  لأنني  قدم  كرة 

الكثري لأقدمه«.
بها  اأدىل  التي  الت�رشيحات  وبهذه 
ب�سكل  رونالدو  نفى  مدريد،  من 
توتر  عن  اأ�سيع  ما  مبا�رش  غري 
فلورنتينو  النادي  برئي�ض  عالقته 
بينهما  اخلالفات  ودور  برييز 

باأنهما  علما  الالعب،  رحيل  يف 
وبديا  »ماركا«  حفل  خالل  التقيا 

ك�سديقني حميمني.
يونايتد  مان�س�سرت  لعب  واأ�ساف 
اأمتلك  ال�سابق: »لزلت  الإجنليزي 
لكن  اأفعل،  ما  اأحب  واأنا  الدوافع 
اأح�سد  اأن  اأحب  ما  اأكرث  طبعا 
فزنا  املا�سي  املو�سم  الألقاب. 
مع  وال�سوبر  الدوري  بثالثة: 
الأوروبية  الأمم  ودوري  يوفنتو�ض 
اإذا  الربتغال«ولدى �سوؤاله عما  مع 
كان قد افتقد العا�سمة الإ�سبانية، 
هنا، ويف  �سنوات   9 »ق�سيت  قال: 
اأنا  ق�ستي.  من  كبري  جزء  مدريد 

فقط،  القدم  كرة  عن  اأحتدث  ل 
لكن عن احلياة ب�سكل عام. التقيت 
من  الكثري  هناك  هنا.  �سديقتي 
الذكريات التي ل ميكن اأن متحى. 
لهذا لزلت اأمتلك منزل هنا واآتي 
اإىل هنا من حني لآخر. اإنها مدينة 
اأحبها و�ساأواظب على زيارتها ول 

اأ�ستبعد اأن اأعي�ض بها يوما ما«.
يف  تركيزي  اأنا  الآن  »لكن  وختم: 
ن�سعر  حيث  ويوفنتو�ض  اإيطاليا 
من  لكن  هناك،  بال�سعادة  جميعا 
يف  رائعة  اأوقاتا  ق�سينا  يدري؟ 
اأن  ميكن  وبالتاأكيد  املدينة  هذه 

اأعود اإليها لأعي�ض بها. �سرنى«.

بعد عام

رونالدو يك�ضف �ضبب �لرحيل 
عن ريال مدريد

بطولة  من  الأوىل  اجلولة  تتميز 
الثانية  املحرتفة  الرابطة 
للمو�سم  القدم،  لكرة  »موبيلي�ض« 
الريا�سي 2019-2020، مبواجهتني 
وداد   - بجاية  �سبيبة   : بارزتني 
تلم�سان و اأوملبي املدية - احتاد 
التي  الرزنامة  وفق  احلرا�ض، 
اأعلنت عنها اليوم الثنني الرابطة 

املحرتفة لكرة القدم.
اإىل  اجلدد  ال�ساعدين  وي�ستهل 

املحرتف الثاين )اأوملبي اأرزيو،اأمل 
الأربعاء وجمعية اخلروب( املو�سم 

اجلديد داخل الديار.
و�سقطت ثالثة اأندية من الرابطة 
مولودية  املدية،  اأوملبي   : الأوىل 

بجاية و دفاع تاجنانت.
ومل تف�سح الرابطة املحرتفة عن 
الكروي  املو�سم  انطالق  تاريخ 

للمحرتف الثاين.

برنامج اجلولة الأوىل :

�سبيبة بجاية - وداد تلم�سان
اأوملبي اأرزيو - اأمل بو�سعادة

مولودية العلمة - جمعية وهران
�رشيع غليزان - مولودية �سعيدة

اأمل الأربعاء - �سبيبة �سكيكدة
اأوملبي املدية - احتاد احلرا�ض

دفاع تاجنانت - احتاد عنابة
جمعية اخلروب - مولودية بجاية.

الرابطة الثانية /مو�سم 2020-2019

 �ضبيبة بجاية-ود�د تلم�ضان 
و�أوملبي �ملدية-�حتاد 

�حلر��ش يف �لو�جهة

�ستكون اجلزائر ممثلة ب11 عداء، 
من بينهم ثالث فتيات، يف م�سابقة 
الفريقية  لالألعاب  القوى  األعاب 
 30 اإىل   26 الفرتة املمتدة من  يف 
ح�سب  املغربية،  بالرباط  اأوت 
الثنني  اأم�ض  �سهرة  به  اأفادت  ما 
الحتادية اجلزائرية لألعاب القوى 
�سبكة  على  الر�سمي  موقعها  عرب 

الأنرتنت.
اّن  الفدرالية  الهيئة  بيان  واأو�سح 
الذين  بالريا�سيني  يتعلق  »المر 
املطلوب  الأدنى  احلد  حققوا 
الفنية  املديرية  قبل  من  املحدد 
الوطنية و الذين ي�ستجيبون كذلك 
لتطلعات و الأهداف امل�سطرة من 

حددت  التي  الو�سية  الوزارة  قبل 
�رشط القدرة على حتقيق ميدالية 

من اأجل امل�ساركة«.
هذه  اأّن  امل�سدر،  ذات  واأ�ساف 
ا�سماء  كذلك  ت�سّم  الت�سكيلة 
العامل- لبطولة  متاأهلني  ريا�سيني 
2019 بالدوحة، على غرار كل من 
حممد بلب�سري و بالل ثابتي اللذان 
�ست�سكل الألعاب الإفريقية بالن�سبة 
و  للتح�سري  هامة  حمطة  لهما 
ا�ستعداداتهما  مدى  على  الوقوف 

خلو�ض غمار املوعد القطري.

املعنيني  الريا�سيني  قائمة 
بالألعاب الفريقية :

بورعدة  العربي  الذكور:   --
لهولو  املليك  عبد  )الع�ساري(، 

)400 مرت حواجز(، يا�رش
)القفز  تريكي  طاهر  حممد 
الثالثي(، اليا�ض مقدال و  حممد 

اأمني بوعناين )110 مرت
�رشابي  خليل  ه�سام  حواجز(، 
بلب�سري  حممد  بالزانة(،  )القفز 

)800 مرت(، بالل ثابتي
)3000 مرت موانع(.

كلم   20( عزي  �سعاد  --الإناث: 
)رمي  بوزبرة  زوينة  م�سي(، 
 400( حاجة  بن  لبنى  املطرقة(، 

مرت حواجز(.

الألعاب الإفريقية 2019 لألعاب القوى

�جلز�ئر ممثلة ب11 عد�ء وعد�ءة 

املحرتفني  دوري  رابطة  ك�سفت 
عن  الثنني،  اأم�ض  القدم،  لكرة 
-2020 مو�سم  مباريات  جدول 
منت�سف  �سينطلق  الذي   ،2019

�سهر اأوت املقبل.
الفتتاحية  اجلولة  يف  و�سيلتقي 
اللقب،  حامل  العا�سمة،  احتاد 
مع وفاق �سطيف كما يلعب �سباب 

بلوزداد حامل لقب كاأ�ض اجلزائر، 
بوعريريج،  برج  اأهلي  م�سيفه  مع 
و�سيف  القبائل  �سبيبة  يحل  بينما 
ح�سني  ن�رش  على  �سيفا  الدوري 
اجلولة  مباريات  باقي  ويف  داي 
الأوىل، يلتقي احتاد ب�سكرة العائد 
مع  الأ�سواء،  دوري  اإىل  حديثا 
�سيفه اأتلتيك بارادو ثالث املو�سم 

الذي  مقرة  ويواجه جنم  املا�سي 
الكبار،  مع  الأول  مو�سمه  يخو�ض 
�سيفه جمعية ال�سلف العائد حديثا 
اأي�سا ويواجه مولودية وهران جاره 
احتاد بلعبا�ض، فيما يالقي �سباب 
ال�ساورة،  ق�سنطينة م�سيفه �سبيبة 
ويلعب مولودية اجلزائر مع �سيفه 

جمعية عني مليلة.

بلوزداد �سد اأهلي برج بوعريريج

مو�جهة نارية بني �حتاد 
�لعا�ضمة ووفاق و�ضطيف 

لقاء ن�سف مليون دولر

فريق ميلكه بيكيه ي�ضعد 
للدرجة �لإ�ضبانية �لثالثة 

�سعد فريق »اإف �سي اأندورا«، الذي 
جريار  بر�سلونة  دفاع  قلب  ميلكه 
بيكيه، اإىل الدرجة الإ�سبانية الثالثة 
ر�سوم  ت�سديده  بعد  القدم،  لكرة 
الحتاد  من  املمنوحة  الرتخي�ض 
�سامورا،  فريقا  ور�سح  الوطني 
نف�سيهما  البداية  واألكوبندا�ض، يف 
املفل�ض،  روي�ض  من  بدل  للحلول 
اإىل  اأ�سار  الإ�سباين  الحتاد  لكن 

الفريق  لأن  اأندورا،  اختياره 
املحددة«  »املتطلبات  ا�ستوفى 
بدفعه ر�سوما بلغت 452 األف يورو 
)ن�سف مليون دولر تقريبا(. وقال 
فريان  اأندروا«  �سي  »اإف  رئي�ض 
فيال�سكيا يف بيان، اإن فريقه �سعى 
لالن�سمام اإىل الدرجة الثالثة لأنها 

»فر�سة جيدة لنادينا«.
درجتني  �سعد  قد  النادي  ويكون 

يف مو�سم واحد بعد فوزه بالدوري 
املو�سم  الإقليمي  الكتالوين 
بيكيه  جمموعة  وا�سرتت  املا�سي 
فريق  غروب«  هولدينغ  »كوزمو�ض 
»اإف �سي اأندروا« يف دي�سمرب 2018 
وتعاقد النادي مع لعبني جدد هذا 
ال�سيف، بينهم اجلناح ميغل بالنكا 
)31 عاما(، الذي حمل �سابقا األوان 

ريال مدريد.



�ساو  �رشطة  رف�ست 
�أي  توجيه  باولو، 
لنجم  جنائي  �تهام 
جريمان  �سان  باري�س 
د�  نيمار  �لفرن�سي، 
�نتهاء  بعد  �سيلفا، 
�لأولية  �لتحقيقات 
باغت�ساب  �تهامه  يف 
بر�زيلية  �أزياء  عار�سة 
وك�سفت  باري�س  يف 
�أن  ق�سائية  م�سادر 
�ل�رشطية جوليانا لوبيز 
�مل�سوؤولة  بو�ساكو�س، 
�ل�ساد�س  �لق�سم  يف 
�ملر�أة  عن  للدفاع 
�أنهت  باولو،  �ساو  يف 
وجود  بعدم  تقريرها 
كافية لتهام جنم  �أدلة 
�لـ"بي �إ�س جي" ر�سميا 
و�لعتد�ء  بالغت�ساب 

لت�رشيحات  ووفقا 
يف  �ملحققني  �أحد 
ل�سحيفة  �لق�سية 
باولو(  �ساو  دي  )فوليا 
وجدت  �ليومية، 
تناق�سات  �ل�رشطية 
�أقو�ل  يف  كثرية 
عار�سة �لأزياء ناجيال 
دي  ميند�س  تريند�دي 
حول  عاما(   26( �سوز� 
�أدى  ما  وهو  �لو�قعة، 
�لتحقيقات  �إنهاء  �إىل 
�تهام  �أي  توجيه  دون 
عاما  �لـ27  ل�ساحب 
�أن  �أن هذ� ل يعني  �إل 
حيث  �أغلقت،  �لق�سية 
�أنه ل يز�ل �أمام �لنيابة 
يوما   15 مهلة  �لعامة 
�إما للمطالبة با�ستمر�ر 
بغلقها  �أو  �لق�سية، 

�لق�ساء  وكان  متاما 
منح  قد  �لرب�زيلي 
منت�سف �ل�سهر �جلاري 
لل�رشطة  �إ�سافيا  وقتا 
�لتحقيقات  ل�ستكمال 

يف �لق�سية.
وذكرت م�سادر ق�سائية 
�أنه �سيتم منح �ل�رشطة 
تبد�أ  �إ�سافية  يوما   30

بهذ�  �إذنا  ت�سلمها  فور 
�ل�ساأن من �لقا�سية �آنا 
جالفاو  جومي�س  باول 
�لعنف  حمكمة  من 
و�لأ�رشي  �ملنزيل 
�ساو  يف  �ملر�أة  �سد 
باولو وبح�سب �سحيفة 
بالو(  �ساو  دي  )فوليا 
�لفيديو  مقاطع  فاإن 

يف  ت�سجيلها  مت  �لتي 
�سهد  �لذي  �لفندق 
و�قعة  باري�س  يف 
�ملزعومة  �لغت�ساب 
لقاء  فيها  يظهر  و�لتي 
�لأزياء،  بعار�سة  نيمار 
�لرب�زيل  �إىل  و�سلت 
مل  �ل�سلطات  لكن 

تفح�سها بعد.

اإنرت ميالن يغري كافاين براتب لوكاكو
ك�سف تقرير �سحفي �إيطايل، �أم�س �لثالثاء، عن كو�لي�س �ملفاو�سات بني 
�إنرت ميالن و�لأوروجو�ئي �إدين�سون كافاين، مهاجم باري�س �سان جريمان 
كافاين  فاإن  �لإيطالية،  �سبورت"  ديللو  "لغازيتا  ل�سحيفة  ووفًقا ملوقع 
حتول من خيار بديل �إىل رئي�سي يف مريكاتو �إنرت ميالن هذ� �ل�سيف ويعود 
روميلو  �لبلجيكي  مع  �لتعاقد  �سعوبة  �إىل  �لنري�تزوري  قر�ر  �لتحول يف 
�لدخول يف �سفقة  �قرتب من  �لذي  يونايتد،  مان�س�سرت  لوكاكو، مهاجم 
�ل�سحيفة  و�أ�سارت  يوفنتو�س  جنم  ديبال،  باولو  �لأرجنتيني  مع  تبادلية 
�إىل �أن �إنرت عر�س على كافاين عقد مدته 3 مو��سم بر�تب �سنوي يبلغ 9 

ماليني يورو، وهو نف�س �لعر�س �لذي �سبق تقدميه للوكاكو. 
�أم�س  �لعر�س،  على  كافاين  يرد  �أن  �ملفرت�س  من  كان  �أنه  و�أو�سحت 
�لإثنني، ولكن م�سوؤويل �إنرت ميالن �سيمنحون �ملهاجم �لأوروغو�ئي مهلة 
ينتهي يف �سيف 2020،  �أن عقد كافاين مع �سان جريمان  جديدة يذكر 

وهو ما ي�سهل خروجه من حديقة �لأمر�ء.

�سان جريمان يعلن عن ال�سفقة ال�ساد�سة
�ل�سفقة  مع  تعاقده  �لثالثاء،  �أم�س  جريمان،  �سان  باري�س  نادي  �أعلن 
�ل�ساد�سة خالل فرتة �لنتقالت �ل�سيفية �جلارية ووفًقا للموقع �لر�سمي 
�إدري�سا جاي،  للنادي �لفرن�سي، فاإن �سان جريمان، تعاقد مع �ل�سنغايل 
قادًما من �إيفرتون حتى �سيف 2023 و�سبق �أن �أ�سارت تقارير �إىل �أن قيمة 
�ل�سفقة بني �لناديني بلغت 32 مليون يورو، بالإ�سافة �إىل بع�س �حلو�فز 
وقال جاي: "�أ�سعر بالفخر عقب �لن�سمام �إىل �سان جريمان، حيث �أنني 
كنت �أ�سع تركيزي يف كاأ�س �أمم �أفريقيا، و�لآن �أريد �لتقدم خطوة جديدة 
�أكرث �مل�رشوعات  "�سان جريمان من  �لحرت�فية"و�أ�ساف:  يف م�سريتي 
�لريا�سية طموًحا يف �أوروبا و�لعامل، و�أريد �أن �أ�سكر �مل�سوؤولني و�ملدرب 
على �لثقة يف قدر�تي"و�سبق �أن تعاقد بطل �لدوري �لفرن�سي مع كل من 
بابلو �سار�بيا، ميت�سيل بيكر، مار�سني بولكا، �أندير هريير� وعبدو ديالو.

اإنرت ميالن يعود خطوة للخلف يف اأزمة اإيكاردي
ك�سف تقرير �سحفي �إيطايل، �أم�س �لثالثاء، عن تطور جديد يف �لعالقة 
ووفًقا  ميالن.   �إنرت  ونادي  �إيكاردي  ماورو  �لأرجنتيني  �ملهاجم  بني 
ل�سحيفة "لغازيتا ديللو �سبورت" �لإيطالية، فاإن �إيكاردي �سيعود للتدرب 
مع زمالئه يف �إنرت ميالن، �ليوم �لأربعاء، فور عودة �لفريق �إىل �إيطاليا، 
بعد �نتهاء �جلولة �لآ�سيوية.  و�أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أن تخفيف �إد�رة �إنرت 
ميالن، حدة �لت�سعيد �سد �إيكاردي ل يعني وجود �أي تغيري يف ح�سابات 
�لنري�تزوري للمو�سم �ملقبل، حيث �أن �لنادي ماز�ل يعر�س �لالعب للبيع 
وذلك  �لآ�سيوية،  �جلولة  قبل  لإيكاردي  �سخ�سًيا  مدرًبا  عني  �إنرت  وكان 
بعدما مت ��ستبعاد �ملهاجم �لأرجنتيني من �لتدرب مع باقي �لالعبني، 
��ستعد�ًد� للمو�سم �جلديد.  و�سبق �أن ذكرت تقارير �سحفية �أن �إيكاردي 
�سي�ستمر يف خو�س �ملر�ن منفرًد� مع مدربه �ل�سخ�سي، حتى ينجح يف 

�إيجاد ناٍد جديد ينتقل له يف �ملريكاتو �ل�سيفي �حلايل.

حزن رونالدو و�سعر نيمار يف �سدر 
ال�سحف الإ�سبانية

على  �ل�سوء  �لثالثاء،  �أم�س  �سباح  �ل�سادرة  �لإ�سبانية  �ل�سحف  �سلطت 
تكرمي �لربتغايل كري�ستيانو رونالدو، بجائزة �أ�سطورة ماركا، وت�رشيحاته 
حول �سعوره بالأ�سف للرحيل عن ريال مدريد، وتعقد موقف �لرب�زيلي 
فيليب كوتينيو لعب بر�سلونة، وتخفي�س �سعر نيمار. وعنونت �سحيفة 
�رشح:  رونالدو  "كري�ستيانو  قدميه"و�أ�سافت:  بني  "�لتاريخ  "ماركا": 
تكرمي  درجات  �أعلى  ت�سلمه  �أثناء  �أحزنني"،  مدريد  ريال  عن  "�لرحيل 
ريال  رئي�س  برييز  "فلورنتينو  هائل"وتابعت:  ح�سور  و�سط  �ملاركا 
منتظرة"وخرجت  �سورة  �أكرث  يف  رونالدو  كري�ستيانو  �حت�سن  مدريد، 

�سحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنو�ن: "موقف كوتينيو يتعقد".

�لأ�سطورة  ن�رش 
دييجو  �لأرجنتيني 
مار�دونا،  �أرماندو 
مقطع فيديو عرب و�سائل 
�لجتماعي  �لتو��سل 
مي�سي  وهو  فيه  يظهر 
�مل�ست�سفى  د�خل 
�إحدى  مب�ساعدة 
�لطبيبات، وذلك بعد �أيام 
جلر�حة  خ�سوعه  من 
وكتب  �ليمنى  ركبته  يف 
ر�سالته  يف  �لأ�سطورة 
�سبكة  على  ح�سابه  عرب 
"�ليوم  )�إن�ستجر�م(: 
عدت للم�سي وكاأن عمري 
جزيال  �سكر�  عاما.   15
�مل�ست�سفى  جلميع طاقم 
بي"ويظهر  �عتنى  �لذي 
دييجو، يف مقطع �لفيديو 
ردهة  يف  مي�سي  وهو 
�مل�ست�سفى، �لو�قع �سمال 
�آير�س، مب�ساعدة  بوين�س 
وهي  متخ�س�سة  طبيبة 
تقول له "جيد جد�" بينما 
�خلطو�ت  بع�س  يخطو 
ويظهر يف �لفيديو طبيب 
�آخر وهو ير�قب خطو�ت 

ي�سع  كان  �لذي  مار�دونا 
جبرية على ركبته �ليمنى 
وخ�سع مار�دونا �لأ�سبوع 
�ملا�سي جلر�حة ناجحة 
�أحد  �ليمنى يف  يف ركبته 
بوين�س  م�ست�سفيات 
حمامي  وكتب  �آير�س 
�لالعب و�سديقه ماتيا�س 
مورل على ح�سابه ب�سبكة 

�نتهت  "للتو  )تويرت( 
خ�سع  �لركبة  يف  عملية 

لها دييجو مار�دونا".
و�أ�ساف مورل "كل �لأمور 
مثالية.  ب�سورة  متت 
مار�دونا  با�سم  �أ�سكر 
وكل  �أوليبو�س  م�ست�سفى 
�عتنو�  �لذين  �ملحرتفني 
�لآن  �سورة.  باأف�سل  به 

�لتعايف"وتقرر  �سنبد�أ 
منذ  �جلر�حة  �إجر�ء 
عدة �أ�سابيع لكن تاريخها 
وكانت  حمدد�  يكن  مل 
ور�ء  �لرئي�سي  �ل�سبب 
تدريب  من  ��ستقالته 
�سينالو�  دي  دور�دو�س 
وخ�سع  �ملك�سيكي 
دون  للجر�حة  مار�دونا 

�إعالمية  تغطية  وجود 
�مل�ست�سفى  �أمام  كبرية 
مورل  قاله  ملا  ووفقا 
مار�دونا  على  فيجب 
�لكتف  �إجر�ء جر�حة يف 
�إن  �لوكيل  وقال  �أي�سا 
تهدف  �جلر�حات  "هذه 
يف  �لعمل  �إىل  عودته  �إىل 

�أقرب وقت ممكن".
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مارادونا: اأم�سي وكاأن 
عمري 15 عاما

�سرطة �ساو باولو ترف�ض اتهام 
نيمار بالغت�ساب
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اأ.د. عبد الكاظم العبودي

اإن ما اأ�شارت اإليه الباحثة » نادرة �شلهوب 
�شهادات  ا  اأي�شً اأكدتها   ، كيفوركيان«  
اإذ  الفل�شطيني؛  اجلانب  من  ر�شمية 
الدائرة  م�شئول  �شعادة،  جميل  قال 
الأ�رسى«  »�شوؤون  هيئة  يف  القانونية 
خالل  من   ( �شحافية:  فيت�رسيحات 
على  واطالعنا  الأ�رسى  مع  تعاطينا 
يعي�شونها  التي  املعي�شية  الظروف 
تبني  الر�شمية  ال�شهادات  خالل  ومن 
غري  اأدوية  تعطيهم  اإ�رسائيل  اأن  لنا 
الأحيان  بع�ض  يف  يوؤدي  ما  منا�شبة؛ 
اإىل تدهور حالتهم ال�شحية، وهذا مع 
حدث مع بع�ض الأ�رسى(. لفًتا اإىل اأن 
اأبو  �شامي  الأ�شري  مع  حدث  ما  ذلك 
دياك،والأ�شري فار�ض بارود الذي توفى 
داخل   ،2019 )�شباط(  فرباير   6 يف 
�شجون اإ�رسائيل، بعدما ق�شى 28 عاًما 
ت�شليم  ال�شلطات  الأ�رس،  ورف�شت  يف 
جثته مبا�رسة؛ ممااأثار خماوف عائلته 
الختبارات  يف  بارود  جثة  با�شتخدام 

الطبية الإ�رسائيلية.

جثث اأطفال فل�سطني بال 
قرنيات وناق�سة األأع�ساء!

يف  الإ�رسائيلية  النتهاكات  ومتتد 
الفل�شطينيني  باأج�شاد  التالعب 
قبيًحا  وجًها  تُظهر  لدرجة  وجثثهم، 
ومل  الإ�رسائيلي،  الحتالل  لقوات 
»م�شريات  يف  الفل�شطينيون  ي�شلم 
العودة« واحتجاجاتهم املوؤكدة لعربية 
وقرار  للح�شار  والراف�شة  القد�ض، 
ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض 
اإ�رسائيل،  عا�شمة  القد�ض  باعتبار 
تل  من  الأمريكية  ال�شفارة  ونقل 
يف  تزايدت  والتي  القد�ض،  اإىل  اأبيب 
�رسقة  من   ،2018 )اآب(  اأغ�شط�ض 

اأع�شائهم.
 ، فاندربيكني«  » روبري�شت  قال 
الأكادميي البلجيكي، والرئي�ض الثقايف 
لنقابة »ACOD« العمالية البلجيكية: 
) اإن قوات الحتالل الإ�رسائيلية ت�شمم 
الأطفال  وتختطف  الفل�شطينيني، 
اأع�شائهم على خلفية  وتقتلهم ل�رسقة 
وقد  اأغ�شط�ض(،  اآب/  احتجاجات 
جاءت تلك الت�رسيحات لتوؤكدحتذيرات 
الفل�شطيني  ال�شفري  من�شور،  ريا�ض 
لدى الأمم املتحدة، والتي قال فيها: )  
اإن جثث الفل�شطينيني الذين قتلوا على 
يد قوات الحتالل الإ�رسائيلية »عادت 
اأع�شاء  من  وغريها  قرنيات،  بال 

اجل�شم واأجهزته؛ مما يوؤكد ب�شكل اأكرب 
اأع�شاء  ال�شابقة حول ح�شاد  التقارير 

الفل�شطينيني من قوات الحتالل(.
الأ�سلحة الغريبة التي 

ت�ستخدمها اإ�سرائيل لقمع 
املتظاهرين

 : ري�شري�ض«  جلوبال   « موقع  اأفاد 
الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات  باأن   (
اختربت  اأ�شلحة جديدة وغري معروفة 
يحتجون  كانوا  الذين  املدنيني  على 
على احل�شار املفرو�ض على غزة عام 
ومقاطع  ب�شور  وا�شت�شهدت   ،2018
فيديو تُظهر اأ�شلحة  بدت غريبة وغري 
ماألوفة ا�شتخدمت لقمع املتظاهرين، 
بالإ�شافة اإىل ا�شتخدام غازات ت�شبب 
ت�شنجات، اأ�شابت اأطفال منهم الطفل 
الذي  �شنة(   15( عماد  هاين  حممد 
والغيبوبات  الت�شنجات  تداهمه  كانت 
ا�شتن�شاقه  بعد  والآخر  احلني  بني 

كميات كبرية من الغاز الإ�رسائيلي(.

ال�سجون واملعتقالت الإ�سرائيلية
خمتربات بحثية طبية ودوائية 

بق�شايا  املخت�ض  فروانة  دعا 
الأ�رسى كافة اجلهات الر�شمية و غري 
بكل  امللف  هذا  اأخذ  اإىل  احلكومية، 
خالل  من  عليه  البناء  يتم  واأن  جدية 
الأحداث  وتوثيق  املوجود،  ال�شهادات 
خطوة  والتقدم  ال�شجون  واكبت  التي 
املمنهج،  التوثيق  حيث  من  لالأمام، 
وح�رس ال�شهادات والتوجه للموؤ�ش�شات 
الدولة، واإحالتها اإىل حمكمة اجلنيات 
الأ�رسى  من  العديد  وذكر  الدولية. 
يف  �شنوات  اأم�شوا  الذين  املحررين 
مثل  الإ�رسائيلية  ال�رسية  املعتقالت 
)معتقل رقم 1091 ومعتقل رقم 1391 
وعتليت،  و�رسفند  باراك  ومعتقلي 
واجللمة(  تكفا،  وبتاح  و�رسفند، 
الأ�رسى  بع�ض  اأ�شماء  �شاهدوا  باأنهم 
جدران  على  حمفورًة  املفقودين 
الأ�رسى  بع�ض  وتبادل  الزنازين، 
املحررين احلديَث مع اأولئك الأ�رسى 
الذين مل تظهر لهم اأ�شماء يف �شجالت 
م�شلحة  و�شجالت  الأحمر  ال�شليب 
املعتقالت الإ�رسائيلية العامَة وبياناِت 

اجلي�ض الإ�رسائيلي.
واأفاد الأ�رسى املحررين باأنهم حتدثوا 
الـ48  فل�شطينيني من عرب  اأ�رسى  مع 
وطلب  وم�رسيني،  لُبنانيني  واأ�رسى 
العامَل  يُبِلغوا  اأْن  حمدثيهم  من  هوؤلء 
وهم  وجودهم  تنكر  اإ�رسائيل  باأن 

جتارب  فئران  وت�شتخدمهم  اأحياء، 
على الأدوية الع�شكرية وخالف ذلك.

حلقوق  الدويّل  القانون  اإىل  بالرجوع 
العاّمة  اجلمعّية  اأقّرته  الذي  الإن�شان 
منه   13 املادة  تن�ّض  املتحدة،  لالأمم 
اأ�شري  اأي  تعري�ض  يجوز  ل  اأّنه  على 
التجارب  اأو  البدين  للت�شويه  حرب 

الطبّية اأو العلمّية اأو غري ذلك. 

الباحثون ال�سهاينة يف 
»ا�سرائيل« على خطى النازيني 

يف جرائم الإبادة:

من  �شل�شلة  احلديث  التاريخ  عرف 
يف  انت�رست  اإذ  املوثقة،  النتهاكات 
املتحدة  الوليات  يف  نيوغيت  �شجن 
الأمريكية عام 1721 املقاي�شة من قبل 
ال�شجناء على تخفي�ض مدة عقوباتهم 
تت�شمن  جتارب  يف  دخولهم  مقابل 
تكررت  ممر�شة.  بجراثيم  تلقيحهم 
يف  عديدة  مرات  النتهاكات  هذه 
ب�شكل  اأمريكا  التا�شع ع�رس، يف  القرن 
اأ�شا�شي، اإ�شافة اإىل حوادث �ُشّجلت يف 
عام  النم�شا  ويف   ،1875 عام  بريطانيا 

1899، وكان �شحيتها اأطفال. 
هذا  يف  �شهرة  الأكرث  النتهاكات  اأما 
اإذ  بالنازّية،  ارتبطت  فقد  ال�شياق 
باإجراء اختبارات على الأ�رسى  قامت 
منهم  امل�شابني  خ�شو�شاً  وال�شحايا، 
اأدنى  اأنهم  لعتبارها  ذهنية  باإعاقات 
كما  الأ�شحاء.  املواطنني  من  درجة 
التي  لالأدوية  جتارب  اإجراء  ت�شمنت 
يقومون بتطويرها على اليهود، واأ�شهر 
من قام بذلك الطبيب النازي جوزيف 
مينغل يف خميم اعتقال وجتميع اليهود 
 Auschwitz Concentration(
 )Dachau( وغريه يف خميم )Camp
اأربعينيات القرن املا�شي، وقد مّت  يف 
يف  وحماكمتهم  ممار�شاتهم  ك�شف 
�شل�شلة املحاكمات ال�شهرية املعروفة 
 »Nuremberg Trials« با�شم 
والتي  الأملانية(  املدينة  اإىل  )ن�شبًة 
جرت اأواخر عام 1946 حتى عام1947  

.
زخر  فقد  املعا�رس،  التاريخ  اأما 
اإذ �شكلت  انتهاكات م�شابهة،  بحوادث 
العراق  يف  الأمريكية  املعتقالت 
الأدوية  ل�رسكات  لختبارات  م�رسحاً 
الأمريكية كانت جترى على املعتقلني. 
املحتلة،  الأر�ض  �شجون  اإىل  بالعودة 
الحتالل  �شلطات  جرائم  تقت�رس  ل 
على  الفل�شطينيني  بحّق  الإ�رسائيلي 
بل  والنف�شي،  اجل�شدي  التعذيب 

على  اأ�شلحة  اختبار  اإىل  تتخطاها 
على  اأدوية  وجتريب  الفل�شطينيني 
الأ�رسى منهم . يف العام 2009، اأ�شدر 
الإن�شان  حلقوق  »�شوا�شية«  مركز 
الأ�رسى  من  عدداً  اأن  مفاده  تقريراً 
اإثر  ب�رسه  فقد  قد  الفل�شطينيني 
�شجون  يف  اأجريت  طبّية  اختبارات 
الأ�شري  �رّسح  كذلك  اإ�رسائيلّية. 
اأدويًة  تلّقى  باأنه  التاج  حممد  املحرر 
خالل  والرتكيب  امل�شدر  جمهولة 
الرئتني  بتلٍف يف  اإ�شابته  الأ�رس عقب 
الأ�شري  �رّسح  بينما  القلب،  وع�شلة 
عالجاً  بتلقيه  �شعيبات  زياد  املحرر 
ظهره  يف  ]الدي�شك[  لآلم  جمهولً 
التايل  اليوم  ويف  اأ�رسه،  فرتة  خالل 
هم�ض له املمر�ض حمذراً اإياه بطريقة 
لهذا  اجلانبية  الآثار  من  مبا�رسة  غري 
من  �شعيبات  خروج  عقب  الدواء. 
اأنحاء  يف  تظهر  الأورام  بداأت  الأ�رس، 
عن  طبي  عجز  و�شط  كافة،  ج�شده 
اأخرى،  جهة  من  له.  العالج  تقدمي 
�ُشّجل تلّقي رئي�ض املجل�ض الت�رسيعي 
الفل�شطيني عزيز الدويك، الذي يعاين 
الدم،  ال�شّكري وارتفاع �شغط  من داء 
اإحدى  خالل  ال�شالحّية  منتهي  دواًء 

فرتات اعتقاله. 
الر�شمي  التلفزيون  وبح�شب 
الأول/ ت�رسين   6 يف  الفل�شطيني، 
الأ�رسى  تلّقى  فقد   ،2011 اأكتوبر 
روؤو�شهم  �شعر  ت�شاقط  اإىل  اأدت  ُحقناً 
اأ�شيب  بينما  دائم،  ب�شكل  ووجوههم 
�شحته.  غريهم  وفقد  بالعقم  اآخرون 
في�ض  من  غي�ض  اإل  هو  ما  هذا  اإّن 
جتاه  الحتالل  �شلطات  �شيا�شة 
ال�شجون  يف  الفل�شطينيني  الأ�رسى 
نظام  على  تقوم  والتي  الإ�رسائيلية، 
الأوىل  اللحظة  منذ  البطيء(  )املوت 
لأ�رسهم حتى خروجهم، ولعّل مرحلة 
اإجراء الختبارات ال�رسيرّية والدوائّية 
يف  الأخطر  تعّد  الأ�رسى  هوؤلء  على 

نظام املوت البطيء هذا. 
رئي�ض  ت�رسيح  يف  جاء  ما  وبح�شب 
منظمة  يف  الأ�رسى  �شوؤون  هيئة 
الربملان  ع�شو  الفل�شطينية،  التحرير 
الفل�شطيني عي�شى كركي يف 31 اآذار/

زياراته  اإحدى  عقب   ،2015 مار�ض 
هم  منهم  املر�شى  فاإّن  لالأ�رسى، 
�شحايا جلرائم قا�شية ترتكب بحقهم 
هذا  كركي  عي�شى  اأتبع   ال�شجون.  يف 
ني�شان/اأبريل   12 يف  باآخر  الت�رسيح 
تقوم  اإ�رسائيل  اأّن    ( فيه:  اأعلن   2015
واأنه  الأ�رسى،  على  طبية  بتجارب 

تقوم  اأنها  تقديره  بح�شب  الوارد  من 
الت�رسيح  هذا  تلى  اأي�شاً(.  بت�شميمهم 
الر�شمي  التلفزيون  يف  �شدر  بيان 
الفل�شطيني يف اليوم التايل يفيد ) باأن 
لزرع  بوؤرة  باتت  الإ�رسائيلية  ال�شجون 
يف  الإيدز،  ومنها  والأمرا�ض،  الأوبئة 
اأج�شام الأ�رسى الفل�شطينيني ون�رسها 
بينهم.(  ويف العام نف�شه، ) اّتهم �شفري 
ريا�ض  املتحدة  الأمم  لدى  فل�شطني 
من�شور قوى الأمن الإ�رسائيلية ب�رسقة 
اأع�شاء من جثامني فل�شطينيني ق�شوا 
واأن  الإ�رسائيلية،  القوات  اأيدي  على 
بتقارير  املوثقة  ال�رسعية  الفحو�ض 
كانت تبني اختفاء قرنّية العني وغريها 
�شلطة  �شفري  نفى  الأع�شاء(.  من 
هذه  املتحدة  الأمم  لدى  الحتالل 
اإطار  يف  اإياها  وا�شعاً  »التهامات«، 
معاداة ال�شامّية، مّتبعاً ذلك بكتاٍب اإىل 
اآنذاك،  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني 
بان كي مون، يدعوه فيه اإىل اإدانة هذه 

التهامات. 
فقد  العاملي،  امل�شتوى  على  اأما 
امل�شت�شار  ڤاندربيكن،  روبرت  حّذر 
الثقايف يف الحتاد التجاري البلجيكي 
والباحث يف جامعة غنت   )ACOD(
البلجيكية يف اآب/اأغ�شط�ض عام 2018 
فقط  يتم  ل  غزة  قطاع  اأهايل  اأن  من 
ت�شميمهم،  اأو  املوت  حتى  جتويعهم 
اختطاف  اإىل  ذلك  يتعدى  الأمر  بل 
قتلهم  ثم  ومن  منهم  الأطفال 
وا�شتئ�شال اأع�شائهم لبيعها اأو اإجراء 
جتارب عليها. مل يكن هذا الت�رسيح 
هذا  يف  ڤاندربيكن«    « لــ  الأول 
اآخر  ت�رسيح  �شبقه  اإذ  اخل�شو�ض، 
ال�شويدية   ال�شحيفة  يف   2009 عام 
اعترَُب  ما  وهو   ،»Aftonbladet«

ب�شكل  لل�شامّية  معادياً  ت�رسيحاً 
وا�شع، لت�شفه حكومة الحتالل باأنه 
تلطيخ  يف  اجلديدة  الأ�شاليب  اأحد 
�شميليك،  كال�ض  اأما  الكيان.  �شمعة 
والربوفي�شور  ڤاندربيكن  زميل 
ال�شابق يف جمال الدرا�شات العربّية 
فقد  »غنت«،  جامعة  يف  واليهودّية 
 »Joods Actueel« ملوقع  �رّسح 
البلجيكي اليهودي باأن »ادعاءات« » 
مدعمة  اأو  مثبتة  غري  ڤاندربيكن«  
بالأدلة، واأنها اأعادت اإىل الواجهة تلك 
الدعايات القدمية املعادية لل�شامّية 
الآبار  بت�شميم  اإ�رسائيل  تتهم  والتي 
يف  دمهم  ل�شتخدام  الأطفال  وقتل 
اأداء طقو�ض دينية. وبعد قيام موقع 
بن�رس   »De Wereld Morgen«
يف  ڤاندربيكن  للربوفي�شور  مقال 
هذا اخل�شو�ض، عاد ليُتِبَعه مبا �شّماه 
»ت�شويباً« للمقال ال�شابق، يطلب فيه 
عدم الربط بني قيام جي�ض الحتالل 
الإ�رسائيلي باختطاف وقتل الأطفال 
وا�شتئ�شال  جهة  من  الفل�شطينيني 

الأع�شاء لزراعتها لحقاً.
تطول قائمة النتهاكات، املوثق منها 
وغري املوثق، وتتباين ا�شرتاتيجيات 
املجتمع الدويل يف الت�شرّت على هذه 
الكيان  قيام  اإعالن  منذ  النتهاكات 
الإ�رسائيلي وما قبل ذلك، لكن يبدو 
بني  الوحيد  امل�شرتك  القا�شم  اأن 
اختلف  مهما  ال�شرتاتيجيات،  هذه 
وتبدلت  املعطيات  وتباينت  الزمن 
بالوقاحة  الذهاب  والأقنعة،  الوجوه 
يف منحنى ت�شاعدي ي�شبح معه كل 
انتهاك ثانوياً ول ي�شتحق الِذكر اإذا 

ما قورن ن�شبياً باآخر تاله.

التعذيب واملوت ال�سامت وجتارب ال�سهاينة  على اجل�سد الأ�سري

التجارب الإ�شعاعية والبيولوجية والطبية 
والدوائية على الأ�شرى الفل�شطينيني

�سدرت عن دار »نوفل« ببريوت رواية »اأزاهري اخلراب« للروائي الفرن�سي باتريك موديانو، ترجمة الراحل ب�سام حجار. ول تختلف »اأزاهري اخلراب«، 
كثرياً عن رواية »دورا برودية« التي ركزت على ال�ستذكارات، وا�ستنطاق الأمكنة، ومالم�سة جوانب حمددة من احتالل اجلي�ش الأملاين النازي 

لباري�ش، وما خّلفه من جروح عميقة مل تندمل رغم تقادم الأعوام، بح�سب �سحيفة ال�سرق الأو�سط.

احللقة الثالثة



الواقعة غرب م�صر ووادي النيل

اأمازيغ واحة �صيوة مب�صر واللغة 
»ال�صيوية« املهددة باالنقرا�ض

يف رواية وم�صل�صل »واحة الغروب«، ذهب �صابط البولي�س امل�صري 
حممود عبد الظاهر يف مهمة ر�صمية اإىل واحة �صيوة لينغم�س مع 

زوجته الأيرلندية كاثرين -ال�صغوفة بالآثار- يف الواحة وثقافة 
اأهلها وتراثهم، مبا يف ذلك لهجتهم ال�صيوية »تا�صيويت« امل�صتقة 

عن اللغة الأمازيغية، ويتكلمها اأطفال الواحة قبل تعلم اللغة 
العربية يف املدر�صة.

وكالت 

م�رص  �سيوة غرب  واحة  وتقع 
 59 بعد  على  النيل،  ووادي 
كيلومرتا �رصق احلدود الليبية 
غربا  كيلومرتا   560 ونحو 
اأكرث  من  وتعد  النيل،  نهر  من 
البالد،  يف  النائية  املناطق 
وت�ستهر هذه الأر�ض الزراعية 
وازدادت  والزيتون،  بالتمر 
اإمكاناتها  بف�سل  �سهرتها 

ال�سياحية يف العقد املا�سي.
اإ�سبانول  مارك  الكاتب  وقال 
موقع  ن�رصه  تقرير  يف 
اإن هذه  »املونيتور« الأمريكي 
ال�رصقي  الباب  هي  الواحة 
لأر�ض  املوؤدي  الأق�سى 
الأ�سليني  )ال�سكان  الأمازيغ 

ل�سمال اأفريقيا(.
يف  العرب  اجلغرافيون  وذكر 
الع�سور الو�سطى زيارتهم لهذه 
الواحة يف رواياتهم املكتوبة، 
القرن  اإىل  تاريخها  يعود  التي 

12 امليالدي.
عزلة الواحة ولغتها اخلا�سة

�سيوة  واحة  طبيعة  لعبت 
يف  رئي�سيا  دورا  املنعزلة 
املحليني  لل�سكان  ال�سماح 
باحلفاظ على ثقافتهم، خا�سة 
تعرف  التي  ال�سيوية،  اللغة 

با�سم »اللغة الأمازيغية«.
ويعتقد اأي�سا اأن هناك ما بني 
اأكرث  اأو  �سخ�ض  األف  و15   10
اللغة،  هذه  يتحدثون  ممن 
الر�سمي،  التعداد  غياب  رغم 
كثريا  اللغة  هذه  وتاأثرت 

باللهجة امل�رصية.

اأمازيغ م�صر

ونقل الكاتب عن اأحد ال�سكان 
يف  يعي�ض  -الذي  املحليني 
بع�ض  خالل  وتواجد  �سيوة، 
نظمها  التي  املوؤمترات 
الكونغر�ض العاملي الأمازيغي 
حتمي  حكومية  غري  )جماعة 
»�سيوة  الأمازيغ-  وتعزز هوية 
ال�سبب  ولهذا  حقا،  معزولة 

حافظت على لغتها«.
عدم  املتحدث  هذا  وطلب 
مو�سحا  ا�سمه،  عن  الك�سف 
اأن اللغة متثل م�ساألة ح�سا�سة، 
وقد ت�سبب بع�ض امل�ساكل مع 
واأ�ساف  امل�رصية.  ال�سلطات 
من  قريبة  �سيوة  كانت  لو  اأنه 
قد  اللغة  لكانت  القاهرة، 
اختفت منذ زمن طويل، ولكن 
كبري  لتاأثري  تخ�سع  مل  �سيوة 
من اخلارج، وهو اأمر اإيجابي، 

ح�سب تعبريه.
ال�سيوية  اللغة  يف واحة �سيوة، 
ال�سكان  الأم جلميع  اللغة  هي 
اأ�سافوا  ومعظمهم  املحليني، 
قبل  ثانية  كلغة  العربية  اللغة 
عقود. يف املقابل، يتكلم البدو 
اللغة  الواحة  يف  املتواجدون 
الأم  لغتهم  بو�سفها  العربية 

واأحيانا يتكلمون ال�سيوية.
يتحدث  اأن  النادر  ومن 
يعي�سون  الذين  امل�رصيون 
لذلك  الأمازيغ،  لغة  هناك 
هذه  بني  التوا�سل  معظم  يتم 
املجموعات الثالث عرب اللغة 

العربية.

تاأثري اللغة العربية

هذا  اأن  اإىل  الكاتب  واأ�سار 
اأثر على  اللغتني  التوا�سل بني 
اللغة ال�سيوية على مر القرون، 

ل �سيما املفردات.
)باحث  �سواق  الأمني  واأو�سح 
املركز  يف  الل�سانيات  يف 
للبحوث  الفرن�سي  الوطني 
»املونيتور«  ملوقع  العلمية( 
اأنه يجب التمييز بني الطبقات 
العربي؛  التاأثري  من  املختلفة 
الكلمات  بع�ض  فهناك 
ثم  جدا،  القدمية  امل�ستعارة 
الكلمات  من  جمموعة  هناك 
النحوية  والبنيات  امل�ستعارة 
يف  �سل�ض  ب�سكل  املدجمة 
تعود  اأنها  يبدو  والتي  اللغة، 

اإىل ما قبل عام 1800.
اأي�سا  هناك  اأن  �سواق  وذكر 
الكلمات  من  جمموعة 
العربية  اللغة  من  امل�ستعارة 
نتيجة  احلديثة،  امل�رصية 
وبقية  �سيوة  بني  التوا�سل 
اأو  التعليم  خالل  من  م�رص 

و�سائل الإعالم اأو الهجرة.
ب�سكل  التوا�سل  هذا  وت�سارع 
كبري على مدى العقود القليلة 
و�سائل  ب�سبب  املا�سية 
الت�سال والنقل احلديثة، التي 
زادت ن�سب الهجرة وال�سياحة. 
املزيج  هذا  اأ�سبح  وبالتايل، 
الدميوغرايف  للتغيري  حافزا 
الواحة،  داخل  والجتماعي 
ال�سكان  اأثار خوف بع�ض  مما 
اللغة  اندثار  من  املحليني 

املحلية.
لغة مهددة بالنقرا�ض

للغات  الأحمر  للكتاب  وفقا 

الذي  بالنقرا�ض  املهددة 
اللغة  تعد  اليون�سكو؛  اأ�سدرته 

ال�سيوية »مهددة بالتاأكيد«.
يجادل  اأخرى،  جهة  ومن 
تكمن  احلقيقة  باأن  اآخرون 
اللغة ت�ستخدم من قبل  اأن  يف 
الأعمار  جميع  من  ال�سكان 
ولكن  اليومي،  التوا�سل  خالل 
عوامل  هناك  ذاته  الوقت  يف 
غياب  مثل  للخطر،  تعر�سها 
وعدم  بها،  املتعلقة  الأبحاث 
يف  الإطالق  على  تدري�سها 

املدار�ض. 
الد�ستور  اأن  الكاتب  واأورد 
اللغة  اأن  على  ين�ض  امل�رصي 
الر�سمية  اللغة  هي  العربية 
ومع  البالد،  يف  الوحيدة 
»الدولة  اأن  على  ين�ض  ذلك 
بحماية  خا�سا  اهتماما  تويل 
الثقافية يف  التعددية  مكونات 
اأنواع  جميع  واإتاحة  م�رص، 
التمييز  دون  الثقافية  املواد 

على اأ�سا�ض جغرايف«. 
على  الدولة  ميثاق  وي�سجع 
اإيالء اهتمام خا�ض باملناطق 
من  الرتجمة  وتعزيز  النائية 

واإىل العربية.
من  اجلزء  هذا  اأن  ورغم 
ا�ستح�سان  لقى  الد�ستور 
املحليني  �سيوة  �سكان  بع�ض 

الواقع عك�ض  البداية، فاإن  يف 
اأي  وجود  عدم  ب�سبب  ذلك، 
الواحة، حيث  ثقايف يف  مركز 

ميكن درا�سة اللغة ال�سيوية.

مواجهة الندثار

وتعرف اللغة ال�سيوية بتاريخها 
واحلكايات  بال�سعر  احلافل 
الألغاز  عن  ف�سال  ال�سعبية، 
لأنها  نظرا  ولكن  والأمثال، 
لغة غري مكتوبة، فاإنها تخاطر 
بتعر�سها لالندثار التدريجي.

اأنه  الواحة  ويعتقد كثريون يف 
لغتهم  اللغة  هذه  لأن  نظرا 
لدرا�ستها،  داعي  فال  الأم، 
تخ�سي�ض  يف�سلون  لذلك 
لغات  لتعلم  وطاقتهم  وقتهم 

اأخرى، مثل العربية.
اأولئك  اأن  اإىل  الكاتب  واأ�سار 
على  العمل  يحاولون  الذين 
اللغة  لتوثيق  �سغرية  م�ساريع 
ن�رص  خالل  من  ال�سيوية 
الدرا�سات  اأو  القوامي�ض 

النحوية؛ ل يجدون اأي دعم.
املركزية  احلكومة  وتنظر 
الطرفية  املجتمعات  اإىل 
م�رص  يف  الأخرى  والأقليات 
عقبة  ميثل  مما  ال�سك،  بعني 
�سواق  وقال  اأخرى.  رئي�سية 

يف هذا ال�ساأن اإن �سكان �سيوة 
هي  اللغة  م�ساألة  اأن  يعتقدون 
الناحية  من  ح�سا�ض  مو�سوع 
الأف�سل  ال�سيا�سية، ورمبا من 
اأن يبتعدوا عن التحدث عنه. 

ووفقا ل�سواق، فيمكن للحكومة 
امل�رصية تعزيز اللغة ال�سيوية 
يف  ا�ستخدامها  طريق  عن 
الإذاعية  والربامج  املدار�ض 
املحلية، بالإ�سافة اإىل متويل 
املو�سوع،  هذا  يف  البحوث 
اأي  هناك  اأن  يبدو  ل  ولكن 
وبالنظر  الآن.  حتى  تقدم 
اتخاذ  يف  م�رص  تردد  اإىل 
تطلعات  فاإن  الإجراءات، 
الكونغر�ض العاملي الأمازيغي 

املحلي تقل �سيئا ف�سيئا.
ملوقع  لها  ت�رصيح  ويف 
اأماين  اأفادت  »املونيتور«، 
الكونغر�ض  رئي�سة  الو�ساحي 
باأن املنظمة تخّطط مل�رصوع 
يف  ال�سيوية  تعليم  اأجل  من 
دار الثقافة، وهو مركز ثقايف 
يحتاج  لكنه  �سيوة،  يف  حملي 
اإىل دعم لوج�ستي ومتويل من 

وزارة الثقافة

ثقافةالأربعاء 31   جويلية  2019  املوافـق  ل28 ذو القعدة   1440هـ 16

عن الدار العربية للعلوم نا�صرون

�صدور رواية »ال�صندوق االأ�صود« للكاتب وليد عودة
»الدار  عن  حديثاً  �سدر 
رواية  نا�رصون«،  للعلوم  العربية 
»ال�سندوق الأ�سود« للكاتب وليد 

عودة.
يرى  رجل  عن  الرواية  تتحدث 
يرى  بكيانه،  حلت  كوابي�ًساً 
يعرفهم،  ل  اأغراب  اأنا�ض  فيها 
ا�ستوطنوا خياله وباتوا يتحكمون 

فيما  يتناوبون  يراه.  يف كل حلم 
الغريبة  حكاياتهم  لق�ض  بينهم 
ل  بعيدة  اأرا�ٍض  يف  جتري  التي 

يخطر بباله اأنه زارها من قبل.
على  الروائي  امل�سهد  وينفتح 
يف  حمتجز  اأنه  ي�سعر  رجل 
ي�ستغيث  �سندوق خ�سبي مظلم، 
اأن  ي�سعر  تارة  جميب،  من  ول 

الأر�ض،  عن  ارتفع  ال�سندوق 
تبتعد  روحه  اأن  ي�سعر  واأخرى 
اأمامه،  �ساطع  ونور  عن ج�سده، 
ومن هذا امل�سهد تنطلق الرواية 
اأنه مت  ومنها  تف�سري احلدث  يف 
�سقط  عندما  الغرق  من  اإنقاذه 
من فوق ج�رص يف حادثة ت�سادم 
واأنه  انفجار،  اأتبعه  مروري 

الناجي الوحيد من احلادث.
امل�ست�سفى  اأطباء  قاله  ما  هذا 
تربز  وهنا  اإليها،  نقل  التي 
ذكرى  هي  هل  ت�ساوؤلت، 
اإليه  عادت  عائلته  عن  قدمية 
يف اأحالمه؟ اأو اأن روحه �سكنت 
اإخبار  منه  وتطلب  اآخر  ج�سًدا 
كوابي�ًسا  اأن  اأو  مبكانه؟  عائلته 

اأنا�ض  فيها  يرى  بكيانه؟  حلت 
ا�ستوطنوا  يعرفهم،  ل  اأغراب 
كل  يف  يتحكمون  وباتوا  خياله 

حلم يراه.
لق�ّض  بينهم  فيما  يتناوبون 
حكاياتهم الغريبة التي جتري يف 
اأنه  بباله  اأرا�ٍض بعيدة ل يخطر 
زارها من قبل. اأو اأ�سيب بفقدان 

حادث  اإثر  على  موؤقت  ذاكرة 
اأولده  من   4 فيه  فقد  �سيارة 
و�سيعود اإىل وعيه تدريجًياأ. اأو اأن 
عقله خلق واقًعا بدياًل بتفا�سيل 
خمتلفة متاًما وباأحداث حقيقية 
متاًما ميالأ فيها حياة موازية يف 

عامل الأحالم.
وكالت 
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ال�ساعرة ال�سابة كنزة ح�سايني تفتح قلبها« للو�سط«

»�شظايا« ... حروف معطرة باحلب يف رحاب الوطن
 اأف�سحت ال�ساعرة  ال�سابة  كنزة ح�سايني  ابنة مدينة بجاية عن مولودها اجلديد يف حوارها  احل�سري ليومية "الو�سط " وهو عبارة عن  

ديوان �سعري املو�سوم بـ " �سظايا " وال�سادر عن دار اإيكوزيوم اأفولي للن�سر والتوزيع باجلزائر ، ولقد تطرقت من خالله   الكاتبة للعديد من 
املوا�سيع  بحيث �سلطت ال�سوء عما يعي�سه الوطن العربي فكتبت عن فل�سطني و �سوريا  واليمن.

حاورها: حكيم مالك

بني  فيه  جمعت  �أنها  كما 
و�لقالب  �لرومان�سية  
�سيلتم�سه  �لذي   �الجتماعي 
�جلديد  �مل�ؤلف  لهذ�  �لقارئ 
قبل  من  باملطالعة  �جلدير  و 
�لقر�ء �ل�سغ�فني �لذين يعتربون 
�ل�حيد   متنف�سهم  �لقر�ءة 
على  د�ئما   يطلعهم  �لذي  
فيها  تفنن  �لتي  �الإبد�عات  �آخر 
�لكتاب �لنا�سئ�ن  و�لتي �أ�سفرت 
�الأدبية  �إنتاجاتهم  طرح  عن 
مبختلف �أن��عها من نرث وق�سة 
وخاطرة و�سعر ورو�ية  ، فه�ؤالء 
ي�سع�ن جاهدين الإ�سماع �س�تهم  
للقر�ء يف كل مكان ، عرب ب��بة 
دروبها  يع�سق�ن  �لتي  �لكتابة 
عن  للتعبري  و�سيلة  باعتبارها 
�الأفكار و�الآر�ء �ملختلفة ،  فكل 
�خلا�ص  باأ�سل�به  يكتب  و�حد 
�أن �لكثري من  �ملبدعني  ،  كما 
�جلز�ئريني  وفق��  �إىل حد بعيد 
بف�سل  باهر�  جناحا  وحقق�� 
من  �لنابعة  �الإبد�عية  �أعمالهم 
من  �سافرو�   فلقد    ، �ل��قع 
�أ�سقاع  خمتلف  �إىل  خاللها 
حل�سايني  بالن�سبة  �أما    ، �لعامل 
فهي ت�ؤمن بالكتابة  �لتي جتمعها  
عالقة وطيدة  بها كالعالقة  بني 
�جل�سم و�لروح  ، م�ؤكدة  لنا يف 
ال   « بالق�ل  �ل�سيق   �للقاء  هذ� 
�أعتقد �أين �ساأت�قف عن �لكتابة 

حتى ل� ت�قفت عن �لن�رش«.

مت�سوق  القارئ  بداية، 
كنزة  هي  من  ملعرفة 

ح�سايني؟

والية  من  ح�سايني  كنزة  �أنا 
�سنة  �لع�رشين  �ساحبة  بجاية 
يف  حق�ق  وطالبة  هاوية  كاتبة 
مرية،  �لرحمان  عبد  جامعة 
وه�  �أدبي  عمل  �أول  و�ساحبة 
حمل  �سعري  دي��ن  عن  عبارة 
�سدر  �لذي   « »�سظايا  عن��ن 
للن�رش  �أف�الي  د�ر�إيك�زي�م  عن 
فزت  ولقد  باجلز�ئر،  و�لت�زيع 
م�سابقة  يف  �ل�سابعة  باملرتبة 
ر�بطة  يف  �لق�سرية  �لق�سة 
بن�سي  �لعربي  �الأدب  مبدعي 
يف  م�ساركة  يل  كانت  ع�دة«   «
�لروح  نفحة   « �جلامع  �لكتاب 
بـ  �مل��س�مة  ق�سرية    بق�سة   «

»�أدركت ما بد�خلي«.

لـ  احلقيقي  املعنى  هو  ما 
اأبرز  هي  وما  »؟   �سظايا   «
عاجلتها  التي  املوا�سيع 
الديوان  هذا  خالل  من 

ال�سعري؟

من  جمم�عة  عن  عبارة  ه� 
�سفحة   84 يف  تقع  �خل��طر 
د�ر  عن   « �سظايا   « بـ  م��س�مة 
للن�رش  �أف�الي  �إيك�زي�م  ن�رش 
يف  حتدثت  ولقد  و�لت�زيع 
عن  تتحدث  �أعمايل  باك�رة 
و�الأمل..  �الأمل  و�حلزن..  �حلب 
وتطرقت  �ل�طن،  عن  و�أي�سا 
بال  يعي�ص  منا من  فلي�ص  للحب 
حب و�أي�سا كتبت عن �الأمل �لذي 
�أن�سى  ومل  جعبتنا  يف  يتغلغل 
غزة  عن  فكتبت  �لعربي  �ل�طن 
�ل�س�رية  ودم�سق  �لفل�سطينية 
الأين �أنتمي �إليهم وكتبت م���سيع 
خمتلفة جاءت ك�رش�رة من لهيب 
»�سظايا  �أ�سميتها  لذ�  �لقلم 
�أجز�ء  ثالثة  »عندها  »و«�سظايا 
وقد  �حلب..  عن  يتكلم  جزء 
على  �أتكلم  �أين  �جلميع  الحظ 
�أنا  ل�سان رجل بدال من �مر�أة.. 
تاأتيني  �أعلم ملاذ�  ذ�تي ال  بحد 
رجل.  �سفة  متلب�سة  �حلروف 
فيه  تكلمت  �الآخر  �جلزء  �أما 
و�الأمل.. ففي  �الأمل و�حللم  عن 
هذه  تتك�ر  منا  و�حد  كل  جعبة 
�الأحا�سي�ص. �أما �جلزء �الأخري.. 
حتدثت فيه عن �ليمن وفل�سطني 
�ل�طن  وعن  وغزة  ودم�سق 

�لعربي ب�سفة عامة.

م�ساركتك  عن  حدثينا 
نفحة   « اجلامع  الكتاب  يف 
كتاب  ثورة  لنادي  الروح« 
اأدركت   « عنوان  حتت  بن�ص 

ما بداخلي »؟ 

�أدركت ما بد�خلي »هي ق�سة   «
يف  تتحدث  �جتماعية  ق�سرية 
عن  تبحث  طفلة  عن  بد�يتها 
حمرومة  وهي  د�خلها  يف  �سيء 
من �أبيها �لذي مل يتكفل بها وال 
يك�ن  �إليهم  يع�د  وي�م  بعائلتها 
وبعدها  �لقا�سي  �الأب  ب�جه 
�أنها  �لفتاة  يت�فى وتدرك  بفرتة 
مل تكن تبحث عن ح�سن و�لدها 
�آخر  �سخ�ص  �أي  ح�سن  عن  وال 
الأنها مل جتد ر�حتها يف ح�س�ر 
و�لد�ها وال يف غيابه عنهم.. بل 
يك�ن  �أن  من  جد�  �أ�سمى  �سيء 
�حلجاب  تردي  هنا  �سخ�ص، 
وتدرك  �لنف�سية  ر�حتها  وتلقى 
متعط�سا  كان  بد�خلها  ما  �أن 
هذه  يف  �أحببت  �حلجاب  �إىل 
لكل  ر�سالة  �أوجه  �أن  �لق�سة 
�سخ�ص يبحث عن �سيء بد�خله 
فقط  وعليه  ه�  ما  يدرك  وال 
ما  و�سيجد  �هلل  �إىل  بالع�دة 
يبحث عنه، كما جاءت يف �الآية 

�لقر�آنية �لكرمية » �أال بذكر �هلل 
تطمئن �لقل�ب«.

بني  امل�سرتك  الرابط  هو  ما 
الكاتب والفنان؟

�الإبد�ع و�الإح�سا�ص، فاالإح�سا�ص 
�لفنان  يلد  و�الإبد�ع  �الإبد�ع  يلد 

و�لكاتب و�لعك�ص �سحيح.

التي  ال�سرتاتيجية  هي  ما 
خارطة  لبناء  تقرتحينها 

ثقافية ناجحة؟

مهما  بامل��هب  �الهتمام  �أوال 
كان جمالها وثانيا دعمها وخلق 

لها �جل� �ملنا�سب لتنم� فيها. 

عن  حتدثينا  اأن  لك  هل 
الواقع الثقايف يف بجاية؟

ال  الأننا  م�ؤ�سف  ل��قع  حقا  �إنه 
جند �أي �هتمام بامل��هب عامة 

وبالكتابة خا�سة.

ماهي العالقة التي جتمعك 
مع » بجاية تقراأ«؟

 « �لثقايف  �لنادي  من  ع�س�  �أنا 
بجاية تقر�أ »وهذ� ل�رشف يل.

التي  الأهداف  ماهي 
تقراأ  »بجاية  ت�سعى 
»لتحقيقها؟ وماهي الر�سالة 
للجهات  توجهينها  التي 
النوادي  لدعم  املعنية 
بالأدب  لالرتقاء  الثقافية 

اجلزائري؟

�أن  �إىل  »ت�سعى  تقر�أ  »بجاية 
كاتب  �أو  قارئ  كل  �سمل  تلم 
خا�سة  ب�سفة  بجاية  يف  كان 
عامة  ب�سفة  �ل�طني  و�لرت�ب 
�إىل ن�رش حب �ملطالعة  وت�سعى 
و�لقر�ءة لدى �لعامة، و�أدع�� من 
�جلهات   « »�ل��سط  ي�مية  منرب 
ومعن�يا  ماديا  دعمنا  �ملعنية 
الأننا  طريقنا..  �إكمال  �أجل  من 

�أمة �قر�أ.

جمهولة  معادلة  ديوانك 
يت�ساءل  والقارئ  املعامل، 
احلب  ر�سائل  فحوى  عن 
والأمل والأمل والوطن التي 

جمعتها يف قالب واحد؟

�أخطط  مل  �أنا  �حلقيقة  يف 
وليدة  كانت  فقط  �ملزيج  لهذ� 
�أحمل فيها  �لتي كنت  �للحظات 

هذ�  كل  �جنبت  وبعدما  �لقلم 
�ن  قررت  �ملختلط  �لدي��ن 
�ق�سمه �إىل �أجز�ء وهذ� ما فعلته 

وكل جزء يحمل ر�سالة.

باكورة  اأهديت  ملن 
اأعمالك؟

 
يل  قال  ملن  �أهديتها  بب�ساطة 
وقال  فعلها  ت�ستطيعي  لن  ي�ما 
تك�ن..  ولن  ت�سل  لن  كنزة  �إن 
�ساأق�ل له من هذ� �ملنرب �سحيح 
مل �أ�سل لكني ��ستطعت، ف�سكر� 
لكم.. فل� مل تك�ن�� �أنتم ما كنت 

ما �أنا عليه �الآن.

باأبيات من اأ�سعارك؟ هل لنا 
على  بالطالع  نحظى  اأن 

بع�سها

�لق�سيدة �الأوىل بعن��ن:« كاحلة 
�لعينني««

عينيك..  يف  �لكحل  �أحب 
يرت�سد

فاأنا  عندهما..  �مل�ت  �أقبل 
عابد 

تقتلني..  نظرة  �س�ى  �أر�سى  ل�ست 
و�قف

ل�ست �إال عبد حلبك.. يخ�سع 
ومقاتل يف حرب ه��ك.. ينا�سل 

يا ذ� �لكحلني.. ي�سطر 
دعي ما يف قلبك.. يتكلم 
فاأنا �أع�سقهما.. كمدمن 

و�أه��هما كالنبيذ يف �لك�ؤو�ص
 

 ق�سيدة �سعرية ثانية حتمل عن��ن 
»رو�ية وطن« و�ساأهديكم �أي�سا 

قلمي فل�سطيني.. ودمعتي 
عربية 

ق�سائدي قنابل وطنية 
�أ�رشد لكم حكاية وطن.. 

وتفا�سيل عذ�ب �أر�ص 
�أكتب عن غزة �لتاريخية..
�أ�سند لها دم�سق �ملن�سية 

�أفا �أب�ح عن �الوجاع �ملدف�نة 
�أم عن �الرو�ح �ملكف�فة؟! 

�أفا �أ�رشد ق�سيدة منفية 
�أم �أن�س�دة �سهيد عربية؟ 
�أفا �م�سح دمعة �م باكية 

�أم �روي عط�ص طفلة حاملة؟ 
�ساأنق�ص قب�ر م�تى..

و�أر�سل دعاء للم�ىل
فيا �هلل لك حكاية �سهد�ء 
ولك �أوجاع �سعب كرماء 

لك يا وطني كلمات �ساعر 
ت�ستنزف �أوجاعا بال نهاية 

كتابة  اإىل  �ستلجئني  هل 
الرواية م�ستقبال؟

جتمع  رو�ية  كتابة  ب�سدد  �أنا  �أجل 
و�الجتماع  �لنف�ص  وعلم  �الأدب  بني 
و�أمتنى �أن ي�فقني �هلل الإكمالها و�أن 

تك�ن عند ح�سن �لقر�ء �الأعز�ء.

 هل لديك هوايات اأخرى غري 
الكتابة؟

�الأ�سغال  و�أي�سا  �لت�س�ير  �أحب 
يف  ديبل�م  �أملك  �أين  كما  �ليدوية 

�حلالقة.

كلمة للكتاب النا�سئني؟ 
هذ�  �أن  تق�ل��  ال  لهم  �أق�ل 
م�ستحيل  فكلمة  م�ستحيل.. 
متحف..  يف  علبة  د�خل  �جعل�ها 
 « زرو�ل   « �أ�ستاذي  علمني  هكذ� 
وهذ� ما ن�سح به، كما �أن�سح �لكتاب 
كما  �إمعة  يك�ن��  ال  �أن  �لنا�سئني 
هذ�ن  »م�ح��ص«  �أ�ستاذي  علمني 
��ستندت  �للتان  �لن�سيحتان  هما 

عليهما.. و�ساأ�سندهما �إليهم.  »  

طموحاتك  تتمثل  فيما 
امل�ستقبلية؟ 

جمال  يف  در��ستي  �أكمل  �أن  �إال 
و�لدي  و�أمنية  الأنها غايتي  �حلق�ق 
و�أن �أكمل طريقي يف جمال �حلالقة 
�خلا�ص  �سال�ن  �أفتح  قد  ال  وملا 
جمال  يف  نف�سي  �أط�ر  و�أن  بي 
�لكتابة  جمال  يف  �أما  �لت�س�ير، 
عامل  �إىل  �أدخل  �أن  �إىل  �أ�سعى  فاأنا 
كتابة �ل�سيناري�هات فهذ� جزء من 
رغباتي و�أن �أكمل رو�يتي وال �أعتقد 
ل�  حتى  �لكتابة  عن  �ساأت�قف  �أين 

ت�قفت عن �لن�رش.

كلمة اأخرية نختم بها حوارنا؟

على  »�ل��سط«  جلريدة  �سكر� 
�ل�س�ء  وت�سليط  لنا  دعمها 
و�أنتم  منكم  فنحن  علينا.. 
تفعل�ن  فيما  �هلل  ووفقكم  منا 

وت�سع�ن �إليه.
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ملحاربة انتفاخ املعدة!

يواجه كثريون �شعورا غري مريح لدى انتفاخ املعدة رغم 
اتباع نظام غذائي �شحي اأو املحافظة على اللياقة اجل�شدية 

وفيما يلي طرق حماربة انتفاخ املعدة:

من  متاأخر  وقت  يف  الطعام  تناول  جتنب   1-
امل�ساء

 Gut« تقول جانيت هايد، خبرية التغذية وموؤلفة كتاب
Makeover«: »ي�شتعد اجلهاز اله�شمي ليعمل ب�شكل اأف�شل 

خالل النهار، حيث تتباطاأ الوظائف اله�شمية يف الليل. وقد 
تطورنا لتناول الطعام يف �شوء النهار«. لذا يجب االمتناع عن 

تناول الطعام قبل �شاعتني من النوم.

ال�سكر من  اأقل  كميات  تناول   2-

وتو�شح جانيت بالقول: »لي�س من املعروف بال�شبط ملاذا 
يوؤدي ال�شكر اإىل اإحداث خلل يف البكترييا املفيدة وغري 

املفيدة، وكذلك االنتفاخ، ولكن االأمر ي�شتحق العالج«وحتذر 
اخلبرية من اأن »املحليات ال�شناعية، مثل تلك املوجودة يف 
م�رشوبات احلمية الغذائية، قد ثبت اأنها ت�شبب عدم توازن 

البكترييا لدى احليوانات، لذا قد يكون من املفيد جتنبها اإذا 
كنا نرغب بالتخل�س من االنتفاخ«.

12 �ساعة الطعام ملدة ل تقل عن  ال�سيام عن   3-

تقول جانيت اإن »وجود فرتة �شيام متتد من 12 اإىل 14 �شاعة 
بني الع�شاء والفطور، ميكن اأن حتفز فقدان الوزن ومنو 

البكترييا املفيدة يف االأمعاء، والتي ميكن اأن حت�شن عملية 
االأي�س وتوازن هرمونات اجلوع«.

املخللة اأو  املخمرة  للأطعمة  اللجوء   4-

حتوي االأطعمة املخمرة على البكترييا املحببة بالن�شبة 
للمعدة، لذا يجب اإ�شافتها اإىل النظام الغذائي.

والفواكه اخل�سار  تناول   5-

اأو�شحت جانيت اأنه عندما يعاين النا�س من انتفاخ مزمن، 
ي�شابون بالتوتر ويبتعدون عن االأطعمة الغنية باالألياف. لذا 

تن�شح باأهمية اخل�شار املختلفة والفواكه بالن�شبة ل�شحة 
القناة اله�شمية على املدى الطويل.

درا�صة تك�صف اأثرا �صلبيا ال�صتخدام الفازلني!
جامعة  اأجرتها  درا�شة  ادعت 
ليدز اأن الفازلني الذي يلجاأ اإليه 
اأطفالهم،  جروح  لعالج  االآباء 
»ال�شمادة  ت�شكيل  يوقف 
الطبيعية« يف اجللد ويُن�شح عادة 
»لعالج«  الفازلني  با�شتخدام 
يقلل  الأنه  واخلدو�س،  اجلروح 
اللتئامها  ويوؤدي  احل�شا�شية 
ندوب  ترك  مع  اأ�رشع،  ب�شكل 
احلديثة  الدرا�شة  ولكن  اأ�شغر 
تاأثري  مع  ذلك،  عك�س  ك�شفت 
»ال�شمادة  ت�شكيل  على  الفازلني 
اأو اجل�س الطبيعي«، الذي ياأتي 
الربوتني  من  �رشيط  �شكل  على 
مينع دخول البكترييا اإىل اجلرح، 
ما يحول دون االإ�شابة بالتهابات 
يوقف  الفازلني  ولكن  جلدية. 
التفاعل بني الدم والهواء الالزم 

لت�شكيل ال�رشيط.
الباحثون  ا�شتخدم  وعندما 
الب�رشية  اجلروح   على  الفازلني 
�شدت  الفئران،  وعلى  النازفة 
املادة الزيتية »اجل�س الطبيعي« 

الربوتني  �رشيط  ويعد  للج�شم. 
جزءا من عملية التخرث الطبيعية 
ويوفر احلماية ملدة ال تقل عن 

12 �شاعة.

اأرينز،  روبني  الربوفي�شور  وقال 
الذي قاد الدرا�شة من كلية الطب 
النا�س  »ي�شتخدم  اجلامعة:  يف 
وملنع  التجلط،  ملنع  الفازلني 

اإ�شابات  يف  املفرط  النزيف 
والريا�شات  الرغبي  ريا�شات 
االأف�شل  من  ولكن  امل�شابهة. 
طريق  عن  لل�شفاء  اجلرح  ترك 
حاجز احلماية اخلا�س باجل�شم، 
اجل�س  مثل  يعمل  والذي 
بتجنب  النا�س  اأن�شح  الطبيعي. 
كان  اإذا  اأو،  الفازلني  ا�شتخدام 
ا�شتخدامه  ذلك،  عليهم  يجب 
التعر�س  من  �شاعة  ن�شف  بعد 
ت�شكيل  يتم  حيث  لالإ�شابة، 

�رشيط الربوتني بالكامل«.
وردا على هذه النتائج املن�شورة 
يف جملة »التحقيقات ال�رشيرية«، 
ال�رشكة   ،»Unilever« قالت 
من  »الأكرث  للفازلني:  امل�شنعة 
الفازلني  منتج  اأثبت  عاما،   140
على  احلفاظ  يف  فعال  اأنه 
الب�رشة  وم�شاعدة  الرطوبة 
ومن  جيدة.  ب�شحة  البقاء  على 
وا�شع  نطاق  على  به  املعرتف 
اأنه يحمي الب�رشة، وخا�شة مبنع 

جفاف �شطح اجللد«.

خطر حقيقي يرتب�ص مبن ي�صعرون مبرارة القهوة!

ما اأ�صباب تزايد �صرطان الرئة بني الن�صاء ح�صرا؟

اأكد علماء من جامعة والية بن�شلفانيا 
الربوكلي  مبرارة  ي�شعر  الذي  اأن 
اأكرث  الداكنة،  وال�شوكوالتة  والقهوة 
مقارنة  بال�رشطان  لالإ�شابة  عر�شة 
مبن ال ي�شعر بها وحتتوي هذه املواد 
تيوكارباميد  فينيل  مركب  على 
 »phenylthiocarbamide «
الذي مينحها املذاق املر، ويختلف 
االإح�شا�س  على  قدرتهم  يف  النا�س 
به، مع العلم اأن القدرة على ال�شعور 
بطعم هذا املركب قد تنتقل وراثيا 
�شنة   20 مدى  على  الباحثون  وتابع 
بريطانية   5500 لـ  ال�شحية  احلالة 
وا�شتنتج  عاما.   60 فوق  عمرهن 
العلماء اأن الن�شاء اللواتي ال ي�شعرن 

ما  نادرا  املركب  هذا  بطعم  نهائيا 
ي�شنب بال�رشطان، والعك�س �شحيح، 
باملرارة  �شعرن  من  اإ�شابة  فخطر 
اأما   ،%58 بن�شبة  ارتفع  بال�رشطان 
فكن  خفيفة  مرارة  تذوقن  اللواتي 
 %40 بن�شبة  للمر�س  عر�شة  اأكرث 
بها  ي�شعرون  ال  بالذين  مقارنة 

نهائيا.
الذين  النا�س  اأن  العلماء  ويفرت�س 
ي�شعرون بطعم املرارة، ال يتناولون 
الداكنة  وال�شوكوالتة  الربوكلي 
م�شادة  مواد  على  املحتوية 
م�شادة  اأخرى  ومواد  لالأك�شدة 
عر�شة  اأكرث  هم  لذلك  لل�رشطان، 

لالإ�شابة باملر�س.

ن�شبة  ولكن  التدخني،  مع  وثيق  ب�شكل  الرئة  يرتبط �رشطان 
االإ�شابة به ارتفعت ب�شكل ملحوظ بني اأو�شاط الن�شاء، بينما 
ترتاجع �شنويا عند الرجال وتزداد اأعداد الن�شاء امل�شابات 
اأعداد  تتناق�س  �شنويا، يف حني   %27 بن�شبة  الرئة  ب�رشطان 

الرجال امل�شابني يف كل عام.
االإ�شابة  ن�شب  تفاوت  تف�شريا دقيقا حول  العلماء  وال ميلك 
بني اجلن�شني، لكنهم يرجعون ال�شبب غالبا اإىل تاأثر احلم�س 
احرتاق  مبكونات  واأو�شع  اأكرب  ب�شكل  االإناث  لدى  النووي 
يرجع  وكذلك  للذكور  النووي  احلم�س  مع  باملقارنة  التبغ، 
بع�س العلماء ال�شبب اإىل ازدياد اأعداد الن�شاء املدخنات يف 
القرن احلادي والع�رشين باملقارنة مع القرن الع�رشين، حيث 
يزداد عدد املدخنات طردا مع درجة امل�شاواة بني اجلن�شني 
يف اأي جمتمع. ومبعنى اآخر، كلما كان دور املراأة معززا يف 
كما  املجتمع.  ذلك  يف  املدخنات  ن�شبة  ارتفعت  جمتمعها، 
نالحظ اليوم يف عديد من الدول تقارب ن�شب املدخنني بني 
الرجال  من   %22 يدخن  املتحدة  الواليات  ففي  اجلن�شني، 
و15% من الن�شاء. اأما يف اأ�شرتاليا فتبلغ الن�شبة 19% للذكور 
ال�رشطانات  اأكرث  الرئة  �رشطان  ويعترب  االإناث.  بني  و%13 
انت�شارا، اإذ ي�شاب به حوايل 1.8 مليون �شخ�س يف كل عام، 
58% من احلاالت تظهر يف الدول النامية. كما ي�شاب به 230 

األف �شخ�س �شنويا، يف الواليات املتحدة منفردة. 

علماء رو�ص يبتكرون عالجا للربو ال مثيل له يف العامل
دواء  رو�شيا  من  علماء  ابتكر 
حجب  ميكنه  الربو  لعالج 
للمر�س  الرئي�شة  االآليات  اإحدى 
وتفيد  يعاين منه املاليني  الذي 
باأن علماء  »اإيزفي�شتيا«  �شحيفة 
للوكالة  التابع  املناعة  معهد 
البيولوجية،  الطبية  الفدرالية 
ي�شمح  م�شتح�رشا  ابتكروا 
نوبات  من  بالتخل�س  للمر�شى 

االختناق. وي�شري العلماء اإىل اأن 
هذا الدواء يوؤثر يف �شبب ظهور 

املر�س وال يكافح اأعرا�شه.
جميع  بنجاح  الدواء  واجتاز 
ال�رشيرية،  قبل  ما  االختبارات 
اختباره  من  العلماء  اأثبت  وقد 
اأن  املخربية،  الفئران  على 
يوؤدي  امل�شتح�رش  ا�شتن�شاق 
حجم  يف  كبري  انخفا�س  اإىل 

وقال  الق�شبات  ن�شيج  التهاب 
خايتوف،  مو�شى  املعهد،  مدير 
على  املادة  هذه  ابتكار  اإن 
يحجب  اجلزيئي  امل�شتوى 
يف  »املذنب«  الربوتني  اإنتاج 
الذي  »االإنرتلوكني-4«،  التهاب 
ي�شبب تطور اأمرا�س احل�شا�شية 
الربوفي�شور،  قال  جانبه،  من 
من  جون�شون،  �شيبا�شتيان 

ت�رشيح  يف  امللكية  لندن  كلية 
لل�شحيفة، اإن الواليات املتحدة 
بحوثا  جتريان  وبريطانيا 
ودرا�شات يف هذا املجال اأي�شا، 
متكنوا  رو�شيا  علماء  اأن  بيد 
»االإنرتلوكني-4«  اأن  اإثبات  من 
تطور  يف  رئي�شا  دورا  يلعب 
اأما  التنف�شية،  املمرات  التهاب 
فيودوروفا،  اأولغا  الربوفي�شورة، 
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الإجتاه  ومثلت   , الأم  املدر�سة  وهي 
تالمذة  ومثلها  املذهب  يف  الأثري 
م�سطلح  واملدنيون   , املدنيني  مالك 
يف  مالك  تالمذة  كبار  به  يق�سد 
عي�سى  بن  :عثمان  اأمثال  من  املدينة 
ابن   : والأخوين   , كنانة)185هـ(  بن 
عبد  بن  املاج�سون)212هـ(ومطرف 
بن  اهلل  عبد   , مطرف)220هـ(  بن  اهلل 
بن  , حممد  )186هـ(  ال�سائغ  بن  نافع 
وقد   ,)19( ونظرائهم   , �سلمة)216هـ( 
الأحاديث  بتقدمي  التيار  هذا  متيز 
ال�سحابة  واآثار  العمل  على  النبوية 
من  التيار  هذا  اأيد  وقد  والتابعني.. 
الأندل�سيني  ومن  وهب  ابن  امل�رصيني 

ابن حبيب.

العراق: -2مدر�سة 

ظهور  لبداية  م�سحرا  الب�رصة  كانت 
مذهب مالك يف اأر�ض ال�سواد على يد 
بع�ض تالمذته كعبد الرحمن بن مهدي 

اهلل  وعبد  )198هـ(  العنربي  ح�سان  بن 
)222/221هـ(  قعنب  بن  م�سلمة  بن 
بالراهب,  امللقب  املعذل  بن  واأحمد 
يف  اإل  بقوة  يظهر  مل  املذهب  لكن 
الطبقة التالية اأيام ق�ساء اآل حماد بن 
اإ�سماعيل  القا�سي  منهم  وكان   : زيد 
بعد  بالإجتهاد  لهم  �ُسهد  الذين  اأحد 
:)ومل حت�سل هذه  الباجي  قال  مالك, 
لإ�سماعيل  اإل  مالك  بعد  الدرجة 

القا�سي( )20(.
التحليل  اإىل  متيل  املدر�سة  وهذه 
املنطقي لل�سور الفقهية , والإ�ستدلل 
هذه  رجالت  اأبرز  ومن  الأ�سويل. 
تاأثري  لهم  كان  –والذين  املدر�سة 
 , اإ�سماعيل  القا�سي   : وا�سح- 
الق�سار  بن  احل�سن  اأبو  والقا�سي 
الوهاب  عبد  والقا�سي   , )398هـ( 
)ابن  احل�سني  بن  اهلل  وعبد  )422هـ( 
بكر  اأبو  وال�سيخ  )378هـ(  اجلالب( 
الأبهري )375هـ(.. وقد انقطعت هذه 
املدر�سة بحدود 452هـ وهي �سنة وفاة 
اآخر   , بن عمرو�ض  الف�سل  اأبو  الإمام 

فقهاء املالكية ببغداد.
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املدار�ض  بني  القيادة  مركز  احتلت 
 , القا�سم  ابن  بزعامة  املالكية 
اإفريقية والأندل�ض  واعتمدها مدر�سة 
�سماعات  كانت  كما   , كليا  اعتمادا 
مالك  عن  ومروياته  احلكم  عبد  ابن 
حظوة  ذات  القا�سم  وابن  وا�سهب 
فيها  �ساركتها  العراقية  عند املدر�سة 

مدونة ابن القا�سم /�سحنون.
منهج  رائدة  املدر�سة  وتعتربهذه 
احلديث  جانب  اإىل  العمل  اعتماد 
وهذا   , احلجازي  للمنهج  خالفا   ,
�ساد  الذي  هو  امل�رصي  املنهج 
اأكرثية  وتبنته  املالكي  املذهب 

مدار�ض املذهب.

: املغربية  -4املدر�سة 

املغرب  يف  ال�سائد  املذهب  كان 
اإىل   , وتون�ض , مذهب الإمام النعمان 
ا�رص�ض.. وابن  زياد  بن  علي  دخل  اأن 

اأ�سد بن الفرات وغريه فبدا  وبعدهما 
جاء  اأن  اإىل  الإنت�سار  يف  املذهب 

�سحنون فغلب املذهب يف اأيامه..
وما املدونة اإل نتيجة تعاون املدر�سة 
امل�رصية والقريوانية , فقد اأمالها ابن 
القا�سم مببادرة ا�سد وتدقيق �سحنون 
�سمان  التون�سية  املدر�سة  وتولت 
احلياة لها بن�رصها وتدري�سها... واأهم 
–التون�سية/ املدر�سة  هذه  مميزات 
ت�سحيح  على  احلر�ض  القريوانية- 
الإحتمالت  وجوه  وبيان  الروايات 
يقع  ما  ح�سب  على  احلروف  و�سبط 
ورغم   21.. الآثار  وتتبع  ال�سماع  يف 
تاأخر ظهور هذا الفرع اإل انه �سي�سبح 
املالكي  للمذهب  املمثل   : بعد  فيما 
والأندل�ض  عامة  العربي  املغرب  يف 
خا�سة. وقد تعر�ض هذا اجلناح لهزات 
 , اأمامها  �سمد  لكنه   , وعديدة  كبرية 

وهي يف غالبها هزات �سيا�سية..
ا�سطالح  يف  املغاربة  والعلماء 
 , القريواين  زيد  اأبي  ابن   : املتاأخرين 
بن خلف  وابو احل�سن علي بن حممد 
 , )403هـ(  القاب�سي(  )ابن  املعافري 

و�ساح  بن  حممد  بن  حممد  بكر  وابو 
 , والباجي   , )333هـ(  اللباد(  )ابن 
الرحمن  عبد  القا�سم  واأبو   , واللخمي 
الرب  عبد  وابن  )450هـ(,  حمرز  بن 
اجلد  ر�سد  بن  واأبوالوليد  )463هـ( 
)520هـ( , واأبو بكر بن العربي )543هـ( 
اإبراهيم  , والقا�سي �سند بن عنان بن 

)اأبو علي( )541هـ(
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موؤ�س�سها زياد بن عبد الرحمن امللقب 
واأول  غريها(  وقيل  )193هـ  ب�سبطون 
وكان   , الأندل�ض  اإىل  املطاأ  اأدخل  من 
تثبيت  يف  الف�سل  له  كان  تلميذ  له 
املذهب بالأنل�ض وهو يحيى بن يخيى 
الرحمن  عبد  الأمري  م�ست�سار  الليثي 
بن احلكم. ول فرق بني هذه املدر�سة 
واملدر�سة املغربية بل هي امتداد لها 
اأن عددا من علماء الأندل�ض  , خا�سة 

هاجروا اإىل املغرب.

الأربعاء 31   جويلية  2019  املوافـق  ل28 ذو القعدة   1440هـ �إ�سالميات19

ملحة وجيزة عن مد�ر�س �ملذهب �ملالكي

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رصيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
,ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

, ويف ذلك قول عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري يف القرءان هي 

يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً ول متفح�ساً ول 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�سافه �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�ض فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْض َعِن اجْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �سرباً, ومع اإ�رصاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�سوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�ض بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد يف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب, فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

�نفر�د �ملالكية بالقول باخلروج من �خلالف
امل�ساألة  هذه  عن  عربوا  قد  العلماء  جند 
بعبارتني:  اإحداهما: اخلروج من اخلالف, 
ذكر  فال�ساطبي  مراعاة اخلالف  والثانية: 
املخالف«  دليل  »مراعاة  بها  املراد  اأن 
املخالف.  دليل  اإعمال  بها  فاملراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

نقي�سه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله,  لزم  يف 
ا�ستقراء  خالل  من  اأننا  اإل  اآخر«,  دليل 
كتب ال�سافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
اخلالف يقول ال�سيوطي: »القاعدة الثانية 
م�ستحب  اخلالف  من  اخلروج  ع�رصة 
اأما  حت�سى«  تكاد  ل  جدا  كثرية  فروعها 

املذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف 
يف  داء  ما  خالل  من  القاعدة  هذه  على 
يل  املالكية  اأن  نخل�ض  اأننا  اإل  كتبهم. 
اإن  بل  باعتبار »مراعاة اخلالف«  ينفردوا 
وذلك  بها  العمل  على  وافقوهم  ال�سافعية 

كاف لبيان عدم النفراد.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة, قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�ض امل�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 

الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها, الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رصة من 
الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة, الإن�سان له فطرة �سليمة 

لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�ض والإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ض, لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة, يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له, وما 

نهاك عن �سيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�سان معروفاً, و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�ض توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �سورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َض َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف الأمراء اأح�سن, واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن, وال�سخاء ح�سن 

لكن يف الأغنياء اأح�سن, وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن, والتوبة ح�سن لكن يف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة, واملراأة األزم ما يلزمها احلياء, والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء, والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب, والأمري األزم ما يلزمه العدل, ورد:
اأحب ثالثاً, وحبي لثالث اأ�سد, اأحب الطائعني, وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد, اأحب املتوا�سعني, وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد, اأحب الكرماء, وحبي للفقري الكرمي اأ�سد, واأبغ�ض ثالثاً, وبغ�سي لثالث اأ�سد, 
اأبغ�ض الع�ساة, وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد, اأبغ�ض املتكربين, وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد, اأبغ�ض 

البخالء, وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من الإميان, واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فال خري فيك, واإن مل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكالم النا�ض.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم, لذلك الإ�سالم 
و�سطي.



جنوى كرم ت�ستعد للقاء جمهورها يف هذه الدول
اللبنانية  الأغنية  �شم�س  اأحيتها  التي  الناجحة  من احلفالت  �شل�شلة  بعد 
جنوى كرم يف لبنان وخارجه والتي كان اآخرها يف اأميون الكورة، ت�شتعد 
“كرم” ل�شل�شلة جديدة من احلفالت فتعود اإىل �شوريا وحتديداً اإىل قلعة 
اأعلنت يف  ما  اأوت وفق  يوم 14  اإقامته  الن�شارى املقرر  وادي  كنعان يف 

فيديو ن�رشته عرب ح�شابها الر�شمي على اإن�شتغرام.
 لتنتقل بعدها يف 16 اأوت  اإىل الأردن لتحيي حفاًل �شمن فعاليات مهرجان 
الفحي�س حيث اأعلنت اإدارة املهرجان عن نفاذ البطاقات قبل اأكرث من 
اأ�شبوعني من موعد احلفل واملقدرة باأكرث من 5 الأف بطاقة، حيث يُ�شار 

اإىل طباعة ن�شخ اإ�شافية من التذاكر. يذكر اأن النجمة اللبنانية كانت قد �شاركت يف هذا املهرجان مرة واحدة 
فقط يف العام 1995.

لتنطلق بعدها النجمة اللبنانية على منت باخرة “�شتارز اأون بورد” اإىل مدينة بر�شلونة الإ�شبانية من 21 اأوت  
حتى 26 منه.

كرم التي من املرجح اأن تعود لت�شوير كليب “كتري حلو” بعد اأن كانت قد تاأخرت يف ت�شويره لأ�شباب تتعلق 
ب�رشكة روتانا.

وليد  املخرج  و�شيخرجها  �رشارة  هادي  توزيع  الدين،  �شم�س  عماد  واأحلان  كلمات  من  الأغنية  اأن  يذكر 
نا�شيف.

تفا�سيل ظهور اأ�سالة يف »والد رزق 2«    
انتهت املطربة ال�شورية اأ�شالة من ت�شوير م�شهد واحد �شمن اأحداث 
عيد  مو�شم  يف  عر�شه  املقرر  رزق«،  »ولد  فيلم  من  الثاين  اجلزء 

الأ�شحي املقبل.
بالفيلم،  واحد  م�شهد  علي  مقت�رش  اأ�شالة  ظهور  اإن  م�شدر،  وقال 
وفقاً  داخل حفل  امل�رشي  وماجد  ي�رشا  ال�رشف  ب�شيفي  و�شيجمعها 

لالأحداث، م�شيفاً اأن امل�شهد لن يكون يف اإطار غنائي واإمنا متثيلي.
واأو�شح امل�شدر اأن هذا امل�شهد مت ت�شويره يف �شاعتني فقط، لفتاً 

اإيل اأن اأ�شالة مل تتقا�س اأجر عنه جماملة لزوجها املخرج طارق العريان.
»ولد رزق 2« من بطولة اأحمد عز واأحمد الفي�شاوي وعمرو يو�شف واأحمد داود وخالد ال�شاوي وكرمي قا�شم 

وبا�شم �شمرة، من تاأليف �شالح اجلهيني.
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 �سفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

م�سق.. فرقة فل�سطينية من خميمات 
لبنان تغني الفن الكال�سيكي

ت�سعة لجئني فل�سطينيني من خميم نهر البارد �سمايل لبنان، جمعهم ذات الهدف الفني واملو�سيقي لتاأ�سي�س فرقة مو�سيقية فنية هي الأوىل من نوعها 
ق«. يف املخيمات الفل�سطينية يف لبنان. �سغفهم باملو�سيقى والفن الكال�سيكي كان دافعا لي�سلكوا ذات الطريق، معلنني اإطالق فرقتهم املو�سيقية »َم�سْ

باآلتهم املو�شيقية واأ�شواتهم وجهود 
املتحّم�شني  الفّنانني  من  جمموعة 
الواعدين، تاأ�ش�شت هذه الفرقة عام 
ولأهايل  لهم  متنّف�شا  لتكون   ،2018
املخيم يف ظل ما يعي�شه من اأزمات 

وحرمان.
العلي  اأ�شامة  الفرقة  م�شوؤول  يقول 
من  جمموعة  من  الفرقة  »تتاألف 
الفنانني والفنانات الهواة. كنا نلتقي 
دوما يف اأماكن خمتلفة، كان لكّل مّنا 
تفكرينا  فاّته  ة،  اخلا�شّ موهبته 
حتت  تمعنا  فرقة  تاأ�شي�س  نحو 
ب�شكل  الفن  وتقدم  واحد  هدف 
لدى  قبول  الفكرة  فالقت  جديد، 
اجلميع، فبداأنا التدريب حتى اأ�شبح 
اأع�شاء  بني  وتفاهم  تان�س  هناك 

الفريق«.

غناء الأغاين الرتاثية 
الفل�سطينية واملو�سحات 

الأندل�سية

اأي�شا  »ن�شعى  قائال  العلي  ويو�شح 
اأو  اإىل غناء الق�شائد التي مل تلحن 
اخلا�شة.  بطريقتنا  الآن  حتى  تغن 
الأغاين  غناء  على  الفرقة  وتعمل 

واملو�شحات  الفل�شطينية  الرتاثية 
الأندل�شية والأغاين ال�شوفية واأغاين 

الرتاث العربي ب�شكل عام«.
ال�رشقي«  »التخت  الفرقة  وتتخذ 
اآلت  با�شتخدام  مو�شيقية  ثقافة 
والغيتار  والعود  كالكمان  متنوعة، 
اليقاعية،  والآلت  والكالرينت 
وتتاألف من �شتة �شّبان وثالث �شاّبات 
لديهم مواهب متنوعة وخمتلفة يف 

العزف والغناء.
الفن عمل مقاوم

الفرق  باقي  عن  »م�شق«  مييز  وما 
املوجودة يف املخيمات الفل�شطينية 
اأنها متلك هوية ثقافية فنية خا�شة، 
الفن،  من  خمتلفا  نوعا  وتقدم 
فنية  ر�شالة  تقدمي  على  معتمدة 
املو�شيقية  الثقافة  وتعزيز  حمددة 
ما  خالل  من  املخيم  اأبناء  لدى 
تقدمه من اأغان واأعمال، بالإ�شافة 
ب�شكل  القدمي  الفن  تقدمي  اإىل 
جديد، واأداء الأغاين القدمية وغناء 
ر�شالة  لها  تكون  قد  التي  الأ�شعار 

وهدف.
ولدى فرقة »َم�ْشق« الفل�شطينية روؤية 
متعددة  متنوعة  واأهداف  حمددة 
ت�شعى من خاللها اإىل اإحياء الرتاث 
والرتاث  خا�س  ب�شكل  الفل�شطيني 
العربي ب�شكل عام، وا�شتعادة موقع 
تخفي  ول  العربية.  املو�شيقى 
الفرقة اأهدافها ال�شيا�شية والوطنية 
الهوية  ح�شور  توظيف  خالل  من 
خالل  من  وتعزيزها  الفل�شطينية 

اللهجة املو�شيقية لدى الفرقة.

الأغاين  تقدمي  على  الفرقة  وتعمل 
والإمربيالية،  لال�شتعمار  الراف�شة 
الفل�شطيني  الفن  تقدم  كما 
�شورة  اإظهار  خالل  من  املقاوم 
للعدو  ومقاومتها  املحتلة  فل�شطني 
الحتالل  ومواجهة  الإ�رشائيلي، 
على  احلفاظ  خالل  من  مو�شيقيا 
من  الفل�شطيني  الوطني  الرتاث 

الن�شيان والندثار.
املو�شيقى  اأن  الفرقة  توؤمن  كما 
يف  كبري  تاأثري  لديهما  والن�س 
النا�س  توعية  خالل  من  املجتمع 
قدر  حتاول  اأعمال  من  تقدمه  وما 
ال�شباب  جيل  توعية  امل�شتطاع 
املجتمعية  الآفات  ملواجهة 
والتطرف  كاملخدرات  املتطرفة 

الديني.
وتعمل الفرقة اأي�شا على اإحياء الفن 
التخلي  دون  جديد  ب�شكل  القدمي 
عن القدمي، ومواجهة تذويب الهوية 
غزو  خالل  من  العربية  املو�شيقية 
املو�شيقية  لالأذن  الغربية  الثقافة 
بح�شور  العربي،  ال�شباب  لدى 
بع�س الآلت املو�شيقية، من خالل 

ت�شدير الفن العربي اإىل الغرب.
من جانبه يقول املغّني بالفرقة عبد 

م�شق  فرقة  اإىل  »انت�شبت  زنهر  اهلل 
اأ�شعى  الفن،  نوع جديد من  لتقدمي 
من خالله اإىل تقدمي ر�شالة هادفة 
ذاته،  بحد  وللفن  املخيم،  لأهايل 
فالفرقة قدمت يل الكثري كالتدريب 
والدرا�شة وفهم الثقافة املو�شيقية، 
وتعزيز روح النتماء للرتاث الوطني 

الفل�شطيني«.
وتواجه »م�شق« عدة �شعوبات تتمثل 
واملعدات  الآلت  بع�س  بنق�س 
اإذ  املادي،  والدعم  املو�شيقية 
تخّطيها  امل�شتطاع  قدر  حتاول 
الفرقة  اأع�شاء  دفع  خالل  من 
اأكادميية  وتاأ�شي�شها  ا�شرتاكات، 
على  الأطفال  لتدريب  مو�شيقية 
ماّدي  مردود  مقابل  والعزف  الغناء 
الفرقة و�رشاء  لتطوير  رمزي، يعود 

اآلت ومعدات مو�شيقية جديدة.
التوا�شل  و�شائل  »م�شق«  وت�شتخدم 
على  اأعمالها  لن�رش  الجتماعي 
املختلفة،  واملن�شات  املواقع 
وتعمل على ا�شتقبال �شباب املخيم 
واملو�شيقى  بالفن  املهتمني 
اإىل  للو�شول  ت�شعى  كما  وتدريبهم، 
من  تقدمه  ما  خالل  من  العاملية 

اأعمال.

   حممد �سعد يعتذر عن جن »عالء الدين«
الهواري،  للمخرج جمدي  الدين«  العر�س امل�رشحي »عالء  الفنان حممد �شعد عن عدم امل�شاركة يف بطولة  اعتذر 

وبطولة الفنان اأحمد عز.
وقال م�شدر مقرب من �شعد، اإن الأخري اعتذر عن عدم ت�شيد دور »اجلني« يف امل�رشحية، ب�شبب مروره بحالة نف�شية 
�شيئة اإزاء ف�شل فيلمه الأخري »حممد ح�شني«، وتذيله لإيرادات اأفالم عيد الفطر املبارك يف م�رش، م�شيفاً اأنه ل �شحة 
ملا تردد اأخرياً ب�شاأن اعتزال �شعد للكوميديا، بدليل اأنه بداأ التح�شري لفيلم كوميدي جديد، ولكنه يتكتم على تفا�شيله 

يف الوقت احلايل، بح�شب كالم امل�شدر.
وي�شارك يف بطولة م�رشحية »عالء الدين« روبي وجاري اختيار باقي الأبطال، من اإخراج جمدي الهواري.

اأمازون تتعاون مع موؤلف �سهري لكتابة 
»�سيد اخلوامت«    

ك�شفت �رشكة اأمازون ا�شتعدادها للتعاون مع نخبة من موؤلفي وخمرجي 
والأكرث  تقييماً  الأعلى  نفت �شمن  التلفزيونية، �شُ عدد من امل�شل�شالت 
»�شيد  �شل�شلة  لإطالق  التلفزيونية،  الدراما  تاريخ  يف  و�شعبية  م�شاهدة 
البث  خارطة  على  موقعها  لتعزيز  �شعيها  اإطار  يف  وذلك  اخلوامت«، 
»جي  رواية  ن�رش  حقوق  على  ح�شولها  بعد  النرتنت،  عرب  التلفزيوين 
»�شيد  التاريخية  الفانتازيا  اأفالم  �شل�شلة  من  امل�شتوحاة  تولكني«  اآر  اآر 

اخلوامت«.
جاء ذلك يف مقطع فيديو، ن�رشه احل�شاب الر�شمي لفيلم »�شيد اخلوامت« 
على تويرت، ت�شمن عدد من اأ�شماء خمرجي ومنتجي التنفيذ الذين يقفون 
اأول  يُعر�س  موا�شم،  خم�شة  يف  اإطالقه  �شيتم  الذي  العمل،  هذا  خلف 

مو�شم منها يف منت�شف العام املقبل.
الأعمال  من  �شل�شلة  اإنتاج  يف  تعاونت  الأ�شماء  تلك  غالبية  اأن  والالفت 
جماهريية  حققت  والتي   ،»HBO»و نتفليك�س  ل�شبكتي  التلفزيونية 
وجناحاً وا�شعني، ومنها �شل�شلة »�رشاع العرو�س« و�شل�شلة اخليال العلمي 

والإثارة »و�شت ورلد« وم�شل�شل الرعب واخليال العلمي »اأ�شياء غريبة«.
ا�شتثنائي من خالل جمموعة من  تقدمي عمل  لالإنتاج،  اأمازون  ا�شتعداد �رشكة  الر�شمي عن  املتحدث  و�رشح 

املواهب والأ�شماء الالمعة، �شعياً لإجناز �شيء اأكرب بكثري مما ميكن لأي فرد مًنا حتقيقه مبفرده«
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فينيو  �أوفر  كرو�س  تد�شني  بعد 
هيوند�ي  تعمل  موؤخر�ً،  �ل�شغرية 
�لأخرية  �للم�شات  و�شع  على  حالياً 
باجليل �لقادم من SUV كريتا 2020 
عن  �لك�شف  مت  و�لتي  �ملدجمة، 
ن�شختها �ل�شينية يف معر�س �شنغهاي 
 .ix25 من  �جلديد  كاجليل  �ملا�شي 
�لتج�ش�شية عن قدوم  �ل�شور  تك�شف 
مع  كلياً  بو�جهة جديدة  كريتا 2020 
فينيو  من  م�شتعارة  ت�شميم  عنا�رص 
�لأ�شغر وبالي�شايد �لأكرب للغاية مثل 
�شعار  يحمل  �لذي  �ل�شخم  �ل�شبك 

يحيط  فيما  باأعاله،  هيوند�ي 
 LED به �ثنني من م�شابيح
باأعالها  نهارية  �أ�شو�ء  مع 
ك�شار�ت  �أي�شاً  تعمل 

�نعطاف.
كريتا  تبدو  �جلانب،  من 
�لقادمة �أطول من �جليل 
�حلايل مع رفارف مربعة 
عك�س  �ل�شيء  بع�س 

وجود  مع  حالياً  �لد�ئرية 
�لألو�ن،  مزدوجة  عجالت 

برز  وجود  جانب  �إىل 
�خللفية  �لعجالت  �أعلى 

مع  �لع�شلي  �لطابع  بع�س  لي�شيف 
�لباب  عر�س  بكامل  �أ�شود  �رصيط 
به  مدجمة  توقف  ملبة  مع  �خللفي 
مزيد  ت�شفي  كاملة  ت�شميم  و�إعادة 
عن  �أما  للخلفية.  �لب�شاطة  من 
د�شنت  �لتي   ix25 فت�شري  �لد�خلية، 
مبعر�س �شنغهاي لقدوم كريتا 2020 
مع  �لألو�ن  مزدوجة  قيادة  بلوحة 

�ملوجود  ي�شبه  جديد  مقود 
بجانب  فينيو،  بطر�ز 

�شا�شة  وجود 
خلية  � د

�ملوجودة  ت�شبه  عمودية  مل�شية 
بجانب  تي�شال  طر�ز�ت  ببع�س 
 Blue Link نظام  ��شتخد�م 
هيوند�ي  من  �ملعلوماتي  للرتفيه 
و�أنظمة  �ملزدوج  للمكيف  ودعم 
و�شعية  وتغيري  �ل�رصعة  تثبيت 
�ملقاعد �لأمامية كهربائياً مع خيار 

�ملتوقع  ومن  هذ�  �شقف.  فتحة 
كلياً  �جلديدة   2020 كريتا  تاأتي  �أن 
قو�نني  مع  تتو�فق  حمركات  مع 
ما  �جلديدة،  �لعاملية  �لنبعاثات 
لرت   1.5 بنزين  حمرك  �شيت�شمن 
كما  �حلركة  ناقل  خيار�ت  بقاء  مع 
�أو  يدوي  �رصعات  ب�شتة  هي 

�أوتوماتيكي.

هيونداي كريتا 2020 اجلديدة كليا 
تظهر بو�سوح اأثناء اختبارها

باإنتاج  "مر�سيد�س" تبداأ 
ال�سامتة" "�سيارتها 

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

�أنها  مر�شيد�س  �رصكة  �أعلنت 
ل�شيارة  �لتجاري  بالإنتاج  بد�أت 
"EQ" �لكهربائية يف مدينة برمين 
�ل�شيارة  هذه  و�شتاأتي  �لأملانية 
�أي  ت�شدر  ل  كهربائية  مبحركات 
�خلرب�ء  دفع  ما  تقريبا،  �شجيج 
�ل�شامتة"  بـ"�ل�شيارة  ت�شميتها  �إىل 
�لر�حة  �أكرب قدر من  �لتي �شتوفر 
بالقيادة،  و�ل�شتمتاع  للركاب 
وتقلل من ظاهرة �لتلوث �ل�شمعي 
�شكان  �أغلب  منه  يعاين  بات  �لتي 
�ملدن �لكربى و�ملكتظة بال�شكان.  
من  م�شنوع  �أنيق  بهيكل  و�شتتميز 
�حلديد و�لألومينيوم، �شبيه بهياكل 
�أنتجتها  �لتي   "GLC" �شيار�ت 
�لأخريين،  �لعامني  يف  مر�شيد�س 
بطول 474 �شم، وعر�س 188 �شم، 
مبحاور  مزود  �شم،   162 و�رتفاع 

عجالت تبعد عن بع�شها 287 �شم، 
 500 ب�شعة  خلفي  �أمتعة  و�شندوق 
كهربائيني  و�شتزود مبحركني  لرت. 
على  قادرين  ح�شانا،   480 بعزم 
 100 �إىل   0 من  ت�شارعها  زيادة 
ثانية،   5.1 كلم/�شاعة يف غ�شون 
 180 �رصعة  �إىل  بها  و�لو�شول 
تكفيها  وبطاريات  كلم/�شاعة، 
بال�شحنة  كلم   470 م�شافة  لتقطع 

�لو�حدة.
�لأنظمة  باأحدث  و�شتاأتي 
 ،"MBUX" كنظام  �لتكنولوجية، 
باللم�س  تعمالن  وب�شا�شتني 
بالإ�شافة  بو�شة،   10.25 مبقا�س 
�لهو�ء يف قمرة  لتنقية  �أنظمة  �إىل 
�لقيادة، و�أنظمة �إلكرتونية متطورة 
على  و�حلركة  بال�رصعة  للتحكم 

�لطرقات.

طر�ز  �شوى  حالياً  ر�م  توفر  ل 
�لتي  �ب  �لبيك  بفئة   2019  1500
تاأتي ب�شعر �أقل من 30،000 بفارق 
طفيف، ولكن يبدو �أن هذ� �شيتغري 
نية  مع  �لقريب  �مل�شتقبل  يف 
�ب  بيك  طرح  �لأمريكية  �لعالمة 
م�شتوى  عند  تبد�أ  باأ�شعار  جديدة 

20،000 دولر 
كر�ي�شلر  فيات  مدير  �رصح 
مانلي،  مايك  موؤخر�ً،  �لتنفيذي 
�ب  �لبيك  �شيار�ت  �شانعة  �أن 
�ب  بيك  �شنع  تنوي  �لأمريكية 
�أ�شفل جيب  متو�شطة جديدة تقع 
للطرق  �ملخ�ش�شة  غالديتور 
�شمن  �ل�شعر  حيث  من  �لوعرة 
تعمل  حيث  �ملجموعة،  طر�ز�ت 
من�شة  تطوير  على  حالياً  ر�م 

متو�شطة  �ب  بيك  تنا�شب  جديدة 
ما  وهو  لالأعمال،  خم�ش�شة 
�لنمو  على  �لعالمة  ي�شاعد  �شوف 
و�ملناف�شة ب�شكل �أقوى لحقاً، مع 
كفاءة  �أعلى  حتقيق  على  �لرتكيز 

ممكنة من حيث �لتكلفة.
�أن ر�م تعمل  هذ� وي�شري ذلك �إىل 
�ملتو�شطة  �ب  �لبيك  تطوير  على 
ممكن  وقت  �أقرب  يف  �جلديدة 
طر�ز�ت  يف  �لفجوة  م�شكل  حلل 
�رصيحة  د�خل  باملناف�شة  �ل�رصكة 
�أنها  خا�شة  �ب،  �لبيك  �شيار�ت 
�شتكون خمتلف كلياً عن �لطر�ز�ت 
�ملتاحة حالياً، دون �لتاأثري على ر�م 
1500، لتناف�س �لبيك �ب �جلديدة 
من  وكانيون  كولور�دو  طر�ز�ت 

جرن�ل موتورز وفورد رينجر.

فولفو V60 موديل 2019 مبقاعد خا�سة

مقاعد  على  �حل�شول  تخيلو� 
منقو�شة يف �شيارة �أوروبية مزودة، 
يتبادر  قد  �لذي  �لأول  و�ل�شم 
جولف  فاجن  فولك�س  للذهن 
على  �حل�شول  تخيلو�    GTI

مقاعد منقو�شة يف �شيارة �أوروبية 
قد  �لذي  �لأول  و�ل�شم  مزودة، 
يتبادر للذهن فولك�س فاجن جولف 
�آخر  منوذج  هناك  ولكن   ،  GTI
�أخرى  �شيار�ت  ت�شنيع  �رصكة  من 

�أمريكا،  �إىل  �خليار  نف�س  يجلب 
�شيارة  عن  فولفو  ك�شفت  فعندما 
مع  عر�شتها   ، �جلديدة   V60
للمقاعد  �ملنقو�س  �لتنجيد  خيار 
�أن  هو  �لرئي�شي  �لتوقع  وكان 

�أمريكا.  �إىل  ي�شل  لن  �خليار  هذ� 
�إ�شافة  توؤكد  �لتقارير  ولكن 
�خليار �لآن �إىل �لوليات �ملتحدة 
 Blond City Weaveبا�شم

.Textile Upholstery

Avant A6 تعرف على اأودي
يف 

عقاب  �أ
�لن�شخة  تقدمي 

�أودي  ك�شفت   A6 من  �ل�شيد�ن 
�لنقاب عن ن�شخة �ل�شت�شن من �ل �شيارة Avant A6�لتي تاأتي 
تركيز  ورغم  ع�شلي  وج�شم  وحيد  باطار  عري�شة  تهوية  ب�شبكة 
�شعة  يقلل من  �ن�شيابي  ب�شقف  تاأتي  ولكنها  �لعملية  �ل�شيارة على 
�لتخزين �خللفية يف �ل�شيارة ولكنه يزيد من �جلانب �لريا�شي يف 

�ملوديل ت�شميم �ل�شيارة عن 
�ل�شابق.

ت  د و ز و

منها  �ل�شد�ر�ت  �أعلى  بينما   LED �أمامية  مب�شابيح  �ل�شيارة 
حملت م�شابيح HD Matrix LED مع م�شابيح نهارية مميزة 
بال�شكل  �لريا�شي ل يرتبط  �أن �جلانب  �أودي  كما عرفت 
فتاأتي  �ل�شيارة  مق�شورة  �أما  بالأد�ء.  ولكن  فقط 
�ل�شيد�ن مع نظام مالحة  م�شتعارة من �ملوديل 
ونظام  بو�شة   12.3 رقمية  وعد�د�ت   MMI
�أخرى  �شا�شة  بو�شة مع  ب�شا�شة 10.1  ترفيهي 
منخف�شة قيا�س 8.6 بو�شة للتحكم يف �ملناخ 

ومز�يا �أخرى.
�لتي  �خليار�ت  من  بباقة  �ل�شيارة  و�شتتوفر 
من  ومل�شات  فالكونا  جلدي  فر�س  ت�شمل 
و�لتربيد  �لتدفئة  بخا�شية  مقاعد  مع  �خل�شب 
و�لتدليك كما ميكن للم�شرتين طلب �شا�شة عر�س بيانات خا�شة 
 Bang & �شوتي  ونظام  بانور�مية  زجاجية  �شقف  وفتحة 
�لتي ت�شمل  �لهو�ء  Olufsen فاخرة مع 19 �شماعة وباقة جودة 

نظام تنقية للهو�ء وموزع للعطر.

جيني�سي�س G90 موديل 
املحّدث 

موديل   G90 جيني�شي�س  ظهرت 
و�لتي  �ختبارها،  �أثناء  �ملحّدثة 
لل�رصكة  موديل  �أول  �شتكون 
�ل�شيارة  ت�شميم  بتفا�شيل  يحظى 

�لختبارية �إ�شين�شا.
�لختباري  �لنموذج  �أن  �شحيح 
�إلقاء  مينع  مل  ذلك  �أن  �إل  مموه، 
ليفت  �لفي�س  تغيري�ت  على  نظرة 
ملا  �فرت��شي  ت�شميم  و�إن�شاء 
�شتبدو عليه �ل�شيارة، حيث يظهر 
�لأمامي  �ل�شبك  على  ح�شولها 
�لديك”،  “ُعرف  �لذي على �شكل 
�ملزدوجة،  �لأمامية  �مل�شابيح 
بامل�شابيح  �جلديد  �لت�شميم 

�خللفية.
يتوقع  ل  �لأبعاد،  ناحية  على 
 G90 �شتُبقي  حيث  تغيري  �إجر�ء 
عر�س  مرت،   5.205 طول  على 

مرت،   1.495 �رتفاع  مرت،   1.915
قاعدة عجالت 3.16 مرت.

يتم  فقد  �لطاقة،  مولد�ت  �أما 
لرت   3.8 حمرك  ليتاح  حت�شينها 
6 �شلندر بقوة 334 ح�شان، تريبو 
6 �شلندر بقوة 370 ح�شان، كذلك 
5 لرت 8 �شلندر بقوة 425 ح�شان، 
قيا�شياً  �لن�شخ  كل  تتوفر  �أن  على 
بجري �أوتوماتيكي من 10 �رصعات، 
رباعي  �أو  قيا�شي  خلفي  دفع 

�ختياري.
 The Korean وح�شب  هذ� 
 G90 جيني�شي�س   ،Car Blog
يف  ر�شمياً  تد�شينها  �شيتم  موديل 
نوفمرب  خالل  �جلنوبية  كوريا 
لالأ�شو�ق  ت�شل  �أن  على  �ملقبل، 
�لعام  من  مار�س  نهاية  �لعاملية 

�لقادم.
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تقرير وول �شرتيت ي�شري �إىل خطط �إنتل 

لبيع ق�شم رقاقات �ملودم

�أ�سار تقرير ن�رش من وول �سرتيت 
جتري  �إنتل  �أن  �إىل  م�ؤخر�ً 
حمادثات يف �ل�قت �حلايل لبيع 
رقاقات  بتط�ير  �خلا�ص  �لق�سم 
خالل  �أعلنت  �أن  بعد  �مل�دم 
�لفرتة �ل�سابقة عن قر�رها ب�قف 

.5G تط�ير رقاقات م�دم
عن  م�ؤخر�ً  �إنتل  �إعالن  بعد 
تط�ير  مناف�سة  من  خروجها 

وحت�ل   5G م�دم  �رش�ئح 
ك��لك�م  مع  للتعاون  �بل  �رشكة 
يك�سف  تقرير  ن�رش  جديد،  من 
�رشكة  يف  جديدة  تط�ر�ت  عن 
�إنتل  بدء  �إىل  �أ�سري  حيث  �إنتل، 
تط�ير  ق�سم  لبيع  حمادثات 

رقاقات �مل�دم.
ولقد �أ�سار �لتقرير �إىل �أن �رشكة 
�ل�رشكات  من  و�حدة  هي  �بل 

على  لالإ�ستح��ذ  �ملر�سحة 
�أن  �إال  �إنتل،  من  �لق�سم  هذ� 
تاأكيدها  يتم  مل  �لتفا�سيل  هذه 
ب�سكل ر�سمي يف �ل�قت �لر�هن، 
�بل  �أن  �إىل  �لتقرير  �أ�سار  كما 
لدعم  �خلط�ة  هذه  �إتخذت  قد 
 5G  iPhone هاتف  �إطالق 

ب�سكل �أ�رشع.
�إنتل  �أن  على  �لتقرير  �أكد  �أي�ساً 

نتائج  عن  لالإعالن  طريقها  يف 
�ملحادثات �لتي �أجريت ح�ل بيع 
ق�سم تط�ير �مل�دم، لتك�سف عن 
باالإ�ستح��ذ  قامت  �لتي  �ل�رشكة 
كانت  �إذ�  وما  �لق�سم،  هذ�  على 
ل�سالح  بالفعل  �إنتهت  �ل�سفقة 
�أن  �أو  �بل،  �لتكن�ل�جيا  عمالق 
�الإ�ستح��ذ  �سفقة  �أنهت  �إنتل 

ل�سالح طرف جديد.

غوغل جتلب �لتيم �ملظلم لتطبيق 
�لأندوريد من�شة  على   Chrome

بداأت �شركة غوغل يف دفع حتديث جديد لتطبيق 
مت�شفح كروم موؤخراً تقدم من خالله اإختيار 

الثيم املظلم يف واجهة التطبيق للم�شتخدمني.
ينطلق التحديث اجلديد لتطبيق مت�شفح غوغل 

كروم الذي ياأتي باإ�شدار رقم 74.0.3729.112 
على من�شة الأندوريد مبيزة الثيم املظلم 

املرتقبة من م�شتخدمي التطبيق.
وميكن متكني ميزة الثيم املظلم اجلديدة عرب 
nchrome://flags/#enablena  ن�شخ الراب ط

اخلا�ص  البحث  �شري ط  يف   droidnnightnmode
بتطبيق كروم، ومن ثم ميكن للم�شتخدم النقر 

 Android Chrome يف القائمة املنزلقة على
يف  املظلم  الثيم  متكني  لإختيار   UI dark mode

اإعدادات التطبيق.
يذكر اأن هذا التحديث لتطبيق مت�شفح كروم 

ي�شيف اأي�شًا ميزة الرتجمة اإىل جانب الثيم 
املظلم، حيث تاأتي هذه امليزة من خالل اإخت�شار 

جديد يف القائمة لدعم امل�شتخدم برتجمة 
�شريعة ل�شفحات البحث حيث تدعم هذه امليزة 

الرتجمة اإىل الإجنليزية اأو اأي لغات اأخرى.
اأي�شًا من املقرر اأن يظهر اإختيار الرتجمة عند 

اإدراك املت�شفح لإختالف لغة ال�شفحات عن 
اللغة امل�شتخدمة غالبًا من امل�شتخدم، ومن املقرر 
اأن يتوفر هذا الإ�شدار من غوغل كروم يف متجر 

غوغل بالي الآن.

�شوين ت�شهد تر�جع جديد يف 
عدد �لوحد�ت �لتي مت �شحنها 

من �لهو�تف �لذكية
تخترب �رشكة �س�ين تر�جع ملح�ظ 
يف مبيعات �له��تف �لذكية منذ عام 
حتى  �لرت�جع  هذ�  وي�ستمر   ،2014
�سهد  �لذي   2019 من  �الأول  �لربع 
�ل�حد�ت  عدد  يف  جديد  تر�جع 
حيث  �لذكية  �له��تف  من  �ملباعة 
�سجلت �ل�رشكة مبيعات 1.1 ملي�ن 

وحدة فقط.
�الأوىل  �س�ين  �رشكة  ت�قعات  رغم 
ملبيعات ت�سل �إىل 10 ملي�ن وحدة 
 2019 من  �الأول  �لربع  �إنتهاء  مع 
�ل�رشكة  �أن  �إال  مار�ص،  �سهر  خالل 
بعد  �لت�قعات  هذه  عن  تر�جعت 
ت�قعاتها  لتقل�ص  فقط  �سهر  مرور 
�إىل 9 ملي�ن ومن ثم 7 ملي�ن وحدة 
ت�قعات  �إنخف�ست  ثم  ومن  فقط، 
�ل�رشكة حتى 6.5 ملي�ن وحدة يف 

�سهر يناير.
�الإنخفا�ص  �س�ين  �سجلت  ولقد 
�لذكية  �له��تف  مبيعات  يف  �الأول 
خالل 2014، حيث حققت مبيعات 
فقط  وحدة  ملي�ن   40 �إىل  ت�سل 
�أ�ستمر  كما  �لعام  هذ�  خالل 
�الإنخفا�ص يف مبيعات �س�ين خالل 

2018، حيث و�سلت مبيعات �ل�رشكة 
 2 �إىل  وي�ني�  مار�ص  �سهري  بني 
ملي�ن وحدة، ثم �نخف�ست �إىل 1.6 
ملي�ن وحدة خالل �الأ�سهر �لالحقة 
حتى �أكت�بر 2018، ومن ثم �رتفعت 
بن�سبة ب�سيطة يف نهاية 2018 حيث 
ه��تف  من  ملي�ن   1.8 �سحن  مت 

�س�ين.
 2019 من  �الأول  �لربع  وخالل 
�نخف�ست مبيعات �س�ين من جديد 
�إىل �سحن 1.1 ملي�ن وحدة  لت�سل 
فقط من ه��تفها �لذكية، مما �أدى 
يف  �لهاتف  ق�سم  يف  خ�سائر  �إىل 
�رشكة �س�ين و�سلت �إىل 869 ملي�ن 
دوالر، حيث حاولت �ل�رشكة معاجلة 
ت�رشيح  بعمليات  �خل�سائر  هذه 
للم�ظفني يف �لفرتة �الأخرية بهدف 
من  و�حلد  �لت�سغيل  نفقات  خف�ص 

�إرتفاع �خل�سائر.
ت�سل  �أن  تت�قع  �س�ين  �أن  يذكر 
مبيعات ه��تفها �لذكية �إىل 5 ملي�ن 
وحدة من �الآن وحتى مار�ص 2020، 
لذ� نرتقب تط�ر�ت ق�سم �لهاتف يف 
�رشكة �س�ين خالل �لفرتة �لقادمة.

 �شناب �شات يطلق 
نظار�ت ذكية مميزة

�أعلن �لقائم�ن على تطبيق �سناب 
�سات �ل�سهري �إطالق �جليل �لثاين 
 »Spectacles« نظار�ت  من 

�لذكية.
 »Spectacles V2« و�سممت 
�سم�سية  نظار�ت  �سكل  على 
عادية بهيكل �أنيق وع�رشي مقاوم 
�سغرية  بكامري�ت  ومزود  للماء، 

ت�ساعد  �جلانبني  على 
�لتقاط  على  �مل�ستخدم 
و�لفيدي�هات  �ل�س�ر 
عالية �لدقة، باالإ�سافة �إىل 
للم�ستخدم  ت�فر  د�خلية  بطارية 
�أو  للت�س�ير  �لنظارة  ��ستعمال 
لعدة  �لفيدي�هات  م�ساهدة 
�ساعات. �أما ما تبدو �أنها عد�سات 
�ل��قع  يف  فهي  �لنظارة،  هذه 
عر�ص  ميكنها  متط�رة  �سا�سات 

�أو  ما ت�س�ره �لكامري�ت مبا�رشة، 
�مل�ج�دة يف  �لفيدي�هات  عر�ص 
�لهاتف �أو �جلهاز �لذكي بعد و�سله 

بالنظارة عرب �سبكة �لبل�ت�ث.
يف  حاليا  �لنظارة  هذه  وتت�فر 
�ل�اليات  يف   »Snap« متاجر 
�ملتحدة وبريطانيا وكند� وفرن�سا 
ومن  دوالر،   129.99 ب�سعر 
دولة   13 يف  تظهر  �أن  �ملنتظر 

�أخرى

»NVIDIA« تقدم تقنية 
غري م�شبوقة لتعديل �ل�شور

 »NVIDIA« ط�ر �ملربجم�ن يف �رشكة
ت�ساعد  فريدة  رقمية  خ��رزميات 
�الأجز�ء  و��سرتجاع  �ل�س�ر  تعديل  على 
�ملفق�دة منها. وتختلف طريقة عمل هذه 
�لتعديل  بر�مج  عمل  �أ�سل�ب  عن  �لتقنية 
للبحث  ت�سعى  ال  فخ��رزمياتها  �الأخرى، 

عن �ملكان �ملفق�د من �ل�س�رة وحتديد 
تعتمد  بل  بها،  �لقريبة منه مللئه  �الأل��ن 
�ل�س�رة  لتعاين  �ال�سطناعي  �لذكاء  على 
يك�ن  �أن  ميكن  ما  وتخمن  كامل  ب�سكل 
ميكن  كما  ومتل�ؤه.  �ملفق�د  �جلزء  مكان 
لهذه �خل��رزميات �لتعامل مع �ل�س�ر �لتي 

�لعي�ن  �سكل  �ل�ج�ه وحتدد  حتت�ي على 
منها  قريبة  عي�ن  �أ�سكال  و�نتقاء  مثال، 
و��ستبد�ل �الأ�سلية مبا يتنا�سب مع �سكل 
�ل�جه، �الأمر �لذي يجعل منها برجميات 
مميزة للم�س�رين، وللذين يعدل�ن �ل�س�ر 

للمجالت و�مل��قع �الإلكرتونية.

مت�شفح Brave ياأتي ب�شكل �شبيه 
بكروم مع عدة �إ�شافات

تط�ر مت�سفح Brave ب�سكل كبري م�ؤخر�، حيث 
�أن م�رشوع �لعمل جاء �رشيعا ومت تط�ير �ملت�سفح 
على نظام iOS قبل ثالثة �سه�ر، ثم �آندرويد قبل 
�لكمبي�تر  الأجهزة  وبعدها قدمته  ون�سف،  �سهر 
�أن  ويبدو  ولينك�ص.  ماك،  ويندوز،  باأنظمة 
�لقائمني على �مل�رشوع يعمل�ن بجد على تط�ير 
كروم  مثل  بر�مج  ملناف�سة  �حلديث  �ملت�سفح 
وفايرف�ك�ص، حيث �أن �لن�سخة �جلديدة منه تاأتي 
ب�سكل مميز و�سبيه مبت�سفح غ�غل كروم  يعمل 

كرومي�م  ن��ة  على  بريف  �أو   Brave مت�سفح 
للربجمة  مفت�ح  م�سدر  وهي   ،Blink وحمرك 
متلكه غ�غل، وه� ذ�ته �لذي بنت عليه مت�سفحها 
و�جهة  على  �الأخري  �لتحديث  و�حت�ى  كروم. 
مط�رة عن �ل�سابق و�أ�سبح باإمكان �مل�ستخدمني 
�الأعلى  يف  ظاهر  ب�سكل  �لتب�يب  عالمات  روؤية 
�ملت�سفح  �أن  كما  كروم،  ق�قل  �حلال  ه�  كما 
�أ�سبح �أ�رشع من �ل�سابق، ومن �ملفرت�ص �أن يك�ن 
حممي ب�سكل �أكرب وذلك ب�سبب تر�بطه �ملبا�رش 

مع ن��ة كرومي�م �ملط�رة من غ�غل. وللعلم، فاإن 
مت�سفح بريف ياأتي مع �إ�سافة حلجب �الإعالنات 
�سببا  كانت  و�لتي  بها،  �لتحكم  �ملزعجة- ميكن 
رئي�سيا يف �سهرة �ملت�سفح يف وقت ق�سري. يُذكر 
�أن مت�سفح بريف ه� �أحد م�ساريع �ملط�ر �لكبري 
“جافا  �لربجمة  لغة  مبتكر  وه�  �يت�ص،  بريند�ن 
م�ؤ�س�سي  �أحد  �أنه  كما   ،JavaScript ”سكربت�
م�زيال  مت�سفح  تط�ير  عن  �مل�سئ�لة  م�زيال 

فايرف�ك�ص �ل�سهري.



حادث مرور ببوفاطي�س 

اإىل 6 اأ�شخا�ص ارتفاع عدد القتلى 
وقع  الذي  مرور  حادث  �ضحايا  عدد  ارتفع 
بوفاطي�س  ببلدية  »ال�ضالطنية«  بقرية  االثنني 
)وهران( اإىل 6 قتلى من بينهم ر�ضيعني اإثنني 

من  الثالثاء  اأم�س  علم  ح�ضبما  �ضهرا(,   18(
م�ضدر ا�ضت�ضفائي.

م�ضاء  تويف  فقد  امل�ضدر  ذات  اإىل  وا�ضتنادا 
اال�ضتعجاالت  مب�ضلحة  اأ�ضخا�س   4 اأم�س 
الطبية مب�ضت�ضفى املحقن متاأثرين باإ�ضاباتهم 
بجروح  اآخر  �ضخ�ضا   11 اأ�ضيب  فيما  البليغة 
االإ�ضعافات  لهم  قدمتهم  اخلطورة  متفاوتة 

ومنهم من غادروا امل�ضت�ضفى.

تلم�شان وعني متو�شنت

حجز 158 كلغ من الكيف 
لفظتها اأمواج البحر 

متكنت عنا�رص خفر ال�ضواحل باجلهة الغربية 
املعالج  الكيف  من  كلغ   123.4 حجز  من 
وبني  بتلم�ضان  الغزوات  �ضواحل  من  بكل 
�ضاف  بعني متو�ضنت  موزعة على 05 �ضفائح 

األقت بها اأمواج البحر اإىل ال�ضواحل .
ال�ضواحل  خفر  م�ضالح  تلم�ضان  متكنت  ففي 
 70 حوايل  بوزن  طردين  حجز  من  للغزوات 
كلغ يف حني مت حجز 03 طرود ب�ضواحل بني 
�ضاف و ولها�ضة غرب عني متو�ضنت ,كما مت 
حجز 35 كلغ من قبل م�ضالح الدرك الوطني 

بتلم�ضان  وتوقيف مهربها .

�شواحل وهران وعني متو�شنت  

اإف�شال هجرة غري 
�شرعية ل14 حراقا

بكل  ال�ضواحل  خفر  عنا�رص  متكنت 
متو�ضنت  من  وعني  وهران  من  �ضواحل 
بعد  على  حراقا   14 يحويان  زورقني  توقيف 
10 اأميال عن الياب�ضة يف طريقهم نحو ال�ضفة 
حجزت  كما  منف�ضلتني  عمليتني  االأخرى  يف 
بحوزتهم  مبالغ مالية واأغذية ومعدات الهجرة 

من وقود وطواقم النجاة
م.ب

مطورو »تيك توك« 
ي�شتعدون لإطالق 

هاتف ذكي 
التوا�ضل  ملن�ضة  املالكة  ال�رصكة  اأعلنت 
يف  الدخول  عزمها  توك«  »تيك  االجتماعي 
�رصكة  واأكدت  الذكية  الهواتف  �ضناعة  جمال 
تطبيق  مطورة  ال�ضينية,   ByteDance
»تيك  الق�ضرية  الفيديو  مقاطع  م�ضاركة 
با�ضم  واملعروف  الغربية,  الن�ضخة  يف  توك«, 
هاتفها  اأن  ال�ضينية,  الن�ضخة  يف   Douyin
�ضبعة  منذ  بالفعل  التطوير  قيد  اخلا�س 

اأ�ضهر.
هاتفها  تطوير  على  ال�ضينية  ال�رصكة  وتعمل 
بالتعاون مع �رصكة ت�ضنيع االأجهزة االإلكرتونية 
 ,Smartisan Technology والهواتف 
�رصكة  وتزعم  اأي�ضا,  ال�ضني  ومقرها 
ByteDance اأنها �ضتقوم بالتحميل امل�ضبق 
للعديد من التطبيقات اخلا�ضة بها, من بينها 
االأخبار,  لتجميع   Toutiao و  توك«  »تيك 
بعد,  ت�ضدر  مل  التي  املو�ضيقى  بث  وخدمة 
اإىل مناف�ضة  ال�رصكة من خاللها  تتطلع  والتي 
و   Spotify قبيل  من  م�ضابهة  خدمات 
 ByteDance واأطلقت   Apple Music
 ,Duoshan يف يناير املا�ضي, اأي�ضا تطبيق
بتطبيق  �ضبيه  املرئية  للدرد�ضة  تطبيق  وهو 

»�ضناب �ضات«

اأح�شن مرزوق

على  الوالية  توفر  ي�ضفع  مل  حيث 
اأكرب  ثاين  منها  كاملة  �ضدود   3
وهو  الوطني  امل�ضتوى  على  �ضد 
تتزود  الذي  اأ�رصدون  كدية  �ضد 
�ضد  مثل  اأخرى  واليات  منه 
هذا  على  الق�ضاء  يف  تيل�ضديث 
يف  ال�ضكان  اأرغم  الذي  الكابو�س 
دخول رحالت �ضاقة لتوفري املياه 
ال�ضاحلة لل�رصب �ضواء عن طريق 
باأثمان  املياه  �ضهاريج  �رصاء 
باهظة تفوق اأحيانا مبلغ 1500 دج 
ان هناك  كما   , الواحد  لل�ضهريج 
البع�س ونحن يف �ضنة 2019 يجلب 
هذه املادة عن طريق احلمري يف 
املحري  واالأمر   , النائية  املناطق 
امل�ضتفيذة  البلديات  حتى  اأنه 
حنفياتها  ت�ضهد  الربط  من 
التزود  يف  وتذبذبا  حادا  جفافا 

و�ضخط  غ�ضب  اأجج  �ضيناريو  يف 
اأرق  عامل  .وثاين  املواطنني   
احلرائق  موجة  هو  ال�ضكان  حياة 
والياب�س  االأخ�رص  على  اأتت  التي 
من  الهكتارات  مئات  واإلتهمت 
واأزيد   واالأحرا�س  الغابات       
وخ�ضائر  مثمرة  �ضجرة   4000 من 
على  احليوانية  الرثوة  يف  اأخرى 
على  املانغة  قردة  احرتاق  غرار 

م�ضتوى احلظرية الوطنية جرجرة  
الدواجن  حظائر  تلف  جانب  اإىل 
واالأغنام  واالأبقار  النحل  �ضناديق 

.
ظاهرة  نغ�ضت  هذا  جانب  واإىل 
للتيار  املتكررة  االإنقطاعات 
البويرة  �ضكان  �ضفو  الكهربائي 
ب�ضبب ما خلفته هذه االإنقطاعات 
كل  بثه  يعاد  م�ضل�ضال  تعترب  التي 

درجات  اإرتفاع  مع  خا�ضة  �ضيف 
قيا�ضية  م�ضتويات  اإىل  احلرارة 
الكهرومنزلية  االأجهزة  تعطل  من 
منها اأجهزة التلفزيون , الثالجات 
, املكيفات الهوائية وغريها , كما 
�ضهدت املحالت التجارية خ�ضائر 
مادية فادحة حيث تعر�ضت املواد 
الغذائية اخلفيفة للتلف , ما خلف 
التجار  و�ضط  كبريا  اإنزعاجا 
من  غ�ضبهم  جام  �ضبوا  الذين 
يف  و�ضفوها  التي  الو�ضعية  هذه 
فيما   , بالكارثية  لنا  ت�رصيحاتهم 
تقربنا  الذين  املواطنون  اأبدى 
بلديات  عدة  م�ضتوى  على  منهم 
اإ�ضتغرابهم  والية  وبعا�ضمة 
م�ضالح  و�ضع  عدم  من  ال�ضديد 
االإحتياطات  �ضونلغاز  موؤ�ض�ضة 
االإنقطاعات  هذه  جتاه  الالزمة 

لو�ضع حدا نهائيا لهذا امل�ضكل .

العط�س واحلرائق وانقطاعات الكهرباء

  ثالوث يحّول �شيف �شكان 
البويرة اإىل جحيم

�شيدي بلعبا�س

ت�شدير 53األف كلغ من 
الب�شل نحو موريتانيا

ال�شودان

اإطالق �شراح عمر 
الب�شري ل�شاعات 

باأن  �ضودانية,  اإعالم  و�ضائل  اأفادت 
للرئي�س  �ضمحت  املعنية  اجلهات 
جنازة  بح�ضور  الب�ضري  عمر  املعزول 
م�ضددة  اأمنية  اإجراءات  و�ضط  والدته, 
الدفن  عملية  اإن   RT مرا�ضل  وقال 
عند  االثنني  اأم�س  اأول  م�ضاء  متت 
دون  اخلرطوم,  بتوقيت   23:00 ال�ضاعة 
ال�ضماح لو�ضائل االإعالم بت�ضوير احلدث 
الزين,  حممد  هدية  احلاجة  وتوفيت 
يف  املعزول,  ال�ضوداين  الرئي�س  والدة 
معاناة  بعد  الطبي,  ال�ضالح  م�ضت�ضفى 
والدة  وطلبت  املر�س  مع  طويلة 
الب�ضري يف اأيامها االأخرية, من املجل�س 
الع�ضكري زيارة ابنها يف حمب�ضه, ولكنها 

مل تتمكن من ذلك.
االتهامات  من  جملة  الب�ضري  ويواجه 
االأجنبي,  النقد  مواد  �ضمن  تندرج 
اأمر الطوارئ,  والرثاء احلرام, وخمالفة 
يونيو  يف  ال�ضودانية,  النيابة  ورف�ضت 
عن  الدفاع  هيئة  حماولة  املا�ضي, 

الب�ضري نفي االتهامات عن موكلها.
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برج بونعامة بتي�شم�شيلت

الأيام الوطنية 
الأوىل للم�شرح 

امللتزم 
برج  ملدينة  الثقايف  باملركز  �ضتقام 
اأم�س  من  ابتداء  )تي�ضم�ضيلت(  بونعامة 
االأربعاء فعاليات الطبعة االأوىل من االأيام 
الوطنية للم�رصح امللتزم التي تاأتي حتت 
�ضعار »امل�رصح التزام و توا�ضل«, ح�ضبما 

علم اليوم الثالثاء لدى املنظمني.
املنظمة  التظاهرة  هذه  �ضتعرف  و 
مببادرة من جمعية »الون�رصي�س« لالإبداع 
لبلدية برج بونعامة بالتن�ضيق مع مديرية 
�ضت  م�ضاركة  البلدية,  وم�ضالح  الثقافة 
فرق م�رصحية من واليات جيجل وم�ضيلة 
تلم�ضان,  و  ورقلة  و  غليزان  و  تيارت  و 
اأو�ضحه رئي�س اجلمعية, رم�ضان  ح�ضبما 
ملكافاأة  جوائز  عدة  ر�ضدت  و  الغالط 
واملتمثلة  امل�ضاركة  امل�رصحية  العرو�س 
يف اأح�ضن عر�س متكامل و اأح�ضن اإخراج 
ممثلة  و  ممثل  اأح�ضن  و  ن�س  اأح�ضن  و 

اإ�ضافة اإىل جائزة جلنة التحكيم.
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م�ضتوى  على  اجلمارك  م�ضالح  اأ�رصفت 
اجلمارك ب�ضيدي  اأق�ضام  مفت�ضية 
بلعبا�س عملية ت�ضدير ل�ضحنتني من الب�ضل 
االأبي�س  نحو موريتانيا عرب املعرب احلدودي 
ال�ضهيد م�ضطفى بن بولعيد – تندوف بوزن 

اإجمايل قدر ب53الف كلغ .
 العملية التي تعد اخلام�ضة  تدخل يف اإطار 
الفالحية  الت�ضديرللمواد  عمليات  مراقبة 
هاما  تطورا  عرفت  موريتانيا  والتي  نحو 
38 طنا  قدرت  اولية  بكمية  انطلقت  بعدما 
عدة  تلتها  املا�ضية  مت  خالل  االأ�ضهر 
عمليات, هذا وقد عاينت م�ضالح اجلمارك 
م�ضالح  تعاين  حني  يف  الت�ضدير  اإجراءات 

التجارة نوعية الب�ضاعة امل�ضدرة.
اجلمارك  عنا�رص  متكنت  اآخر  جانب  من 
قناطري   09 حجز  من  �ضلف  بوالية 
وامل�ضتوردة  امل�ضتعملة  من  املالب�س 
باأ�ضواق  للبيع  موجهة  �رصعية  غري  بطريقة 
لها  املجاورة  الغربية  الواليات  �ضلف  والية 
اجلمارك  على  لعنا�رص  دورية  اثر  وذلك 
الطريق ال�ضيار �رصق غرب , حيث مت حجز 
الب�ضاعة على منت �ضاحنة ومموهة ب�ضناديق 
اخل�رص والفواكه  باإقليم منطقة وادي �ضلي 
غرب �ضلف , وقدرت قيمة الغرامة اجلمركية 

للب�ضاعة بحوايل ملياري �ضنتيم .
حممد .ب

ال�شراج يتنباأ بقرب 
هزمية حفرت 

حكومة  يف  الرئا�ضي  املجل�س  رئي�س  راأى 
الوفاق الوطني بليبيا فايز ال�رصاج اأن احلرب 
يف طرابل�س �ضتنتهي بهزمية »اجلي�س الوطني« 
بقيادة امل�ضري خليفة حفرت, واأن النهاية تلوح 

يف االأفق.
ال�رصاج  عن  »�ضبوتنيك«  اأنباء  وكالة  ونقلت 
احلرب  انتهاء  »بوادر  ال�ضياق:  هذا  يف  قوله 
و�ضتنتهي  تقدم  من  قواتنا  حتققه  فيما  تلوح 
الليبيون  ليعود  املعتدي,  دحر  مع  احلرب 
العدوان  ا�ضتهدف  التي  الت�ضوية  م�ضار  اإىل 
تقوي�ضها«ولفت يف هذا ال�ضياق اإىل اأنه تقدم 
املناطق  كل  ويف  مكوناتهم  بجميع  »لليبيني 
مببادرة للخروج من االأزمة الراهنة, والو�ضول 

اإىل و�ضع �ضيا�ضي م�ضتقر«.

مدر�شة اأ�شبال الأمة البليدة 

قرابة 400 
مرت�شحة جتتاز 

امتحانات النت�شاب 
م�ضتوى  على  الثالثاء  اأم�س  �ضباح  انطلقت 
حمود  زميط  ال�ضهيد  االأمة  اأ�ضبال  مدر�ضة 
بالناحية الع�ضكرية االأوىل بالبليدة, امتحانات 
االنت�ضاب لهذه املوؤ�ض�ضة التكوينية الع�ضكرية 
بحيث قارب عدد املرت�ضحات املعنيات بهذه 
التعليم  �ضهادة  يف  ناجحة  الـ400  امل�ضابقة 

املتو�ضط مبعدالت عالية.
ا�ضطفت  االأوىل  ال�ضباح  �ضاعات  فمنذ 
املرت�ضحات املعنيات بامل�ضاركة يف م�ضابقة 
للطور  بالبليدة  االأمة  اأ�ضبال  مبدر�ضة  القبول 
يف  اأمل  كلهن  و  باأوليائهن  مرفوقات  الثانوي 
حتقيق حلمهن يف موا�ضلة م�ضوارهن الدرا�ضي 

بهذه املوؤ�ض�ضة التكوينية الع�ضكرية.

البويرة

ن�شوب حريق
 مب�شنع احللويات

ام�س  �ضبيحة  من  مبكرة  �ضاعة  يف  ن�ضب 
حريق مهول يف م�ضنع للحلويات على م�ضتوى 
حي عمر خوجة مبدينة البويرة , ومت اإخماده 
احلماية  اأعوان  طرف  من  وجيزة  فرتة  بعد 
املنا�ضب  الوقت  يف  تدخلوا  الذين  املدنية 
وحل�ضن احلظ مل ت�ضجل اي خ�ضائر ب�رصية 
 , بامل�ضنع  املادية  االأ�رصار  بع�س  عدا  ما 
فيما خلفت احلادثة هلعا كبريا لدى ال�ضكان 
الدخان  خلفية  على  للم�ضنع  املجاورين 
من  وتخوفوا  املكان  غمر  الذي  الكثيف 
ال�ضكني  التجمع  اىل  النريان  األ�ضنة  انتقال 
,ومن جهتها فتحت امل�ضالح االمنية حتقيقا 

لك�ضف مالب�ضات وا�ضباب ن�ضوب احلريق .
اأح�شن مرزوق

)والية اجلزائر  الزوار  باب  بلدية  �ضتعرف 
يف  انقطاعا  االأربعاء  غدا  العا�ضمة( 
ال�ضيانة,  اأ�ضغال  ب�ضبب  بالكهرباء  التزويد 
بيان  الثالثاء  اأم�س  به   اأفاد  ح�ضبما 
ل�رصكة  التابعة  للحرا�س  التوزيع  ملديرية 
العا�ضمة  للجزائر  الغاز  و  الكهرباء  توزيع 
االنقطاع  هذا  اأن  امل�ضدر  ذات  اأو�ضح  و 

اإىل  �ضباحا  الثامنة  ال�ضاعة  من  امُلربمج 
�ضيم�س  م�ضاء  الن�ضف  و  الرابعة  غاية 
ملزيد  الطاهرو  رابية  حي  خا�س  ب�ضكل 
من املعلومات ,ي�ضيف البيان, ت�ضع �رصكة 
العا�ضمة  للجزائر  الغاز  و  الكهرباء  توزيع 
على  زبائنها  ت�رصف  حتت   3303 الرقم 

مدار 24�ضا و 7/7اأيام. 

اليوم بباب الزوار

انقطاع يف التزويد بالكهرباء 

بعدة اأحياء احلرا�س 

انقطاع يف التموين بالغاز اليوم 
�ضت�ضهد عدة اأحياء ببلدية احلرا�س )اجلزائر 
العا�ضمة( انقطاعا يف التموين بالغاز اليوم 
ح�ضب  ال�ضيانة,  اأ�ضغال  ب�ضبب  جويلية   31
الكهرباء  توزيع  ل�رصكة  الثالثاء  اليوم  بيان 
ذات  اأو�ضح  و  العا�ضمة  للجزائر  الغاز  و 
�ضيكون  بالغاز  التموين  انقطاع  اأن  امل�ضدر 

يوم غد االأربعاء ابتداء من ال�ضاعة العا�رصة 
ليال و ميتد اإىل غاية ال�ضاعة الثامنة �ضباحا 
و  كوريفة  اأحياء  االنقطاع  هذا  �ضيم�س  و 
�ضيدي اأمبارك و االأقبية الثالثة و بومعطي 
ي�ضيف  للحرا�س,  ال�ضناعية  املنطقة  و 

البيان. 

يق�شي �شكان ولية البويرة هذه ال�شنة �شيفا اأ�شود بفعل تراكم 3 منغ�شات يف اآن واحد حولت 
حياتهم اإىل جحيم حقيقي , اأولها اأزمة العط�س التي تع�شف بعديد مناطق الولية على 

مدار اأيام ال�شنة , واإزدادت حدة وب�شدة منذ حلول الفرتة ال�شيفية املعروفة باحلاجة امللحة 
وال�شرورية لهذه املادة احليوية
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