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من بينهم 36000 من ذوي االحتياجات اخلا�صة

رئي�س حركة االإ�صالح الوطني فياليل غويني

 املحلل ال�صيا�صي حممد بو�صياف :
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البويرة

الو�سط حتقق حلم فريال البويرية
يومية  ن�رش  على  يوم  مير  مل 
املاأ�ساوية  احلالة   « الو�سط   «
فودي  فريال   « البويرية  للطفلة 
ال�سكري  مر�ض  من  تعاين  التي   «
وعجز عائلتها التكفل بها وتوفري 
لها دواء الأن�سولني لظروف قاهرة 
ممار�سة  عن  تتوقف  جعلها  ما 

 , الكاراتي  املف�سلة  ريا�ستها 
راأ�سها  على  ال�سلطات  ا�ستجابت 
اأكدت  التي  ال�سحة  قطاع  مديرة 
تكفلها  عن  اجلريدة  ملرا�سل 
قامت  حيث  احلالة  بهذه  التام 
ل�ستكمال  عائلتها  با�ستدعاء 
العاجل بها وهو  التكفل  اإجراءات 

العائلة  هذه  اأ�سعد  الذي  الأمر 
وطرقت  الأمرين  عانت  التي 
جميع الأبواب دون جدوى , فيما 
التوا�سل  مواقع  ن�سطاء  اأثنى 
ال�سفحات  عرب  الجتماعي 
الدور  على  بالبويرة  امل�سهورة 
الهام الذي توؤديه جريدة » الو�سط 

وان�سغالت  م�ساكل  نقل  يف   «
املعنية  للجهات  املواطنني 
التعريف  يف  الفعالة  وم�ساهمتها 
للمر�سى  حالت  هكذا  مبثل 

والفئات اله�سة من املجتمع .
اأ.م

خبر في 
صورة

تيزي وزو

�سكان قرى زكري يحتجون 
ال�سلطات  من  وزو  تيزي  ولية  يف  زكري  بلدية  قرى  �سكان  يطالب 
الولئية وعلى راأ�سها وايل الولية  بتعبيد الطريق الرابط بني بلدية 
زكري و بلدية اعكوران وقد عربوا عن معاناتهم اليومية جراء التاأثري 
ال�سلبي الذي قد يحدثه الغبار املتطاير يف الهواء والذي قد يعر�ض 
يفر�ض  والذي  املحيط,  تلوث  ب�سبب  اخلطر  اإىل  عائالتهم  �سحة 
عليهم غلق النوافذ واملنافذ حتى ل يت�رشب هذا الغبار اإىل منازلهم 
ت�سكل  التي  والقمامات  الأو�ساخ  النظر عن  بغ�ض  بهذا  ونهارا,  ليال 
النامو�ض  اإليها  جتلب  بدورها  والتي  الطريق  قارعة  على  اأكواما 
ال�سيف  حرارة  مع  تزامنا  بالنت�سار  له  وت�سمح  والبعو�ض  والذباب 
اجلافة ويف ال�سياق ذاته اأكد ت مدير الأ�سغال العمومية لتيزي وزو اأنه 
ب�سدد اتخاذ قرار يتعلق بال�رشوع يف اإجناز وتعبيد الطريق املطلوب 

من ال�سكان,ومن املنتظر اأن يتج�سد يف الأيام القليلة القادمة
ح- كرمي

تندوف 

خميم حلفظ القراآن 
لفائدة50 مرتب�سة

ت�ستفيد 50 مرتب�سة بولية تندوف من خميم حلفظ القراآن الكرمي 
اجلمعية  اأطلقته  الذي  الكرمي  بالقراآن  النه�سة  م�رشوع  اإطار  يف 
الولئية العلمية و الثقافية مالك بن نبي, و ت�رشف على تاأطري هذا 
املخيم الذي حتت�سنه بيت ال�سباب »مناعي عبد القادر« بتندوف, 10 
القراآن الكرمي  موؤطرات تعكفن على تلقني املرتب�سات طرق حفظ 
ب�سكل مكثف و اأحكام التجويد, بالإ�سافة اإىل جل�سات ليلية لل�سمر, 
كما اأو�سح  اليوم اخلمي�ض رئي�ض اجلمعية ح�سني عماري وت�سمل هذه 
الدورة الأوىل من نوعها على م�ستوى الولية و التي ت�ستمر على مدار 
�ستة اأيام, خمتلف الفئات العمرية و التي تلتزم خاللها امل�ستفيدات 

باأربعة ح�س�ض للحفظ يوميا, وفق ذات امل�سدر.

بومردا�س 
غلق 22 موؤ�س�سة متخ�س�سة يف 

التكفل بالطفولة ال�سغرية 

مت غلق 22 موؤ�س�سة خا�سة متخ�س�سة يف التكفل بالطفولة ال�سغرية 
يف ال�سنوات اخلم�سة الأخرية على م�ستوى ولية بومردا�ض ب�سبب 
بتنفيذ  و  بالت�سيري  اأهمها  تتعلق  متعددة  مالحظات  اأو  خمالفات 
من  م�سدر  من  علم  ما  ح�سب  املجال,  يف  القانونية  الإجراءات 
ال�سوؤون  جلنة  اأعدته  تقرير  يف  وجاء  الولئي  ال�سعبي  املجل�ض 
و  الدينية  ال�سوؤون  و  الريا�سة  و  وال�سباب  الثقافية  و  الجتماعية 
الولئي,  ال�سعبي  للمجل�ض  عادية  دورة  �سمن  مناق�سته  مت  الوقف 
التجارة  م�سالح  طرف  من  املذكورة  املوؤ�س�سات  غلق  مت  باأنه 
اإىل  »ا�ستنادا  املعنية  البلديات  م�سالح  مع  وبالتن�سيق  بالولية 
يف  القانونية  الإجراءات  بتنفيذ  اأهمها  تتعلق  متعددة  مالحظات 
اأبرز هذه املالحظات  اإىل اجلهات املعنية«وتتمثل  املجال رفعت 
التقرير, يف ممار�سة هذه  ي�سيف  املوؤ�س�سات,  اإىل غلق  اأدت  التي 
العتماد  على  ح�سولها  »دون  لن�ساطها  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات 
متعلقة  اأخرى  و  الن�ساط  اعتماد  يف  التاأخر  و  التجاري  ال�سجل  و 

بالت�سيري«.

مفرزة  ودمرت  ك�سفت 
ال�سعبي,  الوطني  للجي�ض 
باملدية,  اخلمي�ض  اأم�ض 
تقليديتي  قنبلتني)02( 
به  اأفاد  ما  ح�سب  ال�سنع, 
لوزارة  بيان  اجلمعة   اليوم 
وجاء  الوطني.  الدفاع 
اإطار  »يف  و  اأنه  البيان  يف 
ك�سفت  الإرهاب,  مكافحة 
للجي�ض  مفرزة  ودمرت 
باملدية/  ال�سعبي  الوطني 
يوم   ,1 الع�سكرية  الناحية 

قنبلتني)02(   ,2019 اأوت   29
تقليديتي ال�سنع«   ويف اإطار 
مكافحة التهريب واجلرمية 
مفارز  اأوقفت  املنظمة, 

م�سرتكة للجي�ض 
خالل  ال�سعبي  الوطني 
من  بكل  متفرقة  عمليات 
ومترنا�ست  ن.ع.4  جانت/ 
باجي  وبرج  قزام  وعني 
خمتار/ ن ع 6 »)31( �سخ�سا 
�سيارات   )03( وحجزت 
مولدا  و)63(  الدفع  رباعية 

مطرقة  و)39(  كهربائيا 
�سغط و)04( اأجهزة للك�سف 
�سبط  فيما  املعادن«,  عن 
الوطني  الدرك  عنا�رش 
»�سالح)01(    5 ع  ن  مبيلة/ 
مات  نوع  من  قدمي  ناري 
49 وكمية من الذخرية« ويف 
نف�ض ال�سياق, حجزت مفارز 
للجي�ض الوطني ال�سعبي بكل 
و�سوق  وتب�سة  الطارف  من 
اأهرا�ض/ ن.ع.5, » )10658( 
موجهة  الوقود  من  لرتا 

�سيارة)01(«  و  للتهريب 
اأحبط  اأخرى,  جهة  من 
الوطني  الدرك  عنا�رش 
»حماولة  بالطارف/ن.ع.5, 

لثمانية  �رشعية  غري  هجرة 
على  كانوا  اأ�سخا�ض   )08(
ال�سنع«,  تقليدي  منت قارب 

ي�سيف ذات امل�سدر. 

احلكومة  لرئي�ض  معار�سون  �سن 
ال�سابق علي بن فلي�ض هجمة منظمة 
عرب الفاي�سبوك قائلني اأن عددا كبريا 
اإمرته  حتت  عملو  الذين  الوزراء  من 
الحتياطي على  ال�سجن  اليوم يف  هم 

ذمة ق�سايا ف�ساد وهم :
اأويحي,  اأحمد  اآنذاك,  العدل  وزير 

اليوم يف �سجن احلرا�ض
رئي�س  لدى  منتدب  وزير 
اليوم  يو�سفي،  يو�سف  احلكومة، 

يف �سجن احلرا�س 

�سكيب  املناجم،  و  الطاقة  وزير 
خليل، تبحث عنه العدالة

وزير ال�سباب، عبد املالك �سالل، 
اليوم يف �سجن احلرا�س 

جمال  الوطني،  الت�سامن  وزير 
�سجن  يف  اليوم  عبا�س،  ولد 

احلرا�س 
بركات،  �سعيد  الفالحة،  وزير 

اليوم يف �سجن احلرا�س
العمومية، عمارة  وزير الأ�سغال 
�سجن  يف  اليوم  يون�س،  بن 

احلرا�س
اليوم  غول،  عمار  ال�سيد،  وزير 

يف �سجن احلرا�س

الت�سامن  و  العمل  وزير 
اليوم  لوح،  الطيب  الجتماعي، 

يف �سجن احلرا�س

وزارة الدفاع الوطني

ك�سف وتدمري قنبلتني باملدية 

09 وزراء من حكومة بن فلي�ش يف �سجن احلرا�ش

توا�سع بلما�سي   
بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب  جّدد 
التاأكيد على التوا�سع والأخالق العالية 
التي ميتاز بها بعدما ظهر وهو ي�سارك 
مباراة  م�ستغامن  يف  منطقته  اأبناء 
ينتمي  الذي  احلي  يف  ا�ستعرا�سية 
رفقة  تذكارية  �سور  باأخذ  وقام  اإليه, 
يف  توا�سع  بكل  ال�سباب  من  جمموعة 
بها  يتمتع  التي  امليزة  توؤكد  �سورة 
الفنية  العار�سة  على  الأول  امل�سوؤول 

الوطنية.

اإدارة الرتجي توّدع باليلي  
على  التون�سي  الرتجي  نادي  اإدارة  اأقدما 
يو�سف  اجلزائري  الدويل  لعبها  توديع 
�سفوف  اإىل  ر�سميا  انتقل  والذي  باليلي 
نادي اأهلي جدة ال�سعودي بعد اأخبار كثرية 
ربطته بالنتقال اإىل عدة فرق اأوروبية قبل 
اأن يختار خو�ض جتربة يف الدوري اخلليجي, 
حيث ن�رشت اإدارة النادي التون�سي تغريدة 

التوفيق  التوا�سل الجتماعي متمنية  عرب ح�ساباتها اخلا�سة يف مواقع 
والنجاح لبن مدينة وهران.

الوطني  للجي�ض  مفرزة  اأوقفت 
عنا�رش  مع  بالتن�سيق  ال�سعبي 
ب�سيدي  الوطني  الدرك 

بلعبا�ض, تاجري )02( خمدرات 
من  كيلوغرام   )19( بحوزتهما 
مت  حني  يف  املعالج,  الكيف 

خمدرات   )02( تاجري  توقيف 
 )28,650( و�سبط  اآخرين 
كيلوغرام من نف�ض املادة خالل 

من  بكل  متفرقتني  عمليتني 
غرداية/ن.ع.4 وب�سار/ن.ع.3.

�سيدي بلعبا�س
حجز 19 كلغ من الكيف املعالج

الب�سملة تعود 
للكتب املدر�سية
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مت�سك بتوفري املناخ
 املنا�سب للرئا�سيات

.    احلراك ينتع�ش حت�سريا للدخول االجتماعي
�سهدت اجلمعة 28 من عمر احلراك ال�سعبي انتعا�سا، خا�سة واأنها متثل اجلمعة 

االأخرية من مو�سم العطل، حيث يراهن متابعون على عودة امل�سريات بقوة بداية 
من الدخول االجتماعي االأ�سبوع املقبل بعدما �سمد احلراك خالل اجلمعات 

االأكرث انهاكا بداية من �سهر رم�سان و�سوال للعطل ال�سيفية وتزامنها مع اإفراغ 
اجلامعات ثم عطلة خمتلف العمال. هذا و�سبق واأن هتف املتظاهرون بداية 
من م�سرية الطلبة 27 ل�سالح منح احلراك دفعة اإ�سافية بعد انطالق املو�سم 

االجتماعي �سبتمرب الداخل، ليتدعم ال�سيناريو بالتوافد يف اجلمعة 28.

�سارة بومعزة 

املتظاهرين  اأفواج  وعرفت 
م�سرية  منذ  الأقوى  يعد  ح�سورا 
عيد ال�ستقالل 5 جويلية واإن مل 
اأفواج  عربت  حيث  حجمها،  يبلغ 
�سواء  كبرية  باأعداد  املتظاهرين 
ديدو�ش  �سارع  عرب  املتدفقة 
مراد على وجه الرتكيز من م�سجد 
باب  من  القادمة  تلك  اأو  الرحمة 
الواد اأو العابرة ل�سارع ح�سيبة بن 
خمتلف  من  تقدم  حيث  بوعلي، 
الربيد  مبحيط  لتتجمع  البلديات 
ديدو�ش  ل�سارع  و�سول  املركزي 
�سالمل  من  كل  غلق  عقب  مراد 
الربيد ونفق �ساحة موري�ش اودان 

و�سول لل�ساحة املقابلة له بعدما 
كانت ت�سم وفودا و�سورا كبرية يف 

وقت �سابق.
بعد  الهتافات ملا  اأوىل  وانطلقت 
�سالة اجلمعة بالعا�سمة بالهتاف 
التم�سك  مع  مدنية  دولة  لإر�ساء 
برحيل احلكومة وحمل �سعار »ل 
بدوي ل بن �سالح« موؤكدين على 
بلوغ غاية ال�سعب »ل �سوت يعلو 
حمل  مع  ال�سعب«،  �سوت  فوق 
مفجر ملف املجاهدين املزيفني 
للتم�سك  داعني  عاليا،  ملوك  بن 

بالق�سايا الوطنية على غراره.
للتوجه  ال�سلطة  مت�سك  وو�سط 
اأ�رسع  يف  الرئا�سيات  تنظيم  نحو 
اجلمعة  يف  احلراكيون  اأكد  وقت 

باأنها  الالفتات  و�سفتها  التي   28
يقبلوا  لن  اأنهم  التاأكيد  جمعة 
برئا�سيات حت�رس لها نف�ش وجوه 
بوتفليقة »واهلل ما نفوطي واهلل ما 
و«ماكان�ش  ترحلوا«  نفوطي حتى 
الع�سابات«،  يا  انتخابات 
التح�سري  اأ�سلوب  اأن  معتربين 
احلراك  ومطالب  يتنا�سب  ل  لها 
جلنة  ي�سمل  الذي  النتقاد  وهو 
الهتاف  و�سط  والو�ساطة  احلوار 
بداية  وجوهها  خمتلف  �سد 
�سور  حمل  مع  يون�ش  كرمي  من 
م�سطوبة،  اأع�سائها  من  عدد 
ير�سى  ملمثلني  الدعوة  جمددين 
عنهم احلراك اإىل جانب جت�سيد 
�رسوط التهدئة ب�سعارات من قبيل 

»�ساهلة ماهلة ل حوار مع بدوي 
وبن �سالح« مع ا�سرتاط التح�سري 
فتح  احلوار  »مناخ  احلوار  ملناخ 
�رساح  واإطالق  احلريات  جمال 

معتقلي احلراك«.
اأفواج  جالت  ال�سبيحة  وخالل 
الربيد  بني  ما  املتظاهرين  من 
لديدو�ش  و�سول  املركزي 
ت�سب  خمتلفة  بهتافات  مراد، 
راأ�سها  على  احلراك  اإطار  يف 
ورفع  املدنية  للدولة  الهتافات 
وتداول  و8،    7 املادتني  لفتات 
بالرف�ش  والو�ساطة  احلوار  جلنة 
بع�ش  وحتى  عملها  لأ�سلوب 
وجوهها و�سول للتلويح بالع�سيان 
يعرف  الذي  الهتاف  وهو  املدين 

اجلمعات  خالل  وجزرا  مدا 
تراجعا  عرف  واإن  الخرية 
�سبطه  عدم  و�سط  عامة  ب�سفة 
ثانية  جهة  من  منه.  والتخوف 
اإطالق  �رسورة  على  التاأكيد  مت 
على  احلراك  معتقلي  �رساح 
بالهتاف  بورقعة  الرائد  راأ�سهم 
اجلديد لهذا الأ�سبوع »اإخواين ل 
يف  �سحوا  الذين  �سهداكم  تن�سوا 
�سبيل الوطن حد اإثنني .. ليبريي 
على  معتمدين  بورقعة«  ليبريي 
التاريخي  الن�سيد  بني  املزاوجة 
بالولية  القيادي  دعم  وبني 
جانب  اإىل  الرابعة،  التاريخية 
بينهم  من  الآخرين  الن�سطاء 
وهو  حمزة«  ليبريي  »ليبريي 

ينطلق  هنا  من  �سورة  �ساحب 
اإىل  م�سريا  املدين  الع�سيان 

امليناء. 
كاآخر جمعة   28 وجاءت اجلمعة 
يف  ال�سيفية،  والعطلة  تتزامن 
مرحلة  عنه  �ست�سفر  ما  انتظار 
الأ�سبوع  الجتماعي  الدخول 
من  عدد  يوؤكد  حيث  املقبل، 
تنع�ش  اأن  ميكن  اأنها  املتابعني 
خا�سة  بقوة  ال�سعبي  احلراك 
املجتمع  فعاليات  من  عدد  اأن 
املدين طرحت عدة �سيناريوهات 
على  ال�سعبي  احلراك  لدعم 
املدرو�سة  الإ�رسابات  راأ�سها 
وامل�سريات القطاعية، وهي التي 
طبعت الأ�سابيع الأوىل للحراك. 

رئي�ش حركة االإ�سالح الوطني فياليل غويني

نرف�ض اإق�ساء اأي طرف من احلوار
اأكد  رئي�ش حركة الإ�سالح الوطني 
فياليل غويني دعمه للجنة احلوار 
كرمي  يرتاأ�سها  التي  والو�ساطة 
يون�ش، معربا عن رف�سه لدعوات 
اإق�ساء اأحزاب املوالة من احلوار، 
م�سار  يف  اللتزام  لبد   « م�سددا 
احلوار باملرونة والتوازن الفكري 
اجلاد والتحلي بالنوايا احل�سنة دون 
تهمي�ش اأو اإق�ساء اأي طرف. �سدد 
�سحفية  ندوة  يف  غويني  فياليل 
عقب لقائه مبن�سق الهيئة الوطنية 
للو�ساطة واحلوار كرمي يون�ش على 
اجلامع  التم�سك   احلوار  �رسورة 
باعتباره  وامل�سوؤول،  وال�سامل 
التوافق  لتحقيق  ال�سبيل الوحيد 
الوطني بني كل اأطياف املجتمع من 
تنظيم ا�ستحقاقات  اإمكانية  اجل 
اأقرب  يف  ونزيهة  �سفافة  رئا�سية 
حركة   « م�سيفا  ممكن،  وقت 
باحلوار  توؤمن  الوطني  الإ�سالح 
كل  فيه  ي�سارك  اجلاد وامل�سوؤول 

واملجتمع  ال�سيا�سيني  الفاعلني 
من اأجل  الوطنية  والنخبة  املدين 
وذلك  الوطني  التوافق  حتقيق 
للوطن  العليا  امل�سلحة  بتغليب 

خا�سة يف هذا الظرف الع�سري« .
و اأو�سح فياليل غويني باأن حركته 
به  تقوم  ما  كل   وت�ساند  تثمن 
الثقة  بناء  اجل   من  الهيئة  هذه 
كل   بني  الوطني  التوافق  وحتقيق 
يف  الإ�رساع  اجل  من  اجلزائريني 

حل الأزمة ال�سيا�سية يف البالد« 
دعوات  على  غويني  فياليل  ورد 
من  املوالة  اأحزاب  اإق�ساء 
لبد   « قائال  الوطني،  احلوار 
احلوار  م�سار  يف  اللتزام  من 
اجلاد  الفكري  والتوازن  باملرونة 
دون  احل�سنة  بالنوايا  والتحلي 
كان  طرف  اإق�ساء اأي  اأو  تهمي�ش 
كل  فوق  اجلزائر  م�سلحة  لن 
القوا�سم  لتحقيق  وذلك  اعتبار 
اجل  من  امل�سرتكة والتوافقات 

ال�سيا�سية  الأزمة  من  اخلروج 
الراهنة«.

على  املتحدث  اأكد  حني  يف 
النقا�ش  وتدعيم  تعزيز  �رسورة 
اجلاد يف اإطار م�سار  احلوار من 
بناءة  مبقرتحات  اخلروج  اجل 
ي�سارك  وطنية  ندوة  يف  لطرحها 
قاعدة  لتو�سيع  اجلميع   فيها 
مما  الوطني  والن�سجام  التوافق 
رئا�سية  انتخابات  بتنظيم  ي�سمح 

يف  اقرب الآجال
و اإقرتحت  احلركة يف هذا الإطار 
من  العديد  »مراجعة  �رسورة 
القوانني ل�سيما قانون النتخابات 
واإن�ساء هيئة وطنية م�ستقلة ت�سهر 
العملية  ومراقبة  تنظيم  على 
الإعالن عن  اإىل غاية  النتخابية 
وطنية  �سلطة  ا�سم  حتت  النتائج 
مع   النتخابات  لتنظيم  م�ستقلة 

تهيئة  كل الظروف املنا�سبة«.
اإميان لوا�ش

 املحلل ال�سيا�سي حممد بو�سياف :

حمالت مركزة   تريد اإجها�ض  م�سعى جلنة احلوار
.     الدولة ت�سعى للملمة �ستات ال�سلطة وبناء اجماع وطني

حممد  ال�سيا�سي  حذر   املحلل 
الت�سكيك  حمالت  من  بو�سياف 
جلنة  له  تتعر�ش  الذي  والرف�ش 
يرتاأ�سها  التي  والو�ساطة  احلوار 
بع�سها  لأ�سباب  يون�ش  كرمي 
اإيديولوجي، وبع�سها الآخر يتعلق 
برتكيبة اللجنة ومكوناتها على حد 
للملمة  الدولة  جهود  مثمنا  قوله، 
اإجماع  وبناء  ال�سلطة  �ستات 

وطني.
من�سور  يف  بو�سياف  حممد  ثمن 
»الفاي�سبوك«  موقعه  عرب  له 
احلوار  جلنة  تلعبه  الذي  الدور 
يون�ش  كرمي  والو�ساطة  بقيادة 
احلراك  على  عر�سه  خالل  من 
لتنظيم  ونقا�سات  مباحثات 
الدولة  اإخراج  ميكنها  انتخابات 
بعد  اأ�سابها  دوار  من  اجلزائرية 
ف�سل �سلطوي فا�سح م�ّش �سيادتها 

يف ال�سميم«.
ل  احلراك  باأن  املتحدث  واأكد 

النتخابات،  و  احلوار  يرف�ش 
�رسوطا  كل فريق  بل  ي�سرتط 
و�سمانات  بتطمينات  ويطالب 
تنطلق من ذهاب رئي�ش احلكومة 

وبدرجة اقل رئي�ش الدولة .
الذي  الدور  ثمن  اأخرى  جهة  من 
تلعبه الدولة خالل الأزمة احلالية 
اأبعادها  بكل  الدولة   « ،  قائال 
املوؤ�س�ساتية القانونية اأو ال�سيا�سية 
الأمنية اأو الجتماعية الثقافية ل 
لأي من مكوناتها  تنحاز  اأن  تريد 
وحتميه  احلراك  ترافق  فهي 
وتدفعه وحتفزه اإىل اإخراج ممثليه 
كل  عن  بعيدا  �سفوفه  بني  من 
�سيا�سية  او  كانت  اإدارية  و�ساية 
من  �سفوفه  تنقية  على  وتعمل   ،
كل تطرف قد يوؤذيه ويوؤذي وطنه 
و�سلوكا  �ساذا  �سوتا  يرفع  ممن 
ت�سجع  املقابل  يف  ،وهي  م�سينا 
وترعى جلنة كرمي يون�ش ، تغطي 
كل  حولها  وجتمع  اأعمالها  وتربي 

بوابة  عرب  للبلد  اخلري  يريد  من 
ان  دون   ، والنتخابات  الد�ستور 
مت�سي لها على بيا�ش، فقد تتعرث 
احلراك  ويغرقها  مهمتها  وتنتهي 

«
اأ�ساف  مت�سل،  �سياق  ويف 
رحلتها  يف  الدولة   « املتحدث 
للملمة �ستات ال�سلطة وبناء اإجماع 
وطني ، تراهن الدولة على اأبنائها 
احلوار  م�ساعي  يف  وانخراطهم 
�سواء كان اأفقيا �سعبيا اأو عموديا 
حفاظا  م�ساره  وت�سجيع   ، نخبويا 
اإىل  حتتاج   ، ووحدته  كيانها  على 
والعمل على  الرهانات  تفهم هذه 
تذليل التحديات ممثلة يف تالطم 
وعجز   ، العام  الراأي  اجتاهات 
اأحزاب   ( التمثيلية  املوؤ�س�سات 
الثقة يف  بناء  واإعادة   ) وجمعيات 
اخلا�سة  الت�رسيعية  املنظومة 

بالنتخابات«.
اإميان لوا�ش

للمثول اأمام امل�ست�سار املحقق

اإحالة املفت�ض العام ال�سابق لوزارة العدل على 
املحكمة العليا

اإحالة  املخت�سة  اجلهات  قررت 
لوزارة  ال�سابق  العام  ملف املفت�ش 
على  الطيب،  بلها�سم  العدل، 
للمثول  بالعا�سمة  العليا  املحكمة 

اأمام امل�ست�سار املحقق ويواجه بن 
من�سب  �سغل  الذي  الطيب  ها�سم 
املفت�ش العام ال�سابق لوزارة العدل 
�سنة 2013 عدة تهم تتمثل يف تهمة 

واإعاقة  الوظيفة  ا�ستغالل  اإ�ساءة 
التحري�ش  للعدالة،  احل�سن  ال�سري 
حمررات  يف  التزوير  التحيز،  على 

ر�سمية.

قال اإن وزير القطاع ف�سل ال�سمت

عبدالوهاب بن زعيم يحذر من جتاوزات 
يف عملية التوظيف

الأمة،  جمل�ش  ع�سو  حذر  
يف  زعيم،  بن  الوهاب  عبد 
ا�ستكى  الأول  للوزير  ر�سالة 
مدير  احرتام  عدم  من  فيها 
بومدين  هواري  الدويل  املطار 
خا�سة  التوظيف  لإجراءات 

اجلزائريني  بني  العدل  يف 
وحقهم يف التوظيف ملن يتمتع 
بالكفاءة، داعيا لفتح حتقيق يف 
عمليات التوظيف التي جرت يف 

وقت �سابق.
ر�سالته  يف  زعيم  بن  وك�سف 

مبوقع  ح�سابه  يف  ن�رسها  التي 
فاي�سبوك تلقيه مئات ال�سكاوى 
يف  التوظيف  عمليات  حول 
قائال  اجلديد،  اجلزائر  مطار 
اإنه خاطب وزير النقل والأ�سغال 

العمومية دون نتيجة تذكر. ق.و
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اأحمد باحلاج 

حافظ  العدل  وزير  اأكد 
الأختام بلقا�سم زغماتي ، 
خالل اإ�رشافه على تن�سيب 
رئي�س جمل�س ق�ساء ورقلة 
امل�س�ؤولية  اأن   ، اجلديد 
امللقاة على عاتق الق�ساة 
الي�م اأكرث ثقال من الأم�س 
ح�سا�سيتها  يدرك  ول 
هذا  يف  املخل�س�ن  اإل 
يزال�ن  ل  الذين  ال�طن، 
 ، الأمانة  اأداء  دائبني على 
يف  ا�ستمرارهم  اأن  م�ؤكدا 
لن  النبيلة  مهمتهم  اأداء 
يك�ن على اأكمل وجه ما مل 
ال�سادق  املجه�د  يرفقه 
اإليهم  اأ�سند  الذين  لأولئك 
يف  امل�ساهمة  واجب 
النا�س  بني  العدل  اإقامة 
الإجرائية  املراحل  يف 
للدع�ى  املختلفة 
على  املدنية  اأو  اجلزائية 

حد �س�اء .

يق�ل  هذا  من  وانطالقا 
م�س�ؤولية  ّفاإن  زغماتي 
العمل  ترقية  املحامي يف 
ن�عية  وحت�سني  الق�سائي 
والقرارات  الأحكام 
كاملة  م�س�ؤولية  الق�سائية 
هذه  وحمت�ى  ل  كيف   ،
والقرارات  الأحكام 
لعر�س  خم�س�س  ثلثها 
الأطراف  وطلبات  دف�ع 
 ، القان�نية  ومربراتها 
فكل ماكانت هذه الطلبات 
قان�نا  م�ؤ�س�سة  والدف�ع 
بالقا�سي  دفعت  ما  كل 
البحث  من  املزيد  اإىل 
على  وال�سهر  والجتهاد 
التطبيق ال�سحيح وال�سليم 

للقان�ن  
على  و  ثانية  جهة  من 
على  وق�فه  هام�س 
م�ؤ�س�سة  اجناز  م�رشوع 
ببلدية  الرتبية  اعادة 
حا�سي بن عبد اهلل بدائرة 
ب�لية  خ�يلد  �سيدي 

املنتظر  من  التي  ورقلة 
اخلدمة  حيز  تدخل  اأن 
وال�ستغالل منت�سف �سهر 
�سبتمرب على اأق�سى تقدير 
العدل  وزير  اأو�سح  فقد   ،
الدولة  اأن  الأختام  حافظ 
لي�ست عاجزة عن حت�سني 
باجلزائر،  ال�سج�ن  واقع 
اأم�ال  ت�فر  وذلك يف ظل 

النقائ�س  لتدارك  �سخمة 
امل�ؤ�س�سات  يف  امل�سجلة 
كهاج�س  احلالية  العقابية 
وتدين  الكتظاظ 
اخلدمات ، م�جه يف ذات 
�سارمة  تعليمات  ال�سياق 
لإدارة  العام  للمدير 
ب�رشورة  تق�سي  ال�سج�ن 
م�ستعجلة  حل�ل  اإيجاد 

الفادح  النق�س  مل�سكل 
املعنيني  الأ�ستاذة  يف 
الط�رين  يف  بالتدري�س 
 ، والثان�ي  املت��سط 
ناهيك عن عزوف الأطباء 
العمل  على  العام�ن 
بال�سج�ن رغم ت�فر حافز 
الرفع يف الأجرة  واإلزامية 

ت�فر ال�سكن ال�ظيفي .

وزير العدل بلقا�سم زغماتي يوؤكد من ورقلة 

الق�ساة عليهم م�س�ؤولية م�ساعفة 
يف م�اجهة الف�ساد

.       نتوفر على االمكانيات لتح�سني واقع ال�سجون

ك�سف وزير العدل حافظ االأختام بلقا�سم زغماتي خالل زيارة العمل والتفقد التي قادته لوالية ورقلة نهاية 
االأ�سبوع املن�سرم ، اأن الق�ساة م�سوؤوليتهم ت�ساعفت يف الظرف الراهن اإذا ما اأخذنا بعني االعتبار الظرف ال�سعب 

الذي متر به البالد .

من بينهم 36000 من ذوي االحتياجات اخلا�صة

9 ماليني تلميذ �سيلتحق�ن 
بامل�ؤ�س�سات الرتب�ية 

عبد  ال�طنية  الرتبية  وزير  عقد 
اإعالميا  اجتماعا  بلعايد  احلكيم 
التالميذ  اأولياء  جمعيات  ممثلي  مع 
جميع  اإىل  خالله  تطرق  حيث 
احلك�مة  اتخذتها  التي  الإجراءات 
من اجل دخ�ل مدر�سي »جيد« لل�سنة 
الدرا�سية 2020/2019 و �رشح بلعابد 
لل�سحافة على هام�س هذا الجتماع 
ال�طنية  الفدرالية  مع  اجتمعت  »لقد 
اأولياء التالميذ و املنظمة  جلمعيات 
اجلمعية  و  التالميذ  لأولياء  ال�طنية 
اجل  من  التالميذ  لأولياء  ال�طنية 
امل�ا�سيع  خمتلف  ح�ل  احلديث 
كما  املدر�سي  بالدخ�ل  املتعلقة 
لالإعالم  لقاء  الجتماع  هذا  ي�سكل 
لأهم  خالله  تطرقنا  الإ�سغاء  و 
اجل�انب املرتبطة بهذا الدخ�ل«. و 
يف معر�س تطرقه ملختلف القرارات 
التي اتخذتها احلك�مة من اأجل تكفل 
ذكر  املتمدر�سني  بالأطفال  اأف�سل 
�ست�ستلم  ال�زارية  دائرته  باأن  ال�زير 
م�ؤ�س�سة   656 ال�سنة  هذه  خالل 
و  ابتدائية  مدر�سة   426( مدر�سية 
كما ذكر  ثان�ية(  و 93  137 مت��سطة 
باملهمة التي اأ�سندها له ال�زير الأول 
ذوي  بالأطفال  بالتكفل  املتعلقة  و 

الحتياجات اخلا�سة.
»اللجنة  باأن  ال�سياق  و �رشح يف ذات 
من  املتك�نة  امل�سرتكة  القطاعية 
قطاعات الرتبية و ال�سحة و التك�ين 
التي  ال�طني  الت�سامن  و  املهني 
الأول  ال�زير  ن�سبها  والتي  تراأ�سها 
وزاريا  من�س�را  اأعدت  قد  م�ؤخرا 
بالفراغات  التكفل  اجل  من  م�سرتكا 
التي كانت م�ج�دة من قبل و تعزيز 

اأجل  من  القطاعات  بني  التن�سيق 
يف  ال�رشيحة  هذه  اإدماج  ت�سهيل 
ال��سط املدر�سي« م�سيفا اأن اأطفال 
من ذوي الحتياجات اخلا�سة �سيك�ن 
لهم كتبهم بطريقة الرباي يف الآجال 

املحددة.
ت�ظيف  مللف  ال�زير   تطرق  كما 
املدرا�س  �سهادات  على  املتح�سلني 
العليا لتك�ين ال�ساتذة حيث ذكر بان 
املعاهد  تلك  من  املتخرجني  جميع 
»بف�سل  ذلك  و  يدر�س�ا  ان  باإمكانهم 
الول  ال�زير  منحه  الذي  الرتخي�س 
و الذي �سيتكفل بالفائ�س منذ 2016 

اىل غاية 2019«.
»القائمة  بان  اأكد  قد  ال�زير  اأن  اإل 
حالة  يف   �سارية  تبقى  الحتياطية 
ما اإذا كان عدد املتخرجني من هذه 

املدر�سة غري كاف«.
اأن  اإىل  بلعابد  اأ�سار  ال�سدد  ذات  يف 
اإ�سارة  يك�ن  الذي  التقليدي  الدر�س 
انطالق ال�سنة الدرا�سية �سيك�ن على 
عالقة بالظرف الذي تعي�سه البالد و 
ان  ميكن  ل  »املدر�سة  اأن  ق�له  تابع 
تبقى على هام�س ما يجري يف البالد 
يف  �رشكائنا  برفقة  �ست�سهم  اأنها  بل 
و  الدولة  تبدلها  التي  اجله�د  اإبراز 
متتني  على  ي�سجع  الذي  الدر�س  ه� 
امل�سي  و  امل�اطنني  بني  الروابط 
قدما باجتاه حتديد م�سلحة البالد«.

تلميذ  9 ماليني  من  اأكرث  اأن  للتذكري 
الرتب�ية  بامل�ؤ�س�سات  �سيلتحق�ن 
املقبل  الدرا�سي  الدخ�ل  خالل 
ينتم�ن   36000 من  اأكرث  بينهم  من 
الحتياجات  ذوي  الأ�سخا�س  لفئة 

اخلا�سة.

ت�صمل 4.399 وحدة بالعا�صمة

عملية ت�زيع �سكنات عدل 1 ت�ستمر طيلة �سبتمرب
مت اأول اأم�س اخلمي�س باجلزائر 
ت�زيع  يف  ال�رشوع  العا�سمة 
�سكنية  وحدة   10.500 من  اأكرث 
الرتق�ي  و  عدل  ب�سيغتي 
العم�مي حيث �ستت�ا�سل العملية 
�سبتمرب  �سهر  نهاية  غاية  اىل 
املقبل ح�سبما اأكده وزير ال�سكن 
و العمران و املدينة كمال بلج�د 
خالل حفل ت�سليم املفاتيح على 

امل�ستفيدين. 
خالل  مرفقا  بلج�د  كان  و 
اجلاهزة  ال�سكنات  ت�زيع  عملية 
الرتبية  ب�زير  امل�ستفيدين  على 
و  بلعابد  احلكيم  عبد  ال�طنية 
اخلالق  عبد  اجلزائر  والية  وايل 
 10.569 �سمن  من  و  �سي�دة 
وحدة �سكنية حمل عملية الت�زيع 
ا�ستاأثرت ال�حدات ب�سيغة البيع 
الإيجار بح�سة الأ�سد بـ 10.272 
وحدة من برنامج عدل1 و2  فيما 
امل�زعة  ال�سكنات  عدد  قدر 
 297 العم�مي  الرتق�ي  ب�سيغة 

وحدة .
اأن  ال�زير  اأكد  ال�سدد  هذا  يف 
 1 عدل  �سكنات  ت�زيع  عملية 
�سبتمرب  �سهر  طيلة  �ست�ستمر 
وحدة،   4.399 ت�سمل  حيث 
3599 وحدة تخ�س مكتتبي ولية 
ولية  تقدر ح�سة  فيما  اجلزائر 
جدد  و  وحدة   800 بـ  ب�مردا�س 
املنا�سبة  هذه  خالل  ال�زير 

 1 تاأكيده على  »طي ملف عدل 
نهائيا بغ�س�ن الأ�سابيع القادمة« 
وذلك  بعد اح�ساء ما يقارب 14 
عرب  م�زعة  �سكنية  وحدة  األف 
اجلزائر  اأهمها  ال�ليات  بع�س 
بجاية  و  وزو  تيزي  و  العا�سمة 
و  الجناز  اأ�سغال  ت�سري  حيث  
التهيئة ب�ترية معتربة و بخ�س��س 
اأو�سح   ، برنامج عدل 2 )2013( 
ت�زيع  عملية  اأول  اأن  ال�زير 
م�زعة  وحدة   5.576 �ست�سمل 
تيارت،  )ب�سكرة،  وليات   8 عرب 
خن�سلة،  مع�سكر،  �سطيف، 
اجلزائر  و  تي�سم�سيلت  ميلة، 
العا�سمة(، حيث مت الي�م ت�سليم 
ملكتتبي  وحدة   1.529 مفاتيح 
اجلزائر،  ب�لية  الربنامج  هذا 
م�سريا اإىل اأن العملية �ستت�ا�سل 
الأ�سهر  خالل  منتظمة  ب�ترية 

القادمة.
اأعلن بلج�د عن  اآخر  من جانب 
ل�كالة  اللكرتوين  امل�قع  فتح 
حت�سني ال�سكن و تط�يره )عدل( 
لتمكني 77.757 مكتتب م�زعني 
عرب 32 ولية لل�سماح لهم ب�سحب 
و  التخ�سي�س  قبل  ما  �سهادات 
ال�سطر  دفع  اأوامر  �سحب  كذا 
التي  الرزنامة  ح�سب  الثالث 

تعدها ال�كالة.
باأن  ال�زير  ذكر  ال�سدد  هذا  يف 
ال�سهادة  هذه  ل�سحب  »ال�سماح 

ل يك�ن اإل اإذا بلغت ن�سبة تقدم 
الأ�سغال ح�ايل %70 ». 

�سيغة  وحدة   4.432 اجناز 
»الرتق�ي العم�مي«

»الرتق�ي  �سيغة  بخ�س��س  و 
العم�مي« ، فقد اأكد بلج�د عن 
وحدة   4.432 اجناز  ا�ستكمال 
 20 عرب  م�زعة  للت�سليم  جاهزة 
ولية ، م�سريا اىل اأن 297 مكتتب 
قام�ا  احل�سة  هذه  يف  فقط 
امل�ستحقات، ويف  كافة  بت�سديد 
هذا ال�ساأن، دعا  بقية املكتتبني 
الدفع حتى  اإجراءات  ل�ستكمال 
و  مغلقة  ال�سكنات  هذه  تبقى  ل 

معر�سة لكل اأ�سكال التخريب.
و فيما يخ�س اجل�دة و الن�عية، 
عن  ال�زير  ال�سيد  اأكد  فقد 
على  القطاع  و  احلك�مة  حر�س 
اجلانب  لهذا  العناية  كل  اإعطاء 
املراقبة  اآليات  و�سع  خالل  من 

حتت  امل�ستمرة  املتابعة  و 
بالتن�سيق  ولئية  جلان  اإ�رشاف 
للمراقبة  ال�طنية  الهيئة  مع 

التقنية للبنايات.
باتخاذ  تاأكيده  ال�زير  جدد  و   
القان�نية  القطاع كل الإجراءات 
�سد كل م�ؤ�س�سة اأو مكتب متابعة 
باللتزامات  اخاللهم  يثبت 
املجال  هذا  يف  عليها  امل�قع 
احلك�مة  حر�س  عن  اأعلن  كما 
ال�رشورية  الظروف  ت�فري  يف 
املدجمة  الأحياء  لقاطني 
ت�سليمها،  املزمع  و  امل�سلمة 
حيث ينتظر ا�ستالم عدد معترب 
من املرافق ال�رشورية و الهياكل 
الدخ�ل  مبنا�سبة  الرتب�ية 
من   ،  2020-2019 املدر�سي 
م�ؤ�س�سة   656 ا�ستالم  �سمنها 
ابتدائية،  مدر�سة   426( ترب�ية 
ثان�ية(   93 و  مت��سطة   137
م�زعة عرب كامل وليات القطر  

ال�طني. 

�ست�رشع م�سالح ولية اجلزائر الي�م 
اإ�سكان  واإعادة  ترحيل  يف  ال�سبت 
اله�سة  بال�سكنات  القاطنة  العائالت 
بح��س خمي�ستي ببلدية هراوة نح� 
احلي  م�ست�ى  على  جديدة  �سكنات 
القندول  ذراع  م�سكن   636 ال�سكني 
اأم�س  جاء  ما  ح�سبما   ، بالرويبة 
الإدارية  للمقاطعة  بيان  يف  اجلمعة 
ن�رش  الذي  البيان،  واأفاد  الرويبة.  
للمقاطعة  اللكرتوين  امل�قع  على 
الإدارية، اأنه يف اإطار تنفيذ برنامج 
با�رشتها  التي  الرتحيل  عمليات 
الي�م  برجمت  ال�لية  م�سالح 
ال�سبت 31  عملية ترحيل للقاطنني 
م�ست�ى  على  اله�سة  بال�سكنات 
هراوة  ببلدية  خمي�ستي  ح��س 
لئقة  �سكنات  من  وا�ستفادتهم 
القندول  ال�سكني 636 بدراع  باحلي 
برويبة ذلك يف اإطار املرحلة الأوىل 
والع�رشون  اخلام�سة  العملية  من 
جهة  من  الإ�سكان  واإعادة  للرتحيل 
�سيم  اأنه  امل�سدر  ذات  اأ�سار  اأخرى 
اجلاري  املدر�سي  للدخ�ل  حت�سبا 
باملقاطعة  الإدارية الرويبة ا�ستالم 
من  الرتب�ية  املن�ساآت  من  العديد 
الكتظاظ  من  التخفيف  �ساأنها 
امل�ؤ�س�سات  بع�س  منه  تعاين  الذي 
بحي  ثان�ية  غرار  على  الرتب�ية 
)الكرو�س  عدل  م�سكن   5000
�سابقا( و كذا مت��سطتني وجممعني 
عدل  م�سكن   5000 بحي  مدر�سيني 
امل�سدر  واأ�ساف  �سابقا(  )الكرو�س 
تدعيم  اإطار  يف  كذلك  �سيتم  اأنه 
الهياكل املدر�سية مبنا�سبة الدخ�ل 

ا�ستالم   2020/2019 املدر�سي 
جممع مدر�سي بحي ال�سعيد غربي 
حيي  من  بكل  مدر�سني  وجممعني 
568 م�سكن و 1020 م�سكن قري�سي 
العربي  اولد  مدر�سة  جانب  اإىل 
ببلدية هراوة و جممع مدر�سي بحي 
اأحمد مدغري   )LPP( 500 م�سكن
مدر�سي  مطعم  على  ف�سال  برويبة 
مطعم  و  عالل  اأومغار  بابتدائية 

مدر�سي بابتدائية اب� ذر الغفاري.
برنامج  ا�ستكمال  اإطار  للتذكري، يف 
الإ�سكان  واإعادة  الرتحيل  عمليات 
اخلا�س بال�سطر الأول من املرحلة 
25 ، اأ�رشفت م�سالح ولية اجلزائر 
�سبيحة اأم�س اخلمي�س على ترحيل 
من  ا�ستفادت  عائلة   364 زهاء 
�سمنها  ايجارية  اجتماعية  �سكنات 
باحلي  قاطنة   كانت  عائلة   254
برج  ببلدية  قايدي  الق�سديري 
اإعادة  عملية  مّتت  اأين  الكيفان 
ببلدية  م�سكن   916 بحي  اإ�سكانها 
 79 ترحيل  وكذا  البحري  برج 
مهددة  بناية   22 ت�سغل  كانت  عائلة 
بالنهيار على م�ست�ى بلدية الق�سبة 
م�سكن   636 حي  اإىل  ترحيلها  مّت 
اإطار  الرويبة. ويف  ببلدية  بدرقانة  
عائلة   31 ترحيل  مت  العملية  نف�س 
املدر�سي  باملطعم  تقطن  كانت 
املحاذي ملدر�سة الإدري�سي ببلدية 
عائلة   20 منها  ترحيل  مت  ب�زريعة 
�سالماين  م�سكن   1200 حي  اإىل 
اأخرى  الكاليت��س و11 عائلة  ببلدية 
بحي  جديدة  �سقق  من  ا�ستفادت 

858 م�سكن باأولد فايت.

اجلزائر العا�صمة

ترحيل العائالت القاطنة بح��ش 
خمي�ستي بهراوة الي�م
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بقلم: م.ثيزيري

الإ�ستماع ل3 وزراء �سابقني 
يف ق�سية »الإخوة �سلغوم«:

 ا�ستمع وكيل اجلمهورية مبحكمة 
بالعا�سمة طوال  �سيدي احممد 
 60 يقارب  ملا  اخلمي�س،  يوم 
يف  ق�سية  يف  الدولة  يف  اإطارا 
 SPA �سلغوم   الإخوة  ق�سية 
وزير  ومثل   ،AMENHYD
املالك  عبد   « ال�سابق  احلكومة 
�سابقا  وزيًرا  ب�سفته  �سالل« 
ق�سية  فى  املائية  للموارد 
وامتيازات  عقارات  مبنح  تتعلق 
ملوؤ�س�سة  م�رشوعة  غري 
لـ«الإخوة   »AMENHYD«

�سلغوم«.،

ووزير الريا�سة �سابقا يف 
قلب الف�سيحة:

يجري  الذين  املتهمون  هوؤلء 
�سماعهم اأمام وكيل اجلمهورية 
 ، الأموال  تهريب  ق�سايا  يف 
يجري  كما  الفواتري،  ت�سخيم 
وايل  بينهم  من  ولة   4 �سماع 
�سغل  والذي  حطاب  بجاية 
ال�سباب  وزير  من�سب  �سابقا 
من  كل  جانبه  واإىل  والريا�سة، 
الدفلى  وعني  �سكيكدة  وايل 
ال�سابقني اإىل جانب وايل ولية 

البليدة احلايل..

وال�ستماع لوزير املوارد 
املائية ال�سابق و لإطارات 

ب�سركتي مياه وري:

 كما مت �سماع اإطارات بال�رشكة 
اإىل   ،ADE للمياه  اجلزائرية 
املوارد  وزير  �سماع  جانب 
ويف  ن�سيب(،  )ح�سني  املائية 
�سماع  يجري  الوقت  نف�س 
»اأمنهيد«،  ب�رشكة  اإطارات 

وهي �رشكة خمت�سة يف الري.
قا�سي التحقيق ي�سدر 

اأوامره:

قبل  من  املتهمني  �سماع  وبعد 

وكيل اجلمهورية مبحكمة �سيدي 
على  امللف  باإحالة  قام  احممد 
قا�سي التحقيق بذات املحكمة 
حق  يف  اأوامر  اأ�سدر  والذي 
فيهم  امل�ستبه  من  واحد  كل 

رئي�س  مثل  حيث  الق�سية،  يف 
املالك  »عبد  ال�سابق  احلكومة 
التحقيق  قا�سى  اأمام  �سالل« 
احممد«  »�سيدى  حمكمة  لدى 
برفقة 5 حمافظني   ، بالعا�سمة 

لال�ستماع  �سابقني  )ولة( 
كما  ف�ساد،  ق�سايا  فى  لأقوالهم 
التحقيق  قا�سي  اليوم  اإ�ستمع 
لكل من وزير ال�سباب والريا�سة 
والذي  حطاب،  حممد  ال�سابق 
غادر املحكمة، وتتوا�سل جل�سة 
ق�سايا  ولة يف  لثالثة  ال�ستماع 
ف�ساد تتعلق باملوارد املائية، مع 
وح�سني  �سالل  املالك  عبد  كل 

ن�سيب ب�سفته وزيرا �سابقا.
اإيداع 2 من مالك �سلغوم 

وو�سع البقية حتت الرقابة 
الق�سائية:

 اأودع  قا�سي التحقيق مبحكمة 
اأم�س  اأول  م�ساء  احممد  �سيدي 
اخلمي�س، اإثنني من مالك جممع 
بتهمة  املوؤقت  احلب�س  �سلغوم 
املائية،  باملوارد  تتعلق  ف�ساد 
فيما مت و�سع 4 اأفراد من مالك 
الرقابة  حتت  �سلغوم  جممع 

الق�سائية بذات التهم

رئي�س احلكومة ال�سابق »عبد املالك �سالل جمدًدا اأمام الق�ساء

اأمر باإيداع 2 من مالك جممع �سلغوم 
حب�ش احلرا�ش

.      التحقيق يف ق�سايا ف�ساد تتعلق باملوارد املائية
.     الوزراء ال�سابقون ح�سني ن�سيب و حممد حطاب يف قلب الف�سيحة

»عبد املالك �سالل رئي�س احلكومة ال�سابق، ح�سني ن�سيب وزير املوارد املائية ال�سابق، حممد حطاب وزير ال�سباب والريا�سة �سابقا ووايل بجاية اأي�سا 
�سابقا، الإخوة �سلغوم “SPA AMENHYD”، ال�سركة اجلزائرية للمياه ADE، و ولة �سابقون وحاليون، هذه هي اأغلب الأ�سماء التي مت تداولها اأول 

اأم�س، خالل عملية ا�ستقائنا للمعلومات وال�سخ�سيات التي جرى التحقيق معها طيلة يوم اخلمي�س مبحكمة �سيدي احممد بالعا�سمة، يف ق�سية تهريب 
الأموال وت�سخيم الفواتري..

حتفه  عاما(   75( �سيخ  لقي 
اأم�س اجلمعة مبدينة حا�سي 
�سمال  كيلومرتا   50  ( بحبح 
ده�سته  اأن  بعد  اجللفة( 
ما  ح�سب  نارية،  دراجة 
احلماية  م�سالح  من   علم 
لذات  وا�ستنادا  املدنية 
تدخلت  فقد   ، امل�سدر 

الثانوية  الوحدة  ا�سعافات 
يف  بحبح  حا�سي  ملدينة 
حدود ال�ساعة الــ 10 �سباحا 
 ( الع�س  بلدية  طريق  على 
للمدينة(  ال�رشقية  اجلهة 
يف  متثل  �سري  حادث  لأجل 
ل�سيخ  نارية  دراجة  ده�س 
حيث اأ�سيب كل من �ساحب 

يبلغ  الذي  النارية  الدراجة 
وال�سيخ  �سنة   31 العمر  من 
�سنة   75 العمر  من  البالغ 
ومتفاوتة  متعددة  با�سابات 
اخلطورة وبعد اأن مت تقدمي 
الإ�سعافات الأولية للجريحني 
بني املكان، مت حتويلهما اإىل 
احمد   « العقيد  م�ست�سفى 

ال�سيخ  لفظ  اأين   ، بوقرة« 
الأخرية  اأنفا�سه  ال�سبعيني 
عند و�سوله لذات املوؤ�س�سة 
الإ�ست�سفائية بحا�سي بحبح. 
ومن جهتها فتحت امل�سالح 
ملعرفة  حتقيقا  الأمنية 
هذا  ومالب�سات  اأ�سباب 

احلادث املميت.

اجللفة 

هالك �سيخ بعد اأن ده�سته دراجة نارية 

ل تزال ف�سائح ملعب 20 اأوت 
1955 تت�سدر عناوين ن�رشات 
املحلية،  القنوات  اأخبار 
يبلغ  طفل  وفاة  عقب  وهذا 
اأن  بعد  �سنوات   4 العمر  من 
مبلعب  بوابة  عليه  �سقطت 
الذي  الأمر  وهو  اأوت،   20
بغلق  قرار  �سدور  يف  ت�سبب 
اإىل   1955 اأوت   20 ملعب 
اآخر، مع قرار بتعليق  اإ�سعار 

مهام مدير امللعب..
من  الأربعاء  يوم  تويف 
يبلغ  طفل  املا�سي  الأ�سبوع 
مبلعب  �سنوات   4 العمر  من 
بعد  العا�سمة  يف  اأوت   20
البوابات  اإحدى  �سقوط 
ال�ساعة  حدود  عليه يف 
يقطن  زوال ، الطفل   14:50
ببلدية ج�رش ق�سنطينة، هذه 
الوقائع التي تعود لتاريخ 28 
اأوت من ال�سنة اجلارية، واإثر 
وقوع هذه البوابة على الطفل 
الذي كان رفقة والدته حلظة 
عليه، الطفل  البوابة  �سقوط 

تعر�س لإ�سابة على م�ستوى 
اخلطورة،  متفاوتة  الراأ�س 
ا�ستلزمت نقله اإىل م�ست�سفى 
م�سطفى با�سا اجلامعي،اأين 
متاأثرا  الأخرية  اأنفا�سه  لفظ 

بالإ�سابة البليغة.
قد  اأنه  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
قبل رئي�س  من  قرار  �سدر 
نهاية  بلوزداد  حممد  بلدية 
يق�سي  املا�سي  الأ�سبوع 
بغلق ملعب 20 اأوت 1955 اإىل 
تعليق  مع  اآخر،  اإ�سعار  غاية 
هذا  وياأتي  مديريه ،  مهام 
القرار بعد حادثة وفاة طفل 
امللعب  بوابة  �سقوط  اإثر 

عليه.
لبلدية  من�سور  وح�سب 
�سفحتها  عرب  بلوزداد، 
الفاي�سبوك،  على  الر�سمية 
اأنه مت جتميد ن�ساط  ك�سفت 
ملحمد  البلدية  الرابطة 
بلوزداد على م�ستوى امل�سبح 
كانت  )الرابطة  البلدي 
وفق  امل�سبح  بت�سيري  مكلفة 

مع  مربمة  اإدارية  اتفاقية 
مديرية ال�سباب و الريا�سة(، 
جلنة  تكليف  اإىل  بالإ�سافة 
تقنية ملعاينة امللعب وتقدمي 

ل حول ذلك. تقرير مف�سّ
البلدية  رئي�س  اأمر  كما 
ب�رشورة و�سع كل امل�رشفني 
على املرافق التابعة للبلدية 
م�سوؤولياتهم. وياأتي  امام 
هذا بعد عقد اجتماع طارئ 
حممد  بلدية  رئي�س  تراأ�سه 
الأمني  بح�سور  بلوزداد 
العام للبلدية حيث ُكلّف هذا 
التدابري  كل  باأخذ  الأخري 
الالزمة  والقانونية  الإدارية 

يف هذا ال�ساأن،
يف  حتقيق  فتح  انتظار  يف 
الأ�سباب  ملعرفة  الق�سية 
هذه  �سقوط  وراء  الكامنة 
البوابة على الطفل، ومن هو 
الإهمال  هذا  يف  املت�سبب 
الوا�سح الذي اأزهق روح هذا 

الطفل الربيئة.

اإثر حادثة م�سرع طفل اإثر �سقوط بوابة

قرار بغلق ملعب 20 اأوت 
1955 اإىل اإ�سعار اآخر

تعليق مهام املدير 

م.ثيزيري

البليدة 

القاء القب�ش على �سبكة خمت�سة يف 
املتاجرة باملخدرات 

الأمن  عنا�رش  متكنت 
توقيف  من  البليدة  لولية 
�سبكة خمت�سة يف املتاجرة 
و الرتويج للمخدرات مكونة 
من اأربعة اأ�سخا�س و حجز 
قرابة  اأربعة كلغ من القنب 
الهندي، ح�سبما علم اأم�س 
املديرية  من  اجلمعة 

الولئية لالأم الوطني.
وقال ذات امل�سدر اأنه اثر 
وردت  موؤكدة  معلومات 

لل�رشطة  اجلنائية  للفرقة 
قيام  مفادها  الق�سائية 
ق�سائيا  م�سبوق  �سخ�س 
باملخدرات  باملتاجرة 
بلدية  مزارع  باإحدى 
القيام  مت  العاليق  وادي 
ميدانية  بتحقيقات 
�سمح  مما  حتريات  و 
به  امل�ستبه  هوية  بتحديد 
اأمام  توقيفه  و  الرئي�سي 
مقر �سكناه بور�سة لت�سليح 

يتخذها  التي  و  ال�سيارات 
ن�ساطاته  ملمار�سة  مكانا 
اأ�ساف  و  امل�سبوهة 
اإذن  مبوجب  اأنه  امل�سدر 
وكيل  عن  �سادر  بالتفتي�س 
حمكمة  لدى  اجلمهورية 
العفرون مت العثور مب�سكن 
امل�ستبه به على 750ر3 كلغ 
خمباأة  الهندي  القنب  من 
بال�ستيكي  كي�س  داخل 
موا�سلة  �سمحت  كما   ،

باقي  بتوقيف  التحقيق 
عددهم  و  ال�سبكة  اأع�ساء 
م�سبوق  اأحدهم  ثالثة 
ق�سائيا و حمل اأربعة اأوامر 

بالقب�س.
تقدمي  مت  ذلك  عقب  و 
اأمام  الأربعة  املتهمني 
يف  �سدر  حيث  النيابة 
يف  بالإيداع  اأمر  حقهم 
وفقا  العقابية،  املوؤ�س�سة 

لذات امل�سدر. 
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علمت يومية »الو�صط«من م�صادر 
مبجل�س  الإتهام  غرفة  اأن  مطلعة 
قا�صي  قرار  اأيدت  ادرار  ق�صاء 
اأدرار  حمكمة  لدى  التحقيق 
يف  املتهمني  بو�صع  القا�صي 
الريا�صي  باملركب  الف�صاد  ق�صية 
بعا�صمة الولية اأدرار ويتعلق الأمر 
وال�صابق  احلايل  املدير  من  بكل 
للمركب الريا�صي ، اإ�صافة لرئي�س 
ق�صم  ورئي�س  املحا�صبة  مكتب 
املالية وكذا اأع�صاء من جلنة فتح 
العرو�س والتقييم و خم�صة  جتار 
غاية  اإىل  الق�صائية  الرقابة  حتت 

حتديد تاريخ جل�صة املحاكمة.
الرقابة  رفع  مت  املقابل  يف 
الق�صائية عن اإمراأة  و التي تعترب 
�صقيق  زوجة  و  موؤ�ص�صة  �صاحبة 
اإبنة خاله  الديوان احلايل و  مدير 
بعد  ذلك  جاء  و  الوقت  نف�س  يف 
تقدميها لوكالة توؤكد اأن زوجها هو 

املكلف بت�صيري �صوؤون موؤ�ص�صاتها 
يخ�س  ما  بكل  يقوم  من  هو  و 

تعاقدات املوؤ�ص�صة و ن�صاطها.
م�صالح  فتح  اأن  بالذكر  جدير 
اأدرارمللفات  بولية  العدالة 
الف�صاد بقطاع ال�صباب والريا�صة 
�صفيح  وقع  على  تعي�س  التي 
عديد  خلفية  على  جاء  �صاخن 
ال�صكاوى والعرائ�س الحتجاجية 

التي ت�صلمتها دوائر الخت�صا�س 
املعنية حول �صوء الت�صيري واإبرام 
عن  ناهيك   ، م�صبوهة  �صفقات 
ت�صخيم الفواتري وهو الأمر الذي 
وتوجيهات  تو�صيات  مع  يتنافى 
احلكومة الرامية لرت�صيد النفقات 
يف  التق�صف  ب�صيا�صة  باللتزام 
جميع القطاعات اإىل غاية البحث 
عن بدائل حقيقية لإنهاء التبعية 

تهاوت  الذي  املحروقات  لقطاع 
اأ�صعاره يف البور�صات العاملية .

م�صادرنا  ت�صري  ثانية  جهة  من 
اخلا�صة عن اتخاذ وزير ال�صباب 
والريا�صة  الإجراءات والرتتيبات 
الالزمة التي ت�صبق  حركة تغيري 
مدرائه  �صلك  يف  نطاق  وا�صعة 
جنوب  بوليات  خا�صة  الولئيني 
خلفية  على  وذلك  الكبري  البالد 
من  حتذر  �صوداء  لتقارير  تلقيه 
التي  الوخيمة  العواقب  مغبة 
وخروق  جتاوزات  عن  تنجر  قد 
مدرائه ، على غرار ت�صخيم فواتري 
اخلا�صة  والإيواء  الأطفال  نقل 
واإبرام  ال�صيفية  باملخيمات 
�صفقات م�صبوهة تتعلق مب�صاريع 
طالها الغ�س ب�صبب العتماد على 
لها  معينة  مقاولتية  موؤ�ص�صات 
�صلة مبا�رشة باملدراء اأو روؤ�صاء 
م�صالح الريا�صة و ال�صفقات وفق 

ما اأوردته م�صادرنا .

قررت  غرفة االتهام مبجل�س ق�ساء اأدرار تاأييد قرار القا�سي باملحكمة الذي اأمر بو�سع 06 موظفني بقطاع 
ال�سباب والريا�سة اإ�سافة لـ 05 جتار حتت نظام الرقابة الق�سائية بتهمة �سوء الت�سيري وتبديد املال العام .

و�سع 06موظفني بال�سباب والريا�سة و05 جتار حتت الرقابة الق�سائية 

اأحمد باحلاج 

غرفة االتهام مبجل�س ق�ضاء اأدرار 
توؤيد قرار قا�ضي التحقيق باملحكمة 

اأثار م�صكل غياب املناوبة الليلية 
بقرى  الطبية  بامل�صتو�صفات 
احلدودية  البلديات  ومدا�رش 
ا�صتياء   ، الكبري  البالد  بجنوب 
العائالت  لدى  �صديدين  و�صخط 
اإىل  مر�صاها  لتحويل  تلجاأ  التي 
بعوا�صم  املركزية  امل�صت�صفيات 
منهم  تعلق  ما  خا�صة  الوليات  

باحلالت احلرجة .
بالبلديات  القرى  �صكان  نا�صد 
الكبري  البالد  بجنوب  احلدودية 
تني   ، قزام  عني  غرار  على 
 ، خمتار  باجي  برج   ، زواتني 
 ، الدبداب   ، الربمة   ، تيمياوين 
والطالب  املاء  دوار   ، ق�صة  بن 
وال�صكان  ال�صحة  وزير   ، العربي 

واإ�صالح امل�صت�صفيات   ب�رشورة 
على  القائمني  لإلزام   التدخل 
بتلك  اجلوارية  الطبية  العيادات 
بنظام  العمل  على  املناطق 
املناوبة الليلية للتكفل باحلالت 
منها  احلرجة  خا�صة  املر�صية 
العقربي  للت�صمم  تتعر�س  التي 
الذي ي�صهد تكاثر مذهل  وذلك 
درجات  يف  الإرتفاع  ظل  يف 
نف�س  اأكد  كما   ، احلرارة 
املتحدثني  اأن الغاية من التكفل 
التقليل  هو  امل�رشوع  مبطلبهم 
من معاناة التنقل وم�صقة ال�صفر 
مل�صافات بعيدة من اأجل العالج 
بامل�صت�صفيات املركزية بوليات 
 ، ايليزي   ، اأدرار   ، مترنا�صت 

تفادي  وكذا  الوادي،  و  ورقلة 
مل�صاعفات  املر�صى  تعر�س  

�صحية قد تودي بحياتهم.
التاأخر  م�صكل  اأ�صال  كما   
ال�صحية  الهياكل  الفادح يف دعم 
و  الراديو  باأجهزة   املذكورة  
ال�صكانري الكثري من احلرب خا�صة 
خالل  تدعم  ذاته  القطاع  اأن  و 
مالية  باأغلفة  الأخرية  الفرتة 
�صخمة  موجهة يف اإطار جت�صيد 
ال�صحية  امل�صاريع  من  جملة 
الطبية  امل�صتو�صفات  دعم  و 
الطبي  والعتاد  بالتجهيزات 
التطبيق  اإطار  ، وذلك يف  الالزم 
ال�صارم لتعليمات الوزارة الو�صية 
اخلدمات  بتح�صني  القا�صي 

ال�صحية .
اإىل جانب ذلك فقد اأكد ن�صطاء 
بوليات  وجمعويون  حقوقيون 
ت�رشيح  يف  الكبري  البالد  جنوب 
قطاع  اأن   ،« »الو�صط  يومية  لهم 
يرزح  املناطق  بهاته  ال�صحة 
الت�صيري  �صوء  اأخطبوط  حتت 
الأخ�صائيني  يف  الفادح  والنق�س 
خا�صة ما تعلق باجلراحة العامة 
، العظام ، الأنف واحلنجرة طب 
بات  مما   ، والعيون  الأطفال 
جاد  تدخل  ح�صبهم  ي�صتدعي 
لدعم  بالبالد  العليا  لل�صلطات 
باأخ�صائيني  ال�صحية  الهياكل 

ع�صكريني لتغطية العجز .
اأحمد باحلاج 

حتويل احلاالت احلرجة مل�ست�سفيات املدن املجاورة 

بعد االطاحة ب�سخ�سني 

 غياب املناوبة الطبية يف البلديات احلدودية اجلنوبية

�ضرطة مترنا�ضت تفك لغز جرمية قتل 

احل�رشي  الأمن  عنا�رش  متكن 
ورقلة  ولية  لأمن  التابع  الثالث 
يف  الأخريين  اليومني  خالل 
و�صع  متفرقتني  من  عمليتني 
مروجني  لن�صاط   اأربعة  حد 
بدون  الكحولية  للم�رشوبات 

رخ�صة.
بعد  مت  العمليتني،  تفا�صيل 
الأمن  عنا�رش  اإ�صتغالل 
وجود  مفادها  ملعلومات، 
الأ�صخا�س  من  جمموعة 
امل�رشوبات  برتويج  يقومون 
الكحولية و�صط الأحياء ال�صعبية، 
ال�رشطة  عنا�رش  اأطلق  اأين 
التي  والتحري  البحث  عمليات 
مكان  حتديد  عن  اأ�صفرت 
الكحولية  امل�رشوبات  تخزين 
املتمثل يف م�صكنني، بعد اإتخاذ 
الالزمة  القانونية  الإجراءات 

مداهمة  مت  املنازل،  لتفتي�س 
اأين  ال�صبهة،  حمل  امل�صكنني 
توقيف  من  العمليتني  اأ�صفرت 
الأربعة مع حجز  امل�صتبه فيهم 
الكحولية  امل�رشوبات  من  كمية 
والأحجام  الأنواع  خمتلف  من 
قارورة  بـ445  عددها  املقدر 
مبلغ  اإىل حجز  بالإ�صافة  خمر، 
بـ  24 مليون �صنتيم  مايل مقدر 
امل�صتبه  نقل  مت  اأين  جزائري، 
اإىل  املحجوزات  وجميع  فيهم 
مقر امل�صلحة من اجل ا�صتكمال 

الإجراءات القانونية .
عقب اإ�صتكمال كافة الإجراءات 
ملفات  اإجناز  مت  القانونية، 
ق�صائية جزائية �صد املتورطني 
الأربعة وتقدميهم اأمام اجلهات 

الق�صائية املخت�صة .
اأحمد باحلاج 

حجز 400 قارورة خمر و يطيح 
باأربعة مروجني 

اأمن اأدرار ي�ضتقبل 842 مكاملة 
هاتفية خالل �ضهر جويلية 

اأمن والية تندوف يوا�ضل 
احلملة التح�ضي�ضية 

اأمن ورقلة 

83 مكاملة خا�سة بتقدمي امل�ساعدة واالإغاثة

حول خماطر عدم ارتداء اخلوذة

اإ�صتقبلت قاعة العمليات لأمن ولية 
ال�صنة  اأدرار خالل �صهر جويلية من 
واردة  هاتفية  اجلارية 842 مكاملة 
على  موزعة  املواطنني  قبل  من 
الأرقام اخل�رشاء48/15 و 104وخط 

�رشطة النجدة 17.
املكاملات  خمتلف  �صمحت  حيث 
الق�صايا  عديد  معاجلة  من  الواردة 
83 مكاملات  النداءات  هذه  و�صملت 
امل�صاعدة  بتقدمي  خا�صة 
بطلب  متعلقة  والإغاثة،113 مكاملة 
والتوجيه 166مكاملة  ال�صتعالم 

بالتبليغ )حوادث  خا�صة 
املرور- ال�رشقة- احلرائق- حالت 
ذات  �صجلت  كما  الختفاء (، 
ذات  هاتفية  امل�صالح 412 مكاملة 
ال�صلة بطلب خمتلف التدخالت اإىل 

جانب ورود 68 مكاملة اأخرى.
ال�رشطة  قوات  وتبقى  هذا 
وعلى  الأوقات  جميع  يف  جمندة 
لال�صتجابة  مدار 24/24 �صاعة 
والتكفل  املواطنني  لنداءات 

باإ�صغالتهم.
اأحمد باحلاج 

ب�صتى  اجلرمية  اإطار حماربة  يف 
الفرقة  عنا�رش  متكنت  اأنواعها 
للم�صلحة  التابعة  اجلنائية 
من  الق�صائية  لل�رشطة  الولئية 
توقيف �صخ�صني يبلغان من العمر      
) 20، 35 �صنة ( عن ق�صية القتل 
ال�رشار  �صبق  العمدي  مع 
با�صتعمال �صالح ابي�س ) �صكني ( 
يبلغ من  �صاب  راح �صحيته  الذي 

العمر ) 26 �صنة(.
تلقي  وقائع الق�صية تعود اإىل 
هاتفي  ات�صال  الإر�صال  قاعة 
على الرقم الأخ�رش، مفاده وجود 
�صخ�س م�صاب جراء �صجار وقع 

اخرين، على  �صخ�صني  وبني  بينه 
ال�رشطة  عنا�رش  تنقل  الفور 
على  املكان للوقوف  عني  اىل 
خلفيات احلادثة وتطويق م�س

العثور  مت  حيث  رح اجلرمية، 
الأر�س  على  ملقى  �صخ�س  على 
والدماء ت�صيل منه م�صاب بجرح 
م�صتوى  على  طعنة  نتيجة  بليغ 
ال�صاطو/  بحي قطع الواد  الرقبة 
مترنا�صت، هذا الأخري لفظ اأنف

املكان متاأثرا بجراحه  ا�صهبعني 
، عليه و مبا�رشة مت فتح حتقيق 
يف الق�صية ، حيث قامت عنا�رش 
بتكثيف  الق�صائية  ال�صبطية 

اجلانب  تفعيل  و  التحريات 
الو�صول  مت  حيث  ال�صتعالماتي 
امل�صتبه  احد  هوية  حتديد  اإىل 
اأمنية  اإعداد خطة  بعد  و   ، فيهم 
توقيفه  اإىل  التو�صل  مت  حمكمة 
بعد  و  اأين   ، اإىل املقر  و حتويله 
باجلرم  اعرتف  معه  التحقيق 

الذي ارتكبه .
البحث  عملية  ال�رشطة  وا�صلت 
يف  الثاين  الطرف  عن  التحري  و 
اىل  التو�صل  مت  اأين   ، الق�صية 
حتديد مكان تواجده ، باحرتافية 
كبرية و يف وقت وجيز  مت توقيفه 
حتويله  و  و حجز اأداة اجلرمية 

يف  معه  التحقيق  املقر  اإىل 
الق�صية .

ن  اأ تبني  لق�صية  ا يف  لتحقيق  ا
بوا�صطة  طعنة  ال�صحية تلقى 
م�صتوى  على  ابي�س  �صالح 
فيه  امل�صتبه  قبل  من  الرقبة 
فيه  امل�صتبه  قام  ،فيما  الرئي�صي 
بعد  باحلجارة،  بر�صقه  الثاين 
القانونية  ا�صتكمال الإجراءات 
امام  فيهما  امل�صتبه  تقدمي  مت 
و  املخت�صة  الق�صائية  اجلهات 
اأمر  حقهما  يف  اأ�صدرت  التي 

اإيداع باملوؤ�ص�صة العقابية .
اأحمد باحلاج 

قامت م�صالح امن ولية تندوف 
حت�صي�صيـة  حمالت  بتنظيم 
الأ�صبوع  نهاية  توعوية  و 
»عدم  �صعـــار  حتت  املن�رشم 
اإرتداء اخلوذة خطر قاتل » و » 
ت�رشف ب�صيط ينقذ حياتك » و« 
اإرتداء اخلوذة �صلوك ح�صاري » 
مبحاور الدوران و�صط املدينة 
، التي ت�صهد حركة مل�صتعملــي 
حيث   . املواطنني  و  الطريق 
حت�صي�س  التظاهرة  �صهدت 
�صائقي  بالأخ�س  و  املواطنني 
حول  النارية  الدراجات 
اخلوذة  اإرتداء  عدم  خماطر 
 ، بها  املرتبطة  واملخالفات 
الأ�صباب  على  ال�صوء  وت�صليط 
ال�صائعة يف حوادث املرور مع 
والهام  املحوري  الدور  اإبراز 
للمديرية العامة لالأمن الوطني 
قوات  مبجهودات  والإ�صادة 
الأمن الوطني من اأجل الق�صاء 
الطرقات  اإرهاب  من  احلد  و 

مرة  كل  يف  ال�صواق  تذكري   ،
ال�صلوكيات  بع�س  بتجنب 
اخلاطئة من اأجل تفادي الوقوع  

يف حوادث املرور .
العملية  يف  ا�صتعملت  حيث 
ذات  مطويات  التوعوية 
مل�صقات  و  باملبادرة  ال�صلة 
على  وزعت  ال�صعارات  حتمل 
و  منهم  الراجلني  املواطنني 
مع  النارية  الدراجات  �صواق 
والإر�صادات  الن�صائح  تقدمي 
فعاليات  لتختتم  مرة  كل  يف 
يف  التح�صي�صية  احلمالت 
لقت  كما  ح�صنة  جد  ظروف 
ا�صتح�صانا كبريا لدى املواطنني 
جمهودات  ثمنوا  الذين 
املديرية العامة لالأمن الوطني 
خمتلف  غر�س  يف  تبذلها  التي 
املرورية  ل�صيما   ، الثقافات 
و  اأمنهم  على  حر�صا  منها 

�صالمتهم .
 اأحمد باحلاج 



الداخلية  وزارة  واأعلنت 
ثالثة  ا�شت�شهاد   ، غزة،  يف 
ال�رشطة،  من  عنا�رش 
جراء  اآخرين  ثالثة  واإ�شابة 
تفجريين منف�شلني ا�شتهدفا 
ومتكنها  لل�رشطة،  حاجزين 
الأولية  التفا�شيل  ك�شف  من 

ملنفذي التفجريين.
حملية،  م�شادر  وبح�شب 
فقد قام اثنان ممن يو�شفون 
فكريا"،  "املنحرفني  بـ 
الليلة  نف�شيهما،  بتفجري 
حاجزين  يف  املا�شية،  قبل 
لل�رشطة الفل�شطينية مبدينة 
مقتلهما  عن  اأ�شفر  غزة 
رجال  من  ثالثة  وا�شت�شهاد 
اآخر  عدد  واإ�شابة  ال�رشطة 

بجراح.
وكانت الأجهزة الأمنية بغزة 
�شابقة  اأحداث  يف  ك�شفت 
خيوط العالقة املبا�رشة بني 
العمليات  هذه  مثل  منفذي 
الحتالل  خمابرات  واأجهزة 
الإ�رشائيلي، على غرار عملية 
اغتيال الأ�شري املحرر مازن 
فقها، وحماولة اغتيال اللواء 
بالإ�شافة  نعيم،  اأبو  توفيق 
اإىل التفجري الذي حدث اأثناء 
مرور موكب رامي احلمد اهلل 

اإىل غزة اأوائل عام 2018.

ارتباط خمابراتي
�رشحبيل  الكاتب  يقول 
الغريب: "اإن امل�شتهدف من 
انفجاري الليلة املا�شية لي�س 
اأفراد الأمن واإمنا املنظومة 
اأثبتت  الأمنية يف غزة والتي 
�شنوات،  مدار  على  جناحها 
كبرية،  حتديات  وواجهت 
عودة  حماولت  وواجهت 
والفلتان،  الفو�شى  اإ�شاعة 

العنا�رش  هذه  وا�شتغالل 
اأجندات  لتحقيق  التكفريية 

خمابراتية".
وي�شيف: "ثبت من التجارب 
ال�شابقة اأن كل هذه العنا�رش 
املنحرف  الفكر  �شاحبة 
والتكفرييني لديهم ارتباطات 
مع اأجهزة خمابرات خارجية؛ 
ويعزز  ال�شك  يثري  من  وهذا 
يعبث  اأن  يريد  من  اأن  رواية 
باأمن قطاع غزة هي جهات 
اأ�شحاب  ت�شتغل  خمابراتية 
هذا الفكر لتحقيق اأجنداتها 

املخابراتية اخلا�شة".
يوجد  ل  اأنه  على  وي�شدد 
لتنامي  بيئة  غزة  قطاع  يف 
وهي  الظواهر،  هذه  مثل 
ووطنيا  اجتماعيا  مرفو�شة 
داخل  وحتى  وف�شائليا 
والعوائل  الع�شائر  اأو�شاط 
عد  جهته،  من  الكربى 
الكاتب اإبراهيم املدهون اأن 
مفاجئا  اأمرا  كان  حدث  ما 
لطبيعة  نظرا  متوقع  وغري 
البعيد  الفل�شطيني  املجتمع 
اأ�شكاله  بكل  التطرف  عن 
ويقول: "هذه �شابقة خطرية 
املجتمع  لها  ينظر  جدا 
غري  اأنها  على  الفل�شطيني 
انهيار  اإىل  وتوؤدي  مقبولة، 
الداخل،  من  املجتمعات 
وت�رش بالق�شية الفل�شطينية، 
لي�س  باخللف  طعنا  وتعد 
واإمنا  حلما�س  فقط 
املقاوم  الفل�شطيني  للجهد 

وامل�رشوع الوطني برمته".

االحتالل امل�ستفيد
اأن  املدهون  ويوؤكد 
والأخري  الأول  امل�شتفيد 
من هذه الأحداث، الحتالل 
واملت�رشر  الإ�رشائيلي 
هو  منها  والأخري  الأول 
وق�شيته  الفل�شطيني  ال�شعب 

اأن هناك جتارب  وي�شري اإىل 
الحتالل  ا�شتطاع  �شابقة 
بع�س  جتنيد  خاللها  من 
للعمل  فكريا  املنحرفني 
اأن  ي�شتبعد  ول  غزة،  يف 
ا�شتخباراتي  عمل  يكون 
اإ�رشائيلي للو�شول اإىل هوؤلء 
والتكفرييني  املتطرفني 
يف  اأدى  م�شار  يف  وزجهم 
النهاية  هذه  اإىل  النهاية 

الكارثية.
"ا�شتغالل  الكاتب:  ويقول 
وا�شتغالل  غزة  قطاع  واقع 
الذي  والت�شويه  احل�شار 
املقاومة  حركات  يطال 
قد  حما�س؛  راأ�شها  وعلى 
بع�س  ذهاب  اإىل  توؤدي 
اإىل  والتكفرييني  املوتورين 
لكن  العمليات،  هذه  مثل 
ومن  حمدودة  �شتكون  هذه 

ال�شعب تكرارها".
االأمن خط اأحمر

الكاتب  عد  جانبه،  من 
خط  الأمن  اأن  حمتو  �شمري 
يقبل  ولن  غزة،  يف  اأحمر 
قطاع  يف  اأحد  به  امل�س 
اأو  اأمنية  اأجهزة  �شواء  غزة 
ويقول:  عوائل  اأو  ف�شائل 
يظنون  الأعداء  كان  "اإن 
القذرة  بجرائمهم  اأنهم 
قد  الأبرياء  ت�شتهدف  التي 
الأمن  زعزعة  يف  ينجحون 
فهم  غزة،  يف  وال�شتقرار 

واهمون".
الذي  ب�شعبنا  "نثق  وي�شيف: 
ي�شكل حا�شنة للمقاومة، ثم 
ال�شاهرة  الأمنية  بالأجهزة 
واملواطن،  الوطن  اأمن  على 
حتما �شتف�شل كل املوؤامرات 
التي حتاك �شد غزة"وي�شف 
"اأمر  باأنه  حدث  ما  حمتو: 
من  ومنبوذ  وطارئ  �شاذ 
والعمل  والداين،  القا�شي 
حما�س  �شد  لي�س  التخريبي 
كل  �شد  اإمنا  غزة  اأمن  ول 
اإىل  فل�شطيني"وي�شري 
واملجل�س  "العلماء  اأن 
كل  ا�شتنفدوا  الت�رشيعي 
هذه  مع  للتحاور  الطرق 
واأنه  التكفريية،  العنا�رش 
اآن الأوان للتوقف عن هذه 
من  بيد  وال�رشب  الطريقة 
حديد عليهم حتى ل يكرروا 

ما فعلوه"، وفق قوله.
�سرب اجلبهة 

الداخلية

الكاتب  قال  جهته،  من 
ال�شيا�شي  واملحلل 
يف  ال�شواف  م�شطفى 
غدا  "اإن  بعنوان:  له  مقال 
ل  "قد  قريب":  لناظره 
يكون هناك عالقة مبا�رشة 
والحتالل؛  املنفذين  بني 
التوقيت  اختيار  ولكن 
ال�رشطة  اأفراد  وا�شتهداف 
املناطق  هذه  يف  وخا�شة 

احل�شا�شة يعطي موؤ�رش باأن 
فيما  ظاهرة  الحتالل  يد 
حادثي  منفذي  واأن  جرى، 
تعليمات  تلقوا  التفجري 
قيادات  اأنهم  ظنوا  ممن 
قد  احلقيقة  يف  وهم  لهم، 
يكونوا من جهاز املخابرات 
�رشب  بهدف  ال�شهيوين 
واإ�شاعة  الداخلية  اجلبهة 
الأمن  وفقدان  الفو�شى 
ظل  يف  البلبلة  واإ�شاعة 
يف  ال�شديد  احلذر  حالة 
الأمنية  الأجهزة  اأو�شاط 
الحتالل  لقيام  حت�شبا 
غزة  �شد  اإرهابي  بعمل 

ومقاومتها".
لي�س  نقوله  "ما  واأ�شاف: 
اأدلة  هناك  بل  فراغ،  من 
ما  خالل  من  �شابقة 
قيام  من  �شيناء  يف  يجري 
لعملياتهم  املنفذين  بع�س 
موجهني  كانوا  الإجرامية 
الحتالل  خمابرات  من 
اإليهم  ينتمون  اأنهم  يدعون 
وهم ميثلون قيادة ميدانية 
دون اأن يرونهم اأو يتعاملوا 
لهم  توجه  واإمنا  معهم 
اأو  الفي�س  عرب  الر�شائل 
بدورهم  وهم  الوات�شاب، 
اإليهم  ي�شدر  ما  ينفذون 
اأن  من تعليمات، وقد �شبق 
حذرت الأجهزة الأمنية من 
مثل هذا النوع من العمالة، 
الرتباط  من  النوع  وهذا 

املجرم".
وعد ال�شواف اأن من يحمل 
الفكر املتطرف اأ�شد وقعا 
من فعل العمالء، م�شتدركا 
غزة  جمتمع  "اأن  بالقول: 
متما�شك اأكرث مما يظنون، 
لديها  الأمنية  والأجهزة 
خيوط  ك�شف  على  القدرة 
اجلرمية، وك�شف ارتباطات 

املنفذين".

اأعادت حادثتا التفجري اللتان ا�ستهدفتا حاجزين تابعني لل�سرطة الفل�سطينية، مبدينة غزة، م�ساء 
الثالثاء، املخاوف من عودة ن�ساط التيارات املتطرفة، يف ظل الك�سف عن اخرتاقات اإ�سرائيلية ل�سفوف 

تلك اجلماعات، التي ت�سعى ل�سرب املنظومة االأمنية والوحدة الوطنية يف القطاع.

ق.د/وكاالت

غزة

التيارات املتطرفة.. �صنيعة 
اإ�صرائيلية ل�صرب املقاومة
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منذ  النم�شا  ُعرفت  لطاملا 
من  واحدة  باأنها  طويل  وقت 
انفتاحا وا�شتيعابا  الدول  اأكرث 
وممار�شتهم  للم�شلمني 
ظل  ويف  الدينية  ل�شعائرهم 
 ،1912 لعام  الإ�شالم"  "قانون 
الذي يعود اإىل عائلة هاب�شبورغ 
املالكة حينذاك، كانت النم�شا 
الغربية  الدول  من  واحدة 
املعدودة التي اعرتفت قانونا 
بالإ�شالم دينا بيد اأن ال�شنوات 
�شهدت  املا�شية  الأخرية 
النم�شا  وباتت  كبريا  حتول 
ال�شيئة  ب�شمعتها  ت�شتهر  فجاأة 
املعادية  الدعاية  خلفية  على 
�شيا�شاتها  يف  للم�شلمني 
احلكومة  ظل  يف  احلزبية، 
وكانت  ال�شابقة،  الئتالفية 
حزبي  من  موؤلفة  احلكومة 
املتطرف  اليميني  "احلرية" 
والتي  املحافظ،  و"ال�شعب" 
حجب الربملان الثقة عنها يف 
الذهاب  وقرر  املا�شي،  ماي 
�شبتمرب  يف  مبكرة  لنتخابات 

املقبل.
بقيادة  ال�شعب،  حزب  وكان 
قوة  هو  كورت�س،  زيبا�شتيان 
ل�شت�شدار  الرئي�شية  الدفع 
للم�شلمني  معادية  ت�رشيعات 
للحكم  احلزبني  و�شول  ومنذ 
ت�شكل  حكومي  ائتالف  عرب 
بعمق  اهتز   ،2017 اأواخر 
لالإ�شالم  ال�شابق  القبول 
العنان  واأطلق  البالد،  يف 
من  امل�شلمني  ل�شتهداف 
ومبادرات  قوانني  خالل 
احلجاب  حظر  مثل  جديدة، 
يف ريا�س الأطفال واملدار�س 
البتدائية، وحماولت لإغالق 
م�شاجد غري اأن التطور الالفت 
الأمن  اأجهزة  دخول  كان 
جهاز  ل�شيما  النم�شاوية، 
الداخلية،  لوزارة  التابع  الأمن 
خط  على  الأوىل،  للمرة 
للم�شلمني  املعادي  اخلطاب 
اإىل  يُنظر  كان  ال�شابق  ويف 
الإ�شالمي  "املجتمع  منظمة 
املنظمة  وهي  النم�شا"،  يف 
الإ�شالمية الرئي�شية يف البالد، 
اأن  اإل  التطرف،  ك�رشيك �شد 
طريقه  اأنه يف  اأي�شا  بدا  ذلك 

للتغريرّ ب�شكل كبري.
اليميني  الئتالف  تويل  وبعد 
مكتب  اأغلق  احلكم،  مقاليد 
)ال�شم  الد�شتور  حماية 
الأمن(  لوكالة  الر�شمي 
التعاون  من  الف�شل  هذا 
الإ�شالمي"  "املجتمع  مع 
واعتمد اأجندة اليمني لتجرمي 

الأطراف امل�شلمة الفاعلة.
ت�شوير  يتم  اأ�شبح  وفجاأة 
الإ�شالمي  "املجتمع  منظمة 
خطر  اأنها  على  النم�شا"  يف 
تعد  ومل  املجتمع،  يهدد 
حتمل �شفة �شديق كما كانت 
من قبل بل اإن اخلدمات التي 
من  بدعم  املنظمة،  تقدمها 
التعليم  مثل  نف�شها،  الدولة 
العامة،  املدار�س  يف  الديني 
نطاق  �شمن  الآن  اأ�شبحت 
التي  الإ�شالمية  الأن�شطة 
فاإن  "خطرة"وبالتايل  تعترب 
املنظمة الدينية املعرتف بها 
قانونا حتولت يف دوائر ر�شمية 
اإىل عدو  من�شاوية من �شديق 
بعدما بات ينظر اإليها على اأنها 
ذلك  اإ�شالمي"ياأتي  "تهديد 

املوؤ�ش�شات  من  العديد  فيما 
اأنحاء العامل الغربي  يف جميع 
والإدماج  التنوع  عن  تتحدث 
املهمة  القيم  من  باعتبارهما 
اأجل  من  تعزيزها  يجب  التي 
الجتماعي،  التما�شك  تقوية 
املوؤ�ش�شات  تتحدث  بينما 
التمكني  عن  تقدمية  الأكرث 
ل�شالح  الإيجابي  والتمييز  بل 
لي�س  ولكن هذا  اأقليات معينة 
الأمن  وكالة  مع  احلال  هو 
اأنها  يبدو  التي  النم�شاوية، 
�شلبية  مقاربة  الآن  تبنت 
الوكالة  وكانت  متاًما  جديدة 
تقريرا  موؤخرا  اأ�شدرت  قد 
اأ�شمتهم  من  اإن  فيه  قالت 
ي�شتخدمون  "الإ�شالميني" 
الرعاية  وخدمات  التعليم 
احلياة  وتنظيم  الجتماعية 
خلق  اأجل  من  الثقافية 
اأن  زاعمة  م�شاد"،  "جمتمع 
"ال�شتيعاب  منع  هو  هدفهم 
ومل  املجتمع  يف  والندماج" 
ي�شبق لأي وكالة اأمنية حكومية 
يف النم�شا اأن تطرقت اإىل مثل 
هذه امل�شاألة يف وثيقة ر�شمية 
وبفعلها هذا، باتت وكالة الأمن 
مل  حيث  اخت�شا�شها،  تتجاوز 
التهديدات  فقط  تناق�س  تعد 
ولكنها  املجتمع،  يف  الأمنية 
اجتماعية  اأجندة  ت�شع  ا  اأي�شً
الإ�شالميني  اأن  وبزعمها 
"جمتمع  لإن�شاء  اأجندة  لديهم 
الوكالة  اأن  جليا  يبدو  بديل"، 
الر�شمية تتبع الآن خطة جلعل 
ملحوظ  غري  كيان  امل�شلمني 
اأي  بدون  اأي  املجتمع،  يف 

مالمح متيزهم.

اإىل اأين �سيوؤول ذلك يف 
النهاية؟

لهذا  العام  العر�س  بعد 
حزب  اأعلن  اجلديد،  التقرير 
"ال�شعب" على الفور جمموعة 
ي�شمونه  ما  ملنع  التدابري  من 

"الإ�شالم ال�شيا�شي".
قانونا  تبني  هذا  يعني  عمليا 
التحديد  وجه  على  جديدا 
ال�شيا�شي"،  "الإ�شالم  حلظر 
ملراقبة  مركز  واإن�شاء 
وتو�شيع  ال�شلة  ذات  الأن�شطة 
الثقافة  وزارة  �شالحيات 
منظمة  مع  "التعامل"  لت�شمل 
الإ�شالمي  الدين  "جمتمع 
احلكومة  النم�شا"وكانت  يف 
بقيادة  ال�شابقة  الئتالفية 
ماي  يف  انهارت  قد  كورت�س 
�شبهات  وقع  على  املا�شي 
هاينز  نائبه  طالت  ف�شاد 
كري�شتيان �شرتاخه، من حزب 
املتطرف  اليميني  احلرية 
خلو�س  كورت�س  وي�شتعد 
املقررة  اجلديدة  النتخابات 
يف 29 �شبتمرب املقبل، و�رشرّح 
ل  اإنه  املا�شي،  جويلية  يف 
ي�شتبعد حتالفا اآخرا مع اليمني 
املتطرف اإذا فاز بولية ثانية 
واإذا حتقق ذلك، فاإن م�شتقبل 
�شيظل  البالد  يف  امل�شلمني 
عدد  وي�شل  املحك  على 
 700 اإىل  البالد  يف  امل�شلمني 
من  الأقل  على  �شخ�س  األف 
البالغ  ال�شكان  عدد  اإجمايل 
ح�شب  ن�شمة،  ماليني   8.773

اإح�شاءات ر�شمية.

االإ�سالم يف النم�سا 
من ال�صراكة اإىل العداء

الليبية" "الوفاق 

 غريان حتت ال�صيطرة بعد ف�صل هجوم حفرت
الوفاق  حكومة  اأكدت 
اخلمي�س،  الليبية،  الوطني 
اأن الأو�شاع يف مدينة غريان 
بعد  ال�شيطرة  حتت  )غرب( 
قوات  �شنته  هجوم  ف�شل 
خليفة  املتقاعد  اللواء 
حفرت، يف حماولة ل�شتعادة 
ال�شيطرة عليها جاء ذلك يف 
بيان م�شور للمتحدث با�شم 
حكومة  يف  الداخلية  وزارة 
مربوك  العميد  الوفاق، 
ن�رشته  احلفيظ،  عبد 

والإعالم،  التوا�شل  اإدارة 
الوزراء،  جمل�س  برئا�شة 
الر�شمية  �شفحتها  عرب 
املتحدث  في�شبوك  على 
قال  الوفاق،  داخلية  با�شم 
غريان  يف  "الأو�شاع  اإن 
العا�شمة  جنوب  كلم   100(
ال�شيطرة  حتت  طرابل�س( 
غرفة  قبل  من  ع�شكريا 
للجي�س  امل�شرتكة  العمليات 
حلكومة  التابع  الليبي، 
من  واأمنيا  الوطني،  الوفاق 

قبل مكونات وزارة الداخلية، 
اأمن  مديرية  مقدمتها  ويف 

غريان".
القوات  اأعلنت  والإثنني، 
التابعة حلكومة الوفاق، �شدرّ 
على  حفرت  لقوات  هجوم 
معارك  ت�شهد  التي  غريان، 
منذ  الطرفني  بني  م�شلحة 

اأكرث من اأربعة اأ�شهر.
جدير بالذكر اأن غريان التي 
 4 يف  حفرت  قوات  دخلتها 
اأفريل املا�شي، بدون قتال، 

على  هجومها  بداية  مع 
مركزا  واتخذتها  طرابل�س، 
الرئي�شية،  عملياتها  لغرفة 
�شقطت يف يد قوات الوفاق 
يف 26 جوان املا�شي وحذر 
داخلية  با�شم  املتحدث 
الوفاق، يف ذات البيان، "كل 
من ت�شول له نف�شه بث الفتنة 
وال�شلم  بالأمن  الإخالل  اأو 

الأهليني".
"عدم  ذاته  الوقت  اأكد يف  و 
التهاون يف اتخاذ الإجراءات 

والحتياطات  القانونية 
كافة،  ليبيا  ربوع  يف  الأمنية 
ومدينة غريان خا�شة، والتي 
اأرواح  حماية  �شاأنها  من 
املواطنني"ومنذ  وممتلكات 
ت�شهد  املا�شي،  اأفريل   4
حكومة  مقر  طرابل�س، 
م�شلحة  معارك  الوفاق، 
حفرت،  قوات  �شنت  اأن  بعد 
عليها  لل�شيطرة  هجوما 
لقوات  ا�شتنفار  و�شط 

"الوفاق".



دجنمان وارتز وتوين رودن
عر�ض: يا�سمني اأمين/مركز 

امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث 
املتقدمة

 « دورية  ن�رشت  مت�صل،  �صياق  ويف 
 »Socio-Economic Review
درا�صة  اجلاري  العام  من  مايو  يف 
)ق�صم  وارتز«  »دجنمان  للباحثني 
لندن  بكلية  االجتماعية  العلوم 
)ق�صم  رودن«  و«توين  اجلامعية( 
احلكومة بكلية لندن لالقت�صاد والعلوم 
اأم مرن؟  »متجمد  بعنوان  ال�صيا�صية( 
مواجهة  يف  ال�صيا�صية  االأيديولوجيا 
تناق�ش  والبطالة«،  الوظائف  فقدان 
وتغري  الوظائف  فقدان  بني  العالقة 
للمواطنني،  ال�صيا�صية  االأيديولوجيا 
خالل  جممعة  بيانات  اإىل  م�صتندة 
عام  حتى   2007 عام  من  الفرتة 
2016 عن املواطنني الهولنديني عرب 
مراحل  على  متت  راأي  ا�صتطالعات 

متباينة.

ت�سريح مفهوم »الأيديولوجيا«:

االأيديولوجيا  الدرا�صة  تعرف 
من  جمموعة  بـ«اأنها  ال�صيا�صية 
التي  واالأخالقية  ال�صيا�صية  املواقف 
وحمفزة،  فعالة،  حمتويات  ت�صم 
واإدراكية، فتوؤثر على معتقدات وقيم 
�صلوك  النتهاج  وتدفعهم  النا�ش، 
�صيا�صي حمدد«. وغالبًا ما يتم قيا�صها 
ي�صار-ميني«  »مقيا�ش  با�صتخدام 
 »Left-Right Dimension«
ياأخذ اأرقاًما من �صفر اإىل 10، حيث 
ل�صيا�صات  امليل  عن  الي�صار  يعرب 
اأما  التقدمية.  والقيم  التوزيع  اإعادة 
املحافظة،  القيم  عن  فيعرب  اليمني 

و�صيا�صات احلرية االقت�صادية.
وت�صري اإىل اأن االأيديولوجيا ال�صيا�صية 
التن�صئة  مراحل  خالل  تت�صكل 
وكلما  لالأفراد.  االأوىل  االجتماعية 
زاد ا�صتقرار تلك املراحل كانوا اأكرث 
وكانت  مواقفهم،  حتديد  على  قدرة 
اأو  ثباًتا  اأكرث  ال�صيا�صية  توجهاتهم 
»جتمًدا«. لكنها تتحدث عن اأن هناك 
مرونة  مقدار  حول  فكرًيّا  جداًل 
االأيديولوجيا ال�صيا�صية عند البالغني، 
ويف  جامدة.  اأنها  البع�ش  يرى  حيث 
فكرية  مدر�صة  هناك  املقابل، 
للتغيري.  وقابليتها  مبرونتها  توؤمن 
الذين  املهاجرين  على  ذلك  وتطبق 
كفيلة  خمتلفة  ل�صدمات  يتعر�صون 

بتغيري توجهاتهم ال�صيا�صية.
تو�صيح  يف  الدرا�صة  وا�صتطردت 
اليمني،  اأو  الي�صار  كفة  رجوح  عوامل 
حيث ذكرت اأن االأفراد الذين يفقدون 
على  بالتهديد  ي�صعرون  اأو  وظائفهم 
م�صاحلهم املادية غالبًا ما �صيميلون 
�صيدعمون  وحينها  الي�صار،  ناحية 
ف�صاًل عن  للرفاه،  الدولة  خمططات 
�صعورهم بالتالحم مع االأفراد الذين 

االقت�صادية  جتربتهم  بنف�ش  ميرون 
الراهنة.

بتلك  لي�ش  االأمر  اأن  ت�صيف  لكنها 
اإن االأ�صخا�ش الذين  الب�صاطة؛ حيث 
بحاجة  �صيكونون  وظائفهم  يفقدون 
جديدة،  وظائف  وخلق  منو  لتحقيق 
االأيديولوجيا  تدعمه  ما  وهذا 
كونهم  عن  ف�صاًل  لليمني.  ال�صيا�صية 
غريهم،  دون  للمهاجرين  عداًء  اأكرث 
كبرية  ب�صورة  امليل  �صيربز  وهنا 
ال�صتقبال  املعادية  اليمني  الأفكار 
حفاًظا  املهاجرين؛  من  املزيد 
من  احلاليني  ال�صكان  ن�صيب  على 

الوظائف.
اعتمدت  اجلدلية،  تلك  وملناق�صة 
تطبيقية،  حاالت  على  الدرا�صة 
املتحدة  الواليات  يف  متمثلة 
وجدت  حيث  وهولندا؛  االأمريكية 
زيادة  لدعم  يتوجهون  االأفراد  اأن 
الرفاه يف حال  لتحقيق  الدولة  اإنفاق 
يدعمون  كما  وظائفهم،  فقدانهم 
ما  وهو  التوزيع،  اإعادة  �صيا�صات 
لدعم  الوظائف  فاقدي  توجه  يدعم 
وت�صيف  الي�صارية.  االأيديولوجيات 
بالتح�صن  �صعروا  لو  االأفراد حتى  اأن 
ف�صيبقون  وظائفهم  على  وح�صلوا 
الدولة  مطالبني  لها،  دعمهم  على 

بدفع تعوي�صات عن البطالة.

اأ�سباب تغيري الأيديولوجيات:

حتدد  التوجهات  تلك  ولتف�صري 
دات رئي�صية عن  اأربعة حمِدّ الدرا�صة 
طريق حتليلها ميكن ا�صتنباط اأ�صباب 
ال�صيا�صية،  االأفراد  توجهات  تغري 

وتتلخ�ش يف:
ق�صاوة  مدى  اأي  »اجلرعة«:  اأواًل- 
وحجمها  االقت�صادية،  ال�صدمة 
واحدة  فتلقي  لالأفراد.  بالن�صبة 
وظيفته  �صخ�ش  فقدان  يف  متمثلة 
يف  تفكريه  اإعادة  بال�رشورة  يعني  ال 
حجم  واإمنا  ال�صيا�صية،  االأيديولوجيا 
اأن  عن  ف�صاًل  االقت�صادية،  ال�صدمة 
قوتها هي املحدد؛ فمثاًل حني يفقد 
ا  تعوي�صً ميتلك  وال  وظيفته  اأحدهم 
اأو مدخرات ف�صيتجه يف هذه احلالة 
للتفكري كلًيّا يف االأيديولوجيا املتبعة، 
�صبكات  بخلق  املطالبة  يف  ويبداأ 
�صيميل  اأنه  اجتماعية، مبعنى  حماية 

ناحية الي�صار.
ال�صدمة  يف  املفاجاأة  عن�رش  ثانًيا- 
فكلما  الوظيفة:  وفقدان  االقت�صادية 
ارتفعت ن�صبة التوقع بفقدان الوظيفة 
يف مرحلة م�صبقة، كان ال�صخ�ش اأكرث 
ثباًتا  واأكرث  اأموره،  �صبط  على  قدرة 
اخلربات  اأن  كما  اأيديولوجياته.  على 
فقدان  مبو�صوع  املتعلقة  ال�صابقة 
الوظيفة جتعل ال�صخ�ش اأكرث عقالنية 
فحينما  �صحيح،  والعك�ش  وثباًتا. 
وظيفته  لفقدان  ال�صخ�ش  يتعر�ش 
يف  النظر  يعيد  فاإنه  فجائية  ب�صورة 
اأيديولوجياته ب�صورة كلية، وقد مييل 

للي�صار كلًيّا من هول املفاجاأة.
ال�صدمة  جمابهة  على  القدرة  ثالًثا- 
مالية  موارد  بامتالك  االقت�صادية 
ي�صاعده  مايل  خمزون  اأو  اأخرى، 
ت�صميها  كما  اأو  اال�صتمرار،  على 
عند  التخزين  »قدرات  الدرا�صة 
االأفراد  اأن  اإىل  ت�صري  االأ�رشة«؛ حيث 
نف�ش  على  احلفاظ  على  القادرين 
من  بالرغم  االقت�صادي  احلياة  منط 
قدرة  االأكرث  هم  الوظائف  فقدان 
اأيديولوجياتهم  على  احلفاظ  على 
الذين  االأفراد  بعك�ش  ال�صيا�صية، 
باالأ�صا�ش،  مايل  تعرث  يف  يعي�صون 
على  باأفراد  الدرا�صة  ت�صبههم  حيث 
اأقل جمهود  بانتظار  الهاوية«  »حافة 
الوظيفة  وفقدان  لل�صقوط.  لدفعهم 
رئي�صًيّا  حمفًزا  يكون  احلالة  تلك  يف 
انتهاج  اإعادة  نحو  لدفعهم  و�رشيًعا 

اأيديولوجيا ي�صارية.
رابًعا- التوقعات اأو طول اأمد ال�صدمة 
املحدد  هي  تعترب  االقت�صادية: 
الدرا�صة.  اإليه  ت�صري  الذي  االأخري 
فيها  يفقد  التي  الفرتة  طالت  فكلما 
توجه  هناك  كان  وظيفته  ال�صخ�ش 
لالأيديولوجيا الي�صارية، حيث �صيميل 
ال�صخ�ش لتاأمل خطط الدولة للدعم 
امل�صتقبلية  اآماله  و�صتبنى  العام، 
ال�صخ�صية  م�صاحله  على  وتوقعاته 
ذلك  ويختلف  املنطق.  عن  بعيًدا 
ميتلكون  الذين  االأ�صخا�ش  عن 
حني  اإىل  به  العي�ش  ي�صتطيعون  ما 

احل�صول على فر�ش عمل اأخرى.

التجربة الهولندية:

البيانات  حتليل  على  الورقة  ركزت 
التي مت جمعها من ا�صتطالعات راأي 
عن  متباينة  فرتات  يف  اإجراوؤها  مت 
املواطنني يف هولندا ابتداًء من عام 
�صمت  وقد   .2016 عام  حتى   2007
الدخل  مب�صتويات  متعلقة  اأ�صئلة 
والوظائف لالأفراد الذين يبلغون �صن 
واأ�صئلة  اأكرث،  فيما  ع�رشة  ال�صاد�صة 
عن  املواطنني  بتحول  تتعلق  اأخرى 
حال  يف  ال�صيا�صية  اأيديولوجياتهم 
توؤثر  اقت�صادية  �صدمات  مواجهتهم 
على م�صتوى معي�صتهم. كما مت الربط 
توزيع  واإعادة  الهجرة  �صيا�صات  بني 

االأحزاب  على  وتاأثرياتها  الرثوات، 
التقليدية املنتمية للي�صار ولليمني.

وتو�صح الدرا�صة اأنه خالل الفرتة من 
فرباير 2007 حتى اأكتوبر 2010 توىل 
قيادة البالد حكومة ائتالفية ي�صارية، 
نوفمرب  وحتى   2010 اأكتوبر  ومن 
ن�صيب حكومة  كان احلكم من   2012
اليمني.  اأحزاب  من  مكونة  ائتالفية 
وت�صري اإىل اأن كلتا احلكومتني قد مت 
حلهما قبل اكتمال فرتتهما للحكم يف 
البالد؛ مما ا�صتدعى اإجراء انتخابات 
اأرجوانية  حكومة  وت�صكيل  مبكرة، 
وحزبني  ي�صاري  حزب  من  تتكون 
ينتميان لليمني، وقد ق�صت احلكومة 
االأرجوانية مدتها كاملة حتى نوفمرب 

.2017
تر�صد  ال�صعبوية  االأحزاب  وعن 
حلزب  املتنامي  الت�صاعد  الدرا�صة 
حيث  ال�صعبوي،  احلرية  اأجل  من 
عام  6% يف  تاأييده من  ن�صبة  ارتفعت 
2006، حتى بلغت 15% يف عام 2012. 
�صيا�صات  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
احلزب هي خليط بني اليمني )خا�صة 
والي�صار  املهاجرين(  جتاه  روؤيته  يف 

)ب�صاأن تخفي�ش �صن التقاعد(.
االقت�صادي،  الو�صع  اإىل  وباالإ�صارة 
اال�صطرابات  اأن  الدرا�صة  تو�صح 
الهولندي  االقت�صاد  لها  تعر�ش  التي 
وحتى   2007 عام  من  الفرتة  خالل 
ارتفاع  يف  �صاهمت  التي   ،2016 عام 
عام  يف   %2.8 من  البطالة  معدل 
قد  2014؛  عام  يف   %7.4 اإىل   2008
تغيري  اإىل  املواطنني  بع�ش  دفعت 
ذلك  لكن  االأيديولوجية،  توجهاتهم 
الأن  كثرًيا؛  عليه  التعويل  ميكن  ال 
الركود االقت�صادي والت�صخم مل يكن 
االأبي�ش  البحر  دول  بقية  مثل  قوًيّا 
املتو�صط، التي ارتفعت ن�صبة البطالة 

بها اإىل 25% يف عام 2012. 
ت�صري  الوظائف  فقدان  جانب  فاإىل 
التي  التق�صفية  لل�صيا�صات  الدرا�صة 
التي  االأرجوانية  احلكومة  اتبعتها 
»حزب  الي�صار  اأحزاب  اأكرب  �صمت 
العمال PvdA« مما جعل املواطنني 
ويدعمون  الي�صار،  ناحية  مييلون  ال 
اأو  للموؤ�ص�صية  مناه�صة  اأحزاًبا 
ال�صيا�صية  بالعملية  الثقة  يفقدون 

برّمتها وبامل�صاركة يف الت�صويت، مما 
العوامل املختلفة  ت�صافر  يوؤكد على 
وغياب  االأفراد  اأيديولوجيات  لتغيري 
الي�صار  ناحية  توجههم  عن  اليقني 
بامل�صالح  مرتبط  فاالأمر  اليمني،  اأم 

لدرجة كبرية. 

نتائج حتليل البيانات:

ب�صورة  الهولندية  احلالة  لتو�صيح 
�رشح  يف  الكاتبان  ي�صرت�صل  اأكرب، 

االأرقام والبيانات املجمعة كما يلي:
البحث:  متغريات  �صبط  كيفية  اأواًل- 
الدرا�صة  خالل  الباحثان  يو�صح 
وفًقا  التي متت  االإح�صائية  الطريقة 
لها حتليل البيانات، و�صبط املتغريات 
فعند  والتحليل.  بالبحث  اجلديرة 
يتوقف  مل  العمل  اأو  البطالة  قيا�ش 
ارتباطهما  وعلى  عليهما  االأمر 
واإمنا  ال�صيا�صية،  باالأيديولوجيا 
اأُخذت  اأخرى  عوامل  هناك  كانت 
البيانات؛  حتليل  عند  االعتبار  بعني 
بتقدم  اأنه  وجدا  حيث  العمر،  ومنها 
العمر حتدث حالة من حاالت الثبات 
ال�صن  �صغار  بعك�ش  االأيديولوجي 
تغيري  يف  مرونة  اأكرث  يكونون  الذين 

اأيديولوجياتهم ال�صيا�صية. 
فثبات  االجتماعية؛  احلالة  وكذلك 
مواقفه  وتغري  ال�صخ�ش  جمود  اأو 
م�صئولية  بتحمله  كبري  حلد  مرتبط 
كونه  اأو  عزوبيته،  اأو  كاملة  اأ�رشة 
حال  ففي  اأرمل.  اأو  حديًثا  منف�صاًل 
كان متكفاًل باأ�رشة فهو بحاجة لعمل 
ثابت وقوانني تدعم ا�صتقرارها؛ لذا 
املقابل،  ويف  الي�صار.  ناحية  �صيميل 
اأكرث  فهو  حديًثا  منف�صاًل  كان  اإذا 
النف�صية  لال�صطرابات  عر�صة 
�صيميل  وبالتايل  وظيفته،  وفقدان 
قوانني  تدعم  كونها  الي�صار  ناحية 

حماية االأ�رشة.
ف�صاًل عما �صبق، هناك عامل التعليم 
التي  الوظيفة  يوؤثر على طبيعة  الذي 
على  ويوؤثر  ال�صخ�ش،  عليها  يح�صل 
ثباتها.  وعلى  ال�صيا�صية  معتقداته 
ال�صحية  احلالة  اإىل  باالإ�صافة 
�صحة  اأقل  كانوا  فكلما  لالأفراد، 
دعم  يف  لرغبتهم  للي�صار  اجتهوا 
احلكومة للقطاع ال�صحة، على عك�ش 
�صيكونون  الذين  االأ�صحاء  االأفراد 
ثم  ومن  وظائفهم  على  حفاًظا  اأكرث 
على  اليمني، عالوة  ناحية  مياًل  اأكرث 
االأ�رشة وطرق احل�صول  مقدار دخل 
عليه، فكلما كانت االأ�رشة اأكرث قدرة 
دون  االقت�صادي  اال�صتقرار  على 
كانت  فقط  الوظيفة  على  االعتماد 
ال�صيا�صي  اأكرث حمافظة على فكرها 

الذي �صيميل ناحية اليمني.
ومل تُغفل الدرا�صة العامل اجلندري، 
من  ال�صابقة  العمل  جتارب  وكذلك 
على  معتاًدا  ال�صخ�ش  كون  حيث 
البطالة، اأم يعمل منذ فرتات طويلة. 

العوامل  كل  اأن  اإىل  الدرا�صة  وت�صري 
البيانات  حتليل  يف  موؤثرة  ال�صابقة 
املجمعة عما يقرب من ع�رشة اآالف 

هولندي.
ثانًيا- نتائج حتليل البيانات: تو�صلت 
ال  الوظائف  فقدان  اأن  اإىل  الدرا�صة 
ناحية  اأيديولوجي  تغري  يف  يت�صبب 
الي�صار دائم عند االأفراد، ولكن االأمر 
الوظيفة.  فقدان  اأمد  بطول  يرتبط 
ن�صبة  اأن  وجد  املدة  طالت  فكلما 
نحو  تبلغ  االأيديولوجي  امليل  حترك 
االأفراد  واأن  الي�صار.  ناحية   0.2
يجدون  حينما  لوظائفهم  الفاقدين 
فر�ش عمل جديدة يظلون متوجهني 

ناحية الي�صار.
فقدان  يف  املفاجاأة  عن�رش  وعن 
الوظيفة فقد تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن 
توقع االأفراد بفقدان وظائفهم ال يوؤثر 
االأيديولوجية.  توجهاتهم  على  كثرًيا 
على  االأ�رشة  قدرة  يخ�ش  وفيما 
االعتماد  دون  املعي�صة  اأعباء  حتمل 
الدرا�صة  اأ�صارت  فقد  الوظيفة،  على 
موارد  متتلك  التي  االأ�رش  اأن  اإىل 
تكون  الوظيفة  عن  الناجت  غري  دخل 
اأيديولوجياتها،  لتغيري  مياًل  اأقل 
والعك�ش �صحيح، حيث تتوجه االأ�رش 
لتغيري  للوظيفة  احتياًجا  االأكرث 

اأيديولوجياتها ناحية الي�صار.
امل�صاواة  عدم  عامل  يخ�ش  وفيما 
ا�صتنبطت  فقد  والهجرة،  الدخل  يف 
يفقدون  الذين  االأفراد  اأن  الدرا�صة 
تاأثًرا  اأكرث  �صيكونون  وظائفهم 
توزيع  يف  امل�صاواة  عدم  ب�صيا�صات 
الدخل، لذا �صيميلون ل�صيا�صات اإعادة 
التوزيع، اأي لالأيديولوجيات الي�صارية. 
الكراهية جتاه  �صتكون م�صاعر  بينما 
الهجرة هي االأقل تاأثرًيا على توجههم 

ناحية الي�صار.
اأن  اإىل  الدرا�صة  ت�صري  وختاًما، 
وتغري  الوظيفة  فقدان  بني  العالقة 
ينتج  ال  ال�صيا�صية  االأيديولوجيا 
لكن  فقط،  للمال  االفتقار  عند 
والهوية  االجتماعية،  املكانة  لتغري 
اخلا�صة بالفرد، حيث ي�صعى االأفراد 
للحفاظ على مكانتهم وهويتهم التي 
ولذلك  اأعوام،  مدار  على  اكت�صبوها 
حتدث اإعادة بلورة لالأفكار املحملني 
اأكرب  لهم  يحقق  مبا  والتم�صك  بها، 
قدر ممكن من اال�صتقرار االقت�صادي 

واالجتماعي. 
ال�صعبوية  اليمني  اأحزاب  وتلعب 
تثري  حيث  جيًدا،  النقطة  تلك  على 
املهاجرين  جتاه  املواطنني  حفيظة 
تهديد مل�صاحلهم،  عامل  باعتبارهم 
حاجة  اإىل  اأ�صارت  الدرا�صة  لكن 
حماية  برامج  لتبني  االأحزاب  تلك 
اجتماعية عامة تت�صابه مع ما يدعو 
اإليه الي�صار. وبالتايل، فهي لديها خلل 

يف تلك النقطة.
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التجربة الهولندية:

حدود االرتباط بني فقدان الوظائف 
وتغري التوجهات ال�سيا�سية

د القت�سادي هو العامل املحدد ملدى ر�ساء املواطنني عن اأداء حكوماتهم، واأمناط ت�سويتهم يف النتخابات الوطنية، حيث مييلون اإىل دعم  عادًة ما يكون املحِدّ
�سيا�سات الدولة اأوقات الرخاء القت�سادي، اإل اأنه يف حال تبدلت الأو�ساع، ومل يجدوا ما ي�سد احتياجاتهم؛ ف�سيطالبون احلكومة بالقيام مبا ي�سدها، من خالل 

املطالبة باإعادة توزيع الرثوات، اأو دفع اإعانات البطالة، اأو عمل الدولة على بناء �سبكات حماية اجتماعية حتمي �سكانها من الوقوع يف براثن الفقر. ور�ساء 
املواطنني عن اأداء احلكومات هو ما ميكنها من ال�ستمرار لفرتات اأطول.
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Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 
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l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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بقلم: اأحمد طه الغندور

ب�أن  الفل�سطينية  اجله�ت  وت�ؤكد 
نح�  حتتجز  االحتالل  �سلط�ت 
لفل�سطينيني  جث�مني  من   304
خالل  ا�ست�سهدوا  وعرب 
م�اجه�ت مع الق�ات االإ�رسائيلية 
يف  الغربية  لل�سفة  احتالله�  منذ 

 .1967
والتي ط�لب الفل�سطيني�ن ب�إع�دة 
مل�  وفق�ً  ذويهم  اإىل  جث�مينهم 
االإن�س�ين  الق�ن�ن  ق�اعد  تفر�سه 
عليه  ن�ست  م�  وخ��سة  الدويل؛ 
اتف�قي�ت جنيف للع�م 1949 على 

"االحتالل" يف هذا ال�س�أن.
"مركز  ب�در  الع�م 2008  لذلك يف 
الق�ن�نية  للم�س�عدة  القد�س 
مدينة  ومقره  االإن�س�ن"  وحق�ق 
للمط�لبة  الدع�ة  اإىل  اهلل  رام 
بكل  ال�سهداء  جث�مني  ب��سرتداد 
ت�أ�س�ست  وحينه�  املمكنة،  ال�سبل 
ال�سرتداد  ال�طنية  احلملة 

اجلث�مني.
احلملة  اأن  ب�لذكر  اجلدير  ومن 
وقته� جنحت يف ا�سرتداد جث�مني 
املحتجزين  من  �سهيد   131
يحتجزهم  الذي  االحتالل،  لدى 
و  االأرق�م"  "مق�بر  بـ  يُعرف  فيم� 

"ثالج�ت امل�ت".

جديد  تف�سيلي  اإح�س�ء  ويف 
ب�أن  املخت�سة  اجله�ت  ترى 
منذ  مفق�داً  �سهيداً   68 هن�ك 
 ،)1967( �سنة  االحتالل  بداية 
احتجز  و�سهيدة  �سهيداً  و220 
الع�م  بعد  جث�مينهم  "االحتالل" 
)2015(، ب�الإ�س�فة اإىل 42 �سهيداً 
"االحتالل"  �سلط�ت  حتتجزهم 
ب�أم�كن جمه�لة منذ الع�م 2015، 
يرف�س  غزي�ً  �سهيداً   13 كذلك 
مك�ن  عن  االإف�س�ح  "االحتالل" 
اأخره�  واأن  جث�مينهم،  احتج�ز 
م� ك�ن يف هذا الع�م حيث حتتجز 
�سلط�ت "االحتالل" يف الثالج�ت 
17 جثم�ن�ً لفل�سطينيني ا�ست�سهدوا 
على اأيدي "ق�ات االحتالل" منهم 
اآخرين من  5 من قط�ع غزة و12 

ال�سفة الغربية”.
اجل�نب  عن  احلديث  اأردن�  واإذا 
الق�ن�ين للمخ�لف�ت التي يقرتفه� 
ال�سي��سة  هذه  �سمن  "االحتالل" 
اخل��سة  اجلم�عية"  "للعق�ب�ت 
فال  ال�سهداء،  جث�مني  ب�حتج�ز 
بد اأن ن�سري اإىل النق�ط الق�ن�نية 

الت�لية:
اأوالً: اإن الف�سل احل�دي ع�رس من 
نظم  قد  الرابعة  جنيف  اتف�قية 
م�س�ألة وف�ة املعتقلني لدى �سلطة 
االحتالل اأي�ً ك�نت، وبني ال�رسوط 
للتع�مل  الدقيقة  واالإجراءات 
من  التحقق  من  احل�لة،  هذه  مع 
�سه�دة  اإ�سدار  اأ�سب�به�،  ال�ف�ة، 
وت�سليم  الع�ئلة  تبليغ  ال�ف�ة، 
امل�ؤقت  الدفن  اأو  لهم،  اجلثم�ن 

وفق�ً للظروف، مع اأهمية التحقيق 
يف ال�في�ت امل�ستبه به� وحم��سبة 

امل�س�ؤول.
�سلط�ت  به  ت�أخذ  ال  ذلك  كل 
�رسيحة  خم�لفة  يف  االحتالل 
لهذا  امللزمة  لالتف�قية 

"االحتالل".
ث�ني�ً: ال �سك اأن قي�م "االحتالل" 
يرجع  الق�ن�نية  املخ�لفة  بهذه 
جرائم  اإخف�ء  يف  رغبته  اإىل 
ب�سبب  "امل�ت  اأو  العمد"  "القتل 
حق  يف  وقعت  التي  التعذيب" 
يحتجز  الذين  ال�سح�ي�  معظم 
جث�مينهم، وب�لت�يل يغيب التحقيق 
يف اجلرائم االأ�سلية التي قد تُدرج 
�سمن "جرائم احلرب" و "اجلرائم 

�سد االإن�س�نية".
ث�لث�ً: �سي��سة "العق�ب اجلم�عي" 
اأه�يل  حق  يف  ُت�ر�س  التي 
القي�م  ال�سهداء من حرم�نهم من 
يف  واالأ�رسي  الديني  ب�ل�اجب 
م�  حقيقة  ومعرفة  اأبن�ئهم،  حق 
جرمية  �سمن  تُدرج  لهم؛  حدث 
هي  والتي  النف�سي"  "التعذيب 
االإن�س�نية"،  �سد  "جرمية  مبث�بة 
اإ�س�فة اإىل ك�نه� جرمية "مع�ملة 
حرب"  "جرمية  اأي  اإن�س�نية"  ال 
للع�م  روم�  اتف�قية  مب�جب 
1998 املن�سئة للمحكمة اجلن�ئية 

الدولية.
ا�ست�ف�ا  الفل�سطيني�ن  رابع�ً: 
ب��ستيف�ء  املطل�ب  ال�رسط 
من  املحلية  االإجراءات  جميع 
يُعرف  م�  اإىل  الت�جه  خالل 
يف  العلي�"  العدل  "حمكمة  ب��سم 
ت�رسعن  مل  والتي   ،2017 الع�م 
لالحتالل "حجز اجلث�مني" لكنه� 
منحت ال�سلط�ت مدة �ستة اأ�سهر 
بحجز  له�  ي�سمح  ق�ن�ن  ل��سع 
هذه اجلث�مني، ولكن "ال�سلط�ت" 
االأن على �سن هذا  اإىل  تتجراأ  مل 

الق�ن�ن.
بني  م�  اأن  نخل�س  هن�  ومن 
علين�  يجب  ع�دلة  ق�سية  اأيدين� 

اإجن�حه�!
اإجراءات يجب على  لذلك هن�ك 
الفل�سطيني  واملجتمع  احلك�مة 
القي�م به� ن�رسة الأه�يل ال�سهداء، 

منه�:
احلك�مة  على  	•
للحك�مة  تت�جه  اأن  الفل�سطينية 
م�ؤتر  اإىل  للدع�ة  ال�س�ي�رسية 
على  امل�قعة  الدول  ك�فة  يجمع 
االأمر،  لبحث  جنيف  اتف�قي�ت 
للقي�م  االحتاليل"  "الكي�ن  واإلزام 
اأو  احتالل،  ك�سلطة  ب�اجبه 

مع�قبته.
امللف  هذا  رفع  	•

ال�سيدة  اإىل  االأرك�ن  امل�ست�يف 
ملحكمة  الع�م"  "املدعي 
ملع�قبة  الدولية  اجلن�ي�ت 
ال�س�بق  جرائمه  عن  االحتالل 
االإ�س�رة اليه�، وذلك اإم� من خالل 
اأو  الفل�سطينية  الر�سمية  اجله�ت 

ال�سعبية.
�سغط  جل�ن  ت�سكيل  	•
ملط�لبة  ع�ملي  م�ست�ى  على 
ب�الإفراج  االحتالل"  "�سلط�ت 
غرار  على  ال�سهداء  جث�مني  عن 
عن  ب�الإفراج  املط�لبة  حمالت 

معتقلي الراأي وال�سمري ع�ملي�ً.
اال�ستمرار  اأخرياً  	•
دون  االحتالل  جرائم  ف�سح  يف 
االإن�س�ف  حتقيق  حتى  ه�ادة، 
ال�سعب  اأبن�ء  من  للم�سطهدين 

الفل�سطيني.
عن  نت�انى  اأن  لن�  كيف  اأدري  ال 
هم  ملن  ال�اجب  بهذا  القي�م 
يهنئ�ا  حتى  جميع�ً  من�  اأكرم 
بح�سن ال�طن، ويغف�ا على تالوة 
كم�  الأنهم  اأحب�بهم،  و�سل�اِت 
يراهم �س�عرن� "حمم�د دروي�س" 

يف رائعته يف ح�رسة الغي�ب:
راأيت ال�سهداء واقفني،

كٌل على جنمته،
�سعداء مب� قّدم�ا للم�تى االأحي�ء 

من اأمل.

�سادف يوم الثالثاء املا�سي )27( من اأوت اجلاري ذكرى اليوم الوطني ل�سرتداد جثامني ال�سهداء التي حتتجزها �سلطات "الحتالل الإ�سرائيلي" منذ 
�سنوات، وذلك كعادة الحتالل يف ممار�سة �سيا�سة "العقاب اجلماعي" �سد املدنيني الفل�سطينيني؛ اأحياًء واأمواتا.

النجاح لها  ُيكتب  اأن  يجب  والدنا" حملة  "بدنا 
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ر�سالة االأ�سري مروان الربغوثي اإىل اأوىل حفيداته 
مبنا�سبة دخولها املدر�سة

تاليا حبيبتي،
تاليا حفيدتي

ب�ألف خري،  واأنت  كل ع�م  حي�تي 
ع�م  وكل  حبيبتي،  واأنت  ع�م  كل 

وكل اأطف�ل فل�سطني بخري.
الي�م �ستدخلني مرحلة جديدة يف 
حي�تك بدخ�ل املدر�سة وال�سف 
االآالف  ع�رسات  ومعك  االأول 
لن  بع�سهم  فل�سطني  اأبن�ء  من 
يرافقهم اأب�ئهم الأنهم ا�ست�سهدوا 
اال�ستعم�ر  زن�زين  يف  يقبع�ن  اأو 
االأطف�ل  من  والبع�س  ال�سهي�ين 
ب�رتداء  يحظى  لن  ال�سف  يف 
الفقر  ب�سبب  جديدة  مالب�س 
منهم  والبع�س  احل�ل  و�سيق 
حقيبة  �رساء  على  يق�ى  لن 
مدر�سية ورمب� لن يك�ن له القدرة 

وع�سري  �س�ندوي�س  �رساء  على 
املدار�س  بع�س  تتعر�س  ورمب� 
اال�ستعم�ر  جي�س  القتح�م�ت 
للغ�ز  التالميذ  بع�س  ويتعر�س 
�سي�سطر  واالآالف  والر�س��س 
للمرور على احل�اجز الع�سكرية، 
واال�ستعب�د،  االذالل  ح�اجز 
الكرامة  من  احلط  ح�اجز 

االن�س�نية.

حبيبتي تاليا،

معك  التقي  اأن  يل  يت�سن  مل  اأن� 
اأو اأن اأراك اأو اأن اأطبع قبلة على 
اأق�بل  مل  بل  اجلميلني،  خديك 
 ، �سن�ات  عدة  منذ  ربى  والدتك 
ربى  قلبي  اأمرية  احلبيبة  والدتك 
اأي�س�ً  ولكني  مثلك  جميلة  وهي 

ميالد  وال  ميالده�  اأح�رس  مل 
فرحة  اأ�س�ركه�  ومل  طفلته� 
التخرج يف املدر�سة اأو اأن التقي 
حفل  يف  اأ�س�رك  ومل  اأ�س�تذته� 
للج�معة  اأرافقه�  ومل  تخرجه� 
عندم�  وال  زف�فه�  حفل  وال 
اأجنبت ت�لي� الفرا�سة اجلميلة وال 
�س�رة الع�سف�رة ال�سغرية، ومثلي 
احلي�ة  من  حرم�ا  ممن  كثريون 
وزوج�تهم  اأبن�ئهم  مع  الطبيعية 
�سبيل  يف  وع�ئالتهم  واأحف�دهم 
ان تعي�س�ا بحرية وكرامة و�سي�دة 
والن للحرية ثمن�ً وهي ال تتحقق 
واإمن�  والدع�ات  ب�لتمني�ت 

ب�لت�سحية. 

الفرا�سة  تاليا،  حبيبتي 
اجلميلة

التي  ال�س�ر  اإىل  دوم�ً  انظر 
وجهك  اإىل  الزي�رة  عرب  ت�سلني 
عي�نك  اىل  الربيء،  اجلميل 
�سعرك  واىل  واجلميلة،  الرائعة 
مع  تلعبني  واأنت  وابت�س�متك 
خ�لك  ابنة  ومع  �س�رة  اأختك 
الق�س�م ، رومي، وقريب�ً مع مروان 
اأحدا  اأبدا  التق  مل  واأن�  ال�سغري، 
من  ون��سلت  اأحبكم  لكني  منكم 
كل  ومع  �سعبي  اأبن�ء  ومع  اأجلكم 
مدار  على  املن��سلني  ه�ؤالء 
اأجلكم ومن  عق�د من الزمن من 
واأ�سي�دا  اأحرارا  تعي�س�ا  اأن  اجل 
االإب�ء  اأر�س  فل�سطني  بالدكم  يف 
للحرية  رافعة  والعلم  واالأجداد، 

وانت�س�ر لل�سع�ب.

حبيبتي ت�لي�ً الفرا�سة اجلميلة.
الي�م اأن� �سعيد وا�سعر ب�لفرح الن 
للمدر�سة،  يذهب  احف�دي  اأول 
رايحة  ت�لي�  حبيبتي  الأن  فرح�ن 
تطري مثل الفرا�سة والبع�س ي�س�أل 
حدا  م�  لكن  ؟  تطري  بده�  كيف 
ت�لي� �س�رت  ان  بعرف  اأن�  بعرف 
�س�طرة  واأنه�  االأول  ب�ل�سف 
اأكرث  �س�طرة  تك�ن  ورايحة  جداً 
تعلمت  م�  وكل  املدر�سة  يف 
اأو  جديدة  كلمة  اأو  جديد  حرف 
جديد،  در�س  اأو  جديد  م�سطلح 
رايح يطلعله� جن�حني حل�ين مثل 
رايحة  الفرا�سة  وت�لي�  الفرا�سة 
تك�ن م�س ب�س بنت �س�طرة كم�ن 
زي  ال�رد  بني  وتطري  حل�ة  بنت 
وميكن  والع�س�فري  الفرا�س�ت 
تر  ت�لي�  وميكن  واأعلى  اأعلى 

ف�ق �سم�ء ال�سجن وهيك ن�س�فه� 
وهي ط�يرة وميكن تهدي ع�س�ن 

اأب��سه�….

حبيبتي تاليا الفرا�سة،
هذه  يف  م�  قد  كثري  بحبك  اأن� 
الدني� من حب ومن �سجر وحجر 
وكل م� �سفت فرا�سة او طري اق�ل 
له �سلم�ا على ت�لي� و�س�رة ورومي 
و�سلم�ا على كل اأطف�ل فل�سطني 
احلل�ين �سلم�ا على كل الذاهبني 
ت�لي�  على  �سلم�ا  مدار�سهم،  اىل 
ال�سف  يف  بنت  واأ�سطر  اأجمل 
فل�سطني  على  و�سلم�ا  االأول 

واأهله�.

جدك مروان ابو الق�سام
�سجن هدارمي 22/8/2019
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احتجاز جثامني ال�صهداء الأ�صرى .. جرمية �صهيونية و�صمت دويل!
اإعالم الأ�سرى

ما زالت عائلة ال�صهيد الأ�صري ن�صار 
له  فارغا  تزور قربا  ماجد طقاطقة 
فجار  بيت  بلدة  راأ�صه  م�صقط  يف 
جنوب  حلم  بيت  مدينة  جنوب 
زال  ما  فجثمانه  املحتلة،  ال�صفة 
حتى الآن حبي�س عن�رصية الحتالل 
الأمل  لإحداث  امل�صتمرة  وحماولته 

لدى عائلته.
من  ع�رص  ال�صاد�س  تاريخ  ففي 
جويلية املا�صي قلب الحتالل حياة 
العائلة بعد اإبالغها با�صت�صهاد ابنها، 
اأنه  تبني  الأمر  يف  التدقيق  وبعد 
من  اأيام  قبل  مربح  ل�رصب  تعر�س 
تدهور  اإىل  اأدى  ما  وهو  ا�صت�صهاده 
اإهمال  حالة  ظل  يف  ال�صحية  حالته 

طبي متعمدة.
يتعنت  الآن  وحتى  احلني  ذلك  ومنذ 
اجلثمان  ت�صليم  ق�صية  يف  الحتالل 
خمتلفة،  حجج  حتت  ذلك  ويرف�س 
الذين  ذويه  لدى  الأمل  يزيد  بينما 

ينتظرون تقبيله للمرة الأخرية.
لـ  طقاطقة  �رصيف  عمه  ابن  ويقول 
ما  العائلة  اإن  الأ�رصى  اإعالم  مكتب 

ب�صبب  �صعبة  حالة  يف  تعي�س  زالت 
اجلثمان،  ت�صليم  الحتالل  رف�س 
اأي خرب  على  احل�صول  بينما حتاول 

حول ذلك.
من  اإ�رصار  وبعد  باأنه  ويو�صح 
الحتالل  حمكمة  قررت  املحامني 
يف  اخل�صو�س  بهذا  جل�صة  عقد 
�صهر اأيلول/�صبتمرب القادم للنظر يف 
العائلة  ولكن  ت�صليم اجلثمان،  ق�صية 
ل تعول كثريا على حماكم الحتالل 
تنفذ  اأنها  التجارب  اأثبتت  التي 
يف  ال�صهيونية  املخابرات  تعليمات 

كل كبرية و�صغرية.
وي�صيف:" ما يف باليد حيلة! نحن ل 
ندري ما العمل ول ن�صتطيع التحرك 
لأن  القانوين  احلراك  عن  بعيدا 
اجلثمان  ق�صية  متعنت يف  الحتالل 
قتله  على  اأقدم  اأنه  ورغم  وت�صليمه، 
اإل اأنه ي�صاومنا يف جثمانه وهذه قمة 

الإجرام".
يرتكه  الذي  الكبري  الأمل  وحول 
باأن  طقاطقة  يبني  اجلثمان  احتجاز 
العائلة حفرت قربا له ولكنه ما زال 
فارغا وتقوم بزيارته دون اأن يحتوي 
على جثمانه، ورغم اأن الروح تفي�س 

بالطريقة  دفنه  اأن  اإل  خالقها  اإىل 
الأمثل  ال�صبيل  هو  به  تليق  التي 
لوداعه على الطريقة الإ�صالمية لأن 

اإكرام امليت دفنه.
لأي  الآن  حتى  الحتالل  ي�صمح  ومل 
فرد من عائلة ال�صهيد بروؤية جثمانه، 
اإمكانية �رصقة  اأنها تتخوف من  كما 
بع�س اأع�صائه خالل فرتة الحتجاز 
بذلك  قام  الحتالل  واأن  خا�صة 

�صابقا.
ال�صهيد  عائلة  اأما  الأق�صى  الوجع 
القد�س املحتلة  عزيز عوي�صات من 
 ٥٣( امل�صن  عمره  له  ي�صفع  فلم 
الحتالل  ي�صتجيب  باأن  عاما( 

رغم  جثمانه  بت�صليم  عائلته  ملطلب 
ا�صت�صهاده  على  عام  من  اأكرث  مرور 
لي�صبح اأقدم �صهيد اأ�صري يتم احتجاز 

جثمانه.
اإعالم  مكتب  لـ  مفيد  جنله  ويقول 
اإن الحتالل يتذرع كل مرة  الأ�رصى 
اجلثمان،  ت�صليم  لعدم  معينة  بحجة 
دولية  جلنة  ينتظر  اإنه  يقول  فتارة 
وما  ا�صت�صهاده  اأ�صباب  للوقوف على 
زالت هذه اللجنة حتى بعد عام من 
وتارة  بعد!  تت�صكل  مل  ا�صت�صهاده 
يقول اإنه بانتظار قرار من املحكمة. 
هذا  وب�صبب  الحتالل  باأن  ويوؤكد 
لدى  الأمل  من  الكثري  اأحدث  التعنت 

بعد  ا�صت�صهد  واأنه  خا�صة  العائلة؛ 
�صهر  يف  عليه  والعتداء  التعذيب 
تلك  كل  باأن  مبينا  املا�صي،  ماي 
الرئي�صي  ال�صبب  واأن  واهية  الذرائع 
هو  تطبيقه  الحتالل  يريد  الذي 
كان  اأنه  اإىل  وي�صري  العائلة.  معاقبة 
لحظ وجود كدمة على رقبة ال�صهيد 
ما  حجم  تظهر  ا�صت�صهاده  قبيل 
تعر�س له من اعتداء وح�صي واإهمال 
طبي. بدوره يعترب النا�صط احلقوقي 
ومدير مركز حريات للحقوق املدنية 
جثامني  احتجاز  باأن  الأعرج  حلمي 
ح�صب  جرمية  الأ�رصى  ال�صهداء 
القانون الدويل الإن�صاين لأن دفن كل 
الإن�صانية  بالكرامة  يليق  مبا  اإن�صان 
عليه  من�صو�س  الأ�صا�صية  واحلقوق 
والقانونية  ال�صماوية  بال�رصائع 
الرابعة.  جنيڤ  اتفاقية  وخا�صة 
باأن  الأ�رصى  اإعالم  مكتب  لـ  ويوؤكد 
الحتالل ميار�س العقوبات اجلماعية 
وال�صهداء  وعائالتهم  الأ�رصى  بحق 
جثامينهم  يحتجز  الذين  الأ�رصى 
بارد  بدم  قتلهم  على  اأقدم  اأن  بعد 
ال�صهيد عزيز عوي�صات من  كالأ�صري 
املحتلة  القد�س  �رصق  املكرب  جبل 

بعد  متعمد  ب�صكل  بقتله  قام  الذي 
من  وبدل  بال�رصب،  عليه  العتداء 
يحتجزه  جثمانه  بت�صليم  يقوم  اأن 
يف الثالجات ويرف�س اإطالع عائلته 

على اأي اأمر متعلق به.
الحتالل  اأن  اإىل  الأعرج  وي�صري 
ال�صهيد  الأ�صري  ال�صيء ذاته مع  فعل 
والذي  غزة  قطاع  من  بارود  فار�س 
اأم�صى ٢٨ عاما يف �صجون الحتالل 
ومت رف�س اإطالق �رصاحه يف الدفعة 
ثم  الأ�رصى،  قدامى  من  الرابعة 
ارتقى �صهيدا ب�صبب �صيا�صة الإهمال 
الآن  الحتالل حتى  ويرف�س  الطبي 
ت�صليم جثمانه لعائلته بزعم اأنه نفذ 
عملية فدائية فيقوم بعقابه حتى بعد 
وي�صيف:"  عائلته.  وعقاب  املوت 
ميار�س  الحتالل  اأن  يعني  هذا 
الأ�رصى  بحق  اجلماعية  العقوبات 
الدويل  القانون  وينتهك  وعائالتهم 
املجتمع  لأن  ذلك  وكل  الإن�صاين 
�صيا�صات  جتاه  �صامت  الدويل 
ان�صياعه  وعدم  العن�رصية  الحتالل 
ت�صليم  بعدم  الرابعة  لتفاقية جنيف 
جثامني ال�صهداء الأ�رصى لدفنهم مبا 

يليق بالكرامة الإن�صانية".

هدفها التنكيل بذوي ال�سهداء..

الإ�صرائيلي الحتالل  جرائم  على  قائمة  �صواهد  الأرقام"..  "مقابر 
غزة- حممد جودة:

 حتتجز دولة الحتالل الإ�رصائيلي، 
ال�صهداء  جثامني  من  عدًدا 
الذين  والعرب،  الفل�صطينيني 
من  خمتلفة  مراحل  يف  ا�صت�صهدوا 

مقاومة الحتالل الإ�رصائيلي.

هروب من امل�سوؤولية الدولية

دولة  اأقامت  خمتلفة  ولغاياٍت 
عرفت  �رصية  مقابر  الحتالل، 
با�صم )مقابر الأرقام(، هدفت منها 
اإىل معاقبة ذوي ال�صهداء وحرمانهم 
اإّن  اإذ  لأبنائهم،  وداع  حلظة  من 
ل  الإ�رصائيلي"  الحتالل  "حكومة 
تكتفي مبعاقبة الأحياء، بل مبعاقبة 
الأموات بعد موتهم، ومعاقبة ذويهم 
من  اأن  مراقبون  ويرى  واأطفالهم، 
الأرقام  ملقابر  الأخرى  الغايات 
الإ�رصائيلي  الحتالل  من  حماولة 
لـ"التغطية على جرائمه بحّق اأفراد 
يختطفهم ثم يق�صون حتت التعذيب 
لف�صائح  جتنبا  بجثثهم  فيحتفظ 
حقائق  لإخفاء  و�صعياً  دولية، 
ومعطيات تثبت ممار�صاته التعذيب 
ال�صهداء  من  كثرًيا  واأن  ال�صديد، 
وياأتي  اأ�رصهم"،  بعد  اأعدموا  قد 
احلقائق  لهذه  اخفاًء  احتجازهم 
الدولية،  امل�صوؤولية  من  وهروباً 
خطورة  اأكرث  اآخر  �صبب  يربز  كما 
اأج�صاد  من  اأع�صاء  ب�رصقة  يتعلق 

ال�صهداء".

وقفات احتجاجية

اليوم  يف  الفل�صطينيني،  مئات  نظم 
الوطني ل�صرتداد جثامني ال�صهداء، 
ال�صفة  مدن  يف  احتجاجية  وقفات 
غزة،  وقطاع  املحتلة  الفل�صطينية 
جثامني  عن  بالإفراج  للمطالبة 
املحتجزة  الفل�صطينيني  ال�صهداء 
لدى �صلطات الحتالل الإ�رصائيلي.

لل�صهداء  �صوًرا  امل�صاركون،  ورفع 
ولفتات  جثامينهم،  املحتجزة 

تطالب بالإفراج عن اجلثامني.
وقالت �صلوى حماد، املتحدثة با�صم 
جثامني  ل�صرتداد  الوطنية  احلملة 
"اإ�رصائيل  اإن  املحتجزة،  ال�صهداء 
قانونية  جرمية  ارتكاب  توا�صل 
باحتجاز جثامني ال�صهداء، ملعاقبة 
ذويهم، وحرمانهم من حقهم يف دفن 
لالنتقام  الالئق،  بال�صكل  اأبنائهم 

منهم وتعذيب ذويهم".
النا�رص  عبد  اأو�صح  جانبه  من 
الدرا�صات  وحدة  رئي�س  فروانة، 
والتوثيق يف هيئة �صوؤون الأ�رصى، اأن 
الأ�رصى يف �صجون الحتالل  "عدد 
بلغ 6 اآلف اأ�صري يقبعون يف ٢٢ �صجًنا 
م�صيفاً:  توقيف"،  ومركز  ومعتقاًل 
يتعر�صون  الأ�رصى  اأن  لـ"الكوفية" 
ب�صبب  والإذلل،  والتعذيب  للتنكيل 
غري  املعاملة  على  احتجاجهم 
من  لها  يتعر�صون  التي  الإن�صانية 

قبل اإدارة ال�صجون.
لطريقة  "جلاأ  الحتالل  اأن  واأكد، 
غري م�صبوقة يف العامل اأجمع لعقاب 
من  واأمواتاً  اأحياًء  الفل�صطينيني 
ال�صهداء  جثامني  احتجاز  خالل 
مبقابر  يعرف  وما  الثالجات  يف 
وتعذيب  منهم  لالنتقام  الأرقام، 
مقابر  زيارة  من  وحرمانهم  ذويهم 
للقانون  �صارخ  حتٍد  يف  اأبنائهم، 

الدويل"

من   270 "اإ�سرائيل" حتتجز 
جثامني ال�سهداء

�صلطات  اأن  فروانة،  واأ�صاف 
ار�س احتجاز اجلثامني  الحتالل تمُ
جديدة،  قدمية  �صيا�صة  اإطار  يف 
منذ  الحتالل  دولة  اإليها  جلاأت 
على  و�صيطرتها  احتاللها  اإتام 
عام  الفل�صطينية  الأرا�صي  باقي 
اأكرث  حتتجز  تزال  وما   ،1967
ل�صهداء  اجلثامني  من   )٢70( من  
يف  ا�صت�صهدوا  وعرب  فل�صطينيني 
خمتلفة،  وظروف  متفاوتة  فرتات 
�صبعينيات  يف  ا�صت�صهد  بع�صهم 
القرن  وت�صعينيات  وثمانينيات 
يف  ا�صت�صهد  وبع�صهم  املا�صي، 
عدوان �صيف ٢014 على غزة، فيما 
هناك من ا�صت�صهد خالل "انتفا�صة 
اأكتوبر/ يف  اندلعت  التي  القد�س" 
ومازالت  كما   .٢01٥ الأول  ت�رصين 
ال�صهيد  جثمان  ت�صليم  ترف�س 

"فار�س بارود" الذي ا�صت�صهد داخل 
ال�صجن نتيجة الإهمال الطبي اأوائل 
فرباير/�صباط املا�صي بعد اعتقال 

دام لنحو ٢٨ �صنة.

مقابر الأرقام

الحتالل  �صلطات  اأن  واأو�صح، 
الإ�رصائيلي حتتجز جثامني ال�صهداء 
لأيام و�صهور، بل ل�صنوات وعقود يف 
اأو  الأرقام"  "مقابر  بـ  يمُ�صمى  ما 
داخل ثالجات املوتى، كما وتعاقب 
اإىل  الو�صول  عائالتهم وتنعهم من 
من  القرتاب  حتى  اأو  اأ�رصحتهم 

املقابر التي يدفنون فيها.

واأ�صاف فروانة، اأن احتجاز جثامني 
اأكرب  تعترب هي واحدة من  ال�صهداء 
والدينية  الإن�صانية  اجلرائم  واأب�صع 
والقانونية والأخالقية التي ترتكبها 
يف  الوحيدة  وهي  الحتالل.  دولة 
اجلرمية  هذه  تار�س  التي  العامل 
وعلنية،  ممنهجة  �صيا�صة  اإطار  يف 
قانوناً  اأقرت  الأخرية  ال�صهور  ويف 
اجلثامني،  احتجاز  ا�صتمرار  يجيز 
بهدف النتقام منهم ومعاقبتهم بعد 
بعدهم،  من  الأحياء  ولردع  موتهم، 
والبتزاز  ال�صغط  لغر�س  واأحيانا 

واإيذاء عائالتهم.

منافية لكل املواثيق 
والقوانني الدولية

الحتالل  قيام  اأن  فروانة،  واأو�صح 
اجلثامني  بـ"احتجاز  الإ�رصائيلي 
الأعراف  لكل  منافية  ممار�صة 
ل  الدولية،  والقوانني  واملواثيق 
الأوىل  جنيف  اتفاقيات  �صيما 
التفاقيات  تلك  والرابعة،  والثالثة 
على  موادها  بع�س  يف  ن�صت  التي 
واألزمت  التكرمي،  يف  املوتى  حق 
اإىل  اجلثث  بت�صليم  الحتالل  دولة 
الدينية  الطقو�س  ومراعاة  ذويها، 
بل  الدفن،  عمليات  خالل  الالزمة 
وت�صهيل  املوتى  مدافن  وحماية 
واتخاذ  قبورهم،  اإىل  ذويهم  و�صول 
لتنفيذ  الالزمة  العملية  الرتتيبات 

ذلك".

املقربة الأوىل:
اأقيمت املقربة الأوىل، والأقدم، يف 
اآدم  ج�رص  قرب  ال�صبعينيات  نهاية 
يف غور الأردن، كما ك�صفت م�صادر 
حماطة  وهي  اإ�رصائيلية،  �صحفية 
بجدار، له بوابة حديدية معلق فوقها 
بالعربية  عليها  كتب  كبرية  لفتة 
ويوجد  العدو"  ل�صحايا  "مقربة 
فيها اأكرث من مائة قرب، وحتمل هذه 
 ،)٥107 – اأرقاماً من )٥00٣  القبور 
الأرقام  هذه  كانت  اإن  يعرف  ول 
اأم  اأخرى  مقابر  يف  لقبور  ت�صل�صلية 
جمرد  باأنها  "اإ�رصائيل"  تدعي  كما 
تعك�س  ل  اإدارية  ورموز  اإ�صارات 
املحتجزة  للجثث  احلقيقي  العدد 

يف مقابر اأخرى.
املقربة الثانية:

يف  الثانية  املقربة  اأقيمت  فيما 
العام ٢000، بح�صب م�صدر �صحفي 
بجوار  وتقع   ، اأي�صاً  اإ�رصائيلي 
يف  الع�صكري  "عميعاد"  مع�صكر 
وج�رص  املحتلة،  فل�صطني  �صمال 
"بنات يعقوب" عند ملتقى احلدود 
بع�س  وتفيد  اللبنانية،   – ال�صورية 
من  يقرب  ما  وجود  ب  امل�صادر 
فل�صطينيني  ل�صهداء  فيها  قرب   ٥00
ولبنانيني غالبيتهم ممن �صقطوا يف 

حرب 19٨٢، وما بعد ذلك.

املقربة الثالثة:
مقربة "ريفيدمي" وتقع يف 

غور الأردن.

املقربة الرابعة:

حتمل  والتي  الرابعة،  املقربة  اأما 
ا�صم "�صحيطة" وتقع يف قرية وادي 
احلمام �صمال مدينة طربيا الواقعة 
طربيا،  وبحرية  اأربيل  جبل  بني 
ل�صهداء  فيها  اجلثامني  غالبية 
عامي  بني  الأغوار  منطقة  معارك 
196٥ – 197٥، ويف اجلهة ال�صمالية 
من هذه املقربة ينت�رص نحو ٣0 من 
فيما  طويلني،  �صفني  يف  الأ�رصحة 
ينت�رص يف و�صطها نحو ٢0 �رصيحاً.
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عي�سة ق.

جويلية   5 ملعب  يعد  املقابل،  يف 
يجمع  قوي  عا�صمي  بداربي 
و�صباب  ح�صني  ن�رص  اجلارين 
بلوزداد، اأين تتواجد الن�رصية اأمام 
يف  باجلار  للإطاحة  �صعبة  مهمة 
حققتها  التي  ال�صعبة  البداية  ظل 
واالكتفاء بتعادلني، عك�س ت�صكيلة 
يدخلون  الذين  "العقيبة"  اأبناء 
اللقاء مبعنويات مرتفعة بعد ك�صب 
الكاف  كاأ�س  يف  التاأهل  تاأ�صرية 
باأول  الفوز  اإىل حتقيق  ويطمحون 

داربي هذا املو�صم.
يف املقابل، �صوف يكون ملعب 20 
اأوت بب�صار قبلة املتابعني الحت�صان 
�صبيبة  ت�صكيلتي  يجمع  قوي  لقاء 
ال�صاورة ومولودية اجلزائر، يف ظل 
فوزهم  على  ال�صاورة  اأبناء  بحث 
املو�صم  هذا  التوايل  على  الثاين 
وهم  املقدمة  بكوكبة  وااللتحاق 
البطولة  اإىل  بتاأهلهم  املنت�صون 
العربية للأندية، يف انتظار ت�صوية 
جمعية  اأمام  املتاأخر  لقاءهم 
النادي  يدرك  بينما  مليلة،  عني 
ويعول  مهمته،  �صعوبة  العا�صمي 

من  اإيجابية  نتيجة  ت�صجيل  على 
مدينة ب�صار.

على  وهران  مولودية  يعول  بينما، 
ا�صتغلل فر�صة اال�صتقبال مبلعبه 
جديد  انت�صار  حتقيق  اأجل  من 
ق�صنطينة  �صباب  ي�صتقبل  عندما 
مو�صم  بداية  ي�صجل  الذي 
متذبذبة، فيما ي�صعى نادي بارادو 
امليدان  اف�صلية  ا�صتغلل  اإىل 
لتحقيق اول نقاطهم هذا املو�صم 
عند ا�صت�صافة �صبيبة القبائل عقب 

ت�صجيل هزميتني متتاليتني

برنامج املباريات

اأهلي برج بوعريريج / وفاق 
�صطيف

نادي بارادو / �صبيبة القبائل
مولودية وهران / �صباب 

ق�صنطينة
املباريات تنطلق ابتداء من 

ال�صاعة 20:30
ن�رص ح�صنب داي / �صباب بلوزداد
�صبيبة ال�صاورة / مولودية اجلزائر

اللقاءان يجريان على ال�صاعة 
21:00

اجلولة الثالثة من الرابطة املحرتفة الأوىل

داربي بالعا�ضمة والربج قمة بب�ضار وزبانة 
وبارادو ي�ضطدم بالكناري

اجلمعية العامة لوفاق �سطيف رفعت 
الرتكيبة واأ�سافت 11 ع�سوا

اليف يعلن الرت�ضح لرئا�ضة 
وفاق �ضطيف

�صطيف  وفاق  فريق  �صبط 
اجلمعية  باإجراء  املتعلّقة  االأمور 
جديد  رئي�س  الختيار  االنتخابية 
امل�صتقيل  للرئي�س  خلفا  للفريق 
م�صاء  جرت  حيث  حمار،  ح�صان 
اجلمعية  اأ�صغال  ام�س  اأول 
االأوىل  تاأجيل  بعد  اال�صتثنائية 
الن�صاب  اكتمال  عدم  ب�صبب 
مت  ال�صدد  هذا  ويف  القانوين، 
الت�صويت على جلنتي الرت�صيحات 
يف  االنطلق  اجل  من  والطعون 
املتعلقة  امللفات  لت�صلم  عملها 
بالراغبني يف التناف�س على رئا�صة 
التي  االأ�صود"  "الن�رص  ت�صكيلة 
ا�صتقالة  منذ  رئي�س  دون  تتواجد 
حمار، حيث اأعلن يف هذا ال�صدد 
الع�صو اجلديد يف تركيبة اجلمعية 
تر�صحه  كمال اليف  للفريق  العامة 
الهاوي،  الفريق  رئا�صة  اأجل  من 
ملف  بو�صع  يقوم  ان  وينتظر 

الرت�صح لدى جلنة الرت�صيحات، يف 
للرت�صح على  اآخرين  تقدم  انتظار 
رئا�صة الوفاق، حيث مت فتح مهلة 
غاية  اإىل  الرت�صح  ملفات  تقدمي 
فرتة  فتح  قبل  املقبل،  الثلثاء 
واخلمي�س  االأربعاء  يومي  الطعون 
اأ�صماء  عن  ر�صميا  واالإعلن 
ر�صميا  املر�صحني  االأ�صخا�س 

ل�صباق رئا�صة الوفاق.
التي  اجلمعية  اأ�صغال  وعرفت 
ع�صوا   48 جمموع  ح�رصها 
اإىل  جديدا  ع�صوا   11 ان�صمام 
تركيبة اجلمعية ويتعلق االأمر بكل 
ح�صو�س،  دمربي،  �صاحلي،  من 
فريد  بوعود،  ه�صام  �صن�صاي، 
مهداوي،  اهلل،  جاب  بن  ملويل، 
وحلفاية،  اليف  ع�صيلة،  ن�صري 
التحاقهم  تر�صيم  مت  والذين 
ورفع  العامة  اجلمعية  بع�صوية 

عدد اأع�صائها.

تتوا�سل �سهرة اليوم مباريات اجلولة الثالثة من الرابطة املحرتفة الأوىل والتي �سوف تعرف خو�ض مباريات 
ثمرية عندما تتميز بداربيان واعدان، الأول يتمثل يف داربي عا�سمة اله�ساب العليا ويجمع الفريقان 

اجلاران اأهلي برج بوعريريج ووفاق �سطيف، حيث ي�سعى اأ�سبال الفرن�سي دوما اإىل تاأكيد النطالقة القوية 
باملو�سم اجلديد، وحتقيق فوزه الثاين على التوايل واإحراز اول فوز داخل القواعد، بينما يعول اجلار لتحقيق 

ال�ستفاقة على ح�ساب "الكابا" والنطالق يف املناف�سة بقوة بعد الكتفاء بتعادل وهزمية

الذي  العا�صمي  الداربي  ي�صد 
 5 ملعب  على  اليوم  �صهرة  يجري 
متابعة  ويعرف  االنتباه  جويلية 
الفريقني  يجمع  الذي  وهو  قوية 
اجلارين ن�رص ح�صني داي و�صباب 
خلف  ي�صعيان  اللذان  بلوزداد، 
�صوف  ال�صدد  االنت�صار، ويف هذا 
املقابلة  داي  ح�صني  ن�رص  يدخل 
االنت�صار  البحث عن  حتت �صغط 
الذي  وهو  املو�صم  هذا  له  االأول 
�صجل تعادلني يف انطلق البطولة 
وجمعية  القبائل  �صبيبة  اأمام 

"الن�رصية"  ويدرك العبو  ال�صلف، 
نقاط  ثلث  اأول  حتقيق  اأهمية 
اجلار  ح�صاب  على  املو�صم  يف 
التي  للح�صا�صية  بلوزداد  �صباب 
االأمر  وهو  الفريقني،  اأن�صار  متّيز 
على  الفني  الطاقم  يعمل  الذي 
من  النواحي  كافة  من  له  االعداد 
الناحية  من  اللعبني  اجل حترير 
الرتكيز على  اإىل  ودفعهم  النف�صية 
وت�صيري املقابلة دفعا  بقوة  اللعب 
بهم اإىل ت�صجيل اأول فوز للن�رصية 

يف املو�صم اجلديد.

اللقاء  بلوزداد  �صباب  يدخل  بينما 
عن  بحثا  مرتفعة  مبعنويات 
اخلروج بالزاد كامل يف ظل الرغبة 
ال�صديدة للنادي العا�صمي موا�صلة 
االنطلقة  وتاأكيد  عاليا  التحليق 
القوية مع بداية املو�صم اجلديد، 
اأول  يف  لل�صباب  فوز  وان  خا�صة 
لهم  ي�صمح  �صوف  عا�صمي  داربي 
مبوا�صلة الرتبع على �صدارة جدول 
على  املوا�صلة  و�صمان  الرتتيب 
املو�صم  هذا  االأوىل  االأدوار  لعب 
الأ�صبال  العالية  املعنويات  ظل  يف 

بعد  عمراين  القادر  عبد  املدرب 
ع�رص  ال�صاد�س  الدور  اإىل  تاأهلهم 
حيث  الكاف،  كاأ�س  ملناف�صة 
ي�صعون للموا�صلة على ريتم النتائج 
االإيجابية واإ�صعاد اأن�صارهم الذين 
وعدوا بتنقل قوي اإىل امللعب من 
اأجل ت�صجيع رفقاء اللعب املتاألق 
حتقيق  اإىل  ودفعهم  �صعيود  امري 
بعد  التوايل  على  الثاين  االنت�صار 
جنم  اأمام  املن�رصمة  اجلولة  فوز 

مقرة.
عي�سة ق.

ن�سر ح�سني داي / �سباب بلوزداد

الن�ضرية ت�ضعى لفوزها االأول واأبناء العقيبة للتم�ضك بال�ضدارة

اجلولة  مباريات  اليوم  تتوا�صل 
املحرتفة  الرابطة  من  الثانية 
القمة  تتقدمها  والتي  الثانية 
ماي   19 ملعب  على  املرتقبة 
االحتاد  فريق  وجتمع  بعنابة 
املدية،  اأوملبي  وال�صيف  املحلي 
اأين �صيجد املحليون مهمة �صعبة 
يلقون  عندما  مواجهتهم  يف 
يف  قوية  بجاية  �صجل  مناف�صا 
البطولة الوطنية بعدما انت�رص يف 
نظيفة،  بثنائية  االفتتاحية  اجلولة 
عنابة  نحو  التنقل  على  ويعول 
خلف  وال�صعي  التاأكيد  عن  بحثا 
اإيجابية،  بنتيجة  للديار  العودة 
ينوون  ال  "بونة"  مدينة  اأبناء  لكن 
اأيديهم  من  يفلت  اللقاء  ترك 
�صوى يف  يفكرون  واأنهم ال  خا�صة 
املن�رصم  اللقاء  هزمية  تدارك 
اأول  وت�صجيل  تاجنانت  دفاع  اأمام 
اجلديد  املو�صم  يف  نقاط  ثلث 
وهم  اأن�صارهم  واأمام  ملعبهم  من 
املقابلة  يخو�صون  �صوف  الذين 
ا�صتفادة  بعد  مرتفعة  مبعنويات 
بوغرارة  اليامني  املدرب  ت�صكيلة 
عقب  اجلدد  العبيها  اإجازات  من 
على  كانت  التي  الديون  ت�صوية 

عاتق اإدارة النادي.
يف املقابل، لن تقل مواجهة وداد 
اأهمية  اخلروب  وجمعية  تلم�صان 
ي�صعيان  فريقني  جتمع  التي  وهي 

دوري  نحو  جمددا  العودة  اإىل 
اأبناء "الزيانيني"  الكبار، اأين يعول 
على ت�صجيل الفوز واال�صتفادة من 
عقب  العالية  اللعبني  معنويات 
من  املن�رصمة  اجلولة  تعادل 
على  املغاربية"  "الوحدة  ملعب 
ح�صاب �صبيبة بجاية، بينما يبحث 
الهزمية  تفادي  اخلروب  جمعية 
الفارطة  اجلولة  انت�صار  وتاأكيد 

على ح�صاب مولودية بجاية.
بينما يخو�س مولودية بجاية اللقاء 
تاجنانت  دفاع  اأمام  ملعبه  على 
يدفعه  الذي  االأمر  جمهور،  دون 
اجل  من  اجلهود  م�صاعفة  اإىل 
للقاء  التعرث  وتفادي  الفوز  حتقيق 
مناف�س  اأمام  التوايل،  على  الثاين 
بعد  اأف�صل  معنويات  يف  يتواجد 
اأمام  املن�رصمة  اجلولة  انت�صاره 

احتاد عنابة.
ع.ق.

برنامج املباريات

تاجنانت  دفاع   / بجاية  مولودية 
دون جمهور

اللقاء ينطلق ابتداء من 18:00
وداد تلم�صان / جمعية اخلروب

احتاد عنابة / اأوملبي املدية
ال�صاعة  على  جتريان  املواجهتان 

20:00

اجلولة الثانية من الرابطة املحرتفة الثانية

االإثارة يف 19 ماي والزيانيون 
ي�ضعون لالإطاحة بالي�ضكا

موعدا  اوت   20 ملعب  ي�رصب 
اأجل  امل�صتديرة من  الكرة  لع�صاق 
فريقي  جتمع  ملتهبة  قمة  ح�صور 
ووفاق  بوعريريج  برج  اأهلي 
"اله�صاب  داربي  يف  �صطيف 
العليا"، اأين يدخل الفريقان اللقاء 
بهدف حتقيق الفوز ال غري يف ظل 
بحث كل منهما على ت�صجيل الزاد 
ي�صعى  ال�صدد  هذا  ويف  كامل، 
تاأكيد  اإىل  "الكابا"  ت�صكيلة  العبو 
يف  ي�صجلونها  التي  القوية  البداية 

فر�صة  وميلكون  اجلديد،  املو�صم 
ثمينة من اأجل املوا�صلة يف ت�صدر 
ي�صتفيدون  عندما  الرتتيب  جدول 
واجلمهور،  االأر�س  عاملي  من 
اأ�صبال  يعول  ال  التي  الفر�صة 
دوما  باتريك  الفرن�صي  املدرب 
ر�صيد  تدعيم  اجل  من  ت�صييعها 
النادي بثلث نقاط ثمينة ت�صاهم 
�صدارة  يف  موقعهم  تعزيز  يف 
اإىل  وتعادل،  فوز  عقب  الرتتيب 
يعولون  "الكابا"  العبي  اأن  جانب 

على تدارك تعرث اجلولة االفتتاحية 
اكتفوا  عندما  القواعد  داخل 
بلوزداد،  �صباب  اأمام  بالتعادل 
يف  ت�صييعها  ينوون  ال  والفر�صة 
التي  املرتفعة  املعنويات  ظل 
االنت�صار  عقب  عليها  يتواجدون 
الثمني الذي عادوا به من التنقل يف 
احتاد  مللقاة  املن�رصمة  اجلولة 
بلعبا�س. يف املقابل، ي�صعى وفاق 
�صطيف اإىل حتقيق االنطلقة من 
مدينة برج بوعريريج بعد ف�صله يف 

حتقيق اأي فوز على مدار جولتني 
يدرك  اأين  الوطنية،  البطولة  من 
ال�صعي خلف  اأهمية  الوفاق  العبو 
اله�صاب  داربي  من  االنطلقة 
هذا  للفريق  انت�صار  اول  وحتقيق 
املو�صم، باعتبار اأن اجلميع يدرك 
ان اأي تعرث جديد قد يعقد و�صعية 
لهم  خيار  ال  وبالتايل  الت�صكيلة 
�صوى رفع التحدي من اأجل تفادي 

اأي �صقوط جديد.
عي�سة ق.

اأهلي برج بوعريريج / وفاق �سطيف

الكابا يبحث االنت�ضار والن�ضر االأ�ضود للتحقيق االنطالقة

عي�سة ق



ريا�ضةاجلمعة 30 - ال�سبت 31    اأوت  2019  املوافـق  ل30  ذواحلجة   1440هـ 13

عي�سة ق.

م�أمورية  ي�سهل  لن  الذي  الأمر 
متو�سط ميدان الت�سكيلة الوطنية 
يف تخطي عقبة دور املجموع�ت 
من  النه�ئي  ثمن  الدور  وبلوغ 
املن�ف�سة، والأمر لن يختلف اأم�م 
�سوداين  العربي  الآخر  الثن�ئي 
وي��سني بن زية اللذان يلتقي�ن كمع 

فريقهم� اوملبي�كو�س اليون�ين يف 
جمموعة ث�نية قوية ت�سم كل من 
وتوتنه�م  الأمل�ين  ميونيخ  ب�يرن 
النجم  ج�نب  اإىل  الإجنليزي 

الأحمر البلغ�ري.
�سحب  عملية  ك�نت  املق�بل  يف 
القرعة للتعرف على الأفواج التي 
امل�س�بقة  جمموع�ت  دور  متثل 
م�ن�س�سرت  بن�دي  اأرحم  الأوروبية 

وقع  والذي  الإجنليزي  �سيتي 
يف  وتبدو  �سهلة  جمموعة  يف 
�سهل  عبور  اجل  من  املتن�ول 
يتن�ف�س  حيث  الث�ين،  الدور  اإىل 
دونيتيك  �س�خت�ر  اندية  رفقة 
زغرب  دين�مو  الأوكراين، 
فيم�  برغ�م،  واأت�لنت�  الكرواتي 
فوزي  الآخر  الدويل  ي�سطدم 
الإيط�يل  ن�بويل  وفريقه  غولم 

الف�رط  املو�سم  لقب  بح�مل 
املنتمي�ن  الإجنليزي  ليفربول 
اإىل املجموعة اخل�م�سة واللذان 

جينيك  ن�ديي  رفقة  يتن�ف�س�ن 
�س�لزبورغ،  بول  وريد  البلجيكي 
الدوليني  مهمة  �ستكون  اأين 

قوة  ح�سب  متب�ينة  اجلزائريني 
املن�ف�سني الذي اأوقعتهم القرعة 

رفقتهم.

فيغويل ي�ضطدم بالريال والبي اأ�س جي وغوالم يواجه حامل اللقبقرعة دور جمموعات رابطة الأبطال اأوقعت حمرز مبجموعة �سهلة
تعرف الالعبون الدوليون اجلزائريون على مناف�سيهم �سمن دور جمموعات 
مناف�سة رابطة ابطال اأوروبا، والتي �سوف تعرف تواجد خم�سة جزائريني يف 

مبارياتها، ويف هذا ال�سدد فاإن لعب اخل�سر �سفيان فيغويل وناديه غالتا�سراي 
الرتكي وقع �سمن جمموعة �سعبة ومعقدة بالتواجد رفقة الفوج الأول الذي 

ي�سم يف �سفوفه فريقا ريال مدريد ال�سباين وباري�س �سان جرمان الفرن�سي اإىل 
جانب نادي اأف �سي بروج البلجيكي، حيث ا�سطدم فيغويل بعمالقني تعودا على 

الذهاب بعيدا يف املناف�سة الأوروبية

حتدث عن براهيمي قبل مواجهتهما اأم�س

هني: تاأقلمت مع الغرافة و�ضيكون 
بوابتي للعودة اإىل اخل�ضر

اجلزائري  الدويل  الالعب  �سّدد 
�سفي�ن هني اأنه ت�أقلم ب�رسعة رفقة 
القطري  الغرافة  اجلديد  ن�ديه 
خالل  ب�سفوفه  التحق  بعدم� 
حيث  املن�رسم،  ال�سيفي  املرك�تو 
الندم�ج  من  متكن  اأنه  اأو�سح 
ب�رسعة رفقة زمالئه اجلدد واللعب 
التج�رب  اأول  يف  رفقتهم  براحة 
الدوري  يف  يخو�سه�  التي  الكروية 
يف  يتواجد  اأنه  واأو�سح  اخلليجي، 
الأمور  وكل  الغرافة  رفقة  راحة 
اندمج  بعدم�  يرام  م�  على  ت�سري 

ب�سورة ع�دية، واعترب هني يف حوار 
ي�أمل  اأنه  »كووورة«  موقع  مع  اجراه 
الغرافة  بن�دي  التح�قه  يكون  اأن 
العودة  اأجل  من  له  ب�لن�سبة  البوابة 
�رسيع� اإىل �سفوف املنتخب الوطني 
وهو الذي مت ا�ستبع�ده من �سفوفه 
يقرر  ان  قبل  الأخرية  الفرتة  خالل 
تغيري الأجواء بعد جتربة يف الدوري 
جديد  ره�ن  عن  ويبحث  الرو�سي 
ي�ستعيد من خالله فر�سة العودة اإىل 
مرة  لأول  واللعب  الوطني  املنتخب 

حتت قي�دة املنتخب الوطني.

يف  وزميله  مبواطنه  هني  واأ�س�د 
براهيمي  ي��سني  الوطني  املنتخب 
التي  القمة  مق�بلة  موعد  قبل 
جمعت  مب�راة  يف  اأم�س  خ��س�ه� 
�سمن  والري�ن  الغرافة  فريقي 
اأنه  اأ�س�ر  حيث  قطر،  جنوم  دوري 
بورتو  لن�دي  ال�س�بق  الالعب  يعترب 
الظروف  لكن  وزميل  اأخ  الربتغ�يل 
اأر�سية  على  يلتقي�ن  عندم�  تتغري 

امليدان ويتحّول اإىل من�ف�سني.
ع.ق.

�سفقته كلفت النادي الفرن�سي 2.5 مليون اأورو مع اف�سلية �سراء العقد

ني�س يعلن التعاقد مع اأونا�س ملو�ضم اإعارة
الفرن�سي  ني�س  فريق  اإدارة  اأعلنت 
الالعب  مع  ر�سمي�  التع�قد  عن 
اأون��س  اآدم  اجلزائري  الدويل 
ن�دي  ق�دمن�  ب�سفوفه  واللتح�ق 
اإع�رة  �سكل  على  الإيط�يل  ن�بويل 
ملدة مو�سم واحد، حيث مّت تر�سيم 
ميدان  متو�سط  التح�ق  �سفقة 
اأي�م  بعد  ني�س  ب�سفوف  اخل�رس 
بني  نه�ئي  اتف�ق  اإىل  التو�سل  من 
ن�بويل  ني�س،  الثالثة  الأطراف 
الأخري  عودة  بخ�سو�س  والالعب 
جديد  من  الفرن�سي  الدوري  اإىل 
�سفوفه  واللعب يف  ني�س  بوابة  من 
اإدارة  تف�سيل  بعد  واحدا  مو�سم� 
ن�ديه ن�بويل اإع�رته من اأجل البق�ء 
ف�سل  بعدم�  املن�ف�سة  جو  يف 
مدرب ن�دي اجلنوب الإيط�يل ك�رلو 
ح�س�ب�ته  خ�رج  و�سع  اأنت�سيلوتي 
الكروي  للمو�سم  حت�سب�  التكتيكية 
ني�س  اإدارة  وا�ستف�دت  اجل�ري. 

اإع�رة  ملو�سم  اأون��س  خدم�ت  من 
مليون   2.5 قيمته  م�  دفع  مق�بل 
�رساء  اف�سلية  متلك  بينم�  اأورو، 
مق�بل  املقبل  الع�م  �س�ئفة  العقد 
ب�حت�س�ب  اأورو  مليون   25 قيمة 
الالعب  لزال  حيث  املتغريات، 
اإىل  متع�قدا مع ن�بويل بعقد ميتد 
اإمك�نية  ي�ستبعد  ول   2021 الع�م 

عودته جمددا اإىل �سفوفه.
وجرى التح�ق اأون��س الذي تواجد 

واأجرى  ني�س  مبدينة  ام�س  اأول 
ت�سبق  التي  الطبية  الفحو�س�ت 
من  مميزة  بطريقة  العقد  توقيع 
الفرن�سي  الن�دي  اإدارة  ن�رس  خالل 
ومواطنه  الن�دي  يف  لزميله  ر�س�لة 
ط�لبه  الذي  عط�ل  يو�سف 
مبركز  اللتح�ق  يف  ب�لإ�رساع 
التح�سري  التدريب�ت والنطالق يف 

مع املجموعة.
عي�سة ق.

فاجاأ املتتبعني وعاك�س التوقعات

باليلي يلتحق باالأهلي ال�ضعودي باأجرة 5.8 مليار �ضهريا

اجلزائري  الدويل  الالعب  ف�ج�أ 
ب�ختي�ر  املت�بعني  باليلي  يو�سف 
اإىل  والن�سم�م  خليجية  وجهة 
ك�ن  بعدم�  ال�سعودي  الدوري 
العودة  اإىل  لالنتق�ل  مر�سح� 
حيث  جمددا،  اأوروب�  يف  واللعب 
جدة  اأهلي  ن�دي  اإدارة  اأعلنت 
مه�جم  التح�ق  عن  ال�سعودي 
ب�سفوفه�  الوطني  املنتخب 
موا�سم  ثالثة  ملدة  ميتد  بعقد 

اين  الع�م 2022،  اإىل غ�ية �س�ئفة 
ل باليلي التنقل اإىل اللعب يف  ف�سّ
الدوري ال�سعودي بعد ح�سوله على 
عر�س م�يل مغر وف�سل مف�و�س�ت 
نف�س  يف  يعترب  والذي  من�جريه 
مع  املف�و�س�ت  يف  والده  الوقت 
عن  التي عربت  الأوروبية  الأندية 
اهتم�مه� بخدم�ته ب�سبب اجل�نب 
»الوطن«  جريدة  وك�سفت  امل�يل. 
ين�ل  �سوف  باليلي  اأن  ال�سعودية 

راتب� خي�لي� بلعبه رفقة اأهلي جدة، 
اإدارة فريقه اجلديد  حيث منحته 
م�  �سهري�  ملي�ر   5.8 قيمته  م� 
اأين  جزائري،  لعب  اأغلى  يجعله 
الذي  الكبري  امل�يل  للعر�س  ك�ن 
منحه غي�ه عمالق الكرة ال�سعودية 
مدينة  ابن  موافقة  يف  كبريا  دورا 
وهران على النتق�ل اإىل ال�سعودية 
�سفقة  يف  �سفوفه  يف  واللعب 
مف�ج�أة  وج�ءت  منتظرة  تكن  مل 
حمل  باليلي  وك�ن  للجزائريني. 
اهتم�م عدد من الأندية الأوروبية 
الرتكي،  غ�لت��رساي  �سورة  يف 
الفرن�سي  واأجنيه  البلجيكي  بروج 
لكن الالعب رف�سه� ب�سبب �سعف 
عليه�  املعرو�س  امل�يل  املق�بل 
وف�سل اأموال اخلليج، خ��سة واأنه 

تلقى عر�س� ل يرف�س.
ع.ق.

قبل يومني عن اإ�سدال ال�ستار على الألعاب الإفريقية باملغرب

املالكمة اجلمباز والعاب القوى تهدي 
اجلزائر املعدن النفي�س

مبيدالي�ت  اجلزائر  تدّعمت 
من  الألوان  خمتلف  من  جديدة 
الألع�ب  دورة  يف  م�س�ركته�  خالل 
يف  من�ف�س�ته�  اجل�رية  الإفريقية 
حيث  الرب�ط،  املغربية  الع��سمة 
بن  احلفيظ  عبد  املالكم  اأهدى 
املعدن  من  ميدالية  اجلزائر  �سبلة 
املن�ف�س بعد فوزه ب�ملن�زلة النه�ية 
اأط�ح  اأين  املالكمة،  من�ف�س�ت  من 
يف  بعلة  يون�س  املغربي  مبن�ف�سه 
زمالئه  اكتفى  بينم�  كغ،   91 وزن 
ب�إ�س�فة ثالث  يف منتخب املالكمة 
حممند  من  كل  اأحرزه�  برونزي�ت 

حومري وزن 81 كغ، اأ�س�مة مرج�ن 
57 كغ وحممد فلي�سي 52 كغ.

اخت�س��س  ح�س�د  ك�ن  بينم� 
�سبع  مبجموع  التتويج  اجلمب�ز 
ف�سيتني  ذهبيتني،  منه�  ميدالي�ت 
املعدن  ع�د  حيث  ف�سي�ت،  وثالث 
بورقيق  حممد  من  كل  اإىل  النفي�س 
وت�سجيل جمموع  القفز  من�ف�سة  يف 
من�ف�سة  يف  متيجي  وهالل   13883
مبجموع  املتوازيني  العمودين 
الأخري ميدالية  12800 نقطة، ون�ل 
الث�بت  العمود  من�ف�سة  يف  برونزية 
مبجموع 12800 نقطة، بينم� ع�دت 

اأحمد معوج  الف�سيتني على كل من 
يف القفز وحممد عوي�سة يف العمود 
الث�بت، فيم� ك�ن الربونز من ن�سيب 
الع�ر�سة  يف  ن�ير  �سوفي�  الثن�ئي 

و�س�مل لهنى يف احلرك�ت الأر�سية.
القوى  الع�ب  اأهدت  املق�بل  يف 
اول  ذهبيتني  ميداليتني  اجلزائر 
�رسابي  ه�س�م  العداء  عرب  ام�س 
متج�وزا  ب�لزانة  القفز  من�ف�سة  يف 
بينم� ع�د  امت�ر،  القفز علو خم�سة 
الذهب اأي�س� اإىل العداء عبد امل�لك 

حلولو يف �سب�ق 400م حواجز.
ق.ر.

عقد اجتماعا طارئا عقب ال�سقوط املميت لأحد الأبواب
مري بلوزداد يغلق ملعب 20 اأوت ويجمد 

مهام مدير امللعب
الوف�ة  ح�دثة  بعد  الأمور  ت�س�رعت 
اأبواب  اأحد  �سقوط  فيه�  ت�سّبب  التي 
اأّدت اإىل لفظ  ملعب 20 اأوت ب�لع��سمة 
اأنف��سه يف  طفل ل يتج�وز اأربعة اأعوام 
اأم�م  من  م�را  ك�ن  بعدم�  املك�ن  عني 
حيث  بوالدته،  مرفوق�  امللعب  ج�نب 
امللعب  لب�ب  املميت  ال�سقوط  اأدى 
بلوزداد  حممد  بلدية  رئي�س  قرار  اإىل 
�رسيع  قرار  اتخ�ذ  اإىل  عم�مرة  حممد 

من  النته�ء  حني  اإىل  امللعب  بغلق 
وذلك  له�  يخ�سع  التي  الرتميم  اأ�سغ�ل 
عقده  الذي  الط�رئ  الجتم�ع  اإثر  على 
بح�سور الأمني الع�م للبلدية والذي اأمره 
ب�تخ�ذ ك�فة التدابري اخل��سة ب�لقرارات 
فتح  يتم  لن  به�، حيث  التي مت اخلروج 
انتظ�ر  يف  لحق  ت�ريخ  اإىل  الأبواب 
النته�ء من ا�سغ�ل اأع�دة و�سع الب�س�ط 
على اأر�سية امليدان، اإىل ج�نب اإيق�ف 

مه�م مدير ملعب 20 اوت ب�سبب حتميله 
واأّدت  وقعت  التي  احل�دثة  م�سوؤولية 
الت�سيري  ب�سوء  اته�مه  ومّت  الوف�ق،  اإىل 
له،  املوكلة  امله�م  اأداء  يف  والتق�سري 
وكلّف رئي�س البلدية جلنة تقنية من اأجل 
ل  مف�سّ تقرير  وو�سع  امللعب  مع�ينة 
وو�سعية  وقعت  التي  احل�دثة  حول 

املرافق الت�بعة للملعب.
عي�سة ق.



رونالدو  كري�ستيانو  قال 
الإيطايل،  جنم جوفنتو�س 
بالأرجنتيني  عالقته  اإن 
اأيقونة  مي�سي،  ليونيل 
بر�سلونة، جيدة للغاية رغم 
بينهما  القوية  املناف�سة 
واجلوائز  الألقاب  على 
رونالدو  واأ�ساف  الفردية، 
توزيع  حفل  هام�س  على 
الأوروبي  الحتاد  جوائز 
موناكو  باإمارة  اأم�س  اأول 
تقا�سمت  »لقد  الفرن�سية: 
على  مي�سي  مع  املناف�سة 
 15 ملدة  الفردية  اجلوائز 

عاًما، فهل حدث هذا من 
قبل يف تاريخ الكرة«، وتابع 
»عالقتي  الربتغايل  النجم 
امللعب  خارج  مي�سي  مع 
الع�ساء  نتناول  مل  جيدة، 
�سيحدث  ولكن  �سوًيا، 
اآجال  امل�ستقبل  يف  ذلك 

اأم عاجال
»اأفتقد  كري�ستيانو  واأقر 
كانت  اإ�سبانيا،  يف  اللعب 
،وجميلة  قوية  مناف�سة 
الآخر  يدفع  كالنا  بيننا، 
وكتبنا  العطاء،  لذروة 
الكرة«،  تاريخ  يف  ا�سمنا 

يف  تعتزل  هل  وب�سوؤاله 
�سينهي  الذي  العام  نف�س 
م�سريته  مي�سي  فيه 
قائد  رد  الريا�سية، 
»ليونيل  �ساحكا  الربتغال 
ي�سغرين بعامني، ومع ذلك 
اأبدو و�سيما مقارنة ب�سني، 
واأتطلع للتواجد واملناف�سة 
على اجلوائز الفردية العام 
اأو  عامني  وخالل  املقبل 
اأنف  رغم  اأعتزل  لن   ،3

الكارهني يل«
كلمات  كانت  جانبه،  من 
دبلوما�سية  مي�سي  ليونيل 

جتاه  للغاية  وودية 
حيث  رونالدو،  كري�ستيانو 
قال جنم البار�سا: »�سعدت 
رونالدو،  مع  باملناف�سة 
و�سحية  قوية  كانت  لقد 
ريال  اأن  نعلم  كلنا  للغاية، 
مدريد فريق كبري، واأدرك 
الندية«،  هذه  قيمة  متاما 
واأ�سار مي�سي »اأ�سعى دائما 
فهو  الأهداف،  لإحراز 
وللفريق  رائع يل  اإح�سا�س 

وجلماهري النادي«.
وتطرق كري�ستيانو للحديث 
 ،2019 يف  م�سريته  عن 

املا�سي  »املو�سم  م�سرًيا 
كان مميزا، لقد رحلت عن 
ريال مدريد بعد 9 �سنوات، 
جوفنتو�س،  اإىل  وانتقلت 
حيث اأن الدوري الإيطايل 
امل�سابقات«،  اأقوى  من 
»فزت  ت�رصيحاته  واأمت 
كاأ�س  هي  األقاب  بثالثة 
ودوري  والدوري  ال�سوبر 
منتخب  مع  اأوروبا  اأمم 
كان  املو�سم  الربتغال، 
امل�ستوى  على  مثمًرا 
كان  ومتيزي  ال�سخ�سي، 

بف�سل زمالئي«.

مدرب  توخيل  توما�س  رد 
جريمان،  �سان  باري�س 
ال�سحفية  التقارير  على 
اهتمام  اإىل  اأ�سارت  التي 
دميبلي  عثمان  ب�سم  ناديه 
وكيلور  بر�سلونة  مهاجم 
ريال  مرمى  حار�س  نافا�س 
يف  توخيل  وقال  مدريد، 
اأمي  اأول  �سحفي  موؤمتر 
بالتعاقد  اهتمامه  على  رًدا 
ميكن  »ل  نافا�س:  مع 
اأن  اأوؤكده  ما  ذلك،  تاأكيد 

األفون�س اأريول �سي�سارك يف 
ومار�سني  غًدا،  ميتز  مباراة 
احلار�س  �سيكون  بولكا 
وتطرق  الحتياطي«، 
للحديث  الأملاين  املدرب 
عن دميبلي م�سيفا »من قال 
ال�سحافة  ب�سمه  اأنني مهتم 
اأعرف  ح�سنا،  الإ�سبانية، 
عثمان جيدا، لكن لن اأحتدث 
فهو  اآخر،  بناد  لعب  عن 
مرتبط بتعاقد مع بر�سلونة، 
لذا لن اأحتدث عنه«. وعمل 

للمهاجم  مدربا  توخيل 
الفرن�سي ال�ساب، عندما كان 
ب�سفوف بورو�سيا دورمتوند 
تقارير  ور�سحت  الأملاين، 
دميبلي  يكون  اأن  عديدة 
التبادلية  ال�سفقة  �سمن 
اإىل  جونيور  نيمار  بانتقال 
ووجه  بر�سلونة،  �سفوف 
املدير الفني ل�سان جريمان 
ر�سائل تبدو حمرجة لإدارة 
النادي، قائال: »لقد تاأخرنا 
كثرًيا يف حتديد مهلة نهائية 

ووا�سل  املو�سوع«،  حل�سم 
اأدليت  اأنني  قوله  »ما ميكن 
لأن  املو�سوع،  يف  براأيي 
يقرر  من  هو  الفني  املدير 
هذه  مثل  يف  �سيء  كل 
عندما  خا�سة  املواقف، 
كبري  ناد  يف  م�سوؤول  يكون 

ويقود لعبني كبار«.
»الأمر  توخيل  واأ�سار 
عدة  بني  للنقا�س  مطروح 
جهات، وهدفنا الأول حاليا 
�سبتمرب   2 يوم  يحل  اأن 

ميكن  وحينها  املقبل، 
اخلا�سة  احل�سابات  ترتيب 
اأمر  اأمام  نحن  بالفريق، 
بي  مدرب  واأمت  واقع«، 
عامل  هادئ،  »اأنا  جي  اإ�س 
وعامر  جمنون،  القدم  كرة 
وارد،  �سيء  كل  بالتغريات، 
املنا�سب  الوقت  لي�س  هذا 
يجب  بل  انتباهي،  لأفقد 
درجات  اأق�سى  يف  اأكون  اأن 
املدير  لأنني  الرتكيز 

الفني«

فان د�يك �أف�ضل العب باأوروبا
هوية  القدم  لكرة  الأوروبي  الحتاد  اأعلن 
الفائز بجائزة اأف�سل لعب يف اأوروبا عن 
احلفل  خالل  وذلك  املا�سي،  املو�سم 
اإمارة  يف  اأم�س  اأول  م�ساء  اأقيم  الذي 
موناكو الفرن�سية، واختار اليويفا الهولندي 
ليتوج  ليفربول  دايك مدافع  فان  فريجيل 
بعد  اأوروبا،  يف  لعب  اأف�سل  بجائزة 
الريدز  تتويج  يف  كبري  ب�سكل  م�ساهمته 

بدوري اأبطال اأوروبا، خالل املو�سم املا�سي.
بذلك  ليتفوق  اأ�سوات،   305 جمع  بعدما  اجلائزة  دايك  فان  وح�سد 
على ليونيل مي�سي جنم بر�سلونة �ساحب املركز الثاين بـ 207 اأ�سوات، 
وكري�ستيانو رونالدو مهاجم جوفنتو�س الذي حل يف املركز الثالث بـ74 
بجائزة  اإجنلرتا  ومنتخب  ليون  مدافعة  برونز  لو�سي  فازت  كما  �سوًتا، 
اأف�سل لعبة يف اأوروبا، متفوقة على الرنويجية اأدا هيجربرج والفرن�سية 

اأماندين هرني.

فان د�يك: رونالدينيو قدوتي و�ضعيد 
مبناف�ضة كري�ضتيانو ومي�ضي

الهولندي فريجيل فان دايك مدافع  علق 
ليفربول على تتويجه بجائزة اأف�سل لعب 
يف اأوروبا عن املو�سم املا�سي. وقال فان 
توزيع  حفل  خالل  ت�رصيحات  يف  دايك 
على  اأح�سل  باأن  جًدا  »فخور  اجلوائز: 
اأف�سل  اإىل  اأ�سل  مل  ولكني  اجلائزة،  هذه 
واأ�ساف:  ليلة و�سحاها«،  بني  م�ستوى يل 
مل  وم�ساعدتهم،  ودعمهم  زمالئي  »دون 

وتابع  لولهم«،  عطائي  لذروة  اأ�سل  مل  اأنني  كما  اأمامكم،  �ساأقف  اأكن 
»عندما كنت �سغرًيا كنت اأرى اأن رونالدينيو مثال يحتذى به، لأن لديه 
من  بالكثري  معجبًا  كنت  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  الكروية،  احليل  من  الكثري 

الأ�ساطري«.
اجلائزة،  هذه  على  للح�سول  �ساعدين  من  كل  اأ�سكر  اأن  »اأريد  ووا�سل: 
واأوؤكد اأنني �سعيد للتواجد بجانب مي�سي ورونالدو، حيث اإن الثنائي يف 
بر�سلونة، عقب  اأمام  الرميونتادا  واأكمل: »مباراة  القمة منذ 15 عاًما«، 
اخل�سارة يف الذهاب لعبنا اأمام نيوكا�سل ثم تعافينا بدنًيا وذهنًيا ملوقعة 
العودة  يف  كبرًيا  دوًرا  لعبت  اأنفيلد  جماهري  اأن  »كما  وا�ستمر:  اأنفيلد«، 
الكربى اأمام بر�سلونة، حيث اإننا ع�سنا يوًما ل ي�سدق«، واأمت: »الأجواء 
اأنفيلد كانت حمفزة للغاية، ع�سنا يف املباراة حلظات توهج  العامة يف 
ومتيز، كما اأننا �سجلنا اأهداًفا يف الوقت املنا�سب ولذلك ح�سمنا املوقعة 

وكانت ليلة �ساحرة للعقول

�خلليفي يتحدى ريال مدريد ويتجنب 
�حلديث عن نيمار

رفع نا�رص اخلليفي رئي�س نادي باري�س 
التحدي  راية  الفرن�سي،  جريمان  �سان 
الأبطال  دوري  قرعة  اأ�سفرت  بعدما 
املجموعة  يف  الفريق  وقوع  عن 
بروج  وكلوب  مدريد  ريال  مع  الأوىل 
وغالتا�رصاي الرتكي، وقال اخلليفي يف 
مونت  راديو  �سبكة  اأبرزتها  ت�رصيحات 
كارلو الفرن�سية: »القرعة لي�ست �سهلة، 

هذا وارد يف دوري الأبطال، �سنفعل كل ما يف و�سعنا لنكون جاهزين«، 
واأ�ساف: »ريال مدريد ناد كبري، ونحرتمه، ولكننا بي اإ�س جي، يجب اأن 

ن�ستعد بقوة ملواجهته«.
لنا،  قوي  اإعداد  مدريد  ريال  »مواجهة  الباري�سي:  النادي  رئي�س  واأ�سار 
كارلو  البطولة«.ولفتت مونت  لأق�سى مرحلة ممكنة يف  التقدم  وهدفنا 
يعد  والتي  ال�سفقات،  ملف  عن  احلديث  اخلليفي جتنب  نا�رص  اأن  اإىل 
نيمار  الربازيلي  النجم  لبيع  بر�سلونة  نادي  مع  التفاو�س  ملف  اأبرزها 

جونيور.

اأ�سفرت  قرعة دوري اأبطال 
ملو�سم  القدم،  لكرة  اأوروبا 
�سدام  عن   2020  /2019
مدريد  ريال  نادي  بني 
الأندية فوًزا  اأكرث  الإ�سباين، 
بلقب البطولة ونادي باري�س 
الفرن�سي،  جريمان  �سان 
الأوىل  املجموعة  وجمعت 
جريمان،  �سان  باري�س 
بروج،  كلوب  مدريد،  وريال 
حامل  ووقع  وغالتا�رصاي، 
ليفربول  نادي  اللقب 
املجموعة  يف  الإجنليزي، 
اأندية  ب�سحبة  الرابعة 
وجينك،  �سالزبورج  نابويل، 
بينما تعترب جمموعة املوت 
هي ال�ساد�سة، والتي جمعت 
الإ�سباين  بر�سلونة  نادي 
الأملاين  دورمتوند  بربو�سيا 
الإيطايل  ميالن  واإنرت 

و�سالفيا براج الت�سيكي.
الثانية  املجموعة  ويف 
ميونيخ  بايرن  ي�سطدم 
بتوتنهام  الأملاين 

اإىل  بالإ�سافة  الإجنليزي، 
اأوملبياكو�س اليوناين والنجم 
وجمعت  ال�رصبي،  الأحمر 
املجموعة الثالثة مان�س�سرت 
و�ساختار  الإجنليزي  �سيتي 
زغرب  ودينامو  الأوكراين 
الكرواتي واأتالنتا الإيطايل.  
جوفنتو�س  نادي  ودخل 
جديد  �سدام  يف  الإيطايل 
اأتلتيكو  الإ�سباين  نظريه  مع 
جمعتهما  حيث  مدريد، 
الرابعة  املجموعة 

الأملاين  ليفركوزن  رفقة 
مو�سكو  ولوكوموتيف 
املجموعة  ويف  الرو�سي، 
القرعة  اأوقعت  ال�سابعة، 
بطر�سبورغ  �سان  زينيت 
بنفيكا  مع  الرو�سي 
الفرن�سي  ليون  الربتغايل، 
و�سمت  الأملاين،  وليبزيج 
املجموعة الثامنة، ت�سيل�سي 
واأجاك�س  الإجنليزي، 
وفالن�سيا  الهولندي، 

الإ�سباين، وليل الفرن�سي.

الفرق  كافة  بدء  املقرر 
دور  يف  م�سوارها  املتاأهلة 
مدار  على  املجموعات 
�سبتمرب  و18   17 يومي 
�ستنطلق  حيث  املقبل، 
الأوىل،  اجلولة  مناف�سات 
مرحلة  مناف�سات  وت�ستمر 
 11 حتى  املجموعات 
احلايل،  العام  من  دي�سمرب 
الفرق  تلك  بني  من  ليتاأهل 
الدور  اإىل  فقط  فريًقا   16
�ستجرى  الذي  النهائي  ثمن 

اأيام  بـ5  بعدها  قرعته 
�ستنتظر  ذلك،  بعد  فقط. 
الفرق املتاأهلة حوايل  كافة 
انطالق  حتى  �سهرين 
ثمن  دور  ذهاب  مناف�سات 
 ،18 اأيام  مدار  النهائي على 
 ،2020 فيفري  و26   25  ،19
اأما مباريات الإياب، ف�ستقام 
 17  ،11  ،10 اأيام  مدار  على 
و18 مار�س من العام املقبل.  
 2020 مار�س  الع�رصين  ويف 
ون�سف  ربع  قرعة  رى  جتجُ
نهائي البطولة، على اأن تبداأ 
ربع  دور  ذهاب  مناف�سات 
اأبريل،  و8   7 يومي  النهائي 
الإياب  مباريات  تقام  بينما 
ال�سهر  من  و15   14 يومي 
النهائي،  ن�سف  اأما  ذاته، 
فتقام مباراتا الذهاب يومي 
28 و29 اأفريل، على اأن تلعب 
و6   5 يومي  الإياب  جولتي 
ماي على اأن يحت�سن ملعب 
املباراة  الأوملبي  اأتاتورك 

النهائية يوم 30 ماي 2020
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جمموعات رابطة اأبطال اأوروبا

�ضد�م بني �لريال وباري�س وجمموعة 
نارية لرب�ضلونة

توخيل يرد على �هتمامه ب�ضم دميبلي ونافا�س

كري�ضتيانو يرد حول �العتز�ل مع مي�ضي
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ال�سادر حديثا عن الدار امل�سرية اللبنانية بالقاهرة

نا�شر عراق يزور »دار الع�شاق« 
بعهد حممد علي با�شا

بني خطني متوازيني ي�سري اأحدهما فوق اأعلى قمم ال�سلطة، يف حني يجتاز 
الآخر احلواري والأزقة خلف ق�س�ص الب�سطاء واملعدمني، يك�سي الكاتب 

امل�سري نا�سر عراق �سخو�ص روايته اجلديدة »دار الع�ساق« حلما ودما، لينطقوا 
بالكثري عن زمن ظن البع�ص اأنه باح بكل ما فيه.. زمن حممد علي با�سا.

 256 يف  ال�صادرة  الرواية  وتعد 
عن  املتو�صط  القطع  من  �صفحة 
بالقاهرة  اللبنانية  امل�رصية  الدار 
روايات  �صل�صلة  يف  الأحدث  هي 
امل�رصي،  والإعالمي  ال�صحفي 
الفنون  كلية  يف  تخرج  الذي 
بجائزة   2016 عام  وفاز  اجلميلة، 
كتارا للرواية العربية، التي متنحها 
رواية  عن  بقطر  كتارا  موؤ�ص�صة 

»الأزبكية«.
يف  الع�صاق«  »دار  اأحداث  تدور 
ملذبحة  مبا�رصة  التالية  ال�صنوات 
علي  حممد  ق�صى  حني  القلعة، 
با�صا على املمالك، وانفرد بحكم 

حلملة  التجهيز  يف  و�رصع  م�رص، 
يف  الوهابيني  ملحاربة  ع�صكرية 

�صبه اجلزيرة العربية.
حلمه  وراء  احلاكم  يلهث  وبينما 
والفتوحات،  الع�صكري  باملجد 
وا�صتمالة  املال  بكنز  وين�صغل 
للحفاظ  الغربية  الدول  قنا�صل 
ال�صواد  ين�صحق  من�صبه؛  على 
حتت  امل�رصيني  من  الأعظم 
املادية  والأعباء  ال�رصائب  وطاأة 
اأحالم  لتحقيق  املفرو�صة 
املغرم  احلاكم  بني  وما  حاكمهم. 
على  املغلوب  وال�صعب  بال�صلطة 
اأجانب  م�رص  يف  يعي�ش  اأمره، 

كل  من  الأر�ش  اأ�صقاع  من  جاوؤوا 
حمل  من  فمنهم  وعرق؛  جن�ش 
من  ومنهم  و�صعبه،  للبلد  اخلري 
الأر�ش،  ومتلك  موارده،  ا�صتنزف 
يف  حتى  وتاجر  ال�صلع،  واحتكر 

الب�رص. �صورة ناب�صة
وهنا يربع املوؤلف يف ر�صم �صورة 
ناب�صة لأحياء م�رص قدميا، الراقي 
اإىل  ويتطرق  وال�صعبي،  منها 
الجتماعية  وم�صتوياتهم  �صاكنيها 
نهر  حتى  وتقاليدهم،  وعاداتهم 
بكرا  كان  عندما  فيه  يتغزل  النيل 

مل يتلوث بعد.
فا�صت  حكايات  �صيل  بني  ومن 

على  تطفو  الع�صاق«،  »دار  بها 
الفرن�صي  الر�صام  حكاية  ال�صطح 
اإىل  الذي جاء  الرجل  �صارل، ذلك 
م�رص ويف قلبه ع�صق للبلد واأهله، 
الغربية  احل�صارة  مبادئ  وتالقت 
داخله مع تطلع امل�رصيني للحرية 

والكرامة.
الر�صام  بني  وطيدة  عالقة  وتن�صاأ 
من  متنوعة  ومناذج  الفرن�صي 
والنجار  احلداد  منهم  امل�رصيني، 
اللغة  فيعلمهم  الطيور،  وبائع 
مدر�صة  ويفتح  والر�صم،  الفرن�صية 
ال�صعبي  احلي  و�صط  للمكفوفني 

الذي اختاره �صكنا له.

ويدعمها  العالقة  هذه  ويبارك 
ال�صخ�صية  مكرم،  عمر  ال�صيخ 
مبواقفها  تاريخيا  املعروفة 
بها  ا�صتعان  رمبا  التي  الوطنية 
املوؤلف يف �صياق الأحداث للدللة 
امل�رصيني  فطرة  �صالمة  على 

وانحيازهم نحو اخلري.
وي�صتخدم املوؤلف الهالة التاريخية 
لي�صع  اجلليل  بال�صيخ  املحيطة 
الأحداث  نهاية  قرب  ل�صانه  على 
وراء  من  قوله  اأراد  ما  خال�صة 

عمله الأدبي.
الر�صام  حمدثا  ال�صيخ  يقول 
بني  يا  »امل�رصيون  الفرن�صي 

الغرباء  ي�صتقبلون  طيب  �صعب 
اإذا جاوؤوا ليُعمروا  مبودة واحرتام 
ويبنوا.. لكن كل من حكم م�رص يف 
القرون الأخرية كانوا من الأجانب 
لي�صيطروا  طامعني  دخلوا  الذين 
وقد  بخرياتها،  وينعموا  وينهبوا 
الفقر  يف  غارقا  ال�صعب  تركوا 

واجلهل واملر�ش«.
دخلوا  الأجانب  هوؤلء  كان  »ولو 
م�رص ع�صاقا لها ولأهلها، حاملني 
بتحقيق العدل وتطوير البلد وتعليم 
اأبنائه من اأجل اأن ت�صبح م�رص دارا 
النا�ش  لو�صعهم  للع�صاق،  �صخمة 

فوق روؤو�صهم«. 

  �سدرت حديثا عن  املركز
 الثقايف العربي يف بريوت

 ترجمة رواية  اللحظة 
الراهنة  لغيوم مي�شو

رواية  ترجمة  بريوت  العربي يف  الثقايف  املركز  عن  حديثاً  �صدرت 
معن  ترجمة  من  مي�صو،  لغيوم  الفرن�صي  للروائي  الراهنة«  »اللحظة 
عقل. اآرثر وليزا ل يلتقيان �صوى مرة واحدة كل عام. مي�صي حياته 
ت�صبح ممثلة،  اأن  ليزا  تنتظره. حتلم  حياتها  وتق�صي  وراءها،  �صعياً 
الدراما.  لفن  درا�صتها  تكاليف  لتغطي  مانهاتن  يف  حانة  يف  وتعمل 
وذات م�صاء، تتعرف اإىل اآرثر كو�صتيلو، طبيب اإ�صعاف �صاب تنجذب 
اإليه على الفور، م�صتعّدة اأن تفعل اأي �صيء واأن تواجه جميع املخاطر 
من اأجله. اإّل اأن اآرثر لي�ش رجاًل ك�صائر الرجال، و�رصعان ما يف�صي 
لها باحلقيقة املرعبة التي متنعه عن حبها يف مدينة نيويورك التي 
تت�صارع التحّولت فيها باّطراد، يربط اآرثر وليزا م�صريهما ليتجاوزا 
الكمائن والفخاخ التي ن�صبها لهما األد اأعدائهما: الزمن ق�صٌة مثرية 

ذات نهاية مذهلة ودر�ٌش مده�ش يف احلياة.
 وكالت

�شخ�شية  الطيب”..  “عبداهلل 
معر�ض اخلرطوم للكتاب

يحتفي “معر�ش اخلرطوم الدويل للكتاب” يف دورته الرابعة ع�رصة 
التي تنطلق الأ�صبوع القادم بالباحث والناقد ال�صوداين عبد اهلل الطيب 
العليا  اللجنة  املعر�ش”.  “�صخ�صية  اختري  الذي   )2003-1921(
للمعر�ش قالت اإن الختيار جاء “تقديراً جلهود العالمة الربوف�صري 
عبد اهلل الطيب العلمية املتميزة واإ�صهاماته الأدبية الكثرية يف �صتى 
املجالت، بجانب اإ�صهاماته الأكادميية”. وتقام دورة هذه ال�صنة من 
املعر�ش يف اأر�ش املعار�ش يف منطقة بري. يذكر اأن عبد اهلل الطيب 
نال درجة الدكتوراه من جامعة لندن وعمل بالتدري�ش يف جامعة اأم 
درمان الأهلية وكلية جوردون التذكارية وجامعة بخت الر�صا وجامعة 
اخلرطوم  بجامعة  الآداب  كلية  عمادة  توىل  كما  وغريها.  اخلرطوم 
الراحال  جوبا.  جلامعة  مدير  واأول  اخلرطوم  جلامعة  مديراً  وكان 
عام  العربي  الأدب  يف  العاملية”  في�صل  امللك  “جائزة  اأي�صاً  نال 
2000 منا�صفة مع امل�رصي عز الدين اإ�صماعيل عبد الغني، واأ�صدر 
ع�رصات املوؤلفات يف ال�صعر والفكر والأدب منها “املر�صد اإىل فهم 
النري  و”بني  املتنبي”  عند  و”الطبيعة  و�صناعتها”  العرب  اأ�صعار 

والنور” و”مع اأبي الطيب”.
وكالة اأنباء ال�سعر

معهد الدوحة يناق�ض »الرتجمة ووحدة املعرفة«

للروائي الإريتريي حجي جاب

»رغدة �شوداء«: بوؤ�ض ال�شباب الإريتريي

ال�صيخ  جائزة  ت�صيري  جلنة  نظمت 
الدويل  والتفاهم  للرتجمة  حمد 
المتياز  مركز  مع  بالتعاون 
للتعليم التنفيذي يف معهد الدوحة 
الثنني  اليوم  العليا  للدرا�صات 
بعنوان  ندوة  القطرية  بالعا�صمة 
»الرتجمة ووحدة املعرفة« �صارك 
واأ�صاتذة  وخرباء  اأكادمييون  فيها 

من املوؤ�ص�صتني.
وا�صتعر�صت امل�صت�صارة الإعالمية 
يف  الفيا�ش  حنان  اجلائزة  با�صم 
الندوة دور اجلائزة يف مد ج�صور 
التعاون بني الأكادمييني امل�صتغلني 
تاريخ  اإىل  م�صرية  بالرتجمة، 
دورتها  انطلقت  التي  اجلائزة 
الأوىل عام 2015 وتهدف للتوا�صل 
ون�رص  و�صعوبه،  العامل  اأمم  بني 
عملية  وجتويد  ال�صالم،  ثقافة 

التعريب والرتجمة.

على  ال�صوء  الفيا�ش  �صلطت  كما 
حتفيز  يف  العاملية  اجلوائز  دور 
وامل�صاهمة  الرتجمة  حركة 
بني  التوا�صل  ج�صور  مد  يف 
الدور  ومنها  ال�صعوب،  ثقافات 
ال�صيخ  جائزة  به  ت�صطلع  الذي 
الدويل،  والتفاهم  للرتجمة  حمد 
اجلائزة  اأهداف  و�رصحت 

ومعايريها و�رصوط التقدم لها.
اجلائزة  اأن  الفيا�ش  واأو�صحت 
من  الرتجمات  اعتماد  على  تعمل 
لغة  باأكرث من  واإليها  العربية  اللغة 
لغة  اعتماد  يتم  لذلك  عاملية، 
اللغة  جانب  اإىل  عام  كل  جديدة 
اللغة  اختيار  مت  وقد  الإجنليزية، 
الرتكية يف العام الأول، والإ�صبانية 
الثالث،  يف  والفرن�صية  الثاين،  يف 
اللغة  اعتماد  مت  العام  هذا  ويف 
ملليوين  ت�صل  بجوائز  الأملانية 

دولر.
من جانبه، �صلط عميد كلية العلوم 
معهد  يف  والإن�صانية  الجتماعية 
الأفندي  الوهاب  عبد  الدوحة 
اجلوائز  اأهمية  على  ال�صوء 
الأدبية، وذهب اإىل اأن الرتجمة يف 
حد ذاتها جائزة، لأنه يف العادة ل 

ترتجم اإل الكتب التي لها قيمة.
للمعجم  التنفيذي  املدير  اأما 
الدين  عز  العربية  للغة  التاريخي 
املخلوقات  اأن  فريى  البو�صيخي 
الب�رصية تتكلم لغة واحدة باأ�صكال 
مراآة  الرتجمة  واأن  خمتلفة، 
واملقاربة  امل�صرتكة،  املعرفة 
للرتجمة  التوا�صلية  الل�صانية 
حمققة لهدفني هما دقة الرتجمة، 

ووحدة التمثيالت املعرفية.
رئي�ش  يعترب  نف�صه،  ال�صياق  ويف 
واملعجمية  الل�صانيات  برنامج 

ح�صن  الدوحة  مبعهد  العربية 
للتوا�صل  اأداة  الرتجمة  اأن  حمزة 
اإذا ما راعت اخل�صو�صية الثقافية 
هذه  لول  لأنه  للمجتمعات، 
اخل�صو�صية الثقافية لكان لالآلة اأن 
اأكرب  ب�رصعة  املرتجم  بدور  تقوم 

وبكفاءة اأعلى.
اأ�صتاذة  الندوة  يف  تدخلت  كما 
اللغة  بق�صم  الرتجمة  نظريات 
جولييتا  قطر  جامعة  يف  العربية 
الإعالمية  اللجنة  وع�صوة  �صعد، 
للرتجمة  حمد  ال�صيخ  جلائزة 
والتفاهم الدويل امتنان ال�صمادي، 
لطالب  مداخلة  الندوة  واأعقبت 
نقا�صية  وجل�صة  الدوحة،  معهد 
ال�صتنتاجات  اأبرز  على  للوقوف 
مو�صوع  يف  والعلمية  الأكادميية 

الرتجمة.
 وكالت

عن دار التنوير يف بريوت رواية 
»رغوة �صوداء« للروائي الإريتريي 

حجي جابر 2019.
منطلقاً من اخللفية التي دفعت 
اإىل  الهجرة  اإىل  الفال�صا  يهود 
جابر  حجي  ي�رصد  اإ�رصائيل، 
يدفع  الذي  البوؤ�ش  حكاية 
بال�صباب يف البلدان الفقرية اإىل 
الهجرة  �صبيل  �صيء يف  كل  بذل 
اإىل مكان يعتقدون اأنه يوؤمن لهم 

فر�صة اأف�صل يف احلياة.
اأن الواحد منهم  ي�رصد لنا كيف 
ولرتكاب  لل�رصقة  م�صتعد 
واخرتاع  وللكذب  املخاطر، 
عا�صها...  التي  تلك  غري  حياة 

من  الفرار  واحد:  والهدف 
البوؤ�ش والأمل يف حياة اأف�صل.

مل  الذي  داويت  يفعل،  هكذا 
لنف�صه  فيخرتع  يهودياً،  يكن 
ا�صمه  مغرياً  جديدة،  �صخ�صية 
وتاريخه. ويفعل اأق�صى املمكن 
يهود  مع  اخلروج  ي�صتطيع  حتى 
وهناك  اإ�رصائيل.  اإىل  الفال�صا 
تبداأ معاناة جديدة يكت�صفها يف 
الذين  الب�رصة  �صمر  املهاجرين 
ويدخلنا  هناك،  اإىل  �صبقوه 
وبوؤ�صهم  حيائهم  تفا�صيل  يف 
وبوؤ�ش  حياة  يف  ثم  ومعاناتهم. 
الذين هاجروا اإىل اأر�ش امليعاد 
حياة  لهم  �صتوفر  اأنها  حلم  مع 

يروح  الوهم  هذا  لكن  كرمية... 
اأخرى  مرة  ا�صمه  ويغري  يتبدد، 
كل  لكن  اأخرى...  حياة  ليعي�ش 
اخلوف  حالة  من  ينقذه  مل  هذ 
ول  حياته...  يف  يعي�صها  التي 
من التمزقات التي يعانيها �صواء 
ب�صبب لون ب�رصته اأو ب�صبب كونه 

مهاجراً.
�صوداء«  »رغوة  رواية  عرب 
جنهله،  عامل  اإىل  �صتتعرف 
اإىل  جابر  حجي  �صيدخل 
اأحالم  عمق  اإىل  تفا�صيله... 
واآمال »داود« ونظرته اإىل احلياة 
يف  ال�صديدة  والرغبة  واحلب... 
اإنها  بائ�صة.  حياة  من  التخل�ش 

على  املجه�صة  الأحالم  رواية 
التي  الت�صحيات  كل  من  الرغم 
يعلم  راح  حني  داويت...  يبذها 

بعامل اأف�صل.
اإريرتي،  روائي  جابر  حجي 
ثم  بال�صعودية،  بال�صحافة  عمل 
اجلزيرة  قناة  يف   للعمل  انتقل 
القطرية. ح�صلت روايته الأوىل 
»�صمراويت« على جائزة ال�صارقة 
 ،2012 عام  العربي  لالإبداع 
واأ�صدر بعدها »مر�صى فاطمة« 
عام 2013، و»لعبة املغزل« عام 
2015، »رغوة �صوداء« هي روايته 

الرابعة.
 وكالت
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وكالت 

�صفحة   416( الكتاب  هذا  يتاألف 
بالقطع الو�صط، موثًقا ومفهر�ًصا( 
من ثمانية ف�صول، وياأتي ا�صتجابًة 
جادة  غربية  كتابات  اإىل  للحاجة 
الإ�صالمية،  العربية  احل�صارة  عن 
واحل�صاري  الثقايف  التالقح  لفهم 
ازدياد  مع  والغرب،  الإ�صالم  بني 
والتحامل  ال�صلبية  امل�صاعر 
وامل�صلمني  الإ�صالم  �صد  الوا�صع 
كثريين  جتاهل(  )اأو  جهل  ب�صبب 
العربية  للح�صارة  الريادي  للدور 
ح�صارات  نه�صة  يف  الإ�صالمية 
ي�صعى  كما  عديدة.  و�صعوب  واأمم 
اإىل تقدمي معلومات عن الإجنازات 
يف  الإ�صالمية،  للح�صارة  الرائدة 
واإعادة  لإن�صافها  جادة  حماولة 
ع�رصها  اإىل  التاريخية  احلقائق 
اإ�صهامات  قدمت  حني  الذهبي، 
كثرية،  جمالت  يف  م�رصقة 
والعلوم  والثقافة  والآداب  كالفنون 

والتقانة.

قبل العلم وبعده
يف الف�صل الأول، »العلم قبل العلم«، 
قال روزنتال اإن ما ميكن اأن يقال 
عن العلم يف �صبه اجلزيرة العربية 
قبل الإ�صالم قليل. ففي ما يبدو، 
اأ�صا�س  اأويل  مفهوم  هناك  كان 
معلومات  اكت�صاب  باأنه  للعلم 
ا�صتبدل  ثم  ف�صيًئا.  �صيًئا  مادية 
فيه،  اندمج  اأو  الوقت،  مبرور  به 
مفهوم للعلم باأنه �صيء ذو درجات 
نهاية  ويف  الإدراك.  من  خمتلفة 
اإىل  اأخرى  نظرة  برزت  املطاف، 
العلم على اأنه �صورة اأجل واأ�صدق 
للحقيقة. هكذا، كان العلم يف �صبه 
النبي  جاء  عندما  العرب  جزيرة 
�صكل  يف  املفهوم  و�صاغ  حممد 
غاية  منه  وجعل  اأ�صا�صية،  اأداة 
فمهد  الإلهي،  الوحي  غايات  من 
العلم،  قد�صية  اإىل  بذلك  الطريق 
الأبرز  ال�صمة  بعد  ما  يف  لت�صبح 

للح�صارة الإ�صالمية.
الثاين،  الف�صل  يف  روزنتال  اأكد 
تال�صي  التنزيل«،  يف  »العلم 
العلم »حاملا  التي تراود  ال�صبهات 
اأيدينا  بني  فما  القراآن.  من  ندنو 
هنا هو حًقا نور التاريخ امل�رصق، 

مبفهوم  يتعلق  ما  يف  الأقل  يف 
نور  حتى  »لكن  ي�صيف:  العلم«. 
اإمنا  اإ�رصاًقا،  الأكرث  التاريخ 
متفرقة،  بقع �صغرية  ي�صقط على 
نور خافت  تارًكا جل امليادين يف 
وكما  وا�صعة.  رقعة  فوق  منت�رص 
هناك  تزال  ل  دائًما،  احلال  هي 
باملن�صاأ  تتعلق  كثرية  م�صكالت 
اإل  منلك  ول  والتف�صري،  والتحليل 
الإقرار باأن حلولها القاطعة بعيدة 
املنال«، م�صرًيا اإىل اأن مفهوم النبي 
الفكرية  للعلم و�صع احلياَة  حممد 
يف الإ�صالم على �رصاطها الذي ل 
متكنت  وقلما  جادته.  عن  حميد 
الالحقة  والتطورات  املوؤثرات 
من اإ�صافة اأفكار جديدة اإىل البنية 
الفكرية الأ�صا�صية للنبي اأو اإثرائها 
مادًيا، كما عجزت يف جمملها عن 

تغيري اجتاهها ووقعها.

علوم وتعريفات
كلمة  »جمع  الثالث،  الف�صل  يف 
ي�صعب  اأنه  روزنتال  وجد  علم«، 
الأدبيات  من  املوا�صع  بع�س  يف 
الأحيان،  من  كثري  يف  الإ�صالمية، 
اأهو  حتديد املراد من كلمة علم؛ 
الإ�صارة اإىل العلم الدنيوي والديني 
مًعا، اأم الديني وحده؟ كما ي�صعب 
بكلمة  اأيق�صد  اجلزم  الأغلب  يف 
اأم  املجرد،  العلم  مفهوم  علم 
مفرد كلمة علوم، اأي فرًعا واحًدا 
نادًرا  وبح�صبه،  العلم؟  فروع  من 
يف  مهمة  الفروق  هذه  تبدو  ما 
اأ�صلوب  يف  هي  كما  امل�صلم  عقل 
ذاته  حد  يف  وهذا  نحن.  تفكرينا 
بها  ميتاز  التي  اجلوانب  اأحد  هو 
مفهوم العلم عند امل�صلمني بوجه 
�صيغة  اإىل  نظرتهم  وكذلك  عام، 
عن  حًقا  تعبرّ  والتي  منه،  اجلمع 

العلم املجرد.
الرابع،  الف�صل  يف  املوؤلف  راأى 
كانت  اأنه  العلم«،  »تعريفات 
كبرية  منزلة  والأمثال  للتعريفات 
يتفق  الذي  الأمر  الإ�صالم،  يف 
واملفهوم العربي القدمي والب�صيط 
اإليهما  وكانت هناك حاجة  للعلم. 
اللغة.  وفقه  الفل�صفة  من  كل  يف 
بانتدابها  ال�صوفية،  وكانت 
ملعاٍن  م�صطلحات  امل�صتمر 
بهما  مولعًة  مل�صطلحات،  ومعاين 

هذه  مثل  وتقدم  خا�صة.  ب�صورة 
ا  التعريفات على الدوام ا�صتعرا�صً
ال�صائدة  املختلفة  لالآراء  نافًعا 
ول  امل�صائل.  من  م�صاألة  اأي  اإزاء 
بد من ال�رصح والتف�صيل لفهم هذه 
التعريفات فهًما �صحيًحا، غري اأنها 
الت�صوي�س  غ�صاوة  تزيل  ما  كثرًيا 
ا  عار�صً البتذال،  عن  تن�صاأ  التي 
املو�صوعة  التعريفات  من  الكثري 

للعلم يف الفكر الإ�صالمي.

بني الإ�سالم 
والت�سوف

قال روزنتال يف الف�صل اخلام�س، 
الكالم  )علم  الإ�صالم  هو  »العلم 
معاجلة  اإن  الديني(«،  والعلم 
غر�صني:  تخدم  للعلم  املحدثني 
النهج  بيان  الأهم،  وهو  اأولهما، 
ينبغي  التي  التعليم  و�صبل  القومي 
الأحاديث،  درا�صة  يف  اتباعها 
اجلوهرية  العالقة  اإبراز  وثانيهما 
احلق،  بالدين  والإميان  العلم  بني 
لأنها تعدرّ العلم جزًءا اأ�صا�صًيا منه. 
هو  احلديث  علماء  عند  فالعلم 
والعمل  التنظري  من  لكل  املفتاح 
يف الإ�صالم. اأ�صاف اأنه �ُصورّي بني 
اأن  بيد  القراآن،  والإميان يف  العلم 
املفكرين  من  الالحقة  الأجيال 
يف  اخلو�س  تهمل  مل  امل�صلمني 
كان  اإذ  ونقا�صها،  امل�صاواة  تلك 
ل بد من التحقق من تطابق العلم 
والإميان من عدمه، ومن الطريقة 
بينهما.  العالقة  لتعريف  املثلى 
بني  ب�صجال  هنا  الأمر  ويتعلق 
اأو  العقالنية  والفهم  العلم  اأمناط 
الغيبية.  اأو  والالعقالنية  املادية، 
ال�صفة  ف�صل  ميكن  ل  وبح�صبه، 
الإلهية للعلم، وكذلك ا�صَمْي »عليم« 
« من اأ�صماء اهلل احل�صنى،  و »عاملمِ

عن باقي �صفاته واأ�صمائه.
نور  »العلم  ال�صاد�س،  الف�صل  يف 
اأن من  )ال�صوفية(«، وجد املوؤلف 
ال�صهل تلم�س ما ملفهوم العلم من 
�صلطان يف اأعمال ابن عربي، كما 
يف ال�صوفية كلها. وعلى الرغم من 
مناه�صة ال�صوفيني لكل من الفكر 
اإىل  ونظرتهما  والكالمي  الفقهي 
تعريف  اأي  واإعرا�صهم عن  العلم، 
وجدوا  فاإنهم  للعلم،  عقالين 
مدى  على  م�صطرين،  اأنف�صهم 

ب�صورة  اإجاللهما  اإىل  تاريخهم، 
اإىل  النظر  اإىل  باأخرى، وكذلك  اأو 
ال�صوفية على اأنها علم منهجي يف 
جوانب  تاأتي  بينما  الأول،  املقام 
والتنوير،  كاملعرفة  منها،  اأخرى 
يف املقام الثاين. ويرى ال�صوفيون 
اأن علمهم هو اأ�رصف العلوم كلها؛ 
اإذ قال اجلنيد: »لو علمت اأن علًما 
من  اأ�رصف  ال�صماء  اأدمي  حتت 
علمنا هذا ل�صعيت اإليه واإىل اأهله 

حتى اأ�صمع منهم ذلك«.

فل�سفًة واأدًبا
فكر  »العلم  ال�صابع،  الف�صل  يف 
علم  اأن  املوؤلف  راأى  )الفل�صفة(«، 
ركيزتي  كانا  وال�رصيعة  الكالم 
الف�صل  يعود  ولهما  الإ�صالم، 
يف  الإ�صالمي  املجتمع  خري  يف 
نقول  اأن  وميكن  والآخرة.  الدنيا 
اإنهما و�صعا حدود بنية اجتماعية 
امل�صلم من غريه  ميزت املجتمع 
ي�صتحق  وما  املجتمعات.  من 
يُعدرّ  كان  كليهما  اأن  هو  الهتمام 
النا�س  واأن  الأ�صا�س،  يف  علًما 
اختاروا اإ�صافة كلمة »علم« اإىل كل 
منهما. واإمنا كان العلماء، يف نظر 
اأوًل  وال�رصيعة  الكالم  ممثلي علم 
ثم عند عموم امل�صلمني تالًيا، هم 
طبقات  اإىل  ينتمون  الذين  اأولئك 
�صوؤون  وي�صبطون  املتعلمني، 
املدنية  واجلوانب  الدينية  احلياة 
ذلك  اأن  غري  ال�صيا�صية.  للحياة 
فح�صب،  باحلقائق  علًما  يكن  مل 
هكذا  اأو  ي�صتند،  علًما  كان  بل 
قاعدة  اإىل  ال�صائد،  العتقاد  كان 

معرفية ميكن اإثباتها.
الثامن  الف�صل  يف  روزنتال  قال 
املجتمع  هو  »العلم  والأخري، 
العلم  بني  العالقة  اإن  )الأدب(«، 
الفرد،  حياة  يف  واآثارها  والعمل، 
لقيمة  احلقيقي  املقيا�س  متثل 
اأي جمتمع. وهناك عالقة اأخرى 
احل�صارة  ت�صكيل  على  تعمل 
ر�صميًة،  اأكرث  وهي  الإن�صانية، 
هي  حتديًدا؛  اأكرث  جمال  وذات 
العالقة بني العلم والتعليم. وتت�صم 
برتكيبة  الإ�صالم  يف  العالقة  هذه 
جهة،  من  والأدب  العلم  من 
والدرا�صة  والتعليم  العلم  ومن 
يعدرّ  العلم  كان  اأخرى.  جهة  من 

بجميع  والتعليم  للدرا�صة  نتيجة 
اأن  املتوقع  فمن  ولذلك  جوانبه. 
ل  »ع  اجلذر  ا  واأي�صً العلم،  يكون 
التعليمية  الكتابات  �صميم  يف  م«، 
واأثر  الإ�صالم.  يف  املنهجية 
لي�س  الأدبية  الأعمال  يف  العلم 
اإىل  ذلك  ويعزى  متاًما،  وا�صًحا 
ذاتها.  »اأدب«  كلمة  دللت  �صعة 
وما  املتعلم؛  الرجل  هو  فالأديب 
ذلك  م�صاواة  مدى  هو  هنا  يهمنا 

ملعنى »عارف« اأو »عامل«.
مع العلم اأن هذا الكتاب من تاأليف 
من  اأمريكي  مفكر  روزنتال  فرانز 
الدرا�صات  اأ�صتاذ  اأملاين،  اأ�صل 
جامعة  يف  وال�صاميرّة  العربية 
العربي  الأدب  يف  وباحث  ييل، 
والإ�صالم. در�س الأثر الكال�صيكي 
ال�رصقية يف برلني، حيث  واللغات 
باأطروحة  الدكتوراه  على  ح�صل 
 .)1935( التدمرية  النقو�س  عن 
ترجم وحقق مقدمة ابن خلدون؛ 
يف  موؤلفاته  من  عدد  له  تُرجم 
اإىل  الإ�صالمية  احل�صارة  درا�صة 
العلماء  مناهج  منها:  العربية، 
العلمي،  البحث  يف  امل�صلمني 
ومفهوم احلرية يف الإ�صالم، وعلم 

التاأريخ عند امل�صلمني.
مهند�س  القعقاع  يحيى  ترجمة: 
يف  املاج�صتري  حاز  اأردين، 
احلا�صوب من جامعة الريموك يف 
الأردن، والبكالوريو�س يف الهند�صة 
من  والإلكرتونية  الكهربائية 
جامعة برادفورد يف بريطانيا. له 
اهتمام خا�س باللغات والرتجمة، 
بالرتاثنَي  املتعلقة  تلك  �صيما  ول 

العربي والإ�صالمي.
اأردنية،  باحثة  القنانوة  اإخال�س 
حازت الدكتوراه يف اللغات ال�صاميرّة 
ال�صمالية الغربية من جامعة برلني 
لها  الحتادية.  اأملانيا  يف  احلرة 
عدد من الرتجمات: ما هي لفائف 
البحر امليت وما اأهميتها؟ )ديفيد 
كولكن(،  وبام  فريدمان  نويل 
بعد  امليت:  البحر  ولفائف 
�صولر(،  م.  )اأيلني  عاًما  خم�صني 
البحر  وخمطوطات  قمران  واآثار 
كما  ماغن�س(،  )جودي  امليت 
اأحوال  كتاب  ترجمة  يف  �صاركت 
الزواج يف قرية فل�صطينية )هيلما 

غرانكف�صت(.

م�سجد طوكيو حتفة عثمانية كاجلامع الأزرق باإ�سطنبول
ومنارة  قدمي  عثماين  بطراز 
الأ�صكال  باقي  عن  متيزه  �صاهقة 
طوكيو  م�صجد  يرتبع  املعمارية، 
يف  هادئة  �صكنية  منطقة  و�صط 

قلب العا�صمة اليابانية طوكيو.
معمارية  حتفة  امل�صجد  ويعد 
املعماري  طرازها  يف  ت�صبه 
)امل�صجد  اأحمد  ال�صلطان  جامع 
اإ�صطنبول  مدينة  يف  الأزرق( 
الزوار  يق�صدها  ووجهة  الرتكية، 
الإ�صالم.  على  قرب  عن  للتعرف 
انت�صار عدد من امل�صليات  ورغم 

اأرجاء  خمتلف  يف  واجلوامع 
اليابان، فاإن م�صجد طوكيو يعتب 
واحدا من اثنني فقط يف طوكيو، 
الأرقم  دار  م�صجد  جانب  اإىل 
م�صجد  با�صم  اأي�صا  املعروف 

اأ�صاكو�صا.
لأول  طوكيو  م�صجد  افتتح  وقد 
من  ت�صييده  1938 عقب  عام  مرة 
امل�صلمني  القازان  اأتراك  قبل 
رو�صيا  من  هاجروا  الذين  التتار 
يف اأعقاب الحتالل البل�صفي عام 

1917 وجلوؤوا اإىل اليابان.

اأي�صا  مبناه  يف  امل�صجد  وي�صم 
اأتباع  يق�صده  ثقافيا  مركزا 
يف  املختلفة  والعقائد  الديانات 
الثقافية  الفعاليات  البالد، لإقامة 

والعقائدية.
اأحد  ت�صنار  رفعت  حممد  يقول 
اإن  وخطبائه-  امل�صجد  اأئمة 
بعد  ال�صمود  ا�صتطاع  امل�صجد 
بنائه لغاية عام 1986 فقط، ب�صبب 

الزلزل وبنيته اخل�صبية.
وهب  بعدما  ترميمه  مت  وقد 
اإىل  بجواره  اأر�صا  القازان  اأتراك 

عام  رمم  حيث  الرتكية،  احلكومة 
احلالية  هيئته  على  ليبقى   1997
تتكفل  بينما  الوقت،  ذاك  منذ 
الرتكية  الدينية  ال�صوؤون  رئا�صة 
املوظفني  بتعيني   2000 عام  منذ 
والأئمة واخلطباء مل�صجد طوكيو. 
 150 قرابة  يوميا  امل�صجد  ويزور 
ار  الزورّ تزويد  يتم  حيث  �صخ�صا، 
اليابانيني مبعلومات عن الإ�صالم، 
الع�رص،  �صالة  موعد  حلول  ومع 
اإىل الأذان، ويُ�صمح  ار  ي�صتمع الزورّ
لهم بعدها بالدخول اإىل امل�صجد 

امل�صلمني  اأداء  كيفية  لروؤية 
ال�صالة.

اأو  ي�صتقبل امل�صجد �صهريا �صبعة 
اليابانيني  املواطنني  من  ثمانية 
الإ�صالم،  اعتناق  يريدون  الذين 
ي�صمونها  مرا�صم  لهم  وينظم 
ينظم  كما  الهتداء،  مرا�صم 
برناجما  امل�صجد  على  القائمون 
اأ�صبوعيا ملعتنقي الإ�صالم حديثا، 
لتزويدهم مبعلومات حول الإ�صالم 
والعبادات، اإ�صافة اإىل برنامج اآخر 
معتنقي  كافة  فيه  يجتمع  �صنوي 

الإ�صالم يف ذلك العام.
اإىل  ت�صنار  امل�صجد  اإمام  وي�صري 
طوكيو  م�صجد  زوار  اأعداد  زيادة 
الذي  الإرهابي  الهجوم  عقب 
نيوزيلندا  م�صجدي  ا�صتهدف 

منت�صف مار�س املا�صي.
عدد  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
بب�صعة  يقدر  اليابانيني  امل�صلمني 
عدد  تقدر  م�صادر  لكن  اآلف، 
يف  يعي�صون  الذين  امل�صلمني 

اليابان بنحو اأربعمئة األف ن�صمة.
وكالت 
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   ترجمها عن الفرن�سية يا�سر عبد اللطيف

�صدور ترجمة رو�ية �إميل زوال
 "بطن باري�س" �إىل �لعربية 

�سدرت ترجمة رواية »بطن باري�س«، للكاتب الفرن�سّي اإميل زوال، وترجمها عن الفرن�سية 
الكاتب واملرتجم امل�سري املقيم يف كندا يا�سر عبد اللطيف، وراجع الرتجمة وقدم لها ال�ساعر 

واالأكادميي العراقي املقيم يف باري�س كاظم جهاد.
 وكاالت

وجاء هذا �سمَن كال�سيكيات الأدب 
م�رشوع  عن  ت�سدر  التي  الفرن�سي 
الثقافة  دائرة  يف  للرتجمة  »كلمة« 
وبالتزامن  وال�سياحة-اأبوظبي، 
اأبوظبي  الـ 29 ملعر�ض  الدورة  مع 

الدويل للكتاب.
املدر�سة  رائد  روايات  وبني 
الفرن�سّي،  الأدب  يف  الطبيعية 
ت�سغل هذه  اإميل زول 190-1840، 
ففيها  اأ�سا�سية،  مكانة  الرواية 
للكاتب،  الرئي�سة  ال�سواغل  جتتمع 
ال�سيا�سي  الواقع  ر�سد  اأولها  ويف 
ذاته  الأوان  ويف  والجتماعي، 
التناول  اإخراج الكتابة من مطبات 

الواقعّي املبا�رش.

حمور
زول  ير�سد  العمل  هذا  ويف 
بتف�سيل مفعم بال�ساعرية جمريات 
العالقات  وطبيعة  اليومية،  احلياة 
يف  بعامة  والإن�سانية  املهنية 

 Les Halles »ليهال«  اأ�سواق 
لبيع اللحوم، والأ�سماك، والفواكه، 
نهايات  منذ  كانت،  التي  واخل�سار 
قلب  حتتل  ع�رش،  الثامن  القرن 
تنقلت  بعدما  الفرن�سية  العا�سمة 

على مر العهود بني عدة اأحياء.
العقد  بدايات  يف  نقلها  ورغم 
الع�رشين  القرن  من  ال�سبعيني 
الباري�سية،  راجني�ض  �ساحية  اإىل 
م�سهد  اإىل  املكان  واإخالئها 
عمراين جديد بقيت حتمل ال�سم 
احلدائق  وتعمرها  »ليهال«،  ذاته، 
برحت  وما  الكربى،  واملغازات 
يف  مكانة  حتتل  الأ�سواق  هذه 
وجدان من عا�رشها ويف املخيال 
ال�سعبّي والأدبي الفرن�سي، و�سماها 
الروائي يف عنوان عمله هذا »بطن 
للكلمة،  احلريف  باملعنى  باري�ض« 
املدينة،  بطن  فيها  يرى  كان  لأّنه 
وجودها  الها�سمة وحمور  معدتها 
الفيزيائي، الذي يتحكم مب�ساعرها 
وت�سوفاتها ويخط �رشاعات الب�رش 
العري�ض  م�رشحها  يف  والأهواء 

املت�سّعب.

ترجمة  يف  الوفاء  هنا  ومن 
تف�سياًل  الدللة،  لهذه  العنوان 
تكون  قد  اأخرى  عناوين  على  لها 
من  العربّية،  يف  مبا�رشًة  اأقل 
»اأح�ساء  اأو  باري�ض«  »جوف  قبيل 

باري�ض«، و�سواهما.

»�سمفونّية �سروب اجلبنة«

يف  زول  لغة  تقرتن  العادة،  ومثل 
 ،1873 يف  ال�سادرة  الرواية،  هذه 
املو�سوف  ال�سيء  بخ�سو�سيات 
ما  ي�سف  هكذا  جتلّياته،  وبتنّوع 
اجلبنة«،  �رشوب  »�سمفونية  �سماه 
وفرتها  »ليهال«  اأ�سواق  يف  ير�سد 
الأ�سماك  املذهلة، و�سّتى �سنوف 
وحجومها  باألوانها  معرو�سًة 
وخمتلف  وروائحها،  واأ�سكالها 
و�سول  وطقو�ض  اخل�سار،  �سنوف 
العربات املحملة بال�سلع الطازجة 

كل �سباح.
واأقبيتها  ال�سوق  اأروقة  ير�سد  كما 
طبائع  ويحلل  ومزاداتها،  ال�سفلية 
واأنانيتهم  والبائعني  البائعات، 
املحبطة  و�سبواتهم  واأمزجتهم 

املعقودة  وحتالفاتهم  الغالب،  يف 
جديد،  من  فاملعقودة  فاملنهارة 
يقع �سحيتها بطل  التقلبات  وهذه 
الهارب  فلوريان،  ال�ساب،  الرواية 
مدينة  يف  املنفيني  معتقل  من 
الفرن�سية  امل�ستعمرة  يف  كايني 
بعدما  فيه  به  ُزج  الذي  غويانا، 
قب�ست عليه ال�رشطة يف مظاهرة 
اإليها  اجنر  الثالث  لنابليون  مناوئة 

بال�سدفة.

اجلانب املظلم
وحول هذه احلبكة ير�سم زول �سبكة 
والنماذج  العالقات  من  وا�سعة 
ال�سلوكية والأهواء، تاركاً امل�سائر 
تفرتق،  اأو  وتتقاطع  تتالقى 
احلّب  عالقة  عند  ملياً  ويتوقف 
مارغولن  ال�سبي  بني  تن�ساأ  التي 
لقيط  وكالهما  كادين،  والفتاة 
خ�سار،  بائعة  برتبيتهما  ُعنيت 
مع  الفن  عن  حوارات  وي�ستعيد 
الأ�سواق  يرتاد  الذي  كلود  الر�سام 
بحثاً عن موديالت وم�ساهد يطبق 
عليها ت�سوره اجلديد لفن الر�سم، 

خمتلف  يف  »ليهال«  وير�سد 
ويعاين  والليل،  النهار  �ساعات 
وطقو�ض  الباعة  �سلوك  اأمناط 
هذا  تعابري  وخمتلف  العمل 
اجلمهور الوا�سع، وعلى �سطح هذا 
املتالطم  الب�رشي  الأوقيانو�ض 
املاأ�ساوية  النهايَة  وتخط  تطفو، 
وال�سغف  اجل�سع  روح  للعمل، 
ن�ساء  ثالث  منه  تتعي�ض  بالو�ساية 
يخ�سهن زول بتحليالت فريدة بها 
تكوين  من  املظلم  اجلانب  يرُبز 

املجتمع باأ�رشه.

كتب  كما  الرواية،  مينح  كله  هذا 
طبيعة  هامون،  فيليب  الناقد 
عالمِ  منها  يفيد  موؤكدة  توثيقية 
الجتماع واملوؤرخ والأنرثوبولوجي 
واملعمارّي و�سواهم، كل يف جمال 
بحثه، �سوى اأن هذه »الوثيقة« اإمنا 
هي مكتنفة يف عمٍل اأدبي وتخ�سع 
اإىل  ومتتثل  دليل  نظاٍم  اإىل 
حركات بالغية واأ�سلوبية، ويتحكم 
هو  كله  وهذا  اإبداعي،  اإلهام  بها 
بالطبع ما �سمَن للعمل ا�ستمرارّية 

تاأثريه وفتنته.

ال�سادرة حديثا عن اأمواج للطباعة والن�سر والتوزيع 

�ل�صعالن ل�صناء  جديدة  �لّن�صيان" رو�ية  "�أَْدَرَكَها 
اجلامعة  من  اأكادميّية  اأ�سهرت 
الّن�سيان«  »اأَْدَرَكَها  رواية  الأردنّية 
ال�ّسعالن،  �سناء  الّدكتورة  لالأديبة 
التي ذكرت اأّنها فخورة بها؛ اإذ هي 
الّدخول  ة يف  �رشدّية خا�سّ جتربة 
ب�سقوط  تندد  كابو�سّية  عوال  يف 
املجتمع ورموزه يف خ�سم اأحداث 
الإن�سان،  تقهر  دامية  اإن�سانّية 
قيم  من  وتعلي  وجوده،  وت�سحق 
والقهر.  والّظلم  واخلراب  الف�ساد 
يف  وجع  الّرواية هي �رشخة  هذه 
والرتّدي،  وال�ّسقوط  القبح  وجه 
واخلري  للحّب  انت�سار  هي  كما 
متاهات  من  الّرغم  على  واحلّق 

الواقع واإكراهاته وف�ساده«.
   يف حني حتّدثت ال�سعالن يف هذا 
والّظروف  الأ�سباب  عن  الإ�سهار 
اإىل �سنع عوال هذه  دفعتها  التي 
اأفكار  الّرواية، وما رافق ذلك من 
هذه  ترى يف  اأّنها  �سيما  ل  وروؤى، 
ال�ّسقوط  لعوال  جترمياً  الّرواية 
يف  والإ�سفاف،  والّظلم  والف�ساد 
خ�سم حياة الب�رش امل�سحوقني مبا 
وفجيعة،  ومعاناة  اآلم  من  حتمل 
الّرواية  هذه  ترى  هي  ولذلك 
رواية �سعوب واأوطان و�سري وحمن 
بالأحداث  غنّية  وجتارب ومالحم 

والّنماذج الإن�سانّية الغنّية.
مداخالت  لالأكادمييات  وكانت   
الّروائية  التجربة  هذه  حول 

ورموز  واإ�سقاطاتها  وتخومها 
دواخل  تقّدم  التي  �سخ�سياتها 
الب�رش على اختالف جتاربهم، كما 
املعا�رش  الإن�سان  مبحنة  ت�سي 
قا�سّية،  عاملّية  �رشاعات  ظّل  يف 
على  م�ستكلبة  ب�رشّية  وتناحرات 
حني  يف  والّنفوذ،  وال�ّسلطة  املال 
اأ�سارت ال�ّسعالن اإىل جمالّيات بناء 
الّتجريب  ومغامرة  الّرواية،  هذا 

فيها.
لها  الّرابعة  هي  الّرواية  وهذه     
بعد روايتي »اأع�سقني« و«ال�ّسقوط  
يف ال�ّسم�ض« اللتني �سدرتا يف عّدة 
دمية«  »اأ�سدقاء  ورواية  طبعات، 
الأوىل  طبعتها  يف  �ست�سدر  التي 
عن جائزة كتارا القطرّية يف �سهر 

اأكتوبر من هذا العام.
متداخلة  ملحمّية  رواية  وهي     
بنى  �سمن  والأماكن  الأزمان 
مزيج  فهي  متداخلة؛  �رشدّية 
رواية  من  ومتداخل  متجان�ض 
ون�سو�ض  نرثّية  ون�سو�ض  و�سرية 
تُروى  وهي  م�ساندة،  �سعرّية 
حيث  راٍو،  من  اأكرث  ل�سان  على 
يروي  الذي  العليم  الّراوي  هناك 
اإىل  املت�سل�سل  احلدث  زاوية  من 
»باربرا«  اجلزئّية  الّراوية  جانب 
للراوي  �رشدي  بدور  تقوم  التي 
العليم يف هذه الوظيفة، اأّما الّراوي 
ّحاك« والّراوية البطلة  البطل »ال�سّ

لعب  على  يتناوبان  فهما  »بهاء«، 
ال�رّشد �سمن اأزمان متداخلة.

املطلقة  ال�رّشاعات  رواية  هي    
فهناك  املختلفة؛  عنا�رشها  بني 
�رشاع على م�ستوى الّزمان واملكان 
وتلعب  واحلبكات،  وال�ّسخو�ض 
املختلفة  اأدوارها  ال�رّشد  تقنّيات 
الذي  احلدث  خلق  يف  واملتباينة 
ال�ست�رشاف  اأزمان  على  يتوّزع 

وال�ستدعاء وال�سرتجاع.
تقنّية  على  كلّها  قائمة  والّرواية    
هناك  حيث  ال�ّسينمائّي،  القطع 
اللّقطة  ب�سكل  احلدث  م�سهدّية 
تتجاهل  والّرواية  ال�ّسينمائّية.   
حالة  يف  واملكان  الّزمان  تعيني 
من  لتعينهما  مق�سودة  اإغفال 
الإن�سانّية،  الّتجربة  تعميم  اأجل 
كاملة،  الإن�سانّية  على  وتوزيعها 
من  �سنة  �ستني  ر�سد  عرب  وذلك 

ّحاك«  »ال�سّ الّرواية  بطلي  عمر 
زمنّية حمّملة  فرتة  وهي  و«بهاء«، 
وخما�سات  اإن�سانّية  بتجارب 
تقّدم  تاريخّية عربّية مهّمة، وهي 
�سّيقة  �سخ�سّية  دائرة  �سمن  ذلك 
والفراق  احلّب  تنح�رش يف حكاية 
على  ة  الق�سّ بطلي  جمعت  التي 

امل�ستوى الّظاهرّي املبا�رش.
الّداخلّية التي  البنية  اأّن    يف حني 
للّرواية هي  الغائب  املعنى  حتمل 
تاريخّية  زمنّية  م�سهدّي  تقّدم 
للمنطقة العربّية ولالإن�سان العربّي 
�سمن منظومة كبرية من العالقات 

وحركاتها.
معاناة  عن  حتكي  الّرواية  هذه    
حياتها  يف  الّرواية  بطلة  »بهاء« 
ويتمها،  فقرها  ظّل  يف  عبة  ال�سّ
يف  حياتها  جتارب  تعر�ض  ثم 
الذي  ال�رّشطان  مر�ض  مواجهة 

اأ�ساب دماغها، وبداأ ياأكل ذاكرتها 
دفة  بال�سّ بالتقائها  بالّتزامن 
الذي  ّحاك«  »ال�سّ ائع  ال�سّ بحبيبها 
يف  جانبها  اإىل  يقف  اأن  يقّرر 

اأزمتها هذه.
�سمن  الّرواية  اأحداث  وتتواىل    
وا�ست�رشافّية  ا�سرتجاعّية  اأزمان 
متداخلة مقّدمة لنا ن�سيج �رشدّي 
وحياتهما  البطلني  ي�سّم  كامل 
تك�سف  التي  املتداخلة  امللب�سة 
ما  بقدر  الإن�سانّية،  جتربتهم  عن 
الإن�سانّية  الّتجربة  عن  تك�سف 
العربّي  العال  قطبي  يف  اجلمعّية 

والعال الغربي.
والّناقد  الأديب  قال  وقد     
عن  ح�سن  داخل  عّبا�ض  العراقّي 
هي  الّن�سيان«  »اأَْدَرَكَها  الّرواية: 
م�سائر  وان�سحاق  حّب  رواية 
و�سحايا  وحرمان  واغرتاب 
حروب معلنة وخفية وبوح ... ويف 
الّذاتّية  الّنجاح  كّل عوامل  الّراوية 
فنّياً  املّهم  والأمر  واملو�سوعّية، 
هو اأّنها مّثلت �سكاًل جديداً �سمن 
امل�سهد  يف  اجلديدة  الّراوية  تيار 
وحتتاج  احلايل،  العربّي  الّروائّي 
من  متيّقن  واأنا  متعّددة،  قراءات 
الإبداعّي  ا�ستحقاقها  �ستنال  اأّنها 
بالّراوية  واملهتمنّي  القّراء  من 

العربّية«.
الهندّي  الدكتور  قال  حني  يف    

»اإّن  عنها:  الأعظمي  زيب  اأورنك 
رواية  لي�ست  هي  الّرواية  هذه 
فقط،  واحلرمان  والع�سق  احلّب 
الواقع  لأ�سفار  رواية  هي  بل 
الأحرار  وم�سارع  الب�رش  وماآلت 
الّظاملني  وقبح  املت�سلّطني  ونكد 
واملهّم�سني  امل�سحوقني  ومعاناة 
الكاذبني  ل�سرت  �رشيح  وف�سح 
ال�ّسلطة  واأرباب  واملّدعني 
رواية  هي  هذه  والّنفاق،  والّنفوذ 
ولعن  واملف�سدين،  الف�ساد  �سّب 
اخلائنني،  وجترمي  املخّربني، 
جتربة  ت�سبه  كونّية  م�ساحة  اإّنها 
واملحرومني  واملنكودين  الأحرار 
وامل�سحوقني يف كّل زمان ومكان.

»بهاء«  اإّن  القول  ميكن  بل      
اأن يكونا رمزاً  ّحاك« ميكن  و«ال�سّ
فقط،  للمواطنني  ل  لالأوطان 
جتربتهما  تكون  اأن  ميكن  كما 
م�سّغرة  �سورة  احلياة  يف  املريرة 
وال�ّسعوب  الأوطان  جتربة  عن 
وال�ّسقوط  املكابدة  اأزمان  يف 
واخلونة،  والفا�سدين  والنحطاط 
ويف ظّل هذه الرّتميزات ميكن اأن 
نف�رّش ونوؤّول الّرواية واأحداثها من 
حكاية  جمّرد  من  اأعمق  منظور 
مر�ض  ي�سيبها  م�سحوقة  امراأة 
ذاكرتها،  ويفقدها  ال�رّشطان، 
حبيبها  لها يف ح�سن  ملجاأ  وجتد 

وكاالت املخل�ض احلنون«.
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، ومالءمتها ال�شديدة 
حلرارة ال�شيف، فاإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها 

معظمنا.

بذور البطيخ

بالإمكان تناول بذور البطيخ على هيئة م�شحوق، فهي �رضورية 
ومفيدة لحتوائها على ن�شبة مرتفعة من الربوتينات وفيتامني 

В، كما اأن زيت البذور مفيد لتح�شني ال�شعر ون�شارة اجللد، 
وي�شتخدم يف الزيوت اخلا�شة بالأطفال، فهو غني بالعنا�رض 

املعدنية والفيتامينات والأحما�ض الزيتية املختلفة التي ت�شلح 
للجلد وللوقاية من النوبات القلبية واجللطة الدماغية.

ع�سري البطيخ الأحمر

يعترب اأف�شل �رضاب قبل التدريبات البدنية القا�شية، لحتوائه 
على الأحما�ض الأمينية التي ت�شاعد على تخفيف الأمل 

الع�شلي بعد التدريب، حيث اأثبتت نتائج درا�شات اأجريت على 
الريا�شيني اأن احلم�ض الأميني �شيرتولني- L ال�رضوري للحياة، 

متوفر بن�شبة عالية يف البطيخ الأحمر، وهو احلم�ض الذي 
يخفف اأمل الع�شالت الناجت عن التدريبات القا�شية، وكذلك 

ي�شاعد يف عودة نب�شات القلب اإىل معدلتها الطبيعية.

�سبغة الليكوبني

البطيخ الأحمر غني ب�شبغة الليكوبني التي تعطي البطيخ 
لونه الأحمر اأو الوردي، وهي ذاتها التي متنح الطماطم لونها 

الأحمر، لذلك فاإن تناول البطيخ مينح اجل�شم القدرة على 
احل�شول على الليكوبني ب�شهولة، دون احلاجة اإىل معاجلته 

مثلما يحدث يف الليكوبني من الطماطم. وتقي هذه ال�شبغة من 
اأمرا�ض ال�شكري وم�شاعفات اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، 

وحت�شن املناعة.

م�سادات الأك�سدة

يحتوي البطيخ اإىل جانب �شبغات الليكوبني وال�شرتولني على 
م�شادات اأك�شدة كحم�ض الأ�شكوربيك وبيتا كاروتني، اللذين 

يقلالن من ال�رضر الذي حتدثه اجلذور احلرة ال�شارة الناجمة 
عن التفاعالت املختلفة داخل ج�شم الإن�شان.

م�ستودع املعادن والفيتامينات

تعطي كمية قدرها 100 غرام من البطيخ الأحمر 30 �شعرة 
 ،Dو Cو Bو A حرارية، وحتتوي هذه الفاكهة على فيتامينات

وعنا�رض البوتا�شيوم والف�شفور والزنك واحلديد وغريها اإىل 
جانب احتواء البطيخ على 92% من املاء.

فوائد للحوامل

يفيد البطيخ الأحمر يف حل م�شكالت عديدة تعاين منها املراأة 
احلامل، مثل غثيان ال�شباح، واحلمو�شة والت�شنجات الع�شلية، 

لذلك فاإن تناول قدح من ع�شري البطيخ الأحمر يف ال�شباح 
يكفي للتخفيف من اآثار تلك الأعرا�ض.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

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

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

هل يوؤثر وقت تناولك الع�صاء على خطر اإ�صابتك بال�صرطان؟
وفًقا لدرا�شة جديدة قد يوؤثر توقيت 
اليوم على خطر  اآخر وجبة يف  تناول 
ال�رضطان  اأنواع  ببع�ض  الإ�شابة 
قبل  الع�شاء  تناول  اأن  الباحثون  وجد 
اأو ترك �شاعتني على  التا�شعة م�شاء، 
النوم  ووقت  الع�شاء  تناول  بني  الأقل 
الإ�شابة  خطر  من  يقلل  اأن  ميكن 
ب�رضطان الثدي و�رضطان الربو�شتات 

بن�شبة %20.
مدى  على  ال�شوء  النتائج  ت�شلط 
تاأثري  تقيم  بدرا�شات  القيام  اأهمية 
على  البيولوجية  ال�شاعة  اإيقاع 
الإ�شابة  واحتمالية  الغذائي  النظام 

بال�رضطان.
مماثلة  ن�شبة  وجود  اإىل  التو�شل  مت 
بال�رضطان  الإ�شابة  خطر  لنخفا�ض 
قبل  ياأكلون  الذين  الأ�شخا�ض  لدى 
مقارنتها  عند  م�شاء   9 ال�شاعة 
بالأ�شخا�ض الذين تناولوا الطعام بعد 

ال�شاعة العا�رضة م�شاًء.
يف حال تاأكد نتائجهم، �شتكون هناك 
من  الوقاية  تو�شيات  على  تغريات 
العتبار  يف  �شتاأخذ  والتي  ال�رضطان 

توقيت الوجبات.
معروف  خطر  عامل  الوزن  زيادة 

مبا  ال�رضطان،  اأنواع  من  للعديد 
والأ�شكال  الثدي  �رضطان  ذلك  يف 

العدوانية ل�رضطان الربو�شتاتا.

عوامل الق�سور يف 
الدرا�سة

هناك العديد من القيود امللحوظة يف 
هذه الدرا�شة، مبا يف ذلك:

ارتباط،  وجود  تظهر  اأنها  حقيقة 
ولي�ض عالقة �شبب وتاأثري.

وهو  ا�شتبيان،  عرب  متت  الدرا�شة  اأن 
اأمر يفتح املجال للخطاأ.

توؤثر  اأن  ميكن  اأخرى  عوامل  هناك 
بال�رضطان،  الإ�شابة  خطر  على 
ومدى تاأثري توقيت الع�شاء على خطر 
ال�شابة بال�رضطان اأمر غام�شة ن�شبًيا 
ل ينبغي على الأ�شخا�ض الذين لديهم 
بال�رضطان  الإ�شابة  من  عائلي  تاريخ 
اأن ياأخذوا  اأو عوامل اخلطر الأخرى 
ما  كل  اجلد.  على حممل  الأمر  هذا 
يتم  وحتى  حالًيا  به  التو�شية  ميكن 
تناول  هو  م�شتقبلية  درا�شات  اإجراء 
وقت  قبل  اأي  مبكر  وقت  يف  الطعام 

النوم بنحو �شاعتني.
اأن يهتم النا�ض اأكرث مبا ياأكلون  يجب 
بدًل من الوقت الذي ياأكلون فيه اليوم 

ملنع ال�رضطان.
وا�شحة  خيارات  اتخاذ  للنا�ض  ميكن 

يقلل  مما  الغذائي  نظامهم  ب�شاأن 
بال�رضطان،  الإ�شابة  خطر  من 
الفواكه  تناول  زيادة  ارتبط  حيث 
معدلت  انخفا�ض  مع  واخل�رضوات 

ال�رضطان.

الدوخة عند الوقوف قد تزيد خطر الإ�صابة باخلرف

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

الأ�شخا�ض الذين يف منت�شف العمر 
وي�شعرون بالدوار عند الوقوف من 
و�شعية ال�شتلقاء قد يكونون اأكرث 

عر�شة لالإ�شابة باخلرف اأو ال�شكتة 
الدماغية يف امل�شتقبل.

ال�شعور بالدوخة هو ب�شبب حدوث 
انخفا�ض مفاجئ يف �شغط الدم، 

والذي يعرف با�شم انخفا�ض �شغط 
 orthostatic( الدم النت�شابي

hypotension- OH( كان 
امل�شاركني الذين يعانون من انخفا�ض 

�شغط الدم النت�شابي اأكرث عر�شة 
خلطر الإ�شابة باخلرف اأو الإ�شابة 

ب�شكتة دماغية.
انخفا�ض �شغط الدم النت�شابي ارتبط 

�شابًقا باأمرا�ض القلب، لذا قد يكون 
قيا�ض انخفا�ض �شغط الدم النت�شابي 

يف منت�شف العمر و�شيلة جديدة 
لتحديد الأ�شخا�ض الذين يحتاجون 

اإىل مراقبة دقيقة لأعرا�ض اخلرف اأو 

ال�شكتة الدماغية.
هناك حاجة للقيام باملزيد 

من الدرا�شات لتو�شيح اأ�شباب 
هذا الرتباط وكذلك لو�شع من 
ا�شرتاتيجيات الوقاية املمكنة.

اأحد القيود على الدرا�شة هو اأن 
امل�شاركني مت اختبارهم لنخفا�ض 

�شغط الدم النت�شابي فقط اأثناء 
الفح�ض الأويل، لذلك قد ل يعك�ض اأي 

تغيري يف �شغط الدم مبرور الوقت.

خالل الدرا�سة

9.1% من امل�شاركني اأ�شيبوا باخلرف 
و7.1% اأ�شيبوا ال�شكتة الدماغية 

الإقفارية.
12.5% من امل�شاركني امل�شابني 

بانخفا�ض �شغط الدم النت�شابي وقت 
اإجراء الفح�ض الأويل اأ�شيبوا باخلرف 

و15.2% اأ�شيبوا ب�شكتة دماغية.

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

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

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

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

عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خالله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ض  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ض  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رضت  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ض  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهاًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خالل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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وال  ال�صالح  الولد  تكون  ان  تريد 
بعد مماتهم  والديك  ينقطع عمل 

اأدعية للوالدين املتوفني
لقد اأو�صى اهلل �صبحانه وتعاىل برب 
ر�صى  من  ر�صاه  وقرن  الوالدين 
حرم  �صخ�ص  من  فكم  الوالدين 
من نعمة بر الوالدين ،يف حياتهما 
وان  مماتهم  بعد  نربهم  ال  فلما 
اأو موت احدهما ال يعني  موتهما 
ي�صتمر  ،بالعك�ص  لهم  برنا  توقف 
برنا لهم حتى بعد مماتهم فلتكن 

الولد ال�صالح الذي يدعو لوالديه

منزله الوالدين بعد 
عباده اهلل عز وجل

وقد اأو�صي اهلل عز وجل بالوالدين 
منزله  جعل  حيث  فيها  والرب 
وجل  عز  اهلل  عباده  بعد  الوالدين 
 (( وتعايل   �صبحانه  قال  عندما 
اإياه  اإال  تعبد  اإال  ربك  وق�صي 
وبالوالدين اإح�صانا (  وقد اأو�صي 
ال�صالة  اأف�صل  عليه  الر�صول 
وال�صالم بالرب بالوالدين يف احلياة 
واملماة عن اأبى هريرة قال: قال 
واله  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول 
اآدم انقطع  و�صلم :” اإذا مات ابن 
عمله اإال من ثالث : �صدقة جارية 

اأو علم ينتفع به اأو ولد �صالح يدعو 
له ” رواه م�صلم.

الدعاء  ثواب  �صتاأخذ  اأي�صا  واأنت 
منه  اهلل  علي  اأكرم  �صيء  فلي�ص 
حيهم  للم�صلمني  نافع  والدعاء 
يف  للحي  ا�صتجيب  �صواء  وميتهم 

الدنيا
اأم مل ي�صتجيب الأنه اإذا مل يجيبه اهلل 
�صبحانه  يعلمها  حلكمه  الدنيا  يف 
عو�صه مثوبة واأجر يف االآخرة اأاإال 
الدعاء  الوالدة  اأو  الوالد  ي�صتحق 
لهم اإذا كانو متوفني اهلل يرحمهم..
بال واهلل ي�صتحقون الكثري والكثري 
ال�صنة  من  االأدعية  بع�ص  وهذه 

ال�رشيفة يف االأدعية للمتوفني

ب�سم اهلل الرحمن 
الرحيم

وا�صع  يا  يامنان  ياحنان  اللهم 
وعافه  وارحمه  له  اغفر  الغفران 
وو�صع  نُُزله  واأكرم  عنه  واعف 
والثلج  باملاء  واغ�صله  ُمدخله 
والربد ونقه من الذنوب واخلطايا 
من  االأبي�ص  الثوب  يُنقي  كما 

الدن�ص.
داره  من  خريا  دارا  اأبدله  اللهم 
وادخله  اأهله  من  خريا  واأهال 

اجلنة واأعذه من عذاب القرب ومن 
عذاب النار .

وال  اأهله  اأنت  مبا  عاملة  اللهم 
تعامله مبا هو اأهله .

اللـهـم اأجزه عن االإح�صان اإح�صانا 
وعن االإ�صاءة عفواً وغفراناً.

من  فزد  حم�صناً  كان  اإن  اللهم 
ح�صناته ، واإن كان م�صيئاً فتجاوز 

عن �صيئاته .
اللهم ادخله اجلنة من غري مناق�صة 

ح�صاب وال �صابقة عذاب .
اللهم اّن�صه يف وحدته ويف وح�صته 

ويف غربته.
واأنت  مباركا  منزالً  انزله  اللهم 

خري املنزلني .
ال�صديقني  منازل  اأنزله  اللهم 
وح�صن  وال�صاحلني  وال�صهداء 

اأولئك رفيقا .
اللهم اجعل قربه رو�صة من ريا�ص 
،وال جتعله حفرة من حفر  اجلنة 

النار .
اللهم اأف�صح له يف قربه مد ب�رشه 

وافر�ص قربه من فرا�ص اجلنة .
القرب  عذاب  من  اأعذه  اللهم 

،وجاف االأر�ص عن جنبيها .
والنور  بالر�صا  قربه  اأمالأ  اللهم 

والف�صحة وال�رشور.
تق  ومن   { ال�صيئات  قه   : اللهم 

ال�صيئات يومئذ فقد رحمته { ـ

�أدعية للو�لدين �ملتوفني

نيات ينبغي ��ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �صحيح م�صلم عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه 
يف احلديث القد�صي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�صنة فاأنا اكتبها له ح�صنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�صهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�صادقة من جميع الذنوب ال�صالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�صهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�صالح واإىل االأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�صب اأكرب قدر ممكن من احل�صنات يف 
هذا ال�صهر ففيه ت�صاعف االأجور والثواب .
5. نية ت�صحيح ال�صلوك واخللق واملعاملة 

احل�صنة جلميع النا�ص .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�ص 

م�صتغاًل روحانية هذا ال�صهر .
7. نية و�صع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية باالإلتزام به .

حديث �لعارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �صاأله الن�صيحة 

، فقال له عليك بخم�ص :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�ص .قلت : كيف ؟! فقال : االأوىل فتح ، و 

الثانية �رشح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�صة ر�صا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : االأوىل : لوال اأن فتح لك الباب ، ما�صممت 

رائحة الذكر ، وال لنف�صك طاب..
و الثانية : لوال اأن �رشح �صدرك بالو�صال ، مادام 
لك الذكر فى دالل.. والثالثة : لوال اأن طرح عنك 

االأ�صغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لوال اأن جرحك و امتحنك بذكر زالتك 
، لدخل لك ال�صيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �صَ
و اخلام�صة : ر�صي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : التتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ص ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ص...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�صكرك..

�لتوبة و�ال�ستغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

واال�صتغفار يف اآيات عديدة، و�صور 
خمتلفة، وبيان ف�صل اهلل - �صبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�صتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�صالم - فع�صى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�صيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �صاأن كل الب�رش، يذنبون �صاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�صتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�صيطان، 

ويرحم االإن�صان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�صمل جموَع التائبني ب�صدق واإخال�ص، 
ولوالها لفَقَد االإن�صان االأمل يف رحمة 

اهلل، وا�صتمراأ الذنوب، وظل �صائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه االأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌص من رحمة اهلل، 

ال ير�صاهم اهلل، ومن ثم كانت االآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ اَل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

واال�صتغفار التي تهُبّ منها ن�صمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

االأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�صنات للتائبني 
ال�صادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإِاَلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 

دخل ل�ص ي�رشق ال�صيدة رابعه العدوية ر�صى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�صماال فلم يجد �صيئا 

�صوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�صطار فال تخرج اإال ب�صئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �صئ 
قالت له : يا م�صكني خذ هذا االأبريق .... وتو�صاأ 
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني ملوالك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�صيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �صيدى وموالى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �صيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�صلك وثوابك فلما فرغ من �صالته وجد 

ال�صارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�صلى من الع�صاء حتى وقت ال�صحر 

ودخلت عليه ال�صيد رابعه فوجدته �صاجدا ... فلما 
اأنهى �صالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�صيا من دارها �صاكرا 

ل�صنيعها 
فرفعت ال�صيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �صاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�صعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�صببك 

قربناه

على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن 
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل



فنياجلمعة 30 - ال�سبت 31    اأوت  2019  املوافـق  ل30  ذواحلجة   1440هـ 20

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش
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   اأحمد عز ينفي تعاقده  على فيلم اأمريكي
نفي الفنان اأحمد عز ما تردد اأخرياً ب�شاأن تعاقده على امل�شاركة يف بطولة 

فيلم اأمريكي.
وقال عز، اإنه م�شغول حالياً بت�شوير دوره يف "والد رزق 2"، متهيداً لعر�شه 
ت�شوير  ال�شتكمال  ي�شتعد  اأنه  م�شيفاً  املبارك،  االأ�شحى  عيد  مو�شم  يف 
م�شاهده يف فيلم "العارف.. عودة يون�ش" خالل االأ�شابيع القليلة املقبلة، 

حيث �شيتم ت�شوير هذه امل�شاهد خارج م�رش، بح�شب قوله.
يذكر اأن اآخر اأعمال اأحمد عز هو فيلم "املمر"، املعرو�ش حالياً يف دور 
م�رش  على   1967 نك�شة  فرتة  ير�شد  وهو  امل�رشية،  ال�شينمائية  العر�ش 
ن�شار،  اإياد  البطولة  وي�شاركه  امل�رشي،  واجلي�ش  ال�شعب  على  وتاأثريها 
و�شيوف  اأحمد �شالح ح�شني،  فراج،  فلوك�ش، حممد  اأحمد  رزق،  اأحمد 
ال�رشف هند �شربي و�رشيف منري وحجاج عبد العظيم، من تاأليف واإخراج 

�رشيف عرفة.
   

"كلب�ش"  االأخري  مل�شل�شله  املنتجة  اجلهة  مع  كرارة  اأمري  الفنان  يبحث 
اإمكانية تاأجيل اجلزء الرابع منه للعام بعد املقبل، بحيث يقدم م�شل�شال 

جديداً يف رم�شان 2020.
 "4 "كلب�ش  تقدمي  بعدم  كرارة  اإقناع  وراء  ميمي  بيرت  املخرج  اأن  وعلم  
االأك�شن  اإطار  العام املقبل، رغبة يف خو�ش جتربة جديدة بعيدة عن  يف 
ب�شكل  امل�شاألة  هذه  يح�شما  مل  املنتجة  واجلهة  االأخري  اأن  اإال  واالإثارة، 
لعطلته  كرارة  اإنهاء  بعد  ب�شاأنها  قرار  اتخاذ  املقرر  من  حيث  نهائي، 

ال�شيفية.
"كلب�ش 3" من بطولة ه�شام �شليم وي�رشا اللوزي واأحمد عبدالعزيز وهالة 

فاخر وحممد علي رزق وكوكبة من النجوم، من تاأليف باهر دويدار.

دنيا �شمريغامن حتتفل بتجاوز 8 
ماليني متابع

احتفلت الفنانة دنيا �شمري غامن بو�شول متابعيها على اأحد مواقع التوا�شل 
، اإىل 8 ماليني، ووجهت لهم ر�شالة حب عرب ح�شابها: "�شكرا 8 مليون متابع 

اإحنا اأقوى ببع�ش".
و�شاركت دنيا يف رم�شان املن�رشم مب�شل�شل "بدل احلدوتة 3"، الذي قدم 
3 حكايات منف�شلة كل منها يحمل ق�شة تعر�ش خالل 10 حلقات مق�شمة 
غامن  �شمري  من  كل  امل�شل�شل  دنيا يف  و�شارك  رم�شان،  �شهر  مدار  على 
وحمدي املريغني وحممد ثروت و�شيماء �شيف وعمرو وهبة، وامل�شل�شل 
وُعر�ش  جمال،  وه�شام  "�شيرنجي"  واإنتاج  احللفاوي،  خالد  اإخراج  من 

.CBC ب�شكل ح�رشي على قنوات

�شامو زين، يغني: »اأنت بقلبي 
والكل بّرة«

االأيام  خالل  جديدة  اأغنية  لطرح  زين   ال�شوري  �شامو  الفنان  ي�شتعد 
�شامو  ويفاجئ  االإذاعات.  واأثري  الكربى  الرقمية  املتاجر  املقبلة عرب 
جمهوره بهذه االأغنية، حيث يغني الأّول مّرة اللهجة البي�شاء منذ بداياته 

الفنية.
من  ح�رشي  مقطع  عن  االنرتنت  �شبكة  على  ح�شابه  عرب  زين  وك�شف 
يا  اأجمل فرتة  بعمري  بّرة  والكل  بقلبي  »اإنت  فيها:  يقول  التي  االأغنية 

حملي اأيام املّرة يا كل نا�شي«.
االأغنية من كلمات ال�شاعر ق�شي با�شل، اأحلان معتز اأمني وتوزيع اأ�شامه 

عبد الهادي.
وتاأتي هذه االأغنية بني العديد من امل�شاريع الفنية التي ين�شغل �شامو 

زين منذ فرتة بالتح�شري لها على اأن يك�شف عنها تباعاً.

مليون م�شاهدة لـ«كفاياك 
اأعذار« ب�شوت ب�شمة بو�شيل    

تامر  امل�رشي  املطرب  زوجها  اأغنية  بو�شيل  ب�شمة  املغربية  طرحت 
ح�شني »كفاياك اأعذار« ب�شوتها، عرب قناتها الر�شمية مبوقع يوتيوب.

اأعذار« ب�شوت ب�شمة بو�شيل مليون م�شاهدة،  اأغنية »كفاياك  وتخطت 
منذ طرحها، عرب موقع يوتيوب، فيما تخطت االأغنية 40 مليون م�شاهدة 

ب�شوت تامر ح�شني.

كيانو ريفز بطل اأفالم مارفل املقبلة؟

هيوجاكمان ي�شتعيد اأحالم طفولته بف�شل نا�شا

ح�سد كي�نو ريفز، �سعبية وجم�هريية وا�سعة جعلته اأحد اأكرث جنوم ال�سينم� طلبً� يف الفرتة الآخرية، و�سط ت�أكيدات ر�سمية 
عن رغبة ا�ستديوه�ت م�رفل ل�سمه لأحد اأفالمه� املقبل، وفق ت�سريح الرئي�س التنفيذي ل�سركة م�رفل.

ل�رشكة  التنفيذي  املدير  وعلق 
االأخبار  على  فيغ  كيفن  مارفل، 
�شم  يف  مارفل  رغبة  عن  املتداولة 
قائاًل:  مارفل،  الأبطال  ريفز  كيانو 
ذلك، وحتدثنا  رغبة يف  "نعم هناك 
التي  االأفالم  عن جميع  معه  بالفعل 
الوقت  يف  اإ�شدارها  على  نعمل 
فقط  وقت  م�شاألة  ولكنها  احلايل، 

الختيار االأن�شب".
مارفل  ت�شعى  اأخرى  جهة  ومن 
 الإعادة طرح فيلم "اأفينجرز:اندغيم" 
مرة اأخرى يف نهاية االأ�شبوع املقبل، 
تكن يف  مل  لقطات جديدة  ليت�شمن 
فيلم  وملناف�شة  االأوىل،  الن�شخة 
حتقيقاً  االأفالم  اأكرث  "اأفتار"  على 

لالإيرادات يف تاريخ ال�شينما.
باملمثل  املعجبون  ت�شابق  ولقد 
موؤخرا   ريفز،  كيانو  االأمريكي 
 ،2019 �شخ�شية  باختياره  للمطالبة 
االأمريكية،  تامي  جملة  ت�شنيف  يف 
قبل  من  عري�شة  باإطالق  وذلك 
املوقع  على  املتابعني  اأحد 

."change.org"االلكرتوين
مواقع  حديث  ريفز  كيانو  اأ�شبح 
التوا�شل االجتماعي، بعد جناح فيلم 
 ،"3 ويك  "جون  والقتال  اجلرمية 

واالإ�شادة باأخالقه بعد انت�شار �شوره 
وم�شاهري،  ومعجبات  ن�شاء،  مع 
دون  خلفهن  يديه  ي�شع  فيها  ظهر 
مل�شهن، ما دفع رواد مواقع التوا�شل 

االجتماعي لو�شفة بالنبيل.
التي  العري�شة،  موقعي  عدد  وفاق 
حتاول جمع 15 األف توقيع، اأكرث من 

10 اآالف، بعد �شاعات من اإطالقه.

لندون  مركز  ا�شت�شاف 
نا�شا  بوكالة  جون�شون  بي 
جنوم  بع�ش  الف�شائية، 
النجم  اأبرزهم  هوليوود، 
اإطار  يف  هيوجاكمان، 
االأخرية،  الدعائية  حملتها 
احتفاالً  اأطلقتها  التي 
الأول   51 ال�شنوية  بالذكرى 

هبوط على �شطح القمر.
عرب  هيوجاكمان  و�شكر 
اإن�شتغرام  على  ح�شابه 
بعد  للف�شاء،  نا�شا  وكالة 
ون�رش  االأخرية  زيارته 
رحلته  يف  التقطها  �شوراً 
معلقاً: "�شكراً نا�شا الإعادة 

اإحياء اأحالم طفولتي".

اجلديدة  احلملة  وتدعو 
التوا�شل مع كوكب  الإعادة 
حلظات  بتج�شيد  االأر�ش، 
رواد  يعي�شها  التي  الرهبة 
ينظرون  عندما  الف�شاء 

اإىل االأر�ش من الف�شاء.
لدعوة  احلملة  وتهدف 
ا�شتك�شاف  الإعادة  النجوم 
الف�شاء من خالل زيارتهم، 
التي ت�شمنت لقاًء مع رائد 
لريوي  ال�شابق  الف�شاء 
 299 ق�شى  الذي  ت�شياو، 
وكان  الف�شاء،  يف  يوماً 
يف  ي�شوت  اأمريكي  اأول 
من  االأمريكية  االنتخابات 

خارج االأر�ش.

اأجنلينا جويل تلتحق بفريق حترير جملة »تامي«

النجمة  التحقت  نوعها،  االأوىل من  �شابقة  يف 
الهوليوودية، اأجنلينا جويل بفريق حترير جملة 
تامي االأمريكية مبن�شب م�شت�شار حترير، وذلك 
للم�شاهمة يف مقاالت املجلة املتعلقة بحقوق 
وغريها.  والهجرة  النزوح  وم�شاكل  االإن�شان 
واأعلن عن تلك ال�رشاكة رئي�ش حترير والرئي�ش 

يوم  فيل�شينثال  اإدوارد  تامي،  ملجلة  التنفيذي 
االأربعاء املا�شي  مو�شحاً اأن جويل �شت�شارك 
وحترير  كتابة  يف  اجلديد  من�شبها  خالل  من 
والتي  املتنوعة  االإخبارية  املقاالت  من  عدد 
والهجرة  اللجوء  وق�شايا  بال�رشاعات  تتعلق 

وغريها مع الرتكيز على حقوق االإن�شان.
ريبورتر  هوليوود  جملة  ن�رشته  ما  وبح�شب 
جويل  م�شاهمات  �شتعتمد  االأمريكية، 
وخربتها  احليوي  دورها  علي  ال�شحافية 
خالل  عاماً   18 مدار  علي  املمتدة  الطويلة 
ملفو�شية  املتحدة  االأمم  وكالة  لدى  عملها 
يف  خاللها  من  �شاركت  والتي  الالجئينن، 
كان  والتي  ميدانية،  عمل  مهمة   60 حوايل 
كولومبيا  يف  الالجئني  خميمات  زيارة  اآخرها 
اخلا�ش  املبعوث  ب�شفتها  وبنغالدي�ش،  وبريو 

اأبرز  من  لت�شبح  املتحدة،  االأمم  ملفو�شية 
حول  واللجوء  النزوح  م�شائل  يف  املدافعني 
اإ�شهامات  اأوىل  تن�رش  اأن  املقرر  ومن  العامل. 
املقبل،  االأربعاء  يوم  »تامي«  جملة  يف  جويل 
جويلية    1 عدد  يف  املقال  ن�رش  يتم  اأن  على 
اخلا�ش  املطبع  الورقي  االإ�شدار  من  املقبل 
باملجلة، و�شيتبعه مقال كتبته لتامي عن الدور 
يف  ال�شالم  مفاو�شات  يف  املراأة  تلعبه  الذي 
مقال  اأحدث  يف  جويل  اأو�شحت  اأفغان�شتان. 
لها عن اأ�شباب ا�شتحقاق الالجئني اأن يعاملوا 
قيادة  دعت  كما  عادل،  ومعاملة  بكرامة 
ال�شالم  على  »الرتكيز  اإىل  املتحدة  الواليات 
واحلقوق  العدالة  على  القائم  االأجل  طويل 
اإىل  العودة  من  الالجئني  لتمكني  وامل�شاءلة 

ديارهم«.
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�سيرتوين بيجو  مع  االندماج  تبحث  كراي�سلر  فيات 

بالفرتة  كراي�سلر  فيات  تبحث 
�رشاكات  فر�ص  عن  الأخرية 
منا�سبة  اندماجات جديدة  اأو 
فيه  اأكد  الذي  الوقت  يف  لها، 
التنفيذي،  املجموعة  مدير 
عالمة  بيع  اأن  مانلي،  مايك 
مازيراتي الفاخرة لي�ص �سمن 

خطتها.
قال مانلي يف اأحد ت�رشيحاته 
جنيف  معر�ص  خالل  موؤخراً 
لل�سيارات اأن املجموعة لديها 
م�ستقبل م�ستقل قوي، ولكن اإن 
كان هناك �رشاكة اأو دمج قادر 

امل�ستقبل،  هذا  تقوية  على 
فنهو �سيعمل بكل جدية لل�سعي 
اإليه. كما اأكد املدير التنفيذي 
عالمة  بيع  نيته  عدم  على 
ملجموعة  الفاخرة  مازيراتي 
اإ�سارة  رغم  ال�سينية،  جيلي 
لذلك،  موؤخراً  التقارير  بع�ص 
ال�سانعة  اأن  بقوله  معلقاً 
من  واحدة  الفاخرة  الإيطالية 
اجلميلة  املجموعة  عالمات 
ذات امل�ستقبل املبهر، ولذلك 
لن يتم بيعها. وح�سب التقارير 
 PSA ت�ستهدف  الأخرية، 

مع  الندماج  �سيرتوين  بيجو 
لقوة  نظراً  كراي�سلر،  فيات 
الأمريكية  ال�سوق  يف  الأخرية 
خا�سة عالمتها جيب، وبالفعل 
رئي�ص  تافاري�ص  كارلو�ص 
يبحث  الفرن�سية  املجموعة 
موؤخراً عدة �سفقات لالندماج 
جاكوار  اأو  موتورز  جرنال  مع 
بعد جناح  ياأتي  ما  لندروفر، 
املا�سي  العقد  خالل  قوي 
قيمتها  �سافية  اأرباح  وحتقيق 
ومل  هذا  دولر   مليار   10.2
كراي�سلر  فيات  مدير  يك�سف 

تفا�سيل  اأي  عن  التنفيذي 
بعد، ولكنه اأعلن اأن جمموعته 
�سانعة  اأكرب  �سابع  امل�سنفة 
�سيارات يف العامل �ستبحث عن 
الطريقة الأقل تكلفة لاللتزام 
النبعاثات  معدلت  بلوائح 
قبل  من  املفرو�سة  اجلديدة 
الحتاد الأوروبي، ما ياأتي بعد 
املجموعة  نية  عن  الإعالن 
دولر  مليار   10.19 ا�ستثمار 
هجينة  حمركات  تطوير  يف 
الأعوام  خالل  وكهربائية 

اخلم�سة املقبلة.

كل ما نعرفه عن لينكون 
كور�سري 2020 اجلديدة

عن  تتخلى  اأن  لينكون  تخطط 
يف  حروف  ثالثة  ذات  الأ�سماء 
ذلك  بداأ  القادمة، حيث  �سياراتها 
مع طراز افياتور الذي مت تد�سينه 
مع  ذلك  ي�ستمر  و�سوف  موؤخراً، 
ال�سغرية  كور�سري  اوفر  كرو�ص 
 ،MKC القادمة ل�ستبدال طراز 
تفا�سيل  على  نتعرف  فدعونا 

الأخرية.
الت�سميم

يقرتب الت�سميم من طراز افياتور 
الطايف  ال�سقف  خالل  من  كثرياً 
الأمامية  والواجهة  لالأعلى 
كور�سري  �سقيقة  من  املقتب�سة 
ب�سبب  اختالفه  رغم  الأكرب، 
اإىل  والأق�رش،  الأ�سغر  الأبعاد 
�سل�سة   LED م�سابيح  جانب 
تطور  مع  اأب�سط  اأمامي  وم�سد 
يف  اخللفي،  الأمتعة  حقيبة  باب 
حني يظهر ال�سقف الأ�سغر مظهر 

ريا�سي اأكرث.
املق�سورة والتقنيات

مق�سوراتها  يف   MKC ارتبطت 
اأكرث،  التقليدية  فورد  ب�سيارات 
ولكن من املتوقع اأن تكون كور�سري 
ت�سميم  بنف�ص  وتفرد  اأكرث فخامة 
يف  املتواجد  الطائرة  مق�سورة 
افياتور، حيث �سنجد زخرفات من 
اخل�سب احلقيقي والكروم بجانب 
بجانب  اجلودة،  عالية  اجللود 

ن�سخة بالك ليبل الأكرث فخامة.
�سا�سة  القيادة  لوحة  �ستحمل 
 Sync مل�سية يف و�سطها مع نظام
اأزرار  مع  املعلوماتي  للرتفيه   3
والتدفئة  والتهوية  احلركة  لناقل 
ل�سا�سة عدادات  اإ�سافة  بالأ�سفل، 

مع  للتخ�سي�ص  قابلة   LCD
الذكي  الهاتف  ا�ستخدام  اإمكانية 
Co- وحزمة  ال�سيارة  بفتح 

ال�سائق  مل�ساعدة   Pilot360
التي تت�سمن م�ساعد الزدحامات 
الأوتوماتيكي  والتوجيه  املرورية 

لتفادي ال�سطدامات.

املحركات
�ستتطابق املحركات على الأغلب 
ا�سكيب،  فورد  بطراز  جنده  ما 
�سلندر   4 حمرك  �سنجد  اأننا  اأي 
بقوة  لرت   2 �سعة    Ecoboost
 2.3 حمرك  بجانب  ح�سان   245
على  ح�سان   285 بقوة  تريبو  لرت 
ن�سخة  نرى  اأن  واحتمال  الأقل، 
دفع  مع  لل�سحن  قابلة  هايربد 
اأو رباعي اختياري  اأمامي قيا�سي 
�رشعات   8 اأوتوماتيكي  ناقل  عرب 
جديدة  من�سة  ا�ستخدام  مع 
فوك�ص  بطراز  كامل�ستخدمة 

اجلديد كلياً.
املناف�سة

 2020 كور�سري  لينكون  �ستناف�ص 
اجلديدة كلياً كل من اودي Q5، بي 
 ،GLC مر�سيد�ص   ،X3 دبليو  ام 
 XC60 فولفو   ،XT5 كاديالك 

.RX ولكز�ص
موعد الإطالق

لطراز  اأولية  مناذج  عدة  ر�سد  مت 
اختبارها  اأثناء   2020 كور�سري  لينكون 
يعني  ما  خفيفة،  متويها  مع  موؤخراً 
اأن الك�سف عنها �سيكون يف امل�ستقبل 
خالل  يكون  اأن  يحتمل  ما  القريب، 
ب�سهر  لل�سيارات  نيويورك  معر�ص 

ابريل املقبل وقبل نهاية العام.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

دودج ت�سارجر 2019 تظهر الأول مرة اأثناء االختبار

ميكنها  ل  ال�سينية  ال�رشكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�ص ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رشكة  باأن  ال�سينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ص،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ص يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل الإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�ص  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

موديالت  ح�سول  املرتقب  من 
ت�سارجر وت�سالنجر على حتديثات 
لذلك  دودج  تلميح  ح�سب  قريبا 
�سور  ظهرت  وقد  موؤخرا.. 
جت�س�سية جديدة ملوديل ت�سارجر 
تغيريات  عن  تك�سف  القادم 

حمدودة لل�سيارة الع�سلية.
“�سكات”  لن�سخة  هي  ال�سور 
بنف�ص  ت�سارجر،  لدودج  الأ�سا�سية 
الأمامية  وامل�سابيح  املقدمة 
ال�سابق،  وغطاء املحرك للموديل 
رئي�سي،  واحد  باختالف  ولكن 
و�سع  مت  والتي  الهواء،  فتحات 

يف  منها  اثنتني 

التهوية  �سبكة  من  العلوي  اجلزء 
بجوار امل�سابيح الأمامية لإعطاء 
ولو  جراءة  اأكرث  مظهرا  ت�سارجر 

ب�سكل حمدود لعام 2019.
العجالت جديدة كليا لهذا الإ�سدار 
من املوديل، مع تغيريت حمدودة 
وبع�ص  الكربوين  اخللفي  للجناح 
املوديل  �سارة  على  التعديالت 
اأهم التحديثات مع ذلك تقع اأ�سفل 
ال�سيارة،  لأداء  املحرك  غطاء 
احلايل  امل�ستوى  من  قوتها  لرفع 
اأن دودج  عند 485 ح�سان، ويُذكر 
تنوي اإجراء حتديثات �ساملة 
واملحركات  لالأداء 

يف موديل 2020.

 بي اإم دبليو تبني
 م�سنعا يف رو�سيا

دبليو  اإم  بي  �رشكة  اأعلنت 
م�سنع  بناء  نيتها  عن  الأملانية 
جديد لها على الأرا�سي الرو�سية 
كالينينغراد  مدينة  عمدة  وقال 
الرو�سية اأنطون األيخانوف: "من 
املنتظر اأن ت�ستحدث �رشكة بي 
الأملانية م�سنعا جيدا  دبليو  اإم 
اأن  لها يف رو�سيا، ومن املرجح 
و�سيتم  كالينينغراد،  يف  يفتتح 
من  النماذج  اأحدث  اإنتاج  فيه 
يتعلق  ما  يف  ال�سيارات"اأما 

�سينتجها  التي  باملركبات 
يتم  اأن  املنتظر  فمن  امل�سنع، 
�سيدان من  �سيارات  ت�سنيع  فيه 
اإم دبليو،  الفئة 3 و5 و7 من بي 
ف�سال عن �سيارات كرو�ص اأوفر 

."Х5"و "Х3" من الفئتني
النتهاء  يتم  اأن  املفرت�ص  ومن 
من بناء امل�سنع يف فرتة ترتاوح 
ما بني عامني اإىل عامني ون�سف، 
من  الثاين  الن�سف  من  اعتبارا 

العام اجلاري.



اإ�سهاراجلمعة 30 - ال�سبت 31    اأوت  2019  املوافـق  ل30  ذواحلجة   1440هـ 22



اجلمعة 30 - ال�سبت 31    اأوت  2019  املوافـق  ل30  ذواحلجة   1440هـ تقني23

اليوم،  �صدر  جديد  لتقرير  وفقا 
على  تعمل  اأمازون  �رشكة  اأن  فيبدو 
يقراأ   ” للإرتداء  قابل  جديد  جهاز 
اجلهاز  �صيكون   .“ الإن�صان  عواطف 
املع�صم،  م�صتوى  على  للإرتداء  قابًل 
و�صيتعرف على الأوامر ال�صوتية، ولكن 
قراءة  هي  الأ�صا�صية  وظيفته  �صتكون 
هو  وبالتايل،  الإن�صانية.  العواطف 
�صيكون عبارة عن جهاز �صحي ل مثيل 

له يف ال�صوق اليوم.
الأنباء  وكالة  من  ال�صادر  التقرير 
على  احل�صول  مت  اأنه  يقول  بلومبورغ 
على  مطلعة  م�صادر  من  معلومات 
�رشكة  تخ�ص  داخلية  ووثائق  امل�صاألة 
عن  امل�صوؤول  الفريق  اأن  تفيد  اأمازون 
 Amazon Lab126 وق�صم   Alexa
يعملن مًعا على هذا املنتج. �صيحتوي 
هذا اجلهاز على ميكروفونات تتيح له 
العاطفية ملرتديه من  احلالة  متييز   ”
اأن  التقرير  واأ�صاف   ،“ �صوته  خلل 
النهاية  يف  �صتتمكن  التكنولوجيا  هذه 
من ” تقدمي امل�صورة للم�صتخدم ب�صاأن 
مع  فعالية  اأكرث  ب�صكل  التفاعل  كيفية 

الآخرين “.
 Amazon Lab126 الق�صم لقد كان 
وراء تطوير العديد من الأجهزة التابعة 
ل�رشكة اأمازون، مبا يف ذلك على �صبيل 
 Amazon الهاتف  املثال ل احل�رش 

مكربات  و�صل�صلة   Fire Phone
وتردد   .Amazon Echo ال�صوت 
ا يف العام املا�صي اأن هذا الق�صم  اأي�صً

يعمل على روبوت منزيل.
تنفي وجود  اأو  اأمازون  توؤكد �رشكة  مل 
تبدو  الفكرة  ولكن  امل�رشوع  هذا 
هناك  الإحتمال.  نطاق  ويف  منطقية 
العديد من املوؤ�رشات احليوية القابلة 
عن  تك�صف  اأن  ميكن  والتي  للقيا�ص 
فاإن  ذلك،  ومع  الإن�صانية.  امل�صاعر 
تبقى  اجلهاز يف متييزها  فعالية  مدى 
التقرير  يقول  متاًما.  خمتلفة  م�صاألة 
اأنه لي�ص من املوؤكد يف الوقت الراهن 
ما اإذا كان امل�رشوع �صينتج عنه اإن�صاء 
منتج �صيتم طرحه جتارًيا اأم ل. اإذا مل 
اأمازون  فباإمكان �رشكة  التقنية،  تنجح 

اإلغاء امل�رشوع بب�صاطة.

ال�صتار  باإزاحة  قامت  بعدما 
 Honor الهاتف  عن  ر�صمًيا 
20، فقد قامت العلمة التجارية 
الفرعية Honor التابعة ل�رشكة 
باإزاحة  الآن  كذلك   Huawei
ال�صتار ر�صمًيا عن هاتفها الرائد 
والذي  العام  لهذا  احلقيقي 
 Pro  20  Honor اإ�صم  يحمل 
للتو  عقدته  الذي  احلدث  يف 

بالعا�صمة الربيطانية لندن.
يف  الرئي�صية  الكامريا  تتميز 
 Pro  20  Honor الهاتف 
يف  الإطلق  على  فتحة  باأ�رشع 
الذكية،  الهواتف  كامريات  �صوق 

بفتحة  عد�صة  ت�صم  ت�صم  فهي 
1.4. هذه الفتحة ت�صمح مبرور 
املئة  يف   60 بن�صبة  اأكرب  �صوء 
اإجتاه   1.8 فتحة  مع  مقارنة 
 Sony IMX586 امل�صت�صعر 
الذي ميتاز بدقة 48 ميغابك�صل 
مع العلم باأن هذه الكامريا متتاز 
لل�صورة  الب�رشي  التثبيت  بتقنية 
OIS وبتقنية التثبيت الإلكرتوين 

لل�صورة EIS على حد �صواء.
الهاتف Pro 20 Honor ي�صم 
 8 بدقة  مقربة  كامريا  كذلك 
ب�رشي  تقريب  توفر  ميغابك�صل 
هجني  وتقريب  اأ�صعاف   3 يبلغ 

ي�صل اإىل خم�صة اأ�صعاف. حتتوي 
تقنية  على  ا  اأي�صً الكامريا  هذه 
اأمر  OIS، وهذا  ال�صورة  تثبيت 
�رشوري لت�صوير الأ�صياء البعيدة 
البيئات  يف  ال�صور  اإلتقاط  اأو 
كنت  اإذا  الإ�صاءة.  املنخف�صة 
تريد ت�صوير �صيء قريب، فهناك 
Macro خم�ص�صة لهذا  كامريا 
الغر�ص متتاز بدقة 2 ميغابك�صل، 
وهي م�صممة لإلتقاط ال�صور من 
م�صافة 4 �صنتمرت. اأخرًيا، هناك 
بدقة  الزاوية  وا�صعة  كامريا 
الكامريا  وهي  ميغابك�صل،   16

بزاوية  متتاز  التي 

م�صاهدة تبلغ 117 درجة.
الإ�صطناعي  الذكاء  بف�صل 
ومعالج ال�صور، ي�صتطيع الهاتف 
خلل  من   Pro  20  Honor
 AIS Super Night الو�صع 
يف  �صور  عدة  اإلتقاط   Mode
ودجمها  ب�رشعة  الوقت  نف�ص 
�صورة  على  للح�صول  مًعا 
البيئات  واحدة عالية اجلودة يف 
الو�صع  الإ�صاءة.  املنخف�صة 
 48MP AI Ultra Clarity
ا بنف�ص الأمر  Mode يقوم اأي�صً

يف و�صح النهار.
بالكامريا  الأمر  يتعلق  وعندما 
الثقب  يف  املوجودة  الأمامية 
العلوية  الزاوية  يف  املتواجد 
الي�رشى من ال�صا�صة، فهي متتاز 
ذكر  وعلى  ميغابك�صل.   32 بدقة 
ال�صا�صة، فهي متتاز بحجم 6.26 
وكما   .FullHD+ وبدقة  اإن�ص 
 Honor الهاتف  مع  احلال  هو 
 Pro 20 Honor 20، فالهاتف
ال�صماعات  ملنفذ  بدوره  يفتقد 
ا  اأي�صً ي�صم  ولكنه   ،3.5mm
يف  الأ�صابع  ب�صمات  م�صت�صعر 
اجلانب مع العلم باأنه ي�صم كذلك 
خا�صية التعرف على الوجه لفتح 

الهاتف.

 Honor 20 Pro الإعالن ر�سمًيا عن الهاتف

اأربع كامريات يف اخللف، و�شا�شة مزودة بثقب
اأمازون تعمل على جهاز جديد قابل 

للإرتداء " يقراأ عواطف الإن�شان "، 
وفقا لتقرير جديد

 WhatsApp على الرغم من اأن تطبيق
دفع  ومع  �صنوات،  منذ  موجوًدا  ظل 
الفي�صبوك ملا ي�صل اإىل 16 مليار دولر 
ال�رشكة  اأن  اإل  عليه،  للح�صول  اأمريكي 
بها  �صتجني  التي  الكيفية  بعد  مل حتدد 
كان  ال�صابق،  يف  التطبيق.  من  املال 
ميكن �رشاء تطبيق WhatsApp ملرة 
اإقرتاح الإ�صرتاك  واحدة، وبعد ذلك مت 
نهاية  يف  ولكن  �صنوًيا،  التطبيق  يف 

املطاف اأ�صبح التطبيق جمانًيا متاًما.
املا�صي  العام  يف  اإت�صح  ذلك،  ومع 
لعر�ص  خطط  لديها  الفي�صبوك  اأن 
اأكدت  وقد  التطبيق،  يف  الإعلنات 
من  الآن  ذلك   WhatsApp �رشكة 
خلل الإ�صارة اإىل اأن الإعلنات �صت�صل 
اإىل التطبيق اخلا�ص بها يف العام 2020. 
قبل  من  ذلك  عن  الك�صف  مت  وقد 
بن�رش  قام  والذي   Matt Navarra
�صور من عر�ص تقدميي مت تقدميه يف 
يف   Facebook Marketing قمة 

هولندا.

العام  يف  �صدر  الذي  للإعلن  ووفقا 
يف  اإل  الإعلنات  تظهر  فلن  املا�صي، 
WhatsApp Status، متاما كما هو 
على  الق�ص�ص  خا�صية  يف  الآن  احلال 
هو  ال�صار  واخلرب  اإن�صتاجرام.  �صبكة 
 WhatsApp اأنه اإذا كنت ل ت�صتخدم
هذه  ظهور  فر�ص  فاإن  كثرًيا،   Status

الإعلنات �صئيلة جًدا.

هذه  ت�صميم  فاإن  احلظ،  حل�صن 
اأن  لذا يجب  لي�ص متداخًل،  الإعلنات 
تظل قادًرا على اإ�صتخدام التطبيق على 
ا، �صت�صل  اأي�صً اإنقطاع.  ما يرام دون اأي 
 ،2020 العام  يف  فقط  الإعلنات  هذه 
لبدء  كاٍف  وقت  هناك  يزال  ل  لذلك 
اإذا   WhatsApp بدائل  عن  البحث 

كان هذا يزعجك حًقا.

�شتبداأ  الإعلنات  اأن  توؤكد   WhatsApp
بالظهور يف تطبيقها اإبتداء من العام 2020

بلكبريي تقا�شي تويرت بزعم 
انتهاكها �شت براءات اخرتاع 

قامت �رشكة بلكبريي برفع دعاوي ق�صائية 
�صد من�صة التوا�صل الجتماعي تويرت بزعم 
اإنتهاكها للعدد من براءات الخرتاع اخلا�صة 

بها يف اأنظمة الرتا�صل وتقنيات الإعلنات عرب 
الهواتف وكذلك كتم الإ�صعارات حيث ن�صت 
ال�صكوى على اأن تويرت لتزال تنتهك حقوق 
براءات الخرتاع لبلكبريي يف �صت مناحي 

خمتلفة ومن �صمنها اإن�صاء املن�صة لتطبيقات 
مرا�صلة با�صتخدام ابتكارات بلكبريي وواجهات 

امل�صخدم خا�صتها التي طاملا متيزت بها 
وكانت �صبيل تعزيز جناحها التجاري.

وقد وجهت بلكبريي تهماً م�صابهة العام 
املا�صي لفي�صبوك بزعم انتهاك �صبع براءات 
اخرتاع لها تتعلق بالأمان وامليزات امل�صافة 

لواجهة امل�صتخدم كما حتديثات حالة البطارية 
كذلك اأخرى خا�صة بر�صائل الهاتف يف الألعاب 

واأخرى م�صابهة بق�صية تويرت.
اإل اأن في�صبوك ردت عليها باملثل متهمًة اإياها 

بانتهاك خم�ص من براءاتها حيث ل تزال 
الدعاوي يف قاعات املحاكم للحظة، واجلدير 

بالذكر اأن بلكبريي اأبدت توجهها للجانب 
الربجمي بعد اإيقافها خلط ت�صنيع الهواتف يف 
2016 واإطلق هاتفها KEYone امُل�صنع من 
قبل �رشكة TCL عام 2017 والتي اأعنلت عن 

2019 MWC حتديثه خلل معر�ص

كود PIN بدل كلمة املرور 
لتاأمني اأجهزة ويندوز

 »c>t Security« جملة  اأفادت     
مايكرو�صوفت  ت�صغيل  نظام  باأن 
ويندوز 10 يقدم خيار حماية اجلهاز 
�صخ�صي،   PIN كود  طريق  عن 
ال�صتغناء  ميكن  الطريقة  وبهذه 
حل�صاب  الكاملة  املرور  كلمة  عن 
فيها  يُلغى  مرة  كل  مايكرو�صوفت، 

القفل.
ويحتاج كود PIN اإىل اأربع علمات 

لهذه  وميكن  الأقل  على 
العلمات اأن تكون اأرقاماً اأو 

حروفاً اأو علمات خا�صة. 
لديه  امل�صتخدم  لدى  كان  واإذا 
العديد من الكمبيوترات اأو الأجهزة 
 PIN كود  تعيني  مُيكنه  اللوحية، 
هذا  ميزة  وتكمن  منها.  لكل  خا�ص 
اأو  �صياعه  حال  يف  اأنه  يف  الكود 
للقرا�صنة  ميكن  ل  عليه،  التعرف 
اخرتاق اجلهاز املحمي به، لكن ما 
يعيبه هو �صهولة تخمينه عند اختيار 

كود ق�صري، اأ وعلى تواريخ امليلد اأو 
الت�صل�صل العددي الب�صيط. 

ويندوز  بنظام  الأمان  اآلية  وتتعرف 
 PIN كود  تخمني  حماولة  على 
لهم  م�رشح  غري  اأ�صخا�ص  قبل  من 
اإخال  حماولت  تعددت  واإذا  بذلك، 
كود ب�صكل غري �صليم، يفر�ص النظام 
اإعادة الت�صغيل ب�صكل منتظم، ويزيد 
حتى  با�صتمرار  النتظار  وقت 

الإدخال اجلديد.



»�آبل« 
ك�شف موعد �إطالق هاتف 

»�أيفون 11« �جلديد 
حل�ضور  الر�ضمية  الدعوات  »اآبل«  اأر�ضلت 
موؤمترها ال�ضنوي الكبري، يف �ضبتمرب، للك�ضف 
اإطالق  وهي  واأبرزها  منتجاتها،  اأحدث  عن 

هاتف »اآيفون« اجلديد.
املبنى  يف  �ضبتمرب   10 يف  املوؤمتر  و�ضينعقد 
جمال  يف  العمالقة  لل�رشكة  الرئي�ضي 
حيث  بكاليفورنيا،  كوبرتينو  يف  التكنولوجيا 
من  كاملة  جمموعة  عن  »اآبل«  �ضتك�ضف 
اإىل  الدعوات  ووجهت  اجلديدة  املنتجات 
وطلبت  اأوت،   29 يوم  العامل  حول  ال�ضحفيني 
يف  جوبز«  »�ضتيف  م�رشح  اإىل  احل�ضور  منهم 
Apple Park HQ، حيث �ضتنطلق الفعالية 
بالتوقيت املحلي،  الظهر  بعد  ال�ضاعة 1  عند 
وغالبا  غرينت�ش  بتوقيت  م�ضاء   5 ال�ضاعة  يف 
يف  ال�ضنوي  موؤمترها  خالل  »اآبل«  تعر�ش  ما 
تتوقع  حيث  »اآيفون«،  اأجهزة  اأحدث  �ضبتمرب 
التقارير اأن تك�ضف ال�رشكة عن »اآيفون 11« اأو 
»اآيفون برو« بح�ضب ما ي�ضاع وت�ضري ال�ضائعات 
»اآبل« �ضتك�ضف عن ثالثة مناذج  اأن  اإىل  اأي�ضا 
مبثابة  �ضتكون  »اآيفون«  اأجهزة  من  جديدة 
حتديثات، لالأجهزة التي ك�ضفت عنها يف العام 
اإ�ش  و«اإك�ش  اإك�ش«  »اآيفون  وهي  املا�ضي، 
ماك�ش« و«اإك�ش اأر«و�ضيحمل اثنان منهما ثالثة 
�ضياأتي  الأكرب  والهاتف  اخللف،  يف  كامريات 
بو�ضة مقارنة  اأكرب قيا�ضها حتى 6.1  ب�ضا�ضة 

مع 5.8 بو�ضة يف »اإك�ش اإ�ش ماك�ش«.

يف هو�تفها �لقادمة
حظر »هو�وي« من ��شتخد�م 

تطبيقات »غوغل« 
هواتف  اأن  الأمريكي  البحث  عمالق  ك�ضف 
بتطبيقات  تُزود  لن  القادمة  الذكية  »هواوي« 
وخدمات »غوغل«وياأتي هذا الإجراء بعد مرور 
اأقل من �ضهر على ك�ضف ال�رشكة ال�ضينية، عن 

.Harmony نظام ت�ضغيل خا�ش بها ا�ضمه
مبوجب  اأنه  »رويرتز«  وكالة  »غوغل«  واأبلغت 
مع  التجارة  على  احلالية  الأمريكية  القيود 
اجلديدة  الهواتف  بيع  ميكن  ل  »هواوي«، 
تطبيقات  ذلك  ويت�ضمن  مرخ�ضة.  بتطبيقات 
�ضائعة مثل »خرائط غوغل« اأو Gmail، التي 
»اأندرويد«.  الت�ضغيل  نظام  من  جزءا  ت�ضكل 
»اأندرويد«  ت�ضغيل  نظام  »هواوي«  وت�ضتخدم 
هواتفها  من  جمموعة  لت�ضغيل  »غوغل«،  من 
العتماد  اإىل  الآن  ت�ضطر  قد  ولكنها  الذكية، 
ال�رشكة  وقالت   .HarmonyOS على 
مدة  الت�ضغيل  نظام  تطوير  على  عملت  اإنها 
عامني، مع تاأكيدها على اأن اخليار الأول كان 

ال�ضتمرار يف ا�ضتخدام نظام »اأندرويد«.

�لبليدة
مدر�شة جديدة لالأطفال 

�ملعاقني ب�شريا
�ضتدخل املدر�ضة اجلديدة لالطفال املعاقني 
ب�رشيا باأولديعي�ش بالبليدة حيز اخلدمة خالل 
�ضبتمرب املقبل و ذلك بعد انتظار دام اأزيد من 
احللي  املدير  لواأج  ذكره  ملا  وفقا   ، �ضنة   18

للن�ضاط الجتماعي احلاج بو�ضو�ضة. 
واأو�ضح بو�ضو�ضة اأن مدر�ضة الأطفال املعاقني 
مرة  لأول  �ضت�ضتقبل  يعي�ش  باأولد  ب�رشيا 
خالل الدخول املدر�ضي 2020/2019 تالميذ 
معاناة  على  الق�ضاء  يف  �ضي�ضاهم  مما  الولية 
انتقالهم ملدر�ضة العا�ضور )اجلزائر العا�ضمة( 
للتمدر�ش  واأ�ضاف ذات امل�ضوؤول اأنه مت جتهيز 
املدر�ضة بكافة التجهيزات و املرافق الالزمة 
حاليا  جتري  و  املدر�ضة  مدير  تن�ضيب  مت  و 
عددهم  البالغ  امل�ضتخدمني  توظيف  عملية 
اأ�ضاتذة  و  متعاقدين  بينهم  من  موظفا   35
و  نف�ضانيني  اأخ�ضائيني  و  املتخ�ض�ش  التعليم 

بيداغوجيني و ارطوفونيني و اإداريني.
اأن  اإىل  الجتماعي  الن�ضاط  مدير  واأ�ضار 
ت�ضجيالت التالميذ مفتوحة حاليا و مت ال�رشوع 
التالميذ  اأولياء  داعيا  ملفاتهم  ا�ضتالم  يف 
و  اأبنائهم  لت�ضجيل  التقدم  اإىل  املكفوفني 

ال�ضتفادة من التمدر�ش كباقي التالميذ.

م.�أمني

التحيكم  جلنة  اأع�ضاء  نوه 
افتتاح  �ضادت  التي  بالأجواء 
التظاهرة ويف حديث اأجراه معه 
مب�ضتغامن   « »الو�ضط  مرا�ضل 
الوطني  املهرجان  حمافظ  قال 
نواري  حممد   « »الهواة  مل�رشح 
املالية  ال�ضعوبات  رغم  انه   «
املحافظة  وتواجه  واجهت  التي 
طبعات  تنظيم  يف  �ضنوات  منذ 
وهو  الهواة   م�رشح  مهرجان 
اإرادة  اأن  اإىل  وطني  مهرجان 
واإ�رشار  املحافظة  اأع�ضاء 
الفعاليات الفنية واجلمعوية على 
به  والحتفال  املهرجان  تنظيم 
ال�ضعاب  كل  على  تتغلب  �ضنويا 
اإذ  املالية   امل�ضاكل  فيها  مبا 
ت�ضارك يف طبعة هذه ال�ضنة اأزيد 
يف  م�رشحية  فرقة  ع�رشين  من 

من  املهرجان  اأن�ضطة  خمتلف 
عر�ش العرو�ش امل�رشحية على 
خ�ضبة امل�رشح اإىل امل�ضاركة يف 
ور�ضات تكوين معتربا اأن العديد 
�ضنوات  �ضاهموا  الإعالميني  من 
مبهرجان  الدفع  يف  طويلة 
منهم  مب�ضتغامن  »الهواة  م�رشح 
 « �ضليمان  قناب  »بن  ال�ضحفي 
هذه  طبعة  يف  تكرميه  مت  الذي 
قام  �ضحفي  كمرا�ضل  ال�ضنة 

تظاهرات  من  الع�رشات  بتغطية 
غاية  اإىل  بدايته  منذ  املهرجان 
املهرجان  حمافظ  وقال  اليوم 
اأن الر�ضالة احلقيقية لطبعة هذه 
الوطني  املهرجان  من  ال�ضنة 
مل�رشح الهواة ترتكز على »الإرادة 
طبعة  اإجناح  اجل  من   « والكفاح 
ملجهودات  والوفاء  ال�ضنة  هذه 
الكثري  بذلت  التي  الفنية  الأ�رشة 
�ضابقة  طبعات  اإجناح  �ضبيل  يف 

مل�رشح  الوطني  املهرجان  من 
الهواة واعترب حمافظ املهرجان 
اأن الع�رشات من الفرق امل�رشحية 
مدار  على  م�ضتغامن  تزور  التي 
اأ�ضبوع ت�ضارك بعرو�ش م�رشحية 
متنوعة  موا�ضيع  تعالج  هامة 
ما  اأجمل  تقدم  وهي  وثرية 
راقي  م�رشحي  اإنتاج  من  لديها 
كان  الفتتاح  عر�ش  اأن  موؤكدا 
مل�رشح م�ضتغامن اجلهوي بعنوان 
جمعية  قدمت  كما   « »باكالوريا 
»اجلمل املمزج« عر�ضا م�رشحيا 
فرق  وت�ضارك   « »البارتيا  عنوانه 
 ، »تيبازة  وليات  من  م�رشحية 
 « ، ، م�ضتغامن وهران  تيزي وزو 
بعرو�ش م�رشحية متنوعة تك�ضف 
اأكد املحافظ طاقات  ح�ضب ما 
العديد من ال�ضباب املوهوب يف 
اأ�ضيال  فنا  يعترب  الذي  امل�رشح 

يبني ال�ضعوب واملجتمعات 

�لطبعة 52 ملهرجان م�سرح �لهو�ة مب�ستغامن

تكرمي �لفنان �مل�شرحي �لر�حل عثمان خمتار 

�جلز�ئر �لعا�سمة

�إعادة �إ�شكان 77 عائلة بدرقانة

�ملتحدة:  �لأمم 
�لأمازون  حر�ئق 

��شتثنائيا خطر�  ت�شكل 
معنية  اأممية  م�ضوؤولة  اأرفع  حذرت 
اأن حرائق  البيولوجي من  التنوع  بق�ضايا 
الأزمة  خطورة  تربز  املدمرة  الأمازون 
وتوؤكد  باأ�رشها  الب�رشية  تواجهها  التي 
للتعامل  جديدة  اأ�ضاليب  و�ضع  �رشورة 

مع البيئة.
باملر،  با�ضكا  كري�ضتينا  و�رّشحت 
التنوع  لتفاقية  التنفيذية  ال�ضكرترية 
املتحدة،  لالأمم  التابعة  البيولوجي 
اليوم  الربيطانية  »غارديان«  ل�ضحيفة 
ت�ضكل  الأمازون  حرائق  باأن  اجلمعة، 
الطبيعية  الأنظمة  ا�ضتثنائيا على  خطرا 
احلكومات  داعية  احلياة،  لدعم 
بناء  اإىل  وامل�ضتهلكني  وال�رشكات 
منع  بغية  الطبيعة  مع  جديدة  عالقات 
نقطة  حتى  الإيكولوجية  النظم  تفاقم 
وخيمة  عواقب  �ضيجلب  ما  لعودة 

للب�رشية باأكملها.
واأ�ضارت امل�ضوؤولة اإىل اأن خماوف الأمم 
املتحدة ل تقت�رش فقط على الأمازون، 
وتطال  بل  العامل،  غابة مطرية يف  اأكرب 
اإيكولوجية  ونظم  غابات  يف  يحدث  ما 
اأخرى، حيث تتدهور البيئة بنطاق وا�ضع 
مف�ضلية  نقاط  نحو  مرتفعة  وبوتائر 
يف  الطبيعية  النظم  تدمري  بها  �ضيبداأ 

العامل واحدة تلو اأخرى.
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�شر منو �لأور�م 
�ل�شرطانية و�نت�شارها

وجدت درا�ضة حديثة اأن اخلاليا ال�رشطانية 
قد »تف�ضد« الأن�ضجة ال�ضليمة مل�ضاعدتها على 
وا�ضتخدم  العالج  ومقاومة  والنت�ضار  النمو 
علماء من معهد »فران�ضي�ش كريك« يف لندن، 
اأحدث التقنيات لدرا�ضة الأن�ضجة التي حتيط 

بالأورام لدى الفئران يف املخترب.
التي  ال�ضليمة،  الأن�ضجة  اأن  العلماء  ووجد 
»مثل  اأ�ضبحت  اخلبيثة،  اخلاليا  حتدت 
منو  بالفعل  و«دعمت  اجلذعية«  اخلاليا 

ال�رشطان«.
»التاأثري  على  يدل  الأمر  هذا  اأن  ويعتقدون 
القوي لل�رشطان، الذي يفر�ضه على اخلاليا 
الدكتورة  الرئي�ضية  املعدة  املجاورة«وقالت 
التقنية اجلديدة  لنا  »ت�ضمح  اإلريا مالن�ضي: 
اخلاليا،  على  تطراأ  التي  التغريات  بدرا�ضة 
م�ضبوقة.  بدقة غري  للورم  الدقيقة  البيئة  يف 
ارتباط هذه  كيفية  ي�ضاعدنا على فهم  وهذا 
بتطوير  لنا  ي�ضمح  ما  الورم،  بنمو  التغيريات 
ا�ضرتاتيجيات اأف�ضل لعالج املر�ش«وللك�ضف 
عن كيفية تاأثري اخلاليا ال�رشطانية على البيئة 
الفئران  بتحليل  العلماء  قام  بها،  املحيطة 
اإىل  امتد  الذي  الثدي،  ب�رشطان  امل�ضابة 
الرئتني واأفادت جملة »الطبيعة« باأن الدرا�ضة 
عّدلت الأورام لإطالق بروتني فلوري، يخرتق 
التي  اخلاليا  وقورنت  املجاورة.  اخلاليا 
التي ل  تلك  مع  الفلور�ضنت،  حتمل عالمات 
حتتوي على الربوتني، وبالتايل مل يحدث اأي 

تالم�ش مع الورم.
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اأم�ش  �ضبيحة  اجلزائر  ولية  م�ضالح  اأ�رشفت 
يف  مقيمة  عائلة   77 ترحيل  على  اخلمي�ش 
الق�ضبة  املحفوظ  القطاع  يف  ه�ضة  �ضكنات 
اإعادة  و  الوادي(  باب  الإدارية  )املقاطعة 
اإ�ضكانهم يف �ضقق جديدة بدرقانة ببلدية برج 

الكيفان.
و توا�ضلت عملية ترحيل الدفعة اجلديدة من  
�ضكان ق�ضبة اجلزائر للمرة الرابعة على التوايل 
التكفل  مت  حيث  املن�رشم،  مايو  �ضهر  منذ 
م�ضنفة يف  دويرة   22 مقيمة يف  عائلة   77« بـ 
م�ضكن   636 حي  اإىل  رحلت  احلمراء«  اخلانة 

ذلك يف  و  العا�ضمة(  اجلزائر  )�رشق  بدرقانة 
و  الرتحيل  عملية   تطبيق  »ا�ضتكمال«  اإطار 
اإعادة الإ�ضكان رقم 25 لولية اجلزائر، ح�ضب 

رئي�ش بلدية الق�ضبة زتيلي. 
يف  مقيمة  عائالت  الرتحيل  عملية  �ضملت  و 
اأماكن متفرقة من املدينة القدمية، على غرار 
�ضارع   46 و  ال�ضفلى،  بالق�ضبة  العتيق  الق�رش 
و  ديار(،   5( با�ضاغا  الإخوة  �ضارع  و  الن�رش، 
�ضارع �ضيد علي بايو، و عي�ضى رحموين، ناهيك 
عن منازل ب�ضيدي عبد اهلل و �ضارع �ضطاوايل 

بالق�ضبة العليا، ح�ضب ذات امل�ضدر.

الر�ش  حتت  احلبوب  من  حم�ضول  ح�ضد  مت 
قنطار   256.475 كمياته  تفوق  املحوري 
بولية غرداية، متجاوزة بكثري توقعات الإنتاج 
كما   ،)2019/2018( احلايل  الفالحي  للمو�ضم 
اأفاد اليوم اخلمي�ش م�ضوؤولو مديرية امل�ضالح 
الفالحية هذا الإنتاج الذي و�ضف بـ« القيا�ضي« 
والذي �ضجل يف نهاية حملة احل�ضاد والدر�ش 
على م�ضاحة 6.914 هكتارا  ، اأعطى مردودا 
القمح  من  الهكتار  يف  قنطارا    39 مبتو�ضط 
ال�ضعري  من  الهكتار  يف  قنطارا   و26  ال�ضلب 
احلبوب  زراعة  م�ضاحات  اأغلب  م�ضتوى  على 

بالولية  باخل�ضو�ش  ترتكز  والتي   ، باملنطقة 
غرداية(  جنوب  كلم   270( املنيعة  املنتدبة 
املكلف  الرئي�ضي  املهند�ش  اأو�ضح  مثلما   ،
بالإح�ضائيات مبديرية القطاع ومت توزيع نحو 
85 يف املائة من هذا املح�ضول ) 235.000 
قنطارا   و21.475  ال�ضلب  القمح  من  قنطار 
والبقول  احلبوب  تعاونية  اإىل  ال�ضعري(  من 
الو�ضائل  �ضخرت  التي  بالأغواط  اجلافة 
والدر�ش  احل�ضاد  حملة  لإجناح  ال�رشورية 

التي انتهت مطلع �ضهر اأوت احلايل . 

خ�ست �ملحافظة �لوطنية ملهرجان م�سرح �لهو�ة مب�ستغامن �لطبعة �لثانية و�خلم�سني لتكرمي �لفنان 
�مل�سرحي �لر�حل »عثمان خمتار » وقد �سارك عدد من �لفنانني يف �مل�سرح و�لإخر�ج و�لعديد من �لوجوه 

�لفنية على �مل�ستوى �لوطني يف حفل �فتتاح �لتظاهرة  �لذي ح�سره و�يل م�ستغامن ر�بحي حممد عبور 
�لنتور و�ل�سلطات �ملحلية ويف طبعة تكرميية ح�سرها �أكادمييون وباحثون و�إعالميون ومنتخبون 

حمليون وجمعيات ثقافية حملية ووطنية �ملجتمع �ملدين

غرد�ية 

ح�شد 256.000 قنطار من �حلبوب 

�أمن ولية �جلز�ئر

توقيف  64 �شخ�شا 
م�شتبها فيه

ولية  لأمن  التابعة  ال�رشطة  قوات  نفذت 
عمليات  املا�ضيني  اليومني  اجلزائرخالل 
عن  اأ�ضفرت  الأحياء،  خمتلف  م�ضت  �رشطة 
لرتكابهم  فيه  م�ضتبها  �ضخ�ضا   64 توقيف  
واملتاجرة  احليازة  غرار  على  خمتلفة،  جرائم 
يف املخدرات واملوؤثرات العقلية، حمل اأ�ضلحة 
من   مت  �رشعي،  �ضبب  دون  حمظورة  بي�ضاء 
خاللها حجز 153 قر�ضا من املوؤثرات العقلية، 
512غراما من الكيف املعالج، بالإ�ضافة لأ�ضلحة 

بي�ضاء حمظورة من خمتلف الأنواع الأحجام

م�ست�سفى برج منايل 

جناح جديد متخ�ش�ص 
يف جر�حة �لعظام

 و �لر�شو�ص 
اجلراحية  للعمليات  اجلديد  اجلناح  ي�رشع 
الر�ضو�ش  و  العظام  جراحة  يف  املتخ�ض�ش 
»العقيد  العمومية  ال�ضت�ضفائية  باملوؤ�ض�ضة 
يف  بومردا�ش(  )�رشق  منايل  بربج  اأوعمران« 
خدماته  تقدمي  يف  القادمة  القليلة  الأيام 

للمر�ضى، ح�ضبما اأفاد به مدير القطاع .
اجلديدة،  الطبية  املن�ضاأة  هذه  �ضاأن  ومن 
على  ت�رشيح  يف  حداد  فاحت  اأو�ضحه  ح�ضبما 
فك  الولئي،  ال�ضعبي  املجل�ش  اأ�ضغال  هام�ش 
خالل  من  منايل  برج  م�ضت�ضفى  عن  اخلناق 
املجاورة  البلديات  و  البلدية  مبر�ضى  التكفل 
كراأ�ش جنات و زموري و لقاطة و النا�رشية و 

ي�رش و �ضعبة العامر و تيمزريت.

على  احلفاظ  حماولة  اإن  ال�ضحة  خرباء  قال 
�ضحة الدماغ اأمر هام يف اأي عمر، حيث ميكن 
اإجراء تعديالت ب�ضيطة على منط احلياة للحد 
درا�ضة  ووجدت  املعريف  التدهور  من خماطر 
اأجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا يف لو�ش 
لطب  الأمريكية  املجلة  يف  ن�رشت  اأجنلو�ش، 
ال�ضيخوخة، اأن ال�ضتهالك اليومي ل�ضكل معني 
من الكركومني )املكون الأ�ضا�ضي يف الكركم(، 
لدى  واملزاج  الذاكرة  حت�ضني  اإىل  يوؤدي 
الذاكرة  فقدان  من  يعانون  الذين  الأ�ضخا�ش 

اخلفيف املرتبط بالعمر.
ودر�ش الباحثون اآثار مكمالت الكركومني على 
اأداء الذاكرة، لدى الأفراد الذين ل يعانون من 
على  املحتمل  املكمل  تاأثري  وكذلك  اخلرف، 
لوحيات جمهرية والت�ضابك يف اأدمغة امل�ضابني 
تناولوا  الذين  الأفراد  اأن  باألزهاميروتبني 
ذاكرتهم  يف  كبريا  حت�ضنا  �ضهدوا  الكركومني، 
الأمر  الدماغية، يف حني مل يحدث  وقدراتهم 
ذاته لدى الأفراد الذين تناولوا العقار الوهمي 
العاملية  ال�ضحة  منظمة  اأن  بالذكر  اجلدير 
من  ملغ   3 اإىل  ي�ضل  ما  با�ضتهالك  ن�ضحت 

الكركومني، لكل كغ من وزن اجل�ضم.

�ملكمل �لغذ�ئي 
�لأف�شل ل�شحة �لدماغ

يف  واملتوا�ضل  الدائم  �ضعيها  ظل  يف 
وتوقيف  اأ�ضكالها  مبختلف  اجلرمية  جمابهة 
الوادي  ولية  اأمن  م�ضالح  متكنت  مرتكبيها، 
ين�ضطان  من توقيف �ضخ�ضني م�ضتبه فيهما، 
ال�رشعي باملخدرات وحجز  يف الإجتار غري 
08 كيلوغرامات و237 غراما من مادة الكيف 

املعالج.
العملية متت على اإثر اإ�ضتغالل معلومات من 
مفادها  البيا�ضة،  دائرة  اأمن  عنا�رش  طرف 

وجود �ضخ�ضني م�ضتبه فيهما على منت مركبة 
نفعية حمملة بكمية من الكيف املعالج، وعليه 
مت و�ضع خطة حمكمة اأ�ضفرت عن توقيفها، 
العثور  مت  التفتي�ش  لعملية  اإخ�ضاعها  بعد 
كانت  املعالج  الكيف  كمية من  بداخلها على 
قدرت  املركبة،  اأطراف  يف  باإحكام  خمباأة 
اقتياد  ليتم  غراما،  و237  كيلوغراما   08 بـ 
م�ضاحلة  اإىل  واملحجوزات  فيهما  امل�ضتبه 

ال�رشطة وفتح حتقيق يف الق�ضية.

�أمن ولية �لو�دي

حجز 08 كيلوغر�مات من �لكيف �ملعالج
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