
  �خل�سر ي�سعون �إىل فوز 
معنوي و�إقناع بلما�سي

�أزمة جانت 

م�صالح الوالية تتحرك يف 
الوقت بدل ال�صائع 

�لتعرف على هوية جثتني
 من �حلر�قة

ي�شرف عليه جميعي اليوم 

�فتتاح �أ�سغال �جتماع 
جمل�س �لأمة و�لربملان

   تاأجيل امتحانات ال�شدا�شي الثاين

�سجن طحكوت يت�سبب يف �سل �لنقل �جلامعي

وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي

ن�سب �لأمر��س �لناجمة 
عن �لتلوث مقلقة

االن�شداد ،البطالة و املاء 

�حتقان كبريب6 بلديات 06 باأدر�ر
�ص5

�ص3
اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 �لعدد:4189   / �لثمن:  �جلز�ئر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  لثالثاء 11 جو�ن 2019  �ملو�فـق  ل8 �سو�ل  1440هـ �لعدد:4962   / �لثمن:  �جلز�ئر 10دج -  فرن�سا�

غديري يرف�ص املرحلة
 االنتقالية وي�شرح

بوتفليقة ترك 
�ص4خلفه حقل �ألغام

�ص4

�ص24 �ص12 �ص4

�ص4

اجلزائر / بورندي اليوم ابتداء 
من ال�شاعة 19:00

م�ستغامن 
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تعد فرعا من �شونلغاز

رئي�س مدير عام جديد ل�سركة الكهرباء
 و الطاقات املتجددة 

�شيكو�ش  علي  حممد  تن�شيب  مت 
ل�رشكة  عاما  مديرا  رئي�شا 
املتجددة  الطاقات  و  الكهرباء 
مكلف  �شونلغاز  جممع  )فرع 
مهامه  يف  املتجددة(  بالطاقات 
اجلديدة خلفا ل�شاهر بوخلرا�ش, 
مديرا  رئي�شا  موؤخرا  عني  الذي 

عاما ملجمع �شونلغاز.
العام  املدير  الرئي�ش  اأكد  و 

تراأ�شه  خالل  �شونلغاز,  ملجمع 
حفل التن�شيب الذي جرى اأم�شية 
غرداية(   ( اجلنوب  بفندق  الأحد 
ال�شلطات  و  الولية  وايل  بح�شور 
املحلية و اإطارات و الأمني العام 
قطاع  لعمال  الوطنية  للنقابة 
»تقدما  اأن جممعه حقق  الطاقة, 
حم�شو�شا« من خالل تغطية �شبه 
بالطاقة  الوطني  للرتاب  كاملة 

الكهربائية بف�شل كفاءة و مهارة و 
كذا اإخال�ش و تفاين عماله.

جممع  اأن  بوخلرا�ش  ذكر  و 
�شونلغاز هو » �رشكة ذات حركية« 
جاهدة  ت�شعى  م�شتمر,  تطور  يف 
ل�شمان خدمة ذات نوعية وكفاءة 
الرتاب  كامل  عرب  زبائنها  لفائدة 

الوطني.
><اإننا ملزمون بتح�شني و�شائلنا 

املتزايد  الطلب  تلبية  اأجل  من 
للطاقة و مواجهة زيادتها ال�شنوية 
املدير  الرئي�ش  اأو�شح  كما   ,«
العام للمجمع, قبل اأن يدعو جميع 
العمال اإىل العمل من اأجل ت�رشيع 
الطاقات  تعزيز  و  ترقية  وترية 
ال�شتجابة  ق�شد  املتجددة 
القت�شادية  التنمية  لأهداف 

والجتماعية امل�شتدامة للبالد.

و  الكهرباء  �رشكة  اأن�شئت  و 
يقع  التي  املتجددة  الطاقات 
مقرها الإجتماعي بولية غرداية 
باإنتاج  التكفل  بغر�ش   2012 يف 
لل�شبكات  التقليدية  الكهرباء 
و  الوطن  بجنوب  املعزولة 

للرتاب  املتجددة  الطاقات 
الرئي�ش  اأ�رشف  كما  الوطني 
�شونلغاز  ملجمع  العام  املدير 
و  الكهرباء  توزيع  مديرية  مبقر 
الغاز بغرداية على تن�شيب املدير 

اجلديد عبد احلق �شعبان . 

عرب حمور العابد وهران غرداية  وادي �شوف و�شوال اإىل ليبيا 

فار من العدالة حاول تهريب  250 كلغ كيف بتلم�سان

خبر في 
صورة

�سيدات اخل�سر يرتب�سن يف 
تيكجدة

املنتخب  �شيدات  �رشعت 
ترب�ش  خو�ش  يف  الوطني 
تيكجدة  باأعايل  حت�شريي 
التي  للمقابلة  ا�شتعداد 
نيجرييا  اأمام  تنتظرهن 
حل�شاب  واإيابا  ذهابا 
اإىل  املوؤهلة  الت�شفيات 
طوكيو  الأوملبية  الألعاب 
2020, حيث جتري مقابلة الذهاب يف 26 اأوت بالعا�شمة بينما يلعب 

الإياب يف �شهر �شبتمرب املقبل بنيجرييا.

�سكنات اجتماعية و ريفية 
ملوظفي ال�سوؤون الدينية 

يق�شي  قرارا  الأوقاف  و  الدينية  لل�شوؤون  الولئية  املديريات  تلقت 
تعليمة  ح�شب  القطاع,  ملوظفي  الجتماعية  بالأو�شاع  بالتكفل 
منها,  ن�شخة  »الو�شط«  اأم�ش,  تلقت  للوزارة  العام  الأمني  اأ�شدرها 
املوظفني  دعوة  القطاع ب�رشورة  امل�شوؤول جميع مدراء  فيها  يدعوا 
ال�شكنية يف  ال�شيغ  ال�شتفادة من خمتلف  اأجل  من  اأنف�شهم  لت�شجيل 
مقدمتها ال�شكن العمومي الإيجاري و ال�شكن الت�شاهمي و حتى ال�شكن 

الريفي و ذلك لأجل درا�شة ملفاتهم.
 اأ ب

تلم�شان وعني متو�شنت

�سبط96 كلغ من الكيف
�شبط حرا�ش ال�شواحل يف عمليات منف�شلة بكل من تلم�شان وعني 
اأوقف  حني  يف  املعالج,  الكيف  من  كلغ   )96,77( متو�شنت/ن.ع.2, 
عنا�رش الدرك الوطني بغليزان تاجر خمدرات بحوزته )9,334( كلغ 

من نف�ش املادة.
و�شطيف/ن.ع.5,  باتنة  من  بكل  الوطني  الدرك  عنا�رش  اأوقف  كما 

�شخ�شني و�شبطوا بندقيتني وكمية من الذخرية )1000 خرطو�شة(.

الدرك الوطني بامل�شيلة 
حجز 20 قنطارا من اللحوم البي�ساء 

من  قنطارا   20 حجز  من  بامل�شيلة  الوطني  الدرك  م�شالح  متكنت 
للت�شويق  موجهة  كانت  لال�شتهالك  �شاحلة  غري  البي�شاء  اللحوم 
)مذبح غري �رشعي(  م�شنفة  من�شاأة غري  م�شتوى  على  وال�شتهالك 
ملك للم�شمى )م,ي(, البالغ من العمر 23 �شنةي�شتغلها مالكها يف بيع 
اإثرها متكنوا  النظافة, على  و  الذبح  مراعاة �رشوط  دون  الدواجن 
اإجمايل  من حجز )966( دجاجة مذبوحة جاهزة لالإ�شتهالك بوزن 
ب )20( قنطارا من اللحوم البي�شاء, بعد معاينها من طرف الطبيب 
البيطري �شلمهم �شهادة تثبت عدم �شالحيتها لالإ�شتهالك الب�رشي, 
على الفور مت اإتالفها و اإعداد ملف ق�شائي واإر�شاله اإىل ال�شلطات 

الق�شائية املخت�ش .
عبدالبا�شط بديار 

بومردا�س

نعيمة �ساحلي متابعة بتهمة 
التحري�س على القتل

النائب الربملاين  تواجه 
دعوى  �شاحلي  نعيمة 
مت  والتي  العدالة  يف 
من  �شدها  رفعها 
اثنني  حماميني  طرف 
ينتمون  و�شحايف 
وزو  تيزي  ولية  اإىل 
الدعوى  باإيداع  وقاموا 

الولية  نائب عن  اأين تعترب املعنية  على م�شتوى حمكمة بومردا�ش 
نعيمة  اتهام  الدعوى  حمتوى  يف  وياأتي  الوطني,  ال�شعبي  باملجل�ش 
�شاحلي بالتحري�ش على الكراهية القومية والعنف العن�رشي والقتل 
كره  على  والتي حتّر�ش خاللها  لها  ال�شابقة  الت�رشيحات  على  بناء 
اللغة الأمازيغية ورف�ش تعليمها يف املدار�ش والإ�رشار على قمع كل 

ما يتعلق بالأمازيغ.

جانت

حجز4�ساحنات و3 مركبات
الوطني  للجي�ش  اأوقفت مفرزة  اإطار حماربة اجلرمية املنظمة,  يف 
ال�شعبي, يوم 09 جوان 2019 بجانت/ن.ع.4, )80( منقبا عن الذهب 
وحجزت اأربع )04( �شاحنات وثالث )03( مركبات رباعية الدفع و)13( 

مولدا كهربائيا و)05( مطارق �شغط.

الوطني   الدرك  عنا�رش  جنحت 
الطاحة  من  تلم�شان  لولية   
لتهريب املخدرات  دولية  ب�شبكة 
العابد  قرية  مابني   تن�شط 
غرب  جنوب  اأق�شى  بالبويهي   
ولية تلم�شان واحلدود اجلزائرية 
دبداب  منطقة  عرب  ال�رشقية 
بارون  يقودها  �شوف  بوادي 
جزائري مبحوث عنه يف ق�شيتني 
للمخدرات  الدويل  للتهريب 

وحجز 250 كلغ كيف مهربة على 
كما مت  وثائق   دون  �شاحنة  منت 
امراأة   منهم  عنا�رش    03 توقيف 
ويبقى الراأ�ش املدبر و�رشيكه يف 

حالة فرار .
هذا ال�شبكة التي يقودها البارون: 
»ح عبد اهلل » املنحدر من قرية 
العابد  بالبويهي واملحكوم  عليه 
من  ومطلوب  نافذة  �شجن  ب33 
قبل العدالة اجلزائرية وليزال يف 

حالة فرار تتكون من 05 عنا�رش  
امراأة  منهم  عنا�رش   توقيف  مت 
ال�شاحنة  �شائق  راأ�شهم  وعلى 
بنقل   يقوم  انه  تبني  الذي  
العالية  اجلودة  ذات  املخدرات 
, حيث اأن املخدرات امل�شبوطة 
قيمتها باأكرث من 07 ماليري�شنتيم 
وتن�شط  ما بني  العابد ووهران 
للكيلوغرام  �شنتيم  مليون  مقابل 
الواحد , , كما  تبني اأن الب�شاعة 

وهران  العابد  حمور  عرب  متر 
و�شول  �شوف  وادي  غرداية  
 , ليبيا   الدبداب   اىل عرب معرب 
اأمام  املوقوفني  وبتقدمي  هذا 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�شيد 
باإيداعهم  اأمرا  تلم�شان  حمكمة  
رهن احلب�ش املوؤقت مع اإ�شدار 
البارونني  حق  يف  توقيف  مذكرة 

الفارين.
حممد بن ترار

تراأ�ش وايل ولية وهران اجتماعا 
الالزمة  التدابري  باتخاذ  خا�شا 
الولية,  �شواطئ  م�شتوى  على 
من  عدد  ت�شجيل  بعد  خا�شة 
الت�رشفات غري القانونية من قبل 

م�شتغلي هذه الأماكن.
الجتماع ح�رشه ممثلي امل�شالح 

الأمنية املخت�شة, مدير احلماية 
وروؤ�شاء  الدوائر  روؤ�شاء  املدنية, 
للبلديات  ال�شعبية  املجال�ش 
ال�شاحلية, بالإ�شافة اإىل املدراء 

املعنيني.
عن  الأول  التنفيذي  امل�شوؤول 
الغرب  عا�شمة  �شوؤون  ت�شيري 

الجتماع  هذا  خالل  �شدد 
الإجراءات  كافة  اتخاذ  �رشورة 
الالزمة من اأجل حماية املواطن 
من مثل هذه الت�رشفات, كما مت 
اإ�شداء تعليمات لروؤ�شاء البلديات 
معقول  �شعر  حتديد  اأجل  من 
املواطنني,  قبل  من  ومقبول 

الولية  �شواطئ  يرتادون  الذين 
خالل مو�شم ال�شطياف, والذي 
لن يفوق 100 دج بكل ال�شواطئ, 
ببلدية  »بومو«  �شاطئ  عدا  ما 
م�شبقا  حتديد  مت  الذي  بو�شفر 

مبلغ 200 دج.
 اأحمد بن عطية

وهران

ت�سعرية حظائر ال�سواطئ ب100 دج 
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هل �شيكون ال�شجرة التي تغطي الغابة

�سقوط طحكوت �أحد 
�أباطرة " زمن �لكولري� "

بعد اإيداع رجل الأعمال حمي الدين طحكوت رفقة العديد من اأفراد عائلته ال�شجن 
املوؤقت ، تكون حماربة الف�شاد التي مت الإعلن عنها العديد من قيادات البالد قد قطعت 

اأ�شواطا هامة يف مكافحة هذه الظاهرة ، وذلك بعد اإيداع العديد من رجال الأعمال 
ال�شابقني اأغلبهم من ممثلي النظام ال�شابق ، والذين مل يكن اأحد يتوقع يوما ما اأن تتم 

حما�شبتهم و الزج بهم يف ال�شجن .

ع�شام بوربيع 

الرجل  طحكوت  الدين  حمي  ملف 
يثري   ، بالبعيد  لي�س  وقت  اإىل  القوي 
ا�سمه،بعد  ي�سمع  من  كل  يف  الرعب 
االمتداد يف  و  القوة  له من  اأ�سبح  اأن 
جميع  يف  و  االأعمال  و  املال  عامل 

املجاالت .
طحكوت الذي كان جمرد بائع للخ�رضة 
، كانت بداياته مع اخلدمات اجلامعية 
االأحياء  خمتلف  يزود  كان  عندما   ،
املواد  خمتلف  و  باخل�سار  اجلامعية 
منها احلوت ، لي�سبح بقدرة قادر من 
اأكرب بارونات النقل يف اجلزائر بعدما 
احلافالت  ببع�س  امليدان  هذا  دخل 
وي�سبح  طحكوت  جتارة  لتزدهر   ،

اجلامعة  النقل يف  اأكرب حمتكري  من 
وحتى خارج اجلامعة .

حمي الدين طحكوت الذي مت �سباح 
اأم�س  االثنني اإيداعه احلب�س املوؤقت 
باأمر من قا�سي التحقيق لدى حمكمة 
خلفية  على  وذلك  احممد،  �سيدي 

ق�سايا متعلقة بالف�ساد.
غري  امتيازات  على  احل�سول  و 
جمال  يف  مربرة  وغري  م�ستحقة 
واخلدمات  العمومية  ال�سفقات 
تقدميه  اأن  مت  بعد  اجلامعية، 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  االأحد  ظهر 
امتيازات غري مربرة،  باال�ستفادة من 
هذا  ي�سبح  اأن  اأحد  يتوقع  يكن  مل 
مثل  مثله  احلرا�س  نزالء  من  االأخري 
االأعمال املعروفني على غرار  رجال 

علي حداد ، و ي�سعد ربراب ، و ر�سا 
االأعمال  كوننياف وغريهم من رجال 
 ، البالد  يف  يتحكمون  كانوا  الذين 
نافذة  اأخرى  �سخ�سيات  حتت حماية 
يف ال�سلطة ولها امتدادات كبرية بداية 
يعرف  ما  اإىل  بوتفليقة  ال�سعيد  من 

بالدولة العميقة .
ال�سنوات  حتول  الذي  طحكوت 
و  �سخمة  امربطورية  اإىل  االأخرية 
النقل  ا�ستحوذ على خمتلف �سفقات 
اإىل  انتقل   ، اجلامعة  يف  غريها  و 
ال�سيارات  وتركيب   ، ال�سيارات  عامل 
ب�رضائه  االإعالم  عامل  اإىل  وكذلك   ،
الرجل  اأن  يعني  مما   ، نوميديا  لقناة 
اأ�سبح ميثل قوة هائلة هو ومن يقف 

خلفه من وراء ال�ستار .

لطاملا  الذي  طحكوت  الدين  حمي 
االأول  بالوزير  �سعبيا  ا�سمه  األ�سق 
من  اأنه  اأ�سا�س  على  اأويحيى  اأحمد 
من  اأكرب  اأنه  يبدو  االأمر  لكن  عرابيه 

ذلك ، وال يتوقف عند اأويحيى .
مرة   كل  يخرج  كان  الذي  طحكوت 
من  العديد  يف  العجني   من  كال�سعرة 
و  �سماعه  مت  اأنه  خا�سة   ، الق�سايا 
ال�سنة  من  اأزيد  منذ  معه  التحقيق 
 ، املخت�سة  االأمن  م�سالح  من طرف 
حول م�سادر ثروته ال�سخمة ، وكذلك 
العديد من ال�سبهات ، بداأ ي�ستد عليه 
، وكان من امل�سارعني  احلبل موؤخرا 
للرئي�س  اخلام�سة  العهدة  مل�ساندة 
بوتفليقة، بعد اأن كان قد و�سع الفتة 
موتورز  »�سيما  �رضكته  فوق  �سخمة 

عبد  املقعد  الرئي�س  �سورة  حتمل   «
العزيز بوتفليقة .

طحكوت من املوؤكد اأنه ال�سجرة التي 
يطيح  اأن  �ساأنه  ومن   ، الغابة  تغطي 
بروؤو�س كبرية ويف خمتلف املجاالت 
، بعد اأن مت اإيداع مدير ايتوزا ال�سابق 
النقل  مدير  وكذلك  املوؤقت  احلب�س 
جره  اإىل  اإ�سافة   ، احلايل  بالعا�سمة 
قطاع  يف  امل�سوؤولني  من  العديد 
من  وغريها   ، اجلامعية  اخلدمات 
امليادين ، وكذلك حتى الوزراء ، نظرا 
حلجم هذا االإمرباطور طحكوت الذي 
كما يو�سف بالعامية »دولة يف دولة » 

.
 ، طحكوت  االأعمال  رجل  حما�سبة 
مثله مثل ربراب ، حداد ، كونيناف ، 

جاءت بعد بداية حترر قطاع العدالة 
الغري  القوى  و  الع�سابة   اأيدي  من 
الد�ستورية التي كانت تتحكم يف هذا 
القطاع احل�سا�س .و كان ذلك بف�سل 
الفريق  وبف�سل  اجلي�س  �سمانات 
اأحمد قايد �سالح قائد االأركان الذي 
اأعلن يف وقت م�سى �رضورة  كان قد 
اأ�رض  التي  امللفات  من  الكثري  فتح 
اأ�سحابها  باالقت�ساد الوطني ، ونهبوا 
،و  العام  املال  و  العمومية  اخلزينة 
التي كانت اأحد اأبرز املطالب ال�سعبية 
يف احلراك الذي انطلق يوم 22فيفري 
و  االأوليغار�سية  �سد  انتف�س  الذي  و 
املافيا التي » �رضقت البالد » ، وكانت 
تطلعات  مع  متوافقة  ال�سعب  مطالب 

رجال الدولة وقيادة اجلي�س .

م�شوؤولون من  اخلدمات اجلامعية والنقل يف قب�شة العدالة  

�عتقال طحكوت يت�سبب يف �سل 
�لنقل �جلامعي

.         اإيداع مدير اخلدمات اجلامعية ال�شابق احلب�س املوؤقت
.        تاأجيل امتحانات ال�شدا�شي الثاين والعا�شميون بدون »اإيتوزا«

.        الطالبي احلر يتهم “طحكوت” بجعل الطلبة رهائن

ال�شائقون يوؤكدون اأن الإدارة منعت خروجهم  

�سلل �لنقل بخم�س جامعات

حافالت  �سائقو  االأم�س  اأقدم 
ملجمع  التابعة  اجلامعي  النقل 
نقل  �سل خدمة  طحكوت، على 
مما  اخلطوط  باأغلب  الطلبة 
اأدى اإىل �سعوبات بحركة النقل 
�سلل  وكذا  العا�سمة،  يف  الربي 
بعدة  اجلامعي  النقل  يف  مت�سع 
على  اجلامعات  اأجرب  واليات 
ال�سدا�سي  امتحانات  تاأجيل 
الثاين، وجتدر االإ�سارة باأن هذه 
بعد  مبا�رضة  جاءت  اخلطوة 
قرار اإيداع رجل االأعمال حميي 
من  واأفراد  طحكوت  الدين 
ب�ساأن  املوؤقت  احلب�س  عائلته 
من  با�ستفادته  متعلقة  ق�سيا 

امتيازات غري م�ستحقة.

اإيداع حمي الدين طحكوت 
رهن احلب�س املوؤقت

االأعمال  رجل  اإيداع  االأم�س  ثم 
وعدد  طحكوت  الدين  حمي 
من اأفراد عائلته ورهن احلب�س 
اال�ستفادة  بتهمة  املوؤقت 
مربرة،  غري  امتيازات  من 
اإطارات  طرف  من  له  منحت 
للخدمات  الوطني  بالديوان 
يف  النقل  ووزارة  اجلامعية 
باخلدمات  املتعلقة  الق�سية 
اإطارات  طرف  ومن  اجلامعية، 
والوكالة  ال�سناعة  بوزارة 
يف  اال�ستثمار  لرتقية  الوطنية 
الق�سية املتعلقة ب�رضكة )�سيما 
حيث  ميلكها،  التي  موتورز( 
اأمام املحكمة عدد  مثل رفقته 
هذه  يف  العاملة  االإطارات  من 

الهيئات.

توقيف مدير اخلدمات 
اجلامعية ال�شابق

مبحكمة  التحقيق  قا�سي  قام 
مدير  باإيداع  اأحممد  �سيدي 
ال�سابق  اجلامعية  اخلدمات 
توجيه  بعد  املوؤقت  احلب�س 
ف�ساد  ق�سايا  يف  له  اتهامات 
وتعامالت غري قانونية مع رجل 

االأعمال حمي الدين طحكوت.

 ال�شائقون يو�شحون: مت 
منعنا من مغادرة احلظرية 

النقل  حافالت  �سائقو  اأو�سح 
ملجمع  التابعة  اجلامعي 
منعتهم  االإدارة  باأن  طحكوت 
مل  باأنهم   ،موؤكدين  العمل  من 
احتجاجا  اإ�رضاب  يف  يدخلوا 
العام  مديرهم  اإيداع  على 

احلب�س املوؤقت
»جممع  عمال  نظم   
من  عدد  يف  طحكوت<< 
احتجاجية  وقفة  الواليات  
من  احلافالت  خروج  منع  بعد 
عائلة  من  بتعليمات  احل�سائر 
،حيث  الدين طحكوت«   »حمي 
احلظرية،  داخل  الفتات  حملوا 
اأنهم  العام  الراأي  فيها  اأبلغوا 
منعوا من مغادرة احلظرية من 
يدخلوا  مل  وباأنهم  االإدارة،  قبل 
يف اإ�رضاب احتجاجا على اإيداع 
مديرهم العام احلب�س املوؤقت،  
رفعها  التي  ال�سعارات  بني  ومن 
طحكوت  عمال  »نحن  العمال 
من  و«نحن  الع�سابة«،  �سد 
يف  و«ل�سنا  ال�سعبي«،  احلراك 

اإ�رضاب«

تاأجيل امتحانات ال�شدا�شي 
الثاين والعا�شميون بدون 

»اإيتوزا«

كليات  عمداء  االأم�س  ا�سطر 
روؤ�ساء  وبع�س  العا�سمة  يف 
لتاأجيل  الواليات  يف  اجلامعات 
اأم�س  كانت مربجمة  امتحانات 
عدم  ب�سبب  الحق،  وقت  اإىل 
االلتحاق  من  الطلبة  متكن 
غياب  يف  اجلامعة  مبدرجات 
النقل اجلامعي، بعد قرار اإيداع 

طحكوت رهن احلب�س املوؤقت

الطالبي احلر يتهم جممع 
طحكوت باحتجاز الطلبة 

كرهائن 

فتح االحتاد الطالبي احلر النار 
متهما  طحكوت،  جممع  على 
كرهائن،  الطلبة  باحتجاز  اإياه 
داعيا ال�سلطات العليا للبالد اإىل 
التدخل العاجل واإيجاد البدائل 

لتوفري النقل اجلامعي.
الطالبي  العام  االحتاد  اتهم 
احلر جممع طحكوت ا�ستخدام 
توقيفه  بعد  كرهائن،  الطلبة 
اجلامعي  النقل  حلافالت 
�سبيحة اليوم االثنني، يف العديد 
من الواليات على غرار اجلزائر 
�سطيف،   تلم�سان،  العا�سمة، 
املدية،  بومردا�س،  ق�سنطينة، 
وغريها،  والعفرون  والبليدة 
احلر  الطالبي  التنظيم  واعترب 
املتعامل  هذا  به  قام  ما  اإن 
تعدي �سارخ لقوانني اجلمهورية 
جعل  خالل  من  للذراع  يل  و 
ما  خ�سو�سا  رهائن  الطلبة 
يف  تاأخر  من  اجلامعة  تعي�سه 
املو�سم اجلامعي واإقبالهم على 

فرتة االمتحانات”
اإميان لوا�س

�سّل نهار اأم�س اأ�سحاب حافالت 
ل�رضكة  التابعة  اجلامعي  النقل 
الدين  جامعات   طحكوت حمي 
 ، م�ستغامن   ، وهران   ، تلم�سان 
وقف   بعد  وم�ستغامن   غليزان 
حركة احلافالت من واىل داخل 
على  احتجاجا  اجلامعي  احلرم 
اإيداع �ساحب احلافالت » حمي 
الدين طحكوت » احلب�س املوؤقت 
يف حماولة الإ�سعال فتيل اجلامعة  
و�سائقي   الطلبة   وا�ستعمال 
على  لل�سغط  كو�سيلة  املوؤ�س�سة 

اجلامعة اجلزائرية .
العمال   ممثل  واأ�سار  هذا   ،
ح�سون  حممد  تلم�سان  بوالية  
الو�سط   مع  هاتفي  ات�سال  يف  
حافلة  ال120  ال�سائقني   اأن 
بريئون من االحتجاج كما يدعي  
اإطارات  اأن   بل  ال�رضكة  م�سريو 
من  حرمونا  من  هم  املوؤ�س�سة  
بعدما  املح�رض  من  اخلروج 
ال�سياقة  رخ�س  منا  �سحبوا 
جاءوا  اأنهم  موؤكدا    ، �سباحا 
�سبيحة  للعمل  عادية  ب�سفة 
اأم�س اإىل املح�رض بابي تا�سفني 
ان  قبل  املح�رض  دخلوا  حيث   ،
يتم منعهم من اإخراج احلافالت 
طيلة  املح�رض  داخل  والبقاء 
اليوم ، االأمر الذي خلق اأزمة نقل  
داخل اجلامعة  خ�سو�سا يف ظل 
تزامن االحتجاج مع االمتحانات  
هذا   ، املذكرات  ومناق�سة 
وترتبط  موؤ�س�سة طحكوت  مع 
اجلامعة  اخلدمات   مديريات 
توفري   من  متكن  لتلم�سان  
للنقل  حافلة   120 حوايل 
وكذا  الكليات   بني  ما  اجلامعي 
عرفت  التي  اجلامعية   االحياء 
لتحرك  كبريا يف حماولة  �سالال 
الطلبة ، وم�ستغامن ، منعت ادارة 
التي  احلافالت  خروج  ال�رضكة  
يف  خمت�سة  حافلة    80 تقارب 
اإىل  املعاهد  من  الطلبة  نقل 
 ، والعك�س  اجلامعية  االأحياء 

جامعة  عا�سته  الو�سع   ونف�س 
الطلبة  وجد  حيث   ، وهران 
اأنف�سهم بدون نقل  بعدما توقفت 
احلافالت عن العمل ، وباملركز 
�سلت  زبانة  اأحمد  اجلامعي 
اجلامعة  بني  ما  النقل  حركة 
بحي برمادية وو�سط املدينة  ، 
يف حني كانت جامعة ابن خلدون 
ت�رضرا  اجلامعات  اأكرث  بتيارت 
�رضكة  عمال  اأجمع  وقد  هذا   ،
للنقل  الدين  حمي  طحكوت 
اأنهم بريئون من االحتجاج واإمنا 
منعوهم  بعدما  مرغمون  هم 
من   ، احلافالت  اإخراج  من 
املنظمات  اأ�سدرت  اآخر  جانب 
اللهجة  بيانات �سديدة  الطالبية 
الوطنية  الرابطة  بيان  يتقدمها 
رف�س  الذي  اجلزائريني  للطلبة 
قذرة  لعبة  يف  الطلبة  اإدخال 
لل�سغط على العدالة ، من جهتها 
اأ�سارت منظمة االحتاد الطالبي 
احلر ب�رضورة عدم الزج بالطلبة 
ال�رضاع  هذا  يف  وا�ستغاللهم  
م�سالح  با�رضت  جهتها   من   ،
اجلامعية  اخلدمات  مديريات 
العامة  املديرية  من  وباأمر 
للخدمات اجلامعية برفع دعوى 
ا�ستعجالية �سد جممع  طحكوت 
اتفاقية  بهم  تربطه  الذي 
�سنوات    05 ملدة  الطلبة  لنقل 
الطرفني  وي�ستوجب فيها  على 
احرتام بنود العقد وكل اإخالل 
بالعقد يحيل االأمر على الق�ساء 

للتعوي�س.

�شفقات ملدة 05�شنوات  
وت�شخيم يف عدد حافالت  

نقل الطلبة 

ك�سفت التحقيقات املعمقة يف 
اجلامعيني  الطلبة  نقل  �سفقة 
املربمة ما بني جممع  طحكوت 
والعديد من اجلامعات بالغرب 
تلم�سان  راأ�سها  اجلزائري على 

غليزان   م�ستغامن،   ، وهران   ،
من   العديد  ظهور  وتيارت  
بع�س  التي حركتها  التجاوزات 
بهذه  الطالبية  التنظيمات 
على  وقفت  والتي  اجلامعات  
الأموال  ونهب  ن�سب  عملية 
مدراء  مع  بتواطوؤ  اجلامعات 
اخلدمات اجلامعية  و اإقامات 

جامعية  بهذه اجلامعات .
هذا وح�سب التحقيقات االأولية 
اأن  ك�سفت  الوطني  الدرك  فان 
اجلامعة  على  ين�سب  املجمع  
عدد  اأن  حيث   ، اجلزائرية 
احلافالت املوجودة يف العقود 
العامة   املديرية  تدفع  والتي 
اأجرها  اجلامعية   للخدمات 
ما  يرتاوح  يومي  مببلغ  �سهريا 
بني 8000 و10000دج   ال تطابق 
املوجودة فعال يف امليدان ما 
النقل ، حيث  خلق م�سكال  يف 
ال  اأجور حلافالت  تقا�سي  يتم 
مدراء  بع�س  مع  بتواطوؤ  تعمل 
ناهيك   ، اجلامعية  اخلدمات 
للعمال  الب�سع  اال�ستغالل  عن 
واالأجور الزهيدة التي يفر�سها 
املجمع دون اللجوء اإىل طريق 
ت�ستمر  والتي  بال�سفقات  الفوز 
تنهب  كاملة  �سنوات   05 ملدة 
هذا   ، الدولة   اأموال  فيها 
االأولية  املعطيات  وح�سب 
تدفع  تلم�سان  جامعة  فاأن 
140 حافلة من  تكاليف حوايل 
املفرو�س اأنها تن�سط يف النقل 

داخل  م�ستوى  على  اجلامعي  
الكليات   بني  وما  االأقطاب  
ومابني االإقامات اجلامعية بكل 
وتلم�سان   و�ستوان  من�سورة  من 
يف  النا�سطة  احلافالت  لكن  
 ، حافلة   105 تتعدى  ال  الواقع 
�سف اإىل ذلك حوايل 80 حافلة 
و80اأخرى  وهران  بجامعة 
مب�ستغامن ونف�س العدد بتيارت  
والتي   ، بغليزان  حافلة  و30 
تبني اأن ما يزيد عن 60 حافلة 
يقارب  يومي   كراء  مقابل 
ال10اآالف دج وال تعمل ما يعد 
اجلزائرية  اجلامعة  على  ن�سبا 
هذه  اكت�ساف  و�سبق  هذا   ،
املا�سية  ال�سنة  التجاوزات  
جر  ،ومت  تلم�سان  بجامعة  
مدراء  اإقامات وروؤ�ساء م�سالح 
ما  �رضعان  لكن  العدالة   اإىل 
مت  الت�سحية بهم واالإبقاء على  
االتفاقية والعمل عاديا ، وبعد 
مت  ال�سنة  هذه  االأمر  اكت�ساف 
احلافالت  هذه  بان  االدعاء 
تعر�ست للعطب قبل 24 �ساعة 
فقط ومت تعوي�سها ب�رضعة وهو 
االأمر الذي جتري  التحقيقات 
ب�ساأنه من قبل  القيادة اجلهوية 
كما  بوهران   الوطني  للدرك 
تبني اأن  ال�رضكة تعقد �سفقات 
اإىل  وهمية   رحالت  الإقامة 
على  للح�سول   بعيدة  مواقع 

الربح  دون تعب .
 حممد بن ترار
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و اعرتفت ذات املتحدثة ،مبنا�سبة 
للبيئة  العاملي  باليوم  االحتفال 
التلوث اجلوي«   »دحر  �سعار  حتت 
اجلزائريني  على  خطر  بوجود 
للن�سبة الكبرية  لتلوث الهواء  نظرا 
على  مبا�رشة  ب�سفة  يوؤثر  الذي 
انه  اأ�سافت  و  االإن�سان،  �سحة 
ال�سناعية  التبادالت  تزايد  مع 
تفاقمت  امللوثة  للمواد  املنتجة 
واأ�سبحت  عنه  الناجتة  االأخطار 
من  للكثري  الطبيعية  احلياة  تعيق 
وت�سجل  االأر�ض  الب�رش على �سطح 
يقارب  ما  موت  املتجددة  االأمم 
حول  �سنويا  �سخ�ض  مالين   7
العامل، باالإ�سافة اإىل �سوء املعي�سة 
ب�سبب  ال�سحية  احلالة  وتدهور 
انت�سار الهواء امللوث والذي اأ�سبح 
عابرا للحدود يف كثري من احلاالت 

وهو اأق�سى درجات اخلطورة.
عن عدة  املتحدثة  ذات  ك�سفت 
باملنا�سبة  حت�سي�سية  ن�ساطات 
املواطن  لرفع وعي  والية   48 عرب 
ينفعه  ما  اختيار  على  وحتفيزه 
احلياتية  بيئته  على  ويحافظ 
العادات  بفعل  كثريا  ت�رشرت  التي 
اخلاطئة  اال�ستهالكية  وال�سلوكيات 
ب�سبب  بعد  عليها  نتغلب  مل  والتي 
التعاون  نق�ض  و  التاأطري  �سعف 

القطاعي امل�سرتك
الوزراء  �سارك  ال�سياق  ذات  ويف 
اإ�سارة  اإعطاء  يف  احلا�رشين 
م�سرتكة  حت�سي�سية  حملة  انطالق 

»معا  �سعار  حتت  القطاعات  بني 
ن�ستطيع« كما عرف اليوم مداخالت 
للمخت�سني والفنيني تتعلق مكافحة 
تلوث الهواء من اأجل ر�سد اجلهود 

ملجابهة اأخطاره

 وزير ال�شحة 
هدفنا و�شط بيئي ا�شت�شفائي 

مالئم
و  ال�سحة  وزير  قال  جانبه  من 
لدى  حممد  مرياوي  امل�ست�سفيات 
قامت  ال�سحة  وزارة  اأن  مداخلته 
االإجراءات  من  العديد  باعتماد 
ا�ست�سفائي  بيئي  و�سط  ل�سمان 
�سحة  حفظ  و  لرتقية  مالئم 
انه  الوزير  اأو�سح  و  املواطنني 
كل  م�ستوى  على  جلان  اإن�ساء  مت 
يف  متخ�س�سة  ال�سحة  موؤ�س�سات 
اإىل  اإ�سافة  اال�ست�سفائية  النظافة 
على  الق�ساء  عملية  ملتابعة  جلان 

النفايات اال�ست�سفائية و اأ�ساف ذات 
كل  تزويد  لقد مت  قائال  املتحدث 
املالية  باالعتمادات  امل�ست�سفيات 
بو�سائل  لتجهيزها  ال�رشورية 
اأبرز وزير  للق�ساء على النفايات و 
باعتبار  امل�ست�سفيات  و  ال�سحة 
بالدرجة  معنيا  قطاعا  وزارته 
االأوىل  ما مت تكري�سه خالل قانون 

ال�سحة اجلديد 11/18 
وزير الأ�شغال العمومية 

والنقل
جتهيز 50 األف �شيارة اأجرة 

بجهاز غاز البرتول املميع

 يف تدخل لوزير االأ�سغال العمومية 
و النقل م�سطفى كورابة اأبرز اأهم 
وزارته  با�رشتها  التي  التدابري 
يف  ي�ساهم  النقل  قطاع  ب�سفة 
التزايد  اأن  وقال  البيئي  التلوث 
احلظرية  عرفته  الذي  الكمي 

االأ�سناف  املتعددة  للنقل  الوطنية 
من  معتربة  كميات  يوميا  ت�ستهلك 
التي  الغازات  اإىل  اإ�سافة  الوقود 
تطلقها الطائرات و البواخر التابعة 
لالأ�سطول الوطني اأو االأجنبي اأدت 
ذات  ك�سف  و  الظاهرة  تفاقم  اإىل 
اتخذتها  التي  التدابري  املتحدث 
ال�سكك  و ع�رشنة  كتو�سعة  وزارته 
احلديدية و النقل احل�رشي و كذا 
خطوط امليرتو و اأو�سح اأن وزارته 
يف  ح�ستها  من  الرفع  اإىل  ت�سعى 
 17 اإىل   2022 من  ابتداءا  النقل 
 60 و  الب�سائع  من  طن  مليون 
الكثافة  من  للتقليل  م�سافر  مليون 
انبعاث  من  التقليل  و  املرورية 

الغازات الدفينة
عن  ك�سف  اأخرى  جهة  من 
الطاقة  وزارة  تعاون مع  بروتوكول 
اأجرة  األف �سيارة  ق�سد جتهيز 50 

بجهاز غاز البرتول املميع.

وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي

ف.ن�شرين 

ن�سب الأمرا�ض الناجمة عن التلوث مقلقة
ف�شيحة مدوية تهز اجلامعة اجلزائرية  

اإطارات نالت املا�سرت 
والدكتوراه مبذكرات من�سوخة 

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  با�رشت 
العلمي  حتقيقات معمقة  يف الق�سية 
الوطني  املجل�ض  فجرها   التي 
الع�رشات  وجود  يف  العايل  للتعليم 
من املذكرات املن�سوخة التي  وقف 
اأقامها  اأغلبها  اإطارات الكنا�ض  عليها 
وحتى  املا�سرت  �سهادات  لنيل  طلبة 
الدكتوراه يف بع�ض اجلامعات الكربى 

بالعا�سمة وكذا الغرب اجلزائري .
العايل  التعليم  وزير  اأ�س�ض  وقد  هذا 
نهار  بوزيد  الطيب  العلمي   والبحث 
هذه  يف  للتحقيق  خا�سة  جلنة  اأم�ض 
من  اأقل  يف  الثانية  تعد  التي  الق�سية 
اجلامعة  تهدد  والتي  �سنوات    05
ال�سهادات  وم�سداقية  اجلزائرية 
واملا�سرت،  الدكتوراه  خ�سو�سا  العليا 
ومن �ساأن التحقيقات اأن تلغي املئات 
من  والع�رشات  املا�سرت  �سهادات  من 
اأن  تبني  بعدما  الدكتوراه  �سهادات 
يقوموا  مل  ناق�سوها   الذين  الطلبة 
�سدفة  اكت�ساف  مت  ،حيث  باإجنازها 
باأعداد  تقوم  املوؤ�س�سات  اأحدى  
مبالغ  مقابل  للطلبة   املذكرات 
مالية ، وما على الطالب اإال اأن يقدم  
عليها  ليح�سل  ويدفع  مذكرته  عنوان 
مطبوعة  ، دون جهد ، هذه املوؤ�س�سة 
اإطارات  وراءها   يقف  انه  تبني  التي 

دراية  على  اجلزائرية  اجلامعة  من 
 ، البحث  وطريقة  باملنهجية   تامة 
مبواقع  ات�سال  على  اأنها  تبني  كما 
ن�سخ  حيث    ، عربية  جامعات  من  
اأخرى وهو ما  مذكرات من جامعات 
يخالف اخالقيات البحث العلمي التي 
تدخل  والتي  الطالب  عليها  مي�سي 
العلمي  البحث  اأخالق  ميثاق   �سمن 
اأوردت  ، هذا واأ�سارت امل�سادر التي 
اخلرب اأن الكنا�ض هو من فجر الق�سية 
اأمر  الذي  الوزير  وبلغ  االأ�سبوع  بداية 
بفتح حتقيق ، هذا ومن �ساأن التحقيق 
وطلبة   جامعني  باأ�ساتذة  يطيح  اأن 
اجلزائرية  اجلامعة  على   ن�سبوا 
منقولة   واأخرى  من�سوخة   مبذكرات 
وح�سل  جهد  اأي  �ساحبها  يبدل  مل  
توظف  من  وبع�سهم  ال�سهادة   على 
بها باجلامعة  اأو التعليم   االأمر الذي 
وتعد   ،هذا  علمية  كوارث  يفجر  قد 
اكت�ساف  فيها  يتم  التي  الثانية  املرة 
مذكرات مغ�سو�سة بعد تلك التي هزت 
�سنوات   03 منذ  اجلزائرية  اجلامعة 
اإحالتهم  مت  الذين  بدكاترة  واأطاحت 
على التقاعد بعدما تبني اأن ر�سائلهم 
منقولة من ر�سائل من امل�رشق ، منهم 

دكاترة من جامعة تلم�سان.
حممد بن ترار

قالت وزيرة البيئة و الطاقات املتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ،ان اجلزائر �شجلت حالت 
كثرية بن�شب تدعو للقلق، لأ�شخا�ص خا�شة الأطفال يعانون من جراء املخلفات التي تنت�شر 

يف اجلو بفعل انبعاثات غازية متعددة امل�شادر، و اأو�شحت اأنهم ي�شابون باأمرا�ص خطرية 
وم�شتع�شية، مثل الربو، احل�شا�شية والأمرا�ص التنف�شية، اللتهاب الرئوي، بالإ�شافة اإىل 

تلوث الأطعمة واملنتجات الفالحية واحليوانية.

بعدما ك�شفت الأمطار الطوفانية بجانت امل�شتور

م�سالح ولية ايليزي تتحرك يف الوقت البدل 
ال�سائع لحتواء الو�سع

.          اإتالف 28 هكتارا من املحا�شيل املزروعة و 165 بئرا مردومة
ايليزي  والية  م�سالح   جلاأت 
التدابري  من  جملة  ،الإتخاذ 
 ، اال�ستعجالية  واالإجراءات 
الكبرية  االأ�رشار  تطويق  بهدف 
التي  اجلوية  التقلبات  عن  الناجمة 
باإقليم  الطوفانية  االأمطار  خلفتها 
املقاطعة االإدارية جانت ، من عزلة 
ب�سبب عجز م�ساريع البنية التحتية 
اجلارفة  ال�سيول  قوة  اأمام  ال�سمود 

للمياه.
اأفاد بيان مل�سالح والية اإيليزي كانت 
يومية"الو�سط"ن�سخة  ت�سلمت  قد 
منه ، اأنه بناءا على جملة املعاينات 
على  الناجمة  االأ�رشار  واإح�ساء 
قامت  والتي  اجلوية  التقلبات 
مت  التي  االأزمة  خلية  باإح�سائها 
املقاطعة  م�ستوى  على  تن�سيبها 
وايل  قام  جلانت  املنتدبة  االإدارية 
باإم�ساء  بوحلية  عي�سى  الوالية 
اخلا�سة  القرارات  من  جمموعة 

االإعتبار  واإعادة  م�ساريع  باإجناز 
ال�سيول  جراء  املت�رشرة  لالأجزاء 
وذلك عرب خمتلف القطاعات ، حيث 
متابعة  على  امل�سوؤول  ذات  �سدد 
الرئي�سية  القناة  تركيب  واإجناز 
اأبربر،  اإن  بقرية  ال�سحي  لل�رشف 
ال�رشف  �سبكة  وتركيب  متابعة 
ال�سحي من اأوحال الفي�سانات عرب 
اإ�سافة   ، املدينة  اأحياء  خمتلف 
الفي�سانات  خملفات  ترميم  اإىل 
لل�رشب  ال�ساحلة  املياه  �سبكة  عرب 
وكذا  املدينة،  احياء  مبختلف 
متابعة وترميم خملفات الفي�سانات 
عرب  ال�سحي  ال�رشف  �سبكة  عرب 
الإعادة  اإجناز  ناهيك  املدينة، 
من  احلامي  للجدار  االعتبار 
امل�سلحة  اخلر�سانة  الفي�سانات 
بحي  احلجري  ال�سد  ترميم  مع 
اجلزيزة، دون ن�سيان متابعة واإعادة 
لل�رشف  النهائي  املخرج  اإجناز 

الت�سفية  حمطة  باإجتاه  ال�سحي 
على م�سافة 5 كلم.

االأ�سغال  قطاع  بخ�سو�ض  اأما 
�سيانة  تقرر  فقد   ، العمومية 
الطريق املوؤدي اإىل قرية اإن اأبربر 
على  البلدية  الطرق  تاأهيل  واإعادة 
واإعادة  �سيانة  و  كلم،   5 م�سافة 
بني  بحي  البلدي  الطرق  تاأهيل 
و�سكن على م�سافة 4 كلم ،والطريق 
البلدي املوؤدي اإىل قرية اإن اأبربر، 
اإجناز ممر مائي ب ط و رقم 3  و 
بالنقطة ك 116+800 على م�سافة 

70 م ط.
فقد  مت  الفالحي  املجال  يف  اأما 
يرتاأ�سها  مدير  جلنة  ت�سكيل 
امل�سالح الفالحية مبعية حمافظة 
الدقيق  لالأح�ساء  بالوالية  الغابات 
ثمة  ومن  واالأ�رشار  للخ�سائر 
واإر�ساله  مف�سال  تقرير  اإعداد 
الريفية  والتنمية  الفالحة  لوزارة 

على  بها  للتكفل  البحري  وال�سيد 
بـ  املقدرة  املردومة  غرار  االأبار 
165 بئرا منها 155 بجانت و 10 بربج 
الزراعية  احلوا�ض،اأما  املحا�سيل 
املتلفة بلغت م�ساحتها  28 هكتار 
منها 25 بجانت و03 برج احلوا�ض، 
فيما بلغ النخيل واالأ�سجار املثمرة 
املياه  م�سخات  اأما   ، �سجرة   100

املردومة فقدرت بـ161 م�سخة .
عي�سى  الوالية  اأن  وايل  ومعلوم 
بوحلية قد اأمر  االأمني العام للوالية 
بالتنقل  االإطارات  من  عددا  رفقة 
مع  لقاء  وعقد  جانت  ملدينة 
االأحياء  وممثلي  املدين  املجتمع 
خلفية  على  االإن�سغاالت  لطرح 
اإىل  اإ�سافة  اجلوية،  التقلبات  هذه 
تذكريهم باالإجراءات املتخذة من 
العمومية يف هذا  ال�سلطات  طرف 

ال�ساأن وهذا اليوم الثالثاء  .

غديري يرف�ص املرحلة النتقالية وي�شرح

بوتفليقة ترك خلفه
 حقل األغام

غديري  علي  املتقاعد  اجلرنال  اأكد 
وا�سفا  االنتقالية،  املرحلة  �سد  اأنه 
اإياها بالهراء، داعيا اإىل �رشورة اإيجاد 
احللول للخروج من الفراغ الد�ستوري، 
املوؤ�س�سة  لعبته  الذي  بالدور  م�سيدا 
الع�سكرية منذ بداية احلراك، م�سددا 
» بدون اجلي�ض، �ستعود بقايا الرئي�ض 

ال�سابق«.
فتح غديري االأم�ض يف ت�رشيح ملوقع 
على  النار  اجلزائر  على  �سيء  كل 
الرئي�ض ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة، 
قائال »بوتفليقة ذهب وترك خلفه حقل 
األغام، وفعل ما ال يجب فعله، مثل نزع 
االنتخابات،  واإلغاء  االنتخابات،  هيئة 
له  ولي�ض  املرت�سحني  ملفات  وجمد 
احلق يف ذلك، وترك ا�سخا�سا يطالب 
اأذهب  يقول  وكاأنه  بتنحيتهم  ال�سعب 

واترك البالد �ساعلة.«
للمرحلة  رف�سه  عن  غديري  وعرب 
االنتقالية، املرحلة االنتقالية اذا كان 

لالأطراف  وقت  اإعطاء  منها  الغر�ض 
نف�سها على ح�ساب  اأجل حت�سري  من 
ا�ستقرار البالد فهذا �سيئ واإذا كانت 
اجليدة  الظروف  توفري  اأجل  من 
اآخر  �سيء  فهذا  االنتخابات  لتح�سري 
واذا كانت لتغيري املنظومة والذهاب 
�سيا�سي  هراء  فهذا  انتخابات  اىل 
فالق�ساء على ال�سي�ستام يجب اأن يتم 

يف 5 �سنوات على االقل”.
مطالب  اإىل  �سوته  املتحدث  و�سم 
رحيل  �رشورة  اإىل  داعيا  احلراك، 
موؤكدا  البوتفليقي،  النظام  رموز 
امل�ستحيل،  يطلب  مل  ال�سعب  باأن 
برموز،  انتخابات  اإجراء  يريد  ال  اإنه 
كقادة  �سمري  لديهم  كان  »اإذا  م�سيفا 
من  ال�ستقالوا  وكمواطنني جزائريني، 
يطلب  اأن  انتظار  دون  اأنف�سهم  تلقاء 

منهم ذلك اأي اأحد”.
اإميان لوا�ص

ي�شرف عليه جميعي اليوم 

افتتاح اأ�سغال اجتماع جمل�ض 
الأمة والربملان

لالأفالن حممد  العام  االأمني  ي�رشف 
اأ�سغال  افتتاح  على  اليوم  جميعي 
االأمة  )جمل�ض  الكتلتني  اجتماع 
مبقر  الوطني(،  ال�سعبي  واملجل�ض 

احلزب "االأحرار ال�ستة" بحيدرة.
اأحمد باحلاج



 كيف ترون واقع الأ�ستاذ 
الباحث خا�سة على امل�ستوى 

العلمي واملهني ؟

اللقاء  هذا  بداية  يف  اأ�شكرك   *
يومية  عرب  الهام  ال�شحفي 
االلتفاتة  هذه  على   « »الو�شط 
دور  وهو  هام  ملو�شوع  النوعية 
االأ�شتاذ الباحث يف تنمية وتطوير 
كباحث  موقعي  من  فانا  الدولة 
واكتب  واالإعالم  باالت�شال  مهتم 
�رصاحة  اعتقد  �شنوات  منذ  عنه 
يف  الباحث  االأ�شتاذ  مردودة  اأن 
ميكن  ال  اجلزائرية  اجلامعة 
العام  ال�شياق  عن  مبعزل  قيا�شها 
ولدى  لدي  تتوفر  اأن  يجب  اإذ 
هذا  لتحديد  معطيات  غريي 
�شالحية  من  يبقى  الذي  االأداء 
كما  وبيداوغوجية  علمية  جهات 
ومن  ميكن  الباحث  االأ�شتاذ  اأن 
لالأداء  واختبار  للذات  نقد  خالل 
املردودية  يف  م�شتواه  معرفة 
االأكادميي  واالإنتاج  والعمل 
العلمي  للمجال  فبالن�شبة 
اليوم  متلك  اجلزائرية  فاجلامعة 
ومادية  تقنية  ظروفا  هلل  واحلمد 
وب�رصية ال باأ�س بها مل تكن متاحة 
يف ال�شابق كما اأن تعداد املخابر 
اإرادة  وجود  اإىل  يوؤ�رص  اجلامعية 
حقيقة لالرتقاء باالإنتاج اجلامعي 
االأكادميي وخا�شة يف جمال اإعداد 
درا�شات وبحوث اأكادميية غري اأن 
دعم االأ�شتاذ الباحث باالإمكانيات 
�شح  اإن  واللوج�شتيكية  املادية 
خا�شة  اأ�شحى �رصورة  التو�شيف 
ي�شتغلون  الذين  للباحثني  بالن�شبة 
وهامة  نوعية  بحث  م�شاريع  يف 
تعود بالفائدة على الوطن والتنمية 
الرمزية  اإبعادها  خمتلف  يف 

واالجتماعية واملوؤ�ش�شاتية .

  كيف ترون دور الباحثني 
يف اإثراء وت�سويب الربامج 

وال�سيا�سات ؟

*اأعتقد اأن الباحثني لهم م�شوؤولية 
االأوىل  بالدرجة  واأخالقية  علمية 
واالإنتاج  العلمي  البحث  يف  تكمن 
يبقى احد ركائز  الذي  االأكادميي 
فعلى  مبفهومها  الوطنية  التنمية 
من  العديد  منلك  املثال  �شبيل 
اجلزائرية  اجلامعة  يف  الباحثني 
ثرية  اإ�شهامات  يقدمون  الذين 
وهامة واأكادميية للدولة �شواء عرب 
وكيفية  كمية  درا�شات  اأو  بحوث 
اتخاذ  اأ�شا�شها  على  ميكن  هامة 
اأو  تدابري  ا�شتحداث  اأو  قرارات 
يف  ولكن  وطنية  �شيا�شات  �شن 
تقديري اأن اال�شتثمار يف البحوث 
اجلامعة  يف  والعلمية  االأكادميية 
م�شتويات  عرب  جميعا  منا  يحتاج 
االإعالم  وعلى  وا�شعا  عمال  عدة 
له  باحث  اأي  يرافق  اأن  الثقيل 
منتج  اأكادميي  علمي  م�رصوع 
االنتاجات  اأو  االخرتاع  فرباءات 
يحتاجها  التي  الدقيقة  العلمية 
املجهود التنموي الوطني تتطلب 
الباحثني  لالأ�شاتذة  مبا�رصا  دعما 
اجلامعيني الذين يحتاجون ملحيط 
مهني ومادي مريح ميكنهم يف ظل 
الظرف الوطني الدقيق احل�شا�س 
الذي قد ترتفع  فيه حاالت اللب�س 
للوقائع وتتباين فيها  وعدم الفهم 
ميكنهم  واالأفكار  النظر  وجهات 
يف  امل�شاهمة  اإىل  اأقول  كما 
�شيا�شات  وتاأ�شي�س  الربامج  اإثراء 
الطرح  عن  تبتعد  ا�شت�رصافية 
الكيان  األغى  الذي  ال�شعبوي 
املوؤ�ش�شاتي واأوؤكد لكم اأن العديد 
يجريها  التي  حتى  البحوث  من 
ال�شلطات املحلية  طلبة حتتاجها 
االآن  مازلنا حلد  ولكن  واملركزية 
بني  لالت�شال  حلقات  عن  نبحث 
االقت�شاديني  وال�رصكاء  اجلامعة 
واالجتماعيني واعتقد اأن هذا هو 
يواجهه  الذي  االأ�شا�شي  التحدي 
جمال  يف  خا�شة  اجلامعي  العمل 
يف  واال�شتثمار  االأكادميي  االإنتاج 

كفاءات الباحثني .

 من موقع التخ�س�ص 

الأكادميي كيف ترون دور 
الإعالم يف دعم الباحث؟

هام  دور  له  االإعالم  اأن  اأعتقد 
االأ�شتاذ  ودعم  مرافقة  يف  وفعال 
ن�رص  اإىل  يحتاج  الذي  الباحث 
نطاق  على  االأكادميية  اأعمال 
االأداء  اأن  كما  وا�شع  اإعالمي 
الذي  احلقيقة  يف  االإعالمي 
مازال  اجلامعي  العمل  يرافق 
عناوين  منلك  وال  للغاية  حمدودا 
االعتماد  ميكن  بارزة  اإعالمية 
يف  وهذا  املجال  هذا  يف  عليها 
وجود  يف  وا�شح  نق�س  تقديري 
بالبحث  تعنى  اإعالمية  منابر 
بجدية  التفكري  ويجب  العلمي 
اإعالمية  منابر  ا�شتحداث  يف 
العديد  اأن  كما  بالبحث  تعنى 
اأراها  ال  املكتوبة  ال�شحف  من 
�شفحة  ولو  م�شاحة  تخ�ش�س 
لالإنتاج العلمي االأكادميي وهذا ال 
البحث  يف  اال�شتثمار  على  ي�شجع 
القنوات  على  يجب  اإذ  االأكادميي 
االإعالمية مهما كانت اأن تخ�ش�س 
واإعالمية حمرتمة  م�شاحة زمنية 
وترافق  بهم  وتعرف  للباحثني 
ميكن  التي  وبحوثهم  اخرتاعاتهم 
اأن تطور من منظومة العمل العام 

التي  الدولة  موؤ�ش�شات  وتطور 
اإىل  املعلومات  ع�رص  يف  حتتاج 
يف  اأدعو  اأنا  لذا  ا�شت�رصاف  لغة 
االإعالمي  منربكم  من  احلقيقة 
االلتفات  اإىل  االإعالم  و�شائل  كل 
ون�شاطهم  الباحثني  اإ�شهامات  اإىل 
به  والتعريف  اجلامعي  العلمي 
عاتق  على  تقع  م�شوؤولية  وهي 
االإعالمية  للر�شالة  املمار�شني 
التي تعترب الر�شالة التثقيفية احد 

اأدوارها االأ�شا�شية .

كيف ميكن اإعادة تفعيل 
دور الأ�ستاذ الباحث يف 

التنمية الوطنية ؟

من  اأدعو  اأنا  وهام  عميق  �شوؤال 
تنظيم  اإىل   « »الو�شط  جريدة 
»لالأ�شاتذة  علمية  جل�شات 
البحث  اأو�شاع  تناق�س   « الباحثني 
االإنتاج  واآفاق  الباحث  واالأ�شتاذ 
يت�شل  الذي  خا�شة  االأكادميي 
واأنا  التنموية  ال�شيا�شة  بتفعيل 
كثريا  الطرح  لهذا  متحم�س 
بتاأ�شي�س  بادرنا  واأننا  خا�شة 
جمعية للباحثني يف علوم االت�شال 
دور هام يف  لها  �شيكون  واالإعالم 
البحث  يف  هامة  تقاليد  تاأ�شي�س 

الوطني  امل�شتوى  وعلى  العلمي 
ا�شتحداث  اأن  واعتقد  والدويل 
عرب  اجلامعة  بني  ر�شمية  روابط 
العلمية  وجمال�شها  خمابرها 
واملركزية  املحلية  وال�شلطات 
من  حلالة  يوؤ�ش�س  اأن  ميكن 
واملنفذين  الباحثني  بني  التكامل 
لل�شيا�شيات فال ميكن اأن تخاطب 
اأزمنة قادمة و�شياقات مغايرة اإال 
الذي  العلمي  البحث  خالل  من 
اأي نه�شة اجتماعية  اأ�شا�س  يبقى 
لذا  املجتمع  يف  وعلمية  وثقافية 
اإىل  يحتاج  الباحث  االأ�شتاذ  فان 
اأوال  االأكادميي  ن�شاطه  تثمني 
اجلامعي  التدري�س  اأعباء  خارج 
الباحثني  من  العديد  يتطلع  كما 
من  متكنهم  موؤ�ش�شات  اإن�شاء  اإىل 
املحلية  التنمية  يف  امل�شاهمة 
تتوفر  اأن  يجب  كما  والوطنية 
لالأ�شتاذ الباحث ال�رصوط الكافية 
للعمل اجلامعي واالإنتاج االأكادميي 

.

ما هي اأهم م�ساريعك 
الأكادميية كاأ�ستاذ باحث ؟

م�شاريعي  اأهم  من  احلقيقة  يف 
االأكادميية اإن�شاء موؤ�ش�شة جمعوية 
يف  العلمي  البحث  يف  اأكادميية 

وقد  واالإعالم  االت�شال  علوم 
حتقق لالإ�شارة �شطر هام من هذا 
يرافقني  الذي  الهادف  امل�رصوع 
اأننا  كما  وطلبة  اأ�شاتذة  فيها 
ملجلة  معر�س  تنظيم  على  نعمل 
ا�رصف  التي  الدولية  االت�شال 
على رئا�شة حتريرها ونعمل على 
تنظيم منتدى لل�شباب الباحث يف 
اأهميته  تعلمون  واأنتم  االت�شال 
امل�شتقبلية  للم�شاريع  وبالن�شبة 
من  ونرجو  ومتنوعة  عديدة  فهي 
ي�شاعدين  اأن  وتعاىل  �شبحانه  اهلل 
خا�شة  منها  جزء  لو  على حتقيق 
وان امل�شار اجلامعي يتطلب بذل 
جهد كبري الإي�شال الر�شالة العلمية 
عليه  نعمل  ما  وهو  املجتمع  اإىل 
اأثبت  التي  يف اجلامعة اجلزائرية 
ت�شدير  على  قادرة  انق  موؤخرا 
الوعي الراقي بالراهن وامل�شتقبل 
وال  الوطنية  التنمية  قاطر  وهي 
ميكن اإغفال ن�شاطها يف امل�شتقبل 
ركائز  احد  الباحثون  يبقى  اإذ 
الذي  والتطور  والتنمية  النه�شة 
يجب  التي  الدولة  منها  ت�شتفيد 
اآن تعتمد وتبعا للتحوالت االأخرية 
على الكفاءات االأكادميية الوطنية 
ت�شتغل  الذي  الن�شاط  اإطار  ودعم 

فيه باإرادة وبوطنية خال�شة .

حاوره م.اأمني 

24 �ساعةالثالثاء 11 جوان 2019  املوافـق  ل8 �سوال  1440هـ 5

يف لقاء خ�ص به جريدة »الو�سط » اأ�سار الباحث يف علوم الت�سال والإعالم واملوؤرخ الدكتور العربي بوعمامة اأن الدولة اجلزائرية مطالبة وتبعا للتحولت 
الأخرية التي ك�سفت حاجة الأداء الر�سمي اإىل معطيات يبنى عليها القرار ال�سيا�سي يف حاجة اإىل ال�ستثمار يف الأ�ساتذة الباحثني الذين يرافعون عن العمل 

الأكادميي يف اجلامعة العمومية ويقدمون اإ�سهامات علمية ومعرفية يف غاية الأهمية مل ت�ستغل بالكم وال�سكل املطلوب بعد واعترب الباحث مدير خمترب 
الدرا�سات الت�سالية والإعالمية وحتليل اخلطاب بجامعة م�ستغامن اأن الظرف الوطني الذي ت�سهده البالد والتحول ال�سيا�سي النوعي يتطلب درا�سة عميقة يف 

تفا�سيله وال�ست�سراف يف نتائجه معتربا اأن الباحثني والأ�ساتذة اجلامعيني قادرون على امل�ساهمة يف بناء وطنهم وت�سويب اأو اإثراء العديد من الربامج التنموية 
لو يتم دعم الأ�ستاذ الباحث ومرافقته ومتكينه من اإبراز قدراته الأكادميية يف موؤ�س�سات الدولة.

الأ�ستاذ الباحث يف الت�سال والعالم العربي بوعمامة  ل«الو�سط »

 يجب الرهان على النخب اجلامعية لبناء دولة امل�ؤ�س�سات

الن�سداد ،البطالة و املاء 

احتقان كبريب6 بلديات 06 باأدرار
على  االحتجاجات  موجة  �شاهمت 
اأدرار،  بوالية  بلديات   06 م�شتوى 
الذي  الوالية  وايل  حما�رصة  يف 
لعدة  بقوة  مطلوب  راأ�شه  اأ�شبح 
عجزه  مقدمتها  يف  تاأتي  ا�شباب 
ملفات  تراكمات  حلحلة  يف  الكبري 
ح�شا�شة لها �شلة بيوميات ال�شاكنة 
اأدرار،اأوالد  بلديات  �شكان  �شعد   .
�شعيد ، تيرنكوك ، ا�شبع و�شايل من 
مبحا�شبة  للمطالبة  خطابهم  لهجة 

براثن  يف  اإغراقهم  يف  املت�شببني 
التخلف التنموي ، وتاأتي يف مقدمة 
تنحية  ب�رصورة  املطالب  تلك 
تفكيك  الذي عجز يف  الوالية  وايل 
وان�شغاالت  تراكمات  طال�شم 
التي  املحلية  االجتماعية  اجلبهة 
تاأتي يف مقدمتها االن�شداد احلا�شل 
يف عدد من البلديات وهو ما حال 
دون اإعادة بعث جملة من امل�شاريع 
بيوميات  �شلة  لها  التي  التنموية 

ال�شاكنة ، ناهيك عن تف�شي مظاهر 
ظل  التي  واخلروق  التجاوزات 
م�شكوت عنها مبلف الت�شغيل ب�شبب 
املبا�رص  التوظيف  مظاهر  تف�شي 
االأجنبية   و  الوطنية  بال�رصكات 
العاملة يف ال�شناعة النفطية باقليم 
الوالية لعمال من خارج الوالية دون 
املرورعلى الوكاالت املحلية ، وهو 
تو�شيات  مع  يتنافى  الذي  االأمر 
ملنح  الرامية  احلكومة  وتوجيهات 

اأبناء  لفائدة  التوظيف  اأولوية 
ح�شب  مبداأ  بتطبيق  املنطقة 

االأولويات واالإمكانات املتاحة .
�شكان  �شعد  فقد  ثانية  جهة  من 
لهجة  من  املذكورة  البلديات 
ب�رصورة  للمطالبة  احتجاجهم 
الو�شية  ال�شلطات  من  جاد  تدخل 
احلا�شل  التذبذب  مب�شكل  للتكفل 
يف �شبكة املياه ال�شاحلة لل�رصب يف 
عز ف�شل ال�شيف الذي تتجاوز فيه 

درجة   50 الـ  درجات احلرارة عتبة 
فقد  ذلك  مع  موازاة   ، الظل  حتت 
برحيل  املطالبة  االأ�شوات  تعالت 
اتهموه  الذي  بالوالية  االأول  الرجل 
الرتاكمات  معاجلة  يف  بالعجز 
غرار  على  القطاعات  ب�شتى 
ال�شحة ، الرتبية ، ال�شكن ، الفالحة 
، ال�شباب والريا�شة ، العقار، الري 
لقطاع  اإ�شافة  املائية  واملوارد 
االأول  الوزير  اأن  ومعلوم   . �شونلغاز 

نور الدين بدوي قد اأبدى امتعا�شه 
االنزالق اخلطري  الكبري من حادثة 
حمل  اأين  باأدرار،  تيرنكوك  ببلدية 
العجز  تبعات  م�شوؤولية  الوايل 
التي  بالقطاعات  التحكم  الكبرييف 
واالحتقان  الت�شنج  تعي�س حالة من 
رقعة  ات�شاع  بعد  الكبريين،خا�شة 
وفق  بلديات  ل�شتة  االحتجاجات 

املعطيات االأولية املتوفرة .
اأحمد باحلاج



املقاطعة  من  فالحون  نا�شد 
وايل   ، �شالح  عني  الإدارية 
اجلياليل  دومي  مترنا�شت  ولية 
لدى  ال�شخ�شي  التدخل  ب�رضورة 
خل�رض  �شدا�س  املنتدب  الوايل 
لتقدمي املدير املنتدب للفالحة 
امل�شاءلت  اأمام  �شالح  بعني 
التحقيق  اأجل  من   ، القانونية 
التجاوزات  جملة  يف  معه  يف 
وراء  كانت  التي  اخلروقات  و 
للمال  للعيان  الظاهر  التبديد 
به  اأفادت  وح�شبما   ، العام 
فاإن املديرية  م�شادرنا اخلا�شة 
�شالح  بعني  للفالحة  املنتدبة 
تنام على وقع ف�شيحة من العيار 
الثقيل تتمثل يف التالعب ب�شفقة 
تنظيف 23 بئر ارتوازي ، وهو ما 
بالتبديد  اجلهات  نف�س  اعتربته 
ال�شارخ ملا قيمته مليارين و200 

مليون �شنتيم.
من جهة ثانية فقد �رضبت م�شادر 
يومية »الو�شط« معطيات واأرقام 
املدير  جتاوزات  عن  دقيقة 
املنتدب للم�شالح الفالحية بعني 
�شالح تتعلق اأ�شا�شا باإقدامه على 
�رضوط  لدفاتر  فالحني  ت�شليم 
ذهبوا  وعندما  لقتناء جتهيزات 

باأنها  اإبالغهم  مت  ل�شتالمها 
انتهت ، قبل اأن تاأتي ح�شة ثانية 
بطرق  وزعت  الأخرية  هذه  لكن 
ملتوية ، ليبقى عدد من الفالحني 
�شنة  منذ  ح�شتهم  ينتظرون 
2015، حيث ت�شري نف�س اجلهات 
اأنه حتى الذين ا�شتلموا جتهيزات 
النوعية  من  لأنها  تعطلت  الآبار 
املايل  الغالف  رغم   ، الرديئة 

ال�شخم الذي ر�شد لقتنائها

عدد  اتهم  فقد  ذلك  جانب   اإىل 
املنتدب  مدير  الفالحني  من 
الدعم  من  �شالح  بعني  للفالحة 
املقدرة  بالتقطري  ال�شي  ب�شبكة 
تكلفة الواحدة منها بـ 150 مليون 
قاموا  التقنيني  اأن  رغم   ، �شنتيم 
عليها  وافق  واملندوب  باملعاينة 

.
 ويف مو�شوع مت�شل اأكدت تقارير 
�شوداء رفعت لل�شلطات املركزية 

اأن املدير املنتدب للفالحة بعني 
هذا  عرقلة  خلف  يقف  �شالح 
الن�شاط ناهيك عن وقوفه خلف 
احلكومة  تعليمات  على  الدو�س 
الت�شهيالت  لتقدمي  الرامية 
لفائدة  ال�شعوبات  وتذليل 
بهدف  وامل�شتثمرين  الفالحني 
التبعية  واإنهاء  القطاع  اإنعا�س 
تهاوت  الذي  املحروقات  لقطاع 

اأ�شعاره يف البور�شات العاملية .

ورقلة،عن  الواحات  عا�شمة  �شكان  عرب 
جراء  ال�شديدين  وتذمرهم  ا�شتياءهم 
لالأر�شفة  التجار  غزو  م�شكلة  ا�شتمرار 
احلجر   �شوق  طريق  مبحاذاة  املتواجدة 
 ، يومي  ب�شكل  كبرية  حركية  ي�شهد  الذي 
اأكبادهم  فلذات  يهدد  اأ�شبح  الذي  الأمر 
املركبات  عجالت  حتت  ده�شا  باملوت 
التجار  ت�شبب  املرور.  الختناق  نتيجة 
�شوق  على  يرتددون  الذين  الفو�شويني  
احلجر ببلدية ورقلة  ، يف تراكم القمامة 
نتيجة الرمي الع�شوائي ملخلفات اخل�رض 
الروائح  انت�شار  اإىل  اأدى  مما   ، والفواكه 
الأمر   ، النفايات  من  املنبعثة  الكريهة 
ال�شكان  وا�شتياء  امتعا�س  اأثار  الذي 
ارتفاع  مع  ال�شيف  ف�شل  يف  خا�شة 
تكاثر  يف  �شاهم  ما   ، احلرارة  درجات 
العقارب  غرار  على  ال�شامة  احل�رضات 
التي اأ�شبحت تهدد �شالمتهم ، بالإ�شافة 

يف  ت�شببت  املطروحة  املع�شلة  اأن  اإىل 
م�شادات  و  كالمية  مال�شنات  ن�شوب 
بالأيدي بني ال�شائقني نتيجة �شيق طريق 
وا�شتغالله من طرف التجار  الذين ف�شلوا  
بات  ما  وهو   ، الأر�شفة  على  �شلعهم  بيع 
املنتجات  بيع  جراء  ال�شكان  �شحة  يهدد 
حتت اأ�شعة ال�شم�س احلارقة لوقت طويل 
اجلهات  من  املواطنني  طالب  وعليه   .
التجارة  مديرية  راأ�شها  وعلى  املعنية 
اأعوان  العاجل من خالل جتنيد  بالتدخل 
وتنظيم  للتدخل  الغ�س   وقمع  املراقبة 
حركة ال�شوق ، موازاة مع ذلك فقد تعالت 
جاد  تدخل  ب�رضورة  املطالبة  الأ�شوات 
حلماية  املعنيني  امل�شوؤولني  طرف  من 
ظل  يف  الت�شمم  من  امل�شتهلك  �شحة 
ا�شتهالكية  مواد  بيع  على  التجار  متادي 

بطرقة خمالفة ملعايري البيئة .
�أحمد باحلاج

الدبيلة  و  املقرن  بلديتي  طالب �شكان 
املحلية  ال�شلطات  من  الوادي،  بولية 
ازدواجية طريق  م�رضوع  ببعث  باملنطقة 
للو�شع  نظرا  املنطقتني،  بني  يربط 
احلايل،  الطريق  يعرفه  الذي  الكارثي 
التي  الع�شوائية  املمهالت  انت�شار  جراء 
الأربعني  يناهز  ما  اإىل  تعدداها  و�شل 
و  لكثافة احلركة املرورية  اإ�شافة  ممهال 

تعقدها.
املزدوج  احلايل  غري  الطريق  مرتادو 
اأكدوا اأن و�شعية الطريق املذكور تتدهور 
يوما بعد يوم ب�شبب الزيادة يف املمهالت 
اأنه  من  بالرغم  القاطنني،  من  الرجتالية 
م�شنف طريق ولئي يربط بني املقرن و 
ليومية  اأ�شاف  املتحدثون  كما  الدبيلة، 
»الو�شط« اأن نداءاتهم املتكررة للمجال�س 
و  احلالية،  و  املن�رضمة  العهدات  يف 

و  للطريق  ازدواجي  مب�رضوع  وعودهم 
جم�شدة  غري  تبقى  له  العتبار  اإعادة 
و  ا�شتياء  من  زاد  ما  و  قولهم.  حد  على 
واحلافالت  ال�شيارات  اأ�شحاب  تذمر 
تعر�شت  التي  الكثرية،  الأعطاب  هو 
املمهالت  تلك  ب�شبب  مركباتهم  لها 
التقنية  للمعايري  فاقدة  اعتربوها  التي 
املوجودة على م�شتوى الطريق، ما كلفهم 
الأعطاب،  تلك  لت�شليح  واأموال  خ�شائر، 
امل�شتوى  ذات  لل�شيارات  بالن�شبة  خا�شة 
الأو�شاع  ل�شعوبة  ونظرا  املنخف�س ، 
على م�شتوى هدا الطريق ، يطالب �شكان 
اجلهات  من  اآنفا  املذكورة  املنطقتني 
جعل  يف  والتعجيل  لهم  املعنية  بالتفاتة 
الكتظاظ  من  يخفف  ازدواجي  طريق 

املروي واملعاناة اليومية.
�صالح ، ب

عربرّ موؤخرا العديد من �شكان قرية 
بالوادي  احلمراية  ببلدية  املقيربة 
اأكرث  ال�شكاين  تعدادها  يبلغ  والتي 
الفئات  خا�شة   ، 3000ن�شمة  من 
ليومية  والطلبة  منهم  ال�شبانية 
وا�شتياءهم  تذمرهم  »الو�شط«عن 
و  ال�شباين  الواقع  من  ال�شديدين 
قريتهم  منه  تعاين  الذي  الثقايف 
منذ �شنوات طويلة ،  فهي و ليومنا 
الهاتف  خدمة  فيها  تنعدم  هذا 
الثابت، الذي ميكنهم بوا�شطته من 
الولوج و الإبحار يف عامل النرتنت 
و التوا�شل مع العامل اخلارجي و لو 
معاناتهم  ين�شيهم  حتى  افرتا�شيا، 

الواقعية بقريتهم. 
التالميذ  و  الطلبة  ي�شاعد  كما 
مذكراتهم  و  اإعداد  بحوثهم  على 
الطلبات  عديد  ورغم  الدرا�شية 
اخلدمة  هذه  فتح  اأجل  من 

ل  اأنه  اإل  �شنوات  منذ  بقريتهم 
الأو�شاع  وبقيت  تنادي  ملن  حياة 
كتابة  غاية  اإىل  مكانها  تراوح 
يتمنى  هذه  الأ�شطر  حيث 
القرية  من  و�شباب  الطلبة  عديد 
هده  يف  النظر  املخت�شة  اجلهات 
هذا  اجناز  يف  والإ�رضاع  الو�شعية 
يف   ، انتظاره  طال  الدي  امل�رضوع 
لهم  جماورة  مناطق  دخول  ظل 
اإىل هدا فان  اإ�شافة  الثالث  للجيل 
القرية تعي�س حالة من املعاناة مع 
الت�شالت  “موبيلي�س”،  �شبكة 
ال�شبكة   �شعيفة  حيث  “جيزي” 
اجلهات  من  يطالبون  لهدا  جدا 
بخدمات  قريتهم  تو�شيل  املعنية 
الت�شال ال�رضيعة مل�شايرة التطور 
ال�شنوات  يف  احلا�شل  التكنولوجي 

الأخرية.
�صالح ، ب

فجرت جهات م�صوؤولة بوالية مترن��صت ف�صيحة من �لعيار �لثقيل هزت �ملديرية �ملنتدبة مل�صالح 
�لفالحة بعني �صالح ، وذلك على خلفية �لتالعب ب�صفقة تنظيف 23 بئر � �رتو�ز� ، وهو �الأمر �لذي 
ت�صبب يف تبديد �صارخ الأكرث من ملياري �صنتيم ، مو�ز�ة مع ذلك فقد طالب فالحون  بالتحقيق يف 

منح دفاتر �صروط للفالحني  للح�صول على جتهيز�ت مغ�صو�صة-يتبع - .

�لتالعب ب�صفقة تنظيف 23 بئر� �رتو�ز� ور�ء تبديد ملياري �صنتيم

�أحمد باحلاج 

وايل مترنا�ست مطلوب بعني �سالح ملحا�سبة 
املدير املنتدب للفالحة

. »توزيع جتهيز�ت مغ�صو�صة للفالحني حتد �صارخ لتعليمات �حلكومة »

بدائرة  العالية  بلدية  تعي�س 
ولية  مقر  عن  كلم   100 احلجرية 
�شاخن  �شفيح  وقع  على   ، ورقلة 
ب�شبب ال�شبهات التي رفقت عملية 
ال�شمية  القوائم  على  الإفراج 
ال�شكن  منط  من  للم�شتفيدين 
الريفي املوجه لفائدة ذوي الدخل 
باملناطق  القاطنني  املحدود 
عرب  واملدا�رض  القرى   ، النائية 

خمتلف وليات اجلمهورية .
من  املق�شيني  من  عدد  نا�شد 
ببلدية  الريفي  ال�شكن  ح�شة 
وايل   ، للحجرية  التابعة  العالية 
جالوي  القادر  عبد  ورقلة  ولية 
لفتح  ال�شخ�شي  التدخل  ب�رضورة 
مالب�شات  لك�شف  معمق  حتقيق 
التجاوزات واخلروق التي �شاحبت 
ال�شمية  القوائم  �شبط  عملية 
 ، الريفي  ال�شكن  من  للم�شتفيدين 
التي مل تراعى فيها جملة املعايري 
امل�شتفيدين  اأحقية  حتدد  التي 
الذين  املق�شيني  به  اأفاد  ح�شبما 
مع  حديثهم  معر�س  يف  ذهبوا 

يومية »الو�شط« اإىل اأبعد من ذلك 
التهام  اأ�شابع  وجهوا  عندما   ،
للمجل�س ال�شعبي البلدي بانتهاجه 
يف  املفا�شلة  -ح�شبهم-ل�شيا�شة 
احلق يف ال�شتفادة ، حيث اأو�شح 
اأن  اأكرث من متحدث يف املو�شوع 
بطرق  متت  القوائم  �شبط  عملية 
كان  وكما  انه    « قائلني   ، ملتوية 
�شبط  يف  الأقدمية  اأتباع  معتاد 
الواحد  امل�شتفيدين  اأ�شماء 
فكرة  اختلقوا  لكنهم  الآخر  تلو 
ثغرات  خللق  والأولوية  الكوطة 
نا�رضهم  من  كل  ي�شجلون  وراحو 
مع   ، الفارطة«  املحليات  خالل 
مل  من  لكل  املبا�رض  الإق�شاء  
وجود  بدليل   ، ل�شاحلهم  ينتخب 
القائمة  2005 خارج  من  م�شجلني 
م�شجلة يف  اأ�شماء  وجود  مقابل   ،
فقط  �شنوات  اأربع  قبل  اأي   2005
مع  يتنافى  الذي  الأمر  وهو   ،
ال�شلطات  وتعليمات  توجيهات 
على  لالعتماد  الرامية   الو�شية 
الأولويات والإمكانات املتاحة يف 

�شبط قوائم امل�شتفيدين من ذات 
النمط .

من جهة ثانية فقد اأجمع متابعون 
العالية  ببلدية  املحلي  لل�شاأن 
ي�شبق  الذي  الهدوء  تعي�س  التي 
 ، املجالت  �شتى  يف  العا�شفة 
يعي�س  الريفي  ال�شكن  ملف  اأن 
خلفتها  التي  الرتاكمات  من  حالة 

الت�شيري العرجاء للمجل�س  �شيا�شة 
حيث   ، احلايل  البلدي  ال�شعبي 
مغبة  من  املتحدثني  ذات  حذر 
تنجر  قد  التي  الوخيمة  العواقب 
والتهمي�س  الإق�شاء  �شيا�شية  عن 
املبا�رض للفئة اله�شة من املجتمع 

املحلي .
�أحمد باحلاج

بعد �العتماد على طريقة �لوالء وخرق معاير �الأقدمية 

بلدية العالية بورقلة حتدث فتنة يف توزيع ال�سكن الريفي

يف �نتظار تدخل �مل�صالح �ملعنية و�الأدو�ت �لرقابية 

ي�صهد  حاليا كثافة مرورية

يف وقت تلعب فيه �ت�صاالت �جلز�ئر دور �ملتفرج 

جتار �سوق ورقلة يعر�سون 
�سلعهم حتت اأ�سعة ال�سم�س

املطالبة بازدواجية طريق بني 
املقرن و الدبيلة بالوادي 

�سكان املقيربة باحلمراية ي�ستكون 
تذبذب الهاتف الثابت والأنرتنت 
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ال�شهر املا�شي بفل�شطني املحتلة

29 �صهيًدا و312 جريًحا بر�صا�ص "االحتالل" 
اأفادت معطيات فل�شطينية ر�شمية، �شادرة عن منظمة التحرير، باأن قوات االحتالل قتلت 29 

ا، واأ�شابت 312 بجراح خمتلفة، خالل �شهر ماي املا�شي. مواطًنا فل�شطينًيّ
تقرير  يف  التحرير  منظمة  وقالت 
مواطًنا   27 اإن  الإثنني،  اليوم  لها 
نتيجة  ا�شت�شهدوا  غزة،  قطاع  من 
طائرات  �شنتها  التي  الغارات 
العزل  املواطنني  على  الحتالل 
م�شعف،  بينهم  ال�شكنية  والبنايات 
يف  مواطنان  وا�شت�شهد  �شيدات  و4 
ال�شفة الغربية املحتلة؛ "اأعدمتهما 
بدعوى  بارد،  بدم  الحتالل  قوات 
طعن  عمليات  تنفيذ  حماولتهما 

وده�س �شد جنود الحتالل".
قوات  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار 
ذاتها  الفرتة  يف  اأ�شابت  الحتالل 
متفاوتة،  بجراح  مواطًنا   312 نحو 
غزة،  قطاع  على  عدوانها  نتيجة 
املواطنني  على  العتداء  وجراء 
اأثناء الحتجاز واملواجهات، وقمع 
امل�شريات ال�شلمية يف ال�شفة، وذكر 
قرابة  اعتقلت  الحتالل  قوات  اأن 
اأطفال  بينهم  فل�شطينًيّا؛   370 الـ 
ذوي  من  ومواطن  مواطنات،  و4 

واأ�شدرت  اخلا�شة،  الحتياجات 
اعتقال  اأوامر  الحتالل  �شلطات 
اإداري بحق 30 اأ�شرًيا خالل الن�شف 
الثاين من �شهر ماي املا�شي فقط.
 16 الحتالل  �شلطات  واأبعدت 
الأق�شى  امل�شجد  عن  مواطًنا 
ومدينة القد�س املحتلة؛ واأ�شدرت 

احلب�س  قرارات  من  عدًدا 
املواطنني  ع�رشات  بحق  املنزيل 
املقد�شيني، بينهم عدد من حرا�س 
مالية  غرامات  وفر�شت  الأق�شى، 

ك�رشوط لإطالق �رشاحهم.
وزارة  طرحت  املا�شي،  ماي  ويف 
خطة  لالحتالل  التابعة  الإ�شكان 

يف  ا�شتيطانية  وحدات   805 لبناء 
يف   460 بواقع  املحتلة؛  القد�س 
�شمايل  زئيف"  "ب�شغات  م�شتوطنة 
م�شتوطنة  يف  و345  املدينة، 
املدينة،  غربي  �شمال  "راموت" 
 800 تعر�س  اإىل  التقرير  ولفت 
بينها  للهدم،  ومن�شاأة  �شكنية  وحدة 
التجارية  واملحال  الور�س  ع�رشات 
واملكاتب الإعالمية للدمار، خالل 
الأخري  الحتالل  وعدوان  ق�شف 
قوات  اأن  وبني  غزة  قطاع  على 
�شكنية  100 وحدة  الحتالل دمرت 
ب�شكل  و700  كلي،  ب�شكل  ومن�شاأة 
موزعة  مدر�شة   13 بينها  جزئي، 
اإ�شافة لإ�شابة  اأنحاء القطاع،  على 
�شبكات الكهرباء وقوارب ال�شيادين 

ومعدات ال�شيد باأ�رشار كبرية.
كما هدمت قوات الحتالل 4 منازل 
وحظائر  وخياًما  جتارًيّا  وحماًل 
الغربية  ال�شفة  يف  الأغنام  لرتبية 

والقد�س املحتلتني.

قال جتمع بارز للمعار�شة ال�شوادنية، 
املدين  الع�شيان  اإن  الإثنني،  اأم�س 
رغم  بالده،  يف  الثاين  لليوم  م�شتمر 
املجل�س  من  ومطالبات  حتذيرات 
الع�شكري النتقايل بالرتاجع عن تلك 
اخلطوة وكان �شودانيون بداأوا ع�شيانا 
اإليه  دعا  الأحد،  اأم�س  وا�شعا،  مدنيا 
"جتمع املهنيني" املعار�س، اإىل حني 

ت�شليم ال�شلطة اإىل حكومة مدنية.
الر�شمية  �شفحته  عرب  تدوينات  ويف 
بـ"في�شبوك"، اأعلن "جتمع املهنيني"، 
اأم�س "ا�شتمرار الع�شيان املدين لليوم 
الثاين"واأرفق "جتمع املهنيني"، �شورا 
املحال  لغلق  ت�شري  فيديو،  ومقطع 
قليلة  وحركة  احلكومية  وامل�شالح 
ل�شيما  الثاين،  اليوم  يف  لل�شيارات 
قال  والأحد،  اخلرطوم  العا�شمة  يف 
جنح  الع�شيان  اإن  املهنيني  جتمع 
اأكد  بينما  اأيامه،  اأول  ب�شكل كامل يف 
"عدم  النتقايل،  الع�شكري  املجل�س 
املعوقات  رغم  املواطنني  ا�شتجابة 

واحلواجز"، مطالبا بالرتاجع.
اخلرطوم،  اعت�شام  ف�س  وعقب 
الإثنني املا�شي، دعا جتمع املهنيني 
كل  يف  �شامل  مدين  ع�شيان  اإىل 
واملرافق  واملن�شاآت  العمل  مواقع 
يف القطاعني العام واخلا�س، واإغالق 
الطرق الرئي�شية واجل�شور واملنافذ 
باملتاري�س، و�شل احلياة العامة واأفاد 
التجمع با�شتمرار الع�شيان من الأحد 
بيان  اإذاعة احلكومة املدنية  و"حتى 
ت�شلم ال�شلطة من تلفزيون ال�شودان".
دعوة  مع  اخلطوات،  تلك  وتاأتي 

يف  امل�شلمني  الإخوان  جماعة  من 
للمجل�س  اأم�س،  �شدرت  ال�شودان، 
والتغيري"  "احلرية  وقوى  الع�شكري 
من  البالد  حفظ  اإىل  املعار�شة، 

التمزق وحقن الدماء.
الع�شكري،  املجل�س  جدد  وال�شبت، 
ا�شتئناف  يف  رغبته  عن  الإعراب 
احلرية  اإعالن  "قوى  مع  التفاو�س 
و�شاطة  مع  ل�شيما  والتغيري"، 

اإثيوبية.
حزمة  التغيري،  قوى  قدمت  بينما 
اآبي  اإثيوبيا  وزراء  رئي�س  اإىل  �رشوط 
اخلرطوم  زار  الذي  علي،  اأحمد 
املجل�س  اعرتاف  اأبرزها:  اجلمعة، 
ف�س  جرمية  بارتكابه  الع�شكري 
اجلي�س  قيادة  مقر  اأمام  العت�شام 
الإثنني املا�شي، وت�شكيل جلنة حتقيق 
دولية لبحث مالب�شات ف�س العت�شام 
ويقول املجل�س اإنه مل ي�شتهدف ف�س 
"بوؤرة  ا�شتهدف  واإمنا  العت�شام، 
اإجرامية" بجوار مقر العت�شام، قبل 
قتلى  وي�شقط  الأحداث  تتطور  اأن 
العت�شام  هذا  املعت�شمني،وبداأ  من 
من  لل�شغط  املا�شي،  اأفريل   6 يف 
ا�شتمر  ثم  الب�شري،  عمر  رحيل  اأجل 
الع�شكري،  املجل�س  على  لل�شغط 

لت�شليم ال�شلطة اإىل املدنيني. 
اأفريل   11 يف  اجلي�س،  قيادة  وعزلت 
بعد  الرئا�شة،  من  الب�شري  املا�شي، 
وطاأة  حتت  احلكم،  يف  عاما  ثالثني 
اأواخر  انطلقت  �شعبية،  احتجاجات 
العام املا�شي؛ ب�شبب تردي الأو�شاع 

القت�شادية.

املهنيني" ال�شوداين "جتمع 

الع�صيان املدين م�صتمر 

الأ�رشى  �شوؤون  هيئة  اأفادت   
ح�شن  الأ�شري  باأن  واملحررين، 
على  حقيقًيّا  ن�رشا  حقق  العويوي 
اإ�رشابه  وعلق  ال�شجون،  اإدارة 
بداأه  والذي  الطعام  عن  املفتوح 
لعتقاله  حد  لو�شع  يوما   69 قبل 

الإداري.
�شحفي،  بيان  يف  الهيئة  واأو�شحت 
بني  املفاو�شات  اأن  الليلة، 

ال�شجون  واإدارة  العويوي  الأ�شري 
قليل  قبل  انتهت  وا�شتخباراتها 
بعد  عنه  بالإفراج  يق�شي  باتفاق 
الإداري  اأمر  انتهاء  من  اأ�شهر  �شتة 
الإفراج  موعد  يكون  وبذلك  الأول، 

عنه قبل نهاية العام احلايل.
واأ�شادت الهيئة بال�شمود الأ�شطوري 
لالأ�شري العويوي، واإرادته التي كانت 
ممار�شات  كل  من  واأ�شلب  اأقوى 

تعر�س  ما  كل  رغم  ال�شجون،  اإدارة 
له من اإهمال ول مبالة بهدف ك�رش 

اإ�رشابه.
ولفتت الهيئة، اإىل اأن الأ�شري العويوي 
يعاين من نق�شان كبري بالوزن واأوجاع 
واخلا�رشة  املفا�شل  يف  حادة 
واآلم  بالربد،  دائم  و�شعور  والراأ�س، 
على  القدرة  وعدم  املعدة،  يف 
حالًيّا  ويرقد  واحلركة،  الوقوف 

نقله  بعد  "برزلي"  م�شت�شفى  يف 
ال�شحية  حالته  تدهور  جراء  اإليه 
اإىل  ي�شار  املا�شي،  اخلمي�س  يوم 
من  عاما(   35( العويوي  الأ�شري  اأن 
�شابق  اأ�شري  هو  اخلليل،  حمافظة 
ق�شى ما جمموعه ثالث �شنوات بني 
متزوج  وهو  اإداري،  واعتقال  اأحكام 
واأب لثالثة اأطفال اأ�شغرهم يبلغ من 

العمر خم�س �شنوات.

عّلق اإ�شرابه عن الطعام بعد الر�شوخ ملطالبه 

بعد 69 يوما من االإ�صراب.. االأ�صري العويوي ينت�صر على ال�صجان

عبد النا�رش فروانة
بوزارة  الإح�شاء  دائرة  مدير  نا�شد 
النا�رش  عبد  واملحررين  الأ�رشى 
احلقوقية  املوؤ�ش�شات  اليوم،  فروانة، 
منظمة  مقدمتها  ويف  والإن�شانية، 
التدخل  الدولية،  الأحمر  ال�شليب 
الحتالل  �شلطات  لدى  العاجل 
لالأ�شرية فاطمة  لل�شماح  الإ�رشائيلي، 
ظروف  يف  مولودها  بو�شع  الزق 
مع  جرى  ما  تكرار  وعدم  اإن�شانية، 

مثيالتها من قبل.
فاطمة  الأ�شرية  اأن  فروانة،  واأو�شح 
اعتقلتها  عاماً(،   40( الزق  يون�س 
يف  حامل  وهي  الحتالل  �شلطات 
حانون  بيت  معرب  عند  الثاين  �شهرها 
اأثناء   ،2007-5-20 بتاريخ  "ايرز"، 
مرافقتها لبنة اأختها رو�شة اإبراهيم 
معها  اعتقلت  التي  عاماً(   30( حبيب 
اأي�شاً وهي اأم لأربعة اأبناء، وذلك اأثناء 
فى  جراحية  عملية  لإجراء  توجهها 
اأحد امل�شت�شفيات الإ�رشائيلية، وهما 
واأخ�شعتهما  غزة،  مدينة  �شكان  من 
لالإهانة  وتعر�شتا  قا�س  لتحقيق 
ومن  التعذيب،  من  خمتلفة  ول�شنوف 
ثم نقلتا اإىل �شجن ال�شارون يف "بتاح 
تكفا" حيث تقبع الأ�شريات هناك ول 

زالتا دون حماكمة.
ال�شحي  الو�شع  اأن  فروانة  واأ�شاف 
ال�شوء  غاية  يف  عموماً  لالأ�شريات 
وال�شعوبة، ولالأ�شرية الزق اأكرث �شوءاً، 

الوزن  فى  نق�س  من  تعانى  حيث 
الطعام  رداءة  ب�شبب  عام  و�شعف 
الأ�شا�شية  الغذائية  للمواد  وافتقاره 
قبل  من  بق�شوة  ومعاملتها  املتنوعة، 
مراعاة  دون  وال�شجانات  ال�شجانني 
يف  اخلا�شة  واحتياجاتها  لو�شعها 
مرحلة احلمل، ما يفاقم من معاناتها، 
ل�شيما واأنها حتتاج يف هذه الفرتة اإىل 
رعاية طبية خا�شة يف ظروف �شحية 

منا�شبة ونظام غذائي مميز.
و�شع  على  قلقه  عن  فروانة  واأعرب 
ا�شتكت  اإنها  حيث  الزق،  الأ�شرية 
قبل  من  ال�شيئة  املعاملة  من  مراراً 
الرعاية  توفر  وعدم  ال�شجن  اإدارة 
اإدارة  اأن  واأ�شافت  الالزمة،  الطبية 
فحو�شات  عدة  لها  اأجرت  ال�شجن 
مكبلة  وهي  جنينها  على  لالطمئنان 
اليدين بال�شال�شل احلديدية، وعندما 
احتجت مت فك يد واحدة وتركت اليد 

الأخرى مكبلة بال�رشير.
من  الأخري  الثلث  يف  دخولها  ومع 
من  واقرتابها  للحمل  التا�شع  ال�شهر 
غ�شون  يف  املتوقعة  الولدة  موعد 
فروانة  ك�شف  القادمة،  القليلة  الأيام 
اأن الأ�شرية الزق ت�شعر بخوف �شديد 
على حالها، وعلى ما قد تواجهه اأثناء 
جرى  ما  م�شتذكرة  الولدة،  عملية 
الأ�شريات،  من  مثيالتها  مع  َقِبل  من 
قد  اأ�شريات  ثالث  اأن  اإىل  م�شرياً 
داخل  مولودها  منهن  كل  و�شعت 

الأق�شى فقط  انتفا�شة  الأ�رش خالل 
وهن مريفت طه، ومنال غامن، و�شمر 

�شبيح وجميعهن حتررن من الأ�رش.
الحتالل  �شلطات  فروانة  ل  وحَمّ
الأ�شرية  حياة  الكاملة عن  امل�شوؤولية 
من  معها  يحدث  قد  وما  الزق، 
لأن  نظراً  الولدة،  اأثناء  م�شاعفات 
ال�شجن  يف  الولدة  جتارب  كافة 
وقا�شية،  مريرة  كانت  الإ�رشائيلي 
الولدة يف جميع  عملية  اأن  اإىل  لفتاً 
النتفا�شة  خالل  وخا�شة  احلالت 
الظروف  حيث  من  مت�شابهة  كانت 
وكافة  تتناق�س  والتي  واملعاملة، 

القوانني الإن�شانية.

الولدة يف ال�شجون الإ�رشائيلية ..

داخل  الولدة  حالة  اأن  فروانة  واأكد 
به  اأفادت  كما  الإ�رشائيلية،  ال�شجون 
و�شعبة  قهرية  املعنيات  الأ�شريات 
كما  طبيعي،  ب�شكل  تتم  ومل  للغاية، 
تفتقر للحد الأدنى من الرعاية الطبية، 
وكالعادة تنقل الأ�شريات احلوامل من 
ظروف  يف  امل�شت�شفى  اإىل  ال�شجن 
�شعبة تفاقم املعاناة، وحتت حرا�شة 
ومكبالت  م�شددة  واأمنية  ع�شكرية 
املعدنية،  بالأ�شفاد  والأرجل  الأيدي 
باحل�شور  لعائالتهن  ال�شماح  دون 
والوقوف بجانبهن، ويتم تقييدهن يف 
اأي�شاً،  احلديدية  بال�شال�شل  الأ�رّشة 

حتى حلظة دخولهن لغرف العمليات، 
تقييدهن  يُعاد  الولدة  عملية  وبعد 

ثانية بال�رشير.
واأ�شاف فروانة اأنه ومن الناحية الطبية 
الولدة  اآلم  تخفيف  طرق  من  فاإن 
املعنوية  الروح  رفع  هو  الطبيعية 
لل�شيدة احلامل، وتهيئة اأجواء مريحة 
لها، واأن الطبيعة املحيط الذي تعي�س 
فيه وتاأثري روايات الآخرين وجتاربهن 
ال�شابقة اأو جتربة حمل �شابقة موؤملة 
�شلباً  يوؤثر  اأن  ذلك  �شاأن  من  لل�شيدة، 
خالل  احلوامل  تكبيل  اأن  كما  عليها، 
من  الولدة  واأثناء  واملخا�س  احلمل 
�شاأنه اأن ي�شكل خطراً على �شحة الأم 

واجلنني معاً.
حتظى  باأن  اأمله  عن  فروانة  واأعرب 
من  اأف�شل  مبعاملة  الزق  الأ�شرية 
اأقل  ظروف  لها  توفر  واأن  �شابقاتها 
�شواً وق�شوة، واأل تتعر�س ملا تعر�شت 

له مثيالتها من الأ�شريات.

وليدها  �شت�شع  التي  الرابعة  الأ�شرية 
خالل  الإ�رشائيلية  ال�شجون  يف 

انتفا�شة الأق�شى

لالأ�شرية  قّدر  اإذا  فروانة:  واأو�شح 
ب�شالم  اجلديد  مولودها  و�شع  الزق 
لها،  التا�شع  الطفل  �شيكون  فاإنه 
حيث اأنها تركت وراءها ثمانية اأبناء، 
الرابعة  الأ�شرية  هي  �شتكون  فيما 

ال�شجون  يف  وليدها  �شت�شع  التي 
انتفا�شة  اندلع  منذ  الإ�رشائيلية 
الأق�شى يف 28 �شبتمرب 2000) تقرير 

ن�رش بعد ولدتها ( .
 وبنَيّ اأنه �شبقها ثالث اأ�شريات وهن: 
القد�س  من   ) عاماً   21( طه  مريفت 
 2002 العام  منت�شف  اعتقلت  التي 
بتاريخ  وائل  البكر  مولودها  وو�شعت 
8 �شباط/ فرباير 2003، يف م�شت�شفى 
)اآ�شاف هاروفيه( وهو يبعد عن �شجن 
كيلومرتات،  خم�شة  م�شافة  الرملة 
بعد  مولودها  مع  �رشاحها  واأطلق 
البالغة قرابة  ق�شاء فرتة حمكوميتها 

ثالث �شنوات
)32 عاماً  ناجي حممود غامن  ومنال 
 2003 ني�شان   17 يف  اأعتقلت  التي   )
اأم  وهي  طولكرم  يف  منزلها  من 
نور  مولودها  وو�شعت  اأولد،  لأربعة 
عنها  وانف�شل   ،2003-10-10 بتاريخ 
ونيف من عمره،  العامني  بلغ  اأن  بعد 
عازل  زجاج  وراء  من  تراه  واأ�شبحت 
الأهل  زيارة  خالل  �شميك  و�شبك 
من  الثامن  �رشاحها يف  اأطلق  اأن  اإىل 
ابريل/ ني�شان من العام املا�شي بعد 
اأربع  قرابة  حمكوميتها  فرتة  ق�شاء 
�شجن  يف  معظمها  وق�شت  �شنوات 
كانت  اأنها  من  الرغم  على  ال�شارون، 
الأمر  زاد  ما  بالثال�شيميا  مري�شة 
تعقيداً وفاقم من تدهور �شحتها دون 

تقدمي العالج املنا�شب لها .

اإبراهيم  �شمر  هي  الثالثة  والأ�شرية 
جباليا  خميم  من  عاماً(   22( �شبيح 
بقطاع غزة، واعتقلت وهي حامل يف 
 ،2005-9-29 بتاريخ  الثالث،  ال�شهر 
اإنها  حيث   ، طولكر  يف  بيتها  من 
متزوجة من ابن خالها وكانت مقيمة 
البكر  مولودها  وو�شعت  هناك،  معه 
براء يف الثالثني من ني�شان عام 2006، 
بعملية قي�رشية يف م�شت�شفى مئري يف 
بتاريخ  واأطلق �رشاحها  �شابا"،  "كفار 
مدة  ق�شاء  بعد   ،  2007 دي�شمرب   18
وع�رشين  �شبعة  البالغة  حمكوميتها 

�شهراً.
ولدة  عمليات  اأن  فروانة  واأ�شاف 
�شنوات  على  تقت�رش  مل  الأ�شريات 
�شبق  بل  فح�شب،  الأق�شى  انتفا�شة 
كالأ�شريات  عديدة  حالت  ذلك 
طفلتها  اأجنبت  التي  القاق  انت�شار 
من  ال�شالمية  جا�رش  وماجدة  وطن، 
القد�س التي اأجنبت طفلتها فل�شطني 
عام  التبادل  عملية  �شمن  وحتررت 
اأجنبت  التي  الآغا  واأميمة   ،1985
و�شميحة   ،1993 عام  حنني   طفلتها 
طفلة  اأجنبت  حلم  بيت  من  حمدان 
واأفرج عنها عام 1997،  ا�شمها حنني 
لنف�س  تعر�شن  وجميعهن  وغريهن، 
بني  ما  فرق  ول  واملعاملة  الظروف 
قبلها  ما  اأو  النتفا�شة  يف  الولدة 

ح�شب �شهادات الأ�شريات.

اأطفال يب�صرون النور رغم عتمة الزنازيناجلزء االأول
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عر�ض: حممد ب�شيوين/ مركز امل�شتقبل 
للدرا�شات و الأبحاث املتقدمة

بيد اأن ثمة قطاًعا من الراأي العام الأمريكي 
املتعاظم  اخلارجي  الدور  هذا  يعار�ض 
لعتبارات متعلقة باأولويات ق�ضايا الداخل، 
والإ�ضكاليات املرتتبة على التدخل اخلارجي 

الأمريكي خالل العقود املا�ضية.
ويف هذا ال�ضدد، يتناول »مارك هانا« خالل 
متباعدان:  »عاملان  ال�ضتق�ضائية  درا�ضته 
العام  والراأي  الأمريكية  اخلارجية  ال�ضيا�ضة 
موؤ�ض�ضة جمموعة  ال�ضادرة عن  الأمريكي«، 
اجلدلية  العالقة   ،2019 فرباير  يف  اأورا�ضيا 
املتحدة  للوليات  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  بني 
الدرا�ضة  وتتعر�ض  داخلها.  العام  والراأي 
والتوجهات  الق�ضايا  جتاه  النظر  لوجهات 
الرئي�ضية يف ال�ضيا�ضة اخلارجية الأمريكية، 
والتي ت�ضكلت مالحمها الأولية اإبان احلرب 
اأعمق يف  ب�ضورة  لها  التكري�ض  الباردة، ومت 
ع�رص القطبية الأحادية بعد انهيار الحتاد 
فر�ضية  من  الدرا�ضة  تنطلق  ال�ضوفيتي. 
رئي�ضية مفادها اأنه يف ظل قيم الدميقراطية 
ال�ضيا�ضي  النظام  عليها  اأ�ض�ض  التي 
الراأي  توجهات  توؤخذ  اأن  يجب  الأمريكي، 
على  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  ق�ضايا  جتاه  العام 
ول  القرار،  �ضانعي  قبل  من  اجلد  حممل 
خارجية  �ضيا�ضة  وتبني  جتاهلها  اأن  �ضيما 
لي�ض يف �ضالح  ل حتظى بدعم �ضعبي كبري 
الأخرى  احلكومات  لأن  املتحدة؛  الوليات 
عدو  اأو  موثوقية  اأقل  كحليف  اإليها  �ضتنظر 
امل�ضكالت  تتنامى  ثم  ومن  �ضالبة.  اأقل 
امل�ضتوى  على  وا�ضنطن  بالتزام  املتعلقة 
اخلارجي، وترتاجع الثقة ال�ضعبية يف النخب 

احلاكمة على امل�ضتوى الداخلي. 

املقاربات الأمريكية

حتظى  التي  املركزية  الأهمية  من  بالرغم 
ثمة  فاإن  الأمريكي«  »ال�ضتثناء  فكرة  بها 
اأن  »هانا«  ويعتقد  م�ضدره.  ب�ضاأن  تبايًنا 
بالدور  يربطونه  ما  عادًة  القرار  �ضانعي 
املتحدة  الوليات  به  ا�ضطلعت  الذي 
ذلك  على  وي�ضتدل  الدويل.  امل�ضتوى  على 
»باراك  ال�ضابق  الأمريكي  الرئي�ض  بت�رصيح 
اأكد  حينما   ،2009 عام  فرن�ضا  يف  اأوباما« 
وربطه  الأمريكي«  »بال�ضتثناء  اإميانه  على 
احلروب  يف  الأمريكية  القوات  »بت�ضحيات 
التي  الهائل من املوارد«  اخلارجية« و«الكم 
بعد  لأوروبا  املتحدة  الوليات  خ�ض�ضتها 

احلرب العاملية الثانية.
الذي  الراأي  ا�ضتطالع  اأن  الدرا�ضة  ح  وتو�ضّ
اأُجري لعينة من الأمريكيني اأثبت اأن الن�ضبة 
الوليات  اأن  يعتقدون   )%48.8( الغالبة 
من  متثله  ملا  نتيجة  »ا�ضتثنائية«  املتحدة 
اأنها كذلك ب�ضبب  قيم، بينما اعتقد %17.7 
 %33.5 هناك  كان  فيما  للعامل،  فعلته  ما 
دولة  لكل  اإن  اإذ  الأ�ضا�ض؛  من  يرف�ضونها 

وفًقا  النهاية  يف  وتعمل  املميزة،  �ضماتها 
مل�ضاحلها.

الروؤية  طبيعة  املعطيات  بهذه  ويت�ضل 
احلاكمة للدور الأمريكي يف النظام الدويل، 
والتي ترتاوح -وفًقا لأطروحة »اآيان برمير«- 

بني ثالث مقاربات رئي�ضية، وهي:
التي  امل�ضتقلة«،  »اأمريكا  مقاربة  اأوًل- 
تفرت�ض اأن الوليات املتحدة يجب اأن تركز 

ب�ضكل اأكرب على حتدياتها املحلية.
التي ل غنى عنها«،  »اأمريكا  مقاربة  ثانًيا- 
التي تفرت�ض اأن القيادة الأمريكية �رصورية 

من اأجل ال�ضتقرار العاملي.
التي  التكلفة«،  »ح�ضابات  مقاربة  ثالًثا- 
للوليات  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  اأن  تعتقد 
اأن تكون مدفوعة بح�ضابات  املتحدة يجب 

التكلفة والعوائد.
الأربع  املقاربات  ا  اأي�ضً الدرا�ضة  وت�ضتدعي 

التي طرحها »والرت را�ضيل ميد« وهي:
حيث  »اجليفر�ضونية«،  املقاربة  اأوًل- 
الأمريكية  ال�ضيا�ضة اخلارجية  باأن  العتقاد 
بن�رص  اهتماًما  اأقل  تكون  اأن  يجب 
بحماية  لتهتم  اخلارج  يف  الدميقراطية 
الداخل. ثانًيا- املقاربة »الويل�ضونية«، التي 
لديها م�ضلحة  املتحدة  الوليات  باأن  توؤمن 
الدميقراطية  القيم  بن�رص  اأخالقي  والتزام 
مما  العامل  اأنحاء  جميع  يف  والجتماعية 

يخلق جمتمًعا دولًيّا م�ضامًلا.
تعتقد  التي  »اجلاك�ضونية«،  املقاربة  ثالًثا- 
داخلًيّا  الأمريكية  للحكومة  هدف  اأهم  اأن 
وخارجًيّا يجب اأن يكون حتقيق الأمن املادي 

والرفاهية القت�ضادية لل�ضعب الأمريكي.
رابًعا- املقاربة »الهاميلتونية«، التي ت�ضتند 
اإىل فر�ضية التحالف بني احلكومة الأمريكية 
اأ�ضا�ضًيّا  وال�رصكات الكربى باعتباره مدخاًل 
يف  الفعال  والعمل  الداخلي  لال�ضتقرار 

اخلارج.
عن  الدرا�ضة  تك�ضف  ال�ضياق،  هذا  ويف 
العاديني  الأمريكيني  بني  الآراء  يف  تباينات 
واخلرباء اإزاء املقاربات امل�ضار اإليها، حيث 
العاديني  الأمريكيني  من  الأكرب  الن�ضبة  اإن 
)44%( يُرّجحون مقاربة »اأمريكا امل�ضتقلة«، 
»اجليفر�ضونية«  مقاربة  ترجيح  عن  ناهيك 
»الويل�ضونية«  مقاربة  وتليها   ،%26 بن�ضبة 
فاإن  ذلك،  من  النقي�ض  وعلى   .%25 بن�ضبة 
ترجيحهم  اأو�ضح  اخلرباء  راأي  ا�ضتطالع 
بن�ضبة  عنها«  ل غنى  التي  »اأمريكا  ملقاربة 
 )%49 )مبعدل  الأكرب  الن�ضبة  اأن  كما   ،%47

يوؤيدون مقاربة »الويل�ضونية«.

التهديدات الرئي�شية

النظر  وجهات  يف  التباين  مع�ضلة  ت�ضتمر 
الرئي�ضية  التهديدات  لق�ضية  التعر�ض  مع 
كانت  الإطار،  هذا  ويف  املتحدة.  للوليات 
الرئي�ضي  املحدد  هي  احلزبية  النتماءات 
حيث  التهديدات،  تلك  خطورة  تقدير  يف 

للحزب  املنتمني  من  الأكرب  الن�ضبة  اإن 
يواجه  تهديد  اأهم  اأن  يعتقدون  اجلمهوري 
فقدان  من  اخلوف  تزايد  يف  يتمثل  الدولة 
الهجرة  م�ضتويات  ب�ضبب  الوطنية،  الهوية 
الدميقراطيون  و�ضع  املقابل،  ويف  العالية. 
الناجم  التهديد  الأوىل  املرتبة  يف 
ال�ضعبوية  احلكومات  تاأثري  تزايد  عن 
�ضلبية  بتبعات  تُلقي  والتي  وال�ضتبدادية، 
الإن�ضان،  وحقوق  الدميقراطية،  قيم  على 
العامل.  اأنحاء  جميع  يف  القانون  وحكم 
الدرا�ضة من هذا امل�ضتوى املتعلق  وتنتقل 
الإيرانية  التهديدات  اإىل  العامة  باملدركات 
والرو�ضية كق�ضايا مهمة للوليات املتحدة. 
غالبية  اأبدى  الأول،  التهديد  �ضعيد  فعلى 
للحلول  تاأييدهم  اآراوؤهم  ا�ضتُطلعت  من 
الدبلوما�ضية مقارنة بالتدخل الع�ضكري، اإذ 
اختار 42،4% اآلية العمل مع احللفاء لفر�ض 
عقوبات اقت�ضادية على طهران للتخلي عن 
يف�ضلون   %37،1 اأن  كما  النووي.  �ضالحها 
وتبني  معها،  املفاو�ضات  اإحياء  �ضيا�ضة 

اخليار الدبلوما�ضي.
اإيران  لأن  التدخل  عدم  اآلية   %12،5 واأيد   
اقت�ضى  لو  نف�ضها حتى  الدفاع عن  لها حق 
ردع.  كاأداة  النووي  ال�ضالح  امتالكها  ذلك 
واأخرًيا، اختار 8،1% تنفيذ هجمات ع�ضكرية 
امتالك  من  ملنعها  طهران  �ضد  ا�ضتباقية 
حرب  اإىل  اأدت  لو  حتى  النووي،  ال�ضالح 
تراجع  على  النتائج  تلك  وتدلل  �ضاملة. 
الرغبة لدى الراأي العام الأمريكي يف تنفيذ 
لتكلفتها  نظًرا  اإيران  �ضد  ع�ضكرية  عملية 

املرتفعة.
�ضاألت  الرو�ضي،  التهديد  �ضعيد  وعلى 
�ضت�ضتجيب  كيف  عن  املبحوثني  الدرا�ضة 
الوليات املتحدة يف حال قيام مو�ضكو بغزو 
لوا�ضنطن  حليفة  دولة  وهي  اإ�ضتونيا،  دولة 
ويف  )الناتو(.  الأطلنطي  �ضمال  حلف  يف 
امل�ضتطلع  من   %54 اأيد  الإطار،  هذا 
يف  الأمريكي  الع�ضكري  التدخل  اآراوؤهم 
وقد  الرو�ضية.  القوات  ملواجهة  تالني 
الت�ضاوؤل  هذا  حيال  التاأييد  هذا  ارتبط 
الفرتا�ضي بعدٍد من املربرات يف مقدمتها 
فاإن  ثم  التعاهدية، ومن  وا�ضنطن  التزامات 
الناتو  حلف  جتاه  بالتزاماتها  وفائها  عدم 

�ضيظهرها كحليف ل ميكن الوثوق به.
التدخل   %46 عار�ض  املقابل،  ويف 
هذه  ارتبطت  وقد  اإ�ضتونيا.  يف  الع�ضكري 
بعدٍد من املربرات يف مقدمتها  املعار�ضة 
للحكومة  بالن�ضبة  املرتفعة  احلرب  تكلفة 
الق�ضايا  فاإن  ولذا،  الأمريكي.  والقت�ضاد 
كما  اأولوية.  ذات  تكون  اأن  يجب  الداخلية 
الرو�ضية،  النووية  القوة  من  تخوًفا  ثمة  اأن 
مو�ضكو  �ضد  للت�ضعيد  يكون  قد  وبالتايل 
باأن  العتقاد  عن  ناهيك  كارثية.  نتائج 
الدول  الأطلنطي ي�ضع م�ضالح  حلف �ضمال 
م�ضالح  على  متقدمة  مرتبة  يف  الأخرى 

الوليات املتحدة. 

م�شئولية احلماية والإنفاق 
الع�شكري 

الع�ضكري  التدخل  اأن  اإىل  الدرا�ضة  ت�ضري 
ال�ضيا�ضة  مظاهر  اأحد  �ضّكل  اخلارجي 
مدار  على  املتحدة  للوليات  اخلارجية 
تعددية  من  وبالرغم  املا�ضية.  العقود 
مترت�ضت  فقد  التدخل؛  هذا  حمفزات 
)الدميقراطية  الأمريكية  الإدارات  اأغلب 
واجلمهورية( خلف فكرة »م�ضئولية احلماية« 
عن  بالدفاع  لوا�ضنطن  الأخالقي  واللتزام 
الأنظمة  �ضد  اخلارج  يف  الإن�ضان  حقوق 
ال�ضتبدادية وانتهاكاتها ال�ضارخة. وت�ضيف 
وجهة  من  اخلارجي،  التدخل  اأن  الدرا�ضة 
القرار الأمريكي، يُعد مدخاًل  نظر �ضانعي 

لتحقيق ال�ضتقرار الدويل.
»م�ضئولية  مقاربة  اأن  اإىل  »هانا«  يُ�ضري 
اخلارجي«  الع�ضكري  و«التدخل  احلماية« 
العام  الراأي  داخل  كبري  بتاأييد  حتظى  ل 
العمرية  الفئات  بني  �ضيما  ول  الأمريكي، 
ل�ضتطالع  ووفًقا  عاًما.  �ضتني  من  الأقل 
اأعمارهم  تقل  الذين  الأ�ضخا�ض  فاإن  الراأي 
عن ثالثني عاًما هم الأكرث رغبة يف اأن متتنع 
الوليات املتحدة عن التدخل الع�ضكري يف 
ويعتقد  الإن�ضان.  حقوق  انتهاكات  حالت 
الهتمام  وا�ضنطن  على  ينبغي  اأنه  هوؤلء 
الرتكيز  قبل  الداخلية  م�ضكالتها  باإ�ضالح 

على الدول الأخرى.
الأمريكيني  اآراء  بني  املقارنة  وتك�ضف 
اخلارجي  التدخل  اإزاء  واخلرباء  العاديني 
ممن   %43 اإن  اإذ  جوهرية،  اختالفات  عن 
يرغبون  اجلمهور  من  اآرائهم  ا�ضتطالع  مت 
التدخل  عمليات  على  قيود  فر�ض  يف 
يوؤيد 34% قيادة منظمة  اخلارجي، يف حني 
الأمم املتحدة لتلك العمليات، ويدعم %21 
اخلرباء  اأما  الأمريكي.  الع�ضكري  التدخل 
الع�ضكري  للتدخل  الأولوية  اأعطوا  فقد 

مطلب  جاء  بينما   ،%61 بن�ضبة  الأمريكي 
تقييد التدخل يف املرتبة الثانية بن�ضبة %28، 
ويف املرتبة الأخرية جاء خيار قيادة الأمم 

املتحدة للتدخل بن�ضبة %11. 
الإنفاق  ا�ضتحوذ  �ضبق،  ما  على  وتاأ�ضي�ًضا 
اهتمام  على  املتحدة  للوليات  الع�ضكري 
الراأي العام الأمريكي، والذي ي�ضل -بح�ضب 
ما  دولر، وهو  مليارات  اإىل 610  الدرا�ضة- 
يجعلها يف املرتبة الأوىل عاملًيّا. وقد كان 
هذا املعدل من الإنفاق حمور اختالف بني 
امل�ضتطلع اآراوؤهم، اإذ افرت�ض 45% منهم اأنه 
يجب احلفاظ على م�ضتوى الإنفاق احلايل. 
بتخفي�ضه  يعتقدون  من  �ضّكل  املقابل،  ويف 

نحو �ضعف ن�ضبة من يعتقدون بزيادته.
تخفي�ض  اجتاه  اأن  اإىل  الدرا�ضة  وت�ضري 
الإنفاق الع�ضكري الأمريكي ارتبط بعدٍد من 
املتحدة  الوليات  اأن  اأهمها:  من  العوامل، 
عن  ناهيك  لالإنفاق،  اأخرى  اأولويات  لديها 
الع�ضكري  الإنفاق  م�ضتوى  باأن  العتقاد 
ويف  املالية.  الناحية  من  جمٍد  غري  احلايل 
بعدد  يرتهن  زيادته  اجتاه  فاإن  املقابل، 
اجلي�ض  باأن  القتناع  اأهمها:  الدوافع  من 
خالل  وال�ضعف  للرتاجع  تعر�ض  الأمريكي 
يف  التخفي�ضات  ب�ضبب  الأخرية  ال�ضنوات 
ميزانية الدفاع، ومن ثم يجب زيادة الإنفاق 

الع�ضكري ل�ضتعادة قوة اجلي�ض كاملة. 
ثمة  اأن  اإىل  هانا«  »مارك  يخل�ض  وختاًما، 
الأمريكي  العام  الراأي  لدى  عامة  رغبة 
اأو  ب�ضكل  حتفًظا  اأكرث  خارجية  �ضيا�ضة  يف 
باآخر، واأن تُعطي احلكومة الأولوية لق�ضايا 
يف  املتزايد  النخراط  وتتجنب  الداخل، 
وينتج عن  النطاق.  وا�ضعة  الدولية  الأزمات 
كثري  يراه  ما  بني  متنامية  هوة  الرغبة  هذه 
يف  لبلدهم  مالئم  كدور  الأمريكيني  من 
النخبة  ومعتقدات  مدركات  وبني  اخلارج، 
ال�ضيا�ضة  وتنفيذ  �ضياغة  عن  امل�ضئولة 

اخلارجية الأمريكية. 

فجوة الأولويات:

ملاذا يف�سل الراأي العام الأمريكي 
�سيا�سة خارجية »متحفظة«؟

�شّكلت العالقة بني ال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية والراأي 
العام الداخلي واحدًة من الق�شايا اجلدلية يف النظام ال�شيا�شي 
للوليات املتحدة، التي اأنتجت �شياًقا للتباين بني �شانعي القرار 

وقطاع عري�ض من الراأي العام، حيث اعتقد العديد منهم اأن 
»ال�شتثنائية الأمريكية« ت�شمح بدور خارجي لوا�شنطن ل 

ميكن ال�شتغناء عنه ل�شتقرار النظام العاملي. وهذا الدور، 
مبا انطوى عليه من اأبعاد قيمية واأخالقية -من وجهة نظرهم- 

ي�شتدعي كافة اأدوات تنفيذ اأهداف ال�شيا�شة اخلارجية مبا 
فيها التدخل الع�شكري.



�إ�شهارالثالثاء 11 جوان 2019  املوافـق  ل8 �شوال  1440هـ 9

حم�رش ن�رش حلكم حجر

بناء على طلب ال�صادة // �رشيفي ح�صيبة ، كمال ، �صليحة ، كرميو 
، طاهر ، عبد احلميد ،حممد ملني 

ال�صاكنني // 38 حي �صيدي احممد باب الزوار – اجلزائر 
الدار  لدى حمكمة  ق�صائية  ، حم�رشة  �صعاد  الأ�صتادة عامر  نحن 
البي�صاء ، دائرة اخت�صا�س جمل�س ق�صاء اجلزائر ، الكائن مكتبنا 

بحي 08 ماي 1945 عمارة ب 2 رقم 01 باب الزوار – اجلزائر 
بناء على حكم �صوؤون ال�رشة ال�صادر عن حمكمة الدار البي�صاء ، 
بتاريخ : 2019/04/10 ، الفهر�س : 19/01994 ق�صية : 18/04433 
بتاريخ  ال�صادر  للأمر  اإفراغا   : املو�صوع  يف   : القا�صي  و   ،
اخلربة  تقرير  على  بامل�صادقة  احلال  حمكمة  عن   2018/12/19
الطبية املنجزة من اخلبري بن ميمون عبد القادر و املودعة لدى 
الإيداع  رقم  حتت   2019/03/05 بتاريخ  املحكمة  �صبط  اأمانة 
19/106 ، و تبعا لذلك احلجر على املدعى عليه �رشيفي رابح بن 
عمر و تعيني �رشيفي كرميو كمقدم عليه لت�صيري �صوؤونه و تدبريها 

و القيام بكل م�صاحله 
ن�رش احلكم يف جريدة يومية وطنية .

املح�رشة الق�صائية 

الو�شط:2019/06/11

و لهده الأ�صباب

ابتدائيا  علنيا  ال�رشة  �صوؤون  ق�صايا  يف  ف�صلها  حال  املحكمة  حكمت 
ح�صوريا: 

يف ال�صكل : قبول اإعادة ال�صري يف الدعوى �صكل 
بتاريخ  احلال  حمكمة  عن  ال�صادر  للحكم  اإفراغا   : املو�صوع  يف 
2019/03/25 حتت رقم الفهر�س 19/1362 ، اعتماد تقرير خربة اخلبري 
 2019/04/07 بتاريخ  املحكمة  �صبط  اأمانة  لدى  املودع  حممد  حني�صي 
حتت رقم الإيداع 19/136 ،و بالنتيجة احلكم باحلجر على املرجع �صده 
رويبح ح�صام علء الدين املولود بتاريخ 1999/12/15 باجللفة ابن عي�صى 
و بن �رشيف خديجة ، و تعيني املرجعة والدته بن �رشيف خديجة مقدما 
عليه لرعايته و تويل �صوؤونه و متثيله اأمام جميع الهيئات و الأ�صخا�س ، و 
اأو امر خمالف مع الأمر  اأو �صدور احلكم  اإىل غاية �صقوط التقدمي  ذلك 
بن�رش هذا احلكم و تعليق ن�صخة منه بلوح الإعلنات باملحكمة ، و مبقر 
بلدية �صكن املرجع �صده ، و التاأ�صري به على هام�س عقد ميلده ، و ذلك 

ب�صعي من النيابة العامة . حتميل املرجعة امل�صاريف الق�صائية 
بذا �صدر هذا احلكم و اأف�صح به جهارا يف اليوم و ال�صهر و ال�صنة املذكورين 
اأعله و اأم�صى اأ�صل هذا احلكم من طرفنا نحن الرئي�س و اأمني ال�صبط .

رقم اجلدول : 19/01276
رقم الفهر�س : 19/02106
تاريخ احلكم : 19/05/27

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

مكتب الأ�صتاذ بن حادو حممد حم�رش ق�صائي لدى دائرة اخت�صا�س جمل�س ق�صاء اجللفة
الكائن مكتبه : �صارع الأمري عبد القادر 49/146 اجللفة الهاتف : 50 22 027 92

اإعلن عن بيع عقار باملزاد العلني املادة 748-749-750 من ق. ا. م. و .ا 
نحن  الأ�صتاذة بن حادو حممد حم�رش ق�صائي لدى جمل�س ق�صاء اجللفة الكائن مكتبنا : �صارع الأمري عبد القادر 

49/146 اجللفة و املوقع اأ�صفله و بطلب من ال�صيد  : بوجلل �صليم بن اأحمد  ال�صاكن )ة( : نهج فل�صطني خن�صلة  
�صد ال�صيد : بورمادة لزهر عادل بن قدور 

 ال�صاكن )ة( : املنطقة ال�صناعية ق�صم 201 جمموعة ملكية 32 بناية 1491 باجللفة 
مبقت�صى   ال�صند التنفيذي املتمثل يف ال�صيك رقم : 6255407 املوؤرخ يف : 2017/12/27 بقيمة : 100.000.000.00 
 : رقم  الدفع  عدم  �صهادة  و   146 الرمز  الزوار  باب  وكالة  اجلزائري  ال�صعبي  القر�س  من  لل�صحب  القابل  دج 

00319AA6255704
ال�صادرة بتاريخ : 2018/02/11 عن بنك القر�س ال�صعبي اجلزائري وكالة خن�صلة و املمهور بال�صيغة التنفيذية .

-بناء على اأمر حجز تنفيذي على عقار ال�صادر عن رئي�س حمكمة اجللفة حتت رقم 2018/827 بتاريخ : 2018/08/30 
و املعدل بالأمر حتت رقم : 2018/930 بتاريخ : 2018/09/29 

بناء على اخلربة املنجزة من قبل اخلبري الأ�صتاذ بن عمار بلقا�صم رقم الإيداع 67 فهر�س رقم : 2019/69  بتاريخ : 
2019/02/28 ببيع العقار املحجوز باملزاد العلني ب�صعر افتتاحي قدره : اثنى ع�رش مليون و ثلثمائة و خم�صة  و 

ع�رشون الف دينار جزائري ) 12.325.000.00 دج ( 
 : رقم  فهر�س   2019/04  : الإيداع  رقم   2019/03/11  : يف  املوؤرخ  البيع  �رشوط  قائمة  اإيداع  على حم�رش  بناءا  و 

  2019/85
 : رقم  حتت   2019/04/08  : يف  املوؤرخ  اجللفة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�صادر  البيع  جل�صة  حتديد  الأمر  على  بناءا 

 19/410
نعلن للجمهور اأنه �صي�رشع يف البيع باملزاد العلني ل�صالح اأعلى و اأخر مزايد ابتداء من ال�صعر الفتتاحي و املقدر ب : 
12.325.000.00 دج  و املحدد يوم : 2019/05/13 و املوؤجلة جلل�صة : 2019/06/17  على ال�صاعة الثانية ) 14:00( 

زوال بقاعة اجلل�صات رقم 02 مبقر  املحكمة باجللفة  .
تعيني العقار : العقار املتمثل يف 100/50 فقط من العقار على ال�صياع من قطعة الأر�س الكائنة باملنطقة ال�صناعية 
اإدارة و �صور و   ، الذي يحتوي على م�صتودع  العقد حجم 734/97 و  ال�صياع ح�صب  ) 2465 م2  ( على  اأي م�صاحة 
الف  ع�رشون  و  خم�صة   و  ثلثمائة  و  مليون  ع�رش  )اثنى  دج   12.325.000.00  : ب  الفتتاحي  ال�صعر  حتديد  مت 

دينار جزائري( 
 �رشوط البيع : اإ�صافة اىل ال�رشوط الواردة يف قائمة البيع امل�صار اإليها اأعله فاإن الرا�صي عليه املزاد يتحمل الأعباء 
القانونية مبا فيها دفع حال انعقاد اجلل�صة خم�س 5/1 الثمن و امل�صاريف و حقوق املح�رش و الر�صوم امل�صتحقة و 
بدفع املبلغ يف اأجل 08 اأيام املوالية لر�صو املزاد باأمانة �صبط املحكمة  فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة الطلع 

على قائمة �رشوط البيع مبكتب املح�رش الق�صائي املبني اأعله اأو بكتابة �صبط املحكمة .

الو�شط:2019/06/11

الو�شط:2019/06/11الو�شط:2019/06/11

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
الديوان العمومي للمح�رشة الق�صائية 

الأ�صتاذة معزوز نبيلة 
حم�رشة ق�صائية لدى جمل�س ق�صاء تيبازة 

حي 100 م�صكن عمارة �س  11 �صقة  رقم 02 الطابق الأر�صي، ال�رشاقة 
الهاتف : 05.51.48.59.23

الإعلن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلني
املادة 749 من ق اإ م و اإ

تعلن املح�رشة الق�صائية املوقعة اأدناه اأنه تنفيذا ال�صند التنفيذي املتمثل يف حكم �صادر عن حمكمة ال�رشاقة ق�صم املدين ، الفهر�س رقم 12/03381 ، ق�صية رقم 12/00957 ، املوؤرخ يف 2012/06/20 املمهور بال�صيغة 
التنفيذية امل�صلمة بتاريخ 2013/07/01 ، حتت رقم 13/1050.

بعد الإطلع على الأمر باحلجز العقاري ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2015/03/26 رقم الرتتيب 15/01414 بعد الإطلع على الإ�صهار العقاري لأمر احلجز باملحافظة العقارية املوؤرخ يف 2015/05/11  
جملد 754 رقم 32 

بعد الإطلع على الأمر الإ�صتعجايل ال�صادر عن رئي�س املحكمة الإدارية بالبليدة ، الق�صم ال�صتعجايل ،  املوؤرخ يف 2013/12/30 فهر�س رقم 13/03577 ، رقم 13/02670.
بعد الإطلع على القرار ال�صادر عن جمل�س ق�صاء تيبازة ، الغرفة العقارية ، املوؤرخ يف 2014/07/06 ، فهر�س رقم 14/01218 رقم امللف 14/01335.

بعد الإطلع على الأمر ال�صتعجايل ال�صادر عن رئي�س الق�صم الإ�صتعجايل بال�رشاقة املوؤرخ يف 2015/07/08، فهر�س رقم 15/04819 رقم اجلدول 15/04225.
بعد الإطلع على اإيداع حكم ق�صائي للإ�صهار موؤرخ يف 2014/12/07 فهر�س رقم 2014/691 لدى مكتب الأ�صتاذ فتي�س كمال موثق بئر مراد راي�س.

بعد الإطلع على ال�صهادة العقارية ال�صادرة عن املحافظة العقارية لل�رشاقة ، اإدارة الأملك الوطنية موؤرخة يف 2016/07/16
بعد الإطلع على م�صتخرج ال�رشيبة العقارية �صادرة عن مديرية ال�رشائب لل�رشاقة بتاريخ 2015/10/04.

بعدالإطلع على تقرير اخلربة املودعة لدى اأمانة �صبط املحكمة بتاريخ 2016/06/16 حتت رقم  2016/0595
فقد مت اإيداع قائمة �رشوط البيع املعدة من قبلنا باأمانة �صبط حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2016/08/15 حتت رقم 2016/06 و املوؤ�رش عليها من قبل رئي�س حمكمة ال�رشاقة و ذلك ب�صاأن بيع العقار املحجوز حجزا عقاريا 

باملزاد العلني .
لفائدة : ال�صيد حفناوي ر�صيد .

ال�صاكن ب : بو�صاوي املركزي RHP   رقم 66 ، ال�رشاقة .
�صد : ورثة �رشيف علي

ال�صاكن ب : حي نزايل �رشيف )كاملا �صابقا( رقم 122 ال�رشاقة .
التعيني : 

قطعة اأر�س كائنة ببلدية ال�رشاقة ولية اجلزائر باملكان امل�صمى �صابقا جتزئة كاملا حي نزايل �رشيف م�صاحتها 150 م2 حتمل الرقم 122 ح�صب خمطط التجزئة ، يحدها من ال�صمال ممر و من ال�رشق قطعة رقم 121 و 
من ال�رشق قطعة رقم 117 و من الغرب القطعة رقم 127 ، ال هذا العقار اإىل ال�صيد �رشيف علي عن طريق ال�رشاء مبوجب العقد املحرر على يد الأ�صتاذة بن عامر بلري مليكة موثقة بال�رشاقة 10 و 2010/06/17 فهر�س رقم 

2010/179 و امل�صهرة ن�صخة منه باملحافظة العقارية بال�رشاقة بتاريخ 2010/08/15 حجم 474 رقم 41.
و ان ال�صعر الفتتاحي للعقار حمل البيع قد حدد من قبل اخلبري الق�صائي 18.000.000.00 دج ثمانية ع�رش مليون دينار جزائري 

و انه مت حتديد جل�صة العرتا�صات ليوم الثلثاء املوافق ل 2016/09/20 مبكتب رئي�س املحكمة على ال�صاعة العا�رشة �صباحا 10:00 �صباحا 
و انه مت تاأجيل جل�صة البيع باملزاد العلني ليوم الحد املوافق ل 2019/07/07 قاعة اجلل�صات رقم 02 مبحكمة ال�رشاقة  على ال�صاعة التا�صعة �صباحا 09:00  �صباحا .بعد اأن تقرر اإنقا�س 10/1 من ال�صعر الإفتتاحي لي�صبح 

ال�صعر 16.200.000.00 دج �صتة ع�رش مليون و مائتان األف دينار جزائري .
ملزيد من املعلومات يرجى الت�صال مبكتب املح�رشة الق�صائية بالعنوان و الرقم املدون اأعله . 
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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تقرير:  ثامر �سباعنه

ماذا نعني باأطفال 
الأنابيب ؟

باحليوان  البوي�ضة  اإخ�ضاب  هو 
بعد  االختبار  اأنبوب  يف  املنوي 
من  النا�ضجة  البوي�ضات  اأخذ 
احليوانات  مع  لتو�ضع  املبي�ض 
غ�ضلها  بعد  فقط  اجليدة  املنوية 
تعاد  ثم  االإخ�ضاب.  يح�ضل  حتى 
 ) )االأجنة  املخ�ضبة  البوي�ضة 
العملية  هذه  ت�ضتغرق  االأم.  اإىل 
وهذه  اأيام  خم�ضة  اإىل  يومني  من 
االأف�ضل  اخليار  تُعطى  الطريقة 
اإىل  لنقلها  االأجنة  اأف�ضل  الختيار 
الرحم.  خارج  اإخ�ضابها  بعد  االأم 
وتعطى كذلك جماالً اأكرب الحتمال 
الأنه  الواحدة  الدورة  يف  احلمل 
ميكن نقل اأكرث من جنني واحد اإىل 

داخل الرحم.
عند  الفكرة  بداأت  ومتى  كيف 
هذه  طرح  من  اأول  اإن  االأ�رسى؟ 
حركة  يف  القيادي  هو  الق�ضية 
 ،1994 عام  ال�ضيد  عبا�ض  حما�ض 
املوؤبد  بال�ضجن  حمكوم  وال�ضيد 
اأثار  ال�ضيد  املهند�ض  مرة.اأن   35
�رسورة  اإىل  الق�ضية  ا�ضتنادا 
اأ�ضحاب  لتمكني  طريقة  اإيجاد 
االإجناب  من  العالية  املحكوميات 
ال�ضجان.الفكرة  ق�ضبان  وحتدي 
القت ا�ضتح�ضان البع�ض ومعار�ضة 
تطرح  ق�ضية  كاأي  البع�ض  من 
اأن  مع  لها  ح�ضم  دون  للنقا�ض 
ياأخذ جدال يف احلكم  النقا�ض مل 
باالإباحة،  حم�ضوم  الأنه  ال�رسعي 

ولكنه اأخذ جدال يف م�ضتوى التقبل 
التغلب العملي  االجتماعي وكيفية 
لن  التي  االحتالل  اإجراءات  على 
مبنح  االأحوال  من  بحال  ت�ضمح 
الكبري وهي  االإجناز  االأ�رسى هذا 
اخلبز.  رغيف  يف  حتاربهم  التي 
يقول االأ�ضري املحرر ح�ضام بدران 
: بدا النقا�ض اجلاد لهذه الفكرة يف 
البداية  يف  االمر  2004وكان  العام 
امتد  ان  لبث  ما  فرديا  م�رسوعا 
اراء  وتكونت  امل�ضالة  احلديث يف 
متباينة يف �ضفوف اال�رسى ووجد 
�ضلبياتها  لها  الفكرة  ان  البع�ض 
االجتماعية فيما راى البع�ض انها 
الدافع  .كان  وم�ضتهجنة  غريبة 
با�ضتمرار  ال�ضعور  الفكرة  وراء 
احلياة لدى اال�ضري ولدى اهله على 
ال  م�ضالة  اخل�ضو�ض.وهي  وجه 
ابعادها وح�ضا�ضيتها االمن  يدرك 
املتوا�ضل  الطويل  ال�ضجن  جرب 
.ومع احرتامي لكل وجهات النظر 
اال ان الذي يعي�ض بعيدا عن واقع 
القدرة  ميلك  ال  املغلق  اال�رسى 
يف  مو�ضوعي  راي  اعطاء  على 

هذه امل�ضالة.
ح�ضام  املحرر  االأ�ضري  وي�ضيف 

الق�ضية  ذلك �ضارت  بعد   : بدران 
امرا �ضخ�ضيا لكل اخ يقرر بنف�ضه 

ما يراه منا�ضبا له
على  احد  يعرت�ض  ال  بحيث 
وو�ضعه  بظرفه  ادرى  وكل  االخر 
اعرف  وانا  والعائلي  ال�ضخ�ضي 
عددا من االخوة قام بهذه التجربة 
اتذكر منهم االن حوايل �ضبعة من 
اال�رس ى على االقل وهناك اخوة 
حاولوا دون ان نعلم بهم وكنت انا 
كل  لكن  االمر  جربوا  الذين  احد 
البع�ض  كررها  والتي  املحاوالت 
طبيا. بالف�ضل  باءت  مرات  عدة 
الزبن  عمار  االخ  اهلل  اكرم  ان  اىل 
املولود  عن  اثمر  بنجاح  وزوجته 

مهند.

الراأي ال�سرعي باملو�سوع 
:

ال�ضابق  االأ�رسى  وزير  يقول 
ان    : قبها  و�ضفي  واالأ�ضري 
االجناب  يحاولون  الذين  االأ�رسى 
خالل  من  الق�ضبان  خلف  من 
ان  بعد  بذلك  يقومون  الزراعه 
دينيه  فتوى  هناك  باأن  تاأكدوا 

قبها  و�ضكر   ، لالجناب  ب�رسوطها 
ا�ضماعيل  غزة  يف  الوزراء  رئئي�ض 
منذ  االمر  هذا  تابع  الذي  هنية 
االمه  علماء  مع  وتوا�ضل  �ضنوات 
ر�ضميه  وثيقه  وا�ضدر  اال�ضالمية 
�رسوط  ووفق  با�ضمه  موقعه 
لال�ضري  ت�ضمح  ا�ضالمية  ومعايري 
بالزراعه ، كما ان العالمة الدكتور 
يو�ضف القر�ضاوي قد افتى بجواز 
ذلك وفق املعايري ال�ضحيحه وذلك 
من خالل برنامج ال�رسيعه واحلياة 

الذي تبثه قناة اجلزيره .
بدران  ح�ضام  املحرر  االأ�ضري  اما 
فيقول : هناك من رف�ضوا الفكرة 
النقا�ض  املبدا.وتو�ضع  حيث  من 
االمور  هدات  ان  اىل  واجلدل 
حني ثبت لدينا ان االمر مباح من 
فتى  ا  ما  وهذا  ال�رسعية  الناحية 
را�ضهم  على  العلماء  من  عدد  به 
القر�ضاوي.وتوافقنا  العالمة 
على  بالفكرة  امنا  ممن  كا�رسى 
وال�ضوابط  ال�رسوط  من  عدد 
.التي ت�ضمن جناح امل�رسوع بافل 
عدد  ال�ضلبيات.وازداد  من  ن�ضبة 
.خا�ضة  الفكرة  على  املوافقني 
متزوجني  ا�رسى  اخوة  وجود  مع 
وبع�ضهم  احلياة  مدى  حمكومون 
اوالدهم  او �ضار  اوالد  لي�ض عنده 

يف �ضجن الزواج

املخاطر والتحديات :

ي�ضري االأ�ضري املحرر ح�ضام بدران 
اىل ان موقف ال�ضجان من الق�ضية 
ويعار�ض  يرف�ض  بالطبع  فهو 
انه  رغم  ذلك  بحدوث  ي�ضمح  وال 
لديه  اجلنائيني  لل�ضجناء  يتيح 

مدة  كل  بزوجاتهم  للخلوة  فر�ضة 
نتحداه  ان  اأثرنا  الزمن.ونحن  من 
اكرث  يف  مرة  من  اكرث  فعلنا  كما 
منه  نطلب  مل  ق�ضية.ونحن  من 
نثق  وال  االمر  بهذا  لنا  ال�ضماح 
تدخل  ان  اي  باجراءاته  وال  به 
مرفو�ضا  امرا  كان  هنا  ن  ال�ضجا 
لذلك  ال�ضجان  ومن  اال�رسى  من 
متت  .بل  ا�ضال  للحوار  يطرح  مل 
امل�ضالة يف كل املرات من خالل 
عمليات تهريب عرب الزيارة لت�ضل 
فن  مبا�رسة.والتهريب  لالهل 
وهم  فيه  ويبدعون  اال�رسى  يتقنه 
الذين هربوا ع�رسات من االجهزة 
و  اهلهم.  مع  للتوا�ضل  اخللوية 
قبها  و�ضفي  االأ�ضري  الوزير  اعترب 
يف  الزبن  عمار  االأ�ضري  جناح  ان 
اىل  ي�ضاف  اجناز  طفله  اجناب 
�ضجل اجنازات االأ�ضري الفل�ضطيني  
وهذا االمر يوؤكد بان ارادة احلياة 
الذي  اجلالد  ارادة  من  اقوى  هي 
من  االأ�ضري  حلرمان  دائما  ي�ضعى 

ممار�ضه حقوقه .

دق باب اخلزان بقوة

"اأم  الزين  عمار  االأ�ضري  زوجة 
دعما  القت  اأكدت  اأنها  ب�ضائر" 
به،  قامت  ملا  قويا  جمتمعيا 
اجلميع،  قبل  من  وا�ضعا  وترحيبا 
للمبادرة  االأ�رسى  زوجات  داعية 
مبا قامت به لتحدي اإرادة ال�ضجان 
الأزواجهن.واأ�ضافت:  االأمل  ومنح 
حلما  ب�ضائر  وابنتها  اأنها  تعي�ض 
من  طويل  م�ضوار  بعد  جديدا 
والتفكري  والتخطيط  ال�ضعي 
التي  املرحلة  هذه  اإىل  للو�ضول 

ولكن  ال�ضعاب،  من  الكثري  تخللها 
اإرادة اهلل �ضاءت اأن يتحقق احللم.

ح�ضام  واملبعد  املحرر  ال�ضري 
بدران ابو عماد: اقول ..حقنا يف 
حق  احلرية.من  يف  كحقنا  الذرية 
اال�ضري ان يبذل كل جهد من اجل 
ا�ضتمراره يف احلياة .ويف ممار�ضة 
.وان  اال�ضعدة  خمتلف  على  دوره 
جتاوز  اجل  من  بو�ضعه  ما  يفعل 
حني  ذلك  ال�ضجان.فعلنا  قيود 
اجلامعية  درا�ضته  بع�ضنا  اكمل 
الكتب  ال�ضجان.واألفنا  انف  رغم 
و�ضائل  والدرا�ضات.وابتكرنا 
اهلنا.وفكرة  مع  للتوا�ضل  خالقة 
االجناب من خلف الق�ضبان كانت 
حتدي  يف  مميزة  اخرى  عالمة 
عن  تعبري  .وهي  والظلم  القهر 
ارادة احلياة والتطلع اىل امل�ضتقبل 
.ولها �ضوابط نعرفها نحن جمتمع 

اال�رسى
قبها  و�ضفي  االأ�ضري  الوزير  اكد  و 
ان االأ�رسى بداخل ال�ضجون تلقوا 
خرب االجناب لال�ضري عمار بالفرح 
احللوى  بتوزيع  وقاموا  وال�رسور 
على كافة االأ�رسى ، وقال قبها ان 
ا�رسار االأ�ضري عمار على االنت�ضار 
باب  يدق  واحلرية  احلياة  الرادة 
وا�ضعا  الباب  يفتح  و  بقوة  اخلزان 
واملوؤ�ض�ضات  ال�ضخ�ضيات  امام  
وال�ضعبية  الر�ضمية  والهيئات 
للوقوف على معاناة جميع االأ�رسى 
،  واأكد قبها ان من حق اأي ا�ضري 
من  يتمكن  وان  ذرية  له  يكون  ان 
الدينية  املنا�ضبات  اهله  م�ضاركة 
واالجتماعية ، واعترب ان م�ضادرة 
كل  يخالف  احلق  لهذا  االحتالل 

القوانني وال�رسائع .

يوم الثنني 2012/8/13 مل يكن يوما عاديا على الأ�سرى يف �سجون الحتالل ال�سرائيلي ، ففي هذا اليوم  رزق الأ�سري عمار الزبن، من مدينة نابل�س، 
مبولود ذكر يف اأول عملية اإجناب لزوجة اأ�سري معتقل منذ 14 عاما، بعد نقل عينة من ال�سائل املنوي، وبذلك تكون الأوىل من نوعها يف تاريخ احلركة 
الأ�سرية. ويعد "مهند" اأول نطفة لأ�سري ترى النور بعد تهريبها خلارج ال�سجن، ، حيث اأجريت عملية زراعة طفل الأنابيب لزوجته. وتفتح جتربة 
عائلة الأ�سري عمار الزبن الباب اأمام ع�سرات الأ�سرى ذوي املحكوميات العالية لتكرار ذات التجربة ونزع اأطفال لهم رغم اأنف الحتالل الذي يهدف 

لقطع ن�سلهم ويحرمهم من حقهم بالإجناب. 

طفل الأنابيب ..انت�سار جديد لأ�سرى فل�سطني

مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات  الدكتور راأفت حمدونة

�سلطات الحتالل تتجاوز التفاقيات الدولية بحرمان الأ�سرى من تقدمي امتحانات الثانوية العامة
االأ�رسى  مركز  مدير  طالب 
راأفت  الدكتور  للدرا�ضات  
املوؤ�ض�ضات  اليوم   حمدونة 
وجمل�ض  واالن�ضانية  احلقوقية 
وال�ضليب  االن�ضان  حقوق 
على  بال�ضغط  الدوىل  االأحمر 
اال�رسائيلى  االحتالل  �ضلطات 
العامة  الثانوية  تقدمي  الإعادة 

يف موعدها ، وال�ضماح لطواقم 
الرتبية  وزارة  من  اال�رساف 
والتعليم لدخول ال�ضجون ك�ضابق 
عهدهم ما قبل منع الثانوية يف 
ال�ضجون يف العام 2008 . وقال 
اأن هنالك ع�رسات  د. حمدونة 
يف  ت�ضجيلهم  مت  ممن  االأ�رسى 
العام 2019 �ضمن نظام درا�ضى 

الرتبية  وزارة  بني  عليه  متفق 
االأ�رسى  �ضوؤون  وهيئة  والتعليم 
طواقم  با�رساف  واملحررين 
ب�ضبب   ، ال�ضجون  داخل  من 
اإدخال  ال�ضجون  اإدارة  منع 
الأداء  التعليم  وزارة  من  طواقم 
د.  وبني   . كال�ضابق  مهمتهم 
االحتالل  �ضلطات  اأن  حمدونة 

يف  الدولية  االتفاقيات  تتجاوز 
ق�ضايا  يف  االأ�رسى  مع  تعاملها 
التعليم  اأن  اإىل  م�ضرياً   ، التعليم 
القانون  يكفله  ال�ضجون حق  يف 
وفق  بالن�ضاالت  تعمد  وحق   ،
الوطنية  احلركة  ت�ضحيات 
الفل�ضطينية االأ�ضرية التى حمته 
الن�ضالية  باخلطوات  وحققته 

التى دفع االأ�رسى مقابلها الكثري 
من اجلهد وال�ضهداء ، خلو�ضهم 
الكثري من االإ�رسابات املفتوحة 
بواقع  للنهو�ض  الطعام  عن 
التعليم  حق  واجناز  املعتقالت 
من  كاَل  حمدونة  د.  . و�ضكر 
هيئة �ضوؤون اال�رسى واملحررين 
والتعليم  الرتبية  ووزارة 

التى  اجلهود  على  الفل�ضطينى 
يبذلونها من اأجل جتاوز عقبات 
، ومتكني  للتعليم  منع االحتالل 
االأ�رسى من فرحتهم يف موعد 
ومتفاهم  متبع  نظام  وفق  اآخر 
عليه مع االأ�رسى الذين ي�رسون 
كل  رغم  التعليم  موا�ضلة  على 

العقبات.
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هو الأ�سري البطل/ �سمري حمدان 
حممد اللحام ابن الثانية والثالثني 
�سجن  يف  حالياً  والقابع  ربيعاً, 
نفحة ويعد من احلالت املر�سية 
املوجودة يف �سجون الحتالل التي 
عنه  والإفراج  عالجه  ت�ستوجب 
يعاين  فهو  ال�سحي,  و�سعه  ل�سوء 
الي�رسى  قدمه  يف  ورم  وجود  من 
يرافقها  اليمنى  قدمه  اإىل  وانتقل 
وا�سحة يف  اإهمال طبي ومماطلة 
تقدمي العالج الالزم من قبل اإدارة 

معتقالت الحتالل.
يف  الأ�رسى  كل  كحال  حاله  فاإن 
يعانون  الذين  الحتالل  �سجون 
الإدارة  �سيا�سات  من  الويالت 
عالجهم  تتعمد  التي  العن�رسية 
بامل�سكنات دون القيام بت�سخي�ص 
�سليم حلالتهم ومعاناتهم امل�ستمرة 
مع الأمرا�ص لرتكه فري�سة للمر�ص 
عامه  اأنهى  بج�سده,وقد  يفتك 
الثالث ع�رس خلف الق�سبان ودخل 
عامه الرابع ع�رس على التوايل يف 

�سجون الحتالل ال�رسائيلي... 
حمدان  �سمري  املري�ص:  الأ�سري 

حممد اللحام
تاريخ امليالد: 1987/2/16م

جنوب  خانيون�ص   : الإقامة  مكان 
قطاع غزة" البحر حي املوا�سي"

احلالة الجتماعية: اأعزب
عائلة  تتكون  الكرمية:  العائلة 
وله  الوالدين  من  �سمري  الأ�سري 
الأ�سري  فيهم  �سته مبا  الإخوة  من 

�سمري ومن الأخوات ثالثة 
تعليمه  تلقى  العلمي:  املوؤهل 
مدر�سة  يف  والإعدادي  البتدائي 
حامت الطائي باملدينة- والثانوية 
يف املدر�سة الريفية جرار القدوة 
اجلامعية  املرحلة  ويدر�ص 

بالنت�ساب يف جامعة فل�سطني.
تاريخ العتقال: 2005/8/10م 

مكان العتقال: �سجن نفحة
قتل  حماولة  اإليه:  املوجه  التهمة 

جنود ا�رسائيليني
الحتالل:  حماكم  بحقه  اأ�سدرت 
حكماً بال�سجن20 عاما وعمره كان 

وقتها 20 عاماً
ميعن  وظامل:  تع�سفي  اإجراء 
موا�سلة  يف  ال�سهيوين  الحتالل 
�سمري  الأ�سري  بحق  اإجرامه 
من  واأخواته  اأخوته  بحرمان 

الطاعن  والده  وخا�سة  زيارتهم 
وذلك  الأمني  املنع  بحجة  بال�سن 

با�ستثناء والدته...
كيفية عملية اعتقال الأ�سري البطل 

: �سمري اللحام
قامت قوات الحتالل ال�رسائيلي 
بعدٍد  ومعّززة  املنطقة  مبحا�رس 
ومداهمة  الع�سكرية  الآليات  من 
وطلبوا  الفجر  اأذان  قبل  املنزل 
من جميع من يف املنزل باخلروج 
التعرف  مت  وقد  هوياتهم  ومعهم 
واقتياده  �سمري  الأ�سري  على 
خ�سع  وقد  املجدل  معتقل  اىل 
�سباط  اأيدي  على  قا�سي  لتحقيق 
اقبية  يف  بيت"  ال�سني  "خمابرات 
بئر  �سجن  اىل  نقله  ومت  التحقيق 
ال�سبع وا�ستقر به احلال يف �سجن 
عامني  ملدة  موقوف  وبقي  نفحة 
الع�سكرية  املحاكم  على  يرتدد 
الحتالل  حماكم  بحقه  واأ�سدرت 
بال�سجن  10-8-2005م  تاريخ  يف 

ع�رسون عاما, 

احلالة ال�سحية للأ�سري 
املري�ض: �سمري اللحام

املعتقل  اللحام  �سمري  الأ�سري 
يعاين  يكن  مل  نفحة  �سجن  يف 
من اأي امر�ص تذكر قبل عملية 
بال�سجن  وجوده  واأثناء  اعتقاله, 
باإ�سابته  ال�سجون  اإدارة  �سكت 
انه  ويقال  الروماتزم  مبر�ص 
قدمه  يف  ورم  وجود  من  يعاين 
الي�رسى وانتقل اإىل قدمه اليمنى 
اأ�سعة للورم  اأجروا له �سور  وقد 
هذه  حتى  نتيجة  باأي  يبلغ  ومل 

من  يعاين  لزال  وانه  اللحظة, 
ول  واليدين  باملفا�سل  اآلم 

يتناول �سوى امل�سكنات, 
اأوجه  مقايل  �سطور  على  من 
املوؤ�س�سات  كافة  اإىل  ندائي 
وخا�سة  الدولية  والهيئات 
العاملية  ال�سحة  منظمة 
حدود  بال  اأطباء  ومنظمة 
حياة  لإنقاذ  العاجل  بالتدخل 
لالإفراج  اللحام  �سمري  الأ�سري/ 

له  الالزم  العالج  لتقدمي  عنه 
خارج ال�سجون.. 

لأ�رسانا  احلرية  كل  احلرية 
وال�سفاء  املاجدات-  واأ�سرياتنا 
امل�سابني  للمر�سى  العاجل 
والقلب  ال�رسطان  باأمرا�ص 
والرئتني والف�سل الكلوي, والكبد, 
والروماتيزم,  والربو  والأورام 
الفتاكة  الأمرا�ص  من  وغريها 

بالإن�سان..

اإخوتي الأماجد اأخواتي املاجدات رفاق دربي ال�سامدين ال�سابرين الثابتني املتمر�سني يف قلع الأ�سر, اأعزائي القراء اأحبتي الأفا�سل 
فما اأنا ب�سدده اليوم هو ت�سليط ال�سوء على اأخطر حالت الأ�سرى امل�سابني بال�سرطان واأمرا�ض القلب وال�سلل الن�سفي والف�سل الكلوي 
والرئتني, والكبد, والأورام والربو والروماتيزم واأمرا�ض اأخرى,,,األخ يف �سجون الإحتلل الإ�سرائيلي والذين يواجهون املوت البطيء 

وجميعهم يعانون من ظروف �سحية واعتقاليه بالغة ال�سوء وال�سعوبة, ويعترب من ابرز الأ�سرى الفل�سطينيني امل�سابني بورم يف القدمني 
نتيجة �سيا�سة الإهمال الطبي وا�ستهتار اإدارة م�سلحة ال�سجون بحياته,

بقلم : �سامي اإبراهيم فودة

الأ�صري �صمري اللحام ي�صارع املر�ض 
بعد اإ�صابته بورم يف القدمني

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

عن بانتهاك الأ�صرى طبيًا ومتاطل  يف  عالجهم اإدارة معتقالت الحتالل متمُ
هيئة  عن  �سادر  تقرير  اأفاد 
واملحررين,  الأ�رسى  �سوؤون 
احلالة  برتاجع  الأحد,  ظهر 
اأ�رسى مر�سى  ال�سحية خلم�سة 
معتقالت  عدة  يف  يقبعون 
يتعر�سون  نتاجاً ملا  اإ�رسائيلية, 
انتهاكات طبية متوا�سلة  له من 
بعدم  املق�سود  وا�ستهدافهم 
لهم  الالزم  العالج  تقدمي 

وال�ستهتار بحياتهم.
هذا  يف  الهيئة  تقرير  ور�سد 
حممد  الأ�سري  حالة  ال�سياق 
من  عاماً(   37( خليل  جربان 

ق�ساء  الغربية  املزرعة  قرية 
يعاين  والذي  اهلل,  رام  مدينة 
وع�سبية  نف�سية  م�ساكل  من 
طويلة  لفرتات  زجه  ب�سبب 
النفرادي,  العزل  زنازين  داخل 
بالتدهور  اآخذ  ال�سحي  وو�سعه 
بعد  وخا�سة  اآخر,  بعد  يوماً 
الإبر  تاأثري  ب�سبب  وزنه  ازدياد 

املهدئة على ج�سده.
معتقل  خليل  الأ�سري  باأن  يذكر 
وحمكوم   ,2006/3/11 منذ 
عاماً,  و25  املوؤبد  بال�سجن 
اجللبوع”   ” معتقل  يف  ويقبع 

لو�سعه  فائقة  لعناية  وبحاجة 
ال�سحي ال�سعب.

جماهد  الأ�سري  مير  حني  يف 
خميم  من  عاماً(   20( ال�سني 
رام  مدينة  �سمال  اجللزون 
معتقل  يف  حالياً  والقابع  اهلل 
�سيء,  �سحي  بو�سع  “النقب”, 
فهو ي�ستكي من اأوجاع يف ظهره 
نتيجة ا�سابته بر�سا�سة تعر�ص 
لها عام 2014, وقد راجع الأ�سري 
مرة  من  اأكرث  املعتقل  عيادة 
لعالجه, وطالب بتزويدة بفر�سة 
للنوم تتنا�سب مع حالة ال�سحية 

مل  اللحظة  لغاية  لكن  املقلقة, 
ت�ستجب اإدارة املعتقل له.

وثق  �سلة,  ذي  �سياق  ويف 
ثالث  اأي�ساً  الهيئة  تقرير 
معتقل  تقبع يف  مر�سية  حالت 
“عوفر”, اإحداهما حالة الأ�سري 
عاماً(   49( رابي  النا�رس  عبد 
والذي  قلقيلية,  حمافظة  من 
اأوجاع  من  اأ�سهر   7 منذ  يعاين 
حادة يف القولون, ومن خروج دم 
املفرت�ص  من  وكان  الرباز,  مع 
فحو�سات  الأ�سري  يُجري  اأن 
مب�سفى  املن�رسم  ال�سهر  طبية 

اإدارة  لكن  ت�سيدق”,  “ت�سعاري 
بتحويله  ماطلت  املعتقل 

واكتفت باإعطاءه امل�سكنات.
اياد  الأ�سري  ي�ستكي  بينما 
مدينة  من  عاماً(   50( الطويل 
البرية, من غ�رسوف بني الفقرة 
له  ت�ُسبب  واخلام�سة  الرابعة 
ما  ورغم  ظهره,  يف  حادة  اآلم 
اأن  اإل  اأوجاع  ال�سري من  يعانيه 
باإعطاءه  تكتفي  املعتقل  اإدارة 
اأي  تقدمي  بدون  امل�سكنات 
عالج له. اأما عن الأ�سري حممود 
بلدة بيت  العملة )31 عاماً( من 

اأول غرب مدينة اخلليل, فهو ل 
يزال يعاين من اآثار ا�سابته التي 
قوات  اقتحام  لها عقب  تعر�ص 
خالل  “عوفر”  ملعتقل  القمع 
املا�سي,  الثاين  كانون  �سهر 
لل�رسب  الأ�سري  تعر�ص  حيث 
اإىل  اأدى  مما   , وح�سي  ب�سكل 
ا�سابته براأ�سه وحدوث ك�رس يف 
واأُ�سيب  الي�رسى,  عينه  جتويف 
اأي�ساً بعدة كدمات ور�سو�ص يف 
اأن  اأنحاء ج�سده, ومنذ  خمتلف 
مت العتداء عليه مل يُقدم له اأي 

عالج حقيقي حلالته ال�سحية.
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مراقد  و  دور  من  العديد  حتولت 
عقب  خا�صة  مللكيات  ال�صباب 
ا�صتيالء عاملني بها عليها بوهران 
اأثار غ�صب و �صخط  الذي  ،الأمر 
ال�صباب املقيمني بها الذين وجدوا 
اأمامهم  مغلقة  الدور  هذه  اأبواب 
وزارة  خ�ص�صت  الذي  الوقت  يف 
ل�رشيحة  املراقد  هذه  ال�صباب 
الوليات  اإىل  الوافدين  ال�صباب، 
الكربى لغر�ض العمل اأو الدرا�صة، 
هذا و تفجرت خالل الأيام القليلة 
املا�صية ف�صيحة من العيار الثقيل 
اأطراف  اإ�صتيالء  يف  واملتمثلة 
بقرية  ال�صباب  دار  على  جمهولة 
غرب  الكرمة  ببلدية  احلامول 
وهران، هذه الأخرية التي حتولت 
تفاجئ  ،حيث  خا�ض  م�صكن  اإىل 
الع�رشات من ال�صباب من حرمانهم 
من دخول دار ال�صباب، الأمر الذي 
يف  غ�صب  و  �صخط  موجة  اأثار 
احلامول  قرية  �صكان  �صفوف 
من  عاجل  بتدخل  طالبوا  الذين 
وايل وهران مولود �رشيفي و فتح 
و  املدوية  الف�صيحة  يف  حتقيق 
عن  امل�صوؤولة  الأطراف  معاقبة 

الإ�صتيالء على دار ال�صباب بقرية 
احلامول و حتويله ل�صكن من دون 

وجه حق قانوين .
بدور  التجاوزات  تتوقف  مل  و 
ال�صباب بعا�صمة غرب البالد عند 
هذا الو�صع،بل اإمتدت اإىل العديد 
املتمثلة  و  ال�صلبية  الأمور  من 
الدور  من  معترب  عدد  رف�ض  يف 
اأن جميع  بحجة  ال�صباب  اإ�صتقبال 
ب�صبب  ذلك  و  حمجوزة  الغرف 
الأطراف  من  العديد  اإ�صتيالء 
على الغرف املخ�ص�صة لإ�صتقبال 
الريا�صيني  و  الطلبة  من  ال�صباب 
خا�صة،ما  ل�صكنات  حتويلها  و 
مديرية  م�صوؤويل  تدخل  ي�صتدعي 
ل�صبط  الريا�صة  و  ال�صباب 

الأو�صاع بالعديد من دور ال�صباب، 
جدير بالذكر اأن العديد من مراقد 
تعاين  وهران  بولية  ال�صباب 
النق�ض  ظل  يف  كارثية  اأو�صاعا 
احلاد لالأ�رشة و قدم الأفر�صة التي 
�صنوات  عدة  منذ  تغيريها  يتم  مل 
�صنويا  املاليري  ر�صد  من  بالرغم 
لهذه الدور من قبل وزارة ال�صباب  
النق�ض  عن  الريا�صة،ناهيك  و 
ما  املنظفات  عدد  يف  الفادح 
ي�صطر املقيمني فيها اإىل تنظيفها 
العديد  لتعر�ض  اإ�صافة  باأنف�صهم 
تك�رش  و  لالإهرتاء  الغرف  من 
النوافذ و الأبواب،مرورا بالتذبذب 
يف توزيع املياه ال�صاحلة لل�رشب .
�أحمد بن عطية

القدم  لكرة  الرابطة املحرتفة  اأّجلت 
مربجمة  كانت  التي  ال�صتماع  جل�صة 
القبائل  �صبيبة  فريقي  لرئي�صي  اأم�ض 
مالل  �رشيف  ق�صنطينة  و�صباب 
حيث  التوايل،  على  عرامة  وطارق 
مالل  من  كل  ميتثل  اأن  مربجما  كان 
وعرامة اأمام اأع�صاء جلنة الن�صباط 
خلفية  على  الكروية  للهيئة  التابعة 

ت�رشيبها  مت  التي  الهاتفية  املكاملة 
قاطعة  دلئل  �صّمت  والتي  للرجلني 
نتيجة  ترتيب  يف  ال�رشوع  ب�صان 
املباراة التي جمعت �صباب ق�صنطينة 
�صمن  جرت  والتي  العا�صمة  واحتاد 
الوطنية،  البطولة  اجلولة الأخرية من 
القبائلي  النادي  رئي�ض  اقرتح  حيث 
مالية  منحة  تقدمي  مالل  �رشيف 

من  »ال�صيا�صي«  لعبي  اإىل  حتفيزية 
اأمام  الفوز  حتقيق  اإىل  دفعهم  اأدل 
ال�صبيبة  وم�صاعدة  العا�صمة  احتاد 
الوطنية  البطولة  بلقب  التتويج  على 
وهزمية  النت�صار  يكفيها  كان  والتي 

النادي العا�صمي لإحراز اللقب.
اإىل  ال�صتماع  جل�صة  تاأجيل  وجاء 
كل  قدمه  طلب  خلفية  على  الرجلني 
من مالل وعرامة اإىل جلنة الن�صباط 
ب�صبب ان�صغالتهما على غرار تواجد 
اإىل  �صافر  بعدما  الوطن  خارج  مالل 
من  مقربة  م�صادر  وح�صب  اأملانيا، 
ال�صتماع  جل�صة  فاإن  الكروية  الهيئة 
اإىل  الن�صباط  جلنة  توؤجلها  �صوف 
على  املقبل  اخلمي�ض  اأو  الأربعاء 
ملف  يف  احل�صم  قبل  تقدير  اأق�صى 
ت�صليط  اإىل  واملعر�صني  املعنيني 

العقوبة عليهما.

بالنظر  الإ�صادة  تلقى  التي 
للفنيات الكبرية التي ميلكها وهو 
الذي يتحدث حميط نادي احتاد 
طريقته  حول  بالإيجاب  عنابة 
اأح�صن  اللعب ويعترب من بني  يف 
�صفوف  ت�صكيلة  يف  الالعبني 
يف  ين�صط  حيث  »بونة«،  اأبناء 

والتعاقد  اأي�رش،  ظهري  من�صب 
الالعب  رحيل  اإىل  ميهد  معه 
وانه  خا�صة  مو�صى  بن  خمتار 
باعتبار  العقد  نهاية  يف  يتواجد 
لعبا  متلك  الحتاد  ت�صكيلة  اأن 
املن�صب  نف�ض  يف  ين�صط  اآخر 
ر�صوان  بالالعب  الأمر  ويتعلق 

يف  ا�صتغالله  مت  الذي  �رشيفي 
من�صب  يف  الأخرية  اجلولت 
ب�صبب  املحوري  املدافع 
نف�ض  لالعب يف  التعداد  افتقاد 
مع  العقد  ف�صخ  بعد  املن�صب 
الفريق  واكتفاء  �صافعي  فاروق 
على تواجد لعب حموري واحد 

ويتعلق الأمر مبحمد بن يحي.
خماي�صية  الالعب  جانب  واإىل 
العا�صمة  احتاد  اإدارة  توا�صل 
الذين  الالعبني  رفقة  التفاو�ض 
املركاتو  هذا  انتدابهم  تنتوي 
من  التعداد،  تدعيم  اأجل  من 
حالميية  حممد  الالعب  خالل 

مدافع  من�صب  يف  ين�صط  الذي 
نقطة  يعترب  الذي  وهو  حموري 
املو�صم  يف  الفريق  �صعف 
اإدارة  ت�صعى  حيث  املنق�صي، 

لعب  مع  التعاقد  اإىل  الحتاد 
مولودية وهران الذي يعترب اأحد 
هذه  بكرثة  املطلوبني  الالعبني 

ال�صائفة من طرف الأندية.

�لإد�رة تفاو�ض عدد� من �لالعبني وحالميية �لهدف �ملقبل

خماي�صية اأول تعاقدات احتاد العا�صمة باملركاتو ال�صيفي
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�فتتحت �إد�رة فريق �حتاد �لعا�شمة �ملركاتو �ل�شيفي عرب ��شتقد�م �لالعب �ل�شاب �أني�ض خماي�شية 
و�لذي تعاقد ر�شميا مع �لنادي من خالل �لتوقيع على �لعقد �أول �أم�ض مع �مل�شوؤولني و�لذي ميتد 

ثالثة �أعو�م �إىل غاية �لعام 2022، وحيث مت ��شتقد�م �لالعب �لذي لز�ل ين�شط يف �شفوف 
ت�شكيلة �لآمال من فريق �حتاد عنابة، وهو من مو�ليد �لعام 1999 حيث يبلغ 20 عاما فقط ويعترب 

لعب �مل�شتقبل وهو �لذي تبحث �إد�رة �لنادي �لعا�شمي �ل�شتثمار يف �إمكانياته 

م�صار  ا�صتئناف  اأم�ض  اأول  مت 
البحري  النقل  ال�رشكة  دمج 
للمحروقات »هيربوك« يف ال�رشكة 
ملولودية  الأ�صهم  ذات  الريا�صية 
الطرفني  اجتماع  مبنا�صبة  وهران 
حتت اإ�رشاف وايل وهران ح�صبما 
ا�صتفيد لدى هذا الأخري، وح�رش 
اجلمعية  »هيربواك«  ممثلو  اأم�ض 
لل�رشكة  للم�صاهمني  العامة 
مولودية  الأ�صهم  ذات  الريا�صية 
مولود  وهران  وايل  واأبرز  وهران، 
�رشيفي على هام�ض زيارة تفقدية 
الذي  الريا�صي  املركب  لور�صات 
بئر  ببلدية  يوجد يف طور الجناز 
اجلري اأن الأمر يتعلق باأول خطوة 
غالبية  �رشاء  بهدف  ال�رشكة  لهذه 
�رشكة  على  ويتعني  ح�ص�صها«، 
»هيربوك » التى وقعت على اتفاق 
مبدئي مع ال�رشكة الريا�صية ذات 
ال�صهم مولودية وهران يف جانفي 
يف   67 الأقل  على  �رشاء  املا�صي 
امل�صاهمني  ح�ص�ض  من  املائة 

يف ال�رشكة الريا�صية ذات الأ�صهم 
املذكورة غري اأنها تراجعت موؤكدة 
لنادي  كراع  بدورها  تكتفي  اأنها 

الرابطة الأوىل.
اأدى هذا املوقف اىل خروج  وقد 
بتنظيم  ال�صارع  اىل  املنا�رشين 
ظرف  يف  ثانية  م�صرية  ال�صبت 
اأ�صبوع حيث عرفت هذه امل�صرية 
حفظ  بعنا�رش  دفعت  انزلقات 
النظام بالتدخل لي�ض بدون توقيف 
اليوم  ويف  ال�صغب،  مثريي  بع�ض 
التايل لهذه امل�صرية فان امل�صوؤول 
اأقنع  وهران  لولية  التنفيدي 
اإحرتام  »على  هيربوك   « �رشكة 
املا�صي،  جانفي  اتفاق  برتوكول 
وخالل اجتماع الأحد املو�صع اىل 
الالعبني القدماء ملولودية وهران 
مت التفاق اأي�صا على فتح راأ�صمال 
الجتماعي لل�رشكة الريا�صية ذات 
الغرب  عا�صمة  لنادي  ال�صهم 
اأن  واأ�صار  الوايل،  اأعلنه  ح�صبما 
هو  الن  ا�صتعجال  الأكرث  الأمر 

تعيني م�صري عام معربا عن اأمله يف 
اأن يتم اتخاذ قرار يف هذا الجتاه 
خالل اجلمعية العامة للم�صاهمني 

املقررة اأم�ض.
�رشيف  الطاهر  �صي  اإ�صم  ويعد 
املحيط  تداول يف  الأكرث  الوزاين 
لكن  املن�صب  هذا  لتويل  النادي 
التي  الدعوة  على  يرد  مل  املعني 
الجتماع  حل�صور  له  وجهت 
ح�صبما  الولية  مبقر  املو�صع 
الذي ذكر يف  ال�صيد �رشيفي  اأبرز 
ذات ال�صياق باجلهود اجلبارة التي 
بذلت من طرف ال�صلطات املحلية 
بغية جتنيب مولودية وهران النزول 
.واأ�صار  املنق�صي  املو�صم  خالل 
نف�ض امل�صوؤول اأنه »ل ميكن تكرار 
نف�ض ال�صيناريو ولذلك يتعني على 
اخل�صو�ض  وجه  على  املعنيني 
اإعادة ترتيب اأمور الفريق خا�صة و 
اأنه يحظى بكل دعمنا من اجلانب 

املادي«.
ق.ر.

مولودية وهر�ن

ا�صتئناف دمج �صركة »هيربوك« بال�صركة الريا�صية

�ل�شتحو�ذ على منزل بوهر�ن تفجر غ�شبا و��شعا

مطالب بالتحقيق يف ال�صطو على دور لل�صباب و 
حتويلها مل�صاكن خا�صة

ينتظر �أن تربمج جمدد� هذ� �لأربعاء �أو �خلمي�ض

تاأجيل امتثال مالل وعرامة اأمام جلنة االن�صباط

عي�شة ق.

�شبيبة �لقبائل

ترقية 3 العبني من االآمال وتوقيع عقود 4 اأعوام
�صبيبة  فريق  اإدارة  توا�صل 
على  الت�صبيب  �صيا�صة  القبائل 
خالل  من  وذلك  التعداد  م�صتوى 
�صنف  لعبي  من  عدد  ترقية 
من  الأول  الفريق  اإىل  الآمال 
خدماتهم  من  ال�صتفادة  اجل 
الكبري  املو�صم  على  ومكافاأتهم 
الطاقم  واقتناع  قدموه  الذي 
باإمكانياته  القبائلي  للنادي  الفني 
خالل التدريبات التي اأجراها مع 
الفريق الأول، حيث اأقدمت اإدارة 
الرئي�ض �رشيف مالل على ترقية 
الفريق  مع  للعب  لعبني  ثالثة 

الأول ويتعلق الأمر بكل من ر�صيم 
مباركي الذي ين�صط ظهريا اأمين، 
يف  يلعب  الذي  نزلة  ما�صيني�صا 
واجلناح  احلربة  راأ�ض  من�صب 

الأي�رش اأحمد زاو�ض.
على  مالل  الرئي�ض  وي�رش 
ال�صتعانة باأبناء الفريق وموا�صلة 
العتماد على الالعبني ال�صبان من 
اجل التح�صري للخلف امل�صتقبل، 
»الكناري«  اإدارة  اأقدمت  حيث 
على توقيع اأول العقود الحرتافية 
ومتتد  ذكره  ال�صالف  للثالثي 
فريق  بناء  اأجل  من  اأعوام،  اأربعة 

امل�صتقبل والتح�صري للعب الأدوار 
الأوىل يف امل�صتقبل القريب.

مالل  اإدارة  اأقدمت  لالإ�صارة، 
حت�صبا  لعبني  لأول  التوقيع  على 
ويتعلق  احلايل  ال�صيفي  للمركاتو 
عدادي  توفيق  من  بكل  الأمر 
اإجراء  انتظار  يف  بانوح،  وحمزة 
لعبني  مع  جديدة  تعاقدات 
الت�صكيلة  دعم  اأجل  من  اآخرين 
املناف�صة  خو�ض  على  املقبلة 
اأبطال  رابطة  ولعب  القارية 

اإفريقيا املو�صم املقبل.
عي�شة ق.

عي�شة ق.



عي�شة ق.

فوز  عن  بحثا  الالعبون  ويدخل 
يبدو  الذي  املناف�س  اأمام  معنوي 
يف  ف�شل  واأنه  خا�شة  املتناول  يف 
التاأهل اإىل املناف�شة القارية، حيث 
يلعب اللقاء الودي على ملعب جا�شم 
بن حمد التابع لنادي ال�شد القطري 
والذي يعرف الالعب بغداد بوجناح 
باعتباره حمرتفا يف  جيدا  معامله 

العنا�رص  وتدخل  القطري،  النادي 
عن  بحثا  امليدان  اأر�شية  الوطنية 
انطالقة  به  ت�شمن  معنوي  فوز 
للدخول  التح�شريات  يف  قوية 
والتح�شري  القوية  املناف�شة  اإىل 
تكون  �شوف  والتي  كينيا  ملقابلة 
�شمن  للخ�رص  االفتتاحي  اللقاء 
يبحث  اأين  »الكان«،  يف  جمموعته 
ت�شمح  التي  املفاتيح  عن  بلما�شي 

التي  املثالية  الت�شكيلة  بو�شع  له 
القارية  املناف�شة  يف  بها  ينطلق 
تقدمي  عن  يبحث  الذي  وهو 
بعيدا  والذهاب  قوية  مناف�شة 
النهائي  مباراة  تن�شيط  خالل  من 

والتناف�س على اللقب القاري.
عدم  املقابلة  تعرف  اأن  وينتظر 
الركائز  الالعبني  بلما�شي  اإقحام 
الفر�شة  منح  اأجل  من  التعداد  يف 

لالعبني االآخرين لتاأكيد اإمكانياتهم 
املنا�شب،  يف  املناف�شة  وخلق 
�شوف  الفر�شة  فاإن  الغر�س  وبهذا 
على  العبني  اأمام  مواتية  تكون 
تاهرات،  اأوكيدجا،  احلار�س  غرار 
اأجل  من  وباليلي  و�شليماين  عبيد 
على  للتناف�س  بلما�شي  اإقناع 
الكروي  العر�س  اأ�شا�شية يف  مكانة 

القاري.

مباراة ودية

اجلزائر / بورندي اليوم ابتداء من 
ال�ساعة 19:00

.        اخل�شر ي�شعون اإىل فوز معنوي واإقناع بلما�شي

يخو�س املنتخب الوطني اأول مبارياته الودية التح�شريية ملناف�شة كاأ�س اإفريقيا للأمم املقررة هذه ال�شائفة يف 
م�شر، حيث تلتقي الت�شكيلة الوطنية م�شاء اليوم مبناف�شها منتخب بورندي يف امتحان حقيقي بعد توقف عن 

املناف�شة الدولية على مدار ثلثة اأ�شهر منذ خو�س وديتني تون�س وغامبيا، قبل اأن تتجدد التح�شريات للنخبة 
الوطنية حت�شبا للتح�شري لنهائيات كاأ�س اإفريقيا للأمم املقررة ابتداء من 21 جوان املقبل يف م�شر

اأكد اأن اإثارة ق�شية عطال هدفه �شرب 
ا�شتقرار اخل�شر

بلما�سي: اخرتنا بورندي لت�سابه 
طريقة لعبها مع كينيا وتنزانيا

جمال  الوطني  الناخب  اأ�شاد 
التي  العمل  بظروف  بلما�شي 
يخو�س  اأين  قطر  يف  وجدها 
ترب�شه  الوطني  املنتخب 
م�شابقة  خلو�س  التح�شريي 
اأو�شح  لالمم،اأين  اإفريقيا  كاأ�س 
املع�شكر  يجرون  الالعبون  اأن 
مريحة  ظروف  يف  التح�شريي 
مت  التي  الرائعة  الظروف  وفق 
االحتاد  طرف  من  لهم  توفريها 
خا�شة  القدم،  لكرة  القطري 
التي  الرائعة  املالعب  ظل  يف 
املعني  ووجه  عليها  يتدربون 
على  امل�شوؤولني  اإىل  �شكره 
على  للعبة  القطري  االحتاد 
التي  والت�شهيالت  الظروف 
من  اجلزائري  للوفد  وفروها 
يف  بتح�شريات  القيام  اأجل 

امل�شتوى.
بلما�شي  برر  اأخرى،  جهة  من 
املنتخب  مالقاة  اختياره 
اإىل  ودية  مباراة  يف  البورندي 
التي  اللعب  طريقة  ت�شابه 
كينيا  منتخبي  رفقة  يعتمدها 
يف  اجلزائر  مناف�شي  وتنزانيا 
ان  اأو�شح  اأين  االأول،  الدور 
الهدف  �شيكون  بورندي  مالقاة 
االفتتاحي  للقاء  التح�شري  منه 
على  التعرف  ولي�س  كينيا  اأمام 
يعرفه  الذي  الالعبني  مردود 
وهم  لهم  متابعته  بحكم  جيدا 
تفكري  بعد  اختارهم  الذين 
رفقة  مبارياتهم  ومتابعة  طويل 
انديتهم، واأ�شار املتحدث خالل 
تن�شيطه اأم�س ندوة �شحافية اأنه 
نظري  البورندي  املنتخب  يعرف 
ويعلم  الت�شفيات  خالل  متابعته 

اأنه ميلك دفاعا قويا، لكنه يف�شل 
الوديني  لقائيه  خالل  الرتكيز 
التكتيكي  اجلانب  على  قطر  يف 
االأول  الدور  مباريات  لتح�شري 

من املناف�شة القارية.
على  االأول  امل�شوؤول  وا�شتطرد 
اأنه  الوطنية  الفنية  العار�شة 
يبحث عن معرفة اأين بلغت درجة 
العمل  من  اأ�شباله  حت�شريات 
العمل، م�شيفا  اأ�شبوع من  خالل 
تلعب  �شوف  التي  الت�شكيلة  اأن 
املعنية  تكون  لن  بورندي  اأمام 

ببدء لقاءي كينيا وال�شنغال.
ارتياحه  عن  بلما�شي  عبرّ 
لالندماج ال�رصيع للوافد اجلديد 
بلقبلة  هاري�س  اخل�رص  على 
الت�شكيلة  اأجواء  دخل  والذي 
اإبراز  يف  وجنح  ب�رصعة  الوطنية 
التدريبات،  يف  �رصيعا  اإمكانياته 
املعني  اأ�شاد  ذلك  جانب  اإىل 
ميلكها  التي  القتالية  بالروح 
اإ�شالم �شليماين والذي مل تتحطم 
معنوياته رغم االنتقادات الكبرية 
�شمن  ا�شتدعائه  رافقت  التي 
بلعب  املعنية  النهائية  الت�شكيلة 
يوا�شل  حيث  اإفريقيا\ن  كاأ�س 
التدرب بحرارة من اأجل البهنة 

على العك�س.
تطرق بلما�شي اإىل االأخبار التي 
عطال  يو�شف  بالالعب  حتيط 
خالل الفرتة االأخرية، اأين اأو�شح 
اأن كل ما اأثري ال �شحة له ح�شبه، 
حجمها،  من  اأكرث  بلبلة  واأثارت 
اإثارة  من  الهدف  اأن  مو�شحا 
ا�شتقرار  �رصب  االأخبار  تلك 
انطالق  قبل  الوطني  املنتخب 

مناف�شة القارية.
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ينتظر ان يريح الركائز ملقابلة مايل

بلما�سي مينح الفر�سة لالعبني اأمام بورندي 
لفر�ض املناف�سة

م�شاركته يف الكان مرتبطة بتعر�س احد 
اللعبني للإ�شابة

الفيفا توؤهل ديلور ر�سميا 
للعب رفقة اخل�سر

االأ�شول  ذو  الالعب  تاأهيل  مترّ 
ر�شميا  ديلور  اآندي  اجلزائرية 
الوطني  املنتخب  �شفوف  �شمن 
مع  اللعب  باإمكانه  اأ�شبح  اأين 
بعدما  عادية  ب�شفة  اجلزائر 
اجلزائرية  االحتادية  ا�شتلمت 
طرف  من  مرا�شلة  القدم  لكرة 
والذي  للعب  الدلوي  االحتاد 
غجراءات  من  االنتهاء  فيه  جاء 
رفقة  املحرتف  الالعب  تاأهيل 
واحلامل  الفرن�شي  مونبلييه  نادي 
والفرن�شية،  اجلزائرية  للجن�شيتني 
جانب  من  جزائريا  يعتب  حيث 
يف  رغبته  عن  اأعلن  وكان  والدته، 
واللعب  الوطنية  االألوان  متثيل 
على  وقام  والدته،  بلد  للجزائر 
�شفر  جواز  با�شتخراج  ذلك  اإثر 
التحول  اإجراءات  واأنهى  جزائري 
لكن  اجلزائرية،  اجلن�شية  اإىل 
ت؟اأهيله  يتطلب  كان  الالعب 
القانونية  االإجراءات  اإىل  املرور 
واالإدارية خا�شة واأنه �شبق لالعب 
اأن حمل القمي�س الفرن�شي بعدما 

لعب مباراة ر�شمية رفقة املنتخب 
الفرن�شي لفئة اقل من 20 عاما.

اأمام  ديلور  �شيكون  املقابل،  يف 
اإمكانية امل�شاركة يف نهائيات كاأ�س 
ابتداء من  اإفريقيا لالمم املقررة 
تاريخ 21 جوان املقبل يف م�رص يف 
اإ�شابة،  الالعبني  اأحد  تلقى  حال 
ا�شتدعائه  حينها  ميكن  حيث 
�شمن  الالعب  خالفة  اأجل  من 
كان  الذي  وهو  العبا،   23 قائمة 
بلما�شي  جمال  الوطني  الناخب 
اخل�رص  �شفوف  يف  تاأهيله  انتظر 
الفيفا  اإر�شال  يف  التاأخر  لكن 
اإىل  دفعه  ديلور  تاأهيل  يف  التاأكيد 
اال�شتعانة بالالعب يو�شف باليلي، 
قادرا  الوطني  الناخب  و�شيكون 
من  ابتداء  الالعب  ا�شتدعاء  على 
املواعيد الكروية املقبلة، باعتبار 
تكون  �شوف  الوطنية  الت�شكيلة  اأن 
الت�شفيات  خو�س  مع  موعد  على 
 2021 اإفريقيا  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة 

وت�شفيات كاأ�س العامل 2022.
عي�شة ق.

جمال  الوطني  الناخب  يح�رص 
بلما�شي على قدم و�شاق للمباراة 
املنتخب  يخو�شها  التي  الودية 
حيث  بورندي،  اأمام  الوطني 
من  الفر�شة  ا�شتغالل  اإىل  ي�شعى 
ومنح  العبني  عدة  جتريب  اجل 
من  عدد  اأكب  اإىل  اللعب  فر�شة 
القوية يف  رغبته  اأ�شباله، يف ظل 
للمنا�شب  القوية  املناف�شة  منح 
يجعله  الذي  االأمر  الالعبني  بني 
من  عدد  اإقحام  اإىل  ي�شعى 
ال�شا�شية  الت�شكيلة  يف  االأ�شماء 
اليوم  املقابلة  تبداأ  �شوف  التي 
فاإن  الغر�س  لهذا  بورندي،  اأمام 
الركائز  اإ�رصاك  ينوي  ال  املعني 
موعد  اإىل  تركها  يف�شل  والتي 

املقررة  الثانية  الودية  املباراة 
خا�شة  املاايل،  املنتخب  اأمام 
واأن تلك االأ�شماء ينتظر اأن تكون 
مباريات  خالل  اخل�رص  ركيزة 

اخل�رص يف كاأ�س اإفريقيا.
احلار�س  يبقى  الغر�س  ولهذا 
للعب  مر�شحا  اأوكيدا  األك�شندر 
وترك  اليوم  مباراة  يف  اأ�شا�شيا 
دكة  على  ودوخة  مبوحلي 
ي�شكل  �شوف  بينمال  البدالء، 
حمور  وحلي�س  تاهرات  الثنائي 
وزفان  فار�س  ويلعب  الدفاع، 
واالأمين  االأي�رص  الرواقني  على 
ين�شط مهدي  فيما  التوايل،  على 
اإىل  اال�شرتجاع  مركز  يف  عبيد 
قديورة  عدالن  الثنائي  جانب 
الهجوم  اأما  بلقبلة،  وهاري�س 
�شوف يت�شكل من الثالثي يو�شف 
واإ�شالم  اأونا�س  اآدم  باليلي، 
التي  االأ�شماء  وهي  �شليماين، 
ثمينة  فر�شة  امام  تكون  �شوف 
وتهديد  املناف�شة  بعث  اجل  من 
مكانة  حول  التناف�س  يف  الركائز 
يف  االأ�شا�شية  الت�شكيلة  �شمن 

كاأ�س اإفريقيا.

حمرز قائد اخل�شر يف كاأ�س 
اإفريقيا

علمت الو�شط ان الناخب الوطني 
الالعب  عنيرّ  بلما�شي  جمال 
الت�شكيلة  قائد  حمرز  ريا�س 
الوطنية خالل دورة كاأ�س اإفريقيا 
يف  اأيام   10 بعد  املقررة  لالمم 
اأن  م�شادرنا  اأكدت  حيث  م�رص، 
بلما�شي ف�شل منح �شارة القيادة 
اإىل الالعب ةاملحرتف يف �شفوف 
الذي  االإجنليزي  �شيتي  مان�ش�شرت 
زمالئه  لقيادة  االأن�شب  يراه 
وخارجها  امليدان  اأر�شية  داخل 
بالنظر لعالقته املميزة مع جميع 

الالعبني.

التدريبات جتري حتت 
حرارة تتجاوز 40 درجة

حتت  الوطنية  العنا�رص  تتدررّب 
تتجاوز  عالية  حرارة  درجة 
اختار  حيث  مئوية،  درجة   40
بلما�شي  جمال  الوطني  الناخب 

اأجوائها  الرتب�س يف قطر لت�شابه 
االأمر  عليه  هو  ما  مع  املناخية 
اخل�رص  يخو�س  حيث  م�رص  يف 
وتقارب  القارية،  املناف�شة 
درجة احلرارة يف قطر 50 درجة 
الظروف  تلك  ت�شمح  اأين  مئوية 
لالعبني من اأجل التعود على تلك 
االأجواء والتح�شري ب�شكل منا�شب 
خلو�س العر�س الكروي يف اأف�شل 
احلرارة  واأن  خا�شة  الظروف، 
على  الالعبني  تعيق  املرتفعة 
رغم  براحة  التدريبات  خو�س 
قطر  يف  امل�شوؤولني  تخ�شي�س 
اأن  باعتبار  املالعب  التكييف يف 
مالعب  على  يتدربون  اخل�رص 
العامل  كاأ�س  الحت�شان  مر�شحة 

املقررة العام 2022 يف قطر.

الت�شكيلة املحتملة امام 
بورندي:

اأوكيدجا، زفان، فار�س، تاهرات، 
بلقبلة،  قديورة،  عبيد،  حلي�س، 

باليلي، اأونا�س وبوجناح
عي�شة ق.

عي�شة ق.



غريزمان مر�شح لتغيري الوجهة نحو 
باري�س �شان جريمان

ال�صيفية  ال�صوق  خالل  مدريد  اأتليتكو  العب  غريزمان  اأنطوان  وجهة  يف  حموري  حتول  حدث 
اجلارية، اإذ اأن �صحيفة »�صبورت« االإ�صبانية تقول اإن الالعب يف طريقه لالن�صمام اإىل باري�س �صان 
جريمان، ال�صحيفة االإ�صبانية اأرجعت �صبب حتول وجهة الالعب لعامالن، هما رف�س غرفة مالب�س 
بر�صلونة الن�صمامه بجانب عدد كبري من جماهري النادي التي �صفرت �صده حينما زار كامب نو يف 
اآخر مرة، ويبدو اأن �صافرات جماهري بر�صلونة �صد الالعب يف تلك الزيارة هي ال�صبب يف حتول 
وجهة غريزمان اإىل باري�س �صان جريمان. واأ�صار التقرير اإىل اأن الالعب �صاحب 28 عاما قد قابل 
نا�رص اخلليفي رئي�س باري�س �صان جريمان واأمت معه االتفاق على كل �صيء، واأملح التقرير اإىل اأن 
بر�صلونة يرى اأن اأ�صلوب وطريقة لعب غريزمان منا�صبة للغاية الحتياجات �صواء النادي اأو اإرن�صتو 
فالفريدي مدرب البلوغرانا، غريزمان اأعلن يف وقت �صابق قبل نهاية املو�صم املن�رصم عن رحيله 
عن اأتليتكو مدريد خالل ال�صوق ال�صيفية اجلارية. فور ذلك االإعالن قالت تقارير �صحفية اإن وجهة 
النجم الفرن�صي وبطل كاأ�س العامل 2018 �صتكون بر�صلونة ال حمالة، مع بع�س التقارير االأخرى التي 
اأ�صارت لدخول ريال مدريد على خط ال�صفقة، و�صت�صبح قيمة ال�رصط اجلزائي يف عقد الالعب 
120 مليون يورو بحلول �صهر جويلية املقبل، �صاحب 28 عاما ان�صم اإىل اأتلتيكو خالل �صيف 2014 
مببلغ 30 مليون يورو، وميتد تعاقده احلايل مع الفريق حتى �صيف 2023، و�صارك جريزمان خالل 

املو�صم اجلاري يف 48 مباراة بكل امل�صابقات �صجل خاللها 21 هدفا و�صنع 10 اآخرين.

مبابي اأبلغ زيدان حلمه اللعب للملكي
برغبته  مدريد  ريال  مدرب  زيدان  الدين  زين  جريمان  �صان  باري�س  جنم  مبابي  كيليان  اأبلغ 
»اأ�س«  �صحيفة  ن�رصته  تقرير  وذلك ح�صب  حياته  بحلم  ذلك  وا�صفا  امللكي،  للنادي  اللعب  يف 
االإ�صبانية، ويفكر ريال مدريد حاليا يف طريقة يقنع من خاللها باري�س �صان جريمان بالتخلي 
عن مبابي، ويف حالة متكنه من ذلك �صي�صطر لدفع مبلغ كبري للغاية، ويرغب فلورنتينو برييز 
رئي�س ريال مدريد يف احل�صول على خدمات كيليان مبابي، لكن يف نف�س الوقت ال يرغب يف 
تدمري العالقات مع باري�س �صان جريمان يف تلك العملية. وكان موقع »اإي بي �صي« االإ�صباين قد 
قال يف وقت �صابق اإن مبابي قد �صئم الو�صع يف باري�س �صان جريمان وهيمنة نيمار على غرفة 
املالب�س ما دفعه ليعلن عن نيته الرحيل عالنية، واأ�صار تقرير ال�صحيفة االإ�صبانية اإىل اأن مبابي 
قد مل و�صع نيمار وقوته يف باري�س �صان جريمان، بجانب �صعار الربازيلي »اإما معي اأو �صدي«، 
النجم  نيمار وقوته ومنحه كل ما يريده، بجانب رغبة  الفرن�صي على  النادي  خا�صة مع تركيز 
الفرن�صي ال�صاب باأن ي�صبح قائد الفريق، ويرى مبابي �صاحب 20 عاما اأنه االأحق بقيادة باري�س 
�صان جريمان خا�صة واأنه كان متواجدا يف فرتة حيوية من املو�صم خالل اآخر عامني عك�س نيمار 
الذي اأ�صيب خاللهما وغاب عن املراحل احلا�صمة. وان�صم مبابي اإىل باري�س �صان جريمان يف 
�صيف 2017 معارا مع اأحقية ال�رصاء يف نهاية املدة، لين�صم اإىل النادي الفرن�صي مببلغ 135 مليون 
يورو، و�صمت كتيبة حديقة االأمراء نيمار يف 2017 مببلغ 222 مليون يورو ليكون الالعب االأغلى 
يف التاريخ.مبابي �صارك خالل املو�صم املن�رصم يف 43 مباراة بكل امل�صابقات �صجل خاللها 
39 هدفا و�صنع 17 اآخرين، وانفجر مبابي يف كاأ�س العامل 2018 و�صجل 4 اأهداف ليقود منتخب 
الديوك للتتويج باللقب للمرة الثانية يف تاريخه، وجاء مبابي رابعا يف ترتيب جائزة الكرة الذهبية 

لعام 2018 خلف لوكا مودريت�س وكري�صتيانو رونالدو واأنطوان غريزمان.

املان يونايتد يرغب با�شتعارة بيل ويرف�س �شمه
ي�صتعد نادي مان�ص�صرت يونايتد للتقدم بعر�س من اأجل �صم غاريث بيل جنم ريال مدريد على �صبيل 
مدريد  ريال  وي�صعى  الربيطانية،  »مريور«  �صحيفة  ن�رصته  تقرير  ح�صب  وذلك  مو�صم،  ملدة  االإعارة 
للتخل�س من خدمات جنمه الويلزي بعدما اأو�صح زين الدين زيدان مدرب الفريق اأنه ال م�صتقبل لالعب 
مع فريقه، ورف�س مان�ص�صرت يونايتد وتوتنام احل�صول على خدمات بيل مببلغ 75 مليون جنيه اإ�صرتليني 
وي�صعى كالهما للح�صول على خدمات �صاحب 29 عاما ب�صعر اأقل، ويرغب يونايتد يف �صم الالعب 
على �صبيل االإعارة ملدة مو�صم مع اأحقية التجديد ملو�صم اآخر اإ�صايف، ما �صيوفر على ريال مدريد 
مبلغ 50 مليون جنيه اإ�صرتليني ملدة مو�صمني هي قيمة راتب الالعب، وينوي يونايتد اأن يدفع مبلغا 
مقابل ال�صفقة، يف حني اأن بيل مل يقرر بعد، خا�صة بعد ف�صل ال�صياطني احلمر يف التاأهل لدوري اأبطال 
اأوروبا خالل املو�صم املقبل. وينوي يونايتد دفع راتب يقدر 480 األف جنيه اإ�صرتليني اأ�صبوعيا وهي 
قيمة عقد بيل التي وقع عليها مع ريال مدريد يف 2016، ويتبقى لالعب 3 اأعوام يف عقده مع النادي 
امللكي، وكان مان�ص�صرت يونايتد قد اأعلن عن �صم دانييل جيم�س جناح �صوانزي �صيتي كاأوىل �صفقاته 
ال�صيفية مببلغ 15 مليون جنيه اإ�صرتليني، وان�صم اجلناح الويلزي اإىل ريال مدريد يف �صيف 2013 قادما 
من توتنام مببلغ 101 مليون يورو، و�صارك بيل يف 42 مباراة املو�صم املا�صي وجنح يف ت�صجيل 14 هدفا 
و�صناعة 6 اآخرين، وتعر�س بيل لعدد كبري من االإ�صابات خالل فرتة تواجده مع ريال مدريد اأبعدته عن 
تقدمي م�صتواه املعهود، اآخرها كان يف �صهر مار�س املا�صي، وبلغت مدة غياب بيل عن ريال مدريد 

لالإ�صابة ما يقارب 345 يوما مق�صمة على اأعوامه مع النادي منذ عام 2013 وحتى 2019.

دوري الأمم الأوروبية

غيدي�س مينح الربتغال لقب الن�شخة الأوىل
منتخب  غيدي�س  غونزالو  قاد 
الن�صخة  بلقب  التتويج  اإىل  الربتغال 
االأوىل مل�صابقة دوري االأمم االأوروبية 
لكرة القدم بتحقيقه الهدف الوحيد 
النهائية  املباراة  يف  هولندا  �صد 
الربتغالية،  بورتو  مبدينة  اأم�س  اأول 
فالن�صيا  فريق  جناح  غيدي�س  وجنح 
اال�صباين يف حتقيق الهدف الثمني يف 
الدقيقة 60، وكان املنتخب للربتغال 
�صانتو�س،  فريناندو  املدرب  بقيادة 
حيث  املباراة  يف  االأف�صل  هو 
�صانحة  فر�صة  عدة  هجومه  �صنع 
م�صتوى  كان  املقابل  يف  للتهديف، 

عما  بعيدا جدا  »الطواحني«  منتخب 
قدمه �صد اجنلرتا يف ن�صف النهائي البطولة، ومتكن زمالء كري�صتيانو رونالدو من تعوي�س ما فاتهم عام 2004 حني خ�رصوا 
نهائي كاأ�س اأوروبا على اأر�صهم �صد اليونان. ف�صلت هولندا يف اإحراز لقبها الكبري الثاين، بعد ذلك الذي اأحرزته عام 1988 يف 
كاأ�س اأوروبا اأي�صا، لكنها اأظهرت بقيادة رونالد كومان الذي كان من العبي الت�صكيلة الفائزة باللقب القاري على ح�صاب االحتاد 
ال�صوفياتي 2-0 اأنها ا�صتعادت مكانتها بني كبار القارة بعد فرتة �صعبة غابت فيها عن كاأ�س اأوروبا 2016 ومونديال رو�صيا 2018، 
واأ�صبحت الربتغال اأول بلد اأوروبي م�صيف يفوز بلقب بطولة على اأر�صه منذ نهائيات مونديال 1998 حني تغلبت فرن�صا على 
الربازيل 3-0، وبداأت الربتغال ت�صكل عقدة للهولنديني يف البطوالت الكربى، اإذ مل تخ�رص اأمامهم للمواجهة الر�صمية ال�صاد�صة 
ونونو  رونالدو  بهديف   1-2 -فازت   2004 اأوروبا  كاأ�س  نهائي  ن�صف  بينها   ،1992 اأوروبا  كاأ�س  ت�صفيات  منذ  تواليا، وحتديدا 

ماني�س- وثمن نهائي مونديال 2006 -0/1 �صجله نونو ماني�س يف مباراة �صهدت طرد العبني اثنني من كل طرف.

مدريد  وريال  يونايتد  مان�ص�صرت  مدرب  مورينيو  جوزيه  اأبدى 
ال�صابق ا�صتعداده للدخول يف مفاو�صات مع �صيخ خالد بن زايد 
اآل نهيان املالك املحتمل لنادي نيوكا�صل يونايتد، وذلك ح�صب 
ال�صحيفة  وكانت  الربيطانية،  »مريور«  �صحيفة  ن�رصته  تقرير 
اأو�صحت من خالله  االأ�صبوع املا�صي  قد ن�رصت تقريرا خالل 
اأن �صيخ خالد لديه خططه جتاه االإدارة الفنية للفريق و�صيقوم 
باإقالة رافا بينيتث، واأحد اأبرز املر�صحني لتدريب النادي هما، 
واأو�صحت  ال�صابق،  اأر�صنال  مدرب  فينغر  واأر�صني  مورينيو 
ال�صحيفة اأن مورينيو يعلم جيدا اهتمام نيوكا�صل بخدماته واأخرب 
اأ�صدقائه اأنه �صيفكر جديا يف تلك اخلطوة، واأملح التقرير اإىل 
اأن مورينيو لي�س لديه اأي م�صكلة جتاه نيوكا�صل خا�صة واأنه عمل 
يف وقت �صابق مع معلمه واأيقونة جيو�س املدينة بوبي روب�صون 
اأو بر�صلونة يف الت�صعينيات،  اأو بورتو  �صواء يف �صبورتنغ ل�صبونة 
و�رصح مورينيو يف وقت �صابق خالل العام املا�صي قبل مواجهة 
اأنني  �صعور  اأحب  امللعب،  هذا  اإىل  الذهاب  :«اأحب  نيوكا�صل 
اإنها  االأجواء،  هذه  واأحب  روب�صون،  ال�صيد  منزل  اإىل  ذاهب 
�صيكون  نيوكا�صل  اأن  مورينيو  ويرى  للغاية«.  حما�صية  جماهري 
حتديا جديدا للغاية اإذ اأنه لي�س من �صمن �صفوة اأو كبار اأوروبا، 
لكن من املحتمل اأن ي�صبح منهم واأن يناف�س على االألقاب، ومل 
يفز مورينيو قط على ملعب �صانت جامي�س بارك يف الدوري، اإذ 
اأنه واجهه كمدرب ملان�ص�صرت يونايتد وت�صيل�صي يف 7 مواجهات 
خ�رص يف 4 وتعادل يف 3، مورينيو ح�صد كمدرب 25 لقبا، منها 
بطولتي دوري اأبطال اأوروبا مع بورتو واإنرت ميالن على الرتتيب 

الفوز  بجانب  يونايتد،  مان�ص�صرت  مع  االأوروبي  الدوري  ولقب 
بلقب الدوري الربتغايل مرتني وكاأ�س الربتغال مرة وكاأ�س ال�صوبر 
الربتغايل مرة والدوري االأوروبي مرة مع النادي الربتغايل. اأما 
وكاأ�س  مرات   3 االإجنليزي  الدوري  لقب  فح�صد  ت�صيل�صي  مع 
االحتاد االإجنليزي مرة وكاأ�س الرابطة 3 مرات والدرع اخلريية 
مرة، وتوج مع اإنرت ميالن بلقب الدوري االإيطايل مرتني وكاأ�س 
اإيطاليا مرة وكاأ�س ال�صوبر االإيطالية مرة، بجانب فوزه مع ريال 
ال�صوبر  وكاأ�س  امللك  وكاأ�س  االإ�صباين  الدوري  بلقب  مدريد 
والدرع  الرابطة  كاأ�س  بلقب  يونايتد  مع  وتوج  مرة،  االإ�صباين 
اخلريية، واأقيل املدرب الربتغايل من من�صبه كمدرب ملان�ص�صرت 

يونايتد على خلفية �صوء النتائج يف �صهر دي�صمرب املا�صي.

مورينيو م�شتعد للدخول للتفاو�س رفقة نيوكا�شل

الربازيل تكت�شح هندورا�س ب�شباعية
بفوز  جوان   14 يف  تنطلق  التي  اجلنوبية  االأمريكية  اأمريكا  كوبا  بطولة  ال�صت�صافة  ا�صتعداداته  الربازيلي  املنتخب  الفرن�صي اأنهى  باري�س �صان  األيغري، ويف غياب جنم  بورتو  ام�س خالل مباراة ودية يف  اأول  على نيمار الذي تعر�س الإ�صابة هذا االأ�صبوع خالل لقاء ودي اآخر �صد قطر �صتحرمه من امل�صاركة يف البطولة القارية، تناوب كا�صح على �صيفه هندورا�س 0-7  وريت�صارلي�صون  فريمينو  روبرتو  نريي�س،  دافيد  جزاء،  ركلة  كوتينيو  فيليبي  �صيلفا،  تياغو  ثنائية،  جيزو�س  قبل اأن يلتقي فنزويال والبريو يف مناف�صات املجموعة االأوىل.ت�صجيل االأهداف ال�صبعة لفريق املدرب تيتي، ويبداأ املنتخب الربازيلي م�صواره يف كوبا اأمريكا اجلمعة املقبل �صد بوليفيا غابريال 
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كلمة تاأبينية يف رحيل الإمام ال�شيخ م�شطفى �شحطة النايلي
�شاءت قدرة اهلل تعاىل اأن ترحل عنا  واأنا بعيدا عن اجللفة ، اإذ كنت متواجدا يف تقرت التي اأحببت اأنت وكنت حتدثني عن �شيخها عالمة ع�شره وفريد دهره العالمة ال�شيخ 

الطاهر بن علي العبيدي، كنت حتدثني عن درو�شه بامل�شجد العتيق وعن عالقته باأعالم اجللفة. كما كنت حتدثني دائما عن ال�شيخ احمد ال�شغري �شادقي. وتتذكر الأيام 
اخلوايل املليئة بالعلم وحلقات الدر�س والرتبية والتعليم مع اقطاب املنطقة و�شيوخها من اأمثال عطية م�شعودي و عامر حمفوظي وحممد بربيح ،وتعربعن اإعجابك بعالمة 

ع�شره وفريد دهرة �شيخنا الأ�شتاذ عبد القادر امل�شعدي وما قاله فيه اأقرانه وو�شفوه علماء زمانه، كنت ت�شت�شهد باأعمال امل�شعدي من �شعر ونرث ومنظومات كما كنت منبهرا 
ب�شخ�شيته العلمية ، واأنت الذي قرظت كتابنا ال�شادر موؤخرا حول حياته واآثاره .

كتبها : راجي رحمة ربه 
الغفار  احلفناوي بن عامر 

غول احل�شني

رحيل يوجع الكثريين

 « �صمت  يف  عنا  ترحل  واليوم 
وال  الزمان  هذا  اهلل  حيا  وال 
اإذا مازلت قدماه  بّياه ،وال لعاله 
االأدباء،وانكى  اأبكى  زمان   ،
بذوى  ،واأف�صع  الظرفاء 
،واأبدع  واللطائف  املعارف، 
والظرائف.   ، الطرائف  باأرباب 
،واأعلى  الكرام  مقل  واأعمى 
�صادت  زمان   .  . اللئام.  كعب 
،زمان  اأباطله  و�صادت  اأراذله. 
يبقى  ومل  القوايف.  فيه  عفت 
العوافى،  الر�صوم  �صوى  منها 
االأدب  من  فيه  ركدت  زمان 
،وخبت  تباريحه  وعلت   ، ريحه 
اأ�صواقه  وك�صدت   ، م�صابيحه 
،و ك�صاد ع�صاقه و�صواقه ،زمان 
،وال  اأديب  كل  بحرمان  مقرى 
العراقيب  بطري  اإال  عليه  يطلع 
.وال  ن�رصه  ،والعز  دّره  در  ،فال 
قام م�رصعه،وال برد م�صجعه ، 
الفكر  قا�صي  عليه  ق�صى  زمان 
الّطغام  اللئام،وكهف  اأبو  باأنه 
،وازوراره  لئيم  كل  اإىل  ،مبيله 
بني  انك  على  كرمي«  كل  عن 
اظهر بنى نائل ومل ت�صتظهر من 
نائل ،وبني اأوالد �صي احمد ومل 
حتى  جتد  ،ومل  �صعد  ي�صعدك 
اأو  اأوي�صليك  ذي مروءة يوا�صيك 
واأم�صيت  اأ�صبحت  .وقد  يتوجع 
دهر  ي�صعفك  ومل  جلفة  يف 
 ، دين  وال  رفقة  وال  �صحب  بال 
انف�صوا  قد  مدينتي  يف  واراهم 
من حول كل عامل ورجل حكمة 
ومل  كبارها  ا�صت�صغروا  ،بعدما 
وقدرهم  وقارها  للعلماء  يعد 
ومكانتهم ،وهلل در العالمة عطية 
ي�صفهم  حينما  م�صطفى  بن 

بقوله :
 *** عيب  البهية  للجلفة  لي�س 

غري اأن �صاد اأهلها االغمار
 *** يوما  وراه  مالرتاب  فاإذا 

فهنالك يح�صل االإكبار
عجبت   : متح�رصا  قاله  ما   اأو 
الأم تربي الربيب وتقذف يف اليم 

�صغارها
�صوى  نقول  اأن  ع�صانا  ماذا 
�صبحانه  املوىل  اإىل  التوجه 
ويرحمك  لك  ليغفر  وتعاىل 
وال�صلوان  ال�صرب  جميل  ويلهمنا 
وان ي�صكنك ف�صيح جناته .اإنا هلل 
واإنا اإليه راجعون،كل �صيء هالك 
اإال  قوة  وال  حول  وجهه،وال  اإال 

باهلل العلي العظيم

نزع العلم برحيل العلماء

عن  ال�رصيف  احلديث  يف  جاء 
و�صلم. عليه  اهلل  �صلى  النَّبي 

الِعلَم  ينزُع  ال  اهللَ  )اإَنّ  قال:  اأنَّه 
انتزاًعا،  اأعطاكُموهُ  اأن  بعد 
قب�ِس  مع  منهم  ينتزُعه  ولكن 
بِعلِمهم......(احلديث  العلماِء 
.و الأَنّ العلماء ورثُة االأنبياء، كان 
فقدهم مبوتهم م�صيبًة ال جُترب 
اأعظم  االأمة  يف  يخِلّف  وَجالالً 
َخ�صيًة  فقدهم  يف  اإَنّ  بل  االأثر، 
بني  وانح�صاره  العلم  قب�س  من 

الّنا�س. 
َعظيمًة  وَمنزلًة  ف�صل  فللعلماء 
الدنيا  يف  رفيعًة  ودرجًة 
تعاىل:  لقوله  م�صداق  واالآخرة، 
ِمنُكْم  اآَمنُوا  الَِّذيَن   ُ اهلَلّ )يَْرَفِع 
 ۚ َدَرَجاٍت  الِْعلَْم  اأُوتُوا  َوالَِّذيَن 
وملا  َخِبرٌي(.  تَْعَملُوَن  مِبَا   ُ َواهلَلّ
تعاىل  هلل  النا�س  اأكرث  وهم  ال 
من  اكت�صبوها  وتقواه،  خمافته 
عز  �صبحانه  املوىل  يقول  العلم 
َ ِمْن ِعبَاِدِه  َا يَْخ�َصى اهلَلّ جل : )اإَنّ
َعِزيٌز َغُفوٌر( ،   َ اإَِنّ اهلَلّ الُْعلََماءُ ۚ 
وال يخفى ما للعلماء من اأثٍر بالٍغ 
وتب�رصتهم  جمتمعهم  نفع  يف 
باأمور دينهم ودنياهم، ما َجعلهم 
االأنبياء  الب�رص  خَلري  ورثًة  بحٍقّ 

الم الة وال�َصّ -عليهم ال�صَّ

مقربة واد الق�شب

نلتقي  نحن  ها  االأحبة  مع�رص 
اليوم معا يف مقربة واد الق�صب 
ال�صادة  اأرواح  فيها  التي ترفرف 
خفاقة  عالية  والعلماء  امل�صايخ 
بقدوم  م�صتب�رصة  اليوم  وهي 
احد  لنودع  م�صطفى،  ال�صيخ 
�صيخنا  وهو  اجللفة  اأقطاب 
الطيب  بن  م�صطفى  وا�صتاأذنا 
 1929 �صنة  ولد  الذي  �صحطة 
الكرمي  القراآن  ، قراأ  بالزعفران 
على ال�صيخ ابن احممد بن عطية 
بزاوية الغي�صة ثم انتقل اإىل زاوية 
الهامل يف �صنة 1949 واأخذ عن 
عزوز  ابن  القا�صميني  ال�صيخني 
ثماين  هناك  وبقي   ، واخلليل 
الزعفران  اإىل  ليعود  �صنوات 
التحريرية  الثورة  انطالق  مع 
بعد  �صفوفها.   يف  عمل  حيث 
احمد  ال�صيخ  جال�س  اال�صتقالل 
ثم  اإليه  قربه  والذي  �صادقي 
التعليم  ب�صلك  التحق �صنة 1967 
باالبتدائية  عربية  كمعلم 
حني�صي  ابتدائية  ثم  املركزية 
وهو  مدر�صة   مدير  اإىل  لريقى 
الذي اقرتح ت�صميتها على �صيخه 
بن عطية بن احممد ،وقد ات�صل 
حمفوظي  عامر  بال�صيخني 
تطوع  كما   . ال�صطي  زيد  واأبو 
 ، اإماما  الهدى  م�صجد  يف 
يف  جماعة  احلزب  حلقة  ونظم 
بحي  عمري  بن  م�صعب  م�صجد 
اإىل غاية  امل�صت�صفى منذ 1976 
مع  وود  له عالقة حمبة   ، اليوم 
املاأمون  الهامل  زاوية  �صيخ 
العديد  له  كما   ، القا�صمي 
و  والق�صائد  امل�صاهمات  من 

التقاريظ .
امل�صطفى  �صيدي  يا  اأنت  وها 
م�صقط  الزعفران  اإىل  تعود 
وكنت  اأحببتها  التي  را�صك 
م�صايخها  وعلى  عليها  تثني 
ومعهم  فيهم  لك  كانت  من   ،
و�صيوخ  واأ�صاتذة  ومعلمني  رفقة 
احمد  �صيدي  يتقدمهم  �صيخنا 
ال�صادق �صادقي قد�س اهلل �رصه 

، من قلت فيه:
اأيا اأحمد وقد اأتاك اليــــــــقيـــــــــن 
يوم  حلظة  فب�رصت   ***

ال�صفـــــــــر
بعد  االأخري  مثواك  اإىل  نودعك 
القلم  رحاب  يف  اجلهاد  حياة 
القراآن  وتعليم  دواية(  والـ) 
الكبار  وتلقني  لل�صغار  الكرمي 
اجل  ومن  للعلم  ع�صت  .بعدما 
العلم وحده وتركت اأثرا طيبا يف 
نفو�س من در�صت لهم اأو عرفوك 
االأعرا�س  بني  عظيمة  ومنزلة 
اجلميع  بني  مرموقة  ومكانة 
 ، بالف�صل  لك  ي�صهدون  ممن 
و�صتبقى مكانتك حمفوظة حتى 
ونحن  الدنيا،  عن  رحيلك  بعد 
وبينت   ، بلغت  قد  انك  ن�صهد 
للنا�س اأمور دينهم ودنياهم .وقد 
الدين  تنقية  على  حتث  كنت 

وحتارب  والبدع  ال�صوائب  من 
واخلزعبالت،كما  االنحرافات 
عن  ناهيا  باملعروف  اآمرا  كنت 
لومة  احلق  يف  التخ�س  املنكر 
التزام  على  دائما  وحتث   ، الئم 
العامل لبيته اأو مدر�صته وبابتعاده 
عن قرب ال�صلطان واحلاكم ،وكم 
وحتمد  قنوعا  متوا�صعا  اأنت 
ف�صله،  من  اأعطاك  ما  عن  اهلل 
بال�صالح  لكم  ي�صهد  ممن 
علمت  واال�صتقامة  والتقوى 
الدنيا  وعلوم  الكرمي  القراآن 
من  كوكبة  يديك  على  فتخرج 
االأمة  ونخبة  واالأئمة  املعلمني 
ومعلمني  واأطباء  مهند�صني  من 

واإطارات ووو..الخ.

الاَِّذيناَ لاَ  ْعلاَُموناَ واَ الاَِّذيناَ ياَ
ْعلاَُموناَ ياَ

احلق  فيهم  قال  ممن  كنت 
�صبحانه وتعاىل  )ُقْل َهْل يَ�ْصتَِوي 
يَْعلَُموَن  َوالَِّذيَن اَل  يَْعلَُموَن  الَِّذيَن 
لْبَاِب(،وقد  اأُولُو ااْلأَ ُر  ا يَتََذَكّ َ اإَِنّ  ۚ
على  حاثا  للعلم  خادما  راأيناك 
من  للعلماء  ما  يَخفى  وال  طلبه، 
النَّا�س  خدمة  يف   « جليٍل  دوٍر 
بامُلجتمع  والرقّي  ونفعهم، 
مه..-اإذ - العلماء هم َحَملة  وتقُدّ
اعون  العلم وُمبِلّغوه للنَّا�س، وال�َصّ
واالأثر  الف�صِل  من  ولهم  لن�رصه، 
من   « اإَنّ  و  الكثري..«  الَطّيب 
اأعَظم خ�صائ�س وَمناقب العلماء 
اأنَّهم ورثٌة لالأنبياء، وهم مل يَرثوا 
متاع  من  َمتاعاً  اأو  ماالً  ِمنهم 
العلم،  عنهم  َورثوا  بل  الدنيا، 
وذلك متمِثٌّل باأَنّ االأنبياء -عليهم 
تعاىل  اهلل  خلق  خري  الم-  ال�َصّ
اأن  بَدّ  ال  فورثتهم  االأر�س؛  يف 
بعدهم  من  اخَللق  خري  يكونوا 

وهم العلماء.
هااأنت اليوم تزف يف هذا املوكب 

الكبري ملقربة واد الق�صب :
) وقد ( ناداك رّبك يف العاملني 

*** نداء لعبد �صبور �صكـــــــــــــر
بيقيــــــن  النــــــــــدا  ذاك  فلبيت 

*** لت�صكن جنته و نهـــــــــــــــــر
اليوم يف واد الق�صب ويف  نلتقي 
بها  تاأ�ص�صت  التي  الزعفران 
والقراآن  العلم  زوايا  اأهم  اأحد 
الكبري  اأحمد  ال�صيخ  زاوية   -
احت�صنت  كما  عرفت  والتي   –
وعلماء  اإعالم  م�صايخ  واأجنبت 
اأحمد  ال�صيخ  اأمثال  ومن  اأجالء 
ال�صغري �صادقي )1907-االأربعاء 
1999م(  /لـ  19رم�صان 1419هـ 
وال�صيخ اأحمد بن معطـار ح�صاين 
حمرم   12 1877-االثنني   (
 17 لـ  املوافق  هـ   1365 �صنة 
دي�صمرب 1945م ( وال�صيخ حممد 
االأول  ربيع  بالغي�صة)17-1899 
نوفمرب   16 ل  املوافق  هـ   1410
�صايب  بن  وال�صيخ علي   )   1989
الـذراع)1842-01 جانفي 2007( 
النعـيم)  اأحممد  ابن  وال�صيخ 
ع�رص  /1899م-ال�صابع  هـ   1317

من ربيع الثاين 1400 هـ املوافق  
1989م(.و�صيخي  نوفمرب   16
بنفطيمة  عابـدبن  بن  عابـد 
التلي  وال�صهيد   )2013-1933(
1856(.واالإمام  بلكحل)1796- 
 -....( الغـا  ال�صادق  بن  حممد 
18 جوان 2009(.وال�صيخ الرّباين 
بن  بلكحل  الكرامات  �صاحب 
 )1829 1755م-   ( البح  علي 
معطـار  بن  اأحمد  وال�صيخ 
واأمثالهم  هوؤالء  )1805م-1873( 
كثري كانوا منارات علم تخرجوا 
من معاهد وزوايا م�صهورة كابن 
ببجاية وعلي بن عمر  اأبي داود 
باأوالد  املختار  وال�صيخ  بطولقة 
القا�صم  اأبي  بن  وحممد  جالل 
يف  بدورهم  .واأ�صهموا  بالهامل 
تربية وتعليم اأعالم املنطقة من 
اأوالد نايل وباقي اأعرا�صها،وكاأيّن 
�صقيق  م�صعودي  الهادي  بال�صيخ 
م�صطفى  بن  عطية  العالمة 
ق�صيدة  يف  يجملهم  م�صعدوي 
�صيخه  يف  قالها  التي  الرثاء 

عطية بي�س القول:
وافلت    املنري  البدر  خ�صف 
�صم�س النهار و�صاهت ال�رصميا

امتالأت   وقد  الغرباء  وتغريت 
اقطارها حزنا وجدبا ج�صيما

وذابت قلوب العقالء وانفطرت  
حتى كادت ان تكون رميما

على بهجة الدنيا وركن منارها  
ونربا�س العارفني ام�صى ه�صيما

كنت تذكرنا باالأجماد والبطوالت 
وبتاريخنا العريق وباإعالم امتنا 
، وكنت م�صاهما يف اإخراج هذا 
الرتاث وقد �صجعتني كثريا على 
التاأليف والكتابة وكنت تقول حاثا 
والكتابة  �صيدا  )العلم  ذلك  على 
قيده ، فقيد يالغول ( وقد اأثنيت 
على العالمة امل�صعدي والكتاب 

ال�صادر االخري بقولك :

ت�صفحت املناقب واملزايــــــا              
والبن عــامــر له الدرايـــــــــا

ما قال  البحوث  ففي 
االأوائل              كعبد القــــــــــــادر 

نراه االأول

التعبيـــــر  يف  كاملتنبي 
االإ�صالم  واالدا               يزيده 

ح�صن االقتــــــدا
من  ال�صالفني  تراث  هذا 
خلدوا  م�صوا               من 

التاريخ برهانا ق�صوا
نيل  يف  �صعى  وللذي 
ربه  جمعـــــه               جزاه 

بح�صن ف�صلــــــــــــه
ن�صيحة ال�صبــــــــا ويهديه 
العلم  ب                            يف 

واالإخال�س واالآداب
وفـــــــــــــــاد �صعيه  اهلل  �صدد 
االأزواج  ا               ويحفـــــــــظ 

واالأوالد
التعبيـــــــــــ عاجز  واين  هذا 
قدرة  عندي  ر              ولي�س 

التغييـــــــــر
يعالج  امل�صطفى 
االأو�صاع               وفاقدا للزاد 

والب�صاعــــــــــــة

جئنا  لقد  الكرمي  احل�صور  اأيها 
واأ�صتاذا  واأبا  اأخا  لنواري  اليوم 
ال�صيخ  ،اأيها  ومعلما عزيز علينا 
من  العني.اإن  قرير  من  الراحل 
مكلوم  هو  اليوم  يودعكم  جاء 
تدمع  العني  ،فاإن  لفقدكم  يتاأمل 
اإال  نقول  وال  يخ�صع  والقلب 
لفراقك  واإنا  ربنا،  ير�صي  ما 

يا�صيخنا م�صطفى ملحزونون.

ن�صاأل اهلل تعاىل اأن يرحم �صيخنا 
ايام  من  يوم  عنا يف  رحل  الذي 
الرحمة  �صهر  نودع  ونحن  العيد 
من  رقابنا  يعتق  وان  واملغفرة 
رو�صة  قربه  يجعل  وان  النار، 
ن�صاألك  اللهم  اجلنة،  ريا�س  من 
له دارا خريا من داره،  تبدل  اأن 
واأهال خريا من اأهله.ون�صاأل اهلل 
اأن يجازي كل من ح�رص اجلنازة 
ال�صالم  العاملني.و  يارب  .اآمني 
ميتا  الوقور  ال�صيخ  ايها  عليك 
واد  مقربة   . حيا  تبعث  ويوم 
الق�صب ) الزعفران ( يوم االأحد 
06 �صوال 14440هـ املوافق لـ 08 

جوان 2019 م.



مهدي درفلو �ملعروف �أكرث با�سم مهدي، "للو�سط "

»احلراك ال�شعبي جتاوز الكل«
زكرياء درفلو �ملعروف �أكرث با�سم مهدي ، 29 �سنة من مو�ليد مدينة عني 

�حلجل والية �مل�سيلة .. لي�سان�س علوم �سيا�سية 2014 ومتح�سل على 
�ملا�سرت يف �ال�سرت�تيجية و�لعالقات �لدولية �سنة 2016 من جامعة �مل�سيلة 

، حمب للمطالعة و قارئ مهم للتاريخ ، �سخ�سية ب�سيطة الأبعد �حلدود 
.. يف طريقه الإنهاء كتاب حتت عنو�ن �سر�عات وهمية قد �أ�سارك به يف 

معر�س �لكتاب �سنة 2019.

بقلم / �أ. خل�سر . بن يو�سف

ت�سهد �جلز�ئر �ليوم 
مظاهر�ت قوية �سلمية 
��سطلح عليها بالثورة 

�ل�سلمية لالإطاحة بالنظام 
و�ملطالبة بالتغيري فيا ترى 

ماهي �ال�سباب و�لدو�فع 
�لكامنة ور�ء هذ� �لوعي 

و�لن�سج �لذي برهن عليه 
�لفرد �جلز�ئري ؟

�إذ� �أتينا للنظر يف �أ�سباب خروج 
بالتغيري  للمطالبة  �جلز�ئريني 
فاإننا  �لنظام،  هذ�  بتغيري  �أي   ،
�أو  علنية  �أ�سبابا  هناك  �أن  جند 
متثلت  وقد  مبا�رشة   هي  قل 
�لعزيز  عبد  تر�سيح  رف�ض  يف 
 ، خام�سة  لعهدة  بوتفليقة 
�ل�سبب  لو�سع  �أتينا  لو  يعني 
�جلز�ئري  للحر�ك  �ملبا�رش 
�لدفع  فاإن  بالتغيري  �ملطالب 
للرت�سح  بوتفليقة  �لعزيز  بعبد 
�ملر�سية  حالته  من  بالرغم 
تام  �ل�سبه  وعجزه  �ملتقدمة 
�أمور  �أب�سط  ممار�سة  على 
�لدولة  �أمور  عن  ناهيك  حياته 
جهد�  تتطلب  �لتي  و�ل�سيا�سية 
�لدفع  كبري�ن..  وعقليا  بدنيا 
�لتي  للرت�سح باحلالة  ببوتفليقة  
ذكرناها كان �سببا وجيها خلروج 
�ل�سعب مطالبا بالتغيري ور�ف�سا 
لرت�سحه .. هذ� قد يكون �ل�سبب 
�ملبا�رش خلروج �جلز�ئريني لكن 
يف �حلقيقة هناك �أ�سباب �أخرى 
طيلة  �لرت�كم  عرب  كانت  كامنة 
�لزمن هي  �أكرث من عقدين من 
خلروج  و�أعطت  عجلت  �لتي 
�لقوية  �لروح  تلك  �جلز�ئريني 
�ل�سبب  كان  فلما  �لتغيري،  لأجل 
�ملبا�رش قوي كان �خلروج �أقوى 
ت�ستوعبه  �أن  من  �أكرب  و�لثقل 
�لأ�سباب  تلك  من   ، �ل�سلطة 
�لكامنة كان ت�سلط هذه �ل�سلطة 
عقدين  طيلة  باحلكم  وتفردها 
قد��سة  و�نتهاك  �لزمن  من 
وغياب  مرة  من  �أكرث  �لد�ستور 
�أر�ض  على  �حلقيقي  �لإجناز 
و�لوفرة  �لإمكانيات  رغم  �لو�قع 
 ، حم�سوبية    ، للمال  �ملريحة 

تع�سف   ، طبقية  حرمان   ، فقر 
لكل  قاتل   و�حتكار  ظلم    ،
من  معينة  جمموعة  عرب  �سيء 
وذلك  و�ملال  �مل�سالح  �أ�سحاب 
يف  �لأخريين  هاذين  بتز�وج 
كبري..  ب�سكل  �لأخرية  �لفرتة 
�جلز�ئريني  جعل  �لذي  �لأمر 
فما  �مل�ساكل  �أنو�ع  بكل  مثقلني 
قويا  �ملبا�رش  �ل�سبب  كان  �إن 
ومقنعا حتى �نفجرو� يف حر�ك 

مطالبني بالتغيري �حلقيقي.

�حلر�ك بد�أ �سيئا ف�سيئا 
ليتطور وي�سبح �أكرث 

ت�سعيد� و�أكرث قوة 
وم�ساركة لت�سارك فيه 
�ملوؤ�س�سات و�لقطاعات 

جميعا كيف تطور هذ� 
�حلر�ك �ل�سعبي ؟

ب�سكل  بد�أ  �حلر�ك  �سحيح 
�لبد�ية  يف  كان  فقد  ت�ساعدي 
دون  �ل�سعب  على  ح�رش� 
م�سميات �أو دون ر�سميات لياأخذ 
�لتحاق  �أخرى عرب  �سفة  بعدها 
�ملوؤ�س�سات دون خوف لتعلن عن 
�حلر�ك  مع  ووقوفها  مو�فقتها 
�ل�سعبي بكل قوة ، هذ� لو رجعنا 
طبيعيا  �أمر�  لوجدناه  للتاريخ 
عامل  �لعتبار  بعني  �أخذنا  �إذ� 
�لوقت و�ملماطلة يف �ل�ستجابة 
للمطالب ، فاملطالب كانت تاأتي 
يف  كانت  مدخالته  عرب  للنظام 
لكن  حت�رش،  وتكاد  قليلة  �لأول 
�سعيفة  �ل�ستجابة  كانت  كلما 
تلكم  بال�رشورة  تتطور  �سوف 
�ملطالب وتتنوع ، ويبد�أ �حلر�ك 
�سقف  ورفع  �لثقة  بك�سب 
�لذي  �لأمر  عاليا،  �ملطالب 
فئات  �لتحاق  بال�رشورة  يفرز 
ف�سيئا  و�سيئا  �ل�سعب  من  �أخرى 
يف  ر�سمية  �أكرث  طابعا  تاأخذ 
و�لهيئات  �ملوؤ�س�سات  تنظم  �أن 
�لإد�رية ، �أي�سا قد يكون لل�رش�ع 
�ملوجود �أعلى هرم �ل�سلطة دور 
كبري يف حلاق بع�ض �ملوؤ�س�سات 
باحلر�ك دون �لبقاء حتت عباءة 
من  �لع�سا  و�إم�ساك  �خلوف 
�أعلى  �ل�رش�ع  فذلك  �لو�سط، 
هرم �ل�سلطة �أعطى للموؤ�س�سات 

جر�أة �أكرث وثقة �أقوى يف �لتعبري 
عن ر�أيها ب�سكل �أو�سح.

ما هي �نعكا�سات �حلر�ك 
�ل�سعبي على �لتحالف �لرئا�سي 
– �أحز�ب �ملو�لة - �ملعار�سة 

�لعناد و�ل�سمود ؟
�ل�سعبي  �حلر�ك  �أن  �أعتقد 
�حلقيقة  يف   ، �لكل  جتاوز 
�أغلب �ل�سعب �جلز�ئري مل يكن 
�ملو�لة  باأحز�ب  يثق  �أو  يعرتف 
�ل�سعب  وخروج  �حلر�ك  ومع 
�أ�سبح  و�لوعي  �حلرية  تلك  بكل 
متثله  �أن  من  �أكرب  نف�سه  يرى 
كانت  �لأحز�ب  من  جمموعة 
�ل�سلطة  بحمد  ت�سبح  تز�ل  ول 
�أ�سبح  �أحز�ب �ملعار�سة  ، حتى 
كبرية  ثقة  يعطيها  ل  �حلر�ك 
�أكرب  نف�سه  يرى  �ل�سعب  و�أ�سبح 
م�سوؤولية  بتحميلها  وذلك  منها 
تاريخية يف �أنها مل تقدم لل�سعب 
�لزمن  ول �سيء طيلة عقود من 

.

ما قر�ءتك ال�سرت�تيجية 
�لنظام ملو�جهة �حلر�ك ؟

قر�ءتي  ماهي  عن  �لإجابة  قبل 
يتبعها  �لتي  لال�سرت�تيجية 
�حلر�ك  مو�جهة  يف  �لنظام 
�ل�سعبي  يجب �لعودة �إىل �لتاريخ 
�لأنظمة  �أن  لنجد  �أخرى  مرة 
م�ستقيم  خط  لديها  �مل�ستبدة 
ومت�سابه يف �لتعامل مع �لثور�ت 
يف  فهي   ، �ل�سعبي  �حلر�ك  �أو 
جهد  بكل  تقوم  �لأمر  بادئ 
�حلر�ك  هذ�  �إجها�ض  لأجل 
�لقوة و�لعنف  ��ستعمال  �إما عرب 
��ستيعاب  حماولة  عرب  �أو   ،
، يف �جلز�ئر  و�حتو�ئه  �حلر�ك 
�لثانية  �لطريقة  تنتهج  هي 
�حلر�ك  ��ستيعاب  حماولة  وهي 
و�حتو�ئه هذ� يف �لبد�ية متهيد� 
لو�أده بالقوة �إن تنجح يف �حتو�ئه 
يف  حدث  �لذي  �ل�رش�ع  لكن   ،
جعل  �ل�سلطة  هرم  قمة  �أعلى 
وقتا  تاأخذ  �لنظام  ��سرت�تيجية 
دون  �إ�ستيعابه  حماولة  يف  �أكرب 
�أن  �أدق  ، بتعبري  �لقوة  ��ستخد�م 
�ل�رش�ع على �أعلى هرم �ل�سلطة 
�لقوة  ��ستخد�م  �أجل  �لذي  هو 

لكنه   ، يطول  قد  �آخر  وقت  �إىل 
وو�رد  مطروحا  خيار�  يبقى 

جد�..
�ملهم حلد �لأن �حلر�ك �ل�سعبي 
و�أكرث  �ل�ساعة  حلد  �أقوى  هو 
عليه  تنطلي  �أن  من  ن�سجا 
يف  �لقائمة  �لنظام  ��سرت�تيجية 
وحمالة  �ملماطلة  على  �أ�سا�سها 

�حتو�ئه.

�أال ترى باأن ما ت�سهده 
�جلز�ئر �سابقة �أوىل يف 

تاريخها و�لعامل �أين برهن 
�جلز�ئريون للعامل عن 

رف�سهم باأ�ساليب ح�سارية 
دو�م �لنظام �حلايل �سيكون 

�سالحا ذ� حدين بني » 
�ل�سلمية » و« �لتخوف من 

�ال�ستغالل �خلارجي»  ؟

�سحيح ما تقوله �أ�ستاذي �لكرمي 
لو  ذلك  من  �أكرث  �أذهب  وقد   ،
�حلر�ك  قبل  و�حد  �أي  �ساألت 
ت�سهد  �سوف  �جلز�ئر  باأن  باأيام 
حر�كا �سعبيا كبري� لكنه �سيكون 
دون عنف �أو فو�سى ملا �سدقك 
مع  تاريخنا  �إىل  ر�جع  ودلك   ،
د�ئما  كانت  �لتي  �ملظاهر�ت 
�ل�سخ�سية  و�إىل   ، عنيفة  تكون 
مع  لكن   ، �لع�سبية  �جلز�ئرية 
كلهم  �جلز�ئريون  �حلر�ك  هذ� 
وعن  �أ�سيل  معدن  عن  �أبانو� 
، حتى  ثقافة تعدت كل �حلدود 
�أ�سبحنا م�رشبا لالأمثال يف مدى 
وعينا و�حتادنا و�أدبنا رغم �لكرثة 

�لعديدة فقد حافظ �جلز�ئريون 
 ، وتالحمهم  هدوئهم  على 
م�سطلح  عن  نتحدث  و�أ�سبحنا 
ثقافة  وهو  �جلز�ئر  يف  جديد 
�حلر�ك .. �سيء جميل �أخي �أن 
نكون هكذ� د�ئما ، لكني �أخ�سى 
وعي  جمرد  هو  �لوعي  هذ�  �أن 
غاليا  ثمنه  �سندفع  و�أننا  وهمي 

، �أمتنى �أن �أكون خمطئا. 

ح�سب وجهة نظرك ماهي 
ماآالت هذ� �حلر�ك �ل�سلمي 

وما �ملخارج و�حللول �لتي 
تر�ها �الأجنع للخروج 
باجلز�ئر �إىل بر �الأمان 

و�الأمن و�ال�ستقر�ر وبناء 
دولة حديثة ع�سرية 
ومعا�سرة تقوم على 

�ملوؤ�س�سات وقومها �لعدل 
و�ملدنية ؟

بعد �تفاق �الأغلبية 
�ل�ساحقة من �جلز�ئريني، 
على �ل�سلمية يف �ملطالبة 

برحيل �ل�سلطة �حلالية.. 
�أ�سبح �ل�سوؤ�ل �الأكرث طرحا 

هو : ما هو �حلل.. ؟

بالرجوع للتاريخ هناك �لكثري من 
يحدث  ملا  �مل�سابهة  �لأحد�ث 
�تعظ  من  و�لعاقل  �جلز�ئر،  يف 
بغريه ..  �أعتقد �أن �حلديث عن 
�لأ�سخا�ض  من  قائمة  ت�سكيل 
لتمثيل �ل�سعب ومطالبه ، هو فخ 
لأنه   ، �ل�سارع  بانق�سام  �سيعجل 
قائمة  ت�سم  �أن  �مل�ستحيل  من 

 ، �ملجتمع  �أطياف  كل  و�حدة 
و�سع  على  حر�سو�  ولو  وحتى 
ممثل عن كل تيار، ف�سيكون من 
تفاهم  يحدث  �أن  جد�  �ل�سعب 
�ملختلفة  �لإيديولوجيات  بني 

بني كل تيار و�آخر...
كل   ، �حلل   �أن  �عتقادي  يف 
تاريخ  بو�سع  �ملطالبة  يف  �حلل 
عليها  تقوم  لالنتخابات  حمدد 
، مع �رشط وهو:  جلنة م�ستقلة 
�لن�سطاء  كل  على  �سامل  عفو 
�لوطن  د�خل وخارج  �ل�سيا�سيني 
��ستثناء  دون  لهم  �ل�سماح  مع 
حجر  دون  �ل�سيا�سة  مبمار�سة 
وفق  حرية  وبكل  توجيه  �أو 
�ساعتها  �لدميقر�طية..  مبادئ 
�لكفاء�ت  لل�سعب  تظهر  فقط  
 ، �لزمن  من  عقود�  غيبت  �لتي 
و�ستت�سكل قو�ئم قوية وحتالفات 
ي�ستطيع  ومنه   ، خمتلفة  باأفكار 
دون  ممثليه  يختار  �أن  �ل�سعب 
�لقائمة  و�ستفوز   .. توجيه 
�لقو�ئم  وتتجه   ، �لأغلبية  ذ�ت 
�ملعار�سة   ، للمعار�سة  �لأخرى 
�لقائمة  جتعل  �لتي   ، �حلقيقة 
و  �ملر�قبة  �لفائزة حتت �سغط 

�ملحا�سبة ....
 �أعتقد �أن كل حديث من دون فتح
باملمار�سة و�ل�سماح   �حلريات 
 �ل�سيا�سية بكل حرية ، للكل دون
عبٍث حديث  فهو   ..  ��ستثناء 
�لق�سية �لتاأجيل ومتييع  به   يُر�ُد 
�ل�سعب  و�للتفاف حول مطالب 

، و�لتاريخ بيننا.
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�ملتحدة  �لأمم  منظمة  حتتفي 
و�لعلوم  و�لثقافة  للرتبية 
يف  بالفائزين  »�ليون�سكو«، 
جائزة �ل�سارقة للثقافة �لعربية، 
جلنة  �إعالن  على  تاأكيدها  بعد 

�لتحكيم ب�ساأن �لدورة �لـ .16
�ملخ�س�سة  �جلائزة  ومنحت 
جلمعية  �لعربية  لل�سخ�سية 
�أما  �لبنان،  يف  »�ل�سمندل« 
لل�سخ�سية  �ملخ�س�سة  �جلائزة 

بها  فاز  فقد  �لعربية  غري 
»�ململكة  �سباك  مهرجان 
ت�سليم  �سيتم  فيما  �ملتحدة«، 
�جلو�ئز خالل حفل يقام مبقر 
باري�ض  يف  »�ليون�سكو«  منظمة 
يوم �خلمي�ض �ملو�فق 13  جو�ن 

�جلاري.
»�ل�سمندل«  جمعية  �أن  يذكر 
تقوم  ربحّية  غري  منّظمة 
وتُعنى  �لتطوعي  �لعمل  على 

�لق�س�ض  بفن  بالنهو�ض 
لدى  »�لكوميك�ض«  �مل�سّورة 
�لأَعمار،  خمتلف  من  جماهري 
ون�رشت منذ تاأ�سي�سها يف �لعام 
من  كبرية  جمموعة   ،2007
عن  ف�ساًل  و�ملجاّلت،  �لكتب 
��ست�سافتها للعديد من حلقات 
يف  �سو�ء  و�ملعار�ض  �لعمل 
من  �أخرى  مناطق  يف  �أو  لبنان 

ة جو�ئز. �لعامل وح�سدت عَدّ

فيعد  �ُسّباك«  »مهرجان  �أما 
تُعنى  �لتي  �ملهرجانات  �أكرب 
�ملعا�رشة  �لعربية  بالثقافة 
باململكة  وينظم  �أوروبا  يف 
�ل�سمالية  و�إيرلند�  �ملتحدة 
�لعام  يف  تد�سينه  منذ  ويقام   ،
عامني  كّل  و�حدة  مّرة   ،2011
يربط  ثقافياً  ج�رش�ً  وميّثل 
باأف�سل  �ملّتحدة  �ململكة 
�لعربية  �لثقافة  تقّدمه  ما 

خالل  من  وذلك  �ملعا�رشة، 
ت�سمل  طموحة  بر�مج  تنظيم 
و�لأفالم  �لب�رشّية  �لفنون 
و�لأدب  و�مل�رشح  و�ملو�سيقى 

و�لفعالّيات و�ملناق�سات.
يعقد �لذي  �ملهرجان   ويهدف 
 بالتعاون مع جمموعة جمعيات
يف فنية  وموؤ�س�سات   فاعلة 
�لحتفاء �إىل   ، �خلارج  و   لندن 
�ل�سعيد على  �لعرب   بالفنانني 

�لأعمال على  ويرّكز   �لدويل 
م�سلطاً للفنانني،   �لفردّية 
تعددّية �أهمّية  على   �ل�سوء 
 �لأ�سو�ت وتنوع وجهات �لنظر
�لرتويج �إىل  وي�سبو   �ملتباينة 
لدى و�لإبد�ع  �لبتكار   لنو�حي 
لعدد و�إي�سالها  �لَعرب   �لفنانني 
�ململكة يف  �لنا�ض  من   �أكرب 

�ملتحدة ويف �لعامل �أجمع.
  وكاالت

"اليون�شكو" تكرم الفائزين بجائزة ال�شارقة للثقافة العربية
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الناقد ال�شينمائي الدكتور احلاج بن �شالح ليومية »الو�شط »

لتحتل  ت�ؤهلها  اجلزائر  "اإمكانيات 
الريادة يف جمال ال�سينما"

 قدم الناقد ال�شينمائي اجلزائري الدكتور احلاج بن �شالح  يف هذا احلوار اخلا�ص مع يومية »الو�شط« روؤيته  حول واقع وراهن ال�شينما اجلزائرية   فلقد 
حتدث فيه عن مهرجان  اجلزائر الدويل لل�شينما »اأيام الفيلم امللتزم »فيكا9 »الذي مت تنظيمه باجلزائر العا�شمة ، اأين كان هذا ال�شنيمائي املحرتف 
املخت�ص يف الفن ال�شابع ع�شوا يف جلنة حتكيم االأفالم الوثائقية يف« فيكا » وعليه فلقد قدم لنا يف هذا اللقاء ال�شيق جملة من االقرتاحات لتطوير 

ال�شينما يف بالدنا والتي اأ�شاد فيها باالإبداع ال�شينمائي اجلزائري، موؤكدا بالقول » منلك كل االإمكانيات لنكون من بني االأوائل يف جمال ال�شينما.

حاوره: حكيم مالك 

من  العديد   ، بداية 
بال  ت�شغل  امل�شاكل 
الوطن  داخل  النا�ص 
 ، العامل  اأرجاء  ويف 
ال�شينما   اأن   ترى  فهل 
يف  م�شعفا  تعترب 
التحوالت  خ�شم  
العاملية  الدراماتيكية 

الراهنة ؟

هذا  طرح  يف  احلق   لك 
ال  ال�شائك،  ال�ش�ؤال  
اأهمية  عن  يت�شاءل  اأحد 
اللقاءات  فعالية   وال 
يف  ال�شينمات�غرافية 
 ، ودم  نار  من  عامل 
ال�اقع  يف  االإجابة 
احتقان  فب�شبب   ، �شهلة 
االختالالت  و  ال�رصاعات 
تيجية  ا �شرت جلي� ا
من  جتعل  و  تتعاظم  
ل��شع  التحرك  ال�رصورة  
وتلك  لالنزالقات  حد 
االختالالت لي�س فقط يف 
املجال ال�شيا�شي و حدود  
به و املفكر فيه   امل�رصح 
ب�شكل  تخطيها  التي مت  و 
ال�شاأن  كذلك  و   ، وا�شع 
جماالت  على  ينطبق 
الفن  و  الثقافة   ، االت�شال 
دور  له  ال�شابع  فالفن   ،
للت��شل  يلعبه  حم�ري 
لبل�غ هذه الغاية و   نحن 
املهرجان  بهذا  باحتفالنا 
و  العامل  نح�  نافذة  نفتح 
مل�اطنينا  م�شاحة  ن�فر 
اأجل  من  بامتياز  ف�شاء 
التعرف و  تقييم االنتاجات 
ذات قيمة. فاملهرجان ه� 
اأي�شا عامل بامتياز الذي له 
القدرة على جمع االإن�شانية 
جمعاء بدون متييز طبقي 
ل�ن  اأو  لغ�ي،   ، ديني   ،
ال�شبب  لهذا  و  الب�رصة، 
و  للمنظمني  ثنائي  اأجدد 
اأو  قريب  من  امل�شاركني 
امل�شاهمني  و  بعيد  من 
لقاءات  هكذا  تنظيم  يف 
�شينمائية و التي ت�فر لكل 
التعرف  و  جماالت  واحد 
اجلديدة  التيارات  على 
ال�شينما  يف  امل�شادة  و 
العاملية و حتليل االأعمال  
االحتفاء  و  املعا�رصة 
خالل  من  االأفالم  بتلك 

تكرمي �شناعها

ح�شورك  �شجلت 
مهرجان  يف  موؤخرا 
لل�شينما   الدويل 
ك�شنيمائي  بالعا�شمة  
حمرتف  ناقد  و 
خمت�ص يف الفن ال�شابع 
انطباعاتك   ماهي   ،
التا�شعة   الطبعة  عن 

مقارنة  مبا �شبقها ؟
  

الدويل   املهرجان   اإن 
الفيلم  واأيام  لل�شينما 
 ،  9 »فيكا«    ، امللتزم 
هاما  م�عدا   اأ�شحى 
عنه  اال�شتغناء  ميكن  ال 
الفن  حمرتيف  قبل  من 
ال�شاأن  كذلك  و  ال�شابع 
ال�شينما   لع�شاق  بالن�شبة 
 ، ال�ش�رة  و  ال�ش�ت  ه�اة 
�شانحة   فر�شة  يعترب  فه� 
االأفالم  على  للتعرف 
الدولية  التي مت اختيارها 
على اأ�ش�س قيمتها التقنية 
و الفنية و التيمة اأو الر�شالة 
التي حتملها هذه االأخرية 
عر�شت  الطبعة  فهذه   ،
ج�ش�ر  مد   و  اإر�شاء 
احل�شارات  بني  جديدة  
مع  بامل�ازاة  الثقافات  و 
اأ�ش�س  تدعيم  م�ا�شلة 
الذي  و  الثقايف  ال�رصح 
�شيحتفي  يف العام املقبل 
اإن �شاء اهلل بطبعته العا�رصة  
و  عمل  و  اإرادة   بف�شل  
و  املنظمني  حر�س  كذا  
كل حمبي ال�شينما الثقافة  
 ، يرافق�نهم  الذين 
للفيلم  الدويل  فاملهرجان 
الي�م  يحظى   امللتزم 
و  دولية،  �شهرة  و  ب�شمعة  
يتمثل  ذلك   على   الدليل 
كبرية  اأ�شماء  ح�ش�ر  يف 
العاملية   ال�شينما  يف 
التنقل   يف  يرتددوا  فلم 
العا�شمة،  اجلزائر  اإىل 
يربهن�ن  فهم  وبالتايل 
عرو�شهم   بف�شل  للعامل  
وت�قهم  اجلماعية   ق�تهم 
يف  ورغبتهم  للدميقراطية 
و  التاريخ  جمرى  تغيري 
للحرية  املا�شة  حاجتهم 
الدفاع  يف  رغبتهم  مع   ،
و  الفنية  احلريات  عن 
و  املهنية   و  االأخالقية 
لالإبداع   االقت�شادية 
خلق  مع  ال�شينمائي  
اعادة  مع  جديدة  رم�ز 
ال�شينما  جمايل   تنظيم 
بغية  ب�رصي  ال�شمعي  و 

مرافقة ال�شمري اجلماعي 
تلك  فاأغلبية  وعليه 
هي  امللتزمة  االأفالم 
و  �شعبة   ظروف  وليدة 
وج�دها  اأثبتت  ذلك  مع 
�شجاعة   و  ت�شميم  بف�شل 
اجلمه�ر  وفاء  و  �شناعها 
يالحظ  و  يرافقهم  الذي 
عاملنا  باأن  �شديد   بفرح 
الي�م ال يعاين  مطلقا من 
من  ال  و  املبدعني  نق�س 
من  حتى  ال  و  امل�اهب 
الكفاءة و ال من االحرتافية  

التقنية.

�شد  االأفالم  من  اأي 
انتباهك خالل الطبعة 

التا�شعة لفيكا »؟

التي  االأفالم  مئات  �شمن 
و  امل�شاركة  ا�شتطاعت 
مت   ، امل�عد  يف  احل�ش�ر 
قب�ل 17 فيلما  يف املناف�شة 
، 9 اأفالم وثائقية و8 اأفالم 
اأخرى مت  و   ، واقعية  غري 
املناف�شة  خارج  اإدراجها 
و   ، للمهرجان  الر�شمية 
من بينها اأربعة اأفالم  لها 
و   ، عامليا  اأولية  عرو�س 
لي�س من ال�شهل اأن اأ�رصح 
ب�شاأنها ، و لكن مع ذلك  ال 
بع�س  اإىل  اأ�شري  اأن  باأ�س 
»حر«  فيلم  مثل   ، منها 
الذي  و  ت��شكا  ملي�شال 
و  ال�شجاع  الن�شال  ي�رصد 
مهاجري  مع   املت�شامن 
و  حرو،  �شيدريك  الفالح 
لتيريي  ال�شدفة«  »اأبناء 
مي�شال الذي يتابع و ي�شتمع 
الثالث  اجليل  من  الأطفال 
اآباءهم   غادر  الذين  ،و 
مبناجم  لال�شتقرار  تركيا 
بلجيكا ، و اأخريا تف�شيل و 
»ابنة  لفيلم  اهتمام خا�س 
للمخرجة  ال�شيطان«  
 ، فرقي  وارنلي  اأور�ش�ال 
بذاكرتها  عادت  التي  و 
اإىل  العمل  هذا  خالل  من 
من  �شاو�شي�شك�  �شن�ات 
خ�ش��شا  املاأ�شاة  خالل 
االأطفال  التي عا�شها  تلك 
مت  الذي  و  املخط�فني 
لالأجانب  بيعهم  اأو  تبنيهم 
احلك�مة  طرف  من 
هذه  فن  الرومانية  
زهرية  قالت  االأفالم  
ياحي حمافظة املهرجان 
الدويل للفيلم امللتزم  اأنها 
قناعاتنا  تدعم  و  تثمن 

ال�شينما  ق�ة  و  باأهمية  
با�شتعادة  اأحا�شي�شنا  و 
االأفراد  انخراط  و  ال�عي 
جمعيات  �شمن  اأو  فرادى 
اأكرث  و  اأق�ى  اأ�شح�ا 
�شمال  دول  من  اندماجا 

الك�كب. 

ال�شينما  هي  اأين 
الوطنية من كل هذا ؟

رغم  مب�رص  غري  ال��شع 
م�شاهدة  ا�شتطعنا   اأننا 
ال�شحية  العالمات  بع�س  
 ، ال�طنية  لل�شينما  اجليدة 
اأربعة عرو�س اأولية وطنية  
ه�  و  املالئكة«  »�ش�ت  لـ 
لعي�س  لكمال  خيال  فيلم 
امل�شتقيم«  الطريق   و   ،
للمخرج اجلزائري عكا�شة 
و  ماتيي  و«اأنريك�   ، ت�يتة 
الث�رة اجلزائرية » وثائقي 
لعلي فاحت عيادي ، والفيلم 
يف  »االختيار  ال�ثائقي  
لفيلي  الع�رصين«  �شن 
م�شرتك  »اإنتاج  هريمان 
اأما  �ش�ي�رصي«،  جزائري 
للخروج  و  للباقي  بالن�شبة 
يجب  املغلقة  الدائرة  من 
و ب�شكل ا�شتعجايل  تنظيم 
عامة  تقييمية  اجتماعات 
امل�شاكل  الأن  لل�شينما  
العراقيل  فب�شبب  عديدة  
البع�س  فقد  امل�انع   و 
اأفالم  اإخراج  يف  الرغبة 
رغبة  هي  فال�شينما   ،
ال  فهذا   ، �شيء  كل  قبل 
مدراء  اأو  التقنيني  يعني 
عندما  لكن  و   ، الت�ش�ير 
ن�شتطيع  ال  مبدعني  نك�ن 
اأن نبدع و نحن حما�رصين  
باآالف امل�شاكل املزيفة ، 
و الذي يدع�ا لال�شتغراب  
منلك  الأننا  اال�شتهجان  و 
لنك�ن  االإمكانيات  كل 
جمال  يف  االأوائل  بني  من 
منتلك   فنحن   . ال�شينما 
طاقات ب�رصية و اإمكانيات 
كبرية  اأفالم  الإجناز  مادية 
، فاالفتتاحات امل�شب�طة 
و  �رصورية  للمهرجانات 
 ، االأهم  ت�شكل  ال  لكنها 
اأنه يجب و�شع  لذا اأعتقد 
الطاولة  على  �شيء  كل 
مت�يل،  اإنتاج،   ، تك�ين   «
ت�زيع ، �شينماتيك » اإلخ... 
اجتماعات  تنظيم  مع    ،
بغية  ال�شينما  ح�ل  عامة 
التقييم اأوال و ر�شم الطرق 

عن  النحيب  من  فلنكف   ،
فكثري   ، ال�طنية  ال�شينما 
علينا  يت�جب  االأ�شياء  من 
القيام بها ، و لكن ال ميكن 
دون   من  ذلك  حتقيق 
م�افقة حمرتيف ال�شينما ، 
كفاءة   اأو  التزام  كان  مهما 
امل�ش�ؤولني  ، فال ميكن اأن 
نح�شل على �شينما وطنية 

بني ليلة و�شحاها .

النقائ�ص  عن  حدثنا 
التي تعاين منها اأغلبية 
املهرجانات ال�شينمائية 

يف اجلزائر؟  

امل�ج�دة  ال�شعف  نقطة   
التن�شيق   غياب  يف  تتمثل 
املهرجانات  يف 
اجلزائر   يف  ال�شينمائية 
للفيلم  الدويل  كمهرجان 
ومهرجان  ب�هران  العربي 
بعنابة  املت��شطي  الفيلم 
املهرجانات  من  وغريها 
�رصورة  مع  االأخرى 
خمتلف  يف  االأفالم  ت�زيع 
من  والبد  ال�طن  واليات 
تلعب  اأن  الثقافة  وزارة 
طريق   عن  الفعال  دورها 
االأفالم اجلزائرية   متابعة 
املعرو�شة يف مهرجانات 
اجلزائرية    ال�شينما  
�شت�شجع   االلتفاتة  فهذه 
ال�شينمائيني   املخرجني 
والبد اأن ال تنح�رص فقط 
االفتتاح  يف  ح�ش�ر  يف 
لها  فال�ش�رة  واالختتام  
اإيجابي و�شلبي والبد  دور 
ال�ش�رة  عب�دية  منع  من 
التي تاأتينا من اخلارج فهنا 
يكمن اخلطر  مع الدع�ة 
يف  والتك�ين  لتح�شي�س 

الب�رصي   ال�شمعي  جمال 
الرتكيز  من  فالبد  لذا 
الهام  العن�رص  هذا  على  
الثقافة  وزارتي  قبل   من 
طريق  عن  والرتبية  
عرب  االعتبار  بعني  اأخذه  
االأجيال  وت�عية  التعليم  
الذي  بالدور  ال�شاعدة 
هذا  ويتم  ال�ش�رة  تلعبه 
اأهميتها   عند   بال�ق�ف 
واأهمية ال�شمعي الب�رصي،   
والبد على ال�شينماتيك اأن 
يجب   كما  بدورها   تق�م 
النقائ�س   عند  ال�ق�ف 
الإعادة اإحيائها من جديد 
والتقدم  التط�ر  لتحقيق 
ال�شينما  يف   واالزدهار 

اجلزائرية .. 

القرارات  اأبرز  هي  ما 
بها  خرجتم  التي 
الت�شاور  لقاء  يف 
مع  جمعكم  الذي 
املهرجانات  مديري 
ال�شينمائية املتو�شطية 

واالإفريقية  ؟ 
   

بني  الت�شاور  لقاء  يعد    
مهرجانات  عدة  مديري 
واإفريقية  مت��شطية 
ن�عها    من  اأوىل  خط�ة 
»فيكا  يف  اأقيمت  والتي 
9«  حيث اأنها تعد  فر�شة 
عن  العالقات  لتق�ية 
التجارب  التبادل  طريق 
مثمر،  تعاون  بناء  يهدف 
فلقد مت  فيها طرح كيفية 
التن�شيق بني  املهرجانات 
املت��شطية  ال�شينمائية 
لتحقيق  واالإفريقية  
منا  واحد  فكل   ، التقدم 
يتعمق يف هذا  اأن  ميكنه  

فكرة  ويعطي  امليدان 
على  العمل  مع  جديدة 
االأفالم  ت�زيع  �شمان 
امل�شت�ى  على  اجلزائرية 

العاملي .

ال�شينمائي  الناقد 
يف  �شالح  بن  احلاج 

�شطور ....

�شالح   بن  حاج  عمل 
معلما يف اإحدى املدار�س 
وهي  مبع�شكر  االبتدائية 
اأحمد«  »زهانة  مدر�شة 
 ،1967 �شنة  ذلك  وكان 
عرو�شا  قدم  ولقد  
خمتلفة  �شينمائية 
م�شت�شار  فه�  لالأطفال  
�شينمائي ،التحق مبدر�شة 
التك�ين  مبعهد  خا�شة 
بربوك�شل  ال�شينمائي 
املخرج  رفقة  ببلجيكا، 
اجلزائري  ال�شينمائي 
بلقا�شم  املعروف 
�شاكي  اإبراهيم  و  حجاج 
�شهادة  على  حت�شل  و 
لل�شينما  العليا  املدر�شة 
�شن�ات   4 بعد  �شنة1974 
والتك�ين  الرتب�س  من 
م�ش�ؤوال  ال�شابق  ،وكان يف 
ال�شينماتيك  قاعة  على 
مكلفا  وم�شريا   ، ب�هران 
من  املربجمة  بالعرو�س 
وثائقية   واأ�رصطة  اأفالم 
مهمته  ت�ا�شلت   ولقد 
اأنه  كما   ، عاما    30 ملدة 
الكثري  تنظيم    �شاهم يف 
ال�شينمائية  االأ�شابيع  من 
اجلزائرية  لالأفالم 
والفرن�شية  واالإيطالية 
االأفالم  من  وغريها 

العاملية.
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اكت�صاف م�صكلة قاتلة 
يف جتويف الفم

كولومبيا  جامعة  علماء  اكت�شف 
البكترييا املوجودة  اأن  الأمريكية، 
ت�شاهم  والتي  الفم،  جتويف  يف 
الأ�شنان  ت�شو�س  عملية  يف 
تطور  من  تعجل  اللثة،  والتهاب 
موقع  ويفيد  القولون  �رسطان 
باأن   »MedicalXpress«
بروتني  غياب  اكت�شفوا  الباحثني 
خاليا  يف   »Annexin A1«
القولون ال�شليمة، والذي يحفز منو 
التجارب  وخالل  اخلبيثة  الأورام 
التي اأجراها الباحثون على الفئران، 
ات�شح اأن كبح ن�شاط هذا الربوتني 
 Fusobacterium« منع بكترييا
nucleatum« من تن�شيط م�شار 
الإ�شارات التي ت�شاعد على تطور 
الأورام  منو  واأبطاأ  ال�رسطان، 
الباحثون  حلل  كما  اجلديدة. 
النووي  احلم�س  عن  معطيات 
ب�رسطان  م�شابا   466 لـ  الريبي 
ازدياد ن�شاط  اأن  القولون، وات�شح 

كان   »Annexin A1« بروتني 
بغ�س  التكهنات،  باأ�شواأ  مرتبطا 
النظر عن اجلن�س والعمر ومرحلة 

حاليا  الباحثون  ويعمل  املر�س 
لت�شخي�س  طريقة  تطوير  على 
بروتني  مب�شاعدة  ال�رسطان  اأنواع 

»Annexin A1« كموؤ�رس حيوي، 
الطبية  لالأدوية  هدفا  وجعله 

اجلديدة.

معهد تون�صي يتح�صل على براءة 
اخرتاع دواء م�صاد ل�صرطان الدم

حت�شل معهد املناطق القاحلة )حكومي( مبحافظة 
مدنني جنوب �رسقي تون�س، على براة اخرتاع لدواء 

جديد م�شاد ملر�س �رسطان الدم، مت ا�شتخراجه من 
نبتة »الاّلزول« املوجودة بكرثة جنوب �رسق البالد 
وقالت الباحثة التون�شية يف املعهد حنان جّناع، اإن 

البحوث كانت يف اإطار ر�شالة دكتوراه متحورت حول 
الأهمية الغذائية لنبتة »الاّلزول«. 

وتابعت حنان جّناع »انطلقنا منذ فرتة يف البحوث 
للتعرف على اأهمية هذه النبتة وانتهينا اإىل قدرتها 

على مكافحة اخلاليا ال�رسطانية يف ج�شم امل�شابني 
مبر�س �رسطان الدم«واأ�شافت الباحثة التون�شية اأنه قد 

متت مقارنة النتائج املتح�شل عليها با�شتعمال نتبة 
»الاّلزول« مع النتائج التي يعطيها دواء يباع ملعاجلة 
�رسطان الدم، موؤكدة اأن الدرا�شات اأثبتت تفّوق هذه 
النبتة على الدواء امل�شتعمل ب�شكل كبري يف كل اأنحاء 

العامل ولفتت اإىل اأن هذه البحوث متت بالتعاون 
بني معهد املناطق القاحلة مبدنني ومعهد با�شتور 

)حكومي( املهتم بالأبحاث الطبية بالعا�شمة تون�س 
وبح�شب الباحثة فاإن املعهد الوطني للموا�شفات 

وامللكّية ال�شناعّية )حكومي( هو اجلهة التي منحت 
براءة الخرتاع ا�شتنادا اإىل املوا�شفات العاملية يف 
جمال الكت�شاف العلمي يف جمال الأدوية امل�شادة 

ملر�س �رسطان الدم.
و«الاّلزول« نبتة من نوع الب�شليات تتواجد ب�شكل كبري 

يف منطقة �شمال اإفريقيا وخا�شة اجلنوب ال�رسقي 
لتون�س، ويتهافت الأهايل على التقاطها خا�شة يف 

ف�شلي ال�شتاء والربيع لفوائد عالجية.

هذا هو �صّر ال�صوت ال�صادر

 

 عن »طقطقة« الأ�صابع
 

ل باحثون يف درا�شة علمية حديثة ملعرفة �رس ال�شوت  تو�شّ
الذي ي�شدر لدى »طقطقة« الأ�شابع، مظهرين اأن �شببه انفجار 

فقاعات جمهرية يف ال�شائل املوجود يف املفا�شل، للتو�شل لهذه 
اخلال�شات، ا�شتند الباحثون الفرن�شيون والأمريكيون اإىل مناذج 

ريا�شية.
والفر�شية التي طرحوها لي�شت جديدة، وهي ظهرت لأول مرة 

قبل 70 عاماً ثم �شككت بها درا�شات لحقة، اإل اأن اجلديد 
يف خال�شات الدرا�شة الأخرية اأن انفجار فقاعة واحدة يكفي 

لإ�شدار هذا ال�شوت، بح�شب عبد اهلل بركات الباحث يف الكلية 
التقنية يف باري�س.

وكانت درا�شة اأجريت يف العام 2015 حتدثت عن اأن �شوت 
»القرقعة« ياأتي من ت�شّكل الفقاعات ولي�س من انفجارها وقال 

بركات: »رّكزنا على هذه امل�شاألة من وجهة نظر ريا�شية، لأن كّل 
الأبحاث ال�شابقة كانت تعتمد على املراقبة«نواأ�شاف: »حاولنا 

بذلك اأن نبني منوذجاً ريا�شياً لو�شف ظاهرة فيزيائية«.
وخل�س الباحثون يف الدرا�شة املن�شورة يف جملة »�شاينتيفيك 

ريبورت�س« اإىل اأن انفجار الفقاعات ال�شغرية هو امل�شوؤول عن 
اإ�شدار �شوت »القرقعة« لدى »طقطقة« الأ�شابع، ولي�س ت�شّكلها 

ول ت�شبب هذه املمار�شة التهاب املفا�شل، بخالف العتقاد 
ال�شائد.

خل التفاح يحارب النتفاخ
 ويخفف حرقة املعدة

اأوردت جملة »فرويندين« الأملانية اأن خل التفاح �شديق للمعدة، 
حيث يعمل على تن�شيط اله�شم ويحارب اآلم البطن والنتفاخ 

واأ�شافت املجلة املعنية بال�شحة واجلمال، اأن خل التفاح ي�شاعد 
اأي�شاً على �شبط الع�شارة اله�شمية، فيخفف من ال�شعور املزعج 
بحرقة املعدة كما اأن حم�س التفاح ميتاز بتاأثري م�شاد للبكترييا 

ويحارب بكترييا الأمعاء ال�شارة.
ومن ناحية اأخرى، يعد خل التفاح منجماً من املعادن، فهو يزخر 

بالكال�شيوم واملغني�شيوم وال�شوديوم واحلديد، ومن ثم فهو يعد 
مفيداً اأي�شاً للمفا�شل والغ�شاريف وحذرت »فرويندين« من اأن 

تناول كمية كبرية من خل التفاح النقي قد ترتتب عليه اآثار �شلبية 
لذا ينبغي تخفيفه باإ�شافة ملعقة منه اإىل كوب ماء.

م�صكنات اأمل �صائعة حتمل �صر »النجاة« من ال�صرطان!

ما الأطعمة املفيدة للقلب؟

ال�شتخدام  اأن  حديثة  درا�شة  ك�شفت 
ي�شاعف  �شائعة  اأمل  مل�شكنات  املنتظم 
و%78،  يرتاوح بني 25  البقاء مبعدل  فر�س 
نوع  من  يعانون  الذين  املر�شى  لدى 
جني  على  يحتوي  ال�رسطان  من  حمدد 
نحو  »PIK3CA«ويحمل  ا�شمه  معدل 
هذه  والرقبة  الراأ�س  �رسطانات  اأنواع  ثلث 
الطفرة، املوجودة اأي�شا يف اأنواع اأخرى من 
ال�رسطان ودر�س باحثو جامعة كاليفورنيا، 
�شان فران�شي�شكو، معدلت البقاء على قيد 
الذين  النا�س  لدى  �شنوات،   5 ملدة  احلياة 
اأن ال�شتخدام  �ُشخ�شوا باملر�س، ووجدوا 
غري  لاللتهاب  امل�شادة  لالأدوية  املنتظم 
الأ�شربين  مثل   ،)NSAIDs( ال�شتريويدية 
من  كبري  ب�شكل  ح�ّشن  والأيبوبروفني، 
مر�شى  من  اأكرث  اأو  ثلث  لدى  البقاء  معدل 

ال�رسطان.

املعدل،  اجلني  املر�شى  جميع  لدى  وكان 
اأي تاأثري  اأن »NSAIDs« مل يكن لها  غري 
طفرة  ت�شتقطب  مل  التي  الأورام،  على 

.»PIK3CA«
مركز  من  مري�شا   266 الدرا�شة  و�شملت 
ممن  الطبي،   »Pittsburgh« جامعة 
الأورام.  ا�شتئ�شال  جلراحة  خ�شعوا 
بوجود  متيزت  الأورام  من   %82 واإجمال، 

.»PIK3CA« تغري وا�شح يف جني
لـ  املنتظم  ال�شتخدام  اإن  الباحثون  وقال 
الأقل،  على  اأ�شهر   6 مدة   »NSAIDs«
البقاء  معدل  يف  ملحوظا  حت�شنا  يوفر 
الذين  باملر�شى  مقارنة  احلياة،  قيد  على 
اأن  واأو�شحوا  الأدوية  هذه  ي�شتخدموا  مل 
رمبا  ال�شتريويدية  غري  اللتهاب  م�شادات 
اإنتاج  الورم، عن طريق احلد من  متنع منو 

 .»prostaglandin E2« جزيء

   لتزال اأمرا�س القلب اأكرب �شبب للوفاة يف العامل، وتلعب 
اإىل  امل�شاكل  من  القلب  حماية  يف  هاماً  دوراً  التغذية 
التدخني،  عن  والإقالع  واحلركة،  البدين  الن�شاط  جانب 

وتخفيف التوتر. اإليك اأف�شل اأطعمة لقلبك:
جانب  اإىل  املرتفع،  الدم  �شغط  يقلل  الأخ�رس  ال�شاي 
خف�س الكول�شرتول بن�شبة �شئيلة البقول. احلّم�س والفول 
والعد�س والبازلء من اأف�شل م�شادر الربوتني اإىل جانب 
جتعلها  التي  الأك�شدة  وم�شادات  بالألياف  غنية  اأنها 

�شديقة للقلب.
الأك�شدة  وم�شادات  بالفولت،  الهليون  ميتاز  الهليون. 

التي متنع ان�شداد ال�رسايني.
بالألياف  الغني  املحتوى  جانب  اإىل  والفراولة.  التوت 
باأنها م�شدر رائع  متتاز عائلة التوت والفراولة )الفريز( 
والكال�شيوم،  والفولت  واحلديد  و«�شي«  »اأ«  لفيتامينات 
اإىل جانب م�شادات الأك�شدة التي حتمي جدران ال�رسايني 

من التاأك�شد.
الربوكلي. تفيد درا�شات باأن اأكل الربوكلي بانتظام يخف�س م�شتوى الكول�شرتول ويحمي القلب من الأمرا�س.

بذور الكّتان. توفر هذه البذور فائدتني كبريتني، اأولهما خف�س �شغط الدم املرتفع، والثانية خف�س الكول�شرتول ال�شار، وبالتايل احلماية من اجللطات.
ال�شوكول الداكنة. متتاز م�شادات الأك�شدة التي توفرها ال�شوكول الداكنة باأنها حتمي من ان�شداد ال�رسايني واجللطات.

القهوة. على عك�س ما يظن البع�س، تفيد درا�شات حديثة باأن تناول القهوة باعتدال يحمي من الأزمات القلبية وال�شكتة الدماغية.
الأ�شماك الدهنية. توفر اأ�شماك ال�شلمون واملكاريل والتونة وال�رسدين دهون اأوميغا3 التي حتمي ال�رسايني والقلب من الت�شلّب. ال�شاي الأخ�رس. تفيد 

اأدلة بحثية باأن ال�شاي الأخ�رس يقلل �شغط الدم املرتفع، اإىل جانب خف�س الكول�شرتول بن�شبة �شئيلة.
املك�رسات. تزّود املك�رسات اجل�شم بدهون اأوميغا3 ال�شحية، وهي غذاء اأ�شا�شي لع�شلة القلب وال�رسايني. ال�شوفان. تفيد درا�شات باأن حبوب ال�شوفام 

ت�شاعد على خف�س الكول�شرتول ال�شار. الطماطم. من اأف�شل م�شادر البوتا�شيوم الالزم لن�شاط ع�شلة القلب وفيتامني »�شي« والفولت الطماطم 
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نع اهلل تعاىل وعجيب  من بديع �صُ
الف�صيح  الكون  هذا  يف  ُقدرته 
متما�صك  اأنه   - ن�صاهُده  الذي 
ومتاآلف  ومتوازن  ومرتابط، 
وحركٍة  وكبرية  �صغرية  كل  يف 
و�صكوٍن، ب�صكل دقيق، وعجيٍب 
العقل  اأمامه  وينده�ش  يتحري 
ربانية  حلكمة  وذلك  الب�رشي؛ 
و�صيبقى  تعاىل،  اهلل  اأرادها 
هذا التوازن املتْقن واالن�صجام 
احلياة  ال�صتمرارية  �صببًا  التام 
وبقائها على وجه املعمورة اإىل 

اأن ي�صاء اهلل تعاىل.
فالتوازن �صنة ِمن �ُصنن احلياة، 
كل  يف  للغاية  مهم  وعن�رش 
�صيء، و�رش من اأ�رشار البقاء يف 
والكواكب  واملجرات،  الف�صاء 
احليوان  وعامل  والنجوم، 
واالأنهار،  والبحار  والنبات، 
والعالقات  الب�رشية  واحلياة 

االإن�صانية.
الكرمي  القراآن  اأ�صار  وقد 
اإىل  املطهرة  النبوية  وال�صنة 

من  كثرٍي  يف  التوازن  مبداأ 
فقال  حكمته،  وبيان  الن�صو�ش 
�َصْيٍء  ِلُكِلّ   ُ اهلَلّ َجَعَل  ْد  تعاىل: َ
اأي:  3[؛  ]الطالق:  َقْدًرا 
»جعل لكل �صيء وقًتا ومقداًرا، 
عنه«؛  يق�رش  وال  يتعداه  ال 
عبدالرحمن  ال�صيخ  قال  كما 
ال�صعدي رحمه اهلل يف تف�صريه، 
�َصْيٍء  ُكَلّ  اإِنَّا  تعاىل:  وقال 
 ،]49 ]القمر:  ِبَقَدٍر  َخلَْقنَاهُ 
قال البغوي: قال احل�صن: قدر 
قدَره  خلقه  مْن  �صيٍء  لكل  اهللُ 

الذي ينبغي له.
ومن اأمثلة التوزان يف الكون من 
بني  الدقيق  االن�صجاُم  حولنا 
ال�صم�ش؛  حول  االأر�ش  حركة 
»حيث اإنها تدور حول ال�صم�ش 
كيلو  ثالثني  اإىل  ت�صل  ب�رشعة 
ثابت  الثانية يف م�صار  مرًتا يف 
وحمدد«، والتناغم العجيب بني 
االأر�ش  وبني  والقمر،  ال�صم�ش 
والنهار،  الليل  وبني  وال�صماء، 
بني  وحتى  واملوت،  واحلياة 

ذرات  من  واأخرى  ذرة  اأ�صغر 
الكون؛ مما يدل داللة وا�صحة 
�صبحانه  اخلالق  عظمة  على 
وتعاىل، وقدرته وحكمته و�َصعة 
ْم�ُش  ال�َصّ ا  تعاىل:  قال  علمه؛ 
َواَل  الَْقَمَر  تُْدِرَك  اأَْن  لََها  يَنْبَِغي 
اللَّيُْل �َصاِبُق النََّهاِر َوُكٌلّ يِف َفلٍَك 

يَ�ْصبَُحوَن ]ي�ش: 40[.
بالتوازن  مطالب  وامل�صلم 
اليومية،  حياته  يف  واالعتدال 
العبادات  بني  التوازن  من 
حقوق  وبني  واملباحات، 
الراحة  وبني  والعمل،  االأهل 
الفردية  احلياة  وبني  والتعب، 
ال�صدة  وبني  واالجتماعية، 
والراأفة، واملزاح واجلد، ودعوة 
الدليل،  وقوة  باحلكمة  النا�ش 
والتوازن يف احلب والُكره، وبني 
النقد وروعة االأ�صلوب، والتوزان 
وبني  و«ال«،  »نعم«،  قول:  بني 
على  واحلر�ش  الدنيوي  العمل 
االآخرة، وبني املبادرات وردود 

االأفعال.

�لتو�زن يف حياة �مل�سلم

مرتبة �ل�سدق
 مرتبة ال�صّديقني تَلي مرتبة النبّوة يف 

االإ�صالم، ويدّل هذا على اأهمّية ال�صدق 
يف حياتنا الّدينّية والدنيوّية، فهو يُبلّغنا 

 َ اأعلى الّدرجات، قال تعاىل: )َوَمن يُِطِع اهلَلّ
ُ َعلَيِْهم  نَْعَم اهلَلّ وَلِٰئَك َمَع الَِّذيَن اأَ �ُصوَل َفاأُ َوالَرّ
نَي   احِلِ َهَداِء َوال�صَّ يِقنَي َوال�ُصّ ِدّ ّ َن النَِّبِيّنَي َوال�صِ ِمّ

َوَح�ُصَن اأُوَلِٰئَك َرِفيًقا(. وقد و�صف اهلل 
دق يف االآية الكرمية: )ومن  تعاىل نف�َصه بال�صّ

اأ�صدق من اهلل قيال(، كما و�صف ر�صولَه 
الكرمي اأي�صاً يف االآية الكرمية: )َوالَِّذي َجاَء 

ولَِئَك ُهُم امْلُتَُّقوَن(،  َق ِبِه اأُ َدّ ْدِق َو�صَ ِبال�صِّ
دق اإذاً مرتبة علّية ي�صلُها امل�صلم  مرتبُة ال�صّ

حني يرتقي بكّل تفا�صيل حياته ب�صدق تاّم يف 
االأقوال، واالأفعال، والّنوايا.

 �أبناء �لر�سول �سلى
 �هلل عليه و�سلم 

االأبناء الذكور القا�صم، وهو ابنه البكر، والذي 
يكون ر�صول اهلل به، اإذ يقال له اأبا القا�صم، 

وهو ابنه من ال�صيدة خديجة ر�صي اهلل 
عنها. عبد اهلل، ويلقب بالطيب، والطاهر، 

وهو اأخو القا�صم من ال�صيدة خديجة اأي�صاً. 
اإبراهيم، وهو اأ�صغر اأبناء ر�صول اهلل من 

مارية القبطية. بنات ر�صول اهلل: رقية. اأم 
كلثوم. فاطمة، امللقبة بالزهراء، وهي اأحّب 

البنات اإىل ر�صول اهلل. مالحظة: جميع البنات 
ولدتهّن ال�صيدة خديجة ر�صي اهلل عنها، اإذ اإّن 

ن�صاء ر�صول اهلل االأخريات مل ينجنب، ويذكر 
اأّن كافة اأبنائه وبناته ماتوا خالل حياته، 

با�صتثناء فاطمة، والتي توفيت بعده ب�صتة 
اأ�صهر. 

زوجات �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم
اهلل  �صلى  الر�صول  زوجات 
عليه و�صلم يبلغ عدد زوجات 
زوجة  ع�رش  اثنت  اهلل  ر�صول 
واأ�صماوؤهن  عنهن،  اهلل  ر�صي 
خويلد  بنت  خديجة  كاالآتي: 

�صودة بنت زمعة. عائ�صة بنت 
التيمية.  ال�صديق  بكر  اأبي 
حف�صة بنت عمر بن اخلطاب 
خزمية  بنت  زينب  العدوية. 
وا�صمها  �صلمة  اأم  الهاللية. 

هند بنت اأبي اأمية بن املغرية 
بنت  زينب  املخزومية. 
جح�ش االأ�صدية. جويرية بنت 
ريحانة  اخلزاعية.  احلارث 
بنت زيد بن عمرو القرظية. 

اأبي  بنت  رملة  حبيبة  اأم 
بنت  �صفية  االأموية.  �صفيان 
الن�صريية.  اأخطب  بن  حيي 
ميمونة بنت احلارث بن حزن 

الهاللية.

ك�سوة �لكعبة 
كثري من امل�صلمني من يعتقد اأّن ك�صوة الكعبة 

ال�صوداء هي �صّنة من ال�صنن، وهذا غري �صحيح. 
يف بداية عهد االإ�صالم كان الر�صول »حمّمد �صّل 

اهلل عليه و�صلّم« اأّول من ك�صا الكعبة امل�رّشفة، 
وقد ك�صاها بالثياب اليمانّية، وهي ثياب خمططة 

بي�صاء وحمراء. بعد ذلك ك�صاها احلّجاج 
بالديباج، واملاأمون ك�صاها بالديباج االأحمر 

والديباج االأبي�ش اأحياناً اأخرى. لو اطلعنا اأكرث 
على كتب التاريخ والتي تدر�ش تاريخ الكعبة 
امل�رشفة، لنجد اأّنها مل تك�صى طوال الوقت 

باللون االأ�صود فقط، بل ك�صيت باأكرث من لون. 
ومن هنا يت�صح لنا اأّن �صواد غطاء الكعبة لي�ش 

اأمراً م�صنوناً اأو اأمراً اإلهياً، بل على العك�ش فقد 
عرف اأّن �صوادها ما هو اإال عرف وعادة اإ�صالمية 

فقط. اأّما يف اأّيامنا هذه فاإّن اململكة العربّية 
ال�صعودّية هي امل�صوؤولة عن ك�صوة الكعبة، وقد 

اُ حلياكة غطاء الكعبة، وهي  اأن�صاأت م�صنعاً خا�صّ
تنتجه باأف�صل املوا�صفات واأجملها من حيث 

التطريز واخلطوط وا�صتخدام الذهب يف ذلك. 
ولذلك فاإّن اململكة حاليّا هي امل�صوؤولة عن 

تقرير لون الك�صوة ال اأكرث.

من ماذ� تتكّون �لكعبة
 تتكّون الكعبة من باب الكعبة، وامليزاب، وامللتزم، 

وال�صاذروان، واأركانها االأربعة )اليماين، والعراقي، 
وال�صامي، وال�رشقي(، واحلجر االأ�صود، ومقام 

اإبراهيم، وحجر اإ�صماعيل. اأّما الكعبة فلها اأ�صماء 
ار.  َوّ خمتلفة اأخرى، مثل بّكة، والبنية، وقاد�ش، والُدّ

وقد ذكرت يف موا�صع كثرية يف القراآن الكرمي، يقول 
يَِّتي ِبَواٍد َغرْيِ ِذي  تعاىل: »َربَّنَا اإِيِنّ اأَ�ْصَكنُْت ِمْن ُذِرّ

اَلَة َفاْجَعْل  ِم َربَّنَا ِليُِقيُموا ال�صَّ َزْرٍع ِعنَْد بَيِْتَك امْلَُحَرّ
اأَْفِئَدًة ِمَن النَّا�ِش تَْهِوي اإِلَيِْهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت 

لََعلَُّهْم يَ�ْصُكُروَن« )�صورة اإبراهيم: 37( . متتاز الكعبة 
امل�رّشفة لدى الناظر اإليها برهبة وهيبة وخ�صوع 

عظيم، وهي مك�صوة بغطاء اأ�صود اللون، كما وتغّطى 
بغطاء اأبي�ش اللون يف فرتة احلج. 

غ�ض �لب�سر 
عما يف اأيدي النا�ش غ�ش الب�رش ال يقت�صي فقط بالنظر 

لل�صهوات، لكن هناك نوعاً اآخر نهانا اهلل تعاىل عنه اأن ننظر اإليه 
وهو ما متع اهلل به غريه، حيث يتمتع �صخ�ش مبال كثري وجتارة 
رابحة هنا يجب غ�ش الب�رش عما ما ميلكه هذا ال�صخ�ش الأن 

االأرزاق بيد اهلل تعاىل، وذلك عندما ينظر لغريه يتولد عند 
احل�رشة واحلقد ويتاأمل من حاله وي�صبح لديه قلق وا�صح عندما 
يقارن حاله بحال غريه، ويف حالة النظر مبا من اهلل عليه غريه 
من االأوالد يقارن بينه وبينه حاله حيث جاره يكون كل ذريته من 

الذكور بينما هو ذريته من البنات هذه امل�صاألة تولد احلقد اأي�صاً، 
واأي�صاً عند النظر لزوجات االآخرين يقارن بني جمال زوجته 
وجمال زوجات االآخرين، فاإن كان ن�صبة جمال زوجته قليال 

مقارنة مع جمال االآخريات يتولد يف نف�صه كراهية لزوجته ويبداأ 
بتوجيه لها كالم �صقيم ويقارنها يف كالمه مع غريها من الن�صاء 

االأخريات لذلك اأمرنا اهلل تعاىل غ�ش الب�رش جتنبا لتلك امل�صاكل.

 �أحفاد �لر�سول
 �سلى �هلل عليه و�سلم

 يعرف احلفيد على اأّنه ابن الولد، اأما ابن البنت فيعرف با�صم 
ال�صبط، وفيما يتعلّق بر�صول اهلل عليه اأف�صل ال�صالة وال�صالم 

فلم يكن له اأي اأحفاٍد من اأبنائه الذكور، وذلك ب�صبب موتهم وهم 
�صغار ال�صّن، اإال اأّن له ثمانية اأ�صباٍط من بناته، وهم خم�صة ذكور، 
واأ�صماوؤهم هي: علي: وهو ابن زينب ر�صي اهلل عنها من زوجها 
العا�ش بن عبد �صم�ش، وي�صار اإىل اأّنه تويف �صغرياً يف ال�صّن. 

اأمامة: هي اأخت علي، والتي حملها عليه ال�صالم اأثناء �صالته. 
احل�صن، واحل�صني، وحم�صن: هم اأبناء فاطمة من زوجها علي بن 
اأبي طالب ر�صي اهلل عنهما. اأم كلثوم، وزينب: هن بنات فاطمة 
وعلي بن اأبي طالب. عبد اهلل: هو ابن رقية من خليفة امل�صلمني 
عثمان بن عفان ر�صي اهلل عنه. مالحظة: تزّوج عثمان بن عفان 

اأم كلثوم ابنة ر�صول اهلل عليه ال�صالم بعد وفاة اختها رقية، اإال اأّنها 
توفيت دون اأن تنجب.
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هادي �ضو يتخطى �ل 700 �ألف 
م�ضاهد يف �أقل من �أ�ضبوع

اأطلق الفنان هادي �سو اأغنيته اجلديدة »يا نّيايل« الأ�سبوع الفائت عرب جميع 
الإذاعات واملن�سات الرقمية؛ وهي من كلمات د. �سعيد حديفة، اأحلان رواد 
اأيام  وخالل  املقهور  حممد  وما�سرتينغ  ميك�س  �سابا،  طوين  توزيع  رعد، 
بت�سوير  قام  الذي  األف. هادي  ال 700  معدودة و�سل عدد امل�ساهدين اىل 
اإيلي  اإ�رشاف املخرج  اأفكاراً جديدة حتت  الذي يحمل   lyrics video ال 
ال�سمعان بداأ التح�سري لأغنية جديدة �سيقوم باإ�سدارها نهاية �سهر �سبتمر . 
من جهة اأخرى، ي�ستعد هادي لإحياء حفالت عيد الفطر ومهرجانات ال�سيف 

على اأن ي�سافر مطلع اخلريف القادم يف جولة اأمريكية.

حممد �ضاكر يرد على ر�مي عيا�ش 
وكارول �ضماحة 

رد الفنان اللبناين حممد �ساكر جنل الفنان ف�سل �ساكر على بع�س الفنانني 
اطاللتهم  خالل  والده  يهاجمون  والأخرى  الفينة  بني  الذين  اللبنانيني 
على  الر�سمي  ح�سابه  عرب  �ساكر  حممد  ن�رش  ال�سياق،  هذا  يف  الإعالمية. 
للرد على ُكل فنان يتحدث عن والده،  التوا�سل الجتماعي تغريدتني  موقع 
مبثابة  كالمهن  اّنو  مفكرين  الفنانني  بع�س  »م�سكلة  تغريدة  اأول  يف  وقال 
عدالة وق�ساء، لو بيهتموا ب�سغلهم كانوا قدموا اأغاين تن�سمع«. هذا واأ�ساف 
يف تغريدته الثانية »حتى بغيابه عن ال�ساحة الفنية، ف�سل �ساكر �ساغل بال 
كتري من الفنانني، والكالم اللي عم ي�سدر عن بع�سهم ما الو قيمة ول اعتبار«. 
هل ق�سد حممد �ساكر يف كالمه الفنان رامي عيا�س والفنانة كارول �سماحة 
�سو«،  »عاي�سة  برنامج  �سمن  �ساكر  ف�سل  عن  موؤخراً  كالمهما  خلفية  على 
اياه بالإرهاب والتطاول على الفنانني، اأما  حيث تعر�س رامي لف�سل ُمتهماً 
اأنها مل تعد تثق بف�سل �ساكر قائلًة »اأ�ساحمه ولكن ل  كارول فقد لفتت اىل 

اأ�ستطيع اأن اأثق به جمدداً«.

ت�ضارب ب�ضاأن �حلالة �ل�ضحية لعزت �أبوعوف
   

ت�ساربت الأنباء ب�ساأن احلالة ال�سحية للفنان عزت اأبو عوف الذي بعد 
اإدخاله امل�ست�سفى، اإثر تعر�سه لأزمة �سحية مفاجئة.

وقالت زوجته، اأمرية اأبو عوف، اإن احلالة ال�سحية لزوجها م�ستقرة، ول 
يعاين من اأي خطورة كما تردد، م�سيفة اأن اأبوعوف يعاين من انخفا�س 

يف �سغط الدم، رغم اعتياده على ارتفاع �سغطه ب�سكل دائم.
له،  بالدعاء  حمبيه  نا�سدت  اأبوعوف،  مها  الفنانة  �سقيقته،  وكانت 
موؤكدة يف ت�رشيحات �سحافية من�سوبة اإليها اأن اأخيها يف حالة �سحية 

حرجة، داخل غرفة العناية املركزة.

جورج و�ضوف يطّل على �ل�ضوريني:" �أنا �إن�ضان عادي"

يا�ضر جالل ي�ضتعد لأول بطولة �ضينمائية

»حلف القمر« من تقدمي رابعة الزّيات، اإعداد ديانا وهبه، اإخراج جاد حداد اللقاء الأول الطويل ل�شلطان الطرب جورج و�شوف عرب قناة �شورية، 
لقاٌء فاز به تلفزيون »لنا« والإعالمية رابعة الزّيات التي ا�شت�شافت ال�شلطان يف لقاٍء حمل عنوان »حلف القمر«، ُعِر�ض منه اجلزء الأول ، يف اليام 

الأخرية ، على اأن يتم عر�ض اجلزء الثاين ليلة اجلمعة.
يحق جلورج و�سوف ما ل يحّق 
لغريه، هو من ل ميكن اأن تنتزع 
منه كالماً ل يرغب بقوله، لأنه 
فيه  ما  بكل  ا�ستثنائٌي  بب�ساطة 
هكذا  القلب،  اإىل  القلب  من   .
رابعة  �ساألته  معه،  اللقاء  كان 
الكثري، وهو اأجاب وغّنى اأكرث، 
حتدث عن الأم، املراأة، الوطن، 
الفن،  ومرها،  بحلوها  احلياة 
الطفولة،  العائلة،  الأ�سدقاء، 

املا�سي وامل�ستقبل.
على  و�سوف  جورج  يبخل  مل 
قاله  ما  قال  بالكالم،  رابعة 
اخلا�سة،  الو�سوفية  بطريقته 

وكانت اأجوبته كالعادة ِحكماً.
خالل  قاله  ما  اأهم  ومن 
احللقة: - اأنا اأبو وديع الإن�سان 
اأي  متل  متلي  العادي،  الطيب 
تركت  اأين  �سحيح   - اآدم.  بني 
تعلمُت  لكن  باكراً،  املدر�سة 
احلياة.  مدر�سة  من  الكثري 
حامت  �سديقي  من   تعلمت   -
ابني  �سميت  الذي  النابل�سي 
واحرتام  الرجولية  ا�سمه  على 
حقوداً،  ل�ست  اأنا   - النا�س. 
 - واأن�سى.  �سموحاً  جعلني  اهلل 
رح  ما  و«عمرها  بخري،  �سوريا 
الأنبياء.  اأر�س  لأنها  تن�سام«، 

اأهلي،  بيت  من  اأهرب  كنت   -
وروح نام والعب باملقابر مع َكم 
ولد �سقي متلي. - كنت �سغرياً 
بال�سحرورة  التقيُت  عندما 
متل  »اإنتي  لها:  وقلت  �سباح 
قلبها..  من  ف�سحكت  القمر«، 
�سغري«!-  من  زعوري  »كنت 
هي  اإيّل  بالن�سبة  الأهم  املراأة 
اأحّب  ل   - امل�ستورة.  املراأة 
ل  فلماذا  اأنواعه،  على  الظلم 
يحق للمراأة اأن تعطي لأولدها 
اأحُبّ  نعم،  بلدها؟-  جن�سية 
�سوتي، وعندما اأ�سمع اأر�سيفي 

اأقول: اهلل.

هند �ضربي: �أرمز للمر�أة �لعربية �أثناء �حلرب يف »�ملمر«

بطولة  على  جالل  يا�رش  الفنان  تعاقد 
كتابية،  ور�سة  تاأليف  من  جديد  فيلم 
واإخراج روؤوف عبد العزيز، ومن املقرر 
مو�سم  اإجازة  بعد  ت�سويره  انطالق 
ينتمي  الفيلم  اأن  وعلم   الأ�سحى.  عيد 
املقرر  ومن  الأك�سن،  اأفالم  نوعية  اإىل 
حيث  وخارجها،  م�رش  داخل  ت�سويره 
الأبطال،  باقي  ي�ستقر خمرجه على  مل 

مرحلة  يف  زال  ما  ال�سيناريو  اأن  بحكم 
الكتابة والتعديالت. يذكر اأن اآخر اأعمال 
يا�رش جالل كان م�سل�سل »مل�س اأكتاف«، 
املا�سي،  رم�سان  يف  ُعر�س  الذي 
عبدالوهاب  فتحي  البطولة  و�ساركه 
وكرم  د�سوقي  و�رشيف  مطاوع  وحنان 
هاين  تاأليف  من  عبدالغني،  وهبة  جابر 

�رشحان واإخراج ح�سني املنباوي.

فيلم  يف  دورها  اإن  �سربي،  هند  التون�سية  الفنانة  قالت 
»املمر« للمخرج �رشيف عرفة يرمز للمراأة العربية وقت 

احلروب والأزمات.
وحموري،  مهم  الفيلم  يف  دورها  اأن   ، �سربي  واأ�سافت 
حمدود،  م�ساهدها  وعدد  �رشف  ك�سيفة  ظهورها  رغم 
ين�سغل  الذي  الزوجة  دور  »لعبت  متابعة:  قولها،  بح�سب 
والأم  الأب  مبثابة  كانت  حيث  الأر�س،  با�ستعادة  زوجها 
للزوج،  املحفز  العن�رش  كانت  اأنها  كما  الوحيد،  لبنهما 
اأن  اأحمد عز، بخا�سة  الكفاح  اأداه �سديقي ورفيق  الذي 
الأخري كان مير بحالة نف�سية �سيئة ب�سبب هزمية 1967«، 

بح�سب الأحداث.
واعتربت الفنانة التون�سية دورها مبثابة رمز للمراأة العربية 

التي توؤدي دورها يف املنزل ب�سجاعة وحب وتفاين.
فراج  وحممد  ن�سار  اإياد  »املمر«  بطولة  يف  وي�سارك 
واأحمد رزق واأحمد �سالح ح�سني وحممد جمعة واأ�سماء 

اأبواليزيد، من تاأليف واإخراج �رشيف عرفة.

ح�ضني �جل�ضمي يعايد �جلمهور باأغنيتني جديدتني
»ال�سفري  الفنان ح�سني اجل�سمي  عايد 
اجلمهور  العادة«  فوق  املفو�س 
طرح  خالل  من  والعربي  اخلليجي 
اأغنيتني جديدتني، وحفلني جماهريني 
املبارك،  الفطر  عيد  قدوم  مبنا�سبة 
»كل  للجميع:  ليقول  الفر�سة  وانتهز 

علينا  اهلل  اأعاده  بخري..  واأنتم  عام 
والربكات«،  واليُمن  باخلري  وعليكم 
دائماً  بتوا�سله املبا�رش  �سعاته  موؤكداً 
و�سائل  جميع  خالل  من  اجلمهور  مع 
العربي  التوا�سل الجتماعي والإعالم 
الحتفالية  املنا�سبات  جميع  ويف 

الأوىل  الأغنية  حملت  والجتماعية. 
عنوان »عيدك بلمبارك« اأ�سعار معايل 
العتيبة، وروؤية  الدكتور مانع بن �سعيد 
واحلان وغناء ح�سني اجل�سمي، وتوزيع 
مو�سيقي زيد عادل، ومك�ساج وما�سرت 
املهند�س جا�سم حممد. الأغنية الثانية 

وتعاون  ال�سنني«  »بوجه  عنوان  حملت 
»اأمنيات«،  كلمات  مع  اجل�سمي  بها 
علي  وتوزيع  ال�سعيبي،  بدر  واحلان 
�سهيب  وما�سرت  ومك�ساج  املرتوك، 
العو�سي، وحتمل اأ�سلوباً غنائياً خمتلفاً 

يف الكلمة واللحن والتوزيع والأداء.
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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�شميم

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�شورة 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�شة

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

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

الأمامية  امل�سابيح  بجوار  التهوية 
لإعطاء ت�سارجر مظهرا اأكرث جراءة 

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

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.
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يف   »john wu« املربمج  اأ�شار 
قادر  اأنه  اإىل  تويرت،  على  له  تغريدة 
 Android« ن�شخة  اخرتاق  على 
لإطالقها  غوغل  تتح�رض  التي   »Q

لالأجهزة الذكية.
التي  ال�شورة  يف  املربمج  واأو�شح 
قام  اأنه  التغريدة  على  ن�رضها 
مع   »Magisk« برجميات  بتثبيت 
الن�شخ  اإحدى  على   »root« ميزة 
 Android« لنظام  التجريبية 

اإىل  الو�شول  من  اأنه متكن  اأي   ،»Q
يعد  ما  النظام،  برجميات  »جذور« 
يف لغة الربجمة »اخرتاقا« قد ميكن 

من الو�شول اإىل البيانات.
قبل  من  الت�رضيحات  هذه  وتاأتي 
املربمج يف الوقت الذي تخترب فيه 
»غوغل« الن�شخة اجلديدة من نظام 
 Android( ت�شغيل الأجهزة الذكية
Q(، وتتح�رض لالإعالن عنها ر�شميا 
 »Google I/O  « موؤمتر  خالل 

الذي �شيعقد، يف 7 ماي املقبل.
 Android« ومن اأبرز ما قد ياأتي به
»اخللفيات  ميزة  هو  لالأجهزة،   »Q
الليلية« التي �شتقلل من معدل اإ�شاءة 
اأثناء  اأو  الليل،  يف  ال�شا�شة  خلفية 
التواجد يف مكان مظلم، ما �شيقلل 
الأجهزة،  يف  الطاقة  ا�شتهالك  من 
ال�شا�شة  تق�شيم  اإمكانية  عن  ف�شال 
وقت  يف  تطبيق  من  اأكرث  مع  للعمل 

واحد.

�خرت�ق »Android Q« قبل �إطالقه ر�سميا!

م�ساعد »Alexa« �ل�سوتي ي�ساعد 
�لأطفال على تعلم �آد�ب �حلديث!

اأكدت �رضكة اأمازون امل�شنعة مل�شاعدات »Alexa« ال�شوتية اأنها �شت�شيف 
اإليها ميزات جديدة مل�شاعدة الأطفال على تعلم اللباقة واآداب احلديث.

وي�شري اخلرباء يف ال�رضكة اإىل اأن الكثري من الآباء باتوا ي�شتكون يف ال�شنوات 
الأخرية من طريقة احلديث التي يعتمدها اأطفالهم، وخ�شو�شا عند ا�شتعمال 

الأوامر ال�شوتية للتوا�شل مع الأجهزة الذكية، لذا قرروا اإطالق حتديث جديد 
لربجميات م�شاعدهم ال�شوتي املنزيل »Alexa«، تنفذ اأوامر امل�شتخدم 
فقط عندما يتبع �شوؤاله اأو طلبه بعبارات معينة كـ »من ف�شلك« و«�شكرا«، 

وبالتايل �شيعتاد الأطفال مع الوقت على احلديث اللبق.
وبالإ�شافة لتلك امليزات فاإن التحديث اجلديد �شيمنع »Alexa« من 

ال�شتجابة للم�شتخدم يف حال تلّفظ بعبارات نابية، كما ميكن لالآباء اأن 
يربجموه ليحظر على الأطفال �شماع الأغنيات التي حتوي عبارات غري لئقة.

يذكر اأن اأمازون اأ�شافت موؤخرا العديد من التح�شينات وامليزات على 
»Alexa« ليكون مناف�شا قويا للم�شاعدات ال�شوتية املوجودة يف الأ�شواق 

كم�شاعد اآبل الذكي وم�شاعد غوغل.

كاديالك تعّدل »CT6« �ل�سهرية
 

 »CT6« �شيارات  من  اجلديد  منوذجها  طرح  قريبا  كاديالك  �رضكة  تعتزم 
اإم  بي  و  مر�شيد�س  ل�شيارات  الأقوى  املناف�س  ت�شبح  اأن  املتوقع  املعدلة، 
 »CT6« لـ  اخلارجية  املالمح  من  العديد  التعديالت  و�شملت  الفاخرة  دبليو 
كممت�شات ال�شدمات الأمامية واخللفية وغطاء ال�شندوق اخللفي وامل�شابيح 

التي اأ�شبحت اأكرث متيزا مع اإدخال تقنيات LED عليها.
وفيما يتعلق بالن�شخة العادية اجلديدة من هذه ال�شيارة، ف�شتزود مبحركات بـ 
 CT6« 8 اأ�شطوانات ب�شعة 4.2 لرت وعزم 507 اأح�شنة، اأما الن�شخة الريا�شية

V-Sport« ف�شتاأتي مبحركات توربينية بعزم 557 ح�شانا.
فرملة  باأنظمة  كاديالك  زودتها  ال�شيارات،  لهذه  واآمنة  �شل�شة  قيادة  ول�شمان 
نوع  من  حتكم  ووحدات  بو�شة،   19 مبقا�س  متينة  فرامل  اأقرا�س  حتوي 
»Brembo«، ف�شال عن اأنظمة قيادة اإلكرتونية متطورة واأنظمة منع انزلق 

ال�شيارة اأثناء احلركة ال�رضيعة.

»تويرت« ت�ستعد لإطالق ميزة 
�ملحادثات عرب تطبيقها

طرق  اختبار  »تويرت«  بداأت 
التغريدات،  لعر�س  جديدة 
من  كجزء  طرحها  �شيتم 
الأ�شابيع  يف  برنامج جتريبي 
الربنامج  و�شيت�شمن  املقبلة 
جديدة  ميزة  التجريبي 
بني  والتفاعل  للمحادثات 
التطبيق،  م�شتخدمي 
للردود.  ميزة  اإىل  بالإ�شافة 
فاإنه  تويرت،  ملمثل  ووفقا 
امليزات  هذه  روؤية  ميكن 

اجلديدة اأدنى التغريدات.
عالمة  تويرت  �رضكة  و�شتوفر 
اأ�شماء  بجانب  خ�رضاء 
التجريبيني  امل�شتخدمني 

عندما يكونون ن�شطني عرب الإنرتنت وي�شتخدمون التطبيق، على غرار ميزة اإن�شتغرام، 
اأو موؤ�رضات احلالة التي تُعر�س عند ظهور املت�شلني بالإنرتنت على خمططهم الزمني، 
وفقا لتويرت ويبدو اأن تويرت تاأمل يف اأنه من خالل روؤية �شخ�س ما ن�شط على الإنرتنت، 

فمن املرجح اأن ت�شتجيب لتغريداته وتبداأ يف اإجراء حمادثة معه.
وهناك ميزة اأخرى ميكن طرحها م�شتقبال وهي تغريدات »ice breaker«، والتي من 
�شوؤال  اإ�شافة  تتيح  حيث  حمدد،  مو�شوع  حول  حمادثة  بدء  يف  ت�شاعد  اأن  املفرت�س 
اإىل ملفات امل�شتخدمني ال�شخ�شية حول مو�شوع يهتمون به، كطريقة لبدء حمادثة مع 
م�شتخدمني اآخرين و�شتبداأ تويرت عملية اختبار التحديث اجلديد خالل الأ�شابيع القليلة 
املقبلة، و�شيتمكن اجلميع من طلب الن�شمام اإىل الن�شخة الختبارية من التطبيق، اإل اأن 

ال�رضكة �شتختار ب�شعة اآلف يف النهاية لإجناز برناجمها التجريبي.

»Disney« تطرح �سرتة 
ذكية لهو�ة �لألعاب

 »Disney« �رضكة  اخلرباء يف  تعاون 
معهد  من  علماء  مع  ال�شهرية 
لتطوير  للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س 
األعاب  ملحبي  خم�ش�شة  ذكية  �شرتة 

الفيديو.

 Force« �شرتة  و�شممت 
ملحبي  خ�شي�شا   »Jacket
الواقع  وتقنيات  األعاب 
بالعديد  وزودت  الفرتا�شي، 
احلركة  م�شت�شعرات  من 
هوائية  واأكيا�س  وال�شغط 
معينة،  حلظات  ويف  فجاأة  تنتفخ 
يتلقى  باأنه  �شعورا  لتعطي امل�شتخدم 
ممار�شة  اأثناء  حقيقية  �شدمات 

اللعب.

مل�شتخدمها  ال�شرتة  هذه  توفر  كما 
اأثناء م�شاهدة الفيديوهات الفرتا�شية 
يف  كما  تالم�شه  الأ�شياء  باأن  �شعورا 
احلقيقة،  العناق يف  �شعور  اأو  الواقع، 
ب�شدة  التحكم  مل�شتعملها  وميكن 

ال�شغط الذي تولده على ج�شمه.
ال�شرتة  هذه  اأن  اإىل  اخلرباء  وي�شري 
�شتفتح عاملا جديدا يف جمال تقنيات 
الواقع الفرتا�شي، و�شتزيد من تفاعل 

امل�شتخدمني مع تلك التقنيات.

�آبل تطور هاتفا قابال للطي
ل�رضكة  التابعني  املحللني  اأحد  ذكر 
الأمريكية   »Merrill Lynch«
�رضكة  اأن  التمويل  بخدمات  املتخ�ش�شة 
قابل  ذكي  هاتف  لإطالق  تتح�رض  اآبل 
اأن  اخلرباء  ويتوقع   .2020 عام  للطي 
نوع  من  مرنة  ب�شا�شة  الهاتف  هذا  يزود 
عدة  اأكدت  قد  كانت   ،»microLED«
حاليا،  تطويرها  على  تعمل  اآبل  اأن  مواقع 
حيث تتميز تلك ال�شا�شات باأن كل بيك�شل 
فيها قادر على بث ال�شوء ب�شكل م�شتقل. 
وتاأتي تلك الأخبار بعد مدة من تاأكيد موقع 
تعمل  ال�رضكة  اأن   »Patently Apple«

�شا�شات  تطوير  على 
بدقة »8K« خم�ش�شة 
الذكية  للهواتف 
وخوذ  والكمبيوترات 
الفرتا�شي،  الواقع 
قادرة  باأنها  وتتميز 
تتبع حركة عني  على 
وتوفري  امل�شتخدم 

اأن  ويذكر  الطاقة. 
تطوير  على  تعمل  �رضكة  اأول  لي�شت  اآبل 
فمنذ  للطي،  القابلة  الهواتف  تقنيات 
 2018-CES معر�س  هام�س  وعلى  مدة، 

�شام�شونغ  �رضكة  رفعت  فيغا�س،  ل�س  يف 
ال�رضية عن النموذج الأويل لهاتف ذكي مع 
�شا�شة قابلة للطي، من املفرت�س اأن يطرح 

ر�شميا، عام 2019.

»Meizu« ت�سجل 
بر�ءة �خرت�ع جديدة

الإلكرتونيات  �شناعة  عمالق  �شجل 
تتعلق  اخرتاع  براءة   »Meizu« ال�شينية 
بتقنية جديدة للهواتف الذكية وذكر موقع 
GizChina ال�شهري اأن »براءة الخرتاع 
الفائت  العام   Meizu بها  تقدمت  التي 
بتقنية  تتعلق  موؤخرا،  عنها  و�رضحت 

الأ�شابع  ب�شمات  ما�شح  لدمج  جديدة 
من  حيث  الذكي،  الهاتف  �شا�شة  حتت 
زر  مكان  املا�شح  يو�شع  اأن  املفرت�س 
لي�شتخدم  ال�شا�شة،  اأ�شفل   Home
لقفل الهاتف وحتى اإمتام عمليات الدفع 

الإلكرتوين«.

الب�شمات  ما�شح  دمج  ميزة  اأن  ويذكر 
جهاز  يف  حاليا  تتوفر  الهاتف  �شا�شة  يف 
لكن  فقط،   »Plus UD  Vivo X20«
هواتف �رضكة  تظهر يف  اأن  املنتظر  من 
�شتطرح  التي   »2S  Mi MIX« �شاومي 

قريبا.



م.�س

جثتني  هوية  على  التعرف  مت 
غري  للهجرة  املر�شحني  من 
ال�رشعية التي األقت بهما اأمواج 
املا�شية  الأيام  خالل  البحر 
م�شتغامن,  ولية  ب�شواحل 
من  الثنني  اأم�س  علم  ح�شبما 
»ح�شني  ال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شة 

حمادو« ب�شيدي علي.
يتعلق  الأمر  اأن  امل�شدر  وذكر 
ولية  من  ينحدران  ب�شابني 
وهران هلكا غرقا على بعد اأميال 
بحرية قبل اأن تلقي بهما اأمواج 
ب�شاطئ  م�شاء  اجلمعة  البحر 
�شيدي  )بلدية  ل�شفر  الكاف 
ب�شاطئ  الأحد  واأم�س  خل�رش( 
حجاج(.  )بلدية  �شايف  عني 
ل  ال�شابني  هاذين  وبخالف 
التي مت  املراأة  تزال هوية جثة 
من طرف حرا�س  عليها  العثور 
ال�شواحل �شمال امليناء ال�شغري 

اجلمعة  خل�رش(  �شيدي  )بلدية 
نف�س  ي�شيف  جمهولة,  �شباحا 
التعرف  عملية  ومتت  امل�شدر 
باأحد  بال�شتعانة  ال�شحايا  على 
الناجني من هذه الرحلة ال�رشية 
القارب  باحرتاق  انتهت  التي 
بعد  متنه على  كانوا على  الذي 
اأميال يف عر�س البحر وغرق 7 

اأو 8 اأ�شخا�س.

اأي�شا  البحر  اأمواج  وكانت 
بجثة  �شباحا  اجلمعة  األقت 
ن�شرية  �شعبة  ب�شاطئ  �شاب 
كلم غرب   10  ( ببلدية مزغران 
عائلته  عليه  تعرفت  م�شتغامن( 
مدينة  اأحياء  باأحد  تقيم  التي 
 29 العمر  من  ويبلغ  م�شتغامن 
اخلمي�س  منذ  مت  للتذكري  �شنة 
املا�شي ب�شواحل ولية م�شتغامن 

بينهم  جثت  خم�شة  على  العثور 
البحر  عر�س  يف  امراأة  جثة 
�شمال ا�شتيديا وامليناء ال�شغري 
ب�شيدي خل�رش وب�شواطئ �شعبة 
وعني  ل�شفر  والكاف  ن�شرية 
اأثناء  �شايف ق�شوا جميعا غرقا 
نحو  ال�رشي  الإبحار  حماولة 
املتو�شط,  من  الأخرى  ال�شفة 

كما اأ�شري اإليه. 

م�ستغامن 

التعرف على هوية جثتني من احلراقة

كاأ�س �أمم �إفريقيا
 م�سر 2019

  موبيلي�س يف 
املوعد مع اخل�ضر

,كاأ�س  الإفريقي  املوعد  ع�شية 
,موبيلي�س   2019 اإفريقيا  اأمم 
للفيديرالية  الر�شمي  ال�رشيك 
اجلزائرية لكرة القدم و املنتخب 
,ي�شّجع  القدم  لكرة  )اأ(  الوطني 
املباراتني  مبنا�شبة  اخل�رش 
ا�شتعدادا  التح�شرييتني  الوديتني 
 21 بني  ,املقرر  القاري  للموعد 
يف   2019 جويلية   19 اإىل  جوان 

م�رش. 
هذا ,و �شيجري اأ�شبال املنتخب 
يف  وديتني  مقابلتني  الوطني 
منتخب  ,اأمام  )قطر(  الدوحة 
�شد  و  جوان   11 يوم  بورندي 
جوان   16 يف  مايل  منتخب 
الكان  لتح�شريات  ,اإ�شتكمالً 
اجلزائري  املنتخب  يتواجد  و 
,حيث  الثالثة  املجموعة  �شمن 
�شي�شتهل املناف�شة الإفريقية يوم 
23 جوان مبواجهة منتخب كينيا 
ال�شنيغايل  الفريق  مواجهة  ,قبل 
يف 27 جوان ,على اأن يختتم الدور 
الأول مبواجهة منتخب تنزانيا يف 
ويُفّ  موبيلي�س  جويلية  من  الفاحت 
للتزاماته حيال مرافقة و ت�شجيع 
دعمه  يجدد   , الوطني  املنتخب 
الوطني  للفريق  امل�رشوط  غري 
و  الريا�شي  املوعد  كان  ,مهما 

مكانه.
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�ملدير �لعام للأمن �لوطني
زيارة عمل الأمن واليتي 
برج بوعريريج والبويرة

قام املدير العام لالأمن الوطني ال�شيد عبد القادر 
 ,2019 جوان   10 الإثنني  اأم�س  بوهدبة,  قارة 
بزيارة عمل وتفقد اإىل بع�س امل�شالح العملياتية 
بوعريريج  برج  وليتي  لأمن  الوطني  لالأمن 
املدير  وقف  الزيارتني,  هاتني  خالل  والبويرة. 
امل�شالح  هاته  �شري  على  الوطني  لالأمن  العام 
العملياتية, حيث طاف رفقة الوفد املرافق له, 
مبختلف الأق�شام وامل�شالح, اأين تلقى �رشوحات 
�شري  حول  امل�شالح  وروؤ�شاء  اإطارات  قبل  من 

هاته امل�شالح العملياتية.

م�ستغامن
اأبواب مفتوحة على 

قطاع البيئة 
اأبوابا  م�شتغامن  لولية  البيئة  مديرية  نظمت 
املتجددة  والطاقات  البيئة  قطاع  على  مفتوحة 
البيئة اذ ا�رشف وايل الولية رابحي  وهذا بدار 
املفتوحة  الأبواب  افتتاح  النورعلى  عبد  حممد 
التي �شاركت فيها قطاعات عديدة منها ال�شياحة 
والغابات وحمافظة ال�شاحل وعدد من اجلمعيات 
الفاعلة يف القطاع البيئي وقد �شدد الوايل خالل 
دعم  �رشورة  على  املفتوحة  لالأبواب  زيارته 
البيئة  بق�شايا  املهتم  الفاعل  اجلمعوي  الدور 
امل�شوؤول  ا�شتمع  كما  الأ�شا�شية  وان�شغالتها 
,وافية  ل�رشوحات  التنفيذية  الهيئة  عن  الأول 
القت�شادية  املوؤ�ش�شات  من  عدد  م�شاريع  حول 
واخلدماتية الن�شطة يف القطاع البيئي كما عر�شت 
واجلمعوية  البيئية  احلياة  يف  ن�شطة  جمعيات 
ا�شتحداثها  مت  خ�رشاء  نوادي  عن  م�شاريع 
الو�شط  الرتبوية ولقت تفاعال يف  باملوؤ�ش�شات 
الرتبوي هذا وجددت العديد من اجلمعيات التي 
�شاركت يف الأبواب املفتوحة مطلبها لل�شلطات 
,والبيئية  اجلمعوية  امل�شاريع  لدعم  الولئية 
هذا  بالبلديات  اجلمعيات  مرافقة  على  والعمل 
العايل  باليوم  احتفال  البيئة  مديرية  وخ�ش�شت 
اجلمعوية  املنابر  �رشف  على  تكرميات  للبيئة 
الن�شطة يف املجال البيئي لولية م�شتغامن وهذا 
الهادف  ,واجلمعوي  التنموي  لدورها  تثمينا 
تواجهه  الذي  بالولية  البيئة  قطاع  يف  والفعال 
فيها  والهم  الأهمية  غاية  يف  عديدة  حتديات 
البيئة  الثقافة  ون�رش  التقني  الردم  مراكز  ت�شري 

عرب الأحياء والتجمعات ال�شكنية الكربى 
م.اأمني 

جامعة �لبويرة

الطلبة ي�ضلون كلية العلوم 
االجتماعية واالإن�ضانية

العلوم الجتماعية  اأم�س طلبة كلية  قام �شبيحة 
 « اأوحلاج  حمند  اكلي   « بجامعة  والإن�شانية 
طريق  عن  الدرا�شة  عن  اإ�رشاب  ب�شن  بالبويرة 
جدار  وت�شكيل  بالطاولت  الكلية  بوابتي  �شد 
منهم  تنديدا  وذلك  اإليها  الولوج  ملنع  ب�رشي 
على التاأخر الفادح من طرف الإدارة يف الإفراج 
الطلبة  اأكد  حيث  الأول  ال�شدا�شي  معدلت  عن 
املحتجون يف ت�رشيحاتهم ليومية » الو�شط » اأنه 
غري معقول اأن ي�رشعوا يف امتحانات ال�شدا�شي 
الثاين املربجمة ابتداء من يوم 13 جوان اجلاري 
اخلا�شة  معدلتهم  ال�شاعة  حلد  يجهلون  وهم 
اإىل  حمدثونا  ذهب  حيث   , الأول  بال�شدا�شي 
مبقاطعة  تهديداتهم  خالل  من  هذا  من  ابعد 
المتحانات يف حالة عدم الإ�شتجابة ملطلبهم يف 
اقرب وقت , ومن جهتها اأو�شحت عميدة الكلية 
الدكتورة » بن عالية وهيبة » يف ت�رشيحها لنا اأن 
�شبب التاأخر يف الإفراج عن املعدلت يعود اإىل 
الإ�رشاب الذي �شنه املوظفون للمطالبة برحيل 
مدير اجلامعة اإىل جانب التوقفات العديدة ل�شري 
الدرا�شة بعد ان�شمام الأ�شاتذة والطلبة للحراك 
فيفري   22 منذ  البالد  ت�شهده  الذي  ال�شعبي 
حمدثتنا  طماأنت  ال�شياق  ذات  ويف   , الفارط 
الطلبة بالإفراج التدريجي عن املعدلت خالل 

هذه الفرتة .
�أح�سن مرزوق

 �مل�سيلة 

�ضكان بلدية عني امللح ي�ضتكون 
من العط�س 

��ستغل فرتة عطلة عيد �لفطر الرتكاب جرميته �سد �لبيئة

مقاول ي�ضتويل على م�ضاحة 
خ�ضراء مبديوين بوهران

ببلدية  القاطنني  ال�شكان  مئات  ي�شتكى 
امل�شيلة  ولية  جنوب  اق�شي  امللح  عني 
اجلفاف  وموجة  احلاد  النق�س  من   ,
اأثرت  والتي  البلدية  تعرفها  التي  الكبرية 
�شلبا على التزود باملياه ال�شاحلة لل�رشب 
لل�شكان الذين تتعاىل اآهاتهم وتزداد يوما 
بعد يوم, خا�شة ونحن يف ف�شل ال�شيف, 
املادة  هذه  على  الطلب  يزداد  اأين 
اختالل  اإىل  غيابها  يوؤدي  التي  احليوية 
ال�شكان  الأ�شا�شية  احلياة  متطلبات  يف 
هذا  يف  املتوا�شلة  معاناتهم  عن  عربوا 
اإىل  دفعهم  الو�شع  باأن  موؤكدين  ال�شدد, 
يكلفهم  ما   , املياه  ب�شهاريج  ال�شتنجاد 
اأعباء  من  تزيد  اإ�شافية,  مالية  مبالغ 
وح�شب  ال�شهريج  اأن  خا�شة  يومياتهم, 
حوايل  اإىل  اأحيانا  ي�شل  امل�شادر  بع�س 

»1200« دينار جزائري موؤكدين اأن الو�شع 
الت�شالت  بالرغم من  على ما هو عليه 
العديدة بامل�شالح املحلية بالبلدية التي 
بقيت تتفرج دون اأن حترك �شاكنا, معلنة 
منا�شدين  ال�شكان  معاناة  توا�شل  بذلك 
�رشيع  حل  لإيجاد  التدخل  الولية  وايل 

مل�شكل املياه .
 عبد�لبا�سط بديار 

اأقدم  اأم�س,مندوب مندوبية احلمري التابعة 
م�شحوبة  �شكوى  اإيداع  على  وهران  لبلدية 
باإدعاء مدين �شد اأحد اخلوا�س, الذي قام 
بقطع ع�رشات الأ�شجار التي تتعدى اأعمارها 
20 �شنة على م�شتوى م�شاحة خ�رشاء بحي 
مديوين, و �شمها مل�شاحة تابعة اإليه قدرها 
اإىل 200 مرت  بتو�شعتها  ليقوم  90 مرت مربع 
يف  الأ�شجار  قطع  عملية  خالل  من  مربع 
و  البيئة  حماية  و  للقانون  �شارخ  تعدي 

املحيط و الإخالل بالنظام العام.
و  الإعذارات  جلميع  يذعن  مل  اجلاين 
م�شالح  عن  ال�شادرة  الكتابية  القرارات 

عطلة  فرتة  اإ�شتغل  و  احلمري,  مندوبية 
حق  يف  النكراء  جرميته  لينفذ  الفطر  عيد 
من  الع�رشات  اإحتج  جهتهم  من  املحيط, 
�شكان احلي ب�شدة و قاموا مبرا�شلة عاجلة 
و  �رشيفي  مولود  الولية  وايل  من  لكل 
�رشطة العمران و مندوب املندوبية البلدية 
الأمن  م�شالح  بعنا�رش  مرورا  احلمري, 
حد  و�شع  اأجل  من  اخلام�س,  احل�رشي 
حتديدا  للمقاول  القانونية  غري  للت�رشفات 
ب�شارع �شيفي ح�شني بالقرب من مقر الأمن 

احل�رشي و ملعب اأحمد زبانة . 
�أحمد بن عطية   

بني 09 �إىل 10 جو�ن 2019

اإرهاب الطريق يح�ضد
 اأرواح 4 اأ�ضخا�س

خالل الفرتة املمتدة بني 09 اإىل 10 جوان 2019 
اأم�س على ال�شاعة الثامنة  و اإىل غاية �شبيحة 
الأخرية( �شجلت  �شاعة  )اأي خالل 24  �شباحا 
وحدات احلماية املدنية 3807 تدخال يف عــدة 
مناطق خمتلفة من الوطن وهذا على اإثر تلقي 
املواطنني,  طرف  من   ال�شتغـاثة  مكاملات 
هذه التدخالت �شملت خمتلف جمالت اأن�شطة 
بحوادث  املتعلقة  �شواء  املدنية  احلماية 
ال�شحي,  الإجالء  املنزلية,  احلوادث  املرور, 

اإخمــاد احلرائق و الأجهزة الأمنية ...الخ.
على  املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت  حيث 
اثر عدة حوادث مرور منها  07 الأكرث دموية 
 19 اإ�شابة  و  اأ�شخا�س   04 وفاة  يف  ت�شببت 
اآخرين بجروح, اأين مت اإ�شعافهم ثم نقلهم اإىل 
�شجلت  ح�شيلة  اأثقل  امل�شت�شفيات,  خمتلف 
البي�س بوفاة 01 طفلة ذات 11 �شنة  و  بولية 
انحراف  اإثر  على  بجروح  اآخرين   05 اإ�شابة 
�شيارة �شياحية , على م�شتوى الطريق الوطني 
�شيدي  البيو�شة  ,دائرة  البنود   ,بلدية   06 رقم 

ال�شيخ  .

�لذكرى �ل61 الإ�ست�سهاد 
�لفنان علي معا�سي

افتتاح تظاهرة »حلن 
الوطن« بتي�ضم�ضيلت

لولية  املجاهد  الثنني مبتحف  اأم�س  افتتحت 
»حلن  التاريخية  التظاهرة  فعاليات  تي�شم�شيلت 
اإحياء الذكرى ال 61  الوطن« املنظمة مبنا�شبة 

ل�شت�شهاد الفنان علي معا�شي.
ومتيز اليوم الفتتاحي لهذه التظاهرة املنظمة 
معر�س  اإقامة  املذكور  املتحف  من  مببادرة 
لل�شور واملل�شقات والن�رشيات والكتب التاريخية 
التي ت�شلط ال�شوء على امل�شوار الفني والن�شايل 
اأغاين  اإطالق  على  ف�شال  معا�شي  علي  لل�شهيد 
اجلزائر«  »اأنغام  اأغنية  ومنها  اأدائه  من  وطنية 

التي �شنعت �شهرته.

غليز�ن

العثور على  جثة
 �ضرطي متقاعد 

ال�رشطي  على  العثور  اأم�س  اأول  مت 
زراعي  بحقل  هامدة  جثة  املتقاعد 
مازونة  ببلدية  مكي  بن  حا�شي  بدوار 
 04 لقرابة  الأنظار  عن  اختفائه  بعد 
اأيام جثة ال�شحية ب ع البالغ من العمر 
53 �شنة والتي �شجلت عليها اآثا احلروق 
تعود اإىل تعر�شه ل�شعقات كهربائية مت 
اجلثث  حفظ  م�شلحة  على  حتويلها 
على  لعر�شها  مازونة  مب�شت�شفى 
جهتها  من  للت�رشيح  ال�رشعي  الطبيب 
يف  حتقيقا  الأمنية  امل�شالح  با�رشت 

احلادث الأليم.   
ق  م

نوفاك

�ضعر النفط قد يهبط 
اإىل 30 دوالرا 

الطاقة  وزير  نوفاك  األك�شندر  قال 
الرو�شي اأم�س الثنني اإنه ل ميكن اأن 
ي�شتبعد ت�شور هبوط اأ�شعار النفط اإىل 
متديد  يتم  مل  اإذا  للربميل  دولرا   30
اتفاق النفط العاملي ,واأ�شاف نوفاك 
بحدوث  كبرية  خماطر  هناك  اأن 
واأن  ال�شوق  يف  الإمدادات  يف  فائ�س 
النفط  �شوق  ملراقبة  بحاجة  مو�شكو 
قرار  اتخاذ  يت�شنى  كي  اأكرب  ب�شورة 

متوازن يف يوليو متوز.
خالد  ال�شعودي  الطاقة  وزير  وقال 
لإجراء  مو�شكو  يزور  الذي  لفالح, 
اإنه  الرو�شي,  نظرية  مع  حمادثات 
حدوث  ملنع  خطوات  تبني  يجري 

انخفا�س حاد لأ�شعار النفط.
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