
توافد غفري 
للأن�سار للت�سجيل 
و�سط تنظيم �سيء

 مطالب بتنحية رئي�س
 املجل�س ال�سعبي الوالئي 

دورة ا�ستثنائية للمجل�س 
الوطني للأرندي 

الطلبة يجددون مطلب التخل�س 
من رموز نظام بوتفليقة

عبد اهلل جاب اهلل يف منتدى الو�سط

اجلي�س اتخذ موقفا تاريخيا يف مرافقة احلراك

بعد اأن تخلى الآباء عن م�سوؤولية الإنفاق

راتب املراأة يتحّول من 
نعمة اإىل نقمة

قا�سي التحقيق لدى املحكمة العليا

االإفراج املوؤقت للوزير عبدالقادر بن م�سعود 
�ص4

�ص3
اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  االأربعاء 17  جويلية  2019  املوافـق  ل14 ذو القعدة   1440هـ العدد:4992   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا

وزيرة ال�سناعة جميلة تامزيرت

�سمان ن�ساط املركبات 
ال�سناعية املتابع 
اأ�سحابها ق�سائيا 

�ص3

�ص4

�ص4 �ص13 �ص5

�ص4

عدد كبري ف�سل املبيت مبلعب 
5 جويلية لل�سفر اإىل م�سر

ورقلة

بعد غد ال�صبت بالعا�صمة

م�صريات الثالثاء

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

 .     ال عالقة لنا مبقرتح حركة البناء ونحن مع ح�ار �سامل وم�س�ؤول

 .      نريد  جت�سيد دولة مدنية باملفهوم "الأجنلو�ساك�سوين" 

 .     من امل�شتحيل اأن تتوافق املعار�شة حول مر�شح توافقي

وة
ال

 ع
ري

ب�ص
ير 

�صو
ت

وة
ال

 ع
ري

ب�ص
ير 

�صو
ت



عني الو�سطالأربعاء 17  جويلية  2019  املوافـق  ل14 ذو القعدة   1440هـ 2
خالل �سهر جوان  بتلم�سان

حجز 366 كلغ من الكيف املعالج  وتوقيف 78 بارونا  
 �سحب 480 رخ�سة �سياقة وحجز 116 دراجة نارية

لل�رشطة  الوالئية  ك�صفت امل�صلحة   
اأن  تلم�صان  والية  باأمن  الق�صائية 
�صهر  متكنت  خالل  قد  م�صاحلها 
ت�صجيل  283  من  املن�رشم  جوان 
ق�صية متعلقة بالقانون العام، تورط يف 
الق�صايا 385 �صخ�صا امل�صلحة  هذه 
قدمت جميع املتهمني اأمام النيابة.، 
ويف هذا ال�صياق مت ت�صجيل  43 ق�صية 
واملتاجرة  باال�صتهالك  متعلقة 
باملخدرات واملوؤثرات العقلية والتي 
تورط فيها 78 �صخ�صا مت من خاللها 

من  حجز 366 كلغ 237.26 غرام 
 ، مهلو�س  املخدرات و434قر�س 
من جهة اأخرى مت ت�صجيل  99 ق�صية 
�صد  واجلنح  باجلنايات  متعلقة 
فيها 150�صخ�صا،  تورط  االأفراد 
اإح�صاء 124 ق�صية  مت  حني  يف 
�صد  واجلنح  باجلنايات  متعلقة 
تورط  والتي  واملمتلكات  االأموال 
ذات  اأح�صت  كما  فيها159 �صخ�س، 
امل�صلحة 43 ق�صية متعلقة باجلنايات 
والتي  العمومي  ال�صيء  �صد  واجلنح 

باالإ�صافة  فيها 51 �صخ�صا،  تورط 
والية  اأمن  م�صالح  �صجلت  ذلك  اإىل 
باجلرائم  متعلقة  تلم�صان 01 ق�صايا 
فيها 01 �صخ�س  تورط  االلكرتونية 
متكنت  اأخرى  جهة  من  واحد، 
والية  باأمن  االأمن  العمومي  م�صلحة 
رخ�صة   490 �صحب  من   ن   تلم�صا
�صياقة ت�صبب اأ�صحابها يف ارتكاب عدة 
ال�صحب  ت�صتوجب  مرورية  خمالفات 
باالإ�صافة  ال�صياقة  لرخ�س  الفوري 
اإىل ذلك مت ت�صجيل 84 جنحة خا�صة 

بقانون املرور، كما �صجلت يف جمال 
يخ�س  فيما  النقل 36 جنحة،  تن�صيق 
الدراجات  �صائقي  جنوح  حماربة 
دراجة   116 ت�صجيل حجز  النارية مت 
نارية من خمتلف االأ�صناف واالأحجام 
اإطار  يف  باملح�رش تدخل  وو�صعها 
وحماربة  املرور  حوادث  من  احلد 
باالإخالل  املتعلقة  املخالفات 
وقواعد  واأحكام  العامة  بال�صكينة 
ذات  �صجلت  املقابل  املرور. ويف 
ينتج  مل  مرور،  امل�صالح  51 حادث 

مت  حني  يف  �صخ�س،  اأي  وفاة  عنها 
متفاوتة  بجروح  اإ�صابة 53 �صخ�صا 
منهم 40 ذكور و13 اإناث،  اخلطورة 
املوؤدية  االأ�صباب  اأهم  تتلخ�س  حيث 
اإىل هذه احلوادث يف العوامل الب�رشية 
بالدرجة االأوىل ممثلة يف عدم اإحرتام 

متعلقة  عوامل  تليها  املرور،  قوانني 
باملركبة يف الدرجة الثانية ومن اجل 
تقلي�س عدد احلوادث  قامت م�صالح 
بتكثيف  قامت  تلم�صان  والية  اأمن 
والتوعوية  التح�صي�صية  احلمالت 

خالل ال�صهر املن�رشم

خبر في 
صورة

عا�سي احلالين وماريتا 
يهديان اأغنية للجزائر

 
ابنته ماريتا  اأغنية ديو رفقة  اللبناين عا�صمي احلالين  الفنان  اأطلق 
لال�صتقالل   57 بالذكرى  احتفالها  مبنا�صبة  اجلزائر  اإىل  مهداة 
االأغنية  فار�س  اأدى  �صنة، حيث  كل  من  5 جويلية  لتاريخ  امل�صادف 
العربية االأغنية بعنوان »لبيكي يا جزائر« والتي جّمد خاللها الثورة 

اجلزائرية وو�صف االأثمان التي كلفتها من اأجل اال�صتقالل.

عبد اهلل جاب اهلل:

اأمتنى تتويج املنتخب الوطني 
بكاأ�س اإفريقيا

ثمن رئي�س جبهة العدالة والتنمية ، ال�صيخ عبد اهلل جاب اهلل   على 
هام�س م�صاركته  اأم�س يف منتدى« الو�صط » جناحات الفريق الوطني 
اجلزائري لكرة القدم  التي حققها يف مناف�صات الدورة الـ 32 لكاأ�س  
اأمم اإفريقيا  مب�رش وهذا عقب فوزه على كينيا وال�صينغال وتنزانيا 
الذي ظهر به اخل�رش  يف  بالوجه امل�رشف  وغينيا ونيجريا،م�صيدا 
وجناحه   فوزه  كثريا  وهمني  جزائري  اأنا  طبعا  قائال«   ،  2019 كان 
له  النجاح  القاري واأمتنى  باللقب  الوطني   اأن يتوج املنتخب  واأملي 
باأي نتيجة املهم حتقيق النجاح،  يف املباراة النهائية التي �صتجمع 
كل من »حماربي ال�صحراء« ومنتخب ال�صينغال وهذا يوم اجلمعة 19 

ح.مجويلية  2019 مبلعب القاهرة الدويل.

م�ستغامن

�سبط 34 كلغ من الكيف
يف �صياق مت�صل، �صبط حر�س ال�صواحل، مب�صتغامن/ن.ع.2، )34،75( 
الوطني  للجي�س  اأحبطت مفرزة  فيما  املعالج،  الكيف  كيلوغرام من 
بتندوف/ن.ع.3.من  الوقود  من  لرت   )2430( تهريب  ال�صعبي حماولة 
اأوقف حرا�س  اإطار حماربة الهجرة غري ال�رشعية،  جهة اأخرى ويف 
خمتلفة  جن�صيات  من  �رشعيني  غري  مهاجرين   )07( �صبعة  احلدود 

بتلم�صان/ن.ع.2.

مديرية ال�سحة بالطارف

 فتح م�سابقة لتوظيف
 169 �سبه طبيني 

يتعزز قطاع ال�صحة لوالية الطارف يف االأيام القليلة املقبلة بتعيني 
التي  االخت�صا�صات  خمتلف  من  التمري�س  يف  جديدا  من�صبا   169
حيث  بالوالية  االإ�صت�صفائية  املوؤ�ص�صات  عرب  نق�س  ب�صاأنها  �صجل 
 30 و  العمومية  ال�صحة  م�صاعدين ممر�صني يف   110 توظيف   �صيتم 
و  الطبي  الت�صوير  اأجهزة  مل�صغلي  منا�صب   60 جانب  اإىل  ممر�صا 
تعبني من�صبني  بينما مت  08 منا�صب مل�صاعد طبي يف حفظ �صحة 
ملخت�س يف حفظ ال�صحة العمومية و اآخر م�صاعد اإجتماعي و 10 
م�صاعدين خمربيني باالإ�صافة اإىل 02 خمت�صني يف التدليك من اأجل 
جودة اخلدمات ال�صحية املقدمة و تلبية حاجيات العديد من االأ�رش 

التي كانت ت�صطر اإىل التوجيه للعيادات اخلا�صة .

عدة  عرب  اجلزائريون  �صهد 
للقمر،  جزئيا  خ�صوفا  مناطق 
ملدة 5 �صاعات و38 دقيقة، حيث 
“البوزجاين”،  جمعية  اأو�صحت 
الفلكية، اأن اخل�صوف بداأ بدخول 
القمر يف �صبه ظل االأر�س، حوايل 
واأربعني  واأربعة  ال�صابعة  ال�صاعة 

دقيقة بالتوقيت املحلي.
االأر�س،  بظل  القمر  ويعرب 
حوايل ال�صاعة التا�صعة ودقيقتني 

املحلي. ليبلغ  بالتوقيت  ليال، 
ال�صاعة  حوايل  ذروته،  اخل�صوف 
دقيقة  وثالثني  وواحد  العا�رشة 

البيان. ويظهر  ي�صيف  ليال، 
الك�صوف،  ذروة  بلوغ  عند  القمر 
بلون  باملائة،   65 بن�صبة  مغطى 

اأحمر نحا�صي.
القمر  اأن  البيان،  واأ�صاف 
االأر�س  ظل  من  باخلروج  يبداأ 
حوايل  نهائيا  ليخرج  تدريجيا، 
يوم  من  ليال،  الواحدة  ال�صاعة 
اخل�صوف  االأربعاء. و�صوهد 
و�صي�صمح  العامل،  ن�صف  عرب 
“زحل”  كوكبي  مب�صاهدة  لنا 
و”امل�صرتي” كنقاط المعة قريبة 

من القمر، ت�صيف اجلمعية.

اجلزائريون ي�سهدون خ�سوف القمر

م�ساعد بلما�سي يحبط 
                                                                    خطة النيجرييني

تلقي هدف  من  اخل�رش  بلما�صي  الوطني جمال  الناخب  م�صاعد  اأنقذ 
نهائي  ن�صف  �صمن  نيجرييا  اأمام  لعبوها  التي  املقابلة  خالل  التعادل 
وطالب  رومانو  �صريجي  الفرن�صي  تدخل  حيث  لالأمم،  اإفريقيا  كاأ�س 
العنا�رش الوطنية بالعودة �رشيعا اإىل اأر�صية امليدان مبا�رشة بعد ت�صجيل 
ريا�س حمرز املخالفة املبا�رشة التي جاء منها هدف الفوز وان�صغالهم 
الذين  النيجرييني  اإىل حيلة  رومانو  بالهدف، يف وقت تفطن  باالحتفال 
احتفال  باإيقاف  وقام  امليدان  و�صط  من  ب�رشعة  الكرة  تنفيذ  ح�رشوا 

الالعبني واإعادتهم ب�رشعة اإىل امليدان.

ب�صتى  اجلرمية  مكافحة  اإطار  يف 
االأمن  عنا�رش  متكنت   ، اأنواعها 
امن  والية  باأمن  ال�صابع  احل�رشي 
القب�س  اإلقاء  من  ورقلة  والية 
اإجرامية  �صبكة  عنا�رش  على 
ونقل  حيازة  بهدف  منظمة  دولية 
غري  بطريقة  العقلية  املوؤثرات 
با�صتعمال  البيع  لغر�س  م�رشوعة 

مركبة ذات حمرك .
معلومات  اإىل  تعود  الق�صية  وقائع 
عنا�رش  عليها  حت�صلت  موؤكدة 

ن�صاط  بخ�صو�س  امل�صلحة 
املوؤثرات  وترويج  بيع  يف  �صبكة 
باإقليم  ال�صباب  و�صط  يف  العقلية 
با�رشت  الفور  على  االخت�صا�س 
عنا�رش امل�صلحة عمليات البحث 
والتحري ، لتتمكن من اإعداد خطة 
اأمنية حمكمة اأثمرت باإلقاء القب�س 
من  الثاين  العقد  يف  �صابني  على 
نفعية  مركبة  م�صتوى  على  العمر 
�صبط  مت  التفتي�س  عملية  وبعد 
للبيع يف اأو�صاط  ال�صباب.   قدرت بـ2084 كب�صولة ، كانت معدة كمية معتربة من املوؤثرات العقلية 

ورقلة

تفكيك  �سبكة دولية لرتويج املوؤثرات العقلية 

م.ب

اأ.ب
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اجلزائريون يحلمون ب"الكحلو�سة "
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عبد اهلل جاب اهلل يف منتدى الو�سط

اجلي�ش اتخذ موقفا تاريخيا
 يف مرافقته للحراك

.           بن �سالح غري �سرعي ومتديد عهدته غري د�ستوري
.           نريد  جت�سيد دولة مدنية باملفهوم »الأجنلو�ساك�سوين« 

القرار  تنتظر  لتزال  التغيري  قوى  بان  اهلل   جاب  اأكد 
مت  التي  الطريق  ورقة  بخ�سو�ص  ال�سلطة  من  الر�سمي 
للحوار،  الوطني  املنتدى  فعاليات  ختام  يف  اإ�سدارها 
تتحدث  احلوار الذي  يكون  اأن  �سرورة  على  موؤكدا    ،
م�سبقا  حمدد  غري  و  �سامال  و  �سيدا  حوارا  ال�سلطة   عنه 
،و  ال�سعبية  بالثورة  ال�سلة  ذات  املوا�سيع  كل  ويتناول 
و  ال�سيا�سي  احلقل  فتح  ال�سلطة و  قبل  من  م�سروط  ل 
الإعالمي و حرية الراأي و الكف عن كل اأنواع الت�سييق 
بخ�سو�ص  ال�سحافة  �سوؤال  على  رده  التقييد  ويف  و 

لقيادة  التغيري  قوى  تقرتحها  التي  اجلامعة  ال�سخ�سية 
املرحلة القادمة قال جاب اهلل “لن نقرتح اأية �سخ�سيات 
لكي ل نكون �سببا يف اإق�سائها و لن نف�سح عن مقرتحاتنا 

اإل اإذا طلب منا ذلك �سنجيب يف اإطار ر�سمي.
بنيان  عني  يف  للمعار�سة  الأخري  اللقاء  خمرجات  وعن 
توحيد  اإىل  الأ�سا�ص  يف  يهدف  كان  انه  اهلل  جاب  قال   ،
مبادرات قوى التغيري يف مبادرة جامعة  لتوحيد الروؤى 
واحرتام  ال�سعب  مطالب  حتقيق  ي�سمن  ما  اإطار  يف 
بتق�سري  اهلل  جاب  اعرتف  ال�سياق  ذات  اإرادته  ويف 

مما  لالإعالم  الأمور  بع�ص  تو�سيح  يف  املنتدى  منظمي 
ت�سبب يف بع�ص ال�سبهات وعن موقف قوى التغيري فيما 
جاب  اأكد  ال�سلطة،  اإليها  تنادي  التي  باملبادرات  يتعّلق 
الذي  باخليار  ال�سعب  اإقناع  يف  ال�سلطة  ف�سل  اأن  اهلل 
اإ�سراره  موؤكدا  ال�سعب”،  اإرادة  يتما�سى  ل  لأنه  تبنته 
بن  القادر  عبد  الدولة  رئي�ص  مع  احلوار  رف�ص  على 
�سالح الذي يراه غري �سرعي بحكم الد�ستور و �سدد على 
اأجل  من  احلكومة  �سيما  ل  النظام  رموز  رحيل  �سرورة 

اإجناح التغيري املن�سود .

ل�ست ناطقا با�سم احلراك واإمنا " دلل خري"

م�ستمد  املدنية«  »الدولة  �سعار 
متطرف فرن�سي  فكر  من 
 اعتقال رموز الف�ساد �سروري لكن غري كاف

ا�ستعادة ثقة ال�سعب برحيل بدوي وبن �سالح
جاب  اهلل  عبد  ال�شيخ  اأعترب 
جبهة  حزب  رئي�س  اهلل 
تعليقه  يف  التنمية  و  العدالة 
الدولة  على  رفع  �شعارات 
 ، الع�شكرية  ولي�س  املدنية 
املدنية  الدولة  منظري  اأن 
املعنى  من  ذلك  ي�شتمدون 
مع  يتطابق  وما   ، الفرن�شي 

العلمانية الفرن�شية
خالل  اهلل  جاب  اهلل  عبد  وقال 
الو�شط   « فوروم  ا�شت�شافته يف 
» اأن الفهم املتبنى للعلمانية هو 
الفهم الأجنلو�شاك�شوين ، معقبا 
يف �شياق اآخر اأن الدولة املدنية 
رئي�شها  يكون  التي  الدولة  هي 
ال�شعب  طرف  من  منتخبا 
الفهم  رف�س  اإىل  م�شريا   ،
بخ�شو�س  املتطرف  الفرن�شي 

الدولة املدنية .
هناك  اأن  املتحدث  اأو�شح  و 
بخ�شو�س  املفاهيم  يف  خلط 
ع�شكرية  ولي�س  مدنية  �شعار 
يق�شدون  عندما  ل�شيما   ،
ل  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  اأن  بها 
حتا�شب املف�شدين ، مبا يف�رس 
ح�شبه بع�س املغالطات يف هذا 

املو�شوع .

وثمن عبد اهلل جاب اهلل مفرزات 
احلراك ال�شعبي ، ل�شيما فيما 
 ، الف�شاد  حماربة  بحملة  يتعلق 
رموز  م�شت  التي  والعتقالت 
احلراك  ح�شبه  لكن  الف�شاد  ، 
ال�شعبي لبد اأن ي�شتمر و اأن ل 
ينخدع ال�شعب اإىل غاية حتقيق 

مطالبه ال�شيا�شية .
اعتقالت  اأن  املتحدث  وقال 
ونافعة  مفيذة  الف�شاد  رموز 
و�رسورية ، لكن ل ينبغي لل�شعب 
اأن ينخدع بها و اأن ي�شتمر حتى 

حتقيق مطالبه ال�شيا�شية .
ويف اإجابته على اأ�شئلة بخ�شو�س 
ما يعرف مبعتقلي الراأي ، قال 
جاب اهلل اأنهم طالبوا باإجراءات 
 ، الراأي  معتقلي  �رساح  لإطالق 
لكن يعقب ح�شبه اأن حرية الراأي 
�شوابطها  ولها  مطلقة  لي�شت 
باملجتمع  ت�رس  اأن  ينبغي  ول   ،
على  رده  يف  وذلك   ، بنف�شه  اأو 
الذين  باملعتقلني  خا�س  �شوؤال 
 ، الأمازيغية  الرايات  حملوا 
ل  اأن  �رسط  اأو  لطرح  موؤيدا 
 . الوطنية  بالوحدة  تلك  مت�س 
الراأي  حرية  اأن  بذلك  وعقب 
لها �شوابط ، وليجب اأن ت�شبب 

ال�رسر العام و اخلا�س .
جاب اهلل مل ينفي وجود العديد 
بداأت  التي  ال�شلبيات  من 
من  والتي   ، احلراك  يف  تظهر 
ال�شعارات  توحيد  عدم  بينها 
كان  ح�شبه  لهذا   ، املطالب  و 
لزاما على نخب الأمة اأن جتمع 

على روؤية واحدة .
قال  الذي  اهلل  جاب  اهلل  عبد 
احلراك  با�شم  ناطقا  لي�س  اأنه 
ال�شعبي ، و اأنه فقط » دلل خري 
اإىل وجود م�شاورات  » ، م�شريا 
بعد  وذلك   ، الدرا�شة  قيد  هي 
التي عقدت  احلوار  ندوة  نهاية 
ح�شيلة  كانت  التي  و  موؤخرا 

للكثري من اللقاءات .
اأنه اأن واجب  و اعترب جاب اهلل 
ال�شعب  توؤمل  اأن  الآن  النخب 
وفيما  يهمه  فيما  باحتادها 
اأن  م�شيفا   ، مب�شتقبله  يتعلق 
فعاليات  طرف  من  الهدف 
حول  الإجماع  يقع  اأن  ال�شعب 
ذات  يف  متاأ�شفا   ، واحدة  روؤية 
هذا  يف  تق�شري  لوجود  الوقت 

ال�شاأن .
ع�شام بوربيع

املعار�سة  تتوافق  اأن  امل�ستحيل  من 
توافقي مر�سح  حول 

و  العدالة  جبهة  رئي�س  اأكد 
باأن  اهلل  جاب  اهلل  عبد  التنمية 
ال�شورى  جمل�س  رئي�س  مباركة 
لها  عالقة  ل  �شنني  ل�شليمان 
بحزب العدالة والتنمية، م�شريا 
يف  خالف  بن  م�شاركة  باأن 
جل�شة الت�شويت انتخاب رئي�س 
الغرفة ال�شفلى للربملان ب�شفته 
ينتمي  التي  الكتلة  يف   برملاين 
من  الحتاد   كتلة  وهي  اإليها 
والبناء،  النه�شة  و  العدالة  اأجل 
عالقة  ل  حزبه  باأن  موؤكدا 
بعيد،  اأو  قريب  من  بذلك  له 
والنواب اأحرار  ريف مواقفهم و 

قرارتهم على حد قوله.
ل عالقة لنا مبقرتح 

حركة البناء ونحن مع 
حوار �سامل وم�سوؤول

عند  الأم�س  اهلل  جاب  رف�س 
حلوله �شيفا على فروم جريدة 
مقرتح  على  التعليق  »الو�شط« 
طرح  بخ�شو�س  البناء  حركة 
لإدارة  �شنني  �شليمان  �شخ�شية 
القول  مكتفيا  الوطني،  احلوار 
الر�شمي  املوقف  ننتظر  »نحن 
�شيد  حوار  مع  نحن  لل�شلطة، 
مطالب  يتناول  مق�شود،  �شامل 
�شلة  له  العادلة،  احلراك 
اإرادة  لتحقيق  حلول  نراه  مبا 
هذه  باأن  نوؤمن  كما  ال�شعب، 
ال�شعب  ومطالب  �شلمية  الثورة 
،وال�شلطة  العام  بال�شالح  تتعلق 
العام  ال�شالح  خلدمة  مدعوة 
الذي ي�شفي ال�رسعية، وال�شفة 
الثانية للحوار باأن يكون �شامال 
التي  الأطراف  و  وم�شوؤول  
قبل  من  خمتارة  فيه  ت�شارك 

املعار�شة«.

بن �سالح غري �سرعي 

ومتديد عهدته فتوى غري 
د�ستورية

انتقد عبد اهلل جاب اهلل مت�شك 
�شالح  بن  القادر  بعبد  ال�شلطة 
بان  معتربا  للدولة،  رئي�شا 
ال�شعب غري مقتنع بخيار الذي 
تبنته ال�شلطة بتفعيل املادة 102 
من الد�شتور، م�شريا باأنه خيار 
ال�شعب  اإرادة  مع  ي�شتجيب  ل 
واملطالب  للنظام  الراف�س 
الفقه  مع  ومتعار�س  برحيله 
الكربى،  واملقا�شد  الد�شتوري 
ت�شتجيب  ل  »ال�شلطة  قائال 
ملطالب ال�شعب بل هي ت�شاعد 
النظام  بقاء  حتقيق  على 
على  الإ�رساف  فر�شة  وتعطيه 

النتخابات«.
واأكد جاب اهلل باأن موقف جبهة 
رئي�س  من  التنمية  و  العدالة 
الدولة وا�شح و �رسيح، مو�شحا 
القادر  لعبد  حزبه   رف�س  باأن 
بن �شالح لي�س ب�شبب  �شخ�شه 
و اإمنا يف احلل الد�شتوري الذي 
احلل  بان  ،موؤكدا  الدولة  تبنته 
بن  املادة  هذه  تفعيل  جتاوز 
متديد  و  �رسعي  غري  �شالح 

العهدة فتوى غري د�شتورية .
و  العدالة  جبهة  رئي�س  وحذر 
اإ�رسار  تداعيات  من  التنمية 
بخيارات  مت�شكها  و  ال�شلطة 
مرفو�شة �شعبيا، قائال »لنريد 
اأخرى  مرة  الف�شل  يتكرر  اأن 
،ال�شلطة لها جتربة حيث اأطرت 
انتخابات  اإىل  الذهاب  اإىل  

رئا�شية مرفو�شة �شعبيا »

احلوار ال�سامل امل�سوؤول 
�سيخرج البالد من اأزمتها

رئي�س  األح  اأخرى،  جهة  من 

على  والتنمية   العدالة  جبهة 
تراهن  الذي  احلوار  اأهمية 
عليه اجلبهة للخروج من الزمة 
البالد،  تعي�شها  الذي  ال�شيا�شية 
يكون  اأن  �رسورة  على  م�شددا 
�شخ�شيات  بقيادة  احلوار  هذا 
من خالله  يتم  م�شداقية،  ذات 
الإجراءات  كيفية  مناق�شة 
لقانون  اجلوهرية  للتعديالت 
هيئة  واإن�شاء  النتخابات 
النتخابات  ملراقبة  م�شتقلة 

بعيدة عن الإدارة.
العدالة  جبهة  رئي�س  اأكد 
اهلل  جاب  اهلل  عبد  والتنمية 
التغيري  قوى  »فعاليات  اأن 
الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  تدعو 
باعتبارها  احلوار  �رسورة  اإىل 
املالكة الفعلية لل�شلطة والقرار 
على  احلايل  الوقت  يف  الفعلي 
اأن تقوده �شخ�شيات وطنية ذات 
املوؤ�ش�شة  داعيا   ، م�شداقية 
باأن  وذلك  للحوار  الع�شكرية 
من  متثله  التي  الأطراف  تكون 
متلك  و�شخ�شيات  املدنيني 
املوؤمنني  من  �شعبية  م�شداقية 
 ، ال�شعب«  مطالب  بعدالة 
مع  نتحاور  اأن  ميكن  »ل  قائال 
ال�شعب  اإرادة  �شد  يقفون  من 
اجلي�س  بتدخل  ن�شمح  ولن 
و  املقرتحات  �شياغة  يف 
على  بامل�شاعدة  نطالبه  اإمنا 

تطبيقها«
واأفاد جاب اهلل اأن »هذه الدعوة 
كذلك  تكون  اأن  يجب  للحوار 
حول النتخابات والقانون الذي 
اأ�شبح  والذي  اإجرائها  ي�شبط 
تقوده  اأن  على  م�شرتكة  قناعة 
م�شداقية«،  ذات  �شخ�شيات 
اجلي�س  موؤ�ش�شة  »ندعو  قائال 
املرافقة  �شد  لكننا  للحوار 

التي تقت�شي املراقبة والتدخل 
الذي يعطي اجلي�س دورا مميزا 

يف ال�شاأن ال�شيا�شي«

حراك 22 فيفري » حالة 
�سحوة ويقظة لل�سعب«

العدالة  جبهة  رئي�س  و�شف 
والتنمية ما تعرفه اجلزائر منذ 
�شحوة  ب«حالة  فيفري،    22
ويقظة« لل�شعب تب�رس مب�شتقبل 
الذي  الدور  مثمنا  اأف�شل، 
الر�شمية  �شواء  النخبة  لعبته 
م�شادر  يف  املوجودة  اأو 
يف  املوجودة  ال�شعبية  القرار 
حني  يف  ال�شعبية،  الف�شاءات 
ا�شتمرار  �رسورة  على  �شدد 
احلراك ال�شلمي اإىل اأن تتحقق 

مطالب ال�شعب ال�شيا�شية.
اهلل مواقف  اهلل جاب  ثمن عبد 
منذ  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 
قائال«  ال�شعبي،  احلراك  بداية 
قامت  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 
وامل�شكور  امل�شهود،  بدورها 
يف حما�شبة رموز الف�شاد، نحن 

نثمن هذا اجلهد«.

من امل�ستحيل التوافق حول 
مر�سح واحد للمعار�سة

الإجماع  مر�شح  وبخ�شو�س  
تقدميه  املعار�شة  تريد  الذي 
املقبلة  الرئا�شية  لالنتخابات 
العدالة  جبهة  رئي�س  فقال   ،
امل�شتحيالت  »من  اأنه  والتنمية 
حول  التوافق  يتم  اأن  ال�شبع 
املعار�شة  يف  توافقي  مر�شح 
تقدمي  تريد  الأحزاب  كل  لأن 
منا�شبا  تراه  الذي  مر�شحها 
ول ميكننا اأن نفر�س عليهم ما 

ي�شعون اإليه«.
اإميان لوا�ص 

اهلل  اأم�س  جاب  اهلل  قال  عبد 
 122 له   كتاب  يف  ر�شد  اأنه 
 ، بوتفليقة  د�شتور  يف  ثغرة 
و�شغرية  كبرية  ثغرات  وفيها 
هذا  مثل  د�شتورا  اأن  موؤكدا   ،
ينظم  لأن  ي�شلح  ل  القبيل 
حياة النا�س  ويرعى م�شاحلهم 
داعيا  والدولة،  ال�شلطة  و�شاأن 

اأو  وا�شع   تعديل  اإىل  اهلل  جاب 
الد�شتور  لهذا  �شامل  تغيري 
كل  ي�شد  جديد   د�شتور  اأو 
فكرة  ويتاأ�ش�س  على  الثغرات 
اأن ال�شعب هو �شاحب احلق يف 
ال�شلطة والرثوة وبالتايل فالذي 
ميتلك  الفقه الد�شتوري �شيعي 
ال�شيا�شي  التلخي�س  هذا  جيدا 

الدقيق  القانوين   ، الد�شتوري   ،
هو  ال�شعب  لكون  وال�شحيح 
يف  والأ�شل  ال�شلطة  يف  الأ�شل 
بعد  الد�شتورية  والبنية   ، الرثوة 
تتمحور  قراءتها   ذلك  عند 
اأو  هذا  يخدم  ما  حول  اأ�شا�شا 
ذاك اإما ما يخدم حقوق ال�شعب 
يف ال�شلطة  اأو ما يخدم حقوق 

تنتفي  ولذلك  الرثوة  ال�شعب يف 
�شاعد  والذي  املمار�شات  تلك 
عدم  هو  الأحزاب  ت�شويه  يف 
�شحيحة  لدميقراطية  وجود 
�شوؤون  يف  ال�شلطات  تدخل  مع 
ال�شيا�شية يف اجلزائر  الأحزاب 

فهي متلي ما يجب  اأن يكون .
حكيم مالك   

عبد اهلل جاب اهلل يك�سف :

بوتفليقة د�ستور  يف  ثغرة   122 �سجلت 

الأزمة من  خمرج  باإيجاد  كفيل  ال�سيد«  احلوار   «
العدالة  جبهة  رئي�س  ا�شتبعد 
اهلل،  جاب  اهلل  عبد  والتنمية 
احلوار  اأطراف  تو�شل  اأم�س، 
�شخ�شية  لالتفاق حول  الوطني 
يف  لحقا  لرت�شيحها  واحدة 
احلوار  خطوات  جناح  حالة 
الذي تدعو له خمتلف الأطراف 
من  اأو  طرفهم  من  �شواء  حاليا 

طرف ال�شلطة.
العدالة  جبهة  رئي�س  اعترب 
اهلل،  جاب  اهلل  عبد  والتنمية 
على  �شيفا  حلوله  اأم�س، خالل 
منتدى »الو�شط«، اتفاق اأطراف 
تقدمي  على  الوطني  احلوار 
الراأي  اأمام  موحدة  �شخ�شية 
لالنتخابات  التوجه  بغية  العام 
حوار  فتح  حالة  يف  الرئا�شية 
ال�شلطة  طرف  من  جدي 
اعتربها نقطة م�شتبعدة من باب 

جتربته ال�شابقة، قائال اأنه �شعى 
مع عدة �شخ�شيات للتوافق على 
خالل  للمعار�شة  واحد  مر�شح 
كانت  التي  امللغاة  الرئا�شيات 
املن�رسم  اأفريل   18 يف  مقررة 
ليعود  تفلح،  مل  اخلطوة  اأن  اإل 
الن�شال  بداية  اإىل  بتجربته 
منذ  اأنه  م�شيفا  ال�شيا�شي، 
1976 يحاول توحيد الإ�شالميني 
تنجح،  مل  التي  اخلطوة  وهي 
داخل  الواقع  ذلك  اأن  متداركا 
كونها  احلزبية،  التيارات  كل 
حقها  عن  التنازل  ترف�س 
اأن  اأ�شاف  كما  ال�شلطة.  يف 
فيمكن  حدثت  اإن  التفاقات 
ول  جزئية  توافقات  تكون  اأن 
اأعرب  كان  واإن  اجلميع،  ت�شم 

اأن متنيه ح�شول اخلطوة.
فحدد  املطروح  احلوار  وحول 

جمموعة من ال�رسوط التي قال 
اأنه يتعني على ال�شلطة توفريها 
على  املطروح  احلوار  يف 
من  بداية  ال�شيا�شية،  ال�شاحة 
اأن يكون �شّيدا، اأي اأن ما يتفق 
عليه املتحاورون يحال للتنفيذ 
اأعلى  ليعر�س على جهة  ولي�س 
حوارا  جعله  مع  فيه،  للت�رسف 
على  القت�شار  ولي�س  �شامال 
حمددة  وفكرة  معينة  نقاط 
جلميع  التطرق  يتم  بل  �شلفا، 
بالثورة  املتعلقة  املوا�شيع 
ما  ذلك  اأن  مو�شحا  ال�شعبية، 
يتو�شل  احلوار  من  �شيجعل 
اإىل حلول عملية تخدم مطالب 
احلراك وت�شب يف اإطار ال�شالح 
العام، وهو ما �شيمنح ال�رسعية 

ال�شعبية لل�شلطة.
�سارة بومعزة 
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ت�رصيح  يف  الوزيرة  واأ�ضافت 
زيارتها  هام�ش  على  لل�ضحافة 
لعدد  اليوم  قادتها  التي  التفقدية 
بالوالية  ال�ضناعية  املوؤ�ض�ضات  من 
اأن »الدولة اتخذت كافة االإجراءات 
ن�ضاط  توقف  عدم  ت�ضمن  التي 
التي  ال�ضناعية  املركبات  خمتلف 
و  ف�ضاد  ق�ضايا  يف  اأ�ضحابها  يتابع 
و  العمل  منا�ضب  على  احلفاظ  كذا 

هذا يف ظل احرتام القانون«.
ذات  ك�ضفت  �ضلة  ذي  �ضياق  يف  و 
تقنية  جلنة  ت�ضكيل  عن  امل�ضوؤولة 
احرتام  مدى  على  الوقوف  مهامها 
تركيب  م�ضانع  خمتلف  التزام  و 
ال�رصوط  دفرت  ببنود  ال�ضيارات 
متهيدا  قانونا  عليه  املن�ضو�ش 

ملنحها االإعتمادات النهائية.
االآن  اأنه مت حلد  تامزيرت  اأكدت  و 

مل�ضنع  النهائي  االإعتماد  منح 
من  ال�ضاحنات  لرتكيب  »�ضريويف« 
)�رصق  مبفتاح  ترك�ش  رونو  عالمة 
منحه  يتم  اأن  على  فقط  البليدة( 
ال�ضيارات  تركيب  م�ضانع  لباقي 
التاأكد  بعد  هذا  و  تدريجي  ب�ضكل 
لكافة  االأخرية  هذه  احرتام  من 

لهذا  املنظمة  القانونية  االإجراءات 
الن�ضاط ال�ضناعي.

الوزيرة  اأكدت  ال�ضاأن  هذا  يف  و 
تركيب  مل�ضنع  اليوم  زيارتها  اأن 
يف  �رصع  الذي  مبفتاح  ال�ضاحنات 
نهاية �ضهر مار�ش املن�رصم  االإنتاج 
مبعدل تركيب 10 �ضاحنات يف اليوم 

قبل  من  قوية  »ر�ضالة  مبثابة  ،هو 
الدولة مفادها حر�ضها و ا�ضتعدادها 
ملرافقة كافة امل�ضتثمرين النا�ضطني 
ظل  يف  ال�ضيارات  تركيب  جمال  يف 

احرتام القانون«.
امل�ضنع  هذا  انتاج  طاقة  تقدر  و 
الذي هو عبارة عن �رصاكة جزائرية 
�ضاحنة   2000 برتكيب  فرن�ضية، 
املدير  اأو�ضحه  ما  بح�ضب  �ضنويا 
العام للم�ضنع، حاج توحت عبد النور، 
م�ضريا اإىل اأن جودة هذه ال�ضاحنات 
املركبة حمليا تعادل تلك امل�ضنوعة 
بفرن�ضا اأو اأي دولة اأوروبية اأخرى و 
الوزيرة  اأرجعت  اآخر،  مو�ضوع  يف 
اأ�ضباب غلق 45 مطحنة عرب الوطن 
اإىل عدم حيازتها على الرخ�ش التي 
الن�ضاط،  هذا  مبزاولة  لها  ت�ضمح 
م�ضرية اإىل اأن هذا االإجراء مل يوؤثر 
مبادة  الوطنية  ال�ضوق  تغطية  على 

احلبوب.

وزيرة ال�صناعة و املناجم, جميلة تامزيرت

�سمان ا�ستمرار ن�ساط املركبات ال�سناعية 
املتابع اأ�سحابها ق�سائيا 

.         جلنة تقنية للتحقيق يف م�صانع تركيب ال�صيارات
اأكدت وزيرة ال�صناعة و املناجم, جميلة تامزيرت, اأم�س الثالثاء بالبليدة اأن الدولة »حر�صت على 
اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية و كذا القانونية ل�صمان ا�صتمرار ن�صاط املركبات ال�صناعية املتابع 

اأ�صحابها يف ق�صايا ف�صاد«.

ورقلة

 مطالب بتنحية رئي�س املجل�س ال�سعبي الوالئي 
برئي�ش  االإطاحة  مطلب  حتول 
املجل�ش ال�ضعبي الوالئي بورقلة ، بعد 
مرور �ضنتني من االنتخابات املحلية 
بعدما جتاوزته  وذلك  �ضعبي  ملطلب 
االأحداث يف عديد امللفات ال�ضائكة 
عقار  نهب  تف�ضي ظاهرة  غرار  على 
ال�ضحي  الو�ضع  تدهور  ناهيك عن   ،
طال�ضم  تفكيك  يف  للعجز  اإ�ضافة   ،

ملفي ال�ضغل و ال�رصف ال�ضحي .
ورقلة  بوالية  املحلي  ال�ضارع  اأبدى 
الذي  اجلمود  من  ال�ضديد  امتعا�ضه 
املجل�ش  رئا�ضة  من�ضب  على  يخيم 
ال�ضعبي الوالئي بورقلة ، ب�ضبب عجز 
رئي�ضه غري املرغوب فيه من طرف 
خمتلف ال�رصائح العمرية بدليل غياب 
بخ�ضو�ش  طرفه  من  وا�ضح  موقف 
الهيئة  اأدخلت  التي  ال�ضائكة  امللفات 

،حيث  الزجاجة  عنق  يف  التنفيذية 
بال�ضاأن  املهتمني  من  عدد  ت�ضاءل 
تقف  التي  االأ�ضباب  حول  املحلي 
خلف اإعاقة املجل�ش ال�ضعبي الوالئي 
�ضمن  العقار  نهب  ملف  برجمة  يف 
للمجل�ش  العادية  الدورات  ا�ضغال 
علمنا  اذا  خا�ضة   ، الوالئي  ال�ضعبي 
من  الكثري  يكتنفه  امللف  هذا  اأن 
امل�ضوؤولني  معاناة  ب�ضبب  الغمو�ش 
يف  البلديات  وروؤ�ضاء  التنفيذيني 
�ضلة  لها  التي  امل�ضاريع  جت�ضيد 
تلك  غرار  على  املواطن  بيوميات 
ال�ضحة  ،  قطاعات  على  املح�ضوبة 
دفع  الذي  االأمر   ، وال�ضكن  الرتبية 
امل�ضاريع  عديد  لربجمة  بالو�ضايا 

احليوية خارج الن�ضيج العمراين .
من  اأكرث  طرح  فقد  ثانية   جهة  من 

عالمات  املو�ضوع  يف  متحدث 
املطبق  ال�ضمت  بخ�ضو�ش  ا�ضتفهام 
ال�ضعبي  املجل�ش  رئي�ش  طرف  من 
الوالئي ب�ضفته اأداة رقابية بخ�ضو�ش 
متاطل ال�ضلطات املعنية يف االفراج 
للم�ضتفيدين  االأ�ضمية  القوائم  على 
للبناء  ال�ضاحلة  االأرا�ضي  قطع  من 
احل�رصي و �ضيغة ال�ضكن االجتماعي 
الوعود  رغم   ، العمومي  االيجاري 
املتكررة لل�ضلطات الوالئية باالإفراج 
على  هذين النمطني يف اأكرث من 12 

مرة ح�ضب املعلومات املتاحة  .
فيبقى  ال�ضغل  ملف  بخ�ضو�ش  اأما 
اأمرهم  من  حرية  يف  العمل  طالبي 
ال�ضعبي  املجل�ش  رف�ش  ظل  يف 
مبا�رص  وم�ضوؤول  كرئي�ش  الوالئي 
هذا  يف  اخلو�ش  ال�ضغل  جلنة  على  

اأدلة  وجود  و  رغم   ، ال�ضائك  امللف 
من  مبا�رصة  لعمال  توظيف  حلاالت 
النفطية  بال�رصكات  الوالية  خارج 
املحلية  الوكاالت  على   املرور  دون 
فقد  اأخر  �ضعيد  وعلى   . للت�ضغيل 
ال�ضعبية  االأحياء  �ضكان  اأجمع 
الن�ضاأة  احلديثة  ال�ضكنية  والتجمعات 
ال�ضلطات  مرا�ضالت  �رصورة  على   ،
املجل�ش  رئي�ش  طريق  عن  الوالئية 
اأ�ضوات  نادت  الذي  الوالئي  ال�ضعبي 
ا�ضتف�ضارات  لتقدمي  به  لالإطاحة 
مباليري  كو�ضيدار  �رصكة  عبث  حول 
لتج�ضيد  املوجهة  العمومية  اخلزينة 
م�رصوع اعادة تاأهيل �ضبكات ال�رصف 
تنباأ  الذي  االأخري  هذا   ، ال�ضحي 

الكثريون بف�ضله قبل والدته .
اأحمد باحلاج 

اأغلبها ت�صري بطريقة فو�صوية 

جتاوزات باجلملة 
يف ملفات االأحزاب و 

اجلمعيات و ذمتها املالية

قا�صي التحقيق لدى املحكمة العليا

االإفراج املوؤقت للوزير عبد القادر بن م�سعود 

واجلماعات  الداخلية  وزارة  با�رصت 
معمقة  حتقيقات  املحلية 
االأحزاب  املايل  الت�ضيري  يف 
واجلمعيات واملنظمات  ال�ضيا�ضية 
على  الن�ضطة  الطالبية  والعمالية 
اأن  تبني  بعدما  الوطني  امل�ضتوى 
تعمل  االأحزاب  من  باملائة   85
الذي  الع�ضوي  القانون  خارج 
التي  االأحزاب  هذه  بن�ضاط  ي�ضمح 
الوطنية  جمال�ضها  تعقد  اأغلبها  مل 
مرحلة  يف  اأدخلها  �ضنوات  ما  منذ 
واملايل  و�ضارت  االإداري  للف�ضاد 
ا�ضتعل لنهب املال العام فقط خالل 

املواعيد  االنتخابية .
عهد  فاإن  مطلع   م�ضدر  وح�ضب 
وىل  بعدما  قد  والت�ضرت  الدعم 
ي�ضمل  االأحزاب  من  تبني  العديد 
عائلة  من  اأ�ضماء  الوطني  مكتبها 
الكرامة  حزب  غرار  واحدة  على 
ملوؤ�ض�ضه حممد بن حمو، يف حني اأن 
هناك اأحزاب  متواجدة يف العا�ضمة 
مكتبا  حتى  ال متلك  واأخرى   ، فقط 
يف  تظهر  اأحزاب  وطنيا  وهي 
وحت�ضيل  البزن�ضة  االنتخابات  بغية 
االأرباح عن طريق فر�ش مبالغ مالية 
على روؤ�ضاء القوائم ، هذا وتفاجاأت 
مللفات  الدقيقة  املراقبة  عملية 
االأحزاب التي يزيد عددها عن ال50 
تقارير  حتوي  حزب  بان اغلبها  ال 
حتوي  تقارير  ومالية ،واأخرى  اأدبية 

مزورة ، خا�ضة و اأن اأغلب  االأحزاب 
عن  يقل  اأع�ضائها  عدد  املجهرية 
الواليات  يف  متواجدة  وغري   ، ال20 
مل  االأحزاب  روؤ�ضاء  اأغلب  اأن  كما   ،
منذ  الوطنية  يعقدوا  جمال�ضهم 
التنظيم  يهم  ال  بحيث   ، �ضنوات 
يتح�ضل  ما  بقدر  للحزب  االإداري 
خا�ضة  ريع  الدولة  من  من  علية 
خا�ضة   ، االنتخابية  املواعيد  خالل 
 ، امل�ضتقبل  الرئي�ش  عهدات  خالل 
من  العديد  اأن  التقرير  واأ�ضار  هذا 
اأو  منها  املواالة  �ضواء  االأحزاب 
و�ضيتم  القانون  حترتم  مل  املعار�ضة 
التحفظات  رفع  اجل  من  اإبالغها 
بداية  �ضهرين  قبل  اأق�ضاه  اجل  يف 
جانب  من   ، الردعية  االإجراءات 
 10 عن  يزيد  ما  اإح�ضاء  مت  اآخر 
ووطنية  والئية  حملية  جمعية  اآالف 
بع�ضها   ، فو�ضوية  بطريقة  ن�ضطة 
�ضنوات   05 منذ  يجدد  ملفاته  ممن 
اأو  ع�ضوية  من  واأخرى  متكونة   ،
اأخرى  جمعيات  اأن  حني  يف  ثالثة 
توارثت بعد وفاة رئي�ضها  كما يورث 
 ، كربى  �رصاعات  خلق  ما  االأموال 
العديد  اكت�ضاف  اآخر مت  جانب  من 
والطالبية  العمالية  املنظمات  من 
التي بدورها ت�ضري بطريقة فو�ضوية 
وغالبا ما تعي�ش �رصاعات دائمة من 

اجل ال�ضيطرة على الرئا�ضة .
حممد بن ترار

وال�ضناعة  ال�ضياحة  وزير  ا�ضتفاد 
�ضابقا  تي�ضم�ضيلت  ووايل  التقليدية 
االإفراج  من  م�ضعود  بن  القادر  عبد 
الثالثاء  اأم�ش  مثوله  بعد  املوؤقت، 
املحكمة  لدى  التحقيق  قا�ضي  اأمام 
لال�ضتماع  العا�ضمة،  باجلزائر  العليا 
اإىل اأقواله يف ق�ضايا ف�ضاد، ح�ضب ما 

علم لدى هذه الهيئة. 
بن  القادر  عبد  الأقوال  اال�ضتماع  ومت 
التحقيق  قا�ضي  طرف  من  م�ضعود 
الوقائع  �ضاأن  العليا يف  لدى املحكمة 
ذات الطابع اجلزائي املن�ضوبة لرجل 
ومن  الدين  حميي  طحكوت  االأعمال 

باالإطارات  اخلا�ش  ال�ضق  ويف  معه 
واملوظفني ال�ضامني.

جمل�ش  لدى  العامة  النيابة  وكانت 
 19 يوم  اأحالت  قد  اجلزائر  ق�ضاء 

جوان املا�ضي، 
اإىل النائب العام لدى املحكمة العليا 
املنجز  االبتدائي  التحقيق  ملف 
للدرك  الق�ضائية  ال�ضبطية  قبل  من 
الوطني باجلزائر يف �ضاأن الوقائع ذات 
للمدعو  املن�ضوبة  اجلزائي  الطابع 
ويف  معه  ومن  الدين  طحكوت حميي 
واملوظفني  باالإطارات  اخلا�ش  �ضقه 
املادة  باأحكام  عمال  وذلك  ال�ضامني، 

573 من قانون االإجراءات اجلزائية. 
ويتابع يف هذه الق�ضية -ح�ضب ما جاء 
العامة ملجل�ش  للنيابة  بيان �ضابق  يف 

ق�ضاء 
احمد  »اأويحيى  من  كل  اجلزائر- 
م�ضعود  بن  �ضابق،  اأول  وزير  ب�ضفته 
ال�ضياحة  وزير  ب�ضفته  القادر  عبد 
تي�ضم�ضيلت  والية  وايل  و  حاليا 
�ضابقا، زعالن عبد الغني ب�ضفه وزير 
�ضابقا،  والنقل  العمومية  االأ�ضغال 
يو�ضف يو�ضفي ب�ضفته وزير ال�ضناعة 
القادر  عبد  زوخ  �ضابقا،  واملناجم 
�ضابقا،  اجلزائر  والية  وايل  ب�ضفته 

لوح �ضيف االإ�ضالم ب�ضفته وايل والية 
ب�ضفته  بوكربيلة جلول  �ضعيدة حاليا، 
وايل والية �ضعيدة �ضابقا، بن من�ضور 
البي�ش  والية  وايل  ب�ضفته  اهلل  عبد 
ب�ضفته  جمال  حممد  خنفار  �ضابقا، 
ح�ضني  وبن  حاليا  البي�ش  والية  وايل 
و�ضكيكدة  ال�ضلف  واليتي  وايل  فوزي 

�ضابقا«.
»املعنيني  اأن  امل�ضدر،  ذات  واأو�ضح 
بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع 

املجرمة 
امتياز  اإجراءات  من  ي�ضتفيدون 

التقا�ضي«.

�ضتنظم الدورة اال�ضتثنائية للمجل�ش 
الوطني للتجمع الوطني الدميقراطي 
العا�ضمة  باجلزائر  املقبل  ال�ضبت 
بعد اأن كان من املقرر انعقادها يف 
ال�ضاد�ش من ال�ضهر اجلاري، ح�ضب 

ما اأعلنه احلزب اأم�ش الثالثاء.
اجتماع  توج  بيان  واأو�ضح 
الوطني  للتجمع  الوطني  املكتب 
الدميقراطي اأنه »بعد تاأجيل الدورة 
اال�ضتثنائية للمجل�ش الوطني، تقرر 
تنظيمها يوم ال�ضبت 20 جويلية 2019 
باملركز الدويل للموؤمترات باجلزائر 
العا�ضمة، ا�ضتجابة ملطلب اأكرث من 

ثلثي اأع�ضاء املجل�ش الوطني«.
املكتب  �ضجل  االإطار،  هذا  ويف 
التح�ضري  ارتياح،  »بكل  الوطني 
كل  وتوفري  الدورة  لهذه  اجليد 
وحيا  اأ�ضغالها«  اإجناح  �رصوط 
التي  االلتزام  »روح  باملنا�ضبة 
الوطني  املجل�ش  اأع�ضاء  بها  حتلى 
واملنا�ضلني  املنا�ضالت  ومت�ضك 
احلزب  هياكل  عمل  با�ضتمرارية 
واالن�ضباط خدمة  الوحدة  كنف  يف 
يف  وانخراطا  الوطنية  للم�ضلحة 
الدولة«،  موؤ�ض�ضات  تعزيز  م�ضار 

ي�ضيف امل�ضدر ذاته.

بعد غد ال�صبت بالعا�صمة

دورة ا�ستثنائية للمجل�س 
الوطني للأرندي 

اجلامعة  طلبة  من  الع�رصات  خرج 
يف  العا�ضمة  اجلزائر  �ضوارع  اإىل 
م�ضريتهم التي اعتادوا تنظيمها كل 
ال�ضعبي  للحراك  دعما  ثالثاء  يوم 
املا�ضي  فرباير   22 منذ  املتوا�ضل 
ورحيل  النظام  بتغيري  للمطالبة 
التي  امل�ضرية  انطلقت  وقد  رموزه 
حيث  من  ملحوظا  تراجعا  �ضهدت 
�ضاحة  من  فيها،  امل�ضاركني  عدد 
ال�ضوارع  اأهم  وجابت  ال�ضهداء 
املوؤدية اإىل �ضاحة الربيد املركزي، 
وقد اأرجع بع�ش الطلبة اأ�ضباب هذا 
الرتاجع بالدرجة االأوىل اإىل »انتهاء 
من  ي�ضحبه  وما  اجلامعي  املو�ضم 
على  اجلامعية  للخدمات  توقيف 
رفع  واالإيواء«.وقد  النقل  غرار 

اأغلبهم  تو�ضح  الذين  امل�ضاركون 
اإىل  تدعو  الفتات  الوطنية،  بالراية 
املح�ضوبة  الرموز  جميع  رحيل 
و�ضعارات على  بوتفليقة  نظام  على 
جي�ش  و  لل�ضعب«  »ال�ضلطة  غرار 
جزائر  »نريد  و  خاوة«  خاوة  �ضعب 
مبوا�ضلة  طالبوا  دميقراطية«كما 
حما�ضبة روؤو�ش الف�ضاد وامل�ضوؤولني 
عن نهب املال العام وكذا ا�ضتقاللية 

العدالة يف حما�ضبة الفا�ضدين.
امل�ضرية  هذه  �ضهدت  لالإ�ضارة، 
االأمن  عنا�رص  تواجد  يف  تراجعا 
مقارنة بامل�ضريات ال�ضابقة، عالوة 
املوؤدي  اجلامعي  النفق  فتح  على 
اإىل �ضاحة اأودان مع ت�ضجيل طفيف 

يف عرقلة حركة املرور بال�ضوارع.

م�صريات الثالثاء

الطلبة يجددون مطلبهم بالتخل�س 
من رموز نظام بوتفليقة

بوعريريج  بربج  الثالثاء  اأم�ش  مت 
على  مفتوحة«  »اأبواب  تنظيم 
الوكالة  بني  بال�رصاكة  التوظيف 
خا�ضة،  موؤ�ض�ضة  و  للت�ضغيل  الوالئية 
مدير  اأو�ضح  و  لوحظ  ما  ح�ضب 
مالكي  للت�ضغيل  الوالئية  الوكالة 

التي  املبادرة  هذه  باأن  اخللويف 
االأ�ضبوع  نهاية  غاية  اإىل  �ضتتوا�ضل 
اجلاري مبركز الرتفيه العلمي »علي 
الوالية تندرج يف  بن حالة« بعا�ضمة 
ل�رصكة  عمل  بعر�ش  التكفل  اإطار 
مركزها  لفتح  ا�ضتعدادا  خا�ضة 

التجاري و الرتفيهي و ذلك الأكرث من 
280 من�ضب �ضغل مع تخ�ضي�ش ن�ضبة 
املقرتحة  املنا�ضب  من  باملائة   5

لفائدة ذوي االحتياجات اخلا�ضة.
و عرفت عملية التوظيف اإقباال الفتا 
مت  حيث  العمل،  طالبي  من  لل�ضباب 

ذاتية  �ضرية   1000 من  اأكرث  ا�ضتقبال 
يت�ضاعف  اأن  يتوقع  و  يومني  خالل 
العدد يف االأيام املتبقية فيما �ضيكون 
االنتقاء النهائي على م�ضتوى ال�رصكة 
العمل  لفر�ش  العار�ضة  اخلا�ضة 

ح�ضب ما اأ�ضار ذات املتحدث.

برج بوعريريج

اأبواب مفتوحة على التوظيف 
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اإعداد: م.ثيزيري

�سن�رسد  املقال  هذا  خالل  ومن 
الكرام بع�ض احلاالت  لكم قراءنا 
العا�سمة،  حماكم  عاجلتها  التي 
تفا�سيلها  بكل  لكم  نقلناها  والتي 
يف ب�سع اأ�سطر مع اأن ما خفي كان 

اأعظم..

يرف�ض تقبل ولدة اإبنه 
املعاق فيتخلى عنه:

»نرج�ض« هي واحدة من االأمهات 
التخلي  رف�سن  اللواتي  املثاليات 
عن فلذة كبدهن بل قررن الكفاح 
اإحتياجاتهن،  توفري  �سبيل  يف 
اأن  يف  تتلخ�ض  روايتها  اأن  حيث 
لطفل  والدتها  يتقبل  مل  زوجها 
وعدم  منها  الطالق  فقرر  معاق 
على  االإنفاق  م�سوؤولية  حتمل 
�سوى  خيار  من  جتد  فلم  مر�سه، 
ببيتها يف خياطة املالب�ض  العمل 
البقاء  قررت  حيث  لزبائنها، 
نف�ض  ويف  اإبنها  ورعاية  خلدمة 
املالب�ض  بخياطة  تقوم  الوقت 
ابنها  اإحتياجات  لتوفري  جلريانها 
يزره  مل  والده  اأن  خا�سة  املعاق. 
من  يحتاجه  عما  ي�ساأل  ومل  يوما 
التهرب من  متطلبات، وقد ف�سل 
الثقيل  احلمل  ليرتك  امل�سوؤولية 
ق�سائيا  متابعته  بذلك  لتقرر  لها، 
باالإهمال العائلي اأين اإلتم�ض وكيل 
�سنتني  عقوبة  ت�سليط  اجلمهورية 

حب�سا نافذا يف حقه..

يرف�ض الإنفاق على بناته 
املعاقات ذهنيا فيطلق 

زوجته:

العقد  يف  �سيدة  هي  خديجة 
خم�سة  لديها  العمر  من  الرابع 
مبفردها  عليهم  ت�رسف  اأطفال 
مالزمة  اإىل  ت�سطر  اأنها  حيث 
املري�سات  بنتاها  ملراقبة  بيتها 
ت�سليمهما  رف�ست  وقد  عقليا، 
خوفا  العقلية  االأمرا�ض  مل�سحة 
عليهن من تدهور حالتهن النف�سية 
اأنهم  �سمعت  بعدما  خا�سة 
ي�سيئون معاملتهن بداخلها، حيث 
يومها  قوت  توفري  حتاول جاهدة 
خالل  من  اأطفالها  واإحتياجات 
التقليدية،  املعجنات  حت�سري 
وخبز املطلوع ب�سكل يومي خا�سة 
م�سوؤولية  من  تهرب  زوجها  اأن 
االإنفاق، وقرر الطالق منها ب�سبب 
ببنتاها  االإحتفاظ  على  اإ�رسارها 
املر�ض  بهذا  اإ�سابتهن  بعد 
باأخرى  الزواج  وف�سل  النف�سي، 
من  فترباأ  عاديني  باأطفال  لينعم 
االأخرى  وهي  اأكباده،  فلذات 

تابعته ق�سائيا بتهمة عدم االإنفاق 
عن  يتغيب  اأنه  اإال  اأطفالها  على 
عنوانه  ويغري  املحاكمة  جل�سات 
امل�سوؤولية  من  للتهرب  باإ�ستمرار 

اجلزائية.

 يهدد زوجته بال�ضرب يوميا 
اإن مل يح�ضل على جزء من 

راتبها:

تعي�ض اإحدى العامالت البالغة من 
العمر 30 �سنة ظروفا �سعبة نظرا 
تعي�سها  التي  املزرية  لالأو�ساع 
تكون  اأن  اإ�سطرتها  منزلها  داخل 
الوقت،  نف�ض  يف  واإمراأة  رجال 
م�سوؤولية  حتملت  اأنها  حيث 
وزوجها  اطفالها  على  االإنفاق 
يف  بواجبه  القيام  رف�سه  اأمام 
زوجها  اأن  حيث  اأ�رسته،  اإعالة 
عمل  عن  يبحث  وال  البيت  يالزم 
بل يقوم بتهديدها يوميا بال�رسب 
اإذا مل يح�سل منها على جزء من 
راتبها، ليقوم باإنفاقه على اخلمر 
الذهب  اأقراط  ببيع  قام  اأنه  حتى 
كذكرى  والدتها  لها  منحتها  التي 
االأذى  يلق  اأن  من  وخوفا  منها.. 
االإنف�سال  عدم  قررت  باأطفالها 

عنه يف ظل تهديده الدائم لها..

ولأخ�ضائيي علم الإجتماع 
راأي يف املو�ضوع

النف�ض  علم  اأخ�سائيو  يجد 
االإجتماعي، اأن واجبات االإنفاق من 
اأو االأبناء الذكور،  م�سوؤولية الزوج 
الرجل  اإعتماد  اأن  يجدون  كما 
على بنات حواء يف م�ساألة االإنفاق 
جمتمعنا  يف  للعادة  خارق  �سيء 
اجلزائري، وال يتوافق مع العادات 
ال�سابق،  يف  �سائدة  كانت  التي 
الع�رسية  احلياة  فر�ست  حيث 
اإ�سافة اإىل خروج املراأة اإىل عامل 
الرجل  اإتكال  ال�سغل بروز ظاهرة 
االإنفاق،  م�ساألة  يف  املراأة  على 
على  ح�سولهم  كان  واإن  حتى 
املال ي�سطرهم الإ�ستعمال العنف 
ممتلكات  على  اإ�ستيالئهم  ملجرد 
هذا  بالقوة،  وزوجاتهم  اأمهاتهم 
ما اأكدته لنا اأخ�سائية علم النف�ض 
�سابوجني،   نبيلة  االإجتماعي 
اأن  اأ�سافت  كما  حديثها،  خالل 
يف  اأمهاتهم  على  االأبناء  اعتماد 
يعود  م�رسوفهم  على  احل�سول 
تنتهجها  خاطئة  تربية  الأ�ساليب 
تتطور  اأطفالها  تربية  يف  االأ�رسة 
عند  عليهم  االإتكال  مظاهر  اإىل 
م�ساألة  يف  الر�سد  ل�سن  و�سولهم 
احل�سول على املال من والديهم، 
بالرغم من بلوغهم �سن يكونون فيه 
يرف�سون  اأنهم  اإال  للعمل  موؤهلني 

احل�سول  ويف�سلون  جهد  بذل 
على م�رسوفهم من والديهم نظرا 
معني  تربوي  منط  مع  لتاأقلمهم 
مبني على االإتكالية،  كما اأرجعت 
بع�ض  حتمل  اإىل  اللوم  املتحدثة 
على  االإنفاق  مل�سوؤولية  الزوجات 
بيتها بالرغم اأنه من واجب الزوج، 
مع  يتاأقلمون  االأزواج  يجعل  مما 
البقاء  فيف�سلون  الو�سع  هذا 
ليح�سلوا  عمل  دون  املنزل  يف 
بكافة  زوجاتهم  من  املال  على 
كما  ال�رسب  اأو  كالتهديد  الطرق، 
تف�سي   ذاتها  املتحدثة  اأرجعت 
نف�سية  عوامل  اإىل  الظاهرة  تلك 
امل�ساكل  بينها  من  اإجتماعية، 
والبطالة  كالفقر  االإجتماعية 

اإ�سافة اإىل اإدمان ال�سباب.

اأبناء يعتدون على اأمهاتهن 
بال�ضرب يف حال مل تقدمن 

لهم الأموال:

تواجه االأمهات معاناة كبرية نتيجة 
اأزواجهن  اأو  اأبنائهن  حتمل  عدم 
منازلهم،  على  االإنفاق  م�سوؤولية 
فيتحملن عبء ثقيال خا�سة اأنهم 
يعتمدون عليهن يف احل�سول على 
والي�سعون  اليومي،  م�رسوفهم 
امل�سوؤولية  تلك  اأن  اإعتبار  اأي 
تلك  اأن  تاأكدنا  حيث  واجبهم  من 
الظاهرة باتت منت�رسة ب�سكل كبري 
داخل البيوت اجلزائرية من خالل 
الق�س�ض الواقعية واحلوادث التي 
ت�سل اإىل حد اإرتكاب جرائم عنف 
وقتل يف حق االأ�سول، يكون �سبب 
اإجبار  االأحيان  اأغلب  يف  حدوثها 
االأبناء اأمهاتهم على تقدمي املال 

لهم بالقوة،
بات  املعي�ض  الواقع  خالل  فمن 
على  يعتمدون  كثريون  �سباب 
م�رسوفهم  لهم  ليقدموا  والديهم 
اليومي على طبق من ذهب، حتى 
امل�ستخدمة  الو�سيلة  كانت  واإن 
فيكون  العنف معهم  ا�ستعمال  هو 
كان  واإن  العمل حتى  اإما  خيارهم 
التخلي  اأو  بذلك،  ي�سمح  �سنهم ال 
عن �رسفهن كاأ�سهل و�سيلة لتوفري 
عليهن  �ساقت  اأن  بعد  املال 

و�سعيتهن املادية،

يجرب والدته على اإعطائه 
ن�ضف راتبها لإنفاقه على 

�ضراء ال�ضجائر واجللو�ض يف 
املقاهي:

العامالت  اإحدى  وهي  »رقية« 
و  �سنة   60 العمر  من  البالغة 
اأنها  اإال  �سنها  كرب  من  بالرغم 
النظافة  جمال  يف  تعمل  مازالت 
بال�رسكات واملنازل لتعيل اأ�رستها 

بعد موت زوجها، لكن مازاد العبء 
العمر  من  البالغ  ابنها  اأن  عليها 
اإعطائه  على  يجربها  �سنة   35
�رساء  على  لينفقه  راتبها  ن�سف 
املقاهي،  يف  واجللو�ض  ال�سجائر 
حيث اأنه يجد اأن ت�رسفاته عادية 
والدته هي من  اأن  يجد حرج  وال 
جال�ض  وهو  املنزل  على  ت�رسف 
يبحث  اأن  دون  االأيدي  مكتوف 
الإيداع  دفعها  ما  عمل”،  عن 
من  تتهمه  �سده  ق�سائية  �سكوى 
االأ�سول  على  بالغعتداء  خاللها 
وبعد مثوله للمحاكمة اأنكر التهمة 
اإلتم�ض  حني  يف  اإليه،  املن�سوبة 
وكيل اجلمهورية ت�سليط عقوبة 3 

�سنوات حب�سا يف حقه..

مدمن يعتدي على والدته 
بال�ضرب لرف�ضها منحه منحة 

تقاعد اأبيه املتويف:

نتيجة  االأمهات  اإحدى  تعاين 
قبل  من  لل�رسب  يوميا  تعر�سها 
املخدرات،  على  املدمن  ابنها 
ب�سبب رف�سها اإعطاءه املال الذي 
تتقا�ساه من منحة تقاعد زوجها 
اأنه  اأن علمت  بعد  املتويف، وهذا 
يف  املخدرات  �رساء  يف  ينفقه 
الوقت الذي هي يف اأم�ض احلاجة 
لقمة  لتوفري  االأموال  هذه  اإىل 
ما  هذا  والأطفالها،  لها  العي�ض 
التقاعد   منحة  �رسقة  اإىل  دفعه 
دفرت  و�رسقة  اإم�سائها  بتزوير 
اأمره  ك�سفت  وبعدما  ال�سكوك 
اإحداث  يف  وت�سبب  ب�رسبها  قام 
ابنتها  فاإ�سطرت  خطرية،  ك�سور 
التي تعر�ست هي االأخرى لل�رسب 
بعد دفاعها عنها اإىل اإيداع �سكوى 
�سده، لكن هذه االأم  مل تتمكن من 
�سجنه بل قامت بتوقيف اإجراءات 
ي�سيع  اأن  يهن عليها  ال�سكوى ومل 

�سبابه خلف الق�سبان.

ق�سايا  املحاكم  اأبواب  تعرف 

اأغلب  يكون  نوعها  من  فريدة 
يرتكبون  اأبناء  فيها  املتهمني 
اأمهاتهم،  حق  يف  اجلرائم  اأب�سع 
تلك  وراء  الرئي�سي  الدافع  ويكون 
احلوادث هو رغبتهم يف االإ�ستيالء 

على اأموالهن بالقوة،

�ضاب يقتل والدته للح�ضول 
على جموهراتها:

يف  اجلاري  الطمع  �سيل  بلغ 
غاية  اإىل  االأابناء  بع�ض  عروق 
حق  يف  اجلرائم  الأب�سع  اإرتكابهم 
كان  طمعهم  اأن  حيث  اأمهاتهم، 
جرائم  الأب�سع  اإرتكابهم  يف  �سببا 
القتل يف حق  اأو  اجل�سدي  العنف 
اأمهاتهم، حيث اأن اإحدى ال�سابات 
ق�سائية  �سكوى  اأودعت  قد  كانت 
خاللها  من  تتهمه  �سقيقها  �سد 
اأن  بعد  وهذا  والدتهما،  بقتل 
اأخوها  قام  بعدما  والدتها  فقدت 
بقتلها، حيث اإ�ستغل غياب �سقيقته 
متوجهة  �سي�ستغل  املنزل  عن 
ب�رسقة  ليقوم  عملها،  اإىل  بذلك 
بالقوة،  املري�سة  والدتها  ذهب 
بعد  بال�سدفة  ك�سفته  اأنها  حيث 
وجدت  وقد  املنزل  اإىل  عودتها 
حيث  دمائها،  يف  غارقة  والدتها 
جميع  يحمل  وهو  بالفرار  الذ 

املجوهرات التي �رسقها..

عنف ج�ضدي �ضد الوالدات 
ي�ضل اإىل حد الإ�ضابة بعاهة 

م�ضتدمية:

اأحممد،  �سيدي  حمكمة  وعرفت 
ما حدث  بينها  من  غريبة  ق�سايا 
قام  حيث  الوادي  باب  حي  يف 
�ساب بفقء عني والدته وت�سبب يف 
رف�ست  بعدما  لب�رسها  فقدانها 
ال�سجائر،  ل�رساء  له  املال  تقدمي 
وقد اأثبتت التحاليل التي اأجريت له 
بعد اإلقاء القب�ض عليه اأنه ارتكب 
املخدرات.  تاأثري  حتت  اجلرمية 

ق�سية  املحكمة  نف�ض  وعاجلت 
جراح،  با�ض  حي  �سهدها  غريبة 
يتجاوز  ال  �ساب  باإرتكابها  قام 
وقائعها  تعود  حيث  �سنة  الـ20 
ب�رسقة  ال�ساب  هذا  قام  اأن  بعد 
جموهرات والدته وبعد اأن ك�سفت 
اأمره قامت بال�رساخ فقام بتوجيه 
عدة طعنات لها ثم اأخفى جثتها، 
وقد حكم عليه باملوؤبد بعد اإلقاء 

القب�ض عليه.

يتخلون عن والدتهم بعد اأن 
اأفنت �ضبابها يف خدمتهم:

التي  متقاعدة  اإمراأة  تفاجاأت 
نها  اأمن  �سنة  �سنهاالـ58  جتاوز 
لفرتة  العمل  يف  �سبابها  �سيعت 
تربية  اأجل  من  �سنة  الـ30  فاقت 
مل  اأنهم  اإال  وتعليمهم،  اأبنائها 
عجزها  بعد  لها  اجلميل  يردوا 
كانت  اأن  وبعد  حيث  العمل  عن 
من  اأبنائها  طلبات  جميع  توفر 
خالل الراتب الذي كانت تتقا�ساه 
على  �ساعدتهم  وقد  عملها  من 
اإىل  والو�سول  درا�ستهم  موا�سلة 
تنا�سوا  لكنهم  املنا�سب،  اأعلى 
ما قدمته لهم واأهملونها واأنكروا 
فبالرغم  تقاعدها،  بعد  اجلميل 
اأبنائها يتقا�سى راتبا  من اأن اأكرب 
يف�سل  اأنه  اإال  عمله  من  كبريا 
دينارا  ينفق  وال  به  االإحتفاظ 
االأخر  ابنها  اأن  كما  املنزل،  على 
بعد  حتتاجه  ما  على  الي�ساألها 
زواجه، وال ي�ساعدنها يف االإنفاق 
لفرتة  بقيت  حيث  البيت،  على 
�رساء  على  قادرة  غري  طويلة 
يراعوا  مل  لكنهم  ال�سكري  دواء 
الت�سحية  وف�سلت  و�سعيتها، 
الذي  املال  اإنفاق  وعدم  بحياتها 
على  منزلها  اأثاث  بيع  من  وفرته 
�رساء هذا الدواء لتوفر اإحتياجات 

بيتها والمتد يديها الأبنائها.

بعد اأن تخلى الآباء عن م�ضوؤولية الإنفاق

ر�تب �ملر�أة يتحّول من نعمة �إىل نقمة
واحد رقم  ال�ضحية  اإىل  ·         املراأة تتحول 

ر�تب �ملر�أة �لذي يعد مدخال ماليا كماليا يف حياة �لرجل،وخالل فرتة ولوجها �لع�ش �لزوجي، �إال �أنه حتول يف زمن �لطمع �إىل نقمة 
يف حياة �ملر�أة، من �ملفرو�ش �أن م�شوؤولية �الإنفاق من و�جب �لرجال يف �لبيت، �إال �أن �أمهات كثري�ت ��شطرو� �إىل توفري لقمة عي�شهن 

بكافة �لو�شائل لرتبية �أطفالهن  �أو �إعالة منازلهن، حيث تعاين �أمهات كثري�ت من م�شاكل �جتماعية �شعبة يف ظل عدم حتمل �أوالدهم 
�أو �أزو�جهم م�شوؤولية �الإنفاق على منازلهم، في�شطررن �إىل �لت�شحية بكافة �لو�شائل لتوفري لقمة �لعي�ش �إال �أنهن يتعر�شن لكافة 

�أنو�ع �لعنف �لذي ي�شل �إىل �لقتل بد�فع �حل�شول على �أمو�لهن. بالرغم من �أنهن تكبدن �شقاء �حل�شول عليها من عرق جبينهن.



من  امل�ستفيدين  ممثلي  نا�سد 
ببلدية  عقارية  جتزئة   1000
الروي�سات بورقلة يف ت�رصيح لهم 
والية  وايل  »الو�سط«،  يومية  مع 
ورقلة عبد القادر جالوي ب�سفته 
رئي�س جمل�س االدارة على قطاع 
العقار ، ب�رصورة التدخل العاجل 
املعنية  االخت�سا�س  دوائر  لدى 
مبا فيها م�سالح االأمن و مديرية 
بلدية  وم�سالح  الدولة  اأمالك 
العقار  مافيا  لردع  الروي�سات 
هاته  كتابة  حلد  اأجه�ست  التي 
االأ�سطر م�رصوع اجناز التجزئات 
لعقود  امتالكها  بحجة  العقارية 
عرفية ،ويف �سياق مت�سل ال يزال 
التجزئات  بهذه  قائم   االإ�سكال 
من  الق�سية  يف  الف�سل  رغم 
لفائدة  العدالة  م�سالح  طرف 
التجزئات  من  امل�ستفيدين 

العقارية خالل �سنة 2017.
رئي�س  وجه  فقد  ثانية  جهة  من 
ال�سعبي البلدي ببلدية  املجل�س 
الروي�سات ، مرا�سلة لوايل ورقلة 
من  الدائرة  رئي�س  طريق  عن 
العمومية  القوة  ت�سخري  اأجل 
ق�سد مرافقة مكاتب الدرا�سات 

بها  �سدرت  التي  القطع  للتوتيد 
اخلوا�س  حق  يف  اإخالء  اأحكام 

املدعني مللكيتها .
ت�ساءل  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
القائم  امل�سكل  من  املت�رصرين 
للمجل�س  الرهيب  ال�سمت  حول 
حملوه  الذي  الوالئي  ال�سعبي 

يف  الكبري  العجز  م�سوؤولية 
العقاري  النهب  ملف  اإدراج  
العادية  الدورات  اأ�سغال  �سمن 
الوالئي  ال�سعبي  للمجل�س 
�سائك  امللف  هذا  باعتبار 
حاد  �سداع  ي�سبب  ما  وعادة 
موازاة   ، بالوالية  القرار  ل�سناع 
االأ�سوات  تعالت  فقد  ذلك  مع 
املطالبة بفتح حتقيق معمق مع 
الرجل االأول بورقلة حول الت�سرت 
والعرائ�س  ال�سكاوى  جملة  على 
التعدي  بخ�سو�س  االحتجاجية 
على االأمالك العقارية العمومية 

واخلا�سة   .
العدالة  م�سالح  اأن  ومعلوم   
للجنوب  املركزية  بالعا�سمة 
عديد  اأح�ست  قد  ال�رصقي 
على  بالتعدي  املتعلقة  الق�سايا 
خمالفة  بطرق  الغري  ممتلكات 
للقانون ، حيث اأن هذه الو�سعية 
االحتقان  تاأجيج  يف  �ساهمت 

املحلي .

يواجه امل�ستفيدون من ح�سة 1000 جتزئة عقارية �سنة 2017 ، ببلدية الروي�سات عراقيل حالت دون 
متكينهم من اجناز م�ساكنهم ، ب�سبب ظهور معار�سني على هذه التجزئات ، موازاة مع ذلك فقد رمى 

املري الكرة يف مرمى الوايل ب�سبب عدم منحه ت�سخرية عمومية لو�سع حد لن�ساط بارونات العقار .

بعد عرقلة م�سروع اإجناز 1000 جتزئة عقارية 

اأحمد باحلاج 

بارونات العقار بالروي�سات يتحدون الدولة 
املري يرمي الكرة يف مرمى الوايل 

حتذيرات من انتقال االحتجاج للعقار 

تعك�س بنيتها اله�سة 

طرقات تقرت تعاين التاآكل

يف ظل نق�س �سيارات االأجرة  

فيما يفتقد الطريق الرابط بني حيي الزهور
 و  5 جويلية للتهيئة 

�سيارات الكلوند�ستان تهيمن على قطاع النقل بحا�سي م�سعود 

�سكان حي 5 جويلية بالأغواط 
يعانون من تعطل م�سابيح 

الإنارة العمومية 
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م�سعود  حا�سي  بلدية  ت�سهد 
للجنوب  املركزية  بالعا�سمة 
بعد  على  الواقعة  و  ال�رصقي 
عا�سمة  مقر  عن  كلم   80 حوايل 
الوالية ورقلة انت�سار وا�سع النطاق 
ل�سيارات الكلوند�ستان ، حيث  مل 
باملنطقة  املواطنني  منها  يجد 
درايتهم  من  بالرغم  �سبيال 

املطلقة بعدم �رصعيتها .
باتت  اأنها   علمنا  اإذا  خا�سة 
و   ، الطاك�سي  �سيارات  تناف�س 
فرتات  م�ستغلني  احلافالت  حتى 
تذبذبها ، و خا�سة اأوقات الزوال 
و الفرتات الليلية ، و هو ما عززه 
بقولهم   ، املواطنني  من  العديد 

البحث  يف  عناء  يتكبدون  ال  اأنهم 
عن �سيارات الكلوند�ستان ، و ذلك 
يف ظل التذبذب يف توفري �سيارات 

االأجرة ال�رصعية .
طالبوا  املواطنني  جهتهم  من 
يف  املتمثلة  و  الو�سية  اجلهة 
بالوقوف  بالوالية  النقل  مديرية 
اإيجاد  و  الظاهرة  على  كثب  عن 
العمل  مع   ، لها  عاجلة  حلول 
ملمتهني  حد  و�سع  على  اجلاد 
الغالب  يف  الذين  و  الكلوند�ستان 
 ، الوظيفة  مزدوجي  يكونون  ما 
اأوقات  يف  عليها  يعتمدون  حيث 
يف   مداومتهم  ن�ساط  خارج 
العمل و ذلك ح�سبهم لعدم كفاية 

خمتلف  ل�سد  ال�سهري  راتبهم 
 ، ال�رصورية  اأ�رصهم  حاجيات 
جهة  من  املواطنني  طالب  كما 
ب�سط  اأجل  من  بالتدخل  اأخرى 
عرب  النا�سطة  الطاك�سي  �سيارات 

عدة خطوط ، باإعتبارها الو�سيلة 
اأماكنهم  اإىل  تقلهم  التي  الوحيدة 
على  باأمان  ذلك  و  املق�سودة 

غرار نظريتها الغري �رصعية .
اأحمد باحلاج 

التي  املجهودات  اإطار  يف 
باأمن  ال�رصطة  م�سالح  تبذلها 
مكافحة  اجل  ورقلة  من  والية 
اأنواعها  ب�ستى  احل�رصية  اجلرائم 
و  االأ�سخا�س  على  املحافظة   ،
املمتلكات و املال العام ، متكنت 
ال�سابع  احل�رصي  االأمن  م�سالح 
بورقلة  من تفكيك جمعية اأ�رصار 
حمرتفة يف ال�رصقة ، بتوفر ظرف 
وجناية  العنف  و  والتعدد  الليل 
راح  والتي  االغت�ساب،  حماولة 
الثاين  يف العقد  �سابني  �سحيتها 

من العمر.
وقائعها  تعود  الق�سية  حيثيات    
م�سالح  اإىل  وردت  �سكوى  اثر 
ال�سابع  مفادها  احل�رصي  االأمن 
متبوعة  ال�رصقة  اإىل  تعر�سهما 
تلقي  ، عقب  االغت�ساب  مبحاولة 
م�سالح  عنا�رص  �رصعت  ال�سكوى 
امن احل�رصي يف  تكثيف عمليات 
البحث و التحري  املتوا�سلة التي 
امل�ستبه  هوية  من حتديد  مكنتها 

عليهم، اأين  القب�س  اإلقاء  و  فيهم 
لغر�س  اإىل امل�سلحة  مت حتويلهم 
ا�ستكمال  بعد  و  معهم  التحقيق 
االإجراءات القانونية ،  مت ت�سكيل 
قدموا  �سدهم  جزائي  ملف 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  مبوجبه 
يف  �سدر  اأين  ورقلة  حمكمة  لدى 

حقهم  اأمر اإيداع
اليومني  خالل  و  ال�سياق  ذات  يف 
االأمن  عنا�رص  متكنت  ال�سابقني 
توقيف  من  ال�سابع  احل�رصي 
العمر  من  الع�رصينيات  يف  �ساب 
انتهك  يف  متورط  االأخري  هذا   ،
والتي  بال�سب  متبوع  منزل  حرمة 
العقد  يف  �سخ�سني  �سحيتها  راح 
فيه  امل�ستبه  توقيف  بعد  الثالث  
اجل  من  امل�سلحة  اإىل  وحتويله 
مت  التحقيق،  اإجراءات  ا�ستكمال 
اجناز ملف ق�سائي �سد املتورط 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  وتقدمه 
اإيداع  اأمر  حقه  يف  اأ�سدرت  التي 

احلب�س.

 الأمن احل�سري ال�سابع  بورقلة 
يفكك تكوين جماعة اأ�سرار  

حملة وا�سعة للحفاظ على
 �سحة امل�ستهلك

يف اإطار جت�سيد خمطط تطويق بوؤر االإجرام  

االأمن احل�سري اخلارجي بالروي�سات 

اإ�ستكى �سكان حي 5 جويلية حا�سي 
من  االأغواط  والية  جنوب  الرمل 
االإنارة  اأعمدة  م�سابيح  تعطل 
اأ�سابيع  عدة  عدة  منذ  العمومية 
رغم  اإ�سالحها  يتم  مل  حيث   ،
املتكررة  احلي  اأهل  �سكاوي 

مل�سالح البلدية .
باأن  حديثهم  �سياق  يف  م�سريين   
اإنت�سار  يف  �ساهم  االإنارة  اإنعدام 
اأ�سبحت  التي  ال�سالة  الكالب 
دفعهم  ،ما  موؤخرا  بكرثة  منت�رصة 
املحلية  ال�سلطات  منا�سدة  اإىل 
امل�سابيح  تغيري  اأجل  من  للتدخل 
املعطلة مبا ي�سمن اإعادة االعتبار 
جهتهم  ومن   ، احلي  ل�سوارع 
�سكان حي الزهور بذات املنطقة 
الو�سية  اجلهات  من  ياأملون 
اأو�رصكة  ال�سلطات املحلية  �سواءا 

باإجناز  قامت  التي   ، �سوناطراك 
هذا الطريق املمتد على م�سافة 2 
كلم والذي يربطهم بحي 5 جويلية 
باإعطائه حقه من التهيئة ،ال�سيما 
من جانب مده باالإنارة العمومية و 
االأر�سفة مبا ي�سمن تفادي اأخطار 
امل�سعورة  والهجمات  الطرقات 
للكالب ال�سالة ، خا�سة ونحن يف 
احلركة  تزداد  اأين  ال�سيف  ف�سل 
مبثابة  يعد  الذي  الطريق  بهذا 

الوحيد املخت�رص . 
باخلروج  احلي  �سكان  توعد  وقد 
القائم  بامل�سكل  للتنديد  لل�سارع 
غياب  ظل  يف  كاهلهم  اأثقل  الذي 
ال�سلطات  من  حقيقية  اإرادة 
االأولوية  ح�سب  معهم  للتجاوب 

واالإمكانات املتاحة  .
�سالح ، ب

�سدد �سكان دائرة تقرت بورقلة 
االعتبار  اإعادة  �رصورة  على 
ل�سبكة الطرقات بو�سط املدينة 
من  درعا  �ساقوا  اأن  بعد   ،
يف   جليا  يبدوا  الذي  اإهرتاوؤها 
طول  على  الهائلة  احلفر  حجم 
طرقاتها ، مهددة بذلك �سالمة 
خا�سة  و  املارة  من  مرتاديها 
اأنواع  �سائقي خمتلف  و  الركاب 

املركبات.
عرب هوؤالء عن اإ�ستيائهم ال�سديد 
تقرت  طرقات  و�سعية  من 
املحفوفة بالع�رصات من احلفر 

اأ�رصارا  تلحق  اأن  �ساأنها  من   ،
 ، مركباتهم  على  معتربة  مادية 
مما ينعك�س �سلبا على �سالمتها 
، حيث يوؤ�رص االأمر اإىل حوادث 
حول   ، خطرية  ج�سمانية  �سري 
تهدد  �سوداء  بوؤرة  اإىل  الطريق 

�سالمة االأ�سخا�س .
فقد   ، �سلة  ذي  �سياق  يف  و 
قاطني  من  الع�رصات  نا�سد 
دائرة تقرت ، و مرتادي الطريق 
 ، عامة  ب�سفة  ذكره  ال�سالف 
لهم  متفرقة  ت�رصيحات  عرب 
ال�سلطات  كافة  »الو�سط«  مع 

امل�سوؤولة  اجلهات  و  املحلية 
الوقوف  ب�رصورة  القطاع  بتويل 
و  فوري  حتقيق  فتح  على 
عاجل  فيما يخ�س ملف  م�سري 
املر�سودة  ال�سخمة  االأموال 
للتكفل بالنقائ�س امل�سجلة على 
م�ستوى الطرقات ، تلك االأموال 
الدولة  نفقات  من  تر�سد  التي 
للتكفل  خا�سة  املوجهة  و   ،
بتجهيز طرقات خمتلف اأحياء و 
الطرق  اأن  ، غري  ورقلة  بلديات 
الغري ال�رصعية تقف دون اإجناح 
مثل هذه امل�ساريع ، اأين طالبوا 

بتفعيل االأدوات الرقابية حلماية 
تلك امل�ساريع من قب�سة املافيا 

االإدارية من اأجل النفع العام .
وقد توعد �سكان عا�سمة وادي 
ريغ الكربى بالت�سعيد من لهجة 
مل  ما  حالة  يف  االحتجاجات 
حترك ال�سلطات الو�سية �ساكنا 
الذي  القائم  بامل�سكل  للتكفل 
االأ�رصار  نتيجة   ، يومياتهم  اأرق 
اأحلقها  التي  والنف�سية  املادية 
ال�سحية  وبحاالتهم  مبركباتهم 

يف ظل تطاير الغبار .
اأحمد باحلاج 

التي  املجهودات  اإطار   يف 
باأمن  ال�رصطة  م�سالح  تبذلها 
مكافحة  اجل  ورقلة  من  والية 
اأنواعها  ب�ستى  احل�رصية  اجلرائم 
و  االأ�سخا�س  على  املحافظة   ،
املمتلكات و املال العام ، نظمت 
م�سالح االأمن احل�رصي اخلارجي 
ميدانية   خرجة  بالروي�سات 
التجارة  مديرية  مع  بالتن�سيق 
بورقلة ، مديرية ال�سحة اجلوارية 

، مديرية البيئة لبلدية الروي�سات ، 
املفتي�سية الوالئية للطب البيطري 
العملية  هذه  �سنت  اأين   ، بورقلة 
عدة حمالت وغرف تربيد للحوم 
باإقليم  هذا  واحلمراء  البي�ساء 
اأ�سفرت  حيث   ، االخت�سا�س 
العملية عن حجز 141 كلغ من حلم 
مر�سوم و109 كلغ  الغري  الدجاج 

من حلم الدجاج الفا�سد .
اأحمد باحلاج 

اأحمد باحلاج 
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جمل�س "النواب" الأمريكي ي�صادق 
على اإجراءات �صد ال�صعودية

�شادق جمل�س النواب الأمريكي، م�شاء الإثنني، باأغلبية �شاحقة على م�شروعي قرار 
متعلقان بال�شعودية، اأحدهما يطالب بفر�س عقوبات على امل�شوؤولني عن قتل ال�شحفي 

ال�شعودية" و"قانون  "حقوق الإن�شان يف  القرار  "جمال خا�شقجي"و�شّوت ل�شالح م�شروعي 
املحا�شبة"، 405 اأ�شخا�س مقابل ت�شويت 7 اأ�شخا�س �شده.

م.�س

قدمهما  القرار  م�رشوعا 
توم  الكونغر�س  ع�ضو 
ويطالب  مالينو�ضكي، 
عقوبات  بفر�س  اأحدهما 
بقتل  ال�ضالعني  على 
يدين  فيما  خا�ضقجي، 
االعتقال  "حمالت  االآخر 
وانتهاك حقوق النا�ضطات" 
ومبوجب  ال�ضعودية  يف 
يتطلب  القرار،  م�رشوعي 
اال�ضتخبارات  جهاز  من 
عالنية  يحدد  اأن  الوطنية 
يف  ال�ضالعني  االأ�ضخا�س 
وفر�س  خا�ضقجي  قتل 

عقوبات �ضفر عليهم.
وزير  من  يُطلب  كما 
بومبيو،  مايك  اخلارجية، 
مدى  عن  االإبالغ  ا  اأي�ضً
االأمن  قوات  تورط 
يف  ال�ضعودي  واجلي�س 
االإن�ضان  حقوق  انتهاكات 
رغم  اأنه  مراقبون  ويرى 
�ضد  االإجراءات  مرور 
النواب  جمل�س  ال�ضعودية 
ال�ضعب  من  فاإنه  ب�ضهولة، 

جمل�س  يتخطى  اأن 
ي�ضيطر  الذي  ال�ضيوخ 
وقتل  اجلمهوريون  عليه 
اأكتوبر   2 يف  خا�ضقجي 
القن�ضلية  داخل  املا�ضي، 
يف  باإ�ضطنبول،  ال�ضعودية 
العام  الراأي  هزت  ق�ضية 
ا�ضتنكاًرا  واأثارت  الدويل 
حتى  ين�ضب  مل  وا�ضًعا 
اليوم وقبل اأ�ضابيع، ن�رشت 
حلقوق  االأممية  املفو�ضية 
اأعدته  تقريًرا  االإن�ضان 
املتحدة  االأمم  مقررة 

خارج  باالإعدام  اخلا�ضة 
اأغني�س  الق�ضاء،  نطاق 
�ضفحة،   101 من  كاالمار، 
ال�ضعودية  فيه  حّملت 
خا�ضقجي  قتل  م�ضوؤولية 

عمًدا.
االأممية  املقرر  واأّكدت 
موثوقة  اأدلة  وجود 
مع  التحقيق  ت�ضتوجب 
كبار،  �ضعوديني  م�ضوؤولني 
بينهم ويل العهد حممد بن 

�ضلمان.
كاالمار  تقرير  وذكر 

خا�ضقجي  "مقتل  اأن 
نطاق  خارج  اإعدام  هو 
م�ضوؤوليته  تتحمل  القانون، 
اأن  اأو�ضح  ال�ضعودية"كما 
مبقتل  املتعلقة  العقوبات 
ت�ضمل  اأن  يجب  خا�ضقجي 
ال�ضعودي  العهد  ويل 
يف  ال�ضخ�ضية  وممتلكاته 
الريا�س  داعياً  اخلارج، 
اأ�رشة  من  االعتذار  اإىل 
الراأي  اأمام  خا�ضقجي 
تعوي�ضات  ودفع  العام، 

للعائلة.

اأو�شحت موقفها من ت�شريحات "حماد"..حما�سباأغلبية �شاحقة

�صراعنا مع الحتالل ولي�س
 مع اليهود اأو اليهودية

املقاومة  حركة  اأو�ضحت 
"حما�س"،  االإ�ضالمية 
الت�رشيحات  من  موقفها 
اخلطاب  يف  وردت  التي 
املكتب  لع�ضو  اجلماهريي 
ال�ضيا�ضي فتحي حماد اأمام 
م�ضريات  يف  املحت�ضدين 
احل�ضار  وك�رش  العودة 
2019/07/12م،  بتاريخ 
عن  تعرب  ال  اإنها  وقالت: 
الر�ضمية  احلركة  مواقف 
املعتمدة  و�ضيا�ضتها 

والثابتة.
وقالت احلركة، يف بيان لها، 
�رشاعنا  اإن  االثنني:  اليوم 
يحتل  الذي  االحتالل  مع 

مقد�ضاتنا،  ويدن�س  اأر�ضنا 
اليهود  مع  �رشاعاً  ولي�س 
اليهودية  مع  وال  العامل  يف 
ا�ضتنكرت  اأن  و�ضبق  كدين، 
التي  االعتداءات  احلركة 
يف  اآمنني  يهوداً  ا�ضتهدفت 

اأماكن عبادتهم.
اأن  على  احلركة  و�ضددت 
وك�رش  العودة  م�ضريات 
�ضعبية  م�ضريات  احل�ضار 
تثبيت  اإىل  تهدف  �ضلمية 
احل�ضار  وك�رش  العودة  حق 
قطاع  على  املفرو�س 
االجماع  اأن  مبينة  غزة، 
�ضعبيتها  على  الوطني 
ال�ضماح  يعني  ال  و�ضلميتها 

على  بالتغول  لالحتالل 
ال�ضلميني  املتظاهرين 

وقتلهم وا�ضتهدافهم.
جماهري  "حما�س"  ودعت 
اإىل  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
الهيئة  تقرره  مبا  االلتزام 
العودة  مل�ضريات  الوطنية 
وك�رش احل�ضار من �ضيا�ضات 

وقرارات وفعاليات.
"تقديرها  حما�س  وجددت 
ويف  كافة،  للو�ضطاء 
االأ�ضقاء  مقدمتهم 
جهودهم  على  امل�رشّيون 
املفرو�س  احل�ضار  لك�رش 
وحتقيق  غزة  قطاع  على 

الوحدة الوطنية".

تقدير موقف

حمدودة  باإمكانات  خفي  تهديد  العراق..  "داع�س" يف 
عام  من  اأكرث  مرور  بعد 
"داع�س"  هزمية  على  ون�ضف 
التنظيم  جدد  العراق،  يف 
االإرهابي هجماته عرب خالياه 
املناطق  م�ضتهدفا  النائمة، 
البالد  �ضمايل  خ�رشها  التي 
م�ضطلح  النائمة؛  ،واخلاليا 
الع�ضكريون  القادة  يطلقه 
تابعة  جماميع  على  العراقيون 
خفي  ب�ضكل  وتن�ضط  للتنظيم، 
البالد،  يف مناطق خمتلفة من 
اأهدافا حمددة ب�ضكل  وتهاجم 
من  تن�ضحب  اأن  قبل  �رشيع، 

املناطق امل�ضتهدفة. 
املا�ضية،  القليلة  وباالأ�ضابيع 
�ّضنت عنا�رش التنظيم هجمات 
االأمن  قوات  ا�ضتهدفت 
مدينة  من  اأجزاء  يف  ومدنيني 
)�ضمال(  وكركوك  املو�ضل 
ودياىل )�رشق( واالأنبار )غرب(، 

وخلفت قتلى وجرحى. 

قاعدة انطالق 
جلنة االأمن والدفاع يف الربملان 
خطورة  من  حّذرت  العراقي، 
"داع�س"  خاليا  حتركات 
مبدينة املو�ضل �ضمايل البالد 
العام  االأمني  امللف  على 
جنح  التنظيم  اأن  اإىل  واأ�ضارت 

قاعدة  تاأ�ضي�س  يف   2014 عام 
انطالق له من املو�ضل باجتاه 

باقي املحافظات. 
قال  لالأنا�ضول،  ت�رشيح  ويف 
اللجنة  رئي�س  ر�ضا،  حممد 
ع�ضكريا  من�ضبا  �ضغل  والذي 
اجلي�س  يف  ركن  فريق  برتبة 
تنظيم  "خاليا  اإن  العراقي، 
اجلانب  يف  تن�ضط  داع�س 
ملدينة  )الغربي(  االأمين 

املو�ضل". 
"اخلطورة  اأن  اإىل  ولفت 
الغربي  اجلانب  اأن  يف  تكمن 
مرتبط  املو�ضل  ملدينة 
واجلزيرة  البعاج  مبناطق 
املو�ضل(،  وغرب  )جنوب 
متتد  مفتوحة  مناطق  وهي 
املحافظات"واأو�ضح  لباقي 
م�ضاحات  "هناك  اأن  ر�ضا 
م�ضوؤولية  قاطع  �ضحراوية بني 
)�ضمال(  نينوى  عمليات  قيادة 
وقاطع م�ضوؤولية قيادة عمليات 
مبحافظة  والبادية  اجلزيرة 
بحاجة  وهي  )غرب(،  االأنبار 
الإحكام  اإ�ضافية  قوات  اإىل 
ن�ضاط  ومنع  عليها  ال�ضيطرة 

التنظيم". 
وللق�ضاء على ن�ضاط "داع�س"، 
بحاجة  االأمر  اأن  ر�ضا  اعترب 

وا�ضعة  ع�ضكرية  عمليات  اإىل 
اجلي�س،  طريان  فيها  ي�ضارك 
ال�ضيطرة  اإحكام  جانب  اإىل 
عمليات  ملنع  احلدود  على 

الت�ضلل لعنا�رش التنظيم. 
االآن  "غاية  اإىل  اأنه  اإىل  واأ�ضار 
هناك ت�ضلل لعنا�رش داع�س من 
�ضوريا اإىل العراق، الأن املنطقة 
اأكرث من 600  احلدودية بطول 
حتكم)اأمنيا(  ومل  كيلومرت، 
ب�ضورة تامة" ،ووفق ر�ضا، فاإن 
داع�س  خاليا  ن�ضاط  "خارطة 
ترتكز حاليا يف اجلانب الغربي 
ومناطق  املو�ضل،  ملدينة 
خ�ضو�ضا  كركوك،  جنوب 
اإليها  يعد  مل  التي  القرى  يف 
عالوة  االآن،  لغاية  النازحون 
حمافظة  يف  ال�ضحراء  على 

االأنبار". 

تكثيف اجلهود 
ال�شتخبارية 

الدفاع  وزارة  تاأكيد  رغم 
تنظيم  اأن  على  العراقية 
التي  املقومات  فقد  "داع�س" 
متكنه من اإعادة ال�ضيطرة على 
يف  كان  كما  املناطق  بع�س 
توؤكد على  اأنها  اإال  عام 2014، 
خاليا  به  تقوم  الذي  الن�ضاط 

قوات  با�ضتهداف  التنظيم 
االأمن واملدنيني. 

ر�ضول،  يحيى  العميد 
با�ضم  الر�ضمي  املتحدث 
امل�ضرتكة  العمليات  قيادة 
قال  العراقية(  الدفاع  )تتبع 
"تنظيم داع�س فقد قدرته  اإن 
املناطق"  على  ال�ضيطرة  على 
ت�رشيح  يف  ،وم�ضتدركا، 
لالأنا�ضول: "لكن خالياه النائمة 
تختبئ يف املناطق ال�ضحراوية 
وتقوم  اجلبلية،  وال�ضال�ضل 
عنا�رشها با�ضتهداف قطعات 
قوات االأمن واملدنيني، وحاليا 
اال�ضتخبارية  اجلهود  نكثف 

والقيام بعمليات ع�ضكرية". 
"العمليات  اأن  ر�ضول  واأو�ضح 
قوات  نفذتها  التي  الع�ضكرية 
تدمري  عن  اأ�ضفرت  االأمن 
واملخابئ  االأنفاق  من  العديد 
االإرهابي،  بالتنظيم  اخلا�ضة 
مواقع  ا�ضتهداف  يتم  واأحيانا 
التنظيم من قبل طريان اجلي�س 
بعمليات  اأو  املبا�رش  بالق�ضف 

اإنزال جوي". 
العراقية  القوات  "ركزت  كما 
على  االأمنية،  عملياتها  خالل 
نينوى،  مناطق غرب حمافظة 
املتمثلة بق�ضاء احل�رش وق�ضاء 

�ضحراء  اإىل  اإ�ضافة  البعاج، 
و�ضل�ضلة  االأنبار،  حمافظة 
ومكحول،  حمرين  جبال 
العراقي  احلدودي  وال�رشيط 

ال�ضوري". 

يخطط  "داع�س" ل 
لل�شيطرة من جديد 

ال�ضابط  النعيمي،  خليل 
اجلي�س  يف  املتقاعد 
اأن  يرى  عقيد،  برتبة  العراقي 
ا�ضرتاتيجية "داع�س" ال تهدف 
مناطق  على  ال�ضيطرة  اإىل 
حمددة يف العراق، الأن ذلك مل 
يعد يخدم التنظيم وخمططاته 

للمرحلة املقبلة. 
قال  لالأنا�ضول،  حديث  ويف 
عندما  "داع�س  اإن  النعيمي 
بداأ  العراق،  يف  تاأ�ضي�ضه  مت 
هجمات  �ضنت  نائمة  بخاليا 
واأمنية  ع�ضكرية  اأهداف  �ضد 
لدى  رعبا  واأحدث  ومدنية 
اجلميع، وهو ما ي�ضعى التنظيم 
اأنه  ،واأو�ضح  لتنفيذه"  حاليا 
"من خالل العمليات االإرهابية 
العراق  اإعالن  التي نفذت بعد 
 ،2017 عام  داع�س  هزمية 
التن�ضيق  من  نوع  وجود  يربز 
عنا�رش  قبل  من  الهجمات  يف 

االعتقاد  اأن  رغم  التنظيم، 
تنفيذ  يف  داع�س  مركزية  باأن 
انتهت  قد  االإرهابية  العمليات 
باختفاء زعيم التنظيم اأبو بكر 

البغدادي". 
وتابع النعيمي اأن "الق�ضاء على 
طريق  عن  يتم  التنظيم  خاليا 
من�ضقة،  ع�ضكرية  عمليات 
الدويل  التحالف  مع  بالتن�ضيق 
الذي ميتلك االأنظمة املتطورة 
يف مراقبة وحتديد املواقع التي 
التنظيم،  عنا�رش  بها  يختبئ 
على  حمكمة  �ضيطرة  وفر�س 
�ضحراء االأنبار التي متثل اأحد 
وخطوط  التنظيم  معاقل  اأبرز 

اإمداداته". 
املا�ضية،  االأ�ضهر  مدى  وعلى 
العراقية  االأمن  قوات  �ّضنت 
�ضملت  وا�ضعة  اأمنية  عمليات 
دياىل  حمافظات  يف  مناطق 
الدين  و�ضالح  )�رشق( 

وكركوك)�ضمال(. 
ورغم االإعالن الر�ضمي، نهاية 
"داع�س"  هزمية  عن   2017،
القادة  اأن  اإال  العراق،  يف 
يوؤكدون  العراقيني  الع�ضكريني 
اأن التنظيم ميتلك خاليا نائمة 
تعمل ب�ضكل فردي يف املناطق 

املحررة.

ارتفاع عدد �شهداء احلركة الأ�شرية اإىل 220 �شهيدا من عام 1967

ا�صت�صهاد الأ�صري ن�صار
 ماجد عمر طقاطقة

الفل�ضطيني  االأ�ضري  نادي  اأكد 
االأ�ضري  با�ضت�ضهاد  اأنه 
طقاطقة  عمر  ماجد  ن�ضار 
)31عاماً(، يرتفع عدد �ضهداء 
يف  االأ�ضرية  الوطنية  احلركة 
عام  منذ  االحتالل  معتقالت 

1967م اإىل 220 �ضهيداً.   
�ضلطات  االأ�ضري  نادي  وحّمل 
الكاملة  امل�ضوؤولية  االحتالل 
م�ضري  وعن  ا�ضت�ضهاده  عن 

�ضجونها،  يف  كافة  االأ�رشى 
طقاطقة  االأ�ضري  اأن  خا�ضة 
فرتة  يف  وهو  اُ�ضت�ضهد 
التحقيق، االأمر الذي ي�ضتدعي 
التوقف عند هذه الفرتة التي 
اأق�ضى  املحققون  فيها  ينفذ 
النف�ضي  التعذيب  اأنواع 

واجل�ضدي.
اأن  االأ�ضري  نادي  واأو�ضح 
 19 يف  اُعتقل  ن�ضار  االأ�ضري 

وما   ،2019 يونيو  حزيران/ 
التحقيق،  وقيد  موقوفاً  يزال 
اأي  االأ�ضري  نادي  ورف�س 
بثها  االإدارة  حتاول  ادعاءات 

حول ظروف ا�ضت�ضهاده.
اأن  االأ�ضري  عائلة  واأكدت 
جنلها ال يعاين من اأية م�ضاكل 
�ضحية، وهذا االعتقال االأول 
اأ�ضقاء  �ضتة  له  اأن  علماً  له؛ 

غريه، ووالده متوفى.



ر�ؤى متباينة:

كيف تعاملت اإيران مع 
الو�ساطة الفرن�سية؟
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مركز امل�ستقبل للأبحاث 
�الدرا�سات املتقدمة

ر�سائل م�سبقة:

حر�صت  اإيران  اأن  الفًتا  كان 
م�صبقة  ر�صائل  توجيه  على 
املعنية  والقوى  لفرن�صا 
باالتفاق  العمل  با�صتمرار 
خاللها  من  هدفت  النووي، 
اإىل و�صع حدود الأية نتائج قد 
ت�صفر عنها اجلهود التي تبذلها 
تو�صيح  اأدق  ومبعنى  باري�س، 
تقبل  اأن  ميكن  التي  الظروف 
الت�صعيد  بوقف  اإيران  فيها 
املتحدة  الواليات  مع  احلايل 

االأمريكية. 
واحد،  بيوم  بون  زيارة  فقبيل 
اأعلنت اإيران اأنها زادت م�صتوى 
التخ�صيب اإىل 4.5%، واأ�صارت 
ا اإىل اأن الو�صول اإىل ن�صبة  اأي�صً
كانت  التي  الن�صبة  وهى   ،%20
قبل  كبري  ب�صكل  منها  قريبة 
الو�صول لالتفاق النووي، ميثل 
املطروحة  اخليارات  اأحد 
االإجراءات  للتعامل مع  اأمامها 
الواليات  توا�صل  التي  العقابية 
فر�صها.  االأمريكية  املتحدة 
الت�صعيد  مع  ذلك  وتوازى 
على  بريطانيا،  �صد  االإيراين 
البحرية  قوات  قيام  خلفية 
مع  بالتعاون  الربيطانية، 
 4 يف  طارق،  جبل  �صلطات 
ناقلة  باحتجاز  اجلاري،  يوليو 
اإىل  اإيرانية كانت متجهة  نفط 
اإيران  هددت  حيث  �صوريا، 

بالرد على اخلطوة الربيطانية، 
يف  عديدة،  تقارير  واأ�صارت 
اأن  اإىل  نف�صه،  ال�صهر  من   11
للحر�س  التابعة  الزوارق  بع�س 
الثوري حاولت اعرتا�س �صفينة 
قبل  اخلليج  مياه  يف  بريطانية 
تابعة  فرقاطة  جتربها  اأن 
للبحرية امللكية على االبتعاد.

ميكن  ال  �صك،  دون  ومن 
عن  التحركات  هذه  ف�صل 
بها  اأدىل  التي  الت�رصيحات 
اأمني عام حزب اهلل ح�صن ن�رص 
اهلل، يف 12 يوليو اجلاري، وركز 
الع�صكرية  القدرات  على  فيها 
وعلى  احلزب  ميتلكها  التي 
اأن  ميكن  التي  التداعيات 
جديدة  حرب  اأية  تفر�صها 

حمتملة على اإ�رصائيل.
االإيرانية  الر�صالة  فاإن  وهنا، 
وا�صحة، ومفادها اأن مزيًدا من 
االأمريكية  العقابية  االإجراءات 
مزيد  لطهران،  وفًقا  معناه، 
اإيران،  من الت�صعيد من جانب 
�صواء يف امللف النووي باتخاذ 
اإجراءات اإ�صافية خا�صة برفع 
زيادة  اأو  التخ�صيب  م�صتوى 
املركزي  الطرد  اأجهزة  عدد 
عمليات  يف  امل�صتخدمة 
يف  اأو  غريها،  اأو  التخ�صيب 
االإيحاء  عرب  اخلليج  مياه 
اأمن  ا�صتهداف  على  بقدرتها 
املالحة، اأو يف منطقة ال�رصق 
االإيعاز  خالل  من  االأو�صط 
لها  املوالية  امليلي�صيات  اإىل 
اإذا  ما  حالة  يف  بالتحرك 
اندلعت  اأو  لهجوم  تعر�صت 

وبني  بينها  مبا�رصة  مواجهة 
الواليات املتحدة االأمريكية.

خيارات حمد�دة:

يف  عديدة  اجتاهات  اعتربت 
اأن »االأفكار« الفرن�صية  طهران 
من  االأدنى  احلد  على  ركزت 
التي ميكن اتخاذها  اخلطوات 
وقد  احلايل.  الت�صعيد  لوقف 
اإطار  »االأفكار« يف  تلك  جاءت 
مقابل  »بالوقف  ي�صمى  ما 
الوقف« مبعنى توقف وا�صنطن 
عن فر�س مزيد من العقوبات 
خالل املرحلة القادمة مقابل 
اتخاذ  عن  طهران  توقف 
اخلا�صة  اخلطوات  من  مزيد 
التزاماتها  م�صتوى  بتخفي�س 
العمل  مع  النووي،  االتفاق  يف 
»ان�صتك�س«  اآلية  تفعيل  على 
التجارية  التعامالت  ملوا�صلة 

بني اإيران والدول االأوروبية.
وكان الفًتا اأن �صحيفة »كيهان« 
اأقرب  اإحدى  وهى  )الدنيا(، 
مكتب  اإىل  االإعالم  و�صائل 
املر�صد االأعلى علي خامنئي، 
�صنت حملة قوية �صد »االأفكار« 
الفرن�صية التي اأ�صارت اإىل اأنها 
االأمريكية  املطالب  »تت�صمن 
فرن�صية«،  بلغة  لكن  نف�صها 
ت�صعى  باري�س  اأن  معتربة 
هدفني:  حتقيق  اإىل  عربها 
اأولهما، دفع اإيران اإىل التوقف 
عن اتخاذ مزيد من االإجراءات 
التزاماتها  بتخفي�س  اخلا�صة 
وثانيهما،  النووي.  االتفاق  يف 
مفاو�صات  الإجراء  التمهيد 

امللفات  ت�صمل جممل  جديدة 
االتفاق  ولي�س  اخلالفية، 
غرار  على  فقط،  النووي 
والدور  ال�صاروخي  الربنامج 

االإقليمي.
وجهت  ذلك،  مع  وبالتوازي 
اإىل  مبا�رصة  ر�صائل  اإيران 
الذي  بال�صقف  ترتبط  باري�س 
نتائج  اإليه  ت�صل  اأن  ميكن 
احلالية  الدبلوما�صية  اجلهود 
تكون  اأن  ميكن  التي  والق�صايا 
اإذ  حمتملة.  تفاهمات  حمل 
اخلارجية  وزير  م�صاعد  قال 
عراقجي،  عبا�س  االإيراين 
مانع  »ال  اجلاري:  يوليو   7 يف 
مع  النووية  للمفاو�صات  لدينا 
الواليات املتحدة االأمريكية يف 
العقوبات  جميع  رفع  مت  حالة 

املفرو�صة علينا من قبلهم«.
هذه الت�رصيحات حتديًدا ت�صري 
طرحتها  التي  االأفكار  اأن  اإىل 
باري�س من اأجل اإجناح جهودها 
خيارات  تواجه  الدبلوما�صية 

حمدودة، تتمثل يف:
ح�رص املفاو�صات يف النووي: 
ترف�س،  اإيران  اأن  ذلك  ويعني 
على االأقل يف املرحلة احلالية، 
االأخرى،  امللفات  اإىل  التطرق 
يف  بدورها  يتعلق  ما  خا�صة 
دول  يف  �صيما  وال  املنطقة، 
و�صوريا  اليمن  مثل  االأزمات 

والعراق ولبنان.
تواجه  م�صكلة  ثمة  فاإن  وهنا، 
اإيران  اأن  عن  فف�صاًل  فرن�صا. 
الفرن�صية  »االأفكار«  اأن  تعترب 
تدوير«  »اإعادة  مبثابة  هى 
فقد  االأمريكية،  للمطالب 
�صبق اأن رف�صت االأوىل دعوات 
باري�س  جانب  من  متكررة 
حول  مفاو�صات  يف  للدخول 
برنامج ال�صواريخ البالي�صتية، اأو 
تعديل االتفاق النووي ليت�صمن 
بنوًدا خا�صة بتلك النوعية من 
اأن  ميكن  ما  وهو  الق�صايا، 
على  مبا�رصة  تاأثريات  يفر�س 
بخروج  خا�صة  احتماالت  اأية 
اجلهود الدبلوما�صية الفرن�صية 

بنتائج اإيجابية. 

رفع العقوبات الأمريكية: 
اإ�رصار  عقبة  يواجه  ما  وهو 
االأمريكية  املتحدة  الواليات 

تلك  تبني  موا�صلة  على 
درجة  اإىل  واإي�صالها  ال�صيا�صة 
دفع  بهدف  م�صبوقة،  غري 
اإيران اإىل تغيري موقفها باجتاه 
مفاو�صات  باإجراء  القبول 
يف  انعك�س  نحو  على  جديدة، 
االأمريكي  الرئي�س  ت�رصيحات 
جويلية   10 يف  ترامب،  دونالد 
فيها  قال  والتي  اجلاري، 
اإيران  على  »العقوبات  اأن 
اأن  بعد  قريبًا«،  �صتت�صاعف 
بتخ�صيب  بالقيام  اإيران  اتهم 

اليورانيوم �رصا.
اأن  ال�صياق،  هذا  يف  والالفت 
ذلك توازى اأي�صا مع العقوبات 
اخلزانة  وزارة  فر�صتها  التي 
بيوم  ذلك  قبل  االأمريكية، 
حزب  يف  النائبني  على  واحد، 
رعد  وحممد  �رصي  اأمني  اهلل 
لهما  اتهامات  توجيه  بعد 
ال�صيا�صي  النظام  بـ«ا�صتغالل 
حزب  ل�صالح  اللبناين  واملايل 
اأن  اإىل  اإ�صارة  يف  واإيران«،  اهلل 
�صيا�صة  تتبنى  �صوف  وا�صنطن 
حما�رصة  على  تقوم  متوازية 
تعتمد  التي  التمويل  م�صادر 
وامليلي�صيات  اإيران  عليها 

املوالية لها.

اخللفات املرتاكمة:
ت�صع  اأخرى  خالفات  ثمة   
و�صاطة  اأدوار  الأية  حدودا 
من  اأى  اأو  فرن�صا  بها  تقوم 

الدول االأوروبية االأخرى. فقد 
بني  التوتر  حدة  ت�صاعدت 
الفرتة  يف  وبريطانيا  اإيران 
ناقلة  احتجاز  بعد  االأخرية 
النفط االإيرانية يف جبل طارق 
وزير  اإ�صارة  بالطبع  وقبلها 
جريمي  الربيطاين  اخلارجية 
الفائت،  جوان   16 يف  هانت، 
العمليات  يف  اإيران  دور  اإىل 
ناقالت  طالت  التي  التخريبية 

النفط يف اخلليج. 
نف�صها،  فرن�صا  اجتهت  كما 
اإىل فر�س   ،2018 اأكتوبر   3 يف 
تابعة  وحدة  على  عقوبات 
االإيرانية  اال�صتخبارات  لوزارة 
بعد  اإيرانيني  و�صخ�صني 
اتهامهم بالتخطيط ال�صتهداف 
املعار�صة  قوى  نظمته  موؤمتر 
يونيو  يف  باري�س  يف  االإيرانية 

من العام نف�صه.
القول  ذلك، ميكن  �صوء  وعلى 
التي  النتائج  اإن  النهاية  يف 
جهود  على  ترتتب  �صوف 
الو�صاطة الفرن�صية �صوف توؤثر 
على �صيا�صات الدول االأوروبية 
جتاه الت�صعيد احلايل بني اإيران 
االأمريكية،  والواليات املتحدة 
تلك  اإىل اقرتاب  �صيوؤدي  حيث 
الدول، اإىل حد كبري، من النهج 
الذي تتبعه وا�صنطن يف الوقت 
احلايل، ال �صيما بعد اأن فر�صت 
خيارات  االإيرانية  املواقف 

حمدودة اأمام تلك اجلهود.

رغم اأن اإيران �ا�سلت اتخاذ مزيد من الإجراءات الت�سعيدية بالإعلن عن تخفي�ض 
جديد للتزاماتها يف التفاق النو�ي، عرب رفع م�ستوى تخ�سيب اليورانيوم ليتجا�ز 
الن�سبة املن�سو�ض عليها يف التفاق )3.67 %( �ي�سل اإىل 4.5 %، اإل اأنها كانت حري�سة 

يف الوقت نف�سه على عدم رف�ض اجلهود التي تبذلها فرن�سا من اأجل التو�سط بني 
الطرفني، على نحو بدا جلًيا يف ا�ستقبالها لإميانويل بون كبري م�ست�ساري الرئي�ض 

الفرن�سي اإميانويل ماكر�ن، يومى 9 �10 يوليو 2019، للمرة الثانية خلل اأقل من 
ثلثة اأ�سابيع. لكن ذلك ل ينفي يف الوقت ذاته اأن اجتاهات عديدة يف طهران اعتربت 

اأن ما ميكن اأن ت�سفر عنه تلك اجلهود ل ي�سل اإىل حد الو�سول اإىل ت�سوية للأزمة 
احلالية بقدر ما ينح�سر يف البحث عن اآليات لوقف الت�سعيد احلايل �عدم الدفع يف 

اجتاه اتخاذ مزيد من الإجراءات املتبادلة.



�إ�شهارالأربعاء 17  جويلية  2019  املوافـق  ل14 ذو القعدة   1440هـ 9

الو�سط:2019/07/17 الو�سط:2019/07/17

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة
دائرة ورقلة

بلدية ورقلة
الرقم : 2019/09

و�سل ت�سجيل الت�سريح
 بتاأ�سي�س جمعية حملية

 12 لـ  املوافق   1433 �سفر   18 يف   06/12 رقم  القانون  مبقت�سى 
 2019/07/01: اليوم  هذا  مت   ، باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير 
طابع  ذات  املحلية  اجلمعية  بتاأ�سي�س  الت�سريح  و�سل  ت�سليم 

فلكلوري امل�سماة :

جمعية :فر�سان ال�سحراء للخيل والبارود املخادمة ورقلة

الكائن مقرها : حي املخادمة ورقلة

لرئي�س اجلمعية ال�سيد: مفاتيح عبد املجيد

تاريخ ومكان امليالد :1982/06/17 بورقلة

العنوان : حي املخادمة ورقلة  
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Les moyens de réglement 
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 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  
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            10 000DA
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12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019
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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  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

ANEP N°:  1916016085
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والدة الأ�سري خليل الهندي :

اأملي احلقيقي  اعتقاله وحكمه 
الذي حول حياتنا حلزن ودموع ..

 يف مرحلة مبكرة من عمره ، ترك املدر�سة وتخلى عن اأحالمه وم�ستقبله ليتحمل ال�ساب خليل حممد عبد اهلل 
الهندي ، من خميم جنني ، امل�سوؤولية عن  رعاية واإعالة والدته و ا�سرته بعد اأن تويف والده اثر تعر�سه جللطة ، 
ومب�سوؤولية ووفاء اأكمل امل�سوار فهو بكر العائلة و�سندها وكل العامل كما ت�سفه والدته التي تبكي ليل نهار دون 

توقف منذ انتزعه الحتالل من اح�سانها واأ�سبح اأ�سرياً ، لتعي�ش عائلته ظروفًا �سعبة وقا�سية بعدما فقدت معليها 
الوحيد خا�سة يف ظل معاناة الوالدة من امرا�ش مزمنة جعلتها عاجزة عن العمل .

تقرير:  علي �سمودي

الأمل احلقيقي  ..

الوالدة  اأجواء حزن واأمل تعي�شها 
اخلم�شينية اأم خليل ، التي تعاين 
وال�شغط  ال�شكري  من  اأمرا�ض 
هذه   " تقول   ، �رشايني  وان�شداد 
االمرا�ض ال توؤملني ، فقد اعتدت 
عليها ، لكن االمل احلقيقي الذي 
اعتقال  احتماله  على  اأقوى  ال 
ابني الذي كرب قبل اأوانه واأ�شبح 
املعيل الوحيد لنا ، مل يكن يرتاح 
بالعمل  حياته  ويق�شي  حلظة 
همه  كان   ، كرمية  حياة  لنعي�ض 
االحتالل  لكن   ، عائلته  وتفكريه 
حلزن  حياتنا  وحول  منا  انتزعه 
ودموع "، وت�شيف " منذ �شغره ، 
متيز خليل  باخالقة العالية والرب 
ويهتم  ب�شالته  ملتزم   ، واحلنان 

بالقراءة وكان ريا�شي ، مل يتدخل 
مل�شاعدتي  ويتفانى   ، بال�شيا�شة 
ي�شعرون  الذين  اخوانه  تربيه  يف 
بغ�شة وحزن العتقاله وحرمانهم 

منه ".

كفاح وت�سحية ..
قبل  ولد خليل   ، يف خميم جنني 
وعا�ض  هناك  ن�شاأ   ، عاماً   20
العائلة املكونة  بكر  وتربى، فهو 
والدته  وتقول   ، اأنفار   5 من 
واحلياة  الفراق  اأ�شعب  "  ما 
اعتربه  خليل  الذي  حبيبي  دون 
بحياتنا  وحلو  جميل  �شيء  كل 
وكافح  �شرب  عليه  ير�شى  اهلل   ،
و�شحى  فلم تكن حياته حتى يف 
طفولته كاقرانه ، فقد تاثر كثرياً 
اختطفه  الذي  والده  مبر�ض 
 ،" لنا  املعيل  وا�شبح   ، املر�ض 
البناء رغم  تعلم مهنة   " وت�شيف 

وكافح  بها  وعمل   ، �شنه  �شغر 
يق�رش  مل   ، تعلمها  حتى  وتعب 
اخوانه  يحرم  ومل   ، يوماً  معنا 
، يوفر لهم م�شاريفهم  من �شيء 
وكافة احتياجاتهم ويفرح عندما 

يرى �شعادتهم ".
العتقال والدموع  ..

تروي اأم خليل ، انه بعد يوم عمل 
�شاق وطويل ، عاد للمنزل واطماأن 
لي�شتعد ليوم  ونام   ، اخوانه  على 
حوايل  ويف   ، الثاين  العمل 
فوجئنا   ، فجراً  الرابعة  ال�شاعة 
منزلنا  تقتحم  االحتالل  بقوات 
�شعرت   " وت�شيف   ، املخيم  يف 
مرة  اأول  فهذه   ، وقلق  بخوف 
لالقتحام  منزلنا  فيها  يتعر�ض 
�شدمتنا  لكن   ، والتفتي�ض 
اجلنود  جتمهر  عندما  الكربى 
 ، وداعنا  حول خليل وطلبوا منه 
واخفيت  توقف  قلبي  ان  �شعرت 

دموعاً خالل عناقه حفاظاً على 
اأ�شدق  "  مل  وتكمل   ،" معنوياته 
ب�رشعة  كرب  و�شندنا  بكري  اأن 
اجلنود  بقب�شة  رهينة  وا�شبح 
الذين رف�شوا االف�شاح عن �شبب 
يف  و�شعوه  وعندما   ، اعتقاله 
دورياتهم بكيت وحزنت وال زلت 

ال ا�شتوعب ما جرى ".

احلكم واملعاناة ..
بحياة  مرت  ع�شيبة   حلظات 
عائلة الهندي وهي تنتظر اأالخبار 
عن م�شري خليل ، وتقول والدته " 
مل افكر حلظة اأن غيابه �شيطول 
عني ، مت�شكت بامل عودته ، لكن 
عنه  االفراج  رف�ض  االحتالل 
وحوله للتحقيق ، انقطعت اخباره 
�شجن  اىل  نقلوه  حتى  وعانيت 
ا�شتمرت   " وت�شيف   ،" جمدو 
 ، املحاكم  بني  املعاناة  رحلة 

حوكم   ، جل�شة   15 عقد  وبعد 
 30 ملدة  الفعلي  بال�شجن  خليل 
�شهراً وغرامة مالية 2000 �شيكل 
�شماعي  لدى  وبكيت  �شدمت   ،
ابني  ثبات و�شمود  لكن   ، احلكم 
بال�شرب  و�شلحني  معنوياتي  رفع 
يقبع  ابني   ، حالياَ   " وتكمل   ،"
زيارة  كل  ، ويف  �شجن جلبوع  يف 
اجراءات  ب�شبب  الويالت  نعاين 
ثم  اجللمة  معرب  على  التفتي�ض 
بوابة ال�شجن ، فيحتجزنا اجلنود 
ال  ظروف  يف  طويلة  ل�شاعات 
تختلف عن ال�شجن يف ظل اجواء 
 " وتتابع   ، جداً  احلارة  الطق�ض 
واحتمال  ال�شرب  �شوى  منلك  ال 
واملمار�شات  املعاناة  هذه  كل 
التع�شفية حتى نرى ا�رشانا ، لكن 
االحتالل يتحكم بنا ، فال نراهم 
والزيارة   ، الزجاج  خلف  من  اإال 
اأن  قبل  تنتهي  دقيقة   45 مدتها 

االحتالل  منغ�شات  و�شط  تبداأ 
التي لي�ض لها حدود ".

الفرح وال�سرب ..
طوال حديثها ، مل تتوقف الوالدة 
 " وتقول   ، البكاء  عن  خليل  اأم 
ق�شيت ايام العيد مري�شة وحزينة 
ومتاأملة ، فال يحتمل قلبي وجع 
غياب خليل عن حياتنا ومنزلنا ، 
كل منا�شباتنا حزينة والفرح فيه 
غ�شة كبرية "، وت�شيف " فرحتنا 
معتقلة مع اأ�رشانا الذين ال ي�شعر 
ولكن   ، واأملنا  بوجعهم  اأحد 
العاملني  رب  برعاية  �شن�شرب 
على  بابه  يغلق  لن  ال�شجن  الن 
حتى  ننتظر  و�شنبقى   ، اأحد 
ينت�رش ابطالنا ويعودون الح�شان 
يكونوا  اأن  اهلل  ون�شاأل  امهاتهم 
القادم  معنا  العيد  جميعا  يف 

وبيننا ".

تقرير: اإعالم الأ�سرى

ميار�ض االحتالل �شاديته وعن�رشيته 
وينتقم  واالأ�شريات،  االأ�رشى  بحق 
اخلطرية  امللفات  اأ�شحاب  من 
وخمابراته،  االحتالل  ي�شنفها  كما 
اأ�رشف  ال�شهيد  والدة  واالأ�شرية 
من  مهداوي)55عاماً(  وفاء  نعالوة، 
مدينة  �شمال  �شويكة،  بلدة  �شكان 
طولكرم، خري مثاٍل على عن�رشيته.
بعد  اعتقلت  مهداوي  االأ�شرية 
اأ�رشف نعالوة  تنفيذ جنلها ال�شهيد 
عملية يف م�شتوطنة بركان يف االأول 
 ،2018 العام  من  اأول  ت�رشين  من 
العملية  تنفيذه  من  اأيام  عدة  فبعد 
والدته  االحتالل  اعتقل  الفدائية 
ثم والده و�شقيقه و�شهره و�شقيقته 

كذلك.
من  حتررن  الالتي  االأ�شريات 
التي  االأ�رشى  وعائالت  االأ�رش 
االأ�شرية وفاء مهداوي يف  �شاهدت 
اأم  االأ�شرية  وجع  يحفظون  االأ�رش، 
وبعد  ابنها  ا�شت�شهاد  قبل  اأ�رشف 

يوا�شل  فاالحتالل  ا�شت�شهاده، 
عقابه العن�رشي لها.

اليف  اإ�رشاء  املهند�شة  املحررة 
اأم  االأ�شرية  عن  حديٍث  يف  تقول 
اإعالم  مكتب  ملرا�شل  اأ�رشف 
اأ�شد  مار�ض  االحتالل  االأ�رشى" 
وفاء  االأ�شرية  بحق  العقوبة  اأنواع 
التحقيق  مرحلة  ففي  مهداوي، 
يد  على  هائلة  ل�شغوط  تعر�شت 
�شيئة  اعتقال  وظروف  املحققني 
اأ�شاليب  وممار�شة  العزل  حيث  من 
واإجبارها  نف�شيتها،  من  نالت 
وهي  بها  تديل  مل  اعرتافات  على 
وعندما متت  عادية،  نف�شية  بحالة 
بها  اأدلت  باعرتافات  مواجهتها 
اأنكرتها ب�شدة، وتبني اأن املحققني 
بعد ال�شغط عليها نف�شياً اأجربوها 
تكن  باعرتافات مل  االعرتاف  على 

تعلم طبيعتها".
نحاول  كنا  اليف"  املحررة  ت�شيف 
االأخبار،  عنها  ونخفي  ن�شربها  اأن 
ال  مهداوي  وفاء  االأ�شرية  فكانت 
د.ن�رش  �شهرها  باعتقال  تعلم 

�رشمي وبعدها ا�شطررنا الإخبارها، 
فكان وقع اخلرب عليها كال�شاعقة، 
اأ�رشف مل  ابنها  ا�شت�شهاد  ليلة  ويف 
حالة  يف  وكانت  الليلة،  طوال  تنم 
ا�شطراب، وكنا نحن االأ�شريات قد 
عملنا بخرب ا�شت�شهاده ويف ال�شباح 

اأخربناها".
مع  حدث  ما  اليف  املحررة  ت�شف 
االأ�شرية وفاء مهداوي عقب تلقيها 
تقول"كانت  جنلها،  ا�شت�شهاد  نباأ 
ال�شدمة القوية التي اأنهكت قواها، 

فمعظم وقتها كان بكاًء وكان ذهنها 
دائم ال�رشود، واالأ�شريات كن يقمن 
وكان  اأ�رشف،  اأم  جتاه  بواجبهن 
تبقى  حتى  ب�شدة  بها  االعتناء  يتم 
فالنيابة  و�شمود،  ثبات  حالة  يف 
العامة طلبت لها حكماً قا�شياً ي�شل 
مالية  وغرامة  �شنوات،  خم�ض  اإىل 

باملاليني".
تتابع املحررة اليف حديثها" االنتقام 
مهداوي  وفاء  االأ�شرية  من  يكون 
اإىل املحكمة عن  عندما يتم نقلها 

ثالثة  ملدة  اجللمة  معبار  طريق 
اأيام ذهاباً واإياباً، فوحدة النح�شون 
متار�ض عن�رشيتها عندما تعلم عن 
واأنها  مهداوي  وفاء  االأ�شرية  ملف 
والدة اأ�رشف، فتكون ال�شخرية منها 
وال�شب وال�شتم وت�شييق القيود على 
واالنتقام  االإيذاء  بهدف  مع�شميها 
منها، وعندما ترجع تكون نف�شيتها 
عذاب  املحكمة  فرحلة  منهارة، 
وحرا�ض  النح�شون  وحدة  متار�شه 
فتعود  بحقها،  وق�شاتها  املحكمة 
االآالم،  هذه  حتمل  وهي  اإلينا 
ونحاول اأن نخفف عنها حتى تن�شى 

هذه املعاملة القا�شية".
ت�شمع  عندما  اأنه  اإىل  اليف  ت�شري 
االأ�شرية وفاء مهداوي خرب ا�شت�شهاد 
�شاب، حتزن كثرياً وتقول" كان اهلل 
فهي ذاقت مرارة  والدته"  يف عون 

ا�شت�شهاد ابنها اأ�رشف.
االحتالل مينع جميع بنات االأ�شرية 
تقول  الزيارة،  حق  من  مهداوي 
الزيارة  حق  من  بناتها  متنع  اليف" 
الت�شاريح  متزيق  خالل  من 

الع�شكرية،  احلواجز  عند  ال�شادرة 
الطريقة،  بهذه  منها  ينتقمون  فهم 
و�شقيقتها هي الوحيدة التي متكنت 
من زيارتها، فاالأ�شرية وفاء مهداوي 
منوذج قا�شي يف ال�شجون ينتقم منها 

االحتالل ويعاملها بعن�رشية".
نا�رش �شواهنة، والد االأ�شرية اأن�شام 
�شنوات  خم�ض  املحكومة  �شواهنة 
قلقيلية،  �رشق  اماتني  قرية  من 
مهداوي  وفاء  االأ�شرية  عن  يقول 
بعد م�شاهدته لها يف قاعة الزيارة 
يف �شجن الدامون" الكل يتوجه اإىل 
مكان تواجدها يف قاعة الزيارة كي 
يهون عليها م�شيبتها، فاملخابرات 
منوذج  منها  جعلت  االإ�رشائيلية 
وال�شادي  املتعمد  االنتقام  يف 
والعن�رشي، وتخربين ابنتي االأ�شرية 
وجعها،  تفا�شيل  وعن  عنها  اأن�شام 
ويتذكر  جرحه،  ين�شى  فالكل 
التي  مهداوي  وفاء  االأ�شرية  جرح 
يف  حتى  املخابرات  ت�شتهدفها 
اأ�شري  لكل  حق  هي  التي  الزيارة 

واأ�شرية".

الأ�سرية وفاء مهداوي: 

منوذٌج قا�ٍس من انتقام الحتالل وعن�سريته داخل الأ�سر
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بقلم : �سامي اإبراهيم فودة

تفاقمت الأمرا�ض يف اح�شائه وقد 
الطعام  عن  اإ�رضابات  عدة  خا�ض 
من اإجراء اأجل عملية جراحية اإل 
كانت  ال�شجون  م�شلحة  اإدارة  ن 
اأنتهى  ترف�ض ان يجريها له, حتى 
به الأمر ان ي�شاب مبر�ض خطري 
انه هو الأ�شري/ مراد فهمي حمد 
واربعون  الواحد  ابن  معيلق,  اأبو 
�شجن  يف  حالياً  والقابع  ربيعاً, 
احلالت  اأخطر  من  ويعد  اي�شل 
يف  املوجودة  ال�شعبة  املر�شية 
ت�شتوجب  التي  الحتالل  �شجون 
عالجه والإفراج عنه ل�شوء و�شعه 
من  يعاين  فهو  املتفاقم,  ال�شحي 
الأمعاء  لتاآكل  يوؤدي  خطري  مر�ض 
 )  Crown'n disease(ي�شمى
الكرون ديزيز يرافقها اإهمال طبي 
ومماطلة وا�شحة يف تقدمي العالج 
معتقالت  اإدارة  قبل  من  الالزم 

الحتالل.
يف  الأ�رضى  كل  كحال  حاله  فاإن 
يعانون  الذين  الحتالل  �شجون 
الإدارة  �شيا�شات  من  الويالت 
عالجهم  تتعمد  التي  العن�رضية 
بت�شخي�ض  القيام  دون  بامل�شكنات 
�شليم حلالتهم ومعاناتهم امل�شتمرة 
مع الأمرا�ض لرتكه فري�شة للمر�ض 
عامه  اأنهى  وقد  بج�شده,  يفتك 
الثامن ع�رض خلف الق�شبان ودخل 
التوايل  على  ع�رض  التا�شع  عامه 
بني  متنقاًل  الحتالل  �شجون  يف 
وامل�شت�شفيات  ال�شجون  عيادات 
ال�شعب  ال�شحي  و�شعه  نتيجة 
املر�شى  الأ�رضى  من  وكغريه 
الطبية  امللفات  اأ�شحاب 

الحتالل  �شجون  يف  امل�شتع�شية 
ال�رضائيلي..

فهمي  مراد  املري�ض:  الأ�سري 
حمد اأبو معيلق

اأبريل   ,16 امليالد:  تاريخ 
1978

خميم   : الإقامة  مكان 
الن�سريات و�سط قطاع غزة,
احلالة الجتماعية: اأعزب

عائلة  تتكون  الكرمية:  العائلة 
وله  الوالدين  من  اإبراهيم  الأ�شري 
من الإخوة �شبعه مبا فيهم الأ�شري 

مراد وله من "الأخوات اثنتني.
تعليمه  تلقى  العلمي:  املوؤهل 
مدار�ض  يف  والإعدادي  البتدائي 
الالجئني  لت�شغيل  الغوث  وكالة 
الفل�شطينيني واأنهى الثانوية العامة 
الوليد واأكمل  يف مدر�شة خالد بن 
تعليمه اجلامعي يف جامعة القد�ض 
اإدارة  تخ�ش�ض  ليدر�ض  املفتوحة 
احلركي  ن�شاطه  اأن  اإل  الأعمال 
اأن  دون  حال  ال�شجن  ودخوله 
ويف  اجلامعية  درا�شته  يكمل 
ال�شجن اأكمل درا�شته وح�شل على 
وح�شل  اعمال  اإدارة  ماج�شتري 
بامتياز  عربية  لغة  ماج�شتري  على 
يف  �شند  ماج�شتري  على  وح�شل 

القران الكرمي. 
يونيو   ,17 العتقال:  تاريخ 

2001
حماكم  بحقه  اأ�سدرت 
 22 بال�سجن  حكمًا  الحتالل: 

عامًا
تنفيذ  اإليه:  املوجهة  التهمة 

عملية ا�ست�سهادية
بئر  �سجن  العتقال:  مكان 

ال�سبع )اإي�سيل(,

ميعن  وظامل:  تع�شفي  اإجراء 
موا�شلة  يف  ال�شهيوين  الحتالل 
اإجرامه بحق الأ�شري مراد بحرمان 
جميع اأفراد اأ�رضته من زيارته منذ 

عام 2014م 
كيفية عملية اعتقال الأ�سري 

البطل : مراد اأبو معيلق 
يف ال�شابع ع�رض من �شهر حزيران/ 
يونيو من عام 2001,ا�شتيقظ الفتى 
خميم  ابن  معيلق  اأبو  مراد  اليانع 
الفجر  اآذان  مع  كعادته  الن�شريات 
داعيا  امل�شجد  يف  �شالته  و�شلى 
ومع  على خري  اأمره  يتمم  باأن  ربه 
على  التحية  األقى  ال�شباح  خيوط 
اأهل البيت واأخذ يقبل يدى والدته 
وتوجه  ذراعيه  بني  ويح�شنها 
جنوبي  نت�شارمي  حاجز  اىل  مراد 
لل�شياج  عبوره  واأثناء  غزة  قطاع 
فدائية  عملية  تنفيذ  بنية  الفا�شل 
حيث مت حما�رضته والقاء القب�ض 
قوة  قبل  من  معافى  �شليماً  عليه 
�شهيونية من بني اأفرادها جنديان 
وهما  اللبناين  حلد  جلي�ض  تابعان 
من اأطلقا الر�شا�ض املتفجر على 
اإ�شابته يف  مفا�شل ركبتيه, وكانت 
الأطباء  اأن  لدرجة  بالغة  اإحداهما 
على  اأ�رضفوا  الذين  الإ�رضائيليني 
نظراً  برتها  اقرتحوا  عالجه 
كبري  ب�شكل  فيها  العظم  لته�شم 
يف  ت�شبب  الذي  الأمر  فرف�ض 
اإعاقته حركيا فا�شطر ل�شتخدام 
لعدة  وعكاكيز  متحرك  كر�شي 

�شنوات داخل ال�شجن.
لي�شتمر م�شوار رحلة العذاب الذي 
�شار فيه مراد مع هذه ال�شاق التي 
كانت مهددة بالبرت, وجعلته ي�شعر 
باأمل كا�شح يف كل حلظة, حيُث مت 

تخرج  وظلت  بالبالتني,  تدعيمها 
داخلها  من  وال�شظايا  ال�شديد 
متوا�شلة,  �شنوات  اأربع  مدى  على 
وما اأن بداأ مراد املحكوم بال�شجن 
عن  بال�شتغناء  عاماً   22 ملدة 
العام  نهاية  املتحرك يف  الكر�شي 
مر�ض  اأعرا�ض  عليه  بدت   ,2001
اإىل  وزنه  تراجع  يف  ت�شبب  جديد 

الن�شف.
احلالة ال�سحية لالأ�سري 
املري�ض: مراد اأبو معيلق 

الأ�شري معيلق مل يكن يعاين من اأي 
اأمرا�ض تذكر قبل عملية اعتقاله, 
يف  اآلم  من  ي�شكو  بدا  حيث 
كانت  اآلمه  ولكن  الأمعاء واملعدة 
و�شفات  ح�شب  بالأكمول  تعالج 
به  اأنتهى  حتى  الطبي  ال�شجان 
احلال باإ�شابته مبر�ض خطري,واأن 
منذ  بداأت  املر�ض  مع  معاناته 
اأبي�ض  �شائل  عام2004,بنزول 
اإ�شابته  الرباز, ف�شاًل عن  ودم مع 
وبقي  الرتكيز,  وعدم  بالدوخة 
 2007 عام  حتى  احلال  هذه  على 
اخل�شيتني  يف  اأورام  ظهرت  حيث 
يف  جراحية  عملية  له  واأجريت 
 ,2007-11-29 �شوروكا  م�شت�شفى 
الأورام,  هذه  تنظيف  وجرى 
الأمعاء,  يف  ا�شتمرت  الآلم  لكن 
�شوءاً  وازدادت  حالته  وتفاقمت 
اأن  الفحو�شات  اإجراء  بعد  ليتبني 
يدعى  بفريو�ض  م�شابة  اأمعائه 
اإىل  وحتتاج  "كرونز")التعفن( 

ا�شتئ�شال جزء منها, 
وبعد وعود كثرية ُمنيه بها الأ�شري 
ال�شجون,  م�شلحة  من  معيلق  اأبو 
 2007-2-29 بتاريخ  له  فجرى 
 160 ا�شتئ�شال  جراحية  عملية 

والدقيقة  الغليظة  الأمعاء  �شم من 
به  اأ�شيب  اأنه  م�شيًفا  املتعفنة, 
نفذه  جماعي  اإ�رضاب  خالل 
و�شعه  و�شاء   2004 عام  الأ�رضى 
اأبو  الأ�شري  خ�شع  وقد  ال�شحي 
معيلق لعملية جراحية بتاريخ 20-
الثامنة  العملية  هي   ,  2013-11
"الأمعاء"  املر�ض  نف�ض  لعالج 
اإجراء  بعد  مراد  �شحة  حت�شنت 
العملية الأخرية, لكن اإدارة ال�شجن 
تقدمي  يف  املماطلة  اإىل  عادت 
اجراء  بعد  يحتاجها  التي  الأدوية 
الأطباء  اأخربه  اجلراحية,  العملية 
كانت  ال�شحية  حالته  باأن  �رضاحة 
ميتاً",  يكون  اأن  من  جداً  "قريبة 
يائ�شون  العملية وهم  اأجروا  واأنهم 
يبق  اأن  �شاء  اأن اهلل  لول  من حالته 
له  اأجريت  واأن  �شبق  واأنه  حياً, 
عملية جراحية داخل ال�شجون منها 
ملعاناته  اإ�شافة  "الدوايل"  عملية 
املتفجر  الر�شا�ض  �شظايا  من 
متنعه  والتي  �شاقه  يف  امل�شتقرة 

من ثني �شاقه ب�شكل طبيعي, 
للعزل  مراد  ال�شري  تعر�ض 

النفرادي عدة مرات وعوقب منها 
لأ�شباب غري مربرة ملجرد انه كان 
يف  اجلمعة  يوم  بالأ�رضى  يخطب 

ال�شجن باإيعاز من �شابط درزي..
من على �شطور مقايل اأوجه ندائي 
والهيئات  املوؤ�ش�شات  كافة  اإىل 
ال�شحة  منظمة  وخا�شة  الدولية 
العاملية ومنظمة اأطباء بال حدود 
حياة  لإنقاذ  العاجل  بالتدخل 
لالإفراج  معيلق  اأبو  مراد  الأ�شري/ 
عنه لتقدمي العالج الالزم له خارج 
بكوكبة  يلتحق  اأن  قبل  ال�شجون 
�شهداء احلركة الوطنية الأ�شرية يف 
الطبي  الإهمال  نتيجة  حلظة  اأي 
اإدارة  قبل  من  بحياته  وال�شتهتار 
اإطالق  الحتالل  ورف�ض  ال�شجون 

�رضاحه مبكرا ل�شوء و�شعه.
لأ�رضانا  احلرية  كل  احلرية 

واأ�شرياتنا املاجدات
للمر�شى  العاجل  وال�شفاء 
ال�رضطان  باأمرا�ض  امل�شابني 
الكلوي  والف�شل  والرئتني  والقلب 
الفتاكة  الأمرا�ض  من  وغريها 

بالإن�شان..

�لأ�صري مر�د �أبو معيلق ي�صارع �ملوت بعد �إ�صابته مبر�ض كرون ديزيز
يف قالع الأ�سر, يعي�ض الألف من ال�سرى الأبطال فى زنازين العدو ال�سهيونى منهم املئات من الأ�سرى املر�سى املحتجزين فى غرف بال اى اهتمام او رعاية طبية 

كفلتها لهم القوانني والعراف الدولية ,  فما اأنا ب�سدده اليوم هو ت�سليط ال�سوء على اخطر حالت الأ�سرى امل�سابني بال�سرطان واأمرا�ض القلب وال�سلل الن�سفي 
والف�سل الكلوي والرئتني, والكبد, والأورام والربو واأمرا�ض اأخرى,,,األخ, يف �سجون الحتالل 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 بالأمرا�ض اخلطرية وحالته ال�سحية حرجة للغاية نتيجة �سيا�سة الإهمال 

الطبي وا�ستهتار اإدارة م�سلحة ال�سجون بحياته, 

الأ�رضى  �شوؤون  هيئة  كرمت 
رام  مدينة  يف  مبقرها  واملحررين  
اهلل, 25 فناناً فل�شطينياً من خمتلف 
حمافظات الوطن, �شاهموا يف اإجناح 
عنوان  يحمل  ت�شكيلي  فني  معر�ض 
ليج�شد  اأُقيم  "اأج�شاد مكبلة", حيث 
والأ�شريات  الأ�رضى  ومعاناة  واقع 
الفل�شطينيات يف معتقالت الحتالل. 
وح�رض احلفل كل من الدكتور حممد 
عودة م�شت�شار رئي�ض الوزراء حممد 
ا�شتية, ومعايل رئي�ض هيئة الأ�رضى 
بكر,  اأبو  قدري  اللواء  واملحررين 

عبد  الأ�رضى  هيئة  وكيل  وعطوفة 
ال�رضف  و�شيوف  اخلطيب,  القادر 
وحممد  احلنيني  حممد  ال�شاعرين 
يف  امل�شاركني  والفنانني  قديح, 

املعر�ض الفني الت�شكيلي.
اللواء  معايل  �شكر  احلفل  وخالل 
والفنانات  الفنانني  بكر  اأبو  قدري 
املتميز,  املعر�ض  بهذا  امل�شاركني 
للجمعية  خا�ض  �شكر  ووجه  كما 
)باكا(  املعا�رض  للفن  الفل�شطينية 
نزال,  اأ�شامة  الفنان  برئي�شها  ممثلة 
لجناح  بذلوها  التي  جلهودهم 

يُلقي  والذي  الفني,  املعر�ض  هذا 
ال�شوء على الت�شحيات وال�رضابات 
احلركة  بها  متر  التي  واملعاناة 
الأ�شرية , وذلك لتحقيق مطالبهم يف 
اللواء  وحيا  كما  والكرامة.   احلرية 
اأبو بكر الفنانني على دورهم  الوطني 
يف تعزيز ثقافة الن�شال, م�شرياً باأن 
على  يحمل  الفل�شطيني  الفنان 
ب�شيط  جزء  اإبراز  م�شوؤولية  عاتقه 
وخا�شة  الفل�شطيني,  الواقع  من 
ق�شية الأ�رضى وواقعها املرير. من 
يف  نزال  اأ�شامة  الفنان  وجه  جانبه 

لالأ�رضى  واإكرام  اإجالل  حتية  كلمته 
على  وذويهم,  واأمهاتهم  البوا�شل 
لوعة  حتمل  يف  و�شمودهم  �شربهم 
اأبنائهم  عن  البعد  يف  والفراق  الأمل 

القابعني يف �شجون الحتالل.
امل�شاركني  الفنانني  اأي�شاً  وحيا 
و�شل  والتي  الفنية,  الهبة  هذه  يف 
عددها اإىل 25 فنان فل�شطيني بذلوا 
والنفي�ض  الغايل  وقدموا  طاقاتهم 
متخ�ش�ض  فني  معر�ض  لقامة 
مكبلة",  "اأج�شاد  ا�شم  عليه  اأُطلق 
الفل�شطيني  الفنان  باأن  مو�شحاً 

ري�شته.   خالل  من  الحتالل  يقاوم 
�شكر  نزال  وجه  كلمته  ختام  ويف 
واملحررين  الأ�رضى  لهيئة  خا�ض 
ممثلة برئي�شها اللواء قدري اأبو بكر, 
الأ�رضى  خدمة  يف  جهودهم  على 
عدة  على  وا�شنادها  ق�شيتهم  ودعم 
التكرميي  احلفل  وتخلل  اأ�شعدة. 
من  كل  األقاها  �شعرية  فقرات 
وحممد  احلنيني  حممد  ال�شاعرين 
تكرمي  مت  احلفل  ختام  ويف  قديح. 
وعطوفة  بكر,  اأبو  اللواء  معايل 
و  اخلطيب,  القادر  عبد  الوكيل 

اجلمعية  رئي�ض  نزال  اأ�شامة  الفنان 
)باكا(,  املعا�رض  للفن  الفل�شطينية 
للعالقات  العامة  الدارة  وطاقم 
العامة والعالم ممثلة مبديريها الأخ 
فوؤاد الهوديل, وتكرمي كوكبة الفنانني 
بتوزيع  املعر�ض  يف  امل�شاركني 
�شهادات تقديرية لهم وهدايا, واأخذ 
املعر�ض  باأن  يذكر  تذكارية.  �شور 
اأحد  هو  مكبلة"  "اأج�شاد  الفني 
نظمتها  التي  والفعاليات  الن�شاطات 
هيئة الأ�رضى واملحررين اإحياًء ليوم 

الأ�شري الفل�شطيني لهذا العام.

تقديراً جلهودهم املبذولة يف جت�سيد معاناة الأ�سرى داخل �سجون الحتالل

هيئة �لأ�صرى ُتنظم حفاًل تكرمييًا للفنانني �مل�صاركني يف �ملعر�ض �لفني "�أج�صاد مكبلة"



القدم  لكرة  الأفريقي  الحتاد  ر  قَرّ
اإجراء مرا�صم تتويج الفريق احلا�صل 
اأمم  بكاأ�س  الثالث  املركز  على 
اأفريقيا والذي يتناف�س عليه منتخبا 
تون�س وال�صنغال، عقب انتهاء املباراة 
امليداليات،  وتوزيع  مبا�رشة  بينهما 
يف  اأنَّه  على  البطولة  لوائح  وتن�س 

حالة انتهاء املباراة يف وقتها الأ�صلي 
مبا�رشة  اللجوء  �صيتم  بالتعادل، 
دون  الرتجيحية  اجلزاء  ركالت  اإىل 
ويلتقي  الإ�صافيني.  للوقتني  اللجوء 
منتخبا تون�س ونيجرييا، م�صاء اليوٍم 
�صاحب  لتحديد  ال�صالم  ملعب  على 
املباراة،  ويدير  الثالث،  املركز 

احلكم امل�رشي جهاد جري�صة يعاونه 
والت�صادي عي�صى  اأبو رجال،  حممود 
بوت�صوانا  من  بوندو  وجو�صوا  يايا 
الفني  الجتماع  وكان  رابًعا،  حكًما 
يخو�س  اأن  انتهى  باملباراة  اخلا�س 
كفريق  املباراة  تون�س  منتخب 
الأحمر  بالزي  و�صيلعب  م�صيف 

احلمراء،  واجلوارب  وال�صورت 
الزي  املرمى  حرا�س  يرتدي  فيما 
منتخب  ويرتدي  بالكامل،  الأ�صفر 
نيحرييا ب�صفته الفريق ال�صيف الزي 
الأبي�س وال�صورت واجلوارب البي�صاء 
الزي  املرمى  حار�س  يرتدي  بينما 

البنف�صجي بالكامل.
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اإعداد: عي�شة ق.

باأهمية  تت�صم  قد  املباراة  لكن   
ناجحة  بطولة  بعد  للفريقني 
لكليهما وخروج م�رشف من املربع 
الفريقني  من  كٌل  ويتطلَّع  الذهبي، 
خلتام جيد لهذه امل�صرية الناجحة 
اإ�صافة  بالبطولة،  قدمها  التي 
اأمام  مثالية  فر�صة  املباراة  لكون 
يف  ال�صابة  العنا�رش  من  العديد 
مزيد  لكت�صاب  الفريقني  من  كل 
جماهري  ترتدد  ومل  اخلربة،  من 
الت�صفيق  يف  الفريقني  من  كل 
انتهاء  عقب  لعبيها  وت�صجيع 
الذهبي؛  املربع  يف  مباراتهما 
ي�صتحق  ما  املنتخبان  قدم  حيث 
تون�س  منتخب  خا�صة  الإ�صادة، 
الذي �صطع اأمام ال�صنغال، و�صقط 
ن�صور قرطاج اأمام ال�صنغال بهدف 
عرب  الإ�صايف  الوقت  يف  نظيف 

ارتطمت  حيث  ال�صديقة؛  النريان 
الكرة براأ�س ديالن برون، وارتدت 
اآمال  لتحبط  املرمى  داخل  اإىل 

ن�صور قرطاج بعد مباراة رائعة.
لن�صور  الأوىل  هي  كانت  الهزمية 
قرطاج يف البطولة بعد 3 تعادلت 
غانا  مع  التعادل  ثم  الأول،  بالدور 
التاأهل  وح�صم  النهائي  ثمن  يف 
على  الفوز  ثم  الرتجيح،  بركالت 
دور  يف  نظيفة  بثالثية  مدغ�صقر 
املنتخب  ويحتاج  النهائي،  ربع 
التون�صي حل�صم مباراة اليوم خالل 
ال�صوط الأول يف ظل معاناة معظم 
مباراتني  بعد  الإجهاد  من  لعبيه 
غانا  اأمام  الإق�صائية  الأدوار  يف 
وال�صنغال �صهدتا وقًتا اإ�صافًيا، كما 
يحتاج الفريق ملزيد من الرتكيز يف 
جميع  كانت  حيث  الثاين؛  ال�صوط 
�صباك  بها  اهتزت  التي  الأهداف 
ن�صور قرطاج يف مباريات البطولة 

احلالية يف ال�صوط الثاين من الوقت 
الأ�صلي اأو يف الوقت الإ�صايف.

منتخب  يتطلع  املقابل،  يف 
 3 البطولة  بلقب  الفائز  نيجرييا 
اتزانه  ل�صتعادة  �صابقة  مرات 
�رشيًعا بعد �صدمة املربع الذهبي، 
وكانت مباراة الن�صور اأمام اجلزائر 
بالتعادل  لالنتهاء  طريقها  يف 
اإ�صافية،  لأوقات  واللجوء   1-1
لطمة  وجه  حمرز  ريا�س  لكن 
الفوز  وانتزع  لنيجرييا  كال�صاعقة 
وقدم  ال�صائع،  الوقت  يف  للجزائر 
يف  جيدة  بطولة  نيجرييا  ن�صور 
جمملها؛ حيث فازوا على بوروندي 
وغينيا بالدور الأول وخ�رش ب�صكل 
واأطاح  مدغ�صقر،  اأمام  مفاجئ 
مبنتخبي  الإق�صائية  الأدوار  يف 
وجنوب  اللقب  حامل  الكامريون 
ال�صابقني  الأبطال  اأحد  اأفريقيا 
براعة  اأمام  �صقط  لكنه  للبطولة، 

يعترب  الذي  اجلزائري  املنتخب 
جاهزية  والأكرث  الأف�صل  الفريق 

يف البطولة احلالية.
وقد يلجاأ الأملاين جرينوت روهر، 
مدرب منتخب نيجرييا ملنح بع�س 
فر�صة  الأ�صا�صيني  غري  لعبيه 
من  لكن  الغد،  مباراة  يف  للظهور 
املدرب  يوا�صل  اأن  املنتظر 
يف  اإيجالو،  اأوديون  على  العتماد 
قيادة الهجوم الفريق، ل�صيما واأن 
اإ�صافية  لفر�صة  بحاجة  الالعب 
هدايف  لقائمة  �صدارته  لتعزيز 
 4 بر�صيد  يحتلها  والتي  البطولة 
يلجاأ  قد  املقابل،  يف  اأهداف، 
مدرب  جريي�س،  األن  الفرن�صي 
التغيريات  من  عدد  لإجراء  تون�س 
ب�صبب  الفريقق؛  �صفوف  على 
اأو  ناحية  من  والإجهاد  الإ�صابات 
العنا�رش  بع�س  اإك�صاب  يف  للرغبة 

الحتياطية الثقة واخلربة.

تون�س / نيجرييا اليوم ابتداء من 20:00

ن�ضور قرطاج تتحدى الن�ضور املمتازة يف مهّمة ت�ضميد اجلراح
يف حماولة ملزيد من اإثبات الذات وت�شميد اجلراح، يختتم منتخبا تون�س ونيجرييا م�شاركاتهما ببطولة كاأ�س اأمم اأفريقيا يف 

طبعتها 32 عندما يلتقيان اليوم يف مباراة حتديد املركز الثالث، ومتثل املواجهة حت�شيل حا�شل ملنتخبي تون�س ونيجرييا بعد 
�شياع فر�شة املناف�شة على اللقب

االحتاد املغربي ينفي ا�ضتقالة رونار
املغربية  امللكية  اجلامعة  اأ�صدرت 
فيه  نفت  ر�صمياً  بياناً  القدم  لكرة 
الفرن�صي  املدرب  ا�صتقالة  خرب 
منتخب  تدريب  من  رونار  اإيريف 
وقت  يف  وجاء  الأطل�س"،  "اأ�صود 
رونار  ا�صتقالة  خرب  لأم�س  �صابق 
موؤكداً  اخلرب  نفى  الحتاد  اأن  اإل 
بال�صتقالة  اإ�صعار  اأي  يتلق  مل  اأنه 
اجلامعة  بيان  وجاء  املدرب،  من 

"تنفي  كالتايل:  املغربية  امللكية 
لكرة  املغربية  امللكية  اجلامعة 
القدم الأخبار التي يتم تداولها حالياً 
رونار  هرييف  ال�صيد  تقدمي  ب�صان 
ا�صتقالته من تدريب املنتخب الأول 
البيان  واأ�صار  ال�صاعة"،  حدود  اإىل 
فوزي  امللكية  اجلامعة  رئي�س  اأن 
يومي  رونار  مع  لقاءين  عقد  لقجع 
امل�صاركة  لتقييم  والثنني  الحد 

اإفريقيا 2019 مب�رش،  اأمم  كاأ�س  يف 
امل�صتقبلية  الرهانات  وتدار�صا 
عقد  على  واتفقا  املغربية  للنخبة 
القليلة  الأيام  يف  اأخرى  اجتماعات 

القادمة.
اأكد رونار مدرب منتخب  من جهته 
املغرب اأّنه اجتمع برئي�س اجلامعة 
فوزي  القدم  لكرة  املغربية  امللكية 
لقجع بعد خروج اأ�صود الأطل�س من 

رونار  وقال  الإفريقية،  الأمم  كاأ�س 
اإن�صتغرام  يف  اخلا�س  ح�صابه  على 
ق�صد  منه  بطلب  كان  الجتماع  اإّن 
تقييم امل�صاركة املغربية يف الكان، 
كما اأكد الفرن�صي اأّنه عرّب للقجع عن 
امل�صتقبل،  بخ�صو�س  نظره  وجهة 
م�صرياً اإىل اأنهما اتفقا على األ يدليا 
عنه  اأ�صفر  ما  ب�صاأن  بت�رشيحات 

الجتماع.

اأرقام قيا�ضية 
ترّجح كفة نيجرييا

اأرقاماً  النيجريي  املنتخب  ميلك 
مباراة  يخو�س  عندما  مرعبة 
حتديد املركز الثالث يف كاأ�س اأمم 
حتطيم  يف  ي�صتمر  فهل  اإفريقيا، 
يواجه  عندما  القيا�صية  الأرقام 

اليوم املنتخب التون�صي 
نيجرييا  منتخب  تّوج  	•
بكاأ�س اأمم اإفريقيا 3 مرات اأعوام 
 18 وخالل  و2013،  و1994   1980
الثاين  املركز  ح�صد  م�صاركة 
 6 يف  ثالثاً  واأنهى  منا�صبات   4 يف 

منا�صبات.
لتون�س،  مبواجهته  	•
النيجريي  املنتخب  �صي�صبح 
مباراة  يف  م�صاركة  الأكرث  الفريق 
تاريخ  يف  الثالث  املركز  ح�صم 

كاأ�س اأمم اإفريقيا 7 مرات.
فاز املنتخب النيجريي  	•
يف مباراة ح�صم املركز الثالث يف 
اإفريقيا 6 مرات �صابقاً  اأمم  كاأ�س 
يف  �صباكه  نظافة  على  حمافظاً 

جميع املباريات.
التون�صي  فاز املنتخب  	•
3 م�صاركات  واحدة فقط يف  مرة 
املركز  ح�صم  مباراة  يف  �صابقة 
الأفريقية  الأمم  كاأ�س  يف  الثالث 
تعادل هزمية وفوز يف 1962 �صد 

اأوغندا 0-3.
يف  الفريقان  يلتقي  	•
يف  الثالث  املركز  ح�صم  مباراة 
كاأ�س الأمم الأفريقية للمرة الثانية 
نيجرييا  منتخب  فاز   1978 بعد 

.0-2
املنتخب  يخ�رش  مل  	•
�صابقة  مواجهات   4 يف  النيجريي 
اإفريقيا  اأمم  كاأ�س  تون�س يف  اأمام 

فاز مرتني  وتعادل اثنتني.
املنتخب  و�صط  لعب  	•
الوحيد  م�صاكني  يو�صف  التون�صي 
هدف  ت�صجيل  يف  �صاهم  الذي 
اآخر  من  كل  يف  الأقل  على  واحد 
الأمم  كاأ�س  بطولة  من  ن�صخ   6

الأفريقية.
اأكمل امل�صاكني %93.3  	•
بطولة  يف  بنجاح  مراوغاته  من 
جميع  بني  من  ن�صبة  اأعلى    2019
مراوغات   5 البطولة  يف  الالعبني 

كحد اأدنى.
اأوديون  الالعب  �صاهم  	•
يف  اأهداف   5 ت�صجيل  يف  اإيغالو 
كاأ�س الأمم الأفريقية 2019 �صجل 
4 �صنع واحدة، و�صارك الالعب يف 
نيجرييا  اأهداف  من   %63 ت�صجيل 

يف بطولة 2019.

الكاف يعلن تفا�ضيل املباراة الرتتيبية

اأعلن الحتاد التون�صي لكرة القدم 
لالحتاد  العامة  اجلمعية  مقاطعة 
غدا،  بالقاهرة  املقررة  الأفريقي 
الكاف  اإبالغ  مّت  اأنه  مو�صحا 
يعلن  ومل  بذلك،  الدويل  والحتاد 
هذا  اأ�صباب  التون�صي  الحتاد 
املوؤ�رشات  لكن  املفاجئ،  القرار 
على  ر�صمي  اعرتا�س  اأنه  توؤكد 
ن�صور  مباراة  يف  التحكيمي  الأداء 

قرطاج وال�صنغال الأحد املن�رشم 
الأمم  كاأ�س  نهائي  ن�صف  يف 
الإثيوبي  احلكم  وكان  الأفريقية، 
ركلة  احت�صب  قد  تي�صيما  بامالك 
جزاء ملنتخب تون�س، كانت كفيلة 
نهاية  قبل  التعادل  هدف  مبنحه 
املباراة، لكن احلكم فاجاأ اجلميع 
باإلغاء القرار عقب الرجوع لتقنية 

الفيديو.

االحتاد التون�ضي يقاطع 
اجلمعية العامة للكاف

التون�صي  املنتخب  طبيب  قرر 
اأيام   10 راحة  ال�صملي منح  �صهيل 
واأ�صبوعني  ح�صن  معز  للحار�س 
يو�صف  قرطاج   ن�صور  لقائد 
تعر�صا  الالعبان  وكان  امل�صاكني، 
اإطار  يف  ال�صينغال  مباراة  خالل 
اأمم  لكا�س  النهائي  ن�صف  الدور 
وهو  الإ�صابة،  اىل  م�رش  اإفريقيا 
ما جعلهما يخ�صعان  اإىل ك�صوفات 
الإ�صابة،  نوعية  لتحديد  مدققة  
وتبعا لذلك فان يو�صف امل�صاكني 
�صيتغيبان  ح�صن  معز  واحلار�س 
من  الرتتيبية  املباراة  عن  ر�صميا 
البطولة  يف  الثالث  املركز  اجل 
بني  اليوم  �صتجمع  التي  الأفريقية 

ن�صور قرطاج ومنتخب نيجرييا.
الفريق  اأجرى  اأخرى،  جهة  من 
الالعبون  منح  حيث  تدريبات، 
ال�صنغال  مبباراة  �صاركوا  الذين 
للتخل�س  خفيفة  تدريبية  حل�صة 
البقية  تدرب  فيما  الإرهاق،  من 

ب�صكل طبيعي.

امل�ضاكني واحلار�س معز 
يغيبان اأمام نيجرييا

عني الحتاد الأفريقي لكرة القدم 
جري�صة،  جهاد  امل�رشي  احلكم 
ونيجرييا  تون�س  مواجهة  لإدارة 
املركز  حتديد  مباراة  يف  اليوم 
الأفريقية،  الأمم  كاأ�س  يف  الثالث 
اأبو  تعيني مواطنه حممود  كما مت 

والت�صادي  اأول  م�صاعدا  الرجال 
عي�صى يايا م�صاعدا ثانيا وجو�صوا 
رابعا.  حكما  بوت�صوانا  من  بوندو 
تون�س  منتخب  اأن  الإ�صارة  جتدر 
كان قد خ�رش اأم�س اأمام ال�صنغال 
بهدف نظيف يف ن�صف نهائي كاأ�س 

اأمم اأفريقيا، اأما نيجرييا فانهزمت 
اأمام اجلزائر بنتيجة 2ـ  1 يف الدور 
املقبل  اجلمعة  يوم  ويلتقي  ذاته، 
املنتخب  الدويل  القاهرة  مبلعب 
ال�صنغايل مع نظريه اجلزائري يف 

املباراة النهائية للبطولة.

جري�ضة حكما ملباراة تون�س ونيجرييا
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نحو  باليلي  يو�سف  الالعب  يقرتب 
يف  احرتافية  جتربة  خو�سه  تكرار 
بعدما  الأوروبية  الدوريات  اإحدى 
نادي  �سفوف  يف  اللعب  له  �سبق 
اإجنيه الفرن�سي، حيث ك�سفت تقارير 
اهتمام  حمل  انه  اإيطالية  اإعالمية 
العمالق الإيطايل نادي ميالن والذي 
يوجه الأنظار نحو ابن مدينة وهران 
التالق  عقب  معه  التعاقد  اجل  من 
يقدمه  الذي  وامللحوظ  الالفت 
اإفريقيا  كاأ�س  يف  م�ساركته  خالل 
يعترب  حيث  الوطني،  املنتخب  مع 

�سفوف  يف  الالعبني  اأف�سل  اأحد 
�سمن  اختياره  ومت  الوطنية  الت�سكيلة 
الغر�س  ولهذا  املثالية،  الت�سكيلة 
»الري�سونريي«  ت�سكيلة  اإدارة  فغن 
مفاو�سات  يف  ال�رشوع  نحو  تتوجه 
اأجل  من  التون�سي  الرتجي  ناديه  مع 
اأنهت  بعدما  خدماته  على  احل�سول 
ملف مواطنه اإ�سماعيل بنا�رش والذي 
�سوف يلعب ب�سفة ر�سمية مع اأ�سحاب 
خالل  والأحمر  الأ�سود  اللونني 
اأن  وينتظر  املقبل،  الكروي  املو�سم 
يتم احل�سم يف ملف باليلي بعد نهاية 

املناف�سة القارية عرب خو�س النهائي 
املقرر اجلمعة املقبل.

واإىل جانب نادي ميالن، فاإن مهاجم 
اخل�رش حمل اهتمام عدد من الأندية 
على  احل�سول  يف  الرابغة  الفرن�سية 
ال�سيفي  املركاتو  خالل  خدماته 
اأحد  يعمل  الغر�س  ولهذا  احلايل، 
التفاو�س  اأجل  من  البلجيكي  الوكالء 
الأوىل  الدرجة  يف  تن�سط  اأندية  مع 
اإىل  النتقال  اأجل  من  الفرن�سية 

هناك.
ع.ق.

ال�سابق  ال�سنغايل  النجم  اأو�سح 
حاجي �سيوف اأن حظوظ منتخبي 
من  متكافئة  وال�سنغال  اجلزائر 
بلقب  التتويج  على  التناف�س  اأجل 
ملقابلة  حت�سبا  اإفريقيا  كاأ�س 
املنتخبني  جتمع  التي  النهائي 
ملعب  على  املقبل  اجلمعة  �سهرة 
اأ�سطورة  واأو�سح  الدويل،  القاهرة 
الكرة ال�سنغالية اأن املتوج باللقب 
التاريخ  يدخل  �سوف  القاري 
منتخب  اأول  �سيكون  اأنه  باعتبار 
يتوج باللقب يف اأول مناف�سة قارية 
جتمع مب�ساركة 24 منتخبا، واأو�سح 
اأن اللقاء �سوف يكون مفتوحا على 
ميكن  ل  وبالتايل  الحتمالت  كل 

باللقب  املتوج  بهوية  التكهن 
القاري.

�سوف  بالده  منتخب  اأن  واأ�ساف 
لقب  اأول  اإحراز  اأجل  من  يلعب 
القارية  م�ساركاته  تاريخ  قاري يف 
متلك  التي  اجلزائر  ومعادلة 
ي�سعى  بينما  واحدا،  قاريا  لقبا 
لثانية  النجمة  اإحراز  اإىل  اخل�رش 
الفرديات  اأن  يف تاريخهم، واأعترب 
لأحد  املواجهة  حت�سم  �سوف 
ال�سنغال  اأن  �سدد  اين  الطرفني 
بينما  ماين  �سايدو  جنمها  متلك 
حمرز  ريا�س  على  اجلزائر  حتوز 
جيدا  حار�سا  ميلك  منتخب  وكل 
امل�ستوى  يف  قارية  دورة  قدم 

تف�سل  ال�سغرية �سوف  والتفا�سيل 
القارة  بطل  هوية  على  للتعرف 
القارية  الدورة  خالل  ال�سمراء 

احلالية.
واأ�رّش حاجي �سيوف على �رشورة 
بالروح  الفريقني  لعبي  حتلي 
اأي  وتفادي  والت�سامح  الريا�سية 
�سورة ومظاهر �سلبية، حيث اأ�سار 
اأنه يعرف جمال بلما�سي ويعتربه 
الحتفاظ  على  واأ�رش  �سديقا، 
بني  والأخوة  ال�سداقة  بالروح 
مهما  وال�سنغاليني  اجلزائريني 
كانت هوية الفائز باللقاء واملتوج 

باللقب القاري.
عي�شة ق.

اإىل  ي�سعى  املنتخب  واجلميع يف 
م�رش  يف  القاري  اللقب  اإحراز 
اجلزائر  اإىل  بالتاج  والعودة 
ال�سعب  مع  به  والحتفال 
ب�سغف  ينتظره  الذي  اجلزائري 
يعرفون  اأنهم  واأ�سار حمرز  كبري، 

املنتخب  و�سعف  قوة  نقاط 
واجهوه  اأن  �سبق  الذي  ال�سنغايل 
لكنه  املجموعات،  دور  يف 
مناف�سا  �سيالقون  اأنهم  ا�ستطرد 
الذي  الأمر  وهو  وقويا  �سعبا 

يجعل اللقاء خا�سا اأمامهم.

املنتخب  ميدان  متو�سط  وتوّجه 
اللجنة  اإىل  بال�سكر  الوطني 
اأين  اإفريقيا  لكاأ�س  املنظمة 
تنظيم  يف  جنحت  م�رش  اأن  اأكد 
خا�سة  القاري  الكروي  العر�س 
على  مالعب  توفري  خالل  من 

يف  اجلميع  وو�سع  م�ستوى  اأعلى 
واأجواء  رائعة  حت�سريية  ظروف 

منا�سبة.
رفقة  املحرتف  الالعب  وتطرق 
اإىل  الإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت 
النادي  يف  مدربه  عن  احلديث 

و�سفه  حيث  غوراديول  بيب 
يعمل مع  والذي  الرائع  باملدرب 
من  احرتافية  بطريقة  التعداد 
على  والوقوف  الهتمام  خالل 
تهمهم  التي  التفا�سيل  جميع 
زمالئه  رفقة  يجعله  الذي  الأمر 

يتح�سنون من حيث طريقة اللعب 
واختتم  الكثري،  منه  وي�ستفيدون 
حتقيق  يف  اأمله  عن  املتحدث 
اكرب عدد من البطولت والألقاب 
املو�سم  خالل  �سيتي  املان  مع 

الكروي املقبل.

�شدد على قوة املناف�س ال�شنغايل

حمرز: بلوغنا النهائي �ضاعف �ضهيتنا 
للتتويج باللقب القاري

�شّدد الالعب الدويل اجلزائري ريا�س حمرز على ا�شتهداف النخبة الوطنية الفوز 
مبباراة النهائي اأمام منتخب ال�شنغال وا�شتهداف التتويج باللقب القاري، حيث اأو�شح 

يف ت�شريحات اأدىل بها للموقع الر�شمي للجنة التنظيمية للمناف�شة القارية اأن اجلزائر 
مل تفز باللقب بعد لكن و�شولها اإىل مباراة النهائي يجعل الأطماع يف التتويج اأبطال 

لإفريقيا ترتفع بعد جتاوز عقبة منتخب نيجرييا يف ن�شف النهائي

اأ�شر على الحتفاظ بالروح الريا�شية بني الطرفني خالل اأطوار املقابلة

حاجي �ضيوف: حظوظ اجلزائر وال�ضنغال 
متكافئة والبطل �ضيدخل التاريخ

عي�شة ق.

عنّي الحتاد الإفريقي لكرة القدم 
فيكتور  اإفريقي  اجلنوب  احلكم 
نهائي  مباراة  لإدارة  غوميز 
جتمع  والتي  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س 
املنتخب الوطني ونظريه ال�سنغايل 
وذلك �سهرة اجلمعة املن�رشم على 
نزل  حيث  الدويل،  القاهرة  ملعب 
اجلماهري  على  بالإيجاب  اخلرب 
اختيار  بخ�سو�س  اجلزائرية 
احلكم  القارية  الكروية  الهيئة 
اإدارة  اجل  من  اإفريقي  اجلنوب 
الذي  وهو  وال�سنغال  اخل�رش  لقاء 
كان حكما رابعا يف مقابلة اجلزائر 
نهائي  ن�سف  �سمن  ونيجرييا 
اأحد  ويعترب  القارية،  املناف�سة 
ال�سمراء  القارة  يف  احلكام  اأف�سل 
خا�سة يف ظل الأخطاء التحكيمية 
التي متّيز املناف�سة القارية والتي 
يقع فيها احلكام، وهو الأمر الذي 

يجعل اجلميع متفائل بتواجد هذا 
احلكم لإدارة مقابلة احل�سم حول 

هوية املتوج باللقب القاري.
غوميز  احلكم  اأدار  ان  و�سبق 
مقابلتني �سابقتني للجزائر ويتعلق 
الأمر بكل من مالوي واإثيوبيا حيث 
بنتيجتها  الوطنية  الت�سكيلة  فازت 
و�سباعية  لالأوىل  رد  دون  هدفني 
لواحد يف الثانية، احلكم البالغ من 
العمر 37 �سنة اأدار مباراتني فقط 

اأفريقيا  اأمم  كاأ�س  م�سابقة  يف 
م�رش  مواجهة  وحتديدا  احلالية، 
الدور  يف  الدميقراطية  والكونغو 
الأول، ثم لقاء تون�س وغانا يف ثمن 
النهائي واأ�سهر فيهما 10 بطاقات 
من  جوميز  يعترب  و  هذا  �سفراء، 
اأفريقيا  يف  احلكام  اأف�سل  بني 
نظرا للخربة الكبرية التي ميتلكها 
الدولية  ال�سارة  على  ح�سل  حيث 

منذ 2011.

اخل�شر فازوا معه مبقابلتني �شابقتني

اجلنوب اإفريقي فيكتور غوميز 
حكم  مقابلة اخل�ضر وال�ضنغال

اإىل جانب وجود اهتمام من اأندية فرن�شية

امليالن مهتم با�ضتقدام باليلي
 باملركاتو ال�ضيفي

عدد كبري ف�شل املبيت مبلعب 5 جويلية لل�شفر اإىل م�شر

توافد غفري لالأن�ضار للت�ضجيل و�ضط تنظيم �ضيء
الأوملبي  جويلية   5 ملعب  �سهد 
الراغبني  لالأن�سار  غفريا  توافدا 
اإىل  التنقل  اجل  من  الت�سجيل  يف 
م�رش وم�ساهدة مقابلة نهائي كاأ�س 
يعرف  �سوف  الذي  لالأمم  اإفريقيا 
اأحد  الوطني  املنتخب  تواجد 
طرفيه والذي �سوف يالقي اجلمعة 
املقبل نظريه ال�سنغايل على ملعب 
الغر�س  ولهذا  الدويل،  القاهرة 
�سجلت اجلماهري توافدا كبريا على 
ال�سياحة  وكالة  قّررت  اأين  امللعب 
بتنظيم  تتكفل  التي  والأ�سفار 
حتويل  القاهرة  نحو  ال�سفريات 
يف  الأوملبي  امللعب  اإىل  الت�سجيل 
ال�سباب  من  الكبرية  الأعداد  ظل 
يتمّكنون  ول  ال�سفر  يف  الراغبني 
عرب  �سوى  الطلبات  ا�ستيعاب  من 
تخ�سي�س مكان قادر على ا�ستيعاب 
ال�سدد  هذا  ويف  الكبرية.  الأعداد 
اأعداد  قبلة  جويلية   5 ملعب  كان 
غفرية من اجلماهري التي ا�سطفت 

الباكر  ال�سباح  منذ  ال�سبابيك  عرب 
الليلة  ق�سى  من  بينها  من  وتواجد 
من  التمكن  اأجل  من  بامللعب 
احل�سول على التذكرة، وهم الذينم 
قاموا بو�سع ملف الت�سجيل املتمثل 
من الوثائق املطلوبة وجواز ال�سفر 
اإىل جانب املبلغ املايل الذي ميثل 
قيمته  واملقدرة  ال�سفرية  تكاليف 
العملية  ومتيزت  دينار،  األف   35

ب�سوء التنظيم يف ظل غياب التنظيم 
ما  املنظمني  طرف  من  املحكم 
جعل ا�ستباكات حتدث بني الأن�سار 
التدافع  جانب  اإىل  الأمن  واأعوان 
الكبري الذي وقع وخلّف حالت من 
الطوابري  ظل  يف  خا�سة  الإغماء 
الأ�سخا�س  جعلت  والتي  الطويلة 
تقف طويال يف انتظار دورها للقيام 

بالت�سجيل.

عي�شة ق.

عي�شة ق.

روهر: املركز الثالث اأف�ضل من خ�ضارة النهائي
ك�سف جرينوت روهر املدير الفني 
ملنتخب نيجرييا اأنهم �سيلعبون من 
اأجل ح�سد املركز الثالث، م�سيفا 
خ�سارة  من  اأف�سل  غدا  الفوز  اأن 
الأفريقية،  الأمم  كاأ�س  نهائي 
اليوم  تون�س  مع  نيجرييا  وتلعب 
الثالث  املركزين  حتديد  لقاء  يف 
الأفريقية  الأمم  بكاأ�س  والرابع 
واأ�ساف  م�رش،  يف  حاليا  املقامة 
ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  روهر 
التقدميي: »اأعلم الكثري عن الكرة 
مدربا  كنت  اأن  منذ  التون�سية 

برفقتي  ويعمل  ال�ساحلي،  للنجم 
الطرابل�سي،  نبيل  التون�سي  حاليا 
قرطاج  ن�سور  عن  الكثري  واأخربين 
للمباراة  جاهزون  فنحن  لذلك 

متاما«.
مبواجهة  �سعادته  عن  وك�سف 
بعدما  تون�س  اآلن جريي�س مدرب 
 10 ملدة  املالعب  يف  تزامال 
جاهدا  »�ساأ�سعى  �سنوات.وتابع: 
واأنا  الثالث،  املركز  لتحقيق 
كبرية  خربات  منتلك  وجريي�س 
�سيعمل على  منا  وكل  اأفريقيا،  يف 

ا�ستغاللها غدا«، واأكد اأنهم �سعروا 
من  اخل�سارة  عقب  بالإحباط 
الدقيقة  يف  ثابتة  بركلة  اجلزائر 
اأنهم  م�سريا  املباراة،  من  الأخرية 
كانوا  لأنهم  الفوز  ي�ستحقون  كانوا 
الأف�سل وكل الإح�سائيات كانت يف 
�ساحلهم، ووا�سل: »الآن علينا الفوز 
للعودة اإىل البالد ونحن منت�رشون 
ملباراة  جاهزون  الالعبني  وجميع 
الغد، وناأمل يف حت�سني ترتيبنا يف 

ت�سنيف الفيفا«.
ق.ر.
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�أكد تقرير �صحفي بريطاين �أم�س 
قريبًا  بات  يونايتد  مان�ص�صرت  �أن 
�لإ�صباين  بحار�صه  �لحتفاظ  من 
ل�صبكة  ووفًقا  خيا،  دي  د�فيد 
�لثقة  فاإن  �صبورت�س«،  »�صكاي 
تتز�يد د�خل قلعة »�أولد تر�فورد« 
من �أجل توقيع دي خيا على عقد 
جديد مع �ل�صياطني �حلمر ل�صيما 

�أن تعاقده �حلايل ينتهي يف �صيف 
.2020

من  �لأخري  �لعر�س  �أن  و�أ�صارت 
ح�صول  يت�صمن  �ليونايتد  جانب 
دي خيا على ر�تب �أ�صبوعي يرت�وح 
�إ�صرتليني،  �ألف   375 �إىل   350 من 
�لتي  �ملفاو�صات  �أن  و�أو�صحت 
و�حلار�س  �لنادي  بني  ��صتمرت 

لأكرث من عام دون جديد، �قرتبت 
�لنهاية.  نقطة  �إىل  �لو�صول  من 
�لفرتة  خالل  خيا  دي  �أن  يذكر 
�إىل  بالنتقال  �رتبط  �ل�صابقة 
باري�س �صان جريمان وجوفنتو�س، 
متفائل  �لآن  يونايتد  �ملان  لكن 
ببقائه يف »�أولد تر�فورد« ل�صنو�ت 

مقبلة.

�أكد تقرير �صحفي بريطاين 
�م�س �أن �لربتغايل كري�صتيانو 
جوفنتو�س  مهاجم  رونالدو 
�قرت�ب  يف  كبرًي�  دوًر�  لعب 
دي  ماتيا�س  �لهولندي 
�أجاك�س  مد�فع  ليخت 
�لتوقيع  من  �أم�صرتد�م 
و�أ�صارت  �لعجوز،  لل�صيدة 
دي  �أن  �لتقارير  من  �لعديد 
�إىل تورينو،  ليخت �صيح�رض 
للك�صف  يخ�صع  �أن  على 
�ليوم،  �لطبي يف جوفنتو�س 
»مريور«  ل�صحيفة  ووفًقا 

رونالدو  فاإن  �لربيطانية، 
يف  �حلا�صم  �ل�صالح  كان 
لعر�س  ليخت  دي  �ختيار 
جوفنتو�س، ورف�س �لنتقال 
�إىل باري�س �صان جريمان �أو 

بر�صلونة.
و�أ�صارت �إىل كلمات رونالدو 
نهائي  عقب  ليخت  لدي 
بطولة دوري �لأمم �لأوروبية 
�لالعب  حث  عندما 
�لهولندي على �رتد�ء قمي�س 
وعلق  �لعجوز،  �ل�صيدة 
مع  حديثه  على  ليخت  دي 

�أفهمه  »مل  قائاًل:  رونالدو، 
�صدمت  ولذلك  �لبد�ية،  يف 
�أقل  ومل  �صحكت  ثم  قلياًل، 
�ل�صحيفة  و�أو�صحت  �صيًئا«، 
�ملثل  كان  رونالدو  �أن 
عندما  ليخت  لدي  �لأعلى 
ولذلك  طفاًل،  �لأخري  كان 
�أن  �لهولندي  �ملد�فع  �أر�د 
�أن  يذكر  تورينو.  يف  يز�مله 
ليخت  دي  �نتقال  �صفقة 
�إىل  �أم�صرتد�م  �أجاك�س  من 
 67.5 �صتبلغ  جوفنتو�س 

مليون �إ�صرتليني.

وكيل كوتينيو يغلق الباب 
اأمام مان�س�سرت يونايتد

وكيل  جور�ب�صيان  كيا  ��صتبعد 
كوتينيو  فيليب  �لرب�زيلي  �أعمال 
�نتقاله  فكرة  بر�صلونة  لعب 
خالل  يونايتد  مان�ص�صرت  ل�صفوف 
�جلارية،  �ل�صيفية  �لنتقالت  �صوق 
عن  بالرحيل  كوتينيو  ��صم  و�رتبط 
يف  ف�صل  بعدما  �لبار�صا،  �صفوف 
�لكتالوين،  �لفريق  مع  قدر�ته  �إثبات 
�لفرن�صي  مع  للتعاقد  بالإ�صافة 

�أنطو�ن غريزمان.
وقال جور�ب�صيان، خالل ت�رضيحات نقلتها �صحيفة »مريور« �لإجنليزية: 
»مان�ص�صرت يونايتد نادي عظيم، و�أنا وكيل لالعبني هناك و�أحرتم �لنادي، 
لكوتينيو  بالن�صبة  م�صتحيال  يكون  ويكاد  جًد�  �ل�صعب  من  �صيكون  ولكن 
لكوتينيو  بالن�صبة  �ل�صعب  من  »�صيكون  و�أ�صاف:  �لن�صمام ملان�ص�صرت«، 
ليفربول،  ليفربول، لأنه ميلك عالقة قوية مع  �للعب لأي من مناف�صني 
وق�صى وقًتا ر�ئًعا هناك«، و�أمت: »�صيكون من �ل�صعب عليه �لذهاب �إىل 
و�صي�صعب  �ملحادثة،  نف�س  ري  جنجُ فيها  نتحدث  مرة  كل  ويف  مناف�صه، 

عليه �للعب مع ناد �آخر يف �لربميريليجغ«.

بر�سلونة يحل اأزماته 
بقيمة 120 مليون يورو

�صي�صيفها  �لتي  �ملميز�ت  عن  �أم�س  �إ�صباين  �صحفي  تقرير  حتدث 
�ل�صيف،  بر�صلونة هذ�  �إىل  �أنطو�ن غريزمان عقب �لن�صمام  �لفرن�صي 
وكان �لبار�صا جنح يف �صم غريزمان �جلمعة �ملن�رضم مقابل 120 مليون 
يورو، قيمة �ل�رضط �جلز�ئي يف عقد �ملهاجم �لفرن�صي مع ناديه �ل�صابق 
فاإن  �لإ�صبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  ل�صحيفة  ووفًقا  مدريد،  �أتلتيكو 
يتميز  و�لذي  �لعامل،  �ملهاجمني يف  �أف�صل  �أحد  �صم  بر�صلونة جنح يف 
روؤية تقدمي  �متالكه  �إىل  بالإ�صافة  و�حدة،  �لعمق من مل�صة  باللعب يف 

�لتمرير�ت �حلا�صمة و�إحر�ز �لأهد�ف.
و�أ�صارت �أن 120 مليون يورو هو رقم كبري ولكن �إذ� متكن غريزمان من 
لعب دور �جلوكر على مد�ر �ل�صنو�ت �خلم�س �ملقبلة، فاإنه �صيحل �أكرث 
مت  �صو�ء  كثرًي�  يهتم  ل  �إنه  غريزمان  قال  �أن  و�صبق  للبار�صا،  �أزمة  من 
توظيفه كجناح �أي�رض �أو �أمين �أو يف عمق �مللعب، وهذ� هو �لتنوع �لذي 
�لبار�صا  �إىل حتقيقه يف قائمة  �إرن�صتو فالفريدي مدرب بر�صلونة  �صعى 
�أي�رض يف ريال  للمو�صم �جلديد، ولعب غريزمان ملدة 5 �صنو�ت كجناح 
�صو�صيد�د، ولكن �ملدرب �لأرجنتيني دييغو �صيميوين منحه �ملزيد من 

�حلرية لالقرت�ب من �ملرمى رفقة �أتلتيكو مدريد.
�إذ� غاب �لأرجنتيني ليونيل مي�صي عن �لبار�صا يوًما ما،  �أنه  و�أو�صحت 
فاإن غريزمان ميكن �أن يلعب دوره بالربط بني �خلطوط و�إد�رة �لفريق، 
و�لأمر ذ�ته يف حالة غياب �ملهاجم �لأوروغو�ياين لوي�س �صو�ريز، فال 
و�أنهت  �حلربة،  ر�أ�س  مركز  يف  للتو�جد  غريزمان  من  �أف�صل  يوجد 
يف  �متعا�س  �أي  يبدي  لن  غريزمان  باأن  تقريرها  �لإ�صبانية  �ل�صحيفة 
حالة طلب منه تقدمي �أي �أدو�ر دفاعية مع �لفريق، لأنه �أمر �عتاد عليه 

رفقة �أتلتيكو مدريد.

نيمار ي�ستاأنف التدريبات 
مع البي اأ�س جي

�إىل تدريبات  عاد مهاجم �ملنتخب �لرب�زيلي نيمار د� �صيلفا �ول �م�س 
فريقه باري�س �صان جريمان �لفرن�صي بعد �للغط �لذي د�ر حول تاأخره 
�ملو�صم  لبد�ية  �لإعد�دي  باملع�صكر  لاللتحاق  �ملحدد  �ملوعد  عن 
�جلديد، وكان �أحد �أع�صاء �لق�صم �لإعالمي للنادي �لباري�صي �أكد لوكالة 
�لنادي،  �إىل  �لإثنني  »�صيح�رض  نيمار  �أن  �ملن�رضم  �لأحد  بر�س  فر�ن�س 
وبح�صب �إذ�عة »مونتي كارلو« فاإن �لالعب �لأغلى يف �لعامل: و�صل �صباح 

�لإثنني للم�صاركة يف ح�صة تدريبية مغلقة.

ر�م�صي  �آرون  يعتقد 
منتخب  و�صط  لعب 
جوفنتو�س  نادي  �أن  ويلز 
مكان  �أكرث  �إيطاليا  بطل 
�أنه  م�صيفاً  حاليا،  ينا�صبه 
�ملدرب  مع  للعمل  يتطلع 
�جلديد ماوريت�صيو �صاري.
وقع  �لذي  ر�م�صي،  وغادر 
مع  �صنو�ت  لأربع  عقد�ً 
جوفنتو�س يف �صهر فيفري 
�أن  بعد  �أر�صنال  �ملا�صي، 
خا�س �أكرث من 350 مبار�ة 
�لنادي  يف  مو�صماً   11 يف 
�لدوري  يف  �ملناف�س 
و�أبلغ  �ملمتاز،  �لإنكليزي 
�ل�صحفيني  ر�م�صي 

لو�صائل  تقدميه  خالل 
قائاًل:  �أم�س  �أول  �لإعالم 
باهتمام  �صمعت  »عندما 
على  باحل�صول  جوفنتو�س 

�إن  لنف�صي  قلت  خدماتي 
حقيقة  �إىل  حتول  �حللم 
هذ�  خلو�س  �لوقت  وحان 
ميكن  ل  �لر�ئع،  �لتحدي 

هذ�  رف�س  لعب  لأي 
مكان  �أن�صب  �إنه  �لعر�س، 
�أن  يف  �أرغب  يل،  بالن�صبة 
تاريخ هذ�  من  �أكون جزء�ً 

�لنادي«.
وتابع: »��صتقبلني كل �أفر�د 
�لفني  و�جلهاز  �لفريق 
حتدثت  �صديدة،  بحفاوة 
مر�ت،  عدة  �صاري  �إىل 
�لتفاهم  ي�صهل  مدرب  �إنه 
هذ�  خلو�س  �أتطلع  معه، 
�صاهدته  مما  �لتحدي«، 
ق�صى  �ملا�صي  �ملو�صم 
يف  جيد�ً  مو�صما  �صاري 
جناحاً  حقق  ت�صيل�صي، 
خربته  ينقل  �أن  و�أمتنى 

�لفوز  للفريق،  وفل�صفته 
قدم  كرة  تقدمي  مع 
�ملثايل  �لو�صع  هو  جميلة 
�أخرى«،  طرق  توجد  لكن 
 28 �لبالغ  ر�م�صي  و�أ�صبح 
ويلزي  لعب  ثالث  عاماً 
ميثل جوفنتو�س بعد جون 
عن  د�فع  �لذي  ت�صارلز 
�لإيطايل  �لفريق  �ألو�ن 
و�أيان   1962 �إىل   1957 من 
ر�م�صي  وقال  ر��س، 
يف  �أ�صطورة  كان  »ت�صارلز 
كرة  يف  و�أي�صاً  جوفنتو�س 
�أمتنى  ويلز،  يف  �لقدم 

�ل�صري على خطو�ته«.
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كري�ستيانو ال�سالح احلا�سم يف �سفقة دي ليخت

رام�سي يتطلع اإىل حتقيق النجاح مع اليويف

مان�س�سرت يونايتد يقرتب من اإنهاء ملف دي خيا

مدرب  �إميري  �أوناي  ينتظر 
م�صتقبل  بخ�صو�س  قر�ر�  �أر�صنال 
رف�س  بعدما  كو�صيلني،  لور�ن 
�إىل  �لبعثة  مع  �ل�صفر  �لقائد 
فرتة  خلو�س  �ملتحدة،  �لوليات 
بينما  �جلديد،  للمو�صم  �لإعد�د 
�ملنتمي  �لنادي  �إن  �ملدرب  قال 
يجب  �ملمتاز  �لإجنليزي  للدوري 
وذكرت  قدما،  �مل�صي  يو��صل  �أن 
�ملد�فع  �أن  بريطانية  تقارير 
و�لذي  عاما   33 �لبالغ  �لفرن�صي 
يبدو  و�حد،  ملو�صم  عقدة  ميتد 
�أو  بوردو  �إىل  لالنتقال  مر�صحا 
�إميري  وقال  مار�صيليا،  �أوملبيك 

فوز  بعد  �صحفي  موؤمتر  يف 
�أر�صنال 3- 0 على كولور�دو ر�بيدز 
من  مر�ت   3 حتدثت  »لقد  وديا: 
نريده  كنا  �ملوقف،  هذ�  �أجل 
�لبقاء«،  قرر  لكنه  معنا  ياأتي  �أن 
�لوقت  يف  يل  »بالن�صبة  و�أ�صاف: 
نحتاج  نحن  و��صح،  �لأمر  �حلايل 
�إىل �مل�صي قدما، نحن نلعب بروح 

من �أجل �أن ن�صق طريقا جديد�«.
�لذي  كو�صيلني  �أن  �إميري  و�أكد 
لوريان  من  لأر�صنال  �ن�صم 
�أكرث  وخا�س   2010 يف  �لفرن�صي 
لعبا  يز�ل  ل  مبار�ة   350 من 
�لإ�صباين:  �ملدرب  وقال  مهما، 

وبالنادي،  به  �لأمر  يتعلق  »�لآن 
حول  للحديث  حاجة  يف  هما 
�لنقا�س  �نتظار  يف  �أنا  م�صتقبله، 
�أكرث  قول  ميكنني  ل  و�لقر�ر، 
مع  �أر�صنال  و�صيلعب  ذلك«،  من 
بايرن ميونيخ �ليوم قبل �أن يو�جه 
�صمن  مدريد  وريال  فيورنتينا 
�لدولية  �لأبطال  كاأ�س  مناف�صات 
م�صو�ره  �أر�صنال  و�صيبد�أ  �لودية، 
�أمام نيوكا�صل  يف �لدوري �ملمتاز 
�ملقبل،  �أوت   11 يف  يونايتد 
يف  �مل�صابقة  �إنهاء  و�صيحاول 
�ملربع �لذهبي بعدما جاء خام�صا 

باملو�صم �ملا�صي.

اإميري: اأنتظر قرارا ب�ساأن م�ستقبل كو�سيلني



ثقافةالأربعاء 17  جويلية  2019  املوافـق  ل14 ذو القعدة   1440هـ 15

فل�سطني املغت�سبة من اأدمي الأر�ض اإىل خ�ساب اجل�سد

�سرخة من اأجل حرية الأ�سريات الفل�سطينيات
اأن نحو ربع املتهمني بالعنف اجلن�سي هم من �سباط »رفيعي امل�ستوى«، والربع الآخر من رتبة 

»نقيب« اأو كابنت، بالإ�سافة اإىل �سباط ال�سف و�سباط املهنيني، الذين بلغت ن�سبة اتهامهم 22%، 
وهو ما يعني اأن اأغلبية املتهمني ب�سكاوى العتداءات اجلن�سية، ترتاوح رتبهم من »�سابط ال�سف« 

اإىل الرتب »رفيعة امل�ستوى«.
ا.د. عبد الكاظم العبودي

والتعذيب  التحقيق  حمنة 
اىل  الو�صول  قبل  واملحاكمات 

تنفيذ االحكام وال�صجون
اأو�صاع االأ�صريات املوقوفات :

تتعر�ض االأ�صرية التي تُعتقل، وال 
تكون مبراكز التحقيق يتم نقلها 
بني معابر »امل�صكوبية« و«الرملة« 
بظروف  وزجها  و«ال�صارون« 
قا�صية و�صعبة، وال يتم اإح�صارها 
بعد  اإال  »الدامون«  �صجن  اإىل 
ويف  اعتقالها.  من  �صهر  حوايل 
كثري من االأحيان يتم احتجازهن 
معي�صية  واأو�صاع  عزل  بظروف 
افتكار  االأ�صرية  كحالة  قا�صية، 
كميل )زكارنة(،  فعلى الرغم من 
حتقيق،  مبركز  ا�صتجوابها  عدم 
غري اأنه مت نقلها ل�صجن »الرملة« 
يف  غاية  عزل  بظروف  وزجها 
ال�صعوبة وبرد قار�ض ملدة �صهر، 
�صند  �صابرين  القا�رص  والزهرة 
اأيام   10 بعد  اإح�صارها  مت  التي 
خ�صعت  والتي  الدامون  ل�صجن 

لذات الظروف.
للمحاكم  االأ�صريات  نقل  ظروف 
البو�صطة«    « ت�صمى  با�صات  عرب 
ونقال  اأخرى،  تعذيب  رحلة  هي 

عن �صهادات اأغلب ال�صجينات :
يتم  االأ�صريات  نقل  عند 
االأحيان  كثري من  تقييدهن، ويف 
وحمكمة،  �صديدة  القيود  تكون 
ملزاج  تخ�صع  معاملتهن  اأن  كما 
قوات  ت�صمى  والتي  النقل  قوات 

النح�صون.
االأ�صريات  عند  م�صكلة  هناك 
مبحكمة  حماكمتهن  يتم  اللواتي 
اللد  وحمكمة  الع�صكرية  �صامل 
مبعابر  احتجازهن  ب�صبب  وذلك 
و«الرملة«  و«ال�صارون«  »اجللمة« 
عدا  وقا�صية،  �صيئة  بظروف 
اأيام   3 ت�صتغرق  املدة  اأن  عن 
رحلة  مبثابة  وهي  بالبو�صطة،  
عذاب ومعاناة �صديدة لالأ�صريات 

.
فيما  جديد  اجناز  حتقيق  مت 
وذلك  االأ�صريات،  نقل  يخ�ض 
نتيجة مفاو�صات وتقدمي �صكاوي 
االأ�صريات  نقل  حول  عديدة 

مبحكمة  حماكمتهن  يتم  اللواتي 
اأنه  حيث  ال�صبع،  وبئر  القد�ض 
بال�صابق كان يتم نقلهن قبل يوم 
االأ�صرية  وتبقى  املحكمة  من 
بظروف  اأيام   3 حوايل  باملعرب 
من  يزيد  مما  جداً  قا�صية  عزل 
جنحن  اليوم  ولكن  معاناتهن، 
وهو  اجناز  بتح�صيل  االأ�صريات 
القد�ض  ملحاكم  االأ�صريات  نقل 
للمعتقل  واإعادتهن  ال�صبع  وبئر 

بنف�ض اليوم.

تخويف و�سراخ وتهديد 
بالقتل وحتى الغت�ساب؟

م�سهد رعب متكرر  
 « املحررة  االأ�صرية  حتدثت 
�ض.اأ »  عن جتربتها يف التحقيق 
امل�صكوبية  حتقيق  مركز  يف 
ظروف  اإىل  واأ�صارت  اأالحتاليل، 
من  اعتُقلت   ( فقالت:  اعتقالها 
منزيل يف قرية » اأبو دي�ض » بعد 
اقتحامه فجراً، وتعر�صت خالل 
جل�صات التحقيق الطويلة،  لل�صتم 
وال�رصاخ  بال�صبح  والتخويف 
وترويعي  بالقتل،  والتهديد 
باعتقال اأفراد اأ�رصتي، وحرماين 
النوم، كما ُمنعت من مقابلة  من 
يوماً(.   18 ملدة  املحامي 
واأ�صافت: ) عند انتهاء التحقيق 
املحقق  يل  قال  اليوم،  ذلك  يف 
طوال  معي  �صيبقى  اإنه  »رينو« 
يدّي  تقييد  اإىل  عمد  ثم  الليل، 
واأنا  الكر�صي  بظهر  وربطهما 
يف و�صعية اجللو�ض، وبقيت على 
هذه احلالة �صاعات طويلة، وبعد 
ذلك اأعادوين اإىل الزنزانة ومكثت 
عدت  �صاعات،   3 حوايل  فيها 
جمدداً(.  التحقيق  اإىل  بعدها 
اأثناء تخويفي بال�صبح   ( وتابعت: 
على  جال�صة  اأكون  اأي  الليلي، 
العينني،  ومغم�صة  ال�صبح  كر�صي 
كان املحقق »رينو« ي�رصب على 
�صوته  باأعلى  ي�رصخ  اأو  الطاولة 
كانوا  ال�صباح  ويف  الليل.  طوال 
واأم�صي  الزنزانة  اإىل  يعيدونني 
بعدها  اأعود  �صاعات  فيها ثالث 
الذي ي�صتمر طوال  التحقيق  اإىل 

الليل(.
و�صوء  التحقيق  جمريات  وعن 

املحامية  قالت  املعاملة، 
قوات  تزال  ال   (  : غزاونة 
انتهاك  توا�صل  االحتالل 
واملعتقالت  االأ�صريات  حقوق 
ال�صجون  يف  الفل�صطينيات 
االإ�رصائيلية، مبا يخالف اتفاقية 
حّظرت  التي  التعذيب  مناه�صة 
وهدر  االإن�صانية  غري  املعاملة 
موؤ�ص�صة  وّثقت  وقد  الكرامة. 
االنتهاكات  من  عدداً  ال�صمري 
االحتالل  قوات  مار�صتها  التي 
الطبية  وطواقمها  وحمققوها 
واملعتقالت  االأ�صريات  حق  يف 
ال�صجون  يف  الفل�صطينيات 

ومراكز التحقيق والتوقيف(.
االأ�صريات  اأبلغت   ( واأ�صافت: 
اأنهن  ال�صمري  موؤ�ص�صة  حمامي 
االأ�صا�صية،  يُحرمن من حقوقهن 
ال�صحية،  اخلدمات  فيها  مبا 
يتعر�صن  كما  واملاء.  الطعام 
للتفتي�ض العاري كاإجراء عقابي، 
ويُحتجزن يف ظروف غري �صحية، 
لالعتداء  تعر�صهّن  اإىل  اإ�صافة 
وتت�صبب  والنف�صي.  اجل�صدي 
واملعاملة  االحتجاز  ظروف 
تتعر�ض  التي  االإن�صانية  غري 
واملعتقالت  االأ�صريات  لها 
�صحية  باأ�رصار  الفل�صطينيات 

ونف�صية وعقلية طويلة املدى(.
اإىل  و�صولهّن  لدى   ( وتابعت: 
االعتقال،  اأو  التحقيق  مراكز 
ُتنع االأ�صريات الفل�صطينيات من 
اعتقالهن،  اأ�صباب  عن  التحري 
حقهن  من  يُحرمن  ما  وغالباً 
اأياماً  ويحتجزن  حماٍم،  لقاء  يف 
التحقيق،  ذمة  على  اأ�صهراً  اأو 
املدة  هذه  طوال  ويتعر�صن 
مما  املعاملة،  و�صوء  للتعذيب 
ونف�صية  ج�صدية  معاناة  ينعك�ض 
اأ�صاليب  وت�صمل  �صديدة. 
طويلة  لفرتات  العزل  التحقيق: 
ظروف  اخلارجي،  العامل  عن 
تع�صيب  اإن�صانية،  ال  اعتقال 
العينني وتكبيل اليدين، احلرمان 
املنع  واملاء،  والطعام  النوم  من 
اأو  الأيام  املالب�ض  تبديل  من 
بال�رصاخ  والرتهيب  اأ�صابيع، 

وال�صتم والتحر�ض اجلن�صي(.
وعن اأ�صلوب التعامل مع االأ�صريات 

 ( غزاونة:  قالت  النقل،  خالل 
واملعتقالت  االأ�صريات  تتعر�ض 
�صجون  يف  الفل�صطينيات 
مرهقة  نقل  لعمليات  االحتالل 
اعتقالهن  اأماكن  بني  ومهينة، 
واالعتقال  التحقيق  ومراكز 
اإجبارهن  يتم  حيث  واملحاكم، 
مقاعد  على  اجللو�ض  على 
يف  انتظارهن  بعد  مريحة  غري 
]مراكز  االأقفا�ض  ت�صبه  اأمكنة 
قبل  طويلة  لفرتات  انتظار[ 
مركز  اأو  املحكمة  اإىل  الو�صول 
التحقيق، وغالباً ما ت�صتغرق مدة 
حُترم  طويلة،  �صاعات  االنتظار 
ا�صتخدام  من  خاللها  االأ�صريات 

دورات املياه(.

مدر�سة تعذيب غوانتانامو 
تتكرر يف جل�سات التحقيق 

ال�سهيونية :
باغت�صاب  يهددون  املحققون 
يدلني  مل  حال  يف  االأ�صريات 

باالعرتافات التي تدينهن :
ابتكرت قوات االحتالل ال�صهيوين 
�صد  جديدة  تعذيب  و�صائل 
داخل  الفل�صطينيات  االأ�صريات 
با�صتجواب  تقوم  كما  �صجونها، 
االأ�صريات وهن عاريات. وبتكرار 
عدد  وارتفاع  املمار�صات  هذه 
حاالت االحتجاج عليها دفع  جلنة 
ال�صهيونية  التعذيب  مكافحة 
قدمتها  عري�صة  يف  اأو�صت  ان 
للحكومة  الق�صائى  للم�صت�صار 
فاين�صتاين«  »يهود  ال�صهيونية 
تعذيب  مبنع  اأوامر  باإ�صدار 
الفل�صطينيات  االأ�صريات  واهانة 
االأمن  جهاز  حمققي  يد  على 
تفننوا  اأن  بعد  الـ«�صاباك«  العام 
يف اخرتاع و�صائل تعذيب جديدة 
�صدهن، ح�صبما ك�صفت �صحيفة 
»يديعوت اأحرونوت« ال�صهيونية.

 9 ال�صهيونية  اللجنة  وقدمت 
التحقيقات  ق�صم  اإىل  �صكاوى 
التابع لل�رصطة، و8 �صكاوى اأخرى 
للنيابة العامة بخ�صو�ض حوادث 
تتعلق بالتعذيب، واالهانة ب�صكل 
االأ�صريات  بحق  للقانون  خمالف 
الفل�صطينيات، ونقلت عن العديد 
لالإهانة  يتعر�ض  اأنهن  منهن 

املربح،  وال�رصب  والتحقري 
اأيدي  على  العارى،  والتفتي�ض 

جنود االحتالل.
ا�صتطاعت  اأنها  اللجنة  وك�صفت 
اأ�صرية   29 من  �صهادات  جمع 
ال�صنوات  يف  اعتقلن  فل�صطينية 
من  معهن  التحقيق  ومت  االأخرية 
وتعر�صن  ال�صاباك  جهاز  قبل 
ال�صنوات  يف  االنتهاكات  لهذه 
االأخرية، حيث ك�صفت اأن اجلنود 
ج�صديا  االقرتاب  على  معتادون 
التحقيق  اأثناء  االأ�صريات  من 
وا�صتغالل  بجانبهن،  واجللو�ض 
ا�صتكت  كما  مقيدات،  كونهن 
جنود  قيام  من  االأ�صريات  بع�ض 
االحتالل بتفتي�صهن وهن عاريات 
اإليهن،  ينظرون  واجلنود  تاما، 
اإذا  القوة  با�صتخدام  وهددوهن 

رف�صن التفتي�ض.
االحتالل  �صلطات  وتتعمد 
واالأ�صريات  االأ�رصى  اإهانة 
الفل�صطينيات، �صواء كان ذلك على 
ال�صفة  يف  الع�صكرية  احلواجز 
الغربية ومدينة القد�ض، اأو داخل 
ال�صجون واملعتقالت ال�صهيونية، 
حقوق  مدعوا  يتحرك  اأن  دون 
د  االإن�صان. وت�صِعّ املراأة وحقوق 
ال�صهيوين  االحتالل  �صلطات 
االأ�صريات  �صد  القمع  وترية  من 
ال�صجون  يف  الفل�صطينيات 
وتقوم  كبري  ب�صكل  ال�صهيونية 
التفتي�ض  اأ�صلوب  با�صتخدام 
اأ�صلوب  عن  ف�صاًل  العاري، 
ال�صعق  وهو  املذل  التعذيب 
الذي  وال�صخ�ض  الكهربائي، 
ال�صعق  بجهاز  للتعذيب  يتعر�ض 
غيبوبة  يف  يدخل  الكهربائي 
ي�صتيقظ  �صاعة  ن�صف  ملدة 
بعدها وهو ي�رصخ وال يقوى على 

احلركة الأيام. 

ال�صجون  م�صلحة  اإدارة  وتتعمد 
املري�صات  االأ�صريات  اإهمال 
ال�صحية  اأو�صاعهن  ب�صكل يفاقم 
وكثفت  تدهورها..  على  ويعمل 
االحتالل  جي�ض  �صلطات 
املا�صية  االأعوام  خالل 
الن�صاء  �صد  االعتقال  عمليات 
عدد  يبلغ  حيث  الفل�صطينيات، 
االأ�صريات اأكرث من مائة وثالثني 

اأ�صرية.
 واأكدت االأ�صريات الفل�صطينيات 
يتم  الذي  الرملة«  »�صجن  يف 
االأ�صريات  معظم  حتويل 
حمققي  اأن  اإليه،  الفل�صطينيات 
اإتباع  يتعمدون  باتوا  »ال�صاباك« 
اجلن�صي  التحر�ض  �صيا�صة 
و�صائل  كاإحدى  االأ�صريات  مع 
يف  الفعال  التاأثري  ذات  التحقيق 
ك�رص معنويات االأ�صريات. واأكدت 
االأ�صريات اأن املحققني يهددون 
حال  يف  االأ�صريات  باغت�صاب 
التي  باالعرتافات  يدلني  مل 
ترديدهم  عن  ف�صاًل  تدينهن، 
للحياء  وخاد�صة  نابية  عبارات 
االأعوام  وخالل  االأ�صريات،  �صد 
قوات  حر�صت  االأخرية  الثالثة 
زوجات  اعتقال  على  االحتالل 
واأخوات قادة ون�صطاء املقاومة 
عالقة  لهن  يكون  اأن  دون 
من  وذلك  املقاومة،  بعمليات 
ت�صليم  على  اإجبارهم  اأجل 
مت  كثرية  مرات  ويف  اأنف�صهم.. 
ن�صطاء  واأخوات  اعتقال زوجات 
معهم  التحقيق  اأثناء  املقاومة 
هوؤالء  على  اإدخالهن  يتم  حيث 
معهم  التحقيق  اأثناء  الن�صطاء 
من اأجل ك�رص اإرادتهم واإجبارهم 

على االإدالء باالعرتافات

الق�سم الرابع



وكاالت

يف  يقع  -الذي  الكتاب  ويتناول 
مركزية  اأ�سئلة  �سفحة-   192
يف  احلكم  نظام  طبيعة  عن 
مو�سوعات،  ويتناول  الإ�سالم 
والقانون  الفقه  العالقة بني  مثل 
وتق�سيم ال�سلطات واآراء املوؤلف 
الد�ستورية  النظريتني  يف 

وال�سيا�سية.
اأربع مقالت  ويتكون الكتاب من 
متتد  خمتلفة  فرتات  يف  كتبت 
لنحو عقدين من الزمان وتتناول 
وال�رشيعة،  القراآن  مو�سوع 
يف  الأوليان  املقالتان  وتتعر�ض 
اأطروحات  ثالث  لنقد  الكتاب 
ا�ست�رشاقية اأ�سا�سية، اأولها عن 
يف  واأ�سولها  ال�رشيعة  بدايات 

القرن الأول الهجري.
اأن  ويرى حالق يف مقدمة كتابه 
الأ�س�ض  لالإ�سالم  »هياأ  القراآن 
اإليها  ا�ستند  التي  الد�ستورية 
القرن  اإىل  التالية  قرنا  الـ12  يف 
دمرت  عندما  امليالدي  الـ19 
الإ�سالم  موؤ�س�سات  الكولونيالية 
احلياتية،  اأمناطه  واأف�سدت 

ومنها اأحكام ال�رشيعة«.

اأطروحات ا�شت�شراقية
»اأ�س�ض  بعنوان  الأول  املقال  يف 
القانون الأخالقي.. نظرة جديدة 
ال�رشيعة«  وت�سكل  الأخالق  يف 
فكرة  بالنقد  املوؤلف  يتناول 
جوزيف  الأملاين  امل�ست�رشق 
�ساخت عن دور القراآن املحدود 
للفقه،  وتاأ�سي�سي  مبكر  كم�سدر 
القراآن  �ساخت  اعترب  حني  ففي 
يف  ال�رشعية  لالأحكام  م�سدرا 
مرحلة تاريخية متاأخرة بعد مئة 
عام من الهجرة تقريبا يرى حالق 
القراآن ل  من  �ساخت  موقف  اأن 
ميكن اأن يوؤخذ على حممل اجلد 
وم�رشوعه  مقنعة  اأدلته غري  لأن 
ناق�ض  وا�ستقراءه  مدرو�ض  غري 

بالنظر لكون احلديث هو مو�سوع 
اأمثلته الرئي�ض.

-الذي  موت�سكي  هارالد  وجتنب 
اأبرز علماء احلديث يف  يعد من 
الغرب- اأخطاء �ساخت، وتو�سل 
التي  نظرياته  تدح�ض  لنتائج 
اأن  موؤكدا  بـ«الواهية«،  و�سفها 
للقراآن  بوعي  جلوؤوا  »امل�سلمني 
الت�رشيع  م�سادر  من  كم�سدر 

طوال القرن الأول الهجري«.
امل�ست�رشقني  اأن  املوؤلف  ويرى 
القراآن  مركزية  فهم  اأخطوؤوا 
اجلانب  عن  بحثهم  ب�سبب 
الوحي،  اإطار  خارج  الت�رشيعي 
روؤية  يج�سد  القراآن  اأن  معتربا 
فيه  تقتب�ض  واأخالقية  كونية 
والت�رشيعية  القانونية  العنا�رش 
من نظام كوين اأ�سمل، موؤكدا اأن 
»القراآن مثل منذ اللحظة الأوىل 

م�سدرا اأ�سا�سيا لفروع الفقه«.
وترتبط الأطروحة ال�ست�رشاقية 
الذي  احلقيقي  بالدور  الثانية 
نه�ض به القراآن يف بناء ال�رشيعة، 
اإذ نظر جمهرة امل�ست�رشقني لها 
مل  قانونيا  نظاما  »باعتبارها 
اأن  بعد  اإل  التطور  �سبيل  يعرف 
على  الأوائل  امل�سلمون  هيمن 
والروماين  البيزنطي  النظامني 
وغريهما من الأنظمة القانونية«، 
ال�رشيعة  ن�ساأة  تاأخرت  وبهذا 
من  ال�سورة  بهذه  القراآن  وبدا 
والتاريخية  املنطقية  الوجهتني 
بعد  ظهر  لل�رشيعة  م�سوغ  وكاأنه 

ت�سكلها.

دعوى
ولأن هذه الدعوى ال�ست�رشاقية 
اأن القراآن مل يكن م�سدرا  تعترب 
تنظر  فهي  لل�رشيعة،  اأ�سيال 
اأوروبية  فر�سية  من  لالإ�سالم 
هوية  اإىل  يفتقر  زائف  كدين 
روؤية  له  تكون  اأن  وتنفي  تخ�سه، 
عن  بها  ي�ستقل  للواقع  اأ�سيلة 
وعن  وثقافته  الغرب  قانون 

واليونانية  الرومانية  التاأثريات 
واليهودية.

الف�سل  يف  يتعر�ض  حالق  لكن 
»الد�ستورية  بعنوان  الثاين 
الأخالق..  وحتكيم  القراآنية 
املبادئ  يف  جديدة  نظريات 
ومنظومة  للمجتمع  املوؤ�س�سة 
لهذه  الإ�سالمي«  احلكم 
بالنقد،  ال�ست�رشاقية  الأطروحة 
مبادئ  اأر�سى  القراآن  اأن  مبينا 
وهي  ال�رشيعة،  يف  د�ستورية 
وتطبيق  د�ستورية  موؤ�س�سة  بناء 
�سيادة القانون، و«قانون الفقهاء« 
و«احلاكمية  الجتهاد،  واآليات 

الأخالقية« للقانون الفقهي.
كان  القراآن  اأن  حالق  ويوؤكد 
عن  مبا�رشة  م�سوؤولية  »م�سوؤول 
تنظيم البنية املعرفية وال�سيا�سية 
التاأ�سي�سية لل�رشيعة«، م�سيفا اأن 
وقت  يف  كانت  القراآن  »تاأثريات 
نزوله نف�سه ووجهت املمار�سات 
ال�رشيعة،  بنية  لت�سكل  اأدت  التي 
وحددت ما هو الإ�سالم و�سريورة 

اأن�ساقه القانونية وال�سيا�سية«.

ذاته  الف�سل  يف  املوؤلف  واأكد 
العدالة  مفهوم  كون  على 
ولي�ض  »تاأ�سي�سيا  الإ�سالمي 
فهو  فقط،  تنظيميا  اأو  ر�سميا 
ممتزج بالن�سيج الذي يفرت�ض اأنه 
الكونية  الأنظمة  منه  حيكت  قد 

والإن�سانية«.
بني  الف�سل  مفهوم  اأن  واعترب 
ال�سلطات اإ�سالميا كانت له �سفة 
مقد�سة-  نقل  مل  -اإذا  مطلقة 
بحيث تواجه اأي تعٍد يقع عليها، 
والنتيجة كانت »نظاما للعدالة ل 

ميكن العتداء عليه«.
النموذج  اأن  حالق  واعترب 
من  قوة  اأكرث  القراآين  الإ�سالمي 
لأنه  وجرام�سي،  فوكو  نظرية 
للعدالة  مفهوما  باإ�رشار  »يتبنى 
يخ�سع  الدولة«  هيمنة  يتجاوز 
احلكام  اأو  امللوك  اأو  اخللفاء 

مع  تتناغم  التي  اهلل  ل�سلطة 
املفهوم الكوين للعدالة.

ال�شاطبي واملقا�شد
تفنيده  بعد  الكاتب  ويتناول 
اأطروحة  ال�سابقتني  الأطروحتني 
بنائية ثالثة بعنوان »اأولية القراآن 
عند  الأ�سولية  النظرية  يف 
ال�ساطبي« يثبت فيها اأن »القراآن 
منذ  ال�رشيعة  م�سدر  يكن  مل 
املكية  للفرتة  املبكرة  البدايات 
ال�رشيعة ظهرت  اإن  بل  فح�سب، 
اأغلب  يف  منه  وباأثر  القراآن  مع 

مناحيها«.
الإمام  اأفكار  اأن  حالق  ويرى 
اأن  �سمنيا  تك�سف  ال�ساطبي 
وما  الراأ�سمالية  اأو  الليربالية 
ال�سيا�سية  الأ�سكال  من  �سواهما 
لي�ست  احلديثة  والقت�سادية 
مقايي�ض  اأو  الإ�سالم  معايري  هي 
الراهن،  الع�رش  يف  املثالية 
ينه�ض  »القراآن  اأن  م�سيفا 
اإ�سالحيا  نقدا  بو�سفه  م�ستقال 
جمرد  ولي�ض  احلداثة،  بعد  ملا 

نظام قيمي م�ستقل فح�سب«.

احلداثة واإحياء ال�شريعة
كون  اإىل  ي�سري  الكاتب  اأن  ورغم 
املقالة الأخرية »هل ميكن اإحياء 
ال�رشيعة؟« حتمل فكرة اأن الدولة 

توؤدي دورا يف  اأن  احلديثة ميكن 
اإحياء ال�رشيعة فاإنه يوؤكد اأنه قد 
لحقا،  الفكرة  هذه  عن  تراجع 
كتابه  يف  الأخري  راأيه  ودّون 
يعترب  الذي  امل�ستحيلة«  »الدولة 
الإ�سالمية«  »الدولة  مفهوم  فيه 
على  وينطوي  التحقق  م�ستحيل 
اأي  بح�سب  داخلي،  تناق�ض 
الدولة  متثله  ملا  �سائد  تعريف 

احلديثة.
ويف خامتة الكتاب يخل�ض حالق 
جدارتها  -رغم  احلداثة  لكون 
ل  واقعة  حقيقة  بالنتقاد- 
ميكن حتييدها، فهي بنية نف�سية 
ونظرية  اأخالقية  ومنظومة 
وقد  حياة،  وطريقة  معرفية 
مقبلة  طويلة  فرتة  لتبقى  ظهرت 
»تغيري  يكون  واحلل  الأقل،  على 
اإعادة  ما ميكن تغيريه«، مقرتحا 
بدل  الأ�سولية  النظرية  �سياغة 

عن اأن تكت�سحها احلداثة.
وانتقد حالق يف الوقت ذاته من 
الإ�سالميني  »املفكرين  �سماهم 
النفعيني« و«الليرباليني الدينيني«، 
يتم  مل  اأطروحاتهم  اأن  مبينا 
لتكون  واٍف  ب�سكل  تف�سيلها 
اأنها  كما  �ساملة،  منظمة  نظرية 
تتمتع  ل  النت�سار  حمدودة  تظل 
بجاذبية لدى امل�سلمني، وحتى لو 
حظيت بتاأييد ف�ستظل بعيدة عن 

رجالها  ي�سم  اإذ  ال�سلطة،  مراكز 
اآذانهم عنها، على حد تعبريه.

الأجواء  عن  خروجا  يبدو  وفيما 
النظرية التي �سادت الكتاب يرى 
اأن »م�سلحة  املوؤلف يف اخلامتة 
باأنظمتها  الإ�سالمية  الدول 
يخدمها  ل  امل�ستبدة  ال�سلطوية 
�سامل  برنامج  تبني  بالقطع 
اإ�سدار  اأن  موؤكدا  لالأ�سلمة«، 
قانون العقوبات وتطبيق احلدود 
-كما يجري يف ال�سعودية واإيران- 

ل يعد اإحياء اأ�سيال لل�رشيعة.
دام  ما  اأنه  حالق  ويعترب 
مبعدين  امل�سلمون  املفكرون 
دامت  وما  الدولة،  اأجهزة  عن 
يف  م�ستمرة  احلالية  الأنظمة 
ال�سلطة  على  قب�ستها  اإحكام 
اإحياء  يرجى يف  اأمل  ثمة  فلي�ض 
فالدولة  حقيقي«،  اإ�سالمي 
وحدها  هي  حالق-  -بح�سب 
ال�سبيل  متهد  اأن  ت�ستطيع  التي 

لإحياء ال�رشيعة.
يجب  ال�رشيعة  رعاية  اأن  ويرى 
علمية  هرمية  بهيئة  تنظم  اأن 
ال�سيا�سية  ال�سلطة  عن  منف�سلة 
ال�رشيعة  »فا�ستقالل  بعيد  حلد 
ظاهرة  ال�سيا�سة  م�ساغل  عن 
-يف  هي  ما  مبقدار  اإ�سالمية 
اأمريكية  ظاهرة  القانون-  حالة 

واأوروبية«.
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تاأليف اأ�شتاذ تاريخ االأديان من اأ�شول فل�شطينية وائل حالق

»نحو د�ستورية �إ�سالمية جديدة«.. كتاب 
جديد يتناول �لقر�آن و�إحياء �ل�سريعة

�شدر حديثا عن ال�شبكة العربية لالأبحاث والن�شر كتاب »القراآن وال�شريعة.. نحو د�شتورية اإ�شالمية جديدة« تاأليف اأ�شتاذ تاريخ االأديان من اأ�شول فل�شطينية وائل 
حالق، وترجمة اأحمد حممود وحممد املراكبي، ومراجعة وتقدمي هبة روؤوف عزت.

قريبًا..«مذكر�ت بر��س كوبا�س بعد �ملوت«.. رو�ية �أبو �لأدب �لرب�زيلي
املقبلة  القليلة  الأيام  يف  ت�سدر 
رواية »مذكرات برا�ض كوبا�ض بعد 
املوت« للكاتب الربازيلي »ما�سادو 
دي اأ�سي�ض«، عن دار اجليدة للن�رش 

والتوزيع، وترجمة نور ن�رشة.
ن�رشت  الدار،  موقع  وبح�سب 
دي  مات�سادو  وفاة  بعد  الرواية 
ف�سول  من  خليط  وهي  اآ�سي�ض، 
�رشيعة جداً، ومالحظات، واأجزاء 
حب  من  وم�ساهد  حوار،  من 

مبتور، و�سور و�سفية ل�سخ�سيات، 
�سكل  تاأخذ  ق�سرية،   ومقالت 

�سرية ذاتية.
هو  اأ�سي�ض«  ده  »ما�سادو  اأن  يذكر 
يف  ولد  برازيلي  وقا�ض  روائى 
1839 يف ريو دى جانريو وبها عا�ض 
وتويف، ويعد الأب احلقيقى لالأدب 
وموؤ�س�ض  احلديث،  الربازيلى 
لالآداب  الربازيلية  الأكادميية 
ورئي�سها حتى وفاته يف 1908 عن 

خالداً  اإرثاً  وراءه  تاركاً  عاماً،   69
الرواية  فن  على  م�سيئة  وب�سمة 
الغرائبية تربى عليه اأكرث من جيل 

يف الربازيل.
ورغم �سهرته يف بلده الأ�سلي، مل 
اأخرياً،  اإل  اإبداعاته  ترجمة  تبداأ 
اإىل  الفريد  نتاجه  بذلك  ناقلة 
اأغلب لغات الأر�ض، باعتباره اأحد 
قدرة  بف�سل  العظام،  الكتاب  من 
على  الفائقة  اأ�سي�ض  دي  ما�سادو 

املح�ض،  باخليال  الواقعية  مزج 
وانتباهه اإىل �سحر العمق النف�سي 
وتنوع  الإن�سانية  ال�سخ�سية  يف 

م�ساعرها وتناق�ساتها.
ويعترب كثري من النقاد اأن ما�سادو 
يف  واقعي  كاتب  اأهم  اأ�سي�ض  دي 
وجتلت  الالتينية،  اأمريكا  اأدب 
روايتيه  يف  وا�سح  ب�سكل  براعته 
ال�سهريتني »يف ذكرى رابح �سغري« 
1881، و«دوم كا�سمورو« التي فرغ 

منها يف 1900، وبهما جتلت براعة 
والتقنية  الت�سخي�ض  يف  فائقة 
اأن  لأجلها  ا�ستحق  الق�س�سية 
الواقعية  احلركة  قادة  من  يكون 
جنباً  الالتينية  اأمريكا  اأدب  يف 
غانا،  بلَ�ْست  األربتو  مع  جنب  اإىل 
من  وكالهما  ليلو  بَلْدومريو  و 
ترينر  دو  ماتو  وكلورندا  ت�سيلي، 
من بريو، و يوجنيو كامبا�سريي�ض 
غامبوا  وفدريكو  الأرجنتني،  من 

من املك�سيك.
رواد  اأحد  اأ�سي�ض  دي  ويعد 
واملذهب  »البارنا�سية«  املدر�سة 
الربنا�سي والواقعية والطبيعية يف 
جملدات  وتربو  الربازيلي،  الأدب 
جملداً،   31 على  الكاملة  اأعماله 
تقوم  العاملية  �سهرته  اأن  غري 
والق�س�سي  الروائي  اإنتاجه  على 
وال�سعرى منذ 1880 وحتى وفاته.

 وكاالت 
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بقاعة �سينما العمارنة من 18 اإىل 23 جويلية اجلاري

التعريف بحيثيات �صناعة الفيلم الق�صري 
بور�صات تدريبية ب�صيدي بلعبا�س

�ستحت�سن قاعة �سينما العمارنة ب�سيدي بلعبا�س الدورة التدريبية  يف �سناعة الفيلم الق�سري والتي قريبا من 
18 اإىل23 جويلية 2019(   وبالتايل فهي  مبادرة لتدريب ال�سباب ل�سناعة الفيلم  والتي ت�ستهدف فئة �سناع 

الأفالم  من املخرجني والطلبة ال�سباب وجميع املهتمني بالأفالم  والإخراج والإنتاج والت�سوير ال�سينمائي.

  حكيم مالك

ا�ستك�ساف �سناعة الأفالم 
الق�سرية بطريقة اإبداعية

يف  التظاهرة  هذه  منظمو  واأكد   
اأن    « »الو�سط  ليومية  ت�رصيحهم 
الهدف الأ�سا�سي  من خالل   هذه  
التعريف  هو   التدريبية   الور�سة 
الق�سري  الفيلم  �سناعة  بحيثيات 
املهتم  ال�سباب  ابداعات  وتطوير 
الور�سة  ف�ستتنوع  وعليه  بال�سينما 
كما  التطبيقي،  و  النظري  بني 
على  التاأكيد  الدورة  خالل  �سيتم 
التطبيقات وذلك من خالل اإجناز 
يف  يعر�ض  كم�رصوع  ق�سري  فيلم 
كما   الدورة،  من  الأخري  اليوم 
اإىل  العمل امل�سور   ت�سعى  دورة  

الأفالم  �سناع  قدرات  تطوير 
�سناعة  ل�ستك�ساف  اجلزائر  يف 
الأفالم الق�سرية بطريقة اإبداعية 
عاملية  مهرجانات  يف  وامل�ساركة 
يف  لالإبداع  جديد  معنى  لتحقيق 

فن الفيلم الق�سري.

العتماد على موؤطرين من 
العيار الثقيل

  كما �سيوؤطر هذه الدورة كل من: 
�سوفيط  �سماعيل  الدراماتورج: 
بن  ب�سري  واملمثل:  الأ�ستاذ  و 
مببادرة  �سيقوم  الذي  �سامل   
الفيلم  ل�سناعة  ال�سباب  تدريب 
عبد  بن  واملخرج:  وال�سينمائي 
دورة  بتاأطري   aballa حممد  اهلل 
تدريبية يف �سناعة الفيلم الق�سري 

من الفكرة اإىل الإخراج .

 ال�سباب املهتم بعامل ال�سينما 
والإبداع يثمنون املبادرة   

 ولقد رحب   ع�ساق عامل ال�سينما 
فيها  وجدوا  التي  املبادرة  بهذه 
اأر�سية خ�سبة  ت�سمح لهم بتفجري 
طاقاتهم الإبداعية  فهي �ست�سمح 
الفن  مكنونات  باكت�ساف   لهم 
الور�سات   هذه  بوابة  ،عرب  ال�سابع 
ب�سقل  �ست�ساهم   التي  التكوينية 
ال�سابة   اجلزائرية  املواهب 
الإخراج   جمال  يف  قدما  للم�سي 
اأفالم  اإخراج  عرب  ال�سينمائي 
دللت  طياتها  يف  حتمل  ق�سرية 
لق�سايا  طرحها  عرب  هادفة  
مع  وغريها   راهنة  اجتماعية 

اأخرى  ق�سايا  على  ال�سوء  ت�سليط 
تناول  املعا�ض عرب  الواقع  حتاكي 
مبا  مبا�رصة  �سلة  لها  موا�سيع 
يعي�سه الفرد واملواطن اجلزائري 
اإبراز  طريق  عن  الأم  وطنه  دخل 
معانته وماأ�ساته وم�ساكله ،وبالتايل 
فال�سينما هي مراآة الواقع ول ميكن 
تنمية  يف  الإيجابي  دورها  اإغفال 
الوعي الفردي واجلماعي على  حد 
�سواء  ملا له من قيمة فنية ت�ساهم 
يف تطوير ال�سينما يف اجلزائر عرب 
العتناء بها لكونها م�سدر اأ�سا�سي 
فالبد  لذا  الإبداع   م�سادر  من 
اأن  الثقافة  على  امل�سوؤولني  على 
عرب  خلدمتها  اأنف�سهم  يكر�سوا 
ت�سجيع املواهب ال�ساعدة فهي 
�سنع  يف  الإمكانية  لها   التي 
بجزائز  التتويج  عرب  الفارق 

الراية الوطنية  عاملية وت�رصيف 
خمتلف  يف  ت�رصيف  اأح�سن 
واملهرجانات  التظاهرات 
 ، املغاربية  ال�سينمائية  
والعاملية   والعربية  واملتو�سطية 
من  التتويجات  فهذه   ، وعليه 
�ساأنها اإنعا�ض ال�سينما اجلزائرية  
التي  واملكانة  وهجها  لت�ستعيد 
ملا  راجع  وهذا  مبقامها،  تليق 

اأثبتوا  خمرجيني  من  تكتنزه 
يف  اأنف�سهم  وفر�سوا  وجودهم 
اأفالمهم  بف�سل  باأ�رصه  العامل 
من  كبرية  اإ�سادة  لقيت  التي 

طرف نقاد ال�سينما.   
حتديد  مت  فلقد  ولالإ�سارة   
هذه  يف  ال�سرتاك   تكاليف 
الدورة التكوينية بـ : 10.000،00 

دج )مليون �سنتيم(.

التخ�س�سات  متعدد  فريق  يعمل 
الأمريكيني  الباحثني  من 
التعرف  تقنية  تطوير  على 
العربية  الن�سو�ض  على  الب�رصي 
حتويل  ت�سهل  حيث  والفار�سية، 
لن�سو�ض  واملخطوطات  الكتب 
رقمية ميكن تعديلها، لتجاوز عدم 
وجود اأدوات تعرف ب�رصي عملية 
للن�سو�ض  م�ستخدمة  وفعالة 

العربية حاليا.
دبليو  اأندرو  موؤ�س�سة  وقدمت 
اأن�سطة  يف  تعمل  -التي  ميلون 
بالوليات  وتعليمية  خريية 
عامني  ملدة  منحة  املتحدة- 
بقيمة ثمامنئة األف دولر جلامعة 
لتطوير  بارك  ماريالند-كوليدج 
تكنولوجيا ت�سهل الو�سول الرقمي 
الآداب  من  وا�سعة  جمموعة  اإىل 
باللغتني  املكتوبة  والن�سو�ض 
الع�سور ما  الفار�سية والعربية يف 

قبل احلديثة.
الن�سو�ض  مبادرة  و�ستدعم 
تقنية  املفتوحة  الإ�سالمية 
التعرف وامل�سح الب�رصي للحروف 
العربية،  بالأبجدية  املكتوبة 
ويعني ذلك اإمكانية حتويل ال�سور 
حتتوي  التي  واملخطوطات 
العربية  باللغتني  ن�سو�ض  على 
رقمية ميكن  لن�سو�ض  والفار�سية 

التعامل معها اإلكرتونيا.
تطوير  على  املبادرة  وتعمل 
برامج �سهلة ال�ستخدام ومفتوحة 
هذه  اإن�ساء  على  قادرة  امل�سدر 
من  مبا�رصة  الرقمية  الن�سو�ض 

الكتب الفار�سية والعربية.
ميلر،  توما�ض  ماثيو  ويقود 
معهد  يف  امل�ساعد  الأ�ستاذ 
الفار�سية  للدرا�سات  رو�سان 
متعدد  فريقا  ماريالند،  بجامعة 

بينهم  الباحثني،  من  التخ�س�سات 
احلا�سب  علوم  يف  خمت�سون 
والتاريخ  والربجمة  واملعلومات 

الإ�سالمي والعلوم الإن�سانية.

ن�سو�س غري مقروءة
كانت  اأنه  اأدركنا  »لقد  ميلر  وقال 
تنفيذها  جرى  حماولت  هناك 
لإن�ساء  خمتلفة  جمالت  يف 
الفار�سية  الوثائق  لرقمنة  اأدوات 
هناك  يكن  مل  ولكن  والعربية«، 
احلقول  عرب  التوا�سل  من  الكثري 
الأدوات  هذه  اأن  كما  املختلفة، 
اإىل  طريقها  تاأخذ  مل  اجلديدة 

اأيدي امل�ستخدمني«.
وحتى الآن يركز تطوير برجميات 
على  الأول  املقام  يف  »الرقمنة« 
ويف  الالتينية،  الن�سو�ض  لغات 
معرفة  تتطلب  احلالت  من  كثري 

متخ�س�سة لت�سغيلها.
للن�سو�ض  الرقمنة  اأدوات  وتفتقر 
اإىل  حاليا  املوجودة  العربية 
الدقة، وتكون غالبا باهظة التكلفة 
بالن�سبة للم�ستخدمني الأكادمييني 

والباحثني والعامة.
الكم  امل�رصوع  فريق  ويوؤكد 
العربية  للن�سو�ض  املذهل 
يف  اإنتاجها  مت  التي  والفار�سية 
احلديث؛  الع�رص  قبل  ما  فرتة 
مما يجعل من امل�ستحيل اإن�سانيا 
قراءتها جميعا، حتى يف كل العمر 

العلمي.
غري  الن�سو�ض  اإن  ميلر  وقال 
»كنزا  تعد  رقميا  املقروءة 
رقمية  جعلها  ويجب  حمتمال«، 
ودرا�ستها  اكت�سافها  لت�سهيل 
قبل  من  حمتوياتها  وتناول 

الباحثني.
 وكالت 

�ست�سكل مالمح مقاومة املراأة يف 
القدمي عرب  اأفريقيا  �سمال  تاريخ 
مو�سوع  الزمنية  احلقب  خمتلف 
�ستحت�سنه  دويل  ملتقى  فعاليات 
اإىل   28 من  الفرتة  تب�سة يف  ولية 
30 �سبتمرب املقبل ح�سب ما اأكده 
العام  الأمني  بتب�سة  الثنني  اليوم 
لالأمازيغية  ال�سامية  للمحافظة 

�سي الها�سمي ع�ساد.
خالل  امل�سوؤول  ذات  واأو�سح 
العلمية  اللجنتني  تن�سيب  اجتماع 
بقاعة  للملتقى  والتنظيمية 
اأنه  الولية  مبقر  الجتماعات 
�سيتم تنظيم هذا امللتقى الدويل 
الن�سوية  املقاومة  مالمح  لإبراز 
خمتلف  يف  اأفريقيا  �سمال  يف 

املجالت.
واأ�ساف املتحدث اأن هذا امللتقى 
روؤية  تاأ�سي�ض  اإىل  اأي�سا  يهدف 
املغاربي  التاريخ  حول  جزائرية 

اإىل  ونقله  وتدويله  عليه  للحفاظ 
اإىل  اإ�سافة  القادمة،  الأجيال 
الن�سوية  بالبطولت  العرتاف 
الزمنية  الفرتات  خمتلف  خالل 

مبنطقة �سمال اأفريقيا.
و اأ�سار �سي الها�سمي ع�ساد اإىل اأن 
تنظيم هذا امللتقى الدويل يندرج 
اأعدتها  التي  العمل  �سيا�سة  �سمن 
لالأمازيغية  ال�سامية  املحافظة 
حول  ملتقيات  تنظيم  خالل  من 
بينها  من  تاريخية  �سخ�سيات 
ما�سيني�سا و يوغرطة و�سيفاق�ض، 
على اعتبار –كما قال- اأن التاريخ 
احلا�رص  لدرا�سة  اأ�سا�سي  مرجع 

والتطلع نحو امل�ستقبل.
الدويل  امللتقى  هذا  و�سيت�سمن 
املحافظة  عليه  ت�رصف  الذي 
مع  بالتن�سيق  لالأمازيغية  ال�سامية 
عدة هيئات من بينها وزارة الثقافة 
اإىل جانب احلركة اجلمعوية اإلقاء 

باحثني  طرف  من  حما�رصات 
القدمي  بالتاريخ  ومهتمني  وخرباء 
ملنطقة �سمال اأفريقيا ومب�ساركة 
اأ�ساتذة وطلبة الدكتوراه من داخل 
تنظيم  على  ف�سال  الوطن  وخارج 
جولت �سياحية لفائدة امل�ساركني 
تاريخية  و  اأثرية  مواقع  لكت�ساف 
من  العاتر.   وبئر  تب�سة  مبدينتي 
جهتها اأفادت رئي�سة اللجنة العلمية 
�سلطاين  اآمال  الدكتورة  للملتقى، 
بق�سنطينة  �سريتا  متحف  مديرة 
اأن  القدمي  التاريخ  يف  وخمت�سة 
خالل  �ستقدم  التي  املداخالت 
علمية  مراجع  »�ست�سبح  امللتقى 
وبحوث  علمية  اإ�سافات  تقدم 
املراأة  م�ساهمة  حول  تاريخية 
وامليادين  املجالت  خمتلف  يف 
والجتماعية  منها  احلربية 
وال�سيا�سية والثقافية« ف�سال على 

دورها الفعال يف احلياة اليومية.

اأنه �سيتم  واأردفت ذات املتحدثة 
امل�ساركة  املداخالت  انتقاء 
على  الوطن  وخارج  داخل  من 
التي  املعلوماتي  الكم  اأ�سا�ض 
اأهمية  اإىل  م�سرية  تت�سمنه 
التدقيق والبحث والتاأكد من مدى 
قبل  التاريخية  املعلومات  �سحة 
من  امل�ساركني  وحول  تناولها. 
خارج الوطن �رصح �سي الها�سمي 
�سيح�رصه  امللتقى  اأن  ع�ساد 
من  والأ�ساتذة  اخلرباء  من  عدد 
منظمة  ومن  دولية  بحث  مراكز 
العلوم  و  للرتبية  املتحدة  الأمم 
لالإ�رصاف  )اليون�سكو(  الثقافة  و 
احلوار  وجل�سات  الور�سات  على 
اإىل  اإ�سافة  تنظيمها،  �سيتم  التي 
املتحدة  الوليات  من  باحثني 
اإيطاليا  و  واليونان  الأمريكية 

واملغرب وتون�ض وفرن�سا   .
وكالت

باحثون اأمريكيون ي�صعون 
»لرقمنة« املخطوطات العربية 

بتقنية التعرف الب�صري

عن دار اآفاق للن�سر والتوزيع

»رجل من الريف« لت�صيخوف.. قريبًا اإىل العربية
ت�سدر قريباً الرتجمة العربية لرواية 
لالأديب  الريف«،  من  رجل  »حكاية 
ت�سيخوف،  اأنطون  ال�سهري  الرو�سى 
ومن  والتوزيع،  للن�رص  اآفاق  دار  عن 

ترجمة يو�سف نبيل.
وياأتى على غالف الرواية: »بالإ�سافة 
اإىل �سهرة اأنطون ت�سيخوف الوا�سعة 
فاإنه  الق�سرية،  الق�سة  جمال  فى 
الق�سرية  الرواية  عباقرة  اأحد  يعترب 
درر  اإحدى  العمل  هذا  يعد  كذلك 

اأنطون ت�سيخوف عن حق«.
العمل  ت�سيخوف  »بداأ  كذلك:  وجاء 
عام  فرباير  فى  الرواية  هذه  على 
العام  من  يوليو  فى  وانهاها   1896
تاأثر  العمل  فى  ويظهر  نف�سه، 

ت�سيخوف ال�سديد واهتمامه بفل�سفة 
بع�ض  ب�سم  اأنه  كما  تول�ستوى، 
املواد امل�ستقاة من حياة ت�سيخوف 
اأن  ذلك  كل  من  والأهم  احلقيقية، 
ت�سيخوف  يك�سف عن مقدرة  العمل 
الرهيبة فى حتليل �سخ�سياته ونفاذه 

اإىل اأعماقها ال�سحيقة«.
العمل  يرتكز  الدار،  موقع  وبح�سب 
�ساب  كفاح  على  اأ�سا�سى  ب�سكل 
مزيف  جمتمع  و�سط  فى  يرتعرع 
وما يبذله من حماولت كى يحافظ 
على مثاليته و�سط عامل فا�سد، وما 
يرتتب على ذلك من �سعور بالوحدة 

وحرب مروعة.
يذكر اأن اأنطون بافلوفيت�ض ت�سيخوف 

وكاتب  طبيب  هو   )1904  -  1860(
رو�سي  ق�س�سي  وموؤلف  م�رصحي 
اأف�سل  من  اأنه  على  اإليه  ينظر  كبري 
مدى  على  الق�سرية  الق�س�ض  كتاب 
التاريخ، ومن كبار الأدباء الرو�ض، له 
التي  الق�سرية  الق�س�ض  من  املئات 
فنية  اإبداعات  منها  الكثري  اعترب 
كان  م�رصحياته  اأن  كما  كال�سيكية، 
القرن  دراما  على  عظيم  تاأثري  لها 

الع�رصين.
كان  عندما  الكتابة  تي�سيخوف  بداأ 
جامعة  يف  الطب  كلية  يف  طالباً 
مو�سكو، ومل يرتك الكتابة حتى اأ�سبح 
من اأعظم الأدباء، وا�ستمّر اأي�ساً يف 
مهنة الطب وكان يقول »اإن الطب هو 

زوجتي والأدب ع�سيقتى«.
روائى ومرتجم  كاتب  نبيل،  ويو�سف 
م�رصى من مواليد 1987، تخرج يف 
»كلية الأل�سن« )ق�سم اللغة الرو�سية( 
من  يرتجم   ،2008 عام  القاهرة  فى 
من  له  �سدر  والإجنليزية،  الرو�سية 
بينها:  من  ترجمًة  ع�رصة  اثنتا  قبل 
»�سبى مع امل�سيح عند �سجرة عيد 
دو�ستويف�سكى،  لفيودور  امليالد« 
اأخرى«  ومقالت  الع�سيان  و«عن 
احلياة«  و«طريق  فروم،  اإري�ض  لـ 
الأبي�ض«  و«احلر�ض  تول�ستوى،  لليف 
مليخائيل بولغاكوف، و«حكايات من 

اأودي�سا« لإ�سحاق بابل.
وكالت 

 يف نهاية �سبتمرب املقبل

مالمح مقاومة املراأة يف تاريخ �صمال اأفريقيا القدمي« مو�صوع ملتقى بتب�صة
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز  بـ %0.70،  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

اكت�صاف »املن�صاأ الأ�صلي« لل�صرطان!
اإنهم   »Salford« جامعة  علماء  قال 
اكت�شفوا »خلية املن�شاأ« التي يُعتقد اأنها 
وت�شمح  ال�رسطان  اأنواع  جميع  حتفز 

بانت�شار املر�ص.
اخللية  هذه  اأن  الختبارات  واأظهرت 
الزومبي«، خللق  »ت�شبه  تنفجر يف حالة 
القاتل وو�شف  الأورام وحتفيز املر�ص 
عملية  ي�شبه  باأنه  اكت�شفاهم  العلماء 
»اإبرة يف كومة ق�ص«. ولكن  العثور على 
اأن تعيد كتابة الكتب  النتائج التي ميكن 
ال�رسطان،  منو  حول  الطبية  الدرا�شية 
قد تنهي العلجات احلالية، مثل العلج 

الكيميائي.
لي�شانتي،  مايكل  الربوفي�شور،  وقال 
جملة  يف  املن�شورة  الدرا�شة  معد 
 :»Frontiers in Oncology«
الذي  ال�رسطان  عن  العلماء  »يتحدث 

ما  اأو  احلياة،  اإىل  تعود  ميتة  ت�شببه خليا 
وبعبارة  الزومبي(.  )خليا  عليها  يطلق 
املحيط  عن  املن�شاأ  خلية  تنف�شل  اأخرى، 
اخلبيثة  اخلليا  تكاثر  م�شببة  وتندثر، 

وخلق الأورام«.
العلج  اأنواع  بع�ص  اأن  من  لي�شانتي  وحذر 

اخلليا  ي�شجع  اأن  ميكن  الكيميائي 
ما  اأكرب،  ب�شكل  التكاثر  على  اجلذعية 
الدرا�شة،  ويف  الأورام  منو  يف  ي�شاعد  قد 
الثدي  اأورام  من  عينتني  الباحثون  فح�ص 
الب�رسية، وا�شتخدموا علمات الفلور�شنت 
لعزل اخلليا الأكرث ن�شاطا، املاأخوذة من 

العينات يف املخترب.

التي  اخلليا،  من  �شئيلة  ن�شبة  وكانت 
�رسطانية  جذعية  خليا  الآن  اأ�شبحت 
ن�شطة )eCSCs (، ذات طاقة اأكرب بكثري 
من غريها. بالإ�شافة اإىل قدرتها على خلق 
الورم، وم�شتويات عالية من النت�شار ومن 
للخليا  ميكن  كيف  حاليا  الوا�شح  غري 
وهي  الهرم،  حالة  من  تخرج  اأن  املارقة 

بال�شيخوخة جتعل اخلليا  عملية مرتبطة 
وتوقف  »تتجمد«  لـ  نهايتها  من  تقرتب 
هذه  اأن  يعتقدون  الباحثني  ولكن  التكاثر 
الأك�شدة  م�شادات  ت�شتخدم  قد  اخلليا 
لإطلق  اخلليا،  قوة  اأي  وامليتوكوندريا، 

عملية الهجوم.

فوائد »الق�صطة« العجيبة!

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

اأكد علماء من جامعة اإ�شبيلية فائدة اأوراق �شجرة الق�شطة 
»Annona muricata« يف التخفيف من اأعرا�ص مر�ص 
الفيربوميغاليا )اأمل ع�شلي ليفي يتف�شى يف اجل�شم( وخا�شة 

الآلم املزمنة والكتئاب والقلق.
واأ�شار العلماء الإ�شبانيون اإىل اخلوا�ص العلجية ملغلي اأوراق 

هذه الفاكهة ال�شتوائية يف قمع الآثار اجلانبية املزعجة، 
بعد درا�شة ا�شتمرت �شهرا كامل على فئران التجارب.

وقد تو�شل اخلرباء، من خلل هذه التجربة، اإىل 
اجلرعة املثالية من مغلي اأوراق الق�شطة، يف اإيقاف 

الآلم والأعرا�ص اجلانبية ملر�ص الفيربوميغاليا، 
وهم الآن يف املراحل التح�شريية لإجراء 

التجارب ال�رسيرية على الب�رس.
ويذكر العلماء اأن فوائد هذه ال�شجرة مل يتم التعرف عليها 

فجاأة، فقد ا�شتخدمت ثمار واأوراق الق�شطة يف الطب ال�شعبي 
لدى بلدان املنطقة ال�شتوائية والن�شف اجلنوبي للكرة 

الأر�شية، وعوجلت بها عدة اأمرا�ص كالإ�شهال والقرحة وال�شلع 

والزحار 
وغريها.
ونوه الباحثون 

اإىل اخل�شائ�ص العلجية 
التي مت التاأكد منها علميا. فاأوراق 
�شجرة الق�شطة حتتوي على مواد غذائية تقوي 

جهاز املناعة وتقلل خطر الإ�شابة باأي اأنواع من 
العدوى. كما اأنها تقلل من خطر الإ�شابة باللتهابات وخا�شة 

املتعلقة بالتهاب املفا�شل. 

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة 
جديدة لتحفيز الدماغ بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة 

اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�شن اأداء الذاكرة يف 
اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�شعة باجتاه 

التو�شل اإىل علج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة 
الذي ي�شاحب بع�ص الأمرا�ص الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�ص 

)باركن�شون(. ويعترب حتفيز الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة 
على موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب خلل ال�شنوات 

الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. 

وبح�شب دورية نيورو�شاين�ص، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة 
ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا خلل الليل لطريقة التحفيز 

الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز بالتناوب عرب دائرة مغلقة.

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

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

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

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

ف�شل القلب.
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�آخر َمن مات ِمن �ل�سحابة و�لتابعني

• اآخر من مات من ال�صحابة الع�رشة املب�رشين 
باجلنة: �صعد بن اأبي وقا�ص ر�صي اهلل عنه، تويف 

باملدينة �صنة 55 هجرية.
• اآخر من مات من ال�صحابة الذين �صهدوا غزوة 

بدر: اأبو اليرَ�رشرَ كعب بن عمرو الأن�صاري ر�صي اهلل 
عنه، تويف باملدينة �صنة 55 هجرية.

• اآخر من مات من اأمهات املوؤمنني زوجات النبي 
عليه ال�صالة وال�صالم: اأم �صلمة املخزومية ر�صي 

اهلل عنها، توفت باملدينة �صنة 62 هجرية.
• اآخر من مات من ال�صحابة الذين �صهدوا بيعة 

العقبة: جابر بن عبد اهلل الأن�صاري ر�صي اهلل 
عنهما، تويف �صنة 78 هجرية.

• اآخر من مات من ال�صحابة اأهل بيعة الر�صوان: 
يث ر�صي اهلل عنه، تويف يف مكة �صنة  عمرو بن ُحررَ

85 هجرية.
• اآخر من مات من ال�صحابة الذين �صلرَّوا القبلتني: 

عبد اهلل بن بُ�رشرْ املازين ر�صي اهلل عنه، تويف 
بال�صام �صنة 88 هجرية.

• اآخر ال�صحابة موتاً باملدينة ممن لهم رواية كثرية 
عن النبي عليه ال�صالة وال�صالم: �صهل بن �صعد 

ال�صاعدي ر�صي اهلل عنهما، تويف �صنة 88 هجرية.
• اآخر ال�صحابة موتاً باملدينة ممن راأى النبي 

عليه ال�صالة وال�صالم يف �صغره: حممود بن الربيع 
اخلزرجي ر�صي اهلل عنه، تويف �صنة 99 هجرية.

• اآخر من مات من ال�صحابة املكرثين من 
احلديث: اأن�ص بن مالك الأن�صاري ر�صي اهلل عنه 
خادم النبي عليه ال�صالة وال�صالم، مات بالب�رشة 

�صنة 93 هجرية.
• اآخر ال�صحابة موتاً بالإجماع: اأبو الطفيل عامر 

بن واثلة الليثي ر�صي اهلل عنه، تويف يف مكة �صنة 
110 هجرية.

• اآخر من راأى علي بن اأبي طالب ر�صي اهلل عنه 
من التابعني احلفاظ املكرثين من احلديث: اأبو 
اإ�صحاق ال�صبيعي الهمداين، تويف يف الكوفة �صنة 

129 هجرية، يف اآخر عهد الدولة الأموية.
• اآخر من راأى علي بن اأبي طالب ر�صي اهلل 

ري  عنه من التابعني مطلقاً: عبد امللك بن ُعمرَ
الكويف، املتوفى �صنة 136 هجرية، يف عهد الدولة 

العبا�صية.
ن مات ِمن التابعني احلفاظ املكرثين من  • اآخر مرَ
رواية احلديث: �صليمان بن مهران الأعم�ص، تويف 

�صنة 148 هجرية.
ةرَ الكويف  ِليفرَ لرَُف بن خرَ • اآخر التابعني موتاً خرَ

ر، تويف �صنة 181 هجرية وقد جاوز عمره  املعمرَّ
املائة، اأخرب عن نف�صه اأنه راأى ال�صحابي عمرو 

بن ُحريث وعمره �صبع �صنوات؛ ولهذا عده بع�صهم 
اآخر التابعني موتاً، وقيل: مل يثبت اأنه راأى عمرو بن 

حريث، واهلل اأعلم.  

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي الإمام مع جميع 
الأئمة امل�صلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�صل الأ�صول، ول اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�صتدل بن�صه، وبظاهره ويعترب 
ال�صنة تبيانا له. ال�صنة النبوية: اأما ال�صنة 

ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�صري يف فهمها على ما �صار عليه 

ال�صلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�صنة لت�صمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�صة، ويجعل من قبيل ال�صنة 
كذلك فتاوى ال�صحابة، وفتاوى كبار 
التابعني الآخذين عنهم، ك�صعيد بن 

امل�صيب، وحممد بن �صهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�صبعة.عمل 
اأهل املدينة: من الأ�صول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�صادر فقه 

الأحكام والفتاوى. وق�صم الإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�صمني: ق�صم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�صاألة 

الأذان، وم�صاألة ال�صاع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رشوات، وغري ذلك من 
امل�صائل التي طريقها النقل وات�صل 
العمل بها يف املدينة على وجه ل 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�صم نقل من طريق الآحاد، 
اأو ما اأدركوه بالإ�صتنباط والإجتهاد، 
وهذا ل فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�صري منه اإىل 
ما ع�صده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�صائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. الإجماع: لعل مالكا اأكرث 
الأئمة الأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �صاهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه الأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

5 حقائق عن م�سلمي �أوروبا 
وفقا لآخر الدرا�صات، ميثل امل�صلمون اأقلية يف اأوروبا بن�صبة تقرتب من 5% من عدد ال�صكان، اإل اأن هناك عدة دول اأوروبية ترتفع بها 

تلك الن�صبة.
ون�رش معهد »بيو« الأمريكي لالأبحاث، اأول اأم�ص الأربعاء 29 نوفمرب ، درا�صة تناول فيها حقائق خم�ص عن ن�صبة امل�صلمني يف اأوروبا، التي 
تتزايد مبعدل �رشيع، حيث بلغت ن�صبة وجودهم 4.9% حتى عام 2016 وقد اأدى هذا التحول الدميغرايف بالفعل اإىل ا�صطرابات �صيا�صية 
واجتماعية يف العديد من البلدان الأوروبية، وخا�صة عقب و�صول ماليني طالبي اللجوء موؤخرا، وكثري منهم م�صلمون ففي النتخابات 
الأخرية يف فرن�صا واأملانيا، كان و�صول املهاجرين اإىل تلك البلدان- ول �صيما امل�صلمون منهم- من اأهم الق�صايا وبا�صتخدام اأحدث 

التقديرات ال�صكانية للمعهد، هناك 5 حقائق عن عدد وتكوين ال�صكان امل�صلمني يف اأوروبا:

امل�سلمني من  الأكرب  العدد  فيها  اأوروبية  دول  ثالث   1-
 فرن�صا واأملانيا لديهما اأكرب عدد من ال�صكان امل�صلمني يف اأوروبا )28 دولة ع�صو يف الحتاد الأوروبي بالإ�صافة اإىل الرنويج و�صوي�رشا( 
ففي منت�صف عام 2016، كان هناك 5.7 مليون م�صلم يف فرن�صا )8.8% من �صكان البالد( و5 ماليني م�صلم يف اأملانيا 6.1%وتعد قرب�ص 
هي الدولة الأوروبية التي ي�صكل فيها امل�صلمون اأكرب ن�صبة من ال�صكان، حيث ي�صكل امل�صلمون البالغ عددهم 300 األف م�صلم يف اجلزيرة 
حوايل ربع �صكانها )25.4%(، ومعظمهم من القبار�صة الأتراك ذوي اجلذور العميقة يف البالد، فهم اأبعد ما يكون من اعتبارهم من الذين 

و�صلوا قرب�ص اأخريا كمهاجرين.

اأوروبا يف  امل�سلمني  م�ستقبل   2-
اإىل  العقود املقبلة، فمن منت�صف عام 2010  النمو يف  و�صت�صتمر يف  ب�صكل مطرد  اأوروبا  �صكان  ازدادت ح�صة امل�صلمني من جمموع 
منت�صف عام 2016 وحده، ارتفعت ح�صة امل�صلمني يف اأوروبا اأكرث من نقطة مئوية واحدة، من 3.8% اإىل 4.9% )من 19.5 مليون اإىل 
25.8 مليون( وبحلول عام 2050، ميكن اأن يزيد ن�صيب �صكان القارة العجوز من امل�صلمني اأكرث من ال�صعف، لي�صل اإىل 11.2% اأو اأكرث، 
فاإن عدد  دائم،  ب�صكل  الهجرة امل�صتقبلية  ا�صتقرار  اأوروبا.  وحتى يف حالة عدم  اإىل  بها  الهجرة امل�صموح  يتوقف على مقدار  وهذا 
ال�صكان امل�صلمني ل يزال يف ارتفاع تقدر ن�صبته بـ 7.4%، وذلك ب�صبب ازدياد ن�صبة ال�صباب وارتفاع معدلت اخل�صوبة للمقيمني امل�صلمني 

احلاليني يف اأوروبا.

العجوز القارة  يف  امل�سلمني  اأعمار  متو�سط   3-
وفقا لآخر اإح�صاء ل�صكان اأوروبا لعام 2016، وجد اأن امل�صلمني هم اأ�صغر �صنا بكثري ولديهم اأطفال اأكرث من الأوروبيني الآخرين، ويبلغ 
متو�صط العمر للم�صلمني يف جميع اأنحاء اأوروبا  30.4عاما، اأي اأ�صغر من متو�صط الأوروبيني الآخرين بـ 13 عاما، حيث بلغ متو�صط 

عمر الأوروبي »غري امل�صلم« 43.8 عاما.
وبالنظر اإىل ذلك بطريقة اأخرى، جند اأن ن�صف امل�صلمني يف اأوروبا حتت �صن الـ 30 عاما، مقارنة بـ 32% من غري امل�صلمني يف اأوروبا، 
من املتوقع اأن يبلغ متو�صط اإجناب الن�صاء امل�صلمات يف اأوروبا اإىل طفلني، وذلك اأكرث من متو�صط  اإجناب الن�صاء غري امل�صلمات وهو 

طفل واحد.

اأوروبا يف  امل�سلمني  منو  عوامل   4-
بني منت�صف عام 2010 ومنت�صف عام 2016، كانت الهجرة اأكرب عامل يدفع منو ال�صكان امل�صلمني يف اأوروبا، حيث و�صل ما يقدر بنحو 
2.5 مليون م�صلم اإىل اأوروبا لأ�صباب اأخرى غري اللجوء، مثل العمل اأو الدرا�صة فيما ح�صل حوايل 1.3 مليون م�صلم على حق اللجوء، مما 
ي�صمح لهم بالبقاء يف اأوروبا، بينما غادر اأوروبا نحو ربع مليون م�صلم خالل هذه الفرتة وجاء النمو الطبيعي ثاين عوامل تزايد امل�صلمني 
الأوروبيني، فقد كان هناك 2.9 مليون  حالة ولدة خالل هذه الفرتة، اإ�صافة اإىل انخفا�ص عدد الوفيات، بينما ياأتي التحول الديني 

عامال ثالثا.

م�سلميها اإىل  اأوروبا  نظرة   5-
تتباين وجهات نظر امل�صلمني تباينا وا�صعا يف البلدان الأوروبية، فقد وجد ا�صتطالع راأي  اأجراه معهد »بيو« لالأبحاث عام 2016 يف 
10 دول اأوروبية، اأن الآراء ال�صلبية حول امل�صلمني �صادت يف �رشق اأوروبا وجنوبها بينما اأعطى غالبية امل�صاركني يف اململكة املتحدة 
واأملانيا وفرن�صا وال�صويد وهولندا امل�صلمني ت�صنيفا اإيجابيا وترتبط الآراء حول امل�صلمني بالأيديولوجية، يف حني اأن 47% من الأملان 
ينتمون �صيا�صيا لكتالت ميينية، يعطي امل�صلمني ت�صنيفا غري اإيجابي،  بينما 17% فقط من الي�صاريني الأملان فعلوا ذلك. وازدادت الفجوة 

بني اآراء الي�صار واليمني فيما يخ�ص امل�صلمني نحو 30 نقطة مئوية يف اإيطاليا واليونان.
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هكذا ردت ن�شرين طاف�س على 
�شائعة وفاتها

وفاتها،  �شائعة  على  الرد  طاف�ش   ال�شورية  ن�رشين  املمثلة  رف�شت 
متواجدة يف  ولي�شت  اإيطاليا  يف  اإجازتها  تق�شي  اإنها  بالقول  مكتفية 
�شري  حلادث  تعّر�شت  اإنها  قالوا  ال�شائعة  مطلقي  اأن  خا�شة  �شوريا، 

يف دم�شق.
واأكّدت طاف�ش اأنها بخري وب�شحة جيدة، وكل ما يقال عك�ش ذلك فهو 

عار عن ال�شحة.
عرب  يومني  قبل  »�شوقي«  اأغنياتها  اأحدث  اأطلقت  قد  ن�رشين  وكانت 
كلماتها،  من  وهي  »احللوة«  اجلديد  األبومها  اأغاين  �شمن  يوتيوب، 

واحلان جان �شليبا.
من  املا�شي  الرم�شاين  ال�شباق  خالل  اأطلت  طاف�ش  اأن  اإىل  وي�شار 

خالل م�شل�شل تاريخي واحد هو »مقامات الع�شق«.

�شركات التوزيع يف م�شر تدر�س �شحب 
فيلم حممد �شعد من دور العر�س    

»حممد  فيلم  �شحب  م�رش  يف  ال�شينمائي  التوزيع  �رشكات  تدر�ش 
ح�شني«، بطولة حممد �شعد، من دور العر�ش، النخفا�ش اإيراداته.

وعلم اأن �رشكات التوزيع �شتتخذ قرارها بعد اأيام، خا�شة اأن اإيرادات 
الفيلم مل تتجاوز 150 األف جنيهاً م�رشياً يف االأيام اخلم�شة املا�شية، 
»املمر«  مثل  املناف�شة  االأفالم  اإيرادات  مع  مقارنة  هزيل  رقم  وهو 

و«كازابالنكا«.
و�شحبت �رشكات التوزيع فيلم »بور�شة م�رش« ب�شبب �شعف االإيرادات، 
ورانيا  مر�شي،  وعالء  لبيب،  ولطفي  ح�شني،  ح�شن  بطولة  من  وهو 

يا�شني.
وي�شارك يف بطولة »حممد ح�شني« مي �شليم، و�شمري �شربي، وفريال 

يو�شف، وحممد ثروت، وهو من اإخراج حممد علي.

اأحمد خالد �شالح: ل اأمانع يف تقدمي 
3 م�شل�شالت جمددًا    

ثالثة  خو�ش  جتربة  تكرار  ميانع  ال  اإنه  �شالح،  خالد  اأحمد  قال 
رم�شان  يف  خا�شها  التي  مثل  واحد،  درامي  مو�شم  يف  م�شل�شالت 

املا�شي مب�شل�شالت ن�رش ال�شعيد، واأبوجبل، وقابيل.
نف�شها  االأعمال  بطبيعة  مرهون  التجربة  تكرار  اأن  �شالح،  واأ�شاف 
واأدواره فيها، متابعاً »مل يكن ميكنني االعتذار عن امل�شل�شالت الثالثة 
اأبعاد درامية مل  اإليها، الأين قدمت �شخ�شيات خمتلفة، وذات  امُل�شار 
اأج�شدها يف ال�شابق، وعلى اإثره �شعرت باال�شتمتاع رغم االرهاق التي 

انتابني ب�شببها«.

بهذه الأفالم.. ديزين تعد نف�شها 
للرتبع على عر�س اإيرادات 2019
كان العام املا�شي عظيما بالن�شبة ل�شركة ديزين، حفل باأفالم حققت لها اإيرادات خيالية مثل بالك 

بانرث، واأفنجرز: حرب الالنهائية، واخلارقون اجلزء الثاين، ورالف اجلزء الثاين وعودة ماري 
بوبينز، حيث جنت ال�شركة �شبعة مليارات دولر حول العامل من اإيرادات �شباك التذاكر فقط، 

بعيدا عن اأن�شطتها الأخرى. 
ال�رشكة  اأن  يبدو  العام،  وهذا 
اأعلى  اإيرادات  �شتح�شد 
بداية  منذ  قوية  باإنتاجات 
التقرير  هذا  ويف  املو�شم، 
ديزين  اأفالم  اأهم  �شنتحدث عن 
العالية  االإيرادات  حققت  التي 
املقبلة  وامل�شاريع  العام  هذا 

لل�رشكة. 

كابنت مارفل
االأفالم  اأكرث  من  واحدا  كان 
خا�شة  العام،  لهذا  انتظارا 
الذين  مارفل  اأفالم  ملحبي 
هذه  اإىل  التعرف  يف  يرغبون 
البطلة الن�شائية اخلارقة، عر�ش 
مار�ش  من  الثامن  يف  الفيلم 
وهو  املراأة،  بيوم  العام  هذا 
بودين،  اآنا  وتاأليف  اإخراج  من 
و�شامويل  الر�شون  بري  وبطولة 
وتدور  لو،  وجود  جاك�شون 
من  الت�شعينيات  يف  اأحداثه 
اكت�شفت  عندما  املا�شي  القرن 
باعتبارها  قدراتها  دنفر  كارول 

بطلة خارقة. 

دوالر  مليار   1٫1 الفيلم  ح�شد 
فيلم  اأول  لي�شبح  العامل،  حول 
بطلة خارقة ن�شائية يح�شد رقم 
وهو  التاريخ،  يف  دوالر  املليار 
اأعلى  قائمة  الثانية يف  باملرتبة 
وح�شد  اإيراًدا،   2019 اأفالم 
كذلك اإعجاب النقاد خا�شة اأداء 

البطلة.

دامبو
يف  اآخر  فيلما  ديزين  اأ�شدرت 
»دامبو«،  وهو  مار�ش  �شهر 
الر�شوم  عن  بعيدا  املرة  وهذه 
�شاحب  اإخراج  ومن  املتحركة، 
بريتون،  تيم  الوا�شع  اخليال 
دامبو  ق�شة  تقدمي  يعيد  وهو 
فريث  كولني  وبطولة  القدمية، 
جرين،  واإيفا  كيتون  ومايكل 
وتدور اأحداثه حول عائلة تعمل 
يف �شريك متنقل، ويرعون فيال 
�شغريا ذا اأذنني كبريتني للغاية. 

ح�شد الفيلم اإيرادات بلغت 352 
مليون دوالر حول العامل، مع نقد 
من  والقدح  املدح  بني  متاأرجح 
النقاد، لكن مع ا�شتح�شان الأداء 

املمثلني واملوؤثرات الب�رشية.

اأفنجرز: اإيند جيم
انتظارا،   2019 اأفالم  اأكرث 

اأبطال  حرب  اأنهى  الذي  الفيلم 
ال�رشير  مع  اخلارقني  مارفل 
ثانو�ش،  العامل  هذا  يف  االأهم 
يف  والع�رشين  الثاين  الفيلم  وهو 
ومن  ال�شينمائي،  مارفل  عامل 
وبطولة  رو�شو،  االأخوين  اإخراج 
دور  يف  جونيور  داوين  روبرت 
يف  اإيفانز  وكري�ش  مان،  اأيرون 
دور كابنت اأمريكا، ومارك رافالو 
يف  هيم�شورث  وكري�ش  كهالك، 
دور ثور، و�شكارليت جوهان�شون 
ال�شوداء،  االأرملة  �شخ�شية  يف 
هذه  ممثلي  اأهم  من  وغريهم 

ال�شل�شلة ال�شينمائية املتميزة.
الفيلم  عر�ش  ديزين  �شبقت 
للغاية،  وا�شعة  دعائية  بحملة 
االأوىل  العرو�ش  تذاكر  وبيعت 
من  العديد  يف  م�شبقة  ب�شورة 
على  وح�شل  العامل،  بلدان 
االإخراج  ب�شبب  النقاد  اإعجاب 
الت�شويرية  واملو�شيقى  واالأداء 
وكذلك  الب�رشية،  واملوؤثرات 
التاأثري العاطفي على امل�شاهدين 
من  بع�ٍش  نهايات  راأوا  الذين 

اأحب اأبطالهم يف هذا الفيلم.
وح�شد الفيلم 2٫7 مليار دوالر، 
ليفوق اجلزء االأول اأفنجرز: حرب 
الالنهائية يف االإيرادات بعد 11 
وي�شبح  عر�شه،  من  فقط  يوما 
االآن،  حتى  اإيرادا  االأفالم  اأعلى 
وثاين االأفالم ح�شدا لالإيرادات 

يف التاريخ بعد اأفاتار.

عالء الدين
ر�شوم  لفيلم  تقدمي  اإعادة  اأي�شا 
متحركة قدمي من ديزين، اإخراج 
جاي ريت�شي، الذي �شارك كذلك 

من  وهو  ال�شيناريو،  كتابة  يف 
بطولة ويل �شميث ومينا م�شعود 
ومروان  �شكوت،  وناعومي 
كنزاري، ويعيد �رشد ق�شة عالء 
يف  يقع  الذي  ال�شعلوك  الدين 
ال�شلطان  بنت  االأمرية  حب 
ويجد م�شباحا �شحريا ي�شاعده 

يف الفوز بحبها. 
مايو   24 يف  الفيلم  عر�ش 
املا�شي، وح�شد جناحا جتاريا 
كبريا وو�شلت اإيراداته حتى االآن 
لي�شبح  دوالر،  مليون   925 اإىل 
حتى  اإيرادا   2019 اأفالم  ثالث 
املقاعد  ديزين  به  لتحتل  االآن 
القائمة،  هذه  يف  االأوىل  الثالثة 
ويل  اأفالم  اأعلى  هو  وكذلك 

�شميث اإيرادا على االإطالق.
النقدي،  اجلانب  على  ولكن 
من  كثري  اإعجاب  عدم  لقي 
باأداء  اأ�شادوا  الذين  النقاد 
واالأزياء،  واملو�شيقى  �شميث 
ريت�شي  اإخراج  انتقدوا  ولكن 
الب�رشية  املوؤثرات  وا�شتخدام 

ومتثيل كينزاري لدور جعفر.

ق�شة لعبة 4
ق�شة  �شل�شلة  من  الرابع  اجلزء 
بيك�شار  اإنتاج  من  ال�شهرية  لعبة 
جو�ش  اإخراج  من  وهو  لديزين، 
وتاأليف  اأعماله،  اأول  يف  كويل 
�شارك يف  الذي  �شتانتون  اأندرو 
ال�شابقة،  الثالثة  االأجزاء  كتابة 
الفيلم  الأبطال  ال�شوتي  واالأداء 
يف  هانك�ش  توم  االأ�شليني 
يف  اآلن  وتيم  وودي،  �شخ�شية 

�شخ�شية باز.

يونيو   11 يف  الفيلم  عر�ش  بداأ 
املا�شي، وح�شد حتى االآن 662 
خام�ش  لي�شبح  دوالر،  مليون 
اإيرادا  االأعلى  قائمة  اأفالم 
النقاد  وا�شتح�شان   ،2019 يف 
الدعابة  وح�ش  الق�شة  من  لكل 

والتحريك واالأداء ال�شوتي.
�شبايدرمان بعيدا عن املنزل

يف  اآخر  خارقني  اأبطال  فيلم 
2019 من مارفل التابعة لديزين، 
وهو الفيلم الثالث والع�رشون يف 
املمتد،  ال�شينمائي  العامل  هذا 
وات�ش، وبطولة  اإخراج جون  من 
�شبايدرمان  دور  يف  هوالند  توم 
وجيك جيلنهال يف دور مي�شرتيو، 
باالإ�شافة اإىل �شامويل جاك�شون 
العام  هذا  الثالث  ظهوره  يف 

بدوره ال�شهري نيك فيوري. 
من  الثاين  يف  الفيلم  عر�ش  بداأ 
 608 وح�شد  اجلاري،  يوليو 
ماليني دوالر حتى االآن، لي�شبح 
اإيرادا،   2019 اأفالم  �شاد�ش 
وح�شل على مراجعات جيدة من 
النقاد، وذلك لتميزه بروح مرحة 

واأداء رائع من بطليه.
االأفالم ال�شابقة عر�شت بالفعل 
جعبة  يف  الوحيدة  لي�شت  لكنها 
العام  ن�شف  زال  فما  ديزين، 
وعلى  باالأفالم،  حافال  الثاين 
راأ�شها »االأ�شد امللك« يف ن�شخته 
احلديثة، واجلزء الثاين من فيلم 
االأخري  اجلزء  واالأهم  فروزن، 
من الثالثية اجلديدة ل�شتار وورز 
ال�شل�شلة  تلك  النجوم،  حرب  اأو 
التي حققت لديزين -حتى االآن- 
ا�شتحوذت  منذ  االإيرادات  اأعلى 

على حقوقها.
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مبتكرا جيال  تطلق   اأمريكا 
الهجينة ال�ساحنات  من   

 Nikola" �رشكة  �أعلنت 
عن  �لأمريكية   "Motors
من  جديد  جليل  تطويرها 
مبحركات  �لعاملة  �ل�شاحنات 
هجينة و�أو�شحت �ل�رشكة �أنها تعمل 
هما  �شاحنتني  ت�شنيع  على  حاليا 
 ،"3-Nikola"و  "2-Nikola"

بعزم  هجينة  مبحركات  �شتزود�ن 
طاقتها  ت�شتمد  ح�شان،   1000
�لأوك�شيجني  من  �لأ�شا�شية 
يف  �ملوجودين  و�لهيدروجني 
�إىل  �لطاقة  هذه  وحتول  �لهو�ء، 
دون  �ملركبات  تنقل  كهربائية 
للبيئة.  يذكر  تلوث  �أي  ت�شدر  �أن 

�ل�شاحنات  هذه  �شتزود  كما 
 500 ب�شعة  متطورة  ببطاريات 
على  قادرة  كيلو�ط،  و1000  و750 
�لكهربائية  �ملحركات  ت�شغيل 
ترت�وح  مل�شافات  �ملركبات  لنقل 
بالإ�شافة  كلم،  و1200   900 بني 
�شتغنيها  ذ�تية  توجيه  �أنظمة  �إىل 

 Nikola" تعلن  ومل  �ل�شائق  عن 
�لنهائي  �ل�شعر  عن   "Motors
�أكدت  �ل�شاحنات بعد، لكنها  لهذه 
م�شبقة  �رش�ء  لطلبات  ��شتالمها 
و�أ�شارت  دولر،  ماليني   4 بقيمة 
ب�شكلها  �شت�شتعر�شها  �أنها  �إىل 

�لنهائي، قبل نهاية �لعام �جلاري.

تعرف على �سكودا.. جناح من رحم الغ�سب
بينما  للرحيل،  ي�شتعد  �ل�شتاء  كان 
�أبو�ب  تقرع  �لربيع  ف�شل  ن�شمات 
�ملنازل يف مدينة "مالد� بولي�شالف" 
غابات  رو�ئح  معها  حاملًة  �لت�شيكية، 
�ليافع  �ل�شاب  فتح  حني  �للوز، 
�لربيد  �شندوق  كليمنت"  "فاكالف 
نُق�ش  مظروًفا  ليجد  بيته،  باب  على 
م�شنع  �شعار  �ملر�شل  خانة  يف  عليه 
"�شيدل  �لأملاين  �لهو�ئية  �لدر�جات 
�لفور  على  �ل�شاب  عرف  وناومان".. 
على  رًد�  �ملظروف  د�خل  �شيجد  �أنه 
بلغته  �إليه  كتبها  قد  كان  �لتي  ر�شالته 
�إ�شالح  طالبًا  �لر�شينة  �لت�شيكية 
�ملظروف  فتح  عندما  لكنه  در�جته، 
�شطر  عليها  ُخط  بي�شاء  ورقة  وجد 
كنت  "�إذ�  يقول:  متعجرف  و�حد 
��شتف�شارك،  على  �لرد  يف  ترغب 
�أن  ميكننا  بلغة  مر��شلتنا  فعليك 
نف�شه  يف  �لرد  هذ�  وقع  نفهمها"، 
كثرًي�، وكم من  و�أغ�شبه  �ل�شدمة  وقع 
من  خرجت  �لعامل  هذ�  يف  جناحات 
�إن�شاء  �أن يبد�أ يف  رحم �لغ�شب، وقرر 
�لدرجات،  لإ�شالح  �خلا�شة  ور�شته 
على �لرغم من عدم �متالكه �أية خربة 

يف هذ� �ملجال، و�فتتحها بالفعل عام 
1895 هو و"فاكالف لورين" �لذي كان 
قريبة  مدينة  يف  للدر�جات  �شانًعا 
�لتاريخ  هذ�  ومنذ  "تورنوف،  تُدعى 
�لطويلة  �مل�شرية  �أوىل خطو�ت  بد�أت 

ل�شناعة �ل�شيار�ت �لت�شيكية..

بداية حقيقية

�لتاريخ،  بعد هذ�  �شنو�ت مرت  ثالث 
حيث   ،1898 عام  ربيع  �إىل  لي�شال 
حديًثا،  �ملبني  م�شنعهما  �إىل  �نتقال 
��شم  حتت  �رشكتهما  �أ�ش�شا  �أن  بعد 
 Laurin &كليمنت �آند  "لورين 
Klement".. ويف �خلريف من نف�ش 
�لدر�جة  ت�شميم  ب�رش�ء  قاما  �لعام 
�لنارية �مل�شمى "و�رنر موتور�شايكليه 
 "  Warner motorcyclette
�لفرن�شي  �مل�شنع  ِقبل  من  و�مل�شنعة 
 Warner Brothers و�رنر بر�زرز"
كان  و�لذي  �لت�شميم،  هذ�  �أن  غري   ،"
تثبيته  مت  حمرك  بو��شطة  يعمل 
�لعجلة  يف  �لتحكم  �أذرع  مقدمة  على 
باملرة،  �آمن  غري  �أنه  �أثبت  �لأمامية، 

خا�شًة بعد وقوع حادث كلف "لورين" 
فقد  ولتجنب  �لأمامية..  �شّنته  نف�شه 
"روبرت  �إىل  كتبا  �لأ�شنان،  من  مزيد 
�ملحركات  ت�شميم  متخ�ش�ش  بو�ش" 
�لأملاين، طلبًا مل�شورته لبتكار منوذج 
جديد �أكرث �أماًنا لدر�جة نارية جديدة 
�بتكار  تكون خا�شة بهما، وبالفعل مت 
�لدر�جة �لنارية خا�شتهما عام 1899، 

و�لتي �أطلقا عليها ��شم "�شالفيا".

قرن جديد

 ،1900 عام  �لع�رشين  �لقرن  بد�ية  مع 
قوتها  هم  عاماًل   32 كان  وعندما 
ت�شدير  يف  �ل�رشكة  بد�أت  �لإنتاجية، 
�لنارية  �لدر�جة  من  ن�شخة   150
"�شالفيا" �إىل �رشكة هيو�شنت يف لندن، 
قامت   -1905- �أعو�م  خم�شة  وبعد 
عليها  و�أطلقت  �شيار�تها،  �أوىل  باإنتاج 
 Laurin شم "لورين �آند كليمنت �آيه��
Klement A &"، و�لتي كانت تعمل 
�شبعة  وبقوة  �أ�شطو�نتني  ذي  مبحرك 
�أح�شنة.. ويف عام 1907 مت �لندماج 
بينها وبني �رشكة "�شكود�" �لتي كانت 
يف  تعمل 

هذ�  بعد  لنا  لتقدم  �ل�شلب،  جمال 
منوذجها   1910 عام  يف  �لندماج 
و�لذي   "ENS" �مل�شمى  �جلديد 
�إىل 50  كان يعمل مبحرك ت�شل قوته 
وتطوير  �إنتاج  يف  ولت�شتمر  ح�شاًنا، 
مناذجها خالل �حلرب �لعاملية �لأوىل، 
وتقوم بتزويد دول مثل �لنم�شا و�ملجر 
مبا حتتاجه من �شيار�ت خالل �حلرب 
حتت ��شم "لورين �آند كليمنت"، �إىل �أن 
بعد  �ل�شم  لتو�جد هذ�  و�شع حد  مت 
نهاية عام 1926،  ب�شنو�ت مع  �حلرب 
�ل�شم  بهذ�  لها  �إنتاج  �آخر  كان  حيث 
هو �لنموذج "لورين �آند كليمنت 360"، 
ع�رش  هو  جديد  ع�رش  بد�أ  وبعده 

�لعالمة �لتجارية "�شكود�".

ك�شاد وحرب واأ�شياء اأخرى

�لتجارية  عالمتها  ت�شجيل  بعد 
جمنح  �شهم  �شكل  على  �مل�شممة 
د�خل د�ئرة، بد�أت �لأو�شاع �ل�شيا�شية 
�لتدهور،  يف  �أوروبا  يف  و�لقت�شادية 
�لكبري  �لعاملي  �لك�شاد  من  فبد�يًة 
�لقت�شادية  �ل�رشكة  حالة  تاأثرت 
كثرًي�، ومع هبوب رياح �حلرب �لعاملية 

�لثانية، و�حتالل �لر�يخ �لثالث )�أملانيا 
و�شع  مت  لت�شيكو�شلوفاكيا،  �لنازية( 
�ل�رشكة حتت ت�رشف �رشكة "هريمان 
خلدمة  تعمل  كانت  و�لتي  جورينج" 
�ملجهود �حلربي �لأملاين، �إل �أنه بعد 
�حلرب عام 1945 مت بناء م�شنع �ل�رشكة 
كان  –و�لذي  بولي�شالف"  "مالد�  يف 
قد تهدم بن�شبة 70% من جر�ء �لق�شف 
�أثناء �حلرب- ليبد�أ يف �إنتاج �أول طر�ز 
و�مل�شمى"�شكود�  �حلرب  بعد  لها 
�نف�شال  من  �لرغم  وعلى   .."1101
يف  �لغربية  �لتقنيات  عن  �ل�رشكة 
�حلكومات  كانت  حيث  �لتطور، 
تلك  يف  ت�شيكو�شلوفاكيا  يف  �حلاكمة 

�لتابع  �ل�رشقي  �ملع�شكر  من  �لأيام 
�شيار�تها  �أن  �إل  �ل�شوفيتي،  لالحتاد 
باملتانة  �لعامل  �أنحاء  ��شتهرت يف كل 
��شمها  حتفر  �أن  و��شتطاعت  و�لقوة، 

بني �شانعي �ل�شيار�ت �لكبار.
التحولت الكبرية

على �لرغم من �نتماء ت�شميماتها �إىل 
ي�شعها  كان  مما  �ل�شتينيات،  مرحلة 
من  كان  �أنه  �إل  �ل�شخرية،  مو�شع  يف 
�شو�رع  يف  ت�شري  روؤيتها  �ملاألوف 
�أوروبا �لغربية خالل فرتة �ل�شبعينيات 
تبلي  كانت  �أنها  خا�شًة  و�لثمانينيات، 
بالًء ح�شًنا يف كل مناف�شة، فعلى �شبيل 
"ر�ك"  ر�يل  مب�شابقات  فازت  �ملثال 

اأفخم �سيارة دفع رباعي
 يف العامل "�سينية".. 

��شتعر�شت �رشكة IAT Design �ل�شينية �شيارة "Karlmann King" �لتي �شنفها 
 "CarAndBike" خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل وبح�شب موقع�

�ملتخ�ش�ش يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �لنتباه يف هذه �ل�شيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�شمم بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من 
�أفالم �خليال، و�مل�شنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�شلب.

وي�شمن �لقوة و�لأد�ء �ملمتاز لل�شيارة حمرك قوي من 10 �أ�شطو�نات، �شعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، 
بقوة 400 ح�شان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�شوي ت�شل �إيل 160 كيلو مرت / �ش. وتتميز �ل�شيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها 

مبقاعد جلدية فاخرة، و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة �لأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �شوت، بالإ�شافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات 
�ل�شاخنة، وماكينة ل�شنع �لقهوة، و�أماكن خم�ش�شة حلفظ �لكوؤو�ش �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�شيارة على خزينة 
قوية مزودة بو�شائل �أمان عالية، وميكن �لتحكم يف �لإ�شاءة وعدد من �ملهام �لأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت 

"IAT Design" ب�شناعة 12 ن�شخة من هذه �ل�شيارة فقط حول �لعامل ب�شعر ي�شل �إىل 2 مليون دولر، �أي ما يعادل )34 مليون 
حنيه م�رشي تقريباً.

�سياراتها  عائلة  فاغن" تو�سع  "فولك�س 
الكرو�س اأوفر مبركبة مميزة

�أعلنت �رشكة "فولك�ش فاغن" 
�شيارة  تخترب  �أنها  �لأملانية 
�لكرو�ش   "T-Roc R"
�ملركبة  و�أتت  �ملعدلة  �أوفر 
�جلديدة بهيكل �أكرب بقليل من 
 "T-Roc" �شيار�ت  هياكل 
تعديالت  مع  �ل�شابقة، 
�شملت �مل�شابيح و�لو�جهتني 
وجناح  و�خللفية،  �لأمامية 

ثباتها  لزيادة  �شغري  هو�ئي 
كما  �لعالية  �ل�رشعات  على 
تطرح  �أن  �ملفرت�ش  من 
بن�شختني مزودتني مبحركات 
 300 بعزم  توربينية  بنزين 
�رشعة  وعلبة  ح�شان،  و400 
مر�حل،   7 بـ  �أوتوماتيكية 
ونظامي دفع �أمامي ورباعي، 
خا�شة،  تعليق  و�أنظمة 

باأقر��ش  كبرية  وعجالت 
�لكروم  من  م�شنوعة  �أنيقة 

و�لألومينيوم.
ترفع  �أن  �ملفرت�ش  ومن 
عن  �ل�شتار  فاغن"  "فولك�ش 
�لن�شف  يف  �ل�شيارة  هذه 
�جلاري،  �لعام  من  �لأول 
�أوروبا  �أ�شو�ق  يف  لتطرحها 

و�لعامل �أو�خر �لعام.

اأكرث �سيارات الكرو�س
 اأوفر اأمانا

ن�رش خرب�ء من �ملعهد �لوطني 
ل�شالمة �لطرق يف رو�شيا قائمة 
�لتي  �أوفر  �لكرو�ش  ب�شيار�ت 
تعد �لأكرث �أمانا يف عام 2018.

وحلت يف �ملرتبة �لأوىل �شيارة 
بف�شل   "Volvo XC90"
�ملتطور  �لإلكرتوين  نظامها 
باأي  ��شطد�مها  مينع  �لذي 
وميكنه  �لطرقات،  على  ج�شم 
�أو  �لأ�شخا�ش  وجود  ��شت�شعار 
�لطريق  على  �لدر�جات  ر�كبي 
لوجودهم  �ل�شائق  وتنبيه 
جاءت  �لثاين،  �ملركز  ويف 
�أطلقتها  �لتي   "GLE" �شيارة 

�لفائت،  �لعام  مر�شيد�ش 
متطورة  باأنظمة  وزودتها 
ل�شت�شعار �مل�شافات، و�لفرملة 
�شمت  كما  �لأوتوماتيكية 
يف   "Lexus RX" �لقائمة 
�أنظمة  بف�شل  �لثالثة،  �ملرتبة 
�لفرملة �ملمتازة لديها، و�أنظمة 
عن  عند خروجه  �ل�شائق  تنبيه 
 "Audi Q7" وتلتها  �مل�شار، 
مبتانة  �مل�شهورة  �لأملانية 
�جتياز  على  وقدرتها  هيكلها 
و�ملك�شوة  �لزلقة  �لطرق 
جاءت  وبعدها  باجلليد، 

"Acura MDX" �ليابانية.
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»غوغل«  �رشكة  �سّجلت 
اخرتاع  براءة  موؤخرا 
فريدة  لهواتف  جديدة 
بتجميع  م�ستخدمها  يقوم 
بنف�سه  الأ�سا�سية  اأجزائها 
 »com.T3« موقع  ويفيد 
من  �ستتكون  الهواتف  باأن 
3 اأجزاء رئي�سة: هيكل ي�سم 

البطارية واملعالج ومكربات 
ال�سوت، وجزء ي�سم ال�سا�سة 
مع الكامريا الأمامية، وثالث 
الأ�سا�سية  الكامريا  فيه 
احل�سا�سات  بع�ض  مع 
هذه  وجتمع  الإلكرتونية، 
بكل  بع�سها  مع  الأجزاء 
جمع  مبداأ  على  ب�ساطة 

قطع الليغو.
تطرح  اأن  يفرت�ض  كما 
لهذه  الثالثة  الأجزاء 
مناذج،  بعدة  الأجهزة 
للم�ستخدم  �سيوفر  ما 
اإمكانية جتميع هاتف وفقا 
للموا�سفات التي يرغب بها 
ويرى اخلرباء اأن فكرة هذه 

الهواتف عملية جدا ومنا�سبة 
جلميع امل�ستخدمني، كونها 
من  بب�ساطة  �ستمكنهم 
هواتفهم  اأجزاء  ا�ستبدال 
دون  للتلف  �ستتعر�ض  التي 
اإىل مراكز  للذهاب  احلاجة 

�سيانة متخ�س�سة.

»غوغل« تطلق هواتف يجمعها 
امل�ستخدم على هواه!

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت اأبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنوات حول اتهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف اآي فون، 
بح�سب ما اأفادت م�سادر الأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �سفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�سية يف مايو )اأيار( املا�سي على �سام�سونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دولر لن�سخها تفا�سيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�ستديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�سية الفدرالية 
لو�سي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�سوية 

الق�سية ... وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�سحة اأن املجموعتني تعدلن عن التقدم ب�سكاوى جديدة يف هذا 

ال�سدد.
واأ�سدرت اأبل ت�رشيحاً يف ماي املا�سي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�سل حماية العمل 

ال�ساق والبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�ست �سام�سونغ التعليق على 
التفاق.

يف 2011 ك�سبت اأبل ق�سية اأوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ستاأنفت احلكم.
وو�سل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف الوليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخالل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رش الت�سميم التي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة الأرباح 
التي جنتها من ت�سميم الهاتف الذكي مو�سع اخلالف اأو ق�سم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث براءات اخرتاع لأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً ال�سكل امل�ستطيل مع احلواف امل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على ال�سا�سة.

»في�سبوك« ت�سعى للتنبوؤ بتحركات 
امل�ستخدمني امل�ستقبلية

يبدو اأن �رشكة في�سبوك ت�سعى ملعرفة 
خطواتك امل�ستقبلية، وفقا ملا ك�سفته 
لرباءات  الأمريكية  الهيئة  لدى  وثائق 
وتك�سف  التجارية  والعالمات  الخرتاع 
وثائق براءات الخرتاع كيف �سي�ستخدم 
بيانات  الجتماعية  ال�سبكات  عمالق 
باملكان  للتنبوؤ  امل�ستخدمني  موقع 
الذي �سيذهبون اإليه يف امل�ستقبل، حتى 
عندما يكونون غري مت�سلني بالإنرتنت.

ت�ستخدم  اأن  اأي�سا  املحتمل  ومن 
امل�ستخدم  اأ�سدقاء  بيانات  في�سبوك 
حتركاته  لتوقع  مواقعهم  وبيانات 
الخرتاع،  براءة  اإيداع  ومت  امل�ستقبلية 
الأمريكية  الهيئة  لدى   ،2017 مايو  يف 
لرباءات الخرتاع والعالمات التجارية، 
اإل اأنه مت الإبالغ عنها موؤخرا بوا�سطة 
»BuzzFeed News«وعنونت  موقع 
وردت  التي  اجلديدة  تقنيتها  في�سبوك 
 Offline« الختراع  براءة  وثائق  يف 
عر�ست  وقد   ،»Trajectories
بالتف�سيل  الوثائق  �سمن  ال�رشكة 
للتنبوؤ  املواقع  بيانات  ا�ستخدام  كيفية 
باملكان الذي �سيذهب اإليه امل�ستخدم 

م�ستقبال.
وتقوم تقنية في�سبوك اجلديدة بدرا�سة 
التي  ال�سابقة  الأماكن 
م�سبقا  ت�سجيلها  مت 
بزيارات  واملرتبطة 
مبا  لها،  امل�ستخدم 

املوقع  بيانات  لقائمة  الدخول  يتيح 
لبيانات  الدخول  واأي�سا  به،  اخلا�سة 
اأجل  من  اأخرين  لأ�سخا�ض  املوقع 
توقع  على  يقوم  الذي  بالتنبوؤ،  القيام 
اأماكن الزيارات امل�ستقبلية للم�ستخدم 
اجلغرافية  املواقع  عدد  طريق  عن 
كمبيوتر  منوذج  با�ستخدام  املر�سحة 

وبيانات و�سفية مرتبطة بامل�ستخدم.
اإن�ساء  »يتم  اأنه  اإىل  الوثائق  وت�سري 
التعلم  با�ستخدام  الكمبيوتر  منوذج 
املرتبطة  الو�سفية  والبيانات  الآيل 
املوقع  يف  كانوا  الذين  بامل�ستخدمني 
في�سبوك  تقوم  املر�سح«ولن  اجلغرايف 
لبناء  فقط  موقعك  بيانات  بجمع 
اأي�سا  �ستبحث  بل  الزيارات،  خارطة 
عن اأ�سدقائك، ويف بع�ض احلالت، عن 
الغرباء الذين ذهبوا اأي�سا اإىل املواقع 
التي زرتها لتحديد املكان التايل الذي 

�ستذهب اإليه.

ت�سريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�سوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ض  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�سفات  �سياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�سل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  الأ�سواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�سوائي  و�سول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ض  من  كما 
بدقة  العد�سة  ثنائية  اأ�سا�سية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�سا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�سحن ال�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�ستك�سف” يف تطبيقها 
على اآيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

التنفيذي  الرئي�ض  وج�سيكي  �سوزان  ك�سفت 
بتطوير  �ستقوم  ال�رشكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
املحتوى  �سناع  اأجل  من  املزايا  بع�ض 
وامل�ستخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�ستك�سف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�ساهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�سيات 

الفيديو.
 Creator قناة  عرب  اخلرب  عن  الإعالن  مت 
اأبرزتها  التي  نف�سها  القناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  اآخر  يف  وج�سيكي 

ت�سغيله  يتم  الذي  الر�سمي”  “غري  امل�سدر 
بوا�سطة موظفي يوتيوب.

ال�ستك�ساف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد الختبار حالًيا على ن�سبة 1 باملائة 
فقط من م�ستخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�ض  اأو  اآي  الت�سغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
التجريبية  املجموعة  �سمن  كنت  اإذا  اأما 
ف�ستالحظ اأن �رشيط التنقل ال�سفلي يف التطبيق 
التبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�سرتى  وال�سرتاكات،   Trendingو الرئي�سية، 
الرئي�سية وال�ستك�ساف  ال�سفحة  بدلً من ذلك 

وال�سرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�ستك�سف
يف تزويد م�ستخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�ساهدة  العر�ض  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�س�سة  الفيديو  تو�سيات 
بن�ساط العر�ض ال�سابق و�سلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�ساء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

الختيار املتجان�ض للمحتوى املو�سى به.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح الرئي�ض اجلديد �سنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �سويت�ض. اإل اأن الرئي�ض اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.



م.�س

اتخاذ  »مت  باأنه  �سليماين  واأفاد 
ح�سن  ل�سمان  التدابري  كافة 
و  الإ�سكان  و  لال�ستقبال  التكفل 
املزارات و الإعا�سة و كذا التكفل 
و  القن�سلي  و  ال�سحي  باجلانب 
على  م�ؤكدا  الفت�ى«  و  الإر�ساد 
»مرافقة احلجاج خالل ت�اجدهم 
يقيم�ن  -التي  املن�رة  باملدينة 
اإىل  اأيام-  �سبعة  و  ليايل  �ستة  بها 
باجتاه  مغادرتهم  حت�سري  جانب 
مرورا  الأكرب  للحج  املكرمة  مكة 
لالإحرام  علي(  )اأبيار  بامليقات 
رئي�س  �رصح  جهته  بالعمرة«ومن 
املن�رة  باملدينة  الإ�سكان  ف�ج 
كل  »نطمئن  قائال  م�سباح  حممد 
ع�نهم  يف  �سنك�ن  باأننا  احلجاج 

مردفا  راحتهم«  �سمان  اجل  من 
قادمة  رحلة  اأول  اإ�سكان  »مت  انه 
–ب�ا�سطة  العا�سمة  اجلزائر  من 

اخلط�ط ال�سع�دية- على ال�ساعة 
�سباحا  الن�سف  و  اخلام�سة 
ظروف  يف  ال�سع�دية  بت�قيت 

جيدة و بفندق ذو جنمتني«واأ�ساف 
احلجاج  من  »نطلب  م�سباح 
يف  ل�سكانهم  لنا  املهمة  ت�سهيل 
هنا  »نحن  م�سيفا  وجيز«  ظرف 
و  احلجاج  كافة  اإ�سكان  اأجل  من 
مهمتنا  هذه  لن  راحتهم  �سمان 
اح�سن  بالدنا  متثيل  كذا  و 
الذين  احلجاج  عرب  متثيل«كما 
التقتهم بعد اإمتام عملية الإ�سكان 
–من طرف القائمني على البعثة و 
خدمة �س�ؤون احلجاج اجلزائريني 
ارتياحهم  عن  املن�رة-  باملدينة 
لظروف الرحلة و الت�سهيالت التي 
قدمت لهم ويتطلع بع�س احلجاج 
ظروف  يف  املنا�سك  تاأدية  اإىل 
جيدة معربني عن اأملهم يف ان يعم 
بكل  و  باجلزائر  الأمان  و  الأمن 

رب�ع البلدان الإ�سالمية.

يقيمون بها �ست ليال و �سبعة �أيام

و�صول اأفواج احلجاج اجلزائريني 
اإىل املدينة املنورة

تنظمها جمعية »�سحة �سيدي �لهو�ري بوهر�ن 

الطبعة ال20 من الور�صة الدولية 
الثقافية ال�صيفية  

يف ثاين �أيام �لع�سيان 

اإغالق تام ملداخل املخيمات 
الفل�صطينية يف لبنان

للي�م الثاين على الت�ايل، يت�ا�سل الع�سيان 
املدين يف املخيمات الفل�سطينية يف لبنان، 
احتجاًجا على قرار وزارة العمل اللبنانية، 
اإغالق م�ؤ�س�سات وحمال جتارية لالجئني 
بدع�ى  العمال،  ومالحقة  فل�سطينيني، 
ويف  عمل  اإجازة  على  ح�س�لهم  عدم 
باأنهم  املحتج�ن  هدد  التط�رات،  اأحدث 
عن  الثالثاء،  اأم�س  من  بداية  �سيت�قف�ن، 
التعامل مع التجار اللبنانيني، حلني تراجع 
الي�م،  و�سباح  قرارها  عن  العمل  وزارة 
اعت�سم الع�رصات من ال�سبان الفل�سطينيني 
عند مدخل خميم اجلليل يف البقاع اللبناين، 
وو�سع�ا احل�اجز البال�ستيكية، مانعني اأي 

حركة دخ�ل للب�سائع اإىل املخيم.
الت�طني  واأعرب املعت�سم�ن عن رف�سهم 
�سد  هتافات  ورددوا  فل�سطني،  خارج 
الفل�سطيني  ال�سعب  على  »املتاآمرين« 
خميما  �سهد  القرن«كما  »�سفقة  لتمرير 
لالجئني  ومية«  و«املية  احلل�ة«  »عني 
جن�ب  �سيدا،  مدينة  يف  الفل�سطينيني 
لبنان، قطعا للمداخل الرئي�سية بالإطارات 
مت  اإذ  ال�ساحنات،  دخ�ل  ومنع  امل�ستعلة، 
هي  ت�سهد  والتي  لـ«احل�سبة«،  اإعادتها 
امتعا�س  وحالة  للب�سائع،  تكد�سا  الأخرى 
اأ�سعل  فقد  اأم�س،  ليلة  اأما  التجار  من 
قرار  من  الغا�سب�ن  الفل�سطيني�ن  ال�سبان 
امل�ستعلة  الإطارات  اللبناين،  العمل  وزير 
مدينة  يف  ال�سمايل  الربج  خميم  عند 
�س�ر، )جن�ب لبنان(، كما نددوا بـ«القرار 

العن�رصي«.
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تب�سة

اإ�صابة اأربعة اأ�صخا�ص 
يف حريق م�صتودع

الرئي�سية  بال�حدة  التدخل  فرق  متكنت 
دوح  ح�ساين  ال�سهيد  املدنية  للحماية 
مب�ست�دع  �سب  حريق  اإخماد  من  بتب�سة 
املدار�س  حي  م�ست�ى  على  لالأدوية 
 400 م�ساحته ح�ايل  امل�ست�دع  بتب�سة 
يف  التدخل  فرق  جنحت  اأين  مربع  مرت 
اإ�سابة  ت�سجيل  مت  اأين  احلريق  اإخماد 
32و48  اأعمارهم  اأ�سخا�س  اأربعة 
تقدمي  مت  اختناق  وبداية  بجروح  �سنة 
املكان  عني  يف  لهم  الأولية  الإ�سعافات 
ال�ستعجالت  م�سلحة  اإىل  وحت�يلهم 

تب�سة.
 عزيزي ر�سيد 

�لأغو�ط 

رحالت �صيفية لفائدة 
760 طفال 

الأغ�اط  ب�لية  طفال   760 ي�ستفيد 
ولية  �س�اطئ  اإىل  �سيفية  رحالت  من 
من  الثالثاء  الي�م  علم  ح�سبما  ال�سلف، 
م�سالح ال�لية،  وقد  انطلق الأول الف�ج 
التي  الرحالت  هذه  من  طفل(   250(
واجلماعات  الداخلية  وزارة  �سطرتها 
كل  وتدوم  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
الثنني  اأم�س  كاملة  اأيام  ع�رصة  رحلة 
كما  اآخرين،  بف�جني  يتبع  اأن  على 

اأو�سحت ذات امل�سالح.

�سبيبة �ل�ساورة

اإدارة النادي مل تتلق دعوة 
للم�صاركة يف كاأ�ص العرب 

�رصحت اإدارة نادي �سبيبة ال�ساورة اأنها مل 
تتلق اأي دع�ة من قبل الحتاد العربي لكرة 
اأجل امل�ساركة يف كاأ�س العرب  القدم من 
لالأندية، ح�سب ما اأفاد الي�م الثالثاء اأحد 

الأع�ساء امل�سريين، حممد جبار.
><اإىل حد الآن مل نتلق اأي دع�ة ر�سمية 
القدم  لكرة  العربي  الحتاد  طرف  من 
من  القدم  لكرة  ال�طنية  الهيئات  من  اأو 
املناف�سة<<،  هذه  يف  م�ساركتنا  اأجل 
واأردف نف�س املتحدث عن ما يتداول يف 
يف  النادي  م�ساركة  ح�ل  الإعالم  و�سائل 
مناف�سات البط�لة العربية م�سريا اأن اإدارة 
والدع�ات  للخيارات  »م�ستغربة«  النادي 
لكرة  العربي  الحتاد  قبل  من  امل�جهة 
القدم  مل�ل�دية اجلزائر و�سباب ق�سنطينة 
كاأ�س  من  القادمة  الن�سخة  يف  للم�ساركة 
اأنهيا  اأنهما  رغم  البطلة  لالأندية  العرب 

البط�لة خلف ممثل اجلن�ب يف الرتتيب.

تيزي وزو

انتهاء اآجال اإيداع احل�صابات 
االجتماعية للمتعاملني االقت�صاديني 

ال�طني  للمركز  املحلي  اأم�س الفرع  دعا 
املتعاملني  وزو  لتيزي  التجاري  لل�سجل 
القت�ساديني املعنيني و الأ�سخا�س الطبيعيني 
�سبابيك  و  اللتحاق مب�سالح  اإىل  املعن�يني  و 
لل�سجل  ال�طني  للمركز  املحلي  الفرع 
لإيداع  الآجال  اقرب  يف  وزو  بتيزي  التجاري 
نهاية  ل�سنة 2018 قبل  احل�سابات الجتماعية 
الأوىل  امل�س�ؤولة  ذكرت  2019  و  ج�يلية   31
التجارية  ال�رصكات  اأن  فاطمة  ح�س�ن  للفرع 
�رصكة  هي  احل�سابات  اإيداع  بعملية  املعنية 
ت�سامن و ال�رصكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة، 
ال�رصكة الت�ساهمية، �رصكة الت��سية الب�سيطة، 
اإيداع  ،باإجبارية  بالأ�سهم  الت��سية  �رصكة 
ح�ساباتها الجتماعية لل�سنة املالية 2018 يف 

اجل اأق�سى 31 ج�يلية 2019 هدا كما اأ�سافت 
دعم  اأجهزة  اإطار  يف  املن�ساة  ال�رصكات  اأن 
باإيداع ح�ساباتها  ملزمة  ال�سباب فهي  ت�سغيل 
املتعلقة  احلق�ق  دفع  من  معفاة  اأنها  غري 
بهدا الإجراء القان�ين خالل ال�سن�ات الثالثة 
امل�الية لقيدها يف ال�سجل التجاري واأ�سافت 
تخ�س  التي  و  الثانية  العملية  اأن  املتحدثة 
التجارية  ال�سجالت  م�ستخرجات  تعديل 
اللكرتوين  الرمز  اإدراج  بغر�س  القدمية 
ج�يلية   31 قبل  الأخرية  اأجاله  اأي�سا  �سيك�ن 
 –  18 رقم  التنفيذي  للمر�س�م  2019  تطبيقا 

112 امل�ؤرخ يف 05 افريل 2018  .

ح- كرمي

وفاة خمرتع كلمة مرور 
اأجهزة الكمبيوتر!

ت�يف خمرتع كلمة مرور الكمبي�تر، فرناندو 
نتيجة  عاما،   93 يناهز  عمر  عن  ك�ربات�، 
اإ�سابته مب�ساعفات مرتبطة مبر�س ال�سكري 
ما�سات�س��ست�س  معهد  يف  الباحث  وابتكر 
ح�سابات  حماية  مفه�م  للتكن�ل�جيا، 
امل�ستخدمني بكلمة مرور، عند اإن�ساء نظامه 
)CTSS(، والذي  ال�قت  املت�افق مل�ساركة 
با�ستخدام  الأ�سخا�س  من  للعديد  ي�سمح 
مقابلة  ويف  نف�سه،  ال�قت  يف  الكمبي�تر 
ج�رنال«  �سرتيت  »وول  �سحيفة  مع  اأجراها 
عام 2014، �رّصح عامل احلا�س�ب الأمريكي، 
»التق�سيم«  مب�سكلة  متعلقا  كان  الأمر  اأن 
�ست�ساعد  اخلط�ة  هذه  ولكن  واخل�س��سية، 
امل�ستقبل.  الرقمي يف  الأمن  �سكل  ر�سم  يف 
 CTSS وقلل من�ذج ال�ستخدام املتزامن لـ
من  الكمبي�تر،  ا�ستجابات  انتظار  وقت  من 
�ساعات اإىل ثانية، ما جعل التكن�ل�جيا عملّية 
نظام  مهد  نف�سه،  ال�قت  ويف  اأكرب.  ب�سكل 
الت�سغيل  لأنظمة  الطريق  ال�قت  م�ساركة 
عنا�رص  مع   ،Linux مثل  امل�ستقبلية، 
ملفات  ونظام  دقيقة  خ�س��سية  حتكم 
اأمرا  النا�س  يعتربها  اأخرى،  وميزات  هرمي 
مفروغا منه الي�م، واأدرك ك�ربات� يف �سن�اته 
عدة  من  تعاين  املرور  كلمات  اأن  الالحقة، 
من  جعل  الإنرتنت  اإن  قال  حيث  م�سكالت، 
ت�سجيالت الدخ�ل »كاب��سا ن�عا ما«، وفقا 
�سك يف  اأدنى  ي�جد  ل  ذلك،  ومع  لل�سحيفة 
اأن عمل ك�ربات� �ساعد يف تاأ�سي�س اأ�سا�سيات 
الذي  فرناندو،  اأن  يذكر  احلديثة.  احل��سبة 
ولد يف 1 ج�يلية 1926، ا�ستهر يف جمال علم 

احلا�س�ب وفاز بجائزة ت�رنغ يف عام 1990.
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باتنة

 احلرائق تتلف 90 هكتارا من 
حما�صيل احلبوب

املناطق  عديد  �سهدتها  التي  احلرائق  ت�سببت 
ب�لية باتنة خالل �سهر ي�ني� املن�رصم يف اإتالف 
90،48 هكتارا من حما�سيل القمح وال�سعري وكذا 
2280 رزمة تنب، ح�سب ما اأفاد به اأم�س الثالثاء 
للحماية  املحلية  باملديرية  بالإعالم  املكلف 
ال�رصيف.  يحيى  ح�سان  اأول  املالزم  املدنية 
واأو�سح ذات امل�سدر اأن األ�سنة اللهب التي �ساعد 
على انت�سارها اأحيانا احلرارة املرتفعة و�رصعة 
مثمرة  �سجرة   3492 على  اأي�سا  اأتت  قد  الرياح 
اأ�سجار  اإىل جانب عدد من  زيت�ن  و250 �سجرة 
البل�ط الأخ�رص وال�سن�بر احللبي  النخيل وكذا 

والعرعار.
الذي مكن يف  ال�رصيع  التدخل  الرغم من  وعلى 
دون  واحليل�لة  احلرائق  حما�رصة  من  مرة  كل 
انت�سارها اإىل املناطق املجاورة فقد مت ت�سجيل 
هكتارات   2،5 اإتالف  كذلك  الفرتة  نف�س  خالل 
الأع�ساب  من  هكتارات  و44،5  احللفاء  من 

الياب�سة عرب ال�لية، وفقا لنف�س امل�سدر .

ميلة 

اإنتاج اأزيد من 76 مليون 
لرت من احلليب 

خالل  احلليب  من  ميلة  ولية  اإنتاج  بلغ 
ال�سدا�سي الأول من العام اجلاري 76 ملي�ن و 
72 األف لرت مقابل 66 ملي�ن و 55 األف لرت يف 
نف�س الفرتة من ال�سنة املا�سية، ح�سب ما علم 
للم�سالح  املحلية  املديرية  من  الثالثاء  الي�م 
هذه  باأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و  الفالحية 
الأبقار  روؤو�س  عدد  اأن  رغم  حتققت  الزيادة 
احلل�ب تراجع ن�عا ما هذا العام اإىل 43 األف 
راأ�سا  و828  األف   43 مقابل  بقرة حل�ب  و454 
ال�سدا�سي الأول  ال�لية يف  كانت تت�فر عليها 

من ال�سنة املا�سية.

حل فجر �أم�س �لثالثاء �أول فوج من �حلجاج �جلز�ئريني باملدينة �ملنورة من �أجل تاأدية �لركن �خلام�س 
من �لإ�سالم. ويف هذ� �لإطار �سرح رئي�س مركز �ملدينة �ملنورة �أحمد �سليماين �أنه »مت �تخاذ كافة 

�لرتتيبات �لالزمة حت�سري� ل�ستقبال �حلجاج �مليامني لأد�ء �لزيارة«.

ت�سهدا وهران منذ نهار اأم�س  الطبعة 20 من 
ال�ر�سة الدولية الثقافية ال�سيفية التي تنظمها 
جمعية »�سحة �سيدي اله�اري« مبقرها الكائن 
اإىل  ت�ستمر  و  العتيق  اله�اري  �سيدي  بحي 
ا�ستفيد  ح�سبما  اجلاري،  ال�سهر  من   26 غاية 
جزءا  ال�ر�سة  هذه  تعد  و  املنظمني،  من 
املهني  للتك�ين  ><فر�سة<<  م�رصوع  من 
من  بتم�يل  ><الثانية«  الفر�سة  مدر�سة  اأو 
برنامج  اإطار  يف  الأوروبي  الإحتاد  و  اجلزائر 
الذي  و  )مطابقة-تك�ين-�سغل-تاأهيل(  اآفاق 
وليات   7 يخ�س  و  �سهرا   23 مدى  على  ميتد 

)وهران، 
وزو،  تيزي  البي�س،  تلم�سان،  مت��سنت،  عني 
ور�سات   6 اإن�ساء  ورقلة( من خالل  و  تيميم�ن 
مدار�س ملكافحة الت�رصب املدر�سي لل�سباب ما 
دون 18 �سنة، كما اأ�سري اإليه. و �سبط القائم�ن 
على امل�رصوع عدة اأهداف ي�سع�ن لتحقيقها و 
اإعادة  و  املعماري  بالرتاث  النه��س  تتمثل يف 
الفنية  العمل  ور�سات  بف�سل  املهن  تاأهيل 
ملدر�سة »�سحة �سيدي اله�اري« يف تخ�س�سات 
و  و جتريد  و قطع احلجارة  التقليدي  البناء   :

طالء اجلدران و �سيانة امل�ساحات.

ا�صتقالة وزير فرن�صي 
على خلفية ف�صيحة

دوروجي،  فران�س�ا  الفرن�سي،  البيئة  وزير  اأعلن 
احلك�مة  من  ا�ستقالته  الثالثاء،  اأم�س 
واأثارت  ف�ساد  ف�سيحة  خلفية  على  الفرن�سية 
يف  وا�سعا  جدل  ا�ستق�سائية  اإعالمية  تقارير 
لل�زير  بذخ  حفالت  عن  ك�سفت  بعدما  فرن�سا، 
لأخبار  جملة  يف  �سحفية  تعمل  التي  وزوجته 
امل�ساهري، قالت اإنها على ح�ساب اأم�ال دافعي 
بارت«  الفرن�سيني.وذكر م�قع »ميديا  ال�رصائب 
ال�ستق�سائي على الإنرتنت اأن دوروجي وزوجته، 
اأغلبها  البذخ،  �سديدة  ع�ساء  حفالت  ا�ست�سافا 
بباري�س،  الر�سمي  اإقامتهما  مقر  يف  لأ�سدقاء، 
وذلك يف الفرتة التي ت�ىل فيها دوروجي رئا�سة 

الربملان، من ج�ان 2017 اإىل اأكت�بر 2018.
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