4�ص

 جتهيزات مهرتئة وت�سيري �أعرج، من�ش�آت مهددة باالنهيار

تقرير �أ�سود للجنة معاينة الدخول اجلامعي

ت�صوير ب�شري عالوة

راهنت على التقريب بني قطبي املعار�ضة

3�ص

فعاليات املجتمع
املدين جتتمع بال�سيا�سيني
ال�سبت املقبل

1999 �شفيقة العرباوي �سنة:�أ�س�ستها

فرن�سا- دج10
- دج10اجلزائر
اجلزائر:الثمن
:الثمن/ /5019:العدد
4189:هـ العدد1440  ذواحلجة17 املوافـق ل2019  �أوت18 الأحد
11€€فرن�سا

www.elwassat.com

م�صادر من جلنة احلوار و الو�ساطة

3�ص

رحيل حكومة بدوي وارد ومت�سك ب�إجراءات التهدئة

مولودية اجلزائر تتعرث يف �أول
خرجاتها هذا املو�سم

بع�ضهن �أجننب وهن يف ع�صمة اثنني

وردت �أ�سما�ؤهم يف ق�ضايا ف�ساد

 واليا حمل حتقيق ق�ضائي15
4�ص

لفائدة �أعوان الغابات

رفع التجميد عن
 من�صب �شغل1200

FORMATION
DIPLOMANTE
QUALIFIANTE
A LA CARTE

TRAVAIL

E-LEARNING METIER
CONTACT
RESULTAT
DYNAMISME
FLEXIBILITÉ

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Secretariat
Informatique
APPRENTISSAGE
Vidéoprojecteur,Accès Internet
Agent
d’accueil
comptabilité,
Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Documentation
Ressources humaines
Mises en application des logiciels
Et archivage numérique COMPETENCEPROFESSIONNELLE
communication
QUALIFICATION
Evaluation en fin de stage
EXPERIENCE

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie
Commercial, chargé
De clientéle
Marketing et relations
Publiques

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

FORMATION

PRATIQUE

REDACTION SUR LE WEB

MONTAGE VIDEO
MARKETING

RESULTAT

INFOGRAPHIE

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

RÉVES

EXPERIENCE
RIGUEUR

EMPLOI

Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

Ecole succès Avenir

TUTORIEL DYNAMISME

EXPERIENCE

INVESTPLUS

5�ص

QUALIFICATION

2�ص

ن�ساء على ذمة �أكرث
من رجل
EXPERIENCE

12�ص

ارتفاع عدد وفيات احلجاج
 �شخ�صا18 اجلزائريني �إىل

digital

كازوين غري را�ض وتغيريات
يف الأفق �أمام بارادو

ال�سفارة اجلزائرية بال�سعودية

world AVENIR

4�ص

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

Langues étrangères
tarifs spécial été

2

عني الو�سط

الأحد � 18أوت  2019املوافـق ل 17ذواحلجة 1440هـ

حمي الدين عميمور و الق�صور
الإعالمي الفا�ضح
ذكر الدكتور حمي الدين عميمور
يف مقال له �أم�س على جريدة راي
اليوم اللندنية �أنه اعرتف �أكرث من
مرة وعلنا ب�أن اجلزائر تعاين من
ق�صور �إعالمي فا�ضح وتق�صري
فكري فادح وروماتيزم �شللي يف
فن العالقات العامة ،وكان من
نتائج كل هذا �أن كثريين خارج
اجلزائر �أ�صبحوا بعيدين كل البعد
عن فهم ما يحدث يف �أكرب الدول
العربية الإفريقية ،وكما ظن البع�ض
يوما بعد ا�سرتجاع اال�ستقالل
ب�أن الرئي�س �أحمد بن بله تزوج

املجاهدة جميلة بو حريد ،لأنهما
اال�سمان امل�شهوران يف الثورة
اجلزائرية ،يظن البع�ض اليوم �أن
التناق�ض القائم الآن يف اجلزائر هو
ق�ضية مرحلية نتجت عن اختالف
يف وجهات النظر جتاه موقف
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الراف�ض لكل
خروج عن د�ستور البالد.
و �أردف املتحدث قائال والواقع
هو �أن التناق�ض قدمي ،ويرجع
يف جذوره �إىل مرحلة اال�ستعمار
الفرن�سي ،الذي عمل جاهدا
ت�سدْ” ،لوال �أن
لتطبيق مبد�أ “فرق ُ

تكرم
�إدارة ال�شباب ّ
جمال بن العمري

�أرواح ماليني ال�شهداء منحت �شعبنا
الب�صرية القوية والوعي الكامل بكل
ما يتعلق ب�أهمية الوحدة الوطنية،
ومن هنا ت�ألق احلراك ال�شعبي
ب�سلميته وب�إدراكه للحدود التي
تتحكم يف دور احل�شود ،ورف�ضه
بالتايل لكل من حاول �أن يتاجر
ب�أ�صوات اجلماهري.
لكن ال بد من االعرتاف ب�أن بع�ض
الكتاب العرب� ،صحفيني �أو هواة
خرب�شة ،يتحملون م�س�ؤولية هامة
يف عدم و�ضوح ال�صورة ،فمعظمهم
ي�صدر الأحكام املطلقة على

مواقف الأطراف اجلزائرية بدون
وقفة �رسيعة ملعرفة هوية وخلفية
كل طرف من هذه الأطراف ،وهي
�أحكام تت�أثر غالبا بالأو�ضاع التي

خبر في
صورة

ال�سفارة اجلزائرية بال�سعودية

�إقتحام طلبة مقر الهيئة الوطنية
للو�ساطة و احلوار

بني � 15إىل � 17أوت 2019

�إرهاب الطريق يح�صد �أرواح� 16شخ�صا

خالل الفرتة املمتدة ما بني � 15إىل
� 17أوت  2019و �إىل غاية �صبيحة
�أم�س على ال�ساعة الثامنة �صباحا
(�أي خالل � 48ساعة الأخرية)
�سجلت وحدات احلماية املدنية
 5772تدخل يف عــدة مناطق
خمتلفة من الوطن وهذا على
�إثر تلقي مكاملات اال�ستغـاثة من

عدة حوادث مرور منها 15
الأكرث دموية ت�سببت يف وفاة 16
�أ�شخا�صا و �إ�صابة � 25أخرين
بجروح متفاوتة اخلطورة مت
�إ�سعافهم يف عني املكان وحتويلهم
�إىل امل�ست�شفيات من طرف اعوان
احلماية املدنية � ،أثقل ح�صيلة
كانت علي م�ستوى والية �سيدي

بلعبا�س بوفاة �شخ�صني و �إ�صابة
� 03أخرين بجروح على اثر
ا�صطدام قطار لنقل امل�سافرين
و�سيارة من الوزن اخلفيف ببلدية
و دائرة امل�سماة بن بادي�س ،مت
حتويل ال�ضحايا اىل امل�ست�شفى
املحلي من طرف احلماية
املدنية.

�أمن والية امل�سيلة

حجز  6كلغ من املخدرات ببو�سعادة

متكنت م�صالح الأمن احل�رضي
اخلام�س ب�أمن دائرة بو�سعادة
بامل�سيلة ،من و�ضع حد لع�صابة
�أ�رشار تتكون من �شخ�صني ()02
يبلغان من العمر  27و� 49سنة
حترتف املتاجرة غري ال�رشعية
باملخدرات،
وقائع الق�ضية تعود �إىل بداية

الأ�سبوع اجلاري عند ورود
معلومات م�ؤكدة لذات امل�صالح
مفادها وجود كمية معتربة من
املخدرات بحوزة املدعو(ق  ،ع)
البالغ من العمر � 49سنة ،وبالتن�سيق
مع النيابة املحلية مت تفتي�ش منزل
املعني بالأمر حيث كانت نتائجه
�إيجابية وعرث بداخله على كمية

ارتفاع عدد وفيات احلجاج
اجلزائريني �إىل � 18شخ�صا

�أفادت ح�صيلة جديدة م�ؤقتة �أم�س ال�سبت بارتفاع عدد الوفيات
و�سط احلجاج اجلزائريني ايل � 18شخ�صا ح�سبما علم من رئي�س
البعثة القن�صلية ،و�رصح ال�سفري عبد القادر حجازي �أن « املتويف
هو احلاج طوايبية حممد الطيب من مواليد � 66( 1953سنة) ببلدية
جياليل بن عمار والية تيارت ومن ناحيته �أو�ضح رئي�س البعثة الطبية
الدكتور حممود دحمان �أن املتويف لفظ �أنفا�سه الأخرية مب�ست�شفي
امللك عبد العزيز مبكة �إثر �سكتة قلبية.
و�أ�شار ذات املتحدث من جهة �أخري ايل �أن البعثة الطبية قامت منذ
بداية مو�سم احلج بفح�ص �أكرث من � 23ألف حاجا مري�ضا.

�أقدمت �إدارة نادي ال�شباب ال�سعودي على لفتة طيبة نحو العبها
الدويل اجلزائري جمال بن العمري بعدما �أقامت حفال تكرمييا له
عقب عودته �إىل تدريبات الفريق ،وذلك �إثر تتويجه رفقة املنتخب
الوطني بلقب ك�أ�س �إفريقيا للأمم التي جرت ال�صائفة احلالية يف
م�رص ،حيث ح�ضرّ م�س�ؤولو النادي ال�سعودي كعكة �شهدت تزيينها
بالعلمني الوطني وال�سعودي �إىل جانب �صورة الالعب وهو يحتفل
بالتتويج باللقب القاري.

طرف املواطنني ،هذه التدخالت
�شملت خمتلف جماالت �أن�شطة
احلمايـة املدنية �سواء املتعلقة
بحوادث املرور ،احلوادث
املنزلية ،الإجالء ال�صحي� ،إخمــاد
احلرائق و الأجهزة الأمنية .
تدخلت وحدات احلماية املدنية
خالل نف�س الفرتة على اثر

تعي�شها املنطقة العربية بفعل
الثورات امل�ضادة التي تغذيها
�أموال النفط وخمططات القوى
االحتكارية يف ال�شمال ،طبقا

للتحليل ال�شهري الذي عرب به
الرئي�س اجلزائري الراحل هواري
بو مدين عن حقيقة ال�رصاع يف
عامل اليوم.

من املخدرات (كيف معالج) قدرت
بعد وزنها بـ  6,301كيلوغرام هذا
الأخري ويف جممل ت�رصيحاته قال
�أنه حت�صل عليها من عند املدعو
(�س  ،خ) البالغ من العمر � 27سنة
وعلى �إثره مت �إجناز ملفني ق�ضائيني
�ضد املعنيني بالأمر وتقدميهما
�أمام ال�سيد وكيل اجلمهورية لدى

حمكمة بو�سعادة من �أجل ق�ضية
حيازة املخدرات بغر�ض البيع،
الذي �أحال ملف الق�ضية على
ال�سيد قا�ضي التحقيق للغرفة
الثانية لدى نف�س املحكمة �أين �أمر
ب�إيداعهما م�ؤ�س�سة �إعادة الرتبية
والت�أهيل ببو�سعادة .
ع.ب

مقاطعة مهرجان الأغنية
الأمازيغية

ي�شهد مهر جان الأغنية الأمازيغية الذي يجري مبدينة بجاية
عزوفا من احل�ضور اجلماهريي ومقاطعة املواطنني لفعالياته ،يف
ظل الأماكن �شبه ال�شاغرة للمكان املخ�ص�ص لتنظيم املهرجان،
حيث يرف�ض مواطنو عا�صمة «ميا قورايا» تنظيم املهعرجان و�إنفاق
الأموال عليه يف ظل التنمية ال�ضعيفة التي مت ّيز املدينة والنقائ�ص
التي تعانيها.

بوادر �أزمة �أعالف يف اجلزائر
ب�سبب �إجراءات اال�سترياد

ذكرت تقارير �إعالمية �أن هناك م�ؤ�رشات تفيد بكون تتجه اجلزائر
نحو الوقوع يف �أزمة ندرة الأعالف و�أغذية املا�شية والدواجن ،بعد
بلوغ م�ستوى «خمزون الأمان» ،قابلها جتميد احلكومة منح رخ�ص
ا�سترياد املواد الأولية من �شعري وذرة م�ؤقتاً ،ما دفع بامل�ستوردين
ومن خلفهم املزارعون �إىل دق ناقو�س اخلطر قبل ح�صول ندرة يف
الأ�سواق.
وبالرغم من �إفراج احلكومة مطلع �شهر �أوت عن  167رخ�صة ا�سترياد
ا�ستثنائية ،ت�سمح با�سترياد � 500ألف طن من ال�شعري و 2.2مليون طن
من الذرة بالإ�ضافة �إىل � 490ألف طن من فول ال�صويا كان للديوان
اجلزائري لأغذية الأنعام ح�صة الأ�سد فيها� ،إال �أن امل�ستوردين
�صدموا
الذين تلقوا ال�ضوء الأخ�رض ال�سترياد مكونات الأعالف ُ
بعدم منحهم رخ�صة دخول البواخر اخلا�صة بهم �إىل املوانئ لإفراغ
احلموالت.
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راهنت على التقريب بني قطبي املعار�ضة

ت�صوير ب�شري عالوة

فعاليات املجتمع املدين جتتمع
بال�سيا�سيني ال�سبت املقبل
�أعلنت فعاليات املجتمع املدين� ،أم�س ،عن ت�أجيل ندوتها �إىل ال�سبت املقبل ،مرجعة
اخلطوة �إىل ت�أخر الإدارة يف منحهم الرتخي�ص �إىل غاية م�ساء اجلمعة ،جاعلني من
رهان التوفيق بني البديل الدميقراطي وقوى التغيري كخطوة قادمة لهم.
�سارة بومعزة
�أو�ضح من�سق كونفدرالية
النقابات امل�ستقلة اليا�س
مرابط� ،أن فعاليات
املجتمع املدين التي
ت�ضم نقابات ومنظمات
وجمعيات وممثلني عن
الطلبة وال�شباب �أن
خطوة ت�أجيلهم لالجتماع
الت�شاوري الذي كان
يفرت�ض �أن ينظم� ،أم�س،
على م�ستوى �صافك�س،
جاء على خلفية عدم
منحهم لرخ�صة التنظيم
من طرف الإدارة �إىل غاية
م�ساء اجلمعة ،يف حني
�أنهم كانوا ملزمني بت�أكيد
احلجز لإدارة �صفاك�س
وت�أكيد الدعوات املوجهة
وال�شخ�صيات
للأحزاب
الوطنية يوم اخلمي�س ،وهو
ما دفعهم للرتاجع وت�أجيل
اللقاء تفاديا لوقوعهم يف
احلرج يف حالة عدم ت�أكيد
الرتخي�ص يف وقت الحق،
يف حني طالب الإدارة ب�أن
تغري �أ�ساليبها التي جاء
احلراك ليجرفها.

و�أبرز ممثلو فعاليات
املجتمع املدين �أن لقاءهم
املقبل ي�أتي كخطوة
تو�سيع لنطاق احلوار الذي
يقومون به فبعد وثيقة 15
جوان اخلا�صة باملجتمع
املدين ،ي�أتي لقاء ال�سبت
املقبل الذي يتو�سع لي�شمل
�أحزابا �سيا�سية و�شخ�صيات
وطنية ،م�ؤكدين �أنهم التقوا
كل الأحزاب ال�سيا�سية دون
ا�ستثناء عدا �أحزاب املواالة
كونها كانت جزء من الأزمة
بح�سبهم ،مو�ضحني �أن
اخلطوة �أعقبت تلك
اللقاءات والتي جمعتهم
بال�شخ�صيات الوطنية �سواء
بالتنقل ملقراتهم �أو مقرات
املعنيني �أو حتى منازلهم،
مراهنني على هدف حتقيق
التوافق بني قطبي الأحزاب
ال�سيا�سية القائمني ويتعلق
الأمر بالبديل الدميقراطي
وقوى التغيري ،قائلني �أن
املعار�ضة متكنت لغاية
الآن من جتاوز الفوارق
والتكتل يف قطبني فقط،
يف حني اكمال التوافق لي�سا
م�ستحيال و�أنهم يرون عدة

نقاط وحدة من �ش�أنهم
الرتكيز عليها وتقريب
وجهات النظر لتحقيق
قطب قوي للمرحلة احلالية
وما تقت�ضيه ،وا�صفني ر�ؤية
كل طرف ب�أنها حتتاج
للتكامل مع غريها ،يف
حني و�صف مرابط احللول
التي تقدمها ال�سلطة ب�أنها
عرجاء.
من جهته رئي�س جمعية
الربكة �أحمد ابراهيمي
ف�أو�ضح �أنهم متم�سكون
بوثيقة  15جوان ومن �ضمنها
رحيل �أوجه النظام ال�سابق
وفقا ملطلب احلراك،
نافيا نيتهم يف �إيقاع البالد
يف حالة فراغ د�ستوري،
قائال �أن الهدف هو ك�سب
�رشعية امل�ؤ�س�سات ور�ضا
احلراكيني عنها ومنه
اميانهم باملرحلة املقبلة
بدل الدخول يف حلقة
مفرغة تبعد املواطنني عن
ال�سلطة �أكرث.
�أما القيادي بالرابطة
اجلزائرية للدفاع عن حقوق
الإن�سان �سعيد �صاحلي
فقال �أن االنتفا�ضة ال�شعبية

منحت درو�سا للجميع عرب
 3ر�سائل ،بداية من فهم
ال�شعب �أن قوته يف وحدته
وثانيها انتهاج اخليار
ال�سلمي معتربا �أنه �أكرب
مك�سب وثالثها القطيعة مع
رموز النظام وطموح بناء
نظام �سيا�سي جديد.
الرهان على ان�ضمام
الطلبة وال�شباب
قال من�سق الكنفدرالية
اليا�س مرابط �أن مهلة
ت�أجيل اللقاء لأ�سبوع تعترب
مهلة �إ�ضافية لهم للتقرب
من فاعلني �آخرين على
ر�أ�سهم الطلبة وال�شباب
وهما الفئتان اللتان تعرفان
تهمي�شا �إىل حد ما خالل
االجتماع ال�سابقة ،معرتفا
�أن الإ�شكال الأول ميكن
يف كيف ميكن اجلزم
�أنهم ممثلون لتلك الفئات
احل�سا�سة ويك�سبون الر�ضا
على امل�ستوى الوطني
كونهم غري من�ضوين حتت
لواء �أي هيئة ،داعيا الطلبة
مع العودة للف�ضاء اجلامعي

الختيار ممثلني لهم عرب
خمتلف اجلامعات ،م�ؤكدا
�أن احلا�رضين معهم من
الفئتني هم حا�رضون
كم�شاركني لهم مواقفهم وال
�صفة متثيلية لهم على كل
الطلبة �أو ال�شباب.
كما ركز مرابط على
�رضورة جتاوز مرحلة من
ميثل من؟ عرب الف�صل يف
ممثلني فعليني ،قائال �أن
الغرق يف هكذا خطوة طال
و�أنه ال يخدم �سوى �سلطة
الأمر الواقع.
احلراك بو�صلتنا وهو
يرف�ض جلنة كرمي
يون�س
قال رئي�س النقابة الوطنية
ملمار�سي ال�صحة العمومية
اليا�س مرابط �أنهم مل يتلقوا
حلد الآن دعوة للحوار من
طرف جلنة كرمي يون�س،
قائال �أنه يف حالة بلغتهم
كنقابة �أو كونفدرالية
�سيعمدون للحوار فيما
بينهم حول الرد ،متداركا
بعطف الكالم على رد

الأ�ستاذ ابراهيمي ب�أنهم
مع احلوار كحل وحيد
لكن ب�أن يكون حوارا جدا،
وهو ما ي�ستدعي النظر
يف طريقة انطالق عمل
اللجنة وظروفها وحتى
بالن�سبة ملا عرفت ب�رشوط
التهدئة على ر�أ�سها معتقلي
احلراك.
هناك عدة بدائل
للت�صعيد بدل الع�صيان
املدين
التلويح
وبخ�صو�ص
بالع�صيان املدين الذي
برز كهتافات على م�ستوى
م�سريات اجلمعة منذ 3
�أ�سابيع ،ف�أبرز احلا�رضون
�أنهم يرون �أن هناك عدة
بدائل يجب ا�ستنفاذها قبل
بلوغ مرحلة الع�صيان ،قائلني
�أنها �ستتعزز مع الدخول
االجتماعي ال�شهر املقبل،
على ر�أ�سها الإ�رضابات
املدرو�سة،
القطاعية
وتعزيز امل�سريات الداعمة
للحراك ال�شعبي.

راج تنفي عالقتها
باقتحام الطلبة ملقر
جلنة احلوار
من جهته رئي�س جمعية راج
فر�ساوي نفى ما تداولته
بع�ض و�سائل الإعالم،
بتحميلهم
واخلا�صة
م�س�ؤولية اقتحام عدد من
الطلبة اليوم ملقر جلنة
احلوار والو�ساطة ،م�ؤكدا
�أن اجلمعية ال عالقة
لها باخلطوة ،يف حني �أن
مقرهم ب�شارع العربي
بلمهيدي بالعا�صمة يقع
يف اجلهة املقابلة متاما
�أمام مقر جلنة احلوار
والو�ساطة ،و�أنه رمبا عمد
بع�ض �أع�ضائهم لت�صوير
اخلطوة .عائدا خلطوة
الطلبة ب�أنهم �سبق و�أن دعوا
لتنظيم وقفة احتجاجية
�أمام مقر اللجنة اجلمعة
ب�شكل منف�صل بعد قرارهم
اخلا�ص ب�إلغاء الندوة
اجلامعة التي كان مزمعا
عقدها ال�سبت ب�صافك�س
قبل �أن يتم الرتاجع.

م�صادر من جلنة احلوار و الو�ساطة

رحيل حكومة بدوي وارد ومت�سك ب�إجراءات التهدئة
ذكرت م�صادر مطلعة من
داخل جلنة احلوار و الو�ساطة
�أم�س جميع الظروف مهيئة
مبا فيها رحيل احلكومة
احلالية برئا�سة بدوي يف
املقابل ف�إن �شبه �إجماع
حول �رضورو بقاء بن �صالح
يف من�صب رئي�س الدولة �إىل
غاية ت�سليم ال�سلطة لرئي�س
اجلمهورية القادم.
يف ال�سياق ذاته مت الك�شف
عن تنظم ندوة وطنية خالل
الأ�شهر القليلة القادمة ،و
�أ�شار نف�س امل�صدر “مل يتم
حتديد تاريخ حمدد النعقاد
الندوة” ،و تريد اللجنة توفري
ال�رشوط الالزمة لتنظيم
انتخابات حرة ونزيهة ،لذالك
–كما قال -دعت اللجنة �إىل
�إن�شاء جلنة م�ستقلة ت�رشف
�إىل التنظيم ،الرقابة وت�أطري
االنتخابات ،م�ضيفا ب�أن
العهدة الرئا�سية املقبلة
�ستكون عهدة انتقالية تعرف
تنظيم انتخابات ت�رشيعية
و�إقرار د�ستور جديد.

تن�صيب جلنة العقالء
مت �أم�س ال�سبت تن�صيب
املجل�س اال�ست�شاري للهيئة
الوطنية للحوار والو�ساطة,
والذي يت�شكل من عقالء
وخرباء وجامعيني وفواعل
احلراك ال�شعبي.
قال املن�سق العام لهيئة
احلوار والو�ساطة ,كرمي
يون�س� ,أن هذا املجل�س
يعترب مبثابة «قوة اقرتاح
لعمل الهيئة وذلك عن طريق
الت�شاور و�إبداء الر�أي»,
مربزا �أن هذا املجل�س
يتكون من «نخب وطنية
تنتمي �إىل �رشائح �أكادميية,
ثقافية ,مهنية ,جمتمع مدين
و�إطارات �سابقون خدموا
الوطن وال زالوا يخدمونه
ب�إخال�ص».
واعترب كرمي يون�س �أن
انخراط هذه ال�رشائح
يف الهيئة الوطنية للحوار
والو�ساطة «�أملته قناعتهم
ب�رضورة تلبية نداء الوطن
للبحث عن نهج توافقي

للخروج من امل�أزق ال�سيا�سي
الذي متر به اجلزائر
مبا ي�ضمن م�سارا �شفافا
لال�ستحقاقات
ونزيها
االنتخابية وفق �آلية م�ستقلة
تتكفل مبهمة الإعداد
والتنظيم والرقابة و�إعالن
النتائج»و�أ�ضاف �أن هذا
النهج «ال بد �أن يكون م�سايرا
للحراك ال�شعبي الداعي �إىل
التغيري ال�شامل لنظام احلكم
يف البالد يف كنف احلوار
البناء كقيمة ح�ضارية و�آلية
ناجعة لتحقيق الأهداف
ال�سامية املن�شودة».
وذكر كرمي يون�س يف هذا

الإطار بامل�سار الذي
قطعته الهيئة منذ تن�صيبها
والتزال ترافع ل�صاحله,
«ال�سيما ما تعلق بتدابري
التهدئة ك�رضورة للم�ساهمة
يف �إجناح �أهداف احلوار»،.
و�أبرز يف ال�سياق ذاته �أن
مهمة هيئة احلوار يكمن
يف «الإ�صغاء �إىل خمتلف
الفاعلني يف احلياة ال�سيا�سية
الوطنية بغر�ض اخلروج من
الأزمة و�صوال �إىل عملية
�إ�ضفاء ال�رشعية على الهياكل
وم�ؤ�س�سات الدولة وت�سيري
ال�ش�أن العام وفقا ملقت�ضيات
الدميقراطية الت�شاركية».

و�أو�ضح املن�سق العام �أن
الهيئة التي ي�رشف عليها
«ال تتوفر على �أر�ضية معدة
�سلفا ,بل ترتكز �أ�سا�سا
على خمتلف الأر�ضيات
املنبثقة عن فعاليات
املجتمع املدين والأحزاب
وال�شخ�صيات الوطنية وما
ينتظر ان تتمخ�ض عنه
نتائج الو�ساطة واحلوار
الحقا» ,والتي ت�سهر --كما
قال --على «درا�سة جممل
والتو�صيات
املقرتحات
ورفعها لتج�سيدها عمليا».
من جهة �أخرى� ,أبدى كرمي
يون�س عزم الهيئة على

املبادرة ب�إعداد ميثاق
�رشيف يلتزم مبوجبه كل
لال�ستحقاقات
مرت�شح
القادمة باحرتام وتنفيذ
خمرجات الندوة الوطنية
للحوار والو�ساطة كما �أكد
�أن الهيئة مل تعتمد ممثلني
لها يف اخلارج و�أنها «ترحب
بكل املبادرات لال�ستجابة
ملطالب اجلالية اجلزائرية
املقيمة باخلارج».
للإ�شارة� ,شهدت عملية
تن�صيب املجل�س اال�ست�شاري
للهيئة احتجاج جمموعة من
الطلبة اجلامعيني �أغلبهم
مقربون من حركة ال�شباب
املعروفة بت�سمية «راج»
�أمام املركز الثقايف العربي
بن مهيدي --الذي تتخذ
منه الهيئة الوطنية للحوار
والو�ساطة مقرا م�ؤقتا لها--
للتعبري عن «رف�ضهم لتمثيل
هذه املنظمات الطالبية
لهم» ,داعني �إىل �أن يكون
«ال�شعب هو من لديه احلق
يف ت�أ�سي�س دولة جزائرية
وفق تطلعات احلراك».

كما عربوا من جهة �أخرى
عن «دعمهم للجي�ش
الوطني ال�شعبي».وقد ف�ضل
�أع�ضاء الهيئة �إدخال ه�ؤالء
الطلبة �إىل قاعة االجتماع
لال�ستماع �إىل ان�شغاالتهم،
وخاللها� ,أكد كرمي يون�س �أن
الهيئة «طالبت منذ �إن�شائها
بتج�سيد �إجراءات التهدئة
وب�رضورة رحيل احلكومة
احلالية».
 40ع�ضوا يف جلنة
العقالء
ذكرت م�صادر الو�سط
�أن جلنة العقالء باللجنة
اال�ست�شارية للعقالء واخلرباء
تتكون من  40ع�ضوا ت�ضم
�أ�سماء معروفة من بينها
اخلبري االقت�صادي فار�س
م�سدور واخلبري فريد بن
يحي و نقيب الق�ضاة ي�سعد
مربوك وعميد الأطباء بركان
بقاط واخلبري القانوين �سعيد
بوال�شعري واملحامية كريكو و
�أي�ضا النقابي بقطاع الرتبية
�صادق دزيري
م�.س
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من�ش�آت مهددة باالنهيار  ،جتهيزات مهرتئة وت�سيري �أعرج

تقرير �أ�سود للجنة معاينة
الدخول اجلامعي

ك�شفت م�صادر مقربة من اللجان التي �أوفدتها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي � إىل جامعات غرب الوطن
والإقامات اجلامعية انها قد وقفت على جتاوزات كبرية يف نق�ص التجهيزات مقارنة بعدد الطلبة بالإ�ضافة �إىل
نق�ص اليد العاملة خا�صة املتعلقة بالتنظيف واحلرا�سة والرتميم ناهيك عن نق�ص ت�أهيل قنوات املياه وال�صرف
ال�صحي والغاز والتدفئة ما جعلها حترر تقارير �سوداء لو�ضع على مكتب وزير التعليم العايل والبحث .
حممد بن ترار
هذا و�أ�شارت املعطيات الأولية
�إىل وجود العديد من امل�شاكل
الكربى خا�صة يف االقامات
اجلامعية التي تعاين  60منها
من نق�ص التجهيزات اخلا�صة
بالأفر�شة والأغطية ،والتي
اغلبها قدمية وغري �صاحلة ،
بالإ�ضافة اىل نقائ�ص باجلملة
يف التجهيزات املكتبية ،
بالإ�ضافة �إىل ت�سجيل نق�ص
يف اليد العاملة خا�صة العمال
املخت�صني يف الرتميم وتهيئة
التجهيزات  ،بالإ�ضافة �إىل
املنظفات واحلجاب و�أعوان
الرقابة  ،من ناحية �أخرى
تعاين اغلب املطاعم من
اهرتاء التجهيزات وتدهورها ،
ففي �شلف تعاين �إقامة �أوالد
فار�س للذكور رقم 03من غياب
كلي لتجهيزات الطهي ونف�س
الو�ضع تعانيه � 21إقامة جامعية
بواليات تلم�سان � ،شلف ـ غليزان
ـ م�ستغامن  ،وهران  ،مع�سكر ،
�سعيدة وتيارت و�سيدي بلعبا�س

 ،كما جند �أن � 17إقامة جامعية
بهذه الواليات يف حاجة ما�سة
�إىل �إعادة ت�أهيل قنوات
ال�رصف ال�صحي واملياه
ال�صاحلة لل�رشب والغاز و�إعادة
ت�أهيل الكهرباء وجماري التدفئة
واالنارة العمومية وتعاين �أخرى
من اهرتاء املرافق الريا�ضية
وغياب الن�شاطات الثقافية ،
يف حني تعاين بع�ض الإقامات
من االكتظاظ الكبري الذي
ي�ؤثر �سلبا على مردود هذه
املن�ش�آت خا�صة بغليزان ،
وهران  ،عني متو�شنت و�سعيدة
وتيارت ناهيك عن غياب التهيئة

والطالء والرتميم ووجود
�أجنحة �إقامات مهددة باالنهيار
على ر�ؤو�س الطلبة .  
من جانب �آخر وقفت ذات
اللجنة على م�شاكل تقنية و�أخرى
تخ�ص الت�سيري على ر�أ�سها
نق�ص املوارد الب�رشية وعدم
فتح م�سابقات جديدة زيادة
على وجود �شيوخ جتاوزوا
ال�سبعني من العمر ي�سيطرون
على اجلامعات ور�ؤ�ساء �أق�سام
وكليات م�ستبدون باملن�صب
ملدة جتاوزت ال� 10سنوات
 ،هذا ناهيك عن نق�ص اليد
العاملة التي تخ�ص احلرا�سة ،

االهتمام باحلدائق  ،وترميم ،
بالإ�ضافة �إىل وجود جتهيزات
مهرتئة وبنايات قدمية و�أخرى
مهددة باالنهيار على غرار
مدرج بكلية الأدب بتلم�سان
و�أخرى تغزوها الأمطار باملركز
اجلامعي لغليزان ومدرجات
مهددة بالفي�ضانات �أو انزالق
الرتبة مثل ما يحدث بالقطب
اجلامعي اجلديد بتلم�سان ،
و�أخرى ت�شبه املزارع مثل
جامعة �أوالد فار�س ب�شلف
ناهيك عن نق�ص املخابر
واملكتبات للتطبيقات  ،يف
حني ت�ستنزف املخابر العلمية
�أمواال طائلة دون تقدمي �أية
درا�سات جديدة .
هذا ومن املنتظر �أن تقوم
وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي بفتح هذه امللف
الذي تناوله تقرير اللجنة
قبل الدخول
بالتف�صيل
اجلامعي من اجل جتاوز
النهو�ض
النقائ�ص و�ضمان
باجلامعة اجلزائرية �إىل م�صاف
اجلامعات الدولية.

جميعي يعلن دعمه للجنة احلوار

�أطراف تريد �إدخال اجلزائر يف
ع�شرية �سوداء

�أعلن الأمني العام حلزب جبهة التحرير
الوطني حممد جميعي م�ساندته ودعمه
ال�شامل للجنة احلوار و الو�ساطة ،يف حني
عرب عن �أ�سفه و �إنزعاجه من ت�رصيحات
بع�ض �أع�ضائها وا�صفا �إياها « بالإ�ستفزازية
التي ت�سيء للأفالن».
حذر جميعي الأم�س خالل �إجتماعه
باملكتب ال�سيا�سي من بع�ض الأطراف التي
تريد تك�سري عمل جلنة احلوار و الو�ساطة،
قائال « هذه املجموعات التريد اخلال�ص
للجزائر وحتاول �إف�شال �أي حماولة لإخراج
البلد من الأزمة ال�سيا�سية التي تعي�شها مند
 22فيفري املا�ضي «.
�إتهم حممد جميعي �أطرافا مبحاولة �إطالة
عمر الأزمة ال�سيا�سية ،م�شريا « �أطراف
نواياها خبيثة مقا�صدها التخدم اجلزائر و

�شعبها ،تريد �إطالة الأزمة ،وهي الحتظى
بالقبول ال�شعبي تريد �إدخال اجلزائر يف
فو�ضى  ،بالرغم من كل اجلهود التي بذلت
من طرف م�ؤ�س�سات الدولة خا�صة م�ؤ�س�سة
اجلي�ش «.
رد حممد جميعي على الإتهامات التي
وجهت للأفالن ،م�شريا ب�أن بع�ض الأطراف
حتاول التطاول على حزب الأفالن ،من
خالل حتميل احلزب ف�شلهم ال�سيا�سي �أو
بناء �أجماد �شخ�صية على ح�سابه  ،قائال «
الإتهامات الباطلة التي تعر�ض لها احلزب لن
حتد من طريقنا للحفاظ على مبادئ الدولة
اجلزائرية يف التحلي بالإرادة  ،ومن يظن
ب�أن حزب جبهة التحرير الوطني �سيرتك
اجلزائر لعبة يف يد الهواة فقد �أخط�أ».
�إميان لوا�س

وزير ال�سكن من ورقلة:

� 1000سكن اجتماعي باملدينة
اجلديدة حا�سي م�سعود
.

1500ترقوي املدعم بالوالية

لفائدة �أعوان الغابات

رفع التجميد عن  1200من�صب �شغل
ك�شف علي حممودي املدير
العام للغابات عن فتح 1200
من�صب عمل لفائدة �أعوان
الغابات  ,خالل املجل�س
الوزاري املنعقد يف  4جويلية
املا�ضي � ,أين �سيتم تكوين 600
عون منهم من طرف املديرية
العامة للغابات فيما يتم التكفل
ب  600عون عن طريق جامعات
باتنة وجيجل واملدية.
وتعمل املديرية على تعزيز
التعاون مع قطاعي التعليم
العايل والتكوين للم�ساهمة يف

تكوين عدد �أكرب من الأعوان,
�سيما يف جمال التقنيات
احلديدة للحماية واحلفظ
و�إعادة ا�سرتجاع الرثوة النباتية,
ت�ضاف �إىل  3مدار�س تابعة
للمديرية املتواجدة بواليات
جيجل واملدية وباتنة وح�سب
املدير العام ف�إن تعزيز قدرات
هذه املدار�س بال�رشاكة مع
القطاعات الأخرى جد ملح,
خا�صة وان هذه املدار�س
مل تعرف تكوينات جديدة
منذ  , 2009واقت�رصت على

�إعادة ت�أهيل الأعوان الذين
مت توظيفهم خالل ال�سنوات
ال�سابقة.
ويف جمال �إعادة االعتبار
لل�صيد ,مت ت�أ�سي�س  38فدرالية
والئية ترت�أ�سها مهمتها ت�سيري
املحميات ,وتكوين 9000
�صياد حول كيفيات التعرف
على امل�صيدات البيولوجية
وكيفية احلفاظ على �أمنه
خالل ال�صيد ,والذين باتو
ميثلون �رشكاء للمديرية العامة
للغابات من خالل م�ساهمتهم

يف مراقبة وحماية الغابات,
ي�ؤكد حممودي.
يذكر �أن حرائق الغابات
املندلعة منذ  1جوان املا�ضي
ت�سببت يف �إتالف �أكرث من
 9.000هكتار ب�سبب 1.246
ب�ؤرة حريق م�ست  2.363هكتار
من الغابات ( )%26و 2.530
هكتار من الأدغال ( )%28و
 4.111هكتار من الأحرا�ش
( ,)%46ح�سب �آخر الأرقام
املقدمة من طرف املديرية
م�.س
العامة للغابات.

وردت �أ�سما�ؤهم يف ق�ضايا ف�ساد ب�سبب حداد وكونيناف ووزراء �سابقني

 15واليا حمل حتقيق ق�ضائي

ك�شفت التحقيقات املبا�رشة
التي فتحتها اجلهات الأمنية
وعلى ر�أ�سها
املخت�صة،
القيادات اجلهوية للدرك يف كل
من البليدة ووهران ،تورط ما
ال يقل عن  15واليا يف ق�ضايا
ف�ساد النفوذ والتواط�ؤ مع وزراء
و�أبنائهم وم�س�ؤولني �سامني يف
اجلي�ش والأمن و�شاركو يف نهب
العقار واملال العام وهم يعي�شون
رعب حقيقي بعد تلقيهم
ا�ستدعاءات ل�سماع �إفاداتهم يف
ق�ضايا خمتلفة تتعلق يف جمملها
يف ق�ضايا الف�ساد التي ت�شتغل
على معاجلتها ال�ضبطيات
الق�ضائية املخت�صة التابعة
للدرك على وجه التحديد .هذا

وت�شري املعطيات الأولية ب�أن
التحقيقات تعني ب�شكل مبا�رش
الواليني ال�سابقني لوالية وهران
ويتعلق الأمر بعبد الغني زعالن
املوجود رهن احلب�س امل�ؤقت
بالإ�ضافة �إىل عبد املالك
بو�ضياف الذي �شغل وايل
وهران قبل �أن يتبو�أ من�صب
وزير ال�صحة الرتباطهما
بتحقيقات مبدئية تخ�ص
م�شاريع �صفقات عمومية على
�صلة برجل الأعمال املوقوف
علي حداد يف ق�ضايا الف�ساد
التي تتعلق بالعقار ال�سياحي
والفالحي بوهران �أن القيادة
اجلهوية للدرك حتوز وثائق
هامة عن تنازالت م�شبوهة

يف العقار الفالحي وال�سياحى
يف وهران وغليزان  ،كما تربز
التحقيقات �أن الوايل ال�سابق
لغليزان قا�ضي عبد القادر كان
خلف قائمة امل�ستفيدين من
م�رشوع  39فيال التي �أجنزتها
م�صالح ديوان الرتقية يف والية
م�ستغامن بايعاز من املجل�س
ال�شعبي الوالئي وبيعت يف
وقت �سابق بثمن رمزي لذوي
املعارف والنفوذ وب�شلف من
املنتظر �أن يتم �سماع وايل
�شلف حممد الغازي املحبو�س
يف العديد من الق�ضايا تخ�ص
ال�سكن  ،العقار  ،والف�ساد
الأخالقي  ،كما من املنتظر
�سماع وايل �سعيدة ال�سابق

بوكارابيلة جلول واحلايل لوح
�سيف الإ�سالم  ،ووايل بلعبا�س
ال�سابق طاهر ح�شاين ووايل
تلم�سان نوري عبد الوهاب ،
و�سابقه زبري بن �صبان وخليفته
�أحمد �سا�سي عبد احلفيظ ،
ناهيك عن وايل عني متو�شنت
ال�سابق حمو التهامي ناهيك
عن والة �آخرين تبني �أنهم كانوا
لعبة يف �أيدي بع�ض الوزراء
خا�صة يف عهد رئي�س احلكومة
ال�سابق عبد املالك �سالل
 ،حيث ا�ستفاد رجال �أعمال
من عدة عقارات وامتيازات
بالدينار الرمزي خا�صة الإخوة
كونيناف وحداد .
حممد بن ترار

�أكد وزير ال�سكن والعمران واملدينة
كمال بلجود  ،على هام�ش زيارة العمل
والتفقد التي تقوده يومي ال�سبت و الأحد
من الأ�سبوع اجلاري �إىل والية ورقلة ،
عن �إ�ضافة ح�صة � 1000سكن اجتماعي
جديد باملدينة اجلديدة حا�سي م�سعود و
 1500ترقوي عمومي مدعم بوالية ورقلة
للتخفيف من الطلب املتزايد على خمتلف
ال�صيغ ال�سكنية .
ك�شف كمال بلجود وزير ال�سكن والعمران
واملدينة  ،خالل زيارة العمل والتفقد
املتوا�صلة له بوالية ورقلة بداية من يوم
�أم�س  ،عن �إ�ضافة  1000وحدة �سكنية
اجتماعية ايجارية عمومية جديدة باملدينة
اجلديدة حا�سي م�سعود  ،م�ؤكدا على
�رضورة احرتام خمطط تهيئة هذه املدينة
داعيا كل الفاعلني مبا يف ذلك امل�ستثمرين
اخلوا�ص للم�ساهمة يف بعث هذه املدينة
،و�أو�ضح وزير القطاع �أن م�صاحله قررت
ر�صد ح�صة �سكنية جديدة من �صيغة
الرتقوي املدعم تقدر بـ  1500وحدة �سكنية
من نف�س النمط  ،وت�أتي احل�ص�ص اجلديدة
لل�سكنات بوالية ورقلة املعروفة بعا�صمة
اجلنوب ال�رشقي للتخفيف من الطلب
املتزايد ملختلف �رشائح املجتمع املحلي

على ال�سكن مبختلف �أمناطه .
كما عاين بلجود م�رشوع  2000م�سكن
ب�صيغة ال�سكن العمومي الإيجاري و تفقد
ور�شة �إجناز القطب الرتبوي ( ثانوية
متو�سطة و جممع مدر�سي و كذا م�رشوععيادة متعددة اخلدمات � ،أين وجه تعليمات
�صارمة الحرتام �أجال الت�سليم و معايري
االجناز وفق ما هو من�صو�ص عليه يف دفاتر
ال�رشوط بهدف تدارك الت�أخر الكبري يف
خمتلف الربامج ال�سكنية وهو ما حال دون
متكني ال�سلطات املحلية من تلبية الطلبات
التي تعرف تزايدا كبريا .
ومعلوم �أن قطاع ال�سكن بوالية ورقلة يعترب من
بني امللفات ال�شائكة التي عجزت ال�سلطات
الوالئية يف �إيجاد حلول جذرية لها ب�سبب
تفاوت الأدوات الرقابية على �صيغ ال�سكنات
على غرار االجتماعي االيجاري العمومي
 ،عدل والرتقوي العمومي وبدرجة اكرب
الت�أخر الكبري يف تهيئة التجزئات العقارية
 ،حيث �أن هذه الفو�ضى �ساهمت ب�شكل كبري
يف ت�أجيج غليان اجلبهة االجتماعية املحلية
 ،خا�صة �إذا علمنا �أن ورقلة تتذيل الرتتيب
الوطني من حيث االجناز وتوزيع احل�ص�ص
ال�سكنية .
�أحمد باحلاج

قرية الهواوة بعني متو�شنت

مقتل �شاب على يد جاره ب�آلة حادة
لقي �شاب يف الثالثني من العمر حتفه ليلة
�أول �أم�س على يد جاره ذو ال� 23سنة بقرية
الهواورة التابعة لبلدية امل�ساعيد �شمال
والية عني متو�شنت  .احلادثة وح�سب
م�صدر مقرب من فرقة الدرك الوطني
املكلفة بالتحقيق جاءت على اثر �شجار
اندلع بني  03ا�شخا�ص ما جعل اجلاين

يقوم بقتل غرميه ب�شفرة حادة الذي لفظ
�أنفا�سه مب�رسح اجلرمية  ،وفور احلادث
تدخلت م�صالح احلماية املدنية لنقل جثة
اجلاين اىل م�صلحة حفظ اجلثث يف حني
متكنت م�صالح الدرك من توقيف اجلاين
و�رشيكه و�إحالتهم على التحقيق .
حممد بن ترار
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بع�ضهن �أجننب وهن يف ع�صمة اثنني

ن�ساء على ذمة �أكرث من رجل
العقد العريف و�سيلة ل�شرعنة اخليانة الزوجية

هو لي�س الفيلم اجلزائري امل�شهور رجل وامر�أتان ،و�إمنا هو مو�ضوع عن
«زواج �إمر�أة واحدة من رجلني» ..هي لي�ست مب�سل�سل ا�ستعر�ض على
�شا�شات التلفزيون يف �شهر رم�ضان املعظم ،ولكنه �أمر مار�سه بع�ض من الن�ساء
اجلزائريات ،بعد �أن تخطني جميع الأحكام الإ�سالمية والأعراف والتقاليد،
وجل�أن للزواج من رجلني يف �آن واحد ،ومع �أنه �أمر خمالف لكل الديانات
ال�سماوية والعادات والأعراف والنوامي�س والفطرة الإن�سانية ،حيث �أن هناك
ن�سوة يردن �أن ي�أخذن ذلك احلق وفق �شريعتهن دون النظر �إىل ما يرتب عليها
من خماطر جينية واختالط يف الأن�ساب عرب خو�ضهن يف جمع �أكرث من زوج،
ومع تعدد الأ�سباب �إال �أن النتيجة بقيت واحدة  ،النتيجة كانت وخيمة ف�سمي
عقد القران الثاين بالزنا ووقع الزوجان �ضحية للخذالن..
�إعداد :م.ثيزيري
و للوقوف على هذه الظاهرة
�سنحاول عر�ض جزء ب�سيط من
بع�ض احلاالت التي مرت على
خمتلف حماكمنا  ...حيث �سنحاول
من خالل مو�ضوعنا املتوا�ضع
ت�سليط ال�ضوء على بع�ض الق�ضايا
التي عوجلت مبحاكمنا و التي ت�شكل
جزءا ب�سيطا من جممل امللفات التي
كانت و �ستظل متر عليها ...

�إمر�أة تتزوج رجلني وتنجب
منهما �أطفاال يف وقت واحد:
زلزلت الأر�ض حتت �أقدام رجل يف
العا�صمة ،عندما اكت�شف عن طريق
ال�صدفة �أن زوجته و�أم �أوالده متزوجة
من رجل ثان يف نف�س الوقت ومن
والية �أخرى دون �أن يتفطن لذلك،
بل و�أنه كان الزوج الثاين لهذه ال�سيدة
التي كانت على ذمة رجل �آخر عندما
تزوجها ،وهذا ل�سنوات دون �أن ينتبه
لهذا الأمر اخلطري ،خا�صة و�أنها
�أجنبت �أطفاال يف الفرتة التي كانت
فيها يف ع�صمة الرجلني يف نف�س
الوقت ،هي ف�ضيحة من النوع الثقيل
ميكن �أن تلقب باملر�أة ذات الزوجني،
والتي هزت عائلتني يف العا�صمة،
�أدخلت زوجها الثاين يف متاهة كبرية
قلبت حياته ودمرتها و�أ�صبح ي�شك يف
ن�سب �أبنائه بعدما عا�ش معها ملدة
� 12سنة ،و�أجنبت منه � 4أطفال،
هذا الرجل الثاين الذي تزوج منها
يف فيفري زواجا عرفيا حمتفال
به وثبت الزواج بت�سجيل العقد يف
�سجل احلاالت املدنية ح�سب تاريخ
�إنعقاده ال�صحيح ،ومت ت�أ�شري على
عقد ميالدهما وتبني له عند اكت�شافه
الف�ضيحة� ،أن زوجته يوم كانت حامال
ب�إبنهما الأول املولود يف دي�سمرب
�سنة  1999كانت �آنذاك متزوجة من
�شخ�ص �آخر وو�ضعت مولودا ثانيا يف
مار�س  2002حوايل � 4أ�شهر فقط
بعد طالقها من الزوج الأول ،الذي
كان بتاريخ � 7أكتوبر  ،2001وهذا ما
�أدى بالزوج الثاين �إىل طلب نفي ن�سب
املولودين الأولني له ،فيما قررت
املحكمة اللجوء �إىل التحليل العلمي
لإثبات ن�سب الطفلني ،واملطالبة يف
حال جاءت نتائج التحاليل �سلبية
احلكم بنفي ن�سب الولدين من الزوج
الثاين ،مع الأمر بت�سجيل منطوق
احلكم يف عقد ميالد الطفلني.

امر�أة «تتزوج» ثانية وهي
على ذمة زوج!
بد�أت مالب�سات ق�ضية املر�أة التي
ث ّبتت قرانها العريف وهي على ذمة
رجل �آخر ،عندما م ّر على زواجها
الأ ّول �أقل من � 3سنوات بعقد ر�سمي
�صادر عن بلدية عني بنيان ،حيث
رفعت دعوى تطليق على م�ستوى
ق�سم الأ�رسة مبحكمة �سيدي �أحممد،
فتم ف�سخ عقد القران بتاريخ 11
جويلية  ،2004فقام بالطعن يف
احلكم ال�صادر عن حمكمة �سيدي
�أحممد على م�ستوى املحكمة العليا
التي ق�ضت بنق�ضه و�إبطاله ،ما يعني
�أن املر�أة ال تزال مرتبطة قانونا مع
الزوج الأول.
هذا الأخري الذي اكت�شف يف 24
فيفري  2013بعد �أخذه عقد القران
من زوجته ورد فيه �أنه مت ف�سخه
بطلب منها بتاريخ  11جويلية
 2004والذي �سجل مبوجب �إخبار
بالطالق م�ستخرج من حمكمة
�سيدي �أحممد يف � 29سبتمرب ،2010
وحدث هذا رغم �أن حكم التطليق
مت �إلغا�ؤُه من طرف املحكمة العليا.
وح�سب ال�شكوى التي ح�صلنا على
ن�سخة منها ،ف�إن الإخبار بالطالق
امل�ستخرج من �أمانة �ضبط حمكمة
�سيدي �أحممد يعترب غري نافذ لأنه
ُح ّرر بعد �صدور قرار املحكمة العليا
ب�إلغاء حكم التطليق ،كما �أنه يحتوي
على معلومات ال �أ�سا�س لها من
ال�صحة .على �سبيل املثال ورد فيه
عبارة �أن احلكم الأول هو ف�س ٌخ للعقد
ويف حقيقة الأمر هو تطليق ،كما �أنه
ا�ستخرج بعد �صدور قرار املحكمة
العليا ب�إبطاله.
و�أفاد امل�صدر �أن الوثيقة غري
النافذة مت ا�ستعمالها يف احلالة
املدنية بدليل الت�أ�شري فيها على
هام�ش عقد الزواج .على �إثرها
رفع الزوج �شكوى �ضد زوجته �أمام
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة �سيدي
�أحممد يتهمها بالتزوير وا�ستعمال
املزور يف حمررات ر�سمية ،وتفيد
بقيامها بتثبيت زواجها العريف من
رجل �آخر وهي ما زالت على ذمة
زوجها الأول .وما زاد الأمر �سوءا
�إحلاق ن�سب �أطفالهما الثالثة �إليه
با�ستعمال وثيقة التطليق .وعندما
مل تتحرك الدعوى الق�ضائية �ضدها،

قرر �إيداع �شكوى ثانية على م�ستوى
النائب العام لدى جمل�س ق�ضاء
اجلزائر.

متزوجة �سجلت �شهادة
وفاتها لعقد قرانها مع
�شرطي
من بني امللفات  التي مرت على
حمكمة بئر مراد راي�سفي �سنة
 2013هو ملف املدعوة»و.خديجة»
وهي �سيدة يف العقد ال�ساد�س من
العمر واملتواجدة رهن ال�سجن على
خلفية تورطها يف ق�ضية تزوير
حمررات ر�سمية وانتحال هوية الغري
للزواج من موظف ب�سلك ال�رشطة،
وذلك بدافع عدم ك�شف التحريات
�أنه م�سبوقة ق�ضائيا بجناية القتل
العمدي �إىل جانب حماولة القتل �سنة
 1979ب�سنتني حب�سا نافذا.
حيثيات هذه الق�ضية تعود �إثر �إيداع
�شقيق املتهمة ل�شكوى ق�ضائية بتاريخ
بتاريخ � 11أفريل  2013مفادها �أن
�شقيقته قامت بتغيري لقبها الأ�صلي
مبا�رشة بعد خروجها من ال�سجن
عن تورطها يف جناية القتل العمدي
وحماولة القتل عام  ،1979كما قامت
بتغيري تاريخ ميالدها حتى ال يكون
عائقا �أمام زواجها مبوظف يف �سلك
ال�رشطة رغم �أنها مازالت متزوجة
من �شخ�ص �آخر قبل تورطها يف
ق�ضية القتل.
كما جاء يف معر�ض �شكواه �أنه
اكت�شف وقائع التزوير املتورطة فيها
�شقيقته املدعوة «م.خ» �إثر حت�صله
من �شقيقه على ن�سخة من �شهادة
ميالدها حتت رقم  273وال�صادرة
بتاريخ  7دي�سمرب  2011عن بلدية
بئر مراد راي�س ،على �أ�سا�س �أنها من
مواليد � 8سبتمرب  ،1955مدون عليها
متوفية بحيدرة بتاريخ  16دي�سمرب
 ،1995بناء على ت�رصيحات الأب
�إىل جانب مالحظة ت�سجيل الزواج
بال�شلف مع امل�سمى «�ش .ع» بتاريخ
 27جوان .1974
حيث ارت�أى �شقيقها هذا �أن يتحرى
عن الأمر لدى بلدية بئر مراد راي�س،
�أين �أكدوا له �أن �شهادة امليالد
�صحيحة و�صادرة عن م�صلحة احلالة
املدنية للبلدية ،هذا الأخري الذي
حت�صل على ن�سخة م�صورة من بطاقة
التعريف الوطنية �صادرة عن بلدية
«�سيدي احممد» حتمل هوية مغايرة
ل�شقيقته ،هذه البطاقة التي حت�صل

عليها على خلفية وجود نزاع عقار ي
بينهما على م�ستوى املحكمة.
ومن خالل التحريات �أكدت م�صلحة
احلالة املدنية على م�ستوى بلدية بئر
مراد راي�س ب�ش�أن تغيري لقب املتهمة
«و .خ» �إىل «م .خ» مت مبوجب الأمر
ال�صادر بتاريخ  28جانفي ،2004
وقد مت تدوين ذلك يف ال�سجل،
حيث قدمت ن�سخة من الأمر وبيان
الت�صحيح� ،أما بخ�صو�ص ت�سجيل
قيد ميالد املتهمة �إثر الن�سيان ،فقد
�أكدت ذات امل�صلحة �أنها تلقت بتاريخ
� 8أكتوبر � 2003أمرا يت�ضمن ت�سجيل
ميالد امل�شتكى منها على �أ�سا�س
�أنها مولودة بتاريخ � 8سبتمرب 1966
ببئر مراد راي�س ،وقد مت ت�سجيلها
يف �سجالت احلالة املدنية� ،أما
فيما يعني مالحظة وفاتها بحيدرة
املدون على هام�ش �شهادة امليالد
فقد �أكد �أنه وح�سب التحريات التي
قام بها ف�إنها تلقت �إخطارا من بلدية
حيدرة بوفاة املعنية.
حيث �أنكرت هذه املتهمة جميع التهم
املن�سوبة �إليها عرب جميع مراحل
التحقيق م�ؤكدة �أنها �أقدمت على
تغيري لقبها رفقة اثنني من �أ�شقائها،
كما �أنكرت قيامها بتغيري تاريخ
ميالدها من �سنة � 1955إىل 1966
مع �أّن ذلك وارد يف بطاقة تعريفها
الوطنية وكذا جواز �سفرها وعقد
زواجها مبوظف ال�رشطة ،حيث جاء
يف معر�ض ت�رصيحاتها لدى �سماعها
�أنه قد مت قيدها متوفاة لال�ستيالء
على �شقتها املتواجدة على م�ستوى
منطقة املرادية.
كما ورد يف ملف هذه الق�ضية �أن م�آل
تداعيات الك�شف عن هذه الوقائع
هو نزاع عقاري حول �شقة ا�ستفادت
منها املتهمة كهبة من والدها الذي
غري هو الآخر لقبه الذي انت�سبت �إليه
املتهمة و�شقيقاها ،حيث طلق والدها
والدتها وقام بالتنازل البنته عن �شقة
تقع ب�شارع ال�شهداء باملرادية ،غري
�أن املوهوب لها وبات�صالها مب�صالح
ديوان الرتقية والت�سيري العقاري من
�أجل الت�سوية الإدارية لعقد الإيجار
بعد نيلها التنازل من والدها بغية
ا�ستالمها لعقد �إيجار با�سمها طبقا
للقانون تعذر عليها ذلك فقدمت عدّة
مرا�سالت ،وبعد طول انتظار ا�ستلمت
ال�شاكية مرا�سلة من املديرية العامة
لديوان الرتقية والت�سيري العقاري
حل�سني داي ب�أن م�صاحلها حتوز
على ن�سخة من �شهادة وفاتها �صادرة

عن بلدية حيدرة ،و�أكدت التحريات
�أ ّن والدتها املتوفاة م�ؤخرا هي من
قامت بذلك ق�صد اال�ستيالء على
ال�شقة وقد تخلت لها عن ال�شقة قبل
وفاتها.
ومبثولها للمحاكمة �أنكرت املتهمة
جميع التهم املن�سوبة �إليها حيث
جاء يف معر�ض ت�رصيحاتها �أن
�أخاها هذا هو من قام بتزوير �شهادة
وفاتها بدافع الإ�ستيالء على �شقتها
التي وهبها �إياها والدها قبل وفاته،
�أمام من رجلني وبهويتني خمتلفتني،
�رصحت ب�أنها قررت تطليق زوجها
الأول عن طريق «اجلماعة» الأمر
الذي علق عليه القا�ضي بقوله»:عندما
تزوجت كان ذلك مبوجب وثائق،
وعند تطلقت جل�أت �إىل اجلماعة»،
هذه الأخرية التي �رصحت يف
اجلل�سة العالنية ب�أنها �أم لطفلني من
زوجها الثاين �أال وهو ال�رشطي الذي
�أكدت ب�أنه معوق و�ضحية �إرهاب يف
الوقت الذي ال تزال على ذمة زوجها
الأول ،كما جاء يف معر�ض مرافعة
دفاعها ب�أن موكلته هذه تعاين مر�ضا
نف�سيا ب�سبب املعاناة التي عا�شتها
يف الع�رشية ال�سوداء �إثر �إغت�صابها
يف فرتة الت�سعينيات على يد ثالثة
�شبان.

املحللة النف�سانية «غنية
جفال» ل»الو�سط»
ظاهرة زواج امر�أة واحدة من رجلني
يف ذات الوقت بد�أت تظهر اىل �سطح
الأحداث حمدثة �رشخاً يف ج�سم
املجتمع اجلزائري املتما�سك
واملتدين بفطرته،ووباء زواج املر�أة
الواحدة ب�أكرث من رجلني يف �آن
واحد ،يتنافى مع �أعراف املجتمع
وقوانينه وال�رشيعة الإ�سالمية التي
ملكت الرجل �أحقية الزواج ب�أكرث من
واحدة ،وقيدته يف ذلك باال�ستطاعة
تعط
والعدل بني الزوجات ،لكنها مل ِ
هذا احلق للمر�أة ،بيد �أن هناك ن�سوة
يردن �أن ي�أخذن ذلك احلق وفق
�رشيعتهن دون النظر �إىل ما يرتب
عليها من خماطر جينية واختالط
يف الأن�ساب عرب خو�ضهن يف جمع
�أكرث من زوج.
واعتقد معرفة الهدف من قيام
هن باالرتباط برجلني يف نف�س
الوقت يقودنا �إىل الأ�سباب احلقيقية
وراء الظاهرة  ،واليوم من الق�ضايا
امل�سجلة على م�ستوى املحاكم

باجلزائر والتي نطلع عليها من
خالل و�سائل الإعالم ومن خالل
�رسد ال�ضحية للمو�ضوع  ،جند
الزوجة تكتفي بالطالق ال�شفهي
دون امتام اجراءات العقد املدين
وتقبل على الزواج مرة ثانية  ،ويف
حاالت �أخرى الزوج �أ�صال لي�س
على علم بزواج زوجته برجل �أخر ،
ويف حاالت �أخرى جند حتى الزوج
والأهل على علم بعقد قران زواج
�أخر وهذا الأخري منت�رش بكرثة من
اجل احل�صول على منح مالية خا�صة
باملعا�ش وغريها ... .
كل هذه احلاالت يف احلقيقة تعود
اىل خلل كبري يف ان�ساق املجتمع
واالجتماعي
القانوين
منها
وال�سيا�سي وحتى الديني  ،وميكن
ان نت�ساءل هل يقع الطالق على
ل�سان الزوج ام القا�صي؟ وهنا ميكن
الإ�شارة اىل الفراغ القانوين الذي
يطبع القانون اجلزائري فيما يخ�ص
ق�ضايا الطالق ووجود هوة بني
�أحكام ال�رشيعة والقانون .
كما ان ذكورية املجتمع ونظرته
للمر�أة وبالأخ�ص املطلقة يدفع
باملر�أة خلو�ض مثل هذه التجارب
جتنبا لكالم النا�س فيما يخ�ص
ف�شلها بالزواج االول ونعتها بالفا�شلة
 ،ويف كثري من ىاالحيان يكون دافع
االنتقام من زوجها لظروف معي�شية
او ملعامالت قا�سية عا�شتها داخل
اال�رسة الزوجية ....كما ال ميكن
اهمال الدور ال�سلبي الذي لعبته
الف�ضاءيات من خالل بث م�سل�سالت
هادمة ملنظومة القيم اال�سالمية «
م�سل�سل زهرة وازواجها اخلم�س «
واالدراما الرتكية بانواعها �ساهما
يف زعزعة قيم املجتماعات بادخال
قيم غريبة ودخيلة �صنفوها يف
احلداثة..
ميكن القول انها ا�سباب متعددة
ومتداخلة واعتقد ان اللجوء للعقد
العريف و�سيلة لإ�ضفاء ال�رشعية على
خيانتهن الزوجية  ،الن هذه الزوجة لو
�أرادت ت�سجيل زواجها الثاين �سيطلب
منها �شهادة عدم الطعن بالنق�ض من
املحكمة وبالتايل تلج�أ حليل لتربير
الزنا ،والإ�شكال الكبري يقع يف حالة
الإجناب واختالط الأن�ساب  ،ويف
حالة رف�ض املحكمة الطعن وبقيت
املر�أة على ذمة الرجل الأول وقد
�أجنبت من الرجل الثاين كيف يكون
م�صري الأبناء من الزوج الثاين من
حيث احلقوق واملرياث ....
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ت�سا�ؤل عن اجلهة التي تعرقل اجنازه خالل � 20سنة

طريق عني �صالح -قرية �آراك
لغز يرعب امل�س�ؤولني
.

ماليري يف مهب الريح وحتذيرات من عزل مترنا�ست

مما ال يختلف عليه اثنان ف�إن الطريق الرابط بني عني �صالح وقرية �آراك ببلدية عني امقل
بتمرنا�ست  ،قد حتول مل�سلك ترابي ب�سبب تاكل الأر�ضية الباطنية يف ظل الغمو�ض الذي يكتنف
م�صري ماليرياخلزينة العمومية لإعادة االعتبار لهذا الطريق الذي �أ�صبح لغزا حمريا يرعب
امل�س�ؤولني كلما تناولت ال�صحافة معاناة م�ستعمليه .
�أحمد باحلاج
�أ�رست م�صادر مطلعة ليومية
«الو�سط «�أن ال�سلطات العليا
بالبالد حتوز على �شكاوى
وعرائ�ض احتجاجية تطالب
بالإ�رساع يف فتح حتقيق �أمني
–ق�ضائي و�إداري معمق لك�شف
الأطراف التي تقف خلف �إهمال
الطريق الوطني رقم  01الرابط
بني التيديكلت وعا�صمة االهقار
 ،يف �شطره املمتد من املقاطعة
الإدارية عني �صالح –قرية اراك
ببلدية عني امقل على م�سافة 270
كلم  ،خا�صة �إذا علمنا �أن هذا
املقطع يح�صد �سنويا الأرواح
ب�سبب حالة االهرتاء املتقدمة
لأر�ضيته  ،مما جعل عدد من
م�ستعمليه يتيهون يف ال�صحراء
ليتطلب الأمر منهم �ساعات من
الزمن لإعادة ت�صحيح امل�سار .
وح�سبما �أفادت به نف�س اجلهات
ف�إن هذا الطريق �أ�صبح الي�صلح

لل�سري عليه ب�سبب ت�سجيل مقلق
يف معدالت �إرهاب الطرقات
 ،ناهيك عن غياب �إ�شارات
املمهالت خا�صة بالنقاط ال�سوداء
،الأمر الذي احلق �أ�رضارا ج�سيمة
باملركبات   التي هدد �أ�صحابها
خا�صة م�ستعملي حافالت نقل
امل�سافرين و�شاحنات نقل
الب�ضائع وال�سلع بعدم ت�سديد
ق�سيمات ال�سيارات يف حالة ما

مل حترك ال�سلطات العليا و�صناع
القرار بالوالية مبا فيهم الوزارة
الأوىل ووزارة النقل والأ�شغال
العمومية ووايل الوالية ومديرية
الأ�شغال العمومية بتمرنا�ست
�ساكنا الحتواء الو�ضع املت�أزم
بذات الطريق .
اىل جانب ذلك فقد �رسبت جهات
م�س�ؤولة عن وجود غالف مايل
خ�ص�ص لرتميم الطريق املذكور

لكن حلد كتابة هاته الأ�سطر
مل تعرف وجهته وفق ما �أوردته
م�صادرنا.
من جهة ثانية فقد ت�ساءل
املت�رضرين من امل�شكل القائم
بنربة حادة عن عدم ادراج ملف
قطاع الأ�شغال العمومية وبال�ضبط
الطريق الرابط بني عني �صالح
وقرية �أراك �ضمن ا�شغال الدورات
العادية للمجل�س ال�شعبي الوالئي
هذا الأخري ا�صبح ملزم اكرث من
�أي وقت م�ضى بالتحرك يف جميع
االجتاهات الحتواء املع�ضلة
امل�ستمرة لتفادي تقدمي قافلة من
ال�ضحايا و الت�صدي ملخطط عزل
عا�صمة الواليات عن باقي واليات
الوطن .
ومعلوم �أن قطاع الطرقات بوالية
مترنا�ست التهم على مدار ع�رشين
�سنة الأخرية �أمواال �ضخمة دون
حتقيق النتائج املرجوة �سواء
على م�ستوى الطرقات الوالئية �أو
الوطنية .

بعدما تقرر ا�ستدعاء  05م�س�ؤولني �أمام وكيل اجلمهورية غدا

العدالة بوالية �أدرار حترك ملفات الف�ساد بقطاع
ال�شباب والريا�ضة

من املنتظر �أن ميثل منت�صف
الأ�سبوع اجلاري  ،عدد من
�إطارات قطاع ال�شباب والريا�ضة
بوالية �أدرار � ،أمام م�صالح العدالة
بتهمة �إبرام �صفقات م�شبوهة
ومنح امتيازات غري قانونية
خلوا�ص بطرق ملتوية .
ك�شفت م�صادر مطلعة ليومية
«الو�سط»�،أن عدد من اطارات
قطاع ال�شباب والريا�ضة بوالية
�أدرار من بينهم مدير ديوان
املركب الريا�ضي  ،رئي�س مكتب
املحا�سبة ورئي�س ق�سم الإدارة

واملالية و �أع�ضاء من جلنة فتح
الأظرفة وتقييم العرو�ض � ،إ�ضافة
�إىل �أ�صحاب م�ؤ�س�سات ا�ستفادة
من امتيازات غري م�رشوعة من
طرف املدير احلايل للديوان،
�سيمثلون غدا الأثنني �أمام وكيل
اجلمهورية لدى حمكمة �أدرار
وذلك بعد ت�سلمهم ال�ستدعاءات
يوم اخلمي�س من الأ�سبوع املن�رصم
 .وح�سبما �أفادت به نف�س اجلهات
ف�إن حترك م�صالح العدالة
بال�رشوع يف فتح ملفات الف�ساد
بقطاع ال�شباب والريا�ضة بوالية

�أدرار التي تعي�ش على وقع �صفيح
�ساخن جاء على خلفية عديد
ال�شكاوى والعرائ�ض االحتجاجية
التي ت�سلمتها دوائر االخت�صا�ص
املعنية حول �سوء الت�سيري وابرام
�صفقات م�شبوهة  ،ناهيك عن
ت�ضخيم الفواتري وهو الأمر الذي
يتنافى مع تو�صيات وتوجيهات
احلكومة الرامية لرت�شيد النفقات
بااللتزام ب�سا�سية التق�شف يف
جميع القطاعات اىل غاية البحث
عن بدائل حقيقية لإنهاء التبعية
لقطاع املحروقات الذي تهاوت

�أ�سعاره يف البور�صات العاملية .
من جهة ثانية ت�شري املعطيات
الأولية املتوفرة اىل وجود نية
كبرية من وزير ال�شباب والريا�ضة
�إىل �إنهاء مهام مدير القطاع
احلايل بوالية �أدرار غري املرغوب
فيه لدى الأ�رسة الريا�ضية بالوالية
وح�سبما نف�س املعلومات ف�إن
تون�س غ�ضبان املديرة احلالية
لقطاع ال�شباب والريا�ضة بوالية
خن�شلة �ستخلفه يف نف�س املن�صب
وفق ما �أوردته م�صادرنا .
�أحمد باحلاج

�أمن والية مترنا�ست

الإطاحة بع�شريني بتهمة حيازة �سالح �أبي�ض
مع ال�سكر العلني

يف �إطار حماربة اجلرمية ب�شتى
�أنواعها متكنت عنا�رص الأمن
احل�رضي اخلام�س ب�أمن والية
مترنا�ست من توقيف �شخ�ص يبلغ
من العمر (� )25سنة عن ق�ضية
حيازة �سالح ابي�ض من ال�صنف
ال�ساد�س دون مربر �رشعي متبوع

بال�سكر العلني ال�سافر.
تلقي
وقائع الق�ضية تعود �إىل
قاعة الإر�سال ات�صال هاتفي
على الرقم الأخ�رض ،مفاده
التدخل على م�ستوى حي بوتقي
 ،عليه مت تنقل عنا�رص ال�رشطة
اىل عني املكان ،وبعد التدخل

قاموا بتوقيف �شخ�ص كان يف
حالة جد متقدة من ال�سكر حيث
ابدى مقاومة عنيفة جتاه عنا�رص
ال�رشطة ،بعد �إخ�ضاعه لعملية
التلم�س اجل�سدي القانونية �ضبط
بحوزته �سالح ابي�ض من ال�صنف
ال�ساد�س حمظور (�سكني ثالث

جنوم) ،بعد ا�ستكمال �إجراءات
التحقيق مت تقدمي امل�شتبه فيه �أ
مام اجلهات الق�ضائية املخت�صة
التي �أ�صدرت يف حقه � 06أ�شهر
حب�س موقوفة النفاذ مع غرامة
مالية قدرها  20.000دج.
�أحمد باحلاج

بعد متاطله يف �إعادة دمج املحا�سب
الإداري غايل الأخ�ضر

مدير ال�صحة باحلجرية
يتحدى املديرية العامة
للوظيفة العمومية
رف�ض مدير امل�ؤ�س�سة العمومية
لل�صحة اجلوارية بدائرة احلجرية
بورقلة  ،االلتزام مبرا�سلة املديرية
العامة للوظيفة العمومية القا�ضية
ب�إعادة دمج املحا�سب الإداري
غايل الأخ�رض  ،الأمر الذي جعل
املعني يف حرية من �أمره بعدما
ا�صبح يعي�ش على وقع �شكوك
تنذر بالتالعب مبن�صبه .
الإداري
املحا�سب
طالب
بامل�ؤ�س�سة العمومية لل�صحة
اجلوارية بدائرة احلجرية التابعة
لوالية ورقلة غايل الأخ�رض من
ال�سلطات املركزية واجلهات
الو�صية ب�رضورة التدخل العاجل
العادة دجمه يف من�صبه برتبة
حما�سب �إداري وهذا نظرا
لال�ستقالة املقدمة من طرفه ،
بعد جناحه يف م�سابقة التوظيف
اخلارجية ل�سنة 2018مبركز
مكافحة ال�رسطان بوالية الوادي
،الذي �أثبت عدم جناحه كون
املعني حما�سب �إداري ويثبت
م�ستوى ت�أهيلي �أعلى من الرتبة
املراد �شغلها .
من جهة ثانية فقد �أبدت مرا�سلة

املديرية العامة للوظيفة العمومية
املوجهة �إىل مدير امل�ؤ�س�سة
اال�ست�شفائية املتخ�ص�صة «مركز
مكافحة ال�رسطان بالوادي
« ،والتي حتوز يومية «الو�سط
«على ن�سخة منها عن موافقتها
اال�ستثنائية على �إعادة دمج
املعني يف �إدارته الأ�صلية وهو ما
جتاهلته �إدارة امل�ؤ�س�سة العمومية
لل�صحة اجلوارية بدائرة احلجرية
ح�سبما �أفاد به املت�رضر من
امل�شكل القائم .
ويف انتظار تدخل فعلي من مدير
ال�صحة وال�سكان بوالية ورقلة
للف�صل يف هذه الق�ضية يبقى
املحا�سب الإداري املذكور عاطل
عن العمل حلد كتابة هاته الأ�سطر
.
من جهتها حاولت يومية
«الو�سط»تكرارا ومرارا االت�صال
بالرجل الأول على قطاع ال�صحة
بوالية ورقلة م�صدق فا�ضل
ملعرفة ر�أيه يف املو�ضوع �إال �أنه
تعذر علينا ذلك ب�سبب وجود
هاتفه خارج نطاق التغطية .
�أحمد باحلاج

مترنا�ست

�سكان و�سط املدينة
ي�شتكون الباعة الفو�ضويني

ي�شتكى �سكان و�سط مدينة
مترنا�ست من االنت�شار املذهل
للباعة الفو�ضويني للخ�رض
والفواكه بجوار منازلهم  ،ومما
يحز يف نفو�س ه�ؤالء هو ترك
الباعة ملخلفاتهم بعد انتهاء
عملية البيع كل م�ساء .
عرب �سكان و�سط مدينة
مترنا�ست يف ت�رصيح لهم مع
يومية «الو�سط»،عن ا�ستيائهم
وتذمرهم ال�شديدين مما �أ�سموه
باالنت�شار املتزايد و املقلق يف
نف�س الوقت للباعة الفو�ضويني
مبحاذاة منازلهم  ،الأمر الذي
عكر �صفو يومياتهم خا�صة اذا
علمنا �أن ه�ؤالء الباعة الفو�ضويني
�إقدام امل�شتكى منهم على ترك
خملفات �سلعهم بجوار مقرات
�سكناهم .
من جهة ثانية فقد نا�شد
املت�رضرين من امل�شكل القائم
وايل والية مترنا�ست ب�صفته

امل�س�ؤول الأول على الهيئة
التنفيذية ب�رضورة التدخل
العاجل لدى كل من م�صالح
البلدية بعا�صمة االهقار ومديرية
التجارة لتفعيل الأدوات الرقابية
لردع مثل هكذا �سلوكات التي
�ساهمت يف ت�شويه املنظر
اجلمايل ملدينة مترنا�ست
ال�سياحية .
�إىل جانب ذلك فقد ذهب البع�ض
الأخر من حمدثينا اىل ابعد من
ذلك عندما �أكدوا �أن ال�سلطات
املعنية بكافة بلديات الوالية
عجزت عن تنظيم قطاع التجارة
رغم تر�سانة القوانني التي تنظيم
هذا القطاع  ،الأمر الذي �ساهم
يف ت�شجيع كل من هب ودب على
الولوج لعامل التجارة وبيع املواد
اال�ستهالكية ال�رسيعة التلف
بطرق خمالفة للمعايري وبعيدا
عن �أعني الرقابة .
�أحمد باحلاج   
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بح�ضور �إقليمي ودويل

"قطار الثورة" ي�صل نهايته �إيذانا
بـ"فرح ال�سودان"
ترقب ال�سودانيون� ،أم�س ال�سبت ،التوقيع النهائي للإعالن الد�ستوري وال�سيا�سي ،ب�ش�أن الفرتة
االنتقالية بني املجل�س الع�سكري وقوى احلرية والتغيري ،مع و�صول "قطار عطربة" خط النهاية
وانت�شرت القوات الأمنية بكثافة يف �شوارع اخلرطوم ،و�أغلقت بع�ض الطرقات ال �سيما امل�ؤدية
�إىل الق�صر الرئا�سي ومقر قيادة اجلي�ش ال�سوداين ،وجتري مرا�سم حفل التوقيع التي �أطلق عليها
ا�سم "فرح ال�سودان" ال�ساعة  11:00تغ ،بح�ضور �إقليمي ودويل و�أفادت وكالة الأنباء ال�سودانية،
بو�صول كل من وزيري خارجية �أوغندا �سام كوتي�سا ،وجيبوتي حممود علي يو�سف ،وم�ساعد
الأمني العام للأمم املتحدة بالقرن الإفريقي تارتت �أونانقا.
ق.د
كما و�صل وكيل وزارة
اخلارجية العماين ال�شيخ
خليفة احلارثي ،وذلك
للم�شاركة يف احتفال
البالد بتوقيع وثائق الفرتة
االنتقالية.
وذكرت الوكالة �أن رئي�س
مفو�ضية االحتاد الإفريقي
مو�سى فكي ،و�صل اجلمعة
للم�شاركة يف حفل التوقيع.
واجلمعة ،و�صل وزير
اخلارجية الرتكي مولود
ت�شاوو�ش �أوغلو ،العا�صمة
اخلرطوم ،حل�ضور مرا�سم
التوقيع النهائي و�أعلنت
قوى �إعالن احلرية
والتغيري ،ت�سيري موكب
"احلرية واملدنية" من
و�سط اخلرطوم �إىل �ساحة
احلرية (�أكرب �ساحات
العا�صمة اخلرطوم).
و�أ�شارت قوى التغيري �إىل

و�صول "قطار عطربة"
رمز الثورة نهايته ،حيث
يجري ا�ستقبال "الثوار"
القادمني للم�شاركة يف
احتفال التوقيع من مدينة
عطربة �شمايل البالد يذكر
�أن مدينة عطربة انطلقت

منها �رشارة االحتجاجات
يف  19دي�سمرب .2018
ويف  17جويلية املا�ضي،
وقع املجل�س الع�سكري
ال�سيا�سي"
"الإعالن
مع قوى �إعالن احلرية
والتغيري ،و�أقر فيه هياكل

ال�سلطة االنتقالية "املجل�س
ال�سيادي وجمل�س الوزراء
واملجل�س الت�رشيعي"ون�ص
االتفاق على �أن يتكون
جمل�س ال�سيادة من 11
ع�ضوا " 5مدنيني تر�شحهم
قوى احلرية التغيري ،و5

من الع�سكريني ،ومر�شح
مدين" ،فيما تختار قوى
"احلرية والتغيري" رئي�س
جمل�س الوزراء.
ويف � 4أوت اجلاري،
وقع املجل�س الع�سكري
وقوى "احلرية والتغيري"،
بالأحرف الأوىل ،وثيقة
الد�ستوري"،
"الإعالن
بو�ساطة من االحتاد
الإفريقي واتفق الطرفان
على جدول زمني ملرحلة
انتقالية من � 39شهرا
يتقا�سمان خاللها ال�سلطة،
وتنتهي ب�إجراء انتخابات.
وي�شهد ال�سودان ا�ضطرابات
متوا�صلة منذ �أن عزلت
قيادة اجلي�ش ،يف � 11أفريل
املا�ضي ،عمر الب�شري من
الرئا�سة (،)2019 - 1989
حتت وط�أة احتجاجات
�شعبية منددة برتدي
الأو�ضاع االقت�صادية.

�أ�سري ُم�سن من اخلليل يدخل عامه الـ  18يف �سجون االحتالل

�أنهى الأ�سري ا ُ
مل�سن �صدقي حامد
الزرو التميمي ( 60عا ًما) من مدينة
اخلليل ،اليوم ال�سبت 17 ،عا ًما يف
�سجون االحتالل "الإ�رسائيلي "ودخل
عامه الـ  18على التوايل.
رصحت "�إكرام"؛ �شقيقة الأ�سري
و� ّ
التميمي ،ب�أن �شقيقها تنقل بني عدة

�سجون "وهو يقبع الآن يف �سجن نفحة
ال�صحراوي ،ويعاين من الإهمال الطبي
املتعمد من قبل �إدارة ال�سجن وعدم
تقدمي الرعاية الطبية له"و�أ�شارت
�إىل �أن الأ�سري �صدقي متزوج ولديه
�أ�رسة مكونة من  18فردًا ،وتويف
والدهما وهو داخل الأ�رس وكانت

قوات االحتالل ،قد اعتقلت الأ�سري
التميمي فجر الـ  16من �أوت ،2002
عقب اقتحام منزله يف مدينة اخلليل
(جنوب ال�ضفة الغربية) .و�أ�صدرت
بحقه حك ًما بال�سجن مدة  35عا ًما
ويعاين الأ�سري التميمي ،من عدة
�أمرا�ض منها ال�سكري ،وم�شاكل يف

العمود الفقري ،والقولون ،وم�شاكل
يف املعدة والأمعاء� ،إ�ضافة �إىل
ح�سا�سية من البن�سلني و�أدوية �أخرى
ما يفاقم من معاناته وال يقوى على
ال�سري �إال بعكاز للم�شي وم�ساعدة
من الأ�رسى ،ويعاين من هزال �شديد
ونق�ص بالوزن.

بعد يومني من موافقة �سلطات جبل طارق على الإفراج عنها

وا�شنطن ت�صدر �أمرا باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غري�س "1
�أ�صدرت وزارة العدل
الأمريكية� ،أمرا باحتجاز
الناقلة الإيرانية "غري�س
 "1املتهمة بتهريب النفط
�إىل �سوريا جاء ذلك بعد
موافقة ال�سلطات يف جبل
طارق ،اخلمي�س ،على
�إطالق �رساح الناقلة ،بعد
�أن ظلت حتتجزها منذ
�أوائل جويلية املا�ضي
وقالت الوزارة يف بيان
نقلت عنه �صحيفة "ذا
هيل" الأمريكية� ،إنه

مبوجب �أمر االحتجاز،
تكون الناقلة وحمولتها من
النفط التي تقدر قيمتها
بـ � 995ألف دوالر ،قابلة
للم�صادرة.
و�أ�ضافت �أنها �أ�صدرت ذلك
الأمر بناء على �شكوى من
احلكومة الأمريكية ،ت�ؤكد
�أن الناقلة كانت متجهة
�إىل �سوريا قبل احتجازها
يف جبل طارق وجاء يف
تلك ال�شكوى� ،أن "م�س�ؤويل
تنفيذ القانون الأمريكيني،

ك�شفوا �أن الناقلة كانت
ت�ستخدم �أوراقا مزورة
ملزاولة ن�شاطها ،بجانب
نقلها النفط الإيراين �إىل
�سوريا".
و�أ�ضافت �أن عائدات
تلك ال�شحنة النفطية
كانت �ستذهب �إىل
احلر�س الثوري الإيراين،
الذي �صنفته وا�شنطن
منظمة �إرهابية يف �أفريل
املا�ضي ،بح�سب امل�صدر
نف�سه واخلمي�س ،قررت

�سلطات �إقليم جبل طارق
التابع لربيطانيا ،الإفراج
عن ناقلة النفط الإيرانية
املحتجزة بداعي نقل
النفط �إىل النظام ال�سوري
وي�أتي القرار عقب تلقي
حكومة الإقليم تعهدات
خطية من �إيران بعدم
تفريغ حمولة الناقلة يف
�سوريا ،بح�سب و�سائل
�إعالم حملية.
واجلمعة ،نفت وزارة
اخلارجية الإيرانية �أن

تكون طهران قدمت �أي
�ضمانات لربيطانيا من
�أجل الإفراج عن الناقلة
ويف  4يوليو املا�ضي،
�أعلنت حكومة جبل
طارق� ،إيقاف ناقلة نفط
حتمل اخلام الإيراين
�إىل �سوريا ،واحتجازها
وحمولتها و�أو�ضحت �أن
�سبب الإيقاف يعود �إىل
"انتهاك" الناقلة للحظر
الذي يفر�ضه االحتاد
الأوروبي على �سوريا.

طائرات االحتالل ت�شن �سل�سلة
غارات على القطاع

�شنّت طائرات االحتالل
"الإ�رسائيلي" –فجر �أم�س
ال�سبت� -سل�سلة غارات على
مواقع متفرقة يف قطاع
غزة و�أفادت م�صادر حملية
ملرا�سلنا� ،أن طائرات
االحتالل احلربية ق�صفت
�أر�ضا زراعية بالقرب من
املقربة ال�رشقية �رشق
مدينة غزة ،وموقعا �رشق
حي التفاح بغزة.
امل�صادر
و�أ�ضافت
�أن الطائرات احلربية
ال�صهيونية �أطلقت ما ال
يقل عن � 4صواريخ جتاه
أرا�ض زراعية �رشق دير
� ٍ
البلح و�سط قطاع غزة ومل
يبلغ عن وقوع �إ�صابات جراء
العدوان ال�صهيوين ،يف حني
�سجلت العديد من حاالت
الهلع وم�ساء اجلمعة،
قالت �صحيفة "يديعوت
�أحرونوت"� :إن ما ت�سمى
"القبة احلديدية" نفذت

حماوالت اعرتا�ض �صواريخ
يف "غالف غزة".
و�أ�شارت ال�صحيفة العربية
�إىل �أن القبة احلديدية
ً
�صاروخا واحدًا
اعرت�ضت
و�أ�سقطته ،يف حني �سقط
�آخران يف مناطق مفتوحة
بالقرب من "�سديروت"وذكر
موقع "حد�شوت "24
العربي� ،أن ما ت�سمى القبة
احلديدية اعرت�ضت ثالثة
�صواريخ �أُطلقت من قطاع
رصح
غزة نحو �سديروت و� ّ
املتحدث با�سم جي�ش
االحتالل �أن "�صفارات
الإنذار انطلقت يف مدينة
�سديروت ويف كيبوت�سات
�أور هانري ونري عم و�إيرز
وغابيم وافيم"و�أ�شار �إىل
"التعرف على عملية �إطالق
واحدة من قطاع غزة نحو
امل�ستوطنات واعرتا�ض
القبة
من
ال�صاروخ
احلديدية".

�أعلنت ال�سلطات الهندية،
ال�سبت ،بدء رفع القيود
املفرو�ضة يف ال�شطر
اخلا�ضع لها من �إقليم ك�شمري
املتنازع عليه ،وذلك بعد
قرابة �أ�سبوعني من �إغالق
�أمني غري م�سبوق ونقلت
وكالة �أنباء �أ�سو�شييتد
بر�س ،عن �شاهد ت�شودري،
م�س�ؤول ال�ش�ؤون الإدارية
يف �رسيناغار ،التابعة
جلامو وك�شمري� ،أن خدمات
الهواتف الأر�ضية بد�أت تعود
�إىل معظم املناطق ،مع البدء
بفتح املكاتب احلكومية.
كما ن�رشت �رشطة املنطقة
تغريدة عرب تويرت ،قالت
فيها �إنه مت تخفيف القيود
املفرو�ضة على حرية
التحرك يف عدة �أجزاء
من املنطقة واجلمعة
�أعلنت الهند التزامها ب�إلغاء
تدريجي جلميع القيود
الأمنية املفرو�ضة م�ؤخرا يف
ك�شمري ،و�سط م�سا ٍع من قبل
�سلطات البالد لإعادة احلياة
�إىل حالتها الطبيعية باجلزء
الذي �ضمته من الإقليم.
جاء ذلك يف ت�رصيحات
�إعالمية �أدىل بها ممثل الهند
الدائم لدى الأمم املتحدة
�سيد �أكرب الدين ،عقب انتهاء
جل�سة طارئة عقدها جمل�س
الأمن الدويل يف نيويورك،

بناء على طلب �صيني ،لبحث
الو�ضع يف �إقليم ك�شمري.
وقبل نحو �أ�سبوعني� ،ألغت
احلكومة الهندية بنود املادة
 370من الد�ستور ،التي متنح
احلكم الذاتي لوالية "جامو
وك�شمري" ال�شطر اخلا�ضع
ل�سيطرتها من الإقليم ويف
�صدق الربملان
اليوم التايلّ ،
بغرفتيه العليا وال�سفلى ،على
قرار تق�سيم والية جامو
وك�شمري �إىل منطقتني (جامو
وك�شمري ،ولداخ) ،تتبعان
ب�شكل مبا�رش للحكومة
املركزية �إثر ذلك ،قطعت
ال�سلطات الهندية االت�صاالت
الهاتفية والإنرتنت والبث
التلفزيوين يف املنطقة،
كما فر�ضت قيودا على
التنقل والتجمع وتعطي
بنود املادة الد�ستورية التي
�ألغتها نيودلهي ،الك�شمرييني
وحدهم يف الوالية حق
الإقامة الدائمة ،ف�ضال عن
حق التوظيف يف الدوائر
والتملك،
احلكومية،
واحل�صول على منح
تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئا�سي،
مبعنى �أن تفعيله ال يحتاج �إىل
الت�صديق عليه من الربملان،
فيما �أبقت احلكومة املادة
نف�سها ،كونها حتدد العالقة
بني جامو وك�شمري والهند.

الهند تخفف قيودا �أمنية "�شلت"
حياة �سكان ك�شمري
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حرب نف�سية:

كيف تتعامل �إيران مع احل�شد الع�سكري الأمريكي يف املنطقة؟

تتعر�ض �إيران ل�ضغوط �أمريك ّية غري م�سبوقة يف املرحلة احلالية ،حيث توازت العقوبات املتتالية التي تفر�ضها الواليات املتحدة الأمريكية مع احل�شد الع�سكري
اً
ف�ضل عن قاذفات من طراز «بي  »52و�صواريخ «باتريوت» �إىل املنطقة.
للأخرية ،بعد �إر�سال حاملة الطائرات «�أبراهام لنكولن» و�سفينة «يو �إ�س �إ�س �أرلينغتون»،
ورغم ذلك ،ف�إن طهران ما زالت تكابر وتق ّل�ص من احتمال اندالع حرب بينها وبني وا�شنطن يف الفرتة القادمة ،حيث اعتربت �أن وا�شنطن «لن جتر�ؤ على
مهاجمتها» ،وهددت با�ستهداف قواعدها القريبة من حدودها ،ورف�ضت اال�ستجابة لدعوة الرئي�س الأمريكي «دونالد ترامب» لالت�صال به .ويف الواقع ،ف�إن ذلك
يعود �إىل اعتبارات عديدة تت�صل بر�ؤية طهران للم�سارات املحتملة للت�صعيد احلايل مع وا�شنطن ،واخليارات املتاحة �أمام الأخرية.
د .حممد عبا�س ناجي/
مركز امل�ستقبل للدرا�سات
و الأبحاث املتقدمة
�أ�سباب خمتلفة:
ميكن تف�سري �إ�رصار �إيران على
ا�ستبعاد خيار احلرب ،على
الأقل يف الوقت احلايل ،مع
الواليات املتحدة الأمريكية
يف �ضوء �أ�سباب عديدة يتمثل
�أبرزها يف:
الأولوية لالقت�صاد:
ما زالت طهران ترى �أن �إدارة
الرئي�س الأمريكي «دونالد
ترامب» تراهن يف الأ�سا�س
على العقوبات التي تفر�ضها
على �إيران ،والتي �إن كانت
قد �أنتجت معطيات جديدة
على الأر�ض بالفعل على نحو
بدا جل ًّيا يف تراجع ال�صادرات
النفطية وانهيار العملة الوطنية
وارتفاع معدل الت�ضخم؛
�إال �أن نتائجها «الكاملة» مل
تتحقق بعد ،حيث حتتاج �إىل
مزي ٍد من الوقت ،خا�صة فيما
يتعلق بالعمل على الو�صول
بال�صادرات النفطية �إىل
امل�ستوى �صفر ،حيث تواجه
تلك امل�ساعي �صعوبات تت�صل
مبحاوالت �إيران االلتفاف
عليها عرب ممار�سة �أن�شطة،
مثل :تهريب النفط وبيعه عرب
�رشكات وهمية� ،أو �سلوك
م�سارات بحرية غري معروفة
لنقل النفط �إىل بع�ض الأ�سواق
وغريها.
وبعبارة �أخرى ،ف�إن �إن�ضاج
الت�أثريات املنتظرة للعقوبات
الأمريكية ما زال يف حاجة
�إىل مزيد من الوقت ،على نحو
يُ�ضعف من احتمال «التعجل»
با�ستخدام الآلة الع�سكرية حال ًّيا

قبل تبلور تلك التداعيات.
�ضغوط متوازية:
تَعترب طهران �أن احل�شد
الع�سكري املتزايد الذي جُتريه
الواليات املتحدة الأمريكية يف
املنطقة يدخل يف �إطار احلرب
النف�سية التي حتاول الأخرية
�شنها �ضد �إيران ،بهدف
ممار�سة �ضغوط �أقوى عليها،
وو�ضعها �أمام خيارات حمدودة
تدفعها يف النهاية لال�ستجابة
للمطالب الأمريكية اخلا�صة
ب�إجراء مفاو�ضات جديدة
للو�صول �إىل اتفاق ي�ستوعب
جممل التحفظات التي تُبديها
وا�شنطن حول االتفاق النووي
احلايل الذي ان�سحبت منه يف
 8مايو  2018بالتوازي مع �إعادة
فر�ضها العقوبات الأمريكية
على �إيران جمد ًدا.
لكن ذلك ال ينفي �أن ثمة
اجتاهات يف �إيران باتت ترى
�رضورة التح�سب من التوقعات
املتفائلة يف هذا ال�ش�أن،
مع تبني خطوات للتهدئة
يف الوقت نف�سه ،باعتبار �أن
ت�صعيد م�ستوى التوتر مع
الواليات املتحدة الأمريكية
قد يفر�ض عواقب وخيمة،
ورمبا ال ميكن �ضبط م�ساراته
املحتملة يف مرحلة الحقة،
وقد توازى ذلك ،ب�شكل الفت،
مع التحذيرات التي �أطلقتها
تلك االجتاهات ب�ش�أن غياب
البدائل التي ميكن �أن ت�ستند
�إليها �إيران يف مرحلة ما بعد
تنفيذ �إجراءاتها الت�صعيدية
امل�ضادة بعد �شهرين من الآن،
وهي الإجراءات اخلا�صة برفع
م�ستوى تخ�صيب اليورانيوم �إىل
�أكرث من  ،%3.67و�إعادة ت�شغيل
مفاعل «�آراك» الذي يعمل
باملاء الثقيل.

ففي ر�ؤية هذه االجتاهات ،ف�إن
�إيران ال متتلك �إجابة حمددة
على �س�ؤال «ماذا بعد؟»� ،أي
ما هي اخليارات التي ميكن �أن
ت�ستخدمها �إيران يف اليوم التايل
التخاذ هذه القرارات ،التي
�ستتحول �إىل خطوات �إجرائية
يف حالة ما �إذا مل ت�ستجب
القوى الدولية ملا �أعلنته
�إيران يف  8ماي املن�رصم،
عندما رف�ضت بيع الفائ�ض
من �إنتاج اليورانيوم املخ�صب
بن�سبة  %3.67واملاء الثقيل
يف الأ�سواق الدولية ،ومنحت
تلك القوى مهلة �شهرين لرفع
م�ستوى التعامالت التجارية
وامل�رصفية بينها قبل الإقدام
على ذلك.
وهنا ،ف�إن هذه االجتاهات
ال ت�ستبعد �أن تتحول احلرب
النف�سية �إىل حرب واقعية على
الأر�ض ،باعتبار �أن اتخاذ �إيران
لهذه الإجراءات يعني عمل ًّيا
�إعادة تن�شيط برناجمها النووي
مرة �أخرى ،واالقرتاب جمد ًدا
من مرحلة امتالك القدرة على
�إنتاج القنبلة النووية وهو خط
�أحمر لن ت�سمح به الواليات
املتحدة الأمريكية �أو �أي من
القوى الدولية الأخرى مبا فيها
رو�سيا.
االجتاه املناوئ:
يرتبط ا�ستبعاد طهران خليار
احلرب بر�ؤيتها القائمة على �أن
هذه احلرب لن حتظى بت�أييد،
�سواء داخل الواليات املتحدة
الأمريكية �أو خارجها .فعلى
امل�ستوى الداخلي الأمريكي،
ال يبدو �أن املناخ العام ،وف ًقا
لر�ؤية طهران ،ميكن �أن ي�ؤ ّيد
هذه احلرب .ف�ضلاً عن � ّأن
اقرتاب موعد االنتخابات

الرئا�سية الأمريكية القادمة قد
ري يف هذا
يكون متغ ً
ريا له ت�أث ٌ
ال�سياق.
وعلى امل�ستوى اخلارجي ،ال
تُبدي القوى الدولية الأخرى
دع ًما للحرب ،باعتبار �أنها
كانت وما زالت ترى �أن الآلية
الأن�سب للتعامل مع �إيران تتمثل
يف املفاو�ضات ،التي جنحت
عربها يف الو�صول �إىل االتفاق
النووي الذي و�ضع قيو ًدا م�ؤقتة
على الأن�شطة النووية الإيرانية،
ودفع تلك الدول �إىل االنخراط
يف تعامالت جتارية وم�رصفية
مع �إيران ،قبل �أن يرتاجع
م�ستواها ب�سبب العقوبات
الأمريكية.
ويف ر�ؤية طهران ،ف�إن الدول
الأوروبية �ستكون �أول من
يعار�ض هذا التوجه ،حيث
حتاول تعزيز فر�ص ا�ستمرار
العمل باالتفاق النووي لتجنبه،
وهو ما يعود يف الأ�سا�س �إىل
�أنها �ستكون �أول من �سيت�أثر
باالرتدادات املحتملة لتلك
احلرب ،على غرار ما حدث
يف الأزمة ال�سورية ،عندما
تدفقت موجات من الالجئني
واملهاجرين �إليها.
كما �أن رو�سيا وال�صني �سوف
تقفان �ضد احلرب ،يف ظل
العالقات القوية التي ت�ؤ�س�سها
الدولتان مع �إيران ،على نحو
ريا دول ًّيا
قد يوفر لها ظه ً
يف جمل�س الأمن يحول دون
�صدور قرارات ال تتوافق مع
م�صاحلها.
لكن �إيران هنا تتجاهل دون
�شك �أن ال�سيا�سة املت�شددة
التي تتبناها �ساهمت يف
تقلي�ص م�ساحة اخلالفات
الأوروبية-الأمريكية جتاهها،
وهو ما يبدو �أنه �سيتوا�صل
يف املرحلة القادمة يف �ضوء

الإجراءات الت�صعيدية التي
اتخذتها يف برناجمها النووي.
ف�ضلاً عن �أنها تتغا�ضى عن
احلدود املحتملة للخالفات
التي قد تن�شب بني الواليات
املتحدة الأمريكية وكل من
ال�صني ورو�سيا حولها ،حيث
�إن تلك احلدود تبقى مرتبطة
يف النهاية بح�سابات كل دولة
وم�صاحلها مع الطرف الآخر.
التكلفة املرتفعة:
تدعي �إيران �أنها متتلك القدرة
على رفع كلفة �أي عمل ع�سكري
قد تقوم به الواليات املتحدة
الأمريكية �ضدها ،حيث
تزعم �أن القواعد الأمريكية
يف املنطقة �سوف تكون يف
مرمى نريانها ،وهو ما �أكده
قائد القوة اجلوف�ضائية التابعة
للحر�س الثوري «�أمري علي
حاجي زاده» يف الفيديو الذي
بثته وكالة �أنباء فار�س ،والذي
�ش ّبه تلك القواعد بـ»قطعة
اللحم بني �أ�سناننا» .ويتوازى
ذلك بالطبع مع التهديدات
التي توا�صل بع�ض امليلي�شيات
املوالية لإيران �إطالقها ،مثل
«ع�صائب �أهل احلق» التي
هددت با�ستهداف القوات
الأمريكية يف العراق ،وهي
التهديدات التي يبدو � ّأن لها
عالقة بالتحركات الع�سكرية
الأمريكية الأخرية التي تهدف
يف الأ�سا�س �إىل توجيه ر�سالة
رادعة لإيران بعدم التفكري يف
مثل هذا اخليار.
خيار التفاو�ض:
على الرغم من �أن �إيران ما
رصة على رف�ض دعوات
زالت م� ّ
التفاو�ض التي ما زال الرئي�س
الأمريكي «دونالد ترامب»

يوجهها حتى بعد التحركات
الع�سكرية الأخرية؛ �إال �أن
ذلك قد يكون قرا ًرا مرحل ًّيا،
بانتظار ن�ضوج ظروف قد تُعزز
من فر�صة �إجراء مفاو�ضات
جديدة مع وا�شنطن.
وهنا ،ف�إن �إيران �سوف ت�سعى
على ما يبدو� -إىل تعزيزموقعها التفاو�ضي يف املرحلة
القادمة ،عرب ا�ستخدام نفوذها
يف الإقليم ،وال �سيما يف دول
الأزمات ،قبل �أن توافق بالفعل
على قبول هذا اخليار .ويتوازى
ذلك مع حر�صها -يف الوقت
نف�سه -على تعزيز قدرتها على
مواجهة تداعيات العقوبات
الأمريكية �إىل حني �إجراء
االنتخابات الرئا�سية الأمريكية
ع�سى �أن تُ�سفر يف النهاية
عن تغيري الإدارة الأمريكية
احلالية ،ب�شكل قد ي�ؤدي �إىل
حدوث حتول كبري يف ال�سيا�سة
الأمريكية جتاهها.
هذا املوقف بدا جل ًّيا يف
الت�رصيحات التي �أدىل بها
العديد من امل�سئولني الإيرانيني
خالل الفرتة الأخرية ،على
غرار رئي�س جلنة ال�سيا�سة
اخلارجية والأمن القومي
مبجل�س ال�شورى «ح�شمت اهلل
فالحيت بي�شه» الذي قال �إن
«�أح ًدا لن يت�صل به من طهران
مهما حاول مترير هاتفه �أو
فر�ض عقوباته».
من هنا ،ميكن القول �إن
الت�صعيد املتبادل �سوف يكون
عنوا ًنا رئي�س ًّيا للتفاعالت
التي �سوف جتري بني �إيران
والواليات املتحدة الأمريكية
خالل املرحلة القادمة ،حيث
يراهن كل طرف على �أن متغري
الوقت ميكن �أن ي�ساعد يف
تعزيز موقفه� ،أو تغيري ح�سابات
الطرف الآخر.

�إ�شهار
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Par décision n° 234 du 27 avril
2019 du ministre de l’Energie,
XQ DJUpPHQW Gp¿QLWLI SRUWDQW
autorisation
d’exercice
de
l’activité de stockage et de
distribution des carburants
(extension et augmentation de
FDSDFLWp G¶XQ SRLQW GH YHQWH
de carburants), a été accordé à
Monsieur BELLABAS AMAR, sis
jODFRPPXQHGH'MHOIDZLOD\D
GH 'MHOID FRQIRUPpPHQW DX[
GLVSRVLWLRQV GX GpFUHW H[pFXWLI
GXIpYULHU
Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques
et points de vente
Nous demandons aux propriétaires de
kiosques et autres buralistes qu’en cas de
non distribution de notre journal, de nous
contacter au numéro suivant :

021 69 64 83
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�إعدام بطيء ينتظر الأ�سرى املر�ضى داخل املعتقالت "الإ�سرائيلية"
يواجه الأ�سرى والأ�سريات داخل معتقالت االحتالل �أب�شع االنتهاكات والتنكيل بحقهم� ،سواء من خالل ادارة م�صلحة ال�سجون� ،أو من خالل �سيا�سة االحتالل
والقوانني التي ُتقدم يف الكني�ست �ضدهم ،و�ضد عائالتهم ،بهدف التنكيل بهم والت�ضييق عليهم .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �أكرث من � 700أ�سري داخل معتقالت
االحتالل يعانون من �أمرا�ض خمتلفة ،منهم � 311أ�سرياً يعانون من مر�ض ال�سرطان ،وال�شلل الن�صفي ،والف�شل الكلوي ،وغريها من الأمرا�ض املزمنة  ،ومنهم من
�أ�صيبوا حلظة اعتقالهم وال زالت الر�صا�صات يف �أج�سادهم وجروحهم تنزف دم ًا ويت�أملون با�ستمرار .
بقلم اللواء قدري �أبوبكر
رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�سرى
واملحررين
تزداد هذه احلاالت �سوءاً وتدهوراً
يوما بعد يوم� ،أبرزهم الأ�سرية
�إ�رساء اجلعابي�ص ،و الأ�سري
�سامي �أبو دياك ،وغريهم الكثري
من الذين جنهد للإفراج عنهم،
ولكن حكومة االحتالل ترف�ض
ذلك .وال بد من التذكري ب�أن ما
يجري داخل معتقالت االحتالل
لي�س �إهماالً طبياً ،كما تُخطى
يف و�صفه بع�ض و�سائل الإعالم،
و�إمنا هو �إعدام وقتل بطىء
للأ�رسى ،فالإهمال الطبي قد ال
يكون مق�صوداً .وما متار�سه �إدارة
م�صلحة ال�سجون على �أر�ض الواقع
هو �إهمال طبي متعمد ومع �سبق
الإ�رصار والرت�صد� .أودت �سيا�سة

الإهمال الطبي املتعمد التي
متار�سها �إدارة م�صلحة ال�سجون
بحق الأ�رسى بحياة الكثري منهم
على مدار تاريخ احلركة الوطنية
الأ�سرية ،حيث ارتفع عدد �شهداء
احلركة الأ�سرية �إىل � 220شهيد،
بعد ا�ست�شهاد الأ�سري ن�صار
طقاطقه بتاريخ  16متوز/يوليو
� .2019إن ال�شهيد ن�صار طقاطقة
�شاهد على جرائم م�صلحة
ال�سجون بحق الأ�رسى ،حيث
�أن طقاطقة لي�س من املر�ضى
�أو امل�رضبني عن الطعام،
وا�ست�شهاده جاء نتيجة التحقيق
بعد �أقل من �شهر على اعتقاله.
وقد فندت نتائج ت�رشيح جثمانه
كافة االدعاءات الإ�رسائيلية ،ب�أنه
يعاين من مر�ض يف الأع�صاب ،و�أن
وفاته جاءت نتيجة جلطة دماغية.
فقد �أفادت نتائج الت�رشيح �أن

ال�شهيد طقاطقة تعر�ض لإهمال
طبي متعمد نتج عنه التهاب رئوي
حاد ادى اىل ا�ست�شهاده ؛ �إلتهاب
رئوي كان بالإمكان عالجه ،كون
هذا النوع من الإلتهاب ينتج عنه

�أعرا�ض خارجية على اجل�سد،
وكان من املفرت�ض حتويله فوراً
�إىل �إحدى امل�ست�شفيات املدنية
لتلقي العالج الالزم ،ولكنه ترك
وحيداً ي�صارع املر�ض الذي

حب يك�سر الق�ضبان

الوفاء وانتظار اخلطيبة خلطيبها  16عاما
قمة التفاين والإخال�ص:
ّ
بعد �أ ْن ق�ضى  16عا ًما يف ال�سجون
الإ�رسائيل ّية ،خرج الأ�سري هادي
الهم�رشي من طولكرم ليجد مفاج�أة
بانتظاره .خطيبته التي غادرها �إىل
ال�سجن طوال هذه ال�سنوات بقيت
يف انتظاره ،بل كانت تدخر له راتبه
املخ�ص�ص للأ�رسة طيلة تلك املدة،
حتى ا�شرتت له � ً
أر�ضا ،وبنت عليها
بي ًتا لهما منتظر ًة عودته ،وهذا ما
كان .وما مل ينت ِه ومل يكن مبقدور
االحتالل وقفه هو ذاك احلب
وق�صته التي حاك خيوطها الأ�سري
املنحدِ ر من مدينة طولكرم �شمال
ال�ضفة الغربية وخطيبته �شذا العلي
بُعيد اعتقاله قبل  16عاما ،ب�أ ْن كانا
�ضمن �أوىل حاالت ارتباط الأ�رسى
بزوجاتهم وهم داخل معتقالتهم،
حت ّملت �شذا ما ال تطيقه فتيات
بعمرها ،فاحتفلت وحيد ًة بخطبتها،
وكان اللقاء الدائم بخطيبها داخل
معتقل تعلوه جدران �إ�سمنتية
و�أ�سالك �شائكة عرب زيارات مل تخ ُل
إ�رسائيلي وقمع
من وح�شة ال�سجن ال
ّ
�سجان االحتالل ،ومع ذلك� ،أ ْو على
َّ
الرغم من ذلك ،مل ت�ست�سلم �شذا لأيّ
حماوالتٍ لتثبيط عزميتها ،فخاطبت

هادي بعد اعتقاله تخربه ب�أ ّنها
وا�صل
�ستُكمِ ل درا�ستها اجلامع ّية وتُ ِ
حياتها االعتياد ّية ،وذ ّيَلت ر�سالتها
بعبارات تعك�س ُودها وحتفظ
عهدها له .وترجمت الفتاة الثالثينية
الكالم واق ًعا ،فخ�ص�صت جز ًءا من
راتب خطيبها الأ�سري و�شي ًئا من
راتبها ل�رشاء قطعة �أر�ض �شيدت
بدعم وت�شجي ٍع
عليها بيت العمر
ٍ
من العائلتني ،متحمل ًة �أعباء العمل
رسا لرفيق الدرب،
وم�شقة الغياب ق� ً
لكنها ورغم ذلك كانت تطلعه على
�أدق التفا�صيل .وقالت �شذا ،بينما
كان يُقلها خطيبها املحرر ب�سيارته
نحو البيت اجلديد �إ ّن ارتباطها
بهادي مل يكن نتيجة هوى طائ�ش
بل تفكري عميق ووقوفا جلانب
�أنا�س �ضحوا بزهرة �شبابهم فداء
للوطن ،فه�ؤالء ي�ستحقون �أ ْن ن�شعر
بهم ،على ح ّد قولها ،كما وجدت يف
هذا الزواج “الأمن والأمان” الذي
تن�شده والفتيات �أمثالها مع �أ�شخا�ص
يقدرون قيمة احلياة مع من ي�ضحني
لأجله ب�أعمارهن “ويبقني على حبل
الأمل مو�صوال .و�أفادت و�سائل
الإعالم الفل�سطين ّية �أ ّنه خالل
جولته داخل منزله �أدرك الهم�رشي
معنى هذه الت�ضحية ،وقال والفرحة

تغمره :حتملّت �شذا ما ال تطيقه
اجلبال ،وهذا �أحد معاين م�ساندة
ً
�سهال �أ ْن تنتظر
الأ�رسى فلي�س
املر�أة خطيبها �سنوات طويلة ،فكيف
مبن ترهن نف�سها بخطبته وهو داخل
ال�سجن ،ت�ساءل الأ�سري ا ُ
ملح َّرر .فوق
ربوة �صغرية بقرية عزبة �شوفة جنوب
طولكرم �أقام العرو�سان منزلهما الذي
ا�ستغرق بنا�ؤه �ست �سنوات مب�ساحة
وجهز
ت�صل لنحو مائتي مرت مربعُ ،
بالكامل �إلاّ من بع�ض الأثاث الذي
�سيختارانه م ًعا قبل موعد زفافهما
منت�صف يونيو (حزيران) القادم.
وبقي العرو�سان مم�سكني بيدهما
وهما يطوفان بني غرف املنزل،
تبحث �شذا عن الأمان الذي انتظرته
يف “فار�س �أحالمها” وي�ست�شعر هو
“ ُمر ال�صرب وال�شوق” الذي جترعه
ببعده عنها ،ويقول “هي مل تفارقني
منذ حلظة حترري ،و�صحبتها ب�أول
زيارة للمنزل بعد حترري ب�ساعات.
�رسعان ما انق�ضت تلك الدقائق
التي جمعت اخلطيبني قبل �أ ْن
يتفرقا ،فهي الآن من�شغلة بالتح�ضري
للزفاف ،فقد �أعدت لذلك ثوبني،
الأبي�ض التقليدي و�آخر املطرز
ب�ألوان الرتاث الفل�سطيني ،وتقول
بكالم مقت�ضب “يوم ميالدي يوم

حرية هادي .ويف طريق العودة �إىل
متنزه البلدية بطولكرم حيث ي�ستقبل
الأ�سري املهنئني ب�سالمته والقادمني
من كل حدب و�صوب ،كان يتحدث
عن حكايات �صمود يعي�شها الأ�رسى
وت�شبه ق�صته ،وهو خيط الأمل الذي
يعي�شونه .كتب الهم�رشي على �أوىل
هداياه خلطيبته وهي عبارة عن
حتفة حتمل �شكل قلب احلب �صنعها
بنف�سه داخل ال�سجن “�أنت حريتي
وحلمي الباقي” يف حني خطت
هي ر�سالتها الأوىل له تعده باحلب
والوفاء ،واحتفظ كل منهما بهدية
الآخر ،وهما ي�ستعدان الآن لتعليقها
على �شكل حتف داخل املنزل.
الق�صة
وغن ّ ٌي عن القول �إ ّن هذه
ّ
الإن�سان ّية والعديد من الق�ص�ص
الأخرى ت�ؤ ّكد لل ُمح ّتَل الغا�شِ م �أ ّن
الفل�سطيني مهما
العربي
ال�شعب
ّ
ّ
تكالبت عليه الأعداء واخل�صوم
والـ”�أ�شقاء” والـ”�أ�صدقاء”� ،سيبقى
ِّ
خِ ً
ومتجذ ًرا يف فل�سطني متا ًما
�شاما
ك�سنديان فل�سطني ،الذي �سي�ستمِر
يف التج ّذر حتى التحرير الكامل،
لك ّل فل�سطني ،وعودة جميع الالجئني
الذين ّ
مت ت�رشيدهم وتهجريهم يف
نكبة العام  1948املنكودة.
عن ر�أي اليوم

ت�سبب به �سجانيه ،ونُفذ فيه حكم
املوت ب�أ�سلوب الإعدام البطيء.
مل يكتفي الطبيب الفل�سطيني،
بالت�رشيح فح�سب ،بل قام ب�أخذ
عينات من ج�سمه ،ومن الأدوية
التي �أعطيت له بعد �إعتقاله
من قبل االطباء التابعني لإدارة
ال�سجون ،و�سيتم فح�صها ملعرفة
مدى ت�أثريها على ج�سد ال�شهيد
طقاطقة .وال ن�ستبعد �أن تكون
العقاقري والأدوية التي �أعطيت
لل�شهيد طقاطقة حتتوي على مواد
م�سمومة ،خ�صو�صاً و�أن هناك
العديد من الأ�رس ى الذين �شكوا
من الأدوية والتي ت�سببت الحقاً يف
تدهور �أو�ضاعهم ال�صحية .توا�صل
�سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
جرائمها بحق الأ�رسى والأ�سريات
يف انتهاك �صارخ لكافة ال�رشائع
والقوانني الإن�سانية والدولية ،وما

زال املجتمع الدويل بكل متثالته
القانونية والإن�سانية م�صاباً بحالة
�شلل م�ؤ�سفة يف تعامله مع جرائم
الإحتالل� .سقطت النازية منذ
�أكرث من �سبعني عاماً ،وما زال
املجتمع الدويل ي�ستذكر جرائمها
ويندد بها ،متغا�ضياً عن جرائم
ال�صهيونية التي لو عا�رصتها
النازية لتعلمت منها درو�ساً يف
الإجرام والعن�رصية .يقف الأ�رسى
املر�ضى داخل املعتقالت
الإ�رسائيلية �أمام خيارين ال ثالث
لهما� :إما �أن ينت�رش املر�ض يف
كافة �أنحاء �أج�سادهم ،و�إما �أن
ي�ست�شهدوا ،و�إننا هنا نت�ساءل عما
ينتظر املجتمع الدويل حتى يوفر
احلماية للأ�رسى العزل خلف
�أ�سوار املعتقالت الإ�رسائيلية؟
ومتى يفيق هذا املجتمع الدويل
و�ضمريه من �سباته العميق ّ؟

الأ�سرى ينتزعون �أول ات�صال مع
ذويهم عرب الهواتف العمومية

انتزع الأ�رسى يف �سجون
االحتالل حقهم يف ا�ستخدام
الهواتف العمومية والتوا�صل
مع ذويهم ،للمرة الأوىل يف
تاريخ احلركة الأ�سرية ،وذلك
بعد ر�ضوخ �إدارة �سجون
االحتالل للمطالب التي �سعى
لها الأ�رسى يف �إ�رضاباتهم
اجلماعية ال�سابقة.
ونقلت �شبكة "�أنني القيد"
املخت�صة مبتابعة �ش�ؤون
الأ�رسى يف �سجون االحتالل
عن م�صادر خا�صة ،بدء �إدارة
�سجون االحتالل اخلمي�س،
بال�سماح للأ�رسى الفل�سطينني
يف معتقل النقب ق�سم ()4
بالتحدث مع ذويهم عرب
ّ
الهواتف العمومية التي مت
تفعيل ا�ستخدامها داخل
معتقالت االحتالل ،مبعدل 15
دقيقة لكل �أ�سري يوم ًيا.
كما قررت م�صلحة ال�سجون
تفعيل الهواتف العمومية داخل
ق�سم ( )1يف معتقل رميون يوم
الأحد املقبل ،يليه تفعيلها
داخل معتقل الدامون اخلا�ص

بالأ�سريات الفل�سطينيات ،ثم
تركيبها و تفعيلها الح ًقا داخل
معتقل الرملة اخلا�ص بالأ�رسى
املر�ضى ،بعد �أن كانت ترف�ض
ال�سماح لهم �ساب ًقا بالتوا�صل
مع ذويهم.
وذكرت امل�صادر �أن الأ�رسى
يف املعتقالت احتجوا على
خطوة الإدارة بعدم ال�سماح
لأ�رسى غزة با�ستخدام
الهواتف العمومية ،ومت االتفاق
على توا�صل جميع الأ�رسى مع
�أهاليهم يف كافة املناطق
الفل�سطينية مبا فيها �أ�رسى
قطاع غزة.
ويعترب تركيب الهواتف
العمومية داخل الأق�سام يف
كافة �سجون االحتالل وال�سماح
للأ�رسى بالتحدث من خاللها
مع ذويهم� ،إجنازًا تاريخ ًيا
حقّقه الأ�رسى الفل�سطينيون
مع جملة من املطالب الأخرى،
بعد خو�ضهم �إ�رضا ًبا عن
الطعام ودخولهم يف خطوات
ت�صعيدية ،يف منت�صف ابريل/
ني�سان املا�ضي.
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وقفة ت�ضامنية يف بريوت مع الأ�سرى امل�ضربني عن الطعام يف �سجون االحتالل

ت�ضامن ًا مع املعتقلني امل�ضربني عن الطعام يف �سجون االحتالل الإ�سرائيلي ،ورف�ضا لالعتقال الإداري ،وبدعوة من "مركز اخليام لت�أهيل
�ضحايا التعذيب" و"جلنة الأ�سرى واملحررين يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني" نظمت اليوم اجلمعة ،وقفة ت�ضامنية مع الأ�سرى
واملعتقلني امل�ضربني عن الطعام يف �سجون االحتالل واحتجاجا على االعتقال الإداري وتردي �أو�ضاعهم ال�صحية ،وذلك �أمام مقر اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر ،يف العا�صمة اللبنانية بريوت .بح�ضور ممثلني عن ف�صائل املقاومة والأحزاب والقوى الوطنية الفل�سطينية
واللبنانية وجمعيات �أ�سرى و�شخ�صيات فل�سطينية ولبنانية.
ق.ف
دعا خاللها م�س�ؤول "مركز
اخليام" حممد �صفا �إىل
�أو�سع حملة ت�ضامن مع
املعتقلني امل�رضبني من
خالل الوقفات و�إقامة خيم
الت�ضامن يف كل املخيمات
م�ؤكدا على �إعطاء هذه
الق�ضية الأولوية وان تكون
ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني
الأوىل.
و�أكد �صفا على الت�ضامن مع
حتركات �أهلنا يف املخيمات
ومنددا بقرار وزير العمل
التع�سفي ومنا�شدا بانتفا�ضة
املخيمات ن�رصة للم�رضبني
و�ضد بط�ش االحتالل
بال�شعب الفل�سطيني يف
القد�س والعي�ساوية وان
تكون هذه الوقفة جزء من
حترك �شامل..
والقى املحامي حممد

زين كلمة با�سم "اللجنة
الوطنية للدفاع عن الأ�رسى
واملعتقلني يف ال�سجون
ال�صهيونية" حيا فيها كافة
الأ�رسى واملعتقلني وخا�صة
الأ�رسى امل�رضبني عن
الطعام يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي و�أ�رسى االعتقال
الإداري على �صمودهم
ووحدتهم والدور البارز الذي
يقومون به يف تنفيذ هذا
اال�رضاب لرفد انتفا�ضة
�شعبنا الفل�سطيني يف ال�ضفة
والقد�س املحتليتني.
من جهته قال م�س�ؤول
"م�ؤ�س�سة مهجة القد�س
لل�شهداء والأ�رسى" يف لبنان،
�سيف موعد ،يف كلمة له:
يوا�صل الأ�رسى االبطال
معركة االمعاء اخلاوية،
احتجاجاً على �سيا�سات
االحتالل الفا�شية ،ويف
مقدمتها االعتقال االداري

التع�سفي بدون تهم او
حماكمة ،حيث ميار�س
االحتالل خمتلف ا�ساليب
التعذيب �ضد امل�رضبني،
�سواء من خالل ال�ضغط
النف�سي واجل�سدي� ،أو من
خالل التنكيل �أو تنقيلهم
بني ال�سجون النهاكهم وك�رس

ارادتهم ...ويف مقدمة
امل�رضبني اال�سري حذيفة
حلبية الذي يوا�صل ا�رضابه
منذ  47يوماً.
و�أ�ضاف موعد ،ان انتهاكات
االحتالل بحق الأ�رسى
الفل�سطينيني ال تتوقف عند
�أ�رسى الإعتقال التع�سفي،

وامنا تطال قرابة 6000
ا�سري بينهم � 29أ�سرية واكرث
من  230طفل قا�رص ،متار�س
بحقهم خمتلف االجراءات
التع�سفية من عزل انفرادي
وتفتي�ش عاري ومنع من
الزيارات وحرمان من اب�سط
حقوق اال�سري.
و�شدد موعد على �أن "هذه
الإنتهاكات ت�شكل ف�ضيحة
�إن�سانية واخالقية للمجتمع
الدويل الذي يدعي احرتام
و�صيانة كرامة االن�سان
وحقوقه التي تكفلها القوانني
وال�رشائع الأممية ،وت�ؤكد
تورط االحتالل بجرائم �ضد
االن�سانية".
وحيا موعد با�سم م�ؤ�س�سة
مهجة القد�س الأ�رسى
الأبطال على �صمودهم يف
معركة الوحدة والكرامة من
اجل نيل حقوقهم وحقوق
كافة الأ�رسى الفل�سطينيني.

معلنا �إدانة امل�ؤ�س�سة
لالنتهاكات ال�صارخة التي
يرتكبها االحتالل الإ�رسائيلي
بحق الأ�رسى والتي تعد
خرقاً �صارخاً للقانون الدويل
والإن�ساين ،وخمالفة وا�ضحة
لالتفاقات التي تن�ص على
حماية الأ�رسى .معربا عن
اخل�شية من تدهور احلالة
ال�صحية لال�رسى امل�رضبني
عن الطعام ،وخ�صو�صاً
الأ�سري حلبية الذي تدهورت
�صحته وما يرتتب عليها من
خطورة على حياته.
وطالب موعد اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر بالتدخل
العاجل النقاذ اال�رسى
وال�ضغط على االحتالل
للرتاجع عن �سيا�سته الفا�شية
�ضدهم ،داعيا امل�ؤ�س�سات
الدولية واحلقوقية لإثارة
ق�ضية الأ�رسى يف املحافل
الدولية وال�ضغط لت�شكيل

جلنة تق�صى حقائق تف�ضح
جرائم االحتالل وتقدمي
مرتكبيها للمحكمة اجلنائية
الدولية.
ويف اخلتام تلى م�س�ؤول
جلنة اال�رسى واملحررين
ال�شعبية
اجلبهة
يف
لتحرير فل�سطني يف لبنان
عبداهلل دنان ن�ص املذكرة
التي ت�سلمتها مندوبة
اللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر ،وت�ضمنت عر�ضا
للأو�ضاع ال�صحية للأ�رسى
امل�رضبني عن الطعام
ودعوة امل�ؤ�س�سات الدولية
واحلقوقية لف�ضح ممار�سات
الإ�رسائيلي
االحتالل
املتناق�ضة مع كل القوانني
والقرارات واملواثيق الدولية
اخلا�صة بالأ�رسى ..والعمل
على تقدمي جمرمي احلرب
ال�صهاينة للجنائية الدولية.

العيد يف ال�سجون ال�صهيونيه ....فرحة وغ�صة وحتد...
بقلم  :الأ�سري املحرر ثائر
عزيز حالحله
ما �أن يتم الإعالن عن موعد و�صالة
العيد عرب الإذاعات واملحطات
التي ممكن �أن ت�صل ال�سجون
وخا�صة �إذاعة �صوت الأ�رسى الأكرث
ا�ستماعا وخا�صة يف ال�سجون التي
تقع يف جنوب فل�سطني املحتلة
رميون ونفحة وع�سقالن وبئر ال�سبع
بكل �سجونه والنقب وحتى �سجون
الرملة تبدءا التكبريات تعلو وت�صدح
يف كافة املعتقالت والزنازين كدليل
على جدية وفاعلية وترابط الأ�رسى
مع واقعهم ومع حميطهم و�إنهم
موجودون وان ال�سجون وال�سجان لن
جتعلهم يقفوا مكتويف الأيدي حزنا
بل يفرحون ويكربون ويهللون ،يبد�أ
الأ�رسى قبل �ساعات من �صالة العيد
بالعمل طوال الليل لتجهيز احللويات
املحلية ال�صنع التي ي�صنعها الأ�رسى
من امل�ستحيل من العدم من قلة
الإمكانات فمثال الكنافة من بقايا

اخلبز واحللبي واملعمول واملهلبية
وتنظيف ال�ساحات وغ�سل اخليام
والغرف واملمرات تعج ال�سجون
باحلياة والأمل مع كل عيد وفرحة ،
مع بزوغ الفجر تبد�أ �إدارة ما ت�سمى
�سجون القهر واملوت والإرهاب
ال�صهيوين ب�أجراء العدد ال�صباحي
مبكرا حتى يت�سنى للأ�رسى
اال�ستحمام وال�صالة وتفر�ض �إدارة
ال�سجون �إجراءات م�شددة وحرا�س
وا�ستنفار للقوات والأجهزة الأمنية
التابعة لإدارة ال�سجون يف �أثناء
خطبة �صالة العيد واخل�شية من
حتري�ض اخلطيب على الإدارة او
حدوث عمليات طعن �ضد ال�سجانني
ايام العيد كنوع من الغ�ضب على
�سيا�سات ال�سجان ال�صهيوين .
فاخلطيب يف كل ق�سم يراعي
الواقع املعا�ش للأ�رسى والرتكيز
على الوحدة الوطنية والتما�سك
والت�سامح والأمل باحلرية و�أن هذا
هو قدر الأحرار و�أن ال�سجن هو
بوابة لالنت�صار والتحرر واالنعتاق

نحو حياة �أف�ضل ل�شعبنا وبعد ذلك
يتجمع الأ�رسى يف كل ق�سم على
حده على �شكل حلقة دائرة للتهاين
والتعانق ومن ثم تناول ما توفر من
حلويات و�أ�شياء ب�سيطة  ،وثم الن�شيد
للوطن وللأ�رسى والقد�س وال�شهداء
وخا�صة الأن�شودة الأكرث رواجا يف
الأعياد...كل عام انتم بخري يا �أهل
ال�ضفة يا �أهلي بالقطاع كل عام
وانتم بخري ردوا ال�صاعني ب�صاع
كل عام وانتم بخري يا �أهل الزنازين
كل عام وانتم بخري عزمية ما بتلني
كل عام وانتم بخري،ثم يبد�أ الأ�رسى
بالتوا�صل مع ذويهم وعائالتهم
و�أبنائهم
و�أ�رسهم و�أقربائهم
و�أخواتهم عرب اجلوال املهرب
املعروف بالغزال�..أي الهاتف
املهرب الذي هو عبارة عن ح�شوه
جهاز تلفون مرقم عليه الأرقام وكل
�أ�سري يح�صل على قليل من الدقائق
للحديث وهنا تتفجر امل�شاعر
والدموع والآمال باللقاء بهم يف العيد
القادم علما ب�أنه هناك من الأ�رسى

يف ال�سجون من له بالأ�رس �أكرث من
 37عاما ك�أال�سري كرمي يون�س ابن
الداخل املحتل ونائل الربغوثي
ابن كوبر وال�شيخ رائد ال�سعدي
ابن �سيله احلارثية و�ضياء الدين
الأغا ابن بلدة الفالوجة املهجرة
امل�رسوقة  ،.ثم بعد ذلك يبد�أ
التزاور بني �أق�سام ال�سجون من قبل
ممثلي الأ�رسى من كافة ال�سجون
واملعتقالت للتهاين للأ�رسى وتناول
احللويات املتوا�ضعة ،ان العيد
وال�صالة يف �ساحات ال�سجون هو
للتحدي والإ�رصار على احلياة
والأمل هو يوم ممكن تندلع فيه
مواجهة مع ال�سجان كما حت�صل
ال�صالة يف �ساحات الوطن كتحدي
وا�صفرار على احلياة وان املحتل
ال حق له بوطننا .العيد ي�أتي
ونحن تواقون للحرية واالنت�صار
والفرحة والعودة والوحدة والتم�سك
بالوطن كل الوطن من بحره ونهره
فالعيد فر�صة ان نتذكر الأ�رسى
وعوائلهم و�أبنائهم وزوجاتهم

والعمل على حريتهم من ال�سجون
ون�رش مظلوميتهم وق�ضاياهم
و�إنهم حا�رضون يف كل تفا�صيل
حياتنا كما لالجئون والقد�س وغزة
فنحن همومنا و�أحالمنا هي واحدة
بتفكيك هذه امل�ستعمرة التى
ت�سمى ( ا�رسائيل) ،.يف العيد نر�سل
كل بطاقات املعايدة وال�سالم
والتهاين لكل الأ�رسى والأ�سريات
يف ال�سجون للأ�شبال للزهرات
للقدامى للمر�ضى للمحكومني
بامل�ؤيدات و لأ�رسانا من �أرا�ضى
فل�سطني التاريخية املحتلة منذ

العام  1948للأ�رسى من اجلوالن
العربي ال�سوري املحتل للأ�رسى
من القد�س املحتلة والدوريات
للأ�رسى امل�رضبني عن الطعام
رف�ضا لالعتقال الإداري كل
الأ�رسى دون متييز ولكل حر
و�رشيف منهم وخمل�ص و�صاحب
ق�ضية وطن لهم نقول ال عيد لنا ال
بحريتكم القريبة
فكل عام وانتم �أحرار فوق اجلبني
،ع�شتم وعا�ش ن�ضال وجهاد وكفاح
ومقاومة �شعب فل�سطني ال�شعب
العربي املقاوم.
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ريا�ضة
اوكال يغيب ر�سميا �أمام �شباب ق�سنطينة

يتعر�ض
�شاعة
بن
ّ
اللتواء يف الكاحل

مولودية اجلزائر تتعرث يف �أول خرجاتها هذا املو�سم

كازوين غري را�ض وتغيريات يف الأفق �أمام بارادو
رّ
تعث فريق مولودية اجلزائر يف اول خرجاته باملو�سم الكروي اجلديد  2019/2020عندما لعب على
قواعده وا�ستقبل اول �أم�س ال�ضيف جمعية عني مليلة ،حيث اكتفى النادي العا�صمي بالتعادل هدف يف
وفوت حتقيق الفوز �أمام �أن�صاره الذين تنقلوا بقوة �إىل ملعب  5جويلية من �أجل متابعة الفريق
كل �شبكةّ ،
وفوت رفقاء املهاجم وليد درارجة فر�صة احلفاظ على التقدم يف النتيجة بعدما كانوا ال�سابقني
عن قربّ ،
�إىل افتتاح باب الت�سجيل عن طرق الالعب الأخري� ،إال ان الفرحة مل تدم طويال وجنح الزوار يف التعديل
وافتكاك نقطة من العا�صمة
عي�شة ق.
و�سيكون الطاقم الفني ملولودية
اجلزائر بقيادة املدرب الفرن�سي
برنارد كازوين �أمام ور�شة عمل
كبري خالل الأ�سبوع احلايل من
اجل �إعادة ترتيب �أوراق الت�شكيلة
وت�صحيح الأخطاء التي وقف
عليها يف مقابلة "ال�صام" ،خا�صة
و�أن عدة �أمور �سوف حتتاج �إىل
�إعادة النظر فيها بناء على الأداء
الذي قدمه الالعبون يف مباراة
اول ام�س� ،أين يتواجد الالعبون

على موعد مع العودة �إىل
التدريبات �أم�س دون اخذ راحة
بالنظر لربجمة مباراة الداربي
مقدما
العا�صمي �أمام نادي بارادو ّ
�إىل الغد ب�سبب م�شاركة الأخري
يف املناف�سة القارية نهاية هذا
الأ�سبوع.
وينتظر �أن يجري كازوين بع�ض
التغيريات على م�ستوى الت�شكيلة
مقارنة بتلك التي واجهت عني
مليلة بالنظر لعدم ر�ضاه عن
�أداء بع�ض الأ�سماء وخيبته �أمله
يف املردود املقدم وت�ضييع فوزا

كان يف املتناول من �أجل حتقيق
انطالقة قوية يف البطولة الوطنية
والتي ت�ستهدف �إدارة النادي
العا�صمي اللعب �أدوارها الأوىل
هذا املو�سم ،حيث عانت ت�شكيلة
"العميد" كثريا على م�ستوى اخلط
الأمامي يف ظل الوقوف على
غياب قنا�ص الأهداف يف ظل
العمل الكبري الذي قام به الثنائي
عبد امل�ؤمن جابو وعبد انلور
بلخري من خالل التوزيعات التي
قاما بها �إال �أنها مل جتد من يرتجم
تلك الفر�ص على اهداف يف ظل

الغياب �شبه التام لالعب ه�شام
نقا�ش الذي �ضيع الفر�ص التي
كانت �سانحة له ،بالإ�ضافة �إىل
زميله درارجة الذي ف ّوت بدوره
�أهدافا على الفريق و�سجل هدف
املولودية عرب ركلة جزاء ،وميلك
كازوين �أوراقا بديلة يف االحتياط
مل يعتمد عليها ،على غرار �أ�سماء
كل من فريوي ،عالتي ،لعمارة
وحراق بالإ�ضافة على �إمكانية
االعتماد على فاروق �شافعي بعد
الأخطاء التي وقف عليها الطاقم
الفني يف اخلط اخللفي.

تد�شن الدورة الت�أهيلية غدا �أمام فومبوين من جزر القمر

�شبيبة ال�ساورة تتوجه نحو املغرب �سعيا لت�أ�شرية البطولة الوطنية
�شد فريق �شبيبة ال�ساورة �صباح
ّ
�أم�س الرحال نحو مدينة الدار
البي�ضاء املغربية �أين �سوف
ي�شارك يف الدورة الت�أهيلية
�إىل مناف�سة البطولة العربية
للأندية التي حتت�ضنها املغرب
مبجموعتني ت�أهيليتني وقع ممثل
اجلزائر يف املناف�سة العربية
�ضمن جمموعتها الثانية �إىل جانب
�أندية فومبوين من جزر القمر،
جيبوتي تيليكوم من جيبوتي
والنادي البنزرتي التون�سي ،حيث
امتطى الوفد اجلزائري طائرة

خا�صة من مطار هواري بومدين
الدويل متوجهني نحو مدينة
الدار البي�ضاء التي �سوف حتت�ضن
مباراتي املجموعتني امل�شاركتني
�ضمن الدورة الت�أهيلية للمناف�سة
يوجه
العربية ،ويف هذا ال�صدد ّ
ممثل الكرة اجلزائرية تركيزه
�صوب العمل على العودة �إىل
ار�ض الوطن بت�أ�شرية الت�أهل �إىل
البطولة العربية واللحاق مبواطنيه
مولودية اجلزائر و�شباب ق�سنطينة
املعفيان من الدورة الت�أهيلية
واملت�أهالن مبا�رشة �إىل الدور

ال�ساد�س ع�رش من املناف�سة.
ويتواجد �أ�شبال املدرب م�صطفى
جاليت مبعنويات مرتفعة بعد
الفوز الثمني الذي حققوه يف
اجلولة االفتتاحية للبطولة
الوطنية التي خا�ضوها اخلمي�س
املن�رصم �أمام �شباب ق�سنطينة،
�أين ي�سعون على املوا�صلة على
نف�س الديناميكية ،و�سيكون
الوقت كافيا �أمامهم بااللتحاق
باملغرب � 48ساعة قبل موعد
�أول مقابلة يخو�ضونها غدا �أمام
مناف�سهم الأول فومبوين قبل

مالقاة نادي جيبوتي تيليكوم يف
� 22أوت واختتام الدورة الت�أهيلية
بلقاء النادي البنزرتي يف 25
من هذا ال�شهر ،حيث �سيكون
العبو ال�شبيبة على موعد مع
التناف�س الحتالل املركز الأول
يف املجموعة والتي متنحهم
ت�أ�شرية الت�أهل والذي لو يتحقق
�سوف يالقون يف الدور ال�ساد�س
ع�رش نادي ال�شباب ال�سعودي
الذي يحرتف يف �صفوفه الدوري
اجلزائري جمال بن العمري.
عي�شة ق.

حت�سبا للم�شاركة يف بطولة العامل لألعاب القوى بالدوحة

االحتادية حتدد � 6سبتمرب �آخر �أجل لتحقيق احلد الأدنى

�سيكون �آخر �أجل لتحقيق احلد
الأدنى للم�شاركة يف بطولة العامل
 2019لألعاب القوى املقررة بالدوحة
قطر يوم � 6سبتمرب املقبل ح�سب
ما �أعلنت عنه اخلمي�س املن�رصم
االحتادية اجلزائرية لألعاب القوى
على موقعها الر�سمي ،للتذكري ،لقد
ت�أهل حتى الآن ملونديال الدوحة
خم�سة عدائني جزائريني وهم

على التوايل توفيق خملويف  800م،
يا�رس حممد الطاهر تريكي الوثب
الثالثي ،بالل ثابتي  3.000م موانع،
حممد بلب�شري  800م ،وعبد املالك
حلولو  400م حواجز ،وجتري
بطولة العامل لألعاب القوى خالل
الفرتة املمتدة من � 28سبتمرب �إىل
� 6أكتوبر بالدوحة.
ق.ر.

يرتقب فريق احتاد العا�صمة نتائج
الفحو�صات الطبية التي �سوف
يخ�ضع لها الالعب زكريا بن �شاعة
وتكون قد جرت �أم�س ،بعد تعر�ضه
�إىل الإ�صابة على م�ستوى الكاحل
وكان تلقاها يف اللقاء الذي خا�ضه
مع فريقه اخلمي�س املن�رصم
�أمام وفاق �سطيف �ضمن اجلولة
االفتتاحية من الرابطة املحرتفة
الأوىل ،ا�ضط ّر على �إثرها �إىل ترك
مكانه قبل نهاية ال�شوط الأول من
املقابلة ،حيث تبني من خالل
الفحو�ص الأولية �أنه يعاين التواء
على م�ستوى الكاحل وهي �إ�صابة
لي�ست خطرية يف انتظار الت�أكد
من نوعية الإ�صابة و�إمكانية عودته
�رسيعا �إىل املناف�سة يف ظل حاجة
النادي العا�صمي �إىل خدماته وهو
الذي يعتمد عليه املدرب بالل
دزيري يف ح�ساباته التكتيكية بعد
الإمكانيات التي �أبان عليها خالل

الفرتة التح�ضريية.
يف املقابل ،ت�أكد ر�سميا غياب
املدافع املحوري �أوكال عن
املقابلة القادمة لت�شكيلة �أبناء
"�سو�سطارة" والتي �سوف تعرف
التنقل �إىل عا�صمة اجل�سور
املعلّقة ملالقاة �شباب ق�سنطينة
�ضمن اجلولة الثانية من البطولة
الوطنية ،حيث تلعب املواجهة
مقدمة غدا االثنني ب�سبب
ّ
امل�شاركة القارية للنادي العا�صمي
املقررة نهاية هذا الأ�سبوع ،ويف
هذا ال�صدد ينتظر ان يلج�أ دزيري
�إىل االعتماد على ر�ضوان �رشيفي
يف املحور و�إقحام امل�ستقدم
الآخر خماي�سية ظهريا �أي�رس
وهو الذي ت�ألق ب�صورة الفتة �أمام
وفاق �سطيف و�سجل هدف الفوز
يف اجلولة االفتتاحية من البطولة
الوطنية نهاية الأ�سبوع املنق�ضي.
عي�شة ق.

�شارة انطالق الألعاب الإفريقية تعطى غدا باملغرب

الوفد اجلزائري ي�ستهدف
تكرار �سيناريو برازافيل

�ست�شارك اجلزائر يف الألعاب
الإفريقية املقررة ابتداء من
الغد وتتوا�صل �إىل � 31أوت املقبل
باملغرب بهدف احلفاظ على
ديناميكية النتائج امل�سجلة يف
الدورة الأخرية بربازافيل الكونغو
حيث متكنت الريا�ضة الوطنية
من حتقيق اجناز باهر متثل
يف ح�صد  114ميدالية منها 40
ذهبية حمتلة بذلك املركز الثالث
يف الرتتيب النهائي للمناف�سة،
و �سينظم املغرب الن�سخة 12
للألعاب التي ت�شكل �أهم تظاهرة
ريا�ضية يف �إفريقيا بعد ان�سحاب
غينيا اال�ستوائية مب�شاركة �أكرث
من  6.000ريا�ضي قادمني من 54
بلدا �إفريقيا.
ع�شية هذه الطبعة ,ف�إن خمتلف
املنتخبات اجلزائرية على
�أمت اال�ستعداد لإثراء جمموع
يف
املكت�سبة
امليداليات
برازافيل ,وخا�صة ت�أكيد مكانة
الريا�ضة اجلزائرية على ال�صعيد
القاري ,لكن هذه املهمة لن
تكون ي�سرية خا�صة �أمام ريا�ضيي
البلد املنظم دون ن�سيان وفود
م�رص و تون�س و جنوب �إفريقيا
املتعودة على لعب الأدوار
الأوىل يف مثل هذه التظاهرات،

و�سيكون الوفد اجلزائري الذي
ي�ضم جمموع  255ريا�ضيا يف 23
اخت�صا�صا من جمموع  29مدرجا
يف برنامج املناف�سة مطالبا
بالدفاع عن الألوان الوطنية يف
موعد املغرب ,خا�صة و �أن وزارة
ال�شباب والريا�ضة رفعت �سقف
طموحاتها ,مطالبة االحتاديات
�أح�سن
باختيار
الريا�ضية
عنا�رصها القادرة على جلب
امليداليات.
و�ستكون اجلزائر ممثلة بالريا�ضات
التالية� :ألعاب القوى ,كرة القدم
اناث �أقل من � 20سنة) مالكمة,
دراجات ,جمباز ,رفع الأثقال,
كرة الري�شة ,الكرة الطائرة رجال,
كرة اليد رجال و �سيدات ,الكرة
الطائرة ال�شاطئية ذكور و اناث
�أقل من � 18سنة ,ترياتلون ,جيدو,
كاراتي ,تايكواندو ,فرو�سية,
�شطرجن� ,سباحة ,جتذيف ,كياك,
م�صارعة ,رماية ,الرمي بالقو�س
و تن�س الطاولة ،والتحق الوفد
الأول بالرباط يف � 15أوت حيث
ي�ضم ريا�ضتي اجليدو و كرة القدم
على �أن تلتحق الأفواج الأخرى
بالعا�صمة املغربية �أيام  18و 21
و  24من نف�س ال�شهر.
ق.ر.
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بن

ريا�ضة
م�س�ؤويل ناديه حت�سني العقد وزيادة �أجرته

العمري يرف�ض التدرب ويهدد بالرحيل عن ال�شباب
ا�شرتط على

تتوجه العالقة التي تربط الالعب الدويل اجلزائري جمال بن العمري و�إدارة ناديه ال�شباب
ّ
ال�سعودي نحو الت�صعيد بعدما ّ
هدد املعني بالرحيل عن كتيبة الفريق خالل املركاتو ال�صيفي
احلايل ،حيث ك�شفت يف هذا ال�صدد �صحيفة «الريا�ضية» ال�سعودية يف عددها ال�صادر �أم�س �أن
احل�صة التدريبية التي �أجراها زمال�ؤه يف الفريق اول �أم�س ا�ستعدادا النطالق
بلعمري قاطع
ّ
املو�سم الكروي اجلديد ،ورف�ض التدرب ا�ستهدافا لو�ضع م�س�ؤويل ال�شباب �أمام الأمر الواقع من
اجل تلبية مطالبه مقابل العودة �إىل جو التدريبات جمددا
عي�شة ق.
ويف هذا ال�صدد ف�إن الالعب
ال�سابق لفريق �شبيبة القبائل يطالب
�إدارة ال�شباب بتح�سني العقد الذي
يربطه معها وكان قام بالتجديد
يف �شهر مار�س املن�رصم حيث
مدده �إىل غاية �صائفة العام 2021
ّ
وينال على �إثر ذلك مبلغ مليون

ون�صف دوالر �سنويا �أي ما يعادل
�أكرث من  20مليار �سنتيم ،غري
�أن ابن منطقة بوروبة بالعا�صمة
ي�رص على رفع راتبه ال�سنوي مع
الفريق ويرى �أنه ي�ستحق الأف�ضل
قدمه
بعد م�شواره الكبري الذي ّ
مع الفريق املو�سم املا�ضي
وت�ألقه مع املنتخب الوطني خالل
نهائيات ك�أ�س �إفريقيا للأمم التي

جرت ال�صائفة املا�ضية يف م�رص
و�ساهم ب�شكل كبري يف قيادة
الت�شكيلة الوطنية �إىل التتويج
باللقب القاري.
ويتواجد بن العمري �ضمن
اهتمام عدد من الأندية الراغبة
يف التعاقد معه خالل املركاتو
ال�صيفي احلايل خا�صة و�أنه �أظهر
�إمكانيات كبرية و�أ�صبح حمل

اهتمام اندية خليجية و�أوروبية،

رادار �أندية �إماراتية عر�ضت

جانب امتالكه فر�صة اللعب يف

ولهذا الغر�ض ف�إن املدافع

عليه �أجرة �سنوية مغرية مقارنة

�أوروبا وتطوير امكانياته عرب

املحوري للخ�رض يتواجد على

مبا يناله مع ناديه ال�سعودي� ،إىل

اللعب يف امل�ستوى العايل.

حديث عن اهتمام ا�سبانيول بر�شلونة بخدماته هذا املركاتو

زفان يقرتب من اللعب يف الدوري اال�سباين

يقرتب الالعب الدويل اجلزائري
مهدي زفان من خو�ض جتربة
احرتافية جديدة واللعب يف بطولة
�أوروبية �أخرى ،حيث يتواجد
املدافع الأمين للخ�رض �ضمن
مفكرة احد الأندية اال�سبانية
الراغب يف التعاقد معه خالل
املركاتو ال�صيفي احلايل ،ووفق
ما ك�شف عنه موقع «ديزاد فوت»
ف�إن زفان يقرتب من االن�ضمام �إىل
نادي ا�سبانيول بر�شلونة واللعب
يف �صفوفه ،ويبقى الأمر الذي
ي�سهل اكتمال ال�صفقة وتواجدها
يف الطريق ال�صحيح �أن الالعب
يتواجد حرا من �أي التزام منذ
الفاحت جويلية املن�رصم ،حيث ال
ميلك فريقا بعد انتهاء العقد مع

فريقه ملعب رين الفرن�سي ومل
يتم التجديد معه لفرتة �أخرى،
يف �صورة ت�ؤكد ا�ستغناء م�س�ؤويل
النادي الفرن�سي عن خدماته،
الأمر الذي �سوف ي�سهل مهمته

يف �إيجاد فريق جديد ين�ضم �إليه
ويلعب يف �صفوفه املو�سم املقبل،
خا�صة و�أن الالعب ال�سابق
لنادي �أوملبيك ليون الفرن�سي
يبحث عن نادي مينحه فر�صة

اللعب �أكرب وقت من �أجل �ضمان
احتفاظه بثقة الناخب الوطني
جمال بلما�ضي والتواجد دوريا يف
ترب�صات املنتخب الوطني الذي
يح�رض للت�صفيات امل�ؤهلة �إىل
ك�أ�س �إفريقيا  2021املقررة يف
الكامريون.
للإ�شارة ،مل يجد زفان معامله
املو�سم الفارط مع رين وهو الذي
كان م�ستبعدا عن التعداد طيلة
الن�صف الأول من املو�سم قبل ان
ينتف�ض يف الن�صف الثاين ورغم
ت�ألق يف مباريات اخل�رض بك�أ�س
�إفريقيا عند خالفته لزميله يو�سف
عطال �إال �أن الأمر مل ي�شفع له يف
البقاء رفقة رين وموا�صلة اللعب
يف �صفوفه.
عي�شة ق.

بعدما ربطت تقارير �إعالمية رحيل �أدياليد بالتعاقد مع العب اخل�ضر

�شعبان ينفي عودة باليلي �إىل �أوجني
نفى رئي�س نادي �أوجني الفرن�سي
�سعيد �شعبان الأخبار التي
مت تناقلها يف الفرتة الأخرية
بخ�صو�ص التوجه نحو عودة
الالعب الدويل اجلزائري يو�سف
باليلي �إىل النادي جمددا بعدما
حمل �ألوانه قبل اكرث من عام قبل
ان يغادر بعد ت�رصيحات نارية
�أطلقها رئي�س �أوجني بخ�صو�ص

رف�ض املعني موا�صلة التدرب
واللعب رفقة النادي الرديف
وال�صرب قبل احل�صول على فر�صته
مع الفريق الأول ،وك�شف �شعبان
يف ت�رصيحات �إعالمية ن�رشتها
املواقع االلكرتونية الفرن�سية �أن
باليلي لن يعود جمددا �إىل �أوجني
ومل يفكر يف �إمكانية االت�صال به
وتقدمي عر�ض من �أجل العودة

�إىل الفريق.
وتناقلت تقارير �إعالمية يف
فرتة �سابقة �إمكانية عودة ابن
مدينة وهران �إىل فرن�سا من
بوابة ناديه ال�سابق اوجني
بعدما رف�ض العودة جمددا �إىل
الرتجي التون�سي ومل يلتحق بعد
بالتدريبات ،وهو الذي ي�رص على
الرحيل واحل�صول على فر�صته

يف االحرتاف جمددا ب�أوروبا،
وجاءت تلك الأخبار بعد رحيل
العب �أوجني جاف �أدياليد �إىل
نادي �أوملبيك ليون الفرن�سي،
قبل ان يخرج رجل الأعمال ذو
الأ�صول اجلزائرية عن �صمته
وي�ؤكد �أن باليلي و�أدياليد ال
ين�شطان يف نف�س املن�صب
عي�شة ق.

ت�سريبات تك�شف تتويج مي�سي الأف�ضل يف �أوروبا
ك�شفت ت�رسيبات جديدة هوية
الالعب الفائز بجائزة الأف�ضل يف
قارة �أوروبا ملو�سم ،201-2018
ذكرت �صحيفة «توتو �سبورت»
�أن بع�ض الت�رسيبات ك�شفت
فوز ليونيل مي�سي جنم بر�شلونة
بجائزة الأف�ضل يف �أوروبا
لهذا العام ،و�أ�ضافت �أن مي�سي
ح�صل على  256نقطة ،متفو ًقا
على الهولندي فريجيل فان
ديك مدافع ليفربول الذي حل
ثان ًيا بر�صيد  224نقطة ،وجاء

الربتغايل كري�ستيانو رونالدو
جنم جوفنتو�س يف املركز الثالث
بر�صيد  181نقطة ،وكان االحتاد
الأوروبي لكرة القدم ،قد �أعلن
اخلمي�س املا�ضي القائمة
النهائية جلائزة �أف�ضل العب يف
�أوروبا ملو�سم .2019-2018
و�ضمت القائمة ،ليونيل مي�سي
بر�شلونة ،كري�ستيانو رونالدو
جوفنتو�س وفريجيل فان ديك
ليفربول ،وقاد ليونيل مي�سي،
ناديه بر�شلونة لتحقيق لقب

الليغا بالإ�ضافة لفوزه بجائزة
هداف الدوري الإ�سباين ،واحلذاء
الذهبي لأف�ضل هداف يف �أوروبا

وهداف دوري �أبطال �أوروبا،
كما ت�أهل مع منتخب الأرجنتني
لن�صف نهائي كوبا �أمريكا.
ق.ر.

بوجناح �ضمن الت�شكيلة
املثالية لدوري �أبطال �آ�سيا

اختار االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم الالعب الدويل اجلزائري بغداد
بوجناح �ضمن الت�شكيلة املثالية لدوري �أبطال �آ�سيا� ،أين انعك�س الأداء
الرائع الذي قدمه مهاجم املنتخب الوطني مع ناديه ال�سد يف مباراته
�أمام الدحيل بالإيجاب بعدما نال على �إثره تنقيط  7.2و�ضمن التواجد
�ضمن الت�شكيلة املثالية لأف�ضل العبي الدور ثمن النهائي من املناف�سة
الآ�سيوية ،حيث �ساهم بوجناح يف ت�أهل ال�سد �إىل الدور ربع النهائي من
م�سابقة دوري �أبطال �آ�سيا ومواجهة املناف�س الن�رص ال�سعودي ،ويف هذا
ال�صدد ورغم �أن بوجناح مل ي�سجل يف مقابلة الإياب التي فاز بها رفقا�ؤه
بنتيجة � ،1-3إال �أنه منح التمريرة احلا�سمة التي جاء منها الهدف الأول
لفريقه وكان يف امل�ستوى بعدما نال ر�ضا املتتبعني واملخت�صني.
ع.ق.

ح�سب ت�صريحات نائب مدير الكرة للغرافة القطري

قديورة �أجرى الفحو�صات
الطبية ومل يتبق �سوى التوقيع

يقرتب الالعب الدويل اجلزائري عدالن قديورة من تر�سيم التعاقد مع
فريقه اجلديد الغرافة القطري بعدما تواجد خالل الأيام الأخرية يف
قطر من �أجل �إنهاء �إجراءات االنتقال �إىل الفريق قادما من �صفوف
نادي نوثينغهام فوري�ست النا�شط يف الدرجة الأوىل الإجنليزية ،ويف هذا
ال�صدد ك�شف نائب مدير الكرة �سعد �سطام ال�شمري يف نادي الغرافة
خالل ت�رصيحات �إعالمية �أن متو�سط ميدان الت�شكيلة الوطنية التحق
مبقر الفريق وقام بالفحو�صات الطبية والتي كانتا ناجحة ح�سبه ومل يتبق
�سوى توقيع العقد معه وتقدميه �إىل و�سائل الإعالم القطرية وجمهور
الفريق ،ومل يتبق �سوى خطوة واحدة من �أجل تر�سيم انتقال قديورة �إىل
الغرافة� ،أين ينتظر �أن يتم الإعالن عن ال�صفقة خالل ال�ساعات املقبلة،
بعدما كان الالعب التحق بقطر قبل �أيام من �أجل التو�صل �إىل اتفاق
نهائي مع م�س�ؤويل الفريق حول بنود العقد.
ع.ق.

كوتينيو ُيحبط خمطط ريال مدريد

�أكد تقرير �صحفي �إ�سباين �أم�س �أن الربازيلي فيليب كوتينيو ،جنم بر�شلونة
وجه �صدمة لريال مدريد خالل املريكاتو
املعار �إىل بايرن ميونخ ّ
ال�صيفي اجلاري ،ووف ًقا ل�صحيفة «�سبورت» ،ف�إن فيليب كوتينيو �أغلق
املخرج الوحيد الذي قد يدفع النجم الويلزي غاريث بيل خارج �أ�سوار
ريال مدريد ،و�أ�شارت �إىل �أن فلورنتينو برييز رئي�س ريال مدريد ،كان
ينتظر �صفقة رحيل جاريث بيل هذا ال�صيف ،خا�صة و�أن الالعب ال
يتمتع بثقة املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان ،وف�ضل م�س�ؤولو بايرن
ميونخ �ضم فيليب كوتينيو عن غاريث بيل هذا ال�صيف لأ�سباب اقت�صادية
وريا�ضية.
و�أعلن البافاري خالل بيان ر�سمي� ،أن كوتينيو �سي�صل خالل الأيام القليلة
املقبلة للخ�ضوع للفح�ص الطبي وتوقيع العقود ،حيث �سيح�صل بر�شلونة
على مبلغ يرتاوح بني � 15إىل  20مليون يورو ،ويعد كوتينيو �أغلى �صفقة
يف تاريخ بر�شلونة ،حيث ان�ضم �إىل الفريق الكتالوين مقابل  120مليون
يورو ،بالإ�ضافة �إىل متغريات تبلغ  40مليو ًنا.
ق.ر.
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ريا�ضة دولية

مق�صية �أدوريز ت�سقط البار�صا يف افتتاح الليغا

�سقط بر�شلونة حامل لقب
الدوري اال�سباين بهدف
دون رد �أمام م�ضيفه �أتلتيك
بيلباو م�ساء اول ام�س
يف املباراة االفتتاحية
للدوري الإ�سباين على
ملعب �سان مامي�س،
و�سجل هدف املباراة
الوحيد النجم املخ�رضم
�أريتز �أدوريز يف الدقيقة
 89من ركلة مق�صية ،وبد�أ
�أ�صحاب الأر�ض املباراة
بتهديد مبكر عرب املهاجم
ويليامز الذي انطلق بالكرة
من و�سط امللعب ،وباغت
احلار�س تري �شتيغن
بت�سديدة قوية ت�صدى لها
الأملاين برباعة وحولها
�إىل ركنية يف الدقيقة ،9
ووا�صل ويليامز تهديده
ملرمى الفريق الكتالوين،
حيث �أر�سل ت�سديدة قوية

من اجلهة الي�رسى و� ً
أي�ضا
كان تري �شتيغن يف املوعد
وت�صدى للكرة يف الدقيقة
 ،16وكان �أ�صحاب الأر�ض
هم الأخطر وخا�ص ًة
يف الهجوم العك�سي،
حماوالت
وا�ستمرت
العبي �أتلتيك بيلباو على
مرمى تري �شتيغن وهذه
املرة عرب ت�سديدة من
خارج املنطقة بوا�سطة
�أوناي لوبيز يف الدقيقة
 30وت�صدى لها الأملاين
جمددا ،وا�ستغل لوي�س
�سواريز خط�أً قاتلاً من
مدافع بيلباو يف التمرير
لينفرد باملرمى و�سدد
بقوة لكن القائم الأمين
حرمه من الت�سجيل يف
الدقيقة  ،31ويف �أول
فر�صة للبديل رافينيا كاد
�أن ي�سجل لرب�شلونة ،حيث

�سدد كرة �صاروخية مل�ست
يد احلار�س وا�صطدمت
بالعار�ضة يف الدقيقة .44
ومع بداية ال�شوط الثاين،
قرر فالفريدي الدفع
ب�إيفان راكيتيت�ش بدال من
ال�شاب �ألينيا من �أجل دعم
خط الو�سط ،الذي مثل
ثغرة كبرية خالل ال�شوط

الأول ،و�سدد راكيتيت�ش
كرة ر�أ�سية من ركلة ركنية
�أعلى مرمى احلار�س
�سيمون يف الدقيقة ،49
وظهر بر�شلونة ب�أداء
�أف�ضل خالل ال�شوط الثاين
وكان �أكرث تهديدا ملرمى
بيلباو ،بعدة حماوالت
عرب غريزمان وراكيتيت�ش

�سواريز ي�صدم بر�شلونة
�أ�صدر نادي بر�شلونة �أم�س بيانا
للك�شف عن حجم الإ�صابة التي
تعر�ض لها الأوروغوياين لوي�س
�سواريز مهاجم الفريق �ضد �أتلتيك
بيلباو يف افتتاح الدوري اال�سباين
�أول ام�س ،وا�شتكى �سواريز من
�آالم يف ال�ساق اليمنى ،ليخرج
من �أر�ضية امللعب ودفع �إرن�ستو
فالفريدي املدير الفني للبار�صا

بالربازيلي رافينيا �ألكانتارا
بدال منه ،وقال البيان الر�سمي
لرب�شلونة« :خ�ضع لوي�س �سواريز
لفحو�صات طبية �صباح اليوم،
والتي �أكدت �إ�صابته يف ع�ضلة
ال�ساق اليمنى ،وعودته للم�شاركة
مرتبطة مبدى تعافيه».
ويف نف�س ال�سياق �أفادت �صحيفة
«ماركا» الإ�سبانية� ،أن غياب

ورافينيا ،بينما تراجع
�أ�صحاب الأر�ض ،لكن
من مق�صية رائعة اقتن�ص
�أريتز �أدوريز العب بيلباو
البديل هدفا قاتال يف
�شباك بر�شلونة يف الدقيقة
 ،89ليمنح فريقه النقاط
الثالث على ح�ساب حامل
اللقب.

�سواريز عن املالعب قد ميتد
بني  3و� 4أ�سابيع ،وبالتايل �ستكون
عودته للم�شاركة بعد فرتة التوقف
الدولية املقبلة ،وكان بر�شلونة قد
تلقى الهزمية بهدف دون رد �أمام
�أتلتيك بيلباو يف معقل الأخري
«�سان مامي�س» لي�ستهل حامل
اللقب حملة الدفاع عن لقبه ب�أ�سو�أ
طريقة ممكنة.

البايرن ي�ستهل املو�سم بتعادل خميب
�سقط بايرن ميونيخ حامل
لقب الدوري الأملاين يف
املوا�سم ال�سبعة املا�ضية
يف فخ التعادل على ملعبه
«�أليانز ارينا» بعدما قلب
ت�أخره امام �ضيفه هريتا
برلني � 2-1إىل تعادل 2-2
يف افتتاح مباريات الدوري،
ويدين بايرن بالتعادل �إىل
مهاجمه البولندي روبرت
الذي
ليفاندوف�سكي
�سجل هدفني فيما �سجل
للفريق ال�ضيف البلجيكي
دودي لوكيباكيو وال�رصبي
ماركو غروييت�ش ،بد�أ
بايرن املباراة �ضاغطا
و�شكلت ت�سديدة الإ�سباين
تياغو �ألكانتارا بعد ثالث
دقائق من �صافرة البداية
من حافة منطقة اجلزاء

التهديد االول للحار�س
الرنوجي روين جار�ستاين
التقطها بدون �صعوبة
تذكر ،قبل �أن يعيد زميله
توما�س مولر ال�سيناريو
ذاته يف الدقيقة ال�سابعة
بكرة مرت هذه املرة
بجانب القائم ،ورد
ال�ضيف م�ستغال هفوة من
دفاع بايرن اثر متريرة من
اال�سرتايل ماثيو ليكي داخل
املنطقة للمهاجم البو�سني
وداد �إيبي�سيفيت�ش الذي

�سدد كرة خارج امللعب،
و�أثمرت �ضغوطات بايرن
هدف االفتتاح بعد متريرة
عر�ضية زاحفة من اجلهة
اليمنى ل�سريج غنابري
ارمتى لها داخل املنطقة
الهداف ليفاندوف�سكي
وحولها بقدمه يف املرمى
�أمام عجز احلار�س
جار�ستاين ،ويف غفلة
من دفاع بايرن �سجل
البلجيكي ال�شاب لوكيباكيو
هدف التعادل من ت�سديدة

من  25مرتا ا�صطدمت
بظهر �إيبي�سيفيت�ش وحولت
م�سارها اىل �شباك احلار�س
الدويل مانويل نوير ،قبل
�أن ي�صعق هرتا �أ�صحاب
االر�ض بعد دقيقتني
اثر كرة هوائية م�شرتكة
بني ال�رصبي غروييت�ش
الفرن�سي
واملدافع
بنجامني بافار و�صلت
الكرة اىل �إيبي�سيفيت�ش
الذي مررها جمددا اىل
غروييت�ش املنطلق من
اخللف ،فانفرد باحلار�س
نوير وجنح يف جتاوزه
و�سدد الكرة يف املرمى
اخلايل معلنا تقدم فريقه
�أمام ذهول جماهري ملعب
�أليانز �أرينا .
وا�ستهل بايرن ال�شوط

الثاين �ضاغطا بهدف
تعديل النتيجة ،وكاد �أن
يحقق مراده بف�ضل ت�سديدة
من خارج املنطقة للمت�ألق
غنابري �صدها احلار�س
وا�ستفاد
جار�ستاين،
بايرن من تقنية امل�ساعدة
بالفيديو يف التحكيم بعدما
جل�أ احلكم اىل ال�شا�شة
الحت�ساب ركلة جزاء
ورفع البطاقة ال�صفراء
بوجه غروييت�ش الذي رمى
ار�ضا ليفاندوف�سكي داخل
املنطقة ،فعاقب االخري
بنف�سه الفريق ال�ضيف
برتجمته بنجاح ركلة
اجلزاء ،لي�سجل هدف
التعادل لفريقه والثاين له.

ليون يكت�سح �أجنيه ويت�صدّ ر
الليغ 1م�ؤقت ًا

ت�صدر ليون م�ؤقتا ترتيب فرق الدوري الفرن�سي بفوزه الكبري على �ضيفه
�أجنيه  0/6يف افتتاح مباريات املرحلة الثانية �أول ام�س ،وهو الفوز الثاين
لليون بعد تغلبه على موناكو بثالثية نظيفة يف املرحلة االفتتاحية ،لريفع
ر�صيده �إىل  6نقاط يف ال�صدارة ،كما حافظ على نظافة �شباكه للمباراة
الثانية على التوايل ،يف املقابل تعر�ض �أجنيه خل�سارته الأوىل بعد فوزه
املفاجئ على بوردو  1-3يف املرحلة الأوىل.
افتتح ليون ثالث الدوري يف املو�سم املن�رصم ،الت�سجيل بعد مرور 11
دقيقة من �صافرة البداية بف�ضل اجلزائري الأ�صل ح�سام عوار الذي
�سدد كرة من 20م قبل �أن ي�ضيف مو�سى دميبيلي والهولندي ممفي�س
ديباي هدفني لكل منهما ،فيما اختتم البديل ال�شاب الربازيلي جان
لوكا�س املهرجان التهديفي لفريقه يف الدقيقة .72
وتتابع املباريات �أم�س� ،أين لعب نانت مع مر�سيليا ،ونيم مع ني�س ،ومتز
مع موناكو ،واميان مع ليل ،وبوردو مع مونبلييه ،وتولوز مع ديجون،
وتختتم املرحلة اليوم بلقاءات �سانت اتيان مع بري�ست ،ورين�س مع
�سرتا�سبورغ ،وحامل لقب الك�أ�س رين مع الفائز بلقب الدوري باري�س
�سان جريمان.

بايرن ميونخ ي�ضم كوتينيو على
�سبيل الإعارة

تو�صل نادي بايرن ميونخ الأملاين �إىل اتفاق مع فريق بر�شلونة الإ�سباين
التفاق ب�ضم الربازيلي فيليب كوتينيو العب خط الو�سط ملدة مو�سم
على �سبيل الإعارة ،و�أكد املدير الريا�ضي يف ميونيخ البو�سني ح�سم
�صاليحميديت�ش ل�شبكة «زيد دي اف» الأملانية بعد انتهاء مباراة فريقه
�ضد هرتا برلني بالتعادل  2-2يف افتتاح الدوري« :ا�ستطيع الت�أكيد ب�أننا
تواجدنا يف بر�شلونة وقد اتفقنا مع الالعب ومع وكيل اعماله» ،و�أ�ضاف
«لدينا عالقة جيدة مع بر�شلونة ،ال زال ينق�ص بع�ض التفا�صيل كالتوقيع
والفح�ص الطبي لكننا �سعداء لأننا ح�صلنا على العب مثله».
وذكرت �صحيفة «ال باي�س» ب�أن بايرن ميونيخ �سيدفع مبلغا مقداره 24
مليون يورو ال�ستعارة الالعب ملو�سم واحد بالإ�ضافة اىل اجر �سنوي
يقدر بـ  12مليون يورو ،وكان الناديان تو�صال يف وقت �سابق من اول ام�س
�إىل اتفاق مبدئي لإعارة الالعب كما �أعلن فيريمو �أمور مدير العالقات
يف النادي الكاتالوين ،وقال �أمور ل�شبكة موفي�ستار ال ليغا« :ن�ستطيع
الت�أكيد ب�أنه لدينا اتفاق مبدئي لإعارة كوتينيو �إىل بايرن وبالتايل يتعني
علينا �إمتام العملية».
وبعد �أن كان كوتينيو البالغ  27عاما �ضمن الت�شكيلة الر�سمية لفريقه
ملواجهة اتلتيك بلباو يف افتتاح املرحلة الأوىل من الدوري الإ�سباين
ملو�سم  2020-2019مت �سحب ا�سمه من الالئحة على الأرجح تخوفا من
�إ�صابته بعد التطورات الأخرية ،وكان كوتينيو انتقل �إىل الفريق الكاتالوين
يف جانفي  2018قادما من ليفربول مقابل �صفقة بلغت  120مليون يورو
لكنه مل ينجح يف فر�ض نف�سه ا�سا�سيا يف ت�شكيلة بر�شلونة املو�سم
املا�ضي ،وتردد ا�سم كوتينيو يف ال�صفقة املحتملة ملواطنه نيمار الذي
يرغب يف ترك فريقه احلايل باري�س �سان جريمان والعودة اىل بر�شلونة
الذي دافع عن الوانه من  2013اىل  2017قبل ان يحط الرحال يف
العا�صمة الفرن�سية مقابل �صفقة قيا�سية بلغت  222مليون يورو.

حلم نيمار ّ
يتبخر للعودة �إىل
بر�شلونة

تبخر حلم نيمار دا �سيلفا جنم باري�س �سان جريمان يف العودة جمددًا
�إىل �صفوف فريقه ال�سابق بر�شلونة ،وذلك �أكرث من �أي وقت م�ضى،
وكتبت �صحيفة «ليكيب» عرب موقعها الإلكرتوين �أن �إعالن البار�صا �إعارة
العبه الربازيلي فيليب كوتينيو �إىل بايرن ميونخ الأملاين ،من �ش�أنه �أن
يغلق �سيناريو عودة نيمار �إىل �صفوف النادي الكتالوين ،و�أ�ضافت �أن
نيمار مل يكن يتخيل �صفقة �إعارة كوتينيو �إىل بايرن ،ولفتت �إىل �أن
تعقد املفاو�ضات بني وفد بر�شلونة وم�س�ؤويل بي �إ�س جي يوم الثالثاء
املا�ضي ،كان عالمة فارقة يف هذا امللف.
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ثقافة

«رواء مكة» حل�سن �أوريد..

جتربة روحية تنبعث �سجاال
�أيديولوجيا باملغرب
مل يكن يدور يف خلد املفكر الإ�سالمي �أبو زيد املقرئ الإدري�سي وهو
يتحدث يف مقطع فيديو داخل جتمع �صغري من الدعاة واملفكرين يف
الربنامج التلفزيوين «�سواعد الإخاء»� ،أنه يقدم �إعالنا غري مدفوع
الأجر لكتاب �أ�صدره الكاتب املغربي ح�سن �أوريد ،موثقا رحلة
حجه قبل �سنوات ب�أبعادها الروحية والت�أملية.
وكاالت
«رواء مكة» الذي �صدر قبل
عامني �أ�صبح فج�أة الكتاب
الأكرث طلبا لدى كربيات
املكتبات املغربية ،ون�سخته
الإلكرتونية تتجول بكثافة
عرب �صفحات التوا�صل
االجتماعي ،يرافقها جدل
�ساخن لعله ينبع من خ�صو�صية
الكاتب �أوال ،املثقف الع�رصي
داعية العقالنية الذي �أم�ضى
�سنوات يف �أعلى هرم ال�سلطة
ال�سيا�سية باململكة ،قبل �أن
ينتقل �إىل �ضفة ناقد جذري
للنظام ال�سيا�سي يف البالد.
ويعزى الأمر كذلك ل�شخ�صية
ال�شاهد (الإدري�سي) ،وهو
مفكر ونا�شط �سيا�سي و�أحد
قادة حزب العدالة والتنمية
(الإ�سالمي) ،والذي �سبق
له �أن �أثار اجلدل مبواقفه
�آخرها
ولعل
الفكرية،
حما�رضته التي يبخ�س فيها
من «ذكاء» الفيزيائي ال�شهري
�ستيفن هوكينز ،يف معر�ض
تفنيد دعوته الإحلادية.
جاء حديث �أبو زيد يف �سياقٍ
ممجد للكتاب الذي ميكن
ت�صنيفه �سرية روائية ،مثنيا
على القيمة الفكرية للكاتب
ولغته و�سعة �آفاقه ،لكن
�أ�سلوب املديح والرتغيب يف
قراءة الن�ص ارتد عليه يف
�صيغة مواقف مت�ضاربة ،بني
من ر�أى فيه تعريفا �إيجابيا
ب�أثر �أدبي وفكري يتناول
رحلة احلج -الروح واملكان-
ومن عده قراءة �أيديولوجية
اختزلت الكتاب يف �صك توبة
من فكر عقالين علماين �إىل
روح مت�شبعة بالإقبال على اهلل،
خ�صو�صا �أن ال�شاهد يتحدث
عن رجل كان «منحرفا»،
ي�رشب اخلمر وي�شكك يف
الإميان وينفر من الطقو�س
وال�شعائر.
ومن الالفت يف خ�ضم ال�سجال
الفي�سبوكي الوا�سع حول كتاب
كان ميكن �أن يظل حمدود
التداول بني نخبة معينة� ،أن
الأيديولوجي
اال�ستقطاب
والأحكام اجلاهزة بدت �سيدة
املوقف يف ظل غياب قراءات
حتليلية من داخل الن�ص ت�سائل

�صنعته وجمالياته وتخ�ضعه
ملعايري نقد الفكر والأدب.
وبخالف �شهرته ككاتب ،كان
�أوريد م�ست�شارا يف �سفارة
املغرب بوا�شنطن ،قبل �أن
يعني عام  1999ك�أول ناطق
ر�سمي با�سم الق�رص امللكي
حتى يونيو/حزيران ،2005
ومت تعيينه الحقا حمافظا
(واليا) على جهة مكنا�س قبل
�أن ي�صبح م�ؤرخا للمملكة يف
نوفمرب/ت�رشين الثاين 2009
وظل يف ذلك املن�صب ملدة
عام واحد.
ويف الإبداع الأدبي� ،صدر
حل�سن �أوريد «احلديث
رواية
وهي
وال�شجن»
�أقرب �إىل ال�سرية الذاتية،
و»املوري�سكي» ،و»�صبوة يف
خريف العمر» ،ورواية «�سرية
حمار» التي �أثارت جدال
بخ�صو�ص رمزيتها ال�سيا�سية،
بعنوان
�شعري
وديوان
«يوميات م�صطاف» ،وديوان
«فريوز املحيط»؛ وغريها من
الأعمال الفكرية.
الرحالت احلجازية
وتكر�س «رواء مكة» تقليدا
عريقا يف التاريخ الأدبي
املغربي الذي حفل بتدوين
«الرحالت احلجازية» من
قبل �أحفاد ابن بطوطة ،لكن
الكتاب يخت�ص باالنتماء �إىل
نخبة مت�أخرة من الن�صو�ص
املغربية ذات النفَ�س النقدي
الت�أملي الفكري التي تتجاوز
�أفق التدوين الو�صفي التاريخي
لتجربة احلج.
وي�ستدعي الكتاب بهذا
املعنى كتابا مف�صليا �أ�صدره
عامل الأنرثوبولوجيا املغربي
عبد اهلل حمودي حول رحل
حج بحثية بعنوان «حكاية
حج :مو�سم يف مكة»� ،صدر
بالفرن�سية ونقله �إىل العربية
عبد الكبري ال�رشقاوي (دار
ال�ساقي )2010 ،كما ترجم �إىل
�أكرث من  14لغة.
ويحر�ص �أوريد مبكرا على
تبيان مظهر من مظاهر
تفرق ال�سبل يف ما �أف�ضت
�إليه الرحلة التي غمرته روحا
بينما «احلج واملظاهر التي

عاينها (حمودي) ما زادته من
الإ�سالم �إال نفورا» (�ص .)13
كما ميكن ا�ستح�ضار كتاب
الأديب �أحمد املديني «الرحلة
�إىل بالد اهلل ..يليها الرحلة �إىل
رام اهلل» (الرباط )2014 ،الذي
ا�ستعاد فيه «رحلة بحث يبغي
املخلوق �أن ي�ستق�صي فيها
�أرجاء روحه ،فيما هو يتقرب
�إىل �أجواء خالقه بطلب الثواب
ورغبة اال�ستغفار» ،وهو
يقا�سم �أوريد نوازع ال�س�ؤال
والتطلع �إىل جتربة روحية
تخو�ضها نف�س عا�شت مقبلة
على متع احلياة ،مولية ظهرها
للطقو�س وال�شعائر التي كانت
تبدو جمافية ل�سلطان العقل
والفكر التقدمي.
غري �أن ال َعلم الأكرث ح�ضورا
يف �إحاالت كتاب �أوريد يظل
امل�ست�رشق النم�ساوي حممد
�أ�سد -وا�سمه الأ�صلي ليوبولد
فاي�س -اليهودي الذي �أ�سلم
ود ّون �أجواء رحلته احلجازية
يف كتاب «الطريق �إىل مكة»
الذي �صدر عام .1954
من الغواية للهداية
يت�ساءل ح�سن �أوريد الذي
يكتب يف العلوم ال�سيا�سية
والرواية وال�شعر والتاريخ:
«هل قدرت يوما �أين �س�أ�شد
الرحال �إىل الديار املقد�سة
وقد نفرت عما كنت �أراه
ر�سي�س تربية وخمتلفات
ثقافة ..هل هي م�صاحلة مع
الإ�سالم� ،أم هي قطيعة نهائية
ت�أخذ �شكل �سفر للوقوف على
وجه من وجوهه؟» (�ص .)12
الكتاب �سرية حتول .يعرف
�أوريد جيدا من �أين �أتى،
ويغيب عنه امل�آل بعد جتربة،
ال يتحقق عمقها بحكايات
الآخرين ،بل ب�رشط عي�شها.
يكتبها �أوريد مبراوحة بني
حرارة اللحظة الوجدانية
يف البقاع املقد�سة ،وتدفق
الذاكرة ال�شقية لذات ولدت يف
ح�ضن بيت متدين على فطرة
الإن�سان الأمازيغي امل�سلم
يف بلدة باجلنوب ال�رشقي
للمملكة ،قبل �أن تتمرغ يف
متاهات اللذة املادية من جهة
والبيعة املطلقة للعقالنية
التي ت�سطر حدود ملعبها يف

دنيا النا�س.
«قل يا عبادي الذين �أ�رسفوا
على �أنف�سهم ال تقنطو من
رحمة اهلل»..؛ يختار �أوريد
الآيات  55-53من �سورة الزمر
ا�ستهالال لكتابه ،يوائم الرهان
الروحي امل�صاحب لرحلة
احلج ،باعتبارها تعقبا لرحمة
تفك الكرب الوجودي والتيه
الروحي وتلبي الرغبة يف
التحرر من قيود الدنيا وبط�ش
الهوى.
وهو يهدي كتابه للوالدين،
وللجدة التي كان ي�سمع وردها
ال�صباحي وتهجدها بلهجتها
الأمازيغية «�إليهم الف�ضل على
بدء الن�ش�أة حتت ظالل القر�آن،
وهذا العود لنبع الإ�سالم»..
الكتاب �إذن توثيق لرحلة �إىل
املكان ،يف طيها عودة �إىل
الروح التي كادت ت�ضيع.
يكتب �أوريد عن رحلة حمددة
يف املكان والزمان ،لكنه
يحولها با�ستطراداته الت�أملية
و�إحاالته الفكرية وا�ستدعاء
ذاكرته البعيدة والقريبة� ،إىل
ديوان زمن مفتوح بني املا�ضي
واحلا�رض وامل�آل ،من خالل
حوار جذري مع الذات وهي
تبحث عن الإ�شباع وتطارد
حتقق املعنى.
البحث عن اليقني
والروحانية
فالرجل يعود من بعيد ،من
عوامل العقالنية التي ب�رش بها
الغرب ،والوجودية التي �أغوته
يف كتابات �سارتر وكامي ،وال
�سيما بعد الرحيل امل�أ�ساوي
ل�شقيقه يف مقتبل ال�شباب،

وعوامل فرويد الغائرة يف
النف�س الب�رشية؛ معتربا �أن
هذه امل�شارب التي ت�شبع بها
ت�ؤدي للتحرر من قيود الدين،
فقد كان ين�صت للمعري يقول
ال �إمام �سوى العقل ،بينما
يقول هو «ال هادي �سوى
الغرب» (�ص .)26
وي�ستدعي الكاتب �ضمور
�شعلة الإ�سالم يف ذاته ،قائال:
«مل يعد الإ�سالم يف حياتي
�إال ذكرى ،و�إال حنينا ي�ستدر
مني التوقري ،لأنه دين �آبائي
و�أجدادي ،ودين املجتمع
الذي �أ�ضطرب به ،ولكني مل
�أكن �أرى نف�سي مطوقا به.
كنت �أراه �إ�رصا ،لي�س علي
وحدي ،فح�سب ،بل على
املجتمع كله» (�ص .)35
�إنها رحلة فكرية وفل�سفية
متقلبة الوجوه من �أجل العودة
�إىل �إرث تلك اجلدة بروحانيتها
ال�صافية التي وجد فيها ما
متنع يف �أعمق املرجعيات
واملدار�س ،لأن ال�س�ؤال هو:
«هل ميكن �أن ت�رصف احلياة
بالعقل وحده؟ هل حياة
الإن�سان مقولة تخ�ضع ملنطق
الربح واخل�سارة واحل�ساب
الدقيق؟».
ويف فناء امل�سجد احلرام،
ها هو م�سار املجاهدة ي�ؤذن
بتحرير الروح والوجدان�« :أما
ما وقع فهو نور يقذفه اهلل يف
قلب امل�ؤمن ،كما يقول الإمام
الغزايل� ،أو هو طائر يحط
على عر�ش نف�س الإن�سان ،كما
يف تعبري القطب �سيدي عبد
القادر اجليالين.»...
نقطة التحول �إذن« :وحتولت،
�أ�صبح حلياتي معنى� ،أدركت

املعاين الدقيقة لنداء :ال �إله
�إال اهلل حممد ر�سول اهلل».
�آن له �إذن �أن ي�صف حاله ،ما
قبل الوقفة وما بعدها« :كنت
منقب�ضا ف�أ�صبحت من�رشحا،
كنت �أخ�شى احلياة و�رصوفها،
و�أ�ضحيت �أهز�أ منها ومن
�أحابيلها...كنت �أهوى نف�سي،
و�أ�أمتر بهواي ،و�أ�ضحيت
�أ�ضبط جماحها �أو �أ�سعى
ل�ضبط جماحها» (�ص .)93
ال تفنت اللذة الروحية �صاحبها
عن ت�سجيل م�شاهد �سلبية من
ت�رصفات تناق�ض روح التعبد
يف املكان القد�سي .كما
يالحظ �أن اجلانب اخللقي
ممزوج باالعتبارات ال�سيا�سية،
ومنها �أن «�أيدولوجيا الوهابيني
حا�رضة» ،و�أن «املرء يلم�س
تواجد جي�ش من الدعاة يبثون
ر�ؤيتهم وي�صدون <خطر> ر�أي
مغاير �أو توجه �آخر ال يتالءم
و�أيديولوجيتهم .مل يحدثنا من
الوعاظ غري ال�سعوديني» (�ص
.)119
بل مل تخل الرحلة من �أ�سئلة
باطنية تناو�ش ال�سالم الروحي
للحاج ،مبراودات �شيطانية
«وهل ينفي احلج نداء
احلياة؟ ...ولكن ال تزال �شابا
ممتلئا برواء احلياة ،ودفق
العاطفة ...وهل تريد �أن ت�صبح
ناطقا با�سم الإ�سالميني ،و�أنت
من �أبعد النا�س عنهم..؟» ( �ص
 ،)148لوال �أن الكتاب مل ي�صدر
�إال عقدا كامال بعد الرحلة
املكية .لعل اليقني توطن،
وتبدد قلق االختيار وانزاحت
وح�شة الطريق.
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ثقافة

الروائي امل�صري الكندي� ،أ�سامة عالم

«احلي العربي» ..رواية
الأ�سئلة املتوارثة
يدخل الروائي امل�صري الكندي� ،أ�سامة عالم ،مرحلة جديدة يف كتابته عن
الهجرة واالغرتاب ،يف رواية «احلي العربي» يتناول فيها ق�ضايا اجليل الثاين
من املهاجرين ،عرب مدينة مونرتيال التي متحورت حولها معظم �أعماله.
وكاالت
والرواية ال�صادرة عن دار ال�رشوق
يف القاهرة يف � 292صفحة هي
اخلام�سة للم�ؤلف الذي يعمل
طبيباً ،ويعي�ش يف مونرتيال
مبقاطعة كيبك� ،إ�ضافة �إىل
جمموعة ق�ص�صية واحدة.
وتدور الأحداث يف قالب من
الفانتازيا يبد�أ بو�صول منتخب
عربي لكرة القدم �إىل نهائي ك�أ�س
العامل وفوزه بالبطولة لتتحول
احتفاالت �سكان احلي العربي
يف مدينة مونرتيال الكندية �إىل
�أحداث �شغب ،تنتهي بفر�ض
�سور عازل حول احلي ،ومنحه
اال�ستقالل لتن�ش�أ بذلك �أ�صغر دولة
يف �أمريكا ال�شمالية.

ويتخذ امل�ؤلف من هذا الواقع
اجلديد منطلقاً لبناء روايته
التي تعود فيها البطولة �إىل عبد
الرحمن حممود ،و�شهرته «رحمن
زعبوط» ،الذي هاجر �إىل كندا يف
ثمانينات القرن الع�رشين وميلك
املقهى الأكرب والأ�شهر يف قلب
احلي العربي.
وتتطور الأحداث لتقود رحمن
زعبوط �إىل حكم الدولة الوليدة
دون جهد �أو �سعي منه لذلك،
لتبد�أ جميع متناق�ضات �شخ�صيته
والرت�سبات التي راكمها الوطن
الأم داخله يف الطفو على ال�سطح،
فتبدو ت�رصفاته غريبة تارة
وجريئة تارة وحمقاء تارة �أخرى.
واحلاكم اجلديد ،حمب للمال
وللن�ساء ،يحمل يف داخله �أفكار

وتقاليد وذكريات وطنه ال�سابق
لكنه يف الوقت نف�سه ي�ستفيد
من كل املكت�سبات التي يوفرها
له الغرب ،وهو �شخ�ص ال ميكن
و�صفه باملثايل ورغم ذلك يحمل
يف داخله الكثري من الأحالم
الطيبة للبلد الوليد والتي كلما
�سعى �إىل حتقيق �أحدها حتول �إىل
كابو�س.

ما بعد زينب
وبجانب التحديات التي واجهها
رحمن زعبوط على الأر�ض
لت�أ�سي�س الدولة اجلديدة و�إقامة
دعائمها كانت هناك حتديات
وعوائق داخله عليه التغلب عليها
�أوالً.

عن العائلة ،وتخلت عن عذريتها
فترب�أ الأب منها.
وتتداخل مع احلاكم اجلديد وابنه
وابنته �شخ�صيات كثرية يف احلي
العربي معظمها ملهاجرين جاءوا
من مناطق خمتلفة ليجمعهم هم
االغرتاب يف كندا ،لكنهم ما لبثوا
�أن اطمئنوا ال�ستتباب و�ضعهم
يف مونرتيال وبد�أوا يف الذوبان
و�سط املدينة حتى وجدوها
تلفظهم وت�ضعهم خلف �سور عازل
فتعيدهم من جديد �إىل متاهة
الهوية واالنتماء.

�أول هذه التحديات رحيل زوجته
زينب ،املر�أة التي قهرها حي ًة،
وتزوج عليها مرة تلو �أخرى من
فتيات �صغريات لإمتاع نف�سه،
لكنها ظلت داعمة وم�ساندة
له حتى يوم مقتلها يف �أحداث
ال�شغب الكروي التي كانت �سببا يف
قيام الدولة.
وبرحيل زينب ينفرط عقد �أ�رسة
رحمن زعبوط ،التي تت�ألف من
االبن يا�سني ،الذي ن�ش�أ ممزقاً
بني جذوره العربية ،وبيئته الغربية
فانتهى به احلال �إىل ت�شكيل
ع�صابة لل�سطو والنهب ،واالبنة
نرج�س ،التي انخرطت يف حياة
الغرب وا�ستقلت بحياتها بعيداً

نرج�س ..وديع ..يا�سني

و�أ�شارت رئي�س اللجنة اال�ست�شارية
لل�شارقة عا�صمة عاملية للكتاب
 ،2019ال�شيخة بدور القا�سمي،
�إىل �أن اللقب الذي نالته ال�شارقة
«عا�صمة عاملية للكتاب» ،ي�أتي
مبثابة اعرتاف دويل باملكانة
الثقافية لدولة الإمارات العربية
املتحدة على م�ستوى املنطقة
والعامل ،وتتويجا ملنجزات
امل�سرية الثقافية لإمارة ال�شارقة
على امتداد الـ  40عاماً املا�ضية
وتكرميا للر�ؤية التي �أ�س�س لها
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة ،ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ،التي
ت�شكل املعرفة حمورها وركيزة
جناحها.
ولفتت �إىل �أن ال�شارقة حققت

ح�ضوراً ثقافياً مميزاً على
امل�ستويني املحلي والعاملي
وا�ستطاعت �أن تلعب دوراً فاع ً
ال
يف مد اجل�سور بني الثقافات
الإن�سانية �إميانا منها ب�أن
التقارب الثقايف ي�شكل مدخ ً
ال
للعالقات ال�سليمة املبنية على
االحرتام والتعاون بني ال�شعوب،
م�ؤكدة �أن العام � 2019سي�شكل
انطالقة للكثري من املبادرات
والربامج التي تعزز مكانة
الكتاب والقراءة لتكون نتائج
االحتفاء باللقب م�ستدامة
ووا�سعة الت�أثري .وقالت  « :يف
الـ 23من �أفريل املقبل �سنفتح
�صفحة جديدة يف كتاب التاريخ
الذي ي�سطر �إجنازات ال�شارقة
التي لطاملا كانت �سباقة يف

وبينما تتفاعل نرج�س مع الأحداث
وحتركها جزئياً مع حبيبها اجلديد
«وديع» الذي جاء من املغرب �إىل
احلي العربي قبل وقت ق�صري
من ا�ستقالله ،يغيب يا�سني عن
امل�شهد ويعود قرب نهاية الرواية
ليقلب الأمور ر�أ�ساً على عقب يف
الدولة اجلديدة.
ومع و�صول الأحداث �إىل ذروتها
يرتاجع الوطن االفرتا�ضي
مبفهومه اجلغرايف الذي ر�سمه
امل�ؤلف من وحي خياله مف�سحاً
الطريق �أمام الوطن ال�ساكن داخل
كل �شخ�صية من �شخ�صيات العمل
ليعيد ت�شكيل امل�ستقبل.

العا�صمة العاملية للكتاب ..الإمارات ت�ستعد ال�ستقبال اللقب الأعلى ً
ثقافيا يف العامل

خم�سون يوماً تف�صل دولة
الإمارات و�إمارة ال�شارقة عن
االحتفال التاريخي بنيلها لقب
العا�صمة العاملية للكتاب للعام
 ،2019اللقب الأرفع ثقافياً
من نوعه على م�ستوى العامل،
والذي �أطلقته منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
«اليون�سكو» منذ العام ،2001
لتكون ال�شارقة بذلك �أول مدينة
خليجية تنال هذا اللقب والثالثة
يف الوطن العربي بعد كل من
بريوت والإ�سكندرية ،والتا�سعة
ع�رشة على م�ستوى العامل.
و�ضمن ر�ؤية �شاملة ،ت�ستعد
�إمارة ال�شارقة لالحتفال باللقب
حتت �شعار «افتح كتاباً ..تفتح
�أذهاناً» حيث �ست�شهد ال�شارقة

احتفاالت وفعاليات ومبادرات
و�أن�شطة ثقافية وفنية نوعية
تعم جميع مناطقها انطالقا
من � 23أفريل  2019وت�ستمر
حتى � 32أفريل  2020ت�شارك
فيها جميع هيئات وم�ؤ�س�سات
الإمارة وخمتلف فئات املجتمع
من مقيمني وزوار ،بح�ضور عدد
كبري من القامات الإبداعية
العربية والعاملية من كتاب
و�شعراء وم�رسحيني ،ومثقفني
و�إعالميني عرب وعامليني،
مبا يج�سد املحاور ال�ستة التي
و�ضعتها ال�شارقة الحتفاالت
اللقب ،واملتمثلة يف جمتمع
واحد ،وتعزيز ثقافة القراءة،
و�إحياء الرتاث ،ومتكني الأطفال
وال�شباب ،والتوعية املجتمعية،

وتطوير �صناعة الن�رش.
وت�سعى ال�شارقة من خالل
حماور االحتفال �إىل تعزيز
ثقافة القراءة وغر�س قيم
االنتماء للمعرفة والكتاب وجعل
املطالعة �أ�سلوب حياة جلميع
فئات املجتمع ال �سيما الأطفال
واليافعني �إ�ضافة �إىل دعم الن�رش
والنا�رشين بحزمة من اخليارات
الواعدة �إىل جانب الت�أكيد على
االهتمام ب�إحياء الرتاث باعتباره
خزانة املعرفة والرثوة احلقيقة
لل�شعوب ،التي من خاللها �سيتم
نقل الروايات العربية والإماراتية
وفتح الباب على جمالياتها
ال�رسدية واملعرفية للأجيال
اجلديدة من خالل الفعاليات
التي تنظمها على مدار العام.

�صدور الكتاب الأخري للمفكر الراحل الدكتور جالل �أمني
�أ�صدرت دار الكرمة يف القاهرة
الكتاب الأخري للمفكر الراحل
الدكتور جالل �أمني ،بعنوان:
ماذا حدث للثقافة يف م�رص؟.
يقول �أمني يف مقدمته« :من
الالفت للنظر �أن الفرتة
من  1945-1914من تاريخ
الثقافة امل�رصية مل ت�شهد
فقط قفزة جبارة يف الكتابة
الأدبية والتاريخية ،بل ويف
خمتلف �أنواع الفنون :امل�رسح،
وال�سينما ،واملو�سيقى ،والغناء،
والنحت.
ونالحظ �أنه يف كل هذه الفروع،
جمع املثقفون والفنانون

امل�رصيون بني احرتامهم
لرتاثهم وبني تقديرهم للأ�ساليب
اجلديدة يف الثقافة والفنون
الغربية ،ف�أنتجوا � اً
أعمال جديرة
بالبقاء ،وال تزال تخلب �ألبابنا
بجمالها حتى اليوم .قارن كل
ذلك مبا يُن�رش الآن جليل من
املثقفني و�أ�ساتذة اجلامعات،
ق�ضوا يف الغرب ُمددًا �أطول
مما ق�ضاه جيل ما بني احلربني،
وحازوا من �شهادات الغرب
�أكرث مما حازه ذلك اجليل ،ف�إذا
إبداعا،
بهم �إذا كتبوا كانوا �أقل � ً
و�أقل ف�صاحة ،و�أ�ضعف لغة،
و�أبعد عن العقالنية ،و�أقل ثقة

بالنف�س ،و�أ�شد مياالً للمجاملة
حتى لو تعار�ضت مع قول
احلق .بالإ�ضافة �إىل تدهور يف
م�ستوى التعليم ،ويف م�صداقية
الإعالم .يف هذا الكتاب و�صف
لهذا التدهور يف هذه املجاالت
مع حماولة لتف�سريه» .د .جالل
�أمني ( )2018-1935عامل
اقت�صاد ومفكر م�رصي تخرج يف
كلية احلقوق يف جامعة القاهرة
عام  ،1955و�أجنز الدكتوراه
يف كلية لندن لالقت�صاد .د َّر�س
االقت�صاد بكلية احلقوق يف
جامعة عني �شم�س بني 1965
و ،1974ثم عمل م�ست�شا ًرا

اقت�صاد ًّيا لل�صندوق الكويتي
للتنمية حتى العام  ،1978حيث
انتقل �إىل كاليفورنيا ك�أ�ستاذ
زائر لالقت�صاد يف جامعتها
ملدة �سنتني .ثم �شغل من�صب
�أ�ستاذ االقت�صاد يف اجلامعة
الأمريكية يف القاهرة منذ 1979
وحتى رحل عن عاملنا يف 25
�سبتمرب  .2018ن�رش د� .أمني
ما يقارب الأربعني م�ؤل ًفا يف
االقت�صاد وال�سيا�سة والتاريخ
االقت�صادي املعا�رص ،وتُرجم
له �أكرث من ع�رشة كتب �إىل
الإجنليزية.
وكاالت

جميع الأحداث واملبادرات
الثقافية التي تقام على ال�صعيد
املحلي والعربي والعاملي،
�سنكون �أمام بوابة تفتح على
كنوز وثراء فكري ومعريف
وثقايف ي�شمل جميع فئات
املجتمع ي�شرتك يف �صياغته
نخبة من املثقفني واملبدعني
من كتاب وم�ؤلفني ونا�رشين
وفنانني يح�رضون جميعهم بكل
ما يحملون من �إبداعات �إىل
�أر�ض ال�شارقة ليطلقوا ر�سالة
�إن�سانية نبيلة تدل على قيمة
الكتاب ودوره الفاعل باعتباره
و�سيلة �أ�سا�سية لتحقيق التقارب
احل�ضاري واملعريف بني جميع
الثقافات حول العامل «.

وكاالت

 2020عام الثقافة
امل�صرية – الرو�سية

�أكد مدير املركز الرو�سي للعلوم
والثقافة بالإ�سكندرية مراد
جاتني ،قوة العالقات امل�رصية
ريا �إىل �أنها يف
الرو�سية ،م�ش ً
تقدم دائم وم�ستمر ،الفتًا �إىل
تنفيذ م�رشوعات عمالقة بني
البلدين ما يعك�س حجم التعاون
الكبري بينهما.
وك�شف جاتني ،عن �أنه جا ٍر
اال�ستعداد لإقامة فعاليات
عديدة خالل  2020باعتباره عام
الثقافة امل�رصية الرو�سية ،حيث
زار وفد ثقايف رو�سي الأيام
املا�ضية مدينة الإ�سكندرية

لتن�سيق �إقامة الفعاليات.
و�شدد مدير املركز على �أن
هناك اهتما ًما قو ًيا برت�سيخ
العالقات الثنائية يف املجال
ريا �إىل
الثقايف والتعليم ،م�ش ً
�أهمية تبادل الوفود بني ال�شعبني،
مبا ي�ساهم يف حتقيق التفاهم
والتقارب.
كما �أو�ضح �أنه يجرى حال ًيا
اال�ستعداد لتنفيذ العديد من
الفعاليات مع مكتبة الإ�سكندرية
ومتحف حممود �سعيد ومركز
الإبداع.
وكالة �أنباء ال�شعر
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ثقافة

لل�شاعر �أحمد يو�سف داود

�آالم احلرب يف املجموعة
ال�شعرية “رمبا بعد �أن”
“رمبا بعد �أن” عنوان جمموعة �شعرية لل�شاعر �أحمد يو�سف داود يتحول فيها الوطن �إىل
ق�صيدة وترتقي فيها الق�صيدة �إىل وطن كما تتماهى فيها العالقات وتتداخل لت�صبح
احلبيبة �صورة للأر�ض والأم �صورة للمدينة.
وكاالت
ويق�سم ال�شاعر داود جمموعته
ال�صادرة عن الهيئة العامة
ال�سورية للكتاب �إىل �أربعة �أق�سام:
الأول (�صور بال �سياق) تبدو فيها
دم�شق اليا�سمني �سيدة الكون
وكل الق�صائد حيث “لل�شام ما
ابتدع التاريخ من عرب ..ك�أمنا
خلقت م�ستودع العرب” والثاين
(�سرية لي�س لها �أن تكتمل) وهي
ق�صائد وجدانية يف احلب على
كل م�ستوياته فحب احلبيبة يف
قوله�“ :شكراً ملا يف العمر من
�أثر الظباء ..وردن ماء القلب
وهو يذوب من ظم�أ” وحب
الطفولة حيث “ت�أتيك �أن�سام
الطفولة  ..حني يو�شك �أن ي�صيد
املوت قلبك” وحب الوطن
والبحر والطبيعة يف قوله“ :هنا
وطن ال�ضائعني ..وين�سى فري�سم
بحراً بل�ؤلئه.”..
(ن�صو�ص الغ�ضب)
�أما الق�سم الثالث من املجموعة
(ن�صو�ص الغ�ضب) فهي ن�صو�ص
عرب فيها ال�شاعر داود عن الهم
االجتماعي والوطني حيث
كتبت بني عامي  2007و2013
بدايات احلرب الإرهابية على

الغرفة املن�سية ..رواية بولي�سية
مرتجمة تنتمي �إىل �أدب اخليال العلمي
تنتمي رواية الغرفة املن�سية للكاتب
الأمريكي لينكولن ت�شايلد �إىل الأدب
البولي�سي �إ�ضافة �إىل انتمائها �إىل
�أدب اخليال العلمي فهي حتقق يف
مقتل عامل من جهة كونها بولي�سية
وت�ستخدم مبتكرات العلم املفرت�ضة
يف جمرى التحقيق من جهة كونها
خياال علميا.
وجتري �أحداث الرواية التي
ترجمتها �إىل العربية �سو�سن عزام
يف معهد غال�سكو للعلوم ب�إحدى
مقاطعات الواليات املتحدة
الأمريكية حيث يقدم عامل يدعى
�سرتات�شي على االنتحار يف ظروف
غام�ضة وهو يجري �أبحاثه للتحقق
من وجود كائن خرايف متوح�ش
ينتمي �إىل نوع من الزواحف البحرية
املنقر�ضة تدعى “البيزو�صورات”
عا�شت خالل الع�رص اجلورا�سي.
ويبدو �أن م�ؤلف الرواية يريد
الإيحاء ب�أن الرجل كان مدفوعا

�إىل االنتحار وهذا ما يت�ضح يف
اجلزء الأول من الرواية ال�صادرة
عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب
والذي يقع يف � 202صفحة من
القطع املتو�سط بانتظار اجلزء
الثاين من الرواية.
يذكر �أن امل�ؤلف ت�شايلد ا�شتهر
بتعاونه مع الكاتب امل�شهور
دوغال�س بري�ستون يف �أعمال
روائية متيزت ب�أنها كانت نتاج
�أبحاث علمية �شاملة �إ�ضافة �إىل
حتولها �إىل �أعمال �سينمائية كما
عمل يف بداياته يف جمال الإعالم
لي�صبح من �أهم كتاب الأدبني
البولي�سي واخليال العلمي �إ�ضافة
�إىل الق�ص�ص الق�صرية.
�أما املرتجمة عزام فتحمل �إجازة
باللغة االجنليزية ولها ترجمات
عدة لق�ص�ص ومقاالت وكتب
وروايات و�سواها.

وكاالت

«نيويورك �أبوظبي» تطلق �أول م�شروع
كتابي يتناول �أعمال زميون
وطننا فتبد�أ بن�صو�ص الغ�ضب
التي يبدو فيها ا�ست�رشافاً ملا
يخبئه الإرهاب لهذا الوطن
اجلميل حيث يقول“ :نحن يا
�صاحبي ..نتقلب يف ما �أرادت لنا
كائنات اخلراب” ويختم الق�سم
بق�صيدة “حذاء �صبي النفايات”
التي يعرب فيها عن �سخطه من
مواقف العرب جتاه ما يحدث
يف �سورية.
كتاب املقطعات ..ملع بغري
قيود

الق�سم الأخري من الكتاب بعنوان
(كتاب املقطعات ..ملع بغري
قيود) يعرب فيه ال�شاعر عن
مواجعه يف ظل هذه احلرب
الإرهابية“ :يا �إلهي تعبنا من
النار� ..أنزل �سالماً على هذه
الأر�ض” �إ�ضافة �إىل ق�صائد
عاطفية وجدانية ومناجاة روحية
عميقة يختتمها بقوله“ :و�أعجب
�أين قبلت حياة ..م�ؤرجحة دائماً..
بني موت وموت”.

وتقع املجموعة يف � 335صفحة
من القطع املتو�سط ويذكر
�أن ال�شاعر داود من �شعراء
جيل ال�سبعينيات ومن �أعماله
ال�شعرية “�أغنية ثلج” و”�أربعون
الرماد” ومن �أعماله الروائية
“دم�شق اجلميلة”و “اخليول”
و”الأوبا�ش” وح�صل على جائزة
الدولة التقديرية يف جمال الرواية
عام  2013كما �صدرت له روايات
للفتيان و�أعمال يف امل�رسح
والنقد والبحوث الأدبية.

ال�صادر عن مركز اجلزيرة للدرا�سات

الواقع ال�سيا�سي واالجتماعي يف املنطقة العربية
يف العدد الثاين من جملة «لباب»
�صدر عن مركز اجلزيرة للدرا�سات
العدد الثاين من جملة «لباب» التي
تعنى بالدرا�سات اال�سرتاتيجية
والإعالمية .ي�ضم العدد اجلديد
طائفة من املو�ضوعات ذات
العالقة باملبا�رشة بالواقع
ال�سيا�سي واالجتماعي يف
املنطقة العربية ،وكذلك يف
امل�رشوع الفكري العربي وجهود
تر�سيخ الفكر العلمي يف العامل
العربي (لالطالع على العدد الثاين
كاملاً  ،ا�ضغط هنا).
«�أخالق العائلية وم�ستقبل
الدميقراطية يف العامل العربي»
ومن بني مو�ضوعات العدد ،درا�سة
حول «�أخالق العائلية وم�ستقبل
الدميقراطية يف العامل العربي»،
وهي بحث �أكادميي ،يتناول
مو�ضوعا م�ؤث ًرا بعمق وقوة يف
ً
امل�شهد ال�سيا�سي والإداري
العربي ،يتمثل مبا �أ�سماه البحث
«جينيالوجيا متالزمة حماباة
الأقارب وانعكا�ساتها ال�سيا�سية»،
وهي متالزمة مرافقة للأمناط

للكاتب الأمريكي لينكولن ت�شايلد

االجتماعية وال�سيا�سية ال�سائدة
يف املجتمعات العربية ،وتقوم
على �أ�سا�س املفا�ضلة بني الأفراد
يف احلياة العامة واخلا�صة بناء
على متغري درجة القرابة.
الأيديولوجيا الناعمة للإ�سالم
ال�سيا�سي وم�ستقبله بعد الربيع
العربي
ويت�ضمن العدد كذلك درا�سة حول
«الأيديولوجيا الناعمة للإ�سالم
ال�سيا�سي وم�ستقبله بعد الربيع
العربي» ،وهي درا�سة تكت�سب
�أهميتها من بعدين :الأول :هو
�أهمية املو�ضوع يف ال�سياق
ال�سيا�سي واال�ستقطاب الفكري
الراهنني يف املنطقة ،والثاين :هو
جدية التناول واملنهج الأكادميي
الذي ا�ستندت �إليه الدرا�سة يف
تناول الظاهرة والو�صول �إىل نتائج
ب�ش�أنها.
�أما الدرا�سة الثالثة ،فتتعلق
بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية امل�رصية
ودورها امل�ؤثر غري امل�سبوق يف
امل�شهد ال�سيا�سي امل�رصي ،بعد

العام  ،2013وطبيعة هيمنتها
املفرت�ضة على الدولة وم�ؤ�س�ساتها
ال�سيادية .ولهذا املو�ضوع
�أهمية كبرية يف االختبار العلمي
للفر�ضيات املتعلقة بتعاظم هذا
الدور ،ال�سيما بعد التعديالت
الد�ستورية الأخرية ،وت�أثرياته على
العالقة مع امل�ؤ�س�سات املدنية يف
الدولة ،ومنها م�ؤ�س�سات احلكم
والإدارة.
«حق العودة وم�شاريع ت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية»
ويت�ضمن هذا العدد درا�سة حول
مو�ضوع «حق العودة وم�شاريع
ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية»،
وهو درا�سة تزامنت مع الذكرى
احلادية وال�سبعني لنكبة فل�سطني،
وتبحث يف �أ�صول ق�ضية الالجئني
الفل�سطينيني ،وجوهرية مكانتها
يف قلب ال�رصاع العربي-
الإ�رسائيلي ،وحماولة ت�صفيتها
متا ًما يف م�شاريع الت�سوية
ال�سيا�سية املطروحة �أمريك ًّيا.
النه�ضة العربية و�أ�سئلة الت�أ�سي�س

بني املرجعية ال�سلفية والليربالية
كما ت�ضمن العدد الدرا�سات الآتية:
«مت ّثُالت اخلطاب االحتجاجي
للألرتا�س يف املغرب وت�أثرياته
ال�سيا�سية» ،و»النه�ضة العربية
و�أ�سئلة الت�أ�سي�س بني املرجعية
ال�سلفية والليربالية :قراءة يف
النموذجني امل�رشقي واملغربي»،
و»نحو تبني ثقافة االنحياز �إىل
امل�ستقبل ودرا�سات امل�ستقبالت
يف الوطن العربي» .ويف باب «قراءة
يف كتاب» ،تراجع املجلة كتاب
«كيف متوت الدميقراطيات».
كما احتوى العدد على تقرير حول
ندوة «العراق يف ظل املتغريات
الداخلية واخلارجية» ،التي
نظمها مركز اجلزيرة للدرا�سات،
يف جانفي  ،2019ب�إ�سطنبول،
وتقرير �آخر عن ندوة «التحوالت
ال�سيا�سية يف املغرب العربي:
احل�صيلة والآفاق» ،التي عقدها
املركز � ً
أي�ضا يف  17-16فيفري
 ،2019بالعا�صمة التون�سية.

�أطلق رواق الفن ،املتحف الأكادميي
يف جامعة نيويورك �أبوظبي �أول
م�رشوع كتابي يتناول �أعمال الفنان
ال�سوي�رسي ال�شهري زميون.
ويت�ضمن الكتاب مقاالت بقلم خم�سة
قيمني فنيني وكت ّاب عامليني باللغتني
العربية والإجنليزية ،ويت�ألف من 175
�صفحة مع ق�سم خا�ص لل�صور امللونة
التي ت�ستعر�ض الأعمال الرتكيبية
ال�شاملة للفنان.
وينحدر الفنان ال�سوي�رسي زميون
من العا�صمة برين ،وينفرد بابتكار
منحوتات فنية �صوتية �أو �أعمال
هند�سية �صوتية ،وحازت �إبداعاته
على العديد من اجلوائز و�شاركت
يف معار�ض فردية كربى يف كل من
باري�س وكوريا والربازيل والواليات
املتحدة و�سائر �أنحاء العامل.
وي�أتي ن�رش هذا الكتاب بالتزامن
مع ا�ست�ضافة املعر�ض الأول للفنان
يف املنطقة ،كما يُعترب الكتاب �أول
درا�سة تتناول ممار�سات زميون
املبتكرة ،كونه يحظى مبتابعة الفتة
من قبل القيمني والنقاد الفنيني يف
جمال الت�أليف ال�صوتي والأعمال
الرتكيبية.
وميثل هذا املعر�ض �أوىل م�شاركات
الفنان يف منطقة اخلليج العربي،

وي�ضم خم�سة �أعمال فنية �سمعية
وب�رصية مبتكرة مت اختيارها ب�إ�رشاف
مايا �ألي�سون ،مبا يف ذلك عمل تركيبي
بحجم غرفة مت تكليف الفنان به
للمرة الأوىل� ،أما الأعمال الأربعة
الأخرى فهي �أعمال �سابقة مت �إجراء
تعديالت خا�صة عليها لتالئم املوقع،
وينطوي كل عمل على ت�سجيل �صوتي
ومنحوتة فريدة من نوعها.
وتولت رئي�سة الق ّيمني الفنيني يف
جامعة نيويورك �أبوظبي واملدير
التنفيذي لرواق الفن ،مايا �ألي�سون،
حترير الكتاب ،وكلّفت نخبة من
الأ�ساتذة والق ّيمني الدوليني بكتابة
املقاالت ،مبن فيهم الق ّيم الفني
غويدو كومي�س والكاتب �أليك�ساندر
�شولتز ،وم�ؤرخة الفنون ال�سوي�رسية
كارين تي�سو ،وال�صحفية �ألي�ساندرا
بوروتو والفنانة مونيكا باتي� ،أما
بالن�سبة للغالف والت�صميم ،فتوىل
�إعداده الثنائي ال�سوي�رسي «بينينالند»
اللذين طورا خطاً جديداً خ�صي�صاً
لهذا الكتاب.
وقامت دار «�أكادية للن�رش» بن�رش
الكتاب ،حيث مت �إطالقه خالل
�أم�سية خا�صة مبنا�سبة الأ�سبوع
اخلتامي ملعر�ض زميون الذي يُقام
حالياً يف رواق الفن.ذ

وكاالت

عن مركز الفكر الغربي يف الريا�ض

�صدور ترجمة «الفردو�س الأمريكي»
جلون هيور
�صدر عن مركز الفكر الغربي يف
الريا�ض كتاب «الفردو�س الأمريكي»
للكاتب جون هيور.
يقول الكاتب «�إن الطريقة التي
نحيا ونعمل ومنوت بها ،وحدنا،
ومع �أمريكيني �آخرين ،حتوي كثرياً
من اجلوانب اخلفية ،وهو ما يدفعنا
�إىل القول �إن ثمة �أمريكيتني اثنتني،
واحدة نظن �أننا نعرفها ،والأخرى
جمهولة فع ً
ال بالن�سبة لنا .مثل هذه
الفكرة كافية لتحفيز دار�س علم
االجتماع كي يبد�أ يف تدوين ما يدور
يف خلده عن �أمريكا اخلفية ،لتن�ش�أ
عن هذا الت�سا�ؤل الفكري �صورة
لأمريكا تبدو م�ألوفة جداً ،و�أجنبية

عنا للغاية.
هذا الوجه الأجنبي امل�ستور لأمريكا
هو ما ي�ؤرقنا ويخيفنا ويدفعنا �إىل
الهرب نحو حقيقة متوهمة �أ�شد
�صخباً ،و�أكرث حيوية وبهجة .وكلما
ازداد هروبنا حدة يوماً بعد يوم،
كلما �صار هذا �شهادة وا�ضحة على
ال�شعور الأجوف والوحدة التي يت�سم
بهما �أ�سلوب حياتنا االنعزايل».
جون هيور :باحث وكاتب �أمريكي
يحمل درجة الدكتوراه يف علم
االجتماع من جامعة كاليفورنيا،
ويعمل �أ�ستاذاً لعلم االجتماع
يف الكلية اجلامعية يف جامعة
مرييالند.
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الب�صل والثوم للوقاية من
تطور مر�ض ال�سكري
�أ�صدرت خبريتا التغذية الدكتورة� ،سارة بروير،
وجوليت كيلو ،كتابا جديدا يكر�س للفوائد
ال�صحية للب�صل والثوم ووفقا لكتاب «تناولوا
طعاما �أف�ضل ،تعي�شون �أطول» ،ف�إن املواد
املوجودة يف الب�صل والثوم ت�ساعد يف حت�سني
م�ؤ�رش م�ستوى ال�سكر يف الدم ،وهذا يحمي
اجل�سم من تطور مر�ض ال�سكري .وقد �أثبتت
نتائج التجارب التي �أجريت على الفئران
املخربية هذا الأمر.
وجاء يف الكتاب�« :أثبتت درا�سة علمية �أن
خال�صة  400و 600ملليغرام من الب�صل لكل
كيلوغرام من الوزن ،خف�ضت م�ستوى ال�سكر عند
الفئران املخربية بن�سبة  35و%50على التوايل».
وت�شري اخلبريتان �إىل احتواء الب�صل والثوم
والكراث على الكربيت ،الذي ي�ساعد على
تطبيع م�ستوى ال�سكر يف الدم .وقد �أظهرت
نتائج جتربة �أجريت على متطوعني� ،أن تناول
 100غرام من الب�صل ي�ؤدي �إىل ا�ستقرار م�ستوى
ال�سكر يف الدم.
�أما بالن�سبة للثوم ،ف�إن تناوله ب�صورة دورية
منتظمة يحفز عمل البنكريا�س ما يزيد من
�إفراز الإن�سولني� .إ�ضافة �إىل هذا ،يحتوي الثوم
على م�ضادات �أك�سدة ت�ساعد على تطبيع جميع
عمليات التجدد اجلارية يف اجل�سم.

ثاين �شخ�ص يف التاريخ ي�شفى من
الإيدز!
ميكن �أن ي�صبح املري�ض املقيم يف بريطانيا
ال�شخ�ص الثاين يف التاريخ الذي �شفي متاما من
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية ،وذكرت �صحيفة
ديلي ميل� ،أم�س الثالثاء� ،أن الأطباء عرثوا

وقرر زراعة اخلاليا اجلذعية بعد ت�شخي�ص
�إ�صابته بورم �رسطاين عام .2016
و�أكدت ال�صحيفة �أن �أول �شخ�ص يف التاريخ
�شفي متاما من الإيدز هو ،تيموتي راي براون،
الذي �أ�صيب بالفريو�س عام  .1996وبعد 12
عاما ،خ�ضع لعملية زراعة خاليا جذعية ومل
يعرث الأطباء بعد العملية بثالث �سنوات على �أي
�أثر لفريو�س نق�ص املناعة يف دمه.

للمري�ض على متربع ميتلك ح�صانة فطرية �ضد
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية.
و�ساعدت عملية زراعة اخلاليا اجلذعية
املكونة للدم من املتربع ملري�ض الإيدز ،على
تغيري جهاز املناعة ونظامه لدى املري�ض
بطريقة طورت مقاومته �ضد املر�ض.
و�أ�صيب املري�ض اللندين الذي مل يذكر ا�سمه،
بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية منذ  15عاما،

خطر غري متوقع للت�صوير
بالرنني املغناطي�سي!
ميكن لأجهزة الت�صوير املقطعي التي تخلق حقال مغناطي�سيا
قويا �أن حترر �أحد املكونات ال�سامة للح�شوات الزئبقية الف�ضية
يف الأ�سنان ،ون�رشت جملة  Radiologyم�ؤخرا ،نتائج درا�سة
�أجراها باحثون من جامعة كرييكايل الرتكية ،تفيد ب�أن احل�شوات
الف�ضية حترر كميات كبرية من الزئبق ،عقب تعر�ضها لعملية
الت�صوير املقطعي بالرنني املغناطي�سي .وينطبق ذلك ب�شكل
خا�ص على الأجيال اجلديدة من �أجهزة الت�صوير املقطعي بالرنني
املغناطي�سي ،القادرة على خلق جمال مغناطي�سي قوي ،تبلغ قوته 7
ت�سال ،ميكنه �أن يحرر املعدن ال�سام ،ما قد ي�سبب ت�سمما خطريا،
وتو�صل الباحثون الأتراك �إىل هذه النتائج بعد �سل�سلة جتارب على
ت�صاميم لتجويف الفم فيه �أ�سنان وح�شوات زئبقية ف�ضية ولعاب
ا�صطناعي ،حيث اختربت يف هذه الت�صاميم �أجهزة تبلغ قوتها 1.5
و 7ت�سال.

«ح�صان طروادة» ينجح
يف عالج ال�سرطان!

ال�شيح لعالج �أكرث الأمرا�ض خطورة

قدم خرباء من ال�صني اكت�شافهم
اجلديد يف عالج مر�ض املالريا،

يف � 25أفريل  ،2018اليوم العاملي
ملكافحة املالريا ،وا�ستخرج

العلماء ال�صينيون اكت�شافهم
اجلديد لعالج املالريا من نبتة
ال�شيح احلويل املعدلة وارثيا ،التي
تعد من النباتات القيمة يف عالج
جمموعة من الأمرا�ض الحتوائها
على مادة الأرتيمي�سينني ،املكون
الرئي�سي للعديد من الأدوية.
لكن امل�شكلة تكمن يف �أن تركيز
الأرتيمي�سينني قليلة جدا يف
نبتة ال�شيح احلويل ،بح�سب
العلماء ال�صينني الذين كتبوا ذلك
يف مقالتهم العلمية يف جملة
« .»Molecular Plantومبا �أن
ال�شيح املجفف يحتوي على ن�سبة
� 0.1إىل  %1من الأرتيمي�سينني ،قام
العلماء بتعديل وراثي على جينات
ال�شيح احلويل و�أ�صبح يعطي النوع
املعدل منه ن�سبة ت�صل �إىل %3.2
من هذه املادة.
و�أو�ضح م�رشف البحث ،كيت�سوان

تانغ ،من جامعة �شانغهاي
جياو تونغ �أن ن�صف �سكان
العامل معر�ضون خلطر الإ�صابة
باملالريا حيث يتم ت�سجيل حوايل
 216مليون حالة كل عام ،ميوت
منهم � 445ألف �شخ�ص.
لذلك قام العلماء ال�صينيون
بتحديد ومعرفة وعزل جينات
ال�شيح بالكامل وح�صلوا على
خريطة جينية جلميع مورثات
النبتة التي يبلغ عددها ،63226
وامل�س�ؤولة عن ترميز الربوتينات
فيها.
ويخطط �أخ�صائيو اجلامعة
ال�صينية لبدء زراعة ال�شيح احلويل
املعدل وراثيا لإنتاج كميات �أكرب
من املركب الدوائي املعالج
للمالريا ،ولت�صبح تكلفته املادية
�أقل بكثري مما هي عليه اليوم.

علماء يكت�شفون «�أخطر» فئات الدم!
اكت�شف علماء من م�ست�شفى جامعة طوكيو �أن الذين
جتري يف عروقهم ف�صيلة الدم الأوىل «� »Oأكرث عر�ضة
للوفاة يف حال تعر�ضهم لنزيف.
وتفيد جملة  Critical Careالتي ن�رشت نتائج الدرا�سة،
ب�أن العلماء در�سوا �أكرث من  900حالة طوارئ ،واكت�شفوا
�أن ن�سبة الوفيات بني امل�صابني الذين جتري يف عروقهم
فئة الدم الأوىل كانت  ،%28يف حني مل تتجاوز بني الآخرين
.%11
ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما� ،أحد امل�شاركني يف البحث،
�إن �أ�صحاب ف�صيلة الدم الأوىل �أكرث عر�ضة للموت ب�سبب
�ضعف تخرث دمهم عند تعر�ضهم للإ�صابات .وقد يكون
ال�سبب يف عامل فون ويلرباند (الربوتني ال�سكري لبالزما
ت�أثري نقل الدم
الدم) .و�أ�ضاف تاكاياما مو�ضحا« :تثري درا�ستنا م�س�ألة كيفية
من الف�صيلة الأوىل �إىل الأ�شخا�ص الذين تعر�ضوا لإ�صابات �شديدة ،يف جتان�س الو�سط ،الذي بف�ضله يتوقف نزف الدم ،وهل هناك
اختالف باملقارنة مع ف�صائل الدم الأخرى».
و�أكد تاكاياما على �رضورة اال�ستمرار يف �إجراء درا�سات يف هذا املجال ،من �أجل التو�صل �إىل ا�سرتاتيجية لعالج امل�صابني.

طور باحثون دواء جديدا لل�رسطان يعمل بتكتيك «ح�صان
طروادة» ،جنح يف الت�سلل �إىل اخلاليا وعالج � 6أ�شكال للمر�ض
القاتل يف جمموعة من التجارب الربيطانية ويقول الباحثون
�إن العالج �أثبت فعاليته يف مراحل متقدمة من ال�رسطان لدى
املر�ضى ممن توقفت لديهم اال�ستجابة للعالجات الأخرى.
وتقل�صت الأورام �أو توقفت عن النمو ،مبعدل � 5.7أ�شهر ،وما
ي�صل �إىل � 9.5أ�شهر.
وا�ستفاد نحو  %27من املر�ضى امل�صابني ب�رسطان املثانة،
و %27من مر�ضى �رسطان عنق الرحم ،بالإ�ضافة �إىل  %14من
و�سجلت
مر�ضى �رسطان املبي�ض ،بعد جتربة الدواء املطور ُ
ا�ستجابات �إيجابية لدى  %13من مر�ضى �رسطان املريء،
و %13من امل�صابني ب�أورام يف الرئة غري �صغرية ،و %7من
حاالت �رسطان بطانة الرحم.
ويطلق العقار اجلديد املبتكر ،وا�سمه «tisotumab
� »vedotinأو ( ،)TVمادة �سامة لقتل اخلاليا ال�رسطانية من
الداخل.
واخترب معهد �أبحاث ال�رسطان يف العا�صمة الربيطانية،
لندن ،وم�ست�شفى « ،»Royal Marsdenالعقار يف نحو 150
مري�ضا ،وكانت النتائج �إيجابية للغاية .وجتري الآن املزيد من
التجارب التي �ستتو�سع لت�شمل �أنواعا �أخرى من ال�رسطان ،مبا
يف ذلك الأمعاء والبنكريا�س والر�أ�س والرقبة.
وقال قائد الدرا�سة ،الربوفي�سور يوهان دي بونو« :يتمتع
عالج ( )TVب�آثار جانبية ميكن التحكم بها ،ور�أينا بع�ض
اال�ستجابات اجليدة لدى املر�ضى يف جتربتنا ،خا�صة �أن
جميعهم يف مراحل متقدمة من ال�رسطان ،وعوجلوا م�سبقا
ب�أدوية �أخرى .ولقد بد�أنا بالفعل بتجارب �إ�ضافية لهذا الدواء
اجلديد يف �أنواع خمتلفة من الأورام ،وكعالج للمرحلة الثانية
من �رسطان عنق الرحم ،حيث كانت معدالت اال�ستجابة
عالية ب�شكل خا�ص»ونُ�رشت الدرا�سة يف جملة «Lancet
 »Oncologyالطبية.
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مهما عظمت ذنوبك فرحمة اهلل �أو�سع و �أكرب
َ
أعظم من
ذنبك مهما عظُ م فهو �
إياك �أن تعتقد �أن
� َ
ُ
ال�شيطان ال يريد منك اال هذه ! يري ُد �أن
رحمة اهلل � ،إن َّ
َ
عينيك وي�ص ّغ َر من رحمة اهلل  ,ورحمة
يُكرب الذنب يف
اهلل �
أو�سع من ذنبك - .مع ال ّنَب ِِّي �صلى اهلل عليه و�سلم
ُ
قد ت�أتي للإن�سان �أمور تُ�شعره باحلزن والي�أ�س والهم
يف احلياة .لكن عندما يتذكّر رحمة ربنا الوا�سعة.
يتولّد لديه �إح�سا�س و�شعور �إيجابي جتاه احلياة �أو �أي
�أمر يتعر�ض له �سواء متعلق بدينه او دنياه .و�أحببت
هنا �أُورد حديث فيه معاين عظيمة من رحمة اخلالق
�سبحانه بعباده.
عن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه .قال قدم ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ب�صبي .ف�إذا �إمر�أة من ال�سبي
ت�سعى� .إذ وجدت �صبياً يف ال�سبي �أخذته .ف�ألزقته
ببطنها ف�أر�ضعته .فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
(( �أترون هذه املر�أة طارحة ولدها يف النار؟ قلنا .ال
واهلل .فقال (( هلل �أرحم بعباده من هذه بولدها )) .متفق
عليه.
�أامل�صائب حكم النعلمها ولكن اهلل يعلمها ولكنبال�صرب والثقة باهلل ي�أتي الفرج وت�أتي رحمات اهلل علينا
الرحمة �صورة من كمال الفطرة وجمال اخللق ،حتمل
�صاحبها على الرب ،وتهب عليه يف الأزمات ن�سيماً علي ً
ال
ترتطب معه احلياة وت�أن�س له الأفئدة.
جاء يف احلديث ال�صحيح :جعل اهلل الرحمة مائة جزءاً،

احلج:

قد يح�سب الإن�سان �أن ال�سفر �إىل البقاع
املقد�سة الذي كلف بها امل�ستطيع واعترب
من فرائ�ض الإ�سالم على بع�ض �أتباعه
يح�سبه الإن�سان رحلة جمردة
عن املعاين اخللقية ،ومثال ملا قد حتتويه
الأديان �أحيانا من تعبدات غيبية .وهذا
ات َف َمن َف َر َ
�ض
خط�أ {الحْ َ ّ ُج �أَ ْ�ش ُه ٌر َّم ْعلُو َم ٌ
فِي ِه َّن الحْ َ َّج َف َ
ال َر َفثَ َوالَ ُف ُ�س َ
وق َوالَ جِ َدا َل
فيِ الحْ َ ِّج َو َما تَ ْف َعلُوا ْ مِ ْن َخيرْ ٍ يَ ْعلَ ْم ُه اللهّ ُ
َوتَ َز َّو ُدوا ْ َف�إِ َّن َخيرْ َ ال َزّا ِد ال ّتَ ْق َوى َوا ّتَقُونِ يَا
اب}
�أُ ْو يِل الأَلْبَ ِ
هذا العر�ض املجمل لبع�ض العبادات التي
هي �أركان الإ�سالم ،ن�ستبني منه متانة
الأوا�رص التي تربط الدين باملقا�صد
وا ِ
حل َكم� .إنها عبادات متباينة يف جوهرها
ومظهرها ،ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف
واملق�صد .فال�صالة وال�صيام والزكاة واحلج،
وما �شابه هذه الطاعات من تعاليم الإ�سالم،
هي مدارج الكمال املن�شود ،وروافد التطهر
الذي ي�صون احلياة ويعلى �ش�أنها ،ولهذه
ال�سجايا الكرمية -التي ترتبط بها �أو تن�ش�أ
عنها� -أعطيت منزلة كبرية يف دين اهلل .ف�إذا
مل ي�ستفد املرء منها ما يز ِّكى قلبه ،وين ِقّى
لبه! ويهذب باهلل وبالنا�س �صلته فقد هوى.
ورمبا قدر الطفل على حماكاة �أفعال
ال�صالة وترديد كلماتها ..رمبا متكن املمثل
من �إظهار اخل�ضوع وت�صنع �أهم املنا�سك..
لكن هذا وذاك ال يغنيان �شيئا عن �سالمة
اليقني ،ونبالة املق�صد.
واحلكم على مقدار الف�ضل وروعة ال�سلوك
يرجع �إىل م�سار ال يخطئ ،وهو اخللق
العاىل!

ال�صالة الواجبة:
عندما �أمر اهلل بها �أَبَان احلكمة من �إقامتها
فقال تعايل{ :اتْ ُل َما �أُوحِ َي �إِلَيْ َك مِ َن
ال ْ ِكت ِ
ال�ص اَل َة تَنْ َهى َعنِ
ال�ص اَل َة �إِ َّن َّ
َاب َو�أَ ِق ِم َّ
اللِ �أَ ْكبرَ ُ َو هَّ
ال ْ َف ْح َ�شاء َوالمْ ُن َك ِر َولَذِ ْك ُر هَّ
الل ُ يَ ْعلَ ُم َما
ت َْ�صنَ ُعونَ}( )2فالإبعاد عن الرذائل ،والتطهري
من �سوء القول و�سوء العمل هو حقيقة
ال�صالة.

�أنزل يف الأر�ض جزءاً واحداً ،فمن ذلك اجلزء ترتاحم
اخلالئق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خ�شية
�أن ت�صيبه.
وربنا �سبحانه مت�صف بالرحمة �صف ًة ال ت�شبه �صفات
املخلوقني ،فهو �أرحم الراحمني ،وخري الراحمني،
و�سعت رحمته كل �شيء ،وعم بها كل حي ،ومالئكة
الرحمة وهي تدعو للم�ؤمنني �أثنت على ربها وتقربت
ح َم ًة
ت ُك َّل َ
�إليه بهذه ال�صفة العظيمةَ :ر ّبَنَا َو ِ�س ْع َ
�ش ْي ٍء َر ْ
ِ
هِ
َ
اب
ع
م
ق
و
َك
ل
ِي
�سب
ذَ
َو ِعل ْماً ف ْ
َاغ ِف ْر ِلل َ ِّذ َ
َ ْ َ
َ
ين تَابُوا َوا ّتَبَ ُعوا َ
الجْ ِ
يم [غافر.]7:
َح ِ
خمرج
غ�ضبي
تغلب
رحمتي
إن
�
القد�سي:
احلديث
ويف
َّ
يف ال�صحيحني من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه،
ب ْ
ت َ
ح ْم َو�أَنْ َ
ويف التنزيل احلكيمَ :و ُق ْل َر ِّ
ار َ
خيرْ ُ
اغ ِف ْر َو ْ
ح ِ
الر ِ
َ
هّ
ُ
افظاً َو ُه َو
ني[امل�
خ
َالل
ف
ؤمنون،]118:
اح ِم َ
َ يرْ ٌ َ
َّ
َ
ِ
ِ
ني [يو�سف.]64:
م
اح
الر
م
َ
�أ ْر َ
ح ُ َّ
�سبب وا�صل بني اهلل وعباده ،بها �أر�سل
اهلل
رحمة
إن
�
ٌ
ر�سله �إليهم ،و�أنزل كتبه عليهم ،وبها هداهم ،وبها
ي�سكنهم دار ثوابه ،وبها يرزقهم ويعافيهم وينعم
عليهم ،فبينهم وبينه �سبب العبودية ،وبينهم وبينه �سبب
َ
اءتْك ُْم َم ْو ِع َ
ظ ٌة ِم ْن َر ِّبك ُْم
الرحمة :يَا �أ ّيُ َها ال ّنَ ُ
ا�س َق ْد َ
ج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني * ُق ْل
ن
ْم
�
ؤ
ْم
ل
ل
ة
م
ح
ر
و
دى
ه
و
ر
و
د
ال�ص
ٌ
َ
اء لمِ َا فيِ
ُّ ُ
َ ُ ً َ َ ْ َ
ُ
َو ِ�ش َف ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
مِ
َ
هّ
�ضلِ
ما
َ
خ
و
ه
وا
ح
ر
ف
ْي
ل
ف
ك
ل
ب
ف
ه
ت
م
ح
ِر
ب
و
الل
ِذَ
َ
ِب َف ْ
ُ َ َ يرْ ٌ َّ
َ َْ َ ُ
َ َ ْ َ
ون [يون�س.]58 – 57:
ع
م
ج َ ُ َ
يَ ْ

الرحمة للم�ؤمنني
والرحمة حت�صل للم�ؤمنني املهتدين
بح�سب هداهم؛ فكلما كان ن�صيب العبد
من الهدى �أمت كان حظه من الرحمة
�أوفر ،فربحمته �سبحانه �رشع لهم �رشائع
الأوامر والنواهي ،بل برحمته جعل
يف الدنيا ما جعل من الأكدار حتى ال
يركنوا �إليها فريغبوا عن نعيم الآخرة،

و�أر�سل ر�سوله حممداَ�صلى اهلل عليه
و�سلم بالرحمة؛ فهو نبي الرحمة للعاملني
اك إِ� اَّل ُمبَ ِ�شرّاً
�أجمعنيَ :و َما �أَ ْر َ�سلْنَ َ
َونَذِ يراً[الإ�رساء ]105:بعثه ربه ف�سكب
يف قلبه من العلم واحللم ،ويف خلقه من
الإينا�س والرب ،ويف طبعه من ال�سهولة
والرفق ،ويف يده من ال�سخاوة والنداء ما

جعله �أزكى عباد الرحمن رحمة ،و�أو�سعهم
عاطفة ،و�أرحبهم �صدراًَ :ف ِب َما َر ْح َم ٍة مِ َن
هَّ
اللِ ِلنْتَ لَ ُه ْم َولَ ْو ُكنْتَ َف ّظاً َغل َ
ِيظ ال ْ َقلْبِ
َ
ْ
َ
لاَ نف ّ ُ�ضوا مِ ْن َح ْولِك [�آل عمران،]159:
لَ َق ْد َجا َء ُك ْم َر ُ�سو ٌل مِ ْن �أَنْ ُف�سِ ُك ْم َع ِزي ٌز َعلَيْ ِه
ني َر�ؤُ ٌ
ي�ص َعلَيْ ُك ْم ِبالمْ ُ�ؤْمِ ِن َ
وف
َما َع ِن ّتُ ْم َح ِر ٌ
َرحِ ي ٌم [التوبة.]128:

العفو عن اخلط�أ والن�سيان يف الفروع
�صا ِئ ٌم َف�أَ َك َل َ�أ ْو �شرَ ِ َب
ولقد عفي اهلل يف الفروع عن اخلط�أ والن�سيان فال حرج علي من ن�سي �أو �أخط�أ فيه « َم ْن نَ�سِ َى َو ُه َو َ
ِنا �أَ ْط َع َم ُه هَّ
الل ُ َو َ�س َقاهُ»( )10و�صيامه �صحيح «�إِ َّن هَّ
�ص ْو َم ُه َف�إ مَّ َ
ا�ستُ ْك ِر ُهوا َعلَيْهِ»
الل َ تجَ َا َو َز َع ْن �أُ َّمتِى الخْ َ َط َ�أ َوال ِن ّْ�سيَا َن َو َما ْ
َفلْيُ ِت َّم َ

الإميان املزور

فلي�ست العربة يف اجلوع والعط�ش �إمنا العربة يف املقا�صد واملعاين و�أ�صول ال�رشيعة ومل يعف الإ�سالم عن اخلط�أ فيها �أو
ن�سيانها لأنها يجب �أن تختلط بلحمه وت�سيل مع دمه يف عروقه ينب�ض بها قلبه .ويف هذا يقول ربنا تبارك ا�سمه�{:أَ َر�أَيْ َت
ِالدينِ * َف َذل َِك الَّذِ ي يَ ُد ّ ُع الْيَتِي َم* َولاَ يَ ُح ّ ُ
�ص اَل ِت ِه ْم
الَّذِ ي يُ َك ِّذ ُب ب ِّ
ام المْ ِْ�س ِكنيِ* َف َويْ ٌل ِلل ْ ُم َ�ص ِلّنيَ* الَّذِ ي َن ُه ْم َع ْن َ
�ض َعلَى َط َع ِ
َ
المْ
َ�سا ُهونَ* الَّذِ ي َن ُه ْم يُ َراءُونَ* وَيمَ ْنَ ُعو َن ا ُعونَ} عالمة املكذبني بيوم الدين �سوء خلقهم مع اهلل بداية بالإهمال يف حقه
ال�صالة ومل يتوجهوا �إليه بالإخال�ص يف العبادة فراحوا يرا�ؤون النا�س ،و�سوء خلقهم مع النا�س نهاية فينهر اليتيم وال
يتمثل �أخالق الدين التي دعت �إيل التكافل واملحبة والر�أفة ،فمنع خريه عن النا�س (وَيمَ ْنَ ُعو َن المْ َا ُعونَ)

ح�صول التقوى

والتقوى غاية الأمر ،وجماع اخلري ،وو�صية اهلل للأولني والآخرين ،وال�صوم فر�صة عظمى للتزود من التقوى ،قال تعاىل
{...لَ َعلَّ ُك ْم تَ ّتَقُونَ}
ت�صور مري�ضا مل يذهب �إيل طبيب �أو ذهب ولكن مل يتناول الدواء �أو تناوله علي غري ما �أو�صي به الطبيب؟! فهذا يعد
من ال�سفهاء .فعندما ي�صبح ه ّ ُم امل�سلم �أن ي�ؤدي العبادات بطريقة �شكلية دون االلتفات �إيل مقا�صدها ودون �إحداث
تغيري يف �أخالقه فال يجد للعبادة ثمرة ,وال يجد حالوة الإميان ,وجتد انف�صاما يف �شخ�صية بع�ض امل�سلمني ,فقد جتده
يتح َّرى ال�صدق ،ويُ�سيء معاملة
ً
�شخ�صا كثري ال�صالة وال�صيام واحلج واالعتمار ،ويف الوقت نف�سه ال يُ�ؤتمَ َن علي �شيء ،وال َ
الآخرين ,وجتده قليل ال�صرب عند البالء؛ فهو �إذا مل يتغري بعبادته ومل ي�ستفد من �أدائها.

حمفزات خارجية
�أوالً  :اجتماع كافة امل�سلمني على �صيام هذا ال�شهر والعبادة فيه ،وهو ما يحفز امل�سلم لال�ستمرار يف العبادة ويدفعه
نحو تغيري �سلوكه وعادته .ثانياً  :تغري ال�سلوك من حيث الطعام وال�رشاب والعبادة ،و�ضبط النف�س والتحكم بها ،ليكون
امل�سلم هو من يتحكم بنف�سه ال �شهواته .ثالثاً  :تالزم �أداء العبادات وا�ستمرارها ما بني �سحور و�صيام و�صالة وفطور
وقيام وتهجد طوال ال�شهر دون انقطاع ،فامل�سلم طوال هذه املدة يف تكامل لأنواع خمتلفة من العبادات مما ي�ساعد
على اال�ستمرار يف الطاعة .رابعاً  :ال�سلوك الإيجابي اجلماعي من خالل التزام امل�سلمني بحفظ �أل�سنتهم وجوارحهم
مما يحفز على روح الألفة واملحبة وي�ساعد على التغيري� .إن كل ما يف الكون يتغري يف رم�ضان ،وهذه املحفزات ينبغي
للم�سلم �أن ي�ست�شعرها ويتعاي�ش يف �أجوائها لكي يبد�أ معها التغيري ،التغيري الإيجابي الذي ي�ستمر مع امل�سلم وال ينقطع
حتى بعد رم�ضان.
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�سلمان خان يتفوق على نف�سه ويحطم
الأرقام القيا�سية يف "بهارات"
مرة �أخرى يتفوق النجم �سلمان خان على نف�سه حمققا �أرقاما قيا�سية جديدة ،فبمجرد
بدء عر�ض فيلمه «بهارات» �إذا به يحطم الأرقام القيا�سية يف �شباك التذاكر ب�إيرادات
جتاوزت  440مليون روبية ( 6.3ماليني دوالر) ،و�صوال �إىل  23مليونا خالل الأيام
اخلم�سة الأوىل من عر�ضه ،وفقا ملا جاء يف �صحيفة «هندو�ستان تاميز».
وكان ذلك مما جعل الفيلم
الهندي الأعلى ربحا من
حيث الإيرادات االفتتاحية
لعام  2019خ�صو�صا،
ومب�سرية خان عموما ،يف
حني احتل املرتبة الثانية
يف تاريخ الأفالم الهندية
بعد فيلم «�سفاحو الهند»
الذي حقق خالل يومه الأول
حوايل  8ماليني دوالر العام
املا�ضي ،وذلك ح�سب ما
ذكر ب�صحيفة «اليف منت».
ورغم �ضخامة الإيرادات
وت�صدر املراتب الأوىل
الفوري من قبل فيلم
«بهارات» ف�إن ذلك مل
يفاجئ �أيا من اجلمهور
�أو النقاد ،خا�صة �أن عدد
م�شاهدات �إعالن العمل
الت�شويقي وحدها جتاوز 61
مليون م�شاهدة.
لكن ذلك ال ينفي وجود
�أ�سباب �أخرى �أكرث �أهمية
نتج عنها ذلك ،جاء على
ر�أ�سها كون العمل من بطولة
�سلمان خان ،واختيار توقيت
عر�ض الفيلم بالتزامن مع
عيد الفطر ،مما يعني زيادة
�رشيحة اجلمهور املتجهة
�إىل دور العر�ض يف ذلك
التوقيت.

ي�ضاف �إىل الأ�سباب �أي�ضا
كوالي�س التح�ضري للفيلم
التي جاءت مثرية لالهتمام،
خا�صة مع اعتذار املمثلة
بريانكا �شوبرا عن البطولة
مف�ضلة الزواج على اال�شرتاك
بالعمل ،الأمر الذي ما زال
يثري حفيظة خان حتى الآن،
و�إحالل كاترينا كييف بدال
عنها ،و�أخريا طبيعة احلبكة
الدرامية يف الفيلم.
ينتمي العمل لفئة الأفالم
الدرامية ذات الطابع
الإن�ساين ،حيث تدور �أحداثه
حول طفل يولد يف مدينة
الهور الهندية قبل التق�سيم

بني الهند وباك�ستان ،بعدها
يحدث التق�سيم الذي تنتج
عنه حرب �أهلية و�سلوكيات
عدائية ووح�شية يروح
�ضحيتها ويت�شتت ب�سببها
الكثريون.
حتى �أن البطل نف�سه يفقد
والده و�أخته خالل تلك
الأحداث امل�ؤ�سفة ،لتبد�أ
بعدها رحلته التي �شملت
مراحل عمرية خمتلفة
وحمطات متنوعة ،من بينها
�أبو ظبي.
ورغم �أن حياة البطل تنهار
ب�سبب العن�رصية والتع�صب
ف�إنه ينجح يف االحتفاظ

على

ب�إن�سانيته وقدرته
الت�سامح مع الآخر.
يذكر �أن الفيلم مقتب�س
عن فيلم كوري �صدر عام
 2014بعنوان «ق�صيدة �إىل
والدي» ،ويعر�ض «بهارات»
حاليا على �شا�شات ي�صل
عددها �إىل � 4700شا�شة يف
الهند و 1300يف اخلارج ،مما
يجعله الفيلم الهندي الأكرث
�إ�صدارا بتاريخ «بوليود»
يف الإمارات ودول اخلليج
و�أ�سرتاليا ،والأهم كونه
الأول يف العر�ض باململكة
العربية ال�سعودية يف نف�س
يوم عر�ضه بالهند.

املثري لالنتباه �أنه رغم تلك
الإيرادات التي تتما�شى
مع التوقعات املرتفعة
املنتظرة من الفيلم ف�إنه مل
يح�صل �إال على  5.9درجات
على موقع «�آي �إم دي بي»،
يف حني جاءت تقييماته
الفنية متفاوتة بني معجبني
وم�شيدين بالفيلم ،وبني
�آخرين وجدوا �سلمان خان
يكرر نف�سه ،م�رصا على
تقدمي دور الفار�س املغوار
املنقذ و�صاحب املبادئ
و�سط عامل بعيد كل البعد
عن املثالية.
«ذا
�صحيفة
وكانت
�إيكونوميك تاميز» الهندية
قد ن�رشت �أن �أغلبية
امل�شاهدين ا�ستا�ؤوا من
طول الفيلم واقرتابه من
الثالث �ساعات ،م�ؤكدين �أنه
كان من الأف�ضل خ�ضوعه
للمونتاج �أكرث من ذلك ،و�إن
كان ذلك ال ينفي حقيقة �أن
العمل �شمل بع�ض اللحظات
الإن�سانية امل�ؤثرة التي
ا�ستطاعت اخرتاق قلب
اجلمهور� ،أتى يف مقدمتها
الأغنية التي جمعت بني
خان وكاترينا و�أدمعت �أعني
كل من �شاهدها.

الأورك�سرتا ال�سيمفونية الوطنية بالإمارات حتتفي باملواهب ال�شابة
الأورك�سرتا
�أعلنت
ال�سيمفونية الوطنية ،عن
مو�سم احلفالت اجلديد
لعام  ،2020 2019الذي
ي�ضم �ست حفالت مو�سيقية
�ستنظم يف مواقع خمتلفة
يف كل من �أبوظبي ودبي.
و�سينطلق املو�سم اجلديد
يف � 20سبتمرب املقبل
بحفل دولت�شي ال فيتا الذي
�سيقدمه قائد الأورك�سرتا
ال�ضيف �سيمون هيلبريدينغ
على م�رسح منارة ال�سعديات
يف �أبوظبي ،خالل �أم�سية
خا�صة �ستعزف خاللها
الأورك�سرتا ال�سيمفونية
الوطنية روائع كال�سيكية
وع�رصية.
وقالت م�ؤ�س�سة الأورك�سرتا
ال�سيمفونية الوطنية جانيت
ح�سونة :تتطلع الأورك�سرتا

�إىل تقدمي مو�سم حافل،
وي�ؤكد برنامج هذا
املو�سم التزامنا املتوا�صل
بالعمل مع �أبرز الفنانني
املرموقني� ،إىل جانب
دعم جمموعة كبرية من
املواهب الفنية املحلية».
و�أ�شارت �إىل �أن كل عر�ض
من العرو�ض املو�سيقية
�سيتميز مب�ساهمات لفنانني
مقيمني يف دولة الإمارات،
و�ست�شكل �أم�سية دولت�شي ال
فيتا املو�سيقية الكال�سيكية
البداية الأمثل لهذا املو�سم
الفني احلافل.
ويعود املنتج املو�سيقي
�أندرو بريميان لقيادة
الأورك�سرتا ال�سيمفونية
الوطنية يف مو�سمها التا�سع
عرب الأم�سية املو�سيقية
«هوراي فور هوليوود» التي

�ستنظم على م�رسح ق�رص
الإمارات يف الرابع من
�أكتوبر املقبل.
و�ستوفر الأم�سية جتربة
مع �أجمل املقطوعات
املو�سيقية من �أ�شهر
�إنتاجات ال�سينما العاملية
القدمية واحلديثة الفائزة
بجوائز الأو�سكار .فمع
�سحر �أنغام «هاري بوتر»
و�أجمل املغامرات يف
فيلم «�سوبرمان»� ،سينطلق
ال�ضيوف يف رحلة �إىل عامل
هوليوود ال�ستمتاع بباقة
من معزوفات ال�سينما ،من
بينها «قرا�صنة الكاريبي»،
و»حرب
و»البيانو»،
النجوم» ،و»خطاب امللك»
وغريها.
وي�أتي الربنامج الفني
اجلديد عقب مو�سم

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج
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�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

كرمي فهمي :فكرة فيلم
«ديدو» راودتني وقت طفولتي

قال الفنان كرمي فهمي� ،إن فكرة
فيلمه اجلديد «ديدو» راودته منذ
طفولته ،وحتديداً حينما كان عمره
� 8أعوام بح�سب قوله.
و�أ�ضاف فهمي� ،أن فيلمه مقتب�س من
فيلمني وهما «»Down Sizing
و»،»Honey I shrunk the kids
م�ؤكداً �أن الفيلم الأخري �شاهده وقت
طفولته ،وظلت �أحداثه مرت�سخة يف ذهنه ،بح�سب قوله.
و�أو�ضح �أنه فوجيء باملنتج �أحمد ال�سبكي وجنله حممد يحدثانه وقت
كتابته لفيلم «علي بابا» قائلني« :هل �شاهدت فيلم « Honey I shrunk
»the kids؟ ،ف�أوم�أت بالإيجاب ووجدت حما�سة لديهما لتقدمي فيلم
قريب منه ،ولكني فكرت كثرياً قبل ح�سم قراري باملوافقة ،لأنني ال �أريد
�أن �أقدماً فيلماً منحوتاً بل مقتب�ساً ،و�شتان الفارق بني الكلمتني ،وفقاً
لكالمه.
وي�شارك يف بطولة «ديدو» حمدي املريغني و�أحمد فتحي وبيومي ف�ؤاد
وحممد ثروت ،من �إخراج عمرو �صالح.

جنم تركيا « ال�سلطان �سليمان»
يالحق منتج «كازابالنكا» ق�ضائي ًا

انتاب الغ�ضب الفنان الرتكي،
خالد �أرغن�ش ،من منتج فيلم
«كازابالنكا» ،وليد من�صور ،لعدم
ح�صوله علي باقي م�ستحقاته
املالية عن م�شاركته يف الفيلم،
املعرو�ض حالياً يف دور العر�ض
امل�رصية والعربية.
وعلم �أن �أرغن�ش امللقب يف
م�رص بـ «ال�سلطان �سليمان» مل
يتقا�ضي �سوي دفعة تعاقد حتي الآن ،وعلي �إثره �أوكل حماميه مبالحقة
من�صور ق�ضائياً للح�صول علي باقي م�ستحقاته ،بخا�صة �أنه ح�رض �إيل
م�رص وفقاً للميعاد املتفق عليه ،و�صور م�شاهده التي ات�سمت باحلركة
دون �إثارة �أي �أزمة.
وي�شارك يف بطولة «كازابالنكا» �أمري كرارة و�إياد ن�صار وغادة عادل وعمرو
عبداجلليل و�أحمد دا�ش ،من ت�أليف ه�شام هالل و�إخراج بيرت ميمي.

النجمة درة التون�سية ترف�ض
االعرتاف بعمرها احلقيقي

ن�رشت املمثلةدرة التون�سية �صورة لها بلوك ت�سعيني على ح�سابها اخلا�ص
على احد �شبكة االنرتنت  ،وعلقت عليها كاتبة  :اجواء الت�سعينات  .فعلق
املتابعون عليها وت�ساءل البع�ض ان كانت قد التقطت هذه ال�صورة يف
الت�سعينات فردت  :ال ال�صورة جديدة ولكن روح ال�صورة اللوك ت�سعيناتي
انا كنت طفلة بالت�سعينات.
عندها رد عليها �شخ�ص اخر  :يا ت�سعيناتك ..كنتي حتت الع�رشيت انتي
يف ت�سعينات..كنتي بديتي يف الفن؟ فنفت درة االمر وا�رصت انها كانت
طفلة وقتها.

/2018 2019الأكرث جناحاً
للأورك�سرتا ال�سيمفونية
الوطنية ،والذي �شهد
برناجماً مميزاً باحلفالت
والفعاليات املو�سيقية،
من بينها �أم�سية «حتية �إىل
فرانك �سيناترا» ،وحفل
«�أم�سية الأفالم».
كما �شهد املو�سم املا�ضي
الأورك�سرتا
م�شاركة
وجوقتها الغنائية للمغني

الأوبرايل الإيطايل �أندريا
بو�سيلي ،يف مهرجان �شتاء
طنطورة الثقايف مبحافظة
العال يف اململكة العربية
ال�سعودية.
وي�شار �إىل �أن الأورك�سرتا
ال�سيمفونية الوطنية تت�ألف
من �أكرث من  100مو�سيقي
من  20جن�سية خمتلفة
يعي�شون يف خمتلف �أنحاء
الإمارات.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

�شريف منري« :املمر» ملحمة وطنية..

ٍ
�رشف يف فيلم «املمر»
قال �رشيف منري� ،إنه مل يرتدد يف الظهور �ضيف
للمخرج �رشيف عرفة ،لقناعته ب�رضورة تقدمي �أعمال حربية تربز بطوالت
القوات امل�سلحة امل�رصية .و�أ�ضاف منري � ،أن ال�سينما امل�رصية زاخرة
بالأفالم البطولية ،ومنها «الر�صا�صة ال تزال يف جيبي� ،أغنية علي املمر،
والعمر حلظة» ،وك�شفت هذه الأفالم حجم الت�ضحيات التي بذلها جنودنا
دفاعاً عن الوطن .و�شدد منري علي �أن «املمر» ملحمة وطنية ،لأنه ك�شف
كوالي�س حرب اال�ستنزاف دون مواربة ،متابعاً «�أعتز و�أفخر مب�شاركتي
يف هذا الفيلم ،الذي مل �أتقا�ض عنه �أجراً» .وي�شارك يف بطولة «املمر»
�أحمد عز ،و�أحمد رزق ،و�إياد ن�صار ،وحممد فراج ،و�أحمد فلوك�سن
و�أحمد �صالح ح�سنني وهو من ت�أليف و�إخراج �رشيف عرفة.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة
ورقلة
�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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فورد تدفع  299مليون دوالر ب�سبب عيوب بو�سائدها الهوائية

�أظهرت وثائق مقدمة �إىل
�إحدى املحاكم الأمريكية
موافقة �رشكة �صناعة ال�سيارات
الأمريكية فورد على دفع 299
مليون دوالر لت�سوية دعوى
ق�ضائية �ضدها ب�سبب الو�سائد
الهوائية املعيبة امل�ستخدمة يف
�سياراتها واملوردة من �رشكة
�صناعة الو�سائد الهوائية اليابانية
"تاكاتا".
وبح�سب وثيقة مقدمة �إىل
املحكمة يف والية فلوريدا
الأمريكية ف�إن �رشكة فورد،

وهي ثاين �أكرب منتج �سيارات
يف الواليات املتحدة� ،ستدفع
هذه الأموال لت�سوية دعاوى
التعوي�ضات التي �أقامها العمالء
ب�سبب الأ�رضار االقت�صادية
التي تعر�ضوا لها .وحتتاج هذه
الت�سوية �إىل موافقة املحكمة
حتى ت�صبح �سارية املفعول.
كانت �رشكات "تويوتا" و"بي.
�إم.دبليو" و"مازدا" و"�سوبارو"
ل�صناعة ال�سيارات قد تو�صلت
يف العام املا�ضي �إىل اتفاق مع
املت�رضرين لت�سوية دعاوى مماثلة

مقابل �سداد  553مليون دوالر،
ودفعت "تويوتا" اجلزء الأكرب من
مبلغ الت�سوية وكان 5ر 278مليون
�سيارة ثم "بي�.إم.دبليو" ودفعت
 131مليون دوالر .ويف ت�سوية
منف�صلة وافقت "ني�سان" على
دفع  98مليون دوالر .ومازالت
هناك دعاوى قائمة �ضد �رشكات
ال�سيارات الأخرى مثل "جرنال
موتورز" و"فيات كراي�سلر"
و"فولك�سفاجن" و"داميلر".
يذكر �أن و�سائد "تاكاتا" املعيبة
كانت تنفجر عند انتفاخها يف

حال الت�صادم فتن�رش �شظايا
معدنية ت�صيب الركاب بجراح
قد ت�ؤدي �إىل الوفاة .ومت تر�صد
�أكرث من  20حالة وفاة مرتبطة
بهذه احلوادث .وال ت�شمل هذه
الت�سويات التعوي�ضات املتعلقة
بحاالت الإ�صابة �أو الوفاة نتيجة
عيوب الو�سائد الهوائية.
واعرتفت "تاكاتا" بوجود عيوب
يف منتجاتها ووافقت على دفع
غرامة ت�صل �إىل مليار دوالر ،مما
�أدى �إىل �إ�شهار �إفال�سها يف العام
املا�ضي.

" "JACتقتحم �أ�سواق ال�سيارات الكهربائية مبركبة مميزة

موديل طويل من فولفو S90

ال طوي ً
ك�شفت �رشكة فولفو مودي ً
ال من �سيارة ال�صالون  S90الفاخرة،
يتمتع مبزيد من الهيبة والفخامة.
و�أو�ضحت ال�رشكة ال�سويدية �أن املوديل الطويل S90L Excellence
يزيد طوله عن املوديل القيا�سي بـ � 12سم ،ويزخر بتجهيزات فاخرة،
منها مقعدين مفردين يف اخللف مع وظائف التهوية والتدليك وطاوالت
قابلة للطي ودرج تربيد مزود ب�إ�ضاءة وحامل م�رشوبات قابل ل�ضبط
درجة احلرارة.
ومن التجهيزات الأخرى مكيف هوائي �أوتوماتيكي رباعي املناطق
ونظام �صوتي فاخر ماركة  ،Bowers&Wilkinsبالإ�ضافة �إىل عزل
ال�ضو�ضاء وتعتمد ال�سيارة  S90L Excellenceالفارهة على �سواعد
املحرك  T8بقوة  288كيلووات 390/ح�صان ،وتتوفر ب�سعر يبد�أ من
� 108ألف و 500يورو.

بوغاتي �شريون �سوبر�سبورت تظهر
لأول مرة �أثناء اختبارها
�أول بوجاتي �شريون خرجت من م�صنع مول�شيم الفرن�سي لل�سوبركارز
مر عليها عامني ،ويف مايو املا�ضي �سلّمت ال�رشكة النموذج  100منها.
لذا ،عندما نرى منوذجني منها يتم اختبارهما على حلبة نوربورجرينج،
فهذا ب�شكل طبيعي يثري الت�سا�ؤل.
كل من منوذجي �شريون بالفيديو لديهما حمرك رباعي التريبو 16
�سلندر بقوة  1,500ح�صان و 1,600نيوتن.مرت من عزم الدوران ،لكن ما
ال�رس خلفهما؟ لدينا نظريتان حولهما ا�ستنادا على التقارير التي اطلعنا
عليها ،الأول �أن ما نراه هنا هو موديل �سوبر�سبورت يتم اختباره ،والذي
�سيحظى بعدة حتديثات ميكانيكية ويفرت�ض �أن يك�رس حاجز �أ�رسع
�سيارة يف العامل� ،أما االحتمال الثاين فهو �أن هذه هي �شريون �سبورت
حتديث �شريون التي مت اطالقها يف معر�ض جنيف لل�سيارات 2018
ومتر مبرحلة االختبارات النهائية.
على كل حال ،بوجاتي بال �شك تخطط ل�شيء ما ،وبالرغم من �أننا ال
نعرف ما هو بعد لكن الغالب �أنها �شريون �سوبر�سبورت� ،إال �أن �إطالقها
بالأ�سواق لن يكون ب�أي وقت قريب.

“تفا�صيل” هوندا �ستوقف
عددا من طرازاتها

�أعلنت �رشكة " "JACال�صينية عن
نيتها �إطالق �سيارة كرو�س �أوفر
الكهربائية ،مبوا�صفات جتعل منها
واحدة من �أكرث ال�سيارات تطورا يف
الأ�سواق.
ومن املفرت�ض �أن تزود هذه
ال�سيارة ببطارية ب�سعة  66كيلوواط

�ساعي ،وبوحدة تربيد �سائل ،متنع
ارتفاع درجة حرارتها لأكرث من
 35درجة مئوية ،وتقنيات متطورة
ت�سمح ب�شحنها يف ظرف ن�صف
�ساعة فقط ،لتتمكن املركبة
من قطع نحو  500كلم بال�شحنة
الواحدة.

وتبعا للخرباء يف �رشكة ""JAC
ف�إن البطاريات يف �سيارة ""iEVS4
اجلديدة متتاز عن باقي البطاريات
لدى ال�سيارات الكهربائية الأخرى
ب�أنها تعمل ل�سنوات طويلة ،وتكفي
ال�سيارة لقطع م�سافة ت�صل
�إىل مليون كلم ،قبل �أن ي�ضطر

امل�ستخدم ال�ستبدالها.
كما يتوقع �أن تطرح هذه ال�سيارة
مبحرك كهربائي بعزم 190
ح�صانا ،وعلبة �رسعة �أوتوماتيكية
بـ  8مراحل ،ونظام دفع رباعي،
ونظام ي�ساعدها على ركن نف�سها
دون تدخل ال�سائق.

�سيارات تي�سال ب�إمكانها ر�صد �أعطابها وطلب قطع الغيار �أوتوماتيكي ًا
قدمت تي�سال ميزة جديدة يف
�سياراتها ت�سمح بر�صد امل�شاكل
طلبات
و�إر�سال
امليكانيكية
�أوتوماتيكية لقطع الغيار الالزمة.
�أحد مالك تي�سال ن�رش �صورة
لتذكرة طلب خدمات ا�ستلموها على
�شا�شة املعلومات يف موديل  ،3حيث
ر�صدت ال�سيارة ظرف غري متوقع
يف نظام حتويل الطاقة ،ما دفعها
لطلب قطعة غيار ب�شكل تلقائي
و�إر�سالها ملركز خدمة تي�سال
املف�ضل للعميل.

و�رصحت تي�سال“ :ب�إمكان �سياراتنا
تفح�ص بع�ض املكونات للت�أكد
من احتياجها لال�ستبدال وطلب
قطع الغيار قبل زيارتك القادمة
ملركز اخلدمة” ،ويُذكر �أن املدير
التنفيذي ايلون ما�سك �أكد يف بداية
العام �أن حت�سني اخلدمات املتوفرة
ل�سيارات تي�سال هي واحدة من
�أولوياته .و�أ�شار ما�سك �إىل �أن مالك
تي�سال ب�إمكانهم حذف �أي طلب
�أوتوماتيكي لقطعة غيار �إذا اعتقدوا
�أنها غري �رضورية،
و هو

جانب هام جدا لهذه اخلدمة
لإعطاء حرية ملالك ال�سيارات

يف تغيري بع�ض املكونات فورياً �أو
االنتظار قلي ً
ال ل�سبب �أو لآخر.

�ألقى املدير التنفيذي لهوندا،
تاكا�شريو هات�شيجو ،خطاباً
هاماً عن م�ستقبل ال�رشكة
وا�ستهدافها لـ “تب�سيط جمالها”،
و�سي�صل الأمر �إىل �إحالة عدد
من املوديالت للتقاعد للرتكيز
على �أهم املوديالت يف بع�ض
الأ�سواق العاملية لإزالة �أي
ت�شوي�ش جانبي.
وتنوي هوندا تقدمي نظامها
الهجني ذي املوتورين يف جميع
جمالها ،مع عزمها تد�شني
موديل هوندا فيت اجليل القادم
يف معر�ض طوكيو لل�سيارات هذا
اخلريف بن�سخة جديدة من هذه
التقنية الهجينة.
وت�ؤمن هوندا �أن ثلثي مبيعاتها
العاملية �ستكون هجينة �أو
كهربائية بحلول  ،2030مع لعب

هوندا  Eالقادمة دوراً هاماً مع
تقدميها لفكرة �سيارة املدينة
الكهربائية ذات املدى املنا�سب
 200كيلومرت.
و�رصح هات�شيجو �أنه يخطط
املتوفرة
الن�سخ
لتقليل
للموديالت لثلث عددها احلايل
بحلول  ،2025م�شرياً �إىل �أن
ال�رشكة تقدم جتميعات �أكرث
من الالزم وغري �رضورية لعدد
من املزايا والن�سخ الفائ�ضة ،ما
ي�ؤثر �سلباً على كفاءة الإنتاج.
هذه اخلطة اجلديدة �ست�ؤدي
�إىل انخفا�ض  %10يف م�صاريف
الإنتاج بحلول  ،2025مع
انخفا�ض عدد �ساعات تطوير
املوديالت بـ  %30وا�ستغالل هذا
الوقت يف بحث وتطوير تقنيات
جديدة.
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م�ساعد غوغل على نظام �أندرويد تي
يف ي�ضيف  4لغات جديدة

ن�رشت �رشكة غوغل يف �صفحة
الدعم اخلا�ص مب�ساعدها
الذكي عن تو�سيع دائرة فهم
امل�ساعد للأوامر ال�صوتية
على نظام “�أندرويد تي يف”
بلغات جديدة ،فم�ساعد قوقل
�أ�ضاف دعم اللغة الأملانية،
اللغة الإيطالية ،اللغة الربتغالية
اللغة
وكذلك
الربازيلية،
اال�سبانية.

وقد �أ�صبح م�ساعد قوقل على
نظام “�أندرويد تي يف” يدعم 8
لغات حتى الآن ،حيث �أنه كان
يدعم الإجنليزية ،الفرن�سية،
ٍ
وقت
اليابانية ،والكورية يف
�سابق قبل دعم املجموعة
اجلديدة .لكن امل�ساعد الذي
يعمل على التلفزيونيات الذكية
مل ي�صل بعد �إىل دائرة االت�ساع
مثلما احلال مع الهواتف الذكية

املت�ص ّفح اجلديد  Jioعلى
يقدم اً
حل �سري ًعا
�أندرويد ّ
ونظي ًفا لت�ص ّفح االنرتنت

تطبيق � Jioأحدث
الويب
مت�ص ّفحات
من على متجر قوقل
بالي ،واجلميع يعلم
�أن القائمة تطول يف
هذا املجال ،حيث يف
الآونة الأخرية مل�سنا
عدد ال ب�أ�س به من
تطبيقات املت�صفحات
ت�أتي ب�أحجام قليلة
للغاية ،منها هذا
قدم لك كم�ستخدم �أندرويد اً
حل �رسي ًعا ونظي ًفا
املت�ص ّفح ،الذي يُ ّ
لت�ص ّفح االنرتنت.
ومن مميزات هذا املت�ص ّفح �أنه ي�أتي بحجم  4.8ميغابايت فقط،
وهناك الواجهة الرئي�سية التي تعر�ض لك �أحدث الأخبار بكافة
�أ�شكالها ،مع خيارات تعديل حجم الن�ص ح�سب الطلب ،وحماذاة
بالأخبار ي ّقدم لك مت�ص ّفح  Jioمقاطع فيديو ح�سب الذوق ،بطريقة
م�شابهة للمت�ص ّفح الغني عن التعريف .UC
ومن على الواجهة الرئي�سية للمت�ص ّفح �ستُالحظ وجود عالمات تبويب
اً
ف�ضل عن وجود �رشيط بحث
افرتا�ضية لبع�ض مواقع الويب ال�شهرية،
يدعم البحث الن�صي والبحث ال�صوتي ،مع دعمه لفتح عالمات تبويب
متعددة ،وو�ضع الت�ص ّفح اخلفي ،وغريها من املميزات التي �أدعها
ريا ميكنك حتميل مت�ص ّفح Jio Browser
لتكت�شفها بنف�سك� ،أخ ً
ب�شكل جماين وكامل من على متجر قوقل بالي ،على �أن يدعم
�أندرويد  5.0ف�أحدث.

التي تدعم الأوامر ال�صوتية
بنحو  19لغة خمتلفة.
رمبا من النادر
جدا احلديث
ً
للتلفزيون و�إعطاءه الأوامر
ال�صوتية لتنفيذها ،لكن مبا �أنها
�إ�ضافة مميزة للبع�ض ،فبالت�أكيد
�ست�ستمر ال�رشكة بتحديثها
لت�صل �أعلى م�ستوى مع انت�شار
التلفزيونات الذكية ب�شكل هائل
خالل ال�سنوات القادمة.

في�سبوك ت�أتي بواجهة م�ستخدم جديدة

قبل �أيام من الآن �أعلن
مارك زوكربريغ ،م�ؤ�س�س
ورئي�س �شبكة في�سبوك ،عن
خطط لإن�شاء من�صة جديدة
تُر ّكز على اخل�صو�صية ،ويف
موازاة ذلك يبدو � ً
أي�ضا �أن
ال�رشكة تعمل على واجهة
م�ستخدم جديدة من على
تطبيقها يف �أندرويد ،وعلى
الرغم من �أن االثنني ال يبدو
�أنهما مرتبطان ،فمن املثري
لالهتمام �أن ال�رشكة ت�صمم
واجهة جديدة و�سط خماوف

متعلقة باخل�صو�صية.
عمو ًما فيما يخ�ص هذا
الت�صميم اجلديد ،فهي
تتوافق مع واجهة ما�سنجر
الأخرية ،مبعنى �آخر تبدو
�أكرث ً
بيا�ضا من ذي قبل ،ومن
اللقطات ا ُ
و�ضحة �أدناه،
مل ّ
نُالحظ ب�أنه مت الإ�ستغناء
على اللون الأزرق الرئي�سي،
اً
ف�ضل عن عر�ض عالمات
التبويب الن�شطة باللون
الرمادي ،كما وهناك م�ساحة
لالخت�صارات،
�إ�ضافية

التي يجب �أن تظل قابلة
للتخ�صي�ص بنا ًء على ما يراه
امل�ستخدم منا�سب له.
ريا فيما يخ�ص هذه
�أخ ً
الواجهة اجلديدة ،فهي ال
تتو ّفر كتحديث منف�صل،
ويبدو �أنها من جانب اخلادم،
بالتايل فهي غري متاحة
للجميع ،وال تُعرف نية
ال�رشكة ب�إطالقها للجميع
�أم ال ،ونحن بدورنا �سنواكب
التطورات مَ
ون َّد ُكم بكل ما
هو جديد.

« »NVIDIAتقدم تقنية
غري م�سبوقة لتعديل ال�صور
وحتديد الألوان القريبة منه
مللئه بها ،بل تعتمد على
الذكاء اال�صطناعي لتعاين ال�صورة ب�شكل
كامل وتخمن ما ميكن �أن يكون مكان
اجلزء املفقود ومتل�ؤه .كما ميكن لهذه
اخلوارزميات التعامل مع ال�صور التي
حتتوي على الوجوه وحتدد �شكل العيون

طور املربجمون يف �رشكة «»NVIDIA
خوارزميات رقمية فريدة ت�ساعد
على تعديل ال�صور وا�سرتجاع الأجزاء
املفقودة منها .وتختلف طريقة عمل
هذه التقنية عن �أ�سلوب عمل برامج
التعديل الأخرى ،فخوارزمياتها ال ت�سعى
للبحث عن املكان املفقود من ال�صورة

مثال ،وانتقاء �أ�شكال عيون قريبة منها
وا�ستبدال الأ�صلية مبا يتنا�سب مع �شكل
الوجه ،الأمر الذي يجعل منها برجميات
مميزة للم�صورين ،وللذين يعدلون ال�صور
للمجالت واملواقع الإلكرتونية.

مت�صفح  Braveي�أتي ب�شكل �شبيه
بكروم مع عدة �إ�ضافات
تطور مت�صفح  Braveب�شكل كبري م�ؤخرا ،حيث
�أن م�رشوع العمل جاء �رسيعا ومت تطوير املت�صفح
على نظام  iOSقبل ثالثة �شهور ،ثم �آندرويد قبل
�شهر ون�صف ،وبعدها قدمته لأجهزة الكمبيوتر
ب�أنظمة ويندوز ،ماك ،ولينك�س .ويبدو �أن
القائمني على امل�رشوع يعملون بجد على تطوير
املت�صفح احلديث ملناف�سة برامج مثل كروم
وفايرفوك�س ،حيث �أن الن�سخة اجلديدة منه ت�أتي
ب�شكل مميز و�شبيه مبت�صفح غوغل كروم يعمل

مت�صفح � Braveأو بريف على نواة كروميوم
وحمرك  ،Blinkوهي م�صدر مفتوح للربجمة
متلكه غوغل ،وهو ذاته الذي بنت عليه مت�صفحها
كروم .واحتوى التحديث الأخري على واجهة
مطورة عن ال�سابق و�أ�صبح ب�إمكان امل�ستخدمني
ر�ؤية عالمات التبويب ب�شكل ظاهر يف الأعلى
كما هو احلال قوقل كروم ،كما �أن املت�صفح
�أ�صبح �أ�رسع من ال�سابق ،ومن املفرت�ض �أن يكون
حممي ب�شكل �أكرب وذلك ب�سبب ترابطه املبا�رش

مع نواة كروميوم املطورة من غوغل .وللعلم ،ف�إن
مت�صفح بريف ي�أتي مع �إ�ضافة حلجب الإعالنات
املزعجة -ميكن التحكم بها ،والتي كانت �سببا
رئي�سيا يف �شهرة املت�صفح يف وقت ق�صري .يُذكر
�أن مت�صفح بريف هو �أحد م�شاريع املطور الكبري
بريندان ايت�ش ،وهو مبتكر لغة الربجمة “جافا
�سكربت”  ،JavaScriptكما �أنه �أحد م�ؤ�س�سي
موزيال امل�سئولة عن تطوير مت�صفح موزيال
فايرفوك�س ال�شهري.

�أوبو تعلن عن العالمة التجارية
اجلديدة Oppo Reno
على غرار ماقامت به هواوي مع
 Honorو �شاومي مع Poco
اعلنت �رشكة �أوبو هي الأخرى
عن عالمة جتارية جديدة
للهواتف املتو�سطة حتمل
�إ�سم � Oppo Renoأوبو رينو
�ستقدم هواتف ب�أ�سعار معقولة

رمبا تكون مبوا�صفات عالية
مثل مان�شاهد يف هواتف اونور
و هاتف بوكوفون لذلك �أكدت
ال�رشكة �أن الهاتف االول من فئة
� Renoسيتم الك�شف عنه يوم
� 10أفريل القادم.
وبح�سب عدة م�صادر ف�إن الهاتف
اجلديد �سيكون اول هاتف
من �أوبو يقدم كامريا مع ميزة
التكبري اجلديدة حتى  10مرات

دون خ�سارة اجلودة والتي اعلنت
عنها �أوبو قبل �أيام يف امل�ؤمتر
العاملي للهواتف 2019 MWC
حتى الآن اليوجد موا�صفات
م�رسبة للهاتف اجلديد ولكن
بثت ال�رشكة فيديو دعائي ي�ؤكد
ان الهاتف �سيحمل  3كامريات
من اخللف وهذا ي�ؤكد �أن
الكامريا �ستكون ابرز عوامل
ت�سويق الهاتف.
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قتل �أخته وفتح النار
على امل�صلني

معتدي م�سجد �أو�سلو
يعرتف بجرائمه
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احلظرية الثقافية لوالية
تيندوف

�إح�صاء 5000
�شجرة �أرغان

ويف هذا الإطار مت �إح�صاء � 5000شجرة
�أرغان متواجدة يف احلظرية الثقافية
لوالية تنذوف � ,أين يتم العمل على تطوير
هذه املحا�صيل الغابية يف الواليات
املجاورة بال�رشاكة مع م�ستثمرين
خوا�ص� ,إىل جنب �أنواع �أخرى ولإعادة
االعتبار للنباتات الطبية والعطرية مت
ت�أ�سي�س  33جمل�س مهني عرب  33والية
لتنظيم ا�ستغالل هذه الرثوات� ,أين عرفت
مدينة زرالدة �إن�شاء مزرعة منوذجية
لإنتاج الأع�شاب الطبيية والعطرية والتي
تغلف وت�صدر �إىل اخلارج عرب خمرب
بيوبام� ,إ�ضافة �إىل اجناز جتارب لزراعة
احللحال بتلم�سان.

الأمن الوالئي مب�ستغامن خالل
جويلية املا�ضي

 437ق�ضية تتعلق
بامل�سا�س بالأ�شخا�ص
واملمتلكات

�سجلت م�صالح �أمن والية م�ستغامن خالل
�شهر جويلية املا�ضي 437ق�ضية تتعلق
بامل�سا�س بالأ�شخا�ص واملمتلكات,
ح�سبما ا�ستفيد �أم�س ال�سبت لدى هذا
ال�سلك الأمني و�أو�ضح امل�صدر �أن
م�صلحة ال�رشطة الق�ضائية لأمن الوالية
قامت خالل ذات الفرتة ب�إجناز  361ملفا
ق�ضائيا �ضد � 463شخ�صا من بينهم 21
امر�أة و 19قا�رصا و � 6أجانب تورطوا يف
العديد من اجلرائم وبخ�صو�ص املتابعات
الق�ضائية مت ,وفقا لذات امل�صدر� ,إيداع
� 58شخ�صا احلب�س امل�ؤقت وا�ستدعاء 34
�شخ�صا �آخرا مبا�رشة جلل�سة املحاكمة
كما ا�ستفاد خالل نف�س الفرتة � 75شخ�صا
من الإفراج و � 20شخ�صا �آخر من الرباءة,
ي�ضيف امل�صدر الأمني.

خدمة و�سالمة املواطنني
وامل�صطافني

فرق �شرطة ال�شواطئ
والدراجات الهوائية

مبنا�سبة املو�سم اال�صطياف ويف �إطار
ن�شاطات املديرية العامة للأمن الوطني
املندرجة يف �سياق املخطط الأزرق
ل�سنة  ،2019برجمت م�صالح الأمن
الوطني خرجة ميدانية على م�ستوى
منتزه <>ال�صابالت» باملقاطعة الإدارية
حل�سني داي و�شاطىء «اجلميلة» بعني
البنيان ،اليوم ال�سبت� 17أوت ،2019لإبراز
دور فرق الدراجات الهوائية لالمنا
الوطني بالأماكن العمومية و كذا فرق
ال�رشطة العاملة بال�شواطئ ،وكل التدابري
والإجراءات الأمنية امل�سخرة ل�ضمان �أمن
و�سالمة امل�صطافني خا�صة بال�شواطىء و
الأماكن العامة.
هذه الفرق املخت�صة� ،أوكلت لها مهمة
احلفاظ على �أمن الأ�شخا�ص واملمتلكات
وال�سهر على توفري �رشوط الراحة ،ال�سيما
خالل العطل واملنا�سبات على م�ستوى
الأماكن التى تعرف حركية و�إقباال كبريا
للمواطنني كالف�ضاءات العامة و احلدائق
و املنتزهات و ال�شواطئ.
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م�ست�شار لنتنياهو وراء الإ�شاعة

الفل�سطينية رنا خوري تنفي
�إحياءها مهرجانا يف اجلزائر
روج له �صحايف «�إ�سرائيلي» يدعى �إيدي كوهني ،عن �إقامتها حفال يف اجلزائر
نفت الفنانة رنا خوري ،ما ّ
ودخولها هناك بجواز �سفر �إ�سرائيلي.
وكاالت
وجاء يف بيان �صادر عن
الفنانة «تعقيبًا على ما ورد يف
و�سائل التوا�صل االجتماعي،
وبالأخ�ص يف التويرت (�إيدي
كوهني) ،وي�صفها ب�أنها مطربة
�إ�رسائيلية ،و�أنها �سوف تقيم
حفلاً مو�سيق ًيا يف اجلزائر بعد
دخولها بت�أ�شرية دخول للجواز
الإ�رسائيلي».
و�أ�ضاف البيان «ت�ؤكد بهذا
الفنانة رنا خوري �أنه مل يتم
التوجه �إليها �أبدًا من �أ ّية جهة
م�س�ؤولة من اجلزائر لإقامة
حفل هناك ،وت�ستنكر احلملة

الدعائية الكاذبة التي تهدف �إىل
ت�شويه انتمائها الفل�سطيني».
وعمل كوهني ،يف ال�سابق

م�ست�شا ًرا �إعالم ًيا يف مكتب
رئي�س حكومة الإ�رسائيل ّية،
بنيامني نتنياهو ،ويعمل باح ًثا

يف مركز بيغني – ال�سادات
لل�سالم ،وانك�شف على الوطن
العربي خالل ال�سنوات الأخرية
من خالل م�شاركاته يف برنامج
«االجتاه املعاك�س» على قناة
«اجلزيرة» ومن خالل ترويجه
لعد ٍد من الإ�شاعات التي تتعلّق
بالتطبيع بني �إ�رسائيل وبني
دو ٍل عرب ّية ،وخوري فنانة
فل�سطين ّية من مدينة حيفا،
در�ست املو�سيقى يف جامعتها
و�شاركت يف مهرجانات
وم�شاريع مو�سيق ّية عديدة،
و�أ�س�ست مع زوجها املو�سيقي
دروي�ش �سليم دروي�ش فرقتهما
«جنون».

خالل ال� 48ساعة املا�ضية

امل�سيلة

انت�شال جثث � 7أ�شخا�ص توفوا غرقا

امل�ستفيدون من
م�شروع  1000م�سكن
باتيجاك يحتجون

لقي � 7أ�شخا�ص م�رصعهم غرقا� ,ستة
منهم يف �شواطئ م�سموحة و�أخرى ممنوعة
لل�سباحة ,و�آخر بربكة مائية على م�ستوى
العديد من الواليات ال�ساحلية للوطن,
وهذا خالل ال� 48ساعة االخرية ,ح�سب
ما افادت به �أم�س ال�سبت ح�صيلة مل�صالح
احلماية املدنية و�أو�ضح ذات امل�صدر �أنه
مت بوالية جيجل انت�شال جثتي �شخ�صني
توفيا غرقا بالبحر:
احلالة الأوىل ل�شخ�ص تويف بال�شاطئ
امل�سمى «ال�سريك ال�صغري» (م�سموح
لل�سباحة) واحلالة الثانية ل�شخ�ص تويف
غرقا بال�شاطئ امل�سمى «املنارة الكبرية»
(م�سموح لل�سباحة) وبوالية بجاية,
انت�شلت وحدات احلماية املدنية �أي�ضا
جثتي �شخ�صني توفيا غرقا بال�شاطئ

امل�سمى «اوقا�س مركز» (م�سموح
لل�سباحة) وال�شاطئ امل�سمى «بو�شو�شة»
(غري م�سموح لل�سباحة) ,فيما مت بوالية
م�ستغامن انت�شال جثة �شخ�ص تويف غرقا
بالقرب من ال�شاطئ امل�سمى «اورايح»
(م�سموح لل�سباحة).
وبوالية بومردا�س ,مت انت�شال جثة مراهق
تويف غرقا بال�شاطئ امل�سمى «ال�صخرة
امل�ضمحلة» (م�سموح لل�سباحة) ,كما
مت بوالية الطارف انت�شال جثة �شخ�ص
تويف غرقا بال�شاطئ امل�سمى « 5جويلية»
(غري م�سموح لل�سباحة) كما تدخلت �أي�ضا
م�صالح احلماية املدنية ,خالل نف�س
الفرتة ,بوالية جيجل النت�شال جثة �شخ�ص
تويف غرقا بالواد ببلدية ال�شقفة ,دائرة
�سيدي عبد العزيز

�أم البواقي

توقيف � 3أ�شخا�ص بحوزتهم �أربع بنادق
�أوقف عنا�رص الدرك الوطني ب�أم البواقي/
ن.ع ،5.ثالثة (� )03أ�شخا�ص بحوزتهم �أربع
( )04بنادق �صيد و( )2720طلقة نارية

و�أغرا�ض �أخرى ،يف حني مت توقيف ()13
مهاجرا غري �رشعي من جن�سيات خمتلفة
بكل من تلم�سان وتيارت/ن.ع.2.

منطقة واد بو�سليط بحمام وغرارة بتلم�سان

ج�سر مغ�شو�ش بد�أ يف االنهيار

نا�شد الع�رشات من مواطني قرية �سيدي
امل�شهور التابعة �إقليميا لبلدية حمام
بوغرارة  ،دائرة مغنية ال�سلطات الوالئية
وعلى ر�أ�سها مديرية الأ�شغال العمومية
التدخل العاجل من اجل الوقوف على
تبديد املال العام من قبل احد املقاولني
الذي ا�رشف على �إقامة ج�رس على
م�ستوى الطريق الرابط ما بني حمام
بوغرارة وحمام ال�شيقر عرب قريتهم على
م�سافة 10كلم .
هذا و�أكد �أ�صحاب الر�سالة �أن اجل�رس
املقام على وادي بو�سليط الذي ينبع من

جبال فالو�سن وي�صب يف �سد بوغرارة و
الذي مل مير على �إجنازه �شهر با�رش يف
االنهيار بفعل �سوء الأ�شغال واالعتماد
على الردم  ،مطالبني بفتح حتقيق دقيق
يف ملف �أ�شغاله ،واملبلغ امل�ستهلك ،
خا�صة و�أن املقاول مل تهمه الأ�شغال
بقدر ما تهمه الأرباح  ،حيث با�رش يف
عملية ردم الوادي بالرتاب وتقلي�ص
م�ساحته ومعه تقلي�ص م�ساحة اجل�رس
الأمر الذي �أدى �إىل انزالق الرتبة يف �أول
�شهر من الت�سليم .
حممد بن ترار

احتج �أول �أم�س الع�رشات من امل�ستفيدين،
من ال�سكنات الت�ساهمية» باتيجاك «بامل�سيلة
للتعبري عن غ�ضبهم وا�ستيائهم ال�شديدين
�أمام مقر الوالية ،من ت�أخر وترية الأ�شغال
التي و�صفوها بالبطيئة جدا ،وعلى �سيا�سة
التماطل واالهمال التي متار�سها م�ؤ�س�سة
الأ�شغال ،اجتاه ال�سكنات التي انطلقت
ا�شغالها منذ عام  ،2012والتي �أ�رضت
بالكثريين ممن يعاين مع م�شاكل الكراء املادية
واالجتماعية ،حيث خرج امل�ستفيدون عن
�صمتهم �ضد الوعود الكاذبة التي �أمطرتهم
بها امل�ؤ�س�سة امل�س�ؤولة ،على االجناز والتي
�أخلفت جميع املواعيد ،التي كانت ت�ؤكد
جاهزية ال�سكنات بها لت�سليمها لأهلها ،بعد
�أن جتاوزت مدة االجناز ل � 7سنوات مطالبني
تدخل وايل امل�سيلة ،حلل م�شاكلهم ال�سكنية،
وفتح حتقيق حول التجاوزات التي متار�سها
ال�رشكة وكذا ال�ضغط على هذه ال�رشكة،
ق�صد الإ�رساع يف اجناز هذه ال�سكنات وفق
العقد املتفق عليه.
عبدالبا�سط بديار

ال�صحة العمومية النعامة

 83من�صبا تكوينيا
يف �شبه الطبي

مت تخ�صي�ص  83من�صبا تكوينيا لفائدة
والية النعامة باملعاهد الوطنية العليا
للتكوين �شبه الطبي والقابالت ,ح�سبما
ا�ستفيد لدى مديرية ال�صحة وال�سكان،
وقد وزعت تلك املنا�صب البيداغوجية
للتكوين يف جمال ال�شبه طبي على ع�رشة
تخ�ص�صات مبا ي�سمح بتعزيز الت�أطري
بالهياكل ال�صحية للوالية وحت�سني م�ستوى
الأداء للطاقم �شبه الطبي بامل�ؤ�س�سات
العمومية �سواء اال�ست�شفائية �أو اجلوارية,
كما �أو�ضح ذات امل�صدر.

�أعلنت ال�رشطة الرنويجية �أن ال�شاب
املتهم بقتل �أخته غري ال�شقيقة وفتح
النار على امل�صلني داخل م�سجد
«النور» ب�ضواحي �أو�سلو م�ؤخرا ،اعرتف
خالل ا�ستجوابه بارتكابه اجلرميتني
و�أ�ضافت ال�رشطة �أن املتهم اعرتف
دون �أن يدخل عملية الإقرار الر�سمي
وقال امل�س�ؤول يف �رشطة �أو�سلو بال
فرديريك هيورت �إن «املتهم فيليب
مانهاو�س اعرتف بالوقائع لكنه مل
يتخذ موقفا ر�سميا من االتهامات
خالل ا�ستجوابه».
و�أفادت ال�رشطة
ب
�
أن
لدى املتهم
«وجهات نظر ميينية متطرفة»
و»مواقف ت�شري �إىل رهاب الأجانب»،
وقد نفى االتهامات املوجهة �إليه يف
البداية وذكرت �أجهزة اال�ستخبارات
الرنويجية� ،أنها متلك معلومات عن
املتهم منذ حوايل ال�سنة ،و�أنه «كان
غام�ضا �إىل حد ما ومل يكن يف حال
توحي ب�أنه على و�شك القيام بعمل
�إرهابي».
وقتل
مانه
او�س
�
أخته
ي
وهان زانغجيا
�
إيهلي
ه
ان�سن
( 17عاما) قبل التوجه
إىل
� م�سجد «النور» يف �إحدى �ضواحي
�أو�سلو الراقية و�إطالق النار داخله حيث
�أ�صيب  3م�صلني �إ�صابات طفيفة.
و�شهدت الرنويج �أ�سو�أ االعتداءات يف
تاريخها من قبل مييني متطرف يف
جويلية  ،2011عندما قتل �أندير�س
بريينغ بريفيك الذي قال �إنه يخ�شى
«اجتياح الإ�سالم» بالده� 77 ،شخ�صا
بتفجري �شاحنة �أمام مكاتب حكومية
يف �أو�سلو ثم �إطالق النار على خميم
�شبابي حلزب العمال يف جزيرة
�أوتويا.

بكل من جانت وبرج باجي
خمتار وعني قزام

توقيف  28منقبا
عن الذهب ومهرب

�أوقفت مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي,
بكل من جانت وبرج باجي خمتار وعني
قزام 28 ,منقبا عن الذهب ومهرب
و�ضبطت ثالث مركبات رباعية الدفع
ودراجتني ناريتني ومعدات �أخرى ,ح�سب
ما �أورده �أم�س ال�سبت بيان لوزارة الدفاع
الوطني.

العثور على 1700
قنبلة يف قلعة رو�سية

مت العثور على م�ستودع للذخرية ،يف
قلعة تاريخية مبدينة كريت�ش الواقعة
يف �شبه جزيرة القرم غرب رو�سيا،
وذلك خالل عمليات البحث عن
الألغام وقال م�صدر يف مديرية حاالت
الطوارئ الإقليمية ،لوكالة «نوفو�ستي»،
�إن القنابل كانت يف م�ستودع للذخرية
من زمن احلرب الوطنية العظمى
و�أ�شار امل�صدر� ،إىل وجود  1700قنبلة
ان�شطاريه تزن كل منها  2.5كيلوغرام،
بالإ�ضافة �إىل قنبلة جوية واحدة
�شديدة االنفجار تزن  100كلغم ويف
مار�س املا�ضي� ،أفادت مديرية حاالت
الطوارئ الإقليمية ،بالعثور يف �شبه
جزيرة القرم ،على قنبلة جوية تزن
 500كلغ ،من خملفات احلرب الوطنية
العظمى ومت اكت�شاف القنبلة يف البحر
على بعد  250مرتا من ال�ساحل ،ومت
كذلك التخل�ص منها.

