
زط�صي يوا�صل دور 
املتفرج اأمام نزيف 

البطولة الوطنية

مثول اأويحيى و �صالل اأمام 
حمكمة �صيدي احممد 

التحقيقات تطال م�صاريع 
كبرية  واأمالك وزراء  

 �صعيدة نغزة تكذب وتو�صح 

 ب�سائر احل�سم تقرتب

�صقوط الباء الأوىل يف انتظار الثانية قريبا 

اجلل�سات الوطنية للحوار ليوم 6 جويلية

م�صاركة طالب الإبراهيمي
 و بن بيتورو جميلة بوحريد

العدالة تعيد فتح امللف بوهران 

التحقيق يف ارتباط �صركة م�صرية بالكيان ال�صهيوين
�ص5

�ص3
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ر�سالة الطلبة اجلامعيني
 يف  م�سريتهم  رقم 19

واهم من يراهن 
على التفرقة بني 

�ص4اجلزائريني

�ص5

�ص4

�ص24 �ص4 �ص2

الأندية التون�سية ت�ستغل قرار 
»لوناف« وتخطف اأبرز الالعبني

ق�ضية جممع معزوز

تلم�ضان

بعد رواج معلومات حول اإدانتها بعامني حب�ضا

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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.     انتخاب الرئي�س اجلديد �سيكون قبل 17 جويلية 
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بعد رواج معلومات حول اإدانتها بعامني حب�شا

 �سعيدة نغزة تكذب وتو�سح 
نغزة رئي�سة  �سعيدة  ردت 
للم�ؤ�س�سات  العامة  الكنفدرالية 
االحتاد  و رئي�سة  اجلزائرية، 
اأرباب  لكنفدراليات  االإفريقي 
و رئي�سة  اأفريكا(  بزن�س   ( العمل 
لكنفدراليات  املت��سطي  االحتاد 
العمل  »بزن�سماد«  اأرباب 
لقناة  الكاذبة  االدعاءات  على 
م�ؤكدة   ، تلفزي�نية  خا�سة 
بالق�ل  كما ع�دتنا منذ انطالقتها 
امل�س�ؤومة، على نفث �سم�مها يف 
تارة  اجلزائري،  املجتمع  اأو�ساط 
تارة  و  االأكاذيب،  ن�سج  خالل  من 
و  قيمنا  �رضب  خالل  من  اأخرى 

اأعرافنا النبيلة، و هاهي تع�د الي�م 
بحلقة جديدة قدمية، يف حماولة 
من  �سخ�سي،  ال�ستهداف  يائ�سة 
خالل ن�رضها خلرب كاذب ال يخل� 
من الته�يل االإعالمي، هذا اخلرب 
ال�سديد  االأ�سف  الذي تداولته مع 
و  االإخبارية  امل�اقع  من  العديد 
االجتماعي،  الت�ا�سل  من�سات 
يف  �سحته،  مدى  من  التاأكد  دون 
ملا  وا�سحة  �رضيحة  خمالفة 
متليه اأخالقيات مهنة ال�سحافة.   
التي  ر�سالتها  يف  نغزة   اأكدت   و 
الر�سمي  ح�سابها  على  ن�رضتها 
»الفاي�سب�ك »  اأنه هذا ما جعلها 

تخرج عن �سمتها من خالل هذا 
الف�ساء االفرتا�سي، لي�س للخ��س 
منذ  تع�دت  الأنها  ن�رض،  فيما 
هكذا  ن�رض  على  خلت،  �سن�ات 
اأخبار مغل�طة، زادت من عزميتها 
نح�  قدما،  امل�سي  يف  اإرادتها  و 
امل�ستقبلية،  م�ساريعها  حتقيق 
لكن هذه املرة و على غري العادة، 
تت�عد �ساحب  هذه القناة اخلا�سة 
، الذي قالت اأنه  يختباأ دوما وراء 
�سرتد  باأنها  القان�ين،  م�ست�ساره 
عما  اأنه  م�ؤكدة  �ساعني،   ال�ساع 
اجلديد،  ال�افد  �سيك�ن  قريب 
يقبع  اأين  احلرا�س،  �سجن  على 

ذراعها  كان  التي  الع�سابة،  اأفراد 
هذه  ال�يف،  خادمها  و  االإعالمي 
خا�ست  التي  املجرمة،  الع�سابة 
اجلزائريني،  �سد  �رضو�سا  حربا 
من  كاملتني  ع�رضيتني  مدى  على 
الزمن،  م�سرية اأنها تعي  جيدا ما 

تق�ل، و اإن غدا لناظره لقريب.
الكنفدرالية  رئي�سة  قالت  و 
للم�ؤ�س�سات  العامة 
كانت  هذه  اإن  اجلزائرية 
قد  القناة  الف�سائية  اخلا�سة 
النيل  مهمة  عاتقها،  على  حملت 
بث  خالل  من  �سخ�سي،  من 
االأكاذيب  من  الهائل  الكم  ذلك 

االأراجيف، فاإنها وجدت يف بع�س 
ال�سفحات  و  االإلكرتونية  امل�اقع 
هذه  يف  لها  �سندا  الفاي�سب�كية، 
نغزة  كانت  فقد  القذرة،  احلرب 
و  ابتزاز  حمل  ق�لها  ح�سب 
م�ساومة من قبل اأ�سحابها، و بعد 
ملطالبهم،  الر�س�خ  رف�ست  اأن 

لالنتقام  و�سيلة  من  يجدوا  مل 
النهج  يف  ال�سري  �س�ى  منها، 
ال�سيطاين لهذه القناة  التلفزي�نية 
اجلزائرية  ، و مبجرد الفراغ من 
طي ملف تلك القناة، فاإن الدائرة 
وعد  »هذا  قائلة  عليهم،  �ستك�ن 

مني«.

خبر في 
صورة

بني 23 اإىل 29  جوان 2019

اإرهاب الطريق يح�سد
 اأرواح 58 �سخ�سا

�سجلت   ،  2019 ج�ان    29 اإىل   23 بني  ما  املمتدة  الفرتة   خالل  
تلقي  اإثر  على  وهذا   تدخل   27773 املدنية  احلماية   وحدات 
مكاملات اال�ستغـاثة من  طرف  امل�اطنني، هذه التدخالت �سملت 
بح�ادث  املتعلقة  �س�اء  املدنية  احلماية  اأن�سطة  جماالت  خمتلف 
و  احلرائق  اإخمــاد  ال�سحي  االإجالء  املنزلية،  احل�ادث  املرور، 
 12861 بينها   من  التظاهرات،  ملختلف  االأمنية  االأجهزة  تغطية 
و  اإ�ســعاف  فــيهــا  مت  اأيـن  ال�سحي،  االإجالء  بعمليات  خا�س  تدخــل 
من  امل�ست�سفيات  اإىل  مري�س   10941 و حت�يل  1539  جريح  اإجالء 

طرف اأع�ان احلــماية املدنيـة.
بـ  املدنية  احلماية  وحدات  قامت  املرور  ح�ادث  يخ�س  فيما  اأما 
2938 تـدخـل من اأجل 1611 حادث مرور اأدت اإىل وفاة 58 �سخ�س و 

جرح 1984 اآخرين مت اإ�سعافهم و نقلهم اإىل املراكز االإ�ست�سفائية.

�شهادة التعليم املتو�شط غليزان

ن�سبة جناح قدرت
 ب49.08 باملائة

والتي  ج�ان2019  دورة  املت��سط  التعليم  �سهادة  نتائج  اأ�سفرت 
اعلن عنها ام�سية اول ام�س االثنني عن حتقيق الطالبة ب�زيد اكرام 
مبت��سطة بن نعمة م�سطفى بعا�سمة ال�الية على اعلى معدل19.59 
باملائة فيما حت�سل  35 ناجح وناجحة على معدل 18 باملائة ا�سافة 
اىل 140 تلميذ حت�سل�ا على معدل 17 باملائة و243 تلميذ حت�سل�ا 
ن�سبة  على معدل 16 باملائة وكانت والية غليزان قد حت�سلت على 
جناح قدرت 49.08 باملائة مبعدل جناح ال5978 ناجح من جمم�ع 

عدد املرت�سحني والبالغ عددهم 12179 مرت�سح  ومرت�سحة .

ورقلة

�سبط ر�سا�ش من
 نوع كال�سنيكوف

ن�ع  من  ر�سا�سا  م�سد�سا  ال�سعبي  ال�طني  للجي�س  مفرزة  �سبطت 
مداهمة  اإثر  ذخرية  خمازن   )06( و�ستة  طلقة  و)300(  كال�سنيك�ف 

منزل اأحد املجرمني امل�ق�فني.

دائرة  م�سالح  م�ؤخرا  �رضعت 
حتقيق  جلان  اإيفاد  يف  امل�سيلة 
اأ�سحاب  اإىل  ميداين  وعمل 
ملفات ال�سكن االجتماعي، حت�سبا 
امل�سيلة  والية  وايل  لتعليمات 
لهذه  واأوكلت   ،  « او�سان  »ابراهيم 
اللجان مهمة التدقيق يف ال��سعية 
امللفات  الأ�سحاب  االجتماعية 
االأفراد  عدد  حيث  من  �س�اء 

التي  املنازل  م�ساحة  وحتى 
الإثبات  امل�ؤجرة  وحتى  يقطن�نها 
لل�سكن  وحاجاتهم  ملفاتهم  �سحة 
باالعالم  املكلف  ماكده  ح�سب 
القائمة  اإلغاء  بعد  وهذا  بال�الية 
ال�سكن  من  للم�ستفيدين  االأولية 
 1262 ح�سة  االيجاري  العم�مي 
الدائرة  جلنة  تن�سيب  مت  حيث 
ملفات  بدرا�سة  املكلفة  اجلديدة 

االيجاري  العم�مي  ال�سكن  طالبي 
 100 بن�سبة  اأع�سائها  كل  وجتديد 
باملائة وقد در�ست اإيل ي�منا هذا 
اأ�سل  من  ملف   4856 ماجمم�عه 
حيث  وجمدد  حمني  ملف   10323
مت ت�سكيل 12 فريق حتقيق ميداين 
عملها  يف  الفرق  هذه  و�رضعت 
التحقيقات  عدد  وبلغ  امليداين 
 1160 اأجرتها  التي  امليدانية 

العملية  هذه  فان  لالإ�سارة  حتقيق 
ال�سلطات  من  كبري  اهتمام  حمل 
امل�اطنني  تطمئن  التي  ال�الئية 
ال�رضوط  فيهم  تت�فر  الذين 
يف  �سيبق�ن  لال�ستفادة  القان�نية 
املخالفني  اما  اجلديدة  القائمة 
تاأخذ  التي  العدالة  على  يحال�ن 
جمراها حيث مت اإحالة 247 ملف 

خمالف .

درا�شة ملفات ال�شكن اليجاري الجتماعي

ت�سكيل 12 فريق حتقيق ميداين بامل�سيلة

تلم�شان

ة لتهيئة خمابئ �سرية الك�سف عن ور�سة ُمعَدّ
ة  ُمعَدّ ور�سة  عن  الك�سف  مت 
داخل  �رضية  خمابئ  لتهيئة 
عند  للتم�يه  ال�ق�د  خزانات 
ال�سم�م  هذه  تهريب  و  نقل 
اإحدى  مداهمة  بعد  ذلك  و 
ال�اقعة  امل�سب�هة  االأماكن 
مع  الع�سة،  باب  دائرة  باإقليم 
من  اإ�سافية  كمية  على  العث�ر 

بـ  وزنها  قدر  املعالج  الكيف 
االإجمايل بـ:235.1 كلغ ، اإ�سافة 
اإىل مبلغ مايل قدر بـ:60 ملي�ن 
للمخدرات،  كعائدات  �سنتيم 
كما  �سياحية،  مركبات   03
اأ�سفرت العملية على ت�قيف 03 
و  بهم  م�ستبه  اآخرين  اأ�سخا�س 
يتعلق االأمر بكل من املدع�ين 

» ح ر »23 �سنة ،«ح ي« 51 �سنة 
بعد  حيث  �سنة،   56 ن«   �س   «
اإجناز  مت  التحقيق  ا�ستكمال 
املعنيني  �سد  ق�سائية  ملفات 
ال�سيد  اأمام  تقدميهم  مع  
حمكمة  لدى  اجلمه�رية  وكيل 
ملف  اأحال  بدوره  الذي  مغنية 
قا�سي  ال�سيد  اأمام  الق�سية 

املحكمة  بنف�س  التحقيق 
يف  اأ�سدر  الذي  االأوىل  للغرفة 
حق جميع االأطراف اأمر اإيداع، 
مت  املركبات  بخ�س��س  اأما 
مفت�سية  ت�رضف  حتت  و�سعهم 
اجلمارك املعنية مب�جب اأخذ 

حتت الكفالة
م.ب

ع.ب

 قندوز يوا�سل مهاجمة بلما�سي
ي�رض الالعب الدويل اجلزائري حمم�د 
ال�طني  الناخب  مهاجمة  على  قندوز 
جمال بلما�سي وعدم االعرتاف بالعمل 
الت�سكيلة  مع  به  يق�م  الذي  الكبري 
ال�طنية، اأين ي�ا�سل الظه�ر عرب اإحدى 
مبظهر  اخلا�سة  التلفزي�نية  القن�ات 
على  االأول  للم�س�ؤول  الدائم  املهاجم 
يف  وي�ست�سغر  ال�طنية،  الفنية  العار�سة 
النهج  من خالل  يعتمدونها  التي  اللعب  وطريقة  الالعبني  اأداء  مرة  كل 
مدر�سة  خريج  رف�س  ت�ؤكد  �س�رة  بلما�سي، يف  يعتمده  الذي  التكتيكي 

ن�رض ح�سني داي االعرتاف بعمل بلما�سي.

اجلماهري العربية تقدم �سورا 
رائعة يف »الكان«  

قدمت اجلماهري العربية �س�را رائعة من روح الت�سامن فيما بينها من خالل 
م�ساركة منتخباتها يف مناف�سة كاأ�س اإفريقيا لالأمم اجلارية يف م�رض، حيث 
قامت اجلماهري برفع اأعالم البلدان العربية مع بع�سها البع�س يف �س�رة 
ت�ؤكد انت�سار الروح العربية على اجلماهري يف املناف�سة القارية ويتعلق املر 

بكل من اجلماهري اجلزائريةن املغربية، الت�ن�سية وامل�رضية.
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تاأجيل اختتام الدورة

ا�ستقالة بو�سارب و اإعالن حالة ال�سغور
.        اجتماع اللجنة القانونية غد اأو بعد غد للبت يف حالة ال�شغور

.        انتخاب الرئي�س اجلديد �شيكون قبل 17 جويلية 

قدم اأم�س رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني معاذ بو�شارب ا�شتقالته ر�شميا من من�شبه و جاءت ال�شتقالة بعد 
ال�شغوطات التي تعر�س لها من قبل نواب يف جبهة التحرير و ارتبط ا�شم معاذ بو�شارب بف�شيحة القاعة البي�شاوية، 
اأين قام احلزب العتيد برت�شيح بوتفليقة لعهدة خام�شة و�شط �شوء تنظيم ، اإ�شافة اىل ت�شريحاته يف وهران بتمنيه 

احالما �شعيدة لل�شعب الذي رف�س عهدة جديدة لبوتفليقة و التي  اعتربها ال�شعب ا�شتفزازا له و مبا�شرة بعد 
ا�شتقالة بوتفليقة كان معاذ بو�شارب من بني الباءات املطلوبة من قبل احلراك

ف.ن�شرين

اجتماع طارئ للمجل�س ال�شعبي 
الوطني

الوطني  ال�شعبي  املجل�س  مكتب  وعقد 
اإجتماعا طارئا بعد تقدميه لال�شتقالته 
من من�شبه، و مت حتويل ملفه اإىل اللجة 
لإثبات  واحلريات  والإدارية  القانونية 
حالة ال�شغور، يف وقت مت تاأجيل جل�شة 
الإختتام اإىل وقت لحق بعد اإغالق قاعة 
قبل  من  يو�شف  زيغود  اجلل�شات مببنى 
دخول  رف�س  واإعالنهم  حمتجني  نواب 
اأع�شاء احلكومة و ح�شب م�شادر خا�شة 
يوم  القانونية  اللجنة  للو�شط ف�شتجتمع 
حالة  لإعالن  حد  كاأق�شى  بعده  اأو  غد 
جديد  رئي�س  انتخاب  يتم  و  ال�شغور  

للمجل�س قبل ال�شابع ع�رش جويلية 

ا�شتقالة بو�شارب اإنت�شار 
للحراك ال�شعبي

رئي�س  بورياح  خالد  اأكد   جانبه  من 
التحرير  جبهة  الربملانية حلزب  الكتلة 
 ، الو�شط  جلريدة  ت�رشيح  يف  الوطني 
رئا�شة  من  بو�شارب  معاذ  اإ�شتقالة  اأن 
للحراك  اإنت�شار  مبثابة  هو  املجل�س 
ال�شعبي بالدرجة الأوىل، و اأ�شاف قائال 
كنا طالبناه بالإ�شتقالة كم من مرة تلبية 
رئي�س  اإنتخاب  وعن  ال�شعب  ملطالب 
ذات  اأو�شح  لبو�شارب،  خلفا  جديد 
املتحدث، اأن الرئي�س اجلديد املنتخب 
�شيكون يف غ�شون 15 يوما كحد اأق�شى 
�شتحظى  املر�شحة  الأ�شماء  اأن  موؤكدا 
باأغلبية نواب املجل�س ال�شعبي الوطني

تري�س عبد الرزاق مكلفا 
بت�شيري �شوؤون املجل�س

الوطني،  ال�شعبي  املجل�س  مكتب  كلف 
نائب الرئي�س ترب�س عبد الرزاق بت�شيري 
�شوؤون املجل�س اإىل غاية اإنتخاب رئي�س 
جديد للغرفة الت�رشيعية ال�شفلى و عقد 
مكتب املجل�س  اإجتماعا برئا�شة نائب 
كلفه  الذي  مو�شاوجة  حممد  الرئي�س 
للمكتب  ا�شتقالته  بتبليغ  بو�شارب  معاذ 
حالة  بالإجماع  املكتب  اأقر  بعدها   ،و 
ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  من�شب  �شغور 

الوطني ب�شب الإ�شتقالة.
منع دخول احلكومة ملبنى زيغود

حلزب  الربملانية  الكتلة  رئي�س  ك�شف 
بن  خل�رش  والتنمية،  العدالة  جبهة 
مبنع  قاموا  الربملان  نواب  اأن  خالف، 
الوزير الأول نور الدين بدوي وحكومته 

رفقة  ال�شعبي،  املجل�س  دخول  من 
حذو  يحذو  اأن  منه  متمنيا  حكومته، 
لنهم  ا�شتقالتهم  ويقدموا  بو�شارب 
بن  واأكد  ال�شعب  طرف  من  مرفو�شون 
ت�شكيل  يف  الإ�رشاع  يجب  اأنه  خالف  
اأجل  من  لالإنتخابات  م�شتقلة  هيئة 
اإنتخاب رئي�س للبالد يف اأقرب وقت من 

جهة اخرى 
يتمثل  و  الربملان مقبل على عمل جاد 
ل�شد  النتخابات  قانون  مراجعة  يف 
الفراغات املوجودة فيه و و�شع قانون 
التي  اجلديدة  بالهيئة  متعلق  ع�شوي 
تنظمها  التي  النتخابات  على  ت�رشف 
وقال ميكن ان تكون يف دورة ا�شتثنائية 

تاأجيل جل�شة الختتام اإىل 
غاية انتخاب رئي�س

اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  اأكد 
باملجل�س ال�شعبي الوطني، عبد احلميد 
�شي عفيف، اأنه تقرر تاأجيل اختتام دورة 
املجل�س اىل غاية انتخاب رئي�س جديد 
ملعاذ  خلفا  الربملانية  الغرفة  لهذه 
بو�شارب الذي قدم ا�شتقالته واأو�شح �شي 
اللجنة  اأي�شا ع�شو يف  الذي هو  عفيف 
املركزية حلزب جبهة التحرير الوطني، 
الوطني  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  اأن 
�شبيحة  ا�شتقالته  قدم  بو�شارب  معاذ 
اليوم اىل مكتب املجل�س وبالتايل تقرر 
تاأجيل جل�شة اختتام الدورة ، “اىل غاية 
انتخاب رئي�س جديد للمجل�س”.و�شيتم 
حتديد لحقا تاريخ انعقاد جل�شة علنية 
رئي�س  من�شب  �شغور  لثبات  تخ�ش�س 

الغرفة ال�شفلى ثم انتخاب رئي�س جديد 
يف “اأجل ل يتعدى 15 يوما”،

بو�شارب ا�شتفز ال�شعب و رحل 
حتت ال�شغط

التحرير  جبهة  نائب  عمار  عابد  اأكد 
حتت  رحل  بو�شارب  معاذ  اأن  الوطني 
يذهب  مل  انه  قال  و  النواب  �شغط 
قال  و  قبل  من  �رشح  مثلما  مب�شيئته 
انب و�شارب  ا�شتفز ال�شعب مرارا مثلما 
حدث يف القاعة البي�شاوية و يف وهران 
اأحالما �شعيدة واأ�شاف  حني متنى لهم 
مطلب  حققنا  قائال  املتحدث  ذات 
ال�شعب  به  نادي  الذي  ال�شعبي  احلراك 

يف ت�شعة ع�رش جمعة .

ثمن رئي�س الكتلة الربملانية حلزب 
خل�رش  والتنمية،  العدالة  جبهة 
بو�شارب  ا�شتقالة  خالف  بن 
و  بدوي  من  متمنيا  من�شبه،  من 
بو�شارب  حذو  يحذو  اأن  حكومته 
�شدد  و  ا�شتقالتهم  ويقدموا 
يف  الإ�رشاع  ب�رشورة   املتحدث 
لالنتخابات  م�شتقلة  هيئة  ت�شكيل 
يف  للبالد  رئي�س  انتخاب  اأجل  من 

اأقرب وقت.

ال�شعيد بوحجة
ا�شتقالة بو�شارب ا�شتجابة 

ملطالب احلراك ال�شعبي

للمجل�س  ال�شابق  الرئي�س  اعترب 
بوحجة  ال�شعيد  الوطني  ال�شعبي 
النواب  مار�شه  الذي  ال�شغط  باأن 
هو  بو�شارب،  ا�شتقالة  اأجل  من 
وقعت  الأخطاء  لت�شحيح  خطوة 

حتت �شغوطات الع�شابة
باأن  بوحجة  ال�شعيد  واأ�شار 
ا�شتقالة معاذ بو�شارب من من�شبه 
و�رشعية  للقانون  انت�شار  هو 
للمطالب  وا�شتجابة  املوؤ�ش�شات، 
ال�شعبية التي عرب عنها اجلزائريون 
يف امل�شريات الأخرية لرحيل رموز 

�شيا�شية منهم معاذ بو�شارب.
وبخ�شو�س اختيار خليفة بو�شارب، 
من  الأمر  »اأرى  املتحدث  قال 
العودة  يف  حقي  الأوىل  زاويتني 
ملن�شبي كونه قدمت يف وقت �شابق 
دعوى يف جمل�س الدولة واأنتظر اأن 
الثانية  الزاوية  اأمام  فيها،  يف�شل 
فهي التزامي بتوجهات حزب بجهة 
له  اأنتمي  الذي  الوطني  التحرير 
لتخاذ  �شتح�شل  التي  والتوافقات 
يف  احلالية  الو�شعية  ب�شاأن  قرار 

املجل�س ال�شعبي الوطني«.

نا�شر حمدادو�س
رحيل بو�شارب ت�شحيح 

لو�شعية كانت غري م�شرفة

حركة  عن  الربملاين  النائب  اأ�شار 

باأن  حمدادو�س  نا�رش  حم�س 
رئا�شة  من  بو�شارب  ا�شتقالة 
هي  الوطني  ال�شعبي  املجل�س 
حتمية طبيعية ونهاية منتظرة، وهي 
ت�شاوق مع اإحدى املطالب ال�شعبية 

امل�رشوعة بذهاب الباءات.
ت�رشيح  يف  حمدادو�س  وحمل 
الربملانية  الأغلبية  »للو�شط« 
معاذ  و�شول  م�شوؤولية  املفربكة 
بو�شارب اإىل رئا�شة املجل�س بتلك 
»هي  م�شيفا  املافيوية،  الطريقة 
املجل�س  مهازل  اأي�شا  تتحمل  
ال�شعبي الوطني، ول ف�شل لها فيما 
وقع، لأنه لول احلراك ال�شعبي ملا 

كان لتحركها معنى«.
املتحدث  قال  مت�شل:  �شياق  ويف 
لو�شعية  بو�شارب ت�شحيح  » رحيل 
والأكمل  م�رشفة  غري  كانت 
التزوير  منظومة  كل  ذهاب  هو 

والف�شاد«.

حممد بو�شياف
ا�شتقالة بو�شارب �شتليها 

ذهاب حكومة بدوي

حممد  ال�شيا�شي  املحلل  اعترب 
معاذ  ا�شتقالة  باأن  بو�شياف 
اإجراء  من�شبه  من  بو�شارب 
ويطمئن  الو�شع،  حللحلة  ميهد 
من  الكثري  ومعه  ال�شعبي  احلراك 
للقاء  ي�شتعدون  الذين  ال�شيا�شيني 
06 جويلية الذي تراهن عليه الكثري 
ومعار�شة  �شلطة  الطراف  من 
لنطالق ومبا�رشة حل الزمة التي 

تتهدد البالد .
ت�رشيح  يف  بو�شياف  حممد  توقع 
ا�شتقالة  تلي  اأن   »للو�شط« 
جويلية   06 لقاء  وجناح  بو�شارب 
اأمام   ونكون  بدوي  حكومة  ذهاب 
للذهاب  احلراك  �رشوط  �شقوط 
م�شار  تعزز  رئا�شية  انتخابات  اىل 
مكافحة الف�شاد واإ�شالح ما ميكن 
ا�شالحه يف ظل تخوفات اقت�شادية 

على حد قوله . 
اإميان لوا�س 

خل�شر بن خالف

على بدوي اأن يحذو
الربملان  حذو بو�سارب رئي�س  تنحية  متت  اأخريا 

باأحد  عرف  ما  اأو  بو�شارب  معاذ 
برحيلها  ال�شعب  لطاملا  التي  الباءات 
بو�شارب  رحل  منتظرا  كان  وملثما   ،
اآخر قالع العا�شبة خا�شة و اأن القوى 
على  فر�شته  من  هي  د�شتورية  الغري 

راأ�س الآفالن وعلى راأ�س الربملان .
فرغم حماولت معاذ بو�شارب رئي�س 
ال�رشعي  بغري  املو�شوف  الربملان 
منه  اعتقادا   ، منا�شبه  يف  الت�شبت 
اأن رياح التغيري لن مت�شه ، و�شيتموقع 
ب�شهولة ، اإل اأن بو�شارب الذي اأتت به 
عملية » الكادنة » و التي �رشعنتها قوى 
غري د�شتورية ، كان لبد اأن يتذوق من 
�شابقه  منه  الذي �رشب  الكاأ�س  نف�س 

رئي�س الربملان ال�شعيد بوحجة .
مثلما  موؤكدا  بل   ، متوقعا جدا  فكان 
يف  تناولته  قد   « الو�شط   « كانت 
معاذ  نهاية  اأن  ال�شابقة  اأعدادها 
يتعلق  الأمر  اأن  و   ، قريبة  بو�شارب 
عن  البحث  اأو   ، معدودة  فقط  باأيام 
بو�شارب  من  للتخل�س  فقط  اإخراج 
الإخراج  هذا  يهبط  ل  اأن  ، وحماولة 
جاءت  التي   « »الكادنة  م�شتوى  اىل 

�شمعة  اإىل  كثريا  اأ�شاءت  و  ببو�شارب 
الربملان و الكثري من النواب .

خ�شو�شا  بو�شارب  معاذ  تنحية  فتعد 
و  الربملان  الع�شابة يف  رجل  كان  اأنه 
الآفالن ، اإذ من غري املعقول اأن يبقى 
يف  رجل  كثالث  من�شبه  يف  بو�شارب 
يف  يتواجدون  عينوه  الذين  و  الدولة 
العديد  ح�شب  اأنهن  خا�شة   ، ال�شجن 
من امل�شادر املتطابقة فاإن وراء تعيني 
بو�شارب هم جماعة ال�شعيد بوتفليقة 
و رجل الأعمال ر�شا كونيناف ، طبعا 
العام  الأمني  الآخر  عرب ع�شو اجلوق 

الأ�شبق لالأفالن جمال ولد عبا�س .
فكانت نهاية بو�شارب حمتومة ، رغم 
بالتعنت  جمموعته  و  هو  ا�شتم�شاكه 
من  منا�س  ل  اأنه  لهم  تبني  اأن  اإل   ،
اقتنع  ما  بعد  هذا  وتبلور   ، الرحيل 
 ، الكادنة معه  بعملية  حتى من قاموا 
عليه  اأنقلبوا  عفيف  �شي  النائب  مثل 
متاأخرين  كانوا  الكثريين  اأن  رغم   ،
اإىل  و   ، ال�شيا�شية  الر�شائل  فهم  يف 

�شريورة املنطق ال�شيا�شي .
الكتل  لباقي  بالن�شبة  ال�شيىء  ونف�س 
احلزبية ، فبعد اأن كانت كتلة الأفالن 

برحيل  طالبت  التي  الأوىل  هي 
بو�شارب و امتناع باقي الكتل احلزبية 
، ال اأنه يف الأخري مت اجتماع ال�شمل ، 
لتطالب جميع الكتل الربملانية برحيل 
وجد  الذي  الأخري  هذا   ، بو�شارب 

نف�شه اأمام طريق م�شدود .
ورف�س  تعنت  لطاملا  الذي  بو�شارب 
مغادرة الربملان ، رغم اأن الأمني العام 
دعاه  لطاملا  جميعي  حممد  لالأفالن 
اىل تقدمي ال�شتقالة ، ال اأن بو�شارب 
مل يفهم ل ر�شائل الود ، ول �شيئا اآخر 
رغم اأن اأ�شياده الذين عينوه على راأ�س 
الأفالن هم يف حذ ذاتهم يف ال�شجون 

ومتابعني يف عدة ق�شايا .
اآخر  اىل  ال�شتماتة  بو�شارب  وقرر 
تغريات  وجود  يف  اآمال   ، حلظة 
اأو  اإيحاءات  اأو   ، تكون  قد  �شماوية 
ايعازات قد تكون ، اأو حتى رنة هاتف 
بع�س  اإيهام  يف  اأ�شتمر  اأنه  بل   ، حظ 
 ، �شحاياه  اإحدى  بقوا  الذين  النواب 
لكن   ، فوق  من  مدعوما  مازال  باأنه 
كانت فقط ح�شابات ريا�شية ب�شيطة 
�شتوؤكد اأن بو�شارب �شريحل ل حمالة 

اإن اآجال اأو عاجال .

كان  بو�شارب  اأن  فيه  �شك  ل  ومما 
يبحث عن موقع قدم جديد اأو متوقع 
جديد يف اخلارطة ال�شيا�شية القادمة ، 
وهو �رش تباطوؤه يف ال�شتقالة و انتظار 
امل�شتجدات ، اإل اأن بو�شارب ن�شي اأنه 
اأحد رجال الع�شابة ل ميكن  من كان 
اأن يكون له مكان يف املرحلة القادمة 
يف  خياركم  نظرية  عليه  تنطبق  ول   ،
اجلاهلية خياركم يف الإ�شالم هنا ، بل 
ال�شعب  ا�شتفز  لطاملا  الذي  بو�شارب 
رئي�س  بوحجة  اهانة  ثم   ، بخطاباته 
وا�شتماتة   ، ال�شن  يف  الكبري  الربملان 
مع الع�شابة اىل اآخر نف�س ، مثله مثل 
ي�شتفيقوا  اأو  ياأفلوا  مل  الذين  العديد 
من غ�شوتهم ال�شيا�شية حتى ظهر لهم 

الربهان .
خروج  طريقة  كانت  هذا  كل  ورغم 
بو�شارب ولو اأنه خرج من الباب ال�شيق 
، كانت نوعا ما رحيمة مقارنة بواقعة 
خاللها  من  اأخرج  التي   « الكادنة   «
ال   ، الربملان  رئي�س  بوحجة  ال�شعيد 
مذموما  بو�شارب  خرج  بالرغم  و  اأنه 

مدحورا .
ع�شام بوربيع

 ب�شائر احل�شم تقرتب

�سقوط الباء الأوىل يف انتظار الثانية قريبا 

الأمة  جمل�س  رئي�س  كلمة  حملت 
من  عددا  قوجيل،  �شالح  بالنيابة 
جزء  ت�شوية  باقرتاب  الإ�شارات 
كبري من الأزمة احلالية عرب اإ�شقاط 
الأوىل  الثالث  الباءات  من  اثنتني 
بو�شارب  معاذ  �شقوط  يف  تتمثل 
الثانية  الباء  و  ال�شتقالة  خالل  من 
تتمثل يف رحيل حكومة بدوي خالل 
ا�شتقالة  عرب  القادمة  ال�شاعات 
على  و�شعها  قد  بدوي  يكون 
وفق  اأيام  قبل  الدولة  رئي�س  طاولة 
املواقع  تداولتها  كثرية  ت�رشيبات 
اأي�شا  و  ال�شلة  ذات  اللكرتونية 
بع�س  و  الوطنية  اجلرائد  بع�س 
التقارير التلفزيونية، بدون اأن نغفل 
اخلطاب الذي  �شيوجهه غدا رئي�س 
الدولة و الذي من املحتمل اأن يعلن 

بينها  من  مهمة  قرارات  عن  فيه 
املوقف من ندوة احلوار الوطني و 
حكومة  رحيل  ،و  الرئا�شيات  موعد 
مثلى  ظروف  تتهياأ  بذلك   بدوي،و 

للخروج من النفق
وامل�شوؤول  اجلاد  احلوار  عوامل  اإن 
بداأت تن�شج تدريجيا، داعيا الفاعلني 
ال�شيا�شيني اإىل جتاوز اخللفيات من 
وقال  امل�شعى،  هذا  اإجناح  اأجل 
�شالح  قوجيل يف كلمة له مبنا�شبة 
تراأ�شه مرا�شم اختتام الدورة العادية 
للربملان ل�شنة 2018-2019 مبجل�س 
احلقيقي  احلوار  عوامل  اأن  الأمة، 
تن�شج  بداأت  وامل�شوؤول  واجلاد 
نائب  خطابات  خالل  من  تدريجيا 
اأركان  رئي�س  الوطني  الدفاع  وزير 
اجلي�س الوطني ال�شعبي اأحمد قايد 

ينبغي  التفكري  اأن  اإىل  �شالح م�شريا 
اأن يكون خالل هذه املرحلة الهامة 
م�شتقبل  يف  البالد  تعي�شها  التي 
املحافل  يف  اجلزائر،ومكانتها 
الدولية  ويف ذات ال�شياق، دعا �شالح  
ال�شيا�شيني  الفاعلني  كافة  قوجيل 
اإىل جتاوز اخللفيات من اأجل اإجناح 
على  احلفاظ  واإىل  احلوار،  م�شعى 
ا�شتقاللية  وعلى  ووحدتها  اجلزائر 
قرارها ال�شيا�شي وعدم ال�شماح لأي 
اأن  بالتدخل يف �شوؤونها معتربا  كان 
بناء الدميقراطية احلقيقية �شيكون 
التدخل  مبثابة مناعة للجزائر �شد 
اأن  واأو�شح ذات امل�شوؤول،  الأجنبي 
الأولوية حاليا هي يف انتخاب رئي�س 
للجمهورية من خالل انتخابات حرة 
ونزيهة ت�رشف عليها هيئة م�شتقلة، 

للرئي�س  الأوىل  املهمة  وتكون 
فيه  ت�شارك  د�شتور  اإعداد  اجلديد 
احلفاظ  ويكر�س  احلية  القوى  كل 
على ثوابت الأمة وبيان اأول نوفمرب 
اإىل  تطرقه  ولدى  الوطني  والعلم 
ال�شيد  بارك  ال�شعبي،  احلراك 
قوجيل خروج ال�شعب اجلزائري اإىل 
ال�شارع بكل م�شوؤولية ووعي �شيا�شي 
البالد  وبا�شتقرار  بوحدته  ومت�شكه 
كما  الأجنبي  التدخل  ورف�س 
الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  مواقف  ثمن 
ورافقت  م�شوؤولياتها  حتملت  التي 
اجلي�س  اأن  موؤكدا  ال�شعبي  احلراك 
جي�س  �شليل  هو  ال�شعبي  الوطني 
جدارة  وعن  بحق  الوطني  التحرير 

وذلك لرتباكه بال�شعب وبالوطن
م.�س

رحيل بو�شارب و بدوي و كلمة بن �شالح غدا

اإ�سارات اإيجابية  قبل ندوة احلوار الوطني
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دعم  م�سريات  اأم�س،  الطلبة،  جدد 
 ،19 اأ�سبوعها  يف  ال�سعبي  احلراك 
حيث جتمعوا �سباحا ب�ساحة ال�سهداء 
متجهني نحو الربيد املركزي، هاتفني 
لن�رصة احلراك ال�سعبي واال�ستمرارية 
" يا حنا يا نتوما وديقاج يا احلكومة" 
يا  البالد  "كليتوا  لهتاف  والعودة 
�سامدون  اأنهم  موؤكدون  ال�رصاقني"، 
حكم  نظام  اإقامة  يف  مطالبهم  على 
الهتاف  عرب  بالبالد،  دميوقراطي 
�سامدون..  واعون...طلبة  طلبة  ب" 
للحراك تابعون " و" الطلبة م�ستمرون 
ال�سياق  ذات  داعني يف  يف حراكهم"، 
يف  املعتقلني  �رصاح  اإطالق  اإىل 
للحراك  ال�سابقة  امل�سريات  خمتلف 
حماربة  جمال  تو�سيع  وكذا  ال�سعبي، 

الفا�سدين الذين نهبوا املال العام.
بالعا�سمة  الطلبة  م�سرية  وانطلقت 
اأ�سابيع  منذ  العادة  عليه  جرت  كما 
 10 ال�ساعة  على  ال�سهداء  �ساحة  من 
ون�سف �سباحا، حيث جتمع ع�رصات 
هاتفي  بالن�سيد  بال�ساحة  الطلبة 
ب�سلمية  التاأكيد  وكذا  الوطني  
�سليمة  �سلمية   " مرددين  امل�سرية 
من  العديد  ،رافعني  طالبية"  م�سرية 
الطلبة  مت�سك  توؤكد  التي  ال�سعارات 
بحراكهم على غرار" طلبة واعون...
 " تابعون  للحراك  �سامدون..  طلبة 
حراكهم".  يف  م�ستمرون  الطلبة   "

قلب  اأودان  و�سط  �سوب  وانطلقوا 
اأمني كثيف،  انت�سار  العا�سمة، و�سط 
عددهم  ازداد  الذين  الطلبة  و�سار 
و�سط التحق زمالئهم بهم عرب �سوارع 
العا�سمة هاتفني للدولة املدنية، من 
ما�سي  مدنية  "دولة  هتافات  خالل 
ع�سكرية"، "جمهورية ما�سي كازيرنة"، 
"جزائر حرة دميوقراطية"، كما دعوا 
نهبوا  الذين  الفا�سدين  حما�سبة  اإىل 
اأموال اجلزائريني من خالل �سعارات 
معربين  ال�رصاقني"،  يا  البالد  "كليتو 
مطالبهم  حتقق  حتى  �سمودهم  عن 
مارانا�س  لل�رصاقني  "قولو  بهتاف 

حاب�سني".
العدالة  عمل  نقطة  على  الطلبة  ركز 
�سغوط  اأي  بدون  وا�ستقاللية  بحرية 

"ال�سعب  �سعار  خالل  من  اإيعاز  اأو 
يريد ق�ساء م�ستقل"، خا�سة يف ظل 
حجم ثقل امللفات املطروحة حاليا، 
وما ك�سفت بداية معاجلتها من حجم 

ف�ساد �سخم.
كما دعوا اإىل اإطالق �رصاح املعتقلني 
باحلراك  م�ساركتهم  خلفية  على 
حرروا  "حرروا  �سعار  عرب  ال�سعبي 
متيزت  كما  املعتقلني"،  حرروا 
م�سرية الطلبة ليوم اأم�س بالدعوة اإىل 
االإفراج عن املجاهد خل�رص بورقعة 

عرب هتاف "ليبريي بورقعة".
ملحاولة  رف�سهم  الطلبة  وجدد 
اجلزائري  ال�سعب  بني  التفرقة 
"مكا�س  الهتاف  خالل  من  الواحد 
"قبايلي  الباندية"،  يف  زكارة  جهوية 

موؤكدين  خاوة"،  خاوة  عربي 
"�سلمية  ب�سعار  م�سريتهم  �سلمية 
�سعب  "جي�س  �سعار  وكذا  �سلمية"، 
لق�سية  عادوا  كما  خاوة".  خاوة 
اللفتات  اعتربوها وفق  التي  الرايات 
الإلهاء  نحاولة  املرفوعة  وال�سعارات 
مكتوب  كالفتة  مطالبه   عن  ال�سعب 
حتى  بالرايات  "�سغلتمونا  عليها 
نن�سى الباءات" و" �ساهدتهم الرايات 

ومل ت�ساهدوا املطالب".  
ب�رصورة  متم�سكون  الطلبة  يزال  وال 
بن  القادر  عبد  الدولة  رئي�س  رحيل 
�سالح وكذا رئي�س احلكومة نور دين 
بدوي وطاقمه، بعدما جددوا التذكئر 
يا  حنا  يا   " مرددين  املطالب  بهذا 
بن   " وكذا   " ياحلكومة  ديقاج  نتوما 
�سالح ديقاج ...بدوي ديقاج". و" مل 

نن�ساك يا بدوي ويا بن �سالح".
اأم�س كذلك  وفتحت هتافات م�سرية 
النار على حكومة نورالدين بدوي، من 
ديقاج  نتوما  يا  حنا  "يا  �سعار  خالل 
يا  انتخابات  "مكا�س  احلكومة"،  يا 
الع�سابات"، م�سددين على اأن م�سرية 
م�ساركة  �ست�سهد  القادمة  اجلمعة 
التي  وهي  اجلزائريني،  من  قيا�سية 
وذلك  اال�ستقالل  عيد  مع  �ستتزامن 
"يف 5 جويلية كاين  من خالل هتاف 
كرره  الذي  الهتاف  وهو  ت�سونامي"، 
طيلة  وتكررا  مرار  املتظاهرون 
م�سرية اأم�س، مع الهتاف " " يا �سهيد 

ارتاح ارتاح نحن �سنكمل الكفاح".
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�شارة بومعزة

واهم من يراهن على التفرقة بني اجلزائريني
.         اجلمعة القادمة �شتكون تاريخية

اأكد الطلبة مت�شكهم مب�شريات الثالثاء اخلا�شة بدعم مطالب احلراك ال�شعبي، مراهنني على تاأ�شي�س 
نظام دميقراطي وعلى ال�شتمرارية بـ"ما رانا�س حاب�شني" و�شط ح�شور اأمني كثيف.

اجلل�شات الوطنية للحوار ليوم 6 جويلية

م�ساركة طالب الإبراهيمي و بن بيتورو جميلة بوحريد
ات�شالت مع زروال و مولود حمرو�س

االأ�سبوع  غ�سون  يف  تبا�رص 
املكلفة  اللجان  اجلاري، 
الوطنية  للجل�سات  بالتح�سري 
 6 ليوم  املقررة  للحوار 
العليا  باملدر�سة  جويلية 
لعني  واالإطعام  للفندقة 
الدعوات  اإر�سال  يف  البنيان، 
هذه  يف  للم�ساركة  الر�سمية 
�ستناق�س  التي  املبادرة 
من  للخروج  "خارطة طريق" 
متر  التي  ال�سيا�سية  االأزمة 

بها البالد.
رئي�س  اأكد  ال�سدد،  هذا  ويف 
الوطني  ال�سورى  جمل�س 
حلزب جبهة العدالة والتنمية 
خل�رص بن خالف يف ت�رصيح 
ت�سمية  على  االتفاق  مت  اأنه 

التي  الوطني  احلوار  ندوة 
املقبل  ال�سبت  يوم  �ستنعقد 
بـ"اجلل�سات الوطنية للحوار"، 
الفاعلني  كافة  �ستجمع  حيث 
من  ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف 
مدين  وجمتمع  اأحزاب 
احلراك  ون�سطاء  ونقابات 
ال�سعبي، بهدف "اإعداد وثيقة 
وم�سادقة  نقا�س  حمل  تكون 
اعتمادها  مت  اإذا  وميكنها 
اإخراج البالد من االأزمة التي 

تعي�سها اليوم".
الوثيقة  هذه  اأن  واأو�سح 
"خارطة  عن  عبارة  هي 
قد  الذي  للحوار  طريق 
�رصائح  بني  م�ستقبال  يكون 
وبني  اجلزائري  املجتمع 

للخروج  اآلية  الإيجاد  ال�سلطة 
ال�سيد  االأزمة"،وقال  من 
اجلهات  اأن  خالف،  بن 
قد  للجل�سات  املنظمة 
ال�سفوية  االت�ساالت  با�رصت 
"منذ  الفاعلني  خمتلف  مع 
حوايل ثالثة اأ�سابيع"، موؤكدا 
بهم  االت�سال  مت  من  "كل  اأن 
واأحزاب  �سخ�سيات  من 
يف  رغبتهم  اأبدوا  ومنظمات 
القيادي  واأعلن  احل�سور". 
احد  هو  و  احلزب  هذا  يف 
-ح�سبه-  املنظمة  اجلهات 
الر�سمية  الدعوات  اأن 
هذا  "خالل  اإر�سالها  �سيتم 
انتظار  يف  وذلك  االأ�سبوع" 
عقد  رخ�سة  على  احل�سول 

العليا  باملدر�سة  اجلل�سات 
ال�سخ�سيات  ومن  للفندقة، 
امل�ساركة  على  وافقت  التي 
-ح�سب  اجلل�سات  يف 
النا�سط   املتحدث-،  ذات 
عبد  يحيى  علي  احلقوقي 
احلكومة  ورئي�س  النور، 
بيتور،  بن  اأحمد  االأ�سبق 
االأ�سبق  اخلارجية  ووزير 
االإبراهيمي  طالب  اأحمد 
بوحريد  جميلة  واملجاهدة 
بن  العربي  ال�سهيد  واأخت 
االت�سال  �سيتم  كما  مهيدي، 
ال�سخ�سيات  من  بكثري 
الرئي�س  غرار  على  االأخرى، 
االأ�سبق ليامني زروال ورئي�س 
مولود  االأ�سبق  احلكومة 

حمرو�س واآخرون.
لالأحزاب  بالن�سبة  اأما 
بن  ال�سيد  فاأكد  ال�سيا�سية، 
جبهة  "حزب  اأن  خالف 
اأنه  قال  اال�سرتاكية  القوى 
اجلل�سات  هذه  يح�رص  قد 
الثقافة  اأجل  من  التجمع  اأما 
تردد  فهناك  والدميقراطية 
ترك  لكنه  جانبه  من  ب�سيط 
الباب مفتوحا للح�سور"وقال 
"ي�سرتط  اأنه  ذات املتحدث، 
اأال  املدعوة  ال�سخ�سيات  يف 
النظام  مع  متورطة  تكون 
اأن�سار  من  تكن  ومل  ال�سابق 
العهدة اخلام�سة، كما ي�ستثنى 

من هذه اجلل�سات اأحزاب 
املواالة".

دعت الك�سافة االإ�سالمية اجلزائرية، 
اإىل �رصورة التعجيل بتنظيم انتخابات 
اإطالق  مع  االآجال،  اأقرب  رئا�سية يف 
الفعاليات  كل  يجمع  �سامل  حوار 
اأجل  من  واملجتمعية  ال�سيا�سية 

تقريب وجهات النظر.
االإ�سالمية،  الك�سافة  منظمة  طالبت 
خالل دورة جمل�سها الوطني، للتعجيل 
الرئا�سية، معتربة  بتنظيم االنتخابات 
اأنه احلل الذي من �ساأنه اإخراج البالد 
من االأزمة، داعية اإىل �رصورة حت�سري 
وي�سمن  تنظميها  ي�سهل  ما  “كل 
خلق  خالل  من  �سفافيتها  و  جناحها 
ومراجعة  مالئمة  �سيا�سية  اأجواء 
لها  الناظمة”  القانونية  للن�سو�س 
لتنظيم  م�ستقلة  هيئة  اإن�ساء  ال�سيما 

واالإ�رصاف على االنتخابات.
االإ�سالمية  الك�سافة  �سددت  كما 
اجلزائرية على �رصورة تنظيم “حوار 
ال�سيا�سية  فعاليات  كل  يجمع  �سامل” 
يهدف  اإق�ساء”  “بدون  واملجتمعية 

وخلق  النظر  وجهات  تقريب  اإىل 
توافق وجتاوز كل ما من �ساأنه متزيق 
ال�سعب اجلزائري واحلياد عن  وحدة 
االأهداف االأ�سا�سية. واأبرزت الك�سافة 
واحلكمة  بالرزانة  التحلي  اأهمية 
لتحقيق  والبحث عن قوا�سم م�سرتكة 
املجاالت  عن  واالبتعاد  االأولويات 
و"حتقيق  العميقة  االإيديولوجية 
اإطار  يف  ال�سعبي  احلراك  مطالب 

مرجعية بيان اأول نوفمرب.
من  اأنه  املنظمة  اعتربت  كما 
االإطار  باحرتام  االلتزام  ال�رصوري 
الد�ستوري وتفادي احللول التي توؤدي 
يف  والدخول  االأزمة  عمر  اإطالة  اإىل 
الطويلة غري  االنتقالية  نفق املراحل 
دور  على  مثنية  العواقب،  حممودة 
حماية  يف  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
جت�سيد  يف  ال�سعب  ومرافقة  الوطن 
اأن اجلزائر �ستجتاز  طموحاته، قائلة 
هذه املرحلة احلرجة “واحدة موحدة 

قوية ومتم�سكة بثوابتها".

عقب اإطالق حوار وطني �شامل

الك�سافة تدعو لتنظيم 
رئا�سيات يف اأقرب وقت

ق�شية جممع معزوز

مثول اأويحيى و �سالل اأمام 
حمكمة �سيدي احممد 

االأوالن  الوزيران  الثالثاء  اأم�س  مثل 
عبد  و  اأويحيى  اأحمد  ال�سابقان 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  �سالل  املالك 
لدى حمكمة �سيدي احممد )اجلزائر 

العا�سمة( يف ق�سية جممع معزوز.
لدى  التحقيق  قا�سي  كان  للتذكري،  و 
جوان  يف  اأمر  قد  العليا  املحكمة 
الفارط باإيداع الوزيرين االأولني اأحمد 
احلب�س  �سالل  املالك  وعبد  اأويحيى 
اأ�سا�سا  تتعلق  بتهم  املوؤقت املتابعني 
للغري  مربرة  غري  امتيازات  مبنح 

اأموال  تبديد  و  ال�سفقات  جمال  يف 
و  الوظيفة  ا�ستغالل  �سوء  و  عمومية 
نف�س  اطار  يف  و  امل�سالح  ت�سارب 
لدى  اجلمهورية  وكيل  قام  الق�سية، 
حمكمة �سيدي احممد باال�ستماع اإىل 
الغني  عبد  ال�سابقني  الوزيرين  اأقوال 
�سيمثل  كما  يو�سفي  يو�سف  و  زعالن 
ال�سيد  اخلا�س،  معزوز  جممع  مالك 
اجلمهورية  وكيل  امام  معزوز،  احمد 

يف نف�س الق�سية. 
م.�س

الر�سمي  الناطق  االت�سال،  وزير  اأكد 
للحكومة، ح�سن رابحي، اأم�س الثالثاء 
احلكومة  اأن  العا�سمة،  باجلزائر 
وطني  حلوار  مبادرة  باأي  "ترحب 
يجمع اجلزائريني ويحافظ على اأمنهم 
وا�ستقرارهم"وقال رابحي يف ت�رصيح 
له على هام�س مرا�سم اختتام الدورة 
 2019-2018 ل�سنة  للربملان  العادية 
اأ�سئلة  على  رده  يف  االأمة،  مبجل�س 
احلوار  جل�سات  ب�ساأن  لل�سحافيني 
املعار�سة  �ستنظمها  التي  الوطني 
ال�سبت املقبل باجلزائر العا�سمة، اأن 
للحوار  باأي مبادرة  "ترحب  احلكومة 
الذي ي�ستند اإىل القيم الوطنية ويجمع 

اجلزائريني وال يفرقهم ويحافظ على 
اأمنهم وا�ستقرارهم".

واأ�ساف اأن "اأي مبادرة ت�سب يف اإطار 
مرحب  هي  للوطن  العامة  امل�سلحة 
توفري  على  تعمل  اأنها  طاملا  بها 
ظروف  وتوفري  للمواطنني  الطماأنينة 

اإقامة دميقراطية حقيقية".
الذي  احلكومي  اجلهاز  وبخ�سو�س 
املا�سي  ال�سهر  نهاية  و�سعه  مت 
بهدف متابعة الن�ساطات االقت�سادية 
تعرف  اأن  يحتمل  التي  وامل�ساريع 
ا�سطرابا جراء االإجراءات التحفظية، 
جلانا  "هناك  اأن  االت�سال  وزير  قال 
تتوىل درا�سة هذا املو�سوع من اأجل 

اإح�ساء املوؤ�س�سات التي �ست�ستفيد من 
الأن غاية احلكومة هي  االإجراء  هذا 
ال�رصكات من  لهذه  املنت�سبني  متكني 

املحافظة على منا�سب �سغلهم".
ويف حديثه عن "امل�ساكل" التي تعاين 
االإعالم اخلا�سة،  بع�س و�سائل  منها 
التي  "امل�ساكل  اإن  وزيراالت�سال  قال 
بني  حتل  لن  القطاع  يف  تراكمت 
�سيتم  اأنه  موؤكدا  و�سحاها"،  ع�سية 
"اتخاذ كافة التدابري التي من �ساأنها 
اال�ستجابة لتطلعات املنت�سبني لهذا 
القطاع من خالل تاأطريه القانوين".

"اأ�سبابا  هناك  اأن  الوزير  واأو�سح 
منها  تعاين  التي  لل�سعوبات  اأخرى" 

و"لي�س  االإعالمية  الو�سائل  بع�س 
اإىل  م�سريا  فقط"،  االإ�سهار  �سح 
املوؤ�س�سات  هذه  ت�سيري  "�سوء 
ت�سيري  يف  حرة  هي  التي  اخلا�سة 
يف  تكون  اأن  وينبغي  �سوؤونها 
مربزا  م�ساكلها"،  حلل  امل�ستوى 
على  "احلر�س  هو  الدولة  دور  اأن 
اأكرب  ي�سم  اإعالمي  حميط  توفري 
الإي�سال  االإعالم  و�سائل  من  عدد 
املواطن"وبخ�سو�س  اإىل  املعلومة 
بورقعة  خل�رص  املجاهد  اإيداع 
رهن احلب�س املوؤقت، اأعرب الوزير 
اجلزائرية  العدالة  يف  "ثقته"  عن 

املخولة بالبت يف هذه الق�سية. 

الناطق الر�شمي للحكومة ح�شن رابحي

احلكومة ترحب باأي مبادرة حلوار وطني جاد

الوطني  للجي�س  مفرزة  متكنت 
دورية  اإثر  الثالثاء  اأم�س  ال�سعبي، 
احلدودي  ال�رصيط  قرب  تفتي�س 
اكت�ساف   من  بتمرنا�ست،  اجلنوبي 
ما  والذخرية،ح�سب  لالأ�سلحة  خمباأ 
يف  الوطني  الدفاع  وزارة  به  اأفادت 

بيان لها. 
و جاء يف البيان اأنه "يف اإطار مكافحة 
وبف�سل  احلدود،  وحماية  االإرهاب 
اال�ستغالل اجليد للمعلومات، متكنت 
مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي، اليوم 
تفتي�س  دورية  اإثر   ،2019 جويلية   02
اجلنوبي  احلدودي  ال�رصيط  قرب 
الع�سكرية  بتمرنا�ست/الناحية 

ال�ساد�سة، من اكت�ساف خمباأ لالأ�سلحة 
والذخرية".

و احتوى هذا املخباأ على "بندقيتني 
ن�سف اآليتني من نوع �سيمينوف و )10( 
و  غراد  نوع  من  �ساروخية  قاذفات 
)30( قذيفة هاون عيار 82 ملم، بعيدة 
املدى، و )40( �سمامة هاون عيار 82 
وزارة  اأ�سارت  االإطار،  هذا  ملم"و يف 
النتائج  هذه  اأن  اإىل  الوطني  الدفاع 
مرة  "لتوؤكد  تاأتي  ميدانيا  املحققة 
وحدات  وا�ستعداد  جاهزية  اأخرى، 
لتاأمني  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
امل�سا�س  كل حماوالت  و�سل  حدودنا 

بحرمة و�سالمة الرتاب الوطني".

وزارة الدفاع

اكت�ساف خمباأ لالأ�سلحة و 
الذخرية بتمرنا�ست 

مركب متييع الغاز باأرزيو 

احلادث يخلف جريحني 
اإثر  االثنني  م�ساء  �سخ�سان  جرح 
متييع  مبركب  االنتاج  بوحدة  حادث 
باملنطقة  الواقع   GL1Z الغاز  
وهران،  بوالية   باأرزيو  ال�سناعية 
بيان  يف  الثالثاء  اأم�س  جاء  ح�سبما 
اأفادت  ،و  ل�رصكة �سوناطراك 
"يف  اأنه  للمحروقات  الوطنية  ال�رصكة 
 2019 جويلية   01 االثنني  يوم  م�ساء 
حادث  طراأ   00:22 ال�ساعة  حوايل 
وحدات  من  وحدة  م�ستوى  على 
 GL1Zالغاز متييع  ملركب  االإنتاج 
الأرزيو  ال�سناعية  باملنطقة  الواقع   ،

بوالية وهران".
بعد  "مبا�رصة  انه  البيان  اأ�ساف  و 
خطة  اإطالق  مت  احلادث  وقوع 
مكنت  املتبادلة،  للم�ساعدة  تدخل 

 ، املوقف"  يف  ال�رصيع  التحكم  من 
اأية  يخلف  مل  "احلادث  ان  م�سيفا 
خ�سائر ب�رصية تذكر، با�ستثناء اإ�سابة 
على  اإجالوؤهما  مت  بجروح  �سخ�سني 
على  بهم  والتكفل  ال�رصعة  جناح 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  م�ستوى 

بوهران".
نف�سية  متابعة  خلية  اإن�ساء  مت  كما  
امل�سدر  ذات  ح�سب  املكان،  بعني 
على  يوؤثر  "لن  احلادث  اأن  اأكد  الذي 
القدرات االنتاجية ملركب GL1Z"و 
باالعالم  املكلف  اأفاد  فقد  للتذكري، 
لدى املديرية العامة للحماية املدنية 
لواج،  ت�رصيح  االثنني يف  ام�س  م�ساء 
اأن "احلريق قد خلف على االأقل اأربعة 

جرحى". 
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الوطني  الدرك  م�صالح  با�رشت 
العديد  يف  معمقة  حتقيقات 
اأجنزت  التي  امل�صاريع  من 
والتي  املا�صية  الع�رشية  خالل 
يف   ، املاليري  نهب  يف  ا�صتعملت 
اأخرى  ال  اأن  اكت�صاف  مت  حني 
فيها  درا�صات  نهبت  جمرد  تزال 
االإدراج  يف  يف  لتو�صع  املاليري 
اإ�صغالها رغم  حني بع�صها  توقفت 
العديد  يف  لها  االأموال  اإ�صافة 
لنهب  لتبقى  و�صيلة  من  املرات 
وتدقق م�صالح  ، هذا  العام  املال 
منح  طريقة  يف  الوطني  الدرك 
جهة  وكيفية  ال�صفقات  من  هذه 
الرقابة  على  اإبعاد  اأ�صحابها 
وان  خا�صة  جهة  من  واملتابعة 
و�رشكات  �صامية  هناك  اإطارات 
يف  غارقون  ومقاولون  اأجنبية 
التحقيقات  والذين جتري  الف�صاد 
الوزراء  من  العديد  معهم  رفقة 
وامل�صوؤولني الذين ميلكون العديد 

من االأمالك بوالية تلم�صان.
هذا وقد �صملت التحقيقات  اإقامة 
من  املنجزة  ريفو  بفيال  الدولة 
مل  التي  العرب  املقاولني  قبل 
تنتهي االأ�صغال بها  اإىل اليوم منذ 
ا�صتهالكها  ملئات  رغم   2005
ال�رشكة  متابعة  املاليري  ودون 
�صف   ، كبريا  ت�صاوؤال  يبقى  والذي 
املياه  حتلية  م�صاريع  ذلك  اإىل 
الثالثة«  و«�صوق  »هنني«  من  بكل 
املياه  حتلية  عملية  التي  توقفت 
قبل  من  املرات  من  الكثري  يف 
�صوء االأ�صغال  نتيجة املوقع الغري 

ال�رشكات  اختارته  مالئم  الذي 
يتم  مل  بدورها  التي  اال�صبانية 
حما�صبتها ،  زيادة على ذلك جند 
الذي  تلم�صان  تليفرييك  م�رشوع 
ب11  �صوي�رشية  �رشكة  اجنزته 
مليار دج قبل اأن يتوقف بعد عامني 
�رشكة  قبل  ويتم  جتديده  من 
فرن�صية وتغيري عرباته بعدما تبني 
 ، الكوابل  رفقة  �صاحلة  غري  انها 
هذه  حما�صبة  يتم  مل  هذا  ورغم 
خط  التحقيقات  ت�صمل   ، ال�رشكة 
الذي  بجزيئه  احلديدية  ال�صكة 
قبل  من  �صواء  كبري  تاأخرا  يعرف 
اأو  كوندوث  االيطالية  ال�رشكة 
مع  تتقا�صم  التي  الرتكة  ال�رشكة 
جممع حداد امل�رشوع ، �صف اإىل 
اأر  »�صي  ال�صينية  ذلك  ال�رشكة 
�صي �صي » املكلفة باجناز حمول 
بني  ميناء  ما  ال�صيار  الطريق 
الغزوات والطريق ال�صيار والتي مل 
تكمل امل�رشوع  رغم جتاوز االأمد 
، حيث تبني اأن اأطراف  فاعلة من 
م�صوؤولني �صامني حت�صل على مزايا 
من هذه ال�رشكات متنع متابعتها ، 
امل�صاريع  اإىل  هذه  وت�صاف  هذا 
ب�صتوان  ال�رشطان  مركز  من  كل 
 ، اجلامعي  بتلم�صان  ،  والقطب 
ومئات ال�صكنات التي ا�صتفاد  منها 
تبني  والتي  وال�صينيني  االأتراك 
مطابقة للمعايري  اأنها  غري 
امل�صاريع  هذه   . واملخططات 
ت�صاف اإىل م�صاريع اأخرى تتقدمها 
تهيئة ه�صبة »الال �صتي« ، وم�صاريع 
االإ�صالمية  ،  الثقافة  عا�صمة 

والطريق ال�صاحلي  الذي مل يكتمل 
بعد  وجملة من امل�صاريع ال�صكنية 
اإقامة  اأن هناك م�صاريع مت  ، كما 
املاليري  كلفت  درا�صتها  التي 
تتقدمها القرية   ، جت�صيدها  دون 
اأجريت  التي  ببيدر  ال�صياحية 
من  دوالر  ماليري  ب04  درا�صتها 
ا�صبانية  عرقلت  �رشكة  قبل 
لنهب  اأقامتها  �صامية  اإطارات 
اال�صتيالء  مت  التي  اأرا�صيها 
م�صت�صفى  اإىل  باالإ�صافة   ، عليها 
 10 درا�صته  اأقام  تلم�صان  الذي 
مالية  مببالغ  بريطانيني  خرباء 
مبعايري  ملعب  على  زيادة   ، كربى 
اأجريت  والذي  زناتة  باإقليم  دولية 
ي�صاف   ، التج�صيد  درا�صته  دون 
مطار  تو�صيع  ذلك  م�رشوع  اإىل 
اأن  رغم  الذي  احلاج  مي�صايل 
قبل  باملاليري  من  اأقيم  جتديده 
املقاولون  العرب  ومت  �رشكة 
يت�صاقط  الذي  اجلب�س  اإقامة 
التزال  الطائرات  حيث  اأزيز  مع 
اأ�صغال تو�صيع مدرجه ب3000مرت 
انطالقتها  اإعطاء  رغم  تنطلق  مل 

اإىل  ي�صاف   ، �صنوات  منذ 
وجتديد  تو�صيع  ذلك  م�رشوع 
التي  البحرية  بالغزوات  املحطة 
مل يتم جت�صيدها ، من جهة اأخرى 
لن تهمل التحقيقات اأ�صغال مينائي 
يو�صع  باالإ�صافة  و�صيدي  هنني 
احلديدية  ال�صكة  م�صاريع  اإىل 
بجنوب وغرب تلم�صان التي بقيت 
درا�صات دون جت�صيد ناهيك على 
م�صاريع ازدواجية الطرق الوطنية 
بقيت  التي  35،07،و22  رقم 
باالإ�صافة   ، دون جت�صيد  درا�صات 
تلم�صان  جنوب  ربط  م�رشوع  اإىل 
بالطريق ال�صيار والتي اأ�صندت اإىل 

�رشكات مل تنطلق فيها .
التحقيقات  �صت�صمل  كما   هذا 
والة  امل�صوؤولني  من  اأمالك 
على  تعاقبوا  تنفيذيني  ومدراء 
الوزراء  بع�س  على  زيادة  تلم�صان 
من  ا�صتفادتهم  ي�صتبه  الذين 
بقيت  امل�صاريع  التي  هذه  ريع 
�صبيلها  يف  ونهبت  جت�صيد  دون 

املاليري  .
حممد بن ترار
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اأحمد باحلاج

اأدرار  بوالية  ال�صحة  قطاع  يعترب 
�صايل   ، اأولف  ببلديات  خا�صة 
لبلديات  اإ�صافة  ورقان  تيميمون 
باجي  برج  االإدارية  املقاطعة 
التي  القطاعات  بني  خمتارمن 
ب�صبب  �صاخن  �صفيح  على  تعي�س 
التاأخر يف دعمهما باالأطقم الطبية 
اجلراحة  جماالت  يف  املخت�صة 
 – احلنجرة   – العظام   – العامة 
وقت  يف  االأطفال   وطب  العيون 
العيادات  على   القائمني  ي�صطر 
املوؤ�ص�صات  و  اجلوارية  الطبية 
اجلوارية  ال�صحية  العمومية 
اإىل  امل�صتعجلة   احلاالت  لنقل 
م�صت�صفيات املدن املجاورة على 
م�صافات ترتاوح بني الـ 25 و 430  
بامل�صابني  تعلق   ما  خا�صة  كلم،  

يف  اخلطورة  متفاوتة  بجروح 
ت�صتدعي  التي  املرور   حوادث 
يثري  ومما   ، ا�صتعجالية  تدخالت 
هو  املناطق  تلك  �صاكنة  قلق 
املرافق  دعم  يف  الكبري  التاأخر 
متطورة  طبية  باأجهزة  ال�صحية 

كجهاز الراديو و ال�صكانري .

الريا�صية  االأ�رشة  جهتها  من 
تزال  ال  اأدرار  بوالية  وال�صبانية 
الت�صنج  من  حالة  وقع  على  تعي�س 
ال�صارع  مت�صك  ظل  يف  وذلك   ،
وزير  تدخل  مبطلب  االأدراري 
مهام  الإنهاء  والريا�صة  ال�صباب 
مدير القطاع بالوالية الذي حملوه 

الوخيمة  العواقب  م�صوؤولية تبعات 
الت�صيب  حالة  عن  تنجر  قد  التي 
يف  دخوله  عن  ناهيك  واالهمال 
اإطارات  مع  مبا�رشة  �رشاعات 

القطاع .
�صجلت  فقد  ال�صغل،  بقطاع  اأما 
خالل  املعنية  االخت�صا�س  دوائر 
يزيد  مبا  التالعب  اجلارية  ال�صنة 
بال�رشكات  �صغل  من�صب   500 عن 
الوطنية العاملة يف حقول البرتول 
مبناطق  �صوناطراك  مبديرية 
 ، اأدرار  والية  ببلديات  عديدة  
عديد  يف  بالبطالني  دفع  مما 
بالت�صعيد  للتهديد  املنا�صبات 
جميع  وعلى  خطابهم  لهجة  من 
من  حذر  ما  وهو  االأ�صعدة، 
خطورته وايل والية اأدرار ، خا�صة 
يف ظل الركود التنموي غري املربر 

يف الفرتة االأخرية  .

احلكومة  وعدت بردع املت�سببني يف تعرث ملف التنمية املحلية

قطاعات ال�سحة ،ال�سباب والريا�سة 
وال�سغل  ت�ؤجج االحتقان املحلي باأدرار

 تعي�ش اجلبهة االجتماعية املحلية بوالية اأدرار  على وقع حالة من الغليان الغري م�سبوق 
ب�سبب الرتاكمات امل�سجلة بقطاعات ال�سحة، ال�سباب والريا�سة وبدرجة اكرب قطاع الت�سغيل 

ال�سائك  ، ويتزامن ذلك مع اإ�سهار احلكومة  ل�سيف احلجاج يف وجه من و�سفهم بامل�سوؤولني 
املتقاع�سني يف تاأدية الدور املنوط بهم .

العدالة تعيد فتح امللف بوهران 

التحقيق يف ارتباط �شركة 
م�شرية بالكيان ال�شهيوين

با�رشت امل�صالح الق�صائية لوالية 
�رشكة  ملف  وهران  باإعادة  فتح 
�صورفيت التي �صبق التحقيق فيها 
القانونية  مديرتها  متابعة  ومت 
وبع�س العمال قبل اأن يتم الت�صرت 
على امللف الذي يعترب اأحدى اكرب 
الذي  واالحتيال  الن�صب  عمليات 
�صوناطراك  �رشكة  له  تعر�صت 
�رشكة  قبل  من  اجلزائرية 
ت�صكيل  يف  امل�رشية   اأورا�صكوم 
»�رشكة �صورفريت«  باأرزيو  والتي 
  2009/02/24 يوم  د�صنت 
مليار  ب01  قدر  كبري  با�صتثمار 
تبني  دوالر  والتي  مليون  و200 
اأن لهذه ال�رشكة عالقات بالكيان 
تهريب  وراء  وتقف  ال�صهيوين 
كميات �صخمة من روؤو�س االأموال 
اإىل اخلارج  ومبا�رشة عملية حلها 
للت�صرت على الف�صيحة التي ك�صفها 
بعد العمال موؤخرا ،  هذه ال�رشكة 
عرفت ف�صادا كبريا جر م�صوؤولها 
اإىل املحاكم خا�صة يف وجود عدة 
اجلزائية  االأق�صام  بني  ما  ق�صايا 
والقطب  ووهران   الرزيو  
بعد  خا�صة  املخت�س   اجلزائي  
و�رشكائه  ال�صابق  مديرها  اإدانة 
و5�صنوات   02 ما  ترتاوح  باأحكام 
التي  االأحكام  نافذة  وهي  حب�س 
دفن عملية  خاللها  من  حاولو 
ك�صفها  واالحتيال  التي  الن�صب 

بع�س القانونني بوهران .
ربطها  مت  التي  الف�صائح  هذه 
اجلن�صيتني  دو  العام  باملدير 
مت  والكندية الذي  الباك�صتانية 
وحتميله  بعد  بلده  اإىل  تهريبه  
اإدانة   اإدانة  �صبق  كما   ، الف�صاد 
بتهمة  ال�رشكة  ذات  اإطارات 
تهريب 300 دوالر ، هذا  وجتري 
حتقيقات  اجلزائرية  العدالة 
ت�صري  خلفية وجود  على  معمقة 

�رشكة  عالقة  اال�صتباه  يف  اإىل 
»اأورا�صكوم »مع اإ�رشائيل من خالل 
امل�صنوعة  الغيار  قطع  اكت�صاف 
باإ�رشائيل من قبل العمال والذين 
ك�صفوا  كما   االأمن  م�صالح  بلغوا 
جتاوزات جمة لل�رشيك امل�رشي 
روؤو�س  تهريب  اإىل  ي�صعى  الذي 
دخلت  التي  ال�رشكة   هذه  اأموال 
مرحلة  اإنتاج  »اليوريا«  و«االأمو
مبعدل  نهاية  �صنة  2013  نياك« 
بطريقة  ي�صدر  طن  مليون   34
العمال  بع�س  ح�صب  م�صبوهة 
خلفية  على  طردهم  مت  الذين 
ت�رشيبهم معلومات حول عمليات 
عرب  واالإنتاج  العملة  تهريب 
عملية  اأن  بطيوة  وي�صتبه  ميناء 
الكيان  تكون  نحو  قد  الت�صدير 
بع�س  تتبع  واليوم  ال�صهيوين  ، 
نونية  لقا ا طراف اخلطوات  االأ
�صورفريت بعد  �رشكة  حلل 
يف  اأورا�صكوم  �رشكة  جناح 
اخلارج  اإىل  اأموالها  تهريب 
وتاأمينهم ،وهو ما �صيكلف �رشكة 
فادحة  يف  خ�صائر  �صوناطراك 
ال600  املال  جتاوزت  راأ�س 
االأرباح  عن  ناهيك  دوالر  مليون 
لها  يظهر  مل  ت�صجيلها  رغم 
ف�صيحة  بانفجار  يهدد  ما  اثر  
بوهران  وهو   02 �صوناطراك 
العدالة  يف  حتقق  الذي  االأمر 
لوجود  اال�صتباه  ظل  يف  خا�صة 
اإىل  »اليوريا«  لت�صدير  خطط 
هذه  ومبادلة  ال�صهيوين  الكيان 
بقطع  واخلطرية  احليوية  املادة 
العمال  ك�صفه  الذي  الغياراالأمر 
حول  التحقيقات  جتري  كما   ،
روؤو�س  من  املاليري  تهريب 
من  اخلارج  والتي  اىل  االأموال 

�صاأنها االإطاحة بعد روؤو�س .
حممد  بن ترار

تلم�شان

التحقيقات تطال امل�شاريع الكبرية  
واأمالك بع�ض الوزراء  

اأ�صبال  مدار�س  دفعات  �صجلت 
واالأغواط  ب�صار  من  لكل  االأمة 
يف  جيدة  نتائج  وبجاية  وباتنة 
التعليم املتو�صط  امتحان �صهادة 
جناح  بن�صبة   )2019 يوليو   )دورة 
ما  ح�صب   ،%99،33 ب  قدرت 
لوزارة  بيان  الثالثاء  اأم�س  اأورده 

الدفاع الوطني.
وجاء يف البيان »انه عقب االإعالن 
التعليم  �صهادة  امتحان  نتائج  عن 
 ،2019 جوان  لدورة  املتو�صط 
اأ�صبال  مدار�س  دفعات  �صجلت 
واالأغواط   ب�صار  من  لكل  االأمة 
نتائج  العام  هذا  وبجاية  وباتنة 
االأمة  اأ�صبال  ممتازة، حيث حقق 
الــ 299 نتائج قيا�صية بن�صبة جناح 
بــ  يقدر  عام  مبعدل   %99،33
20/15.20 حيث حت�صل 15 �صبال 
املتو�صط  التعليم  �صهادة  على 
بتقدير امتياز و 93 �صبال بدرجة 
جيد جدا و112 �صبل بدرجة جيد، 
على  االأ�صبال  بقية  حت�صل  فيما 

اجليد«وا�صف  من  قريب  درجة 
النتائج  »هذه  ان  امل�صدر  ذات 
املمتازة والنوعية تعك�س اجلهود 
اجلبارة الأ�صبال االأمة وتوؤكد اأي�صا 
واالأهمية  امل�صتمرة   العناية 
العليا  القيادة  توليها  التي  البالغة 
للجي�س الوطني ال�صعبي ملدار�س 
اأ�صبال االأمة، كما تعك�س امل�صتوى 
مدار�س  به  تتميز  الذي  الراقي 
اجتهاد  وكذا  االأمة  اأ�صبال 
واالإطارات  االأ�صاتذة  وتفاين 
والو�صائل  عليهم  ال�صاهرة 
واملادية  الب�رشية  واالإمكانات 
�صخرتها  التي  والبيداغوجية 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  قيادة 
املنا�صبة،  املدار�س«وبهذه  لهذه 
يتقدم الفريق اأحمد قايد �صالح، 
نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�س 
ال�صعبي،  الوطني  اجلي�س  اأركان 
بالتهاين  والتقدير لكل الناجحني 
يف  �صاهموا  الذين  ولالإطارات 

حتقيق هذه النتائج امل�رشفة

�شهادة التعليم املتو�شط

 نتائج جيدة يف مدرا�ض
 اأ�شبال الأمة



ليومية  موثوقة  م�صادر  ك�صف 
»الو�صط«، اأن وزير التكوين والتعليم 
قد  بلخري  مو�صى  دادة  املهنيني 
حتقيق  جلنة  اإيفاد  ر�صميا  قرر 
لتق�صي  امل�صتوى  عالية  وزارية 
واخلروق  التجاوزات  حقيقة 
اجلهوية  باملديرية  امل�صجلة 
للمركز الوطني للتعليم املهني عن 
على  خا�صة   ، ورقلة  ملحقة  بعد 
خلفية الوقفة االحتجاجية للعمال 
االأخرية من اأجل املطالبة بتنحية 
جتاوزتها  التي  اجلهوية  املديرة 
من  اأكرث  يطرح  ومما   ، االأحداث 
املهتمني  لدى  ا�صتفهام  عالمة 
اأن  ورقلة  بوالية  التكوين  بقطاع 
من  قوتها  ت�صتمد  امل�صوؤولة  ذات 
بدليل   ، الدولة  من  نافذة  جهة 
تعر�ض العمال للرتهيب والتخويف 
، ناهيك عن رفع ما اأ�صموه بتقارير 
حق  يف  العامة  للمديرية  مغلوطة 
املوظفني املوجودة عقود عملهم 

على نهايتها .
 اىل جانب ذلك فقد جلاأ موظفي 
املركز الوطني للتعليم املهني عن 
بعد ملحقة ورقلة اىل تنظيم وقفة 
املوؤ�ص�صة  مقر  اأمام  احتجاجية 
للمطالبة برحيل املديرة اجلهوية 
تبعات  م�صوؤولية  حملوها  التي 
ممار�صة  و  بالقرارات  االنفراد 

التع�صف يف حق العمال .

مطلعة  م�صادر  من  علم  وح�صبما 
فاإن وزير التكوين والتعليم املهنيني 
دادة مو�صى بلخري قد اأكد ملقربيه 
الت�صنج  حالة  من  ممتع�ض  اأنه  
واالحتقان التي تخيم على املركز 
بعد  عن  املهني  للتعليم  الوطني 
باملديرية اجلهوية ورقلة ، خا�صة 
والعرائ�ض  ال�صكاوى  خلفية  على 
و�صلته  التي  االحتجاجية 

والتهمي�ض  احلقرة  بخ�صو�ض 
والطرد التع�صفي ملوظفني بحجة 
تاأكيد  رغم   ، عقودهم  نهاية 
اأنه  ر�صمية  مرا�صلة  يف  الوزارة 
املنا�صب  ا�صتغالل  يخ�ض  فيما 
للعدد  ونظرا  املمنوحة  املالية 
والعرائ�ض  ال�صكاوي  من  الكبري 
االإدارة  م�صالح  اإىل  الواردة 
واملوظفني  العمال  من  املركزية 
ت�صوية  عدم  من  ي�صتكون  الذين   ،
واملهنية  االإدارية  و�صعياتهم 
اال�صتفادة  يخ�ض  فيما  ال�صيما 
وجود  رغم  الرتبة  يف  الرتقية  من 
منا�صب مالية �صاغرة ، حيث غالبا 
املنا�صب  هذه  ا�صتغالل  يتم  ما 
وبالتايل  اخلارجي  التوظيف  يف 
حرمان امل�صتخدمني والعمال من 
حقهم يف الرتقية ، حيث �صدد دادة 
باملائة  مو�صى على تخ�صي�ض 70 
ال�صاغرة  املالية  املنا�صب  من 
باعطاء  وذلك  الداخلية  للرتقية 
االأولوية للعاملني بالقطاع لتح�صني 

و�صعيتهم االجتماعية واملهنية .

من املرتقب اأن حتل خالل ال�شهر اجلاري جلنة حتقيق تابعة لوزارة التكوين والتعليم املهنيني 
، باملديرية اجلهوية للمركز الوطني للتعليم املهني عن بعد ملحقة ورقلة ، للوقوف على 

التجاوزات املقرتفة يف حق موظفني الذين باتوا يعي�شون على  وقع الإرهاب الإداري وهاج�س 
الف�شل خا�شة ما تعلق منهم باملوظفني الذين ت�شرف  عقود عملهم على نهايتها .

املديرية اجلهوية للمركز الوطني للتعليم املهني عن بعد 

اأحمد باحلاج 

 جلنة حتقيق وزارية مرتقبة بورقلة 

ببلدية  ال�صحي  املركز  ي�صكو 
العالية بورقلة  ، جملة من النقائ�ض 
املر�صى  يوميات  نغ�صت  التي 
والن�صاء احلوامل، ب�صبب االفتقار 
لالأخ�صائيني والعتاد الطبي الذي  
حتمية  �رضورة  توفريه  اأ�صبح 
املر�صى  من  العديد  حتول  بعد 
به  اأفادت  لفئران جتارب ح�صبما 
واملرا�صالت  ال�صكاوي  من  جملة 

املرفوعة لل�صلطات الو�صية  .
 طالب ممثلي �صكان بلدية العالية 
جريدة  مع  حديثهم  يف   ، بورقلة 
ال�صحة  وزير  من    « »الو�صط 
امل�صت�صفيات،  واإ�صالح  وال�صكان 
ب�رضورة اإيفاد جلنة وطنية للوقوف 
املحلية  اجلمعيات  مع  بالتن�صيق 

على  ذاته،  بالقطاع  املهتمة 
النقائ�ض  جملة  تداعيات  واقع  
وكذا  القطاع  فيها  يتخبط  التي 
املتطلبات ال�رضورية التي يفتقر 
بالناحية  ال�صحي  املركز  اإليها 
تلك  اأبرز  من  ولعل  املذكورة، 
اخت�صا�ض  غياب  امل�صاكل، 
الن�صاء والتوليد، مما يرغم الن�صاء 
احلال  املي�صورات  احلوامل 
وتكاليف  ال�صفر  م�صقة  ملكابدة 
حاالتهن  ملتابعة  الباهظة  النقل 
مب�صت�صفى احلجرية  ، فيما تلجاأ 
يرزحن  اللواتي  الن�صاء  غالبية 
الوالدة  اإىل  الفقر،  خط  حتت 
بالطريقة التقليدية التي عادة ما 
�صحية  اأ�رضار  اإحلاق  يف  تت�صبب 

اإىل  اأحيانا  ت�صل   واجلنني  باالأم 
الو�صايا  قابلته  و�صع  الوفاة،  حد 
تكلف  مل  حيث  مطبق،  ب�صمت 
امل�صاكل  يف  النظر  اإعادة  نف�صها 
التي يتخبط فيها القطاع ال�صحي 
بها  التكفل  اأمل  على  بالعالية  
واالإمكانات  االأولويات  ح�صب 

املتاحة ح�صب قول حمدثينا  .
على  هوؤالء  �صدد  جهتهم،  من   
�رضورة تدخل  ال�صلطات املعنية  
لدى م�صالح مديرية ال�صحة بهدف 
دعم املركز ال�صحي ال�صالف ذكره 
غرار  على  الالزم  الطبي  بالعتاد 
وهو  الردايو،  و  ال�صكانري  جهاز 
عن  الت�صاوؤل  من  الكثري  اأثار  ما 
م�صري االأموال ال�صخمة املوجهة 

اإطار الرفع من ن�صبة التغطية  يف 
واحلدودية  النائية  باملناطق 
االآهلة بال�صكان ، االأمر الذي دفع 
بال�صكان للتهديد باخلروج لل�صارع 
ال�صحة  يف  باحلق  للمطالبة 
والتنديد بالتدهور احلا�صل بهذه 

االأخرية .
مع العلم  اأن جمعيات حملية كانت 
قد را�صلت موؤخرا الوزارة االأوىل 
الهيكل  بدعم  مطالبتها  اأجل  من 
اأخ�صائيني   باأطباء  ال�صحي   
لتغطية العجز احلا�صل يف خمتلف 
العامة  كاجلراحة  االخت�صا�صات، 
كذا  و  والتوليد  الن�صاء  وطب 

العيون واالأنف واحلنجرة.
اأحمد باحلاج 

احلوامل يلدن بطريقة تقليدية وال�شكانري والراديو حلم يراود اجلميع 

احتفال مبنا�شبة عيد ال�شتقالل وال�شباب 

 و�صع كارثي يف املركز ال�صحي بالعالية  بورقلة 

اأمن والية ورقلة ي�صطر برناجما ثريا 

اأمن مترنا�شت 

توقيف �صخ�ص يف ق�صية حيازة �صالح 
ابي�ص حمظور دون مربر �صرعي

اأخبار اجلنوبالأربعاء  03  جويلية  2019  املوافـق  ل30 �شوال  1440هـ 6

احل�رضي  االأمن  عنا�رض  متكنت 
الثالث  باأمن الوالية من توقيف  
العمر)21  من  يبلغ  �صخ�ض 
ق�صية  يف  �صنة( متورط 
من  )�صكني(  ابي�ض  حمل �صالح 
مربر  دون  ال�صاد�ض،  ال�صنف 

�رضعي.
عنا�رض  قيام  اإثر  على   وهذا 
بامليدان  العاملة  ال�رضطة 
بقطاع  راكبة  بدوريات 
بحي  وبال�صبط  االإخت�صا�ض 
لفت  اين   ، مترنا�صت  اأنكوف 
�صبهة  حمل  �صخ�ض  اإنتباههم 
التلم�ض  لعملية  اإخ�صاعه  وعند 
على  بحوزته  �صبط  اجل�صدي، 
من  حم�صور  ابي�ض  �صالح 
حجزه  ليتم  ال�صاد�ض  ال�صنف 
بعد  املقر،  اإىل  املعني  وحتويله 
االإنتهاء من اإجراءات التحقيق مت 
اأمام / وكيل اجلمهورية  تقدميه 
والذي  مترنا�صت  حمكمة  لدى 
اأحاله بدوره على حمكمة املثول 
�صنة  حقه  يف  �صدر  اأين  الفوري 
االإيداع  مع  نافذة   حب�ض   )01(
بـ  تقدر  نافذة  مالية  وغرامة 

)30.000دج(.

 …..توقيف �شخ�س يف 
ق�شية ال�شرقة من داخل 

م�شكن
احل�رضي  االأمن  م�صالح  متكنت 
توقيف   من  الوالية  باأمن  الثاين 
)25 �صنة(  العمر   من  يبلغ  �صخ�ض 
يف ق�صية ال�رضقة من داخل م�صكن 
مع توافر ظرف الت�صلق و الك�رض. 
تقدم  اإىل  تعود  الق�صية  حيثيات 
ال�رضطة  مقر  اإىل  املواطنني  اأحد 
لغر�ض تقدمي �صكوى ر�صمية جراء 
تعر�صه لل�رضقة طالت م�صكنه على 
 ، مترنا�صت  تربكات  حي  م�صتوى 
ال�رضطة  عنا�رض  با�رضت  وعليه 
وكذا   والتحري  البحث  عملية 
وبعد  االإ�صتعالمي  اجلانب  تفعيل 
مت  فيه   امل�صتبه  على  التعرف 
املقر من  اإىل  حتويله  و  توقيفه 
التحقيق  اإجراءات  ا�صتكمال  اأجل 
اأمام  تقدميه  ومت  الق�صية،  يف 
التي  املخت�صة  الق�صائية  اجلهات 
اأ�صدرت يف حق امل�صتبه فيه )03( 
ثالثة �صنوات حب�ض نافذة مع اأمر 
و  العقابية  باملوؤ�ص�صة  باالإيداع 
غرامة مالية قدرها 200.000 دج 

و 220.000 دج تعوي�ض لل�صحية.
اأحمد باحلاج 

بوالية  العقربي  الل�صع  حالة  دقت 
اأن  بعد   ، اخلطر  ناقو�ض  ورقلة  
ال�صحية  �صجلت خمتلف املرافق 
منها  عدة  حاالت  بها  املتواجدة 
ت�صمم  222حالة  اإىل  و�صلت 
وفاة    حالتي  بينهم  من  عقربي 

خالل ال�صائفة احلالية. 
م�صوؤولة  م�صادر  ك�صفت 
ورقلة  بوالية  ال�صحة  بقطاع 
م�صاحلها  »،اأن  ليومية«الو�صط 
احلالية  ال�صائفة  خالل  �صجلت 
222 حالة ت�صمم عقربي من بينها 
حالتي وفاة  ما جعل الع�رضات من 
الو�صع  من  متخوفني  املواطنني 
و  املوالية  الثالثة  االأ�صهر  يف 
احلرارة  درجة  بلوغ  و  املتزامنة 
و   ، درجاتها  اأعلى  باملنطقة 
الفظيع  االإنت�صار  من  يقابله  ما 
تعرفها  التي  ال�صامة  للح�رضات 
باقي مناطق  املنطقة على غرار 
منها  خا�صة  و  اجلنوب  واليات  و 

ح�رضة العقرب .
الو�صع   ، مت�صل  �صياق  يف  و 
ال�صحية  امل�صالح  و�صع  الراهن 
باتوا يف  ، بعدما  يف عنق زجاجة 

يف  الفادح  النق�ض  جراء  ورطة 
على  اأبقى   ، امل�صادة  االأم�صال 
العقربي  بالل�صع  امل�صابني  حياة 
يف خطر ، يحدث ذلك على الرغم 
من امليزانية ال�صنوية املخ�ص�صة 
لتلبية  ال�صحي  القطاع  لفائدة 
على  الالزم  العتاد  من  حاجياته 
توفري  منها  و  االأدوية  غرار 
هذه  اأن  اإال   ، امل�صادة  االأم�صال 
معنية  غري  اأنها  و  يبدوا  االأخرية 
و   ، امليزانية  بتلك  االإطالق  على 
هو ما يف�رضه الو�صع العالق الذي 
فيما   ، اليوم فح�صب  وليد  يعد  ال 
عن  املواطنني  جهتهم  من  عرب 
ال�صديدين  اإ�صتيائهم  و  غ�صبهم 
اأنغ�ض  الذي  الو�صع  لتعفن 
عي�صتهم و خا�صة مع حلول ف�صل 
جهتهم  من  اأفاد  قد  و   ، ال�صيف 
يف   املنطقة  �صكان  من  الع�رضات 
ت�رضيحات متفرقة لهم » الو�صط 
لل�صع  للت�صدي  جلوئهم  على   «
يف  التقليدية  بالطريقة  العقربي 
ظل ان�صحاب اجلهات املعنية عن 

االأداء بدورها .
اأحمد باحلاج 

222 حالة اإ�صابة بالت�صمم العقربي 
من بينها حالتي وفاة  بورقلة  

خالل ال�شائفة احلالية 

عيد  منا�صبة  حللول   حت�صبا 
لـ  املوافق  وال�صباب  االإ�صتقالل 
05 جويلية من كل �صنة، �صطرت 
برنامج  ورقلة  والية  اأمن  م�صالح 
اإحياء  ق�صد  ثري  اإحتفايل 
املنا�صبة، حيث �صيتم تزيني كافة 
الوطنية  بالراية  االأمنية  املقرات 
مع اإطالق اأنا�صيد حما�صية ثورية 

تبعث يف النفو�ض حب الوطن.
تاريخية  حما�رضة  تنظيم  وكذا   

االأمن  جهاز  منت�صبي  لفائدة 
تن�صيطها  على  ي�رضف  الوطني 
اإىل  التاريخ،  يف  خمت�ض  اأ�صتاذ 
فكرية  م�صابقات  تنظيم  جانب 
�صيقوم  وباملنا�صبة  وريا�صية، 
الوطني  االأمن  جهاز  منت�صبي 
ميدانية  زيارة  بورقلة  بتنظيم 
بالوالية،  املجاهد  متحف  اإىل 
بجولة  القيام  خاللها  من  يتم 
ال�صور  على  االإطالع  ق�صد 

التاريخية التي حتاكي الت�صحيات 
واملعارك  للمجاهدين  اجل�صام 
البوا�صل،  ال�صهداء  خا�صها  التي 
املجاهدين  �صور  على  والتعرف 
رموز الثورة التحريرية املظفـرة.

     
تنظيم  �صيتم  وباملنا�صبة، 
م�صتوى  على  مماثلة  ن�صاطات 
دائرة  )اأمن  ال�صتة  الدوائر  اأمن 
حا�صي م�صعود، اأمن دائرة تقرت، 

دائرة  اأمن  اأنقو�صة،  دائرة  اأمن 
 ، املقارين  دائرة  اأمن  متا�صني، 

امن دائرة �صيدي خويلد(.
العامة  املديرية  وحتر�ض  هذا 
اإحياء  على  دوما  الوطني  لالأمن 
املنا�صبات الوطنية ق�صد احلفاظ 
واإذكاء  الوطنية  الذاكرة  على 
لدى  الوطن  الوطنية وحب  الروح 

منت�صبيها .
اأحمد  باحلاج 
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املوقف ال�صلبي لفرن�صا من ق�صية ال�صحراء 
الغربية ل ي�صاعد على �صمان الأمن 

اأكد الأ�شتاذ اجلامعي يف جامعة ديكارت الفرن�شية، ال�شيد �شبا�شتيان بولي، اأن موقف فرن�شا 
ال�شلبي من ق�شية ال�شحراء الغربية، يعد من بني اأحد العوامل التي تقف اأمام التغلب على 

التحديات الأمنية يف منطقة �شمال اإفريقيا وال�شاحل املدرجة يف قائمة الأماكن الأكرث خطرا 
نتيجة لتزايد وترية اأن�شطة اجلماعات املتطرفة وجتار املخدرات والهجرة غري ال�شرعية، 

م�شيفا اأن هذا املوقف الذي ل ين�شجم مع اخلطاب الر�شمي لباري�س ب�شاأن مواجهة والت�شدي لآفة 
الإرهاب على امل�شتوى الإقليمي والدويل.

املر�صد  رئي�س  اأو�صح  كما 
ال�صحراء  اأجل  من  اجلامعي 
�صمن  مداخلته  يف  الغربية، 
اإحت�صنها  التي  الندوة  اأ�صغال 
حول  الفرن�صي  الربملان 
والتحديات  الغربية  ال�صحراء 
الفرن�صي  الإعالم  اأن  الأمنية، 
حماولة  يف  ي�صاهم  الأخر  هو 
الغربية  ال�صحراء  على  التعتيم 
التي  العوامل  معاجلة  يف 
التهديدات  جانب  اإىل  ت�صاهم 
يف  الإ�صتقرار  على  الأمنية 
اإ�صرتاجتية  رغم  املنطقة، 
موا�صلة  يف  البولي�صاريو  جبهة 
ن�صالها بطريقة �صلمية من اأجل 
الدويل وجتنب  القانون  تطبيق 
الع�صكرية  املواجهة  اأو  العنف 
الو�صع  على  التاأثري  لعدم 
على  الفر�صة  وتفويت  الأمني 
وجتارة  الإرهابية  اجلماعات 
على  تتغذى  التي  املخدرات 
اإنت�صارها  لتو�صيع  الالاإ�صتقرار 

ورقعة تواجدها.
املحا�رض،  الأ�صتاذ  اأ�صاد  كما 
احلكومة  تبذلها  التي  باجلهود 
التعليم  قطاع  يف  ال�صحراوية 
الت�صامح  قيم  وتر�صيخ 
و�صط  ال�صحيح  والإ�صالم 

لتفادي  ال�صحراوي  املجتمع 
اجلهادية  احلركات  وجود 
على  اأو  املخيمات  داخل 
�صيادة  حتت  الواقعة  الأرا�صي 
ال�صحراوية، مربزا  اجلمهورية 
اأو  الت�صدد  مظاهر  غياب 
املجتمع  داخل  العنف  خطاب 
املناطق  بباقي  مقارنة 
يعك�س  الذي  ال�صيء  املجاورة 
تبذلها على  التي  مدى اجلهود 

جانب  اإىل  الداخلي  امل�صتوى 
حدودها  حماية  يف  دورها 
اجلوار  بلدان  مع  امل�صرتكة 
من التدفقات غري ال�رضعية اأو 
املتطرفة  للجماعات  ال�صماح 

بالتواجد فيها.
�صبا�صتيان  ال�صيد  واإختتم 
بالتاأكيد  حما�رضته،  بولي 
على اأن منطقة �صمال اإفريقيا 
بع�س  بها  تزال  ل  وال�صاحل 

عالقة،  ال�صيا�صية  الق�صايا 
الإرهاب  خماطر  اإىل  اإ�صافة 
حتتاج  لهذا  الإ�صتقرار،  وعدم 
و�صامل  معمق  نقا�س  اإىل 
وخلق  اأفكار  اإىل  للتو�صل 
اإ�صرتاجتيات ت�صاهم يف جتاوز 
والتحديات  العوائق  هذه  كل 
الأمنية التي باتت ت�صكل خطرا 
حقيقا على املنطقة و�صعوبها 

وتهدداأمنهم واإ�صتقرارهم. 

الأ�شتاذ اجلامعي يف جامعة ديكارت الفرن�شية، ال�شيد �شبا�شتيان بولي

حمفظة القراآن املعلمة اآلء ب�صري 
الطعام  عن  اإ�رضابها  توا�صل 
ال�صلطة  ال�صلطة  �صجون  يف 
حني  يف  توالًيا،  اخلام�س  لليوم 
اأفرجت وبطلب اأمريكي عن رجل 
اأبو  �صالح  الفل�صطيني  الأعمال 
"ور�صة  يف  �صارك  والذي  ميالة، 
اأثارت  مّرة،  ،حقيقة  البحرين" 
الفل�صطيني؛  ال�صارع  ا�صتهجان 
طاملا  ب�صري  ال�صيا�صية  فاملعتقلة 
التي  التهم  نف�صها جميع  نفت عن 
وجهتها لها ال�صلطة والتي كان من 
اأبرزها "اإثارة النعرات الطائفية"، 
"غري  جمعيات  من  اأموال  وجمع 
املحامي  اأكد  كما  م�رضوعة"، 

مهند كراجة مراًرا وتكراًرا.

حرمان وتهديدات

اخلا�س  الدفاع  فريق  يوؤكد  كما 
ح�صور  من  حمرومة  اأنها  باآلء 
التحقيق،  جلل�صات  حماميها 
رم من حقها يف الدفاع  وكذلك حتحُ
الذي كفله لها القانون الفل�صطيني؛ 
هيبة  على  ال�صلطة  من  �صطوة  يف 

القانون والق�صاء.
اأجهزة  اإعادة  اأن  الفريق  اأكد  كما 
اآلء فهمي ب�صري،  ال�صلطة اعتقال 
يق�صي  ق�صائي  قرار  �صدور  رغم 
اعتقالها  واإعادة  عنها،  بالإفراج 
وتقدمي طلب متديد توقيف بحقها 
15 يوما بتاريخ 2019/6/27 للمرة 
يوما،   30 جمموعه  ومبا  الثانية، 
العن�رضية"  النعرات  "اإثارة  بتهمة 
ي�صكل اعتداء على �صلطة القانون، 
وهو  الق�صاء،  عمل  يف  وتدخال 
التي  الأمنية  ال�صطوة  قبيل  من 
متار�صها اأجهزة ال�صلطة التنفيذية 

بحق اأجهزة ال�صلطة الق�صائية.

اعتقلت  ال�صلطة  اأجهزة  وكانت 
قريتها  من  الأوىل  املرة  ب�صري يف 
 9 يف  قلقيلية  يف  جين�صافوط 
ماي املا�صي، واأفرج عنها يف 11 
باإخالء  ق�صائي  قرار  بعد  جوان، 
�صبيلها بكفالة، ليعاد اعتقالها بعد 

يومني من الإفراج عنها.
والدتها -اليوم ويف ات�صال هاتفي 
لرئي�س املجل�س  الأول  النائب  مع 

اأن  اأكدت  بحر-  اأحمد  الت�رضيعي 
وابتزاز  لتهديدات  تتعر�س  ابنتها 
داخل �صجون ال�صلطة الفل�صطينية، 
يف حني اأكدت عائلتها اأنها تعر�صت 
للتعذيب من اليوم الأول لعتقالها 

يف مايو املا�صي.

ا! �شالح اأبو ميالة حًرّ
ويف  متاًما،  النقي�س  وعلى 
تفرج  ال�صلطة  خمتلف؛  م�صهد 
وبطلب  معدودة  �صاعات  وبعد 
وتهديد اأمريكي عن رجال اأعمال 
ميالة  اأبو  يدعى �صالح  فل�صطيني 
البحرين  ور�صة  يف  �صارك  كان 
يذكر اأن ال�صلطة الفل�صطينية كانت 
فل�صطيني  اأي  اعتقال  قررت  قد 
التي  البحرين  ور�صة  يف  ي�صارك 
ال�صهر  اأواخر  املنامة  يف  عقدت 

املا�صي.
اأي مفارقة هذه، فتاة )اآلء ب�صري( 
قلقيلية،  يف  م�صجد  من  اعتقلت 
ومت�صي قرابة ال�صهرين يف �صجون 
ال�صلطة الفل�صطينية، مل يثبت اأنها 
اأجرمت بحق الوطن ول املواطن، 

رم من اأدنى حقوقها التي كفلها  حتحُ
لها القانون بحقها يف الدفاع، كما 
اأنها تتعر�س لألوان من التهديدات 
و�صفت  خمتلفة  لتهم  والبتزاز 

بالواهية؟!
اأعمال  رجل  املقابل،  ويف 
ميالة(،  اأبو  )�صالح  فل�صطيني 
الفل�صطينيون  اأعلنه  ملا  وخالًفا 
ال�صيا�صية  على خمتلف توجهاتهم 
من موقف راف�س ومندد بـ"ور�صة 
اآخرين   12 مع  ي�صارك  البحرين"، 
يف الور�صة التي كانت مبنزلة مزاد 
وتاريخها،  فل�صطني  لبيع  رخي�س 
حتٍدّ  يف  هدوء  بكل  عنه  يفرج 

مل�صاعر ال�صعب الفل�صطيني.!!

تعليقات وا�شتهجان!
وتعليقا على املو�صوع كتب يا�صني 
مبوقع  �صفحته  على  الدين  عز 
"في�صبوك":  الجتماعي  التوا�صل 
اإن "اإعالم ال�صلطة يحاول التربير 
ميالة  اأبو  �صالح  �رضاح  لإطالق 
الأمريكية،  اجلن�صية  يحمل  باأنه 
وهذا غري �صحيح فال يوجد اإثبات 

وحتى  اجلن�صية،  هذه  ميلك  اأنه 
ترمب(  )م�صاعد  جرينبالنت 
و�صفه بالفل�صطيني، ومل يقل عنه 
مواطن اأمريكي"وتابع "على فر�س 
الأمريكية؛  اجلن�صية  يحمل  اأنه 
اجلن�صية  يحمل  كان  عقل  فع�صام 
ال�صغوط  ورغم  ا  اأي�صً الأمريكية 
�صهًرا  ال�صلطة  ماطلت  الأمريكية 
عنه"وكان  الإفراج  قبل  كاماًل 
لل�رضق  الأبي�س  البيت  مبعوث 
غرينبالت،  جي�صون  الأو�صط 
اأجهزة  اأعرب عن �رضوره لإطالق 
�صلطة رام اهلل، �رضاح رجال اأعمال 
يف  م�صاركتهم  ب�صبب  اعتقلتهم 

ور�صة البحرين القت�صادية.
له  تغريدة  يف  غرينبالت،  وقال 
لأن  "م�رضورون  اإننا  تويرت:  عرب 
اأطلقت  الفل�صطينية  ال�صلطة 
اعتقلته  الذي  الفل�صطيني  �رضاح 
ال�صالم  ور�صة  يف  م�صاركته  بعد 
"نحن  م�صيفا  الزدهار"،  اإىل 
مع  حديثنا  موا�صلة  اإىل  نتطلع 
واأي  العمل،  ور�صة  ح�رض  من  كل 
�صخ�س اآخر يريد م�صتقباًل اأف�صل 

للفل�صطينيني".
وعّد عز الدين اأن موقف ال�صلطة 
"يبدو  م�صيفا  الرخاوة،  غاية  يف 
اأمام حماولة  اأنها لن ت�صمد كثرًيا 
الحتالل اإزاحتها واإحالل م�رضوع 
الإدارة املدنية مكانها"يف ال�صياق، 
املحرر  والأ�صري  الكاتب  انتقد 
اأبو  عن  الإفراج  مرداوي  حممود 
ميالة، وكتب على ح�صابه: "اأجهزة 
ال�صلطة تطلق �رضاح رجل الأعمال 
ت�رض  تزال  ول  ميالة،  اأبو  �صالح 
على اعتقال الأ�رضى املحررين".

ميالة  اأبو  "�صالح  مرداوي:  وتابع 
املتحدة،  الوليات  ظهره  يف 
ظهرهم  يف  املحررون  والأ�رضى 
�صلطة  الفل�صطيني..  ال�صعب 
اخلونة  بتطلع  بت�صتحي�س  بتخاف 
اأن  اإىل  املنا�صلني"ي�صار  وبتخلي 
طالبت  عدة  حقوقية  موؤ�ص�صات 
مرارا  الفل�صطينية  ال�صلطة 
بالإفراج عن املعتقلني ال�صيا�صيني 
يف �صجونها، والتوقف عن �صيا�صة 
تلق  مل  ولكن  ال�صيا�صي،  العتقال 

هذه املطالبات اأدنى ا�صتجابة.

خالل 6 اأ�شهر

الحتالل منع رفع الأذان 294 
مرة بامل�صجد الإبراهيمي

اأن  الأوقاف،  وزارة  اأكدت 
�صهور  ال�صتة  خالل  الحتالل 
الأذان  رفع  منع  العام  هذا  من 
اأن �صهر يونيو  294 وقًتا، علًما 
الأذان  رفع  الحتالل  منع 
خالله 51 وقًتا واأفادت الوزارة 
باإ�رضام  م�صتوطنني  بقيام 
امل�صجد  بجوار  بال�صمع  النار 
الإبراهيمي من اجلهة ال�رضقية 
باجلدار  ت�صوه  عنه  نتج  ما 

اأروقة  جلميع  الدخان  ودخول 
م�صتوطن  اأقدم  كما  امل�صجد 
على قطع �صجرة زيتون معمرة 
واعتدى  اخلارجية  �صاحته  من 
امل�صتوطنني  من  اآخرون 
موظفي  �صالحيات  على 
جبهة  برتكيب  وقاموا  احلرم 
قدمي  لبالط  وخلع  حجر 
ال�صاحات  يف  اليو�صفية  اأمام 

اخلارجية.

مفارقة

ال�صلطة توا�صل اعتقال اآلء ب�صري وتفرج عن م�صارك بور�صة املنامة!

قال ع�صو جلنة متابعة احتجاز 
املحامي  ال�صهداء  جثامني 
ال�صهيد  ووالد  عليان،  حممد 
ل  الحتالل  �صلطات  اإن  بهاء: 
تزال حتتجز 45 جثمانا ل�صهداء 
يف "مقابر الأرقام" والثالجات 

منذ عام 2015.
ت�رضيحات  يف  عليان  واأ�صار 
دفن  عن  الك�صف  اإىل  اإذاعية 
حممد  لل�صهداء:  جثامني   4
ورامي عورتاين، وعبد  الفقيه، 
وحممد  �رضور،  اأبو  احلميد 
الأرقام..  "مقربة  يف  طرايرة، 
فل�صطني  �صمال  ميعاد" 
بالأوراق  ذلك  واأثبت  املحتلة، 

الثبوتية.
�صدر  الدفن  قرار  اأن  واأ�صاف 
يف  احتاليل  ع�صكري  باأمر 
اليوم  يف  ودفنوا   ،2018/5/7
الثاين، مع اأخذ عينات لفح�س 
يكن  مل  ما  وهو   "DNA“
متاحا �صابقا، اإذ كان يتم الدفن 
اأن  عليان  ك�صف  كما  ع�صوائًيّا 

الأقل  على  جثامني   4 هناك 
باأمر  الثالجات  يف  يزالون  ل 
العليا  املحكمة  من  احرتازي 
اإبقاءهم  اأن  اأي  "الإ�رضائيلية"، 
نهائي،  قرار  اتخاذ  حلني 
وهناك عدد من ال�صهداء حتى 
الآن مل يعرف م�صريهم؛ �صواء 
اأكان دفنوا يف "مقابر الأرقام" 

اأم ل يزالون يف الثالجات.
-ومن جتربته-  عليان  وو�صف 
ذوو  يعي�صها  التي  احلالة 
جثامينهم  املحتجزة  ال�صهداء 
�صلطات  اإن  اإذ  بـ"قاتلة"؛ 
جثمان  احتجزت  الحتالل 
من  اأكرث  بهاء  ال�صهيد  جنله 
هذه  "خالل  قائال:  اأ�صهر،   10
الفرتة مل نهداأ يوما واحدا، ومل 
ننم دون كوابي�س اأو بكاء، نظهر 
اأمام الإعالم برباطة جاأ�س يف 
نتاأمل..  حني نكون يف احلقيقة 
ومل ن�صعر بالراحة اأو الطمئنان 
اإّل عندما دفن بهاء، واأ�صبح له 

عنوان ن�صتطيع زيارته".

الحتالل يحتجز 45 جثمانا 
ل�صهداء منذ 2015 
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كتاب بحر ال�ضني اجلنوبي للباحث دياري �ضالح جميد

موقع ا�شرتاتيجي

�صفحة   175( الكتاب  يتاألف 
موثًقا  الو�صط،  بالقطع 
ف�صول.  خم�صة  من  ومفهر�ًصا( 
ال�صني  بحر  الأول،  الف�صل  يف 
والأهمية  املوقع  اجلنوبي: 
ال�صرتاتيجية، يبحث جميد يف 
ال�صني  لبحر  اجلغرايف  املوقع 
فيه  اجلزر  واأهم  اجلنوبي، 
والغربية  والو�صطى  )ال�رشقية 
واجلنوبية(، وموارد الطاقة فيه، 
اإقليم  دول  يف  الطاقة  وميزان 
واأهمية  اجلنوبي،  ال�صني  بحر 
ال�صرتاتيجية.  البحر  هذا 
الأهمية  هذه  اأن  جميد  يقول 
م�صافة  عنا�رش  خالل  تتعزز 
من  مزيد  اإ�صفاء  على  تعمل 
لبحر  ال�صرتاتيجية  القيمة 
�صيما  »ول  اجلنوبي،  ال�صني 
كونه  بحقيقة  تتعلق  التي  تلك 
بني  ت�صل  التي  الطرق  اأق�رش 
والهندي،  الهادئ  املحيطني 
بوجود  ميتاز  كونه  عن  ف�صاًل 
اأكرث خطوط املالحة ازدحاًما 
بحركة ال�صفن يف العامل؛ اإذ اأن 
العاملية  النفط  ناقالت  ن�صف 
واأغلبية  البحر،  هذا  عرب  مير 
املواد  حتمل  الناقالت  هذه 
من  الآتي  كالنفط  الأولية 
جنوب  دول  اإىل  العربي  اخلليج 
�رشق اآ�صيا، )...( ما جعل بحر 
ال�صني اجلنوبي يحظى باهتمام 
احلال  هي  كما  الكربى  الدول 
�رشورة  ترى  التي  ال�صني  مع 
قوة  اأي  من  البحر  هذا  حماية 
اأخرى، اإقليمية اأكانت اأم دولية، 
تعطيل  يف  تت�صبب  اأن  ميكن 
لرتباط  فيه،  املالحة  حركة 
ذلك باإمكان ال�رشر باقت�صادها 
عموًما«،  املنطقة  واقت�صاد 
مذكًرا باأن يف كل عام، متر عرب 

ب�صائع  اجلنوبي  ال�صني  بحر 
 3،5 بـ  قيمتها  تقدر  جتارية 
ن�صبة  وت�صل  دولر،  تريليونات 
ما  اإىل  فيها  وا�صنطن  م�صاركة 

يقارب 2،1 تريليون دولر.

مقاربات جيوبوليتيكية
املقاربة  الثاين،  الف�صل  يف 
ال�صني  لبحر  اجليوبوليتيكية 
اأهمية  جميد  يتناول  اجلنوبي، 
زاوية  ال�صني اجلنوبي من  بحر 
اجليوبوليتيكية  النظريات 
املختلفة، كاملقاربة املاكندرية 
الربيطاين  اجلغرايف  اإىل  ن�صبة 
التي  ماكندر  هالفورد  ال�صري 
الربي  القلب  فكرة  على  تركز 
اجليوبوليتيكي  واأفكار  للعامل، 
�صبايكمان  نيكول�س  الأمريكي 
)الإطار(  »رميالند«  ونظريته 
يتحكم  من  »اإن  ومفادها: 
اخلارجي  الهالل  منطقة  يف 
على  ي�صيطر  اأن  ي�صتطيع 
ي�صيطر  ومن  الظهرية،  مناطق 
على  ي�صيطر  الأخرية  على 
ومن  وتو�صعها،  الأر�س  قلب 
يتحكم  القلب  تو�صع  من  يحد 
يف م�صار ال�صالم العاملي«. اأما 
جميد  فريدها  الثالثة  املقاربة 
الأمريكي  اجليوبوليتيكي  اإىل 
و�صع  الذي  ماهان  األفريد 
التي  البحرية  القوة  نظرية 
ا  مهًمّ جماًل  البحار  يف  ترى 
الوليات  �صيا�صات  لتوجيه 
املتحدة مبا ي�صمن لها حتقيق 
اخلا�س  الوطني  الأمن  م�صالح 
مت�صلة  الرابعة  املقاربة  بها. 
باأفكار اجليوبوليتيكي الأمريكي 
املتم�صك  كابالن،  روبرت 
حلركة  اجلغرايف  بالتف�صري 
التاريخ والعالقات الدولية. نراه 
العامل  دائًما يركز على حتمية 
اإىل  ال�صني  دفع  يف  اجلغرايف 

اأن تكون قوة بحرية مهمة على 
�صاهمت  الذي  الأمنوذج  غرار 
من  �صناعته  يف  اجلغرافيا 
الربية   - الأملانية  القوة  خالل 
ويقرتح  اأوروبا.  يف  املهيمنة 
الهندية  البحرية  القوة  تفعيل 
واإ�صغال  ال�صني،  مع  للتوازن 
الداخلية،  مب�صكالتها  ال�صني 
واإقناع ال�صني بال تكون مناف�ًصا 
يف املحيط الهادئ، بل اأن تكون 

�رشيًكا.

ملن ال�شيادة؟
ال�صيادة  الثالث،  الف�صل  يف 
اجلنوبي،  ال�صني  بحر  على 
اخلالفات  اإىل  املوؤلف  ي�صري 
الإقليم  دول  بني  ن�صبت  التي 
جهة،  من  خارجي  بدعم 
برزت  التي  الأطماع  وبدافع 
الرئي�صة  القوى  توجهات  بفعل 
هذا  على  الهيمنة  يف  الراغبة 
البحر، بالتايل على دول الإقليم 
»ت�صعى  لذا،  منه.  تت�صكل  التي 
اإبراز  اإىل  دوله  من  دولة  كل 
الإقليمية  مياهه  يف  حقها 
بالطريقة التي ترى اأنها ت�صمن 
العليا،  ال�صرتاتيجية  م�صاحلها 
اإىل  بال�رشورة  قاد  ما  وهو 
وجهات  يف  اختالف  حدوث 
اخلا�صة  وادعاءاتها  نظرها 
بتحديد املياه الإقليمية هناك، 
الو�صع  تعقيد  اإىل  اأدى  ما 
الإقليم«.  يف  اجليوبوليتيكي 
الدول  مواقف  جميد  ويعر�س 
ال�صيادية  بالدعاءات  اخلا�صة 
اجلنوبي،  ال�صني  بحر  مياه  يف 
والفليبني  وفيتنام  ال�صني  اأي 
واإندوني�صيا  وتايوان  وماليزيا 
ز�صلطنة  و�صنغافورة  وتايالند 

بروناي وكمبوديا.

تعار�ض م�شالح

امل�صالح  الرابع،  الف�صل  يف 
بحر  يف  الأمريكية   - ال�صينية 
جميد  يقول  اجلنوبي،  ال�صني 
فكرة  تاأكيد  حتاول  ال�صني  اإن 
لي�س  اجلنوبي  ال�صني  بحر  اأن 
تطوير  بوجه  يقف  م�صدًرا 
وباقي  ال�صني  بني  العالقات 
بل  اآ�صيا،  �رشق  جنوب  دول 
ي�صكل مع�صلة يف اإدامة ال�صالم 
لذا،  الإقليم.  يف  وال�صتقرار 
يتوجب  اأنه  يعتقد  من  هناك 
عليها تاأمني �صيادتها وبناء قوة 
بحرية مهمة، ول �صيما اأن ق�صية 
هذا النطاق باتت اليوم تتجاوز 
اخلا�صة  الدعاءات  فكرة 
الإقليمية  املياه  على  بال�صيادة 
حتول  ب�صبب  الطاقة،  وم�صادر 
بحر ال�صني اجلنوبي اإىل نقطة 
التناف�س الأمريكي  جوهرية يف 
املحيط  غرب  يف  ال�صيني   -
ل  اآخر،  جانب  من  الهادئ. 
اجلنوبي  ال�صني  بحر  يخرج 
�صّناع  اهتمام  دائرة  عن 
وخمططي  الأمريكي  القرار 
الإدارات  يف  ال�صرتاتيجيات 
البلد.  هذا  على  املتعاقبة 
النطاق  هذا  اأهمية  وت�صاعدت 
يف الإدراك الأمريكي منذ نهاية 
ه  توُجّ ومنذ  الباردة،  احلرب 
بناء  اإىل  حثيث  ب�صكل  ال�صني 
والت�صليحية،  الدفاعية  قدراتها 
مبا فيها قدراتها البحرية التي 
البحر  هذا  من  تتخذ  بداأت 
جماًل حلركتها ومن دوله نطاًقا 
جتد  لذا،  لنفوذها،  جغرافًيّا 
اليوم  نف�صها  الأمريكية  الإدارة 
يهدد  جيوبوليتيكي  حتٍدّ  اأمام 
وم�صاحلها  وجودها  م�صتقبل 
الذي  الأمر  البحر،  هذا  يف 
اجلنوبي  ال�صني  بحر  اأن  يوؤكد 

النطاقات  من  واحًدا  �صيكون 
التي  ال�صاخنة  اجليوبوليتيكية 

يتوقف عليها م�صري العامل.

اأي م�شتقبل؟
يف الف�صل اخلام�س، امل�صتقبل 
ال�صني  لبحر  اجليوبوليتيكي 
ثالث  جميد  يطرح  اجلنوبي، 
�صيناريوات ل�صوغ م�صتقبل بحر 
ال�صني اجلنوبي: �صيناريو الواقع 
القائم، اأي ا�صتمرار احلال على 
ما هي عليه بني دول هذا البحر 
منها  كٍلّ  مت�ّصك  خالل  من 
بالنطاقات البحرية التي تهمني 
امل�صاعي  ا�صتمرار  مع  عليها، 
ال�صني  لإقناع  الدبلوما�صية 
القانون  ملبادئ  بالر�صوخ 
الت�صوية،  �صيناريو  الدويل؛ 
النطاقات  تر�صيم  اإعادة  اأي 
اجلغرافية للدول يف بحر ال�صني 
ماآرب  تالئم  بطريقة  اجلنوبي 
�صّناع القرار ال�صيا�صي يف البيت 
الأبي�س، يف ظل الإدراك الكايف 
املوجودة  اجلغرافية  للحقائق 
و�صيناريو  الإقليم؛  هذا  يف 

املواجهة الع�صكرية اإذا ا�صتمر 
الت�صعيد بني الأطراف الإقليمية 
مرحلة  اإىل  و�صوًل  والدولية، 
دام املبا�رش. هذه املرحلة  ال�صِ
الوليات  على  �صتفر�س  التي 
لعتبارات  الأمريكية،  املتحدة 
اأن  متعددة،  جيوبوليتيكية 
�رشاع  اأي  يف  م�صاهمة  تكون 
التي  بالطريقة  هناك  يجري 
عن  تتخلى  اأن  على  �صتجربها 
اأي دور دبلوما�صي فيه �صيء من 
احليادية التي يريدها حلفاوؤها 
باجتاه ممار�صة جميع ال�صيا�صات 
من  التي  والعدوانية  الت�صليحية 
الإقليم  هذا  حترق  اأن  �صاأنها 
وا�صعة  م�صاحة  اإىل  وتدخله 
كل  والقتتال.  الفو�صى  من 
الو�صع  اأن  اإدراك  ظل  يف  ذلك 
ما  طوياًل،  يدوم  لن  القائم 
يف  الأو�صاع  بانفجار  يهدد 
حال تكرار العرتا�س املتبادل 
الدول  وباقي  ال�صينية  لل�صفن 
املوارد  ا�صتثمار  حماولة  عند 
ال�صني  بحر  يف  النفطية 

اجلنوبي.

يف كتابه بحر ال�شني اجلنوبي: حتليل جيوبوليتيكي، ال�شادر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، يبحث دياري �شالح جميد 
ا يف نقطة التقاء طرق املوا�شلت البحرية الأكرث كثافة يف  يف الأهمية التي يحظى بها اليوم بحر ال�شني اجلنوبي ب�شبب وقوعه جغرافًيّ

العامل، حيث متر عربه ن�شف التجارة الدولية التي يوؤمل باأن تزداد م�شتقبًل ب�شكل مكثف، يف ظل الإمكانات ال�شكانية والقت�شادية 
لدول اآ�شيا - املحيط الهادئ، ف�شًل عن وقوعه يف اإطار جغرايف ي�شم دوًل مهمة تتبادل اأدواًرا تناف�شية لل�شيطرة عليه، مع وجود مقومات 

ت�شفي عليه اأهمية مزيدة يف اجلغرافيا ال�شيا�شية، يف مقدمها اإمكانات نفطية وغازية يف اأعماقه، رمبا توؤهله ليكون رديًفا للخليج العربي.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

مكتب الأ�شتاذة عامر �شعاد
حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة الدار البي�شاء 

حي 08 ماي45 ع ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر
حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر

املادة 412 من ق اإ م اإ

بناءا على طلب : ال�شندوق الوطني للتوفري و الإحتياط املمثل من طرف مديره العام 
الكائن مقره : 42 �شارع خليفة بوخالفة – اجلزائر 

بعد الطالع على املواد 406 و 416 من ق اإ م اإ و ل �شيما املادة 4/412 
- تنفيذا لل�شند التنفيذي للقرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء : اجلزائر ، الغرفة : املدنية  ، بتاريخ : 2017/12/28 

ق�شية رقم : 17/03504، فهر�س رقم : 17/06525 و املمهور بال�شيغة التنفيذية ال�شادرة بتاريخ : 2018/04/18 حتت رقم : 2018/916 
- بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املر�شل عن طريق ر�شالة م�شمنة مع اإ�شعار بالإ�شتالم مبركز بريد باب 

الزوار بتاريخ : 2019/05/06 و�شل رقم : 586 76 000 395 
بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات بلدية ح�شني داي  بتاريخ : 2019/05/12

 : بتاريخ  داي    اح�شني  حمكمة  اإعالنات  لوحة  طريق  عن  املبلغ  بالوفاء  التكليف  و  بالوفاء  تكليف  تبليغ  و  تنفيذي  �شند  تبليغ  حم�شر  على  بناءا   -
. 2019/05/14

- بناءا على الإذن بن�شر م�شمون عقد تبليغ ر�شمي يف جريدة يومية وطنية ال�شادر عن رئي�س حمكمة ح�شني داي  بتاريخ : 2019/06/13 حتت رقم : 
19/1210

نحن املوقعة اأدناه الأ�شتاذة عامر �شعاد ، حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة الدار البي�شاء ، دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر ، الكائن مكتبنا بحي 08 ماي 
1945 عمارة ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر.

كلفنا  // بن علي حممد   ال�شاكن : 46 �شارع طرابل�س ح�شني داي – اجلزائر 
بت�شديد مبلغ القر�س امل�شتحق املقدر ب :449.153.38 دج ) اربعمائة و ت�شعة و اأربعون الف و مائة و ثالثة و خم�شون دينار و ثمانية و ثالثون �شنتيم (+ 
مبلغ التعوي�س املقدر ب : 10.000.00 دج ) ع�شرة الف  دينار جزائري (  بالإ�شافة اإىل : احلقوق التنا�شبية للمح�شرة الق�شائية و املقدرة ب : 35.163.54 
دج ) خم�شة و ثالثون الف و مائة و ثالثة و �شتون دينار و اأربعة و خم�شون �شنتيم  ( + م�شاريف التنفيذ مببلغ : 6798 دج ) �شتة األف و �شبعمائة و ثمانية 

و ت�شعون دينار جزائري ( 
 ونبهناه بان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�شري من تاريخ ن�شر هذا املح�شر باجلريدة اليومية الوطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

مكتب الأ�شتاذة عامر �شعاد
حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة الدار البي�شاء 

حي 08 ماي45 ع ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة 412 من ق اإ م اإ

بناءا على طلب : ال�شندوق الوطني للتوفري و الحتياط املمثل من طرف مديره العام 
الكائن مقره : 42 �شارع خليفة بوخالفة – اجلزائر 

بعد الطالع على املواد 406 و 416 من ق اإ م اإ و ل �شيما املادة 4/412 
- تنفيذا لل�شند التنفيذي للحكم ال�شادر عن حمكمة : ح�شني داي الق�شم :املدين   ، بتاريخ : 2018/05/29 

ق�شية رقم : 18/00816، فهر�س رقم : 18/03291 و املمهور بال�شيغة التنفيذية ال�شادرة بتاريخ : 2018/11/21 حتت رقم : 2018/1930 
- بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املر�شل عن طريق ر�شالة م�شمنة مع اإ�شعار بال�شتالم مبركز بريد باب 

الزوار بتاريخ : 2019/05/07 و�شل رقم : 685 76 000 390 
بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات بلدية بوروبة  بتاريخ : 2019/05/12

 : بتاريخ  داي    اح�شني  حمكمة  اإعالنات  لوحة  طريق  عن  املبلغ  بالوفاء  التكليف  و  بالوفاء  تكليف  تبليغ  و  تنفيذي  �شند  تبليغ  حم�شر  على  بناءا   -
. 2019/05/14

- بناءا على الإذن بن�شر م�شمون عقد تبليغ ر�شمي يف جريدة يومية وطنية ال�شادر عن رئي�س حمكمة ح�شني داي  بتاريخ : 2019/06/13 حتت رقم 
19/1209 :

نحن املوقعة اأدناه الأ�شتاذة عامر �شعاد ، حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة الدار البي�شاء ، دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر ، الكائن مكتبنا بحي 08 
ماي 1945 عمارة ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر.

كلفنا  بوحمديو عبد احلميد    ال�شاكن : حي الفداء مج 14 رقم 11 بوروبة – اجلزائر  
بت�شديد مبلغ القر�س امل�شتحق املقدر ب :937.862.09 دج ) ت�شعمائة و �شبعة و ثالثون الف و ثمامنائة و اثنان و �شتون دينار جزائري و ت�شعة �شنتيم 
(: بالإ�شافة اإىل : احلقوق التنا�شبية للمح�شرة الق�شائية و املقدرة ب : 69.343.34 دج ) ت�شعة و�شتون الف و ثالثمائة و ثالثة و اأربعون دينار و 

ثالثون �شنتيم   ( + م�شاريف التنفيذ مببلغ : 6798 دج ) �شتة األف و �شبعمائة و ثمانية و ت�شعون دينار جزائري ( 
 ونبهناه بان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�شري من تاريخ ن�شر هذا املح�شر باجلريدة اليومية الوطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

مكتب الأ�شتاذة عامر �شعاد
حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة الدار البي�شاء 

حي 08 ماي45 ع ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر
حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر

املادة 412 من ق اإ م اإ

بناءا على طلب : ال�شندوق الوطني للتوفري و الإحتياط املمثل من طرف مديره العام 
الكائن مقره : 42 �شارع خليفة بوخالفة – اجلزائر 

بعد الطالع على املواد 406 و 416 من ق اإ م اإ و ل �شيما املادة 4/412 
- تنفيذا لل�شند التنفيذي للقرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء : اجلزائر ، الغرفة : املدنية  ، بتاريخ : 2017/12/14 

ق�شية رقم : 17/03503، فهر�س رقم : 17/06142 و املمهور بال�شيغة التنفيذية ال�شادرة بتاريخ : 2018/04/18 حتت رقم : 2018/917 
- بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املر�شل عن طريق ر�شالة م�شمنة مع اإ�شعار بالإ�شتالم مبركز بريد 

باب الزوار بتاريخ : 2019/04/28 و�شل رقم : 295 76 004 920 
 : اإعالنات بلدية ج�شر ق�شنطينة   بتاريخ  املبلغ عن طريق لوحة  التكليف بالوفاء  بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و 

2019/05/12
 : بتاريخ  داي    اح�شني  حمكمة  اإعالنات  لوحة  طريق  عن  املبلغ  بالوفاء  التكليف  و  بالوفاء  تكليف  تبليغ  و  تنفيذي  �شند  تبليغ  حم�شر  على  بناءا   -

. 2019/05/08
- بناءا على الإذن بن�شر م�شمون عقد تبليغ ر�شمي يف جريدة يومية وطنية ال�شادر عن رئي�س حمكمة ح�شني داي  بتاريخ : 2019/06/13 حتت رقم 

19/1211 :
نحن املوقعة اأدناه الأ�شتاذة عامر �شعاد ، حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة الدار البي�شاء ، دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر ، الكائن مكتبنا بحي 08 

ماي 1945 عمارة ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر.
كلفنا  // بودفة عادل    ال�شاكن : حي 1074 م�شكن عمارة 21 رقم 10 ج�شر ق�شنطينة – اجلزائر  

بت�شديد مبلغ القر�س امل�شتحق املقدر ب :449.153.38 دج ) اربعمائة و ت�شعة و اأربعون الف و مائة و ثالثة و خم�شون دينار و ثمانية و ثالثون 
�شنتيم (+ مبلغ التعوي�س املقدر ب : 10.000.00 دج ) ع�شرة الف  دينار جزائري (  بالإ�شافة اإىل : احلقوق التنا�شبية للمح�شرة الق�شائية و املقدرة ب 
: 35.163.54 دج ) خم�شة و ثالثون الف و مائة و ثالثة و �شتون دينار و اأربعة و خم�شون �شنتيم  ( + م�شاريف التنفيذ مببلغ : 6798 دج ) �شتة األف 

و �شبعمائة و ثمانية و ت�شعون دينار جزائري ( 
 ونبهناه بان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�شري من تاريخ ن�شر هذا املح�شر باجلريدة اليومية الوطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�شتاذة / كما�شي زوليخة                    

حم�شرة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء ورقلة 
حي باحميد مقابل ابتدائية عائ�شة نوا�شر ورقلة

الهاتف : 029675464

حم�شر تبليغ م�شمون عقد ر�شمي عن طريق الن�شر
طبقا لأحكام املادة 412 فقرة 4 من ق ا م ا

نحن الأ�شتاذة / كما�شي زوليخة حم�شرة ق�شائية لدى  مقر جمل�س ق�شاء ورقلة 
بناء على طلب ال�شيد / بن عمار ر�شا العنوان : ورقلة

بناء على ن�شخة من �شك بنك الفالحة و التنمية الريفية مببلغ 600.000.00 دج املوؤرخ يف 2017/08/20 حتت رقم 4909881 
بناء على حم�شر احتجاج حتت رقم 696/19املوؤرخ يف : 2019/04/02 

بناءا على  حم�شر تبليغ �شهادة عدم الدفع مع اإنذار بالوفاء حت  رقم : 697/19 املوؤرخ يف : 2019/04/02
بناءا على �شهادة عدم كفاية الر�شيد عن بنك الفالحة و التنمية الريفية املوؤرخة يف 2019/02/17 

- بناء عن حما�شر تبليغ عن طريق التعليق مبحكمة و بلدية ورقلة بتاريخ : 2019/04/02
بناءا على ن�شخة من حم�شر التكليف بالوفاء حتت رقم فهر�س : 1072/19 املوؤرخ يف 2019/04/21 و حم�شر تبليغ التكليف بالوفاء رقم الفهر�س 1973/19 

املوؤرخ يف 2019/04/21 و حم�شر تبليغ ال�شند التنفيذي حتت رقم فهر�س 1074/19 املوؤرخ يف 2019/04/21
بناءا على حما�شر تبليغ عن طريق التعليق مبحكمة و بلدية ورقلة بتاريخ 2019/05/19 

بناء على املحاولت التي قمنا بها و التي اأ�شفرت عن عدم جدوى التبليغ لعدم مقبلتنا املمثل القانوين بالعنوان املذكور اأعاله كون املعني غري موجود .
 : بتاريخ  ورقلة  حمكمة  عن  ال�شادر  الر�شمي  التبليغ  عقد  بن�شر  اإذن  مبوجب  و  الإدارية  و  املدنية  الإجراءات  قانون  من   412 املادة  على  الطالع  بعد 
2019/06/06 رقم الفهر�س : 2019/763 لفائدة الطالب اأعاله �شد : النادي الريا�شي للهواة مولودية �شباب املخادمة امل�شماة حاليا النادي الريا�شي للهواة 

اأمل ورقلة 
بالوفاء  التكليف  تبليغ  حم�شر  و   1072/19  : الفهر�س  رقم  بالوفاء  التكليف  مبح�شر  الن�شر  طريق  عن  �شده  املنفذ  بتبليغ  املحا�شر  هذه  مبوجب  قمنا   -
رقم الفهر�س : 1073/19 و حم�شر تبليغ �شند تنفيذي رقم الفهر�س : 1074/19و باأدائه  )ها( للطالب و بوا�شطتنا املبالغ التالية مقابل و�شل ا�شتالم و هي 
باأدائه :  – املبلغ الإجمايل امللزم  مبلغ : 600.000.00 دج قيمة ال�شيك . مبلغ 44.460.00 دج احلق التنا�شبي و فقا للمر�شوم التنفيذي 08/09 املادة 05 

656.580.00 دج .
كما اأخطرناه باأنه اذا مل ميتثل بتنفيذ م�شمون ال�شند التنفيذي يف اأجل اأق�شاه )15( يوما كاملة ت�شري من تاريخ التبليغ �شتتخذ �شده اإجراءات التنفيذ 

اجلربي و ذلك وفقا ملقت�شيات القانون . اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�شر لالإدلء به و العمل مبوجبه يف حدود القانون .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�شتاذة / كما�شي زوليخة                    

حم�شرة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء ورقلة 
حي باحميد مقابل ابتدائية عائ�شة نوا�شر ورقلة

الهاتف : 029675464

حم�شر تبليغ م�شمون عقد ر�شمي عن طريق الن�شر
طبقا لأحكام املادة 412 فقرة 4 من ق ا م ا

نحن الأ�شتاذة / كما�شي زوليخة حم�شرة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء ورقلة 
بناء على طلب ال�شيد / بن عمار ر�شا العنوان : ورقلة

بناء على ن�شخة من �شك بنك الفالحة و التنمية الريفية مببلغ 1.200.000.00 دج املوؤرخ يف 2018/04/17 حتت رقم 4909819 
بناء على حم�شر احتجاج حتت رقم 694/19املوؤرخ يف : 2019/04/02 

بناءا على  حم�شر تبليغ �شهادة عدم الدفع مع اإنذار بالوفاء حت  رقم : 695/19 املوؤرخ يف : 2019/04/02
بناءا على �شهادة عدم كفاية الر�شيد عن بنك الفالحة و التنمية الريفية املوؤرخة يف 2019/02/17 

- بناء عن حم�شر تبليغ عن طريق التعليق مبحكمة و بلدية ورقلة بتاريخ : 2019/04/02
بناءا على ن�شخة من حم�شر التكليف بالوفاء حتت رقم فهر�س : 1069/19 املوؤرخ يف 2019/04/21 و حم�شر تبليغ التكليف بالوفاء رقم الفهر�س 1970/19 املوؤرخ 

يف 2019/04/21 و حم�شر تبليغ ال�شند التنفيذي حتت رقم فهر�س 1071/19 املوؤرخ يف 2019/04/21
بناءا على حما�شر تبليغ عن طريق التعليق مبحكمة و بلدية ورقلة بتاريخ 2019/05/19 

بناء على املحاولت التي قمنا بها و التي اأ�شفرت عن عدم جدوى التبليغ لعدم مقبلتنا املمثل القانوين بالعنوان املذكور اأعاله كون املعني غري موجود .
بعد الطالع على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و مبوجب اإذن بن�شر عقد التبليغ الر�شمي ال�شادر عن حمكمة ورقلة بتاريخ : 2019/06/06 

رقم الفهر�س : 2019/764 لفائدة الطالب اأعاله �شد : النادي الريا�شي للهواة مولودية �شباب املخادمة امل�شماة حاليا النادي الريا�شي للهواة اأمل ورقلة 
- قمنا مبوجب هذه املحا�شر بتبليغ املنفذ �شده عن طريق الن�شر مبح�شر التكليف بالوفاء رقم الفهر�س : 1069/19 و حم�شر تبليغ التكليف بالوفاء رقم الفهر�س 
: 1070/19 و حم�شر تبليغ �شند تنفيذي رقم الفهر�س : 1071/19 و بادائه)ها( للطالب و بوا�شطتنا املبالغ التالية مقابل و�شل ا�شتالم وهي :مبلغ:1.200.000.00 
دج قيمة ال�شيك مبلغ 81.900.000دج احلق التنا�شبي وفقا للمر�شوم التنفيذي 87/09 املادة05 مبلغ 12.120.00 دج م�شاريف تنفيذية و فقا للمر�شوم التنفيذي 

08/09
املبلغ الإجمايل امللزم بادائه:1.294.020.00 دج 

كما اخطرناه بانه اذا مل ميتثل بتنفيذ م�شمون ال�شند التنفيذي يف اجل اأق�شاه)15(يوما كاملة ت�شري من تاريخ التبليغ �شتتخذ �شده اإجراءات التنفيذ اجلربي 
و ذلك وفقا ملقت�شيات القانون 

اثباتا لذلك حررنا هذا املح�شر لالإدلء به و العمل به و العمل  مبوجبه يف حدود القانون.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

مكتب الأ�شتاذة عامر �شعاد
حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة الدار البي�شاء 

حي 08 ماي45 ع ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر
حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر

املادة 412 من ق اإ م اإ

بناءا على طلب : ال�شندوق الوطني للتوفري و الحتياط املمثل من طرف مديره العام 
الكائن مقره : 42 �شارع خليفة بوخالفة – اجلزائر 

بعد الطالع على املواد 406 و 416 من ق اإ م اإ و ل �شيما املادة 4/412 
- تنفيذا لل�شند التنفيذي للحكم ال�شادر عن حمكمة : بئرمراد راي�س  الق�شم :املدين   ، بتاريخ : 2018/04/16 

ق�شية رقم : 18/01130، فهر�س رقم : 18/03535 و املمهور بال�شيغة التنفيذية ال�شادرة بتاريخ : 2018/10/18 حتت رقم : 2018/3820 
- بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املر�شل عن طريق ر�شالة م�شمنة مع اإ�شعار بال�شتالم مبركز بريد باب الزوار 

بتاريخ : 2019/04/30 و�شل رقم : 905 76 001 222 
بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات بلدية بئرمراراي�س  بتاريخ : 2019/05/09

- بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات حمكمة بئرمرادراي�س   بتاريخ : 2019/05/09 
.

- بناءا على الإذن بن�شر م�شمون عقد تبليغ ر�شمي يف جريدة يومية وطنية ال�شادر عن رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س  بتاريخ : 2019/06/12 حتت رقم : 
19/4497

نحن املوقعة اأدناه الأ�شتاذة عامر �شعاد ، حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة الدار البي�شاء ، دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر ، الكائن مكتبنا بحي 08 ماي 
1945 عمارة ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر.

كلفنا  // نايث ايغيل ال�شادق ال�شاكن : حي لكونكورد عمارة Q بئرمرادراي�س   - اجلزائر 
بت�شديد مبلغ الدين  املقدر ب :1.063.168.61 دج ) مليون و ثالثة و �شتون الف و ثمانية و �شتون دينار و واحد و �شتون �شنتيم ( + م�شاريف ق�شائية املقدرة 
ب : 750 دج ) �شبعمائة و خم�شون دينار جزائري  (: بالإ�شافة اإىل : احلقوق التنا�شبية للمح�شرة الق�شائية و املقدرة ب : 76.822.47 دج ) �شتة و�شبعون 
الف و ثمامنائة و اثنان و ع�شرون دينار و �شبعة و اأربعون �شنتيم    ( + م�شاريف التنفيذ مببلغ : 6798 دج ) �شتة األف و �شبعمائة و ثمانية و ت�شعون دينار 

جزائري ( 
 ونبهناه بان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�شري من تاريخ ن�شر هذا املح�شر باجلريدة اليومية الوطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

ANEP N°:  1925003563الو�شط:2019/07/03
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اأ�شري حمرر .. �شرية وم�شرية 

الأ�سري املحرر عبد الرحمن التالحمة  
يروي جتربته الن�سالية

يوا�شل مركز اأبو جهاد ل�شوؤون احلركة الأ�شرية يف جامعة القد�س ن�شر جتارب الأ�شرى ، حيث ين�شر بحلقة هذا الأ�شبوع جتربة الأ�شري املحرر عبد 
الرحمن التالحمة من اخلليل .

ق.ف

الأ�شري املحرر عبد الرحمن 
التالحمة  يروي جتربته 

الن�شالية

القيق  العزيز  عبد  الرحمن  عبد  اأنا 
املحاذية  الربج  قرية  من  التالحمة 
للخط الأخ�رض جنوب منطقة دورا 
در�ست   1955 عام  موالد  اخلليل   –
واأكملت  الأ�سا�سية  درا�ستي  فيها 
بلدة  مدار�س  يف  الثانوية  درا�ستي 
اأ�رضتي  اعتمدت   ، املجاورة  دورا 
وخا�سة  الزراعة  على  معي�ستها  يف 
ن�ساطي  بداأ   ، املا�سية  تربية 
التنظيمي �سد الحتالل منذ بداية 
�سبعينات القرن املا�سي حيث كنت  
كانت  فقد   ، املدر�سة  يف  طالبا 
اآمناً  مالذا  الفرتة  تلك  يف  منطقتنا 
املطلوبني  املطاردين  للفدائيني 
املطاردون  هوؤلء  كان   ، لالحتالل 
للثورة  الرتكازية  القواعد  ي�سكلون 
الفل�سطينية يف الداخل املحتل وقد 
تركز غالبيتهم يف منطقة دورا والتي 
وجبالها  الوا�سعة  متيزت مب�ساحتها 
مع  املنطقة  اأهل  وتعاون  الوعرة 

تلك الظاهرة .
الذي  العواودة  ادعي�س  ظاهر  كان 
ا�ست�سهد  الذي  بعد  فيما  ا�ست�سهد 
اإحدى  يف   1979 عام  بريوت  يف 
ات�سال  على   ، الإ�رضائيلية  الغارات 
اأفراد تلك  مع املطاردين كان احد 
عليها  يطلق  كان  التي  املجموعة 
�سمت  والتي   ، اجلبل  جمموعة 
باج�س  منهم  الفدائيني  من  العديد 
اأبو عطوان وم�سطفى عقيل ويو�سف 
عمرو  ويو�سف   ) �سعيب   ( العواودة 
وعلي ربعي وعلي اأبو مليحة وخليل 
عبد اهلل ، واإبراهيم �سامل ، وحممد 
جرب العواودة  كانت هذه املجموعة 
اأ�سا�س القواعد الرتكازية للفدائيني 
اخلليل  حمافظة  عرب  ميرون  الذين 
والفدائيني  غزة  قطاع  اإىل  جنوبا 
القادمني  الأردن  اإىل  املتوجهني 
من قطاع غزة ، اإ�سافة اإىل قيامهم 
املنطقة  يف  ع�سكرية  بن�ساطات 
من  الفدائية  املجموعات  وتنظيم 

ال�سباب .
عدة  بتنظيم  ادعي�س  ظاهر  قام 
جمموعات يف املنطقة من �سمنها 
من  عددا  �سمت  التي  جمموعتي 
عمرو  تي�سري  وهم  املنطقة  �سباب 
وهما  العواودة  وثريا  العوادة  وطه 

اإخوة ظاهر وحممد عي�سى العواودة 
ورزق بريو�س وخالد العواودة .

على  ادعي�س  ظاهر  ا�رضف  وقد 
والأ�سلحة  املتفجرات  على  تدريبنا 
وقد  فيها  خربة  لدية  كان  والذي 
اأ�سبح فيما بعد مدربا لها يف قواعد 
الثورة يف لبنان بعد اأن غادر الوطن 

واكت�ساف اأمره ومل 
، وقد  الوطن  اإىل  العودة  يتمكن من 
ع�سكري  بعمل  بالقيام  تكليفنا  مت 
وذلك بو�سع عبوة نا�سفة من مكتب 

بريد دورا .
قوة  داهمت   1975/4/17 بتاريخ 
كبرية من اجلي�س الإ�رضائيلي منزيل 
يف قرية الربج ومت اعتقايل مع باقي 
املجموعة وهم ومت نقلي اإىل مركز 
حتقيق اخلليل ، كان اجلو باردا جدا 
اإىل التحقيق ،  اأدخلنا  وفور و�سولنا 
ل�ساعات طويلة  بال�سبح  البداية  كان 
م�سفدي الأيدي اإىل اخللف وموغمى 
الأعني وم�سلوبني اإىل احلائط ، كنا 
وبعد    ، النوم  اأو  اجللو�س  من  نع  نمُ
�ساعات طويلة  وبعد ان و�سلت اإىل 
بداأت  ال�سديد  الإرهاق  من  حالة 
معي عملية التحقيق ، كان املحقق 
واآخر  غزالة  اأبو  يدعى  �سخ�س 
وكان  قا�سيا  كان   ، نهاد  اأبو  يدعى 
بال�رضب  اجل�سدي  العنف  ي�ستخدم 
على كافة اأنحاء اجل�سد اإ�سافة اإىل 
احل�سا�سة  املناطق  على  ال�رضب 
من اجل�سم، هذا اإ�سافة اإىل جتريد 
وا�ستخدام  مالب�سهم  من  املعتقلني 
حالة  بذلك  م�ستغلني  البارد  املاء 
�ساعات  ويف  اجلو،  وبرودة  الطق�س 
امل�ساء كنا نوَدع يف زنازين التحقيق 
، وهي عبارة عن �سفني متقابلني من 
الزنازين التي ل يزيد طول الواحدة 
وبها  120�سم  بعر�س  220�سم  عن 
منها  تفوح  القذرة  البطانيات  بع�س 
لها  ولي�س  والعفونة  الرطوبة  رائحة 
يف  الثقوب  بع�س  �سوى  منفذ  اأية 
اأميز ان  اأن  ال�سقف التي مل ا�ستطع 
�سوء  من  هو  منها  املنبعث  ال�سوء 
النهار اأم من �سوء الكهرباء، والأكرث 
لق�ساء  دلو  ا�ستخدام  هو  فيها  �سوًء 
لنا  ي�سمح  يكن  مل  كونه   ، احلاجة 
يف  مرتني  اإل  احلمام  اإىل  بالذهاب 
اليوم ب�سكل جماعي لكافة املقيمني 

يف الزنزانة .
التحقيق  من  يوما   20 حوايل  وبعد 
وجهت يل عدة تهم كان من �سمنها 
والتدرب  اآخرين  وتنظيم  التنظيم 
ال�سالح والت�سال باملطاردين  على 

اإىل  اإ�سافة  لهم  ملجاأ  وتقدمي 
امل�ساركة يف و�سع عبوة يف موؤ�س�سة 

تابعة لالحتالل .
اإىل  امُدخلت  التحقيق  انتهاء  بعد 
�سجن اخلليل حيث كان عددا كبريا 
و�سل  وقد  دورا،  اأبناء منطقتي  من 
عددهم يف فرتة من الفرتات اإىل ما 
اأ�سل 200  يزيد عن 40 معتقال من 

معتقل تقريبا .
اخلليل  معتقل  يف  وجودي  خالل 
ذلك  كان   ، والدي  وفاة  تلقيت خرب 
من اأ�سعب ما مررت به يف املعتقل 
خا�سة وان اأ�رضتي قد عانت الأمرين 
بعد اأن قامت قوات الحتالل بن�سف 
،اإ�سافة  الربج  قرية  الكائن يف  بيتنا 
واأن  لعائلتي  الأكرب  البن  اأنني  اإىل 
الأمل  �سبب  مما  اأطفال  اإخوتي 
ووالدتي  التويف  والدي  على  حزنا 
العي�س  �سظف  وحدها  تواجه  التي 

وم�ساق0 احلياة .
�سجن  يف  التنظيمي  الو�سع  كان 
وكان  ت�سكله  بداية  يف  اخلليل 
 ، العلن  اإىل  منه  ال�رضية  اإىل  اقرب 
املحاولت  من  العديد  حدثت  وقد 
اإدارة  ،لكن  تنظيمية  جلان  لت�سكيل 
تت�سدى  كانت  واملخابرات  ال�سجن 
لها بالقمع ، ورغم ذلك كان الأ�رضى 
ميار�سون ن�ساطهم الثقايف من خالل 
اجلل�سات التنظيمية وكتابة الن�رضات 
الثقافية والتعاميم الإدارية، م�رضين 
التنظيمية  اللجان  ت�سكيل  على 
وبعد   ، ال�سجان  اإرادة0  متحدين 
مرور عامني على وجودي يف �سجن 
التنظيمية  احلياة  بداأت  اخلليل 
ال�سجن  اإدارة  على  حالها  تفر�س 
من  العديد  خلو�س  مهدت  والتي 
اأ�سهرها  كان  الن�سالية  املراحل 
والفورة  الزيارة  عن  الإ�رضاب 
يتكرر  مل  نوذج  وهو   ، والأغطية 

بعد يف املعتقالت 
ا�ستجابت  �سهرين  حوايل  وبعد 
ا�ستبدال  ومت  للمطالب  الإدارة 
ن�سف  ب�سمك  البال�ستك  قطعة 
حتت  تفر�س  كانت  والتي  �سنتمرت 
البطانيات بفر�سة اإ�سفنج ب�سمك 10 
جديدتني  بطانيتني  اإىل  اإ�سافة  �سم 
وزيادة  ونوعاً  كماً  الطعام  وحت�سني 

املبلغ امل�سموح به للكنتني .

املحكمة :
من  ع�سكرية  حمكمة  يل  ت�سكلت 
عني  الدفاع  توىل  وقد  ق�ساة  ثالثة 
وقد  امل�رضي  و�سفي  املحامي 

املحكمة  يف  جل�سات  عدة  جل�ست 
الع�سكرية يف �سجن اخلليل ومن ثم 
نابل�س  معتقل  اإىل  حماكمتنا  نقلت 
كون الأخت ثريا العوادة موجودة يف 
�سجن نابل�س والذي قررت املحكمة 
ان تكون حماكمة كل املجموعة معا، 
 34 حماكمتي  فرتة  ا�ستمرت  وقد 
الفعلي  بال�سجن  علي  وحكم  �سهرا 

ملدة �ست �سنوات فعلية .
ح�سلت  العتقال  فرتة  خالل 
وقد  العامة  الثانوية  ال�سهادة  على 
اإىل  اإ�سافة  العربية  اللغة  اكت�سبت 
حت�سني لغتي الجنليزية اإ�سافة اإىل 
جمالت  يف  القراءات  من  العديد 
خمتلفة كان اأهمها الهتمام بالفكر 
العامل  يف  الثورات  وتاريخ  الإن�ساين 
وممار�سة  وتاريخ  فكر  اإىل  اإ�سافة 

الثورة الفل�سطينية املعا�رضة .

وقد اأفرج بتاريخ 
مده  ق�شاء  بعد   16/4/1981

احلكم  كاملة .
بعد خروجي من املعتقل التحقت 
النجاح  جامعة  يف  بالدرا�سة 
الن�سطاء  من  كنت  وقد  الوطنية 
اأن  وبعد   ، الطالبية  احلركة  يف 
التحقت  اجلامعية  درا�ستي  اأكملت 
رابطة  اأبحاث  مركز  يف  بالعمل 
تلك  وخالل  اخلليل،  يف  اجلامعني 
الأوىل  النتفا�سة  اندلعت  الفرتة 
عمت  قد   " احلجارة  انتفا�سة   "
يل  وكان   ، املحتلة  الأر�س  كل 
تكليفي  خالل  من  فيها  امل�سارك 
يف جلنة قيادية يف حمافظة اخلليل 
�سمت العديد من الإخوة من بينهم 
ال�سالمني  وجمال  اخل�سور  عي�سى 
كراجة  وخليل  العجوري  واإبراهيم 
اأدى ن�ساطي يف تلك اللجنة  ، وقد 
اخل�سور  وعي�سى  انا  اعتقايل  اإىل 

خ�سعنا  وقد   ، العجوري  واإبراهيم 
يف  يوما  ع�رضين  ملدة  للتحقيق 
ال�سغط  ورغم  اخلليل  زنازين 
اأ�ساليب  كافة  وا�ستخدام  الهائل 
اإل  واجل�سدية  النف�سية  التحقيق 
اأن اأي منا مل يدل باأية معلومة وقد 
ملدة  باعتقالنا  اأمرا  بعدها  �سدر 
 1990/1/26 بتاريخ  اإداريا  عام 
�سمن املجموعة الأوىل التي �سدر 
من  كان  اإذ  القرار  هذا  بحقها 
احلب�س  اأوامر  اأن  علية  املتعارف 

الإداري هي �ستة اأ�سهر فقط .
معتقل  يف  اعتقال  جتربة  ع�ست 
الذي كان ي�سبه  ال�سحراوي  النقب 
اإىل حد بعيد معتقالت الو�سفت�س 
النازية ، دون زيارة الأهل اأو التمكن 
ويف   ، املعتقل  خارج  الت�سال  من 
ي�رضف  معتقل  يف  قا�سية  ظروف 
مبا�رضة  الإ�رضائيلي  اجلي�س  عليه 
كانت   ، املخابرات  فيه  وتتحكم 
كل  وكان  قا�سية  اجلنود  املعاملة 
والكتب  الطعام  ونادر  قليل  �سيء 
وحتى مواد التنظيف ، كانت مهمة 
على  باملعتقلني  التنكيل  اجلنود 
مدار ال�ساعة يف الليل والنهار وكان 

القمع والتفتي�س ظاهرة يومية .
حماكم  للمعتقلني  جترى  كانت 
الإداري  العتقال  على  ا�ستئناف 
خالل  من  مبحكمة  تقدمت  وقد 
�سهر  تخف�س  مت  وقد  املحامي 
واحد من الفرتة واأفرج عني بتاريخ 

.1990/12/25
بعد عامني تقريبا من خروجي من 
اأعيد اعتقايل  داريا ملدة  ال�سجن 
ذلك  كان  اأخرى  مرة  �سهور  �ستة 
بتاريخ 1993/3/7 ، وقد نقلت اإىل 
معتقل  اإىل  ومنه  الظاهرية  معتقل 
مكثت  وقد  ال�سحراوي  النقب 
" كلي �سيبع  معظم املدة يف ق�سم 

. "
بعد قدوم ال�سلطة التحقت بالأمن 
الأمن  مالك  على  الفل�سطيني 
الوطني وقد تنقلت يف عدة اأجهزة 
اأن  قبل  الأخري  عملي  00.0.كان 
يف  املبكر  التقاعد  على  امُحال 
تدرجت  وقد   ، والإدارة  التنظيم 
رتبة  على  ح�سلت  حتى  العمل  يف 

عقيد .
الثانية  النتفا�سة  اندلع  بعد 
واأ�رضتي  دخلت  الأق�سى  انتفا�سة 
مع  املعاناة  من  جديد  مرحلة 
الحتالل ،كانت بعد مطاردة اأخي 
عبد الرحيم القيق التالحمة ، بعد 
اإىل حركة اجلهاد  اتهامه بالنتماء 
الإ�سالمي والقيام باأعمال ع�سكرية 
، فقد اأ�سبحنا نتعر�س للمداهمات 
وقد  والتفتي�س  والتنكيل  الليلة 
كانت  كان  مرات  لعدة  اعتقلت 
وقد   2001 عام  نهاية  يف  بدايتها 
املجنونة  مع�سكر  اإىل  اقتيادي  مت 
تلقيت  بعد  يوم  بعد  �سبيلي  واخلي 
وقد  اأبنائي  باعتقال  التهديدات 
تكرر ذلك الأمر عدة مرات بحيث 
يقوم اجلنود بتك�سري املنزل باإلقاء 
يتم  ثم  ومن  اخلارج،  من  احلجارة 
وباأ�رضتي  بي  والتنكيل  اقتحامه 
واأثاثنا  ممتلكاتنا  معظم  وتخريب 
عبد  اأخي  بيت  ن�سف  مت  واأخريا   ،

الرحيم املجاور ملنزيل .
ح�سام  اأبنائي  اعتقال  مت  وقد   
املحكمة  حكمت  وقد  وعزام 
عزام  على  الإ�رضائيلية  الع�سكرية 
واأما  فعلية  �سنوات  �ست  بال�سجن 
ح�سام فقد حكمت علية املحكمة 

بخم�سة �سنوات . 
لكن يوم  2003/9/25 كان هو اليوم 
ات�سل  عندما  حياتي  يف  ال�سعب 
�سابط الإدارة املدنية الإ�رضائيلية 
احل�سور  مني  وطلب  تلفونيا  علي 
ال�سهيد  اأخي  جثة  على  للتعرف 
بعد  ا�ست�سهد  الذي  الرحيم  عبد 
الإ�رضائيلي  اجلي�س  قوة  حا�رضته 
يف  وا�ست�سهد  ال�ست�سالم  ورف�س 

مواجهة ع�سكرية مع الحتالل   .
اأخي  ا�ست�سهاد  من  يومني  وبعد 
عبد الرحيم ح�رضت قوة كبرية من 
ع�رضة  ملدة  اعتقايل  ومت  اجلي�س 

اأيام يف معتقل ع�سيون .
التقاعد  على  امُحلت   2008 عام  يف 
املبكر من الأمن الوطني على رتبة 
عقيد واعمل ب�سكل جزئي يف جمال 

الأبحاث والدرا�سات والرتجمة .



بقلم : الأ�سري املحرر ثائر عزيز 
حالحله 

النقل  عربة  او  املوت  بو�صطة  حتركت 
اىل  اال�رسى  نقل  وبها  فيها  يتم  التي 
وارهابهم  قهرهم  وزنازين  �صجونهم 
وعن�رسيتهم متوجها جنوبا نحو اجلنوب 
�رسقوا  كما  �رسقوه  الذي  الفل�صطيني 
كان  واعمارنا  وهواءنا  اجلميل  وطننا 
ال�صائق ي�صري ب�رسعة جنونيه ويف داخل 
"نخ�صون"   وحدة  من  افراد  البو�صطه 
لنا  والكراهية  باحلقد  تت�صف  التي 
بني  ف�صتان  املتوح�ش  كلبهم  ومعهم 
"با�صطا  كان  الذي  والكلب   هذا  كلبهم 
الكهف  ا�صحاب  مع  بالو�صيط"   ذراعيه 
الغاز  وا�صطوانة  ر�صا�صاتهم  ويحملون 
الخماد اي احتجاج قد يقوم به اال�رسى 
. وحل�صن حظنا مل متيل وتتجه البو�صطه 
البلدة  املجدل  اي  �صجن ع�صقالن  نحو 
امل�صبعة  املحتلة  ال�صاحلية  الفل�صطينيه 
اثناء   عليه  متعارف  هو  كما  بالرطوبة 
يومي  ب�صكل  البو�صطات  وحركة  �صري 
جممع  و�صلنا  دقيقه  من45  اكرث  وبعد 
�صجون بئرال�صبع..او جممع �صجن اي�صل 
جلها  ال�صجون  من  العديد  ي�صم  الذي 
املتهمون  املجرمني  اليهود  للجنائيون 
وبجرائم  واغت�صاب  اخالقية  بق�صايا 
واجلرائم  وال�رسقات  املخدرات  جتارة 
املنظمة ،  وغريذلك ، توقفت البو�صطه 
هو  كما  لل�صجن  الرئي�صية  البوابة  امام 
افراد  انزل  ليتم  )ال�صعار(  متعارف عليه 

لت�صليم  وكلبهم  با�صلحتهم  النخ�صون 
ال�صالح يف خزانه خا�صه النه الي�صمح لهم 
واملمرات  ال�صجن  اق�صام  اىل  بادخالها 
فقط يكون معهم ا�صطوانة الغاز امل�صيل 
واالنتظار  البو�صطه  فح�ش  يتم  للدموع 
حم�صورين  ونحن  �صاعه  من  الكرث 
االنوار  مطفاءة  البو�صطه  داخل  يف 
املرتفعه  احلرارة  ودرجات  واملكيف 
بعدها  واالرجل  االيدي  مقيدو  ونحن 
اي�صل  او  دجيل  �صجن  من  التوزيع  يتم 
املعبار  اىل  او  اوهليكدار  ايله  عزل  او 
حتى منكث ليلة يف هذا املعبار الذي هو 
ال�صابق غرف  عبارة عن غرف كانت يف 
حتولت  االخريه  ال�صنوات  ويف  لال�رسى 
لال�رسى  وعبور  ا�صرتاحة  ملحطات 
املنقولني ل�صجون نفحة ورميون والنقب 
ال�صحراوي يف اخر اجلنوب الفل�صطيني 
نحمل  واحد  واحد  انزلنا  يتم  املحتل 

جنرها  مقيدون  ونحن  اغرا�صنا 
وعالمات التعب واالرهاق والنعا�ش على 
وجوهنا، و يتم التاأكد من ا�صماءنا واخذ 
ب�صمة اال�صابع ثم ميرروننا على  ماكنة 
،  مت الدخول لغرفة  الفح�ش الج�صادنا 
للجميع  والعاري  اليدوي  للتفي�ش  خا�صة 
منها   املري�ش    ، و�صغرينا  كبرينا   ،
و�صحيح البدن ،  ثم و�صعنا بغرف انتظار 
ل�صاعات متيهدا لنقلنا  للغرف "املعبار"  
علما بان غرف االنتظار التقل �صوءا عن 
رائحة  منها  تفوح  وعادة  املعبار  غرف 
،وي�صتمر  ال�صجائر  علب  وبقايا  البول 
املمنهج  ال�صهيوين  االذال  م�صل�صل  
ويقوموا  بحقنا،   واملتعمد   واملدرو�ش 
املحفوظ  الغرف  على  بتوزيعنا  بعدها 
واليوجد  غرفة  يف  ادخله  يتم  من  منا 
يف  ن�صيبى  كان  فعال   ، مدخنون  بها 
غرفة يف اخر املعبار دخلت ومع 4 من 

امرا�ش  لديهم  مر�صى  اغلبهم  اال�رسى 
ال�صفر  انهكهم  وقد  يومي  دواء  ويتلقون 
ل�صتة  الغرف  وتت�صع  واملر�ش،  واالأ�رس 
�رسير  كل  اال�رسه  اي  واالبرا�ش  ا�رسى 
واخر  واحد حتت  الثنني  يت�صع  بر�ش  او 
والع�صاء جمعا  املغرب  �صلينا  وقد  فوق 
لنا  املقرره  الع�صاء  وجبة  اعطاءنا  ،وثم 
،والقينا باج�صادنا على االبرا�ش دون ان 
ن�صعر من كرثة التعب واالرهاق واالنهاك 
بعدها  انتف�صت  �صاعات  لعدة   منت   ،
على  تلعب  باحل�رسات  واذا  فرا�صي  من 
وح�رسات  ت�صبح  وال�رسا�صري    ، وجهي 
فوقنا  تعيث  نعرفها  وال  نعرفها  اخرى 
اج�صادنا  وكاأن    ، لدمائنا  وم�صا  قر�صا 
ما  ا�صوءهم  ما   ، قبورها  يف  ترقد 
لنا ولكن يبقى  اعظم اجرامهم وقهرهم 
النقب  ك�صموخ  �صاخما  الفل�صطيني 
املحتل الذي حتما �صوف ينت�رس ويحقق 
اماله باحلرية اوالتحرر والعي�ش ب�صعادة 
حقنا  وهذا  الب�رس  بني  كباقي  وكرامة 
عليه  واطفالنا  ذاتنا  نربي  الذي  وحلمنا 
 .. اجلميل  للوطني  قادمة  فاحلرية   ..
وجبالها  وبحرها  ار�صها   ، لنا  فل�صطني 
و�صهولها و�صمائها ، طال الزمن اأم ق�رس 
وو�صية    ، ال�صهداء  اأمانة  فل�صطني   ،
 ، واالأباء  واالأجداد   ، واالأنبياء  الكتاب 
وم�صاجدها  بكنائ�صها  منقو�صه  غري 
وثراتها وتاريخها ، وكل حبة تراب فيها 
�رسقها   ، االأبدية  عا�صمتنا  والقد�ش   ،

وغربها ، �صمالها وجنوبها ، 

جمرد ان تنتهي من كابو�ش معبار �سجن الرمله....او معبار �سجن نت�سان احلار والذي ت�سبه غرفة  اقفا�ش الكالب. والوحو�ش 
املفرت�سه ، لنهم اي ال�سجانون املجرمني ال�سهاينة يتعاملون مع الن�سان الفل�سطيني كوح�ش وجمرم وعدمي الن�سانية ما احقره 

وما ا�سوءه من م�ستعمرجمرم وفاقد الن�سانية والقيم واملعايري الخالقية التى فطر اهلل الأن�سان عليها.

دويلة اجلرمية املنظمة 

ليلة مع ح�صرات و�صرا�صري معبار
 �صجن اوهليكدار ال�صهيونى 
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االأ�رسى  �صوؤون  هيئة  قالت 
عدد  اأن  واملحررينء، 
عن  امل�رسبني  االأ�رسى 
الطعام �صد �صيا�صة االعتقال 
االإداري، ارتفع اىل 11 اأ�صريا 
بعد دخول ثالثة اأ�رسى جدد 
وبينت  لالإ�رساب.  اأم�ش 
االأ�صريين  من  كل  اأن  الهيئة، 
عكر  ابو  ن�صال  حممد 
احل�صنات  عطية  وحممد 
ق�صاء  دهي�صة  خميم  من 
حذيفة  واالأ�صري  حلم،  بيت 
دي�ش  ابو  بلدة  من  حلبية 
�رسعوا  قد  القد�ش،  ق�صاء 
اول اأم�ش االأثنني 2019/7/1 
عن  املفتوح  باإ�رسابهم 
اعتقالهم  �صد  الطعام 
النقب  �صجن  يف  االإداري 
اإن  اىل  ولفتت،  ال�صحراوي. 
كل من االأ�صري اإح�صان عثمان 
)21 عاماً( من بلدة بيت عور 
اهلل،  رام  التحتا يف حمافظة 
واالأ�صري جعفر عز الدين )48 
جنني  حمافظة  من  عاماً( 
عن  اإ�رسابهما  يوا�صالن 
الطعام منذ )17( يوماً. فيما 
يوا�صل 5 ا�رسى من حمافظة 
املفتوح  اإ�رسابهم  اخلليل 
اأيام،   9 منذ  الطعام  عن 
االإداري،  العتقالهم  رف�صاً 

حممود  ال�صقيقان  وهم: 
الف�صفو�ش )29 عاماً(، وكايد 
ابو  وغ�صنفر  عاماً(،   30(
وعبد  عاماً(،   26( عطوان 
عاماً(،   30( �صويطي  العزيز 
عاماً(،   27( النمورة  و�صائد 
ا�صافة لالأ�صري �صائد زهران 
)31( عام. كما لفتت، اىل اأن 
يعانون  امل�رسبني  االأ�رسى 
اأو�صاعهم  يف  تفاقم  من 
عليهم  وبدت  ال�صحية 
وال�صعف  الهزل  عالمات 
احلركة  يف  و�صعوبة  العام 
الوجه،  وا�صفرار  وامل�صي 
الدوخة  من  يعانون  كما 
واملفا�صل.  بالراأ�ش  واأوجاع 
ازدياد  "اأن  الهيئة،  واأكدت 
عن  امل�رسبني  اعداد 
على  وا�صح  موؤ�رس  الطعام، 
االحتجاجات  موجة  تزايد 
على  االأ�رسى  �صفوف  يف 
اجلائر  االعتقال  هذا 
مئات  رقاب  على  وامل�صلط 
الذين  االإداريني  املعتقلني 
ال�صجون  داخل  بهم  يزج 
اأو  اأ�صباب  دون  االإ�رسائيلية 
توجيه لوائح اتهام. يذكر اأن 
عدد املعتقلني االإداريني يف 
اىل  و�صل  االحتالل  �صجون 

500 معتقل.

هيئة الأ�سرى
 ارتفاع عدد الأ�صرى امل�صربني 

عن الطعام �صد اعتقالهم 
الإداري اىل 11 اأ�صري

االأ�رسى  �صوؤون  هيئة  قالت 
اأ�رسى   8 اأن  واملحررين، 
االحتالل  معتقالت  يف 
املفتوح  اإ�رسابهم  يوا�صلون 
عن الطعام رف�صاً العتقالهم 
االأ�صريين  اأقدمهم  االإداري، 
وجعفر  عثمان  اإح�صان 
الهيئة،  وبينت  الدين.  عز 
عثمان  اإح�صان  االأ�صري  اإن 
بيت  بلدة  من  عاماً(   21(
حمافظة  يف  التحتا  عور 
جعفر  واالأ�صري  اهلل،  رام 
من  عاماً(   48( الدين  عز 
يوا�صالن  جنني  حمافظة 
منذ  الطعام  عن  اإ�رسابهما 
اأو�صحت،  كما  يوماً.   )16(
حمافظة  من  ا�رسى   5 اأن 
املفتوح  اإ�رسابهم  اخلليل 
اأيام،   8 منذ  الطعام  عن 
االإداري،  العتقالهم  رف�صاً 
حممود  ال�صقيقان  وهم: 
الف�صفو�ش )29 عاماً(، وكايد 
)30 عاماً(، عالوة على ثالثة 

اأ�رسى اآخرين وهم: غ�صنفر 
عاماً(،   26( عطوان  ابو 
 30( �صويطي  العزيز  وعبد 
 27( النمورة  و�صائد  عاماً(، 
عاماً(، ا�صافة لالأ�صري �صائد 
واأ�صارت  عام.   )31( زهران 
الهيئة اىل اأن جميع اال�رسى 
امل�رسبني يقبعون يف معتقل 
"عوفر"، عدا االأ�صري جعفر 
عز الدين الذي يقبع يف عزل 
معتقل "جمدو"، ويتعر�صون 
اليومية  للتفتي�صات 
ليال  املتكررة  واالقتحامات 
بالكالب البولي�صية للتنغي�ش 
اأن  اىل  لفتت،  كما  عليهم. 
يعانون  امل�رسبني  االأ�رسى 
اأو�صاعهم  يف  تفاقم  من 
عليهم  وبدت  ال�صحية 
وال�صعف  الهزل  عالمات 
احلركة  يف  و�صعوبة  العام 
الوجه،  وا�صفرار  وامل�صي 
الدوخة  من  يعانون  كما 
واأوجاع بالراأ�ش واملفا�صل.

8 اأ�صرى يوا�صلون اإ�صرابهم املفتوح 
عن الطعام �صد اعتقالهم الإداري

الأ�سرى يتحدون ال�سجان ويك�سرون احل�سار الثقايف والتعليمي

فروانة: )3783( اأ�صريا تقدموا لمتحانات التوجيهي خالل اأربعة اأعوام
الباحث املخت�ش  االأ�صري املحرر،  قال 
عبد  واملحررين،  االأ�رسى  ب�صوؤون 
يف  االأ�رسى  جناح  اأن  فروانة،  النا�رس 
وتقدمي  التعليمية  بامل�صرية  اال�صتمرار 
قرار  رغم  )التوجيهي(  العامة  الثانوية 
االحتالل بحرمان االأ�رسى من حقهم يف 
وانت�صاراً  جديداً  حتدياً  ي�صكل  التعليم، 

ا�صافياً للحركة الوطنية االأ�صرية.
اأعوام  االأربعة  وخالل  اأنه  واأ�صاف: 
الدرا�صي  )العام  املا�صية  الدرا�صية 
-2017 الدرا�صي  العام   -2015-2014
2018(، متكن ما جمموعه )3783( اأ�صرياً 
الثانوية  امتحانات  تقدمي  من  واأ�صرية 
قاعة   )11( يف  )التوجيهي(  العامة 
اختبار يف �صجون ومعتقالت اإ�رسائيلية 
خمتلفة، واأن )2519( اأ�صريا وي�صكلون ما 
ن�صبته )66.6%( من املتقدمني اجتازوا 
االمتحانات بنجاح وح�صلوا على �صهادة 

الثانوية العامة.
وا�صار فروانة اإىل اأن من بني املتقدمني 
تقدموا المتحانات  اأ�صريا   )858( هناك 
الثانوية العامة خالل العام املا�صي، واأن 
ن�صبة النجاح كانت )65.9%(. فيما �صجل 
واأ�صرية  ا�صري   )1000( قرابة  العام  هذا 
العامة،  الثانوية  امتحانات  لتقدمي 
وجاري التح�صريات والتجهيزات الإمتام 
ذلك رغماً عن اأنف ال�صجان. ويوؤمل اأن 
يتمكن جميعهم من تقدمي امتحاناتهم.

االأ�رسى  بن�صاالت  فروانة  وا�صاد 
م�صريتهم  ا�صتمرار  على  وا�رسارهم 
التعليمية. كما واثنى على اجلهود الكبرية 
التي تبذلها وزارة الرتبية والتعليم وهيئة 
ودورهم  واملحررين  االأ�رسى  �صوؤون 
البارز يف ا�صتمرار امل�صرية وجناحاتها.

االحتالل  �صلطات  اأن  فروانة  واو�صح 
االإ�رسائيلي اأقرت قانونا عام 2010 وما 

�صاليط( مينع مبوجبه  )قانون  بـ  يُعرف 
وتقدمي  تعليمهم  موا�صلة  من  االأ�رسى 
ال�صجون  اإدارة  واقرت  العامة،  الثانوية 
اأن  اإال  لرتجمته،  االجراءات  من  جملة 
كبري  وباإ�رسار  الفل�صطينيني  االأ�رسى 
وزارة  ودعم  وباإ�رساف  قوية  واإرادة 
االأ�رسى  �صوؤون  وهيئة  والتعليم  الرتبية 
والنظام  يتعار�ش  ال  ومبا  واملحررين، 
الدرا�صي  العام  منذ  جنحوا  التعليمي، 
ومتكنوا  العقبات  كل  تخطي  يف   2015
التعليمية  بامل�صرية  اال�صتمرار  من 
والتعليمي،  الثقايف  احل�صار  وك�رس 
الهادفة  االإ�رسائيلية  ال�صيا�صة  واإف�صال 

اإىل جتهيلهم.
الدولية  املوؤ�ص�صات  كافة  فروانة  ودعا 
�صلطات  على  وال�صغط  التدخل  اىل 
الدويل  القانون  الحرتام  االحتالل 
يف  حقهم  االأ�رسى  ومنح  االإن�صانية 

التعليمية  االأن�صطة  كافة  ممار�صة 
بحرية  والدينية،  والذهنية  والثقافية 
ودون قيود اأو م�صايقات، وفقا ملا تن�ش 
ال�صيما  الدولية  املواثيق  كافة  عليه 
املادة )94( من اتفاقية جنيف الرابعة، 
وكذلك ما ورد يف مواد الف�صل اخلام�ش 

من اتفاقية جنيف الثالثة.
حترم  االحتالل  �صلطات  اأن  يذكر 
االأطفال االأ�رسى من حقهم الطبيعي يف 
موا�صلة تعليمهم االأ�صا�صي. فيما كانت 
ت�صع عراقيل كثرية اأمام تقدمي الثانوية 
اأن  اأو االلتحاق باجلامعات، قبل  العامة 
ع�رس  حوايل  منذ  نهائي  ب�صكل  توقفها 
معوقات  ت�صع  تزال  ال  فيما  �صنوات. 
التعليمية  الكتب  ادخال  اأمام  كثرية 
وتالحق  الثقافية،  واملواد  والدينية 
داخل  املكتوبة  املادة  اأحيانا  وت�صادر 

ال�صجون.



األيو �سي�سيه املدير الفني  اأعرب 
�سعادته  عن  ال�سنغال  ملنتخب 
فريفه  حققه  الذي  الفوز  بعد 
الكيني،  املنتخب  ح�ساب  على 
بها  لعب  التي  بالروح  م�سيدا 
يف  وجناحهم  التريانغا  اأ�سود 
بثالثة  لفوز  �سيطرتهم  ترجمة 
اأنه  �سي�سيه  وك�سف  اأهداف، 
ركلة  ماين  ي�سدد  اأن  يرف�ض  كان 
اإ�ساعته  بعد  الثانية  اجلزاء 
لكن  املباراة،  يف  الأوىل  الركلة 
الالعبني طالبوا اأن ي�سددها ماين 

حتى ي�ستعيد الثقة وهو ما وافق 
عليه كمدير فني، خا�سة اأن ماين 
من الأ�سماء الكبرية يف املنتخب 
على  تعود  لثقته  وا�ستعادته 
الفني  املدير  وعلق  املنتخب، 
مواجهة  على  ال�سنغال  ملنتخب 
موؤكدا  النهائي،  ثمن  يف  اأوغندا 
معهم  ولعب  قوي  منتخب  اأنهم 
"كان  واأمت:  العامل،  كاأ�ض  قبل 
�سعيف،  فريق  اإنه  يقول  البع�ض 
مع  متاما  اأختلف  كنت  لكني 
اأوغندا  الأمر،  هذا  يف  اجلميع 

فريق قوي و�سي�ستعد جيدا لهذه 
الالعبني  اأ�سكر  واأخريا  املباراة، 

على فوزنا اليوم".

�سدارته  املغرب  منتخب  ح�سم 
للمجموعة الرابعة يف بطولة كاأ�ض 
انت�ساره  بتحقيق  اأفريقيا،  اأمم 
العالمة  وبلوغ  تواليا  الثالث 
الكاملة لأول مرة يف تاريخه بف�سل 
جنوب  على  املتاأخر  انت�ساره 
اللقاء  يف  نظيف،  بهدف  اأفريقيا 
مبلعب  ام�ض  اأول  جمعهما  الذي 
املغرب  هدف  وجاء  ال�سالم، 
يف  بو�سوفة  مبارك  طريق  عن 
الدقيقة 90، واأنهى الفريق بالفوز 
دامت  التي  اأفريقيا  جنوب  عقدة 
بعد  املغرب  وت�سدر  ل�سنوات، 
بر�سيد  جمموعته  النت�سار  هذا 
 6 ديفوار  كوت  وخلفه  نقاط،   9
نقاط،   3 اأفريقيا  وجنوب  نقاط 
فيما احتلت ناميبيا املركز الأخري 

بدون ر�سيد.
اأمام كوت ديفوار  ال�ساأن  كما كان 
�سعى املغرب لرفع اإيقاع املواجهة 
مبكرا يف حماولة لإرباك خ�سمه، 
الن�سريي،  يو�سف  احلكم  وحرم 
اأ�سار  بعدما  خطرية  فر�سة  من 
يف  �سحيح  غري  ت�سلل  لوجود 
لعبي  تراجع  واأمام  الدقيقة، 
جلاأ  للخلف،  اأفريقيا  جنوب 
الكرات  خليار  املغربي  املنتخب 
ينجح  مل  لكنه  والت�سديد،  الثابتة 
زيا�ض  طريق  عن  الت�سجيل  يف 
يف الدقيقة 16، كما اأهدر بلهندة 
 ،20 الدقيقة  يف  اأخرى  فر�سة 
وردت جنوب اأفريقيا بقوة، بعدما 
الدقيقة  يف  �سرييرو  ثولين  �سدد 
34 بذكاء، لكن الكرة مرت بجانب 

القائم الأمين بقليل.
اللقاء  من  الثاين  الن�سف  انطلق 
على  اأفريقيا  جنوب  باعتماد 
الت�سديد، اإذ جرب زواين حظه يف 
الدقيقة 49 لكنه مل يوفق، اأخطر 
الدقيقة  حملتها  املباراة  فر�ض 
حلكيمي  فردي  جمهود  بعد   ،65
لرتتطم  بقوة  و�سدد  انطلق  الذي 
ذلك  اأعقب  بالعار�سة،  كرته 
فر�سة اأخرى بعد ا�ستالم يو�سف 
الن�سريي كرة رائعة داخل املنطقة 
اإل  احلار�ض  لرياوغ  اأمرابط،  من 
اأنه �سدد خارج املرمى الذي كان 
خاليا ي الدقيقة 70، ويف الدقيقة 
90 �سقطت الكرة اأمام بو�سوفة يف 
منطقة اجلزاء لي�سدد يف ال�سباك 

حمرزا هدف اللقاء الوحيد.

�سهدت كاأ�ض الأمم الأفريقية التي 
ا�ستبعاد  حالًيا  م�رص  ت�ست�سيفها 
قوائم  من  الالعبني  من  عدٍد 
بامل�سابقة،  امل�ساركة  منتخباتهم 
منعت  لإ�سابات  تعر�سهم  عقب 
وا�ستكملت  بالبطولة،  ا�ستمرارهم 
م�سوارها يف  املنتخبات  عدد من 
بعدما  ناق�سة،  بقوائم  البطولة 
وفق  لعبًا   23 بها  م�سجل  كان 
مبداأ  تتيح  ل  التي  البطولة،  لوائح 
طاملا  امل�ساب  الالعب  ا�ستبدال 
اأبرز  ونر�سد   املناف�سات،  بداأت 
ا�ستبعادهم  جرى  الذين  الالعبني 
بالبطولة  منتخباتهم،  قوائم  من 
دور  اأعتاب  وعلى  الآن  اجلارية 

ثمن النهائي

جن�ش

الرحيم  عبد  حممود  تعر�ض 
جن�ض لقطع يف وتر اأكيل�ض، خالل 
امل�رصي  املنتخب  مع  تدريباته 
ال�ستعداد  اإطار  يف  اأيام،  منذ 
يف  الأوغندي  املنتخب  ملواجهة 
مناف�سات  من  الأخرية  اجلولة 
وتعد  بالبطولةـ  الأوىل  املجموعة 
اأكيل�ض من  الإ�سابة بقطع يف وتر 
يغيب  والتي  ال�سعبة،  الإ�سابات 
يف  املالعب  عن  الالعب  ب�سببها 
وبعد  اأ�سهر،   6 عن  تقل  ل  فرتة 
ا�ستبعاد جن�ض من قائمة املنتخب 

ا�ستكمال  لها  املقرر  امل�رصي، 
ب�سبب  الكان  مناف�سات  باقي 
الفراعنة  لي�ستكمل  الإ�سابة،  هذه 

امل�سوار بتعداد 22 لعباً فقط. 

جويل تاجو 

لكرة  الكامريوين  الحتاد  كان 
البطولة  انطالق  قبل  اأعلن  القدم 
من  تاجو  جويل  لعبه  ا�ستبعاد 
يف  امل�سارك  املنتخب  قائمة 
كاأ�ض اأمم اإفريقيا، وك�سف الحتاد 
يف  م�ساكل  من  يعاين  تاجو  اأن 
بعد  بالقلب،  التاجي  ال�رصيان 
يف  طبية  لفحو�سات  خ�سوعه 
م�رص اأكدت ذلك، الأمر الذي جعل 
اجلهاز الفني لالأ�سود الكامريونية 

ل�ستبعاده وعدم املجازفة به.

كري�ستيان �أت�سو 

الغاين  املنتخب  لعب   تعر�ض 
قوية  لإ�سابة  اأت�سو،  كري�ستيان 
م�ساركته  خالل  الركبة  اأوتار  يف 
املباراة  يف  بالده  منتخب  مع 
والتي  الكامريون،  املنتخب  اأمام 
من  الثانية  اجلولة  اإطار  يف  كانت 
ال�ساد�سة  املجموعة  مناف�سات 
الإ�سابة  هذه  لتمنع  بالبطولة 
البطولة مع  ا�ستكمال  الالعب من 
�سيخو�ض  الذي  الغاين،  املنتخب 
الآن  بالبطولة حتى  م�سواره  باقي 

مبجموع 22 لعبًا فقط.

�سامويل كالو

لعب  كالو  �سامويل  تعر�ض 
لإ�سابة  النيجريي  املنتخب 
وقع  بعدما  وذلك  باجلفاف، 
منتخب  تدريبات  خالل  مغ�سًيا 
بالده ا�ستعداًدا ملواجهة بوروندي 
مناف�سات  من  الأوىل  اجلولة  يف 
املجموعة الثانية بالبطولة، ونقل 
الالعب اإىل امل�ست�سفى بعد ا�ستباه 
للن�سور  املرافق  الطبي  اجلهاز 
النيجريية يف اإ�سابته باأزمة قلبية، 
التي  الطبية  الفحو�سات  واأثبتت 
باجلفاف  اإ�سابته  لالعب  اأجريت 
نظًرا لنق�ض ال�سوائل، ولي�ض اأزمة 
عن  كالو  غاب  اإثره  وعلى  قلبية، 
يف  بالده  منتخب  مع  امل�ساركة 

مباريات دور املجموعات.

 �ملغرب جنوب �أفريقيا 

 2019 كان  يف  الأطل�ض  اأ�سود  ك�رص 
عقدة منتخب جنوب اأفريقيا، التي 
طاردته يف البطولة بعد فوز املغرب 
على "الأولد" بهدف نظيف، ولعب 
اأمم  اأفريقيا يف  املغرب مع جنوب 
اأفريقيا من قبل 4 مرات، خ�رص يف 

مواجهتني وتعادل يف مثلهما.

 �لكامريون غانا  

عقدة  الكامريوين  املنتخب  ميثل   
يف  الأمر  وا�ستمر  الغاين  لنظريه 
الن�سخة احلالية بعد اأن تعادل بدون 
لعبا  قد  املنتخبان  وكان  اأهداف، 
قبل،  من  مرات   4 اأفريقيا  اأمم  يف 
وتعادل  مرتني  الكامريون  وفازت 
يف مثلهما، ففي 1982 تعادل بدون 

اأهداف ويف 2000 تعادل 1/1 اأما يف 
ن�سخة 2008 ففازت الكامريون 1ـ0، 

ويف 2017 فازت الكامريون 2ـ 0.  
 �ل�سنغال  �جلز�ئر 

حتقيق  يف  ال�سنغال  منتخب  ف�سل 
انت�سار على اجلزائر يف بطولة  اأي 
قبل،  من  الأفريقية  الأمم  كاأ�ض 
م�رص  "كان"  يف  العقدة  وتكر�ست 

بهدف  اجلزائر  فوز  بعد   2019
املجموعة  مباريات   �سمن  نظيف 
الثالثة، وكان املنتخبان قد لعبا من 

اأفريقيا،  بطولة  يف  مرات   3 قبل 
وفازت اجلزائر مرتني وتعادل مرة 
اجلزائر  فازت   1990 ففي  واحدة، 

دور املجموعات ويف 2015  1ـ0 يف 
فازت اأي�سا 2 ـ 0 يف ذات الدور، ويف 

2017 تعادل 2/2.  

كان 2019 ما بني ك�سر العقدة وتر�سيخ التفوق التاريخي
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�سهدت بطولة كاأ�ش �لأمم �لأفريقية 2019 جناح عدد من �ملنتخبات 
�لأفريقية يف ك�سر عقد لزمتها موؤخر�، بجانب ��ستمر�ر �أخرى لدى بع�ش 

�ملنتخبات، وكان �أبرز �مل�ستفيدين منتخب �ملغرب، �لذي ك�سر عقدته مع 
جنوب �أفريقيا، بتحقيق �لفوز عليها يف �لكان لأول مرة، يف �ملقابل ل تز�ل 

بع�ش �ملنتخبات متثل عقدة لغريها. 

لعنة الإ�سابات تطارد املنتخبات يف الكان

�إعد�د: عي�سة ق.

بو�سوفة يقود اأ�سود الأطل�س لفك عقدة جنوب اأفريقيا

حلق منتخب ال�سنغال اأ�سود بركب 
النهائي  ثمن  دور  اإىل  املتاأهلني 
لكاأ�ض الأمم الإفريقية املقامة يف 
م�رص وذلك بعد الفوز على نظريه 
اجلولة  يف  اأم�ض  اأول   0/3 الكيني 
املجموعة  مناف�سات  من  الأخرية 
�سار  اإ�سماعيال  وتقدم  الثالثة، 
بهدف  الفرن�سي  رين  مهاجم 
الدقيقة  يف  ال�سنغايل  للمنتخب 
اأ�ساف �ساديو ماين الهدف  63 ثم 
اأن  قبل   72 الدقيقة  يف  الثاين 
ي�سجل مهاجم ليفربول الإجنليزي 
لبالده  والثالث  له  الثاين  الهدف 
جزاء،  �رصبة  من   78 الدقيقة  يف 
واأهدر ماين �رصبة جزاء لل�سنغال 
يف الدقيقة 28 فيما انهى منتخب 
لعبني  بع�رصة  املباراة  كينيا 
يف  اأوتينو  فليمون  طرد  بعد 
الدقيقة 78، وجاء تاأهل املنتخب 
بعدما  الثاين  دور  اإىل  ال�سنغايل 
باملجموعة  الثاين  املركز  احتل 
فيما  نقاط  �ست  بر�سيد  الثالثة 
يف  الثالث  املركز  كينيا  حتتل 
نقاط.  ثالث  بر�سيد  املجموعة 
ملنتخب  موؤكدة  فر�سة  و�ساعت 
من  دقائق  ثماين  م�سي  بعد  كينيا 
البداية بعدما اأخطاأ �ساليو �سي�سه 

فريقه  حلار�ض  الكرة  اإرجاع  يف 
الكرة  اأولوجنا  ميكاييل  ليقتن�ض 
�سدد  لكنه  مبا�رصة  املرمى  اأمام 
فر�سة  اأول  وجاءت  ال�سباك،  فوق 
يف  ال�سنغايل  للمنتخب  خطرية 
مباي  توغل  عندما   22 الدقيقة 
و�سدد  كينيا  دفاع  بالكرة يف  نياجن 
من  الي�رصى  بقدمه  قوية  كرة 
باتريك  داخل منطقة اجلزاء لكن 
الكيني  املنتخب  حار�ض  ماتا�سي 
واحت�سب  باملر�ساد،  له  وقف 
جري�سة  جهاد  امل�رصي  احلكم 
"اأ�سود  ملنتخب  جزاء  �رصبة 
�ساليو  عرقلة  بعد  التريانغا" 
�سي�سيه من جانب مدافع املنتخب 
ولكن  حممد،  مو�سى  الكيني 
وت�سدى  تاألقه  وا�سل  ماتا�سي 
ل�رصبة اجلزاء التي نفذها �ساديو 
وا�ستمرت   ،28 الدقيقة  يف  ماين 
على  قائمة  ال�سنغالية  ال�سيطرة 
جمريات املباراة لكن دون تهديد 
حقيقي للمرمى الكيني، يف الوقت 
كينيا  منتخب  فيه  اكتفى  الذي 
اأن  دون  الدفاعي  الدور  باأداء 

يغامر بالندفاع الهجومي.
على  الثاين  ال�سوط  اأحداث  بداأت 
الأول  ال�سوط  عليه  انتهى  ما 

ب�سيطرة مطلقة وهجمات متتالية 
من جانب الفريق ال�سنغايل يقابلها 
دفاعي  وا�ستب�سال  تام  تراجع 
�سري  عك�ض  وعلى  الكيني،  للفريق 
اوديامبو  دني�ض  كاد  متاما  اللعب 
الكيني  للفريق  هدفا  يخطف  اأن 
خارج  من  �ساروخية  بت�سويبة 
احلار�ض  ولكن  اجلزاء  منطقة 
اأبعد  جوميز  األفريد  ال�سنغايل 
ل�رصبة  اأ�سابعه  باأطراف  الكرة 
ركنية، وجاءت الدقيقة 63 لت�سهد 
بوا�سطة  لل�سنغال  التقدم  هدف 
اإ�سماعيال �سار عندما اأر�سل لمني 
غا�ساما عر�سية متقنة من الناحية 
اليمنى اأخطاأ ماتا�سي يف ت�ستيتها 
�سدد  الذي  �سار  اإىل  الكرة  لت�سل 
الكينية،  ال�سباك  يف  رائع  ب�سكل 
الهدف  ماين  �ساديو  واأ�ساف 
الثاين لل�سنغال يف الدقيقة 72 اإثر 
متريرة من منطقة جزاء ال�سنغال، 
�رصبة  جري�سة  جهاد  واحت�سب 
تزامنت  لل�سنغال  جديدة  جزاء 
فليمون  الكيني  املدافع  طرد  مع 
لإ�سماعيال  عرقلته  بعد  اأوتينو 
ماين  �ساديو  منها  لي�سجل  �سار، 
لأ�سود  والثالث  له  الثاين  الهدف 

التريانغا يف الدقيقة 78.

ا�سود التريانغا تخطف التاأهل من كينيا

األيو �سي�سي: رف�ست ت�سديد ماين ركلة اجلزاء 
الثانية اأمام كينيا



عي�شة ق.

الذي  الأهداف  ر�صيد  وهو 
يف  اولطنية  الت�صكيلة  �صجلته 
اإفريقيا  كاأ�س  من  لقاءين  اأول 
اأمام كينيا وال�صنغال، هذا الو�صع 
للمدرب  اإحراجا  يكون  �صوف 
بلما�صي الذي �صيجد نف�صه اأمام 
اختيار  اجل  من  حقيقي  ماأزق 
�صيكون  الذي  الأف�صل  التعداد 
ثمن  الدور  مباراة  بخو�س  معنيا 
تخو�صها  �صوف  التي  النهائي 

كتيبة اخل�رض الأحد املقبل –يف 
انتظار التعرف على املناف�س-، 
برزوا  لعبني  تاألق  عقب  خا�صة 
ب�صورة لفتة يف �صورة اآدم اأونا�س 
ثنائية  ت�صجيل  على  ب�صم  الذي 
بالإ�صافة  حا�صمة  متريرة  ومنح 
عاد  الذي  �صليماين  اإ�صالم  اإىل 
ال�صباك  معانقة  يف  �صهيته  على 
هدفا  و�صجل  طويل  �صيام  بعد 
احلا�صمتني  التمريرتني  ومنح 
اإيلي  جانب  اإىل  اونا�س،  لهديف 
ديلور الذي كان املفاجاأة ال�صارة 

عاد  والذي  الوطني  للمنتخب 
اإىل  حلظة  اآخر  يف  ا�صتدعاوؤه 
بلما�صي  على  بالفائدة  اخل�رض 
باعتبار اأنه قدم مردودا رائعا يف 
الرواق الأي�رض وكان حماربا على 

امل�صتطيل الأخ�رض.
بلما�صي منح  ل  يف املقابل، ف�صّ
راي�س  الثنائي  اإىل  اللعب  فر�صة 
وهاب مبوحلي واإ�صماعيل بنا�رض 
الثالثة  اللقاءات  لعبا  اللذان 
زمالئهما،  ببقية  مقارنة  كاملة 
بلما�صي  اإقدام  اأعقاب  وذلك يف 

اإحداث تغيريات عديدة يف  على 
ام�س  لأول  الأ�صا�صية  الت�صكيلة 
لعبني  ت�صعة  اإقحام  خالل  من 
مل  والذين  واحدة  دفعة  جدد 
مناف�صا  مواجهتهم  رغم  يخيبوا 
الإيجابي  الأمر  لكن  �صعيفا، 
كبري  حد  اإىل  فيه  وفقوا  الذي 
والن�صج  القتالية  بالروح  يتعلق 
امليدان،  اأر�صية  على  التكتيكي 
الذي  الكبري  العمل  على  بناء 
خالل  الوطني  الناخب  به  يقوم 

احل�ص�س التدريبية.

اأونا�س االأف�شل اأمام تنزانيا �شليماين ي�شفع امل�شككني وديلور املفاجاأة االيجابية

البدالء يحرجون بلما�ضي ويرفعون 
ن�ضق املناف�ضة

تاألق العبو املنتخب الوطني ب�شورة الفتة يف املباراة التي خا�شوها اأول اأم�س اأمام نظريهم التنزاين 
�شمن اجلولة الثالثة واالأخرية من الدور االأول ملناف�شة كاأ�س اإفريقيا للأمم، اأين اأ�شحى الناخب 

الوطني اأمام ماأزق اختيار اللعبني من اجل خو�س املقابلت املقبلة خا�شة بعد الوجه الطيب الذي 
اأبانته العنا�شر االحتياطية التي كانت تنتظر فر�شتها من اجل التاألق واإبراز اإمكانياتها وهو االأمر الذي 

حدث من خلل حتقيق الفوز وت�شجيل ثلثة اأهداف يف مباراة واحدة
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رف�س مقارنة اأ�شباله بجيل الت�شعينيات

بلما�ضي: مل اأ�ضتغرب االأداء الالعبني
 كانوا ينتظرون الفر�ضة

جمال  الوطني  الناخب  �صّدد 
الأداء  ي�صتغرب  مل  انه  بلما�صي 
الذي قدمه الالعبون البدلء عند 
امامه  والفوز  تنزانيا  مواجهتهم 
كان  فانه  وارد  والنتيجة،  بالأداء 
القادرون  الإمكانيات  م�صبقا  يعلم 
على منحها للنخبة الوطنية خا�صة 
املجموعة  مع  اندماجهم  ظل  يف 
واأ�صاف  العمل،  على  وتركيزهم 
اختار  اأنه  اإعالمية  ت�رضيحات  يف 
اجلزائر  من  الالعبني  اأف�صل 
الأمر  لهذا  الأوروبية  والدوريات 
امل�صتوى  ح�صن  عند  كانوا 
واأظهروا اأنهم لعبني كبار قادرين 
اأف�صل،  الربهنة على قدرات  على 
املقارنة  الوطني  الناخب  ورف�س 
مو�صحا   ،1990 وجيل  لعبيه  بني 
ت�صجيل  اأ�صباله  حققه  ما  كل  ان 
مباريات  ثالث  اول  يف  النت�صار 
من الكان، بينما مل يحققوا اللقب 
مثلما فعله جيل العام 1990، م�صيفا 
ان اخل�رض يحققون م�صوارا رائعا 

مبتغاهم  ي�صلوا  مل  لكنهم  بالكان 
فيها  بعيدا  الذهاب  عرب  منها 

والتتويج باللقب القاري.
عرّب امل�صوؤول الأول على العار�صة 
الفنية الوطنية عن اأ�صفه للو�صعية 
املنتخب  عليها  يتواجد  كان  التي 
يف الفرتة ال�صابقة، ورف�س الدخول 
املا�صية،  امل�صاكل  متاهات  يف 

كان  املنتخب  ان  ا�صتطرد  لكنه 
تلك  خالل  اأف�صل  يكون  اأن  قادرا 
الالعبني  اأن  واأ�صاف  الفرتة، 
اجل  من  الفر�صة  ينتظرون  كانوا 
و�صفهم  راف�صا  قدراتهم  اإثبات 
اأن  اإ�رض  حيث  بالحتياطيني 
وميلكون  �صوا�صية  الالعبني  جميع 
اأن  مو�صحا  متقارب  م�صتوى 

ثمار  »الكان«  يف  يحققونه  ما 
فرتة  به خالل  قاموا  الذي  العمل 
برنامج  وتطبيق  التح�صريات 
اأنه  وا�صتطرد  بحذافريه،  العمل 
ومنح  الت�صكيلة  تدوير  اأملهم  من 
فر�صة الراحة لالعبني الذين لعبوا 
اأربعة  مدار  على  ر�صميني  لقاءين 

اأيام.
اأونا�س  لعبه  بلما�صي  وامتدح 
مو�صحا اأنه ي�صتحق ما و�صل اإليه 
ب�صمته  ترك  يف  جنح  الذي  وهو 
ومتنى  ثنائية  ت�صجيل  خالل  من 
املنوال،  نف�س  على  يوا�صل  اأن 
اخل�رض  و�صف  املتحدث  ورف�س 
الدورة  يف  الأقوى  باملنتخب 
ت�صم  الكان  اأن  مو�صحا  القارية 
�صورة  يف  قوية  اأخرى  منتخبات 
او  هي  القادرة  واملغرب  م�رض 
على  واأ�رض  اإيقافهم،  يف  غريها 
بلوغ  اأجل  من  العمل  موا�صلة 

الهدف امل�صطر.
عي�شة ق.

باالإ�شافة اإىل االأ�شغال التمهيدية مبلعب 
وهران اجلديد

االنتهاء من الدرا�ضات الإجناز 
الع�ضب الطبيعي

كذلك  و  الدرا�صات  من  النتهاء  مت 
ت�صبق  التي  التح�صريية  الأ�صغال 
الطبيعي  الع�صب  زراعة  عملية  بدء 
للمركب  التابع  القدم  كرة  مبلعب 
بوهران  اجنازه  اجلاري  الأوملبي 
ح�صب ما ا�صتفيد من م�صوؤول �رضكة 
الفائزة  افريكا«  غرا�س  ><ناتورال 
»مت  بو�صاعد:  فريد  وقال  بال�صفقة، 
خمترب  قبل  من  الدرا�صات  اإجراء 
�رضعنا  منها  النتهاء  فور  و  اأجنبي، 
التي  الالزمة  الأ�صغال  اإطالق  يف 
يف  الطبيعي،  الع�صب  زرع  ت�صبق 
انتظار النتقال اإىل املرحلة الأخرية 
زلنا  »ما   : اأ�صاف  و  امل�رضوع«،  من 
بحاجة اإىل بع�س املعدات التي يجب 
ا�صتريادها من مر�صيليا، لكننا نواجه 
تدخل  يف  ناأمل  لهذا  العوائق،  بع�س 
امل�صالح املعنية على م�صتوى وزارة 

املالية لتجاوز هذه العراقيل«.
امل�صوؤول  ا�صتغل  ال�صدد،  هذا  يف 
بها  قام  التي  الأخرية  العمل  زيارة 
املدينة  و  العمران  و  ال�صكن  وزير 
الفنية  اللجنة  رئي�س  بلجود  كمال 
الأول  الوزير  موؤخرا  اأن�صاأها  التي 

الأ�صغال  ملتابعة  بدوي  الدين  نور 
يف  الريا�صية  املن�صاآت  بور�صات 
و  امل�صاعدة،  منه  ليطلب  وهران، 
جنحنا  »اإذا   : املتحدث  نف�س  تابع 
يف  تواجهنا  التي  العقبات  اإزالة  يف 
اأ�رضع وقت ممكن، ف�صوف ننتقل فور 
اإىل  ال�صديدة  احلرارة  مو�صم  نهاية 
التي  العملية  وهي  الع�صب  زرع  بدء 
ون�صف  �صهرين  بني  ما  �صت�صتغرق 

وثالثة اأ�صهر«.
كما التزم بالقيام باأعمال من الطراز 
وهران  ملعب  اأن  اإىل  م�صرًيا  الأول، 
اجلديد �صيتم جتهيزه باأر�صية حديثة 
جًدا على غرار تلك التي حتوز عليها 
و  اأوروبا،  يف  كبرية  اأندية  مالعب 
حديثة  تقنية  »هذه  قائال:  ا�صتطرد 
يف  تعميمها  يف  نرغب  و  ن�صتخدمها 
غزاها  بعدما  اجلزائرية،  املالعب 
هو  و  ال�صطناعي،  الع�صب  لالأ�صف 
نوع من الع�صب ل ي�صجع على تطوير 
كرة القدم لأن املتخ�ص�صني يجمعون 
على حقيقة اأن هذه الريا�صة متار�س 

على الع�صب الطبيعي«.
وكاالت

ت�شريحات اللعبني:
ديلور: تاأقلمت ب�شرعة 

وجاهزون للذهاب بعيدا بالكان

املنتخب  على  اجلديد  الوافد  عرّب 
بعد  ارتياحه  عن  ديلور  اإيلي  الوطني 
النخبة  حققته  الذي  العري�س  الفوز 
دور  �صمن  تنزانيا  اأمام  الوطنية 
اإفريقيا، م�صيفا يف  كاأ�س  جمموعات 
�صبورت«  »بني  قناة  مع  ت�رضيحات 
مع  ب�رضعة  تاأقلم  اأنه  القطرية 
واأنه  اللعب خا�صة  وطريقة  املنتخب 
لعب على الرواق الأي�رض وحاول تقدمي 
ما عليه خا�صة من الناحية الدفاعية، 
مونبلييه  نادي  لعب  واعرتف 
من  جاهزا  يكن  مل  انه  الفرن�صي 
الناحية البدنية حتى يكون عند اأح�صن 
م�صيفا  الكان،  انطالقة  لدى  م�صتوى 
عطلة  نال  اأنه  الت�رضيحات  نف�س  يف 
دامت 15 يوما بعد نهاية املو�صم قبل 
مو�صحا  اخل�رض،  ب�صفوف  يلتحق  ان 
يكون  حتى  جهده  ق�صارى  يبذل  اأنه 

جاهزا خالل املناف�صة.
وعرب ديلور عن تفاوؤله بتحقيق نتائج 
اأنهم  اأ�صار  عندما  الكان،  يف  رائعة 
ميلكون مدرب جيد ولعبون اأ�صحاب 
موهبة ي�صكلون جمموعة رائعة الأمر 
موا�صلة  على  ي�رضون  يجعلهم  الذي 
الذي  املبتغى  اإىل  للو�صول  العمل 

ي�صبون اإليه.

حمرز: بلغنا املرحلة احلا�شمة 
يجب اأن نتقدم نحو االأمام

اجلزائري  الدويل  الالعب  طالب 
الأرجل  و�صع  �رضورة  حمرز  ريا�س 
تبقى  ما  على  والرتكيز  الأر�س  على 
اأو�صح  حيث  القارية،  املناف�صة  من 
يف ت�رضيحات مع قناة »بني �صبورت« 
اأن اخل�رض حققوا املهم عرب ت�صجيل 

الفوز الثالث على التوايل لكن اأمامهم 
البطولة،  من  تبقى  فيما  كبري  عمل 
فرتة  اأمام  اأ�صحوا  اأنهم  مو�صحا 
القادمة  واملرحلة  الكان  من  حا�صمة 
جتعلهم  تعقيدا  اأكرث  تكون  �صوف 
نحو  تركيزهم  بتوجيه  مطالبون 
عند  طويال  الوقوف  وتفادي  الأمام 
النتائج املح�صلة منذ انطالق العر�س 
الكروي القاري، وعاد متو�صط ميدان 
الت�صكيلة الوطنية اإىل الإ�صادة مبدربه 
يف  جنح  اأنه  �صدد  عندما  بلما�صي 
داخل  عقب  على  راأ�صا  الأمور  قلب 
املنتخب وتغيري الكثري من املعطيات، 
خا�صة غر�س الروح القتالية يف نفو�س 
الالعبني وحت�صني القوة الذهنية التي 

جتعلهم يح�صدون الثمار تدريجيا.

اأونا�س: البدالء برهنوا 
اأحقيتهم اللعب اأ�شا�شيني 

و�شكلت ثنائيا رائعا مع �شليماين

�صفوف  يف  بزميله  اأونا�س  اأ�صاد 
�صدد  اأين  ديلور،  الوطنية  الت�صكيلة 
منه  املرجوة  الإ�صافة  قدم  اأنه 
الأف�صل  تقدمي  مبقدوره  و�صيكون 
واأنه  خا�صة  امل�صوار  من  تبقى  فيما 
على  وقدرته  جيدا  اإمكانياته  يعرف 
املنتخب  اأن  واأو�صح  املزيد،  منح 
لعبني  امتالكه  عن  برهن  الوطني 
والدليل  م�صابهة  م�صتويات  يحوزون 
بالت�صكيلة  تنزانيا  اأمام  فازوا  اأنهم 
مكانة  اأحقيتهم  وبرهنوا  الحتياطية 

�صمن الت�صكيلة الأ�صا�صية.
وعرب لعب نادي نابويل عن ارتياحه 
بالأداء الذي قدمه طيلة اأطوار اللقاء 
رفقة  �صكلها  التي  الرائعة  والثنائية 
اأنه  اأو�صح  حيث  �صليماين،  زميله 
وقدم  الوطني  الناخب  تعليمات  نفذ 
تطبيق  يف  وجنح  اللقاء  يف  عليه  ما 
الر�صالة م�صيفا اأنه من املهم ان يجد 
�صليماين،  زميله  مع  متكامال  نف�صه 
الت�صكيلة  ميدان  متو�صط  وعرب 
يف  املجموعة  ارتياح  عن  الوطنية 
جمال  الوطني  الناخب  رفقة  العمل 
�صاب  مدرب  اأنه  مو�صحا  بلما�صي 
ال�صهل  ومن  الالعبني  عقلية  يفهم 
التعامل معه الأمر الذي ي�صفي الأمور 

الإيجابية على النخبة الوطنية.
عي�شة ق.



الكرواتي  الو�سط  العب  انتقل 
نهائياً  كوفا�سيت�ش  ماتيو  الدويل 
االإجنليزي  ت�سيل�سي  �سفوف  اإىل 
يف  املا�سي  املو�سم  لعب  اأن  بعد 
�سفوف النادي اللندين على �سبيل 
االإعارة من ريال مدريد االإ�سباين، 
مباراة يف   51 كوفا�سيت�ش  وخا�ش 
املن�رصم  املو�سم  البلوز  �سفوف 
الدوري  اإحرازه  يف  و�ساهم 
االأوروبي وحلوله يف املركز الثالث 
يف الدوري املحلي والعودة بالتايل 
االأبطال  دوري  يف  للم�ساركة 
الفيفا  وفر�ش  املقبل،  املو�سم 
عقوبة  املا�سي  فيفري   22 يف 
من  مبوجبها  منعه  ت�سيل�سي  بحق 
فرتتي  خالل  جدد  العبني  �سم 
 2019 لعام  ال�سيفية  انتقاالت 
على   ،2020 جانفي  يف  وال�ستوية 

انتقال  قواعد  خمالفته  خلفية 
الالعبني الق�رّص، معترباً اأّن النادي 
الناظمة  القواعد  خالف  اللندين 

بتعاقده مع 29 العبا قا�رصاً.
كما رف�ش الفيفا ا�ستئنافاً تقدم به 
النادي اللندين الذي ينفي ارتكاب 
ميلك  انه  مبا  لكنه  خمالفة،  اأي 

املو�سم  منذ  كوفا�سيت�ش  توقيع 
معه  التعاقد  من  متكن  املا�سي 
تقارير  وبح�سب  دائمة،  ب�سورة 
�سيدفع  ت�سيل�سي  فاإّن  �سحافية 
مبلغ 40 مليون جنيه ما يعادل 51 
مليون دوالر للح�سول على خدمات 
العب الو�سط الكرواتي الذي قال: 

»لقد ا�ستمتعت حقا مبو�سمي على 
�سبيل االإعارة يف �سفوف ت�سيل�سي، 
ويف  النادي  داخل  بالراحة  اأ�سعر 
الدوري االإجنليزي اأي�ساً، اأنا �سعيد 

جداً النتقايل ب�سورة دائمة«.
يف املقابل، اأ�سار ت�سيل�سي باأنه لن 
املهاجم  على  االإبقاء  خيار  يتخذ 
هيغواين  غونزالو  االأرجنتيني 
جوفنتو�ش  من  اأي�ساً  اإليه  املعار 
الذي  هيغواين  و�سجل  االإيطايل، 
انتقل اإىل لندن يف فرتة االنتقاالت 
اأهداف  خم�سة  االأخرية،  ال�ستوية 
و�سيعود  ت�سيل�سي  �سفوف  يف 
ليلعب  جوفنتو�ش  اىل  بالتايل 
جمدداً باإ�رصاف مدربه ماوريت�سيو 
يف  اأي�ساً  معه  لعب  حيث  �ساري 

�سفوف نابويل وت�سيل�سي.

قارن العب الو�سط اأرتورو 
ت�سيلي  منتخب  بني  فيدال 
باأول  فاز  الذي   2015 يف 
لقب بكوبا اأمريكا، واجليل 
الفريق  اأن  معتربا  احلايل 

تناف�سية  اأكرث  احلايل 
بتعط�سه  يحتفظ  الأنه 
اكت�سابه  مع  لالنت�سارات 
وقال  اخلربة،  من  مزيدا 
يف  �سحفي  موؤمتر  خالل 

بورتو األيغري حيث يخو�ش 
ن�سف  مواجهة  روخا«  »ال 
اأمام  اأمريكا  كوبا  نهائي 
بريو: »هناك فوارق كبرية، 
الأنه كان لدينا احلافز فقط 
نكن  مل  لكن   ،  2015 يف 
نتمتع باخلربة وال االألقاب، 
اأما االآن فنمتلك كل �سيء«، 
ووا�سل: »ميكننا يف الوقت 
احلايل التحكم اأكرث يف �سري 
املباريات«، واأ�ساف فيدال 
اأن الفريق يعمل ويف ذهنه 
تقدمي  هي  واحدة  فكرة 
اأمام بريو اأف�سل مباراة يف 
يف  حتذيره  رغم  البطولة، 
الوقت ذاته اأن املناف�ش لن 

يجعل االأمور �سهلة عليهم. 
واأو�سح: »يتميزون باأ�سلوب 
لعب جماعي للغاية، يلعبون 
ي�سبهون  جيدة،  قدم  كرة 
كولومبيا اإىل حد بعيد، رغم 
مذكرا  بدنيا«،  اأقوى  اأنهم 
اأمام  خ�رصت  ت�سيلي  باأن 
ودية  مباراة  خالل  بريو 
بالواليات  ميامي  يف   3-0
ت�سكيل  اأن  رغم  املتحدة، 
ي�سبه كثريا  »ال روخا« كان 
االأ�سا�سية  املجموعة 
احلالية، وتابع: »حلمنا هو 
ودخول  بالبطولة  التتويج 
اللقب  بح�سد  التاريخ 
باملثل،  الثالثة«.  للمرة 

التطرق  الالعب  جتنب 
الربازيلي  عودة  الإمكانية 
نيمار اإىل فريقه بر�سلونة، 
ال  االأمر  هذا  اأن  موؤكدا 
اإىل  يلعب  واأنه  يخ�سه، 
الالعبني،  اأف�سل  جوار 
بر�سلونة  يف  »األعب  واأكد: 
االأف�سل  اإىل جانب  بالفعل 
واإذا كان النادي يريد نيمار 
اأنا  م�سكلتي،  لي�ست  فهذه 
املنتخب  مع  حاليا  اأركز 
ثم  اللقب  ح�سد  وحماولة 
عطلة«،  على  احل�سول 
اأ�سخا�ش  »هناك  واختتم: 
هذه  يتولون  بر�سلونة  يف 

االأمور«.

�صكالوين: مي�صي ينق�صه التتويج 
بلقب مع الأرجنتني

ع�سية  �سكالوين  ليونيل  االأرجنتني  ملنتخب  الفني  املدير  �رصح 
اأف�سل  اأن  اأمريكا  اليوم يف ن�سف نهائي كوبا  مواجهة الربازيل فجر 
يف  االأرجنتني  مع  بلقب  التتويج  ينق�سه  القدم  كرة  تاريخ  يف  العب 
اإ�سارة للنجم ليونيل مي�سي، وقال �سكالوين، من داخل ملعب مينرياو 
الكال�سيكو املرتقبة: »بدون �سك ينق�ش  الذي �سي�ست�سيف مواجهة 
لهذا  االأرجنتني،  بلقب مع  التتويج  القدم  تاريخ كرة  اأف�سل العب يف 
يديل زمالئه بت�رصيحات مماثلة، لكن من الوا�سح اأن اجلميع يريد اأن 
اأن يتوج بلقب  يفوز بلقب بهذا القمي�ش«، واأ�ساف: »الكل هنا يريد 

الأن االأرجنتني ت�ستحق ذلك، اأو الو�سول للنهائي على االأقل«.
الن�سخة  يف  معدالته  لزيادة  بر�سلونة  مهاجم  م�ساعدة  كيفية  وعن 
احلالية بكوبا اأمريكا، البطولة التي مل ي�سجل فيها �سوى هدف وحيد 
املباراة  يف  اأهداف   3 ي�سجل  اأن  على  »نعتاد  قال:  جزاء،  ركلة  من 
واأن يراوغ خم�سة مناف�سني، ورمبا نحن نطلب منه اأمورا اأخرى، اأنا 
اأكرث من را�ش عن اأداءه، ال األومه على �سيء«، وتابع: »بالتاأكيد نحن 
لنا العب نثق متاما فيه  بالن�سبة  اآخر منه، لكن  معتادون على �سيء 

وهو رايتنا«.

بر�صلونة ي�صابق الزمن حل�صم 
�صفقة غريزمان

اأكد تقرير �سحفي اإ�سباين اأم�ش اأن نادي بر�سلونة ي�سابق الزمن من 
مدريد  اأتلتيكو  مهاجم  اأنطوان غريزمان  الفرن�سي  مع  التعاقد  اأجل 
اأتلتيكو  مع  جريزمان  عقد  يف  اجلزائي  ال�رصط  وكان  ال�سيف،  هذا 
انخف�ش من 200 اإىل 120 مليون يورو بدًءا من يوم 1 جويلية اجلاري، 
يريد  بر�سلونة  فاإن  االإ�سبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  ل�سحيفة  ووفًقا 
ح�سم ال�سفقة �رصيًعا ولذلك �سيعقد جل�سة مع اإدارة اأتلتيكو من اأجل 

التفاو�ش ب�ساأنها.
ويريد م�سوؤولو بر�سلونة ا�ستغالل العالقات اجليدة مع اأتلتيكو من اأجل 
اأحد الالعبني  اإدخال  اأو تقليله يف حالة  التعاقد  طلب تق�سيط قيمة 
اأكرث من 120 مليوًنا، واأو�سحت  يف ال�سفقة، ولكن البار�سا لن يقدم 
اأنه يف حالة رف�ش اأتلتيكو لطلب بر�سلونة، فاإن االأخري �سيدفع املبلغ 
على  �سيوقع  غريزمان  اأن  واأ�سارت  اأزمات،  دون  واحدة  مرة  باأكمله 
عقد ميتد 5 موا�سم، كما اأنه �سيح�سل على راتب يبلغ 16 مليون يورو 
اأقل 7 ماليني من راتبه االأخري مع اأتلتيكو، واأفادت ال�سحيفة باأن ح�سم 
�سفقة غريزمان لن يتجاوز االأ�سبوع املقبل، حتى يتمكن الالعب من 

التواجد يف فرتة االإعداد للمو�سم اجلديد من بدايتها.

رابيو ينتقل 
ر�صميًا اإىل 
جوفنتو�س

الفرن�سي  الو�سط  العب  ان�سم 
نادي  اإىل  رابيو  اأدريان 
وذلك  االيطايل  جوفنتو�ش 
وفقاً ملا اأعلنه النادي االإيطايل 
اإىل  رابيو  وو�سل  ام�ش،  اول 
املن�رصم  االأحد  تورينو  مدينة 
موقعه  على  جوفنتو�ش  ون�رص 
�سورة لالعب الفرن�سي واأتبعها: 

اإىل �سفوف فريق  النتقاله  تورينو«، متهيداً  اإىل  و�سل  رابيو  »اأدريان 
»ال�سيدة العجوز« بعد خ�سوعه للفح�ش الطبي الروتيني، وعلى الرغم 
من عدم ك�سف جوفنتو�ش عن تفا�سيل العقد، فان تقارير �سحافية 
اإىل  باالإ�سافة  اأن رابيو �سيتقا�سى 7 ماليني يورو �سنوياً  اإىل  اأ�سارت 
مقدم عقد بقيمة 10 ماليني يورو لدى التوقيع، ومت تقدمي رابيو اإىل 

و�سائل االعالم اأم�ش يف ملعب جوفنتو�ش.                  

يلتقي منتخبا ت�سيلي وبريو 
ن�سف  الدور  يف  الغد  فجر 
النهائي ببطولة كوبا اأمريكا 
يف  الثالثة  للمرة   ،  2019
املرحلة،  بهذه  تاريخهما 
يف  تفوق  االأول  باأن  علما 
ال�سابقتني،  املواجهتني 
املربع  مواجهتي  وعرفت 
و2015   1979 يف  الذهبي 
فوز  وهي  واحدة  نتيجة 
لواحد،  بهدفني  ت�سيلي 
املن�سابة  كانت  حيث 
االأوىل عندما كانت االأدوار 
االإق�سائية تلعب من مباراتي 
انتهت  حيث  واإياب،  ذهاب 
املواجهة االأوىل يف عا�سمة 
ال�سيوف  بتفوق  ليما،  بريو 
التعادل  اأن يكون  1-2، قبل 
ال�سلبي هو �سيد املوقف يف 

االإياب ب�سانتياغو.
اأما املرة الثانية فكانت قبل 
4 �سنوات، وحتديدا عندما 
البطولة  ت�سيلي  ا�ست�سافت 
لتمر اإىل النهائي عرب بوابة 

بريو بهديف املتاألق اإدواردو 
يقف  اأن  قبل  فارجا�ش، 
الفريق على من�سات التتويج 
على ح�ساب االأرجنتني، اأما 
املواجهات 18 االأخرى بني 

يف  العريقني  املنتخبني 
الالتينية، فكانت يف  القارة 
دور املجموعات اأو يف ن�سخ 
البطولة  تقام  كانت  قدمية 
دور  من  دوري  بنظام  فيها 

واحد.
انت�سار  اآخر  ويعود 
على  لـ«البالنكريوخا« 
 1993 ن�سخة  اإىل  ت�سيلي 
االإكوادور،  احت�سنتها  التي 
اأما  نظيف،  بهدف  وكان 
كوبا  بطولة  عن  بعيدا 
انت�سار  اآخر  فكان  اأمريكا، 
املا�سي  اأكتوبر  يف  لبريو 
مبدينة  ودية  مباراة  يف 
بثالثية  االأمريكية  ميامي 
التقى  واإجماال  نظيفة، 
املنتخبان 80 مرة بني كوبا 
كاأ�ش  وت�سفيات  اأمريكا 
كان  ودية،  ومباريات  العامل 
من  منها   44 يف  االنت�سار 
 22 مقابل  ت�سيلي،  ن�سيب 
 14 خرجت  فيما  لبريو، 

مباراة بالتعادل.
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فيدال: عودة نيمار لرب�صلونة لي�صت م�صكلتي

كوفا�صيت�س ينتقل نهائيا اإىل ت�صيل�صي

كوبا اأمريكا

التاريخ ين�صف ت�صيلي قبل مواجهة بريو
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اجتاهات

اجلزائر والروؤية الإ�سرتاتيجية الثنائية مع رو�سيا
منذ ع�شرات ال�شنني، ومروراً بدرا�شتي الأكادميية يف الحتاد ال�شوفييتي، 

حاولت وَجهّدُت اإىل اأن اأكون ُمنغم�شًا يف ق�شايا و�شوؤون و�شجون �شعوبه، ذلك 
اأن هذه الدولة ال�شديقة والُكربى م�شاحًة و�شكانًا واأهميًة وموقعًا اإ�شرتاتيجيًا 

دوليًا وقاّريًا، ولي�س اأخرياً الغنية مبواردها و�شعبها وتاريخها وعالقاتها مع 
الأُمة العربية منذ فجر التاريخ، موؤهلة متامًا للعودة من جديد اإىل م�شرح 

ال�شيا�شة العربية، والعمل معنا واإىل جانبنا ل�شياغة روؤية جديدة لعامل اليوم 
والغد، تكون يف �شالح جميعنا: العرب وامل�شلمني ورو�شيا.

عبد القادر خليل /كاتب 
و مرتجم خريج الحتاد 

ال�شوفياتي

وانبثقت  ال�سنني،  مّرت  قد  وها 
جانب  من  مهمة  مببادرة  فجاأة 
بوتني،  فالدميري  الرئي�س 
الإ�سرتاتيجية  الروؤية  )جمموعة 
الإ�سالمي”(،  العامل   – “رو�سيا 
والتي ت�سمل باهتماماتها عاملني 
والإ�سالمي،  العربي  كبريين، 
اآ�سيا  هما  قارتني  يف  يعي�سان 
املجموعات  ومتتد  واأفريقيا، 
هذين  لدول  والعرقية  اللغوية 
وقارات  دول  كل  اىل  العاملني 
ب�سمنهم  تقريباً،  العامل 
قدمي  منذ  فيها  امُل�ستقرون 
الأزمان، والالجئون والدار�سون، 
الُعلماء  مقدمتهم  يف  ولكن 
الذين  وامُلكت�سفون  والبّحاثة 
عن  للبحث  اأوطانهم  غادروا 
علومهم  جلعل  منا�سبة  اأر�سية 
وابتكاراتهم، حمط اهتمام دويل 
دون  جمعاء،  للب�رشية  واإفادة 
وقومية  اآخر  على  عن�رش  متييز 

على اأخرى.
جذور تاريخية

رو�سيا،  اأن  يُقال،  واحلق  لكن 
واىل  القي�رشية  احلقبة  ومنذ 
احلالية،  ورو�سيا  ال�سوفييتية 
كانت ال�سّباقة اإىل دعم وم�ساندة 
الروؤى العربية، من خالل اجلمعية 
الأًورثوذك�سية  الإمرباطورية 
التي  الرو�سية،  الفل�سطينية 
اأقامت املدار�س يف بالد ال�سام، 
واأوفدت اأف�سل املتعلمني العرب 
فيها اإىل جامعات رو�سيا للدرا�سة 

حمبتها  ومنحتهم  جماناً،  العليا 
اأن  فكان  وعلومها،  ورعايتها 
العديد من رواياتهم  ن�سج هوؤلء 
اجلمعية  وروؤيتهم  وخمطوطاتهم 
مل�ستقبل العرب والرو�س، ولي�س 
اآخرهم  يف  ول  هوؤلء  اأول  يف 
النا�سطة  الفل�سطينية  ة  العاملمِ
)من مدينة النا�رشة(، املرحومة 
كلثوم عودة فا�سيليفا، التي كانت 
»ع�سو  مركز  ت�سغل  اإمراأة  اأول 
الثقافية  العالقات  جمعية  يف 
ال�سوفييتية مع البلدان العربية«.

الأُ�ستاذة  اأن  املراجع،  يف  ونقراأ 
كلثوم اآمنت باأن الأدب هو الطريق 
وابتداأت  الإن�سانية،  القلوب  اإىل 
اإىل  ال�سوفييتي  الأدب  بتعريب 
)احلرب  نهاية  قبل  ال�ساد،  لغة 
لل�سعب  العظمى  الوطنية 
العاملية  احلرب   – ال�سوفييتي( 
الثانية، ثم اأخذت بتعريب الأدب 
و�ساهمت  الرو�سية،  اإىل  العربي 
تثّمن  ل  كربى  م�ساهمة  بالتايل 
بني  احل�ساري  التج�سري  يف 
وتعريف  العربي،  والعامل  رو�سيا 

الرو�س بالعرب.
كلثوم عودة فا�شيليفا

و�سام  كلثوم  الرائدة  ُمنحت 
عيدها  يف  ال�سوفييتي  ال�رشف 
و�سام  وتقلّدت  ال�سبعني، 
وهو  ال�سعوب”،  بني  “ال�سداقة 
ال�سلطات  متنحه  و�سام  اأرفع 
ل�سخ�سيات  اأنذاك  ال�سوفييتية 
ال�سداقة  عالقات  تكّر�س 
اجلادة ما بني ال�سعب ال�سوفييتي 
ومنحتها  الأخرى،  وال�سعوب 
الفل�سطينية،  التحرير  منظمة 
القد�س  “و�سام  وفاتها،  بعد 

يف  والآداب”،  والفنون  للثقافة 
يناير �سنة 1990، تقديراً لدورها 
رو�سيا  يف  وال�سيا�سي  الثقايف 
ة كلثوم  ال�سديقة. وتوفيت العاملمِ
وح�رشت   ،1965 اأبريل   24 يف 
جنازتها اأعداد كبرية من الأ�ساتذة 
والفالحني  والطالب  والعلماء 
ال�سوفييتي  ال�سعب  كان  اإذ  اأي�ساً، 
ويجلّها،  يحّبها  كلها  بقومياته 
وم�سئولون  وزراء  ح�رشها  كما 
طاّلبها،  ن  ممِ كانوا  كبار  �سوفييت 
بالأدباء  خا�سة  مقربة  وُدفنت يف 
العا�سمة  من  بالقرب  والُعلماء 
قربها  ويَبقى  مو�سكو،  الرو�سية 
لالآن حَمّجاً لعظماء اللغة والأُدباء 
والثقافة  والتح�رّش  والرتجمة 
رو�سيا  وقوميات  والرو�س،  العرب 
باأعمالها  اعرتافاً  املختلفة، 
خلدمة  اجلليلة  واإجنازاتها 

الإن�سانية برمتها.

جمموعة الروؤية 
الإ�شرتاتيجية “رو�شيا – 

العامل الإ�شالمي”

من  طويلة  �سنوات  وبعد  واليوم، 
الفل�سطينية  العربية  تنا  وفاة عاملمِ
يف  عاملني  جمعت  التي  الرو�سية 
رئا�سية  ومببادرة  وعقلها،  ذاتها 
ت�سّكلت  جليلة،  رو�سية  بوتينية 
الإ�سرتاتيجية  الروؤية  جمموعة 
“رو�سيا – العامل الإ�سالمي”، يف 
العام 2006، باإ�رشاف يفغيني .م. 
برمياكوف، و مينتيمري �ساميييف، 
الرو�سي  الحتاد  ان�سم  بعدما 
الإ�سالمي”  التعاون  “منظمة  اإىل 
و�رشعت  مراقب.  كع�سو 
املجموعة ومنذ ذلك التاريخ اإىل 
اأن�سطتها يف  وتفعيل  برامج  و�سع 

جّدة  اإ�سطنبول،  قازان،  مو�سكو، 
والكويت وغريها من مدن رو�سيا 
ن�ساط  كل  ويف  العربي،  والعامل 
فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  كان 
ير�سل  بوتني  فالدميريوفيت�س 
املجموعة،  لقاءات  اإىل  حتياته 
�سبيل  يف  اأزرها  من  ويَ�سد 
رو�سيا  عالقات  متّيزها      يف 
ولتوا�سل  اإذ  والإ�سالمية،  العربية 
للمجموعة،  بوتني  الرئي�س  دعم 
فقد اأ�سحت املجموعة بارزة يف 
لقاءاتها  يف  ويُ�سارك  اليوم،  عامل 
واجتماعية  حكومية  �سخ�سيات 
العامل،  بلدان  كثرية، من ع�رشات 
خاللها،  لقاءاتهم  يف  يبحثون 
يف  وامللحة  احلادة  الق�سايا 
يف  والو�سع  الدولية،  العالقات 
“ال�رشق الأو�سط”، وق�سايا اخرى 

كثرية ومت�سعبة العناوين.
وقد خا�ست املجموعة يف نقالت 
عديدة، كان اآخرها يف العام 2014، 
قراراً  بوتني  الرئي�س  اتخذ  حني 
بتجديد ن�ساط املجموعة، وو�سع 
وم�سوؤولية  اجلمعية  هذه  مهام 
رئي�س  عاتق  على  اأعمالها  اإدارة 
“ر.  تاتار�ستان  جمهورية 
اأميناً  اأ�سبح  الذي  مينيخانوف”، 
الفخري  رئي�سها  اأما  للمجموعة، 
يف  فبقي  برمياكوف  يَفغيني 
من�ّسق  وغدا  وفاته،  حتى  من�سبه 

منذ  وكان   – املجموعة  اأعمال 
بوبوف،  ف.  ال�سفري   – تاأ�سي�سها 
“مركز  الذي ي�سغل من�سب مدير 
ميغيمو”   – احل�سارات  حتالف 

لدى وزارة اخلارجية الرو�سية.
�شد الإرهاب الدويل

يف  اأن  اإىل  التنويه،  املفيد  ومن 
الرتكيز  يتم  احلالية  املرحلة 
و�سع  على  املجموعة  عمل  يف 
العمل  ملتابعة  تامة  درا�سة 
وتقوية  لتدعيم  وفعالية  بحيوية 
التعاون طويل الأمد مابني رو�سيا 
الإ�سالمية  والدول  الحتادية 
وتن�سيق  العربية،  وب�سمنها 
الن�سال  يف  امل�سرتكة  امل�ساريع 
�سد الإرهاب الدويل، على اأ�س�س 
اإ�سرتاتيجية  اأبعاد  وذات  واقعية 
الحتاد  بني  الفّعالة  لل�رشاكة 
الإ�سالمي،  والعامل  الرو�سي 
الأهداف  هذه  حتقيق  اأجل  ومن 
العملية  اخلطوات  درا�سة  متت 
والكتب  املخطوطات  لرتجمة 
ب�سورة �رشيعة من اللغة الرو�سية 
الفار�سية،  العربية،  اللغة  اإىل 
العمل  كذلك  وغريها.  الرتكية 
العربية،  الكتب  ترجمة  على 
واملهمة  القّيمة  واملخطوطات 
اللغة  اإىل  الإ�سالمية  الدول  من 

الرو�سية.

اأفكار مهمة

الآن  والَعمل  الأمل  يَحدونا 
هذه  اأفكار  لتج�سيد  اآوان،  وكل 
اأهمية  من  لها  ا  ملمِ املجموعة 
والغد،  اليوم  عامل  ق�سوى يف 
العربي  التقارب  اأجل  ومن 
تن�سيط  اإىل  عودًة  الرو�سي، 
يف  العاملني  بني  الأعمال 
واللغة،  الفنون  والثقافة،  التعليم 
والروحية  املادية  والتبادلت 
باأن  ويقينا  اختالفها،  على 
بوجودها  توؤكد  املجموعة  هذه 
التعاي�س  مبادئ  على  وعملها 
وبخا�سة  ال�سعوب،  بني  ال�سلمي 
اجلزائر  ووطني  رو�سيا  مابني 
ال�سقيقة  العربية  والبلدان 
الأعمال  وتطوير  عموماً، 
والأنفع  الإيجابية  والأفعال 
»رابح  الأمثل  املعادلة  و�سمن 
ونطمح  نعمل  حيث  رابح«،   –
امل�سرتك  التعاون  من  ملزيد 
العلمية  التبادلت  وتفعيل 
اجلزائر  بني  والفنية  والثقافية 
الإ�سرتاتيجية  الروؤية  وجمموعة 
الإ�سالمي”،  العامل   – “رو�سيا 
امل�ستقبل  اأن  يقني  على  ونحن 
وتزهر  اأ�سجاره  �ستثمر  القريب 
فيه  ما  اإىل  اآفاقه  وت�سمو  وروده 

اخلري للجميع. 

بقلم:جمال ن�شراهلل

احلياة  حجم  من  الرغم  على 
الرغم  ،وعلى  واملتُعب  الثقيل 
من زخمها املت�سعب .فاإن احلياة 
مكوناتها  احلياة،بجميع  هي 
،فال�سم�س  الكونية  الفيزيائية 
والقمر  علينا  تطلع  لزالت 
اأحواله  كذلك...فقط من تتغري 
الإن�سان  هو  وتتجدد  وتتبدد 
واأخالقية..ولكن  معنوية  كقيمة 
يقال  كما  والثبات  التغري  بني 
ميكن  م�سافات.وكلها  هناك 

ادراجها يف ميزان كفتيه املنطق 
ككائن  الإن�سان  واملعقول،،لأن 
ي�سعى دوما واأبدا اأن ينحو ويبداأ 
اخلرافة  من  الطويل  م�ساره 
الإعمال  �سوب  وال�سعوذة 
التدقيق  على  ومترينه  العقل 
اأدوات   خالل  من  والتمحي�س 
يعمل جاهدا على ك�سبها اأي اأن 
لميكن  الأدوات  من  النوع  هذا 
حظ.. ب�رشبة  هكذا  توجد  اأن 
اأول معرفتها ومعرفة  بل وجب 
واجلري  ال�سع�س  كنهها..ثم 
حت�سيلها....هذا  لأجل  ورائها 

هو ت�رشيح الفال�سفة حني قالوا 
الإن�سان  مع  تولد  اخلرافة  باأن 
عقوبة  بها  .وكاأن  الفطرة  على 
قدراته  لإثبات  امتحان  قل  اأو 
م�سقاتها.. وحتّمل  احلياة  على 
فكثري من النا�س عا�سوا وماتوا 
عوامل  لتزال  وبداخلهم  
وطبقات اخلرافة حية ناب�سة..
مكامن  عرفوا  من  منهم  وقليل 
طردها  عن  وعجزوا  خطرها 
منهم  طردة...والأقل  اأ�سد 
جاءت  حتى  يكافحون  عا�سوا 
والإ�ستقاللية  الن�رش  حلظة 

منها....واأكيد اأن هذا النوع من 
يُ�سنفون  قليلون..بل  هم  الب�رش 
�سمن قائمة العباقرة..ومن بني 
هذه الأدوات التغريية هناك نوع 
لي�س  يعمل  اأنه  الب�رش..اأي  من 
فقط على ت�سجيعك على احلياة 
النهو�س  مقومات  مينحك  بل 
وي�سق لك طريق النجاة من كل 
اأو  �سديقا  يكون  املنح..فقد 
اأب وجد  اأو  اأخ  او  اأو خليلة  اأما 
اهلل  مب�سيئة  وهذا  كان  اأيا  اأو 
وجب  طبعا...فقط  �سبحانه 
بال�سرب. التحلي  الإن�سان  على 

اأيوب  اأو  يو�سف  نبينا  وما ق�سة 
وجب  حية  اأمثلة  اإل  ويون�س 
الأخذ منها العرب..كذلك الكثري 
كم..وكل  واحلمِ املاأثورات  من 
ذلك حتت يافطة ال�ساعون نحو 
يطلب  الذي  العلم...لأن  طلب 
باحلقائق. العارف  هو  العلم 

كذا من مرة  ولو ف�سل يف  حتى 
واملحاولة  الكّرة  اإعادة  فاإن 
اإفادة دامغة وقدميا قال  فيهما 
بيوتا  نبني  ال�سعراء)بالعلم  اأحد 
بيوت  يهدم  واجلهل  ال�سماء  يف 
العز وال�رشف( لأن اجلهل معول 

هدام ويف جميع مناحي احلياة.
ل�سبابنا  ر�سالتنا  نوجه  اأخريا 
وجب  مما  الذين  امليامني 
عليهم هو الإميان باأن لي�سبقوا 
ما تخبوؤه الأقدار.فلكل دابةعلى 
الأٍ�س رزقها .ولكل امرء ن�سيب 
وا�ستع�سى  اأبى  من  موقوتا.اإل 
والأيام. الأقدار  يلعن  راح  ثم 
املوؤمن  �سفات  من  تلك  وما 
العاقل... حتى  ول  احلقيقي 
تقدير  يح�سن  اأن  عليه  فقط 
منهم  يقرتب  الذين  الأ�سخا�س 

وي�سعهم قدوة له.

ل للياأ�س..... ل للقنوط



بقلم / �أ. خل�سر. بن يو�سف

فايزة حمد�د من مو�ليد �سنة 
1992، من �أق�سى �سمال والية 
ورثيالن-  بني   - �سطيف 
 ، �لطب  كلية  من  متخرجة 

�سطيف .

�لبوح  من  م�س  �لكتابة    .
ممار�سة  يف  ونبد�أ  يتلب�سنا 
�سيطانها،  ال�ستدعاء  طقو�س 
هذ�  �سفاء  يتلب�س  متى 
�لبوح، وماهي طقو�س �لكتابة 

لديك؟

من  تخل�صنا  من  وحدها  الكتابة 
حتدث  التي  ال�رصاعات  هول 
باأعماقنا، ووحده الهدوء والطبيعة 
يغريان بالبوح.. البد من الهدوء اأن 
يكون حا�رصا والبد من الطبيعة اأن 

تن�صج �صيئا من اخليال.

.      ملاذ� كان �لتوجه يف �لكتابة 
ولي�س  �لرو�ية  جن�س  نحو 
حتمية  هي  هل  غريها، 
�أم  �لظروف  عليك  فر�ستها 

جاءت مبح�س �ل�سدفة؟

من  نحن  ل�صنا  الكتابة  يف  التوجه 
نحدده، فهناك عوامل ت�صنع النوع 
الرواية  كتابته،  نريد  الذي  االأدبي 

واخليال  النف�س  طول  ت�صتدعي 
االأحداث  خلق  على  والقدرة 
االأفكار  ترتاكم  عندما  ودجمها، 
زمني  اإطار  يف  وتت�صعب  وتتو�صع 
يف  نبحر  اأنف�صنا  جند  ومكاين 
الرواية التي تلم كل �صيء يف قالب 

واحد.

.       �سدر لك ��سد�ر مو�سوم 
لو   « �لربيطاين  �حللم   « بـ 
�ال�سد�ر،  هذ�  عن  حتدثينا 
حد  �أي  و�إىل  مو�سوعه 
�سخ�سيات �لرو�ية مبنية على 

�سخ�سيات حقيقية؟

احللم  رواية  �صديد  باخت�صار 
حب  تفا�صيل  تروي  الربيطاين 
العادات  وجه  يف  وقف  اأ�صطوري 
و االأعراف واحلدود واالختالفات 
�صنيعا  موتا  النهاية  يف  ليموت 
حلظة  يف  ميوت   .. به  يليق  ال 
قاده  الذي  البطل  قلب  فيها  مترد 
مبنية  الرواية   .. اآخر  وطن  اإىل 
ولكن  خيالية  �صخ�صيات  على 
واقع  من  م�صتوحاة  اأحداثها  جل 

معا�س.

بطل  مثل  �أي�سًا  �أنت  هل       .
 – باجلغر�فيا  مولعة  �لرو�ية 
وتخ�س�سك  در��ستك  �أن  رغم 
هو  هذ�  وهل  �لطب؟  هو 

تنتقل  �لرو�ية  �أن  يف  �ل�سبب 
�أزمنة(  )و�أي�سًا  �أمكنة  يف 

متعددة؟

الب�رصي  اجل�صم  جغرافيا  حب 
اإىل حب جغرافيا  �صتدفعك حتما 
�صيدفعك  اأعني  االأر�صية  الكرة 
الرقعات  يف  اأكرث  الغو�س  اإىل 
اجلغرافية الهائلة فحب اجلغرافيا 

كان اأوىل

م�ساركتك  عن  كّلمينا       .
لالإبد�ع  يوتوبيا  م�سابقة  يف 
و�لتي  �ل�سبابي  �لرو�ئي 
�ملرتبة  على  فيها  ح�سلت 

�لثانية؟

امل�صاركة يف م�صابقة يوتوبيا كان 
االإعالن  �صادفت  �صدفة،  حم�س 
اخلا�صة  ال�صفحات  اإحدى  يف 
فقررت  االأدبية،  بامل�صابقات 
اأن  اأظن  كنت  الرواية،  اإر�صال 
العربية  البلدان  من  الن�رص  دار 
على  عرثت  اأن  اإىل  املجاورة 
�صفحتها الر�صمية واأتاأكد اأنها دار 
اأبواب  فتحت  فتية  جزائرية  ن�رص 

مبادرة جميلة 

�عالن  عند  كنت  ين  اأ    .
�لنتيجة وهل ميكن �أن ت�سفي 
يف  و�ح�سا�سك  �سعورك  لنا 

تلك �للحظة؟

ر�صالة  تلقيت  النتيجة  اإعالن  عند 
يل  ويهنئون  يباركون  اأ�صدقاء  من 
اأعماقي  غزت  ال�صعادة  بالفوز، 
احللم  اأخريا  اللحظة،  تلك  يف 

الربيطاين يرى النور

�لرو�ية  �أن  ترين  هل      .
�الأجنا�س  و�سط  �سعبية  لها 

�الأدبية �ملتعددة؟

الرواية ب�صفة عامة ت�صتقطب جل 
من  اأكرث  خيالهم  وت�صتهوي  القراء 

االأجنا�س االأدبية االأخرى

حمتوى  يف  ر�أيك  ما       .
خا�سة  تكتب  �لتي  �لرو�يات 

من طرف �جليل �جلديد؟

للجيل  روايات  اأقراأ  مل  الواقع  يف 
اطلعت  التي  الروايات  ال�صاعد، 
اأمثال:  قدامى  لكتاب  تعود  عليها 
وا�صيني االأعرج، اأحالم م�صتغامني، 
خالد ح�صيني، اأثري عبد اهلل ، حنان 
تعترب  التي  حمدي  خولة   ، ال�صني 

روائية �صابة

حتويل  منك  طلب  لو        .
بجائزة  �لفائزة  رو�يتك 
�لرو�ئي  لالإبد�ع  يوتوبيا 

تلفزيوين،  عمل  �إىل  �ل�سبابي 
كيف �سيكون ردك؟

�صاأوافق ولكن بعد اأن تقراأ حروفها 
وتوافق دار الن�رص على ذلك طبعا

�أي  �لرو�ية،  غري  من     .
�الأخرى  �الأدبية  �الأجنا�س 

�لتي ت�ستهويك؟

االأخرى  االأدبية  االأجنا�س  نعم، 
واخلواطر  كالق�ص�س  ت�صتهويني 

وبع�س من ال�صعر.

م�ساريعك  هي  ما      .

وطموحاتك �مل�ستقبلية؟

م�صاريعي امل�صتقبلية فيما يخ�س 
ق�ص�صية  جمموعة  الكتابة،  عامل 

جتمع ق�ص�صا طويلة وق�صرية.

للقر�ء  ختامية  كلمة      .
و�جلريدة؟

بناء  اأبدا،  جتوع  ال  اأمة  تقراأ  اأمة 
االأذهان،  وت�صفية  ووعي  فكر 
موا�صلة  للجريدة  اأمتنى  كما 
تقفي  يف  جهودها  وا�صتمرارية 
اأثار الكتاب اجلدد وت�صليط ال�صوء 

على عامل الكتب.
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�أ�سطوري  حب  تفا�سيل  �لربيطاين" تروي  "�حللم 

لل�ساعر جودي �لعربيد

�لأ�سالة و�لرت�ث ب�سكل 
حد�ثوي يف جمموعة ظماأ

باجتاه  تذهب  العربيد  جودي  لل�صاعر  �صعرية  جمموعة  ظماأ 
فل�صفي حتمل معاين خمتلفة عرب دالالت متنوعة وا�صتعارات 

وكنايات عن مواطن جمالية وجدت يف اأكرث من معنى.
 وت�صغل الغربة حيزا يف ق�صائد املجموعة رمبا الأن العربيد 
بكينوناتها  االأنثى  يخاطب  فعندما  املهجر  ب�صعراء  متاأثر 
املختلفة يقدم مالمح الغربة وق�صوتها وحتكم القدر يف حياة 
“دعي اخليل ت�صنع  االإن�صان فقال يف ق�صيدة قبيل اخلريف: 
عنوانها. حتكي تواريخ غربتنا. فيم�صي الزمان باإثر الزمان”.

الذي  العذب  امل�رصق  احللم  عن  ال�صاعر  يعرب  اآخر  ن�س  ويف 
يفكر به االإن�صان ليحمله اإىل االأر�س التي يحب فقال: “كقطعة 
غيم غدا االن قلبي..يف حلمه املتمادي..ليوم من الدهر عذب 

…اأطريه مرة برمو�صي.واأخرى باآهات �صعبي«.
ويف جمموعة ال�صاعر العربيد ميد االأمل يده اإىل النور ليتحدى 
برغم االأمل وال�صقاء الذي يطال االإن�صان يف حياته ذاهبا على 
منت الدالالت واالإيحاءات كما قوله يف ق�صيدة من اأعماق البئر: 
“حبيبتي..اأكتب من اأعماق بئري..ا�صكب الروح على كفي وما 
من  نعود  حبيبتي..لكي  يا  �صيء  كل  ..اأمد  يدي  �صوى  عندي 

مدى ال�صباب”.
ال�صورية  العامة  الهيئة  ال�صادرة عن  ال�صعرية ظماأ  املجموعة 
القطع املتو�صط وجتمع بني  للكتاب تقع يف 112 �صفحة من 
االأ�صالة والرتاث ب�صكل حداثوي برع فيها ال�صاعر با�صتخدام 

االألفاظ واالأدوات.
يذكر اأن ال�صاعر جودي حمدان العربيد ع�صو يف احتاد الكتاب 
العرب من من�صوراته بنف�صجة على الرمال..وعلى مقام جنمة 
�صوادها  بعنوان  ق�ص�صية  اخلريف وجمموعة  ورياح  ومنديلها 

غيث وهي من من�صورات احتاد الكتاب العرب.
 وكاالت

لالأديب ح�سني ورور

باب �لعبيد.. رو�ية ت�ستعيد ثورة �لزجن 
و�لتدخل �لأجنبي يف �لتاريخ �لعربي

لالأديب  العبيد  باب  رواية  تنحاز   
وقيمه  لالإن�صان  ورور  ح�صني 
حتقيق  اأجل  من  كفاحه  ومتجد 
على  واالنت�صار  واخلري  احلق 
اإىل  �صاعية  واال�صتعباد  التوح�س 
القوا�صم  على  ال�صوء  ت�صليط 
بني  وامل�صري  واالآمال  امل�صرتكة 

العراق وبالد ال�صام.
اإىل  اأحداثها  تعود  التي  الرواية 
الع�رص العبا�صي وحقبة ثورة الزجن 
الكاتب  لدى  الفنية  اخلربة  تعك�س 
اإىل  اإ�صافة  االأحداث  �صياغة  يف 
واملو�صوع  اأغنتها  التي  الثقافة 
اإىل  ت�صويق م�صتمر  املت�صاعد يف 
النهاية حمماًل بالعاطفة االإن�صانية 

وتقدي�س االنتماء.
امل�صاواة  اإىل  الرواية  اجتهت  كما 
الب�رص  �صنوف  بني  والعدالة 
ون�صاطه  فرد  كل  عمل  ح�صب 
جن�صه  عن  النظر  بغ�س  واأخالقه 
الرواية  �صخ�صيات  فكانت  ولونه 
االأ�صا�صية من طبقة العبيد واخلدم 
كمرزوق الذي كان �صيافاً رف�س اأن 
يقتل عبد اهلل ليهربا معاً متمردين 

على الظلم.
طريقة  ورور  الروائي  وا�صتخدم 

روايته  اأحداث  لي�رصد  اخلطف 
املظلومني  اإىل  منحاز  فمرزوق 
اأجل لقمة  الذين يعملون من  واإىل 
من  ذلك  جراء  وعانى  عي�صهم 
اأن التقى  امل�صائب وال �صيما بعد 
جارية  كانت  التي  زهريت  بالفتاة 

يف ق�رص اخلليفة العبا�صي.
يتعرف  الهروب  رحلة  وخالل 
مرزوق على جمموعة من الرهبان 
االختباء  على  ي�صاعدونه  الذين 
من بط�س حر�س اخلليفة ليعر�س 
املتوكل  اعتماد  خطورة  اأي�صا 
العبا�صي على االأتراك وتقريبه لهم 
امل�صاركة  على  القدرة  واإعطائهم 
“باغر  اغتاله  حتى  القرارات  يف 

الرتكي”.
اإىل  ورور  ي�صري  اأي�صاً  الرواية  ويف 
احلياة  يف  املراأة  ح�صور  اأهمية 
ال�صيخ  ابنة  �صخ�صية  خالل  من 
لقب  على  ح�صلت  التي  ثامر  اأبي 
الكاتب  يركز  كما  القبيلة  فار�صة 
من  واخليانة  الغدر  �صفتي  على 
و�رصور  ناماري  �صخ�صية  خالل 
اللذين �صعيا لالإيقاع مبرزوق بعد 

اأن اأمنهما.
اأحداثها  اأهم  كانت  التي  الرواية 

هي  و�صواحيها  وريفها  ال�صام  يف 
اإبداع مبتكر يف الوقت وال�صخو�س 
واالأحداث والروؤية التاريخية حيال 
من  العربية  االأمة  له  تتعر�س  ما 
ذلك  واإ�صقاط  اأجنبية  مطامع 
على الواقع احلايل لتكون منظومة 
االعتماد  مغبة  من  حتذر  ثقافية 
العبيد  باب  رواية  االأجنبي.  على 
العامة  الهيئة  من�صورات  من 
للكتاب وتقع يف 312 من  ال�صورية 
مقومات  امتلكت  الكبري  القطع 
واإثارة  والت�صويق  الروائي  ال�رصد 

العواطف والتم�صك بالقيم العليا.
من  ورور  ح�صني  االأديب  ويعترب 

املعا�رصة  ال�صورية  الرواية  اأعالم 
اآخرها  اجلوائز  من  العديد  حاز 
جائزة دم�صق للرواية العربية عام 
ال�صوري  قابيل  روايته  على   2016
ال�صادرة  الكتب  من  العديد  له 
ال�صدمي”  “عبور  الرواية  يف  منها 
الق�صة  ويف  اخلردة”  و”زمن 
ويف  الورد”  حي  “فتاة  الق�صرية 
ال�صعر  ويف  “اأورفيو�س”  امل�رصح 
البحث  ويف  املاء”  وحار�س  “عال 
ملارثيا”  “رومن�صيات  التاريخي 
اإ�صافة للعديد من التمثيليات التي 

كتبها لالإذاعة والتلفزيون. 
وكاالت
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احتفال بالذكرى الـ57 لعيدي ال�شتقالل وال�شباب 

عر�ض كوريغرايف ي�سرد اأهم مراحل ا�سرتجاع ال�سيادة الوطنية
خ�ش�شت  موؤ�ش�شة فنون وثقافة لولية اجلزائر  برناجما ثريا ومتنوعا احتفال بالذكرى 57 لعيدي ال�شتقالل وال�شباب والذي يحتفى به  يف 05 جويلية التي من كل �شنة حيث �شيتم  يف 
الرابع من ال�شهر اجلاري تقدمي  عر�ض كوريغرايف  ي�شرد اأهم  مراحل  ا�شرتجاع  ال�شيادة الوطنية  اأين متكن ال�شعب اجلزائري من ا�شتعادة حريته وا�شتقالله من م�شتعمر غا�شب فلقد 

قام  فخامة هذا  ال�شعب العظيم  بالتم�شك بحقه، وباأ�شالته وقيمه الوطنية، فلم ير�شخ للعدو  وظل يقاوم  بكب ب�شالة ويدفع القوافل تلو القوافل من ال�شهداء الأبرار ،  اإىل اأن مت الإعالن 
عن الثورة التحريرية املباركة  يف نوفمرب 1954و التي اأعادت للجزائري كرامته ووطنه امل�شلوب  من طرف ال�شتعمار الفرن�شي  الغا�شم الذي عمد طوال قرن وثلث اإىل �شتى األوان القتل 

والتنكيل بالإن�شان والأر�ض والهوية ولكنه �شرعان ما وجد اأمامه رجال اأ�شاو�ض ك�شروا كل قيود الظلم و �شحوا بزهرة �شبابهم  من اأجل اأن تنعم اجلزائر باحلرية وال�شتقرار .

حكيم مالك 

عبد املجيد م�شكود يعود اإىل 
الفن  يف 5 جويلية

الوطني  الديوان  �سطر  ولقد    
اإطار  يف  الإعالم  و  للثقافة 
للذكرى  املخلدة  الحتفالت 
ال�سباب   و  ال�ستقالل  لعيدي  الـ57 
  2019 جويلية   5 ليوم  فنيا  برناجما 
التابعة  القاعات  �ستحت�سنه  والذي 
اجلزائر  من   كل  يف  لأون�سيي 
وق�سنطينة    ووهران  العا�سمة 
�سهرات  تنظيم  طريق   عن  وهذا 
من  نخبة  مب�ساركة  متنوعة  فنية 
�سيحيي   حيث  جلزائريني  الفنانني 
القدير  ال�سعبي  املطرب  من  كل  
عبد املجيد م�سكود والفنان  ن�رص 
اجلزائرية  والنجمة  غاليز  الدين 
يا�سمني بلقا�سم حفال فنيا باجلزائر 
�سيدي  بلدية  بالتعاون مع  العا�سمة 
الرابع  يف  ماي  اأول  ب�ساحة  احممد 
حني   يف    2019 جويلية  �سهر  من 
الطلق  الهواء  م�رصح  �سيحت�سن   
ح�سني �سقرون الكائن بولية وهران 
وهران  بلدية  مع  بالتن�سيق  وذلك 
اأنور  ال�ساب  �سيحييه  فني   حفل 
واأولد احلاجة مغنية  وال�ساب ر�سا 
�ستكون   كما   ،  Fi Lamen وفرقة 
مدينة اجل�سور املعلقة » ق�سنطينة« 
و�ساحة قاعة اأحمد باي على موعد 
بوعزيز  احلكيم  عبد  الفنان  مع 

وبيبي العنابي وال�ساب ح�سام .

معر�ض ل�شور الثورة للناحية 

امل�شتقلة باجلزائر

املنا�سبة   فبهذه  ال�سياق  ذات  ويف   
التاريخية   العظيمة �سيقام معر�سا 
امل�ستقلة  للناحية  الثورة  ل�سور 
طرف  من  املنظم  باجلزائر  
لولية  ثقافة  و  فنون  موؤ�س�سة 
تقدمي«  من  و�سيكون   اجلزائر 
 03 من  ابتداء  عـرباجي«   مولود 
باملركز  اإىل غاية 10 جويلية 2019 
باجلزائر  كاتب  م�سطفى  الثقايف 
افتتاح  خالل  �سيتم  حيث  العا�سمة 
�رصحات  تقدمي  املعر�ض  هذا 
من  العديد  جانب  اإىل  ال�سور  عن 

ال�سخ�سيات التاريخية.
حفل توزيع جوائز امل�شابقة 

الق�شرية حتت �شعار »اجلزائر 
تاريخ وتراث«

 و�سي�سهد ف�ساء الن�ساطات الثقافية 
اليوم  بالعا�سمة   منتوري   ب�سري 
حفل توزيع اجلوائز م�سابقة الق�سة 
وثقافة  فنون  ملوؤ�س�سة  الق�سرية  
لولية اجلزائر على �رصف الفائزين 
حتت  الق�سرية  الق�سة  م�سابقة  يف 
يف  تراث«  و  تاريخ  »اجلزائر  �سعار 
طبعتها اخلام�سة ع�رص على التوايل 
مع ح�سور القا�سة »ن�سيمة بولوفة« 
كتابة  يف  جتربتها  حول  للحديث 

الق�سة .
احتفالية »جزائر الأمل«

و�ست�سهد قاعة ابن خلدون  احتفالية 
»جزائر الأمل »   تنظمها موؤ�س�سة 
والتي  اجلزائر  لولية  وثقافة  فنون 
الأورك�سرتا  م�ساركة   �ستعرف 

بايل  و  اجلزائر  لولية  ال�سيمفونية 
ولية اجلزائر و الفرقة املو�سيقية 
لتخ�سي�ض  اإ�سافة   اجلزائر  لولية 
الفنية  العرو�ض   من  جمموعة 
علي  �سيد  م�رصح  �سيحت�سنها  التي 
كويرات ال�سابالت والتي �سي�سارك 
يف  اجلزائري    الفن  جنوم  فيها 
الرابع من جويلبة اجلاري  فرحتهم 
اجلمهور  رفقة  ال�ستقالل  بعيد 
اجلزائري  الذي �سيكون هو الآخر 
ح�سيبة  الفنانة  مع  موعد  على 
مهدي  ووهيبة  وحميدو  عمرو�ض 
ال�ساب  النجم  �سيطل   كما    ،
الفنانة  رفقة  ع�ساقه  على  مازي 
املو�سيقية  وفرقة   و  بلوز  ليندة 
متكنت  التي  فريكالن  اجلزائرية 
يف الآونة الأخرية اأن ت�سنع لنف�سها 
لدى  معروفا  اأ�سبح  فنيا  ا�سما 

ويعود  واخلارج  الداخل  يف  اجلميع 
خمتلف  على  لعتمادها  جناحها 
وال�سعبي   ، كالقناوي  الفنية  الطبوع 
والراي الع�رصي ال�سبابي  والقبائلي  
ذات  مو�سيقية  اإيقاعات  وفيها 
ترحيبا  لقيت  �سبابي  طابع ع�رصي 
ال�سباب  طرف  من  وا�ستجابة 
التنوع  يع�سق  الذي  اجلزائري 
و�سي�سارك   ، املو�سيقي  والإبداع 
هذا  »يف  اآروان  جي  دي  اأي�سا 
الطلق  هواء  مب�رصح  الفني  احلفل 
حيث  بالعا�سمة   فلي�سي  العادي 
من  املرتقب اأن  يلقى هذا احلفل 
ال�سباب  طرف  من  كبريا  ح�سورا  
بقوة  التوافد  طريق  عن  اجلزائري 
اللحظات  باأروع  لال�ستمتاع  وبكرثة 
رفقة  هذه الفرقة التي تتما�سى مع  

اأذواقهم الفنية.

عرو�ض فنية »بالدي اأحبك 
» و«جزائر الأجماد باأوبرا 

اجلزائر بوعالم ب�شايح 

 و�ستحت�سن اأوبرا اجلزائر »بوعالم 
ب�سايح«   عرو�سا فنية   واملتمثلة 
جزائر  عنوان«  حتت  عر�ض   يف 
الأجماد »  و اإلقاءات �سعرية لإلياذة 
الكبري  الفنان  طرف  من  اجلزائر 
ماية  رمل  ونوبة  ك�سا�ض   ح�سان 
�سعودي  الدين  نور  الفنان  اأداء  من 
املجموعة  مبرافقة  زروق  ومقداد 
لوحات  و  اأوبرا  لدار  اجلهوية 
الأوبرا  دار  بايل  اأداء  من  راق�سة  
وتلم�ساين  فنتازيا   ، عا�سمي   «
بورانا   كارمونا  رحلة   ، واأنا�سيد    «
ال�سوتية  املجموعة  طرف  من 
الأورك�سرتا  اإحياء  من  الأوبرا  لدار 

ال�سيمفونية لأوبرا اجلزائر والقيادة 
اأمني  املاي�سرتو  بقيادة  الفنية 
يف  العر�ض  هذا  ويدخل  قويدر  
الثقافية  الن�ساطات  برنامج  اإطار 
بالذكرى57  احتفاء  و   2019 ل�سنة 
لعيدي ال�ستقالل و ال�سباب،و�سيتم 
»بالدي  بعنوان  اآخر  عر�سا  تقدمي 
اجلاري   جويلية   04 يوم  اأحبك« 
التابعة  و�ستحييه  جمموعة اخليالة 
املزاود  وفرقة  اجلمهوري  للحر�ض 
وجمموعة  النحا�سية  الفرقة  و   ،
للحر�ض اجلمهوري  التابعة  املزاود 
احلر�ض  ل   التابعة  النحا�سية  الفرق 
اجلمهوري والأمن الوطني، احلماية 
اجلزائرية،  اجلمارك  املدنية، 
 HIP الك�سافة الإ�سالمية و وفرقة
 HOP ALGERIAN STYLE

. CREW

اجلزائري  الروائي  ب�سارك 
اأمني الزاوي اإىل جانب نخبة 
ملتقى  العرب يف  الأدباء  من 
للرواية  الثاين  فل�سطني 
العربية التي �ستجري فعالياته 
من 8 اإىل 12  جويلية يف عدة 
ما  ح�سب  فل�سطينية،  مدن 

اعلن عنه املنظمون.
الذي  الزاوي،  اأمني  ويعترب 
العربية  باللغتني  يكتب 
والفرن�سية، اأحد اأهم الأقالم 
التي  اجلزائرية  الروائية 
الأدبي  احلقل  بها  يفتخر 

اجلزائري.
لعدة  رواياته  ترجمت  وقد 
بينها  من  اأجنبية  لغات 
 )2008( الثامنة«  »ال�سماء 
 )2009( اإبلي�ض«  و«�سارع 
املدن�سة«  العذراء  و«غرفة 
التيو�ض«  و«حادي   )2009(
اخلاطر«  و«نزهة   )2012(

.)2013(

وحاز الزاوي -وهو من مواليد 
تلم�سان يف 1956- على عدد 
على  الدولية  اجلوائز  من 
اللبنانية«  الثقافة  »درع  غرار 
من وزارة الثقافة اللبنانية يف 

.2007
قام  الروايات،  جانب  واإىل 
واعداد  باإنتاج  الزاوي  اأمني 
وتقدمي العديد من احل�س�ض 
والتلفزيونية  الإذاعية 
الفكر  لعامل  املخ�س�سة 
عالوة  والفل�سفة،  والأدب 
عن املقالت ال�سحفية التي 
وطنية  �سحف  يف  ين�رصها 

واأجنبية.
اجلزائري  الأديب  و�سارك 
القاهرة  ملتقى  يف  موؤخرا 
لالإبداع  ال�سابع  الدويل 
يف  جرى  الذي  الروائي 
حتت  الفارط  اأبريل  �سهر 
ع�رص  يف  »الرواية  عنوان 
اأكرث  جانب  اإىل  املعلومات« 

ناقدا  وخم�سني  مئتني  من 
وروائيا، كما كان اأي�سا ع�سوا 

يف جلنة حتكيم امللتقى.
اإدارة  الزاوي  اأمني  وتراأ�ض 
اجلزائرية  الوطنية  املكتبة 
من �سنة 2000 اإىل عام 2008 
حيث حولها خالل هذه الفرتة 
اإىل قطب ثقايف وف�ساء للفكر 
الفل�سفي  و  الأدبي  والنقا�ض 

بامتياز.
ملتقى  التطرق خالل  و�سيتم 
للرواية  الثاين  فل�سطني 
على  ت�رصف  الذي  العربية، 
الثقافة  وزارة  تنظيمه 
حماور  اإىل  الفل�سطينية، 
اأهمها:  عدة  وفكرية  اأدبية 
»الرواية وهل نحن يف زمنها 
حقا« و »رواية اأدب الفتيان«، 
ندوات  اإقامة  اإىل  اإ�سافًة 
فكرية حول موا�سيع »الرواية 
و«النقد  والرتجمة«  العربية 
و«كتابة  العربية«  الرواية  يف 

الرواية من املنفى«.
اأن  املنظمون  واأ�سار 
�سي�سهد  الذي  امللتقى، 
م�ساركة 50 �سيفا بني روائي 
وناقد وكاتب ونا�رص ومرتجم 
و12  فل�سطني  من  واأكادميي 
كل  �ستجري يف  عربية،  دولة 
وبيت  وطولكرم  اهلل  رام  من 

حلم ونابل�ض.
التظاهرة  هذه  اأن  يرون  كما 
»فر�سة  ت�سكل  الأدبية 
العرب  الروائيني  للتفاعل مع 
معهم  التجارب  حوار  وتبادل 
للتعريف  ف�ساءات  يفتح  مما 
بالرواية والإبداع الفل�سطيني 
اأنها  كما  و�سل«،  اأين  واإىل 
حل�سور  »تعزيز  يف  ت�ساهم 
الثقافة الفل�سطينية يف عمق 
امل�سهد الفكري العربي وفك 
ولو  منها  تعاين  التي  العزلة 

رمزيا«.
وكالت 

من 8 اإىل 12 جويلية اجلاري

الروائي اأمني الزاوي ي�سارك يف ملتقى فل�سطني
 الثاين للرواية العربية

»جنازة  رواية  حديثاً  �سدرت 
جديدة لعماد حمدي« لالأديب 
والروائي الكبري وحيد الطويلة، 

عن دار ال�رصوق للن�رص.
حول  الرواية  اأحداث  وتدور 
روح  بداخله  يحمل  �سابط 
ويريد  الر�سم،  يع�سق  فنان، 
اأن يحرر هذه الروح من كل ما 
وجموحها،  انطالقها،  يعطل 
ونراه وهو يعي�ض حياته و�سط 
وفى  »خطر«،  امل�سجلني 
على  يحافظ  نف�سه  الوقت 
الفن داخل هذه احلياة.،  روح 

بح�سب موقع الدار.
وجاء على غالف الرواية: »يف 
لغة هي مزيج من نزق م�سجل 
تغو�ض  فنان،  ومل�سة  »خطر« 
داخل  خا�ض  ب�سكل  الرواية 
»خطر«،  امل�سجلني  عامل 
وتقِدم لنا �سخ�سيات مده�سة 
برثائها، وتفا�سيلها التي تعك�ض 

نرى  متنوعة،  اإن�سانية  اأطيافاً 
يتعامل  »فجنون«،  ال�سابط 
»خطر« مبزيج  امل�سجلني  مع 
روح  تفر�سها  اإن�سانية  من 
مهام  تتطلبه  وما  الفنان، 
األواناً  ي�سادف  ومثلما  مهنته، 
فهو  »خطر«،  امل�سجلني  من 
مع  م�سادفات  لنف�سه  ي�سنع 
ب�سكل  يحبهم  وُكتاب  فنانني 

�سخ�سي«.
داخل  ال�رصاع  ويت�ساعد 
منح  يف  رغبته  بني  »فجنون«، 
للفن،  بالكامل  ونف�سه  روحه 
انعقدت  التي  احلياة  وبني 
خيوطها حوله، لكنه ينت�رص يف 
بداخله،  الفنان  لروح  النهاية 
وكاأنه  عامله،  ترتيب  يعيد 
وي�سع  بنف�سه،  ير�سمها  لوحة 
يتمنى  كان  حيث  فيها  روحه 
الرواية  وتنتهى  حياته،  طوال 
ببداية جديدة عبارة عن ق�سة 

حب حمتملة، ولوحة حرة.
لعماد  جديدة  و«جنازة 
حمدي« رواية عن روح تبحث 
لأجلها  تدفع  حريتها،  عن 
يف  عليها  وحت�سل  �سيء،  كل 

الوقت املنا�سب.
روائي  هو  الطويلة،  ووحيد 
مواليد حمافظة  من  م�رصي، 
العديد  له  �سدر  ال�سيخ،  كفر 
الروائية  الأعمال  من 
الهوى«،  »باب  املتميزة، مثل: 
الليل«،  »باب  خفيف«،  »اأحمر 
�سدر  كما  فيلليني«،  »حذاء 
املجموعات  من  عدد  له 
الق�س�سية من بينها »كما يليق 
غمزة  و«مائة  ق�سري«،  برجل 
بجائزة  فاز  الي�رصى«،  بالعني 
 2015 لعام  للرواية  �ساوير�ض 
روايته  عن  الكتاب،  كبار  فئة 

»باب الليل«.
وكالت

عن دار ال�شروق للن�شر

 �سدور »جنازة جديدة لعماد حمدي«..
 روح الفنان وخيوط احلياة
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الدوخة عند الوقوف قد تزيد خطر الإ�صابة باخلرف

يف  الذين  الأ�شخا�ص 
وي�شعرون  العمر  منت�شف 
الوقوف  عند  بالدوار 
ال�شتلقاء  و�شعية  من 
عر�شة  اأكرث  يكونون  قد 
اأو  باخلرف  للإ�شابة 
يف  الدماغية  ال�شكتة 

امل�شتقبل.
ال�شعور بالدوخة هو ب�شبب 
مفاجئ  انخفا�ص  حدوث 
والذي  الدم،  �شغط  يف 
انخفا�ص  با�شم  يعرف 
النت�شابي  الدم  �شغط 
 o r t h o s t a t i c (
 )hypotension- OH
الذين  امل�شاركني  كان 
انخفا�ص  من  يعانون 
النت�شابي  الدم  �شغط 
اأكرث عر�شة خلطر الإ�شابة 
باخلرف اأو الإ�شابة ب�شكتة 

دماغية.
الدم  �شغط  انخفا�ص 
�شابًقا  ارتبط  النت�شابي 
قد  لذا  القلب،  باأمرا�ص 
انخفا�ص  قيا�ص  يكون 
النت�شابي  الدم  �شغط 
و�شيلة  العمر  منت�شف  يف 
جديدة لتحديد الأ�شخا�ص 
الذين يحتاجون اإىل مراقبة 
دقيقة لأعرا�ص اخلرف اأو 

ال�شكتة الدماغية.
للقيام  حاجة  هناك 

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

املمكنة.
الدرا�شة  على  القيود  اأحد 
مت  امل�شاركني  اأن  هو 
لنخفا�ص  اختبارهم 
النت�شابي  الدم  �شغط 
الفح�ص  اأثناء  فقط 
الأويل، لذلك قد ل يعك�ص 
الدم  �شغط  يف  تغيري  اأي 

مبرور الوقت.

 خالل الدرا�شة

امل�شاركني  من   %9.1
و%7.1  باخلرف  اأ�شيبوا 
الدماغية  ال�شكتة  اأ�شيبوا 

الإقفارية.
امل�شاركني  من   %12.5
بانخفا�ص  امل�شابني 
النت�شابي  الدم  �شغط 
الفح�ص  اإجراء  وقت 
باخلرف  اأ�شيبوا  الأويل 
ب�شكتة  اأ�شيبوا  و%15.2 

دماغية.

اإىل  ت�شري  الدرا�شة  هذه 
الدم  �شغط  انخفا�ص  اأن 
اخلطر  عوامل  اأحد  هو 
لل�شابة  املحتملة 
بع�ص  لدى  باخلرف 

النا�ص.
ال�شكتة  جمعية  تو�شي 
�شغط  بفح�ص  الدماغية 
والتاأكد من  بانتظام،  الدم 
اإذا  الطبيب  اإىل  التحدث 
واجه  اأو  �شيء  اأي  تغري 
اأي  من  قلقاً  املري�ص 

�شيء.

الأرق

هل يوؤثر وقت تناولك الع�صاء على خطر اإ�صابتك بال�صرطان؟

والأرق  الإن�شان،  ي�شيب  داء  هو 
النوم  على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
اإن  ا�شتمراره  وعدم  تقّطعه  اأو 
ال�شحة  تدهور  ي�شبب  ،مما  ُوجد 
النف�شية واجل�شدية، والأرق مرتبط 

والعوامل  وظروفه،  املري�ص  ببيئة 
الأرق  اأ�شباب  ت�شببهتختلف  التي 
لآخر،  �شخ�ص  من  وعلجاته 
النوم  �شعوبة  الأ�شباب  هذه  ومن 
الليل  اأثناء  املتكرر  ال�شتيقاظ  و 

ال�شباح،  يف  مبكرا  ال�شتيقاظ  و 
وللأرق اأنواع عدة منها الأرق العابر 
وهو الأرق الذي ي�شتمر ليلة واحدة 
اأو عدة اأ�شابيع والنوع الثاين هو الأرق 
املزمن وهو اأكرث الأنواع تعقيدا من 

الأنواع الأخرى وينتج الأرق املزمن 
منها  العوامل  من  جمموعة  عن 
النف�شية  اأو  الإ�شطرابات اجل�شمية 
امل�شببة  ال�شائعة  الأ�شباب  ،واأكرث 

للأرق املزمن هي الكاآبة

قد  جديدة  لدرا�شة  وفًقا 
يوؤثر توقيت تناول اآخر وجبة 
يف اليوم على خطر الإ�شابة 
ال�رسطان وجد  اأنواع  ببع�ص 
الع�شاء  تناول  اأن  الباحثون 
ترك  اأو  التا�شعة م�شاء،  قبل 
�شاعتني على الأقل بني تناول 
ميكن  النوم  ووقت  الع�شاء 
الإ�شابة  خطر  من  يقلل  اأن 
و�رسطان  الثدي  ب�رسطان 

الربو�شتات بن�شبة %20.
على  ال�شوء  النتائج  ت�شلط 
مدى اأهمية القيام بدرا�شات 
ال�شاعة  اإيقاع  تاأثري  تقيم 

النظام  على  البيولوجية 
الإ�شابة  واحتمالية  الغذائي 

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

العا�رسة م�شاًء.
نتائجهم،  تاأكد  حال  يف 
تغريات  هناك  �شتكون 
من  الوقاية  تو�شيات  على 

يف  �شتاأخذ  والتي  ال�رسطان 
العتبار توقيت الوجبات.

خطر  عامل  الوزن  زيادة 
اأنواع  من  للعديد  معروف 
ذلك  يف  مبا  ال�رسطان، 
والأ�شكال  الثدي  �رسطان 
ل�رسطان  العدوانية 

الربو�شتاتا.

عوامل الق�شور يف 
الدرا�شة

القيود  من  العديد  هناك 
امللحوظة يف هذه الدرا�شة، 

مبا يف ذلك:
وجود  تظهر  اأنها  حقيقة 
�شبب  علقة  ولي�ص  ارتباط، 

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

املجال للخطاأ.
ميكن  اأخرى  عوامل  هناك 
الإ�شابة  توؤثر على خطر  اأن 
تاأثري  ومدى  بال�رسطان، 

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

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

ال�رسطان.
خيارات  اتخاذ  للنا�ص  ميكن 
نظامهم  ب�شاأن  وا�شحة 
الغذائي مما يقلل من خطر 
حيث  بال�رسطان،  الإ�شابة 
الفواكه  تناول  زيادة  ارتبط 
انخفا�ص  مع  واخل�رسوات 

معدلت ال�رسطان.

الزنباع«البومنلومو�ض«  يخف�ض 
الوزن ويحارب ال�صرطان

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�شاعد على 
خ�شارة الوزن والتخل�ص من الدهون املرتاكمة يف اجل�شم؟

ا اأن من فوائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�شً
علج قوي جدا وفعال ملر�شى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 

ال�شحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�شهر فوائده هي 
خف�ص الوزن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�شب ما اأثبتته الدرا�شة 

العلمية احلديثة.
فمن اأهم الدرا�شات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 

هي درا�شة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 
اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 

يعمل على انقا�ص الوزن والق�شاء على ال�شمنة.
 حيث مت تق�شيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�شعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�شمة وع�شري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�شعت اأي�شا لنف�ص النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�شبة عالية من الدهون امل�شبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�شة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�شعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�ص الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة الأوىل التي تناولت 

الطعام الد�شم مع ع�شري اجلريب فروت، نق�ص وزنهم بن�شبة 18 % 
مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�شاعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�شرتول على الدم، وت�شاعد على تنظيم 
م�شتويات ال�شكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رسيع.
 حر�ص العلماء على اإجراء هذه الدرا�شة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�شاعد على انقا�ص الوزن وذلك بعد انت�شار 
حمية اجلريب فروت ال�شهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�شة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�شيكاغو الأمريكية حتت اإ�رساف جمموعة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ص ال�رسطان 
بجميع اأنواعه، �شواء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان الثدي اأو �رسطان 

الرئة.
ومت اكت�شاف ذلك عندما كان هناك �شيدة تعاين من مر�ص �رسطان 

الكبد، وقد تطور لديها املر�ص وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ص 

لأكرث من خم�ص �شنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ص 
�شنوات اكت�شف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�شة تقل�شت 

ب�شكل كبري، وحتدت املر�ص وهي يف طريق ال�شفاء متاًما من هذا 
املر�ص. 

وعندما �شاألها الأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�شيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�شري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�شيكاغو اأن اجلريب فروت ي�شاعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�شم الن�شان ب�شكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ص ال�رسطان تثبت العك�ص، 
لأنه ي�شاعد على تاأثري العقار داخل اجل�شم لكي يحارب ال�رسطان 

والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�شحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف علج م�شكلة بحة ال�شوت 
التي ت�شاب بها املراأة، نتيجة التعر�ص لل�رساخ وال�شوت العايل، 
اأو حتى الإ�شابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�شديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�شادة لللتهاب الذي 
ي�شيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ص من م�شكلة 

بحة ال�شوت ب�شكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خلل و�شع ملعقة كبرية من م�شحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�شحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخللط الكهربائي وا�رسبيه 

مرتان يومًيا.
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خم�س حقائق عن �ملذهب �ملالكي
اأوالها: اأن املذهب املالكي كغريه من املذاهب 

الفقهية، ينطلق اأ�سا�سا من الكتاب وال�سنة؛ اإذ 
هو كغريه يرى اأن القراآن الكرمي: »هو كلي هذه 
ال�رشيعة الذي يت�سمن كل قواعدها واأ�سولها، 
واإن كان ال ي�ستمل على اأكرث فروعها، وال�سنة 

هي التي ف�سلت هذه الفروع، واأمتت بيان الكثري 
منها... ومل يكن الأحد اأن يف�سل ال�رشيعة عن 

هذين االأ�سلني، الأنهما عمودها، واملرجع الذي 
يرجع اإليه«.

والثانية: اأن املذهب املالكي كغريه من املذاهب، 
يقوم على مناهج وطرائق كان االأئمة »يتخذونها 

للو�سول اإىل ا�ستخراج االأحكام التف�سيلية 
من اأدلتها االإجمالية«؛ مبعنى اأن »اأ�سحاب 

املذاهب هم الذين تكلموا يف االأدلة التي هي 
االأ�سول، وتكلموا يف طرائق اال�ستدالل وم�سالك 

اال�ستنباط، ورد الواحد منهم على االآخر يف 
حجية دليل اأو حجية دليل اآخر، ويف ا�ستقامة 
م�سلك من م�سالك اال�ستدالل وعدم ا�ستقامة 

غريه«
واحلقيقة الثالثة: اأن و�سوح هذه االأ�سول التي 
يقوم عليها كل مذهب من مذاهب االأئمة هي 

التي »ق�ست باأن يرتبط بهوؤالء االأئمة رجال من 

الفقهاء من بعدهم، ي�سافون اإليهم ويح�سبون 
عليهم مع اأنهم جمتهدون مثلهم...«. كاأبي 

يو�سف وحممد بالن�سبة الأبي حنيفة، وابن القا�سم 
واأ�سهب بالن�سبة اإىل مالك.... واآخرين بالن�سبة 

لل�سافعي واأحمد. وما ذلك اإال الأن »املذهب لي�س 
عبارة عن ارتباط تقليدي مبقت�ساه ي�سري الفقهاء 
الذين ينتمون اإىل مذهب اأو يتبعونه مقلدين الإمام 

املذهب يف االأحكام، ولكنه عبارة عن التزام 
الأ�سوله وتخريج فروع على تلك االأ�سول، �سواء 

اأطابقت الفروع التي خرجها هو اأم خالفتها«
والرابعة: »اأن اتفاق املذاهب ووحدتها اأو 

اختالفها، اإمنا يرجع اإىل كونها متفقة يف االأ�سول 
اأو متخالفة يف االأ�سول، ال اإىل املقاالت الفرعية 

التي قد يختلف الفقيهان اأو اأكرث فيها«
واحلقيقة اخلام�سة واالأخرية: هي اأن املذهب 
املالكي كغريه من املذاهب الفقهية ينتمي من 

جهة اأ�سول الفقه اإىل مدر�سة املتكلمني التي 
ت�سم املالكية وال�سافعية واحلنابلة والظاهرية 
وال�سيعة. وينتمي من جهة الفقه اإىل جماعات 

اأهل ال�سنة. واأهل ال�سنة كما حددهم االإمام ابن 
حزم هم جماعات: احلنفية، واملالكية، وال�سافعية 

واحلنبلية واأهل احلديث الذين ال يتعدونه

ف�سل �لدعاء
الدعاء هو اأن يطلَب الداعي 

ه؛  َرّ ما ينفُعه وما يك�شف �شُ
وحقيقته اإظهار الفتقار اإىل 

اهلل، والتربوؤ من احلول والقوة، 
وهو �شمُة العبوديِة، وا�شت�شعاُر 

الذلِة الب�شرية، وفيه معنى 
الثناِء على اهلل عز وجل، 

واإ�شافِة اجلود والكرم اإليه.
الدعاُء طاعٌة هلل، وامتثال 

لأمره
ُكُم اْدُعوِن  قال تعاىل: »َوَقاَل َرُبّ

وَن  َتْكرِبُ َنّ اَلِّذيَن َي�شْ اأَ�ْشَتِجْب َلُكْم اإِ
َم  َعْن ِعَباَدِتي �َشَيْدُخُلوَن َجَهَنّ

َداِخِريَن«. ]�شورة غافر: الآية 
]60

الدعاء عبادة
ُ َعَلْيِه َو�َشَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �شَ

َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة«. ]رواه  »الُدّ
الرتمذي وابن ماجه،[

الدعاء اأكرم �شيء على اهلل 
تعاىل

ُ َعَلْيِه َو�َشَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �شَ
 ِ ْكَرَم َعَلى اهلَلّ »َلْي�َس �َشْيٌء اأَ

َعاِء«. ]رواه  َتَعاىَل ِمْن الُدّ
اأحمد والبخاري، وابن ماجة، 

والرتمذي واحلاكم و�شححه، 
ووافقه الذهبي[

الدعاء �شبب لدفع غ�شب اهلل
ُ َعَلْيِه َو�َشَلَّم: »َمْن  َلّى اهلَلّ قال �شَ

ْب َعَلْيِه«.  َ َيْغ�شَ اأَْل اهلَلّ َلْ َي�شْ
، وابن ماجَة،  الرتمذُيّ ]رواه 

و�شححه احلاكم، ووافقه 
الذهبي، وح�شنه الألبان[

م�سطلحات �لإمام مالك يف �لرتجيح
�سجود  يف  كما  عندنا«  »االأمر  قوله 
�سجود  عزائم  اأن  عندنا  »االأمر  التالوة: 
يف  لي�س  �سجدة  ع�رشة  اإحدى  القراآن 
املف�سل منها �سيء« . ثم م�سطلح »االأمر 
االإمام  ا�ستخدمه  عندنا«  عليه  املجتمع 
يف  اال�ستثناء  ق�سية  يف  اهلل  رحمه  مالك 
اأهل  اأن  يعلم  ي�ستعمله حني  و  الثمر،  بيع 
ال  حني  اأو  ذلك،  على  جممعون  املدينة 
 . ذلك  يخالف  قوال  املدينة  الأهل  يعلم 
كما اأن االإمام مالك كان ي�ستعمل م�سطلح 

قوله:  يف  كما  النا�س«  اأدركت  »عليه 
الرحمان  اهلل  ب�سم  ال�سالة  يف  يقراأ  »ال 
و  نف�سه  يف  �رشا  ال  املكتوبة  يف  الرحيم 
 ، النا�س«  اأدركت  عليها  هي  و  جهرا،  ال 
منها:  كثرية  مرادفات  امل�سطلح  ولهذا 
النا�س  عليه  يزل  مل  الذي  االأمر  »وهو 
عندنا«، »وعلى هذا راأيت النا�س«، »الذي 
ببلدنا« .  العلم  واأهل  النا�س  اأدركت عليه 
املتعارفة  الرتجيحية  امل�سطلحات   •
هم  اعتمدوا  لقد  املالكية   فقهاء  عند 

تدل  ترجيحية  م�سطلحات  على  اأي�سا 
ب�سبب  املذهب،  املعتمد يف  القول  على 
كرثة االأقوال و الروايات عن االإمام مالك 
لهذا جتد يف  اهلل،  رحمهم  اأ�سحابه  وعن 
»اتفاق  قبيل:  من  م�سطلحات  املذهب 
علماء املذهب« و »الراجح« و »امل�سهور« 
و »املعروف« و »االأ�سح وال�سحيح« و«ما 
به الفتوى« و »ما عليه العمل« و »االأح�سن« 
و«املختار«  و«االأ�سبه«  و«االأوىل« 

و«ال�سواب« و«احلق« و«اال�ستح�سان« .

ف�سائل �لقر�آن �لكرمي
اأن اأهل القراآن هم اأهل اهلل.

اأن ثواب تالوة القراآن اأعظم من اأنف�س اأموال الدنيا.
اأن كل حرف فيه بع�رش ح�سنات.

اأنه يورث االإن�سان الراحة والذكر احل�سن يف ال�سماء واالأر�س.
اأن كل اآية يحفظها امل�سلم يرفعه اهلل بها درجة يف اجلنة.

اأن املاهر بالقراآن يقرنه اهلل تعاىل باأف�سل املالئكة.
اأن اأف�سل النا�س هو من يتعلم القراآن ويعلمه.

اأن اهلل تعاىل ال يعذب اإن�ساًنا حفظ القراآن وعمل به.
اأنه ياأتي �سفيًعا الأ�سحابه الذين كانوا يعملون به يف الدنيا.

اأن �ساحب القراآن رفعه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل مراتب العلماء.
اأن �ساحب القراآن يكرمه اهلل عز وجل عليه وعلى والديه يوم القيامة باأنواع عظيمة من التكرمي.

على �مل�ؤمن �أن تغلب رحمته غ�سبه 
اأيها االأخوة، النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال:  ))اإن اهلل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اخللق: اإن رحمتي �سبقت 

غ�سبي، فهو مكتوب عنده فوق العر�س((  ] اأخرجه البخاري وم�سلم والرتمذي عن اأبي هريرة [  
املوؤمن ال�سادق يجب اأن تغلب رحمته غ�سبه واأنا اأقول: واملوؤمن ال�سادق يتخلق بهذا الكمال، يجب اأن 

تغلب رحمته غ�سبه. وعن �سلمان ر�سي اهلل عنه قال: قال عليه ال�سالة وال�سالم:  )) اإَِنّ اهللَ َخلََق يوَم َخلََق 
َماِء واالأر�ِس ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان  َمَواِت واالأر�ِس مئَة َرحمة، كُلّ رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي ال�َسّ ال�َسّ

الفار�سي [  اأي تغطي ما بني ال�سماء واالأر�س.
)) َفَجَعَل ِمنَْها يف االأر�ِس َرحمة، فبها تَعِطُف الَواِلدةُ على َولَِدها، والَوْح�ُس والطرُي بع�ُسها على بع�س، َفاإِذا 

كان يوُم الِقياَمِة اأَكَملََها ِبهذِه الرحمة ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأو�سح مثل قلب االأم، 
اإن�سانة تريد البنها كل �سعادة، تعرى من اأجله، جتوع من اأجله، ت�سحي بالغايل والرخي�س من اأجله، وال 

تنتظر منه �سيئاً، هذه االأم.
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ملحم زين ختام امل�شك ملهرجانات طرابل�س الدولية
اختتمت مهرجانات طرابل�س الدولية مع رّي�س الغنية اللبنانية ملحم زين الذي اأ�شعل املدرجات منذ حلظة اعتالئه امل�شرح وحتى الحتفالت 

باخلتام مقّدمًا اأجمل ، الغنيات الفلكلورية اجلميلة وروائعه الفنية اخلا�شة وكانت مفاجاأة بطلب اجلمهور لأغنية »يا علي« اخلا�شة بابنه 
البكر رغم اأن هذا العمل �شخ�شي جداً لكنه لقى النجاح اجلماهريي الكبري.

 sold �شعار  رفع  الذي  احلفل 
اللجنة  من  ا�شتدعى   ،out
من  مزيد  ا�شتحداث  املنظمة 
حيث  الهائل  للطلب  التذاكر 
بعد  اأي�شاً  ونفذت  توفرت 
مواقع  �شفحات  عرب  االعالن 
التابعة  االجتماعي  التوا�شل 
على  يوؤكد  مما  للمهرجانات 
ال�شمال  يف  زين  الري�ش  �شعبية 
الذي احيا فيها حفله الأول مرة 

�شمن مهرجانات طرابل�ش. 
االغنيات  ردّد  الذي  اجلمهور 
ترك  اأنغامها،  على  ورق�ش 
حلقات  وعقد  املدرجات 
االأمامية  املن�شة  يف  الدبكة 
اللجنة  اع�شاء  مب�شاركة 

ال�شيدة  �شاركتهم  كما  املنظمة 
العلم  حمل  ريفي  اديب  �شليمة 
العلم  ورفرف  والدبكة  اللبناين 
وقوفاً  احلا�رشين  اأيادي  بني 

طيلة الوقت. 
اخلا�شة  الليايل  كل  وكما 
الوجوه  ح�رشت  باملهرجان 
والفنية  واالجتماعية  ال�شيا�شية 
اأ�رشف  اللواء  مقّدمتهم  ويف 
الفعالية  هذه  لدعم  ريفي 
وت�شليط  املهّمة،  اللبنانية 
املدينة  طرابل�ش  على  ال�شوء 
وميكن  الأهلها،  لل�شالم  املحبة 
االإجناز  هذا  ان  فعاًل  القول 
الكبري الذي اأ�رّشت عليه رئي�شة 
ال�شيدة  حياة  طرابل�ش  جمعية 

لل�شنة  ريفي  اديب  �شليمة 
اال  هو  ما  التوايل  على  الرابعة 
تاأكيد على االإميان الرا�شخ باأن 
قوة املحبة واحلياة تتغلب على 
ول�شق  الت�شويه  حماوالت  كل 
بينما  بالفيحاء  االإرهاب  �شفة 
هي بعيدة كل البعد هذا ذلك. 

الدولية  طرابل�ش  مهرجانات 
تنظيماً  الرابعة  لل�شنة  �شهدت 
ي�شاهي  امل�شتوى  رفيع 
املهرجانات  اأكرب  على  ويتّفوق 
باإ�رشاف دقيق وتنظيم جلمعية 
دوبل  و�رشكة  حياة  طرابل�ش 
ايت بروداك�شن ل�شاحبها ال�شيد 
اأهم  وح�شور  حايك  مي�شال 

النجوم اللبنانيني والعرب .

تايلور �شويفت ت�شن حربًا كالمية بعد 
بيع حقوق ملكية األبوماتها ال�شابقة    

تايلور  االأمريكية  البوب  جنمة  �شنت 
�شويفت حرباً كالمية من خالل ح�شاباتها 
وذلك  االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على 
النجوم،  اأعمال  مدير  ب�رشاء  علمها  فور 
»بيغ  �رشكتها  ملكية  براون حقوق  �شكونر 
اأعمالها  جميع  اأ�شدرت  والتي  ما�شني«، 
ال�شفقة  وا�شفة  ال�شابقة،  واألبوماتها 

بال�شيناريو االأ�شواأ.
من خالل  �شدمتها  �شويفت عن  واأعربت 
على  ح�شابها  عرب  ن�رشته  تو�شيحي  بيان 
�شنوات  »منذ  فيه:  جاء  تامبلر  موقع 
طلبت من �رشكتي »بيغ ما�شني« احل�شول 
بدالً  ولكن  اأعمايل،  ملكية  حقوق  على 
ذلك قدمت يل فر�شة احل�شول على  من 
حقوق األبوم واحد عن كل األبوم اأ�شارك يف 
االتفاق  ان�شحبت من هذا  ولكني  انتاجه، 
ما�شني  بيج  موؤ�ش�ش �رشكة  اأن  بعد علمي 
بيع جميع  يعني  للبيع، مما  عر�شها  ينوي 

اأعمايل الفنية وم�شتقبلي اأي�شاً«.
وتابعت �شويفت: »لذلك قررت اتخاذ القرار االأكرث �شعوبة وهو اأن اأدع املا�شي خلفي واأتخلى عن 
جميع اأعمايل مبا يف ذلك جمهودي الذي كر�شته لكتابة عدد من االأغاين واأموايل التي دفعتها الإنتاج 

بع�ش هذه االأعمال«.
واأ�شافت �شويفت اأن ما اأثار ا�شتيائها، �رشاء اأر�شيفها الفني من قبل �شكوتر براون، الذي �شارك 
يف اإطالق حمالت تنمر وتالعب مع عدد من النجوم مثل كاين وي�شت وكيم كارد�شيان �شدها طيلة 

�شنوات، ح�شبما ما اأوردت.
واختتمت �شويفت بيانها قائلة: »عندما ي�شبح الوالء جمرد مفهوم تعاقدي وعندما يدعي اأحدهم 

اأن املو�شيقى لها قيمة فاإن ذلك يعني اأن قيمتها مملوكة لرجال مل ي�شاركوا يف اإنتاجها«.
 we Stand With Taylor« ها�شتاغ  اأطلقوا  الذين  �شويفت،  معجبي  من  املاليني  وت�شامن 

Swift«، لدعم مطالبها يف احل�شول على حقوق ملكية اإرثها الفني.

اإيقاف جنم حرب النجوم "ريز اأحمد "
يف مطار اأمريكي ب�شبب ديانته

ريز  الربيطاين  النجم  حتدث 
حرب  فيلم  اأبطال  اأحد  اأحمد، 
العرقي  التنميط  عن  النجوم 
اإحدى  يف  اأخرياً  واجهه  الذي 
مت  حيث  اأمريكا  اإىل  �شفراته 
مرات،  عدة  املطار  يف  اإيقافه 

ب�شبب ديانته.
عرب ريز اأحمد عن ا�شتيائه من 
كل  يف  يواجهها  التي  املعاملة 
اأمريكا،  اإىل  فيها  ي�شافر  مرة 
وا�شتجوابه  اإيقافه  يتم  حيث 
اأي  عن  بحثاً  وتفتي�شه 

متفجرات، بح�شب ما �رشح يف 
موؤمتر �شحفي ملناق�شة ق�شايا 
التنوع العرقي والثقايف يف قطاع 

الرتفيه وال�شينما يف اأمريكا.
املعاملة  اإىل  ريز  ولفت 
العن�رشية التي اليزال يواجهها 
العديد من امل�شلمني يف اأمريكا، 
اأ�شماء  عدة  اإحراز  من  بالرغم 
يف  وجناحات  لبطوالت  منهم 
كالريا�شة  خمتلفة  جماالت 
والفن وغريهما، والتي ت�شتحق 
املمثل  مثل  النظرة  تلك  تغيري 

الكوميدي،  الربامج  ومقدم 
االأوملبياد  والعبة  ح�شن  منهاج 
اجلهات  مطالباً  حممد،  ابتهاج 
تغيري  على  بامل�شاعدة  املعنية 

ذلك.
م�شلما  تكون  »اأن  ريز:  وتابع 
للغاية«،  خميفاً  اأمراً  اليوم 
موؤكداً اأن ال�شورة التي ير�شمها 
االإعالم الغربي حول امل�شلمني 
بع�ش  ت�رشيع  يف  ال�شبب  هي 
بع�ش  وارتكاب  ال�شيا�شات 

اجلرائم �شدهم.

 The Bodyguard  فيلم يعد 
اأيقونات  اأ�شهر  من  واحدا 
ال�شينما العاملية يف الت�شعينيات، 
لكن اجلزء الثاين منه كان �شيطلق 
زوبعة كبرية لو كتب له اخلروج اإىل 
 People النور. وذكر موقع جملة
واملمثل  املخرج  اأن  االأمريكية، 
اأن  اأكد  كو�شترن  كيفن  ال�شهري 
اأن  على  وافقت  ديانا  االأمرية 
يكتب هو �شيناريو فيلم �شينمائي 
وقال  الرئي�شي.  الدور  فيه  تلعب 
كانت  اأنها  »اأتذكر  كو�شترن: 
الهاتف،  على  معي  جدا  لطيفة 
»هل  مثل  اأ�شئلة  علي  طرحت 
قبالت؟«،  م�شهد  لدينا  �شيكون 
ومع ذلك كانت متحفظة ومتوترة 

كانت  حياتها  الأن  ال�شيء،  بع�ش 
ويتمحور  الوقت مراقبة«.  طوال 
حول  لل�شحيفة،  وفقا  الفيلم، 
كو�شترن  كيفن  حماية  مو�شوع 
لالأمرية من معجبيها وامل�شورين 
املتطفلني، اإىل اأن تتطور العالقة 

حب  عالقة  اإىل  لتتحول  بينهما 
كو�شترن،  واأ�شاف  رومان�شية. 
اأنه اأنهى �شيناريو الفيلم يف اأوت 
وفاة  من  واحد  يوم  قبل   ،1997
�شري  حادث  يف  ديانا  االأمرية 

بباري�ش.

كيفن كو�شترن يك�شف �شرا عن الأمرية ديانا!
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مبيعات  املتحدة  بالواليات  عام   60 منذ 

لها  م�ستوى  الأقل  تنخف�ض  ال�سيارات 

مبيعات  انهيار  املحللون  يتوقع 
يف  والكوبيه  ال�سيدان  �سيارات 
لأقل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
ب�سبب  عاما  �ستني  يف  لها  م�سيتوى 
والـ  اأوفر  للكرو�س  الكبري  الرواج 

.SUV
�سيارة  مليون   5.3 بيع  املتوقع  من 
 2018 يف  فقط  وكوبيه  �سيدان 
كمية  اأقل  اأي  املتحدة،  بالوليات 
غري  الرتفاع  مع   ،1958 منذ 

SUV والبيك  الـ  امل�سبوق ملبيعات 
لي�س فقط  الأخرية،  الأعوام  اأب يف 
وحول  بل  املتحدة  الوليات  يف 

العامل.
عن  موؤخرا  اأعلنت  فورد  اأن  ويُذكر 

وقف جميع موديالت ال�سيدان ب�سبب 
النخفا�س احلاد يف مبيعاتهم، بينما 
مثلت مبيعات ال�سيدان 10% فقط من 
كراي�سلر  لفيات  الإجمالية  املبيعات 

يف 2017 بالوليات املتحدة.

جيني�سي�ض G90 موديل 
2019 املحّدث 

موديل   G90 جيني�سي�س  ظهرت 
اختبارها،  اأثناء  املحّدثة   2019
لل�رشكة  موديل  اأول  �ستكون  والتي 
ال�سيارة  ت�سميم  بتفا�سيل  يحظى 

الختبارية اإ�سين�سا.
الختباري  النموذج  اأن  �سحيح 
اإلقاء  مينع  مل  ذلك  اأن  اإل  مموه، 
ليفت  الفي�س  تغيريات  على  نظرة 
ملا  افرتا�سي  ت�سميم  واإن�ساء 
ال�سيارة، حيث يظهر  �ستبدو عليه 
الأمامي  ال�سبك  على  ح�سولها 
الديك”،  “ُعرف  �سكل  على  الذي 
املزدوجة،  الأمامية  امل�سابيح 
بامل�سابيح  اجلديد  الت�سميم 

اخللفية.
على ناحية الأبعاد، ل يتوقع اإجراء 
على   G90 �ستُبقي  حيث  تغيري 
 1.915 عر�س  مرت،   5.205 طول 

قاعدة  مرت،   1.495 ارتفاع  مرت، 
عجالت 3.16 مرت.

يتم  فقد  الطاقة،  مولدات  اأما 
 6 ليتاح حمرك 3.8 لرت  حت�سينها 
�سلندر بقوة 334 ح�سان، تريبو 6 
كذلك  ح�سان،   370 بقوة  �سلندر 
5 لرت 8 �سلندر بقوة 425 ح�سان، 
قيا�سياً  الن�سخ  كل  تتوفر  اأن  على 
بجري اأوتوماتيكي من 10 �رشعات، 
رباعي  اأو  قيا�سي  خلفي  دفع 

اختياري.
 The Korean وح�سب  هذا 
 G90 جيني�سي�س   ،Car Blog
تد�سينها  �سيتم   2019 موديل 
خالل  اجلنوبية  كوريا  يف  ر�سمياً 
ت�سل  اأن  على  املقبل،  نوفمرب 
لالأ�سواق العاملية نهاية مار�س من 

العام القادم.

تعرف على �سكودا.. جناح من رحم الغ�سب
بينما  للرحيل،  ي�ستعد  ال�ستاء  كان 
اأبواب  تقرع  الربيع  ف�سل  ن�سمات 
املنازل يف مدينة "مالدا بولي�سالف" 
الت�سيكية، حاملًة معها روائح غابات 
اليافع  ال�ساب  فتح  حني  اللوز، 
الربيد  �سندوق  كليمنت"  "فاكالف 
بيته، ليجد مظروًفا نُق�س  على باب 
�سعار م�سنع  عليه يف خانة املر�سل 
"�سيدل  الأملاين  الهوائية  الدراجات 
وناومان".. عرف ال�ساب على الفور 
اأنه �سيجد داخل املظروف رًدا على 
ر�سالته التي كان قد كتبها اإليه بلغته 
اإ�سالح  طالبًا  الر�سينة  الت�سيكية 
دراجته، لكنه عندما فتح املظروف 
�سطر  بي�ساء ُخط عليها  ورقة  وجد 
كنت  "اإذا  يقول:  متعجرف  واحد 
ا�ستف�سارك،  على  الرد  يف  ترغب 
اأن  ميكننا  بلغة  مرا�سلتنا  فعليك 
نف�سه  يف  الرد  هذا  وقع  نفهمها"، 
وقع ال�سدمة واأغ�سبه كثرًيا، وكم من 
العامل خرجت من  جناحات يف هذا 
رحم الغ�سب، وقرر اأن يبداأ يف اإن�ساء 
الدرجات،  لإ�سالح  اخلا�سة  ور�سته 
اأية  امتالكه  عدم  من  الرغم  على 
وافتتحها  املجال،  هذا  يف  خربة 
و"فاكالف  هو   1895 عام  بالفعل 

للدراجات  �سانًعا  كان  الذي  لورين" 
"تورنوف،  تُدعى  قريبة  مدينة  يف 
اأوىل  بداأت  التاريخ  هذا  ومنذ 
ل�سناعة  الطويلة  امل�سرية  خطوات 

ال�سيارات الت�سيكية..

بداية حقيقية

هذا  بعد  مرت  �سنوات  ثالث 
ربيع عام 1898،  اإىل  لي�سال  التاريخ، 
املبني  م�سنعهما  اإىل  انتقال  حيث 
�رشكتهما  اأ�س�سا  اأن  بعد  حديًثا، 
كليمنت اآند  "لورين  ا�سم  حتت 
ويف   .."Laurin & Klement
اخلريف من نف�س العام قاما ب�رشاء 
امل�سمى  النارية  الدراجة  ت�سميم 
 Warner موتور�سايكليه  "وارنر 
وامل�سنعة   "  motorcyclette
"وارنر  الفرن�سي  امل�سنع  ِقبل  من 
 ،"  Warner Brothers برازرز 
كان  والذي  الت�سميم،  هذا  اأن  غري 
تثبيته  مت  حمرك  بوا�سطة  يعمل 
على مقدمة اأذرع التحكم يف العجلة 
الأمامية، اأثبت اأنه غري اآمن باملرة، 
خا�سًة بعد وقوع حادث كلف "لورين" 
نف�سه �سّنته الأمامية.. ولتجنب فقد 
مزيد من الأ�سنان، كتبا اإىل "روبرت 

بو�س" متخ�س�س ت�سميم املحركات 
لبتكار  مل�سورته  طلبًا  الأملاين، 
لدراجة  اأماًنا  اأكرث  جديد  منوذج 
بهما،  خا�سة  تكون  جديدة  نارية 
النارية  الدراجة  ابتكار  مت  وبالفعل 
اأطلقا  والتي   ،1899 عام  خا�ستهما 

عليها ا�سم "�سالفيا".

قرن جديد

مع بداية القرن الع�رشين عام 1900، 
قوتها  هم  عاماًل   32 كان  وعندما 
الإنتاجية، بداأت ال�رشكة يف ت�سدير 
النارية  الدراجة  من  ن�سخة   150
يف  هيو�سنت  �رشكة  اإىل  "�سالفيا" 
 -1905- اأعوام  خم�سة  وبعد  لندن، 
قامت باإنتاج اأوىل �سياراتها، واأطلقت 
اآيه  كليمنت  اآند  "لورين  ا�سم  عليها 
Laurin & Klement A"، والتي 
اأ�سطوانتني  كانت تعمل مبحرك ذي 
عام  ويف  اأح�سنة..  �سبعة  وبقوة 
1907 مت الندماج بينها وبني �رشكة 
"�سكودا" التي كانت تعمل يف جمال 
ال�سلب، لتقدم لنا بعد هذا الندماج 
اجلديد  منوذجها   1910 عام  يف 
يعمل  كان  والذي   "ENS" امل�سمى 
50 ح�ساًنا،  اإىل  قوته  ت�سل  مبحرك 

وتطوير مناذجها  اإنتاج  يف  ولت�ستمر 
خالل احلرب العاملية الأوىل، وتقوم 
بتزويد دول مثل النم�سا واملجر مبا 
احلرب  خالل  �سيارات  من  حتتاجه 
كليمنت"،  اآند  "لورين  ا�سم  حتت 
هذا  لتواجد  حد  و�سع  مت  اأن  اإىل 
ال�سم بعد احلرب ب�سنوات مع نهاية 
اإنتاج  اآخر  كان  حيث   ،1926 عام 
"لورين  النموذج  هو  ال�سم  بهذا  لها 
بداأ ع�رش  وبعده   ،"360 كليمنت  اآند 
التجارية  العالمة  ع�رش  هو  جديد 

"�سكودا".

ك�شاد وحرب واأ�شياء اأخرى

التجارية  عالمتها  ت�سجيل  بعد 
جمنح  �سهم  �سكل  على  امل�سممة 
الأو�ساع  بداأت  دائرة،  داخل 
اأوروبا  يف  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
الك�ساد  من  فبدايًة  التدهور،  يف 
ال�رشكة  حالة  تاأثرت  الكبري  العاملي 
رياح  هبوب  ومع  كثرًيا،  القت�سادية 
واحتالل  الثانية،  العاملية  احلرب 
النازية(  )اأملانيا  الثالث  الرايخ 
ال�رشكة  و�سع  مت  لت�سيكو�سلوفاكيا، 
"هريمان  �رشكة  ت�رشف  حتت 
خلدمة  تعمل  كانت  والتي  جورينج" 

اأنه  اإل  الأملاين،  احلربي  املجهود 
بعد احلرب عام 1945 مت بناء م�سنع 
بولي�سالف"  "مالدا  يف  ال�رشكة 
 %70 بن�سبة  تهدم  قد  كان  –والذي 
احلرب-  اأثناء  الق�سف  جراء  من 
بعد  لها  طراز  اأول  اإنتاج  يف  ليبداأ 
 .."1101 وامل�سمى"�سكودا  احلرب 
ال�رشكة  انف�سال  من  الرغم  وعلى 
التطور،  يف  الغربية  التقنيات  عن 
يف  احلاكمة  احلكومات  كانت  حيث 
من  الأيام  تلك  يف  ت�سيكو�سلوفاكيا 
لالحتاد  التابع  ال�رشقي  املع�سكر 
ال�سوفيتي، اإل اأن �سياراتها ا�ستهرت 
العامل باملتانة والقوة،  اأنحاء  يف كل 
بني  ا�سمها  حتفر  اأن  وا�ستطاعت 

�سانعي ال�سيارات الكبار.

التحولت الكبرية

ت�سميماتها  انتماء  من  الرغم  على 
كان  مما  ال�ستينيات،  مرحلة  اإىل 
اأنه  اإل  ال�سخرية،  مو�سع  يف  ي�سعها 
يف  ت�سري  روؤيتها  املاألوف  من  كان 
فرتة  خالل  الغربية  اأوروبا  �سوارع 
خا�سًة  والثمانينيات،  ال�سبعينيات 
كل  يف  ح�سًنا  بالًء  تبلي  كانت  اأنها 
فازت  املثال  �سبيل  فعلى  مناف�سة، 
مب�سابقات رايل "راك" خالل عقدي 
عاًما   17 والثمانينيات  ال�سبعينيات 
من  الأوىل  هي  �سابقة  التوايل،  على 

نوعها اأوروبًيا..

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ستعر�ست �رشكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات 
الدفع الرباعي يف العامل وبح�سب موقع "CarAndBike" املتخ�س�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه 

يف هذه ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سنوع من 
مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.

وي�سمن القوة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 اأ�سطوانات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة 
اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز 

ال�سيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة الأفالم، 
ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع القهوة، واأماكن 

خم�س�سة حلفظ الكوؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة 
بو�سائل اأمان عالية، وميكن التحكم يف الإ�ساءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. 
وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من هذه ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 مليون دولر، 

اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة

 

 تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ال�سيارات  ت�سنيع  ك�سفت �رشكة 
اليابانية مازدا عن �سيارة مازدا6 
والتي �ستكون اأول �سياراتها التي 
اأوتو  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وكار بالي الذكيتني، وجاء ذلك 
يف معر�س ال�سيارات الدويل يف 

نيويورك الأمريكية.
�ستكون اأول ن�سخة من النظامني 
العام  �سيف  يف  متاحة  الذكيني 
�سيكون  كما   ،2018 احلايل 
هذا  من  ال�سيارات  اأ�سحاب 

كار  حتديث  على  قادرين  النوع 
بالي واآندرويد اأوتو ب�سكل كامل 
واختياري فور اإ�سدار التحديث 
مازدا  و�رشحت  ال�سيف  يف 
وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي  باأن 
اإ�سافات  �سمن  �ستكونان  بالي 
املوجود  الذكي  الت�سغيل  نظام 
 Mazda ال�رشكة  �سيارات  يف 
اأن  يُذكر   .Connected
كندا  اليابانية يف  ال�رشكة  موقع 
املن�ستني  دعم  بيانا حول  ن�رش 

املتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة 
املعر�س  يف  ال�رشكة  با�سم 
الدويل لل�سيارات مل يتحدث عن 
مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك 
امل�ستخدمني  ا�ستغراب  اأثار 
اأعلنت  مازدا  �رشكة  كانت 
من�ستي  باإ�سافة  رغبتها  عن 
املا�سي،  العام  يف  واآبل  قوقل 
لذلك  التخطيط  بداأت  اأن  بعد 
 Mazda نظامها  اإطالق  منذ 

Connected عام 2014.
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

الو�شط:2019/07/03الو�شط:2019/07/03الو�شط:2019/07/03

�شركة اأروقة االمل للجنوب
�شركة ذات  ا�شهم را�س مالها 5.310.000دج

�شاحة جي�س التحرير الوطني /ورقلة
�س ت رقم : 07 ب 0123950

اعالن

)�س  للجنوب  االمل  اأروقة  �شركة  تت�شرف 
.م( بورقلة بدعوة جميع م�شاهميها حل�شور 
انعقادها  املقرر  العادية  العامة  اجلمعية 
�شباحا  التا�شعة  على   2019 بتاريخ05اوت 
مبقر ال�شركة الكائن ب�شاحة  جي�س الوطني 
االعمال  جدول  يف  للنظر  ذلك  و  ورقلة 

التايل: 
اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  عهدة  1-جتديد 

ال�شركة 
ح�شور اجلميع �شروري و اكيد 

رئي�س جمل�س االإدارة  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية ورقلة
دائرة احلجرية

بلدية العالية
الرقم:...001..../2019 

و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�س جمعية حملية

مبقت�شى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18�شفر 1433 
هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير  ل:12  املوافق 
بتاأ�شي�س  ت�شريح  و�شل  ت�شليم   2019/05/12 اليوم 

اجلمعية املحلية ذات الطابع املحلي امل�شماة:
اجلمعية: جمعية حماية البيئة و احلياة الطبيعية

كائن مقرها: حي اأوالد خليف
رئي�س اجلمعية ال�شيد: احلافظ حمزي

تاريخ و مكان امليالد:1970/09/13 العالية 
العنوان: حي اأوالد خليف بلدية العالية

مالحظة: التاأ�شي�س القانوين للجمعية يتم بعد القيام 
يف  اجلمعية  نفقة  على  اال�شهار  ب�شكليات  االجباري 
وطني  توزيع  ذات  واحدة  اإعالمية  يومية  جريدة 

وفقا الأحكام 18 الفقرة 02 من القانون ال�شالف ذكره

تـــهـــنــــئـــة 
مبنا�شبة ح�شول الطالبة نـــاجــــح  
يف  املا�شرت  �شهادة  على  نـــبــــال  
بتقدير  االآيل  االعالم  �شعبة 
 ،20/  16 مبعدل  و  جدا  جيد 
تتقدم عائلة نـاجـح و عائلة �شيد 
بالدويرة باأحــــر التهاين و خال�س 
اهلل  �شائلني  نبال  اىل  التربيكات 
من  مزيدا  و  لها  التوفيق  تعاىل 
النجاح و التميز يف م�شارها العلمي 

و املهني.

الو�شط:2019/07/03

مكتب االأ�شتاذة   حميدي  جناة حنان ،حم�شرة ق�شائية مبحكمة  القليعة
اخت�شا�س   جمل�س ق�شاء تيبازة  الكائن مقرها بطريق فوكة القليعة – ال�شفري- والية تيبازة

حم�شر تبليغ حكم ح�شوري عن طريق الن�شر
املادة 3/412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

بناءا على طلب  : البنك الوطني اجلزائري وكالة القليعة رمز 441
الكائن مقره)ها( ب : القليعة 

القليعة    حمكمة  عن  ال�شادر  احلكم  على  بناءا  و  االإدارية  و  املدنية  االإجراءات  قانون  من   416 اىل   404 املواد  ن�س  على  بناءا 
الق�شم التجاري / البحري ، بتاريخ  2017/03/07  ، رقم الفهر�س 2017/01496.رقم اجلدول : 2017/00496 ، امل�شحح ماديا 
للحكم ال�شادر عن نف�س اجلهة الق�شائية ، بتاريخ : 2017/01/17 ، رقم اجلدول : 2016/06055 رقم الفهر�س : 2017/00390 
و بناءا على حم�شر تبليغ احلكم احل�شوري عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2017/09/26و بلدية املعني بتاريخ 

2017/09/21
 و بناءا على االأمر بن�شر تبليغ احلكم  بجريدة يومية وطنية ال�شادرة عن ال�شيد رئي�س حمكمة القليعة ، بتاريخ 2019/05/02، 

رقم الرتتيب 19/00549.
تطبيقا لن�س املادة 3/412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 

نحن االأ�شتاذة حميدي جناة حنان ، حم�شرة الق�شائية مبحكمة القليعة الكائن مقرها بالعنوان املذكور اأعاله 
نبلغ : ال�شيد)ة( : بورنان جياليل  

الكائن موطنه )ها( :حي 350 م�شكن القليعة 
اأجل  التبليغ ادا مت ل�شخ�س ذاته و ميدد  اأجل الطعن باال�شتئناف حمدد ب�شهر واحد )01( ابتداء من تاريخ  باأن  و نعلمه )ها( 
و  املدنية  االإجراءات  قانون  من   336 املادة  لن�س  طبقا   ، املختار  اأو  احلقيقي  موطنه  يف  مت  اإذا   )02( �شهرين  اىل  اال�شتئناف 

االإدارية 
طبقا للفقرة الرابعة من املادة 412 التي تن�س على اأنه  : " اذا جتاوزت قيمة االإلزام 500.000،00 دج يجب اأن ين�شر م�شمون 

عقد التبليغ الر�شمي يف جريدة يومية وطنية باإذن من رئي�س املحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ و على نفقة الطالب " 
املح�شرة الق�شائية  حيث ان مبلغ الدين يقدر ب : 1.044.126،23 دج 
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�سام�سونغ تفتتح  اأكرب معمل يف العامل لإنتاج الهواتف!

الهندية  دلهي  مدينة  �شهدت 
تابع  جديد  م�شنع  افتتاح 
لإنتاج  الأكرب  هو  ل�شام�شونغ 
العامل  يف  الذكية  الهواتف 
و�شارك يف الفتتاح كل من رئي�س 
الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، 

اجلنوبي،  الكوري  والرئي�س 
من  عدد  بح�شور  اإن،  جيه  مون 
اجلنوبي  الكورية  ال�شخ�شيات 
وا�شع  اهتمام  و�شط  والهندية، 
من ال�شحافة املحلية والعاملية.

املعمل  اأن  اإىل  اخلرباء  وي�شري 

م�شنع  اأكرب  يعترب  الذي  اجلديد 
لإنتاج الهواتف الذكية يف العامل، 
زيادة  من  �شام�شونغ  �شيمكن 
اإىل  لي�شل  الهند  يف  اإنتاجها 
120 مليون جهاز ذكي يف ال�شنة، 
و�شي�شاعدها على اكت�شاح ال�شوق 

من  واحدة  تعترب  التي  الهندية 
يف  الهواتف  اأ�شواق  واأهم  اأكرب 
يتم  اأن  املنتظر  ومن  العامل 
اأق�شام  كافة  ت�شغيل  من  النتهاء 
طاقته  بكامل  ليعمل  امل�شنع 

الإنتاجية مع حلول عام 2020.

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت اأبل و�شام�شونغ ت�شوية ودية خلالف م�شتمر بينهما منذ �شبع 

�شنوات حول اتهامات بن�شخ تفا�شيل من ت�شميم هاتف اآي فون، 
بح�شب ما اأفادت م�شادر الأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �شفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�شية يف مايو )اأيار( املا�شي على �شام�شونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دولر لن�شخها تفا�شيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�شتديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�شية الفدرالية 
لو�شي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�شوية 

الق�شية ... وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�شحة اأن املجموعتني تعدلن عن التقدم ب�شكاوى جديدة يف هذا 

ال�شدد.
واأ�شدرت اأبل ت�رصيحاً يف ماي املا�شي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�شل حماية العمل 

ال�شاق والبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�شت �شام�شونغ التعليق على 
التفاق.

يف 2011 ك�شبت اأبل ق�شية اأوىل حكم فيها على �شام�شونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�شتاأنفت احلكم.
وو�شل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف الوليات املتحدة التي 

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

كانت عنا�رص الت�شميم التي ن�شختها �شام�شونغ تربر دفع كافة الأرباح 
التي جنتها من ت�شميم الهاتف الذكي مو�شع اخلالف اأو ق�شم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�شية ت�شمل خ�شو�شاً ثالث براءات اخرتاع لأبل 
ت�شمل خ�شو�شاً ال�شكل امل�شتطيل مع احلواف امل�شتديرة مع رموز 

ملونة م�شفوفة على ال�شا�شة.

�سركة هواوي 
تعمل على هاتف 

ذكي خم�س�ص 
لاللعاب

يف ظل التطور الكبري عند مناف�شني 
عن  ف�شاًل  ا�شو�س  و  �شاومي  مثل 
 Honor هاتف ريزر يبدو اأن هاتف
قبل  هواوي  اأطلقته  الذي   Play
قررت  لذلك  كافياً  يعد  مل  ا�شابيع 
اجلديد  ال�شوق  هذا  دخول  ال�رصكة 
بهاتف اأكرث قوة و�رصا�شة كما تقول 

التقارير .
�رصكة  فاإن  امل�شدر  وبح�شب 
هاتف خم�ش�س  على  تعمل  هواوي 
مبتكرة  ومزايا  قوي  بعتاد  لالألعاب 
لهواتف  قوياً  مناف�شاً  �شيكون 

الألعاب املوجودة حالياً يف الأ�شواق  
�شتعزز  القوي  العتاد  عن  ف�شاًل 
الهاتف  هذا  ح�شور  من  هواوي 
ت�شاعد على منح  ر�شمية  مبلحقات 
غامرة  لعب  جتربة  امل�شتخدمني 
بالرتفية دون التلميح عن هوية هذه 
الك�شف  �شيتم  الهاتف  امللحقات 
�شدقت  اذا  رمبا  العام  هذا  عنه 
هاتف  ب�شحبة  �شيكون  التوقعات 
والذي   20 ميت  املنتظر  هواوي 
الأخري  الربع  الك�شف عنه يف  �شيتم 

من ال�شنة كما جرت العادة.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�شيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�شغر على  للتدوين  تويرت  �شبكة 
بينهم  فيما  الر�شائل  تبادل  للم�شتخدمني  ت�شمح 
ب�شكل م�شفر. ولوحظت هذه امليزة التي �شتحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رصية«  »املحادثات  ا�شم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�شتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�شابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�شية ر�شائل مبا�رصة م�شفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�شب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�شمي ل�شبكة 
بعد  يت�شح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�شب  ر�شمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�شفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�شيج لأبل، بل يختار امل�شتخدم 
الكيفية  بنف�س  م�شفرة  �رصية  حمادثة  بدء 

م�شنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�شة �رصاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�شالة ن�شية �رصاً«، �شتُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�شة امل�شفرة.

لينكداإن تطلق فيديو  املحتوى الإعالين
اأكرب �شبكة مهنيني يف  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
للم�شتخدمني ا�شتعمال الب�رص وال�شوت 
واحلركة لرواية ق�ش�س ملفتة اأكرث من 
الناحية الب�رصية وهما فيديو املحتوى 

الإعالين و�شفحات ال�رصكات.
للمحتوى  اجلديد  الفيديو  ويتيح 
مع  التوا�شل  للم�شتخدمني  الإعالين 
طيلة  الأعمال  رّواد  من  القرار  �شناع 
امل�شتهلك  يخو�شها  التي  امل�شرية 
على لينكداإن، و�شيتمّكن امل�شّوقون من 

اأهدافهم الت�شويقية من خالل  حتقيق 
املحتوى  لفيديو  اجلديد  التحديث 

الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية 
وملفتة  ثرية  ق�ش�س  رواية  خالل  من 

ب�رصياً �شمن �شياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�شيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.

فيديو  خالل  من  لل�رصكات  وميكن 
اأخبارها  تن�رص  اأن  ال�رصكة  �شفحة 
ومنتجاتها  ثقافتها  عن  ومعلومات 
وتعزيز  املواهب  جلذب  وفعالياتها 
املهنيني  مع  واملحادثات  الرتباط 

عرب �شفحتها اخلا�شة على ال�شبكة.
ال�رصكة  �شفحة  فيديو  اأن  اإىل  ي�شار 
الأع�شاء  بني  حمادثة  باإطالق  كفيل 
من  اآخر  نوع  اأي  من  اأكرث  مرات   5

املحتوى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�ص املعطوبة
اأر�شلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر 

البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات 
املعتمدين حتدد من خاللها ما 
يجب عليهم فعله عندما يواجه 
العمالء م�شكالت تتعلق بتقنية 

»في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، 
حيث يجب عليهم الختبار اأولً 

ملعرفة اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�شتبدال الهاتف 
باآخر جديد. ويبدو اأن اإ�شالح الكامريا اخللفية حلل م�شاكل »في�س اآي دي« 

اأمر غري متوقع، اإل اأن العديد من امل�شتخدمني لحظوا اأنه عند ف�شل الكامريا 
اخللفية، تف�شل تقنية »في�س اآي دي« اأي�شاً يف العمل ب�شكل �شحيح.

نظارة اأوكولو�ص غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�شاكل نظارات الواقع 

الفرتا�شي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف ذكي للغو�س يف 
العوامل الفرتا�شية املثرية.

كل ما يحتاجه امل�شتخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�شة بات�شال �شبكة 
WLAN الال�شلكية عن طريق تطبيق الهاتف الذكي لفرتة ق�شرية، بالإ�شافة 

اإىل ربط اجلهاز بح�شاب اأوكولو�س ب�شبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�شل 
التطبيقات ومقاطع الفيديو وال�شور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع 

الفرتا�شي.
وميكن للم�شتخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�شتعمال نظارة اأوكولو�س غو من خالل ا�شتعمال حلقة مطاطية، حتى ل 

ت�شطدم عد�شات النظارة مع عد�شات نظارة الواقع الفرتا�شي.

في�ص بوك توقف 
م�سروع طائرات م�سّية 

لتوفي الإنرتنت

اأوقفت في�س بوك الربنامج الذي اأطلقته �شنة 2014 
بهدف ت�شنيع اأ�شطول من الطائرات امل�شرّية تتيح 
النفاذ اإىل الإنرتنت يف املناطق املحرومة من هذه 
التقنية واأكدت املجموعة يف البيان الذي اأ�شدرته 
الأجهزة  تطوير  موا�شلة  نيتها  عن  ال�شاأن  هذا  يف 
النائية،  املناطق  يف  الإنرتنت  لتوفري  الطائرة 
الإنتاج  على  �رصكائها  مع  جهودها  تركيز  مع  لكن 

ال�شناعي.

بريدجووتر  يف  مكاتبها  اإغالق  بوك  في�س  وتعتزم 
م�رصوع  يطّور  كان  حيث  اإجنلرتا  غرب  جنوب  يف 
»اأكويال« لطائرات بال طّيار تعمل بالطاقة ال�شم�شية 
وتتعاون في�س بوك خ�شو�شاً مع اإيربا�س على تطوير 
طائرات �شم�شية بدون طّيار ا�شمها »هاب�س«وتعمل 
يوّفر  الذي  »لون«  م�رصوع  على  جهتها  من  غوغل 
النفاذ اإىل الإنرتنت يف املناطق املعزولة من خالل 

مناطيد هيليوم حتلّق يف ال�شرتاتو�شفري.



عي�شة ق.

ويف وقت رف�ض املكتب الفدرايل امل�صادقة على 
التعاقد  الأندية احلرية يف  »لوناف« ومنح  قرار 
مع لعبي دول �صمال اإفريقيا واإ�رصار م�صوؤويل 
الفاف على موا�صلة اعتبارهم لعبني اأجانب يف 
وقت اأن القوانني ل جتيز �صوى الرتخي�ض لأندية 
لعبني  مع  التعاقد  الأزىل  املحرتفة  الرابطة 
وبالتايل  الواحد،  املو�صم  يف  فقط  اأجنبيني 
ا�صتعمال  تهمي�ض  توا�صل  الكروية  الهيئة  فاإن 
اأف�صل لعبي  مع  اتلعاقد  للبحث عن  الأ�صاليب 
الدوريات للبلدان املجاورة مثلما تقوم به اجلارة 
تون�ض والتي عرفت كيف ت�صتغل القوانني وتقوم 
والتوقيع  الوطنية  البطولة  لعبي  خرية  بخطف 
التون�صي  الرتجي  نادي  اإدارة  فعلت  مثلما  معه 
هذا  جدد  لعبني  ثالثة  رفقة  وقعت  التي 
بالل  من  بكل  الأمر  ويتعلق  ال�صيفي  املركاتو 
بن �صاحة، عبد القادر بدران وعبد الروؤوف بن 
غيث مع اإمكانية ا�صتقدام لعب �صبيبة القبائل 
اجلزائري  الثنائي  اإىل  واإ�صافتهم  �صتي  اإليا�ض 
الفارط  املو�صم  منذ  �صفوفها  يف  ين�صط  الذي 
يو�صبق باليلي وطيب مزياين، ول يقت�رص الأمر 

يف التعاقد مع الالعبني اجلزائريني على الرتجي 
ا�صتقدمت  ال�صفاق�صي  اإدارة  اأن  باعتبار  وحده، 

بدورها لعب وفاق �صطيف اإ�صالم باكري.
قرار  اعتماد  برف�ض  الفاف  �صيا�صة  وتتوجه 
من  كروية  مواهب  عدة  ت�صييع  نحو  »لوناف« 
التعاقد  فر�صة  ت�صييع  مقابل  الوطنية  البطولة 
املثال  �صبيل  على  وليبيا  تون�ض  من  لعبني  مع 

احتاد  مع  حدث  مثلما  امكانياتهم  وا�صتغالل 
مع  تعاقدها  عند  الفارط  املو�صم  العا�صمة 
�صفقة  كان  الذي  الاليف  موؤيد  الليبي  الالعب 

ناجحة.

الأندية التون�شية ت�شتغل قرار »لوناف« وتخطف اأبرز الالعبني

زط�صي يو��صل دور �ملتفرج �أمام 
نزيف �لبطولة �لوطنية

بعد خ�شارة انتخابات 
بلدية ا�شطنبول

�ن�صقاقات يف 
حزب �أردوغان

موؤخرا  تركية  اإعالم  و�صائل  تناقلت 
بارزة  �صخ�صيات  ا�صتعداد  عن  اأنباء 
احلاكم  والتنمية  العدالة  بحزب 
و�صط  جديدة  اأحزاب  لت�صكيل 
ان�صقاقات  وجود  عن  اإ�صاعات 
لل�صطح  طفت  احلزب  ب�صفوف 
وباتت  ا�صطنبول.  انتخابات  بعد 
ال�صحف  تناقلتها  التي  الإ�صاعات، 
ال�صابق  يف  الإعالم  وو�صائل  الرتكية 
�صفوف  يف  ان�صقاقات  جود  عن 
ال�صطح  اإىل  تطفو  احلاكم،  احلزب 
اأكرث فاأكرث، خا�صة بعد خ�صارة حزب 
اأردوغان يف النتخابات املحلية التي 

جرت با�صطنبول للمرة الثانية.
فقد اأوردت �صحيفة »خربلر« الرتكية، 
كمال  عن  الأملانية  »�صبيغل«  وجملة 
لوكالة  ال�صابق  املدير  اأوزتورك 
اإن  موؤخرا  قوله  لالأنباء  الأنا�صول 
الوزراء  رئي�ض  نائب  باباجان،  علي 
اأردوغان قبيل  التقى  ال�صابق،  الرتكي 
تقريرا  ومنحه  ا�صطنبول  انتخابات 
�صامال، حتدث فيه عن امل�صاكل التي 

يواجهها احلزب احلاكم يف تركيا.
واأكد باباجان نيته مغادرة احلزب يف 
ت�صكيل  يف  ورغبته  العاجل  القريب 
اعتربه  الذي  الأمر  جديد،  حزب 
كثريون �رصبة قوية لأردوغان، باعتبار 

باباجان من موؤ�ص�صي هذا احلزب.
اإذ  باباجان،  على  الأمر  يتوقف  ول 
موقع  ومنها  الإعالم،  و�صائل  تناقلت 
اأن وزير  »خرب ترك«، و«ترك بر�ض«، 
اأوغلو،  داوود  ال�صابق،  اخلارجية 
�صم�صك،  حممد  ال�صابق،  والوزير 
اهلل  عبد  ال�صابق،  الرتكي  والرئي�ض 
حزبا  ي�صكلوا  اأن  املرجح  من  غل، 

جديدا اأو اأكرث من حزب.

www.elwassat.comالأربعاء  03  جويلية  2019  املوافـق  ل30 �شوال  1440هـ العدد  4981/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�شا €1

منطقة جبل ال�شلعلع،
 ولية باتنة

تدمري 4 خمابئ 
للجماعات �لإرهابية

بحث  عملية  واإثر  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
ولية  ال�صلعلع،  جبل  مبنطقة  ومت�صيط 
للجي�ض  مفرزة  ودمرت  ك�صفت  باتنة/ن.ع.5، 
اأربعة  يوم 01 جويلية 2019،  ال�صعبي،  الوطني 
)04( خمابئ للجماعات الإرهابية وثالث )03( 
اأوقفت مفرزة  ال�صنع، يف حني  تقليدية  قنابل 
ال�صعبي عن�رص دعم  الوطني  للجي�ض  م�صرتكة 

للجماعات الإرهابية بخن�صلة/ن.ع.5.

»�أوبك+« توقع ميثاق 
تعاون د�ئم

»اأوبك«  للنفط  امل�صدرة  الدول  ممثلو  وقع 
املنتجني  مع  تعاون  »ميثاق«  على  الثالثاء، 
اإقامة  اإىل  يهدف  رو�صيا،  بقيادة  امل�صتقلني 

»تعاون دائم« يف �صوق النفط.
و�رصكائها  »اأوبك«  بني  املوقعة  الوثيقة  وتعد 
اتفاق  يف  امل�صاركة  الدول  بني  تعاون  ثمرة 

»اأوبك+«، ل �صيما بني رو�صيا وال�صعودية.
يف  ق�صري  حفل  خالل  »امليثاق«  توقيع  ومت 
فيينا،  يف  »اأوبك«  مقر  يف  اجتماع  م�صتهل 
يف  الأع�صاء   14 الـ  الدول  ممثلي  بح�صور 
ومتت   .10 الـ  امل�صتقلني  واملنتجني  »اأوبك« 
املوافقة بالإجماع برفع الأيدي على الوثيقة، 

التي و�صفتها ال�صعودية باأنها »تاريخية«.

�شكيكدة 
توقف جزئي ملحطة 

حتلية مياه �لبحر   
البحر  مياه  حتلية  حمطة  جزئيا  �صتتوقف 
من  باملائة   80 بن�صبة  لتعمل  �صكيكدة  لولية 
اليوم الأربعاء و ملدة  طاقتها فقط بداية من 
املكلف  من  اأم�ض  علم  ح�صبما  �صاعة،   30
بالإعالم باملوؤ�ص�صة العمومية اجلزائرية للمياه 

)وحدة �صكيكدة(.
اإيران

�أمريكيون يو�جهون 
�أحكاما بالإعد�م 

الثالثاء  اأم�ض  حكومية  اإعالم  و�صائل  ذكرت 
اأن الدعاء الإيراين يطالب بالإعدام لعدد من 
املا�صي  العام  اعتقلوا  الذين  فيهم  امل�صتبه 
بتهمة التج�ص�ض حل�صاب الوليات املتحدة يف 

هيئات ع�صكرية ونووية.
اعتقلت  اإنها  اأوت  يف  قالت  اإيران  كانت 
حكومية  هيئات  يف  اجلوا�صي�ض“  ”ع�رصات 
الإيرانية  اجلن�صيتني  يحمل  منهم  العديد 
اإيران  قالت  حزيران  يونيو  ويف  والأمريكية، 
اإنها اأعدمت متعاقدا �صابقا مع اإدارة الف�صاء 
ل�صالح  بالتج�ص�ض  اإدانته  بعد  الدفاع  بوزارة 

وكالة املخابرات املركزية الأمريكية.

مبزيد من املزايا الدائمة!

جازي تعيد �طالق عر�ض
 هايلة بز�ف 

غليزان

م�صرع �أربعيني حتت عجالت 
قطار نقل �لب�صائع

بزاف«  »هايلة  يعود عر�ض  ال�صيف  بداية  مع 
احلاليني  لزبائنها  مبفاجاأة  مرفوقا  جلازي 
من  �صخمة  اأحجام  يف  وامل�صتقبليينتتمثل 
ار�صدة  و  جيغابايت   60 اإىل  ت�صل  النرتنت 

مكاملات ت�صل اىل  7000 دينار.
عر�ض  هو  بل  ترويجيا  لي�ض  العر�ض  هذا 
حجم  من  امل�صرتك  �صي�صتفيد  حيث  دائم. 
احتفظ  طاملا  احلياة  مدى  انرتنتم�صتمر 
تتوقف  مل  و  به  بزافاخلا�صة  هايلة  ب�رصيحة 
جميع  يف  فكرت  بل  احلد  هذا  عند  جازي 
لنمط  بالن�صبة  ال�صتهالك  اأمناط  و  فئات 
فهو  اقبال  الأكرث  هو  و  ال�صهري  ال�صتهالك 

ياأتي على ثالثة م�صتويات:
- فمقابل دفع 1200 دينار، ي�صتفيد امل�صرتك 
دينار   1500 و  الإنرتنت   6 جيغابايت من  من 
من الر�صيد ومكاملات ور�صائل ن�صية ق�صرية 

جمانية و غري حمدودة اإىل جازي.
للم�صرتك  فيمكن  دينار،   1500 مقابل  اأما   -
و  الإنرتنت  من  جيغابايت   40 بـ  ال�صتمتاع 
ن�صية  ور�صائل  ومكاملات  ر�صيد  دينار   3000

ق�صرية جمانية وغري حمدودة اإىل جازي.

- و عند دفع 2000 دينار، ي�صتفيد امل�صرتك 
الإنرتنت و 7000 دينار  من 60 جيغابايت من 
ن�صية  ور�صائل  مكاملات  اىل  اإ�صافة  ر�صيد 

ق�صرية غري حمدودة اإىل جازي.
فهو  اليومي  ال�صتهالك  لنمط  بالن�صبة  اأما 
مينح امل�صرتك مقابل 150 دينار فقط حجم 
2 جيغابايت من الإنرتنت و 300 دينار ر�صيد و 
مكاملات ور�صائل ن�صية ق�صرية غري حمدودة 

اإىل جازي.
�صحن  فمقابل  الأ�صبوعية  لل�صيغة  بالن�صبة  و 
ال�صتمتاع  للم�صرتكني  ميكن  دينار   500 مبلغ 
بحجم 3 جيغابايت من الإنرتنت و 1000 دينار 
من الر�صيد ومكاملات ور�صائل ن�صية ق�صرية 

غري حمدودة اإىل جازي.
ميكن جلميع م�صرتكي »هايلة بزاف« القدامى 
اجلديدة  احلزم  من  ال�صتفادة  اجلدد  اأو 
اىل  الدخول  خالل  اأومن    #  720  * بت�صكيل 
www.internet.djezzy. الويب  �صفحة 
طلب  طريق  عن  اأو  جازي  تطبيق  اأو   dz
عرب  املنت�رصة  البيع  نقاط  احدى  يف  التفعيل 

الرتاب الوطني.

اأربعيني  الثنني  اأم�ض  اأول  اأم�صية  لقي 
م�رصعه عندما ده�صه قطار نقل الب�صائع 
ولية  نحو  الغربية  اجلهة  من  القادم 
عبور  ب�صدد  كان  ا  ب  ال�صحية  ال�صلف 
ال�صكة احلديدية مبنطقة الغرايب ببلدية 
بقدوم  ليتفاجاأ  عابد  �صيدي  املرجة 

مكان  هامدة  جثة  حوله  الذي  القطار 
قبل  ليتم حتويل اجلثة من  وقوع احلادث 
م�صالح احلماية املدنية بوادي اأرهيو على 
فيما  فرن�صي�ض  احمد  املدينة  م�صت�صفى 
فتحت م�صالح الدرك الوطني حتقيقا يف 

احلادث الأليم.

باب الع�شة بتلم�شان

حجز قر�بة  254 كلغ 
من �لكيف �ملعالج 

يف  خمت�صة  ب�صبكة  الإطاحة  من 
باحلدود  املخدرات  ونقل  تهريب 
الغربية حولت اإحدى منازل احلدود 
بتوقيف   العملية  وتكللت  ور�صة  اإىل 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�صخا�ض   05
  253.9 وحجز  و51�صنة  �صنة  ال23 
بالإ�صافة  املعالج  الكيف  من  كلغ 
اإىل 04 مركبات نفعية  كانت ت�صتعد 
املحجوزة  املخدرات  كميات  لنقل 

اإىل مناطق داخلية  .
توقيف  بعد  اأثر  جاءت  العملية 
نوع  من  ملركبة  الأمن  عنا�رص 
مدينة  و�صط  اأك�صنت  هيونداي 
مغنية، كان يقودها املدعو« ع م« 49 
�صنة، رفقة �صديقه املدعو« ح �ض« 
ال�صخ�صني  اإخ�صاع  بعد  �صنة،   26
التلم�ض  لعملية  بهما  امل�صتبه 
على  ال�صائق  بحوزة  عرث  اجل�صدي 
قطعة من املخدرات ، كما عرث بعد 
عملية تفتي�ض املركبة على كمية  من 
املعالج  الكيف  نوع  من  املخدرات 
قدرت بـ: 18.8 كلغ ، م�صكلة من 20 
خمباأ  داخل  باإحكام  خمباأة  حزمة، 
اخلا�ض  الوقود  بخزان  مهياأ  �رصي 
باملركبة، اإ�صافة اإىل قاطعة معادن 

كهربائية
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امل�شيلة 

تخرج �لدفعة 31 من 
�أعو�ن �إعادة �لرتبية 

اأمن املوؤ�ص�صات  اأم�ض ، مدير  اأ�رصف، �صباح 
للولية  العام  والمني  العدل  بوزارة  العقابية 
و  املدنية،الق�صائية  وال�صلطات  امل�صيلة 
لأعوان  الـ31  الدفعة  تخرج  على   ، الع�صكرية 
للمدر�صة  التابعة  بامللحقة  الرتبية  اإعادة 
تتكون  والتي  بامل�صيلة  لل�صجون  الوطنية 
ا�صم  حتمل  والتي  متخرج  عون  من310 
ا�صتفادت  حيث   « احمد  »حميمية  املرحوم 
خاللها  تلقت   ، وتطبيقي  نظري  تكوين  من 
تكييفه  اأعيد  تكويني  برنامج  وفق  درو�صا 
ومتطلبات اإ�صالح ال�صجون وترقية الن�صاطات 
واإعادة  للنزلء لتح�صريهم  الرتبوية وال�صحية 
اإدماجهم يف املجتمع يف اإطار حماية واحرتام 
وت�صليم  الرتب  تقليد  مت  كما  الإن�صان  حقوق 
املتفوقني  الطلبة  على  واجلوائز  ال�صهادات 
وتبعته  الق�صم  املتخرجون  الأعوان  اأدى  كما 
ا�صتعرا�صات خمتلفة يف فك وتركيب الأ�صلحة 

وكذا تقنيات التدخل والدفاع عن النف�ض .
عبدالبا�شط بديار

البويرة

م�صرية طالبية م�صحونة
»اكلي  جامعة  طلبة  من  الع�رصات  اأم�ض  �صار 
حمند اوحلاج » ب�صوارع مدينة البويرة ككل يوم 
منذ  املندلع  ال�صعبي  للحراك  م�صاندة  ثالثاء 
املظاهرة  هذه  ومتيزت   ، الفارط  فيفري   22
الطلبة  جموع  بني  ب�صيطة  م�صاحنات  بحدوث 
الرايات  ل�صحب  تدخلت  التي  الأمن  وقوات 
الذين  الطلبة  اأغلب  رفعها  التي  الأمازيغية 
تنادي  عبارات  مرددين  القرار  هذا  رف�صوا 
املدنية  الدولة  وقيام  والدميقراطية  باحلريات 
، وبعد عودة  التي يحلم بها ماليني اجلزائريني 
عددها  تناق�صت  التي  اجلموع  وا�صلت  الهدوء 
ب�صبب تزامن هذه الفرتة مع المتحانات ال�صري 
اإىل  والعودة  حركات  وحي  الولية  مبقر  مرورا 

احلرم اجلامعي و�صط تعزيزات اأمنية .
اأ.م ق  م 

ت�شهد البطولة الوطنية نزيفا حادا على م�شتوى الالعبني من خالل التنقل الذي يقودهم اإىل تدعيم 
�شفوف الأندية التون�شية والتي جنحت يف ا�شتغالل قانون احتاد �شمال اإفريقيا الذي ينزع �شفة الالعب 
الأجنبي عن لعبي بلدان �شمال اإفريقيا تون�س اجلزائر املغرب ليبيا وموريتانيا ومينحهم �شفة الالعب 
املحلي والذي متت امل�شادقة عليه يف اآخر اجتماع جرى بني م�شوؤويل احتاد �شمال اإفريقيا بح�شور رئي�س 

الحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي

تـــهـــنــــئـــة 
ح�شول  مبنا�شبة 
�شــيــــد   التلميذ 
عبد  رمـــــزي 
على  الـــواحــد  

�شهادة التعليم املتو�شط لل�شنة الدرا�شية 
2018 -2019 بتقدير جيد جدا،  تتقدم 
بالدويرة  بو�شياف  عائلة  و  �شيد  عائلة 
اىل   التربيكات  خال�س  و  التهاين  باأحــــر 
له  التوفيق  تعاىل  اهلل  �شائلني  رمــــزي 
م�شاره  يف  التميز  و  النجاح  من  مزيدا  و 

م.بن ترارالدرا�شي.
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