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�شواحل  �شلف وعني متو�شنت

اإحباط هجرة غري �سرعية 
ل36 حراقا 

.     من بينهم عائلة  بها طفالن �شغريان وم�شبوقان  ق�شائيا
ال�سواحل  حر�س  عنا�رص  متكنت 
للجهة الغربية من اإحباط حماولة 
الهجرة  الغري �رصعية  ل37 حراقا 
وعني  �سلف  �سواحل  من  بكل 
ت�سم  راأ�سهم عائلة  متو�سنت على 
اإىل  بالإ�سافة  �سغريين    طفلني 
الهجرة  حماولة  يف  م�سبوقني 
�سمال  تن�س  ،ففي  �رصعي  الغري 

م�سالح  اأحبطت  �سلف  ولية 
الهجرة  حماولة  ال�سواحل  خر�س 
الغري �رصعية ل26 حراقا  ترتاوح 
�سنة   و40   25 بني  اأعمارهم 
الغربية   الوليات  من  ينحدرون 
�ساطئ  من  اأميال    10 بعد  على 
بعدما  منه   اقلعوا  الذي  القلتة 
دفعوا مبالغ ترتاوح ما بني 10 و12 

مليون �سنتيم  مقابل احلرقة  وقد  
تقدمي املوقوفون مل�سالح الدرك 

الوطني للتحقيق معهم
عني  ولية  �رصق  �سمال  وببوزجار 
حر�س  اأعوان  متكن  متو�سنت  
حراقا    11 توقيف  من   ال�سواحل 
�ساطئ  �سمال  اأميال   5 بعد  على 
مزود  قارب  منت   على  بوزجار 

مبحرك بخاري  وهم يف طريقهم 
بعد   ، ال�سبانية   ال�سواحل  نحو 
اإقالعهم من  احد ال�سواحل الغري 

حمرو�سة باملنطق.
وليتي  من  ينحدرون  املوقوفون 

واغلبهم  متو�سنت  وعني  وهران 
ت�سم  عائلة  اىل  بالإ�سافة  �سباب 
04 اأفراد )زوج وزوجة ( بالإ�سافة 
اإىل طفلني  قا�رصين  كما مت العثور 
و�سفائح  اأغذية  على  بحوزتهم 

النجدة  وطواقم  وبو�سلة   الوقود 
بالعملتني  مالية  مبالغ  عن  ناهيك 
مت  وقد  هذا   ، والأورو  الوطنية 
م�سالح  على   املوقوفني   اإحالة 

الدرك للتحقيق .

خبر في 
جماهري الرجاء جتّدد العالقة صورة

الأخوية للجزائريني  

اأظهرتها  والتي  واملغاربة  اجلزائريني  جتمع  التي  الأخّوة  تتاأّكد 
جماهري نادي الرجاء البي�ساوي املغربي التي قامت برتديد مقطع 
املباراة  خالل  وذلك  عداوة«،  ماكا�س  خاوة  خاوة  »حنا  فيه  تقول 
ال�سباين  بيتي�س  ريال  بنادي  املن�رصم  الأحد  جمعتها  التي  الودية 
ال�سعبني  جتمع  التي  الأخوية  العالقة  توؤكد  �سورة  يف  املغرب،  يف 

اجلزائري واملغربي.

بني 28 جويلية و3 اأوت 2019

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح51 �سخ�سا

اآخرين يف 1381 حادث مرور  لقي 51 �سخ�سا حتفهم واأ�سيب 1685 
وقع خالل الفرتة املمتدة ما بني 28 جويلية و3 اأوت 2019 ح�سب ما 
اأفاد به اأم�س الثالثاء بيان للمديرية العامة للحماية املدنية  واأو�سح 
اأن وحدات احلماية املدنية قامت ب2496 تدخل من  ذات امل�سدر 
اأجل 1381 حادث مرور اأدى اإىل وفاة 51 �سخ�س وجرح 1685 اآخرين 
مت اإ�سعافهم ونقلهم اإىل املراكز ال�ست�سفائية وقد كانت اأثقل ح�سيلة 
�سجلتها هذه امل�سالح بولية �سطيف اأين مت اإح�ساء 50 حادثا ت�سبب 

يف وفاة 14 �سخ�سا وجرح 51 اأخرين .
�سمح  تدخال  ب4346  الفرتة  نف�س  خالل  الوحدات  ذات  قامت  كما 
باإخماد 3497 حريقا منها منزلية و�سناعية وحرائق اأخرى اإىل جانب 
6645 تدخال لتغطية 5193 عملية اإ�سعاف واإنقاذ اأ�سخا�س يف خطر.

اجلزائر تدين تفجرب معهد 
الأورام بالقاهرة 

وقع  الذي  الإرهابي  لالعتداء  القوية«  »اإدانتها  عن  اجلزائر  اأعربت 
م�ساء يوم الأحد يف حميط معهد الأورام بالقاهرة، ح�سب ما اأفاد به 

بيان لوزارة ال�سوؤون اخلارجية .
وقع  الذي  الإرهابي  لالعتداء  القوية  اإدانتها  عن  اجلزائر  »اأعربت   
بالقاهرة  الأورام  معهد  حميط  يف   2019 اأوت   04 الأحد  يوم  م�ساء 
اأمام  بخ�سوع  ننحني  الذين  ال�سحايا  من  كبريا  عددا  خلف  والذي 
ذات  ي�سيف   ،« للم�سابني  العاجل  ال�سفاء  متمنية  الربيئة،  اأرواحهم 
الأليم -ح�سب  الظرف  اأخرى يف هذا  تعرب من جهة  كما  امل�سدر 
العربية  م�رص  جمهورية  حكومة  مع  ت�سامنها  البيان-«عن  نف�س 
و�سعبها ال�سقيق، وتتقدم  باأخل�س عبارات التعازي واملوا�ساة لأ�رص 

ال�سحايا وذويهم ».

خالد عزالدين

مرابطي  اآمال  يف  كلمتنا  تزيد  لن 
فهي   .. مرابطي  اأمال  عن   ..
احلالة الكاملة التي تلخ�س احلالة 
الكاملة .. وجدان �سعب منذ كان 
 .. اجلزائر  اأحرار  منذ   .. ال�سعب 
وتلخ�س العالقة ال�رصية الوا�سحة 
فيمن  عنها  حتّدث  التي  الغام�سة 
و�سانت  خلدون  ابن  حتدث 
وهذه  كنعان  اأر�س  بني  اوج�ستان 

ال�سويف  الع�سق  امل�ساحة من كون 
احلر  الإن�سان  و�سنا  القلب  لأول 
اجلزائري  به  يو�سف  الذي  النبيل 

..
نحن القاطنني هنا من اأبناء كنعان 
ن�ستطيع و�سفه  النب�س ول  نح�س 
ل  ل�سقة  ظاهرة  �سفة  وهي   ..
من   .. عابر  ول  قار  على  تخفى 
مباراة  يوم  امللعب  يف  كان  منكم 
مقاربة  ي�ستطيع  قد  الفريقني 
امل�سهد .. من كان منكم مع جنود 

املعنى  يفهم  قد  الدين  �سالح 
واملق�سد .. من �ساهد منكم اآمال 
مرابطي �سيجده جم�سدا كاملعبد 

..
فل�سطينُه  جزائري  كل  قلب  يف 
للحوار  قابلة  غري  كبديهة   ..
..هو معها ولها كما هو مع نف�سه 
ورثها  وقد   .. ومظلومة  ظاملة 
اأم  عرف  �سواءٌ   .. وعالنية  �رصاً 
امتداداٍت  فيها  له  اأن  يعرف  مل 
 .. نازفة  دم  و�ساللَة  مقد�سًة 

مرابطاً فيها ومعلقاً نهاية التاريخ 
باأ�رصارها  الكون  و�رص  باأ�سوارها 

وبركة احلياة باأر�سها املباركة ..
اأمال مرابطي تلخ�س رباط �سعب 

باأر�س الرباط املباركة ...
يف  الفل�سطينية   الأ�رصة  با�سم 
روحها  ل�سعبنا  نرفع  اجلزائر 
الواثقة التي حامت طوال حياتها 
يف �سماء فل�سطني .. ونحن اليوم 
معكم يف فل�سطني ن�ستقبل هناك 

تهاليل روحها ال�سامقة ..  

اأمال مرابطى ... �سمري الإن�سانية

بوجناح اأول الدوليني العائدين 
اإىل املناف�سة  

�سجل الالعب الدويل اجلزائري بغداد بوجناح عودته اإىل خو�س 
املناف�سة جمددا، بالتايل يعترب اأول الالعبني الدوليني الذين �ساركوا 
وتوجوا  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  نهائيات  يف  الوطني  املنتخب  رفقة 
املو�سم  يف  وينطلق  جمددا  املناف�سة  خو�س  اإىل  يعود  باللقب 
الكروي اجلديد، حيث لعب اأم�س رفقة ناديه ال�سد القطري امام 
مواطنه الدحيل مقابلة ذهاب الدور ثمن النهائي ملناف�سة دوري 

اأبطال اآ�سيا.

بلقايد«  بكر  »اأبي  بجامعة  يجري 
هياكل  عدة  اإجناز  لتلم�سان 
الطلبة  ا�ستقبال  ظروف  لتح�سني 
املوؤ�س�سة  هذه  لدى  علم  ح�سبما 
نائب  واأو�سح  العايل.  للتعليم 
مدير اجلامعة املكلف بالتخطيط 
زنداقي  وال�ست�رصاف  والتنمية 
باإجناز  يتعلق  الأمر  اأن  جواد، 
التكنولوجي  بالقطب  هياكل  عدة 
والذي  �ستوان  لبلدية  اجلديد 

كلية  مقر  جت�سيد  حاليا  ي�سهد 
الطب اجلديدة بطاقة األفي مقعد 
للمدر�سة  بيداغوجي ومقر جديد 
باألف  واملناجمنت  للت�سيري  العليا 
اأخر  ومقر  بيداغوجي  مقعد 
التطبيقية  للعلوم  العليا  للمدر�سة 
بطاقة األف مقعد كذلك و اأ�ساف اأن 
هذا القطب اجلديد �سي�سم كذلك 
عيادة جلراحة الأ�سنان بطاقة 40 
اجليد  بالتكفل  �ست�سمح  مقعدا 

�سيما  ل  التخ�س�س  هذا  بطلبة 
لدرا�ستهم،  التطبيقي  اجلانب  يف 
جامعية  اإقامات  اإجناز  �سيتم  كما 

و   500 بني  ما  مبعدل  مبحاذاته 
من  تخ�س�س  لكل  �رصير   1.000

التخ�س�سات املذكورة.

جامعة »اأبي بكر بلقايد« لتلم�شان

عدة هياكل قيد الإجناز 

م.ب
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جميعي يعلق على مذكرة اعتقال خالد نزار  

االأفاالن لن يرتك اجلزائر لعبة يف يد العابثني
.         احلراك حرر العدالة من جميع القيود 

.         لميكن لأحد اأن يق�صي الأفالن من احلوار 
.         ندعم جلنة الو�صاطة ب�صرط اأن يكون احلوار بال اإق�صاء 

رف�ض الأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني حممد جميعي اخلو�ض مطول يف ق�صية اإ�صدار املحكمة 
الع�صكرية اأمرا بالقب�ض الدويل �صد خالد نزار وجنله لطفي، مكتفيا بالقول » احلراك ال�صعبي حرر العدالة 

من جميع القيود و ال�صغوطات ، و اأعطاها ال�صتقاللية، ونثمن خطوتها مبحاربة الف�صاد، ولبد من تركها تعمل 
بهدوء و لدينا كل الثقة فيها ».

اإميان لوا�ض

خالل  الأم�س  جميعي  حممد  اأكد 
لقاءه باأع�ساء املكتب ال�سيا�سي دعمه 
الو�ساطة،   و  للحوار  الوطنية  للجنة 
اأن يكون احلوار �سامل و �سيد  �رشط 
نوؤمن   « اإق�سائي، م�سيفا  و جاد غري 
باحلوار كمنهج حل لالأزمة ال�سيا�سية 
 ، البالد منذ 22 فيفري  تعي�سها  التي 
غري  احلوار  هذا  يكون  اأن  يجب  لكن 
التيارات  جميع  فيه  ت�سارك  اإق�سائي 
، نحن مع ال�سعب دون متلق و�سنعمل 
مع كل مبادرات  ال�سادقة الهادفة اإىل 

ا�ستمرار اجلمهورية«. 
واأعلن جميعي م�ساندته لرئي�س جلنة 
احلوار و الو�ساطة كرمي يون�س ، قائال 
اإق�سائي، معروف  يون�س غري  » كرمي 

ي�سب  موقفه   ، الوطنية  مببادئه 
مبواقف حزب الأفالن ، نحن نرف�س 
احللول  باأن  نوؤمن  و  الإق�سائي  الفكر 
الأزمات«  �ستخلق  بها  �سياأتي  التي 
اأن  �رشورة  على   املتحدث  و�سدد 
موؤكدا  حدوده،   عن  احلوار  ليخرج 
احلوار  �رشوط  تكون  اأن  لبد  باأنه 
الوطني تتمحور حول توفري ال�رشوط 
انتخابات  اإىل  للذهاب  الأ�سا�سية 
رئي�سا  يختار  ال�سعب  ترك  و  رئا�سية 

ميثله .
على  النار  جميعي   حممد  وفتح  
من  الأفالن  حزب  اإق�ساء  دعوات 
لأحد  لميكن  باأنه  موؤكدا    ، احلوار 
اإق�ساء الأفالن من احلوار ،  م�سددا 
» من يريد اإق�ساء اأحزاب املوالة من 
من  البالد  تخرج  اأن  يريد  ل  احلوار 

الذهاب  لميكن  ال�سيا�سية،   اأزمتها 
دون  �سامل  و  �سيد  هادف  حوار  اإىل 
اإ�رشاك كل التيارات ال�سيا�سية ، �سعب 
اأن تقول حلزب لن ت�سارك ، لي�س وقت 
تناحر الآراء ، بل هو قت الذهاب  اإىل 
من  وذلك   ، لل�رشعية  تكر�س  اأفكار 
رئا�سية  انتخابات  اإىل  الذهاب  خالل 
ال�سلطة  اإرجاع  و  الآجال  اأقرب  يف 
لل�سعب يف اختيار ممثليه. » رد حممد 
التي طالت  النتقادات  جميعي  على 
الباطلة  الإتهامات   « قائال  حزبه، 
التي تعر�ست لها احلزب لن حتد من 
الدولة  مبادئ  على  للحفاظ  طريقنا 
ومن   ، بالإرادة  التحلي  اجلزائرية يف 
يظن باأن حزب جبهة التحرير الوطني 
الهواة  يد  يف  لعبة  اجلزائر  �سيرتك 
فقد اأخطاأ،  الأفالن اإ�ستعاد �رشعيته 

اأبدا  يخفت  مل  �سوتنا  وا�ستقالليته، 
وهذه املفرقعات والتهامات الباطلة 

لن حتيده عن الطريق الذي ر�سمه«.
املرحلة   دعوات  جميعي  وهاجم 
لذلك،   رف�سه  عن  معربا  الإنتقالية، 
مو�سحا » نحن يف حزب جبهة التحرير 
املخاطر  على  متطلعون  الوطني 
املرحلة  جراء  البالد  �ستلحق  التي 
ال�سعب  على  اإنعكا�ستها  و  النتقالية، 
 « جميعي  قال  ذاته،  ال�سياق  »،ويف 
نوؤمن بالد�ستور و نحرتم القانون الذي 
اإختيار  ال�سعب يف  حافظ على �سوت 
انتخابات  اإىل  الذهاب  و  يقوده،   من 
اإختيار  من  ال�سعب  �سيمكن    رئا�سية 

من ميثله بكل  دميقراطية ».
حممد  لالأفالن،  العام  الأمني  وانتقد 
طرحتها  التي  املبادرات  جميعي، 

ال�سيا�سية،  الت�سكيالت  خمتلف 
م�سريا اأن بع�سها �سار ينتهز الفر�سة 
لي�س  اأنه  رغم  �سيا�سية  برامج  ليقدم 
يف  قائال  لذلك،  املنا�سب  الوقت 
و  العقل  حتكيم  من  لبد   “ ال�سياق: 
البحث  ي�ستلزم  الآن  الوقت  الب�سرية 
التي  ال�سيا�سية  لالأزمة  املخارج  عن 
الو�سع  على  تداعيات  لها  �ستكون 
القت�سادي ولي�س لطرح املبادرات”، 
يف حني رحب و اأكد. دعمه لكل مبادرة 
ترمي  اأهدافه  و  جادا  يكون  حوار  اأو 

للخروج من الأزمة ال�سيا�سية. 
املبذولة  اجلهود  كل  املتحدث  وثمن 
على  و  الدولة  موؤ�س�سات  قبل   من 
جميع  توفري  يف  الرئا�سة  راأ�سها 
ت�ساركي  حوار  اإىل  للذهاب  ال�رشوط 
الأزمة  للخروج من  للبحث عن حلول 

ال�سيا�سية يف اأقرب الآجال. 

لعبته  الذي  بالدور  جميعي  واأ�ساد 
الأزمة  خالل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
ال�سيا�سية،  �سواء فيما تعلق  مبرافقة 
احلراك و مطالبه، مرافقة العدالة يف 
حماربة الف�ساد، و احتكامها للد�ستور 
للخروج من حالة الإن�سداد ، واأ�ساف 
ل  فرن�سا  »خملفات  ال�سدد:  ذات  يف 
حتب اخلري للجزائر، ومازلت تخاطب 
اجلزائريني بل�سان غري ل�سانهم، وكلما 
جهد  كل  يعملون  املخل�سون  حترك 
جمهوداتهم  عرقلة  اأجل  من  وجهيد 
يتهجمون على  الفر�سة  واتتهم  وكلما 
راأ�سهم  على  الأ�سيل  الوطني  التيار 
جبهة التحرير الوطني، اإنهم ي�سكلون 

خطرا حقيقيا على اجلزائر”.

تخفيفا لل�صغط وحت�صني ظروف الحتبا�ض

من  املحبو�سني  من  عدد  حتويل 
القليعة �سجن  اإىل  احلرا�ش  �سجن 

اأن   ر�سمية  م�سادر  اأكدت 
رحلت  قد  الأمنية  ال�سلطات 
من  ال�سجناء  من  الع�رشات 
�سجن  اإىل  احلرا�س   �سجن 
م�سجونون   يتقدمهم    ، القليعة 
العام  املال  نهب  ق�سايا  يف 
والإطارات   امل�سوؤولني  من 
ال�سامية التي كانت حمبو�سة يف 
اإىل  بالإ�سافة  احلرا�س،  �سجن 
حمبو�سني على قيد التحقيق يف 
ق�سايا جنائية منهم  فوج ليزال 

مل يحاكم بعد .
هذا واأ�سارت  م�سادر اأن حتويل  
يف  املتابعني  خا�سة  ال�سجناء 
ق�سايا ف�ساد  اإىل �سجن القليعة 
اأجل  باأوامر ق�سائية  من  جاء  

وال�ستقرار  الأمن  �سمان 
وتخفيف  العقابية  باملوؤ�س�سات 
موؤ�س�سة  م�ستوى  ال�سغط على  
�سجن احلرا�س  ل�سمان ظروف 
احتبا�سية وفقا للمعايري الدولية 

املتعارف عليها واإبعاد ال�سغوط 
على املحبو�سني واعون الوقاية  
�سواء  حد  على  ال�سجن  واإدارة 
الأ�سماء  ذكر  عن  متحفظة 

وال�سفات .

ا�صرتط دعم �صروط اإجناح احلوار 

ال�سيا�سية اخلالفات  جتاوز  على  يراهن  فلي�ش  بن 
دعا رئي�س حزب طالئع احلريات 
جميع  لتجاوز  فلي�س،  بن  علي 
لجناح  ال�سيا�سية  اخلالفات 
ركز  باملقابل  املرحلة،  م�سار 
على �رشورة توفري �رشوط جناح 
احلوار من رفع للت�سييق واإطالق 
ركز  باحلراك  املعتقلني  �رشاح 
احلريات  طالئع  حزب  رئي�س 
�رشورة  على  فلي�س  بن  علي 
من�سور  يف  اخلالفات،  جتاوز 
على �سفحته الر�سمية على موقع 
قائال”:اإّن  اأم�س،  فاي�سبوك، 
ال�ساحة ال�سيا�سية ت�سهد ثراء يف 
قبل  من  واخلطوات،  املبادرات 
ال�ساحة  يف  الفاعلني  خمتلف 

الوطنية”.
اأ�ساف رئي�س  وويف ذات ال�سدد 

تعددا  اأن   ” الأ�سبق  احلكومة 
م�سار  ملبا�رشة  القرتاحات  يف 
فال  لالأزمة،   توافقية  معاجلة 
اخلالفات  جميع  جتاوز  من  بد 
ال�سيا�سية من اأجل اإيجاد خمرج 
بن  �سدد  كما  اجلزائر”،  لأزمة 
فلي�س على �رشورة احلوار كحل 
»لقد  قائال  الأزمة،  من  للخروج 
اأ�سحى احلوار الوطني اإذن اأكرث 
�رشورة  اليوم  هو  بل  خيار،  من 
تكمن  وفيه  وحتمية  حيوية 
فال  للوطن،  العليا  امل�سلحة 
بديل لنا �سواه ول مالذ ول منفذ 

لنا غريه.
مت�سكه  جدد  اأخرى  جهة  ومن 
احلايل  النظام  رموز  برحيل 
املعتقلني  �رشاح  اأطالق  و 

ال�سعبي،  احلراك  مب�سريات 
قائال : »حتقيق تطلعات ال�سعب 
من  النظام  تغيري  يف  اجلزائري 
خالل ذهاب رموز النظام الذي 
�رشاح  واإطالق  قائما،  لزال 
امل�سريات  مبنا�سبة  املعتقلني 
ال�سغوطات  ورفع  ال�سعبية، 
الن�ساطات  �سد  املمار�سة 
واجلمعوية  والنقابية  ال�سيا�سية 
على  املمار�س  والت�سييق 
احلقوق واحلريات، خا�سة حرية 
جمال  وفتح  والتجمع  التعبري 
العمومي«،  الب�رشي  ال�سمعي 
مهمة  تو�سيع  اىل  داعيا 
لت�سمل  الوطني  احلوار  هيئة 
توفرها  الواجب  »ال�رشوط 
القرتاع«  م�سداقية  ل�سمان 

ال�سيا�سية  ال�رشوط  ي�سمل  مما 
الوطني  احلوار  �سيعتربها  التي 
ال�ستجابة  اأجل  من  �رشورية 
ال�رشعية  واملطالب  للتطلعات 

لل�سعب اجلزائري.
طالئع  رئي�س  اأ�ساف  كما 
تقرتب  اجلزائر  اأن  احلريات 
التي متر  اإيجاد حل لالزمة  من 
بها قائال: »اإننا اليوم، اأقرب اإىل 
عتبة معاجلة الأزمة مما كنا عليه 
واأن �رشوط  اأي وقت م�سى،  يف 
يف  العتبة  هذه  تخطي  وظروف 
عليه  كانت  مما  اأكرث  متناولنا، 
يف كل املراحل ال�سابقة، خا�سة 
احلوار  باأن  يدرك  اجلميع  واأن 

بداية م�سوار ولي�س نهايته«.
�ض.ب

راهنوا على بعث م�صرياتهم مع الدخول اجلامعي

الطلبة  م�سريات  اختطاف  حاولوا  غرباء 
للطلبة   24 امل�سرية  عرفت 
مدا  ال�سعبي،  للحراك  الداعمة 
عدد  ت�ساوؤل  جهة  فمن  وجزرا 
وتفريغ  العطلة  بحكم  الطلبة 
جهة  ومن  اجلامعية  الإقامات 
غري  من  العديد  التحاق  اأخرى 
البداية  يف  اأعطى  الذي  الطلبة 
جمموعة  تعمد  اأن  قبل  زخما، 
اأنف�سهم  فر�س  ملحاولة  �سيوخ 
و�سول  الهتافات  من  بداية 

للتحري�س.

 10:45 قرابة  الطلبة  وجتمع 
امل�سرية  لنطالق  للتح�سري 
عقب نقا�سهم املعتاد، منطلقني 
برتديد الن�سيد الوطني، حاملني 
�سامدون  »�سامدون  �سعارات 
للع�سابة راف�سون«و«ل حوار مع 
الع�سابة انتهى« ومطلب الطلبة 
تتنحاو  احلراك  مطلب  هو 
قاع«، وكذلك حمل لفتة �سورة 
مكتوب  الرحمن  عبد  الطالب 

عليها »كي لبارح كي اليوم«. 
وانطلقت اأوىل الهتافات طاعنة 

واأ�سلوبها،  احلوار  جلنة  يف 
للعار  يا  للعار  ب«يا  هاتفني 
الع�سابة تقود احلوار« والهتاف 
»كرمي  يون�س  كرمي  �سد 
وكذلك  ديقاج«  ديقاج  يون�س 
ب«ماكان�س حوار مع الع�سابات« 
ل�سخ�س  الرف�س  جمددين 
القادر  وعبد  بدوي  الدين  نور 
للدولة  الهتاف  ثم  �سالح،  بن 
ما�سي  مدنية  »دولة  املدنية، 
الدعوة  وكذلك  ع�سكرية«، 
احل�سا�سة  القطاعات  لتحرير 
»�سحافة حرة عدالة م�ستقلة«، 
اأطلق  الذي  بالهتاف  والتم�سك 
جويلية   5 وجمعة  بالتزامن 
مع  ال�ستقالل«،  يريد  »ال�سعب 
التاأكيد على اإر�ساء »جزائر حرة 

دميقراطية«.
�رشاح  باطالق  هتفوا  كما 
والهتاف  باحلراك،  املعتقلني 
لإطالق  اخل�سو�س  وجه  على 

�رشاح الرائد بورقعة.
خطها  الطلبة  م�سرية  ووا�سلت 
�ساحة  من  انطالقا  املعتاد 

ال�سهداء باجتاه الربيد املركزي 
عبد  الأمري  ب�ساحة  مرورا 
التحاق  طبعها  حني  يف  القادر، 
العديد من املواطنني بها، حيث 
عز  يف  خا�سة  تراجعها  اأنقذوا 
الطلبة  وغياب  ال�سيفية  العطلة 
يف  اجلامعية،  الإقامات  وغلق 
املواطنني  التحاق  تراوح  حني 
بها بني انعا�سها وبني ال�ستفزاز 
من  بخا�سة  اأخرى،  اأحيان  يف 
لعب  حاولوا  ممن  البع�س  قبل 
الطلبة، وبرز  دور تزعم م�سرية 
لتجاوزات  عمدوا  �سيوخ  منهم 
يف  التحكم  حماولة  حد  بلغت 
التحري�س  واأق�ساها  الهتافات، 
على  وحتى  ال�سحفيني  على 
ما  وهو  مدين،  بزي  الأمن 
تخدم  ل  بلبلة  خلق  �ساأنه  من 
احلراك  ول  الطلبة  م�سريات 
قيادات  رف�س  رغم  ال�سعبي، 
وتاأكيدهم  للخطوة،  الطلبة  من 
اأي  مع  يت�ساحمون  ل  اأنهم  لنا 
كان.  طرف  اأي  بحق  جتاوزات 
املعنية  الوجوه  اأحد  عمد  كما 

هتاف  فر�س  على  الرتكيز  اإىل 
اأن  رغم  املدين«،  »الع�سيان 
ومل  ذلك  قبل  تداولوه  الطلبة 
يعلنوا موقفا موحدا منه �سولء 

بالقبول اأو الرف�س.
الطلبة  ناق�س  العادة  وبحكم 
انطالق  قبيل  الآراء  خمتلف 
»بعث  عنوان  حتت  م�سريتهم 
خمتلف  طارحني  احلراك«، 
بينها  من  للنقا�س  املوا�سيع 
بالع�سيان  الأخري  الهتاف 
املدين وجلنة احلوار، وبخا�سة 
احلا�رشين  اأعداد  تراجع 
بامل�سرية، مرجعني ذلك لف�سل 
الإقامات  اأبواب  وغلق  ال�سيف 
الدخول  انتظار  يف  اجلامعية، 
اجلامعي املقبل، مراهنني على 
بعثه مع طرح متثيل الطلبة بدل 
ترك غريهم يقودون احلوار على 
ل�ستغالل  داعني  تعبريهم،  حد 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
كل  عرب  لتعيني ممثلني  للتو�سل 

اجلامعات.
�صارة بومعزة 

اأكد  الأمني العام حلزب جبهة 
التحرير الوطني حممد جميعي  
الوطنية  الندوة  اأ�سغال  باأن  
لالإطارات التي �ستعقد باملركز 
“عبد  للموؤمترات  الدويل 
باجلزائر  رحال”،  اللطيف 
حوايل  بح�سور  العا�سمة، 
1200 اإطار،  �سيطرح الآليات و 
يدر�س التحديات  للخروج من 
تعي�سها  التي  ال�سيا�سية  الأزمة 

البالد منذ 22 فيفري املا�سي. 
باأن   جميعي  حممد  واأو�سح 
الندوة  �ستمتد على مدار يومني 
توزع  �ستكون يف �سكل جل�سات 
الو�سع  حول  حما�رشات  عرب 
والجتماعي،  القت�سادي 
جبهة  م�ستقبل  عن  واحلديث 
التحرير الوطني، واإعادة هيكلة 
التطرق  اإىل  بالإ�سافة  احلزب، 
الو�سع  و  ال�سيا�سي  للملف 

“العتيد”  الراهن، وكذا موقف 
دعا  الذي  الوطني  احلوار  من 
له رئي�س الدولة عبد القادر بن 
الو�ساطة  هيئة  وت�سكيل  �سالح 
كرمي  يقودها  التي  واحلوار 
املتحدث  واأ�ساف  يون�س، 
»�سيح�رش اللقاء اأي�سا اإطارات 
احلزب  يف  مهيكلني  غري 

بالإ�سافة اإىل دكاترة ..«
 اإميان لوا�ض 

حممد جميعي :

�ستناق�ش  االإطارات  ندوة 
التحرير جبهة  م�سري 

حمكمة �صيدي احممد 

اليوم الق�ساء  اأمام  ميثل  لوح  طيب 
ميثل اليوم اأمام حمكمة �سيدي 
ال�سابق  العدل  وزير  احممد 
عدد  يف  يتابع  الذي  لوح  طيب 
فرتة  اأثناء  الف�ساد  ق�سايا  من 

املعني   كان  للقطاع،و  ت�سيريه 
حتت الرقابة الق�سائية مت فتح 
حتقيق ق�سائي �سد وزير العدل 
ال�سابق الطيب لوح وحجز جواز 

�سفره ملنعه من ال�سفر فقد مت 
لقمع  الوطني  الديوان  تكليف 
ق�سايا  بفتح حتقيق يف  الف�ساد 

م.�ضف�ساد .

حممد بن ترار
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ف.ن�سرين

و  الت�آمر  بتهمة  الثالثة  ويت�بع 
تهم  الع�م،وهي  ب�لنظ�م  امل�س��س 
من  و78   77 امل�دتني  عليه�  تع�قب 
من   284 امل�دة  و  العقوب�ت  ق�نون 
الع�سكري، وهي  الق�س�ء  ق�نون 
امل�دتني  عليه�  تع�قب  التي  التهمة 
و  العقوب�ت  ق�نون  من   78 و   77
الق�س�ء  ق�نون  من   284 امل�دة 
من   77 امل�دة  وتن�س  الع�سكري 
ق�نون الق�س�ء الع�سكري اأنه يع�قب 
يكون  الذي  االعتداء  ب�الإعدام 
الغر�س منه اإم� الق�س�ء على نظ�م 
حتري�س  واإم�  تغيريه،  اأو  احلكم 
حمل  على  ال�سك�ن  اأو  املواطنني 
�سد  اأو  الدولة  �سلطة  �سد  ال�سالح 
 78 امل�دة  ومبوجب  بع�س�  بع�سهم 
من ق�نون العقوب�ت ، ف�إن املوؤامرة 
ارتك�ب  منه�  الغر�س  يكون  التي 
فـي  عليه�  املن�سو�س  اجلن�ي�ت 
ب�ل�سجن  عليه�  يع�قب   77 امل�دة 
من ع�رش �سنوات اإىل ع�رشيـن �سنة 
يف  بدئ  اأو  ارتكب  فعل  تاله�  اإذا 
ارتك�به لالإعداد لتنفيذه� ومبوجب 
امل�دة 78 من ق�نون العقوب�ت ، ف�إن 
منه�  الغر�س  يكون  التي  املوؤامرة 
ارتك�ب اجلن�ي�ت املن�سو�س عليه� 
فـي امل�دة 77 يع�قب عليه� ب�ل�سجن 
من ع�رش �سنوات اإىل ع�رشيـن �سنة 
يف  بدئ  اأو  ارتكب  فعل  تاله�  اإذا 
وتكون  لتنفيذه�  لالإعداد  ارتك�به 
العقوبة ال�سجن من خم�س اإىل ع�رش 
�سنـوات اإذا مل يكـن قـد تال املوؤامرة 
ارتك�به  يف  بدئ  اأو  ارتكب  فعل 
لالإعداد لتنفيذه�، وتقوم املوؤامرة 
مبجرد اتف�ق �سخ�سني اأو اأكرث على 
ب�الإ�س�فة  ارتك�به�  على  الت�سميم 
يعر�س  من  كل  ف�إن   ، ذلك  اإىل 
اإىل  التو�سل  بغر�س  موؤامرة  تدبري 
ارتك�ب اجلن�ي�ت املن�سو�س عليه� 
فـي امل�دة 77 دون اأن يُقبل عر�سه 
اإىل ع�رش  �سنة  ب�حلب�س من  يع�قب 
اإىل   3.000 مـن  وبغـرامة  �سنوات 
على  عالوة  ويجوز  دين�ر   70.000
مم�ر�سة  من  الف�عل  مينع  اأن  ذلك 
واملدنية  الوطنية  احلقوق  جميع 

امل�دة  وتن�ّس  بع�سه�  اأو  والع�ئلية 
الع�سكري  الق�س�ء  ق�نون  من   284
ارتكب جرمية  �سخ�س  كل  اأن  على 
ق�ئد  ب�سلطة  للم�س��س  الت�آمر 
بحرية  �سفينة  اأو  ع�سكرية  ت�سكيلة 
امل�س��س  اأو  ع�سكرية،  ط�ئرة  اأو 
ب�لنظ�م اأو ب�أمن الت�سكيلة الع�سكرية 
الط�ئرة،  اأو  البحرية  ال�سفينة  اأو 
من  االأ�سغ�ل  مع  ب�ل�سجن  يع�قب 

خم�س �سنوات اإىل ع�رش �سنوات.
 

فاروق ق�سنطيني :
التهم املوجهة خطرية و 

عقوبتها ت�سل الإعدام

وعن كيفية جت�سيد مذكرة التوقيف 
اللجنة  رئي�س  و  املح�مي  ق�ل 
الوطنية اال�ست�س�رية لرتقية وحم�ية 
جلريدة  �س�بق�  االإن�س�ن  حقوق 
وزارة  طريق  عن  تتم  اأنه�  الو�سط 
مدريد  ال�سف�رة  يف  و  اخل�رجية 
يتم  و  ا�سب�ني�  يف  متواجد  اأنه  مب� 
و  اال�سب�نية  للعدالة  ملف  تقدمي 
الف�سل  يتم  و  الق�س�ة  على  يعر�س 
ذات  اأو�سح  و  ت�سليمه  قرار  يف 
يجب  املقدم  امللف  اأن  املتحدث 
جرائم  بق�نون  عالقة  له  يكون  اأن 
الن  �سي��سية  اأمورا  لي�س  و  ع�م 
ت�سليم املطلوبني  يرف�سون  الق�س�ة 
اأكد  �سي��سية  كم�  ق�س�ي�  يف 
اجلزائر  عالق�ت  اأن  ق�سنطيني 
وا�سب�ني� طيبة و جتمعه� العديد من 
اأظن  ال  ق�ئال  اأ�س�ف  و  االتف�قي�ت 
اأن العملية �ستكون �سعبة و من جهة 
كيفية  عن  ا�ستف�س�رن�  لدى  اأخرى 

الع�سكرية  التوقيف  مذكرة  مع�جلة 
عن  تختلف  ال  اأنه�  ق�سنطيني  ق�ل 
نظريته� الع�دية و تتم بنف�س ال�سكل 
اأنه�  ق�ل  له  املوجة  التهم  عن  و 

خطرية  و عقوبته� االإعدام .
العقيد العربي �سريف
نزار و جنله �ساركا يف 
اجتماعات لالنقالب  

العربي  املتق�عد  العقيد  ق�ل 
جريدة  مع  له  ات�س�ل  يف  �رشيف 
املتوفرة  املعلوم�ت  اإن  الو�سط 
التي  التحقيق�ت  اأن  اإىل  ت�سري 
مع  الع�سكري  الق�س�ء  اأجراه� 
توفيق   ، بوتفليقة  ال�سعيد  من  كل 
تورط  لويزة  اأثبتت  و  طرط�ق   ،
اأكد  و  االأعم�ل  ورجل  وجنله  نزار 
من  جزءا  ك�ن  انه  املتحدث  ذات 
اأ�س�ف  ،و  احلراك  على  املنقلبني 
اأن خ�لد نزار و جنله ك�ن� يح�رشان 
و�سل  التحقيق  اأن  ق�ل  و  اللق�ءات 
اإىل حلقته االأخرية و �سيتم توقيفهم 
و حم�كمتهم ب�لتهم املوجة اإليهم و 
مل ي�ستبعد العربي �رشيف عن وجود 
م�ستقبال  �ستك�سف  اأخرى  اأ�سم�ء 
اأ�سم�ء  تكون  لن  اأنه�  اإىل  م�سريا 

ثقيلة  مثل التي ك�سفت .

تعليق نزار على املحكمة 
الع�سكرية

نزار  خ�لد  كتب   ، ولالإ�س�رة 
تويرت  يف  ح�س�به  على  تغريدة 
فيه�  اأكد  الف�رط،  جويلية   26 يف 
اجلزائر  اإىل  الدخول  عن  تراجعه 

العتق�له  خمطط  وجود  ب�سبب 
“كنت  وق�ل:  ال�سلط�ت  طرف  من 
اجلزائر  اإىل  العودة  و�سك  على 
موثوق  معلوم�ت  و�سلتني  عندم� 
تع�سفي  اعتق�ل  م�رشوع  حول  به� 
ي�ستهدفني”واأ�س�ف  ع�دل  وغري 
“�س�أعود اإىل البلد ح�مل� يتم تطبيع 
رئي�س  انتخ�ب  يتم  وعندم�  الو�سع 
بطريقة دميقراطية”وك�نت م�س�در 
اإعالمية حتدثت عن �سفر نزار اإىل 
مت  وقد  العالج  اأجل  من  اإ�سب�ني� 
اجلزائر،  يف  �س�بق  فيديو  تداول 
يف  وهو  نّزار  خ�لد  املتق�عد  للواء 
الفيديو  اأظهر  حيث  ب�ري�س،  مط�ر 
�رشب  يح�ول  وهو  االأ�سبق  الوزير 
اأن  بعد  بع�س�ه  اجلزائريني  اأحد 
الّدم�ء  �سفك  يف  ب�لتورط  اّتهمه 
مرت  التي  ال�ّسوداء  الع�رشية  خالل 

به� البالد.
اللواء  مثل  امل��سي،  م�ي   13 ويف 
املتق�عد خ�لد نزار، اأم�م الق��سي 
�سه�دته  لتقدمي  ب�لبليدة،  الع�سكري 
بخ�سو�س م� دار بينه وبني ال�سعيد 
�سقيق الرئي�س امل�ستقيل عبد العزيز 
حم�ولة  بتهم  املت�بع  بوتفليقة، 
“االنقالب على قي�دة اجلي�س” وبث 
الطوارئ  ح�لة  وفر�س  الفو�سى 
اأجل  من  ال�سعبي  احلراك  وقمع 
متديد حكم �سقيقه وج�ء ا�ستدع�ء 
 )1994-1990( االأ�سبق  الدف�ع  وزير 
ك�سفه،  بعد  الع�سكرية  للمحكمة 
نه�ية اأفريل امل��سي، عن “خمطط 
بوتفليقة  ال�سعيد  له  يح�رش  ك�ن 
للتع�مل  امل�ستقيل  الرئي�س  �سقيق 
وم�س�عيه  ال�سعبي  احلراك  مع 
للزج ب�لبالد يف طريق جمهول عرب 
اإعالن ح�لة الطوارئ وحم�ولة اإنه�ء 
الفريق  اجلي�س  اأرك�ن  رئي�س  مه�م 
اأحمد ق�يد �س�لح، يف �سي�ق �رشقته 
خلتم رئ��سة اجلمهورية وا�ستحواذه 
�سقيقه  مه�م  على  الد�ستوري  غري 
ع�م�(   81( نزار  الرئي�س”وك�ن 
�سوي�رشا  يف  الق�س�ء  من  يالحق 
بتهمة ارتك�ب جرائم حرب واأخرى 
الع�رشية  خالل  االإن�س�نية  �سد 
يف  اجلزائر  عرفته�  التي  ال�سوداء 

الت�سعيني�ت.

اأ�سدرت يف حقه اأمرا دوليا بالقب�ض رفقة جنله

   

العدالة الع�سكرية تالحق خالد نزار
.      فاروق ق�سنطيني : التهم املوجهة خطرية و عقوبتها ت�سل الإعدام

اأ�سدر الق�ساء الع�سكري ، مذكرات توقيف دولية �سد وزير الدفاع ال�سابق خالد نزار، وابنه لطفي 
، مدير �سركة  SLC  لالت�سالت ، وفريد بن حمدين م�سري ال�سركة اجلزائرية لل�سيدلنية العامة، 

وفقا ملا اأعلن عنه التلفزيون العمومي.

الوطني  الدرك  قي�دة  ب��رشت 
العديد  مع  معمقة  حتقيق�ت 
املوارد  اإط�رات وزارتي  من 
خلفية  على  وال�سي�حية  امل�ئية 
اال�ستب�ه يف �سلوعهم يف �سفق�ت 
تبديد  يف  م�سبوهة  ت�سببت 
خالل  الع�م  امل�ل  من  املاليري 

الع�رشية امل��سية
املوارد  وزارة  م�ستوى  فعلى 
توقيف  عملية  امل�ئية  عجلت 
حتقيق�ت  مب��رشة  اإط�رات   يف 
مع  التحقيق�ت  من  جملة  مع 
�سفق�ت  يف  امل�س�لح  روؤ�س�ء 
خمت�سة  �رشك�ت  م�سبوهة  مع 
»الهيدروليك« واأغلب  يف 
احلب�س  يف  موجودين  روؤ�س�ئه� 
واالإخوة  يتقدمهم  حداد 
العمومية  اخلزينة  كونين�ف كلفت 
مع  بع�سه�  الدين�رات  ماليري 
مع  واأخرى  اأجنبية  موؤ�س�س�ت 
�سفق�ت  وتعد   ، موؤ�س�س�ت حملية 
اأكرب  البحر  مي�ه  حتلية  حمط�ت 
تبني  والتي  امللف�ت  املطروحة 
واحتي�ل  ن�سب  عملية  اأكرب  اأنه� 
تتعر�س له� الدولة اجلزائرية بفعل 
انه اأ�سوء اختي�ر والذي تعود اأرب�حه 
من  اأجنبية   بتواطوؤ  �رشك�ت  على 
املواد  وزارة  يف  �س�مية  اإط�رات 
الري  مدراء  من  والعديد  امل�ئية 
على م�ستوى الوالي�ت خ��سة بعد 
ظهور االأعط�ب مبحط�ت التحلية 
لقطع  الكربى  التك�ليف  واكت�س�ف 

ي�سمل  كم�  والرتميم  ،  الغي�ر 
التحقيق م�رشوع امل�و بغرب الوطن 
اجلزائرية  كلف  الدولة  الذي 
املاليري بغية �سم�ن  الق�س�ء على 
مع�سكر  وهران  بوالي�ت  العط�س 
�سلف  وادي  انطالق� من  وغليزان 
ظهرت  بعدم�  نت�ئج  دون  حتقيق 
الكربى  االنهي�رات  واخل�س�ئر 
اإىل  هذه  ي�س�ف   ، االأن�بيب  يف 
�سفق�ت  املحيط�ت  ال�سفق�ت 
وهران  تلم�س�ن  بوالي�ت  امل�سقية 
والتي   ... مع�سكر   ، م�ستغ�من 
دون  موؤ�س�س�ت  منه�  ا�ستف�دت 
عن  نت�ئج  ن�هيك  اأي  حتقيق 
ال�سط  من  املي�ه  جر  م�س�ريع 
تبني  ، والتي  ب�لنع�مة  الغربي 
مع  ب�لتع�ون  حداد  �رشكة  اأن 
على  حت�سلت  �رشك�ت  اأجنبية 
امل�رشوع  ا�ستكم�ل  دون  املاليري 
تك�سف  اأن  التحقيق�ت  �س�أن  ومن 

جت�وزات اأكرب  .
جتري  ال�سي�حة  جم�ل   ويف 
التمويل  �سفق�ت  يف  حتقيق�ت 
ودواوين  للموؤ�س�س�ت  الفندقية 
له�  الت�بعة  واملوؤ�س�س�ت  ال�سي�حة 
 30 حوايل  عليه�  ت�سيطر  والتي 
موؤ�س�سة  اأغلبه� من والية تلم�س�ن 
املاليريمن  ا�ستنزفت  والتي 
ي�سمل  كم�   ، العمومية  اخلزينة 
التحقيق عملية ترميم فن�دق وزارة 
ال�سي�حية  واملوؤ�س�س�ت  ال�سي�حة 

واحلم�م�ت .

ب�سبب �سفقات م�سبوهة  

التحقيق مع اإطارات بوزارتي 
املوارد املائية وال�سياحة

التحقيق ي�سمل م�سروع املاء باجلهة الغربية

مت اأم�س بوالية بومردا�س ب�جلزائر 
التواأمة  اتف�قية  على  التوقيع 
و  الثالث  الوطنية  املع�هد  بني 
الفندقي  التكوين  يف  املتخ�س�سة 
و  للقط�عني  الت�بعة  ال�سي�حي  و 
امل�ستفيدين  متكني  اإىل  تهدف 
اأنف�سهم  ت�أهيل  من  التكوين  من 
به�  املعمول  املق�يي�س  وفق 
هذه  و�ستمكن  ودولي�،  وطني� 
اإط�رات  تكوين  من  االتف�قي�ت 
وتلقينهم  واملط�عم  الفن�دق 
وزير  وق�ل  ال�سي�ح  جلب  فني�ت 
ال�سي�حة ال�سن�ع�ت التقليدية عبد 
الق�در بن م�سعود يف كلمة له  اإط�ر 
تهدف اإىل ترقية التكوين والتعليم 
ال�سي�حة  مهن  جم�ل  يف  املهنيني 
خلق  وكذا  التقليدية،  وال�سن�ع�ت 
التوقيع على  ال�سغل ،ومت  من��سب 
وزير  قبل   من  االإط�ر  االتف�قية 
دادة  املهنيني  والتعليم  التكوين 
م�سعود  بن  الق�در  وعبد  مو�سى 
وال�سن�ع�ت  ال�سي�حة  وزير 
ان  م�سعود  بن  وق�ل  التقليدية 
العمل  اإط�ر  يف  تندرج  االتف�قية 

التن�سيقي و التك�ملي بني القط�عني 
و و�سح ان هذه االتف�قية تطلع اإىل 
االإدم�ج املهني خلريجي التكوين و 
التعليم املهنيني. و تخ�س جم�الت 
جم�ل  يف  التكوين  تعزيز  ال�رشاكة 
الرتب�س�ت  تطوير  كذا  و  ال�سي�حة 
املهنية  االأو�س�ط  يف  التطبيقية 
و حت�سني  ال�سي�حة  لقط�ع  الت�بعة 
م�ستوى املكونني من خالل تب�دل 
و  العلمية  التج�رب  و  اخلربات 
م�ستوى  على  املتوفرة  التقنية 
املع�هد الثالث و اال�ستف�دة منه� 
م�ستوى  على  م�ستقبال  تعميمه�  و 
على  املتواجدة  الوطنية  املع�هد 
ق�ل  القطر اجلزائري ومن ج�نبه 
املهني  التكوين  و  التعليم  وزير 
حت�سني  على  تعمل  االتف�قية  اأن 
وا�ستقط�ب  التكوين  وتوفري 
ال�سي�حة  لتخ�س�س�ت  ال�سب�ب 
من  والذي  التقليدية  وال�سن�ع�ت 
على  ايج�بي�  ينعك�س  اأن  �س�نه 
اكت�سبوا  الذين  املتخرجني  تعداد 

مهنة يف ع�مل ال�سي�حة ح�سبه.
ف.ن�سرين

بني وزارة التكوين والتعليم املهني ووزارة ال�سياحة

اتفاقية تعاون يف جمال 
ال�سناعات التقليدية 

امتحانات قطاع الرتبية  بولية وهران

جلنة حتقيق تثري هلع روؤ�ساء امل�سالح
خطاأ الكرتوين ت�سبب يف ر�سوب املرت�سحني ملن�سب  نظار الثانويات

ب��رشت  جلنة حتقيق وزارية من  
معمقة  حتقيق�ت  الرتبية  وزارة 
امتح�ن�ت   ت�سحيح   ق�سية  يف 
لوالية   الرتبية  بقط�ع  النظ�ر  
�سك�وي  خلفية  على  وهران 
نق�ب�ت الرتبية واملر�سحني ال48 
الذي  اكت�سفوا اأنهم را�سبون كلهم 
نقطة  من خالل ح�سولهم على  
�سفر من 20 وهو االأمر الذي مل 

يتقبلوه .
ت�أهيل 10  هذا وك�نت امتح�ن�ت 
الذي  و  بوهران  ث�نوي�ت   نظ�ر 
اإعالن  مت  مر�سح�   48 له  تقدم 
ر�سوبهم  االأمر الذي اأث�ر فو�سى 
الو�سع  ب��ستدراك  انتهت  ع�رمة 
واإعالن النت�ئج احلقيقية مع ربط 
اخلط�أ بعطب تقني  يف الربن�مج 
االلكرتوين ، وهو االأمر الذي اأث�ر 

ال�سكوك يف ك�فة النت�ئج ال�س�بقة 
هذه  ولدت  حيث   ، لالمتح�ن�ت 
�سف�فية  يف   �سكوك�  الف�سيحة 
ت�سيري  االمتح�ن�ت خ��سة  بعد 
اعرتاف مديرية الرتبية بخطئه� 
وراء  اأطراف�  ب�ن  خلق  م�  وهو   ،
االلكرتوين  الربن�مج  تعطيل  
م�  مبيته   بنية  فيه   والتحكم 
وزارة  ترا�سل  النق�ب�ت  جعل 

الرتبية التي اأوفدت جلنة خ��سة  
االمتح�ن�ت  �سري  يف  للتحقيق 
النت�ئج  مط�بقة  ومدى  املهنية 
الذي  االأمر  ،وهو  لالإعالن�ت 
من  اإط�رات   بعدة  يع�سف  قد 
خ��سة  الوطنية  الرتبية  مديرية  
يعي�سون  الذين  امل�س�لح  روؤ�س�ء 

على االأع�س�ب  .
حممد بن ترار

حممد بن ترار
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اإعداد: م.ثيزيري

مقالنا  عن  مثال  كاأول  وناأخذ 
التي  ال�شنعاء  اجلرمية  هذا 
»ريان«  الطفل  حق  يف  ارتكبت 
جرمية  حقه  يف  ارتكبت  الذي 
بامل�شطلح  بالتنكيل  القتل 
له  وجهت  اأن  بعد  القانوين، 
ثم  ومن  باخلنجر  طعنات  عدة 
الوريد  اإىل  الوريد  من  ذبحع 
لينتهي املجرمان باملبا�رشة يف 
التنكيل بجثته بهدف طم�س اآثار 

اجلرمية..
�شدر يف جريدة الو�شط بالأم�س 
التي  القتل  حادثة  يروي  مقال 
ريان  الطفل  �شحيتها  �شقط 
والتي جاءت كالآتي: حتول فناء 
الق�شديرية  باأحد الأحياء  منزل 
بو�شيجور  حي  م�شتوى  على 
اأم�س،  ببوزريعة  الق�شديري 
لربكة دماء قا�رش يبلغ من العمر 
الذي  الأخري  هذا  �شنة،   12
عدة  بعد  الأخرية  اأنفا�شه  لفظ 
قبل  من  تلقاها  خنجر  طعنات 
العمر  من  الرابع  العقد  كهل يف 
الذي  الأخري  املدعو«�س«، هذا 
ملكان  عليه  املجني  ا�شتدرج 
قام  ثم  ومن  اجلرمية  ارتكاب 
الوريد،  اإىل  الوريد  من  بذبحه 
اجلاين  ارتكاب  �شبب  وعن 
فاأ�رشت  ال�شنعاء  اجلرمية  لهذه 
هذه  ارتكب  اأنه  م�شادرنا  لنا 
البالغ  لبنه  انتقاما  اجلرمية 
من العمر 8 �شنوات، على خلفية 
املجني  وبني  بينه  قام  خالف 
عليه، وبعد التبليغ عن اجلرمية 
قامت قوات الأمن باإلقاء القب�س 

على املتهم، حيث متت مبا�رشة 
انتظار  يف  معه،  التحقيقات 
�شماعه من قبل وكيل اجلمهورية 

من قبل حمكمة الخت�شا�س.
ملقتل  اأخرى  حالة  وهاهي 
طفل قبيل عيد الأ�شحى، والتي 
اجلرائد  يف  كثريا  حربا  اأ�شالت 
بعد  خا�شة  اجلزائرية  اليومية 
واأحبابه  ال�شحية  اأهل  اأن طالب 

بالق�شا�س للجناة.

زوجة عّم “ن�صر الدين” 
تنحره وتقطـّعه كال�صاة 

ع�صية العيد

حيثيات الق�شية تعود اإىل تاريخ 
من  الدين  ن�رش  الطفل  اختفاء 
احلري�س،  بحي  منزله  اأمام 
حيث دخل اأفراد العائلة وجميع 
م�شالح  مع  بالتن�شيق  ال�شكان، 
احلماية املدنية ورجال الأمن يف 
رحلة بحث عن الطفل، ليق�شي 
جميع ال�شكان ليلة اخلمي�س اإىل 
اجلمعة، ليلة بي�شاء ملوؤها احلزن 
على اختفاء الطفل واخلوف من 
ال�شحية،  لقيه  الذي  امل�شري 
ويتعلق  فيها  امل�شتبه  �شوهدت 
الأمر، بزوجة عم ال�شحية، تبلغ 
من  تنحدر  عاما،   26 العمر  من 
بلدية الهرية بن بادي�س الواقعة 
باإخراج  تقوم  وهي  بق�شنطينة، 
لونه  بالقمح،  خا�س  كي�س 
اأمام  وت�شعه  بيتها  من  اأبي�س، 
يبعد  ل  الذي  ال�شحية  منزل 
خطوات،  بب�شع  اإّل  منزلها  عن 
الكي�س،  اإىل  اجلميع  اجته  اأين 
وبعد فتحه تفاجاأوا بوجود جثة 

ال�شغري وهي منزوعة الأح�شاء، 
لتدخل يف حينها العائلة باأكملها 
يف حالة هلع وتتعاىل ال�شيحات 
ورثاء  نعيا  املدينة  دوت  التي 

لل�شحية.
عني  دائرة  اأمن  م�شالح   
اإىل  حينها  يف  تنقلت  فكرون 
بتوقيف  وقامت  احلادث  مكان 
من  واإخراجها  فيها  امل�شتبه 
اأمني  تطويق  حتت  املنزل 
اإىل مقر  م�شدد، حيث مت نقلها 
ثم  ومن  فكرون  دائرة عني  اأمن 
مت حتويلها اإىل مقر اأمن الولية 
الأمنية،  التحقيقات  ملبا�رشة 
للتحقيق،  الأولية  النتائج 
قامت  فيها  امل�شتبه  اأن  ك�شفت 
منزلها  اإىل  ال�شحية  با�شتدراج 
وقامت بكتم �شوته وطعنه على 
بوا�شطة خنجر،  البطن  م�شتوى 
اأح�شائه  با�شتخراج  قامت  اأين 
عديد  بطعنه  قامت  ثم  ومن 
الكتف،  م�شتوى  على  املرات 
قتيال.  ال�شحية  �شقط  اأين 
لتقوم بعدها امل�شتبه بها بحمل 
غ�شل  اآلة  داخل  وو�شعها  اجلثة 
كمية  من  لتتخل�س  املالب�س 

الدم ال�شائل من جثة ال�شحية.
الغ�شالة  من  اجلثة  اإخراج  وبعد 
مادة  من  كميات  بو�شع  قامت 
انبعاث  ملنع  اجلثة  على  امللح 
الرائحة، وقامت بعدها بو�شعها 
داخل الكي�س، يف انتظار الوقت 
البيت.  خارج  لرميها  املنا�شب 
توقيف  وبعد  الأمن  رجال 
اأداة  امل�شتبه فيها قاموا بحجز 
كانت  التي  اجلرمية وكذا اجلبة 
والتي كانت  العم  ترتديها زوجة 

ملطخة بدماء ال�شحية.امل�شتبه 
باجلرمية  اعرتفت  قد  فيها 
معها  الأولية  التحقيقات  خالل 
الق�شائية،  ال�شبطية  رجال  لدى 
وحتديدا  احلادثة  عقب  وخرج 
املئات  اجلمعة،  �شالة  عقب 
فكرون،  عني  مدينة  �شكان  من 
فيها  جابوا  �شلمية،  م�شرية  يف 
لفتات  رافعني  املدينة،  �شوارع 
اإىل  تدعو  �شعارات  ومرددين 
�رشورة تطبيق حكم الإعدام يف 
حق قاتلي الأطفال، حيث التحق 
بامل�شرية جمع من امل�شلني بعد 
وذلك  امل�شاجد،  من  خروجهم 
من  ا�شتيائهم  مدى  عن  للتعبري 
فيها  ُقتل  التي  الب�شعة  اجلرمية 
بارد،  بدم  الدم  ن�رش  الطفل 
املبارك،  الأ�شحى  عيد  ع�شية 
الذي  املطلب  على  وللتاأكيد 
رفعه من قبل ع�رشات ال�شحايا 
تطبيق  ب�رشورة  واخلا�س 
�شارك  امل�شرية  الإعدام،  حكم 
من  املجتمع  فئات  جميع  فيها 
طلبة  اأ�شاتذة،  جتار،  فالحني، 
جامعيني وحتى تالميذ مدار�س، 
لالإ�شارة فقد التحق مبدينة عني 
اإبراهيم،  ال�شحية  والد  فكرون، 
الذي قتل رفقة �شديقه هارون، 
علي  مبدينة  الطريقة،  بنف�س 
اجته  حيث  بق�شنطينة،  منجلي 
ال�شحية  م�شكن  اإىل  مبا�رشة 
وقفة  يف  الدين،  ن�رش  تالخت 
ت�شامنية منه مع عائلة ال�شحية 
يزال  ول  املاأ�شاة  عا�س  كونه 
كما  ال�شاعة،  حد  اإىل  يعانيها 
�شارك اأي�شا يف امل�شرية ال�شلمية 

قبل مغادرته املدينة.

املحللة النف�صانية »غنية 
جفال« ل«الو�صط«

»الزوجان يعانيان من 
ميول عدوانية نتجت عن 

الظروف البيئية«

املحللة  جمع  حديث  يف 
غنية«  »جفال  النف�شانية 
حتدثت  والتي  الو�شط  بجريدة 
يف  الأطفال  قتل  ظاهرة  عن 
الزوجني  اأن  واأو�شحت  اجلزائر 
هذه  بارتكاب  قاما  اللذين 
يعانيان  اأنهما  بد  ل  اجلرمية 
وميول  نف�شية  ا�شطرابات  من 
عدوانية منذ ال�شغر جعلتهما مل 
الذي  النف�شي  ال�شغط  يتحمال 
الطفل  بذبح  فقاما  اإليه  تعر�شا 
والتنكيل  الوريد  اإىل  الوريد  من 

بجثته.
اأن  جفال  ال�شيدة  اأ�شافت 
امل�شابني  من  كثريا  هناك 
بال�شطرابات النف�شية ل تظهر 
وا�شحة،  اأعرا�س  اأي  عليهم 
ولكن تخلق بداخلهم عقد نق�س 
عنها  الإف�شاح  ي�شتطيعون  ل 
ومع الكتمان ال�شديد وال�شغوط 
اإليها  يتعر�شون  التي  النف�شية 
يف  الرغبة  اإىل  احلال  بهم  ي�شل 
اأجل  من  والنتقام  الغري  اإيذاء 

النتقام فقط.
النف�س،  علم  اأ�شتاذ  وتعتقد 
وال�شعور  والغرية  الكيد  اأن 
ال�شخ�شيات  هذه  عند  بالإهانة 
امل�شطربة تخلق لديهم نوع من 
لالنتقام  يدفعهم  العقل  اإذهاب 
كما  منطقي،  تفكري  دون 

ال�شخ�شيات  هذه  اأن  اأو�شحت 
ت�شنيف  حتت  تندرج  الغالب  يف 
وهي  الت�شككية،  ال�شخ�شية 
حولها  من  اأن  دائًما  ت�شعر  التي 
منها،  النتقام  يف  يرغبون 
ف�شاًل  بها،  والإ�رشار  واإيذائها 
وال�شعور  بالنق�س  ال�شعور  عن 
العاطفي،  باحلرمان  الدائم 
غرية  لديها  يخلق  كله  فذلك 
مر�شية جتعلها ت�شعى لالنتقام، 
يبلغ  كان من طفل مل  واإن  حتى 
ال�شابعة من عمره، كما اأو�شحت 
جرائم  من  العظمى  الغالبية  اأن 
نتيجة  حتدث  الأطفال  قتل 
الغ�شب بني معارفه  اأو  لالنتقام 
املخدرات،  تناول  كنتيجة  اأو 
بامل�شكالت  اأي�شا  وتتعلق 
الظروف  اأو  ال�شخ�شية  النف�شية 

البيئية.

ما العمل للتخل�ص من هذه 
الظاهرة ؟

الظاهرة يتوجب  للحد من هذه 
التاأهب  اجلهات  جميع  على 
�شدها  جلنب  جنبا  الوقوف  و 
فعلى الوزارات و خا�شة الإعالم 
توعية النا�س و حت�شي�شهم بخطر 
اإجراء  خالل  من  الظاهرة  هذه 
و  و حت�شي�شية،  توعوية  حمالت 
على الآباء النتباه اأكرث لأبنائهم و 
حتذيرهم و عدم تركهم يجوبون 
ال�شوارع اخلطرة لوحدهم ، اأما 
م�شاعفة  في�شتح�شن  املدار�س 
احلرا�شة بزيادة عدد احلرا�س و 
مل ل تزويد املخارج بكامريات 

مراقبة يف اأوقات الدرا�شة .

يرحلون يف عمر الزهور 

اأطفال �سحايا جرائم ب�سعة با�سم ال�سغوط النف�سية
.         ميول عدوانية ناجتة عن الظروف الجتماعية 

عانت االأ�سر اجلزائرية يف ظل ال�سنوات املا�سية من كابو�س رهيب ال تزال اثاره ت�سكن نفو�س اجلزائريني الذين مل ي�ستطيعوا بعد جتاوزه اأال وهو جرائم قتل 
االأطفال يف اجلزائر هذه الظاهرة لي�ست وليدة االأم�س، ومل يكن �سحيتها الطفل ريان فقط، الذي رحل يف عمر الزهور عن عاملنا، بعد اأن ارتكبت يف حقه 
اأب�سع اجلرائم يف حق االإن�سانية والطفولة على وجه اخل�سو�س، ومع اأن املحللني النف�سانيني اأرجعوها ل�سغوطات نف�سية ناجمة عن الظروف االجتماعية 

ال�سعبة التي يعاين منها املواطن اجلزائري، اإال اأن ذلك ال يربر ارتكاب اجلاين لفعلته عند املواطن العاقل.



ليومية  مطلعة  م�صادر  �أفادت   
�لوالئية  �ل�صلطات  �أن  »�لو�صط«، 
ب�صكرة   ، ورقلة  واليات  من  بكل 
دو�ئر  مع  وبالتن�صيق  وغرد�ية  
�رشعت  قد  �ملعنية  �الخت�صا�ص 
�الإجر�ء�ت  �تخاذ  يف  موؤخر� 
الإلغاء  و�لقانونية  �الإد�رية 
 4300 ب�صحب  380قر�ر��صتفادة 
�ل�صناعي  �لعقار  من  هكتار 
�مل�صتثمرين  من  و�لفالحي 
من  علم  وح�صبما  �ملغامرين. 
�ملديريات  فاإن  �جلهات  نف�ص 
مديريات  غر�ر  على  �ملعنية 
قد  كانت   ، و�لفالحة  �ل�صناعة 
لتطهري  �صارمة  تعليمات  تلقت 
�لعقار �لعمومي من خالل �الإ�رش�ع 
�ملعمول  �الإجر�ء�ت  ��صتكمال  يف 
��صتثماري  380م�رشوع  الإلغاء  بها 
كان معول عليها ال�صتحد�ث 6200 

لفائدة  ود�ئم  موؤقت  عمل  من�صب 
وذلك   ، �لواليات  هاته  بطايل 
منهم   �صحب  قر�ر  ل�صدور  متهيد� 
�ل�صناعي  �لعقار  من  هكتار   4300
عن  عجزهم  ب�صبب  و�لفالحي 
�أر�ص  على  م�صاريعهم  جت�صيد 
على  ح�صولهم  من  بالرغم  �لو�قع 
عقود �المتياز ورخ�ص �لبناء منذ ما 

يزيد عن �صنتني، ويف �صياق مت�صل 
فاإن مثل هكذ� �إجر�ء�ت تندرج  يف 
بتوجيهات  �ل�صارم  �اللتز�م  �إطار 
بال�صحب  �أمرت   �لتي  �حلكومة  
�لغري  �لعمومية  للعقار�ت  �لفوري 
�مل�صتثمرين  طرف  من  م�صتغلة 
تكييفها  الإعادة  متهيد�  �خلو��ص، 
�الأكرث  �مل�صتثمرين  على  وتوزيعها 

يعود  ب�صكل  ال�صتغاللها  ��صتعد�د� 
�لعمومية  �خلزينة  على  بالفائدة 
�لتي تبحث عن مو�رد دخل حقيقية 
الإنهاء �لتبعية لقطاع �ملحروقات. 
من جهة ثانية فقد �أرجع عدد من 
�مل�صتثمرين �ملعنيني باإلغاء قر�ر�ت 
تاأخر  يف  �مل�صكل   ، ��صتفادتهم 
�ال�صتثمارية  م�صاريعهم  جت�صيد 
�ملحلية  �ل�صلطات  متاطل  �إىل 
و  �ل�صناعية  �ملناطق  تهيئة  يف 
�ملوؤدية  و�مل�صالك  �لطرق  تهيئة 
�جلديدة  �لفالحية  للم�صتثمر�ت 
�ل�رشورية  بال�صبكات  وربطها 
�لتي  �لعر�قيل  عن  ناهيك   ،
يو�جهونها يف �لبنوك وهو ما حال 
على  �حل�صول  من  متكينهم  دون 
تف�صي  ب�صبب  وذلك  بنكية  قرو�ص 
و�لتع�صف  �لبريوقر�طية  مظاهر 
�ملحاباة  و  و�ملح�صوبية  �الإد�رية  
�لبنكية  �ملو�فقة  منح  بخ�صو�ص 

لتمويل �لقرو�ص ح�صب قولهم .

يتخبط �صكان منطقة �لبور �لنائية 
بوالية  �نقو�صة  لبلدية   �لتابعة 
�الإنارة  �نعد�م  مع�صلة  يف  ورقلة، 
�لعمومية و�لتي حولت قريتهم �إىل 
ظالم د�م�ص، �الأمر �لذي بات يهدد 
�صالمة �أوالدهم بالت�صمم �لعقربي، 
بكرثة  معروفة  �جلهة  و�أن  خا�صة 

�حل�رش�ت �ل�صامة.
�ملو�طنني  من  جمموعة  �أعرب 
بعا�صمة  �لبور  بقرية  �لقاطنني 
�صخطهم  عن  ورقلة،  �لو�حات 
رزمة  جر�ء  �ل�صديدين  وتذمرهم 
�أرقتهم  �لتي  �حلا�صلة  �لرت�كمات 
يف  �صاهم  وما  حياتهم،  ونغ�صت 
�نعد�م  معاناتهم  حجم  زيادة 
�الإنارة �لعمومية، �الأمر �لذي جعل 
�لظالم يخيم على جتمعهم �ل�صكني 
و�صاهم يف تكاثر �حل�رش�ت �ل�صامة 

على غر�ر �لعقارب �لتي باتت تهدد 
�أكبادهم  فلذ�ت  خا�صة  �صالمتهم 
خالل  �ل�صارع  يف  يلعبون  �لذين 
ل�صا�صعة  نظر�  �لليلية  �لفرت�ت 
وما  بها،  يقطنون  �لتي  �ملنطقة 
�ملناوبة  غياب  بلة  �لطني  ز�د 
�لوحيدة  �جلو�رية  بالعيادة  �لليلية 
�ل�صكان  هوؤالء  نا�صد  وعليه   .
ر�أ�صها  وعلى  �ملعنية  �جلهات 
جالوي   �لقادر  عبد  �لوالية  و�يل 
بالتدخل �لعاجل الإخر�ج �ملنطقة 
�لتي  و�ملعاناة  �لتدهور  حالة  من 
يعي�صونها منذ �صنو�ت دون تدخل 
من  النت�صالهم  بعينها  جهة  �أي 
جحيم �لتهمي�ص �ملفرو�ص عليهم 

منذو عقد من �لزمن.
�أحمد باحلاج

�ل�صعبي  �حلي  �صكان  �أعرب 
ب�صكرة  مدينة  و�صط  »�حلفرة« 
عن �متعا�صهم �ل�صديد من تنامي 
 ، باملنطقة  �الإجر�م  ظاهرة 
معاناتهم  �ملو�طنون  �أو�صح  حيث 
بتكالب  �الأمن  عن�رش  غياب  مع 
�الآفات  ن�رش  على  �ملنحرفني 
جانب  �إىل   ، باجلهة  �الجتماعية 
�لعنيفة  �مل�صاجر�ت  و  �مل�صاكل 
�ملرتتبة عن ذلك ، يف وقت يطالب 
�أقرب  يف  �الأمن  توفري  هوؤالء  فيه 
من  مو�طنون  �أكد   . ممكن  وقت 
�صكان حي »�حلفرة« �ل�صعبي و�صط 
مع  لهم  ت�رشيح  ب�صكرة يف  مدينة 
معاناتهم  مع  باأن  يومية«�لو�صط« 
باملنطقة  �الإجر�م  ظاهرة  تز�يد 
ز�د  قد  �الأمن  غياب  مع  مو�ز�ة   ،
�أن  و  خا�صة   ، حدة  �لو�صع  من 
م�صاد�ت  �صهد  قد  �ملذكور  �حلي 
�إثر �صجار  ، و ذلك  عنيفة موؤخر� 
با�صتعمال  �حلي  �صباب  بني  وقع 

و  �لبي�صاء  �الأ�صلحة  �أنو�ع  جميع 
هم حتت تاأثري �ملخدر�ت ، �الأمر 
�إىل  تطور  و  �الأو�صاع  �أجج  �لذي 
�صباح  من  �الأوىل  �ل�صاعات  غاية 
، هذ� و قد ت�صبب  �ليوم �ملو�يل  
�مل�صكل �لقائم يف هلع كبري و�صط 
�صكان �حلي خا�صة و �أن �مل�صالح 
لند�ء�ت  ت�صتجب  مل  �الأمنية 
�الأو�ن  فو�ت  بعد  �إال  �ملو�طنني 
�صياق  يف  و    . �مل�صكل  �نتهاء  و 
مت�صل قام �صكان �لتجمع �ل�صكاين 
بقطع  �صابق    وقت  يف  �ملذكور 
�لوالية  مقر  �إىل  �ملوؤدي  �لطريق 
�الأمني  �لو�صع  على  �حتجاجا 
يف  مطالبني   ، �جلهة  يف  �ملرتدي 
هذ�  توفري  ب�رشورة  �لوقت  نف�ص 
تعترب  �ملنطقة  �أن  علما   ، �الأخري 
ترويج  يف  �ل�صود�ء  �لنقاط  �إحدى 
�الجتماعية  �الآفات  و  �ملخدر�ت 

يف �ل�صنو�ت �الأخرية .
�صالح ،ب

ب�صتى  �جلرمية  حماربة  �إطار  يف 
�الأمن  عنا�رش  متكنت  �أنو�عها 
والية  باأمن  �خلام�ص  �حل�رشي 
يبلغ  �صخ�ص  توقيف  من  مترن��صت 
من �لعمر 19 �صنة عن ق�صية �ل�رشقة 
�لعمومي  �لطريق  يف  باخلطف 
بالتعدد و ��صتح�صار مركبة . وقائع 
�ل�صحية  تقدم  �إىل  تعود  �لق�صية 
�خلام�ص  �حل�رشي  �أمن  مقر  من 
�ل�رشقة  لفعل  تعر�صه  للتبليغ عن   ،
�لو�د  قطع  حي  م�صتوى  على 
للمعلومات  ��صتغالال   ، مترن��صت 

�لتي قدمها �ل�صحية �أمام �ل�صبطية 
�لق�صائية ، قامت عنا�رش �ل�رشطة 
�لدوريات و تفعيل �جلانب  بتكثيف 
�الإ�صتعالماتي، لتثمر �لتحريات �إىل 
حتديد هوية �مل�صتبه فيه و توقيفه 
مت  �الإجر�ء�ت  ��صتكمال  بعد   .
�جلهات  �أمام  فيه  �مل�صتبه  تقدمي 
�أ�صدرت  �لتي  �ملخت�صة  �لق�صائية 
يف حقه عام حب�ص غري نافذ غر�مة 

مالية نافذة قدرها 50.000 دج . 
�أحمد باحلاج

وحدة  للتطهري  �لوطني  �لديو�ن  با�رش 
و��صعة  حت�صي�صية  حملة  يف   ، مترن��صت 
�ملو�طنني  تعريف  بهدف  �لنطاق 
باملخاطر �لتي قد تنجر عن رمي بقايا 
�الأ�صاحي يف بالوعات �ل�رشف �ل�صحي 
وهو ما من �صاأنه هذه �الأخرية �أن تتعر�ص 

لالإن�صد�د . ك�صفت م�صادر مطلعة ليومية 
�لوطني  �لديو�ن  وحدة  »�أن  »�لو�صط 
يف  با�رشت  قد  بتمرن��صت  للتطهري 
حملة حت�صي�صية مبنا�صبة عيد �الأ�صحى 
�ملبارك لفائدة �ملو�طنني حل�صهم على 
�ال�صاحي  وخملفات  بقايا  رمي  عدم 

لتفادي  �ل�صحي  �ل�رشف  جماري  يف 
�لوطني  �لديو�ن  قام  كما   ، �الن�صد�د�ت 
للتطهري بعا�صمة �الأهقار  بحملة نظافة 
لنقاط  �ل�صحي  �ل�رشف  ملجمعات 
�ل�صود�ء لتفادي �أي �ن�صد�د�ت. من جهة 
�لو��صعة  �لتح�صي�صية  �حلملة  فاإن  ثانية 

�لنطاق لوحدة �لديو�ن �لوطني للتطهري 
مترن��صت م�صت بالدرجة �الأوىل �الأماكن 
�الأمر   ، �الأ�صاحي  بيع  ونقاط  �لعمومية 
هذه  يثمنون  �ملو�طنني  جعل  �لذي 

�ملبادرة �لفريدة من نوعها .
�أحمد باحلاج 

�ملخت�صة  �الأمن  م�صالح  متكنت 
�ملنظمة  �جلرمية  مكافحة  يف 
بالكتيبة  �ل�رشعية  غري  و�لهجرة 
بد�ئرة  �لوطني   للدرك  �الإقليمية 
رقان  بوالية �أدر�ر ، خالل �ل�صائفة 

 32 و�عتقال  توقيف  من  �حلالية 
جن�صيات  يحملون  �فريقي  رعية 
 ، �لنيجر   ، مايل  لدول  خمتلفة 
�لعاج  �صاحل   ، �لكامريون   ، ت�صاد 
للم�صلحة  حتويلهم  ليتم  و�لغابون  

�الإجر�ء�ت  ��صتكمال  وبعد  �ملعنية 
�جناز  مت  �ملوقوفني  مع  �لقانونية 
ومبوجبها  �صدهم  ق�صائية  ملفات 
�أمام وكيل �جلمهورية  مت تقدميهم 
�إد�نتهم  �أين مت  لدى  حمكمة رقان 

�لنفاذ   موقوفة  �صجنا  ب�صنة  جميعا 
مع ��صتكمال �إجر�ء�ت ترحيلهم من 
�الإقامة غري  بتهمة  �لوطني  �لرت�ب 

�ل�رشعية .
�أحمد باحلاج

با�صرت �ل�صلطات �ملحلية بوليات ورقلة ، ب�صكرة وغرد�ية يف �تخاذ �لرتتيبات و�لإجر�ء�ت �لإد�رية �لالزمة لإلغاء 
380 م�صروعا ��صتثماريا ومن ثم �صحب 4300هكتار من �لعقار �ل�صناعي من �مل�صتثمرين �ملغامرين  وذلك مبا�صرة بعد 

�لدخول �لجتماعي �جلديد . 

ورقلة، ب�صكرة وغرد�ية 

�أحمد باحلاج 

توجه نحو اإلغاء 380م�سروعا ا�ستثماريا
.      �صحب 4300 هكتار من �مل�صتثمرين �ملغامرين 

 310 �مل�صتفيدون من ح�صة  تفاجاأ 
�لفري�ي  �صري�صوف  بحي  م�صاكن 
ببلدية مترن��صت ، من عدم ربطهم 
�أثار  �لذي  �الأمر   ، �لكهرباء  ب�صبكة 
�ل�صلطات  حمملني  حفيظتهم 
�ملحلية مبا فيهم م�صالح �صونلغاز 
نا�صد   . �لقائم  �مل�صكل  م�صوؤولية 
ممثلي �مل�صتفيدين من ح�صة  310 
عمومي  �يجاري  �جتماعي  م�صكن 
�ملعروف  �لفري�ي  �صري�صوف  حي 
يف  مترن��صت  متناثالث«ببلدية  بـ« 

 « »�لو�صط  يومية  مع  لهم  ت�رشيح 
و�يل والية مترن��صت دومي �جلياليل 
�لهيئة  �الأول على  ب�صفته �مل�صوؤول 
�لعاجل  �لتدخل  ب�رشورة  �لتنفيذية 
وفتح حتقيق حول �أ�صباب تاأخر دعم 
�ملذكورة  �حل�صة  من  �مل�صتفيدين 
هوؤالء  لتمكينهم  �لكهرباء  ب�صبكة 
�أح�صن  يف  م�صاكنهم  ��صتغالل  من 
�لظروف . من جهة ثانية فقد ذهب 
�أكرث من متحدث يف �ملو�صوع �ىل 
عن  ت�صاألو�  عندما  ذلك  من  �بعد 

�خلارق  خلف  تقف  �لتي  �الأ�صباب 
�لقا�صية  �حلكومة  لتعليمة  �ل�صارخ 
�الجتماعية  �ل�صكنات  توزيع  بعدم 
بعد ربطها  �ال  �لعمومية  �اليجارية 
 ، كالكهرباء  �ل�رشورية  بال�صبكات 

�ملاء وقنو�ت �ل�رشف �ل�صحي .
هدد  فقد  ذلك  جانب  �ىل 
�ملذكورة  �حل�صة  من  �مل�صتفيدين 
من  و�لت�صعيد  لل�صارع  باخلروج 
مل  ما  حالة  يف  خطابهم  لهجة 
�صاكنا  �ملعنية  �ل�صلطات  حترك 

مبطلبهم  و�صفوه  ما  مع  للتجاوب 
�مل�رشوع �ملتمثل يف ربط م�صاكنهم 
�جلديد بالتيار �لكهربائي . ومعلوم 
عادت  �ملقاوالتية   �ملوؤ�ص�صات  �أن 
�ل�صكنات  ربط  بعدم  تتحجج  ما 
مديرية  ت�صديد  بعدم  �جلديدة 
�لعقاري  و�لت�صيري  �لرتقية  ديو�ن 
ح�صب  عليها  �ملرت�كمة  للديون 

�ملعلومات �ملتاحة 
�أحمد باحلاج 

حي �صر�صوف بتمرن��صت

امل�ستفيدون من 300 م�سكن يفتقرون للكهرباء

�مل�صكل �صاهم يف �رتفاع �لت�صمم �لعقربي 

ب�صكرة

  �صرطة مترن��صت

�لديو�ن �لوطني للتطهري بتمرن��صت 

رقان  باأدر�ر

الظالم يخيم على منطقة 
البور بورقلة

�سكان حي احلفرة ال�سعبي 
ي�ستكون تنامي الإجرام

 الإطاحة بع�سريني متورط
 يف ق�سية �سرقة 

حملة ملنع رمي بقايا الأ�ساحي يف قنوات ال�سرف ال�سحي 

ترحيل 32 رعية اإفريقيا بتهمة الإقامة غري ال�سرعية 
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اإيران  تو�صلت  املا�صي،  الأ�صبوع 
والإمارات، عقب مباحثات ثنائية، 
لتاأمني  وتفاهمات  اتفاقات  اإىل 
املالحة يف م�صيق هرمز واخلليج 
حدودهما  اأمن  وتعزيز  العربي، 
عمليات  ومكافحة  امل�صرتكة، 

التهريب.
حالة  ت�صاعد  رغم  ذلك  حدث 
ظبي  اأبو  بني  امل�صتمرة  التوتر 
الثالث  اجلزر  ب�صبب  وطهران 
الكربى"  "طنب  عليها:  املتنازع 
مو�صى"،  و"اأبو  ال�صغرى"  و"طنب 
اإيران  اإن  الإمارات  تقول  اإذ 
ذلك  الأخرية  تنفي  فيما  حتتلها، 
اآخر  توتر  �صبب  ذلك  اإىل  ي�صاف 
يتعلق بال�رصاع املحتدم بني قوات 
من  املدعومة  اليمنية  احلكومة 
ال�صعودية  بقيادة  العربي  التحالف 
وقوات  جهة،  من  والإمارات 
دعم  بتلقي  املتهمني  احلوثيني 

اإيراين، من جهة اأخرى.
احلالية  التفاهمات  اأن  ومع 
الت�صعيد  خف�ض  من  متكن  قد 
اإل  القريب،  املدى  على  باليمن 
قد  اأنها  من  يحذرون  مراقبني  اأن 
تكون واحدة من منعطفات احلرب 
الواقع جنوب  البلد  تق�صيم  باجتاه 
دويالت  اإىل  العربية  اجلزيرة 

�صغرية و�صعيفة.

الوجه الآخر للدور 
الإماراتي

يف  الثانية  القوة  الإمارات؛ 
تدّخل  الذي  العربي  التحالف 
انقالب  لإنهاء  مار�ض2015،  يف 
الرئي�ض  حكومة  على  احلوثيني 
اأنها  اإل  هادي،  من�صور  عبدربه 
يف  الع�صكرية  عملياتها  ركزت 

اجتهت  ما  و�رصعان  اجلنوب، 
موالية  حملية  قوات  اإن�صاء  اإىل 
احلكومة  �صلطة  عن  بعيدة  لها 
تلك  مهاجمة  وعو�ض  ال�رصعية 
احلوثيني  مواقع  الكبرية  القوات 
يفر�صون  يزالون  ما  الذين 
�صنعاء  العا�صمة  على  �صيطرتهم 
اجتهت  البالد،  حمافظات  واأبرز 
املدن  على  �صيطرتها  لفر�ض 
املوؤقتة  العا�صمة  يف  واملوانئ 

عدن، واملحافظات اجلنوبية.
 ، يقول  اليمنية  باحلكومة  م�صدر 
حليفاً  اأبدا  تكن  مل  "الإمارات  اإن 
لليمن منذ بداية احلرب، وتدخلها 
كان بالبدء مل�صاندة ال�صعودية مثل 
بقية دول التحالف، قبل اأن يتطور 
باجلنوب  وجود  فر�ض  اإىل  الأمر 
ي�صبه الحتالل"ويعترب امل�صدر اأن 
"عالقة احلكومة بالإمارات كانت 
 2016 مطلع  منذ  متعار�صة متاماً 
املا�صي،  اليوم"والأ�صبوع  حتى 
لـ"حزب  العام  الأمني  نائب  ك�صف 
عن  قا�صم،  نعيم  اللبناين،  اهلل" 
بني  �رصية  توا�صل  قنوات  وجود 
احلوثيني والإمارات، لبحث م�صاألة 

الن�صحاب من اليمن.
فاإن  احلكومي،  امل�صدر  وبح�صب 
"اأبو ظبي رتبت و�صعها لالن�صحاب 
بعد اأن اأوكلت لقواتها املوالية لها 
اأي  ويف  بالبالد،  بالو�صع  التحكم 
احلوثيني"،  مع  تتفق  قد  حلظة 
الإقليمية  التوترات  اأن  لفتا 
تتجه  الإمارات  جعل  "ما  هي 

للتهدئة".

مكا�سب حوثية

تظهر  اجلديدة،  ال�رصاع  دورة  يف 
الأطراف  اأكرث  "احلوثي"  جماعة 
حتقيقاً للمكا�صب، اإذ اأن قواتها ما 
تزال حتت قيادة ع�صكرية موحدة، 
الإيرانية  اخلربات  �صاهمت  بينما 

و"حزب اهلل" يف ت�صدرها ملو�صع 
ما  امل�صرّية  فالطائرات  القوة 
واملواقع  املن�صاآت  تق�صف  تزال 
لريتفع  يومي،  ب�صكل  ال�صعودية 
اجلنود  قتلى  - عدد  الأثناء  - يف 
ال�صعوديني يف املعارك احلدودية، 
حيث نعت اململكة، يف يوم واحد 
من   7 الأخري،  الأ�صبوع  خالل 
ووفق  اإح�صاء  بح�صب  جنودها، 
حتدث  "حوثي"  ع�صكري  م�صدر 
العزم  عاقدة  "جماعته  فاإن   ،
اجلوية  ال�رصبات  تكثيف  على 
ال�صعودية،  �صد  وال�صاروخية 
لزعزعة الأمن وال�صتقرار يف اأبرز 

مدنها، يف حال ا�صتمر العدوان".
دولية  "�رصكات  اأن  اأ�صار  امل�صدر 
عاملة بال�صعودية غادرت مواقعها، 
بينما خ�رصت اململكة مبالغ كبرية 
النفطية  ال�رصكات  تاأمني  يف 

الريا�ض  متوعداً  وال�صتثمارية"، 
مبزيد من الهجمات.

القدرة  ال�رصبات  تلك  وتوؤكد 
اإحداث  على  للحوثيني  التكتيكية 
امل�صالح  يف  الأذى  من  قدر  اأكرب 
يونيو  ففي  ال�صعودية،  احليوية 
للمرة  اجلماعة،  اأعلنت  املا�صي، 
"اأبها"  مطار  ا�صتهداف  الأوىل، 
موّجه  "كروز"  ب�صاروخ  باململكة 
التدمريي  ومداه  دقته  يفوق 
يف  البال�صتية  ال�صواريخ  منظومة 
اليمني  الرئي�ض  يبدو  املقابل، 
باإيقاع  التحكم  عن  عاجزاً 
ومبقر  اجلديدة،  التطورات 
يحيط  بالريا�ض،  املوؤقت  اإقامته 
يكاد  ل  هدفهم  �صيا�صيون  به 
يخرج عن �صياق ترتيب م�صتقبلهم 
وعائالتهم خارج البالد، من خالل 

تعيينهم مبنا�صب دبلوما�صية.
التي تواجه احلوثيني،  القوات  اأما 
متاماً،  ومك�صوفة  منق�صمة  فهي 
الأخري  اجلماعة  هجوم  واأف�صح 
والذي  عدن،  يف  مع�صكر  على 
قوات  )من  اجلنود  بع�رصات  اأودى 
احلزام الأمني املدعومة اإماراتًيا( 
تتوزع  التي  القوة  تلك  �صعف  عن 

ولءاتها بني عدة اأطراف.
الإيرانية  التفاهمات  عززت  بينما 
الإماراتية من قوة اجلماعة، وفق 
الأخرية  اأن  يرون  ممن  مراقبني 
�صمنت على الأقل، تهدئة ع�صكرية 
بها  تتحكم  التي  اجلبهات  مبعظم 
ال�صاحل  جبهة  بينها  الإمارات، 
احلديدة  مدينة  وبقيت  الغربي، 
)غرب(، مبناأى عن هجوم القوات 

التي يقودها اأبو عمر الإماراتي.

�سيناريو التق�سيم

عهد  ويل  م�صت�صار  قال  ال�صبت، 
عبد  الأكادميي  ال�صابق،  ظبي  اأبو 
يف  احلرب  اإن  اهلل،  عبد  اخلالق 
اأن  ويبقى  اإماراتًيا  انتهت  اليمن 
اأن اأبوظبي  تتوقف ر�صمياً، م�صرياً 
كل  ف�صاعدا  الآن  من  "�صت�صع 
والدبلوما�صي  ال�صيا�صي  ثقلها 
ال�صالم  وحتقيق  بالت�صوية  للدفع 

لل�صعب لليمني".
هذا  يف  احلرب  اإيقاف  لكن 
التوقيت يعزز ما تكهن به امل�صوؤول 
الأ�صبوع  ال�صابق،  الإماراتي 
املا�صي، حول تق�صيم اليمن ورغم 
بينهم  مينيون،  �صنه  الذي  الهجوم 
حكوميون،  وم�صوؤولون  �صيا�صيون 
على ت�رصيح الأكادميي الإماراتي، 
اأن  اإل  البالد،  تق�صيم  ورف�صهم 
الفر�صية قد تكون الأقرب يف ظل 
بقاء اليمن �صعيفاً ومهزوزاً و�صط 

تدخل اإقليمي يف �صوؤونه.
�صعيد،  حممد  اليمني  ال�صحفي 
يرى اأن "التفاهمات بني الإمارات 
اأبوظبي  واإعالن  طبيعية،  واإيران 
يكون  لن  اليمن  من  الن�صحاب 
اأزمة  م�صار  على  حقيقي  تاأثري  له 
البالد على املدى القريب، لكن يف 
لعب  يف  ظبي  اأبو  حكام  بداأ  حال 
ح�صاب  على  وخفي  خمتلف  دور 
الريا�ض، ف�صيتواجهون مع النظام 

ال�صعودي".
وي�صيف �صعيد ، اأن "الو�صع اجلديد 
بقاء  من  �صيعزز  احتمالته  بكل 
والال�صلم  الالحرب  بو�صع  اليمن 
ال�صعودية  تكابر  وبينما  ل�صنوات، 
اإل  الهزمية،  تبعات  من  خوفاً 
وهذا  �صتن�صحب،  بالأخري  اإنها 
الريا�ض  تبحث  اإذ  يحدث  ما 
اأن  �صيا�صية"ويتابع  حلول  اأي  عن 
بني  الرتباط  وفك  اليمن  "جتزئة 
اأقرب  يكون  قد  وجنوبه  �صماله 

اخليارات".

ل تهدئة

يف املقابل، يرى املدير التنفيذي 
للدرا�صات  �صنعاء  ملركز 
املذحجي،  ماجد  ال�صرتاتيجية 
املبا�رصة  "النعكا�صات  اأن 
الإماراتية  الإيرانية  للتفاهمات 
حتى  وا�صحة  غري  باليمن 
ي�صري يف نطاق  اللحظة، فالتفاق 
احلدود  باأمن  ويتعلق  اإجرائي 
املوؤكد  من  لكن  ذلك،  اإىل  وما 
�صيا�صية  بتفاهمات  م�صنود  اأنه 
اإن   ، الباحث  البلدين"ويقول  بني 
على  موؤثرة  �صتكون  "التفاهمات 
باليمن،  الإماراتي  الدور  م�صتقبل 
الدور  يبقى هذا  قد  اأي حد  واإىل 
بذات الفعالية، كونها لعبا اإقليميا 
فاعال، ومل يكن ح�صورها يف البلد 

ح�صوراً عابرا".
فر�صية  اإىل  املذحجي  مييل  ول 
واحلوثيني،  الإمارات  بني  التهدئة 
ر�صخت  ظبي  "اأبو  اأن  لفتا 
بالعديد  ال�صتثمار  عرب  وجودها 
خ�صومة  لديها  التي  القوى  من 
فعلية مع احلوثيني، مثل املجل�ض 
والقوات  اجلنوبي  النتقايل 
فاإن  ولذلك  الغربي،  بال�صاحل 
وحا�رصا  فاعال  يظل  دورها 
ب�صكل غري مبا�رص يف احلرب �صد 
الإمارات  عالقة  احلوثيني"اأما 
"�صتظل  اأنها  فاعترب  باحلكومة، 
تفاهمات،  توجد  ل  اإذ  متوترة، 
ال�صيا�صي  اخلطاب  يزال  ل  فيما 
يت�صن احل�صول على  مت�صنجا"ومل 
الأطراف  تعقيب فوري من جميع 

الواردة بالت�رصيحات املذكورة.

اتفاقات وتفاهمات بني الإمارات واإيران، �سرعان ما األقت بظاللها مبا�سرة على التوازنات ال�سيا�سية والع�سكرية يف اليمن، لتتبعرث 
فيه املعادلة من جديد بني اأطراف ال�سراع وحلفائهم، و�سط �سبح تق�سيم يلقي بثقله على امل�سهد احلايل بالبلد الأخري.

تقدير موقف

ق.د

اليمن والتوافق الإماراتي الإيراين.. �سيناريو التق�سيم الأقرب 
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�سيناريو 2024:

ماذا لو فر�ست ال�سني قواعدها وتفكك الحتاد الأوربي؟
اأ�سحى ا�ست�سراف امل�ستقبل من الأهمية مبكاٍن ب�سبب تعقد الو�سع 
احلايل للنظام الدويل يف ظل تراجع الوليات املتحدة خالل اإدارة 

الرئي�س الأمريكي »دونالد ترامب« عن التزاماتها الدولية التي ترجع 
اإىل �سبعة عقود يف اأعقاب نهاية احلرب العاملية الثانية، وتزايد قوة 
ونفوذ القوى الكربى، ل �سيما ال�سني ورو�سيا، على ال�ساحة الدولية، 
وتهديدها النفراد الأمريكي بقيادة النظام الراهن. وهو ما حاولت 

جملة »الإيكونوم�ست« اإلقاء ال�سوء عليه يف عدد كامل، حمل عنوان: 
»ماذا لو؟«، �سدر خالل عام 2018 حيث ي�سعى ل�ست�سراف م�ستقبل 

عدد من الق�سايا العاملية املهمة. 
جملة الإيكونوم�ست

عر�س: اإبراهيم �سيف 
من�ساوي 

�صعود  الق�صايا،  تلك  بني  من  كان 
على  هيمنتها  واحتماالت  ال�صني 
اأخرى،  بعبارة  اأو  الدويل.  النظام 
لنظام  بكني  ت�صكيل  حماولة 
جديد يتفق مع روؤيتها وم�صاحلها 
احتمال  ق�صية  وكذلك  االأ�صا�صية. 
تفاقم م�صكالت االحتاد االأوروبي 
وخا�صة  دوله،  من  عدد  بانف�صال 

دول اأوروبا ال�رشقية.

حتٍدّ �سيني

قد  ال�صني  اأن  اإىل  التقرير  يُ�صري 
غري   2024 عام  خالل  ت�صبح 
الدويل  النظام  بقواعد  عابئة 
اإىل  ت�صعى  قد  واأنها  الراهن، 
يتما�صى  القواعد مبا  تلك  ت�صكيل 
ويُدلل  وطموحاتها،  اأهدافها  مع 
اأجهزة  قيام  احتماالت  ذلك  على 
بعمليات  ال�صينية  اال�صتخبارات 
تعمل  اإنها  حيث  كربى،  جت�ص�س 
لتحويل  التكنولوجيا  �رشكات  مع 
اأجهزة  اإىل  ال�صيارات  ماليني 
خالل  من  بعد  عن  جت�ص�س 
اجليل  تكنولوجيا  تقنية  ا�صتخدام 
لها  ي�صمح  قد  مما  اخلام�س، 
املعلومات  من  الكثري  بجمع 
وهذا  العامل.  اال�صتخباراتية حول 
يعني عدم التزام ال�صني بالقواعد 
ويتواءم  يتما�صى  مبا  اإال  الدولية، 

مع م�صاحلها. 
 2024 عام  اأنه يف  التقرير  ويتوقع 
�صت�رش ف�صيحة التج�ص�س ال�صيني 
على  حكومة  من  اأكرث  ب�صمعة 

راأ�س  فعلى  الدويل.  امل�صتوى 
احلكومة  تاأتي  احلكومات،  تلك 
الت�صرت  حتاول  التي  الربيطانية 
وذلك  ال�صينية،  اجلرمية  على 
ت�صبح مركًزا  الأن  ب�صبب طموحها 
ال�صينية  لل�رشكات  وقانونًيّا  مالًيّا 
نيويورك  اأن فقدت قوتها يف  بعد 
خروجها  اأعقاب  يف  وفرانكفورت 
لذلك  االأوروبي.  االحتاد  من 
منتدى  ت�صت�صيف  اأن  لندن  تاأمل 
ا�صتثمارًيّا عاملًيّا يكون مركًزا ملا 
ي�صمى »مببادرة احلزام والطريق«، 
الطموح  ال�صني  م�رشوع  وهو 
واإفريقيا  باأوروبا  بكني  لربط 
�صبكة  عرب  االأو�صط  وال�رشق 
وخطوط  واملوانئ  الطرق  من 
اإىل  باالإ�صافة  احلديدية،  لل�صكك 
يُ�صيف  كما  التكنولوجي.  الربط 
بعد  تاأمل  بريطانيا  اأن  التقرير 
ال�صني قواعد ومعايري  اأن و�صعت 
املنح  �صيا�صة  اأَْي  املايل،  الدعم 
تكون  الأن  ال�صينية،  والقرو�س 
املال  لراأ�س  املف�صلة  الوجهة 
العواقب.  كانت  مهما  العاملي 
وحدها  لي�صت  لندن  اأن  واحلقيقة 
مع  تتواطاأ  اأن  املمكن  من  التي 
ما ت�صنه بكني من قواعد ومعايري 
فهناك  الدويل،  للنظام  جديدة 
قد  كندا-  -مثل  اأخرى  دول 
مع  التجارية  عالقاتها  تدفعها 
القواعد  قبول مثل هذه  اإىل  بكني 
اأوتاوا  واأن  خا�صة  واملعايري، 
اتفاقية  على  حتافظ  اأن  حتاول 
النقل البحري املوقعة مع ال�صني. 
حلامالت  االتفاقية  تلك  وت�صمح 
�صفن  من  وغريها  ال�صينية  النفط 
باملرور  االأخرى  البحري  النقل 

عرب مياه القطب ال�صمايل.

للتقرير-  -وفًقا  تركيا  ولي�صت 
حيث  املعادلة،  تلك  عن  بعيدة 
على  احلفاظ  االأخرى  هي  حتاول 
الروابط االأمنية مع ال�صني، خا�صة 
بعد توقيع االتفاقية االأمنية بينهما 
ملواجهة »التطرف االإ�صالمي« يف 
اإقليم �صينغيانغ الذي تقطنه اأقلية 
االأ�صول  ذات  امل�صلمة  االإيغور 
الواليات  ت�صتت  واأمام  الرتكية. 
املتحدة، مل يعد انتقادها لتجاهل 
بكني لقواعد النظام الدويل يجدي 
يف  وا�صح  انق�صام  فهناك  نفًعا. 
من  املوقف  حول  االأبي�س  البيت 
معاقبتها  يريد  من  بني  ال�صني، 
على خرقها قواعد النظام الدويل 
االأمن  م�صت�صار  دوب�س«،  »لو  مثل 
»ترامب«.  للرئي�س  االقت�صادي 
ائتالًفا  في�صم  الثاين  الفريق  اأما 
وجرنال  فورد  �رشكات  مع 
االأوروبي  واالحتاد  موتورز 
وحكومات اليابان واأملانيا وفرن�صا 
اإىل  يدعو  اآخر  وفريق  وبريطانيا. 
اإطار  يف  النزاعات  حل  �رشورة 
من  وهناك  احلكومات.  �صيادة 
ال�صني  ت�صكيل  يدعم  ما  العوامل 
اأن  لقواعد النظام الدويل، خا�صة 
ت�صوبه  اأ�صبحت  بكني  قوة  حتدي 
بع�س عوامل ال�صعف. فعلى �صبيل 
املثال، اأ�صفر عقاب اإدارة »دونالد 
والبنوك  لل�رشكات  ترامب« 
يف  بالدوالر  اإيران  مع  املتعاملة 
االإيرانية  وال�صلع  الب�صائع  �رشاء 
وال �صيما النفط، عقب االن�صحاب 
تقوية  عن  النووي،  االتفاق  من 
�صوكة ال�صني. حيث ا�صتغلت بكني 
بديل  نظام  الإن�صاء  الفر�صة  تلك 
للمدفوعات الدولية مقوًما باليوان 
ال�صيني واليورو والروبل الرو�صي، 

التي  االأورا�صية  الدول  وم�صتهدًفا 
ملبادرة  الفقري  العمود  ت�صكل 
اأ�صعف  وقد  والطريق«.  »احلزام 
ذلك النظام، املدعوم بالتكنولوجيا 
على  الدوالر  هيمنة  من  ال�صينية، 
وامل�رشفية  التجارية  املعامالت 
رو�صيا  ا�صتخدمت  فقد  الدولية. 
بنوك  الإن�صاء  اجلديد  النظام 
االأمريكية،  العقوبات  من  حم�صنة 
وحددت  الدوالر،  على  العتمادها 
حكومات  ي�صمل  عمل  نطاق  لها 
وكوريا  وال�صودان  و�صوريا  اإيران 
ال�صمالية.  واإذا كان البع�س يعتقد 
زالت  ما  املتحدة  الواليات  اأن 
على  ال�صغط  اأوراق  من  متلك 
تواجدها  وخا�صة  الكثري،  ال�صني 
اأن  اإال  اجلنوبي؛  ال�صني  بحر  يف 
الق�صور  ي�صوبه  االعتقاد  هذا 
بكني  حققت  حيث  الدقة،  وعدم 
الدبلوما�صية  االنت�صارات  بع�س 
جريانها  على  ال�صغط  خالل  من 
باأي  القيام  لعدم  االآ�صيويني 
تدريبات ع�صكرية مع قوى خارجية 
يف بحر ال�صني اجلنوبي. وحتى يف 
لتلك  جريانها  امتثال  عدم  حالة 
ي�صتطيعوا  لن  فاإنهم  ال�صغوط، 
معها  واملناورة  ال�صني  جماراة 
وا�صرتاتيجية  حيوية  منطقة  يف 
التكاليف  الرتفاع  لها،  بالن�صبة 
ظل  يف  واالقت�صادية.  ال�صيا�صية 
الواليات  جتد  قد  الظروف،  هذه 
املتحدة نف�صها بدون اأ�صدقاء يف 
روؤية  حتمل  التي  ال�صني  مواجهة 

جديدة لنظام دويل جديد.

زيادة النق�سامات 
الأوروبية

االحتاد  اأن  اإىل  التقرير  يُ�صري 
العام  هذا  يُقبل  قد  االأوروبي 
احتمالية  ب�صبب  كبرية  اأزمة  على 
االحتاد  من  اخلروج  نربة  تزايد 
تقع  التي  االأحداث  خلفية  على 
مع  وخا�صة  ال�رشقية،  اأوروبا  يف 
بولندا، ويف �صوء قوة �صوكة اليمني 

املتطرف يف اإيطاليا.
ففي بولندا، �صلم الكثري من الق�صاة 

قد  االأوروبي  االحتاد  قوانني  باأن 
اأ�رشت ب�صكل كبري مب�صاألة �صيادة 
اأوروبا  دول  يف  وخا�صة  القانون، 
بعد  الو�صع  تفاقم  وقد  ال�رشقية. 
اأن اأقرت حمكمة العدل االأوروبية، 
يف  العليا  الق�صائية  الهيئة  وهي 
اأوروبا، بعدم �رشعية بع�س النظم 

الق�صائية يف دول �رشق اأوروبا. 
هناك  كان  اأنه  التقرير  ويُ�صيف 
اأوروبا  دول  جانب  من  تخوف 
تنجرف  اأن  من  ل�صنوات  الغربية 
املن�صمة  ال�رشقية  اأوروبا  دول 
ال�صلطوية  اإىل  لالحتاد  حديًثا 
حدث  ما  وهو  اأخرى.  مرة 
منذ  بولندا  �صهدت  حيث  بالفعل، 
والقانون  العدالة  حزب  و�صول 
تغيرًيا  ال�صلطة يف عام 2015،  اإىل 
الد�صتورية،  املحكمة  تركيبة  يف 
وزيادة �صلطات احلكومة يف تعيني 
وعزل الق�صاة يف املحاكم الدنيا. 
املفو�صية  دعا  الذي  االأمر  وهو 
اتخاذ جمموعة من  اإىل  االأوروبية 
دي�صمرب  يف  �صدها  االإجراءات 
امل�صتمر  انتهاكها  ب�صبب   ،2017
لقيم االحتاد االأوروبي املتمثلة يف: 
واحلرية،  االإن�صان،  كرامة  احرتام 
وامل�صاواة، والدميقراطية، و�صيادة 
القانون، واحرتام حقوق االإن�صان.

وقد حاول قادة االحتاد االأوروبي 
با�صتخدام  بولندا  على  ال�صغط 
حق  تعليق  منها  عدة،  طرق 
القرار،  �صنع  يف  الت�صويت 
با�صتخدام  هددت  املجر  ولكن 
الذي  القرار  هذا  �صد  الفيتو 
القادة  وي�صعى  االإجماع.  يتطلب 
االتفاق  �صوء  يف  االأوروبيون، 
لتدعيم  جديد  مايل  اإطار  على 
على  ال�صغط  اإىل  امليزانية، 
وار�صو حتى تر�صح لقيم واأهداف 

االحتاد.
باإعادة  االأمور  تفاقمت  وقد 
االحتاد االأوروبي النظر يف برامج 
يف  فقًرا  االأكرث  املناطق  متويل 
اأوروبا، وقد عار�س تلك ال�صيا�صة 
اأوروبا  دول  حكومات  من  الكثري 
واملجر،  بولندا،  )مثل:  ال�رشقية 
ورومانيا،  والت�صيك،  و�صلوفاكيا، 

وبلغاريا(، ف�صاًل عن قيام االحتاد 
االأوروبي باتخاذ اإجراءات م�صددة 
اخلناق  لت�صييقها  وار�صو  �صد 
من  عدد  باإغالق  املعار�صة  على 
وال�صحف  االإلكرتونية  املواقع 
بولندا  ردت  وقد  املعار�صة. 
الت�صعيدية  اخلطوات  كافة  على 
بالتهديد  بروك�صل،  اتخذتها  التي 
االأوروبي  االحتاد  من  باالن�صحاب 
جانب  اإىل  اال�صتفتاء،  خالل  من 
الالجئني.  من  قبول ح�صتها  عدم 
من  واحدة  وار�صو  كانت  اأن  وبعد 
اأكرث الدول املوؤيدة واملدافعة عن 
ترغب  دولة  اإىل  حتولت  االحتاد، 
التقرير  ويتوقع  االنف�صال.  يف 
املوؤيدين  ن�صبة  ارتفاع  احتماالت 
�صوء  يف   »Polexit« للبوليك�صت 
للمثول  واملجر  بولندا  ا�صتدعاء 
قبول  عدم  ب�صبب  املحكمة  اأمام 
ح�صتيهما من الالجئني. ويف حني 
بولندا،  مع  العالقات  تدهورت 
يعاين االحتاد االأوروبي من م�صكلة 
اإيطاليا بعد  اأخرى يف العالقة مع 
تويل التحالف ال�صعبوي يف اإيطاليا 
 ،2018 يونيو  يف  احلكم  مقاليد 
اخلا�صة  معركته  منغم�س يف  وهو 
مع االحتاد حول مو�صوع الهجرة. 
اأكرث من 500  روما  ا�صتقبلت  فقد 
األف مهاجر يف )2015-2016( دون 
من  املطلوبة  امل�صاعدة  تقدمي 
اإىل  اأدى  مما  االأوروبي،  االحتاد 
حيث  االإيطايل،  الغ�صب  ت�صاعد 
�رشورة  االحتاد  من  روما  طلبت 
حالة  يف  وهددت  العبء،  تقا�صم 
�صرت�صل  باأنها  اال�صتجابة  عدم 
و�صتخرق  ال�صمال،  اإىل  مهاجريها 
يف  بها  اخلا�صة  امليزانية  قواعد 
االحتاد.  ونتيجة لعدم اال�صتجابة 
االأوروبي،  االحتاد  من  املاأمولة 
من  خا�صة  النداءات،  ارتفعت 
مثل  املتطرفة  التيارات  جانب 
حركة اخلم�صة جنوم، اإىل اخلروج 
وعلى  االأوروبي.  االحتاد  من 
الرغم من اأن هذه النداءات لي�صت 
ر�صمية، اإال اأن احلكومة االإيطالية 
قد اقرتبت ب�صدة من الدعوة اإليها 

والرتويج لها.



�إ�شهارالأربعاء 7  اأوت  2019  املوافـق  ل06  ذواحلجة   1440هـ 9

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger

Lundi 20 mai 2019 Le Chiffre d’Affaires10
PUB

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة 

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام 

مكتب املوؤ�س�سات امل�سنفة و املهن املنظمة 

ان وايل ولية ورقلة:
-مبقت�سى القانون رقم 84 /09 املوؤرخ يف 04 /02 /1984 املت�سمن التنظيم الإقليمي البالد

-مبقت�سى القانون 19/01 املوؤرخ يف 12 /12 /2001 املتعلق بت�سيري النفايات و مراقبتها و ازالتها 
-مبقت�سى القانون 03 /10 املوؤرخ يف 19 /07 /2003 املتعلق بحماية البيئة يف اطار التنمية امل�ستدامة 

-مبقت�سى القانون رقم 04/ 20 املوؤرخ يف 25 /12 /2004 املتعلق باحلماية من املخاطر الكربى و ت�سيري الكوارث يف اطار التنمية امل�ستدامة 
-مبقت�سى القانون رقم 11 /10 املوؤرخ يف 22 /06 /2010 املتعلق بالبلدية و املتمم 

-مبقت�سى القانون رقم 12 /07 املوؤرخ يف 21 /02 /2012 املتعلق بالولية 
-مبقت�سى املر�سوم الرئا�سي املوؤرخ يف 05 /10 /2016 املت�سمن تعيني ال�سيد:جالوي عبد القادر واليا لولية ورقلة 

-مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 94 /215 املوؤرخ يف 23 /07 /1994 املحدد لقواعد تنظيم اأجهزة الإدارة العامة يف الولية 
06 /09 /1995 املحدد ل�سالحيات م�سالح التقنني و ال�سوؤون العامة و الإدارة املحلية و  265 املوؤرخ يف   /95 -مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 

قواعد تنظيمها و عملها 
-مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 06 /198 املوؤرخ يف 31 /05 /2006 الذي ي�سبط التنظيم املطبق على املوؤ�س�سات امل�سنفة حلماية البيئة

-مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 07/144 املوؤرخ يف 19 /05 /2007 الذي يحدد قائمة املن�سات امل�سنفة حلماية البيئة
-مبقت�سى املر�سوم التنفيذي 07/145  املوؤرخ يف 19 /05 /2007 املحدد ملجال تطبيق و حمتوى و كيفيات امل�سادقة على درا�سة وموجز التاثري 

على البيئة
التاثري على  امل�سادقة على درا�سة  05 /10 /2008 املحدد ملجال تطبيق و حمتوى و كيفيات  املوؤرخ يف   312/ 08 التنفيذي  املر�سوم  -مبقت�سى 

البيئة لالن�سطة يف ميدان املحروقات 
املحروقات  بقطاع  اخلا�سة  الخطار  درا�سة  على  املوافقة  كيفيات  املحدد   14/01/2015 يف  املوؤرخ   09/  15 التنفيذي  املر�سوم  -مبقت�سى 

وحمتواها
-مبقت�سى املر�سوم التنفيذي 18 /255 املوؤرخ يف 09 /10/ 2018 يعدل و يتمم املر�سوم التنفيذي رقم 07 /145 املوؤرخ يف 19 /05 /2007 الذي 

يحدد جمال تطبيق وحمتوى و كيفيات امل�سادقة على درا�سة وموجز التاثري على البيئة 
-مبقت�سى القرار الوزاري امل�سرتك املوؤرخ يف 14 /09 /2014 يحدد كيفيات فح�ص درا�سات اخلطر و امل�سادقة عليها

املوؤهلني للقيام بالتحقيقات العمومية ل�سنة  11 /04 /2019 املت�سمن تعيني املندوبني املحققني  املوؤرخ يف   960 -مبقت�سى القرار الولئي رقم 
ورقلة  بلديات ولية  على م�ستوى   2019

-بناء على مرا�سلة مديرية البيئة لولية ورقلة رقم 120 بتاريخ 23 /01 /2019 و املت�سمنة اعداد قرار فتح حتقيق عمومي
بناء على القانون الأ�سا�سي رقم 827 بتاريخ 12 /08 /2015 ال�سادر عن مكتب التوثيق 

-بناء على عقد امتياز رقم 125 املوؤرخ يف 15 /02 /2018 ال�سادر عن مديرية اأمالك الدولة لولية ورقلة 
-بناء على خمطط املوقع و الكتلة اخلا�سة مب�سروع م�ستودع لتخزين و توزيع الوقود لفائدة ال�سركة ..........

بناء على درا�سة التاثري على البيئة املقدم من طرف ال�سركة 
تابع للقرار رقم:1340 بتاريخ 28جويلية 2019 �سفحة رقم :2683

باقرتاح من ال�سيد:مدير التنظيم و ال�سوؤون العامة
يقرر مايلي :

املادة01: يفتح حتقيق عمومي ببلدية الروي�سات حول درا�سة التاثري على البيئة اخلا�ص مب�سروع وحدة لجناز م�ستودع لتخزين وتوزيع 
الوقود لفائدة �سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة :.........امل�سرية من طرف قا�سمي �سعد الكائنة بالطريق الوطني رقم 51 باجتاه املنيعة بالق�سم 02 

جمموعة امللكية رقم 05 بلدية الروي�سات دائرة ورقلة ولية ورقلة وذلك ملدة 15 يوم ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار
احرتام  على  بال�سهر  يكلف  حمقق  مندوب  دولة(  اخلري)مهند�ص  ام  را�ص  بن  او  رئي�سي(  )مهند�ص  النا�سر  عبد  :حفيان  ال�سيد  املادة02:يعني 
التعليمات يف جمال تعليق ون�سر هذا القرار و كذا فتح �سجل مرقم و موؤ�سر عليه جلمع اراء املواطنني حول امل�سروع خالل مدة التحقيق يف الأوقات 

و الأماكن املحددة  كما يكلف باجراء كل التحقيقات او جمع املعلومات التكميلية الرامية اىل تو�سيح العواقب املحتملة للم�سروع على البيئة
املادة03: يعلق هذا القرار مبقر الولية مقر بلدية الروي�سات ومكان موقع امل�سروع كما ين�سر يف جريدتني يوميتني و طنيتني على نفقة �ساحب 

امل�سروع 
املادة04:يو�سح درا�سة التاثري على البيئة و �سجل التحقيق العمومي على م�ستوى بلدية الروي�سات 

التي يجمعها ثم ير�سله اىل  التكميلية  املعلومات  و  املحقق عند نهاية مهمته حم�سرا يحتوي على تفا�سيل حتقيقاته  املندوب  املادة05:يحرر 
ال�سريح حول  ال�سيد رئي�ص دائرة ورقلة مدعمة برايه  ا�سراف  الروي�سات حتت  لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  الوايل عن طريق رئي�ص  ال�سيد 

هذا امل�سروع 
املادة06:يكلف ال�سادة:الأمني العام للولية مدير التنظيم و ال�سوؤون العامة .مدير البيئة.مدير ال�سناعة و املناجم .مدير احلماية املدنية 
املندوب  و  الروي�سات  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  .رئي�ص  ورقلة  دائرة  .رئي�ص  ورقلة  ولية  امن  رئي�ص  الوطني  للدرك  الإقليمية  املجموعة  .قائد 

املحقق كل يف دائرة اخت�سا�سه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�سر يف ن�سرة القرارات الإدارية لولية ورقلة 

املو�سوع :ب/خ ن�سر قرار ممار�سة ن�ساط بيع الوقود 
يف جريدتني وطنيتني 

املرجع:ار�سال وزارة الطاقة بتاريخ14/03/2019 
ي�سرفني ان انهي اىل علم �سيادتكم انه مت ا�سدار قرار 
متديد ترخي�ص ممار�سة ن�ساط تخزين وتوزيع الوقود 
لفائدتكم  الطاقة  وزارة  طرف  من  خدمات"  "حمطة 

حتت رقم 119 املوؤرخ يف 14/03/2019 

 Par decision n119 du  14/03/2019 du
 ministre de l energie .un agrement définitif
 portant autorisation de progration de délai
 d une année pour la creation d un point de

 vente de carburants. A été accordé a Mr
 belmassaoud sayeh sis a la commune de

 M’neugueur .wilaya d ouargla conformement
 aux dispositions  du décret exécutif 15-57 du

08 février 2015

وعليه ي�ستوجب ا�سهار ن�ص قرار الرتخي�ص املذكور يف 
الوزارة  من  الرخ�سة  �سحب  قبل  وطنيتني  جريديتني  

الو�سية من طرف م�ساحلي  

�سفحة رقم:2682
قرار رقم:1340 املوؤرخ يف :

على  التاثري  درا�سة  حول  عمومي  حتقيق  فتح  يت�سمن 
و  لتخزين  م�ستودع  لجناز  وحدة  مب�سروع  اخلا�ص  البيئة 
 EURL: توزيع الوقود لفائدة �سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة
NAFTO CARBUR  امل�سرية من طرف قا�سمي �سعد الكائنة 
جمموعة   02 بالق�سم  املنيعة  باجتاه   51 رقم  الوطني  بالطريق 

امللكية رقم 05 بلدية الروي�سات دائرة ورقلة ولية ورقلة 



الكاتب: عي�سى قراقع

هذا ما قراأته يف اأوراق ال�صحفي 
االممي الثوري املنا�صل يوليو�س 
فوت�صيك، �صجل يومياته يف �صجون 
اإعدامه  قبل  االأملانية  النازية 
تعر�س   ،1943 عام  اأيلول   8 يوم 
واالهانات  التعذيب  اأنواع  ل�صتى 
من  جردوه  القمع،  وعمليات 
على  �صاهدا  كان  اإن�صانيته، 
الوح�صية النازية من زنزانته رقم 
النازي،  بانكراك  �صجن  يف   267
كان يراأ�س حترير �صحيفة رودي 
برافو، ع�صو يف االحتاد ال�صيوعي 
الت�صيكو�صلوفاكي، وع�صوا فاعال 
اأتهم  النازية،  مناه�صة  حركة  يف 
النازية،  على  والتحري�س  بالثورة 
التي  جو�صتينا  زوجته  مع  اعتقل 
تعر�صت معه اإىل عمليات تعذيب 

قا�صية.
نف�س  هي   267 رقم  الزنزانة 
امل�صكوبية  �صجن  يف  الزنزانة 
ونفحة  و�رصفند  وعتليت 
واجللمة،  تكفا  وبيتح  وع�صقالن 
كان  فوت�صيك  ان  ويبدوا 
االحتالل  �صجون  يف  معتقال 
ا�س  اال�س  حر�س  االإ�رصائيلي، 
احلر�س  اأنف�صهم  هم  االأملان 
واأقبية  ال�صجون  يف  االإ�رصائيلي 
الع�صكرية  جزماتهم  التحقيق، 
الهروات،  الع�صي،  املدببة، 
ان  بك ملجرد  ي�رصخون  ال�صبح، 
الن�صاء  يقتلون  عينيك؟  تطرف 
يبيدون  واالأطفال  والرجال 
يكتب  هكذا  باأكملها،  عائالت 
فوت�صيك، يحرقون قرى باأكملها، 
على  ينت�رص  بالر�صا�س  املوت 
االأر�س، اإعدامات على احلواجز 
املوت  ال�صوارع،  ويف  الع�صكرية 
ينتقي  ان  دون  كالطاعون  ينت�رص 
هذا  و�صط  االإن�صان  �صحاياه، 
اأمر ال ي�صدق  الرعب يعي�س، انه 
االأ�رصى  راأيت  فوت�صيك،  يقول 
احلياة  يعي�صون  الفل�صطينيني 
الرهيب،  ال�صغط  وطاأت  حتت 
قابلة  غري  نفو�صهم  يف  احلياة 
للدمار، تقتل يف واحد وتنبت يف 
املوت  تفوق  التي  احلياة  مائة، 

قوة.
االإ�رصائيلي  االحتالل  دولة 
اأعدمت فوت�صيك بعد ان �رصعت 
قوانني االإعدام، وبعد ان اكت�صف 
ما  بني  والتطابق  الت�صابه  هذا 
وما  النازية  ال�صجون  يف  حدث 
االحتالل،  �صجون  يف  يحدث 
ق�صاها  �صنوات   3 مدار  فعلى 
�صاهد  ال�صجون  يف  فوت�صيك 
اإىل  ي�صاقون  االأ�رصى  االف 
االأ�رصى  اأ�صدقاوؤه  املع�صكرات، 
اختفوا، خرجوا من الزنازين ومل 
القا�صم  عمر  عن  ي�صال  يرجعوا، 
اجلعفري  وعلي  مراغة  وا�صحق 
له  قالوا  حمدية،  اأبو  ومي�رصة 
�صابر  عن  ي�صال  قتلوا،  لقد 
قالوا  بارود،  وفار�س  طقاطقة 
له لقد قتلوا، راأى مئات االأطفال 
يعذبون وينكل بهم، ن�صاء ي�رصخن 
ومر�صى يتوجعون حتى ال�صهقات 
اأ�صبحت  االعتقاالت  االأخرية، 
روتينية ويومية، راأيت كل ال�صعب 
الفل�صطيني يف ال�صجون، ما هذا 
فوت�صيك  ي�صال  الكبري؟،  ال�صعب 

ويكتب:
ملجرد  ويقتلون  يعذبون  اأنهم 
االأ�صنان  يحطمون  اأنهم  التلذذ، 
الراأ�س  وطبالت االأذن، ي�صحقون 
اجلن�صية،  االأع�صاء  ويركلون 
املوت  حتى  اال�رصى  ي�رصبون 
يوم  كل  الغري،  الق�صوة  ملجرد 
احتك  ان  علي  يوم  كل  اأراهم، 
وانتظار  �رصاخ  كله  اجلو  بهم، 
ذلك  على  يعينني  ال  للمجهول، 
هوؤالء  بان  الرا�صخ  اإمياين  اإال 
اجلالدين لن يفلتوا من الق�صا�س 
كل  على  اأجهزوا  لو  حتى  العادل 

ال�صهود على جرائمهم.
كرمي  باالأ�صري  فوت�صيك  التقى 
من  اأكرث  يق�صون  وباأ�رصى  يون�س 
بكربياء  �صامدون  عاما،  ثالثني 
بني  �صباق  حالة  يعي�صون  عجيب، 
االأمل واحلرب، �صباق بني املوت 
�صياأتي  الذي  هو  من  واملوت، 
يا  اأوال؟ �صمع كرمي يون�س يقول: 
فوت�صيك اأيها ال�صديق، لقد ع�صنا 
اجل  من  الن�صال  وخ�صنا  للفرح 
منوت،  الفرح  �صبيل  ويف  الفرح 

احلياة  ي�صلبوا  ان  بو�صعهم  ان 
اأبدا  منا  ينتزعوا  لن  ولكنهم  منا 

�رصفنا وحبنا...
يف  بالده�صة  اأ�صيب  فوت�صيك 
التقى  عندما  النقب  �صجن 
حكاية  كتب  دقة،  وليد  باالأ�صري 
االأ�رصى  واأجنب  الزيت،  �رص 
النووية،  النطف  بتهريب  اأطفاال 
يخلقون  االأ�رصى  جديد،  بعث 
االأ�رصى  العدم،  من  احلياة 
يكتب  ميوتون،  ال  الفل�صطينيون 

فوت�صيك يف مذكراته:
احلياة  تبقى  اأموات  وهم  حتى 
من  �صغري  جزء  يف  ما  مكان  يف 
و�صعوا  لقد  العظمى،  �صعادتهم 
مفعمة  اأخرى  حياة  يف  حياتهم 
االأ�رصى  ان  واحلرية،  باالأمل 
الفل�صطينيني ال ميوتون، يخو�صون 

رحلتهم نحو النور واحلرية.
االأ�صري املنا�صل فوت�صيك �صاهد 
رجال النازية يف �صجون االحتالل 
مبا  ذكره  رعب   ، االإ�رصائيلي 
االأملانية،  ال�صجون  يف  له  حدث 
كتبه  ما  ويقرا  هنا،  زال  ال  هتلر 
اأ�صتاذ التاريخ يف اجلامعة العربية 
بالقد�س الربوف�صور دانييل بلمان 
وجهازها  اإ�رصائيل  دولة  بان 
الرتبوي والع�صكري واالأمني ينتج 
نازيني جدد، ال�صجانون واحلرا�س 
ورجال  والق�صاة  وال�صباط 
بنزعات  يت�رصفون  املخابرات 
فا�صية بهيمية وبتطرف عن�رصي، 
الكراهية والرببرية وروح االنتقام 
متال اأجواء ال�صجون، اللغة العنيفة 
زاد  لهذا  �صيء،  كل  على  تهيمن 
وزادت  االأ�رصى  ال�صهداء  عدد 
القاتلة،  واالأمرا�س  النعو�س 
ي�صتندون  عدائية  عديدة  قوانني 
والتمييز  املالحقة  قوانني  اإليها، 
اإن�صانيتهم،  من  االأ�رصى  وجتريد 
رجال  راأى  انه  فوت�صيك  ويكتب 
بلبا�س  احلاخاميني  الدين، 
ع�صكري، بلبا�س اأطباء و�صجانني، 
تعليمات  اإىل  ت�صتند  االإجراءات 
توراة  كتاب  من  م�صتمدة  دينية 
امللك، الكل يلب�س القبعة ويحمل 
البندقية، الكل هنا يخو�س حربا 
يف  م�صجون  اين  االأ�رصى،  مع 

عن�رصية  دينية  ع�صكرتارية  دولة 
النزعات  جتاوزت يف ممار�صاتها 

النازية.
عن  ا�رصابا  يخو�س  فوت�صيكك 
�صبيل  يف  االأ�رصى  مع  الطعام 
االإن�صانية  احلياة  �رصوط  حت�صني 
وا�صتغرب  الكرامة،  عن  والدفاع 
االأ�رصى  لدى  البطولة  اإرادة  من 
املوت  ل�صيا�صات  حتديها  يف 
االأ�رصى  ان  واالإذالل،  والطم�س 
بحياتهم  يجازفون  الفل�صطينيني 
املا�صي  بني  ج�رصا  ليكونوا 
وحرية  بالق�صبان  امل�صيج 
املوت  ان  ينا�صلون،ـ  اأنهم  الغد، 
والبطولة  ح�صبت  مما  الأب�صط 
االإ�رصاب  ويف  لها،  هالة  ال 
االإ�صارات،  وتبث  تتكلم  اجلدران 
وهي  بها  ت�صعر  اذرع  للزنزانات 
اإخوة  انها  االنهيار،  عندك  تبعد 
يعمدها الدم والعزمية، مل ا�صعر 
وحيدا،  لي�س  ال�صجني  بالوحدة، 
عظيمة  جماعية  حياة  ال�صجن 
العزل  اأنواع  اأق�صى  ت�صتطيع  وال 
من  ال�صجني  تنتزع  ان  واحلرمان 

هذه احلياة.
االأ�رصى  فوت�صيك:  يكتب 
الفل�صطينيون حولوا ال�صجون اإىل 
واأكادمييات،  ومدار�س  خنادق 
م�رصوع احلرية يبداأ يف ال�صجون، 
لقد �صمعتهم يغنون رغم اخلوف، 

يغنون عندما يودعون �صجينا قد 
رحل لن يلقوه ثانية، يغنون للفرح 
النا�س، و�صيبقون  مثلما يغني كل 
وقد  ب�رص،  هم  طاملا  يغنون 
تعلمت من االأ�رصى الفل�صطينيني 
يك�صف  املوت  من  القرب  ان 
يقاوم  االإن�صان، املخل�س  حقيقة 
يتهاوى  وال�صعيف  يخون  والغادر 

حتت الياأ�س والبطل يقاتل.
يحذر  فوت�صيك  املنا�صل  االأ�صري 
يف مذكراته دولة اإ�رصائيل بقوله: 
�صتكون  واملعتقالت  ال�صجون  ان 
اأكرث  عملت  كراهية  الأكرب  دفيئة 
من اأية مرة �صد اإ�رصائيل، خذوا 
هتلر  اقتلوا  اأملانيا،  من  العربة 
�صيبقى  وعقولكم،  نفو�صكم  يف 
يف  ي�رصخون  مهوو�صني  جنودكم 
�صم�صون  مثل  املرعبة  الليايل 
انا، �صم�صون  اأغنية هذا لي�س  يف 
نظيفا  يكون  ان  يحاول  ي�صتحم، 
الرائحة،  من  يتخل�س  ان  نظيفا، 
دائما،  معه  امل�صد�س  يذهب 
توراتيا،  بطال  لي�س  �صم�صون 
اغتياالت  وحدة  ا�صم  �صار 
الثكنات  يف  يعي�صون  اإ�رصائيلية، 
اإىل  فوت�صيك  وي�صتند  روح،  بال 
ان  نريد  ال  بورغ:  ابراهام  و�صية 
نتحول اإىل حيوانات مثلما حدث 
نريد  ال  م�صطهدينا،  اأ�صوا  مع 
الت�صابه  داخل  بالكامل  تبتلع  ان 

هربنا  الذين  اأولئك  مع  املخيف 
منهم مبادين مرعوبني.

يكتب  فوت�صيك  يوليو�س  اال�صري 
من �صجن نفحة كلماته االخرية:

�صتجتازون  من  يا  انتم  عليكم 
تن�صوا  ال  ان  احياء،  املحنة  هذه 
�صقطت  �صحية  بكل  االهتمام 
ال�صجون، ف�صياتي وقت يكون  يف 
و�صيتحدث  ذكرى،  احلا�رص  فيه 
وعن  عظيم  ع�رص  عن  النا�س 
التاريخ،  �صنعوا  جمهولني  ابطال 
كانوا  ما  انهم  معلوما  وليكن 
ابطاال جمهولني، وانهم ب�رص لهم 
ا�صماء وق�صمات وتطلعات واآمال، 
�صانا  هوؤالء  ا�صغر  عذابات  وان 
ما كانت اقل من عذابات اول من 

خلدت ا�صماوؤهم.
كل من دافع بدمه عن امل�صتقبل 
امنا  بهائه  �صبيل  يف  و�صقط 
�صخر،  يف  منحوت  �صخ�س  هو 
تراب  من  يبني  ان  اراد  من  اما 
املا�صي �صدا �صد طوفان الثورة 
ان هو اال �صكل م�صنوع من خ�صب 
مثقلة  كتفاه  كان  لو  حتى  متعفن 

اليوم بنيا�صني املجد.
يا اخي،

يا رفيقي
اينما كنت

ال تنم بعد االن
ال تنم بعد االن

ان جتل�س متاأهبا، ج�سدك متيب�س ، يداك مكبلتان م�سدودتان اإىل ركبتيك، ظهرك منحن كاملوزة على كر�سي �سغري، 
عيناك مع�سوبتان، كل ما حولك �سراخ واأ�سوات خ�سنة، عتمة ماحلة و�سلبة، تعذيب و�سربات على الراأ�س والأطراف، 

ب�ساق و�ستائم وجتويع ورعب، زنازين �سيقة جدرانها خ�سنة، �سووؤها ا�سفر باهت، روائح قذرة، دماء و�سعال على 
اجلدران، اأج�ساد معتقلني منهكة، اأطفال ون�ساء و�سبان، اأفواج تاأتي اإىل هذه امل�سالخ، بع�سها يخرج وبع�سها ل يخرج، 
حبل م�سنقة يتدىل فوق راأ�سك على مدار ال�ساعة، الزمن م�سلوب بني عينيك، ل نوم ول اأحالم ول ذكريات، الأ�سرى 

ميوتون يوميا يف هذه الأقبية، ال�سجانون حتولوا اإىل وحو�س اآدمية، النتقام، التعذيب لأجل التعذيب، ال�ستمتاع باآلم 
الأ�سرى، التهديد، احلياة �سارت بعيدة، ال�سجن �سار قربا ترتطم عظام �ساكنيه بع�سها ببع�س...

يف زنز�نة رقم 267... �أ�صخا�ص منحوتون يف �صخر
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مدير عام مركز �أبو جهاد يف جامعة 
�لقد�س يفتتح بز�ر �حلرية يف طولكرم

ق.د

تي�سري  باالفتتاح  �سارك  قد 
املجل�س  ع�سو  اهلل  ن�رص 
اأبو  واالأخ  فتح  حلركة  الثوري 
ح�سني الكعابنة ونادية اخلياط 
االأ�سريات  رابطة  رئي�سة 
طولكرم  يف  املحررات 
جلان  من�سقة  برهم  واأمرية 
واالأ�سرية  طولكرم  يف  املراأة 
املحرر ختام �سنار وعدد من 
االأ�سريات واالأ�رصى املحررين 
والفعاليات االقت�سادية وممثلي 
املجتمع املحلي . وتقوم فكرة 
بيع  نقطة  توفري  على  البزار 
من  العديد  ت�سمل  للموظفني 
وم�ستلزمات  الغذائية  املواد 
على  الفل�سطينية  االأ�رصة 
مببادرة  تاأتي  والتي  تنوعها 
االأ�سريات  قبل  من  خا�سة 
واالأ�رصى والذين حملوا عنوان 
املواجهة احلايل مع االحتالل 
االإ�رصائيلي مما قاد اإىل فر�س 
دون  حالت  مالية  عقوبات 
�رصف  من  احلكومة  متكن 
كامل الراتب للموظفني واأثقل 
متطلبات  توفري  �سبل  عليهم 
االأ�سريات  وتقوم  املعي�سة، 

ببيع  البزار  على  امل�رصفات 
كل املنتجات بر�سم البيع مما 
يتيح لقطاع املوظفني اإمكانية 
 . امل�ستلزمات  كافة  لتوفري 
واأ�سار دكتور اأبو احلاج اإىل اأن 
البزار فكرة نبيلة ورائعة وتاأتي 
اأبناء  كل  تكاتف  عن  تعبريا 
لتعزيز  ال�سفوف  �سعبنا ور�س 
االحتالل  مع  املواجهة  حالة 
اإىل  منوها  املختلفة،  باأدواته 
موحدين  �سعبنا  اأبناء  كل  اأن 
واإ�رصارها  القيادة  خلف 
الفل�سطيني  احلق  اأخذ  على 
واأننا  منقو�س،  غري  كامال 
�سامدون مهما حاولت حكومة 
حقوقنا  من  النيل  االحتالل 
والو�سائل  الطرق  منلك  فاإننا 

النجاح  واأن  ذلك  تواجه  التي 
مثل  يف  احلرية  بزار  باإطالق 
لهو  الع�سيبة  الظروف  هذه 
اأكرب دليل على العزمية القوية 
االأ�سيل،  الوطني  والنف�س 
هذه  تعمم  اأن  اأمله  عن  وعرب 
حمافظات  باقي  يف  التجربة 
الوطن. بدورها قالت االأ�سرية 
فكرة  اأن  واكد  دنيا  املحررة 
اجلميل  لرد  جاءت  البزار 
والذين  املوظفني  لقطاع 
يعانوا ب�سبب اقتطاع االحتالل 
والذين  الفل�سطيني  للمال 
عائالت  رواتب  ب�سبب  كان 
عن  معربة  وال�سهداء  االأ�رصى 
اأملها باأن ي�سهم البزار بتي�سري 
املتطلبات ال�رصورية لعائالت 

تي�سري  ولفت  املوظفني، 
مثل هذه  اأهمية  اإىل  اهلل  ن�رص 
�سمود  تعزيز  يف  املبادرات 
االحتالل  وجه  يف  �سعبنا  اأبناء 
واأن املبادرة ت�ستحق كل الدعم 
اخلياط  نادية  واالإ�سناد،وقالت 
الغالبية  �سيوفر  البزار  اأن 
العظمى من املتطلبات وخا�سة 
العام  افتتاح  اأبواب  على  واأننا 
الدرا�سي والذي توفرت بالبزار 
برهم  اأمرية  اأما  كل حمتوياته، 
اأن املبادرة تعك�س  اأكدت  فقد 
متثله  ملا  احلقيقي  الدور 
عام  ب�سكل  الفل�سطينية  املراأة 
ب�سكل  الفل�سطينية  واالأ�سرية 
قيادية  الأدوار  واأخذها  خا�س 

حت�سن من واقع املجتمع .

�سوؤون  هيئة  حذرت 
 ، واملحررين،  اال�رصى 
ال�سحي  الو�سع  تفاقم  من 
عالء  اإبراهيم  لالأ�سري 
عاما   45 الهم�س  علي 
يتعر�س  والذي  غزة،  من 
متوا�سل  طبي  الهمال 
اعتقاله  منذ  ومتعمد 
اىل  ادى   2009 العام  يف 
تدهور يف حالته ال�سحية. 
اأن  الهيئة،  واأو�سحت 
والقابع  الهم�س  االأ�سري 
مل  اي�سل،  �سجن  يف  حاليا 
اعتقاله  قبل  يعاين  يكن 
ولكن  اأمرا�س،  اأية  من 

تدهورت  ال�سحية  حالته 
�سنوات  خالل  كبري  ب�سكل 
ب�سبب  وتفاقمت  اعتقاله، 
وعدم  بحياته  اال�ستهتار 
املنا�سب  العالج  تقدمي 
له، حيث يعانى من ورم يف 
وال�سدر،  اللمفاوية  الغدة 
بالرئتني،  حادة  اأزمة  ومن 
يعاين  باملعدة. كما  وتقرح 
تبول  من  الهم�س  اال�سري 
و"فتاق"  دائم،  اإرادي  ال 
باملثانة، وت�سنج بالقدمني 
وعدم القدرة على التحكم 
وا�سطراب  بالرباز 
الإ�سابته  يوؤدي  بالتنف�س 

اإغماء. ا�سافة  بحاالت 
اىل ذلك يعاين من م�ساكل 
اىل  نقل  وقد  الروؤية،  يف 
عيادة �سجن "الرملة" اكرث 
من مرة وال يقدم له �سوى 
االأ�سري  حيث  "امل�سكنات، 
فرتة  اأم�سى  الهم�س 
الرملة  م�سفى  يف  طويلة 
امل�ستمرة  حاجته  ب�سبب 
الفحو�سات  الإجراء 
الهيئة،  وطالبت  الطبية. 
كافة املوؤ�س�سات والهيئات 
الدولية واحلقوقية وخا�سة 
العاملية  ال�سحة  منظمة 
الإنقاذ  العاجل  بالتدخل 

حياة االأ�سري عالء الهم�س 
االحتالل  على  وال�سغط 
له  الالزم  العالج  لتقدمي 
ولالأ�رصى املر�سى اللذين 
�سحية  بظروف  ميرون 
�سعبة ومعقدة وحياتهم يف 
اأن  يذكر  حقيقي.   خطر 
الهم�س من �سكان  االأ�سري 
مواليد  ومن  رفح  مدينة 
عام 1974، وهو اأب الأربعة 
يف  اعتقل  وقد  اأبناء، 
العام 2009 بتهمة مقاومة 
عليه  وحكم  االحتالل، 

بال�سجن لـ 29 عاما.

هيئة �لأ�سرى حتذر من �لإهمال 
�لطبي بحق �لأ�سري عالء �لهم�س

الدكتور فهد اأبو احلاج مدير عام مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة 
القد�س يفتتح بازار احلرية يف مدينة طولكرم، والذي بادرت اإليه الأ�سرية املحررة 

دنيا واكد وعدد من الأ�سريات املحررات.

�سوؤون  هيئة  رئي�س  قال 
اللواء  واملحررين  االأ�رصى 
الهجمة  اإن  بكر،  ابو  قدري 
ا�ستهدفت  التي  االأخرية 
عوفر  �سجن  يف  االأ�رصى 
ا�ستمرارا  تاأتي  اأم�س، 
والعن�رصية  احلقد  مل�سل�سل 
املعتقلني،  �سد  االإ�رصائيلية 
بهم  االإ�ستفراد  وحماوالت 
واأعرب  منهم.  واالنتقام 
�سادر  بيان  يف  بكر  اأبو 
من  قلقه  عن  الهيئة،  عن 
على  االعتداءات  تزايد 
غرفهم  واقتحام  االأ�رصى 
خا�سة  وحدات  قبل  من 
وبكل  باالأ�سلحة  مدججة 
من  حمذرا  القمع،  ادوات 
�سيولد  الو�سع  هذا  اأن 
ال�سجون،  كافة  يف  انفجارا 
وحكومتها  اإ�رصائيل  تتحمل 
كاملة  امل�سوؤولية  املتطرفة 
اأن  قوات  واأو�سح  عنه. 
باالأم�س  اقتحمت  قد  القمع 
ق�سمي )19( و)20( يف معتقل 
"عوفر"، ونقلت خم�سة اأ�رصى 
اإىل  التنظيمية  الهيئات  من 
قرابة  وعزلت  اأخرى  �سجون 
)20( اأ�سرياً، وخربت ودمرت 
مقتنياتهم، اإ�سافة اإىل قمعها 
االأطفال  االأ�رصى  ق�سم 
 .)19( ق�سم  يف  القابعني 
القا�رصين  اعتقال  اأن  وقال 
بالغاز  اق�سامهم  وا�ستهداف 
هذه  مبثل  والقيام  والقمع، 

االنتقامية  االقتحامات 
�سجون  اإدارة  تنفذها  التي 
لنقل  والعمد  االحتالل، 
التنظيمية  الهيئات  كوادر 
االق�سام  با�ستقرار  والعبث 
يف  تندرج  واملعتقالت، 
اأي  واإف�ساد  تعطيل  اإطار 
عمل تنظيمي وحدوي داخل 
اقوال  وجاءت  ال�سجون. 
ووفد  زيارته  خالل  بكر  ابو 
االأ�رصى  من  عدد  الهيئة  من 
حمافظة  يف  املحررين 
كل  وهم  واالغوار،  طوبا�س 
بالكلى  املري�س  اال�سري  من 
والذي  ب�سارات  حممد 
ايام  عدة  قبل  عنه  افرج 
عاما،   17 دام  اعتقال  بعد 
املري�س  املحرر  واالأ�سري 

حممود  حممد  بال�رصطان 
دام 16  بعد اعتقال  ب�سارات 
عاما ويقبع حاليا يف م�سفى 
النجاح مبدينة نابل�س، وزيارة 
املحرر نافز حامد ب�سارات 
االأ�رصى،  من  عاما   16 بعد 
حافظ  يا�سني  اللواء  وزيارة 
حافظ.  يعقوب  االأ�سري  والد 
والوفد  بكر  ابو  قدم  كما 
العزاء  واجب  املرافق، 
ب�سابط االأمن حممد دراغمة 
والذي تويف قبل يومني ب�سبب 
انفالت ر�سا�سة من �سالحه 
باخلطاأ، وتعزية عائلة �سهيد 
اجلمل  ايهاب  العي�س  لقمة 
والذي تويف بالداخل املحتل 

خالل عمله باحد امل�سانع.

رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

تز�يد �لعتد�ء�ت على �لأ�سرى و��ستهد�ف 
�لقا�سرين �سيوؤدي �إىل �نفجار �ل�سجون

االحتالل  قوات  �سنت 
حملة  الثالثاء  اأم�س  فجر 
طالت  وا�سعة  اعنقاالت 
22 مواطنا من مدن ال�سفة 

املحتلة.
وقال مرا�سل اإعالم االأ�رصى 
�سنت  االحتالل  قوات  باأن 
يف  وا�سعة  اعتقاالت  حملة 
بلدة ع�سرية ال�سمالية قرب 
اأكرث  طالت  نابل�س  مدينة 
من 11 حمررا، حيث عرف 
منهم ال�سيخ االأ�سري املحرر 
�رصار حمادنة وجنله عمرو 
�سويل  اأدهم  واملحررين 
الذي  �سعادة  ومنا�سل 
اأم�سى 15 عاما يف �سجون 

يا�سني  وحمزة  االحتالل، 
واأبّي  حمادنة  وحممد 
حمادنة وعمر دغل�س وبراء 
اإبراهيم  واأحمد  جرارعة 
دغل�س.  وعا�سم  �سواحلة 
اعتقل  جنني  مدينة  ويف 
حممد  ال�سحفي  اجلنود 
منزله  مداهمة  بعد  عتيق 
كما  غرباً،  برقني  بلدة  يف 
املحرر  االأ�سري  اعتقال  مت 
من  العا�سي  جميل  مهدي 
املحرر  واالأ�سري  البلدة 
من  عابد  فاروق  حممد 
املجاورة.  دان  كفر  قرية 
اعتقل  طولكرم  مدينة  ويف 
اجلنود ال�ساب ر�سمي البيك 

يف  منزله  مداهمة  بعد 
اعتقال  مت  فيما  بلعا،  بلدة 
عواد  هيثم  املحرر  االأ�سري 
مروان  و�سقيقه  اجلراهيد 
قرب  العوجا  قرية  من 
ال�سياق  ويف  اأريحا.  مدينة 
ال�سبان  اجلنود  اعتقل  ذاته 
اأبو  وجمد  العموري  طارق 
رومي ومظفر اأبو رومي من 
بلدة العيزرية �رصق القد�س 
اعتقال  مت  فيما  املحتلة، 
عادل  فار�س  ال�سابني 
الفوار  خميم  من  الطيطي 
والطالب  اخلليل  جنوب 
اجلامعي حممد عادل �سيد 

اأحمد من دورا املجاورة.

 �لحتالل يعتقل 22 مو�طنا 
من �ل�سفة �ملحتلة
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عي�شة ق.

امل�سلطة  العقوبة  ب�سبب  وذلك 
واإىل  املن�رصم،  املو�سم  عليه 
يلتقي  �سوف  ذلك  جانب 
جنم  اجلديدان  ال�ساعدان 
نف�س  يف  ال�سلف  وجمعية  مقرة 
مدرجات  امام  واللعب  الظروف 
امل�سلطة  العقوبة  ب�سبب  �ساغرة 
�سوف  والتي  مقرة  جنم  على 
يعرف  حيث  اأوت،   15 يف  جتري 
اليوم برجمة اأربع مباريات اأخرى 

و�سباب  ال�ساورة  �سبيبة  مبواجهة 
بوعريريج  برج  اأهلي  ق�سنطينة، 
ح�سني  ن�رص  بلوزداد،  و�سباب 
احتاد  القبائل،  و�سبيبة  داي 
بينما  بارادو  ونادي  ب�سكرة 
جتري مواجهة مولودية اجلزائر 
اوت   16 يف  مليلة  عني  وجمعية 
بلقاء  االفتتاحية  اجلولة  وتختتم 
داربي الغرب الذي يجمع مولودية 

وهران واحتاد بلعبا�س.
عبد  الرئي�س  هيئة  تك�سف  ومل 
املالعب  عن  مدوار  الطرمي 

اأندية  فيها  ت�ستقبل  �سوف  التي 
الرابطة  اإىل  املنتمي  مقرة  جنم 
اأوملبي  فرق  جانب  اإىل  االأوىل، 
اأرزيو، امل بو�سعادة، اأمل االأربعاء 
يف  النا�سطة  احلرا�س  واحتاد 
اأن  باعتبار  الثانية،  الرابطة 
تاأهل  مل  املالعب  معاينة  جلنة 
لعدم  فيها  تلعب  التي  املالعب 
امتالكها املعايري التي ت�سمح لها 

با�ستقبال املناف�سني.
مباريات  تنطلق  املقابل،  يف 
الرابطة املحرتفة الثانية بتاريخ 

23 اأوت اأين تلعب �سبع مقابالت 
جتري  بينما  اليوم  نف�س  يف 
اجلولة  من  اخلتامية  املباراة 
االفتتاحية يف 24 من نف�س ال�سهر 
اخلروب  جمعية  فريقي  وجتمع 
ومولودية بجاية، وبرجمت الهيئة 
البطولة  مباريات  اأغلب  الكروية 
تنطلق  حيث  ليال،  املحرتفة 
ليال  الثامنة  بني  ما  اللقاءات 
جتري  بينما  والن�سف،  والثامنة 
ال�ساعة  على  الظهرية  مباريات 

اخلام�سة م�ساءا.

برجمت انطالق الرابطة الثانية يف 23 اأوت

�لبطولة �لوطنية تنطلق يف 15 �أوت وتلعب على مد�ر 3 �أيام
.  الرابطة تربمج اللقاءات ما بني ال�شاعة اخلام�شة والثامنة ليال

الألعاب الإفريقية بالرباط

�جلز�ئر ت�ضارك مبجموع 255 
ريا�ضيا يف 23 ريا�ضة

ريا�سيا من 23  ميثل اجلزائر 255 
من   12 الطبعة  خالل  تخ�س�سا 
بني  املقررة  االإفريقية  االألعاب 
ما  ح�سب  باملغرب  اأوت   31 و   19
الوفد  رئي�س  ام�س  اأول  ك�سف عنه 
وت�سارك  �سعدي،  نبيل  اجلزائري 
ببعثة  املغرب  موعد  يف  اجلزائر 
بينهم  ُم�سكلة من 369 �سخ�سا من 
و  الرجال  لدى   143- ريا�سيا   255
مدربا،   47 ال�سيدات-،  عند   112-
20 رئي�س فريق و21 طبيبا، ح�سب 
خالل  �سعدي  نبيل  به  اأفاد  ما 
وزير  مبعية  ن�سطها  �سحفية  ندوة 
روؤوف  �سليم  والريا�سة  ال�سباب 
للريا�سات  العام  واملدير  برناوي 
.قائمة  بلعيا،  نذير  بالوزارة 
التخ�س�سات الريا�سية 23 تتمثل يف 
التجذيف  عداء،   11 القوى  األعاب 
 ،11 املالكمة   ،9 الري�سة  كرة   ،6
كرة   ،4 ال�سطرجن   ،14 الدراجات 
 ،10 اجلمباز  العبة،   18 القدم 
اليد 16 لدى  االأثقال 10، كرة  رفع 
 14 اجليدو  �سيدات،  و16  الرجال 
الكاراتي-دو  وم�سارعة،  م�سارعا 
الكياك  وم�سارعة،  م�سارعا   19
 ،14 ال�سباحة   ،15 امل�سارعة   ،11

الفرو�سية 5 رجال، التايكواندو 11، 
تن�س الطاولة 8، الرماية الريا�سية 
8، الرماية بالقو�س 6، الرتياتلون 4، 
الكرة الطائرة ال�ساطئية 4، والكرة 

الطائرة 12 لدى الرجال.
وتلتحق البعثة اجلزائرية بالعا�سمة 
متتابعة،  ب�سفة  الرباط  املغربية 
بداية من 15 اأوت ب�سفر املجموعة 
الريا�سيني،  من  املتكونة  االأوىل 
ريا�ستي  وم�سوؤويل  الفنية  الطواقم 
اجليدو وكرة القدم. ومتت برجمت 
 22  ،18 اأيام  اأخرى  رحالت  ثالث 
واأو�سح  الرباط،  باجتاه  اأوت   24 و 
اخلطوط  "�ست�سمن  املتحدث: 
الوفد  نقل  اجلزائرية  اجلوية 
بني  اتفاقية  توقيع  بعد  اجلزائري 
�رصكة  �ستتكفل  حني  يف  الطرفني، 
اأومربو بتوفري املالب�س الريا�سية"، 
بخ�سو�س  �سوؤال  عن  رده  ويف 
تكهناته حول عدد امليداليات التي 
تطمح لنيلها االحتاديات الريا�سية، 
بدى �سعدي حذرا الأن --ح�سبه-- 
خ�سو�سيات  من  اجلانب  هذا 
الفيدراليات الريا�سية التي التزمت 

مع وزارة ال�سباب والريا�سة".
ق.ر.

توا�سل املنتحبات اجلزائرية التاألق، 
الريادة  كر�سي  على  الرتبع  عرب 
 16 منها  ميدالية  مبجموع   موؤقتا 
ذهبية، 17 ف�سية و11 برونزية بعد 
البطولة  من  الثاين  اليوم  مناف�سات 
اجلارية  لل�سباحة  لل�سباب  العربية 
جرت  التي  اأوت   7 اإىل   4 بني  ما 
البي�ساء  الدار  مبدينة  اأم�س  اأول 
املغرب، ومتيزت احل�سة امل�سائية 
ف�سهد  الوطنية،  العنا�رص  بربوز 
تخ�س�س 200 م فرا�سة ح�سورا قويا 
الثالثة،  االأ�سناف  يف  للجزائريني 
الذهب من ن�سيب حممد بن  فكان 
حاجة عند االأ�ساغر بتوقيت 2 د 12 
العرباوي  بيون�س  متبوعا  ج،   25 ثا 
ثا   12 د   2 بزمن  الف�سية  نال  الذي 
الف�سية  بوع�سري  افتك  كما  ج،   60
ثا 94   06 د   2 بزمن  االأوا�سط  عند 
اأحرزها  امليدالية  لون  نف�س  ج، 
لدى  ج   41 ثا   25 د   2 �سابور  اأيوب 
�سيطرت  االإناث،  وعند  الرباعم. 
ال�سغريات  عند  خالدي  مرمي 
متبوعة  ج،   58 ثا   23 د   2 بتوقيت 
 26 د   2 ميدوين  �سهام  مبواطنتها 
اآالء  ثا 73 ج، وعند الرباعم افتكت 
حّما�س الف�سية كذلك 2 د 36 ثا 82 
الظهر  على  م   50 تخ�س�س  ويف  ج، 
�سّيع الريا�سيون اجلزائريون التتويج 
بالذهب، فعند الرباعم نال من�سف 
بن بارة، الف�سية 30 ثا 94 ج، وعند 
العرباوي  يون�س  ح�سد  االأ�ساغر 
عاّلم  واأ�سامة  ج   68 ثا   29 الف�سية 
الربونزية 29 ثا 81 ج، ولدى االأكابر 
بالف�سية  عرجون  اهلل  عبد  اكتفى 

بزميله  متبوعا  ج(،   44 ثا   26(
ج(.   63 ثا   26( بوحميدي  ريا�س 
وعند االإناث تاألقت �سباحة املجمع 
البرتويل اإميان زيتوين بنيلها املعدن 
بتوقيت  ال�سغريات  عند  النفي�س 
31 ثا 06 ج، واكت�سبت ما�سا كاميل 
 34 الرباعم  عند  الف�سية  �سعدي 
من�سور  بن  رمية  وتوجت  ج،   27 ثا 
م   1500 الطويل  ال�سباق  بلقب 
�سباحة حرة بزمن 18 د 19 ثا 88ج، 
ح�سدت  ال�سباحية  الفرتة  وخالل 
ثالث  اجلزائرية  املنتخبات 
واحدة،  ف�سية  و  ذهبية  ميداليات 
حيث وا�سل اأن�س تون�سي من �سنف 
 100 ذهبية  بح�سده  تاألقه  الرباعم 
 16 ثا   58 بتوقيت  حرة  �سباحة  م 
احتاد  �سباحة  ت�سيف  اأن  قبل  ج، 
لقب  بلقا�سمي  خن�ساء  اجلزائر 
ال�سغريات  عند  �سباحات   4 400م 
بزمن 5 د 12 ثا 18 ج، وتوجت رمية 
كذلك  ال�سغريات  من  من�سور  بن 
بذهبية 100 م �سباحة حرة 1 د 00 
ثا 60 ج، كما حت�سلت ما�سا كاميل 
 100 ف�سية  على  �سغريات  �سعدي 
وعقب  ج.   97 ثا   03 د   1 حرة  مرت 
البطولة  من  الثاين  اليوم  جمريات 
تتوا�سل  -التي  لل�سباب  العربية 
ارتفع  واالأربعاء-  الثالثاء  يومي 
ر�سيد اجلزائر �سمن الرتتيب العام 
اإىل جمموع 44 ميدالية  للميداليات 
موؤقتا،  االأوىل  املرتبة  يف  ي�سعها 
املنظم  البلد  باملغرب  متبوعة 

وتون�س.
ق.ر.

البطولة العربية لل�شباب لل�شباحة

�جلز�ئر حتتفظ بال�ضد�رة 
موؤقتا بر�ضيد 44 ميد�لية

اأعلنت الرابطة املحرتفة لكرة القدم عن برنامج املباريات املتعلق باأول ثالث جول ات من الرابطة 
املحرتفة الأوىل وجولتني عن الرابطة الثانية، حيث ينطلق املو�شم الكروي اجلديد 2019/2020 
بخو�ض مباريات الرابطة الأوىل املقررة ابتداء من تاريخ 15 اأوت املقبل وتلعب على مدار ثالثة 

اأيام 15، 16 و17 اأوت اجلاري، ولهذا الغر�ض �شوف تعرف افتتاحية البطولة الوطنية خو�ض بطل 
املو�شم املن�شرم احتاد العا�شمة قمة اجلولة الأوىل اأمام وفاق �شطيف دون جمهور عندما ي�شتقبل 

اللقاء على ملعبه عمر حمادي ببولوغني

�سّجل املدرب التون�سي معز بوعكاز 
منا�سبهم،  من  الراحلني  اول  قائمة 
على  من�سبه  من  ا�ستقال  بعدما 
�سبيبة  لفريق  الفنية  العار�سة  راأ�س 
ال�ساورة وذلك قبل انطالق املو�سم 
الكروي اجلديد، حيث التقى بوعكاز 
الفريق  برئي�س  ام�س  اأول  �سهرة 
حممد زرواطي مبقر ترب�س النادي 
واأعلن  التون�سية  قمرت  مدينة  يف 
عن  والرحيل  مهامه  من  ا�ستقالته 
بال�سغوطات  االأمر  مربرا  الفريق 
خالل  لها  يتعر�س  التي  الكبرية 
اأجراه  الذي  التح�سريي  الرتب�س 
قدرته  وعدم  تون�س  يف  الفريق  مع 
الكبرية  االلتزامات  مواكبة  على 
اجلنوب  ممثل  مع  يواجهها  التي 
اجلزائري، وهو االأمر الذي وافقت 
عليه اإدارة النادي، خا�سة وان عالقة 
الطرفني كانت متوترة منذ املقابلة 
اأمام  ال�ساورة  لعبتها  التي  الودية 
عند  تبنّي  بعدما  االإفريقي  النادي 
الت�سكيلة  اأن  اللقاء  خو�س  موعد 
الرديف  الفريق  تواجه  �سوف 
لالإفريقي وهو االأمر الذي اعرت�س 

عليه بقوة زرواطي ووجه حتذيرات 
الثقة  عدم  تزيد  اأن  قبل  لبوعكاز، 
العقم  ب�سبب  االأن�سار  طرف  من 
النادي  منه  يعاين  الذي  الهجومي 
يف ظل عدم قدرة املهاجمني على 
الت�سجيل وت�سييع الكثري من الفر�س 
اأمام املرمى االأمر الذي مل يتمكن 
املدرب التون�سي من اإيجاد احللول 
له خالل فرتة الرتب�س التح�سريي، 
و�سوف تقوم اإدارة ال�ساورة بالبحث 

الفرتة  خالل  جديد  مدرب  عن 
راأ�س  على  لتعيينه  حت�سبا  املقبلة  
قيادة  اأجل  من  الفنية  العار�سة 
اجلديد،  املو�سم  خالل  الت�سكيلة 
والتي �سوف تنطلق بخو�س اجلولة 
الوطنية  البطولة  من  االفتتاحية 
خو�س  قبل  ق�سنطينة  �سباب  اأمام 
البطولة  اإىل  التاأهيلية  الدورة 
انطالقها  املقرر  لالأندية  العربية 
املقبل  اوت   18 تاريخ  من  ابتداء 

يف املغرب. من جهة اأخرى، اختتم 
يحي  علي  �سيد  الالعب  رفقاء 
�رصيف ترب�س تون�س وعادوا �سباح 
رحلة  عرب  الوطن،  اأر�س  اإىل  اأم�س 
بومدين  هواري  مطار  نحو  جوية 
الدويل قبل موا�سلة الرحلة اجلوية 
الداخلية نحو مدينة ب�سار من اأجل 
موا�سلة التح�سري النطالق املو�سم 

الكروي اجلديد. 
عي�شة ق.

الفريق اأنهى ترب�ض تون�ض وعاد اأم�ض اإىل اأر�ض الوطن

بوعكاز ي�ضتقيل من تدريب �ضبيبة �ل�ضاورة
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عي�شة ق.

عطلة  يف  حاليا  بلما�ضي  يتواجد 
من  بفرن�ضا  عائلته  اأفراد  رفقة 
اأجل التخل�ص من التعب والإرهاق 
منذ  لهما  تعر�ضا  اللذان  الكبريين 
التح�ضريية  املرحلة  النطالق يف 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ص  يف  للم�ضاركة 
يف  املن�رصم  ال�ضهر  جرت  التي 
باللقب  اجلزائر  وعادت  م�رص 

حيث  الفراعنة،  اأر�ص  من  القاري 
البتعاد متاما عن  بلما�ضي  ف�ضل 
العلن  اإىل  الظهور  وعدم  الأ�ضواء 
مف�ضال البقاء بعيدا عن الأحداث 
التي تقع يف اجلزائر ويرف�ص الرد 
على كل الأخبار التي يتم ترويجها 
حول م�ضتقبله مع املنتخب الوطني 
الحتادية  رئي�ص  مع  وعالقته 
الدين  خري  القدم  لكرة  اجلزائرية 

زط�ضي وحميط الفاف.

فاإن  ذاتها  امل�ضادر  وح�ضب 
يف  يفكر  ل  م�ضتغامن  مدينة  ابن 
التي  الأخبار  تلك  وكل  ال�ضتقالة 
من  لها  اأ�ضا�ص  ل  ترويجها  يتم 
ال�ضحة خا�ضة واأن هدفه الرئي�ضي 
اخل�رص  مع  احلالية  الفرتة  خالل 
يف  للم�ضاركة  التاأهل  اإىل  قيادته 
واملقررة  املقبلة  العامل  كاأ�ص 
ي�ضعى  حيث  بقطر،   2022 العام 
وتدارك  املونديال  يف  للم�ضاركة 

الطبعة  عن  اجلزائر  غياب 

ال�ضابقة 2018 يف رو�ضيا، ويرف�ص 

اإعالمي  ظهور  اأي  حاليا  بلما�ضي 

ومنح  التلفزيونية  القنوات  عرب 

حوارات وذلك رغم العرو�ص التي 

و�ضلته من قنوات اإعالمية اأجنبية 

الوقت  اختيار  يف�ضل  حيث  كبرية، 

�ضمته  عن  للخروج  املنا�ضب 

وك�ضف احلقائق.

رف�ض الظهور عرب و�شائل الإعالم ويف�شل ال�شمت حاليا

بلما�ضي لن ي�ضتقيل ويتواجد يف عطلة بفرن�ضا
فّندت م�شادر مقربة من الحتادية اجلزائرية لكرة القدم الأخبار التي مت 

ترويجها قبل اأقل من 48 �شاعة حول اتخاذ الناخب الوطني جمال بلما�شي قرار 
ال�شتقالة من من�شبه ورمي املن�شفة ب�شبب عدم اقتناعه بالأمور الداخلية التي 

متّيز حميط املنتخب الوطني، وهي الأخبار التي بلغت احلديث حول اإقدام 
امل�شوؤول الأول على م�شتوى العار�شة الفنية الوطنية بتوجيه ر�شالة اإىل العنا�شر 

الوطنية عرب تطبيق »الوات�شاب« يخربهم فيها بقراره املغادرة وتوديعهم، حيث 
اأكدت نف�ض امل�شادر ان تلك الأخبار ل �شحة لها 

م�شاركته اأمام وي�شت هام نهاية هذا الأ�شبوع غري موؤكدة

حمرز مهدد بالغياب جمددا عن املناف�ضة ب�ضبب املن�ضطات
الدويل  الالعب  ق�ضية  تتوا�ضل 
مع  حمرز  ريا�ص  اجلزائري 
ظهور  خالل  من  املن�ضطات 
بعدما  وذلك  جديدة،  تطورات 
اجنليزية  اإعالمية  تقارير  ك�ضفت 
الت�ضكيلة  ميدان  متو�ضط  اأن 
عن  بالغياب  مهدد  الوطنية 
الدوري  من  الفتتاحية  اجلولة 
يخو�ضها  التي  املمتاز  الإجنليزي 
نهاية  �ضيتي  مان�ض�ضرت  ناديه 
هام  وي�ضت  اأمام  الأ�ضبوع  هذا 
الدفاع  خاللها  من  ي�رصع  والتي 
املو�ضم  اأحرزه  الذي  اللقب  على 
نفيه  امل�ضدر  وح�ضب  الفارط، 
فاإن الدواء الذي تناوله حمرز من 

خالل و�ضفة طبية من اأجل عالج 
جعل  العني  يف  مبر�ص  اإ�ضابته 
التخوفات تدق ناقو�ص اخلطر لدى 
الإجنليزي  لناديه  الطبي  الطاقم 
يف  امل�ضاركة  من  منعه  والذي 
مباراة كاأ�ص الدرع الإجنليزي اأمام 
ب�ضبب  املن�رصم  الأحد  ليفربول 
على  الدواء  اإحتواء  من  التخوف 
ت�ضعه  �ضوف  كانت  من�ضطة  مادة 
اأمام ماأزق كبري لو مير عرب فح�ص 
تناول املن�ضطات الأمر الذي دفع 
باملدرب ال�ضباين بيب غوارديول 
قائمة  من  ا�ضمه  �ضحب  اإىل 
اللقاء  يف  امل�ضاركني  الالعبني 
بعدما كان مر�ضحا للعب احتياطي 

جاهزا  كان  الذي  وهو  القل  على 
للعودة اإىل املناف�ضة.

املادة  فاإن  اخلرباء  وح�ضب 
اأ�ضبوع  اجل�ضم  يف  تدوم  املن�ضطة 
احلذر  يجعل  الذي  الأمر  اكرث  اأو 

�ضيتي  للمان  الفني  الطاقم  �ضمة 
الالعب  و�ضعية  مع  التعامل  يف 
ال�ضتغناء  نحو  ويتوجه  اجلزائري 
عنه جمددا يف موعد وي�ضت هام.
عي�شة ق.

نهائي البطولة الوطنية لل�شطرجن فردي

تتويج نا�ضر لينا وطالبي �ضفيق بتيارت
توج لعبا ال�ضطرجن نا�رص لينا من 
ال�ضيدات  لدى  وزو  تيزي  ترجي 
جمعية  نادي  من  �ضفيق  طالبي  و 
بلقب  الرجال  لدى  الوطني  الأمن 
فردي  لل�ضطرجن  الوطنية  البطولة 
اأم�ص  اأول  م�ضاء   اختتمت  التي 
من  اأيام  خم�ضة  بعد  بتيارت 
لينا  نا�رص  احتلت  وقد  املناف�ضة، 
نقاط  5ر7  الأوىل مبجموع  املركز 
من  زينب  عابدي  على  متقدمة 
نادي بولوغني التي حت�ضلت على 7 

نقاط و نا�رص رانيا من ترجي تيزي 
نقاط،   6 الثالث  املركز  يف  وزو 
�ضفيق  طالبي  تقدم  الرجال  ولدى 
يف الرتتيب العام مبجموع 8 نقاط 
تاركا املركزين الثاين و الثالث لكل 
من براهمي ملني من اأوقا�ص بجاية 
ب 5ر7 نقاط و �ضامي حممد اإليا�ص 

من هالل �ضيدي بلعبا�ص 6 نقاط.
التي نظمت  البطولة  ومتيزت هذه 
بوترية  ال�ضوي�رصي  النظام  وفق 
ثانية  اإ�ضافة 30  �ضاعة ون�ضف مع 

ح�ضب  عال  مب�ضتوى  نقلة  لكل 
الدويل  احلكم  املناف�ضة  مدير 
ويتاأهل  جمال،  خوجة  �ضارف 
النهائية  املرحلة  هذه  خالل  من 
الثالثة الأوائل اإناث و ذكور لتمثيل 
اجلزائر يف البطولة العربية فردي 
 5 اإىل  نوفمرب   26 من  املقررة 
دي�ضمرب املقبلني مبدينة م�ضتغامن، 
النهائية  املرحلة  هذه  وعرفت 
الحتادية  طرف  من  املنظمة 
بالتن�ضيق  لل�ضطرجن  اجلزائرية 

والريا�ضة  ال�ضباب  مديرية  مع 
اأح�ضن   32 م�ضاركة  تيارت  لولية 
خالل  من  تاأهلوا  ولعبة  لعب 
ختام  ويف  النهائي،  ن�ضف  الدور 
الفكري  الريا�ضي  املوعد  هذا 
امليداليات  و  الألقاب  توزيع  مت 
من  اأع�ضاء  بح�ضور  الفائزين  على 
لل�ضطرجن  اجلزائرية  الحتادية 
ال�ضباب والريا�ضة  وممثلي مديرية 

بالولية و وجوه ريا�ضية.
ق.ر.

وفد احتاد العا�شمة و�شل النيجر مبعنويات مرتفعة

دزيري يبحث احللول لتعوي�ض 
الغيابات اأمام �ضونيديب

خلو�ص  يح�رص  اأين  نيامي  بالعا�ضمة  العا�ضمة  احتاد  فريق  التحق 
م�ضابقة  من  التمهيدي  الدور  ذهاب  �ضمن  �ضونيديب  نادي  مواجهة 
رابطة اأبطال اإفريقيا، حيث توّجه النادي العا�ضمي �ضهرة اأول اأم�ص 
املو�ضم  يف  القارية  خرجاته  لأوىل  ال�ضتعداد  اأجل  من  النيجر  اإىل 
ال�ضعبة  الظروف  التي جاءت يف ظل  الرحلة  وهي  اجلديد،  الكروي 
الأمر  للنادي  البنكي  احل�ضاب  جتميد  ظل  يف  الفريق  بها  مير  التي 
الذي عّقد مهمة التعاقد مع لعبني جدد والحتفاظ بالعبي املو�ضم 
بحثا  العا�ضمي  النادي  وجدها  التي  ال�ضعوبات  جانب  اإىل  املقبل، 
عن امل�ضادر املالية التي ت�ضمح لها باحلجز يف النيجر قبل ان جتد 
الإدارة طوق النجاة من طرف �رصكة »احلياة بيرتوليوم« التي تكفلت 
بدفع م�ضاريف التنقل ومنحت منحة مغرية اإىل الالعبني لتحفيزهم 
من اأجل العودة بالفوز من النيجر، وعرفت رحلة ت�ضكيلة »�ضو�ضطارة« 
بن  حممد  من  بكل  الأمر  ويتعلق  التعداد  عن  لعبني  اأربعة  غياب 
الثالثي  جانب  اإىل  التمهيدي،  الدور  للعب  يوؤهل  مل  الذي  خما�ضة 
النيجر،  مقابلة  للعب  يوؤهلوا  مل  الذين  خليفة  وبن  بلقروي  بلعربي، 
عن  البحث  مهمة  اأمام  نف�ضه  دزيري  بالل  املدرب  �ضيجد  حيث 
البدائل من اأجل اختيار الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية التي �ضوف تلعب املقابلة 

املقررة ظهرية اجلمعة املقبل.

زمامو�ض: الأطراف التي انتقدتني غادرت 
ولن اأترك الحتاد يف هذا الو�شع

قام احلار�ص حممد اأمني زمامو�ص بالرد على التهامات التي طالته 
من حميط النادي وعدد من الأن�ضار عندما اأكد اأن املجموعة التي 
كانت تغالط اجلميع حوله غادرت النادي خالل الفرتة ال�ضعبة التي 
يتخبط فيها ومل تقف معه عك�ص ما حدث معه وهو الذي اأعرب عن 
جاهزيته يف الوقوف اإىل جانب الحتاد والتحمل فرتة اأخرى امل�ضاكل 
ليقوم  كان م�ضوؤول ماكان  لو  اأن �رصار  النادي، م�ضيفا  بها  التي مير 
وتبقى  تكون �رصية  اأن  يفرت�ص  كان  اأمور  بت�رصيحات يف حقه حول 
ما بني ا�ضوار النادي ح�ضبه، م�ضيفا انه مل يرتك الحتاد يف و�ضعه 
احلايل عك�ص ما حدث مع الأطراف التي كانت توجه النتقادات له.

معطيات  عدة  »�ضو�ضطارة«  ت�ضكيلة  حار�ص  و�ضح  اأخرى  جهة  من 
وقعت معه خال املو�ضم املن�رصم، عندما اأو�ضح ان اأمورا غري ريا�ضية 
اأ�ضهر  والبقاء يف املناف�ضة ملدة ثالثة  اللعب  اإبعاده عن  تدخلت يف 
كاملة ب�ضبب تدخالت يف خيارات املدرب، مو�ضحا اأنه مل ينل اأجوره 
منذ �ضهر اأكتوبر املن�رصم واخلطوة التي قام بها بخ�ضو�ص و�ضع ملفه 
على طاولة املنازعات يتعلق باحل�ضول على اأوراق الت�رصيح للرحيل 
نحو وجهة اأخرى ولي�ص اأخذ م�ضتحقاته التي يدين بها، م�ضيفا اأنه لن 

يطالب باأمواله من الفريق الذي منحه الكثري كالعب.

فار�ض مطلوب من اأنتري ميالن واأتاالنتا
يتواجد الالعب الدويل اجلزائري 
اهتمام عدد  حممد فار�ص �ضمن 
يف  الراغبة  الإيطالية  الأندية  من 
والتعاقد  خدماته  على  احل�ضول 
التحويالت  فرتة  خالل  معه 
ال�ضيفية احلالية، ويف هذا ال�ضدد 
ك�ضف مدرب فاغر�ص يف �ضفوف 
الأي�رص  مدافع  اأن  �ضبال،  نادي 
اجلزائري يقرتب من اللعب رفقة 

الدوري  يف  الأندية  عمالقة  اأحد 
الإيطايل، م�ضيفا اأن فار�ص حمل 
ميالن  اأنتري  فريقي  اإدارة  اهتمام 
ت�رصيحات  يف  وذلك  واتالنتا، 
اأدىل بها اإىل جريدة »لغازيتا ديلو 

�ضبورت« الإيطالية.
من  فار�ص  متكن  حال  ويف 
لأحد  فر�ضة  على  احل�ضول 
�ضوف  ذكرهما  ال�ضالف  الفريقني 

م�ضواره  يف  نوعية  قفزة  يكون 
مل  ا�ضمه  واأنه  خا�ضة  الكروي 
ينت�رص كثريا يف �ضاحة النتقالت 
ال�ضيفية اجلارية، واللعب مع اأنتري 
مينحه  �ضوف  اأتالنتا  او  ميالن 
فر�ضة لعب م�ضابقة دوري اأبطال 
امل�ضاركة  اإىل  التاأهل  بعد  اأوروبا 
املجموعات  دور  من  الأوروبية 
انتقاله  فر�ضية  وتبقى  مبا�رصة، 

املهتمة  الأندية  احد  اإىل 
تورينو  نادي  جانب  اإىل  بخدماته 
التوقيع معه قبل  الذي ي�رص على 
مرتبطة  ال�ضيفي  املركاتو  انتهاء 
عن  التخلي  ناديه  اإدارة  مبوافقة 
الذي  وهو  وت�رصيحه  خدماته 
ميتد  بعقج  معها  مرتبطا  لزال 

اإىل �ضائفة العام 2021.
ع.ق.



على  الأ�ضواء  �ضترتكز 
من  اأكرث  ماجواير  هاري 
بعد  م�ضى،  وقت  اأي 
مان�ض�ضرت  اإىل  انتقاله 
مليون   80 مقابل  يونايتد 
لي�ضبح  اإ�ضرتليني،  جنيه 
العامل،  يف  مدافع  اأغلى 
ديك  فان  فريجيل  ون�ضح 
نظريه  ليفربول  مدافع 
ب�رضورة  ماجواير، 
وعدم  اللعب  يف  الرتكيز 

ال�ضو�ضاء،  لهذه  اللتفات 
التعامل جيدا مع  اأراد  اإذا 
نال  اأن  و�ضبق  ال�ضغوط، 
فان ديك لقب اأغلى مدافع 
يف العامل عندما ان�ضم اإىل 
مليون   75 مقابل  ليفربول 
 ،2018 يف  اإ�ضرتليني  جنيه 
اليونايتد  يحطم  اأن  قبل 
مع  بالتعاقد  الرقم  هذا 
�ضيتي،  لي�ضرت  دفاع  قلب 
ديك:  فان  واأ�ضاف 

ول  له  ناقة  ل  »ماجواير 
جمل يف ال�ضعر الذي دفعه 
على  للح�ضول  اليونايتد 
خدماته، لكنه لن ي�ضتطيع 
الإفالت  حال  كل  على 
الإعالمي«،  الرتكيز  من 
الكبري  ال�ضعر  »هذا  ونوه: 
لكن  ال�ضغوط،  يجلب 
يجب األ يكون له اأي تاأثري 
دائما  تعاين  لأنك  �ضلبي، 
الأندية  يف  ال�ضغوط  من 

مان�ض�ضرت  مثل  الكبرية 
يونايتد«.

دورا  ديك،  فان  ولعب 
ليفربول  مع  حموريا 
الريدز  اإىل  قدومه  منذ 
على  النادي  و�ضاعد 
اأبطال  دوري  بلقب  الفوز 
املا�ضي،  املو�ضم  اأوروبا 
اآخر  حتى  واملناف�ضة 
الدوري  لقب  على  رمق 
وقال  املمتاز،  الإجنليزي 

الدويل الهولندي اإن قدرته 
يف  �ضيء  كل  و�ضع  على 
�ضاعده  ال�ضحيح،  ن�ضابه 
الرتكيز  على  التغلب  على 
الإعالمي، واأو�ضح: »فقط 
القيام  على  الرتكيز  حاول 
مبا حتب واأن تقدم اأف�ضل 
ما عندك، اثبت نف�ضك يف 
بوقتك  وا�ضتمتع  امللعب 
ول ت�ضغل بالك باأي اأ�ضياء 

اأخرى«.

 بايرن ميونخ يخطط
 لإبرام 4 �صفقات

�ضاين  لريوي  مع  املنتظر  بتعاقده  الأملاين  ميونخ  بايرن  يتوقف  لن 
�ضفوفه  تعزيز  موا�ضلة  ينوي  حيث  الإجنليزي،  �ضيتي  مان�ض�ضرت  جناح 
النادي  اإعالن  املتوقع  ومن  اجلاري،  ال�ضيفي  املريكاتو  نهاية  قبل 
و�ضك  على  بات  بعدما  الأ�ضبوع،  هذا  الأملاين  الدويل  �ضم  البافاري 
التفاق مع املان �ضيتي و�ضاين على كافة بنود التعاقد، وذكرت �ضحيفة 
بايرن  لها  يخطط  حمتملة  �ضفقات   4 هناك  اأن   »Abendzeitung«ِ
ميونخ، فور ان�ضمام �ضاين ل�ضفوف الفريق البافاري، واأفادت ال�ضحيفة 
باأن بايرن ميونخ ينوي �ضم مارك روكا لعب و�ضط اإ�ضبانيول الذي جذب 
اأنظار النادي البافاري بعد م�ضاركته مع منتخب اإ�ضبانيا يف بطولة اأوروبا 

حتت 21 عاًما هذا ال�ضيف.
كما ياأتي املغربي حكيم زيا�س لعب اأجاك�س اأم�ضرتدام الهولندي �ضمن 
ال�ضفقات املحتملة للبايرن يف الأ�ضابيع الأخرية من املريكاتو ال�ضيفي، 
م�ضتوى  وعلى  الأملاين،  ليبزيج  مهاجم  فرينر  تيمو  اإىل  بالإ�ضافة 
النا�ضئني ي�ضتهدف البايرن التعاقد مع �ضيدي �ضاين لعب �ضالكه، وهو 
ال�ضقيق الأ�ضغر لنجم مان�ض�ضرت �ضيتي لي�ضبح ال�ضقيقان على مقربة من 

الجتماع �ضوًيا يف فريق واحد.

نيمار ورقة بر�صلونة 
الأخرية باملريكاتو

ك�ضف تقرير �ضحفي اإ�ضباين ام�س عن تطور جديد يف ال�ضفقة املحتملة 
اإىل �ضفوف  باري�س �ضان جريمان  دا �ضيلفا جنم  نيمار  الربازيلي  بعودة 
بر�ضلون، .ووفًقا ل�ضحيفة »موندو ديبورتيفو« الإ�ضبانية، فاإن ت�رضيحات 
جو�ضيب ماريا بارتوميو رئي�س بر�ضلونة يف موؤمتر تقدمي �ضفقات الفريق 
مع  التعاقد  اإىل  تعود  مفتوًحا  يزال  ل  البار�ضا  مريكاتو  باأن  الكتالوين، 
نيمار، واأكدت اأن �ضفقة نيمار هي التدعيم الوحيد املحتمل لرب�ضلونة 
هذا ال�ضيف، ل �ضيما بعد اأن تعاقد الفريق مع ظهري اأي�رض ب�ضم جونيور 
فريبو ب�ضكل ر�ضمي، واأ�ضارت اإىل اأن مفاو�ضات عودة النجم الربازيلي ل 
تزال عالقة بني طلبات �ضان جريمان الكبرية، ورغبة بر�ضلونة يف اإمتام 
ال�ضفقة عن طريق تبادل الالعبني، و�ضددت على اأن خيار ال�ضتغناء عن 
املقبل غري  ال�ضيف  لل�رضاء يف  بند  و�ضع  الإعارة مع  �ضبيل  نيمار على 

مطروح الآن على طاولة املفاو�ضات.

توم فرينر: ل نريد 
الربميريليغ مثل الكالت�صيو

بطولة  ال�رض�ضة يف  باملناف�ضة  �ضعادته  ليفربول  رئي�س  توم فرينر  اأبدى 
الدوري الإجنليزي املمتاز خالل املو�ضم املا�ضي، بني فريقه ومان�ض�ضرت 
�ضيتي، وقاتل ليفربول على ح�ضد لقب الربميريليغ حتى اجلولة الأخرية 
من املو�ضم، قبل اأن يخ�رض اللقب ل�ضالح ال�ضيتيزنز بفارق نقطة وحيدة 
فقط، وقال فرينر، خالل ت�رضيحات نقلتها �ضحيفة »كالت�ضيو مريكاتو« 
للغاية،  اإيجابًيا  كان  اإجنلرتا  املا�ضي يف  املو�ضم  اأن  »اأعتقد  الإيطالية: 
بالنظر اإىل املناف�ضة ال�رض�ضة بني ليفربول ومان�ض�ضرت �ضيتي، فمن املهم 
لبطولة الدوري الإجنليزي اأن تكون هاك مناف�ضة حقيقية«، واأ�ضاف: »ل 
كل  باللقب  يفوز جوفنتو�س  الإيطايل، حيث  الدوري  البطولة مثل  نريد 
عام دون اأي مناف�ضة«. يُذكر اأن ليفربول اأنهى املو�ضم املا�ضي، مرتبًعا 
على  اأوروبا  اأبطال  دوري  بلقب  توج  حيث  العجوز،  القارة  عر�س  على 

ح�ضاب توتنهام.

فرانك لمبارد  �ضيحاول 
لنادي  الفني  املدير 
الإجنليزي،  ت�ضيل�ضي 
الأكرب  امل�ضكلة  حل 
وهي  اللندين  للفريق 
الأهداف  ت�ضجيل  كيفية 
هازارد،  اإيدين  بدون 
واأنهى الالعب البلجيكي 
املو�ضم املا�ضي بعد اأن 
و�ضجل  هدفا   15 �ضنع 
16 اآخرين، وهو ما يعني 
اأنه كان م�ضاهما يف نحو 
الفريق  اأهداف  ن�ضف 
الربميريليغ،  يف  اللندين 
على  قدرته  وكانت 
الكرة  على  احلفاظ 
الطريق  يفتح  كان  مما 
ومتريراته  زمالئه،  اأمام 
دفاعات  تخرتق  التي 
ما  اأبرز  املناف�ضني، 
ت�ضيل�ضي  هجوم  مييز 
رحيله  وترك  ل�ضنوات 
ريال  اإىل  ال�ضيف  هذا 
كبرية،  ثغرة  مدريد 
من  ت�ضيل�ضي  منع  واألقى 
�ضم لعبني جدد لفرتتي 
على  بظالله  انتقالت 
عودة لمبارد اإىل الفريق 
باإخال�س  خدمه  الذي 

كالعب ملدة 13 عام.
غونزالو  رحيل  .ومع 
لمبارد  �ضيكون  هيغوين 
العتماد  على  جمرًبا 
جريو  اأوليفييه  على 
 32 عمره  يبلغ  الذي 
عاما ول ي�ضجل بانتظام 
الإجنليزي  الدوري  يف 
ومي�ضي  اأبراهام  وتامي 
بات�ضواي، ورغم ان�ضمام 

بولي�ضيت�س  كري�ضتيان 
دورمتوند،  بورو�ضيا  من 
قبل  متت  �ضفقة  يف 
احلظر  عقوبة  دخول 
يبقى  فاإنه  التنفيذ،  حيز 
اإىل  بحاجة  موهبة 
ينبغي  يزال  ول  ال�ضقل 
اأجل  من  القتال  عليه 
يف  مكان  على  احل�ضول 
ح�ضاب  على  الت�ضكيلة 

ويليان وبيدرو.
ت�ضيل�ضي  اإنهاء  ورغم 
بلقب  بالفوز  للمو�ضم 
فاإن  الأوروبي،  الدوري 
�ضاري  ماوري�ضيو  اإقالة 
اأن  بعد  مفاجئة  تكن  مل 
الفريق  اأداء  و�ضف  مت 
اللندين حتت قيادته باأنه 
فاتر وممل، ولذلك يجب 
على لمبارد اإعادة �ضحن 

للحفاظ  فريقه  طاقة 
كاأف�ضل  و�ضعه  على 
مان�ض�ضرت  بعد  فريق 
�ضيتي وليفربول وتوتنهام 
رمبا  الذي  هوت�ضبري 
اأداء  اأخرى  مرة  يقدم 
جناحه  ورغم  اأف�ضل، 
ال�ضابق مع النادي، تعهد 
النظر  بعدم  لمبارد 
اأهمية  من  وقلل  للخلف 
�ضوق  يف  احلظر  عقوبة 
بحديثه  النتقالت 
بحاجة  لي�س  اأنه  عن 
لعبني  مع  التعاقد  اإىل 
املجموعة  لأن  اأف�ضل 
مبا  جيدة  املوجودة 
ذلك  و�ضي�ضعد  يكفي، 
اأبراهام  اأمثال  لعبني 
اأودوي  هود�ضون  وكالوم 
ت�ضيك  لوفتو�س  وروبن 
الذين  ماونت  ومي�ضون 
كبرية  فر�ضة  �ضريون 
على  العتماد  غياب  يف 
اأبراموفيت�س، كما  اأموال 
مب�ضاهدة  لمبارد  تعّهد 
الرديف  فريق  مباريات 
بانتظام  النا�ضئني  وفرق 
وهو اأمر مل يهتم به اأحد 

ممن �ضبقه.
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لمبارد يتطلع لإعادة �صحن طاقة ت�صيل�صي

فان ديك ين�صح ماجواير

ريال مدريد يتم�صك بورقة بيل ل�صم بوغبا
اإ�ضباين  �ضحفي  تقرير  ك�ضف 
يف  جديد  تطور  عن  البارحة 
بانتقال  املحتملة  ال�ضفقة 
لعب  بوغبا،  بول  الفرن�ضي 
اإىل  يونايتد،  مان�ض�ضرت  و�ضط 
ل�ضحيفة  ووفًقا  مدريد،  ريال 
الإ�ضبانية،  ديبورتيفو«  »موندو 
رف�س  يونايتد  مان�ض�ضرت  فاإن 
ب�ضم  الأخري  مدريد  ريال  عر�س 
رودريغيز  خامي�س  مقابل  بوغبا 

يورو،  مليون   30 اإىل  بالإ�ضافة 
ل  يونايتد  مان�ض�ضرت  اأن  واأكدت 
يزال يتم�ضك باحل�ضول على 150 
مليون يورو، لال�ضتغناء عن بوغبا 
قبل اأيام قليلة من انطالق بطولة 
املمتاز،  الإجنليزي  الدوري 
اأن  الإ�ضبانية  ال�ضحيفة  واأ�ضارت 
جنم  بيل  غاريث  الويلزي  ا�ضم 
ريال مدريد، عاد اإىل املفاو�ضات 
لإقناع ال�ضياطني احلمر بالتخل�س 

من بوغبا.
واأو�ضحت اأن دخول النجم الويلزي 
كجزء من ال�ضفقة يقدم خدمتني 
ي�رضع  اإنه  حيث  مدريد،  لريال 
خروج بيل من »�ضانتياغو برنابيو« 
اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضيف،  هذا 
الدين  زين  املدرب  رغبة  حتقيق 
زيدان مدرب امللكي يف احل�ضول 
بيل  يعد  بوغبا.و  خدمات  على 
خارج ح�ضابات زيدان يف املو�ضم 

املدرب  �رضح  اأن  بعد  اجلديد، 
الفرن�ضي اأمام و�ضائل الإعالم باأن 
الأف�ضل للجميع اأن يرحل الالعب 
اأ�رضع وقت، واأفادت باأن ا�ضم  يف 
يف  طرحه  مت  اإريك�ضن  كري�ضتيان 
والالعب  مدريد،  ريال  مريكاتو 
الدمناركي جنح يف احل�ضول على 
الرحيل،  ب�ضاأن  توتنهام  موافقة 
بال�ضفقة  مقتنع  غري  زيدان  لكن 

ويتم�ضك ب�ضم بوغبا.
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 بقلم/عبد النا�صر عوين 
فروانة

ع�صو املجل�س الوطني 
الفل�صطيني

 
ومل مير وقت طويل حتى جاء الرد 
الطبيعي، فمن رحم املعاناة اأخذت 
وتن�شط  تتنامى  املقاومة  جيوب 
امل�شرية  فتطورت  ف�شيئاً،  �شيئاً 
الفل�شطيني،  لل�شعب  الكفاحية 
التنظيمات  من  العديد  وبرزت 
املقاومة.  الفل�شطينية  الوطنية 
وال  يُنتزع  احلق  ان  قاعدة  على 
عامل  يف  تُ�شمى،  ما  وان  يُوهب، 
تق�شي  الدولية،  بالعدالة  اليوم، 
م�شريها  تقرير  يف  ال�شعوب  بحق 
مع  يتعار�ض  ما  وكل  اأر�شها،  على 
وي�شتحق  وجائر  باطل  فهو  ذلك 
احلق  �شعب  لكل  واأن  املقاومة، 
حتتل  قوة  اأي  لطرد  ي�شعى  اأن  يف 
و�شيلة  املقاومة  هذه  واإن  وطنه، 
املواثيق  كافة  اأجازتها  م�رشوعة، 
واالأعراف الدولية، وهي بحد ذاتها 
�رشٌف تعتز به ال�شعوب، وتتباهى به 
االأمم: فما من �شعٍب كرمي وقع حتت 

االحتالل اإال ومار�ض املقاومة.
املقاومة  اأن  وا�شحاً  بدا  وقد 
جنحت  قد  الوليدة،  الفل�شطينية 
بالفعل يف اإحداث حالة من االإرباك 
ومع  االإ�رشائيلية،  االأمن  نظرية  يف 
الفدائية،  للعمليات  النوعي  التطور 
ت�شاعدت عمليات القتل االإ�رشائيلي 
يف �شفوف الفل�شطينيني املدنيني، 
اجلماعية  االعتقاالت  اإىل  اإ�شافة 

الوا�شعة.
ال�صتهداف، بالقتل اأو  

العتقال اأو بالإبعاد

كل  االحتالل  �شلطات  و�شعت 
االتهام،  قف�ض  يف  الفل�شطينيني 
بالقتل  اإما  اال�شتهداف،  ودائرة 
ا�شتناداً  باالإبعاد،  اأو  االعتقال  اأو 
اأمنها  �شمان  باأن  العتقادها 
يتطلب �رشورة  وا�شتمرار وجودها 
و�شيلة  بكل  االآخر،  على  الق�شاء 
ترتيب  اإعادة  اإىل  فلجاأت  ممكنة. 
اعتقاالتها  اآليات  وتنظيم  اأوراقها 
واأ�شاليب التعذيب والتحقيق معهم، 
الفل�شطينيني  مالحقة  ووا�شلت 
االعتقاالت  واعتمدت  املدنيني، 
موؤ�ش�شاتية  وممار�شة  منظماً  نهجاً 
وو�شيلة لقمع وترهيب الفل�شطينيني 
واإيذائهم وكبح ارادتهم ومقاومتهم، 
فاعتقلت مئات االآالف منهم، ذكوًرا 
ومار�شت  وكباًرا،  �شغارا  واإناثا، 
التعذيب  �شنوف  �شتى  بحقهم 
ردع  يف  اأماًل  والنف�شي،  اجل�شدي 
والق�شاء  املوؤرقة  الظاهرة  تلك 
على جيوب املقاومة. حتى اأ�شحت 
من  يتجزاأ  ال  جزًءا  االعتقاالت 
فل�شفة �شلطات االحتالل و�شلوكها 
املواطنني  مع  التعامل  يف  اليومي 
اأ�شا�شًيا  الفل�شطينيني، وباتت جزًءا 
من منهجية االحتالل لل�شيطرة على 

غدت  حتى  الفل�شطيني،  ال�شعب 
قمًعا  االأكرث  الو�شيلة  االعتقاالت 
واالأ�رشة  بالفرد  وخراًبا  وقهًرا 
واملجتمع الفل�شطيني. ومع ذلك، 
االعتقاالت  ترتكه  مما  وبالرغم 
من  تلحقه  وما  �شلبية  اآثار  من 
اإرادة  من  تنل  اأنها مل  اإال  اأ�رشار، 
وعزمية الفل�شطينيني، ومل تثنيهم 
لالحتالل  مقاومتهم  موا�شلة  عن 
امل�رشوعة  حقوقهم  النتزاع 

وحتقيق حريتهم املن�شودة.
 

�صل�صلة من ال�صجون
الكبرية  الزيادة  هذه  لت  �شَكّ لقد 
وارتفاع  االعتقال  عمليات  يف 

ملًحا  عاماًل  املعتقلني  اأعداد 
افتتاح  الإعادة  االحتالل  لدولة 
ورثتها  التي  ال�شجون،  من  �شل�شلة 
يف  الربيطاين،  االنتداب  عن 
وقت  تو�شيعها يف  ثم  ومن  البداية، 
ومعتقالت  �شجون  وت�شييد  الحق، 
اأكرث  وظروف  مبوا�شفات  جديدة، 
و�شل  حتى  حرا�شة،  واأ�شد  ق�شوة 
عددها اإىل ما يقارب ثالثني �شجًنا 
بع�شها  توقيف،  ومركز  ومعتقاًل 
اأغلق اثر اتفاقية »او�شلو« وغالبيتها 
العظمى ما تزال ت�شم بني جدرانها 
ال�شجون  تلك  االأ�رشى.  اآالف 
االحتالل  دولة  منها  جعلت  التي 
ومكاًنا  املعتقلني  لتعذيب  �شاحة 
الإفراغهم  واأداة  االأمرا�ض،  لزرع 
وال�شيا�شي  الوطني  حمتواهم  من 
لقتلهم  وو�شيلة  والثقايف،  والن�شايل 
الأنها  اإال  ذاك  وما  ونف�شًيا.  معنوًيا 
لها،  اأعداء  الفل�شطينيني  يف  ترى 
يجب التخل�ض منهم، اأو على االأقل 

ردعهم.
التي  اليومية  االعتقال  عمليات  اأن 
تنفذها قوات االحتالل االإ�رشائيلي 
انتهاًكا  ت�شكل  الفل�شطينيني،  بحق 
الدويل  القانون  لقواعد  �شارًخا 
حلقوق  الدويل  والقانون  االإن�شاين، 
�شلطات  اأن  حيث  االإن�شان. 
بال�شمانات  تلتزم  مل  االحتالل 
اخلا�شة بحماية ال�شكان املدنيني، 
الناظمة  ومل تلتزم كذلك بالقواعد 
واأو�شاعهم.  املحتجزين  حلقوق 
التي  والقواعد  ال�شمانات  تلك 
واأكد  الدويل  القانون  تناولها 
االحتالل  دولة  واألزم  عليها 
تعاملها مع  بالتزاماتها يف  باالإيفاء 
املحتجزين  واملعتقلني  االأ�رشى 
داخل  احتجازهم  يُلزم  مبا  لديها 
املناطق املحتلة ويحفظ حقوقهم 
تلقي  يف  االإن�شانية  وكرامتهم 
واملاأكل  الالزمة  ال�شحية  الرعاية 
من  عوائلهم  ومتكني  املنا�شب، 
االإن�شاين  والتوا�شل  زيارتهم 
و�شوء  التعذيب  ومنع  الدائم معهم، 
املعاملة وعدم تعري�شهم لالعتقال 
التع�شفي، وكذلك حظر اال�شتخدام 
االإداري  االعتقال  الأوامر  املطلق 
اتفاقية  من   )78( للمادة  وفقا 
عمليات  وتُعد  الرابعة.  جنيف 

الفل�شطينيني  املواطنني  اعتقال 
لل�شمانات  انتهاكاً  تع�شفي،  ب�شكل 
القانونية املت�شلة بحظر االحتجاز 
القانون  كفلها  والتي  التع�شفي، 
االإن�شان، من خالل  الدويل حلقوق 
العاملي  االإعالن  من   )9( املواد 
1948م،  لعام  االإن�شان  حلقوق 
العهد  من  و)1/10(   )9( واملادتني 
املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل 

وال�شيا�شية لعام 1976م.
جرائم �صد الإن�صانية 

لقد الحظ كل اإن�شاين وحقوقي باأن 
اأي اهتمام  دولة االحتالل، ال تويل 
لكرامة االإن�شان الفل�شطيني االأ�شري 
بداأت  اأن  منذ  االأ�شا�شية،  وحقوقه 
اعتقاالتها  ومار�شت  احتاللها 
هذه  لكل  انتهاكاتها  يف  واأمعنت 
احلقوق. ومنذ اأن وا�شلت جرائمها 
دون  املعتقلني  بحق  االإن�شانية 
عرف  اأو  حق  ذلك  يف  يردعها  اأن 
ال�شجن  من  جعل  مما  قانون،  اأو 
فيه  تتجلى  منوذًجا  االإ�رشائيلي 
على  االحتالل،  يف  االأ�شواأ  احلالة 
ن�شاأتها،  التاريخ. و�شعت منذ  مدار 
وممار�شات  اإجراءات  تر�شيخ  اإىل 
واقع  فر�ض  اإىل  اأ�شا�شاً  تهدف 
جديد يخدم ب�شكل رئي�ض �شيا�شتها 
وت�شعى  كما  العن�رشية.  واأهدافها 
من  به  تقوم  ما  �رشعنة  اإىل  دائما 
ال�شعب  جتاه  عن�رشية  ممار�شات 
الت�رشيع  وتوظف  الفل�شطيني، 
تتعار�ض  �شيا�شية  اأغرا�ض  لتحقيق 
التعاقدية  التزاماتها  واأب�شط 
االإن�شاين  الدويل  القانون  مبوجب 
االإن�شان.  حلقوق  الدويل  والقانون 
يف  العاملني  يُعطي  الذي  االأمر 
اأجهزتها املختلفة ال�شوء االأخ�رش 
االنتهاكات  من  املزيد  القرتاف 
على  املعتقلني  بحق  واجلرائم 
اختالف اأجنا�شهم وفئاتهم العمرية 

و�رشائحهم االجتماعية.
وترية  ت�شاعدت   2015 العام  ومنذ 
ب�شكل  وات�شعت رقعتها  االعتقاالت 
و�ُشجل خالل  م�شبوق،  وغري  الفت 
 )26696( االأخرية  �شنوات  االأربع 
كل  الحظ  فيما  اعتقال،  حالة 
متابع اأن �شلطات االحتالل وظفت 
االأ�رشى  قمع  لغر�ض  طاقاتها  كل 
االأذى بهم وت�شييق اخلناق  واإحلاق 

عليهم. كما وات�شمت تلك ال�شنوات 
بت�شاعد اجلرمية املنظمة و�رشعنة 
ويف  الدولة.  وارهاب  االنتهاكات 
الكني�شت  ناق�ض  ال�شياق  هذا 
من  �شل�شلة  واأقر  االإ�رشائيلي 
الت�رشيعات العن�رشية، بدعم وتاأييد 
من كافة مكونات النظام ال�شيا�شي 
تهدف  كانت  والتي  ا�رشائيل،  يف 
االأطفال،  بحق  العقوبة  تغليظ  اإىل 
االأ�رشى  على  اخلناق  وت�شييق 
�شخ�شيتهم  اإىل  واال�شاءة  عموماً 
الن�شالية،  وهويتهم  الوطنية 
القانونية وجترمي  وت�شويه مكانتهم 
وت�شويرهم  امل�رشوعة،  مقاومتهم 
ولي�شوا  وقتلة«  »جمرمني  وكاأنهم 
اأجل  من  ومنا�شلني  حماربني 
ملعاقبة  منها  حماولة  يف  احلرية، 
ال�شعب الفل�شطيني وجترمي كفاحه 
مقاومة  جترمي  عرب  امل�رشوع 

االأ�رشى �شد االحتالل.
�شنها  يف  ا�رشائيل  اأمعنت  لقد 
وهذه  العن�رشية،  للت�رشيعات 
الكني�شت  واأقره  ناق�شه  مما  بع�ض 
قوانني  من  )الربملان(  االإ�رشائيلي 
االأ�رشى  بحق  قوانني  وم�شاريع 

خالل ال�شنوات االأربع االأخرية:
ا�صتهداف القا�صرين الأطفال 

القا�رشين  ا�شتهداف  قانون 
هم  من  وحماكمة  و�شجن  االأطفال 
وقانون  عاماً،  ع�رش  الرابعة  دون 
االأطفال  بحق  االأحكام  رفع 
ت�شديد  وقانون  احلجارة،  را�شقي 
را�شقي  على  االدنى  احلد  عقوبة 
احلجارة يف القد�ض، قانون التغذية 
عن  امل�رشبني  لالأ�رشى  الق�رشية 
االأ�رشى،  اإعدام  قانون  الطعام، 
قانون  االرهاب،  مكافحة  قانون 
اجل�شدي  التفتي�ض  قانون  القومية، 
�شبهات،  وجود  ودون  والعاري 
اإعفاء املخابرات من توثيق  قانون 
اجلنائي  القانون  تطبيق  التحقيق، 
املحتلة  االأرا�شي  يف  االإ�رشائيلي 
اإدانة  قانون  امل�شتوطنني،  ل�شالح 
قانون  �شبهات،  دون  فل�شطينيني 
منع  قانون  املبكر،  االإفراج  اإلغاء 
العفو، قانون طرد عائالت منفذي 
وال�شهداء،  االأ�رشى  من  العمليات 
قانون خ�شم مبالغ مالية من عائدات 
ال�رشائب توازي حجم امل�شتحقات 

الفل�شطينية  ال�شلطة  تدفعها  التي 
قانون  وال�شهداء،  االأ�رشى  لعائالت 
التعليم،  من  االأ�رشى  حرمان 
املدنية  املحاكم  اعرتاف  قانون 
املحاكم  بقرارات  االإ�رشائيلية 
منع  قانون  اإ�رشائيل،  الع�شكرية يف 
زيارات اأ�رشى ينتمون اإىل منظمات 
اإ�رشائيليني،  حتتجز  فل�شطينية 
جثامني  باحتجاز  ي�شمح  قانون 
ال�شهداء، ولي�ض اآخرها قانون عدم 
واالأ�رشى.  للجرحى  العالج  متويل 
االحتالل  جي�ض  وزير  واأ�شدر  هذا 
اأمراً  ليربمان  اأفيغدور  ال�شابق 
اعترب من خالله »ال�شندوق القومي 
الفل�شطيني« منظمة حمظورة، وهو 
القرار االأول من نوعه �شد هيئة اأو 
الفل�شطينية  لل�شلطة  تابعة  منظمة 
عام  او�شلو  اتفاق  توقيع  منذ 
1993م، و�شوغ ليربمان قراره بدفع 
لالأ�رشى  �شهرية  رواتب  ال�شندوق 
 . ال�شهداء  وعائالت  الفل�شطينيني 
باالإ�شافة اىل ما اأقره موؤخراً وزير 
االأمن الداخلي »جلعاد اأردان« والتي 
جاءت نتيجة تو�شيات خل�شت اإليها 
تقييم  لغر�ض  �شكلها  قد  كان  جلنة 
مقرتحات  وتقدمي  االأ�رشى  اأو�شاع 
لت�شييق اخلناق على االأ�رشى، وكان 
من اأبرزها: اإلغاء التمثيل االعتقايل 
وانهاء حالة الف�شل التنظيمي فيما 
االأموال  وتقلي�ض  االأ�رشى،  بني 
امل�شموح اإدخالها لالأ�شري عرب ذويه، 
املتوفرة  الغذائية  املواد  وتقلي�ض 
»الكانتينا«،  ال�شجن  مق�شف  يف 
الغرف،  من  الطهي  اأدوات  و�شحب 
وزيارات  »الفورة«  مدة  وتقلي�ض 
اأو�شاع  الإعادة  حماولة  يف  االأهل، 
االأول  املربع  اىل  االأ�شرية  احلركة 
�شبعينيات  اأوائل  عليه  كانت  وكما 

القرن املا�شي.

و�صنحاول هنا اأن ن�صلط ال�صوء 
قليال على بع�س منها:

القا�رشين  ا�شتهداف  قانون   -
هم  من  وحماكمة  و�شجن  االأطفال 
وقانون  عاما،  ع�رش  الرابعة  دون 
رفع االأحكام بحق االطفال را�شقي 
احلد  عقوبة  وت�شديد  احلجارة، 
يف  احلجارة  را�شقي  على  االدنى 

القد�ض.
�شيا�شة  تعك�ض  القوانني  وهذه 
االأطفال  �شد  العن�رشي،  التمييز 
تتعامل  حني  ففي  الفل�شطينيني، 
االأطفال  مع  االحتالل  حكومة 
ق�شائي  نظام  خالل  من  اليهود 
له  تتوفر   - باالأحداث  خا�ض 
العادلة،  املحاكمة  �شمانات 
ال  فاإنها  املنا�شب-  والتاأهيل 
تخجل من اأن تنتهك كل ذلك، حني 
االأطفال  مع  بتعاملها  االأمر  يتعلق 
من  ت�شتثنيهم  فلم  الفل�شطينيني، 
معاملتها،  ق�شوة  من  اأو  اعتقاالتها 
ومل تراٍع �شغر �شنهم ودون اأن توفر 

لهم اأدنى حقوقهم.
واالأعراف  املواثيق  كافة  اإن 

اعتقال  من  جعلت  قد  الدولية، 
من  وجعلت  اأخرياً،  مالذاً  االأطفال 
ب�شجن  احلكم  اإىل  القا�شي  جلوء 
منه،  بد  ال  كان  واإن  ما،  طفل 
ممكنة،  زمنية  فرتة  الأق�رش  فليكن 
االإجراءات  جتنيبه  �رشورة  مع 
الق�شائية قدر االإمكان، ومتكنه من 
فيها.  ينعم  �شعيدة  بطفولة  التمتع 
من  والثالثني  ال�شابعة  املادة  ولعل 
اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990م، 
االحتالل  دولة  اإليها  ان�شمت  التي 
نقول  ملا  مثاالً  1991م،  العام  يف 

والتي تن�ض على ما ياأتي:
اأال  )اأ(  االأطراف:  الدول  »تكفل 
لغريه  اأو  للتعذيب  طفل  اأي  يعر�ض 
العقوبة  اأو  املعاملة  �رشوب  من 
القا�شية الالاإن�شانية اأو املهينة. وال 
ال�شجن  اأو  االإعدام  عقوبة  تفر�ض 
ب�شبب جرائم يرتكبها  مدي احلياة 
ثماين  عن  اأعمارهم  تقل  اأ�شخا�ض 
اإمكانية  وجود  دون  �شنة  ع�رشة 

لالإفراج عنهم.
اأي طفل من حريته  يحرم  اأال  )ب( 
تع�شفية.  اأو  قانونية  غري  ب�شورة 
اأو  اأن يجرى اعتقال الطفل  ويجب 
للقانون  وفقا  �شجنه  اأو  احتجازه 
وال يجوز ممار�شته اإال كملجاأ اأخري 

والأق�رش فرتة زمنية منا�شبة.
من  املحروم  الطفل  يعامل  )ج( 
للكرامة  واحرتام  باإن�شانية  حريته 
وبطريقة  االإن�شان،  يف  املتاأ�شلة 
االأ�شخا�ض  احتياجات  تراعى 
خا�ض،  وبوجه  �شنه.  بلغوا  الذين 
اآل طفل حمروم من حريته  يف�شل 
اأن  يعترب  مل  ما  البالغني،  عن 
خالف  تقت�شي  الطفل  م�شلحة 
البقاء  يف  احلق  له  ويكون  ذلك، 
طريق  عن  اأ�رشته  مع  ات�شال  على 
يف  اإال  والزيارات،  املرا�شالت 

الظروف اال�شتثنائية.
من  حمروم  طفل  لكل  يكون  )د( 
ب�رشعة  احل�شول  يف  احلق  حريته 
من  وغريها  قانونية  م�شاعدة  على 
عن  ف�شال  املنا�شبة،  امل�شاعدة 
احلق يف الطعن يف �رشعية حرمانه 
�شلطة  اأو  اأمام حمكمة  احلرية  من 
اأخرى،  وحمايدة  م�شتقلة  خمت�شة 
وفى اأن يجرى البت ب�رشعة يف اأي 

اإجراء من هذا القبيل.«
االحتالل  �شلطات  معرفة  ورغم 
لهذه احلقيقة؛ اإال اأنها ت�رشب عنها 
االأطفال  مع  تعاملها  ففي  �شفحا. 
الفل�شطينيني، جعلت احلكم ب�شجن 
الطفل الفل�شطيني اخليار املف�شل 
دون  ممكنة،  مدة  والأطول  لديها، 
املحاكم  داأبت  كما  العمر.  مراعاة 
تعمد  على  االإ�رشائيلية  الع�شكرية 
التي  الظروف  يف  النظر  اإهمال 
من  االعرتافات  فيها  انتزعت 
اأحكاماً  عليهم  ففر�شت  االأطفال، 
مقرونة  الغالب-  يف   - قا�شية 
و�شلت  باهظة،  مالية  بغرامات 
)مدى  املوؤبَّد  ال�شجن  اإىل  اأحيانا 

احلياة(.

الأ�سرى الفل�سطينيون والت�سريعات
 الإ�سرائيلية املخالفة للقانون الدويل

بعد اخلام�س من حزيران عام 1967، وهو اليوم الذي اأمتت فيه اإ�صرائيل احتاللها لالأرا�صي الفل�صطينية باحتاللها لل�صفة الغربية وقطاع غزة والقد�س 
ال�صرقية، واأخ�صعت �صكانها لحتاللها ال�صيا�صي والع�صكري، تر�صخ يف الوعي الإ�صرائيلي اعتقاد خاطئ، باأن الفل�صطينيني �صي�صت�صلمون للواقع اجلديد. لذا 

فقد راأيناها حتاول ا�صتغالل حالة الإحباط التي �صادت لدى الفل�صطينيني اآنذاك، لتوا�صل جرائمها، يف حماولة منها للق�صاء على كل اأ�صكال املقاومة، تاأكيدا 
لإمتام �صيطرتها، وتعزيزاً ل�صتمرار وجودها، وحتقيقا لأهدافها ومطامعها يف فل�صطني.

اجلزء الأول



حممد الأمني �سعيدي

�أ�شكال  عا�َش  �لذي  �لهو�ري  بني 
غمو�ش  يف  �ملتعدد  �ملوِت 
�أكرث يف  �شيكت�شفه  �لذي  ما�شيه 
م�شاعره  �لر�حلة؛  �أمه  �شندوق 
طريقا  �شلك  �لذي  و�لده  جتاه 
خم�شبا بالدم فكان �أْن«فقد �أباه 
�لد�مية«)�ش90(،  �ملعمعة  يف 
بفقد�ن  �أّمه  مبر�ش  وفجيعته 
�لذي  ومبوتها  �ملناعة)�لإيدز(؛ 
مل  كبري�  فر�غا  روحه  يف  ترك 
يطفئ ناره غري �شدر بختة حني 
�أمامها؛  باكيا  �لهو�ري  �أجه�ش 
�أمه  كماَل  �شورتها  يف  متمثال 
وهيبة بوذر�ع؛ ُمنِزل �إىل �شمعها 

يْمتي«. بني بكاء وتاأ�ّش:«�أنِت �أَمّ
�ل�رسدي  �مل�شهد  هذ�  لكَنّ 
وعرق  بختة  باأنفا�ش  �ملعّطر 
قاطع  ب�شكل  �شيعلن  �لهور�ي؛ 
حربها  جّف  �لتي  �لرو�ية  بد�ية 
على �لورق يوم �كتمال �شنِة وحيِد 
وهيبة بوذر�ع �لر�بعة و�لع�رسين، 
وبعد ليلة حّب هادر، �شيخرجان 
�لورود  بائعي  ر�شيف  �إىل  فيها 
�ل�شفحة  كان يف  ما  لها  لي�شرتي 
32 جمرد �أمنية حني عر�ش عليه 
بائع بال�شوؤ�ل �إْن كان يريد باقة �أو 
فاأجابه:«قريبا«.  و�حدة.  زهرة 
وبتقدير �ملحذوفات يف جو�به، 
يف  ف�شله  ما  قال  قد  يكون 
حني  �لرو�ية؛  من  �لثانية  �لورقة 
بائعي  ر�شيف  على  ببختة  مّر 
تفا�شيلها  �أّثثْت  ليلة  بعد  �لورود 
ورود ج�شده يلب�ش ج�شد �خلليلة 
على  وهر�ن«  »�ملوت يف  فريغم 

�لإن�شات جّيد�، برغم �لوجع، �إىل 
رغم  ت�شتمّر  �لتي  �حلياة  خطاب 
�شيوف �لفناء �لقا�شية على �أبهج 

مظاهر �ل�شعادة و�حل�شارة.
فلعّل هذ� �خلطاب، يف �حلقيقة، 
عام  »منذ  �لهو�ري  خّطه  ما  هو 
تلك  باإ�شافة  و�عد�  بال�شبط«، 
�لليلة �لأخرية �إىل م�شّودة ما كتبه 
عن حياته، و�أّنه بعد ذلك �شي�شع 

�لقلم.

ال�سياق التاريخي ون�سق 
الّن�ّص

�ل�شفة  معرفة  كثري�  يهّم  ل  و�إْذ 
�لتي تربط بطل �لرو�ية بالكتابة 
لها  تاأثري  ول  و��شحة  غري  لأّنها 
�أكرث  يهم  �أنه  �إل  �لأحد�ث،  على 
حني ننظر �إىل �لأمر من ز�ويتْي 
�لّن�ّش؛  ون�شق  �لتاريخي  �ل�شياق 
فالأّوِل هو �شياق مرحلة بكاملها 
مر�ر�تُها  مرْت  �شعب  حياة  من 
�لبلد  كاأمنا  متناق�شًة  غام�شًة 
�مل�شافهة  ع�رس  يف  كان  �آنذ�ك 
ب�شند  تارة  �لفجائَع  �أهلُه  يتناقُل 
�شحيح وغالبا بني �شعف وتوّهم 
يكون  �أْن  �رسوريا  فكان  وجهل، 
�لأزمة  تلك  �بن  وهو  �لهّو�ري، 
معّمر  �بن  بالّذ�ت  لأنه  بحق، 
�شف�شاف، كاتبا، �أو مدّونا، لأّنه، 
فهو  �آنذ�ك،  �شنه  حد�ثة  وبرغم 
�إىل  �أبوه  �أو�شله  يوم   1992 يف 
�شنو�ت  �شّت  �بن  كان  �ملدر�شة 
متاأمّل  جيٍل  �إىل  ينتمي  فقط، 
فطفولته  �جلمِر،  �شنني  �شهد 
�ملجروحة يف �حلقيقة هي ذ�كرة 

على ما حدث، و�شهادة ل مي�شك 
ُث  �لقلم حني يحِدّ �إل  بتفا�شيلها 
يف  عن«�ملوت  م�شافهًة  ل  كتابة 

وهر�ن« �آنذ�ك.
من  �لأمر  �إىل  ننظُر  حني  �أّما 
ز�وية ن�شق �لّن�ّش، فكون �لهو�ري 
كان  مهما  �لكتابة  �شفة  يحمل 
�لق�شد بها، حتى ولو كانت كتابة 
يف�رِسّ  فذ�ك  وله،  به  خا�شة 
�لبطل هو نف�شه ر�وية هذ�  كون 
ب�شمري  �لناطق  و�شوتُه  �لعمل، 
�ملتكلِّم خمرب� عن بختة وعبدقا 
�لنقريطو ووهيبة بوذر�ع ومعمر 
�شْعياد،  �لدين  وجمال  �شف�شاف 
ما  يقينا  يف�رِسّ  ما  هذ�  �إَنّ  بل 
بعبارة  عمله  �لكاتب  به  �شّدر 
�أي عن  خارجة عن ن�شق �لن�ش، 
باأّن:«�أ�شماء  توؤّكد  �لرو�ية،  منت 
فعل  من  هنا،  �ل�شخو�ش، 
�لتخييل. �أّي تطابق لها يف �لو�قع 

لن يكون �شوى حم�ش �شدفة«. 
�ملتكلّم  �شمري  �ختياَر  لعَلّ  بل 
�لر�وية/�لبطل  �شوَت  ليكون 
�إىل  ٌد  تق�شّ �حلقيقة  يف  هو 
ما  بني  ملتب�شا  �لعمل  هذ�  جعل 
منطلقات  من  �ل�شرية  تقت�شيه 
�لو�قعي حر�رة  تنهُل من  و�قعية 
به  يق�شي  ما  وبني  �حلدِث، 
�نت�شاج  يف  ي�شاهم  �لتخييُل حني 
�لأحد�ث وفق متطلباِت مو�شوع 
بني  �لتد�خل  فيح�شُل  �لرو�ية، 
�ل�شخ�شيات حني تتنامى �أفعالُها 
فتتد�خل بذلك م�شائرها �أي�شا.

لقد منْت هذه �لرو�ية يف �مل�شافة 
و�ملتخيَّل؛  �ل�شرية  بني  �لفا�شلة 
فمن ذلَك �أْن �نطلقْت من ماأ�شاٍة 

�ل�شعَب �جلز�ئرَيّ جلوع  �أطعمْت 
�لنهايات �لتي كانْت ت�شلها، ذبحا 
ب�رٍس  قر�بنُي  وتنكيال،  ووح�شية 
يف  تو�جدو�  �أْن  �إل  لهم  ذنَب  ل 
�ملكان �ل�شحيح؛ �جلز�ئر �لبهية، 
بزلته  �خلاطِئ  �لزمان  ويف 

وخطيئته يف حق �لإن�شان. 
لكّن �لرو�يَة �نتبذْت ناحيًة بعيدة 
�لذي  �لو�قعي  �حلدث  ثقل  عن 
قليلة  غرُي  رو�يات  فيه  وقعْت 
ممن �تخذ �أ�شحابها من �ملرحلة 
بال  ف�شقطو�  مو�شوعا  �لدموية 
فتحّولْت  �أ�رْس �حلدث،  ق�شد يف 
�إىل  جو�نبها  بع�ش  يف  رو�ياتهم 
جمّرد تاأريخ ملا قالتْه �ل�شحافة 

�آنذ�ك.
بل �إَنّ تغييَب �لأزمة بثقل �أحد�ثها 
لالإن�شايّن  �أتاَح  �لرو�ية  هذه  عن 
�لتهويل  عن  بعيد�  هادئا  �لربوَز 
بالكتابة  تنحو  �لتي  و�لبكائيات 
�إىل فقد �مل�شافة �ل�رسورية بني 

�لذ�ت و�ملو�شوع. 
�لدموية  �ملرحلة  كانْت  بل 
جمّرد  وهر�ن«  يف  »�ملوت  يف 
�ملوت  �أ�شكاِل  من  و�حد  �شكٍل 
معانيه  بني  فتباين  تعدد  �لذي 
وهيبة  موت  ومنها  �حلقيقية؛ 
�شف�شاف،  معمر  بوذر�ع، 
ح�شنية )ن�شيمة �لوز�ين(، خ�رْسو 
كالفريي  �لأ�شقف  �لبومة، 
وبني  حممد...�إلخ.  و�شائقه 
�لأهّم؛  وهي  �ملجازية  معانيه 
�أمام  �حلياة  �آفاق  �ن�شد�د  منها 
�لهو�ري �لذي طرد من �جلامعة 
وفيما  �أمه،  مر�ش  مع  تز�منا 
�ل�شجن، ومنها موت  بعد دخوله 
نحو  يختلف  ر�ح  بعدما  �ملكان 
�أخَذ  حني  عليه  يكون  ما  �أ�شو�أ 

يتنّكر لتاريخه.
�إل  مكانا  يذكر  ل  كان  فالرو�ئُيّ 
مرفقا با�شمه �ل�شابق �أو �حلايّل، 
�ملدينة  مالمح  تغرّي  ومنها 
تفعل  �أْن  قبل  بها،  ع�شفْت  �لتي 
�لإن�شان  �أزمُة  �لدموية،  �ملرحلُة 
�ملدفون وهو ما يز�ُل على قيد 

�حلياة.

حياة رغم اجلرح

كون  هو  هذ�  كل  يف  �لأهَمّ  لكَنّ 
ما  برغم  وهر�ن«  يف  »�ملوت 
تعر�شه من �أ�شكاٍل متعددة للنهاية؛ 
ظلّْت يف �حلقيقة، تعر�ش �حلياة 
�جلرح  رغم  ُل  تت�شَكّ �أخذْت  �لتي 
و�حلزن و�لفقد و�ملوت، متبّديًة 
لأمه،  �لهو�ري  حمبة  يف  تارة 
مل  �حرت�ما  لذكر�ها  وحفظه 
تثْلْمُه �إ�شابتُها باملر�ش �ملحرج 
يف  �ملناعِة،  فقد�ن  �جتماعيا 
عالقته بح�شنية �أو ن�شيمة وز�ين 

�لتي جاءت هاربة من كل �ملوت 
و�لدفء،  �حلياة  بيته  يف  لتجد 
ف�شعر وهي تعرتف له مبو�جعها 
�لتي ت�شبه نكباته، معرتفا لنف�شه 
كنُت  »�أين  ل�شانه:  على  جاء  كما 
كانت  نف�شها.  �إىل  معرتفة  �إّياها 
يف جانب ما هي ل�شاين.)�ش78(. 
�أخرى يف �شد�قته  تارة  ومتبّديًة 
�لقادر  �لنقريطو)عبد  مع عبدقا 
�إليه  �أح�شن  �لذي  �ملربوكي( 
جتارة،  يف  �أ�رسكه  �إذ  �لهو�ري 
وكان منذ �شغره وجده فحال من 
يف  عرقا  فيه  لأن  وهر�ن  فحول 

قو�رير �أدر�ر. 
بعمق  ى  تتبَدّ �حلياة  �إَنّ  بل 
يف  �ملوت،  �أنف  ورغم  وو�شوح، 
�لّد�فق  ماوؤه  ي�شيل  �لذي  �حلب 
في�شقيان  و�ملر�أة  �لرجل  بني 
�شجرة  ج�شديْهما  يف  بقلبيْهما 
�أجِل  من  معا  ويقاومان  �ل�شاللة 

�ل�شتمر�ر و�لبقاء.
هو  �لرو�ية  هذه  مو�شوع  هل 

�ملرحلة �لّدموية �إًذ�؟
لكنه  باإطالق،  �جلزم  ميكن  ل 
�لدموية  فاملرحلة  كذلك،  لي�ش 
�أو  �لرو�ية  ظالُل  هي  هنا 
للمو�شوع  مّهدْت  �لتي  خلفيتُها 
�لرئي�ش وهو �لإن�شان حني يو�جُه 
دعم  بال  مقهور�  وحيد�  �حلياة 
جديد  كجرٍح  متاما  �شند،  ول 
هذ�  كان  �لن�شيم.  على  مفتوح 
حاُل �لهو�ري وح�شنية خا�شة �إْذ 
بل  و�حدة،  ملعاناة  وجهنْي  كانا 
لول  �لتطابق  درجة  �إىل  ت�شابها 
فارق �لذكورة و�لأنوثة، كاأنها هو 
�لأب  مع  �أزمة  يعاين  فكالهما   ،
برمزياته �ملختلفة؛ �لهو�ري �بن 
قبَل  ولَد  و�إن�شان  �لقتيل،  �لقاتل 
زو�ج �أمه و�أبيه بيوم و�حد، وهَي 
�شبيهة  لأنها  و�لدها،  مع  عانْت 
على  �ل�شغط  فحملها  �أمها، 
ل�شمها،  �لتنّكر  وعلى  �لتغّرب، 
فهي، متاما كالهّو�ري؛ مع فارق 

مكتظا  قلبها  كان  فقط،  ب�شيط 
بجرعة  وماتْت  له  �أفرغتْه  بوجع 
خمّدر ز�ئدة، فيما هو وجَد بعد 
وفاة �أمه �شندوق �أ�رس�رها �لذي 
فاأفرغ  ما�شيه،  بع�ش  له  ح  و�شّ

فيه جر�حا �أخرى.
هي  �ل�شخ�شيات  جر�حاِت  �إّن 
يجب  ل  و�إذ  �لرو�ية،  مو�شوع 
لأّن  �لدموية  �ملرحلة  �إغفال 
على  وموؤثر  و��شح  ح�شورها 
على  �لتاأكيد  من  لبّد  �لأحد�ث، 
تلك  عن  لتك�شف  ح�رسْت  �أّنها 
�جلر�حات؛ ل باعتبارها �أحد�ثا 
و��شح،  وب�شكل  و�إمنا،  �شيا�شية، 
موؤملة  �إن�شانية  جتارب  لأنها 
يف  �لتحّطم  من  �لكثري  تركت 
باطن �لإن�شان �جلز�ئرّي �جلريح 
ممثال يف �شخ�شية �لهّو�ري �لذي 
ل�شنه)24  نظر�  �شيا�شيا  ينتمي 
مرحلة  بعد  ما  جيل  �شنة(�إىل 
�إىل  بل  بومدين؛  �لرئي�ش هّو�ري 
جيٍل ثار على �لأحادية �لتي كانْت 
على  متمّرد�  �ملرحلة  تلك  لوَن 
نف�َشه،  فوجد  �ل�شبعينية  �لأبوة 
جيال  �لت�شعينيات،  بد�يات  مع 

بال �أٍب.
�لهّو�ري  �شيجد  كله  هذ�  وبرغم 
على  حثيثة  »دقاٍت  بعد 
�لباب«)�ش173( يف �آخر �لرو�ية، 
من  �شفحة  �أّول  يف  يفتح،  حني 
�ل�رسقي،  بختة  حبيبتَه  �لرو�ية، 
غائبا  ظّل  �لذي  بختُه  قْل  بل 
جته�ش  غيابها  يف  متحّطما 
�إليه: »�ْشحال توح�شتك ! �شّمني 

بقوة!«.)�ش9(.
ــــــــــــــــــــ

�أي�شا،  �شدرت،  �لرو�ية  للعلم 
 « ميم   « عن  م�شرتكة  طبعة  يف 
�جلز�ئرية و »ف�شاء�ت« �لأردنية، 

.2016

مقاربة نقدية

ُل رواية »املوت يف وهران« للحبيب ال�سايح... ال�سريُة واملتخَيّ
متاما كما تقتحُم بختة ال�سرقي البيت على هواري معلنة ال�سوق واملحبة؛ تقتحم رواية »املوت 

يف وهران« للحبيب ال�سائح)�سدرت عن دار العني، القاهرة؛ 2013( على قارئها زمَن القراءة 
مب�سهد �سردٍيّ اختزَل احلرقة والوجَع بني قلبنْي التحفا بج�سدْي بع�سهما معلنني نهاية الق�سة 

الأ�سلية لهذا العمل التي تدّرجْت يف منّوها على مقاعد الدرا�سة، بني فتاة حبْتها الظروُف 
بالعناية احل�سنة فامتالأْت بالن�سج نظرا لمتالئها بالثقافة والفتنة.
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مب�ساركة را�سية منال ، مازي ، ومزيان عمي�ش و �سمري العلمي

»موك �صايب » يزلزل ركح كويكول باأغنية »جمونفو«
  ا�ستمتع اجلمهور ال�سطايفي  بال�سهرة الثانية من مهرجان جميلة الدويل يف طبعته الـ 15 التي كانت �سبابية بامتياز مب�ساركة  اأ�سماء جزائرية 

متميزة على راأ�سهم الفنان  اجلزائري  املغرتب موك �سايب املقيم يف اجنلرتا والفنان املبدع مزيان عمي�ش وال�ساب مازي ، اإ�سافة للفنانة 
القديرة را�سية منال املعروف لدى اجلزائريني بف�سل �سوتها القوي الذي يجمع بني الأغنية الأ�سيلة والع�سرية ،   مع م�ساركة الفنان �سمري 
العلمي الذي اأحتف جمهور كويكول باأحلى اأغانيه والتي تركت يف قلوب ع�ساقه وقعا جميال ومنقطع النظري لكون الإن�سان ابن بيئته وهذا ما 

يوؤكد مدى ارتباط ال�سعب بفنانيهم املف�سلني  الذين متكنوا من ت�سكيل وحدة فنية  مرتا�سة مع بع�سها البع�ش جعلت من العائالت ال�سطايفية 
وال�سباب وبقية ال�سرائح الأخرى من املجتمع يتفاعلون مع اأحلى الإيقاعات الفنية  احلا�سرة بقوة يف هذه ال�سهرة التي كانت عالمة فارقة  

حيث اأعجب  احل�سور بامل�ستوى العايل الذي قدمه هوؤلء الفنانني  يف هذا العر�ش الفني الذي احتفت به   مدينة �سطيف املعطاءة للفن والإبداع  
والتي تزخر بعمالقة الفن  اجلزائري  الذين خدموها بكل  وفاء و�سدق .

�سطيف:حكيم مالك 

جماهريية منقطعة النظري

ركح   « �صايب  »موك  زلزل   ولقد 
التي  »جمونفو«   باأغنية  كويكول 
اجلزائري  الفنان  هذا  بها  ا�صتهر 
الذي اأو�صل الأغنية اجلزائرية اإىل 
العاملية مما مكن اأكرث من   التعريف 
الوطن  خارج  اجلزائري  بالفن 
خ�صو�صا يف اجنلرتا  وباقي الدول 
التوا�صل  مواقع  اأن  كما   ، الأخرى 
�صاهمت  كاليوتيوب    الجتماعي 
النجم  هذا  جناح  يف   كبري  ب�صكل 
اأن يك�صب ر�صا اجلمهور  العاملي  
ال�صبابية  لأغانيه  الويف  اجلزائري 
اإىل  �صداها  و�صل  التي  الع�رصية 
اإىل  يعود  والف�صل  اأجمع  العامل 
هذا  ينتهجها  التي  الإ�صرتاتيجية 
اختيار  يخ�ص  فيما  �صواء  املبدع 
الذي  وحمتواها  الأغاين  كلمات 
كما  فنية،  ر�صائل  يحمل يف طياته 
لعيون«  »كحلة  اأغنية  �صاحب  اأن 
مع  التوا�صل  طريقة  جيدا  عرف 
باأعماله  كثريا  املعجب  جمهوره 
موك  اأدى  ،ولقد  العاملية  الفنية 
الثانية   ال�صهرة  هذه  يف  �صايب  
املتمثلة  اأغانيه  من  متنوعة  باقة 
معايا  »نديك  و  لعيون«  كحلة   « يف 
اجلديدة   اأغنيته  غنى   و  بايل«  يف 
والتي   «   2019 يف  طرحها  التي 
 MA«  « ماگازيل   « عنوان  حتمل 
ديو  يف  واأداها    »GAZELLE
مع الفنانة  املغربية �صلمى  ر�صيد  
وقدم  كليب  فيديو  طريقة  على 
الراحل »طال غيابك  اأغنية  اأي�صا  
واأدى  ح�صني   لل�صاب  غزايل«  يا 
للفنان  بغداد«  اإىل  قافلة  اأغنية« 

اجلزائري حميد بارودي.

على الفنان اأن يكون قريبا 
من جمهوره

 
اجلزائري  الفنان  وجه   ولقد    
�صكر  �صايب  موك  والعاملي 
الأثرية  املدينة  جلمهور  خا�ص 
اأغانيه  مع  لتفاعلهم  جميلة 
،   موؤكدا اأنه يتمنى   اأن تتكرر 
القادمة   الطبعات  يف  م�صاركة 
الدويل  جميلة  مهرجان  من 
اجلمهور  هذا  ملقابلة  ب�صطيف 
ملرتني  �صارك  بعدما  القيا�صي، 
هذا  من  و15    14 الطبعة  يف 
اأن اجلمهور  ، م�صريا  املهرجان 
الطبعة  من  بكثري  اأح�صن  كان 
حل�صوره  راجع  وهذا  املا�صية 
باأغاين  م�صحوبا  جميلة  اإىل 
الكبري  الف�صل   لها  كان  جديدة 
مع  بكرثة  اجلمهور  تفاعل  يف 
اأهديتها   التي  املتنوعة  الباقة 
اأنه لبد  كا�صفا   لهذا اجلمهور، 
اأن يكون قريبا من  من اجلمهور 
الفنان ليحدث توا�صل فعال بني 
تنت�رص   اهلل  �صاء  واإن  الطرفني  

هذه الثقافة يف اجلزائر.     

انتظروين يف ديو مع 
�سم�سو فريكالن يف 

منت�سف اأوت اجلاري

 وك�صف  موك �صايب  عن م�صاريعه 
يف  واملتمثلة  اجلديدة  الفنية 
الذي  فريكالن  �صم�صو  مع  ديو 
اأوت  �صهر  منت�صف  يف  �صي�صدر 
جمموعة  اإىل  اإ�صافة  اجلاري 
من  الديوهات الفنية  يف فرن�صا  
�صهر  يف  �صت�صدر  اأغنية  وهناك 

اأكتوبر 2019.

مزيان عمي�ش ... يكرم 
»نا �سريفة« على ركح 

جميلة

مزيان  املتاألق  الفنان  وغنى 
 ،»Mona Mona عمي�ص« 
للمطربة  زرزور«   واأغنية«اأيا 
�رصيفة  نا  الراحلة  القبائلية 
،    وكرم عمالق الفن الوهراين 
باإعادة  الهواري  بالوي  الفنان 
اأعادها  التي  »املر�صم«  اأغنيته 
اأي�صا  وكرم  خالد  ال�صاب  الكينغ 
الفنانني الراحلني ال�صاب ح�صني 
باأغنية البي�صاء مونامور«وال�صاب 
وقدم  مازال«  و«مازال  عقيل 
املغربي  الرتاث  من  اأغنية  
الفنان  هذا  فعال  متكن  ولقد 
البهجة  ي�صفي  اأن  اجلزائري 
ال�صطايفي  اجلمهور  قلوب  على 
الغنائي  اللون  يع�صق كثريا  الذي 
رونق  من  ي�صفيه  ملا  ال�صبابي 
مدينة  ابن  �صحر  حيث  جميل  
تيزي وزو اجلميع ب�صوته اجلميل 
معه  تفاعلت  حيث  والرنان 
بالرق�ص  اجلزائرية  العائالت 
التي  الأغاين  اإيقاعات  على 

غناها على ركح كويكول .

جمهور جميلة رائع

يف  عمي�ص  مزيان  الفنان  واأكد  
اأنه  »الو�صط«  ليومية  ت�رصيحه 
مهرجان  يف  مرة  لأول  ي�صارك 
�صعيد  جد  واأنا  الدويل   جميلة 
بهذه امل�صاركة يف مدينة �صطيف  
طرف  من  كبري  اإقبال  ولحظت 
طبوع  تذوق  الذي   اجلمهور  

مو�صيقية جزائرية متنوعة .

را�سية منال  تعيد 
الأغنية ال�سطايفية اإىل 

الواجهة

ولقد اأدت الفنانة القديرة  را�صية 
اجلماهري  لدى  املحبوبة  منال 
من  متنوعة  باقة  اجلزائرية 
الأغاين  : »  مولت اخلانة« ،« �صب  
الر�رصا�ص »، و«فاطمة فاطمتني« ، 
و ا�صمحيلي يا مليمة » و« توح�صت 

�صطيف العايل« .

اجلمهور ال�سطايفي 
لمثيل له على الإطالق 

اأنها  منال  را�صية  واأو�صحت 
بجمهورال�صطايفي  كثريا  اأعجبت 
الذي  فهو  اأروع  ول  كان  الذي 
جعلني اأ�صارك يف مهرجان جميلة 
ب�صطيف   15 طبعته  يف  الدويل 
الحرتام  و  املحبة  لهم   اأكن  فاأنا 
دائم   توا�صل  هناك  هلل   واحلمد 
العا�صق  ال�صطايفي   جمهوري  مع 
  ، الأ�صيل   ال�صطايفي  للرتاث 
حيث اأديت  يف ال�صهرة الثانية من 
جمموعة  الفنية  التظاهرة  هذه 
الرتاثية  ال�صطايفية  الأغاين    من 
رغم  اأنه  موؤكدة    ، والكال�صيكية 
طرف  من  امل�صجل  الرتاجع 
عنه  اأ�صفر  اجلزائريني  املنتجني 
اجتاه  معظم الفنانني اإىل اخلو�ص 
يف جتربة طرح  اأغانيهم على �صكل 
�صمان  اأجل  من  وهذا  »�صينغل« 
ت�صويق اإنتاجاتهم الفنية عرب موقع 
مرغمني  فنخن  وبالتايل  اليوتيوب 
والتطورات  الع�رص  ملواكبة 
�صبق  الراهنة  حيث  التكنولوجية  
لأغنية  �صيغل  طرحت   اأن  يل 
حلومة  و«�صيفور  زمور«  »حارة 

للعديد  طرحي  بعد  قررت  لذا   ،«
يف  وو�صعها  بجمعها  الأغاين   من 
األبوم ، معلنة اأنها دائما تعمل على 
تطوير نف�صها اأكرث فاأكرث وامل�صي 
الوحيد  الأمام فدعمنا  قدما نحو 
اجلمهور  قبل   من  ياأتي  والكبري  

اجلزائري.

جولت فنية لرا�سية 
منال يف نوفمرب املقبل

را�صية  ك�صفت  اأخرى  جهة  ومن   
 ، امل�صتقبلية  م�صاريعها  عن  منال 
هو اإنهاء األبومها اجلديد  للرتكيز 
اأخرى  فنية  م�صاريع   يف  بعدها 
خارج الوطن ، اإ�صافة اإىل جولت 
ت�صوير  نوفمرب  مع  �صهر  فنية يف 

فيديو كليب يف اخلارج .   

مازي يلهب ركح كويكول 
بـ«ماريا«

مازي  اجلماهريي  الفنان   وقدم 
مع  متنوعة   غنائية  و�صالت 
تقدميه  لأغنية ال�صهرية  » ماريا« 
ال�صباب  لدى  رواجا  حققت  التي 
قلوب  اأ�رصت  والتي  اجلزائري 
وغنى    ، بجميلة  الأثرية  املدينة 
اأي�صا »نع�صق فيك وهبلتيني« واأدى 
كاأغنية  للفنانني اجلزائريني  اأغاين 
اأغنية   و  بالل  لل�صاب  لوكا  فيدا 
»دكابوطابل« للفنان املغربي زهري 
البهاوي  ،  واأغنية »احلبيبة ديايل 

الإمرباطورية  لفي�صل مينيون .

م�ساركة اأوىل

  و�رصح ال�صاب مازي  اأنه ي�صارك 
جميلة  مهرجان  يف  مرة  لأول 

   15 الـ  طبعته  يف  ب�صطيف  الدويل 
يف  امل�صاركة  له  �صبق  اأنه  م�صريا 
املهرجانات  من  العديد  تن�صيط 
يف  الفنية  واجلولت   والفعاليات 
العا�صمة  واجلزائر  ق�صنطينة 
اأ�صاد  حيث  وعنابة   وتيبازة 
بالتنظيم اجليد واملحكم ملحافظة 
املهرجان حيث كان هناك ح�صور 

جماهريي  كبري وتفاعل قوي .

مازي يعد جمهوره بديو 
مع فنان مغربي معروف

  وك�صف مازي  عن جديده الفني 
الواحدة  اأغنيتني  يف  واملتمثل 
�صيتم ت�صويرها  على �صكل فيديو« 
اإ�صبانيا  يف  ت�صويره  �صيتم  كليب« 
والأغنية الثانية �صيكون يف ديو مع 
فنان مغربي معروف على ال�صاحة 
مفاجاأة  �صاأتركه  لذا   الفنية 
اأن  واأمتنى  اجلزائري  للجمهور 
تعجبهم ونكون عند ح�صن ظنهم .

بـ  احلدث  ي�صنع  العلمي  �صمري 
»جدي يا جدي«

العلمي،   �صمري  الفنان  وغنى 
يا  و  مليمة«  يا  ا�صمحيلي  اأغنية« 
هذه  وبعد  العلمة  وطيور  خايل 
ال�صطايفية  لالأغنية  امل�صاركة 
من   ورا�صية   �صمري  من  كل  متكن 
ال�صطايفية   لالأغنية  الروح   اإعادة 
ثقافة  تعك�ص  التي  الراقية 
 . العليا  اله�صاب  مدينة  وح�صارة 
اأن  العلمي   �صمري  الفنان  واأ�صار  
هذه هي 3 م�صاركة له يف مهرجان  
واحلمد  ب�صطيف  الدويل  جميلة 
بحفاوة   اجلمهور  ا�صتقبلني  هلل  
اأغنية »جدي يا  وكان متجاوبا مع 

جدي«.
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 الك�صف عن بروتني ي�صبب 

�صرطان الدم
ذكر موقع رابطة العلوم املتقدمة الأمريكية، اأن فريقا من الباحثني 

يف جامعة بو�سطن، اكت�سفوا اأن اأحد الربوتينات يت�سبب بتكاثر وحتّول 
فريو�س تي- اللمفاوي الب�رسي الذي ي�سبب ال�رسطان. ودر�س العلماء 

عينات من اأن�سجة مر�سى يعانون من هذا النوع من ال�رسطان واكت�سفوا 
 Ubiquitin-fusion(UFD1 وجود زيادة ملحوظة يف م�ستوى بروتني

degradation(. وقام الباحثون بتقلي�س م�سطنع لن�ساط وفعالية 
اجلينات امل�سوؤولة عن تخليق الربوتني املذكور وجنم عن ذلك خف�س  
الأن�سجة ال�سليمة. وذكر املوقع، اأن الفريو�س معروف بت�سببه يف اأحد 

اأنواع ال�رسطان اخلطرية وهو اأول فريو�س قهقري، ي�سيب الب�رس ومتكن 
العلماء من عزله وفرزه.

 التخلي عن تناول اللحوم 
مينع ثلث الوفيات املبكرة

اأعلن علماء جامعة هارفرد عن اإمكانية منع ثلث الوفيات املبكرة التي 
حتدث يف العامل، اإذا تخلى الب�رس عن اللحوم التي يتناولونها.

واأكد علماء جامعة هارفرد اأنه يف الوليات املتحدة فقط، باإمكان 
التغذية النباتية منع حدوث مليون حالة وفاة مبكرة. ومعظم النا�س ل 

يقيمون فائدة احلميات النباتية، مع اأن العلماء اأثبتوا �سابقا اأن التغذية 
النباتية تقل�س كثريا خطر الأمرا�س املزمنة، لأنها ل حتتوي على زيوت 
م�سبعة وكولي�سرتول، وهي مواد ت�سبب اأمرا�س القلب والأوعية الدموية.

كما اأن احلمية النباتية حتتوي على ن�سب عالية من العنا�رس الواقية 
من الأمرا�س مبا فيها فيتامينات C وE والألياف وحم�س الفوليك 

والبوتا�سيوم واملغني�سيوم ومركبات كيميائية مفيدة اأخرى.

ت�صعون يف املئة من الب�صر 
يتن�صقون هواء ملوثا

اأطلقت منظمة ال�سحة العاملية، اليوم حتذيرا، من اأن اأكرث من 90 يف 
املئة من �سكان العامل، يتن�سقون هواء ملوثا، معلنة اأن التلوث م�سوؤول عن 

�سبعة ماليني حالة وفاة �سنويا. وقالت املنظمة، يف بيان، »يف ال�سنوات 
ال�ست الأخرية بقيت م�ستويات التلوث يف الهواء الطلق مرتفعة وم�ستقرة 
ن�سبيا مع تراجعها يف بع�س مناطق اأوروبا واأمريكا«،واأو�سحت املنظمة 

الأممية، اأن »9 اأ�سخا�س من كل 10 يف العامل يتن�سقون هواء يحوي 
م�ستويات عالية من امللوثات«، وهو الرقم نف�سه الذي ظهر يف التقرير 

الأخري ملنظمة ال�سحة العاملية قبل �سنتني. وتعتمد اإح�سائيات املنظمة 
على نوعية الهواء امل�سجلة يف اأكرث من 4300 مدينة يف 108 بلدان اأي 

اأكرث باألف مدينة مقارنة بالتقرير الأخري.

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

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

ولكن طبيبا يف الأمرا�س اجللدية ك�سف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�سيتو، اأ�ستاذ الأمرا�س اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء املالب�س اجلديدة دون غ�سلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�سابة بالفطريات واأو�سح بيل�سيتو، 

اأن الثياب التي ن�سرتيها من املتجر معر�سة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �سخ�س اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�سابق، وميكن اأن يكون م�سابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�س 
اجللدية، ليند�سي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�سل املالب�س اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�ست�سيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

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

�سحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�ستمرت 6 �ساعات.
ومل ي�ستبعد جراح الأع�ساب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

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

بالنمو منذ 3 �سنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�سعبة وب�سبب املر�س اخلطري فقد بال 

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

ما الفرق بني البي�س البني والأبي�س؟
يعترب بي�س الدجاج غذاء منوذجيا 
لالإن�سان، لأنه يحتوي على بروتني 
�سهل اله�سم وفيتامينات خمتلفة 
يحتاجها  كيميائية  وعنا�رس 
البي�س  نختار  ولكن كيف  اجل�سم 
الذي يجلب للج�سم اأق�سى فائدة 
ممكنة من دون اأ�رسار؟ لقد تعود 
على  البي�س  على متييز  الإن�سان 
يوؤكد  فالبع�س  اللون.  اأ�سا�س 
من  فائدة  اأكرث  البني  البي�س  اأن 
البع�س  يوؤكد  حني  يف  الأبي�س، 
اخلرباء  اأما  ذلك.  عك�س  الآخر 
البي�س  ق�رسة  لون  اإن  فيقولون 

يعتمد على نوع الدجاج.
فمثال، يعطينا الدجاج ذو الري�س 
بي�سا  اللون  فاحت  اأو  الأبي�س 
اأنواع  بقية  تنتج  حني  يف  اأبي�س، 
بنيا  بي�سا  ملون  بري�س  الدجاج 
بدرجات متفاوتة، اأما لون �سفار 

تاأكله  ما  على  فيعتمد  البي�س 
غذاوؤها  احتوى  فاإذا  الدجاجة، 
الكاروتني،  من  عالية  ن�سبة  على 
فاإن �سفار البي�س يكون قريبا من 

اللون الربتقايل.
ال�سوق،  من  البي�س  �رساء  وعند 
النتباه  �سيء  كل  قبل  يجب 
وال�سالحية  الإنتاج  تاريخ  اإىل 
الت�سققات  لأن  الق�رسة،  و�سالمة 
ما  للبكترييا،  مدخال  ت�سكل 
تاريخ  قبل  تلفها  اإىل  يوؤدي 
يجب  كما  �سالحيتها.  انتهاء 
بعيدا  الثالجة  يف  البي�س  حفظ 
ويف�سل  الأخرى،  املواد  عن 
للتخل�س  ال�ستخدام،  قبل  غ�سله 
مثل  املجهرية  الأحياء  من 
احلافظة  واملواد  ال�ساملونيال 
الق�رسة  �سطح  على  املوجودة 

اخلارجي.

فوائد غري متوقعة لرقائق البطاطا

ما عالقة معجون الأ�صنان مبر�س ال�صكري من النوع الثاين؟

الربيطانيون  التغذية  اأخ�سائيو  قدم 
قائمة بالأغذية التي ت�ساعد الإن�سان 
ون�رست  بالراحة  الإح�سا�س  على 
اخلرباء  قائمة  ميل  ديلي  �سحيفة 
ت�سمنت  والتي  ال�سحي،  للطعام 
واخل�رسوات  امل�سوية  الأ�سماك 
وال�سلطات، ورقائق البطاطا املحمرة 
وال�سوكولتة، التي منعها الأخ�سائيون 

ملر�ساهم لفرتة طويلة.
الأطعمة  اإىل  الأخ�سائيون  ونوه 
ا�ستهالكها  من  التقليل  يجب  التي 
مثل  املعاجلة  فائقة  كالأغذية 
وال�سمن  واخلبز  والنقانق  البيتزا 
مواد  على  لحتوائها  واملعلبات، 
ومع  �سالحيتها  مدة  تطيل  حافظة 
وفقا  املعلبة،  اخل�رسوات  فاإن  ذلك 
اأكرث  من  هي  الربيطانيني،  للعلماء 
لأنها  لل�سحة،  فائدة  املنتجات 
لأي  تعري�سها  دون  وخزنت  ختمت 

املنتجات  لقائمة  واأ�سيف  ت�سنيع. 
امل�سوي  ال�سمك  املفيدة  الغذائية 
وبع�س اأنواع ال�سل�سات وخبز النخالة 
وكذلك  اخلمرية  من  اخلايل  واخلبز 
املواد  قائمة  وت�سمنت  ال�سوكولتة. 
العادة،  غري  على  املفيدة،  الغذائية 
تباع يف  التي  املعلبة  البطاطا  رقائق 
خمتلف املتاجر، لأنها متد الإن�سان 
احلرارية  ال�سعرات  من  بحاجته 
اليومية. لكن اخلرباء ين�سحون بعدم 
بالدهون  لغناها  تناولها  يف  الإفراط 
اإخراجها  ي�سعب  التي  والأمالح 
الب�سكويت  ويبقى  اجل�سم.  من 
بف�سل  لل�سحة  الأف�سل  وال�سوكولتة 
بيتا  من  كبرية  كمية  على  احتوائهما 
اجل�سم،  ملناعة  املفيد  غلوكان 
الكولي�سرتول  يتحكم مب�ستوى  والذي 
املناعي  اجلهاز  وين�سط  الدم،  يف 

اأثناء املر�س. 

تو�سلت درا�سة حديثة اإىل اأن مادة كيميائية �سائعة حتول املواد 
الغذائية والأدوية ومعجون الأ�سنان والورق اإىل اللون الأبي�س، ميكن اأن 

ت�سبب م�ساعفات خطرية ملر�سى ال�سكري من النوع الثاين.
وي�ستخدم ثاين اأك�سيد التيتانيوم على نطاق وا�سع يف املواد الغذائية 
وم�ستح�رسات التجميل خل�سائ�سه البي�ساء، ولكن العلماء وجدوا اأنه 

ي�سكل بلورات يف البنكريا�س لدى مر�سى ال�سكري.
ويحتوي اجل�سم عادة على الكثري من الأمالح واملركبات من العنا�رس 

املعدنية مثل ال�سوديوم والبوتا�سيوم والكال�سيوم واحلديد واملغني�سيوم، 
وكذلك كميات اأقل من العنا�رس املعدنية الأخرى مثل الكوبالت اأو 

املوليبدينوم ولكن لي�س من التيتانيوم.
وت�سري الدرا�سة التي اأجرتها جامعة تك�سا�س اإىل اأن الأ�سخا�س الذين 

ل يعانون من مر�س ال�سكري ل ميلكون هذه املادة الكيميائية يف 
اجل�سم، وهو ما ي�سري اإىل وجود �سلة بني احلالة والأ�سياء امل�ستخدمة 

يوميا وبداأ ا�ستخدام ثاين اأك�سيد التيتانيوم على نطاق وا�سع يف منت�سف 
القرن الع�رسين ليحل مكان ال�سبغات ال�سامة القائمة على الر�سا�س يف 

الأدوات املنزلية مثل الطالء والبال�ستيك.
ويقول العلماء منذ �ستينيات القرن املا�سي، اإن اأربعة ماليني طن 

من هذه املادة الكيميائية تنتج كل عام، ومنذ ال�سبعينيات، ت�ساعفت 
حالت ال�سكري من النوع الثاين مبعدل 4 مرات.

وقال اأحد اخلرباء، اإن »ا�ستخدام ال�سبغة البي�ساء، ميكن اأن ي�سكل 
عامال يف انت�سار مر�س ال�سكري من النوع الثاين«وي�ستخدم هذا 

املعدن لإ�سافة ال�سبغة اإىل العنا�رس ال�سائعة يف جميع اأنحاء العامل 
مبا يف ذلك معجون الأ�سنان والبال�ستيك واملاكياج والورق والطالء 

واحلبوب واملواد الغذائية.
ويقول العلماء يف جامعة تك�سا�س اإن جزيئات هذه املادة ت�سكل بلورات 
يف البنكريا�س، لدى امل�سابني بالنوع الثاين من داء ال�سكري ولكن لي�س 

لدى اأولئك الذين ل يعانون من املر�س.

ويقرتح العلماء اأن اجل�سيمات قد ت�رس بالبنكريا�س عن طريق اإثارة 
ا�ستجابة مناعية من خاليا الدم البي�ساء، ما ي�سبب اللتهاب ويقتل 

اخلاليا ال�سليمة يف الع�سو.
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رحمة �هلل بعباده يوم �لقيامة
عن اأبي هريرة، عن ر�سول اللهّ �سلى اللهّ عليه و�سلم 

قال: »اإن رجلني ممن دخل النار ا�ستد �سياحهما فقال 
الرب تبارك وتعاىل اأخرجوهما، فلما اأخرجا قال لهما 

الأي �سيء ا�ستد �سياحكما؟ قاال فعلنا ذلك لرتحمنا، 
قال رحمتي لكما اأن تنطلقا فتلقيا اأنف�سكما حيث كنتما 

من النار فينطلقان.
فيلقي اأحدهما نف�سه فيجعلها عليه بردا و�سالما، 

ويقوم االآخر فال يلقي نف�سه، فيقول له الرب تبارك 
وتعاىل: ما منعك اأن تلقي نف�سك كما األقى �ساحبك؟ 

فيقول يا رب اإين الأرجو اأن ال تعيدين فيها بعد ما 
اأخرجتني، فيقول له الرب تبارك وتعاىل: لك رجاوؤك 

« رواه الرتمذي. فيدخالن اجلنة جميعا برحمة اللهّ
هذا احلديث يفتح باب االأمل اأمام الع�ساة حتى ال 

يياأ�س اأحد من رحمة الل، ويغلق باب الياأ�س والقنوط 
اأمام كل من بعد عن ربه، ثم �سحا �سمريه وا�ستيقظ 

فوؤاده فرجع اإىل رب االأرباب تائباً اأواباً، كما اأنه يزيد 

العبد املوؤمن ثقة يف ربه ويقوي عزمية كل من يح�سن 
الظن بالل عز وجل الأنه �سبحانه يقول يف حديثه 
القد�سي: »اأنا عند ظن عبدي بي، واأنا معه حني 

يذكرين، اإن ذكرين يف نف�سه، ذكرته يف نف�سي، واإن 
ذكرين يف مالأ ذكرته يف مالأ هم خري منهم، واإن تقرب 

مني �سربا تقربت منه ذراعا،واإن تقرب اإيل ذراعا 
تقربت اإليه باعا، واإن اأتاين مي�سي اأتيته هرولة« رواه 

البخاري.
ومن املوؤكد اأن الذين يخرجون من النار ويدخلون 
اجلنة، البد اأن تكون لهم �سابقة اإميان، الأن اجلنة 

حمرمة على امل�رشكني، اأما من اآمن ثم ع�سى فاإن الل 
عز وجل يقبل اإميانه ويحا�سبه على م�سيبته وقد يعفو 

عنه اإذا تاب ورجع اإليه قال تعاىل: )وهو الذي يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن ال�سيئات ويعلم ما تفعلون( 
�سورة ال�سورى: 25. ثم تكون نهايته اجلنة ان �ساء الل 

طاملا انه مات موحدا.

ف�سل �لدعاء
الدعاء هو اأن يطلَب الداعي 

ه؛  َرّ ما ينفُعه وما يك�ضف �ضُ
وحقيقته اإظهار الفتقار اإىل 

اهلل، والتربوؤ من احلول والقوة، 
وهو �ضمُة العبوديِة، وا�ضت�ضعاُر 

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

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

لأمره قال تعاىل: »َوَقاَل 
ُكُم اْدُعوِن اأَ�ْضَتِجْب َلُكْم اإَِنّ  َرُبّ

وَن َعْن ِعَباَدِتي  َتْكرِبُ اَلِّذيَن َي�ضْ
َم َداِخِريَن«.  �َضَيْدُخُلوَن َجَهَنّ

]60 الآية  غافر:  ]�ضورة 
الدعاء عبادة

ُ َعَلْيِه َو�َضَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �ضَ
َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة«. ]رواه  »الُدّ

الرتمذي وابن ماجه،[

الدعاء اأكرم �ضيء على اهلل 
تعاىل

ُ َعَلْيِه َو�َضَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �ضَ
 ِ ْكَرَم َعَلى اهلَلّ »َلْي�َس �َضْيٌء اأَ

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

والرتمذي واحلاكم و�ضححه، 
ووافقه الذهبي[

الدعاء �ضبب لدفع غ�ضب اهلل
ُ َعَلْيِه َو�َضَلَّم: »َمْن  َلّى اهلَلّ قال �ضَ

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

و�ضححه احلاكم، ووافقه 
الذهبي، وح�ضنه 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  الل  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  الل  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  الل،  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 الل.

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 الل بها درجة يف اجلنة.

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

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

على �ملوؤمن �أن تغلب رحمته غ�سبه 
اأيها االأخوة، النبي �سلى الل عليه و�سلم قال:  ))اإن الل 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 الل عنه قال: قال عليه ال�سالة وال�سالم:  )) اإَِنهّ اللَ َخلََق يوَم َخلََق 
َماِء واالأر�ِس ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان  َمَواِت واالأر�ِس مئَة َرحمة، كُلهّ رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي ال�َسهّ ال�َسهّ

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.

ف�سل �لدعاء
اِع اإَِذا َدَعاِن َفلْيَ�ْستَِجيبُواْ يِل َولْيُوؤِْمنُواْ ِبي لََعلَهُّهْم يَْر�ُسُدوَن »  )البقرة 186(  وب�رشها   �سلى الل  ب�رشر�سول الل  �سلى الل عليه و�سلم  اأمته باأن الل تعايل اأنزل عليه فيما اأنزل :  »َواإَِذا �َساأَلََك ِعبَاِدي َعِنهّي َفاإِيِنهّ َقِريٌب اأُِجيُب َدْعَوَة الَدهّ
عليه و�سلم  بكرم الل تعايل: » َوَقاَل َربُهُّكُم اْدُعويِن اأَ�ْستَِجْب لَُكْم اإَِنهّ الَهِّذيَن يَ�ْستَْكرِبُوَن َعْن ِعبَاَدِتي �َسيَْدُخلُوَن َجَهنَهَّم َداِخِريَن »  ) غافر 60 (  وحذرها   �سلى الل عليه و�سلم  من اإعرا�سها عن الدعاء لقول الل تعاىل » قل ما يعباأ 
بكم ربي لوال دعاوؤكم » وقال النبي   �سلى الل عليه و�سلم  :  ) لن ينفع حذر من قدر ، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل ، فعليكم بالدعاء عباد الل (  رواه اأحمد والطرباين عن معاذ ر�سي الل عنه . وقال النبي   �سلى 

الل عليه و�سلم  :  ) اإن الل تعايل حيى كرمي ي�ستحي اإذا رفع الرجل اإلية يديه اأن يردهما �سفر خائبني (  رواه اأحمد واأبو داود والرتمذى وابن ماجه واحلاكم عن �سلمان  ر�سي الل عنه .



كعادته ال يتوقف املخرج ال�شهري، 
مفاجاأة  عن  نوالن،  كري�شتوفر 
اأفالمه التي  جمهوره على طريقة 
الغمو�ض  بطابع  تتميز  ما  غالباً 
بعد  وذلك  االإثارة،  والت�شويق 
االأول  الرتويجي  الفيديو  اإطالق 
 The« بعنوان  املقبل  لفيلمه 
من  حمدود  عدد  يف   ،»Tenet
�شاالت ال�شينما، من خالل مقطع 
فيلم  عر�ض  قبل  ثانية،   40 مدته 

.»Hobbs & Shaw«
يتم  مل  الذي  االإعالن،  ظهور  اأثار 
اللحظة على مواقع  اإطالقه حتى 
امل�شاهدين،  ت�شاوؤالت  االنرتنت، 
املقبل،  فيلمه  اأحداث  حول 
الأحداث  تكملة  �شتكون  اإذا  وعما 
 ،»Inception« ال�شابق  فيلمه 
عن  �شابقاً  ك�شف  واأنه  ال�شيما 
رغبته با�شتكمالها مع �رشكة وارنر 

برو�ض.

الدعائي  الفيديو  يف  يظهر  مل 
جون  االأمريكي  املمثل  �شوى 
�شعار  جانب  اإىل  وا�شنطن،  ديفيد 
جديد«،  لبطل  الوقت  حان  »لقد 
وحتى االآن مل يتم الك�شف عن اأي 
الفيلم، غري  بق�شة  تتعلق  تفا�شيل 
التج�ش�ض  عامل  يف  ملحمة  اأنها 
الدويل، ومن املقرر اأن يتم طرحه 
جويلية  يف  ال�شيما  �شاالت  يف 

.2020

كما ربط املتابعون بني ا�شم فيلمه 
اجلديد، الذي يت�شمن كلمة فردية 
واحدة ولكن حتمل معان متعددة، 
العلمي  للخيال  فيلمه  كما جاء يف 
عام  �شدر  الذي   »Inception«
مل�شمون  انعكا�شاً  وكان   2010
االإمكانات واالأحالم  اأحداثه حول 
للعقل  ميكن  التي  الالنهائية 
الب�رشي اأن يح�شل عليها«، بح�شب 

ما ك�شف �شابقاً.
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ض  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

اأم�شيات �شاحرة لكاظم ال�شاهر 
مبهرجان بيت الدين بلبنان

متوجا ب�شوجلان اأعوامه الع�شرين يف مهرجانات بيت الدين الدولية، اأطل الفنان العراقي كاظم 
ال�شاهر ثالث ليال اأمام جمهوره بلبنان ختمت بتكرميه.

احلفالت  �شكلت 
�شعبية  فنية  تظاهرة 
امل�رشح  من  امتدت 
اإىل ال�شوارع املوؤدية 
ودخلت  للمهرجان، 
اإليها  و�شلت  بيوتا 

االأ�شداء واالأ�شواء.
احلفالت  هذه  وجاء 
مرور  مبنا�شبة 
على  عاما  ع�رشين 
�شعود ال�شاهر �شنويا 
املهرجان  هذا  اإىل 

ال�شيفي البارز.
و�شارك يف احلفالت 
اللبناين  املو�شيقي 

عزفا  فا�شل  مي�شال 
البيانو  اآلة  على 

اأورك�شرتا  ترافقه 
عازف  مئة  من 

الفلهارمونية  بني 
اللبنانية واالأورك�شرتا 
باالإ�شافة  العراقية، 
من  ع�رشين  اإىل 

الكور�ض الغنائي.
ال�شاهر  واأطلق 
»املتمردة«  اأغنية 
وكلمات  اأحلانه  من 
كرمي  ال�شاعر 
وتوزيع  العراقي 
وبني  فا�شل.  مي�شال 
كانت  واأغنية  اأغنية 
ورودا  متطر  ال�شماء 

من  ال�شاهر  على 
املقاعد  جمهور 
و�شط  االأمامية 

ت�شفيق احل�شور.
املطرب  و�شدا 
باأغنيات  العراقي 
خطرة،  امراأة  »كوين 
عطر  جل�شمك 
خطري النوايا، حافية 
القدمني، هذا اللون، 
وغريها  حبيبي«  ها 
�شكنت  اأعمال  من 

ذاكرة ع�شاقه.

اأحمد حلمي ب�شخ�شيتني يف 
»خيال ماآتة«

   
طرحت اجلهة املنتجة لفيلم »خيال 
ماآتة« للمخرج خالد مرعي، وبطولة 
الدعائي  املل�شق  حلمي،  اأحمد 
يف  لعر�شه  متهيداً  له  الر�شمي 

مو�شم عيد االأ�شحي.
الفيلم  اأبطال  كل  املل�شق  و�شمل 
اأحمد  ظهر  فيما  ا�شتثناء،  دون 
حلمي ب�شخ�شيتني، اإحداهما لرجل 
بحكم  وذلك  �شاب،  واالآخر  عجوز 
فرتتني  يف  تدور  الفيلم  اأحداث  اأن 

زمنيتني خمتلفتني.
ح�شني  وح�شن  ال�شاوي  وخالد  �شلبي  منة  ماآتة«  »خيال  بطولة  يف  وي�شارك 

وبيومي فوؤاد ولطفي لبيب، من تاأليف عبدالرحيم كمال.

هند �شربي تتحدث عن
 »الفيل الأزرق«

   
االإيجابية  الفعل  ردود  اإزاء  بالغة  �شعادة  التون�شية هند �شربي  الفنانة  اأبدت 
عن دورها يف فيلم »الفيل االأزرق 2« املعرو�ض حالياً بدور العر�ض امل�رشية 

والعربية.
وقالت �شربي، اإن جمهور الفيلم كان متخوفاً من م�شتوى اجلزء الثاين، بخا�شة 
باأن  �شائد  انطباع  ولوجود  وقت عر�شه،  كبرياً  االأول حقق جناحاً  اأن اجلزء 
االأجزاء الثانية ال حتقق نف�ض جناح االأجزاء االأول، م�شيفة اأن هذا التخوف 

زال بعد عر�ض اجلزء الثاين، الذي كان مليئاً باملفاجاآت للم�شاهدين.
وي�شارك يف بطولة »الفيل االأزرق 2« كرمي عبدالعزيز ونيللي كرمي واإياد ن�شار 

و�شريين ر�شا وخالد ال�شاوي، من تاأليف اأحمد مراد واإخراج مروان حامد.

يا�شمني �شربي تتاألق يف باري�س..
ومفاجاأة بانتظار حمبيها !

اجتهت االأنظار موؤخرا، اإىل باري�ض 
امل�رشية  املمثلة  تتواجد  حيث 
ت�شوير  اأنهت  التي  �شربي  يا�شمني 
اإعالن جديد الإحدى اأهم ال�رشكات 
العاملية. وكانت يا�شمني قد ن�رشت 
مواقع  اأحد  على  ح�شابها  عرب 
اإيفل  برج  اأمام  من  �شورة  التوا�شل 
باإطاللة  ظهرت  حيث  باري�ض  يف 
�شوداء  بدلة  مرتدية  ومثرية  جذابة 

خطفت اأنظار متابعيها.
ويذكر اأن يا�شمني قد ظهرت على غالف جملة »فوغ ارابيا« العاملية باإجناز 

هو االأول من نوعه لفنانة م�رشية منفردة.
اأما اآخر اأعمالها، هو م�شل�شل »حكايتي« الذي �شاركت من خالله يف ال�شباق 

الرم�شاين املا�شي.

�شمية اخل�شاب تك�شف �شبب 
ا�شتعانتها ب�شاعرين يف »عربية اأنا«

   
اأرجعت الفنانة �شمية اخل�شاب �شبب ا�شتعانتها ب�شاعرين م�رشيني يف 
منهما،  كل  بكلمات  اإعجابها  اإىل  اأنا«  »عربية  اجلديدة  اأغنيتها  كتابة 

بح�شب قولها.
كتبا  �شادق  وه�شام  ح�شن  حممد  ال�شاعرين  اإن  اخل�شاب،  وقالت 
االأغنية على اأف�شل نحو ممكن، م�شيفة: »اأخذت مذهباً لالأغنية من 
اإحداهما وكوبليه من االآخر، وذلك دون حدوث اأي اأزمة بينهما الأنهما 

اأ�شدقاء«.
واأو�شحت اأنها كانت �شاحبة فكرة االأغنية، املقرر اأن تطرحها خالل 
اأنها تعطي املراأة العربية حقها، خا�شة  االأيام املقبلة، م�شددة على 

واأنها من اأجمل �شيدات العامل �شكاًل ومو�شوعاً، وفقاً لكالمها.
يذكر اأن اأغنية »عربية اأنا« من اأحلان �شمية اخل�شاب، وتعتزم ت�شويرها 

بطريقة الفيديو كليب حتت اإدارة املخرج جميل جميل املغازي.

فيلم هوب�س اأند �شاو يت�شدر اإيرادات ال�شينما يف 
اأمريكا ال�شمالية

اجلديد  احلركة  فيلم  ت�شدر 
اإيرادات  �شاو  اأند  »هوب�ض 
ال�شينما يف اأمريكا ال�شمالية يف 
مطلع االأ�شبوع م�شجال اإيرادات 
دوالر.  مليون   60٫8 بلغت 
جون�شون  دوين  بطولة  والفيلم 
وفاني�شا كريبي وجي�شون �شتاثم 
واإدري�ض اإلبا ومن اإخراج ديفيد 

ليت�ض.
وتراجع فيلم الر�شوم املتحركة 

)اليون   »2019 امللك  »االأ�شد 
االأول  املركز  من   )2019 كينج 
االأ�شبوع  الثاين هذا  اإىل املركز 

م�شجال 38٫2 مليون دوالر.
الكوميدي  الفيلم  تراجع  كما 
هوليوود«  يف  مرة  ذات  »حدث 
)ون�ض اأبون اإيه تامي اإن هوليوود( 
املركز  اإىل  الثاين  املركز  من 
الثالث حمققا اإيرادات بلغت 20 

مليون دوالر.

دي  ليوناردو  بطولة  والفيلم 
بات�شينو  واآل  بيت  وبراد  كابريو 
اإخراج  ومن  روبي  ومارجوت 

كويننت تارانتينو.
احلركة  فيلم  وتراجع 
العنكبوت:  »الرجل  واملغامرات 
بعيدا عن الوطن« )�شبايدر مان 
املركز  من  هوم(  فروم  فار   :
هذا  الرابع  املركز  اإىل  الثالث 
 7٫8 بلغت  باإيرادات  االأ�شبوع 

مليون دوالر.
الفيلم بطولة توم هوالند وجيك 
جيلنهال وماري�شا تومي وزيندايا 

ومن اإخراج جون وات�ض.
فيلم  من  الرابع  اجلزء  وتراجع 
»حكاية  املتحركة  الر�شوم 
 )4 �شتوري   »4)توي  لعبة 
املركز  اإىل  الرابع  املركز  من 
م�شجال  االأ�شبوع  هذا  اخلام�ض 

7٫2 مليون دوالر.

طبيعة فيلم املخرج ال�شهري كري�شتوفر نولن املقبل

جنوب  �شوت�شي يف  مدينة  �شهدت 
رو�شيا اأم�ض انتهاء اأعمال مهرجان 
العا�رش  الدويل  اجلاز  مو�شيقى 
 )Sochi Jazz Festival(
اأوت   4 و   1 بني  هناك  اأقيم  الذي 

اجلاري.
تنظيم  جلنة  با�شم  ناطق  وقال 
املهرجان اإن 12 األف �شيف زاروا 

املهرجان مطلع �شهر اأوت.
باإقامة  املهرجان  واختتم 

قاعة  يف  كبري  مو�شيقي  حفل 
حيث  لالحتفاالت  »في�شتيفالني« 
 Spyro Gyra  « فرقة  قدمت 
احلائزة  االأ�شطورية  املو�شيقية   «
االأمريكية  »غرامي«  جائزة 
احلفل  يف  �شارك  كما  عرو�شها. 
عازف الغيتار وامللحن املعروف، 
اأورك�شرتا  ب�شحبة  هار�شون،  اآالن 
مو�شكو ملو�شيقى اجلاز اإىل جانب 
اجلاز  وفنان  ال�شك�شافون  عازف 

الرو�شي املعروف، اإيغور بومتان.
مهرجان  يفتتح  اأن  العادة  وجرت 
كبري  مو�شيقي  بعر�ض  اجلاز 
مدينة  و�شط  �شوارع  يف  متجول 
�شوت�شي، حيث قدمت فرق اجلاز 
يف  فنها  املهرجان  يف  امل�شاركة 
»�شرييو�ض«  والفنون  العلم  متنزه 
وغريه من امل�شارح املك�شوفة يف 
مدينة �شوت�شي التي حتولت مطلع 
مو�شيقى  عا�شمة  اإىل  اأغ�شط�ض 

اجلاز يف رو�شيا.
تاريخ مهرجان مو�شيقى  اأن  يذكر 
عام  اإىل  يعود  �شوت�شي  يف  اجلاز 
2010 وبداأت فعالياته مع انطالق 
االأوملبية  للدورة  التح�شريات 
ويح�رش  �شوت�شي.  يف  ال�شتوية 
بدعوة  عام  كل  املهرجان  اإىل 
اأف�شل  بومتان،  اإيغور  رئي�شه،  من 
مو�شيقيي اجلاز من رو�شيا واأوروبا 

واأمريكا.

اختتام اأعمال مهرجان مو�شيقى اجلاز الدويل يف �شوت�شي الرو�شية
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جمالها  حت�سني  يف  مازدا  ت�ستمر 
تقدمي  مع  با�ستمرار،  و�سورتها 

كلياً  اجلديدة   3 مازدا 
من  والأف�سل 

جانب  كل 
املوديل  من 
 ، بق ل�سا ا

يث  حتد و

اوفر،  كرو�س   5-CXو  6 مازدا 
عزمها  عن  ال�رشكة  اأعلنت  والآن 

 6 حمرك  بناء 

ت  ا ر �سلند
م�ستقيمة.

اأن  يعني  هذا 
�ستن�سم  مازدا 
ام  وبي  لودي 
وجاكوار  دبليو 
�س  �سيد مر و
اإعادة  يف  بنز 
ئهم  حيا اإ
 ، ك للمحر
ي�ستهر  والذي 
بة  ب�سعو
معه  التعامل 
م�ساحة  وتوفري 
يف  له  منا�سبة 

مق�سورة املحرك.
نظام  تقدمي  مازدا  تنوي  كما 

هجني 

لل�سيارات  ومن�سة  جديد  خمفف 
رباعي  دفع  ونظام  الكهربائية 
من  الأهم  ورمبا  جديد  متطور 
كبرية  جديدة  �سيارة  هذا،  كل 
احلجم، وكله جزء من توجه مازدا 
التقنيات  من  القادم  اجليل  نحو 

وال�سيارات.
القادمة   6 مازدا  اأن  املتوقع  من 
على  يح�سل  موديل  اأول  �ستكون 
اجلديد  �سلندرات  ال�ست  حمرك 
بت�سميم  ال�رشكة،  جمال  �سمن 
كوبيه  فيجن  ل�سيارة  م�سابه 
�سورها  املرفقة  املده�سة 
�سعر  ارتفاع  يعني  ما  بالأ�سفل، 
للفئة  ال�سوق  ال�سيارة ومرتبتها يف 
ملناف�سة  توجيهها  مع  الفاخرة 
الثالثة  الفئة  دبليو  ام  بي 
�س  �سيد مر و
 C - C l a s s

مبا�رشة.

معلومات تهمك عن �سيفروليه 
كمارو 2020

من  احلايل  اجليل  تد�سني  رغم 
كمارو يف 2016، اإل اأن �سيفروليه 
م�ستمر  ب�سكل  بتحديثها  ت�ستمر 
منذ وقتها، وهو ما ينطبق كذلك 
ح�سل  الذي   2020 موديل  على 
مع  للناقل  جديد  خيار  على 
حمرك V6 بجانب عدة حتديثات 
لكم  نعر�س  و�سوف  ت�سميمية، 
اليوم 6 نقاط ينبغي معرفتها عن 

املوديل اجلديد.
حمرك V8 ب�سعر اأرخ�ص

تاأتي كمارو LT1 اجلديدة كخيار 
و الأدنى   1LT فئات  بني  ممتاز 
�سعرها  اأن  حيث  الأعلى،   SS
يجعلها    34،995 من  يبداأ  الذي 
اأرخ�س كمارو مبحرك V8 �سعة 
6.2 لرت بقوة 455 ح�سان، خا�سة 
بفارق �سعر يبلغ 3،000 عن كمارو 
1SS موديل 2019، كما اأنها تاأتي 
 SS فئة  حمرك  غطاء  نف�س  مع 
مل�سات  عدة  مع  الهواء  منفذ  ذو 

.LT خارجية م�ستعارة من فئة

ناقل اأوتوماتيكي 10 �سرعات 
V6 مع حمرك

الأوتوماتيكي  الناقل  اإتاحة  بعد 
10 �رشعات بالفئات ذات حمرك 
نف�س  �سيفروليه  اأتاحت   ،V8
الفئات  مع  كخيار  املميز  الناقل 

ذات حمرك V6 �سعة 3.6 لرت.
SS مظهر جديد لفئة

جديد  مظهر   SS كمارو  تتبنى 
ت�سميم  على  يعتمد  ملقدمتها 
الختباري  �سوك  كمارو  منوذج 

�سيما  مبعر�س  ظهر  الذي 
املا�سي مع و�سع �سعار �سيفروليه 
الفا�سل  من  بدلً  ال�سبك  باأعلى 
الو�سطي الذي اأ�سحى بنف�س لون 

الهيكل.
توفري اللون الأخ�سر

لتوفر فورد مو�ستنج باللون  نظراً 
طرح  �سيفروليه  قررت  الأخ�رش، 
اخليار ذاته با�سم اأخ�رش الراليات 
لكمارو يف 2020، وهو ما يعد ا�سم 
يف  متاحاً  كان  عندما  ذاته  اللون 

اأول اأجيال كمارو.

اإتاحة اجلناح اخللفي 
ومقاعد ريكارو الريا�سية 

بفئات اأكرث
كان اجلناح اخللفي متوفراً �سابقاً 
اأنه  اإل  فقط،   RS حزمة  مع 
بفئات  اأي�ساً  متوفراً  اأ�سبح  الآن 
كانت مقاعد  وLT، يف حني   LS
فقط  متوفرة  الريا�سية  ريكارو 
الآن  ولكنها �سارت   ،1LE بفئات 
توفري  بجانب   ،LT على  متاحة 
واأحزمة  الأملنيوم  الدوا�سات 

الأمان احلمراء بكافة الفئات.
م�سابيح خلفية مظللة 

وخيار ملكاب�ص مكابح ملونة

و  LS فئات  ح�سلت  وقد  هذا 
م�سابيح  خيار  على  اأي�ساً   LT
خلفية مظللة بجانب خيار مكابح 
بفئات  برتقالية  اأو  مكابح حمراء 
LT وLT1 وSS اإىل جانب �سعار 
الأ�سود  باللون  �سيفروليه املطلي 

.LT بفئة

الهيدروجينية �سياراتها  من   اآخر  جيال  "تويوتا" تطلق 

"تويوتا  �رشكة  اأعلنت 
�ستطلق  اأنها  الأمريكية 
من  ثانيا  جيال  قريبا 
الهيدروجينية.  �سيدانها 
لل�سيارة  الثالث  اجليل  اأما 
ف�سيطرح يف ال�سوق خالل 

10 اأعوام قادمة.

توقعاتها  "تويوتا"  وقدمت 
ال�سيارات  م�ستقبل  ب�ساأن 
�ساأنها  من  التي  البيئية 
ال�سيارات  حمل  حتل  اأن 
ملحركات  امل�ستخدمة 
كما  الداخلي.  الحرتاق 
ال�رشكة  خرباء  توقع 

تلك  �سعر  بتخفي�س 
ال�سيارات فيما بعد.

الوقت  يف  "تويوتا"  وتبيع 
احلا�رش يف �سوق ال�سيارات 
�سيدان  الداخلية  اليابانية 
الهيدروجينية   "Mirai"
 65 �سعرها  يبلغ  التي 

فيما  دولر.  و800  األفا 
�سعر  اإن  اليابانيون  قال 
والثالث  الثاين  اجليلني 
�سينخف�س.  ال�سيارة  لتلك 
مقارنتها  باإمكان  و�سيكون 
الهجينة  ال�سيارات  ب�سعر 
�سوق  يف  حاليا  تباع  التي 

ال�سيارات العاملية.
وقال رئي�س مكتب مبيعات 
مات  اأوروبا،  يف  "تويوتا" 
اأدىل  حديث  يف  هار�سون، 
"اأوتومتتيف  ل�سحيفة  به 
�سيارة  �سعر  اإن  نيوز" 
الهجينة   "Prius"
انخف�س منذ اإطالقها عام 

1997 بن�سبة %70.
فيما باعت ال�رشكة ح�سب 
يف   2018 عام  ال�سحيفة 
رو�سيا(  فيها  )مبا  اأوروبا 
�سيارة  مليون  ن�سف  نحو 
ح�ستها  ت�سكل  هجينة 
46% من املبيعات العاملية 

لل�سيارات الهجينة.
ترتفع  اأن  "تويوتا"  وتتوقع 
عما قريب ح�سة �سياراتها 
املبيعات  يف  الهجينة 

الأوروبية اإىل %60.

مازدا �ست�سنع حمركات 6 �سلندر م�ستقيمة 
C-Class و�سيارة تناف�س مر�سيد�س

تويوتا الندكروزر بقاعدة عجالت 
طويلة تظهر يف �سكل تخيلي

لندكروزر  تويوتا  من  احلايل  اجليل  ُد�سن 
من  الكثري  على  ح�سوله  ورغم   ،2007 يف 

لعدة  املختلفة  والن�سخ  التحديثات 
وقتها،  منذ  العامل  حول  اأ�سواق 

كما  اإجمالً  ظلت  اأنها  اإل 
تغيريات  دون  هي 
يتم  فيما  كبرية، 
حالياً  ال�ستعداد 

ل�ستبدالها.
التقارير  ت�سري 
ت�ستعد  تويوتا  اأن 

اجليل  لتد�سني 
اجلديد من لندكروزر 

ا�ستخدام  مع  املقبل  بنهاية عام 2020 
اإطار �سلم حديدي، ولكن امل�سممني يف موقع 
�سنع  موؤخراً  قرروا  الرو�سي   Kolesa.ru
 SUVسور تخيلية تعطينا ت�سور عن �سكل الـ�
اليابانية  ال�سانعة  قررت  حالة  يف  الأيقونية 
اإطالق ن�سخة خا�سة ذات قاعدة عجالت طويلة 

من 

موديلها احلايل.
حتديثات  اآخر  على  التخيلية  ال�سور  ت�ستند 
لندكروزر، ولهذا نرى م�سابيح اأمامية �سل�سة 
اأكرث مع واجهة اأمامية معدلة كثرياً، فيما نرى 

باخللف اأبواب اأطول مع خلفية ممتدة 
جتعل املظهر اجلانبي يذكرنا 
بطراز انفينيتي QX80، مع 
زيادة اجلزء اخللفي ب�سكل 
 SUVيزيد من توازن الـ
�سف  اإ�سافة  بجانب 

ثالث من املقاعد.
وي�سري  هذا 
اإىل  امل�سممني 
لهذه  ت�سورهم  اأن 
اأنها  هي  الن�سخة 
 V8 حمرك  مع  �ستاأتي 
املتاح  لرت   4.5 �سعة  ديزل 
دوران  بعزم  الأ�سواق  ببع�س 
نظام  توفري  مع  نيوتن.مرت،   650
خم�س�س  ومكيف  خلفي  معلوماتي  ترفيه 
واحدة من  لتكون  الثالث من املقاعد  لل�سف 
على  ورحابة  راحة  الأكرث   SUVالـ �سيارات 

الإطالق.

فيات كراي�سلر �ستندمج مع رينو 

اإطالق ثالث اأكرب �سانع 
لل�سيارات يف العامل

التهرب  بتهم  عليه  القب�س  قبل 
املايل،  الت�رشف  و�سوء  ال�رشيبي 
رينو  دفع  غ�سن  كارلو�س  حاول 
�رشكة  يف  �سامل  لندماج  وني�سان 
موحدة عو�ساً عن التحالف احلايل، 
لأ�سباب  تثمر  مل  جهوده  ولكن 

متعددة.
والآن قدمت فيات كراي�سلر عر�س 
ر�سمي لالندماج مع رينو يف اإعالن 
وتوؤمن  ال�سيارات..  عامل  يف  مدّوي 
ال�رشكتان اأن اندماج كهذا �سي�ساهم 
�سنوياً  دولر  مليار   5.6 توفري  يف 
عرب م�ساركة نفقات تطوير التقنيات 

واجليل القادم من ال�سيارات.
الندماج  عن  الناجتة  ال�رشكة 
�سيارات  �سانعة  اأكرب  ثالث  �ستكون 
يف العامل مببيعات 8.7 مليون �سيارة 
الأ�سهم  ملكية  و�ستكون  �سنوياً، 
بالتنا�سف بني رينو وفيات كراي�سلر 
50\50، و�رشحت فيات كراي�سلر اأنه 

للم�سانع  اإغالق  اأي  يكون هناك  لن 
نتيجة  الإنتاج  عمليات  تعطل يف  اأو 
�سيوفر  والذي  الندماج،  هذا 
للت�رشيع من عمليات تطوير  فر�سة 
والذاتية،  الكهربائية  ال�سيارات 
ب�سكل  منف�ساًل  يظل  الندماج  هذا 
رينو- حتالف  عن  واإداري  قانوين 
ولكن  احلايل،  ني�سان-ميت�سوبي�سي 
ا�ستمرار  يف  ال�سك  �سوى  ي�سعنا  ل 
هذا التحالف على و�سعه احلايل مع 
واجتاه  كارلو�س غ�سن  القب�س على 
رينو لوجهة خمالفة متاماً مع فيات 

كراي�سلر.
ويُذكر اأن فيات كراي�سلر باعت 4.85 
مليون �سيارة عاملياً العام املا�سي، 
مع  ال�سمالية  اأمريكا  يف  معظمهم 
هناك،  ورام  جيب  موديالت  رواج 
بينما باعت رينو 3.81 مليون �سيارة 

يف 2018، معظمهم يف اأوروبا.  
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�أف�سل بر�مج ��ستعادة �مللفات �ملفقودة لآي فون و�آي باد

مع االعتماد الكامل على الهواتف 
امل�ستندات  حفظ  يف  الذكية 
والبيانات الهامة، ي�سبح االحتفاظ 
للبيانات  احتياطية  بن�سخة 
جتنباً  مهماً،  اأمراً  با�ستمرار 
البيانات  فقد  كارثة  حلدوث 
الهامة اأو توقف الهاتف ب�سبب اأي 
امللفات  ا�ستعادة  الإمكانية  عطل، 

املفقودة ب�سهولة.
اأف�سل  يلي  فيما  ن�ستعر�ض  لذا 
املفقودة  امللفات  ا�ستعادة  برامج 
اأو  »اآي  بنظام  العاملة  اأبل  الأجهزة 

اإ�ض« مثل هواتف اآي فون واأجهزة 
اآي باد:

Dr. Fone 1- برنامج د. فون ـــ
ا�ستعادة  برامج  اأف�سل  من  يعترب 
من  فهو  املفقودة،  امللفات 
 WonderShare �رشكة  تطوير 
على  بالقدرة  ويتميز  ال�سهرية، 
بكل  املفقودة  البيانات  ا�سرتجاع 
اأي  هاتف  تو�سيل  فور  كفاءة 
بحا�سوبك  باد  اآي  جهاز  اأو  فون 

ال�سخ�سي.
ا�ستعادة  قادر على  الربنامج  اأي�ساً 

الن�سخ االحتياطية على اآي كالود اأو 
اآي تيونز . وميكنه ا�ستعادة كل من 
ال�سور والر�سائل والتقومي وعنا�رش 
املكاملات،  و�سجل  التذكري، 
ور�سائل  املرجعية،  واالإ�سارات 
واملالحظات،  ال�سوتي،  الربيد 
من  واأكرث  اآب  وات�ض  ومرفقات 
الكامل  اال�سرتداد  ويتطلب  ذلك. 
 69.95 املدفوع  االإ�سدار  للبينات 

دوالراً.
 EaseUS برنامج   -2

MobiSaver for Mac

ا�ستعادة  برامج  اأف�سل  من  يعترب 
امللفات املفقودة مبختلف اأنواعها 
ت�سغيل  بنظام  العاملة  اأبل  الأجهزة 
اإ�سدارات  وهناك  اإ�ض.  اأو  اآي 
ماك  الت�سغيل  لنظامي  منف�سلة 
الربنامج  يتميز  وويندوز  اإ�ض  اأو 
و�رشيع  ب�سيطة  م�ستخدم  بواجهة 
العمل وم�سمون النتائج، واالإ�سدار 
جزء  ا�ستعادة  يتيح  منه  املجاين 
املفقودة  البيانات  من  �سغري 
يتطلب  اال�سرتداد  بينما  جماناً، 

االإ�سدار املدفوع 59.95 دوالراً.

�أبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا 
قدميًا  حول بر�ءة �خرت�ع �آي فون

ودية  ت�سوية  و�سام�سونغ  اأبل  قررت 
�سبع  منذ  بينهما  م�ستمر  خلالف 
�سنوات حول اتهامات بن�سخ تفا�سيل 
اآي فون، بح�سب  من ت�سميم هاتف 

ما اأفادت م�سادر االأربعاء.
للهواتف  العامليان  العمالقان  وقرر 
بعد  اخلالف  �سفحة  طي  الذكية 
)اأيار(  مايو  يف  قا�سية  حكمت  ان 
بدفع  �سام�سونغ  على  املا�سي 
لن�سخها  دوالر  مليون   530 من  اأكرث 
بينها  من  فون  اآي  من  تفا�سيل 
حتميها  والتي  امل�ستديرة  حوافه 
القا�سية  وكتبت  اخرتاع،  براءات 
اإبالغ  »مت  اأنه  كوه  لو�سي  الفدرالية 
املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت 
ت�سوية الق�سية ... وبالتايل فان كل 
امللف  هذا  يف  اجلارية  االإجراءات 
املجموعتني  اأن  مو�سحة  انتهت«، 
تعدالن عن التقدم ب�سكاوى جديدة 

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

العمل  حماية  نوا�سل  اأن  املهم  من 
يف  اأبل،  لدى  واالبتكار«  ال�ساق 
التعليق  �سام�سونغ  رف�ست  املقابل، 

على االتفاق.
اأوىل  ق�سية  اأبل  ك�سبت   2011 يف 
حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دوالر لكن املجموعة الكورية 

اجلنوبية ا�ستاأنفت احلكم.
املحكمة  اأمام  اخلالف  وو�سل 
التي  املتحدة  الواليات  يف  العليا 
واأعادت   2016 يف  الغرامة  األغت 
امللف اأمام املحاكم العادية وخالل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب 
من هيئة املحلفني اأن تقرر ما كانت 
ن�سختها  التي  الت�سميم  عنا�رش 
االأرباح  كافة  دفع  تربر  �سام�سونغ 
الهاتف  ت�سميم  من  جنتها  التي 
الذكي مو�سع اخلالف اأو ق�سم فقط 
ت�سمل  الق�سية  وكانت  املبلغ.  من 
خ�سو�ساً ثالث براءات اخرتاع الأبل 
امل�ستطيل  ال�سكل  خ�سو�ساً  ت�سمل 
رموز  مع  امل�ستديرة  احلواف  مع 

ملونة م�سفوفة على ال�سا�سة.

حتديث �أوريو ي�سل لهو�تف �سام�سونغ 
Edge S7 و S7 غالك�سي

ب�سكل  �سام�سونغ  بداأت  اأخريا 
غالك�سي  هواتف  ترقية  ر�سمي يف 
الأحدث  اإيدج   S7 غالك�سي  و   S7
اندرويد  الت�سغيل  نظام  ن�سخة من 
اأوريو  اندرويد  باإ�سم  واملعروفة 

.8.0
فعلياً  بالو�سول  بدء  التحديث 
الهند  يف   7 ا�ض  جالك�سي  لهواتف 
ودول  اال�سيوية  الدول  وبع�ض 

للواليات  و�سوال  العربي  اخلليج 
املنتظر  ومن  االأمريكية  املتحدة 
ان تتو�سع عمليات التحديث جلميع 

الدول تباعاً خالل االأيام القادمة.
�سيقدم التحديث واجهة �سام�سونغ 
 9.0  Experience اجلديدة 
من  الكثري  اإىل  باالإ�سافة  للهاتفني 
الأداء  واالإ�سالحات  التح�سينات 
االأمنية  التح�سينات  مع  اجلهاز 
�سيقدم  اأي�سا   ، قوقل  �رشكة  من 

التحديث مزايا نظام اندرويد اأوريو 
�سورة  داخل  �سورة  مثل  الرئي�سية 
واخت�سارات  التلقائي  واالكمال 
لل�سور  باالإ�سافة  التطبيقات 
تكرار  وامكانية  التعبريية اجلديدة 
 ، املزايا  من  وغريها  التطبيقات 
االجهزة  هذه  مالك  من  كنت  اإذا 
بدءاً  التحديث  عن  البحث  ميكنك 
لهاتفك  و�سوله  وانتظار  اليوم  من 

يف اأي حلظة.

�ن�ستغر�م ت�سمح ببيع 
�ملنتجات عرب �لق�س�ص

مع ارتفاع عدد م�ستخدمي ق�س�ض 
م�ستخدم  مليون   300 اإىل  ان�ستغرام 
على  الرتكيز  يف  ال�رشكة  بداأت 
للق�س�ض  التجاري  اجلانب  جلب 
املن�سورات  مع  حدث  كما  اي�ساً 
كما  ان�ستغرام  تطبيق  داخل  العادية 
بداأت  فقد  العنوان  يف  وا�سح  هو 
ق�س�ض  بعر�ض  بال�سماح  ان�ستغرام 
املنتجات  الأ�سحاب  االآن  ت�سويقية 

وذلك من خالل زر احلقيبة اجلديد 
بروؤية املزيد من  لك  ي�سمح  والذي 
املعرو�ض  املنتج  عن  التفا�سيل 

والذهاب لل�رشاء مبا�رشة.
امليزة  اختبار هذه  بداأت  ان�ستغرام 
 20 مع  بالتعاون  وذلك  اأ�سهر  منذ 
وحققت  �سهرية  جتارية  عالمة 
القائمني  قرر  لذلك  كبرياً  جناحاً 
ان�ستغرام  يف  االأعمال  ق�سم  على 

التجربة  تو�سيع هذه  اليوم  من  بدءاً 
احل�سابات  من  املزيد  لت�سمل 
كم�ستخدمني  التجارية.  والعالمات 
امليزة  هذه  من  ن�ستفيد  �سوف 
للتعرف  او  لل�رشاء  �سواء  بالتاأكيد 
حتى  او  املنتجات  تفا�سيل  على 
االأمور  من  وغريها  مطعم  حلجز 
التي �ستظهر الحقاً فور انت�سار هذه 

امليزة للكثري من الدول. 

 G7 إل جي تطلق هاتفها�
�جلديد  ThinQ

اأعلنت �رشكة اإل جي اإطالق هاتفها 
الذكي ThinQ G7 بكامريا معدلة، 

مع االعتماد على تقنية الذكاء 
اال�سطناعي.

واأو�سحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية 
اأن جهازها اجلديد مزود بنظام 

غوغل اأندرويد 8 ومعالج كوالكوم 
Snapdragon 845 مع ذاكرة 

و�سول ع�سوائي �سعة 4 جيغابايت 
وذاكرة داخلية �سعة 64 جيغابايت.

وياأتي الهاتف اإل جي اجلديد 
ب�سا�سة قيا�ض 6.1 بو�سة وتعمل 

بدقة x 3120 1440 بيك�سل وبتن�سيق 19.5:9، باالإ�سافة 
اإىل وجود جتويف يف اجلزء العلوي لل�سماعة والكامريا وامل�ست�سعرات. 

وترّوج ال�رشكة الكورية اجلنوبية لهاتفها الذكي اجلديد من خالل الكامريا 
املتطورة املزودة باثنني من امل�ست�سعرات 16 ميغابيك�سل، وميتاز 

اأحدهما بعد�سة وا�سعة الزاوية، من اأجل التقاط �سور اأكرث و�سوحا 
مقارنة باملوديالت ال�سابقة، مع ت�سوي�ض اأقل عند ا�ستعمال العد�سة 

وا�سعة الزاوية. وتعول ال�رشكة الكورية على تقنية الذكاء اال�سطناعي 
الإعدادات ال�سورة، حيث تتعرف الكامريا على االأ�سياء واملناظر املراد 
ت�سويرها وتقوم مبواءمة بارامرتات الت�سوير، ويف ظل ظروف االإ�ساءة 

ال�سيئة يتم ا�ستعمال العديد من اأدوات امل�ساعدة، وتوفر الكامريا 
للم�ستخدم ما يبلغ جمموعه 19 و�سعا للت�سوير.

ومن �سمن املزايا االأخرى، التي يتمتع بها الهاتف، الرتكيز على جودة 
 ،DTS:X سوتا بجودة� ThinQ G7 النغمات، حيث يوفر هاتف اإل جي

باالإ�سافة اإىل معالج �سوت هاي فاي لت�سغيل ال�سوت عن طريق �سماعة 
الراأ�ض. كما ميتاز هاتف اإل جي اجلديد مبقاومة املاء واالأتربة و�سيتم 

طرحه يف االأ�سواق العاملية مع بداية يونيو )حزيران( باللون االأ�سود 
لينكد�إن تطلق فيديو  �ملحتوى �لإعالينوالرمادي.

يف  مهنيني  �سبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�سوت  الب�رش  ا�ستعمال  للم�ستخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�س�ض  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

االإعالين و�سفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى االإعالين 

القرار  �سناع  مع  التوا�سل  للم�ستخدمني 
التي  امل�سرية  طيلة  االأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�ستهلك  يخو�سها 
و�سيتمّكن امل�سّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�سويقية 

لفيديو املحتوى االإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 

ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�س�ض  خالل 
�سمن �سياق لينكداإن.

عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •
احلوا�سيب والهواتف املتحركة.

زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.



الأمم املتحدة 

ك�شف عن احتياطات 
"داع�ش" املالية

ك�شفت الأمم املتحدة عن حجم ثروة تنظيم 
"داع�ش" الإرهابي، لفتة اإىل اإمكان اأن يوجه 
التنظيم هذه الأموال لدعم "اأعمال اإرهابية" 
داخل العراق و�شوريا وغريهما وقال الأمني 
اإن  اأنطونيو غوتريي�ش  العام للأمم املتحدة 
تنظيم "داع�ش" ميتلك مبالغ ت�شل اإىل 300 
مليون دولر، بقيت معه بعد زوال "اخللفة" 

يف العراق و�شوريا.
وذكر غوتريي�ش يف تقرير قدمه اإىل جمل�ش 
الأمن اأم�ش الثنني حول التهديد الذي ميثله 
التي  الهجمات  انخفا�ش وترية  اأن  التنظيم، 
ثقته  عن  موؤقتا"واأعرب  يكون  "قد  ي�شنها 
الأموال  هذه  توجيه  على  التنظيم  بقدرة 
و�شوريا  العراق  داخل  اإرهابية  اأعمال  لدعم 
وخارجهما عرب �رشكات غري ر�شمية لتحويل 
الأموال، ومتتعه بالكتفاء الذاتي املايل عرب 
له  التابعة  واجلماعات  املوؤيدين  من  �شبكة 
واإفريقيا  الأو�شط  بال�رشق  اأخرى  اأماكن  يف 

واآ�شيا.

منظمات "الهيكل" ال�صهيونية

دعوة القتحام جماعي 
للأق�شى بعيد االأ�شحى

دعت منظمات "الهيكل" املزعوم، اأن�شارها 
يف  امل�شاركة  اإىل  امل�شتوطنني  وجمهور 
الأق�شى،  للم�شجد  اجلماعية  القتحامات 
تزامنا مع ذكرى  الأ�شحى،  اأيام عيد  خلل 
هذه  الهيكل"،وتاأتي  "خراب  ي�شمى  ما 
الدعوات التي عممت على �شبكات التوا�شل 
الحتلل  �رشطة  توا�شل  فيما  الجتماعي، 
دخول  على  التقييدات  فر�ش  الإ�رشائيلي 
ون�شب  احلرم،  ل�شاحات  الفل�شطينيني 
املوؤدية  بالطرقات  الع�شكرية  احلواجز 

للأق�شى وقبالة بواباته.
اأن�شارها  ال�شتيطانية  املنظمات  ودعت 
للم�شجد  جماعي  لقتحام  و"الإ�رشائيليني" 
على  املقبل،  الأ�شبوع  اأيام  خلل  الأق�شى 
اأن يتم ال�رشوع بالقتحامات ب�شاعات �شباح 
يوم الأحد املوافق 11-8-2019، بعد انتهاء 
حتى  يوميا  وتتجدد  الأ�شحى،  عيد  �شلة 

�شباح يوم اخلمي�ش املقبل.

نهائي البطولة الوطنية 
لل�صطرجن فردي

تتويج نا�شر لينا 
وطالبي �شفيق بتيارت

ترجي  من  لينا  نا�رش  ال�شطرجن  لعبا  توج 
�شفيق  طالبي  و  ال�شيدات  لدى  وزو  تيزي 
من نادي جمعية الأمن الوطني لدى الرجال 
فردي  لل�شطرجن  الوطنية  البطولة  بلقب 
بتيارت  الثنني  اأم�ش  م�شاء  اختتمت  التي 
اأيام من املناف�شة و قد احتلت  بعد خم�شة 
5ر7  مبجموع  الأوىل  املركز  لينا  نا�رش 
نادي  نقاط متقدمة على عابدي زينب من 
بولوغني التي حت�شلت على 7 نقاط و نا�رش 
رانيا من ترجي تيزي وزو يف املركز الثالث 

ب6 نقاط.

م.�س

و يف ت�رشيح، حث عزوزة اأع�شاء 
اجلهود  "م�شاعفة  على  البعثة 
من اأجل حتقيق اجلاهزية التامة 
الهام"، م�شيدا مبا  لهذا احلدث 
من  ال�شاعة  حلد  حتقيقه  مت 
بخ�شو�ش  البعثة  اأع�شاء  قبل 
واأكد  عرفة  لوقفة  التح�شريات 
تهيئة  ا�شتكمال  ال�شياق  ذات  يف 
اخليم مبنى، منوها بالدور الكبري 
الفتوى  جلنة  به  قامت  الذي 
"تبيان  يف  الديني  الإر�شاد  و 
الفقهية  امل�شائل  تو�شيح  و 
التي  الفتاوي  خا�شة  للحجيج 
فيها اختلف و اآراء متباينة"كما 

"جتند  هناك  اأن  اإىل  اأ�شار 
كل  لتجاوز  البعثة  لأع�شاء  تام 
تداركها  و  العقبات  و  ال�شعوبات 
املو�شم  اأن  موؤكدا  حينها"  يف 
"جيدة"  بوترية  ي�شري  احلايل 

التي  الكبرية  امل�شاكل  غياب  مع 
يف  التق�شري  و  املو�شم  ت�شوه 

مهمة التكفل وخدمة احلجاج.
الوطني  الديوان  مدير  اأبرز  و 
"النقطة  اأن  العمرة  و  للحج 

احلج  تنظيم  لعملية  احل�شا�شة 
م�شعر  يف  خا�شة  ب�شفة  تكمن 
منى نظرا ل�شيق امل�شاحة و عدم 
توفر اأماكن تكفي جلميع احلجاج 

مما يجعل اخليم مكتظة".
املتحدث  لفت  اأخرى،  جهة  من 
اإىل اأن املجموع الكلي للرحلت 
منذ بداية املو�شم يف 15 جويلية 
 85 بلغ  اليوم  غاية  اإىل  الفارط 
تابعة  رحلة   36 بينها  من  رحلة 
للوكالت  رحلة   49 و  للديوان 
احلجاج  جمموع  اأما  ال�شياحية 
اليوم  حد  اإىل  و�شلوا  الذين 
اأن  علما  حاجا،   24.253 بلغ 
اأوت   7 يوم  �شتكون  رحلة  اآخر 

اجلاري.

مدير الديوان الوطني للحج و العمرة, يو�صف عزوزة

ا�شتكمال ترتيبات امل�شاعر يف 
منى و عرفات

عني متو�صنت

اأمواج البحر تلفظ 30 كلغ من 
الكيف املعالج 

م�صالح الأمن 
باجللفة 

ا�شتقبال 1487 
مكاملة هاتفية عرب 

االأرقام اخل�شراء 
يف اإطار �شيا�شة التبليغ ا�شتقبل اأمن ولية 
اجللفة عرب اخلطوط الهاتفية اخل�رشاء 
1487 ات�شالً هاتفياً خلل �شهر جويلية 
2019، من بينها 1076 مكاملة عرب الرقم 
الأخ�رش  1548، و 198 مكاملة عرب خط 
مكاملة   213 اإىل  بالإ�شافة   ،17 النجدة 
املخ�ش�ش   104 الأخ�رش  الرقم  عرب 
واختطاف  اختفاء  حالت  عن  للتبليغ 

الأطفال
خلل  باجللفة  الأمن  م�شالح  �شجلت 
�شهر جويلية  17 حادث مرور ج�شماين، 
مقابل  واحد،  قتيل  و  جريح   18 خلف 
ج�شماين  مرور  حادث  لـ22  ت�شجيله 
 24 عنه  نتج   2019 جوان  �شهر  خلل 
وفاة،  حالة  اأي  يخلف  ومل  جريحا 
احلوادث  لهذه  الرئي�ش  ال�شبب  ويرجع 
اإىل عدم احرتام قانون املرور، ل�شيما 
ال�رشعة املفرطة واملناورات اخلطرية، 
وملجابهة هذه الظاهرة اأطلق اأمن ولية 
ال�شطياف  مو�شم  مبنا�شبة  اجللفة 
الدرك  م�شالح  من  كل  مع  بال�رشاكة 
الوطني، احلماية املدنية، مديرية النقل، 
الفاعلة  اجلمعيات  بع�ش  اإىل  بالإ�شافة 
بولية  املرورية  ال�شلمة  جمال  يف 
كافة  عرب  حت�شي�شية  حملت  اجللفة 
خللها  من  مت  اأين  الخت�شا�ش،  قطاع 
والإر�شادات  الن�شائح  من  جملة  تقدمي 
مل�شتعملي الطريق، مع توزيع جمموعة 
من  للوقاية  التح�شي�شية  املطويات  من 

حوادث املرور.
ب.م
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"الغارديان" 
الربيطانية تعتذر 

لـ"�شبوتنيك" الرو�شية

الربيطانية  "الغارديان"  اعتذرت �شحيفة 
الرو�شية،  الر�شمية  "�شبوتنيك"  لوكالة 
عن خطاأ اتهامها "بن�رش معلومات كاذبة 
ومغلوطة لإثارة النعرات الدينية"،ون�رشت 
لوكالة  اعتذارها  "الغارديان"  �شحيفة 
"�شبوتنيك" احلكومية، بعد مرور 4 اأ�شهر 
على اتهام ال�شحيفة الربيطانية لها بن�رش 

�شورة تثري النعرات الدينية.
بيان  يف  ال�شحيفة  اعتذار  وجاء 
موقع  على  الر�شمية  �شفحتها  على 
فيه:  قالت   Instagram Stories
فاإذا  ولذلك  لنا،  بالن�شبة  مهمة  "الدقة 
كنت من حمبي م�رشوعنا "الأخبار مزيفة 
يف  يلي:  ما  قراءة  يرجى  حقيقية؟"،  اأم 
ن�شخة الأخبار املزيفة لعدد يوم 19 اأبريل، 
وكالة  التقطتها  التي  ال�شورة  اأن  اعتربنا 
كاتدرائية  يف  احلريق  اأثناء  "�شبوتنيك" 
على  تداولها  مت  والتي  بفرن�شا  نوتردام 
بها،  والتلعب  تزييفها  مت  وا�شع،  نطاق 
حتى ات�شل بنا �شاحب حقوق طبع ون�رش 
ال�شورة واأو�شح اأمرها، ونحن نعرتف: مل 
يتم حتريف ال�شورة اأو التلعب بها. لذلك 

نعتذر عن ادعائنا عك�ش ذلك".

24

الدرك  مل�شالح  الإقليمية  الكتيبة  اأفراد  عرث 
متو�شنت  عني  بولية  �شاف  ببني  الوطني 
الكيف  من  كلغ   30 على  يحتوي  طرد  على 
بني  ب�شواحل  البحر  اأمواج  لفظتها  املعالج 
ذات  لدى  الثلثاء  اليوم  علم  ح�شبما  �شاف 
الهيئة الأمنية. و متت العملية خلل 24 �شاعة 
الدرك  لوحدات  راجلة  دورية  اإثر  الأخرية 
الوطني يف ال�شواطئ ال�شخرية حيث عرث على 
طرد بداخله 30 كلغ من الكيف املعالج رمتها 
اأمواج البحر اإىل املنطقة ال�شخرية ال�شاحلية 
�شاف،  بني  ملدينة  التابعة  فنتاغريا  لغابة 

ح�شبما اأبرزه ذات امل�شدر.

الوطني  الدرك  وحدات  توا�شل  فيما  و 
الأمنية  امل�شالح  فتحت  للمنطقة،  مت�شيطها 
م�شدر  ملعرفة  حتقيقا  اإقليميا  املخت�شة 
هذه ال�شموم و املتورطني يف تهريبها لل�شارة 
خلل  متو�شنت  عني  ولية  �شواحل  �شهدت 
من  كميات"هامة"  اكت�شاف  الأخرية  الفرتة 
الياب�شة  اإىل  البحر  اأمواج  لفظتها  املخدرات 
التي  الهندي  القنب  من  كلغ   30 غرار  على 
اأن  بعد  الوطني  الدرك  م�شالح  عليها  عرثت 
القت بها اأمواج البحر �شهر جويلية املن�رشم 
اإىل املنطقة ال�شخرية ل�شاطئ الهلل )بلدية 

�شيدي بن عدة(.

خن�صلة 

جتنيد 81 بيطريا 
يوم عيد االأ�شحى

جندت ولية خن�شلة 81 بيطريا للعمل وال�شهر 
على مراقبة القيام بعملية ذبح اأ�شاحي العيد 
به  �رشح  ح�شبما  ح�شنة  �شحية  ظروف  يف 
املحلية  املديرية  من  مفت�ش  الثلثاء  اأم�ش 

للم�شالح الفلحية.

البويرة

ت�شخري 1600 تاجر 
ملداومة عيد االأ�شحى

�شخرت م�شالح مديرية التجارة بالبويرة اأزيد 
حت�شبا  اقت�شادي  ومتعاون  تاجر   1600 من 
لتلبية  املبارك  الأ�شحى  عيد  يومي  ملداومة 
حاجيات املواطنني يف هذه املنا�شبة العظيمة 
 4 و  115 خمبزة  يقارب  ما  اخطار  ، حيث مت 
املياه  توزيع  ملبنات حليب وعدد من وحدات 
للمواطن طيلة  لتقدمي اخلدمات  و 4 مطاحن 
ذات  جندت  هذا  جانب  واىل   ، العيد  يومي 
امل�شالح 60 عونا مراقبا ملدى احرتام هوؤلء 
اإياهم  حمذرة  املداومة  تعليمات  التجار 
املخالفني  حق  يف  �شارمة  عقوبات  بت�شليط 
ت�شل حد الغلق الإداري للمحلت واملتابعات 

الق�شائية ودفع غرامات مالية معتربة .
اأح�صن مرزوق

مع�صكر

14 هيكل تربويا و خدماتيا 
�شهر �شبتمرب املقبل

و خدماتيا  تربويا  هيكل   14 يدخل  اأن  ينتظر 
حيز اخلدمة خلل الدخول املدر�شي املقبل 
بولية مع�شكر ح�شبما علم اأم�ش الثلثاء لدى 

مدير الرتبية يحيى بال�شلغم.
�شت�رشع  الرتبية  مديرية  اأن  امل�شوؤول  واأو�شح 
مع الدخول املدر�شي ل�شهر �شبتمرب املقبل يف 
موزعة  مدر�شية جديدة  5 جممعات  ا�شتغلل 
واحدة  متو�شطة  و  البلديات  من  عدد  على 
مدينتي  من  بكل  ثانويتني  و  مع�شكر  ببلدية 
نف�ش  القطاع يف  �شيتعزز  كما  �شيق  و  مع�شكر 
اأي�شا بثلثة مطاعم مدر�شية واأن�شاف  الفرتة 
و  املتو�شط  للطورين  خم�ش�شة  داخليات 

الثانوي.

�شائعات حول
 جاب اهلل

قال رئي�ش جبهة العدالة و التنمية عبد اهلل جاب 
ق�شائية �شد  دعوى  رفع  اإجراءات  با�رش  اأنه  اهلل 
�شخ�ش مل ي�شمه بتهمة ن�رش اإ�شاعة تتعلق بكون 

جاب اهلل من اأباطرة ا�شترياد الزجاج.

اإبراهيم  امل�شيلة،  ولية  وايل  اأم�ش  اأ�رشف 
او�شان على حفل تكرمي التلميذ املتفوقني،يف 
بح�شور  ،وهذا  الثلثة  التعليمية  الأطوار 
ال�شلطات املحلية والأمنية، تتقدمهم عائلت 
ال�شهيد  الثقافة  بدار  النجباء، وذلك  التلميذ 
ثريا  احلفل  كان  حيث   " احلملوي  قنفود   "
بتوزيع  اختتم  الفنية  الن�شاطات  من  بالعديد 
اجلوائز على املتفوقني ،و حافزا قويا للتلميذ 

على  وال�شري  تفوقهم  موا�شلة  على  املكرمني 
لعطائهم  وتقديرا  وال�شلوك،  املنهج  نف�ش 
تكرمي  مت  كما  الثلثة  الأطوار  يف  وجهودهم 
على  لهم  ت�شجيعا  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي 
املتفوقني  اأعرب  ال�شدد  ، ويف هذا  جناحهم 
يف جميع الأطوار عن فرحتهم بتتويج جهدهم 

طيلة عام كامل بالنجاح والتفوق .
ع.ب

ت�شهد  تلم�شان  على غرار باقي وليات ال�شمال 
املوالني  قوافل  نزول   الأ�شبوع  هذا  خلل 
املقيمني بالنعامة وم�رشية والق�شدير والبي�ش 
وعني بن خليل  وجنوب تلم�شان وك�شف اأغلب 
ارتفاعا  عرفت  الأ�شاحي  اأ�شعار  اأن  املوالني 
تقل�ش  رغم  املا�شية   ال�شنة  مع  كبريا مقارنة 
عملية تهريبها نحو املغرب بفعل جناح خمطط 
لل مغنية ملكافحة التهريب  الذي كان ال�شبب 
املبا�رش يف رفع اأ�شعار الأ�شاحي نتيجة تهريب 
املوالني وال�شما�رشة ملوا�شيهم نحو املغرب ، 
الأ�شواق  يف  املتداولة   الأ�شعار  وح�شب  هذا 
دج  35لف  بني  ما  �شيرتاوح  الكب�ش   �شعر  فاأن 

و75 األف دج ح�شب احلجم يف حني يكون �شعر 
احلولية مابني  18 األف دج  و30 األف دج كما اأدى 
الأمرا�ش  و�شط املوا�شي كداء  بوادر   ظهور 
ظهرت  التي   النقر   وداء   ، والدوايل  اجلدري 
يف البداية باأقاليم  اجلهة اجلنوبية  على غرار 
البويهي ، �شبدو ، القور ،قرية بلحاجي بو�شيف 
، العري�شة  ،وبع�ش مناطق �شمال النعامة على 
غرار عبد املوىل ومكمن بن عمار، الق�شدير ، 
بالإ�شافة اإىل جنوب بلعبا�ش  الذي  �رشعان ما 
تو�شعت  دائرة الإمرا�ش اإىل البلديات املجاورة  
ما خلق هلعا كبريا  و�شط املوالني و املواطنني 

على حد �شواء .

امل�صيلة 

تكرمي املتفوقني يف االأطوار الثلثة

تلم�صان 

االأمرا�ش تهدد االأ�شاحي

اأكد مدير الديوان الوطني للحج و العمرة, يو�صف عزوزة اأم�س الثالثاء مبكة املكرمة اأن الرتتيبات جارية 
لإجناح امل�صاعر يف منى و عرفة حيث مت �صبط كل الإجراءات الالزمة على م�صتوى اخليم ق�صد ا�صتقبال 

�صيوف الرحمان يف ظروف عادية.

حممد بن ترار
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