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احت�شنتها تون�س ال�شقيقة

كفاءات جزائرية يف دورة تدريبية دولية يف الإبتكار
تون�س  دولة  موؤخرا  احت�ضنت 
ال�ضقيقة دورة تدريبية دولية خا�ضة 
اأ�رشف  والإخرتاعات  بالبتكارات 
الدويل   املركز  تنظيمها  على 
الفرن�ضي للعلماء واملخرتعني الذي 
يرتاأ�ضه املخرتع الفل�ضطيني »يا�ضني 
مدرب   « عنوان  وحملت   « ال�ضوك 
و�ضهدت   « معتمد  وابتكار  اإبداع 
حما�رشات  يف  املتمثلة  الدورة 
متارين  و  حماكاة  مناذج  و  نقا�ضية 
م�ضاركة  عمل  ور�ضات  و  اإدارية 
منها  العامل  بقاع  �ضتى  من  قيا�ضية 
بالأ�ضاتذة  املمثلة  اجلزائر  دولة 
من  نذكر  والأطباء  واملخرتعني 
الدين  �ضالح   « املخرتعني  بينهم 

 « بكري  يوقرينات   « و   « بلوا�ضح 
جميلة   « الجتماع  علم  واأ�ضتاذة 
الذين  من  وغريهم   « �ضطيطح 
واملجالت  امليادين  خمتلف  مثلوا 
وقد  .هذا  منها  العلمية  خا�ضة 
الدولية  الدورة  هذه  خالل  طرح 
يف  املخرتع  يواجهها  اإ�ضكالية  اأكرب 
وهي  العربية  البلدان  خا�ضة  بالده 
ينجحون  ل  املخرتعون  ملاذا   :
الأمر  ؟  اإىل اخلارج  اإذا هاجروا  اإل 
البيئة  اأن  املتدخلون  ف�رشه  الذي 
حتجر  املخرتع  فيها  يعي�س  التي 
على اأفكارهم واإبداعاتهم املختلفة 
الن�ضيان  طي  اإىل  بهم  يرمى  قد  بل 

والتهمي�س واملوت البطيء 

ال�ضفة  الدول يف  ت�ضتثمر  , يف حني 
من  الب�رشي  راأ�ضمال  يف  الأخرى 
خالل ا�ضتقطابها الدمغة وتوفر لها 
لهم  ت�ضمح  وف�ضاءات  ظروف  كافة 
يج�ضدونها  التي  اإبداعاتهم  بتفجري 
وابتكارات  باإخرتاعات  ميدانيا 
, كما طرح يف هذا املوعد  مذهلة 
كيفية  يف  تتمثل  اخرى  ا�ضكالية 
ال�رشقة  لتفادي  الإخرتاع  ت�ضجيل 
التي راح �ضحيتها عديد املخرتعني 
العلمية  املجالت  خمتلف  يف 
ت�ضجيل  اقرتاح  مت  لهذا  والدبية 
يف  وبال�ضبط  اأوروبا  يف  الخرتاع 
يف  مقرها  املتواجد   WIPO
�ضوي�رشا ومببلغ مايل يقدر ب 3000 

دولر واي تغيري لكلمة �ضيدفع املبلغ 
من جديد ل�ضمان عدم �رشقته وكذا 

ت�ضويقه وبيعه با�ضمه .
اجلزائري  املخرتع  و�ضارك 
»بلوا�ضح  بو�ضعادة  مدينة  ابن 
البطاقة  مب�رشوع   « الدين  �ضالح 
حماولة  وهي  الرقمية,  ال�ضحية 
ال�ضحية  الرعاية  لتح�ضني  منه 
وت�ضهيل  اجلزائريني,  للمر�ضى 
عن  الاأوربية  الدول  يف  عالجهم 
اأو  الطبية  البطاقة  نظام  طريق  
ا�ضتعمال  الطبية,وميكن  الهوية 
التي  الرقمية  البطاقة  هذه 
طبية  وو�ضفة  ملفات  عدة  حتوي 
الطبية  الو�ضفات  واأر�ضيف  رقمية 

الوراثية,  الأمرا�س  عن  ومعلومات 
خانة  اأي�ضا,  وحتوي  واملزمنة. 
اجلديدة,  الأعرا�س  فيها  تربز 
 , املخرتع  ح�ضب  ميكن  حيث 
ال�ضحية  اخلدمات  حت�ضني  بذلك 
بتقنية الت�ضخي�س عن بعد.ولت�ضهيل 
اجلزائر,  يف  امل�رشوع  هذا  حتقيق 
ي�ضري  مالية معتربة,  وبدون خ�ضائر 
اأنه ميكن تخ�ضي�س  ال�ضيد بلوا�ضح 
واإدراجه  ال�ضفاء  بطاقة  من  جزء 

ال�ضحية.  الهوية  بطاقة  �ضمن 
اأن  اإىل  بلوا�ضح  الدين  �ضالح  ونبه, 
ل ميكن  املر�ضى  املعلومات حول 
اأو  اأ�ضخا�س  طرف  من  اخرتاقها 
جهات جمهولة, حيث ميلك �ضاحب 
كل  واأن  خا�ضا,  مفتاحا  البطاقة 
من ال�ضيديل والطبيب لديهم جزءا 
البطاقة ميكن  بهم من هذه  خا�ضا 

الطالع عليه. 
اأح�شن مرزوق

خبر في 
صورة

الإعالن عن نتائج امتحان 
امل�ستوى اليوم 

اأعلنه  امل�ضتوى  ح�ضبما  امتحان  نتائج  عن  الإعالن  اليوم  يتم 
الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد.

املن�ضور  بعد  عن  والتكوين  التعليم  ديوان  اإعالن  يف  وجاء 
عن  املتعلمني  جلميع  الإعالن  ان  »في�ضبوك«  على  عرب�ضفحته 

بعد, ميكنكم الإطالع على نتائج امتحان امل�ضتوى دورة 2019«.

املديرية العامة للأمن الوطني 
فتح حتقيق يف فيديو يظهر 

 
مواجهات مع ال�سرطة

 

بوهدبة,  قارة  القادر  عبد  الوطني  لالأمن  العام  املدير  اأمر 
م�ضمون  حول  حتقيق  بفتح  الوطني  لالأمن  العامة  املفت�ضية 
تعود  اأن  يُرجح  ال�رشطة  مع  مواجهات  يُظهر  الذي  الفيديو 
للجمعة املا�ضي ,حيث �ضّدد على �رشورة التحّري يف حيثيات 
التي  التدابري  كل  لإتخاذ  امل�ضوؤوليات  حتديد  مع  الق�ضية 

يفر�ضها القانون.

�شكيكدة 
جامعة �سيفية لإطارات 

ال�سباب و الريا�سة
ال�ضيفية  اجلامعة  فعاليات  ب�ضكيكدة  الحد  اأم�س  انطلقت 
لإطارات ال�ضباب و الريا�ضة مب�ضاركة اإطارات القطاع من 30 
ح�ضبما  اجلاري  جويلية    11 غاية  اىل  �ضت�ضتمر  التي  و  ولية 

لوحظ.
الولئي بو�ضط �ضكيكدة  ال�ضعبي  و قد احت�ضنت قاعة املركز 
قبل  من  املنظمة  اجلامعة  لهذه  الر�ضمي  الفتتاح  فعاليات 
مع  بالتن�ضيق  الريا�ضة  و  ال�ضباب  لإطارات  الوطنية  اجلمعية 
من  اإطارا   60 مب�ضاركة  بالولية  ال�ضباب  موؤ�ض�ضات  ديوان 
اجلمعية  رئي�س  و  اجلامعة  رئي�س  من  علم  ح�ضبما  القطاع, 

املنظمة, حممد حمدي.

لقي ثمانية )8( اأ�ضخا�س حتفهم 
واأ�ضيب 32 اآخرون بجروح, جراء 
ال24  مرور خالل  حوادث  وقوع 
�ضاعة الأخرية يف بع�س املناطق 
ما  ح�ضب  الوطني,  الرتاب  من 

ح�ضيلة  الأحد  اليوم  اأفادت 
املدنية,  احلماية  مل�ضالح 
اأثقل  اأن  امل�ضدر  ذات  واأو�ضح 
م�ضتوى  على  �ضجلت  ح�ضيلة 
 )3( ثالثة  بوفاة  اجللفة,  ولية 

اأخرين   2 واإ�ضابة  اأ�ضخا�س 
بني  ا�ضطدام  اإثر  على  بجروح 
الوطني  بطريق  و�ضاحنة  �ضيارة 
حا�ضي  دائرة  و  ببلدية   1 رقم 
تدخلت  اأخرى  جهة  ومن  بحبح, 

من  املدنية  احلماية  م�ضالح 
اأجل انت�ضال �ضحيتني )2( توفيتا 
غرقا بكل من �ضاطئ مر�ضى بن 
و�ضاطئ  تلم�ضان  بولية  مهيدي 

كتامة بجيجل.

خلل 24 �شاعة

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 8 اأ�سخا�ص

غرداية 

اجناز مدار�ص اإبتدائية 
 )4( اأربع  اجناز  اأ�ضغال  اأطلقت 
ابتدائيات �ضنف »د« يف الأحياء 
وادي  ب�ضهل  اجلديدة  احل�رشية 
املرافق  تقريب  بغر�س  ميزاب 
املتمدر�ضني,  من  التعليمية 

من  الأحد  اأم�س  علم  ح�ضبما 
م�ضالح ولية غرداية.

و تتواجد هذه الهياكل اجلديدة 
العمراين  الن�ضيج  مناطق  يف 
موؤخرا  امل�ضتحدثة  اجلديدة 

)اأحياء  بلدية غرداية  يف كل من 
وبلدية  وبوهراوة(  ن�ضو  وادي 
والتي  بلفيدير(  )حي  بنورة 
ال�ضكن  برنامج  اإطار  اأجنزت يف 
بها  بادرت  الذي   2019 املدعم 

وزارة ال�ضكن والعمران واملدينة 
يقارب  غالف  بتخ�ضي�س 
مدير  اأفاد  دج,كما  مليون   360
فوؤاد  العمومية,  التجهيزات 

عي�ضي.

�سلبي يطالب حمرز التعلم من م�سر  
والناقد  الإعالمي  وّجه 
الريا�ضي امل�رشي مدحت 
اإىل  انتقادات لذعة  �ضلبي 
امل�رشي  املنتخب  جنم 
حممد �ضالح واأقام مقارنة 
املنتخب  لعب  وبني  بينه 
اأين  حمرز  ريا�س  الوطني 
لعب  من  بالتعلم  طالبه 
على  املتوا�ضلة  النتقادات  توجيه  وعدم  الإجنليزي  �ضيتي  املان 
فقط  اللعب  على  الرتكيز  اجل  من  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع 

وقيادة »الفراعنة« اإىل التاألق يف املناف�ضة القارية.

 طفل جزائري ي�سعل تدريبات اخل�سر
ملعب  مدخل  عند  الأجواء  باإ�ضعال  جزائري  طفل  اأقدم 
حت�ضبا  الوطني  املنتخب  يتدرب  اأين  القاهرة  يف  »بيرتو�ضبورت« 
ملقابلة غينيا التي خا�ضوها اأم�س, حيث قام با�ضتعمال اآلة الطبل 
وقام باإحداث اأجواء رائعة لغتت انتباه اأن�ضار اخل�رش عند مدخل 
من  اخل�رش  حميط  جلميع  العالية  الروح  توؤكد  �ضورة  يف  امللعب 

اأجل موا�ضلة م�ضوار »الكان«.

وادي الف�شة بال�شلف

حريق يدمر 24 هكتار من امل�ساحات الغابية 
م�ضاء  اندلع  حريق  ت�ضبب 
منطقة  تامولدا  بغابة  ال�ضبت 
الف�ضة  واد  ببلدية  املجامعية 
 24 زهاء  اتالف  يف  )ال�ضلف( 

هكتارا من امل�ضاحات الغابية, 
لدى  الأحد  اأم�س  ح�ضبما علم 

م�ضالح احلماية املدنية.
بالعالم  املكلف  واأو�ضح 

اأول  املالزم   , امل�ضالح  لذات 
احلريق  اأن  م�ضاعدية  حممد 
ال�ضبت  اأم�س  اندلع  الذي 
بغابة تامولدا قد اأتى على 24 

الغابية  هكتارا من امل�ضاحات 
)4 هكتارات �ضنوبر حلبي- 20 

هكتارا اأحرا�س غابية(.
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اإيداع ولد عبا�س احلب�س امل�ؤقت 
اأمر  الأم�س امل�ست�سار املحقق  باملحكمة العليا باإيداع الأمني العام ال�سابق حلزب جبهة 

التحرير الوطني جمال ولد عبا�س رهن  احلب�س املوؤقت بتهم تتعلق بتبديد املال العام و 
اإ�ستغالل الوظيفة. 

اإميان لوا�س 

عبد العزيز بن طرمول 
» :  حب�س  ولد عبا�س 
احلب�س املوؤقت  �سربة 

موجعة الأفالن

عبا�س  ولد  الأم�س   مثل 
املحقق  امل�شت�شار  اأمام 
ب�شفته  العليا    باملحكمة 
للت�شامن  �شابقا  وزيرا 
للتحقيق  والأ�رسة  الوطني 
له  املوجهة  التهم  يف  معه 
اأموال  تبديد  يف  واملتمثلة 
�شفقات  واإبرام  عمومية، 
خمالفة للت�رسيع، وتهم تتعلق 
الوظيفة،  ا�شتغالل  باإ�شاءة 
حمررات  يف  والتزوير 
التحقيق  وبعد  عمومية، 

املحقق   امل�شت�شار  اأمر 
باإيداعه  العليا  باملحكمة 

رهن احلب�س املوؤقت. 
تهما  عبا�س  ولد  ويواجه 
تتعلق بتبديد اأموال عمومية، 
الوظيفة  ا�شتغالل  اإ�شاءة 
منافع  منح  بغر�س  عمدا 
غري م�شتحقة للغري على نحو 
والتنظيمات  القوانني  يخرق 
مبخالفة  امل�شالح  وتعار�س 
يف  بها  املعمول  الإجراءات 
العمومية  ال�شفقات  جمال 
املبنية على قواعد ال�شفافية 
ال�رسيفة  واملناف�شة 
بالإ�شافة  واملو�شوعية، 
و�شفقات  عقود  اإبرام  اإىل 
لالأحكام  خالفا  ومالحق 
والتنظيمية  الت�رسيعية 
بغر�س  بها  العمل  اجلاري 

مربرة  غري  امتيازات  اإعطاء 
للغري.

قرار  باأن  الإ�شارة  وجتدر 
ال�شجن  عبا�س  ولد  اإيداع 
اأيام فقط  املوؤقت ياأتي بعد 
احل�شانة  عن  تنازله  من 
طبقا  الربملانية،طوعا 
من   127 املادة  لأحكام 
النيابة  با�رست  الد�شتور،اأين 
العليا  املحكمة  لدى  العامة 
الق�شائية  املتابعة  اإجراءات 
والأو�شاع  لالأ�شكال  وفقا 
قانون  يف  عليها  املن�شو�س 
�شد  اجلزائية  الإجراءات 
الوطني  الت�شامن  وزير 
جمال  �شابقا،  والأ�رسة 
اأفعال  ب�شبب   ، عبا�س  ولد 
تتعلق  القانون  عليها  يعاقب 
بتبديد اأموال عمومية، اإبرام 

و  للت�رسيع  خمالفة  �شفقة 
اإ�شاءة  به،  املعمول  التنظيم 
والتزوير  الوظيفة  ا�شتغالل 

يف حمررات عمومية«
العدل  وزير  فاإن   ، وللتذكري 
�شليمان  الأختام  حافظ 
طلبا  وجه  قد   براهيمي 
ملكتب جمل�س الأمة ملبا�رسة 
احل�شانة  رفع  اإجراءات 
ال�شيناتورين  عن  الربملانية 
الثلث  �شمن  املعينني 
عبا�س  ولد  جمال  الرئا�شي 
و�شعيد بركات لتحقيق معهم 
يف ق�شايا ف�شاد مايل خالل 

فرتة ا�شتوزراهما.

عبد العزيز بن طرمول 
اإيداع ولد عبا�س احلب�س 

املوؤقت قرار متوقع 

و�شف املحلل ال�شيا�شي عبد  
العزيز بن طرمول قرار اإيداع  
احلب�س  عبا�س  ولد  جمال 
 ، املتوقع  بالقرار  املوؤقت 
ت�شاف  ق�شية  باأنها  م�شريا 
رافقت  التي  الف�شاد  مللفات 
امل�شوؤولني  وتدبري  ت�شيري 

للميزانيات واملال العام.
بن  العزيز  عبد  اإعترب 
خ�س  ت�رسيح  يف  طرمول  
اإيداع    قرار  »الو�شط«   به 
احلب�س  عبا�س  ولد  جمال 
موجعة  �رسبة  املوؤقت  
انتظار  يف  الأفالن  حلزب 
اأ�شماء اأخرى متوقع تقدميها 
  ، تعبريه  حد  على  للق�شاء 

ذالك  تاأثري  حول  مت�شائال  
ونحن  احلزب  م�شتقبل  علي 
تفاعالت  وقع  على  نعي�س 

احلوار الوطني«.
اأن  طرمول  بن  عزيز  قال 
»  ولد عبا�س  متهم ومتابع 
مهمة  عامة  اأموال  بتحويل 
وزيرا   كان   عندما  خا�شة 
كما   ، الوطني  للت�شامن 
هي  عبا�س  ولد  عائلة  اأن  
بالف�شاد  معنية  الأخرى  
ا�شم  لتواجد  اإ�شافة  املايل 
ولد عبا�س يف ملفات اأخرى 
تتعلق بالتحقيقات املتوا�شلة 

مبحاربة الف�شاد«.
اإن    « املتحدث  ذكر  و   
عن  احل�شانة  رفع  اإجراءات 

ب�شبب  وقتا  اأخذت  �شخ�شه 
�شعوبات  من  واجهته  ما 
�شمح  مما  حتققت  لكنها 
من  الق�شائية  لل�شبطية 
عبا�س  ولد  ملف  تناول 
الذي  اأودع ال�شجن  الأم�س 
من  ال�شبطية  لتتمكن 
واإثبات  التحقيق  موا�شلة 
اإليه، كما اأن   التهم املوجهة 
اأكدت  كما  مير  عبا�س  ولد 
م�شادر خا�شة بفرتة �شحية 
ونف�شية �شعبة مما يتوقع اأن 
بعدما  تدهورا  حالته  تزداد 
اأمر قا�شي التحقيق بو�شعه 
قد  الذي  املوؤقت  ال�شجن 
يدوم ب�شبب ت�شعب وتداخل 

ق�شايا الف�شاد«.

للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
بالتن�شيق  ال�شعبي،  الوطني 
مع عنا�رس الدرك الوطني، 
بخن�شلة،  ال�شبت  اأم�س 
للجماعات  دعم  عن�رس 
اأفاد  ما  ح�شب  الإرهابية، 
اأم�س الأحد بيان لوزارة  به 

الدفاع الوطني.
اأنه  امل�شدر  ذات  واأو�شح 
»يف اإطار مكافحة الإرهاب 
اجليد  ال�شتغالل  وبف�شل 
مفرزة  اأوقفت  للمعلومات، 
ال�شعبي،  الوطني  للجي�س 
بالتن�شيق مع عنا�رس الدرك 

الوطني، يوم 06  يوليو 2019، 
عن�رس )01( دعم للجماعات 
)الناحية  بخن�شلة  الإرهابية 
ويف  اخلام�شة(«  الع�شكرية 
التهريب  حماربة  اإطار 

اأوقف  املنّظمة،  واجلرمية 
باجي  بربج  احلدود  حر�س 
الع�شكرية  )الناحية  خمتار 
 )04( »اأربعة  ال�شاد�شة( 
�شاحنة  منت  على  مهربني 

من  لرت   19200 بـ  حمملة 
الوقود وطن واحد )01( من 

املواد الغذائية«.
اأحبط  اأخرى،  جهة  من 
»حماولة  ال�شواحل  حر�س 
لـثمانية  هجرة غري �رسعية 
على  كانوا  اأ�شخا�س   )08(
ال�شنع  تقليدي  قارب  منت 
الع�شكرية  )الناحية  بالقالة 
اخلام�شة(،  فيما مت توقيف 
14 مهاجرا غري �رسعي من 
بتلم�شان  خمتلفة  جن�شيات 
الع�شكرية  )الناحية 

الثانية(«.

يف  البارز  القيادي  ك�شف 
حبيب  جديد  جيل  حزب 
احتمالية  عن  براهمية، 
احلوار،  منتدى  تو�شيع 
اأوىل  خطوة  اأنه  مو�شحا 

لتوافق الروؤى.
واأفاد حبيب براهمية اأم�س، 
يف ت�رسيح اإعالمي له، باأن 
م�شاركتهم يف منتدى احلوار 
اإليه  دعت  الذي  الوطني 
جزء من الأحزاب ال�شيا�شية 
على  واأ�رسف  املعار�شة، 
الت�شال  وزير  فيه  التن�شيق 
ال�شابق عبد العزيز رحابي، 
جاءت  م�شاركتهم  اأن 
مت  روؤيتهم  واأن  ك�شيوف، 
للخروج من  تو�شيحها 
احلالية،  ال�شيا�شية  الأزمة 
الفعاليات  باقي  غرار  على 
املنتدى،  بهذا  امل�شاركة 
بهذا  تواجدهم  اأن  م�شيفا 

التي  الفعاليات  مع  احلوار 
نف�س  معها  يتقا�شمون 
مهم  هو  تقريبا،  التوجه 
للخروج  والت�شاور  للحديث 
موحدة  طريق  بورقة 
عليها  ال�شتناد  اأجل  من 
يف  ال�شلطة  مع  للتفاو�س 

الغد«.
املتحدث  نف�س  واأو�شح 
دعوة  عدم  بخ�شو�س 
معار�شة  �شيا�شية  اأحزاب 
باأن  املنتدى،  لهذا  معينة 
املنتدى  من�شق  اأن  املعلوم 
قد  رحابي،  العزيز  عبد 
ويف  الجتماع  خالل  اأكد 
له  اإعالمية  ت�رسيحات 
كل  بدعوة  قام  اأنه  على 
مبا  ال�شيا�شية،  الأحزاب 
ال�شبعة  الأحزاب  فيها 
البديل  لتكتل  امل�شكلة 
مل  وبالطبع  الدميوقراطي، 

املوالة  رباعي  دعوة  تتم 
الداعمة  الأحزاب  وجميع 
م�شيفا  اخلام�شة،  للعهدة 
باأن  جيل جديد لي�شت لديه 
اجتماعات  حول  معطيات 
لكنه  املنتدى،  لهذا  اأخرى 
احلوار  ور�شات  بكل  يرحب 
اإيجاد  اجل  من  اجلميع  مع 
بحيث  لالأزمة،  خمرج 
يكون �شل�س وهادئ و�رسيع 
وي�شتجيب ملطالب احلراك 

ال�شعبي.
باأنه  امل�شدر  نف�س  واأبرز 

منتدى  يتو�شع  اأن  ميكن 
جديدة،  جولة  يف  احلوار 
عاجله  مما  اأبعد  مل�شمون 
يف اجتماع 6 جويلية 2019، 
على غرار تعهدات الرئي�س 
مثل  للجزائر  امل�شتقبلي 
بعد  التاأ�شي�شي  امل�شار 
الرئا�شية،  النتخابات 
مفيدا »لكن يف جيل جديد 
ال�شاعة  حلد  لدينا  لي�س 
معلومات حول اجتماع اآخر 
و�شن�شارك  املنتدى،  لهذا 

فيه بالطبع«.

الأمني العام ال�سابق لالأفالن يف خرب كان

�ساحب مق�لة " اأحنا الدولة " 
يف �سجن احلرا�س

ت�شهدها  كبرية  حتولت 
يف  ال�شيا�شية  ال�شاحة 
حترر  بعد  ل�شيما  اجلزائر 
اأيدي  من  العدالة  قطاع 
اأيدي  ومن  ال�شابق  النظام 
جماعة  و  بوتفليقة  جماعة 
وجود  على  يدل   ، اأويحيى 
تعرفه  كبري  ومنعرج  حتول 
خا�شة   ، اجلزائرية  الدولة 
العام  الأمني  ايداع  بعد 
ولد  جمال  لالأفالن  ال�شابق 
وقت  اإىل  كان  عبا�س  الذي 
غري بعيد يرفع �شعار » اأحنا 

الدولة« .
الذي  عبا�س  ولد  جمال 
كي  الظروف  �شاعدته 
وزارية  منا�شب  ي�شغل 
اأمني  اإىل  اإ�شافة   ، عديدة 
درا�شته  كانت  لالأفالن  عام 
عبد  ال�شابق  الرئي�س  مع 
يف  �شببا  بوتفليقة  العزيز 
املنا�شب  من  العديد  تقلده 
، و اأ�شبح ولد عبا�س يتداول 
اأنه  رغم  املنا�شب  على 
ببهلوانياته  معروفا  كان 
التي تكر�شت و برزت بكرثة 
العام  الأمني  اأ�شبح  عندما 

لالأفالن .
مع  عبا�س  ولد  درا�شة 
العزيز  عبد  ال�شابق  الرئي�س 
يف  �شببا  كانت   ، بوتفليقة 

 ، منا�شب  عدة  يف  تعيينه 
ولد  اأ�شبح  ما  �رسعان  لكن 
�شيا�شية  ظاهرة  اإىل  عبا�س 
كر�شت   ، اجلزائرية  يف 
ال�شيئة  املظاهر  من  الكثري 
يف البالد ، و اأ�رست ب�شمعة 
يف  �شببا  كانت  و  الآفالن 
كانت  ملا  لها  كبريا  تراجع 

حتمله من ا�شتفزازات .
ظهوره  ورغم  عبا�س  ولد 
اأن  اإىل   ، ال�شاذج  ب�شفة 
يف  وخيمة  كانت  اأعماله 
العديد من القطاعات ، منذ 
اأن كان وزيرا للت�شامن ، اإىل 
الف�شيحة  ثم   ، لل�شحة  وزير 
التي ا�شتهر بها ابنها عندمنا 
عبا�س  ولد  جمال  اأ�شبح 
التي  و  لالأفالن  عاما  اأمينا 
يف  اأموال  و  بر�شاوي  تتعلق 

الت�رسيعيات ال�شابقة .
عدة  يف  املتهم  عبا�س  ولد 
ق�شايا و التي تعود من بينها 
اإىل فرتة ا�شتوزراه على راأ�س 
من�شب  تقلد   ، الت�شامن 
بعد   ، لالأفالن  العام  الأمني 
العام  لالأمني  خلفا  جاء  اأن 
عمار �شعداين الذي ا�شتقال 

هو الآخر .
عمار  ا�شتقالة  اأن  وب�شبب 
التعبري  �شح  اإن  اأو  �شعداين 
ال�شعيد  طرف  من  اإقالته 

بوتفليقة كانت �رسيعة ، ليتم 
اختيار يف عجالة جمال ولد 
عبا�س الذي كان فعال تروؤ�شه 
 ، ا�شتهجان  حمل  لالأفالن 
كارثة  ت�رسيحاته  وكانت 
بكل املقايي�س �شاعدت على 

ا�شتفزاز الوعي ال�شعبي .
ميار�س  كان  عبا�س  ولد 
لل�شعب  املبا�رس  الإ�شتفزاز 
 « يقول  وهو  اجلزائري 
يف  ليقول   ،  « الدولة  اأحنا 
جملة م�شهورة اأخرى » الآن 
 ،  « تاعنا  البارود  �شريون 
على  هاتفه  رقم  يوزع  وكان 
الهواء يف الآفالن وتبثه حتى 
يف  التلفزيونات  و  الإذاعات 
م�شاهد اأو�شلت الأفالن اإىل 
اأ�شبح  �شلوكات  و  احل�شي�س 
التعبري  عن  الل�شان  يعجز 

عنها .
�شور  �شتبقى  العموم  وعلى 
املرحلة  يف  عبا�س  ولد 
الأذهان  يف  ل�شقة  ال�شابقة 
يف  ا�شتعماله  مت  اأن  بعد   ،
مرحلة التالعب و ال�شتهزاء 
خطابات  يف  بال�شعب 
ا�شتفزازا  لطاملا  كانت 
تارة  و  تلهية  تارة  و  اأحيانا 

ت�شلية .
الذي  عبا�س  ولد  اأن  ورغم 
اأم�س  ال�شجن  اإيداعه  مت 
تقرب  التي  �شخ�شيته  ورغم 
اأنه  اإىل   ، اأكرث  البهلوانية  اإىل 
ال�شهلة  بال�شخ�شية  يكن  مل 
ناهيك عن   ، نظرا حليلولته 
التي  املادية  املكت�شبات 
حت�شل عليها ، ولعل ف�شيحة 
على  دليل  اأكرث  كانت  ابنه 

ذلك .
ع�سام بوربيع

خن�سلة

ت�قيف عن�سر دعم للجماعات الإرهابية 

جيل جديد:

ت��سيع منتدى احل�ار لأطراف جديدة
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موقعه  على  امل�صدر  ذات  اأ�صار  و 
الذي  الأعمال  رقم  اأن  اللكرتوين 
حققته التاأمينات اخلا�صة بالأ�رضار 
74ر37   من  اأكرث  بتحقيق  �صيطر  قد 
دج  مليار  55ر35  مقابل  دج  مليار 
خالل نف�س الفرتة من �صنة 2018 اأي 

بت�صجيل زيادة بن�صبة 2ر6 باملائة.
التاأمني  فرع  �صجل  املقابل,  يف  و 
على الأ�صخا�س ارتفاع »متميز« قدر 
ب 9ر14 باملائة حيث بلغ 97ر3 مليار 

دج مقابل 45ر3 مليار دج.
على  التاأمني  فروع  على  اعتمادا  و 
الأ�رضار, يبقى رقم الأعمال اخلا�س 
ب  الأهم  ال�صيارات  على  بالتاأمني 
الثالثي  خالل  دج  مليار  59ر21 
الأول ل2019 مقابل 79ر20 مليار دج 
8ر3   ( ل2018  الأول  الثالثي  خالل 
ال�صيارات  فرع  ميتلك  و  باملائة(   +
التاأمينات  حقيبة  من  باملائة  2ر57 
فرع  بخ�صو�س  و  الأ�رضار  على 
احلرائق و الأخطار املختلفة فقد مت 
اأعمال بلغ 30ر13 مليار  حتقيق رقم 
دج مقابل 24ر12 مليار دج اأي بزيادة 
املعنيتني  الفرتتني  بني  باملئة  7ر8 
النقل  بفرع  يتعلق  فيما  و  باملقارنة 
بن�صبة 4ر17  اأعماله  ارتفع رقم  فقد 
مقابل  دج  مليار  54ر1  ليبلغ  باملائة 
31ر1 مليار خالل نف�س الفرتة ل�صنة 

2018  و قد اأدى الفرع-الثانوي ل » 
النقل اجلوي« اإىل ارتفاع رقم اأعمال 
من  باأزيد  قدر  النقل  على  التاأمني 
مليون  77ر16  مقابل  دج  مليون   266
اأي بزيادة بلغت 6ر1489 باملائة  دج 

بني الفرتتني املعنيتني باملقارنة.

عقود جديدة لت�أمني 
املروحي�ت الت�بعة للحم�ية 

املدنية
الأداء اجليد امل�صجل من طرف  اإن 
اجلوي«  النقل   « ل  الفرع-الثانوي 
بعد  اجلوي«  »ال�صلك  بفعل  كان 
للتاأمينات  جديدة  عقود  ت�صجيل 
للحماية  التابعة  املروحيات  تغطي 

املدنية, ح�صبما اأو�صحه املجل�س ,و 
يف املقابل, فاإن النقل البحري الذي 
رقم  حقق  النقل  فرع  على  هيمن 
اأعمال قدر باأزيد من 845 مليون دج 
اإىل غاية 31 مار�س الفارط م�صجال 
مع  باملقارنة  »�صئيال«  انخفا�صا 
)82ر852   2018 ل�صنة  الفرتة  نف�س 
مليون دج( ,و عرف رقم اأعمال فرع 
اأخرى  جهة  من  الفالحي   التاأمني 

ارتفاعا قارب 12 
باملائة ليبلغ 700 مليون دج اإىل غاية 
من  اأزيد  مقابل  الفارط  مار�س   31
الفرتة  نف�س  خالل  دج  مليون   625

ل�صنة 2018.
املتعلق  الثانوي  للفرع  بالن�صبة  اأما 

»بالنتاج النباتي« التي تقدر ح�صته 
ب 37 باملائة فقد ارتفع ليبلغ 1ر48 
الفرع  �صهد  املقابل  يف  و  باملائة 
الثانوي املتعلق ب«الإنتاج احليواين« 
ذلك  و  باملئة  6ر4  بن�صبة  زيادة 
على  »التاأمني  ن�صبة  ارتفاع  بف�صل 
الأبقار املتعدد املخاطر« )+ 6ر38 
باملائة ( و كذا »التاأمني على املعز 
باملائة(   184+( املخاطر«  املتعدد 
اأمرا�س وا�صعة  و هذا راجع لظهور 
املجرتات  طاعون  )خا�صة  النطاق 
ال�صغرية( التي األزمت املربني للقيام 

بالتاأمني.
تقلي�س مدة ت�صوية احلوادث

ال�صيا�صة  ذلك  اإىل  ي�صاف  و 
ال�صوق  �رضكة  قبل  من  املنتهجة 
اإىل  ترمي  التي  للتاأمينات  الوطني 
حت�صني اخلدمات من خالل تقلي�س 
ما  ذلك  احلوادث حيث  ت�صوية  مدة 
فرع  يف  لالنخراط  املعنني  �صجع 
التاأمني الفالحي ,و من جهته, �صجل 
زيادة  القرو�س  على  التاأمينات  فرع 
اأعمال  برقم  باملائة  5ر5  ب  قدرت 
من  اأزيد  مقابل  دج  مليون   600 بلغ 
566 مليون دج و ذلك ب�صفة اأ�صا�صية 

بف�صل الفرع 
الذي  العقاري«  »القر�س  الثانوي 
ارتفع بن�صبة 15 باملئة نظرا لأهمية 
بالقرو�س  املتعلقة  املالية  املبالغ 

املمنوحة من طرف بع�س البنوك.

تقريراملجل�س الوطني للت�أمين�ت عن  الثالثي الأول ل2019

التاأمني على ال�سيارات  ب 59ر21 مليار دج
ارتف�ع رقم اأعم�ل �سوق الت�أمين�ت ب7.1

حققت �سوق الت�أمين�ت رقم اأعم�ل بلغ 56ر42 ملي�ر دج اإىل غ�ية 31 م�ر�س 2019 مق�بل 75ر39 ملي�ر دج 
خالل نف�س الفرتة من �سنة 2018 اأي ب�رتف�ع ن�سبته 1ر7 ب�مل�ئة, ح�سبم� اأف�د به املجل�س الوطني للت�أمين�ت.

الحت�د الع�م للتج�ر واحلرفيني

فتح 400 �سوق من اأ�سل 560 وطنيا
قال حزاب بن �صهرة الناطق 
العام  لالحتاد  الر�صمي 
بالنيابة  واحلرفيني  للتجار 
عن املرحوم �صالح �صويلح 
اأن احتاد التجار غري م�صّي�س 
وي�صم خمتلف احل�صا�صيات 
من  اأع�صاء  بني  ويجمع 
اأن  اأحزاب متعددة, م�صيفا 
قبل  له  بالن�صبة  املواطنة 
ي�صتوجب  ومنه  �صيء,  كل 
العامة  امل�صلحة  تغليب 
اخلا�صة  امل�صلحة  قبل 
قبل  الوطن  م�صلحة  كون 
اأن  متداركا  �صيء,  كل 
م�صلحة الفئة التي ميثلونها 
من  جزء  الأويل  بالدرجة 
مو�صحا  العام,  الن�صيج 

اأن  الحتاد  بخ�صو�س 
قانونية  اإجراءات  هناك 
�صيقومون بها لإيداع امللف 
العمل  وزارة  م�صتوى  على 
الجتماعية  وال�صوؤون 
ب�صفته من�صق عام لالحتاد 
اإىل غاية انعقاد املوؤمتر يف 

�صهر جانفي املقبل.
قال  احلراك  وبخ�صو�س 
حاليا  ي�صاير  الحتاد  اأن 
من  مطالبه  كل  يف  ال�صعب 
املرفوعة  املطالب  خالل 
م�صيفا  احلراك,  قبل  من 
الو�صع  غرّي  احلراك  اأن 
اأي�صا  اخلا�س بالبالد وغرّي 
املعطيات,  من  الكثري 
الو�صعية  وبني  بينه  رابطا 

القت�صادية للبالد التي قال 
بلغت  احلراك  قبيل  اأنها 
احل�صي�س وبالتايل انطالق 

احلراك  اأنقذ البالد.
اأما حول الأ�صوات الداعية 
اأنهم  فقال   لالإ�رضاب 
واحلرفيني  للتجار  كاحتاد 
الروؤى  تلك  مع  يختلفون 
اأن  مو�صحا  والدعوات, 
العديد من املجالت ميكن 
احلراك  وحتى  تتوقف  اأن 
ميكن اأن يتزعزع لأن غالبية 
احلراك  هذا  يف  الفاعلني 
فيهم الكثري من التجار, ول 
غلق  خلطوة  اللجوء  ميكن 
والف�صاءات  املرافق  كل 
املواطن  لها  يحتاج  التي 

احلراك,  عز  يف  وهو  حتى 
وبناء عليه ل ميكن لالحتاد 
القيام  واحلرفيني  التجار 
باملقابل  عامة,  باإ�رضابات 
اإىل  يتخندقون  اأنهم  قال 
ال�صلمية  احللول  جانب 
عن  يتحدث  كله  العامل  لأن 
اجلزائر  حراك  �صلمية 
الذي ابهر العامل من خالل 
عرفته  الذي  التح�رض 

امل�صريات.
الأ�صواق  لو�صعية  وبالعودة 
�صهرة  بن  اأو�صح  والتجار 
اأجل  من  يعمل  الحتاد  اأن 
خالل  من  العام,  ال�صالح 
اتفاقهم مع الوزارة الو�صية 
مع  الجتماعات  عرب 

بالوزارة  املبا�رض  امل�صوؤول 
الأ�صعار,  يخ�س  فيما 
الف�صيل  ال�صهر  اإىل  عائدا 
راقبوا  اأنهم  قال  الذي 
معلقا  طيلته,  الأ�صعار 
معقولة  كانت  باأنها  عليها 
عدا التذبذب الذي �صجلته 
بح�صبه,  الطماطم  اأ�صعار 
فتح  برنامج  على  معرجا 
قائال  �صوق,   560 حوايل 
قرابة  فتح  يف  جنحوا  اأنهم 
الوطن,  عرب  �صوق  ال400 
الآن  حلد  الرقم  اأن  معتربا 
لتوفري  ودعما  جناحا  ميثل 
اأمام ال�صباب  منا�صب �صغل 

البطال.
�س�رة بومعزة 

باجلزائر  الأحد  اأم�س  انطلقت 
 70 لفائدة  تكوينية  دورة  العا�صمة 
لولية  الأمازيغية  اللغة  يف  اأ�صتاذا 
اجلزائر بتاأطري من اأ�صاتذة جامعيني 
ومفت�صني حتت اإ�رضاف كل من وزارة 
الرتبية الوطنية واملحافظة ال�صامية 

لالأمازيغية.
التكوينية عدة  الدورة  وتناولت هذه 
بينها  من  ور�صات  �صكل  يف  حماور 
قراءة يف الكتب املدر�صية وتوظيف 
توزيعه  واإ�صكالية  املدر�صي  الكتاب 
اأربعة  الدورة على مدى  تتناول  كما 
اإىل  ال�صمعي,  الكتاب  م�رضوع  اأيام 
الأمازيغية  اللغة  تعليمية  جانب 

امل�صتعملة  البيداغوجية  والأدوات 
الت�رضيع  عن  ف�صال  ذلك,  يف 
ويف  الأمازيغي,  والأدب  املدر�صي 
الرتبية  وزير  اأكد  ال�صدد,  هذا 
الوطنية عبد احلكيم بلعابد اأن هذه 
الدورات  اإطار  يف  تندرج  الدورة 
الوزارة  با�رضتها  التي  التكوينية 
ال�صامية  املحافظة  مع  بالتن�صيق 
ا�صتفادة  اإىل  م�صريا  لالأمازيغية, 
البالد  اأ�صتاذ من وليات غرب   200
املا�صية  ال�صنة  تكوينية  دورة  من 
بعني متو�صنت, مربزا اأنه �صي�صتفيد 
100 اأ�صتاذ من دورة تكوينية مماثلة 

خالل الدخول املدر�صي املقبل .

دورة تكوينية لف�ئدة اأ�س�تذة الأم�زيغية

ت�سجيل 3.139 اأ�ستاذ يف 
املو�سم احلايل

وزارة العمل والت�سغيل و ال�سم�ن الجتم�عي

متديد ا�ستثنائي لدفع 
ا�سرتاكات الـ »كا�سنو�س«

والت�صغيل  العمل  وزير  ك�صف 
تيجاين  الجتماعي,  وال�صمان 
نور  الأول  الوزير  اأن   , ح�صان هدام 
ا�صتثنائي  متديد  قرر  بدوي  الدين 

لدفع ا�صرتاكات الـ كا�صنو�س.
وجاء يف بيان وزارة العمل, اأن »وزير 
العمل والت�صغيل وال�صمان الجتماعي 
تيجاين ح�صان هدام, يعلن من ولية 
عني الدفلى, عن قرار الوزير الأول 
التمديد ال�صتثنائي لدفع ا�صرتاكات 
الوطني  ال�صندوق  يف  املنخرطني 
الأجراء  لغري  الجتماعي  لل�صمان 
�صبتمرب   30 غاية  اإىل  )كا�صنو�س(, 
وزارة  اأّن   , الإ�صارة  2019وجتدر 

العمل والت�صغيل, كانت حددت تاريخ 
30 جوان كاآخر اأجل لدفع ا�صرتاكات 
“كا�صنو�س”  يف   املنخرطني 
املدير  ك�صف  ال�صاأن  ذات  ,ويف 
لل�صمان  الوطني  لل�صندوق  العام 
الأجراء  غري  للعمال  الجتماعي 
�صوقي عا�صق, عن اإح�صاء 600 األف 
عامل غري اأجري �صددوا ا�صرتاكاتهم 
العدد  يرتفع  اأن  متوقعا  ال�صنوية 
العام  بنهاية  م�صرتك  مليون  اإىل 
اأن  املتحدث  ذات  وقال  اجلاري 
ل ح�رض  ت�صهيالت  يقدم  ال�صندوق 
للت�رضيح  الأجراء  للعاملني غري  لها 

باأنف�صهم.

�صهد طلب الطاقة الكهربائية ارتفاعا 
ال�صتطاعة  حيث  من  بلغ  كبريا 
5%على  ن�صبة  املحققة  الق�صوى 
ال�صبكة �صمال مقارنة مع �صيف 2018 
يف  �صونلغاز  جممع  به  اأفاد  ح�صبما 

بيان له.
النظام  متعامل  اأن  امل�صدر  واأعلن 
ال�صبت  يوم  �صجل  الوطني  الكهربائي 
حمققة  ق�صوى  ا�صتطاعة  املا�صي 
موجة  اإثر  ميغاواط   14.343 قدرها 
الوطن  تراب  كامل  مت�س  التي  احلر 
نوعية  حت�صن  اأن  امل�صدر  واأ�صاف 
اخلدمة والرتفاع الكبري يف ا�صتهالك 

الكهرباء من قبل العائالت اجلزائرية 
هذا  وراء  التكييف  لأغرا�س  ل�صيما 
فرتة  خالل  حادا  كان  الذي  الرتفاع 
احلر الكبري امل�صجل عرب كامل تراب 

الوطن.
الطاقوية  املن�صاآت  قدرات  وتعززت 
ميغاواط   1.500 باإجناز  الوطنية 
اإ�صافية لإنتاج الكهرباء و10 حمطات 
الكهرباء  لنقل  خطوط  من�صاأة  و42 
و72 توزيع عمومي للغاز وتزويد اأربعة 
)4( حمطات بالغاز و10.282 كلم من 
ال�صبكات لتوزيع الكهرباء و  4ر6.259 

كلم من �صبكة توزيع الغاز.

الط�قة لنقل  خطوط  من�س�أة  و42  جديدة   حمط�ت   10

الطلب على الكهرباء يتجاوز 
�سقف 14 ميغاواط

الوطني  الدرك  م�صالح  با�رضت 
حتقيقات معمقة يف تبديد املاليري 
من الدينارات  يف م�صاريع مل تنجز 
املا�صية  �صنوات  الع�رضة  خالل 
للرثاء  اإطرافا  ا�صتغلتها  وخمططات 
وهي   املوطن  م�صلحة  ح�صاب  على 
امللفات التي من �صاأنها اأن جتر ولة 
الفالحة  وزارة  �صامية من  واإطارات 

اإىل العدالة .
لها  ر�صدت  التي  امل�صاريع  هذه 
اأجل  املاليريمن  مئات  الدولة 
حت�صني امل�صتوى املعي�صي للمواطن  
لكنها مل تغري من حياة �صكان الريف 
ويتعلق  �صيئا  اجلبال  وخ�صو�صا 
اله�صاب  م�رضوعي  من  بكل  الأمر 

العليا  الذي �صمل  البلديات اجلنوبية 
تب�صة  اإىل  تلم�صان  من  للوليات 
�صيوخ  و�صبعة  ترارة  جبال  وم�رضوع 
الذي امتد من �صبعة �صيوخ بتلم�صان  
دون  غربا  الع�صة  باب  اإىل  �رضقا 
�صبقهم  حني  يف  نتيجة  اأية  حتقيق 
لتطوير  ال�صامية  م�رضوع املحافظة 
وتنمية ال�صهوب الذي مل يحقق �صيئا 
الذين  واملوالني  اجلنوب  ل�صكان 
اأمام  اأمال كبرية لينتهي  علقوا عليه 
املحافظة  مدير  ب�صجن  العدالة 
امل�رضوع   اإجها�س  بع�س  باجللفة 
م�صتوى  على  امللف  اإغالق  ومت 
اإىل  الو�صول  دون  واجللفة  �صعيدة 
التي  احلقيقية   الف�صاد   روؤو�س 

ا�صتغلت معاناة ال�صكان  للرثاء  .
ترارة  جبال  مل�رضوع  فبالن�صبة 
والذي  بتلم�صان   �صيوخ  و�صبعة 
مدى  على  ليمتد   2007 �صنة  انطلق 
�صكان  حياة  لتح�صني  �صنوات   10
�صكان  وخا�صة  ال�صمالية  املنطقة 
مايل  غالف  ر�صد  مت  حيث  اجلبال 
احلياة  حت�صني  بغية  مليار  ب1700 
والريف  البوادي  ل�صكان  املعي�صية 
ا�صتغل  حيث  تلم�صان  �صمال  بجبال 
اأجور  يف  املايل  الغالف  اغلب 
التي  والدرا�صات  والوقود  العمال 
لتبقى  كاملة   �صنوات   07 ا�صتمرت 
3�صنوات مل جت�صد فيها اأية م�صاريع 
امل�صالك  بع�س  فتح  با�صتثناء  كربى 

 1700 لتذهب  العيون  بع�س  وحترير 
مليار هباء منثورا وهو امللف الذي 
مت ال�صتماع فيه اإىل مدير امل�رضوع 
من  التي  الإطارات  من  والع�رضات 
�صاأنها اأن تك�صف عن وجهة الأموال 
اله�صاب  جهة  اأما يف   , املر�صودة  
العليا  اأين برجمت الدولة الع�رضات 
من امل�صاريع يف العديد من  البلديات 
من  العليا   اله�صاب  برنامج  �صمن 
اإىل بني بو�صعيد غربا   تب�صة  �رضقا 
حيث ورغم الأغلفة املالية التي مت 
اإل  العظمى  امل�صاريع  لهذه  �صخها 
اإل من  ي�صتفد منها  اأن املواطن مل 

الفتات.

ب��سرت العملية فرق الدرك الوطني

فتح ملفات الف�ساد يف برامج تنمية ال�سهوب واله�ساب العليا  
.      توقع�ت ب�سقوط روؤو�س كبرية قريب�

م�س�لح الأمن تدق ن�قو�س اخلطر 

اغت�ساب 10 اأطفال وفتاة يف 
اأقل من �سهر بتلم�سان 

تلم�صان  ولية  اأمن  م�صالح  دقت 
تنامي  خلفية  على  اخلطر  ناقو�س 
العتداءات اجلن�صية على الق�رض من 
قرية عني احلوت  ,ففي  الكبار  قبل 
معلم  مع  معمقة  حتقيقات  جتري 
على  بالعتداء  قام  انه  تبني  قراأن 
اأكرث من 03 اأطفال ترتاوح اأعمارهم 
وبحي  �صنوات,   و10  ال08  بني 
العقد  يف  �صيخ  توقيف  مت  الدالية 
ال�صاد�س بعد اأقدامه على اغت�صاب 
داخل   العمر  من  العا�رضة  يف  طفل 
مرحا�س  امل�صجد , حيث �صبطته 

الكامريا متلب�صا بفعلته , كما يجري 
باغت�صاب  قام  ملتحي  مع  التحقيق 
طفل يف ال08 من العمر بتلم�صان , 
وبعنري مت توقيف راق مزيف بعدما 
اأقدم على اغت�صاب �صابة يف  مقتبل 
العمر ق�صدته للرقية ,  هذه اجلرائم 
ت�صاف  اأ�صبوع  ظرف  يف  وقت  التي 
اغت�صابهم  الذين مت  اأطفال   05 اإىل 
يوؤكد  ما  فرماجة   املجرم  قبل  من 
الذي  اجلن�صي  الإجرام  تطور  مدى 

ي�صتوجب درا�صة  معمقة  .
حممد بن ترار

حممد بن ترار
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الوطني  الدرك  م�صالح  متكنت 
توقيف  من  العا�صمة  باجلزائر 
لتورطهم  �صخ�صا   250 من  اأكرث 
يف ق�صايا اإجرامية خمتلفة وذلك 
اثر عمليات مداهمة خالل  �صهر 
بوؤر  و  لأوكار  املن�رصم  يونيو 
كلغ من مادة  اجلرمية وحجز 38 
الكيف املعالج, ح�صبما ورد اليوم 
الت�صال  خللية  بيان  يف  الحد 
للدرك  القليمية  للمجموعة 

الوطني بالولية.
املجموعة  اأن  البيان  اأو�صح  و 
الإقليمية للدرك الوطني باجلزائر 
بهدف  دورياتها  خالل  متكنت 
اأنواعه  ب�صتى  الإجرام  حماربة 
ال�صتعالمات  عن�رص  تفعيل  مع 

مداهمات  �صن  اإىل  بالإ�صافة 
التي  بالأماكن  خا�صة  فجائية 
ال�صوابق  لذوي  اإقبال  ت�صهد 
تفكيك  من  الإجرام  ومعتادي 
وتوقيف  اجرامية  �صبكات  عدة 
ق�صايا  يف  تورطوا  �صخ�ص   256

اإجرامية خمتلفة.
ويف هذا ال�صياق قامت الوحدات 
للمجموعة  التابعة  الإقليمية 
غري  الإجتار  حماربة  اإطار  يف 
الأقرا�ص  و  للمخدرات  ال�رصعي 
�صبكات  تفكيك  من  املهلو�صة  
و  باملخدرات  الإجتار  حترتف 
املوؤثرات  و  املهلو�صة  الأقرا�ص 
الوحدات  هذه  واأوقفت   , العقلية 
على اإثرها  42 �صخ�صا مع حجز 

38 كلغ من مادة الكيف املعالج و 
خمتلف  من  مهلو�ص  قر�ص   498

الأنواع مع توقيف 13 �صخ�صا .
�صد  الإجرام  يخ�ص  وفيما 
فقد  امل�صدر  ي�صيف  الأ�صخا�ص 
مت توقيف 93  �صخ�صا من بينهم 3 
ن�صاء لرتكابهم جرائم »ال�رصب« 
بالأ�صلحة  العمدي  »اجلرح  و 
و  ال�صجارات«  و«  البي�صاء«, 
و  )خناجر  بي�صاء  »اأ�صلحة  حيازة 
�صيوف(. كما �صجلت معاجلة 209 

ق�صية 
ال�رصقات  بق�صايا  تتعلق 
املواطنني  على  والعتداءات 
�صخ�ص   72 توقيف  اإىل  اأف�صت 
الق�صائية  اجلهات  اأمام  قدموا 

�صجلت  فيما  احلب�ص  واأودعوا 
خاللها  مت  للقتل  واحدة  حالة 
ظرف  يف  فيه  امل�صتبه  توقيف 
وجيز وتقدميه اأمام العدالة حيث 
مت اإيداعه احلب�ص مبوؤ�ص�صة اإعادة 

الرتبية .
الأ�صخا�ص  يخ�ص  فيما  و 
توقيف  مت  فقد  عنهم  املبحوث 
و  الدوريات  اأثناء  �صخ�صا   35
للتفتي�ص  اإخ�صاعهم  بعد  ال�صدود 
و التعريفات حيث تبني اأنهم حمل 
بحث ومتابعة من طرف اجلهات 
وقدموا  اأوقفوا  اأين  الق�صائية 
على  ف�صال  املخت�صة  للجهات 
م�رصوقة  مركبات   6 ا�صرتجاع 

حمل بحث , ي�صيف البيان.

اأحمد باحلاج

املدنية  احلماية  م�صالح  �صجلت 
اأدرار   , بوليات ورقلة , مترنا�صت 
, غرداية , ب�صار وتيندوف وبدرجة 
ال�صائفة  خالل  ب�صكرة  ولية  اأقل 
ب�صبب  مرعبة  اأرقام   , احلالية 
الرتفاع املقلق ملعدلت احلرائق 
ال�صاروخي  الرتفاع  عن  الناجتة   ,
التي  احلرارة  درجة  ملعدلت 
درجة  اخلم�صني  عتبة  جتاوزت 
مئوية حتت الظل , وح�صبما اأفادت 
مت  فقد  اخلا�صة  م�صادرنا  به 
من  املمتدة  الفرتة  خالل  ت�صجيل 
�صهر  نهاية  غاية  اىل  اأفريل  �صهر 
جوان املن�رصم 1200 حريق ت�صبب 
اتالف 60 هكتار من امل�صاحة  يف 
املزروعة , مع تدمري كلي لـ 7000 

نخلة مثمرة .
بينت   , مت�صل  �صياق  يف  و 
الح�صائيات الر�صمية  باأن املنيعة, 
عني �صالح , اأدرار وورقلة  ل تزال 
حرائق  يف  الأكرب  الن�صب  ت�صجل 

خالل  من  الب�صاتني    و  النخيل 
الوحدة  اأعوان  م�صالح  تدخالت 
التي  املدنية   للحماية  الثانوية 
حرائق  لإخماد  تدخالت  �صجلت 
فالحية  وحميطات  ب�صاتني  م�صت 

اأن  حيث   , خمتلفة  مناطق  يف 
هذه الأرقام  و الإح�صائيات تبعث 
الو�صع  حقيقة  عن  الت�صاوؤل  على 
الع�رصات  دمار  وراء  كان  الذي 
تلك  يف  املتواجدة  ال�صكنات  من 
تخلف  اأن  كادت  التي  و  الب�صاتني 

خ�صائر يف الأرواح  .
مئات  ت�صاءل  فقد  ثانية  من جهة   
بالوليات  املت�رصرين  الفالحني 
لهم  ت�رصيح  يف  ذكرها  ال�صالف 
م�صري  عن  »الو�صط«,  يومية  مع 
الذي  ال�صتباقي  النجدة  خمطط 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  اقرته 
املحلية وتهيئة القليم مع كل حلول 
احلرائق  ملجابهة  �صيف  مو�صم 
تعرف  التي  بامل�صاحات املزروعة 
الرتفاع  ب�صبب  مذهال  ارتفاعا 

املقلق لدرجات احلرارة .

 ب�سبب جتاوز درجة احلرارة عتبة الـ 50 درجة مئوية حتت الظل

1200 حريق بجنوب البالد يدمر 
7000نخلة مثمرة

.     الفالحون يت�ساألون عن م�سري خمطط النجدة اال�ستباقي للتقليل من اخل�سائر

دقت حرائق الب�ساتني ناقو�س اخلطر بواليات جنوب البالد الكبري ، وذلك ب�سبب حرارة الطق�س 
، ياأتي ذلك يف الوقت الذي اأولت الدولة على عاتقها اأهمية بالغة بقطاع الفالحة عرب الوزارة 

الو�سية ، و ذلك ق�سد حتقيق االإكتفاء الذاتي من املنتوجات املحلية مع العمل على ت�سدير 
الفائ�س للواليات املجاورة الإنعا�س االأ�سواق و خلق التناف�س .

على راأـ�سهم الوايل ال�سبق حممد الغازي

التحقيق مع العديد من امل�س�ؤولني يف 
التنازل علىعقارات بالدينار الرمزي 

ل30رجل اعمال ب�سلف
ب�صلف  المن  م�صالح  با�رصت 
حتقيقات معمقة  مع 30 رجل اعمال 
النفوذ  وا�صتغالل  العقار  نهب  بتهم 
ب�صارع  وا�صعة  م�صاحات  حتويل  يف 
بن �صونة و�صط �صلف ومنطقة تن�ص 
ال�صاحلية  اىل  �صكنات  وفيالت  بع
دما حت�صلوا عليها بالدينار الرمزي 
ال�صعر  يرتاوح  الذي  الوقت  يف 
بني  ما  باملنطقة  احلقيقي  للعقار 

800 مليون   ومليار �صنتيم.
من  مقربة  م�صادر  وا�صارت  هذا 
عن  البحث  يجري  انه  التحقيق 
الطريقة التي مت فيها حتويل العقار 
الفيالت  اىل  بناء  ال�صتثمار  من 
عهد  يف  عنها  التنازل  مت  وكيف 
الذي  الغازي  حممد  ال�صبق  الوايل 

قد ي�صمله التحقيق رغم انه يف حالة 
من  علمنا  ح�صبما  �صديد  مر�ص 
عائلته بوهران وهو يف تنقل دائم ما 
بني فرن�صا ووهران والعا�صة للعالج 
, من جانب اخر ت�صمل التحقيقات 
العقاريني  املرقني  من  الع�رصات 
على  عقارات  ح�صلوا  الذين 
نفودهم  ,  بفعل  الرمزي  بالدينار 
اأن جتر  التحقيقات  �صاأن  ومن  هذا 
وال�صكن  الدولة  لمالك  مدراء 
امللف  هذا  يف  العمرانية  والتهيئة 
البلديات  روؤ�صاء  اىل  بال�صافة 
هلعا يف  الذي خلق  المر  والدوائر 
نفو�ص العديد من الطارات  بولية 

�صلف .
حممد بن ترار

درك العا�سمة يف �سهر جوان

ت�قيف 250 �سخ�ص وحجز 38 كلغ من الكيف املعالج 

�صاب  جثة  اإنت�صال  الأحد  اأم�ص  مت 
بلدية  باإقليم  مائي  بحو�ص  غرق 
 ,) غليزان  �رصق  كلم   40  ( جديوية 
لدى   الإعالم  لدى خلية  ح�صبما علم 

م�صالح للحماية املدنية .
اأعوان  اأن  امل�صدر  ذات  اأو�صح  و 
منت�صف  تدخلوا  املدنية  احلماية 
نهار اأم�ص لإنت�صال جثة �صخ�ص غرق 

باأحدى الأحوا�ص املائية املخ�ص�صة 
»القناديز«  بدوار  الفالحي  لل�صقي 
اأعوان  تدخل  قد  و  جديوية   ببلدية 
الغريق  جثة  لنقل  املدنية  احلماية 
)18 �صنة( اإىل م�صلحة حفظ اجلثث 
بالعيادة املتعددة اخلدمات جلديوية  
الدرك  م�صالح  فتحت  جهتها  من  و 

الوطني حتقيقا يف احلادث. 

غليزان

اإنت�سال جثة �ساب من ح��ص 
مائي بجدي�ية 

احلجاج  لنقل  رحلة  اأول  �صتنطلق 
ال�رصقي  اجلنوب  من  امليامني 
املقد�صة  البقاع  اإيل  للوطن 
يوم  ال�صعودية  العربية  باململكة 

17 جويلية 
اجلاري, وذلك انطالقا من مطار 
ح�صبما  بورقلة,  البي�صاء  عني 
املديرية  من  الأحد  اأم�ص  علم 
اجلوية  ل�رصكة اخلطوط  اجلهوية 
هذا  يف  برجمت  و  اجلزائرية 
جوية  رحالت   )10( ع�رص  الإطار 
وحاجة  حاج   3.000 ما  لنقل 
ال�رصقية  اجلنوبية  وليات  من 
وايليزي  والوادي وغرداية  )ورقلة 
احلج  منا�صك  لتاأدية  ومترنا�صت( 
للرحلة  وحاجة  حاج   300 مبعدل 
املدير  اأو�صحه  كما  الواحدة, 

اجلهوي, حممد توفيق بونوة .
و يتعلق الأمر بخم�ص )5( رحالت 
تتكفل بها �رصكة اخلطوط اجلوية 
رحالت   )5( وخم�ص  اجلزائرية 
اأخرى �صت�صمنها اخلطوط اجلوية 
جويلية   17 من  وهذا  ال�صعودية 
القادم,  اأوت   2 غاية  اإيل  اجلاري 
وخ�ص�صت  امل�صوؤول  ذات  وفق 
طائرات من طراز »ايربا�ص« من 
للخطوط  تابعة  اجلديد  اجليل 
واأخرى  اجلزائرية  اجلوية 
للخطوط اجلوية ال�صعودية مبعدل 
املدينة  مطار  نحو  رحالت   6
املنورة واأربع رحالت نحو مطار 
العودة  رحالت  وبرجمت  جدة. 
من مطار جدة الدويل نحو مطار 
ابتدءا  بورقلة  البي�صاء«  »عني 

�صبتمرب   4 غاية  ايل  اأوت   17 من 
القادم.

الرتخي�ص   2019 حج  بر�صم  مت  و 
ملرافقة   )2( �صياحيتني  لوكالتني 
ا�صتنادا  باحلجاج  التكفل  �صمان 
باإمكان  انه  م�صريا  للمتحدث 
�صفرهم   جوازات  �صحب  احلجاج 
مديرية  من  ال�صفر  وتاأ�صرية 
بالولية  العامة  وال�صوؤون  التنظيم 
الت�صجيالت  عملية  اإمتام  بعد 
اللكرتونية  البوابة  عرب  الأولية 
والعمرة.  احلج  لديوان  التابعة 
فتتم  التذاكر  اقتناء  عملية  اأما 
على م�صتوى الفروع املحلية لبنك 

اجلزائر.
جميع  الإطار  هذا  يف  واتخذت 
الالزمة  التنظيمية  الرتتيبات 

املتعلقة خا�صة بتاأطري الرحالت 
والتكفل ال�صحي والإقامي حلجاج 
حت�صبا  وهذا  املجاورة  الوليات 
البقاع  باجتاه  رحلة  اأول  لنطالق 
املقد�صة, ي�صيف نف�ص امل�صدر.

الو�صائل  جميع  توفري  مت  كما 
ال�صري  اجل  والب�رصية من  املادية 
اجليد للعملية و�صمان التكفل التام 
باحلجاج امليامني وتوفري لهم كافة 
�رصوط الراحة و با�رصت يف هذا 
الدينية  ال�صوؤون  مديرية  ال�صدد 
حت�صي�صية  حمالت  ولية  بكل 
تنظيم  خالل  من  احلجاج  لفائدة 
تت�صمن  امل�صاجد  عرب  لقاءات 
�رصوحا و درو�صا نظرية وتطبيقية 
لأداء  ال�رصعية  الأحكام  حول 

منا�صك احلج.

ورقلة 

اأول رحلة لنقل حجاج اجلن�ب ال�سرقي يف 17 ج�يلية 

تيبازة 

قتيالن و جريحان يف حادث مرور 
بني ب�اإ�سماعيل-الدواودة

اأ�صيب  و  حتفهما  �صخ�صان  لقي 
مرور  حادث  يف  اآخران  اثنان 
على  الأحد  اإىل  ال�صبت  ليلة  وقع 
الرابط  ال�رصيع  الطريق  م�صتوى 
بولية  الدواودة  و  بواإ�صماعيل  بني 
تيبازة, ح�صب ما علم لدى م�صالح 

احلماية املدنية. 
اإىل  احلادث  ظروف  تعود  و 
انحراف و انقالب �صيارة �صياحية 
يف  �صبان  اأربعة  متنها  على  كان 
من  ع�رص  احلادية  ال�صاعة  حدود 
الطريق  م�صتوى  على  اأم�ص  ليلة 
مدينتي  بني  الرابط  ال�رصيع 
باملنطقة  الدواودة  و  بواإ�صماعيل 

لقي  جابرو  �صيدي  امل�صماة 
ال�صحيتان حتفهما يف عني املكان 
على  بليغة  اإ�صابات  تلقيهما  جراء 
عنا�رص  نقل  فيما  الراأ�ص  م�صتوى 
اإىل  اجلريحني  املدنية  احلماية 

عيادة بو اإ�صماعيل لتلقي 
و�صفت  حيث  ال�رصوري  العالج 
ح�صب  ب«اخلفيفة«,  اإ�صابتهما 
فتحت  جهتها,  من  امل�صادر  ذات 
حتقيقا  الوطني  الدرك  م�صالح 
وقوع  مالب�صات  لتحديد  ق�صائيا 
بحياة  اأدى  الذي  احلادث  هذا 
�صابني يف الع�رصينيات ينحدران من 

مدينة تيبازة, ا�صتنادا للم�صادر.

علي  املائية  املوارد  وزير  اأّكد 
عامل  الت�صيري  �صوء  اأن  حمام,  
التي  العط�ص,  اأزمة  يف  اأ�صا�صي 
تتكرر كل �صنة عرب خمتلف اأرجاء 
الوزير, خالل زيارة  الوطن. وقال 
ولية  اإىل  اأم�ص  قادته  العمل 
الأغواط, اأن �صوء الت�صيري وغياب 
�صيانة الأنابيب و جتديدها �صاهم 
ان�صدادها  و  طمرها  يف  كثريا 
عربها,  املياه  مرور  عرقل  مما 
املائية  الرثوة  اأن  اأي�صا  قال  و 
موجودة مبا يكفي من اأجل تغطية 
حاجيات املواطن و لكن يبقى �صوء 

و�صولها  عدم  يف  عامال  الت�صيري 
املوارد  وزير  اأكد  للمواطن, كما 
اأخرى  عوامل  هنالك  اأن  املائية, 
موؤ�ص�صة  على  الديون  تراكم  مثل 
اجلزائرية للمياه, حيث اأن ديونها 
وحدها  �صونلغاز  موؤ�ص�صة  لدى 
تفوق 7 مليار دينار كما دعا علي 
جتنب  اإىل  املواطنني  حمام, 
الربط الع�صوائي للمياه, م�صريا اأن 
ذلك ت�صبب كثريا يف نق�ص املياه, 
موؤكدا اأن م�صاحله �صتلجاأ للعدالة 

من اأجل ت�صوية هذا امل�صكل
ف.ن�سرين 

وزير املوارد املائية علي حمام

�سوء الت�سيري عامل اأ�سا�سي يف 
اأزمة العط�ش



»من  »الو�سط  يومية  علمت 
ال�سلطات  اأن  مطلعة  م�سادر 
عديد  تلقت  قد  املركزية 
العرائ�ض  و  ال�سكاوى 
روؤ�ساء  تتهم   ، االحتجاجية 
تنفيذيني  وم�سوؤولني  بلديات 
تنفيذ  عرقلة  خلف  بالوقوف 
البنايات  لهدم  قرار   5600
واحلظائر  امل�ستودعات   ،
فوق  �سيدت  التي  الع�سوائية 
�سمن  مدرجة  عقارية  اأوعية 
املوجهة  الدولة   ممتلكات 
املنفعة  اإطار  يف  لال�ستغالل 
العامة بكل من بلديات ورقلة ، 

مترنا�ست والوادي .
وح�سبما علم من م�سادر حملية 
التاأخر  اأن  املذكورة  بالواليات 
 300 جت�سيد  يف  املربر  غري 
م�رشوع تنموي ذي �سلة بيوميات 
 ، ال�سحة  بقطاعات  املواطن 

وا  وال�سباب  الفالحة   ، الرتبية 
غياب  ب�سبب  والثقافة،  لريا�سة 
االأوعية العقارية العمومية  كان 
الهائل  الكم  هذا  حتويل  وراء 
لواليات  االإمنائية  العمليات  من 
االأكرث  �رشقية  اأخرى  و  �سمالية 

ا�ستعدادا الإحت�سانها .
ت�ساءل  فقد  ثانية   جهة  من 
عديد ممثلي اجلمعيات املحلية 

الفاعلة يف ت�رشيح لهم مع يومية 
التي  االأ�سباب  عن  »الو�سط«، 
بتلك  الوالة  متل�ض  خلف  تقف 
احلكومة  تعليمة  من  الواليات 
ا�ستحداث  لالإ�رشاع يف  الرامية 
م�سغرة  تنفيذية  جمال�ض 
ال�سعبية  املجال�ض  ملرافقة 
البلدية يف عملية تنفيذ قرارت 
امل�ستودعات  و  للبنايات  الهدم 

التي  الع�سوائية  واحلظائر 
�سيدت فوق اأوعية عقارية بدون 

رخ�سة بناء .
با�رشت  فقد  ذلك  جانب  اإىل    
املعنية  االخت�سا�ض  دوائر 
لك�سف  معمقة  حتريات 
التنفيذيني  امل�سوؤولني 
يف  املتورطني  واملنتخبني 
عقارية  اأوعية  على  التنازل 
اأ�سحاب  لفائدة  عمومية  
حتويل  فرتة  يف  والنفوذ  املال 
من  العقارية  االحتياطات 
اأمالك  مديريات  اىل  البلديات 
الدولة وفق ما اأوردته م�سادرنا 

.
ورقلة  والية  اأن  بالذكر  جدير 
قد قامت يف وقت �سابق بتنفيذ 
الهدم  قرارت  من  جمموعة 
من  بعدد  الفو�سوية  للبنايات 
هذه  تتوقف  اأن  قبل  بلديات 
�سابق  وبدون  فجاأة  العملية 

انذار وو�سط ظروف غام�سة .

ال يزال الغمو�ض يكتنف م�صري التاأخر غري املربر، يف تنفيذ 5600 قرار لهدم البنايات ، 
امل�صتودعات واحلظائر الع�صوائية التي �صيدت فوق اأوعية عقارية عمومية بدون رخ�صة بناء 

بكل من واليات ورقلة ،مترنا�صت والوادي ح�صب املعلومات املتاحة .

5600 قرار حبي�ض االأدراج بورقلة ، مترنا�صت والوادي 

اأحمد باحلاج 

 من يعطل قرارات هدم البنايات 
الفو�ضوية باجلنوب ..؟

حتويل 300 م�صروع لواليات �صرقية و�صمالية 

والريا�سة  ال�سباب   يعي�ض قطاع 
الكبري  البالد  جنوب  بواليات 
حالة فراغ رهيب ، ب�سبب �سيا�سة 
من  وذلك  العرجاء  الت�سيري 
املفا�سلة  �سيا�سة  اإنتهاج  خالل 
بني  القطاع  م�ساريع  توزيع  يف 
حرم  ما  وهو  الواليات  بلديات 
الواليات   هاته  و�سباب  اأطفال 
م�سابح  على  احل�سول  من 
ع�رشية  تغنيهم اللجوء لل�سباحة 
الب�ساتني  اأحوا�ض  و  الربك  يف 

القدمية  .
املطالبة  االأ�سوات   تعالت 
و�سخ�سي  جاد  تدخل  ب�رشورة 
من طرف وزير ال�سباب والريا�سة  
و  اإداري  فتح حتقيق  اأجل  من   ،

اأمني معمق يف مالب�سات انتهاج 
توزيع  يف  املفا�سلة  �سيا�سة 
والريا�سية  ال�سبانية  امل�ساريع 
 ، بلديات واليات مترنا�ست  عرب 
،تيندوف  ب�سار   ، اأدرار   ، ايليزي 
و غرداية  ، والتي عادة ما يلجاأ 
لل�سباحة  اأطفالها  و  �سبابها 
املائية  والربك  االأحوا�ض  يف 
املتواجدة باملحيطات الفالحية 
للق�ساء  القدمية   الب�ساتني  و 
يخيم  الذي  اململ  الروتني  على 
االرتفاع  ب�سبب  يومياتهم  على 
التي  احلرارة  لدرجات  الرهيب 
مئوية  درجة   50 �سقف  الم�ست 

حتت الظل .
اعترب   فقد  مت�سل  �سياق   ويف 

لل�ساأن  املتتبعني  من  العديد 
املحلي بتلك الواليات اأن احللول 
الرتقيعية من طرف القائمني على 
قطاع ال�سباب والريا�سة بجنوب 
اأكرب قدر  باإر�سال  البالد الكبري  
للمخيمات  االأطفال  من  ممكن 
اأكلها ،باإعتبار  ال�سيفية لن توؤتي 
املنحدرين  االأطفال  غالبية  اأن 
واملعزولة  النائية  املناطق  من 
ببلديات عني �سالح ، عني قزام 
 ، رقان   ، املنيعة   ، تينزاوتني   ،
الدبداب  و  والعبادلة  ونيف  بني 
من  االإ�ستفادة  من  حمرومني 

املخيمات ال�سيفية .
�سددت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
والعرائ�ض  ال�سكاوى  عديد 

اىل  املرفوعة  االحتجاجية 
والريا�سة  ال�سباب  وزارة 
من  املزيد  تفعيل  ب�رشورة 
العام  املال  على  الرقابة  اأدوات 
ال�سيفية  للمخيمات  املخ�س�ض 
الفواتري،  ت�سخيم  لتفادي 
مع  يتنافى  الذي  االأمر  وهو 
الرامية  احلكومة  توجيهات 
االإلتزام  و  النفاقات   لرت�سيد 
اىل  التق�سف  ب�سيا�سة  ال�سارم 
جذرية  حلول  عن  البحث  غاية 
التي  ال�سعبة  املالية  للو�سعية 
متر بها البالد على خلفية تهاوي 
البور�سات  يف  البرتول  اأ�سعار 

العاملية .
اأحمد باحلاج  

مطالب بتفعيل االأدوات الرقابية 

اأفلو باالأغواط 

 حلول ترقيعية بقطاع ال�ضباب والريا�ضة باجلنوب  

حجز  4500  قارورة خمر 

يف ظل غياب حمطات االنتظار عرب
 عدد من اخلطوط

�ضربات ال�ضم�س تهدد حياة 
املواطنني
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اأحياء  خمتلف  �سكان   اأعرب 
الواحات  عا�سمة  ومناطق 
امتعا�سهم  عن  ورقلة، 
نتيجة  ال�سديدين  وا�ستياءهم 
اإهرتاء حمطات اإنتظار حافالت 
يف  وانعدامها  امل�سافرين  نقل 
و�سعا  اأخرى،  �سكنية  جتمعات 
يف  يعانون  ال�سكان  هوؤالء  جعل 
درجات  ارتفاع  ظل  يف  �سمت 
املنطقة  ت�سهدها  التي  احلرارة 
هذه االأيام ، حيث ي�سطرون اإىل 
حتت  طويلة  �ساعات  االنتظار 
اأ�سعة ال�سم�ض احلارقة، مما بات 
ي�ستوجب على ال�سلطات املحلية 
التدخل العاجل وتثبيت حمطات 
مبختلف  احلافالت  النتظار 

خطوط النقل .
الطرقات  �سبكات  معظم  تفتقر 
نقل  حافالت  بها  متر  التي 
انتظار   اإىل حمطات  امل�سافرين 
اهرتاء  نتيجة   ، ورقلة  ببلديات 
تقوى  تعد  مل  والتي  بع�سها 
التي  ال�سم�ض  اأ�سعة  تغطية  على 
تت�رشب منها ، االأمر الذي جعل 
امل�سابني  خا�سة  املواطنني 
ال�سن  وكبار  مزمنة  باأمرا�ض 
يف  يتخبطون  االأطفال  وحتى 
املعاناة التي تتجدد مع كل بداية 
ف�سل �سيف ، وما زاد الطني بلة 
امل�سافرين  نقل  حافالت  نق�ض 
النقل  خطوط  من  عدد  عرب 
�سيدي  �سكرة،  اأحياء  غرار  على 

خويلد وحا�سي بن عبد اهلل، وكذا 
مناطق البور واالأفران النائيتني ، 
�ساعات  االنتظار  اإىل  دفعهم  ما 
ال�سم�ض  اأ�سعة  حتت  طويلة 
احلارقة للظفر مبقعد يف حافلة 

نقل امل�سافرين .
وح�سب ت�رشيح عدد من ال�سكان 
القائم  امل�سكل  فاإن  »الو�سط«  لـ 
منهم  عدد  اإ�سابة  يف  �ساهم 
حرمهم  ما  ال�سم�ض،  ب�رشبات 
وق�ساء  منازلهم  من  اخلروج  من 
البع�ض  ف�سل  فيما  م�ساحلهم، 
ب�سيارات  االإ�ستنجاد  االأخر 
االنتظار  بدل  والفرود  االأجرة 
الوقت  يف  ال�سم�ض،  اأ�سعة  حتت 
الذي ت�سهد فيه املنطقة ارتفاعا 
يف درجات احلرارة، وهو ما بات 
ي�ستوجب تدخل اجلهات املعنية 
وتخ�سي�ض  و�سع  اأجل  من 
عاملية  مبوا�سفات  حمطات 
عرب  ال�سكان  معاناة  من  للتقليل 

اأحياء بلديات والية ورقلة .
من  املخت�سني  حذر  وقد 
لوقت  ال�سم�ض  الأ�سعة  التعر�ض 
باأمرا�ض  االإ�سابة  جتنبا  طويل، 
درجات  وارتفاع  الراأ�ض  اآالم 
االإن�سان،  اأج�سم  يف  احلرارة 
االإ�سابة  يف  ت�سببها  عن  ف�سال 
اإىل  باالإ�سافة  اجللد،  ب�رشطان 
لتفادي  املياه  �رشب  من  االإكثار 

االإ�سابة بجفاف اجللد.
�صالح ، ب

يئن قاطني حي الزاوية 02 ببلدية 
الروي�سات 05 كلم عن مقر والية 
ورقلة ، حتت وطاأة املعاناة ب�سبب 
غياب اإرادة حقيقية من ال�سلطات 
املحلية للتكفل بان�سغاالتهم التي 

جتاوزها الزمن .
التابع  الزاوية  حي  �سكان  عرب 
بعا�سمة  الروي�سات  لبلدية 
الواحات ورقلة ،  عن ا�ستياءهم 
نتيجة  ال�سديدين  وتذمرهم 
التي  املحرجة  الو�سعية 
ب�سبب  �سنوات  منذ  يعي�سونها 
امل�ساريع  بع�ض  من  اإق�سائهم 
التنموية و االعتماد على �سيا�سة 
هذه  مترير  يف  الربيكوالج 
امل�ساريع ، ياأتي هذا رغم حزمة 
اأقرتها  التي  التنموية  امل�ساريع 
احلكومة وحثت عليها  يف وقت 
�سابق للتقليل من معاناة ال�سكان  
جراء  حفيظتهم   اأثار  ما  وهو   ،
كومة امل�ساكل التي يعانون منها 
واأرقتهم  حياتهم  نغ�ست  التي  و 
منها متاطل اجلهات املعنية يف 
ال�رشف  �سبكة   قنوات  جتديد 
و  املهرتئة  و  القدمية  ال�سحي 
التي مل تعد تقوى على املقاومة 

مياه  ت�رشب  يف  ت�سبب  مما   ،
هو  و   ، ال�سحي  ال�رشف  قنوات 
له  خ�س�ست  الذي  امل�رشوع 
 ، �سخمة  مالية  مبالغ  احلكومة 
ف�سال عن تراكم اأكيا�ض القمامة  
تخلف  ب�سبب  منازلهم  اأمام 
القمامة  رفع  النظافة عن  عمال 
االأر�سفة  غياب  اإىل  باالإ�سافة   ،
و�سبكة الطرقات الداخلية  التي 
اأ�سبحت يف و�سعية كارثية ، ياأتي 
هذا يف الوقت الذي ا�ستفاد من 

العملية املناطق املجاورة .
ورقلة  والية  وايل  اأن  ومعلوم 
يف  اأكد  قد  جالوي  القادر  عبد 
توزيعه  هام�ض  على  �سابق  وقت 
االعتمادات املالية على البلديات 
احلوار  قنوات  فتح  على �رشورة 
واال�ستماع  املواطنني  مع  البناء 
خلف  وال�سعي  الن�سغاالتهم 
ح�سب  مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل 
املتاحة  واالإمكانات  االأولويات 
املنتخبني  بف�سح  متعهدا   ،
حالة  يف  ال�سعب  اأمام  الفا�سلني 
املر�سودة  االأموال  يلم�ض  مامل 
اأر�ض  على  املحلية  للتنمية 

الواقع .

حي الزاوية 02 بالروي�ضات 
منوذج للحقرة واملعاناة  

ورقلة

اأجه�ست م�سالح البحث والتحري 
بالكتيبة االإقليمية للدرك الوطني، 
ليلة ليلة اأول اأم�ض ، حماولة اإغراق 
مدينة اأفلو التابعة لوالية االأغواط 
امل�رشوبات  من  هائلة  بكمية   ،

توقيف  اثر  وذلك   ، الكحولية  
�ساحنة تربيد  �سبط بداخلها ما 
يزيد عن  4500  قارورة خمر من 
ليتم  االأنواع  و  االإ�سكال  خمتلف 
وحتويلها  املحجوزات   م�سادرة 

وبعد   ، املخت�سة   للم�سلحة 
القانونية   االإجراءات  ا�ستكمال 
مع املعني مت  عر�سه على ال�سيد 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
اأمر  اأين  اأم�ض  يوم    ، االأغواط 

باإيداعه رهن احلب�ض املوؤقت يف 
احليازة  بتهمة  حماكمته  انتظار 
واملتاجرة بامل�رشوبات الكحولية 

بطريقة غري �رشعية .
اأحمد باحلاج 

اأحمد باحلاج 
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بني مطرقة فريدمان وهبة النفق.. ت�صاوؤالت ال�صمت القاتل!
حجم ال�سمت الذي قوبل به ال�ستعالء ال�سديد الذي اأبداه ال�سفري الأمريكي لدى "اإ�سرائيل" دافيد فريدمان، ومبعوث ترمب لل�سرق الأو�سط جي�سون 

غرينبالت يف افتتاح نفق اأ�سفل �سلوان، وظهورهم باملطارق عرب �سا�سات التلفزة، اأثار الت�ساوؤلت القاتلة حول هذا ال�سمت املريب وم�سبباته يف ظل 
حماولت ت�سفية الق�سية وهرولة املطبعني.

م.�س

تثري  احلدث  جتاه  ال�صمت  حالة 
نف�صه،  احلدث  من  اأكرث  ريبة 
التي  الفعل  ردة  مع  فبمقارنة 
�صاحبت ما يعرف باأحداث النفق 
اختبارا  �صكلت  والتي   1996 عام 
الأق�صى،  حتت  للحفريات  حينها 
فل�صطني  عمت  ملواجهات  واأدت 
و�صاركت بها اأجهزة ال�صلطة حينها 
يا�رس  الراحل  الرئي�س  من  بقرار 
عرفات؛ فاإن املقارنة تبدو �صعبة 
عبا�س  حممود  اإن  حيث  للغاية، 
الفل�صطينية  ال�صلطة  يراأ�س  الذي 
اأي  قاطع  ب�صكل  يرف�س  حاليا 
مع  املواجهة  اأ�صكال  من  �صكل 
اأي  اأجهزته  وتقمع  الحتالل، 

مظاهرة قرب حواجز الحتالل.
اأكرث   1996 النفق  هبة  يف  وارتقى 
فيه  لُقنت  فيما  �صهيد  مائة  من 
قا�صيا،  در�صا  الحتالل  حكومة 
اإنهاء  اأن من ثمار تلك الهبة  حتى 
للم�صتوطنني فيما  الدائم  التواجد 
يعرف بقرب يو�صف يف نابل�س بعد 

حما�رسة الع�رسات منهم فيه.
�صعبية  هّبة  هي  النفق  وهبة 
فل�صطينية اندلعت يف 25 �صبتمرب 
1996؛ احتجاجا على حفر وافتتاح 
الإ�رسائيلية  الحتالل  �صلطات 
امل�صجد  اأ�صفل  الغربي  للنفق 
الأق�صى املبارك. وتوحدت جميع 
فئات ال�صعب الفل�صطيني للت�صدي 
لقوات الحتالل يف خمتلف مناطق 
ال�صفة الغربية وقطاع غزة، و�صط 

تظاهرات ومواجهات قوية دعمها 
ال�صلطة  رئي�س  حينه  يف  بو�صوح 

يا�رس عرفات.
الذي  ال�صديد  الظهور وال�صتعالء 
فريدمان  افتتاح  خالل  ظهر 
وغرينبالت، ل ميكن ف�صله مطلًقا 
البحرين، وحجم  ما جرى يف  عن 
"اإ�رسائيل"  بني  احلا�صل  التطبيع 
يف  العربية  الأنظمة  وبع�س 
اأن احلدث جاء بعد  املنطقة كما 
البحرين"  "ور�صة  من  قليلة  اأيام 
حينما طار غرينبالت من املنامة 
مدينتنا  حتت  ليحفر  القد�س  اإىل 

املحتلة.

�سعف ردة الفعل
يت�صاءل ال�صيخ حممد ح�صني مفتي 
الفعل  ردة  �صعف  عن  القد�س 

وهل  احلجم،  بهذا  حدث  جتاه 
�صتفيق الأمة عند انهيار امل�صجد 
الأق�صى، واإقامة الهيكل املزعوم؟ 
اأخ�رس  �صوء  ما مت هو  اأن  موؤكدا 
يف  الأق�صى  ل�صتهداف  اأمريكي 

املرحلة املقبلة.
حدثا  لي�س  جرى  ما  واأ�صاف: 
احلفريات  من  كاأي  ولي�س  عاديا، 
ال�صنوات  طيلة  نهار  ليل  تتم  التي 
�صلوان  نفق  اأَنّ  حيث  املا�صية، 
امل�صمى بـ"طريق احلجاج" �صيرتك 
تاأثريات �صلبية على جدران البلدة 
املجاورة،  واملباين  القدمية 
اإىل  يهدف  النفق  اأّن  اإىل  م�صرياً 
على  اليهودية  ال�صيطرة  اإحكام 
امل�صجد، والتمهيد لهدم الأق�صى 
و�صدد  املزعوم  الهيكل  واإقامة 
هو  فريدمان  �صلوك  اأن  على 

ال�صمت  حلالة  وا�صح  ا�صتثمار 
العربي والإ�صالمي اإزاء ما يح�صل 

بالقد�س وم�صجدها املبارك.

ال�سلطة ودورها!
اإياد  ال�صيا�صي  واملحلل  الكاتب 
القرا يقول اإن الكثري من الأحداث 
وامل�صجد  القد�س  التي جرت يف 
ال�صلطة،  تتجاهلها  الأق�صى 
تعمل  ال�صلطة  اأن  اإىل  م�صرًيا 
الوطنية  الق�صايا  جتاهل  على 
حراك  اأي  ومتنع  الفل�صطينية 
من  انطالًقا  بخ�صو�صها  �صعبي 

نهجها ال�صيا�صي.
وي�صيف يف ت�رسيح اأن ال�صلطة ل 
تبادر للفعل كرد على هذه الأفعال 
كثرية  اأدوات  ولديها  الإ�رسائيلية، 
التلويح  منها  ت�صتخدمها،  ل 

والذهاب  الأمني،  التن�صيق  بورقة 
وحتريك  الدولية،  للموؤ�ص�صات 
ال�صارع الفل�صطيني، م�صرًيا لوجود 
الفل�صطيني  ال�صارع  بني  �رسخ 
ال�صلطة  اأن  اإىل  نبه  كما  وال�صلطة 
الفل�صطينية تعمل على قمع بع�س 
احلراكات التي حتدث هنا وهناك 
الإ�رسائيلية،  احلواجز  وقرب 

ل�صيما يف حميط القد�س.

وذكر اأنه يف هبة النفق عام 1996 
الراحل  عهد  )يف   لل�صلطة  كان 
حتريك  يف  مهم  دور  عرفات( 
املوؤ�ص�صات  وانعقاد  ال�صارع 
الكبرية  التحراك  وبع�س  الدولية، 
الذي  الأمر  واخلارج،  الداخل  يف 
كان له الأثر الكبري اآنذاك، وهو مل 
فريدمان  ق�صية  مع  اليوم  يحدث 

وظهوره باملطرقة.

يف خ�سم موجة التطبيع!
يف  الإعالم  اأ�صتاذ  يقول  كما 
�صهري  اأبو  فريد  النجاح  جامعة 
من  متوقع  �صيء  جرى  ما  اإن 
احلقوق  �صحق  همهم  اأعداء 
امل�صكلة  لكن  الفل�صطينية، 
احلقيقية يف مدلولتها، فهي كمن 
ي�رسب باملطرقة يف ج�صد عربي 
نحن  تقول:  ر�صالتهم  وكاأن  ميت، 
ن�صحق فل�صطني، والعرب يهرولون 

للتطبيع مع الحتالل.
ر�صالتهم  خطورة  تكمن  واأ�صاف: 
نفعل  نحن  ها  يقولون  اأنهم  يف 
القبلتني  اأوىل  يف  ميكن  ما  اأب�صع 

ذلك  باأعينهم  يرون  العرب  فيما 
دون اأية ردة فعل.

انحدار
مدير  ا�صتهجن  ال�صياق،  ويف 
يف  حلوة"  وادي  معلومات  "مركز 
القد�س جواد �صيام هذه املقارنة 
فريدمان  )مطرقة  ال�صعبة 
م�صتوى  توؤكد  والتي  النفق(  وهبة 
النحدار الذي و�صلت اإليه احلالة 
فيما  اليوم  والعربية  الفل�صطينية 
يف  لالأحداث  لال�صتجابة  يتعلق 

القد�س.
الفل�صطيني  املوقف  اإن  واأ�صاف: 
�صعارات  يتعدى  ل  اليوم  والعربي 
مل  وت�رسيحات  وا�صتنكار  �صجب 
ترتق حلجم اخلطر الذي يتعر�س 
له امل�صجد الأق�صى والفل�صطيني 
�صلوان،  يف  وخا�صة  بالقد�س 
وال�صتنكار  ال�صعارات  اأن  موؤكدا 
ل تعني �صيئا اأمام ما يجري على 

الأر�س.
هو  ملا  ما جرى متهيد  اأن  وتابع 
اأكرب، خا�صة يف �صلوان التي باتت 
مئات املنازل فيها مهددة، �صيما 
افتتحه  الذي  احلجاج  نفق  واأن 
من  جزءا  �صوى  لي�س  فريدمان 
تتحكم  نفقا   22 من  تتكون  �صبكة 
يف  الأر�س  حتت  هو  ما  بكل 
امل�صجد الأق�صى وحميطه وتوقع 
فل�صطيني  موقف  اأمام  الأ�صواأ 
الختبار،  يف  ف�صل  وعربي 
واجلمعيات  الحتالل  اأن  موؤكدا 

ال�صهيونية تقراأ ذلك جيدا.

فل�سطني املحتلة

فرن�سا

 على اأوروبا اأن جتد مر�صحا لرئا�صة 
�صندوق النقد

قال وزير املالية الفرن�صي برونو 
لو مري يوم ال�صبت اإنه يتعني على 
وزراء مالية اأوروبا اإيجاد مر�صح 
�صندوق  رئا�صة  لتويل  توافقي 
لكري�صتني  خلفا  الدويل  النقد 

لغارد.
الأوروبي  ور�صح زعماء الحتاد 
لتحل  املا�صي  الأ�صبوع  لغارد 
من�صب  يف  دراجي  ماريو  حمل 
رئي�س البنك املركزي الأوروبي 
اأثار ت�صاوؤلت عمن �صيحل  مما 

حملها يف �صندوق النقد.
على  الفرن�صي  الوزير  وقال 
القت�صاد  موؤمتر  هام�س 
والأعمال الذي يعقد يف جنوب 
اأوروبا  مالية  وزراء  اإن  فرن�صا 
اجتماع  يف  الأمر  �صيناق�صون 
يف بروك�صل يوم الثالثاء، و�رسح 
نتو�صل  اأن  ”ينبغي  لل�صحفيني 
امل�صتوى  على  و�صط  حلل 
يف  الأمل  يحدوين  الأوروبي.. 
مر�صح،  اأف�صل  على  التوافق 
ل�صندوق  اأوروبي  مر�صح  اأف�صل 
�صوؤال  على  الدويل“وردا  النقد 
عما اإذا كان ميكن طرح حمافظ 
كارين  مارك  اإجنلرتا  بنك 
قال  للمن�صب  اأوروبي  كمر�صح 

اأوروبي  مر�صح  لدينا  كان  ”اإذا 
يكون  فقد  جيد  م�صتوى  على 
ل�صندوق  جيد  مر�صح  لدينا 
الذي ولد  النقد“ويحمل كارين، 
حمافظا  وعمل  كندا  يف  ون�صاأ 
اأي�صا،  الكندي  املركزي  للبنك 
بريطانيا  من  كل  �صفر  جوازي 
اجلن�صية  عن  ف�صال  واأيرلندا 

الكندية.
من  اإن  فرن�صي  م�صوؤول  وقال 
مري  لو  يناق�س  اأن  املقرر 
اإميانويل  الرئي�س  مع  الأمر 
من  واإن  الأ�صبوع  هذا  ماكرون 
كارين  مع  يتحدث  اأن  املرجح 
اأن  امل�صوؤول  واأ�صاف  ذلك  قبل 
لكارين  الدعم  اأن  تدرك  فرن�صا 
اإذا  اأنه  م�صيفا  زخما.  يكت�صب 
فاإن  ما قررت فرن�صا م�صاندته 
ذلك �صيكون عاجال ولي�س اآجال 
من  قلق  ثمة  اأن  اأ�صاف  ولكنه 
مبا  كارين  بدعم  �صابقة  اإر�صاء 
اأنه ”كندي يف الأ�صا�س“ اإل اأنه 

يحظى بتقدير كبري.
�صندوق  مدير  يكون  ما  وعادة 
وا�صنطن  ومقره  الدويل  النقد 
مدير  يكون  بينما  اأوروبيا، 
ال�صقيقة  الدولية  املوؤ�ص�صة 

ايكيرمأا  الدويل  البنك 
�صعت  الأوقات،  بع�س  ويف 
لك�رس  كبرية  نا�صئة  اأ�صواق 
والتقدم  الثنائي  الحتكار  هذا 

مبر�صحيها.
ونظرا لأن رئا�صة البنك الدويل 
الأخرية  الآونة  يف  ذهبت 
مالبا�س  ديفيد  لالأمريكي 
اإنه  الفرن�صي  امل�صوؤول  يقول 
مينع  �صبب  اأي  هناك  لي�س 
رئا�صة  اأوروبية  �صخ�صية  توىل 
اأخرى،  مرة  النقد  �صندوق 
املر�صحني  اإن  امل�صوؤول  وقال 
اللذين  الآخرين  الأوروبيني 
هما  كبرية  بفر�صة  يحظيان 
مفو�صة  في�صتاجر  مارجريت 
للمناف�صة  الأوروبي  الحتاد 
ال�صابق  هولندا  مالية  ووزير 

يورجن دي�صيلبلوم.
لومري  ا�صتبعد  اجلمعة  ويوم 
نف�صه من ال�صباق على املن�صب 
حمطة  مع  مقابلة  يف  وقال 
بي.اف.ام التلفزيونية اإنه ينوي 
وزير  من�صب  يف  ال�صتمرار 
ماكرون  رئا�صة  خالل  املالية 

التي ت�صتمر خم�صة اأعوام.

تون�س 

انت�صال جثث 14 مهاجرا بعد غرق الع�صرات 
الأحمر  الهالل  جمعية  قالت 
ال�صواحل  خفر  اإن  التون�صية 
ال�صبت  يوم  انت�صل  التون�صي 
اأفريقيا  مهاجرا   14 جثث 
قاربهم  انقلب  عندما  غرقوا 
 80 من  اأكرث  يحمل  كان  الذي 
ليبيا  من  اأبحر  بعدما  �صخ�صا 

اإىل اأوروبا.

ال�صامية  املفو�صية  كانت 
ل�صوؤون  املتحدة  لالأمم 
الالجئني قد قالت اإن �صيادين 
لكن  اأربعة،  اأنقذوا  تون�صيني 
امل�صت�صفى.  يف  تويف  اأحدهم 
من  خماوف  هناك  وكانت 
ل  ما  وغرق  الباقني  غرق 
متجهني  مهاجرا   65 عن  يقل 

ماي  يف  ليبيا  من  اأوروبا  اإىل 
املا�صي عندما انقلب قاربهم 
الغربي  وال�صاحل  تون�س  قبالة 
رئي�صية  انطالق  نقطة  لليبيا 
اأفريقيا  اأنحاء  من  للمهاجرين 
اإىل  الو�صول  يف  الراغبني 
انخف�صت  الأعداد  لكن  اأوروبا 
اإيطاليا  تقودها  جهود  ب�صبب 

التهريب  �صبكات  ملكافحة 
ودعم خفر ال�صواحل الليبي.

القتال يف  اأن  الرغم من  وعلى 
عمليات  �صعوبة  من  زاد  ليبيا 
اأن م�صوؤولني  اإل  الب�رس  تهريب 
الدولية  الإغاثة  جمال  يف 
حذروا من اأنه قد يدفع املزيد 
من الليبيني للفرار من بلدهم.

جون�صون: حديثي عن ان�صحاب بريطانيا من االحتاد 
االأوروبي لي�س خدعة

لرئا�صة  الأبرز  املر�صح  اأكد 
بوري�س  الربيطانية  احلكومة 
يخادع"  "ل  اأنه  جون�صون، 
خروج  عن  يتحدث  عندما 
الأوروبي  الحتاد  من  بالده 
اأكتوبر   31 يف  اتفاق  دون 
اأ�صبح  حال  يف  القادم، 
رئي�صا للوزراء واأكد جون�صون 

اأم�س  "تيليغراف"  ل�صحيفة 
م�صتعدة  "كانت  بريطانيا  اأن 
مار�س،   29 يف  للخروج 
 31 يف  م�صتعدين  و�صنكون 
يعرف  اأن  املهم  ومن  اأكتوبر 
ذلك"واأ�صاف:  �رسكاوؤنا 
ينظروا  اأن  الأوروبيني  "على 
يا  ويقولوا:  اأعيننا  يف  جيدا 

الربيطانيون  هوؤلء  اإلهي! 
ل�رسوطهم  وفقا  �صيخرجون 

هم".
تغادر  اأن  املتوقع  ومن 
بريطانيا الحتاد يف 31 اأكتوبر 
الربملان  يقر  مل  اإذا  املقبل، 
اخلروج  اتفاق  الربيطاين 
رئي�صة  اإليه  تو�صلت  الذي 

ماي  ترييزا  ال�صابقة  الوزراء 
بالذكر  جدير  الحتاد.  مع 
اأن ماي، ا�صتقالت من زعامة 
حزب املحافظني احلاكم بعد 
 3 الربملان  اإقناع  يف  ف�صلها 
بقبول خيارها  متتالية  مرات 
بالتن�صيق  "بريك�صت"  لتفاق 

مع الحتاد الأوروبي.
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احلراك يلقي بوزراء
 بوتفليقية يف ال�سجن  
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اإعداد: م.ثيزيري

اجلاري  الأ�سبوع  ي�سهد 
حماكمات و حتقيقات باجلملة 
و�سدور اأحكام �ستحدد م�سري 
رجال مال و�سخ�سيات �سيا�سية 
اأبناء  عن  ناهيك  معروفة 
�سخ�سيات بارزة، فبعد �سل�سلة 
من  كل  طالت  التي  التوقيفات 
الإخوة كونيناف، وعبد احلميد 
ملزي مدير اإقامة الدولة الذي 
للنظام،  ال�سوداء  العلبة  يعد 
ورئي�س احلكومة �سابقا اأحمد 
�سابقا  الأول  الوزير  و  اأويحي 
هاهو  �سالل،  املجيد  عبد 
يلتحق باملجموعة »عبد الغني 
لالأمن  العام  املدير  الهامل« 
تزال  ل  فيما  �سابقا،  الوطني 
حلظات  تعي�س  اأخرى  اأ�سماء 
بينها  من  وانتظار  ترقب 
بوزارة  واإطارات  ملزي  اأبناء 
ينتظرون  الذي  ال�سناعة 
طلبات  حكم  عن  الإفراج 

الإفراج اأمام غرفة الإتهام..

طلبات اإفراج باجلملة 
على طاولة غرفة الإتهام

الإفراج عن طلبات اإفراج اأبناء 
ال�سوداء  العلبة  ملزي«  »حميد 

لنظام العهدة البوتفليقية
غرفة  تنظر  اأن  املرتقب  من 
ق�ساء  مبجل�س  الإتهام 
العا�سمة يوم الأربعاء املوافق 

ل10 جويلية من ال�سنة اجلارية 
املتعلقة  الإفراج  طلبات  يف 
امللقب  ملزي«  »حميد  باأبناء 
للنظام  ال�سوداء  بالعلبة 
مدير  من�سب  �سغل  والذي 
العهد  طوال  الدولة  اإقامة 
ويجري  البوتفليقية،  الأربعة 
من  كل  مع  حاليا  التحقيق 
اأبناء املتواجدون رهن احلب�س 
العقابية  باملوؤ�س�سة  املوؤقت 
املو�سوعة  وحرمه  احلرا�س 
الق�سائية  الرقابة  حتت 
مت�س  معلومات  جمع  بتهمة 
الوطني  والدفاع  بالإقت�ساد 

ل�سالح قوات اأجنبية..
اإطارات من وزارة 

ال�صناعة اأمام غرفة 
الإتهام يف ال10 من 

جويلية:

ويف ذات ال�سياق �ستنظر غرفة 
الإتهام مبجل�س ق�ساء العا�سمة 
املتعلقة  الإفراج  طلبات  يف 
ال�سناعة  وزارة  يف  باإطارات 
على خلفية متابعتهم بتهم طلب 
وقبول مزية غري م�ستحقة من 
نفوذ  ل�ستغالل  اأ�سخا�س  قبل 
احل�سول  اأجل  من  مفرت�س 
على منافع غري م�ستحقة طبقا 
للمادة 32 من قانون الوقاية من 

الف�ساد ومكافحته،
فاإن  �سلة  ذي  �سياق  ويف  هذا 
�ستفتح  �سيدي احممد  حمكمة 
�سيخي  كمال  ق�سية  ملف 

املدعو »البو�سي« بحر الأ�سبوع 
اأن  املرتقب  ومن  اجلاري، 
عن  اللثام  الق�سية  هذه  متيط 
عدة اأ�سماء يف الهرم احلكومي 
يف  البو�سي  �ساعدت  التي 

حت�سني اإمرباطوريته..

 فتح ملف »البو�صي« و12 
اإطارا مبحافظات عقارية 

يوم الأربعاء
�سينظر قا�سي القطب اجلزائي 
الف�ساد  ق�سايا  يف  املتخ�س�س 
يوم  اأحممد  �سيدي  مبحكمة 
اجلاري  الأ�سبوع  من  الأربعاء 
و12  »البو�سي«  ق�سية  ملف  يف 
العقارية،  باملحافظات  اإطارا 
التعمري  دوائر  وروؤ�ساء 

بالعا�سمة. 
يف  الرئي�سي  املتهم  ويتابع 
من  قناطري   7 حجز  ق�سية 
وهران،  مبيناء  الكوكايني 
»كمال �سيخي« املعروف با�سم 
ب�سجن  املتواجد  »البو�سي« 
اإطارا   12 رفقة  احلرا�س 
باملحافظات العقارية وروؤ�ساء 
دوائر التعمري بالعا�سمة ويتعلق 
الأمر باملدعويني، »اأ. بلقا�سم« 
التعمري  مب�سلحة  موظف 
»ط.حممد«،  القبة،  ببلدية 
لدائرة  العقاري  املحافظ 
القادر«،  »ب.عبد  داي،  ح�سني 
الدولة  اأمالك  مراقب 
ح�سني  العقارية  باملحافظة 
داي، »ا.جمال«، مراقب اأمالك 

العقارية  باملحافظة  الدولة 
ح�سني داي، »ت.حممد« رئي�س 
ببلدية  والتعمري  البناء  م�سلحة 
عني البنيان، »ح.جويدة« رئي�سة 
القبة،   ببلدية  التعمري  م�سلحة 
م�سلحة  رئي�س  »ز.اليا�س« 
التعمري ببلدية حيدرة، »ح.اعمر« 
مهند�س مبديرية التعمري ولية 
اجلزائر، »ب.ك.حممد« رئي�س 
ق�سم التعمري بالدائرة الإدارية 
رئي�س  »غ.حممد«  ال�رشاقة، 
ق�سم التعمري بالدائرة الإدارية 
»ي.كمال«املحافظ  الدرارية، 
الإدارية  للدائرة  العقاري 
الدين«  »ر.نور  لبوزريعة، 
العقارية  املحافظة  موظف 

ببوزريعة.
من  جملة  »البو�سي«  ويواجه 
مبنح  املتعلقة  الثقيلة  التهم 
غري  مزية  عموميني  موظفني 
وغري  مبا�رش  ب�سكل  م�ستحقة 
عمل  اداء  اأجل  من  مبا�رش 
عمل  اأداء  عنه،  المتناع  اأو 
من  ال�ستفادة  واجباتهم،  من 
اأداء  اأجل  من  الوظيفة  �سلطة 
اأداء  عنه،  المتناع  اأو  عمل 
عمل على نحو يخرق القوانني 
احل�سول  لغر�س  والتنظيمات 
م�ستحقة  غري  منافع  على 
هدية  قبول  وللغري،  لنف�سه 
طلب  م�ستحقة،  غري  ومزايا 
مبا�رش  غري  اأو  مبا�رش  ب�سكل 
بغر�س  م�ستحقة  غري  ملزية 
اأداء  اأو المتناع عن  اأداء عمل 

عمل.
العقاريني  املحافظني  اأما 
التعمري فن�سبت  دوائر  وروؤ�ساء 
غري  مزية  قبول  تهم،  اإليهم 
ا�ستغالل  بغر�س  م�ستحقة 
املفرت�س  اأو  الفعلي  النفوذ 
للح�سول على منافع م�ستحقة 
عمومية،  �سلطة  اأو  اإدارة  من 
من  الوظيفة  ا�ستغالل  اإ�ساءة 
المتناع  اأو  عمل  اأداء  اأجل 
عنه، اأداء عمل على نحو يخرق 
لغر�س  والتنظيمات  القوانني 
غري  منافع  على  احل�سول 
قبول  وللغري،  لنف�سه  م�ستحقة 
م�ستحقة،  غري  ومزايا  هدية 

غري  اأو  مبا�رش  بكل  طلب 
م�ستحقة  غري  ملزية  مبا�رش 
المتناع  اأو  عمل  اأداء  بغر�س 
ما  اإنتظار  يف  عمل،  اأداء  عن 
املحاكمة  جل�سة  عنه  �ست�سفر 

من م�ستجدات يوم الأربعاء.

حتويل ملفي �صعيد بركات 
وولد عبا�س اإىل املحكمة 

العليا
اأمام  �سيمثل  ال�سياق  ذات  ويف 
من  كل  املحقق  امل�ست�سار 
مبجل�س  ال�سابقني  النائبني 
اجلاري  الأ�سبوع  بحر  الأمة 
ولد  وجمال  بركات  �سعيد 
عدة  تقدا  اللذان  عبا�س 
العهدة  يف  �سامية  منا�سب 
الأاخريان  هذان  البوتفليقية، 
�سماعهما  �سيجري  اللذان 
اأمام  اجلاري  الأ�سبوع  بحر 
باملحكمة  املحقق  امل�ست�سار 

العليا..

املحكمة العليا تد�صن 
حماكمات الأ�صبوع باإيداع 
جمال ولد عبا�س احلب�س

امل�ست�سار  اأمام  اأم�س،  مثل 
العليا  باملحكمة  املحقق 
الأمة  مبجل�س  ال�سابق  النائب 
املتهم  عبا�س  ولد  جمال 
واإبرام  العام  املال  بتبديد 
للت�رشيع  خمالفة  �سفقة 
واإ�ساءة  به  املعمول  والتنظيم 
والتزوير يف  الوظيفة  ا�ستغالل 
حيث  العمومية،  املحررات 
بوابة  عبا�س  ولد  جمال  ولج 
ال�ساعة  على  العليا  املحكمة 
من  �سباحا  والن�سف  الثامنة 
معه  التحقيق  مبا�رشة  اأجل 
اأمر  حيث  ف�ساد،  ق�سايا  يف 
لدى  املحقق  امل�ست�سار 
باإيداع  اأم�س،  العليا،  املحكمة 
احلب�س  عبا�س  ولد  جمال 
املوؤقت بعد �سماعه يف ق�سايا 
عمومية،  اأموال  بتبديد  تتعلق 
للت�رشيع  خمالفة  �سفقة  اإبرام 
والتنظيم املعمول به والتزوير 
حني  عمومية  حمررات  يف 

الوطني  للت�سامن  وزيرا  كان 
النيابة  وكانت  وال�رشة، 
العليا،  املحكمة  لدى  العامة 
املتابعة  اإجراءات  با�رشت، 
لالأ�سكال  وفقا  الق�سائية 
عليها  املن�سو�س  والأو�ساع 
الإجراءات اجلزائية  قانون  يف 
الوطني  الت�سامن  وزيري  �سد 
ولد  جمال  �سابقا،  والأ�رشة 
وذلك  بركات  و�سعيد  عبا�س 
ح�سانتهما  عن  تنازلهما  بعد 
الربملانية طوعا طبقا لأحكام 
كما  الد�ستور.  من   127 املادة 
من  جمموعة  متابعة  �سيتم 
املال  تبديد  بتهم  املتهمني 
خمالفة  �سفقة  واإبرام  العام 
املعمول  والتنظيم  للت�رشيع 
الوظيفة  ا�ستغالل  واإ�ساءة  به 
املحررات  يف  والتزوير 

العمومية.
غول وطلعي قريبا اأمام 

امل�صت�صار املحقق

ع�سو  اأن،  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
غول،  عمار  الأمة،  جمل�س 
ح�سانته  عن  تنازل  قد  كان 
وجهها  مرا�سلة  يف  الربملانية 
بالنيابة  الأمة  جمل�س  لرئي�س 
خطوة  وتاأتي  قوجيل،  �سالح 
مكتب  حتديد  بعد  غول 
الت�سويت  جل�سة  الأمة  جمل�س 
لرفع  العدل  وزير  طلب  على 
ويتابع  غول،  عن  احل�سانة 
رئي�س جتمع اأمل اجلزائر »تاج« 
بفرتة  تتعلق  ف�ساد  ق�سايا  يف 
الأ�سغال  قطاع  يف  اإ�ستوزاره 
جهته،  من  والنقل.  العمومية 
تنازل، الوزير ال�سابق لالأ�سغال 
العمومية، بوجمعة طلعي، على 
اأن  بعد  الربملانية  احل�سانة 
وزراء  بع�س  وملف  ملفه  حول 
ال�سابقني  العمومية  الأ�سغال 
وعبد  غول  عمار  غرار  على 
املحكمة  اإىل  زعالن  الغاين 
حالة  يف  �سنظل  وهو  العليا، 
ترقب يف حال ا�ستدعائه بحر 
الأ�سبوع  اأو  اجلاري  الأ�سبوع 

املقبل على اأبعد تقدير.

حتولت حماكمات ع�صابات الف�صاد يف اأعلى هرم الدولة حلديث العام واخلا�س، بعد 
اأن اأ�صحت املطلب الأول للحراك ال�صعبي اجلزائري، الذي حقق اإىل حد ال�صاعة 90 

باملائة من مطالبه، حيث �صّن الق�صاء اجلزائري منذ بداية احلراك ال�صعبي حملة 
ملكافحة الف�صاد ب�صتى اأنواعه وتوقيف املف�صدين الذين نهبوا خريات البالد برعاية 
من الأ�صرة احلاكمة يف العهد الأربع البوتفليقية، هوؤلء الذين نهبوا املال العام بكل 
حرية وتقا�صموا خريات ال�صعب دون اأدنى ح�س بتاأنيب ال�صمري، حيث لبت العدالة 

اجلزائرية مطالب احلراك ال�صعبي و اأخرجت جميع امللفات التي كانت حبي�صة 
الأدراج، ونف�صت الغبار عنها لت�صرع بذلك يف حملة التوقيفات التي طالت رجال 

اأعمال م�صهورين، و�صخ�صيات �صيا�صية معروفة زج بهم يف �صجن احلرا�س لثبوت 
تورطهم يف ف�صائح ف�صاد بلغت رائحة نتانتها البيوت اجلزائرية..
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تهنئة خا�سة
طيور النور�س جائتني مغردٍة طربا 
 ... الفرح والأمايل  اأغاين  اإيّل  تزف 
يعد  الفوؤاد  كان  بخرب   .... مب�سرة 
 .... والثواين  الدقائق  ل�سماعه 
لب�سي�س   نذير  اأحمد   ( يا  بنجاحِك 
�سهادة  على  ح�سولك  (مبنا�سبة 
املا�سرت تخ�س�س ت�سويق اخلدمات ، 
درٌر  ال�سماء  ثغر  من  تناثرت  حيث  
مزدانة  الدنيا  رو�سات  تاألقت  و   ..
حبيبي  يا  واأنت  الزهور  بعبري 

عطرها الفواح.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية امل�سيلة 
دائرة امل�سيلة 

بلدية امل�سيلة 
اإعالن

لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  يعلن 
/حممد  الرزاق  عبد  ال�سيد عذيوري  باأن  امل�سيلة 
حظرية  م�سروع  ان�ساء  اأجل  من  بطلبه  تقدم  قد 
..املكان   ت�سمني(بالعنوان  الدواجن)  لرتبية 
امل�سمى �سبع الغربي بامل�ستثمرة الفالحية القطعة 
ولية  امل�سيلة  دائرة  امل�سيلة  رقم.03ببلدية 
بتاريخ   280 رقم  الر�سالية  على  بناء  امل�سيلة 
ال�سيد  يعني  امل�سنفة  املن�ساأة  فرع   2019/06/03
القرتاحات  لكل  حمقق  حمافظ  دهيمي  /احمد 
التقنية  باملديرية  بها  امل�سرح  والعرتا�سات 

املوجودة بالبلدية وذلك ملدة 15 يوما .
عن الوايل وبتفوي�س منه املكلف بت�سيري البلدية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : خملوف م�سعود حم�سر ق�سائي لدى حمكمة �سيدي حممد ، اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

 الكائن مقره ب 06 �سارع �سريف حماين اجلزائر .الهاتف 021.73.68.44  ، 0662314268
 maitre،messaud،mokhlouf@gmail.com : لربيد اللكرتوين

اإعالن عن بيع مناب ق�سر يف  عقار باملزاد العلني 
املادة : 749 ، 750 من ق.اإ.م.اإ

بطلب من ال�سيدة  : بلهواري ذهبية باعتبارها اأم
ال�ساكنة باحلي اجلنوبي اأفلو 

املرخ�س لها الت�سرف يف مناب الق�سر 01/ �سهلي يحي 02/ �سهلي لطيفة 
اأموال قا�سر ال�سادر عن رئا�سة حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 2017/08/02 رقم الرتتيب 17/4655 الذي يرخ�س لل�سيدة بلهواري ذهبية الت�سرف يف مناب الق�سر املتعلق  مبوجب رخ�سة بالت�سرف يف 
بالعقار و هي ال�سقة الكائنة بنب عكنون �سارع كادا طريق بن عكنون رقم العمارة ب طابق 02 ملك ل القا�سر �سهلي يحي املولود يف 2006/09/11 بربج الكيفان ابن عي�سى و بلهواري ذهبية و القا�سر �سهلي 

لطيفة املولودة يف 2007/08/18 بربج الكيفان ابن عي�سى و بلهواري ذهبية .
بناءا على �سهادة نقل امللكية املحررة من طرف املوثقة الأ�ستاذة بن عوف ن�سرية املوؤرخة يف 2017/04/06 حتت رقم 71 و التي تفيد متلك للقا�سرين �سهلي يحي لطيفة ملنابات عقارية بهذا العقار 

بناءا على �سهادة بيع عقار م�سهر بتاريخ 2017/07/30 حتت رقم 65 جملد 540 
بناءا على �سهادة �سلبية ال�سادرة عن املحافظة العقارية ببوزريعة بتاريخ 2017/09/28

بناءا على بطاقة عقارية �سادرة عن املحافظة العقارية ببوزريعة بتاريخ 2017/12/07 
بناءا على م�ستخرج جدول ال�سريبة العقارية ال�سادر عن املديرية اجلهوية للخزينة العمومية ، خزينة بلدية بن عكنون بتاريخ 2017/10/08

بناءا على حم�سر اإيداع قائمة �سروط البيع باملزاد ملناب الق�سر �سهلي يحي ، �سهلي لطيفة يف ال�سقة ال�سكنية املودعة لدى اأمانة �سبط حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 2019/03/24 حتت رقم 019/19 
بناءا على اأمر بتحديد جل�سة الإعرتا�سات ال�سادر عن رئا�سة حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 2019/03/28 حتت رقم 2549 و الذي مت مبوجبه حتديد جل�سة العرتا�سات يوم 2019/05/02 على ال�ساعة 

10:30 �سباحا مبحكمة بئرمراد راي�س قاعة جل�سات البيوع العقارية .
- بناء على حما�سر تبليغ قائمة �سروط البيع املوؤرخني يف 2019/04/11

- بناء على حم�سر تعليق م�ستخرج من قائمة �سروط البيع باملزاد العلني بلوحة اإعالنات البلدية املوؤرخ يف 2019/04/16
- بناء على حم�سر تعليق م�ستخرج من قائمة �سروط البيع باملزاد العلني بلوحة اإعالنات ال�سرائب املوؤرخ يف 2019/04/16

- بناء على حم�سر تعليق م�ستخرج من قائمة �سروط البيع باملزاد العلني بلوحة اإعالنات املحكمة املوؤرخ يف 2019/04/22
-بناء على ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط البيع يف جريدة الو�سط بتاريخ 2019/04/17

-حيث مل ي�سجل اأي اعرتا�س لغاية يوم 2019/05/02

-بناء على الأمر ال�سادر عن رئا�سة حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 2019/05/26 حتت رقم 19/3809 املت�سمن حتديد جل�سة البيع بتاريخ 2019/07/02 على ال�ساعة 13:00 زوال مبحكمة بئرمراد راي�س ، 
قاعة جل�سات البيوع العقارية املوؤجلة ليوم 2019/08/13 

-يعلن الأ�ستاذ خملوف م�سعود املح�سر الق�سائي باأنه �سيتم البيع باملزاد العلني ملناب الق�سر يف العقار الأتي تعيينه : 
اأماكن ذات ال�ستعمال ال�سكني كائنة باإقليم بلدية بن عكنون دائرة بوزريعة ولية اجلزائر �سارع م�سطفى خالف رقم 03 بن عكنون اجلزائر ، عمارة B الطابق الثاين من العمارة ذات امللكية امل�سرتكة ، 
تتكون من 04 غرف ، مطبخ ، حمام و مرحا�س و لواحق م�ساحتها الجمالية قدرها مائة و اإحدى ع�سر مرتا مربعا و ثمانية و ت�سعون دي�سمرتا 111،98 و ن�سبة 57 جزء من اللف 57/1000 من الأجزاء 

امل�سرتكة ت�سكل القطعة رقم 22 ح�سب اجلدول الو�سفي للتق�سيم امل�سهر بتاريخ 1986/02/12 حجم 253 رقم 64 ق�سم 15 جمموعة ملكية رقم 10 
وقد حدد ال�سعر الفتتاحي ب : 130.972.27 دج مائة و ثالثون األف و ت�سعمائة و اإثنان و �سبعون دينار جزائري و 27 �سنتيم 

- و يكون البيع يوم 2019/08/13 على ال�ساعة 13:00 زوال مبحكمة بئرمرادراي�س ، قاعة جل�سات البيوع العقارية
- يلزم الرا�سي عليه املزاد اأن يدفع حال انعقاد اجلل�سة 5/1 )خم�س الثمن و امل�ساريف امل�ستحقة ( ، و اأن يدفع باقي املبلغ يف اأجل 08 اأيام باأمانة �سبط املحكمة ، تخ�سع عملية البيع لدفرت ال�سروط الذي ميكن 

الطالع عليه باأمانة �سبط حمكمة بئرمراد راي�س اأو مبكتب املح�سر الق�سائي .
املح�سر الق�سائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
الأ�ستاذة /العربي بوعمران وهيبة 

حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة 
نهج عي�سات ايدير ، رقم 11، ال�سراقة 

هاتف : 83 62 81 54 )05(
حم�سر   تبليغ ر�سمي حلكم عن طريق الن�سر طبقا للمادة 412 من ق اإ م اإ

نحن الأ�ستاذة /العربي بوعمران وهيبة ، املح�سرة الق�سائية املعتمدة لدى حمكمة ال�سراقة  و جمل�س ق�ساء تيبازة ، الكائن مقرها برقم 
11 نهج عي�سات اإيدير ، ال�سراقة ، املوقعة اأدناه .

تنفيذا لالأمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�سراقة بتاريخ 2019/05/27 ، رقم الرتتيب : 19/02364، رقم الفهر�س : 19/2002
الن�سر على نفقة  اأن يكون  القانون على  ملا يقت�سيه  الر�سمي يف جريدة يومية وطنية طبقا  التبليغ  املت�سمن الإذن بن�سر م�سمون عقد 

ال�سركة الطالب 
لفائدة : بنك ال خليفة بنك – �سركة ذات ا�سهم �سركة قيد الت�سفية – املمثلة قانونا من طرف م�سفيها ال�سيد باد�سي من�سف    

العنوان : حي بن حدادي ال�سراقة 
القائمة يف حقه الأ�ستاذة : بن رم�سان �سارة فريال 

و مبوجب احلكم البتدائي احل�سوري العتباري ال�سادر عن حمكمة ال�سراقة ، ق�سم : التجاري / البحري ، رقم الفهر�س : 18/06893 
رقم اجلدول : 18/04032 

و مبقت�سى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية .
كلفنا عن طريق الن�سر ال�سيدة ع�سمان خليدة 

العنوان : حي 250 م�سكن عمارة �س ال�سراقة  
مبحتوى احلكم املذكور اأعاله ، بحيث الدين الأ�سا�سي يتمثل يف : 2.367.187.38 دج و لواحقه من م�ساريف و حقوق قانونية .

و نبهناه )ها( باأن اأجل الطعن بال�ستئناف حمدد ب�سهر واحد )01( ، اإذا مت التبليغ له �سخ�سيا 
املادة 336 من قانون الإجراءات املدنية و  اأو املختار طبقا لن�س  التبليغ يف موطنه احلقيقي  اإذا مت  و ميدد هذا الأجل اىل �سهرين )02( 

الإدارية 

املح�سرة الق�سائية  
ANEP N°:  1916015229الو�سط:2019/07/08

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية ال�سلف

دائرة تن�س

بلدية �سيدي عبد الرحمان 

رقم التعريف اجلبائي : 098402255021534

اإعالن عن املنح املوؤقت للم�ساريع
املت�سمن   2015/09/16 يف  املوؤرخ   247/15 رقم  الرئا�سي  املر�سوم  من   65 املادة  لأحكام  طبقا 
تنظيم ال�سفقات و تفوي�سات املرفق العام و تبعا للمناق�سة الوطنية املحدودة رقم 2019/03 و 
املعلن عنها يف جريدتي الو�سط بتاريخ 2019/06/11 و EXPRESSION  بتاريخ 2019/06/12 
التقنية و  العرو�س  ، و تبعا ملحا�سر فتح الأظرفة و تقييم  و كذا عرب كافة بلديات الولية 
املالية بتاريخ 2019/06/20 على ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا يعلن رئي�س املجل�س ال�سعبي 

البلدي عن املنح املوؤقت للم�ساريع كمايلي :

طبقا لأحكام املادة 82 من املر�سوم الرئا�سي املذكور اأعاله ، باإمكان املتعهدين الأخرين الراغبني 
يف الطالع على النتائج املف�سلة لتقييم عرو�سهم التقنية و املالية الت�سال مب�ساحلنا يف اأجل 
اأق�ساه ثالثة )03( اأيام ابتداءا من تاريخ الإعالن عن املنح املوؤقت للم�ساريع ، اإ�سافة اإىل ذلك 
فاإنه باإمكان املتعهدين تقدمي طعونهم �سد هذا الختيار يف اأجل ع�سرة )10( اأيام ابتداء من 

اأول تاريخ هذا الإعالن يف اجلرائد الوطنية و رفعها اأمام جلنة ال�سفقات املخت�سة .
�سيدي عبد الرحمان يف : 03 جويلية 2019

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي 

�سبب الختيارمدة الإجنازاملبلغ املقرتح )دج(ا�سم املوؤ�س�سة و رقم تعريفها اجلبائيعنوان امل�سروع

تهيئة و تعبيد 
الطريق البلدي 

الرابط  بني الطريق 
الوطني رقم 11 و 

املرجة على م�سافة 
03 كلم )�س 01( 

موؤ�س�سة الأ�سغال العمومية الكربى – 
بن براهيم م�سطفى – ال�سلف 

1: 1630220000371  : NIF
04 اأ�سهر 22.449.350.00

تاأهل تقنيا )44 
نقطة ( +اأح�سن 
عر�س من حيث 

املزايا القت�سادية 
املتمثل يف اأقل 

عر�س مايل 

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger
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   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
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 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  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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والدة الأ�سري اأديب القط

ما زلت على يقني �أنه �ضحى لنعي�ش 
بحرية وكر�مة ، فكيف نفقد �لأمل ؟

ل اأريد من هذه الدنيا ،�سوى الفرح بعناق وحرية  ابني اديب  الذي طورد وا�سيب واعتقل خالل انتفا�سة الق�سى ، وامنيتي اأن 
اأعي�ش حتى اأراه حراً ونفرح بزفافه  ".. تلك الكلمات الأخرية للمواطنة ال�ستينية املري�سة �سفية اأبو ح�سني ،التي اختتمت فيها 

حديثها الذي اجراه معها مرا�سل "القد�ش" يف جنني ، بعد جناتها من اجللطة التي جعلتها طريحة الفرا�ش وعاجزة عن زيارة بكرها 
القائد يف كتائب �سهداء الأق�سى اجلريح اأديب جمال عو�ش اأبو ح�سني "القط " ، لكنها لفظت انفا�سها الأخرية ، يوم الحد املا�سي 
، قبل اأن يتحقق حلم عمرها ،بعدما نالت منها المرا�ش، لتثري م�ساعر احلزن والمل لدى عائلتها  واأهايل جنني عامة ، واأ�سريها 
القابع يف �سجن "النقب "، والذي كان كوالدته يح�سي اليام والدقائق ليعود حل�سنها ويعو�سها عن �سنوات الفراق الق�سري وحياة 

العذاب والمل  خالل رحلة مطاردته واعتقاله .
تقرير: علي �سمودي

الوالدة املنا�سلة ..

 �لر�حلة  �أم �أديب ، منا�ضلة ومربية 
ومكافحة ، كانت �ل�ضاهدة و�لرفيقة  
�لن�ضال  حمطات  يف  لزوجها 
عو��ضم  يف  �لثورة  م�ضرية  عرب 
وبغد�د  ودم�ضق  بريوت  �ل�ضتات  
و�لتحق  وتعلم  �ديب  فيها  ولد  �لتي 
مع  عاد  حتى  �لثورة  مبع�ضكر�ت 
�لتحرير  جي�ش  قو�ت  �ضمن  عائلته 
�بناءها  ربت    ، للوطن  �لفل�ضطيني 
�ليه  و�النتماء  �لوطن  حب  على 
فوقفت  �ضبيل حريته  و�لت�ضحية يف 
تادية  على  و�ضجعتهم  جلانبهم 
من  منهم  �أحد  ي�ضلم  فلم   ، و�جبهم 
�ملطاردة �أو �ال�ضابة و�العتقال منذ 
�ندالع �نتفا�ضة �الق�ضى ، مل تخ�ضى 
بت�ضفيتهم  �الحتالل  تهديد�ت 
وخا�ضة �ديب ، ورغم حبها وحزنها 
ت�ضليم  يوماً  منه  تطلب  مل  وخوفها 
ببطوالته  وفخرت  فاعتزت   ، نف�ضه 
�عتقل  وعندما   ، وت�ضحياته 
وهي  و�ضمدت  �ضربت   ، و��ضقاءه 
تق�ضي �ضنو�ت عمرها على بو�بات 
مبعنويات  دوما  متتعت   ، �ل�ضجون 
و�ضلحت   ، قوية  و�ر�دة  عالية 
حتى  و�الر�دة  بالعزمية  �بطالها 
يت�رضع  ول�ضانها  عينيها  �غم�ضت 
لرب �لعاملني ليحمي ��ضريها �أديب 

ويكرمه باحلرية .

اللقاء الخري ..

�أمام  و�ل�ضمود  �ل�ضرب  �ضنو�ت  بعد   
تعر�ضت   ، و�المل  �لفر�ق  عذ�بات 
فكتب   ، جللطة  فرتة  قبل  �أديب  �أم 
 ، جديد�ً  عمر�ً  لها  �لعاملني  رب 
ت�ضبح  �أن  و�لقدر  �لق�ضاء  �ضاء  لكن 
يوؤملها  فلم   ، �لفر��ش  طريحة 
مرة  �أخر  زرتها  وعندما   ، �ملر�ش 
قبل �لعيد الجر�ء مقابلة معها حول 
وق�ضاء  �لعيد  با�ضتقبال  م�ضاعرها 
وعناق  روؤية  من  حمرومة  رم�ضان 
بغ�ضة  ن�ضعر  يوم  "كل  قالت   ، �أديب 
و�أمل ، فمن �أين ياأتي �لفرح وحياتي 
��ضتهد�ف  ب�ضبب  و�أمل  معاناة  كلها 
�أحد  ي�ضلم  مل   ، البنائي  �الحتالل 
منهم من �الذى و�لر�ضا�ش وعذ�بات 
يق�ضي  �أديب  �لبكر  و�بني   ، �ل�ضجن 
رم�ضان �لر�بع ع�رض خلف �لق�ضبان 
�حلزن  �جو�ء  تخيم   " و��ضافت   ،"
فمنذ   ، رم�ضان  �ضهر  �يام  طو�ل 
عام 2000 ، مل ي�ضاركنا �أديب مائدة 
 ، ب�ضبب مالحقته  �ضحور  �أو  �فطار 
�حلديدية  بال�ضال�ضل  مقيد  و�ليوم 
�فتقده   ، مثله  �أ�ضرية  جعلتني  �لتي 
خا�ضة عندما يحني موعد �الفطار 
، ورغم �جتماع �بنائي بعد حتررهم 
 ،" دموعي  جتف  وال  �بكي   ، حويل 
كان  عندما  �ديب  �تخيل   " و�كملت 
�ملحببة  و�ضخ�ضيته  ب�ضوره  معنا 
لنا ، فال �أقوى على طعام و�رض�ب ، 
ويبقى �ضالحي �لوحيد �لت�رضع لرب 
�الأ�رضى  وكل  قيده  ليفك  �لعاملني 
ويعود الح�ضاين فلم يبقى من �لعمر 

�ضيئاً ".

حزن واأمل ..

للفرح  �حلقيقي  و�ملعنى  �لطعم    "
�أحر�ر  بيننا  �أبطالنا   يكون  عندما 
�أديب  مقدمتهم  ويف  �ضجون  دون 
يعد  ومل  كثري�ً  �ليه  ��ضتقت  �لذي 
�أكرث"..  �ل�ضرب  على  قادر�ً  قلبي 
�الدوية  تتناول  وهي  �لو�لدة  قالت 
�لتي �قرها لها �الطباء بعد �جللطة 
وقوة  جاأ�ضها  رباطة  رغم  فرغم    ،
بدت   ، �لعالية  ومعنوياتها  عزميتها 
يف تلك �ملقابلة معامل �لتاأثر و�حلزن 
على ت�ضاري�ش وجهها �ملتعب كثري�ً 
 ، �ملر�ش  ولي�ش  �لفر�ق  ب�ضبب 
وقالت �أم �أديب " �ضحيح �نا فخورة 
و�عتز بت�ضحيات وبطوالت و�ضمود 
�بني ، لكن غياب �البن يبقى له �مل 
�أن  لالأم  ميكن  ال   ، خمتلف  ووجع 
 ، كبدها  فلذة  من  �حلرمان  حتتمل 
وحزين  عذ�بي  ولكن  موؤمل  �ملر�ش 
لبعده عني "، و��ضافت " دوما �أبكي 
يف  خا�ضة  نفتقده  عندما  خا�ضة 
�ملنا�ضبات �لتي حتولت لوجع رهيب 
موجود  غري   النه  بالغ�ضة  و�ضعور 
��ضتقبله  �نني  �الأكرب  ،ووجعي  بيننا 
�الأمر��ش  ب�ضبب  �لفر��ش  ، طريحة 
 " و�كملت   ،" �أديب  حترمني  �لتي 
ن�ضعر  مل  �بنائي  تزوج  عندما  حتى 
حمرومني  الننا  بكيت   ، بالفرح 
�ملر�ش  والن    ، معنا  وجوده  من 
 ، زيارته   عن  حتى  عاجزة  جعلني 
ون�ضاأل رب �لعاملني ، �أن يكرمه وكل 
و�لن�رض  باحلرية  �الأ�رضى  �بطالنا 
على �الحتالل و�ضجونه �لظاملة  ".

حديث الذكريات ..

كانت   ، و�خرى  عبارة  كل  بني   

 ، �أديب  ��ضم  تردد  �ل�ضابرة  �لو�لدة 
فهو �الأحب لقلبها ، ووحدها �ضوره 
�لتي  منزلها  بها جدر�ن  زينت  �لتي 
تتوقف  لن  لكن  �أوجاعها  تخفف 
�أر�ه بني  " حتى  دموعها كما عربت 
�الوحد  �لدو�ء  ولعل   ،" �ح�ضاين 
عن  �حلديث  عنها  يخفف  �لذي 
 " وقالت   ، �أديب  وحكايات  ق�ض�ش 
�الق�ضى  �نتفا�ضة  �ندلعت  عندما 
و�ن�ضم  �لبندقية  حمل   ، �لند�ء  لبى 
فكان   ، �الق�ضى  �ضهد�ء  لكتائب 
�ضجاعاً وبطاًل ويف مقدمة �ل�ضفوف 
بر�ضا�ضهم  ��ضيب  عندما  وحتى   ،
�الغتيال  حماولة  من  وجنا  �لغادر 
للمقاومة  وعاد  �ال�ضرت�حة  رف�ش 
ت�ضهد   ، جنني  كل   " و��ضافت   ،"
�لتي مترد  �أديب  ومو�قف  لبطوالت 
��ضقاءه  وكان   ، �ال�ضت�ضالم  ورف�ش 
مثله ، �ضاركو� يف �النتفا�ضة ومنهم 
�لذي  كربيع  و��ضيب  طورد  من 
ن�ضيبهم  نالو�  ،وكذلك  يده   برتت 
�ضنو�ت  مرت  حتى   ، �العتقال  من 
 ،" �أو معتقلني  علينا وهم مطاردين 
مقاومة  �أديب يف  ��ضتمر   " و�أكملت 
حتى   ، جنني  �زقة  يف  �الحتالل 
�خلا�ضة   للوحد�ت  كمني  يف  �عتقل 
بتاريخ  1-11-2005 ، عندما ت�ضلل 
علي  و�الطمئنان  لروؤيتي  ملنزلنا 
ب�ضبب �ملر�ش فكانو� له باملر�ضاد 

وحرموين منه  ".

�سور اأخرى ..

جريدة   " مع  �الأخري  �للقاء  يف   
�الأ�ضري  و�لدة  روت   ،" �لقد�ش 

و�بنها بني  �أديب �ضور من معاناتها 
�ل�ضجون وقالت  "بعد رحلة تعذيب 
يف �قبية �لتحقيق و�لزنازين ومعاناة 
 18 �لفعلي  بال�ضجن  �بني  حوكم 
�ملا�ضية  �ل�ضنو�ت  وخالل   ، عاماً 
تنقل بني �ل�ضجون ونحن خلفه حتى 
حياتي  تكون  �أن  �أمتنى  ��ضبحت 
كباقي �الأمهات يف �لعامل، �أن �أعي�ش 
وعائلتي ويف مقدمتهم �أديب  حتت 
�ضقف منزلنا يف جنني"، و��ضافت  " 
��ضعب حلظات عمري خالل  �ضهر 
رم�ضان �ملبارك  ففيه  تكرب وتتعمق 
�لقابع  �أديب   �جلر�ح يف ظل غياب 
يف �ضجن "�لنقب"�ل�ضحر�وي خا�ضة 
وال  �لفر��ش  طريحة  �أ�ضبحت  منذ 
بعدما   " و�كملت   ،" زيارته  ميكنني 
�لتي جنوت منها  للجلطة  تعر�ضت  
بف�ضل رحمة رب �لعاملني  مل يبقى 
و�ل�ضالة  �ل�ضرب  �ضالح  �ضوى   يل  
�أر�ه  حتى  �لعاملني  لرب  و�لت�رضع 

قبل حلول �لق�ضاء و�لقدر ".

المنيات والرحيل ..

 خالل حديثها ، كانت ت�ضم �أم �ديب 
�بت�ضامة  وتر�ضم  وتقبلها  �ضوره 
كنت  عندما   " وقالت    ، جميلة 
��ضتعيد   ، �ل�ضجن  رغم  ��ضاهده 
كل  تتال�ضى   ، وعافيتي  �ضحتي 
�عماقي  يزرع يف  كان  النه  �الوجاع 
�المل ، فرتتفع معنوياتي و��ضعر �أن 
حلظة �للقاء و�لفرج �قرتبت بعد كل 

�ضنو�ت �ملعاناة و�الأمل "، و��ضافت " 
كل يوم �أرى بكري وحبيب قلبي �ديب 
�أتخلى  ولن   ، ملنزيل  وعائد�ً  قادماً 
عن هذ� �حللم �أبد�ً ،فمنذ 18 عاماً 
، و�المل و�خلوف و�ملعاناة و�لدموع 
و�لرعب  �لقلق  ع�ضت   ، تالزمني 
خالل مطاردة �أديب وقيادته لكتائب 
عندما  وبكيت   ، �الق�ضى  �ضهد�ء 
�لق�ضبان  خلف  وهو  �عيادنا  مرت 
زلت  ما  لكني   ، �بنائي  باقي  مع 
على يقني �أنه �ضحى لنعي�ش بحرية 
وكر�مة ، فكيف نفقد �الأمل ؟"،  لكن 
�أكرث  �أالمل  يتحمل  مل  �لو�لدة  ج�ضد 
لعائلتها  و�ضيتها  وتركت  فرحلت   ،
�جلريح  �بنها  يقول  كما  و�بنائها 
عن  �لتخلي  بعدم   " ربيع  و�ملحرر 
، �المل من  و�لتفريط باالمل  �أديب 
و�حلياة  و�ل�ضالبة  �لقوة  �مي  منح 
�لق�ضاء و�لقدر ، فاحلمد  حتى حل 
 " و��ضاف   ،" بامره  ن�ضلم  �لذي  هلل 
�لذي  �أمي  و�ضية  على  �ضنحافظ 
يتقبلها  �ن  �لعاملني  لرب  نت�رضع 
مع �ل�ضهد�ء و�ل�ضاحلني ،  و�ضنبقى 
ن�ضلي لتحقق �منيتها عندما يتحرر 
كبري  وطني  بعر�ش  ونزفه  �أديب 
وتقول  وتتمنى  تخطط  كانت  كما 
قادمة  لكنها  تتاأجل  قد  �عيادنا   "
�أحد  بابه على  �ل�ضجن لن يغلق  الن 
�كرب  لها  و�قيم  �أديب  و�ضيتحرر   ،
�لعيد �لكبري �لذي  عر�ش وزفة النه 

�نتظرناه طويال ً ". 

�الأ�رضى  �ضوؤون  هيئة  ن�رضت 
و�آلية  �رضوط  و�ملحررين، 
�لقا�رضين  �الأ�رضى  ��ضتخد�م 
مت  �لتي  �لعمومية  للتلفونات 
�ضجن  يف  موؤخر�  تركيبها 
�لد�مون، و�لذي يحتجز فيه 40 
طفال مقد�ضيا قا�رض� دون �ضن 

18 عاما.
تركيب  مت  �أنه  �لهيئة،  وبينت 
ثالث تلفونات عمومية يف �ضاحة 
�لق�ضم �أمام �لكامري�ت مبا�رضة، 
�أيام  �لتلفون  ��ضتعمال  ويتم 
من  و�خلمي�ش  و�لثالثاء  �الحد 
كل �أ�ضبوع،  ويف كل يوم من هذه 

��ضتعمال  ��ضري  لكل  يحق  �الأيام 
�لتلفون ملدة �أق�ضاها ربع �ضاعة، 
يت�ضل  �ن  ��ضري  كل  وي�ضتطيع 
على 5 �رقام كحد �ق�ضى تخ�ش 
قريب من �لدرجة �الأوىل فقط، 
وعلى جميع �ال�رضى �ختيار هذه 
�خلم�ضة �رقام م�ضبقا وتقدميها 

�ىل م�ضوؤويل �ل�ضباك ليفح�ضوها 
ويو�فقو� عليها.

جتربة  فرتة  هذه  �أن  وقالت، 
��ضهر،   6 �ىل  �ضهر  من  مدتها 
حال  ويف  �لفرتة  هذه  وخالل 
�أي ��ضري باخلروج عن هذه  قام 
�أي  على  �الت�ضال  مثل  �لقو�نني 

يف  �و  �خلم�ضة،  غري  �خر  رقم 
يف  �خر  خلل  �أي  حدوث  حال 
ف�ضيتم  �لتلفونات،  ��ضتعمال 
�ضحبها من كل �ل�ضجون و�إيقاف 

��ضتعمالها .
�ضيتم  باأنه  �لهيئة،  �أو�ضحت  كما 
تكريب �لهو�تف �لعمومية ب�ضكل 

و�حد  ق�ضم  يف  وتباعا  تدريجي 
يف  و�حد  وق�ضم  ر�مون،  ب�ضجن 
�ضجن �لنقب، ثم ق�ضم �ال�ضري�ت، 
ثم ق�ضم �الأ�رضى �ملر�ضى يف ما 
ق�ضم  ثم  �لرملة،  بعيادة  ت�ضمى 
جميدو  �ضجني  يف  �ال�ضبال 

وعوفر .

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

هذه هي �آلية ��ضتخد�م �لأ�ضرى �لقا�ضرين للتلفون �لعمومي يف �ضجن �لد�مون؟



الأ�شقر”  “ريا�ض  الباحث  واأو�شح 
بان  للمركز  الإعالمي  الناطق 
والفتيات  الن�شاء  ي�شتهدف  الحتالل 
والأحكام  بالعتقال  الفل�شطينيات 
القا�رصات  ي�شتثنى  ومل  املرتفعة، 
واملري�شات  ال�شن،  وكبار  منهن، 
عن  ردعهن  بهدف  واجلريحات 
الحتالل  مقاومة  يف  امل�شاركة 
والتعبري  الكتابة  ملجرد  كان  لو  حتى 
التوا�شل  مواقع  على  الراأي  عن 

الجتماعي.
اأعداد  بان  “الأ�شقر”  واأ�شاف 
الأ�شريات ارتفعت بداية العام اجلاري 
اأ�شرية،   )60( من  اأكرث  اىل  وو�شلت 
نتيجة العتقالت امل�شتمرة بحقهن، 
خالل  منهن  عدد  �رصاح  اطلق  بينما 
ال�شهور املا�شية انتهت حمكومياتهن 
لينخف�ض العدد اىل )39( اأ�شرية يقبعن 
يف �شجن الدامون، بينهن )30( اأ�شرية 

واأ�شرية  خمتلفة  لأحكام  يخ�شعن 
تخ�شع لالعتقال الإداري .

بني  من  اأن  اإىل  “الأ�شقر”  واأ�شار 
“علياء  اجلريحة  الفتاة  املعتقالت 
بعد  طولكرم  من  خطيب”  عوين 
مبا�رص  ب�شكل  عليها  النار  اإطالق 
زعرتة  حاجز  على  بالقدم  واإ�شابتها 
مبا�رصة  اعتقالها  ومت  نابل�ض  جنوب 
لها.،  العالج  بتقدمي  ال�شماح  دون 
اأكرم  “ولء  القا�رص  الفتاة  كذلك 
غيث” )16 عاماً( من مدينة اخلليل، 
واعتقلت قرب امل�شجد الإبراهيمي، 
مراعبة”  فوزية  احلاجة”  وامل�شنة 
انها  رغم  قلقيلية،  من  عاماً(   71(
تعانى من ال�شكري وال�شغط، و�شعف 
يف ع�شلة القلب، واأطلق �رصاحها بعد 

يومني.
كما تعر�شت العديد من ن�شاء واأمهات 
الزيارة  خالل  العتقال  اىل  الأ�رصى 

وهى  خمامرة”  “�شبحة  بنيهن  ومن 
من  عرام”  اأبو  “خليل  الأ�شري  زوجة 
�شجن  يف  له  زيارتها  اأثناء  اخلليل، 
بال�شجن  حمكوم  وهو  “جلبوع”، 
الأ�شري  والده  اىل  اإ�شافة  املوؤبد، 
توجهها  خالل  رمانة”  “حمدي 

واعتقلت  النقب،  �شجن  يف  لزيارته 
من�شور”  جمال  “اأمال  املحامية 
من نابل�ض وهى زوجة الأ�شري” اأمري 
زوجها،  على  لل�شغط  وذلك  ا�شتيه” 
الربغوتي”  �شهري   ” ال�شيدة  وكذلك 
53 عام، وهى والده ال�شهيد “�شالح” 

وزوجه الأ�شري “عمر الربغوتي”
الحتالل  قوات  اعتقلت  فيما 
و”رنني  حماد”،  “�شذى  ال�شحفيتني 
لأحداث  تغطيتهم  خالل  �شوافطة” 
ترحيل املواطنني من قرية حم�شة يف 
الأغوار ال�شمالية، واأطلقت �رصاحهن 
بعد �شاعات من التحقيق، اإ�شافة اىل 
اعتقال “غدير العموري” من القد�ض 
الأ�رصى،  هيئة  يف  موظفة  وهى 
واأفرجت عنها ب�رصط حب�شها منزلياً 

ملدة خم�شة اأيام، وغرامة مالية.
حالت  غالبية  بان  “الأ�شقر”  وبني 
العتقال منذ بداية العام ا�شتهدفت 
وخا�شة  املقد�شيات  الن�شاء 
الأق�شى  امل�شجد  فى  املرابطات 
عنهن  الإفراج  مت  وقد  املبارك، 
الأق�شى  عن  الإبعاد  ب�رصط  جميعاً 
مقدمتهن  وفى  خمتلفة،  لفرتات 
احللواين”  “هنادي  املرابطة 

و”خديجة خوي�ض”وقد اعتقلن عدة 
مرات، و الفتاة “اآية اأبو ناب” .

الدكتورة  الحتالل  اعتقل  بينما 
حاجز  على   ” ال�شالميه  “�شوزان 
بعد  �رصاحها  واأطلق  قفي�شه  عماره 
طه”  “اإ�رصاء  املواطنة  و  التحقيق، 
قرب امل�شجد الإبراهيمي يف اخلليل 
مواقع  على  من�شور  كتابة  بتهمة 
التوا�شل الجتماع ، واأبعد الطالبتني 
اجلامعيتني ” �شائدة زعارير” مدة 4 
اأ�شهر والطالبة ” عال طوطح ” �شهرا 
بحجة  بريزيت؛  جامعة  عن  واحدا 

ن�شاطهما يف العمل الطالبي.
فل�شطني  اأ�رصى  مركز  وطالب 
ب�شوؤون  املعنية  الدولية  املوؤ�ش�شات 
ن�شاء  حلماية  التدخل  املراأة، 
الحتالل  جرائم  من  فل�شطني 
وخا�شة العتقال التع�شفي دون مربر 

قانونى .

اأكدت وحدة الدرا�سات مبركز اأ�سرى فل�سطني يف تقرير لها بان االحتالل وا�سل خالل العام اجلاري ا�ستهداف الن�ساء والفتيات الفل�سطينيات 
باالعتقال واال�ستدعاءات، واالأحكام التع�سفية، حيث ر�سد املركز )70( حالة اعتقال لن�ساء وفتيات خالل الن�سف االأول من العام احلايل .

وحدة الدرا�سات مبركز اأ�سرى فل�سطني

 70 حالة اعتقال لن�صاء وفتيات خالل الن�صف االول من العام احلايل

االإثنني 08 جويلية  2019  املوافـق  ل05 ذو القعدة   1440هـ 11

�سهادة اأ�سري.. وحكاية عذاب 

ليلة من االهانة يف م�صتوطنة بيت ايل ال�صهيونية
بقلم: اال�سري املحرر..ثائر 

عزيز حالحله

التي  ال�شقة  من  اعتقايل  مت  ان  بعد 
كنت ا�شكنها يف الطابق الثالث يف حي 
ام ال�رصايط القريب من مدينة رام اهلل 
املحتلة حيث يخ�شع هذا احلي اداريا 
ومن  الفل�شطينية  الوطنية  لل�شلطة 
ال�شهيوين  لالحتالل  المنية  الناحية 
القتحام  ،وبعد  او�شلو  اتفاقيات  وفق 
ابواب  تك�شري  مت  والهمجي  العنجهي 
اقيم  التى  للعمارة  الخرى  ال�شقق 
فيها  للبحث عني،  وبعد قام �شباط 
خمابرات العدوال�شهيونى واملرافقني 
وهي  لعتقايل  املخ�ش�شة  للوحدة 
وحدة )  مقاف(اي وحدة خا�شة تابعة 

ملا ي�شمى حر�ض احلدود ، التابع ملا 
ت�شمى وزارة المن الداخلي ال�شهيوين،  
عني  العمارة  مالك  باأ�شتجواب  قاموا 
وانه مطلوب، قال لهم �شاحب العماره 
تقولون  كما  وخمرب  مطلوب  كان  ان 
يقيم،   واين  �شكنه  مقر  تعرفون  فانتم 
القتحام  اتابع  كنت   ، عنه  فابحثوا 
ا�رصع  فعال  له  ا�شتجوابهم  وا�شمع 
املدججون  املقنعون  الوحدة  افراد 
باملوت وال�شالح ومعهم كالب بولي�شة 
بخلع  فقاموا  فيها،  اقيم  التى  لل�شقة 
كانت  وقد  بعنجهية  والدخول  الباب 
زوجتي يف فى ال�شهور الخرية  مليالد 
اختي  وبجانبها  "خطاب"  طفلي 
امام  وبداأوا  ذلك  يراعوا  مل  ولكنهم 
زوجتي واختي وطفلتي ملار بالعتداء 

علي بطريقة وح�شية وقاموا بتعريتي 
وعنف  بقوة  مالب�شي  من  وجتريدي 
وبعد تفتي�ض واهانات و�رصاخ و�شباب 
اخلا�ض  زوجتي  حا�شوب  وم�شادرة 
وبع�ض  النقال  وهاتفي  مبدر�شتها 
الكتب اخلا�شة بي ،مت �شحبي وجري 
ان�شانية  وغري  عنيفة  جدا  بطريقة 
الول  الطابق  اىل  الثالث  الطابق  من 
و�شط �رصب وركل و�شتائم ،وقد كنت 
عاريا ال من مالب�شي الداخلية وكانت 
ال�شاعة الثانية �شباحا تقريبا ، من يوم 
وبدء  م  لعام2013  ني�شان  من  العا�رص 
�شابطان  من جهاز ال�شاباك ال�شهيوين 
بالتحقيق معي ميدانيا عن بع�ض امور 
لها عالقة بعالقتي باملقاومة وعملي 
ومل  ،فاأنكرت  وتوا�شلي  وات�شالتي 

�شباط  انهما  وعرفت  لهم  ا�شتجيب 
واثناء  اخلليل  منطقة  من  ال�شاباك 
ال�شتجواب او التحقيق امليداين دارت 
قاموا  احلي  من  �شبان  بني  مواجهات 
الع�شكرية  واجليبات  الدوريات  بر�شق 
،ورد  الفارغة  والزجاجات  باحلجارة 
ال�شهيونى  الفا�شى  الحتالل  اجلنود 
للدموع  امل�شيل  الغاز  قنابل  باأطالق 
�شمعتهم  وقد  وال�شوت  واملطاطي 
بعد تقييدى بقيود بال�شتيكة وتع�شيب 
املكان  مغادرة  عليهم  بانهم  عيوين 
بطريقة  بو�شعي  قاموا  ،فعال  فورا 
وركل  و�رصب  ان�شانية  وغري  عنيفة 
ار�شية  ويف  اجليبات  احدى  يف 
اجلنود  احد  مار�ض  ،حيث  اجليب 
و�رصبي  بالت�شلى   هوايته  املقنعون 

ورقبتي  را�شي  على  ب�شطاره  و�شع 
وا�شفا  والت�شفية  بالقتل  وهددنى 
اياي باين فل�شطينى ارهابى  وجمرم 
حيث   ، اعتقالة  يثم  فل�شطينى  ككل 
ام  حي  ومن   ، الرهاب  يو�شف 
واجلنود  الدوريات  حتركت  ال�رصايط 
ال�شهيونية  ايل  بيت  م�شتعمرة  نحو 
يف  �شعبي  ابناء  ارا�شي  على  القائمة 
رام اهلل ،ىو�شلنا امل�شتعمرة التي هي 
ا�شال ثكنة ع�شكرية ومع�شكر جلي�ض 
ملا  ومقرا  وخمابراتهم  الحتالل 
بداأت  وهنا  املدنية،  بالدارة  يعرف 
والتنكيل  العذاب  من  جديدة  رحلة 
وتركى  القيود  و�شد  والذال  والهانة 
�شحكات  و�شط   ، نف�شى  على  ابول 
 ، امامى  الحتالل  جنود  ورق�شات 

اليدين  مكبل  العنينني  مع�شوب  وانا 
وا�شتمرت   ، قوة  ول  ىل  حول  ل   ،
حتى  امل�شل�شل  من  احللقة  هذه 
رحلة  لتبدء  �شباحا  ال�شابعة  ال�شاعة 
حتقيق  يف  اخرى  وحلقة  جديدة 
 ، عنها  احتدث  امل�شكوبية  �شوف 
املحتل  هو  هذا   ، اخرى  مرة  فى 
املجرمه  طبيعته  وهذه  امل�شتعمر 
املك�شوا  احلقيقي  وجه  هو  وهذا 
والكراهية  واحلقد  والرهاب  بالعنف 
لكل ابناء ال�شعب الفل�شطينى ، ولكننا 
اردتنا  بقوة  ونت�شلح  نتحمل  نبقى 
باحلرية  املتمثل  امل�رصوع  وحقنا 
امل�شتعمرة  هذه  وتفكيك  والعدالة 
امل�شتقلة  دولتنا  واقامة  ال�شهيونية، 

وعا�شمتها القد�ض ال�رصيف.

ملا خاطر ي�صتعل قلمها يف مدافن االحياء ؟
بقلم : وليد الهودىل

ل اأعتقد اأنهم باعتقال الكاتبة احلرة 
على  قادرون  خاطر  ملا  املبدعة 
تعقيدات  رغم  فعلى   ، قلمها  اعتقال 
حيث  من  ال�شجن  يف  الكتابة  ظروف 
حتت  وو�شعه  يكتب  ملن  ح�شارهم 
من  ومنعه  ال�شواد  ال�شديدة  الرقابة 
وال�شغوطات  قلمه  يخّطه  ما  اإخراج 
على  اخلناق  ت�شّيق  التي  النف�شية 
التحدي  نار  اأن  ال   ، الكاتب  �شدر 
امل�شتعلة يف قلبها ونور احلق املنبثق 
طريقه  ي�شق  القلم  جتعل  ارادتها  يف 
من �شميم اأدغالهم ويرى النور خارج 
قلم خاطر  يقدروا على  لن   ، ال�شجن 

للم�شهد  و�شي�شيف  ال�شورة  و�شري�شم 
الثقايف كما ونوعا ما يرتفع على كومة 
تعقيداهم ويزرع راية خفاقة يف �شماء 

الوطن .  
يجتمع يف اعتقال الحتالل للما خاطر 
عدة جرائم : اعتقال القلم والعتداء 
وحماولة  تخطها  التي  الكلمة  على 
خرج  لنه  القلم  هذا  لك�رص  منهم 
وكتب  ال�شود  الحتالل  مارد  على 
الثانية  اجلرمية   ، �شعبه  حرية  عن 
الفل�شطينية  املراأة  على  العتداء   :
ول  عالية  بفعالية  بدورها  تقوم  التي 
تن�شحب من املواجهة لتقوقع نف�شها 
يف احدى زوايا املطبخ  ال�شّيقة كما 
يريد الحتالل والتخلف لها اأن تكون 

العتداء  وهي  الثالثة  اجلرمية  اأما   ،
هذه  وزّج  الفل�شطينية  المومة  على 
تغيب  حيث  الحياء  مدافن  يف  الم 
ق�رصا  المومي  دروها  ممار�شة  عن 

وعدوانا يبلغ اأعلى مداه . 
نب�رّص الحتالل باأّن هذا القلم �شيزداد 
الذي  فقهرهم   ، وا�شتعال  اتقادا 
يتلذذون مبمار�شته على امراة جمردة 
وحبها  كرامتها  �شوى  �شيء  كل  من 
عذابهم  و�شنوف   ، ووطنها  لدينها 
معها  ومن  راأ�شها  ي�شّبونها على  التي 
مدادا  �شت�شكل  فل�شطني  حرائر  من 
ت�شتفزون  بذلك  اأنتم   ، القلم  لهذا 
وي�شوركم  عاليا  ويحلق  لينطلق  القلم 
و�شوء  ب�شاعة  من  عليه  اأنتم  ما  على 

املفرط  بغبائكم  القلم  حولتم  لقد   ،
اىل كامريا مروحية ذات اأجنحة تطري 
 ، املرعب  م�شهدكم  وت�شور  عاليا 
ويبقى ما يكتب هذا القلم خالدا بينما 
القلم  �شي�شهم هذا  م�شهدكم املزيف 
بزواله ورحيله اىل حيث ل رجعة لهذه 

الر�ض املباركة 
يف  احلرائر  زج  باأن  الحتالل  نب�رّص 
وهو  تطارده  لعنة  �شيبقى  مدافنه 
بذلك يعرّب عن مدى حمقه اإذ ل يدري 
اأو يدري حجم المل الذي يحدثه هذا 
اأمة حية وان �شعف هذه  الجرام يف 
اأن  ال  قوتها  وخبت  ح�شورها  اليام 
مّرا  ح�شادا  و�شتح�شد  دول،  اليام 
 ، كرامتنا  يف  التغّول  هذا  كل  على 

وليعلم اأن هذا امل�ّض بن�شائنا ل ميكن 
الكرام ول  اأن ميّر مرور  اأو  يغتفر  ان 

حتى مرور اللئام . 
فل�شطينية  امراأة  باأن  الحتالل  نب�رّص 
بدورها  تكتف  مبدعة مل  واعية  حرة 
البيتية  بواجباتها  تقوم  كاأم  التقليدي 
لتلتحم  بقلمها  ذهبت  بل  والرتبوية 
عالية  بنوعية  وت�شهم  �شعبها  بهموم 
منوذجا  ولت�شنع   ، املرهف  بقلمها 
ولو  ح�شورها  فتثبت  للمراة  فاعال 
ميادين  كل  يف  احلّر  القلم  بهذا 
املواجهة مع هذا املحتل الغا�شب ، 
فت�شمد جراح اأمة وترفع روحها عاليا 
ولتعّري  موتكم  قلب  من  حياة  وتزرع 
حقيقتكم وتك�شف زيفكم .. ولتثبت اأن 

الفعل  على  قادرة  الفل�شطينية  املراأة 
اأكرث  كثريات  تعطي  وقد  واملواجهة 

مما يعطي الرجل .  
الم  هذه  باأن  الحتالل  نب�رّص 
احلر  القلم  �شاحبة  الفل�شطينية 
ال�شوداء  �شجونكم  �شت�شحنها 
ال�شتعال  عظيم  بوقود  و�شتزودها 
التي ترتفع  للطائرات  ل ي�شتخدم ال 
نفاثة  طائرة  كاتبتنا   ، الأميال  الف 
و�شتمخر  كلها  الدنيا  قارات  �شتعرب 
 ، ال�شامخ  بقلمها  والزمان  املكان 
بالعك�ض  بل  اعتقالكم  ي�شريها  لن 
تطلعاتها  �شماء  و�شريفع  �شينفعها 
تبدد  جنوما  كلماتها  من  و�شيجعل 

ظالمكم وحترق ظلمكم . 



قال طارق ال�سيد جنم م�رص ونادي 
الزمالك ال�سابق، اإن خروج الفراعنة 
بهذا  الأفريقية  الأمم  بطولة  من 
املك�سيكي  يتحمله  الباهت  الأداء 
الفني  املدير  اأجريي  خافيري 
منتخب  وودع  امل�رصي،  للمنتخب 
التي  الأفريقية  الأمم  بطولة  م�رص 
يوم  حتى  مالعبه  على  ي�ست�سيفها 
ثمن  الدور  من  اجلاري  جويلية   19
النهائي بعدما نال هزمية قا�سية على 
واأ�ساف  اأفريقيا،  جنوب  �سيفه  يد 
ت�رصيح:  يف  ال�سابق  الزمالك  جنم 
للمك�سيكي  الكرة  احتاد  "اختيار 
خافيري اأجريي اأ�سواأ اختيار ملدرب 
مدار  على  م�رص  منتخب  يقود 
اأجريي  "اختيارات  وتابع  التاريخ"، 

جمامالت  بها  يوجد  البداية  من 
من  للمباريات  اإدارته  �سوء  بجانب 
والتغيريات  والت�سكيل  ناحية اخلطة 
اأثناء املباراة"، وعّقب طارق ال�سيد 
على م�ستوى عبد اهلل ال�سعيد خالل 
اأجرب  "اأجريي   : قائالاً البطولة، 

لعب  مبركز  اللتزام  على  ال�سعيد 
الرتكاز الثالث بجانب النني وطارق 
به  يجيد  ل  املركز  وهذا  حامد، 
راأ�س  حتت  يتاألق  الذي  الالعب 
احلربة ولذلك فقد لعب برياميدز 

خطورته طوال مباريات البطولة".

ح�سد منتخب نيجرييا فوزا مثريا 
اأول   2-3 بنتيجة  الكامريون  على 
يف  الإ�سكندرية  مبلعب  ام�س 
الأمم  كاأ�س  بطولة  نهائي  ثمن 
ت�ست�سيفها م�رص،  التي  الأفريقية 
وجرد املنتخب النيجريي امللقب 
بالن�سور اخل�رص نظريه الكامريوين 
من لقبه، واأطاح به خارج البطولة 
احل�سول  فر�سة  الأ�سود  ليفقد 
على  الثانية  للمرة  البطولة  على 
اإيجالو  اأوديون  تقدم  التوايل، 
و�سجل   19 الدقيقة  يف  لنيجرييا 
و44   41 الدقيقتني  يف  للكامريون 
موا  وكلينتون  باهوكني  �ستيفان 
ب�سيناريو  الن�سور  وانتف�س  جني، 
دراماتيكي بالت�سجيل يف الدقيقتني 
64 و66 عن طريق اإيجالو واأليك�س 
نيجرييا  منتخب  و�سعد  اإيوبي، 
ليلتقي  بالبطولة  الثمانية  لدور 

جنوب اإفريقيا.
تكتيكي  باأ�سلوب  املباراة  بداأت 
املدرب  جانب  من  دفاعي 
�سيدورف،  كالرن�س  الهولندي 
امل�ساحات  غلق  حاول  الذي 

تفوقت  النيجريية  الأطراف  ولكن 
وخا�سة  هجوميا  وا�سح  ب�سكل 
من  انطلق  الذي  مو�سى  اأحمد 
مرة  من  اأكرث  الي�رصى  اجلبهة 
من  خطورة  بال  عر�سية  بجانب 
اخلطورة  مالمح  واختفت  اإيوبي، 
�ساعة  الربع  يف  الكامريونية 
نيجرييا  منتخب  تقدم  الأوىل، 
طريق  عن  دقيقة   19 مرور  بعد 
جنمه اأوديون اإيجالو، الذي ا�ستغل 
واأخطاء  كامريونية  دفاعية  هفوة 
�ساذجة يف اإبعاد الكرة ليهز �سباك 

احلار�س اأونانا.
ن�سط املنتخب الكامريوين ب�سورة 
كبرية بعد هدف نيجرييا و�سيطر 
وا�ستغل  امللعب،  و�سط  على 
الرتاجع  حالة  الكامريون  منتخب 
نيجرييا، وجنح  اأداء  الوا�سحة يف 
يف  باهوكني  �ستيفان  املهاجم 
كرة  من  التعادل  هدف  ت�سجيل 
عر�سية خطرية حولها برباعة يف 
الأ�سود  ينتظر  مل  الن�سور،  مرمى 
�سجل   44 الدقيقة  ففي  طويالاً 
الهدف  الكامريوين  املنتخب 

موا  كلينتون  طريق  عن  الثاين 
جني، لينتهي ال�سوط الأول بتقدم 

مثري للكامريون.
يف  جديد  من  املعادلة  تغريت 
بعدما  اللقاء  من  الثاين  ال�سوط 
روهر  جرينوت  الأملاين  عدل 
اأكرب  حرية  ومنح  اللعب  طريقة 
اإيوبي  األيك�س  الألعاب  ل�سانع 
لالخرتاق لالأمام بدلاً من الرتاجع 
الهولندي  وحاول  امللعب،  لو�سط 
الفني  املدير  �سيدورف  كالرن�س 
على  جمددااً  ال�سيطرة  للكامريون 
امللعب من خالل م�ساركة  و�سط 
مبا  الرياح  جاءت  ولكن  اأجنوي�سا 
الكامريونية،  ال�سفن  ت�ستهي  ل 
الهدف  نيجرييا  منتخب  و�سجل 
يف  اإيجالو  طريق  عن  الثاين 
الدقيقة 63 م�ستغالاً خطاأ دفاعيا 
وا�ستمر  للكامريون،  وا�سحا 
للدفاع  الكارثية  م�سل�سل الأخطاء 
املنتخب  ليحرز  الكامريوين 
الدقيقة  يف  ثالثااً  هدفااً  النيجريي 
اأحد  اإيوبي  األيك�س  66 عن طريق 

جنوم املباراة.

منذ  �رصيع  باإيقاع  اللقاء  بداأ 
لور�س  وحاول  الأوىل  اللحظات 
ال�سناوي  حممد  احلار�س  مباغتة 
من  حماولة  ثم  مفاجئة  بت�سديدة 
تاو، ووجه حممد �سالح،  بري�سي 
ت�سويبة قوية مرت بجوار القائم، 
ا�ستغالل  البافانا  البافانا  وحاول 
بال�سغط  الفراعنة  دفاع  بطء 
حم�سن  مروان  واأف�سد  العايل، 
انطالقة واعدة ل�سالح وتريزيغيه، 

لت�سويبة  ال�سناوي  ت�سدى  كما 
قوية من بري�سي تاو، ووجه طارق 
حامد ت�سديدة قوية ا�سطدمت يف 
التفاهم  غياب  وظهر  املدافعني، 
يف  امل�رصي  الهجوم  ثالثي  بني 
بع�س املحاولت، وتاألق ال�سناوي 
بت�سدي رائع لت�سديدة بري�سي تاو، 
خطرية  فر�سة  تريزيجيه  واأ�ساع 
اأبعد دفاع  ثم  من �سناعة �سالح، 
من  حماولة  البافانا،  البافانا 

ا. تريزيجيه اأي�ساً
قوية  ت�سديدة  النني  حممد  وجه 
حماولت  اأوىل  يف  العار�سة  فوق 
منتخب  وجنح  الثاين،  ال�سوط 
جنوب اأفريقيا يف التما�سك واإيقاف 
التي  امل�رصية  الهجمات  خطورة 
بطء  وو�سط  التناغم  افتقدت 
للهجمات،  التح�سري  يف  �سديد 
ظهوره  امل�رصي  املنتخب  وا�سل 
الباهت وركز البافانا البافانا على 

اجلوانب البدنية وغلق امل�ساحات 
املنتخب  ينجح  ومل  الدفاعية، 
امل�رصي يف اخرتاق دفاع البافانا 
بافانا، وابتعد املنتخب امل�رصي 
عن م�ستواه هجوميااً قبل اأن يفجر 
املفاجاأة  بافانا  البافانا  منتخب 

وي�سجل هدف التقدم يف الدقيقة 
85 عن طريق ثيمبوين�سكي لور�س 
امل�رصي  باملرمى  انفراد  من 
اأودعها برباعة، املنتخب امل�رصي 
مع  وذهول  اإحباط  حالة  دخل يف 
جنوب  لعبي  من  الوقت  اإ�ساعة 

تنظيم  ال�سيوف  وحاول  اأفريقيا، 
الفراعنة  لإزعاج  مرتدة  هجمات 
مع  لودفيك  الالعب  م�ساركة  مع 
لينتهي  للفراعنة  طائ�سة  كرات 
�سافرة  باإطالق  امل�رصيني  حلم 

النهاية بخ�سارة الفراعنة.

البافانا بافانا تغتال اأحالم الفراعنة
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فّجر منتخب جنوب اأفريقيا مفاجاأة من العيار الثقيل، واأطاح بنظريه امل�صري من 
بطولة اأمم اأفريقيا بالفوز عليه بهدف دون رد اأول اأم�س يف ثمن نهائي امل�صابقة 

املقامة حالًيا يف م�صر، و�صجل منتخب الأولد هدف الفوز يف الدقيقة 85 عن 
طريق ثيمبوني�صكي لور�س، بعد اأداء باهت للمنتخب امل�صري الذي مل ينجح يف 

ا�صتغالل الدعم اجلماهريي الكبري يف ملعب القاهرة، و�صرب منتخب جنوب 
اأفريقيا موعًدا مع نيجرييا يف دور ربع النهائي ببطولة كاأ�س الأمم الأفريقية.

الن�ضور جتّرد الأ�ضود غري املرو�ضة من اللقب

اإعداد: عي�صة ق.

طارق ال�ضيد: اأجريي اأ�ضواأ مدرب
 يف تاريخ م�ضر

ريدة  اأبو  هاين  املهند�س  اأعلن 
كرئي�س  من�سبه  من  ا�ستقالته 
القدم  لكرة  امل�رصي  لالحتاد 
اجلبالية  اأع�ساء جمل�س  دعا  كما 
اخلروج  ا�ستقالتهم عقب  لتقدمي 
اأمم  بطولة  من  للفراعنة  املبكر 
جنوب  منتخب  وفجر  اأفريقيا، 
اأفريقيا مفاجاأة من العيار الثقيل، 
واأطاح بنظريه امل�رصي من بطولة 
اأمم اأفريقيا بالفوز عليه بهدف دون 
امل�سابقة  نهائي  ثمن  اإطار  رد يف 
وقال  م�رص،  يف  حالياًا  املقامة 
ن�رصتها  ت�رصيحات  يف  ريدة  اأبو 
على  للجبالية  الر�سمية  ال�سفحة 

القرار  هذا  اإن  بوك  في�س  موقع 
اأدبي، رغم اأن احتاد  ياأتي كالتزام 
�سيء  اأي  يف  يق�رص  مل  الكرة 
الدعم  له  وقدم  املنتخب،  جتاه 
املادي واملعنوي املطلوب، وعن 
والإداري  الفني  اجلهازين  م�سري 
بالكامل،  مقال  اأنه  اأكد  للفريق 
الكرة  اآمال جماهري  اأن خيب  بعد 
رغم  عنها  وامل�سئولني  امل�رصية 
تلبية كافة مطالبه، واأكد اأبو ريدة: 
اأنا  الوطنية،  امل�سئولية  واقع  "من 
م�ستمر يف رئا�سة اللجنة املنظمة 
النجاح  نهايتها، لأن  للبطولة حتى 
يف التنظيم كان من البداية هدف 

اأجل  من  لتحقيقه  ا  جميعاً ن�سعى 
�سمعة بالدنا".

�سفحته  عرب  الكرة  احتاد  واأعلن 
بعد  اأع�ساء   4 ا�ستقالة  الر�سمية 
اإمام  حازم  وهم  اأبوريدة  رحيل 
جماهد  واأحمد  زاهر  و�سيف 
ن�رصت  كما  لطيف  وخالد 
با�ستقالة  بيانااً  الر�سمية  ال�سحفية 
عبد  وع�سام  كردي  كرم  الثالثي 
الفتاح وجمدي عبد الغني قبل اأن 
يتم حذفه ب�سكل مفاجئ، واأعلنت 
الدكتورة دينا الرفاعي ع�سو احتاد 
الر�سمية  �سفحتها  عرب  الكرة 
من  ا�ستقالتها  في�سبوك  مبوقع 
ال�ستقالت  عدد  لت�سل  من�سبها 
اخلما�سي  ويتبقى  اأفراد   6 اإىل 
احتاد  رئي�س  نائب  �سوبري  اأحمد 
عبد  وع�سام  كردي  وكرم  الكرة 
الفتاح وجمدي عبد الغني وحممد 
اأنه  اإىل  اللوائح  وت�سري  الوفا،  اأبو 
اإدارة  جمل�س  ا�ستقالة  حالة  يف 
الحتاد  مدير  فاإن  الكرة  احتاد 
يقوم بت�سيري الأعمال حلني اأقرب 
انتخابات  ت�سهد  عمومية  جمعية 

ملجل�س اإدارة جديد.

ا�ضتقالة اأبو ريدة واأع�ضاء الحتاد واإقالة اأجريي

�سيدورف  كالرن�س  الهولندي  اأعرب 
الكامريوين،  للمنتخب  الفني  املدير 
من  فريقه  خروج  عقب  حزنه  عن 
اأفريقيا  اأمم  بطولة  نهائي  ثمن 
وح�سد  م�رص،  يف  حالياًا  املقامة 
على  مثرياًا  ا  فوزاً نيجرييا،  منتخب 

اأول   2-3 بنتيجة  الكامريوين  نظريه 
الدور  يف  الإ�سكندرية  مبلعب  ام�س 
"اإنها  النهائي، وقال �سيدورف:  ثمن 
كرة القدم.، يجب اأن تخرج املباراة 
بفائز واحد، اأ�سعر ب�سيء من الإحباط 
والغ�سب"، واأ�ساف: "بع�س الأخطاء 

الهزمية  يف  �سبباًا  كانت  الدفاعية 
اأمام الن�سور اخل�رصاء، كما اأن دفاع 
ا كبرياًا خالل  الكامريون حتمل �سغطاً
حديثه  �سيدورف  وختم  اللقاء"، 
الالعبني  مب�ستوى  "فخور  بقوله: 

رغم اخل�سارة اأمام نيجرييا".

�ضيدورف: الأخطاء الدفاعية �ضبب اخل�ضارة اأمام نيجرييا

املدير  اأجريي،  خافيري  اأعرب 
خيبة  عن  م�رص  ملنتخب  الفني 
اأمام  الفراعنة  خ�سارة  بعد  اأمله 
جنوب اأفريقيا يف ثمن نهائي كاأ�س 
اأجريي يف  وقال  الأفريقية،  الأمم 
اأعقب  الذي  ال�سحفي  املوؤمتر 
ثمن  الدور  من  الفراعنة  خروج 
مفتوحة  كانت  "املباراة  النهائي: 
اجلانبني،  من  كانت  والفر�س 
اأفريقيا  جنوب  منتخب  ولكن 
جنح يف الت�سجيل وخطف الفوز"، 
مرماهم يف  اإىل  "و�سلنا  واأ�ساف: 

دفاعهم  ولكن  فر�سة،  من  اأكرث 
عن  را�ٍس  اأنني  واأوؤكد  قوياًا،  كان 
واأنا  بهم،  وفخور  الالعبني  اأداء 
اختيارهم"،  عن  الأول  امل�سوؤول 
وتابع: "اخل�سم �سغط علينا ب�سكل 
حاولنا  املقابل  يف  ونحن  مميز، 
الأطراف  املباراة عن طريق  فتح 

لكننا مل نوفق".
منتخب  مع  م�ستقبله  وحول 
يوجد  "ل  اأجريي:  قال  الفراعنة، 
من  ا�ستمراري  ب�ساأن  قرار  اأي 
م�سوؤويل  مع  �ساأجل�س  عدمه، 

ا م�سوؤولية ما  الحتاد، واأحتمل متاماً
حدث"، ونقل املدرب املك�سيكي، 
اأجواء غرفة مالب�س املنتخب بعد 
"هناك  ا:  م�سيفاً البطولة،  توديع 
حزن رهيب بني الالعبني".وتهرب 
الرد  من  املوؤمتر  طوال  اأجريي، 
امل�رصيني  ال�سحفيني  اأ�سئلة  على 
اخلروج  اأ�سباب  حول  الغا�سبني 
التمتع  رغم  البطولة  من  املبكر 
بعاملي الأر�س واجلمهور، وب�ساأن 
اختيارات  يف  املجاملة  �سبهة 

الالعبني.

اأجريي: فخور بالالعبني واأنا امل�ضوؤول عن الختيارات



عي�شة ق. / وكاالت
 

ومايل  الثالثة  اأنغوال  مع  وذلك 
 ،1-1 ذاتها  بالنتيجة  املت�صدرة 
اجلولة  يف  �صلبي  بتعادل  وختاماً 
التي  موريتانيا  مع  االأخرية  الثالثة 
للمرة  البطولة  يف  ت�صارك  كانت 
االأوىل يف تاريخها، وقال اخلني�صي 
يف موؤمتر �صحايف بجانب املدرب 
»�صحيح  جريي�س:  اأالن  الفرن�صي 
تتوقعها  التي  النتائج  نقدم  مل 
قرطاج  ن�صور  اأن  معترباً  تون�س«، 
على  �صعباً  التاأهل  من  جعلوا 
اأنف�صهم، واأ�صاف: »بطبيعة احلال 
�صتكون ثمة ردة فعل، واإن �صاء اهلل 
تكون ردة فعل كبرية ونظهر الوجه 
يحتل  الذي  للمنتخب«  احلقيقي 
القارة  �صعيد  على  الثاين  املركز 
االحتاد  ت�صنيف  يف  ال�صنغال  بعد 
مهاجم  واأ�صاف  للعبة،  الدويل 

مباريات  »قدمنا  الرتجي:  فريق 
االأهم  لكن  يجب،  كما  تكن  مل 
مواجهة  اأن  معترباً  التاأهل«،  كان 
املجموعة  ت�صدرت  التي  غانا 
الكامريون  ح�صاب  على  ال�صاد�صة 
بي�صاو  وغينيا  وبنني  اللقب  حاملة 
كلهم  والالعبون  �صتكون«�صعبة 
القيام  ويريدون  بذلك  ي�صعرون 

بردة فعل ح�صبه.
ن�صور  اأن  جريي�س  اأكد  جهته  من 
مرة  باللقب  املتوجني  قرطاج 
اأر�صهم،  على   2004 عام  وحيدة 
االإق�صائية  للمراحل  يتح�رضون 
»ندخل  وقال:   ، مغايرة  بطريقة 
املبا�رض،  االق�صاء  مرحلة  يف 
املباراة  مقاربة  النهائي،  ثمن 
معدلة الأننا نعرف اأنه بنتيجة هذه 
املباراة ثمة فريق �صي�صتمر واآخر 
املخ�رضم  املدرب  وحتدث  ال«، 
عن رغبته يف تفادي مفاجاآت كتلك 

ثمن  يف  االآن  حتى  �صجلت  التي 
اأمام  املغرب  خروج  اأي  النهائي، 
بعد   4-1 الرتجيح  بركالت  بنني 
املن�رضم،  اجلمعة   1-1 التعادل 
يد  على  امل�صيفة  م�رض  واإق�صاء 
جنوب اإفريقيا 0-1 ال�صبت، وحتى 
الكامريون  اللقب  حاملة  خروج 
على يد نيجرييا 2-3، على رغم اأن 
املباراة االأخرية جمعت بني قطبني 
كبريين على ال�صعيد القاري، على 
وم�رض  املغرب  مباراتي  عك�س 
مر�صحان  فيها  تواجه  التي 
متوا�صعني  منتخبني  مع  للقب، 
اأن  البديهي  »من  واأو�صح:  ن�صبياً، 
حملت  النهائي  ثمن  الدور  بداية 
نتيجتي  اأن  نعتقد  كنا  مفاجاآت، 
وم�رض  بنني  مع  املغرب  مباراتي 
�صتكونان  اإفريقيا  جنوب  مع 
ثالثة  »ثمة  م�صيفا:  منعك�صتني«، 
اأمم  من  اختفت  كبرية  منتخبات 

اإفريقيا، وال نعرف ماذا �صيح�صل 
يف املباريات املقبلة«، وتابع: »كنا 
�صتفر�س  االأقوى  الفرق  اأن  نعتقد 

اأف�صليتها«.
يقود  الذي  املدرب  وطماأن 
بطولة  يف  منتخباً  اخلام�صة  للمرة 
من  تعاين  ال  ت�صكيلته  اأن  اإفريقيا، 
اأي م�صاكل على �صعيد االإ�صابات، 
موؤكداً اأن وهبي اخلزري واأمين بن 
حممد تعافيا من بع�س االآالم التي 
ثقته  جريي�س  واأبدى  بها،  �صعرا 
يف  ح�صل  ما  فهم  »يف  بالعبيه: 
االأمور  لت�صحيح  االأوىل  املباريات 
اإدراك  ثمة  عليها.  العمل  الواجب 
املباراة  من  وهذا  لذلك  عام 
حاجة  ثمة  و�صيكون  االأوىل«، 
مواجهة  يف  غداً  اإليه  اإ�صافية 
يف  جداً  ومتناغم  جيد  مناف�س 
يتحرك  فريق  اخلطوط  خمتلف 

ب�صكل دائم« ي�صيف املتحدث.

غانا / تون�س

ن�سور قرطاج ي�ستهدفون �إنهاء 
عقدة �لنجوم �ل�سود�ء

يبحث منتخب تون�س �شهرة اليوم القيام بردة فعل لتعوي�س االأداء املتوا�شع الذي قدمه يف دور املجموعات، عندما 
يالقي غانا يف ثمن نهائي بطولة كاأ�س االأمم االإفريقية بح�شب ما اأكد العبه طه يا�شني اخلني�شي، وتاأهل ن�شور 

قرطاج اإىل االأدوار االإق�شائية للبطولة القارية املقامة يف م�شر ب�شعوبة وباأداء دون التوقعات يف املباريات الثالث 
االأوىل، حيث اكتفوا باحللول يف املركز الثاين يف املجموعة اخلام�شة بر�شيد ثالث نقاط من ثالثة تعادالت
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مايل / كوت ديفوار

�لن�سور و�لأفيال تتناف�س للعبور �إىل ربع �لنهائي
اليوم  م�صاء  املقررة  تكون  لن 
اإذ  ندية،  اأقل  ال�صوي�س  ملعب  يف 
جتمع مايل بكوت ديفوار يف اإعادة 
النهائية  اجلولة  يف  ملواجهتهما 
ملونديال  املوؤهلة  الت�صفيات  من 
ذهاباً  الثانية  فازت  حني   2018
اأياً  لكن  �صلبا،  اإياباً  وتعادال   1-3
منهما مل يتاأهل بل ذهبت البطاقة 

يف  ديفوار  كوت  وتاأمل  للمغرب، 
تكرار �صيناريو 2015 حني وا�صلت 
م�صوارها حتى الفوز باللقب للمرة 
تتنازل  اأن  قبل   ،1992 منذ  االأوىل 
من  بخروجها  بعامني  بعدها  عنه 
الدور االأول، فيما تاأمل مايل البناء 
الدور  االأداء الذي قدمته يف  على 
وتعادل  فوزين  حتقيق  عرب  االأول 

االأوىل  للمرة  النهائي  ربع  لبلوغ 
منذ 2013 حني حلت ثالثة للن�صخة 
الثانية توالياً، قبل اأن توّدع بعدها 
 2015 عامي  االأول  الدور  من 

و2017.
اأربع  تواجها  اأن  للمنتخبني  و�صبق 
عام  اأولها  النهائيات،  يف  مرات 
1991 حني حلت كوت ديفوار ثالثة 

عليها  بالفوز  مايل  ح�صاب  على 
بثالثية  تفوقها  كّررت  ثم   ،1-3
من  املجموعات  دور  يف  نظيفة 
ن�صف  اإىل  و�صوالً   ،2008 ن�صخة 
بهدف  فازت  حني   2012 نهائي 
لن�صخة  االأول  والدور  جريفينيو 

2015 حني تعادال 1-1.
وكاالت

بعدما خا�س جتارب يف فرن�شا اليونان 
واجنلرتا

عبيد يقرتب من �للعب 
بالكالت�سيو عرب بو�بة بارما

اجلزائري  الدويل  الالعب  يتوّجه 
جتربة  خو�س  نحو  عبيد  مهدي 
اإىل  تقوده  جديدة  احرتافية 
ك�صفت  حيث  االإيطايل،  الدوري 
متو�صط  اقرتاب  اإعالمية  تقارير 
نادي  بواب  من  اخل�رض  ميدان 
بارما الذي يرغب م�صوؤولوه ب�صدة 
العب  خدمات  على  احل�صول  يف 
يتواجد  والذي  الفرن�صي  ديجون 
انتهاء  بعد  التزام  اأي  من  حرا 
اأين  الفرن�صي،  فريقه  مع  العقد 
ا�صتغالل  على  بارما  اإدارة  تعمل 
اإىل  عبيد  �صم  اأجل  من  الو�صع 
ناديه  مع  تاألق  الذي  وهو  �صفوفه 
يف املو�صم املن�رضم وقدم مباراة 
خالل  الوطني  املنتخب  مع  قوية 
م�صاركته يف مناف�صة كاأ�س اإفريقيا 
واللعب اأ�صا�صيا يف مقابلة تنزانيا.

وح�صب نف�س امل�صادر، فاإن عبيد 
يتواجد يف مفاو�صات متقدمة مع 

اإدارة باركا ومل تبق �صوى تفا�صيل 
�صغرية من اأجل اإمتام ال�صفقة بني 
الطرفني، حيث يقرتب الالعب من 
املو�صم  خو�س جتربة جديدة يف 
املقبل بعد تلك التي مّر عليها يف 
بكل  االأوروبية  الدوريات  من  عدد 

من اليونان، فرن�صا واجنلرتا.
عي�شة ق.

يوا�شل البحث عن االن�شمام اإىل فريق جديد

بودبوز يرف�س عر�س �أميان
اجلزائري  الدويل  الالعب  رف�س 
الذي  العر�س  بوديوز  ريا�س 
اأميان  نادي  اإدارة  به  تقدمت 
االلتحاق  اأجل  من  الفرن�صي 
ال�صيفي  املركاتو  خالل  ب�صفوفه 
تقارير  ك�صفت  حيث  احلايل، 
مل  بودبوز  اأن  فرن�صية  اإعالمية 
به  تقدم  الذي  بالعر�س  يقتنع 
التعاقد  اأجل  الفرن�صي من  النادي 
الذي  الريا�صي  امل�رضوع  وال  معه 
يح�رض له حت�صبا للمو�صم الكروي 
اجلديد، اأين يتوّجه خريج مدر�صة 
نادي �صو�صو الفرن�صي نحو تاأجيل 
يف  الفرن�صي  الدوري  اإىل  العودة 
الوقت احلايل ويف حال عدم تلقيه 
فرن�صي  نادي  من  مقنعا  عر�صا 
جمددا  عودته  اأن  باعتبار  كبري، 
بوابة  من  يكون  لن  »الليغ1«  اإىل 
الوقت  االأقل يف  على  اأميان  نادي 

الراهن.
اخل�رض  ميدان  متو�صط  ويجد 
كتيبة  �صمن  ي�صتدع  مل  الذي 
بلما�صي  جمال  الوطني  الناخب 
عن  البحث  �رضورة  اأمام  نف�صه 

وجهة جديدة واالن�صمام اإىل فريق 
جديد يف املركاتو ال�صيفي احلايل 
ناديه  م�صوؤويل  اقتناع  عدم  بعد 
باإمكانياته  اال�صباين  بيتي�س  ريال 
الثاين من  الن�صف  الذي لعب  وهو 
املو�صم املن�رضم على �صكل اإعارة 
رفقة �صيلتا فيغو اال�صباين ومتكن 
الفريق  �صمان  يف  امل�صاهمة  من 
لكن  »الليغا«،  دوري  �صمن  البقاء 
بند  يفعلوا  مل  الفريق  م�صوؤويل 
بودبوز  يجد  وبالتايل  العقد  �رضاء 
نف�صه اأمام �صبيل البحث عن فريق 

جديد يتعاقد معه.
عي�شة ق.

ال�صابق  الرئي�س  اأم�س  امتثل 
ح�صان  �صطيف  وفاق  لفريق 
حمار اأم�س اأمام وكيل اجلمهورية 
�صطيف،  حمكمة  اإىل  املنتمي 
التهم  من  لعدد  اعتبارا  وذلك 
ميلك  الذي  وهو  حولها  املالحق 
خم�س  باحلب�س  �صده  اإدانة  حكم 
اإدانته  خلفية  على  �صجنا  �صنوات 
»اأم  العقارية  التعاونية  ملف  يف 

توجيه  خالل  من  وذلك  احلياة« 
والن�صب  االأمانة  خيانة  تهم 
والتي  املزور  وا�صتعمال  والتزوير 
ببيع  وتالعب  ف�صاد  ق�صايا  متثل 
اإثرها  على  رفعها  اأرا�س  قطع 
الدعاوى  من  عددا  ال�صحايا 
اأ�صدر  الذي  وهو  �صده  الق�صائية 
باحلب�س  حكما  �صده  القا�صي 
ومت  �صنوات  خم�س  ملدة  غيابيا 

تثبيته من جمل�س ق�صاء �صطيف، 
يف  حمار  يتورط  ذلك  جانب  اإىل 
وفاق  مباراة  تذاكر  تزوير  ق�صية 
والتي  واالأهلي امل�رضي،  �صطيف 
قام خاللها قا�صي التحقيق بفتح 

ملفها وعر�س حيثياتها.
م�صاء  االأمن  رجال  األقى  لالإ�صارة 
اأول اأم�س القب�س على حمار والذي 
العدالة  حكم  اإىل  االمتثال  رف�س 

ورف�س ح�صور جل�صات املحاكمة 
اإىل جانب تغيبه عن جل�صة النطق 
املحكمة  م�صتوى  على  باحلكم 
اأين  الق�صاء،  وجمل�س  االبتدائية 
اإىل اجلهات املخت�صة  مت حتويله 
وق�صى الليلة خلف اأ�صوار ال�صجن 
اأمام  للمثول  اأم�س  حتويله  قبل 

قا�صي التحقيق.
ع.ق.

األقت عنا�شر االأمن القب�س عليه اأول ام�س

حمار �متثل �أم�س �أمام وكيل �جلمهورية

لوغريت يجدد رغبته يف برجمة 
ودية بني �جلز�ئر وفرن�سا

جّدد رئي�س االحتاد الفرن�صي لكرة 
يف  رغبته   لوغريت  نوال  القدم 
برجمة مباراة ودية بني املنتخبني 
الوطني والفرن�صي وذلك قبل نهاية 
 ،2020 العام  يف  املقررة  عهدته 
ا�صت�صافته  لدى  لوغريت  واأو�صح 
الريا�صية  الربامج  اإحدى  يف 
جتديد  لعدم  متاأ�صف  اأنه  بفرن�صا 
جتمع  اإياب  مواجهة  برجمة 
منتخبي اجلزائر وفرن�صا بعد تلك 
التي لعبت يف فرن�صا العام 2001ن 
�صمان  عدم  اإىل  االأمر  مرجعا 
يف  يرغب  الذي  للقاء  التح�صري 

الوطن من اجلانب  باأر�س  خو�صه 
التح�صريات  من  وعددا  االأمني، 
املتعلقة مبقابلة بهذه احل�صا�صية 
بلدين  منتخبي  بني  واحلجم 
ال  اأنه  مو�صحا  جيدا،  يتعارفان 
يحدث  الذي  التاأخر  ي�صتوعب 
جتمع  متجددة  مواجهة  روؤية  يف 
رغبته  ظل  يف  وذلك  املنتخبني 
الكبرية يف حتقيق ذلك وهو الذي 
املو�صوع  يف  احلديث  له  �صبق 
اجلزائرية  االحتادية  رئي�س  رفقة 
لكرة القدم ال�صابق حممد روراوة.
ع.ق.

برنامج اليوم

كوت ديفوار  / مايل   17:00
تون�س  / غانا   20:00



ديباال  باولو  االأرجنتيني  اأعرب 
وت�شيلي  االأرجنتني  مباراة  رجل 
التانغو  راق�شو  ح�شمها  والتي 
وظفروا  هدف  مقابل  بهدفني 
اأمريكا،  كوبا  يف  الثالث  باملركز 
يلعب  عندما  بالراحة  �شعوره  عن 
بجانب ليونيل مي�شي، وقال ديباال 
املباراة:  عقب  ت�رصيحات  يف 
اأن  واآمل  بالراحة،  �شعرت  »لقد 
يكون ليونيل كذلك«، يف اإ�شارة اأنه 
واالن�شجام  التجان�س  على  قادر 
ال�شحافة  طالبت  كما  مي�شي  مع 
واأ�شاف  االأرجنتيني،  واجلمهور 
املو�شوع  اأن  »اأعتقد  ديباال: 
اأن  فيجب  مًعا،  بالتدريب  متعلق 

البطوالت  قبل  الالعبون  يتدرب 
فقد  كاف،  بوقت  وامل�شابقات 
اأن  واآمل  جيدة،  مباريات  قدمنا 
هذا  على  اال�شتمرار  من  نتمكن 
كوبا  »اأنهينا  وتابع:  املنوال«، 
كانت  فقد  ينبغي،  كما  اأمريكا 
مباراة �شعبة للغاية، مل يكن االأمر 
الفوز  يف  جنحنا  لكننا  �شهاًل، 
املركز الثالث، رغم اأن هدفنا كان 

اأبعد من ذلك«.
تبديله  قرار  بعد  فعله  رد  وعن 
ماريا،  دي  ونزول   67 الدقيقة  يف 
يحب  اأحد  »ال  ديباال:  اأو�شح 
اخلروج ويرتك زمالءه يف مواجهة 
خ�شم �شعب«، وانتقد ديباال حكم 

الكثري  »لقد فّوت  قائاًل:  املباراة، 
كانت  فقد  اخلطرية،  االألعاب  من 
وكان  للغاية،  خطرية  املباراة 
اأكرث  يعاقب  اأن  احلكم  على  يتعني 
بالبطاقة  ت�شيلي  يف  العب  من 

�شعداء«،  االآن  لكننا  احلمراء، 
ت�شجيل  من  متكنت  »لقد  واأمت: 
وكان  الفوز،  على  �شاعدنا  هدف 
لو  من  جيدة  متريرة  من  الهدف 

�شيل�شو«.

جدد جنم بر�شلونة االإ�شباين 
ليونيل مي�شي هجومه على 
احتاد اأمريكا اجلنوبية لكرة 
منتقداً  »كومنيبول«،  القدم 
الف�شاد واحلكام بعد طرده 
الثالث  املركز  مباراة  من 
الذي  اأمريكا  كوبا  لبطولة 
االأرجنتني  بالده  اأحرزته 
 1-2 ت�شيلي  على  بفوزها 
كان  واإذا  باولو،  �شاو  يف 
للتحكيم  مي�شي  انتقاد 
النهائي  ن�شف  مباراة  يف 
امل�شيفة  الربازيل  �شد 
اإىل  االحتكام  عدم  ب�شبب 
تقنية الفيديو  بعد مطالبة 
بركلة  مرتني  االأرجنتني 
فاإن  للنقا�س  قابل  جزاء، 
ال�شبت مل  طرده يف مباراة 

كبري  حد  اإىل  مربراً  يكن 
بح�شب ما اأظهرت االإعادة، 
الباراغوياين  احلكم  وقّرر 
فيفار  دي  دياز  ماريو 
ت�شيلي  وقائد  مي�شي  طرد 
الدقيقة  يف  ميديل  غاري 
37 من املباراة حني كانت 
 0-2 متقدمة  االأرجنتني 
ح�شل  احتكاك  ب�شبب 
من  الكرة  خروج  حلظة 
امللعب يف منطقة ت�شيلي.

اأن  االإعادة  واأظهرت 
بع�س  ميديل  دفع  مي�شي 
االأخري  كان  حني  ال�شيء 
الو�شول  من  منعه  يحاول 
قائد  رد  فكان  الكرة،  اإىل 
ت�شيلي عنيفاً اإذ تهجم على 
اأكرث  ودفعه  بر�شلونة  جنم 

فعل  رد  اأي  دون  مرة  من 
من اأف�شل العب يف العامل 
خم�س مرات، ومل ميّر هذا 
الثاين  كان  الذي  الطرد 
اإن  فقط يف م�شرية مي�شي 
الدويل  ال�شعيد  كان  على 
بر�شلونة  فريقه  مع  اأو 
قائد  عند  الكرام  مرور 
بعد  انتقد  اإذ  االأرجنتني 

واحلكام  الف�شاد  املباراة 
النا�س  يحرمون  الذين 
القدم  بكرة  اال�شتمتاع  من 
حد  اإىل  اللعبة  ويف�شدون 
دافع  مي�شي  اأن  وحتى  ما، 
»يذهب  الذي  ميديل  عن 
على  احلدود  اأق�شى  اإىل 
تكن  مل  لكنها  الدوام، 
بطاقة حمراء الأي منا، كان 

.VAR عليه اأن ي�شت�شري
وراأى جنم بر�شلونة ال�شبت 
كان  ت�شيلي  اأمام  طرده  اأن 
على االأرجح ثمناً ملا �رصح 
الربازيل،  مباراة  بعد  به 
مو�شحاً: »اأعتقد اأن الطرد 
قلته،  ما  ب�شبب  ح�شل 
لكن  تداعيات  لكلماتي 
يجب اأن تكون �شادقاً على 
مي�شي  وك�شف  الدوام«، 
ميدالية  ت�شلم  رف�س  الذي 
»قبل  اأنه  الثالث،  املركز 
احلكم  قال  املباراة،  بدء 
مع  التحدث  يف�شل  اأنه 
الالعبني عو�شاً عن توجيه 
االنذارات واأمل اأن نخو�س 
مباراة هادئة، لكنه طردين 

يف اأول حادثة احتكاك«.

مباراة الأرجنتني وت�شيلي 
بالأرقام

فازت االأرجنتني يف 60 من اآخر 89 مباراة جمعتها بت�شيلي  	•
يف جميع امل�شابقات، ومل تخ�رص �شوى يف 6 منا�شبات مبقابل تعادلها 

يف 23 مواجهة اأخرى.

املراكز  اأحد  يف  م�شاركتها  اإنهاء  من  االأرجنتني  متكنت  	•
با�شتثناء  �شتة  اآخر  من  اأمريكا  لكوبا  ن�شخ  خم�س  يف  االأوائل  الثالثة 
ن�شخة 2011 التي ا�شت�شافها االأرجنتني على اأر�شه وغادر فيها ال�شباق 
من الدور ربع النهائي اأمام اأوروغواي بركالت الرتجيح بعد التعادل يف 

الوقتني االأ�شلي واالإ�شايف 1-1.
كوبا  تاريخ  يف  االأرجنتني  ميثل  العب  اأكرث  مي�شي  اأ�شبح  	•
الثالث  املركز  حتديد  مباراة  يف  وجتاوز  مباراة   27 بر�شيد  اأمريكا 
ال�شابق يف املنتخب وبر�شلونة خافيري ما�شكريانو  اأمام ت�شيلي زميله 

�شاحب 26 مباراة يف امل�شابقة.

تعّر�س ليونيل مي�شي للطرد بالبطاقة احلمراء للمرة الثانية  	•
يف م�شواره الكروي، وكلتاهما بقمي�س منتخب االأرجنتني حيث كانت 
االأوىل عام 2005 يف مباراة ودية �شد املجر، علماً باأّن جنم »التانغو« 

مل يتلق اأي طرد يف م�شريته مع ناديه بر�شلونة االإ�شباين حتى االآن.

مل ت�شهد كوبا اأمريكا يف ن�شخها ال�شتة االأخرية حالتي طرد  	•
يف ال�شوط االأول، اإال يف مباراتني فقط ومن املفارقات كالهما كانتا 
جتمع االأرجنتني بت�شيلي، فاالأوىل يف نهائي 2016 حني �شهدت اإق�شاء 
والثانية  )ت�شيلي(،  روخو  وماركو�س  االأرجنتني  دياز  مار�شيلو  الثنائي 

كانت بطرد القائدين ليونيل مي�شي وغاري ميديل.

يف  اأغويرو  ل�شريجيو  احلا�شمة  بتمريرته  مي�شي  ليونيل  بلغ  	•
املنتخب  بقمي�س  له   40 رقم  »االأ�شي�شت«  ت�شيلي  �شد  االأول  الهدف 
ومل  »الربغوث«  بقدم  الأغويرو  الثامن  االأ�شي�شت  اأنه  كما  االأرجنتيني، 
املعتزل  هيغواين  غونزالو  �شوى  الرقم  هذا  اإىل  �شيتي  مهاجم  ي�شبق 

دولياً الذي دّون 9 اأهداف من متريرات حا�شمة ملي�شي.

 8 يف  ال�شباك  زيارة  من  اأغويرو  �شريجيو  القنا�س  متكن  	•
مباريات �شمن مناف�شات كوبا اأمريكا، ومل يتفوق عليه يف هذا ال�شدد 
�شوى العبني فقط نوربريتو منديز وغابريال باتي�شتوتا الذين متكنا من 

هز �شباك اخل�شوم يف 10 مباريات.
بقمي�س  فقط  الثاين  هدفه  ديباال  باولو  �شّجل  	•  
»االألبي �شيلي�شتي« واالأول يف مباراة ر�شمية يف 24 م�شاركة يف م�شواره 

الدويل حتى االآن.

الكومنيبول يرد على اتهامات مي�شي
الت�رصيحات  على  »كومنيبول«  القدم  لكرة  اجلنوبية  اأمريكا  احتاد  رد 
عقب  مي�شي  ليونيل  النجم  االأرجنتيني  املنتخب  قائد  بها  اأدىل  التي 
املقامة  اأمريكا  كوبا  ببطولة  الثالث  املركز  مباراة حتديد  من  طرده 
لها  اأ�شا�س  ال  اتهامات  اأنها  اجلنوبية  اأمريكا  احتاد  واعترب  بالربازيل 
وغري مقبولة، وكان مي�شي قد طرد يف الدقيقة 37 من مواجهة ت�شيلي 
الالتيني«  روخا  »ال  قائد  مع  احتكاك  بعد  االأرجنتني  بها  فازت  التي 

جاري ميديل ومل يح�رص ت�شليم امليداليات.
بياًنا مل يذكر  الكومنيبول  اأ�شدر  وبعد �شاعات من ت�رصيحات مي�شي 
اإطالق  املقبول  غري  من  اعترب  لكنه  �رصاحة،  االأرجنتيني  النجم  فيه 
القدم  كرة  »يف  اأ�شاف:  ال�شحة،  من  وعارية  لها  اأ�شا�س  ال  اتهامات 
االأ�شا�شية  الركائز  واأحد  اأحيانا  يخ�رص  ومن  اأحيانا  يفوز  من  هناك 
يف اللعب النظيف هو تقبل النتيجة باحرتام، نف�س االأمر ينطبق على 
اإن�شانية و�شتظل دائما مثالية«، وتابع: »من غري  قرارات احلكام فهي 
املقبول اإطالق اتهامات ت�شكك يف نزاهة كوبا اأمريكا ب�شبب حوادث 
�شخ�شية يف بطولة �شارك بها 12 منتخبًا يف نف�س الظروف«، واعترب 
وجميع  البطولة  احرتام  من  »تقلل  االتهامات  هذه  اأن  الكومنيبول 
الالعبني امل�شاركني ومئات املوظفني يف الكومنيبول، املوؤ�ش�شة التي 
تعمل بال كلل منذ 2016 جلعل كرة قدم اأمريكا اجلنوبية �شفافة ومهنية 

ومتطورة«.

من  االأرجنتني  ثاأرت 
التي  ت�شيلي  نظريتها 
التتويج  من  حرمتها 
يف  اأمريكا  كوبا  بلقب 
و2016،   2015 ن�شختي 
اأول   1-2 عليها  بالتغلب 
حتديد  مواجهة  يف  اأم�س 
الن�شخة  يف  الثالث  املركز 
املقامة  للبطولة  احلالية 
ملعب  على  بالربازيل، 
كورينثيان�س يف �شاو باولو، 
بقوة  االأرجنتني  ا�شتهلت 
بف�شل هدفني متتاليني من 
وباولو  اأغويرو   �شريجيو 
ديباال قبل اأن تذلل ت�شيلي 
الفارق من ركلة جزاء عرب 
وح�شم  فيدال،  اأرتورو 
املركز  التانغو  منتخب 
يف  خ�رص  اأن  بعد  الثالث 

النهائي  ن�شف  مواجهة 
االأر�س  �شاحب  اأمام 
الربازيل 2-0 يف حني تلقى 
زمالء اأرتورو فيدال هزمية 

قا�شية اأمام بريو 3-0.
املنتخب  اأن  املوؤكد  ومن 

لو  يف�شل  كان  االأرجنتيني 
كان هذا الفوز يف املباراة 
اإحراز  اأجل  من  النهائية 
االإطالق  على  االأول  لقبه 
باأف�شل  والثاأر   ،1993 منذ 
التي  ت�شيلي  من  طريقة 

حرمته من لقب الن�شختني 
يف  عليه  بالفوز  ال�شابقتني 
الرتجيح  بركالت  النهائي 
يف   2015 عامي  مرتني 
ت�شيلي و2016 يف الواليات 

املتحدة.

ت�شيلي،  منتخب  اأما 
االأربعة  دور  يف  وب�شقوطه 
»احل�شان  بريو  اأمام 
البطولة  لهذه  االأ�شود« 
مبعادلة  حلمه  انتهى  فقد 
اإجناز االأرجنتني التي تبقى 
باللقب  الفائزة  الوحيدة 
ثالث مرات متتالية اأعوام 
و1947،  و1946   1945
وجمع اأم�س نهائي الن�شخة 
احلالية بني الربازيل وبريو 
على ملعب ماراكانا ال�شهري 
بقيادة حتكيم ت�شيلي يراأ�شه 
جدير  توبار،  روبريتو 
اأن  اإىل  اأي�شاً،  باالإ�شارة 
 2020 يف  القادمة  الن�شخة 
�شتقام بتنظيم م�شرتك بني 

االأرجنتني وكولومبيا.
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مي�شي يتهم كومنيبول بالف�شاد

كوبا امريكا

الأرجنتني تثاأر من الت�شيلي وتتوج بالربونز

ديبال: اأمتنى راحة مي�شي بجواري يف امللعب
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فل�سطني املغت�سبة من اأدمي الأر�ض اإىل خ�ساب اجل�سد

�سرخة من اأجل حرية الأ�سريات الفل�سطينيات
تالحقت م�ساهد احلب الوطني اخلالد عند اجلزائريني مبنا�سبة ذكر ال�ستقالل وال�سباب، وعاد 

�سهداءهم يف م�سريات الكرامة والتحرر من ال�ستبداد، حيث جاء كل �سهيد لرياقب احلراك ال�سلمي 
احل�ساري، ووا�سلت العدالة فتح ملفات الف�ساد، كما حترك الأئمة ليقولوا كلمتهم.

الق�سم الأول
ا.د. عبد الكاظم العبودي

ويف �سعيها نحو تعرية اآلّيات القمع 
ال�سجن  منظومة  يف  والإرهاب 
ل    (  : الباحثة  ترى  الإ�رسائيلّي، 
تفكيكّية  معّمقة  قراءة  من  مفّر 
الأ�سري  بني  القّوة  لعالقات 
وال�سّجان  جهة،  من  والأ�سرية 
اأخرى(.  جهة  من  ق  واملحِقّ
تنعك�س عالقات   ( الكاتبة:  وترى 
منظومة  يف  املجن�سنة  القوى 
ب�سّتى  يومًيّا  الإ�رسائيلّي  الأ�رسرْ 
واملعتقالت  ال�سجون  اأبعادها يف 
حلظة  منذ  وذلك  الإ�رسائيلّية، 
مبراحل  مروًرا  العتقال، 
بَيرَْد   . بالأ�رسرْ وانتهاًء  التحقيق، 
هام�س  على  -غالبًا-  تبقى  اأّنها 
ال�سجون،  يف  الفل�سطينّي  الن�سال 
وكثرًيا ما يُنظر اإليها كاأّنها ظاهرة 
»ق�سّية  حتت  تندرج  فرعّية 
»ن�سال  اأو  الفل�سطينّية«  الأ�سرية 
قراءة  عن  مبعزل  وذلك  املراأة«، 
اجلن�سايّن  التحليل  تدمج  اأو�سع 
للن�سالت  جتزئة  دون  بال�سيا�سّي 

اأو فر�س هرمّية عليها(. 
نتفق  ونحن  بدارنة،  هديل  وترى 
و�سع  اىل  نتطرق  ونحن  معها، 
يف  الفل�سطينيات   الأ�سريات 
هناك  لي�س  انه  امللف   هذا 
العلمي  البحث  على  حراجة  من 
تناول  عند  املو�سوعية  والكتابة 
ماأ�ساة الأ�رس يف �سجون ال�سهاينة 
وما يرتبط بها من و�سائل واآليات 
واجلن�سي،  اجل�سدي  التعذيب 
ومنها اجلوانب النف�سية لل�سحايا 
حّتى  اأو  الكتابة،  ت�سّكل   ( حيث: 
لتفكيك  الفكرّية،  املواجهة 
وجهيها  على  القّوة  عالقات 
يف  واجلن�سايّن  ال�ستعمارّي 
ل  ت�سِكّ ال�سيا�سّي،  الأ�رسرْ  منظومة 
اأمام  �سّيما  ول  كبرًيا،  حتّدًيا 
والتعريفات  ال�سمت  حواجز 
ال�ساأن/احلّيز  ملفاهيم  املجّمدة 
اإذ  اخلا�ّس؛  وال�ساأن/احلّيز  العاّم 
الفل�سطينّية  العقلّية  يف  حّتى  اإّنه 
والأ�رسرْ  لال�ستعمار  املناِه�سة 

غرفة  غالبًا  تتحّول  ال�سيا�سّي، 
حلظات  غ�سون  يف  التحقيق 
عن  نتحّدث  حني  عاّم،  حّيز  من 
اإىل  »ال�سيا�سّي«،  التعذيب  اآلّيات 
حّيز خا�ّس اإذا حتّدثنا عن اآلّيات 
»اجلن�سّي«.  والعنف  التعذيب 
الف�سل  يتبع  بطبيعته  وهذا 
بني »اجلن�سّي«  ال�سائد  الذكورّي 
الوهمّية  والهّوة  و»ال�سيا�سّي« 

بينهما(.    

�سيا�سات التخويف والإرهاب

والإرهاب  التخويف  �سيا�سات  اإّن 
املعتقالت  يف  اجلن�سّي  والعنف 
هي   ما  الإ�رسائيلّية  وال�سجون 
النهج  من  يتجّزاأ  ل  جزء  اإّل   (
وخاللها  ال�سمويّل،  الإ�رسائيلّي 
للذهنّية  جلّية  �سورة  تربز 
يجري  ال�ستعمارّية،  واملمار�سة 
اجلندرّية  الأدوار  توظيف  وفقها 
ال�ست�رساقّية  والقوالب  النمطّية، 
�سلطوّية  كفل�سفة  الذكورّية 
الأبي�س  الرجل  بح�سبها  يت�رّسف 
تارًة، وك�سّجان تارة  ق  بزّيه كمحِقّ

اأخرى(.
بدارنة  هديل  الباحثة  مع  نتفق 
يف  خال�ساتها  اأهم  اإحدى  يف 
ج�سد  لم  يَ�سرْ ل    (  : مقالها 
من  ال�سجني  الفل�سطينّي  الرجل 
وطاأة  حتت  القمعّية  اجَلنرْ�سنة 
يغدو  الأمر  اأّن  اإّل  ال�ستعمار، 
حالة  يف  وح�سا�سّيًة  انت�ساًرا  اأكرث 
حيث  الفل�سطينّية،  املراأة  ج�سد 
يجري ا�ستغالل مكّوناته اجلن�سّية 
واجلندرّية وال�سيا�سّية لتنفيذ هذه 
املمار�سات الذكورّية(.  ) هذا ل 
و»اجلن�سانية«  »املراأة«  اأّن  يعني 
كلمتان مرتادفتان اأو -كما تّدعي 
»كاثرين مكينون« - اأّن اجَلن�سانّية 
للمارك�سّية؛  كالعمل  هي  للن�سوّية 
متاًما،  ذلك  من  العك�س  على  بل 
الكويرّية  الن�سوّية  كاهل  تقع على 
والعررْق  الطبقة  تناول  م�سوؤولّية 
والرجولة، يف التنظري واملمار�سة، 
به  تتناول  الذي  نف�سه  بالقدر 
يف  لها  ميكن  فال  اجلن�سانّية، 
دون  ذاك  عن  هذا  ف�سل  الواقع 

الوقوع يف مطّب ليربايّل خطري(. 
مبتابعة  اخلا�س  امللف  هذا  ويف 
الفل�سطينيات يف  الأ�سريات  و�سع 
الذي  ال�سهيوين  الكيان  �سجون 
نعده ب�ستة حلقات للن�رس يف عديد 
املت�سامنة  اجلزائرية   ال�سحف 
الفل�سطيني«   الأ�سري  نادي   « مع 
يف اجلزائر ل بد اإن ن�سري اىل انه 
ويف  الأخرية،  ال�سنوات  خالل   (
خ�سّم اإ�رساب الأ�رسى ال�سيا�سّيني 
العاّم، طفت على ال�سطح اإفادات 
الأ�سريات  فيها  بلّغت  عديدة 
العنف  اآلّيات  عن  والأ�رسى 
والتعذيب التي �سمدوا يف وجهها، 
اجلن�سّي  القمع  اآلّيات  دون حذف 
واملعنوّي  اجل�سدّي  واأثرها 
جزئًيّا  ُك�ِسف  وبذلك  عليهّن/م. 
الأ�رسرْ  ق�سبان  وراء  يحدث  عّما 
اإىل  يتحّول  عندما  الإ�رسائيلّي 
ا�سطالًحا. واأّكدت  خا�ّس«  »حّيز 
ال�سيا�سّيات  الأ�سريات  ع�رسات 
العنف  اأّن  الفل�سطينّيات 
الأ�رسرْ  �سلطات  متار�سه  الذي 
مقروًنا  دائًما  يكون  الإ�رسائيلّية 
واأّن  قا�سية،  جن�سّية  بانتهاكات 
والتحّر�س  امُلَعّري  التفتي�س 
اأثناء  واجل�سدّي  اللفظّي  اجلن�سّي 
يف  اأو  املحاكم،  اإىل  خروجهّن 
روتيًنا  اأ�سبح  العائلّية،  الزيارات 
عب عليهّن مواجهته يف  َمقيًتا يَ�سرْ

ر(. كّل مّرة َمهما تَكَرّ
الإفادات  بع�س  نعر�س  اإذ  ونحن 
بع�س  يف  املدونة  العديدة 
والفل�سطينية،  العربية  الن�رسيات 
نقال عن حمامني اأو عن اأ�سريات 
اأطلق  فل�سطينيات،  و�سجينات 
خمتلف  من  وهن  �رساحهن، 
ي�رسن  وهن  والأعمار،  التهم 
له  تعر�سن  ما  بع�س  اإىل   فيها  
مدانة  وممار�سات  تعذيب  من 
تع�سف  ومن  املحققني  قبل  من 
 ( ال�سهيونية  ال�سجون  اإدارات 
التحقيق  اأثناء  يف  اأّنه  كذلك  تَبنَيّ 
منهّن  املحّققني  بع�س  يقرتب 
كعقاب  بالغت�ساب  ويهّددونهّن 
ينزعون  اأو  وعنادهّن،  ل�سمودهّن 
كو�سيلة  روؤو�سهّن  عن  احلجاب 
وكاآلّية  لالإذلل  وحماولة  �سغط 

للقمع اجلن�سّي(. 

�سهادات

املحّقق  قال  اإحدى احلالت،  يف 
اأن  بعد  التحقيق  اأثناء  لالأ�سرية، 
 ( اإّنها  راأ�سها،  عن  احلجاب  نزع 
هذا  دون  هكذا…  جن�سًيّا  تثريه 
راأ�سها(،  على  املو�سوع  الهراء 
الأ�سريِة  خلفّيَة  بذلك  م�ستغاًلّ 
املحاِفظَة  واملجتمعّيَة  الدينّيَة 
ي�ستمد  كي  اجلندرّيَة  وهند�َستَها 
كرجل  م�ساعًفا،  ا�ستقواًء 
ا�ستعالئٍيّ  باأ�سلوب  وكم�ستعِمر، 

وح�سيته  ميار�س  وكي   ، ذكورٍيّ
جزء  ويف  علمايّن.  تقّدمٍيّ  بقناع 
وبالإ�سافة  ال�سهادات،  من  اآخر 
اجلن�سّية  الألفاظ  من  وابل  اإىل 
امل�سيئة التي تنهال عليهن خالل 
اإرغامهّن  اآلّية  تكّررت  العتقال، 
على تنفيذ و�سعّيات لها اإيحاءات 
ابتغاَء  اجلنود  ِقبل  من  جن�سّية 

ك�رسهّن معنوًيّا.
هديل  الكاتبة  بحث  وح�سب 
الإ�سارة  جتدر  هنا  بدارنة:)  
عن  وال�سكوى  الإبالغ  موانع  اأّن 
التي  اجلن�سّية  النتهاكات  جملة 
والأ�رسى  الأ�سريات  لها  تتعّر�س 
ال�سجون  يف  الفل�سطينّيون 
الإ�رسائيلّية م�ساعفة؛ فبالإ�سافة 
اإىل اخلوف من التنكيل النتقامّي 
التعذيب،  جتربة  اإحياء  واإعادة 
�سمت  بجدار  الإفادات  ت�سطدم 
يخ�س  ما  يف  ثقايّف  اجتماعّي 
ذلك  ويزداد  اجل�سد،  َجن�سانّية 
ح�ّسا�سّيًة يف حال الأ�سرية املراأة، 
اإذ اإّنه يف حال ت�رسيب هذه ال�سكاوى 
اإىل احلّيز العاّم الفل�سطينّي يكون 
والقت�سادّي  الجتماعّي  الثمن 
اأّنه  باهًظا. من دلئل ذلك  عليها 
»حتقيق  املتداولة  الت�سمية  باتت 
الذي  التحقيق  على  تعود  العار« 
الإ�رسائيلّي  ق  املحِقّ فيه  ف  يوِظّ
ج�سد  على  جن�سّية  تعذيب  اآلّيات 

الأ�سرية(.
يظهر يف �سهادة اإحدى الأ�سريات 
�سها  رات التي روت عن تعُرّ املحَرّ
املوؤمل ملحاولتَي اغت�ساب حاملة 
واجل�سدّية  النف�سّية  اآثاره  معها 
حّتى اليوم. كانت ل تزال تذكره؛ 
من  اأكرث  لي�س  ق  )املحِقّ »هو« 
�سمري غائب يف كالمها( يهّددها 
يف  بالعرتافات  ِل  تُدرْ مل  لأّنها 
تتاأملني  »�ساأجعلك  التحقيق: 
وعندها  املتعة،  فرط  من 
اأقّرت  �ستتكلّمني«…  وقد 
ن�سيان  حماولت  اأّن  ب�سهادتها 
ال�سّباط  واأظافر  واأ�سنان  وجوه 
تعذيبها  على  تناوبوا  الذين 
مّرة،  بعد  مّرة  بالف�سل  تبوء 
ي�ستحيل  جتربة  اأ�سرية  وكاأّنها 
اليوم  كونها  رغم  قيودها  فّك 
مرّوعة  �سهادة  يف  رة«.  »حمَرّ
جوهر  اأمامنا  يتج�ّسد  كهذه، 
اإّنها  اأي  املازو�سّية«،  »الأنوثة 
ل  �سيا�سّية-  وكفاعلة  -كمراأة 
ت�ست�سعر اللّذة، يف نظر اجلاّلد، 
له  وخ�سعت  انقادت  اإذا  اإّل 
ًفا  مت�رِسّ �سجيًنا  ج�سًدا  لتكون 

طوع اأوامره ال�سلطوّية.
الإرهاب والعنف اجلن�سّي

لهذا  وكما ترى الباحثة ) ترتبط 
اآلّيات الإرهاب والعنف اجلن�سّي، 
ال�سيا�سّي،  الأٍ�سري  حالة  يف 

حّتى  واأحياًنا  والهزمية  باملذلّة 
»الرجويّل  العن�رس  بافتقاد 
نف�سها  هي  اإّنها  القومّي«. 
الفل�سفة الذكورّية التي تف�سل يف 
قّوة  ذاته،  بحّد  ال�سمود،  اعتبار 
�سفة  النك�سار  باعتبار  حّتى  اأو 
ب�رسّية، ل �سعًفا »اأنثوًيّا« �سائًنا. 
نتيجة ذلك، قليلة هي الإفادات 
اإىل هذه  التي تتطّرق  والكتابات 

املمار�سات اأو تقوم بنب�سها(. 
يف  الكامنة  الكفاحّية  القّوة  اإّن 
وجه  يف  املعنوّي  ال�سمود  حالة 
الإ�رسائيلّي  والتنكيل  التعذيب 
اأمٌر ي�سعب على العقل ا�ستيعابه. 
فهذه العزمية الهائلة بالتفّوق على 
ومعتقالته  �سجنه  امل�ستعِمر يف 
�سوى  »�سالح«  دومنا  الغا�سمة 
العزمية  هذه  املجّردة،  الذات 
وحُتيي  القّوة،  عالقات  تتحّدى 
الطابع اجلماعّي وال�سيا�سّي بني 
قبعوا  واإنرْ  والأ�سريات،  الأ�رسى 

يف زنازين العزل النفرادّي!
فل�سطينّي  كمجتمع  تغييبنا  اأّما 
ال�سطهاد  اأ�ساليب  عن 
على  اجلن�سّي  ال�ستعمارّي 
اأ�سكاله كاّفة، اأو ح�رسه يف خانة 
ومن  الأبعاد  الأحادّية  »املراأة« 
اآِمن  حّيز  خلق  دون  اإهماله،  ثَّم 
وجمابهته،  ومناق�سته  لطرحه 
قّوة  الإ�رسائيلّي  اجلاّلَد  فيزيد 
�سلطوًيّا  م�سلًكا  اأمامه  ويف�سح 
العرقالت  من  خالًيا  ذكورًيّا 
واملطّبات، كاأّننا جميعنا توّقفنا 
راأينا  اإن  ما  وخجل  ب�سمت 
تابو  »قف:  اإ�سارة  مدخله  على 
من  بدًل  اأمامك«،  اجتماعّي 

هدمه وحتطيمه. 
اجلاثمة  ال�سجن  موؤ�ّس�سة  اإن 
كانت  ال�سيا�سّيني  الأ�رسى  على 
الكيان  اأعمدة  اأحد  تزال-  -ول 
ال�سهيويّن كمنظومة ا�ستعمارّية، 
يف  والأ�سريات  الأ�رسى  و�سموُد 
وجهها ما هو اإّل در�س يف الروح 
عنه  تعرّب  واحلياة،  الن�سالّية 
خ�رس  ر  املحَرّ الأ�سري  كلمات 
ا، ولن اأذهب  عدنان: »ُوِلدُت حًرّ
احتجاز  طواعيًة.  ال�سجن  اإىل 
اعتداء  هما  واعتقايل  حّرّيتي 

على ُهوّيتي وعلى وجودي«.
قهر ال�سجناء الفل�سطينيني

ال�سجناء  ظلوا  اأن غالبية  ورغم 
العتقال  باب  حتت  حمتجزين 

الإداري  اإل اأن �سلطات ال�سجون 
قهر  يف  ا�ستمرت  الإ�رسائيلية 
وتدخلت  الفل�سطينيني  ال�سجناء 
وجمرى  ظروف  يف  بف�سا�سة 
ال�سجون،  يف  اليومية  حياتهم 
وحاولت �سبطهم بوظائف يوميه 
�سمل  كقانون  اعتربت  قاهره 
الإ�رسائيلية.  ال�سجون  اغلب 
ال�سحوة  لهم وقت  حيث حددت 
من النوم يف ال�سباح لكي جتري 
لل�سجناء،  ال�سباحي  التعداد 
كما  الفطور،  وقت  وحددت 
)الفورة(،  النزهة  وقت  حددت 
والتعداد  والع�ساء  الغداء  ووقت 
الآليات  من  وغريها  امل�سائي 
يف  هي  التي  اليومية،  القهرية 
قهرية  اأ�ساليب  الآمر  حقيقة 
تعذيبية موجهه اإىل ك�رس روحهم 
املعنوية، بهدف قتل اإرادتهم من 
كائنات  اإىل  وحتويلهم  الداخل، 

فارغة املحتوى.
 تنكرت �سلطات الحتالل حلقوق 
�سلطات  وتعاملت  الأ�رسى، 
الأ�رسى  مع  ال�سهيونية  ال�سجون 
اأنهم  على  اعتقالهم  حلظة  منذ 
لي�سوا ب�رسا ي�ستحقون الحرتام؛ 
وقتله،  وخمربون  جمرمون  بل 
جوهر  حددت  فقد  وبالتايل 
م�سبقا  معهم  واملعاملة  العالقة 
جنائيني.  �سجناء  وكاأنهم  ب�سكل 
ال�سجينات  تعذيب  وي�ستمر 
واإن  عديدة،  باأ�ساليب  وال�سجناء 
هو  هنا  بالتعذيب  نق�سده  ما 
لي�س ما يتعر�س له الأ�رسى اأثناء 
اأثناء مرحلة  اأو  اعتقالهم،  عملية 
فتلك  )ال�ستجواب(  التحقيق 
ميكن  ل  جدا  قا�سية  املرحلة 
تو�سيف ب�ساعتها وق�سوتها، واإمنا 
نق�سد به )التعذيب( ما يتعر�س له 
الأ�رسى اأثناء وجودهم يف الأ�رس 
نف�سي  تعذيب  من  ال�سجن  ويف 
وج�سدي من خالل اإجبار الأ�سري 
الأعمال  بع�س  ممار�سة  على 
وانتمائه  قناعته  مع  تتنافى  التي 
العمل  على  كاإجباره  الوطني، 
ع�سكرية  من�سئات  يف  وال�سخرة 
داخل ال�سجن، وهي اأفعال هادفة 
من وراءها الإنهاء اأو الق�ساء على 
الأ�سري �سيا�سيا ونف�سيا واإن�سانيا؛ 
من  واإخراجه  اإلغائه  وبالتايل 
ومنا�سل  كمقاوم  الوطني  ال�سف 

�سد الحتالل.

الق�سم الثاين



بقلم / �أ. خل�سر. بن يو�سف

ر�فعة  طفولة  �ساعر  لكل 
هي  فما  و�ل�سوق،  باحلب 
�لتقيت  كيف  طفولتك  �بعاد 

بكر��سة �ل�سعر؟
واحلب  طفولة  �شاعر  لكل  حقيقة 
ثنائيات  من  يقابلهما  وما  وال�شوق 
كل  ذات  يف  موجودة  اأنها  �شك  ال 
فقط  طفولتي  عن  اأما  اإن�شان، 
ملأت باحلب وجدت نف�شي حينها 
واأنا بني �شفحات الكتب والدواوين 
بارك،  جاك  الوطنية  املكتبة  يف 
االآخر  واأفكر يف  البيت  اأنظم  كنت 
تارة  واأغريه  ن�شجه  يف  واأتعب 

واأتركه اأخرى.

جمهول  نكت�سف  �ملحو  من 
�ملخاطرة  وعمق  �لكتابة، 
من  �لق�سيدة،  �سيافة  مع 
�لآخر  على  �سيًفا  يكون  �لذي 
�أم  �ل�ساعر؟  �أم  �لق�سيدة 
كالهما يف �سيافة متعة تفتك 

بتكهنات عّر�فة؟
�شيفا  يكون  منهما  كل  اأن  اأرى 
ال�شاعر  ي�شتلهم  فمذ  للآخر 
كفيه  بني  ي�شعها  اأن  اإىل  ق�شيدته 
يف  منهما  كل  يكون  هنا  لتنقيحها 

�شيافة االآخر.

�نخر�ط  �ل�سعرية  �لكتابة 
لعو�مل  �لإن�سات  يف  عنيف 
باجلرح  �مل�سبعة  �لد�خل 
لت�ساعيف  تعرية  و�حللم، 
�لذ�كرة ِب�سعلة �لق�سيدة، هل 
على  قادر  �ل�سعر  باأن  توؤمن 

�أنقى  هو  ما  �إىل  �لعامل  تغيري 
و�أ�سفى يف ظل �ل�سلم و�ل�سالم 
وقتل  �حلروب  عن  بعيًد� 

�لأبرياء؟
اإن مهمة ال�شعر تتجلى يف التطهري 
فاإنه  ن�شه  يلقي  حني  فال�شاعر 
امل�شتمعني  واأنف�س  نف�شه  يطهر 
يعالج  ن�شه  كان  اإذا  خا�شة  اإليه 
نف�س  ويف  اجتماعيا  مو�شوعا 
عواملنا  ال�شعر  يغري  الوقت 
واأنقى  اأ�شفى  اإىل ما هو  الداخلية 
وبالتايل يج�شد معنى االإن�شانية يف 

الواقع.

�ل�ساعر  قلعة  �لق�سيدة  هل 
من  وبها  فيها  يحتمي  �لد�ئمة 
و�لغرت�ب  �حلزن  عو��سف 
يطل  نافذة  �أم  و�ل�سجن، 
�ل�سرية  �أ�سيائه  على  منها 

و�حلميمة؟
طبعا الق�شيدة قلعة لل�شاعر يحتمي 
بها وفيها ويطل من خلل نوافذها 

على اأ�شيائه ال�رسية واحلميمية.

�أم  �إىل �أي حد يعنيك �لقارئ، 
�أن �لقارئ �لعادي ل يعنيك؟

اإىل اأبعد حد ، فالن�س حني يخرج 
من عندي ي�شري ملكا للقارئ  حتى 
واإن كانت القراءات تتعدد وتختلف 
اأرى القارئ مراآة  عند القراء فاإين 

عاك�شة الإ�رساق الق�شيدة.

بني  �سامقة  مرتبة  لل�سعر 
�أنها  يقال  �ل�سعرية،  �لفنون 
�خلطاب  ل�سالح  تر�جعت 
مدى  ما  �لق�سري،  �لق�س�سي 

�سحة هذ� �لقول؟
تراجعت  ال�شعر  مكانة  اأن  �شحيح 
ل�شالح اخلطاب الق�ش�شي الق�شري 
وذلك لظهور فنون اأخرى كاخلاطرة 
وال�شعر النرثي واختلط االأجنا�س 

االأدبية وامتزاجها.

بـ  �ملو�سوم  ��سد�رك  �إىل  لنعد 
حر�ك وهو ديو�ن �سعري عن 
و�لتوزيع،  للن�سر  يوتوبيا  د�ر 
�لبد�ع  هذ�  عن  �أكرث  حدثنا 
�لفنية  �ل�سو�غل  وماهي 
و�جلمالية �لتي ��ستغلت عليها 
�لفكرة  وما  ن�سو�سك،  د�خل 

�لعامة للديو�ن؟
دار  عن  �شي�شدر  �شعري  ديوان 
العنوان  هذا  اعتمدت  يوتوبيا 
لت�شليل القراء، هذا الديوان يحوي 
ق�شيدة واحدة تعك�س ما يجري يف 
ال�شارع اأما الق�شائد االأخرى فهي 
حركة للم�شاعر وانتفا�شة لها وهي 
جت�شيد ملعاناة ع�شتها يف فرتة ما، 

ما بني حزن وفرح وغ�شب واأمل.
 

تتغذى �لق�سيدة من �لأمكنة 
نحو  عبورها  توؤ�س�س  وهي 
هل  بهدوء،  �حللمية  �ملهاوي 
تروي�س  �ل�ساعر  مبقدور 

�ملكان باللغة؟
املكان والزمان عن�رسان يح�رسان  
عند كل �شاعر  ويتج�شدان يف لغته 
ال�شعرية وبالتايل يبني �شوره عليها 
فال�شاعر الذي يعي�س يف ال�شحراء 
على  ال�شعرية  �شوره  يبني  مثل 
الرمال والنخيل وال�شعف واجلمال 
ال�شاعر  اأما   .... والكرم  والرحابة 

املدينة  ترف  يف  يعي�س  الذي 
و�شو�شائها فتكون األفاظه خمتلفة 
متاما عن االأول وتكون مو�شوعاته 

خمتلفة اأي�شا.

ق�سيدة  ديو�نك  يف  تتجلى 
�لحتفال  �أو  �لتفا�سيل 
يف  و�ملعي�س  باليومي 
�ل�سعري  �ملنت  جغر�فيات 
هذه  �أعطتك  هل  �ملعا�سر، 
�آخر  ا  جمالًيّ ُبْعًد�  �لكتابة 

ِخ�سًبا وخالًقا يف �آٍن؟
ال�شكل يف الق�شيدة ال�شعرية مهما 
ال�شاعر  نف�شية  يعك�س  فاإنه  كان 
وهذا ي�شكل بعدا جماليا كما قلت 
وميثل اأيقاعا مرئيا خ�شبا للقارئ 
وهذا بعد اآخر يوؤدي اإىل اختلف 

القراءات.

بالعمق  �سعرك  يتميز 
�أين  من  و�جلمال،  و�لإيحاء 
�إلهامك  م�سادر  ��ستمديت 

�ل�سعري؟
طبيعة  من  بي  يحيط  ما  كل  من 
من  واأ�شواك،  ورود  من  واأحزان، 
اأنها  اعتقدت  التي  االأ�شياء  كل 
جميلة وخيبت ظني، ومن كل �شيء 
ح�شبته قبيحا ولكن كان يف جوهره 

جميل.

يقول �ل�ساعر لوي�س �أَر�غون " 
�ل�سعر لأُ�سبنا جميًعا...  لول 
�أَلي�س  �لقلبية"  بال�سكتة 
خر�ب  �سعر  بدون  �لعامل 

وخو�ء؟
جميعا  الأ�شبنا  ال�شعر  لوال  حقا 
عما  يعرب  فال�شاعر  قلبية  ب�شكتة 
يفجر  هو  وبالتايل  ذاته  يف  يجول 

مكبوتاته وي�شارك غريه حني يلقي 
ن�شه فقد جند بع�س املتلقني يف 
ملجرد  يبكون  ال�شعرية  االأما�شي 
الن�شو�س  من  لن�س  �شماعهم 
�شدة  من  يطريون  اأخرين  وجند 
الفرح مبجرد �شماعهم لن�س اأي�شا 
كلتا احلالتني  ال�شاعر يف  الأن  ذلك 
اأحزانهم  يف  متابعيه  ي�شارك 
ال�شعر  فلوال  وبالتايل  واأفراحهم 

لكان العامل خرابا.

كلمة ختامية؟
لنا ولكم  التوفيق  اأمتنى  يف االأخري 
اإن�شانا  مني  �شنع  من  كل  واأ�شكر 
اأبداأ  �شاعرا  مني  ي�شنع  اأن  قبل 
اإىل  واأنتهي  واأ�شاتذتي  والدي  من 
الرببرية التي اأحببت، �شكر خا�س 
اهلل  وفقكم  الطاقم  وكل  للجريدة 

اإىل خدمة الثقافة والفكر.
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�ل�ساعر ر�بح رو�بحي "للو�سط "

اجلزائري  ال�شارع  يف  يجري  ما  تعك�س  ق�شيدة  " حراك".... 
ر�بح رو�بحي 11/12/1988 فرندة ، تيارت ، �أ�ستاذ لغة عربية بالتعليم �ملتو�سط. �سارك يف �لعديد من �لأما�سي و�مل�سابقات �ل�سعرية �لوطنية و�لدولية 

له ديو�ن �لكرتوين بعنو�ن "تر�تيل يف ليل عربي" وديو�ن �سي�سدر قريبا بعنو�ن" حر�ك".

  ي�شدر قريباً كتاب "الدرب ال�شيق 
اإىل اأوكو" لل�شاعر الياباين مات�شوو 
ومن  كنعان،  علي  برتجمة  بات�شو، 

من�شورات التكوين.
قطعها  رحلة  الكتاب  ويتناول 
مائة  ملدة  االأقدام  على  ال�شاعر 
وملحظاته  يوماً  وخم�شني 

وتاأملته.
االأدبي  اال�شم  بات�شو،  ومات�شوو 
 -1644( مانوفو�شا"  "مات�شوو  لـ 
ومعلم  ياباين،  �شاعر  وهو   )1694
الـ"هايكو" االأكرب بل منازع،  �شعر 
النرث  �شعر  يف  بارعاً  اأي�شاً  كان 

الياباين اأو "هائيبون".
بات�شو مع كل من  وي�شكل مات�شوو 
واإهارا  اإميون  مونزا  �شيكانات�شو 
�شايكاكو، اأعمدة االأدب الياباين يف 
اأو�شاكا  بـ"قرن  الفرتة التي عرفت 

الذهبي".
ويف مرحلة مف�شلية من حياته راح 
ي�رسب يف فجاج االأر�س على غري 
عن  وعرب  معلماً،  متفكراً،  هدى، 

فل�شفته الهادئة يف ال�شعر.
العزلة.. التاأمل

مونيفو�شا"،  "مات�شو-اأو  وينحدر 
املحاربة  العائلت  اإحدى  من 
تقليدية،  تربية  تلقى  )�شاموراي(، 
حتت  مبكرة  �شن  يف  وهو  واأ�شبح 
املعقل  �شيد  اأبناء  اأكرب  ت�رسف 
الذي ينتمي اإليه، ا�شتمر يف خدمته 
الكبري يف 1666،  �شيده  وفاة  حتى 
يف  االأثر  عميق  ملوته  كان  والذي 
الق�رس،  حياة  عن  وابتعد  نف�شه 
)العا�شمة  اإىل"كيوتو"  رحل  ثم 
يف  درا�شته  ليتابع  االإمرباطورية( 

االآداب.
العزلة،  حياة  ف�شل   ،1681 عام 
)طوكيو  من"اإيدو  بالقرب  فانزوى 
ا�شم  عليه  اأطلق  مكان  يف  اليوم( 
)با�شو- املوز"  �شجرة  "�شومعة 
)با�شو(  لقبه  ا�شتمد  ومنها  اآن(، 
وقام  املوز،  �شجرة  يعني  والذي 
وبداأ  البوذي،  زن  مذهب  بدرا�شة 

يف ممار�شة التاأمل.
مقتطفات

الع�رس  ال�شنوات  با�شو  وكر�س 
للرتحال  حياته  من  االأخرية 
اليابان،  اأرجاء  فتنقل يف  والتاأمل، 

الرحاالت بفرتات  تلك  كان يقطع 
تويف  للتاأمل،  يخ�ش�شها  طويلة 
اأثناء اإحدى رحلته، وقام يف الليلة 
على  "هايكو"  بيت  بخط  االأخرية 

اإحدى االأوراق:
مري�س وقت ترحايل

واأحلمي تتجول طافيًة
يف احلقول الذابلة

قوارب  الأحد  م�شهدا  ي�شف  وقال 
طيور  وهي  البحر(،  )غراب  الغاق 
بحرية لونها داكن لها قدرة عجيبة 
و�شيد  املاء  حتت  الغو�س  على 
لذلك  الب�رس  ا�شتخدمها  ال�شمك، 
ياأخذونها  حيث  برتبيتها،  وقاموا 
لهم  لت�شطاد  قارب  منت  على 
ال  حتى  بخيوط  رقبها  وريبطون 
يف  تخزنه  الذي  ال�شمك  تبتلع 

جراب رقبتها:
مبتهجا كان

ما اأتع�شه االآن
قارب الغاق

يقتلع  ح�شانا  مرة  ذات  و�شاهد 
ليقتات  ال�شجريات  بع�س  اأوراق 

منها فاأن�شد:

على قارعة الطريق
ترك اجُللُْجل نف�شه

للح�شان يرعاه
قال  ق�شائده  اأ�شهر  اإحدى  ويف 
على  تقفز  �شفدعة  منظر  ي�شف 

�شطح املاء:
الربكة القدمية

تقفز فيها �شفدعة
�شوت املاء

اخلريف  ف�شل  نهاية  ي�شف  وقال 
حيث مو�شم ح�شاد الك�شتناء:

اخلريف راحل
االأيادي تنفرد مفتوحة

اأكواز الك�شتناء
من  نوع  "هايكو"،  الـ  اأن  يذكر 
ال�شعر الياباين، يحاول يف ال�شاعر، 
التعبري  ب�شيطة  األفاظ  خلل  من 
اأواأحا�شي�س  جيا�شة  م�شاعر  عن 
عميقة، وتتاألف اأ�شعار الهايكو من 
بيت واحد فقط، مكون من �شبعة 
)باليابانية(،  �شوتياً  مقطعاً  ع�رس 
اأ�شطر  ثلثة  يف  عادة  وتكتب 

)خم�شة، �شبعة ثم خم�شة(.
وكالت 

بات�سو �لياباين مات�سوو  " لل�ساعر 

العربية اإىل  قريبًا  اأوكو"..  اإىل  ال�شيق  "الدرب 

الثقايف  املركز  عن  حديثا  �شدر 
رواية  العربي يف املغرب، ترجمة 
"خم�شة تقابلهم يف اجلنة" للموؤلف 
واأ�شاف  األبوم،  ميت�س  االأمريكي 
عبارة  العربية  للن�شخة  النا�رس 

"ت�شاحلك مع احلياة".
وياأتي على غلف الرواية: "الق�شة 
اإال تخمني،  التي �شتقراأها ما هي 
يُدِرك  اأن  ما،  نحو  على  اأمنية، 
النا�س الذين مل ي�شعروا باأهميتهم 
كانوا  كم  الدنيا،  احلياة  يف  هنا 

مهمني، وكم كانوا حمبوبني".

هي  الرواية  فاإن  الدار  وح�شب 
للجدل  ومثرية  �شيقة  حكاية 
الكاتب  فيها  يطرح  ما،  حد  اىل 
�شخ�س  حياة  يف  يومية  ت�شاوؤالت 
قد  يومية  باأحداث  مير  ب�شيط 
تتقاطع مع حياة اأي ان�شان يف اأي 
اإال  جغرافية،  بقعة  اأي  اأو  جمتمع 
حياة  اأحداث  �رسد  هو  مييزه  ما 
النهاية  من  عك�شي،  ب�شكل  البطل 
بني  ال�شلة  واجداً  البداية  اإىل 
طريقة،  يف  كل  �شائرين  اأ�شخا�س 

كل يف عامله اخلا�س.

للموؤلف �لأمريكي ميت�س �ألبوم

رواية "خم�شة تقابلهم يف اجلنة".. 
حكاية عك�شية

وكالت 
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 �سيعر�ض يف 09 جويلية بدار عبد اللطيف 

  فيلم وثائقي ي�ضتذكر "حمرقة الظهرة...جرمية احل�ضارة "بقبيلة اأوالد الرياح 
�ستحت�سن دار عبد اللطيف باجلزائر العا�سمة  يوم 09 جويلية عر�ض الفيلم الوثائقي » حمرقة الظهرة...جرمية احل�سارة«  للمخرج اجلزائري عبد الرحمن 
م�سطفى  املنتج من طرف الوكالة اجلزائرية للإ�سعاع الثقايف ، على  ال�ساعة   الثامنة م�ساء حيث �سي�ستمتع اجلمهور العا�سق للفن ال�سابع لهذا العمل يف مدة 70 

دقيقة  حيث من املرتقب اأن  يلقى هذا العمل  ال�سينمائي  التاريخي   اإقبال وا�سعا من  طرف اجلزائريني الذين �سيكت�سفون ب�ساعة اجلرائم التي ارتكبها امل�ستعمر 
الفرن�سي الغا�سم  على اأر�ض اجلزائر بلد املليون ون�سف املليون �سهيد  فهم لن ين�سوهم فذكراهم �ستبقى خالدة يف اأذهان الأجيال ملا قدموه من ت�سحيات ج�سام  من 
اأجل نيل احلرية وال�ستقلل ويتزامن عر�ض هذا الفيلم مع   الحتفال مبرور الذكرى الـ 57  لعيدي ال�ستقلل وال�سباب وا�سرتجاع ال�سيادة الوطنية به  والذي  

ي�ستذكره ال�سعب اجلزائري كل �سنة  بتاريخ 5 جويلية . 

حكيم مالك 

جرمية �سنيعة يف قبيلة 
»اأولد الرياح« يدينها التاريخ 

وتدور اأحداث الفيلم  الوثائقي   يف 
19 جوان  1845 ، يف   قبيلة »اأوالد 
رياح«   اأحدى بلديات  دائرة احلناية  
بني  من  رياح  من   ، تلم�سان  بوالية 
اأمرهم  بداية  يف  ا�ستقروا  هالل، 
ب�سمال تلم�سان حيث �سكلت ذريتهم 
تلم�سان،  بنواحي  رياح  اأوالد  اآغوية 
املحال  قبائل  ب�سطت  وعندما 
على  �سيطرتها  الهاللية  ال�سويدية 
القرن  اأواخر  يف  تلم�سان  نواحي 
وانتقل  رياح،  اأوالد  حالفهم  15م 
الظهرة  جبال  اإىل  منهم  ف�سيل 
حيث �سكلوا فرع اأوالد رياح هنالك  
�سد  درقاوة  انتفا�سة  يف  �ساركوا 
االأتراك، وبايعوا االأمري عبد القادر 
بومعزة،  مع  ثاروا  ثم   ونا�رصوه 
االأمامية،  �سفوفه  يف  وجاهدوا 
يف  بيلي�سيي  العقيد  منهم  فانتقم 
كان  و   1845 �سنة  نقمارية  جمزرة 
�سنة  رياح  بن  بلحاج  القبيلة  �سيخ 
قيادة  بعد يف  فيما  ليخلفه   ،  1856
ولد  مراح  ابنه   1867 �سنة  القبيلة 
بلحاج ، وي�سلط  ال�سوء هذا الفيلم 
العقيد  به  قام  ما  على  الوثائقي 
الفرن�سي بيلي�سيي ، بناًء على اأوامر 
من بوجيو باإدخال الن�ساء واالأطفال 
وكبار ال�سن  داخل  كهوف نقمارية  
وهذا للخال�ص منهم ، داخل غرف 

بغلق  بيلي�سيي   قام  حيث  الغاز  
 Ghar بـ  اخلارجية   املنافذ  كل 
ليحافظ   كله   وهذا    Frachih
على هذا احلريق ال�سخم ل�ساعات 
�سخ�ص  األف  فيه  وتواجد  طويلة  
اأبقارهم  فلقد عا�ص هوؤالء  رفقة  
القاتلة  ليلتهم  العزل   املدنيني 
النتيجة  فكانت   ، االإطالق  على 
اخلارج   يف  لوجودهم   النهائية 
حيث قام بيلي�سييه ورجاله باإطالق 
الرجال  �رصخات  متجاهلني  النار 
والن�ساء واالأطفال وهمومهم وقلقهم 
واختنقوا   حتفهم  لقوا  وجميعهم 
التي   الكهوف  هذه   داخل  بالغاز 
اأفران ملحرقة �سخمة   اإىل  حتولت 
لل�سباط  للغاز  فيها غرفا عمالقة  
كهوف«  حادثة  وتعترب  الفرن�سيني  
اأوالد رياح« املليئة بالدخان جرمية 
�سنيعة  يتحمل م�سوؤوليتها امل�ستعمر 
الفرن�سي ،وبالتايل فيجب اأن يدينها 
ال�سعب  فعلى   با�ستمرار    التاريخ 
اجلزائري  اأن ال ين�سى  ماأ�ساة هذه 
يدينها  اأن  يجب  التي    املجزرة  

ال�سمري االإن�ساين.

نظرة اإخراجية ثاقبة لعبد 
الرحمن م�سطفى

الوثائقي   الفيلم  باإخراج  قام  ولقد 
الظهرة...جرمية  »حمرقة 
الرحمن م�سطفى   » عبد  احل�سارة 
 1947 نوفمرب   28 مواليد  من  وهو 
يف م�ستغامن ، خمرج اأفالم وثائقية 

جزائري. تدرب يف الزراعة: معهد 
 Ortf يف   ، للتكنولوجيا  م�ستغامن 
يف  لوميري  لوي�ص  مدر�سة   »L« ويف 
ومدير  �سحفي  مرا�سل   ،« باري�ص 
الثقايف  كاكي  مركز  لـ«  �سابق 
من  العديد  قاد   ، م�ستغامن  »يف 
بني  من  و  وتقارير  وثائقية  اأفالم 
مارتينيز  ديني�ص  لدينا  اإجنازاته: 
اأمامك  عرق  يف   ، الرتبوي  الفنان 
اأعماله  معظم  بث  مت   ...  ...
بوا�سطة التلفزيون اجلزائري  وقد 
يف  مبا   ، اجلوائز  من  بالعديد  فاز 
 .1993 لعام  اليون�سكو  جائزة  ذلك 
اجلائزة   ، الفوتوغرايف  للت�سوير 
يف  الفوتوغرايف  للت�سوير  الكربى 
 ،  1997 عام  العا�سمة  اجلزائر 
الأف�سل   2013 لعام  الثانية  اجلائزة 
ال�سينما  بانوراما  من  وثائقي  فيلم 

وثورة م�ستغامن.
تنظيم الطبعة الثانية لـ 

»�سيني مدينة«عرو�ض حتت 
النجوم

الوكالة  ف�ستنظم  ولالإ�سارة   
اجلزائرية لالإ�سعاع الثقايف بالتعاون 
مع املركز الوطني لل�سينما وال�سمعي 
لتطوير  اجلزائري  الب�رصي،املركز 
التلفزيون  وموؤ�س�سة  ال�سينما 
»�سيني  لـ  الثانية  الطبعة  اجلزائري 
مدينة«   عرو�ص حتت النجوم من 
08 اإىل 25 جويلية 2019 بتيزي وزو، 
ق�سنطينة و عني الدفلى و تعود هذه 
بعرو�ص  ال�سينما  لع�ساق  التظاهرة 

كال�سيكية  واأخرى  جديدة  الأفالم 
اأربعة  اجلزائرية ملدة  ال�سينما  من 
اأيام  يف كل والية، تتنوع بني اأفالم 
ق�سرية   من بينها فيلمي«اأعاهدك 
طويلة  واأفالم  املكتوب«  و«   «
و«تيمقاد«  املالئكة«  »ك�سوت 
و«عطلة املفت�ص الطاهر« وغريها ، 
و�ستعر�ص هذه االأعمال ال�سينمائية 
يف كل من والية  تيزي وزو من 08 
اإىل  غاية 11 جويلية  اجلاري ، كما 
ق�سنطينة  والية  من  كل  �ستحت�سن 
من 15 اإىل 18 جويلية و عني الدفلى 
من 22 اإىل 25 جويلية  و�ستكون هذه 

مديريات  مع  بالتعاون  العرو�ص 
الثقافة للواليات املعنية.

الوكالة اجلزائرية للإ�سعاع 
الثقايف يف �سطور ...

اجلزائرية  الوكالة  اأن  العلم  مع    
يف  املخت�ص  الثقايف  لالإ�سعاع 
مت   ، ثقايف  م�سعل  هي   ،  AARC
عام  ومنذ   2005 عام  يف  اإن�ساوؤه 
2008 ، اأ�سبح و�سع املوؤ�س�سة ، كما 
العامة  اخلدمة  التزامات  ي�سمن 
نيابة عن الدولة ، ومقرها دار عبد 
وهذا  العا�سمة   باجلزائر  اللطيف 

املكان لديه تاريخ غني من  ثالثة 
اجلوهرة  هذا  وتقع  تقريبا  قرون 
اإىل  تاريخها  يرجع  التي  املعمارية 
 Bois des الثامن ع�رص يف  القرن 
حجر  مرمى  على   ،  Arcades
 Musée des Beaux Arts من 
وم�ساكن  للمعار�ص  موطن  وهي   ،
الكتابة والفن ، ولقد مت اإدراج  هذا 
الوطني   للرتاث  التذكاري  الن�سب 
الذي جوهرة  معمارية  اجلزائرية 
منوذجي  العثمانية.  الفرتة  يف 
للم�ساكن ال�سيفية لكبار ال�سخ�سيات 

يف اجلزائر العا�سمة .

خ�س�ص العدد اجلديد )65 �سيف 
التي  »بانيبال«  جملة  من   )2019
العربي  االأدب  برتجمة  تعنى 
�سامال  ملفا  لالإجنليزية  احلديث 
والروائية  ال�سعرية  التجربة  عن 
وال�ساعر  للكاتب  والنقدية 
العزاوي، و�ساهم  العراقي فا�سل 
الُكتاب  من  العديد  امللف  يف 

العرب واالأوروبيني.
مارغريت  املجلة  نا�رصة  وكتبت 
عن  افتتاحيتها  يف  اأوبانك 
ترجمت  التي  العزاوي  اأعمال 
»اأثارت  اأنها  االإجنليزية،  اإىل 
اأعماال  باعتبارها  اإليها  االنتباه 
بقفزاتها  اآ�رصة  اأ�سيلة  حداثية 
مفاجاآتها  وغنى  املفهومية 
احل�سية«،  وانفجاراتها  اللغوية 
العراقي  الكاتب  حتدث  حني  يف 
فاروق يو�سف عن مكانة العزاوي 
العربي  والعامل  بالعراق  االأدبية 
»اأيقونة عراقية  بعنوان  يف مقالة 

فريدة«.
عنوان  حمل  الذي  امللف  ويف 

العزاوي  فا�سل  »خملوقات 
العراقي  الناقد  قدم  اجلميلة«، 
مراجعة  ثامر  فا�سل  املعروف 
العزاوي  فا�سل  لتجربة  مف�سلة 
ما  خالل  والنرثية  ال�سعرية 
يقرب من �ستني عاما من االإبداع 
فا�سل  اأن  اإىل  منتهيا  امل�ستمر، 
ثانية  يتكرر  لن  ا�سم  العزاوي 

ب�سهولة يف الثقافة العراقية.

االأمريكي  الليبي  ال�ساعر  وقدم 
اأعماله  ين�رص  الذي  خالد مطاوع 
من  قام  قد  )وكان  باالإجنليزية 
للعزاوي  ديوانني  برتجمة  قبل 
كل  »يف  وهما  االإجنليزية  اإىل 
و«�سانع  يبكي«  يو�سف  بئر 
موؤثرة،  �سهادة  املعجزات«( 
يف  جتربته  عن  فيها  حتدث 
الذي  واالأثر  العزاوي  مع  القراءة 
ترتكه ق�سائده باجلمهور الغربي.

يف  »�سيت�سح  ن�سه  مطاوع  وختم 
هو  العزاوي  فا�سل  اأن  ما  يوم 
العرب  احلداثة  �سعراء  اأكرث  اأحد 

الكا�سف  ال�ساعر  اإنه  اجرتاء، 
حتت  اإىل  تنفذ  التي  للحقيقة 
جلودنا، وهو اإذ يفعل ذلك يجعلنا 
ما  ولكنه غالبا  نبكي،  اأو  ن�سحك 
اأرجلنا  حتت  تهتز  االأر�ص  يجعل 

وال�سقوف تطري يف الهواء«.
ق�سائد  اأي�سا  امللف،  وت�سمن 
باأملانيا  املقيم  للعزاوي،  جديدة 
ال�سبعينيات، ومقالتني  منذ بداية 
يف  جتربته  عن  واحدة  بتوقيعه 
كتابته  ق�سة  عن  واأخرى  الكتابة 
قبل  اجلميلة«  »املخلوقات  لن�ص 
تركته  الذي  واالأثر  قرن  ن�سف 

بتطور الكتابة العربية اجلديدة.
هو  امللف  ت�سمنه  ما  اأبرز  ولعل 
اجلزء الوفري الذي ن�رصته بانيبال 
و�سعه  الذي  اجلديد  الن�ص  من 
لـ«املخلوقات  العزاوي  فا�سل 
االإجنليزية  باللغة  اجلميلة« 
هانا  الربيطانية  الكاتبة  وراجعته 
كامال  كتابا  و�سي�سدر  �سومرفيل 

بلندن يف العام املقبل.
عن  اخلا�ص  امللف  جانب  واإىل 

العدد  ت�سمن  العزاوي،  فا�سل 
اأدبية  مواد  املجلة  من  اجلديد 
ق�سيدة  بينها  مرتجمة  متنوعة 
لل�ساعر  ذاته«  من  يخرج  »رجل 
هوا�ص،  اأبو  �سامر  الفل�سطيني 
طويال  ف�سال  العدد  ت�سمن  كما 
للكاتبة  التيه«  رواية »خرائط  من 
وثالث  العي�سى،  بثينة  الكويتية 
عدم  »الرجاء  كتاب  من  ق�س�ص 
لطف  اليمني  للكاتب  الق�سف« 
من  ق�سائد  وثالث  ال�رصاري، 
لل�ساعرة  وا�سعة«  »ثقوب  ديوان 

الفل�سطينية فاتنة الغرة.
ن�رصت  الكتب،  مراجعات  وبق�سم 
املجلة مقاالت عن روايات عربية 
و�سادرة  االإجنليزية  اإىل  مرتجمة 
بريطانية  ن�رص  دور  عن  حديثا 
لن�ساء  »مديح  مثل  واأمريكية، 
العائلة« للفل�سطيني حممود �سقري 
لل�سوري  �ساق«  عمل  و«املوت 
اأن  ون�سيت  و«كربت  خليفة  خالد 

اأن�سى« للكويتية بثينة العي�سى.
وكالت

يف العدد اجلديد 65 �سيف 2019

جملة بانيبال حتتفي بـ«املخلوقات اجلميلة« لفا�ضل العزاوي
تخرجت  م�ساء اأول اأم�ص بوهران 
�سابا  ممثال   31 من  جديدة  دفعة 
مدر�سة  م�ستوى  على  تكوينهم  مت 
التكوين امل�رصحي التابعة اجلمعية 

الثقافية »االأمل«.
اجلمعية  رئي�ص  اأو�سح  و 
يف  ميهوبي،  حممد  امل�رصحي، 
حفل  خالل  األقاها  التي  الكلمة 
التخرج الذي اأقيم باملعهد البلدي 
املرتب�سني  اأن  بوهران  للمو�سيقي 
يف هذه الدورة ال23 التي انطلقت 
املا�سي  يونيو  �سهر  منت�سف  يف 
وتطبيقيا  نظريا  تكوينا  تلقوا 
�سمل ور�سات يف تقنيات االإلقاء و 
االرجتال وكذا درو�ص يف االحتكاك 
والت�سخني  امل�رصحي  الركح  مع 
واحلركات و غريها حيث  ترتاوح 
واملتخرجات  املتخرجني  اأعمار 
منهم  �سنة   31 و  �سنوات   10 بني 
جامعيني و ينتمون اىل واليات عني 
و  م�ستغامن  و  مع�سكر  و  متو�سنت 

وهران، وفق ذات املتحدث.
الذي  التخرج  حفل  متيز  قد  و 
له  يت�سع  مل  غفري  جمهور  ح�رصه 

بتقدمي  البلدي  املعهد  م�رصح 
املمثلني ال�سباب عرو�ص م�رصحية 
تناولت موا�سيع خمتلفة على غرار 
الف�ساد  و  االأم  و  التحريرية  الثورة 
الهجرة  و  املخدرات  و  االإداري 

ال�رصية و غريها.
اجلديدة  الدفعة  ت�سمية  مت  و 
املهرج  االطفال  �سديق  با�سم 
هياليل  احلقيقي  ا�سمه  و  »زينو« 
بوهران  املنية  وافته  الذي  لطفي 
 ، املا�سي  جويلية  الفاحت   يوم 
عائلة  تكرمي  باملنا�سبة  مت  كما 
تقدمي  اىل  باالإ�سافة  الراحل 
ال�سابة  للمواهب  التخرج  �سهادات 
الن�سوي  العن�رص  من  معظمهم  و 
تاأ�سي�ص  املتخرجون  يعتزم  و 
الحقا رابطة لالرجتال امل�رصحي 
اجلمعية  رئي�ص  به  �رصح  ما  وفق 

الثقافية »االأمل«
اجلمعية  هذه  تتوفر  لالإ�سارة   
�سغري  م�رصح  على  امل�رصحية 
يت�سع لـ 70 مقعدا يحت�سن خمتلف 

الدورات التكوينية .
 وكالت

وهران : تخرج 31 ممثال �ضابا من 
مدر�ضة اجلمعية الثقافية »االأمل«
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عملية زراعة مطورة تنقذ اآالف املر�صى من اآالم البطن املزمنة!
جديدة  تكنولوجيا  باحثون  طور 
حول  �صغرية  غ�صاريف  لزراعة 
الفقري،  العمود  يف  الأع�صاب 
ميكن اأن ت�صاعد الآلف من النا�س 
البطن  اآلم  حدة  تخفيف  على 
للتهاب  املرافقة  امل�صتع�صية 

البنكريا�س املزمن.
ياأتي  ويجري اختبار اجلهاز الذي 
 30 على  الثقاب،  علبة  بحجم 
الوطنية  ال�صحة  اإدارة  يف  مري�صا 
يقلل  اأن  ميكن  حيث  الربيطانية، 
تخفيف  الأدوية  ا�صتخدام  من 
املورفني،  مثل  القوية،  الآلم 
مهدئا  للمر�صى  الباحثون  وقدم 
قبل  مو�صعي،  خمدر  جانب  اإىل 
يف  �صغري  كهربائي  قطب  زراعة 
�صغري،  �صق  خالل  من  الظهر 
الفقري.  العمود  من  بالقرب  يقع 
من  رفيع  �صلك  بربط  قاموا  ثم 
تنظيم  جهاز  ي�صبه  مبولد  القطب 
�رضبات القلب، مزروع يف الأرداف 

اأو جدار ال�صدر اأو البطن.
ق�صرية  موجات  املولد  ويوفر 
متبوعة  الكهربائي،  التحفيز  من 
الراحة،  من  ق�صرية  بفرتات 
فيها  تنقل  التي  نف�صها  بالطريقة 
الكهربائية،  الإ�صارات  الأع�صاب 
تنتقل  التي  الأمل  اإ�صارات  لوقف 
ويعتقد  الدماغ  اإىل  البطن  من 
التي  التكنولوجيا  اأن  الباحثون 
تعمل بالبطارية ويطلق عليها ا�صم 

»حتفيز احلبل ال�صوكي«، ميكن اأن 
من  يتعافون  الذين  اأولئك  تفيد 
اجلراحة، وكذلك الأمهات اللواتي 

خ�صعن للولدة القي�رضية.
يف  الأع�صاب  اأخ�صائيو  وقال 
الذين  كندا،  و�صرتن،  جامعة 
املر�صى  على  الزراعة  اختربوا 
مزمنة  اآلم  من  يعانون  الذين 
التقنية  اإن  والبطن،  احلو�س  يف 
املورفني  كمية  تقلل من  اجلديدة 
جميع  قبل  من  تناولها  املطلوب 
جامعة  علماء  ووجد  املر�صى، 
بعد درا�صة  الأمريكية،  جيفر�صون 

حالة اأكرث من 5 اآلف من املر�صى 
يف  مزمنة  اآلم  من  يعانون  الذين 
منهم   %93 اأن  وال�صاق،  الظهر 
خف�صوا جرعة املورفني املطلوبة 
العمود  غ�صاريف  زراعة  عند 

الفقري.
غاني�صان  الدكتور  ويقول 
طب  ا�صت�صاري  بارانيدهاران، 
الأمل يف م�صت�صفى ليدز التعليمي، 
التهاب  حملة  يقود  والذي 
جهاز  مبثابة  »اإنه  البنكريا�س: 
تنظيم �رضبات القلب، حيث ميكن 
مرتبط  اأمل  اأي  معاجلة  للجهاز 

اإىل  الثديني  اأ�صفل  من  بالأع�صاب 
منطقة احلو�س«.

التي  التجربة،  هذه  وتهدف 
 ،2019 دي�صمرب  حتى  �صت�صتمر 
اإىل م�صاعدة املر�صى على تقليل 
تقل  ل  بن�صبة  املورفني  ا�صتخدام 

عن %50.
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن البنكريا�س 
املعدة  خلف  تقع  كبرية  غدة  هو 
يف اجلزء العلوي من البطن، تنتج 
الهرمونات املختلفة، مبا يف ذلك 
كيفية  يتحكم يف  الذي  الإن�صولني، 

ا�صتخدام اجل�صم لل�صكر.

عالج وقائي جديد لتقليل النوبات

�صمادة »كهربائية« ت�صرع �صفاء اجلروح!

ال�صوء  الأوروبي  الحتاد  اأعطى 
الوقاية  يوؤمن  جديد  لدواء  الأخ�رض 
من نوبات ال�صداع الن�صفي )ال�صقيقة( 
اإرنوماب  الدواء  ت�صويق  الآن  وميكن 
التجاري  )ال�صم   erenumab
من  للوقاية  دواء  كاأول   )®  Aimovig
نوبات ال�صداع الن�صفي، والذي طورته 
 .  Novartis نوفارتي�س  خمتربات 
املتحدة  الوليات  اأجازت  اأن  وبعد 
ال�صهر  البالد  يف  الدواء  هذا  ت�صويق 
قبل  �صوي�رضا  وتبعتها  املا�صي، 
الحتاد  بلدان  وافقت  اأ�صبوعني، 
العالج  هذا  ت�صويق  على  الأوروبي 
نوبات  من  يعانون  الذين  للمر�صى 
ال�صهر  يف  مرات   4 الن�صفي  ال�صداع 

على الأقل.
 erenumab( اإرنوماب  الدواء  يقدم 
جديداً  اأ�صلوباً   ®  - )Aimovig
متاماً يف عالج ال�صداع الن�صفي حيث 

ال�صريوتونني  نظام  ي�صتهدف  ل  اأنه 
اأو   ،  triptans تربتان  اأدوية  مثل 
ergotamineولكنه  اإرغوتامني 
البيبتيدات  م�صتقبالت  �صد  موّجه 
 .)CGRP( ذات ال�صلة بالكال�صيتونني
الدواء  فاإن  العملية  هذه  ولتب�صيط 
يحجب م�صتقبالت الأمل التي يفرت�س 
ال�صداع  اأمل  تن�صيط  يف  تنخرط  اأنها 

الن�صفي.
ن�صف  فاإَنّ  ال�رضيرية،  التجارب  خالل 
عدد املر�صى البالغ 2600 مري�س ممن 
الن�صفي  ال�صداع  نوبات  من  يعانون 
العر�صي بفرتة تطول من 4 اإىل 14 يوماً 
يف ال�صهر وممن اأخذوا عالج اإرنوماب، 
الن�صفي  ال�صداع  اأيام  عدد  انخف�س 
اأو اأكرث.  الذي يعانون منه اإىل الن�صف 
لل�صخ�س  ميكن  الوقائي  العالج  وهذا 
اأن ياأخذه بنف�صه يف البيت مرة واحدة 

يف ال�صهر با�صتخدام قلم احلقنة.

تو�صلت درا�صة حديثة اإىل اأن �صمادة مطورة تولد تيارا كهربائيا لطيفا، 
ميكن اأن ت�صاعد على �صفاء اجلروح ب�صورة اأ�رضع بنحو 4 مرات وقام باحثو 

جامعة »Wisconsin-Madison« بتجربة اجلهاز الإلكرتوين على �صدور 
فئران عانت من جروح على ظهورها.

ومع كل نف�س للفئران، يتم توليد نب�صة كهربائية �صاهمت يف ت�رضيع عملية 
ال�صفاء، حيث تدفقت خاليا �صفاء اجللد، املعروفة با�صم اخلاليا الليفية، 

اإىل املنطقة امل�صابة، والتي �صجعت اإنتاج الكولجني وخاليا اجللد اجلديدة 
ومت التعرف على التحفيز الكهربائي كمعزز للتئام اجلروح لأول مرة يف 

ال�صتينيات، للحد من التورم وزيادة تدفق الدم وحتفيز منو الأن�صجة اجلديدة 
وبعد اإن�صاء النطاق الإلكرتوين الذاتي، اختربه الباحثون على جمموعات 

من الفئران، تعاين من جروح تبلغ 1 �صم على ظهورها. وبعد يومني، �صفيت 
الفئران مع اإغالق »كامل« للجرح يف غ�صون 3 اأيام وجتدر الإ�صارة اإىل اأن 

انخفا�س م�صتوى الكهرباء املولدة، يعني اأن القوار�س مل تظهر اأي عالمات 
على الأمل اأو عدم الراحة. 

طرق �صهلة لتخفيف 
التوتر اأثناء احلمل

   
بينما يتنامى ارتباطك باجلنني خالل اأ�صهر احلمل واأنت 
تنتظرين اللحظة التي حتملينه فيها بني يديك، احر�صي 

األ تتداخل مع هذه الرابطة م�صاعر التوتر. متاعب 
احلمل عديدة، وكلما كرب بطنك تزداد ال�صغوط، وميكن 

اأن يت�صبب التوتر يف زيادة املخاطر ال�صحية. لذلك، 
اتبعي الإجراءات التالية لتخفيف التوتر واأنت حامل:

يخّفف التدليك )امل�صاج( توتر الع�صالت ويخف�س م�صتوى 
هرمون الكورتيزول يف اجل�صم * تناويل اخل�رضوات 

الورقية والفواكه زاهية الألوان واللنب )الزبادي( واحلليب، 
واحر�صي على التوازن الغذائي والبتعاد عن الأطعمة 

غري ال�صحية.
* النوم �صاعات كافية اأف�صل و�صيلة خلف�س التوتر 

وتخفيف ال�صغوط.
* احلركة والتمارين والن�صاط البدين و�صيلة رائعة للتغلّب 
على التوتر واأنت حامل. كما ت�صاعد متارين اليوغا على 

حت�صني احلالة املزاجية.
* التاأمل و�صماع املو�صيقى الهادئة التي ت�صاعد على 

ال�صرتخاء.
* يخّفف التدليك )امل�صاج( توتر الع�صالت ويخف�س 

م�صتوى هرمون الكورتيزول يف اجل�صم.
* عندما ت�صعرين بزيادة ال�صغوط والتوتر خذي حماماً 

دافئاً.
* ابتعدي عن الأحاديث التي تثري اأي نوع من امل�صاعر 

ال�صلبية خالل فرتة احلمل.

عند املراهقني

هل حتفز الهواتف الذكية 
 اأعرا�ص ا�صطراب نق�ص

 االنتباه وفرط الن�صاط ؟
تو�صلت درا�صة جديدة اإىل اأن املراهقني الذين ي�صتخدمون 

اأجهزتهم عدة مرات يف اليوم كانوا اأكرث عر�صة لالإ�صابة 
با�صطراب نق�س النتباه/ فرط الن�صاط )ADHD( خالل 

العامني املقبلني.
ل تثبت النتائج اأن و�صائل الإعالم الرقمية هي امل�صوؤولة 

عن ذلك فهناك العديد من العوامل الأخرى التي قد توؤثر 
على احتمالية اإبالغ املراهقني عن اأعرا�س ا�صطراب نق�س 

النتباه/ فرط الن�صاط، مثل:
دخل الأ�رضة ما اإذا كان الأطفال يعانون من اأعرا�س الكتئاب

التدخني
ا�صتخدام املخدرات �رضب الكحول

مل يكن من ال�صهل قيا�س مدى تاأثري الوالدين على اأطفالهم، قد 
يكون بع�س املراهقني الذين مل ي�صتخدموا هواتفهم با�صتمرار 
لديهم قواعد �صارمة يف املنزل اأو اأن الأباء ي�صجعون اأطفالهم 

على القيام بن�صاط اإيجابي يعزز منوهم العقلي.
تختلف تكنولوجيا الهاتف املحمول عن التلفاز اأو اأي الو�صائل 
الرقمية الأخرى ب�صبب اإمكانية التوا�صل امل�صتمر وامل�صاركة 

امل�صتمرة على مدار اليوم.
قد يواجه الأطفال م�صاكل يف ال�صرب اأو التعامل مع التاأخري 

ب�صبب اعتيادهم على التحفيز امل�صتمر. بالإ�صافة اإىل ذلك اأنه 
عادة عندما ت�صتخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذا قد يعاين 

البع�س عندما يحني الوقت للرتكيز على �صيء واحد فقط.
ا�صتملت الدرا�صة على ما يقرب من 2600 طالب يف املدار�س 
الثانوية مل يكونوا م�صخ�صني با�صطراب نق�س النتباه/ فرط 
الن�صاط يف البداية، واأكمل الطالب ا�صتبيانات كل �صتة اأ�صهر 
ملدة عامني ت�صاأل عن اأي اأعرا�س ا�صطراب نق�س النتباه/ 

فرط الن�صاط.
وجدت الدرا�صة اأنه لكل ن�صاط رقمي اإ�صايف ميار�صه الطفل 
يف كل يوم، اإن احتمالت الإ�صابة باأعرا�س ا�صطراب نق�س 

النتباه/ فرط الن�صاط ترتفع بن�صبة %10.
مل يحاول الباحثون ت�صخي�س ا�صطراب فرط احلركة ونق�س 
النتباه ب�صكل ر�صمي؛ بل قد �صاألوا فقط عن الأعرا�س. من 
املحتمل اأن بع�س م�صكالت الأطفال تعك�س م�صكالت اأخرى 

غري ا�صطراب نق�س النتباه/ فرط الن�صاط، مثل احلرمان من 
النوم لوقت طويل جًدا ب�صبب الن�صغال باجلهاز.
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من �سفات �سخ�سّية �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم

العدل

كرمي،  وخلق  عظيمة  �صفة  العدل 
قلوب  يف  واملحبة  الأمل  تبعث 
يخيف  اأّنه  كما  املظلومني، 
الأمور  العدل  فيعيد  الظاملني، 
اإىل  احلقوق  وتعود  موا�صعها،  اإىل 
من  العظماء  خلق  وهو  اأ�صحابها، 
واأعظمهم  وال�صاحلني،  الأنبياء 
حممد �صلى اهلل عليه و�صلم، فكان 
له،  مالزمة  جليلة  �صفة  العدل 
فكان عدلاً مع ربه ونف�صه والنا�س، 
اأو  بعيد،  اأو  قريب  بني  يفرق  فال 
اأو  خمالف،  اأو  عدو،  اأو  �صديق، 
واإن  العدل  يرتك  ل  وكان  موافق، 
فيخطئ  حقه،  يف  النا�س  اأخطاأ 
بعدله،  في�صتمر  حقه  يف  النا�س 
بالعدل،  وياأمر  وي�صفح  ويعفو 
يف  له  مالزمااً  كان  عدله  اأّن  كما 
املتاعب  فيتحمل  وترحاله،  حله 
اأ�رسته  ويف  كاأ�صحابه،  وامل�صاق 
ياأمر  كان  كما  زوجاته،  بني 
واملوازنة،]٢[  بالعدل  اأ�صحابه 
و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  قال  وقد 
اأنََّك  بلََغني  عمرٍو!  بَن  عبَداهللِ  )يا 

فال  الليَل.  وتقوُم  النهاِر  ت�صوُم 
ا.  حظاً علَيَْك  �َصِدَك  ِلَ فاإَِنّ  تفعْل. 
ِلَزْوِجَك  واإَِنّ  ا.  حَظّ عليَك  وِلَعيِنَك 

ا(. عليَك حظاًّ

ال�صدق

كان الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم 
اأو  جادااً  كذبااً  يتكلم  ل  �صادقااً 
و�صدق،  حٌق  كالمه  وكل  مازحااً، 
ونهى عنه، وهو  الكذب  وقد حّرم 
اهلل  حماه  اإذ  الكذب،  عن  مع�صوم 
من هذا اخللق الذميم، فاأ�صلح اهلل 
نطقه و�صدد لفظه، وهو الذي جاء 
فكل  به،  و�صّدق  اهلل  من  بال�صدق 
و�صنته �صدق،  كالمه �صدق وحق، 
كان  وقد  �صدق،  ور�صاه  وغ�صبه 
والنا�س،  ونف�صه  ربه  مع  ا  �صادقاً
فهو �صادق يف يف ح�رسه و�صفره، 
وعهوده ومواثيقه، و�صلحه وحربه، 
واإقامته،  وحلّه  زر�صائله،  وق�صهه 
عليه  ينق�س  فلم  ودرايته،  وروايته 
ال�صالة وال�صالم على ر�صالته التي 
كاملة،  فاأداها  حرفااً  بتبليغها  اأمر 
َل  وذلك م�صداقااً لقوله تعاىل: )ِليَ�ْصاأَ

ْدِقِهْم(. اِدِقنَي َعْن �صِ ال�صَّ

الرفق

كان الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم 
لنّي الانب، لطيفااً يف قوله وفعله، 
وتاركااً  واللطف،  بال�صهل  ا  اآخذاً
الرفق  فيُدخل  والتعنيف،  لل�صدة 
يف التعامل مع النف�س واأهل البيت، 
وال�صائلني،  والريان،  والأقارب، 
تعليم  يف  اأي�صااً  ا  رفيقاً وكان 
باملعروف  الأمر  ويف  الاهلني، 
العا�صي  ومع  املنكر،  عن  والنهي 
يف  الكفار  مع  ورفيقااً  التائب، 
الأذى،  في�صرب على  معهم،  تعامله 
ا بالنا�س يف العبادات، ويرفق  ورفيقاً
مع نف�صه يف التطوع في�صمل كافة 
عليه  كان  وقد  وال�صوؤون،  الأحوال 
ال�صالم كثري الرفق ي�صع الأمور يف 
ويهدي  ال�صلوك،  ويقوم  موا�صعها 
ال�صالة  عليه  اأكرث  وقد  احلق،  اإىل 
ومدحه،  الرفق  ذكر  من  وال�صالم 
وال�صالم:  ال�صالة  عليه  قال  وقد 
يحُبّ  رفيٌق  اهللَ  اإَنّ  عائ�صُة!  )يا 
ل  ما  فِق  الِرّ على  ويُعطي  فَق.  الِرّ
يُعِطي  ل  وما  العنِف.  على  يُعطي 

على ما �صواه(.

ما ظنك باثنني �هلل ثالثهما
هل كان ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم 
- م�صطرااً للتعر�س لكل تلك املخاطر؟ 
اأمل يكن ربه - �صبحانه - قادرااً على اأن 

ينقله اإىل املدينة نقالاً مبا�رسااً كما حدث 
يف رحلة الإ�رساء واملعراج؟ مِلَ كانت 

الهجرة اإذن، وما الهدف والر�صالة التي 
تبعثها اإىل اأمة امل�صلمني �َصلَِفهم وَخلَِفهم؟ 

ندرك تلك الر�صالة وهذا الهدف من 
املواقف املختلفة يف الهجرة: عندما 

تتبعت قري�س ر�صول اهلل و�صاحبه اأبا بكر 
َحّتى انتََهوا اإىَل بَاِب الَغار َفَوَقُفوا َعلَيِه. 
َفَقاَل اأَبُو بَكٍر، يَا َر�ُصوَل اهلّلِ لَو اأَّن اأََحَدُهم 
نََظَر اإىَل َما َتَت َقَدَميِه لأَب�رَسَنَا. َفَقاَل 
َما َظّنك ِباثننَِي اهلّلُ ثَاِلثُُهَما؟ ل َتَزن اإّن 

اهلّلَ َمَعنَا.
لو تاأملنا هذا املوقف لأدركنا معنىاً 
�صاميااً ينبع من اأ�صل عقيدة امل�صلم 

واإميانه باهلل.. الواحد.. القادر.. املالك.. 
الذي يقول لل�صئ كن فيكون... ذلك 

املعنى هو الثقة باهلل وح�صن الظن به 
والتوكل عليه - �صبحانه -... مع العمل 

والأخذ باأ�صباب النجاح. يقول - �صبحانه 
وتعاىل- يف حديٍث، قد�صي: اأنا عند ظن 
عبدي بي، واأنا معه اإذا ذكرين، فاإن ذكرين 

يف نف�صه ذكرته يف نف�صي، واإن ذكرين 
يف ملٍئ، ذكرته يف ملٍئ، خرٍي، منهم، واإن 
تقرب اإيّل �صربااً تقربت اإليه ذراعااً، واإن 
تقرب اإيّل ذراعااً تقربت اإليه باعااً، واإن 

اأتاين مي�صي اأتيته هرولة. ماذا كانت نتيجة 
هذا التوكل: لقد اأعمى اهلل عنه عيون 

امل�رسكني عند خروجه من بينهم، بل ونرث 
على روؤ�صهم الرتاب.. وحجب اأب�صارهم 
عنه عند الغار.. واحلمامة والعنكبوت.. 
وق�صة �رساقة بن مالك.. و.... }و من 
يتوكل على اهلل فهو ح�صبه * اإن اهلل بالغ 

اأمره{.  

�لنبي �لكرمي �سلى �هلل عليه و�سلم مع�سوم يف �أقو�له و �أفعاله و�إقر�ره
مع�صوم  وال�صالم  ال�صالة  عليه  النبي 
مبفرده، مع�صوم يف اأقواله، ويف اأفعاله، 
وجل  عز  اهلل  اأمرنا  وقد  اإقراره،  ويف 
من خالل القراآن الكرمي اأن ناأخذ منه 
نهانا،  عنه  عما  ننتهي  واأن  اآتانا،  ما 
وال�صالم  ال�صالة  عليه  النبي  فمتابعة 

يف اأقواله ويف اأفعاله ويف اإقراره واجب 
عيني على كل م�صلم، لأنه القدوة، ولأنه 
املثل، ولأنه ميثل الكمال الب�رسي، ولأن 
اهلل عز وجل بعثه هاديااً لكل الأمم من 

دون ا�صتثناء بل هو رحمة للعاملني.
الإ�صالمي  العامل  يعانيه  ما  كل  اإن  بل 

بعد  ب�صبب  وتفرق  �صعف  من  اليوم 
النبي  �صنة  تطبيق  عن  امل�صلمني 
العملية،  ب�صنته  القتداء  وعن  القولية، 
 ُ اهلَلّ َكاَن  )َوَما  تعاىل:   قوله  والدليل 
الأنفال  ]�صورة  ِفيِهْم(   َواأَنَْت  بَُهْم  ِليَُعِذّ

الآية: 33[

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�صان اإىل بع�س امل�صطلحات �صمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�صجم مع 

الفطرة معروفااً لأن الفطر ال�صليمة يف اأ�صل خلقها تعرفها، الق�صاء الربيطاين ياأخذون ع�رسة من 
الطريق يعر�صون عليهم جرمية بح�صب الفطر ال�صليمة قد يك�صفون احلقيقة، الإن�صان له فطرة �صليمة 

لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �صيء تعرفه فطرتك ال�صليمة بداهة ابتداءاً من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�س والإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�صيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �صيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �صميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�صان معروفااً، و�صمي ال�صيء الذي تاأباه 
الفطر ال�صليمة منكرااً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�صيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقااً تامااً 

الدليل:
ا ﴾  ) �صورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفااً ينقلب على فطرتك: يِن َحِنيفاً ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ ا ِفْطَرَة اهلَلّ يِن َحِنيفاً ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�صن لكن يف الأمراء اأح�صن، واحلياء ح�صن لكن يف الن�صاء اأح�صن، وال�صخاء ح�صن 

لكن يف الأغنياء اأح�صن، وال�صرب ح�صن لكن يف الفقراء اأح�صن، والتوبة ح�صن لكن يف ال�صباب اأح�صن. 
يعني ال�صاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�صخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�صرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثااً، وحبي لثالث اأ�صد، اأحب الطائعني، وحبي لل�صاب الطائع اأ�صد، اأحب املتوا�صعني، وحبي 
للغني املتوا�صع اأ�صد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�صد، واأبغ�س ثالثااً، وبغ�صي لثالث اأ�صد، 
اأبغ�س الع�صاة، وبغ�صي لل�صيخ العا�صي اأ�صد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�صي للفقري املتكرب اأ�صد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�صي للغني البخيل اأ�صد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�صتِح فا�صنع ما �صئت على معنيني: اإن مل ت�صتِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�صتِح من اهلل فافعل ما �صئت ول تعباأ بكالم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جدااً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َصِبيِل اهلَلّ

�صورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�صالم 
و�صطي.



فنيالإثنني 08 جويلية  2019  املوافـق  ل05 ذو القعدة   1440هـ 20

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش 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�ش  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  

رغم اأزماته النف�شّية: وائل 
كفوري على اأهم امل�شارح

اأيام  قبل  اعالم  و�شائل  ن�رشت 
وائل  الفنان  باأن  يفيد  خربا 
تخّبط  حالة  من  يعاين  كفوري 
بحياته  يتعلق  فيما  وا�شحة 
العائلية بعد الطالق من زوجته 
وال�رشاع على ح�شانة الطفلتني، 
فيما مل توؤكد معلومات االأخبار 
وائل  زوجة  ان  تقول  التي 
هو  اأم  بالفعل  حامل  كفوري 
عالقتهما  ب�شاأن  تكّهن  جمرد 

التي تباعدت، ويوؤكد م�شدر مقّرب من عائلة ب�شارة باأن زوجة كفوري 
ال تزال حاماًل واأنها تنتظر مولودهما الثالث قريباً.

وائل كفوري الذي يعاين من اأزمات نف�شية بعد قرار طالقه من زواج 
ت�شمل جر�ش  قريباً  عربية  بجولة  �شيقوم  �شنوات،  �شبع  من  اأكرث  دام 
وبع�ش الدول العربية االخرى، فيما يت�شّوق البع�ش لروؤيته دوماً �شعيداً 
كما كان بالن�شبة اإىل كثري من املعجبني الذين يق�شدون حفالت وائل 

كفوري.
وعلمنا اأن عدداً كبرياً من فل�شطينّيي الـ48 ت�شاءلوا عن م�شري احلفل، 
اإذ توؤكد املعلومات اأن لوائل كفوري يف قرى فل�شطني جمموعة ال باأ�ش 

بها من املعجبني الذين يتهافتون على اأعماله واأغانيه.
اأغاٍن  اإىل  اال�شتماع  اأيام  قبل  اأنهى  كفوري  وائل  اأن  علمنا  ذلك،  اإىل 
�شيعتمدها،  التي  االأغاين  من  اأّي  اإىل  يتطّرق  اأن  دون  من  جديدة، 

خ�شو�شاً اأنه يحاول الوجود single على �شاحة الغناء.
يُذكر اأخرياً اأن وائل كفري يقف خالل اأيام يف مهرجان اأعياد بريوت 
لل�شنة الثالثة و�شيكون حمط اأنظار االإعالم وال�شحافة بعد غياب عن 
قبيل  الغنائي  جديده  عن  �شيك�شف  فيما  ل�شنوات،  ا�شتمّر  احلفالت 

انطالقة اأو عودة ف�شل اخلريف.

»تعايل معي« حكاية ع�شق ماهر العتيلي 
لفل�شطني بقالب غنائي رومان�شي

اأطلق الفنان ماهر العتيلي 
الغنائية  اعماله  احدث 
 « بعنوان  الرومان�شية 
تعايل معي » ، وهو العمل 
االول يف ر�شيد العتيلي يف 
الغناء باللون الرومان�شي ، 
هذا  خالل  من  ليعك�ش 
يزول  ال  ع�شقا  العمل 

الأر�ش وتراب فل�شطني .
العمل  هذا  يف  وتعاون 
ب�شام  الغنائي  ال�شاعر  مع 
ماهر  وامللحنني  ق�شيبة 
املو�شيقي  املوزع  مع  تعاون  املو�شيقي   التوزيع  ويف   ، العلي  وثائر 
اأما املا�شرتنغ  عمار جورية ، فيما قام بعمل املك�ش فادي جيجي ، 
ملحمد القي�شي ، ليكون نتاج هذا التعاون اغنية » تعايل معي » وهي 

من االلوان الغنائية الرومان�شية اجلبلية .
ومن املعروف ان الفنان ماهر العتيلي ا�شتهر بتقدمي االغنيات الوطنية 
الفل�شطينية ، التي �شاهمت يف ان يكون �شاحب احل�شور اجلماهريي 
الكبري يف كافة احلفالت واملهرجانات العربية يف الدول الغربية التي 
حتظى بوجود اعداد كبرية من اجلاليات الفل�شطينية والعربية ، ليقدم 

لونا جديدا بهدف ار�شاء الذائقة الفنية لدى جمهوره .
جديدة  اغنية  ت�شجيل  موؤخرا  انهى   ، العتيلي  ماهر  الفنان  ان  ي�شار 
اطالقها  و�شريافق  القادمة  القليلة  االيام  عنها خالل  االعالن  �شيتم 
حملة اعالمية كبرية يف كافة االرا�شي الفل�شطينية ويف الدول العربية 

من خالل اثري اذاعاتها لكونها حتمل منا�شبة خا�شة .
يف  عاتقه  على  حمل  العتيلي  ماهر  الفنان  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
م�شواره الفني باملحافظة على الرتاث الفل�شطيني وتقدمي االغنيات 
الوطنية الفل�شطينية ، من خالل م�رشوعة الغنائي الوطني الذي ي�شعى 
اىل ابرازه يف كافة اعماله الغنائية وت�شليط ال�شوء على كافة مفا�شل 
جممل  يف  الفل�شطيني  الرتاث  اظهار  والرتكيز  الفل�شطينية  الق�شية 

اعماله الغنائية .

جاد خليفة يطلق »انتهى املو�شوع« 
ويبداأ م�شواره اجلديد

النجمة اجلزائرية يا�شمني نيار والراي يف اجلزائر

باأغنية جميلة جّداً، اأُطِلَقت دون ذكر ا�ضم الفنان ولقت دعمًا معنوّيًا وت�ضامنًا كبرياً، قّرر عربها 
»جاد خليفة« اأن ينهي املو�ضوع!  هذه الأغنية التي انت�ضرت تباعًا عرب الإذاعات الأر�ضية طوال 

ال�ضهر املا�ضي والتي ا�ضتحوذت على اهتمام وت�ضاوؤل اجلميع من م�ضتمعني واإعالميني وفنانني.
وبداأ  قدمية  �شفحة  جاد  طوى 
مبرحلة جديدة من الفن االأ�شيل 
باملغنى  اإبداعه  عربها  اأثبت 
واختيار االأغاين املميزة. �شفحة 
على  جديد  ومو�شوع  جديدة 
رمبا  جلوئه  بعد  ال�شليم  الطريق 
يف  للحظة  تعرف«  »خالف  لراية 
م�شريته الفنية. �شحيح اأّن طريق 
الفن �شعب جّداً لكّن خرق ال�شوق 
يكون  اأن  بّد  ال  اجلمهور  وقلب 
جميل  عمل  تقدمي  عرب  فقط 

ونافع.
�شيء  كّل  اأن  لوهلة  البع�ش  يظّن 
متاح يف احلياة، ولي�ش هناك من 
االإن�شان  تدفع  التزامات  اأو  قيود 
على التقّيد بها، ولكن بعد اخلربة 
م�شادها  قناعة  اإىل  النا�ش  ي�شل 
مفيد«  متاح  �شيء  كل  »لي�ش  اأن 
بالنوايا.  ولي�ش  بالنتائج  والعربة 
�شحيح اأن الفنان له قدرة تاأثريية 
اأو  �شلباً  كان  اإن  اجلمهور  على 
اإيجاباً ولكن يبقى اخليار للجمهور 
لذلك على  يتبناه.  اأو  باأن يرف�شه 
الفنان اأن يتنّبه اأّن م�شريته الفنية 

ميكن اأن تنتهي بخطوة ناق�شة اأو 
بالنهاية  واجلمهور  ل�شان،  بذلّة 
ل االحرتاف على ال�شهرة الأّن  يف�شّ
اأحياناً  ومدمرة  خطرية  ال�شهرة 
اأّما االحرتاف والتطور في�شمنان 

اال�شتمرارية دوماً.
اأجاد جاد االأداء واملغنى مرتكزاً 
على �شوت حنون وخامة مميزة، 

رومن�شية  �رشقية  لبنانية  واأغنية 
فج�ّشد  كليب  الفيديو  اأّما  قوية، 
�شفاًء  تنتهي  مر�شية  حاالت 
النهايات  مكّر�شاً  واإيجابّية  واأماًل 

ال�شعيدة التي نتمناها جميعاً.
ما  اأغلى  وقّدم  اعتذر  جاد 
الت�شامن  االآن  يلقى  فهل  ميلك; 
معظم  تبّنت  اأن  بعد  املطلوب 

البهجة  واأدخل  اأغنيته  االإذاعات 
اإىل قلوب النا�ش واجلمهور الذي 

اأّيد خطوته االأوىل؟
كلمات  من  االأغنية  كليب  فيديو 
بركات،  اأحمد  اأحلان  حّنا،  اإيلي 
ري�شا  اإخراج  �شّباغ،  عمر  توزيع 
�رشكي�ش واإنتاج �رشكة ميوزيك اإز 

ماي اليف.

تعرف على �شبب اعتذار عمرو يو�شف عن »املمر«

النجمة  ك�شفت 
نيار  يا�شمني  اجلزائرية 
مقر  من  انتقلت  انها 
�شوي�رشا  يف  اإقامتها 
اجلزائر  بلدها  اىل 
من  اأكرث  ت�شجيل  بغية 
بالتعاون  فني  عمل 
و�شعراء  ملحنني  مع 
هذه  وبع�ش  جزائريني، 
االعمال ي�شب يف خانة 
�شياغة  وفق   « الراي   «
م�شتوى  على  ع�رشية 

التوزيع املو�شيقي .
التنويع  ان  اىل  وا�شارت 
التي  االهداف  من 

ت�شعى اليها يف م�شريتها 
اأطلقت  ان  بعد  الفنية، 
فيديو  وجيزة  فرتة  قبل 
انت  اآه   « اأغنية  كليب 
ح�شد  الذي   « حبيبي 
مليون  ا�شبوع  خالل 

متابعة على االنرتنت .
او�شحت  يا�شمني 
 « الراي   « اأغنية  اأن 
يتم  �شوف  اجلزائرية 
طريقة  على  ت�شويرها 
يف  كليب  الفيديو 
الربيطانية  العا�شمة 
مع  بالتعاون  لندن 
و�شفته  بريطاين  خمرج 

باملوهوب .
ا�شارت   ، املقابل  يف 
ق�شية  ان  اىل  يا�شمني 
من  زواجها  اإثبات 
املنتج امل�رشي حممد 
قائمة  زالت  ما  ال�شبكي 
بالتعاون  وم�شتمرة 
قانوين  فريق  مع 
ان  واكدت   ، حمرتف 
جديدة  ت�شجيالت  ثمة 
ب�شكل  تن�رشها  �شوف 
على  للتاأكيد  تدريجي 
حول  كالمها  �شحة 
االرتباط الر�شمي الذي 
جمعها به يف القاهرة .

حاز اأداء الفنان اأحمد فلوك�ش يف فيلم »املمر« 
انطالق  منذ  والنقاد  اجلمهور  اإ�شادات  علي 
عر�ش الفيلم يف م�رش والدول العربية، حيث 
ج�شد دور �شابط يف �شفوف اجلي�ش امل�رشي 

اإبان فرتة النك�شة عام 1967.
وعلم اأن فلوك�ش مل يكن املر�شح االأول لدوره، 
امُلر�شح  يو�شف  عمرو  الفنان  كان  حيث 
باعتبارها  عنها  اعتذر  ولكنه  لل�شخ�شية، 

لي�شت من اأدوار البطولة الرئي�شية، وعلى اإثر 
الدور  عرفة  �رشيف  املخرج  اأ�شند  اعتذاره 
اإعجابه  بعد  تردد  دون  وافق  الذي  لفلوك�ش، 

باأبعاد ال�شخ�شية وتاأثريها يف االأحداث.
واإياد  عز  اأحمد  »املمر«  بطولة  وي�شارك يف 
ن�شار واأحمد رزق وحممد فراج وحممد جمعة 
اأبواليزيد، من  واأحمد �شالح ح�شني واأ�شماء 

تاأليف واإخراج �رشيف عرفة.
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 2020 تراك�س  �سيفروليه 
اختبارها اأثناء  تغيرياتها  تك�سف 

رغم اأن الكثري ال يزال جمهوال عن 
الثاين  اجليل  تراك�س  �شيفروليه 
ال�شانعة االأمريكية  اأن  اإال  القادم، 
للطرق  باإطالقها  بالفعل  بداأت 
متويهات  مع  لالختبارات،  العامة 

كثيفة بالطبع.
مقارنة باجليل احلايل الذي ا�شتلم 
حتديثات منت�شف العمر يف 2016، 
بت�شميم  اجلديدة  تراك�س  تتميز 
متعددة  ج�شد  باألواح  جراءة  اأكرث 

يف  خا�شة   ،2019 لبليزر  م�شابهة 
.A ت�شميم الباب اخللفي وعمود

ونتطلع  وا�شح،  بليزر  من  االإلهام 
�شتت�رسب  التي  التقنيات  لروؤية 
اجلديدة،  تراك�س  اإىل  بليزر  من 
الرتفيهية  املعلومات  نظام  مثل 
فاي  بواي  ل�شيفروليه،  االأحدث 
4G LTE وتطبيقات ابل كاربالي 
واندرويد اوتو، مع اأنظمة �شالمة 
يف  جودة  اعلى  ومواد  حمدثة 

الداخلية.

من�صة جديدة 

وت�شري التقارير اإىل تراك�س القادمة 
 Gamma من�شة  عن  �شتتخلى 
من�شة  ل�شالح  احلايل  للموديل   II
�شتكون  بينما  جديدة   VSS
يف  �شغرية  اجلديدة  املحركات 

 Ecotec حمرك  مثل  احلجم 
توربو �شعة 1.4 لرت امل�شتخدم يف 
روؤية  اإمكانية  مع  احلايل،  تراك�س 

مولد طاقة هجني.
تراك�س  عن  �شتك�شف  �شيفروليه 
هذا  الحقاً  اجلديدة   2020
مع  مبا�رسة  مناف�شة  لتمثل  العام، 
 HR-V وهوندا  رينيجيد  جيب 
 3-CX ومازدا   C-HR وتويوتا 

وهيونداي كونا وني�شان كيك�س.

ملاذا ت�سع ال�سركات ر�سائل 
خفية يف �سياراتها؟

من  كثري  يف  نالحظ 
تفا�شيل  وجود  االأحيان 
مر�شومة  مميزة  �شغرية 
االأجزاء  اأحد  على 
البال�شتيكية  اأو  الزجاجية 
اجلديدة،  �شياراتها  من 
حيث حتمل ا�شم الر�شائل 
دلياًل  تكون  والتي  اخلفية 
يف  امل�شممني  رغبة  على 
اأ�شالة �شياراتهم يف  زيادة 

كثري من االأحيان.
على  االأمثلة  اأبرز  اأحد 
جاكوار  يف  يظهر  ذلك 
E-Pace التي حتمل ر�شم 
جاكوار  لنمر  ب�شيط  ظلي 
ال�شفلية  بالزاوية  و�شغريه 

من الزجاج االأمامي.
بينما حتمل كورفيت �شعار 
زجاجها  على  لها  �شغري 
طرازات  ومتتلئ  اخللفي 
جيب ب�شعار �شبك العالمة 
املميزة  االأمريكية 
خالل  ل�شياراتها  االأمامي 
الثانية،  العاملية  احلرب 
حتمل  ذاته،  الوقت  يف 
جيب  اب  بيك  ن�شخ  كافة 
رقم  اجلديدة  جالديتور 
419 مع رمز قلب حمفور 
ما  اخللفي،  �شندوقها  يف 
يُعد اإ�شارة اإىل كود منطقة 
والية  يف  توليدو  مدينة 
وهو  االأمريكية،  اأوهايو 
مكان ت�شنيع كافة طرازات 
عن  بعيداً  ولكن  راجنلر. 
تُ�شعد  الر�شائل  هذه  كون 
كثريا  العالمات  حمبي 

كونها  على  اإثبات  وتُعد 
من  تزيد  اأنها  اإال  اأ�شلية، 

اأرباح ال�رسكات اأي�شاً.
اأجزاء  كافة  لكون  نظراً 
االأ�شلية  ال�شيارات 
من  النوع  هذا  حتمل 
املميزة  ال�شعارات  هذه 
حالة  يف  واالأ�شلية، 
االأمامي  الزجاج  ت�رسر 
امل�شجل  لل�شعار  احلامل 
حتى  اأو  بجاكوار  اخلا�س 
جيب، �شيفكر مالك هذه 
اأن  قبل  ملّياً  ال�شيارات 
غري  قطع  ب�رساء  يقوموا 
فعلى  ل�شياراتهم،  اأ�شلية 
الرغم من كون هذه القطع 
اأنها  اإال  عادة  اأرخ�س 
الر�شائل  هذه  حتمل  لن 
اإثبات  تُعد  التي  اخلفية 
ال�شيارة،  اأ�شالة  على 
يف  املالك  يقوم  ولهذا 
اإىل  بالتوجه  االأغلب 
ل�رساء  ذاتها  االأم  ال�رسكة 
يزيد  مما  االأ�شلية  القطع 
وال  هذا  االأرباح.  من 
يعني ذلك بالطبع اأن كافة 
موجهة  اخلفية  الر�شائل 
اأن  حيث  اأرباح،  لتحقيق 
ت�شميم وت�شنيع ال�شيارات 
اأمر مكلف، وعادة ما توؤدي 
اأي اإ�شافات ت�شميمية ولو 
ب�شيطة لرفع هذه التكلفة، 
من  العديد  متتلك  ال  لذا 
يف  منها  اأي  العالمات 
�شياراتها املختلفة، ولكنها 

تظل اأمر مميز بالفعل. 

هكذا ت�ستطيع اإيقاف �سيارتك باأ�سرع وقت يف حاالت الطوارئ
ال�شائقني  يواجه  اأحياناً 
اأثناء  �شعبة  مواقف 
خطر  ومنها  القيادة، 
نتيجة  للت�شادم  التعر�س 
عالية،  ب�رسعات  القيادة 
اأف�شل  عن  يُت�شاءل  وهنا 
ال�شيارة  الإيقاف  طريقة 
وهذا  م�شافة،  اأق�رس  يف 
يف  عنه  نتحدث  �شوف  ما 

ال�شطور التالية.
�صيارة  قيادة  حالة   

يدوية:
ب�رسعة  القيادة  عند   
ال�شيارة  يف  عالية 
خلطر  وتعر�شت  اليدوية، 
عليك  يجب  اال�شطدام، 
ال�شغط على املكابح بكل 

قدمك  ترفع  وال  قوتك، 
مع  ال�شيارة،  تتوقف  حتى 
دوا�شة  على  ال�شغط  عدم 
“الدبرياج”، حتى ال حترر 
الرتو�س  قيود  من  ال�شيارة 
على  ي�شاعدك  ما  وهو 
اأ�رسع  ب�شورة  التوقف 

وال�شيطرة على ال�شيارة.

�صيارة  قيادة  حالة 
اأوتوماتيك:

ال�شغط  اأي�شا  هنا  يجب 
بكل   ABS مكابح  على 
قدمك  ترفع  وال  قوتك، 
مع  ال�شيارة  تتوقف  حتى 
القري  من  االقرتاب  عدم 

االأوتوماتيكي نهائياً.
يجب  احلالتني  كلتا  ويف 
ال�شيارة  مبقود  االإم�شاك 
بكلتا اليدين حتى ت�شتطيع 

ال�شيطرة على ال�شيارة من 
مع  والرتنح،  االنحراف 
على  النظر  تثبيت  عدم 
معر�س  اأنت  الذي  اجل�شم 

اإىل  به، وانظر  لالإ�شطدام 
االجتاه الذي ترغب يف اأن 
تبتعد ب�شيارتك اإليه لتفادي 

الت�شادم بهذا اجل�شم. 

اي   Q4 عن  اأودي  ك�شفت 
االختبارية يف معر�س  ترون 
والتي  لل�شيارات،  جنيف 
ت�شارك �شماتها مع موديالت 
اي ترون الكهربائية االأخرى، 
املالمح  ببع�س  متيزها  مع 
وتاتي  نوعها.  من  الفريدة 
مقدمة ال�شيارة ب�شبكة تهوية 
هواء  وفتحات  كبرية  ف�شية 
ترون  اي  �شارة  مع  منحرفة 
ال�شفلي  اجلزء  يف  م�شيئة 
وم�شابيح  امل�شد،  من 
�شيارة  كونها  نحيفة،  اأمامية 
اختبارية �شمح الأودي بو�شع 
�شخمة  واإطارات  عجالت 
املوديل  يف  نراها  لن  غالباً 
اخللفية  يف  بينما  االإنتاجي، 
 LED �شوئي  �رسيط  نرى 
ال�شيارة،  عر�س  مدار  على 
اأخرى  ترون  اي  �شارة  مع 
بالن�شبة  اخللف.  يف  م�شيئة 
 Q4 فتعتمد  الطاقة  ملولد 
موتورين  على  ترون  اي 

اإجمالية  بقوة  كهربائيني 
دفع  نظام  مع  ح�شان،   301
ال  وت�شارع  كواترو  رباعي 
اإىل 100 كم\�س يف  به  باأ�س 
ق�شوى  و�رسعة  ثانية،   6.3
عند  اإلكرتونياً  حمددة 
من  بالطبع  كم\�س.   180
�شيارة  اأي  يف  االأ�شياء  اأهم 
وهنا  مداها،  هو  كهربائية 
 450 عند  جيد  مدى  نرى 
واحدة،  �شحنة  لكل  كيلومرت 
من   %80 �شحن  اإمكانية  مع 
دقيقة  ثالثني  يف  البطارية 
الداخلية رحبة وحتتوي على 
االفرتا�شية  اأودي  مق�شورة 
مل�شية  ب�شا�شة  االأحدث، 
بجميع  تتكفل  اإن�س   12.3
الرتفيهية  املعلومات  مهام 
ومن  ال�شيارة  وخا�شيات 
املتوقع و�شول Q4 اي ترون 
نهايات  يف  االإنتاج  ملرحلة 
2020، لتكون خام�س موديل 

كهربائي بالكامل الأودي.  

اودي Q4 اي ترون االختبارية متهد 
الإطالق SUV كهربائية اأملانية

فاخرة مك�سوفة  �سيارة  "بنتلي" تطلق 
�رسكة  ا�شتعر�شت 
�شيارة  موؤخرا  بنتلي 
 "Continental GT"
يف  غاية  مك�شوف  بهيكل 
ال�شيارة  وجاءت  االأناقة 
يحمل  بت�شميم  اجلديدة 
طابع مركبات بنتلي الفاخرة 
الدائرية  مب�شابيحها 
وواجهتها االأمامية العري�شة، 
ينطوي  ب�شقف  وزودت 
داخل  ليختفي  اأوتوماتيكيا 
الهيكل، ف�شال عن مق�شورة 
اجللود  اأنواع  باأفخم  مك�شوة 
من  وعنا�رس  واالأخ�شاب 

الكروم.

اجلبار  االأداء  وي�شمن 
 12 بـ  حمرك  ال�شيارة  لهذه 
اأ�شطوانة، و�شعة 6.0 لرتات، 
ي�شتهلك  ح�شانا،   635 بعزم 
14 لرتا من الوقود لكل 100 
ال�شيارة، وي�شل  كلم تقطعها 
بها ل�رسعة 333 كلم/�شاعة، 
اإىل   0 من  ت�شارعها  ويزيد 
غ�شون  يف  كلم/�شاعة   100

3.8 ثانية فقط.
كما اأتت هذه املركبة بنظام 
فيه  تتحكم  هوائي  تعليق 
متطورة،  اإلكرتونية  منظومة 
نظام  اأقوى  عن  ف�شال 
�شهدته  مكابح 

اليوم،  حتى  بنتلي  �شيارات 
مبقا�س  ريا�شية  وعجالت 
21 اإن�شا وتوفر هذه ال�شيارة 
الرفاهية  و�شائل  العديد من 

للم�شتخدم، كاأنظمة ال�شوت 
 18 بـ  املدعومة  املمتازة 
مكرب �شوت ومقاعد مريحة 
تدفئة  باأنظمة  املزودة 
للراكب.  وتدليك  وتربيد 
األف   173 فبلغ  �شعرها،  اأما 

يورو.
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»و�ت�س �آب« ت�ستعد لإطالق ميزة تفرح م�ستخدميها!

تعمل �رشكة »و�ت�س �آب« على �إطالق ميزة 
جتاهل  حق  �مل�ستخدمني  متنح  جديدة 
ويف  نهائي  ب�سكل  �جلماعية  �ملحادثات 
�لدرد�سات  جتاهل  ميكن  �حلايل،  �لوقت 
 ،»Mute« جلماعية من خالل تفعيل خيار�
ما يعني حجب و�سول �لإ�سعار�ت عند ورود 
ر�سائل جديدة، يف حني �سيظهر �إ�سعار يدل 
على عدم قر�ءة �لر�سالة على �أيقونة تطبيق 

و�ت�س �آب.
حتديثا  ر�سد   WABetaInfo ولكن 
»و�سع  بخيار  �آب مميز�  و�ت�س  من  جديد� 
جتاهل  �إمكانية  يتيح  �لذي  �لإجازة«، 
عدم  مع  نهائيا،  �ملجموعات  درد�سات 

د�خل  مقروءة«  »غري  ر�سائل  �إ�سعار  ظهور 
طرح  ومبجرد  �لأيقونة  على  �أو  �لتطبيق 
�ستحتاج  �جلديد،  �آب  و�ت�س  حتديث 
�لدرد�سة  عن  �بحث  يلي:  مبا  �لقيام  �إىل 
و�كتمها،  »�إ�سكاتها«  تريد  �لتي  �جلماعية 
متاما  لتختفي  �أر�سفتها  ميكنك  ثم  ومن 
من �لتطبيق. وبا�ستخد�م �مليزة �جلديدة، 
�ستتمكن من تفعيل »و�سع �لإجازة« يف هذه 
جديدة  ر�سائل  �أية  تظهر  ولن  �ملرحلة، 
ترغب يف  كنت  حال  �إل يف  �آب،  و�ت�س  يف 
قر�ءة ر�سائل �ملجموعة مرة �أخرى جتدر 
�لإ�سارة �إىل �أنه لي�س من �لو��سح حتى �لآن 

متى �سيتم �إطالق هذه �مليزة.

هو�تف �سام�سونغ تعاين 
من ثغرة »ُمرعبة«

   
�أ�سحاب هو�تف �سام�سونغ �لذكية  �لتقارير بتعر�س عدد قليل من  تفيد 
مل�ساكل يف �أجهزتهم، مبا يف ذلك �لنماذج �لأحدث مثل غالك�سي نوت 8 
وغالك�سي �إ�س 9، �إذ قامت هذه �لهو�تف باإر�سال �ل�سور �ملخزنة �سمن 
�إىل  �ل�سور  �إر�سال  �إمكانية  �إن  من  وبالرغم  �لت�سال،  �إىل جهات  �جلهاز 
ولكن  �لذكي،  للهاتف  �لأ�سا�سية  �لوظائف  �إحدى  مبثابة  تعد  �لآخرين 
ب�سكل  �ل�سور  �إر�سال  يف  للهاتف  �لن�سية  �لر�سائل  تطبيق  يبد�أ  عندما 

ع�سو�ئي دون معرفة �ساحب �جلهاز، فاإن �لأمر ي�سبح كابو�ساً.
 Samsung �سام�سونغ  ر�سائل  تطبيق  من  تنبع  �مل�سكلة  �أن  ويبدو 
هو�تف  �أجهزة  على  �لفرت��سي  �ملر��سلة  تطبيق  وهو   ،Messages
غالك�سي �خلا�سة بال�رشكة �لكورية �جلنوبية، حيث ت�سري �لتقارير �لقليلة 
يقوم  �أن  دون  �لر�سائل  باإر�سال  تقوم  �لهو�تف  �أن  �إىل  �خلطاأ  هذ�  حول 
بعد عدد  �أثر لوجود ر�سالة �سادرة، ولي�س و��سحاً  �أي  �لتطبيق بت�سجيل 
�لأ�سخا�س �لذين تعر�سو� ملثل هذ� �لنوع من �مل�ساكل، و�لذي يعد مبثابة 

�نتهاك كبري للخ�سو�سية.
خاطئ  ب�سكل  �لتطبيق  ويعتمد  للم�سكلة،  حاًل  بعد  �ل�رشكة  تقرتح  ومل 
�لأجهزة  على  �ملخزنة  �ل�سور  �إر�سال  على  حتديدها  يتم  مل  ولأ�سباب 
�إىل جهات �لت�سال ب�سكل ع�سو�ئي عرب �لر�سائل �لق�سرية، حتى �أن �أحد 
�مل�ستخدمني يدعي �أنه بدلً من �إر�سال �سورة و�حدة، فاإن �لتطبيق �أر�سل 

معر�س �ل�سور بالكامل �إىل جهة �لت�سال.
يقوم  عندما  �أنه  هو  �خلطاأ  بهذ�  يتعلق  فيما  رعباً  �لأكرث  �جلزء  ويعترب 
تطبيق �سام�سوجن باإر�سال ر�سائل �إىل �أ�سخا�س �آخرين، فاإنه ل يرتك �أي 
دليل على �أنه قد فعل ذلك، مما يعني �أن �لنا�س قد ل يعرفون �أن �سورهم 
قد مت �إر�سالها حتى يح�سلو� على رد من �مل�ستلم حول �ل�سور �لع�سو�ئية 
ت�سجل  �ملحمول  �لهاتف  �سبكات  م�سغلي  �سجالت  لكن  �إليهم،  �ملر�سلة 
�أذونات  �إلغاء  �حلايل  �لوقت  يف  �سام�سوجن  هو�تف  ملالكي  وميكن  ذلك، 

تطبيق Samsung Message ملنعه من �لو�سول �إىل ملفات �جلهاز.

ت�سريبات جديدة عن �أحدث 
هو�تف �إل جي

ب�سوؤون  �ملهتمة  �ملو�قع  بع�س  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  �لتقنية 

»V40« �ملنتظر من �إل جي.
وذكر موقع »Android Police« �أن 
مبو��سفات  �سياأتي  �ملذكور  �لهاتف 
�لأجهزة  �أف�سل  من  و�حد�  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  �لأ�سو�ق،  يف  �لذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 �أو   6 ع�سو�ئي  و�سول  وذ�كرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  �أن  �ملفرت�س  من  كما 
بدقة  �لعد�سة  ثنائية  �أ�سا�سية  بكامري� 
تقريب  ومبيز�ت  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مر�ت، وكامري� 
 24 بدقة  �أي�سا  مزدوجة  �أمامية 
فمن  �جلهاز  بطارية  �أما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  �أن  �ملتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  �أكرث  �أو  �أمبري 
�ل�سحن �ل�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

»X -لعنة �لحرت�ق ت�سل »�آيفون
بو�بة  رو�د  تد�ول 
�ل�سهرية   »Reddit«
خرب  �لإنرتنت  على 
هو�تف  �أحد  �حرت�ق 
بيد   »X »�آيفون- 
و�إ�سابتها  �ساحبته 

بحروق �سديدة.
�لذي  �ل�سخ�س  وقال 
مرة  لأول  �خلرب  ن�رش 
على �ملوقع »�إن �حلادثة 
عندما  �أخته  مع  وقعت 
على  ت�ستلقي  كانت 
�رشيرها وبجانبها هاتف 

مو�سول   X �آيفون- 
�ملخ�س�س  بال�ساحن 
�لهاتف  كان من  له، فما 
يف  فجاأة  �حرتق  �أن  �إل 
�ملوجودة  �ملنطقة 
منفذ  من  بالقرب 
فيه،  �ملوجود  �ل�سحن 
لت�سل  �لنري�ن  و�متدت 
�إىل كابل �ل�ساحن«و�أ�سار 
نا�رش �خلرب �إىل �أن �لفتاة 
مل تتقدم ب�سكوى ر�سمية 
لكنها  بعد،  �آبل  �سد 
�ل�رشكة  من  �لرد  تنتظر 

بدورها  وعدت  �لتي 
�أ�سباب  يف  بالتحقيق 

�حلادث.
لي�ست  �حلادثة  هذه 
�لتي  نوعها  من  �لأوىل 
من  هاتف  فيها  يحرتق 
مدة  فقبل  �آبل،  �إ�سد�ر 
موظفي  �أحد  تفاجاأ 
�لهو�تف  �سيانة  مر�كز 
يف ل�س فيغا�س بانفجار 
كان  »�آيفون-8«  هاتف 
�أل�سنة  و�ندلع  بجانبه، 

�للهب منه. 

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ل�ستثمار 1 مليار دولر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح �لرئي�س �جلديد �سنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �سويت�س. �إل �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�ساب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �ساأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �سنو�ت  عن  عو�ساً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

طريقة جديدة ل�سرقة �أمو�ل 
�أ�سحاب هو�تف �أندرويد!
اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 

موقعها الإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 

oGo »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال الأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�شا حتت ا�شم 
»Sonvpay«، يت�شلل عرب اإ�شعارات 

�شامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�شل 
تنبيها للم�شتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�شعر م�شتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم الهاكرز 

تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�شائل 

.»SMS«
وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 

ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�شه، لن يجد امل�شتخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�شائل املر�شلة.

غوغل �ستتيح قريبًا خيار م�سح 
�سجل �لن�ساطات �ل�سخ�سي 

للم�ستخدمني تلقائيًا

جد�ً  مهمة  تعترب  خطوة  يف 
للم�ستخدمني وتعني مببد�أ �خل�سو�سية 
لهم قالت �رشكة غوغل على �نها �ستوفر 
لبيانات  �لتلقائي  �مل�سح  يتيح  خيار�ً 
�لتي  ن�ساطاتهم  و�سجل  �مل�ستخدمني 
�ملوقع  لبيانات  وت�سل  جمعها  يتم 
د�ئم  ب�سكل  وحتفظها  ؛  لأجهزتهم 
لها  �مل�ستخدم  م�سح  عدم  حال  يف 
�ستوفر  حيث  ودوري،  يدوي  ب�سكل 
مبدة  خيارين  �لتلقائي  �مل�سح  ميزة 
�لأول  �لن�ساطات؛  �سجل  زمنية حلذف 
بعد  و�لأخر  �أ�سهر  ثالثة  بفرتة  حمدد 
يظهر  �أن  �ملتوقع  ومن  �سهر�ً.   18
�خليار لدى �مل�ستخدمني يف ح�سابات 
غوغل �سو�ء يف �لهو�تف �و عرب �لويب 
عربت  حيث  �لقادمة،  �لأ�سابيع  خالل 
ميكن  مبدئية  خطوة  هذه  �أن  �ل�رشكة 

خيار�ت  توفري  يف  عليها  �لبناء  يتم  �أن 
على  �حلفاظ  تتبنى  م�ستقبلية  �أخرى 
و�جلدير  �مل�ستخدمني.  خ�سو�سية 
ترعى  �لتقنية  �ل�رشكات  �أن  بالذكر 
�هتماماً يف �لأونة �لأخرية يف �حلفاظ 
وتوفري  �مل�ستخدمني  بيانات  على 
من  حتميهم  �أن  �ساأنها  من  خيار�ت 
تعر�س  حال  يف  بياناتهم  ��ستغالل 
ح�ساباتهم للقر�سنة �أو ت�رشيب بيانات 
وبالتايل  معني،  فني  خلل  �أو  عر�سي 
لغر�مات  نف�سها  �ل�رشكة  تعري�س 
بحماية  �ملخت�سة  �جلهات  من  مالية 
ميكن  لذ�  �مل�ستخدمني،  خ�سو�سيات 
�عتبار عمل غوغل هذ� قادم من مبد�أ 
ت�سديد  ظل  يف  �ملتبادلة  �مل�سلحة 
و�ل�سبكات  �ل�رشكات  على  �لرقابة 

�لجتماعية موؤخر�ً.



م.�س

اإن املجهودات املبذولة يف ميدان 
الأمن املروري من طرف وحدات 
عرب  جلياً  تظهر  الوطني،  الدرك 
يف  املتمثلة  الإيجابية  النتائج 
بن�سبة  املرور   حوادث  انخفا�ض 
اأ�سهر  اخلم�سة  خالل    %  10،37
مقارنة   ،2019 �سنة  من  الأوىل 
بنف�ض الفرتة من �سنة 2018 ، مع 
املت�سبب  الب�رشي  العامل  بقاء 
احلوادث  هذه  وقوع  يف  الرئي�سي 

بن�سبة92،33  %.
من اأجل ذلك، فاإن الدرك الوطني 
وطنية،  حت�سي�سية  حملة  ينظم 
هدفها مرافقة م�ستعملي الطريق 
وحت�سي�سهم  الفرتة  هذه  طيلة 
خا�سة  املرور،  حوادث  بعواقب 
على  للحفاظ  منهم،  ال�سباب  فئة 
يف  عائالتهم  و�سالمة  �سالمتهم 

كل مكان.

 « �سعار  احلملة  هذه  �ستحمل 
لعطلة �سيف بدون حوادث مرور، 
ال�سري«،التي  بقواعد  التزموا 
اإبتداءا من يوم 07 جويلية  تنطلق 
 ،  2019 اأوت   31 غاية  اإىل   2019
التح�سي�ض  على  اجلهود  تركز  و 

املفرطة  ال�رشعة  خماطر  من 
اإحرتام  عدم  اخلطري،  والتجاوز 
املناورات  الأمان،  م�سافة 
الي�سار،  على  وال�سري  اخلطرية 
على  وتاأثريهما  والإرهاق  العياء 
و�سع  وعدم  ال�سياقة  على  القدرة 

الدراجات  ل�سائقي  الأمان  خوذة 
النارية.

الدرك  قيادة  ال�سياق،  هذا  يف 
و  املواطنني  تدعو  الوطني 
اإحرتام  اإىل  الطريق  م�ستعملي 
ال�سياقة  وقواعد  املرور  قانون 
يف  الإفراط  وعدم  ال�سليمة، 
�سالمتهم  على  حفاظا  ال�رشعة 
يف  ت�سع  و  الآخرين،  و�سالمة 
الرقم  ت�رشفهم،  وحتت  خدمتهم 
الوطني   للدرك   10.55 الأخ�رش 
اأو  الإ�سعاف  اأو  النجدة  لطلب 
موقع  ال�رشورة،  عند  التدخل 
عرب   (  «  TARIKI- »طريقي 
وعن  التطبيقية  الواب،  موقع 
الفاي�سبوك(  �سفحة  طريق 
الطرقات،  حالة  عن  لال�ستعالم 
ال�سكوى  موقع  اإىل  بالإ�سافة 
https://ppgn.  « امل�سبقة 

.» mdn.dz

الدرك الوطني 

حملة ب�صعار " لعطلة �صيف بدون حوادث مرور " 

م�صر يف موقف حمرج

الكيان ال�صهيوين 
يقرر حماية �صد 
النه�صة الإثيوبي

امل�رشية  ال�سهيونية  العالقات  ت�سهد  
اأكمل  اأن  بعد  ال�سديد  التوتر  من  حالة 
للدفاع  نظام  اإن�ساء  ال�سهيوين  الكيان 
بنته  الذي  النه�سة  �سد  حول  اجلوي 

اإثيوبيا.
جويا  دفاعيا  نظاما  الكيان  وبنى 
�سد  حول   Spyder-MR ل�سواريخ 
حوايل  ارتفاعه  يبلغ  والذي  النه�سة 
150 مرتا وعر�سه 1870 مرتا، ومبجرد 
ي�سل  ما  ا�ستيعاب  لل�سد  اكتماله، ميكن 
ميكن  ما  مكعب  مرت  مليار   74 اإىل 
اأدي�ض اأبابا من اإنتاج الكهرباء اإىل ثالثة 
البلدان  اإىل  بالت�سدير  وت�سمح  اأ�سعاف 
املجاورة وعار�ست م�رش بناء ال�سد لأن 
مير  املياه  اإمدادات  من  املائة  يف   85
منذ  اأبابا  اأدي�ض  اأن  رغم  اإثيوبيا،  عرب 
�سل�سلة  القاهرة  اإىل  تقدم  طويلة  فرتة 
من الوعود لتخفيف خماوفها من نق�ض 

املياه يف م�رش.

www.elwassat.comالإثنني 08 جويلية  2019  املوافـق  ل05 ذو القعدة   1440هـ العدد  4985/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�سا €1

جلنة ال�صوؤون القانونية 
للمجل�س ال�صعبي الوطني

 اإثبات حالة �صغور 
من�صب رئي�س املجل�س 
والإدارية  القانونية  ال�سوؤون  جلنة  اأقرت 
الوطني  ال�سعبي  باملجل�ض  واحلريات 
من�سب  �سغور«  »حالة  اإثبات  الأحد  اأم�ض 
بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  املجل�ض،  رئي�ض 
اأنه »وبعد  البيان  للغرفة ال�سفلى وجاء يف 
الت�رشيح  على  اللجنة  اأع�ساء  اإطالع 
معاذ  ال�سيد  قبل  من  املقدم  بال�ستقالة 
بو�سارب، وبعد الطالع على اإحالة ال�سيد 
بالنيابة،  الوطني  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض 
ال�سغور  حالة  اإعالن  على  الطالع  وبعد 
من قبل مكتب املجل�ض ال�سعبي الوطني، 
اللجنة،  اأع�ساء  بني  املناق�سات  وبعد 
ثبتت اللجنة بالأغلبية حالة �سغور من�سب 
رئا�سة املجل�ض ال�سعبي الوطني«،واأو�سح 
خالل  مت  الثبات  هذا  اأن  البيان  ذات 
والإدارية  القانونية  ال�سوؤون  جلنة  اجتماع 
عمار  برئا�سة  باملجل�ض  واحلريات 

جيالين، رئي�ض اللجنة. 

مدينة البليدة ت�صتذكر 

تكرمي الفنان املرحوم 
عمر طيان 

اأم�ض  �سهرة  البليدة  مدينة  احت�سنت 
خالله  ا�ستذكرت  تكرمييا  حفال  ال�سبت 
عمر  املرحوم  الإعالمي  و  الفنان  ابنها 

طيان مبنا�سبة الذكرى  الأوىل لوفاته.
و جرى احلفل الذي نظمه الحتاد الوطني 
اجلزائريني  الإعالميني  و  لل�سحفيني 
جمعية  و  الثقافة  مديرية  مع  بالتن�سيق 
قاعة  احت�سنته  الذي  و  الريحان  جوق 
املوؤمترات مبقر الولية ،عائلة و اأ�سدقاء 
الفنان وعدد كبري من الفنانني املعروفني 
على غرار عبد املجيد م�سكود و م�سطفى 
برور و عبد القادر �ساعو و حميدو و جمال 
بوناب و تابع امل�ساركون يف احلفل عر�ض 

فيلم م�سور حول حياة املرحوم.

»�صوين« تطلق هاتف 
5G غري م�صبوق!

التقنية  ب�سوؤون  مهتمة  مواقع  �رّشبت 
ت�ستعد  »�سوين«  باأن  تفيد  معلومات 
لإطالق هاتف متطور قادر على التعامل 

.5G مع �سبكات
اجلديد  الهاتف  فاإن  للت�رشيبات  وتبعا 
اأو   Xperia J8010 ا�سم  �سيحمل  الذي 
و�سا�سة  مرن  بهيكل  �سياأتي   Sphinx
AMOLED مبقا�ض 6.7 بو�سة، ودقة 
عر�ض )1644/3840( بيك�سل، متالأ كامل 
ثقب  وفيها  الأمامية،  واجهته  م�ساحة 

�سغري خم�س�ض للكامريا الأمامية.
اجلهاز  هذا  يعمل  اأن  املفر�ض  من  كما 
مبعالج Snapdrago 855 ثماين النوى، 
وذاكرة و�سول ع�سوائي 12/8 غيغابايت، 
وذاكرة داخلية 512/256/128 غيغابايت، 
وبطارية ب�سعة 5000 ميلي اأمبري، مزودة 

بخا�سية ال�سحن ال�رشيع.
»�سوين«  اأن  اإىل  اأخرى  معلومات  وت�سري 
ذكي  هاتف  تطوير  على  حاليا  تعمل 
�سبكات  مع  التعامل  على  قادر  اآخر 
هواتف  اأ�رشة  اإىل  �سين�سم   ،5G
Xperia، ويزود ب�سا�سة OLЕD بدقة 
العد�سة  ثنائية  وكامريا   ،)1080/1920(
كامريات  اأف�سل  بني  من  واحدة  �ستكون 

الهواتف.

تيزي وزو

مكتتبو عدل يحتجون على تاأخر اإجناز �صكناتهم 
وكالة  لدى  املكتتبني  ع�رشات  اأم�ض،  نظم 
 2001 ل�سنتي  »عدل«  وتطويره  ال�سكن  حت�سني 
بولية  الوكالة  مقر  اأمام  اعت�ساما  و2002 
انطالق  يف  الكبري  بالتاأخر  تنديدا  وزو  تيزي 
م�سكن   4000 عددها  البالغ  �سكناتهم  اإجناز 
اكت�سفوا  ملا  �سدموا  اإنهم  املحتجون  وقال 
ت�سري  امل�رشوع  باإجناز  اخلا�سة  الأ�سغال  اأن 
ببطا  بعدما بعد �سنوات من النتظار وطالب 
املحتجون وايل الولية لتدخل لإنهاء معاناتهم 

امل�رشوع.  جت�سيد  يف  بالنطالق  والتعجيل 
تعليمة  بتطبيق  املحلية  ال�سلطات  طالبوا  كما 
الوزارة الو�سية التي تق�سي بطي ملف ال�سكنات 
املندرجة يف اإطار برنامج عدل ل�سنتي 2001 
اأو بداية  و2002 ب�سفة نهائية مار�ض املا�سي 
ال�سطر  دفع  عملية  نهاية  مع  اأي  اأفريل  �سهر 
الربنامج،  بهذا  اخلا�سة  لل�سكنات  الأخري 
خا�سة بعد اأن با�رشت الوكالة الوطنية لتطوير 

ال�سكن وحت�سينه

فل�صطني املحتلة

منع الأذان يف 
الإبراهيمي لـ51 وقتا

قالت وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية يف 
املقد�سات  حال  عن  ال�سهري  تقريرها 
الحتالل  اإن  املا�سي،  حزيران  خالل 
وانتهاكاته  هجمته،  وترية  من  �سعد 
للم�سجد الأق�سى والإبراهيمي، متجاوزا 
 25 بواقع  الأق�سى  �سملت  اعتداء،   90
الإبراهيمي  الأذان يف  انتهاكا، ومنع رفع 
م�ساجد  ثالثة  على  والعتداء  وقتا،  لـ51 
بالقد�ض،  القعقاع  وم�سجد  عينابو�ض  يف 
�سعارات  بكتابة  مالك  كفر  يف  وم�سجد 
م�ستوطنون  واقتحم  عليها،  عن�رشيه 
واأدوا  �سلفيت  يف  اإ�سالمية  مقامات 
الوحدات  واقتحمت  تلمودية،  طقو�سا 
اخلا�سة ب�رشطة وحر�ض حدود وخمابرات 
ال�سناعية  الأيتام  دار  مدر�سة  الحتالل 
بالقد�ض،  القدمية  البلدة  يف  الإ�سالمية 
جتاري  حمل  على  م�ستوطنون  وا�ستوىل 
اخلليل  مدينة  و�سط  القدمية  البلدة  يف 
بالإ�سافة  الوقاف،  لوزارة  ملكيته  تعود 
باب  يف  اخرى  وحفريات  اعتداءات  اإىل 
حلرا�ض  وابعادات  واعتقالت  العامود، 

امل�سجد الأق�سى، وغريها .
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غليزان

عمال وحدة ديوان التطهري 
ينظمون وقفة احتجاجية  

الوطني  الديوان  عمال  من  العديد  اأم�ض  نظم 
للتطهري وحدة غليزان وقفة احتجاجية اأمام مقر 
الوحدة للمطالبة بتح�سني اأو�ساعهم املهنية منها 
من  ومتكينهم  القاعدي   الأجر  يف  النظر  اإعادة 
لعيد  بالن�سبة  الكب�ض  الأعياد مكنها منحة  منحة 
م�ساندتهم  عن  عربوا  كما  املبارك  الأ�سحى 
مور�ست  الذين  الأربعة  زمالئهم  مع  وت�سامنهم 
طالبوا  اأن  ملجرد  تع�سفية  عقوبات  �سدهم 
ان�سغالت  نقلت  اجلريدة  امل�رشوعة  بحقوقهم 
العمال اإىل مدير الوحدة بن عودة بن حاج الذي 
�سالحية  من  عليها  الرد  العمال  مطالب  اأن  اأكد 

ق  ماملديرية العامة .

حل�صور تن�صيب الرئي�س اجلديد 
ملوريتانيا

الرئي�س ال�صحراوي 
يتلقى دعوة ر�صمية 

غايل،  ابراهيم  ال�سحراوي،  الرئي�ض  ت�سلم 
مرا�سيم  حل�سور  موريتانيا  من  ر�سمية  دعوة 
حممد  ولد  حممد  املنتخب،  الرئي�ض  تن�سيب 
الفاحت  يف  املقررة  الغزواين،  ال�سيخ  ولد  اأحمد 
ال�سحراوية  الأنباء  وكالة  وذكرت  القادم  اأوت 
وزير  ال�سالك،  ولد  �سامل  حممد  اأن  )وا�ض( 
ال�سوؤون اخلارجية ال�سحراوي، ت�سلم من نظريه 
اأم�ض  اأحمد،  ال�سيخ  ولد  اإ�سماعيل  املوريتاين، 
ر�سالة  نيامي،  النيجريية،  بالعا�سمة  ال�سبت 

خطية موجهة اإىل الرئي�ض ال�سحراوي 
موريتانيا،  رئي�ض  طرف  من  غاىل  اإبراهيم 
حممد ولد عبد العزيز، يدعوه فيها اإىل ح�سور 
املرا�سيم و الإحتفالت مبنا�سبة تن�سيب، حممد 
ولد حممد اأحمد ولد ال�سيخ الغزواين بعد فوزه 
موريتانيا  يف  الأخرية  الرئا�سية  النتخابات  يف 
التي جرت يف ال22 يونيو املا�سي، وفاز مر�سح 
الأغلبية احلاكمة، حممد ولد حممد اأحمد ولد 
ال�سيخ الغزواين، )62 عاما( يف الدور الأول، من 
النتخابات الرئا�سية حيث ح�سل على 52% من 

اأ�سوات الناخبني املوريتانيني.

�صرعت وحدات الدرك الوطني  على م�صتوى الوطن يف اإطالق حملة حت�صي�صية �صد اإرهاب 
الطريق متا�صيا مع ما ي�صهده مو�صم الإ�صطياف من كل �صنة حركة كبرية للمركبات عرب �صبكة 
الطرقات، يف جميع وليات الوطن، حيث اأن هذه التنقالت تتم على م�صافات طويلة وترافقها 

العديد من املوؤثرات على الأمن املروري، كالقيادة حتت تاأثري التعب، الإرهاق والنعا�س.

فرقة الدرك الوطني ببلدية تريين بني هديل  

حجز 03 قناطري من الكيف بتلم�صان
لبلدية  الوطني  الدرك  فرقة  عنا�رش   جنحت 
 15 من�سورة  لدائرة  التابعة  هديل   بني  تريين 
كلم جنوب تلم�سان  من الإطاحة برابع �سبكة 
ال�سنة  هذه  خالل  املخدرات   لتهريب  دولية 
كانت  عنا�رش   05 من  متكونة  املنطقة  بذات 
ومدينة  تلم�سان   جنوب  حمور  على  تن�سط 
الكيف  من  قناطري   03 وحجز  مع   �سكيكدة 
املعالج  و04 �سيارات نفعية  كانت ت�ستعمل يف 

تهريب ال�سموم نحو املناطق ال�رشقية .
الدرك  م�سالح  من  علم  ما  وح�سب  العملية 
على  امني   حاجز  اثر  على  جاءت  الوطني 
الطريق الوطني رقم 22 اأين مت توقيف مركبة 
نفعية على متنها �سخ�سان  والتي بتفتي�سها مت 
العثور على كمية تقدر ب03 قناطري من الكيف 

اإىل  الو�سول  مت  التحقيقات  بتو�سيع  املعالج 
ما  تعمل  التي  الع�سابة  اأخرى من  03 عنا�رش 
وتكللت  �سكيكدة   ومدينة  تلم�سان  بني جنوب 
انتظار  يف  اأخرى  مركبات   03 بحجز  العملية 
ال�سائك،  التحقيقات يف هدا امللف  ا�ستكمال 
ال�سبكة  اإن هذه  امل�سالح   ذات  واأ�سارت  هذا 
توقيفها  مت  التي  �سهر  ظرف  يف  الثانية  تعد 
بني  ما  تن�سط  التي  تلك  بعد  املنطقة   بذات 
البويهي و وادي ال�سوف عرب وهران ، التي مت 
توقيفها خالل الأ�سبوعني املا�سيني ،  كما تعد 
اإن  ال�سبكة الرابعة منذ بداية ال�سنة  ما يوؤكد 
بارونات املخدرات حولوا  ن�ساطهم من �سمال 

تلم�سان اإىل املنطقة اجلنوبية  

البنتاغون 
اإر�صال عنا�صر من 

احلر�س الوطني اإىل 
ال�صرق الأو�صط

مرا�سم  اجلنوبية  كارولينا  ولية  يف  اأقيمت 
الوطني  وداع جمموعة من عنا�رش احلر�ض 

الأمريكي اإىل ال�رشق الأو�سط.
ع�سكريا   40 باأن  املحلي  التلفزيون  واأفاد 
ال�رشق  اإىل  �سيغادرون  اإ�سناد  كتيبة  �سمن 
عملية  لدعم  اأ�سهر،  ت�سعة  ملدة  الأو�سط 
يف  البنتاغون  يجريها  التي  �سبارتا«  »درع 

املنطقة.
ومن غري املتوقع اأن ت�سارك جمموعة اجلنود 
هذه يف عمليات قتالية بل �سرتكز على مهام 
يف  املتحد  الوليات  اإىل  و�ستعود  الإ�سناد، 
قد  الأمريكي  اجلي�ض  وكان  املقبل  يونيو 
اأعلن اأواخر ال�سهر املا�سي عن ن�رش الكتيبة 
70 ع�سكريا يف  من  املوؤلفة  لالإمداد  الـ152 
املنطقة لتقدمي الدعم اللوجي�ستي والإمداد 
اخلطوات  هذه  وتاأتي  البنتاغون،  لعمليات 
الوليات  بني  التوتر  ت�سعيد  خلفية  على 

املتحدة واإيران يف منطقة اخلليج. بلدية معاملة باجلزائر العا�صمة
انقطاع التموين بالغاز اليوم  الثنني 

اأعلنت �رشكة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر 
العا�سمة يف بيان لها اأم�ض الأحد عن انقطاع 

التموين بالغاز غدا الثنني 8 
يوليو على م�ستوى عدة احياء ببلدية معاملة 
الربط   اأ�سغال  ب�سبب  العا�سمة(  )اجلزائر 
على �سبكة التوزيع و اأو�سح البيان اأن انقطاع 
ال�ساعة  ابتداء من  الغاز �سيكون غدا الثنني 

النتهاء  غاية  اإىل  وي�ستمر  �سباحا  اخلام�سة 
حي  النقطاع  هذا  �سيم�ض  و  الأ�سغال  من 
ال�سهيد  حي  و  ترقوي  عمومي  م�سكن   1200
عدل  م�سكن   10.000 حي  و  على  مرزوق 
ح�سب  دبي�سي،  معاملة  اهلل  عبد  ب�سيدي 
الغاز  و  الكهرباء  توزيع  �رشكة  تو�سيحات 

للجزائر العا�سمة. 

حممد بن ترار

ح-كرمي
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