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رئي�ص حزب جيل جديد  جياليل �ضفيان يف منتدى الو�ضط

احلل يف تليني اخلطاب و تقدمي تنازالت
�ص3

.    اجلي�ص هدم اإمرباطورية بوتفليقة الفا�ضدة
.    نرف�ص اخلطاب اال�ضتئ�ضايل

.    الع�ضيان لي�ص حال 

ل�ضمان  اأن ي�ضتمر  البد  "احلراك 
ا�ضتمرار الرقابة ال�ضعبية وافتكاك 

املطالب ب�ضرط ا�ضتمرار ال�ضلمية فال 
يهدد املجتمع يف حياته العامة ب�ضكل 
يجعل املواطنني ينف�ضون من حوله"
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مع اكت�س�ف خمب�أ للذخرية بتمرنا�ست 

تدمري 23 قنبلة تقليدية ال�سنع 
بوالية بومردا�س

الوطني  للجي�ش  مفرزة  متكنت 
ال�شعبي، اأم�ش الثالثاء، اإثر دورية 
احلدودي  ال�رشيط  قرب  تفتي�ش 
اكت�شاف  بتمرنا�شت، من  اجلنوبي 
 20 على  يحتوي  للذخرية  خمباأ 
ميليمرتات،   106 عيار  قذيفة 
بوالية  اأخرى  مفرزة  دمرت  فيما 
بومردا�ش 23 قنبلة تقليدية ال�شنع، 
ح�شب ما اأورده اأم�ش االأربعاء بيان 

لوزارة الدفاع الوطني.

اإطار  انه »يف  ذات امل�شدر  واأفاد 
مكافحة االإرهاب وحماية احلدود، 
املعلومات،  ا�شتغالل  وبف�شل 
الوطني  للجي�ش  مفرزة  متكنت 
اإثر   ،2019 اأوت   06 يوم  ال�شعبي، 
ال�رشيط  قرب  تفتي�ش  دورية 
بتمرنا�شت/ اجلنوبي  احلدودي 
الناحية الع�شكرية ال�شاد�شة، من 

يحتوي  للذخرية  خمباأ  اكت�شاف 
عيار  قذيفة   )20( ع�رشين  على 

دمرت  فيما  ميليمرتات،   106
عني  مبنطقة  اأخرى  مفرزة 
احلمراء، والية بومردا�ش/ن.ع.1، 
ال�شنع«ويف  تقليدية  قنبلة   )23(
املنظمة،  اجلرمية  حماربة  اإطار 
الوطني  للجي�ش  مفرزة  »اأوقفت 
عنا�رش  مع  بالتن�شيق  ال�شعبي 
الزانة، والية  الوطني بعني  الدرك 
 )01( تاجر  اأهرا�ش/ن.ع.5،  �شوق 
من  كلغ   10،3 بحوزته  خمدرات 

الكيف املعالج، يف حني مّت �شبط 
32400 لرت من الوقود وثالثة )03( 
اأطنان من املواد الغذائية املوجهة 

للتهريب بتندوف/ن.ع.3«.
»اأوقفت  اأخرى،  جهة  من 

ال�شعبي  الوطني  للجي�ش  مفرزة 
عن   )02( منقبني  بجانت/ن.ع.4، 
 )02( مركبتني  منت  على  الذهب 
بع�رشة  ،حمملتني  الدفع  رباعيتي 
احلجارة  خليط  من  اأكيا�ش   )10(

اأحبط حر�ش  فيما  الذهب،  وخام 
تن�ش/ن.ع.1  من  بكل  ال�شواحل 
هجرة  حماولتي  ووهران/ن.ع.2، 
كانوا  �شخ�شا   38 لـ  �رشعية  غري 
على منت قوارب تقليدية ال�شنع«.

خبر في 
الت�سجيل ال�سوتي الأويحيى صورة

يكت�سح مواقع التوا�سل
وا�شعا  تداوال  اأويحيى  الأحمد  امل�رشب  ال�شوتي  الت�شجيل  عرف 
على م�شتوى مواقع التوا�شل االجتماعي، ويعود الأحد اجتماعات 
و�رشكائه يف  فرتة حت�شري حزبه  تناول خالله  االأرندي، يف حني 
الرئي�ش  برت�شح  اخلا�شة  االإنتخابية  للحملة  الرئا�شي  التحالف 
ال�شابق عبد العزيز بوتفليقة لوالية رئا�شية خام�شة، وحتدث خالله 
عن التزوير يف االنتخابات قائال اأن النمط ال�شاري لن ي�شتمر واأن 
اجلزائر يف غ�شون 10 �شنوات البد اأن ت�شل للجنة مراقبة فعلية، 
النفط  اأ�شعار  برتاجع  ال�شعبي  احلراك  قبل  الو�شعية  قارن  كما 
قبيل اأحداث اأكتوبر 1988، باالإ�شافة اإىل ملف املديونية واعتبار 

االأفالن اأنه حزب �شينتهي مع رحيل بوتفليقة.

اأمن بومردا�س 

حملة توعية ل�سائقي 
احلافالت  

القيام  اأم�ش على  اأول  اأقدمت عنا�رش االأمن لوالية بومردا�ش 
بحملة التوعية لفائدة �شائقي احلافالت اجلماعية على م�شتوى 
مبخاطر  وتوعيتهم  ال�شائقني  اإىل  التحدث  خالل  من  الوالية 
اإىل  توؤدي  التي  العوامل  تفادي  على  والعمل  املرور  حوادث 
التوعية ب�رشورة تفادي  املوت يف الطرقات، وذلك من خالل 
ا�شتعمال ال�رشعة الفائقة والتجاوزات اخلطرية التي توؤدي اإىل 

ما ال يحمد عقباه.

موجة حر ت�سرب الواليات 
الداخلية وال�سرقية

حذرت م�شالح الديوان الوطني لالأر�شاد اجلوية، اأم�ش االأربعاء، 
املناطق  مت�ش  يف  مرتقبة  حر  موجة  من  خا�ش،  تنبيه  يف 
امل�شدر-  االأمر-ح�شب  ويتعلق  للوطن  وال�رشقية  الداخلية 
عنابة  �شكيكدة،  قاملة،  ق�شنطينة،  ميلة،  جيجل،  بواليات 
وزو،  تيزي  الدفلى،  ال�شلف، عني  غليزان،  مع�شكر،  ،الطارف، 
وبجاية. ومتتد �شالحية هذا التنبيه اإىل غاية فجر اخلمي�ش، 

حيث من املرتقب اأن تتعدى احلرارة الـ40 درجة.

اليوم

قائد االأركان يف زيارة اإىل 
الناحية الع�سكرية االأوىل 

يقوم الفريق اأحمد قايد �شالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�ش 
عمل  بزيارة  اخلمي�ش،  اليوم  ال�شعبي،  الوطني  اجلي�ش  اأركان 
اأفادت  بالبليدة، ح�شب ما  االأوىل  الع�شكرية  الناحية  اإىل  وتفتي�ش 
به وزارة الدفاع الوطني اأم�ش االأربعاء يف بيان لها و �شت�شكل هذه 
الزيارة --ح�شب ذات امل�شدر-- �شانحة للفريق قايد �شالح لعقد 

لقاءات توجيهية مع اإطارات واأفراد الناحية.

خالل  تب�شة  والية  �شهدت 
الفاحت  بني  املمتدة   الفرتة 
�شهر  غاية  اىل  جوان  �شهر  من 
من  تدخالت   2019 جويلة  
املدنية  احلماية  وحدات  طرف 
املمتدة  الفرتة  يف  تب�شة  لوالية 
ال�شيفي  املو�شم  بداية  خالل 
 186 منها  ا�شفر   تدخال   322
الغابات   حرائق  موزعة   حريقا 

منها  تدخال    52 ت�شجيل  مت 
هذه  ا�شفرت  كما  حريق    11
خ�شائر  ت�شجيل  عن  احلرائق 
�شنوبر  هكتار  بــــ:6.03  قدرت 
حلبي و 7.4 هكتارا حلفاء  و 19 
هكتارا ادغال و 465 �شجرة اما 
الزراعية   املحا�شيل  حرائق  يف 
منها  تدخال    139 ت�شجيل  مت 
احلرائق  هذه  ا�شفر  حريقا   88

هكتارا   127 بــــ  قدرت  خ�شائر 
�شنابل قائمة منها �شعري وقمح و  
415 قنطارا من  ال�شعري والقمح 
اما  بالن�شبة لالأع�شاب مت ت�شجيل 
 105 منها  اأ�شفر  تدخال   156
حريقا مع خ�شائر قدرت  بــ306  
هكتارا اأع�شاب  كما مت ت�شجيل 
احرتاق حوايل 4640 حزمة تنب 
واحرتاق حوايل 152 نخلة 1268 

تني  هكتارا  و01  مثمرة  �شجرة 
احلرائق  اأ�شباب  وتعود   . �شوكي 
لدرجة  ال�شديد  ارتفاع  اللى 
الظروف  كل  توفر  مع  احلرارة 
من  النريان  لن�شوب  املالئمة 
الرياح وجفاف النباتات  ا�شافة 
من  خمتلف  تدخالت   07 اىل 
املدنية  احلماية  وحدات  طرف 

بتب�شة

تب�سة

ت�سجيل 186 حريقا 

جماهري العميد يحتفلون 
بذكرى تاأ�سي�س الفريق  

بالذكرى  البارحة  �شهرة  اجلزائر  مولودية  فريق  جماهري  احتفل 
98 لتاأ�شي�ش فريقهم امل�شادف لل�شابع اوت 2019 وقاموا بربنامج 
مثلما  الواد  بباب  كيتاين  �شاطئ  يف  اأم�ش  �شهرة  كبرية  احتفاالت 
اإ�شعال  كبري من خالل  بكاراكاج  قاموا  �شنويا، حيث  عليه  عهدوا 
االألعاب النارية على طول �شاطئ كيتاين، اإىل جانب احتفال جماهري 

باقي واليات الوطن بنف�ش الذكرى.

قام موؤخرا، وايل والية امل�شيلة، 
اإبراهيم اأو�شان بزيارة ميدانية 
تفقدية، لعدة م�شاريع مبدينتي 
األح  حيث  وبو�شعادة،  امل�شيلة 
وترية  من  الرفع  �رشورة  على 
زيارته  ا�شتهل  حيث  االأ�شغال، 
تفقد  اأين  امل�شيلة،  ببلدية 
 5 بحي  مدر�شة  اجناز  م�رشوع 

االأ�شغال  �شري  ومدي  جويلية 
حيث �شدد على �رشورة االإ�رشاع 
امل�رشوع  وت�شليم  االأ�شغال  يف 
يف اقرب االآجال، ليتنقل بعدها 
هناك  بو�شعادة،  بلدية  اإىل 
 400 اجناز  م�رشوع  على  وقف 
حيث   « عدل  �شكنية«  وحدة 
بتدعيم  امل�شوؤول  ذات  اأمر 

االإمكانيات  بكل  الور�شة 
واملناوبة  الب�رشية،  و  املادية 
يف  واالإ�رشاع  االأ�شغال،  يف 
وترية االجناز وت�شليم امل�رشوع 
م�شيفا  االآجال،  يف  ال�شكني 
على  �شخ�شيا  يحر�ش  انه 
ملحا  االأ�شغال،  �شري  متابعة 
امل�شاريع  ت�شليم  �رشورة  على 

حممال  القانونية،  اآجاله  يف 
امل�شوؤولية جميع امل�شوؤولني كل 
ح�شب مكانته وموقعه، وانه لن 
يتوايل يف اتخاذ قرارات ردعية 
و�شارمة يف حق كل من �شولت 
اأداء  يف  بالتقاع�ش،  نف�شه  له 

مهامه اأو تعطيل االأ�شغال .
ع.ب

امل�سيلة

طوارئ يف ور�سات امل�ساريع

ع.ر
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رئي�س حزب جيل جديد  يف منتدى الو�سط

احلل يف تليني اخلطاب
 و تقدمي التنازالت

.      نرف�س اخلطاب اال�ستئ�سايل
.      اجلي�س هدم اإمرباطورية بوتفليقة الفا�سدة

دعا جياليل �سفيان لتغليب كفة احلوار، معلنا اأنه ال ي�ساند اأي كفة �سواء ال�سلطة اأو الراف�سني الأي 
مقرتح حل، يف حني تدارك اأن احلل بيد ال�سلطة ف�ساحب ال�سلطة هو من يبادر باحلل، باملقابل 

حذر اأن الع�سيان املدين �سالح ذو حدين.

�سارة بومعزة 

جيل  حزب  رئي�س  اعترب 
�سفيان  جياليل  جديد 
على  �سيفا  حلوله  خالل 
اأن  »الو�سط«،  منتدى 
البو�سلة  فقدت  ال�سلطة 
فهي ال تعرف كيف تتعامل 
املطروحة،  املبادرات  مع 
اخلطوات  تطبيق  وحتى 
وا�سفا  عنها،  املعلن 
تكون  انطالقتها  باأن  اإياها 
مع  اأنه  اإال  ومقنعة  جيدة 
نحو  االجتاه  يتم  التطبيق 
غرار جلنة  على  اإف�سادها، 
اأ�سماء  اإدراج  عرب  احلوار 
عموم  عنها  ير�سى  ال 
»�سيف  وعاد  املواطنني. 

املبادرات  اإىل  الو�سط« 
املعار�سة  اأطلقتها  التي 
بالتعاون مع خمتلف فاعلي 
املجتمع املدين بداية من 
اأو�سح  التي  التغيري  قوى 
فيما  التن�سيق  جهود  اأن 
تر�سح  قبل  ملا  تعود  بينها 
لعهدة  ال�سابق  الرئي�س 
اجتماع  يف  لت�سل  خام�سة 
�سمل  مل  اإىل  البنيان  عني 
والتي  االأطراف،  عديد 
�سارك جيل جديد خاللها 
باأر�سية  لتتوج  كمدعو 
اأنها  اإال  لل�سلطة  موجهة 
مل تر التطبيق، يف حني اأن 
ال�سلطة كان باإمكانها تعيني 
للو�ساطة  طرفها  من  جلنة 
اأن  ب�رشط  ال�سلطة  با�سم 

يكون  مقبولة،  وجوه  ت�سم 
املقرتحات  جمع  دورها 
كلها واالجتاه نحو حو�سلة 
اإال  للتفاو�س  تنتهي  �ساملة 
اأي  م�سري  يكون  التعرث  اأن 
احلوار  اآخرها جلنة  جهود 
عدم  بحكم  تعرثت  التي 
الإجراءات  ال�سلطة  خ�سوع 
التي  الالزمة  التهدئة 
الراأي  ك�سب  �ساأنها  من 
بدل  غالبيته  يف  العام 
من  الذي  التع�سب  اأ�سلوب 
املرحلة  اإغراق  �ساأنها 
طرفني  بني  جتاذبات  يف 
�سفيان  جياليل  حددهما 
يف: طرف يدعم كل قرارات 
املوؤ�س�سة  وت�رشيحات 
الع�سكرية ويتبناها من باب 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأن 
حمت احلراك من الع�سابة 
ملفات  عدة  فتحت  ثم 
الثاين:  والطرف  ف�ساد، 
املتخوف من هيمنتها ومن 
جتديد  اأو  الإحياء  العودة 
اأنه  قال  ما  وهو  النظام 
حالة  من  للتخوف  يدفعه 
اأن  حني  يف  اال�سطدام، 
احلل االأوحد بح�سبه ميكن 
لل�رشعية  التاأ�سي�س  يف 
�رشعي  رئي�س  وانتخاب 
خطوات  تتبعه  للبالد 
ت�رشيعية  انتخابات  تنظيم 
اأغلبية  حكومة  ت�سكيل  ثم 
البالد  ت�سيري  ملف  وفتح 
عرب  الد�ستور  وملف 
تليها  الحقا  اال�ستفتاء 

قائال  حملية،  انتخابات 
اأن التوليفة التي من �ساأنها 
جذريا  تغيريا  تخلق  اأن 
عقب ما ال يقل على عهدة 
الطبقة  يف  تغيريا  وحتقق 

ال�سيا�سية.
 

الع�سيان املدين �سيف 
ذو حدين

 
الع�سيان  ملف  حول  اأما 
كهتاف  برز  الذي  املدين 
خالل اجلمعة 24 من عمر 
جياليل  فقال  احلراك، 
�سفيان اأنه مفهوم غام�س، 
جلاأ  قد  حزبهم  كان  واإن 
�سائفة  خالل  منه  لنوع 
لهم  تظاهرة  يف   2018

مر�سوم  لتكري�س  رف�سا 
منع التظاهر يف العا�سمة، 
م�سيفا اأن حتى حراك 22 
فيفري يعترب نوعا من اأنواع 
الع�سيان املدين الأنه حتدى 
بالعا�سمة،  التظاهر  منع 
هذا  اأن  اأو�سح  باملقابل 
نوع من الرف�س ال�سيا�سي، 
مقابل  يف  يكون  كيف  لكن 
الع�سيان  اأو  التحدي 
القانوين  باالإطار  اخلا�س 
الدولة  ت�سيري  وجوانب 
م�ست�سهدا  العام،  وال�ساأن 
اأو  املرور،  قانون  مبثال 
لتو�سيح  داعيا  ال�رشائب، 
املدين  الع�سيان  هو  ما 
بتربيرات  االكتفاء  ولي�س 

التطمني.

اأن  »الو�سط«  �سيف  واأكد 
احلراك البد من اأن ي�ستمر 
الرقابة  ا�ستمرار  ل�سمان 
ال�سعبية وافتكاك املطالب 
لذلك  ا�سرتط  ولكنه 
ا�ستمرار ال�سلمية فال يهدد 
العامة  وحياته  املجتمع 
املواطنني  يجعل  ب�سكل 
 ، حوله  من  ينف�سون 
الع�سيان  يف  راأيه  ملخ�سا 
حدين«.  ذو  »�سيف  باأنه 
دعم  حالة  يف  اأنه  مقرتحا 
يجب  بت�سعيدات  احلراك 
واأن  مدرو�سة  تكون  اأن 
واإن  حتى  باليقظة  تتحلى 
التغيري ملراقبته  م�سار  مع 
اإجناح  على  واحلر�س 

اجتاهه.

ال�سلطة مطالبة بتبني �سروط التهدئة

غياب احلوار يف   جلنة  يف  امل�ساركة  نرف�ض 
التهدئة �سروط   

.        مطلب« يتنحاو قاع« تعجيزي و على اجلميع التنازل و الرجوع اإىل طاولة احلوار
.        �سل�سلة االعتقاالت غري كافية  و البد من ا�سرتجاع االأموال التي نهبت

جديد  جيل  حزب  رئي�س  رف�س 
اخلو�ساحلديث  �سفيان  جياليل 
مطوال يف ق�سية اإ�سدار املحكمة 
بالقب�س  دوليا  اأمرا  الع�سكرية 
على خالد نزارو جنله، معلنا عن 
للم�ساركة يف جلنة  رف�سه دعوته 
احلوار و الو�ساطة يف حالة دعوته 
التهدئة  �رشوط  غياب  ظل  يف 

على حد قوله .
االأم�س  �سفيان  جياليل  تفادى 
فروم  على  �سيفا  حلوله  خالل 
على  التعليق  الو�سط  جريدة 
وجنله،  نزاز  توقيف  مذكرة 
لدينا  لي�س   « بالقول  مكتفيا 
عن  للحديث  املعلومات  جميع 
فتح  نرف�س  ونحن  الق�سية،  هذه 
يف  للتدخل  االأجنبي  املجال 

ق�سايا الدولة  ».
رف�سه  جياليل  �سفيان  واأعلن 
مع  امل�ساورات  يف  امل�ساركة 
جلنة احلوار و الو�ساطة يف حالة 
�رشوط  غياب  ظل  يف  دعوته 
النار على  التهدئة،  يف حني فتح 
مبمار�سة  اإياها  متهما   ، ال�سلطة 
اأمام  التجاهل  و  ال�سمت  �سيا�سة 
موؤكدا  ال�سعبي،  احلراك  مطالب 
متفهمة  و غري  تتجاوب  باأنها  ال 
ملطالب احلراك ال�سعبي، م�سددا 
ال�سلطة ح�رشت نف�سها ،والبد   «
االأزمة يف  من   اأن تغري �سلوكها، 
ال�سلطة  التزال  ال�ساد�س  �سهرها 

الذي  بدوي  بحكومة  متم�سكة 
عينها �سقيق الرئي�س، رغم رف�س 

ال�سعب لها«.
اأن  الوا�سح  »من  املتحدث  وقال 
حقيقي  �سيا�سي  حوار  �رشوط 
االآن”،  حتى  متوفرة  غري  وهادئ 
م�سيفا: “وفاء اللتزاماته املعلنة، 
حوار  اأي  جديد  جيل  �سريف�س 
امل�سبقة  ال�رشوط  جت�سيد  بدون 
ال�سيا�سي، يف  االنفتاح  و  للتهدئة 
يف  الوقوع  خطر  من  حذر  حني 
مو�سحا  »حلد  �سيا�سي،  ان�سداد 
مهيئة  غري  االأذهان  تبدو  االآن، 
االن�سداد  املتبادلة..  للتنازالت 

حقيقة«.
 ويف ال�سياق ذاته، قال املتحدث 
مطالب  تبنت  احلوار  جلنة   «
بها  قبل  والرئي�س  التهدئة، 
لكن  مبدئية،  موافقة  واأعطى 
ال�سلطة رف�ست اإجراءات التهدئة 
لراأي  معاك�س  باجتاه  واأخذت 
اأ�سخا�س  و�سعت  بل  �سالح،  بن 
ال�سابق،  النظام  دعمت  لطاملا 
لي�ست  ال�سلطة  باأن  القول  وميكن 

مرنة و لي�س لها جراأة �سيا�سية
اإنهاء  باأن  �سفيان  جياليل  واأكد 
اجلزائر  يف  االأزمة  ال�سيا�سية 
و  ال�سيد  البناء  باحلوار  �سيكون 
حزبه  مت�سك  م�سددا   ، ال�سامل 
حوار  اإىل  الذهاب  ب�رشورة 
مع  اإق�سائي  غري  جاد  تفاو�سي 

جميع ال�رشكاء ال�سيا�سيني، داعيا 
اجلميع اإىل التنازل و الرجوع اإىل 

طاولة احلوار احلقيقي .
يف  العدالة  خطوة  بخ�سو�س   و 
املتحدث  قال  الف�ساد،  حماربة 
العدالة حتركت بقوة و  » �سحيح 
اأن  لكن يجب   ، اإيجابي  اأمر  هذا 
ال  قانوين  اإطار  يف  العدالة  تعمل 
تكون فيه ت�سفية احل�سابات ،وما 
مايهم يف �سل�سلة االعتقاالت  التي 
العديد  و طالت  العدالة  با�رشتها 
ال�سيا�سيني  و  امل�سوؤولني  من 
التي  االأموال  ا�سرتجاع  و  هو 
كل  حما�سبة  مع  نحن  نهبت، 
قريب  اأو  بعيد  من  له عالقة  من 
يتم  اأن  ب�رشط  لكن  الف�ساد  يف 
ا�سرتجاع هذه االأموال »، م�سيفا 
»العدالة يف اجلزائر غري م�ستقلة 
ال�سلطة  بقلب  هي  مرتبطة   ،
يعطيها  القانون  و  د�ستور  ال  و 
يف  العدالة  قرارات  اال�ستقاللية، 
غري  و  منطقية  االأحيان  بع�س 

منطقية«.
ف�سل  يتعلق  وفيما 
مقرتح  حول  املعار�سة  للتوافق 
باأنه  �سفيان  جياليل  اأكد  واحد، 
املعار�سة  اأن  تتوافق  الوهم  من 
ميكن  ال   ، واحد  �سخ�س  على 
تتوافق  اأن  العامل  للمعار�سة  يف 
االختالف  و  واحد  مقرتح  على 

اأمر طبيعي ».

دعوات  �سفيان على  ورد جياليل 
امل�سار  و  االنتقالية  املرحلة 
اجلزائر   « معتربا   ، التاأ�سي�سي 
غري  انتقالية  مرحلة  تعي�س 
التاأ�سي�سي  معلنة،  امل�سار 
طويال،  ووقتا  �سعوبات  يحمل 
اجلديد  اجليل  حزب  يف  و  نحن 
رئا�سيات  اإىل  نقرتح  الذهاب 
تكون �سفافة و نزيهة ،ثم الرئي�س 
مبا�رشة  يفتح  عنها  ينبثق  الذي 
يف  الد�ستوري  للتغيري  املجال 
ال�سعبي  املجل�س  جتديد  اإطار 
 ، �سفافة  انتخابات  مع  الوطني، 
نذهب  ،ثم  بدوي  حكومة  رحيل 
اإىل تعديل و اإن�ساء د�ستور جديد 
�سعبي  ا�ستفتاء  اإىل  الذهاب  ،ثم 

لفتح م�سار تاأ�سي�سي »
جياليل  هاجم  اأخرى  جهة  من 
موؤكدا  بدوي،  حكومة  �سفيان 
باأن حكومة بدوي لي�س لديها اأي 
�سالحية ،داعيا اإىل �رشورة حلها 
م�سددا  �سعبيا،  مرفو�سة  الأنها 
الوجوه  رحيل  �رشورة  على 

االأ�سا�سية للنظام املا�سي ».
التاأكيد  �سفيان  جياليل  وجدد 
اإجراءات  اتخاذ  �رشورة  على 
التهدئة قبل ال�سوع للحوار، معربا 
اإطالق  دون  للحوار  رف�سه  عن 
�رشاح معتقلي الراأي و ال�سيا�سيني 

و �سباب الراية االأمازيغية ».
اإميان لوا�س

جديد  جيل  حزب  رئي�س  رافع 
تنظيم  اجل  من  �سفيان  جياليل 
داعيا  نظيفة  رئا�سية  انتخابات 
اأ�سلوب  انتهاج  اإىل  رئي�س االأركان 
تقدم  مبدئية  كخطوة  التهدئة 

عربونا للتاأكيد على ح�سن النية.
لدى  املتحدث  ذات  قال  و 
اأن  الو�سط  منتدى  ا�ست�سافته يف 
الت�رشيحات  يف  تناق�س  هنالك 
اإطالق  التهدئة  اإجراءات  حول 
�سجناء  �سماهم  من  �رشاح 
احلراك، ورفع االإجراءات االأمنية 
مو�سحا  االإعالم  على  والت�سييق 
ا�ستقبل  عندما  الدولة  رئي�س  اأن 
والو�ساطة  احلوار  هيئة  اأع�ساء 
تعهد  اجلمهورية،  برئا�سة 
اإجراءات  �رشوط  مع  بالتجاوب 
�رشح  ذلك  بعد  لكن  التهدئة، 
رئي�س االأركان بغري ذلك ، و نادى 
بتغيري  جديد  جيل  حزب  رئي�س 
دفع  ما  هذا  و  ال�سلطة  �سلوك 

ال�سعب اإىل ال�سك و
االأغلبية  اأن  املتحدث  اأكد 
اإىل  الرجوع  تقبل  ال�ساحقة 
بع�سها  لكن  االنتخابية  ال�رشعية 

و  ثقته  لتعزيز  حمتاجا  مازال 
اأعرب عن تخوفه من عدم االجتاه 
للحوار و التوجه لل�رشاع و هذا ال 
يخدم اجلزائر مو�سحا اأن ت�سبث 
كل االأطراف، �سواء ال�سلطة التي 
اتخاذ  اأو  تنازالت  تقدمي  ترف�س 
الفئة  اأو  االأو�ساع،  لتهدئة  اإجراء 
التي تتم�سك براأيها  و مت�سبثة ب 
اجلزائر  يخدم  ال  قاع”  “تتنحاو 
للخروج  تنازالت  تقدمي  يجب  و 
الذي  ال�سيا�سي  االن�سداد  من 
ي�سهد �سهره ال�سابع و �سدد رئي�س 
�رشورة  على  جديد  جيل  حزب 
املطالب  الفتكاك  اال�ستمرار 
ا�ستمرار  لذلك  ا�سرتط  ولكنه 
من  اخلروج  �سبل  عن  و  ال�سلمية 
�سفيان  اأن  جياليل  فريى  االأزمة 
التاأ�سي�س  يف  احلل  ميكن 
للبالد  رئي�س  بانتخاب  لل�رشعية 
انتخابات  تنظيم  خطوات  تتبعه 
حكومة  ت�سكيل  ثم  ت�رشيعية 
البالد  ت�سيري  ملف  وفتح  اأغلبية 
و  اال�ستفتاء  عرب  الد�ستور  وملف 

تنظيم انتخابات حملية،
ف.ن�سرين

�سفيان جياليل للو�سط :

تنظيم  يف  االإ�سراع  يجب 
نزيهة رئا�سيات 
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»لو  لليومية  خ�صها  له  مقابلة  ويف 
فلي�س  بن  �أو�صح  د�جلريي«,  �صو�ر 
ر��صخا  �عتقاد�  »�أعتقد  قائال 
�لرئا�صيات  خيار  �أن  �صمري  وبكل  
و�لأقل  �أمد�  �لأق�رص  �ل�صبيل  يبقى 
خطورة وتكلفة للبلد �صيا�صيا و�أمنيا 

و�قت�صاديا و�جتماعيا«.
رئي�س  �عترب  �ل�صدد,  وبهذ� 
�إعادة �صيناريو  �أن  �لأ�صبق  �حلكومة 
يوليو   4 يف  �لرئا�صي  �لقرت�ع  �إلغاء 
ب�صهولة«,  تفاديه  »ميكن  �ملن�رصم 
بب�صاطة  يتعلق  »�لأمر  �أن  م�صيفا 
على  بها  �ملعرتف  �لظروف  بتوفري 
�مل�صتويات �ل�صيا�صية و�ملوؤ�ص�صاتية 
وطني  حو�ر  طريق  عن  و�لقانونية 
هادئ وتطبعه �لثقة و�مل�صد�قية«. 

�لقائلة  �لدعاء�ت  فلي�س  بن  ونفى 
بوجود �صفقة بينه وبني قيادة �أركان 
ي�صم  »مل  �أنه  �إىل  م�صري�  �جلي�س, 
�صوته موؤخر� �إىل خيار �لرئا�صيات« 
�إليه«,  �ل�صباقني  »�أحد  كان  و�إمنا 
خياري  »�إن  بقوله  وم�صدد� 
ح�صابات  على  يرتكز  ل  للرئا�صيات 

ولكنه نابع من �صميم يقيني«. 
وب�صاأن �صبل حتقيق �لهدف �ل�صامل 
�إليه  يطمح  �لذي  �لتغيري  من 
حزب  رئي�س  جدد  �جلز�ئريون, 
خليار  تف�صيله  �حلريات  طالئع 
�ملجل�س  ح�صاب  على  �لرئا�صيات 
�لتاأ�صي�صي, معرتفا �أن »كال �ل�صبيلني 
مطلقة  �صمانات  لوحده   يحمل  ل 

بخ�صو�س تغيري �لنظام �أو �إبقائه«.
تهدف  ل  »�لرئا�صيات  �أن  وقال 

نف�س  �إر�صاء  �إعادة  �إىل  بال�رصورة 
�ملجل�س  �أن  كما  �حلايل  �لنظام 
تغيري  با�صتطاعته  لي�س  �لتاأ�صي�صي 
هذ� �لنظام بع�صى �صحرية, و�لعك�س 
»�لقطيعة  �أن  معترب�  �صحيح«, 
�ل�صيا�صي  �لنظام  وتغيري  �جلذرية 
ود�صتور  �لدميقر�طي  و�لنتقال 
كلها  تنبع  قد  �جلديد  �جلمهورية 
من �نتخابات رئا�صية �أو من جمل�س 

تاأ�صي�صي على حد �صو�ء«.
وخل�س بن فلي�س يف هذ� �ملو�صوع 
ب�صيطتني  فكرتني  »لدي  قائال 
ومعقولتني«, مر�فعا �أن »�لرئا�صيات 
و�لأقل  �أمد�  �لأق�رص  �ل�صبيل  هي 
يعد  فيما  للبلد,  وتكلفة  خطورة 
ذلك,  عك�س  �لتاأ�صي�صي,  �ملجل�س 
�ل�صبيل �لأطول �أمد� و�لأكرث خطورة 

وتكلفة«.
ذ�ت  تطرق  ذلك,  على  وكدليل 
�لتي  �ل�صعوبات  �إىل  �ملتحدث 

جمموعة  �إن�صاء  �عرت�صت 
�حلو�ر  لقيادة  مدعوة  �صخ�صيات 
�لوطني �ل�صامل, معترب� �أنه �صيكون 
حول  �لتفاق  �أكرث  �ل�صعب  من 
ت�صكيلة �لهيئة �لتي �صتج�صد رئا�صة 
�لدولة و�لتي من �ملفرت�س �أن تدعو 

�أع�صاء �ملجل�س �لتاأ�صي�صي.
»وجود  فاإن  فلي�س  بن  وبالن�صبة 
يعد  هيئة  هكذ�  حول  �تفاق 
»نقطة  �إىل  متطرقا  معجزة«, 
تغا�صيها  ميكن  ل  هامة  �عتربها 
من  تاأ�صي�صي  جمل�س  دعوة  وهي 
منتخبة  غري  �أي  معينة  �صلطة  قبل 
على  �صعيفة  �رصعية  ذ�ت  وبالتايل 
�أقل تقدير� و�إل م�صكوك فيها و�إن 
�جلمهورية  فاإن  كذلك,  �لأمر  كان 
ترتكز  لن  �ملو�صوع  حمل  �لثانية 
و�صائل  بقوة  حتقق  د�صتور  على 

دميقر�طية ل عيب فيها«.
و�أكد رئي�س �حلكومة �لأ�صبق يف هذ� 

�ل�صدد على �أن »مكانة تغيري �لنظام 
�لدميقر�طي  و�لنتقال  �ل�صيا�صي 
�أمور  و�لد�صتور �جلديد للجمهورية 
�لتي  �لنتقالية  �لعهدة  يف  تكمن 
�صيمنحها �ل�صعب �جلز�ئري لرئي�س 

�جلمهورية �لقادم«.  
�لتغيري  »غياب  من  �أي�صا  وحذر 
�لتي  �لكبرية  للمخاطر  بالنظر 
ه�صة  دولة  على  يت�صمنها 

و�صعيفة«.   
على  فلي�س  بن  علي  �صدد  كما 
ونهائي  د�ئم  حل  �إيجاد  �رصورة 
�أهمية  موؤكد� على  �حلالية,  لالأزمة 

»�عطاء �لفر�صة للحو�ر �لوطني«. 
هذ� وحذر �أي�صا بقوله »ل يجب �أن 
نقر  �أن  يجب  بل  �حلقيقة,  نخفي 
�لوطني من �صاأنه  باأن ف�صل �حلو�ر 
�أن يدخل �لبالد حقيقة يف م�صتقبل 
للمخاطر  ويعر�صها  جمهول 
يجب  »ل  يقول  �لرهيبة«,و��صتطرد 
مع ذلك �ل�صتعجال و و�صع �حلو�ر 
يف خانة �لفر�س �لتي مت تفويتها«, 
�أربع  �أكرب  �ل�صياق  هذ�  يف  لي�رصد 
يتم  �أن  دون  متوفرة  كانت  فر�س 
��صتغاللها بطريقة منا�صبة وفعالة.

»با�صتقالة  ح�صبه,  �لأمر,  ويتعلق 
كان  �لتي  �جلمهورية  رئي�س 
با�صتقالة  ترفق  �أن  �لو�جب  من 
�لنظام  يف  �لرمزية  �ل�صخ�صيات 
يف  �ملتحكمة  �لقدمي  �ل�صيا�صي 
بالبلد«ثم  �لرئي�صية  �ملوؤ�ص�صات 
فلي�س,  بن  ح�صب  بعدها,  جاءت 
»��صتقالة رئي�س �ملجل�س �لد�صتوري 
�رصعان  �أخرى  فر�صة  منحت  �لتي 

ما تال�صت دون �أن ت�صتغل«. 

علي بن فلي�س يوؤكد

   

اأف�سل حل للأزمة هو الذهاب �سريعا للرئا�سيات
املجل�س الت�أ�سي�سي الأطول اأمدا والأكرث خطورة وتكلفة«

جدد رئي�س حزب طالئع احلري�ت, علي بن فلي�س, اأم�س الأربع�ء, »عميق يقينه« ب�أن اإجراء انتخ�ب�ت 
رئ��سية يف اأقرب الآج�ل يبقى »ال�سبيل الأق�سر اأمدا والأقل خطورة وتكلفة للبالد«, على كل امل�ستوي�ت.

حاجا   297 �لأربعاء  �أم�س  رف�س 
بفندق  �لإقامة  وهر�ن  من  قدمو� 
�مل�صفلة  بحي   « �ل�صيافة  »�رصوق 
مما   , )�ل�صعودية(  �ملكرمة  مبكة 
��صتدعى توجيههم �إىل فندق �آخر 
بتدهور  رف�صهم  �حلجاج  وبرر 
�ملحيط  ويف  �لد�خل  من  �لفندق 
�صيوف  مبقام  يليق  ل  و�عتربوه 

�لرحمان. 
�ملطالبة  على  �حلجاج  و�أ�رص 
رغم  �لفندق  �ىل  �لدخول  برف�س 
�لبعثة  بها  قامت  �لتي  �مل�صاعي 
�ملا�صية  �لليلة  طيلة  �جلز�ئرية 
�صباحا(  و�لن�صف  )�لو�حدة 
على  حتم  �لذي  �لرف�س  وهو 
يق�صي  قر�ر  �تخاذ  �لبعثة  �أع�صاء 
ويتعلق  �آخر  فندق  �ىل  بتحويلهم 

�لأمر ب«مو��صم �جياد«.
ويف هذ� �لإطار �نتقل رئي�س مركز 
مكة �ملكرمة �ل�صيد حممد �ل�صيخ 
على  للطماأنة  �ملكان  عني  �إىل 
�مل�صكل  بحل  و�إبالغهم  �حلجاج 
�لفندق  �إىل  بنقلهم  و�لتكفل 

�جلديد. 
�أ�صباب  بني  من  �نه  �ل�صيخ  و�رصح 
هذ� �لرف�س »�صيق �ملمر �ملوؤدي 
�إىل �لفندق وعدم �ت�صاعه وكذ� قلة 
�مل�صاعد و�صيق  بهوه وهي �أمور 
مفيد�  �لبعثة«,  نطاق  عن  خارجة 
يف ذ�ت �لوقت �أن »�لفندق �أ�صا�صا 
�حلج  وز�رة  قبل  من  به  م�رصح 

�ل�صعودية وفق مقايي�س معينة«.
�لرفق  باب  »من  �أنه  على  �صدد  و 
�ل�صن  كبار  وخا�صة  بحجاجنا 

عميق  ت�صاور  بعد  �لبعثة  قررت 
ر�حة  على  حر�صا  �لفندق  تغيري 
»�حتجاج   �أن  �إىل  م�صري�  �حلجاج, 
�لفندق  حميط  على  كان  �حلجاج 
�لغرف  على  منه  �أكرث  �ملتدهور 

و�لطو�بق«.
�ختيار  دو�عي  حول  �صوؤ�ل  وعن 
�أن  �أو�صح  قبل  من  �لفندق  هذ� 
»�ختيار �لفنادق مت خالل �ملو�صم 
جلنة  طريق  عن  �لتح�صريي 
وز�ر�ت  عدة  من  تتكون  قطاعية 
�لدينية  و�ل�صوؤون  كال�صياحة 
�جلز�ئرية  و�لقن�صلية  و�ملالية 
حممد  �ل�صيد  ك�صف  و  بجدة«. 
�ل�صيخ �أن �لبعثة توؤجر هذ� �لفندق 
منذ خم�س  �صنو�ت »لكن هذه �ملرة 
�لفندق مل  قال-- �صاحب  --كما 

ير�عي جانب �لنظافة«.
�أن هذه �حلالة  �إىل  �لإ�صارة  جتدر 
�لثالثة لحتجاجات �حلجاج مبكة 
بعد  �لفنادق  بخ�صو�س  �ملكرمة 
»منارة  بفندقي  �ملتعلقة  تلك 

�لإميان » و »�ل�صرييجي«.
بع�س  قال   �ل�صدد  هذ�  ويف 
ول  �صيقة  »�لغرف  �أن  �حلجاج 
�لذي  �لأمر  مكيف  على  تتوفر 
ل  ظروف  وهي  تطاق  ل  جعلها 
�لنف�صي  �لتح�صري  على  ت�صاعد 
�صارت  �لتي  للمنا�صك  و�لروحي 
قال  جهته  من  �لأبو�ب«.  على 
�حلاج ك. ع )62 �صنة( »ق�صينا ليلة 
بي�صاء يف �ل�صارع يف ظروف مزرية 
نظر� للتدهور �لكبري للفندق وتعفن 

حميطه ».

وجهوا للمبيت بفندق »�سروق ال�سي�فة » مبكة املكرمة 

297 حاجا ينددون بظروف 
اال�ستقبال املزرية

غرف بال تكييف و حميط متعفن

حلزب  بالنيابة  �لعام  �لأمني  رد 
�إق�صاء  دعو�ت  على  �لأرندي 
�حلو�ر  من  �ملو�لة  �أحز�ب 
قائال  �ل�صلطة,  �إليه  دعت  �لذي 
�لإق�صاء  �صعار�ت  يرفعون  من   «
لإطار�ت  �ملناوئة  و�لت�رصيحات 
نحن  مرفو�س,  �أمر  �صابقة 
عيوب  لنا  و�رصكاء  جز�ئريون 
�لتي  �لأحز�ب  تنطبق علينا وعلى 
جزء  كانت  لقد  بذلك,  تنادي 
�أن  يجب  �ملا�صية,  �ملرحلة  من 
كونه  �ملجهر  حتت  �جلميع  ن�صع 
�مل�صائل  هذه  معاجلة  يجب  ل 
�صعوبية,  و�أمزجة  �أحكام  باإطالق 
من  �ملفردة  هذه  �إ�صقاط  يجب 

قامو�صنا”.
خالل  ميهوبي   �لدين  عز  ثمن 
�لتحول  �ل�صيا�صية  مبادرته  طرح 
جلنة  تن�صيب  خطوة  �جلمهوري 
دعم   موؤكد�   , �لو�صاطة  و  �حلو�ر 
باأن  , م�صري�  لها  م�صاندة حزبه  و 
�صيادية  كهيئة  بعملها  تقوم  �لهيئة 
خمرجات  �نتظار  �لأحز�ب  وعلى 
�حلو�ر �لذي هو �رصورة حتمية ل 

�ختياريا.
و �أ�صاد عز �لدين ميهوبي باجلهود  
�لتي بذلها �جلي�س �لوطني �ل�صعبي 
  , �حلالية  �ل�صيا�صية  �لزمة  خالل 
من �أجل توفري �لظروف �ملنا�صبة 
�لف�صاد  حماربة  �أجل  من  للعد�لة 

و�حلفاظ على �لإطار �لد�صتوري.
وتطاله  بالد�صتور  مت�صك  �جلي�س 
�لإنتقاد�ت هذ� غري معقول, ماذ� 
�لد�صتور  على  خرج  قد  كان  لو 

�إذ�؟”.
�إبد�ء  �مل�صوؤول  ذ�ت  ورف�س 
من  �لبالد  تطهري  حملة  يف  ر�أيه 
على  �لق�صاء  �صنها  �لتي  �لف�صاد 
�لدولة �صابقة,  �إطار�ت �صامية يف 
بني  يف�صل  �أنه  على  بالتاأكيد 
�لأحكام  و�إطالق  �ل�صيا�صي  �لعمل 
�آلية عمل �لق�صاء , قائال يف  على 
�ل�صياق: »عندما ت�رصع �لعد�لة يف 
و�صع  �ل�صيا�صي  على  فاإن  عملها 
و�لأرندي و�صع خطا  �أحمر,  خط 
و�لعد�لة,  �ل�صيا�صي  �لعمل  بني 
وهي  بعملها,  تقوم  �لعد�لة  لنرتك 
ملفات  م�صامني  مبعرفة  �لكفيلة 

�ملتهمني”.
اإمي�ن لوا�س

الأرندي

ميهوبي ينتقد دعوات 
اإق�ساء املواالة

ق�ل اإن املرحلة النتق�لية ل تخدم ا�ستقرار اجلزائر

جميعي يهاجم دعاوى  الع�سيان املدين
جبهة  حلزب  �لعام  �لأمني  جدد 
�لتحرير �لوطني, حممد جميعي, 
يف  �لتعجيل  ل�صالح  �ملر�فعة 
يف  رئا�صية  �نتخابات  تنظيم 
�حلل  �أنه  قائال  �لآجال,  �أ�رصع 
من  �لبلد  ميكن  �لذي  �لوحيد 
�ل�صيا�صية  �لتقلبات  مو�جهات 

و�لقت�صادية �ملقبلة.
�أكد �لأمني �لعام لالأفالن, �أم�س, 
مللتقى  �لفتتاحية  كلمته  خالل 
�لتحرير  جبهة  حزب  �إطار�ت 
�لأزمة  �أمد  �إطالة  �لوطني  باأن 
موؤ�رص�  �صيكون  �ل�صيا�صية, 
�لوطني,  �لقت�صاد  على  خطري� 
قائال �أنهم كانو� د�ئما مع �حلو�ر 
دعاة  نحن   « �ل�صامل,  �لوطني 

�ل�صيا�صيني,  �أفكار  بني  حو�ر 
�لفرقاء  بني  �لتقريب  و�صنحاول 
�ملخرجات  �إيجاد  عن  للبحث 

لالأزمة �لتي تعرفها �لدولة”.
�لإنخر�ط   ” باأن  جميعي  وقال 
يف �حلو�ر �أ�صحى �رصورة وطنية 
ممار�صة  من  �ل�صعب  لتمكني 
�صيادته لختيار رئي�س جمهورية 
�صامل  حو�ر  ب�صالحيات,  يتمتع 

ولي�س �إق�صائيا �أو �نتهازيا”.
جميعي  هاجم  ثانية  جهة  من 
من و�صفهم �أ�صحاب �ملغامر�ت 
�إ�صارة  �لعو�قب يف  غري حممودة 
و�لدعوة  �لع�صيان �ملدين  لهتاف 
ملرحلة �نتقالية, مو�صحا يف هذ� 
�ل�صياق :” هناك من يريد تاأزمي 

يقف  بطروحات غريبة  �لأو�صاع 
�ملغامر�ت,  �أ�صحاب  ور�ءها 
�نتقالية  ملرحلة  يدعون  من 
تدويل  هدفهم  مدين  وع�صيان 
�جلز�ئري”. كما  �ل�صعب  ق�صية 
�حلر�ك  ركوب  مبحاولة  �تهمهم 
ي�رصب  يجعله  ب�صكل  و��صتغالله 

��صتقر�ر �لبالد.
�أنهم  فقال  �حللول  �صياق  �أما يف 
يرحبون بكل �ملبادر�ت �ل�صيا�صية 
�لتي ت�صبو حلل �لأزمة �ل�صيا�صية 
 22 من  �جلز�ئر  ت�صهدها  �لتي 
يف  م�صيفا  �ملن�رصم,  فيفري 
�لعمل  :” �لآن وقت  �ل�صياق  هذ� 
وكل  �لنز�عات  فلنرتك  و�جلد, 
�صتطيل  �لتي  �لعد�ئية  �ل�صلوكات 

�أمد �لأزمة”.
موؤ�ص�صة  دور  على  �أكد  كما 
�جلي�س, قائال باأن موقف �لأفالن 
�لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  دعم  يف 
حماية  ظل  يف  يتغري  ولن  ثابت 
يف  للحر�ك,  �لنوفمربي  �جلي�س 
مر�فقة  �رصورة  �إىل  �أ�صار  حني 
يف  لل�صعب  �ملجاهدة  قيادته 
�حل�صا�صة. و�صدد  �ملرحلة  هذه 
�لأفالن  مو�قف  باأن  �ملتحدث  
�نتهازية,  ول  فيها  متلق  ل 
�ل�صياق:”  هذ�  يف  مو�صحا 
�أ�ص�س  وفق  �ل�صيا�صة  منار�س 
و��صحة, و�صوت حزبنا لن يخفت 
لأعد�ء  فا�صحا  و�صيكون  �أبد�, 

�جلز�ئر«.

مطار�ت  ت�صيري   �إطار�ت  فجر 
�صفقة  تخ�س  ف�صيحة  وهر�ن  
�أمنية  جتهيز�ت  وتركيب  �قتناء 
قد  �أنها  �ملفرو�س  من  و�لتي 
�لتي  �لفرن�صية  �ل�رصكة  لكن  متت 
و�لتي  �ل�صفقة   من  ��صتفادت 
كانت حممية من قبل جهات نافذة 

لتز�ل مل مت بو�جبها .
�صديد  �إعذ�ر  توجيه  مت  وقد  هذ� 
ت�صيري  موؤ�ص�صة  قبل  من  �للهجة 
مطار�ت  وهر�ن لل�رصكة �لفرن�صية« 
 »E D G E - A I R O P O R
لتنفيذ  �صاعة   72 و�أمهلتها  
�لإجر�ء�ت  �تخاذ  قبل  �لتز�ماتها 

�لقانونية وذلك بعدما تبني �إخاللها 
بال�صفقة �ملربمة معها فيما يخ�س 
عملية �قتناء وتركيب معد�ت �أمنية 
تهيئة  �إطار  يف  �ملطار  تخ�س 
وتطوير مطار �أحمد بن بلة , حيث 
قيمة  �أن  �لأمنية  �لتقارير  ك�صفت 
�صنتيم   مليار  تقدرب20  �ل�صفقة 

تقدم  �أن  دون  جتاوزت  �ملدة  و�أن 
�ل�رصكة �لأعمال �ملربمة رغم �أنها  
وقوف  تبني  كما   , تقدميات  تلقت 
�ل�صفقة  �إطار�ت �صامية ور�ء هذه 
�لذي  �لأمكر  , وهو  و�إخفاء ملفها 
من �صاأن �لتحقيقات ك�صفه قريبا .
حممد بن ترار

يف �سفقة ب20 ملي�ر �سنتيم

موؤ�س�سة فرن�سية تن�سب على مطار وهران
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اإعداد: م.ثيزيري

مع  دائم  خالف  يف  اأخرى  زوجة   
ا�ستحالة  متيقن  وكالهما  زوجها، 
التفريق  من  وبدالً  بينهما،  احلياة 
باإح�سان يرتكها كاملعلَّقة وي�ساومها 
على حقوقها وحريتها، فتتنازل له 
عن كل �سيء مقابل اأن حت�سل على 
الطالق، وما اإن حت�سل عليه حتى 

تبداأ رحلة االنتقام.

العديد  ت�سهد  املحاكم  �ساحات 
والزوجات،  االأزواج  معارك  من 
ومهما بُذل من حماوالت االإ�سالح 
الرف�ض،  النتيجة  تكون  والتوفيق 
املطلب  ي�سبح  عندما  خا�سة 
يف  املجروحة  للزوجة  الوحيد 
ال�سخ�ض  هذا  تذَلّ  اأن  كرامتها 
الذي اأهانها وعذبها، وبدالً من اأن 
ي�سبح الطالق حاًل مل�سكلة ي�سبح 

بداية مل�سكلة اأخرى.

تتابع طليقها بالتهديد بالقتل 
ملنعه من ر�ؤية �أطفاله:

راي�ض  مراد  بئر  حمكمة  تابعت 
الثالث  العقد  اأواخر  يف  �ساب   ،
بالقتل  التهديد  بتهمة  العمر  من 
مع  العمدي  اجلرح  و  ال�رضب  و 
طليق  بها  تابعه  التي    ، ال�سب 
مبحاولة  اإتهمه  بعدما  �سقيقته 
خنقه على مراأى حم�رض ق�سائي 
اإبنه بناءا على  عند حماولته اأخذ 
حقه   يف  ال�سادر  الق�سائي  االأمر 
ق�سية  اإثر  احلال  حمكمة  من 
رفعه  الذي  الطفل  ت�سليم  عدم 
ال�سحية  اأكد  ، حيث  �سد طليقته 
وقائع  اأن  املحاكمة  بجل�سة 
ملجموعة  تعود  احلالية  الق�سية 
طليقته  �سد  برفعها  قام  �سكاوى 
حقه  ممار�سة  من  منعته  التي 
�سبع  ذي  اإبنه    اأخذ  و  روؤية  يف 
قانونا  مقرر  هو  كما  �سنوات 
حمكمة  �ساحله  يف  اأ�سدرت  اأين 
احلال حكما ق�سائيا قام مبوجبه 
بالتوجه ملنزل طليقته وهو مرفق 
اأن  مبجرد  و  ق�سائي  مبح�رض 
حاول  اأخذ اإبنه على  منت �سيارته 
االأخري  هذا  باالأمر  رحب  اأن  بعد 
الطفل  خال  وهو  باملتهم  تفاجاأ 
بعد  خنقه  يحاول  و  عليه  يتهجم 
ال�سب  عبارات  من  وابال  اإ�سماعه 
املح�رض  مراأى  على  ال�ستم  و 
يفقد حياته  اأن  كاد  اأين  الق�سائي 
عائلة  اأفراد  باقي  تدخل  لوال 
من  ب�سعوبة  اأنقذته  التي  املتهم 
مبا�رضة  بالتوجه  قام  و  يديه  بني 
عن  �سكوى  لتقييد  االأمن  ملركز 
متابعة  عن  اأ�سفرت  التي  الواقعة 

هذا اخلال باجلرمية �سالفة الذكر 
الفوري  املثول  اإجراءات  مبوجب 
املوؤقت  احلب�ض  رهن  و�سعه  بعد 
مبثوله  االأخري  هذا  اأنكر  حيث   ،
و  له من جرم  للمحاكمة ما ن�سب 
جاء برواية مغايرة متاما مفادها 
اأن ال�سحية املزعوم هو من حاول 
ودية  بطريقة  تدخله   بعد  قتله 
�سقيقته  اإبن  يجرب  روؤيته    عند 
اأين  ال�سيارة  ركوب  على  ال�سغري 
عبارات  من  بوابل  االأب  واجهه 
ال�سب و ال�ستم مع حماولته �رضبه 
وقام فوق ذلك بتقييد �سكوى �سده 
اأمام حمكمة احلال اإنتقاما منه و 
من �سقيقته التي اأ�رضت على فك 
بذلك  ليطالب  الزوجية  الرابطة 
باإفادته بالرباءة ، من جهته ممثل 
احلق العام ويف ظل ما �سلف ذكره 
طالب بت�سليط عقوبة عامني حب�سا 
يف  دج  األف   200 وغرامة  نافذا 
الطرف  طالب  بعدما  املتهم  حق 
املدين بتغرميه مببلغ 500 األف دج 

جربا لالأ�رضار الالحقة به .

طليقها  ز�جة  تهدد  مطلقة 
مرة  ال�ستعادته  بنفوذها 

�أخرى:
زوجها  حياة  مطلقة  اإمراأة  حولت 
ال�سابق وزوجته اجلديدة اإىل جحيم 
على �سطح االأر�ض، بعد اأن راحت 
واأنها  خا�سة  ب�سجنها  تهددها 
العدالة اجلزائرية  متلك نفوذا يف 
يوميا،  حياتها  تنغ�ض  وراحت 
اجلديدة  الزوجة  قررت  اأن  اإىل 
هذا  ليعود  زوجها،  عن  االإنف�سال 
االأخري اإىل اأح�سان زوجته االأوىل، 
دون  طويلة  لفرتة  عي�سهما  وبعد 
باالأطفال،  تعاىل  اهلل  يرزقهما  اأن 
قرر زيارة اإبنته من الزوجة الثانية 
ولكن هذه االأخرية رف�ست ال�سماح 
من  ابنتها  على  خوفا  الزيارة  له 
طليقته  التي اأخذته منها، خا�سة 
وخوفا  بال�سجن،  هددتها  واأنها 
عدم  قررت  منها  طفلتها  على 
اأين  طفلته،  بروؤية  لالأب  ال�سماح 
االأوىل  الزوجة  تهددها  راحت 
بالتهديد والقتل اأمام طفلتها التي 

دخلت يف اأزمة نف�سية حادة.
وبحوارنا مع عدة �سيدات مطلقات 
كل  راحت  املحاكم  قاعات  يف 
يف  جتربتها  تروي  منهن  واحدة 
التي  طليقها،والطرق  من  االإنتقام 
على  اإعتبارها  لرد  اإ�ستعملتها 
االأقل اأمام نف�سها ح�سبهن وهناك 
التي ع�سنها  لنا املعاناة  من روين 
اأن  يق�سمن  ورحن  الطالق  بعد 
ب�ستى  العذاب  اأزواجهن  يذقن 
اأنواعه فور اأن تتاح لهن الظروف:

 

عندما  �ألو�نا  �لعذ�ب  �ساأذيقه 
تتاح يل �لظر�ف:

ال�سيدة ح�سيبة تقول: خ�رضت بعد 
مفّراً  اأجد  فلم  �سيء  كل  الطالق 
اأنتقم  و�سيلة  اأي  عن  البحث  من 
ال�سمت  التزمت  فقد  منه؛  بها 
كثرياً واأنا اأرى اأمام عيني كل �سور 
اخليانة الزوجية، ويف حني حتاول 
تروي  دموعها  على  ال�سيطرة 
باأ�سى �سديد: لدي طفالن يف عمر 
وال   ، اإيَلّ احلاجة  اأ�سد  يف  الزهور 
اأ�ستطيع اأن اأتخيل نف�سي بدونهما 
من  الرغم  وعلى  واحد،  ليوم  ولو 
ذلك حرمني منهما حتى اأ�سبحت 
االأطباء  وحار  الفرا�ض،  طريحة 
اإال  اأوالدي  اأرى  ال  عالجي،  يف 
ل�ساعات  ال�سهر  يف  واحدة  مرة 
باكيني  معذبني  اأجدهما  معدودة، 
الوحدة  ي�ستكيان  عنهما،  لغيابي 
االأم وعطفها،  اإىل حنان  واحلاجة 
هل بعد ذلك كله يكون االنتقام منه 
حراماً، اأنا م�رضة اأن اأذيقه العذاب 

األواناً عندما تتاح يل الظروف.

ت�ستغل �كالة قدمها لها خالل 
مدخر�ت  �ت�سحب  �لز��ج 

حياته من �لبنك:
ال�سيدة هاجر: �سعيدة مبا انتزعته 
وتقول:  الطالق،  بعد  زوجها  من 
على  منه  ح�سلت  اأنني  �سيء  اأهم 
ومن  االأطفال،  ح�سانة  عن  تنازل 
مازلت  اأنني  ن�سي  اأنه  حظه  �سوء 
يل  اأعطاه  الذي  بالتوكيل  اأحتفظ 
لذلك  باخلارج؛  للعمل  �سفره  اأثناء 
ذهبت بعد الطالق بيوم واحد اإىل 
امل�رضف و�سحبت ن�سف ر�سيده، 
اأنني  خا�سة  اأوالدي،  حق  فهذا 
اأخرى،  مرة  �سيتزَوّج  اأنه  متيقنة 
م�ستقبل  تاأمني  ال�رضوري  ومن 

هوؤالء االأطفال.

من  خطوبته  ف�سخ  يف  توفقت 
فتاة �أخرى بعد طالقه مني:

ال�سيدة نعيمة: توؤكد اأن طليقها مل 
يفكر يف زيارة اأبنائه حتى ولو مرة 
اجته  بل  انف�سالهما،  بعد  واحدة 
يتزوج  كاأنه مل  اإىل حياته اخلا�سة 
منه  تنتقم  اأن  فقررت  ينجب؛  ومل 
وتنغ�ض عليه حياته، وتقول: ذهبت 
ورويت  اجلديدة  خطيبته  اإىل 
وملاذا  بي،  فعله  ما  بع�ض  لها 
اأنه  واأخربتها  الطالق،  منه  طلبت 
�سخ�سية �ساذجة يحتاج اإىل عالج 
اإن�ساناً  ي�سبح  حتى  مكثَّف  نف�سي 
ما  اإىل  و�سلت  هلل  واحلمد  �سوياً، 
اأُريد بف�سخ اخِلطبة، و�ساأظل خلفه 

باملر�ساد ما حييت.
 

رجال ير��ن كيف مت �الإنتقام 
منهم من قبل طليقاتهم �منهم 

من رد �ل�ساع �ساعني:
منذ  زوجته  طلق  ريان:  ال�سيد 
اأكن  مل  يقول:  �سنوات  ثالث 
من  متزوجاً  كنت  اأنني  اأت�سور 
فقد  طلقتها؛  حتى  ج�سعة  امراأة 
ظهرت على وجهها احلقيقي، وال 
اأ�ستطع  مل  هذا؟  كل  ملاذا  اأعرف 
ال�سرب على نكدها وغ�سبها الدائم 
طالقها  وقررت  الأهلي،  واإيذائها 
حقوقها  كل  واأعطيتها  هدوء،  يف 
لكنها مل ترتكني يف حايل  وزيادة، 
العمل،  يف  رئي�سي  اإىل  وذهبت 
وكذلك  لديه،  �سورتي  و�سَوّهت 
كاد  اأ�سدقائي وجرياين حتى  لدى 

اجلميع يقاطعني.

اأنه  فيوؤكد  الرحيم:  عبد  ال�سيد 
وقف لزوجته بحزم، ورد لها ال�ساع 
تنتقم  اأن  حاولت  عندما  �ساعني 
منه بعد الطالق، حتى عادت اإليه 
نادمة تطلب منه اأن يرتكها تعي�ض 
يف �سالم، ويقول: هي االآن متزوجة 
تزوجت،  اأي�ساً  واأنا  اآخر  من رجل 
ون�سي  اأطفاالً  اأجنب  منا  وكل 
واأعتقد  ومره،  بحلوه  املا�سي 
التي  االنتقام  رغبة  يف  ال�سبب  اأن 
الطالق  بعد  الن�ساء  معظم  تنتاب 
والغرية  والوحدة،  الهجر،  عذاب 
يف  حملها  حتل  اأخرى  امراأة  من 

حياة مطلَّقها.

االنتقام  اأن  يوؤكد  فوزي:  ال�سيد 
ويعرتف  مطلقته،  رغبة  يكن  مل 
بعد  هو  ته  متلَكّ الرغبة  هذه  اأن 
كانت  اأنها  برغم  ويقول:  الطالق، 
زوجة �سيئة الطباع حتملتها كثرياً، 
فوجئت  ثم  اإ�سالحها،  وحاولت 
�سبب،  دون  الطالق  تطلب  بها 
اأثنيَها عن  كي  كبرية  بذلت جهوداً 
على  اأ�رضت  ولكنها  القرار  هذا 

ة  العَدّ اأ�سهر  مرور  وبعد  الطالق، 
اأردت  اآخر،  رجل  من  تزوجت 
فوجدتها  منها  طفلي  ا�سرتداد 
قد مالأت راأ�سه باالأكاذيب، ونفثت 
حتى  جتاهي  نف�سه  يف  الكراهية 

اأ�سبح يرف�ض روؤيتي.
فعمدت اإىل اإف�ساد حياتها وزوجها 
بعد اأن اأقنعت �ساحب البيت الذي 
ي�ستاأجرانه اأن يخرجهما من البيت 
على اأن اأُح�رض له م�ستاأجراً يدفع 
�سعف ما كانا يدفعانه؛ فلم يجدا 
مع  خا�سة  لهما  ماأوى  ال�سارع  اإال 

�سوء اأحوالهما املادية.
 

دكتوة نف�سية: »�ملر�أة �ملنتقمة 
جتني  ��ل�سر�عات  خا�سرة.. 

�أبناء معقدين:
النف�سانية  املحللة  اأكدت  وقد 
بع�ض  تفعله  ما  اأن  جفال«  »غنية 
الزوجات املطلقات من انتقام من 
اأزواجهن ال�سابقني يكون نتاج غرية 
�سديدة، ورغبة يف االنتقام حتركها 
دوافع كامنة، وكل زوجة من هوؤالء 
عانت الكبت ال�سديد خالل حياتها 
لت كثرياً  الزوجية مع زوجها، وحتَمّ
فحدث االنفجار، وقررت اأن يكون 
اأو  االنتقام الرهيب ب�سجن الزوج، 
اأمواله،  من  جزء  على  اال�ستيالء 
اأو حرمانه من اأطفاله، اأو تنغي�ض 
الذي  الوحيد  احلل  هو  حياته 

يطفئ نريان االنتقام.
اإال  الزوجة ما هو  انتقام  اأن  توؤكد 
رُدّ فعل مبا�رض ملا ذاقته مع زوجها 
من عذاب ال يُحتمل قبل الطالق، 
االجتماعية  االأو�ساط  وتقول: 
احلاالت  هذه  فيها  حتدث  التي 
اأن تكون منخف�سة اأو  لي�ض �رضطاً 
حتدث  حيث  امل�ستوى  متو�سطة 
الأن  اأي�ساً؛  الراقية  االأو�ساط  يف 
حب  هو  هنا  االأ�سا�سي  املحرك 
االنتقام، وتدمري االآخر، وقد تكون 
دة �سبباً  التن�سئة االجتماعية املعَقّ

احلاالت  بع�ض  يف  لكن  هذا،  يف 
اإىل  م�سطرة  الزوجة  اأن  جند 
نف�سها  وجتد  حقوقها  عن  البحث 
يف  وهي  ال�سابق،  زوجها  تطارد 
وكل  اإيذائه،  يف  ترغب  ال  النهاية 
نفقة  على  احل�سول  هو  يهمها  ما 

اأوالدها، 
الزوجات  هوؤالء  بع�ض  وت�سيف: 
اإف�ساد  اأردن  الأنهن  �سويات؛ 
النفقة،  ليدفعوا  اأزواجهن  حياة 
واأُخَريات منهَنّ اأردن ذلك لالنتقام 
من  اأ�سعدها  وما  واإذاللهم.  منهم، 
حينما  املطلقة  بها  متر  حلظات 
ال�سجن،  يف  وهو  مطلَّقها  ت�ساهد 
�سدة  من  يتعذب  خارجه  حتى  اأو 
املوت  اأن  ترى  فهي  انتقامها؛ 
اأف�سل له من اأن يتزوج عليها حتى 

بعد طالقها.
العامل  يف  النف�ض  علماء  وكبار 
�سديدة  تكون  املراأة  اأن  يوؤكدون 
ال�رضا�سة يف انتقامها؛ فكما حتب 

ب�سدة تكره ب�سدة اأي�ساً.
وراحت حمدثتنا تن�سح املطلقات 
وراء  اأ�ساه  بكل  املا�سي  باإلقاء 
هو  الطالق  وتقول:  ظهورهن، 
احلل الوحيد عندما ت�سل العالقة 
م�سدودة،  اإىل طريق  الزوجني  بني 
عندما  بكثري  اأف�سل  والطالق 
لكن  اأبناء،  بال  العالقة  تنتهي 
العالقة  تنتهي  ال  االأبناء  بوجود 
اأعتقد  جديدة،  مرحلة  تبداأ  بل 
لن  فيها  وال�رضاعات  امل�ساكل  اأن 
الُعَقد،  متلوؤهم  اأبناء  �سوى  جتني 

ورمبا تقودهم اإىل االنحراف.
بتدخل  تن�سح  احلالة  هذه  وفى 
االخت�سا�ض واخلربة  وذوي  االأهل 
من عائلتي الزوجني حلل م�سكالت 
يتعلق  ما  خا�سة  الطالق،  بعد  ما 
هذه  تنتهي  حتى  باالأوالد،  منها 
ويبقى  الودية،  باحللول  اخلالفات 
ويحدث  االأ�رضتني،  بني  االحرتام 

ا�ستقرار عاطفي بعد الطالق.

ي�صدمن باخليانة و النكران

 ن�ساء يتحولن اإىل  ن�سور جارحة تتلذذ باأكل فرائ�سها

حمللة نف�صانية: »احلياة ال تنتهي بعد الطالق و ال�صراعات جتني اأبناء معقدين«

ت من �أجله بالرخي�ص ��لغايل، ��قفت �إىل جو�ره يف �أحلك �لظر�ف، ��ساندته بكل ما متلك، فهو ز�جها ��أبو �أبنائها، �كل �أملها �أن يبنيا معًا �أ�سرة  �سَحّ
م�ستقرة قوية، لكنها فجاأة جتد نف�سها خارج �لبيت، �بداًل من �أن يرَدّ لها �جلميل ي�سفعها بعبارة: »�أنت طالق«، فتبد�أ رحلة �النتقام �لتي تت�سكل يف عدة 

�ألو�ن، حيث حتولت بع�ص �لن�ساء �إىل ما ي�سبه �لن�سور �جلارحة يتلذذ باأكل فر�ئ�سها حية،مبا�سرة بعد �أن يلفظ عليهن �أز��جهن ميني �لطالق، حيث حتولت 
قاعات �ملحاكم مل�سارح لت�سفية ح�سابات �سخ�سية بني ن�ساء ��أز��جهن �ل�سابقني، بعد �لطالق فتجد �ملر�أة ترتب�ص بطليقها �تبحث له عن �أدنى �الأ�سباب جلره 

للمحاكم، �أ� حتى �النتقام منه من خالل عدم �ل�سماح له بر�ؤية �أطفاله، �تارة �أخرى حتول حياته �إىل جحيم..هي حاالت �سن�ستعر�ص بع�سها من خالل 
تغطيتنا جلل�سات �ملحاكم، ��أخرى من خالل �إجر�ء حو�ر مع بع�ص �لعينات..



علمت يومية »الو�صط« من م�صادر مطلعة 
، اأنه مت ت�صخري 20 األف دركي  و�رشطي 
لتاأمني اأيام عيد الأ�صحى املبارك بكل 
ايليزي   ، ، مترنا�صت  ورقلة  من وليات 
الأغواط،   ، تيندوف   ، ب�صار   ، اأدرار   ،
تعزيز  مع   ، وغرداية  الوادي   ، ب�صكرة 
امل�صاجد  من  بالقرب  الأمني  التواجد 
لتاأدية  املواطنني  توافد  ت�صهد  التي 
راكبة  دوريات  تنظيم  مع  العيد  �صالة 
وراجلـة على م�صتوى الأماكن العمومية، 
اإتخاذها  مت  الأمنية  الإجراءات  ونف�س 
  . الخت�صا�س  اأقاليم  خمتلف  عـبـر 
فاإن  امل�صادر  نف�س  من  علم  وح�صبما 
املتخذة  ال�صارمة  الأمنية  الإجراءات 
اإطار  يف  تندرج  الدينية  املنا�صبة  بهذه 

ملخطط  ال�صارم  التطبيق  موا�صلة 
القيادة  من  ال�صادر  امليدان  احتالل 
العامة ل�صالح الدرك الوطني واملديرية 
لتاأمني  الهادف   ، الوطني  لالأمن  العامة 
الأفراد  و  واخلا�صة  العامة  املمتلكات 

والت�صدي لكل اأنواع اجلرائم خا�صة تلك 
املنا�صبات  ظروف  اجلناة  ي�صتغل  التي 
والأعياد لتنفيذها . من جهة ثانية فقد 
على  الأمنية  الت�صكيالت  توزيع  تقرر 
عديد الأ�صكال من بينها دوريات راكبة 

، راجلة و اأخرى ترتدي الزي املدين مع 
اإلزامها بالتحلي بروح اليقظة واحليطة 
حركة  ت�صهيل  و  مع  تنظيم  واحلذر 
الرئ�صية  ال�صوارع  عرب  خا�صة  املرور 
تعرف  التي  الأماكن   ، الطرق  مفرتق  و 
اجل  من  وهذا  للمواطنني  كبريا  اإقبال 
و  املواطنني  راحة  و  �صالمة  حتقيق 
خالل  العامة  وال�صكينة  الأمن  توفري 
اأيام عيد الأ�صحى املبارك . اإىل جانب 
املواطنني  اأ�صوات  تعالت  فقد  ذلك 
واحلدودية  النائية  باملناطق  القاطنني 
التغطية  توفري  ب�رشورة  املطالبة 
الليلية  الدوريات  التكثيف من  الأمنية و 
الإجرام  مظاهر  لتف�صي  حد  لو�صع 
غرار  على  الذكر  ال�صالف  بالوليات 
ال�رشقة ، القتل العمدي وترويج الآفات 

الجتماعية مبختلف اأنواعها .

�صهدتها  التي  القويــة  الرياح  بعد 
منطقتي املغري وجامعة  منت�صف 
الكبري  والرتفاع  اجلاري  الأ�صبوع 
امتياز  �صجلت  احلرارة،  لدرجة 
التوزيع الوادي تذبذب يف التموين 
بالبلديات  الكهربائية  بالطاقة 
راجع  التذبذب  هذا   ، املذكورة 
اإىل عطب مت ت�صجيله على م�صتوى 
متون  التي  الكهرباء  نقل  �صبكة 
بلديتي املغري وجامعة، والذي على 
اإثره مت اإعادة متوين هاته البلديات 
تزال  فيما  احتياطي،  نظام  عرب 
�رشكة  واأعوان  متوا�صلة  الأ�صغال 
التوزيع  وامتياز  الكهرباء  نقل 
اجل  من  وم�صخرين  جمندين 

الآجال،  اأقرب  يف  العطب  ا�صالح 
العادي  النظام  الرجوع اىل  بهدف 

يف التموين بالطاقة الكهربائية.
نظام  عرب  التموين  اأن   ومعلوم 
عنه  ينتج  اأن  ميكن  احتياطي 
وا�صتمرارية  نوعية  يف  تذبذب 
زبائننا  من  ونرجو  هذا  اخلدمة، 
الو�صعية  هذه  تفهم  الكرام 
الطاقة  ا�صتهالك  يف  والرت�صيد 
الإزعاج  على  ونعتذر  الكهربائية، 
تلتزم  كما  نطاقنا،  عن  اخلارج 
بالوادي مبوافاتكم  التوزيع  امتياز 

بكل جديد يف حينه.
�أحمد باحلاج 

متكن عنا�رش ال�رشطة الق�صائية 
حا�صي  دائرة  لأمن  التابعني 
م�صعود خالل الأيام الأخرية من 
احلجم  من  �صاحنتني  اإ�صرتجاع 
توقيف  مع  �رشقة  حمل  ال�صغري 

الفاعلـــني .
وقائعها  تعود  الق�صية،  حيثيات   
حا�صي  دائرة  اأمن  تلقي  عقب 
طرف  من  �صكـوى  م�صعـود 
تعر�صهما  مفادها  �صخ�صني، 
ل�رشقة �صاحنة كل واحد منهما، 
يجهالن  �صخ�صني  طرف  من 
ذلك  فور  اأطلقت  اأين  هويتهما، 
عمليات  الأمن  �رشطة  عنا�رش 
جمع  مع  والتحري  البحث 
يف  لت�صفـر  واملعلومات،  الأدلة 
معرفة  من  قيا�صي  زمني  ظرف 
ويتعلق  الفاعلــ02ــني،  هوية 
الع�رشينيات  يف  ب�صابني  الأمر 
اأثناء  توقيفهما  ليتم  العمر،  من 
ملك  �صاحنة  منت  على  تنقلهما 

اإ�صتح�صارها  مت  لأحدهـما 
ليتم  الإجرامي،  ن�صاطهما  خالل 
اإىل  وحتويلهما  ال�صاحنة  حجز 
اأطوار  وخالل  الدائرة  اأمن  مقر 
مكان  اإىل  التو�صل  مت  التحقيق 
ال�رشقة  حمل  ال�صاحنتني  تواجد 
ت�صليمهما  ليتم  واإ�صرتجاعهما، 

لأ�صحابها .
كافـة  اإ�صتكمال  عقب          
الالزمة  القانونية  الإجراءات 
ملفني  اإجناز  مت  للتحقيق، 
املتورطني  �صد  ق�صائيني 
وتقدميها اأمام اجلهات الق�صائية 
يف  اأ�صدرت  التي  املخت�صة، 
احلب�س  اإيداع  اأمر  حقهما 
جمعية  تكوين  جرم  لإرتكابهما 
جلناية  الإعداد  لغر�س  اأ�رشار 
توقف  حالة  يف  مركبة  �رشقة 

بتوافر ظرف الت�صديد.    
 �أحمد باحلاج

يف اإطار حماربة اجلرمية ب�صتى 
اأنواعها ، قامت م�صالح ال�رشطة 
الأمن  يف  ممثلة  الولية  لأمن 
توقيف  من  الثالث  احل�رشي 
�صنة  العمر )21  يبلغ من  �صخ�س 
ال�رشقة  ق�صية  يف  ( متورط  

بالت�صلق من داخل م�صكن .
اإىل  تعود  الق�صية  حيثيات 
مقر  اىل  املواطنني  اأحد  تقدم 
عن  التبليغ  اأجل  من  ال�رشطة 
 05 بحي  الكائن  م�صكنه  تعر�س 
عليه مت   ، ال�رشقة  لفعل  جويلية 
اين   ، الق�صية  يف  حتقيق  فتح 
وز  الراكبة  الدوريات  تكثيف  مت 
تفعيل  اإىل  بالإ�صافة  الراجلة 

اين   ، ال�صتعالماتي  اجلانب 
تواجد  مكان  و  هوية  مت حتديد 
امل�صتبه فيه ، و بعد اإعداد خطة 
اإىل  التو�صل  مت  حمكمة  اأمنية 

توقيفه  .
اإىل  فيه  امل�صتبه  حتويل  بعد 
اإجراءات  وا�صتكمال  املقر 
اأمام  تقدميه  مت  معه،  التحقيق 
املخت�صة  الق�صائية  اجلهات 
حكم  حقه  يف  اأ�صدرت  التي 
نافذة  حب�س  بخم�صة �صنوات 
بــــ  مقدرة  مالية  وغرامة 

100.000 دج .
�أحمد باحلاج 

خالل  مترنا�صت  مدينة  �صكان  يئن 
الفرتة احلالية حتت وطاأة  اأزمة عط�س 
الرتفاع  بلة  الطني  زاد  ومما   ، حادة 
جتاوزت  التي  احلرارة  لدرجة  املقلق 
 ، الظل  مئوية حتت  درجة   55 الـ  عتبة 
الأ�صحى  عيد  حلول  مع  تزامن  وذلك 

املبارك .
القاطنة  العائالت  من  الع�رشات  اأبدت 
 ، تربكات  اأدريان،   ، الواد  قطع  باأحياء 
اأنكوف  يف حديثها مع جريدة »الو�صط  

عجز  من  ال�صديد،  امتعا�صها  عن   «
�رشكة  يف  ممثلة  املعنية  ال�صلطات 
حلول  عن  للبحث  للمياه  اجلزائرية 
التي  اخلانقة  العط�س  لأزمة  جذرية 
حتا�رشهم منذ عدة اأيام  ، و ذلك تزامنا 
ال�صديدة  احلر  مع�صلة  ا�صتمرار  مع  
العائالت  هذه  على  حتتم  باتت  التي 
املياه  �صهاريج  اإقتناء  خلف  ال�صعي 
ال�صاحلة لل�رشب ، حيث جتاوزت تكلفة 
الو�صع   ، 2000دج  الواحد  ال�صهريج 

املع�صلة  من  باملت�رشرين  دفع  الذي 
امل�صتمرة ملنا�صدة وايل الولية دومي 
على  الأول  امل�صوؤول  ب�صفته  اجلياليل 
لدى  العاجل  بالتدخل  التنفيذية  الهيئة 
حتقيق  لفتح  للمياه  اجلزائرية  م�صالح 
تقف  التي  احلقيقية  الأ�صباب  حول 
خلف تعرث م�رشوع القرن جللب املياه 
ال�صاحلة لل�رشب من عني �صالح باجتاه 
الذي  امل�رشوع  وهو  الأهقار  عا�صمة 
ا�صتنزف من خزينة الدولة غالف مايل 

�صنتيم دون  مليار  بلغ قوامه 97  �صخم 
اذا  خا�صة   ، املرجوة  النتائج  حتقيق 
املوارد  قطاع  م�صاريع  جل  اأن  علمنا 
من   . ملتوية  بطرق  اأجنزت  املائية 
من   م�صادرنا  اأرجعت  فقد  ثانية  جهة 
النقطاع  م�صكل  للمياه  اجلزائرية 
لقدم  لل�رشب  ال�صاحلة  املياه  ل�صبكة 

ال�صبكة ح�صبما اأوردته م�صادرنا .
�أحمد باحلاج

خلية  اجلاري  الأ�صبوع  مطلع  متكنت 
الإقليمية  بالكتيبة  والتحري  البحث 
للدرك الوطني باحلاجز الأمني بحو�س 
 ، بورقلة  م�صعود  بحا�صي  احلمراء 
من  هائلة  كمية  وا�صرتجاع  �صبط  من 

خمر   قارورة   3000 بـ  تقدر  الكحوليات 
وذلك   ، الأنواع  و  الأ�صكال  من خمتلف 
اإثر عملية تفتي�س  ل�صاحنة من نوع رونو  
وت�صلميها  املحجوزات   م�صادرة  ليتم 
بغر�س  املعنية  الإخت�صا�س  لدوائر 

اإتالفها ، موازاة مع ذلك فقد مت حتويل 
يف  »م.�س«  املدعو  ال�صاحنة  �صاحب 
اخلم�صينيات من العمر للم�صلحة املعنية 
وبعد اإ�صتكمال الإجراءات القانونية معه 
و اإعداد ملف ق�صائي �صده مت مبوجبه 

مثوله اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
حا�صي م�صعود للنظر يف و�صعيته بتهمة 
احليازة واملتاجرة بالكحوليات بطريقة 

غري م�رشوعة .
�أحمد باحلاج 

�سطرت م�سالح �الأمن و�لدرك �لوطنيني بواليات جنوب �لبالد �لكبري خمططا �أمنيا، مت من خالله ت�سخري كافة 
�الإمكانيات �ملادية و�لب�سرية مع و�سع ت�سكيالت �أمنية عرب خمتلف �ملد�خل �لرئي�سية و�لثانوية لتلك �لواليات 

خالل �أيام عيد �الأ�سحى �ملبارك.

يف �إطار �لتطبيق �ل�سارم ملخطط �حتالل �مليد�ن 

�أحمد باحلاج 

20 �ألف �شرطي ودركي لت�أمني 
�أي�م عيد �لأ�شحى ب�جلنوب 

بوليات  التجارة  مديريات  اتخذت 
الرتتيبات  كافة   ، الكبري  البالد  جنوب 
ل�صمان  الالزمة  الإدارية  والإجراءات 
عيد  اأيام  التجارية  اخلدمات  توفري 
قوائم  بتحديد  املبارك  الأ�صحى 
  . باملناوبة  التجار و املخابز املعنيني 
ك�صفت م�صادر مطلعة ليومية »الو�صط 
جنوب  بوليات  التجارة  مديريات  »اأن 

مترنا�صت   ، ورقلة  غرار  على  البالد 
 ، الوادي   ، ،اأدرار  ،ايليزي  الأغواط   ،
ب�صكرة ،غرداية ، ب�صار وتيندوف ، قد 
املواد  لبيع  تاجر   3600 قوائم  حتديد 
 400 و  التلف  ال�رشيعة  ال�صتهالكية 
املناوبة  بنظام  للعمل  املعنيني  خمبزة 
بهدف  املبارك  الأ�صحى  عيد  اأيام 
متوين املواطنني مبختلف ال�رشوريات 

خالل هذه املنا�صبة الدينية ، وح�صبما 
علم من نف�س اجلهات فقد مت ت�صكيل 
فرق خمت�صة لل�صهر على تطبيق تعليمة 
اأكرب  بتوفري  القا�صية  التجارة  وزارة 
عرب  التجارية  اخلدمات  من  ممكن 
جهة  من   . اجلمهورية  وليات  خمتلف 
اجلمعيات  عديد  طالبت  فقد  ثانية 
يف  التجاري  بال�صاأن  املهتمة  املحلية 

تفعيل  ب�رشورة  معنا  حديثهم  معر�س 
املزيد من اأدوات الرقابة واملتابعة على 
ن�صاط فرق مع ت�صليط اق�صى العقوبات 
الذين  املخابز  واأ�صحاب  التجار  على 
يرف�صون اللتزام بتعليمة  املناوبة اأيام 

عيد الأ�صحى املبارك .
�أحمد باحلاج 

مطلب بتفعيل �الأدو�ت �لرقابية 

3600 ت�جر و400 خمبزة لتوفري من�وبة لعيد ب�جلنوب 

مديرية �متياز �لتوزيع بالو�دي 

بعد �الطاحة بالفاعلني 

�أمن مترن��ست 

�سركة �ملياه �أرجعت �مل�سكل لقدم �ل�سبكة

بعد �سبط و��سرتجاع 3000 قارورة خمر 

تذبذب يف �لتموين ب�لط�قة 
�لكهرب�ئية ببلدتي �ملغري وج�معة 

�أمن ورقلة ي�شرتجع 
�ش�حنتني حمل �شرقة 

توقيف �شخ�ص يف ق�شية �ل�شرقة 
ب�لت�شلق  من د�خل م�شكن 

�أزمة عط�ص حت��شر �أحي�ء بلدية مترن��شت ع�شية �لعيد 

�إجه��ص حم�ولة �غر�ق ح��شي م�شعود ب�لكحولي�ت 
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"بت�سيليم"  مركز  يقول 
حّول  االحتالل  اإن  احلقوقي: 
اإىل  املظاهرات  تفريق  و�سائل 
الغاز  قنابل  ومنها  فّتاك  �سالح 
تعّد  مل  التي  للدموع  امل�سيل 
الب�رش  اأج�ساد  ت�سيب  لكي  اأبًدا 
تن�سيق  مكتب  عن  املركز  ونقل 
االأمم  يف  االإن�سانية  ال�سوؤون 
املتحدة "اأوت�سا" اأن "اإ�رشائيل" 
منهم  بغزة  متظاهرين   7 قتلت 
الغازية  بالقنابل  قا�رشين   4
وقنابل  ووجهوهم  روؤو�سهم  يف 
الغاز امل�سيل للّدموع هي و�سائل 
لتفريق املظاهرات ويبلغ مداها 
ما بني مائة مرت وب�سع مئات من 
اإفادات -نقلها  املرتات وح�سب 
متظاهرين  من  بت�سيليم-  مركز 
اأ�سيبوا بقنابل الغاز ومن �سهود 
االإ�سابات؛  هذه  على  عيان 

اأّن  االإفادات  هذه  من  يتبنّي 
قنابل  يطلقون  االحتالل  جنود 
نحو  مبا�رش  بت�سويب  الغاز 
املتظاهرين، واأّنهم يفعلون ذلك 
اأّن  االإفادات  تبنّي  كما  روتينًيّا. 
اأعلى  مواقع  من  يتّم  االإطالق 
من ال�رشيط احلدودي )من على 
�سواتر ترابّية اأو اأ�سقف اجليبات 

فتحات  عرب  اأو  الع�سكرّية( 
وتقول  نف�سه  الفا�سيل  ال�سياج 
اإطالق  وثقت  اإنها  بت�سيليم 
مبا�رش يف  بت�سويب  الغاز  قنابل 
اإىل  اأّدى  والذي  الغربّية،  ال�سفة 
�سخ�سني  وقتل  بليغة  اإ�سابات 

على االأقّل.
قنابل  اإطالق  اأن  املركز  ويوؤكد 

الغاز بت�سويب مبا�رش ال يحدث 
كا�ستثناء وال هو مقطوع ال�ّسياق؛ 
واإّنا هو جزء من �سيا�سة اإطالق 
النار املخالفة للقانون واالأخالق 
منذ  "اإ�رشائيل"  تطّبقها  التي 
ال�رشيط  قرب  �سنة  من  اأكرث 

احلدودي يف قطاع غزة.

االأ�سري  "نادي  جمعية  قالت 
�رشعوا  اأ�رشى   6 اإن   : الفل�سطيني"، 
الطعام؛  عن  املفتوح  االإ�رشاب  يف 
من  ونقلهم  قمعهم  عملية  على  ا  رًدّ
رام  غربي  جنوب  "عوفر"  معتقل 
اهلل واأو�سحت اجلمعية احلقوقية، يف 
بيان لها ، اأن االأ�رشى امل�رشبني هم: 
حممد خطبة، واأ�سامة عودة، ومعتز 
هيفا،  ورامي  حمايل،  وثائر  حامد، 
و�سادي �ساللدة. ولفت نادي االأ�سري 
معتقل  يف  االأو�ساع  اأن  اإىل  النظر 
من  حالة  ت�سهد  تزال  ما  "عوفر" 

جل�سات  ف�سل  بعد  ال�سديد،  التوتر 
املعتقل  واإدارة  االأ�رشى  بني  احلوار 
مطالب  رف�ست  االإدارة  اأن  اإىل  ونّبه 
االأ�سا�سية  الق�سايا  حول  االأ�رشى 
التي نتجت عن عملية القمع، وتتمثل 
عليه  كانت  كما  االأو�ساع  باإعادة 
جمموعة  عزل  واإنهاء  القمع،  قبل 
الذين  االأ�رشى  واإعادة  االأ�رشى،  من 
ويوا�سل  تع�سفًيّا.  ونقلتهم  قمعتهم 
لالإجراءات  مواجهتهم  االأ�رشى 
وجبات  اإرجاع  عرب  االنتقامية، 
بحيث  االأق�سام  واإغالق  الطعام، 

"احلياة" اليومية  توقفت كل مظاهر 
االأ�سري  نادي  بيان  وفق  االعتقالية، 
توا�سل  ذلك  "مقابل  البيان:  واأردف 
االإدارة كجزء من اإجراءاتها القمعية 
اإغالق الكنتينا واملغ�سلة"يُ�سار اإىل اأن 
قوات قمع نفذت يوم 4 اأوت اجلاري 
ق�سمي  يف  االأ�رشى  لغرف  اقتحاما 
االأ�رشى  ي�سم  الذي  و)19(   )20(
االأطفال، واألقت قنابل الغاز واعتدت 
ونقلت  بال�رشب،  االأ�رشى  على 
جمموعة منهم للعزل، وجمموعة اإىل 
معتقالت اأخرى. وحذر نادي االأ�سري 

معتقل  يف  يجرى  ما  "خطورة"  من 
على  الهجمة  ت�ساعد  مع  "عوفر"، 
االأ�رشى، مبيًنا اأنها املواجهة الثانية 

االأ�سد منذ �سنوات داخل املعتقل.
�سهد  عوفر  "معتقل  وا�ستدرك: 
مواجهة عنيفة اأُ�سيب فيها الع�رشات 
من االأ�رشى يف مطلع العام اجلاري، 
اليوم  زاد من خطورة ما يجري  وما 
متت  التي  االقتحام  عمليات  هو 
قبل  من  االأطفال  االأ�رشى  لق�سم 
يحدث  مل  وهذا  املت�سادا،  وحدات 

�سابًقا".

ال�سفة  يف  الفل�سطينيون  وا�سل 
الغربية طريق املقاومة؛ ردا على 
وممار�ساته  االحتالل  انتهاكات 
ال�سعب  بحق  االإجرامية 
ا�ستمرت  حيث  الفل�سطيني، 
عمليات املقاومني �سد االحتالل 
كل  رغم  وم�ستوطنيه،  وجنوده 
واالإبعاد  واملالحقات  االعتقاالت 
ميار�سه  الذي  البيوت  وهدم 

اأعدته  تقرير  وح�سب  االحتالل. 
حما�س  حلركة  االإعالمية  الدائرة 
املا�سي  جويلية  فاإن  ال�سفة،  يف 
مقاوما  عمال   )256( تنفيذ  �سهد 
كان  ال�سفة،  يف  االحتالل  �سد 
عن  اأ�سفرت  ده�س  عملية  اأبرزها 
نفذها  والتي  جنود،   )5( اإ�سابة 
من  بالقرب  عدوان  فادي  ال�ساب 
بلدة حزما �سمال �رشقي القد�س، 

املقاومة  نفذت  للتقرير،  ووفقاً 
)3( عمليات ده�س وحماولة ده�س 
نار،  اإطالق  عمليات  و)3(  اأخرى، 
عبوات  واإلقاء  زرع  عمليات  و)5( 
نا�سفة حملية ال�سنع، و)11( عملية 
اإلقاء زجاجات حارقة �سوب اآليات 
كما  الع�سكرية،  االحتالل  ومواقع 
والقد�س  ال�سفة  مناطق  �سهدت 
واإلقاء  مواجهة   )183( اندالع 

جلرح  جمملها  يف  اأدت  حجارة، 
)14( اإ�رشائيليا.

واإلقاء  املواجهات  و�سكلت 
جمموع  من   %72 ن�سبة  احلجارة 
�سكلت  حني  يف  املقاومة،  اأعمال 
وحماوالت  النار  اإطالق  عمليات 
النا�سفة  العبوات  واإلقاء  الده�س 
والزجاجات احلارقة ما ن�سبته %9 

من جممل اأعمال املقاومة.

مل ترتك "اإ�سرائيل" اأي و�سيلة اإال ا�ستخدمتها لقمع وقتل املتظاهرين على احلدود 
الزائلة بني قطاع غزة واالأرا�سي املحتلة، الذين خرجوا مطالبني بحقهم يف احلياة 

وحق العودة وقتلت قوات االحتالل منذ بدء م�سرية العودة يف 31 مار�س 2018 اأكرث 
من 300 فل�سطيني جلهم من املدنيني واالأطفال، واأ�سابت االآالف منهم املئات بجراح 

بليغة ما زالوا على االأ�سّرة يف امل�سايف.

ق.د

قنابل الغاز.. هكذا فتكت "اإ�سرائيل" 
باملتظاهرين بغزة قتًل وجرًحا!

ف�سل احلوار يف "عوفر" 

6  اأ�سرى ي�سرعون يف الإ�سراب عن الطعام

خالل جويلية

256 عمل مقاوما �سد الحتلل بال�سفة 
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تون�س

ح حركة النه�سة  مورو مر�سّ
للنتخابات الرئا�سية

املفاو�س االأمريكي

اإيران �ستتفاو�ض حول �سواريخها 
البال�ستية ب�سرط ح�سور ال�سعودية

بعد 18 عامًا

الأ�سري املقد�سي بلل عودة 
يتذوق طعم احلرية

حركة  �سورى  جمل�س  قرر 
تر�سيح  التون�سية،  النه�سة 
لالنتخابات  مورو  الفتاح  عبد 
منت�سف  املقررة  الرئا�سية 
م�سدر  وقال  املقبل  �سبتمرب 
حلركة  االإعالمي  باملكتب 
النه�سة، لالأنا�سول، اإن "جمل�س 
املنعقد مبدينة  احلركة  �سورى 
�رشق(،  احلمامات)�سمال 
الثالثاء، �سّوت باالإجماع  م�ساء 
مورو  الفتاح  عبد  تر�سيح  على 
وذلك  الرئا�سية  لالنتخابات 
احلركة  رئي�س  من  باقرتاح 

را�سد الغنو�سي". 
اأن  اإىل  نف�سه،  امل�سدر  واأ�سار، 
"اجتماع جمل�س �سورى احلركة 
التنفيذي،  مكتبها  واجتماع 
باتخاذ  الثالثاء،  م�ساء  انتهى 
قرار نهائي يق�سي برت�سيح مورو 

للرئا�سية"ومنذ ال�سبت املا�سي، 
متاأخرة، من  �ساعة  واإىل حدود 
اجتماع  ُعقد  الثالثاء،  م�ساء 
ملجل�س �سورى النه�سة يف دورته 
احلمامات،  مبدينة  الثالثني، 
التي  ال�سخ�سية  وح�سم  لنقا�س 
لالنتخابات  احلركة  �سرت�سحها 

الّرئا�سية.
الهيئة  رئي�س  اأعلن  والثالثاء، 
لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا 
)جدول  رزنامة  بفون،  نبيل 
الرئا�سة  انتخابات  زمني( 
املبّكرة املقررة يف 15 �سبتمرب 
مرحلة  اجلمعة،  وانطلقت 
التي  الرت�سح  طلبات  تقدمي 
اجلاري،  اأوت   9 اإىل  �ستتوا�سل 
قبل اأن تعلن الهيئة عن القائمة 
املقبولني  للمرت�سحني  النهائية 

اأوليا يوم 14 من ال�سهر ذاته.

راند  االأمريكي،  ال�سيناتور  �رشح 
بول، املكلف بالتفاو�س مع اإيران 
ب�ساأن اإبرام �سفقة نووية جديدة، 
للتو�سل  الوحيد  ال�سبيل  باأن 
برناجمها  حول  معها  التفاق 
ال�سغط  هو  البال�ستية  لل�سواريخ 
على ال�سعودية وجاء ت�رشيح بول 
خالل مقابلة اأجرتها معه منظمة 
 Free the بيبل"  ذي  "فري 
الفكر  عن  املدافعة   People
"هل  عنوان  حتت  الليربتاري، 
بول جتنب احلرب  راند  ي�ستطيع 

مع اإيران؟".
وقال بول، وهو الع�سو يف جمل�س 
احلزب  عن  االأمريكي  ال�سيوخ 
اجلمهوري: "اأعتقد اأن االإيرانيني 
يريدون و�سع حد لن�سبة تخ�سيب 
اليورانيوم، وهم م�ستعدون لبحث 
اإىل  النووية  االأ�سلحة  التخلي عن 
االأبد"، وراأى اأن فكرة توقيع اتفاق 
واقعية.  طهران  مع  جديد  نووي 
االأكرث  اجلانب  اأن  اإىل  واأ�سار 
تعقيدا من ال�سفقة املحتملة هو 
اإىل  التو�سل  اأجل  مع  التفاو�س 
اتفاق ب�ساأن ال�سواريخ البال�ستية.

امل�سكلة  اأن  فهم  "يجب  وقال: 
اأنهم  يف  اإيران  ناحية  من  تكمن 

ال�سواريخ  يطورون  )االإيرانيون( 
املنطقة،  يف  اأعدائهم  ب�سبب 
وعلى راأ�سهم ال�سعودية واإ�رشائيل 
املدججتني باالأ�سلحة، وت�سنفهما 
لها"واأ�ساف  كاأعداء  اإيران 
"على  االأمريكي:  ال�سيناتو 
اأن  االعرتاف  املتحدة  الواليات 
للتفاو�س  م�ستعدة  �ستكون  اإيران 
البال�ستية  �سواريخها  حول 
حول  ال�سعودية  اأن جتل�س  �رشط 
و�ستوافق  املفاو�سات  طاولة 
من  تر�سانتها  تقلي�س  على 
اأننا  "اأعتقد  االأ�سلحة"وتابع: 
امل�ساألة،  ملناق�سة  جاهزون 
لكنني غري متاأكد من اأن ال�سعودية 
�ستدخل يف املفاو�سات من دون 
ميكن  ماذا  واأو�سح  �سغطنا". 
لبالده اأن تفعل لدفع ال�سعودية يف 
"اأعتقد  وقال:  املرغوب  االجتاه 
االآن  نرتكبه  الذي  اخلطاأ  اأن 
االأ�سلحة  توريد  وقف  عدم  هو 
املعار�س  مقتل  بعد  لل�سعودية 
ميكننا  فيما  خا�سقجي،  جمال 
مبيعاتنا  �سنوا�سل  لهم:  نقول  اأن 
تعزيز  يف  وامل�ساعدة  لالأ�سلحة 
قدراتكم الدفاعية �رشيطة البدء 

باملفاو�س مع اإيران".

االحتالل  �سلطات  اأفرجت 
الثالثاء،  �سباح  "االإ�رشائيلي" 
بالل  املقد�سي  االأ�سري  عن 
بعد  عاماً(   42( عودة  حممد 
عاماً   )18( ا�ستمر  اعتقال 
،وبني  االحتالل  معتقالت  يف 

عودة  االأ�سري  اأن  االأ�سري  نادي 
اعتقل عام 2001 و�سدر بحقه 
عاماً،   )18( بال�ّسجن  ُحكم 
متكن  اعتقاله  فرتة  وخالل 
�سهادة  على  احل�سول  من 

املاج�ستري.
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املتطرفون اجلدد:

هل تنذر حو�دث �لكر�هية بالواليات �ملتحدة مبوجة »�إرهاب �أبي�ض«؟
�صهدت الوليات املتحدة على مدار الأ�صبوع املن�صرم عدة حوادث 

اإطالق نار ع�صوائية اأ�صفرت عن وقوع عدد كبري من ال�صحايا. حيث 
جاء احلادث الأول يوم الأحد 28 يوليو، اإذ قتل م�صلح ثالثة اأ�صخا�س 
يف مهرجان للطعام يف �صمال كاليفورنيا قبل اأن ينتحر. فيما �صهد يوم 

ا  ال�صبت 3 اأغ�صط�س مذبحة يف مدينة تك�صا�س، حيث ُقتل 20 �صخ�صً
واأُ�صيب 26 اآخرين اإثر اإطالق نار داخل متجر »وول مارت« مبدينة اإل 
با�صو بولية تك�صا�س. وبعدها ب�صاعات، اأي يف فجر الأحد 4 اأغ�صط�س، 

ا، اإثر اإطالق نار يف و�صط  �صقط 9 قتلى على الأقل، واأ�صيب 16 �صخ�صً
مدينة دايتون بولية اأوهايو. وُيعد ذلك اإحدى اأخطر املوجات متعددة 
احللقات لأحداث اإطالق النار الع�صوائي، ول �صيما يف ظل العدد الكبري 

ر الفوا�صل الزمنية بني حلقاتها. من ال�صحايا، وِق�صَ

د. مروة نظري

ملاذا »اإل با�صو«؟

تقع مدينة اإل با�سو التابعة لتك�سا�س 
قبالة  املك�سيك،  مع  احلدود  على 
مبا�رشة،  خواريز  �سيوداد  مدينة 
للمدينة  الطبيعية  املالمح  ومن 
املك�سيكيني  من  العديد  عبور 
اأو  للعمل  اإما  يوم،  كل  للحدود 
للت�سوق يف الواليات املتحدة. كما 
ا  يعي�س الكثري من املك�سيكيني اأي�سً
من  يكن  مل  لذا  املدينة.  هذه  يف 
املدينة  تكون هذه  اأن  امل�ستغرب 
هدًفا جلرمية كراهية عمد اجلاين 
يف  النار  اإطالق  اإىل  خاللها  من 
متاجر  من  املكتظة  الفروع  اأحد 
ذروة  وقت  باملدينة  »ووملارت« 
�رشاء احتياجات املدار�س، وذلك 
يوم ال�سبت 3 اأغ�سط�س 2019، مما 
ا واإ�سابة  اأدى اإىل مقتل 20 �سخ�سً
القب�س  ال�رشطة  األقت  وقد   .26
على املتهم بتنفيذ املذبحة، وهو 
رجل اأبي�س يبلغ احلادية والع�رشين 

من العمر.
املوؤ�رشات  من  العديد  وهناك 
هي  تك�سا�س  مذبحة  اأن  على 
ب�سكل  موجهة  كراهية«  »جرمية 
مدينة  املهاجرين يف  �سد  خا�س 
قام  اأوىل،  ناحية  فمن  با�سو.  اإل 
لل�رشطة  نف�سه  بت�سليم  املتهم 
ومن  اجلرمية.  بارتكابه  فخوًرا 
مدينة  املتهم  اختار  ثانية،  ناحية 
بلدته  عن  تبعد  التي  با�سو،  اإل 

باملهاجرين  تعج  الأنها  مياًل،   500
من  خا�سة  التينية  اأ�سول  من 
احلدود  مع  لتال�سقها  املك�سيك، 
ثالثة،  ناحية  ومن  املك�سيكية. 
كتبه  املتهم  اأن  يُعتقد  بيان  هناك 
يت�سمن  االإنرتنت،  على  ون�رشه 
بـ«غزو ذوي االأ�سول  فقرات تندد 
ويت�سمن  لتك�سا�س،  االإ�سبانية« 
»كراهية وعن�رشية« جتاه  عبارات 
وترويًجا  والالتينيني،  املهاجرين 
وي�سري  االأبي�س.  العرق  ل�سيادة 
اأن  يتوقع  اأنه  اإىل  بو�سوح  الكاتب 

يُقتل خالل هجومه.

دللت متعددة:

�سهدتها  التي  احلوادث  توؤكد 
على  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
ت�سدر  املا�سي،  االأ�سبوع  مدار 
من  العامل  دول  املتحدة  الواليات 
النار  اإطالق  حوادث  عدد  حيث 
من  عنها  ينتج  وما  اجلماعي 
�سحايا )با�ستثناء مناطق احلروب 
اإىل  يرجع  ما  وهو  والنزاعات)، 
انت�سار  منها:  االأ�سباب،  من  عدد 
ال�سالح، و�سعود االأفكار العن�رشية، 
والطبيعة العنيفة لثقافة القوة التي 
راأي  االأمريكي يف  املجتمع  ت�سود 
تك�سا�س  حادث  اأن  بيد  البع�س. 
رمبا  اخل�سو�س-  وجه  -على 
يخ�س  فيما  مهمة  دالالت  يحمل 
عدًدا من الق�سايا لعل من اأهمها:

�صعود الأفكار العن�صرية: 

»دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأدان 
مرة،  من  اأكرث  احلادث  ترامب« 
موؤكًدا اأن اإطالق النار يف اإل با�سو، 
يوجد  ال  واأنه  وجبان.  ماأ�ساوي 
مطلًقا  يربر  عذر  اأو  �سبب  اأي 
وعلى  االأبرياء.  االأ�سخا�س  قتل 
اإنكار  مُيكن  ال  ذلك،  من  الرغم 
اأن  توؤكد  التي  التحليالت  وجاهة 
اأمريكا  يف  املتطرف  اليمني  تيار 
بوجود  م�سبوق  غري  دعًما  يالقي 
اليميني  التوجه  ذي  »ترامب« 
مع  خا�سة  االأبي�س،  البيت  يف 
ا�ستخدامه �سعارات مثل: »اأمريكا 
اأواًل« اأو »جعل اأمريكا عظيمة مرة 
والتي رفعها خالل حملته  اأخرى« 
متاًما  تتما�سى  والتي  االنتخابية، 
وهو  املتطرف،  اليمني  اأفكار  مع 
اال�ستقطاب  بحالة  يرتبط  ما 
اأن�ساره  بني  املتكرر  والرتا�سق 
وفئات  اليمني  من  املتطرفني 
على  االأمريكي  ال�سعب  من  اأخرى 
التوا�سل االجتماعي، وهو  و�سائل 
بع�س  نتائج  مع  ا  اأي�سً يتاأكد  ما 
تزايد  اإىل  ت�سري  التي  الدرا�سات 
قبل  من  االإرهابية  الهجمات 
الواليات  يف  اليمينيني  املتطرفني 

املتحدة.
االإ�سارة  جتدر  ذاته،  ال�سياق  ويف 
اإىل اأن مكتب التحقيقات الفيدرايل 
حالًيّا  يحقق  اأنه  اأعلن  االأمريكي 
حملية  »اإرهابية«  ق�سية   850 يف 
من  ن�سطاء  معظمها  ي�ستهدف 
مناه�سني  اأو  املتطرف  اليمني 
للحكومة، واأّن 40% من التحقيقات 
ق�سايا  خانة  يف  ت�سب  االأخرى 
كبري«  »ق�سم  ويتعلق  العن�رشية، 

بنظرية  يوؤمنون  مبتطّرفني  منها 
�رّشح  كما  االأبي�س.  العرق  تفّوق 
مدير مكتب التحقيقات الفيدرايل 
باأن  راي«  »كري�ستوفر  االأمريكي 
حالة   100 قرابة  �سجل  املكتب 
يف  حمليني  فيهم  مل�ستبه  اعتقال 
اإرهابية على مدى االأ�سهر  اأعمال 

الت�سعة املا�سية.

�صبكات نقل التطرف: 

املتهم  ن�رشه  الذي  البيان  اأ�سار 
ارتكاب  قبيل  تك�سا�س  بجرمية 
مع  يتعاطف  اأنه  اإىل  جرميته 
كراي�ستت�سري�س  هجوم  منفذ 
اإىل  واأدى  نيوزيلندا  يف  وقع  الذي 
ما  وهو  ا،  �سخ�سً  51 مقتل حوايل 
يُعطي زخًما للتحليالت التي توؤكد 
القوميني  حركات  بني  الت�سابكات 
البي�س املتطرفني يف خمتلف دول 
الغربية،  الدول  �سيما  وال  العامل، 
لتلك  املنت�سبون  متّكن  حيث 
اأقل من عقد من  احلركات خالل 
الب�سعة  اجلرائم  من  عدد  ارتكاب 
هجمات  عرب  املهاجرين  بحق 
العامل  قارات  على  توزعت 
اخلم�س، وتنوعت بني اإطالق النار، 
والهجمات  والتفجريات،  والطعن، 
امل�سلمني  م�ستهدفة  بال�سيارات، 
والالجئني  واملهاجرين  واليهود 
وال�سيا�سيني  الن�سائية  واحلركات 

الي�ساريني.
مرتكبي  باأن  االعرتاف  ومع 
ينتمون  ال  االأبي�س  االإرهاب 
اأن  اإال  بي�ساء؛  واحدة  ملجموعة 
اخلطاب  تبني  هو  يجمعهم  ما 
ما  وعادًة  املعادي.  العن�رشي 
اإىل  الهجمات  هذه  مرتكبو  يُ�سري 
تنفيذ  يف  �سبقوهم  من  اأ�سماء 
يف  حدث  مثلما  مماثلة،  هجمات 

حالة منفذ هجوم تك�سا�س.
تلك  تاأثري  تعاظم  كثريون  ويُف�رش 
عدة،  عوامل  ظل  يف  الت�سابكات 
لعل من اأبرزها ال�سهولة وال�رشعة 
حيث  االإنرتنت،  يوّفرهما  اللذين 
العثور  االأ�سخا�س  هوؤالء  باإمكان 
اأيديولوجيتهم  يدعم  حمتوى  على 

اأو مقابلة  دون احلاجة اإىل ال�سفر 
لهم  يتيح  مما  اآخرين،  اأ�سخا�س 
التطّرف واال�ستعداد للعنف ب�سكل 

�رشيع.

جدل »حمل ال�صالح«: 

املتحدة  الواليات  د�ستور  ين�س 
املواطنني  حق  على  االأمريكية 
بيد  ال�سالح،  حمل  يف  االأمريكيني 
اأن هذه الق�سية تعد من امل�سائل 
املتحدة،  الواليات  يف  اخلالفية 
االآراء  من  العديد  تت�ساعد  حيث 
حمل  يف  احلق  لتجرمي  الداعية 
ال�سالح انطالًقا من درا�سات عدة 
توؤكد وجود تنا�سب طردي بني عدد 
مع  الواليات  يف  االأ�سلحة  مالكي 
وقوع اجلرائم بهذه الواليات. كما 
الواليات  اأن  اإىل  الدرا�سات  تُ�سري 
اأكرث  قوانني  لديها  التي  االأمريكية 
باالأ�سلحة؛  يتعلق  فيما  حترًرا 
ت�سهد املزيد من حاالت االنتحار 
بالواليات  مقارنة  القتل،  وجرائم 

ذات القوانني االأ�سد �رشامة. 
وكما حدث يف حوادث اإطالق النار 
الدميقراطيون  انتهز  ال�سابقة؛ 
للدعوة  تك�سا�س  حادث  فر�سة 
االأ�سلحة  �سبط  اإىل  جمدًدا 
املئات  احت�سد  كما  النارية. 
 Moms حركة  متطوعي  من 
)االأمهات   Demand Action
لت�سديد  الداعية  بتحرك(  يطالنب 
اإىل جانب  االأ�سلحة،  قوانني حمل 
اأمام  لهم  املنا�رشين  من  عدد 
والكوجنر�س  االأبي�س  البيت 
داعني  حمراء،  قم�ساًنا  مرتدين 
يف  النظر  الإعادة  ال�سيوخ  جمل�س 
اأن هذه  بيد  ال�سالح.  قانون حمل 
الثابت  بالراأي  ت�سطدم  الدعوات 
الذي  ال�سدد  هذا  يف  لـ«ترامب« 
لن  بالده  مواطني  باأن  خّل�سه 
ما  ال�سالح  يُحرموا من حق حمل 
دام رئي�ًسا للواليات املتحدة، كما 
الإطالق  �سابقة  حوادث  يف  اأّكد 
يف  احلق  اأن  جماعي  ب�سكل  النار 
حمل ال�سالح لي�س �سببًا يف حدوث 
ملنع  ميكن  وال  احلوادث،  هذه 

االأ�سلحة اأن يُ�سهم يف احلد منها.

�صغوط مت�صاعدة:

التداعيات  حول  التوقعات  تتباين 
على  تك�سا�س  حلادثة  املحتملة 
االأمريكي.  ال�سيا�سي  امل�سهد 
الر�سمي  ال�سيا�سي  فاخلطاُب 
ب�سكل  الق�سية  هذه  مع  يتعامل 
�سديد احلذر والدبلوما�سية مثلما 
جتلى يف رد فعل »ترامب« ال�ساعي 
الفعل بخ�سو�س  المت�سا�س ردود 
اإبرازه  وحماولة  تك�سا�س،  حادث 

كحادث اإجرامي ولي�س �سيا�سًيّا.
البع�س  يرّجح  اأخرى،  ناحية  ومن 
اأن تتجاوز تاأثريات حادث تك�سا�س 
على  االأمريكية  االإدارة  قدرة 
�سيما  وال  تاأثريها،  امت�سا�س 
بعدما �سهدت مدينة دايتون بوالية 
اأوهايو حادًثا مماثاًل بعد اأقل من 

24 �ساعة على حادث تك�سا�س. 
ومع اقرتاب االنتخابات الرئا�سية، 
احلزبني  بني  التناف�س  وا�ستداد 
وجه  والدميقراطي؛  اجلمهوري 
والية  عن  ال�سيوخ  جمل�س  ع�سو 
»كوري  ال�سيناتور  نيوجري�سي 
دميقراطي  مر�سح  وهو  بوكر«، 
االنتخابات  �سباق  يف  حمتمل 
متعددة  انتقادات  الرئا�سية، 
يبدو  اإنه  قائاًل:  »ترامب«،  الإدارة 
فكرة  »تقبل  املتحدة  الواليات  اأن 
اإطالق  عمليات  حدوث  ا�ستمرار 
نار كهذه ب�سورة منتظمة«.  فيما 
اتهم املر�سح الدميقراطي للرئا�سة 
الرئي�س  اأورورك«  »بيتو  االأمريكية 
على  بالتحري�س  ترامب«  »دونالد 
م�سرًيا  العنف،  وت�سجيع  الكراهية 
اأثبت  »ترامب«  الرئي�س  اأن  اإىل 
من  يت�سح  وذلك  عن�رشي،  اأنه 
خالل هجماته االأخرية على اأربعة 
خلفية  من  الكوجنر�س  يف  اأع�ساء 
اأقلية عرقية. كما تت�سح عن�رشيته 
من خالل و�سفه املك�سيكيني باأنهم 
االأمريكية.  االأرا�سي  اغت�سبوا 
حتى  القوانني  تغيري  اإىل  داعًيا 
�سيء  حدوث  ال�سعب  من  يكون 

كهذا مرة اأخرى.
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

الو�سط:2019/08/08الو�سط:2019/08/08

الو�سط:2019/08/08الو�سط:2019/08/08

اإ�سهار اإن�ساء  جمعية ذات �سبغة حملية 

القانون  من   18 رقم  املادة  لأحكام  طبقا 
 2012 جانفي   12 يف  املوؤرخ    06/  12 رقم 

املتعلق باجلمعيات  
لقد مت هذا اليوم 18 /07/  2019  تاأ�سي�س 

اجلمعية املحلية    
الفنون  لهواة  الريا�سي  :النادي  امل�سماة 

القتالية اأولد �سيدي اإبراهيم 
املعتمدة حتت رقم :02 بتاريخ  18 جويلية 

  2019
الرئي�س : حميدي اأحمد 

  ومقرها الجتماعي :حي القبلة الدي�س 
-بلدية اأولد �سيدي اإبراهيم  

Bonjour 
Nous portons à votre connaissance que 
l agrément définitif ci-apres a été signé 
par monsieur le ministre de l energie en 
date du 25 juillet 2019
 
« par décision N422 du 25 juillet 2019  
du Ministre de l energie 
Un agrement définitif portant autorisa-
tion de prorogation de délai d une an-
née pour la creation d un point de vente 
de carburants a été accordé à Monsieur 
DJAFOUR BELKACEM .sis à la commu-
ne d’AIN OUSSERA WILAYA de DJELFA 
conformément aux dispositions du dé-
cret exécutif 15-57 du 08 février 2015 »

Bonjour 
Nous portons a votre connaissance 
que l agrément définitif ci-apres a été 
signé par monsieur le ministre de l 
energie en date du 20 juillet 2019

« par décision N403 du 20 juillet 2019  
du Ministre de l energie 
Un agrement définitif portant autorisa-
tion d exercice de l activité de stockage 
et de distribution de gros de lubrifiants 
.a été accordée à SARL PETRO MS 
ALGERIE sis à la commune de DJELFA 
.WILAYA DE DJELFA .conformément 
aux dipositions du décret exécutif 13-
176 du 30avril 2013»

ANEP N°:  1916017714



ق.د

واملعتقلني  الأ�رسى  عدد  بلغ  بذلك 
الحتالل  �سجون  يف  الفل�سطينيني 
منهم   ،)5700( نحو  اأّيار  نهاية  حّتى 
)37( �سيدة، فيما بلغ عدد املعتقلني 
نحو  الحتالل  �سجون  يف  الأطفال 
الإداريني  واملعتقلني  طفاًل،   )230(
قرابة )500(، واأ�سدرت خالل ال�سهر 
املن�رسم )100( اأمر اإداري بني جديد 

وجتديد لأوامر �سدرت �سابقاً.
واقع  على  ت�سليط  يلي  وفيما 
الحتالل،  معتقالت  يف  املعتقلني 
التي  والإجراءات  ال�سيا�سات  واأبرز 
خالل  الحتالل  �سلطات  مار�ستها 

�سهر مّتوز:

ال�صهيد ن�صار طقاطقة 
واجه التعذيب والإهمال 
الطبي ... قبل اأن ي�صبح 

ال�صهيد رقم )220)

مّتوز/  من  ع�رس  ال�ساد�س  تاريخ  يف 
�سجون  اإدارة  اأعلنت   ،2019 يوليو 
الحتالل عن ا�ست�سهاد الأ�سري ن�سار 
)31 عاماً( من  ماجد عمر طقاطقة 
بيت  حمافظة  يف  فجار  بيت  بلدة 
حلم، وذلك يف زنازين �سجن "نيت�سان 
�ساعاته  يف  يقبع  كان  حيث  الرملة" 

الأخرية.
من  الـ19  يف  اعتقاله  تاريخ  ومنذ 
يوم  حتى   2019 يونيو  حزيران/ 
تعّر�س  ا�ست�سهاده،  عن  الإعالن 
احتجاز  ولظروف  قا�ٍس  لتحقيق 
قاهرة على يد املحققني وال�سجانني، 
النقل املتكررة يف  عدا عن عمليات 
مراكز التحقيق، واجه خاللها تفاقماً 
ح�سب  ال�سحي،  و�سعه  على  خطرياً 

�سهادات رفاقه الأ�رسى.
و�سلت  التي  املعطيات  وبح�سب 
ملوؤ�س�سات الأ�رسى عقب ا�ست�سهاده؛ 
تعّر�س  طقاطقة  ال�سهيد  فاإن 
للتعذيب والإهمال الطبي خالل فرتة 
الفرتة  يف  يقبع  كان  حيث  التحقيق، 
حتقيق  مبركز  التحقيق  من  الأوىل 
"امل�سكوبية"، ثم جرى نقله اإىل مركز 
واأُدخل  "اجللمة"،  معتقل  يف  حتقيق 
"جمدو"، حيث  اإىل معتقل  بعد ذلك 

تعّر�س لل�رّسب على يد ال�سجانني.
اأُجري  الذي  الت�رسيح  نتائج  وح�سب 
تبنّي  ال�سهيد طقاطقة؛ فقد  جلثمان 
عن  نتج  املبا�رس  الوفاة  �سبب  اأن 
ما  يوؤكد  مما  حاّد،  رئوي  التهاب 
من  التحقيق  فرتة  خالل  له  تعّر�س 
العالج  من  وحرمان  طبي  اإهمال 
ظروف  اإىل  اإ�سافة  املنا�سب، 
ا�ست�سهد  اأن  اإىل  عبة،  ال�سّ الّتحقيق 
داخل  وحيداً  املر�س  ي�سارع  وهو 
زنزانته. وحتى �سدور هذا التقرير؛ 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �سلطات  فاإن 
ال�سهيد  جثمان  احتجاز  توا�سل 
ل�سيا�ساتها  ا�ستكمالً  طقاطقة، 
متار�سها  التي  والنتقامية  التع�سفية 
اعتقالهم  فرتة  خالل  الأ�رسى  بحق 
حيث  ا�ست�سهادهم،  بعد  وحتى 
احتجاز  الحتالل  �سلطات  توا�سل 

جثامني )44( �سهيداً.
ما  اأن  الأ�رسى  موؤ�س�سات  وتعترب 
هو  طقاطقة  الأ�سري  له  تعّر�س 
طويلة  قائمة  �سمن  تندرج  جرمية 
�سلطات  تنفّذها  التي  اجلرائم  من 
بحق  املختلفة  واأجهزتها  الحتالل 
الأ�رسى يف �سجونها، ومنها التعذيب 
والأعراف  القوانني  حّرمته  الذي 

الدولية.
يذكر اأن عدد �سهداء احلركة الأ�سرية 
با�ست�سهاد  و�سل  1967م  عام  منذ 

الأ�سري طقاطقة اإىل )220( �سهيداً.

الأ�صرى الأطفال... ل 
ا�صتثناءات يف اعتقال 

القا�صرين

يعاين الأطفال الفل�سطينيون الأ�رسى 
ظروف  من  الحتالل  �سجون  يف 
احتجاز قا�سية وغري اإن�سانية، تفتقر 
الدولية  املعايري  من  الأدنى  للحد 
الأ�رسى،  وحقوق  الأطفال  حلقوق 
غرف  يف  الحتجاز  من  يعانون  فهم 
والإنارة  التهوية  فيها  تتوفر  ل 
املنا�سبتني، كما يعانون من الإهمال 
ال�سحية،  الرعاية  وانعدام  الطبي 
الطعام،  ورداءة  املالب�س  ونق�س يف 
والرتفيه  اللعب  و�سائل  توفر  وعدم 
النقطاع  اإىل  بالإ�سافة  والت�سلية، 
واحلرمان  اخلارجي  العامل  عن 

توفر  وعدم  العائلية،  الزيارات  من 
نف�سيني،  واأخ�سائيني  مر�سدين 
�سجون  يف  احتجازهم  على  عالوة 
جنائيني  اأطفال  ومع  البالغني  مع 
اإ�رسائيليني، كما ويتعر�سون لالإ�ساءة 
الّلفظية وال�رسب والعزل، والعقوبات 
الباهظة  والغرامات  اجلماعية 
خالل  الحتالل  وا�سل  وغريها. 
لالأطفال  ا�ستهدافه  املا�سي  ال�سهر 
وال�ستدعاء،  بالعتقال  القا�رسين 
حالة   )90( من  اأكرث  توثيق  مّت  حيث 
اعتقال لأطفال فل�سطينيني قا�رسين 
خالل �سهر مّتوز، ما رفع عدد الأ�رسى 
الأطفال الإجمايل احلايل يف �سجون 
موّزعني  طفاًل،   )230( اإىل  الحتالل 
بني �سجون )عوفر وجمدو والدامون( 
التوقيف،  مراكز  يف  منهم  وعدد 
مالية  غرامات  بحقهم  ُفر�س  فيما 
و�سلت لع�رسات اآلف ال�سواقل. وفى 
�سابقة خطرية جتاوزت كل املعايري 
ا�ستدعت  والقانونية؛  الإن�سانية 
من:  كل  للّتحقيق  الحتالل  �سلطات 
 4( عليان  ربيع  حممد  الطفل  والد 
�سنوات( من العي�سوية للّتحقيق معه، 
 6( عبيد  فرا�س  قي�س  الطفل  ووالد 
للتحقيق  البلدة،  ذات  من  �سنوات( 
على  احلجارة  الّطفلني  اإلقاء  بتهمة 

مركبات ال�رسطة الإ�رسائيلية.

معركة العتقال الإداري 
ما زالت م�صتمرة... )22( 

اأ�صرياً خا�صوا اإ�صرابات 
مفتوحة عن الطعام خالل 

�صهر مّتوز

�سهد �سهر مّتوز/ يوليو 2019، دخول 
)22( معتقاًل اإدارياً ب�سجون الحتالل 
الطعام،  عن  مفتوح  اإ�رساب  يف 
العتقال  �سيا�سة  على  احتجاجاً 
 )500( نحو  بحق  امل�ستمرة  الإداري 

معتقل. 
اأجرتها  التي  للمتابعة  ووفقاً 
غالبية  فاإن  الأ�رسى،  موؤ�س�سات 
اأ�رسى  هم  الإ�رسابات  خا�سوا  من 
العتقال  يف  �سنوات  ق�سوا  �سابقني 
اإىل  دفعهم  الذي  الأمر  الإداري، 
من  للخال�س  مواجهة  فر�س 
وحتى  املتجدد،  الإداري  العتقال 

يوا�سل  التقرير،  هذا  �سدور  تاريخ 
عن  املفتوح  اإ�رسابهم  اأ�رسى  �سّتة 
مّتوز،  �سهر  بداأ خالل  الذي  الطعام 
وهم الأ�رسى حذيفة حلبية امل�رسب 
وهو  يوماً،   )37( منذ  الطعام  عن 
بعد  حالياً  امل�رسبني  الأ�رسى  اأقدم 
اأبو  الأ�سريان حممد  رفيقاه  علّق  اأن 
عكر وم�سطفى احل�سنات اإ�رسابهما 
يق�سي  باّتفاق  الطعام  عن  املفتوح 
الإداري،  اعتقالهما  �سقف  بتحديد 
ل)36(  ا�ستمر  اإ�رساب  بعد  وذلك 
الأ�سري  من:  كل  يوا�سل  كما  يوماً.  
عن  املفتوح  اإ�رسابه  غنام  اأحمد 
و�سلطان  يوماً،   )24( منذ  الطعام 
واإ�سماعيل  يوماً،   )20( منذ  خلوف 
علي منذ )14( يوماً، ووجدي العواودة 
الأ�سري  اإىل  اإ�سافة  اأيام،  ت�سعة  منذ 
بالإ�رساب  �رسع  الذي  قعدان  طارق 

منذ �سبعة اأيام. 

الأ�صري حذيفة حلبية.. 
)37( يومًا من املواجهة 
بالإ�صراب عن الطعام

وهو  حلبية  حذيفة  الأ�سري  يوا�سل 
املفتوح  اإ�رسابه  دي�س  اأبو  بلدة  من 
عن الطعام منذ )37( يوماً، يف عيادة 
– نيت�سان، ومن خالل  الرملة  �سجن 
يف  ال�رسيكة  املوؤ�س�سات  زيارات 
مرحلة  الأ�سري  دخل  فقد  التقرير؛ 
يرافق  الفعلي على �سحته،  التدهور 
عرب  املت�ساعدة  مواجهته  ذلك 

واأخذ  الطبية  الفحو�سات  مقاطعة 
اإ�رسابه  املدعمات، حيث يعتمد يف 
على املاء فقط. ومن خالل ما اأفاد 
به املحامني الذين متكنوا من زيارته، 
فاإنه قد فقد من وزنه الكثري، ويظهر 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سديد،  الإعياء  عليه 
املتحرك  الكر�سي  ي�ستخدم  اأنه 

عندما يح�رس لزيارة املحامني.
حلبية  حذيفة  الأ�سري  اأن  اإىل  ي�سار 
 ،2018/6/10 تاريخ  منذ  معتقل 
وهو  للحياة  خرجت  لطفلة  اأب  وهو 
يف الأ�رس، و�سبق اأن عانى من مر�س 
وهو  وتعّر�س  الدم،  يف  ال�رسطان 
ج�سده  يف  �سديدة  حروق  اإىل  طفل 
كما  عليه،  وا�سحة  اآثارها  زالت  ل 
اأنه �سبق واأن تعر�س لالعتقال مراٍت 

عديدة. 
اأنهوا  الأ�رسى  من  عدداً  اأن  يذكر 
اإ�رسابهم املفتوح عن الطعام خالل 
مع  لتفاق  التو�سل  بعد  مّتوز  �سهر 
اعتقالهم  �سقف  لتحديد  النيابة 
عز  جعفر  الأ�سري  منهم  اإدارياً، 
يوماً   )39( اأ�رسب ملدة  الذي  الدين 
لالعتقال  حتويله  على  احتجاجاً 
حكمه  مدة  ق�سى  اأن  بعد  الإداري 
اأحمد  والأ�سري  اأ�سهر،   5 البالغة 
زهران الذي اأنهى اإ�رسابه بعد )34( 
�سقف  بتحديد  يق�سي  باتفاٍق  يوماً 

اعتقاله الإداري. 
من  �سل�سلة  ال�سجون  اإدارة  نّفذت 
الأ�رسى  بحق  املمنهجة  الإجراءات 
يف  متثلت  الطعام:  عن  امل�رسبني 
ت�سلح  ل  زنازين  يف  الأ�رسى  عزل 

عائالتهم  وحرمان  الآدمي،  للعي�س 
زيارات  وعرقلة  زيارتهم،  من 
من  املتكّرر  ونقلهم  لهم،  املحامني 
امل�ست�سفيات  واإىل  اآخر  اإىل  معتقل 
مبركبة  تعرف  ما  بوا�سطة  املدنية 
رحلة  الأ�رسى  وي�سف  "البو�سطة"، 
النقل "بالبو�سطة" باأنها رحلة عذاب 

اأخرى يواجهها الأ�سري امل�رسب.
ال�سجانون  يوا�سل  ذلك  عن  وعدا   
ال�ساعة  مدار  على  ا�ستفزازاتهم 
لالأ�رسى  الطعام  جلب  خالل  من 
اأمامهم،  بتناوله  والتعّمد  امل�رسبني 
املتكررة  التفتي�سات  وباإجراء 
الليل،  �ساعات  خالل  وحتديداً 
وال�سغط عليهم نف�سياً، وكل ذلك يف 
حماولة ل�سلبهم قدرتهم على امل�سي 
يف خطوتهم �سد العتقال الإداري.  

دفعات من الأ�صرى 
م�صاندة لالأ�صرى امل�صربني 

عن الطعام

عن  امل�رسبني  لالأ�رسى  واإ�سناداً 
الهيئة  من  اأ�رسى  �رسع  الطعام، 
بالدخول  ال�سعبية  للجبهة  التنظيمية 
دفعات،  على  اإ�سنادي  اإ�رساب  يف 
حيث خا�س )20( اأ�سرياً اإ�رساباً عن 
الطعام ا�ستمر لنحو اأ�سبوع، وهم من 
مقابل  "ال�سحراوي"،  النقب  اأ�رسى 
ومن  اإ�رسابها  الدفعة  هذه  تنهي  اأن 
ثم يُعلن عن دخول دفعة جديدة من 

امل

اعتقلت قوات الحتالل الإ�صرائيلي )615( فل�صطينيًا/ات من الأر�ض الفل�صطينية املحتلة، خالل �صهر مّتوز/ يوليو 2019، من بينهم )93( طفاًل، و)9( من 
الن�صاء. وت�صري موؤ�ص�صات الأ�صرى وحقوق الإن�صان )نادي الأ�صري الفل�صطيني، موؤ�ص�صة ال�صمري لرعاية الأ�صري وحقوق الإن�صان، هيئة �صئون الأ�صرى 

واملحّررين(؛ �صمن ورقة حقائق اأ�صدرتها اليوم الثالثاء، اإىل اأن �صلطات الحتالل اعتقلت )266( مواطنًا من مدينة القد�ض، و)76( مواطنًا من حمافظة 
رام اهلل والبرية، و)75( مواطنًا من حمافظة اخلليل، و)54( مواطنًا من حمافظة جنني، ومن حمافظة بيت حلم )33( مواطنًا، فيما اعتقلت )39( مواطنًا 

من حمافظة نابل�ض، ومن حمافظة طولكرم اعتقلت )17( مواطنًا، واعتقلت )21( مواطنًا من حمافظة قلقيلية، اأما من حمافظة طوبا�ض فقد اعتقلت 
�صلطات الحتالل )7( مواطنني، كما واعتقلت )6( من حمافظة �صلفيت، واعتقلت )8( من حمافظة اأريحا، بالإ�صافة اإىل )13( مواطنًا من قطاع غزة.

موؤ�ص�صات الأ�صرى

االحتالل اعتقل )615( فل�شطينيا خالل �شهر جويلية 2019
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جائعون يف وجه العتقال الإداري

وفا- وعد الكار

�أعلن  �لأ�سري  نادي  وكان 
معتقل  يف  �أ�سري�ً   )40( �أن 
�ل�سحر�وي"  "�لنقب 
�سي�رضعون، �ليوم، باإ�رض�ب 
�إ�سنادي جديد مع �لأ�رضى 
عن  �مل�رضبني  �لثمانية 
�أنهت  �أن  عقب  �لطعام، 
�لدفعة �لأوىل من �لربنامج 
�لتي  �إ�رض�بها،  �لإ�سنادي 

�سمت )20( �أ�سري�ً.
�أ�رضى  ثمانية  ويو��سل 
�لحتالل  معتقالت  يف 
عن  �إ�رض�بهم  �لإ�رض�ئيلي 
لعتقالهم  رف�ساً  �لطعام 
�لأ�رضى  �أقدمهم  �لإد�ري، 
حممد �أبو عكر، وم�سطفى 
حلبية،  وحذيفة  �حل�سنات، 
 )36( منذ  م�رضبون  وهم 
�سحية  و�سط ظروف  يوماً 
يو�جهونها   ، و�عتقالية 
د�خل عزل معتقل "نيت�سان 

�لرملة".
عدد  هناك  كان  بالتاأكيد 
و�مل�سري�ت  �لوقفات  من 
خمتلف  يف  نظمت  قد 
للت�سامن  �ملناطق، 
�لإد�ريني،  �لأ�رضى  مع 
�لفوري  �لتحرك  و�رضورة 
جميع  من  و�لعاجل 
و�لدولية  �لقانونية  �جلهات 
�لأحمر  �ل�سليب  ومنظمة 
�لحتالل  على  لل�سغط 
�لأطباء  �إدخال  �جل  من 
ورفع  لهم،  �ملتخ�س�سني 
�لو�قع  و�لظلم  �ملعاناة 

عليهم و�لإفر�ج عنهم.
عكر  �أبو  مالكة  وتقول 
تعر�ض  �إنه  حممد،  جدة 
بينما  �سابقاً  لالعتقال 
د�خل  متو�جد�ً  و�لده  كان 
�إكمال  من  وُحرم  �ل�سجن 
تعليمه يف جامعة بيت حلم، 
وحكم عليه بال�سجن �لفعلي 
�أ�سهر  و7  عامني  مدة 
�سبعة  تبلغ  مالية  وغر�مة 
�آلف �سيقل، وبعد �لفر�ج 
�لحتالل  �أعاد  بعام  عنه 

�عتقاله مرة �أخرى.
م�سلحة  جددت  وت�سيف: 
�لإ�رض�ئيلية  �ل�سجون 
حكمه  هذ�  �عتقاله،  يف 

�لثالثة  للمرة  �لإد�ري 
خو�ض  وقرر  �لتو�يل  على 
عن  �ملفتوح  �لإ�رض�ب 
وو�لده  �أنا  "حاولت  �لطعام 
�لإ�رض�ب  من خو�ض  منعه 
�ل�سبيل  لأنه  �أ�رض،  لكنه 
من  للخال�ض  �لوحيد 

�لعتقال �لإد�ري".
خوفها  عكر  �أبو  تخِف  ومل 
�لتبعات  من  حفيدها  على 
فهو  لالإ�رض�ب  �ل�سحية 
�لعائلة  يفارق  ل  هاج�ض 
عزل  �إىل  نقله  بعد  خا�سة 
ظروف  يف  �لرملة  �سجن 
وخ�سارته  �سعبة  معي�سية 

20 كلغم من وزنه.
و�أو�سحت �أنه بعد �أ�سبوع من 
�لإ�رض�ب  �ل�سباب  �إعالن 
�لعت�سام  خيمة  ن�سبنا 
حتى  قائمة  ز�لت  ما  �لتي 
�لت�سامن  ولكن  �ليوم، 
�ل�سعبي خجول ل يرقى �إىل 
�لذين  �لأ�رضى  ت�سحيات 
يف  �سبابهم  بزهرة  �سحو� 

�سجون �لحتالل.
�لرتقب  حالة  تختلف  مل 
تعي�سها  �لتي  و�لنتظار 
حالة  عن  عكر  �أبو  عائلة 
�لذين  �حل�سنات،  عائلة 
خوفا  �لقلق  بهم  يرتب�ض 

على م�سري �أبنائهم.
�لأ�سري  و�لد  ويقول 
�لنف�سية  حالتنا  م�سطفى: 
ومتعبة،  �سعبة  �لبيت  يف 

عي�سنا  يهناأ  �أن  لنا  فكيف 
زنازين  يف  كبدي  وفلذة 
�جلوع  ي�سارع  �لظالم 
و�حلر  و�حلرمان  و�لعط�ض 

يف �آن و�حد".
من  منده�ض  �أنه  ويوؤكد 
و�لعزمية  �ل�سرب  كمية 
بها،  يتحلى  �لتي  و�لإر�دة 
كفه  على  روحه  و�سع  فهو 
مقابل حريته وكر�مته رغم 

كل �ل�سعاب �لتي يعي�سها.
م�سطفى  �بنه  �أن  وي�سيف 
مر�ت،  ثالث  �عتقاله  مت 
فكان يف �عتقاله �لأول يبلغ 
16 عاما وم�ساب بر�سا�ض 
�ملرة  ويف  قدمه،  يف  حي 
ب�سظايا  �أ�سيب  �لثانية 
قدمه  يف  متفجر  ر�سا�ض 
مت  �ملرة  هذه  ويف  �أي�سا، 
�لإد�ري  �عتقاله  جتديد 

ثالث مر�ت متتالية.
�حل�سنات  ونا�سد 
�لدولية  �ملوؤ�س�سات 
ب�رضورة  كافة  و�لإن�سانية 
للو�سع  و�للتفات  �لتدخل 
عامة  لالأ�رضى  �ملعي�سي 
�لأ�رضى  حياة  و�إنقاذ 
�لطعام  عن  �مل�رضبني 

خا�سة.
�ملتحدث  قال  بدوره، 
نادي  با�سم  �لإعالمي 
زغاري،  �هلل  عبد  �لأ�سري 
�ليوم  �سباح  �ن�سم  �إنه 
�سجن  من  �أ�سري�   40

عن  �لإ�رض�ب  �إىل  �لنقب 
زمالئهم  مل�ساندة  �لطعام 
�سيا�سة  �سد  �مل�رضبني 

�لعتقال �لإد�ري.
�سلطات  �أن  و�أ�ساف 
 500 �أ�سدرت  �لحتالل 
بحق  �إد�ري  �عتقال  قر�ر 
500 �أ�سري فل�سطيني خالل 
مت   200 بينهم   ،2019 عام 
�لإد�ري  حكمهم  جتديد 
مت   100 و  مرة،  من  �أكرث 
�لإد�ري  �لعتقال  جتديد 

ما يقارب �ربع مر�ت.
�ملحاكم  �أن  زغاري  و�أكد 
�لإ�رض�ئيلية  �لع�سكرية 
�ملتعلقة بالعتقال �لإد�ري 
حماكم  عن  عبارة  هي 
باتخاذ  ت�ستند  �سورية 
�لأمنية  للموؤ�س�سة  قر�ر�تها 
وحتديد�  �لإ�رض�ئيلية 
م�سري�ً  �ملخابر�ت،  جهاز 
�لإد�ري  �لعتقال  �أن  �إىل 
�لإن�سان  حقوق  ينتهك 
وهو  �لدولية،  و�ملعاهد�ت 
ول  ومغلق  �رضي  ملف 
وحماميه  لالأ�سري  ي�سمح 
عليه،  �لطالع  معرفة  من 
وترت�وح مدته من �سهر �ىل 
للتجديد  قابلة  �أ�سهر  �ستة 

بعد �نتهاء �لقر�ر.

يف اأزقة خميم الدهي�سة جنوب بيت حلم، يتقا�سم الأهايل هناك الأمل، فقد 
دخل اثنان من اأبناء املخيم يومها ال�ساد�س والثالثون يف اإ�سرابهم املفتوح 

عن الطعام هما حممد اأبو عكر وم�سطفى احل�سنات احتجاجا على اعتقالهم 
الإداري وجتديده لأكرث من مرة.

�ل�سحية  �حلالة  تدهورت   
عن  �مل�رضب  �لد�ري  لالأ�سري 
�لطعام �ملهند�ض �سلطان �حمد 
حممود خلف ، 38 عاماً من بلدة 
ترف�ض   ، ذلك  ورغم   ، برقني 
�ل�سماح  �لحتالل  �سلطات 
وعاقبته  مبقابلته  ملحاميه 
�لزنازين  يف  �لنفر�دي  بالعزل 
 ، جمدو  �سجن  يف  �لنفر�دية 
وتقول زوجته " منذ �عتقاله ، مل 
�أي  �لحتالل  �سلطات  له  توجه 
�ملحامي  تقدمي  ورغم   ، تهمة 
�لور�ق �لتي توؤكد و�سعه �ل�سحي 
�مر��ض  من  معاناته  ب�سبب 
مزمنة رف�ست �ملحكمة �طالق 
�رض�حه "، وت�سيف " قرر زوجي 
�خلاوية  بامعاءه  حريته  �نتز�ع 
�لحتالل  وغطر�سة  ظلم  �مام 
بحقه  �لعقوبات  ميار�ض  �لذي 
�لعادلة  معركته  يف  لكننامعه   ،
يحميه  �أن  �لعاملني  رب  ون�ساأل 
ويرعاه ويثبته حتى نر�ه حر�ً بينا 

يف �لقريب �لعاجل ".
 ، �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف 
�لنور  �سلطان  �ملهند�ض  �ب�رض 
قبل 38 عاماً ، عا�ض مع عائلته 
 1991 عام  للوطن  عادت  حتى 
ر�أ�سه  م�سقط  يف  و��ستقرت   ،
زوجته  وتقول   ، برقني  بلدة 
ودر�ض  وتعلم  حياته  �كمل   "
حقق  حتى  برقني  مد�ر�ض  يف 
�لنجاح يف �لثانوية �لعامة ، وهو 
وموقف  مبد�أ  �ساحب  �ن�سان 
لعائلته  وحمب  وملتزم  خلوق   ،
ويتمتع  وطيب  معطاء   ، ووطنه 
يتلم�ض   ، �لعالية  بالخالق 
ويقف  �لنا�ض  ومعاناة  هموم 
خريية  ب�سمة  و�ساحب  جلانبهم 
�نت�سب   " وت�سيف   ،" و�ن�سانية 
�ملفتوحة  �لقد�ض  جلامعة 
تخ�س�ض هند�سة زر�عية وتخرج 
ب�سهادة �لبكالوروي�ض وبد� ي�سعى 
قطع  �لحتالل  لكن  مل�ستقبله 

عليه �لطريق بالعتقال ".

العتقال والزواج 
...

�أن   ، �أحمد  �أم  �لزوجة  تروي 
�لعائلة  منزل  �قتحم  �لحتالل 
 ،  2004 عام  �و��سط  برقني  يف 
�لتحقيق  وبعد  �سلطان  و�عتقل 
 4 بال�سجن  حوكم  و�ملعاناة 
�سنو�ت ق�ساها كاملة حتى تن�سم 
 " وتقول   ،  2008 عام  �حلرية 
عام  وتزوجنا   ، حياته  ��ستاأنف 
��رضية  حياة  وع�سنا   ،  2011

�قتحم  حتى  ور�ئعة  جميلة 
 2014 عام  منزلنا  �لحتالل 
حيث  �لتحقيق  لقبية  و�عاده 
حريته  و�نتزع  يوماً   45 �م�سى 

ب�سموده وثباته و�سالبته ".

العتقال الخري ..

  ،  2019/7/8 تاريخ  فجر   
لتجد  خلف  عائلة  ��ستيقظت 
�لع�رض�ت من �جلنود يف حميط 
 ، برقني  بلدة  يف  منزلها  ود�خل 
��ستخدمو�   " �حمد  �م  وتقول 
حو�يل  ملنزلنا  للت�سلل  �ل�سالمل 
فوجئنا   ، فجر�ً  �لثانية  �ل�ساعة 
ومدججني  ملثيمني  بهم 
دون  زوجي  و�نتزعو�  بال�سلحة 
مر�عاة حالته �ل�سحية و�عتقلوه 
"، وت�سيف " دون �سوؤ�ل �أو جو�ب 
، نقلوه �ىل �سجن جمدو و�سلموه 
قر�ر بتحويله لالعتقال �لد�ري 
�ملحامي  فقد   ، �سهور   6 ملدة 
بالتقارير  مدعما  ��ستئتاف 
و�سعه  �سوؤ  توؤكد  �لطبية�لتي 
وبناء  �ملحكمة  لكن  �ل�سحي 
على طلب �لنيابة رف�ست �طالق 
 ،" �ملحكمة  و�جلت  �رض�حه 
وتكمل " عقدت �ملحكمة �لثانية 
�خرى  ومرة   ،  2019-7-18 يف 
طبية  �ور�ق  �ملحامي  قدم   ،
زوجي  مر�ض  حول  للمحكمة 
عناية  �و  رعاية  �أي  تلقيه  وعدم 
تاجيل  قررت  لكنها   ، �سحية 

�ملحكمة حتى 2019-8-8 ".

�ل�رض�ب ..

 فور �سدور �لقر�ر ، �علن �لأ�سري 
�سلطان �ل�رض�ب عن �لطعام يف 
على  �حتجاجاً  �ملحكمة  قاعة 
�أم  وتقول   ، �عتقاله  ��ستمر�ر 
�حمد " رف�ست �ملحكمة �طالق 
وجود  عدم  رغم  زوجي  �رض�ح 
على  وبناء   ، بحقه  �تهام  لئحة 
 ، �رضي  ملف  بوجود  مز�عمها 
 ، �عتقاله  يف  �ل�ستمر�ر  قررت 
�ملفتوح  بال�رض�ب  عليها  فرد 
وت�سيف   ،" �عتقاله  �لغاء  حتى 
زوجي  على  ولل�سغط  كعقاب   "
زنازين  يف  �لحتالل  عزله   ،
وقد   ، �لنفر�دية  جمدو  �سجن 
رد عليهم بابالغهم �نه لن ينهي 
�أو يعلق خطوته حتى نيل حرينه 

وباقي �لأ�رضى �مل�رضبني ".

م�ساعفات ..

�أن   ، �أحمد  �أم  �لزوجة  تو�سح   
�سلطان  �ملهند�ض  دربها  رفيق 
�زمة  من  �سنو�ت  منذ  يعاين 
�لق�سبات  يف  وحت�س�ض  �سدرية 
ويحتاج  �لدوية  على  يعي�ض  و   ،
 " وتقول   ، م�ستمرة  متابعة  �ىل 
يتعر�ض لنوبات �مل حادة ب�سكل 
�لحيان  من  كثري  ويف  م�ستمر 
�ملكثفة  للعناية  لنقله  ن�سطر 
يف �مل�سفى ويخ�سع لعالج ملدة 
بخوف  ن�سعر   ، لذلك   ، ��سبوع 
وقلق على حياته و�سحته خا�سة 
لحتجازه يف �لزنازين �لتي توؤثر 
وت�سيف   ،" �أكرث  �سحته  على 
�ل�رض�ب  ب�سبب  تعر�ض   "
فقد  �نه  وعلمنا   ، مل�ساعفات 
من  ويعاين  وزنه  من  كيلو   10
يف  �لدم  من  كبرية  كميات  نزول 
�لبول و�وجاع م�ستمرة يف �لكلى 
و�لدوخة و�لتقيوؤ �مل�ستمر ، كما 
�ملدعمات  كافة  تناول  يرف�ض 
من �لحتالل �لذي ل يقدم له �أي 
من �لرعاية و�لهتمام �لطبي ".

دعم وموؤازرة ...

يف  و�لقلق  �حلزن  �جو�ء  تخيم 
يف  خلف  �لأ�سري  عائلة  منزل 
مركز  ��سبح  و�لذي  برقني  بلدة 
ونقطة للتجمع و�لدعم �مل�ستمر 
�لقوى  تنظم  د�ئم  وب�سكل   ،
وقفات  برقني  وبلدية  و�لطر 
تنديد�  منزله  �مام  ت�سامنية 
بالعتقال �لد�ري ون�رضة لبنها 
وكافة �مل�رضبني ، وتقول " منذ 
 ، بزيارته  لنا  ي�سمح  مل  �عتقاله 
لكننا  كلنا مت�سامنني مع زوجي 
ورف�سه  وقر�ره  موقفه  يف 
 : له  ونقول   ، �لد�ري  لالعتقال 
��سرب فاهلل معك ويرعاك ونحن 
معك دوماً يف مو�قفك �ل�سجاعة 
ملو�جهة هذ� �لظلم و�ل�ستبد�د 
بيننا  وتكون  تتحرر  �ن  بد  ول   ،
حزننا  رغم   " وت�سيف   ،" قريباً 
بفخر  ن�سعر   ، وخوفنا  وتاثرنا 
و�عتز�ز ب�سمود و�سالبة زوجي 
�جلماهريية  و�ملوؤ�زرة  و�لوقفة 
و�لوطنية له ولنا ، فمنذ ��رض�به 
و�لوقفات  �مل�سري�ت  تتوقف  مل 
�ن  لالحتالل  لتوؤكد  منزلنا  يف 
و�مل�رضبني  �سلطان  مع  �جلميع 
ولن ن�سمح له بالتفرد بهم مهما 
مار�ض من جر�ئم وممار�سات ".
علي �سمودي

زوجة الأ�سري �سلطان خلف 

كلنا ندعمه يف معركته لنتزاع حريته
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عي�شة ق.

واالنتهاء من ق�ضية الدي�ن التي ت�ؤّرق 
امللفات  ظل  يف  املنازعات  جلنة 
م��ضم  كل  ت�ضتقبلها  التي  الكثرية 
يطالب�ن  الذين  الالعبني  طرف  من 
املالية  باحل�ض�ل على م�ضتحقاتهم 
نح�  للرحيل  الت�رسيح  اأوراق  واأخذ 
فريق اآخر. يف ال�ضياق ذاته، هّددت 
االأندية  اجلزائرية  الكروية  الهيئة 

التي متلك دي�نا نح� الالعبني بعدم 
ال�ضماح لها احل�ض�ل على االإجازات 
الذين  اجلدد  الالعبني  تخ�ص  التي 
تعاقدت معهم خالل فرتة املركات� 
من  وحرمانها  احلايل  ال�ضيفي 
�ضيناري�  يف  اجلديدة  التعاقدات 
م�ضابه ملا وقع امل��ضم الفارط مع 
اأندية �ضباب بل�زداد، احتاد احلرا�ص 
االأخريان  الفريقان  القبة،  ورائد 
اجلدد  العبيهما  من  حرمانهما  مت 

ت�ض�ية  قبل  االفتتاحية  اجل�لة  يف 
ال��ضع، بينما مت خ�ضم ثالث نقاط 
من ر�ضيد نادي �ضباب بل�زداد ب�ضبب 
اإجازات االآمال يف  اإيداع ملف  عدم 
االنخراط  حق�ق  دفع  لعدم  ت�قيته 
ورحيل اأغلب التعداد نهاية امل��ضم 
الفاف  وترف�ص  املنق�ضي،  قبل  ما 
م��ضع  مع  الت�ضاهل  البيان  ح�ضب 
ظل  يف  كاهلها  اأثقل  الذي  الدي�ن 
ي�جهها  التي  الكثرية  ال�ضكاوى 

واالأفارقة  املحلي�ن  الالعب�ن 
بخ�ض��ص عدم ا�ضتالمهم لرواتبهم 
لغة  تخ�ص  لالإ�ضارة  ال�ضهرية. 
الفاف  وجهتها  التي  التهديد 
احل�ض�ل  من  احلرمان  بخ�ض��ص 
وعدم  اجلديدة  االإجازات  على 
الالعبني  خدمات  من  اال�ضتفادة 
يف  تن�ضط  اأندية   6 جمم�ع  اجلدد 
الرابطة املحرتفة االأوىل و15 فريقا 

من الرابطة الثانية.

األزمتها ت�شوية الديون نحو الالعبني القدامى قبل منت�شف ليلة اليوم

الفاف تهدد الأندية باحلرمان من الإجازات

الت�شكيلة ظهرت بوجهني متباينني يف ودية اأمل الأربعاء

اختالط ح�ضابات كازوين لو�ضع 
الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية

اجلزائر  م�ل�دية  فريق  �ضجل 
انت�ضارا معن�يا على ح�ضاب فريق 
امل االأربعاء خالل املباراة ال�دية 
اأول  م�ضاء  الفريقني  جمعت  التي 
والتي  ج�يلية   5 ملعب  على  اأم�ص 
جرت دون ح�ض�ر اجلمه�ر بطلب 
برنارد  الفرن�ضي  املدرب  من 
كازوين، والذي ا�ضتغّل املقابلة من 
النطالق  التح�ضري  م�ا�ضلة  اأجل 
والذي  اجلديد،  الكروي  امل��ضم 
االفتتاحية  اجل�لة  بلعب  �ضيك�ن 
للبط�لة ال�طنية اأمام جمعية عني 
حيث  املقبل،  اأوت   16 يف  مليلة 
كانت الفر�ضة م�اتية اأمام الطاقم 
اأجل  من  العا�ضمي  للنادي  الفني 
جتريب جميع الالعبني وه� الذي 
قرر الدخ�ل بت�ضكيلتني خمتلفتني 
خالل �ض�طي املقابلة، والتي فاز 
عرف  لهدف،  برباعية  بنتيجتها 
لالعبني  تذبذبا  خاللها  االأداء 
االأول  ال�ض�ط  ت�ضكيلة  اأن  باعتبار 
وهي  الظن  ح�ضن  عند  تكن  مل 
النتيجة  يف  متاخرة  كانت  التي 
بهدف  االأربعاء  امل  بتقدم العبي 
بعد خطاأ فادح من احلار�ص فريد 
ح�ض�د  لرحمان  عبد  اأنقذ  �ضعال، 

االأوىل  املرحلة  واأنهى  زمالئه 
الذي  الهدف  بف�ضل  بالتعادل 
�ضجله قبل 10 دقائق على نهايتها، 
قبل يدخل النادي بت�ضكيلة مغايرة 
اإثرها  يف ال�ض�ط الثاين جنح على 
الالعب�ن يف ت�ضجيل ثالثة اهداف 
ه�ضام  من  كل  عليها  تداول  كاملة 
ب�ردمي  الرحمان  عبد  نقا�ص، 
و�ضامي فري�ي، اأين كانت النجاعة 
الثالثي  مع  اأف�ضل  الهج�مية 
الهج�مي اخلطري والذي كانت له 
عدة فر�ص �ضانحة للت�ضجيل اأمام 

املرمى.
يف املقابل، قررت اإدارة "العميد" 
بدر  اجلديد  امل�ضتقدم  اإعارة 
احتاد  فريق  اإىل  دحالل  الدين 
مل��ضم  معه  وقع  والذي  بلعبا�ص 
واحد، وذلك من اأجل منح املهاجم 
�ضبيبة  نادي  رديف  من  امل�ضتقدم 
وك�ضب  للعب  الفر�ضة  القبائل 
اإىل  جمددا  الع�دة  قبل  املناف�ضة 
نهاية  العا�ضمي  النادي  �ضف�ف 
امل��ضم املقبل خا�ضة واأنه الزال 
يتجاوز  الذي ال  وه�  ال�ضن  �ضغري 

19 عاما.

ال�ضاورة  �ضبيبة  فريق  اإدارة  عّينت 
مدربا  �ضابر  الكرمي  عبد  بتعيني 
العار�ضة  على  واالإ�رساف  م�ؤقتا 
الفنية خلفا للمدرب امل�ضتقيل معز 
ب�عكاز الذي قرر رمي املن�ضفة يف 
التح�ضريي  الرتب�ص  من  ي�م  اآخر 
ت�ن�ص  يف  الالعب�ن  اأجراه  الذي 
اجلديد  الكروي  للم��ضم  ا�ضتعداد 
اأع�ضاء  مع  خالفاته  ب�ضبب  وذلك 
هذا  ويف  للنادي،  االإداري  الطاقم 
ال�ضدد قررت اإدارة "ن�ض�ر اجلن�ب" 
عبد  �ضابر  باملدرب  اال�ضتعانة 
االأع�ام  يف  ا�ضتغل  الذي  الكرمي 
اأين  بارادو  نادي  باأكادميية  االأخرية 
التدريب  ميادين  يف  التجربة  ميلك 
وانطلق اأول اأم�ص يف مهامه اجلديدة 
احل�ضة  على  االإ�رساف  خالل  من 
الت�ضكيلة  خا�ضتها  التي  التدريبية 
اأم�ضية نف�ص الي�م الذي عادت فيه من 

الكروية  للم�اعيد  ا�ضتعداد  ت�ن�ص، 
امل��ضم  بداية  يف  تنتظرها  التي 
تعيني  انتظار  يف  وذلك  اجلديد، 
النادي  على  ي�رسف  جديد  مدرب 
يف  القادم.  امل��ضم  خالل  ويق�ده 
ال�ضاورة  ت�ضكيلة  ا�ضتاأنفت  املقابل، 
والتي  اأم�ص  اأول  م�ضاء  التدريبات 
عرفت ح�ض�ر جميع التعداد ما عدا 
الثنائي ت�مي و�ضاعد  ت�ا�ضل غياب 
االإ�ضابة  من  بعد  يتعافيا  مل  اللذان 
التي يعانيان منها وي�ا�ضالن العالج 
�رسيعا  للع�دة  الطبي  الطاقم  رفقة 
الثنائي  �ضجل  بينما  زمالئهما،  اإىل 
فرحي  واإبراهيم  م�ضع�دي  بالل 
عقب  املجم�عة  رفقة  اندماجهما 
ترب�ص  يف  امل�ضاركة  من  االنتهاء 
 23 من  اقل  لفئة  ال�طني  املنتخب 

�ضنة.
عي�شة ق.

الي�م  بريطاين  �ضحفي  تقرير  ك�ضف 
االأربعاء، اآخر التط�رات ب�ضاأن الرحيل 
كري�ضتيان  للدمناركي  املحتمل 
ت�تنهام.ووفًقا  �ضف�ف  عن  اإريك�ضن 
فاإن  �ضب�رت�ص"  "�ضكاي  ل�ضبكة 
مان�ض�ضرت ي�نايتد اأوقف املفاو�ضات 
باأن  يقني  على  بات�ا  اإذ  اإريك�ضن،  مع 
ريال  اإىل  االنتقال  يريد  الالعب 
احلايل.وينتهي  ال�ضيف  يف  مدريد 
عقد اإريك�ضن مع ت�تنهام يف ال�ضيف 
اللندين  النادي  فاإن  ولذلك  املقبل، 

خدماته يف  عن  التخلي  يف  ميانع  ال 
ه�  اإريك�ضن  احلايل.ويعد  املريكات� 
لدعم  مدريد  ريال  يف  الثاين  اخليار 
ب�ل  الفرن�ضي  بعد  ال��ضط  خط 
ي�نايتد،  مان�ض�ضرت  العب  ب�جبا، 
لكن من ال�ضعب اأن يرحل االأخري عن 
ال�ضيف.و�ضبق  هذا  تراف�رد"  "اأولد 
ي�ضعى خل��ص  اأنه  اإريك�ضن  اأن �رسح 
حتد جديد يف امل��ضم املقبل، مما 
يك�ضف عن ن�اياه مبغادرة ت�تنهام يف 

ال�ضيف احلايل.

الت�شكيلة توا�شل التح�شري للمو�شم اجلديد يف العا�شمة

اإدارة ال�ضاورة تعني �ضابر 
مدربا موؤقتا

هد طريق  املان يونايتد يمُ
الريال ل�ضم اإريك�ضن

وّجهت الحتادية اجلزائرية لكرة القدم اإنذارا �شديد اللهجة اإىل الأندية التي لتزال مل توؤد 
ديونها نحو لعبيها ال�شابقني والذين ل يزالوا يدينون لها بامل�شتحقات املالية وو�شعوا ملفاتهم 

على طاولة جلنة حل النزاعات، حيث ن�شرت هيئة الرئي�س خري الدين زط�شي عرب بيان ن�شرته 
على موقعها اللكرتوين حّذرت من خالله اأندية الرابطتني املحرتفتني الأوىل والثانية ب�شرورة 

ت�شوية ديون لعبيها خالل فرتة اأق�شاها منت�شف ليلة اليوم

ي�اجه فريق �ضباب بل�زداد حربا 
نف�ضية من طرف مناف�ضه يف كاأ�ص 
الكاف نادي القطن الت�ضادي من 
الك�ضف  عن  االأخري  ت�ضرت  خالل 
عن تاريخ اإلتحاقه باأر�ص ال�طن 
مقابلة  للعب  اال�ضتعداد  ق�ضد 
التمهيدي  الدور  من  الذهاب 
ال�ضبت  القارية املقرر  للمناف�ضة 
املقبل على ملعب 5 ج�يلية، ويف 
القطن  اإدارة  فاإن  ال�ضدد  هذا 
مع  الت�ا�ضل  ترف�ص  الت�ضادي 
بخ�ض��ص  بل�زداد  �ضباب  اإدارة 
منحها تاريخ الت�اجد يف اجلزائر 
الفريق  وفد  ا�ضتقبال  اأجل  من 

مبطار ه�اري ب�مدين وحت�يلهم 
تت�ا�ضل  اأين  االإقامة،  مقر  اإىل 
تع�دت  التي  اال�ضتفزازات 
على  ال�ضمراء  القارة  يف  االأندية 
اأندية  مع  خا�ضة  ا�ضتعمالها 
احتاد �ضمال اإفريقيا ق�ضد اللعب 
وزعزعة  االأع�ضاب  وترية  على 
للت�ضكيلة،  املعن�ية  التح�ضريات 
اإدارة  فاإن  نف�ضه  ال�ضدد  ويف 
االحتاد  را�ضلت  الت�ضادي  القطن 
اأجل  من  القدم  لكرة  االإفريقي 
بني  االإياب  مقابلة  تاريخ  تغيري 
 24 تاريخ  يف  واملقرر  الفريقني 
نف�ص  من   23 اإىل  وتقدميه  اأوت 

ال  الذي  االأمر  وه�  ال�ضهر، 
يخدم م�ضلحة ممثل اجلزائر يف 
لتنظيم  القارية حت�ضبا  املناف�ضة 
تنتظرهم  التي  الرحلة  خمطط 
الذهاب  لقاء  من  اأ�ضب�عني  بعد 
املقابل\ن  يف  الت�ضاد.  نح� 
حت�ضري  الفني  الطاقم  ي�ا�ضل 
حت�ضبا  "العقيبة"  اأبناء  ت�ضكيلة 
املقرر  القاري  لقاءها  مل�عد 
ال�ضدد  ال�ضبت املقبل، ويف هذا 
القادر  عبد  املدرب  حت�ضل 
تدريبتني  ح�ضتني  على  عمراين 
والذي  ج�يلية   5 ملعب  على 
حت�ضبا  املقابلة،  ي�ضتقبل  �ض�ف 

من  ار�ضيته  على  اأ�ضباله  لتع�د 
الع�ضب الطبيعي واال�ضتعداد من 
الكروي  للم�عد  الن�احي  كافة 
اإيجابية  نتيجة  لتحقيق  حت�ضبا 
قبل  التاأهل  يف  مهمتهم  ت�ضهل 
التنقل للعب االإياب خارج الديار، 
اإىل جانب ذلك فقد قررت اإدارة 
ا�ضتقبال  البل�زدادي  النادي 
ال�ضاعد اجلديد جنم مقرة على 
ملباراة  حت�ضبا  االأوملبي  امللعب 
البط�لة  من  الثانية  اجل�لة 

ال�طنية.
عي�شة ق.

اجلزائري�ن  ال�ضباح�ن  اأحرز 
�ضبع ميداليات جديدة )3 ذهبية، 
عقب  برونزيتان(  و  ف�ضيتان 
�ضباقات احل�ضة اخلام�ضة للبط�لة 
واإناث(  )ذك�ر  لل�ضباب  العربية 
البي�ضاء  بالدار  الثالثاء  الي�م 
امليداليات  )املغرب(.وكانت 
الثالث الذهبية من ن�ضيب مرمي 
خالدي يف �ضباق 800 مرت �ضباحة 

 15 من  اأقل  �ضنف  �ضمن  حرة 
�ضنة وخن�ضاء بلقا�ضمي )100 مرت 
�ضدر/اأقل من 15 �ضنة( و اأ�ضامة 
من  �ضدر/اأقل  مرت   100( عالم 
15 �ضنة( بينما عادت امليداليتان 
الف�ضيتان لرانية ورا�ص )100 مرت 
�ضدر/اقل من 15 �ضنة( و من�ضف 
من  �ضدر/اقل  مرت   100( بلمان 

18 �ضنة(.

دانا  ال�ضباحان  حت�ضل  كما 
 100( �ضهيلي  وحممد  ب�عروج 
�ضنة(   13 من  �ضدر/اقل  مرت 
الربونزية. امليدالية  على 
الثالث  الي�م  وتت�ا�ضل مناف�ضات 
احل�ضة  باإجراء  الثالثاء  م�ضاء 
ال�ضاد�ضة، علما اأن اجلزائر حتتل 
الرتتيب  يف  م�ؤقتا  االول  املركز 
 19( ميدالية   51 مبجم�ع  العام 

برونزية(.  13 ف�ضية،   19 ذهبية، 
يف  اجلزائرية  البعثة  وت�ضارك 
هذه البط�لة العربية مبجم�ع 31 
�ضباحا من بينهم15 فتاة، ي�رسف 
 6 ي�ضم  عليهم طاقم فني م��ضع 
ال�طني  الناخب  بقيادة  مدربني 
اجلزائر،  احتاد  فريق  ومدرب 

علي معن�رسي.

اأ�شبال عمراين يح�شلون على ح�شتني تدريبيتني مبلعب 5 جويلية

م�ضوؤولو القطن الت�ضادي ي�ضنون حربا نف�ضية على �ضباب بلوزداد

البطولة العربية لل�شباحة لل�شباب

�ضبع ميداليات للجزائر ثالث منها ذهبية
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عي�شة ق.

خارج  من  العودة  نحو  وال�سعي 
لت�سهيل  اإيجابية  بنتيجة  الديار 
اإىل  التاأهل  اقتطاع  ق�سد  املهمة 
القارية  املناف�سة  من  الثاين  الدور 
املجموعات،  دور  اإىل  املوؤهل 
يلعب  العا�سمي  النادي  واأن  خا�سة 
الإياب داخل الديار بعد اأ�سبوعني، 
اإىل  العائد  املدرب  يجد  و�سوف 

اول  اأمام  نف�سه  البيت بالل دزيري 
العار�سة  قيادة  يف  ر�سمية  مهمة 
القارة  من  مبارياته  باأوىل  الفنية 
قيادة  على  يعول  حيث  ال�سمراء، 
يف  مقابلة  تقدمي  نحو  فريقه 
تكون  لن  اأن املهمة  امل�ستوى رغم 
�سهلة يف ظل الظروف ال�سعبة التي 
مير بها النادي بعد مغادرة عدد من 
ال�سيفي  املركاتو  خالل  الالعبني 
غيث  بن  مزيان،  �سورة  يف  احلايل 

الفريق  مالك  وتواجد  مو�سى،  وبن 
بيع  عرقلة  جانب  اإىل  ال�سجن،  يف 
وهي  جديدة  �رشكة  اإىل  الأ�سهم 
الفريق  تدفع  كادت  التي  العوامل 
يف  امل�ساركة  من  الن�سحاب  نحو 
املناف�سة القارية، وهو الأمر الذي 
يجعل دزيري اأمام عمل كبري ينتظره 
مع لعبيه من الناحية املعنوية، من 
اإعادة الأجواء الكبرية والدفع  اأجل 
بهم نحو دخول اأر�سية امليدان من 

اأجل حتقيق نتيجة اإيجابية وتفادي 
ال�سقوط يف فخ اخل�سارة التي تعقد 

املهمة يف لقاء العودة.
تعداد  يعرف  �سوف  املقابل،  يف 

غياب  »�سو�سطارة«  اأبناء  ت�سكيلة 
التاأهيل  عدم  ب�سبب  لعبني  اأربعة 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  قاريا  للعب 
اأين  بلقروي،  بلعربي،  خما�سة،  بن 

على  الأول  امل�سوؤول  يعمل  �سوف 
العار�سة الفنية للبحث عن البدائل 
على  القادرين  الالعبني  واختيار 

�سنع الفارق على اأر�سية امللعب.

ويعولون على ن�ضف التا�ضريةاأبناء �ضو�ضطارة يتحدون امل�ضاكل �شونيديب النيجر / احتاد العا�شمة غدا ابتداء من 15:00
يخو�س فريق احتاد العا�شمة ظهرية الغد اأوىل مبارياته الإفريقية حت�شبا للمو�شم 

الكروي اجلديد، عندما يواجه امل�شيف نادي �شونيديب النيجريي �شمن مقابلة ذهاب 
الدور التمهيدي من مناف�شة رابطة اأبطال اإفريقيا، حيث يعول النادي العا�شمي على 

رفع التحدي وجتاوز املرحلة ال�شعبة التي مير بها من خالل الأزمة املالية التي تع�شف 
به منذ نهاية املو�شم الكروي املنق�شي ب�شبب جتميد احل�شاب البنكي للنادي، من خالل 

تقدمي مباراة كبرية يف ملعب العا�شمة نيامي

بعد الكثري من احلرب حول الدواء الذي تناوله حمرز ويهدده بالغياب عن بداية املو�شم

الفاف ترد على غوارديوال وحتمل املان �ضيتي امل�ضوؤولية
مل تلتزم الحتادية اجلزائرية لكرة 
القدم ال�سمت حيال ق�سية الالعب 
حمرز  ريا�ض  اجلزائري  الدويل 
املن�سطات  خطر  يواجه  الذي 
بعدما تناول دواء جمهول الو�سفة 
وبرر الأمر لإدارة ناديه مان�س�سرت 
عالج مر�سا  اأنه  الإجنليزي  �سيتي 
العني  كان يعاين به على امل�ستوى 
وتناول جرعة الدواء ق�سد التعايف 
الدواء  مكونات  معرفة  دون  منه 
واإمكانية حمله مادة من�سطة مينع 
الحتاد الدويل لكرة القدم تناولها 
الأدوية املحظورة  وي�سعها �سمن 
التي  املن�سطات  وامل�سنفة �سمن 
حتاربهان ويف هذا ال�سدد ك�سفت 
الربيطانية  �سي«  بي  »بقي  �سبكة 
الفدرايل  املكتب  اأع�ساء  اأحد  اأن 
تعترب  ل  الفاف  ان  �سّدد  للفاف 

ال�سباين  املدرب  ت�رشيحات 
بالن�سبة  حدثا  غوارديول  بيب 
م�سوؤولية  بتحميل  يتعلق  فيما  لهم 
الطبي  الطاقم  اإىل  الدواء  تناول 
غري  ب�سورة  الوطني  للمنتخب 
نف�ض  يف  امل�سدر  واأكد  مبا�رشة، 
ال�سياق اأن متو�سط ميدان اخل�رش 
مناف�سة  نهاية  بعد  الدواء  تناول 
جرت  التي  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ض 
اإىل  القاري  اللقب  وعاد  م�رش  يف 
ل  الفاف  فاإن  وبالتايل  اجلزائر، 
يتعلق  فيما  م�سوؤولية  اأي  تتحمل 
املعني  اأن  باعتبار  الأمر  هذا 
اإجازته  فرتة  خالل  الدواء  تناول 
مع  ارتباطه  فرتة  انتهاء  وبعد 
نف�ض  واأ�ساف  الوطني،  املنتخب 
امل�سدر اأن املان �سيتي من يعنيه 
الأمر والفاف لي�ض لها عالقة به ل 

من قريب ول من بعيد ح�سبه.
للدواء  حمرز  تناول  وت�سبب 
اأمام  فريقه  مباراة  عن  غيابه 
الحتاد  درع  كاأ�ض  �سمن  ليفربول 
فريقه،  به  توج  والذي  الإجنليزي 
نادي  خريج  فاإن  ذلك  جانب  اإىل 
اأي�سا  مهدد  الفرن�سي  لوهافر 

الكروي  املو�سم  بداية  بت�سييع 
الفتتاحية  اجلولة  غيابه عن  عرب 
يالقي  عندما  الإجنليزي  للدوري 
املقبل  ال�سبت  ال�سماوي  النادي 
نادي اأ�ستون فيال يف اأوىل جولت 

»الربميرليغ«.
عي�شة ق.

ديباال ُيعقد رحيله اإىل توتنهام
اإيطايل  �سحفي  تقرير  ك�سف 
التطورات  اآخر  عن  اأم�ض 
بني  اجلارية  املفاو�سات  ب�ساأن 
الطامح  وتوتنهام  يوفنتو�ض، 
ديبال  باولو  الأرجنتيني  �سم  يف 
مهاجم بيانكونريي، ووفًقا ملوقع 
»كالت�سيو مريكاتو« الإيطايل، فاإنه 
يف حال تو�سل الناديان اإىل اتفاق 
ب�ساأن قيمة ال�سفقة التي قد تبلغ 
70 مليون يورو، فاإن توتنهام عليه 
حماولة اإقناع ديبال بالقدوم اإىل 

الدوري الإجنليزي املمتاز.

قد  ديبال  راتب  اأن  اإىل  واأ�سار 
يقف عائقا اأمام اإمتام ال�سفقة، 
احل�سول  يطلب  الالعب  لأن 
 12 اأو   11 على  يزيد  راتب  على 
مليون يورو �سنوًيا بالإ�سافة اإىل 
امل�سكلة  وتبقى  الوكالء،  عمولة 
هي  ديبال  �سفقة  يف  الأكرب 
بالنجم  اخلا�سة  ال�سور  حقوق 
الأرجنتيني، والتي قد تت�سبب يف 
يقرب  ما  والنادي  الالعب  دفع 
اأن  .يذكر  يورو  مليون   40 من 
الن�سمام  رف�ض  اأن  �سبق  خالل ديبال  يونايتد  مان�س�سرت  اإىل 

املهاجم  مع  تبادلية  �سفقة 
البلجيكي روميلو لوكاكو.

وكالت

�شبيبة القبائل / �شبيبة القبائل غدا ابتداء من 21:00

الكناري ي�ضعون اإىل بداية 
قوية قبل �ضفرية اخلرطوم

يعود فريق �سبيبة القبائل جمددا اإىل املناف�سة القارية بعد غياب طويل 
عنها دام ثمانية اأعوام، حيث �ستكون بوابة النادي القبائلي نحو العودة 
اإىل ال�ساحة الإفريقية جمددا عرب مناف�سة رابطة اأبطال اإفريقيا عقب 
ال�سبيبة  وتالقي  الوطنية،  البطولة  و�سافة  املن�رشم يف  املو�سم  اإنهائه 
مناف�سا من العيار الثقيل عندما تالقي املريخ ال�سوداين يف لقاء ذهاب 
املغاربية  الوحدة  ملعب  على  القارية  امل�سابقة  من  التمهيدي  الدور 
ببجاية بعد عدم تاأهيل ملعبها اأول نوفمرب بتيزي وزو، و�سيجد املدرب 
على  م�سوؤولياته  اأوىل  حتمل  يف  �سعبة  مهمة  اأمام  نف�سه  فيلود  هيربت 
دوما  مواطنه  خلف  بعدما  »الكناري«،  لت�سكيلة  الفنية  العار�سة  راأ�ض 
الذي قرر ال�ستقالة، حيث ي�سعى ممثل اجلزائر يف املناف�سة القارية اإىل 
حتقيق نتيجة اإيجابية على ملعبه قبل لعب مقابلة الإياب يف اخلرطوم، 
اين �ستكون خاللها املعايري خمتلفة باللعب خارج الديار، وهو ما يجعل 
ت�سكيلة »الكناري« ملزمة بت�سجيل عدد مطمئن من الهداف للتنقل اإىل 
الأول  الدور  من  اخلروج  مفاجاأة  وتفادي  مرتفعة  مبعنويات  ال�سودان 
اأين �ستكون املهمة �سعبة، لكن رفقاء الالعب تيزي  للمناف�سة القارية، 
املناف�سة  يف  املوا�سلة  اأجل  من  قوة  بكل  اللعب  على  يعولون  بوعلي 

القارية والذهاب اإىل ابعد دور ممكن.

الكناري يح�شرون ببجاية ووفد املريخ اكتمل اأم�س

التحق ظهرية اأم�ض وفد فريق �سبيبة القبائل مبدينة بجاية اأين �سيقيم 
اأمام املريخ ال�سوداين غدا، حيث  فيها طيلة الفرتة التي ت�سبق مقابلته 
اختارت اإدارة الرئي�ض �رشيف مالل الإقامة بفندق كري�ستال والتح�سري 
ح�سة  على  احل�سول  الت�سكيلة  �سمنت  بعدما  احلماديني،  بعا�سمة 
تدريبيتني قبل موعد املقابلة من اأجل تعود الالعبني على اأر�سية امللعب 

املع�سو�سبة ا�سطناعيا والتح�سري من كافة النواحي للقاء.
من جهة اأخرى، اكتمل �سهرة اأم�ض و�سول اأفراد نادي املريخ بعد التحاق 
املجموعة الثانية من الفريق املناف�ض للنادي القبائلي اإثر و�سول الوفد 
الأول اأول اأم�ض اإىل مطار هواري بومدين واملكونة من 15 �سخ�سا، حيث 
وجدت ممثلني عن اإدارة الفريق القبائلي با�ستقبالها، والذين مت حتويلهم 
اإىل فندق املاركري من اأجل الإقامة هنالك قبل التنقل زوال اليوم نحو 

مدينة بجالية عرب رحلة جوية.

بيع التذاكر توا�شل اأم�س مبلعبي الوحدة املغاربية واأول نوفمرب

باأن�سار  اخلا�سة  التذاكر  بيع  عملية  اأم�ض  توا�سلت  منف�سل،  �سياق  يف 
الكناري من اأجل ح�سور مواجهة املريخ ال�سوداين وت�سجيع الالعبني من 
املدرجات، حيث مت طبع جمموع 18 األف تذكرة مت تق�سيمها منا�سفة 
لبيعها بني ملعبي الوحدة املغاربية واأول نوفمرب بقيمة 500 دينار للتذكرة 
الواحدة، ومل تنفذ التذاكر ب�سبابيك امللعبني، حيث توا�سل بيعها البارحة 

يف ظل توافد الأن�سار من اأجل اقتنائها.
عي�شة ق.

وفاق �ضطيف ي�ضابق الزمن لت�ضوية م�ضكلة الديون
�سطيف  وفاق  اإدارة  ت�سعى 
�رشيع  حل  لإيجاد  اجلزائري، 
اأثقلت  التي  الديون  مل�سكلة 
�سفقاته  وجعلت  النادي،  كاهل 
ف�سله  حالة  يف  مهددة  اجلديدة 
الالعبني  لت�سوية مع  التو�سل  يف 
الدائنني، وتبلغ قيمة ديون الن�رش 

مليون  و970  مليارين  ال�سطايفي 
�سنتيم تتمثل يف رواتب الالعبني 
خالل  الفريق  على  مروا  الذين 
ال�سنوات الأربع املا�سي، .ويعول 
م�سوؤولو النادي على و�سول اإعانة 
الراعية  ال�رشكات  اإحدى  من 
ظل  يف  نهائيا،  الإ�سكال  لت�سوية 

بع�ض  ديون  ت�سديد  ا�ستحالة 
الالعبني عرب دفعات.وقد ت�سهد 
مقابلة الوفاق القادمة اأمام احتاد 
امل�ستقدمني  غياب  العا�سمة، 
تاأهيلهم  عملية  اأن  مبا  اجلدد، 
تتطلب  ت�رشيحاتهم  وا�ستخراج 
رابطة  اأن  يذكر  الوقت.  بع�ض 

اأعلنت  اجلزائرية،  القدم  كرة 
اأن  اأم�ض،  ال�سادر  بيانها  يف 
اأغ�سط�ض/  8 اخلمي�ض  يوم 
لت�سوية  اأجل  اآخر  �سيكون  اآب، 
لأندية  بالن�سبة  الالعبني  ديون 

املحرتف الأول والثاين.
ق.ر.



البلجيكي  املهاجم  �شارك 
الثاين  لليوم  لوكاكو  روميلو 
فريق  متارين  يف  تواليا 
ن�شاأته اأندرخلت، وغاب عن 
مان�ش�شرت  فريقه  تدريبات 
ظل  يف  الإجنليزي  يونايتد 
حمتمل  رحيل  عن  حديث 
له عن �شفوفه اإىل اإيطاليا، 
�شحافية،  تقارير  بح�شب 
اإعالم  و�شائل  ون�رشت 
للوكاكو  �شوراً  بلجيكية 
البنف�شجي  بالقمي�ص 
�شي�رشف  الذي  لأندرخلت 
املقبل  املو�شم  يف  عليه 
فن�شان  الالعب-املدرب 
ال�شابق  القائد  كومباين 
م�شرية  �شيتي،  ملان�ش�شرت 

 26 البالغ  املهاجم  اأن  اإىل 
الثاين  لليوم  �شارك  عاماً 
الفريق  متارين  يف  توالياً 
�شفوفه  يف  ن�شاأ  الذي 
الدوري  اإىل  النتقال  قبل 
العام  من  بدءاً  الإجنليزي 

.2012
من  مقرب  م�شدر  واأفاد 
فران�ص  وكالة  اأندرخلت 
الدويل  املهاجم  اأن  بر�ص 
�شارك يف مترينني مع نا�شئي 
الفريق  مع  ولي�ص  النادي 
الأول قبل اأن يغادر، واأو�شح 
»لي�ص من املقرر اأن ي�شارك 
يف متارين اإ�شافية«، م�شيفاً 
من  »لكنه  عينه  الوقت  يف 
ات�شل ميكنه  اذا  اأندرخلت، 

واأ�شارت  احل�شور«،  دائما 
اأن  اإجنليزية  اإعالم  و�شائل 
مل  الإثنني  لوكاكو  م�شاركة 
اأتت  لكونها  ال�شتغراب  ترث 
لكن  لفريقه،  اإجازة  يوم  يف 
يونايتد  متارين  عن  غيابه 
عالمات  من  زاد  الثالثاء 
عالقته  حول  ال�شتفهام 

بفريقه احلايل.
»بر�ص  وكالة  واأفادت 
اأن  الإندليزية  اأ�شو�شيي�شن« 
رف�ص  يونايتد  مان�ش�شرت 
م�شاألة متارين  التعليق على 
لوكاكو مع النادي البلجيكي، 
تقارير  مدار  لوكاكو  و�شكل 
الآونة الأخرية  �شحافية يف 
اإيطاليا  اإىل  انتقال  عن 

اأم�شاهما  مو�شمني  بعد 
احلمر«،  »ال�شياطني  مع 
من  انتقاله  اأعقاب  يف 
مليون   75 مقابل  اإيفرتون 
�شيف  يف  ا�شرتليني  جنيه 
2017 يف �شفقة قيا�شية يف 
حينه بني ناديني اإجنليزيني، 
بلوكاكو  الهتمام  ويرتكز 
من  اخل�شو�ص  وجه  على 
اأكد  الذي  ميالن  اإنرت  قبل 
كونتي  اأنطونيو  مدربه 
يوا�شل  الفريق  اأن  الأحد 
املو�شوع  على  »العمل 
ممكنة«،  طريقة  باأف�شل 
ثمة  اأن  »اأعرف  م�شيفاً: 
لكن  �شدها،  يجب  ثغرات 
متفائل  اأنا  الوقت  هذا  يف 

�شيح�شل«،  ذلك  باأن  جدا 
�شمن  لوكاكو  ا�شم  ورد  كما 
ت�شمل  حمتملة  �شفقة 
بطل  جوفنتو�ص  اإىل  رحيله 
اإيطاليا يف املوا�شم الثمانية 
قدوم  مقابل  املا�شية، 
ديبال  باولو  الأرجنتيني 
العجوز«  »ال�شيدة  نادي  من 
احلمر«،  »ال�شياطني  اإىل 
ال�شحافية  التقارير  لكن 
اأفادت  املا�شية  الأيام  يف 
طوى  الإجنليزي  النادي  اأن 
التعاقد مع  �شفحة احتمال 
مطالب  ب�شبب  الأرجنتيني 
مبالغ بها جلهة الراتب ومن 

وكيل اأعماله.

بر�شلونة يتفاو�ض على 
نيمار ب�شيغة جديدة

الرحيل  يف  التطورات  اآخر  عن  اأم�ص  اإ�شباين  �شحفي  تقرير  ك�شف 
�شان جريمان،  باري�ص  �شفوف  عن  �شيلفا  دا  نيمار  للربازيلي  املحتمل 
ووفًقا ل�شحيفة »�شبورت« الإ�شبانية، فاإن بر�شلونة يتفاو�ص حالًيا على 
�شم نيمار ب�شيغة الإعارة مع اإلزامية ال�رشاء يف املو�شم املقبل، واأ�شارت 
اأن �شغط نيمار على �شان جريمان وراء فتح الباب اأمام رحيله يف ال�شيف 
احلايل، بعدما ف�شل امل�شوؤولون يف اإقناع النجم الربازيلي بالبقاء، وي�شعى 
بر�شلونة اإىل اإدخال اأحد الالعبني يف ال�شفقة لتقليل الأموال املدفوعة، 
يريد  والذي  الآن  حتى  جريمان  �شان  مبوافقة  يحظ  مل  الأمر  ولكن 

احل�شول على 180 مليون يورو للتخلي عن نيمار.
واأو�شحت اأن الأ�شماء التي قد تدخل يف ال�شفقة من جانب بر�شلونة هي 
الكرواتي اإيفان راكيتيت�ص والفرن�شي عثمان دميبلي، و�شبق اأن حاول �شان 
جريمان �شم راكيتيت�ص يف ال�شيف املا�شي لكن الالعب رف�ص مغادرة 
النادي  قمي�ص  ارتداء  على  الكرواتي  الالعب  وافق  واإذا  نو«،  »كامب 
الفرن�شي هذا ال�شيف، ف�شيتم حتديد قيمته بني 50 و60 مليون يورو، على 

اأن تخ�شم من بند ال�رشاء الإجباري اخلا�ص بنيمار يف ال�شيف املقبل.

زيدان يوا�شل تهمي�ض بيل 
ورودريغيز

التي  الفريق  قائمة  لريال مدريد  الفني  املدير  زيدان  الدين  زين  اأعلن 
�شمن  البارحة  م�شاء  النم�شاوي  �شالزبورغ  بول  ريد  خا�شتمواجهة 
حت�شريات الفريقني للمو�شم اجلديد، ةو�شهدت القائمة عودة احلار�ص 
الإ�شابة،  الثنائي من  لوكا يوفيت�ص بعدما تعافى  تيبو كورتوا واملهاجم 
عقب  العطلة  من  عودتهم  بعد  وميليتاو  كا�شيمريو  مرة  لأول  وظهر 
امل�شاركة يف كوبا اأمريكا، بجانب ظهور لعب وحيد من فريق ال�شباب 
وهو دي ل فوينت، .بينما ا�شتبعد »زيزو« غاريث بيل وخامي�ص رودريغيز 
رودريغو  اأو  كوبو  يُ�شافر  لن  ا  واأي�شً م�شتقبلهما،  حول  التكهنات  ظل  يف 
حيث �شين�شمان لفريق ال�شباب »كا�شتيا« الذي يقوده راوؤول غونزالي�ص، 
دياز،  اإبراهيم  مودريت�ص،  لوكا  من  كال  مدريد  العا�شمة  يف  و�شيظل 
اأ�شين�شيو، وفريلند ميندي بداعي الإ�شابة، وكان الكرواتي قد عانى من 

الوزن الزائد يف التدريبات الأخرية.

فورالن يعلن االعتزال نهائيًا
اللعب  اعتزاله  فورلن  دييغو  ال�شابق  الأوروغواي  منتخب  مهاجم  اأعلن 
الالعب  وقال  املناف�شة،  على  قدرته  لعدم  عاماً   40 عمر  عن  نهائياً 
يف  الإجنليزي  يونايتد  ومان�ش�شرت  الإ�شباين  مدريد  لأتلتيكو  ال�شابق 
الحرتايف«،  القدم  كرة  ممار�شة  عن  التوقف  »قررت  تلفزيوين:  حديث 
وتابع الالعب الذي اختتم م�شواره مع فريق كيت�شي يف هونغ كونغ وكان 
قد اأعلن اعتزاله دولياً مع منتخب بالده يف 2015: »اقرُتح علي متابعة 
اللعب، اختلقت الأعذار لكنني مل اأعد قادرا على املناف�شة واأ�شبح الأمر 
�شعبا قليال«، و�شجل فورلن 36 هدفاً يف 112 مباراة دولية، وهو ثالث 
الإ�شباين  بر�شلونة  �شواريز جنم  لوي�ص  بعد  املنتخب  هداف يف  اأف�شل 
 ،48 الفرن�شي  جرمان  �شان  باري�ص  هداف  كافاين  واأدين�شون  هدفاً   58
واختري اأف�شل لعب يف مونديال جنوب افريقيا 2010 حيث كان �رشيكاً 
بلقب الهداف اي�شا مع الملاين توما�ص مولر والهولندي وي�شلي �شنايدر 
�شاهمت  وقد  منهم،  لكل  اأهداف  خم�شة  بر�شيد  فيا  دافيد  والإ�شباين 
اأهدافه بو�شول الأوروغواي اإىل ن�شف نهائي البطولة، و�شارك اأي�شا يف 
الربازيل،  واليابان و2014 يف  بكوريا اجلنوبية  العامل عامي 2002  كاأ�ص 
كما توج مع املنتخب بلقب كوب امريكا عام 2011، وكانت مباراته الدولية 
الأخرية يف ثمن نهائي مونديال الربازيل حني خ�رشت الوروغواي امام 

كولومبيا 2-0.

كاونتي  دربي  نادي  اأعاد 
دوري  يف  امل�شارك 
الإجنليزي  الأوىل  الدرجة 
لكرة القدم القائد ال�شابق 
واين  الجنليزي  للمنتخب 
ب�شفة  بالده  اىل  روين 
مدرب ولعب يف �شفوفه، 
اإىل  انتقاله  من  عام  بعد 
واأعلن  املتحدة،  الوليات 
وفريق  الإجنليزي  الفريق 
دي �شي يونايتد الأمريكي 
اأن الهداف الدويل ال�شابق 
احلايل  فريقه  �شيرتك 
بعد  املقبل،  العام  مطلع 
مع  اتفاق  اىل  تو�شله 
دربي كاونتي ب�شاأن النجم 
عاما،   33 البالغ  ال�شابق 
يونايتد  �شي  دي  وكتب 
انتهاء  »بعد  بيان  يف 
الأمريكي  الدوري  مو�شم 
روين  واين  �شيرتك   ،2019
يف  م�شريته  ليتابع  النادي 
من  اأقرب  ليكون  اإجنلرتا 
»اأُعلن  وتابع:  عائلته«، 
�شي  دي  مبوافقة  اليوم 
اأكمل  روين  اأن  يونايتد، 
مدربا  لي�شبح  مفاو�شات 
يف  كاونتي  لدربي  ولعبا 

»ت�شامبيون�شيب«  بطولة 
الإجنليزية 2020«.

بدوره، اأعلن دربي كاونتي 
اأولية  لفرتة  روين  قدوم 
مع   2021 �شيف  حتى 
خيار عام اإ�شايف«، م�شرياً 
مدرباً  �شيكون  اأنه  اإىل 
درو�شه  تطوير  ويتابع 
ا�شتعداداً  التدريب  يف 

مل�شرية تدريبية حمتملة«، 
�شل�شلة  النادي  وعدد 
غرار  على  روين  اإجنازات 
يف  هدفاً   359 ت�شجيله 
م�شريته، 53 هدفاً قيا�شياً 
مع  دولية  مباراة   120 يف 
الثالثة«،  منتخب »الأ�شود 
مع  قيا�شياً  هدفاً   253
يونايتد،  مان�ش�شرت 

الدوري  لقب  اإحرازه 
مرات  خم�ص  الجنليزي 
اأوروبا  اأبطال  ودوري 
روين  وقال  واحدة،  مرة 
الإجنليزي:  النادي  ملوقع 
لفر�شة  متحم�ص  »اأنا 
فيليب  اإىل  الن�شمام 
التدريبي  جهازه  كوكو، 
الول  الفريق  وت�شكيلة 

جانفي«،  مطلع  من  بدءاً 
متابعاً »اأنا متحم�ص اأي�شاً 
لبدء م�شواري التدريبي يف 
الفريق  مع  كاونتي  دربي 
والأكادميية«،  الأول 
بعد  النتقال  تاأكيد  واأتى 
مالك  موري�ص  ميل  ك�شف 
يحاول  اأنه  كاونتي،  دربي 
الوليات  من  روين  اإعادة 
يحرتف  حيث  املتحدة 

منذ �شيف 2018.
يف  روين  ا�شم  وارتبط 
الأيام الأخرية بدور لعب 
»برايد  ملعب  يف  ومدرب 
بارك«، حيث ح�شل زميله 
املنتخب  يف  ال�شابق 
فرانك لمبارد على باكورة 
العام  التدريبية  منا�شبه 
النتقال  قبل  املا�شي 
وكان  ت�شيل�شي،  اإىل  اأخرياً 
يونايتد  مان�ش�شرت  جنم 
مع  بعقد  يرتبط  ال�شابق 
حتى  يونايتد  �شي  دي 
تقارير  لكن   ،2021 نهاية 
زوجته  رغبة  اإىل  اأ�شارت 
كولني بالعودة اىل بريطانيا 

مع اأولدهما.
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دربي كاونتي يعيد روين اإىل اإجنلرتا ابتداء من 2020

لوكاكو ينتظر الرحيل عن مان�ش�شرت يونايتد

اأجاك�ض يعود بتعادل مقنع من اليونان
ام�شرتدام  اأجاك�ص  يوا�شل 
م�شواره  بنجاح  الهولندي 
اإىل  التاأهل  �شبيل  يف  املعقد 
م�شابقة  من  املجموعات  دور 
دوري اأبطال اأوروبا، واد اأجاك�ص 
اأم�شرتدام الهولندي بتعادل مقنع 

اليوناين  اأثينا  باوك  اأر�ص  من 
الدور  ذهاب  يف  ام�ص  اأول   2-2
اأبطال  دوري  �شمن  الثالث 
بالنتيجة  اأجاك�ص  وتقدم  اأوروبا، 
جيانولي�ص  �شجله  هدف  بف�شل 
لكن  فريقه  مرمى  يف  باخلطاأ 

الأول  ال�شوط  اأنهى  باوك 
�شجلهما  هدفني  بعد  متفوقاً 
والربازيلي  اأكبوم  الإجنليزي 
يف  اأياك�ص  وجنح  ماتو�ص،  ليو 
خطف هدف التعادل مع ال�شوط 
الثاين م�شتفيداً من خربة البديل 

العودة  مباراة  و�شتقام  هونتال، 
الإق�شائي  الدور  اإىل  املوؤهلة 
يف 13 اأوت احلايل، ويف مباريات 
اأخرى من ذات الدور خ�رش اأبويل 
كاراباخ  م�شيفه  من  القرب�شي 

الأذربيجاين 1-2.
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 بقلم/عبد النا�صر عوين 
فروانة

ع�صو املجل�س الوطني 
الفل�صطيني

 
و�ضنحاول هنا اأن ن�ضلط ال�ضوء قليال 

على بع�ض منها: 
القا�رصين  ا�ضتهداف  قانون   -
هم  من  وحماكمة  و�ضجن  الأطفال 
وقانون  عاما،  ع�رص  الرابعة  دون 
را�ضقي  الطفال  بحق  الأحكام  رفع 
احلد  عقوبة  وت�ضديد  احلجارة، 
يف  احلجارة  را�ضقي  على  الدنى 

القد�ض. 
�ضيا�ضة  تعك�ض  القوانني  وهذه 
الأطفال  �ضد  العن�رصي،  التمييز 
تتعامل  حني  ففي  الفل�ضطينيني، 
حكومة الحتالل مع الأطفال اليهود 
خا�ض  ق�ضائي  نظام  خالل  من 
�ضمانات  له  تتوفر   - بالأحداث 
والتاأهيل  العادلة،  املحاكمة 
اأن  من  تخجل  ل  فاإنها  املنا�ضب- 
الأمر  يتعلق  حني  ذلك،  كل  تنتهك 
الفل�ضطينيني،  الأطفال  مع  بتعاملها 
من  اأو  اعتقالتها  من  ت�ضتثنيهم  فلم 
ق�ضوة معاملتها، ومل تراٍع �ضغر �ضنهم 

ودون اأن توفر لهم اأدنى حقوقهم.
اإن كافة املواثيق والأعراف الدولية، 
قد جعلت من اعتقال الأطفال مالذاً 
القا�ضي  جلوء  من  وجعلت  اأخرياً، 
واإن  ما،  طفل  ب�ضجن  احلكم  اإىل 
فرتة  لأق�رص  فليكن  منه،  بد  ل  كان 
جتنيبه  �رصورة  مع  ممكنة،  زمنية 
الإمكان،  قدر  الق�ضائية  الإجراءات 
�ضعيدة  بطفولة  التمتع  من  ومتكنه 
ال�ضابعة  املادة  ولعل  فيها.  ينعم 
الطفل  حقوق  اتفاقية  من  والثالثني 
لعام 1990م، التي ان�ضمت اإليها دولة 
الحتالل يف العام 1991م، مثالً ملا 

نقول والتي تن�ض على ما ياأتي:
األ  )اأ(  الأطراف:  الدول  »تكفل 
لغريه  اأو  للتعذيب  طفل  اأي  يعر�ض 
العقوبة  اأو  املعاملة  �رصوب  من 
اأو املهينة. ول  الالاإن�ضانية  القا�ضية 
ال�ضجن  اأو  الإعدام  عقوبة  تفر�ض 
يرتكبها  جرائم  ب�ضبب  احلياة  مدي 
ثماين  عن  اأعمارهم  تقل  اأ�ضخا�ض 
اإمكانية  وجود  دون  �ضنة  ع�رصة 

لالإفراج عنهم.
حريته  من  طفل  اأي  يحرم  األ  )ب( 
تع�ضفية.  اأو  قانونية  غري  ب�ضورة 
اأو  الطفل  اعتقال  يجرى  اأن  ويجب 
للقانون  وفقا  �ضجنه  اأو  احتجازه 
اأخري  كملجاأ  اإل  ممار�ضته  يجوز  ول 

ولأق�رص فرتة زمنية منا�ضبة.
من  املحروم  الطفل  يعامل  )ج( 
للكرامة  واحرتام  باإن�ضانية  حريته 
وبطريقة  الإن�ضان،  يف  املتاأ�ضلة 
الذين  الأ�ضخا�ض  احتياجات  تراعى 
بلغوا �ضنه. وبوجه خا�ض، يف�ضل اآل 
طفل حمروم من حريته عن البالغني، 
الطفل  م�ضلحة  اأن  يعترب  مل  ما 
تقت�ضي خالف ذلك، ويكون له احلق 
يف البقاء على ات�ضال مع اأ�رصته عن 
طريق املرا�ضالت والزيارات، اإل يف 

الظروف ال�ضتثنائية.
من  حمروم  طفل  لكل  يكون  )د( 

ب�رصعة  احل�ضول  يف  احلق  حريته 
من  وغريها  قانونية  م�ضاعدة  على 
عن  ف�ضال  املنا�ضبة،  امل�ضاعدة 
احلق يف الطعن يف �رصعية حرمانه 
�ضلطة  اأو  اأمام حمكمة  احلرية  من 
اأخرى،  وحمايدة  م�ضتقلة  خمت�ضة 
وفى اأن يجرى البت ب�رصعة يف اأي 

اإجراء من هذا القبيل.«
الحتالل  �ضلطات  معرفة  ورغم 
لهذه احلقيقة؛ اإل اأنها ت�رصب عنها 
الأطفال  مع  تعاملها  ففي  �ضفحا. 
الفل�ضطينيني، جعلت احلكم ب�ضجن 
الطفل الفل�ضطيني اخليار املف�ضل 
دون  ممكنة،  مدة  ولأطول  لديها، 
املحاكم  داأبت  كما  العمر.  مراعاة 
تعمد  على  الإ�رصائيلية  الع�ضكرية 
التي  الظروف  يف  النظر  اإهمال 
من  العرتافات  فيها  انتزعت 
اأحكاماً  عليهم  ففر�ضت  الأطفال، 
مقرونة  الغالب-  يف   - قا�ضية 
بغرامات مالية باهظة، و�ضلت اأحيانا 

اإىل ال�ضجن املوؤبَّد )مدى احلياة(.

قانون التغذية الق�صرية 
للأ�صرى امل�صربني عن الطعام

يعترب اإقرار القانون والعمل به و�ضيلة 
وحتطيم  الأ�رصى  اإرادة  من  للنيل 
اإ�رصاباتهم  وك�رص  معنوياتهم 
كاآخر  الطعام،  عن  الحتجاجية 
لالحتجاج  لهم  تبقت  �ضلمية  و�ضيلة 
التي  القا�ضية  املعاملة  على 
ا�ضتمرار  على  وكذلك  لها  يتعر�ضون 
واخلروقات  التع�ضفي  اعتقالهم 
الإن�ضاين  الدويل  للقانون  املتكررة 
الإداري.  العتقال  اأوامر  �ضيما  ول 
كما ويُعترب �ضكال من اأ�ضكال التعذيب 
التي  القا�ضية  املعاملة  اأنواع  واأحد 
التعذيب،  اتفاقية مناه�ضة  حظرتها 
الدويل،  اجلنائي  القانون  وجّرمها 
 ،1991 لعام  مالطا  اإعالن  ويُخالف 

واإعالن طوكيو لعام 1975م.
وينطوي اإقراره واللجوء لرتجمته على 
وي�ضكل  خطرية،  قانونية  خمالفات 
ومتطرفاً  خطرياً  وم�ضا�ضاً  جتاوزاً 
الإ�رصائيلية«  »املقايي�ض  بـ  حتى 
للحقوق  اخلطورة  يف  غاية  و�رصبة 
قانون  �ضيما  والد�ضتورية  الأ�ضا�ضية 
الإن�ضان  بكرامة  املتعلق  الأ�ضا�ض 
وحريته الذي اأقره الكني�ضت ب�ضيغته 
اإذ  بتاريخ1994/3/10م.  املعدلة 
واحتياجاته  الأ�ضري  اإرادة  يحرتم  ل 
ومطالبه امل�رصوعة، خالفا للقوانني 
لدولة  احلق  تعطي  ل  التي  الدولية 
لإجبار  القوة  با�ضتخدام  الحتالل 
تناول  على  امل�رصبني  املعتقلني 
الطعام اأو اإطعامهم عنوة، وم�ضادرة 
اعتقالهم  على  الحتجاج  يف  حقهم 
احتجازهم  وظروف  القانوين  غري 

املاأ�ضاوية .

- م�صروع قانون اإعدام 
الأ�صرى: 

توجهات  مع  يتعار�ض  �ضياق  يف 
الإن�ضان  حلقوق  الدويل  القانون 

الإعدام،  عقوبة  لإلغاء  الرامية 
الحتالل  دولة  وزراء  رئي�ض  دعا 
احلزبي  الئتالف  نتانياهو.  بنيامني 
اأع�ضاء  اأغلبية  ي�ضكل  والذي  احلاكم 
)الربملان(.  الإ�رصائيلي  الكني�ضت 
بتاريخ  املنعقد  الجتماع  خالل 
5-11-2018 اىل �رصورة اإقرار قانون 
عقوبة العدام. وكانت الهيئة العامة 
للكني�ضت �ضادقت عليه بتاريخ 1-3-

. 2018
ومن املتوقع اأن يُحال م�رصوع القانون 
اإىل جلنة الد�ضتور والقانون والق�ضاء 
اأع�ضاء  على  وعر�ضه  لإعداده 
الكني�ضت الإ�رصائيلي للقراءة الأوىل. 
املجال  القانون  م�رصوع  ويف�ضح 
لتطبيق  الإ�رصائيلية  املحاكم  اأمام 
اإقراره.  حال  يف  الإعدام،  عقوبة 
تعديل  اإجراء  اإىل  امل�رصوع  ويرمي 
الإ�رصائيلي  العقوبات  قانون  على 
يف  القانون  ويوؤدي  1977م.  لعام 
اأحكام  اإ�ضدار  اإىل  �رصيانه،  حال 
ق�ضائية  اإجراءات  مبوجب  الإعدام، 
القانون،  م�رصوع  و�ضعها  ب�ضيطة 
عادية  اأغلبية  فقط  تتطلب  كونها 
من قبل ق�ضاة املحاكم دون احلاجة 
اأطلق  من  بحق  وذلك  لإجماعهم، 
عليهم امل�رصوع، مرتكبي اأعمال قتل 
مت  ملا  وفقاً  اإرهابية«  »ظروف  يف 
حتديده يف قانون مكافحة الإرهاب 

ل�ضنة 2016م« .
�ضي�ضمح  فانه  التعريف  لهذا  ووفقا 
بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأ�رصى 
عمليات  نفذوا  الذين  الفل�ضطينيني 
ُقتل فيها  �ضد الحتالل الإ�رصائيلي 
اأو  دينية  خلفية  على  اإ�رصائيليني 

اأيدولوجية اأو قومية. 
م�ضا�ضاً  ناحية،  من  ي�ضكل  وهذا 
ال�ضعب  كفاح  مب�رصوعية  خطرياً 
ويُخالف  املحتل  �ضد  الفل�ضطيني 
التي  الدولية  واملواثيق  التفاقيات 
م�ضريه.  تقرير  يف  احلق  له  جُتيز 
ومن ناحية اأخرى، يُخالف التطورات 
القانون  ي�ضهدها  التي  املتالحقة 
والتوجه  الإن�ضان،  حلقوق  الدويل 
واأغلبية  املتحدة  الأمم  لدى  العارم 
عقوبة  اإلغاء  نحو  العامل  دول 
امل�ضاعي  �ضهدت  وقد  الإعدام. 
العقوبة  لإلغاء  الرامية  الدولية 
خطوات تدريجية يف معر�ض �ضعيها 
الأمر  الهدف.  هذا  اإىل  للو�ضول 
 )6( املادة  بو�ضوح يف  انعك�ض  الذي 
باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  العهد  من 

املدنية وال�ضيا�ضية لعام 1976م. 

مدى  يت�ضح  تقدم،  ما  �ضوء  ويف 
للجهود  الحتالل  دولة  خمالفة 
عقوبة  لإلغاء  الرامية  الدولية 
القانون  م�رصوع  وياأتي  الإعدام، 
ليُ�ضكل انتكا�ضة حقيقية لتلك اجلهود 
ي�ضتوجب  الذي  الأمر  واملعايري، 
حتركا جادا من قبل كافة الأطراف 
ا�ضتمرارها  الحتالل عن  دولة  لثني 
يف اإجراءاتها املتوقعة يف اإقرار ذلك 

امل�رصوع.

- قانون مكافحة الإرهاب:

 ، الإرهاب2016  مكافحة  قانون 
اأقرته �ضلطات الحتالل الإ�رصائيلي 
موؤخرا، واأ�ضبح جزءا من الت�رصيعات 
تطبقها  التي  املفعول،  �ضارية 
مواجهة  يف  الحتالل،  �ضلطات 
ن�ضال الفل�ضطينيني لنتزاع حقوقهم 
والكرامة  احلرية  يف  امل�رصوعة 
يف  اأداة  لي�ضبح  امل�ضري،  وتقرير 
والأمنية،  الع�ضكرية  اأجهزتها  اأيدي 
لتعطي نف�ضها مربراً ملا ترتكبه من 
جرائم  مل�ضتوى  ترقى  قد  انتهاكات 

احلرب.
كما عرف القانون »العمل الإرهابي«، 
»اأنه   )3( الفقرة  يف  الأول  اجلزء  يف 
مت  اأو  به  القيام  مت  الذي  العمل 
اأو  عنه،  ونتج  به  بالقيام  التهديد 
حمدق  خطر  لوقوع  احتمال  �ضكل 

يهدد بوقوع اأحد الأثار الآتية:
اأو  اإن�ضان  بج�ضم  خطري  م�ضا�ض  اأ. 

بحريته.
اجلمهور  باأمن  خطري  م�ضا�ض  ب. 

و�ضحته.
ج. م�ضا�ض خطري باملمتلكات، حيث 
امكانية  �ضكلت  القيام  ظروف  اأن 
بالبنود  اخلطري  للم�ضا�ض  حقيقية 
به  القيام  ومت  و)ب(   )1( الفرعية 

بهدف الت�ضبب بامل�ضا�ض املذكور.
باملقد�ضات  خطري  م�ضا�ض  د. 
عرف  ال�ضاأن،  هذا  ويف  الدينية، 
باأنها:  الدينية«  »املقد�ضات  القانون 
»قرب«  مدفن  اأو  للعبادة  مكان   -

واأدواتها املقد�ضة.
التحتية،  بالبنية  خطري  م�ضا�ض  ه. 
اأو  ال�رصورية،  اأو اخلدمات  املرافق 
م�ضا�ض  اأو  بعملها،  خطري  ت�ضوي�ض 

خطري باقت�ضاد الدولة اأو البيئة. 
يالحظ باأن هناك غمو�ض مل�ضطلح 
و�ضوحه  وعدم  خطري«  »م�ضا�ض 
كما  تاأويل.  من  لأكرث  واحتماله 
جتاهل القانون حتديد تعريف وا�ضح 

الإرهابية،  الأعمال  اأو  لالإرهاب 
ميثلون  اأو  يعار�ضون  من  كل  واعترب 
احلكومة  �ضيا�ضة  على  خطرا 
اأ�ضا�ض  واأن  اإرهابيني.  الإ�رصائيلية 
»العمل  هو  ارهابياً  العمل  اعتبار 
دينية،  �ضيا�ضية،  بدوافع  ينفذ  الذي 

قومية، اأو اأيدولوجية«
وعليه فاإن القانون يُطلق يد ال�رصطة 
والأجهزة الأمنية لقمع اأي ن�ضاطات 
ال�ضيا�ضات  �ضد  �رصعية  احتجاجية 
ترويع  اإىل  ويهدف  كما  لإ�رصائيلية. 
وت�ضديد  ال�ضيا�ضيني  النا�ضطني 
الحكام  ورفع  العقوبات  وتغليظ 
وحظر  الداري  العتقال  وت�رصيع 
والجتماعية  ال�ضيا�ضية  الن�ضاطات 
احلقوقية  املوؤ�ض�ضات  دور  وتقييد 
هذا  اأن  على  ف�ضال  والجتماعية. 
املقاومة  اأفعال  و�ضم  القانون 
املختلفة  وباأ�ضكالها  امل�رصوعة 

واعتبارها اإرهابا .
اإن هذا الن�ضال الذي خا�ضه الأ�رصى 
لي�ض  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ويخو�ضه 
التي  العمليات  تلك  واأن  جرمية، 
نفذها الأ�رصى لي�ضت عماًل ارهابًيا. 
فهي تندرج يف اإطار مقاومة م�رصوعة 
والتفاقيات  القوانني  كافة  كفلتها 

واملواثيق الدولية.
القانون  ين�ض  القومية:  قانون   -
الدولة  هي  اإ�رصائيل  »دولة  اأن  على 
وفيها  اليهودي،  لل�ضعب  القومية 
الطبيعي  حقه  مبمار�ضة  يقوم 
لتقرير  والتاريخي  والديني  والثقايف 
حق  »ممار�ضة  اأن  ويعترب  امل�ضري«، 
اإ�رصائيل  دولة  يف  امل�ضري  تقرير 
وبذلك  اليهودي«.  لل�ضعب  ح�رصية 
فان القانون هو يكّر�ض واقع التمييز 
العن�رصي على اأ�ضا�ض الدين، وي�ضعى 
الإ�رصائيلية  الّرواية  تكري�ض  اىل 
التاريخي  اليهود  بحق  املزعومة 
حق  متاماً  وينفي  الأر�ض  بهذه 
ويعترب  بل  الفل�ضطيني فيها.  ال�ضعب 
جمموعات  جمرد  الفل�ضطينيني 
الأر�ض،  هذه  على  عابرة  �ضكانية 
يُ�رّصع  القومية  قانون  فاإن  وبذلك 
اأي ت�رصف اأو اأي قانون عن�رصي اأو 
اأية ممار�ضة �ضد الفل�ضطينيني الذين 
الإ�رصائيلي  القانون  بنظر  اأ�ضبحوا 
والأ�رصى  �ضكانية،  جتمعات  جمرد 

هم جزء من هذا ال�ضتهداف. 
وبهذه امل�ضامني وغريها فان القانون 
ل يخرق فقط كافة القرارات الدولية 
ال�رصعية  احلقوق  على  تن�ض  التي 
اأي�ضا  واإمنا  الفل�ضطيني،  لل�ضعب 

يخرق مبادئ القانون الدويل.
اإن امل�ضهد مرعب متاماً، واأن رزمة 
اأقرها  التي  العن�رصية  الت�رصيعات 
دورته  خالل  الإ�رصائيلي  الكني�ضت 
الع�رصين، تاأتي �ضمن �ضل�ضلة طويلة 
من الت�رصيعات التي ت�ضتهدف الوجود 
والإن�ضان،  الأر�ض  ككل،  الفل�ضطيني 
الإ�رصائيلية  الهيمنة  وفر�ض 
اإىل  الأخ�رص،  اخلط  جانبي  على 
بالأ�رصى  املتعلقة  القوانني  جانب 
�ضغارا  واإناثا،  ذكورا  الفل�ضطينيني، 
اإىل  جميعها  تهدف  والتي  وكبارا، 
لالنتهاكات  القانوين  الغطاء  توفري 
الحتالل  �ضلطات  ترتكبها  التي 

بحق الفل�ضطينيني املدنيني، وحتمي 
النتهاكات  هذه  مرتكبي  مبوجبها 
نهم �ضد امل�ضاءلة واملحا�ضبة  وحت�ضّ
وبالتايل �ضمان اإفالتهم من العقاب، 
ما ي�ضجع قواتها على ارتكاب املزيد 
وهذا  واجلرائم.  النتهاكات  من 
الإ�رصائيلي  الكني�ضت  يعطي  ما 
عن�رصية  الأكرث  باأنه  �ضاذاً  و�ضًفا 
ومعاداة للدميقراطية يف تاريخ دولة 
دولة  هي  اإ�رصائيل  واأن  الحتالل، 

اأبرتهايد بامتياز.
تلك  لن�ضو�ض  متاأنية  قراءة  اإن 
نلحظ  والقرارات،  الت�رصيعات 
الأ�رصى  حقوق  اأب�ضط  ت�ضادر  انها 
واملعتقلني الإن�ضانية، على اختالف 
الجتماعية  وفئاتهم  اأجنا�ضهم 
خطرا  ت�ضكل  واأنها  كما  والعمرية، 
وم�رصوعية  القانونية  مكانتهم  على 
وتظهر  كما  لالحتالل.  مقاومتهم 
من  الحتالل  دولة  حتلل  مدى 
القانون  جتاه  التزاماتها  اأب�ضط 
حقوق  وقانون  الإن�ضاين،  الدويل 
يفر�ض  حيث  الدويل،  الإن�ضان 
الأخري اأن تتوائم الت�رصيعات الوطنية 
عن  النا�ضئة  الدولة  التزامات  مع 
ان�ضمامها يف اتفاقيات دولية. وحيث 
اأن  الأحوال  من  حال  باأي  يجوز  ل 
بالدواعي  الحتالل  �ضلطات  تتذرع 
وقوانني  ت�رصيعات  لت�ضن  الأمنية 
ت�ضكل خرقاً ج�ضيماً لقواعد القانون 

الدويل ولالتفاقيات الدولية.
الحتالل،  قوة  اإ�رصائيل،  اإمعان  اإن 
يف �ضن ت�رصيعات وممار�ضة �ضيا�ضات 
اأو  �ضيا�ضي  رادع  دون  عن�رصية 
انتهاكاً  ميثل  ل  اأخالقي  اأو  قانوين 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  حلقوق  �ضافراً 
فا�ضحاً  خرقاً  يج�ضد  بل  فح�ضب، 
واإ�رصاراً  الدويل،  القانون  ملبادئ 
الإرادة  حتدي  على  م�ضبوق  غري 
الأمم  وقرارات  الدولية  وال�رصعية 
املتحدة ذات ال�ضلة، وتقوي�ضاً لروؤية 
بدعم  يحظى  الذي  الدولتني  حل 

اأطراف املجتمع الدويل.
مع�ضكر  نهج  يعك�ض  الأمر  هذا  اإن 
اليمني املتطرف احلاكم يف ا�رصائيل 
والذي يتجه اأكرث فاأكرث اإىل التحالف 
يف  املتطرفة  اليمينية  القوى  مع 
متطرفة  بقرارات  مدعومة  العامل، 
الأمريكية  الإدارة  عن  ت�ضدر 
والكونغر�ض  ترامب  دونالد  بقيادة 

الأمريكي.
ان هذا الواقع ي�ضتدعي من املجتمع 
والتحرك  العاجل  التدخل  الدويل 
بتلك  العمل  وقف  ل�ضمان  الفوري 
العن�رصية  والقرارات  القوانني 
والعمل  واملعتقلني،  الأ�رصى  بحق 
ووقف  لهم،  احلماية  توفري  على 
ترتكبها  التي  واجلرائم  النتهاكات 
كافة  وتطال  الحتالل  �ضلطات 
حقوقهم. حيث اأن العدالة لن تتحقق 
اإجبار  الفل�ضطينية دون  الأرا�ضي  يف 
مبادئ  احرتام  على  الحتالل  دولة 
القانون  وقواعد  الإن�ضان  حقوق 

الدويل الإن�ضاين.

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

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

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

و الأخرياجلزء الثاين 



بقلم / �أ . خل�سر . بن يو�سف 

حدثنا عن بد�ياتك وما 
هي �ملوؤثر�ت يف تكوين 

جتربتك �لإبد�عية ؟

قبل �سنة لو �ُسئلت عن م�ستقبلي 
وهل �س�أكون ك�تب� كنت �س�أجيب 
قطع� ب�لنفي هذه ال�سنة دخلت 
بريدج  ا�سمه  ج�معي  لن�دي 
اأ�سخ��ص  عدة  على  تعرفت 
فيه ك�نت لن� عدة اأن�سطة على 
املهم  وغريه  الأدبي  ال�سعيد 
حتفظ  وبكل  ادراكي  ورغم 
وثقتي مب�ستواي يف اللغة وحبي 
لعدة  ونظرا  به�  و�سغفي  له� 
يل  ذخرا  ك�نت  ع�سته�  جت�رب 
احلقيقي  احل�فز   ، كت�بي  يف 
من  ك�ن  بل  اأبدا  مني  يكن  مل 
الرائعني  الأ�سخ��ص  هوؤلء 
من  هم  بهم  حظيت  الذين 
احلقيقة  يف  يو�سف  اأن  اأدركوا 
، كن� نتن�ظر  هو م�رشوع ك�تب 
ك�ن  يوم  كل  ويف  نتن�ق�ص  وكن� 
مني  املقربني  من  يل  يق�ل 
يو�سف م�ذا تنتظر لت�سبح ك�تب� 
ولأين اعتقدت اأن الك�تب وجب 
الكم�ل  ملرحة  ي�سل  اأن  عليه 
اللغوي والفكري مل اأرى نف�سي 
منوذج� ي�ستحق الدخول للع�مل 
كنت  بي�نو  اأن� ع�زف  وب�لزي�دة 
اأخ�ف اأن ل اأوفق بني هواي�تي 
الزمالء  من  بتو�سيح  ات�سح   ،
ت�فه  عذر  جمرد  الكم�ل  اأن 
الكثري  وجود  الآخر  احل�فز   ،
ر�س�لة  ل  ممن  الكت�ب  من 
اأين  اعتقدت  كت�ب�تهم  يف  لهم 
اأن  وجب  عظيمة  ر�س�لة  اأملك 
تبقى  اأن  اجلنب  ومن  اأو�سله� 
اأخرية  نقطة   ، داخلي  يف 
يف  رحلة  ع�ست   : ف�رقة  ك�نت 
من  بداية  الوجودي�ت  ع�مل 
بدرا�سة  مرورا  الأدي�ن  مق�رنة 
العدمية  اإىل  وو�سول  الحل�د 
يف  كبريا  جزء  اأن  اعتقدت 
انطالق�  ينبع  ن�سو�سي  تكوين 
من ه�ته التجربة وانطالق� من 

ك�ريزم� الرجل الوجودي

من �أين ينطلق قلمك و من 
�أين ت�ستوحي ن�سو�سك  

ولغتك ؟

لحظه�  والتي  الغريبة  �سفتي 
اأ�سدق�ئي يف بريدج  لي�ص لدي 
وقت معني اأكتب فيه ول ظرف 
تعر�ست   متى  اأ�س�ء  متى  اأكتب 
الكت�بة  على  يُجربين  ملوقف 
اأن  ا�ستقرائي  ومبنطلق  اأعتقد 
حي�تي  هو  الكت�بة  يف  اله�مي 

ل�ست  ؟  ت�سدق  هل  ع�م  ب�سكل 
اأقراأ  ل  اأين  ق�رئ� جيدا مبعنى 
التي  الكتب  وعدد  ك�ملة  كتب� 
قراأته� لي�ص كبريا ، لغتي ن�سفه� 
املتحركة  الر�سوم  من  ورثته 
القراآن  من  ون�سفه  ال�سغر  يف 
من  جله  املحتوى   ، الكرمي  
الآخر  وجله  قلت  كم�  حي�تي 
مع عدة  واحتك�كي  رحلتي  من 
علم�ء خ��سة يف جم�ل مق�رنة 
واملذاهب  والحل�د  الأدي�ن 

الفكرية امل�س�بهة

كونك عازف �أي�سا ، ما 
هي طبيعة عالقه �لأدب 

بالفنون �لأخرى ؟

واهلل  حق�  جدا،  رائع  �سوؤال 
اكت�سفته  غريب  تك�مل  هن�ك 
موؤخرا ، تك�مل يج�سده م�سهد 
ي�سع  اأين  م�   فيلم  يف  معني 
مفردا  ن�س�  ال�سين�ريو  �س�بط 
طويلة  رحلة  يف  بك  يذهب 
ر�س�لته-   – مبتغ�ه  اإىل  لت�سل 
املو�سيقى  مع  امل�سهد  يكتمل 
الرحلة  فتتج�سد  الت�سويرية 
اأراد  التي  املن�سودة  والر�س�لة 
 ، ال�سين�ريو  �س�بط  اإي�س�له� 
بني  التك�مل  ب�أن  اإمي�ن  لدي 
�سيء وجد يف  كل  وبني  الفنون 
اهلل  قدره  كلي  تك�مل  الكون،  
اأن  اقتنعت  اأخريا   ، وجل  عز 
تكفي  ل  وحده�  املو�سيقى 
للتعبري عن املكنون�ت الداخلية 
اجل�رش  هي  الكت�بة  اإن   ،
تلك  عن  للتعبري  احلقيقي 
املكنون�ت ودع�ئم ذلك اجل�رش 
هي املو�سيقى اأو اأي فن اآخر.

�سدرت لك رو�ية 
مو�سومة بـ » معبد تهاوت 

�أعمدته » حدثنا �أكرث 
عن هذ� �ملنجز ،  من �أين 

��ستوحيت �ل�سخو�ص 
وكيف وظفتها ، ما �سبب 
�ختيارك لهذ� �لعنو�ن 

لإ�سد�رك ؟

ف�لبداية  اآخر،  جميل  �سوؤال 
ك�لت�يل  ك�ن  ال�سخ�سي�ت  اله�م 
ب��سم  الرئي�سية  ال�سخ�سية 
مميزة   متفردة  �سخ�سية  ق�سي 
كربي�ء  وذات  بنف�سه�  ومعتدة 
ع�يل ، �سخ�سية بط�بع ك�ريزم� 
�سخ�سية  �سيء  واأهم  ع�ل 
وجودية ن�سف ه�ته ال�سخ�سية 
هي متثيل وجت�سيد لنوع خ��ص 
داخل  توجد  التي  الأن�  من 
الأعلى  الأن�  وهي  الإن�س�ن 

�سخ�سية متثل ولو ب�سكل رمزي 
ف�لع�مل  الأن�  من  النوع  هذا 
امل�سرتك هو البحث عن الكم�ل 
يُف�سد  م� قد  كل  والبتع�د عن 
ك�ن  �سواء  وينزعه  الكم�ل  هذا 
ال�سبه�ت  اأو  ال�سهوات  الع�ئق   
ومث�لية  �س�حلة  �سخ�سية  اإذن 
فهل  طويلة  رحلة  يف  �ست�س�فر 
�ستبقى مث�لية ؟ الن�سف الآخر 
يل  جت�سيد  هو  ال�سخ�سية  من 
من  �سف�ت  عدة  ا�ستلهمت   ،
اإذن  نف�سي  من  ال�سخ�سية  تلك 
الأن�  ملبداأ  جت�سيدا  ف�لن�سف 
هو  الأخر  والن�سف  الأعلى 
ب��سم  الث�نية  ال�سخ�سية   ، اأن� 
بن�ت  متثل  �سخ�سية   : �سحر 
النخبة  يف بلدن� �سخ�سية ذكية 
ت�سطدم  وموهوبة  وجميلة 
بطبيعة  وت�سطدم  ب�ملجتمع 
والتق�ليد  ب�لع�دات  احل�ل 
ال�رشقي  ب�لرجل  وت�سطدم 
:ب��سم  الأخرية  ال�سخ�سية   ،
فيونيك� جت�سيد للهوا �سخ�سية 
�سكيوب�تية  اأنه�  لوهلة  تعتقد 
ف�تنة  و�سطحية  غنية  فت�ة 
ومغرورة كل تف��سيله� تعرب عن 
 ، ال�سخ�سي�ت  من  النمط  هذا 
هو  الرواية  يف  �سيء  اأجمل  اإن 
املكون�ت  تلك  بني  التف�عل 
�رشاع بني الأن� الأعلى : ق�سي 
والأهم  فيونيك�     ، والهوا    ،
مع  منهم  واحد  كل  �رشاع 
نف�سه ومن جهة  ومع  املجتمع 
�سحر  مع  ق�سي  �رشاع  اأخرى 
 ، روم�ن�سي  كال�سيكي  �رشاع 
معبد تت�س�قط اأعمدته ك�ن من 
العنوان  احتي�ر  علي  ال�سعب 
اأوجه  عدة  متثل  الرواية  لأن 
للق�سية  ا�ست�سلمت  ولكني 
يف  �سبب  هي  والتي  اجلوهرية 
تت�س�قط  معبد  للرواية  كت�بتي 
الرحلة  تلك  يف   : اأعمدته 
الثالث  لل�سخ�سي�ت  الطويلة 
وهو  واحدا  �سيئ�  �سنالحظ 
تغري كل �سيء يتبدل ويُ�ستن�سخ 
، اجلميع يتغري ول اأحد ث�بت ، 
نحن نعي�ص يف معبد كبري وهو 
تت�س�قط  املعبد   وهذا  الع�مل 
مكون�ته  هي  والتي  اأعمدته 
وامُلثل  الأ�سخ��ص  واأ�س��س�ته 

والأفك�ر والقن�ع�ت

ما هي �لق�سية �ملركزية 
�لتي توؤرقك وتدور حولها 

ن�سو�سك �ل�سردية ؟

م�  الب�رشية  النف�ص  �رشاع 
ال�سخ�سية   الفرد  مكون�ت  بني 
اخل�رجية  الأطراف  مع  وكذا 

الكون  ومغزى  الوجودي�ت 
وم�سرين� املحتوم كيف هو هذا 
الن�س�ن  يتذمر  ال�رشاع ومل�ذا 
الرحلة  ؟  الكون  خ�لق  من 
كيف   ، الكم�ل  اإىل  الأعظم 
ويتغريون  يتطورون  الب�رش  اأن 
اأكرث  يكونوا  اأن  ميكنهم  وكيف 
و�سعوا  اإذا  فقط  وجم�ل  نبال 

يف ال�سي�ق ال�سحيح.

هل تتقيد مبنهجيه يف 
كتاباتك؟

حمددة  منهجية  لدي  نعم 
ل�ست  وكوين  داخلي  يف  اأ�سعه� 
خ��سة  فمنهجيتي  جيدا  ق�رئ� 
موازية  بطريقة  ال�رشد  اأُحب   ،
الق�سة وبكل مكون�ته�  فتم�سي 
هي  نقطة  اأهم  �سل�ص  ب�سكل 
�ستجدين  �سيء  اأهم  و  املغزى 
جوهر  يف  واأتعمق  لك   اأ�رشح 
اأروي  و  اأًف  مم�   اأكرث  الأمور 
يت�سح  بهذا  اأوؤمن  اأكيد  لك 
كثريا اأننن� مغرورون جدا فرنى 
اأنن� املميزون وحدن� وم� دونن� 

كلهم �سطحيون.

هل توؤمن مب�ستقبل 
�لرو�ية �لعربية وخا�سة 

�جلز�ئرية ؟

ب�لكثريين  التقيت  لقد   ، ل 
جديدة  �سعلة  �سيحملون  ممن 
اإىل  الفن  بهذا  لالنطالق 
املوهوبون  هن�ك  عليني  
ويبدو اأن الدعم ق�دم وهذا م� 

�سيحررن�.

هل كنت تهدف �ىل تقدمي 
�سيء ما من خالل رو�يتك 

؟

اأهدف  كنت  احلقيقة  يف  هي 
الأ�سي�ء  من  الكثري  لتقدمي 
على  ال�سوء  ت�سليط  منه�   ،
ت�سليط  الوجودية  ال�سخ�سي�ت 
من  اآخر  نوع  على  ال�سوء 
املع�ن�ة قد يعي�سه الفرد مع�ن�ة 
مع الذات ومع العقل  ، ت�سليط 
ال�سوء على جزئية ال�سخ�سي�ت 
والك�ريزم� املميزة لكل �سخ�ص 
رحلة  على  ال�سوء  ت�سليط   ،
الن�س�ن  اأن  واثب�ت  الكم�ل 
املرن �سينجح ويف عدة اأ�سعدة  
جت�سده مقولة برو�سلي ال�سهرية 
كن مثل امل�ء ي� �سديقي اأينم� 

و�سعته يت�سكل.

كيف تري دور �ملثقف يف 
�أيامنا هذه ، هل تغري هذ� 

�لدور ،  وكيف تنظر �ىل 
عالقه �ملثقف بالق�سايا 

�لوطنية ؟

هو   ، املثقف  عن  حتدثن�  اإذا 
الأفك�ر  ومتني  عميق  �سخ�ص 
مدعي  لي�ص  القرار  ورزين 
اأو  كت�ب  قراأوا  ممن  الثق�فة 
فهو  عظيم  دوره   ، كت�بني  
يف  والأخري  الأول  امل�رشوع 
املثقف   ، العظيم  البلد  هذا 
هو امل�ستثمر وهو الك�تب وهو 
والأ�ست�ذ  املربي  وهو  الع�زف 
يف  مرن  ان�س�ن  هو  املثقف 
طموح  اأف�قه  يف  بعيد  نظرته 
اآخرون  معه  وينجح  فينجح 
فينجح وترتفع اأ�سهم بلده ويعلو 
موقفه ب�لق�سية الوطنية موقف 
عليه  يغلب  وحم�يد  مالزم 
ق�ئدا  �سيكون  واحلكمة  الوعي 
الأ�سم�ء  �سميت  ان  حم�لة  ل 

مب�سمي�ته� وهذا م� ندعو له.

ما هي م�ساريعك 
�مل�ستقبلية؟

معقدة   امل�ستقبلية  م�س�ريعي 
روايتي هي  ك�نت  لو  كم�  اأي�س� 
اأن�  خمطط  لع�ملي املث�يل ،  
تك�مل  اأهدف يف حي�تي خللق 
بني جميع مكون�تي ،  اأبحث عن 
النج�ح ويف اأ�سعدة متوازية ول 
الآخر  ميكنني عزل هدف عن 
ومتك�ملة  متالحقة  فكله� 
لدي   ، للع�مل  فكرتي  لت�سل 
املو�سيقي  الت�أليف  يف  م�رشوع 
قلت  وكم�  امل�رشوع  وهذا 
الكت�بة  يف  مل�رشوعي  موازي  
عن  و�س�أُعلن  كت�بي  �س�أُطلق   ،
املو�سيقى  يف  الأول  األبومي 
روايتي  ف�سول  بعنوان  األبوم 

ويعرب عن كل ف�سل فيه� ولكن 
وجدت  وكم�  حلنية   بطريقة 
م�س�حبة  ومو�سيقى  اأفالم 
�سيكون هن�ك كت�ب ومو�سيقى 
لالآج�ل  �سيء  هذا  ُم�س�حبة 
اأريد  البعيدة  اأم� عن   ، القريبة 
يل  م�ستوى  اأبعد  اإىل  اأ�سل  اأن 
بنعم  عليه  اهلل  اأنعم  كب�رشي 
كثرية �س�أوا�سل يف ع�مل الكت�بة 
ع�مل  �س�أدخل   ، اأكرث  �س�أتطور 
وع�مل  املو�سيقي  الإن�س�ء 
�س�أكمل  الت�سويرية  املو�سيقى 
درا�ستي يف هند�سة امليك�نيك 
بدخويل  اآخر   راأي  يل  ويكون 
وجدت  الذي  العالم  لع�مل 
اأخرى  ق�سة  وهو  �سغفي  فيه 
هذا وفقط �س�أكون مرن� فقط 
واأتطور واأم�سي قدم� �س�أرحب 

بكل جديد لأتعلمه .

كلمة �أخرية للقر�ء 
وللجريدة ؟

للجريدة  و�سكرا  لك  �سكرا 
الأبواب  تفتح  واأنه�  خ��سة 
 ، ال�سب�نية  املواهب  اأم�م 
وطرحه�  جدا  جميلة  اأ�سئلتك 
رائع لذلك �سكرا لك على تلك 
الأ�سئلة ، وللجمهور اأقول اإي�ك 
تعلم  تتعلمه  ل�سيء  ل  تقول  اأن 
�سيء  اأي  واقتحم  �سيء  اأي 
ولي�ست  ال�سغف  هي  ف�ملوهبة 
ومتيز  اأبدع   ، �سم�وي�  تنزيال 
ل  لهذا  خلُقت  لأنك  وت�ألق 
ل  ف�جلميع  العرتاف  تنتظر 
ب�لأ�سخ��ص  لالعرتاف  مييل 
اجلدد واملميزين  دع جن�حك 
يجربهم على العرتاف ، حدد 
هدف ول ت�سع �سقف� وكن مثل 

امل�ء . 

�لكاتب و�لعازف �ل�ساب يو�سف ق�سمية« للو�سط«

»معبد تهاوت اأعمدته«... خمطط  لعاملي املثايل
يو�سف ق�سمية هو �سخ�ص وجودي بامتياز  لديه �لكثري من �ل�سغف لهذ� �لعامل 
لديه �لكثري من �لهو�يات �سخ�ص يبحث عن �لكمال �أو �لتنوع و�لكمال هلل ، يف 

�لأخري �أنا طالب هند�سة ميكانيكية وعازف بيانو.
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جنمة اأراب اأيدول ،منال حديل لـ" الو�سط"

 "اأمتنى اأن اأك�ضب جمهورا حقيقيا ولي�س افرتا�ضيا" 
�سجلت  جنمة اأراب اأيدول منال حديل، ح�سورا متميزا  باإطاللتها  يف اأول م�ساركة لها يف  فعاليات  الطبعة 15  ملهرجان جميلة الدويل 
ب�سطيف  وياأتي هذا بعد النجاح   الذي لقته معظم  اأعمالها يف مواقع التوا�سل الجتماعي ،  فلقد قارب كليبها الأول " حتملت معاك" 
الجتماعية  املوا�سيع  راجع لنتقائها   وهذا      ، جناحها  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  الذي  وهذا   ، اليوتيوب  موقع  على  م�ساهدة  ماليني   9

الهادفة  عرب توظيفها للكلمات راقية  التي كتبتها ال�ساعرة اجلزائرية  وموؤلفة الأغاين وهيبة بوديب و التي ترجمتها هذه الفنانة 
اجلزائرية ابنة مدينة �سر�سال التابعة لولية تيبازة باإح�سا�سها الرائع الذي  جعلها تك�سب قاعدة جماهريية منقطعة النظري، 

وال�سيء البارز هو  مت�سكها بهويتها اجلزائرية التي طبعت �سخ�سيتها الفريدة من نوعها  ، حيث �سيكت�سف  القارئ لهذا احلوار ال�سيق  
الذي جمع يومية "الو�سط " بهذه الفنانة الراقية التي فتحت لنا قلبها وك�سفت لنا عن اأبرز م�ساريعها امل�ستقبلية يف جمال الفن .   

حاورها من �سطيف : 
حكيم مالك 

عن  ،حدثينا  بداية 
يف  الأوىل  م�ساركتك 
الدويل  جميلة  مهرجان 

ب�سطيف ؟ 

بامل�شاركة  �شعيدة  جد  �أنا   
لأول مرة يف  �لطبعة �لـ 15 من  
فعاليات مهرجان جميلة �لدويل 
ب�شطيف وقدمت جمموعة من 
�أغنية  �أبرزها  �لر�يوية  �لأغاين 
ماتبكي�ش  "ل  ح�شني  للمرحوم 
باأغنية  و�شاركت    " ل  قلبي 
�ملغربية  �لفنانة  ريربتو�ر  من 
�لزين"  "عندو  ملنور  �أ�شماء  
  "  : وهما  لأغنيتني   �إ�شافة  
 Ma Vie " ، " حتملت معاك
�أن  قررت  ولهذ�    En Rose
�أ�شارك بهذه �لأغاين �ملتنوعة  
�لغناء يف خمتلف  فاأنا ميكنني 
كنت  حيث  �ملو�شيقية  �لطبوع 
�أرغب يف   �أد�ء �أغاين �شطايفية 
ولكن �لوقت مل ي�شمح  باأد�ئها 
بحكم      ، كويكول"  ركح"  على 
�بن  مع  �لركح  تقا�شمت   �أنني 
 le  " فاحت   �شطيف  مدينة 
"و �ل�شاب بالل �شغري    blanc
وعبد �هلل �لكرد وفرقة �لد�ي. 

 هل لك اأن تك�سفي لنا عن 
 " الأول   كليبك   م�سمون 
 " والثاين   " معاك  حتملت 

"؟  Ma Vie En Rose

"حتملت  �لأول  �لكليب  �أغنية   
م�شمونه   يف  يحمل  معاك"  
�حلالة  يعك�ش   مو�شوعا 
منها   تعاين   �لتي  �لعاطفية 
�جلز�ئريات  �لن�شاء  معظم 
باملائة    80 بن�شبة  و�لعربيا 
ب�شبب  �إهمال �لرجل مل�شاعر 
و�شطها  يف  خا�شة    �ملر�أة 
ما  وهذ�  �لجتماعي    
على   �ل�شوء  �أ�شلط  جعلني 
يف  �ملتف�شية  �لظاهرة   هذه  
ب�شبب  �لعاملية   �ملجتمعات 
�خليانة �لعلنية   ، �أما بالن�شبة  
 Ma Vie En  "  للكليب �لثاين
) �لوردية  حياتي   (   "   Rose
�لأول  للكليب  تكملة  وهو 
عبارة  وهو  معاك"   "حتملت 
ر�شالة  فيه   جديدة  فكرة  عن 
�أمل لكل �لفتيات لتجاوز خيبات 
فالعديد  حياتهن   يف  �لأمل 
بع�ش  يف  تر�ودهن  منهن  
ب�شبب  �لنتحار  فكرة  �لأحيان 
ما  وهذ�  لهن   �لرجل  خيانة 
حادة    �كتئاب  حالة  عنه   ترتب 
على  �أجربهن  ما  وهذ�  للن�شاء 
�لبتعاد من �لرجال وهذ� ر�جع 
�ل�شابقة   �لعاطفية  للخيبات 
�لتي ع�شنها فالهدف من خالل 
ر�شالة  بث  هو  �لكليب   هذ� 
جتربة  عا�شت  فتاة   لكل  �أمل 
عاطفية فا�شلة  لإيجاد فار�ش 
�أحالمها ون�شفها �لآخر و�لذي 
�جلانب  �إبر�ز  فيه  تعمدت 
�لإيجابي لدى �ملر�أة بعيد� عن 

�ملاأ�شاة و�ملعاناة .

مواقع  �ساهمت  هل 
يف  الجتماعي  التوا�سل 

جناحك ؟

�لعامل  زمن   نعي�ش   حاليا     
يوؤثر  �أ�شبح  �لذي  �لفرت��شي  
على �لعامل �حلقيقي  و�لأ�شح   
�لذي  �حلقيقي  �جلمهور   هو 
نلتقي به ،  فالعامل �لفرت��شي  
جناحي   يف  كبري  دور  له  كان 
ميد�ين  يف  كثري�  و�شاعدين 
 ، �ل�شهرة   حققت  وبه  �لفني 
�أوفق  �أن  د�ئما  �أحاول  فاأنا 
و�لأعر��ش  �ملهرجانات  بني 
�أعترب  لذ�  �لوقت   نف�ش  يف 
�خلا�شة  و�حلفالت  �لأفر�ح 
�أحتك  مبا�رشة  مدر�شة لكوين 
�لتي  و  �جلز�ئرية  بالعائالت 
�لعامل  وثمرة  نتيجة  �أر�ها  
خمتلف  جند  �أين  �لفرت��شي 
�لأعمار ومعظمهم من �ل�شباب 
جمهور�  �أك�شب  �أن  و�أمتنى   ،
حقيقيا �أكرث من جمهور �لعامل 
�لفرت��شي  لأن مليون ون�شف 
على �لن�شتغر�م �أو 3 ماليني ل 
تق�ش معيار  وم�شتوى �لفنان .

حديل  منال  تاأثرت  مبن 
فنيا ؟    

 
 يف �جلز�ئر ، �أنا د�ئما متاأثرة 
بالكينغ �ل�شاب خالد  فهو مثلي  
يف  به  �أقتدي  �لذي  �لأعلى  
�لفن  ،  �أما عربيا فاأنا متاأثرة 

ب�شم�ش �لأغنية �للبنانية جنوى 
كرم �شكال و�شوتا.

الرتويج  �سبل  هي  ما    
يف  اجلزائرية  لالأغنية 

العامل العربي ؟ 

�جلز�ئرية  �للهجة  �أن  �أعتقد   
يف  عائقا  �أو   حاجز�    لي�شت 
�إىل  �جلز�ئري  �لفن   �إي�شال  
�لعامل �لعربي و�أبرز مثال  على 
برنامج  يف  م�شاركتي  هو  ذلك 
با�شتخبار  �أيدول"  "�أر�ب 
�أندل�شي بكلمات جز�ئرية  وهو 
قبويل    يف  �لأ�شا�شي   �ل�شبب 
�ملخ�ش�ش  �لربنامج  هذ�  يف 
�لوطن  يف  �ملو�هب  لكت�شاف 
�أرى  �أنا  وبالتايل     ، �لعربي 
كيف  نعرف  مل  ثقافتنا  �أن 
لغياب  ر�جع  وهذ�  لها  نروج 
زمن  يف   �لإعالمية   �لقنو�ت 
نعمل  فنحن  وعليه    ، م�شى 
جاهدين لإظهار  �شورة  تليق 
مبكانة �جلز�ئر  وياأتي هذ� عن 
وتقاليدنا  ثقافتنا  �إبر�ز  طريق 
�لتي متيزنا عن باقي �ل�شعوب 
بالعتماد  يتم    �لأخرى وهذ� 
على بو�بة �ملو�شيقى ، يف حني 
�لإمكانيات  يف   تعدد�   جند 
�لتي  �لعربية   �لإعالم  وو�شائل 
بثقافتهم  �لتعريف   من  مكنت 
و�أعمالهم �ملو�شيقية �لعربية ، 
�لفرق بيننا وبينهم  وهنا يكمن 
علينا  تفوقهم  يف  �شاهم  مما  

هذ�  على  �ملطلق  بالرتكيز 
�جلانب. 

الذي  النجاح  عن  كلمة    
اجلزائري  الفنان  حققه 
ال�ساب ببلوغه النجومية ؟ 

�ل�شهرة  هذه  �أرجع   د�ئما 
و�لنجاح  �إىل �لعامل �لفرت��شي 
علينا  كبري  دور  له  كان  �لذي 
باإبر�ز  �شاهم   و�لذي  جميعا  
وحتقيق  �جلز�ئري  �لفن 

�لنجومية �لعاملية   

فيم تتمثل طموحاتك ؟ 

�ل�شهرة  يف  �لتو�شع  طموحاتي 
�ل�شتمر�ر  مع   حققتها   �لتي 
يف �إي�شال ر�شالتي �لفنية  �لتي 
�لفني  م�شو�ري  بها  بد�أت 
و�أكمل يف م�شارها و�ملتمثلة يف 
تو�شيع  نطاق �لأغنية  �مللتزمة 
طريق   عن  �لنظيف  و�لفن 
�ملحرتمة  �لكلمات  توظيف 
و�لر�قية �لتي تدخل �إىل �لبيوت 
من  و�مل�شتمدة  �جلز�ئرية 
ثقافتنا وتر�ثنا،ولهذ� فالأغنية 
�لأندل�شية لن �أتخلى عنها  �أبد� 
�إىل  �شاأ�شعى  وبالتايل  عن  
للو�شول  تو�شيعها   و  تطويرها 
وعليه  �ملر�تب  �أعلى  �إىل  بها 
ف�شاأ�شعى د�ئما لتحقيق �لرقي 

بالأغنية �جلز�ئرية.

م�ساريعك  عن  ماذا 
امل�ستقبلية ؟ 

وجنم  فنان   مع  ديو  هناك 
ب�شدد  �أنا  معروف  جز�ئري  
غنائي  مل�رشوع  �لتح�شري 
�لعمل  هذ�  و�شاأترك   جديد، 
و�شاأطرح   ، جلمهوري  مفاجاأة 
�أغنية "و��ش من حب" يف  �أول 
�ملبارك  �لأ�شحى  عيد  �أيام 
وهي عبارة عن �أغنية  �إيقاعية 
�شبابية ر�يو�ية �شيفية  وقررت 
كليب   فيديو  لها   �أ�شور   ل  �أن 
فاأكرث  �أكرث  �لرتكيز  �أريد  فاأنا   ،
عمل  لتقدمي  �لكلمات  على 

نوعي ذو جودة عالية .

اأغنية  اأداء  يف  تفكرين  هل 
عربية م�ستقبال ؟ 

 
 �أنا حاليا  ب�شدد �لتفكري فيها ، 
ولكن كل تركيزي �لكلي  من�شب 
يف  �لأول  �ألبومي  �إ�شد�ر  على 
�شي�شدر  �لذي  �لفني  م�شو�ري 
وهناك   ، �أكتوبر2019  �شهر  يف 
�حتمال �أن يت�شمن هذ� �لألبوم 

�أغنية عربية .

بها  نختم  اأخرية  كلمة   
حوارنا ؟ 

ونا�ش  جميلة  جلمهور  �أقول 
�شطيف �شكر� على �ل�شت�شافة 
و�شح عيدكم و�شكر� على �حلب  

"نحبكم بز�ف".
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 6 طرق لتجنب لدغة

 البعو�ض اخلطرية
تُعّد بعو�سة النمر الآ�سيوي من اأخطر اأنواع البعو�ض، وهي ح�رشة يكرث 

تواجدها يف الأماكن التي يتم تخزين املياه فيها بطرق غري منتظمة 
وغري �سحية. وتنقل البعو�سة ما يزيد عن 22 مر�سا فريو�سيا، واأخطرها 

فريو�ض حمى ال�سنك اأو الذجن، وهو مر�ض فريو�سي ينتقل عن طريق 
لدغة البعو�سة، وينتقل من �سخ�ض لآخر عن طريق الإن�سان وذلك 
مبجرد تعر�سه للدغ من قبل احل�رشة. من هنا، نقدم لك 6 ن�سائح 

حلماية نف�سك من خطر لدغة بعو�سة النمر ال�سيوي:

اخلزانات مياه  من  االقرتاب  جتنب   1-

يكرث تواجد بعو�سة النمر ال�سيوي يف اخلزانات فهي تبي�ض من 50 
اإىل 300 بي�سة يف املرة الواحدة يف املاء. من هنا احذر القرتاب من 

خزانات املياه.

البعو�س يرقات  مبيدات  ا�ستخدم   2-

بحال تواجدت اآبار اأو برك مياه بالقرب من منزلك، ل ترتدد يف 
ا�ستخدام مبيدات يرقات البعو�ض اإذ حتتوي على مواد كيماوية تق�سي 

على بعو�سة النمر الآ�سيوي.

املنا�سب الب�سرة  غ�سول  ا�ستخدم   3-

ا�ستخدم الغ�سول املنا�سب لب�رشتك واحر�ض على اأن يحتوي على مادة 
الإيكاريدين الفعالة والطاردة للح�رشات.

الداكنة املالب�س  عن  -4ابتعد 

غالبا ما حتب بعو�سة النمر الآ�سيوي الألوان الداكنة، لذلك احر�ض على 
ارتداء مالب�ض فاحتة اللون ووا�سعة كي تتجنب لدغة البعو�ض.

البعو�س نامو�سيات  ا�ستخدم   5-

تعترب نامو�سيات البعو�ض من الو�سائل املهمة ملكافحة لدغات بعو�سة 
النمر الآ�سيوي خا�سة حلماية الأطفال. من هنا �سع النامو�سيات على 

الأبواب والنوافذ و على �رشير الأطفال.

منزلك يف  ال�سموع  �سع   6-

ميكنك الق�ساء على البعو�ض من خالل و�سع ال�سموع يف منزلك اإذ تبعث 
مبركب ثنائي اأك�سيد الكربون الذي يقتل البعو�ض.

بعو�صة »النمر الآ�صيوي« اأخطر 
احل�صرات يف العامل.. 

  ل �سك اأن البعو�ض هو اأخطر احل�رشات علي الإطالق، اإذ اأن البعو�ض 
على وجه التحديد بكافة اأ�سكاله و�سوره، يعمل كو�سيلة نقل، يقوم بنقل 

الأمرا�ض من مكان اإىل اآخر وتتناول كثري من ال�سحف، احلديث حول 
بعو�سة النمر الآ�سيوي وامل�رشي، ويف ف�سل ال�سيف غالبا ما يذهب 
الأ�سخا�ض اإىل الأماكن ال�سياحية، وهم اأكرث الأ�سخا�ض عر�سة لهذه 

الأمرا�ض، الذي ينقلها بعو�ض النمر الآ�سيوي، ولكن كيف يحمي هوؤلء 
الأ�سخا�ض الذين توجهون الأماكن ال�سياحية من هذا البعو�ض؟.

ويعترب هذا النوع من اأخطر احل�رشات يف العامل، ول تتمثل امل�سكلة يف 
احل�رشة نف�سها، ولكنها تعترب من م�سببات الكثري من الأمرا�ض، التي 

يتم نقلها عن طريق البعو�ض، وخا�سة مع النت�سار الكبري لبعو�ض النمر 
الأ�سيوي وامل�رشي.   وتعمل بعو�سة النمر ب�سكل اأ�سا�سي على نقل ثالثة 
اأمرا�ض، زيكا و�سيكونغونيا وحمى ال�سنك، وتتم الإ�سابة بهذه الأمرا�ض 

عن طريق الفريو�سات، التي توجد ب�سكل اأ�سا�سي يف اآ�سيا واإفريقيا 
واأمريكيا اجلنوبية والو�سطى، وبالطبع ل يُفرق البعو�ض ما بني ال�سكان 

املحليني وال�سياح.

املالريا 

تعترب املالريا من اأهم الأمرا�ض، التي يتم نقلها عن طريق البعو�ض، 
والتي �سهدت تراجًعا كبرًيا يف الآونة الأخرية، بف�سل نتائج برامج 

املكافحة الناجحة من ناحية، واإىل تزايد تلوث املياه من ناحية اأخرى، 
نظًرا لأن البعو�سة الناقلة ملر�ض املالريا حتتاج ملياه نظيفة لتكاثرها، 

على العك�ض من بعو�سة النمر، ولذلك تراجع خطر الإ�سابة باملالريا 
يف الكثري من البلدان الواقعة يف جنوب اآ�سيا واأمريكا اجلنوبية بدرجة 
كبرية. التطعيمات وعدم وجود التطعيمات يعترب من اأكرب امل�سكالت 

بالن�سية لالأمرا�ض التي يتم نقلها عن طريق البعو�ض، ولذلك فاإن 
احلماية من البعو�ض تكون هي الو�سيلة الفعالة الوحيدة �سد الأمرا�ض، 
ونظرا لوجود اأنواع من البعو�ض تن�سط خالل الليل واأخرى اأثناء النهار، 
فاإنه يتعني على ال�سياح حماية اأنف�سهم من البعو�ض على مدار ال�ساعة. 

منها حمى النيل الغربي، واأخطرها حمى ال�سنك، وفريو�س »زيكا«

بعو�ض النمر تنقل ما يزيد عن 22 مر�صا فريو�صيا 
اأظهرت نتائج ر�سد احل�رشات الناقلة 
يف  النمر  بعو�ض  انت�سار  لالأمرا�ض 
عدة اأماكن باجلزائر،مت اكت�ساف هذه 
البعو�سة، ذات اللون الأ�سود واملنقطة 
بالأبي�ض كالنمر، يعد موطنها الأ�سلي 

جنوب �رشق اأ�سيا.

اأين تنت�سر؟

كبري  ب�سكل  تنت�رش  احل�رشة  هذه 
املياه  تخزين  يتم  التي  الأماكن  يف 
تتكاثر  حيث  حمكم،  غري  ب�سكل  بها 
عذبة  مياه  وجود  حال  يف  احل�رشة 
هذه  داخل  وتزداد  وتنمو  مك�سوفة 
واأ�سجار  مياه  بوجود  وترتبط  املياه، 
يتم  حيث  وخارجها،  املنازل  بجانب 
وبراميل  عبوات  داخل  املياه  و�سع 
هذه  لظهور  يوؤدي  ما  تغطيتها  دون 
البعو�سة  هذه  بها.  وتكاثرها  احل�رشة 
املاء، ومتر  داخل  اأيام   7 تعي�ض ملدة 

ثم  البي�سة  هي  تطور  مراحل  باأربعة 
الريقة ثم ال�رشنقة ثم احل�رشة البالغة، 
�سطح  على  البي�ض  الأنثى  ت�سع  حيث 

املاء الراكد، يفق�ض البي�ض بعد يومني 
وتتغذى  تعي�ض  �سغرية  يرقات  وتخرج 
تتحول  اأيام  اأربعة  بعد  املاء  داخل 

بدورها  والتي  �رشنقة  اإىل  الريقات 
�رشورية  فاملياه  بعو�سة،  اإىل  تتحول 

يف حياة هذه البعو�سة.

ماذا تفعل اإن تعر�صت لل�صعة بعو�ض النمر؟

مكافحة بعو�ض النمر 

لل�سعات  تعر�سهم  فور  الأ�سخا�ض  على 
بعو�ض موؤملة نهارا واأثناء تواجدهم حتت 
الأ�سجار البحث عن اأماكن تكاثر بعو�سة 
التوجه  يجب  كما  منها،  والتخل�ض  النمر 
اأو الت�سال بالبلدية اأو دائرة �سحة البيئة 
ومكافحة  املنطقة  عن  بالك�سف  وتقوم 
املبيدات  ر�ض  خالل  من  البعو�سة 
تلك  املوجودة يف  املياه املخزنة  واإزالة 

املنطقة.
تغطي  طويلة  مالب�ض  بارتداء  ويُن�سح 
خارج  التواجد  اأثناء  والأيدي  الأرجل 
البعو�ض،  ن�ساط  اأوقات  يف  لياًل  املنزل 
للبعو�ض  وا�ستخدام م�ستح�رشات طاردة 
النمر  بعو�سة  قر�سة  بني  التميز  وميكن 
البعو�ض  اأن  حيث  غريها،  من  الآ�سيوي 
املتعارف عليه يلدغ اأثناء الليل، اأما النمر 

املنزل  وخارج  النهار  اأثناء  تلدغ  فهي 
ما  تنقل  البعو�سة  هذه  بداخله.  ولي�ض 
يزيد عن 22 مر�سا فريو�سيا منها حمى 
ال�سنك،  حمى  واأخطرها  الغربي،  النيل 
اللدغ  اأعرا�ض  اأهم  من  »زيكا«  وفريو�ض 
باجللد  واحمرار  �سديدة  بحكة  الإ�سابة 
انت�سار  اأن  موؤكدا  �سلب،  وتورم  وانتفاخ 
ال�سباح  �ساعات  يف  يكون  البعو�سة  هذه 

الباكر ويف �ساعات الغروب.
اجللد  بح�سا�سية  امل�سابون  ين�سح  و 
مراجعة  احل�رشة  بهذه  لدغهم  حال  ويف 
طبيب خمت�ض لتفادي ح�سول اأي اأمرا�ض 
كافة  ودعا  البعو�سة،  هذه  ب�سبب  جلدية 
النمر  لقر�سة  يتعر�سون  ومن  املواطنني 
الآ�سيوي و�سع املاء البارد على الفور، اأو 

اأي �سيء يقلل احل�سا�سية.

اإن اأي كميه مياه راكدة مك�سوفة لأكرث من ع�رش 
اأيام تكون فر�سة لتكاثر بعو�سة النمر ، الأمر الذي 

يجب اأن نحر�ض على عدم القيام به، وان ل ن�سع 
اأوعية يف حميط املنزل وبها مياه، وجتفيف املياه 

الراكدة وامل�ستنقعات يف �ساحات املنزل وحول 
الأ�سجار واأحوا�ض الزهور، كما يجب اإغالق احلفر 
المت�سا�سية وحفر معاجلة املياه العادمة باإحكام 

وتغطية فتحات موا�سري التهوية ب�سبك ناعم، وتنظيف 
وجتفيف امل�سارب والأوعية امل�ستخدمة ل�سقاية 

احليوانات والطيور مرة كل اأ�سبوع  واأ�ساف اأنه 
يجب اإغالق اآبار جتميع مياه الأمطار وو�سع �سبك 

على فتحات اأنابيب تو�سيل املياه، واملحافظة على 
جماري مياه الأمطار واملياه العادمة خالية من 

النفايات والإطارات التالفة و اأي مواد متنع جريان 
املياه وي�سبح منا�سباً لتكاثر البعو�ض.

ومتتاز بعو�سة النمر باأنها ل تطري مل�سافات بعيدة، 
وعندما تل�سع ال�سخ�ض تبقى يف حميط ومكان 
تكاثرها، وتاأتي على ال�سخ�ض من خالل رائحة 

ج�سمه.

فوائد »الق�صطة« العجيبة!
اأوراق  فائدة  اإ�سبيلية  اأكد علماء من جامعة 
�سجرة الق�سطة »Annona muricata« يف 
التخفيف من اأعرا�ض مر�ض الفيربوميغاليا 
)اأمل ع�سلي ليفي يتف�سى يف اجل�سم( وخا�سة 

الآلم املزمنة والكتئاب والقلق.
اخلوا�ض  اإىل  الإ�سبانيون  العلماء  واأ�سار 
الفاكهة  هذه  اأوراق  ملغلي  العالجية 
ال�ستوائية يف قمع الآثار اجلانبية املزعجة، 
بعد درا�سة ا�ستمرت �سهرا كامال على فئران 

التجارب.

هذه  خالل  من  اخلرباء،  تو�سل  وقد 
مغلي  من  املثالية  اجلرعة  اإىل  التجربة، 
اأوراق الق�سطة، يف اإيقاف الآلم والأعرا�ض 
الآن  وهم  الفيربوميغاليا،  ملر�ض  اجلانبية 
التجارب  لإجراء  التح�سريية  املراحل  يف 

ال�رشيرية على الب�رش.
مل  ال�سجرة  هذه  فوائد  اأن  العلماء  ويذكر 
ا�ستخدمت  فقد  فجاأة،  عليها  التعرف  يتم 
ال�سعبي  الطب  يف  الق�سطة  واأوراق  ثمار 
والن�سف  ال�ستوائية  املنطقة  بلدان  لدى 

بها عدة  الأر�سية، وعوجلت  للكرة  اجلنوبي 
اأمرا�ض كالإ�سهال والقرحة وال�سلع والزحار 

وغريها.
ونوه الباحثون اإىل اخل�سائ�ض العالجية التي 
مت التاأكد منها علميا. فاأوراق �سجرة الق�سطة 
حتتوي على مواد غذائية تقوي جهاز املناعة 
وتقلل خطر الإ�سابة باأي اأنواع من العدوى. 
كما اأنها تقلل من خطر الإ�سابة باللتهابات 

وخا�سة املتعلقة بالتهاب املفا�سل. 
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�ل�سيدة خديجة – ر�سي �هلل عنها ...  وفاء بال حدود
�سلم  و  عليه  اهلل  �سلى  اهلل   ر�سول  كان 
يزال  فال  دوًما،  ويذكرها  اإليها،  يحن 
يذكر ف�سائلها حتى تغار اإحدى زوجاته، 
وكان يكرم �سويحبات خديجة، فاإذا ذبح 
اأو طبخ اأهدى اإليهن، اإكراًما لها. وهي يف 
قربها !  واإذا ذكَرها ذاكُرها يف ح�رضة 
ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم – اإذا 
لها،  يرق   – و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   – به 
ويذكرها، وي�ستغفر لها، ويذكر ف�سائلها 
حديثة،  عليه  يقطع  عار�ٌض  ياأتيه  حتى 
حتْوُل   – عائ�سة  ك�سجرة   – و�سجرة 
احلديث  وبني  اهلل  ر�سول  بني  بغريتها 
يح�سل،  العك�ض  اأن  بيد  خديجة،  عن 
خديجة  من  ونالت  عائ�سة  غارت  فاإذا 
فقالت:  �رضتها  من  املراأة  تنال  كما 

 ،« منها  اهلل بخري  اأبدلك  قد   ! » عجوٌز 
يف  اهلل  ر�سول  فيزيد  بلة،  الطينة  زادت 
ف�سلها  عن  احلديث  من  ويكرث  ذكرها 
تاأتيه  احلال حتى  وي�ستمر   ، واأكرث  اأكرث 
عن  احلديث  تقطع  �سارفة  اأو  عادية 
ف�سل خديجة ! ويوم بدر ] يف رم�سان 2 
هـ [، جاءت كل ع�سرية تفتدي اأ�رضها 
الَْعا�ِض  اأبو  وكان  امل�سلمني،  نُيوب  من 
بِْن الّرِبيِع - زوج زينب – بني الأ�سارى، 
بنت  وبني  بينه  فرق  قد  الإ�سالم  وكان 
 ،- و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   – اهلل  ر�سول 
واأرادت زينب – الوفية بنت الوفية – اأن 
تنقذ زوجها من الأ�رض، علها تَرد له يًدا 
من اأياديه البي�ساء، اأو ي�رضح اهلل �سدره 
لالإ�سالم .  وبينا النا�ُض يتوافدون على 

النبي – �سلى اهلل عليه و�سلم – كل ٌيدفع 
الفداء لقاء قب�ض اأ�سريه؛ اإذ بعثت زينب 
و�سلم  �سلى اهلل عليه   – اهلل  بنت ر�سول 
- يف فداء اأبي العا�ض مباٍل وبعثت فيه 
بقالدة خلديجة، كانت اأَدخلتها بها على 
اأبي العا�ض .  وجيء باملال والقالدة اإىل 
 ،  - و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   – اهلل  ر�سول 
عينا  وقعت  فلما  العا�ض،  اأبي  لإطالق 
ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم – على 
�َسِديَدًة،  ِرّقًة  لََها  َرّق  خديجة،  قالدة 
اإْن   «  :  - اأ�سحابه  ي�ست�سمح   – َوَقاَل 
َوتَُرّدوا   ، اأَ�ِسرَيَها  لََها  تُْطِلُقوا  اأَْن  َراأَيْتُْم 
َعلَيَْها َمالََها ، َفاْفَعلُوا » َفَقالُوا : نََعْم يَا 
َر�ُسوَل اهلّلِ . ففعلوا ] ابن ه�سام 652/1 

) بت�رضف ( [

نيات ينبغي ��ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �سحيح م�سلم عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه 
يف احلديث القد�سي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�سنة فاأنا اكتبها له ح�سنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�سهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�سادقة من جميع الذنوب ال�سالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�سهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�سالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�سب اأكرب قدر ممكن من احل�سنات يف 
هذا ال�سهر ففيه ت�ساعف الأجور والثواب .
5. نية ت�سحيح ال�سلوك واخللق واملعاملة 

احل�سنة جلميع النا�ض .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رضه بني النا�ض 

م�ستغاًل روحانية هذا ال�سهر .
7. نية و�سع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية بالإلتزام به .

حديث �لعارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �ساأله الن�سيحة 

، فقال له عليك بخم�ض :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�ض .قلت : كيف ؟! فقال : الأوىل فتح ، و 

الثانية �رضح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�سة ر�سا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب ، ما�سممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�سك طاب..
و الثانية : لول اأن �رضح �سدرك بالو�سال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�سغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�سيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �سَ
و اخلام�سة : ر�سي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رضته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ض ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ض...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�سكرك..

�لتوبة و�ال�ستغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�ستغفار يف اآيات عديدة، و�سور 
خمتلفة، وبيان ف�سل اهلل - �سبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�ستغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رض جميًعا اآدم - عليه 
ال�سالم - فع�سى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�سيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �ساأن كل الب�رض، يذنبون �ساعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�ستغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�سيطان، 

ويرحم الإن�سان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�سمل جموَع التائبني ب�سدق واإخال�ض، 
ولولها لفَقَد الإن�سان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�ستمراأ الذنوب، وظل �سائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌض من رحمة اهلل، 

ل ير�ساهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْضَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�ستغفار التي تهُبّ منها ن�سمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�سنات للتائبني 
ال�سادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �سَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َسِيّئَاِتِهْم َح�َسنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 

يهود ي�سهدون 
بنبوة نبينا �سلى 
�هلل عليه و�سلم

حممد  نبينا  نبوة  ب�سدق  اليهود  �سِهدت 
�سلى اهلل عليه و�سلم  قال اهلل عز وجل : 
ٌق  ِدّ ُم�سَ ْن ِعنِد اهلّلِ  ِمّ ِكتَاٌب  ا َجاءُهْم  َومَلَّ  (
َا َمَعُهْم َوَكانُواْ ِمن َقبُْل يَ�ْستَْفِتُحوَن َعلَى  مِلّ
ا َعَرُفواْ َكَفُرواْ  ا َجاءُهم َمّ الَِّذيَن َكَفُرواْ َفلََمّ

ِبِه َفلَْعنَُة اهلَلّ َعلَى الَْكاِفِريَن (
اأن�ض ر�سي اهلل عنه قال : كان غالم  عن 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  يهودي يخدم 
فمر�ض ، فاأتاه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
يعوده فقعد عند راأ�سه فقال له : اأ�سلم . 

فنظر اإىل اأبيه وهو عنده ، فقال له : اأطع 
اأبا القا�سم �سلى اهلل عليه و�سلم ، فاأ�ْسلََم 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وهو  ، فخرج 
اأنقذه من النار .  يقول : احلمد هلل الذي 

رواه البخاري .
اأبا  يُطيع  اأن  ابنه  اأمـر  اليهودي  فهذا 
القا�سم ، مما يدّل على اأنه يعلم يف قرارة 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  نبوة  ب�سدق  نف�سه 

و�سلم .

دخل ل�ض ي�رضق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�سمال فلم يجد �سيئا 

�سوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�سطار فال تخرج اإل ب�سئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �سئ 
قالت له : يا م�سكني خذ هذا الأبريق .... وتو�ساأ 
وادخل هذه احلجرة و�سل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�سالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �سيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�سلك وثوابك فلما فرغ من �سالته وجد 

ال�سارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�سلى من الع�ساء حتى وقت ال�سحر 

ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته �ساجدا ... فلما 
اأنهى �سالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رضى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�سيا من دارها �ساكرا 

ل�سنيعها 
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�سعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رضها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�سببك 

قربناه

على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن 
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل

�أقو�ل غري �مل�سلمني حول �سخ�ص �لنبي �سلى �هلل عليه و �سلم
)وا�سنجتون  الأمريكي  امل�ست�رضق   يقول    
واأعظم  النبيني  خامت  حممد  »كان  اإيرفنج(: 
الر�سل الذين بعثهم اهلل تعاىل ليدعوا النا�ض 

اإىل عبادة اهلل«.
ويقول : الربوفي�سور يو�سيودي كوزان ـ مدير 
)اأعظم حدث يف حياتي هو  مر�سد طوكيو: 

درا�سة  حممد  اهلل  ر�سول  حياة  در�ست  اأنني 
وافية، واأدركت ما فيها من عظمة وخلود(.

د.هانز  ال�سوي�رضي  الالهوت  عامل  ويقول   
كوجن : )ـ بحثت يف التاريخ عن مثل اأعلى لهذا 
حممد  العربي  النبي  يف  فوجدته  الإن�سان، 

�سلى اهلل عليه و�سلم(.
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قطر ت�شت�شيف حفل توزيع جوائز 
املهرجان الدويل لأفالم جنوب الهند

مب�ساركة اأكرث من مئتي �سخ�سية من م�ساهري ال�سينما الهندية، اأعلن الثالثاء يف الدوحة 
ا�ست�سافة قطر للمرة الأوىل احلفل ال�سنوي لتوزيع جوائز املهرجان الدويل ال�سينمائي لأفالم 

جنوب الهند )�ساميا 2019(اجلوائز التي �ستوزع يف احلفل -الذي �سيعقد يومي 15 و16 اأوت اجلاري 
يف �سالة لو�سيل الريا�سية التي تت�سع لنحو ثمانية اآلف �سخ�س- ق�سمت اإىل 18 فئة، ت�سمل كل 

جوانب الإنتاج ال�سينمائي، �سواء التمثيل، اأو الإخراج، اأو املوؤثرات ال�سوتية واملرئية.

-الذي  احلفل  وي�شعى 
دول  عدة  يف  �شنويا  يقام 
ماليزيا  منها  اآ�شيوية؛ 
و�شنغافورة- اإىل ا�شتغالل 
لل�شينما  الكبري  التاأثري 
م�شتوى  على  الهندية 
وا�شتقطاب  العامل، 
جمهور جديد من ع�شاق 
العامل،  يف  بوليود  �شينما 
من  »�شاميا«  يعد  حيث 
ال�شينما  فعاليات  اأهم 
م�شاهدة  الهندية 

ومتابعة.
االأ�شواء  احلفل  وي�شلط 
�شينما  على  العاملية 
واإيجاد  الهند،  جنوب 
ل�شناع  تفاعلية  من�شة 
الهند  جنوب  �شينما 
جمهورهم،  مع  للتوا�شل 
»�شاميا«  يحتفي  حيث 
الهند عرب  ب�شينما جنوب 
اأربع فئات، هي: »تيلوغو، 
وتامي، وكنادا، وماليامل«، 
للفائزين  اجلوائز  وتقدم 

�شمن تلك الفئات.
يف  احلفل  هذا  وياأتي 
اإطار برنامج العام الثقايف 
الذي   ،2019 قطر-الهند 
يعمل على تعزيز التفاهم 
امل�شرتك بني الهند وقطر 
من خالل دعوة اجلمهور 
ال�شتك�شاف  البلدين  يف 
اأوجه ال�شبه واالختالفات 
واالحتفاء  الثقافتني  بني 

بهما.

م�شاعل  �شفت  ولقد 
املجل�ش  من  �شهبيك 
بقطر  لل�شياحة  الوطني 
توزيع  حفل  ا�شت�شافة 
حدث  باأنه  �شاميا  جوائز 
التعاون  يعزز  تاريخي 
البلدين،  بني  الثقايف 
م�شددة على اأن املجل�ش 
بذل كافة اجلهود من اأجل 

ن�شخة مميزة للحفل.
اأن  �شهبيك  واأ�شافت 
تتويجا  يعد  احلفل 
»ال�شيف  مو�شم  لفعاليات 
يف قطر« االأكرب من نوعه 
ت�شمن  الذي  العام،  هذا 
وثقافية  ريا�شية  فعاليات 
الهند  كانت  وترفيهية 

هذه  جميع  يف  م�شاركة 
الفعاليات نظرا لالحتفال 
قطر-  الثقايف  بالعام 

الهند 2019.
التنفيذي  الرئي�ش  اأما 
»�شاميا«  ملهرجان 
فقد  اإندوري،  في�شنو 
الن�شخة  تكون  اأن  توقع 
املهرجان  من  الثامنة 
ا�شتثنائية، �شواء من حيث 
يف  وامل�شاركة  احل�شور 
حيث  من  اأو  املهرجان، 
واأفالم  جلوائز  املتابعة 

املهرجان حول العامل.
اأن  اإندوري  واأ�شاف 
اجلوائز  توزيع  حفل 
�شي�شهد م�شاركة وا�شعة 

�شينمائية  ل�شخ�شيات 
الهند،  يف  م�شهورة 
مثمنا الدعم الذي تلقاه 
املجل�ش  من  »�شاميا« 
بقطر  لل�شياحة  الوطني 
كافة  ت�شهيل  خالل  من 
احلفل  اإقامة  اإجراءات 

يف الدوحة.
اختيار  �شبب  وعن 
احلفل  الإقامة  الدوحة 
اإندوري  العام، قال  هذا 
املهرجان  اإدارة  اإن 
اإىل  الو�شول  ت�شتهدف 
من�شات جديدة تخاطب 
�شعوب  خاللها  من 
العامل عرب لغة ال�شينما، 
م�شددا على اأن ال�شينما 

جناحا  حققت  الهندية 
كبريا يف منطقة اخلليج 
وهذه  اأجمع،  والعامل 
هذا  تعزز  املهرجانات 

النجاح.
اإنتاج  فر�ش  وعن 
قطري- �شينمائي 

امل�شتقبل،  يف  هندي 
التنفيذي  الرئي�ش  قال 
يعد  احلفل  اإن  ل�شاميا 
للتعاون  االأوىل  التجربة 
لن  ولكنه  قطر،  مع 
فهناك  االأخرية؛  يكون 
فر�شة حاليا للبحث عن 
اإمكانية حتقيق ذلك مع 
جهات االإنتاج القطرية.

املمثلتان  ت  وعربرّ
اأندريا  الهنديتان 
ومانفيكا  جريمييا 
�شعادتهما  عن  هاري�ش 
الدوحة،  يف  للتواجد 
هذا  يف  وامل�شاركة 
ال�شنوي  املهرجان 
حجم  مثمنني  املهم، 
الكبرية  اال�شتعدادات 
هذا  لنجاح  اجلارية 

احلفل الكبري.
وتنق�شم عرو�ش االأفالم 
على  �شت�شتمر  -التي 
اأربع  اإىل  يومني-  مدى 
�شتعر�ش  حيث  لغات، 
والتاميل  التيلجو  اأفالم 
يف 15  اأوت ، و�شتعر�ش 
واملااليا  الكانادا  اأفالم 

يف 16 اأوت .

ه�شام عبا�س يطرح »�شاري 
بالغايل«

   
ه�شام  امل�رشي  املطرب  طرح 
»�شاري  اأغنياته  اأحدث  عبا�ش 
الر�شمية  القناة  عرب  بالغاىل«، 

ل�رشكة »مزيكا« مبوقع يوتيوب.
كلمات  من  بالغايل«  »�شاري  اأغنية 
ح�شن عطية، واأحلان اأحمد زعيم، 

وتوزيع توما.
بالغايل«  »�شارى  اأغنية  وتخطت 
طرحها،  بعد  م�شاهدة،  األف   125

عرب موقع يوتيوب.
وتعد اأغنية »�شارى بالغايل« اإحدى اأغنيات األبوم ه�شام عبا�ش اجلديد 
فاتت«،  اللي  »الفرتة  منها:  اأخرى  اأغنيات  وي�شم  �شجة«،  »عامل 
»اهربي«، »كده عيب«، »اللي احنا فيه«، »حاجات مبتتفهم�ش«، »اأغلى 

من العني«، و«هنا خليك«.
وتعاون ه�شام مع �شعراء وملحنني وموزعني منهم: اأمين بهجت قمر، 
وحممد  جمعه،  وحممد  عطية،  وح�شن  طعيمة،  واأمري  نور،  و�شادي 
النادي، واأحمد زعيم، وحممد يحيى، وتامر علي، وتوما، وهاين ربيع، 

وو�شام عبداملنعم.

نوال الزغبي حت�شد جناحات 
متتالية وبانتظار جتربة جديدة !

جتري الفنانة نوال الزغبي ن�شاطاً 
ملحوظاً منذ �شنتني، وال تتوانى عن 
املهرجانات  معظم  يف  امل�شاركة 
�شيفة  حلولها  واآخرها  اخلا�شة 
على مهرجان االإ�شكندرية لالأغنية 
و26    23 بني  فعالياته  تبداأ  الذي 

اآوت اجلاري.
الزغبي  اأن  املعلومات  توؤكد 
�شتفتتح املهرجان الذي �شي�شارك 
فيما  والعرب،  امل�رشيني  الفنانني  من  جمموعة  فعالياته  اأيام  خالل 

يختتم حفل االفتتاح الفنان الكبري حممد منري.
عن  الزغبي  نوال  ب�شاأن  املتداولة  املعلومات  توؤكد  مل  ذلك،  اإىل 
موعد بداية برناجمها على روتانا ويب، حيث من املفرت�ش اأن يكون 
حمطات  تكثرّف  والذي  تالنت«  »ذا  عنوان  ويحمل  الغنائية  للمواهب 

روتانا االإعالنات الدعائية اخلا�شة به.
واملعروف اأن نوال الزغبي ، بداية االتفاق معها ، اأعربت عن �شوقها 
لدخول هذه التجربة التي �شت�شعها للمرة االأوىل يف موقف احلكم على 

مواهب عربية.

تامر ح�شني يطرح برومو 
»الفلو�س«

   
تامر ح�شني  النجم امل�رشي  طرح 
»الفلو�ش«،  اجلديد  فيلمه  برومو 
عرب �شفحته الر�شمية مبوقع في�ش 

بوك.
فيلم »الفلو�ش« كان يحمل ا�شم »كل 
�شنة واأنت طيب« كا�شم موؤقت قبل 
اأن ي�شتقر فريق العمل على اختيار 
للعمل، ومن  نهائي  كا�شم  »الفلو�ش 
العر�ش  بدور  طرحه  املتوقع 

ال�شينمائي يف عيد االأ�شحى املقبل.
بعد  م�شاهدة،  ملليون  ون�شف  مليون  »الفلو�ش«  فيلم  برومو  وتخطى 

طرحه عرب ال�شفحة الر�شمية لتامر ح�شني مبوقع في�ش بوك.
فيلم »الفلو�ش« من بطولة تامر ح�شني، خالد ال�شاوي، زينة، وحممد 
�شالم، ق�شة تامر ح�شني، �شيناريو وحوار حممد عبد املعطي، اإنتاج 

»نيو �شين�رشي«، واإخراج �شعيد املاروق.

»واما« يطرح »ال�شيف ابتدى«
الغنائي  »واما«  فريق  طرح 
اأحدث اأغنياته »ال�شيف ابتدى«، 
االألبوم  اأغنيات  اأوىل  وهي 
القناة  عرب  للفريق،  اجلديد 
 Nogoum« ل�رشكة  الر�شمية 

Records« مبوقع يوتيوب.
من  ابتدى«  »ال�شيف  اأغنية 
واأحلان  رجب،  هانى  كلمات 
اأمني  وتوزيع  ح�شني،  مديح 

نبيل.
بحر«  »�شم�ش  اأغنية  وتخطت 
80 األف م�شاهدة، بعد طرحها، 

عرب موقع يوتيوب.

اأغنيات، ومن  وي�شم االألبوم 10 
املقرر طرح األبوم »واما« خالل 

�شهر اأوت احلايل.

ويتعاون فريق »واما« يف االألبوم 
اأمين  ال�شعراء:  مع  اجلديد 
اأمري طعيمة، نادر  بهجت قمر، 

عبد اهلل، حممد عاطف، جمال 
وهاين  املالكي،  اأحمد  اخلويل، 

رجب.
فيما يتعاون الفريق مع امللحنني 
تامر  جمال،  رامى  عز،  خالد 
ح�شني،  �شالح  اأحمد  عا�شور، 
ومديح، كما حلن كل من اأحمد 
اأع�شاء  نور  حممد  فهمي، 

الفريق بع�ش االأغاين.
ف�شارك  املو�شيقي  والتوزيع 
فيه كل من نادر حمدي، وتوما، 
�شمري،  ورامي  فاروق،  واإيهاب 

واأمني نبيل.
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"ماكان" من  اجلديد  املوديل  تطلق  بور�سه 

النقاب  بور�شه  �رشكة  ك�شفت 
من  اجلديد  املوديل  عن 
التي   ،Macan اأيقونتها 
الأرا�شي  موديالت  لفئة  تنتمي 
املناف�شة  نار  لت�شعل  الوعرة، 
اإم  وبي   GLC مر�شيد�س  مع 
ال�رشكة  واأو�شحت   X3 دبليو 

اجلديد  املوديل  اأن  الأملانية 
من Macan يتميز من اخلارج 
 LED ك�شافات  خالل  من 
يف  املمتد  الإ�شاءة  و�رشيط 
ال�شيارة، يف حني ميتاز  موؤخرة 
ال�شا�شة  من خالل  الداخل  من 
 11 قيا�س  الكبرية  اللم�شية 

قيا�شي  ات�شال  مع  بو�شة، 
والرتتيب  الإنرتنت،  ب�شبكة 

اجلديد للكون�شول الأو�شط.
من  الأ�شا�شي  املوديل  ويعتمد 
حمرك  �شواعد  على  ال�شيارة 
 185 بقوة  الأ�شطوانات  رباعي 
كيلووات/252 ح�شان، يف حني 

 Macan S املوديل  يعتمد 
 3.0 �شعة  تربو  حمرك  على 
كيلووات/354   260 وبقوة  لرت 
املوديل  دفع  ويتوىل  ح�شان 
Macan Turbo حمرك تربو 
مزدوج �شعة 2.9 لرت وبقوة 324 

كيلووات/440 ح�شان.

�سناعة ال�سيارات الأوروبية ترحب 
بالتفاق التجاري مع اأمريكا

رحب احتاد م�شنعي ال�شيارات 
البناء"  "احلوار  بـ  الأوروبي، 
رئي�س  بني  التجارة  ب�شاأن 
كلود  الأوروبية جان  املفو�شية 
الأمريكي  والرئي�س  يونكر 
"اإريك  وقال  ترامب،  دونالد 
التنفيذي  الرئي�س  يونارت"، 
"�شناعتنا  بيان  يف  لالحتاد، 
يف  ميكن  ما  باأف�شل  تزدهر 
احلواجز  من  اخلالية  البيئة 
التفاق  اأن  م�شيفا  التجارية"، 
الذي تو�شل اإليه يونكر وترامب 
يف  "خطوة  املا�شي  الأربعاء 
اأجل  من  ال�شحيح  الجتاه 

تخفيف التوترات التجارية".
يف  اأعرب  قد  الحتاد  كان 
من  قلقه  عن  �شابق  وقت 
بفر�س  الأمريكية  التهديدات 
ال�شيارات  واردات  على  ر�شوم 
وقطع غيارها، يف الوقت الذي 
الأوروبي  الحتاد  فيه  حترك 
ال�شلب  �شناعة  حماية  نحو 
الر�شوم  زيادة  بعد  املحلية 
الأمريكية على واردات ال�شلب 

والألومنيوم.
وزير  قال  فيما  ذلك  ياأتي 
"�شتيفن  الأمريكي  اخلزانة 
اإن  اخلمي�س  اأم�س  مون�شن" 
الإدارة الأمريكية قررت جتميد 

على  ر�شوم  فر�س  اقرتاح 
من  املتحدة  الوليات  واردات 
بعد  غيارها،  وقطع  ال�شيارات 
عاملة  "خطوط  اإىل  التو�شل 
الأوروبي  الحتاد  مع  لتفاق" 
جانبي  بني  التجارة  ب�شاأن 

املحيط الأطل�شي.
"�شي. لقناة  "مون�شن"  وقال 

التلفزيونية  اإن.بي.�شي" 
"الآن  الأمريكية  القت�شادية 
حقيقي"،  اتفاق  اإىل  �شنحوله 
م�شيفا اأن الر�شوم التي تفر�شها 
الوليات املتحدة على وارداتها 
من  والألومنيوم  ال�شلب  من 
والإجراءات  الأوروبي  الحتاد 
التي اتخذها الحتاد  امل�شادة 
املنتجات  من  جمموعة  �شد 
"اول  �شيكون  الأمريكية 
مو�شوع" على طاولة املحادثات 
بني الوليات املتحدة والحتاد 

الأوروبي.
"املرحلة  اإن  مون�شن  واأ�شاف 
حل  تقدمي  �شتكون  الأوىل 
فوري لهذه املو�شوعات بحيث 
على  ر�شوم  اأي  هناك  تكون  ل 
لدينا  اأن  اعتقد  اجلانبني.. 
اإىل  )للو�شول  ممهدة  اأر�شا 
النزاع  حل  وامتنى  اتفاق( 

ب�رشعة كبرية".

اي   Q4 عن  اأودي  ك�شفت 
الختبارية يف معر�س  ترون 
والتي  لل�شيارات،  جنيف 
ت�شارك �شماتها مع موديالت 
اي ترون الكهربائية الأخرى، 
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 لأودي بو�شع 
�شخمة  واإطارات  عجالت 
املوديل  يف  نراها  لن  غالباً 
اخللفية  يف  بينما  الإنتاجي، 
 LED �شوئي  �رشيط  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
ل  وت�شارع  كواترو  رباعي 
اإىل 100 كم\�س يف  به  باأ�س 
ق�شوى  و�رشعة  ثانية،   6.3
عند  اإلكرتونياً  حمددة 
من  بالطبع  كم\�س.   180
�شيارة  اأي  يف  الأ�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 
الفرتا�شية  اأودي  مق�شورة 
مل�شية  ب�شا�شة  الأحدث، 
بجميع  تتكفل  اإن�س   12.3
الرتفيهية  املعلومات  مهام 
ومن  ال�شيارة  وخا�شيات 
املتوقع و�شول Q4 اي ترون 
نهايات  يف  الإنتاج  ملرحلة 
2020، لتكون خام�س موديل 

كهربائي بالكامل لأودي.  

اودي Q4 اي ترون الختبارية متهد 
لإطالق SUV كهربائية اأملانية

فولك�س واجن جولف 2020 اجلديدة كليًا تظهر اأثناء اختبارها
امل�شورون  متكن   – نت  املربع 
التقاط  من  موؤخراً  التج�ش�شيون 
الثامن  للجيل  حديثتني  �شورتني 
جولف   2020 واجن  فولك�س  من 
دون  واملانيا  افريقيا  جنوب  يف 
اأي متويهات، رغم اأن هذه النماذج 
حول  كمة  اأغطية حمحُ كانت حتمل 
امل�شابيح  مثل  حمدد  اأجزاء 
نرى  ولكننا  واخللفية،  الأمامية 
اليوم اأول �شور جت�ش�شية احرتافية 
يف  اختبارها  اأثناء   2020 ملوديل 
فولك�س  تظهر  ال�شمالية.  اأوروبا 
هيئتها  يف   2020 فولف  فافن 
الإنتاجية بال�شور مغطاة بتمويهات 
اأملانية،  اأرقام  لوحات  مع  كاملة 
 LED فيظهر منها فقط م�شابيح
الزجاج  جزئي،  ب�شكل  التوقيعية 
الأمامية،  والنوافذ  الأمامي 
من  الكثري  ن�شهد  لن  اأننا  ويبدو 
تبدو  الأبعاد  اأن  رغم  التغيريات، 
الهيكل  يبدو  حيث  قلياًل،  خمتلفة 
قلياًل من املوديل  واأعر�س  اأطول 
احلايل، مع زيادة طول وانخفا�س 
املقدمة ملظهر اأكرث ريا�شية، يف 
حني مَنّت قاعدة العجالت لزيادة 

م�شاحة الركاب باخللف.

املق�شورة  �شت�شبح  لذلك،  نتيجة 
على  ح�شولها  بجانب  اأكرث  رحبة 
مزيد من تقنيات الت�شال والأمان 
حيث  الذاتية،  ن�شف  القيادة  مثل 
بالداخلية  التحديثات  �شرتتكز 
لرنى حت�شينات يف جودة اخلامات 
وم�شتوى الراحة. مع تطور ت�شميم 
فاغن  فولك�س  �شتتجه  اخلارجية، 
غولف 2020 للح�شول على ن�شخة 
 MQB با�شم  من�شتها  من  اأخف 
من  مزيد  ا�شتخدام  عرب   Evo
مما  هيكلها،  يف  اخلفيفة  املواد 

كما  كغم   45 بقدر  الوزن  يقلل 
ر�شاقة  لزيادة  وذلك  متوقع،  هو 
التحكم والتوجيه وكفاءة ا�شتهالك 
اجلديد  اجليل  �شياأتي  الوقود. 
خيارات  عدة  مع  جولف  من 
ن�شخة  يت�شمن  ما  للمحركات، 
GTE هجينة قابلة لل�شحن ومدى 
اأكرب من ال�شابق، بجانب جمموعة 
 GTR من حمركات التريبو ون�شخ

وR عالية الأداء.
كانت  اإن  الوا�شح  غري  ومن  هذا 
ب�شنع  �شت�شتمر  واجن  فولك�س 

بثالثة  هات�شباك  غولف  ن�شخة 
على  الإقبال  لقلة  نظراً  اأبواب 
الأخرية،  بالأعوام  الن�شخة  هذه 
�شنعرف  اأننا  املوؤكد  من  ولكن 
مزيد من املعلومات عند تد�شني 
الثالث  باجليل  كلياً  اجليل اجلديد 
على  �شيتم  ما  اجلاري،  العام  من 
الأغلب خالل معر�س فرانكفورت 
حيث  �شبتمرب،  ب�شهر  لل�شيارات 
بالفعل  الأملانية  ال�شانعة  اأعلنت 
يونيو  يف  الإنتاج  �شتبداأ  اأنها 

القادم.

هيونداي تو�سان N لين الريا�سية تك�سف نف�سها ر�سميًا
الريا�شية   N Line ن�شخ  طرح  عقب 
العام  فا�شتباك   i30 و   i30 ملوديالت 
لإعطاء  هيونداي  تتجهز  املا�شي، 
التعديالت  من  املغرية  احلزمة  هذه 
تو�شان،  الأوىل،  للمرة   SUV ل�شيارة 
والتي �شتحظى مبظهر اأكرث جراءة مع 

حتديثات خفيفة يف الداخلية كذلك.
التي ح�شلت عليها  التغيريات  وتتعدى 
قامت  حيث  ال�شكلي،  اجلانب  تو�شان 

بتعديل  هيونداي 
ونظام  التوجيه 

التعليق لتوفري 

اأ�شبحت  حيث  اأمتع،  قيادة  جتربة 
النواب�س اأكرث ثباتاً بـ 8% يف الأمام و%5 
يف اخللف، مع تعديالت برجمية جلعل 

التوجيه اأكرث ا�شتجابة.
لين   N تو�شان  هيونداي  وتاأتي 
مع  كبري،  اأ�شود  اإن�س   19 بجنوط 
اأغطية  يف  الغامق  ال�شواد  ا�شتمرار 
مع  ال�شقف،  وجناح  اجلانبية  املرايا 
اإعادة ت�شميم امل�شدات خ�شي�شاً لهذه 

 . لن�شخة ا

ت�شمل  التي  التغيريات  يف  ون�شتمر 
م�شابيح LED نهارية خا�شة لل�شيارة 
مع مقاعد ريا�شية اأمامية بدعم جانبي 
وهناك يف  هنا  اأحمر  وتخييط  اأف�شل 
املق�شورة و�شعارات N على املقاعد 

لتمييزها عن تو�شان العادية.
لين   N موديالت  مع  احلال  هو  كما 
لقوة  حتديثات  اأي  توجد  ل  الأخرى، 
التي ت�شمل وحدة برتولية  املحركات، 

بقوة  لرت   1.6 �شعة 

بقوة  لرت   1.6 وديزل  ح�شان   174
134 ح�شان وديزل اآخر 2.0 لرت بقوة 
182 ح�شان، اإما بنظام دفع اأمامي او 
ب�شت �رشعات  يدوي  رباعي، مع جري 

اأو اوتوماتيكي مزدوج ب�شبع �رشعات.
القوة  من  املزيد  يف  الراغبني  لهوؤلء 
الكاملة   N لن�شخة  النتظار  عليهم 
الإ�شاعات  تناقلت  والتي  لتو�شان، 
ولكن  ح�شان،   340 بقوة  موؤخراً  عنها 
روؤية  املتوقع  من  لي�س 
عامني  قبل  ال�شيارة 

من الآن.
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في�سبوك تخ�سر 20% من قيمتها ال�سوقية بعد نتائج مالية خميبة

  �سجلت في�سبوك اأكرب انخفا�ض 
تاريخ  طوال  ال�سوقية  قيمتها  يف 
انخف�ض  اأن  بعد  وذلك  ال�رشكة 
اأعلنت  اأن  بن�سبة 20% بعد  ال�سهم 
ال�رشكة عن نتائج مالية متوا�سعة 
لتخ�رش  الثاين من 2019  الربع  يف 

اإىل 120 مليار من  بالتاي ماي�سل 
ال�سهم  فعل  ردة  ال�سوقية  قيمتها 
حذرت  اأن  بعد  جائت  ال�سلبية 
في�سبوك اأي�سا من تباطوؤ النمو يف 
الأ�سهر القادمة موؤكده اأنها �ستقوم 
لتح�سني  املال  من  الكثري  باإنفاق 

�سمعة في�سبوك ومعاجلة خماوف 
يف  ماحدث  بعد  امل�ستخدمني 

ق�سية كامربيدج اأناليتيكا.
متلك  اأنها  في�سبوك  اأعلنت  اأي�سا 
ن�سط  م�ستخدم  مليار   2.23
الفرتة  بنف�ض  مقارنة   %11 بزيادة 

ن�سبة  اأبطاأ  يعني  وهذا   2018 يف 
واأكدت  في�سبوك  تاريخ  يف  منو 
ا�ستمرار  تتوقع  انها  ال�رشكة 
امل�ستخدمني  اأعداد  منو  تباطوؤ 
عن  املذكورة  الأ�سباب  لنف�ض 

اخل�سو�سية و�سمعة في�سبوك.

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ملونة م�سفوفة على ال�سا�سة.

في�س بوك توقف 
ة  م�سروع طائرات م�سيرّ

لتوفي الإنرتنت

اأوقفت في�ض بوك الربنامج الذي اأطلقته �سنة 2014 بهدف 
اإىل  النفاذ  تتيح  ة  امل�سريرّ الطائرات  من  اأ�سطول  ت�سنيع 
الإنرتنت يف املناطق املحرومة من هذه التقنية واأكدت 
عن  ال�ساأن  هذا  يف  اأ�سدرته  الذي  البيان  يف  املجموعة 
نيتها موا�سلة تطوير الأجهزة الطائرة لتوفري الإنرتنت يف 
املناطق النائية، لكن مع تركيز جهودها مع �رشكائها على 

الإنتاج ال�سناعي.

وتعتزم في�ض بوك اإغالق مكاتبها يف بريدجووتر يف جنوب 
ر م�رشوع »اأكويال« لطائرات  غرب اإجنلرتا حيث كان يطورّ
بوك  في�ض  وتتعاون  ال�سم�سية  بالطاقة  تعمل  طيرّار  بال 
خ�سو�ساً مع اإيربا�ض على تطوير طائرات �سم�سية بدون 
طيرّار ا�سمها »هاب�ض«وتعمل غوغل من جهتها على م�رشوع 
ر النفاذ اإىل الإنرتنت يف املناطق املعزولة  »لون« الذي يوفرّ

من خالل مناطيد هيليوم حتلرّق يف ال�سرتاتو�سفري.

ن�سخة الويب ل�سكايب اأ�سبحت 
قائمة بذاتها يف مت�سفحي 

غوغل كروم واإيدج
  اإذا كنت من م�ستخدمي �سكايب 
بن�سخة الويب فيمكنك الآن التمتع 
بكافة خ�سائ�ض برنامج الت�سال 
عرب الدخول من مت�سفح جوجل 
اأ�سبحت  حيث  اإيدج  اأو  كروم 
ل�سكايب  املحدثة  الويب  ن�سخة 
املت�سفحني  لكال  بذاتها  قائمة 
دون حاجة امل�ستخدم لالعتماد 
املكتب  �سطح  تطبيق  على 
عالية  فيديو  مكاملات  لإجراء 

اجلودة على �سبيل املثال.
حيث ميكن الآن التمتع بامليزات 
على  حكراً  كان  التي  الأخرى 
التطبيق كاإجراء مكاملات الفيديو 
ت�سجيل  كذلك   HD ب�سيغة 
لإحلاق  بالإ�سافة  املكاملات 
على  التح�سينات  من  العديد 
�سكايب  يف  امل�ستخدم  واجهة 
الويب لتكون اأكرث �سهولة يف اأداء 
والو�سول  املختلفة  املهمات 
امل�ستخدم  يرغب  التي  لالأوامر 

بتنفيذها.
املح�سنة  الإ�سافات  �سمن  ومن 
جديدة  تنبيه  لوحة  وجود 
خم�س�ض  مكان  يف  لالإ�سعارات 
ب�سكل  التبيهات  متابعة  تتيح 

ن�سخة  تزويد  مت  كما  دوري، 
للو�سائط  با�ستديو  هذه  �سكايب 
وغريها  والروابط  ال�سور  يحوي 
من املواد املر�سلة الأخرى التي 
يتم تبادلها مع الأ�سدقاء؛ بحيث 
اأ�سهل  و�سول  النافذة  هذه  توفر 
واأ�رشع يف حالة رغبة امل�ستخدم 
التي  املواد  من  اأي  عن  البحث 
هذه  توفر  كما  بار�سالها،  قام 
البحث  خا�سية  اأي�ساً  الن�سخة 
لفقرة  للو�سول  املحادثة  يف 
امل�ستخدم  يود  معني  مقطع  اأو 

مراجعته
ويب  �سكايب  ن�سخة  وتعمل 
 10 ويندوز  على  املحدثة 
 MacOS لن�سخة  بالإ�سافة 
حتديثاتها   Sierra  10.12
تدعم  ذكرنا  وكما  الأخري، 
مت�سفحي كروم واإيدج يف الوقت 
على  عملها  توقع  مع  احلايل 
تتبنى  التي  املت�سفحات  باقي 
مت�سفح  من  اإ�سدار  اأخر  مبداأ 
كروميوم مفتوح امل�سدر،فيما ل 
تتوفر بعد اأي تفا�سيل حول دعم 
مت�سفح فايرفوك�ض اأو �سفاري اأو 

اأوبرا لها.

برنامج �سهي »جت�س�س« على 
حوا�سبنا لأكرث من 18 �سنة!

 Check Point« ر خرباء من حذرّ
باأمن  املتخ�س�سة   »Research
برنامج  يف  ثغرة  من  املعلومات 
من  ال�سهري،   »WinRAR«
املمكن اأنها كانت ت�ستغل لخرتاق 

احلوا�سب منذ �سنوات.
موجودة  الثغرة  اإن  اخلرباء  وقال 

منذ   »WinRAR« برجميات  يف 
اأنها  فيها  واخلطري   ،2000 العام 
اخرتاق  يف  �ساهمت  قد  تكون  قد 
ذلك  منذ  احلوا�سب  من  الكثري 
التي   »ACE« فملفات  الوقت، 
يدعمها هذا الربنامج ت�ساعد على 
تفعيل فريو�ض اإلكرتوين خطري قد 

بيانات احلوا�سب  ي�ستخدم ل�رشقة 
على  القائمون  د  اأكرّ جانبهم،  من 
اأنهم   »WinRAR« برنامج 
يف  الربجمية  الثغرة  اأ�سلحوا 
تطبيقهم، واأ�سدروا ن�سخة جديدة 
 ،»beta  5.70  WinRAR« منه 

.»ACE« ل تدعم ملفات

»مايكرو�سوفت« تتحدث عن بيع تقنية 
ذكية حلكومات عاملية

»مايكرو�سوفت« املطالبات  انتقد مدير �رشكة 
الأخرية الداعية اإىل وقف بيع تقنيات »التعرف 

على الوجوه« جلميع احلكومات العاملية.
اأن  اإىل  �سميث،  براد  ال�رشكة،  مدير  واأ�سار 
�رشكات  جلاأت  ما  اإذا  »قا�سيا«،  �سيكون  القرار 
التقنية ملنع احلكومات من احل�سول على تقنية 
الأخرية  منع  بهدف  الوجوه«،  على  »التعرف 
كل  يف  واأفعالها  النا�ض  حتركات  مراقبة  من 
دافو�ض  منتدى  خالل  ت�رشيحاته  ويف  مكان 
اأفهم  »ل  قائال:  �سميث  حتدث  القت�سادي، 
احلجة التي تطالب جميع ال�رشكات بوقف منح 

التقنية لكافة احلكومات ولأي �سبب كان«واأتت 
منظمة   85 مطالبة  بعد  �سميث  ت�رشيحات 
ال�سابقة  التقنية  بيع  بوقف  حقوقية  وجماعة 
املنظمات  هذه  وجهت  حني  يف  للحكومات، 
و«اأمازون«  »مايكرو�سوفت«  من  لكل  ر�سالتها 
احلقوقية  املنظمات  بررت  و«غوغل«كما 
لتقنية  احلكومات  ا�ستخدام  مطلبها، مبخاوف 
وتهديد«  »مراقبة  يف  الوجوه«  على  »التعرف 
وغريهم  والالجئني  احلقوقني  النا�سطني 
التقنية  اأن  �سميث  اأ�ساف  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
املعقدة،  الق�سايا  من  عديد  حل  يف  ت�ساعد 

حني  يف  املفقودين«،  الأطفال  على  »كالعثور 
التي  القرارات  اأن  احلقوقيون  النا�سطون  اأكد 
كانت  اإذا  فيما  اليوم، حتدد  ال�رشكات  تتخذها 
الأجيال القادمة �ستعي�ض يف »خوف من التعقب 
�سد  مبظاهرة  ا�سرتاكها  حال  يف  واملالحقة 
يف  حتى  اأو  عبادة،  لدور  ق�سدها  اأو  احلكومة 

حال عي�سها حياة طبيعية«.
�سميث  املدير  اأن  هو  اأي�سا،  للجدل  واملثري 
نف�سه، اأعلن يف املا�سي عن خماوف ا�ستخدام 
بالتمييز  متعلقة  مل�ساكل  ال�سابقة،  التقنية 

العن�رشي واخل�سو�سية وحقوق الإن�سان. 

رئي�س نينتندو اجلديد 

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

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

الذكية.

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

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

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

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

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.



تون�س

وزير الدفاع يرت�شح 
للرئا�شيات

الكرمي  عبد  التون�سي  الدفاع  وزير  قدم 
النتخابات  تر�سحه  االأربعاء  اأم�س  الزبيدي 
 15 يف  اإجراوؤها  املقرر  املبكرة  الرئا�سة 
فاإن  »رويرتز«  وكالة  وح�سب  املقبل  �سبتمرب 
الزبيدي )69 عاما( يعد اأحد اأبرز املتناف�سني 
للرئي�س  خلفا  تون�س  رئا�سة  من�سب  على 
الراحل الباجي قايد ال�سب�سي، وهو �سخ�سية 
�سيا�سية م�ستقلة رغم اأنه يحظى بدعم عدد 
من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية واالأحزاب اللربالية 

وبينها »نداء تون�س« و«اآفاق تون�س«.
وهو  ع�سكرية،  خلفية  اأي  له  لي�س  والزبيدي 
حا�سل على الدكتوراه يف الطب و�سغل من�سب 
وزير ال�سحة يف 2001 يف عهد الرئي�س ال�سابق 
زين العابدين الذي اأطاحت به ثورة �سعبية يف 
حتى  للدفاع  وزيرا  عني  الثورة  وبعد   ،2011
اآذار 2013، وعمل مع حكومة قادتها  مار�س 
حركة النه�سة االإ�سالمية املعتدلة ويف 2017 
وزيرا  ال�ساهد  يو�سف  الوزراء  رئي�س  عينه 
يكون  اأن  املتوقع  ومن  جديد،  من  للدفاع 
اأعلن  الذي  ال�ساهد  مناف�سي  اأ�سد  الزبيدي 

حزبه تر�سيحه لالنتخابات املقبلة.

�سحيفة »وول �سرتيت 
جورنال« الأمريكية

ال�شعودّية تفكر بالتفاو�ض 
مع احلوثيني

جورنال«  �سرتيت  »وول  �سحيفة  نقلت 
بالده  اأن  �سعودي،  م�سوؤول  عن  االأمريكية 
مبا�رشة  حمادثات  الإجراء  مقرتحات  تدر�س 
مع احلوثيني، الأنها ال تريد االجنرار اإىل حرب 
وقال  معهم،  ومعنويا  ماديا  ومكلفة  طويلة 
ال�سحيفة  تذكر  مل  الذي  ال�سعودي  امل�سوؤول 
حرب  اإىل  تنجر  اأن  تريد  ال  »اململكة  ا�سمه: 
طويلة يف اليمن، لكنها يف املقابل ال تريد اأن 
تبدو )�سعيفة( اأو اأنها )ت�رشرت( يف هذا امللف، 
املنطقة  يف  احلا�سل  التوتر  مع  خ�سو�سا 
ب�سبب االأزمة مع اإيران«. واأوردت ال�سحيفة اأن 
على  هجماتهم  تعليق  �رشا  عر�سوا  احلوثيني 
ال�سعودية، وهي خطوة اعتربها ديبلوما�سيون 
موؤ�رشا على رغبة عدد من قادة اجلماعة يف 
اأخذ م�سافة من اإيران، واأ�سافت اأن ال�سعودية 
رغم ذلك ما زالت مت�سككة من نوايا احلوثيني 
تنفيذ  �سمان  على  قدرتهم  ومدى  احلقيقية، 
لوجود  نظرا  النار،  اإطالق  بوقف  التزامهم 
خالفات داخلية بينهم على املدى احلقيقي، 
الذي يجب اأن ي�سل اإليه حتالفهم مع طهران، 
وقالت ال�سحيفة االأمريكية اإن الريا�س تبحث 
عن حل �سيا�سي الإنهاء احلرب يف اليمن، الأن 
هذه احلرب »لطخت« �سمعتها داخل الواليات 
املتحدة ب�سبب عدد ال�سحايا املدنيني الذين 

�سقطوا يف احلرب.

البليدة
الق�شاء على 10 اآالف حفرة 

�شرف �شحي 
ال�رشف  حفر  على  الق�ساء  حملة  اأ�سفرت 
ال�سحي التي تعد اأخطر بوؤر انت�سار االأمرا�س 
الق�ساء على  املتنقلة عن طريق املياه عن 
مناطق  عرب  موزعة  حفرة  اآالف   10 نحو 
ح�سبما  البليدة  والية  تراب  من  متفرقة 
و  الوالية  م�سالح  االأربعاء  اأم�س  به  اأفادت 
تندرج هذه العملية بح�سب ذات امل�سدر يف 
امل�سطر ملكافحة  الوقائي  املخطط  اإطار 
االأمرا�س املتنقلة عن طريق املياه م�سرية 
ال�سنة  نهاية  انطلقت  التي  احلملة  اأن  اإىل 
الق�ساء على نحو 10  املن�رشمة مكنت من 
اآالف حفرة �رشف �سحي و هذا من بني 15 

األف حفرة حم�ساة.

م.�س

وتوفري الظروف االأمنية املالئمة 
لهم،  وقد �سملت االإجراءات التي 
نقاط  تكثيف  املخطط،  ت�سمنها 
الكربى  املحاور  يف  املراقبة 
الراكبة  الدوريات  تعزيز  للمدن، 
االأماكن  م�ستوى  على  والراجلة 
احلافالت،  كمحطات  العمومية، 
االأجرة،  �سيارات  حمطات 
ال�ساحات  القطارات،  حمطات 
التي  امل�ساجد  حميط  العمومية، 
بها،  العيد  �سالة  تاأدية  �ستعرف 
اإقباال  تعرف  التي  االأماكن  وكافة 
هذه  خالل  للمواطنني  كثيفا 

املنا�سبة.
العامة  املديرية  و�سعت  كما 
لت�سهيل  برناجما  الوطني،  لالأمن 
حركة املرور، خا�سة عرب ال�سوارع 

كثافة  ت�سهد  التي  والطرقات 
ال�سريرّ  حلوادث  تفاديا  مرورية 
نظرا  املرور،  حركة  وعرقلة 
االأ�سحى  العيد  اأيام  تعرفه  ملا 
للمواطنني  كثرية  تنقالت  من 
الذبح  �سعرية  اأداء  اأجل  من 
من  العائلية،  بالزيارات  والقيام 

االإمكانيات  كافة  ت�سخري  خالل 
ن  كرّ تمُ التي  واملادية،  الب�رشية 
جميع املواطنني من ق�ساء العيد 

يف ظروف اأمنية مالئمة.
واملعابر  النقاط  يخ�س  وفيما 
ت�سطري  مت  فقد  احلدودية، 
تعزيز  على  يرتكز  عمل  برنامج 

االإجراءات الت�سهيلية التي ت�سمح 
ال�رشطية  اخلدمات  بتح�سني 
وتكني امل�سافرين من الدخول 
يف  اجلزائر  واإىل  من  واخلروج 
خالل  من  الظروف،  اأح�سن 
العملياتية  الوحدات  تدعيم 
احلديثة،  التقنيات  مبختلف 
التي  املراقبة،  فعالية  و�سمان 
عمليات  ت�سهيل  من  تكن 
املرور يف اإطار املحافظة على 
و�سالمتهم،  امل�سافرين  اأمن 
تمُتبَعمُ  ال�سعرية  هذه  واأنرّ  �سيما  ال 
امليامني  احلجاج  مبا�رشةبعودة 

من البقاع املقد�سة.
العامة  املديرية  وت�سع  هذا 
االأخ�رش  الرقم  الوطني  لالأمن 
1548 يف خدمة املواطنني، من 

اأجل التبليغ والتوا�سل.

ت�سّمن جملة من الإجراءات الوقائية والت�سهيلية

االأمن الوطني ي�شع خمططا اأمنيا 
مبنا�شبة عيد االأ�شحى

تب�سة

بعد �شقوطه على الة حتميل احلبوب
برت رجل عامل بتعاونية البقول واحلبوب اجلافة بتب�سة

قيادة الدرك الوطني

اإجـراءات اأمنية  
مبنا�شبة عيد 

االأ�شحى املبارك
خالل  الوطني،  الدرك  قيادة  و�سعت 
اأيام عيد االأ�سحى املبارك ل�سنة 2019 
كافة  عرب  منا�سبة  اأمنية  ت�سكيالت 
وال�سكينة  االأمن  الوطني ل�سمان  الرتاب 
ت�سخري  خالل  من  للمواطن،  العموميني 
واملادية  الب�رشية  االإمكانيات  كافة 
من  املواطنني  جميع  يتمكن  حتى 
اأجواء  يف  الدينية  املنا�سبة  هذه  ق�ساء 
مالئمة، ال�سيما عرب طرق املوا�سالت 
ت�سهد حركة  التي  ال�سكانية  والتجمعات 
لل�سيارات  هام  وتنقل  للمواطنني  كبرية 
اأو  املدن  داخل  �سواء  وامل�سافرين 

خارجها اأو مابني الواليات.
الوطني بكل ت�سكيالتها  الدرك  وحدات 
على  اخلدمة  يف  املو�سوعة  العملياتية 
متواجدة  الوطن   واليات  كل  م�ستوى 
ومنت�رشة خالل هذه املنا�سبة وهذا ب  
اإقحام كل الوحدات االإقليمية والوحدات 
خا�س  ت�سكيل  و�سع   - املتخ�س�سة،   
عرب  التدخل  ووحدات  الطرقات  باأمن 
الطرق  واأهم  املدن  وخمارج  مداخل 
ال�رشيعة والطريق ال�سيار )�رشق - غرب 
( وكل طرق املوا�سالت مبا فيها �سبكة 
تاأمني  وكذا  احلديدية  ال�سكة  خطوط 

القطارات وحمطات نقل امل�سافرين.
ـ تكثيف الدوريات ونقاط املراقبة وذلك 

من خالل احل�سور الدائم وامل�ستمر يف 
تعرف  التي  االأماكن  كافة  عرب  امليدان 
هذه  خالل  للمواطنني  كثيفا  اإقباال 
املنا�سبة، من اأجل التدخل ال�رشيع عند 
ال�رشورة ومد يد امل�ساعدة للمواطنني، 
اإ�سافة اإىل �سمان �سهولة حركة املرور 
بني  ما  املوا�سالت،  والتنقل عرب طرق 
واليات الوطن عرب و�سائل النقل العامة 
واخلا�سة و برجمة طلعات جوية لتدعيم 

الوحدات املتواجدة يف امليدان.   
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الرئي�س اإبراهيم غايل الأمني 
العام جلبهة البولي�ساريو

اإىل اأ�شقائنا املغاربة 
مند اأيادي ال�شالم

غايل  اإبراهيم  الرئي�س  خطاب  من  فقرة 
يوم  البولي�ساريو خالل  العام جلبهة  االأمني 
اختتام اجلامعة ال�سيفية الأطر البولي�ساريو 

باجلزائر العا�سمة .
»ومن اجلزائر، بلد املحبة واالإخاء، نتوجه 
مند  املغربية،  اململكة  يف  اأ�سقائنا  اإىل 
وح�سن  والتعاون  والوفاق  ال�سالم  اأيادي 
يرقى  ال  الذي  اليقني  ملن  اإنه  اجلوار. 
املغربية  اململكة  تعامل  اأن  ال�سك  اإليه 
�سقيقة  كدولة  ال�سحراوية  اجلمهورية  مع 
القانون  ملبادئ  احرتام  يف  وجارة، 
�سيجلب  االإفريقي،  لالحتاد  التاأ�سي�سي 
وال�سحراوي  املغربي  وال�سعبني،  للبلدين 
واأف�سل  اأكرث  املنطقة  وبلدان  ول�سعوب 
�سيا�سة  يف  امل�سي  عن  يرتتب  مما  بكثري 
تقوم  والتاريخ،  ال�رشعية  تخالف  ظاملة، 
على التو�سع والعدوان، وترمي اإىل اإخ�ساع 
حقوقه  من  وحرمانه  م�سامل،  �سعب 
ومل  بها  يت�سبث  التي  امل�رشوعة  الطبيعية 
ولن يتخلى عنها، وال ميكن الأحد اأن يطالبه 

بالتنازل عنها. »
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املدنية  للحماية  الرئي�سيه  الوحدة  دخلت 
اليوم  �سبيحة  بتب�سة  دوح  ح�ساين  ال�سهيد 
عامل  حتويل  الأجل   07/08/2019 االأربعاء 
من  يبلغ  اليمنى  الرجل  م�ستوى  على  م�ساب 
م�ستوى  على  عامل  �سنة   39 حوايل  العمر 
املتواجدة  اجلافة   واحلبوب  البقول  تعاونية 
بتب�سة   10 رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى  على 

م�ستوى  على  �سقط  العامل  الو�سط   م�سادر 
ت�سببت  والتي  احلبوب  بتحميل  اخلا�سة  االآلة 
له  قدمت  األيمنى  الرجل  من  �ساقه   برت  يف 
االإ�سعافات االأولية يف عني املكان  ومت حتويله 
على جناح ال�رشعة اإىل م�سلحة اال�ستعجاالت 

الطبية بتب�سة.
عزيزي ر�سيد تب�سة

»تويرت« تعرتف بخطئها 
وتعتذر مل�شتخدميها!

الذي  خطئها  عن  »تويرت«  �رشكة  اعتذرت 
م�ستخدمي  بيانات  ا�ستغالل  يف  �ساهم  رمبا 
اإداريو  قدم  اأن  وبعد  علمهم  دون  تطبيقها 
اأو�سحوا  للم�ستخدمني،  اعتذارهم  »تويرت« 
امل�سكالت  بع�س  موؤخرا  اكت�سفوا  اأنهم 
يف  »تويرت«  م�ستخدمي  اأعاقت  التي  التقنية 
البيانات،  اإعدادات خ�سو�سية حماية  ت�سغيل 
التجارية  الدعاية  الأغرا�س  ا�ستغاللها  ملنع 
خرباءها  اأن  »تويرت«  واأكدت  اأخرى  واأهداف 
اأ�سلحوا امل�سكالت املذكورة، دون اأن تو�سح 
ب�سببها  ت�رشروا  الذين  امل�ستخدمني  اأعداد 

من دون ق�سد.

غليزان

تفكيك جمعية ا�شرار 
وا�شرتجاع دراجتني من 

احلجم الكبري
ك�سفت م�سالح خلية االإعالم واالت�سال باأمن والية 
الق�سائية  لل�رشطة  املتنقلة  الفرقة  اأن  غليزان 
باالأمن احل�رشي الثالث بغليزان تكنت من توقيف 
ا�سرتجاع  و  اأ�سخا�س   03 من  اأ�رشار  جمموعة 
جاءت  الق�سية  الكبري  احلجم  من  ناريتني  دراجتني 
طالت  التي  الك�رش  و  بالت�سلق  ال�رشقة  عملية  بعد 
مايل  مبلغ  ا�ستهدفت  و  االأ�سخا�س،  اأحد  م�سكن 
التي  التحريات  بعد  �سنتيم،  مليون   140 بـ  مقدر 
 03 توقيف  من  مكنت  امل�سالح  ذات  با�رشتها 
من  ناريتني  دراجتني  وا�سرتجاع  وحجز  اأ�سخا�س 
احلجم الكبري مت �رشاوؤهما من االأموال امل�رشوقة 
مت اجناز ملف اإجراء ق�سائي يف حق امل�ستبه فيهم 
و تقدميهم اأمام اجلهات الق�سائية عن تهمة تكوين 

جمعية اأ�رشار لغر�س ال�رشقة بالك�رش و الت�سلق.
ق  م

ميناء اجلزائر

حجز هواتف نقالة 
و لوحات رقمية 

قامت املفت�سية الرئي�سة لفح�س امل�سافرين مبيناء 
اأم�س الثالثاء بحجز 60 هاتفا نقاال و 10  اجلزائر 
بيان  االأربعاء يف  اأم�س  لوحات رقميْة، ح�سبما جاء 
ذات  -ح�سب  حجز  مت  كما  و  اجلمارك،  م�سالح 
و 4500 وحدة  اآلة �سرتوبو�سكوب  امل�سدر-  3000 
من العاب النارية كانت خمباأة باإحكام داخل �سيارة 
منت  على  )فرن�سا(  مر�سيليا  من  قادمة  �سياحية 
الباخرة طارق بن زياد التابعة لل�رشكة الوطنية للنقل 

البحري للم�سافرين. 

رئا�سة    

مدير جديد لوكالة 
االأنباء اجلزائرية

اأم�س  �سالح،  بن  القادر  عبد  الدولة،  رئي�س  عني 
لوكالة  عاما  مديرا  بلدي  الدين  فخر  االأربعاء، 
االأنباء اجلزائرية، خلفا لعبد احلميد كا�سة الذي 
اأنهيت مهامه بهذه ال�سفة ،و لالإ�سارة فان ال�سيد 
بنف�س  االإعالم  مدير  من�سب  ي�سغل  كان  بلدي 

الهيئة.

توزيع  و  لت�سويق  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأعلنت 
املنتوجات البرتولية )نفطال( ،اأم�س االأربعاء، 
امل�ستوى  على  اخلدمات  حمطات  جميع  اأن 
الوطني �ستكون مفتوحة 24�سا/24 �سا خالل 
جميع  توفري  اأجل  من  االأ�سحى  العيد  يومي 
ذات  اأو�سح  و  كافية  بكميات  و  الوقود  اأنواع 
ب�سكل  امل�ستعمل  البوتان  غاز  اأن  امل�سدر 
كامل  عرب  متوفرا  االآخر  هو  �سيكون  وا�سع 

نقاط البيع التابعة لل�رشكة و كذا على م�ستوى 
اأخرى،  جهة  من  حمطات-اخلدمات  �سبكة 
نفطال  اأيام   « من  الثالثة  الطبعة  �ستنظم 
من   )Family Days( للعائالت«  املوجهة 
5 اإىل 9 اأوت اجلاري بثالث حمطات خدمات 
مطلة على الطريق ال�سيار و هي ب�سلول )والية 
البويرة( و جليدة )والية عني الدفلى( و �سيدي 

الكبري  )مفتاح والية البليدة( ، ي�سيف البيان.

املبارك،  االأ�سحى  بعيد  االحتفال  مبنا�سبة 
تتقدم ات�ساالت اجلزائر باأحر التهاين لل�سعب 
من  مبزيد  التمنيات  اأطيب  مع  اجلزائري 
اجلزائر  ات�ساالت  تلتزم  واالزدهار،  ال�سعادة 
اأيام  ثاين  خالل  خدماتها  اأف�سل  بتوفري 
العيد وهذا من خالل جتنيد فرقها التجارية 
والتقنية التي �ست�سهر على �سمان ا�ستمرارية 
ال�سبكة  و�سيانة  التعطالت  وت�سليح  اخلدمة 
املنا�سبة  هذه  من  الثاين  اليوم  امتداد  على 
الوكاالت  ال�سدد، �سيتم فتح  اجلليلة. يف هذا 
ابتداء  اجلزائر  الت�ساالت  الرئي�سية  التجارية 
من 10 �سا �سباحا اإىل غاية 15.00 �سا م�ساء 
وذلك  االأ�سحى،  عيد  من  الثاين  اليوم  خالل 
التجارية  الوكاالت  الوطني  الرتاب  كامل  عرب 

املعنية بهذه املواقيت هي :
على م�ستوى اجلزائر العا�سمة : ح�سني داي، 

برج الكيفان، القبة، عي�سات اإيدير، بن مهيدي، 
بئر مراد راي�س، ال�رشاقة، باب الوادي، زرالدة 

و االأبيار.
بالن�سبة للواليات االأخرى : الوكاالت التجارية 

الرئي�سية.
ات�ساالت  تدعوكم  املعلومات،  من  ملزيد 

اجلزائر اإىل زيارة موقعها
www.algerietelecom.  : االلكرتوين 
عرب  الويب  م�ست�ساري  مع  التوا�سل  اأو   ،dz

ال�سفحة 
على  اجلزائر  الت�ساالت  الر�سمية 
 HYPERLINK   : الفاي�سبوك 
»http://www.facebook.com/
 a l g e r i e t e l e c o m g r o u p e / «
w w w . f a c e b o o k . c o m /

/algerietelecomgroupe

نفطال خالل عيد الأ�سحى 

حمطات اخلدمات مفتوحة 24 �شا/24 �شا 

ات�سالت اجلزائر 

الوكاالت التجارية مفتوحة يف اليوم الثاين للعيد

اتخذت م�سالح الأمن الوطني عرب كافة اإقليم الإخت�سا�س، جملة من الإجراءات الوقائية التي تدخل يف اإطار 
املخطط التكميلي للمخطط اخلا�س مبو�سم ال�سطياف لهذه ال�سنة، ذلك حت�سبا لعيد الأ�سحى املبارك ل�سنة 

الدينية. املنا�سبة  هذه  خالل  املواطنني  مرافقة  بهدف  اجلاري،  اأوت  و12   11 ليومي  امل�سادف   ،2019
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