
ال�شركة اجلديدة تهدد 
باالن�شحاب من �شفقة 

�شراء االأ�شهم

اخلالفات ت�شود ديوان 
املطبوعات املدر�شية

مثول 40 �شخ�شا ب�شبهة 
الف�شاد اأمام قا�شي التحقيق 

 االإطاحة ب�شاب يدعم 
داع�ش و يجند ل�شاحلها 

�لقب�ض على خم�سة �إرهابيني يف باتنة

حماولة فا�شلة لزرع قنابل يف امل�شريات 

�لقانون يعاقبهم باإدخالهم م�سحات  �لأمر��ض �لعقلية

اأب�شع  "جمانني" يرتكبون 
اجلرائم ويهددون اجلميع

حمكمة �ل�سر�قة 

مثول عبد الغاين زعالن اأمام قا�شي التحقيق 
�ض3

�ض3
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رئي�ض �لكتلة �لربملانية حلركة حم�ض 
�أحمد �سادوق يف حو�ر "للو�سط":

طريقة تزكية 
�شليمان �شنني  

�ض3التفاف على احلراك 

�ض3

�ض4 �ض13 �ض5

�ض4

�حتاد �لعا�سمة يف طريق جمهول 
ب�سبب �حلجز على �أمالك حد�د

االحتاد الوالئي للعمال اجلزائريني يتهم املدير العام

حمكمة امل�سيلة 

عني متو�سنت
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       العمل النوعي مل�صالح الأمن يجنب البالد كارثة حقيقية

     م�سالح اأمنية كانت متخوفة من وقوع اأي عمليات اإرهابية قد ت�ستهدف احلراك 
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األف �شقيق البطل ال�شهيد عبا�س لغرور

كتاب جديد عن تاريخ الولية الأوىل  » اأورا�س النمام�سة«
الرئي�سية   املكتبة  اإحت�سنت   
يوم  م�ساء  بخن�سلة  للمطالعة 
ثقافيـة  جـل�ســة  الفارط   ال�سبت 
مت من خاللها  تقـديـم و توقـيـع 
بح�سـور  جديـد،  حملي  اإ�سدار 
والـمهتميـن  الـمثقـفيـن  من  عـدد 
بال�ساأن الثقايف من داخل الوالية 
املجاورة  الواليات  بع�ض  من  و 
من  جمموعة  اإىل  باالإ�سافة   ،
لغرور  عبا�ض  جامعة  اأ�ساتذة 
خن�سلة  . ون�سط اجلل�سـة الكاتب 

�سقيق   « لغرور  االأ�ستاذ �سالح  و 
ال�سهيد عبا�ض لغرور »  بـتقـديــم 
اإ�سـداره الـجـديـد و الـمو�سـوم بــ   
الداخلي  التاريخ  يف  اإ�ساءات   «
 - االأورا�ض  االأوىل  للوالية 
النمام�سة -   » وال�سـادر حديثا 

عن دار اخللدونية .
�سفحة،   297 الكتاب  وي�سم 
وتدوين  اإبراز  خالله  من  اأراد 
وقعت  التي  االأحداث  بع�ض 
التاريخية  االأوىل  بالوالية 

الوطنية  التحرير  حرب  اإبان 
الريادي  الدور  على  والتاأكيد 
لوالية  بالت�سحيات  والغني 
يحتوي  ،كما  النمام�سة  اأورا�ض 
االأول  اأ�سا�سيني  ف�سلني  على  
منهما عبارة عن مقتطفات من 
الفرن�سية  ال�رشطة  اإ�ستجوابات 
عجول  عاجل  الراحل  للمجاهد 
بع�ض  عن  بتو�سيحات  مرفقة 
وقعت  التي  الهامة  االأحداث 
والثانية  االأوىل  ال�سنتني  خالل 

التحريرية. كما ي�سم   الثورة  من 
الف�سل الثاين من كتاب«اإ�ساءات 
للوالية  الداخلي  التاريخ  يف 
االأوىل التاريخية« على جمموعة 
من  عدد  و  املقاالت  من 
ال�سحفية  وال�سهادات  الوثائق 
مع  �سحفي  حديث  �سمنها  من 
يف  ال�سابق  والعقيد  املنا�سل 
الراحل  الوطني  التحرير  جي�ض 
 )2018-1925( عودة  بن  عمار 
التاريخية  الـ22  جمموعة  ع�سو 

اجلزائري  الوفد  اأع�ساء  واأحد 
اإيفيان  مفاو�سات  اأدار  الذي 
مع فرن�سا االإ�ستعمارية. وك�سف 
له  لغروراأن  �سالح  الكاتب 
ملوؤلفات  امل�ساريع  من  العديد 
اأن  �ساأنها  من  جديدة  تاريخية 
الثورة  خبايا  عن  الغبار  تنف�ض 
اأورا�ض  مبنطقة  التحريرية 
النمام�سة التي يرى اأنها »مل تنل 
يف  التدوينات  من  الوافر  حظها 
كتب التاريخ«ويف ختام اجلل�سة و 

تكرمي  مت  املناق�سة  نهاية  بعد 
من  ن�سخا  وقع  كما   ، الكاتب  

اإ�سداره للجمهور .
زكرياء عايب

خبر في 
صورة

يف عملية نوعية بباتنة
القب�س على اإرهابيني خططا 
لزرع متفجرات يف امل�سريات

توقيف  من  مكنت  التي  للعمليات  وتبعا  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
طرف  من  بباتنة/ن.ع.5  االإرهابية  للجماعات  دعم  عنا�رش  خم�ض 
مفرزة للجي�ض الوطني ال�سعبي بالتن�سيق مع عنا�رش الدرك الوطني 
معمقة  حتقيقات  وبعد   ،2019 جويلية   07 اإىل   03 من  الفرتة  خالل 
باإرهابيني غري مبحوث عنهم كانوا يخططون  يتعلق  باأن االأمر  تبني 
لتنفيذ هجمات اإرهابية ت�ستهدف املتظاهرين ال�سلميني عرب مناطق 
االأمر  يتعلق  متفجرة.  عبوات  با�ستعمال  وذلك  الوطن،  من  خمتلفة 
عبد  و«م.  �ساعد«  و«م  خالد«  و«م.  اأمين«  و«ب.  وائل«  »ع.  من  بكل 

الرحمان«. 

بكل من جانت وعني قزام
 وبرج باجي خمتار

توقيف 21 منقبا عن الذهب
اأوقفت مفارز للجي�ض الوطني ال�سعبي بالتن�سيق مع حر�ض احلدود، 
يوم 13 جويلية 2019 خالل عمليات متفرقة بكل من جانت/ن.ع.4 
الذهب  عن  منقبا   )21( خمتار/ن.ع.6،  باجي  وبرج  قزام  وعني 
اأجهزة  و)05(  �سغط  مطارق  و)08(  كهربائيا  مولدا   )16( وحجزت 
للك�سف عن املعادن و)20( كب�سولة كهربائية و)10( اأمتار من الفتيل 
ال�ساعق، باالإ�سافة اإىل )28( قنطار من خليط احلجارة وخام الذهب 

وثالث )03( �ساحنات ومركبتني )02( رباعيتي الدفع. 

عني متو�شنت
�سبط 30 كلغ من الكيف املعالج

متو�سنت/ن.ع.2،  عني  والية  �ساف،  ببني  ال�سواحل،  حر�ض  �سبط 
للجي�ض  مفارز  اأوقفت  فيما  املعالج،  الكيف  من  كيلوغرام   )30(
الوطني ال�سعبي وعنا�رش الدرك الوطني، اإثر عمليات منف�سلة بكل 
 )02( تاجري  ومترنا�ست/ن.ع.6،  وب�سار/ن.ع.3  ورقلة/ن.ع.4  من 
و)31319(  املعالج  الكيف  من  كيلوغرام   )2،9( وحجزت  خمدرات  

قر�ض مهلو�ض.

بكل من �شكيكدة والقالة
اإحباط هجرة غري �سرعية 

     
ل23 �سخ�سا

والقالة/ن.ع.5، حماولتي  �سكيكدة  من  بكل  ال�سواحل  حر�ض  اأحبط 
تقليديي  قاربني  كانوا على منت  )23( �سخ�سا  لـ  هجرة غري �رشعية 
جن�سيات  من  �رشعي  غري  مهاجر   )24( توقيف  مت  فيما  ال�سنع، 

خمتلفة بتلم�سان/ن.ع.2.

من  طن   3.240 زهاء  رفع  مت 
الوطنية  احلملة  خالل  النفايات 
التي  املحيط  ومعاجلة  لتنظيف 
با�رشتها م�سالح والية وهران اأم�ض 
حملية،  جماعة   26 عرب  ال�سبت 

لدى  االأحد  اليوم  اأ�ستفيد  ح�سبما 
م�سالح ديوان الوايل.

من  طن   1.240 رفع  مت  وقد 
بدائرة  مواقع   10 عرب  النفايات 
النفايات  من  طن  و1.300  وهران 

اجلري  بئر  بدائرة  موقعا   29 عرب 
و700 طن يف 7 مواقع بدائرة بطيوة 
واأ�سفرت عمليات التدخل عرب 107 
من  طن   7.696 جمع  عن  موقعا 
كي�ض حاوي  و360  ال�سلبة  النفايات 

ال�سارة  االأع�ساب  ونزع  للقمامة 
على م�ستوى 3.400 مرت طويل وكذا 
و3  خ�رشاء  م�ساحة   15 معاجلة 
على  الق�ساء  اإىل  باالإ�سافة  غابات 

96 نقطة �سوداء، كما اأ�سري اإليه.

وهران 

 رفع 3.240 طن من النفايات عرب 26 بلدية 

الأن�سار اجلزائريون
                                                يغزون القاهرة

�سهد اأول اأم�ض توافدا قويا الأن�سار 
العا�سمة  اإىل  الوطني  املنتخب 
ت�سجيع  اأجل  من  القاهرة  امل�رشية 
على  كان  الذي  الوطني  املنتخب 
مباراة  مع  اأم�ض  �سهرة  موعد 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ض  نهائي  ن�سف 
مبادرة  عرفت  حيث  نيجرييا،  اأمام 
ج�رش  بتخ�سي�ض  عليا  ال�سلطات 
جوي ي�سم ع�رش طائرات اإقباال كبريا من طرف اجلماهري الكبرية التي 

قامت بغزو م�رش عرب خم�ض مطارات من الرتاب الوطني.

عبا�س وخرية يركبان املوجة  
بالفريق  خا�سة  اأغنية  خرية  وال�سابة  عبا�ض  ال�ساب  الراي  مغنيا  اأطلق 
الوطني والتي قاما بت�سويرها عرب تقنية الفيديو كليب وجاءت االأغنية 
ديو  التي قدماها عرب  االأغنية  اأداء  »la victoire«، حيث جاء  بعنوان 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ض  مناف�سة  يف  اخل�رش  تاألق  بعد  بينهما  جمع  ثنائي 
اجلارية يف م�رش، وقاما بت�سويرها بعد التاأهل اإىل ن�سف نهائي »الكان« 
على ح�ساب منتخب كوت ديفوار حيث حمل الفيديو كليب لقطات من 
ركالت الرتجيح واأجواء الفرحة التي عّمت الالعبني عقب نهاية املقابلة 

والتاأهل.

من  اأزيد  اإ�سابة  ت�سجيل  مت 
غذائية  بت�سممات  �سخ�سا   55
)فردية وجماعية( خالل  خمتلفة 
ال�سنة  من  االأوىل  اأ�سهر  اخلم�سة 
اجلارية 2019 باجلزائر العا�سمة 
عن  االأحد  اليوم  علم  ،ح�سبما 
للتجارة   الوالئية  املديرية  ممثل 
اأنه  لواج  العيا�سي  دهار  واأو�سح 
م�سالح  عن  �سادر  تقرير  وفقا 
اجلزائر  لوالية  ال�سحة  مديرية 
مت خالل اخلم�سة االأ�سهر االأوىل 
)جانفي- ماي( من ال�سنة اجلارية 

 2019

�سخ�ض   55 اإ�سابة  ت�سجيل 
حتديد  بعد  غذائية  بت�سممات 
جماعي  غذائي  ت�سمم  بوؤرة   11
من  العديد  م�ستوى  على  وفردي 
املطاعم وحمالت االأكل اخلفيف 
نحو  توجيههم  مت  بالعا�سمة 
لتلقي  ال�سحية  املرافق  خمتلف 

العالج تفاديا للتعقيدات .
ترجع  امل�سوؤول  لذات  وا�ستنادا 
االأ�سخا�ض  هوؤالء  اإ�سابة  اأ�سباب 
وجبات  تناولهم  اإىل  بت�سممات 
ومرطبات  وحلويات  �رشيعة 
فا�سدة وكذا حلوم بي�ساء و�سمك 

اإعدادها  يتم  ال  التي  وغريها 
ال�سحية  ال�رشوط  ووفق  جيدا 
على م�ستوى املطاعم واملحالت 
اإىل  اأ�سا�سا  وترجع  ال�رشيع  االأكل 

عدم احرتام قواعد نظافة اليدين 
واالأواين وطريقة حت�سري الوجبات 
حفظ  حرارة  ودرجة  الغذائية 

االأطعمة بالثالجة والتخزين.  

خالل اخلم�شة اأ�شهر الأوىل  من 2019 بالعا�شمة 

اإ�سابة 55 �سخ�سا بت�سممات غذائية 
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رئي�س الكتلة الربملانية حلركة حم�س اأحمد �سادوق يف حوار »للو�سط«:

طريقة تزكية �سليمان �سنني  التفاف على احلراك 
.        اقرتاح حركة البناء لإدارة احلوار موقف خا�س بها فقط

.        خمطط يحاك �سد املوؤ�س�سة الع�سكرية من قبل بقايا الع�سابة واملتطرفني
اعترب رئي�س الكتلة الربملانية حلركة حم�س اأحمد �سادوق يف حوار خ�س به »الو�سط« باأن تزكية �سليمان �سنني على راأ�س املجل�س ال�سعبي الوطني 
جاءت باإيعاز فوقي، م�سريا باأن ذلك مبثابة اإلتفاف على احلراك وعلى املعار�سة احلقيقية التي ج�سدت روؤيتها يف اأر�سية منتدى احلوار الوطني، 

منتقدا طرح حركة البناء ل�سخ�سية �سليمان �سنني لإدارة احلوار الوطني، موؤكدا باأن ما يتعلق باإدارة احلوار حركة حم�س اأو�سحت روؤيتها يف 
وثيقة منتدى احلوار اأما ما طرحته حركة البناء فهو راأيها احلزبي اخلا�س بها على حد قولها.

حاورته: اإميان لوا�س 

موقف  هو  ما  بداية،            .
�سليمان  تزكية  من  احلركة 
املجل�س  راأ�س  على  �سنني 

ال�سعبي الوطني؟
قاطعنا جل�سة  انتخاب رئي�س 
الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
ال�سابق  موقفنا  مع  ان�سجاما 
الكتل  مع  اتخذناه  الذي 
بتجميد  املعار�سة  الربملانية 
ال�سعبي  املجل�س  يف  العمل 
حتقيق  غاية  اإىل  الوطني 
ذهاب  و  احلراك  مطالب 
كتلة  فاإن  للإ�سارة  ،و  الباءات 
االتفاق  �سمن  كانت  االحتاد 
مبجرد  موقفها  غريت  و 
للظفر  اأمامها  فر�سة  وجود 
وواإنحازت  املجل�س  برئا�سة 
خليار ال�سلطة الفعلية يف تخل 
وا�سح عن اأولوية تلبية مطالب 
التي  االآلية  اأن  ،كما  احلراك 
متت بها تزكية �سليمان �سنني 

اأظهرت اأنه ال �سيء تغري لدى 
ال�سلطة اإذ اأن االيعاز و الهاتف 
و ال�سغط هو ال�سيد و ال يعقل 
و ال ي�سدق اأحد اأن كتل اأحزاب 
عما  باإرادتها  تتنازل  املواالة 
اأنها متثل  تراه حقا لها بحكم 
االأغلبية فما حدث هو حماولة 
االلتفاف على احلراك و على 
التي  احلقيقية  املعار�سة 
اأر�سية  يف  روؤيتها  ج�سدت 

منتدى احلوار الوطني.

البناء اقرتحت  .          حركة 
لإدارة  �سنني  �سليمان  �سخ�سية 
احلوار الوطني، ما موقفكم من 

ذلك؟
نحن  احلوار  باإدارة  يتعلق  ما 
�سمننا روؤيتنا يف وثيقة منتدى 
حركة  طرحته  ما  اأما  احلوار 
احلزبي  راأيها  فهو  البناء 
باأن  ونوؤكد  بها،  اخلا�س 
اجلديد  الرئي�س  مع  التعامل 
هو  للربملان  ال�سفلى  للغرفة 

كالتعامل مع بو�سارب.

دعوات  على  تعليقكم            .
واملجل�س  النتقالية  املرحلة 

التاأ�سي�سي؟
مرحلة  اإىل  بحاجة  االآن  نحن 
الظروف  لتهيئة  متهيدية 
انتخابات  الإجراء  املنا�سبة 
و  ممكن  وقت  باأ�رسع  رئا�سية 
جمموعة  حتتاج  الفرتة  هذه 
من االإجراءات ك�سمان حل�سن 
ذهاب  راأ�سها  على  و  النوايا 
الهيئة  ت�سكيل  و  الباءات 
االنتخابات  لتنظيم  امل�ستقلة 
و اإ�سلحات قانونية �رسورية 
خ�سو�سا يف قانون االنتخابات 
حوار  خلل  من  ذلك  يكون  و 
يف  ووملزم  حقيقي  و  جدي 
نحن  الفعلية،  لل�سلطة  نتائجه 
و  التاأ�سي�سي  املجل�س  �سد 
املرحلة االنتقالية  وذلك بناء 
وعلمي،  منهجي  حتليل  على 
يلي  التاأ�سي�سي  املجل�س  كون 

مرحلة الثورات ذات ال�رسعية 
يف  توؤ�س�سه،  التي  التاريخية 
اجلزائر  و�سعية  يف  اأنه  حني 
من  فراغ  يف  الدخول  �سيتم 
طبيعة  اأن   كما  من؟،  يعني 
ال�سلمي  ال�سعبي  احلراك 
جمل�س  بتاأ�سي�س  ي�سمح  ال 
يفرز  مل  كونه  معني  تاأ�سي�سي 
قيادات معينة بل كل االأطراف 
اإىل  ت�سري  توجهاتها  مبختلف 
وهو  باحلراك،  بع�سها  جانب 
للم�سار  الذهاب  يقت�سي  ما 
رئي�س  ملنح  االنتخابي 
لقيادة  ال�رسعية  جمهورية 
مع  عميق  د�ستوري  تعديل 
انتخابات  ثم  الفعاليات،  كل 

ت�رسيعية.

.          احلوار الوطني للمعار�سة 
من  العديد  له  وجهت 
با لحدث  النتقادات وو�سف 
طبق  ن�سخة  باأنه  اعترب  كما   ،
�سالح،  بن  خطاب  على  الأ�سل 

ما تعليقكم على ذلك ؟
اأدت  اإىل غاية االآن  املعار�سة 
قدرتها  خلل  من  عليها  ما 
على االجتماع رغم االختلف 
على  كان  اجتماعها   و  بينها 
خارطة  متثل  مهمة  وثيقة 
طريق حقيقة خلروج اجلزائر 
يف  االآن  الكرة  و  االأزمة  من 
ميكن  كيف  ال�سلطة  مرمى 
الفر�سة  هذه  مع  تتجاوب  اأن 
الأن  اجلزائر  ل�سالح  تتنازل  و 
اجلميع  على  �ساغط  الوقت 
للنتقاد  املعار�سة  تعر�س   ،
بل  عادي  و  طبيعي  اأمر 
بحاجة  جميعا  نحن  بالعك�س 
اأجل  من  املتبادل  النقد  اإىل 
لكن  و  الت�سويب  و  الت�سحيح 
لغة  ميتهن  ممن  املطلوب 
يف  ينخرط  اأن  فقط  االنتقاد 
البدائل  يقدم  و  العام  ال�ساأن 
التي يراها منا�سبة اجلزائر، و 
يف كل احلاالت نحن جنتهد و 
نبادر و هذا �سيء ايجابي و ال 

يلم و ينبغي اأن يتحول النقد 
ال�سادق ملن بيده القدرة على 

الفعل والتاأثري.

.          ما تعليقكم على مواقف 
احلراك  بداية  منذ  اجلي�س 

ال�سعبي؟
دورها  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
املحوري هو مرافقة احلراك 
للو�سول  ال�سيا�سيني  ومرافقة 
اإىل انتقال دميقراطي حقيقي 
اجلزائريني  كل  متثل  وهي 
اال  جزائرية  اأ�رسة  من  وما 
املوؤ�س�سة  يف  اأبناوؤها  ولها 
اأن  نقبل  ال  ونحن  الع�سكرية، 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ت�رسب 
الداخل  اأعداء  من  �سواء 
خلل  من  اأو  الع�سابة  وبقايا 
لبع�س  اخلارجية  االمتدادات 
املوؤ�س�سة  وعلى  املتطرفني 
لتعديل  التوظيف  ترف�س  اأن 
اأو  هذا  ل�سالح  القوة  ميزان 
اإىل  بالعودة  ت�سمح  واأال  ذاك 

و�سع �سابق اين كانت ت�ستعمل 
يف �سناعة الروؤ�ساء.

 
ماهي  نظرك،  يف            .
من  للخروج  احللول 
تعي�سها  التي  الأزمة 
البالد منذ حراك فيفري 

املا�سي؟
حل االأزمة وفق روؤيتنا موجود 
احلوار  منتدى  وثيقة  يف  
التاأكيد من  الوطني، حيث ثم 
خلل هذه الوثيقة عن رحيل 
الباءات، والدفاع عن احلريات 
االأ�سخا�س  ب�سجن  والتنديد 
مبا  اأما  اأفكارهم،  على  بناء 
الد�ستوري  باحلل  يتعلق 
احلل  بني  نزاوج  اأن  فيمكن 
ال�سيا�سي  واحلل  الد�ستوري 
مو�سعة  قراءة  خلل  من 
كيفية  يف  والنظر  للد�ستور 
7و8 وجتدر  املادتني  جت�سيد 
خارج  االآن  اأننا  اإىل  االإ�سارة 

الد�ستور.

حمكمة امل�سيلة 

الف�ساد ب�سبهة  �سخ�سا   40 مثول 
التحقيق  قا�سي  اأمام   

اأمام  االأحد  اأم�س  مثل 
قا�سي التحقيق لدى حمكمة 
من  �سخ�سا   40 امل�سيلة 
باجلامعة  موظفني   5 بينهم 

الوالئية  بالوكالة   5 و 
للتاأمينات  لل�سندوق الوطني 
االأجراء  للعمال  االجتماعية 
تتعلق  بتهم  مقاوال   30 و 

من  علم  ح�سبما  بالف�ساد 
م�سدر ق�سائي .

اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
وجهت  هوؤالء  بني  من   22
بالتزوير  تتعلق  تهم  لهم 
وثائق  يف  املزور  وا�ستعمال 
وجنحة  وعمومية  ر�سمية 
تثبت  �سهادة  ا�ستعمال 
�سوء  و  �سحيحة  غري  وقائع 
وجناية  الوظيفة  ا�ستغلل 
وجنحة  املزور  ا�ستعمال 
وقائع  تثبت  �سهادة  حترير 
واأ�ساف  �سحيحة   غري 
كانوا  املتهمني  اأن  امل�سدر 
ملفات  بتحديث  يقومون 

وثائق  ومنحهم  املقاولني 
تدل على ذلك ما كان ي�سمح 
مناق�سات  بدخول  لهم 
الإجناز  مفتوحة  وطنية 
وبني  عمومية  م�ساريع 
اإم�ساء وثائق التحديث على 
جامعية  �سهادات  اأ�سا�س 
امل�سدر  نف�س  وذكر  مزورة 
اأنه مت اأم�س ال�سبت اإخ�ساع 
جمموع  من  �سخ�سا   22
حتت  للحجز  املتهمني 
عر�سهم  بغية  وذلك  النظر 
لدى  التحقيق  قا�سي  على 
حمكمة امل�سيلة على خلفية 

التهم املذكورة.

القب�س على خم�سة اإرهابيني يف باتنة

قنابل  لزرع  فا�سلة  حماولة 
ال�سلمية  امل�سريات  يف 
العمل النوعي مل�سالح الأمن يجنب البالد كارثة حقيقية

و  التخوفات  اأن  يبدو 
لطاملا  التي  التوج�سات 
اأطلقها متابعون للحراك ، قد 
تاأكدت ال�سيما بعد بيان وزارة 
يك�سف  الذي  االأم�س  الدفاع 
كانت  اإرهابية  5عنا�رس  عن 
تخطط لعمليات اإرهابية �سد 
يف  ال�سلميني  املتظاهرين 
بعبوات  الوطن  اأنحاء  خمتلف 

نا�سفة .
حتذيرات  ظل  يف  هذا  ياأتي 
عديدة من م�سالح اأمنية كانت 
متخوفة من وقوع اأي عمليات 
اإرهابية قد ت�ستهدف احلراك 
يف  انطلق  كان  الذي  ال�سعبي 
ما  وهو   ، املا�سي  22فيفري 
االأمنية  اليقظة  يف�رس  مكان 
مبختلف اأجهزتها التي لطاملا 

كانت حتيط باحلراك .
ال  والذي  هذا  جت�سد  وقد 
وزارة  دور  يف  احد  ينكره 
الدفاع يف حماية هذا احلراك 
قد  ما  خمتلف  من  ال�سعبي 
من  وذلك   ، العنف  اإىل  يجره 
التعليمات  من  العديد  خلل 
اجلي�س  قيادة  طرف  من 
 ، ال�سعبي  احلراك  حلماية 
دائما  لي�س  يقال  كما  لكن 
اإطالة  اأن  ، حيث  اجلرة  ت�سلم 
اأن  ي�سمن  ال   ، احلراك  عمر 
تكون هناك اأي حوادث معينة 
االأمن  م�سالح  اأن  و  ، خا�سة  
اأبطلت يف العديد من املرات 
كوارث كانت قد حت�سل داخل 
بع�س  يف  والتي   ، احلراك 
ومل  عليها  التكتم  مت  االأحيان 

تذاع لعامة النا�س .

هذا  كان  االأمر  حقيقة  ويف 
حول   ، البداية  منذ  الهاج�س 
اإمكانية اأي ا�ستهداف للحراك 
ارهابية  جماعات  طرف  من 
الزخم  هذا  ظل  يف  ال�سيما   ،
خربة  لوال  الذي  ،و  ال�سعبي 
االأمر  ماكان  االأمن  م�سالح 
ناهيك   ، ال�سهولة  بهذه  ليكون 
االأمن  م�سالح  خربة  عن 
يف  املخابراتية  و  اجلزائرية 
ومتتعها   ، االإرهاب  مكافحة 
اأي  حتييد  من  متكنها  بخربة 

عمليات مرتقبة .
ملجموعة  باالأم�س  توقيف 
خم�س  من  متكونة  اإرهابية 
الأعمال  تخطط  كانت  اأفراد 
عبوات  خلل  من  اإرهابية 
ت�ستهدف املتظاهرين  نا�سفة 
اأن  اإىل  وا�سح  دليل  ال�سلميني، 
الكثري من املخططات  هناك 
الدهاليز  يف  املوجودة 
 ، ال�سعب  هذا  ت�ستهدف 
هذا  يخدمه  ال  من  ومنها 
الكثري  هناك  ولعل   ، احلراك 
من االأمثلة لكن من نوع اآخر ، 
عندما حاولت بع�س االأطراف 
اإحداث  و  بلطجية  ا�ستعمال 
اإف�سال  اأجل  من  �سغب  اأعمال 
اخلطر  لكن   . احلراك  هذا 
امل�ستمر  التخوف  و  احلقيقي 
اأو الهاج�س ، هو التخوف من 
جمهولة  اإرهابية  اأعمال  وقوع 
قد توؤدي اإىل �سقوط �سحايا .

انطلق  الذي  ال�سعبي  احلراك 
يوم 22فيفري املا�سي و الذي 
االأخرية  اجلمعة  اىل  ا�ستمر 
ف�سل  لوال  اأنه  اأحد  ينكر  ال   ،

ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
 ، بحمايته  وتعهداته  وقيادته 
ماكان لي�سل اإىل هذه الدرجة 
يف  هم  من  الكثري  اأن  رغم   ،
ال�سعبي  احلراك  �سد  االأ�سل 
بدور  مقتنعون  مند�سني  من 
اجلي�س وقيادته ، لكن للأ�سف 
ال�ستهداف  ماأجورون  هم 
كل  يف  يثبت  الذي  اجلي�س 
 ، ال�سعب  ازاء  نيته  مرة ح�سن 
املجموعة  هذه  تفكيك  ولعل 
االإرهابية التي كانت ت�ستهدف 
بعد   ، دليل  اأكرب  احلراك 
بحماية  التعهدات  �سل�سلة 

احلراك من املناورين .
بف�سل  الذي  ال�سعبي  احلراك 
اهلل ، ثم بف�سل خمتلف م�سالح 
االأمن التي عرفت كيف توؤطر 
كانت  ال�سعبي  الزخم  هذا 
بف�سل   ، ايجابية  جد  نتيجته 
ال�سعب  من  الغالبية  كذلك 
اجلزائري الواعي الذي عرف 
اجلي�س  يد  يده يف  ي�سع  كيف 
بني  املتني  الرتابط  هذا   ،
ال�سعب و اجلي�س الذي يبدوانه 
مل يعجب الكثري من املند�سني 
 ، امل�ستويات  خمتلف  على 
االأوراق  خللط  ت�سعى  وراحت 
 ، اللحمة  هذه  فك  اأجل  من 
مزيفة  �سعارات  خلل  ومن 
وتغليطه  العام  الراأي  لتدوير 
ورغم   ، اجلي�س  �سد  تاأليبه  و 
الوطني  اجلي�س  يبقى  ذلك 
الفئة  هذه  يعامل  ال�سعبي 
يعود  حتى  االبن  مثل  ال�سالة 

اىل ر�سده .
ع�سام بوربيع

حمكمة ال�سراقة 

التحقيق  قا�سي  اأمام  زعالن  الغاين  عبد  مثول 
وزير  االأحد،  اأم�س  مثل 
العمومية  واالأ�سغال  النقل 
زعلن  الغني  عبد  االأ�سبق، 
التحقيق  قا�سي  اأمام   ،
مبحكمة ال�رساقة باجلزائر 
العا�سمة ، لل�ستماع الأقواله 
يف اإطار التحقيق يف ق�سايا 

ف�ساد.
الأقوال  اال�ستماع  �سيتم  و 
الق�سايا  االأ�سبق ،يف  الوزير 
واملتعلقة  فيها  املتابع 

اأ�سا�سا  تتمثل  جنح  بعدة 
مربرة  غري  امتيازات  مبنح 
ال�سفقات  جمال  يف  للغري 
عمومية  اأموال  تبديد  و 
الوظيفة  ا�ستغلل  �سوء  و 
لدى  التحقيق  قا�سي  وكان 
املحكمة العليا،  قد اأمر يف 
منت�سف �سهر يونيو املا�سي 
زعلن  الغني  عبد  بو�سع 
الق�سائية  الرقابة  حتت 

رفقة عدد من الوزراء.

اعتذار
وقع يف عدد اأم�س الأحد خطاأ غري مق�سود يف كتابة ا�سم رئي�س الغرفة الثانية للربملان الأ�ستاذ �سليمان �سنني حيث كتب 

بال�سكل التايل �سليم �سنني بدل من �سليمان �سنني وهو ال�سم ال�سحيح  لذلك تعتذر يومية الو�سط للمعني
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�سارة بومعزة

جهودهم  �أن  �الحتاد  �أ�ضاف  كما 
�لذي  �لعام  �ملدير  غ�ضب  �أثارت 
�أع�ضاء  معظم  على  عقوبات  �ضلط 
�لفرع �لنقابي دون وجه حق ودون �أي 
�ضند قانوين، بح�ضبهم، ومن بني هذه 
من  بطرد جمموعة  قيامه  �لعقوبات 
مبا  �الحتاد  �ضفوف  يف  �ملنخرطني 
�لنقابي  للفرع  �لعامة  �الأمينة  فيهم 
�الجتماعية،  بال�ضوؤون  و�ملكلفة 
�لتع�ضفي  �لتحويل  �إىل  �إ�ضافة 
�قل  �إىل  �ملنخرطني  من  ملجموعة 
�لتكفل  دون  كلم   500 تبعد  م�ضافة 
بهم،�لتوقيف �ملوؤقت عن �لعمل ملدة 
�ضهر �إىل غاية ثالثة �أ�ضهر، و�لتجريد 
�ملردود  منحة  من  �ال�ضتفادة  من 
�أ�ضهر  �ضتة  ملدة  و�جلماعي  �لفردي 

وقد  �ملنخرطني،  من  ملجموعة 
حدثت كل هذه �الأمور رغم جل�ضات 
�لتفاو�ض حتت �إ�رش�ف وزير �لرتبية 
�ملمثل يف مدير ديو�نه و�الأمني �لعام 

�لتنظيمات  مع  بالعالقات  �ملكلف 
�الحتادية  ممثلي  بح�ضور  �لنقابية 
�لوطنية لعمال �لرتبية وممثلني �ثنني 
�لعا�ضور  ملركب  �لنقابي  �لفرع  عن 

للتفاهم  �أر�ضية  �إيجاد  بغية  وهذ� 
خلدمة  �لطريق  بخريطة  و�خلروج 
�لوقت،  نف�ض  يف  و�ملركب  �لعمال 
�ملدير  يدفع  مل  ذلك  �أن  م�ضيفني 
للرت�جع بل مت�ضك بقر�ر�ته �الأحادية 
منخرطي  �ضد  و�لت�ضلطية  �لتع�ضفية 
�جلز�ئريني  للعمال  �لعام  �الحتاد 
وممثليهم، وو��ضل حتري�ض م�ضوؤويل 

�ملركب �ضد كل �الإطار�ت �لنقابية.
بتو�ضيح  �ملعنيون  طالب  كما 
جتاوب  عدم  ور�ء  �لكامنة  �الأ�ضباب 
وز�رة  تعليمات  مع  �مل�ضوؤول  هذ� 
�لنقابي  �لعمل  ولو�ئح  �لرتبية 
�أنه  �أعلنو�  قانونا، يف حني  �ملكفول 
نظر� للت�رشفات غري �مل�ضوؤولة فاإن 
�ضيلجاأ  للعا�ضمة  �لوالئي  �الحتاد 
من  �لقانون  يتيحه  ما  ملختلف 

�أ�ضاليب �حتجاجية.

الحتاد الولئي للعمال اجلزائريني يتهم املدير العام

اخلالفات ت�سود ديوان املطبوعات املدر�سية
�سجل الحتاد الولئي لالحتاد العام للعمال اجلزائريني لولية اجلزائر والحتاد املحلي لل�سراقة والحتادية الوطنية لعمال 

الرتبية تنديده بعطوي اإبراهيم املدير العام ملركب الديوان الوطني للمطبوعات املدر�سية بواد الرمان بالعا�سور، متهمني اإياه 
بالغرق يف القرارات الالم�سوؤولة، قائلني اأنه والذي يقوم ب�سن معركة �سر�سة �سد الفرع النقابي التابع لالحتاد العام للعمال 

اجلزائريني ومنخر طيه وال�سبب املبا�سر لت�سلط املدير يعود اإىل ان�سمام املنخرطني اإىل الحتاد العام والقيام برفع مطالب 
مهنية اجتماعية تخ�ص الفئة العمالية.

ال�سفقة كبدت الدولة 1300 مليار �سنتيم 

مطالب بتوقيف م�سروع النفق البي�سوي �سطر 
الواحات - غرداية

�لبيئة  حماية  جمعيات  طالب 
فعاليات  �مل�ضتد�مة  و�لتنمية 
وق�رش  لو�حات  �ملدين  �ملجتمع 
غرد�ية ، ب�رشورة �لتدخل �لعاجل 
�أ�ضغال  لوقف  �لوالية  لو�يل 
�ضطر  �لبي�ضوي  �لنفق  م�رشوع 
�لتهم  �لذي  غرد�ية   – �لو�حات 
حتقيق  دون  �ضنتيم  مليار   1300

�لنتائج �ملرجوة .
حماية  جلمعيات  �ضكوى  نا�ضدت 
�مل�ضتد�مة  و�لتنمية  �لبيئة 
�ملدين  �ملجتمع  فعاليات 
، موجهة  وق�رش غرد�ية  لو�حات 
ت�ضلمت  قد  كانت   ، �لوالية  لو�يل 

منها  »�لو�ضط«ن�ضخة  يومية 
مل�رشوع  فوري  توقيف  ب�رشورة 
على  م�ضتوى  �لبي�ضوي  �لنفق 
�أحبا�ض  �ضد  من  �لو�حات  �ضطر 
حمو  �ل�ضيخ  حم�رشة  �إىل  �أجديد 
�أنه  �إال  غرد�ية(،  )بلدية  و�حلاج 
تقنية  جتاوز�ت  مالحظة  مت 
و  �الإجناز  عملية  يف  ج�ضيمة 
�ملر�قبة  لهيئة  تام  غياب  �أهمها 
 CTH  ))Contrôle �لتقنية 
technique du projet
عن  ناهيك  �مليد�ن،  �أر�ضية  يف 
نفق  من  �لنفق  �ضكل  حتويل 
�ل�ضكل  مربع  نفق  �إىل  بي�ضوي 

 ،)Dallant M/F( جاهز  و 
الجناز  �ملقرر  �ل�ضكل  باأن  علما 
�الأ�ضغال  بد�ية  عند  �مل�رشوع 
�مل�ضتوى  �أن  مع  بي�ضوي  نفق  هو 
على  ي�ضاعد  للنفق  �مل�ضطح 
و�الأتربة  �ل�ضلبة  �الأو�ضاخ  تر�ضب 
�لقناة  �ن�ضد�د  �إىل  يوؤدي  مما 
وجود  �إ�ضافة  ق�ضرية  مدة  خالل 
تركيب  عند  كبرية  فر�غات 
و�ضع  عدم  مع  ببع�ضها  �الأنابيب 
�الأنابيب  بني  �لعازل  �ملطاط 
d’étanchéitéJoint(مما  (
ي�ضمح بت�رشب �ملياه �لقذرة و�لتي 

توؤذي لتلوث �ملياه �جلوفية .

وح�ضبما �أفادت به نف�ض �ل�ضكوى 
لعدم  �الأخرية  هذه  تطرقت  فقد 
�خلر�ضانة  من  طبقة  وجود 
 dalle �لنفق  )  فوق  �مل�ضلحة 
de compression( حلمايته 
و  �الأنقا�ض  من  �أطنان  رمي  و 
فوق  مبا�رشة  �لكبرية  �حلجارة 
من  طبقة  وجود  وعدم  �لنفق 

�لرمل �لناعم.
�ضددت  فقد  مت�ضل  مو�ضوع  ويف 
�رشورة  على  �ل�ضكوى  نف�ض 
لالأ�ضغال  �لفوري  �لتوقيف 
وكذ�  �ملدين  �ملجتمع  وتزويد 
من  بن�ضخة  �لعر�ض  �أمناء  هيئة 

�لتقنية للم�رشوع خا�ضة  �لدر��ضة 
عليها،  لالطالع  �لو�حات  �ضطر 
�إجناز  �إعادة  مطلب  ن�ضيان  دون 
�الأ�ضلية  بالتقنية  �لو�حات  �ضطر 
�لبي�ضوي  �لنفق  وهي  للم�رشوع 
�ملذكورة  للعو�قب  جتنبا 
�جلوفية  للمياه  تلوث  من  �ضالفا 
�لقناة  م�ضار  تعديل  و�لبيئة،مع 
ح�ضب �القرت�ح �ملقدم من طرف 
حم�رشة  م�ضتوى  على  �جلمعيات 
�إىل ل�ضبور ،  �ل�ضيخ حمو و �حلاج 
وكذ� �إمتام �إجناز �حلائط �لو�قي 

يف �جلهة �ل�رشقية للو�د.
اأحمد باحلاج 

ب�ساأن دور الأئمة  يف اخلروج من الأزمة

حجيمي يرحب بدعوة وزير 
ال�سوؤون الدينية

�لوطنية  �لتن�ضيقية  رئي�ض  رّحب 
بدعوة  حجيمي،  جلول  لالأئمة، 
و�الأوقاف،  �لدينية  �ل�ضوؤون  وزير 
دور  بلمهدي، لتفعيل  يو�ضف 
يف  �مل�ضاهمة  �أجل  من  �الإمام 
�لوطن،  ��ضتقر�ر  على  �حلفاظ 
لعبت  �مل�ضاجد  �أن  �أو�ضح  حيث 
�ل�ضعب  وحدة  �أ�ضا�ضية يف  �أدو�ر� 
عرب  و��ضلته  ما  وهو  �جلز�ئري، 
فيفري،   22 �ل�ضعبي  �حلر�ك 
فخ  يف  ت�ضقط  مل  �أنها  موؤكد� 
“�لتحزب” وخدمة �أي �أطرف �أو 

�أجند�ت �ضيا�ضية.
�أعرب رئي�ض تن�ضيقية �الأئمة جلول 
حجيمي عن ترحيبه بدعوة وزير 
موقع  بح�ضب  �لدينية،  �ل�ضوؤون 
لعبو�  �الأئمة  باأن  بر�ض«،  »�ضبق 
�ملجتمع  حماية  يف  هاما  دور� 
ملا  بال�ضورة  عائد�  �جلز�ئري، 
“قبل  �ل�ضعبي::  �حلر�ك  قبل 
�حلر�ك �ل�ضعبي �ضددنا على دور 
�مل�ضجد يف �حلفاظ على وحدة 
�ل�ضباقني  وكنا  ومتا�ضكها،  �الأمة 
يف  فعال  �أ�ضهم  ما  وهو  لذلك 
فقد  �ل�ضعبي،  �حلر�ك  متا�ضك 
�لنا�ض  �أخالق  لت�ضويب  �ضعينا 

حتت �ملبادئ �الإ�ضالمية.

�أنهم كاأئمة يعملون على  كما �أكد 
�أجل  من  �الأكرب   �ملجهود  بذل 
بد�ية  �لرت�بط  على  �حلفاظ 
توعية  على  �خلطب  دور  من 
ال  هذ�  �أن  متد�ركا  �ملجتمع، 
َب خلدمة  َزّ حَتَ �أن �مل�ضجد  يعني 
ح�ضاب  على  �ضيا�ضية  �أطر�ف 
�أخرى، بل عرب �ختيار �ملو��ضيع 
بعناية ون�ضاهم يف �ختيار كلماتنا 
تفيد  مالئمة  بطريقة  وطرحها 
يف تهدئة �لنفو�ض”. و�أ�ضار رئي�ض 
�أن  لالأئمة،  �لوطنية  �لتن�ضيقية 
�الأئمة د�فعو� على مطالب �ل�ضعب 
�ل�ضعبي  �حلر�ك  �إنطالقة  منذ 
�حلريات  خنق  عدم  �إىل  ودعو� 
وعدم  و�الإن�ضاف  �حلق،  و�ضوت 
تكميم �الأفو�ه وهي �لر�ضالة �لتي 
ومقبوال  متو�زنا  خطابه  جعلت 
�ملجتمع.  �أو�ضاط  وموؤثر� 
�لدينية  �ل�ضوؤون  وزير  �أكد  وقد 
�خلطاب  �أن  �أم�ض  و�الأوقاف 
�رشوري  �الإيجابي  �مل�ضجدي 
وهام لر�ض �ضفوف �ملجتمع يف 
متر  �لذي  �ل�ضعب  �لظرف  هذ� 
باإيجابية يف  �الإ�ضهام  و  �لبالد  به 

�إخر�ج �لبالد من نفق �الأزمة.
�ص.ب

 33 ميمون  �أوالد  حمكمة  با�رشت 
حتقيقات   تلم�ضان  والية  �رشق  كلم 
رجال  كبار  �أحد   تورط  يف  معمقة 
�لوطن  خارج  �ملوجود  �الأعمال  
جمل�ض  ع�ضو  �ضقيق  هو  و�لذي 
�لعملة  لتزوير  �ضبكة  �ضمن  وطني 

تن�ضط ما بني �مل�ضيلة وتلم�ضان.
حجزت  �أن  بع�ض  جاءت  �لعملية 
م�ضالح �الآمن �ضائق رجل  �الأعمال 
�ل�ضبكة  �خلا�ض رفقة �حد عنا�رش 
�لورق  من  كمية  وبحوزته  بامل�ضيلة 
 ، �لعملة  تزوير  يف  �مل�ضتعمل 
�أدىل  قد  �ل�ضائق  �أن   ويبدو  هذ� 
�الأعمال  رجل  جتر  بت�رشيحات 

�لذي يوجد يف حالة �إفال�ض بعدما 
مبالغ  �لعمومية  �لبنوك  من  �أخد 
كربى �أ�ضارت م�ضادرنا �أنها جتاوزت 
�ل120 مليار �ضنتيم ، هذ� ومن �ضاأن 
�لتجاوز�ت   تك�ضف   �أن  �لتحقيقات 
رجل  هذ�  بها  قام  �لتي  �لكربى 
�الأعمال �لذي فر �إىل �أوروبا مبجرد 
بحكم  و�لعقاب  �حل�ضاب  بد�ية 
للبنوك،  كربى  مببالغ  مد�ن  �نه 
�ضفقات  يف  تورطه  �إىل  باالإ�ضافة 
م�ضبوهة   مع بع�ض �الإطار�ت �لتي 
عادت على موؤ�ض�ضته بالفائدة ورغم 

ذلك مل يتم �إنقاذها من �الفال�ض .
حممد بن ترار

املتهم مدان ب120 مليارا  للبنوك 

تورط رجل اأعمال معروف  يف 
تزوير العملة بتلم�سان

عنا�رش  جنحت 
)b r i ( خل   لتد � و لبحث    �
عني  والية  �لتابعة  الأمن 
ب�ضاب  �الطاحة  من  متو�ضنت 
بتهمة  �لعمر  من  �الأربعينيات  يف 
تنظيم  ودعم  باالإرهاب  �ال�ضادة 
�ملغرب  بالد  �لقاعدة  يف 
�ملخت�رشة با�ضم »د�ع�ض«  بوالية 
مو�قع  طريق  عن  متو�ضنت  عني 

�لتو��ضل �الجتماعي  .
ح�ضابا  ي�ضتغل  كان  �لذي  �ملتهم 
�لعمر  من  با�ضم  م�ضتعار  يبلغ 
40 �ضنة  و مت  حتديد هويته بعد 
�ضل�ضلة من �ملتابعات على ح�ضاب 
»فاي�ضبوك  �الجتماعي  �لتو��ضل 
ين�رش  عبار�ت  كان  حيث   ،  «
�الإرهابية  باجلماعات  �ال�ضادة 

لهم  د�ع�ض  ويدعو�  و�أمر�ء 
جتنيد  �إىل  وي�ضعى  بالن�رش 
ن�رش  طريق  �ل�ضباب  عن 
بهم  وين�رش  لاللتحاق  دعو�ت 
تدريباتهم  ،  كما كان ين�رش �ضور� 
دعما معنويا لهم على �لفاي�ضبوك 
توقيفه  ومو�جهته  مت  حيث   ،
بالتهم  �عرتف  حيث  مبن�ضور�ته 
�أمام  له  وبتقدميه  �ملن�ضوبة 
حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل 
بو�ضعه  �أمر�  متو�ضنت  عني 
�ملوؤقت  يف  �حلب�ض  رهن 
 ، �لتحقيقات  ��ضتكمال  �نتظار 
�ضمن  ين�ضط  �نه  ي�ضتبه  حيث 
�ضبكة  خا�ضة بتجنيد  �مل�ضلحني 

يف �ضفوف د�ع�ض .
حممد بن ترار

عني متو�سنت

 الإطاحة ب�ساب يدعم داع�ش و 
يجند ل�ساحلها 

مر�حل   4 �جلز�ئر  جامعة  حددت 
�أطلقت  للت�ضجيالت �جلامعية، حيث 
�جلامعة،  على  مفتوحة  �أبو�با 
نتائج  عن  �الإعالن  بعد  وذلك 
�لناجحني  وح�ضول  �لبكالوريا 
حيث  �خلا�ض،  رقمهم  على  �جلدد 
�الأولية  �لت�ضجيالت  مرحلة  تنطلق 
�أوت   03 غاية  �إىل  جويلية   20 من 
�ملرحلة  هذه  تت�ضمن  و   ،2019
و�يد�عها  �لرغبات  بطاقة  ملء 
�لو�ب  موقع  خالل  من  �خلط  عرب 
 http:www: للت�ضجيالت �جلامعية

HYPERLINK »http://
 orientation-esi.dz/« \t
»_blank« orientation-esi.
dz ”  و�العالن عن نتائج �لتوجيه.

يف  �الأولية  �لت�ضجيالت  تاأكيد  ويتم 
�ىل17   04 بني  ما  �ملمتدة  �لفرتة 
خالل  �جلدد  للطلبة  وي�ضمح  �أوت، 
�الأويل  �لت�ضجيل  بتاأكيد  �لفرتة  هذه 
�ملمتدة  �لفرتة  �لتوجيه يف  �إعادة  �أو 
�إجر�ء  �أو  �وت2019   08 و   04 بني  ما 
بالن�ضبة  ومقابالت  من  �ختبار�ت 

لل�ضعب �ملعنية .

كما �أو�ضحت وز�رة �لتعليم �لعايل �أنه 
يف نف�ض �لفرتة فتح �لبو�بة �ملخ�ض�ضة 
لالإيو�ء من 08 �ىل 17 �وت، يف حني 
�لثانية يف حالة  �ملعاجلة  �إجر�ء  يتم 
و�ملقابالت  �الختبار�ت  �لر�ضوب يف 
�لفرتة  يف  �لتوجيه  �إعادة  طلبات  و 
�ملمتدة ما بني 14 �ىل 17 من نف�ض 
�ل�ضهر. ويتم �الإعالن عن �لت�ضجيالت 
�خلدمات  ملفات  كذ�  و  �لنهائية 
�جلامعية من 02 �ىل 08 �ضبتمرب وهي 

مرحلة �لت�ضجيالت �لنهائية.
و ح�ضب �ملن�ضور فان مرحلة معاجلة 

طرف  من  �ال�ضتثنائية  �حلاالت 
موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل و�إعادة فتح 
�لبو�بة �ملخ�ض�ضة لالإيو�ء و �ملنحة 
و �لنقل تكون من 02 �ىل 12 �ضبتمرب 
كاآخر  �ضبتمرب  تاريخ 12  بحيث حدد 
بعنو�ن  �لنهائية  للت�ضجيالت  �جل 
. 2020-2019 �جلامعية  �ل�ضنة 
و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  وتنظم 
م�ضتوى  على  مفتوحة  �أبو�با  �لعلمي 
�إىل   15 من  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ض�ضات 

23 جويلية 2019 .
�سارة بومعزة

4 مراحل للت�سجيالت اجلامعية

اأبواب مفتوحة على اجلامعة بداية من اليوم

اإيداع مدير ال�سحة لولية تلم�سان احلب�ص يف ولية �سطيف

اإيداع 05 اإطارات من مديرية م�سح الأرا�سي بتلم�سان 
اأمر بالقب�ص يف حق مدير م�سح الأرا�سي لولية �سعيدة

مدير  �إيد�ع   �أم�ض  �أول  م�ضاء  مت 
رهن  تلم�ضان  لوالية  �ل�ضحة 
ف�ضاد  ق�ضية  �ملوؤقت  يف  �حلب�ض 
نف�ض  ي�ضغل  كان  ملا  حلقته 
بعدما  �ضطيف   بوالية  �ملن�ضب 
ظل طيلة 03 �أ�ضابيع رهن �حلب�ض 

�ملوؤقت .
وكيل  �أودع  �آخر  جانب  من 
تلم�ضان  حمكمة  لدى  �جلمهورية 
م�ضح  مديرية  من  �إطار�ت    05
�ملوؤقت   �حلب�ض  رهن  �الأر��ضي 
�ملزور  و��ضتعمال  �لتزوير  بتهمة  

�إ�ضد�ر  مع  ر�ضمية  حمرر�ت  يف 
ي�ضغل   �لذي  موظف  حق  يف  �أمر 
�الآن مدير� والئيا  ملديرية م�ضح 
هذ�   ، �ضعيدة  بوالية  �الأر��ضي 
وقد ك�ضفت �لتحقيقات على نهب 
�الأر��ضي  من  �لهكتار�ت  مئات 

بوالية  �ل�ضناعي  و�لعقار  �لغابية 
تلم�ضان عن طريق تزوير  �لدفاتر 
�لعقارية كما مت حتويل  �لعديد من 
�مل�ضاحات �لتابعة الأمالك �لدولة 

�إىل ملكيات خا�ضة .
حممد بن ترار
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اإعداد: م.ثيزيري

ميثلون  املجانني  من  كبري  عدد 
يبدي  من  منهم  املحاكم  اأمام 
بكالم  ويتلفظ  غريبة  حركات 
وعبارات غري منا�سبة ومنهم من 
يبقى �سامتا ول ي�ستجيب لأ�سئلة 
اآخر،  عامل   يف  وكاأنه  القا�سي  
هي كلها حالت �سهدتها حمكمة 
عاجلت  التي  العا�سمة  جنايات 
واأ�سقطت  النوع  ق�سايا من هذا 
اىل  بتحويلهم  عنهم  العقوبة 
العقلية  المرا�ض  م�ست�سفى 
اخلربات  اأثبتت  بعدما  للعالج 
املنجزة باأن اجلاين كان يف حالة 
اأو  اجلرمية  ارتكابه  اأثناء  جنون 
عقب  عقلي  با�سطراب  ا�سابته 

الواقعة  ودخوله ال�سجن  .

 فتاة يف الع�شرين تفارق 
احلياة بطعنة  �شكني من 

جارها املجنون

 مل تت�سور فتاة يف اأوائل عقدها 
ببلدية  تقطن  العمر  من  الثاين 
نهاية  اأن  بالعا�سمة  الدويرة 
ب�سعة  بطريقة  �ستكون  حياتها 
الذي  املجنون  جارها  يد  على 
عودتها  طريق  يف  �سادفته  
قام  بعدما  م�ساءا  منزلها  اإىل 
العمارة  �سالمل  يف  مبباغتتها  
وتهجم عليها بطعنة �سكني قاتلة 
على م�ستوى القلب لتزهق روحها 
املحكمة  ق�ست  بعدما  هباءا 
عقلية  مل�سحة  بتوجيهه 
خلطورته  حد  بذلك  وو�سعت 
بعدما   ، الأخرين  حياة  على 
على  العتداء  حماولته  له  �سبق 
يف  زجاج.  بقطعة  اأخر  مواطن 

من  املرحومة  والد  طالب  وقت 
لالأبناء  الأمن  بتوفري  ال�سلطات 

يف ال�سوارع..

 و اآخر يقتل ع�شكريا 
مبق�ص بربج الكيفان 

الفئة  هاته  �سحايا  بني  من 
املدعو » �ض، حممد » املنحدر 
ع�سكري  وهو  م�سيلة  ولية  من 
يعمل بوحدة احلر�ض اجلمهوري 
على  ب�سعة  بطريقة  قتل  الذي 
جتوله  اأثناء  عقليا،  خمتل  يد 
حيث   ، الكيفان  برج  ببلدية 
مقدمات  وبدون  املختل  باغته 
مق�ض  من  قاتلة  بطعنات 
اأن  وزاد   ، البطن  م�ستوى  على 
طعنه  موا�سلة  حماول   تبعه 
الدماء  وو�سط   ال�سحية  لكن 
اإىل  امل�سي  ا�ستطاع  واجلروح 
�سقط  حيث  قريب  مقهى  غاية 
تعرف  وهناك  عليه،  مغ�سيا 
ونقاله  زمالئه  من  اثنان  عليه 
م�ست�سفى  اإىل  �سيارة  منت  على 
وكل  اجلامعي،  با�سا  م�سطفى 
املختل  اإن  قوله  ا�ستطاع  ما 
يكنى »بال�سينوي«، ليفارق احلياة 
الع�سكري   بامل�ست�سفى  لحقا 
من  يومني  وبع   ، النعجة  لعني 
الواقعة األقي القب�ض على اجلاين  
والذي  �سنة   28 العمر  من  البالغ 
دريد  مب�ست�سفى  متواجدا  كان 
ح�سني لالأمرا�ض العقلية، وتعذر 
عليهم ا�ستجوابه خلطورة حالته 
النف�سية، لي�رصح لحقا مل�سالح 
يف  اجلرمية  يوم  كان  باأنه  الأمن 
حالة متوترة لأنه مل يتناول  دواءه 
املهدئ،  فتفاجاأ بال�سحية ينظر 
بوا�سطة  منه  النتقام  فقرر  اإليه، 

باأنه  واأ�ساف  عليه،  عرث  مق�ض 
حلق بال�سحية ليوا�سل طعنه فلم 

يلحقه.

 �شيدة تدخل الإنعا�ص 
بطعنتني من زوجها  املجنون 

بباب الوادي

تعر�ست �سيدة يف العقد اخلام�ض 
باب  ببلدية  تقطن  العمر  من 
قتل  ملحاولة  بالعا�سمة  الوادي 
زوجها  يد  على   حمتوم  موت  و 
بطعنها  قام   بعدما  املجنون 
بوا�سطة �سكني مرتني على م�ستوى 
حظها  وحل�سن  القلب  و  الظهر 
جنت من املوت باعجوبة ، وهذا 
زوجته  بان  راودته  �سكوك  ب�سبب 
مرور  مع  حتولت  التي  و  تخونه 
بالتايل  و  نف�سية  لعقدة  الوقت 
بيوم  حملته  ظاهرة  جنون  حلالة 
ليوم  امل�سادف  املوافق  الوقائع 
زوجته   لطعن   20122 جانفي   28
بعدما ا�ستغل فر�سة غياب اأولده 
لتنجو  ملدار�سهم  توجههم  لدى 
احلادثة  من  باأعجوبة  ال�سحية 
امام  مثوله  ولدى   ، حل�سن حظها 
حمكمة اجلنايات بالعا�سمة بتهمة 
حماولة القتل العمدي بدا يف حالة 
�سحية جد متدهورة على كر�سي 
متنقل وهو م�سلول كلية ول يتكلم  
، وقد او�سح دفاعه انه يعاين من 
 20033 �سنة  منذ  نف�سي  مر�ض 
وقد تدهورت حالته ال�سحية اثناء 
تواجده باملوؤ�س�سة العقابية ن ومن 
اجل ذلك وبعد الطالع على ملفه 
و�سع  اجلل�سة  قا�سي  قرر  الطبي 
الأ�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة  املتهم 
العقلية  لالأمرا�ض  فانون  فران�ض 
هو  و   ، �سفائه  غاية  اىل  بالبليدة 

الطلب نف�سه الذي تقدم به النائب 
العام.

خمتل عقليا يقتل �شقيقه 
بوا�شطة مطرقة

اأخرى ل تختلف كثريا عن  ق�سية 
اىل  �ساب  تعر�ض  اأين  �سابقتها 
املجنون  �سقيقه  يد  على  القتل 
بوا�سطة مطرقة وجه له بها عدة 
اىل  الراأ�ض  م�ستوى  على  �رصبات 
ان فارق احلياة لك�رص يف اجلمجمة 
ونزيف حاد باملخ ، واأوقف اجلاين 
الذي اأحيل على حمكمة اجلنايات 
واأمام هيئة املحكمة �رصد الوقائع 
ثاأر  ق�سية  الق�سية  اأن  اىل  وا�سار 
الذي  املرحوم  �سقيقه  وبني  بينه 
انتحرت  التي  حماته  بقتل  اتهمه 
يقول  الوقت  ذلك  ومنذ  املتوفى 
م�ساكل   يف  معه  اأعي�ض  كنت   «
معه  اأعمل  كنت  حيث   م�ستمرة، 
من  الكثري  يف  يل  يرت�سد  وكان 
اأجل قتلي« و اعرتف  املرات من 
عدة  مبطرقة  �سقيقه  ب�رصبه 
واأنه  عددها،  يتذكر  مل  مرات 
قبل  من  والقهر  للحقرة  تعر�ض 
ارتكاب  قبل  كان  املتهم  اأخيه، 
عقلي  طبيب  عند  يعالج  الوقائع 
نف�سية  ا�سطرابات  من  ويعاين 
اأثبته  وما  والدته   اأكدته  ما  وهي 
املحكمة  لتقرر  اخلربة   تقرير 
اأجل  من  عقلية  مل�سحة  حتويله 

العالج ..

�شاب ينجوا من موت حمتم 
بعدما طعنه �شقيقه املجنون 

ب 11 طعنة

دهانا  يعمل  و،�ض«   « املدعو 
�ساب  ج�رص  ببلدية  ويقطن 
بالعا�سمة   ق�سنطينة  بج�رص 
بعد  عقلي  باختالل  اأ�سيب  
يف  املخدرات  على  اإدمانه 
اىل  جرته  والتي  التا�سعة،  �سن 
ال�ساب  ولأن  نف�سية،  م�سحات 
مل يتناول دواءه اأقدم على طعن 
�سقيقه الذي ينام معه يف غرفة 
واحدة ب 11 �رصبة �سكني، لكن 
ال�سقيق جنا من املوت باأعجوبة، 
فيما �سلم املتهم نف�سه لل�رصطة 
وهو ملطخ بالدماء، وبرر  فعلته 
باأنه  »راأى الر�سول عليه ال�سالة 
وال�سالم يف منامه يطلب منه قتل 
�سقيقه الكافر« ومن الت�رصيحات 
الغريبة للمتهم باجلل�سة »الرئي�ض 
يف  عني  يتكلم  دائما  بوتفليقة 
تتبعني  واملخابرات  خطاباته، 
واأ�ساف  اآخر«  اىل  مكان  من 
يعاونوا  املحابي�ض  ڤاع  »لزم 
بع�سنا  بع�ض، ونخرجوا  بع�سهم 
عبارات  وهي   احلب�ض..«  من  
امام حمكمة اجلنايات  بها  ادىل 

يوم حماكمته .

م�شاجني يثورون يف 
الزنزانات ب�شبب دمج 
الأ�شحاء مع املجانني

احلالت  هاته  تقت�رص  مل 
فيها  نقابل  اأين  ال�سوارع  على 
املوؤ�س�سة  بل حتى يف  املجانني 
العقابية التي مل ت�سلم من تواجد 
الذي  املجانني  من  الفئة  هاته 
بات تواجدهم خطرا على حياة 
�سهدتها  واقعة  يف  الآخرين 
مثل  حني  احلرا�ض  حمكمة 

على  م�ساجني،    100 من  اأزيد 
يف  وم�سادات  مناو�سات  خلفية 
ال�سجن كان �سببها وعلى ح�سب 
اأحد  ان  اأحد املحامني  اكده  ما 
بثماين  اأدين  الذي  املحبو�سني 
وتبقى   5 منها  ق�سى  �سنوات 
خالل  ذكر  �سنوات   3 اأمامه 
حالة  �سبب  اأن  حماكمته  جل�سة 
الزنزانة  �سهدتها  التي  التمرد 
الذي  عقليا  املختلني  اأحد  هو 
اأحدهم  بوفاة   يت�سبب   اأن  كاد 
بعدما تهجم عليه و حاول خنقه 
جهات  من  تقارير  اأثبتت  حيث 
داخل  جمانني  وجود  خمت�سة 
ال�سجون وامل�سكل يرجع اأ�سا�سا 
اىل املدة التي ت�ستغرقها عملية 

اإعداد اخلربات .

القانون ل يعاقب املختلني 
عقليا لغياب الق�شد 

اجلنائي

ل  املجنون  اأن  قانونيون  اأكد 
الق�سد  لغياب  القانون  يعاقبه 
اأي  انه ل ميتلك  اجلنائي بحكم 
اجلرمية  لرتكاب  نية  اأو  اأهلية 
 21 و   477 للمادتني  وفقا  وهذا 
اجلزائري   العقوبات  قانون  من 
اللتان ت�سريان اىل انتفاء العقوبة 
يف  واحلق  عقليا  املختل  على 
 ، لل�سحية  املادي  التعوي�ض 
من   143 املادة  لأحكام  ووفقا 
املتهم  فان  املدين  القانون 
ثبت  اذا  عادية  بطريقة  يعاقب 
كان  الوقائع  ارتكابه  اأثناء  اأنه 
يف حالة عادية  وفقا ملا  تثبته 
اخلربة العقلية وهذا يف حالة ما 

ي�سمى باجلنون املتقطع

القانون يعاقبهم باإدخالهم م�شحات الأمرا�ص العقلية

»جمانني« يرتكبون اأب�سع اجلرائم ويهددون اجلميع
يتعر�ض املواطن خالل حياته اليومية ملخاطر عديدة قد تكون كفيلة لو�سع حد حلياته وخا�سة اأمام انت�سار اجلرائم وا�ستفحالها 
عند فئة  ال�سباب الذين باتوا ي�سريون يف ال�سوارع والأ�سلحة البي�ساء و ال�سكاكني اأهم رفيق لهم ، غري اأن القانون و رجال الأمن 

املتواجدين يف كل مكان يبقى العزاء الوحيد للمواطن   مقارنة ببع�ض الأخطار ال�سادرة  عن فئات اأخرى ل ي�سري عليهم القانون 
رغم اإرتكابهم للجرائم و هي فئة املجانني،فمن منا مل يتعر�ض ل�سفعة من جمنون لأ�سخا�ض غري مميزين فقدوا عقولهم �ساركونا 
طريقنا و �سوارعنا بكل حرية دون رقيب و ل ح�سيب يتلفظون باأب�سع  العبارات على م�سامعنا ومنهم من اإرتكب حتى اأب�سع اجلرائم 
واأزهق اأرواح اأبرياء وبات تواجدهم خطرا على حياتنا  ،ففي حلظة غفلة يباغتون املارين بال�سوارع ويوجهون لهم طعنات قاتلة 

بوا�سطة �سكني او اآلت حادة  تزهق روحهم  دون اأي �سبب اأو ذنب وت�سفك دمائهم هباء من دون اإخ�ساع اجلاين للعقاب بحكم اأن القلم 
مرفوع عنه والقانون ل يعاقبه على جرائمه مهما كانت خطورتها ...ليطوى امللف بتوجيه نحو مكانه املنا�سب بامل�سحات العقلية اأين 

كان ميكن تفادي خطورته بعدما غفلت ال�سلطات عنه.



مطلعة  �أمنية  م�صادر  ك�صفت 
ليومية »�لو�صط«، �أن م�صالح �لأمن 
بد�ية  مع  �رشعت  قد  �ملخت�صة 
�لتحقيق  �جلاري  جويلية  �صهر 
مدير   25 و  بلدية  رئي�س   40 مع 
�لكبري  �جلنوب  بوليات  تنفيذي 
 ، �أدر�ر   ، مترن��صت  غر�ر  على 
�لو�دي   ، ب�صكرة   ، تيندوف   ، ب�صار 
�بر�م  يف  �صلتهم  ي�صتبه  وورقلة  
�صفقات م�صبوهة خمالفة للت�رشيع 
، ناهيك عن ت�صرتهم على ت�صخيم 
فو�تري لقتناء جتهيز�ت من طرف 
عمومية  موؤ�ص�صات  لفائدة  ممونني 

ح�صب �ملعلومات �ملتاحة .
م�صادرنا  به  �أفادت  وح�صبما 
مكافحة  ملف  على  �ملطلعة 
�لجهزة  حترك  فاإن  �لف�صاد 
بعد ح�صولها  �لأمنية جاء مبا�رشة 
�حتجاجية  وعر�ئ�س  �صكاوى  على 
�لتحقيق  �أن  علمنا  �ذ�  خا�صة   ،
�صلة  لهم  م�صوؤولني  ليطال  �صيتمد 
�لعام عن  �ملال  تبديد  مبا�رشة يف 
من  �لوظيفة  ��صتغالل  �صوء  طريق 
خالل تكر�ر ميز�نية �ل�رشف على 

ن�صيان  دون  جمدية،  غري  م�صاريع 
ت�صتكمل  م�صاريع مل  �أمو�ل  �رشف 
�أخرى  لعمليات  �إ�صافة  �أ�صغالها 
��صتالم  حما�رش  بالإم�صاء  تتعلق 
مع  يتنافى  �لذي  �لأمر  وهو  عتاد  
ملنح  �لر�مية  �حلكومة  توجيهات 
�خلزينة  �أمو�ل  �رشف  يف  �لأولية 
لها  �لتي  �مل�صاريع  على  �لعمومية 
كاإعادة  �ملو�طن  بيوميات  �صلة 
�لتحتية  �لبنية  ملر�فق  �لعتبار 
و  �لرتبوية  �مل�صاريع  و�جناز 

�ل�صحية وفق ما �أوردته م�صادرنا .
�أ�رشت  فقد  مت�صل  �صياق  ويف   
بني  من  �أن  �خلا�صة  م�صادرنا 
�لتي تقرر فتحها م�رشوع  �مللفات 
�لر�بط  بالطريق  �ل�أخ�رش  �حلزم 
م�صافة  على  وتقرت  ورقلة  بني 
�لقرن  مل�رشوع  �إ�صافة   ، كلم   150
�ل�رشف  �صبكة  تاأهيل  لإعادة 
�ل�صحي بنف�س �لولية ، �أما بولية 
م�رشوع  ملف  فيعترب  مترن��صت 
�ملاء من عني �صالح  �لقرن جللب 

على  �لهقار  عا�صمة  باجتاه 
�إعادة  م�رشوع  و  كلم   670 م�صافة 
�لر�بط  �لطريق  ل�صبكة  �لعتبار 
يعترب  �ملذكورتني  �ملدينتني  بني 
�ملعنية  �لأولويات  �أوىل  بني  من 
�لف�صاد  حجم  لك�صف  بالتحقيق 
خ�صائر  �لدولة  خزينة  كبد  �لذي 
 10 تكلفتها  فاقت  �صخمة  مالية 
حتقيق  دون  �صنتيم  مليار  �ألف 
�لنتائج �ملرجوة ح�صب �ملعلومات 

�ملتاحة .

با�شرت دوائر الخت�شا�س الأمنية حتريات معمق مع 40 رئي�س بلدية و 25 مدير تنفيذي ب�شبهات اإبرام 
�شفقات م�شبوهة حتت الطاولة وكذا ت�شخيم فواتري اقتناء جتهيزات ، مما ت�شبب يف تبديد �شارخ للمال 

العام على مدار اخلم�س �شنوات الأخرية ح�شب املعلومات املتاحة .

على خلفية ابرام �شفقات م�شبوهة و ت�شخيم فواتري اقتناء جتهيزات 

اأحمد باحلاج 

حتقيقات �ضد 40رئي�س بلدية و 25 
مدير تنفيذي باجلنوب 

بلدية مترنا�شت

ارتفاع مقلق لظاهرة ال�ضطو الليلي على املنازل 

املن�شق اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب ال�شرقي علي بن عيوة يك�شف :

قرية عوينة مو�شى بورقلة

الدولة ترافق خارطة مبادرة م�ضار احلوار ال�ضامل

�ضكان يطالبون بتح�ضني
 ظروفهم الإجتماعية
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لفعاليات  �جلهوي  �ملن�صق  ثمن 
�ملجتمع �ملدين باجلنوب �ل�رشقي 
�لتي  �أهم �ملحاور   ، علي بن عيوة 
عبد  �لدولة  رئي�س  خطاب  حملها 
�لقادر بن �صالح يف م�صعى تقدمي 
�حللول  جت�صيد  طريق  ل�صلك 
لتجاوز  د�صتوريا  بها  �ملعمول 
�لأزمة �حلالية �لتي متر بها �لبالد 

.
للمجتمع  �جلهوي  �ملن�صق  يرى 

علي  �ل�رشقي  باجلنوب  �ملدين 
جلميع  �لوقت  حان  �أنه   ، عيوة  بن 
وخمتلف  �ملحلي  �ملجتمع  فئات 
ملر�فقة  �ل�صيا�صية  �لت�صكيالت 
مبادرة  يف  �لتلقائي  و�لنخر�ط 
�لوطن  لند�ء  تلبية  �ل�صامل  �حلو�ر 
�خلروج  من  �لبالد  متكني  ثم  ومن 
ت�صتدعي  �لتي  �لر�هنة  �لأزمة  من 
ترك جميع �لختالفات و�خلالفات 
جانبا ، وذلك على خلفية �للقاء �لذي 

جمع بني رئي�س �لدولة عبد �لقادر 
بن �صالح و �لوزير �لأول نور �لدين 
بدوي بهدف عر�س  »�لتد�بري �لتي 
ملر�فقة  �تخاذها  �لدولة  تعتزم 
�لذي  �ل�صامل  �حلو�ر  م�صار 
�ملتعلقة  �لن�صغالت  كل  �صيتناول 

بتنظيم �لنتخابات �لرئا�صية.
 �ىل جانب ذلك فقد �صدد علي بن 
عيوة على �رشورة  �ملحافظة على 
لل�صعب �جلز�ئري  �لكبري  �لتما�صك 

ل�صمان  �لع�صكرية  موؤ�ص�صاته  مع 
�ملقبلة  �ملرحلة  و�صفافية  نز�هة 
من  مليون   40 عليها  يعلق  �لتي 
�نتخابات  �إجر�ء  يف  �ل�رش�ع  �أجل 
رئا�صية و تعيني رئي�س جديد للبالد 
على  �لق�صاء  م�صرية  ملو��صلة 
�لف�صاد و �إخر�ج �لبالد من �لتخلف 
و  �لقت�صادية  �ملجالت  �صتى  يف 

�لجتماعية و �لثقافية .
�شالح ، ب

ببلدية  �لطرقات  �صبكة  ت�صهد 
مقر  عن  700كلم  �صالح  عني 
م�صتمر،  تدهور   ، مترن��صت  ولية 
�لأمر �لذي �أحلق �أ�رش�ر� ج�صيمة 
باأ�صحاب �ملركبات �ل�صاخطني من 

�مل�صكل �لقائم .
ندد �لع�رش�ت من �صائقي �ملركبات 
بولية  �صالح  عني  ببلدية  �لنفعية 
حديثهم  معر�س  يف   ، مترن��صت 
مع« �لو�صط » من �لو�صعية �لكارثية 
�لتي توجد عليها و�صعية �لطرقات 
�لتي �رشف عليها �ملاليري من �جل 
�إعادة �لعتبار لها لكن دون جدوى 
، �لأمر �لذي فتح باب �لت�صاوؤل من 
�لدولة  �أمو�ل  م�صري  عن  جديد 
�ملر�صودة �صنويا للتكفل بامل�صكل 
�لقائم �لذي �أرق  يوميات ما يزيد 

عن 70 �ألف ن�صمة .
باملجل�س  منتخبون حمليون  وقال 
يف  بتمرن��صت  �لولئي  �ل�صعبي 
حديثهم معنا ، �ن م�صاريع �لأ�صغال 
�لعمومية �لتي ر�صدته� �لدولة من 
�أجل �لتكفل بان�صغالت  �ملو�طنني 
�لإمكانات  و  �لأولويات  ح�صب 

�جنازها  مت  غالبيتها  �ملتاحة 
�لقانونية  �ملعايري  عن  بعيد� 
�أكد  وقت  يف   ، بها  �ملعمول 
عني  غا�صبني  مبدينة  مو�طنني 
ولية  و�يل  ر��صلو�  �أنهم  �صالح 
�لأول  �مل�صوؤول  ب�صفته  مترن��صت 
ورئي�س  �لتنفيذي  �جلهاز  على 
برجمة  �أجل   من  �لإد�رة  جمل�س 
على  للوقوف  ميد�نية   زيارة  لهم 
قدمية  در��صات  ��صتعمال  حقيقة 
طابع  ذ�ت  تنموية  م�صاريع  يف 

��صتعجايل .
ببلدية  �ملو�طنني   توعد  وقد 
لهجة  من  بالت�صعيد   ، �صالح  عني 
على  لل�صغط  �لحتجاجات 
�ل�صلطات �لو�صية من �أجل �لتكفل 
بالنقائ�س �مل�صجلة رغم �عرت�ف 
�لقر�ر  بد�ئرة  �صلة  لها  جهات 
�أن بلدية  مب�صالح ولية مترن��صت 
مالية  ببحبوحة  تتمتع  �صالح  عني 
جملة  من  �لتخل�س  �صاأنها  ،  من 
�مل�صاكل �لتقليدية �لتي باتت تهدد 

بن�صف كيان �ملجتمع �ملحلي.
اأحمد باحلاج 

 املواطنون يطالبون 
بتهيئة الطرقات

مدينة عني �شالح بتمرنا�شت

بولية  مو�صى  عوينة  قرية  تعاين 
عوي�س  تنموي  تخلف  من  ورقلة 
�ملر�فق  فادح  يف جل  نق�س  و   ،
�ل�رشوريات،  خانة  يف   �ملدرجة 
عوينة  قاطني  ي�صتطيع  ل  �لتي 
مو�صى �لإ�صتغناء عنها ، على �لرغم 
�أنها ترتبع على كثافة �صكانية  من 
معتربة ،  باتت حياتهم �صعبة �إىل 
م�صتحيلة جر�ء �لتهمي�س و �لإق�صاء 
من �مل�صاريع �لتنموية �لتي تر�صد 
توزع  هائلة  ميز�نية  �لدولة  لها 
�لتي  و   ، للولية  �ملخطط  ح�صب 
يتم توزيعها لتلبية حاجة كل  �أنحاء 

و بلديات �لولية .
 ، بها  �لنق�س  مو�طن  وفق  ذلك  و 
تظل  �لذي  �خللل  و  �لنق�س  ذلك 
 ، به  علم  على  �ملحلية  �ل�صلطات 
دون حتريك �أي �صاكن ، و هو �لذي 
�إ�صتنكر له �ل�صكان ، م�صريين �أنهم 
باتو� يتخبطون لوحدهم يف تبعات 
�ل�صاملة  �لتنمية  نق�س  و خملفات 

مبنطقتهم .
�ل�صكان  عرب   ، ذ�ته  �ل�صياق  يف  و 
من  كذلك  �ل�صديد  �إ�صتيائهم  عن 
على  م�صتقرة  �لغري  �لو�صعية 
يف   �ملو��صالت  و�صائل  م�صتوى 

�إىل  �ملنطقة  يربط  �لذي  �خلط 
عا�صمة  �إىل  كذ�  و  �لد�ئرة  مقر 
�لولية ، هذ� �لتذبذب �ملح�صوب 
�أ�صا�صا على قطاع �لنقل بالعا�صمة 
 ، �ل�رشقي  باجلنوب  �ملركزية 
حمليا  �لوحيدة  �جلهة  تظل  �إذ 
�مل�صوؤولة على و�صع حل له ، قبل 
�لوز�رة  مبنى  �إىل  �لإن�صغال  نقل 

�لو�صية بالعا�صمة .
�إ�صتمر�ر �لو�صع على حاله  �أن  �إذ   
�صيار�ت  �إ�صتغالل  على  يجربهم 
�لتي  �لأخرية  هذه   ، �لأجرة 
خا�صة  و   ، جيوبهم  كاهل  �أثقلت 
�أنهم من طبقة ه�صة يف �ملجتمع 
 ، �لدخل  معدوم  منهم  �لبع�س  و 
لق�صاء   �ملا�صة  �حلاجة  �أن  غري 
�إىل  يدفعهم  �ل�رشورية  �أمورهم 
�إقتناء �لفرود و �ل�صيار�ت �خلا�صة 
باأ�صعار خيالية �أو ي�صطر غالبيتهم 
قبل  �لإقد�م  عن  م�صيا  للتنقل 
�ملحلية  �حلافالت  ��صتغالل 
بد�ئرة �صيدي خويلد للتنقل �صوب 
ل  معاناة  و�صط  خمتلفة  وجهات 
يقوى على حتملها �صوى �ل�صباب .

�أحمد باحلاج 

مترن��صت   ببلدية  �لقاطنني  ي�صكو 
لظاهرة  �لفظيع  �لنت�صار  من   ،
مل  �لتي   ، �ملنازل  على  �ل�صطو 
يو�صع حد لها بالرغم من �لند�ء�ت 
طالبو�  �لذين   ، لل�صكان  �ملتكررة 
بتمرن��صت   �ملحلية  �ل�صلطات 
�لتي  تخلي�صهم من تلك �لع�صابات 
�أتت على ممتلكاتهم �خلا�صة ، رغم 
توفر  عو�مل �لردع و �لرقابة ، و هو 
�لذي �أدى �إىل ��صتفحال �لظاهرة ، 
مرتفع  تز�يد  يف  �أخدت  �لتي  و 
و�صط وجود حمفز�ت �إنتعا�صها ، و 

خا�صة عند حلول �لظالم  .

عرب �لع�رش�ت من �لقاطنني باأحياء 
تهقارت   ، تربكات   ، �صري�صوف 
مترن��صت  ببلدية  ومالطا  �لغربية 
�ل�صطو  ظاهرة  من  �إ�صتيائهم  عن 
ناقو�س  دقت  �لتي  و  �ملنازل  على 
�أن  من  بالرغم  ذلك  و  �خلطر 
�لأحياء ل تبعد عن عا�صمة �لولية 

�إل بب�صع كيلومرت�ت .
�لأحياء  تلك  �صكان  �أ�صاف  و 
مع  لهم  متفرقة  ت�رشيحات  يف 
من  جملة  هناك  �أن   « �لو�صط   «
�لإقرت�حات ي�صتدعي �لعمل بها من 
�إنقاذهم من خطر �لع�صابات  �أجل 

مقر�تهم  ت�صتهدف  �لتي   ، �لليلية 
و   ، �خلا�صة  و ممتلكاتهم  �ل�صكنية 
�لتي �أحيانا ما توؤدي عمليات �ل�صطو 
�إبد�ء  تلك �إىل جر�ئم قتل يف حال 
مقاومة �صديدة من �ل�صحية ، حيث 
طالبو� بو�صع برنامج خا�س يف كل 
ف�صول �ل�صنة ، و ب�صكل خا�س منه 
خالل �لفرتة �لليلية ، و ذلك بتعزيز 
�لأحياء يف خمتلف نقاطه بالإنارة 
�لظالم  كان  لطاملا  �إذ   ، �لعمومية 
�لعو�مل �مل�صجعة  �حلالك من بني 
لن�صاط �ل�صباب �ملنحرف ، و ذلك 
�لف�صاد  طقو�س  �صتى  ملمار�صة 

و  �ل�رشقة  غر�ر  على   ، �لرذيلة  و 
�ملحالت  و  �ملنازل  على  �ل�صطو 
و  ��صتهالك  كذ�  و   ، �لتجارية  
و  �ملخدر�ت  �أنو�ع  �صتى  ترويج 
ما  كثري�  �لتي  و   ، �ملهلو�صات 
عن  غرباء  منحرفني  يرتادها 
يتخذون  بحيث  �ملذكورة   �لأحياء 
 ، لهم  وكر�  �لد�م�صة  �لأماكن  من 
�ل�صلطات  من  �ل�صكان  طالب  كما 
 ، �لليلية  �لدوريات  بتكثيف  �لأمنية 
هذ� �لأخري �لذي يعترب عامل قويا 

لو�صع حد للظاهرة .
اأحمد باحلاج 
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8 اأ�ضرى يوا�ضلون اإ�ضرابهم عن الطعام 
و�ضط ظروف �ضحية مزرية

اأكد مركز اأ�ضرى فل�ضطني للدرا�ضات اأن 8 اأ�ضرى فل�ضطينيني يوا�ضلون الإ�ضراب املفتوح عن الطعام لنزع حقوقهم بوقف 
العتقال الإداري املتجدد بحقهم بدون تهمة، م�ضرًيا اإىل تدهور �ضحة عدد منهم. وذكر الناطق با�ضم املركز ريا�ض الأ�ضقر 

يف بيان �ضحفي، اأن الأ�ضرى هم الأ�ضري القيادي يف حركة اجلهاد الإ�ضالمي جعفر اإبراهيم عز الدين 48 عاما، من جنني، 
وذلك منذ ال�ضاد�ض ع�ضر من يونيو املا�ضي حيث دخله يومه الـ 28 على التوايل.

م.�ض

و�صدر  يناير  يف  اعتقاله  اأعيد  وكان 
انتهاء  بعد  اإداري  قرار  بحقه 
وهو  اأ�صهر،   5 البالغة  حمكوميته 
اأ�صري �صابق اأم�صى �صنوات يف �صجون 
االحتالل، وقد تراجعت �صحته ب�صكل 
كبري ونقل مل�صت�صفى الرملة، وي�صتكى 
ج�صده،  اأنحاء  كل  يف  حادة  اآالم  من 
العينني،  يف  وزغللة  م�صتمر  و�صداع 
كيلو جرام،  اأكرث من 15  ونق�ص وزنه 
حياته،  على  حقيقة  خطورة  وهناك 
زهران  عمر  اأحمد  االأ�صري  ويخو�ص 
)25 عاًما( من رام اهلل اإ�رضاباً مفتوحاً 
عن الطعام منذ الثالث والع�رضين من 
االإداري،  يونيو املا�صي �صد اعتقاله 
الذي جدد له ملرتني دون تهمة، وهو 

اأ�صري �صابق اأم�صى �صنوات يف ال�صجون 
قبل اأن يعاد اعتقاله يف نهاية فرباير 
ب�صكل  �صحته  وتراجعت  املا�صي، 
يف  �صديدة  اآالم  من  ويعاين  وا�صح، 

ج�صده ودوخة م�صتمرة.
اأ�رضى يخو�صون  اأن ثالثة  اإىل  واأ�صار 
يوليو  االأول من  منذ  مفتوحاً  اإ�رضابا 
عكر  اأبو  ن�صال  حممد  وهم  اجلاري 
)22عاماً( من بيت حلم، وهو طالب يف 
اأعيد  جامعة بيت حلم، واأ�صري حمرر 
و�صدر   2018/11/1 بتاريخ  اعتقاله 
له  وجدد  اإداري  اعتقال  قرار  بحقه 

مرتني مما دفعه خلو�ص االإ�رضاب.
واالأ�صري م�صطفى احل�صنات من بيت 
اأعيد  �صابق  اأ�صري  اأي�صاً  وهو  حلم، 
اعتقاله يف 2018/6/5، و�صدر بحقه 
اأ�صهر،   6 ملدة  اإداري  اعتقال  قرار 

واالأ�صري  متتالية،  مرات   3 له  وجدد 
 33( حلبية  بدر  حذيفة  املقد�صي 
القد�ص  �رضق  دي�ص  اأبو  من  عاما( 
اأعيد  حمرر  اأ�صري  وهو  املحتلة، 
و�صدر   2018/6/10 بتاريخ  اعتقاله 
له  وجدد  اإداري  اعتقال  قرار  بحقه 
�صحية  ظروف  من  ويعاين  مرتني، 
حلروق  طفولته  اأثناء  وتعّر�ص  �صيئة، 
الدم،  ب�رضطان  واأ�صيب �صابقاً  بليغة، 
اأن  بعد  �صحّية  ملتابعة  بحاجة  وهو 

�ُصفي منه.
يف  ان�صموا  اأ�رضى  ثالثة  اأن  وبني 
لقافلة  اجلاري  يوليو  من  العا�رض 
امل�رضبني عن الطعام وهم ال�صقيقان 
من  الزغاري  حممد  واأ�رضف،  ح�صن 
خميم الدهي�صة يف بيت حلم، واالأ�صري 
منري عثمان زهران 31 عاما من دير 

اأكد  اأبو م�صعل يف رام اهلل، ح�صب ما 
يف  ال�صعبية  اجلبهة  عن  �صادر  بيان 
االأ�رضى  اإليها  ينتمي  والتي  ال�صجون، 
امل�رضبون، ويقبعون يف �صجن النقب 

ال�صحراوي.
االأ�صريين  باأن  "االأ�صقر"  واأ�صاف 
"الزغارى" هم اأ�رضى حمررون، وكان 
يف  عاما(  ح�صن")23  اعتقال  اأعيد 
يوليو من العام املا�صي، و�صدر بحقه 
التجديد  ومت  اإداري،  اعتقال  قرار 
اأ�صري  اأنه  علماً  متتالية،  مرات   3 له 
�صنوات  خم�ص  ملدة  اعتقل  �صابق 
طفل،  وهو  اأولها  فرتات  ثالث  على 
عاما(   25( اأ�رضف"   " �صقيقه  بينما 
 4 اأم�صى  كان  حمرر  اأ�صري  اأي�صاً  هو 
واأعيد  االحتالل،  �صجون  يف  �صنوات 
و�صدر   2018/8/30 يف  اعتقاله 

بحقه قرار اعتقال اإداري وجدد له 3 
مرات، بينما االأ�صري منري زهران هو 
يف  �صنوات  اأم�صى  كان  حمرر  اأ�صري 
�صجون االحتالل، واأعيد اعتقاله من 
بتاريخ  اخلا�صة  امل�صتعربني  وحدات 
مطلوباً  كان  حيث   ،2018/1/30
لالحتالل، و�صدر بحقه قرار اعتقال 

اإداري وجدد له 4 مرات متتالية.
وطالب املركز املوؤ�ص�صات احلقوقية 

العاجل  التدخل  ب�رضورة  الدولية 
اإن  حيث  امل�رضبني  االأ�رضى  الإنقاذ 
اأو�صاعهم ال�صحية يف خطر، وخا�صة 
وغري  تع�صفًيّا  اإدارًيّا  اعتقالهم  اأن 
الفل�صطيني  ال�صعب  ودعا  قانوين، 
وال�صعبية  الر�صمية  وموؤ�ص�صاته 
مع  الت�صامن  فعاليات  بت�صعيد 
اأو�صاعهم  ترتاجع  الذين  امل�رضبني 

ب�صكل م�صتمر.

فل�ضطني املحتلة

يف اأعقاب فيديو اإ�ضرائيلي متثيلي عن اغتياله

فل�ضطيني  و�ضم   .. #نهجك_مقاومة 
ي�ضتذكر املفكر ال�ضهيد ال�ضقاقي

االإ�رضائيلي  التحقيق  اأعقاب  يف 
التي  "خانيون�ص"  بعملية  اخلا�ص 
جرت قبل اأكرث من ن�صف عام، والذي 
اأثبت خيبة وف�صال اإ�رضائيليا كبريين، 
اإ�رضائيلية  اإعالم  و�صائل  عمدت 
�صواء  املقاومة  قيادات  ال�صتهداف 
االأحياء منهم وال�صهداء، يف حماولة 
لت�صجيل نقاط انت�صار حتفظ لها ماء 

وجهها وتخفف من هول ال�رضبة.
اأطلقتها  التي  االإ�صاعات  فبعد 
و�صائل اإعالم االحتالل عن حماولة 
كتائب  يف  كبار  قادة  الختطاف 
الق�صام والتي نفاها املتحدث با�صم 
"اإن ذلك  اأبو عبيدة، وقال:  الكتائب 
حم�ص تلفيق ووهم واأحالم ال اأ�صا�ص 
لها من ال�صحة، واإن املقاومة بف�صل 
ومعركة  دائمة  يقظة  حالة  يف  اهلل 
حلق  يف  �صوكة  و�صتظل  مفتوحة، 
قناة  عمدت  زواله"،  حتى  االحتالل 
اإ�رضائيلية لبث فيديو متثيلي لعملية 
االإ�رضائيلي  املو�صاد  نفذها  اغتيال 
يف  ال�صقاقي  فتحي  ال�صهيد  بحق 

جزيرة مالطا عام 95.
االحتالل  على  الفل�صطينيون  ورد 
انت�صار،  نقاط  ت�صجيل  حاول  الذي 
بو�صم #نهجك_مقاومة، وا�صتذكروا 
النبيلة،  ومواقفه  العطرة،  �صريته 

وتاريخه النا�صع، ودوره البطويل.
وتزينت مواقع التوا�صل االجتماعي 
املختلفة مبقوالت ال�صهيد ال�صقاقي 
�صد  املقاومة  على  حتث  التي 
املحتل االإ�رضائيلي، وتلفظ التطبيع 
الوطنية  بالوحدة  وتنادي  العربي، 
الفل�صطينية واالإ�صالمية يف مواجهة 

املحتل االإ�رضائيلي.
القيادي  الربدويل  �صالح  الدكتور 
تغريده  يف  قال  حما�ص  حركة  يف 
بث  �صيتم  غدا  "تويرت":  عرب  له 
اغتيال  عملية  يوثق  فيديو  �رضيط 
املو�صاد لالأمني العام حلركة اجلهاد 
االإ�صالمي، فتحي ال�صقاقي، مبالطا 
عام 1995، الكيان ال�صهيوين يتفاخر 
لطما  الدنيا  وميالأ  وغدره،  باإرهابه 

لوجه،  وجها  املقاومة  لطمته  اإذا 
واأننا  مظلوم  باأنه  االأغبياء  يقنع  و 

اإرهابيون!.
بارهابه  يتفاخر  ال�صهيوين  الكيان 
اأذا  لطما  الدنيا  ميالأ  و   ، وغدره 
و   ، لوجه  وجها  املقاومة  لطمته 
اأننا  و  مظلوم  باأنه  االغبياء  يقنع 

اأرهابيون !
على  كتب  البط�ص  حممد  النا�صط 
"#نهجك_ بوك  في�ص  يف  ح�صابه 
�صورة  يف  الها�صتاج  متبعاً  مقاومة" 
ال�صهرية:  مقولته  حتمل  لل�صقاقي 
اأمينها العام لن  "اإن حركة ي�صت�صهد 
ترتاجع..  ولن  تنك�رض..  ولن  تهزم.. 

ولن تعود اإىل اخللف".
وكتبت وئام جهاد على �صفحتها يف 
اإبداعا  قتله  كان  "ما  تويرت:  موقع 
الغدر  على  معتادون  فهم  جديدا، 
واخليانة #نهجك_مقاومة"، مرفقة 
لل�صقاقي  �صورة  يحمل  ت�صميماً 
ذيلت  التاريخية  فل�صطني  وخارطة 
االإ�صالمي  "اجلهاد  عبارة  اأ�صفلها 

تقدم القادة قبل اجلند".
على  كراز  وائل  ح�صاب  وكتب  كما، 
لقتال  نه�صنا  "لقد  تويرت:  موقع 
هوام�ص"،  ذلك  دون  وما  العدو، 
فتحي  القائد  لل�صهيد  مقولة  وهي 

ال�صقاقي.
احل�صن  اأبو  اأركان  ح�صاب  وكتب 
يف  �صفحته  على  لل�صقاقي  مقولة 
وتكلفته  طويل  "طريقنا  تويرت: 
املقد�ص  خيارنا  هذا  لكن  عالية 

..#نهجك_مقاومة".
يا�رض  رندا  ح�صاب  وكتب  كما، 
ال�صهيد  اغتيال  جرمية  على  معلًقا 
اأن  ال�صهاينة  على  "اإن  ال�صقاقي: 
لدى  �صتولد  جرائمهم  اأن  يدركوا 
االإ�رضار  من  املزيد  املقاومني 
لل�صهيد  �صورة  مرفقة  والثبات"، 
لفل�صطني  علم  جانب  اإىل  ال�صقاقي 
التابعني  املجاهدين  من  وجمموعة 
الع�صكري  اجلناح  القد�ص  ل�رضايا 

حلركة اجلهاد االإ�صالمي.

اإيران" مع  النووي  "التفاق 

ت�ضريب مرا�ضالت ال�ضفري الربيطاين تف�ضح 
خبايا "ان�ضحاب ترامب 

اأظهرت وثائق م�رضبة من مرا�صالت 
�صفري بريطانيا ال�صابق لدى وا�صنطن، 
الرئي�ص  باأن  يعتقد  ال�صفري  اأن 
ان�صحب  ترامب  دونالد  االأمريكي 
الأنها  اإيران  مع  النووية  ال�صفقة  من 

مرتبطة با�صم �صلفه باراك اأوباما.
ت�رضيب مرا�صالت ال�صفري الربيطاين 
حتدد  اال�صتخبارات  خبايا  تف�صح 
مرا�صالت  ت�رضيب  يف  به  امل�صتبه 

ال�صفري الربيطاين لدى وا�صنطن
)ا�صتقال  الربيطاين  ال�صفري  وكتب 
برقية  يف  داروك،  كيم  موؤخرا(، 
 2018 مايو  اإىل  تعود  دبلوما�صية 
مع  النووي  االتفاق  �صفقة  ب�صدد 
)اإدارة  االأمريكية  االإدارة  اأن  اإيران 
يندرج يف  ترامب( راهنت على عمل 
اإطار "التخريب الدبلوما�صي"، وذلك 
اإيديولوجية  الأ�صباب  يبدو  ما  "على 
�صفقة  كانت  الأنها  و�صخ�صية، 
دفعة  من  جزء  الربقية  اأوباما"وهذه 

امل�رضبة،  ال�رضية  التقارير  من  ثانية 
اأون  ميل  "ذا  �صحيفة  ن�رضتها  التي 
اأوىل  برقية  كانت  فيما  �صنداي"، 
االأربعاء  داروك  ودفعت  �رُضبت  قد 
وزير  وكان  اال�صتقالة  اإىل  املا�صي 
بوري�ص  اآنذاك،  الربيطاين  اخلارجية 
 2018 مايو  يف  توجه  قد  جون�صون، 
ترامب  اإقناع  ملحاولة  وا�صنطن  اإىل 
بعدم التخلي عن ال�صفقة النووية مع 

اإيران.
ذلك،  عقب  اإر�صالها  مت  برقية  ويف 
انق�صامات  وجود  اإىل  داروك  اأ�صار 
يف فريق ترامب ب�صاأن القرار الواجب 

اتخاذه.
البيت  اإىل  االنتقاد  داروك  ووجه 
امتالكه  عدم  ب�صبب  االأبي�ص 
وكتب:  االأمد،  طويلة  ا�صرتاتيجية 
ا�صرتاتيجّية  اأي  �صوغ  مُيكنهم  "ال 
وزارة  مع  واالت�صاالت  التايل.  لليوم 
اأي  تقرتح  ال  ال�صباح  هذا  اخلارجية 

خطة ملّد اليد اإىل ال�رضكاء واحللفاء، 
�صواء يف اأوروبا اأو يف املنطقة"وكان 
مذكرات  يف  و�صف  قد  داروك 
الرئي�ص  املا�صي  ال�صبت  نُ�رضت 
 ،" االأمريكي باأنه "خمتل" و"غري كفوؤ
االإدارة  الأداء  حادة  انتقادات  موجها 

الت�رضيبات غ�صب  واأثارت  االأمريكية 
الرئي�ص االأمريكي، الذي اأكد االثنني 
"لن  املتحدة  الواليات  اأن  املا�صي، 
جتري بعد االآن" ات�صاالت مع داروك، 
باأنه  الربيطاين  الدبلوما�صي  وا�صفا 

"غبي جدا".

خبري اأملاين يتحدث عن تداعيات ح�ضول تركيا على "اإ�س-400"
حول  ال�رضاع  اأن  اأملاين  خبري  يرى 
توريد اأنظمة "اإ�ص-400" ال�صاروخية 
عن  ي�صفر  قد  تركيا  اإىل  الرو�صية 
الناتو،  حلف  من  االأخرية  ان�صحاب 
كبريا  "انت�صارا  �صيكون  الذي  االأمر 

بالن�صبة لفالدميري بوتني".
العلوم  اأ�صتاذ  االأملاين،  اخلبي  وكتب 
مقال  يف  اإيغري،  توما�ص  ال�صيا�صية، 
اأن   "Focus Online" مبجلة 
�صتوؤدي  ومو�صكو  اأنقرة  بني  ال�صفقة 
بني  ال�صعبة  العالقات  تدهور  اإىل 
�صيما  ال  املتحدة،  والواليات  تركيا 
لفر�ص  �صت�صطر  وا�صنطن  اأن 
�رضائها  ب�صبب  تركيا  على  عقوبات 
اأن  اعتقاده  عن  وعرب  اأالأنظمة.  هذه 
ترامب،  دونالد  االأمريكي،  "الرئي�ص 
فر�ص  تاأجيل  االأرجح  على  �صيحاول 

هذه العقوبات، لكن لن يكون باإمكانه 
بالكامل"واأ�صاف  عنها  التخلي 
حول  تركيا  "قرار  اأن  الربوفي�صور 
�صي�صبح  الناتو  حلف  من  ان�صحابها 
ا�صرتاتيجيا  فقدانا  اتخاذه  حال 
اأن  واأو�صح  للحلف".  بالن�صبة  هائال 
ا�صتبعادها،  ميكن  ال  ال�صيغة  هذه 
م�صريا اإىل اأن نتيجة ال�رضاع �صتعتمد 
الرئي�ص  �صيعتربه  الذي  من  على 
الرتكي، رجب طيب اأردوغان، �صمانا 

مل�صتقبله ال�صيا�صي.
اأن  اإىل  اخلبري  اأ�صار  ذاته  الوقت  ويف 
اأنقرة  بني  ال�رضاع  هذا  ظهور  واقع 
"انت�صارا  يعد  نف�صه  هو  ووا�صنطن 
اأن  واأكد  بوتني".  لفالدميري  كبريا 
البع�ص  ببع�صها  الثقة  عدم  اأجواء 
الدول  بني  العالقات  يف  �صتزدهر 

يف  حتى  الناتو،  حلف  يف  االأع�صاء 
و�صدد  فيه  ع�صوا  تركيا  بقاء  حال 
على اأن "دق االإ�صفني يف الناتو قد مت، 
و�صي�صتمر تاأثريه حتى يف حال احلفاظ 

على احللف يف �صكله احلايل".
العامل  يف  رو�صيا  �صمعة  اأن  واأ�صاف 
�صتوا�صل ارتفاعها ب�صبب ال�صفقة مع 
الرو�ص  الع�صكريون  و�صيح�صل  تركيا، 
على الدخول اإىل املعلومات ال�رضية، 
هائلة  اأف�صلية  �صي�صبح  الذي  االأمر 

بالن�صبة ال�صتخباراتها.
بني  االت�صاالت  تعزيز  و�صف  كما 
"مفاجاأة دولية"،  باأنه  واأنقرة  مو�صكو 
م�صريا يف الوقت ذاته اإىل اأن اإ�صعاف 
املتحدة  الواليات  مع  االت�صاالت 
وحت�صني العالقات مع رو�صيا �صي�صفر 
عن خ�صائر �صيا�صية واقت�صادية كبرية 

ثمن  اأن  على  و�صدد  لرتكيا.  بالن�صبة 
حلد  عاليا  يكون  قد  اخلطوة  هذه 
م�صاعدة  اإىل  يحتاج  قد  اأردوغان  اأن 
على  احلفاظ  اأجل  من  مو�صكو 

�صلطته.
هذا عرب اخلبري عن اعتقاده اأن اأكرث 
طرف �صعفا يف هذه احلالة هو اأوروبا 
هذه  حل  على  التاأثري  عن  العاجزة 
اأن هذا ال�رضاع  امل�صاألة، بالرغم من 

مي�ص م�صاحلها الوطنية.
واأفادت وزارة الدفاع الرتكية، اجلمعة 
اأنظمة  توريد  ببداية  املا�صية، 
وقد  تركيا.  اإىل  الرو�صية  "اإ�ص-400" 
و�صلت اإىل قاعدة اأكينجي اجلوية يف 
وال�صبت  اجلمعة  يومي  خالل  اأنقرة 
رو�صية  �صحن  طائرات   4 املا�صيني 

حتمل اأجزاء من اأنظمة "اإ�ص-400".



خالفات مرتاكمة:

ملاذا احتجزت بريطانيا 
ناقلة النفط الإيرانية؟
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مركز امل�ستقبل لالأبحاث 
والدرا�سات املتقدمة

مواقف مت�سددة:
هو  ال�سياق،  هذا  يف  الالفت 
اأبدتها  التي  الفعل  ردود  اأن 
الربيطانية  اخلطوة  جتاه  اإيران 
ال�سوء  اإلقاء  تعيد  الأخرية 
تفر�سها  التي  التداعيات  على 
الإيرانية  وال�سيا�سات  الأن�سطة 
تهدد  باتت  التي  املنطقة،  يف 
اأمنها وا�ستقرارها، خا�سة فيما 
يتعلق باأمن املالحة البحرية يف 
�ض لتحديات  اخلليج، والذي تعَرّ
ب�سبب  الأخرية  الفرتة  يف  جدية 
التي  التخريبية  العمليات 
ا�ستهدفت �سفن �سحن وناقالت 
اإىل  اإيران  �سعت  فقد  عديدة. 
اأن  باأنها ميكن  توجيه حتذيرات 
يف  مماثلة،  خطوة  على  تقدم 
بريطانيا  تفرج  مل  اإذا  ما  حالة 

عن حاملة النفط الإيرانية. 
الإيراين  النظام  اأن  جلًيا  وبدا 
املمكن  من  باأنه  الإيعاز  حاول 

عرب  اخلطوة  تلك  يتخذ  اأن 
»تغريدة« من�سوبة لأمني جمل�ض 
النظام  م�سلحة  ت�سخي�ض 
ذلك  اأن  حيث  ر�سائي،  حم�سن 
الأدوار«  »تق�سيم  �سيا�سة  يخدم 
تكليف  على  وتقوم  يتبناها  التي 
منه  القريبة  ال�سخ�سيات  بع�ض 
توجيه  اأو  بت�رصيحات  بالإدلء 
نف�سه  الوقت  ويف  تهديدات، 
عن  يعرب  ل  ذلك  باأن  الإيحاء 

ال�سيا�سة الر�سمية للدولة. 

اعتبارات عديدة:

بريطانيا  اإقدام  تف�سري  ميكن 
على اتخاذ تلك اخلطوة يف اإطار 
تتمثل  ثالثة،  رئي�سية  اعتبارات 

يف:

ر�سائل قوية: 
عرب  �سعت  بريطانيا  اأن  يبدو 
ر�سائل  توجيه  اإىل  اخلطوة  تلك 
حتذير لإيران مفادها اأن اجلهود 
التي تبذلها الدول الأوروبية من 

ا�ستمرار  فر�ض  تعزيز  اأجل 
عرب  النووي،  بالتفاق  العمل 
التجارية  التعامالت  موا�سلة 
ي�سمى  ما  اإطار  يف  اإيران  مع 
اأن  يعني  ل  ان�ستك�ض«،  بـ«اآلية 
عن  تتغا�سى  �سوف  الدول  تلك 
تقوم  التي  التخريبية  الأن�سطة 
وت�سعى  املنطقة،  يف  اإيران  بها 
على  اللتفاف  اإىل  خاللها  من 
والدولية  الأمريكية  العقوبات 
اأطراف  وعلى  عليها  املفرو�سة 

اأخرى حليفة لها. 
اإذ يبدو اأن الدول الأوروبية باتت 
اإىل ال�ستجابة  اأن �سعيها  تدرك 
الإيرانية  املطالب  لبع�ض 
العالقات  مبوا�سلة  اخلا�سة 
ر�سائل  يوجه  اأن  ميكن  الثنائية 
خاطئة لإيران، على نحو يدفعها 
اإىل حماولة ممار�سة اأق�سى قدر 
الدول  تلك  على  ال�سغوط  من 
اإجراءات  اتخاذ  موا�سلة  عرب 
التزاماتها  م�ستوى  لتخفي�ض 
ما  �سيما  ل  النووي،  التفاق  يف 
اليورانيوم  كمية  بتجاوز  يتعلق 
منخف�ض التخ�سيب بن�سبة 3.67 
% التي ن�ض عليها التفاق النووي 
وت�سل اإىل 300 كيلو جرام، اأو ما 
التخ�سيب  م�ستوى  برفع  يرتبط 
ذاته اإىل اأكرث من 3.67 %، وهى 
طهران  اتخذتها  التي  اخلطوة 
بالفعل يف 7 يوليو اجلاري، ح�سب 
ما جاء يف ت�رصيحات املتحدث 
با�سم وكالة الطاقة الذرية بهروز 

كمالوندي.
الفرتة  خالل  اإيران،  وكانت 
بالفعل  حاولت  قد  الأخرية، 
اإىل  عديدة  تهديدات  توجيه 

عدم  اأن  من  الأوروبية  الدول 
اقت�سادية  عوائد  على  ح�سولها 
اأن  ميكن  النووي  التفاق  من 
تن�سيط  اإعادة  اإىل  يدفعها 
جديد،  من  النووي  برناجمها 
احتمالت  من  يزيد  قد  ب�سكل 
يف  ع�سكرية  مواجهة  ن�سوب 
مع  ذلك  وتوازى  املنطقة. 
حتذيراتها من اأن انهيار التفاق 
العقوبات  م�ستوى  ورفع  النووي 
ورمبا  عليها،  املفرو�سة 
يف  الع�سكري  اخليار  ا�ستخدام 
الدول  �ض  يُعِرّ اأن  النهاية، ميكن 
من  جديدة  ملوجات  الأوروبية 
تهريب  عن  ف�ساًل  الالجئني 

كميات كبرية من املخدرات.
مكافحة  �رصطة  قائد  وكان 
اإيران  يف  املخدرات  تهريب 
قد  زاهديان  م�سعود  حممد 
الفائت،  يونيو   10 يف  لوح، 
باملخدرات،  اأوروبا  بـ«اإغراق 
العقوبات  ت�سديد  اأدى  ما  اإذا 
امل�ساعدات  ا�ستمرار  منع  اإىل 
لإيران يف جمال مكافحة تهريب 

املخدرات«.
حري�سة  بريطانيا  كانت  ولذا، 
تاأكيد  على  املا�سية  الفرتة  يف 
اتخاذ  ب�رصورة  اهتمامها 
اإجراءات للتعامل مع التهديدات 
يف  املالحة  لأمن  املوجهة 
بني  الربط  وعلى  املنطقة، 
اإيران  بها  تقوم  التي  الأن�سطة 
وتلك التهديدات، حيث قال وزير 
اخلارجية جريمي هانت، يف 16 
تقف  »اإيران  اأن  الفائت،  يونيو 
وراء الهجمات التي تعر�ست لها 

ناقلتا النفط يف خليج عمان«.

ا�ستمرار اخلالف:
الربيطانيون  امل�سئولون  ركز   
على  الأخرية  ت�رصيحاتهم  يف 
احتجاز  الرئي�سي يف  ال�سبب  اأن 
يف  يُ�ستبه  التي  النفط،  ناقلة 
النفط  من  كميات  حتمل  اأنها 
»حرمان  يف  يكمن  �سوريا،  اإىل 
موارد  من  ال�سوري  النظام 
خا�سة  ال�سوريني«،  لقمع  النفط 
يف �سوء العقوبات التي يفر�سها 
الحتاد الأوروبي منذ عام 2011 
على مبيعات النفط اإىل �سوريا.

وهنا، فاإن لندن ت�سعى اإىل تاأكيد 
داخل  القوى  توازنات  تغري  اأن 
ال�سوري،  النظام  ل�سالح  �سوريا 
الذي  الع�سكري  الدعم  ب�سبب 

واإيران  له كل من رو�سيا  قدمته 
ل  لها،  املوالية  وامليلي�سيات 
ميكن  الأوروبية  الدول  اأن  يعني 
يف  بارز  تغيري  باإجراء  تقوم  اأن 

�سيا�ستها اإزاءه.
ينف�سل  ل  ذلك  فاإن  وبالطبع، 
احلايل  الت�سعيد  عن  بدوره 
بالتفاق  اخلا�ض  اإيران،  مع 
الدول  اأن  �سيما  ل  النووي، 
اإثبات  اإىل  ت�سعى  الأوروبية 
ا�ستمرار  دعم  اإىل  �سعيها  اأن 
يعني  ل  النووي  بالتفاق  العمل 
عن  التغا�سي  �ستوا�سل  اأنها 
الأدوار التي تقوم بها اإيران على 
يف  خا�سة  الإقليمية،  ال�ساحة 
�سوريا واليمن، ول عن امللفات 
اخلالفية الأخرى، ويف مقدمتها 
البالي�ستية،  ال�سواريخ  برنامج 
اإطار ردها على �سعى  وذلك يف 
اإيران اإىل تبني �سيا�سة ما ي�سمى 
تقوم  التي  امل�سارات«  بـ«ف�سل 
مفاو�سات  اإجراء  رف�ض  على 
كالدور  الأخرى،  امللفات  حول 
الإقليمي والربنامج ال�ساروخي، 
مع الرتكيز على التفاق النووي 

والعالقات الثنائية.

ملفات مفتوحة:
من  كانت  بريطانيا  اأن  رغم   
التي  الرئي�سية  الأوروبية  الدول 
حدة  ت�سعيد  منع  اإىل  �سعت 
التوتر مع طهران خالل مراحل 
ينفي  ل  ذلك  اأن  اإل  ما�سية، 
عديدة  خالفية  ق�سايا  ثمة  اأن 
قوية  تاأثريات  تفر�ض  زالت  ما 
جتاه  الربيطانية  ال�سيا�سة  على 
اإيران ب�سكل عام،  العالقات مع 
الرعايا  ملف  راأ�سها  وعلى 
الأجانب املعتقلني لدى طهران، 
من  الربيطانية  مقدمتهم  ويف 

زغاري  نازانني  اإيراين  اأ�سل 
راتكليف التي اعتقلت يف اإبريل 
بال�سجن  عليها  وحكم   ،2016
يف  امل�ساركة  بتهمة  اأعوام   5
احلكم  نظام  لقلب  حماولة 

والتج�س�ض والتظاهر.
امل�سئولون  حاول  وقد 
تلك  ت�سوية  مراًرا  الربيطانيون 
الق�سية مع ال�سلطات الإيرانية، 
الأ�سبق  اخلارجية  وزير  اإن  بل 
بزيارة  قام  جون�سون  بوري�ض 
حتديًدا  الهدف  لهذا  اإيران 
كل  اأن  اإل   ،2017 دي�سمرب  يف 
هذا  يف  بذلت  التي  اجلهود 
اأية  حتقيق  يف  ف�سلت  ال�سياق 
نتائج اإيجابية، بل اإن ت�رصيحات 
ن�سبت جلون�سون يف ذلك الوقت 
كانت  »راتكليف  اأن  فيها  قال 
كادت  �سحفيني«  بتدريب  تقوم 
مل�سكالت  الأخرية  �ض  تُعِرّ اأن 
الإيرانية،  ال�سلطات  مع  جديدة 
اخلارجية  وزير  دفع  نحو  على 
مار�ض   8 يف  هانت،  جريمي 
راتكليف  منح  اإىل   ،2019
لتتحول  الدبلوما�سية،  احلماية 
بني  دويل  نزاع  اإىل  الق�سية 

طهران ولندن.
وعلى �سوء ذلك، ميكن القول يف 
النهاية اإن الت�سعيد �سوف يكون 
بني  للعالقات  الرئي�سي  العنوان 
بعد  الأوروبية،  والدول  اإيران 
اإيران بدورها حتييد  اأن حاولت 
املتحدة  الوليات  مع  التوتر 
العالقات  تلك  عن  الأمريكية 
وذلك  املا�سية،  الفرتة  خالل 
امللفات اخلالفية  تراكم  ب�سبب 
�سواء  الطرفني،  بني  العالقة 
الدور  اأو  النووي  التفاق  حول 
الإقليمي اأو الربنامج ال�ساروخي 
اأو مزدوجي اجلن�سية اأو غريها.

ت�ساعدت حدة التوتر جمدًدا بني اإيران وبريطانيا، بعد قيام القوات البحرية 
الربيطانية، بالتعاون مع �سلطات جبل طارق، باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية 

»غري�س 1«، يف 4 يوليو 2019، ل �سيما بعد اأن ا�ستدعت وزارة اخلارجية الإيرانية 
ال�سفري الربيطاين لإبالغه احتجاجها الر�سمي على هذا الإجراء، بالتوازي مع 
التهديدات التي اأطلقها اأكرث من م�سئول اإيراين بالرد باملثل عرب احتجاز ناقلة 

بريطانية يف اخلليج. ومن دون �سك، فاإن هذه اخلطوة التي اأقدمت عليها لندن ل 
تنف�سل عن جممل التطورات التي ت�سهدها امللفات الإقليمية التي حتظى باهتمام 

خا�س من جانبها خالل املرحلة احلالية، وخا�سة امللفني ال�سوري والنووي.
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الو�سط:2019/07/15الو�سط:2019/07/15

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
رقم :19/19

و�سل اإيداع ملف
جتديد جمعية ولئية

مبقت�سى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر 
1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
، مت هذا اليوم : 2019/05/22 اإيداع ملف جتديد 

جمعية ذات �سبغة ولئية
- ت�سمية اجلمعية : اللجنة الدينية مل�سجد �سعد 

بن اأبي وقا�ص بلدية وادي مرة 
وقا�ص  اأبي  بن  �سعد  م�سجد   : الجتماعي  املقر   -

بلدية وادي مرة 
- املودع : مرزوقي م�سعود 

- الوظيفة يف اجلمعية : رئي�ص اللجنة 

الوايل 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
رقم :17/19

و�سل اإيداع ملف
جتديد جمعية ولئية

مبقت�سى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر 
1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
، مت هذا اليوم : 2019/05/06 اإيداع ملف جتديد 

جمعية ذات �سبغة ولئية
مل�سجد  الدينية  اللجنة   : اجلمعية  ت�سمية   -
اإبراهيم اخلليل الف�سف�سة بلدية �سيدي خملوف 
اخلليل  اإبراهيم  م�سجد   : الجتماعي  املقر   -

الف�سف�سة بلدية �سيدي خملوف
- املودع : خليفي خملوف  

- الوظيفة يف اجلمعية : رئي�ص اللجنة 

الوايل 
ANEP N°:  1916015832الو�سط:2019/07/15

ANEP N°:  1923003122الو�سط:2019/07/15

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

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

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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املراأة الفل�سطينية الأ�سرية
 و�سناعة اللحظة التاريخية

ي�شجل التاريخ حلظات ال�شعوب املف�شلية التي تتطلع لإحداث التغيري باإرادة البقاء الوجودي لهذه ال�شعوب يف 
مواجهة اإحتالل يهدف اإىل الق�شاء على الهوية الوجودية لها. وال�شعب الفل�شطيني ومنذ ما يقارب قرن من الزمان 
وهو يواجه اإحتالل عن�شري اإجرامي يحاول طم�س هويته الوطنية والدينية والثقافية والتاريخية واجلغرافية، 

اإحتالل �شرب وجتاهل ب�شكل منهجي كافة القوانني والتفاقيات والأعراف واملعاهدات الدولية. 

بقلم د. عماد م�شباح خميمر

يواجه  الفل�سطيني  ال�سعب  اإن 
اآلته  بكل  ال�سهيوين  االحتالل 
مع  الدولية  وحتالفاته  الع�سكرية 
راأ�سهم  وعلى  و�رشكاوؤه  رعاته 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات 
حليف  جمرد  من  حتولت  والتي 
االإحتالل  اإىل �رشيك مت�سامن مع 
املر�سخة  بقراراتها  ال�سهيوين، 
للقانون  واملعار�سة  لالحتالل 
واملتمثلة  الدولية،  وال�رشعية 
القد�س  مبدينة  االإعرتاف  يف 
ال�سهيوين،  الكيان  لدولة  كعا�سمة 
الدولة،  بيهودية  واالإعرتاف 
للفل�سطينيني،  العودة  والتنكر حلق 
االإعرتاف  وعدم  واال�ستهانة 
بكافة احلقوق الوطنية وال�سيا�سية 
واالقت�سادية  والدينية  والتاريخية 
خالل  من  الفل�سطيني  لل�سعب 
القرن،  ب�سفقة  ي�سمى  ما  مترير 
االأمر الذي و�سع من دائرة التحدي 
يوجه  الذي  الفل�سطيني  لل�سعب 
والواليات  ال�سهيونية  الدولة  االآن 
املتحدة بهيمنتها و�سيطرتها على 
اإىل  ال�رشاع  ونقل  الدويل،  النظام 
م�ستويات ت�سكل تهديدا جديا على 

الوجود الفل�سطيني نف�سه.
امل�رشوع  مع  ال�رشاع  بداية  منذ 
الفل�سطيني  وال�سعب  ال�سهيوين 
يخو�س هذا ال�رشاع بكافة مكوناته 

م�ستح�رشا  اإمكانياته،  وكافة 
التاريخي  احلق  و�سالبة  اإرادته 
والقانوين يف اأر�سه وترابه الوطني، 
يكون  اإن  حتتم  ال�رشاع  طبيعة  اإن 
الكل الفل�سطيني حا�رشا وم�ساركا 
اأو  تقاع�س  الأي  مربر  وال  وفاعال 
تراجع. واملراأة الفل�سطينية �سكلت 
يف  واالأ�سا�س  املركزي  ح�سورها 
فلم  ال�سهيوين،  الكيان  ال�رشاع مع 
ومن�ساأة  كحا�سنة  بدورها  تكتفي 
يف  للم�ساركة  لتجهيزهم  لالأجيال 
كاأم  بدورها  تكتف  مل  ال�رشاع، 
االأ�سري  اأو  لل�سهيد  وزوجة  واأخت 
على  اأ�رشت  ولكنها  املنا�سل،  اأو 
االأ�سرية  وهي  ال�سهيدة  هي  تكون 
ت�سجل  لكي  املنا�سلة  وهي 
ال�سعب  ح�سورا مذهال يف م�سرية 
الفل�سطيني، ح�سورا �سكل تكامال 
فامل�سهد  الفل�سطيني،  الرجل  مع 
اكتماال  اأكرث  كان  الفل�سطيني 
التي  الفل�سطينية  املراأة  بح�سور 
البطولة  معامل  من  الكثري  �سجلت 
لالإحتالل،  والت�سدي  والت�سحية 
وامل�ساركة يف الن�سال الفل�سطيني 
وحتملها  اإحتمالها  وقوة  ب�سربها 
امل�سئولية يف غياب الزوج ال�سهيد 

اأو االأ�سري.

الدفاع عن حق وهوية 

الفل�سطينية  املراأة  م�ساركة  اإن 
وهوية  حقوق  عن  الدفاع  يف 

كانت  الفل�سطيني  ال�سعب 
ال�رشاع  مراحل  طوال  م�ستمرة 
مع الكيان ال�سهيوين، ولعل االأرقام 
واالإح�سائيات التي ت�سري اإىل عدد 
االأ�سريات  الفل�سطينيات  الن�ساء 
لدى دولة الكيان ال�سهيوين، يحمل 
الكربى  الوطنية  القيمة  اإىل  داللة 
م�سرية  يف  الفل�سطينية  للمراأة 
الن�سالية.  الفل�سطيني  ال�سعب 
موقع  عن  االإح�سائيات  فح�سب 
 – الفل�سطيني  الوطني  املعلومات 
ال�رشاع  �سنوات  مدار  على  وفا: 
تعر�ست  اإ�رشائيل،  مع  الطويلة 
فل�سطينية    16.000 من  اأكرث 
يف  لالعتقال  وقا�رش(  م�سنة  )بني 
ويف  ال�سهيوين.  االحتالل  �سجون 
 1987 احلجارة  انتفا�سة  مرحلة 
املعتقالت  الن�ساء  عدد  و�سل 
خالل  اأما  فل�سطينية.   3000 نحو 
فقد   2000 االأق�سى  انتفا�سة 
و�سل عدد حاالت االعتقال للن�ساء 
ومنذ   .900 نحو  الفل�سطينيات 
الفل�سطينية  اجلماهريية  الهبة 
اإىل  و�سوالاً   ،2015 عام  نهاية 
اإغالق  عند  ال�سعبية  املقاومة 
االإ�رشائيلي  االحتالل  �سلطات 
بوابات امل�سجد االأق�سى املبارك 
لي�سل  2017؛   جويلية  متوز/  يف 
تعر�سن  اللواتي  االأ�سريات  عدد 
الهبة  بداية  منذ  لالعتقال 
من  االأول  وحتى  اجلماهريية، 

نحو  اإىل   2017 االأول  ت�رشين 
ذروة  وبلغت  اعتقال؛  حالة   370
اعتقال  عمليات  يف  الت�سعيد 
�سلطات  يد  على  الفل�سطينيات 
اندالع  منذ  ال�سهيوين  االحتالل 
االأبدية  العا�سمة  القد�س"  "هبة 
الرئي�س  اإعالن  بعد  لفل�سطني- 
االأمريكي دونالد ترامب امل�سوؤوم 
2017؛  دي�سمرب  من  ال�ساد�س  يف 
 2018 عام  خالل  وا�ستمرت 
وترية  يف  ا  ارتفاعاً �سهد  والذي 
وخا�سة  الفل�سطينيات،  اعتقال 
املرابطات يف امل�سجد االأق�سى، 
2019 حيث  العام  لتتوا�سل خالل 
بلغ عدد االأ�سريات رهن االعتقال 
حتى تاريخ 12 ماي 2019 نحو 45 

اأ�سرية.

معاناة بالحدود

لتوؤ�رش  اأعاله  الواردة  االأرقام  اإن 
واملكانة  الكبري  احلجم  على 
يف  الفل�سطينية  للمراأة  الرفيعة 
م�سرية الن�سال الفل�سطيني، ومدى 
يف  الفل�سطينية  املراأة  م�ساهمة 
�سناعة اللحظة التاريخية الفارقة 
م�ساهمة  الفل�سطيني،  لل�سعب 
اأ�سا�س ومركزية ت�ستن�سخ نف�سها، 
ومعاناة  ت�سحية  وتتطور  لت�ستمر 
مراحل  كل  يف  وعطاء  وم�ساركة 
اإن  الفل�سطيني.  ال�سعب  م�سرية 
لهي  االأ�سرية  الفل�سطينية  املراأة 

ال�سعب  ل�سالبة  اآخر  بارز  عنوان 
جلالديه،  ومواجهته  الفل�سطيني 
الفل�سطينية  املراأة  حتملت  لقد 
وحتدت ال�سجان ال�سهيوين بكافة 
االإجرامية  الهمجية  اأ�ساليبه 
عزميتها  من  النيل  امل�ستهدفة 
التعذيب  اأنواع  اأب�سع  مبمار�سة 
والنف�سية،  اجل�سدية  والتحقيق 
الطبيعية  حقوقها  من  وحرمانها 
لكونها  مراعاة  دون  واالإن�سانية 
بال�سعف اجل�سدي،  تت�سف  اإمراأة 
لكافة  ووقح  فا�سح  انتهاك  يف 
الدولية  واملعاهدات  املواثيق 
الداعية  الرابعة  جنييف  كاتفاقية 
وال�سيوخ  بالن�ساء  امل�سا�س  لعدم 
واالأطفال من قبل كيان االإحتالل، 
املطالبني  معاملة  جواز  وعدم 
وال�سيا�سية  الوطنية  بحقوقهم 
كمجرمني  واالإن�سانية  والقانونية 
وحماكمتهم. اإال اأن هذا االحتالل 
ال�سهيوين املجرم ال يقيم وزنا ال 
وميار�س  لالإن�سانية  وال  للقوانني 
بحق  التعذيب  اأنواع  اأعتى 
االأ�سريات واالأ�رشى الفل�سطينيني. 
التي  احتالل ميار�س جرائمه  هو 
واجلرائم  احلرب  جرائم  تخطت 
بعقيدة  مت�سلحا  االإن�سانية  �سد 
ومزورة  فا�سدة وخمتلقة  تلمودية 
يف اإطار �رشاكة وحتالف مع راأ�س 
يت�سم  ال  الذي  الدويل  النظام 
الواليات  يف  واملتمثل  بالتوازن 

تقوم  التي   االأمريكية  املتحدة 
مبنحه ال�رشعية الباطلة يف وجوده 
ويف كافة ممار�ساته الالاإن�سانية اأو 

القانونية.
وتظل املراأة الفل�سطينية االأ�سرية 
يف  الفل�سطيني  الن�سال  تاج  درة 
وراعية  حا�سنة  مراحله،  كافة 
يف  الفل�سطينية  االأجيال  ورهان 
الفل�سطيني  الوعي  ا�ستمرارية 
التي  االأ�سيلة،  التاريخية  بحقوقه 
باطلة، وال وهم  تلغيها �رشعية  ال 
قوة  وال  مزور،  ديني   – تاريخي 
غا�سمة وحتالفات و�رشاكة ال تقيم 
وزنا ل�رشائع وال قوانني وال اأخالق 
اأو اإن�سانية. اإن ال�سعب الفل�سطيني 
مبكوناته الوطنية وثقافته الثورية 
االأدوات  كافة  ميتلك  والن�سالية 
مع  ال�رشاع  اإدارة  من  التي متكنه 
حلقوقه  انتزاعا  ال�سهيوين  العدو 
التي  الوطنية كاملة، تلك احلقوق 
ال ت�سقط بالتقادم وال تن�سى مهما 
من  و�رشكاوؤه  االحتالل  حاول 
من  االإجرامية  ممار�ساتهم  خالل 
للوعي،  وتغييب  للحقائق  طم�س 
فهذه احلقوق حا�رشة يف الذاكرة 
حا�سنة  حتوطها  الفل�سطينية 
البقاء  حليب  تر�سعها  وطنية، 
انت�رشت  التي  الفل�سطينية  املراأة 
يف  ن�سالها  يف  تنت�رش  زالت  وما 
زنازين  يف  اأو  املواجهة  �ساحات 

املعتقالت ال�سهيونية. 

القد�س  مهجة  موؤ�س�سة  اأكدت 
اأن   ، واجلرحى  واالأ�رشى  لل�سهداء 
امل�رشب  لالأ�سري  ال�سحي  الو�سع 
الفل�سطينى  القيادى   / الطعام  عن 
الدين  عز  حممد  اإبراهيم  جعفر 
وملحوظ.  م�ستمر  تراجع  يف  بات 
ر�سالة  يف  عزالدين  االأ�سري  واأفاد 
عنها  ن�سخةاً  القد�س  مهجة  و�سلت 
املفتوح  اإ�رشابه  يوا�سل  مازال  اأنه 
التوايل  على   )30( لليوم  الطعام  عن 
االإداري  لالعتقال  لتحويله  رف�سااً 
التع�سفي بدون اأن يوجه له اأي اتهام. 
اإدارة م�سلحة  ي�سمى  ما  اأن  م�سيفااً 
عزل  اإىل  نقلته  ال�سهيوين  االحتالل 
�سجن الرملة قبل ثالثة اأيام لرتاجع 
وهو  امل�ستمر،  ال�سحي  و�سعه 
طبية  فحو�سات  اأي  اإجراء  يرف�س 

فيتامينات  اأو  مدعمات  اأية  اأخذ  اأو 
يف  واأو�سح  املاء.  ي�رشب  وفقط 
حادة  اآالم  من  يعاين  اأنه  ر�سالته 
الي�رشى  واخلا�رشة  املفا�سل  يف 
حاد  �سداع  من  ويعاين  الكلى،  جهة 
ودوخة  العني  يف  وزغللة  بالراأ�س 
يرجع  اأنه  اإىل  اإ�سافة  م�ستمرة، 
حمو�سة واأحما�س كريهة بني الفينة 
وا�سح  ب�سكل  وزنه  ونزل  واالأخرى، 
القيادي عزالدين يف  وظاهر. وقال 
ر�سالته التي و�سلت مهجة القد�س: 
"اإن خيار االإ�رشاب هو اخليار االأخري 
بل  املر،  واخليار  االأ�سعب  واخليار 
هو العلقم بكله وكليته، ولكن كان ال 
بد منه وال منا�س وال مفر من هذه 
الذي  للظلم  انت�سارااً  وذلك  اخلطوة 
للحرية  وحتقيقااً  وبعائلتي  بي  حّل 

والعدالة ووقفااً لهذا االعتقال الذي 
فاأينما  حياتي،  طيلة  يالحقني  بات 
حّل �سيء �سواء يف ال�سفة اأو يف غزة 
اأو يف اأي حدث كان، تكون ردة الفعل 
هي حملة اعتقاالت وا�سعة تطالني 
القانون  وهذا  االعتقال  فهذا  اأوالاً، 
االإداري الظامل بات يالحقنا يف كل 
بد  ال  فكان  حدث،  اأي  وعند  مكان 
امل�سبق  علمي  رغم  االإ�رشاب  من 
بتداعياته وخطورته واآالمه واأوجاعه 
واجل�سدية  النف�سية  وال�سغوطات 
واالإرهاق  يوميااً  تالحقني  التي 
االإ�رشاب،  اأيام  طيلة  املتوا�سل 
واالأرق  واالأوجاع  االآالم  عن  ناهيك 
اجل�سم  اأن  جيدااً  واأعلم  الطويل، 
ي�سعف واأنه �سيذهب اللحم ويذوب 
ال�سحم ويتاآكل العظم وينحل اجل�سم 

�سالبة  ال�سلبة  االإرادة  تبقى  ولكن 
املعنويات  وتبقى  والفوالذ،  ال�سخر 
و�ساخمة  ال�سماء  عنان  اإىل  عالية 
الرياح  تهزها  ال  اجلبال  ك�سموخ 
وال  ال�سيول  وال جترفها  والعوا�سف 
الوديان، وليعلم العامل وليعلم �سعبنا 
اأنني  جميعااً  ولتعلموا  الفل�سطيني 
االإ�رشاب  اأهوى  وال  نزهة  ل�ست يف 
املر�س،  وال  االأمل  وال  اجلوع  وال 
كل  من  اأغلى  وكرامتي  عزتي  ولكن 
�سيء وحريتي ال تقدر بثمن، وعودة 
اأبنائي واأزواجي واأهلي يوم اإفراجي 
مك�سوري اخلاطر بعد �ساعات طويلة 
من االنتظار، هذا �سيء كبري بالن�سبة 
يل واأمل اأ�سابني يف قلبي ويف �سدري 
ولن اأ�سمح لهم باأن يتكرر هذا يف كل 
و�ساأحقق  اعتقال،  اأي  وال  جتديد 

االبت�سامة  و�ساأرى  املن�سود  الهدف 
على وجوه اأطفايل و�ستكتحل عيناي 
اإن  قريبااً  بروؤياي  املري�سة  بوالدتي 
عنها  الأخفف  و�ساأحت�سنها  اهلل  �ساء 

فراقي وبعدي".
الع�سكرية  �سامل  حمكمة  وكانت 
حكمااً  اأ�سدرت  قد  ال�سهيونية 
بتاريخ 2019/05/27 بحق املجاهد 
ملدة  الفعلي  بال�سجن  عزالدين 
قدرها  مالية  وغرامة  اأ�سهر  خم�سة 
– اى ما يعادل  اآالف �سيكل  خم�سة 
اأن  بعد  وذلك  امريكى  دوالر   1500
وجهت له تهمة االنتماء والع�سوية يف 
حركة اجلهاد االإ�سالمي يف فل�سطني 
والقيام بن�ساطات يف �سفوفها، وكان 
اأن يتم االإفراج عنه يوم  من املقرر 
االأحد 2019/06/16م اإال اأن �سلطات 

االحتالل ال�سهيوين حولته لالعتقال 
اأ�سهر  التع�سفي ملدة ثالثة  االإداري 

بدون اأي اتهام.
جدير بالذكر اأن املجاهد جعفر عز 
1971/07/07م؛  بتاريخ  ولد  الدين 
وهو متزوج واأب ل�سبعة اأبناء؛ و�سبق 
ب�سجون  �سنوات  عدة  اأم�سى  اأن 
اعتقاالت  يف  ال�سهيوين  االحتالل 
ن�ساطاته  خلفية  على  �سابقة 
يف  ال�سهيونى  لالحتالل  املقاومة 
االأ�رشى  اأبرز  اأحد  ويعد  فل�سطني؛ 
االأمعاء  معركة  يف  �ساركوا  الذين 
االعتقال  �سيا�سة  �سد  اخلاوية 
�سقيق  وهو  التع�سفي.  االإداري 
وفاء  �سفقة  يف  املحرر  االأ�سري 
االأحرار )�ساليط( واملبعد اإىل قطاع 

غزة طارق عزالدين.

تراجع الو�سع ال�سحي للأ�سري امل�سرب عن الطعام القيادي جعفر عزالدين
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حمكوم مدى احلياة وتويف والده خالل اعتقاله

زوجة الأ�صري حممد زاوهرة تروي ف�صول 
م�صل�صل املعاناة والأمل يف غيابه ..

تبداأ برواية  اأين  من  احلرية وال�ستغراب  معامل  عليها  بدت  وقد   ،" عبادة  " اأم  جيالن  زواهرة  الزوجة  – تنهدت مطوَل  
ف�سول حكاية المل واملعاناة التي ما زالت تعي�سها منذ مطاردة واعتقال الحتالل لزوجها الأ�سري حممد عبد الكرمي ح�سن 
زواهرة ، فقد تزاحمت يف ذاكرتها ال�سور بني اخلوف والقلق خالل مطاردته ، والغ�سب وال�سخط عندما ا�ستخدمها اجلنود 

ذرعَا ب�سرياً للتفتي�ش عن زوجها واحتفالهم حلظة اعتقاله ، واأملها وحزنها عندما تبني انها حامل بطفلها الثالث  الذي  رزقت 
به ووالده خلف الق�سبان ومل يعرفه ل�سنوات اإل من خالل ال�سور ، وو�سط ذلك ، �سمودها و�سربها اأمام احلكم اجلائر وتربية 

الطفال واكمال امل�سوار ولي�ش انتهاءاً بزواج كرميتها وهي تبكي لغياب والدها اأو حرمانها من زيارة رفيق دربها .

تقرير / علي �سمودي 

 18 عامًا ..
بحزن و�أمل ، تقول �لزوجة �لوفية �أم عبادة 
" من �أين �بد�أ وزوجي يدخل عامه �لثامن 
�لتي  ع�رش خلف ق�سبان �سجون �الحتالل 
�رشيط  �سوى  لنا  تبقي  ومل  منه  حترمنا 
بكل  يوم  كل  ��ستعيدها  �لتي  �لذكريات 
 ، معا  نوعاً  و�ل�سعيدة  �ملوؤملة  �سورها 
 " وت�سيف   ،" زوجي  مع  �عتقلت  ففرحتنا 
�أيام ال تن�سى تتفاقم بها �ملعاناة و�أطفايل 
و�لدهم  ورعاية  ح�سن  عن  بعيد�ً  يكربون 
و�للحظة   ، و�لويف  و�ملخل�ص  �حلنون 
طفلي   بحياتي  وب�سمة  �ثرت  تركت  �لتي 
به  حاماَل  كنت  �لذي  �لكرمي  عبد  �الخري 
 " "، وتكمل  نفرح  ، فلم  و�لده  �عتقال  يوم 
كانت حتا�رشين  �لتي  بنادقهم  �أن�سى  كيف 
وهم يقتفون �ثر زوجي وحلظات �لتحقيق 
و�لعزل و�سوالً للمحطة �ال�سعب يوم �لنطق 
باحلكم �لذي كان �ساعقة كبرية ، فقد �كنت 
�أتوقع حكماً بال�سجن 5 �سنو�ت ، لكن حوكم 
باملوؤبد ، وما يخفف عني ثقتي �أن �حلكم 
لرب �لعاملني،  و�ن �ساء �هلل �سيتحرر ويكون 

معنا قريباً" .

 من حياته ..
�لنور  �أب�رش �الأ�سري حممد   ، قبل 48 عاماً 
حلم  بيت  مبحافظة  �ملع�رشة  قرية  يف 
�لتي ن�ساأ وعا�ص وتزوج فيها وزرق بولدين 
عبد  و��سغرهم  بي�سان  �أكربهم  و�بنتني 
�لكرمي 17 عاماً ، وتقول �أم عباده " كل من 
ملا  و�حرتمه  وقدره  �حبه   ، حممد  عرف 
متيز به من �سفات و�خالق وتو��سع وحمبة 
وحنون  خمل�ص  �ن�سان   ، وت�سحية  ووفاء 
�لكلمة ، حمب الهله  ومتو��سع بكل معنى 
تعلم   " وت�سيف   ،" ووطنه  و�سعبه  و��رشته 
يف  �لنجاح  حقق  حتى  قريته  مد�ر�ص  يف 

�لقد�ص  �نت�سب جلامعة  �لعامة ثم  �لثانوية 
كمبيوتر  برجمة  تخ�س�ص  �ملفتوحة 
وح�سل على �سهادة �لبكالوريو�ص "، وتكمل 
" و�سط �جو�ء �لفرح و�ل�سعادة تزوجنا يف 
�سعيدة  حياة  معا ً و�م�سينا   ،  1997/9/12
بطفلني  خاللها  رزقنا   ، �سنو�ت    4 لفرتة 
ثم �عتقل و�جنبت طفلي �لثالث وهو خلف 

�لق�سبان ".

 املطاردة والعتقال ..
�ملطلوبني  قائمة  �سمن  ��سم حممد  �أدرج 
خالل �نتفا�سة �الق�سى عام 2001 ، وتقول 
�الحتالل  مد�همات  تكررت   " زوجته 
نف�سه  ت�سليم  ورف�ص  مترد  لكنه   ، ملنزلنا 
�ملهد  كني�سة  ح�سار  جتربة  عا�ص  وقد   ،
وجنا من �العتقال و�كمل �مل�سو�ر ، وطو�ل 
م�ساهدته  من  نتمكن  مل  مطاردته  فرتة 
بتاريخ   " وت�سيف   ،" عديدة  مر�ت  �سوى 
�الحتالل  بقو�ت  فوجئنا   ،  2002/6/28
كافة  وتغلق  وحتا�رشها  قريتنا  تقتحم 
و��سعة  مد�همات  حملة  وت�سن  مد�خلها 
بحثاً عن زوجي حتى �سعرنا �ننا يف �ساحة 
حرب كبرية "، وت�سيف " �قتحم �لع�رش�ت 
بعدما حا�رشوه حو�يل  منزلنا  �جلنود  من 
كافة  دمرو�   ، فجر�ً  �لثالثة  �ل�ساعة 
كاملة  �لغرف  �ستائر  و�حرقو�  حمتوياته 
وك�رشو� �لنو�فذ و��ستمرو� باحتالل منزلنا 
�لظهر  منت�سف  حتى  �لتفتي�ص  وعمليات 
يعرثو� على حممد  عندما مل   " وتكمل   ،"
، �عتقلوين وحتت تهديد �ل�سالح �قتادوين 
�ملنازل  لتفتي�ص  ب�رشي  كدرع  �أمامهم 
و�ملنطقة ، كانت منظر�ً رهيباً و�نا �ر�هم 
ولكن مل  ��سلحتهم  وي�سهرون  يحا�رشونني 
وحياته  زوجي  على  باخلوف  �سوى  �أ�سعر 
وتتابع   ،" ومكانه  مب�سريه  معرفتي  لعدم 
�سوت  �سمعت  حتى  �لعملية  ��ستمرت   "
وقلق  بخوف  ف�سعرت   ، كثيف  نار  �طالق 

حممد  على  �لنار  �طلقو�  �نهم  العتقادي 
�جلنود  �ن  �كت�سفت  ما  �رشعان  لكن   ،
 ، و�عتقاله  �ليه  و�سولهم  ب�سبب  يحتفلون 
و�نقذه  حماه  النه  �لعاملني  رب  ف�سكرت 
من قب�ستهم رغم حزين العتقاله ، وبعدها 

�خلو� �سبيلي ".

التحقيق واملنع ..
عبادة  �أم  �لزوجة  عا�ستها  ع�سيبة  �أيام    
مد�ر  على  زوجها  �خبار  �نقطعت  بعدما 
�لتعذيب  القبية  نقلوه   " وتقول   ، �سهور   3
�خلوف  وع�سنا   ، �مل�سكوبية  �سجن  يف 
�لفرتة  وطو�ل   ، �خباره  النقطاع  و�لقلق 
و�ثارها  �لتحقيق  �سنوف  كافة  من  عانى  
تنقل  ثم  �لرملة  �سجن  لعيادة  نقل  حتى 
جلبوع  يف  يقبع  وحالياً  �سجون  عدة  بني 
مل    " وت�سيف   ،" جيد  �ل�سحي  وو�سعه 
بحياتي  �لويالت  فتتالت   ، معاناتنا  تنتهي 
على  زيارته  من  �الحتالل  حرمني  عندما 
�سلة  وجود  عدم  بذريعة  �سنو�ت   7 مد�ر 
قر�بة بزوجي رغم تقدمي �الور�ق �لثبوتية 
روؤيته  من  نتمكن  مل  �لفرتة  تلك  وطو�ل   ،
�ملحاكم  طريق  عن  �إال  �أخباره  نعلم  ومل 
من  عامني  "بعد  "،وتتابع  و�لر�سائل 
�ملعاناة بني �ملحاكم ، ��سدرت �ملحكمة 
�لع�سكرية يف عوفر ، حكما بال�سجن �ملوؤبد 

مدى �حلياة  بحق زوجي ".

 ال�سرب والمل ...
 ، تاأثر�ً  �الأكرث  كانت   ، عبادة  �أم  �لزوجة 
و�المل  �لرعب  كو�بي�ص  ��ستمرت   " وتقول 
لكن   ، كبرية  �سدمة  كان  �لذي  �حلكم  بعد 
كثري�ً  �ساعدين  زوجي  و�سالبة  �سمود 
�ل�سرب  �سالحي  و��سبح    ، �ملحنة  لتجاوز 
و�المل باهلل و�المل باهلل هو �الكرب و�القوى 
وحمطات   خطو�تنا   كل  يف   " "،وت�سيف 
ونتحملها  ن�سرب  �ن  يجب  م�سائب  حياتنا 

ففو�ست   ، د�ئما  �هلل  الن 
 " وتكمل   ،" �لعاملني  لرب  زوجي  �أمر 
لدينا   ، مهما كانت �حكام وظلم �الحتالل 
على  �ل�سجن  يغلق  لن   ،�نه  وقناعة  �ميان 
وهويته  �ر�سه  عن  د�فع  فل�سطيني  ��سري 
يتوالهم  من  �لعاملني  فرب  وتاريخه،  
ولي�ص  عنهم  و�لفرج  بحريتهم  و�سيكرمنا 

�الحتالل ".

 م�سوار الت�سحية ...
�أم عبادة عندما  ، كانت  يف عمر 19 عاماً 
وت�سحية  ببطولة  �ملحن  هذه  كل  و�جهت 
�لعاملني  رب  كرمني   " وتقول   ، ووفاء 
بال�سرب و�لقوة و�لعزمية رغم �سغر �سني ، 
زوجي  وت�سحيات  وثبات  �سمود  و�سجعني 
على �كمال �مل�سو�ر وجتاوز كل �لتحديات  
يف  حاماًل  وكنت  ولدين  لدي  �أن  خا�سة 
�طفايل  �حت�سنت   " وت�سيف   ،" �لثالث 
لكنهم   ، و�لدهم  �أحب ومتنى  كما  وربيتهم 
�لتي  بي�سان  خا�سة  لغيابه  �لكثري  عانو� 
كانت متعقلة كثري�ً بو�لدها و كثرية �لت�ساوؤل 
عنه ، وقد حرمها �الحتالل منه ومل ي�سمح 
 5 بعد  �إال  و�لدهم  بزيارة  وال�سقاءها  لها 
و�جلنني  كثري�ً  تاملت   " وتكمل   ،" �سنو�ت 
يف  �فقتدته   ، �لق�سبان  خلف  وو�لده  يكرب 
رفيق  وجود  �لزوجة  تتمنى  حلظة  �أهم 
دربها جلانبها ، وبكيت عندما �ب�رش �لنور 
ي�ساركني  ومل  �ذنه  يف  يكرب  مل  و�لده  الن 
��ستقباله �لذي حتول حلزن "، وتكمل " مل 
يتمكن زوجي من روؤية مولودنا بعد والدته 
�سوره  له  و�ر�سلت   ، �المني  �ملنع  ب�سبب 
روؤيته  يتمنى  فا�سبح   ، و�لدته  مع  �الوىل  
طويلة  لفرتة  موؤجال  بقي  �لذي  به  و�لفرح 
�لكرمي  عبد  �ال�سغر  طفلنا   " وتتابع   ،"
وكانت  كثري�ً  وتامل  و�لده  حلنان  يفتقد   ،
من  حلرمانه  يكرب  كلما  معاناته  تتفاقم 
�لتي يح�رشها كل  و�لهد�يا  �البوة  م�ساعر 

�أب لطفله ، ولكنه تعرف بو�لده و��سبحت 
عالقتهما مميزة ويو�ظب على زيارته ".

حلظات �سعبة ..
عائلة  حياة  يف  �ال�سعب  �للحظات  من 
�ل�سبعيني قبل  و�لده  وفاه   ، �الأ�سري حممد 
 ، وعناقه  حر�ً  بروؤيته  حلمه  يتحقق  �أن 
لزوجي  �الكرب  �ل�سدمة   " عبادة  �أم  وتقول 
ولنا ، عندما �ختطف �ملر�ص و�لده ورحل 
وهو ينتظر عودته ملنزله و�لفرح بحريته ، 
بكى وحزن زوجي �لذي ما ز�ل ي�سلب لرب 
�لعاملني ليكرم و�لدته �لتي تعاين من عدة 
�ملديد  �لعمر  ومينحها  مزمنة  �مر��ص 
�مر��سها  فرغم   ، به  �سملها  يجتمع  حتى 
بو�بات  على  تقف  عاما   17 منذ  ز�لت  ما 
وجعي   " وت�سيف   ،" لزيارته  �ل�سجون 
كرميتي  قر�ن  عقد  عندما   ، جد�ً  �ملوؤمل 
بي�سان ثم تزوجت يف غياب و�لدها ، فقد 
كانت حتلم دوماً �ن يكون جلانبها وي�ساركها 
�لفرح وخروجها ملنزل زوجها عند زفافها 
فرحتنا  وكانت  �حلزن  م�ساعر  فعمت   ،

منقو�سة وممزوجة بالدموع و�المل ".

 �لنتظار ال�سعب ..
قالت   ..." �المل  نفقد  ولن  ننتظر  �سنبقى 
�أم عبادة ، وهي تعرب عن �عتز�زها بزوجها 
�لذي �كمل در��سته خلف �لق�سبان وي�ستعد 
�لعلوم  يف  �ملاج�ستري  بربنامج  لاللتحاق 
ب�سمود  "نفخر  و��سافت   ، �ل�سيا�سية 
لغيابه  يتوقف  ال  وجعنا  ولكن   ، و�سربه 
�سنو�ت  كل  لن�سطب  يكفينا  بيننا  ووجوده 
 " و�كملت   ،" حياتنا  من  و�لعذ�ب  �المل 
�أنا�سد كافة �جلهات �ملعنية، عدم �ال�رشى 
زوجي  ��سم  يدرج  �ن  و�متنى   ، ق�سيتهم  و 
�سمن  فقط  �سنو�ت   4 معه  �م�سيت  �لذي 
وكل  بحريته   لنفرح  �لقادمة  �ل�سفقات 

�ال�رشى قريبا �ن �ساء �هلل ".
رئي�ش هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

يزور املحرر ذياب ثوابته وعائلة الأ�صرية طقاطقة يف بيت فجار
�الأ�رشى  �سوؤون  هيئة  رئي�ص  ز�ر 
بكر،  �بو  قدري  �للو�ء  و�ملحررين 
�ملري�ص  �ملحرر  �الأ�سري  �أم�ص، 
بيت  بلدة  من  ثو�بته  نايف  ذياب 
فجار جنوب بيت حلم، و�لذي �أم�سى 
�الحتالل  �سجون  د�خل  13عاما 

�الإ�رش�ئيلية وحترر يف �سفقة �لتبادل 
عام 1985.

كما ز�ر �بو بكر، عائلة �الأ�سرية �مل 
و�ملعتقلة  عاما،   25 طقاطقه  جهاد 
حكماً  وتق�سي   ،2014/12/1 بتاريخ 
�سنو�ت،  �سبع  مدة  �لفعلي  بال�سجن 

وقد تعر�ست لدى �عتقالها لالإ�سابة 
جنود  �إطالق  بعد  �حلي  بالر�سا�ص 
مفرتق  قرب  عليها  �لنار  �الحتالل 

جتمع م�ستوطنات غو�ص عت�سيون.
�أ�سيبت  طقاطقة  �الأ�سرية  وكانت 
�لقدم  يف  ر�سا�سات  بخم�سة 

و�خل�رش و�ليد، و�أ�سيع يف حينها خرب 
�ساعات  بعد  تبني  ثم  ��ست�سهادها، 
�عتقالها  ومت  ت�ست�سهد  مل  باأنها 
م�ست�سفى  �إىل  جريحة  وهى  ونقلها 
�سعبة،  بحالة  كارم  عني  هد��سا 
جر�حية  عمليات  عدة  لها  و�أجريت 

لل�سيطرة على حالتها �حلرجة.
طقاطقة  لالأ�سرية  �الحتالل  ووجه 
طعن  عملية  تنفيذ  حماولة  تهمة 
حكماً  تق�سي  وهي  مل�ستوطن، 
بال�سجن مدة �سبع �سنو�ت لقاء ذلك، 
وقد حرمها �الحتالل من زيارة ذويها 

فÙ Š �لفرتة �الأوىل لالعتقال رغم 
�إ�سابتها، و قبل �أن ت�سفى من جر�حها 
باخلطرية،  حينها  يف  و�سفت  و�لتي 
دون  ه�سارون  �سجن  �إىل  نقلها  مت 
مر�عاة حالتها �ل�سحية، وحاليا تقبع 

يف �سجن �لد�مون.



اأكد ال�رصبي نيبو�سا ميلو�سيفيت�ش 
لنادي  اجلديد  الفني  املدير 
حزنه  على  امل�رصي  اجلونة 
من  امل�رصي  املنتخب  خلروج 
وقال  اأفريقيا،  اأمم  كاأ�ش  بطولة 
املوقع  نقلها  ت�رصيحات  يف 
"م�رص  اجلونة:  لنادي  الر�سمي 
الإفريقية،  الأمم  بطولة  تنظم 
وحمبط  مهمة  خطوة  وهذه 
املنتخب  خ�سارة  ال�سيء  بع�ش 

املبكر،  والوداع  اللقب  امل�رصي 
يل"،  بالن�سبة  كربى  مفاجاأة  كانت 
واأ�ساف اأن هدفه حتقيق الفوز مع 
جميع  يف  اجلونة  اجلديد  فريقه 
يف  "�سنقاتل  واأو�سح:  املباريات، 
كل مباراة لنحقق الفوز واحل�سول 
الأهم  ولكن  الثالث،  النقاط  على 
الدوري  يف  ن�ستقر  اأن  يل  بالن�سبة 
من  اأف�سل  خطوة  نخطو  واأن 

املو�سم املا�سي".

خا�ش  "اجلونة  نيبو�سا:  واأردف   
ماي   27 يوم  ال�سابقة  مباراته 
�سيخو�ش  ذلك  وبعد  املا�سي 
نادي  اأمام  جًدا  مهمة  مباراة 
الأهلي  اأن  واأعي  الزمالك، 
ي�سعون  وبرياميدز  والزمالك 
ووا�سل:  الألقاب"،  حتقيق  نحو 
مباراة يف  لنا  فبالن�سبة  نحن  "اأما 
اجلديد،  للمو�سم  الإعداد  مرحلة 
للفوز  اجلهد  كل  لبذل  و�سن�سعى 

يف  الو�سع  مع  النقاط  وح�سد 
طريق  يف  مباراة  اأنها  العتبار 
وزاد  املقبل"،  للمو�سم  اإعدادنا 
مدرب اجلونة: "خالل الأ�سبوعني 
املعلومات  كل  �ساأجمع  املقبلني 
والعقلية  والالعبني  الفريق  عن 
هنا وعقب مباراة الزمالك �سنحلل 
موقفنا لنحدد احتياجاتنا للمو�سم 
للدوري  خطة  ون�سع  اجلديد 

املقبل".
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ويف اجلل�سة الثالثة خ�سع للتحقيق 
وع�سوين  العام  ال�سكرتري  مبعرفة 
وم�سوؤول  الن�سباط  جلنة  من 
اجلل�سة  وكانت  الب�رصية،  املوارد 
اإيقافه  بعدها  وتقرر  جًدا  ودية 
قدم  اأنه  وتابع  �سهرين،  ملدة 
�سكوى لالحتاد الدويل لكرة القدم 
�سد قرار الإيقاف بتاريخ 31 ماي 
باأنه  الفيفا رد عليه  املا�سي، لكن 
جويلية  الفاحت  يف  ال�سكوى  ت�سلم 
باإقالته  يفاجاأ  اأن  قبل  اجلاري، 

يوم 8 من نف�ش ال�سهر بحجة �سوء 
اأحمد  "اأحمد  واأردف  ال�سلوك، 
مدغ�سقر،  يف  لل�سيد  وزيًرا  كان 
فاطمة  كانت  الوقت  نف�ش  ويف 
يف  املتحدة  لالأمم  ممثلة  �سامورا 
رمبا  �سنوات،   4 ملدة  مدغ�سقر 
يف  البع�ش  بع�سهما  على  تعارفوا 

هذا التوقيت".
اأحمد  كان  "اإذا  ال�رصيعي:  ووا�سل 
اأحمد قرر اإقالتي بحجة الع�سيان، 
فما هو دوره داخل الكاف، رئي�ش 
ويرهب  يرهبني  اأن  حاول  الكاف 
الأفريقي  الحتاد  يف  املوظفني 

اأحمد  اأحمد  امل�رصيني،  وخا�سة 
الأمم  كاأ�ش  عن  يتحدث  دائًما 
يفعل  مل  هو  احلقيقة  يف   ،2019
اأي  يفعل  اأن  ي�سلح  ل  لأنه  �سيًئا 
الكاف  رئي�ش  "دور  وزاد:  �سيء"، 
القوانني  وفق  الأمور  �سري  متابعة 
كان  ما  دائًما  اأنه  الغريب  املتبعة، 
يعقد اجتماعات للمكتب التنفيذي 
يف دول خمتلفة رغم اأنه املفرت�ش 
دولة  يف  الجتماعات  هذه  عقد 

املقر".
ال�سابق  املايل  املدير  واأو�سح 
للكاف: "على مدار عام ون�سف مل 

يعقد اأحمد اأحمد اأي اجتماع للجنة 
ح�سابات  عن  ي�ساأل  ومل  املالية 
الكاف يف البنوك، بل اإنه طلب نقل 
اإىل بنوك مغربية  ح�سابات الكاف 
اأو  جلنة  �سكل  اأنه  كما  فرن�سا  يف 
دورها  اللتزام  اإدارة  ت�سمى  اإدارة 
فقط مراقبة املوظفني لنقل كل ما 
يحدث اإليه"، ولفت اأن اأزمة اإيقافه 
منه  طلب  عندما  بداأت  اإقالته  ثم 
اأحمد اأحمد حتويل مبالغ مالية اإىل 
10 دول منها م�رص واملغرب لكنه 
الطلب  يوقع على هذا  اأن  ا�سرتط 

وي�سع ختم الحتاد.

م�ض�ؤول �ضابق بالكاف يتهم �أحمد �أحمد بالف�ضاد
ك�شف حممد ال�شريعي املدير املايل ال�شابق بالحتاد الأفريقي لكرة القدم عن كوالي�س اإقالته من من�شبه 
بداعي �شوء ال�شلوك، ووجه اتهامات بالف�شاد املايل والإداري لرئي�س الحتاد امللغا�شي اأحمد اأحمد، وقال 
ال�شريعي يف ت�شريحات تليفزيونية، اإن الحتاد الأفريقي اأحاله للتحقيق لكنه مل يح�شر اأول جل�شة ويف 

اجلل�شة الثانية كان م�شئوولو الكاف يف فرن�شا 

�أزمة تهدد نقل مقر �لكاف من م�ضر
الأمم  كاأ�ش  كوالي�ش  يف  تدور 
الأفريقية التي تقام يف م�رص خالل 
الفرتة من 21 جوان اإىل 19 جويلية 
ال�سائكة،  امللفات  من  العديد 
وك�سف �سبكة اإن�سايد ورلد فوتبول 
الحتاد  رئي�ش  اأحمد  اأحمد  اإن 
توقيع  يرغب يف  احلايل  الأفريقي 
احلكومة  مع  ا�ست�سافة  اتفاقية 
اإىل  "كاف"  ليتحول  امل�رصية، 
م�رص،  يف  دولية  دبلوما�سية  هيئة 
ي�سعى  التفاقية  هذه  اأن  واأ�ساف 
توليه  منذ  الكاف  رئي�ش  اإليها 
امل�سوؤولية يف مار�ش 2017، لتمكنه 
الإدارية  الكوادر  هيكلة  اإعادة  من 
مق�سمة  لتكون  الإفريقي  بالحتاد 
وكذلك  امل�رصية  العنا�رص  بني 

موظفني من باقي اأنحاء القارة.
كان  الأفريقي  الحتاد  اأن  واأو�سح 
مقره يف م�رص منذ عام 1957 اإىل 
وقعها  اتفاقية  هناك  واأن   ،2007
الحتاد  رئي�ش  حياتو  عي�سى 
امل�رصية  احلكومة  مع  ال�سابق 
مطولة  م�ساورات  بعد   2007 يف 
يف  تلقائيا  جتديدها  مت  و�سعبة، 

2012 ملدة 5 �سنوات ولكنها انتهت 
يف 2017، واأ�سار التقرير اأن اتفاقية 
م�سوؤويل  �ستمكن  ال�ست�سافة 
ال�ستعانة  من  الإفريقي  الحتاد 
اأنحاء  باقي  من  اأجانب  مبوظفني 
ل�ستخراج  احلاجة  دون  القارة 
ت�ساريح عمل يف م�رص، والتي تعد 
مهمة �سعبة اأو �سبه م�ستحيلة واأن 
ل  كانوا  الأجانب  "كاف"  موظفي 
اأثناء  حقوقهم  بكامل  يتمتعون 
اتفاقية  بدون  م�رص  يف  العمل 
ورلد  اإن�سايد  وذكرت  ا�ست�سافة، 
فوتبول اإن اتفاقية ال�ست�سافة مع 
احلكومة امل�رصية خطوة �رصورية 
لبقاء مقر "كاف" يف م�رص، وتوزيع 
على  جغرايف  ب�سكل  الوظائف 
الدول الأع�ساء وعددهم 54 دولة.

ونقلت ال�سبكة ت�رصيحات مل�سدر 
"منذ  قائال:  الكاف،  يف  م�سوؤول 
فرتة طويلة، كانت عملية التوظيف 
�سالح  يف  وت�سب  متوازنة  غري 
تغيري  وعلينا  امل�سيف،  البلد 
توقيع  من  نتمكن  مل  واإذا  الأمر 
م�رص،  مع  ال�ست�سافة  اتفاقية 

علينا  ال�سعب  من  �سيكون  فاإنه 
اإليها  حتقيق الأهداف التي ن�سعى 
يف ملف التوظيف"، ولفتت اإىل اأن 
يف  جاهدا  يحاول  اأحمد  اأحمد 
اإل  هذا امللف على مدار عامني، 
اأنه مل يجد ردود فعل اإيجابية من 

احلكومة امل�رصية.
واأ�ساف امل�سدر: "نتمنى اأن تتفهم 
احلكومة امل�رصية مطالبنا ون�سل 
من  الكاف  ليتمكن  لتفاق،  معها 
ا�ستطاعته  يف  لي�ست  اأمور  ت�سيري 
بالوقت احلايل، ونقدر اجلهود التي 

ا�ست�سافتها  وح�سن  م�رص  تبذلها 
بقاء  يف  نرغب  اأننا  ونوؤكد  لنا، 
اإذا  "لكن  وا�ستدرك  هنا"،  املقر 
احلكومة  مع  لتفاق  نتو�سل  مل 
�سيكون  �سيء  كل  فاإن  امل�رصية، 
للنقا�ش، مبا فيه البحث  مطروحا 
عن دول اأفريقية اأخرى ت�ست�سيف 
ت�رصيحاته  واأمت  الكاف"،  مقر 
على  عديدة  افريقية  دول  "هناك 
اإذا  ملطالب  لال�ستجابة  ا�ستعداد 
األ  ناأمل  ولكن  املقر،  نقل  قررنا 

ن�سطر لهذه اخلطوة".

لقجع يتاأخر يف ح�ضم 
م�ضري رينارد

ما زالت عالمات ال�ستفهام، حتوم 
هرييف  الفرن�سي  م�ستقبل  حول 
املغربي،  املنتخب  مع  رينارد 
م�رص  يف  الأفريقي  الإخفاق  بعد 
املناف�سة  من  املخزي  واخلروج 
ثمن  بدور  بنني  منتخب  يد  على 
املوؤ�رصات  كل  وكانت  النهائي، 
اأن الحتاد املغربي �سيتخذ  توؤكد 
الإق�ساء، غري  بعد  مبا�رصة  قراره 
على  ي�سيطر  ما  هو  ال�سمت  اأن 
�سواء على م�ستوى احتاد  الأجواء 
اأو  بيان  اأي  ي�سدر  مل  الذي  الكرة 
مل  بدوره  الذي  رينارد  جانب  من 

يتحدث عن م�ستقبله.
 

حترك م�شري
اتخذها  التي  ال�رصيعة  اخلطوات 
م�رص،  يف  الكرة  احتاد  م�سوؤولو 
رئي�ش  لقجع  فوزي  جعلت 
كبري،  حرج  يف  املغربي  الحتاد 
تقدم  التي  ال�ستقالة  بعد  وذلك 
احتاد  رئي�ش  ريدة  اأبو  هاين  بها 
وكذا  وجمل�سه  امل�رصي  الكرة 
خافيري  املك�سيكي  املدرب  اإقالة 
اأجريي، وتطرق النقاد واملحللون 
طالت  التي  للتغيريات  املغرب  يف 
التي  واخلطوات  امل�رصية،  الكرة 
قام بها امل�سوؤولون كرد فعل على 
الذي  ال�سيء  نف�ش  وهو  الإق�ساء، 
تطالب به و�سائل الإعالم املغربية 
واملتتبعون لل�ساأن الكروي املحلي، 
خا�سة فيما يخ�ش م�ستقبل رينارد 

واحتاد الكرة.
 

عقد رينارد
من  الكثري  عن  الك�سف  عدم  رغم 
حيثيات عقد رينارد الذي �سينتهي 
ال�سهري  راتبه  منها   2022 يف 
والأهداف امل�سطرة يف كاأ�ش اأمم 
اأفريقيا، اإل اأن الف�سل يف الذهاب 
كانت  م�رص  ن�سخة  خالل  بعيًدا 
يركز  كان  التي  الأهداف  بني  من 
رينارد،  مع  الكرة  احتاد  عليها 
مرغًما  الفرن�سي  املدرب  وكان 
املربع  اإىل  الأقل  على  بالو�سول 
الفوز  اأو  م�رص  ن�سخة  يف  الذهبي 
باللقب، بدليل اأن فوزي لقجع كان 
ميرر قبل امل�ساركة يف املونديال 

توؤكد  م�سفرة،  ر�سائل  الأفريقي 
اأن الوقت قد حان للكرة املغربية 
والأكيد  اللقب،  على  تناف�ش  اأن 
و�سعها  التي  ال�رصوط  هذه  اأن 
الطبيعي  من  الكرة  واحتاد  لقجع 
خالل  رينارد  لإقالة  تدفعه  اأن 

حما�سبته على ف�سله الأخري.
 

عر�س �شعودي
الأ�سود  اإق�ساء  بعد  مبا�رصة 
لها  تعر�ش  التي  والنتقادات 
اإعالم  و�سائل  اأكدت  رينارد، 
اأن احتاد الكرة ال�سعودي  �سعودية 
بات قريبًا من التعاقد مع املدرب 
الفرن�سي، والأكيد اأن هذه الأخبار 
فر�ست على احتاد الكرة املغربي 
التاأكد منها مع رينارد، خا�سة اأنه 
الكرة  ارتباط باحتاد  زال على  ما 
ثالثة  ملدة  ممتد  بعقد  املغربي 
اأ�سباب  �سنوات، وعلم  اأن من بني 
تاأخر احل�سم يف م�ستقبله العر�ش 
ال�سعودي، اإذ ي�سعى احتاد الكرة األ 
املال،  رينارد  عن  انف�ساله  يكلف 
من  رغبة  هناك  كانت  اإن  خا�سة 
رينارد لتدريب املنتخب ال�سعودي 
اأو غريه، علًما باأن عدة اأخبار توؤكد 

ح�سوله على عرو�ش اأخرى.
 

حان وقت الرحيل
والنقاد  املدربني  فعل  ردود  ومن 
واجلمهور املغربي، تاأكد اأن ن�سبة 
املدرب  برحيل  تطالب  كبرية 
رينارد، حيث يعتربون اأن �سالحيته 
الكافية  الفر�ش  اأخذ  واأنه  انتهت، 
الكبرية  الإمكانيات  له  وتوفرت 
�سارك  الذي  وهو  باللقب،  للفوز 
 2017 ن�سختي  يف  الأ�سود  مع 
وعك�ش   ،2019 وم�رص  بالغابون 
النقاد  راأي  الطري  هالل  املدرب 
والفنيني عندما اأكد يف ت�رصيحات 
رينارد  مكان  كان  لو  اأنه  �سحفية، 
ل�ستقال لأنه مل ي�ستغل اإمكانيات 
املناف�سة  يف  املغربية  الكرة 
توؤكد  املوؤ�رصات  وكل  الإفريقية، 
مع  معدودة  باتت  رينارد  اأيام  اأن 
انتظار  يف  املغربي،  املنتخب 
�سمته  عن  الكرة  احتاد  يخرج  اأن 

ويقرر م�سري املدرب الفرن�سي.

مدرب �جل�نة: حزنت ل�د�ع �لفر�عنة كاأ�س �أفريقيا

اأفريقيا  لأمم  املنظمة  اللجنة  نفت 
الأربعة  املنتخبات  من  لأي  حتيزها 
موؤكدة  النهائي،  لن�سف  تاأهلت  التي 
اأنها على م�سافة واحدة من اجلميع، 
والتقى اأم�ش منتخبا تون�ش وال�سنغال 
فيما  اجلوي،  الدفاع  ملعب  على 
على  بنيجرييا  اجلزائر  ت�سطدم 
ملعب القاهرة �سمن مناف�سات الدور 
ن�سف النهائي للبطولة، وتلقت اللجنة 
ال�سنغال  منتخبي  من  مالحظات 
املنتخبات  مبجاملة  ونيجرييا 
ت�سهيالت  وتقدمي  العربية، 
كما  املباريات،  حل�سور  جلماهريها 
اللجنة  اأن  �سحفية  تقارير  ذكرت 
جمانية  تذاكر  منحت  املنظمة 
حل�سور  واجلزائر  تون�ش  جلماهري 

مباراتي ن�سف النهائي.
باأعداد  اجلزائرية  اجلماهري  وتتنقل 
القاهرة  مع  جوي  ج�رص  عرب  كبرية، 
فيما  ال�سحراء،  حماربي  مل�ساندة 

من  طائرات   4 م�رص  ا�ستقبلت 
ت�سهيالت  و�سط  التون�سية  اجلماهري 
امل�رصية،  ال�سلطات  من  كبرية 
اللجنة املنظمة بياًنا جاء  واأ�سدرت 
ن�سه كالتايل: "توؤكد اللجنة املنظمة 
لبطولة الأمم الأفريقية برئا�سة هاين 
اأبو ريدة، وقوفها على م�سافة واحدة 
تاأهلت  التي  املنتخبات  جميع  من 
للبطولة  النهائي  قبل  الدور  اإىل 
واأ�ساف:   ،" وا�ستحقاق  جدارة  عن 
على  املنظمة  اللجنة  توؤكد  "كما 
�سيوف  بكل  البداية  منذ  ترحيبها 
كافة  من  الكرة  وجماهري  البطولة 
بكل  ترحيبها  وتكرر  القارة،  اأنحاء 
التي  الأربعة  املنتخبات  جماهري 
تابعت البطولة منها اأو التي ح�رصت 
الدور  يف  فرقها  ملوؤازرة  خ�سي�سا 
الفرق  جلميع  راجية  النهائي،  قبل 
واجلماهري طيب الإقامة وال�ستمتاع 

باملباريات والتوفيق للكل".

�للجنة �ملنظمة للكان تترب�أ من 
جماملة ت�ن�س و�جلز�ئر



ريا�ضةالإثنني 15  جويلية  2019  املوافـق  ل12 ذو القعدة   1440هـ 13

الإدارة  اأع�ضاء  و�ضع 
وفاق  لنادي  امل�ؤقتة 
طريق  خطة  �ضطيف 
ترتيب  خاللها  من  مت 
اإنقاذ  لأجل  الأول�يات 
الفريق ح�ضب ما �رصح به 
م�ضاء اأول اأم�س ب�ضطيف 
امل�ؤقت  الر�ضمي  الناطق 
الدويل  احلكم  و  للنادي 
اأو�ضا�ضي،  �ضليم  ال�ضابق 
املتحدث  ذات  واأو�ضح 
يف ندوة �ضحفية ن�ضطها 
الإداري  املدير  رفقة 
العام  الأمني  و  ال�ضابق 
جرودي  ر�ضيد  للفريق 
اأع�ضاء  اأن  النادي  مبقر 
امل�ؤقت  امل�ضري  املكتب 
العيد  هم  و  املجتمعني 
العام  املدير  خابر 
عني  اإ�ضمنت  مل�ؤ�ض�ضة 
�ضادي  وليد  الكبرية، 
ال�ضابق  املناجري 
ر�ضيد  و  ال�طني  للفريق 

الإداري  املدير  جرودي 
حكم  اأو�ضا�ضي  و�ضليم 
اإبراهيم  و  �ضابق(  دويل 
املكتب  ع�ض�  العرباوي 
فار�س  و  �ضابقا  امل�ضري 
ال�فاق  مناجري  فالحي 
قد و�ضع�ا خارطة طريق 
اأول�يات  عدة  تت�ضمن 
بعد  الفريق  لإنقاذ 
ا�ضتقالة الرئي�س و مغادرة 
نح�  الركائز  من  العديد 

فرق اأخرى .
واأ�ضاف �ضليم اأو�ضا�ضي اأن 
اأوىل الأول�يات التي اأجمع 
تتمثل  الأع�ضاء  عليها 
ت�ضديد  يف  الإ�رصاع  يف 
الالعب  م�ضتحقات 
اأمادا  اإبراهيم  امللغا�ضي 
بقرار  يتعلق  الأمر  لأن 
لكرة  الدويل  الحتاد 
الإخالل  وع�اقب  القدم 
على  وخيمة  �ضتك�ن  به 
ذات  واأكد  تعبريه،  حد 

الن�ضغال  اأن  املتحدث 
بت�فري  يتعلق  الثاين 
دي�ن  لت�ضديد  الأم�ال 
جل�ئهم  قبل  الالعبني 
املنازعات  جلنة  اإىل 
م�ضريا يف هذا ال�ضياق اأن 
كل  و  املحلية  ال�ضلطات 
اأبدوا  قد  الفريق  حمبي 
مل�ضاعدة  ا�ضتعدادهم 
طماأن  و   ، الفريق 
ال�فاق  اأن�ضار  باملنا�ضبة 
النطالقة  رغم  و  اأنه 
املتاأخرة يف التح�ضريات 
فقط-  اأيام  ثالثة  -منذ 
اإل اأن الرتب�س الإعدادي 
م�عده  يف  �ضينطلق 
اجلاري  ج�يلية   22 ي�م 
بت�ن�س كما اأن التدريبات 
ح�ض�ر  يف  حاليا  جتري 
22 لعبا بقيادة املدرب 

بدر الدين فالحي .
واأ�ضار اأو�ضا�ضي اأي�ضا اأن 
امل�ضري  املكتب  اأع�ضاء 

و  م�ؤقتني  كلهم  احلاليني 
�ضيغادرون مبجرد اإعادة 
و�ضعه  النادي   هيكلة 
ال�ضحيحة  ال�ضكة  على 
انعقاد  باأن  مفيدا 
لل�رصكة  العامة  اجلمعية 
ال�فاق  لنادي  التجارية 
ال�ضطايفي  الريا�ضي 
�ضتك�ن  اإيقلز«  »بالك 
هيكلة  اإعادة  »بداية 
وبدونها  �ضطيف  وفاق 
ل ميكن اتخاذ اأي قرار، 
اأن  املتحدث  وخل�س 
ال�ضلطات املحلية رفقة 
قد  املم�لني  بع�س 
وعدوا مب�ضاعدة الفريق 
فقط  يتعلق  الأمر  اأن  و 
الأم�ر  بع�س  بت�ض�ية 
الإدارية و �ضيع�د ال�فاق 
يف  عهده  �ضابق  اإىل 
ح�ضب  الألقاب  معانقة 

تعبريه.
ق.ر.

تنقل اأزيد من 140 منا�رصا ليلة اول 
لت�ضجيع  م�رص  نح�  ورقلة  من  اأم�س 
ن�ضف  املباراة  ال�طني يف  املنتخب 
التي  لالأمم  اإفريقيا  لكاأ�س  النهائية 
النيجريي  بنظريه  اأم�س  جمعته 
وكالة  مدير  من  اأم�س  علم  ح�ضبما 
وتاأتي  بال�لية،  والأ�ضفار  ال�ضياحة 

هذه املبادرة تنفيذا لتعليمات ال�زير 
الأول ن�ر الدين بدوي لربجمة رحالت 
ج�ية لتنقل منا�رصي الفريق ال�طني 
نح� العا�ضمة امل�رصية القاهرة بعد 
النتائج املميزة التي حققها املنتخب 
اأجرها  التي  املباريات  يف  ال�طني 

خالل هذه املناف�ضة الإفريقية.

وقد مت نقل منا�رصي الفريق ال�طني 
من مطار »عني البي�ضاء« ب�رقلة على 
منت طائرة من ن�ع »ب�ينع 800-300« 
اجلزائرية  اجل�ية  للخط�ط  تابعة 
فيما  مب�رص،  القاهرة  مطار  نح� 
الي�م  �ضباح  الع�دة  رحلة  برجمت 
نح�  اخلط�ط  نف�س  منت  على 
ح�ضب  ب�رقلة،  البي�ضاء  عني  مطار 
خل�رص  ال�كالة  مدير  ت��ضيحات 
التذكرة  ت�ضعرية  وحددت  حمالوي، 
ال�ضفر بقيمة 35 األف دينار لل�ضخ�س 
خالل  تاأمني  �ضمان  مع  ال�احد 
اإىل  للدخ�ل  جمانية  وتذاكر  الرحلة 
ت�زيع  وكذا  املباراة  امللعب ملتابعة 

وجبة باردة خالل املباراة.
ق.ر.

التي  التعقيدات  اإىل  الأمر  ويع�د 
الأ�ضهم  ملكية  نقل  اإجراءات  متيز 
ال�رصكة  اإىل  حداد  عائلة  من 
اأمالك  م�ضادرة  ب�ضبب  اجلديدة 
رجل الأعمال علي حداد املت�اجد 
ال�ضجن ب�ضبب ق�ضايا  اأ�ض�ار  خلف 
ف�ضاد، هذه الأمر جعل اإنهاء العملية 
اإىل  م�عدها  عن  التاأخري  ي�ض�بها 

جانب ارتفاع ال�ضغط لدى الأن�ضار 
ب�ضبب  العا�ضمي  الفريق  وحمبي 
الفريق  م�ضتقبل  على  التخ�ف 

والذي يبقى غام�ضا.

بن خما�سة باق واإيبارا يهدد 
بلجنة املنازعات

يت�جه  منف�ضل،  م��ض�ع  ويف 

خما�ضة  بن  حممد  الالعب  ملف 
قرار  خالل  من  نهائيا  الغلق  نح� 
مت��ضط امليدان بالبقاء يف الحتاد 
اللأخري  الأخري  وه�  اآخر  م��ضما 
خري يف العقد الذي يربطه بالفريق 
وينتهي يف ج�ان 2020 اأين �ضي�ضبح 
من  املنق�ضي حرا  امل��ضم  بنهاية 
بن  انتقال  ف�ضل  حيث  التزام،  اأي 

مثلما  خليجي  فريق  اإىل  خما�ضة 
ال�ضابقة  الفرتة  خالل  يرتدد  كان 
ب�ضبب املطالب املالية الكبرية من 
طرف اإدارة الحتاد مقابل ت�رصيح 

لعبها.
من جهته، رف�س الالعب الك�نغ�يل 
الفريق  اإىل  الع�دة  اإيبارا  برين�س 
عدم  ب�ضبب  التدريبات  وا�ضتئناف 

حيث  املالية  م�ضتحقاته  ا�ضتالم 
التي  الأم�ال  ا�ضتالم  على  ي�رص 
الع�دة  مقابل  لالإدارة  بها  يدين 
رفع  على  واأقدم  الفريق  اإىل 
اللهجة والتهديد برفع �ضك�ى على 
للف�ضل  املنازعات  جلنة  طاولة 
تك�ن  اأن  ينتظر  بينما  الق�ضية،  يف 
تدريبات ت�ضكيلة »�ض��ضطارة« حتت 

دزيري  بالل  العائد  املدرب  قيادة 
عرفت التحاق لعب مغرتب يدعى 
من  عاما   22 البالغ  زياتة  ياني�س 
اأجل اإجراء جتارب مع النادي قبل 
الف�ضل يف الحتفاظ �ضمن التعداد 
الالعب  ولالإ�ض�ضارة  عدمه،  من 
لي�ن  اأوملبيك  خريج مدر�ضة نادي 

الفرن�ضي.

احتاد العا�سمة يف طريق جمهول ب�سبب احلجز على اأمالك حداد
ال�ضركة اجلديدة تهدد باالن�ضحاب 

من �ضفقة �ضراء االأ�ضهم
يتوا�سل الإبهام يف لف عنق فريق احتاد العا�سمة فيما يتعّلق مب�ستقبل النادي والذي 

مل تت�سح معامل هوية املالك اجلديد للنادي بعد اإعالن عائلة حداد بيع اأ�سهما يف الفريق 
على م�ستثمر جديد اأو �سركة تتوىل ملكية النادي، ويف هذا اخل�سو�ص ك�سفت م�سادر 
مقربة من النادي العا�سمي اأن املالك اجلديد لالحتاد والذي قام ب�سراء ن�سيب الأ�سهم 

لعائلة حداد واملتمثل يف �سركة خا�سة يهدد بالن�سحاب من ال�سفقة والرتاجع عن اإمتام 
عملية �سراء الأ�سهم

حت�سبا لت�سجيع اخل�سر يف مباراة نيجرييا

تنقل اأزيد من 140 منا�ضرا من ورقلة نحو م�ضر

عي�سة ق.

اجلزائر  م�ل�دية  فريق  اأنهى 
الذي  الأول  التح�ضريي  الرتب�س 
اأجراه خارج ال�طن وكان بت�ن�س، 
اأم�س  �ضباح  ال�فد  عادت  حيث 
عرب رحلة برية نح� اأر�س ال�طن، 
من اجل التح�ضري للمرحلة الثانية 
الكروي  امل��ضم  انطالق  من 
ركز  حيث   ،2020/2019 اجلديد 
العا�ضمي  للنادي  الفني  الطاقم 
برنارد  الفرن�ضي  املدرب  بقيادة 
كازوين على التح�ضري من اجلانب 
البدين واأخ�ضع لعبيه اإىل برنامج 
اجلاهزية  اأجل  من  مكثف  عمل 
جيدا على م�ضت�ى اللياقة البدنية 
البدين حتى يك�ن  رفقة املح�رص 
ا�ضتعداد  اأف�ضل  عند  اجلميع 
خل��س املناف�ضة على نف�س الريتم 
وذلك على مدار امل��ضم اجلديد، 

و�ضهد الرتب�س التح�ضريي بت�ن�س 
عدم خ��س اأ�ضبال املدافع اأي�ب 
اأن  رغم  ودية  مباراة  اأي  عزي 
برنامج  �ضمن  برمج  كان  كازوين 
العمل خ��س مباراة ودية قبل اأن 
متفقا  كان  الذي  اللقاء  اإلغاء  يتم 
على خ��ضه اأول اأم�س اأمام �ضباب 
يف  بدوره  يرتب�س  الذي  بل�زداد 
ت�ن�س، بعدما تراجع املدرب عبد 
اللقاء  لعب  عن  عمراين  القادر 
ال�دي، الأمر الذي دفع كازوين اإىل 
برجمة مباراة تطبيقية م�ضاء اأول 
اأم�س جمعت بني لعبيه و�ضهدت 
ت�ضجيل امل�ضتقدم اجلديد للعميد 
ثالثة  روين  ال�ضيفي  املركات�  يف 
لعب�  ويخ��س  كاملة،  اأهداف 
خارج  ثانيا  ترب�ضا  امل�ل�دية 
اين  ب�ل�نيا  يف  و�ضيك�ن  ال�طن 

�ض�ف يعرف برجمة مباريات ودية 
على مدار مدة الإقامة يف ب�ل�نيا 
جاهزية  على  ال�ق�ف  ق�ضد 
برنامج  وا�ضت�عاب  الالعبني 

العمل طيلة فرتة الرتب�س.
تت�ا�ضل املفاو�ضات  يف املقابل، 
اجلزائر  م�ل�دية  اإدارة  بني 
من  �ضافعي  فاروق  والالعب 
ال�ضابق  فريقه  اإىل  الع�دة  اأجل 
ناديه  عن  الرحيل  قرر  بعدما 
احتاد العا�ضمة، ويقرتب املدافع 
اتفاق  اإىل  الت��ضل  من  املح�ري 
نهائي مع اإدارة امل�ل�دية والت�قيع 
و�ضع  على  ي�رص  اأين  النادي  مع 
الرحيل عن  مهمته يف  ي�ضهل  بند 
النادي يف حال تلقى عر�ضا للعب 

خارج ال�طن.
عي�سة ق.

�سافعي يقرتب من العودة اإىل فريقه ال�سابق

مولودية اجلزائر تنهي ترب�س تون�س 
دون مباراة ودية

البداية بت�سديد م�ستحقات امللغا�سي اأمادا

و�ضع خارطة طريق وترتيب االأولويات الإنقاذ الفريق
اإدارة الفريق جتدد ما يقارب ن�سف التعداد

�ضبيبة ال�ضاورة جتري ترب�ضها الثاين 
يف عني البنيان

يف  ل�ضاورة  �ضبيبة  فريق  �رصع 
التح�ضريات  من  الثاين  ال�ضطر 
اجلديد  الكروي  للم��ضم  حت�ضبا 
ترب�ضهم  بدوؤوا  اأين   ،2020/2019
الإدارة  برجمته  الذي  التح�ضريي 
الفندقة  مدر�ضة  م�ضت�ى  على 
بعد  البنيان  عني  يف  والإطعام 
التي  الإعداد  من  الأوىل  املرحلة 
وبالتحديد  ب�ضار  مدينة  يف  جرت 
ا�ضتاأنف  حيث  اأوت   20 ملعب  يف 
امل��ضم  حت�ضريات  الالعب�ن 
اجلديد قبل ان يلتحق�ا بالعا�ضمة 
العمل  من  الثاين  ال�ضطر  اأجل  من 
حتت  جرى  والذي  والتح�ضري 
الت�ن�ضي  اجلديد  املدرب  قيادة 
باجتماع  قام  والذي  ب�عكاز،  معز 

اأين  اأم�س  اأول  اجلدد  لعبيه  مع 
حت�ضبا  امل�ضطرة  الأهداف  �رصح 
برنامج  ومنحهم  اجلديد  للم��ضم 
العمل على م�ضت�ى مركز الفندقة 
الي�م  يف  عرفت  والتي  والإطعام، 
بامل�ضبح  ا�ضرتخاء  ح�ضة  الأول 
بهدف  الع�ضالت  تق�ية  وقاعة 
العمل  ينطلق  اأن  قبل  ال�ضرتجاع 
اجلدي منذ اأم�س اأين رفع ب�عكاز 
ح�ضتني  برمج  بعدما  العمل  ريتم 
تدريبيتني يف الي�م الأوىل �ضباحية 
بينما  البدين  العمل  على  تركز 
رفقاء  الت�ن�ضي مع  يعمل املدرب 
الالعب �ضيد علي يحي �رصيف من 
تدريبات  خالل  التكتيكية  الناحية 

الأم�ضية.

اأبناء  ت�ضكيلة  برنامج  وي�ضم 
اإحدى  يف  ثالثا  ترب�ضا  اجلن�ب 
املدن الت�ن�ضية حيث �ض�ف تك�ن 
ال�ضاورة  لالعبي  م�اتية  الفر�ضة 
حت�ضبا خل��س مباريات ودية اأمام 
اأندية ت�ن�ضية وجزائرية تت�اجد يف 
عني املكان ق�ضد ال�ضتعداد جيدا 
بداية  مع  ق�ية  انطالقة  لتحقيق 
الغر�س  ولهذا  اجلديد،  امل��ضم 
حممد  الرئي�س  اإدارة  اأقدمت 
يقارب  ما  جتديد  على  زرواطي 
ا�ضتقدمت  بعدما  الت�ضكيلة  ن�ضف 
جمم�ع  ال�ضيفي  املركات�  خالل 
معهم  تعاقدت  جديدا  لعبا   11

من اأجل تقدمي م��ضم جيد.
ع.ق. 



�إ�سباين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
عودة  تهدد  جديدة  �أزمة  عن  �أم�س 
جنم  �سيلفا  د�  نيمار  �لرب�زيلي 
بر�سلونة  �إىل  جريمان  �سان  باري�س 
ل�سحيفة  ووفًقا  �ل�سيف �حلايل،  يف 
فاإن  �لإ�سبانية،  ديبورتيفو«  »موندو 
نيمار  تطالب  �لإ�سبانية  �ل�رض�ئب 
بدفع 35 مليون يورو يف حالة عودته 
�أن  و�أ�سارت  بر�سلونة،  مع  للعب 
�ل�رض�ئب حققت يف �ل�سنو�ت �لأربع 

رفقة  �لليغا  يف  نيمار  لعبها  �لتي 
�نتقاله  عقد  يف  وكذلك  بر�سلونة، 
�أن  قبل  جريمان  �سان  باري�س  �إىل 
�لنجم  مديونيات  حجم  عن  تعلن 
�إذ�  نيمار  �أن  و�أو�سحت  �لرب�زيلي. 
�لت�سالح  ورف�س  بر�سلونة  �إىل  عاد 
مع  حجزه،  يتم  فقد  �ل�رض�ئب  مع 
�لإ�سبانية،  �إىل �ملحاكم  �لأزمة  نقل 
حتقق  كانت  �ل�رض�ئب  باأن  و�أفادت 
�إىل  نيمار  �نتقال  ق�سية  يف  ا  �أي�سً

�ملكافاأة  و�أزمة  جريمان  �سان 
على  �لتوقيع  عقب  به،  �خلا�سة 
�لكتالوين  �لنادي  مع  جديد  عقد 
يوًما   183 ملدة  �أقام  �لالعب  لأن 
وبالتايل  �لتجديد،  �إ�سبانيا عقب  يف 
�ل�سنوي  دخله  يعلن  �أن  ينبغي  كان 
�سان  باري�س  �أن  وذكرت  لل�رض�ئب، 
جريمان �أعطى �ل�رض�ئب �لإ�سبانية 
ولكن  بر�سلونة  مع  �ملوقعة  �لعقود 

مع �ل�سطب على �لأرقام.

�سحفي  تقرير  �أكد 
بريطاين �أم�س �أن �لإ�سباين 
�ملدير  غو�رديول  بيب 
�سيتي  ملان�س�سرت  �لفني 
�أحد  مع  �لتعاقد  طلب 
جنوم بر�سلونة �ل�سابقني، 
�ل�سيفي  �ملريكاتو  يف 
ل�سحيفة  ووفًقا  �حلايل، 
�لربيطانية،  »�إك�سربي�س« 
حتدث  غو�رديول  فاإن 
مع �لرب�زيلي د�ين �ألفي�س 
�ل�سابق  �لأمين  �لظهري 

لباري�س �سان جريمان من 
�أجل �لقدوم �إىل �ل�سيتي، 
رفقة  عقده  �نتهاء  عقب 
هذ�  �لفرن�سي  �لنادي 
�لظهري  وطلب  �ل�سيف، 
م�سوؤويل  من  �لرب�زيلي 
مان�س�سرت �سيتي �حل�سول 
يبلغ  �أ�سبوعي  ر�تب  على 
يف  �إ�سرتليني  �ألف   120
ملعب  �إىل  �نتقاله  حال 

�لحتاد.
�ألفي�س  رف�س  �أن  و�سبق 

�ل�سيتي قبل  �إىل  �لنتقال 
متثيل  مف�ساًل  مو�سمني 
جريمان،   �سان  باري�س 

�حتياطًيا  حتى ل يجل�س 
ووكر،  كايل  لالإجنليزي 
مع  �لتعاقد  حالة  ويف 

مان�س�سرت  فاإن  �ألفي�س 
جمرًب�  �سيكون  �سيتي 
مبو�طنه  �لت�سحية  على 
�إنرت  يف  �ملطلوب  د�نيلو 
�ألفي�س  �أن  يذكر  ميالن. 
وغو�رديول �سبق �أن عمال 
خالل  بر�سلونة  يف  مًعا 
وحتى   2008 من  �لفرتة 
2012، وجنحا يف �لتتويج 
بلقب دوري �أبطال �أوروبا 

مرتني 2009 و2011.

بر�شلونة يغزو القرن 21 
بثالثيات تاريخية

مل يتوقف بر�سلونة �لإ�سباين عن عادته يف �سوق �لنتقالت خالل �ل�سنو�ت 
�لفرن�سي  �ملهاجم  بجلب  جديدة  نارية  �سفقة  �أبرم  بعدما  �ملا�سية، 
�لفريق  يورو،  مليون   120 مقابل  مدريد  �أتلتيكو  من  غريزمان  �أنطو�ن 
مكون  �لثقيل  �لعيار  من  ثالثي هجومي  من جديد  لديه  �أ�سبح  �لكتالوين 
من غريزمان، ليونيل مي�سي ولوي�س �سو�ريز، لتُطلق عليه �ل�سحف و�سف 

 ،»GMS«

�شفرة مدريدية
مع قدوم �لويلزي غاريث بيل �إىل ريال مدريد يف �سيف 2013 بد�أت �ل�سحف 
يف �إطالق و�سف »BBC« على �لثالثي �لهجومي للفريق �مللكي، �ل�سفرة 
�ملدريدية جاءت بالأحرف �لأوىل لأ�سماء بيل، كري�ستيانو رونالدو وكرمي 
تتويج  �سهدت  �سنو�ت،  لعدة  نارية  هجومية  �رض�كة  مًعا  لي�سكلو�  بنزمية 
�ألقاب لدوري �لأبطال خالل 5 �سنو�ت، ومل تدم هذه �ل�رض�كة  �لفريق 4 
بيل  م�ستوى  ليرت�جع  �لثالثي،  حققها  �لتي  �لإجناز�ت  رغم  طويل  لوقت 
ويخفت بريق بنزمية، قبل �أن يُنهي رونالدو كل �سيء برحيله �إىل جوفنتو�س 

يف �سيف 2018.

ثالثي الرو�شونريي
�لإيطايل ت�سكيلة ذ�ت جودة عالية،  �متلك ميالن  يف مو�سم 2004ـ 2005 
يف  �أوروبا  �أبطال  دوري  نهائي  �إىل  للو�سول  �لفريق  قيادة  يف  جنحت 
�إ�سطنبول، ومع قوة ت�سكيلة �لرو�سونريي، كان خلط �لهجوم �لدور �لرئي�سي 
يف �لتوهج مع تو�جد �لثالثي هرينان كري�سبو، �أندري �سيفت�سينكو وريكاردو 
يف  ليفربول  على  �لتغلب  يف  �لتاألق،  رغم  �لثالثي  ف�سل  ذلك،  رغم  كاكا، 
هديف  �أف�سدت  تاريخية  عودة  �لريدز  حقق  بعدما  �لأبطال  دوري  نهائي 
�لبولندي جريزي  �حلار�س  �سمد  كما  �حلا�سمة،  كاكا  كري�سبو ومترير�ت 

دوديك �أمام �سيفت�سينكو بت�سد تاريخي.
 

�شياطني مان�ش�شرت
و��ستطاع �ل�سري �أليك�س فريغ�سون �ملدرب �لأ�سطوري ملان�س�سرت يونايتد 
و�متلك  و2009،   2007 عامي  بني  عاتية  هجومية  قوة  ت�سكيل  �لإجنليزي 
منح  ما  تيفيز،  وكارلو�س  روين  و�ين  رونالدو،  �لثالثي  حينها  فريج�سون 
�لتاأهل  ف�ساًل عن  �لربميريليغ،  �ألقاب  على  كلًيا  للهيمنة  فر�سة  �ليونايتد 
مرتني لنهائي دوري �لأبطال، وقاد �لثالثي �ل�سياطني �حلمر حل�سد �للقب 
�لأوروبي عام 2008 قبل خ�سارته يف �لعام �لتايل على يد �لبار�سا يف ملعب 

�لأوملبيكو. 

تر�شانة بافارية
وخلق �لثنائي �آريني روبن وفر�نك ريبريي �رض�كة مثالية يف بايرن ميونخ 
�لأملاين ل�سنو�ت طويلة، قبل �أن ين�سم �إليهما رفيق ثالث.ويف عام 2014، 
لي�سكل  �ل�رض�كة،  هذه  ليفاندوف�سكي  روبرت  �لبولندي  �ملهاجم  �قتحم 
�لثالثي هجوًما نارًيا على مد�ر 5 �سنو�ت.وهيمن �لفريق �لبافاري بف�سل 
من  لقرت�به  بالإ�سافة  �أملانيا،  يف  �ملحلية  �لألقاب  على  �لثالثي،  هذ� 
�أكرث من منا�سبة، لول تعر�سه لالإق�ساء  �لتاأهل لنهائي دوري �لأبطال يف 

على يد �لفرق �لإ�سبانية.
 

�شفرات بر�شلونة
�رض�كة  �لأفق  يف  لحت   2007 عام  بد�يات  يف  مي�سي  جنم  بزوغ  مع 
�سامويل  �لثنائي  تو�جد  مع  �لكتالوين،  �لفريق  د�خل  جديدة  هجومية 
بيب  قرر  بعدما  لفرتة طويلة   »RME« تدم �رض�كة  ورونالدينيو، مل  �إيتو 
غو�رديول مدرب �لفريق �لأ�سبق �لإطاحة برونالدينيو من ت�سكيلته، خللق 
ثالثية جديدة يف �لهجوم، و�سكل مي�سي و�إيتو �رض�كة جديدة مع �ملهاجم 
 »HME« لفرن�سي تيريي هرني ��ستمرت حتى عام 2009، و�أثمرت �سفرة�
عن نتائج مميزة للفريق �لكتالوين، ل�سيما �لتتويج بلقب دوري �لأبطال يف 

مو�سم 2008ـ 2009.
 ومع رحيل �إيتو ومن بعده هرني ت�سارك مي�سي لب�سعة �سنو�ت مع �لثنائي 
�لأوروبي  �للقب  حل�سد  �لبلوغر�نا  وقادو�  رودريغيز،  وبيدرو  فيا  ديفيد 
�ل�رض�كات رغم قوتها، مل حت�سل على �لهتمام  تلك  جمدًد� عام 2011، 
�لإعالمي بقدر ثالثية »MSN« �لتي ت�سكلت يف بر�سلونة مع قدوم نيمار 
ثالثي  وجود  مع  ل�سيما  و2014،   2013 عامي  �سو�ريز  ولوي�س  �سيلفا  د� 

»BBC« يف �جلهة �ملقابلة مبدريد.

�نتقال  �حتمالت  تتز�يد 
�لأرجنتيني  �ملهاجم 
نادي  �إىل  �إيكاردي  ماورو 
يوماً  �لإيطايل  جوفنتو�س 
نادي  و�أعلن  يوم،  بعد 
�أن  �لإيطايل  ميالن  �إنرت 
ماورو  �لأرجنتيني  مهاجمه 
معه  بالتفاق  غادر  �إيكاري 
للفريق  �لتدريبي  �ملع�سكر 
�ملقبل،  للمو�سم  حت�سري�ً 
�قرت�به  عن  تقارير  ظل  يف 
جلوفنتو�س،  �لن�سمام  من 
�أن  تويرت  على  �إنرت  ون�رض 
�ملع�سكر  �سيغادر  �إيكاردي 
لوغانو  يف  �لتدريبي 
�إىل  ويعود  �ل�سوي�رضية 
»تو�سل  و�أ�ساف:  ميالنو، 
هذ�  �إىل  و�ملهاجم  �لنادي 
م�سرتك،  باتفاق  �لقر�ر 
تدريبات  �إيكاردي  �سيتابع 

�ملو�سم  �نطالق  قبل  ما 
�لأيام  خالل  �جلديد 
ي�سارك  لن  لكنه  �ملقبلة، 
يف  �لتح�سريية  �جلولة  يف 

�آ�سيا«.
�إيكاردي  مغادرة  وتاأتي 

و�سط  عاماً   26 �لبالغ 
�نتقاله  �حتمال  عن  تقارير 
�إىل جوفنتو�س بطل �لدوري 
�ملو��سم  يف  �لإيطايل 
بعد  �لأخرية،  �لثمانية 
مو�سم م�سطرب مع �لفريق 

�للومباردي �لذي جرده من 
زميله  ل�سالح  �لقيادة  �سارة 
�ل�سلوفيني  �ملرمى  حار�س 
هاند�نوفيت�س،  �سمري 
�إىل  �لتو�سل  عدم  ظل  يف 
عقده  جتديد  ب�ساأن  �تفاق 
ينتهي  �أن  �ملقرر  �لذي من 
�ملهاجم  وتوج   ،2021 عام 
للدوري  هد�فاً  �لأرجنتيني 
-2017 مو�سم  �لإيطايل 
هدفاً   29 بر�سيد   2018
لزيو  مهاجم  مع  م�ساركة 
�أنه  �إل  �إميوبيلي،  ت�سريو 
مل ينجح �ملو�سم �ملن�رضم 
هدفاً   11 �سوى  ت�سجيل  يف 
بعدما �أم�سى 53 يوماً خارج 
ب�سبب  �لأخ�رض  �مل�ستطيل 
نز�عه مع �إنرت، وحجز �إنرت 
ميالن ب�سق �لنف�س بطاقته 
�أبطال  دوري  م�سابقة  �إىل 

�ملركز  ب�سمانه  �أوروبا 
�لأخرية  �ملرحلة  �لر�بع يف 

من �لدوري.
�إنرت  �سفوف  و�سهدت 
مع  �لتغيري�ت  من  �لعديد 
لوت�سانو  �ملدرب  �إقالة 
�ملا�سي  ماي  يف  �سباليتي 
جوفنتو�س  مدرب  وحلول 
�إيطاليا وت�سيل�سي  ومنتخب 
�أنطونيو  �ل�سابق  �لإجنليزي 
كونتي بدلً منه، كما ن�سط 
يف  �للومباردي  �لفريق 
وتعاقد  �لنتقالت  �سوق 
�لأوروغوياين  حتى �لآن مع 
�أتلتيكو  من  غودين  دييغو 
�نتقال  يف  �لإ�سباين  مدريد 
حر، ولعب �لو�سط �لدويل 
باريال  نيكولو  �لإيطايل 
خم�سة  ملدة  كالياري  من 

�أعو�م.
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غوارديوال يطلب �شم داين األفي�س

تطور جديد يقرب اإيكاردي من اليويف

ال�شرائب تعقد عودة نيمار اإىل بر�شلونة

�لأملاين  ميونخ  بايرن  نادي  رف�س 
�لرت�جع عن �سعيه نحو �لتعاقد مع 
خالل  �لإجنليزي  ت�سيل�سي  مهاجم 
�جلارية،  �ل�سيفية  �لنتقالت  فرتة 
�ستار«  »ديلي  ل�سحيفة  ووفًقا 
�لبافاري  �لنادي  فاإن  �لربيطانية، 
مل يعر �هتماًما لت�رضيحات فر�نك 
ب�ساأن  ت�سيل�سي  مدرب  لمبارد 
هود�سون  كالوم  �ل�ساب  �ملهاجم 

�أودوي موؤخًر�.

مو��سلة  �لبايرن  عزم  �إىل  و�أ�سارت 
�سعيه نحو جلب �لدويل �لإجنليزي 
�لبالغ من �لعمر 18 عاًما �إىل ملعب 
�أليانز �أرينا، من خالل �لتقدم بعر�س 
�إ�سرتليني،  جنيه  مليون   70 يبلغ 
لتعزيز  قوة  بكل  �لبايرن  وي�سعى 
جديد  جناح  ب�سم  �لهجومية  قوته 
�ملخ�رضم  �لثنائي  رحيل  لتعوي�س 
بنهاية  روبن  و�آريني  ريبريي  فر�نك 
�لبايرن  و�رتبط  �ملو�سم �ملن�رضم، 

باأودوي،  �ملا�سي  �ملو�سم  طو�ل 
كافة  قابل  �للندين  �لنادي  لكن 
يحول  �أن  قبل  بالرف�س،  عرو�سه 
جناح  �ساين  لريوي  نحو  �أنظاره 

مان�س�سرت �سيتي.
من  �ساين  موقف  غمو�س  ومع 
�لبايرن  عاد  �لبافاري،  �لعر�س 
رغم  �لقدمي  هدفه  على  للرتكيز 
�إ�رض�ر لمبارد و�لبلوز على �لإبقاء 
عليه د�خل ملعب �ستامفورد بريدج، 

موؤخًر�  حتدث  قد  لمبارد  وكان 
للموقع �لر�سمي لناديه باأنه �سيعقد 
لإقناعه  �أودوي،  مع  خا�سة  جل�سة 
عليه  للتعويل  وخطته  مب�رضوعه 
�لبدنية بعد  فور ��ستعادة جاهزيته 
�لتعايف من �لإ�سابة. جدير بالذكر 
قوية يف  لإ�سابة  تعر�س  �أودوي  �أن 
�أفريل  �سهر  خالل  �أكيلي�س  وتر 
�ملا�سي ليتاأكد غيابه عن �نطالقة 
�لفريق �للندين يف �ملو�سم �ملقبل.

بايرن ميونخ يربك ح�شابات المبارد
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فل�سطني املغت�سبة من اأدمي الأر�ض اإىل خ�ساب اجل�سد

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

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

ا.د. عبد الكاظم العبودي

التحر�ض والتعذيب اجلن�سي 
ممنهج يف ممار�سات �سجون 

الحتالل ال�سهيوين:
الوح�شية  الدامون  �شجن  ميثل 
واجلرمية بحق الأمهات الفل�شطينيات 
والإن�شانية املعذبة يف �شجون الحتالل 
ال�شهيوين. ونقال عن موؤ�ش�شة »مهجة 
القد�س لل�شهداء والأ�رسى واجلرحى« 
ذوات  الأ�شريات  من  جمموعة  اأن 
الأحكام العالية يف �شجن الدامون قمن 
ال�شجن  لإدارة  ر�شمي  كتاب  بتوجيه 
الطعام  عن  املفتوح  الإ�رساب  لبدء 
 ،)01.07.2019( تاريخ  من  اعتبارا 
بال�شتجابة  الإدارة  تقم  مل  حال  يف 
على  اأطلق  فيما  احلياتية،  ملطالبهن 
هذا الإ�رساب ا�شم »اإ�رساب احلرائر 
الإ�رساب  هذا  ويرتافق  الأول«.. 
يقوم  الطعام  عن  عام  اإ�رساب  مع 
بقية  يف  الفل�شطينيون  املعتقلون  به 
ي�شمى  ال�شجون واملعتقالت  �شد ما 

) العتقال الإداري(
 ومن مطالبهن اإزالة كامريات املراقبة 
مت�س  والتي  الفورة  من  نهائي  ب�شكل 
حريتهن، وزيادة �شاعات الفورة بحيث 
تكون 8 �شاعات كحد اأدنى، واأن تكون 
داخل  لال�شتحمام  املعدة  احلمامات 
اأن  حيث  ال�شاحة،  يف  ولي�س  الق�شم 
احلمامات احلالية متواجدة يف الفورة 
وهذا  داخلية  اأبواب  به  يوجد  ول 
ول  الأ�رسى  حقوق  اأب�شط  مع  يتنافى 
اأ�شريات،  كن�شاء  خ�شو�شيتهن  يراعي 
لأنهم  الأهايل  زيارة  ظروف  وحت�شني 
احلر  بهذا  طويلة  ل�شاعات  ينتظرون 

خالل ال�شيف والربد خالل ال�شتاء.
لأ�شريات  املطلبية  احلركة  اإن 
ال�شجون ال�شهيونية تنا�شد الراأي العام 
الظروف  اإىل جملة  لاللتفات  العاملي 
املعتقالت  بها  متر  التي  القا�شية 
مراحل  يف  وخ�شو�شا  الفل�شطينيات، 
وقبل  القا�شية،  والتعذيب  التحقيق 
وبعد اإ�شدار الأحكام الظاملة عليهن. 
حالت  عن  وال�شهادات  ال�شور  اإن 
خمتلف  من  لالأ�شريات  التعذيب 
اجلزافية  التهم  �شتى  ومن  الأعمار 
�شدهن بات يقلق العامل ومن ال�شعب 
يف  املرتاكمة  ال�شهادات  تلك  جمع 

مقالة واحدة. 

التهديد بالغت�ساب
ولعل حالت رعب التهديد بالغت�شاب 
ظل اإحدى و�شائل املحققني ال�شهاينة 
وعوائل  الفل�شطيني  املجتمع  لبتزاز 

تت�شابه  واملعتقالت.  الأ�شريات 
ال�شجينات  عن  املنقولة  الإفادات 
من  اجلالدين  مع  للم�شهد  تكرار  يف 
جل�شات  وخالل  ومدنيني  ع�شكريني 
�شاعات  خالل  وحتى  التحقيق 
واىل  من  النقل  وعند  املحاكمة 
من  وال�شجون،  واملحاكمات  التحقيق 
مقطع يكاد اأن يكون مكررا ومت�شابها 
ال�شحايا  الإفادات من  بع�س  نقراأ يف 
كان  معها  التحقيق  وخالل   ...  (  :
على  بيديه  ي�شغط  املحققني  احد 
اأكتافها، وان نظرات املحققني كانت 
ال�شمئزاز،  على  وتبعث  مريحة،  غري 
وقالت اإنهم كانوا ي�شعون اأرجلهم على 
الكر�شي.  على  م�شبوحة  وهي  ركبها، 
وهو  املحققني،  احد  اإن  واأ�شافت: 
حالة  يف  باأنه  هددها  القامة  طويل 
تتعر�س  �شوف  العرتاف  عدم 

لالغت�شاب(.

حاخامات اليهود يفتون بــ  
حالل! الفل�سطينيات  ]اغت�ساب 

الأكرب  احلاخام  كرمي،  اإيال  اأفتى   
من  �شل�شلة  يف  الحتالل  جلي�س 
الفتاوى املثرية التي اأدىل بها ، بجواز 
اغت�شاب الفل�شطينيات! واأجاز جلنود 
اإ�رسائيل اغت�شاب الفل�شطينيات وغري 
اليهوديات يف حالة احلرب، كما اأجاز 
تعذيب املعتقلني الفل�شطينيني لنتزاع 
الفل�شطينيني  وقتل  العرتافات، 
ا  اأي�شً تُر�شخ  فتاوى  وهي  امل�شابني، 
ملا لفت اإليه مقال اأروين حول جرائم 
مرّت  التي  الغت�شاب  ووقائع  احلرب 
معاقبة  دون  الكرام،  مرور  النهاية  يف 

اجلناة.
كرمي  اإيال  ت�رسيحات  اأثارت  وقد 
عنها  وقال  وال�شتنكار  اجلدل، 
قيم  اإّنها »غري من�شجمة مع  اإيزنكوت 
مل  ذلك  ولكن  الإ�رسائيلي«،  اجلي�س 
مبن�شبه،  الحتفاظ  من  كرمي  مينع 
بعدما قال يف يوليو )متوز( 2016  اإن 
على  فقط  تقت�رس  »كانت  ت�رسيحاته 
ا  اأي�شً يوؤكد  ما  القدمية« وهو  الع�شور 
جي�س  ارتكبها  التي  احلرب  جرائم 
الحتالل الإ�رسائيلي عام 1948 والتي 
اأر�شيف  عن  نقاًل  اأورين«    « ذكرها 

النيابة الع�شكرية الإ�رسائيلية.
_« نقل   ا�رسائيلية   م�شادر  ومن 
كبار  اأحد  اأورين،  اأمري    »blank
�شحيفة  يف  عمود  وكاتب  املرا�شلني، 
»هاآرت�س« الإ�رسائيلية، : اإّن ) اإ�رسائيل 
يف غالبية العمليات واجلرائم مل تطلق 
تعتقلهم  بب�شاطة مل  لأنها  اأحد  �رساح 
ومل حتاكمهم وبدًل من �شيا�شة »الباب 

عرب  الباب  اإ�رسائيل  �رسعت  الدوار« 
) حني  مو�شًحا:  العام(،  العفو  قوانني 
انتهت احلروب الكربى )1948- 1967( 
ب جميع من  نُ�شّ الن�رس،  مب�شاعر من 
ومت  الأبطال،  مرتبة  يف  فيها  �شاركوا 
�شعار  حتت  احلرب  جرائم  اإ�شكات 
نعفو  الداخل  ويف  نُقاتل  احلرب  »يف 

ون�شامح(. 
ملفات النيابة الع�سكرية

وقائع  من  بعدد  »اأورين«  وا�شت�شهد 
النيابة  ملفات  يف  الغت�شاب، 
انتهت  والتي  الإ�رسائيلية،  الع�شكرية 
اجلناة،  معاقبة  دون  امللفات  بغلق 
اغت�شاب وقعت يف  بينها عمليات  من 
عكا ليلة 29 مايو )اأيار 1948( وواقعة 
دعوة  فل�شطيني  مواطن  قدم  اأخرى 
قال فيها: اإن ) اأربعة جنود اإ�رسائيليني 
منه،  واأخرجوه  منزله  اقتحموا 
مدينة  قائد  واأمر  زوجته(،  واغت�شبوا 
الرملة بالتحقيق يف تلك الواقعة، لكن 

ا. التحقيق اأغلق اأي�شً
يف  اأخرى،  اغت�شاب  جرمية  وقعت   
نوفمرب / ت�رسين الثاين 1948، يف مقر 
التقى  حينما  الإ�رسائيلية،   11 كتيبة 
قافلة عربية،  اإ�رسائيليني  اأربعة جنود 
كانت ت�شري بالقرب من بلدة تر�شيحا، 
اأحدهم  اغت�شب  فتاتني  وا�شتوقفوا 
الأوىل، وحاول البقية اغت�شاب الثانية، 
وادعى اجلنود يف التحقيق اأن )الفتاتني 
الغت�شاب  الأمر عملية  بداية  قاومتا 
بل  عليه  وافقتا  ذلك  بعد  لكنهما 
مما  الغت�شاب(؛  تنفيذ  يف  �شاعدتا 
دفع النائب العام اإىل حماكمة اجلنود، 
اأيام قليلة حتى دخل  اإل  ولكن ما هي 
ليُطلق  التنفيذ  حيز  العام  العفو  قرار 

�رساح الأربعة جنود.
تلك  الغت�شاب  وقائع  وت�شمنت 
ال�شن  �شغريات  فتيات  اغت�شاب 
بينها  من  عاًما،   18 �شن  يتعدين  مل 
 16 عمرها  لفتاة  جنود  اغت�شاب 
]عراق  قرية  يف  والديها  اأمام  �شنة، 
 ،1948 نوفمرب  يف  �شويدان[، 
واأمرت النيابة الع�شكرية بالتحقيق يف 
اجلنوبية  املنطقة  قائد  لكن  الواقعة 
ومل  للمحققني،  �شيارة  تقدمي  رف�س 
ويروي  الأ�شا�س.   من  التحقيق  يُجَر 
 ( اأخرى:  اغت�شاب  واقعة  اأورين  اأمري 
يوم اإقامة اإ�رسائيل اغت�شب ثالثة من 
الإ�رسائيلية  الع�شكرية  ال�رسطة  رجال 
يف  العمر  من  ع�رسة  الثانية  يف  طفلة 
بعد  حماكمتهم  وجرت  يافا،  مدينة 
بارتكاب  اأُدينوا  اأيام من اجلرمية،   10
بال�شجن  عليهم  وُحكم  م�شني«  »عمل 

اأ�شهر فقط ل غري، لكن رئي�س  ثالثة 
الأركان اأمر بعدم تنفيذ العقوبة(.

وال�رسطنة  ال�شالح«  طهارة   « خرافة 
بالدن�س اليهودي ال�شهيوين

          نظرة يف وقائع الغت�شاب يف 
اأر�شيف النيابة الع�شكرية الإ�رسائيلية

قّد�س  انه  الإ�رسائيلي  اجلي�س  يدعي 
بينها:  من  مهمة،  قيًما  اإقامته  منذ 
على  واحلفاظ  الإن�شان،  احرتام 
ت�شتند  القيم  وهذه  ال�شالح،  طهارة 
�شنوات  اإىل  ميتد  يهودي  موروث  اإىل 
الكلمات،   هذه  قال  م�شت.  طويلة 
جي�س  اأركان  رئي�س  اإيزنكوت،  جادي 
ر�شالٍة  يف  الإ�رسائيلي،  الحتالل 
اإ�رسائيل  يف  املجندين  على  مها  عَمّ
رد  لياأتي   ،2016 )اآذار(  مار�س  نهاية 
مواطنه  من  واإمنا  عربًيا،  يكن  مل 
كبار  اأحد  اأورين،  اأمري  الإ�رسائيلي  
�شحيفة  يف  عمود  وكاتب  املرا�شلني، 
»هاآرت�س« الإ�رسائيلية، الذي ا�شتفزته 
»طهارة  وبالأخ�س  اإيزنكوت  كلمات 
»خطاأً  بكلماته  اأن  معترًبا  ال�شالح« 
بـ»تاريخ  و�شفه  ما  اإىل  ولفت  كبرًيا«، 
الف�شاد والعفن يقف وراء موروث  من 
املعارك«.  واأفرد  اأورين مقاًل، يعود 
اأبريل )ني�شان( 2016، يُفِنّد فيه  اإىل 3 
باأر�شيف  ُم�شتعيًنا  اإيزنكوت،  كلمات 
الذي  الإ�رسائيلية،  الع�شكرية  النيابة 
التي  احلرب  جرائم  من  كثرًيا  ن  ت�شَمّ
وحالت  لالأ�رسى،  ت�شفية  �شملت 
دون  اإ�رسائيل،  جتاوزتها  اغت�شاب، 
ال�شيدة  مع  وقع  مثلما  اجلناة،  عقاب 
الفل�شطينية التي �شلف احلديث عنها.

اإ�رسائيل  يف  امل�شئولني  اأن  ويبدو 
على  »اإعالمًيّا«  يتذمرون  ما  دائًما 
جي�س  اغت�شاب  حقيقة  من  الأقل 
للفل�شطينيات،  الإ�رسائيلي  الحتالل 
عدد  على  ا،  اأي�شً جلًيا  ظهر  ما  وهو 
على  الإ�رسائيليني،  امل�شئولني  من 
الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  راأ�شهم، 
جمعية  عر�س  من  نتنياهو،  بنيامني 
ا�شم  لفيلم يحمل  الإ�رسائيلية  الأفالم 
»ليبي�شتيكا« يف عدد من دول العامل من 

بينها اأمريكا واأملانيا.
وما اأزعج نتنياهو، هو م�شمون الفيلم 
كونه ماأخوًذا من ق�شة حقيقية، لفتاتني 
عام  لالغت�شاب  تعر�شتا  فل�شطينيتني 
1994، اأثناء النتفا�شة على يد جندي 
من جي�س الحتالل الإ�رسائيلي، لتحكيا 
ا  ما تعر�شتا له من ماآ�ٍس، ت�شمنت اأي�شً
ي�شيب  قد  الذي  الجتماعي  »العار« 
ولذلك   الفل�شطينيني،  ال�شحايا  بع�س 
يف  ت�رسيحات  يف  نتنياهو،  اعترب 
عر�س  اأن   ،2011 )�شباط(  فرباير 

وجلي�س  له  ا�شتفزاز  مبثابة  الفيلم 
بوقف  ُمطالبًا  الإ�رسائيلي،  الحتالل 

عر�شه.

جرائم اإ�سرائيل اجلن�سية متتد 
نحو الفل�سطينيني؟

اليهودية  الفتاوى  اأباحت  عندما 
بيع  الإ�رسائيلية  للمراأة  ال�شهيوينة 
فاإنها  والدعارة  للغواية  ج�شدها 
طابوهات  اأهم  تك�رس  اأن  اأرادت 
املراأة  بانتهاك  الإن�شانية  الخالق 
وهم  والآخر.  جمتمعها  يف  كاإن�شان 
عند  العفة  اأن  املعرفة  حق  يعرفون 
ت�شل  والفل�شطينية  العربية  املراأة 
والعر�س،  الأر�س  قد�شية  مقام  اإىل 
لذا �شعت اإىل انتهاك العر�س بعد اأن 
بالقوة  واغت�شبتها  الأر�س  ا�شتباحت 

امل�شلحة. 
اأفادت رابطة مراكز اأزمة الغت�شاب 
األف �شكوى  اإ�رسائيل، بو�شول 43  يف 
 ،2015 عام   خالل  جن�شي  عنف 
اجلن�شي  العنف  �شكاوى  باأن  ولفتت 
خالل   %17 بن�شبة  ارتفعت  قد 
 9197 باأن  واأ�شارت  اأعوام،  خم�شة 
من ال�شاكني يف 2015 كانوا »مت�شلني 
من   %60 اأن  ا  اأي�شً الالفت  جدًدا«، 

هوؤلء ال�شحايا كانوا ُق�رًسا.
اجلن�شية  العتداءات  تتوقف  ومل 
 %17 بلغ  الذي  فقط  التحر�س  على 
من ال�شكاوى، واإمنا امتد لالغت�شاب 
 %37 بن�شبة  الغت�شاب  حماولة  اأو 
من   %22 تعلقت  فيما  ال�شكاوى،  من 
وبلغت  الأقارب،  ب�شفاح  ال�شكاوى 
لل�رسطة  و�شلت  التي  ال�شكاوى  ن�شبة 
 %14.5 الرابطة  اإح�شاءات  بح�شب 
فقط. وتقرتب اإح�شاءات الرابطة من 
اإح�شاءات عام   2014 ، الذي بلغ فيه 
نف�س  وهو   » األًفا    40 ال�شكاوى  عدد 
عدد عام 2013(، وبلغت ن�شبة الإبالغ 

الر�شمي لل�شلطات 13% فقط.
مرتبة   الإ�رسائيلي  اجلي�س  يحتل 
بتجنيد  العامل  جيو�س  بني  متقدمة 
ت�رسبت  املرات  عديد  ويف  الن�شاء، 
ظاهرة  انت�شار  ف�شائح  اأخبار 

اأع�شائه،  بني  فيما  اجلن�شي  العنف 
كل  بني  من  واحدة  تعر�س«   لدرجة 
والعتداء  للتحر�س  جمندات  �شت 
بو�شت  جريوزاليم  ح�شب  اجلن�شي، 
�شباط  تورط  مع   2017 ال�رسائيلية 
امتد    والأمر  امل�شتوى«،  »رفيعي 
والكني�شت  نف�شه،  »نتنياهو«  ملكتب 
الإ�رسائيلي، الذي تعر�شت  87.5.% 
وهو  اجلن�شي،  للتحر�س  نائباته  من 
و�شل  جمتمع  عن  ينف�شل  ل  �شيء 
 43 اجلن�شية   العتداءات  عدد  فيه 
فيه  ويوجد  عام،  يف  اعتداء  األف 
ثالثة موقع اإباحية يف قائمة اأعلى 50 

موقًعا على األيك�شا.
اجلن�شية  العتداءات  تتوقف  ومل 
على  الحتالل  جي�س  جمندات  على 
واإمنا ميتد  التحر�س اجلن�شي فقط، 
ومن  احلالت،  بع�س  يف  لالغت�شاب 
العام  وقعت  التي  احلالت  هذه  بني 
املا�شي،  جمند اعرتف يف اأغ�شط�س 
يف  جمندة  باغت�شاب   ،2016 )اآب( 
وحدته »عدة مرات«، وقد ُقب�س عليه 
يف اأفريل 2017، وحكم عليه بال�شجن 
وعامني  عامني  بني  ما  ترتاوح  ملدة 
الع�شكرية،  رتبته  وتخفي�س  ون�شف، 

ودفع تعوي�شات لل�شحية.
 يف �شهور جويلية وماي و اأفريل 2016، 
بلّغت ثالث جمندات اإ�رسائيليات عن 
واحدة  لكل  اغت�شاب  واقعة  وقوع 
من  واحد  ذلك  على  وي�شاف  فيهن، 
حتر�س  وقائع  يف  املتورطني  اأ�شهر 
الع�شكري  العميد  وهو  واغت�شاب، 
العام يف اجلي�س الإ�رسائيلي،  اأوفيك 
اتهاًما    16 بــ   اتهم  الذي  بوكري�س، 
ثالث  بينهم  اجلن�شي،  بالعتداء 
اعرتف  وقد  اغت�شاب،  حالت 
التهامات  بتلك  النهاية  يف  اأوفيك 
الع�شكري  املدعي  مع  بالتفاق 
بجي�س الحتالل لتنخف�س رتبته اإىل 
كولونيل ] عقيد[، دون اأن يق�شي 
اأي مدة حب�س يف ال�شجن، ويف 2015  
بلغت حالت الغت�شاب  12 مرًة يف 
اجلي�س »الإ�رسائيلي« مبعدل مرة كل 

�شهر.

الق�سم الثالث



بقلم / �أ. خل�سر. بن يو�سف

.      لو حتكي لنا عن م�سو�رك 
بالرتبية و�لتعليم من �لبد�ية 
مديرة  ملن�سب  و�سولك  حتى 

�ملدر�سة؟

لأن  �شائكا  طريقه  كان  امل�شوار 
ظرويف العائلية كانت �شعبة فاأبي 
نكن  ومل  فرن�شا  يف  مهاجرا  كان 
بنا مما جعلنا  �شكنا خا�شا  منلك 
ننتقل من منزل اإىل اآخر وتفرقت 
اأ�رستي بني بيوت خالتي و خايل  
مدر�شة  من  اأنتقل  كنت  اأين 
 8 مبدر�شة  در�شت   ، اأخرى  اإىل 
ثم  والثانية  الأوىل  ال�شنة  ماي 
ال�شنة  خمتار  حمبارك  مبدر�شة 
بن  فاطمة  مدر�شة  بعدها  الثالثة 
واخلام�شة  الرابعة  ال�شنة  خوخة 
وال�شاد�شة اآنذاك ، ثم انتقلت اإىل 
متو�شطة اإبن خلدون در�شت فيها 
ثانوية  اإىل   لنتقل  �شنوات  ثالث 
باب الأورا�س در�شت بها عام لأ�شد 
الرحال اإىل ثانوية اأ�شجار الدلب بـ 
البكالوريا  ليبالطان  ونلت �شهادة 
�شنة  اإن�شانية  وعلوم  اآداب  �شعبة 
بعدها �شجلت بجامعة باب الزوار 
وعالقات  �شيا�شية  علوم  لأدر�س 
ال�شحافة  كان  حلمي  لأن  دولية  
ال�شوداء  الع�رسية  لظروف  لكن 
باملعهد  و�شجلت  حلمي  تبخر 
وجدت  اأين  للرتبية  التكنولوجي 
الت�شجيل يف املعهد لكن اهلل  باب 
اأر�شل يل عبدا من عباده ال�شاحلني  
اأمام  مركونة  �شلة  يف  بحث  فقد 
وفعال  للت�شجيل  وثيقة  عن  مكتبه 
�شجلت يف ورقة مكرم�شة  اأ�شتاذة 
مني  رغبة  لي�س  فرن�شية  لغة 
املعهد  من  تخرجت  القدر  لكنه 
ال�شغل  عامل  ودخلت  �شنة1996 
نائية  مبدر�شة  كانت  والبداية 
عامني  وبعد  �شكيكدة  و�شط  عن 
و�شط  وعملت  املدر�شة  غريت 
اأدر�س  واأنا  �شكيكدة ملدة 21�شنة 
يف  متفوقة  وكنت  الفرن�شية  اللغة 
ذلك وتخرج العديد على يدي من 
�شنة2016  اجلزائرية  اجلامعات 
يف  ف�شاركت  م�شاري  تغيري  اأردت 
م�شابقة مدير املدر�شة البتدائية 
تكوينا  اجتزت  بعدما  وجنحت 
بق�شنطينة  بوعتورة  مرمي  مبعهد 
التي  باملدر�شة  تن�شيبي  1994 مت 

اأديرها الآن �شنة2017 .

ما  مديرة  ثم  معلمة        .
و�إياهما  قلمك  ليتفق  �لر�بط 

فتبدعني يف �حلالتني؟

نبيلة  ر�شالة  وتقدمي  العمل  حب 
القادمة  لالأجيال  التجارب  ونقل 

�شد  فتاك  �شالح  القلم  اأن  كما 
اجلهل وعدت نف�شي اأن ل اأبرحه 

اأبدا.

�الد�ري  �لتوجه  بني        .
بالعقل،  قطعا  �ملرتبط 
من  �ملن�سية  �الأدبية  و�ملوهبة 
بينهما  توفقني  كيف  �لقلب، 

وهل من تر�بط؟

معك  ويجري  �شيئا  حتب  عندما 
جمرى الدم لبد اأن ت�شحي ولبد 
اأن تت�شلح بال�شجاعة والإقدام مع 
جدول  اأ�شع  طبعا  الوقت  تنظيم 
واأطبقه حرفيا ويف  يوميا  اأعمايل 
ما  مذكرتي  يف  اأدون  مرحلة  كل 
اأو  اليوم �شواء فرح  �شادفني ذلك 
انزعاج اأو اأي طارئ، حبي للكتابة 
قراراتي  متزنة،  هادئة  جعلني 
قيادة  عنه  نتج  ما  وهذا  �شائبة 

ر�شيدة ونتائج اإيجابية.

.      لنعد �إىل جمال تخ�س�سك، 
هل تختلف �الإد�رة يف �ملرحلة 
�الإد�رة  عن  �البتد�ئية 
�ملتو�سطة  �ملرحلتني  يف 

و�لثانوية؟

ل  فهي  الإداري  العمل  حيث  من 
لأننا  الأطوار  باختالف  تختلف 
مدير  ال�شيد  رعاية  حتت  جميعا 
الذي  �شكيكدة  لولية  الرتبية 
علينا  و�شهل  بتوا�شعه  غمرنا 
بحنكته  الإداري  الت�شيري  عملية 
وقوع  يف  يكمن  الإختالف  لكن 
�شباك  يف  البتدائية  املدر�شة 
يف  اإليه  تطرقت  والذي  البلدية 
الكتاب احلقيقة واقع مرير تعي�شه 
معظم املدار�س البتدائية خا�شة 
ومعدات  والعمال  الو�شائل  نق�س 
البلدية  جمهودات  رغم   ، اأخرى 
�شيئا  الو�شع  يبقى  لكن  املبذولة 
اإ�شناد  يف  النظر  اإعادة  اأمتنى   ،

ت�شيري املدر�شة البتدائية. 

مو�سوم  كتاب  لك  �سدر        .
لو   ، �الد�رة  جدر�ن  بني   : بـ 
م�سامني  عن  قليال  حتدثينا 
ومرجعياته   ، �لكتاب  هذ� 
و�لثقافية  �لفكرية 
�ملهنية  وخرب�تك  و�لرتبوية 

و�لتعليمية ؟

لكل  مهم  دليل  عن  عبارة  الكتاب 
قائد  يريد النجاح يف عمله الإداري 
فهو يت�شمن طرق الت�شيري احلديثة 
املعيقات  لكل  احللول  ايجاد  و 
وكذلك  املدير  ي�شادفها  التي 
الأ�شاتذة  ت�شاعد  تربوية  اأفكار 
التعلمية  العملية  يف  والفاعلني 
�شل�شة  اأداء مهمتهم بطريقة  على 

وناجحة ،كما �شلطت ال�شوء على 
لأنهم  التالميذ  مع  التعامل  كيفية 
�شبب تواجدنا يف امليدان فهناك 
من هو مراهق وهناك من نتائجه 
ومرافقته  م�شاندته  علينا  �شعيفة 
الكتاب ذكرت  ، يف  الأمان  بر  اإىل 
فنية  م�شاحة  تخلق  كيف  اأي�شا 
باإعادة ر�شكلة اأ�شياء �شوهت البيئة 
وزرع  مثال  املطاطية  كالإطارات 
هذه الثقافة يف اأبناءنا ال�شغار من 
وحبي  واحلياتية  العملية  خربتي 
الكتاب  هذا  ن�شجت  للمطالعة 
حب  من  قالدة  عليه  وعلقت 
امل�شوؤولية   وحتمل  واتقانه  العمل 
الكتاب خارطة طريق مل�شتقبل   ،

زاهر لكل جمتهد.
 

�الأ�سا�سية  �الأمور  هي  ما        .
تعليمية  بيئة  خللق  �ملهمة 

وتربوية د�عمة؟

التعليم  يف  الطويلة  خربتي  من 
وطباع  �شخ�شيات  مع  وتعاملي 
�شخ�شية  اأن  وجدت  خمتلفة 
اأن  فعليه  كبريا  دورا  تلعب  القائد 
�رس  يحفظ  رزينا،  �شبورا،  يكون 
ثم  ومرنا  عليه  ويعتمد  املهنة 
على  مطلعا  مثقفا  يكون  اأن  عليه 
كل امل�شتجدات ويحتك بالآخرين 
لأنه  الإن�شاين  جانبه  على  ف�شال 
يحتاجه يف بعث احلب واحلنان يف 
الو�شط املدر�شي اأعترب املدر�شة 
عائلة كبرية يجب احلفاظ عليها. 

.      ما ر�أيك يف �ملعلم �حلايل 
وكيف ميكن للمعلم �أن ينه�ض 
مب�ستو�ه ملو�كبة هذ� �لع�سر؟

حاليا يحتاج املعلم للتكوين لأن به 
�شيواجه كل ما حتمله هذه املهنة 
ال�شاقة وامل�شوقة يف نف�س الوقت 
الدائمة من  للمرافقة  يحتاج  كما 
�شادفنا  كم�شوؤولني،  نحن  طرفنا 
باحليوية  مفعمني  معلمني  كثريا 
اإبداعية  اأفكار  ولديهم  والن�شاط 
زمالئي  اأن�شح  فقط  رائعة 
املعلمني بالحتكاك مع من لهم 
بالتكوين  يكتفوا  ل  واأن  خربة 
واإمنا  دوريا  يتلقونه  الذي 
يت�شلحون بالتكوين الذاتي اأتو�شم 
التوفيق  لهم  واأمتنى  اخلري  فيهم 

يف م�شارهم املهني. 

.      ماهي �جلو�نب �لنف�سية 
و�لرتبوية  و�الجتماعية 
�لتي ركزت عليها   يف تقدمي 

كتابك؟

عليها  اعتمدت  عديدة  جوانب 
اأولها جانب  الكتاب  لإعداد هذا 
بالكتابة  اأفكر  جعلني  تربوي 

كتغيري املناهج واإدخال م�شطلح 
التدري�س  وطرق  الثاين  اجليل 
احلديثة وكيفية التوظيف واأ�ش�س 
نف�شي  وجانب  الرتبوية  العملية 
اإدارة  تراأ�شت  عندما  خا�شة 
مع  كبري  فرح  انتابني  املدر�شة 
من  وحالة  الرتقب  من  مزيج 
الإدارة  دهاليز  ملعرفة  الف�شول 
غريزة  اإ�شباع  يف  جاحمة  ورغبة 
اجلانب  اأما  عندي  الكتابة 
لأ�رستي  حبي  فكان  الجتماعي 
ال�شغرية والكبرية واإحلاحي على 
روابط  وزيادة  املحبة  بذور  زرع 
ركائز  الجتماعي  التوا�شل 
ثقة  بكل  اأكتب  جعلتني  داعمة 

وتفاخر.

�ملقرتحات  �أهم  هي  ما        .
كتابك  يف  قدمتها  �لتي 
�الد�رة  �ساأن  من  للتطوير 
للجيل  خا�سة  �لرتبوية 

�جلديد ب�سكل خا�ض؟

عملية  مقرتحات   الكتاب  يف 
اأفكاري  يف  جليا  تظهر  وجديدة 
البناءة التي ترجمتها يف يومياتي 
ف�شاء  لإن�شاء  امللحة  كاحلاجة 
متنوعة  بكتب  وتزويده  للمطالعة 
مغلقة  مكتبة  �شكل  على  �شواء 
اأو  ال�شاحة  يف  مفتوح  مكان  اأو 
حديقة املدر�شة ن�شع فيه خزانة 
املفيدة  بالكتب  مملوءة  مفتوحة 
كاأن ي�شع  للطفل  وجنعل املجال 
كتاب ياأخذ اآخر اأو ي�شتعري كتابا 
نقدم  بتلخي�س  مرفوقا  ويعيده 
له جائزة رمزية كلما فعل ذلك ، 
اإعادة  اأو  كالر�شكلة  اأخرى  اأفكار 
التدوير لقد قمت ب�شنع مزهريات 
زينت بها �شاحة املدر�شة كذلك 
كالكتابة  اإبداعية  ور�شات  اإجراء 
باأنواعها  ومقرتحات حول كيفية 

اجلزاء والبتعاد كليا عن التجريح 
اللفظي وحتى اجل�شدي.

.      من �ملعروف �أنك متتلكني 
جمال  يف   � جًدّ كبرية  خربة 
كونك  و�لتعليم،  �لرتبية 
مديرة،  و�الآن  معلمة  كنت 
�أهم  عن  ثنا  حتَدّ �أن  لك  هل 
�لن�سائح �لتي قدمتها يف منت 
�جليل  من  للمديرين  كتابك 

�جلديد؟

ن�شائح  اأقدم  مل  احلقيقة  يف 
املديرين  لزمالئي  مبا�رسة 
خربتي  رغم  اأولهما  ل�شببني 
وثانيهما  اأتعلم  مازلت  اأنني  اإل 
دقيقة عن  معلومات  فيه  الكتاب 
املواقف  بع�س  معاجلة  كيفية 
يبقى  اإليها   تعر�شت  التي 
�شيكت�شف   من  هو  الذكي  القارئ 
الن�شائح املوجودة بني ال�شطور، 
بالروح  يت�شلح  اأن  مدير  اأي  على 
الطويل  والنف�س  املت�شاحمة 
لالآخرين  والإن�شات  النظر  وبعد 

قبل اأي اإجراء .

.      يعاين �ل�سباب �ليوم من 
تن�سر  ال  �لتي  �لن�سر  دور 
هل  �ملعروفني،  للكتاب  �إال 
هذ�  من  م�ساكل  و�جهتك 
تقرتحينه  �لذي  وما  �لنوع 

للنهو�ض بهذ� �الجتاه؟

فكرة  لدي  تكن  مل  البداية  يف 
مع  لكن  الن�رس  دور  عن  حمددة 
الوقت اكت�شفت اأن هناك اختالفا 
فهناك  لأخرى  دار  من  وا�شحا 
من فتح الدار للتجارة ول عالقة 
له بالأدب وهناك من يحتال على 
ال�شباب املبدع خا�شة على منابر 
تقوم  كاأن  الجتماعي  التوا�شل 

للمبدعني  م�شابقة  باإعالن  الدار 
يف  عمله  بن�رس  يحظى  والفائز 
اأعمال  فيه  جامع  كتاب  �شكل 
ويدفع  املبدعني  من  جمموعة 
ما  وهذا  رمزي  مبلغ  امل�شارك 
دور  اإحدى  مع  فعال  معي  ح�شل 
الن�رس الفتية الدخيلة اأ�شال على 
هذا املجال ، اأمتنى من املوؤلفني 
اأن يفكروا األف مرة قبل التعاقد 
اأن  الن�رس  دور  وعلى  دار  اأي  مع 
تاأخذ بيد �شبابنا املبدع وترتقي  
التي  الدار  يخ�س  فيما   ، اأكرث 
فهي  املثقف  دار  اأي  اخرتتها 
الحرتافية  وت�شودها  معروفة 
الدار  مديرة  وتوا�شع  واجلدية 

جعلني اأتعامل معها باأريحية .

يف  نر�ك  �أن  ميكن  هل        .
�الأيام  قادم  يف  �آخر  عمل 

كالق�سة �أو �لرو�ية؟

جاهزة  رواية  عندي  اأكيد  نعم 
وق�ش�س لالأطفال واأعمال اأخرى 
درج  ظالم  من  تخرج  اأن  اأمتنى 

مكتبي اإىل نور الكتب.

للقر�ء  �أخرية  كلمة        .
و�جلريدة؟

قراءة  لهم  اأمتنى  للقراء  بالن�شبة 
دعمي  منهم  واأطلب  ممتعة 
بالكلمة الطيبة، لدار الن�رس اأمتنى 
والنجاح  التفوق  من  مزيدا  لها 
و�شاأتعامل معها يف اأعمال اأخرى 
تكفيني  ل  للجريدة  اهلل،  �شاء  اإن 
ل�شكرها  الأبجدية  احلروف 
اإليك  اجلريدة  مدير  من  ابتداء 
�شحفي  يو�شف  بن  اأ�شتاذ  اأنت 
والب�شاطة  الحرتافية  قمة  يف 
ورحابة  معي  ل�شربك  اأ�شكرك 

�شدرك.  
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�لكاتبة �سامية جفال »للو�سط«

»بني جدران الإرادة« ...دليل مهم ملن يريد النجاح
�سامية جفال من مو�ليد24 �أفريل 1976 �مر�أة ولدت من رحم �ملعاناة لكنها عبدت طريقها باالإر�دة و�لعزمية ولدت بني �أح�سان رو�سيكاد� ، 

تعلمت يف مد�ر�سها ولكن مدر�سة �حلياة هي من �سقلت �سخ�سيتها.
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بعد ت�صريفهم »للجزائر« يف كاأ�س اأمم اإفريقيا 2019 مب�صر 

فنانون جزائريون يتغنون بانت�صارات املنتخب الوطني 

 عرب الفنانون اجلزائريون عن م�صاندتهم للمنتخب الوطني اجلزائري بعد م�صاركته امل�صرفة يف كاأ�س اأمم اإفريقيا كان 2019 باأم الدنيا م�صر حيث ت�صارعت الأ�صرة الفنية 
اجلزائرية    باإ�صدار جمموعة من الأغاين الريا�صية الت�صجيعية ملحاربي ال�صحراء الذين �صرفوا الراية الوطنية يف اخلارج ، فوقع الختيار على طرح هذه الكليبات 
والأغاين اجلديدة تعبريا  عن حبهم الكبري للجزائر بلد املليون ون�صف املليون �صهيد، ولهذا املنتخب الذي حقق انت�صارات تلو الأخرى يف هذه املناف�صة القارية التي 

حتظى مبتابعة وا�صعة من طرف جنوم الكرة امل�صتديرة يف العامل باأ�صره .

حكيم مالك

»ماما اأفريكا«... تنال اإعجاب 
اجلماهري اجلزائرية

 
 « �أفريكا  »ماما  �أغنية  كليب  ومتكن 
ملوح ميالنو رفقة زنكة كريزي بجلب 
خالل  من  �جلز�ئري  �جلمهور  �أنظار 
هذه �ملبادرة �لفنية  فلقد �أ�شادت هذه 
�الأغنية باالنت�شار�ت �لفريق �لوطني و 
حمرز  ريا�ض  رفقاء  �شنعها  �لتي 
�إفريقيا  �لكروية  هيبتهم    م�شتعدين 
�الأغنية  هذه  �حتلت  فلقد    ، وعربيا  
 5 لتقارب  �مل�شاهدة  من  عالية  ن�شبة 
يوتيوب،    موقع  على  م�شاهدة  ماليني 
�أي�شا  �جلز�ئري  �ل�شعب  �أعجب  كما  

باأغنية » بالدي » للفنان �ل�شاب ريا�ض 
م�شاهدة  مليون  جتاوزت  و�لتي  �شهري 

على موقع �ليوتيوب . 
»لفيكتوار« جديد ال�صابة خرية 

وال�صاب عبا�س يف كان2019  

ولقد مت طرح ديو غنائي م�شرتك  بني 
حمل  عبا�ض  و�ل�شاب  خرية  �ل�شابة 
 ، �النت�شار(   ( �أي   »الفيكتو�ر«  عنو�ن 
كما �أ�شدر مغني �لر�ي هو�ري دوفان  
كليب  �أغنيته » مانا�ض مالح يا بوجناح 
تي جي  �أمني  �لر�ي  فنان  و�شارك   ،  «
�جلميل  و�ل�شيء   « د�قا  »د�قا  باأغنية 
، حيث  فيها م�شمون كلماتها �ملعربة 
رونقا  �ملبدع   �لفنان  هذ�  لها  �أ�شفى 
جمايل خا�ض  عن  بف�شل �شوته �لر�ئع 

�الأغنية  جناحا  لهذه  �أك�شب  ما  وهذ� 
ظرف  يف  �لنظري   منقطع  جماهرييا 
زمني ق�شري ،  وعاد �ل�شاب وحيد بالل 
ميالنو وه�شام �شماتي  يف تريو  الأغنية 
» خل�رضة وعرة« �لتي جتاوزت مليوين 
ون�شف م�شاهدة ،  ولقد طلت �لنجمة 
باأغنية  �ل�شابة مرمي حليم   �جلز�ئرية 
ح�شوره  ربي«،و�شجل  »معانا  ر�ئعها 

طارق �لقليعي باأغنية » تيكي تاكا«.

 »رانا جايني » تعيد  �صم�صو« 
ديزاد جوكار« اإىل الواجهة

�أغنية   جوكار«  ديز�د  �شم�شو«  وقدم  
�لوطني  �لفريق  لت�شجيع  »ر�نا جايني« 
فيها   مقدما     ، 2019 مب�رض  كان  يف 
ر�شالة لل�شعب �مل�رضي ، وطرح �لفنان 

يا  تفرج  حلو  »يا  �أغنية  �لقلب  هو�ري 
خ�شي�شا  �ختريت  و�لتي   « عط�شان 
مناف�شات  يف   »�خل�رض«  مل�شاندة 
كاأ�ض �أمم �إفريقيا ، ولقد �شجل  �أبطال 
�حلالل«  »�أوالد  �لرم�شاين  �مل�شل�شل 
»يف   مغنية  �حلاجة  �أوالد  مع  م�شاركة 
ت�شجيعا   « جيبوها  جيبوها  �أغنية 
و��شرتك   ، باليلي  يو�شف  لرفقاء 
�ل�شاب بيلو و�أمني 31 ودي جي موالي 
يف �أغنية عن �ملنتخب �لوطني حتمل 
لتقدمي  �إ�شافة  �شابة«    خليها   « ��شم 
�أغنية  �جلز�ئرية  �لفنية  �الأ�رضة 
م�شرتكة �ملو�شومة بـ »�جلز�ئر بالدنا«  
و�لتي عرفت م�شاركة نخبة من �لفنانني 
�جلز�ئريني : حممد �شحرو�ي  وكادير 
وبيلو  وعبا�ض  �شابر  وهو�ري  وعادل 

وجمال  �هلل  بوعبد  وهو�ري  وزينو 
و�شكربيون  كيناين  ور�شيم  ميالنو 
ومر�د  �شنات   بن  وحممد  وليديا 
وحكيم  لباريزيان  وديدو  وكاديرتريقو 
وجليل �لوهر�ين وحممد �لوهر�ين، يف 
حني  قام �لفنان جالل بالريمو وفوفا 
معاها  �أغنية«  بطرح  تورينو   فادو 
جمال  الأبناء  لت�شجيع  معاها«   ودميا 
بلما�شي،�إ�شافة لطرح كليب جديد من 
طرف �ل�شاب �شفيان ع�شلة  مع مهدي 
ليل – جي بعنو�ن » كوب د�فريك وال 

مكا�ض« .
ال�صاب مازي ي�صكر اخل�صر بـ 

»يعطيكم ال�صحة«

  فيما حقق �ل�شاب مازي جناحا كبري� 

»يعطيكم  الأغنية  طرحه  خالل  من 
�ل�شحة » �لتي بلغت ما يقارب مليوين 
م�شاهدة، فلقد �أ�شاد فيها هذ� �لفنان 
�لفريق  مب�شتوى  �ملتاألق  �جلز�ئري 
�لوطني  وكان هذ� عن طريق توظيف 
و�لتي  �لوطنية  �لروح  عن  تعرب  كلمات 
�ملتنا�شق  �لفريق  هذ�  بقوة  ت�شيد 
�لذي  �لبع�شو  بع�شه  مع  و�ملتكامل 
�لوطني  �لناخب  خالله  من  ��شتطاع  
وحدة  ي�شكل  �أن  بلما�شي  جمال 
على  �لفوز  من  متكنت  مرت��شة  
ثم  بكينيا  بد�ية  �الإفريقية  �ملنتخبات 
ليثبت  وكوديفو�ر  وتنز�نيا  �ل�شينغال 
�أنهم  �أجمع  للعامل  �ل�شحر�ء   حماربو 
يف  �مل�شتحيل  حتقيق  على  قادرون 

كان2019.

مت  �أول �أم�ض ببهو �ملكتبة 
للمطالعة  �لرئي�شية 
خن�شلة  بوالية  �لعمومية 
جديد  �إ�شد�ر  تقدمي 
يف  »�إ�شاء�ت  بـ  مو�شوم 
للوالية  �لد�خلي  �لتاريخ 
للكاتب  �لتاريخية«  �الأوىل 

�شالح لغرور.
�جلديد  �الإ�شد�ر  ويتمثل 
�لعربية  باللغة  �ل�شادر 
�شاحبه  ح�شب  و�ملو�شوم، 
لغرور،  �شالح  �ملهند�ض 
عبا�ض  �ل�شهيد  �شقيق 
تاريخي  كتاب  يف  لغرور، 
�خللدونية  د�ر  عن  �شادر 
يتكون  و�لتوزيع  للن�رض 
من  �أر�د  �شفحة،   297 من 
بع�ض  وتدوين  �إبر�ز  خالله 
وقعت  �لتي  �الأحد�ث 
�لتاريخية  �الأوىل  بالوالية 
�إبان حرب �لتحرير �لوطنية 
و�لتاأكيد على �لدور �لريادي 
لوالية  بالت�شحيات  و�لغني 

�أور��ض �لنمام�شة.
مت  �لذي  �لكتاب  وي�شم 
تقدميه بح�شور جمع غفري 
و�ملوؤرخني  �لكتاب  من 

خن�شلة  والية  ومثقفي 
�الأول  �أ�شا�شيني  ف�شلني 
منهما عبارة عن مقتطفات 
�ل�رضطة  ��شتجو�بات  من 
للمجاهد  �لفرن�شية 
عجول  عاجل  �لر�حل 
عن  بتو�شيحات  مرفقة 
�لهامة  �الأحد�ث  بع�ض 
�ل�شنتني  خالل  وقعت  �لتي 
�لثورة  من  و�لثانية  �الأوىل 

�لتحريرية.
�لثاين  �لف�شل  يحتوي  كما 
يف  كتاب«�إ�شاء�ت  من 
للوالية  �لد�خلي  �لتاريخ 
على  �لتاريخية«  �الأوىل 
�ملقاالت  من  جمموعة 
�لوثائق  من  عدد  و 
من  �ل�شحفية  و�ل�شهاد�ت 
�شحفي  حديث  �شمنها 
و�لعقيد  �ملنا�شل  مع 
�لتحرير  جي�ض  يف  �ل�شابق 
عمار  �لر�حل  �لوطني 
 )2018-1925( عودة  بن 
�لـ22  جمموعة  ع�شو 
�أع�شاء  و�أحد  �لتاريخية 
�لذي  �جلز�ئري  �لوفد 
مع  �إيفيان  مفاو�شات  �أد�ر 

فرن�شا �ال�شتعمارية.

وك�شف �لكاتب �شالح لغرور 
�لبيع  حفل  هام�ض  على 
�لتاريخي  لكتابه  بالتوقيع 
�أن له �لعديد من �مل�شاريع 
جديدة  تاريخية  ملوؤلفات 
من �شاأنها �أن تنف�ض �لغبار 
عن خبايا �لثورة �لتحريرية 
�لنمام�شة  �أور��ض  مبنطقة 
تنل  »مل  �أنها  يرى  �لتي 
حظها �لو�فر من �لتدوينات 

يف كتب �لتاريخ«.
لالإ�شارة فاإن �لكاتب �شالح 
�الإعالم  مهند�ض يف  لغرور 
بوز�رة  �شابق  و�إطار  �الآيل 
�لعديد  ميلك  و  �لري 
�لعلمية  �مل�شاهمات  من 
�ل�شحافة  يف  و�لتاريخية 
�لعربية  باللغتني  �لوطنية 
�شدر  �أن  و�شبق  و�لفرن�شية 
�ل�شهاب  د�ر  عن  كتاب  له 
�ل�شهيد  عن   2014 �شنة 
بعنو�ن  لغرور  عبا�ض 
»عبا�ض لغرور، من �لن�شال 

�إىل قلب �ملعركة«.
وكالت 

�شدر عن مركز �ملحرو�شة للن�رض ديو�ن 
»�ملنحطون« لل�شاعر �الإيطايل جوزيبي 
�ملغربي  �ملرتجم  برتجمة  �إليِتّي، 
ر�شا  �لفنانة  وبت�شميم  �رَضّ�طي،  �د  �لرَدّ

عبد�هلل.
َعر�ءُ  �ل�ُشّ �أن  �أليتي  جوزيبي  ويرى 
�مُلْجتََمع  يف  �مَلْعنَى  ِغيَاَب  ُدون  يَُج�ِشّ
ديَن  ُمَهَدّ يَْجَعلُُهم  ما  وهو  �مُلعا�رض، 
يَنْتَِظُر  �لذي  ذ�ِتِه  �الجتماعِيّ  بامَلْوت 

�لعاّمة، بح�شب بيان �شحفي للمركز.
�ل�شعريَّة  �مَلْجُموعة  ق�شائُد  ومُتَثل 
و�لّتْدمري  �لَعَدم  َمْرَحلَة  »�مُلنَْحّطون« 
ُدون  ُف  تَ�شِ �إذ  نَعي�ُشها،  �لتي  �لذ�تّي 
�آيٍل �إىل �النحطاط  تََمٍع  نُّع و�قَع جُمْ تَ�شَ
و�لتبعّية، حيث �إّنها ق�شائُد تنطوي على 
يَ�ُشوُن  تَبَْحُث عن معنى  يائ�شة،  عقيَدٍة 

ُطر�ئَق �لَعيْ�ض و�حَليَاة.
�ل�شعرّية  �مَلْجُموعة  ق�شائُد  ُل  وتتَو�َشّ
يف  ُمتََد�َول  مُبْعَجٍم  »�مُلنحّطون« 
�لبنَيِْة  د�خَل  �مُلْعَجم  لهذ�  ��ْشِتْعماِلها 
�مَلْعنَى  ُمفَرد�تُُه  تَْفِقُد  ْعرّية،  �ل�ِشّ
ى  �الأ�شلّي وتلب�ُض معايَن ُم�ْشتَْحَدثة تتَحَرّ
ُكُلّ  َها  تَْفر�شُ عديَدًة  تَْعبريّيًة  عيَّاٍت  َو�شْ

لَُغة.
�الإبد�ع  ين يف  يَ�ُشُدّ »ما  �ل�شاعر:  ويقول 
�لذي  �لّتْطهريّي  �الأثَر  ويف  ْعرّي  �ل�ِشّ
هو  �لبَيْت  َجَمالّيِة  �إْدَر�ِك  �إىل  يَْحِملُنَا 
تَْك�ِشُفُه  �لذي  �مُلثري  �الإْح�َشا�ض  ذ�ك 
اذ،  �الأَخّ �لَوْقِع  ذ�ُت  ُقولُة  �مَل�شْ �لكلَماُت 
تَْهتَُزّ  ْفَحَة  �ل�شَّ يَْجَعُل  �لذي  �الإح�شا�ض 

عند ِقَر�َءِة �الأبْيَات«.

»حني �أكتُُب �ِشْعًر� �أ�ْشَعى �إىل �أْن تك�شَف 
ِقْطَعِة  عن  َدة  ُمتََفِرّ ق�شيَدٍة  ُكُلّ  يل 
ِقْطَعة  للحَقاَئِق؛  لَة  �مُل�َشِكّ �لُف�َشيِْف�َشاء 
�لُوُجودّية  �لتجربَُة  خاللها  ِمْن  ُح  تُْف�شِ
تتاألُّف  منها  �لتي  للق�شائد،  و�لَفّنّية 
ر �لَفّني  ُوّ ْعرّية، عن �لتَّ�شَ �مَلْجُموعة �ل�ِشّ
يُ�شيُف  مبا  ق�شيدة،  ُكَلّ  يَْحُكُم  �لذي 
وذلك  �لُف�َشيِْف�َشاء،  لهذه  َجديَدًة  قطَعًة 
تتقاَطُع  فيها  ٍة،  ُم�ْشتَِمَرّ �إحالٍة  عرْبَ 
على  �الإبد�عيَّة،  �الأحا�شي�ض  تَلُف  ُمْ
َجْوَهرِه  على  مّنا  ُكٌلّ  فيه  يَْعُثُ  نَْحٍو 
ُعبُوٍر  ِمْن  �نِْطالًقا  د،  �مُلتََفِرّ �لّتْعبريّي 
ُحُدوَد  تاُلِم�ُض  �أْخَرى  مَل�َشاَر�ٍت  َحتْمٍيّ 
ُد  يَتََج�َشّ �مَلنَْحى،  هذ�  يف  �َشنَْغُدوه  ما 
�مُل�ْشرَتْ�شل،  لكالِمنَا  �لَعميق  �مَلْعنَى 
ُفر�َدى وجماعًة، يف �الآن ذ�ته، حيَاَل ما 

َمنَا«. تََقَدّ
هو  �لعميق  �مَلْعنَى  َحْد�َض  »�إَنّ  ويقول: 
َع  ِدّ ما يَنُْق�ُض �مُلجتمَع �مُلعا�رَض �مُلتَ�شَ
و�مَلْهُوو�َض باإنتاج ما يُ�ْشتَْهلَُك يف �لّتَوتُّر 
�مُل�ْشتَِمّر لليَْومي. يف هذ� �ل�ّشياق، تُعيُد 
ْقل  ْعريَّة �شَ ق�شائُد هذه �مَلْجُموَعة �ل�ِشّ
�الإن�شاُن  يَعي�ُشُه  �لذي  �مَلاأ�َشوّي  �الأ�رْض 
�إن�شاٌن  �لذ�كرة؛  تُْعوُزهُ  �لذي  �مُلْفَرُغ، 
َرة، �إن�شاٌن ال  ٌر لَعاَد�ٍت نبيلٍة ُمتََجِذّ ُمتَنَِكّ
ُم�ْشتَْهِلَك  ليَ�شرَي  �مَلْعنَى  نَبِْذ  َعْن  يَُكُفّ 
َهَدًفا  َو�شيلًَة،  ال  َهَدًفا  يَعترُبها  �ِشلٍَع 

ة لالأنا«. َة �خَلاِل�شَ ُد �خَل�شي�شَ يَُحِدّ
�ل�شاعر،  يَْك�ِشُف  �مَلنُْظور،  هذ�  وِمْن 
عرّية  �ل�ِشّ �مَلْجُموعة  هذه  ق�شاِئِد  يف 
�مَلْعنَى  بِغيَاِب  �لَوعَي  ون«،  »�مُلنَْحُطّ

�لَوْعَي  �مُلثري،  �مُلعا�رض  �مُلْجتَمع  يف 
�لال�جتماعّي و�لال�إن�شايّن، �نطالًقا من 
�الأ�رْض  �أ�ْشَكال  ُكّل  ٍة  بُقَوّ �ل�شاعر  َرْف�ِض 
و�الإن�شاَن  �مَلْعنَى  تَْقتُُل  �لتي  �ليَْومّي، 

َمًعا يف هذ� �ل�شياق.
�أليتي  جوزيبي  �الإيطايل  اعر  و�ل�َشّ
مبدينة   1969 مار�ض  من   21 يف  ولد 
ومديًر� ملجلة  �ًشا  موؤ�ِشّ ويعترب  تار�نتو، 
�الأدبي  �جليل  مبنجز  تهتم  �لتي  �ٱفاق، 
عر�ء  و�ل�ُشّ �لُكتَّاب  �أهم  �جلديد، وكذلك 

�ملعا�رضين،
د�ر   1996 �شنة  و�أن�شاأ  �لنقد،  ويكتب 
بال�شعر  تُْعنى  �لتي  �أليتي،  �لن�رض 

وترجمته.
فاز بعدة جو�ئز من بينها جائزة »�لقلعة 
الجونيجرو،  ملدينة  عر  لل�ِشّ �لذهبية« 
بجائزة  �لفائزين  و�شيف  �ختري  كما 
مدينة فوريل �خلا�شة باإجناز �ملقدمات 
و�أجنز  �ل�شعرية،  للدو�وين  �لنقدية 
لل�شاعر   « د�خلنا  »�لبحر  كتاب  مقدمة 

�الأمريكي لور�ن�ض فريلينجيتي.
وقد نظم تظاهر�ت ثقافية عاملية من 
كو��شيمودو  �شلفاتوري  جائزة  بينها، 
�ل�شعرية  جمموعته  وحازت  �لعاملية، 
»�ملنحطون« على عدة جو�ئز، من بينها 
 Poesidonia Paestum جائزة 
ور�أ�ض  �ل�شعري،  باالإبد�ع  �خلا�شة 
�ل�شاعر جوزيبي �أليتي عدة جلان حتكيم 
جو�ئز �أدبية، كما ينظم مترب�ت للكتابة 

�ل�شعرية و�لتدري�ض بها.
 وكالت 

خن�صلة: الكاتب �صالح لغرور يقدم كتابه »اإ�صاءات 
يف التاريخ الداخلي للولية الأوىل« للجمهور

�صدور ديوان »املنحطون« للإيطايل جوزيبي اإليِتّي للعربية
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز  بـ %0.70،  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

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

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

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

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

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

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

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

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

ال�صجائر الإلكرتونية ت�صبب ال�صرطان!
الدولية  اجلمعية  علماء  اأعلن 
مدينة  يف  الأ�شنان  لأطباء 
فريجينيا  بولية  الإ�شكندرية 
ال�شجائر  اأن  الأمريكية، 
خطر  من  تزيد  الإلكرتونية 
جتويف  ب�رسطان  الإ�شابة 
ت�شايف  بنجامني  ويقول  الفم، 
ب�شان  كاليفورنيا  جامعة  من 
التحاليل  نتائج  »بينت  دييغو: 
الذين  معظم  اأن  اأجريناها  التي 
بطرق  النيكوتني  ي�شتهلكون 
خمتلفة با�شتثناء التبغ، يح�شلون 
اأو  م�شاوية  م�رسطنة  مواد  على 
من  تزيد  اأن  ميكنها  اأكرث،  حتى 
خطر الإ�شابة ب�رسطان جتويف 

الفم كاملدخنني التقليديني«.
وفريقه  ت�شايف  متكن  وقد 
العلمي من اكت�شاف ميزة �شلبية 
الإلكرتونية،  لل�شجائر  جديدة 
اأخذوا عينات من دم وبول  فقد 
تارك  اأو  مدخن   1500 حوايل 
وقارنوا  وحللوها  للتدخني، 

اأن حال مدخني  نتائجها. وتبني 
ال�شجائر الإلكرتونية لي�ص اأف�شل 
من مدخني ال�شجائر التقليدية، 
املواد  ن�شبة  كانت  حيث 
العينات  يف  متقاربة  امل�رسطنة 

جميعها. فمثل كانت ن�شبة مادة 
امل�رسطنة  نيرتو�شونورنيكوتني 
وهي  العينات،  يف  متقاربة 
املريء  �رسطان  م�شببات  من 

وجتويف الفم.

ال�شجائر  اأن  النتائج على  وتوؤكد 
املدخن  حتمي  ل  الإلكرتونية 
يف  ي�شاع  كما  ال�رسطان  من 
على  بل  التجارية،  الإعلنات 

العك�ص، ت�شاهم يف تطوره.

اكت�صاف مادة غذائية تخف�س الإجهاد والعدوانية

علماء يكت�صفون »اأخطر« فئات الدم!

اكت�شف علماء جامعة ما�شات�شو�شت�ص 
الأطفال  تناول  اأن  الأمريكية،  لويل 
امل�شبعة  غري  الدهنية  الأحما�ص 
منتظمة،  دورية  ب�شورة   3- اأوميغا 
والعدوانية  الإجهاد  م�شتوى  يخف�ص 
العلماء  درا�شة  نتائج  وبينت  لديهم 
يتناولون  الذين  الأطفال  �شلوك  اأن 
مقارنة  هدوءا  اأكرث  اأوميغا-3 
على  اإيجابيا  ينعك�ص  ما  باأقرانهم، 

اجلهاز الع�شبي لوالديهم.
ال�شلوك  يرتبط  للخرباء،  ووفقا 
بعوامل  الإجرامي  وحتى  العدواين 
اأن  العلماء  ويفرت�ص  بيولوجية. 
الأحما�ص  يف  النق�ص  تعوي�ص 
ال�شلوك  مبنع  ي�شمح  ال�رسورية 
كما  املجتمع.  يف  العدواين 
تغريات  ي�شبب  اأن  للإجهاد  »ميكن 
فيزيولوجية توؤدي اإىل زيادة العدوانية 
وال�شلوك املت�رسع«وحت�شن اأوميغا-3 
عمل الدماغ والنتباه والذاكرة، ومن 

اأف�شل م�شادرها املاأكولت البحرية 
اأن  �شابقة  درا�شات  نتائج  واأكدت 
غري  الدهنية  الأحما�ص  تناول 
امل�شبعة والأ�شماك واملواد الغذائية 
باأوميغا-3 يخف�ص من معدل  الغنية 

الوفيات.
اأجراها  درا�شة  نتائج  ك�شفت 
حل�شاب  مقبل،  كيفان  الربوفي�شور، 
غري�ص،  الأمرية  م�شت�شفى  مركز 
ال�شنة  يف  مرات   6 ال�شعر  �شبغ  اأن 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  من  يزيد 
درا�شته  14%وعقب  بن�شبة  الثدي، 
ب�رسطان  امل�شابات  الن�شاء  ملفات 
الثدي، ن�شح الربوفي�شور قائل: »من 
ا�شتخدام  ال�شعر  �شبغ  الأف�شل عند 
و�شائل ومواد حتتوي على اأقل كمية 
اأن  اأجل  من  العطرية،  الأمينات  من 
اأقل  يكون تاأثريها يف ال�شعر واجللد 
ما ميكن. كما ل ين�شح ب�شبغ ال�شعر 

اأكرث من مرة كل 2-3 اأ�شهر«.

اكت�شف علماء من م�شت�شفى جامعة طوكيو اأن الذين 
جتري يف عروقهم ف�شيلة الدم الأوىل »O« اأكرث عر�شة 

للوفاة يف حال تعر�شهم لنزيف.
وتفيد جملة Critical Care التي ن�رست نتائج 

الدرا�شة، باأن العلماء در�شوا اأكرث من 900 حالة طوارئ، 
واكت�شفوا اأن ن�شبة الوفيات بني امل�شابني الذين جتري يف 

عروقهم فئة الدم الأوىل كانت 28%، يف حني مل تتجاوز 
بني الآخرين %11.

ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما، اأحد امل�شاركني يف 
البحث، اإن اأ�شحاب ف�شيلة الدم الأوىل اأكرث عر�شة 

للموت ب�شبب �شعف تخرث دمهم عند تعر�شهم للإ�شابات. 
وقد يكون ال�شبب يف عامل فون ويلرباند )الربوتني 

ال�شكري لبلزما الدم(. واأ�شاف تاكاياما مو�شحا: »تثري 
درا�شتنا م�شاألة كيفية تاأثري نقل الدم من الف�شيلة الأوىل 

اإىل الأ�شخا�ص الذين تعر�شوا لإ�شابات �شديدة، يف 
جتان�ص الو�شط، الذي بف�شله يتوقف نزف الدم، وهل 

هناك اختلف باملقارنة مع ف�شائل الدم الأخرى«.
واأكد تاكاياما على �رسورة ال�شتمرار يف اإجراء درا�شات 
يف هذا املجال، من اأجل التو�شل اإىل ا�شرتاتيجية لعلج 

امل�شابني.
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جتليات رحمة �هلل لعباده يف رحمة �لأم بر�سيعها
من اأوائل اأ�صماء اهلل احل�صنى و�صفاته �صفة 

» الرحمة » فو�صف اهلل جّل وعال نف�صه 
بالرحمن والرحيم، كما خ�ّص اإحدى �صور 
كتابه العزيز وهي عرو�ص القراآن با�صم« 

الرحمـن« لتبتدئ بقوله �صبحانه: )الرحمـن، 
علّم القراآن، خلق الإن�صان، علّمه البيان( ويف 

اآية اأخرى يقول عّز وجّل: )هو اهلل الذي ل اله 
اإل هو، عامل الغيب وال�صهادة،هو الرحمان 

الرحيم(
واإذا و�صف اهلل نف�صه �صبحانه ب�صفة »الرحمة« 
فالأن هذه ال�صفة لها معاين جليلة رفيعة فهي 
تعني عند بني الب�رش النفعال اخلا�ص الذي 

يعر�ص على القلب عند م�صاهدة النق�ص 
اأو احلاجة، فيندفع املت�صف بهذه ال�صفة 
اندفاعا نحو رفع ذلك النق�ص اأو احلاجة. 

واإذا اأطلقت هذه الكلمة على اهلل �صبحانه 
اأريد بها العطاء والإفا�صة لرفع احلاجة.
وقد ذهب بع�ص املف�رشين اإىل اأن �صفة 
»الرحمـن« هو ذو الرحمة ال�صاملة والتي 

عّم بها املوىل �صبحانه املوؤمنني والكافرين 
واملح�صنني وامل�صيئني، وكل موجود يف هذه 

احلياة الدنيا، بينما �صفة » الرحيم« هو ذو 
الرحمة الدائمة، وذلك ما يخت�ص باملوؤمنني 
وحدهم. ومن هنا ق�ّصموا الرحمة اإىل رحمة 

»رحمانية« تعم اجلميع ورحمة »رحيمية« 
تخت�ص باملوؤمنني فقط. ولعلنا جند يف بع�ص 

الآيات تلميحا اإىل هذه احلقيقة عند قوله 
تعاىل: )وكان باملوؤمنني رحيما( وقوله جّل 

وعال )اإّنه بهم روؤوف رحيم( وقوله تعاىل يف 
مو�صع اآخر:) قل من كان يف ال�صاللة فليمدد 

له الرحمـن مّدا( وقوله )الرحمـن على العر�ص 
ا�صتوى( 

حني قدم على النبي )�صلى اهلل عليه و�صلم( 
ب�صبي، فاإذا يف ال�صبي امراأة تطوف وهي يف 

حالة ذهول، تبحث عن فلذة كبدها تبحث 
عن ر�صيعها، وكان هذا التطواف منها 

مبراأى النبي )�صلى اهلل عليه و�صلم( وبع�ص 
من �صحابته، فما هو اإل اأن وجدت ولدها 
ذاك فلتزمته، واأل�صقته ب�صدرها، واألقمته 

ثديها تطعمه وت�صمه، فنظر النبي )�صلى اهلل 
عليه و�صلم( اإىل عاطفة الأمومة ورحمة الأم 

وتعجب ال�صحابة من ذلك ف�صاألهم: اأترون 
هذه املراأة ملقية ولدها يف النار؟ قالوا : ل 

يا ر�صول اهلل، فقال: »اهلل اأرحم بعباده من هذه 
بولدها«

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�صي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ص ويف نتيَجِتها والأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�صرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�صنيِف 

غاِئِر،   الّذنوِب يف �صنفنِي؛ ذنوُب ال�صَّ
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َصِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�صنيِف الُذّ َحّ �صِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�صَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�صِّ ها يتَّ�صِ اأَنّ بَع�صَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِصّ

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�صِتغفاِر ول 
�صغريَة مع الإ�رشار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�صٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�صالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�صِتهاِرِه عنَد ال�َصّ

�سرح لكلمة �لقيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �صيغة مبالغة 
�صديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�صبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

نن �ل�سالة  �سُ
احلنفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّصم 
واحلنابلة  واملالكية،  وال�صافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  الة ح�صب  �ُصنن ال�صّ
اإىل  ترِكها  على  يرَتّتب  ما  وح�صب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّصمها  حيث  ق�صمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُصّ واآداب؛  �ُصنن 
�صلّى  اهلل  ر�صول  عن  امُلوؤّكدة  ال�صّنة 
على  واَظَب  والتي  و�صلم،  عليه  اهلل 
حابُة  ال�صّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُصنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�صوان 
اأّما  اأِثم،  تركها  على  امُل�صلم  اأ�رّش 

املوؤّكدة،  غري  ال�صنن  فهي  الآداب 
اأبعا�ص  اإىل  فق�ّصموها  ال�صافعّية  اأّما 
ب�صجود  ُتب  التي  نن  ال�ُصّ وهي 
عمداً  امُل�صلّي  ترَكها  �صواًء  ال�صهو، 
ل  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �صهواً،  اأو 
اإىل  فق�ّصموها  املالكّيُة  اأّما  ُتَب، 
ال�ُصنن  هي  ال�صنن  ومندوبات؛  �ُصنَنٍ 
غري  ال�ُصنن  واملندوبات  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّما فقهاء احلنابلة فق�ّصموا 
ال�ُصنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُصنن 

اأقوال، و�ُصنن اأفعال وهيئات. 

 خ�سو�سيات �ملذهب �ملالكي 
على م�ستوى �أ�سول �لفقه

ميتاز املذهب املالكي على م�صتوى اأ�صول الفقه بعدة مزايا وخ�صو�صيات من اأهمها: 
اأول: وفرة م�صادره وكرثة اأ�صوله املتمثلة يف الكتاب وال�صنة واإجماع الأمة وعمل اأهل املدينة والقيا�ص ول�صتح�صان 

وال�صتقراء وقول ال�صحابي و�رشع من قبلنا وال�صت�صحاب وامل�صالح املر�صلة و�صد الذرائع والعرف والأخذ 
بالأحوط ومراعاة اخلالف. بالإ�صافة اإىل القواعد العامة املتفرعة عنها والتي اأنهاها بع�ص املالكية اإىل األف 

ومائتي قاعدة تغطي جميع اأبواب الفقه وجمالته.
هذه الكرثة اأغنت الفقه املالكي واأعطته قوة وحيوية وو�صعت بني اأيدي علمائه من و�صائل الجتهاد واأدوات 

ال�صتنباط ما يوؤهلهم لبلوغ درجة الجتهاد وميكنهم من ممار�صته وي�صهل عليهم مهمته.
واإذا كانت بع�ص املذاهب �صاركت املذهب املالكي يف بع�ص هذه الأ�صول فاإن ميزة الفقه املالكي تكمن يف الأخذ 

بجميع هذه الأ�صول بينما غريه مل ياأخذ اإل ببع�صها ورد الباقي.
ثانيا: تنوع هذه الأ�صول وامل�صادر فاإنها ترتاوح بني النقل الثابت والراأي ال�صحيح امل�صتمد من ال�رشع وامل�صتند اإليه 

كالقيا�ص. هذا التنوع يف الأ�صول وامل�صادر واملزاوجة بني العقل والنقل والأثر والنظر وعدم اجلمود على النقل 
اأوالن�صياق وراء العقل هي امليزة التي ميزت املذهب املالكي عن مدر�صة املحدثني ومدر�صة اأهل الراأي وهي �رش 

و�صطيته وانت�صاره والإقبال ال�صديد عليه و�رشب اأكباد الإبل اإىل اإمامه يف اأيام حياته.
ثالثا: تو�صعه يف ا�صتثمار الأ�صول املتفق عليها تو�صعا كبريا مما �صاعد وي�صاعد على �صد الفراغ الذي ميكن اأن 

يح�ص به املجتهد عند ممار�صة الجتهاد وال�صتنباط، وهكذا جنده يف التعامل مع الكتاب وال�صنة ل يكتفي بالن�ص 
والظاهر بل يقبل مفاهيم املخالفة واملوافقة وتنبيه اخلطاب كما يقبل دللة ال�صياق ودللة القرتان والدللة 

التبعية، وقد ا�صتدل بقوله تعاىل:   على عدم وجوب الزكاة يف اخليل لقرتانها باحلمري (واخليل والبغال واحلمري 
لرتكبوها ) التي ل زكاة فيها ،كما تو�صع يف باب القيا�ص فقبل اأنواعا من القيا�ص ل يقبلها غريه ومل يخ�صه بباب من 

اأبواب الفقه ول نوع من اأنواع احلكم.
بينما جند كثريا من الفقهاء يردون بع�ص اأنواع القيا�ص وي�صيقون جمالت املقبول عندهم. فال يقبلون القيا�ص 

على ما ثبت بالقيا�ص ول القيا�ص املركب والقيا�ص على خم�صو�ص وقيا�ص العك�ص. ول يجيزون القيا�ص يف احلدود 
والكفارات والرخ�ص والتقديرات والأ�صباب وال�رشوط واملوانع.

عظمة ُخلقه وحلمه وعفوه �سلى �هلل عليه و �سلم
الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها كانت خلق ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم على النتهاء يف كمالها ويكفيك من 
اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( ،ويقول النبي عن نف�صه )اأدبني ربي فاأح�صن تاأديبي( ، ويف  ذلك �صهادة رب العاملني يف 
ذلك قول عائ�صة اأم املوؤمنني ر�صي اهلل عنها حني �صئلت: كيف كان خلق ر�صول اهلل فقالت«كان خلقه القرءان« اأي كل خ�صلة 
خري يف القرءان هي يف ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم. وقالت عائ�صة ر�صي اهلل عنها يف و�صف خلقه اأي�صاً:«مل يكن ر�صول 
اهلل فاح�صاً ول متفح�صاً ول يجزي ال�صيئة ال�صيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت: ما انتقم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم لنف�صه 
اإل اأن تنتهك حرمة اهلل تعاىل. ويف حيائه يقول اأبو �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه: كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأ�صد 
حياء من العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �صيئاً عرفناه يف وجهه« رواه البخاري. وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�صافه 
�صلى اهلل عليه و�صلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو من اأخالق النا�ص فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْص َعِن 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. اجْلَ

�لعباد�ت معللة مب�سالح �خللق :
اأيها الأخوة الأكارم، ل زلنا يف مو�صوٍع يت�صل اأ�صد الت�صال بـ: »�صبل الو�صول وعالمات القبول« 
األ وهو اخل�صوع.  العبادات كالزكاة معللة مب�صالح اخللق وقد بينت يف اللقاء ال�صابق اأن هناك 
عبادات كما قال عنها الإمام ال�صافعي: معللٌة مب�صالح اخللق، واأن هناك طقو�صاً من �صمات 

الديانات الو�صعية الأر�صية، الطقو�ص حركاٌت، و�صكناٌت، واإمياءاٌت، ومتتماٌت ل معنى لها، بينما 
يِهْم ﴿ ] �صورة التوبة الآية  ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ العبادات معللة مب�صالح اخللق ﴿ ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �صَ
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن ﴿   ّ : 103[  ﴿ يا اأَيَُّها الَِّذيَن اآََمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�صِ

] �صورة البقرة [
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ماجدة الرومي تن�شد اأمن و�شالم 
لبنان مبهرجانات جونية الدولية

�شخرت  ال�شجي  ب�شوتها 
الرومي  ماجدة  املطربة 
جونية  مهرجانات  يف  حفلها 
الإطالق  اأم�ش  اأول  الدولية 
نداء �شالم وحمبة وت�شالح اإىل 
مقدمتهم  ويف  اللبنانيني،  كل 
امل�شوؤولون يف اأرفع املنا�شب.

حفلها  الرومي  افتتحت  وقد 
الدولية  جونية  مبهرجانات 
خليج  عند  �شنويا  تقام  التي 
مدينة جونية ال�شاحلية الواقعة 
ب�شمال بريوت باأغنيتها ال�شهرية 
»عم ي�شاألوين عليك النا�ش« قبل 

اأن توجه التحية اإىل اللبنانيني قائلة »اأنتم �شعب عظيم وال اأحد ا�شتطاع 
اأن يتحمل ما حتملتموه، اأنتم ما بخلتم بالروح«.

واعتربت الرومي اأن اإحياء املهرجانات وليايل ال�شهر بعد كل املراحل 
من  غنت  ثم  ال�شماء«.  من  ونعمة  هدية  »ي�شكل  لبنان  بها  مر  التي 
جديدها اأغنية »ال تزعل مني وتروح« من كلمات واأحلان اإيلي �شويري 

الغائب عن ال�شاحة الفنية منذ �شنوات.
الذاكرة  من  �شارت  اأغنيات  �شاعتني  من  اأكرث  مدى  على  قدمت  كما 
اللبنانية والعربية فغنت »كلمات، كن �شديقي، طلّي باالأبي�ش طلّي يا 
فرقة  اأدتها مبرافقة  التي  يا حلوة«  ميلي  قلبي،  ا�شمع  ني�شان،  زهرة 

دبكة راق�شة.
مع  الت�شفيق  وتعاىل  الفلكلورية  الرومي  اأغاين  مع  االأيدي  ومتايلت 

اأدائها اأغنية »يا �شت الدنيا يا بريوت«.
وقالت رنا جوين التي ح�رشت احلفل »ماجدة الرومي اأف�شل �شخ�ش 
يعرب عنا، عن وجعنا، عن ما ن�شعر به من خيبة اأمل يف هذا البلد، كل 
نعي�ش  اأن  نريد  تعبنا، نحن  يوم ن�شحى على م�شكل جديد، خال�ش، 
االأ�شطورة  اأطلقتها  التي  ال�رشخة  هذه  البلد،  هذا  يف  و�شالم  باأمن 

ماجدة �رشختنا اأي�شا«.

»ذا روك« و�شتاثام واإلبا ي�شاركون يف 
الفتتاح العاملي لـ »هوب�س و�شاو«

�شارك دوين جون�شون »ذا روك« 
�شتاثام  وجي�شون  اإلبا  واإدري�ش 
م�شاء اأم�ش ال�شبت مبدينة لو�ش 
االفتتاح  يف  االأمريكية  اأجنلي�ش 
 Hobbs &« لفيلم  العاملي 
Shaw« اأو »هوب�ش و�شاو«، وهو 
�شل�شلة  عن  ماأخوذ  عمل  اأول 
 Fast and« الناجحة  االأفالم 
Furious« اأو »�رشيع وغا�شب«، 
الثالثي  هم  الثالثة  واملمثلون 

القتايل للعمل.
و�شهد العر�ش االأول من »هوب�ش 
دور  يف  طرحه  املقرر  و�شاو«، 
العر�ش يف الثاين من اأوت  املقبل، حادثة ب�شيطة، اإذ انقطع عر�ش 

الفيلم يف الدقيقة 30 ب�شبب م�شكلة كهربائية.
امل�شاهدين  بع�ش  دفعا  اللذين  والت�شو�ش،  القلق  من  دقائق  وعقب 
لرتك مقاعدهم، ا�شتوؤنف عر�ش الفيلم بعد 15 دقيقة من انقطاعه 

بعد تدخل الفنيني وحل امل�شكلة الكهربائية.
وعر�ش الفيلم الذي اأخرجه ديفيد ليت�ش يف م�رشح دولبي يف مدينة 
جوائز  توزيع  حفل  �شنوياً  ي�شت�شيف  الذي  االأمريكية،  اأجنلي�ش  لو�ش 

االأو�شكار.
وعالوة على جون�شون و�شتاثام اللذين �شاركا يف بطولة عدة اأفالم من 
�شل�شة »Fast and Furious«، ح�رش العر�ش االأول للعمل ال�شينمائي 
كل من اإدري�ش اإلبا وفاني�شا كريبي واملك�شيكية اإيزا جونزالي�ش الذين 

ي�شاركون يف بطولة »هوب و�شاو«.
وتعد »Fast and Furious« اأحد اأجنح �شال�شل االأفالم يف تاريخ 
 5 املجمل  يف  االآن  حتى  الثمانية  اأفالمها  ح�شدت  وقد  ال�شينما، 
 Box( لبيانات املوقع املتخ�ش�ش مليارات و132 مليون دوالر، وفقاً 

..)Office Mojo

وهران : افتتاح معر�س جماعي من 
توقيع 5 فنانني من غرب البالد

افتتح  اأول اأم�ض مبتحف العمومي و الوطني »اأحمد زبانة« بوهران معر�ض جماعي مبنا�سبة اإحياء 
الذكرى الـ 57 لعيد ال�ستقالل مب�ساركة 5 فنانني من وليات غرب البالد.

من  املنظم  املعر�ش  هذا  وي�شم 
لالحتاد  الوالئي  املكتب  طرف 
بالتعاون  الثقافية  للفنون  الوطني 
املذكورة  املتحفية  املوؤ�ش�شة  مع 
60 لوحة ت�شكيلية من توقيع مليكة 
من  حممود  طالب  و  ك�شكو�شة 
من  طالبي  الهادي  وعبد  وهران 
الدين مقد�ش  عني متو�شنت ونور 
يو�شف  و  بلعبا�ش  �شيدي  من 

عالوية من غليزان.
جمال  الفنية  االأعمال  وتربز 
و  الطبيعة اخلالبة ملدن اجلزائر 
ثراء عاداتها و تقاليدها و جت�شد 
ا�شتعرا�شات  منها  االأ�شيل  تراثها 
لوحات  و  )الفنتازيا(  للفرو�شية 
حتمل �شور للمراأة اجلزائرية التي 
ترتدي اأزياء تقليدية مثل »احلايك« 
من  موا�شيعها  ت�شتلهم  اأخرى  و 

الواقع اليومي لل�شعب اجلزائري.
ويغلب على اللوحات املعرو�شة يف 
هذه التظاهرة طابع االنطباعية و 
اللون  جمالية  و  التقنيات  تنوع 
الر�شام  لوحات  با�شتثناء  االأزرق 
باأ�شلوبه  املعروف  حممود  طالب 
بني  جمع  الذي  اجلذريات  فن  يف 
الفن  و  العربي  اخلط  و  النحت 
القطعة  غرار  الت�شكيلي،على 
مقولة  فيها  ج�شد  الذي  الفنية 
يتعاىل  »اجلزائر  عراقي  �شاعر 

فيها جمد االكرمني قلوبهم تن�شب 
فينا حياة عزو كرامة«.

الذي  املعر�ش  هذا  ويهدف 
اأغ�شط�ش   31 غاية  اإىل  يتوا�شل 
للفنانني  اإعطاء فر�شة  اإىل  القادم 
غرار  على  املوهبني،  الت�شكيلني 
يو�شف  و  مقد�ش  الدين  نور 
للجمهور  اأعمالهم  الإبراز  عالوية 
بتجربتهم  التعريف  و  الوهراين 
الفنية و تن�شيط احلركة الت�شكيلية 

رئي�ش  اأكده  ما  ح�شب  بوهران 
الوطني  لالحتاد  وهران  مكتب 
هذا  هام�ش  على  الثقافية  للفنون 

املعر�ش اجلماعي.
احلفيظ  عبد  بوعالم  واأ�شاف 
قائال »اأن والية وهران التي تزخر 
تعد  و  الفن  رجال  من  كبري  بعدد 
ثاين  و  اجلزائري  الغرب  عا�شمة 
تعاين  اجلزائر  يف  مدينة  اأكرب 
الثقافية  الف�شاءات  يف  نق�ش  من 

،مما يتعني تدعيمها برواق للفنون 
املدينة  اأن  ال�شيما  الت�شكيلية 
االألعاب  احت�شان  على  مقبلة 
يف  مثمنا   ،»2021 يف  املتو�شطية 
ذات ال�شياق امل�شاعدات املقدمة 
من طرف املتحف الوطني »اأحمد 
توفري  على  يعمل  الذي   « زبانة 
ن�شاطاته  الإقامة  لالحتاد  قاعة 

الثقافية.

دي كابريو وبراد بيت ميتدحان العمل مع تارانتينو 
يف »حدث ذات مرة يف هوليوود«

اأغدق النجوم ليوناردو دي كابريو 
روبي  ومارغوت  بيت  وبراد 
كوينتني  املخرج  على  بالثناء 
اجلديد  فيلمهم  خمرج  تارانتينو 
 Once Upon a Time...«
»حدث  اأو   »in Hollywood
اأكرث  اأحد  ذات مرة يف هوليوود« 
هذا  عر�شها  املنتظر  االأفالم 

العام.
بلو�ش  �شحفي  موؤمتر  ويف 
يبداأ  الذي  الفليم  عن  اأجنلي�ش 
عر�شه يف دور ال�شينما االأمريكية 
اجلاري،  ال�شهر  من   26 يف 
نداء  يلبي  »اجلميع  بيت:  قال 

تارانتينو«.
�شبق  الذي  كابريو  دي  واأ�شاف 
فيلم  يف  تارانتينو  مع  وعمل 
 »Django Unchained«
الذي عر�ش عام 2012 »دائماً ما 
اخلا�شة  الت�شوير  مواقع  حتظى 

به باأجواء موؤثرة«.

بلم�شة  تتمتع  »حواراته  واأردف: 
مثل  حتفظها  جتعلك  خا�شة 
منتلك  جميعاً  ولكننا  االجنيل، 
فريداً  �شيئاً  ن�شنع  الأننا  طاقة 
وخا�شاً كل يوم. ال ميكنني و�شفه 
هناك  ولكن  حمددة  بطريقة 

اأجواء حما�شية للغاية«.
ومن ناحيته قال تارانتينو: »منذ 
اأقدم  اأن  اأريد  واأنا  طويلة  فرتة 
االأفالم.. �شناعة  عن  فيلماً 
اأفالم  مثل  مثري  نوع  هذا 
 <  Singin in the Rain<
اأن  اأود  كنت   .>Hooper>و
اأجنلي�ش  لو�ش  يف  اأحداثه  تدور 

التي ع�شت بها اأثناء �شبابي«.
تدور  الذي  الفيلم،  ويتناول 
يف  اآجنلي�ش  لو�ش  يف  اأحداثه 
املمثل  ق�شة  املا�شي،  القرن 
الذي  كابريو(  )دي  دالتون  ريك 
وكليف  التعرث  يف  م�شريته  تبداأ 
م�شاهد  متخ�ش�ش  )بيت(  بوث 

باالإ�شافة  و�شديقه.  احلركة 
بجوار  دالتون  ي�شكن  هذا  اإىل 
بوالن�شكي  رومان  املخرج  منزل 
وزوجته �شارون تيت )روبي( التي 

قتلت مبنزلها عام 1969.
قالت  تارانتينو  مع  العمل  وعن 
تخيلته.  ما  االأمر  »فاق  روبي: 
)تارانتينو(  ا�شاهده  اأن  اود  كنت 
مازحة  واأ�شافت  يعمل«.  وهو 
تعمل يف  عندما  اأنه  تخيلت  اأنها 

فيلم لتارانتينو �شتج�شد �شخ�شية 
تقوم  بالدماء  ملطخة  »م�شلحة 
يف  دورها  اأن  اإال  بال�رشب« 
 Once Upon a Time...«
in Hollywood« جاء خمتلفا 

متاماً.
حمبي  من  اأنه  كابريو  دي  واأبرز 
االفالم التي تتحدث عن هوليوود 
تارانتينو  »قيام  اأن  على  م�شدداً 

باإخراج الفيلم جعله فريداً«.
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اأملانية كهربائية   SUV لإطالق  متهد  الختبارية  ترون  اي   Q4 اأودي 

ك�شفت اأودي عن Q4 اي ترون 
جنيف  معر�ض  يف  االختبارية 
ت�شارك  والتي  لل�شيارات، 
�شماتها مع موديالت اي ترون 
الكهربائية االأخرى، مع متيزها 
من  الفريدة  املالمح  ببع�ض 
ال�شيارة  مقدمة  وتاتي  نوعها، 
كبرية  ف�شية  تهوية  ب�شبكة 
مع  منحرفة  هواء  وفتحات 
يف  م�شيئة  ترون  اي  �شارة 
امل�شد،  من  ال�شفلي  اجلزء 

وم�شابيح اأمامية نحيفة.
اختبارية  �شيارة  كونها 
عجالت  بو�شع  الأودي  �شمح 
لن  غالباً  �شخمة  واإطارات 
االإنتاجي،  املوديل  يف  نراها 
�رشيط  نرى  اخللفية  يف  بينما 
مدار  على   LED �شوئي 
اي  �شارة  مع  ال�شيارة،  عر�ض 
ترون اأخرى م�شيئة يف اخللف، 
بالن�شبة ملولد الطاقة فتعتمد 
موتورين  على  ترون  اي   Q4

 301 اإجمالية  بقوة  كهربائيني 
رباعي  دفع  نظام  مع  ح�شان، 
به  باأ�ض  ال  وت�شارع  كواترو 
 6.3 يف  كم\�ض   100 اإىل 
ق�شوى حمددة  و�رشعة  ثانية، 

اإلكرتونياً عند 180 كم\�ض.
بالطبع من اأهم االأ�شياء يف اأي 
مداها،  هو  كهربائية  �شيارة 
وهنا نرى مدى جيد عند 450 
واحدة،  �شحنة  لكل  كيلومرت 
من   %80 �شحن  اإمكانية  مع 

البطارية يف ثالثني دقيقة.
على  وحتتوي  رحبة  الداخلية 
االفرتا�شية  اأودي  مق�شورة 
مل�شية  ب�شا�شة  االأحدث، 
بجميع  تتكفل  اإن�ض   12.3
الرتفيهية  املعلومات  مهام 
ومن  ال�شيارة،  وخا�شيات 
ترون  اي   Q4 و�شول  املتوقع 
نهايات  يف  االإنتاج  ملرحلة 
موديل  خام�ض  لتكون   ،2020

كهربائي بالكامل الأودي. 

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

اجتذاب جيل  قررت �رشكة مازدا 
"بيك  �شيارات  ع�شاق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�شخ مطورة من �شيارات 
التعديالت  و�شملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�شبح اأكرث 
مقدمة  ت�شبه  مبقدمة  ان�شيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �شيارات 
ال�شنوات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  االأخرية. 
اأ�شبحت  التي  ال�شيارة  مق�شورة 
اأو�شع واأكرث ع�رشية بف�شل اأنظمة 

وال�شا�شات  احلديثة  املولتيميديا 
التي تعمل باللم�ض، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  التوا�شل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  املوجودة  التحكم  واأنظمة 
ال�شيارة  ن�شخة  و�شتزود  املقود، 
االأ�شرتالية  لل�شوق  املخ�ش�شة 
مبحركات  واالآ�شيوية  واالأمريكية 
  2.2 و�شعة  اأ�شطوانات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�شانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�شعة  اأقوى  ديزل 

470 ح�شانا.

نادي  ين�شح  ال�شعوبات  ملواجهة 
االأملاين   ADAC ال�شيارات 
بارتداء  النارية  الدراجات  قائدي 
املخ�ش�شة  الواقية  املالب�ض 
اأن  من  حمذراً  ال�شيف،  لف�شل 
قائد  يعر�ض  قد  عنها  التخلي 
ل�شحجات  النارية  الدراجة 
يف  العظام  يف  ك�شور  اأو  خطرية 
واأ�شار  ما.  حلادث  التعر�ض  حال 
اخلوذات  اأن  اإىل  االأملان  اخلرباء 
الكاملة للوجه ذات التهوية اجليدة 
ت�شمن تربيد منطقة الراأ�ض حتى 
العالية،  احلرارة  درجات  ظل  يف 
اخلوذة  على  االعتماد  ميكن  كما 
ف�شل  يف  لها  كبديل  املفتوحة 
ال�شيف. ويتعني على قائد الدراجة 
القيادة  يف  الذروة  �شاعات  جتنب 
عام  وبوجه  بعيدة.  مل�شافات 

تكون القيادة اأكرث متعة يف فرتات 
ال�شباح وامل�شاء، مع مراعاة اأخذ 
اأو  �شاعة  كل  كافية  راحة  فرتات 
�شاعتني، وفيها يتم خلع املالب�ض 
بالتربيد.  للج�شم  لل�شماح  الواقية 
فرتات  يف  املهمة  االأمور  ومن 
الراحة �رشب املاء بكميات كافية، 
الد�شمة  الوجبات  عن  واالبتعاد 
اخل�رشوات  بتناول  وا�شتبدالها 
والفاكهة.  ومن ناحية اأخرى، البد 
لتحمل  جاهزة  الدراجة  تكون  اأن 
دراجات احلرارة العالية، مع العلم 
باأن امل�شاكل يف هذه احلالة عادة 
ما حتدث مع املوديالت املعتمدة 
على نظام التربيد بالهواء. ويراعى 
اأو  التوقف  عند  املحرك  اإيقاف 
املروري  االزدحام  يف  االنتظار 

ملنع زيادة حرارة املحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

ك�شفت �رشكة �شيفروليه عن املوديل 
 ،Blazer اأيقونتها  من  اجلديد 
من  املتو�شطة  للفئة  تنتمي  التي 
متعددة  الريا�شية  املوديالت 

واأو�شحت   .SUV االأغرا�ض 
�شيارتها  اأن  االأمريكية  ال�رشكة 
حمرك  لها  يتوفر  اجلديدة 
رباعي االأ�شطوانات �شعة 5ر2 لرت 

نيوتن  و255  ح�شان   193 وبقوة 
االأق�شى،  الدوران  لعزم  مرت 
�شدا�شي  حمرك  اإىل  باالإ�شافة 
 305 بقوة   V6 االأ�شطوانات 
وتنتقل  نيوتن مرت.  ح�شان/365 
الدفع  عجالت  اإىل  القوة  هذه 
من  اأتوماتيكي  حركة  ناقل  عرب 
جهود  وتت�شافر  �رشعات،   9
الدفع  نظام  مع  املحركات 

االأمامي اأو الرباعي.
التي  اجلديدة،  ال�شيارة  وتزخر 
لرتا   1818 اإىل  ي�شل  ملا  ت�شع 
�شبل  من  بالعديد  احلمولة،  من 
البانورامي  ال�شقف  مثل  الراحة، 
للتدفئة  القابل  املتحرك واملقود 
والتهوية  التدفئة  ووظيفتي 

عن  ف�شال  االأمامية،  للمقاعد 
بو�شة   8 قيا�ض  اللم�شية  ال�شا�شة 
امللتيميديا  بنظام  اخلا�شة 
اأبل كاربالي  املتوافق مع نظامي 
اأوتو. كما تقدم ال�شيارة  واأندرويد 
الال�شلكي  الهواتف  �شحن  نظام 
لل�شيارة  USB. ويتوفر  و6 منافذ 
�شمن  بو�شة   18 قيا�ض  عجالت 
باقات التجهيز القيا�شي وعجالت 
باقة  �شمن  بو�شة   21 قيا�ض 
واأعلنت  االختيارية.  التجهيزات 
ال�شيارة  اإطالق  عن  �شيفروليه 
 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�شطاً بني املوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�شف بعد عن االأ�شعار.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
ال�شيف  مو�شم  اقرتاب  مع 
واالإجازات اأ�شارت منظمة الفح�ض 
يتعني على  اأنه  "ديكرا" اإىل  الفني 
اأ�شحاب ال�شيارات مواءمة طريقة 
عند  االإ�شاءة  وجتهيزات  القيادة 
املحملة  بال�شيارة  االنطالق 
املنظمة  واأو�شحت  بالكامل. 
االأملانية اأنه عند القيادة يف الليل 
الك�شافات،  اإ�شاءة  مدى  يتغري 
االأمتعة  الأن حمولة �شندوق  نظراً 
جتعل ال�شيارة تنخف�ض من اخللف، 
الك�شافات  تر�شل  قد  وبالتايل 

اإ�شاءتها الأعلى، وهو ما يوؤدي اإىل 
القادمة يف  ال�شيارات  اإبهار  خطر 
واأ�شاف اخلرباء  االجتاه املقابل. 
يتغري يف  املكابح  اأداء  اأن  االأملان 
حالة ال�شيارات املحملة بالكامل، 
املركبات  جتاوز  عمليات  اأن  كما 
مع  اأطول،  وقتا  ت�شتغرق  االأخرى 
ال�شيارة  اأداء  �رشورة مراعاة تغري 

عند اجتياز املنعطفات.
بو�شع  اخلرباء  ين�شح  ولذلك 
قدر  االأ�شفل  يف  الثقيلة  االأ�شياء 
و�شع  مع  االإمكان، 
�شياء  االأ

ال�شقف  �شندوق  يف  اخلفيفة 
ال�شيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ال  حتى 

اجتياز  عند  لالنقالب  وتتعر�ض 
املنعطفات.

تدر�س ال�ستحواذ على فيات كراي�سلر

هيونداي ت�سبح اأكرب �سركة 
�سيارات بالعامل

عن  جمددا  االإ�شاعات  تناقلت 
هيونداي  بني  حمتمل  اندماج 
�رشحت  حيث  كراي�شلر،  وفيات 
 Asia Times جلريدة  م�شادر 
لهيونداي  التنفيذي  الرئي�ض  اأن 
يراقب  كو،  موجن  ت�شوجن  موتور، 
كثب  عن  كراي�شلر  فيات  اأ�شهم 
من  كافية  وي�شتهدف �رشاء ح�شة 
ال�رشكة  على  لال�شتحواذ  االأ�شهم 
مارت�شيوين  �شريجيو  مغادرة  قبل 
اإغراء  هو  الهدف  القادم.  العام 
مع  باالندماج  كراي�شلر  فيات 
مغادرة  وقت  يف  هيونداي 
االأهم  مارت�شيوين وخواء املن�شب 
لل�رشكة، خا�شة واأن رئي�ض جمل�ض 
عري  اإلكان  جون  احلايل  االإدارة 
لل�رشكة  التنفيذية  باالإدارة  مهتم 
بنف�شه. هيونداي قد تكون �رشيكا 
باعتبار  كراي�شلر،  لفيات  جيدا 
املنطقة  يف  �شعيفة  االأخرية  اأن 
الرئي�شي  املركز  وهي  االآ�شيوية، 
ملبيعات هيونداي، بينما قد ت�شهل 

الواليات  بني  حرة  جتارة  اتفاقية 
املتحدة وكوريا اجلنوبية عمليات 

نقل املوديالت بني الدولتني.
مارت�شيوين،  �شريجيو  ان  ويُذكر 
الرئي�ض التنفيذي لفيات كراي�شلر، 
يف  رغبته  عن  املا�شي  يف  عرب 
حيث  اأخرى،  �رشكة  مع  االندماج 
عر�ض �شفقة اندماج على جرنال 
حاول  كما  جناح،  بغري  موتورز 
بيجو- مثل  اأخرى  �رشكات  مع 
لذا  �شينية،  و�رشكات  �شيرتوين 
االأمر ممكن بالتاأكيد العام القادم. 
اجلدير بالذكر اأن جمموعة فيات 
جيب  عالمات  متتلك  كراي�شلر 
ورام ودودج وكراي�شلر وفيات واألفا 
يف  والن�شيا،  ومازيراتي  روميو 
حني اأن جمموعة هيونداي متتلك 
واإذا  وجيني�شي�ض،  وكيا  هيونداي 
بينهما،  بالفعل  اندماج  حدث  ما 
�رشكة  اأكرب  الإن�شاء  ذلك  �شيوؤدي 
العامل مببيعات 11.5  �شيارات يف 

مليون �شيارة �شنويا.
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روبوت ذكي »ي�سرق« مئات ماليني الدوالرات من بنك رو�سي
»�سبريبنك«  م�رصف  رئي�س  �رصح 
الرو�سي، جريمن غريف، ب�أن بنكه خ�رص 
ملي�رات الروبالت نتيجة اأخط�ء ارتكبه� 

روبوت يعمل ب�لذك�ء ال�سن�عي.
واأو�سح رئي�س البنك اأن الذك�ء ال�سن�عي 
يتخذ ع�دة قرارات داخل اأنظمة كبرية، 

يتوغل  �سئيل  خط�أ  يوؤدي  اأن  وميكن 
ملمو�سة حيث  اآث�ر  اإىل  اخلوارزمية  اإىل 
م�ستحق�ته  من  امللي�رات  البنك  يخ�رص 
وق�ل غريف اإن بنكه يقوم دوم� بت�سحيح 
الأنظمة  اإىل  ت�س�ف  حيث  الأخط�ء، 
اأن  �س�أنه�  من  م�س�عدة  خوارزمي�ت 

وب�سورة  ال�سن�عي،  الذك�ء  عمل  حت�سن 
م�  املحتملة،  الأخط�ر  تقيم  خ��سة، 
اأن  يذكر  اخل�س�ئر  من  ب�حلد  ي�سمح 
قد  ك�ن  الرو�سي  »�سبريبنك«  م�رصف 
ك�سف ال�سيف امل��سي عن ذك�ء �سن�عي 

من تطوير خربائه.

و�سمم الروبوت على هيئة امراأة بعينني 
الن�رص(،  )اإلهة  »نيك�«  تدعى  زرق�وين 
ويتزامن عمله� مع عمل م�سغل العملي�ت 
عن  جتيب  كي  برجمته�  ومتت  امل�لية. 
اأ�سئلة يوجهه� م�سغل الربن�مج وترد على 

م�س�عره وت�ستعر�س م�س�عره�.

بالكبريي تقا�سي تويرت بزعم 
انتهاكها �ست براءات اخرتاع 

ق�مت �رصكة بالكبريي برفع دع�وي ق�س�ئية 
�سد من�سة التوا�سل الجتم�عي تويرت بزعم 
اإنته�كه� للعدد من براءات الخرتاع اخل��سة 

به� يف اأنظمة الرتا�سل وتقني�ت الإعالن�ت عرب 
الهواتف وكذلك كتم الإ�سع�رات حيث ن�ست 
ال�سكوى على اأن تويرت لتزال تنتهك حقوق 
براءات الخرتاع لبالكبريي يف �ست من�حي 

خمتلفة ومن �سمنه� اإن�س�ء املن�سة لتطبيق�ت 
مرا�سلة ب��ستخدام ابتك�رات بالكبريي وواجه�ت 

امل�سخدم خ��سته� التي ط�مل� متيزت به� 
وك�نت �سبيل تعزيز جن�حه� التج�ري.

وقد وجهت بالكبريي تهم�ً م�س�بهة الع�م 
امل��سي لفي�سبوك بزعم انته�ك �سبع براءات 
اخرتاع له� تتعلق ب�لأم�ن وامليزات امل�س�فة 

لواجهة امل�ستخدم كم� حتديث�ت ح�لة البط�رية 
كذلك اأخرى خ��سة بر�س�ئل اله�تف يف الألع�ب 

واأخرى م�س�بهة بق�سية تويرت.
اإل اأن في�سبوك ردت عليه� ب�ملثل متهمًة اإي�ه� 

ب�نته�ك خم�س من براءاته� حيث ل تزال 
الدع�وي يف ق�ع�ت املح�كم للحظة، واجلدير 

ب�لذكر اأن بالكبريي اأبدت توجهه� للج�نب 
الربجمي بعد اإيق�فه� خلط ت�سنيع الهواتف يف 
2016 واإطالق ه�تفه� KEYone امُل�سنع من 
قبل �رصكة TCL ع�م 2017 والتي اأعنلت عن 

2019 MWC حتديثه خالل معر�س

Key2 بالكبريي تك�سف عن ن�سخة حمدثة من هاتفها

ه�تفه�  امل��سي  الع�م  بالكبريي  اأطلقت 
ل�سوق  جديدة  عودة  لي�سكل   Key2
الهواتف الذكية مع نظ�م ت�سغيل اأندرويد 
من  الذكية  الهواتف  عك�س  على  ولكنه 
لوحة  يحمل  ك�ن  الأخرى،  ال�رصك�ت 
املف�تيح التقليدية امللمو�سة من ال�رصكة 

بج�نب احتوائه على �س��سة مل�سية.
ه�تف  عن  ال�رصكة  تعلن  فلم  الآن  اأم� 
ن�سخة  اإطالق  ف�سلت  لكنه�  جديد، 
حمدثة من ه�تفه� Key2 بلون اأحمر مع 

بع�س التحديث�ت املتعلقة ب�ل�سعة ونظ�م 
الت�سغيل.

ويحتوي ه�تف بالكبريي على ذاكرة رام 
داخلية  تخزين  �سعة  مع  ب�يت  جيج�   6
ال�سعة  �سعف  ميثل  م�  ب�يت  جيج�   128
ب�يت  جيغ�   64 ال�س�بقة  الن�سخة  يف 
بوجود  املع�لج  نف�س  اله�تف  ويجلب 
�سن�بدراغون 660. ويحمل �س��سة بقي��س 
4.5 بو�سة من نوع LCD اأ�سفله� لوحة 
مزدوجة  ك�مريا  ويقدم  تقليدية،  مف�تيح 

ت�سغيل  نظ�م  مع  ي�أتي  كم�  ب�خللف. 
مع   Key2 وي�أتي  اأوريو.   8.1 اأندرويد 
بط�رية 3،000 ملي اأمبري ويدعم ال�سحن 

ال�رصيع من كوالكوم.
اأن  اإل  املتو�سطة،  مزاي�ه  من  وب�لرغم 
على  بن�ًء  واأعلى  ب�سعر  �سي�أتي  اله�تف 
املنطقة اجلغرافية، ورمب� تعترب ال�رصكة 
هذا ال�سعر جيد كونه� توفر مزاي� حم�ية 
ال�رصك�ت  لدى  متوفرة  لي�ست  وغريه� 

الأخرى.

»Nimb«.. خامت ذكي قد ينقذ حياة املاليني! 
ا�ستعر�ست �رصكة »Nimb« الرو�سية خ�مته� الذكي املخ�س�س لإنق�ذ �س�حبه يف املواقف اخلطرة و�سمم هذا اخل�مت ليكون و�سيلة متكن الن��س من طلب 

امل�س�عدة يف املواقف التي يتعر�سون فيه� للخطر، اأو عندم� يحت�جون اإىل م�س�عدة طبية، وزوده م�سمموه ب�أجهزة اإر�س�ل خ��سة ليكون مت�سال دوم� ب�ل�سبك�ت اخللوية، 
واأ�س�فوا له زرا عندم� يقوم امل�ستخدم ب�ل�سغط عليه، ير�سل اخل�مت اإ�س�رة اإىل مراكز ال�رصطة والإ�سع�ف ليح�رصوا للم�س�عدة.

.»GPS« ويحوي هذا اخل�مت بط�رية تكفي اأجهزته لتعمل اأ�سبوع� ك�مال، كم� ميكن ل�س�حبه تعقب مك�نه يف ح�ل فقدانه عرب تطبيق خ��س يعمل مع منظوم�ت

»تويرت« ت�ستعد الإطالق ميزة 
املحادثات عرب تطبيقها

طرق  اختب�ر  »تويرت«  بداأت 
التغريدات،  لعر�س  جديدة 
برن�مج  من  �سيتم طرحه� كجزء 
املقبلة  الأ�س�بيع  يف  جتريبي 
التجريبي  الربن�مج  و�سيت�سمن 
للمح�دث�ت  جديدة  ميزة 
م�ستخدمي  بني  والتف�عل 
ميزة  اإىل  ب�لإ�س�فة  التطبيق، 
تويرت،  ملمثل  ووفق�  للردود. 
امليزات  هذه  روؤية  ميكن  ف�إنه 

اجلديدة اأدنى التغريدات.
عالمة  تويرت  �رصكة  و�ستوفر 
اأ�سم�ء  بج�نب  خ�رصاء 
التجريبيني  امل�ستخدمني 
عرب  ن�سطني  يكونون  عندم� 
التطبيق،  وي�ستخدمون  الإنرتنت 
اأو  اإن�ستغرام،  ميزة  غرار  على 
تُعر�س  التي  احل�لة  موؤ�رصات 
ب�لإنرتنت  املت�سلني  ظهور  عند 
وفق�  الزمني،  خمططهم  على 
لتويرت ويبدو اأن تويرت ت�أمل يف اأنه 
من خالل روؤية �سخ�س م� ن�سط 
اأن  الإنرتنت، فمن املرجح  على 
يف  وتبداأ  لتغريداته  ت�ستجيب 

اإجراء حم�دثة معه.
وهن�ك ميزة اأخرى ميكن طرحه� 

 ice« تغريدات  وهي  م�ستقبال 
breaker«، والتي من املفرت�س 
ت�س�عد يف بدء حم�دثة حول  اأن 
مو�سوع حمدد، حيث تتيح اإ�س�فة 
امل�ستخدمني  ملف�ت  اإىل  �سوؤال 
ال�سخ�سية حول مو�سوع يهتمون 
مع  حم�دثة  لبدء  كطريقة  به، 
م�ستخدمني اآخرين و�ستبداأ تويرت 
اجلديد  التحديث  اختب�ر  عملية 
املقبلة،  القليلة  الأ�س�بيع  خالل 
طلب  من  اجلميع  و�سيتمكن 
الن�سم�م اإىل الن�سخة الختب�رية 
ال�رصكة  اأن  اإل  التطبيق،  من 
النه�ية  يف  اآلف  ب�سعة  �ستخت�ر 

لإجن�ز برن�جمه� التجريبي.

»Disney« تطرح �سرتة 
ذكية لهواة االألعاب

 »Disney« �رصكة  اخلرباء يف  تع�ون 
معهد  من  علم�ء  مع  ال�سهرية 
لتطوير  للتكنولوجي�  م��س�ت�سو�ست�س 
األع�ب  ملحبي  خم�س�سة  ذكية  �سرتة 

الفيديو.

 Force« �سرتة  و�سممت 
ملحبي  خ�سي�س�   »Jacket
الواقع  وتقني�ت  األع�ب 
ب�لعديد  وزودت  الفرتا�سي، 
احلركة  م�ست�سعرات  من 
هوائية  واأكي��س  وال�سغط 
معينة،  حلظ�ت  ويف  فج�أة  تنتفخ 
يتلقى  ب�أنه  �سعورا  لتعطي امل�ستخدم 
مم�ر�سة  اأثن�ء  حقيقية  �سدم�ت 

اللعب.

مل�ستخدمه�  ال�سرتة  هذه  توفر  كم� 
اأثن�ء م�س�هدة الفيديوه�ت الفرتا�سية 
يف  كم�  تالم�سه  الأ�سي�ء  ب�أن  �سعورا 
احلقيقة،  العن�ق يف  �سعور  اأو  الواقع، 
ب�سدة  التحكم  مل�ستعمله�  وميكن 

ال�سغط الذي تولده على ج�سمه.
ال�سرتة  هذه  اأن  اإىل  اخلرباء  وي�سري 
�ستفتح ع�مل� جديدا يف جم�ل تقني�ت 
الواقع الفرتا�سي، و�ستزيد من تف�عل 

امل�ستخدمني مع تلك التقني�ت.



م.�س

نف�س  خالل  الوالية  وعرفت 
حريق   232 اندالع  الفرتة 
بغابات النخيل مما ت�ضبب اأي�ضا 
يف اإتالف 5.525 مرت طويل من 
احلواجز امل�ضتعملة من طرف 
ب�ضاتني  حلماية  املزارعني 
املوؤثرات  خمتلف  من  النخيل 
اإتالف  جانب  اإىل  اخلارجية 

اأي�ضا اأكرث من 100 األف مرت 
النباتي,  الغطاء  من  مربع 
امل�ضدر والحظت  لنف�س  وفقا 
اأن  املدنية  احلماية  مديرية 

هناك زيادة حم�ضو�ضة يف عدد 
بفعل  املتلفة  النخيل  اأ�ضجار 

الوالية  م�ضتوى  على  احلرائق 
مقارنة بنف�س الفرتة من ال�ضنة 

يتجاوز  مل  حيث  املن�رصمة 
املتلف  النخيل  عدد  خاللها 

بفعل احلرائق 1.953 نخلة.
بوالية  حريق   380 اإح�ضاء  ومت 
 239(  2018 �ضنة  خالل  ورقلة 
اأ�ضفر عن  يف ال�ضدا�ضي االأول( 
مثلما  نخلة,   3.049 اإتالف 
مت  كما  جرى تو�ضيحه 
�ضنوات  الع�رص  خالل  ت�ضجيل 
ورقلة  بوالية  حدوث  املا�ضية 
غابات  و�ضط  حريق   3.897
الإتالف  عنه  نتج  النخيل 
اأ�ضري  ما  وفق  نخلة,   40.579

اإليه. 

ورقلة 

�حلر�ئق تتلف �أكرث من �ألفي نخلة   

ال�سلطات املحلية لبلدية العوانة ال تبايل 

�ساطئ �أفتي�س يغرق و�سط �لأو�ساخ 
و�ملياه �لقذرة

ردا على القرارات 
االأمريكية

»هو�وي« تعتزم �تخاذ 
�إجر�ء�ت �نتقامية 

جورنال«  �ضرتيت  »وول  �ضحيفة  ك�ضفت 

ال�ضينية  »هواوي«  �رصكة  اأن  االأمريكية 

تخطط التخاذ اإجراءات جوابية, ردا على 

القائمة  باإدراجها يف  االأمريكية  القرارات 
ال�ضوداء.

م�ضادر  عن  االأمريكية  ال�ضحيفة  ونقلت 

اإن �رصكة »هواوي« تخطط  قولها  مطلعة 

يف  موظفيها  من  كبري  عدد  لت�رصيح 

اأن  املتوقع  ومن  املتحدة,  الواليات 

ت�ضمل عمليات الت�رصيح وظائف يف وحدة 

ل�رصكة »هواوي«  التابعة  والتطوير  البحث 

نحو  توظف  التي  املتحدة,  الواليات  يف 

اأرجاء  يف  اأبحاث  معامل  �ضخ�ضا يف   850

تك�ضا�س  بواليات  ذلك  يف  مبا  اأمريكا, 

هواوي  اأن  اإال  ووا�ضنطن,  وكاليفورنيا 
رف�ضت التعليق حول هذا املو�ضوع.

وتابعت ال�ضحيفة اأنه ال ميكن حتديد عدد 

م�ضدرا  اأن  اإال  ت�رصيحهم,  املراد  العمال 

مطلعا رجح لل�ضحيفة اأن يكون عدد هوؤالء 

اأبلغت  ذاته  الوقت  يف  باملئات,  العمال 

العودة  بخيار  ال�ضينيني  العاملني  ال�رصكة 

اإىل بالدهم, وموا�ضلة العمل يف ال�رصكة.

اأبلغت  ال�رصكة  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  ولفتت 

عددا من املوظفني بت�رصيحهم, بينما قد 

من  املزيد  اإلغاء  عن  قريبا  االإعالن  يتم 
الوظائف.
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االأغواط 

366 حالة ت�سمم 
عقربي 

اإ�ضابة   366 االأغواط  بوالية  �ضجلت 
وذلك  وفاة  حالة  اأي  دون  عقربي  بت�ضمم 
خالل ال�ضدا�ضي االأول من ال�ضنة اجلارية, 
م�ضالح  من  االأحد  اأم�س   علم  ح�ضبما 

مديرية ال�ضحة وال�ضكان.

تي�سم�سيلت 

تعر�س 27 �سخ�سا 
لت�سمم غذ�ئي 

ال�ضمن  �ضب  بدوار  �ضخ�ضا   27 تعر�س 
لت�ضمم  )تي�ضم�ضيلت(  ملعا�ضم  ببلدية 
زفاف  حلوى  ا�ضتهالك  عن  جنم  غذائي 
اأم�س  به  اأفاد  ح�ضبما  املنطقة,  بنف�س 
االأحد مدير ال�ضحة وال�ضكن واأو�ضح عبد 
اأن م�ضلحة اال�ضتعجاالت  بية,  بن  الكرمي 
اال�ضت�ضفائية  العمومية  باملوؤ�ض�ضة  الطبية 
اأم�س  م�ضاء  ا�ضتقبلت  قد  لتي�ضم�ضيلت 
اجلمعة 27 �ضخ�ضا اأ�ضيبوا بحاالت غثيان 
وتقيوؤ وا�ضهال والذين مت التكفل بهم طبيا 
ليغادر اجلميع نف�س امل�ضلحة �ضهرة اأم�س 
باأن  واأ�ضاف  التام  لل�ضفاء  متاثلهم  بعد 
هذا الت�ضمم نتج عن ا�ضتهالك امل�ضابني 
بدوار  زفاف  حفل  خالل  )كعكة(  حللوى 
حمل  من  اقتنائها  مت  والتي  ال�ضمن  �ضب 

لبيع احللويات مبدينة تيارت.

يف مهرجانات جونية الدولية

ماجدة �لرومي 
تن�سد �لأمن 

و�ل�سالم للبنان 
لوطنها  واإخال�ضها  املعهود  ب�ضدقها 
و�ضوتها ال�ضجي �ضخرت املطربة ماجدة 
جونية  مهرجانات  يف  حفلها  الرومي 
الدولية الإطالق نداء �ضالم وحمبة وت�ضالح 
اإىل كل اللبنانيني ويف مقدمتهم امل�ضوؤولني 

يف اأرفع املنا�ضب.
ومن فوق امل�رصح خاطبت الرئي�س اللبناين 
مي�ضال عون باأوجاع وخماوف اأبناء وطنها 
قائلة  للحفل  االآالف  منهم  ح�رص  الذين 
النا�س عندي �رصخة  ”اأنا مثل كل هوؤالء 
الرئي�س, متوجعني  لفخامة  اأقول  اأن  واأود 
بو�ضائل  التي حت�ضل  ال�ضجاالت  من  نحن 
يحرق  الذي  هذا  التقاتل,  من  االإعالم, 
االخوة  ببيت  نعي�س  كاأننا  بح�س  قلوبنا, 

فيه بيتقاتلوا .. االإخوة
 االأعداء �رصنا“.

بحث عن مفقود

مواليد  اال�ضالم  نور  موالي 
02/11//1993 انقطعت اأخباره منذ يوم 
6جويلية خرج ومل يعد ملن راآه االت�ضال 
على الرقم التايل: 0553115189 جزاكم 

اهلل خريا

بنك التنمية املحلية يطلق منتوج بنكي جديد 

»�ل�سند �لنقدي« �سيغة �إيد�ع لالأ�سخا�س 
بن�سبة فائدة حتى 05 باملائة

اأطلق بنك التنمية املحلية منتوج بنكي جديد 
على االأ�ضخا�س حتت ت�ضمية »ال�ضند النقدي«, 
اأو  طبيعي  �ضخ�س  الأي  خالله  من  ميكن  و 
مادي اإيداع اأمواله يف كل وكاالت بنك التنمية 
مرتفعة  فائدة  ن�ضبة  على  للح�ضول  املحلية 
حال  يف  باملائة   05 اإىل  حتى  ت�ضل  اأن  ميكن 
اإيداع 100 مليون دينار اأو اأكرث يف مدة زمنية 

ت�ضاوي اأو تفوق 60 �ضهر.
عملية ت�ضويق املنتوج البنكي » ال�ضند النقدي 
» لبنك التنمية املحلية انطلقت بداية االأ�ضبوع 
الرتاب  كامل  عرب  وكالة   147 عرب  املا�ضي 

الوطني, و ميكن الأي �ضخ�س طبيعي اأو مادي 
اإيداع اأمواله و احل�ضول على ن�ضبة فائدة مهمة 
, و تكون ن�ضب الفوائد متفاوتة ح�ضب القيمة 
املادية املودعة, و التي ترتاوح ما بني 2 اإىل 
05 باملائة, عند اإيداع ما قيمته ما بني 50 اإىل 
100 مليون دينار جزائري يف مدة زمنية ترتاوح 
ما بني 03 اإىل 60 �ضهر, و يف حال اإيداع مبلغ 
100 مليون دينار اأو اأكرث يف مدة 60 �ضهر ميكن 
للزبون احل�ضول على ن�ضبة فائدة ت�ضل اإىل 05 
باملائة, اأي كل ما كانت االآجال متباعدة كاملا 

كانت ن�ضبة الفائدة مرتفعة.

�أ�سعار ومو��سفات هو�تف 
»�آيفون« �لقادمة

املتخ�ض�س   Wccf Tech موقع  �رّصب 
املتعلقة  املعلومات  بع�س  التقنية  ب�ضوؤون 
املنتظر  »اآيفون«  هواتف  وموا�ضفات  باأ�ضعار 
املوقع  واأ�ضار  اجلاري,  العام  �ضيف  طرحها 
من  املنتظرة  »اآيفون«  هواتف  اأ�ضعار  اأن  اإىل 
املفرت�س اأن تبداأ من 989 دوالرا, وهذا ال�ضعر 
 iPhone هاتف  ثمن  �ضيكون  االأغلب  على 
11R اأما هاتف iPhone 11 فمن املفرت�س 
والهاتف  دوالرا,   1294 اإىل  �ضعره  ي�ضل  اأن 
 MAX 11 iPhone االأكرب من هذه االأجهزة
و  دوالرا,   1425 من  �ضعره  يبدا  اأن  فيفرت�س 
التخزين  لذاكرة  وفقا  االأ�ضعار  هذه  �ضتتغري 

الداخلية املوجودة يف الهواتف.
»اأبل«  اأن  اأكدت  قد  �ضابقة  ت�رصيبات  وكانت 
»اآيفون«  العام عددا من هواتف  �ضتطرح هذا 
تلك  �ضتاتي  حيث   ,XS Maxو  XS منها 
 5.8 مبقا�س   ,OLED ب�ضا�ضات  االأجهزة 
و6.1 بو�ضة, وكامريا اأ�ضا�ضية بثالث عد�ضات, 
مربع  اإطار  يف  االإ�ضاءة  م�ضباح  مع  مو�ضوعة 
اإىل  باالإ�ضافة  اخللفية,  الواجهة  على  ال�ضكل, 
معاجلات »A13« االأحدث من »اأبل«, وتقنيات 
ت�ضاعدها على التعامل مع الواقع االفرتا�ضي 

واملعزز.
بكامريا   ,XR2 هاتف  تطرح  اأن  ميكن  كما 
التقريب  خا�ضية  فيها  مزدوجة,  خلفية 
القدرة  لل�ضورة, ولديه  االأوتوماتيكي  والتثبيت 
االفرتا�ضي  الواقع  تقنيات  مع  التعامل  على 

واملعزز اأي�ضا.
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املديرية العامة للأمن الوطني 
تر�سم خمططا اأمنيا 

لتعزيز �لأمن 
بال�ساحات �لعمومية 

و�ضعت املديرية العامة لالأمن الوطني خطة 
كاأ�س  نهائي  ن�ضف  مباراة  مبنا�ضبة  اأمنية, 
اإفريقيا, املقررة م�ضاء اليوم االأحد 14  اأمم 
ونظريه  الوطني  الفريق  بني   ,2019 جويلية 

النيجريي.
املقابلة التي �ضيتم بثها مبا�رصة عرب عديد 
ال�ضاحات واالأماكن العمومية, من املنتظر اأن 
تعرف توافدا وا�ضعا الأن�ضار الفريق الوطني, 
االأمنية  اخلطة   ت�ضمنت  الغر�س,  لذات 
امل�ضطرة بهذه املنا�ضبة, تاأمني نقاط البث 
يف االأماكن العمومية بت�ضخري ت�ضكيالت اأمنية 
اإليها,  املوؤدية  وال�ضوارع  الطرق  م�ضار  على 
املرورية,  االن�ضيابية  �ضمان  على  وال�ضهر 
لقوات  وراجلة  راكبة  دوريات  تتكفل  بحيث 
وتوفري  املنا�رصين  اأمن  ب�ضمان  ال�رصطة 

اجلو املالئم ملتابعة املقابلة.

وهران 

�ختفاء �سخ�س بعد 
�نقالب قارب 

تقوم وحدات حر�س ال�ضواحل بالتن�ضيق مع 
م�ضالح احلماية املدنية بالبحث عن �ضخ�س 
انقالب قاربه  بعد  البحر  مفقود يف عر�س 
علم  ح�ضبما  ال�ضبت,  اأم�س  م�ضاء  للنزهة 

اليوم االأحد لدى م�ضالح احلماية املدنية.
من  يبلغ  �ضاب  فان  امل�ضدر  نف�س  وح�ضب 
للنزهة  قاربه  على منت  كان  �ضنة   18 العمر 
بعد اأن خرج م�ضاء من �ضاحل راأ�س فالكون 
)عني الرتك( قبل اأن يتعر�س قاربه لالنقالب 
يف عر�س البحر, م�ضيفا اأن املعني مل يتم 
العثور عليه حلد االآن وتتوا�ضل عملية البحث 
عن ال�ضخ�س املفقود باالعتماد على فرقة 
املدنية  للحماية  التابعني  الغطا�ضني  من 
م�ضالح  وكانت  ال�ضواحل  حرا�س  وفرق 
اليوم  احلماية املدنية قد �ضجلت يف نف�س 
هالك �ضخ�س يبلغ �ضنه 20 عاما بعد العثور 
عليه ميتا داخل بركة ماء بقرية غابية تابعة 

حلا�ضي مف�ضوخ �رصق مدينة وهران.

اأدت احلرائق التي ن�سبت بغابات النخيل عرب خمتلف املناطق بوالية ورقلة خلل ال�سدا�سي 
االأول من هذه ال�سنة اإىل اإتلف ما ال يقل عن 2.267 نخلة, ح�سبما علم اليوم االأحد من مديرية 

احلماية املدنية بالوالية.

يعاين �ضاطئ »اأفتي�س« ببلدية العونة يف جيجل 
اإياه  متنحها  التي  والالمباالة  االإهمال  من 
اأي  ال�ضاطئ  يلقى  ال  حيث  املحلية,  ال�ضلطات 
التي ال تكلف  البلدية  اأعوان  اهتمام من طرف 
االأو�ضاخ والقاذورات  التنظيف من  نف�ضها عناء 
رغم  وذلك  املتطوع,  ال�ضباب  بها  يتكفل  التي 
اأن الدخول اإىل ال�ضاطئ من طرف امل�ضطافني 
اإال  لي�س جمانيا بل يتم مقابل دفع مبلغ مايل, 
اأن بلدية العوانة ال تقوم على االهتمام بال�ضاطئ 
بو�ضائله  املتطوع  ال�ضباب  وقوف  لوال  الذي 
�ضاطئ مهجور  اإىل  يتحول  �ضوف  كان  اخلا�ضة 
الوالية   ت�رصف  ال  �ضورة  يف  امل�ضطافني  من 

ال�ضياحية والتي ت�ضتقطب �ضنويا عدد كبري من 
امل�ضطافني من خارج الوالية نظرا اإىل موقعها 
اجلغرايف وامتالكها مناظر طالبية خالبة ت�رص 

االأنظار.
ّ»اأفتي�س« عند انت�ضار  مل تتوقف معاناة �ضاطئ 
بل  ال�ضاطئ,  امتداد  عرب  والقاذورات  االأو�ضاخ 
مّت  حيث  ال�ضيارات,  موقف  اإىل  االأمر  انتقل 
و�ضع جمرى ل�رصف املياه ب�ضورة غري قانونية 
وهو االأمر الذي اأدى اإىل  ت�رّصب مياه املجاري 
البحر  مياه  وبلغت  ال�ضاطئ  اإىل  القذرة  واملياه 
وهو ما مينح �ضورة غري الئقة بال�ضاطئ وينفر 

املتوافدين عليه.

ليفربول يناف�س للتعاقد 
مع مهاجم رو�سي

دخل نادي ليفربول االإجنليزي, حامل لقب دوري 
اأبطال اأوروبا, املناف�ضة للظفر بخدمات الدويل 
الرو�ضي, فيودور ت�ضالوف, مهاجم نادي ت�ضي�ضكا 
مو�ضكو واأوردت �ضحيفة »مريور« االإجنليزية, اأن 
يف  يرى  ليفربول,  مدرب  كلوب,  يورغن  االأملاين 
لتعوي�س  واالأف�ضل  املنا�ضب  اخليار  ت�ضالوف, 
املهاجم االإجنليزي دانييل �ضتوريدج, الذي رحل 

عن »الريدز« مع نهاية املو�ضم املن�رصم.
�ضيتناف�س  ليفربول,  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  واأ�ضارت 
عاما,  الـ21  �ضاحب  ت�ضالوف  بخدمات  للظفر 
ومان�ض�ضرت  اأر�ضنال,  غرار  على  اأندية  عدة  مع 
دورمتوند,  وبورو�ضيا  ميونخ,  وبايرن  يونايتد, 
الفت  ب�ضكل  ت�ضالوف,  وبرز  وموناكو  واإ�ضبيلية, 
ترتيب  قائمة  ت�ضدر  املا�ضي, حيث  املو�ضم  يف 
القدم,  لكرة  املمتاز  الرو�ضي  الدوري  هدايف 

بت�ضجيله 15 هدفا.
ويقدر موقع »Transfermarkt«, املخت�س يف 
حتديد اأ�ضعار العبي كرة القدم, القيمة ال�ضوقية 

لت�ضالوف, يف حدود 16 مليون يورو.

يوا�ضل عمال املزرعة النموذجية �ضي بن �ضاحة 
ببلدية جديوية اإ�رصابهم عن العمل حيث قاموا 
اأم�س االأحد بقطع الطريق الوطني رقم 04 يف 
ووادي  احلمادنة  بلديتي  بني  الرابط  �ضطره 
للحقرة  ال  عليها  كتبت  الفتات  وحملوا  ارهيو 
واأخرى تقول من اال�ضتثمار اإىل اال�ضتعمار وقد 
جاء هذا تعبريا منهم ورف�ضهم لالأو�ضاع التي 
ال�رصاكة  دخول اتفاقية  منذ  فيها  يتخبطون 
-موؤ�ض�ضة كازا اوليف- حيز العمل مطلع ال�ضنة 
تع�ضفية  لعقوبات  تعر�ضوا  اأين   2018 املا�ضية 

التي اتخذتها االإدارة اجلديدة يف حقهم و�ضلت 
اأحيانا اإىل الطرد وخ�ضم من الراتب اأو منحة 
مل  التي  االإجراءات  وهي  الفردية  املردودية 
يه�ضمها عمال املزرعة وو�ضفوها باالإجراءات 
االنتقامية على حد تعبري العديد منهم العمال 
طالبوا بتدخل عاجل لوايل الوالية واإيفاد جلنة 
اخلطرية  والتجاوزات  اخلروق  يف  للتحقيق 
املرتكبة يف حق العمال الذين ا�ضحوا مهددين 

بالطرد واالإحالة على البطالة االإجبارية .

مزرعة �سي بن �ساحة غبليزان

�لعمال يقطعون �لطريق �لوطني 
رقم 04

عي�سة ق.

ق  م  
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