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مو�طن يقا�صي �لفاف ويوؤكد 
حيازته �مللكية 

ال ا�ضطرابات يف الرحالت

تي�ضم�ضيلت

�ضهران حب�ضا غري نافذ ملدير ال�ضندات بوزارة الداخلية

�إعــــــــــــــــــــالن
تعلن  �صركة" �رت �وف �دفرتيزينغ   " �إىل �جلمهور �لكرمي �أنها �صت�صرع قريبا 
يف �لبث �لتجريبي لقناة  "  �لو�صط TV " و حتمل �لقناة �صعار �لو�صطية بكامل 

�ملو��صفات �لتقنية �لو��صحة يف �لت�صميم   كما تنهي �إىل علم �جلميع �أنها 
حتتفظ بكامل حقوق �مللكية �لفكرية ل�صعار و ��صم �لقناة . 

TV
قناة فضائية جزائرية شاملة

فارغا كالما  كان  العدالة  •        اإ�ضالح 
الت�ضيري �ضوء  يف  تكمن  احلقيقية  •        االأزمة 

جلزائر
ي ا

ي ف
س

حمد مر
م
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بلدية مر�شى بن مهيدي بتلم�شان

اإحالة 16 اإطارا من على  حمكمة باب 
الع�سة بتهمة نهب العقار

.    ا�شتدعاء رئي�شي بلدية الرم�شي ومر�شى بن مهيدي مبحكمة اأوالد ميمون
 16 الق�ضائية  ال�ضبطية  اأحالت 
التحقيق  على   قا�ضي  �ضخ�ضا 
لدى حمكمة باب الع�ضة  ملبا�رشة 
نهب  معمقة  تخ�ص  حتقيقات 
العقار الفالحي ببلدية مر�ضى بن 
مهيدي  يتقدمهم موظف بالبلدية 
بالتزوير  بالإ�ضافة  م�ضبوق 
املجل�ص  رئي�ص  نائب  اىل 
الدولة  وممثل  اأمالك  البلدي 

من  وجملة  الغزوات  بدائرة 
مر�ضى  بن  مدينة  املوظفني  من 

مهيدي  ال�ضاحلية .
التحقيق  تاأجيل  مت  التي  الق�ضية 
فيها اىل غاية  يوم اخلمي�ص متعلقة 
ذات  قطعة  اأر�ضية  عقد  بتزوير 
تقع  بال�رشيط  طابعي  فالحي 
بني  منطقة  قرب  احلدودي 
اجلزائر  بني  الفا�ضلة  اجلراف 

اأر�ضية  وحتويلها  اإىل  واملغرب 
اأجل  من  عمراين  طابع  ذات 
يحدث  هذا   ، جتزئتها  وبيعها 
يف الوقت الذي اندلعت حتقيقات 
بكل  العقار  كربى  تخ�ص  نهب 
�ضيدي   ، مهيدي  بن  من  مر�ضى 
يو�ضع ، �ضوق الثالثة وهنني والتي 
�ضبق وان اأطاحت مب�ضوؤولني وي�ضتبه 
ان تطيح بروؤ�ضاء بلديات  �ضاحلية 

م�ضدر  ك�ضف  اآخر  جانب  من   ،
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأن  عليم 
حمكمة اأولد ميمون قد اأ�ضتدعى 
بن  بلدية  مر�ضى  رئي�ص  من  كال 
الرم�ضي  بلدية  ورئي�ص  مهيدي 
ف�ضاد  ق�ضية  معهم  يف  للتحقيق 
دائرة  يواجه  رئي�ص  حني  يف   ،
�رشاعات  مهيدي  بن  مر�ضى 
واأ�ضحاب  مع  التجار  يومية 

ببع�ص  الأمر  وو�ضل   ، الأك�ضاك 
بالنتحار  اإىل  التهديد  منهم 
عوي�ضة  م�ضاكل  خلق  ما  حرقا 
التدخل  العليا  على  ال�ضلطات 
العاجل من اجل حلها قبل فوات 

بن  مر�ضى  وان  خا�ضة  الأوان 
البلديات  مهيدي ت�ضنف من اكرب 
مئات  ت�ضتقطب  التي  ال�ضاحلية 

ال�ضواح �ضنويا.
حممد بن ترار

طالبوا باإعادة النظر يف طعونهم 

الع�سرات من املق�سيني يحتجون اأمام مقر الوالية بالعا�سمة 

خبر في 
صورة

هجوم اخل�سر ينتف�ض
املباراة  خالل  وانتفا�ضة  قويا  بروزا  الوطني  املنتخب  هجوم  �ضجل 
للم�ضاركة  التح�ضري  �ضياق  اأمام مايل يف  التي خا�ضها اخل�رش  الودية 
يف ت�ضفيات كاأ�ص اإفريقيا 
لالأمم التي تنطلق اجلمعة 
ومتكن  م�رش،  يف  املقبل 
للت�ضكيلة  الأمامي  اخلط 
اإىل  الو�ضول  من  الوطنية 
املايل  املنتخب  مرمى 
يف ثالث منا�ضبات بف�ضل 
بوجناح  باليلي،  الثالثي 
وديلور الذين تداولوا على 

ت�ضجيل الأهداف.

وايل البليدة يكرم 
االأ�سرة الريا�سية للوالية
والريا�ضيني  الأندية  خمتلف  تكرمي  على  البليدة  ولية  اأ�رشة  اأقدم 
خالل  حققها  التي  اليجابية  النتائج  خمتلف  على  للولية  التابعني 
الولية  وايل  نظم  ال�ضدد  هذا  ويف  املن�رشم،  الريا�ضي  املو�ضم 
يو�ضف �رشفة حفل تكرميي على �رشف جمموع 14 فريقا من خمتلف 
النتائج  نظري  تكرميهم  اأجل  من  والفروع  الريا�ضية  الخت�ضا�ضات 

اليجابية التي �رشفوا من خاللها الولية، وح�ضدوا خمتلف
اأمل  �ضعود  غرار  على  عليا  اأق�ضام  اإىل  وال�ضعود  والكوؤو�ص  الألقاب 

الأربعاء وعودته اإىل الرابطة املحرتفة الثانية.

رئي�س م�شلحة املراقبة والتن�شيق باخلدمات 
اجلامعية بورقلة يوؤكد :

تداول م�سكل غياب املاء 
واملكيفات الهوائية جمرد اإ�ساعة 

اخلدمات  مبديرية  والتن�ضيق  املراقبة  م�ضلحة  رئي�ص  ك�ضف 
الجتماعية بورقلة على خلفية الإ�ضاعات التي مت تدوالها حول م�ضكل 
البارد واملكيفات الهوائية مبختلف القامات اجلامعية  غياب املاء 

املتواجدة بالولية جمرد اإ�ضاعة ل اأ�ضا�ص لها من ال�ضحة.
البلبلة  اإىل خلق  تهدف  اأطراف  باأن هناك  نف�ص املتحدث  اأكد  كما 
ال�ضيا�ضية من  ال�ضاحة  ت�ضهده  تزامنا وما  داخل القامات اجلامعية 
رئي�ص  اأ�ضاف  مت�ضل  �ضياق  ويف  امل�ضوؤولني  لبع�ص  واإقالت  حراك 
امل�ضلحة نف�ضها  اأن مديرية اخلدمات اجلامعية بولية ورقلة اأعطت 
للطلبة  البارد  املاء  توفري  ب�رشورة  القامات  مدراء  للكل  اأوامر 
درجة  يف  رهيب  ارتفاع  من  املنطقة  ت�ضهده  وما  خا�ضة  املقيمني 
الأخري  ال�ضدا�ضي  وامتحانات  مئوية  درجة   47 تتعدى  التي  احلرارة 
من ال�ضنة اجلامعية ، اأما فيما يخ�ص املكيفات الهوائية فقد ذهب 
مت  انه  على  التاأكيد  خالل  من  ذلك  من  اأبعد  اإىل   املتحدث  نف�ص 
ال�ضماح للطلبة املقيمني باإدخال املكيفات والأجهزة الهوائية لغرف 

الإقامة .
اأ.ب

اأدرار

500 �سرطي لتاأمني البكالوريا 
توفري  اإىل  يهدف  اأمنيا  خمططا  اأدرار  ولية  اأمن  م�ضالح  �ضطرت 
البكالوريا دورة  ملجريات امتحان �ضهادة  ال�ضاملة  الأمنية  التغطية 
جوان 2019 ،حيث مت ت�ضخري كافة الإمكانيات الب�رشية واملادية)اأكرث 
مدينة  عرب  من 500 �رشطي( لتاأمني 13 مركز امتحان موزعني 
وهدا  الرتبية  اإعادة  وموؤ�ض�ضة  الرتبية  اأدرار بالإ�ضافة اإىل مديرية 
املمتدة  الفرتة  خالل  اإجراءها  املقرر  المتحانات  فرتة  طيلة 

اأ.بمن 16 اىل غاية20 من �ضهر جوان 2019 .
جمل�س االأمة

مناق�سة م�سروع القانون 
املتعلق باالأن�سطة النووية

ال�ضاعة  على  اليوم  علنيـة  جل�ضة  يف  اأ�ضغاله  الأّمـة  جملـ�ص  يوا�ضل 
تقدمي   : لــ  �ص  �ضتخ�ضّ اجلل�ضة  �ضباحا،   )09.30( والن�ضف  التا�ضعة 
ومناق�ضة م�رشوع القانون املتعلق بالأن�ضطة النووية ورد وزير الطاقة 

على تدخالت ال�ضيدات وال�ضادة اأع�ضاء جمل�ص الأّمـة.

تي�شم�شيلت

توقيف ثالثة عنا�سر دعم 
لالرهابيني

ال�ضعبي  الوطني  للجي�ص  مفرزة  اأوقفت  الإرهاب،  مكافحة  اإطار  يف 
 16 يوم  بتي�ضم�ضيلت/ن.ع.2،  الوطني  الدرك  عنا�رش  مع  بالتن�ضيق 

جوان 2019، ثالثة )03( عنا�رش دعم للجماعات الإرهابية.

املق�ضيني  من  الع�رشات  جتمع 
الولية،  مقر  اأمام  ال�ضكن،  من 
يا  الطعون  ب«اأين  هاتفني 
�ضلمية«،  و«�ضلمية  �رشاقني« 
باإعادة  �ضيودة  م�ضالح  مطالبني 

النظر يف طعونهم.
من  املق�ضية  العائالت  نظمت 
احتجاجية  وقفة  اأم�ص،  ال�ضكن، 
حيث  اجلزائر،  ولية  مقر  اأمام 
العائالت  من  الع�رشات  جتمع 
طيلة ال�ضبيحة من رجال ون�ضاء، 

النظر  باإعادة  الو�ضاية  مطالبني 
مت  بعدما  طعونهم  ملفات  يف 
اق�ضاوؤهم خالل عمليات الرتحيل 
ب«اأين  هتفوا  حني  يف  العا�ضمة 
�رشاقني«،  يا  الطعون  نتائج 
املحتجات  احدى  واأو�ضحت 
للو�ضط اأن ملفها يعود ملا قبل 3 
احلي  ترحيل  مت  بعدما  �ضنوات، 
قرية  النعجة  بعني  الفو�ضوي 
التوت، اإل اأنه مل يتم الرد عليهم 

وا�ضتقروا بال�ضارع.

عمليات  يف  الغا�ضبون  وطعن 
احدى  اأكدت  حيث  الرتحيل، 
املحتجات اأن رئي�ص جلنة احلي 
 4 من  لال�ضتفادة  احلد  به  بلغ 
الو�ضاية  رد  م�ضتنكرة  �ضقق، 
عليهم  ينبغي  كان  باأنه  عليها 
كل  مت�ضائلة:  �ضكاوى،  تقدمي 
فكيف  اليوم  مرقمنة  العمليات 
ال�ضتفادة  واحد  ل�ضخ�ص  ميكن 
انك�ضاف  دون  مرة  من  اأكرث 
اأمره؟! ، يف اإ�ضارة منها لعمليات 

التواطوؤ.
كما ا�ضتنكر الغا�ضبون التطمينات 
التي وزعها وايل العا�ضمة ال�ضابق 
النظر  وتاأكيده  زوخ  القادر  عبد 
وا�ضتفادة  الطعون ومعاجلتها  يف 
العديد  اأن  قائلني  امل�ضتحقني، 
الأخذ  يتم  مل  املحرومني  من 
ليبقوا  العتبار  بعني  مبلفاتهم 
واأعبائه  والكراء  ال�ضارع  رهيني 

دون و�ضعية وا�ضحة مل�ضريهم.
�س.ب

 24 بومردا�ص  24/  موقع  اأكد 
الق�ضائية  ال�رشطة  فرقة  اأن   ،
لولية  التابعة  دل�ص  دائرة  باأمن 
الإطاحة  بومردا�ص  متكنت  من 
بيع  ب�ضدد  كان  ثالثيني  ب�ضخ�ص 
اأجهزة ت�ضوي�ص اإلكرتونية ح�ضا�ضة .
بومردا�ص  ولية  لأمن  بيان  وح�ضب 

طرف  املعني  من  توقيف  فاإن 
مراقبته  بعد  جاء  امل�ضالح  ذات 
الدقيقة  معلومات  على  واحل�ضول 
التي تثبت حيازته على تلك الأجهزة 
، لتتخذ �ضده اإجراءات قانونية وبعد 
الو�ضائل  وحجز  عليه  القب�ص  اإلقاء 
فاأرة جهاز  املتمثلة يف  الإلكرتونية 

ي�ضتعمل  ب�ضاحن  اآيل جمهزة  اإعالم 
ك�ضف  اأجهزة  وحجز  للتج�ض�ص 
�ضكل  األعاب  على  وهي  الرادار 
كما   ، ب�ضاحن  جمهزة  �ضيارات 
كهربائية  �ضواعق  اأربعة  حجز  مت 
مموهة يف علب على �ضكل م�ضابيح 
اإىل طائرة بدون  اإ�ضافة   ، كهربائية 

امل�ضتبه  اأقوال  �ضماع  ولدى  طيار 
باأنه  اأكد  ر�ضمي  على  حم�رش  فيه 
وكان  اأجنبية  دولة  من  ا�ضرتاها 
املوازية  الأ�ضواق  يف  بيعها  ب�ضدد 
وا�ضتكمال  معه  التحقيق  وبعد 
تقدميه  مت   ، القانونية  الإجراءات 

اأمام اجلهات الق�ضائية .

 بومردا�س

 االإطاحة ب�سخ�ض يبيع اأجهزة ت�سوي�ض اإلكرتونية وطائرة بدون طيار

مدرجات ملعب 5 جويلية تتزين 
باألوان و�شعار العميد
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الفريق اأحمد قايد �شالح من تندوف

ال حل خارج اإطار الد�ستور
فارغا كالما  كان  العدالة  •        اإ�شالح 

الرئا�شيات تنظيم  يف  التعجيل  من  •      البد 
الت�شيري �شوء  يف  تكمن  •        االأزمة احلقيقية 

جدد رئي�س هيئة االأركان اأحمد قايد �شالح، اأم�س، التاأكيد على التم�شك بالد�شتور 
للخروج من االأزمة احلالية، مع انتهاج اأ�شلوب احلوار اجلاد بني جميع االأطراف والتعجيل 

يف تنظيم االنتخابات الرئا�شية وفقا لالآجال املتاحة د�شتوريا، معتربا اأن التاأجيل بلغ 
درجاته الق�شوى، موؤكدا االلتزام مبرافقة العدالة يف فتح ملفات الف�شاد الثقيلة بعدما 

تبنينّ اأن اإ�شالحاتها كانت جوفاء واأن االأزمة احلقيقية متثلت يف �شوء الت�شيري.
 �شارة بومعزة

�أم�س،  �لأركان،  هيئة  رئي�س  �أكد 
و�لتفتي�س  �لعمل  زيارة  خالل 
�لع�سكرية  للناحية  قادته  �لتي 
�لقطاع  من  ��ستهلها  و�لتي  �لثالثة 
�للتز�م  تندوف  جنوب  �لعملياتي 
باملخارج  �ل�سديد«  »�لتم�سك 
�لقانونية و�لد�ستورية حلل �لأزمة 
�لتي متر بها �جلز�ئر، موؤكد� �أنها 
�إىل  �أبد�  �سبيل  ل  ثابتة  »مبادئ 
»ذ�ت  �أنها  قائال  عنها«،  �لتخلي 
�لتي  و�ل�سائبة  �لنبيلة  �ملبادئ 
�أن �لأغلبية �لغالبة من  �أعلم يقينا 
�ل�سعب �جلز�ئري تتبناها«، حمدد� 
�أهم مفاتيح ذلك يتلخ�س عرب  �أن 
�نتهاج �حلو�ر بني جميع �لأطر�ف 
»�جلادة«، على حد و�سفه، جتمع: 
�ل�سيا�سية  �لطبقة  من  كل  يجمع 

و�ل�سخ�سيات  �ملدين  و�ملجتمع 
�لوطنية.

تنظيم  لتعجيل  �سالح  قايد  ودعا 
�أن  معترب�  رئا�سية  �نتخابات 
رد�  �لق�سوى،  بلغ حدوده  �لتاأجيل 
�خلا�سة  �لدعو�ت  خمتلف  على 
قائال  �أولية،  �نتقالية  مبرحلة 
�لإ�رس�ع  هي  �لآن  �لأولوية  �إن 
رئي�س  �نتخاب  يف  و�لتعجيل 
و�لآجال  �لأوقات  يف  �جلمهورية 
�ملتاحة د�ستوريا و�ملقبولة زمنيا، 
�ليوم  و�سلت  �لتي  �لآجال  »هذه 
�إىل حدودها �لق�سوى«، د�عيا من 
�ملخل�سني  باجلز�ئريني  و�سفهم 
»نعم  �لآن،  يبحثو�  �أن  لوطنهم 
بلوغ  �إىل  �لطرق  �أجنع  عن  �لآن، 
ذلك، و�أعود مرة �أخرى �إىل �لقول، 
�ملو�سلة  �لطرق  هذه  �إيجاد  باأن 
يتم  ل  �لرئا�سية  �لنتخابات  �إىل 

نتائجه  تر�سي  �لذي  باحلو�ر  �إل 
�أي  �جلز�ئري،  �ل�سعب  �أغلبية 
تو�فقي  حل  لبلوغ  تو�فقية  نتائج 

لفائدة �جلز�ئر ومل�سلحتها«.
وزير  نائب  رد  ثانية  جهة  من 
�لطروحات  بع�س  على  �لدفاع 
ما  �خل�سو�س  وجه  على  �لأخرية 
باأن  �لعربي،  �آيت  مقر�ن  تقدم 
يف  �لرئا�سية  �لنتخابات  »�إجر�ء 
�أح�سن  ويف  ممكن  وقت  �أقرب 
و�مل�سد�قية،  �ل�سفافية  �رسوط 
ت�ستوجبه  �أ�سا�سيا  عن�رس�  ميثل 
ل  �لتي  �حلقيقية  �لدميقر�طية 
�ل�سديد،  �لأ�سف  مع  بها،  يوؤمن 
�ل�سيا�سية  �ملغالة  �أتباع  بع�س 
يعتربون  �لذين  و�لإيديولوجية 
ولي�ست  خيار  هي  �لنتخابات  �أن 
�لتناق�س  قمة  هو  وذلك  �رسورة، 
فاأي  و�ل�سيا�سي،  �لفكري 

حرة  �نتخابات  دون  دميقر�طية 
ونزيهة، �إل �إذ� كانت �لدميقر�طية 
م�ستنقع  يف  �لنغما�س  تعني 

�لتعيني«.
�ل�ستحقاق  �رسوط  حدد  كما 
�لرئا�سي باأن ت�سبقه نقا�سات بناءة 
للمو�طن منح  يكفل  وحو�ر ر�سني 
�سوته ملن يعتربه قادر� على قيادة 
�لبالد على درب �لرفاهية و�لرقي، 
�لرتكيز  �لفاعلني  خمتلف  د�عيا 
عليه، باملق�بل حذر دعا �ل�سعب 
بع�س  »��ستمر�ر  من  للحذر 
يف  �لأطر�ف  وبع�س  �لأ�سخا�س 
�إىل  فقط  ت�ستند  معار�سة  �إبد�ء 
�أو  �لآخرين،  �سورة  ت�سويه  نهج 
�سياغة طلبات جديدة و�قرت�حات 
غري �سائبة بل وغري مو�سوعية، 
غري  �ملمار�سات  خانة  ت�سب يف 
�لبناءة �لتي تهدف وعن ق�سد �إىل 

�إطالة �أمد �لأزمة �لتي نو�جهها«، 
�لرتجمة  �سالحيات  �أن  قائال 
تعود  لالإ�سالحات  �مليد�نية 
لرئي�س �جلمهورية �جلديد �لذي 
يبني على �أ�سا�سه تر�سحه ووفقا 
مل�سمونه يتم �نتخابه من طرف 

�ل�سعب.
�لف�ساد  ملفات  وبخ�سو�س 
�لعد�لة  م�ستوى  على  �ملطروحة 
�لتاأكيد على مر�فقة  حاليا جدد 
متكينها  �سبيل  يف  �لعد�لة  جهاز 
من معاجلة ملفات �لف�ساد �لثقيلة 
و�لذهاب �إىل ��ستكمال مهامها �إىل 
�أبعد �حلدود، »ومبا يكفل بالتايل 
مثول كافة �لأ�سخا�س �ملف�سدين 
�لوظيفية  منزلتهم  كانت  مهما 
�جلز�ئر  لتخلي�س  و�ملجتمعية«، 
و�ملف�سدين  �لف�ساد  دن�س  »من 
�لرئا�سية  �لنتخابات  �إجر�ء  قبل 

خالل  »من    تبنينّ بعدما  �ملقبلة« 
كل هذه �مللفات �ملعرو�سة على 
باأنه قد مت يف �ملا�سي  �لعد�لة، 
�لظروف  كل  توفري  ق�سد،  وعن 
�لف�ساد، وقد  �ملالئمة ملمار�سة 
�أن ما  �أي�سا من خالل ذلك  تبني 
هو  �لعد�لة  باإ�سالح  يعرف  كان 
جوفاء  و�إ�سالحات  فارغ  كالم 
�ل�سديد، حيث وعلى  �لأ�سف  مع 
ت�سجيع  مت  فقد  متاما  �لعك�س 
يف  �لتمادي  على  �ملف�سدين 

ف�سادهم«.
�لأول  �ل�سبب  �أن  �أو�سح  كما 
يعود  �لقت�سادية  �لأزمة  يف 
بالدرجة  �لأوىل �إىل �سوء �لت�سيري 
�لذين  �مل�سوؤولني  بع�س  قبل  من 
فقدو� كل مقومات �للتز�م، ومل 

ير�عو� ثقل �مل�سوؤولية.

�لقيادة  به  تقوم  ما  �أن  يبدو 
من  �لعديد  �جتاه  �حلالية 
ق�سايا �لف�ساد و�إيد�ع �لكثري 
�ل�سابق  �لنظام  رموز  من 
تقنع  بد�أ  مر�تبهم  مبختلف 
�ملتطرفة  �لأو�ساط  بع�س 
بدوؤو�  و   ، �حلر�ك  و�سط 
 ، �مل�ساعي  بهذه  يقتنعو� 
قنو�ت  عن  يبحثون  وبدوؤو� 
�أجل  من  �لقيادة  مع  �ت�سال 
وحتى   ، حلول  �إىل  �لو�سول 
�إن  �جلي�س  مع  �لتفاو�س 
�لفريق  مع  �أو  �لأمر  ��سطر 
�لذي كان  �حمد قايد �سالح 
�إىل  دعو�  �لذين  �لأو�ئل  من 
�رسورة تبني �حلو�ر من �أجل 
�إيجاد حلول �رسيعة لالأزمة .
ومثلما هو ملمو�س يف غياهب 
�حلر�ك فاإن �لكثري من رموزه 
�ل�سخ�سيات  من  �لعديد  و 
�لذين  حتى  و  �لنا�سطة 
�ملعار�سني  �أ�سد  من  كانو� 
للجي�س و �لفريق �حمد قايد 
�سالح بدوؤو� ير�سلون ر�سائل 
عن  و�لبحث   ، �لتفاو�س 
لالأزمة  حلول  لإيجاد  قنو�ت 
�قتناعهم  بد�ية  بعد  وذلك   ،
بالعمل �ملبذول يف �ل�ساحة و 
�أنه ل يخ�سع  و   ، �ملتغري�ت 
ماعد�  �أخرى  �عتبار�ت  لأي 
 ، �لأزمة  بالبالد من  �خلروج 
بعيد� عن معيار �لنتقائية �أو 
�لإق�ساء مثلما يتم ترويجه .
وح�سب م�سادرنا فاإن �لكثري 
وحتى  �ل�سخ�سيات  من 
يبث  كان  من  بع�سها  من 

من  وحتى   ، معينة  �سعار�ت 
كانت  �لتي  �ملنظمات  بع�س 
وفاعلة  باملتطرفة  ت�سنف 
ت�سعى  بد�أت  �حلر�ك  د�خل 
�إيجاد  �أجل  من  للتفاو�س 
هذه  من  �خلروج  و   ، حلول 
�حلر�ك  �أن  ل�سيما  �لأزمة 
تنق�س  بد�أت   ، �مل�ستمر 
يف  يدخل  وبد�أ  فاعليته 
�أ�سبحت  و   ، �لروتني  مرحلة 
مطالبه �أقل من ما يحدث يف 
�لعديد  �إدخال  من  �ل�ساحة 
وهي  �لدولة  يف  يحدث  من 
�إدخال �لعديد من �مل�سوؤولني 
�إىل �سجن �حلر��س  �ل�سامني 
فاقت  �لتي  �لأحد�ث  وهي   ،
حتى �سقف مطالب �حلر�ك 

.
تدل  �ملوؤ�رس�ت  من  �لكثري 
�لعديد  �قتناع  بد�ية  عن 
من  �لعديد  يف  �لفاعلني  من 
طريق  بخارطة  �لوليات 
�جلي�س �لتي كان قد طرحها 
من  ز�دت  و   ، �لبد�ية  يف 
�لنتائج  هو   ، ذلك  م�سد�قية 
�لكثري  فتح  من  �ملح�سلة 
كانت  �لتي  �لف�ساد  ملفات 
�حلر�ك  هذ�  �أ�سباب  �إحدى 
�إ�سقاط �لعديد  �إ�سافة �إىل   ،

من رموز �لع�سابة .
�لأمر  �أن  �مل�سكلة  وتبقى 
 ، �حلو�ر  طريقة  يف  متعلق 
حيث �أن �لعديد من معار�سي 
�جلي�س و �لفريق قايد �سالح 
�أنهم  �أكدو�   ، معينة  لدو�فع 
روؤية  يتقا�سمون  �أي�سا  هم 

�إيد�ع  بعد  ل�سيما  �جلي�س 
�لكثري من رموز �لع�سابة ، و 
�أنهم هم كانو� من �لأو�ئل من 
كانو� �سد �ل�سعيد بوتفليقة .
�ل�سخ�سيات  من  �لكثري 
مثلما  �حلر�ك  يف  �لفاعلة 
�ملعار�سني  �أ�سد  وحتى  قلنا 
و حتى من �ملح�سوبني على 
�إىل  و�سلو�   ، �ل�سابق  �لنظام 
و  �لتحاور  �رسورة  قناعة 
�لتفاو�س مع �ل�سلطة �حلالية 
لإيجاد خمارج بعيد� عن �أي 
�لدخول  �أو  �أخرى،  ح�سابات 
وقطع   ، �أخرى  متاهات  يف 
�مل�ستثمرين  �أمام  �لطريق 
�لنعر�ت  وخلق  �لأزمات  يف 
وما�سابه  �لعرقية  و  �جلهوية 
بطريقة  �ل�سقوط  �أو   ، ذلك 
�ملخابر  فخ  يف  مبا�رسة 
�لأجنبية �لتي ترتب�س بالبالد 

.
و يعترب �لعديد من �ملثقفني 
�أنه حان �لأو�ن لتغليب �لعقل 
للبالد  �لعليا  �مل�سلحة  و 
�حل�سابات  كل  عن  بعيد� 
�إىل  م�سريين   ، �ل�سيقة 
يف  �لأعيان  لعب  �رسورة 
لدورهم  �ملناطق  خمتلف 
بحلول  للخروج  �لتوعية  يف 
يف  �ل�سقوط  وعدم   ، عاجلة 
فخ �لتعنت ، و�لبلبلة ، ل�سيما 
و �أن كل �ملوؤ�رس�ت تدل عن 
ظاهرة �سحية متر بها �لبالد 
وحتت مر�فقة �جلي�س �لذي 
هو يف �لأ�سل حامي �ل�سعب 

مهما كان .

حماربة الف�شاد ت�شيع اأجواء الثقة 

احلراك ال�سعبي  يتجه نحو التطبيع

ملجل�س  �جلنح  غرفة  قررت 
�لثنني  �أم�س  تيبازة  ق�ساء 
جمل�س  ع�سو  حماكمة  تاأجيل 
�ملد�ن  بوجوهر،  ماليك  �لأمة، 
يف  نافذ�    حب�سا  �سنو�ت  ب�سبع 
ق�سية ف�ساد �إىل يوم �لفاحت يوليو 
�ل�سحية،  غياب  ب�سبب  �لقادم 
ح�سبما لوحظ، و مثل �ل�سيناتور 
عقوبته  يق�سي  �لذي  بوجوهر 
�أمام  �ليوم  �لقليعة  ب�سجن  حاليا 
رئا�سة غرفة �جلنح لدى جمل�س 
��ستئناف  بعد  تيبازة  ق�ساء 
�ملحكمة  عن  �ل�سادر  �حلكم 
5 ماي  بتاريخ  لتيبازة  �لبتد�ئية 
�ملا�سي من طرف دفاعه و كذ� 
تقرر  �ملحكمة حيث  ذ�ت  نيابة 
�ل�سحية  لغياب  نظر�  �لتاأجيل 
فيما �لتم�س دفاعه �لنطالق يف 

�ملحاكمة.
�سهر  تيبازة  حمكمة  �أد�نت  و 
علنية  جل�سة  يف  �ملا�سي  ماي 
بوجوهر  �ل�سيناتور  ح�سورية 

و  نافذة  �سجن  �سنو�ت  ب�سبعة 
حرمانه خلم�س �سنو�ت من تقلد 
�لرت�سح  �أو  م�سوؤولية  منا�سب 
ملنا�سب �سيا�سية و و�حد مليون 
ثبوت  بعد  مالية  غر�مة  دج 

تورطه يف جنحتي »تلقي 
مزية بدون وجه حق و ��ستغالل 
من  ترب�أته  متت  فيما  �لنفوذ« 
للوظيفة«كما  »�لإ�ساءة  تهمة 
خاللها  تيبازة  حمكمة  ق�ست 
من  �ثنني  متهمني  ذمة  بتربئة 
مزية  تلقي  يف  �مل�ساركة  »تهمة 
�لأمر  مع  حق«  وجه  بدون 
�ملحجوزة  �سيارتهم  باإرجاع 
م�سالح  قبل  من  �سبطهم  يوم 
 14 بتاريخ  �لق�سائية  �ل�رسطة 
�ملتهم  رفقة  �ملا�سي  �أوت 
 2 مبلغ  بحوزتهم  و  �لرئي�سي 
طرف  من  �ملقدم  دينار  مليون 
�ل�سحية مقابل ت�سهيل �إجر�ء�ت 
�سياحي  م�رسوع  و�سعية  ت�سوية 
غري  بطريقة  بت�سييده  يقوم 

�رسعية مبنطقة �وز�كو ب�سنوة و 
كان ممثل �حلق �لعام قد �لتم�س 
�أبريل   28 بتاريخ  �ملحاكمة  يوم 
�ملا�سي 8 �سنو�ت نافذة يف حق 
�سنو�ت   6 و  �لرئي�سي  �ملتهم 
�ملتهمني  حق  يف  نافذة  حب�س 
�لق�سية  تاأجيل  بعد  �لآخرين 
ملرتني متتاليتني بتاريخ 14 و 21 

�أفريل �ملا�سيني.     
رئا�سة  جهتها  من  رف�ست  و     
�ملحكمة يوم حماكمة �ل�سيناتور 
�لدفوع �ل�سكلية �خلا�سة ببطالن 
ر�فعت  �لتي  �ملتابعة  �إجر�ء�ت 
�ملتهم  دفاع  هيئة  �أجلها  من 
ع�سو  �أنه  �عتبار  على  �لرئي�سي 
جمل�س �لأمة و يتمتع باحل�سانة 

�إىل يومنا هذ�.
�لقانون  �إجر�ء�ت  تق�سي  و 
�لإحالة  قر�ر  �جلز�ئي--ح�سب 
يف  تيبازة--  حمكمة  لنيابة 
ق�سايا �لتلب�س �سيما منها �أحكام 
�ملادة 128 من �لد�ستور و �ملادة 

�لتي  �لعقوبات  قانون  من   111
�جلمهورية  وكيل  لهما  ��ستند 
يومها  تيبازة  حمكمة  لدى 
�ملتمتع  �ملتهم  ب«توقيف 
و  فور�  �لربملانية  باحل�سانة 
دون  �لق�سائي  �لتحقيق  مبا�رسة 

�نتظار«.
�لتحقيق  مبا�رسة  مع  مو�ز�ة  »و 
�لق�سائي و توقيف �ملتهم يقوم 
�لأختام  حافظ  �لعدل  وزير 
باإخطار رئي�س �لغرفة �لربملانية 
�لع�سو �ملتورط  لها  ينتمي  �لتي 
�أن  على  ما  ق�سية  يف  متلب�سا 
لتخاذ  �ملجل�س  مكتب  يجتمع 
�حل�سانة  برفع  �سو�ء  قر�ر 
تثبيتها  �أو  ق�سائيا  �ملتابع  عن 
�لغرفة  قر�ر  �أن  �إل  )�حل�سانة( 
تبعات  بدون  يبقى  �لربملانية 
�سريورة  على  توؤثر  قانونية 
�إ�سقاطها  و  �لق�سائية  �ملتابعة 

عنه وفقا لأحكام 
�ملادة 111 من قانون �لعقوبات.

�أمر قا�سي حتقيق �ملحكمة �لعليا 
�ل�سابق  �لعا�سمة  و�يل  بو�سع 
�لرقابة  حتت  زوخ  �لقادر  عبد 
مرة  بالتوقيع  و�لز�مه  �لق�سائية. 
كل �سهر باملحكمة و�سحب جو�ز 

�سفره.
هذ� و�سبق ملف زوخ عدة ملفات 
�مل�ست�سار  �أمر  حيث  ثقيلة، 
باإيد�ع  �لعليا  للمحكمة  �ملحقق 
كل من �لوزير �لأول �لأ�سبق �أحمد 
�أويحيي و�لوزير �لأول �ل�سابق عبد 
�حلر��س،  �سجن  �سالل،  �ملالك 

وزير  من  كل  بو�سع  �أمر  يف حني 
جودي،  كرمي  �لأ�سبق،  �ملالية 
�لعمومية  و�لأ�سغال  �لنقل  ووزير 
�لأ�سبق عبد �لغني زعالن، ووزير 
حتت  تو،  عمار  �لأ�سبق  �لنقل 

�لرقابة �لق�سائية.
��ستكمال  �لإجر�ء  هذ�  وياأتي 
ق�سية  يف  �لتحقيق  لإجر�ء�ت 
حيث  حد�د،  علي  �لأعمال  رجل 
للمحكمة  �لعامة  �لنيابة  تلقت 
�لنائب  من  �أ�سبوعني  منذ  �لعليا 
�لعام لدى جمل�س ق�ساء �لعا�سمة 

�سد  �ملتبعة  �لإجر�ء�ت  ملف 
�حلكومة  �أع�ساء  من  جمموعة 
يعاقب  �أفعال  ب�سبب  �ل�سابقني 
باإبر�م  تتعلق  �لقانون  عليها 
للتنظيم  وعقود خمالفة  �سفقات 

و�لت�رسيع �ملعمول به.
�أعلنت  �لتي  �لقائمة  وتت�سمن 
ملجل�س  �لعامة  �لنيابة  عنها 
�لوزير  من  كل  �لعا�سمة  ق�ساء 
�ملالك  عبد  �لأ�سبق،  �لأول 
�ل�سابق،  �لأول  �لوزير  �سالل، 
�لنقل  وزير  �أويحيى،  �أحمد 

وزير  زعالن،  �لغني  عبد  �ل�سابق 
وزير  تو،  عمار  �لأ�سبق  �لنقل 
بوجمعة،  طلعي  �لأ�سبق  �لنقل 
وزير �ملالية �لأ�سبق كرمي جودي، 
بن  �لأ�سبق عمارة  �لتجارة  ووزير 
�ل�سابق،  �لفالحة  وزير  يون�س، 
عبد �لقادر بوعزقي، وزير �لنقل 
�ل�سابق عمار غول، وزير �ل�سناعة 
بو�سو�ب،  �ل�سالم  عبد  �لأ�سبق، 
و�يل �لعا�سمة �ل�سابق عبد �لقادر 
خنفار  �لبي�س  ولية  و�يل  زوخ، 

حممد جمال.

�شهران حب�شا غري نافذ ملدير ال�شندات بوزارة الداخلية

زوخ حتت الرقابة الق�سائية

جمل�س ق�شاء تيبازة

 تاأجيل ا�ستئناف حماكمة ال�سيناتور بوجوهر 
.     املعني اأدين ب�شبع  �شنوات �شجنا نافذا و واحد مليون دج غرامة 

�س.ب

ع�شام بوربيع
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عن  رده  خالل  الوزير  واأو�ضح 
الأمة خالل  اأع�ضاء جمل�س  تدخالت 
ملناق�ضة  خ�ض�ضت  علنية  جل�ضة 
بالقواعد  املتعلق  القانون  م�رشوع 
و  احلريق  اأخطار  من  للوقاية  العامة 
رئي�س  قوجيل,  �ضالح  تراأ�ضها  الفزع, 
م�ضالح  »اأن  بالنيابة  الأمة  جمل�س 
 498 وفاة  �ضجلت  املدنية  احلماية 
م�ضريا   , احلرائق«  جراء  �ضخ�ضا 
اأح�ضت خالل  امل�ضالح,  ذات  اأن  اإىل 
تدخال   15840 من  اأكرث  الفرتة  نف�س 
تدخال   9  486 منها  احلرائق  يخ�س 
و6334  ال�ضكنية  البنيات  م�ضتوى  على 
امل�ضتقبلة  باملوؤ�ض�ضات  تدخال 

للجمهور.
اأن  الوزير  قال  مت�ضل,  �ضياق  ويف 
,�ضجلت  املدنية  احلماية  وحدات 
 1507 الأخرية  اأ�ضهر  اأربع  خالل 

 1286 منها  باحلرائق  يتعلق  تدخال 
ال�ضكنية  البنيات  تدخال على م�ضتوى 
امل�ضتقبلة  باملوؤ�ض�ضات  تدخال  و221 

للجمهور.
تدعيم  عن  الوزير  ,اأعلن  وباملنا�ضبة 
باأرتال  املدنية  احلماية  وحدات 
متنقلة جديدة لي�ضل عددها مع نهاية 

متنقال  رتال   48 اإىل  اجلارية  ال�ضنة 
كاملة  تغطية  توفري  اأجل  من  وذلك 
التجهيز  بهذا  الوطن  وليات  كل  عرب 
التي  الوحدات  هذه  لعمل  ال�رشوري 
متنقال,  رتال   37 على  حاليا  تتوفر 
م�ضريا اإىل اأن الو�ضعية املالية للبالد 
خا�ضة  طائرات  باقتناء  ت�ضمح  ل 

بوحدات احلماية املدنية.
�رشورة  اإىل  الداخلية  وزير  ,دعا  كما 
اأ�ضكال  لتفادي  اجلميع  جهود  تكاثف 
الغابات  احلرائق خا�ضة منها حرائق 
جتاوزات  »ت�ضجيل  ظل  يف  �ضيما 
الذين  املواطنني  بع�س  عن  ال�ضادرة 
يقومون بحرق م�ضاحات غابية بهدف 
خ�ضو�ضا  الفحم  مادة  على  احل�ضول 

مع اقرتاب عيد الأ�ضحى املبارك«.
على  الوزير  �ضدد  اأخرى,  جهة  من 
من  الب�رشي  العن�رش  تكوين  اأهمية 
اأجل التج�ضيد امليداين لهذا القانون, 
اأن م�ضاحله �ضتعكف على  اأبرز  حيث 
اأعوان  لفائدة  تكوينية  دورات  تنظيم 
من  كل  مع  بالتن�ضيق  وذلك  احلماية 
التعليم  وزارة  وكذا  العدل  وزارة 
اإدراج  بهدف  العلمي  والبحث  العايل 
اأمن احلرائق , عالوة  مقاي�س تخ�س 
تتعلق  جديدة  تخ�ض�ضات  اإدراج  على 

مبواجهة اأخطار احلرائق و الفزع 

تن�شيب 48 رتال متنقال للحماية املدنية

م.�س

احلرائق قتلت 498 �سخ�سا يف اأربع �سنوات
ك�شف وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية �شالح الدين دحمون , اأم�س االثنني باجلزائر 

العا�شمة, عن وفاة 498 �شخ�شا ب�شبب احلرائق وذلك خالل الفرتة املمتدة ما بني 2014 اإىل 2018 .

بلدية بوتليلي�س بوهران

مطالب بالتحقيق يف �سفقات م�سبوهة و ت�سخيم الفواتري
.      6 �شاحنات قمامة  معطلة و البلدية تتعاقد مع اخلوا�س 

و  املنتخبني  من  اأم�س,عدد  دعا 
اجلهات  املدين  املجتمع  ممثلي 
الو�ضية بفتح حتقيقات معمقة تخ�س 
اإتفاقيات  و  عمومية  �ضفقات  اإبرام 
ولية  جنوبي  بوتليلي�س  ببلدية 
وهران, و طالب املعنيون يف ت�رشيح 
ل«الو�ضط« اإىل �رشورة تدخل عاجل 
لوايل وهران مولود �رشيفي من اأجل 
الت�ضيري  ب�ضوء  و�ضفوه  ملا  حد  و�ضع 
البلدية  هذه  ت�ضيري  على  الطاغي 
فتح  �ضدد املحتجون على  و  النائية, 
ت�ضيري  طريقة  من  كل  يف  حتقيق 
الك�ضف عن م�ضري  و  البلدية  حظرية 
ال�ضلع  و  الغيار  قطع  من  معترب  عدد 
�ضحاها,  و  ع�ضية  بني  اختفت  التي 
عن  مف�ضل  تقرير  رفع  عن  ناهيك 
حتميل  �ضاحنات  و  احلظرية  و�ضعية 
الذي  الوقت  يف  املعطلة  القمامة 
جلاأت اإدارة البلدية اإىل اإبرام اإتفاقية 
مع اخلوا�س من اأجل توفري �ضاحنات 
لرفع القاذورات التي اأغرقت خمتلف 

�ضوارع و اأحياء مدينة بوتليلي�س.
و �ضكك ممثلو املجتمع املدين و عدد 
من املنتخبني يف الإجراءات القانونية 
ال�ضفقات يف  املتبعة حيال عدد من 
مقدمتها, ت�ضخيم الفواتري يف �ضفقة 
ت�ضمية  تخ�س  التي  الالفتات  اإجناز 

املرجعي  ال�ضعر  اأن  حيث  ال�ضوارع 
العمومية  املباين  لالفتات  ال�ضوق  يف 
مت  حني  يف  دينار   4000 يتجاوز  ل 
قبل  من  الواحدة  �ضعر  اإحت�ضاب 
البلدية و م�ضاحلها التقنية ب12 األف 
م�ضاحة  اإجناز  مب�رشوع  مرورا  دينار 
خ�رشاء بو�ضط املدينة و الذي كلف 
خزينة البلدية نحو 250 مليون �ضنتيم 
ف�ضاد  و  خراب  اإىل  حتول  الذي  و 
لغياب  اأ�ضهر   6 من  اأقل  يف  الع�ضب 
ما  الأ�ضغال  نوعية  رداءة  و  الرقابة 
خانة  �ضمن  بوتليلي�س  �ضكان  �ضنفه 
اإهدار و تبديد املال  �ضوء الت�ضيري و 

العام .
و مل تتوقف املطالب هنا بل امتدت 
خا�ضة  موؤ�ض�ضة  مع  �ضفقة  عقد  اإىل 
لتجميع  �ضاحنات  اقتناء  لأجل 
البلدية  اأن  من  بالرغم   , القمامة 
مركونة  و  معطلة  �ضاحنات   6 لديها 
يف خزينة احلظرية يف حني مت اللجوء 
خليار التاأجري من اخلوا�س مببلغ 250 
مليون �ضنتيم , اإ�ضافة لق�ضية �ضفقة 
ال�ضاحنات  غيار  قطع  و  عتاد  ل�رشاء 

مببلغ مايل قدره 800 مليون �ضنتيم .
حتقيق  فتح  اإىل  املراقبون  دعا  و 
الإطعام  ق�ضية  يف  كذلك  عاجل 
جتاوزات  �ضابتها  التي  و  املدر�ضي 

من الناحية الإجرائية و املالية, حيث 
كانت خم�ض�ضة ميزانية �ضخمة و مت 
اللجوء اإىل تق�ضيمها ل�ضفقتني الأوىل 
و  �ضنتيم  مليون   200 و  مليار  بقيمة 
و  مليار  مببلغ  احت�ضابها  مت  الثانية 
يخالف  ما  هو  و  �ضنتيم  مليون   600

قانون ال�ضفقات العمومية.
احلد  هذا  عند  الأمور  تتوقف  مل  و 
الباعة  و  التجار  ملنا�ضدة  تعدته  بل 
بالتدخل  �رشيفي  مولود  الولية  وايل 
ال�ضوق  تفعيل  اأجل  من  العاجل, 
 3 مرت  اأن  بعد  فتحه  و  اجلواري 
ا�ضتهالكه  و  تد�ضينه  من  �ضنوات 
الدولة  خزينة  من  �ضخمة  مليزانية 
اإ�ضافة   , �ضنتيم  ماليري   7 ب  قدرت 
ل�ضكوى ال�ضكان من النت�ضار الرهيب 
لالأو�ضاخ و القاذورات بعدة جممعات 
و  و  ها�ضم,  قرية  غرار  على  �ضكنية 
قريتي بوياقور و بريدية و »�ضانبيار« 
وغابة امل�ضيلة التي يتم يوميا انتهاك 
البيئة و املحيط بها من خالل رمي 
اأطنان من املخلفات بها و�ضط �ضمت 
مطبق لل�ضلطات املحلية يف مقدمتها 
رئي�س البلدية و املنتخبني امل�ضكلني 
للمجل�س �ضيما الأع�ضاء �ضمن الهيئة 

التنفيذية الذين بني يديهم القرار .
نداء  وجهوا  بوتليلي�س  بلدية  �ضكان 

ا�ضتغاثة للم�ضوؤول التنفيذي الأول عن 
مولود  الغرب  عا�ضمة  �ضوؤون  ت�ضيري 
�رشيفي, من اأجل التدخل لو�ضع حد 
و  الدائرة  م�ضالح  قبل  من  لتقاذفهم 
ال�ضكنات  ملف  بخ�ضو�س  البلدية, 
اإعالن  مت  التي  الإيجارية  العمومية 
منها  للم�ضتفيدين  الإ�ضمية  القائمة 
البلدية  رئي�س  عهد  يف   2016 �ضنة 
اأ�ضابع  ال�ضكان  وجه  حيث  ال�ضابق, 
حملوها  و  الدائرة  لرئي�ضة  التهام 
احل�ضة  توزيع  يف  متاطلها  م�ضوؤولية 
نحو  �ضمنها  من  �ضكن   700 ال�ضكنية 
و  الأ�ضغال  بها  انتهت  وحدة   300
التهيئة اخلارجية فيما بقيت احل�ضة 
جلها مت جتميد الأ�ضغال بها لأ�ضباب 
هذه  كتابة  حلد  غام�ضة  لزالت 
املنطقة  �ضاكنة  ي�ضيف  الأ�ضطر 
�ضكنية  اأزمة  يف  يتخبطون  الذين 
الأ�ضباب  اأن  ال�ضكان  اإعترب  و  خانقة, 
عملية  يف  التماطل  وراء  احلقيقية 
خانة  يف  تاأتي  و  �ضيا�ضية  التوزيع 
ت�ضفية احل�ضابات كون امل�رشف على 
رئي�س  هو  ال�ضمية  القائمة  اإعداد 
البلدية ال�ضابق زاير جميد الذي كان 

التيار ل مير بينه و بني الإدارة .
 اأحمد بن عطية

اجلوية  طريان  م�ضيفو   اأوقف 
املفاجئ,  اإ�رشابهم  اجلزائرية 
بعد وقت وجيز من انطالقه, بعد 
دخولهم فيه لوقت وجيز �ضبيحة 

اأم�س, مطالبني بزيادة اأجورهم.
�رشكة  اأو�ضحت  جهتها  من 
اجلزائرية,  اجلوية  اخلطوط 
عرب  الر�ضمية  �ضفحتها  يف 
مواعيد  اأن  “فاي�ضبوك,  موقع 
ويف  اأم�س  املربجمة  الرحالت 
اأي  تعرف  لن  القادمة  الفرتة 
الإ�رشاب  ب�ضبب  اإ�ضطرابات 

قرار  بعد  للم�ضيفني  املفاجئ 
ل  اأنه  مطمئنة  عنه,  الرتاجع 
مواعيد  يف  ا�ضطرابات  توجد 

الرحالت.
اجلزائرية  اجلوية  وتعرف  هذا 
والأخرى  الفينة  بني  ا�ضطرابات 
اأو  الطيارين  طرف  من  �ضواء 
التقنيني  اأو  الطريان  م�ضيفي 
الرحالت,  �ضل  تبلغ درجة  والتي 
موؤخرا  الإدارة  انتقلت  حني  يف 

للجوء للعدالة.
�س.ب

ال ا�شطرابات يف الرحالت

م�سيفو اجلوية اجلزائرية 
يرتاجعون عن الإ�سراب

ت�رشف جهات خمت�ضة على متابعة 
بخ�ضو�س  معمقة  حتقيقات 
اللغة  مادة  مو�ضوع   ت�رشيب 
الجنليزية لمتحانات البيام دورة 
 09 يوم  جرت  والتي   2019 جوان 
جوان اجلاري وح�ضيب املعلومات 
مادة  مو�ضوع  ت�رشيب  اأن  الأولية 
ع�ضية  جاء  الجنليزية  اللغة 
حي  حتديد  مت  وقد  المتحانات 

معازيز ببلدية مازونة التي يجري 
مراقبة  �ضيتم  اأين  التحقيق  بها 
جميع املكاملات الهاتفية لعدد من 
لتحديد  احلي  بنف�س  املواطنني 
ت�رشيب  عملية  يف  املتورطني 
على  وتوزيعه  وطباعته  املو�ضوع 
ا�ضتكمال  انتظار  يف  املرت�ضحني 

التحقيق.
ق  م

غليزان

التحقيق يف ت�سريب مو�سوع 
اللغة الجنليزية مبازونة

امتحان  من  الثاين  اليوم  �ضهد 
البويرة  بولية  البكالوريا  �ضهادة 
الغيابات  عدد  يف  كبريا  ارتفاعا 
حدود  احل�ضيلة  و�ضلت  حيث 
فئة  من  اأغلبهم  مرت�ضحا   1642
الأحرار  اأي بن�ضبة 12,97 باملائة 
مدير  له  تاأ�ضف  الذي  الأمر  وهو 

الرتبية بالولية مراد بوزيان .

اإق�شاء مرت�شحني حاوال 
الغ�س

احلرا�س  الأ�ضاتذة  اأم�س  �ضبط 
الغ�س  انتهاج  حاول  مرت�ضحان 
التي  النقالة  الهواتف  با�ضتعمال 
المتحان  قاعات  اإىل  اإدخالها  مت 
الرقابة  ب�ضفة عادية رغم ت�ضديد 
مت  التي  ال�ضارمة  والإجراءات 
اتخاذها ملنع اإدخال كل ما ي�ضو�س 
 , ال�ضري احل�ضن لالمتحانات  على 
لإخراج  املوؤطرون  ا�ضطر  حيث 
وبالتايل  القاعة  من  املرت�ضحني 
موا�ضلة  من  نهائيا  اإق�ضاوؤهما 
الدورة يف انتظار ت�ضليط العقوبات 
تكون قا�ضية يف  والتي قد  عليهما 

مثل هذه احلالت .
تبكي  والريا�ضيات  اإغماءات 

املرت�ضحني

املدنية  احلماية  عنا�رش  �ضجلت 
تدخالت لإ�ضعاف عدد من حالت 
م�ضتوى  على  ملرت�ضحني  الإغماء 
املنت�رشة  املراكز  من  عدد 
متيز  كما   , الولية   اإقليم  عرب 
بدخول  الريا�ضيات  مادة  امتحان 
املرت�ضحني خا�ضة البنات يف نوبة 
متارين  �ضعوبة  خلفية  على  بكاء 
ه�ضترييا  حالة  خلف  ما  املادة 
و�ضط التالميذ يف هذه الأق�ضام .

مدر�شة خا�شة الإيواء 
الطالبات البعيدات

 « يعلى  �ضليمة   « ال�ضيدة  بادرت 
مبدينة  الطبخ  مدر�ضة  �ضاحبة 
البويرة اإىل تخ�ضي�س هذا الف�ضاء 
مكانا لإيواء الطالبات املرت�ضحات 
مراكز  عن  بعيدا  يقطن  الالتي 
الإجراء وهو الهاج�س الأكرب الذي 
يواجه جل املرت�ضحني خا�ضة فئة 
الأحرار , وقد لقيت هذه املبادرة 
تتوافد  وبداأت  كبريا  ا�ضتح�ضانا 
عليه املرت�ضحات منها من يقطن 
بعيدة  مناطق  وعدة  تازمالت  يف 
كالأخ�رشية  املراكز  عن  جدا 

وحيزر وتاغزوت وغريها .

كوالي�س الباك من البويرة

ارتفاع ح�سيلة الغيابات
 ب�سكل كبري

غليزان

اأكرث من 15 ملفا مطروحا على جلنة املحا�سبة يف انتظار التحقيق
ا�ضتالم  عن  مطلعة  م�ضادر  من  علم 
املحا�ضبة  ملجل�س  الإقليمية  الغرفة 
بالف�ضاد  يتعلق  ملفا   15 بوهران 
م�ضتوى  على  القطاعات  مبختلف 
الولية غليزان على غرار قطاع الري 
الأ�ضغال العمومية والبيئة واملجال�س 
قطاع  اإىل  اإ�ضافة  والولئية  البلدية 
ان  امل�ضادر  نف�س  وح�ضب  الفالحة 
التحقيق له عالقة بالت�ضيري خ�ضو�ضا 
اأثناء فرتة الواليني ال�ضابقني اأي طيلة 
الرئي�س  حلكم  الزمن  من  عقدين 
امل�ضتقيل عبد العزيز  بوتفليقة وقد 
مرحلته  يف  التحقيق  مي�س  يكون 
و  الفالحية  العقارات  نهب  الأوىل 

ال�ضناعية اأهم امللفات التي �ضتحقق 
التجاوزات  اإىل  بالنظر  العدالة  فيها 
بطرق  م�ضاريع  ومنح  و  اخلطرية 
قرو�س  و  هامة  امتيازات  و  غام�ضة 
وكذا  ال�ضتثمار  غطاء  حتت  بنكية 
امل�ضاريع الوهمية وهي الق�ضايا التي 
�ضتجر حتما اإطارات ونواب برملانيني 
اإطار  العدالة يف  اأروقة  اإىل  ومقاولني 
حماربة الف�ضاد بولية غليزان وح�ضب 
التحقيق قد مي�س  اأن  نف�س امل�ضدر 
اأي�ضا قطاع الت�ضغيل وال�ضحة وح�ضب 
التحقيق  جلنة  ان  امل�ضادر  نف�س 
بولية  حتقيقاتها  مهمة  �ضتبا�رش 
القليلة  الأيام  غ�ضون  يف  غليزان 

الأمر  31 مـن  للمادة  طبقا  القادمة 
جويلية   17 يف  املوؤرخ   20-95 رقم 
بالرقابة  واملتمم  املعدل   1995
الإقليمية  اجلماعات  ملالية  البعدية 
والهيئات  املوؤ�ض�ضات  وجمموع 
اخت�ضا�ضها  ملجال  التابعة  العمومية 
الإقليمي وتقوم اللجنة باإعداد تقرير 
العـام  النـائـب  اإىل  تر�ضله  مف�ضل 
املخت�س اإقليميا اإذا كان الأمـر يتعلق 
اإحالته على غرفة  اأو  بوقائع جزائية 
الن�ضباط يف جمال ت�ضيري امليزانية 
من  فيها العديد  و�ضيكون  واملالية 
املحليني  واملنتخبني  امل�ضوؤولني 
حمل  �ضابقني  وولة  الأعمال  ورجال 

التحقيق  جلنة  قبل  من  م�ضائلة 
قبل  قريبا  عملها  �ضتبا�رش  التي 
اجلهات  اإىل  املف�ضل  تقريرها  رفع 
امللفات  هذه  اأن  و  خا�ضة  املعنية 
مبجالت  اأ�ضا�ضا  وتتعلق  ثقيلة  تعترب 
ملفات  وكذا  الإ�ضتثمار  و  التنمية 
ال�ضكن  ملفات  اإىل  لإ�ضافة  العقار 
امللفات  من  وغريها  والت�ضغيل  
اأن  العلم  مع  اللجنة  على  املطروحة 
الغليزاين  لل�ضارع  ال�ضعبية  امل�ضريات 
بالولية  الف�ضاد  ملف  بفتح  طالبت 
امل�ضوؤولني من  العديد من  وحما�ضبة 

بينهم نواب ومقاولني .  
ق  م

جمعها : اأح�شن مرزوق
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عبدالبا�شط بديار

متابعة 273 �صخ�صا اأدلوا 
بت�صريحات كاذبة للح�صول 

على ال�صكن
عن  امل�سيلة  وايل  ك�سف  كما 
حتويل ملفات حوايل 273 �سخ�سا 
اجلهات  على  امل�سيلة  ببلديات 
اأن  بعد  املخت�سة،  الق�سائية 
ك�سفت عملية التحري يف ملفاتهم 
كاذبة  بت�ساريح  اإدالئهم  عن 
ال�سكن  على  احليازة  عدم  تخ�ص 
حيث  ن�ساط  اأي  ممار�سة  وعدم 
اأف�ست التحقيقات التي قامت بها 
اجلهات االأمنية عن ثبوت ا�ستفادة 
و  �سكنات،  من  املخالفني  هوؤالء 
من بينهم اأثرياء وغرباء وم�ساجني 
ت�سليل  حاولوا  عقليا  وخمتلني 
ملفات  باإيداع  املحلية  ال�سلطات 
بغر�ص  كاذبة  وت�رصيحات  مزورة 
قانونية  غري  بطريقة  اال�ستفادة 
من  م�سبقة  ا�ستفادة  قرارات  من 
ال�سكن االجتماعي، واإحالتهم على 
ملن  عربة  يكونوا  “حتى  الق�ساء، 
على  احلر�ص  اأجل  ومن  يعترب”، 
احلقيقيني  املحتاجني  ا�ستفادة 
املوجه  ال�سكن  النوع من  من هذا 
ومن  الدخل  ال�سعيفة  الفئات  اإىل 
وذات  احلرجة  احلاالت  ذوي 

االأولويات .

رفع التجميد عن رخ�ص 
حفر الآبار الفالحية

عن  التجميد  امل�سيلة  وايل  رفع 
بحفر  اخلا�سة  الرتاخي�ص  منح 
رغبة  عند  نزوال  الفالحية  االآبار 
بهذا  الكثرية  ومطالبهم  الفالحني 
اخل�سو�ص، حيث كلف الوايل مدير 
الري واملوارد املائية بدرا�سة كل 
م�ساحله  لدى  املوجودة  امللفات 
حفر  رخ�ص  بطلب  واملتعلقة 
عن  التجميد  رفع  واعالن  االأبار 
حفر االآبار جاء خالل زياراته وايل 
الوالية  املتعددة ملختلف بلديات 
الوالية حيث كان يلتقى يف كل مرة 
برفع  يطالبونه  الذين  بالفالحني 
التجميد وترتكز اأغلب ان�سغاالتهم 
الري  مياه  غياب  حول  الفالحية 
الذي  االأمر  والكهرباء  الفالحي 
اأعاق كثريا عجلة التنمية الفالحية 
ويف نف�ص ال�سياق منح وايل الوالية 
الفالحي  اال�ست�سالح  قرارات 
خمتلف  عرب  الفالحني  لفائدة 
عملية  اإطار  يف  الوالية  بلديات 
مت  حيث  لفالحي  العقار  تطهري 
ايجابية ل 380 ملف حيث  معاينة 
لفائدة  قرار   69 توزيع  موؤخر  مت 
بداية  ومنذ  حني  يف  الفالحني 
ال�رصوع يف تطهري هذه امللفات مت 
بعملية  معني  ملف   1624 اإح�ساء 
مل  التي  القرارات  وهي  التطهري 
تتخذ منذ اأكرث من ع�رصين �سنة .

 �صن�صحب امل�صاريع والعّقار 
من املتعاملني الوهميني

بتطهري   ، امل�سيلة  وايل  تعهد 
و�سفهم  ممن  اال�ستثمار،  ملف 
امل�ستثمرين  واأ�سباه  بالبزنا�سية 
اال�ستفادة  يف  يرغبون  الذين 
جت�سيد  وعدم  اأر�سية  قطع  من 
الواقع،  اأر�ص  على  م�ساريعهم 
وامل�ساندة  الدعم  كل  اإيالء  مع 
من  م�ساريعهم  غر�ص  يف  للجادين 
ال�سغل  ومنا�سب  الرثوة  خلق  اأجل 
وتطوير  تنمية  يف  وامل�ساهمة 
التحقيقات   اأن  م�سيفا  الوالية 
االإ�ستثمار  م�ساريع  ملفات  �ست�سع 
حتت املجهر للتاأكد من مدى جدية 
و وفاء رجال املال بالتزاماتهم يف 
م�ساريعهم  اإجناز  يف  االنطالق 
بالرغم  باملوافقة   حظيت  التي 
كل  على  اأ�سحابها  ح�سول  من 
الوثائق االإدارية املطلوبة ، وياأتي 
االإ�ستثمار  قطاع  يف  التحقيق  فتح 
الوايل  وجها  التي  االنتقادات  اأمام 
وعدم  امللف  ي�سجله  الذي  للتاأخر 
يف  منه  املرجوة  النتائج  حتقيق 
الهائل  بالعدد  قيا�سا  امليدان 
عليها  املوافقة  التي مت  للم�ساريع 
و  12عقد  اإلغاء  موؤخر  مت  حيث 
امل�ستثمرين  من  امتياز  قرار  
االأ�سغال  يف  االإنطالق  لتماطلهم 
وعدم ا�ستخراج رخ�ص البناء زيادة 
للم�ستثمرين  اإعذارات  توجيه  على 
لالإ�رصاع يف  دفعهم  ق�سد  اآخرين  

رخ�ص  ا�ستخراج  و  ملفات  اإيداع 
ملبا�رصة  اأ�سحابها  ودفع  البناء 

االأ�سغال .

غلق نهائي ل6 مرامل 
ملخالفتها دفرت ال�صروط

والية  يف  املرامل  ملف  يعترب 
امل�سيلة من بني امللفات امل�سكوت 
عنها حتى ال نقول من »الطابوهات« 
التي ال ميكن احلديث عنها خالل 
اأن حتولت  الفارطة، بعـد  ال�سنوات 
اأ�سحابها،  لبع�ص  ثراء  م�سدر  اإىل 
الطلبات  من  هائل  عدد  وت�سجيل 
على  احل�سول  اأ�سحابها  يريد 
حـول  ما  وهو  االإ�ستغالل،  رخ�ص 
بالبلديات  املناطق  من  عدد 

اأرا�سي  اإىل  الوالية  الواقعة جنـوب 
االأودية  وباالأخ�ص  م�ستباحة، 
خالل  تعر�ست  التي  واحلوايف 
اإ�ستنزاف  عملية  الأكرب  �سنوات 
االأول  امل�سوؤول  للرمال حيث جنح 
غلق  من  التنفيذية  الهيئة  على 
نهائي ل 6 مرامل مع حجز عتادها 
ب�سبب  واحدة  مرملة  ن�ساط  تعليق 
وعدم  ال�رصوط  لدفاتر  خمالفتها 
املحددة  باالإحداثيات  التقيد 
الوالية  وايل  ح�سيلة  وتك�سف 
تعيينه  منذ   « او�سان  »ابراهيم 
اإجنازات  عن   ، الوالية  راأ�ص  على 
ومكا�سب ايجابية �سنفته كاأول وايل 
يتمكن يف ظرف وجيز من معاجلة 
العديد من االن�سغاالت املطروحة 

يف ال�سارع املحلي ، ولعل من اأبرز 
تراكمات  احتوائه  املكا�سب  هذه 
ملف ال�سكن واال�ستثمار و املرامل 

.
ال�صحافة �صريك يف التنمية 

املحلية
اأكد وايل والية امل�سيلة اأن االإعالم 
�رصيك اأ�سا�سي يف العملية التنموية 
وال ميكن اال�ستغناء عنه الأنه يعمل 
على تنوير الراأي العام من جهة، و 
التنموية يف امل�سار  العجلة  توجيه 
من  اأخرى  جهة  من  ال�سحيح 
خالل ت�سليط ال�سوء على خمتلف 
باحلياة  املتعلقة  االن�سغاالت 
ال�سحفيني  للمواطن،داعيا  اليومية 
باملو�سوعية  التحلي  اإىل 
االأخبار  نقل  يف  وامل�سداقية 
روح  اأن  على  م�سددا  واالأحداث 
امل�سوؤولية هي التي جتعل االإعالمي 
على  ويوؤكد  العالية  باملهنية  ميتاز 
يف  لدوره  كبرية  اأهمية  يويل  اأنه 
عجلة  ودفع  تطوير  يف  امل�ساهمة 
التنمية املحلية اإىل االأمام، مذكرا 
اأبوابه مفتوحة لهم، طالبا من  باأن 
بكل  مدهم  التنفيذيني  املديرين 
منهم  يحتاجونها  التي  املعلومات 
اإىل  املهني،  بعملهم  واملرتبطة 
كل  على  كثريا  متفتح  اأنه  جانب 
اأو  املكتوبة  �سواء  االإعالم  و�سائل 
واعتربها  املرئية،  اأو  امل�سموعة 
جلانب  الفاعلني  ال�رصكاء  من 

ال�سلطات املحلية .

امل�صيلة

الوايل يف مواجهة مع منظومة متكاملة للف�ساد 
اأكد وايل ولية امل�صيلة »ابراهيم او�صان » اأن ال�صكن هو من اأولوية اأولويات اإيل جانب ال�صحة والتعليم م�صريا اإىل الأهمية الق�صوى التي يجب اأن يحظى 
بها هذا امللف من حيث التكفل امل�صتعجل به باعتباره ي�صاهم ب�صكل مبا�صر يف حت�صني الظروف الجتماعية للمواطن واأو�صح يف هذا الإطار، انه اأ�صدى 

تعليمات �صارمة لرئي�ص دائرة امل�صيلة بوجوب الأخذ بعني العتبار كل الّطعون املقّدمة من طرف املواطنني، ودرا�صتها بعناية وم�صوؤولية يف اآجالها املحّددة 
بال�صفافية و املو�صوعية و تطبيق القانون يف درا�صة طلبات ال�صكن لكل املواطنني بدون ا�صتثناء ، حتي يذهب ال�صكن ملن ي�صتحقه و تتوفر فيه ال�صروط 
يغ يف  القانونية لال�صتفادة وطماأن املواطنني، اأّن عملّية اإعداد القوائم متوا�صلة طيلة العام اجلاري، لتوزيع ح�ص�ص �صكنية اأخرى معتربة وبجميع ال�صّ
الأ�صهر القادمة م�صيفا ان املواطنني الذين مل تت�صّمن القوائم الأولّية اأ�صماءهم، اّنه يتعنّي عليهم انتظار ما �صت�صفر عنه عملّية درا�صة امللفات وهذا ل 

يعني اأنهم مق�صيون من ال�صتفادة، واّن هناك ح�ص�صا �صكنّية اأخرى �صتوّزع يف الأ�صهر القليلة القادمة مبا�صرة فور اإمتام الأ�صغال اجلارية بور�صاتها، وبعد 
درا�صة ملّفات طالبيها قد تعّهد الوايل با�صتخالف الذين ثبت عدم اأحقيتهم لل�صكن  .

حراك اجلزائرينّي 

اللحظة التاريخية احلا�سمة واحلرية ال�سرعية  
بقلم خل�شر بن يو�شف 

التي حملت  22 فرباير  ثورة   بعد 
النق�ساع  الرتقب  وكر�ست  االأمل 
�سواد الليل احلالك واأعطت التفاوؤل 
الذي  بوتفليقة   اآل  حكم  الأفول 
اجلزائر  يف  �سيا�سيا  و�سعا  كر�ص 
وغلبة  االأنانية  وطاأة  حتت  يئن 
 ، ال�سيطرة  يف  والرغبة  املادية 
ويعي�ص بالفعل اأزمة اأخالق ، فبعد 
منذ  �سيا�سية  منظومة  تاأ�سي�ص 
اأن  بعد  املخلوع  الرئي�ص  و�سول 
كان خمتطفا ، يف �سنة 1999 بعد 
حتى  حم�سومة  �سكلية  انتخابات 
قبل جميئه بان�سحاب كل مناف�سيه 
ال دراكهم واعتقادهم ال�سديد  باأن 
اأعيدت  ولو  هذه االنتخابات حتى 
بوتفليقة  ل�سالح  �ستكون  مرة   100
و  الغباء  من  تت�سّكل  منظومة   ،
التعّنت و العناد و اال�ستهتار اأ�س�ص 
التاآمر  خمابر  يف  �سخ�سه  لها 
بتدبري  مكان  كّل  يف  املنت�رصة 

وعمل  وتنظيم  وبتخطيط  منه 
من الذين جاءوا به ليكفل لهم وله 
وحقوقهم  م�ساحلهم  وحلا�سيته 
مبا لي�ص لهم حق فيه وال لغريهم ، 
دميومة حكم بوتفليقة التي كر�ست 
لقلة قليلة هي فائزة فيها واأغلبية 
با�ستباحة  اخلا�رصة  هي  �ساحقة 
منظومة   ، حقوقها   وا�ستحالل 
هيمن عليها الف�ساد و�سقطت منها 
و�سيق  الدميقراطية  معاين  كل 
فيها على االعالم واحلريات وغاب 
فيها القانون وعدم احرتام حلقوق 
عالقات  تقاليد  اأر�ست  االن�سان 
مهرتئة ومزيفة وبالية وا�ستحدثت 
لنف�سها مناخا اأمثل عزل ال�سيا�سة 
عن االأخالق فهيا  اإننا اليوم وبعد 
ع�رصين �سنة من اختطاف للدولة 
وللحريات  وللموؤ�س�سات  وللرئي�ص 

واالأخالقيات  .
 يتفكك رجل الظل وتتناثر �سظايا 
واغت�سبت  جوعت  التي  زمرته 
الوطن  حقوق  وا�ستباحت 

وممتلكاته  حقوقه  يف  واملواطن 
مطلب  كل  وان�سب  وحرياته  
للماليني من الرجال يف ال�ساحات 
واالأمكنة ويف كل االأزمنة على مدار 
على  تعب  اأو  ملل  دون  جمعة   17
احلرّية كمطلب اأ�سا�سّي  وجوهري 
، حرية مطلقة تتمتع باأخالق وقيم 
ومبادئ يتمتع فيها الفرد باحلقوق 
وترتتب عليه الواجبات يف ح�سور 
موجبة  اأخالقية  �سيا�سة  وطغيان 
جلمال  قاتلة  تكون  ال  للم�سوؤولية 
لكن  واحلق  واحلرية  احلياة 
االأو�ساع  يف  واملتفح�ص  املتمعن 
البالد  األيها  اآلت  التي  اجلزائرية 
و  طبيعة  عن  يت�ساءل  اأن  له  يحّق 
 ، املطلوبة  احلرّية  هذه  حدود 
تكون  اأن  فاحلرية املطلوبة يجب 
االنتهازية  ال�سيا�سة  عن  بعيدة 
لالأطماع  املثرية  والالاأخالقية 
عند  يختلف  احلّرّية  مفهوم  الأن 
هي  االيجابية  فاحلرية  املجتمع، 
حتقيق  من  ال�سعب  متكن  التي 

بحق  الأنها  امل�رصوعة  طموحاته 
والقانون  العدالة  لتحقيق  دعوة 
واال�ستقرار  واالأمن  واحلريات  
بعيدا عن ن�رص الفو�سى يف ال�سارع 
املوؤ�س�سات  و  الطرقات  غلق  و   ،
اجتماعية  مطالب  اأجل  من 
حقيقة   ، وم�رصوعة  �رصعية 
االأمر اأّن اجلزائري ال يتباكى على 
الفارقة  املرحلة  هذه  يف  احلرية 
البائ�ص  العهد  من  واملف�سلية 
ب�رصاحة ، الأنه ال يعاين من غيابها 
بل اإّنه يفتقد وفاقد اإىل ال�رصعية 
التي قتلت فيه املواهب واأحبطت 
واأحالت  وهجرتهم  ال�سباب 
االنحراف  اإىل  منهم  الكثريين 
بحاجة  اإنهم  بل  يئ�سوا  الأنهم 
اأخرى  واأ�سياء   والتاألق   لالإبداع 
ورهينة  خمتطفة  بل  غائبة  كثرية 
وا�سرتجاعها  ا�سرتدادها  وجب 
اليوم  ال�سباب   ، وعزم  حزم  بكل 
و   ، احلقيقة   العدالة  اإىل  يفتقد 
عدم  و  متييز  دون  العدل  غياب 

و   ، بالت�ساوي  الفر�ص  تكافوؤ 
كم  التقا�سي   جمال  يف  التالعب 
لنا  االأمان  اإىل  بحاجة  اليوم  نحن 
و الأبنائنا و ملمتلكاتنا وموؤ�س�ساتنا 
يف ع�رص �سيطرت وا�ستفحلت بل 
بامتياز   اجلرمية  فيه  ا�ستبيحت  
يف  غائبة  خدمات  اإىل  نحتاج 
الف�ساد  اأنهكها  مري�سة  موؤ�س�سات 
الفا�سدين  عن  التغا�سي  دّمرها  و 
اإىل  حتتكم  راقية  موؤ�س�سات  بدل 
تواكب  وال�رصعة  والدقة  اجلودة 
اإىل  نحتاج  والعوملة   الع�رص  روح 
اجلمهورية   هيبت  و  الدولة  قّوة 
و املنحرفني  التي متنع املنحلنّي 
اليومية  احلياة  اإف�ساد  من 
الطبيعية ، و االعتداء على قيمهم 
نهارا  جهارا  ومبادئهم  االأخالقية 
و  حمافظ  ح�ساري  جمتمع  يف 
الذي جاء  االإ�سالم  دينها  دولة  يف 
ليتّمم مكارم االأخالق ، نحتاج اإىل 
جبارة   حقيقية  اقت�سادية  تنمية 
من  البالد  ثروات  على  حتافظ 

زاهرا  م�ستقبال  ت�سنع  و   ، النفاذ 
لنا و الأبنائنا يف بلدنا دون احلاجة 
الغرق  اأو  الدولية  اإىل امل�ساعدات 
نحتاج    ، واال�ستدانة   الديون  يف 
تعليم جيد الأبنائنا وملنظومة  اإىل 
الإعادة  اجلودة  وملدر�سة  ر�سينة 
االعتبار للمربي واملعلم واالأ�ستاذ 
يف  واال�ستثمار  وللبحث  والطالب 
 ، االأج�سام  ال  والكفاءات  العقول 
وملحيط  نظيفة  ل�سوارع  نحتاج 
تريح  خ�رصاء  ومل�ساحات  مريح 
حلماية  و   ، الراحة  ومتنح  العقل 
اأّما   . �ساعة   24 مدار  على  كاملة 
فهو  ال�سلبية  احلّرّية  على  التباكي 
يريد   ، املعامل  وا�سح  م�رصوع 
احلّق  على  يح�سلوا  اأن  اأ�سحابه 
اإهانة  �ساأنه  من  �سيء  كّل  فعل  يف 
و  قيمه  على  الدو�ص  و  املجتمع 
الفو�سى  وخلق  معتقداته  احتقار 
الرذيلة وا�ساعتها واالنقا�ص  وبث 
بالتوج�ص  وال�سعور  الرفاهية  من 

والريبة واخلوف .

راأي



املركز  وموظفي  اإطارات  طالب 
املهني   والتعليم  للتكوين  الوطني 
وزير  ، من  ورقلة  بعد ملحقة  عن 
دادة  املهنيني   والتعليم  التكوين 
اإيفاد  ب�رضورة  بلخري   مو�سى  
امل�ستوى   عالية  حتقيق  جلنة 
التجاوزات  حقيقة  على  للوقوف 
طرف  من  املقرتفة  اخلروق  و 
املهني  للتكوين  اجلهوية  املديرة 
خالل  ،من  بورقلة  بعد  عن 
بات  التي  التهمي�ش  و  االق�ساءات 
واإطارات   موظفي  لها  يتعر�ش 
املركز  بذات  العاملني  املنطقة 
املق�سود  احلرمان  عن  ،ناهيك 
والقمع  العمل  �رضوط  اأدنى  من 
الذي يتعر�ش له العامل ، وهو ما 
املحيط  و  العمال  احتقان  اأجج 

املتابع لهذه الق�سية .
وح�سبما اأفاد به اأكرث من متحدث  
ذات  ا�ستفزازات  اأن  املو�سوع  يف 

هذا  عند  تتوقف  مل  امل�سوؤولة 
تهديد  لتطال  امتدت  بل  احلد 
مبقولتها  و�سفوه  مبا  املوظفني 
جيبي  يف  العام  »املدير  ال�سهرية 
الكلمة  هذه  تردد  ظلت  حيث   ،«
خا�سة  لعواقبها  حت�سب  مل  التي 
متر  الذي  احل�سا�ش  الظرف  يف 
مت�سل  �سياق  ويف   ، البالد  به 
اأن  اأ�رضت م�سادرنا اخلا�سة  فقد 
املهنيني  والتعليم  التكوين  وزير 

باهتمام  يتابع  بلخري  مو�سى  دادة 
يف  احلا�سلة  التجاذبات  حاالت 
موؤ�س�ساته مبا فيهم ملحقة ورقلة 
يف  حا�سم  قرار  اتخاذ  انتظار  يف 
ال�ساعات القادمة يح�سب ل�ساحله 
ال�سعبي  ال�سلمي  احلراك  عز  يف 

الذي تعي�سه اجلزائر .
 من جهة ثانية فقد ت�ساءل النواب 
النائب  راأ�سهم  وعلى  الربملانيني 
�سعداوي  �سليمان  الربملاين 

جبهة  حزب  على  املح�سوب 
االأ�سباب  عن   ، الوطني  التحرير 
التي تقف خلف حتويل موؤ�س�سات 
عقابية  ملوؤ�س�سة  باجلنوب  الدولة 
والتنفيذيني  اجلهويني  للمدراء 
املعاقبني وهو ما �ساهم يف تف�سي 
مبوؤ�س�سات  والتهمي�ش  احلقرة 
ومواطني  موظفي  حق  يف  الدولة 
البالد  جنوب  واليات  مناطق 
ورقلة  والية  راأ�سهم  وعلى  الكبري 
املركزية  بالعا�سمة  املعروفة 

باجلنوب ال�رضقي   .
نفت   فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
الوطني  للمركز  اجلهوية  املديرة 
للتكوين والتعليم املهنيني عن بعد 
ملحقة  ورقلة يف ت�رضيح �سحفي 
التهم  »الو�سط«،  يومية  مع  لها 
ذات  يف  موؤكدة   ، اإليها  املن�سوبة 
ال�سياق اأنها �سعت جاهدة من اأجل 
هو  ما  وفق  العمل  تنفيذ خمطط 
م�سطر من طرف املديرية العامة 

بكل �سفافية ونزاهة .

طالب الع�رضات من االأباء بواليتي 
والة  ،من  اأدرار  و  مترنا�ست 
من  العاجل  بالتدخل  اجلمهورية 
من  اأكبادهم  فلذات  حماية  اأجل 
يرتب�ش  بات  الذي  املوت  خطر 
ال�سيف  ف�سل  طيلة  يوم  كل  بهم 
اجلاري ، و ذلك ح�سب ت�رضيحات 
 « للو�سط    « االأولياء  من  متفرقة 
باالأفواج  االأطفال  تدافع  ل�سبب 
وامل�ستنقعات   املائية  الربك  اإىل 
ال�سالف  باالأماكن  املتواجدة  
ذلك هروبا من حرارة  و   ، ذكرها 
تعرفها  التي  املو�سمية  الطق�ش 

املنطقة.
 قالت م�سادر حملية للو�سط ، ان 
ومترنا�ست  اأدرار  واليتي  افتقار 
جعلت  والت�سلية  الرتفيه  ملرافق 
عن  يبحثون  الق�رض  االأطفال  من 
موجة  ملقاومة  ب�سيطة  طرق 
احلر تلك ، يف حني اأن تلك الربك 
�سالمتهم  تهدد  �سارت  املائية 
اإىل درجة املوت ، و هو متاما ما 
كان م�سري 08 اأطفال لقوا حتفهم 
ال�سباحة يف الربك  بعد حماولتهم 
 ، املا�سية  ال�سنة  خالل  املائية 
الوحدات  اأعوان  �سارعت  حيث 

بكل من  املدنية  للحماية  الثانوية 
مترنا�ست و اأدرار من اأجل اإنت�سال 
اجلثت  حفظ  م�سلحة  اإىل  جثتهم 

باملوؤ�س�سات اال�ست�سفائية  .
نا�سد  فقد   ، ذاته  ال�سياق  يف  و 
حمليا  امل�سوؤولة  اجلهات  االأولياء 
الإحتواء  العاجل  التكفل  ب�رضورة 
اأن  قبل  ذلك  و   ، القائم  امل�سكل 
يف  ثقيلة  ح�سيلة  الو�سع  يخلف 
احلالية  ال�سائفة  خالل  االأرواح 
احلر  درجة  فيها  جتاوزت  التي 
حتت  مئوية  درجة   50 الـ  عتبة 
اجلهات  من  طالبوا  كما   ، الظل 
ف�ساءات  خلق  ب�رضورة  ذاتها 
مع  مكيفة  اأخرى  هياكل  و  ترفيه 
ف�سل ال�سيف احلار ، و ذلك على 
معتربين   ، البلدية  امل�سابح  غرار 
من  الذي  االأن�سب  احلل  اإياها 
�ساأنه اأن ي�سع حدا جذريا للم�سكل 
الأولئك  بالن�سبة  و خا�سة   ، القائم 
الذين ال ي�ستطيعون التوجه للمدن 
ال�سمالية و ال�ساحلية لق�ساء ف�سل 
بال�سباحة  اال�ستمتاع  و  ال�سيف 
املتدهور  املادي  و�سعهم  ب�سبب 

الذي يحول دون ذلك .
�أحمد باحلاج 

تعالت �لأ�ضو�ت �ملطالبة ب�ضرورة  تدخل جاد من طرف وزير �لتكوين  و�لتعليم �ملهنيني �لتمهني لو�ضع 
حد للتجاوز�ت و�خلروق �لتي �ضاحبت عملية �لإق�ضاء و�لتهمي�ض �لتي بات يتعر�ض لها موظفو وعمال 

�ملوؤ�ض�ضة  من طرف �ملديرة �جلهوية ملركز �لتكوين  و�لتعليم �ملهني عن بعد ملحقة بورقلة .

وزير  �لقطاع مطالب بالتدخل لإن�ضاف �لعمال

�أحمد باحلاج 

املديرة اجلهوية ملركز التكوين 
عن بعد ورقلة تتجاوز احلدود

" �ملعاقبني  �لتنفيذيني  و  �جلهويني  للمدرين   ملوؤ�ض�ضة عقابية  يتحول  "�جلنوب  

املخت�سة  االأمن  م�سالح  با�رضت 
حتقيقات اأمنية مع مديرال�سندوق 
االجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
ورقلة  وكالة  االجراء  للعمال 
ال�سفقات  جلان  اأع�ساء  و  ونائبيه 
بخ�سو�ش عمليات متويل و اجناز 
املتاحة  املعلومات  وفق  م�سبوهة 

.
ك�سفت م�سادر اأمنية مطلعة ليومية 
ال�رضطة  م�سالح  »،اأن  »الو�سط 
قد  ورقلة  والية  باأمن  الق�سائية 
مع  املعمقة  حترياتها  با�رضت 
لل�سندوق  الوالئي  املدير  من  كل 
االجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
اأع�ساء  و  ونائبيه  االإجراء  للعمال 

على  وذلك  ال�سفقات  جلنة  من 
و�سكاوي  معلومات  ورود  خلفية 
تتعلق  ب�سفقات  التالعب  ب�سبهة 
وكذا  هوائية  مكيفات  باقتناء 
ببني  اجلديد  املركز  بناء  �سفقة 
نف�ش اجلهات  اأوردته  ما  وفق  ثور 

.
اأن  م�سادرنا  به  اأفادت  وح�سبما 
املدير  من  الغا�سبني  العمال 
الوالئي لالكنا�ش ، غري املرغوب 
، فقد مت مرا�سلة املديرية  فيه   
العامة لل�سندوق الوطني للتاأمينات 
االإجراء  للعمال  االجتماعية 
اأجل  من   ،  CNAS بـ  املعروفة 
اإخطارها با�ستحالة العمل مع ذات 

امل�سوؤول الذي جتاوزته االأحداث ، 
خا�سة بعد دخول العمال يف حركة 
للمطالبة  مفتوحة  احتجاجية 

براأ�ش املدير الوالئي.
ومعلوم اأن الوكالة الوالئية لل�سندوق 
االجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
من  تعترب  بورقلة  االإجراء  للعمال 
بني القطاعات احل�سا�سة بالوالية ، 
التي تعي�ش على وقع �سفيح �ساخن 
احلوار  قنوات  ان�سداد  ب�سبب 
جن  الذي  واملدير  املوظفني  بني 
اإنهاء مهامه  باأعجوبة من مق�سلة 
يف اأكرث من منا�سبة ليبقى الت�ساوؤل 
املوؤ�س�سة  اأروقة  يف  بقوة  مطروح 
خلف  يقف  الذي  الطرف  عن 

املدير املغ�سوب عليه لدى دوائر 
بعدما  وذلك  املعنية  االخت�سا�ش 
انتهاجه  ب�سبب  االأحداث  جتاوزته 
ل�سيا�سة الهروب اإىل االأمام عو�ش 
وحما�رضة  الرتاكمات  معاجلة 
ان�سغاالت العمال بلغة ال�رضاحة  .

الإيجاد  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
ال�ساند  لالحتقان  �رضيع  خمرج 
هذا  زبائن  يبقى  ورقلة  بكنا�ش 
ن�ساط  �سل  ثمن  يدفعون  االأخري 
الكثري  التي يخيم عليها  املوؤ�س�سة 
جماالت  عدة  يف  ال�سوائب  من 
�ستكون االأيام القليلة القادمة كفيلة 

بك�سفها للعلن .

حول �قتناء مكيفات هو�ئية و�ضفقة بناء �ملركز �جلديد بحي بني ثور 

مدير الكنا�ص بورقلة واأع�صاء بلجان ال�صفقات 
حمل حتقيقات اأمنية 

و�ضط مطالب بالتحقيق يف م�ضري
 ماليري �مل�ضابح 

�أمن ولية تندوف يف قلب �حلدث

الربك وامل�صتنقعات 
وجهة اأطفال واليات اأدرار 

ومترنا�صت يف عز احلر  

ت�صخري 180�صرطيا بكالوريا 2019
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�سهادة  اإمتحانات  مبنا�سبة   
جوان  بكالوريا  الثانوي  التعليم 
2019 و طبقا للتعليمات القيادية 
اإجراءات  اتخاذ  اإىل  الرامية 
اأمنية من �ساأنها اأن ت�سمن الرفع 
من درجة اليقظة و احلذر خالل 
تتزامن  التي  املنا�سبة  هاته 
جوان   16 احلايل  االأ�سبوع  بداية 
-2018 الدرا�سية  ال�سنة  من 
خمطط  و�سع  مت  فقد   ،  2019
م�سالح  طرف  من  اأمني  عمل 
هذه  الإجناح  تندوف  والية  اأمن 
املنا�سب  اجلو  توفري  و  العملية 
اأي�سا  للحفاظ  و  الطماأنينية  و 
اأمن  و  املواطن  �سالمة  على 
عمل  اأي  اإحباط  و  ممتلكاته 
 ، البالد  و  العباد  باأمن  قد مي�ش 
حوايل . 180 �رضطيا .  و يت�سمن 
اإجراءات  االأمني  املخطط  هذا 
) احتياطية اإ�ستباقية – و اأخرى 

اأمنية ظرفية و وقائية(.
االجراءات  وبخ�سو�ش 
فقد  اال�ستباقية  االحتياطية 
املخت�سة  امل�سالح  عملت 
للم�سلحة الوالئية لالأمن العمومي 
التابعة الأمن الوالية بالتن�سيق مع 
على  بتندوف  البلدية  م�سالح 
ت�سجلها  التي  التحفظات  رفع 
امليدان  يف  االأمنية  م�ساحلنا 
باإ�سارات  منها  تعلق  ما  �سيما  ال 

اأي  اأو  املمرات  اأو طالء  املرور 
عائق من العوائق املادية كوجود 
بقايا البنايات اأو النفايات ...اإلخ  
، ويف �سياق مت�سل فقد مت �سن 
تتعلق  ظرفية   اأمنية  اإجراءات 
و  الرتبوية  املوؤ�س�سات  بتاأمني 
البارحة  يوم  من  اإبتداءا  ذلك 
 15 لتاريخ  املوافق  ال�سبت 
اأيام  اأول  االأحد  اليوم  و  جوان 
ال�ساعة  من  اأبتداء  االإمتحانات 
ب�سكل   - �سباحا  ال�ساد�سة 
مبا�رض- من خالل تعيني عنا�رض 
من اأفراد ال�رضطة الذين يوؤمنون 
اأربع   مبجموع       املراكز  كل 
كامل  على  تربوية  موؤ�س�سات 
تراب املدينة ، اأما عن الدوريات 
فرق  تعيني  مت   فقد  الراكبة 
لتدعيم تاأمني املن�ساآت العمومية 
احل�سا�سة  املقرات  و  النقاط  و 
الدوريات  تكثيف  اإىل  باالإ�سافة 
املوؤ�س�سات  حميط  كامل  عرب 
تعرف  التي  االأماكن  و  الرتبوية 
 ( للمواطنني  كبري  اإقبال  فيها 
الربية-  املحطات   – االأ�سواق 
حمطات   – االأجرة  �سيارات  و 
توزيع  حمطة  و   – البنزين 
املياه – موؤ�س�سة اإعادة الرتبية- 
امل�ست�سفى   – الهاتفي  املجمع 

– و املقرات االجنبية(.

�ألقى �لقب�ض على 04 �أ�ضخا�ض مبحوث عنهم 

االأمن احل�صري ال�صابع بوالية ورقلة يداهم اأوكــار اجلرمية 

�أحمد باحلاج 

ق�سد  اجلرمية،  مكافحة  اإطــار  يف 
حد  وو�سع  اجلرمية  منابع  جتفيف 
م�سالح  املجرمني  اأطلقت  لن�ساط 
اأمن والية ورقلة خالل نهاية اليومني 
االأخريين مداهمات الأوكار اجلرمية 
اأين  احل�رضي،  بالو�سط  املتواجدة 
املادية  االإمكانيات  كافة  ت�سخري  مت 

يف  توجت  التي  للعملية،  الب�رضية 
ظرف اأقل من 24 �ساعة من توقيف 
ق�سائيا،  عنهم  مبحوث  04 جمرمني 
املدعو/  من  بكل  االأمر  ويتعلق 
كمية  على  بحوزته  عرث  الذي  م  خ 
يف  ع  واملدعـو/ع  املخدرات،  من 
اأمن  عون  العمر  من  الع�رضينيات 

ال�رضقة  جرم  يف  متورطان  ب�رضكة، 
اإ�ستيفاء  بعد  حيث  املو�سوفة، 
تقدميهما  مت  التحقيق  اإجراءات 
املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  اأمام 
اإيداع  اأمر  حقهما  يف  اأ�سدرت  التي 
احلب�ش، كما مت يف نف�ش ال�سياق اإلقاء 
القب�ش على املدعو/ ب ل واملدعو/ 

م ا مبحوث عنهما لتورطهما يف جرم 
تكوين جمعية اأ�رضار لغر�ش ال�رضقة 
اإجناز  ليتم  م�رضوقة،  اأ�سياء  واإخفاء 
وتقدميهما  �سدهما  ق�سائي  ملف 
اأمام اجلهات الق�سائية التي اأ�سدرت 

يف حقهما اأمر اإيداع احلب�ش .   
�أحمد باحلاج 

�أحمد باحلاج 



دويل الثالثاء 18  جوان 2019  املوافـق  ل15 �شوال  1440هـ 7
االحتالل اعتقل 421 مواطًنا خالل ماي املا�شي

تقرير مف�سل ير�سد اأو�ساع الأ�سرى
ا من االأر�ض الفل�شطينية املحتلة، خالل �شهر ماي املا�شي   اعتقلت قوات االحتالل 421 فل�شطينًيّ
االأ�شري  )نادي  االإن�شان  وحقوق  االأ�شرى  موؤ�ش�شات  وت�شري  ن�شاء.   6 و  طفاًل،   78 بينهم  من   ،2019
الفل�شطيني، موؤ�ش�شة ال�شمري لرعاية االأ�شري وحقوق االإن�شان، هيئة �شئون االأ�شرى واملحّررين(؛ 
�شمن ورقة حقائق اأ�شدرتها اليوم، اإىل اأن االحتالل اعتقل 145 مواطنًا من القد�ض، و59 من رام 

اهلل والبرية، و60 من اخلليل، و30 من جنني، ومن بيت حلم 21 مواطنًا.

من  مواطناً   32 اعتقلت  فيما 
نابل�س، ومن  طولكرم اعتقلت 13 
مواطناً، واعتقلت 19 من قلقيلية، 
 8 اعتقل  فقد  طوبا�س  من  اأما 
من   8 واعتقلت  كما  مواطنني، 
اأريحا،  من   14 واعتقل  �سلفيت، 
بالإ�سافة اإىل 12 من غزة، وبذلك 
الفل�سطينيني  الأ�رسى  عدد  بلغ 
نهاية  حّتى  الحتالل  �سجون  يف 
�سيدة،   43 منهم   ،5500 نحو  ماي 
فيما بلغ عدد الأطفال يف �سجون 
طفاًل،   220 نحو  الحتالل 

والإداريني قرابة 500.
واقع  على  ت�سليط  يلي  وفيما 
املعتقلني يف معتقالت الحتالل، 
واأبرز ال�سيا�سات والإجراءات التي 
مار�ستها �سلطات الحتالل خالل 

�سهر اأّيار:

االإ�شرابات خالل �شهر 
ماي 2019

الأ�رسى  من  عدد  وا�سل  فقد 
لالعتقال  الراف�سة  اإ�رساباتهم 
ح�سن  الأ�سري  منهم  الإداري، 
اإ�رسابه خالل  بداأ  الذي  العويوي 
مرحلة  اإىل  وو�سل  اأفريل،  �سهر 
تعّنت  ذلك  قابل  خطرية،  �سحية 
وا�سح من الحتالل بتلبية مطلبه 

واإنهاء اعتقاله الإداري.
من  جملة  املوؤ�س�سات  ووّثقت 
الإجراءات النتقامية التي نّفذتها 
بحقه  الحتالل  معتقالت  اإدارة 
منها:  الإ�رساب،  منذ �رسوعه يف 
العائلة،  زيارة  من  وحرمانه  عزله 
ونقله املتكرر من معتقل اإىل اآخر، 
وكذلك اإىل امل�ست�سفيات املدنية، 
عدا عن الإجراءات التنكيلية التي 
مدار  على  ال�ّسجانون  ينفذها 
العويوي  الأ�سري  اأن  علماً  ال�ساعة 
 35( العمر  من  ويبلغ  اخلليل،  من 
ثالثة  وله  متزوج  وهو  عاماً(، 
�سابقاً  اُعتقل  قد  وكان  اأطفال، 
 15 يف  اآخرها  كان  مرات،  عدة 
الأ�سري  خا�س  كما   ،2019 جانفي 
عايدة  خميم  من  عكر  اأبو  ب�سام 
الطعام  عن  اإ�رساباً  حلم  بيت  يف 
يف تاريخ 21 ماي، رف�ساً لعتقاله 
عامني  منذ  املتوا�سل  الإداري 
بعد  اإ�رسابه  واأنهى  التوايل،  على 
التو�سل اإىل اتفاق يق�سي بتحديد 

�سقف اعتقاله الإداري.
من  وهو  عكر  اأبو  الأ�سري  ق�سى 
يف  جمموعه  ما  الأ�رسى  قيادات 
بني  ون�سفا،  عاماً   )24( العتقال 
اأن  علماً  اإداري.  واعتقال  اأحكاٍم 
 27 منذ  معتقل  عكر  اأبو  الأ�سري 
مّتوز 2017، وهو متزوج وله �سبعة 
من الأبناء ومن بني الأ�رسى الذين 
الطعام  عن  اإ�رسابات  خا�سوا 
اأحمد  الأ�سري  ال�سهر:  خالل 
ثائر  والأ�سري  اخلليل،  من  حروب 
بدر من بيت لقيا، والأ�سري املقعد 

واجلريح معتز عبيدو من اخلليل، 
من  مالي�سة  مراد  الأ�سري  وكذلك 

جنني.

االإهمال الطبي

اأ�سرياً   750 من  اأكرث  يزال  ول 
يعانون من �سيا�سة الإهمال الطبي 
اإدارة �سجون الحتالل، حيث  من 
ممنهج  ب�سكل  بحقهم  تُطبقها 
وال�سغط  منهم  لالنتقام  كو�سيلة 

عليهم.
بحق  الطبي  الإهمال  فواقع 
الأ�رسى يف �سجون الحتالل يزداد 
خطورة مع كل موجة ت�سعيد من 
اإدارة ال�سجون، والتي كانت اآخرها 
�سل�سلة الإجراءات الت�سييقية التي 
وزير  جلنة  تو�سيات  ن�رس  تلت 
للت�سييق  اأردان،  جلعاد  الحتالل 
يف  الفل�سطينيني،  الأ�رسى  على 
�سملت  املا�سي.  العام  من  اأيلول 
ل�سيا�سة  ت�سعيًدا  الت�سييقات  تلك 
الأ�رسى  بحق  الطبي  الإهمال 
اأدى  مما  واجلرحى،  املر�سى 
اآثار  من  معاناتهم  م�ساعفة  اإىل 
املر�س، حتى بعد الإفراج عنهم.

�سيا�سة  الحتالل  وي�ستخدم 
تعذيب  و�سيلة  الطبي  الإهمال 
بهدف  الأ�رسى  على  و�سغط 
احل�سول على اعرتافات منهم، اأو 
بهدف ك�رس معنوياتهم وم�ساعفة 
وذلك  ال�سجون،  داخل  معاناتهم 
من خالل ماأ�س�سة لالإهمال الطبي 
متجذرة يف طبيعة نظام ال�سجون 
عيادات  فتفتقر  واملعتقالت. 
املثال،  �سبيل  على  ال�سجون، 
اأو  متخ�س�سة  طبية  طواقم  اإىل 
الفحو�سات  لإجراء  طبية  اأجهزة 
جميع  مع  التعامل  ويتم  الالزمة، 
امل�ساكل التي ي�سكو منها الأ�رسى 

بامل�سكنات. 
اأما يف حالة تفاقم الو�سع ال�سحي 
اإىل عيادة �سجن  للمري�س، فينقل 
عن  تختلف  ل  التي  الرملة، 
عيادات ال�سجون من حيث العناية 
ال�سحية املطلوبة. غري اأن عيادة 

�سجن الرملة ترتكز فيها احلالت 
الذين  الأ�رسى  من  امل�ستع�سية 
و�سعهم  يف  ا  حاًدّ تدهوًرا  يعانون 
اأ�سريا   15 حالًيّا  ويقبع  ال�سحي. 
الرملة،  �سجن  عيادة  يف  مري�سا 
يف ظروف ل اإن�سانية، وغري لئقة 
الأ�رسى،  نقل  ويتم  باملر�سى. 
اإىل  امل�ستع�سية،  احلالت  يف 
امل�ست�سفيات املدنية الإ�رسائيلية، 
الفحو�سات  لإجراء  خا�س  ب�سكل 
موؤ�س�سات  وتوثق  ال�رسورية. 
با�ستمرار حالت عديدة  الأ�رسى 
من املعاملة التمييزية والعن�رسية 
امل�ست�سفيات  يف  الأ�رسى  جتاه 
اإ�سافة  الإ�رسائيلية،  املدنية 
لتكبيل الأ�سري املري�س من قدمه 
بال�رسير، طوال فرتة مكوثه  ويده 

يف امل�ست�سفى.
ويعمد الحتالل اإىل املماطلة يف 
املر�سى،  لالأ�رسى  العالج  تقدمي 
يف  اأم  الدواء،  تقدمي  يف  �سواء 
ال�رسورية  الفحو�سات  اإجراء 
املر�سية  احلالة  لت�سخي�س 
اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  لالأ�سري، 
وظهور  املر�سية  حالتهم  تفاقم 
اأحيان  يف  جديدة  �سحية  م�ساكل 

كثرية.

يف معاناة  ف�شل ال�شّ
اأخرى لالأ�شرى يف 

ال�شجون

ت�سعى �سلطات الحتالل اإىل جعل 
كل تفا�سيل حياة الأ�رسى �رسباً من 
التقلبات  يف  حتى  واملعاناة  الأمل 
احلرارة  ارتفاع  فمع  املناخية، 
الرطوبة،  وكذلك  متزايد  ب�سكل 
ال�سجون  داخل  التهوية  وقلة 
ومراكز توقيفها، تت�ساعف معاناة 
املعتقالت  يف  خ�سو�ساً  الأ�رسى 
من  القريبة  وتلك  ال�سحراوية 
بع�سها  يف  تنت�رس  حيث  ال�ساحل، 
واحل�رسات،  الكريهة  الروائح 
غالب  يف  الأ�رسى  الإدارة  وحترم 
اأو  الهوايات  �رساء  من  الأحيان 
ال�سجون،  يف  مكيفات  تركيب 

قطع  الأحيان  بع�س  يف  وتتعمد 
من  الأ�رسى  حرمان  اأو  املياه 
العزل  اأق�سام  يف  البارد  املاء 

النفرادي.
ووفق �سهادات الر�سد واملتابعة، 
تزايد  يف  الأ�رسى  �سكاوى  فاإن 
درجات  ارتفاع  حول  م�ستمر 
يف  �سيما  ل  والرطوبة  احلرارة 
ك�سجن  ال�سحراوية  ال�سجون 
و"رميون"  و"نفحة"  "ال�سبع"، 
ويف  اخليام(،  )اأق�سام  و"النقب" 
كـ"الدامون"،  القدمية  ال�سجون 
والعزل كـ"الرملة - نيت�سان" حتت 
الأر�س، وعالية الرطوبة كـ"�سطة" 

و"جلبوع".

غرامات  �شيكل  األف   60
بحق االأ�شرى االأطفال 
يف "عوفر" خالل ماي 

املا�شي

الحتالل  حماكم  فر�ست  فقد 
خالل �سهر اأيار، اأحكاًما بال�سجن 
الأ�رسى  من  عدد  بحق  الفعلي 
الع�سكري،  "عوفر"  يف  الأطفال 
باهظة  مالية  لغرامات  بالإ�سافة 
 60 من  لأكرث  جمموعها  و�سل 
األف �سيكل، حيث اأُدخل اإىل �سجن 
املن�رسم،  اأّيار  خالل  "عوفر" 
ق�سم  اإىل  الأطفال  من  اأ�سرًيا   43
اعتقلوا   22 الأ�سبال،  الأ�رسى 
الطرقات،  من  و12  املنازل،  من 
و2  ت�ساريح،  حيازتهم  لعدم  و7 
من  و�ُسجل  ا�ستدعائهما.  بعد 
القا�رسين  الأ�رسى  هوؤلء  بني 
الذي جرى اعتقالهم خالل ال�سهر 
اعتقالهم  مت  فتية   4 املذكور، 
من  عليهم  النريان  اإطالق  بعد 
تعر�سوا  اآخرون  و9  الحتالل، 
اعتقالهم  اأثناء  والتنكيل  لل�رسب 
التحقيق  مراكز  اإىل  واقتيادهم 
عدد  توثيق  مت  كما  الإ�رسائيلية، 
الأطفال املحكومني بذات ال�سهر، 
وهم 31 طفال، وتراوحت الأحكام 
يوماً   31 بني  ما  الفعلي  بال�سجن 

اإىل 10 اأ�سهر.

وجهت نيابة مكافحة الف�ساد 
الرئي�س  للرئي�س  اتهامات 
ال�سوداين ال�سابق عمر الب�سري 
بينما ظهر للمرة الأوىل منذ 
اأبريل ني�سان  الإطاحة به يف 

املا�سي.
الب�سري  اأن  �ساهد  وذكر 
املالب�س  يرتدي  كان  الذي 
ال�سودانية التقليدية، اجللباب 
يف  اقتيد  والعمامة،  الأبي�س 
�سيارة تويوتا لند كروزر اإىل 
العا�سمة  يف  النيابة  مكتب 
اإىل  الب�سري  وبدا  اخلرطوم، 
قبل  كان  مثلما  بعيد  حد 
من  بر�ساقة  و�سار  اعتقاله 
وابت�سم  املبنى  اإىل  ال�سيارة 
الذين  للحرا�س  وحتدث 
خرج  دقائق  وبعد  يقتادونه، 
توجيه  بعد  الوجه  متجهم 

املدعني اتهامات له.
اهلل  عبد  الدين  عالء  وقال 
الف�ساد  مكافحة  نيابة  وكيل 
”النيابة  املالية  والتحقيقات 
الرئي�س  املتهم  ا�ستدعت 
ال�سابق ووجهت له تهم حيازة 
املال الأجنبي وا�ستالم هدايا 
واأبلغته  ر�سمية  غري  ب�سورة 

بحقه يف ال�ستئناف“.
اختبارا  حماكمته  و�ستمثل 
املجل�س  جدية  ملدى 
حمو  حماولة  يف  الع�سكري 
امل�ستبد  احلكم  من  اإرثه 
والذي  عاما   30 مدى  على 
النطاق  وا�سع  بعنف  ات�سم 
وانف�سال  اقت�سادي  وانهيار 
ووجهت  ال�سودان،  جنوب 
املا�سي  ال�سهر  للب�سري 
على  بالتحري�س  اتهامات 
وال�سلوع  املحتجني  قتل 
كذلك  املدعون  ويريد  فيه، 
ا�ستجوابه ب�ساأن مزاعم غ�سل 

اأموال ومتويل الإرهاب.
ال�سوداين  العام  النائب  وكان 
قال يوم ال�سبت اإن 41 م�سوؤول 
الب�سري  اإدارة  من  �سابقا 
يف  لال�ستجواب  يخ�سعون 
بالك�سب غري  متعلقة  مزاعم 

امل�رسوع.

�شلل �شيا�شي

بالب�سري  اجلي�س  اأطاح 
بعد  اأفريل   11 يف  واعتقله 
16 اأ�سبوعا من الحتجاجات 
على حكمه. وهو حمتجز يف 
بحري يف  �سجن يف خرطوم 
و�سط  من  املقابلة  اجلهة 

العا�سمة عرب النيل الأزرق.
لكن على الرغم من الإطاحة 
يواجه  ال�سودان  يزال  ل  به 
�سلال جراء مواجهة �سيا�سية 
الع�سكري  املجل�س  بني 
املحتجني  من  وحتالف 
التي  املعار�سة  واأحزاب 
يقودها  باإدارة  تطالب 
مزمع  انتقال  خالل  مدنيون 
وانهارت  للدميقراطية 
اجلانبني  بني  املحادثات 
وزاد  ال�سلطة  تقا�سم  ب�ساأن 
يونيو  من  الثالث  يف  التوتر 
اقتحمت  عندما  حزيران 
قوات الأمن خميم العت�سام 
كان  الذي  اخلرطوم  يف 
احلكام  على  �سغط  و�سيلة 
ال�سلطة  لت�سليم  الع�سكريني 
عدد  اإن  املحتجون  ويقول 
 128 العت�سام  ف�س  قتلى 
ال�سحة  وزارة  تقول  بينما 

اإنهم 61.
وقال حمققون ع�سكريون اإن 
�سباطا حكوميني من خمتلف 
م�سوؤولون  اأنهم  تبني  الرتب 
دون  العت�سام  ف�س  عن 

موافقة.
يف  لل�سحفيني  حديثه  ويف 
نائب  قال  الرئا�سي،  الق�رس 
الع�سكري  املجل�س  رئي�س 
اإن  دقلو  حمدان  حممد 
لقبول  م�ستعد  املجل�س 
املنا�سب  لكبار  مر�سحني 
اقرتحها  التي  احلكومية 
التحالف واأ�ساف ”اإحنا اأ�سال 
ما خمتلفني، والثورة املجيدة 
اإحنا �رسكاء فيها، وهما  دي 
تكنوقراط،  حكومة  بيقولوا 
حكومة  بنقول  كمان  واإحنا 
اإحنا على طول  تكنوقراط.. 
فني...  اخلالف  موافقني، 
الآن املجل�س  م�سكلتنا  اإحنا 

الت�رسيعي غري املنتخب“.

يف اأول ظهور له منذ االإطاحة به

اقتياد الب�سري اإىل نيابة 
مكافحة الف�ساد 
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فر�شة بريك�شت:

ملاذا يدعم »ترامب« خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي؟

د.مروة نظري/مركز 
امل�شتقبل للدرا�شات و 

الأبحاث املتقدمة

اأهمية زيارة »ترامب«:

الثانية«  »اإليزابيث  امللكة  وجهت 
للرئي�س  مبا�رش  ب�شكل  الدعوة 
هي  لتكون  »ترامب«،  الأمريكي 
املرافق  الر�شمي  امل�شيف 
لل�شيف خالل الزيارة، كما اأقامت 
على  ر�شمية  ع�شاء  ماأدبة  امللكة 
»ترامب«  ليكون  ال�شيف،  �رشف 
اأمريكي  رئي�س  ثالث  هو  بذلك 
يتلقى مثل هذه الدعوة من امللكة 
بو�س  »جورج  بعد  »اإليزابيث«، 
البن« عام 2003، و«باراك اأوباما« 
ي�شفي  الذي  الأمر   ،2011 عام 
اأهمية خا�شة على الزيارة تختلف 
حتى عن زيارة »ترامب« للندن يف 

العام املا�شي.
ورمبا من قبيل امل�شادفة اأن ياأتي 
توقيت هذه الزيارة ليحمل دللت 
التحالفات  ل�شبكة  بالن�شبة  مهمة 
والوليات  واأوروبا  بريطانيا  بني 
واأنها  خا�شة  الأمريكية،  املتحدة 
العاملية  احلرب  احتفالت  ت�شبق 
»ترامب«  ح�رش  حيث  الثانية، 
مرا�شم اإحياء الذكرى الـ75 لإنزال 
النورماندي يف بورت�شموث بجنوب 
والرئي�س  امللكة  مع  بريطانيا 
ماكرون«.  »اإميانويل  الفرن�شي 
واأتبع ذلك بزيارة لأيرلندا وفرن�شا 
التي  الحتفالت  يف  للم�شاركة 

اأُعدت لهذه املنا�شبة.
الثنائية  العالقات  اأما على �شعيد 
هذه  فتاأتي  ووا�شنطن،  لندن  بني 
فيه  تخ�شع  وقت  يف  الزيارة 
لختبار  الطرفني  بني  العالقة 
متعدد الأبعاد على خلفية عدد من 
النووي مع  التفاق  الق�شايا، منها 
عنه  بريطانيا  تدافع  الذي  اإيران 
فيما ان�شحبت منه اإدارة »ترامب«، 
جمموعة  م�شاركة  عن  ف�شالاً 
�شبكة  تطوير  يف  ال�شينية  هواوي 
يف  اخلام�س  اجليل  من  الإنرتنت 
بريطانيا وهو ما ترف�شه وا�شنطن 
مهددة باحلد من تبادل املعلومات 

ال�شتخباراتية حال مت ذلك. 

ترتيبات ثنائية 
حمتملة:

تاأييده  اإخفاء  »ترامب«  يحاول  مل 
ا  مبالغاً املحللني  بع�س  يراه  الذي 
فيه لنف�شال بريطانيا عن الحتاد 
كثريين  يدفع  نحو  على  الأوروبي، 
»ترامب«  معاداة  عن  للحديث 
لفكرة  ورف�شه  الأوروبي  للم�رشوع 
يعد  ما  وهو  املوحدة،  اأوروبا 
الأمريكية  لالإدارة  ثابتاًا  ا  موقفاً
اأن  بالذكر  اجلدير  فمن  احلالية، 
الأمريكي  القومي  الأمن  م�شت�شار 

ب�شكل  اأعلن  بولتون«،  »جون 
�رشيح يف مايو 2019 اأن الوليات 
بريطانيا  ان�شحاب  تريد  املتحدة 
ذلك  لأن  الأوروبي،  الحتاد  من 
اأن  معترباًا  الناتو  حلف  �شيقوي 
وم�شتقلة  قوية  اأخرى  دولة  وجود 
يكون  اأن  على  احللف  �شي�شاعد 

اأكرث فاعلية.
موقف  يربز  ال�شياق،  هذا  ويف 
الدعم  �شديد  الأمريكي  الرئي�س 
لالحتاد  بريطانيا  ملغادرة 
ا  الأوروبي، فقد وجه »ترامب« مراراً
لال�شرتاتيجية  وا�شحة  انتقادات 
الوزراء  رئي�شة  اعتمدتها  التي 
الربيطانية »ترييزا ماي« يف ملف 
مبقا�شاة  ون�شحها  بريك�شت، 
ا�شتبق  كما  الأوروبي.  الحتاد 
بالتاأكيد  للندن  زيارته  »ترامب« 
على اأن »بريطانيا حتتاج لتكون لها 
�شئونها  وتدير  اخلا�شة،  حدودها 
وزراء  رئي�س  وحث  بل  اخلا�شة«، 
اخلروج  على  املقبل  بريطانيا 
من  والن�شحاب  اتفاق،  دون  من 
اإذا  حمادثات اخلروج من الحتاد 
ما  لربيطانيا  بروك�شل  تُعِط  مل 
لرف�س  بريطانيا  دعا  كما  تريده، 
دفع ميزانية انف�شالها عن الحتاد 
عدة  »ترامب«  واأكد  الأوروبي. 
مرات على �رشورة م�شاركة زعيم 
فاراج«  »نايجل  بريك�شت  حزب 
الأوروبي  لالحتاد  املناه�س 
ال�شعبوية  مبيوله  واملعروف 
مفاو�شات  يف  املتطرفة  اليمينية 
بالده للخروج من التكتل الأوروبي، 
قبل  من  انتقاد  كان حمل  ما  وهو 
تدخالاً غري  اعترُب  فيما  الكثريين، 
يف  الأمريكي  الرئي�س  من  مقبول 

�شئون لندن. 
يف  »ترامب«  تدخالت  وظهرت 
الأخرية  زيارته  امللف خالل  هذا 
اأعلن  اأوىل،  ناحية  فمن  للندن. 
»ترامب« خالل املوؤمتر ال�شحفي 
بـ«ترييزا  لقائه  بعد  عقده  الذي 
مفاو�شات  اإجراء  عند  اأنه  ماي«، 
بعد  بريطانيا  مع  حرة  جتارة 
�شيكون  �شيء  »كل  فاإن  الربيك�شت 
نظام  ذلك  يف  مبا  الطاولة،  على 
الربيطانية«،  ال�شحية  الرعاية 
ال�شا�شة  حفيظة  اأثار  الذي  الأمر 
الربيطانيني، حتى اإن وزير ال�شحة 
�شارع  هانكوك«  »مات  الربيطاين 
 : قائالاً »ترامب«  على  بالتعليق 
يكون  لن  ال�شحية  الرعاية  »نظام 
�شيدي  مفاو�شات  اأي  من  جزءاًا 
الرئي�س.. لي�س واأنا وزير لل�شحة«، 
عن  للرتاجع  »ترامب«  دفع  ما 
نظام  اأن  ا  موؤكداً ت�رشيحاته، 
ا  مطروحاً لي�س  ال�شحية  الرعاية 
ال�شلع  يق�شد  كان  واأنه  للتفاو�س، 
مثل  اخلدمات  ولي�س  والب�شائع، 

خدمة الرعاية ال�شحية.
اأبعد  خطوةاً  »ترامب«  وذهب 
اأعلن  حيث  ال�شياق؛  هذا  يف 
الوليات  اأن  ذاته  املوؤمتر  يف 

�شتتو�شالن  وبريطانيا  املتحدة 
للغاية  »مهم  جتاري  اتفاق  اإىل 
ومثري لالإعجاب« على حد تعبريه 
بالده  اأن  ا  موؤكداً بريك�شت،  بعد 
مثل  اإبرام  حيال  باللتزام  ت�شعر 
�شاأنها  من  التي  التفاقية  هذه 
امل�شرتكة  التجارة  حجم  زيادة 
اأو  ال�شعف  مبقدار  البلدين  بني 
الآن.  عليه  هي  ما  اأ�شعاف  ثالثة 
وكان الرئي�س الأمريكي قد ا�شتبق 
ذلك بتغريدة اأكد خاللها اأن بالده 
ا جتارياًّا  �شتعر�س على لندن »اتفاقاً
قيود  من  تخلّ�شها  فور  كبرياًا« 
الذي  الأوروبي  التجاري  التكتل 
 46 مدى  على  فيه  ا  ع�شواً كانت 

ا. عاماً

ا�شتنكار التدخالت 
الأمريكية:

ماي«  »ترييزا  ا�شتقبال  ياأتي 
مهامها  اآخر  �شمن  لـ«ترامب« 
اأعلنت  بعدما  للوزراء  كرئي�شة 
املتوقع  من  كان  التي  ا�شتقالتها 
يونيو   7 بحلول  نافذة  ت�شبح  اأن 
احلايل، بيد اأنها �شتبقى يف من�شبها 
حلني العثور على بديل لها بني 13 
ا، ويبدو اأن »ترامب« اعترب  مر�شحاً
زيارته للندن فر�شة مهمة للتوا�شل 
»ماي«،  خلالفة  املر�شحني  مع 
الوزراء  رئا�شة  مكتب  اأعلن  فقد 
اللباقة«  »من  كان  »ترامب«  اأن 
مع  �شيت�شل  باأنه  »ماي«  اأبلغ  اأن 
»اأمر  باأنه  ذلك  ا  وا�شفاً مناف�شيها، 
عقد  اأنه  تردد  كما  منه«.  مفر  ل 
لقاءات مع بع�س هوؤلء املر�شحني 
كوزير البيئة »مايكل جوف«، ووزير 
هانت«.  »جريميي  اخلارجية 
بريك�شت  حزب  زعيم  �رشح  كما 
»لقاء  اأجرى  باأنه  فاراج«  »نايجل 
ا« مع »ترامب« يف مقر �شكن  جيداً

ال�شفري الأمريكي ركز على اإخراج 
بريطانيا من الحتاد الأوروبي. 

اأن  كثرٌي من املراقبني  اعترب  وقد 
الرئي�س  قبل  من  التحركات  هذه 
حملها،  غري  يف  كانت  الأمريكي 
الكثري  حفيظة  اأثارت  واأنها 
ا يف ال�شاأن  باعتبارها تدخالاً �شافراً
بعدما  وذلك  لربيطانيا،  الداخلي 
لربيطانيا  زيارته  »ترامب«  ا�شتبق 
دعمه  خاللها  اأكد  بت�رشيحات 
لوزير اخلارجية الربيطاين ال�شابق 
)املناوئ  جون�شون«  »بوري�س 
كخليفة  الأوروبي(  لالحتاد 
ا  اأنه �شيكون رئي�شاً ا  لـ«ماي«، موؤكداً

ا للحكومة الربيطانية«.  ممتازاً
الرئي�س  دعم  اأن  من  الرغم  وعلى 
جون�شون«  لـ«بوري�س  الأمريكي 
اأن  اإل  مفاجئاًا؛  اأو  ا  جديداً لي�س 
توقيت اإعالنه يف هذه املرة يبدو 
ظل  يف  ياأتي  لأنه  ح�شا�شية،  اأكرث 
تعي�شها  التي  ال�شتقطاب  حالة 
وزراء  رئي�س  عن  بحثاًا  لندن 
ا  جديد. الأمر الذي ا�شتفز قطاعاً
ا من قادة الأحزاب والنواب  عري�شاً
الربيطانيني الذين وّجهوا اتهامات 
طويل  عرف  بك�رش  لـ«ترامب« 
ال�شئون  يف  التدخل  بعدم  الأمد 
زعيم  هوؤلء  ومن  ال�شيا�شية. 
كوربني«  »جريميي  العمال  حزب 
»ترامب«  ت�رشيحات  اعترب  الذي 
ال�شئون  يف  �رشيح  تدخل  مبثابة 
اأن  ا  موؤكداً الربيطانية،  الداخلية 
�شيختارون  من  هم  الربيطانيني 
»ترامب«  ولي�س  »ماي«،  خليفة 
فيما  املحافظني.  حزب  حتى  اأو 
املحافظني  حزب  وكيل  و�شف 
ال�شري  اخلارجية  لل�شئون  ال�شابق 
ت�رشيحات  ريفكيند«  »مالكومل 
واأنانية«  »نرج�شية  باأنها  »ترامب« 
لرئي�س  بالن�شبة  م�شبوقة  و«غري 

الوليات املتحدة«.

معار�شة �شعبية

اأثاره  الطبيعّي يف ظل ما  كان من 
اأن  خالفية  ق�شايا  من  »ترامب« 
ت�شهد زيارته لربيطانيا اعرتا�شات 
�شعبية على الزيارة وعلى �شيا�شاته 
ب�شفة عامة. وقد �شملت مظاهر 
�شخ�شيات  مقاطعة  العرتا�شات 
خالل  »ترامب«  لقاء  معار�شة 
زعيم  من  كل  قاطع  فقد  زيارته، 
كوربني«  »جريميي  العمال  حزب 
بريكو«  »جون  الربملان  ورئي�س 
ماأدبة الع�شاء الر�شمي التي اأقيمت 
الأمريكي يف  الرئي�س  على �رشف 

ق�رش باكينجهام.
التوتر  زاد  ثانية،  ناحية  من 
وعمدة  الأمريكي  الرئي�س  بني 
زيارة  قبيل  خان«  »�شادق  لندن 
اأقوى  ب�شكل  وا�شتمر  »ترامب«، 
و�شف  قد  »خان«  وكان  خاللها، 
»دونالد  ي�شتخدمها  التي  اللغة 
بتلك  موؤيديه  حل�شد  ترامب« 
القرن  »فا�شيو  ا�شتخدمها  التي 
ي�شهم  ذلك  اأن  معترباًا  الع�رشين«، 
يف تهديد احلقوق واحلريات التي 
والقيم  الأنف�س  ب�شق  ك�شبها  مت 
التي حددت املجتمعات الليربالية 
ا.  والدميقراطية لأكرث من 70 عاماً
ال�شجادة  فر�س  »خان«  وعار�س 
الأمريكي  للرئي�س  احلمراء 
ومعاملتهما  »ميالنيا«  وزوجته 
فيما  الزيارة.  اإبان  معاملة خا�شة 
ا�شتثنائياًّا  ا  هجوماً »ترامب«  �شن 
فقط  حلظات  قبل  »خان«  على 
ا اإياه باأنه  من زيارته للندن، وا�شفاً
ا بحماقة« جتاه رئي�س  كان »بغي�شاً
الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
ا -بكل  معترباًا اأنه اأدى عمالاً فظيعاً

املقايي�س- ب�شفته عمدة لندن. 
زعيم  قاد  ثالثة،  ناحية  ومن 
»جريمي  املعار�س  العمال  حزب 

�شد  حا�شدة  مظاهرات  كوربني« 
وحلق  لندن.  و�شط  »ترامب« 
بالون عمالق يحمل �شورة منددة 
احتّج  فيما  »ترامب«،  ب�شيا�شات 
لندن  و�شط  يف  الأ�شخا�س  اآلف 
زيارة  من  الثاين  اليوم  خالل 
ُو�شفت  واإن  للبالد،  »ترامب« 
اأقل بكثري  باأنها  اأعداد املحتجني 
من ع�رشات الآلف الذين خرجوا 
العام  زيارته  على  ا  احتجاجاً
املا�شي. واأُطلق على املظاهرات 
»كرنفال  ا�شم  لـ«ترامب«  املناوئة 
معار�شتهم  عن  تعبرياًا  املقاومة« 
الحتجاج  يف  و�شارك  لـ«ترامب«. 
ن�شطاء يف جمال البيئة ومناه�شة 
املراأة.  وحقوق  العن�رشية 
بالن�شبة  الأهم  امللف  عن  ف�شالاً 

للربيطانيني وهو الربيك�شت.
اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  ا،  ختاماً
اهتمام الرئي�س الأمريكي »ترامب« 
فقط  يكن  مل  الربيك�شت  بق�شية 
بل  للندن،  زيارته  على  ا  م�شيطراً
امتد خالل زيارته لأيرلندا، حيث 
لقاءه  اأعقبت  ت�رشيحات  اأ�شار يف 
»ليو  الأيرلندي  الوزراء  رئي�س  مع 
تكون  »لن  اإنه  قائالاً  فارادكار« 
يف  الإطالق  على  م�شكلة  هناك 
بعد  الأيرلندية  احلدود  م�شاألة 
الربيك�شت.. الأمور �شت�شري ب�شكل 
ما  احلدود«،  اأو  اجلدار  مع  جيد 
 : قائالاً للتدخل  »فاراكار«  دفع 
على  ا  جداراً نريد  ل  »لكننا 
اإىل  يوؤ�رش  الذي  الأمر  احلدود«، 
على  يكن  مل  رمبا  »ترامب«  اأن 
دراية باأن املع�شلة تكمن يف رغبة 
الأطراف املعنية يف اإبقاء احلدود 
»اتفاقية  لبنود  ا  احرتاماً مفتوحة 
ا  اجلمعة الطبية« التي اأنهت عقوداً
من العنف الدامي يف اأيرلندا، مما 
التي  املع�شالت  اأبرز  اأحد  ي�شكل 
اإدارتها  يف  بريطانيا  تواجهها 

مللف بريك�شت.

مل ُيخِف الرئي�س الأمريكي »دونالد ترامب« ترحيبه بخروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي خالل زيارته الأخرية اإىل لندن، اإذ ترى الإدارة الأمريكية اأنه بعد 
بريك�شت �شت�شبح بريطانيا من اأقوى حلفاء وا�شنطن خا�شًة يف حلف الناتو، بالإ�شافة لتعزيز التحالف بني الدولتني يف مواجهة ال�شني خالل احلرب التجارية 

الأمريكية. ولقد دفع ذلك »ترامب« للقاء العديد من املر�شحني خلالفة رئي�شة الوزراء الربيطانية »ترييزا ماي« مع اإبداء موقفه حول ترتيبات ما بعد »ترييزا ماي«. 
ويف املقابل، عار�شت العديد من التيارات ال�شيا�شية يف بريطانيا تدخالت »ترامب« يف ال�شئون الداخلية، موؤكدين اأن لندن �شتظل لها �شيا�شة م�شتقلة حتى يف حال 

خروجها من الحتاد الأوروبي. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ : مالكي توفيق حم�رض ق�شائي لدى دائرة اخت�شا�س جمل�س

ق�شاء اجللفة 
حي غري�شي عبد الغني عني و�شارة

الهاتف : 0776.81.42.34/0555.29.41.43
 ن�رض م�شتخرج من قائمة �رضوط البيع

مع انقا�س ع�رض الثمن الأ�شا�شي طبقا لن�س املادة 754 من ق ا م ا
طبقا للمادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

اأ مديرية اجللفة ممثلة ذ  �س  للو�شط  الغاز  و  الكهرباء  توزيع  : �رضكة   بطلب من 
 مبديرها

 )الكائن مقرها : اجللفة   )دائن حاجز
 �شد : خلوي م�شطفى بن ارزقي / ال�شاكن : منطقة ال�رض�شو بلدية بنهار )حمجوز

)عليه
رئي�س ال�شيد  عن   2013/12/25  : بتاريخ  ال�شادر   13/295 رقم  الأمر   مبقت�شى 
�شكن يف  املتمثل  العقار  على  التنفيذي  باحلجز  القا�شي  و  و�شارة  عني   حمكمة 
 فردي يقع بحي املقراين بناية 71 رقم 61 مبدينة عني و�شارة اجللفة يتكون من
 03 غرف و مطبخ و حمام و مرحا�س و 02 بهو م�شاحة العقار الجمالية تبلغ 116
 م2 ، حدوده كالتايل : �رضقا : طريق ، غربا: ملك الدولة ، �شمال : طريق ، جنوبا

. : بن زرقة كمال
 يعلن الأ�شتاذ : مالكي توفيق حم�رض ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجللفة
 باأنه مت تاأجيل جل�شة البيع باملزاد العلني لتاريخ 2019/07/17 بقاعة اجلل�شات رقم

 02 على ال�شاعة )14:00( الثانية م�شاءا
و ماليني  اأربعة   ( دج   4.559.600.00 ب  العقار  لبيع  الفتتاحي  ال�شعر   وحدد 

.خم�شمائة و ت�شعة و خم�شون الف و �شتمائة دينار جزائري
 و ميكن الطالع على قائمة �رضوط البيع باأمانة �شبط حمكمة اأو مبكتب املح�رض

 الق�شائي
مالحظة : مع انقا�س ع�رض الثمن الأ�شا�شي طبقا لن�س املادة 754 من ق ا م ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�رضة

حكم باحلجر
تاريخ  19/02134 الفهر�س:  رقم   19/01204 اجلدول:   رقم 

 احلكم: 19/05/28
علنيا الأ�رضة  �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة   حكمت 
يف ال�شري  اإعادة  دعوى  قبول  ال�شكل:  يف  ح�شوريا:   اإبتدائيا 
 الق�شية. يف املو�شوع: اإفراغا للحكم ال�شادر عن حمكمة احلال
ق�شت  18/00600 فهر�س:  رقم  2019 حتت  فيفري   05  بتاريخ: 
 املحكمة بامل�شادقة على تقرير اخلربة املعدة من طرف اخلبري
 املودعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ: 20 مار�س 2019 رقم
املرجع اأول: احلجر على  الأمر ب:  وبالنتيجة   19/109  اإيداع: 
دي�شمرب  01 بتاريخ  املولودة  نفي�شة  الرحمان  عبد  بن   �شدها 
 1993 ببلدية اجللفة لأبيها اأحمد واأمها دحمون رمي. ثانيا: تعيني
 املرجعة )والدتها( دحمون رمي كمقدم عليها لرعايتها وت�شيري
 �شوؤونها على اأن تلتزم با�شتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد
بذا الأ�رضة.  قانون  من   88 املادة  ن�س  يف  الواردة   الت�رضفات 
اأعاله، املذكور  بالتاريخ  وعلنيا  جهرا  به  واأف�شح  احلكم   �شدر 

 .وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 مكتب الأ�شتاذ : مالكي توفيق حم�رض ق�شائي لدى حمكمة عني و�شارة

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجللفة
حي غري�شي عبد الغني عني و�شارة

الهاتف : 0776.81.42.34/0555.29.41.43
 ن�رض م�شتخرج من قائمة �رضوط البيع

مع انقا�س ع�رض الثمن الأ�شا�شي طبقا لن�س املادة 754 من ق ا م ا
 طبقا للمادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

 بطلب من ورثة حقا�س الهادي بن العلواين و هم اأرملته طيبي فاطمة بنت اأحمد ا�شالة عن نف�شها و نيابة
 عن اأبنائها الق�رض حقا�س مروى و حقا�س ر�شوان عبد اجلليل

 العنوان : عني و�شارة ولية اجللفة
 �شد : ورثة املرحوم حقا�س الهادي بن العلواين و ورثة والده حقا�س العلواين بن الباهي

2019/  01/  14  : بتاريخ  و�شارة  كتابة �شبط حمكمة عني  لدى  املودعة  البيع  قائمة �رضوط  على  بناء    و 
 رقم الرتتيب : 19/00036

. يعلن الأ�شتاذ : مالكي توفيق حم�رض ق�شائي لدى حمكمة عني و�شارة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجللفة
 عن بيع العقارين التاليني : 01-العقار الواقع بحي هواري بومدين مدينة عني و�شارة ولية اجللفة مكون من
 طابق اأر�شي يحتوي على �شبعة غرف و مرحا�س و م�شتودع م�شاحته الجمالية 560 م2 واقع باملجموعة
البيع املوؤرخ يف 09 /2003/11 حتت رقم التجزئة مدينة عني و�شارة ح�شب عقد   88 مكرر من خمطط 
بتاريخ و�شارة  بعني  العقارية  باملحافظة  امل�شهر  حممد  نحاد  الأ�شتاذ  مبعرفة  املحرر   2003/1271 
 2003/12/22 حجم 22 رقم 25 يحدد ال�شعر الفتتاحي للمزايدة مببلغ 19.600.000 دج ت�شعة ع�رض مليون

 و �شتمائة الف دينار جزائري
يتكون و�شارة  رقم 02 عني   14 رقم  ديدو�س مراد مقاطعة  الواقع بحي  لل�شكن  املعد  للعقار   02-بالن�شبة 
زائد م2   36 م�شاحته   م�شتودع  و  م2   16.31 و  م2   19.79 التوايل  على  م�شاحتهما  جتاريني  حملني   من 
ينتمي م2   258.61 الجمالية  م�شاحته  فناء  و  غرفتني  و  ال�شتقبال  قاعة  و  مرحا�س  و  حمام  و   مطبخ 
 ملجموعة عر�س رقم 88 مبوجب عقد �شهرة موؤرخ يف 1997/08/14 فهر�س رقم 97/884 مبعرفة الأ�شتاذ
 حممد �رضابر و امل�شهر باملحافظة العقارية حا�شي بحبح بتاريخ 1997/09/21 حجم 32 رقم 28 يحدد
 ال�شعر الفتتاحي للمزايدة مببلغ 25.704.900 دج خم�شة وع�رضون مليون و �شبعمائة الف و اأربعة الف

 و ت�شعمائة دينار جزائري
 �رضوط البيع : اإ�شافة اإىل ال�رضوط الواردة يف قائمة البيع ، فاإن الرا�شي عليه املزاد يتحمل الأعباء القانونية
 مبا فيها دفع حال انعقاد اجلل�شة خم�س الثمن و امل�شاريف و الر�شوم و احلقوق امل�شتحقة ، و بدفع املبلغ
 الباقي يف اأجل 08 اأيام املوالية لر�شو املزاد باأمانة �شبط املحكمة ، و على الراغب يف املزايدة الطالع

 على قائمة �رضوط البيع مبكتب املح�رض الق�شائي املبني اأعاله اأو بكتابة �شبط املحكمة
 و لالإعالم فاإن جل�شة البيع باملزاد العلني قد حددت  بتاريخ 2019/07/03 بقاعة اجلل�شات رقم 02

 على ال�شاعة الثانية م�شاء و ميكن الطالع على قائمة �رضوط البيع باأمانة �شبط املحكمة اأو مبكتب
 املح�رض الق�شائي

. اثباتا لذلك و حتت �شائر التحفظات حررنا هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�رضة

حكم باحلجر

احلكم: تاريخ   19/01523 الفهر�س:  رقم   19/00162 اجلدول:   رقم 
19/04/09 

اإبتدائيا علنيا  الأ�رضة  �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة   حكمت 
املو�شوع: يف  الق�شية.  يف  ال�شري  اإعادة  دعوى  قبول  ال�شكل:  يف   ح�شوريا: 
 اإفراغا للحكم ال�شادر عن حمكمة احلال بتاريخ: 23 اأكتوبر 2018 حتت رقم
 فهر�س: 18/02998 ق�شت املحكمة بامل�شادقة على تقرير اخلربة املعدة
بتاريخ: 19 دي�شمرب اأمانة �شبط املحكمة  لدى   من طرف اخلبري املودعة 
املرجع على  احلجر  اأول:  ب:  الأمر  وبالنتيجة   18/345 اإيداع:  رقم   2018 
لأبيه اجللفة  ببلدية   1995 جوان   10 بتاريخ  املولود  حممد  عرا�شي   �شده 
 عبد الرحمان واأمه بو�شوار خ�رضة. ثانيا: تعيني املرجعة )والدته( بو�شوار
 خ�رضة كمقدم عليه لرعايته وت�شيري �شوؤونه على اأن تلتزم با�شتئذان املحكمة
 يف حالة قيامه باأحد الت�رضفات الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون الأ�رضة.
 وتبعا ملنطوق احلكم حتت جدول رقم: 19/01257 رقم فهر�س: 19/02283
 بتاريخ: 19/06/11 يف ال�شكل: قبول الدعوى يف املو�شوع: ت�شحيح منطوق
 احلكم املذكور اعاله وذلك على النحو التايل: »... احلجر على املرجع �شده
 عرا�شي حممد املولود بتاريخ 10 جوان 1995 ببلدية اجللفة لأبيه املختار
 بدل من ...عبد الرحمان ...« والباقي بدون تغيري مع الأمر بالتاأ�شري حكم
الن�شخ امل�شتخرجة منه وتبليغ اأ�شل احلكم امل�شحح معلى   الت�شحيح على 
بالتاريخ وعلنيا  جهرا  به  واأف�شح  احلكم  �شدر  بذا  به.  املعنيون   اخل�شوم 

 .املذكور اأعاله، وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط

الو�شط:2019/06/18

  مبنا�شبة اإجتياز البنية " ليديا بن
 عمار"  اإمتحان التعليم الإبتدائي
 مبعدل 9,18 والنجاح اإىل ال�شنة
 الوىل املتو�شط يتقدم لها اأبويها

 الكرميان باأحر التهاين متمنيني لها
    النجاح والفالح يف م�شتقبلها الدرا�شي

INVESTPLUS  تهنئة

اإلدارة و املوارد البشرية

 

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

ANEP N°:  1916013729
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موؤ�ش�شات الأ�شرى

 االحتالل اعتقل )421( 
فل�شطينيا/ة خالل �شهر ماي 2019
اعتقلت قوات الحتالل )421( فل�شطينيًا/ات من الأر�ض الفل�شطينية 
املحتلة، خالل �شهر ماي 2019، من بينهم )78( طفاًل، و)6( من الن�شاء.

وحقوق  الأ�رسى  موؤ�س�سات  وت�سري 
الفل�سطيني،  الأ�سري  )نادي  الإن�سان 
الأ�سري  لرعاية  ال�سمري  موؤ�س�سة 
�سئون  هيئة  الإن�سان،  وحقوق 
ورقة  �سمن  واملحّررين(؛  الأ�رسى 
اأن  اإىل  اليوم،  اأ�سدرتها  حقائق 
 )145( اعتقلت  الحتالل  �سلطات 
و)59(  القد�س،  مدينة  من  مواطناً 
مواطناً من حمافظة رام اهلل والبرية، 
و)60( مواطناً من حمافظة اخلليل، 
جنني،  حمافظة  من  مواطناً  و)30( 
 )21( حلم  بيت  حمافظة  ومن 
مواطناً   )32( اعتقلت  فيما  مواطناً، 
نابل�س، ومن حمافظة  من حمافظة 
مواطناً،   )13( اعتقلت  طولكرم 
واعتقلت )19( مواطناً من حمافظة 
طوبا�س  حمافظة  من  اأما  قلقيلية، 
الحتالل  �سلطات  اعتقلت  فقد 
من   )8( كماواعتقلت  مواطنني،   )8(
حمافظة �سلفيت، واعتقلت )14( من 
اأريحا، بالإ�سافة اإىل )12(  حمافظة 

مواطناً من قطاع غزة.
وبذلك بلغ عدد الأ�رسى واملعتقلني 
الحتالل  �سجون  يف  الفل�سطينيني 
منهم   ،)5500( نحو  اأّيار  نهاية  حّتى 
)43( �سيدة، فيما بلغ عدد املعتقلني 
نحو  الحتالل  �سجون  يف  الأطفال 
الإداريني  واملعتقلني  طفاًل،   )220(

قرابة )500(.
واقع  على  ت�سليط  يلي  وفيما 
الحتالل،  معتقالت  يف  املعتقلني 
التي  والإجراءات  ال�سيا�سات  واأبرز 
خالل  الحتالل  �سلطات  مار�ستها 

�سهر اأّيار:

الإ�شرابات خالل �شهر 

ماي 2019

اإ�رساباتهم  وا�سل عدد من الأ�رسى 
خالل  الإداري  لالعتقال  الراف�سة 
ح�سن  منهم الأ�سري  اأّيار،  �سهر 
خالل  اإ�رسابه  بداأ  العويوي الذي 
�سهر اأفريل، وو�سل اإىل مرحلة �سحية 
تعّنت وا�سح من  خطرية، قابل ذلك 
قبل �سلطات الحتالل بتلبية مطلبه 

واإنهاء اعتقاله الإداري.
من  جملة  املوؤ�س�سات  ووّثقت 
نّفذتها  التي  النتقامية  الإجراءات 
اإدارة معتقالت الحتالل بحقه منذ 
عزله  منها:  الإ�رساب،  يف  �رسوعه 
ونقله  العائلة،  زيارة  من  وحرمانه 
املتكرر من معتقل اإىل اآخر، وكذلك 
املدنية، عدا عن  امل�ست�سفيات  اإىل 
ينفذها  التي  التنكيلية  الإجراءات 

ال�ّسجانون على مدار ال�ساعة.
علماً اأن الأ�سري العويوي من حمافظة 
عاماً(،   35( العمر  من  اخلليل،ويبلغ 
وكان  اأطفال،  ثالثة  وله  متزوج  وهو 
كان  مرات،  عدة  �سابقاً  اُعتقل  قد 

اآخرها يف 15 جانفي 2019.
كما خا�س الأ�سري ب�سام اأبو عكر من 
اإ�رساباً  حلم  بيت  يف  عايدة  خميم 
عن الطعام يف تاريخ 21 اأّيار، رف�ساً 
منذ  املتوا�سل  الإداري  لعتقاله 
اإ�رسابه  واأنهى  التوايل،  على  عامني 
يق�سي  اتفاق  اإىل  التو�سل  بعد 

بتحديد �سقف اعتقاله الإداري.
من  وهو  عكر  اأبو  الأ�سري  ق�سى 
يف  جمموعه  ما  الأ�رسى  قيادات 
بني  ون�سف،  عاماً   )24( العتقال 
اأن  علماً  اإداري.  واعتقال  اأحكاٍم 
الأ�سري اأبو عكر معتقل منذ 27 مّتوز 

من  �سبعة  وله  متزوج  وهو   ،2017
الأبناء.

خا�سوا  الذين  الأ�رسى  بني  ومن 
�سهر  خالل  الطعام  عن  اإ�رسابات 
من  حروب  اأحمد  الأ�سري  / ماي: 
بدر  ثائر  والأ�سري  اخلليل،  حمافظة 
املقعد  والأ�سري  لقيا،  بيت  بلدة  من 
اخلليل،  من  عبيدو  معتز  واجلريح 
من  مالي�سة  مراد  الأ�سري  وكذلك 

جنني.
 

الإهمال الطبي

يعانون  اأ�سرياً   750 من  اأكرث  يزال  ل 
من  الطبي  الإهمال  �سيا�سة  من 
حيث  الحتالل،  �سجون  اإدارة  قبل 
تُطبقها بحقهم ب�سكل ممنهج كو�سيلة 

لالنتقام منهم وال�سغط عليهم.
فواقع الإهمال الطبي بحق الأ�رسى 
خطورة  يزداد  الحتالل  �سجون  يف 
اإدارة  ت�سعيد من قبل  مع كل موجة 
ال�سجون، والتي كانت اآخرها �سل�سلة 
تلت  التي  الت�سييقية  الإجراءات 
الحتالل  وزير  جلنة  تو�سيات  ن�رس 
جلعاد اأردان، للت�سييق على الأ�رسى 
العام  من  �سبتمرب  يف  الفل�سطينيني، 
الت�سييقات  تلك  �سملت  املا�سي. 
الطبي  الإهمال  ل�سيا�سة  ت�سعيًدا 
واجلرحى،  املر�سى  الأ�رسى  بحق 
معاناتهم  م�ساعفة  اإىل  اأدى  مما 
الإفراج  بعد  اآثار املر�س، حتى  من 

عنهم.
 وي�ستخدم الحتالل �سيا�سة الإهمال 
و�سغط  تعذيب  كو�سيلة  الطبي 
على  احل�سول  بهدف  الأ�رسى  على 
ك�رس  بهدف  اأو  منهم،  اعرتافات 

معاناتهم  وم�ساعفة  معنوياتهم 
خالل  من  وذلك  ال�سجون.  داخل 
ماأ�س�سة لالإهمال الطبي متجذرة يف 
واملعتقالت.  ال�سجون  نظام  طبيعة 
على  ال�سجون،  عيادات  فتفتقر 
طبية  طواقم  اإىل  املثال،  �سبيل 
لإجراء  طبية  اأجهزة  اأو  متخ�س�سة 
التعامل  ويتم  الزمة،  الفحو�سات 
منها  ي�سكو  التي  امل�ساكل  كافة  مع 
حالة  يف  اأما  بامل�سكنات.  الأ�رسى 
للمري�س،  ال�سحي  الو�سع  تفاقم 
الرملة،  �سجن  عيادة  اإىل  نقله  فيتم 
التي ل تختلف عن عيادات ال�سجون 
من حيث العناية ال�سحية املطلوبة. 
ترتكز  الرملة  �سجن  عيادة  اأن  غري 
من  امل�ستع�سية  احلالت  فيها 
يعانون تدهوًرا حاًدا  الذين  الأ�رسى 
حالًيا  ويقبع  ال�سحي.  و�سعهم  يف 
�سجن  عيادة  يف  مري�س  اأ�سري   15
الرملة، يف ظروف ل اإن�سانية، وغري 
لئقة باملر�سى. ويتم نقل الأ�رسى، 
اإىل  امل�ستع�سية،  احلالت  يف 
الإ�رسائيلية،  املدنية  امل�ست�سفيات 
الفحو�سات  لإجراء  خا�س  ب�سكل 
موؤ�س�سات  وتوثق  ال�رسورية. 
الأ�رسى با�ستمرار حالت عديدة من 
والعن�رسية جتاه  التمييزية  املعاملة 
املدنية  امل�ست�سفيات  يف  الأ�رسى 
الأ�سري  لتكبيل  اإ�سافة  الإ�رسائيلية، 
بال�رسير،  ويده  قدمه  من  املري�س 

طوال فرتة مكوثه يف امل�ست�سفى.
يف  املماطلة  اإىل  الحتالل  ويعمد 
املر�سى،  لالأ�رسى  العالج  تقدمي 
�سواء يف تقدمي الدواء، اأم يف اإجراء 

لت�سخي�س  ال�رسورية  الفحو�سات 
احلالة املر�سية لالأ�سري، الأمر الذي 
املر�سية  حالتهم  تفاقم  اإىل  يوؤدي 
يف  جديدة  �سحية  م�ساكل  وظهور 

اأحيان كثرية.
 

يف معاناة  ف�شل ال�شّ
اأخرى لالأ�شرى يف 

ال�شجون

ت�سعى �سلطات الحتالل الإ�رسائيلية 
اإىل جعل كل تفا�سيل حياة املعتقلني 
الأمل  من  �رسباً  الفل�سطينيني 
واملعاناة حتى يف التقلبات املناخية، 
ب�سكل  احلرارة  درجات  ارتفاع  فمع 
متزايد وكذلك الرطوبة وبقلة التهوية 
ومراكز  الإ�رسائيلية  ال�سجون  داخل 
الأ�رسى  معاناة  تت�ساعف  توقيفها، 
خ�سو�ساً يف املعتقالت ال�سحراوية 
حيث  ال�ساحل،  من  القريبة  وتلك 
الكريهة  الروائح  بع�سها  يف  تنت�رس 
الأ�رسى  الإدارة  واحل�رسات، وحترم 
يف غالب الأحيان من �رساء الهوايات 
ال�سجون،  يف  مكيفات  تركيب  اأو 
وتتعمد يف بع�س الأحيان قطع املياه 
البارد  املاء  من  الأ�رسى  حرمان  اأو 

يف اأق�سام العزل النفرادي.
واملتابعة،  الر�سد  �سهادات   ووفق 
تزايد  يف  الأ�رسى  �سكاوى  فاإن 
م�ستمر حول ارتفاع درجات احلرارة 
ال�سجون  يف  �سيما  ل  والرطوبة 
ال�سحراوية ك�سجن "ال�سبع"، و"نفحة" 
و"رميون" و"النقب" )اأق�سام اخليام(، 

كـ"الدامون"،  القدمية  ال�سجون  ويف 
حتت  نيت�سان"   - كـ"الرملة  والعزل 
كـ"�سطة"  الرطوبة  وعالية  الأر�س، 

و"جلبوع".
 18 يقارب  ما   ( �سيكل  األف   60
غرامات  امريكى(  دولر  الف 
"عوفر"  يف  الأطفال  الأ�رسى  بحق 
حماكم  فر�ست  املا�سي  اأّيار  خالل 
�سهر  خالل  الإ�رسائيلي  الحتالل 
اأّياراملا�سي، اأحكاًما بال�سجن الفعلي 
الأطفال  الأ�رسى  من  عدد  بحق 
"عوفر"  معتقل  يف  املحتجزين 
الع�سكري، بالإ�سافة لغرامات مالية 
من  لأكرث  جمموعها  و�سل  باهظة 
اإىل  حيث  اأُدخل  �سيكل(،  األف   60(
�سجن "عوفر" خالل اأّيار املن�رسم، 
ق�سم  اإىل  الأطفال  من  اأ�سرًيا   )43(
من  اعتقلوا   )22( الأ�سبال،  الأ�رسى 
و)7(  الطرقات،  من  و)12(  املنازل، 
بعد  و)2(  ت�ساريح،  حيازتهم  لعدم 
ا�ستدعائهما. و�ُسجل من بني هوؤلء 
جرى  الذي  القا�رسين  الأ�رسى 
اعتقالهم خالل ال�سهر املذكور، )4( 
فتية مت اعتقالهم بعد اإطالق النريان 
عليهم من قبل جنود الحتالل، و)9( 
والتنكيل  لل�رسب  تعر�سوا  اآخرون 
اأثناء اعتقالهم واقتيادهم اإىل مراكز 
توثيق  الإ�رسائيلية، كما مت  التحقيق 
بذات  املحكومني  الأطفال  عدد 
وتراوحت  طفل،   )31( وهم  ال�سهر، 
الأحكام بال�سجن الفعلي  ما بني 31 

يوماً  اإىل 10 �سهور.

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
يف  الأ�رسى  ان  واملحررين، 
�سجن ع�سقالن علّقوا اإ�رسابهم 
الذي  الطعام  عن  املفتوح 
الأحد،  اليوم  �سباح  به  �رسعوا 

وذلك بعد موافقة اإدارة ال�سجون 
احلياتية  املطالب  تنفيذ  على 
ال�رسى.  بها  يطالب  التي 
وك�سفت الهيئة ان املطالب التي 
تنفيذها:  على  الإدارة  وافقت 

امل�سلّحة  القتحامات  وقف 
وجتهيز  الليلية،  والتفتي�سات 
للق�سم،  وخا�س  كامل  مطبخ 
وتوفري  املالية،  العقوبات  ورفع 
الأ�رسى  من  لعدد  العالج 

تتطلبه  ملا  وفقا  املر�سى 
واإعادة  ال�سحية،  حالتهم 
اأبو حميد  نا�رس  الأ�رسى  ممثل 
معتقل  اإىل  "نفحة"  معتقل  من 
ال�سهر  بداية  قبل  "ع�سقالن" 

اأ�رسى  ان  اىل  ي�سار  املقبل. 
اأعلنوا  قد  "ع�سقالن"  �سجن 
الطعام  عن  املفتوح  الإ�رساب 
الإدارة  اإجراءات  ملواجهة 
ب�سكل  والتي ت�ساعدت  بحقهم، 

تقريبا،  �سهرين  منذ  ملحوظ 
 )46( املعتقل  يتواجد يف  حيث 
اأ�سرياً غالبيتهم من ذوي الأحكام 
العالية، ويقبعون يف ق�سم خا�س 

بالأ�رسى الأمنيني.

هيئة الأ�شرى

 اأ�شرى "ع�شقالن" ُيعّلقون االإ�شراب املفتوح عن الطعام



يف  الهيئة  تقرير  ور�صد 
احلاالت  ال�صياق  اأبرز  هذا 
املر�صية ال�صعبة القابعة مبا 
يُ�صمى "عيادة معتقل الرملة"، 
اإحداهما حالة االأ�صري �صامي 
اأبو دياك )37 عاماً( من بلدة 
ق�صاء حمافظة  الظهر  �صيلة 
و�صع  يواجه  والذي  جنني، 
للغاية  فهو  حرج  �صحي 
ال�رسطان  مبر�ض  م�صاب  
اأعوام،  ثالثة  من  اأكرث  منذ 
بعد  يوماً  تزداد  واأوجاعه 
اأ�صبحت  وامل�صكنات  اآخر 
وموؤخراً  منها،  فائدة  ال 
 6 اإىل  دمه  ن�صبة  انخف�صت 
التهابات  من  يعاين  واأ�صبح 
وحالته  ال�رسج،  يف  حادة 
ال�صحية تزداد �صوءاً يوماً بعد 
اآخر. يف حني تراجعت احلالة 
املقعد  لالأ�صري  ال�صحية 
�صالح  الرحيم  عبد  �صالح 
)23 عاماً(  من خميم بالطة 
نابل�ض،  مدينة  �رسق  جنوب 
حيث اأ�صبح ي�صتكي يف االآونة 
االخرية من م�صاكل حادة يف 

يف  ارتفاع  ومن  االأع�صاب 
بحاجة  وهو  حرارته،  درجة 
ما�صة اإىل عر�صه على طبيب 
خمت�ض لت�صخي�ض حالته كما 
يجب، كما اأنه ينتظر منذ فرتة 
بظهره  عملية  اجراء  طويلة 
وترميم  البالتني  لزراعة 
بقايا  وجود  ب�صبب  الفقرات، 
�صظايا يف ج�صده اثر ا�صابته 
باأربع ر�صا�صات ااأثناء عملية 
الرملة  اإدارة  لكن  اعتقاله، 
عن  اأما  بعالجه.    متاطل 
 48( االأ�صريين �صالح خواجا 
اهلل،  رام  مدينة  من  عاماً( 
مدينة  من  ر�رس�ض  واأن�ض 
نقلهما  جرى  فقد  اخلليل، 
معتقل  عيادة  اإىل  موؤخراً 
ا�صابتهما  اإثر  "الرملة"، 
مب�صاكل يف املعدة، وكالهما 
بحاجة ملتابعة طبية حلالتهما 
ذات  وك�صف  كما  ال�صحية. 
التقرير ثالث حاالت مر�صية 
اأخرى،  معتقالت  يف  قابعة 
االأ�صري  حالة  اإحداهما 
من  عاماً(   27( مرار  عالء 

حمافظة اخلليل، والذي مير 
حيث  �صيء،  �صحي  بو�صع 
تفاقمت حالته ال�صحية عقب 
حتقيق  مركز  يف  ا�صتجوابه 
ي�صتكي من  واأ�صبح  ع�صقالن 
واحلنجرة،  حلقه  يف  م�صاكل 
ازداد  اأ�صهر  خم�صة  ومنذ 
يعاين  فاأ�صبح  �صوءاً  االأمر 
ل�صانه  يف  حلمية  كتل  وجود 
حادة  اآالم  له  تُ�صبب  وحلقه، 
ي�صتطيع  فال  عليه  وتوؤثر 
وهو  جيد،  ب�صكل  النطق 
عملية  الجراء  ما�صة  بحاجة 
حالته  لت�صخي�ض  ناظور 
معتقل  اإدارة  لكن  املر�صية، 
حتويله  يف  متاطل  "عوفر 
اأكرث  منذ  العملية  واإجراء 
تتعمد  بينما  �صهرين.  من 
اإدارة معتقل "جمدو" اهمال 
احلالة ال�صحية لالأ�صري خالد 
جرادات )43 عاماً( من بلدة 
جنني،  ق�صاء  احلارثية  �صيلة 
يف  م�صاكل  من  يعاين  والذي 
مزمن  و�صداع  الي�رسى  عينه 
ال  اأ�صبح  االخرية  االآونة  ويف 

العني،  ذات  يف  مطلقاً  يرى 
اإىل  حتويله  بانتظار  وهو 
طبيب خمت�ض لالطالع على 
اإدارة  لكن  وت�صخي�صه  و�صعه 
املعتقل متاطل بتحويله. اأما 
�صالم  االأ�صري  يخ�ض  فيما 
الزغل )29 عاماً( من �صاحية 

�صويكة ق�صاء طولكرم والقابع 
"اجللبوع"،  معتقل  يف  حالياً 
ا�صابته  اآثار  ي�صتكي من  فهو 
االحتالل  جي�ض  بر�صا�ض 
عملية  اأثناء  وبطنه  رجله  يف 
اال�صابة  وب�صبب  اعتقاله، 
وجود  يعاين  يزال  ال  فهو 

�صظايا يف ج�صده ومن  بقايا 
تُ�صبب  ظهره  يف  دي�صكات 
بحاجة  حادة،  وهو  اآالم  له 
لعناية فائقة لو�صعه ال�صحي. 
يذكر باأن االأ�صري معتقل منذ 
بال�صجن  2013 وحمكوم  عام 

املوؤبد و 25 عاماً.

وثق تقرير �سادر عن هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين، جانب من معاناة الأ�سرى  املر�سى القابعني يف عدة �سجون اإ�سرائيلية،  حيث اأنهكت الأمرا�ض 
اأج�سادهم وباتت ل عالج لها، نتاجًا ملا يتعر�سون له من ا�ستهداف مق�سود ومربمح باهمال او�ساعهم ال�سحية وال�ستهتار بحياتهم.

هيئة الأ�سرى 

توثيق معاناة عدد من االأ�سرى املر�سى القابعني يف �سجون االحتالل
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بقلم/عبد النا�سر عوين فروانة
ع�سو املجل�ض الوطني الفل�سطيني

ا�سري حمرر وكاتب خمت�ض ب�سوؤون 
الأ�سرى

رئي�ض وحدة الدرا�سات والتوثيق 
يف هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

وهي  مرارا  اأمي  اإىل  ا�صتمعت 
حكايتها  من  جزء  لنا  تروي 
بع�ض  والتقيت  االعتقال،  مع 
عن  يل  حكني  الالتي  االأمهات 
وحتدثت  ال�صجون.  مع  جتربتهن 
اأخريات  مع  الهاتف  عرب  كثريا 
ظل  يف  العميقة  معاناتهن  حول 
يف  اأبنائهن  اعتقال  ا�صتمرار 
االإ�رسائيلي.  االحتالل  �صجون 
وان  يوجعها،  ما  منهن  اأم  ولكل 
وهذه  مرات،  اأوجعتنا  حتدثت 
"اأم العبد" هي واحدة من امهات 

االأ�رسى، املاجدات وال�صابرات، 
اأم االأ�صري "نا�رس اأبو �رسور" من 
بها  ات�صلت  وحينما  حلم،  بيت 
فرحبت  �صحتها،  على  مطمئنا 
بعدما  اأكرث  و�ُصعدت  بات�صايل، 
لكنها  غزة.  اأ�صكن  اأين  علمت 
احلزين،  بحديثها  اأوجعتني 
وهي  كلماتها.  ق�صوة  واأبكتني 

تردد ما قاله لها ابنها االأ�صري:
اأمي: ال متوتي قبلي، وان جاءك 
ملك املوت )عزرائيل(. اأبلغيه اأن 
هناك يف ال�صجون يل ابنا معتقال 
منذ ما يزيد عن ربع قرن، واأحلم 
قليال  فانتظر  حراً.  باحت�صانه 
كربه.  اهلل  يفّرج  حتى  كثريا  اأو 
يل  تريد  حيثما  خذين  وبعدها 
قائلة:  وا�صتطردت  اذهب.  اأن 
وهل مللك املوت اأن ي�صتاأذن قبل 

بيد  بني  يا  فاالأعمار  ؟  الدخول 
اهلل �صبحانه وتعايل. كربت و�صاب 
هموم  واثقلتني  وهرمت  راأ�صي، 
وقد  االأمرا�ض،  ووجع  احلياة 
اأموت قبل اأن يُفرج عن "نا�رس". 
فكثري من االأمهات رحلن واأبنائهن 
اأن طال  يقبعون يف ال�صجون بعد 
�صجون  من  لعودتهم  انتظارهن 
االحتالل. وحينما اأردت اأن ا�صد 
اأزرها وقلت لها: ال�صجن ال يُبنى 
على اأحد. فردت با�صتهجان: ها 
وقد  بُني،  يا  مت�صي  ال�صنني  هي 
وما  �صنة،  وع�رسين  �صبعة  م�صت 
وجع،  يا  بنا  رفقا   !. ننتظر  زلنا 
ما عاد يف الروح مت�صع. وي�صاألوك 
عن ذاك الوجع. قل لهم: االحتالل 
هو ال�صبب ونحن نتحمل جزءا من 

امل�صوؤولية يف ا�صتمرار الوجع.

اأعمار  اأو�صلو".  قبل  "ما  ا�رسى 
تنتظر  وا�صماء  الق�صبان  خلف 
اأن تدرج على قائمة االفراج. لقد 
بتجربة  "القدامى"  هوؤالء  مّر 
�صعبة ومريرة، ما بني القيود التي 
وما  االحتالل،  �صلطات  فر�صتها 
بني الثغرات التي تخللها "او�صلو" 
الفل�صطيني.  التعامل  واآليات 
نعيد  اأن  جميعا  علينا  وجب  لذا 
نبقيه  واأن  امللف،  لهذا  االعتبار 
مفتوحا على الدوام، وعلى �صدارة 

اأجندة اهتماماتنا باإ�صتمرار.
ابو  عبداحلميد  ح�صن  "نا�رس 
�صكان  من  �صنة(   48( �رسور" 
حلم،  بيت  �صمال  عايدة  خميم 
كانون  من  الرابع  منذ  ومعتقل 
حكما  ويق�صي   1993 عام  ثاين 
احلياة(  )مدى  املوؤبد  بال�صجن 

"فتح"  حلركة  االنتماء  بتهمة 
�صابط  وقتل  االحتالل  ومقاومة 
على  م�صى  وقد  ا�رسائيلي، 
�صبعة  عن  يزيد  ما  اعتقاله 
ويقبع  متوا�صلة،  �صنة  وع�رسين 

االآن يف �صجن )هدارمي(.
قائمة  على   )21( الرقم  ويحتل 
منذ  املعتقلني  االأ�رسى  قدامى 
هوؤالء  "او�صلو".  اتفاق  قبل  ما 
اطالق  املفرت�ض  من  كان  الذين 
�رساحهم �صمن "الدفعة الرابعة" 
. حيث ومع ا�صتئناف املفاو�صات 
االإ�رسائيلية   – الفل�صطينية 
 .2013 عام  يوليو  متوز/  اأواخر 
قد  املتفاو�صان  الطرفان  كان 
على  اأمريكية،  برعاية  اتفقا، 
املعتقلني  كافة  �رساح  اإطالق 
دفعات،  اأربع  على  "اأو�صلو"  قبل 

وفيما  �صهور،  ت�صعة  خالل 
�رساح  باإطالق  اإ�رسائيل  التزمت 
اأنها  اإال  االأوىل.  الثالثة  الدفعات 
ورف�صت  االتفاق  من  تن�صلت 
الرابعة  الدفعة  �رساح  اإطالق 
اإطالق  املفرت�ض  من  كان  الذين 
اآذار/مار�ض  اأواخر  يف  �رساحهم 
اليوم  وعددهم   ،2014 العام  من 
دفع  مما  اأ�صريا،  وع�رسين  �صتة 
وقف  اإىل  الفل�صطيني  الطرف 
"مزيونة"  احلاجة  املفاو�صات. 
العبد(،  )اأم  وكنيتها  �صنة(   78(
وبلغت  تقدمت  اأن  بعد  هرمت 
وتعي�ض  العمر،  من  عاما(   78(
�صور  تقلب  وهي  عمرها  بقية 
عنه،  االفراج  وترتقب  "نا�رس" 
اأن حتت�صن  الرحيل قبل  وتخ�صى 

ابنها االأ�صري حرا ..!

اأمي ال متوتي قبلي ..



اجلزائرية  امل�شاركة  حت�شلت 
جديدة،  ميداليات  ثالث  على 
ذهبيتان وبرونزية يف مناف�شات 
الإفريقية  ال�شاطئية  الألعاب 
جوان   23 اإىل   14 من  اجلارية 
الأخ�رض،  الراأ�س  �شال  بجزيرة 
وجاءت الذهبية الوىل يف �شباق 
ن�شف املاراطون �شيدات الذي 
العداءة  بف�شل  اأم�س  اأول  جرى 
التي حت�شلت على  رهام �شناين 
1د،  قدره  بوقت  الأوىل  املرتبة 
من  بكل  متبوعة  20ج  18ثا، 
1د  لفينيا  هايتوب  الناميبية 
بري�شيال  والوغندية  06ج  19ثا 
25ج  20ثا،  1د،  �شيالنغات 
والربونزية  الف�شية  �شاحبتا 

تواليا.
فكانت  الثانية،  الذهبية  اأما 
الوطني  املنتخب  ن�شيب  من 
للكاراتي دو رجال يف اخت�شا�س 
اأعلى  على  بتح�شله  "كاتا"  
عالمة 25.20 فيما نال الف�شية 
متبوعا   24.60 بوت�شوانا  فريق 
 ،22.02 الأخ�رض  الراأ�س  بجزر 
يف حني جاءت الربونزية يف نف�س 
الخت�شا�س كاتا عند ال�شيدات 
كاميليا  ن�شيب  من  كانت  والتي 
لعالمة  نيلها  بعد  �شعيد  حاج 
الرتتيبي  اللقاء  يف   ،24.60
على  الثالث  املركز  اأجل  من 
ح�شاب �شيلفيان مينديز الراأ�س 
الأخ�رض، خالل املناف�شات التي 

املن�رضم،  ال�شبت  م�شاء  جرت 
اجلزائر  ر�شيد  يرتفع  وبهذا 
كل  بعد   ، ميداليات  ثماين  اإىل 
زوجي  التجذيف  ذهبيتي  من 
وثالث  رجال،  وفردي  خمتلط 
التجديف  يف  واحدة  ف�شيات، 
الكاراتي  واثنني يف  اناث  فردي 
فردي  "كاتا"  اخت�شا�س  يف  دو 
�شيدات،  الفرق  وح�شب  ذكور 
نوعا   11 يف  ريا�شيا   74 وميثل 
من الريا�شات اجلزائر يف هذه 
ت�شهد  التي  ال�شاطئية  الألعاب 
قادمني  ريا�شي   1800 م�شاركة 

من 54 بلدا.
ق.ر.

انتخب رئي�س الحتادية اجلزائرية 
لرئي�س  نائبا  ب�شعد  حممد  للتن�س 
للتن�س  الفريقية  الكنفيدرالية 
 ،2023-2019 الوملبية  للعهدة 
الهيئة  عنه  ك�شفت  م  ح�شب 
هذا  ب�شعد  ونال  الفيدرالية، 
اجلمعية  اأ�شغال  خالل  املن�شب 
انعقدت  التي  النتخابية  العامة 
يومي اجلمعة وال�شبت باأنتاناناريفو 
مدغ�شقر والتي �شهدت اأي�شا اإعادة 
�رضيف  طارق  التون�شي  انتخاب 
لعهدة  القارية  الهيئة  راأ�س  على 
ملن�شب  نيله  غرار  وعلى  جديدة، 
اي�شا  انتخب ب�شعد  الرئي�س،  نائب 
رئي�شا للمنطقة الأوىل يف افريقيا، 

"قررت  ام�س:  اأول  ب�شعد  و�رضح 
الرئي�س  نائب  ملن�شب  الرت�شح 
اإفريقيا  يف  التن�س  م�شاعدة  بنية 
جهدي  ق�شارى  �شاأبذل  واجلزائر، 
الفني  امل�شتوى  رفع  ملوا�شلة 
وتطوير هذه الريا�شة على ال�شعيد 
هذه  يف  ال�رضوع  وقبل  القاري". 
الهيئة  اجلمعية النتخابية، عقدت 
العادية  العامة  جمعيتها  القارية 
على  امل�شادقة  عرفت  والتي 
ل�شنة  والأدبية  املالية  احل�شيلتني 
2018 من قبل الأع�شاء، وبانتخابه 
ب�شعد  يوا�شل  املن�شب  هذا  يف 
الدويل  امل�شتوى  على  ملكانة  نيله 
املكتب  يف  مقعدا  نال  بعدما 

للتن�س  العربي  لالحتاد  التنفيذي 
لعهدة 2017-2021 خالل اجلمعية 
النتخابية التي انعقدت بتاريخ 28 
اأنا  "حاليا  واأ�شاف:   ،2017 اأكتوبر 
ع�شو يف املكتب التنفيذي لالحتاد 
اإىل  واأطمح  الريا�شة  لهذه  العربي 
دعم التن�س على ال�شعيدين العربي 
على  اأ�رضف  كوين  واجلزائري 
التطوير،  و  الفنية  اللجنة  ت�شيري 
يف  من�شب  نيل  هو  املقبل  هديف 
الدويل  لالحتاد  التنفيذي  املكتب 
يف  مرفوقا  ب�شعد  وكان  للتن�س"، 
لالحتادية  العام  بالأمني  مدغ�شقر 

حممد عماري.
ق.ر.

املن�رضم  ال�شبت  �شهرة  حرى 
�شمري  الأعمال  رجل  انتخاب 
لفريق  جديدا  رئي�شا  بومعراف 
خالل  خن�شلة  مدينة  احتاد 
النتخابية  العامة  اجلمعية 
الهواة  ق�شم  يف  النا�شط  للنادي 
عرفت  ال�رضق،  جمموعة 
التي  العامة النتخابية  اجلمعية 
املحا�رضات  قاعة  احت�شنتها 
بخن�شلة  العلمي  الرتفيه  مبركز 
انتخاب الرئي�س الأ�شبق للمكتب 
�شمري  "الديريكتوار"  امل�شري 
احتاد  لفريق  رئي�شا  بومعراف 
من  بالإجماع  خن�شلة  مدينة 
طرف احلا�رضين بعد ان�شحاب 
من�شب  على  الوحيد  مناف�شه 
قبيل  مالح  من�شف  الرئي�س 
ووعد  اأ�شغال اجلمعية،  انطالق 
مدينة  لحتاد  اجلديد  الرئي�س 
الفريق  وحمبي  اأن�شار  خن�شلة 

خالل كلمة األقاها
اجلمعية  اأ�شغال  اختتام  قبيل 
اأ�رضفت  التي  النتخابية  العامة 
عليها مديرية ال�شباب والريا�شة 

الإمكانات  كافة  بو�شع  املحلية 
والب�رضية حتت ت�رضف  املادية 
الهدف  اأجل حتقيق  الفريق من 
اإىل  ال�شعود  وهو  املن�شود 
كما  الثانية،  املحرتفة  الرابطة 
اأع�شاء  بومعراف  �شمري  دعا 
الوقوف  اإىل  العامة  اجلمعية 
انطالقة  ل�شمان  جانبه  اإىل 
املو�شم  خالل  لالحتاد  جيدة 
الكروي القادم موؤكدا ا�شتعداده 
وتو�شيع  الآراء  لكافة  لالإ�شغاء 
والعمل  امل�شري  الطاقم  اأع�شاء 
امل�شريين  كافة  �شمل  مل  على 
لال�شتفادة  للنادي  ال�شابقني 
والعمل  املا�شي  درو�س  من 
م�شريا  م�شتقبال  جتاوزها  على 
و�شط  العمل  يرف�س  اأنه  اإىل 
بع�س  ي�شطنعها  التي  العراقيل 
كل  بداية  ال�شابقني  الروؤ�شاء 

مو�شم ب�شبب ق�شية الديون.
على  الأول  امل�شوؤول  اأو�شح  و 
باأنه  اجلديد  الإداري  الطاقم 
و  اخلارج  من  العودة  قرر 
اأجل  من  بخن�شلة  ال�شتقرار 

فريق القلب �شعيا منه اإىل اإعادة 
التي  احلقيقية  للمكانة  الحتاد 
ي�شتحقها، م�شريا اأنه و�شع قائمة 
ولعبني  مدربني  لأ�شماء  اأولية 
خالل  معهم  ات�شالت  له  كانت 
�شيدخل  و  املن�رضم  الأ�شبوع 
يف مفاو�شات جادة معهم لإنهاء 
والدخول يف مرحلة  النتدابات 
املقبل  للمو�شم  التح�شريات 
انتخاب  فاإن  مبكرا."لالإ�شارة 
اإثر  على  جاء  بومعراف  �شمري 
وليد  ال�شابق  الرئي�س  ا�شتقالة 
من  اأ�شابيع  ثالثة  قبل  بوكرومة 
ا�شتثنائية  الآن يف جمعية عامة 
على  قدرته  عدم  خاللها  اأعلن 
ملو�شمني  ف�شله  بعد  املوا�شلة 
حتقيق  يف  متتاليني  كرويني 
املحرتفة  الرابطة  اإىل  ال�شعود 
الفريق  اكتفاء  و  الثانية 
خلف  الثاين  املركز  باحتالل 
املو�شم  خالل  اخلروب  جمعية 
عنابة  احتاد  وراء  و  املنق�شي 

خالل املو�شم الذي �شبقه.
ق.ر.

العا�شمة  احتاد  فريق  اأن�شار  ينتظر 
دعت  الذي  الجتماع  كبري  ب�شغف 
اأع�شائها  بح�شور  النادي  اإدارة  اإليه 
من  النادي  يف  امل�شاهمني  وجميع 
والإعالن  النادي  و�شع  مناق�شة  اأجل 
ق�شد  الأ�شهم  بيع  فتح  عملية  عن 
من  اجلدية  الأمور  اإىل  النتقال 
الراغبني  امل�شتثمرين  تقدم  اأجل 
من  العملية  لإنهاء  الفريق  �رضاء  يف 
خالل التفاق حول الأمور التنظيمية 
عائلة  من  الفريق  ملكية  لتحويل 
اأ�شهم  بيع  عن  اأعلنت  التي  حداد 
على  القدرة  عدم  ب�شبب  الفريق 

نحو  املالية  باللتزامات  التكفل 
من  الأن�شار  ي�شتعد  حيث  النادي، 
حمادي  عمر  ملعب  اإىل  التنقل  اأجل 
انعقاد  ببولوغني والذي �شوف ي�شهد 
على  الوقوف  اأجل  من  الجتماع 
على  والتعرف  للنادي  امل�شتجدات 
التي �شيخرج بها الجتماع  القرارات 
رغبة يف التعرف على م�شتقبل النادي 
النادي  اأن�شار  يوا�شل  املقابل،  يف 
الثامن  باللقب  الحتفال  العا�شمي 
يف  اأحرزوه  الذي  الوطنية  للبطولة 
ومتّكنوا  املنق�شي،  الكروي  املو�شم 
املو�شم  جولت  اآخر  يف  التتويج  من 

الكروي، حيث احتفل الأن�شار باللقب 
�شهرة اأول اأم�س يف العا�شمة ومدينة 
يف  بقوة  الكاراكاج  وكان  البويرة، 
الأن�شار  طرف  من  ماي  اأول  �شاحة 
الذين ي�شجعون الفريق والذين التقوا 
ماي  لأول  املركزية  ال�شاحة  يف 
بقوة  النارية  الألعاب  باإ�شعال  وقاموا 
يف �شماء العا�شمة قبل القيام باحلفلة 
املقبل يف  اخلمي�س  املقررة  الكربى 
تعرف  �شوف  والتي  �شو�شطارة  حي 
اللونني  لع�شاق وحمبي  تنقال حا�شدا 
الحتفال  اأجل  من  والأحمر  الأ�شود 
تتوقف  مل  بينما  باللقب.  بقوة 
ت�شكيلة  اأبناء  بلقب  الحتفالت 
فح�شب  العا�شمة  عند  "�شو�شطارة" 
الوطن،  وليات  بقية  اإىل  وانتقلت 
وذلك من خالل الحتفال بالكاراكاج 
عرب منطقة الأخ�رضية بولية البويرة 
اأن�شار  من  عدد  بتواجد  واملعروفة 
الحتاد، وذلك موا�شلة يف الحتفال 

باللقب الذي انتقل اإىل فرن�شا.
عي�شة ق.

هذا امل�رضوع الذي خ�ش�س له 
غالف مايل هام لكي ينتهي يف 
اقرب  الآجال بعدما كان رئي�س 
ال�شيد خري  الوطنية  الفيدرالية 
على  ا�رضف  قد  زط�شي  الدين 
خالل  الأ�شا�شي  حجره  و�شع 
اأول  ليكون  املا�شية  الأ�شهر 
مركز تدريب وطني  مبقايي�س 
يخفف  ان  �شاأن  ومن  عاملية 

التنقل  يف  الفرق  معاناة  من 
اأن  يبدو  لكن   ، اخلارج  اىل 
بعد  طويال  تدوم  لن  اأ�شغاله 
اأطلقه  الذي  العقاري  النزاع 
قدم  الذي  امل�شتثمرين  احد 
التعدي  توؤكد  ر�شمية  عقود 
على امللكية العقارية يف اجناز 
قطعة  على  امل�رضوع   هذا 
اإطار  يف  منها  ا�شتفاد  اأر�شية 

عقد  على  وحت�شل  ال�شتثمار 
باأ�شغال  يفاجئ  اإن  قبل  امتياز 
اإن  املنتظر  من  التي  املركز 
دعوى  رفع  اإن  بعد  تتوقف 
الإ�شغال  لتوقيف  ا�شتعجاليه 
اإىل غاية الف�شل يف املو�شوع، 
الدعوى  اأن �شاحب  هذا وتبني 
ميلك عقد امتياز من �شاأنه اأن 

يلغي امل�رضوع.

من جانب اآخر اأ�شارت م�شادر 
اأن  تلم�شان  بلدية  من  مقربة 
حت�شل  الذي  حقيقة  العقد 
عليه �شاحب عقد المتياز لكن 

بعدما  باإلغائه  با�رضت  البلدية 
يف  م�رضوعه   بتج�شيد  يقم  مل 
الوقت الالزم ، حيث �شبق وان 
البلدية طلبه  ان رف�س م�شالح 

هذه  على  بناء  رخ�شة  لإقامة 
اإىل  حتويلها  مت  التي   الأر�س 
مكان لبناء مركز للتدريب ، يف 

انتظار قرار حمكمة .

م�سروع التكوين بتلم�سان مهدد بالإلغاءم�اطن يقا�شي الفاف وي�ؤكد حيازته امللكية 
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 اأقدم احد امل�اطنني من منطقة العطار باعلي والية تلم�شان على رفع 
دع�ى ق�شائية �شد االحتادية ال�طنية لكرة  القدم بتهمة التعدي 

على امللكية  العقارية يف  ق�شية املركز  اجله�ي لتك�ين وتدريب الفرق 
الريا�شبة الذي تقرر اإقامته به�شبة  الال �شتي باأعايل تلم�شان والذي يعد 

االأول على امل�شت�ى ال�طني والذي اأ�شبح مهدد بالت�قف بقرار ق�شائي .

اإىل جانب انتخابه رئي�شا للمنطقة االأوىل يف اإفريقيا

انتخاب ب�سعد نائبا لرئي�س الحتاد 
الإفريقي للتن�س

وعد بقيادة الفريق اإىل ال�شع�د للرابطة املحرتفة الثانية

انتخاب بومعراف رئي�سا جديدا لحتاد خن�سلة
ي�ا�شل�ن االحتفال باللقب الثامن عرب خمتلف ال�اليات

اأن�سار احتاد العا�سمة ينتظرون قرارات جمل�س الإدارة اليوم

حممد بن ترار

االألعاب ال�شاطئية االإفريقية

اجلزائر تدعم ر�سيدها بذهبيتني جديدتني



عي�شة ق.

الت�شكيلة  ف�إن  ال�شي�ق  هذا  ويف 
املواجهة  خ��شت  التي  الأ�ش��شية 
مق�رنة  كثرية  تغيريات  تعرف  مل 
بورندي،  واجهت  التي  ب�لرتكيبة 
م� عدا تغيري ثالثة لعبني فح�شب 
بن  من  كل  ب��شتبع�د  املر  ويتعلق 
�شبعيني، حمرز وقديورة، والعتم�د 
على كل من ف�ر�س، بن��رص وعبيد 
فر�شتهم  على  حت�شلوا  الذين 

الوطني  الن�خب  اإقن�ع  اجل  من 
على  القوية  املن�ف�شة  وتفعيل 
الأ�ش��شية  الت�شكيلة  �شمن  مك�نة 
ويف  الق�رية،  للمن�ف�شة  حت�شب� 
يوا�شل  الدف�ع  ف�إن  ال�شدد  هذا 
خ��شة  الأ�شعف  احللقة  التواجد 
واأن تلقى هدفني اأم�م م�يل وثالثة 
اللق�ءين  جمموع  يف  اأهداف 
يجعل  الذي  الأمر  الوديني، 
العمل  ور�شة  يوا�شل  بلم��شي 
وت�شحيح  الدف�عي  اخلط  على 

على  ي�رص  واأنه  خ��شة  الأخط�ء، 
بني  والتن�شيق  التج�ن�س  خلق 
ثن�ئي حمور الدف�ع عي�شى م�ندي 
وجم�ل بن العمري لت�شكيل ح�ئك 
املن�ف�شني  مه�جمي  اأم�م  الأم�ن 

املرتقبني يف ك�أ�س اإفريقي�.
يف  الهجوم  ك�ن  املق�بل،  يف 
يومه وهو الذي عرف ت�ألق� لفت� 
باليلي  يو�شف  الثن�ئي  للنظري 
يوا�شالن  اللذين  بوجن�ح  وبغداد 
الوطني جم�ل  الن�خب  اإحراج  يف 

لالعب  ب�لن�شبة  خ��شة  بلم��شي 
اأف�شل  يف  يتواجد  الذي  باليلي 
دورة  لتقدمي  واجل�هزية  احواله 
باليلي  جنح  اأين  ق�رية،  ق�رية 
ح�لهم�  وك�ن  جمددا  الربوز  يف 
التمريرة  منح  بعدم�  ك�لع�دة 
هدف  منه�  ج�ء  التي  احل��شمة 
ي�شجل  اأن  قبل  بوجن�ح  زميله 
جزاء  ركلة  عرب  اللق�ء  يف  هدف� 
وقعه  الذي  الهدف  يف  و�ش�هم 

الالعب ديلور.

باليلي وبوجناح ي�شكالن ثنائيا متكامال يف اخلط الأمامي

اخل�سر يرفعون املعنويات بالن�سور 
قبل انطالق الكان

�شّجل املنتخب الوطني فوزا معنويا اأمام نظريه املايل خالل املقابلة الودية التي جمعت املنتخبني م�شاء اول اأم�س 
يف غياب اجلمهور والإعالم، اأين انت�شر يف مباراته الودية الثانية التي اأجراها يف الرتب�س التح�شريي الذي 
اختتمه اأم�س يف الدوحة بقطر، وانتهى اللقاء بنتيجة ثالثة اأهداف لهدفني �شمح لالعبني بتجاوز التعرث 

الذي �شجلوه يف اللقاء الودي الأول ال�شابق الذي خا�شوه اأمام بورندي وجنحوا يف رفع املعنويات قبل ال�شروع يف 
املرحلة اجلدية من اجل ال�شتعداد لأوىل املباريات التي تنتظرهم اأمام كينيا الأحد املقبل

الالعبون ي�شرعون اليوم يف و�شع اللم�شات الأخرية لكينيا

بلما�سي يقدم التنقل واخل�سر 
منذ اأم�س يف القاهرة

�شهرة  الوطني  املنتخب  التحق 
الب�رحة مبقر الإق�مة يف م�رص اأين 
�شوف يخو�س غم�ر ك�أ�س اإفريقي� 
لالأمم املقررة يف ال�ش�ئفة احل�لية 
مب�رص ابتداء من اجلمعة املقبل، 
الن�خب  قدم  دد  ال�شّ هذا  ويف 
موعد  بلم��شي  جم�ل  الوطني 
مبقر  واللح�ق  م�رص  اإىل  التنقل 
الرتب�س اإىل �شهرة الب�رحة عو�س 
قبل  له  مربجم�  ك�ن  مثلم�  اليوم 
ال�شفر اإىل الدوحة من اأجل خو�س 
املقرر  التح�شريي  الرتب�س 
الكروي  العر�س  اإىل  لال�شتعداد 
املقبل، حيث و�شل اأع�ش�ء الوفد 
امل�رصية  الع��شمة  اإىل  اجلزائري 
ليال  الع��رصة  حدود  يف  الق�هرة 
عرب  وذلك  اجلزائري  ب�لتوقيت 
للخطوط  ت�بعة  خ��شة  ط�ئرة 

اجلوية اجلزائرية.
على  اجلزائري  الوفد  ويقيم 
م�لك�شيم  رواي�ل  فندق  م�شتوى 
اأع�ش�ء  اإىل  الف�ف  حجزته  الذي 

على  يتدربون  �شوف  بينم�  الوفد، 
اإنبي  لن�دي  الن�بع  م�شتوى امللعب 
التي  التدريب�ت  وهي  امل�رصي، 
الوطنية  الت�شكيلة  فيه�  ت�رصع 
ابتداء من اليوم، من اأجل ال�شم�ح 
من  اإ�ش�يف  يوم  بك�شب  لالتعبني 
اأجل التعود على الأجواء املن�خية 
مل�رص، وال�رصوع يف و�شع اللم�ش�ت 
املق�بلة  اإىل  للتح�شري  الأخرية 
الفتت�حية للخ�رص عن املجموعة 
واملربجمة  »الك�ن«  يف  الث�لثة 

الأحد املقبل ام�م كيني�.
ع.ق.
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لعبان يعّو�س دالل يف 
الطاقم الفني الوطني

اأ�شاد بديلور وعرب عن ر�شاه مبحرز

بلما�سي: لعبنا اأف�سل من مايل و�سّيعنا فوزا ثقيال

جم�ل  الوطني  الن�خب  ا�شتنجد 
ع�دل  البدين  ب�ملح�رص  بلم��شي 
الع�ر�شة  تدعيم  اأجل  من  لعب�ن 
املح�رص  وخالفة  الوطنية  الفنية 
الذي غ�در  األك�شندر دلل  ال�ش�بق 
الوطني  املنتخب  ترب�س  مقر 
مع  خالف�ت  بعد  الف�رط  ال�شبت 
اأع�ش�ء الط�قم الطبي، حيث ف�شل 
بلم��شي ا�شتقدام لعب�ن الذي �شبق 
رفقة  الف�رط  املو�شم  ن�شط  ان 
وا�شتعل  الع��شمة  احت�د  ن�دي 
تيريي  الفرن�شي  املدرب  رفقة 
يف  جتربة  ميلك  كم�  فروجيه، 
عمل  الذي  وهو  البدين  التح�شري 
اأندية يف اجلزائر على  رفقة عدة 
وهو  �شطيف،  وف�ق  ن�دي  غرار 

التح�شري  يف  �شه�دة  يحمل  الذي 
الفرن�شية  الحت�دية  من  البدين 

لكرة القدم.
عودة  رف�س  بلم��شي  وك�ن 
دلل  الفرن�شي  البدين  املح�رص 
تقّدم  الذي  العتذار  يقبل  ومل 
على  الأول  امل�شوؤول  اإىل  به 
والذي  الوطنية  الفنية  الع�ر�شة 
يف  الرتب�س  مقر  مغ�درته  اعترب 
اأحد  اإعالم  ودون  غ��شب�  الدوحة 
الوطني  الفني  الط�قم  اأع�ش�ء  من 
يعد تقليال من �ش�أن اخل�رص، حيث 
الدين  خري  الف�ف  رئي�س  ط�لب 
الوطن  اأر�س  اإىل  ب�إع�دته  زط�شي 

ومن ثم العودة اإىل بالده فرن�ش�. جم�ل  الوطني  الن�خب  عرّب 
اأداء  من  ر�ش�ه  عن  بلم��شي 
املق�بلة  خالل  الوطنية  العن��رص 
املنتخب  اأم�م  خ��شوه�  التي 
لعبيه  اأن  اأ�ش�ر  حيث  امل�يل، 
قّدموا مب�راة جميلة وك�نوا الأكرث 
خطورة من من�ف�شهم امل�يل على 
ان  اعترب  حيث  امليدان،  اأر�شية 
لهم  مفيدا  يكون  �شوف  الأمر 
ملب�ري�ت  التح�شري  خالل  من 
اإفريقي�  ك�أ�س  من  الأول  الدور 
اجلمعة  من�ف�ش�ته�  تنطلق  التي 
واأن  خ��شة  مب�رص،  املن�رصم 

متلك  امل�يل  »ن�شور«  ت�شكيلة 
التي  لتلك  م�ش�بهة  اللعب  طريقة 
ال�شنغ�يل  املنتخب  يعتمده� 
من�ف�شي  ث�ين  �شيكون  والذي 
من  الأول  الدور  يف  اخل�رص 
الأول  امل�شوؤول  واأو�شح  »الك�ن«، 
الوطنية  الفنية  الع�ر�شة  على 
عقب  اإعالمية  ت�رصيح�ت  يف 
مغلق�  جرى  الذي  اللق�ء  نه�ية 
واجلمهور  الإعالم  ح�شور  بدون 
تكون  اأن  ميكن  ك�ن  النتيجة  اأن 
اأثقل خ��شة يف ظل ت�شييع لعبه 

بوجن�ح هدفني وحمرز هدف�.

هذه  يف  الأهم  اأن  وا�شتطرد 
التي  الأخط�ء  ت�شحيح  املرحلة 
وقع عليه� يف املب�راة خ��شة من 
خالل الإ�رصار على توخي احلذر 
الث�بتة،  ب�لكرات  يتعلق  فيم� 
الوطنية  الت�شكيلة  تلقي  ظل  يف 
وركنية،  جزاء  ركلة  عرب  هدفني 
الوجه  عن  املتحدث  واأثنى 
اأندي  الوطنية  للت�شكيلة  اجلديد 
ديلور والذي برز يف املق�بلة من 
اأربعة  بعد  هدف  ت�شجيل  خالل 
اأي�م من التح�قه برتب�س الدوحة، 
حيث اأو�شح اأنه ل ميلك م� يقول 

على  برهن  واأن  خ��شة  حوله 
امليدان من خالل ت�شجيل هدف 
املنتخب  مع  له  مب�راة  اأول  يف 

الوطني.
وتطرق بلم��شي اإىل لعبه ري��س 
اإقح�مه بديال  الذي ف�شل  حمرز 
والعتم�د عليه يف ال�شوط الث�ين، 
اأين ق�ل اأنه قدم م� عليه ب�عتب�ر 
يف  اإقح�مه  من  الهدف  حقق  اأنه 
ال�شوط الث�ين عرب متكنه من منح 
وك�ن  اللق�ء  يف  ح��شمة  متريرة 

خلف هدف ديلور.
عي�شة ق.

�شفوف  على  اجلديد  الوافد  ك�ن 
يف  ديلور  اأندي  الوطني  املنتخب 
يف  اأحقيته  على  وبرهن  املوعد 
بعدم�  الوطنية  الألوان  تقم�س 
مب�راة  اأول  يف  مقبول  بوجه  ظهر 
بهم  التحق  والذين  اخل�رص  مع  له 
يف اآخر حلظة اإثر تعوي�شه لالعب 
ترب�س  غ�در  الذي  بلقبلة  ه�ري�س 
اإىل  ان�شب�طية،  لأ�شب�ب  اخل�رص 
طرف  من  ت�أهيله  ت�أخر  ج�نب 
مل  القدم،  لكرة  الدويل  الحت�د 
يف  املحرتف  الالعب  مرور  يكن 

الفرن�شي  مونبلييه  ن�دي  �شفوف 
مع  ب�شمته  ترك  بل  الكرام  مرور 
الت�شكيلة الوطنية اإثر م�ش�ركته يف 
اآخر 20 دقيقة من املق�بلة والتي 
اإىل  الو�شول  يف  جن�حه  عرفت 
ال�شب�ك وت�شجيل اأوىل اأهدافه مع 
اخل�رص يف اأول م�ش�ركة ب�شفوفه، 
اأجل  من  كبرية  ج�هزية  اأبدا  اأين 
اإفريقي�  ك�أ�س  اأداء كبري يف  تقدمي 
مب��رصة  متكن  الذي  وهو  لالأمم 
من  امليدان  لأر�شية  ولوجه  بعد 
الو�شول اإىل مرمى املنتخب امل�يل 

وت�شجيل هدف اإثر عمل جميل من 
باليلي ومتريرة ح��شمة من ري��س 
املك�ن  يف  ديلور  وجدت  حمرز 
اإثره�  على  يجد  ومل  املن��شب 
ال�شب�ك.  اإ�شك�نه�  يف  �شعوبة  اأي 
اجلن�شية  املزدوج  لالعب  و�شبق 
وعد  اأن  الفرن�شية  اجلزائرية 
اأداء  بتقدمي  اجلزائرية  اجلم�هري 
اوىل  يف  والت�شجيل  وم�رّصف  كبري 
مب�ري�ته مع الت�شكيلة الوطنية وهو 
الأمر الذي وقع يف نه�ية املط�ف 
الذي  الالعب  من  الكثري  وينتظر 

ينتمي اإىل اأم جزائرية اأ�شوله� من 
اجل  من  وذلك  م�شتغ�من  مدينة 

الت�ألق يف ك�أ�س اإفريقي� املقبلة.
رد  على  يعمل  ديلور  ان  ويبدو 
الوطني  املدرب  اإىل  اجلميل 
اجل  من  كثريا  عليه  راهن  والذي 
الأم�مي بعدم� ك�ن  تدعيم اخلط 
يف��شل  ك�ن  انه  �رصح  اأن  �شبق 
امليدان  و�شط  تدعيم  وبني  بينه 
ومتّنى  بلخم��شة  حممد  ب�لالعب 
ان يكون قد جنح يف اختي�ره الذي 

وقع على لعب مونبلييه.

�شجل اأول اأهدافه يف اأوىل مبارياته بقمي�س اخل�شر

ديلور يفي بالوعد للجزائريني ومر�سح للتاألق يف الكان

عي�شة ق.

الألعاب املتو�شطية وهران 2021

جلنة التنظيم تفتح ملف 
الت�سويق والرعاية

البحر  األع�ب  تنظيم  جلنة  فتحت 
املقررة  املتو�شط  الأبي�س 
الت�شويق  ملف   2021 يف  بوهران 
الري��شي  احلدث  لهذا  والرع�ية 
لث�ين  اجلزائر  حتت�شنه  الذي 
دعوة  خالل  من  ت�ريخه�  يف  مرة 
للتوا�شل  املج�ل  يف  املخت�شني 
معه� بغر�س تعزيز جلنته� املكلفة 
بهذا امللف، و�رصح رئي�س اللجنة 
الت�شويق  جلنة  ب�أن  ك�هية  عمر 
فرعية  جل�ن�  �شتن�ش�أ  والرع�ية 
توكل لكل منه� مه�م معينة، م�شيف� 
اأن الره�ن كبري على �شم الكف�ءات 
�شواء منه� من اأبن�ء وهران اأو عرب 
الرتاب الوطني، لأن امللف يكت�شي 
جن�ح  عليه  ويتوقع  ب�لغة  اأهمية 

التظ�هرة من عدمه«.
من  ب�أنه  امل�شوؤول  نف�س  واأو�شح 
عليه�  �شتعمل  التي  امله�م  بني 
و�شع  والرع�ية  الت�شويق  جلنة 

الهوية املرئية وحتديد الإجراءات 
بحم�ية  اخل��شة  التنظيمية 
طلة  و�شع  التج�رية  العالمة 
وكذا  الرع�ية  اإجراءات  و  الألع�ب 
ب�لرخ�س،  اخل��شة  الإجراءات 
والرع�ية  الت�شويق  وك�ن دور جلنة 
من بني املوا�شيع التي مت التطرق 
اإليه� خالل ندوة عقدت يف فرباير 
وهران  ولية  مبقر  املن�رصم 
><اأرني�شت  مكتب  ون�شطه� 
لال�شت�ش�رات،  الدويل  يونغ<< 
على  املكتب  هذا  ممثلو  و�شدد 
اأن  يجب  التي  الق�شوى  الأهمية 
والإ�شه�ر  الت�شويق  لعملية  توىل 
جن�حه�  ل�شم�ن  وهران  لدورة 
على ك�فة امل�شتوي�ت، ل�شيم� واأن 
الري��شية  ب�لتظ�هرة  يتعلق  الأمر 
�شنة  املربجمة  الوحيدة  الدولية 

.2021
ق.ر.

عي�شة ق.



الأوروغوياين  الدويل  احتفل 
فريق  مهاجم  كافاين  ادين�سون 
الفرن�سي  جريمان  �سان  باري�س 
الزمالك،  نادي  �سعار  طريقة  على 
الثاين  بالده  هدف  ت�سجيله  عقب 
يف �سباك الإكوادور يف اللقاء الذي 
مناف�سات  �سمن  اأم�س  جمعهما 
بالربازيل،   2019 اأمريكا  كوبا 
الثاين ملنتخب  وجاء هدف كافاين 

اأروح  ول  مق�سية  عن طريق  بالده 
املباراة،  زمن  من   33 الدقيقة  يف 
الالعب  الأول  الهدف  و�سجل 
 6 مرور  بعد  لوديرو  نيكول�س 
دقائق من زمن اللقاء، واأحرز لوي�س 
اأوروغواي  منتخب  قائد  �سواريز 
ومهاجم بر�سلونة الإ�سباين الهدف 
الثالث لبالده يف الدقيقة 44. جدير 
بالذكر اأن بطولة كوبا اأمريكا ت�سهد 

قارة  خارج  من  منتخبني  م�ساركة 
الدعوة  ببطاقة  اجلنوبية  اأمريكا 
منذ عام 1993، و�ساركت املك�سيك 
 1993 عامي  بني  الن�سخ  كل  يف 
كو�ستاريكا  منتخب  ويعد  و2016، 
 5 مبجموع  امل�ساركات  اأكرب  ثاين 
مرات ثم منتخب الوليات املتحدة 
4 مرات، ويعد منتخب اليابان اأول 
البطولة  اآ�سيوي �سارك يف  منتخب 

و�ستقام   ،1999 عام  ذلك  وحدث 
العام املقبل  اأمريكا«  »كوبا  بطولة 
التي  ال�سنوات  نف�س  تقام يف  حتى 
يلعب فيها كاأ�س اأمم اأوروبا »يورو«، 
قطر  منتخبا  فيها  و�سي�سارك 
الع�رشة  املنتخبات  مع  واأ�سرتاليا 
يف  للم�ساركة  اجلنوبية  اأمريكا  يف 
دولتني  �ست�ست�سيفها  التي  البطولة 

لأول مرة يف كولومبيا والأرجنتني.

متكن اأبطال اآ�سيا من اخلروج ب�سورة 
م�رشفة يف اختبارهم التاريخي �سمن 
حيث   ،2019 اأمريكا  كوبا  م�سابقة 
غالية  نقطة  قطر  منتخب  اقتن�س 
اأم�س  اأول   2-2 باراغواي  مع  بتعادله 
مباريات  من  الأوىل  املرحلة  يف 
م�سابقة  �سمن  الثانية  املجموعة 
ومنح  الربازيل،  2019 يف  اأمريكا  كوبا 
املخ�رشم كاردوزو منتخب باراغواي 
التقدم مع بداية اللقاء من ركلة جزاء 

وحافظ عليه فريقه حتى نهاية ال�سوط 
قطر  منتخب  اأف�سلية  رغم  الأول 
الوا�سحة، وا�ستثمر منتخب باراغواي 
تاأخر اأبطال اآ�سيا يف الدخول بالأجواء 
فاأ�ساف  الثاين  ال�سوط  بداية  مع 
البديل غوانزالي�س هدف التعزيز من 
ت�سديدة قوية، وانتف�س منتخب قطر 
بف�سل هدافه املعز علي الذي قلّ�س 
الفارق من ت�سديدة حمكمة من حافة 
منطقة اجلزاء، قبل اأن يدرك بوعالم 

هدف التعادل عقب ا�ستثماره متريرة 
اأكرم عفيف الذكية، وتت�سدر كولومبيا 

فوزها  نقاط عقب  بثالث  املجموعة 
على الأرجنتني 0-2.

ذكرت تقارير �سحفية اأن فريق بايرن 
ميونخ الأملاين اأبدى اهتمامه ال�سديد 
مدريد  ريال  جنوم  اأحد  مع  بالتعاقد 
النتقالت  فرتة  خالل  الإ�سباين 
نقلته  ما  وبح�سب  القادمة،  ال�سيفية 

فاإن  الربيطانية،  �سن«  »ذا  �سحيفة 
النادي  اإدارة  لإقناع  ي�سعى  بايرن 
جنمه  خدمات  عن  بالتخلي  امللكي 
الويلزي غاريث بيل ملدة عام واحد، 
البافاري  النادي  يتحمل  اأن  على 

رحيل  وبعد  لالعب،  ال�سهري  الراتب 
جناحي بايرن الفرن�سي فرانك ريبريي 
النادي  عن  روبن  اآريني  والهولندي 
املنق�سي،  املو�سم  بنهاية  الأملاين 
بات بايرن يتطلع لدعم �سفوفه خالل 

احلالية،  ال�سيفية  النتقالت  فرتة 
بيل،  يف  �سالته  وجد  اأنه  ويبدو 
م�ستعد  بايرن  اأن  ال�سحيفة  واأ�سارت 
لدفع 350 األف جنيه اإ�سرتليني كراتب 

اأ�سبوعي لغاريث بيل.

فوز كبري لكو�صتاريكا و�صعب لهايتي 
بالكاأ�س الذهبية

حقق املنتخب الكو�ستاريكي فوزاً كبرياً على نيكاراغوا 4-0 وتغلبت هايتي ب�سعوبة على 
الذهبية  الكاأ�س  �سمن  الثانية  املجموعة  مناف�سات  من  الأوىل  اجلولة  يف   1-2 برمودا 
اخلا�سة مبنطقة الكونكاكاف -اأمريكا ال�سمالية والو�سطى والبحر الكاريبي-، وح�سمت 
كو�ستاريكا نتيجة املباراة يف �سوطها الأول بثالثية تناوب على ت�سجيلها مدافع �سندرلند 
الإجنليزي براين اأوفييدو ولعب و�سط غوزتيب الرتكي �سيل�سو بورغي�س ولعب و�سط 
جيجو يونايتد الكوري اجلنوبي اإليا�س اأغيالر، وعززت كو�ستاريكا حاملة اللقب 3 مرات 
اآخرها عام 1989، تقدمها بهدف رابع يف ال�سوط الثاين �سجله لعب و�سط �سين�سيناتي 
الأمريكي اآلن كروز يف الدقيقة 75. ويف املجموعة ذاتها، حقق هايتي فوزاً �سعباً على 
برمودا 2-1، وكانت برمودا البادئة بالت�سجيل عرب مدافع �سليغو روفرز الويلزي دانتي 
ليفريوك يف الدقيقة الثانية من الوقت بدل ال�سائع من ال�سوط الأول، وردت هايتي بثنائية 
يف ال�سوط الثاين �سجلها مهاجم مو�سكورن البلجيكي فرانتزدي بريوت يف الدقيقتني 54 
مع  وبرمودا  هايتي  مع  نيكاراغوا  فتلعب  املقبل،  اخلمي�س  الثانية  اجلولة  وتقام  و66، 

كو�ستاريكا.

اخلليفي: �صيا�صة التعاقد مع النجوم 
انتهت والباب مفتوح للرحيل

التعاقد مع جنوم  �سيا�سة  �سان جريمان  باري�س  نادي  اتبع خاللها  �سنوات   8 اليوم  متر 
الفوز  على  قادرا  قويا  فريقا  بناء  اأجل  من  طائلة  مالية  العامل مببالغ  حول  القدم  كرة 
بالبطولت والألقاب املحلية والقارية، ولكن يبدو اأن هذا الأمر تغري الآن، نا�رش اخلليفي 
رجل الأعمال القطري ومالك نادي باري�س �سان جريمان الفرن�سي ك�سف عن تغيري ناديه 
ل�سيا�سة جلب النجوم بداية من املو�سم املقبل، وخالل مقابلة ح�رشية مع جملة »فران�س 
فوتبول« الفرن�سية تن�رش اليوم، قال نا�رش اخلليفي: »الأمور �سوف ت�سري على ما يرام هنا 
بعد عودة ليوناردو ملن�سب املدير الريا�سي«، واأ�ساف: »اأدركت اأن التغيري يف النادي كان 
�رشوريا واإقناع ليوناردو بالعودة ملن�سب املدير الريا�سي كان �سهال«.واأكمل »يجب اأن 
تتغري �سيا�سة النادي و�سوف ي�سطر الالعبني اإىل حتمل امل�سوؤولية اأكرث من املا�سي لأن 
الأمور �ستكون خمتلفة متاما عن املا�سي«. واأكد اخلليفي اأي�سا »�سيتعني على الالعبني 
العمل ب�سكل اأكرب وتقدمي املزيد للنادي، يجب اأن يقدموا للفريق ما يحتاجه، واإذا مل 
يوافقوا فاإن الأبواب مفتوحة لأي �سخ�س يريد الرحيل«، كانت هذه الكلمات جزءا من 
تنت�رش  ياأتي هذا احلوار يف فرتة  الذي  فوتبول  نا�رش اخلليفي مع جملة فران�س  حوار 
خاللها ال�سائعات حول اإمكانية رحيل جنمي الفريق كيليان مبابي ونيمار. التقارير ت�سري 
اإىل اهتمام نادي ريال مدريد ب�سم النجم الفرن�سي ال�ساب مبابي، كذلك رغبة نيمار يف 
الرحيل عن الفريق الباري�سي، مو�سم كارثي للنادي الباري�س انتهى باخلروج من الدور ثمن 
اأمام مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي وخ�سارة كاأ�س الرابطة  اأوروبا  النهائي لدوري اأبطال 
فقط،  الفرن�سي  الدوري  بلقب  بالفوز  جريمان  �سان  واكتفى  فرن�سا،  وكاأ�س  الفرن�سية 
واأعلن باري�س �سان جريمان منذ اأيام عودة جنمه الربازيلي ليوناردو ليتوىل من�سب املدير 
الريا�سي للنادي الفرن�سي، ومنذ ا�ستحواذ نا�رش اخلليفي على باري�س �سان جريمان يف 

عام 2011 مل يتاأهل الفريق الفرن�سي ول مرة لن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا.

األفي�س: اأحتاج فريقا قادرا 
على حتقيق طموحي

 
له ما كان  باري�س �سان جريمان مل يحقق  الربازيل  األفي�س قائد منتخب  لداين  بالن�سبة 
يطمح اإليه، لرمبا الكتفاء بالتتويجات املحلية مل يثلج �سدر لعب تزعم القارة العجوز 
األفي�س البالغ عمره 36 عاما يف حوار مع �سحيفة �سبورت  3 مرات مع بر�سلونة، وقال 
الإ�سبانية: »اأحب النا�س يف باري�س �سان جريمان، لكن باحلديث عن الناحية الريا�سية، 
مل نحقق النتائج التي توقعناها واأنا يف حاجة اإىل فريق يعرف حقا كيف يناف�س لأحقق 

ما اأطمح اإليه«.
ووا�سل األفي�س الذي يخو�س حاليا بطولة كوبا اأمريكا يف بلده الربازيل: »اأركز الآن على 
اأو  البقاء  �سواء  م�ستقبلي لحقا،  اأحدد  ثم  رائعة  مناف�سة  تقدمي  اأريد  الوطني،  الفريق 
�ستقدم  التي  العرو�س  على  يعتمد  م�ستقبلي  �سيحدث،  الذي  ما  اأعلم  ل  الآن  الرحيل، 
اأف�سل«، وحقق  واأ�سبح  الوقت مير  النبيذ اجليد،  »اأنا مثل  يل«، واأمت مثنيا على نف�سه: 
األفي�س 6 األقاب حملية مع باري�س على مدار مو�سمني.، وينتهي عقد الالعب مع الفريق 
دوري  بطولة  بعيدا يف  الذهاب  �سان جريمان عن  باري�س  املقبل، وعجز  30 جوان  يف 
اأبطال اأوروبا وودع من الدور ثمن النهائي على يد مان�س�سرت يونايتد ودوري اأبطال اأوروبا 
هي البطولة التي ي�سعى لقتنا�سها باري�س منذ �سنوات واأنفق مال كثريا لينتدب لعبني 

قادرين على قيادته للقبها لكن مل يحالفه احلظ حتى اللحظة.

كوبا �أمريكا

الأوروغواي تق�صو على الإكوادور
فوزا  الأوروغوياين  املنتخب  حقق 
الإكوادوري  نظريه  على  كبريا 
اجلولة  افتتاح  يف  نظيفة،  برباعية 
املجموعة  مناف�سات  من  الأوىل 
اأمريكا  »كوبا  بطولة  �سمن  الثالثة 
الربازيل،  يف  القدم  لكرة   »2019
الت�سجيل  الأوروغواي  وافتتحت 
يف  لوديرو  نيكول�س  عرب  مبكرا 
الدقيقة اخلام�سة، وعززت تقدمها 
اآخرين  بهدفني  الأول  ال�سوط  يف 
لنادي  التاريخي  الهداف  بوا�سطة 
الفرن�سي  جرمان  �سان  باري�س 
 ،32 الدقيقة  يف  كافاين  اإدين�سون 
لوي�س  الإ�سباين  بر�سلونة  وجنم 

�سواريز يف الدقيقة 44.
الرقم  حاملة  الأوروغواي  واكتفت 
يف  الألقاب  عدد  يف  القيا�سي 
بهدف  لقبا   15 امل�سابقة مبجموع 

وحيد يف ال�سوط الثاين، وكان بنريان �سديقة عرب مدافع الإكوادور اأرتورو مينا باخلطاأ يف مرمى منتخب بالده يف الدقيقة 78 من عمر اللقاء، 
الالعبني يف  التحام بني  بالكوع عقب  لوديرو  ل�رشبه  كوينتريو  بعد طرد خو�سيه   ،24 الدقيقة  بع�رشة لعبني منذ  الإكوادوري  املنتخب  ولعب 
بالفيديو  امل�ساعدة  لتقنية  يلجاأ  اأن  قبل  الإكوادوري  املدافع  وجه  يف  ال�سفراء  البطاقة  الربازيلي  احلكم  واأ�سهر  عالية،  كرة  على  �رشاعهما 
»VAR« ويلغي البطاقة ال�سفراء ويقرر طرده، وبهذا الفوز ح�سد املنتخب الأوروغوياين اأول 3 نقاط ليت�سدر املجموعة الثالثة، فيما يتذيل 

منتخب الإكوادور الرتتيب، يف انتظار مباراة ت�سيلي واليابان املقرر لها م�ساء اأم�س.

ريا�صة دولية�لثالثاء 18  جو�ن 2019  �ملو�فـق  ل15 �شو�ل  1440هـ 14

كفاين يحتفل بالهدف يف �صباك الإكوادور

�صخ�صية العنابي متنحه تعادل اأمام باراغواي

بايرن ميونخ يتحرك للتعاقد مع بيل
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وكاالت

�أبريل  من  �لتا�سع  بتاريخ  �نتهت 
�لر�سائل  هذه  تعك�س   .2011
باملحبة  مليئة  �إن�سانّية  عالقة 
�لنادر،  و�لوفاء  �ل�سادقة، 
�ل�سخ�سّية  بالوجد�نيات  ومفعمة 

و�لوطنّية.
و�أحد�ث  حياة  بنب�س  ومعجونة 
�لعربي،  و�لوطن  �سوريا  عا�ستها 
فيها.  ُكتبت  �لتي  �لفرتة  خالل 
�سورّية  �مر�أة  بني  ن�ساأت  عالقة 
ورجل  حم�س،  مدينة  يف  تُقيم 
دم�سق،  يف  يُقيم  كان  فل�سطيني 
تاركاً   2013 �لعام  يف  رحل  وقد 
�لفكر  يف  �لنفي�سة  �آثاره  خلفه 
و�لنقد  و�لفل�سفة  و�لفن  و�لأدب 

�لأدبي.
تقول �لأديبة �ليو�سف: �إن �لر�سائل 
�ليو�سف،  �لأديب  وبني  بينها 
�لأخرية،  �ل�سنو�ت  يف  ��سمحلت 
�أزمة  من  ب�سوريا  �أمَلّ  ما  ب�سبب 
ع�سفت بالبالد، و�أدخلت �ل�سوري، 
يف  �لفل�سطيني،  �ل�سوري  وب�سمنه 
هذه  جلمع  دفعها  ما  �أما  �أتونها. 

�سعورها  فهو  ون�رشها،  �لر�سائل 
يو�سف(  �لأديب  رحيل  )عقب 
يف  ة  وغ�سّ �لروح،  يف  بوخزة 
عينيه  �إىل  ترى  وهي  �لوجد�ن، 
د�ئماً:  قاله  ما  تقولن  �حلزينتني 
جتاه  بو�جبه  �أخّل  �سيء  »كل 
فعلِت  ماذ�  وتَت�ساءل:  روحي«. 

بالر�سائل يا غادة؟ هل رميتها؟!
بتاأثري من هذ� �ل�سعور �لذي �نتابها، 
�أدر�جها  ة �لكتاب �إىل  هرعت معِدّ
�للحظة  فو�سى  من  بها  �أمَلّ  وما 
وقد  تقر�أها،  ور�حت  �ملجنونة، 
تد�خلت تو�ريخها، وفقدت بع�ساً 
رتبتها  �لفو�سى.  تلك  يف  منها 
�لوفّية  وكانت  �لزمني،  بت�سل�سلها 
لأد�ء �لأمانة، وها هي تُرّحلها عن 
بكل  �لكتاب  �سفحات  �إىل  �لورق 
�سدق. وتت�ساءل: ملاذ� جتمع هذه 

�لر�سائل يف كتاب؟
 وما قيمة هذه �لر�سائل �ملتبادلة 
ملر�ت  �سنني  منذ  �لتقيا  َمن  بني 
قليلة ثم ناأى بهما �ملكان و�لزمان؟ 
ت�ساوؤل ترتك �لأديبة غادة �جلو�ب 
�لر�سائل بني  تكتنزه هذه  عنه ملا 
�سطورها من قيمة فكرّية و�أدبّية، 

و�سفافية،  �سدق  بكل  تُعّب  وروؤى 
عما كان ميور وي�سطرم يف وجد�ن 
يو�سف �سامي �ليو�سف يف �سنو�ت 

عمره �لأخرية.
وهو يكابد �عتالل �جل�سد، وغربة 
وجحود  �لنا�س،  وعزلة  �لروح، 
�جلاحدين، و�حلنني �لذي ما فارقه 
يوماً �إىل غائب حميم يعز ح�سوره، 
حلظة  �برتدت  ما  ح�رشة  و�إىل 
و�حدة، منذ خروجه طفاًل م�رشد�ً 
عن بلدته »لوبيا« �لفل�سطينّية عام 
م�رشد�ً  وفاته  حلظة  �إىل   ،1948

حتى عن خميم »�لريموك«.
ر�سالته  يف  يو�سف  �لأديب  يقول 
�ن�سجام  �أي  غادة:  لالأديبة  �لأوىل 
�أن  �لفا�سلة،  �أيتها  هذ�  عبقري 
بقر�ءتها  و�أ�ستمتع  كتبك،  ت�سلني 
�أمّيا ��ستمتاع، و�أنا �ملنتع�س ببدر 
يف  �أنني  تعرفني  لعلك  قا�سيون. 
�لبدر مكتماًل،  يكون فيها  ليلة  كل 
لأغ�سل  قا�سيون  �أعايل  �إىل  �أذهب 
روحي ب�سوء تلك �لبهة �لنور�نّية 
هذه  على  جو�بها  يف  �لباذخة. 
�لر�سالة تقول �لأديبة غادة: قر�أت 

كتابك »تلك �لأيام«.

لوهلة  وعقلي.  بروحي  قر�أته 
�عتياد  �أن  �إذ ظننت  بالهلع  �أُ�سبت 
�مل�سيبة قد يُغّيب �حلق، خ�سو�ساً 
�نعجنت  �لذين  �ل�سهود  �أرى  حني 
يغادرون  �ملاأ�ساة  باأوجاع  �أيامهم 
ذ�كرتهم،  معهم  حاملني  تباعاً، 
�ملقهور  وجد�نهم  يف  يطوون 
�سفحة من �أ�سود �سفحات �لتاريخ، 
م�رشوع  قيام  �رشورة  �إىل  م�سرية 
�إحيائي،  تذّكري،  )��ستنها�س( 
من  ل�سهادة  )توثيقي(  ت�سجيلي 

�سهود )تلك �لأيام(.
كما  ت�سجيلها،  يف  غ�سا�سة  ول 
�أ�سحابها،  �أل�سنة  على  تتدفق 
عفوّية  يف  �لذ�كرة  تالحق  وهي 
تقنية  �أو  رتو�س،  دون  �ن�سكابها 
متليها �رشورة �لفن، كي تبقى كما 
��ستبطنها حاملوها، وكما ن�سجت 
�أف�سح  تكون  فلعلّها  عيونهم،  من 

و�أبلغ و�أكرث حر�رة وحياة.

»�صدنة االغرتاب«.. �صداقة جوهرها الثقافة
ُيوّثق كتاب »�شدنة االغرتاب.. ر�شائل يو�شف �شامي اليو�شف- غادة اليو�شف« الذي اأعدته االأديبة ال�شورّية غادة اليو�شف لـ»53 ر�شالة وجوابها« بينها 

وبني االأديب الفل�شطيني يو�شف �شامي اليو�شف، ابتداأت بتاريخ 15-6-2006 .

لق�س�س  جديد  عهد  بد�ية 
�لع�رش  تو�كب  �أطفال  وكتب 
�حلديثة.  وتقنياته  �لرقمي 
ق�سة  �أول  �إ�سد�ر  فمع 
�لبلوك  تقنية  عن  �أطفال 
�لرقمية  و�لعمالت  ت�سني 
نقول  »بيتكوين«،  �مل�سفرة 
�خليالية  للحكايات  ود�عاً 
�أو  �لفر��سات  عن  �لنوم  قبل 
تلك  حتى  �أو  �لدينا�سور�ت 
�أخالقيات  �لأطفال  تُعلم 

و�سلوكيات مفيدة.
 A Place in the« ق�سة
تف�رش   »B l o c k c h a i n
مفرد�ت  وتعلمهم  لالأطفال 
تعنيه  وماذ�  �حلديث  �لع�رش 
»تقنية  �أو  »بيتكوين«  عملة 

ب�سيط  باأ�سلوب  ت�سني«  بلوك 
�لكاتب  تاأليف  من  و�سل�س، 
يف  �ملطور  بريي«  »بريت 
و�لعا�سق  �لتكنولوجيا  قطاع 
للتقنيات منذ طفولته، و�لعامل 
كمهند�س برجميات يف  حالياً 
�رشكة �آي بي �إم. وتدور فكرة 
�لق�سة حول �سخ�سية »بلوكي« 
�ملحورية �لذي يكافح وي�سعى 
�لبلوك  د�خل  له  مكاناً  ليجد 
مثرية،  مغامرة  و�سط  ت�سني، 
�لطفل معنى  يكت�سف خاللها 

�لبلوك ت�سني.
جمموعة  فيها  �سورة  وتظهر 
جملة  مع  �لبلوكات،  من 
ولي�س  قوية  ت�سني  »�لبلوك 
بها،  �مل�سا�س  �ل�سهل  من 

يف  �أيدينا  تالحم  فبمجرد 
ميكنهم  ل  �لبع�س،  بع�سها 

�أبد�ً تقييدنا �أو جتاوزنا«.
عن  �لق�سة  �أن  وحيث 
�حلديثة،  �لتكنولوجيا 
فقط  متوفرة  فن�سختها 
حتميلها  ميكن  �إذ  �إلكرتونياً، 
عب متجر �أمازون �لإلكرتوين 
على �أجهزة كيندل لعمر حتى 
موقع  بح�سب  �سنو�ت،   9
بالأخبار  �ملعني  نت«  �سي 

�لتكنولوجية.
وقال بريي يف من�سور له على 
�لجتماعية،  ريديت  �سبكة 
�لأطفال  ت�ستهدف  �لق�سة  �إن 
ع�رش  يف  يرتعرعون  �لذين 
هي  فيه  �مل�ستخدمة  �للغة 

�أنه  �إىل  م�سري�ً  �لتكنولوجيا، 
ي�ستطيع  كلمات  ��ستخدم 

�لأطفال فهمها ب�سهولة.
ت�سني  �لبلوك  تقنية  وتُعرف 
مركزي  غري  نظام  باأنها 
�سحة  من  و�لتحقق  للتخزين 
�لرقمية  �لتعامالت  وترخي�س 
�أمان  بدرجة  �لإنرتنت  على 
عالية ودرجة ت�سفري ي�ستحيل 
ك�رشها �أو �خرت�قها، نظر�ً لأن 
خمزنة  تكون  بياناتها  قو�عد 
�لتي  �لأجهزة  جميع  على 
�لبع�س،  بع�سها  مع  تتعامل 
من  للمعاجلة  �حلاجة  دون 

�أطر�ف و�سيطة متعددة.
وكاالت

ك�صف اأثري يف منطقة 
البجراوية بال�صودان

كتاب »مرياث النك�شة« لهيثم الغيتاوي

هزمية جوان67 بروؤية معا�صرة

�لقطرية  �لبعثة  من  فريق  تو�سل 
هيئة  من  تت�سكل  -�لتي  لالآثار 
متاحف قطر وهيئة �لآثار و�ملتاحف 
�ل�سود�نية و�ملعهد �لأملاين لالآثار- 
�أن  يتوقع  جديد  �أثري  �كت�ساف  �إىل 
تاريخ  معلومات جديدة عن  ي�سيف 

مملكة مروي.
�لعمل  من  �سنو�ت  ثالث  و�أف�ست 
غرف  على  �لعثور  �إىل  �ملتو��سل 
ملد�فن ملكية �أ�سفل �أحد �أهر�مات 
�سمايل  �لأثرية  �لبجر�وية  منطقة 
ر�سوما  �لغرف  هذه  وحتوي  �لبالد. 
�مللك،  تابوت  لو�سع  ومكانا  ملونة 
من  ب�سارة  مرت�سى  وبح�سب 
و�ملتاحف  لالآثار  �لقومية  �لهيئة 
�لكت�ساف  هذ�  فاإن  �ل�سود�نية، 
يعتب �أحد �أهم �لأعمال �لتي قامت 

بها �لبعثة �لقطرية.
ب�رشية  لعظام  بقايا  على  وعرث 
بع�س  �إىل  �إ�سافة  حيو�نية  و�أخرى 
�لزينة  و�أدو�ت  �لفخارية  �لأو�ين 
�ملكت�سفة  �مللكية  �ملد�فن  د�خل 
حديثا. وو�سف م�سوؤولون �سود�نيون 
يف  �ل�سياحة  برتويج  ومهتمون 
�ل�سود�ن �لكت�سافات �جلديدة باأنها 
فتح �أثري مهم، و�أنها �ستوؤكد للعامل 
�أن كثري� من �ملعامل �لأثرية مل يتم 
نهاية  ويف  �لبلد.  يف  بعد  �كت�سافها 
�لعام �لثالث من �ل�رش�كة �ل�سود�نية 
�كت�ساف  مت  �لآثار  مبجال  �لقطرية 
�أثري  موقع  �آلف  �ستة  من  �أكرث 
جديد يف �لبالد، ف�سال عن ع�رش�ت 

�آلف �لقطع �لأثرية �ملهمة .
وكاالت

عن د�ر �أمل للن�رش و�لتوزيع بالقاهرة، 
كتاب  من  �لأوىل  �لطبعة  �سدرت 
�ل�سحفي  للكاتب  �لنك�سة«  »مري�ث 
مبنا�سبة  �لغيتاوي،  هيثم  �مل�رشي 
يونيو  لهزمية  �خلم�سني  �لذكرى 
1967، لتحليل مقدمات ونتائج هذه 
�ملعركة بروؤية معا�رشة؛ ت�ستخل�س 
�ل�سيا�سي  �لنظام  �إد�رة  �أ�سلوب 
لالأزمة  �لدولة  وموؤ�س�سات  �حلاكم 
نقاط  ور�سد  قرن،  ن�سف  قبل 
– �إن وجدت-  �لت�سابه و�لختالف 
يف  �حلاكمة  �لأنظمة  �أ�ساليب  بني 

على  و�لعباد  �لبالد  �سوؤون  �إد�رة 
�لتالية.  �خلم�سني  �ل�سنو�ت  مد�ر 
ويف مقدمة كتابه، قال �ملوؤلف �إنه 
لالأحد�ث  تاريخياً  �رشد�ً  يقدم  ل 
�مل�رشي  و�قعنا  عن  ينف�سل 
على  قرن  ن�سف  بعد  و�لعربي 
�لزلز�ل �جليو�سيا�سي �لذي �أحدثته 
يرى  �أن  حاول  و�إمنا  �لهزمية، 
و�لعك�س  �حلا�رش،  بعيون  �لتاريخ 
�ل�سوؤون  م�ستوى  على  لي�س  �أحياناً، 
�لع�سكرية و�ل�سيا�سية فح�سب، و�إمنا 
�سملت  حمور�  لثالثني  تناوله  يف 

ونك�سات  �ملوّجه«  �لإعالم  »لعنة 
�لدينية  و�ملز�يد�ت  �لقت�ساد 
بخ�سو�س  عبد�لنا�رش  و�عرت�فات 
�سناعة  و�آلية  �لتعليم  جمانية 
و«ت�سيي�س«  �لتظاهر  وحق  �لقر�ر 
�لق�ساء ومنظمات �ل�سباب وجدوى 
وع�سو�ئية  و�لبملان  �لأحز�ب 
وم�سري  و�لدولية  �لعربية  �لعالقات 
ق�سية �ل�سالم و�لأو�ساع يف �سيناء، 
من  �أكرث  يف  �ملحاور  من  وغريها 
كتابه  �لغيتاوي  وقدم  �سفحة.   330
»كتالوج دماغ م�رش  بعنو�ن فرعي: 

)َمن  �إىل:  و�أهد�ه  �سنة«،   50 يف 
�أعماِرهم،  ِمن  �لنك�سة  ثمن  دفعو� 
�سحايا يف معركة »يونيو �لكا�ِسف«، 
�مُلّر«  ب  »�ل�سَ معركة  يف  و�أبطالً 
تُكن  مل  �سنو�ت،   7 مدى  على 
)عبد�ملنعم  و�إىل  �أبد�ً(،  ِعجاًفا 
على جبهة  و�سهيد�ً  ريا�س.. قائد�ً 
وُم�ستعيد�  �جلديدة«،  »�لروح 
بعد  �مل�رشية  �لع�سكرية  ل�رَشَف 
�سنو�ٍت َخّد�عات(، و�إىل و�لده و40 
قو�تنا  �سفوف  يف  ق�ساها  �سنة 
عبد�لنا�رش  �سور  و�إىل  �مل�سلحة، 

�لتي زّينت غرفته يف �سكن �جلامعة 
ومنزل �لعائلة ل�سنو�ت، و�أخري�ً �إىل 
فوؤ�د جنم،  �أحمد  �لر�حل  )�ل�ساعر 

عبد�لنا�رش:  تلخي�س  على  وُقدرته 
وحاَجات  ُمعِجزة/  حاجات  َعَمل 

كتري خابت(.

      اأول ق�صة اأطفال عن البتكوين والبلوك ت�صني

للكاتبة غادة اليو�شف



وكاالت

ترجمتها عن الفرن�سية الباحثة 
املقيمة  ال�سورّية  واملرتجمة 
يف فرن�سا ندى عي�سى، وراجع 
لها  وقّدم  ونّقحها  الرتجمة 
العراقّي  والأكادميّي  ال�ساعر 
كاظم  باري�س  يف  املقيم 

جهاد.
اجلديد،  النقد  حما�سن  ومن 
يف  اأعماله  ت�ساعدت  الذي 
اإىل  منها  وانت�رش  فرن�سا 
البلدان  وعديد  اأوروّبا  باقي 
الن�سف  نهايات  منذ  الأخرى، 
الأّول من القرن الع�رشين، اأّنه 
مظاهر  على  الأ�سواء  �سلّط 
والأدبّية  ال�سعرّية  الكتابة  من 
من  حتظى  كانت  ما  بعاّمة، 
جزئّية،  مبعاجلات  اإّل  قبُل 
الف�ساء  املظاهر  هذه  ومن 
الن�ّس،  فيه  ينخرط  الذي 
املبدعة  الذات  وعالقة 
بالإطار الأليف، وباملاّدة، وكال 
حتليالت  لقيا  املو�سوعني 
الفيل�سوف  موؤلّفات  يف  باهرة 
با�سالر  غا�ستون  الفرن�سّي 
اأبحاثه  مبوازاة  كتبها  التي 
اخليال  بها  وخ�ّس  العلومّية 
مادّياً  باعتباره خيالً  ال�سعرّي 

وحركّياً.
الرعيل  كتابات  جاءت  كما 
الذي  اأو  لبا�سالر  امُلجايل 
تاله، من ال�سوي�رشّيني مار�سيل 
وجان  بوليه  وجورج  رميون 
الفرن�سّيني  اإىل  �ستاروبن�سكي 
جان بيار ري�سار ورولن بارت 
و�سواهما، لت�سيف اإىل معاجلة 

الأدبية يف عالقتها  الن�سو�س 
والإطار  والف�ساء  بالعالمَ 
احليوّي تق�سّيات نقدّية اأخرى 

كا�سفة.
الهتمام  هذا  امتداد  ويف 
ال�ساعر  معا�رشنا  كّر�س 
الفرن�سّي  الأدب  واأ�ستاذ 
 Michelكولو مي�سيل 
املمَناظر يف  Collot حل�سور 
معّمقة  درا�سات  جملة  الأدب 
ميّثل  وتبّحر  ب�سغف  مكتوبة 
اإحدى  هنا  املرتجم  الكتاب 

اأبرزها.
ويف اأبحاثه هذه، ُعنيمَ بتحليل 
املناظر،  �سنوف  خمتلف 
مدموغة  اأو  كانت  طبيعّية 
اأو  مقفرة  الب�رش،  بتدّخل 
الريف  يف  منت�رشة  ماأهولة، 
قلب  يف  اأو  ال�سحراء  يف  اأو 
متبّحرة  درا�سات  املدينة. يف 
املعرفة  جتمع  ومرهفة، 
الّنقد،  براعة  اإىل  اجلمالّية 
املنْظر  اأ�سبح  كيف  يرينا 
الرومنطيقّية  من  انطالقاً 
الأدب  مو�سوعات  اأبرز  اأحد 

والفّن، واأكرثها اإيحاء.
تاريخ وجمال

ويف هذا الكتاب، حّتى يقب�س 
�سعرّية  حتّولت  على  املوؤلّف 
الفرن�سّي،  الأدب  يف  املمَناظر 
ة، كان عليه  ويف ال�سعر بخا�سّ
اأن يُِحّل هذا الأدب يف �سياقه 
اأن  اأي  والثقايّف،  الجتماعّي 
تاريخانّية  قراءة  اإىل  يُخ�سعه 
وهكذا  معاً،  اآٍن  يف  وجمالّية 
املنظر  ح�سا�سية  تطّور  يرينا 
عند بع�ِس اآباء الأدب الفرن�سّي 
اإىل  �ساتوبريان  من  احلديث، 

رو�سو،  فجان جاك  �سينانكور 
وبودلري  هوغو  اإىل  و�سولً 

ورامبو.
ة  وهو يقراأ منّو ح�سا�سية خا�سّ
ال�سعرّي  النرث  يف  باملمَنظر 
مع  بالرتباط  ال�سعر  ويف 
كبار  اأعمال  يف  مماثل  تطّور 

الّر�ّسامني.

�ضعرّية للف�ضاء

فكرة  تطّور  هنا  كولو  ويخ�ّس 
امل�سهد  ودخوله  املنظر 
بع�س  يف  له  وت�سّيده  ال�سعرّي 
اآفاقّية  بدرا�سة  املوا�سع 
متما�سكة وثرّية، تغّطي الق�سم 

الأّول من هذا الكتاب.
الثاين  الق�سم  يف  يقّدم  ثّم 
درا�سات متوالية يعنى كّل منها 
بذاته،  �ساعر  اأو  كاتب  بعمل 
عالقته  خالل  من  يحلّله 
يتاأ�ّس�س  ما  وعربمَ  باملناظر 

فيه من �سعرّية للف�ساء.
عند  الدرا�سات  هذه  وتتوّقف 
�سعراء  اأهّم  من  لفيف  اأعمال 
يف  م�ستلهميه  اأو  املنْظر 
امل�سهد الأدبّي املعا�رش، مع 
القراءات  هذه  اأوىل  يف  عودة 

اإىل هوغو روائّياً و�ساعراً.
اإىل  هوغو  فيكتور  ومن 
�سار،  فرينيه  بوجن،  فران�سي�س 
ففيليب  غراك،  فجوليان 
غلي�سان،  فاإدوار  جاكوتيه، 
كولو  يرينا  دوغي،  فمي�سيل 
املنظر  جتلّيات  اأهّم  بع�س 
منظراً  �سار  وقد  املرئّي 
اإبداعّياً، ويُوقفنا على عدد من 
اأهّم مظاهر العمل الذي تقوم 

وعلى  املنظر  على  اللّغة  به 
امل�سهد  من  لتنقلنا  نف�سها 
دعوته  ميكن  ما  اإىل  الواقعّي 

»امل�سهد املكتوب«.
وميكن القول اإّن الأدباء الذين 
جميعاً  هم  اأعمالهم  يحلّل 
املعا�رش  فالروائّي  �سعراء، 
اإحدى  تتناوله  الذي  الوحيد 
درا�ساته هذه، األ وهو جوليان 
بروِح  ناثر  نف�سه  هو  غراك، 

�ساعٍر وبقدراته.

غنائية

املوؤلّف  م�ساعي  تنح�رش  ول 
املنظر  كتابة  عن  الإبانة  يف 
بل  الفرن�سّي،  ال�سعر  يف  هذه 
بفوائد  هذه  درا�سته  تزخر 
اآثار  ك�سفها عن  منها  عديدة، 
ال�سعر  تطّور  على  املناظر 
الرومنطيقّية،  فمنذ  نف�سه، 
النرث  يف  املنظر  تناول  �سكّل 
من  للخروج  منا�سبة  وال�سعر 
الذات والنفتاح على اخلارج، 
يعانقه  الف�ساء،  على  اأي 
ويف  حركّيته،  يف  ال�ساعر 

مادّيته ومو�سوعّيته.
ال�سعر  يف  الغنائّية  عودة  ومع 
الأخرية  العقود  يف  الفرن�سّي 
الق�سم  اأغلب  لها  �س  املخ�سّ
نرى  الكتاب،  هذا  من  الثاين 
وما  املنظر  غنائية  اأّن  كيف 
ميكن دعوته، باقتبا�س عنوان 
�سهرية  �سعرية  جمموعة 
»النحياز  بوجن،  لفران�سي�س 
لالأ�سياء«، قد مّكنا هذا ال�سعر 
من اأن يتجاوز الذاتية ال�سّيقة 
اللّتني  املح�سة  والتجريدية 

ولغته  مقارباته  فيهما  حب�س 
طيلة عقود من ال�سنوات.

يف  املولود  الكتاب،  موؤلّف 
ومنّظر  فرن�سّي  �ساعر   ،1952
عمل  وناقد،  ال�سعرية  للكتابة 
الفرن�سّي  لالأدب  اأ�ستاذاً 
ال�سوربون  احلديث يف جامعة 
يف  له  و�سدرت  اجلديدة، 
عديدة  كتب  ال�ّسعر  درا�سة 
اخليايّل«،  »الأفق  منها: 
و«ال�ّسعر احلديث وبنْية الأفق«، 
و«املاّدة-النفعال«، و«الفكر-
جغرافية  و«نحومَ  املنْظر«، 
�سعرّية  وجمموعات  اأدبّية«، 
الن�سيان«،  من  »طالع  منها: 
و«كاو�سمو�س )فو�سى-كون(«، 

و«املتحّرك الثابت«.

عي�سى  ندى  املرتجمة  اأّما 
فهي باحثة ومرتجمة �سورية، 
ح�سلت   ،1983 مواليد  من 
اللغة  علوم  يف  دكتوراه  على 
عام  الثانية  ليون  جامعة  من 
2015 )اخت�سا�س يف ال�ّسيمياء 
حالّياً  وتعمل  وتقيم  الأدبّية(، 

يف مدينة ليون بفرن�سا.

كلمة ختامية للقارئ

اأمتنى اأن يلقى عملي الب�سيط 
القراء  ال�سادة  قبول  هذا 
تكون  واأن   ذائقتهم  وير�سي 
املذاق  حلوة  الثمار  اأوىل 
ليكون ما بعدها اأحلى واأحلى 

اإن �ساء اهلل.

لل�ّضاعر والناقد الفرن�ضّي مي�ضيل كولو

عر و�ملْنظر من �لرومنطيقّية �إىل �أّيامنا« ّ �شدور ترجمة »�ل�شِ
�ضمَن روائع االأدب الفرن�ضّي احلديث والّدرا�ضات النقدّية املرافقة له، التي ت�ضدر عن م�ضروع »كلمة« للرتجمة يف دائرة الثقافة 

عر واملْنظر من الرومنطيقّية اإىل اأّيامنا« لل�ّضاعر والناقد الفرن�ضّي مي�ضيل كولو. ّ وال�ضياحة - اأبوظبي، �ضدرت ترجمة »ال�ضِ
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100 مثقف يدعون ماكرون حلماية �للغة �لفرن�شية 
من »�ل�شتعمار �لأجنلو �أمريكي«

وعال  ومدر�س  فنان  مائة  وجه 
املغني  بينهم  دولة،   25 من 
وعال  بريي،  بيار  الفرن�سي 
الجتماع ال�سوي�رشي جان زيغلر، 
اميانويل  الفرن�سي  للرئي�س  نداء 
ماكرون لـ »حماية اللغة الفرن�سية 
اأمريكي«،  النغلو  ال�ستعمار  من 

عرب بيان ر�سمي.
الذي  البيان  يف  املوقعون  وكتب 
لوباري�سيان- �سحيفة  ن�رشته 
الفرن�سية  اللغة  »ان  اوجوردوي 
يف و�سع �سيء، وهي تختنق بفعل 
وي�سهد  اأمريكية،  الأنغلو  )اللغة( 

هذه  ب�سبب  تراجعاً  ا�ستخدامها 
اللغة التي باتت ماألوفة اأكرث«.

الكاتب  املوقعني  بني  وكان 
كوويالر  فان  ديدييه  الفرن�سي 
بن  طاهر  الفرن�سي  واملغربي 
جلون، اإ�سافة اإىل املغني الكندي 

زاكاري ري�سار.
لنداء   79 الـ  الذكرى  ومبنا�سبة 
 18 يف  ديغول  �سارل  اجلرنال 
للوقوف   1940 )يونيو(  حزيران 
املوقعون  طلب  النازية،  بوجه 
مايل  م�ساهم  اأكرب  فرن�سا  من 
يف املنظمة الدولية للفرنكفونية 

املقاومة«  روح  باأثر  تقتدي  »اأن 
ومن  الفرن�سية  »اللغة  وبحماية 
العال،  وثقافات  لغات  خاللها 

من الإ�ستعمار الأنغلو اأمريكي«.
اإىل  الفرن�سي  الرئي�س  ودعوا 
»اإعطاء املثل« من خالل »تخليه 
الأنغلو  اللغة  ا�ستخدام  عن 
خالل  ومن  اخلارج  يف  اأمريكية 
امل�سيء  ال�ستخدام  عن  التخلي 
فرن�سا  يف  اأمريكية  الأنغلو  للغة 

ذاتها«.
وعرب املوقعون املائة عن تاأثرهم 
ب�سكل خا�س، لعتبار ماكرون يف 

يف  للفرنكفونية  الخرية  القمة 
 ،2018 الأول(  )ت�رشين  اأكتوبر 
لغة  اأمريكية  الأنغلو  »اللغة 

ا�ستخدام للعال«.
عن  حينها  عرب  ماكرون  وكان 
باللغة  النهو�س  يف  رغبته 
ابداع«  »لغة  باعتبارها  الفرن�سية 
»لغة  النغليزية  عن  يفرقها  ما 

ال�ستخدام« يف التعامل.
اىل  »بالنظر  املوقعون  ورد 
لق�سم  القت�سادية  احليوية 
الفرنكفونية،  اإفريقيا  من  كبري 
لكندا  القت�سادية  واحليوية 

الإبداع  اأر�س  الفرنكفونية 
)لغة  فان  العالية،  والتكنولوجيا 
الفرن�سية،  لديهم  ال�ستخدام( 

ت�ساهي غريها«.
رف�سهم  عن  املوقعون  وعرب 
اأمريكية  الأنغلو  اللغة  »جلعل 
وطلبوا  لالأمة«  ثانية  ر�سمية  لغة 
بو�سح حد ملا و�سفوه  خ�سو�ساً 
يزعم  الذي  الآثم«  »اللم�رشوع  بـ 
تدري�س مواد عامة يف املوؤ�س�سات 

الرتبوية بتلك اللغة.
وكان ماكرون الذي انتخب رئي�سا 
»الدفاع  �سعار  رفع   ،2017 يف 

التعددية  اطار  يف  الفرن�سية  عن 
مقابل  فر�سها  دون  اأي  اللغوية« 
الإنغليزية،  ول  العامية  اللهجات 
وهو يرى يف ذلك الو�سيلة الوحيدة 
لتاأكيد الزيادة الكبرية احلالية يف 
الفرن�سية  اللغة  م�ستخدمي  عدد 
اأن  يفرت�س  الذي  اأو جزئياً،  كلياً 
مير من 274 مليوناً اليوم اىل 700 

مليون يف 2050.

 وكاالت 
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مبهرجان وجدة يف املغرب

تتويج »مليكة بلباي« بجائزة �أح�سن دور ن�سائي
.     تتويج الفيلمني اجلزائريني« عرفان« و«النقطة ال�شفر«

توجت املمثلة اجلزائرية مليكة بلباي بجائزة اأح�شن دور ن�شائي يف الدورة الثامنة للمهرجان املغاربي للفيلم بوجدة  املتواجدة �شرقي املغرب  وياأتي هذا  
بعد م�شاركتها واإطاللتها املميزة يف الفيلم اجلزائري »عرفان »)روكوني�شون�س(«  للمخرج �شليم حمدي  املتوج  يف فئة الفيلم الطويل مع تتويج الفيلم 

اجلزائري »النقطة �شفر«  )بوان زيرو( للمخرج ن�شيم بومعيزة يف فئة الفيلم الق�شري .

حاورها: حكيم مالك

بلباي حتقق جنومية 
يف خمتلف الفنون 

الإبداعية 

مليكة  الفنانة  وتنحدر  
بلباي ، من والية تيارت يف 
در�ست  اجلزائري  الغرب 
النجومية   دخلت  ثم  الفن 
املعهد  خريجة  فهي 
الدرامية  للفنون  العايل 
در�ست  حيث  وامل�رسحية 
و   ،1999 منذ  باملعهد 
للتخرج  �سنوات   05 ملدة 
بداياتها  كانت  وقد  بعدها 
من امل�رسح البلدي بتيارت 
ممثلة  اأ�سبحت  اأن  اإىل 
م�ساركات  لها  كما  حمرتفة 
وم�رسحية  �سينمائية 
فيلم  »�سابرة«،  فيلم  مثل: 
»توري  فيلم  »بركات«، 
موري«، فيلم »�سامة النخيل 
»االأندل�سي«،  اجلريح«، 
كما    ،« االأمهات  »دموع 
اأنها �ساركت  يف العديد من 
امل�سل�سالت اجلزائرية التي 
جنمها    و�سطع  فيها  برزت 
االأعمال  هذه  وتتمثل 
امل�رسحية  املمثلة  لهذه 
والتلفزيونية يف   امل�سل�سل 
  2019 ل�سنة  الرم�ساين 
للمخرج  احلالل«  »اأوالد 
ن�رس الدين ال�سهيلي والذي 
زوليخة  دور«  فيه   ج�سدت 
اإعجابا  القى  والذي   «
طرف  من  النظري  منقطع 
اجلزائريني  امل�ساهدين 
الكرمي  رم�سان   �سهر  يف 
،   و�سجلت م�ساركتها  عام 
2010  يف م�سل�سل » الذكرى 

دور  فيه  ومثلت  االأخرية«  
اأي�سا   �ساركت  و  )حليمة( 
م�سل�سل   يف    2009 عام 
 ( بدور   « احلياة  »جروح 
م�ساركتها  مع  يا�سمني(، 
�سو�سو  �سيتكوم«  يف  اأي�سا 
  ، ال�سنة  نف�س  يف  ونونو«  
»عندما  مل�سل�سلي  اإ�سافة 
�سنة    « االأخالق  تتمرد 
فيه  لعبت  الذي   2008
مع  »موعد  )نورمان(   دور 

القدر«  يف 2007 ».
عمل �شينمائي ناجح 

ومتميز

اأحداث  ا�ستمدت  ولقد      
الفيلم  الطويل  عرفان من 
للمجاهدة   واقعية  ق�سة 
يحكي  والذي  نعيمي  ميينة 
بني  اجلزائرية  املراأة  عن 
االأم�س واليوم لتحاكي �سور 
هذا العمل ال�سينمائي الذي 
باالأبي�س  للما�سي  يعود 
الدور  لريكز على  واالأ�سود  
املراأة  لعبته  الذي  البارز 
�سد  ون�سالها   الثورية 
امل�ستعمر الفرن�سي الغا�سم 
جمد  �سنع  يف  وم�ساهمتها 
حريته  وا�سرتجاع  اجلزائر 
باال�ستقالل  و�سيادته 
الطغيان   من  الوطن  وحترر 
العمل  ولقد �سارك يف هذا 
نخبة  الناجح   ال�سينمائي 
اجلزائريني   الفنانني  من 
ال�سا�سة  على  املعروفني 
راأ�سهم  على  ال�سغرية 
�سافية  القديرة  الفنانة 
لعريبي  وم�سطفى  بودراع 
و�سمري  كليومنتان  ولوك 
احلكيم واآنيا لوان�سي وجمال 
غوتي ولوك �سويل  وحلبيب 

طاهر �ساو�س وربيع اأجاوت 
وحممد يدو ، كما مت اإنتاج 
من  اجلزائري  الفيلم   هذا 
الوطني  املركز  طرف 
 CADC ال�سينما  لتطوير 
مب�ساهمة من وزارة الثقافة 
اجلزائرية  fdatic وجممع 
فيه  ،ويتواجد  �سونطراك 
فريق  كامل ومتكامل يتمثل 
بوزيان   حميد  املنتج  يف 
ديقار  ر�سيد  االإنتاج  ومدير 
حمدي  �سليم  ومو�سيقى 
جاب  حمزة  ومالب�س 
قرطبي  فريد  و�سوت  اهلل  
كما  زعبوب   فريد  وديكور 
ر�سيدة  بالتجميل  اعتمت 
فيلم  اأن   كما    ، م�سعد 
عر�سه  مت  قد   « »عرفان 
 11 الطبعة  فعاليات   يف 
من  مهرجان وهران للفيلم 

العربي.
» املغرب الكبري موحد 

ب�شينماه«   

الثامنة من  الدورة  اأن  كما   
ال�سينمائي  احلدث  هذا 
انطلقت   يوم 11 جوان 2019 
م�ساركة  عرفت  والتي   ...
 12 و  طويلة  اأفالم     6
املناف�سة  يف  ق�سريا  فيلما 
الثامنة   الدورة  هذه   خالل 
الثامنة للمهرجان املغاربي 
للفيلم بوجدة باملغرب التي 
اأن�ساأت �سنة 2010   حملت 
�سعار« املغرب الكبري موحد 
ب�سينماه«   خ�س�ست  هذه 
الدورة  تكرميا لروح الراحل  
بنيون�س  برزاق  ال�سينفيلي  
طرف  ومن  برزكي(    (
جمعية �سيني مغرب  والتي 
التظاهرة  هذه  من  جعلت 

ثقافيا  مك�سبا   ال�سينمائية 
عن  هذا  وياأتي  للجميع  
فقرات  يف    التنوع  طريق 
هذه  من  �سعيا  الربنامج 
ثقافة  الإ�ساعة  اجلمعية 
وهادفة  جادة  �سينمائية 
بروافد  ال�سينما  ربط  مع 
وجعل  اأخرى  وفنية  ثقافية 
مدينة وجدة املغربية قبلة 
�سينمائية و�سياحية مغاربية 
متميزة   وحمطة مهمة يف 
لتجديد  املغاربي   الف�ساء 
بني  الثقايف  التوا�سل 

الفنانني واملبدعني .
تكرمي املخرج 

اجلزائري ر�شيد 
بو�شارب

 ولقد تراأ�س جلنة التحكيم 
الطويلة   باالأفالم  اخلا�سة  
الناقد   ، مهرجان  هذا  يف 
ال�سينمائي اجلزائري اأحمد 
تكرمي   مت   اأين  بجاوي   
�سينمائيني  خمرجيني 
ال�ساحة  على  معروفني 
والعاملية  املغاربية  
اجلزائري  املخرج  اأبرزهم 
بو�سارب  مع  االأ�سل ر�سيد 
امل�رسي  املمثل  تكرمي  
منري   �رسيف  املعروف 
التظاهرة  هذه  افتتاح  يف 
ال�سينمائية ، اإ�سافة لتكرمي 
كمال  املغربي   املخرج 
 ، وجدة  مدينة  ابن  كمال  
وال�سيناري�ست  واملخرج 
املغربي �سعيد ال�رسايبي و 
املمثلة التون�سية فاطمة بن 

�سيدان.
ح�شور لفت لأبطال 

م�شل�شلي »اأولد 
احلالل« و« م�شاعر«

وعرف  املهرجان املغاربي 
يديره  الذي  بوجدة   للفيلم 
خالد �سلي ح�سور اأملع جنوم 
بينهم  من  اجلزائري  الفن 
اأبطال امل�سل�سل الرم�ساين 
الذي  احلالل«   اأوالد   «
»هالل  جائزة  على  حت�سل 
م�سل�سل  كاأول  التلفزيون« 
 ،  2019 رم�سان  يف  درامي 
جريو،  القادر  عبد  كالفنان 
ومليكة  �سحريي  ويو�سف 
وعزيز  نوال،  واإميان  بلباي 
كرا�سني  و�سهرزاد  بوكروين 
امل�سل�سل  الأبطال  اإ�سافة   ،
بني  امل�سرتك  الدرامي 
م�ساعر«  وتون�س«  اجلزائر 
النهار  قناة  على  بث  الذي 
 2019 رم�سان  �سهر  يف 
،وهما الفنان املبدع ح�سان 
ك�سا�س ، والنجمة اجلزائرية 
والناقدين  لعالمة   �سارة 
اجلزائريني  ال�سينمائيني 
الكرمي  وعبد  حاجي  ،نبيل 

قادري .
مناف�شة 12 فيلما 

ق�شريا و6 اأفالم طويلة 

  8 الدورة  اأن   كما      
لالأندية  جائزة  خ�س�ست 
اأطلقت  التي  ال�سينمائية 
جائزة  ا�سم  عليها 
مت  والتي   »دونك�سوت«  
منحها  لالأفالم املعرو�سة 
خارج امل�سابقتني  )االأفالم 
الطويلة  واالأفالم الق�سرية 
( و قامت جلنة التحكيم لفئة 
التي    ،  « الطويل  »الفيلم  
ال�سنيمائي  الناقد  يرتاأ�سها 
بجاوي   اأحمد  اجلزائري 
بتكرمي فيلم »�رسخة الروح« 
للمخرج املغربي عبد االإله 
توج  الذي      ، جواهري 
اأح�سن دور رجايل  بجائزة  
و  التحكيم  جلنة  جائزة  و 
»الفيلم  بفئة  يتعلق  فيما 
�سهدت  التي   ، الق�سري« 
ق�سريا   فيلما   12 مناف�سة 

التحكيم   جلنة  كرمت  فلقد 
»النقطة  اجلزائري  الفيلم 
ن�سيم  للمخرج  �سفر« 
على  حاز  الذي  بومعيزة  
�سيناريو«   »اأح�سن  جائزة 
املغربي  املمثل  ومتكن 
افتكاك  ب�سطاوي   ها�سم 
رجايل  دور  اأح�سن  جائزة  
يف الدور الذي  لعبه يف فيلم 
»القلق« )اأونغوا�س( للمخرج 
علي بن جلون و ولقد  مثل 
الفيلم  فئة  يف  اجلزائر 
الدورة  هذه  يف  الق�سري  
الثامنة فيلم »النقطة �سفر«  
)�سيناب�س(  »ت�سابك«  وفيلم 
زروقي  نورالدين  للمخرج 
ذلك«  »فليكن  فيلم  و 
حم�سا�س  يو�سف  للمخرج 
احلدث  هذا  يف  ومت    .
تنظيم  البارز  ال�سينمائي 
»دور  كر�ست  ندوات   
ال�سينما والثقافة يف تر�سيخ 
فيم الت�سامح قام بتن�سيطها 

خمرجون ومفكرون.

اإىل  تعود  مقربة  اكت�ساف 
 8 ت�سم  الرومانية  احلقبة 
»ال�سمارة«  مبنطقة  قبور 
بو�سالح  دراحي  ببلدية 
ميلة(،  غرب  )جنوب 
ح�سب ما علم يوم به اأول 
م�سلحة  رئي�س  من  اأم�س 
مبديرية  الثقايف  الرتاث 

الثقافة لزغد �سيابة.
باأن  امل�سدر  واأو�سح 
هذا  اإىل  التو�سل 
التبليغ  بعد  مت  االكت�ساف 
هياكل عظمية  وجود  عن 
مكت�سفة مبنطقة ال�سمارة 
فرقة  رئي�س  طرف  من 
ببلدية  الوطني  الدرك 

االأ�سبوع  بو�سالح  دراحي 
التنقل  ليتم  املنق�سي 
مديرية  م�سالح  رفقة 
ميلة  لوالية  املجاهدين 
اجلماعة  ذات  وم�سالح 
املبلغة  واجلهة  املحلية 
الهياكل  تلك  ملعاينة 
املكت�سفة  العظمية 
م�ستوى  على  حتديدا 
امل�سلك الفالحي الرابط 
ما بني م�ستتي »بوحامت« و 

»ال�رسارو«.
واأ�ساف اأنه وبعد الوقوف 
تبني  االكت�ساف  هذا  على 
قبور    8 ت�سم  مقربة  اأنه 
القدمية  للفرتة  تعود 

»احلقبة  وحتديدا 
يف  م�ستندا  الرومانية« 
ذلك اإىل الدالئل املتمثلة 
و  القبور  بناء  تقنية  يف 
العظمية  الهياكل  و�سعية 
املدفونة بداخلها، ف�سال 
)�رسق- اجتاهاتها  عن 
كما  ت�سري،  فكلها  غرب( 

الدفن  طريقة  اإىل  قال، 
الرومان  لدى  امل�ستعملة 
املعطيات  فاإن  وبالتايل 
اأن  اإىل  تف�سي  »االأولية« 
يعود  االكت�ساف  هذا 

للفرتة الرومانية.
م�سلحة  رئي�س  و�رسح 
كذلك  الثقايف  الرتاث 

متت  التي  املعاينة  باأن 
واملوقع  االكت�ساف  على 
»اأف�ست  فيه  املوجود 
تعر�ست  القبور  اأن  اإىل 
والتخريب  الفتح  لعملية 
اأ�سغال احلفر، كما  نتيجة 
الهياكل  ا�ستخراج جل  مت 
بها«،  كانت  التي  العظمية 
الفتا االنتباه اإىل اأن هذه 
فعليا  اكت�سفت  املقربة 
�سنة 2014 نتيجة الأ�سغال 
م�سلك  فتح  م�رسوع 
ترابي(  )طريق  فالحي 
م�ستتي  بني  للربط 
»ال�رسارو«  و  »بوحامت« 
املعلومات  اإىل  ا�ستنادا 

م�سالح  قدمتها  التي 
الدرك الوطني.

الوزارة  مرا�سلة  مت  وقد 
باخل�سو�س  الو�سية 
تقرير  تقدمي  خالل  من 
االكت�ساف  عن  مف�سل 
مدعم بال�سور امللتقطة 
جلنة  الإيفاد  ذلك  و  له 
عملية  الإجراء  خمت�سة 
التقنية  امل�سح واملعاينة 
االكت�ساف  ملوقع 
اتخاذ  اأي�سا  مت  الذي 
الالزمة  التدابري  جميع 
لذات  وفقا  حلمايته، 

امل�سدر.
 وكالت 

ببلدية دراحي بو�شالح مبنطقة »ال�شمارة«

�كت�ساف مقربة تعود للفرتة �لرومانية مبيلة 
»�حلد�د ال يحمل تاجًا« لعبا�س بي�سون.. 

جمموعة �سعرية جديد عن »�ل�ساقي«

�سدرت عن دار »ال�ساقي«، جمموعة �سعرية جديدة 
اللبناين  لل�ساعر  تاجاً«،  يحمل  ال  »احلداد  بعنوان 

عبا�س بي�سون
رثاء  يف  ق�سرية  ق�سيدة   11 املجموعة  و�سمت   .
»قبور  منها  اأخرى  وق�سائد  ال�ساعر،  �سقيقة 
و«زليخا  و«كثري علي«،  و«قالمة �رس�س«،  ال�سعراء«، 
جمموعته،  ال�ساعر  و�سيوقع  و«النخب«،  ومارلني« 
بح�سب  بريوت.،  »الدار«  مقهى  املقبل، يف  االأربعاء 

 وكالت �سحيفة ال�رسق االأو�سط.
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متى ي�صبح اال�صتحمام �صارا وملاذا؟

حذر اأطباء اأمريكيون من تكرار ال�ستحمام يف اليوم الواحد لأكرث 
من مرة ملا له من خماطر �سحية ج�سيمة على الإن�سان.

وقال اخلبري الطبي �سولنا �سيجال مورير: »ال�ستحمام املتكرر 
يعري اجل�سم من الطبقة الواقية من الدهون والبكترييا املفيدة التي 

تعي�ش على اجللد«.
ويوؤكد العلماء اأن الطبقة ال�سطحية للجلد حتتوي على م�سادات 

حيوية طبيعية تنقذنا من امليكروبات اخلطرة. لكن ال�سابون وجميع 
اأنواع مواد التنظيف الهالمية كال�سامبو، حتتوي على مكونات 

كيميائية تدمر احلماية الطبيعية. وهذا ما يوؤدي اإىل جفاف اجللد 
وه�سا�سته، ما ي�سمح للبكترييا امل�سببة لالأمرا�ش باخرتاقه ب�سهولة.

فريو�س زيكا قد ينقذ حياة 
االأطفال امل�صابني بال�صرطان

وجد بحث جديد اأن فريو�ش زيكا الذي ي�سبب اأ�رضارا دماغية 
مدمرة لدى الأطفال، ميكن اأن يعالج �رضطانات الدماغ لديهم.

ودمر الفريو�ش القاتل خالل التجارب نوعني من الأورام التي توؤثر 
ب�سكل رئي�سي على الأطفال دون �سن اخلام�سة. وب�سكل حيوي، قام 
زيكا بانتقاء وقتل اخلاليا ال�رضطانية التي ي�سعب عالجها، ولكنه 

ترك اخلاليا الع�سبية �سليمة دون اإ�سابتها باأذى.
وو�سف العلماء الربازيليون من جامعة �ساو باولو النتائج باأنها 

»مذهلة«، بعد اأن �ساهم »عالج زيكا« بتخلي�ش بع�ش الفئران من اأي 
اأثر للمر�ش. ويخططون بالفعل لإجراء التجارب على الأطفال.

وقام العلماء بزراعة اأورام دماغية ب�رضية جنينية يف اجلهاز 
الع�سبي املركزي لدى فئران الختبار، يطلق عليها ا�سم 

»medulloblastoma«. وتقل�ست الأورام لدى 20 من اأ�سل 29 
من الفئران اخلا�سعة لعالج فريو�ش زيكا. كما اختفت يف اثنني من 

.»medulloblastoma« الفئران امل�سابة بورم

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�سة الن�ساط البدين توؤدي اإىل 
ظهور وتطور اأمرا�ش  خطرية جتعل الإن�سان مقعدا وقال باحثوا 
املركز الطبي جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�سة التمارين 

البندية ال�ساقة التي ترهق ج�سم الإن�سان، توؤدي اإىل اأمرا�ش خطرية 
كالت�سلب اجلانبي ال�سموري، الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين 

الراحل، �ستيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �سخ�سوا مبر�ش 
الت�سلب اجلانبي ال�سموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين 

يعانون من اأ�سد اأعرا�ش املر�ش هم من ميتلكون بنية ج�سدية قوية 
وميار�سون اأق�سى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ش والتجديف 

وكرة ال�سلة وغريها من الألعاب الريا�سية الثقيلة.

5 خطوات ب�صيطة تطيل احلياة 

قال اأطباء من جامعة هارفارد، اإن البتعاد عن التدخني 
وامل�رضوبات الكحولية، واتباع نظام غذائي �سحي، وتخفي�ش وزن 
اجل�سم وممار�سة التمارين بانتظام، يطيل عمر الإن�سان 10 �سنوات 

على الأقل.
وقالت املقالة التي ن�رضت يف جملة Circulation:« اأظهرت 

درا�ستنا، اأن منط احلياة ال�سحي ل يزال الطريق الرئي�سي لإطالة 
العمر. لالأ�سف، ل يلتزم اأحد اليوم تقريبًا بهذه القواعد الب�سيطة«.

واأ�سار فرانك هو، الطبيب يف جامعة هارفارد الأمريكية، اإىل 
�رضورة بذل اجلهود الكبرية واجلدية من جانب ال�سيا�سيني 

وامل�سوؤولني، لتوفري الظروف التي تزيد من �سعبية النظام الغذائي 
ال�سليم وممار�سة الريا�سة وغياب العادات ال�سيئة، وجتعلها �سائعة 

بني ال�سكان.

اكت�صاف خطر مروع لقلة النوم
ا�سطرابات  اأن  خرباء  اأعلن 
ت�سبح  قد  النوم  وقلة  الأرق 
نقطة انطالق ملر�ش �رضطاين 

يتطور ب�سورة �رضيعة جدا.
جامعة  من  باحثون  وق�سم 
فئران  الأمريكية  �سيكاغو 
جمموعتني.  اإىل  خمربية 
املجموعة  فئران  واأعطوا 
ب�سورة  للنوم  الفر�سة  الأوىل 
املجموعة  فئران  اأما  طبيعية. 
لعوامل  فتعر�ست  الثانية 
مرات  عدة  ت�ستيقظ  جعلتها 
خالل النوم. وبعد م�سي اأ�سبوع 
بخاليا  الفئران  جميع  حقنت 
تطور  العلماء  واأكد  �رضطانية. 
الفئران  جميع  عند  الأورام 
ولكن  يوما.   12-9 خالل 

حجمها عند فئران املجموعة 
اأفراد  لدى  �سعفه  كان  الثانية 
وت�سمنت  الأوىل  املجموعة 
الختبار  من  الثانية  املرحلة 
الفخذ  ع�سلة  يف  الفئران  حقن 
اأن  تبني  وقد  بخاليا �رضطانية، 
الأورام منت وتطورت لدى فئران 
املجموعة الثانية بوتائر �رضيعة 
الأن�سجة  اإىل  وانت�رضت  جدا 
ويعتقد  املحيطة.  ال�سليمة 
اأن  اإىل  يعود  ال�سبب  اأن  العلماء 
يف  �سلبي  ب�سكل  توؤثر  النوم  قلة 
با�سم  املعروف  اجلني  ن�ساط 
بيولوجي  ناقل  وهو   ،TLR4
باجلهاز  اخلا�سة  للمعلومات 
من  يزيد  ما  للج�سم،  املناعي 

فر�ش تطور ال�رضطان.

فائدة غري متوقعة ال�صتخدام �صودا اخلبز

علماء يحذرون من املبالغة يف اجلهد البدين

علماء ين�صحون بتناول اللنب لفوائده العظيمة!

يف  الطبية  الكلية  من  علماء  اكت�سف 
يقلل  اخلبز  �سودا  تناول  اأن  جورجيا 
اأمرا�ش  التهابات  من  كبرية  بدرجة 

املناعة الذاتية.
 »MedicalXpress« موقع  ويفيد 
حتفز  ال�سودا  اأن  بينوا  الباحثني  باأن 
اإفراز كمية كبرية من حم�ش املعدة 
وي�ساعد  الطعام.  له�سم  ال�رضوري 
البكترييا  قتل  على  احلم�ش  هذا 
على  العبء  ويقل�ش  املر�سية 
تعزيز  يف  ي�ساهم  الذي  الطحال 
وبينت  امليكروبات.  �سد  املناعة 
التي  الفئران  اأن  الختبارات  نتائج 

انخف�ش  ال�سودا  حملول  اأعطيت 
التي  املناعية  اخلاليا  عدد  لديها 
تزيد  كما  اللتهابات.  فعل  رد  تثري 
امل�سادة  اخلاليا  عدد  من  ال�سودا 
ا�ستعادة  يف  و�ساعدت  لاللتهابات، 
التي  الفئران  عند  الكلى  وظيفة 
كانت تعاين من مر�ش مزمن، وتقلل 
القلب  باأمرا�ش  الإ�سابة  خطر  من 
العظام.  وه�سا�سة  الدموية  والأوعية 
الذاتية  املناعة  اأمرا�ش  وت�سمل 
املناعي،  اجلهاز  يف  ا�سطرابات 
ملفاوية  وخاليا  اأج�سام  اإنتاج  ت�سبب 

م�سادة لأن�سجة اجل�سم ال�سليمة.

ممار�سة  زيادة  اأن  هولنديون  علماء  اأكد 
وتطور  ظهور  اإىل  توؤدي  البدين  الن�ساط 

اأمرا�ش  خطرية جتعل الإن�سان مقعدا.
جلامعة  الطبي  املركز  باحثوا  وقال 
ممار�سة  اإن  الهولندية،  اأوتريخت 
ترهق  التي  ال�ساقة  البندية  التمارين 
ج�سم الإن�سان، توؤدي اإىل اأمرا�ش خطرية 
كالت�سلب اجلانبي ال�سموري، الذي اأقعد 
عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �ستيفن 

هوكينغ.
من  لأكرث  طبية  بيانات  حتاليل  واأظهرت 
الت�سلب  مبر�ش  �سخ�سوا  بالغ،   1500
واإيطاليا  اإيرلندا  يف  ال�سموري،  اجلانبي 
اأ�سد  من  يعانون  الذين  اأن  وهولندا، 
بنية  ميتلكون  من  هم  املر�ش  اأعرا�ش 

متارين  اأق�سى  وميار�سون  قوية  ج�سدية 
والتجديف  الرك�ش  من  البدنية،  اللياقة 
وكرة ال�سلة وغريها من الألعاب الريا�سية 

الثقيلة.
على  ا�ستنتاجاتهم  يف  العلماء  واعتمد 
كثافة  )ن�سبة  الأي�ش  بعمليات  ي�سمى  ما 
يف  العادي  لل�سخ�ش  الغذائي  التمثيل 
طرديا  ترتبط  التي  الراحة(،  من  حالة 
على  وتاأثريها  البدين  الن�ساط  بزيادة 
الأوعية الدموية واأن�سجة اجلهاز الع�سبي 

لالإن�سان.
�سيغة  اإىل  التو�سل  يف  العلماء  وياأمل 
مثالية حتدد مقيا�ش الن�ساط البدين لدرء 
اأخطار الإ�سابة باأمرا�ش القلب واجلهاز 

الع�سبي بجميع اأ�سكالها.

بني علماء اأمريكيون التاأثري الإيجابي للنب 
املخي�ش الذي ي�ساعد على تخفي�ش �سغط الدم 

لدى مر�سى القلب والأوعية الدموية.
ووجد علماء جامعة اأوبورن يف األباما اأن اللنب 

يتيح التوا�سل بني القناة اله�سمية والدماغ. كما 
اأن اللنب ي�ساعد على احلفاظ على توازن البكترييا 
يف اجلهاز اله�سمي وقد اأظهرت درا�سات �سابقة 

اأن اخللل يف م�ستعمرات البكترييا يف الأمعاء 
)اجلراثيم(، يوؤدي اإىل الإ�سابة بارتفاع �سغط الدم 

لدى ن�سبة كبرية من النا�ش.
وخالل جتارب على الفئران املخربية، مت تغذيتها 

باللنب ملدة 9 اأ�سابيع، لحظ العلماء انخفا�ش 
ال�سموم )املرتبطة بتدمري اخلاليا( يف اأج�سادها. 
كما لحظوا اأي�سا انخفا�ش �سغط الدم ال�رضياين 
لديها. لذلك ين�سح الأطباء بتناول اللنب املخي�ش 
لفوائده العديدة وخا�سة لدوره يف تخفي�ش �سغط 

الدم.
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ف�سل قر�ءة وحفظ �سورة �لبقرة
له  البقرة وتعّهدها باحلفظ واملتابعة  املداومة على قراءة �سورة 
ة  اأجر كبري، وف�سل عظيم، كما اأّن لبع�ض الآيات فيها مكانة خا�سّ
يف الف�سل، ومن ذلك ما ياأتي: جاء يف احلديث اأّن النبّي -�سلّى اهلل 
البقرة،  ل�سورة  حفظه  ب�سبب  اأ�سحابه  اأحد  ا�ستعمل  و�سلّم-  عليه 
اهللِ  ر�سوُل  )ا�ستعملَني  عنه:  اهلل  ر�سي  العا�ض  اأبي  بن  عثمان  قال 
من  عليه  وفُدوا  الذين  ال�ستَِّة  اأ�سغُر  واأنا  و�سلََّم-  عليِه  اهللُ  -�سلَّى 
اإَنّ  يا ر�سوَل اهللِ  البقرِة، فقلُت:  اأّن كنُت قراأُت �سورَة  ثقيٍف وذلك 
القراآَن ينفلُت مِنّي؛ فو�سع يَده على �سدري، وقال: يا �سيطاُن اخُرْج 
حابة  ال�سّ وكان  حفَظه(،  اأريُد  �سيًئا  ن�سيُت  فما  عثماَن،  �سدِر  من 
الكرام يعرفون ف�سل حفظ �سورة البقرة؛ فكانوا يُقّدمون اأ�سحابها 
الآخذين بها، فقد قال اأن�ض بن مالك ر�سي اهلل عنه: )وكاَن الرجُل 
اإذا قراأَ البقرَة واآَل عمراَن جَدّ فينَا، يعني َعُظَم(. حدث يوم حنني 
حابة عن ر�سول اهلل -�سلّى اهلل عليه و�سلّم- بعد اأْن  ِفرار بع�ض ال�سّ
باغتهم العدّو، فاأمر ر�سول اهلل -�سلّى اهلل عليه و�سلّم- العبا�ض بن 
ويف  البقرة(،  �سورة  اأ�سحاب  )يا  فقال:  يناديهم؛  اأْن  املطلب  عبد 
ذلك اإ�سارة اإىل اأّنه ل ينبغي ملن اأكرمه اهلل -تعاىل- بحفظ �سورة 
البقرة اأْن ينْك�َض اأو يتاأّخر عن مواجهة العدّو، وعن القتال يف �سبيل 
ُ عليِه  اهلل تعاىل، فقد جاء عن عنبة بن فرقد: )راأى النَّبُيّ -�سلَّى اهلَلّ
ولَّوا  حنَي  ُحننَْيٍ،  يوَم  كاَن  هذا  واأظُنّ  راً،  تاأُخّ اأ�سحاِبِه  يف  و�سلََّم- 
َطُهم  مدبريَن، اأمَر العبَّا�َض َفناداهم: يا اأ�سحاَب �سورة البقرِة وين�ِسّ

بذِلَك، فجعلوا يُقِبلوَن من كِلّ وجٍه(.

�لوالية متفاوتة بح�سب 
�إميان �لعبد وتقو�ه

الولية متفاوتة بح�سب اإميان العبد وتقواه 
، فكل موؤمن له ن�سيب من ولية اهلل وحمبته 
وقربه ، ولكن هذا الن�سيب يتفاوت بح�سب 

الأعمال ال�ساحلة البدنية والقلبية التي يتقرب 
بها اإىل اهلل ، وعليه ميكن تق�سيم درجات 

الولية اإىل ثالث درجات :
1- درجة الظامل لنف�سه : وهو املوؤمن العا�سي 

، فهذا له من الولية بقدر اإميانه واأعماله 
ال�ساحلة .

2- املقت�سد : وهو املوؤمن الذي يحافظ على 
اأوامر اهلل ، ويجتنب معا�سيه ، ولكنه ل يجتهد 
يف اأداء النوافل : وهذا اأعلى درجة يف الولية 

من �سابقه .
3- ال�سابق باخلريات : وهو الذي ياأتي بالنوافل 

مع الفرائ�ض ، ويبلغ بالعبادات القلبية هلل عز 
وجل مبالغ عالية ، فهذا يف درجات الولية 

العالية .
ثم ل �سك اأن النبوة هي اأعلى واأرقى درجات 

الولية هلل عز وجل .
قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية – كما يف »جمموع 

الفتاوى« )6/10( – :
» النا�ض على ثالث درجات : ظامل لنف�سه ، 

ومقت�سد ، و�سابق باخلريات . 
فالظامل لنف�سه : العا�سي برتك ماأمور اأو فعل 

حمظور . 
واملقت�سد : املوؤدي الواجبات والتارك 

املحرمات . 
وال�سابق باخلريات : املتقرب مبا يقدر عليه 
من فعل واجب وم�ستحب ، والتارك للمحرم 

واملكروه . 
واإن كان كل من املقت�سد وال�سابق قد يكون 
له ذنوب متحى عنه : اإما بتوبة - واهلل يحب 
التوابني ويحب املتطهرين - واإما بح�سنات 

ماحية ، واإما مب�سائب مكفرة ، واإما بغري ذلك 
. وكل من ال�سنفني املقت�سدين وال�سابقني من 

اأولياء اهلل الذين ذكرهم يف كتابه بقوله : 
) األ اإن اأولياء اهلل ل خوف عليهم ول هم 

يحزنون . الذين اآمنوا وكانوا يتقون ( ، فحد 
اأولياء اهلل هم : املوؤمنون املتقون .

�لطريق �الآمن �أن تعرف �هلل من خالل خلقه 
من  اهلل  مبعرفة  بداأ  اإذا  الإن�سان  لذلك 
اأن  من  له  واأ�سلم  اأاأمن  خلقه  خالل 
يتعرف اإىل اهلل من خالل اأفعاله، اجعل 
معرفة اهلل من خالل اأفعاله، يف املرحلة 
الثالثة اعرف اهلل من قراآنه، من كالمه، 
اعرف اهلل من خلقه، اإن عرفت اهلل من 
خلقه، ومن كالمه، ميكنك اأن تعرف اهلل 
تف�رس  اأن  الإمكانية  عندك  اأفعاله،  من 
جتد  فقد  باأفعاله  تبداأ  اأن  اأما  اأفعاله، 
مقهورة،  �سعوباً  جتد  قد  جماعات، 

و�سعوباً ظاملة، قد جتد م�سائب كبرية 
من  في�سانات،  من  زلزل،  من  جداً؛ 

براكني، من اإتالف حما�سيل.
هناك ق�س�ض من دون تعليل كثرية جداً، 
اأن تعللها تكون قد  اإن رويتها دون  هذه 

اأ�ساأت الظن باهلل عز وجل.
الطريق  يف  الإن�سان  مي�سي  اأن  العربة 
ول  اهلل  خملوقات  يف  تفكروا  الآمن، 
يف  مت�سي  فتهلكوا،  ذاته  يف  تفكروا 
من  اهلل  تعرف  اأن  الآمن،  الطريق 

َماَواِت  ال�َسّ َخلِْق  اإَِنّ يِف  خالل خلقه:  ﴿ 
َلآَيَاٍت  َوالنََّهاِر  اللَّيِْل  َواْخِتاَلِف  َواْلأَْر�ِض 
َ ِقيَاماً  ِلأُوِل اْلأَلْبَاِب *الَِّذيَن يَْذُكُروَن اهلَلّ
ُروَن يِف َخلِْق  َوُقُعوداً َوَعلَى ُجنُوِبِهْم َويَتََفَكّ
َما َخلَْقَت َهَذا  َربَّنَا  ْر�ِض  َواْلأَ َماَواِت  ال�َسّ

بَاِطاًل �ُسبَْحانََك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر﴿
 ]�سورة اآل عمران الآية:191-190[

الُْقْراآََن  يَتََدبَُّروَن  ﴿اأََفاَل  الثان:  الطريق 
حممد  ]�سورة  اأَْقَفالَُها﴿  ُقلُوٍب  َعلَى  اأَْم 

الآية:24[

على �ملوؤمن �أن تغلب رحمته غ�سبه 
اأيها الأخوة، النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال:  ))اإن اهلل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اخللق: اإن رحمتي �سبقت غ�سبي، فهو 

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

َمَواِت والأر�ِض مئَة َرحمة، كُلّ  وعن �سلمان ر�سي اهلل عنه قال: قال عليه ال�سالة وال�سالم:  )) اإَِنّ اهللَ َخلََق يوَم َخلََق ال�َسّ
َماِء والأر�ِض ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأي تغطي ما بني ال�سماء والأر�ض. رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي ال�َسّ
)) َفَجَعَل ِمنَْها يف الأر�ِض َرحمة، فبها تَعِطُف الَواِلدةُ على َولَِدها، والَوْح�ُض والطرُي بع�ُسها على بع�ض، َفاإِذا كان يوُم 
الِقياَمِة اأَكَملََها ِبهذِه الرحمة ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأو�سح مثل قلب الأم، اإن�سانة تريد لبنها 

كل �سعادة، تعرى من اأجله، جتوع من اأجله، ت�سحي بالغال والرخي�ض من اأجله، ول تنتظر منه �سيئاً، هذه الأم.

من هم �الأولياء ، وما هي درجاتهم؟
اأولياء اهلل – بكل و�سوح واخت�سار – هم اأهل الإميان والتقوى ، الذين يراقبون اهلل تعاىل يف جميع �سوؤونهم ، فيلتزمون 

اأوامره ، ويجتنبون نواهيه . 
يَاِة  ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن . الَِّذيَن اآَمنُوا َوَكانُوا يَتَُّقوَن . لَُهْم الْبُ�رْسَى يِف احْلَ قال اهلل تعاىل : ) اأَل اإَِنّ اأَْوِليَاَء اهلَلّ

ِ َذِلَك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم ( يون�ض/62-64 ،قال احلافظ ابن كثري رحمه اهلل يف  نْيَا َويِف اْلآِخَرِة َل تَبِْديَل ِلَكِلَماِت اهلَلّ الُدّ
»تف�سري القراآن العظيم« )278/4( :

» يخرب تعاىل اأن اأولياءه هم الذين اآمنوا وكانوا يتقون ، كما ف�رسهم ربهم ، فكل من كان تقيا كان هلل وليا : اأنه ) ل 
َخْوٌف َعلَيِْهْم ( فيما ي�ستقبلون من اأهوال القيامة ، ) َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( على ما وراءهم يف الدنيا .

وقال عبد اهلل بن م�سعود ، وابن عبا�ض ، وغري واحد من ال�سلف : اأولياء اهلل الذين اإذا ُروؤوا ُذِكر اهلل . وقد ورد هذا يف 
حديث مرفوع .

عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه ، قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : ) اإن من عباد اهلل عبادا يغبطهم الأنبياء 
وال�سهداء . قيل : من هم يا ر�سول اهلل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم حتابوا يف اهلل من غري اأموال ول اأن�ساب ، 
وجوههم نور على منابر من نور ، ل يخافون اإذا خاف النا�ض ، ول يحزنون اإذا حزن النا�ض . ثم قراأ : ) اأَل اإَِنّ 

ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( رواه اأبو داود باإ�سناد جيد – و�سححه الألبان يف »ال�سل�سلة ال�سحيحة«  اأَْوِليَاَء اهلَلّ
)1369/7( - » انتهى باخت�سار وت�رسف ي�سري . 
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الفنان �سامي باي يطرح فيديو 
كليب »خودي قلبي«

املغربي  الفنان  ن�رش 
على   Sami Bey
على  الر�سمية  قناته 
اأغنيته  االنرتنت، 
اجلديدة  املنفردة 
قلبي<<،  ><خودي 
كلمات  من  االغنية 
زكرياء  الفنان  واأحلان 
حمزة  وتوزيع  ريحي، 
اأما امليك�ساج  الغازي، 
االغنية  اأمال،  ل�سفيان 
على  ت�سويرها  مت 
كليب  الفيديو  طريقة 

كليب  فيديو  يناق�ش  ليتزكا.  طوما�ش  املخرج  ادارة  حتت  الت�سيك،  بجمهورية 
التي  املفاجئة  احلب  ق�س�ش  وهي  ب�سيطة  فكرة  قلبي<<  ><خودي  اأغنية 
 coup( حتدث من اأول نظرة يف حياة االأ�سخا�ش من غري توقع اأو �سابق اإنذار
de foudre( ، والتي جتعل من ال�سخ�ش املحب ي�سنع امل�ستحيل واملعجزات 
من اأجل اإ�سعاد من يحب. مزجت االغنية بني مو�سيقى الراي واإيقاعات البوب، 
يف  بالب�ساطة  متيزت  كما  ال�سيف،  ملو�سم  �ساحلة  حما�سية  اغنية  جعلها  مما 
لكل  ي�سل  حديث  غنائي  اأ�سلوب  تقدمي  بهدف  اللحن  يف  وال�سال�سة  الكلمات 
اجلمهور باملغرب والوطن العربي. اجلدير بالذكر اأن اأغنية ><خودي قلبي<< 
تعترب ثاين �سنجل غنائي يف م�سار ><�سامي باي<<،  بعد اغنيته »ولد احلالل«« 
التي اأطلقها منذ فرتة وجيزة، والتي القت ا�ستح�سان اجلمهور هي وعديد من 
االغاين التي اعادها �سامي باي ب�سوته  وحققت ماليني امل�ساهدات،  كاأغنية 
><بنت  خالد  لل�ساب  جنحيك<<  طوالو  انتي  ><حتى  واأغنية  ><بختة<< 
 Va ال�سحرا<<  للفنان ><ر�سيد طه<< والفنان ><احمد خليفي<< واأغنية
Bene<< للفنان ><ر�سا الطلياين<< والتي قدمها باأ�سلوب ع�رشي وجديد . 
ولد �سامي باي مبدينة الدار البي�ساء، وترعرع بالعا�سمة الربيطانية لندن، بداأ 
الغناء يف �سن مبكرة، ومنت هذه املوهبة لديه من خالل  ت�سجيع والديه اللذان 
كانا �سندا له يف  املجال الفني والدرا�سي، حيث در�ش �سامي بجامعة غرينت�ش 
كمهند�ش  اإ�ستغل    الكومبيوتر،  علوم  يف  الباكالوريو�ش  درجة  على  وح�سل  
و  املتحدة  اململكة  واملعلوميات يف  بالتكنولوجيا  اخلا�سة  ال�رشكات  بكربيات 

العامل.
خارج  الدولية  املهرجانات  من  العديد  يف  باي<<  ><�سامي  الفنان  �سارك   
ومهرجان  املتحدة،  باململكة  ف�ستيفل<   فولك  >براينت  كمهرجان  املغرب  
املتحدة،  باململكة  >هافانا<   ومهرجان   الت�سيك،  بجمهورية  باراد<  >برنو 
ف�سال على  العديد من ال�سهرات داخل  بلده املغرب مبراك�ش والدار البي�ساء 

لوحة بيكا�سو لـ »دورا مار« قد تتخطى 35 مليون جنيه 

وفاة خمرج ال�سينما والأوبرا الإيطايل فرانكو زيفريللي عن 96 عاما

اأعلنت دار مزادات كري�شتز العاملية، اأنها تتوقع تتخطى مبيعات لوحات فن جتريدي لل�شكل الأنثوي، ر�شمها بابلو بيكا�شو وفرينان 
ليجيه، ع�شرات املاليني من اجلنيهات الإ�شرتلينية يف مزاد يقام الأ�شبوع املقبل.

ولوحة )امراأة جال�سة( التي ر�سمها 
عام  يف  ليجيه  التكعيبي  الفنان 
اأعمال  خم�سة  من  واحدة   1913
جال�سة،  امراأة  جت�سد  رمزية 
املتوقع  التقديري  ال�سعر  ويبلغ 
اإ�سرتليني  مليون   25 اللوحة  لهذه 
وجت�سد  دوالر(.  مليون   31.56(
اإحدى  اللوحة �سورة »دورا مار«، 
احتجز  قد  الكثريات،  ع�سيقاته 
احلرب  خالل  اللوحة  النازيون 
املقاومة  لكن  الثانية،  العاملية 
يف  وهي  ا�سرتجعتها  الفرن�سية 

طريقها من باري�ش اإىل مورافيا.
وبيكا�سو  مار  دورا  تربط  وكانت 
اأعوام،  ت�سعة  ملدة  قوية  عالقة 

عام  جال�سة«  »امراأة  ر�سم  وقد 
1939، عندما كان عمره 58 عاماً، 
»امراأة  وتعد  عاماً،   31 وعمرها 
جال�سة« من اأهم لوحات بيكا�سو، 
والرغبة  احلب  عن  فيها  عرب 
الكثري  اجلاحمة، مثلما تعرب عنه 

من لوحاته.
ق�سم  رئي�ش  كارى  جي�سون  وقال 
يف  واملعا�رش  االنطباعي  الفن 
)رجل  لوحة  اإن  كري�ستيز،  دار 
ر�سمها  التي  اخل�رشاء  وامراأة( 
عام  بيكا�سو  االإ�سباين  الفنان 
1968 هي لوحة ذاتية له متالحما 
اأن  واأ�ساف  جاكلني،  زوجته  مع 
ماليني   10 بني  مبا  تقدر  قيمتها 

و15 مليون اإ�سرتليني. كما تعر�ش 
االنطباعي  )الفن  مزاد  يف  الدار 
 18 يوم  يقام  الذى  واملعا�رش( 
ر�سمها  لوحة  اجلاري،  جوان 
ماتي�ش  هرنى  الفرن�سي  الفنان 
ترتدى  �سابة  وجت�سد   1937 فى  
من  ا�سرتاها  ع�رشية  مالب�ش 
ومن  ني�ش،  مدينة  يف  اأ�سواق 
اللوحة  هذه  جتلب  اأن  املتوقع 
ماليني  وثمانية  خم�سة  بني  ما 
اإ�سرتليني. وقال كارى معلقا على 
»لدينا  املعا�رش:  بالفن  ال�سغف 
وم�سرتون  اآ�سيويون  فنون  جامعو 
املعا�رش  للفن  وجامعون  جدد 
االأعمال  عن  يبحثون  الذين 

لفنانني مثل ليجيه«.  امل�ستحدثة 
لوحة  بيعت   2015 يف  اأنه  يذكر 

بيكا�سو »ن�ساء اجلزائر« بنحو 179 
كري�ستيز،  مزاد  يف  دوالر  مليون 

تباع يف  ل�سورة  قيا�سي  رقم  وهو 
املزادات العاملية.

عمرو م�سطفى يعتزل التلحني للرتكيز يف الغناء

ال�سينما  اأم�ش خمرج  اأول  تويف  
فرانكو  االإيطايل  واالأوبرا 
�سيته  ذاع  الذي  زيفريللي، 
وجولييت(  )روميو  مثل  باأفالم 
الغزيرة  املو�سيقية  واأعماله 
على اأكرب م�سارح العامل، عن 96 

عاما.
عادة  يحظى  زيفريللي  كان 
بتقدير اجلمهور اأكرث من النقاد 
من جيل عمالقة  فرد  اآخر  وهو 
ال�سينما االإيطالية الذي جاء بعد 

وكان  الثانية  العاملية  احلرب 
ولوكينو  فيليني  فيدريكو  ي�سمل 

في�سكونتي وفيتوريو دي �سيكا.
 24 من  اأكرث  زيفريللي  اأخرج 
منهم  جنوم  مع  وعمل  فيلما 
برتون  وريت�سارد  تيلور  اإليزابيث 
واأليك جيني�ش  اأوليفيه  ولوران�ش 

وفاي دونواي وجون فويت.
وقال داريو نارديال رئي�ش بلدية 
املخرج  راأ�ش  م�سقط  فلورن�سا 
�سباح  »رحل  تويرت  على  ال�سهري 

اأحد  زيفريللي،  فرانكو  اليوم 
العامل،  يف  الثقافة  رجال  اأعظم 

لن  املاي�سرتو،  عزيزي  وداعا 
تن�ساك فلورن�سا اأبدا«.

بعد  التلحني  اعتزاله  م�سطفى  عمرو  امللحن  اأعلن 
م�سرية امتدت 20 عاماً، بح�سب ما اأعلن عرب �سفحته 

الر�سمية مبوقع في�ش بوك.
»من  عليها  وعلق  له،  �سخ�سية  �سورة  م�سطفى  ون�رش 
1999 اإىل 2019، 20 �سنة تلحني، النهاردة هكون متيت 20 
�سنة كملحن، ذكرى اأول اأغنية »خليك فاكرين«، البداية 
»قادرين  طبعاً  كانت  والنهاية  فاكرين«  »خليك  كانت 
نعملها«، وبداية م�ستقبل جديد يف الغناء فقط، االألبوم 

ال�سنة دي اإن �ساء اهلل«.
ل�سالح  ُمقدمة  كانت  نعملها«  »قادرين  اأغنية  اأن  يذكر 
االأطفال،  �رشطان  مر�سي  لعالج   500  500 م�ست�سفى 
وغناها عدد من جنوم التمثيل والغناء يف م�رش، اأبرزهم 
�سيحة وهنا  يا�سني وحال  واآ�رش  وي�رشا  حممد حماقي 

�سيحة ومي عمر واإجني املقدم وغريهم.

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000.00 د ج 
العنوان
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يو�سف �سعبان يك�سف �سبب بكائه عند تكرميه من فل�سطني
   

اأرجع الفنان يو�سف �سعبان �سبب بكائه اأثناء تكرميه من الرئي�ش الفل�سطيني حممود عبا�ش اأبومازن، والذي اأناب ال�سفري الفل�سطيني يف القاهرة، 
دياب اللوح، لت�سليم التكرمي اإىل �سعوره بالفخر جتاه م�سريته الفنية احلافلة. وقال �سعبان ، اإن هذا التكرمي و�سام على �سدره، لكونه من دولة عربية 

و�ستظل عربية، بح�سب قوله، م�سيفاً اأنه �سعد بهذا التقدير بخا�سة واأنه متوقف عن التمثيل منذ �سنوات عدة ب�سبب جتاهل املنتجني له.
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وبور�ش فرياري  �سعر  يفوق  اأحدهم  العامل..  �سيارات" يف  "مفاتيح   6 اأغلى 

كوينيج�سيج  �رشكة  ا�ستجابت 
يف  املتخ�س�سة  ال�سويدية، 
ال�سيارات،  وتطوير  �سناعة 
 ،RS اأجريا  مالك  اأحد  لطلب 
الذي اأراد اإجراء تعديالت على 
�سملت  والتي  ال�سيارة،  مفتاح 
لي�سبح  املفتاح  هيكل  تغيري 
م�سنوًعا بالكامل من البالتيني 
كما متت تغطيه اأطراف املفتاح 

بـ40 قرياًطا من الأملا�س.
املفتاح  هذا  قيمة  وبلغت 
حوايل 250 األف دولر اأمريكي، 
اأغلى مفتاح �سيارة على  ليكون 

املفتاح  هذا  اأن  اأي  الإطالق، 
فرياري  �سيارات  من  اأغلى 
ولمبورجيني  بورتوفينو 
اأورو�س ومعظم �سيارات بور�س 

الفارهة.
�سحيفة  ذكرته  ما  وبح�سب 
فاإن  ال�سعودية،  اأوتو"  "�سعودي 
 ،RS اأجريا  كوينيج�سيج  �سيارة 
دخلت التاريخ يف العام املا�سي 
القيا�سي  الرقم  بعدما حطمت 
لل�رشعة الق�سوى يف ال�سيارات 

الإنتاجية.
اأ�رشع  ال�سيارة  هذه  و�سجلت 

الت�سارع  زمن على الإطالق يف 
ثم  ك/�س   400 اإىل   0 من 
قوتها  وت�ستمد  متاًما،  التوقف 
الرتبو  مزدوج   V8 حمرك  من 
 1341 بقوة  لرتات   5 و�سعة 
 1270 دوران  وعزم  ح�سان 
هذه  �سعر  ويبلغ  نيوتن-مرت، 
ال�سيارة اأكرث من 2 مليون دولر 

اأمريكي.
كوينيج�سيغ  مفتاح  ويناف�س 
RS 6 على لقب الأغلى  اأجريا 
 "upstation.id" وفًقا ملوقع
حتمل  اأخرى  مفاتيح  خم�س 

جتارية  عالمات  �سعارات 
بي  �سيارة  مفتاح  وهي  املية، 
ومفتاح  ال�سابعة  الفئة  دبليو  اإم 
�سيارة تي�سال اإ�س ومفتاح �سيارة 
اأ�ستون  �سيارة  ومفتاح  باجاين 
ني�سان  �سيارة  ومفتاح  مارتن 
التقرير  ويو�سح   .ZX  300
اأعده  والذي  املرفق،  امل�سور 
ما  اأبرز   "webtekno" موقع 
مزايا  الـ6 من  املفاتيح  تقدمه 
حتكم  وقدرات  تكنولوجية 
حتاكي  بعد  عن  ال�سيارة  يف 

امل�ستقبل.

خا�سة  من�ساأة  "تويوتا" تبني 
لل�سيارات ذاتية القيادة باأمريكا

 اأ�ستون مارتن تك�سف
 عن غوا�ستها املائية 

اليابانية،  "تويوتا"  �رشكة  اأعلنت 
وتطوير  �سناعة  يف  املتخ�س�سة 
ال�سيارات، اأنها �ستقوم ببناء من�ساأة 
حوايل  م�ساحتها  تبلغ  �سخمة 
مي�سيجان  ولية  يف  هكتارا   24
�سيناريوهات  لختبار  الأمريكية 
ل�سياراتها  املتقدمة  القيادة 
خطرية  تعد  والتي  القيادة،  ذاتية 

لختبارها على الطرق العامة.
"عرب  موقع  ذكره  ما  وبح�سب 
اخلطوة  هذه  فاإن  اإن�سايدر"، 
من  �سهر  من  اأكرث  بعد  جاءت 
اإيقاف ال�رشكة اليابانية اختبارات 
�سياراتها ذاتية القيادة على الطرق 
يف  املتحدة  الوليات  يف  العامة 
ل�سيارة  املميت  احلادث  اأعقاب 

اأوبر ذاتية القيادة يف اأريزونا.
املوقع  لتحويل  ت�ساريح  وقدمت 
"تويوتا"  مغلقة ملعهد  من�ساأة  اإىل 
اإذ  مركباتها،  لختبار  لالأبحاث 
ح�رشية  بيئات  املوقع  �سي�سمل 
طريق  زلقة،  اأ�سطح  مزدحمة، 
مع  ممرات  باأربعة  مق�سم  �رشيع 
عالية  وخمارج  دخول  ممرات 

ال�رشعة.
عند  املوقع  ال�رشكة  �ست�ستخدم 
�سيناريوهات  لختبار  افتتاحه 
الطرق  على  للغاية  خطرية  تعترب 
العامة، وعلى الأرجح التي تنطوي 

على حالت اختبار املركبات ذاتية 
القيادة دون وجود �سائق الأمان.

با�سم  ر�سمي  متحدث  وقال 
اإيقاف  لنا  اأتاحت  "لقد  ال�رشكة: 
العامة  الطرق  على  الختبارات 
يف كاليفورنيا ومي�سيجان موا�سلة 
مركبات  اأ�سطول  وتطوير  حت�سني 
النظام الأ�سا�سي التي حتتوي على 

من�سات 2.0 / 2.1".
اإىل  "اإ�سافة  املتحدث:  وتابع 
 ،3.0 ملن�سة  امل�ستمر  التطوير 
معر�س  يف  تقدميها  مت  والتي 
ل�س  يف  العام  لهذا   CES  2018

فيجا�س ".
الختبارات  "�سن�ستاأنف  واأ�ساف: 
غ�سون  يف  العامة  الطرق  على 
اأ�سابيع قليلة، مبجرد اأن تكون هذه 
الأنظمة الثالثة اأكرث ات�ساًقا، ومن 
الختبارات  اأن  اإىل  الإ�سارة  املهم 
تتوقف  مل  املغلقة  املن�ساآت  يف 

خالل هذه الفرتة".

مارتن  اأ�ستون  �رشكة  ك�سفت 
م�رشوع  طرح  عن  الربيطانية 
يحمل اأ�سم "نيبتون" لطرح غوا�سة 
بوند،  جليم�س   007 اأفالم  حتاكي 
لالأغنياء  اإنتاجها  يخ�س�س  والتي 

فقط.
�سن"  "ذا  �سحيفة  وبح�سب 
طرح  املتوقع  من  الربيطانية، 
العام  نهاية  قبل  املائية  املركبة 
اجلاري، ب�سعر ي�سل اإيل 4 ماليني 
جنيه ا�سرتليني ) اي ما يعادل 100 

مليون جنيه م�رشي تقريباً(.
�سيتم  مارتن  اأ�ستون  وبح�سب 
هذا  من  حمدودة  ن�سخ  طرح 
الغو�س حتت  علي  القادر  القارب 
كبري  حد  اإيل  ت�سبه  والتي  املاء، 
 Aston Martin ت�سميم �سيارة

.Valkyrie Hyperca
�رشكة  مع  اأ�ستون  �رشكة  وتتعاون 

تريتون �سومبارينز املتخ�س�سة يف 
بناء الغوا�سات، لبناء هذه الغوا�سة 

املائية املنتظر طرحها قريباً.
الراكب  اجليدة  الغوا�سة  ومتكن 
من  درجة   360 بزاوية  روؤية  من 
ميكنهم  بينما  القيادة  قمرة 
حتت  مرت   500 مل�سافة  الغو�س 
الغوا�سة  وت�ستوعب  البحر.  �سطح 
ال�سغرية من حمل ثالث اأ�سخا�س 
كما  الفاخرة،  مق�سورتها  يف 
كبري  قدر  علي  الغوا�سة  �سممت 
من الرفاهية والتي تظهر بو�سوح 
خماطة  جلدية  مقاعد  خالل  من 
الكربون  األياف  من  واأجزاء  يدوياً 

م�ستوحاة من �سباقات ال�سيارات.
يف  الإبداع  م�سوؤويل  كبري  وقال 
اخلارجي  "الت�سميم  اأ�ستون: 
من  املزيد  يحقق  نبتون  مل�رشوع 

الأداء العايل ".

رباعية دفع مميزة جديدة من فولك�ش فاغن
طرحت فولك�س فاغن منذ مدة منوذجها اجلديد من �سيارات "Teramont" التي لفتت انتباه ع�ساق ال�سيارات رباعية الدفع ومتيزت هذه 

ال�سيارات بهيكلها الأنيق املزين مب�سابيح جديدة غري ماألوفة يف �سيارات فولك�س فاغن، وقمرة تت�سع لـ 7 ركاب يجعل منها �سيارة عائلية 
بامتياز، ومناف�سا قويا ل�سيات "تواريغ" ال�سهرية وبعد ال�سعبية الوا�سعة التي اكت�سبتها هذه ال�سيارة، قررت فولك�س فاغن طرح ن�سخ خا�سة منها 

حتت ا�سم "Atlas" خم�س�سة لل�سوق الأمريكية، حيث من املفرت�س اأن تزود بقمرة وا�سعة خم�س�سة لـ 5 ركاب.
وبالرغم من اأن ال�رشكة امل�سنعة مل تطرح اأي تفا�سيل دقيقة عن امليزات التقنية للنموذج املنتظر، اإل اأنه من املتوقع اأن ياأتي مبحركات 

توربينية ب�سعة لرتين وعزم 220 ح�سانا، وحمركات بـ 6 اأ�سطوانات وعزم 280 ح�سانا.

كراي�سلر فاليانت ت�سالنجر 2020 
القرن  �سبعينيات  ا�ستهرت 
الذهبي  بالع�رش  املا�سي 
قدمت  حيث  الع�سلية،  لل�سيارات 
كراي�سلر اآنذاك ن�سختني لت�سارجر 
دودج  عالمة  حتت  واحدة  كوبيه، 
والخرى  ال�سميمة،  الأمريكية 
من اإنتاج فرع العمليات الأ�سرتالية 
التجاري  ال�سم  حتت  لكراي�سلر 
الن�سخة  متيزت  وقد  فاليانت، 
وحمركاتها  بت�سميمها  الأ�سرتالية 
عن  املختلف  تعليقها  ونظام 

�سقيقتها الأمريكية.
متيزت  التي  املحركات  اأهم  من 

يف  ت�سارجر  فاليانت  ن�سخة  بها 
�ست  حمركات  هي  ال�سبعينيات 
 140 بني  ترتواح  بقوة  �سلندرات 
ثمان  وحمركات  ح�سان،  و320 
 275 اإىل  ت�سل  بقوة  �سلندرات 
ح�سان.. ولكن كل هذا يف املا�سي، 
حيث توقفت معظم ال�رشكات مثل 
�سنع  عن  وتويوتا  وفورد  هولدن 
ب�سبب  اأ�سرتاليا  يف  ال�سيارات 

م�ساكل خا�سة بال�سناعة هناك.
روؤية  بالإمكان  هل  ذلك،  مع 
الأ�سرتالية  ت�سارجر  فاليانت 
عام  يف  رمبا  ما؟..  يوما  جمددا 

2020 ح�سب اآخر الإ�ساعات، وقد 
�سور  بر�سم  الفنانني  بع�س  قام 
بني  جتمع  والتي  لل�سيارة،  تخيلية 
والكال�سيكي  امل�ستقبلي  الت�سميم 
تقليدي،  غري  خا�س  مزيج  يف 
على  راأ�سية  �سوداء  �رشائط  مع 
مثلت  والتي  الأمامي،  الرفرف 
اأي�سا جزءا من فتحات تهوية غطاء 
املحرك. ال�سور الفرتا�سية ت�سع 
مع  العر�س،  على  خا�سة  تركيزا 
ل�سبكة  اأفقية  ق�سبان  ا�ستخدام 
 ،LED التهوية الأمامية وم�سابيح
النافذة اخللفية  نرى  ويف اخللفية 

وغطاء  اأنيق  ب�سكل  املنحنية 
�سندوق الأمتعة امل�سطح.

يوما  كهذه  �سيارة  اإنتاج  مت  اإذا 
ا�ستالمها  املوؤكد  �سبه  فمن  ما، 
ملحرك Hemi بثمان �سلندرات، 
غالبا �سعة 6.2 لرت ب�ساحن خارق 
بقوة 707 ح�سان وعزم دوران 650 
توفر  اإمكانية  مع  رطل-قدم.. 
حمرك اأ�سغر حجما �سعة 3.6 لرت 
300 ح�سان  بقوة  �سلندرات  ب�ست 
كما  كايف،  من  اأكرث  وهو  فح�سب، 
ملناف�سة  هجينة  ن�سخة  نرى  قد 

فورد مو�ستاجن الهجينة.

�سوزوكي تغزو الأ�سواق ب�سيارة �سغرية مميزة
لقيت �سيارة "Maruti Swift" التي ا�ستعر�ستها �سوزوكي اأواخر العام الفائت رواجا كبريا يف اأو�ساط حمبي ال�سيارات ال�سغرية حول العامل.

وذكرت وكالة The Economic Times اأن اأكرث الأ�سواق التي اأبدت اهتمامها بهذه ال�سيارة كانت ال�سوق الهندية، ففي اأقل من �سهرين منذ بدء 
مبيعاتها هناك، ورد لل�رشكة امل�سنعة اأكرث من 90 األف طلب �رشاء للح�سول على هذه املركبة.

وت�سري املعلومات املتوفرة اإىل اأن الطلبات كرثت يف الهند على �رشاء "Maruti Suzuki Swift" لدرجة اأن امل�سرتين ي�سطرون اإىل انتظار 
�سيارتهم اجلديدة ملدة �سهرين اأو ثالثة بعد طلبها من ال�رشكة. وزودت ن�سخ هذه ال�سيارة بقمرة وا�سعة وعملية، وعجالت مبقا�س 15 بو�سة، وعدة 

ب�سعة 1.2 لرت وعزم 81 و113 ح�سانا، وحمركات "DDiS" ب�سعة 1.3 لرت وعزم 73.99 ح�سان، ف�سال اأنواع من املحركات، منها حمركات 
واأوتوماتيكية بـ 5 مراحل.�رشعات عادية عن علب 
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اأبل تطلق خوذة Lumos يف متجرها الإلكرتوين

باقة  تو�سيع  �أبل  �رشكة  �أعلنت 
�ملنتجات، يف متجرها �لإلكرتوين 
�لهو�ئية  �لدر�جة  خوذة  بعر�ض 
�لتحكم  ميكن  و�لتي   ،Lumos
بها،  �ملدجمة   LED �إ�ساءة  يف 
بو��سطة  �ليد  �إمياءة  طريق  عن 
ووت�ض.  �أبل  �لذكية  �ل�ساعة 
�ملدجمة   LED �إ�ساءة  وتعمل 
جعل  على   Lumos خوذة  يف 
مرئيا  �لهو�ئية  �لدر�جة  قائد 
مل�ستخدمي  و��سحة  ب�سورة 
�لظالم،  يف  �لآخرين  �لطريق 
�أ�سو�ء  تعمل  ذلك  �إىل  وبالإ�سافة 

�لجتاه،  لتغيري  كاإ�سار�ت   LED
 10 �لأمام  من  �خلوذة  وتت�سمن 
ملبات LED باللون �لأبي�ض، ويف 
�جلزء �خللفي منها يوجد 16 ملبة 
بالإ�سافة  �لأحمر،  باللون   LED
�لأ�سفر،  باللون  جمموعتني  �إىل 
ملبة   11 على  منهما  كل  ت�ستمل 
LED، ويتم ��ستعمالها كاإ�سار�ت 

تغيري �لجتاه.
�لومي�ض  وظيفة  ت�سغيل  ويتم 
ب�سكل �أ�سا�سي عن طريق �ملفتاح 
�ملوجود مبقود �لدر�جة �لهو�ئية 
و�ملت�سل باخلوذة عن طريق تقنية 

حتديث  خالل  ومن  �لبلوتوث، 
��ستعمال  ميكن  �لربجميات 
�خلوذة عن طريق �ل�ساعة �لذكية 
ت�سغيل  ميكن  حيث  ووت�ض،  �أبل 
بو��سطة  �لجتاه  تغيري  �إ�سار�ت 
يف  �لرغبة  فعند  �ليد،  �إمياء�ت 
على  يتوجب  ي�سار�،  �لنعطاف 
يده  فرد  �لهو�ئية  �لدر�جة  قائد 
يف  �لرغبة  وعند  �لي�سار،  جهة 
�ليد  رفع  ينبغي  ميينا  �لنعطاف 
كما  قلياًل،  �لر�أ�ض  �رتفاع  فوق 
من  �لومي�ض  وظيفة  ت�سغيل  يتم 
�سهولة.  بكل  �ملع�سم  هز  خالل 

تتيح وظيفة  �إىل ذلك،  وبالإ�سافة 
على  �لتعرف  �أي�سا  �لومي�ض 
قائد  فيها  يقوم  �لتي  �حلالت، 
حيث  �لكبح؛  بعملية  �لدر�جة 
باللون   LED ملبات  �إ�ساءة  تتم 
�لتي  �خلوذة،  وتتوفر  �لأحمر، 
متجر  يف  غر�ماً   380 وزنها  يبلغ 
Lumos باللون �لأبي�ض و�لأ�سود 
�أبل  متجر  يف  ولكن  و�لأزرق، 
فقط  �لأ�سود  باللون  تتوفر  فاإنها 
ملحيط   62 �إىل   54 ومبقا�سات 

�لر�أ�ض فقط.

 G7 اإل جي تطلق هاتفها
اجلديد  ThinQ

�أعلنت �رشكة �إل جي �إطالق هاتفها 
�لذكي ThinQ G7 بكامري� معدلة، 

مع �لعتماد على تقنية �لذكاء 
�ل�سطناعي.

و�أو�سحت �ل�رشكة �لكورية �جلنوبية 
�أن جهازها �جلديد مزود بنظام 

غوغل �أندرويد 8 ومعالج كو�لكوم 
Snapdragon 845 مع ذ�كرة 

و�سول ع�سو�ئي �سعة 4 جيغابايت 
وذ�كرة د�خلية �سعة 64 جيغابايت.

وياأتي �لهاتف �إل جي �جلديد 
ب�سا�سة قيا�ض 6.1 بو�سة وتعمل 

بدقة x 3120 1440 بيك�سل وبتن�سيق 
19.5:9، بالإ�سافة �إىل وجود جتويف يف �جلزء �لعلوي لل�سماعة و�لكامري� 

و�مل�ست�سعر�ت. وترّوج �ل�رشكة �لكورية �جلنوبية لهاتفها �لذكي �جلديد 
من خالل �لكامري� �ملتطورة �ملزودة باثنني من �مل�ست�سعر�ت 16 

ميغابيك�سل، وميتاز �أحدهما بعد�سة و��سعة �لز�وية، من �أجل �لتقاط 
�سور �أكرث و�سوحا مقارنة باملوديالت �ل�سابقة، مع ت�سوي�ض �أقل عند 

��ستعمال �لعد�سة و��سعة �لز�وية. وتعول �ل�رشكة �لكورية على تقنية �لذكاء 
�ل�سطناعي لإعد�د�ت �ل�سورة، حيث تتعرف �لكامري� على �لأ�سياء 

و�ملناظر �ملر�د ت�سويرها وتقوم مبو�ءمة بار�مرت�ت �لت�سوير، ويف ظل 
ظروف �لإ�ساءة �ل�سيئة يتم ��ستعمال �لعديد من �أدو�ت �مل�ساعدة، وتوفر 

�لكامري� للم�ستخدم ما يبلغ جمموعه 19 و�سعا للت�سوير.
ومن �سمن �ملز�يا �لأخرى، �لتي يتمتع بها �لهاتف، �لرتكيز على جودة 

 ،DTS:X سوتا بجودة� ThinQ G7 لنغمات، حيث يوفر هاتف �إل جي�
بالإ�سافة �إىل معالج �سوت هاي فاي لت�سغيل �ل�سوت عن طريق �سماعة 
�لر�أ�ض. كما ميتاز هاتف �إل جي �جلديد مبقاومة �ملاء و�لأتربة و�سيتم 

طرحه يف �لأ�سو�ق �لعاملية مع بد�ية يونيو )حزير�ن( باللون �لأ�سود 
و�لرمادي.

مايكرو�سوفت تطلق حتديثًا جديدًا 
لأجهزة ويندوز 10

مايكرو�سوفت  �رشكة  �أطلقت 
ت�سغيل  لنظام  �جلديد  �لتحديث 
�ل�رشكة  و�أو�سحت   .10 ويندوز 
�لرب�مج  حزمة  �أن  �لأمريكية 
 April جلديدة، �لتي حتمل �ل�سم�
من  �ملزيد  توفر   Update  2018
لزيادة  �أدو�ت  مع  �لأمان  وظائف 

�لإنتاجية.
ومن �سمن �لوظائف �جلديدة ميزة 
جديدة،   Timeline لين  تامي 
لعر�ض �لأن�سطة مرتبة ترتيباً زمنياً 
خالل فرتة �لثالثني يوماً �ملا�سية، 
من  �مل�ستخدم  يتمكن  وبالتايل 
حترير  خطو�ت  و�إدر�ك  فهم 
�مل�ستند�ت ب�سورة �أف�سل و�لرت�جع 
تنفيذها  مت  �لتي  �لتغيري�ت،  عن 
تفعيل  وعند  �مل�ستند�ت،  على 
ح�ساب مايكرو�سوفت فاإن �لوظيفة 
�لأجهزة  على  �ستعمل  �جلديدة 

�جلو�لة �ملقرتنة.
 Focus Assist وظيفة  وتعمل 
على حظر ر�سائل �لربيد �لإلكرتوين 
�لتو��سل  �سبكات  ور�سائل 
�لرت��سل  تطبيقات  �أو  �لجتماعي 
ت�سمح  �أنها  �إىل  �إ�سافة  �لفوري، 
فيها  �ملرغوب  �لر�سائل  بفلرتة 

وتعر�ض ملخ�ساً للر�سائل �لو�ردة.
�أن  مايكرو�سوفت  �رشكة  و�أكدت 
�لعديد  يت�سمن  �جلديد  �لإ�سد�ر 
�لأخرى  �جلديدة  �لوظائف  من 
�إمالء  وظيفة  مع   Edge ملت�سفح 

جديدة.
و�إذ� مل يرغب �مل�ستخدم يف تنزيل 
ف�سوف  يدويا  �جلديد  �لتحديث 
تقوم �رشكة مايكرو�سوفت باإطالقه 
�لتحديث  وظيفة  طريق  عن 
�لتلقائي بحو��سيب ويندوز 10 بدء�ً 

من 8 ماي �جلاري.

كود PIN بدل كلمة املرور 
لتاأمني اأجهزة ويندوز

   �أفادت جملة »c>t Security« باأن 
نظام ت�سغيل مايكرو�سوفت ويندوز 10 
طريق  عن  �جلهاز  حماية  خيار  يقدم 
�لطريقة  وبهذه  �سخ�سي،   PIN كود 
�ملرور  كلمة  عن  �ل�ستغناء  ميكن 
�لكاملة حل�ساب مايكرو�سوفت، كل مرة 

يُلغى فيها �لقفل.
عالمات  �أربع  �إىل   PIN كود  ويحتاج 
�أن  �لعالمات  لهذه  وميكن  �لأقل  على 

عالمات  �أو  حروفاً  �أو  �أرقاماً  تكون 
خا�سة. 

�لعديد  لديه  �مل�ستخدم  لدى  كان  و�إذ� 
�للوحية،  �لأجهزة  �أو  �لكمبيوتر�ت  من 
لكل  خا�ض   PIN كود  تعيني  مُيكنه 
منها. وتكمن ميزة هذ� �لكود يف �أنه يف 
حال �سياعه �أو �لتعرف عليه، ل ميكن 
به،  للقر��سنة �خرت�ق �جلهاز �ملحمي 
عند  تخمينه  �سهولة  هو  يعيبه  ما  لكن 

تو�ريخ  وعلى  �أ  ق�سري،  كود  �ختيار 
�مليالد �أو �لت�سل�سل �لعددي �لب�سيط. 

ويندوز  بنظام  �لأمان  �آلية  وتتعرف 
على حماولة تخمني كود PIN من قبل 
و�إذ�  بذلك،  لهم  م�رشح  غري  �أ�سخا�ض 
تعددت حماولت �إخال كود ب�سكل غري 
�لت�سغيل  �إعادة  �لنظام  يفر�ض  �سليم، 
�لنتظار  وقت  ويزيد  منتظم،  ب�سكل 

با�ستمر�ر حتى �لإدخال �جلديد.

 �ساعة اآبل 4 
�ستاأتي ب�سا�سة اأكرب 

وت�سميم خمتلف
�آبل  �رشكة  باأن  جديدة  تقارير  ن�رشت 
�لر�بع  �جليل  �ساعات  �إطالق  على  تعمل 
وكذلك  �أكرب،  و�سا�سة  جديد  بت�سميم 
��ستمر�رية  لتمنحها  �أطول  بعمر  بطارية 

�أف�سل يف �لعمل.
 KGI �لبيانات  حتليل  �رشكة  وبح�سب 
مناذج  عدد  �إنتاج  على  تعمل  �آبل  فاإن 
بت�سميمات  �لر�بع  �جليل  �ساعات  من 
تختلف عن �ل�سابق، بعد �أن كانت �ل�رشكة 
تطلق �ساعاتها بنف�ض �لت�سميم من بد�ية 
�سل�سلة  �إطالق  �ملتوقع  ومن  ت�سنيعها 
�ل�رشكة  موؤمتر  �جلديدة يف  �آبل  �ساعات 
�ل�سنوي يف �لربع �لثالث من �لعام �حلايل، 
ويقول �خلبري مينغ ت�سي كو �أن �ل�ساعات 

بن�سبة  �أكرب  �سا�سة  مع  �ستاأتي  �جلديدة 
حتى  �ل�ساعات  �أن جميع  �لعلم  مع   ،%15

�لآن تاأتي بحجم 38 ملم �أو 42 ملم.
�آبل  �ساعة  �سكل  ي�سمل  �أن  �ملمكن  ومن 
�سا�سة  يعني  مما  نحافة،  �أكرث  حو�ف   4
�ملنتج  حجم  لتغيري  �حلاجة  دون  �أكرب 
بجعله �أكرب، وبالرغم من �أن �لتقرير ن�رش 
وجود بطارية بعمر �أطول �إل �أنه مل ين�رش 
�أو  �أي تفا�سيل عن زيادة حجم �لبطارية 

�ل�ساعة.
غالباً ما يكون �ملحلل غام�ساً يف عر�ض 
�إىل  ي�سري  �أنه  حيث  �ملنتجات،  تفا�سيل 
يف  �ل�سحية  �ل�ست�سعار  �أجهزة  حتديث 
�أي  �آبل مثال ولكن من دون ذكر  �ساعات 

لها  �جلديد  �ل�سكل  حول  �أخرى  تفا�سيل 
ويعتقد �ملحلل �أن �لت�سميم �سيكون �أكرث 
�إ�سافة م�ست�سعر�ت جديدة  ع�رشية، مع 
كما  �لقلب،  �رشبات  معدل  ملر�قبة 
�لقدمية  �لنماذج  �أ�سعار  تخفي�ض  و�سيتم 
�إىل  �سيوؤدي  �لذي  �لأمر  �ل�ساعات  من 
ت�سجيل �أرقام قيا�سية يف مبيعات �ساعات 
�آبل  ت�سجل  �أن   KGI �ملتوقع  ومن  �آبل 
مبيعات مرتفعة ت�سل �إىل ما بني 24-22 
�أن  على   ،2018 عام  خالل  �ساعة  مليون 
ترتفع �ملبيعات بن�سبة 30% بالن�سبة للعام 
�ل�سابق، ويعتقد مينغ ت�سي كو �أن مبيعات 
�ل�ساعة على �ملدى �لبعيد �ست�سل �إىل 50 

مليون �ساعة يف �ل�سنة �لو�حدة.



اأ�ضدر قا�ضي احلكم مبحكمة بئر 
العا�ضمة(  )اجلزائر  راي�س  مراد 
بال�ضجن  حكما  االثنني،  اأم�س 
و   hنافذ حب�ضا  اأ�ضهر   6 ملدة 
األف دج،   غرامة مالية قدرها 50 
حداد  علي  االأعمال  رجل  �ضد 
وا�ضتعمال  التزوير  بتهمة  املتابع 

املزور.
احلب�س  القا�ضي  اأمر  كما 
التنفيذ  وقف  مع  �ضهرين  ملدة 
يف  دج  األف  ب20  مالية  وغرامة 
الق�ضية،   يف  الثاين  املتهم  حق 
املركزي  ،املدير  بوعالم  ح�ضان 
للوثائق وال�ضندات املوؤمنة بوزارة 

الداخلية.
باإمكان املحكوم  فاإنه  لالإ�ضارة    
احلكم  ي�ضتاأنفا  اأن  عليهما، 
ال�ضادر �ضدهما خالل ال10 اأيام 

املقبلة. 
 3 يوم  مثال  قد  املتهمان  كان  و 
لال�ضتماع  املحكمة  اأمام  جوان 
املوجهة  التهم  يف  اأقوالهما  اإىل 

وثائق  اإليهما وهي احل�ضول على 
بالن�ضبة  حق  وجه  دون  اإدارية 
وجه  دون  وثائق  وت�ضليم  حلداد 
بوعالم،  حل�ضان  بالن�ضبة  حق 

يف  التم�ضت  قد  النيابة  وكانت 
جل�ضة املحاكمة ال�ضابقة ت�ضليط 
نافذا يف  حب�ضا  �ضهرا   18 عقوبة 
غرامية  دفع  مع  املتهمني،  حق 

مالية.
دفاع  هيئة  التم�ضت  جهتها،  ومن 
من  تربئته  حداد  علي  املتهم 
املزور  وا�ضتعمال  التزوير  تهمة 
الوثائق  جميع  ا�ضرتجاع  مع 
الذي كان بحوزته  واملبلغ املايل 
األف  و400  اأورو   4000 )حوايل 
م�ضتوى  على  توقيفه  لدى  دج( 
يف  الطبول  باأم  احلدودي  املركز 
حني  الفارط  مار�س  �ضهر  نهاية 
الوطني  الرتاب  مغادرة  حماولته 

باجتاه تون�س.

مبحكمة بئر مراد راي�س

�ضتة اأ�ضهر حب�ضا نافذا �ضد رجل 
الأعمال علي حداد 

�سحيفة »وول �سرتيت 
جورنال« الأمريكية

احلر�س الثوري 
الإيراين عرث على 

م�ضادر متويل جديدة
جورنال«  �ضرتيت  »وول  �ضحيفة  اأفادت 

باأن احلر�س الثوري االإيراين جنح يف تنويع 

اجلهود  من  الرغم  على  متويله،  م�ضادر 

االأمريكية لكبح جماحه خارج حدود اإيران 
على خلفية ت�ضعيد التوتر االإقليمي.

ونقلت ال�ضحيفة االأمريكية اأم�س االأحد عن 

واحلكومة  الثوري  احلر�س  يف  م�ضت�ضارين 

من  متكن  احلر�س  اأن  تاأكيدهم  االأمريكية 

اأرباح جديدة، مبا يف  العثور على م�ضادر 

مواقع  الإن�ضاء  موؤخرا  موقعة  عقود  ذلك 

للبنى التحتية يف �ضوريا والعراق، باالإ�ضافة 
اإىل تو�ضيع م�ضاعي التهريب.

فر�ضت  قد  االأمريكية  اخلزانة  وكانت 

يف  االإيراين  »اأن�ضار«  بنك  على  عقوبات 

القد�س«  بـ«فيلق  ل�ضلته  املا�ضي  مايو 

البيانات  لكن  الثوري،  للحر�س  التابع 

الر�ضمية اأظهرت اأن حجم الودائع النقدية 

ال�ضهرين  خالل  بـ%4  ارتفع  امل�رصف  يف 

يف  اأكرب  عائدات  ي�ضمن  وهو  املا�ضيني، 
ح�ضابات االدخار.

ح�ضب  الثوري،  احلر�س  يحقق  كما 

خالل  من  ملمو�ضة  اأرباحا  ال�ضحيفة، 

»خامت  �رصكة  الهند�ضية،  ذراعه  اأن�ضطة 

للحر�س  م�ضت�ضار  وقال  لالإعمار«،  االأنبياء 

خالل  اأبرمت  ال�رصكة  هذه  اإن  الثوري 

العام املا�ضي عقودا لتطبيق م�ضاريع بناء 
واإمداد معدات للطاقة يف �ضوريا.
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امل�سيلة
وفاة �ضخ�ضني غرقا يف 

حادثني منف�ضلني  
حادثني  يف  غرقا  م�رصعهما  �ضخ�ضان  لقي 
منف�ضلني وقعا م�ضاء ام�س بوالية امل�ضيلة ح�ضبما 
احلادث  فان  املدنية  احلماية  مديرية  لدى  علم 
�ضنة   18 العمر  من  يبلغ  �ضاب  �ضحيته  راح  االأول 
غرقا ب�ضد اجلفن ، الواقع باإقليم ببلدية املعا�ضيد 
حيث تدخلت م�ضالح احلماية املدنية الإنت�ضال جثة 
اجلثث  حفظ  م�ضلحة  اإىل  نقلها  مت  اأين  ال�ضحية 
ببلدية  الثاين  احلادث  و�ضجل  دراج  اأوالد  بعيادة 
�ضنة    17 العمر  من  يبلغ  �ضاب  غرق  بعد  احلوامد 
م�ضالح  تدخلت  حيث  خدمات  مبحطة  م�ضبح  يف 
احلماية املدنية النت�ضال جثة ال�ضحية اأين مت نقلها 
اإىل م�ضلحة حفظ اجلثث ببو�ضعادة يف حني فتحت 
مالب�ضات  الوطني حتقيقا ملعرفة  الدرك  م�ضالح 

عبدالبا�سط بديار احلادث .

تلم�سان
حجز127 كلغ من 

املخدرات
اأوقف حّرا�س احلدود وعنا�رص الدرك الوطني، 
تاجري  بتلم�ضان/ن.ع.2،  متفرقة  عمليات  اإثر 
من  كيلوغرام   )127،7( وحجزوا  خمدرات   )02(

الكيف املعالج.

البويرة
ممر�ضة تتعر�س اإىل 

�ضرب مربح
اجلوارية  بالعيادة   » اأ  ح.   « ممر�ضة   تعر�ضت   
اأثناء  مرباح«   قا�ضدي   « اخلدمات  املتعددة 
لفظي  لعنف  املا�ضي  ال�ضبت  ليوم  الليلية  املناوبة 
�ضب و�ضتم و �رصبات على م�ضتوى اليد ،و القف�س 
ال�ضدري من طرف امراأة  بيدها املغطاة ب�ضفيحة 
ج�ضمانية   اأ�رصارا  لها  �ضببت   ، هربت  ثم  اجلب�س 
ال�رصعة  جناح  على  حولت  ال�ضدر  م�ضتوى  على 
عن  التوقف  األزمها  بو�ضياف   حممد  مل�ضت�ضفى 

العمل بقرار الطبيب ال�رصعي .
زايدي / م 

غليزان
م�ضرع �ضخ�س غرقا 
بعد �ضقوطه يف واد 

�ضلف بواريزان
يف  غرقا  م�رصعه  ثالثيني  اأم�س،  اأول  م�ضاء  لقي 
واد �ضلف بدوار والد بن يطو بلدية واريزان بوالية 
ممار�ضته  اأثناء  الواد  يف  �ضقط  اأن  بعد  غليزان، 
تدخلت  حيث  اأ�ضدقائه،  رفقة  ال�ضيد  لهواية 
م�ضالح احلماية املدنية الإنت�ضال جثة الغريق ونقله 

اإىل م�ضت�ضفى اأحمد فران�ضي�س بوادي رهيو.
زيدان.ج

تب�سة
اإق�ضاء 05 مرت�ضحني اأحرار يف البكالوريا

ورقلة 

هبة ت�ضامنية مع منكوبي جانت

اإق�ضاء  تب�ضة  لوالية  الرتبية  مديرية  �ضجلت 
الفرتة  ختام  يف  وذلك  اأحرار  مرت�ضحني   05
اإمتحان �ضهادة  اليوم االأول من  ال�ضباحية من 
ب�ضبب  هوؤالء  اإق�ضاء  مت  حيث  البكالوريا 
اأجهزة  اأو  النقالة  بالهواتف  الغ�س  حماوالتهم 

البلوتوث اأو االأوراق امل�ضودة.
واأكدت مديرية الرتبية اأن االإمتحان يف فرتته 
االأوىل قد جرى يف ظروف تنظيمية حمكمة، 
التكييف  بتوفري  العام  هذا  دورة  متيزت  كما 
ببلديتي  مراكز   08 بـ  قاعة   123 م�ضتوى  على 
بئر العاتر ونقرين، مما �ضهل على املمتحنني 
و�ضهل عليهم ظروف االإجراء يف ظل االإرتفاع 

من  جنوبا،  وخا�ضة  احلرارة  لدرجات  الكبري 
جهة اأخرى خ�ض�ضت مديرية الرتبية الأول مرة 
12 مركزا للتكفل بـ 800 مرت�ضح نظامي،  الذين 
بلديات متدر�ضهم،  االإمتحان خارج  �ضيجرون 
واملجتمع  املواطنني  من  عدد  بادر  فيما 
املدين اإىل التكفل باإطعام املرت�ضحني االأحرار 
وخا�ضة ببلديات بئر العاتر وال�رصيعة والونزة، 
املرت�ضحون،  اإ�ضت�ضحنها  التي  املبادرة  وهي 
االأكل  توفر  اإ�ضكالية  من  يعانون  كانوا  الذين 
يف  االإمتحان  اإ�ضتئناف  قبل  املريح  واملاأوى 

الفرتة امل�ضائية.   
عزيزي ر�سيد تب�سة

مت اإر�ضال ليلة اأم�س ما ال يقل عن 60 طنا من 
بجمعها  بادرت  التي  املتنوعة  امل�ضاعدات 
عديد اجلمعيات املحلية وذوي الرب واالإح�ضان 
بورقلة لفائدة املت�رصرين من الفي�ضانات التي 
اجتاحت يف االآونة االأخرية منطقة جانت )420 

كلم جنوب اإيليزي( .
�ضمن  نقلت  التي  امل�ضاعدات  تلك  تتمثل  و 
احلجم  من  �ضاحنات  ثالث  منت  على  قافلة 
الغذائية  املواد  من  معتربة  كميات  يف  الكبري 
الدقيق  غرار  على  الوا�ضع  االإ�ضتهالك  ذات 
�ضحنات  اإىل  باالإ�ضافة  الطماطم  و  الزيت  و 
 ، اأفر�ضة  و  األب�ضة  و  اأغطية  و   ، التمور  من 

الت�ضامنية  املبادرو  هذه  على  القائمني  وفق 
متكني  الت�ضامنية  االإلتفاتة  هذه  من  ويتوخى 
املناخية   التقلبات  تلك  من  املت�رصرين 
احتياجاتهم  وتلبية   ، خملفاتها  جتاوز  من 
ال�رصورية التي تتطلبها حياتهم اليومية ، كما 

ذكر اأ�ضحاب هذه املبادرة اخلريية. 
التي  الغزيرة  االأمطار  موجة  فاإن  لالإ�ضارة 
نهاية  جانت  منطقة  على  تهاطلت  قد  كانت 
مادية  اأ�رصارا  خلفت  قد  املا�ضي  ماي  �ضهر 
ب�ضبكات الطرقات والتطهري اإىل جانب ت�رصب 
وغمرت   ، امل�ضاكن  بع�س  اإىل  ال�ضيول  مياه 

ال�ضوارع ، مما اأدى اإىل عرقلة حركة املرور.

تيزي وزو 

خمطط لتاأمني 
امتحانات البكالوريا 

تزامنا و انطالق فرتة امتحانات �ضهادة البكالوريا 
للمو�ضم الدرا�ضي  2019/2018 خالل الفرتة ما بني 
16 و 20 جوان من ال�ضنة اجلارية �ضطرت م�ضالح 
لتاأمني  اأمني خا�س  تيزي وزو خمطط  اأمن والية 
االمكانيات  كافة  ت�ضخري  مت  اأين  املنا�ضبة  هاته 
على  االأمني  التواجد  تعزيز  و  والب�رصية  املادية 
م�ضتوى النقاط التي تعرف كثافة مرورية بالوالية 
الفرتة  يف  خا�ضة  املرور  حركة  ت�ضهيل  ق�ضد 
ال�ضباحية لتمكني املرت�ضحني من االلتحاق مبراكز 
االمتحان يف الوقت املنا�ضب هذا وت�ضهر م�ضالح 
اأمن والية تيزي وزو على تاأمني 57 مركز امتحان 
تابع لقطاع اخت�ضا�س االأمن الوطني بكافة اإقليم 
للتكفل  �رصطي   500 من  اأكرث  ت�ضخري  مع  الوالية، 

بتاأمني املراكز ليال ونهار و كذا مواكبة االأ�ضئلة
ح-كرمي

جتمهروا اأمام بوابة جمل�س 
ق�ساء تلم�سان 

حقوقيون يطالبون 
بفتح ملفات الف�ضاد 

بوابة  مقر  اأمام  الع�رصات من احلقوقيني  جتمهر 
جمل�س ق�ضاء تلم�ضان مطالبني النائب العام  بفتح 
مئات  امللفات اخلا�ضة  بوالية تلم�ضان  والتي مت 
بع�س  قبل   من  املاليري  من  الع�رصات  نهب  فيها 

االأطراف املح�ضوبة على نظام بوتفليقة .
من  الع�رصات  وجود  واأ�ضار  املحتجون  هذا 
يزيد  ما  بيع  عملية   تتقدمها  الثقيلة  امللفات 
عن  يزيد  ما  وت�رصيح  عمومية   موؤ�ض�ضة   165 عن 
والتي  املا�ضية  الع�رصية  خالل  عامل  ال6000 
عتادها  وبيع  تفلي�ضها   ومت   مغلقة  التزال  اغلبها 
امل�ضبوهة  امل�ضاريع  من  الع�رصات   عن  ناهيك 
التي مت اإجنازها بالوالية من قبل بع�س ال�رصكات  
تورط  ذلك  على  زيادة   ، حداد  �رصكة  تتقدمها  
العديد من االإطارات يف نهب املال العام ،ناهيك 
ال�ضكنات  يف  والبزن�ضة  العقار  نهب  م�ضاريع  عن 
عن  املحتجون  اأعلن  وقد  هذا   ، االجتماعية 
بالوالية  الف�ضاد   مبكافحة  خا�ضة  جلنة   ت�ضكيل 

بداية من االأ�ضبوع املقبل .
حممد بن ترار

اجلي�س والداخلية امل�سريان 
يعلنان حالة ال�ستنفار الق�سوى

وفاة الرئي�س امل�ضري 
الأ�ضبق حممد مر�ضي

 

اأعلنت القوات امل�ضلحة ووزارة الداخلية 
الق�ضوى يف  امل�رصيتان، حالة اال�ضتنفار 
حممد  االأ�ضبق  الرئي�س  وفاة  بعد  البالد 
اأم�س  املحكمة  داخل  العياط،  مر�ضي 

االثنني.
وكان التلفزيون امل�رصي قد اأعلن، اأم�س 
حممد  االأ�ضبق  الرئي�س  وفاة  االثنني، 
جل�ضة  ح�ضوره  اأثناء  العياط،  مر�ضي 
حماكمة يف«ق�ضية التخابر مع قطر«وطلب 
مر�ضي من القا�ضي اإلقاء كلمة، و�ضمح له 
على  اأغمي  اجلل�ضة  رفع  وعقب  بذلك، 

مر�ضي، وتويف على اإثر ذلك.
امل�ضت�ضفى،  اإىل  مر�ضي  جثمان  ونقل 
ويجري اتخاذ االإجراءات الالزمة لدفنه.

لإنهاء احلرب يف ليبيا

ال�ضراج يرف�س 
التفاو�س مع حفرت 

املعرتف  الليبية  احلكومة  رئي�س  قال 
اإنه غري م�ضتعد  بها دوليا فائز ال�رصاج 
قوات  قائد  حفرت  خليفة  مع  للجلو�س 
الليبي(  الوطني  )اجلي�س  ليبيا  �رصق 
على  الهجوم  اإنهاء  على  للتفاو�س 
منذ  وامل�ضتمر  طرابل�س  العا�ضمة 
اإىل  ال�رصاج  ت�رصيحات  وت�ضري  �ضهرين 
اإطالق  لوقف  �ضعيفة  احتماالت  وجود 
التي  طرابل�س  معركة  يف  قريبا  النار 

يتمركز فيها ال�رصاج وحكومته.
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متكنت عنا�رص بامل�ضلحة  الوالئية لل�رصطة 
بف�ضل  االأغواط  والية  باأمن  الق�ضائية 
توقيف  من  اإليها  واردة  معلومات  ا�ضتغالل 
 )56  -39( بني  اأعمارهما  ترتاوح  �ضخ�ضني 
بال�ضري  للم�ضا�س  منهما  حماولة  يف  �ضنة 
دورة  البكالوريا  �ضهادة  المتحانات  احل�ضن 
 ، ال�ضباحية  الفرتة  نهاية  خالل   2019 جوان 
اإدخال  مبحاولة  متلب�ضني  �ضبطهما  مت  اأين 
اللغة  مادة  امتحان  الأجوبة  ر�ضمية   اأوراق 

املتواجدة  املراكز  اإحدى  الأمانة  العربية 
مبدينة االأغواط علما اأن احد امل�ضتبه فيهما 

عامل باأمانة ذات املركز.
- م�ضالح ال�رصطة فتحت حتقيق يف الق�ضية 
 ، باالأغواط  اجلمهورية  نيابة  اإ�رصاف  حتت 
حيث بعد ا�ضتكمال ملف االإجراءات اجلزائية 
فيهما  امل�ضتبه  تقدمي  �ضيتم   احلال  لق�ضية 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�ضيد  اأمام 

االأغواط.

اأحد امل�ستبه فيهما عامل باأمانة ذات املركز

اأمن  الأغواط يف�ضل حماولة غ�س يف 
البكالوريا

عمت الأفراح عائلة اإبراهيمي 
بتيبازة مبنا�سبة احتفال ابنها 
اإبراهيمي هاين باإ�سعال �سمعته 
الرابعة،اأبوه و جده يتمنون له 

عمرا مديدا و �سعيدا و ي�ساألون له 
اهلل اأن ميده بال�سحة و العافية و 

التوفيق يف حياته 

تهنئة
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