
تالعب بح�ص�ص نقل 
منا�صري اخل�صر بورقلة 

، مترنا�صت و اأدرار
تبديد مئات املاليري 

يف م�صاريع الري 

منتدى التغيري يقرتح 13 
�صخ�صية لقيادة احلوار

الأئمة يحذرون من الف�صاد 
يف قطاع ال�صوؤون الدينية

املحكمة العليا 

اأمر باإعادة فتح ق�صيتي "�صوناطراك" و"اخلليفة" 

اإمام يتعر�ض لالختطاف واآخرون لل�ضرب

العنف يف امل�صاجد يحول 
حياة الأئمة اإىل جحيم

متهم بتقدمي امتيازات بغري وجه حق اإىل مركبي ال�ضيارات

اإيداع الوزير ال�صابق حمجوب بدة احلب�ص الحتياطي
�ض4

�ض3
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اإمكانية الإفراج عن  ت�ضكيلة
 املكتب ال�ضيا�ضي

الأفالن يعقد اجتماعا 
للجنته املركزية 

�ض34  اجتماع لالإطارات و اآخر لل�ضبيبية يف اأوت

�ض3

�ض4 �ض2 �ض5

�ض4

للتنقل اإىل م�ضر مل�ؤازرة  رفقاء 
حمرز يف نهائي كان 2019

03 وزراء للري و12 واليا على فوهى بركان

�صمت �صخ�صيات فاعلة

جددوا مطلب حمايتهم من االعتدءات املتكررة
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
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www.investplus-dz.com

 .    توبع يف ق�ضية اخلليفة 71 متهما 

 .    ملف �سوناطراك 1 يعود للواجهة
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موقع قناة اجلزيرة يت�ساءل

هل يطيح احلراك باللغة الفرن�سية يف اجلزائر؟
خ�ص�س اأم�س موقع قناة اجلزيرة  
حول  الدائر  للجدل  وا�صعا  حيزا 
لف�صاءات  الفرن�صية  فقدان 
حمرر  قال  اجلزائرو  يف  وا�صعة 
اإحالل  مقرتح  يعد  مل  املقال 
الفرن�صية  حمل  الإجنليزية  اللغة 
يف اجلزائر مطلبا �صعبيا متداول 
عرب من�صات التوا�صل الجتماعي 
خطط  �صمن  اأ�صبح  بل  فح�صب، 
احلكومة وظهر يف قرارات وزراية 
اإنهاء هيمنة الفرن�صية  تتجه نحو 

على البالد.
الإجنليزية  اإحالل  وبرزت خطط 
اجلزائر  يف  الفرن�صية  عن  بدل 
ب�صكل لفت يف الأ�صابيع الأخرية 
اأجرب  �صعبي  حراك  مع  بالتزامن 
العزيز  عبد  ال�صابق  الرئي�س 
من  ال�صتقالة  على  بوتفليقة 
اأبريل/ني�صان   2 يف  الرئا�صة 

املا�صي.
منذ  ال�صعبي  احلراك  وي�صتمر 
مطالب  رافعا  اأ�صهر  خم�صة 

على  الق�صاء  بينها  عديدة، 
يف  الفرن�صي  والنفوذ  »الو�صاية« 
والثقافة  اللغة  تعد  التي  اجلزائر 
اأدواته،  اأبرز  اإحدى  الفرن�صيتان 
اأن  اجلزائر  يف  كثريون  ويعترب 
فرتة  خملفات  من  الفرن�صية 
لبلدهم  الفرن�صي  ال�صتعمار 
)1830-1962(، واأنها من ال�صواهد 
العا�صمة  نفوذ  ا�صتمراره  على 

الفرن�صية باري�س يف اجلزائر.
العايل  التعليم  وزارة  واأطلقت 

يوليو/  5 يف  رقمية  من�صة  عرب 
ي�صتمر  ا�صتفتاء  اجلاري  متوز 
اللغة  مكانة  تعزيز  ب�صاأن  �صهرا 
الإجنليزية يف اجلامعة، واأظهرت 
نتائج اأ�صبوعه الأول دعم الأغلبية 
للغة  امل�صوتني  من  ال�صاحقة 

الإجنليزية.
يزيد  ما  بني  من   %94.4 و�صوت 
على 87 األف م�صارك ل�صالح تعزيز 
قطاع  يف  الإجنليزية  ا�صتعمال 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

مقابل 5.6% �صوتوا بالعك�س، يف 
مطلع  الرتبية  وزارة  اأعلنت  حني 
الفرن�صية  اإلغاء  اجلاري  جويلية 
الرتقية  اختبارات  من  نهائيا 
والأ�صاتذة،  للمعلمني  املهنية 

احلكيم  عبد  الرتبية  وزير  واأعلن 
يف  الإجنليزية  اإدراج  بلعابد 
اخلارجية،  التوظيف  م�صابقات 
املرت�صحني  باإمكان  و�صار 

الختيار بينها وبني الفرن�صية.

خبر في 
صورة

بكل من بومردا�س تي�سم�سيلت و�سيدي بلعبا�س

توقيف ثالثة عنا�سر دعم لالرهابيني
عرثت  املعلومات،  ا�صتغالل  وبف�صل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
دورية  اإثر   ،2019 جويلية   16 يوم  ال�صعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة 
بحث وتفتي�س قرب عني اأمقل، ولية مترنا�صت/ن.ع.6، على م�صد�س 
)01( ر�صا�س من نوع كال�صنيكوف، فيما اأوقفت مفارز اأخرى للجي�س 
الوطني ال�صعبي ثالثة )03( عنا�رص دعم للجماعات الإرهابية، وذلك، 
اإثر عمليات متفرقة بكل من بومردا�س/ن.ع.1، تي�صم�صيلت و�صيدي 

بلعبا�س/ن.ع.2.

ممثل جديد الربنامج 
الغذائي العاملي باجلزائر 

اأعطت احلكومة اجلزائرية موافقتها على تعيني ال�صيد عماد خنفري، 
ب�صفته ممثال مقيما  للربنامج الغذائي العاملي لدى اجلمهورية 

الأربعاء  اأم�س  به  اأفاد  ما  ح�صب  ال�صعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية 
بيان لوزارة ال�صوؤون اخلارجية.

غليزان 
احلرائق تتلف 140 

هكتارا من احلبوب

منذ  غليزان  بولية  املناطق  عديد  �صهدتها  التي  احلرائق  ت�صببت 
هكتارا   140 اإتالف  يف  اجلاري،  للمو�صم  احل�صاد  حملة  انطالق 
لدى  الأربعاء  اأم�س  اأ�صتفيد  ح�صبما  وال�صعري،  القمح  حما�صيل  من 

املديرية الولئية للحماية املدنية.
الأول  املالزم  املديرية،  بذات  الإح�صاء  مكتب  رئي�س  واأو�صح 
و  ماي  �صهري  خالل  وقعت  قد  احلرائق  هذه  اأن  بلعزيز،  حميدي 
27 حريقا مبناطق خمتلفة  ت�صجيلها عرب  و مت  املن�رصمني  جوان  

بالولية على غرار مندا�س و �صيدي �صعادة و احلمادنة. 

واليتي اأدرار و �سمال مترنا�ست   

موجة احلر ت�سل48 درجة 
التي ي�صهدها جنوب الوطن، حيث �صتتجاوز  �صتتوا�صل موجة احلر 
48 درجة حمليا اىل غاية م�صاء اجلمعة املقبل، ح�صب ما اأفادت به 

اأم�س الأربعاء ن�رصية خا�صة للديوان الوطني لالأر�صاد اجلوية.
بوليتي  �صت�صتمر  احلر  من  املوجة  هذه  اأن  امل�صدر  ذات  اأو�صح  و 
اأدرار و �صمال مترنا�صت وذلك اىل غاية يوم غد اجلمعة على التا�صعة 

م�صاء )00: 21�صا(.

خملويف  توفيق  اجلزائري  احتل 
مرت  ال800  �صباق  يف  الثاين  املركز 
�صوتفيل- الدويل  التجمع  خالل   ،
اأم�س  �صهرة  جرى  الذي   ، يل-روان 
بعد قطعه مل�صافة  بفرن�صا   الثالثاء 
ال�صباق بزمن  قدره 1د/ 46 ث/ 33 ج      
الفريد  الكيني  للعداء  الفوز   وعاد 
كيبكيرت بزمن قدره 1د/ 45 ث/ 59ج  
، فيما حّل مواطنه نيكول�س كيبكو�س 
يف املركز الثالث ب وقت قدره 1د/ 
يكون   ، النتيجة  وبهذه  59ج  46ث/ 
خملويف  توفيق  اجلزائري  العداء 
املطلوب  الأدنى  احلد  حقق  قد 

الإفريقية  الألعاب  يف  للم�صاركة 
املقبلة ، املقررة مبدينة الرباط 

املديرية  حددته  الذي  و  املغربية، 
35ج(   46ج/  ب)1د/  الوطنية  الفنية 
الدويل  �صوت-فيل-روان  ويعد جتمع 
للعداء  الأوىل  الر�صمية  اخلرجة   ،
توفيق خملويف بعد الألعاب الأوملبية 
ال�صيفية التي جرت بريو دي جانريو 
فيها  فاز  التي   ،2016 �صنة  الربازيلية 
و  ال800  ل�صباقي  الف�صية  باملدالية 

1500 مرت .
العودة  هذه  و�صف  ميكن   ، وعليه 
الوملبي  اللقب  حلامل  باملوفقة  

�صنة  بلندن  مرت  ال1500  ل�صباق 
له  هدف  اأهم  يبقى  الذي  و   ،  2012
العامل  بطولة  يتمثل يف  املو�صم  هذا 

 27 من  املمتدة  للفرتة  املقررة 
�صبتمرب  اإىل 6 اأكتوبر 2019 بالدوحة 

القطرية .

جتمع �سوتفيل-يل- روان الدويل

توفيق خملويف يحتل املركز الثاين 

للتنقل اإىل م�سر ملوؤازرة  رفقاء حمرز يف نهائي كان 2019

تالعب بح�س�ص نقل منا�سري 
اخل�سر بورقلة ، مترنا�ست و اأدرار

املنتخب  م�صجعي  يعي�س 
 ، ورقلة  بوليات  الوطني 
على   ، اأدرار  و  مترنا�صت 
ب�صبب  �صاخن  �صفيح  وقع 
تذاكر  بح�ص�س  التالعب 
حل�صور  مل�رص  نقلهم 
وت�صجيع  النهائية  املقابلة 
ريا�س  اخل�رص  جنم  رفقاء 
حمرز خالل مواجهتهم يوم 

غدا اجلمعة منتخب ال�صينغال .
قال حمبي وع�صاق ال�صاحرة امل�صتديرة بوليات ورقلة ، مترنا�صت واأدرار 
يف ت�رصيح لهم مع يومية«الو�صط »اأنهم يعانون الويالت بالوقوف ل�صاعات 
طويلة و و�صط موجة حر جتاوزت عتبة الـ 60 درجة مئوية حتت الظل ، 
اأ�صبال جمال بلما�صي يف  اأمام نقاط بيع تذاكر التنقل مل�رص مل�صاندة 
نهائي كاأ�س اأمم افريقيا 2019 والذي �صيجمعهم باأ�صود الرتينغا املنتخب 
التهام  با�صابع  القائم  امل�صكل  من  املت�رصرين  وجه  ،حيث  ال�صينغايل 
التالعب  م�صوؤولية  اأياها  حمملني  العملية  هذه  على  امل�صوؤولة  للجهات 
بالوليات  القرار  �صناع  من  هوؤلء  طالب  كما   ، الوليات  تلك  بح�ص�س 
التي  واخلروقات  التجاوزات  يف  معمق  حتقيق  فتح  ب�رصورة  املذكورة 

�صاحبت عملية بيع تذاكر التنقل مل�رص .

الوطني  الدرك  م�صالح  متكنت 
من  بومردا�س  �رصق   الثنية  ببلدية 
 4 ت�صم  اإجرامية  �صبكة  تفكيك 
عملية  يف  تورطهم  ب�صبهة  عنا�رص 
قتل عمدي ل�صخ�س، ح�صبما اأفاد به 
اأم�س الأربعاء م�صدر من املجموعة 

بالولية   الوطني  للدرك  الإقليمية 
و  الإعالم  بخلية  املكلفة  واأو�صحت 
الإت�صال، باأنه مت تفكيك هذه ال�صبكة 
التحريات  اإثر  عنا�رصها  توقيف  و 
املخت�صة  امل�صالح  با�رصتها  التي 
جلهاز الدرك عقب العثور على جثة 

�صخ�س جمهولة الهوية على م�صتوى 
بلدية  ب�صواحي  تام�صاوت«  دوار« 

الثنية.
وال�صتعالم  التحريات  اأو�صلت  و 
املخت�صة  الوطني  الدرك  لعنا�رص 
توقيف عنا�رص هذه  اإىل  الق�صية  يف 

القتل  »جناية  بتهمة  املجموعة 
العمدي مع �صبق الإ�رصار و الرت�صد« 
اأكده  كما  اأ�رصار«،  جمعية  »تكوين  و 
نف�س امل�صدر و مت نقل عنا�رص هذه 
املخت�صة  الفرقة  اإىل  املجموعة 

اإقليميا من اأجل موا�صلة التحقيق.

الثنية ببومردا�س 

تفكيك �سبكة اإجرامية متورطة يف عملية قتل عمدي بالثنية 

اأحمد باحلاج

تن�سيب �سا�سات عمالقة غدا اجلمعة يف ملعب 5 جويلية بالعا�سمة 
لتمكني اجلمهور من متلبعة اللقاء يف اأجواء حما�سية خا�سة
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�صمت �صخ�صيات فاعلة

منتدى التغيري يقرتح 13 
�سخ�سية لقيادة احلوار

 .      عرعار :الأ�صماء املقرتحة حتظى بقبول �صعبي
.     �صيف الإ�صالم بن عطية ينفي

ف.ن�صرين 

العملية  اخلطوات  ويف 
ال�سيا�سي  الو�سع  لتجاوز 
الراهن اأعلن رئي�س املنتدى 
عرعار عبد الرحمان يف ندوة 
�سحفية اأم�س بالعا�سمة عن 
لإدارة  املقرتحة  القائمة 
قال  و  واحلوار  الو�ساطة 
ت�سم  الكاملة  القائمة  ان 
جميلة  املجاهدة  من  كل 
اخلارجية  وزير  بوحريد، 
الأ�سبق،  والدبلوما�سي 

الإبراهيمي،  طالب  اأحمد 
الأ�سبق،  احلكومة  ورئي�س 
واخلبرية  حمرو�س،  مولود 
الد�ستوري،  القانون  يف 
والنا�سط  عبو،  بن  فتيحة 
بن  اإ�سالم  اجلمعوي، 
عطية، واملحامي م�سطفى 
نا�رص  والأكادميي  بو�سا�سي 
اجلمعوية  والنا�سطة  جابي، 
نفي�سة حلر�س والقت�سادي، 
النقابي  للما�س،  اإ�سماعيل 
ورئي�س  مرابط،  اإليا�س 
مقداد  الأ�سبق،  احلكومة 
املجل�س  ورئي�س  �سيفي، 

الأ�سبق،   الوطني  ال�سعبي 
يف  والنا�سطة  يون�س،  كرمي 
عائ�سة  املدين،  املجتمع 

زنياي.
املنتدى  وقال رئي�س 
املدين للتغيريعبد الرحمان 
ت�رصيح جلريدة  عرعار، يف 
ال�سخ�سيات  اأن   ، الو�سط 
املنتدى  اقرتحها  التي 
واحلوار،  الو�ساطة  لقياده 
وتت�سم  �سعبي،  قبول  لديها 
اأي  لها  ولي�س  باحليادية، 
�سيا�سي كما اأو�سح  طموح 
التغيري  منتدى  رئي�س 

ال�سخ�سيات  اأن  املدين، 
تعطى  ان  يجب  املقرتحة 
،وقال  ال�سالحيات  كل  لها 
قاموا  اأنهم  املتحدث  ذات 
انتظار  يف  الأوىل  باخلطوة 
جتاوب ال�سعب و �سناع القرار 
اأ�ساف قائال  و  مع املبادرة 
املبادرة  مع  التجاوب  عند 
الثالثة  اخلطوة  اىل  ن�سري 
الر�سمي  التكليف  هي  و 
بالتوا�سل  لها  لي�سمح  لها 
و  الأطياف  خمتلف  مع 
يف  انتخابات  اىل  الذهاب 
اأقرب الآجال و عن اجتماع 

الرئي�س مع الوزير الأول نور 
ك�سف  الذي  بدوي،  الدين 
هوية  عن  الإعالن  اأن  فيه 
�ستجري  التي  ال�سخ�سيات 
اإىل  م�سرًيا  قريبًا،  احلوار 
مع  جارية  الت�سالت  اأن 
العديد من ال�سخ�سيات قال 
معنيني  لي�سوا  انهم  عرعار 
به ول علم لهم بال�سخ�سيات 
اأن  قائال  اأ�ساف  و  املدعوة 
ولت  قد  التعيينات  عقلية 
املبادرات  و  ف�سلها  واأثبتت 
املد  من  تاأتي  ان  يجب 
ال�سعبي ،وبخ�سو�س امل�سار 

األزم  املقبل،  النتخابي 
مرت�سح  كل  ذاته،  امل�سدر 
ورقة  بتقدمي  للرئا�سيات 
احللول  بخ�سو�س  طريق 
التي يعتزم تطبيقها بالن�سبة 
ال�سيا�سي  التغيري  مل�سار 
جلمهورية  والتاأ�سي�س 
جديدة كما يريدها ال�سعب 
وينادي بها منذ 22 فيفري 
2019 وبعد انتخاب الرئي�س 
اإىل  والعودة  اجلديد 
الإطالق يف  “يتم  ال�رصعية 
ور�سات  معمقة  اإ�سالحات 
د�ستور  ا�ستحداث  تت�سمن 

جديد، قوانني جديدة تنظم 
اجلمعوي  ال�سيا�سي  العمل 
والنقابي، اإىل غري ذلك من 
م�ستلزمات العمل ال�سيا�سي 

الدميقراطي واحلر”.
�رصح اأم�س بن عطية �سيف 
ال�سالم اأنه علم من و�سائل 
ا�سمه  بورود  فقط  الإعالم 
�سخ�سيات  جمموعة  �سمن 
التغيري  اقرتحها«منتدى 
من  عددا  �سملت  التي  »و 
ل�سخ�سيات وطنية  الأ�سماء 

و فاعلني جمعويني

اقرتح “املنتدى املدين للتغيري”، الذي ي�صم جمعيات وفعاليات من املجتمع املدين، 13 �صخ�صية 
لقيادة الو�صاطة واحلوار، اأبرزها املجاهدة الثورية جميلة بوحريد، والدبلوما�صي الأ�صبق، 
اأحمد طالب الإبراهيمي، والنا�صط ال�صيا�صي ال�صاب اإ�صالم بن عطية و ذلك يف اإطار اإطالق 

مبادرة حوار حلل الأزمة، وكذا اقرتاح ال�صخ�صيات التي تقود احلوار

املحكمة العليا 

ق�سيتي فتح  باإعادة  اأمر 
و«اخلليفة«  »�سوناطراك«   
.       توبع يف ق�صية اخلليفة 71 متهما بعد وفاة 5 تقدموا بطعون

.      ملف �صوناطراك 1 يعود للواجهة

باإعادة  العليا  املحكمة  اأمرت 
»�سوناطراك«  ق�سيتي  فتح 
اإطار  يف  وذلك  و«اخلليفة«، 
ق�سايا  يف  التحقيقات  موا�سلة 
الق�سائية  واملتابعات  الف�ساد 
نهاية  منذ  العدالة  با�رصتها  التي 
ما  ح�سب  املن�رصم،  ماي  �سهر 
ذات  لدى  الأربعاء  اأم�س  علم 

املحكمة.
النهائية  الأحكام  اإ�سدار  وقد مت 
متت  اللتني  للق�سيتني  بالن�سبة 
كل  م�ستوى  على  معاجلتهما 
باجلزائر  اجلنايات  حمكمة  من 
لق�سية  بالن�سبة  العا�سمة 
»�سوناطراك 1« وحمكمة جنايات 
بالن�سبة  البليدة  ق�ساء  جمل�س 
عبد  الأعمال  رجل  لق�سية 
ال�سدد،  هذا  ويف  خليفة  املومن 
اجلنايات  حمكمة  اأ�سدرت 
بالعا�سمة بتاريخ 2 فرباير 2016 
حكما بال�سجن ملدة �ست �سنوات 
مع دفع غرامة مالية تقدر مبليون 
مليون دج يف حق املتهم الرئي�سي 
اآل   ،»1 »�سوناطراك  ق�سية  يف 
جعفر،  ر�سا  حممد  ا�سماعيل 
ال�رصكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
كونتال  الأملانية  اجلزائرية 

فونكوارك.
الق�سائية حكما  الهيئة  واأ�سدرت 
نافذا  �سجنا  �سنوات  ب�ست  اآخر 
تقدر  مالية  غرامة  دفع  مع 
مبليوين دج يف حق مزيان حممد 
العام  الرئي�س املدير  ر�سا، جنل 
كما  �سوناطراك،  ال�سابق ملجمع 
املدير  الرئي�س  حق  اأ�سدرت يف 
العام ال�سابق ل�سوناطراك، حممد 
�سنوات  بخم�س  حكما  مزيان، 

وغرامة  التنفيذ  وقف  مع  �سجنا 
مالية بقيمة مليوين دج.

من  اجلنايات  حمكمة  وحكمت 
�سجنا  �سنوات  ب�ست  اأخرى  جهة 
دج  مبليوين  مالية  وغرامة  نافذا 
يف حق مغاوي يزيد، يف حني �سدر 
الها�سمي  مغاوي  والده  حق  يف 
ال�سابق  العام  املدير  )الرئي�س 
للقر�س ال�سعبي اجلزائري( حكم 
وغرامة  �سجنا  �سنوات  بخم�س 

مالية بقيمة مليون دج.
حكما  املحكمة  اأ�سدرت  كما 
وغرامة  �سجنا  �سنوات  بخم�س 
يف  دج   500.000 بقيمة  مالية 
العام  املدير  الرئي�س  نائب  حق 
املنبع،  بن�ساطات  املكلف 
حكم  و�سدر  بومدين،  بلقا�سم 
�سجنا  �سنوات  بخم�س  اآخر 
دج  مليون  بقيمة  مالية  وغرامة 
�سد النجل الثاين للرئي�س املدير 
العام ال�سابق ل�سوناطراك، مزيان 

ب�سري فوزي.
اأ�سدرت املحكمة من جهة  وقد 
مالية  غرامة  بدفع  حكما  اأخرى 
بقيمة 5 ماليني دج �سد ال�رصكة 
بالتاك،  فونكوارك  الأملانية 
مالية  غرامة  بدفع  ق�ست  فيما 
كل  حق  يف  دج  ماليني   4 بقيمة 
اجلزائر«  »كونتال  �رصكة  من 
الأملاين  اجلزائري  واملجمع 
واملجمع  فونكوارك«  »كونتال 
كونرتاكتينغ  »�سايبام  الإيطايل 
 19 ا�ستفاد  فيما  اجلزائر«، 
ا�ستبه  وطبيعيا  معنويا  �سخ�سا 
اأحكام  من  الق�سية  يف  تورطهم 
بالرباءة اأما بالن�سبة لق�سية رجل 
الأعمال عبد املومن خليفة، فقد 

اأ�سدرت حمكمة جنايات جمل�س 
جوان   23 بتاريخ  البليدة  ق�ساء 
بني  ما  ترتاوح  اأحكاما   2015
غري  و�سنة  نافذا  �سجنا  �سنة   18
نافذة يف حق 18 متهما يف ق�سية 
متهما   53 ا�ستفاد  فيما  اخلليفة، 

اآخر من حكم الرباءة.
املوؤمن  عبد  املتهم  اأدين  وقد 
العام  املدير  )الرئي�س  خليفة 
ملجمع اخلليفة( بعقوبة 18 �سنة 
�سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 
مع  اأمالكه  وم�سادرة  دج  مليون 
»ا�ستغالل  جنحة  من  تربئته 
النفوذ«وتوبع عبد املوؤمن خليفة 
 2007 حماكمة  عن  تغيب  الذي 
اأ�رصار،  جمعية  تكوين  بجناية 
ال�رصقة املقرتنة بظروف التعدد 
والإفال�س  والحتيال  الن�سب 
بالتدلي�س، الر�سوة وخيانة الأمانة 
م�رصفية،  حمررات  وتزوير 
حقه  يف  العام  النائب  والتم�س 
وم�سادرة  املوؤبد  ال�سجن  عقوبة 

جميع اأمالكه.
جمل�س  جنايات  حمكمة  وكانت 
ق�ساء البليدة قد اأ�سدرت بتاريخ 
جوان 2007 حكما غيابيا بال�سجن 
مع  املتهم  نف�س  حق  يف  املوؤبد 

م�سادرة اأمالكه
 لالإ�سارة، توبع يف ق�سية اخلليفة 
71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا 
يف  العليا  املحكمة  اأمام  بالطعن 
 ،2007 �سنة  حماكمة  قرارات 
 21 املتهمني  بني  من  اأن  علما 
يف  ال�سهود  عدد  وفاق  حمبو�سا، 
جانب  اإىل  �ساهد   300 الق�سية 

الطرف املدين  وال�سحايا.
م.�س

 عّقب على دعوة بن �صالح

م�ستعدلع�سوية  يون�س  كرمي 
الوطنية ال�سخ�سيات  جلنة 

للمجل�س  الأ�سبق  الرئي�س  ك�سف 
يون�س، عن  كرمي  الوطني  ال�سعبي 
جلنة  من  جزء  ليكون  ا�ستعداده 
اأن  املرتقب  الوطنية  ال�سخ�سيات 
احلوار  يف  اجلزائريني  بني  تن�سق 
الوطني ال�سامل، بعد دعوة رئي�س 
اإىل  �سالح  بن  القادر  عبد  الدولة 
مبنا�سبة  خطابه  يف  انعقادها، 
الوطني  ال�ستقالل  عيد  ذكرى 

موؤخرا.
له  من�سور  يف  يون�س  كرمي  واأفاد 
موقع  على  الر�سمية  �سفحته  عرب 
في�سبوك،  الجتماعي  التوا�سل 

يف  ح�سوري  يتمنى  »البع�س  باأن 
ل  التي  ال�سيادية  الو�ساطة  هيئة 
تزال قيد التح�سري.. فهل ميكنني 
حينئذ اأن اأجتنب ما ميكن اعتباره 
قد  باأنه  م�سيفا  وطنيا؟«،  واجبا 
الذين  الأ�سخا�س  ا�ست�سارة  قرر 
يتوا�سل معهم بالعادة، وذلك بغية 
بلورة الأفكار وامل�ساعدة يف هاته 
م�سلحة  يف  تكون  حتى  اخلطوة 
لفتا  تعبريه،  حد  على  اجلميع 
الأ�سداء  اأن  اإىل  ال�سياق  ذات  يف 
التي و�سلته من الدوائر ال�سيا�سية 
رئي�س  باأن  له  اأكدت  قد  املقربة، 

الدولة قد ا�ستمع اإىل الر�سالة التي 
اأظهرتها اإرادة ال�سعب ح�سبه.

واأو�سح نف�س امل�سدر باأنه »ذكرت 
اأولئك الذين  مرات عديدة جلميع 
عملية  ملناق�سة  مني  اقرتبوا 
احلوار  اإطار  باأن  الو�ساطة، 
الأم،  الوطن  اأبناء  بني  املن�سود 
روح  يت�سمن  اأن  حتميا  يجب 
ملاليني  امل�رصوعة  املطالب 
الذين  واجلزائريات  اجلزائريني 
عن  للتعبري  ال�سارع  يف  خرجوا 
كل  فاإن  واإل  التغيري،  يف  رغبتهم 
�سيء حمكوم عليه بالف�سل«، مربزا 
د�ستوريون  وخرباء  علماء  باأن 
ون�ساء ورجال من  القانون  ورجال 
هذا  ي�ساركونه  املدين،  املجتمع 
�رصط  منه  يجعل  ما  العتقاد، 
يقول  مردفا  ح�سبه،  عنه  غنى  ل 
الوطنية  ال�سخ�سيات  جلنة  باأن 
الوطني  للحوار  قيادتها  املرتقب 
اأي  نيتها تقدمي  لي�س يف  ال�سامل، 
اإدعاء باأنها متثل احلراك ال�سعبي 

الوطني على حد و�سفه.

اإمكانية الإفراج عن  ت�صكيلة املكتب ال�صيا�صي

املركزية  للجنته  اجتماعا  يعقد  الأفالن 
.        اجتماع لالإطارات و اآخر لل�صبيبية يف اأوت

يعقد حزب جبهة التحرير الوطني 
بقاعة  القادم  الأ�سبوع  نهاية 
العا�سمة  باجلزائر  املوؤمترات 
يف  املركزية  اللجنة  اجتماع 
م�سادر  وح�سب  العادية،  دورته 
الأعمال  جدول  فاإن  الو�سط 
اللجنة املركزية �سيت�سمن عر�س 
للحزب  الدائمة  اللجان  تقارير 
اأخرى،  متفرقات  اإىل  ،اإ�سافة 

بعد  املركزية  اللجنة  دورة  وتاأتي 
التي  ال�ستثنائية  الأخرية  الدورة 
جرت موؤخرا والتي على اإثرها مت 
انتخاب حممد جميعي اأمينا عاما 
ولد  جلمال  خلفا  لالأفالن  جديدا 
يف  املتواجد  الأخري  هذا  عبا�س 
الأفالن  وتقود  احلرا�س،  �سجن 
العديد من الن�ساطات بعد انتخاب 
حممد  اجلديد  العام  الأمني 

ر�س  على  يعمل  الذي  جميعي 
�سفوف احلزب من جديد ل�سيما 
تركه  الذي  ال�رصخ  و  اخلراب  بعد 
تتوقع  كم  عبا�س. هذا  ولد  جمال 
اأن يتم خالل هذه اللجنة املركزية 
املكتب  اأع�ساء  عن  الإفراز 
اإىل  اإ�سافة  اجلديد  ال�سيا�سي 

خمتلف اللجان املختلفة.
 ع�صام بوربيع
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بتقدمي  متهم  بدة  الأ�سبق  الوزير 
اإىل  حق  وجه  بغري  امتيازات 
يف  اأنه  يذكر  ال�سيارات  مركبي 
 17 تقدمي  مت  املن�رصم  جوان 
وقائع  يف  متورطني  فيهم  م�ستبه 
وكيل  اأمام  جزائي  طابع  ذات 
�سيدي  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
رجل  ق�سية  اإطار  يف  اأحممد 
�ساحب  ح�سان  عرباوي  الأعمال 

عالمة »كيا« لل�سيارات.
املحكمة  لذات  بيان  كان  و 
التحقيق  اإثر  و  اأنه  اأو�سح   قد 
البتدائي املفتوح من لدن ف�سيلة 
الأبحاث للدرك الوطني باجلزائر 
اجلمهورية  وكيل  من  وبتعليمات 
مت  اأحممد,  �سيدي  حمكمة  لدى 
تقدمي   2019 جوان   19 بتاريخ 
متورطني  فيهم  م�ستبه   17 اأمامه 

يف وقائع ذات طابع جزائي.
بعد  و  اأنه  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
من�سوب  هو  ما  حول  ا�ستجوابهم 
ق�سائي  حتقيق  فتح  مت  اإليهم, 
اأجل  من  طبيعيا  �سخ�سا   14 �سد 
الأموال  بـتبيي�ض  تتعلق  جرائم 
عن  الناجتة  املمتلكات  وحتويل 

عائدات اإجرامية و ال�ستفادة من 
اأثناء  الدولة  اأعوان  وتاأثري  �سلطة 
تبديد  و  وال�سفقات  العقود  اإبرام 
هذه  ت�سمل  كما  عمومية,  اأموال 
اجلرائم اأي�سا امل�ساركة يف تبديد 
ب�سفة  البنك  اأموال  وا�ستعمال 
اإ�ساءة  و  البنك  مل�سالح  منافية 
بغر�ض  عمدا  الوظيفة  ا�ستغالل 
للغري«  م�ستحقة  غري  منافع  منح 
من  مهني  ن�ساط  »ممار�سة  كذا  و 
مبوؤ�س�سة  عمومي  موظف  قبل 
�سفقات  واإبرام  مراقبتها  توىل 
�سنتني,  عن  يقل  اأجل  يف  معها 

ي�سيف امل�سدر ذاته.

اأما فيما يتعلق بالأ�سخا�ض الذين 
رجل  فهم  جزائيا  متابعتهم  متت 
واأخوين  ح�سان  عرباوي  الأعمال 
لوزارة  تابعني  موظفني  و5  له 
العام  واملدير  واملناجم  ال�سناعة 
للبنك الوطني اجلزائري ومديرين 
اثنني ملوؤ�س�ستني عموميتني �سابقا 
عمومية  مبوؤ�س�سة  ق�سم  ورئي�ض 
حاليا  بلدية  رئي�ض  جانب  اإىل 
وتاجر, يف حني مت توجيه التهام 
ل�سخ�سني معنويني وهما �رصيكتني 
جتاريتني ذات �سلة بن�ساط املتهم 

الرئي�سي.
و قد قرر قا�سي التحقيق املخطر 

�سماعه  بعد  الق�سية,  مبلف 
الأول,  احل�سور  عند  للمتهمني 
احلب�ض  رهن  اأ�سخا�ض   7 و�سع 
املوؤقت, حيث يتعلق الأمر بـرجل 
واإطارين  الأعمال عرباوي ح�سان 
واملناجم  ال�سناعة  لوزارة  تابعني 
الوزارة  بذات  وموظفني  حاليا 
للبنك  احلايل  العام  واملدير 
الوطني اجلزائري اإىل جانب مدير 
�سابق ملوؤ�س�سة اقت�سادية عمومية 
قا�سي  اأخ�سع  اأخرى,  جهة  من  و 
للتزامات  متهمني   3 التحقيق 
املدير  وهم  الق�سائية,  الرقابة 
ال�ستثمار  لرتقية  ال�سابق  العام 
وكذا  واملناجم  ال�سناعة  بوزارة 
 4 وترك  الرئي�سي  املتهم  اأخوي 

متهمني قيد الإفراج.
بالن�سبة لالأ�سخا�ض املتبقني,  اأما 
الوقائع  بتاريخ  وظائفهم  فبحكم 
امللف  من  ال�سق  اإر�سال  مت 
اخلا�ض بهم اإىل النائب العام لدى 
ما  لتخاذ  اجلزائر  ق�ساء  جمل�ض 
ويتعلق  �ساأنهم  يف  منا�سبا  يراه 
الأمر بـالوزير الأول ال�سابق اأحمد 
اأويحيى و وزيري الطاقة واملناجم 
ويو�سف  حمجوب  بدة  ال�سابقني 

يو�سفي.

متهم بتقدمي امتيازات بغري وجه حق اإىل مركبي ال�سيارات

اإيداع الوزير ال�سابق حمجوب 
بدة احلب�س االحتياطي

اأمر اأم�س الأربعاء امل�ست�سار املحقق  لدى املحكمة العليا )اجلزائر العا�سمة( باإيداع الوزير الأ�سبق 
لل�سناعة حمجوب بدة احلب�س املوؤقت وذلك بعد ال�ستماع اإىل اأقواله يف اإطار التحقيق يف ق�سايا 

ف�ساد, ح�سب ما علم لدى هذه املحكمة.

جددوا مطلب حمايتهم من العتدءات املتكررة

االأئمة يحذرون من الف�ساد يف قطاع ال�سوؤون الدينية
الأئمة  ع�رصات  الأم�ض  نظم   
مقر  داخل  اإحتجاجية  وقفة 
مطالبني   , النقابية  املركزية 
للمطالب  الإ�ستجابة  ب�رصورة 
و  الو�ساية  لدى  املطروحة 
 , مكانها   تراوح  لزالت  التي 
املتكررة  بالإعتداءات  منددين 
التي يتعر�ض لها الإمام,  داعني 
ل�رصورة �سن قانون يجرم  التعدي 

على الرموز الدينية .
وليات  خمتلف  من  الأئمة  عرب 
لهم  اإحتجاجية  الوطن  يف وقفة 
عن  النقابية   املركزية  داخل 
اأ�سفهم من الو�سع الكارثي الذي 
على  م�سددين   , الإمام  يعي�سه 
للمطالب  الإ�ستجابة  �رصورة 
بق�سية  تتعلق  التي  و  املطروحة 
قانون  ,و�سن   ال�سكن  و  الأجور 
يحرم التعدي على الرموز الدينية  
و�سدد الأئمة على �رصورة تطهري 
قطاع ال�سوؤون الدينية من الف�ساد 
لفتات  و  ال�سعارات  خالل  من 
التي  التجاهل  ل�سيا�سة  مناه�سة 
 « بينها  من  الو�ساية  متار�سها 
ال�سوؤون  قطاع  يف  للف�ساد  ل 
من  الإمام  حق  اأين   « الدينية«, 

ال�سكن و احلماية ».
من  العديد  الأئمة   وحمل   
بحقهم  مطالبني    , ال�سعارات 
مع  �سكن«,  على  »احل�سول  يف 
حماية  قانون  »لتفعيل  دعوتهم 

الإمام«.

حجيمي 
الو�ساية مطالبة بتح�سني 

و�سعية الإمام 

الأئمة  تن�سيقية  رئي�ض  اأو�سح 
الأئمة  وقفة  باأن  حجيمي  جلول 
�سيا�سة  ا�ستمرار  بعد  جاءت 
التجاهل و ال�سمت التي متار�سها 
املطروحة  املطالب  الو�ساية 
بق�سية  منها  يتعلق  فيما  خا�سة 
قانون  ين  و   , والأجور  ال�سكن 

يجرم التعدي على الإمام .
واأفاد حجيمي يف ت�رصيح خ�ض به 
» الو�سط » باأن الوقفة الحتجاجية 
مقر  داخل  الأئمة  نظمها  التي 
املركزية النقابية ح�رصها الأئمة 
من خمتلف وليات الوطن, ثم من 
خاللها الدعوة اإىل �رصورة تطهري 
القطاع من الف�ساد , وحق الإمام 
, ذكروا من  ال�سكن و احلماية  يف 
خاللها  بالتعديات  املتكررة على 
�رصورة  على  و�سددوا  الإمام,  
�سن قانون يجرم امل�سا�ض برموز 

الدين .
حجيمي  قال   , مت�سل  �سياق  ويف 
لالأئمة  الإحتجاجية  الوقفة   «
�رصورة  على  للتاأكيد  جاءت 
�سن  طريق  عن  الو�ساية  حترك 
قوانني جترم التعدي على الإمام, 
الإ�ستجابة  �رصورة  على  والتاأكيد 
 « م�سيفا  املطروحة,  للمطالب 
لتزال مطالبنا 47  التي طرحناها 

على  عي�سى  حممد  كان  حينما 
الدينية    ال�سوؤون  وزارة  راأ�ض 
على  على  ,وكان  مكانها   تراوح 
على  التعدي  يحرم  قانون  راأ�سها 
تعديل  عن  ف�سال  الدينية  الرموز 
الأ�سا�سي وق�سية الأجور  القانون 
وال�سكن, ونحن بدورنا ن�سدد على 
�رصورة  ال�ستجابة لهذه املطالب  
حت�سني  اأجل  من  املطروحة 
اإ�سافة  غرار  على  الإمام  و�سعية 
لفائدة  للتوظيف  �سنوية  ح�س�ض 
منت�سبي قطاع ال�سوؤون الدينية, من 
اأجل �سد العجز يف التاأطري لديها, 
ح�سا�ض  القطاع  هذا  واأن  �سيما 
حماية  يف  هاما  دورا  ويلعب 
اجلزائرية,  الدينية  املرجعية 
الوطنية  الوحدة  ثمة  ومن 
ومتا�سك املجتمع, ون�ستغرب من 
تنتهجها  التي  ال�سمت   �سيا�سة 
الو�ساية اأما املطالب املطروحة 
التي لزالت تراوح مكانها رغم  و 
هذه  اأ�سدرتها  التي  التعليمة 

الأخرية حول ال�ستجابة ملختلف 
هذه املطالب.

الأئمة  باأن  الإ�سارة  وجتدر   
الهندام  منحة  من  حمرومون 
عمال  كل  منها  ي�ستفيد  التي 
من  الرغم  على  الأخرى,  املهن 
حمدد  بهندام  تلزمهم  الوزارة  اأن 
يف  الثمن  غايل  وهو  لالإمام, 

الأ�سواق وي�سرتيه املعني«.
قانون  �سن  مطلب  وبخ�سو�ض 
يحمي الإمام, قال املتحدث » ل 
جديد من قبل الو�ساية بخ�سو�ض 
حماية الإمام, رغم اإحلاح النقابة 
جترم  قوانني  �سن  �رصورة  على 
التعدي على الرموز الدينية ف�سال 
الو�ساية  قبل  من  اإ�سدار  ورغم   ,
لكن  املطالب  لهذه  لال�ستجابة 
حلد الأن مل يتم التج�سيد الفعلي 
الوقفة  هذه   نظمنا  لذلك  لذلك, 
هذا  عن  للحديث  اإحتجاجية  
الأمر و جتديد دعوتنا بخ�سو�ض 

هذا الأمر«.

وزير اخلارجية املايل تييبيلي درامي

اتفاق اجلزائر هو اأ�سا�س 
امل�ساحلة الوطنية يف بلدنا

و  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  اأكد 
تييبيلي  املايل,  الدويل  التعاون 
باجلزائر  الأربعاء  اأم�ض  درامي 
ال�سلم  اتفاق  تنفيذ  اأن  العا�سمة 
زال  »ما  مايل  يف  وامل�ساحلة 
احلا�سم  بالدور  مذكرا  جاريا«, 

للجزائر يف اإبرام هذا التفاق.
من  ا�ستقباله  عقب  ت�رصيح  ويف 
القادر  عبد  الدولة  رئي�ض  طرف 
اأن  اإىل  درامي  اأ�سار  �سالح,  بن 
حول  متحورت  »املحادثات 
يف  وامل�ساحلة  ال�سلم  اتفاق 
املفاو�سات  عن  املنبثق  مايل 
م�سار  وهو  املاليني«,  بني  ما 
تقودها  دولية  بو�ساطة  اأطلق 
تنفيذ  اأن  موؤكدا  اجلزائر, 
جاريا«,ويف  زال  »ما  التفاق 
جلنة  بدور  اأ�ساد  ال�سدد,  هذا 
التي  التفاق  هذا  تنفيذ  متابعة 
يرتاأ�سها »دبلوما�سيون جزائريون 
حمنكون«ومن جهة اأخرى, اأ�ساد 
املايل  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير 
التي تربط  التاريخية  بالعالقات 

اأنه  اإىل  م�سريا  ومايل,  اجلزائر 
املايل  الرئي�ض  من  ر�سالة  �سلم 
رئي�ض  اإىل  كايتا  بوبكر  ابراهيم 
امل�ستمر  »التعزيز  تخ�ض  الدولة 

للعالقات الثنائية«.
الثالثاء  اأم�ض  درامي  حل  وقد 
زيارة  يف  العا�سمة  باجلزائر 
موا�سلة  اإطار  يف  يومني  تدوم 
البلدين  بني  ال�سيا�سي  الت�ساور 
حول العالقات الثنائية والق�سايا 
الإقليمية ذات الهتمام امل�سرتك 
دبلوما�سية  رئي�ض  زيارة  وتاأتي 
الزيارة  بعد  اجلزائر  اىل  مايل 

التي قام بها �سربي 
اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  بوقدوم 
اىل باماكو يومي 17 و 18 جوان 
املا�سي و التي تراأ�ض خاللها مع 
نظريه املايل الدورة ال14 للجنة 
الثنائية ال�سرتاتيجية اجلزائرية 
بوقدوم مبنا�سبة  وتراأ�ض  املالية 
الوزاري  الجتماع  الزيارة  ذات 
اتفاق  متابعة  للجنة  الثالث 

اجلزائر .

للدرك  اجلهوية  القيادة  با�رصت 
من  الع�رصات  بفتح  الوطني  
الغرب   بوليات  الري  �سفقات 
من  املئات  تبديد  تبني  والتي 
وهمية  م�ساريع  يف  املاليري 
واأخرى فا�سلة يف عهد 03 وزراء 
على  املائية   واملوارد  للري 
املياه  ت�سفية  حمطات  راأ�سها 
 , متو�سنت  تلم�سان  من  بكل 
والتي  و�سلف  ,م�ستغامن   وهران 
اأغلبها متت بطرق ترقيعية مكنت 
الأجنبية  ال�رصكات  من  الع�رصات 
املاليري  من  الع�رصات  تنهب  اأن 
اجلزائر  مع  املتعة  زواج  وتتزوج 
لتظهر  الرتميم   ق�سايا  يف 
لها  لن  واخطر  اأكرب  ملفات 
عالقة مبا�رصة باحلياة املبا�رصة 

للمواطن .
اجلهة  دعم  م�رصوع  ويعترب  هذا 
ال�رصقية لوهران باملياه ال�ساحلة 
�سلف  وادي  من  انطالقا  لل�رصب 
بغالف مايل قدر ب23 مليار دج  
خا�سة  امللفات  اأكرب  اإحدى  هو 
حني  يف  الأموال  نهب  مت  بعدما 
العط�ض  تعي�ض  وهران  لتزال 
ربط  م�رصوع  يعد  وبغليزان   ,
املدينة من  م�ستغامن اإحدى اأكرب 
امللفات التي يجري التحقيق فيها 
وقد جتر عدة اإطارات اإىل العدالة 
ـاأكرث من هذا فان اكرب م�رصوع هو 
تهيئة �سد فرقوق مبع�سكر بغالف 
مايل قدر ب160 مليار دج وهو ما 
املايل  الغالف  اأن  حيث  يتم  مل 
بداأت  الذي  الوقت  يف  ا�ستهلك 
ال�سلطات يف التحقيق بعدما كرثة 
اأ�سبح  ,بعدما  اجلمعيات  �سكاوي 
العط�ض   يعانون  مع�سكر  مواطنو 
و�سهول اجلهة ال�سمالية مل ت�سقى 
بعد , من جانب اآخر لتزال عملية 

الغربي  ال�سط  من   املياه  جر 
وجنوبي  النعامة  �سمال  لدعم 
 100 جت�سد  مل  وبلعبا�ض  تلم�سان 
ا�ستنزفت �رصكة  باملائة يف حني 
حداد واإحدى ال�رصكات الأجنبية 
املاليري من الدينارات دون فائدة 
ال�سهل  ي�سكل  اآخر  جانب  من   ,
ال�ساحلية  مغنية  ملدينة  امل�سقي 
الذي  الف�ساد   ملفات  اكرب  احد 
الذي  وهو  فيه  التحقيق  ليزال  
دج  مليار   4000 مبلغ  ا�ستنزف 
من اجل جر املياه من �سد حمام 
بوغرارة ل�سمان �سقي 700هكتار 
من �سهول بني وا�سني وهو ما مل 
يتج�سد اإىل  اليوم , ونف�ض ال�سيء 
امل�سقى ملدينة  ي�سهده املحيط 
هيكل  بقي  والذي  م�ستغامن 
بدون روح  يف حني مت ا�ستهالك 
 , حق  وجهة  بدون  املاليري 
امل�ساريع  هذه  عن  بعيد  وغري 
في�سانات  اإبعاد  م�رصوع  ليزال 
اكرب  احد  ببلعبا�ض  مكرة  وادي 
ك�سفتها  التي  الفا�سلة  امل�ساريع 
والتي  الأخرية  الوادي  في�سانات 
ما  والياب�ض  الأخ�رص  جرفت 
بطرق  يتم  مل  امل�رصوع  اأن  يوؤكد 
تقنية  وبدرت فيه الأموال لغري 
, من جانب اآخر تبقى العديد من 
اأموال  لها  ر�سد  التي  امل�ساريع 
الأودية  جماري  لتحويل  باهظة 
من  كل  يف  منجزة  غري  النائمة 
و�سعيدة   وم�ستغامن  تلم�سان 
وتهيئة  والبي�ض  بلعبا�ض  وجنوب 
وهو   , مبع�سكر  بوحنيفية  وادي 
وزراء   03 �سيجر  الذي  الأمر 
تعاقبوا على وزارة الري و12 وايل 
على الأقل  اإىل  الق�ساء يف ق�سايا 

ف�ساد باملاليري .
حممد بن ترار

بركان فوهة  على  واليا  و12  للري  وزراء   03

تبديد مئات املاليي
ر يف م�ساريع الري 

اإميان لوا�س
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اإعداد: م.ثيزيري

جريدتنا  ا�ستوقف  ما  هذا 
املنا�سبات  من  العديد  يف 
ملتحني  مثول  باملحاكم.. 
اأطراف  واأئمة..  �سلفيني 
جرت  خالفات  على  متنازعة 
تدور  بامل�ساجد،  وقائعها 
املناق�سات  ح�سب  خلفياتها 
الدينية  املذاهب  اختالف  اإىل 
امل�سلني،  وبع�ض  الإمام  بني 
الأحيان  غالب  يف  تكون  والتي 
بينهم،  م�ساكل  افتعال  يف  �سببا 
هوؤلء  مقاطعة  اإىل  تنتهي  قد 
تتعدى  وقد  اجلماعة  ل�سالة 

ذلك لالعتداء على الإمام.
عن  غريبة  وم�ساهد  مظاهر 
الذي  لالإ�سالم  النبيل  املبداأ 
والت�سامح  ال�سالم  اإىل  يدعو 
الذي  الأمر  التما�سك،  ون�رش 
عنده  تقف  اأن  جريدتنا  ارتاأت 
بطرح مناذج عن حالت عاجلها 
ومناق�ستها  اجلزائري  الق�ساء 
علماء  راأي  قراءة  خالل  من 
ومدى  املو�سوع  يف  الدين 
�سالمة الأ�سح.. اإتباع الإمام اأو 
خمالفته ب�سبب مذهبه اأو اأحقية 
ال�سماح مبظاهر ال�سب وال�ستم 
والعتداءات داخل امل�ساجد.. 

والأ�سباب التي تقود اإىل ذلك؟

ملتح يهني اإماما بالكاليتو�س 
بجمعه توقيعات لتنحيته

 
مب�سجد  لإمام  ح�سل  ما 
�سبق  عما  دليل  بالكاليتو�ض 
ت�سبب  اأين  �سلفا،  اإليه  التطرق 
فو�سى  ن�سوب  يف  ”ملتح” 
خالل  امل�سجد  داخل  عارمة 

الع�ساء،  ل�سالة  الإمام  اإقامة 
بالتنقل  الأخري  هذا  قام  اأين 
جلمع  امل�سلني  �سفوف  بني 
عن  الإمام  لف�سل  التوقيعات 
ما  وهو  منه،  وتنحيته  من�سبه 
ملوظف  �رشيحة  اإهانة  اعترب 
اأثناء تاأدية مهامه، وجهها الإمام 
اأمام حمكمة  للملتحي  ال�سحية 
ما  املتهم  نفى  اأين  احلرا�ض.. 
اأنه  موؤكدا  ال�سحية،  به  جاء 
ل�سالة  الإمام  اإقامة  خالل 
الع�ساء دخل �سكري اإىل امل�سلى 
امل�سلني  جموع  جعل  ما  وهو 
يحاولون طرده بالقوة، ما اأحدث 
هلعا وفو�سى داخل امل�سجد.. 
م�سريا اإىل اأن ال�سحية يف ملف 
احلال مل ي�ساهد ال�سجار ومل ير 
اإن كان املتهم هو �سبب ن�سوب 
الفو�سى التي وقعت بامل�سجد، 
اأن  ال�سهود  بع�ض  تاأكيد  رغم 
بني  خالف  هو  الفو�سى  �سبب 
اإمام  مع  امللتحني  من  عدد 
جمع  حاولوا  الذين  امل�سجد 
اإمامة  عن  لف�سله  التوقيعات 

امل�سجد.

جمهولون يعتدون على اإمام 
برباقي  وي�سرقون اأموال 

الزكاة

 كما تعر�ض اإمام اآخر من م�سجد 
الوفاء برباقي  ، لعتداء �سافر 
اقتحموا  جمهولني  طرف  من 
بيت اهلل ليال وقاموا باختطاف 
الإمام والعتداء عليه بال�رشب 
ال�سطو  بعد  بال�سارع،  واإلقائه 
الذي  الزكاة،  �سندوق  على 
الإمام املواطنني  اأعلم  كان قد 
اأمواله  توزيع  وامل�سلني مبوعد 

والفقراء  املحتاجني  على 
باملدينة، وهو الأمر الذي كان 
التي  الع�سابة  لعاب  اإ�سالة  وراء 
بعد  ليال  الإمام  على  تهجمت 
عليه،  والعتداء  الع�ساء  �سالة 
ال�رشعة  جناح  على  نقله  قبل 
العالج،  لتلقي  امل�ست�سفى  اإىل 
م�سالح  ذلك  فور  وفتحت 
حول  وا�سعة  حتقيقات  الأمن 
وحتويلهم  لتوقيفهم  املجرمني 

على العدالة.

اإمام م�سجد اأن�س بن مالك  
يتهم ”�سلفيا” ب�سبه و�ستمه

بع�ض  يلجاأ  مت�سل  �سياق  يف 
�سالة  مقاطعة  اإىل  امل�سلني 
باخلطبة  منهم  تنديدا  اجلمعة 
على  الإمام  يلقيها  التي 
الذي  ال�سبب  وهو  م�سامعهم، 
بني  امل�ساكل  احتدام  وراء  كان 
 ، مالك   بن  اأن�ض  م�سجد  اإمام 
الذي وجه اأ�سابع التهام لأحد 
يتوىل  الذي  امل�سجد  مرتادي 
وال�ستم  ال�سب  بتهمة  اإمامته 
على  املتهم  تهجم  خلفية  على 
بعد  ال�سباب  من  بوابل  الإمام 
اأرجعت  والتي  الع�ساء،  �سالة 
مت  ح�سبما   - الق�سية  وقائع 
�سكان  اأن   - باملحاكمة  تداوله 
العديد  يف  طالبوا  براقي   حي 
من املرات بتغيري اإمام امل�سجد 
واتهموه ب”اإلقاء خطب �سيا�سية 
رفقة  قام  اأنه  كما  بامل�سجد”. 
عدة  بتقدمي  اآخرين  �سلفيني 
ال�سوؤون  مديرية  لدى  �سكاوي 
يف  يق�رش  الإمام  باأن  الدينية 
مهامه. غري اأن املتهم اأنكر يف 
اإليه  ن�سب  ما  املحاكمة  جل�سة 

واأكد اأن له �سهودا يوؤكدن ذلك، 
واأن الق�سية كيدية ل غري.

الت�سابق للظفر بال�سفوف 
الأمامية ي�سعل فتيل 

ال�سجارات

مظاهر  اأن  عيان  �سهود  واأكد 
بع�ض  يف  حت�سل  غريبة  جد 
الإمام  مناداة  عند  امل�ساجد 
لرتا�ض ال�سفوف من اأجل اإقامة 
الت�سابق  ب�سبب  اإذ  ال�سالة، 
ال�سفوف  يف  باأماكن  للظفر 
بني  مناو�سات  حت�سل  الأمامية 
بتلفظ  تعكر اجلو  امل�سلني قد 
بحرمة  يليق  ل  بكالم  البع�ض 
عن  بعيدا  املقد�ض..  املكان 
حلرمة  وانتهاكا  امل�سوؤولية 
وحتى  وال�ستم  بال�سب  املكان 
تنتهي  وقد  بالألقاب..  التنابز 
يف  املحاكم  اأمام  ق�ساياهم 
بال�سب  تتعلق  ق�سائية  ملفات 
كثريا  الذي  والتهديد  وال�ستم 
بالأيدي  ال�سجار  اإىل  تطور  ما 

والأ�سلحة البي�ساء؟!.

م�سلون ل يعجبهم مذهب 
الإمام.. فيلجاأون للإعتداء 

عليه

 جلاأ بع�ض امل�سلني اإىل الإعتداء 
على اإمام امل�سجد بعد اأن ظهر 
غري  مذهبا  ينتهج  اأنه  لهم 
املذهب الذي ينتهجونه، وفور 
�رشوعه يف اخلروج من امل�سجد 
توجه نحوه بع�سهم ودخلوا معه 
يف ”معركة” داخل امل�سجد، ما 
بليغة،  بجروح  اإ�سابته  اإىل  اأدى 
هذا الأخري الذي ندد يف جل�سة 

املزرية  بالو�سعية  حماكمته 
واأنه  امل�ساجد،  اإليها  اآلت  التي 
اأ�سبح يغامر بحياته يف كل مرة 

يلقي فيها خطبة اجلمعة !.

راأي رجال الدين يف هذه 
الظواهر الغريبة:

ل جتوز مقاطعة �سلة 
اجلماعة لنزاعات �سخ�سية 

مع الإمام

 ، امل�ساجد  �سيوخ  اأحد  رد 
بع�ض  على  ا�ستف�سارنا  خالل 
تقع  التي  امل�سينة  الت�رشفات 
بامل�ساجد، وما حكم ذلك وهل 
الإمام  على  العتداء  يجوز 
خالل تاأدية مهامه؟ وهل يجوز 
مقاطعة �سالة اجلماعة ب�سبب 
خالفات �سخ�سية اأومذهبية؟.. 
اأن  الإطار  ال�سيخ يف هذا  فاأكد 
الدين الإ�سالمي هو دين وحدة 
والهدف  تفرقة،  دين  ولي�ض 
للم�ساجد  الإ�سالم  ت�رشيع  من 
والأئمة هو احلفاظ على وحدة 
احرتام  وعليهم  امل�سلمني.. 
واحلفاظ  امل�ساجد  حرمات 
بكلمات  تدني�سها  عو�ض  عليها 
خملة باحلياء. كما اأ�ساف قائال 
املذهب  اإتباع  الإمام  على  اإنه 
الدولة  مذهب  كونه  املالكي 
واإن  بامل�سجد،  تواجده  اأثناء 
راأى غري ذلك لنف�سه فهو حر يف 
عليه  املحظور  من  ولكن  ذلك، 

اجلهر به يف خطبه.

امل�سلني  ان�سحاب  عن  اأما 
مبذهب  تنديدا  امل�ساجد  من 
الإمام اأو خطبته فاأجاب قائال: 
مغادرة  للم�سلي  يجوز  ”ل 

منكرا  �سمع  اإذا  اإل  امل�سجد 
يحبذ  ل  الإ�سالم  لأن  باأذنه، 
الوحدة،  على  يحث  وهو  ذلك 
ال�سيطان  يحبه  ما  واأعظم 
التفرقة، فاإن امل�سلمني يلتقون 
لتوحيد �سفوفهم، والرتا�ض هو 
الدخول  من  ال�سيطان  مينع  ما 
اإقامتهم  اأثناء  امل�سلمني  بني 
امل�سلني  وعلى  ال�سالة.. 
احرتام الدين والبحث يف ركائزه 
التفاهات  بهذه  الن�سغال  بدل 

الهام�سية.
خبرية يف علم النف�س 

الجتماعي
العنف بامل�ساجد نتاج 

احلرمان الن�سبي

النف�ض  علم  يف  خبرية  �رشحت 
احلال،  مو�سوع  يف  الجتماعي 
الأ�سباب  عن  بحثنا  خالل 
هذه  مثل  اإىل  تقود  قد  التي 
اأن  اإىل  وتداعياتها،  الت�رشفات 
من  جملة  يخفي  �سلوك  العنف 
اإذ ل ميكن  والعوامل،  الأ�سباب 
واحد  عامل  اأو  مبتغري  تف�سريه 
اأن هناك  موؤكد  فقط. فما هو 
تتفاعل  العوامل  من  جمموعة 
�سلوك  لتح�سيل  بينها  فيما 
درا�سات  اأكدت  وقد  العنف، 
احلرمان  من  يتولد  العنف  اأن 
الن�سبي الذي يف�سي اإىل التوتر 
بني  التعار�ض  عن  ين�ساأ  الذي 
ما  وبني  يكون  اأن  ينبغي  ما 
الواقع،  اأي  بالفعل  كائن  هو 
القت�سادية  الأو�ساع  فرتدي 
اإحباط  من  يزيد  والجتماعية 
يف  واملتو�سطة  الدنيا  الفئات 
املجتمع، ما يغلب طابع العنف 

على ردود اأفعالهم.

اإمام يتعر�س للختطاف واآخرون لل�سرب

�لعنف يف �مل�ساجد يحول حياة �لأئمة �إىل جحيم
 

الزكاة اأموال  اإمام برباقي  وي�سرقون  على  يعتدون  ·         جمهولون 

�صهدت مدرجات املالعب اجلزائرية حاالت عنف بلغ �صداها اأ�صتودياهات وبالطوهات ح�ص�ص عاملية، وجف حرب ال�صحافة 
اجلزائرية من كرثة خطه لهذه احلاالت عرب �صفحات جرائده على مرور عدة اأجيال، ومع اأن العنف باملالعب اجلزائرية، واإن اأ�صال 

الكثري من احلرب بو�صائل االإعالم واجلمعيات، بتنديدها له ورف�صها له ب�صكل عام لتهديده حياة االأ�صخا�ص وت�صببه يف الفو�صى 
والالاأمن يف مكان عام، اإال اأن االأخطر من ذلك، واملرفو�ص ب�صكل مطلق، هو انتقال العنف من ال�صارع اإىل امل�صاجد، بيوت اهلل املقد�صة 
ومنابر العبادة، خا�صة اأن بع�ص املظاهر الدخيلة على املكان املقد�ص وجدت مكانا لها، حيث انتقلت بع�ص النزاعات بني جلان امل�صاجد 

واالإمام اإىل بني م�صلني واالإمام، وهو االأمر الذي يت�صاعد يف الكثري من االأحيان ب�صكل مقلق وقد ينتهي باأروقة املحاكم بت�صفية 
ح�صابات �صخ�صية اأو نزاعات مذهبية وفكرية تتعلق باخلطابات.



»من  »الو�سط  يومية  علمت 
م�سادر مطلعة ، اأن م�سالح الأمن 
ال�سغب  مكافحة  يف  املتخ�س�سة 
والحتياط  التدخل  ووحدات 
كانت   ، الوطني  الدرك  مب�سالح 
قد �سجلت خالل  ال�سهر 15 حركة 
الأوىل  بالدرجة  م�ست  احتجاجية 
مت�سك  ظل  يف   ، الت�سغيل   قطاع 
خريجي  فيهم  مبا  العمل  طالبي 
الكربى  املعاهد   ، اجلامعات 
ومرتب�سي  العليا  املدر�س   ،
من  بكل   ، املهني  التكوين  مراكز 
،تقرت  العالية   ، احلجرية  بلديات 
، ورقلة وحا�سي م�سعود باأحقيتهم 
الوطنية  بال�رشكات  العمل  يف 
ال�سناعة  يف  العاملة  والأجنبية 
حا�سي  دائرة  باقليم  النفطية 
التم�سك  عن  ناهيك   ، م�سعود 

النتائج  عن  الك�سف  مبطلب 
للناجحني يف الفحو�سات  النهائية 
�رشكات  م�ستوى  على  املهنية 
خدمات الآبار ، الأ�سغال يف الآبار 

واملوؤ�س�سة الوطنية للتنقيب .
 من جهة ثانية فقد اأخرج التاأخر 
عن  الإفراج  يف  املربر  غري 

النمط  ذات  ال�سكنية  احل�س�س 
العمومي  اليجاري  الجتماعي 
للبناء  ال�ساحلة  الأرا�سي  وقطع 
دعم  ومطلب  بورقلة  احل�رشي 
520 جتزئة عقارية ببلدية حا�سي 
لل�سارع  ال�سكان  اهلل  عبد  بن 
الرجل  من  جاد  بتدخل  للمطالبة 

القادر  عبد  ورقلة  بولية  الأول 
الخت�سا�س  دوائر  لدى  جالوي 
ما  مع  التجاوب  اأجل  من  املعنية 

و�سفوه مبطلبهم امل�رشوع .
تعالت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
الأ�سوات من طرف جمموعة من 
مقر   اأمام  املحتجني  املواطنني 
بورقلة  الولئي  ال�سعبي  املجل�س  
، للمطالبة برحيل عدد من اأع�ساء 
على  وذلك  املنتخبني  املجل�س 
خلفية عجزهم يف تقدمي الإ�سافة 
الالزمة ، خا�سة ما تعلق بامللفات 
ال�سائكة على غرار تف�سي مظاهر 
البطالة بولية حت�سي على ترابها 
1333 �رشكة نفطية ، اإ�سافة لعجز 
جدولة  يف  رقابية  كاأداة  املجل�س 
ملف النهب العقاري �سمن اأ�سغال 
غياب  ناهيك   ، العادية  دوراتها 
الإحتقان  من  وا�سح   موقف 

املتزايد يف �سوق ال�سغل .

�سجلت دوائر الخت�سا�ص املعنية خالل �سهر جويلية ، 15 حركة احتجاجية  م�ست بالدرجة الأوىل 
قطاعات ال�سغل ،ال�سكن ناهيك عن مت�سك جمموعة من املواطنني مبوا�سلة الت�سعيد من لهجة 

خطابهم للمطالبة  برحيل املجل�ص ال�سعبي الولئي بورقلة .

 م�ست قطاعات ال�سغل ، ال�سكن ومطلب برحيل املجل�ص ال�سعبي الولئي 

اأحمد باحلاج 

15حركة احتجاجية بوالية ورقلة خالل 
�شهر جويلية اجلاري 

ال�سحة وتوفري الإنارة اأوىل الأولويات  

�شكان حي حا�شي الب�شتان ببلدية ورقلة يعانون 

 طالبوا بتدخل ال�سلطات لإزالة الرمال املرتاكمة 

يف  وقت تلتزم فيه مديرية النقل بغرداية ال�سمت 

م�شتعملو طريق قرية �شيدي بوغفالة و ورقلة م�شتاءون 

النق�ص الفادح يف و�شائل النقل يزيد 
من معاناة �شكان بلدية العطف
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الرابط  الطريق  م�ستعملو  طالب 
بوغفالة  �سيدي  غر�س  قرية  بني  
الولية   اأنقو�سة  و عا�سمة  ببلدية 
املحلية  ال�سلطات  من   ، ورقلة 
لإعادة  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
املهرتئة  للو�سعية  العتبار 

للطريق .
قرية  �سكان  من  الع�رشات  نا�سد 
غر�س �سيدي بوغفالة خا�سة منهم 
ت�رشيحات  يف   ، الفالحني  فئة 
وايل   « »الو�سط   مع  لهم  متفرقة 
جالوي  القادر  عبد  ورقلة  ولية 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رشورة 

واملديرية  انقو�سة  دائرة  م�سالح 
من   ، العمومية  لالأ�سغال  الولئية 
اأجل  اإزالة الرمال املرتاكمة على 
طول الطريق الذي حتول لكابو�س 
الذين   ، حقيقي ح�سب حمدثونا  
من  بالت�سعيد  توعدوا  بدورهم 
لهجة الحتجاجات يف حالة ما مل 
جتد مطالبهم اأذانا �ساغية ، وكان  
ال�سلطات  را�سلوا  قد  حمدثونا 
املحلية  واملجال�س  الولئية  
زيارة  برجمة  اأجل  من  املنتخبة 
حجم  على  للوقوف   لهم  ميدانية 
املعانات التي يكابدوها  الناقلون 

املذكور  الطريق  عرب  واملتنقلون 
حلوادث  املخيف  الرتفاع  نتيجة 
املرور على م�ستوى مدخل القرية 
تغطي  الرمال  اأ�سبحت  بعدما 

الطريق املعبد .
ناحية  �سكان  من  الع�رشات  ووجد 
اأنف�سهم   ، بوغفالة  �سيدي  غر�س 
مركباتهم  بيع  على  مرغمني 
رباعية  �سيارات  واقتناء  النفعية 
الدفع حتى ي�سهل عليهم  التحرك 
اإجالء  بحالت  تعلق  ما  خا�سة   ،ّ
و�سعية  يف  املوجودين  املر�سى 
ل  املثال  �سبيل  ،وعلى  حرجة 

الالتي  احلوامل  الن�ساء  احل�رش 
عادة ما تلدن على قارعة الطريق 

 .
مطالبني يف نف�س الوقت ، ب�رشورة 
التجند وتنظيم اعت�سام اأمام مقر 
اجلهات  على  لل�سغط  الولية 
لنت�سالهم   بها  للدفع   ، الو�سية  
العامل  عن  التنموية  العزلة  من 
البع�س  توعد  كما   ، اخلارجي 
الآخر من حمدثنا باخلروج لل�سارع 
للمطالبة  احتجاجية  حركة  يف 

بالتكفل بامل�سكل القائم  .
اأحمد باحلاج 

يف اإطار حماربة اجلرمية واحلفاظ 
على اأمن و�سالمة املواطنني بولية 
الولئية  امل�سلحة  اأدرار، �سجلت 
ولية  باأمن  الق�سائية  لل�رشطة 
من  الأول  ال�سدا�سي  خالل  اأدرار 

�سنة 2019 جمموعة من الق�سايا .
الإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
ولية  اأمن  مبديرية  والت�سال 
خا�سة  ت�سجيل 135 ق�سية 
املا�سة  واجلنح  باجلنايات 
بالأ�سخا�س تورط فيها 133 �سخ�س 
�سجلت  كما  منها 113 ق�سية،  حلت 
امل�سلحة 213 ق�سية  نف�س 
واجلنح  باجلنايات  خا�سة 
تورط  باملمتلكات  املا�سة 
فيها 174 �سخ�س، يف ال�سياق ذاته مت 

ت�سجيل 46 ق�سية خا�سة باجلنايات 
واجلنح �سد ال�سيء العمومي تورط 
جميعها  حلت  فيها 130 �سخ�س 
الإقت�سادية  اجلرائم  يخ�س  وفيما 
ت�سجيل 49 ق�سية  مت  واملالية 
حلت  فيها 62 �سخ�س  تورط  حيث 

منها44 ق�سية. 
كما �سجلت فرقة مكافحة املخدرات 
امل�سلحة 27 ق�سية  لنف�س  التابعة 
واملوؤثرات  باملخدرات  خا�سة 
فيها43 �سخ�س  تورط  العقلية 
اإثرها  على  مت  جميعها،  حلت 
حجز271 قر�س مهلو�س وكمية من 
بـ 6.558كيلوغرام  تقدر  املخدرات 

من راتينج القنب.
اأحمد باحلاج 

اأمن  اأدرار يعالج 135 ق�شية 
تورط فيها 133 �شخ�شا  

ال�سركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز

املو�شوع : حق الرد

ح�سيلة ال�سدا�سي الأول من ال�سنة اجلارية 

التابعة  العطف  بلدية  �سكان  اأبدى 
اقليميا لدائرة بنورة بولية غرداية،  
ا�ستيائهم من النق�س الفادح حلافالت 
النقل ، حيث حتول هذا امل�سكل اإىل 
يوم  كل  املواطنون  يعي�سها  حمنة 
وخا�سة العمال منهم ،الذين يجدون 
اأماكن  اإىل  التوجه  يف  كبرية  �سعوبة 

عملهم  .
الأحيان  اأغلب  يف  ي�سطرون  و 
و  الأجرة  ب�سيارات  لال�ستعانة 
وجهتهم  اإىل  للو�سول  الكلوند�ستان 
زائدة  م�ساريف  تكلفهم  قد  والتي 

هم يف غنا عنها .
اىل  حديثهم  يف  ال�سكان  واأ�ساف 
اأ�سبح  الو�سع  هذا  »اأن  »الو�سط  
يتعبهم ويوؤرقهم ، كون العديد منهم 
اإىل  في�سطرون  �سيارات  ميلكون  ل 
اأنهم  غري  احلافالت،  عرب  التنقل 
طويل  لوقت  لالنتظار  ي�سطرون 
بنقاط توقف  احلافالت، م�ستغربني 

اأن  يبدوا  الذي  امل�سكل،  هذا  من 
حله جد �سهل، ومن �سكوت اجلهات 
الو�سية  وعدم الرد عليهم  وجعلهم 
بدون  وقتها  طال  معاناة  يتكبدون 
ال�سكاوي  رغم  حل،  اأي  اإيجاد 
العديدة التي تقدم بها �سكان البلدية 
اأعرب  كما   ، املعنية  ال�سلطات  اإىل 
من  امتعا�سهم  عن  منهم  البع�س 
للتاأخر  الذي ي�سطرهم  الو�سع  هذا 
احلافالت،  نق�س  ب�سبب  العمل  عن 
املتوفرة  احلافالت  اأن  م�سريين 
للمواطنني  الكبري  العدد  تغطي  ل 
ال�سدد  وبهذا   ، بالبلدية  املقيمني 
التفاتة جدية  البلدية  �سكان  يطالب 
لإيجاد  املحلية  ال�سلطات  من 
عدد  وزيادة  النقل  مل�سكل  حل 
احلافالت. وجتدر الإ�سارة اأن بلدية 
عن  كلم   10 من  باأكرث  تبعد  العطف 

مقر الولية .
�سالح ،ب  

حا�سي  بحي  القاطنون  يتخبط 
الب�ستان ببلدية ورقلة يف جملة من 
النقائ�س ،التي اأرقت يومياتهم  يف 
من طرف  اإرادة حقيقة  غياب  ظل 
حملوها  التي  املحلية  ال�سلطات 
توا�سل معاناتهم التي باتت مالمح 
انفجارها تلوح يف الأفق يف حالة ما 
مل تبادر اجلهات املخت�سة يف خلق 

حلول جذرية يف القريب العاجل .
املواطنني  من  الع�رشات  طالب   
الب�ستان  حا�سي  بحي  القاطنني 
الولية  وايل  من  ورقلة  ببلدية 
 ، البلدي  ال�سعبي  املجل�س  ورئي�س 
ب�رشورة برجمة لهم زيارة ميدانية 
للوقوف على حجم املعانات  التي 
امل�ستمر  التدهور  جراء  يكابدونها 
مما   ، الداخلية  الطرقات  ل�سبكة 

بات يقلق اأ�سحاب املركبات النفعية  
م�سري  عن  ت�ساألوا  بدورهم  الذين 
لنت�سال   املخ�س�سة  الدولة  اأموال 
الأحياء النائية من العزلة عن العامل 
اخلارجي ، مما ولد حالة من الغليان 
وال�سخط الكبريان لدى �سكان احلي 
الذين بدورهم طالبوا بفتح حتقيق 
امللتوية  التوزيع  طرق  يف  مزدوج  
تلك  كذا  و  القطاعية  للم�ساريع 
البلدي   املخطط  على  املح�سوبة 
التي مل ي�ستفد منها احلي منذ فجر 
ال�ستقالل وفق ما جاء يف راويات 
اأخرى ملواطنني يزيد عمرهم  عن 
53  �سنة من جهتهم توعد اأ�سحاب 
�سيارات الأجرة بعدم دفع ق�سيمات 
القريب  امل�ستقبل  يف  املركبات 
ل�سبكة  امل�ستمر  التدهور  نتيجة 

الطرقات الداخلية  .
و يف �سياق مت�سل طالب �سكان حي 
املحاذية  باجلهة  الب�ستان  حا�سي 
ب�رشورة  للمقربة  املوؤدي  للطريق 
�سوارعهم  اإنارة  اأجل  من  التدخل 
الدام�س  الظالم  يف  تغرق  التي   ،
ما  وهو  ال�سم�س  غروب  مبجرد 
بات يقلق املت�ساكنني ، الذين دقوا 
بتوفري  وطالبوا  اخلطر  ناقو�س 
للتقليل   الليلة  الأمنية  الدوريات 
املتكررة  العتداءات  ظاهرة  من 
على الأ�سخا�س واملمتلكات بغ�س 
ترويج  ظاهرة  تف�سي   عن  النظر 
املهلو�سة  والأقرا�س  املخدرات 

وامل�رشوبات الكحولية .
حمدثونا  ندد  اأخر  �سعيد  وعلى 
طرف  من  املطبق  بال�سمت 

تعمدت  التي  الو�سية  ال�سلطات 
املقربة  �سور  تزيني  ح�سبهم 
غياب  م�ستنقع  يغرقون يف  وتركهم 
 ، الكرمي  العي�س  �رشوريات  اأدنى  
لل�سارع   باخلروج  هوؤلء  هدد  كما 
الحتجاجات  لهجة  من  والت�سعيد 
من اأجل املطالبة ب�رشورة ا�سرتداد  

ما اأ�سموها بحقوقهم امله�سومة .
 كما طالب ال�ساخطون من م�سالح 
البلدية ب�رشورة التعجيل  يف اجناز 
املر�سى  تنقل  لتفادي  عالج  قاعة 
بحي  اخلدمات  املتعددة  للعيادة 
اأ�سوء  يف  و  ورقلة  ببلدية  الق�رش 
ال�ست�سفائية  للموؤ�س�سة  احلالت 
حممد بو�سياف للبحث عن العالج 

.
اأحمد باحلاج 

يف  املن�سور  املقال   : املرجع 
 2019 جوان   29 بتاريخ  جريدتكم 
و  الكهرباء  �سعف   « عنوان  حتت 
التحقيق  جلنة   : املتكرر  النقطاع 

يف ورقلة ، مترنا�ست و اأدرار »
جريدتكم  يف  املن�سور  للمقال  تبعا 
بتاريخ 29 جوان 2019 يف  ال�سادرة 
»�سعف  عنوان  حتت   05 ال�سفحة 
 : املتكرر  النقطاع  و  الكهرباء 
جلنة التحقيق يف ورقلة ، مترنا�ست 
 ، الرد  بحق  عمال  و   ،  « اأدرار  و 
التو�سيح يف  ن�رش هذا  نطلب منكم 

اأعدادكم املقبلة
جريدتكم  يف  املن�سور  للمقال  تبعا 
بتاريخ 29 جوان 2019 يف  ال�سادرة 
»�سعف  عنوان  حتت   05 ال�سفحة 
 : املتكرر  النقطاع  و  الكهرباء 
جلنة التحقيق يف ورقلة ، مترنا�ست 
اجلزائرية  ال�رشكة  فاإن   ،  « اأدرار  و 
لتوزيع الكهرباء و الغاز تفند جملة و 
اإذا  تف�سيال ما جاء يف هذا املقال 
ت�سمن جملة من املغالطات ل  اأنه 
اأ�سا�س لها من ال�سحة ت�ستدعي منا 

التو�سيحات التالية : 
اأول : نوؤكد اأنه ل علم لدى مديريات 

اأدرار  و  مترنا�ست   ، ورقلة  التوزيع 
هو  كما  حتقيق  جلنة  وجود  عن 

م�سار اليه يف املقال 
بني  املمتدة  الفرتة  على   : ثانيا 
2013 و 2019 مت اإجناز مال يقل عن 
2135 كلم من اخلطوط ذات التوتر 
كهربائي  حمول   1399 و  املتو�سط 
املذكورة  الوليات  م�ستوى  على 
بورقلة  635 حمول  منها  املقال  يف 
و 187بتمرنا�ست وقد  باأدرار   559 ،
بتح�سني  الإجنازات  هذه  �سمحت 
و  ملحوظ  ب�سكل  اخلدمة  نوعية 
ال�سلطات  و   ، الزبائن  ب�سهادة  هذا 

املحلية و ال�سحافة .
ثالثا:  على غرار عدد من مديريات 
 ، الوطني  امل�ستوى  على  التوزيع   
ت�سجيل م�ساحلنا بورقلة ، مترنا�ست 
و اأدرار بع�س التذبذبات يف التزويد 
بالطاقة الكهربائية يتم الإعالن عنها 
اأنها عرب و�سائل الإعالم خا�سة  يف 
اإىل  الإ�سارة  ، جتدر  منها  اجلوارية 
اأن معظم هذه التذبذبات راجع اىل 
حالت التعدي على ال�سبكات و كذا 
بجوار املن�ساآت الطاقوية التي تعيق 

تدخالت فرق اإ�سالح الأعطاب .
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يقع يف "وادي الأفاعي" .. حكاية 
اأكرث خميمات �س�ريا ب�ؤ�سا

حالة من الأزمات املركبة، يعي�سها الالجئون الفل�سطينيون يف خميم "دير بلوط" )�سمايل �سورية(؛ فرغم 
�سعوبة العي�س، و�سنك احلياة، تزداد مرارتها مع تردي الأحوال ال�سحية نتيجة انت�سار احل�سرات مع 

حلول ف�سل ال�سيف.
م.�س

والذي  بلوط"  "دير  خميم 
جمال  يف  نا�شطون  ي�شفه 
من  اأنه  الإن�شاين  العمل 
اأكرث املخيمات الفل�شطينية 
ناحية  يف  يقع  "بوؤ�شا"، 
عفرين  بريف  جندير�س 
مبنطقة  �شوريا،  �شمايل 
الأفاعي،  وادي  ا�شمها 
لكرثة  كذلك  و�شّميت 
والعقارب  الأفاعي  وجود 

واحليوانات املفرت�شة.
 850 حوايل  املخيم  ي�شكن 
عن  يزيد  ما  منها  عائلة 
فل�شطينية،  عائلة   350
مهجري  من  ن�شفهم 
لالجئني  "الريموك"  خميم 
)جنوبي  الفل�شطينيني 
يف  يقيمون  حيث  دم�شق(، 
خيام وفرتها منظمة "اأفاد" 
الهالل  مع  بالتعاون  الرتكية 

اخلريي الرتكي.
ويعاين الأهايل باملخيم من 
اخلدمات  م�شتوى  انعدام 
الذي  الأمر  املقدمة، 
احل�رشات  انت�شار  اإىل  اأدى 
يف  ت�شببت  التي  والقوار�س 
زاد  ما  الأمرا�س،  انت�شار 
خلو  ظل  يف  تعقيدا  احلياة 
�شوى  العيادات  من  املخيم 
ل  وحيدة،  طبية  نقطة 
احتياجات  تغطية  ت�شتطيع 
والدواء،  العالج  من  املخيم 
الفل�شطيني  الالجئ  يقول 
موؤيد":  "اأبو  اأحمد  حممد 
"نعاين كثريا يف خميم بلوط، 
اخلدمات،  تنعدم  حيث 
داخل  بائ�شة  حياة  ظل  يف 
حرارة  من  حتمينا  ل  خيام 
ول  ال�شيف  يف  ال�شم�س 
ف�شال  ال�شتاء،  يف  الربد 

مبا  املياه  نق�س  عن 
و�شح  ال�رشب،  مياه  فيها 
اأبو  امل�شاعدات"،وي�شيف 
موؤيد: ما زاد الو�شع كارثية، 
انت�شاًرا  احل�رشات  انت�شار 
اأعرا�س  عنها  نتج  وا�شًعا، 
مر�شية غري معروفة، حيث 
يف  لالأهايل  الرعب  �شببت 
�شياق �شبه انعدام للوحدات 

الطبية.
الفل�شطيني  الالجئ  ويروي 
بعد  ال�شخ�شية،  جتربته 
اخلم�شة  ذو  ابنه  اأ�شيب  اأن 
تلك  ل�شعات  من  اأعوام، 
�شببت  والتي  احل�رشات، 
�شديدة ظهرت  اآلما  لطفله 
انت�رشت  حروق  �شكل  على 
يف ج�شده الغ�س كله، والتي 
اأ�شعة  حدتها  من  زادت 
باخليام،  واحلرارة  ال�شم�س 

ونتج عنها ندبات واأورام.
"�شيق  موؤيد:  اأبو  وي�شيف 
جعلني  اأعانيه  الذي  احلال 
عاجزا عن م�شاعدة �شغريي 
وتخفيف اآلمه.. اللهم �شوى 
التي  امل�شكنات  با�شتخدام 
النقطة  من  عليها  يح�شل 
املخيم  يف  الوحيدة  الطبية 
كحل ق�شري املدى" ،ويتابع 

ح�رشات  "هنالك  حديثه: 
حياتي،  يف  مرة  لأول  اأراها 
غريبة  واأعرا�شها  ل�شعاتها 
موؤملة  اأوراما  وت�شبب 
الالجئ  للغاية"،وي�شري 
الفل�شطيني اإىل اأن التكاليف 
مدينة  يف  للعالج  الباهظة 
ت�شل  قد  والتي  جندير�س 
 10 )نحو  لرية   5000 اإىل 
عن  ف�شال  دولرات( 
جتعل  املوا�شالت  تكاليف 
الكثريين من النا�س يلجوؤون 
التي  واملراهم  للم�شكنات 
الطبية  النقطة  تقدمها 
اأكد  ذاته،  ال�شياق  ،ويف 
الفل�شطيني  النا�شط 
واملقيم  ال�شهابي  اإبراهيم 
اأن  بلوط"،  "دير  خميم  يف 
احلرارة  درجات  ارتفاع 
هذا ال�شيف ويف هذه الفرتة 
اأنواع  �شاهم كثرًيا يف ظهور 
ناهيك  احل�رشات  من  عّدة 

عن الأفاعي.
يقع  املخيم  اأن  واأ�شاف 
"وادي  ا�شمها  منطقة  يف 
لكرثة  نظًرا  الأفاعي"، 
حيث  فيها،  الأفاعي  وجود 
الذين  الالجئني  حياة  تهدد 
ما  اخليام،  يف  يقيمون 

ملناوبة  الأهايل  ي�شطر 
ل  حتى  الليلية  احلرا�شة 
تدخل الأفاعي اأو احليوانات 

املفرت�شة اإىل اخليام.
ال�شياق،  هذا  يف  واأ�شار 
احل�رشات،  تلك  من  اأن  اإىل 
وذبابة  امل�شتنقعات  بعو�س 
النهر  وكلب  الال�شمانيا 
بالإ�شافة للعقارب و�شلطعون 
النهر وح�رشة احلالو�س التي 
حادة  اآلما  قر�شتها  ت�شبب 
وعن اأعرا�س الل�شعات التي 
يتعر�س لها الأهايل، حتدث 
وحكة  انتفاخ  عن  ال�شهابي، 
الل�شعة  كانت  اإذا  �شديدة 
كانت  اإذا  اأما  الوجه،  يف 
ت�شوها  حتدث  فاإنها  باليد 
هذه  اأن  كما  الل�شعة  مكان 
مع  القيح  تفرز  الندبات 
اأن  مرور الوقت، م�شريا اإىل 
اأغلب الإ�شابات يتعر�س لها 
وخا�شة  والن�شاء  الأطفال 
يف اخليام القريبة من النهر 
اإىل  ال�شهابي  اأ�شار  كما 
اجللدية  الأمرا�س  وجود 
بداأت  التي  كالفطريات 
الأخرية  الآونة  يف  تنت�رش 
البطن  منطقة  على  وتظهر 
اأن  يعتقد  والتي  ا  خ�شو�شً

التي  النهر  مياه  هو  �شببها 
ي�شبح البع�س فيها.

اجلهات  ال�شهابي  ونا�شد 
العاجل  التحرك  املعنية 
من  احل�رشات  على  للق�شاء 
خالل ر�س املبيدات الالزمة 
وتنظيف جمرى نهر عفرين، 
النقطة  بتاأهيل  طالب  كما 
يلزم  مبا  واإمدادها  الطبية 
الالزمة  الفعالة  الأدوية  من 
املعي�س  الواقع  بح�شب 
والأمرا�س  املخيم  يف 
املنت�رشة فيه وعدم الكتفاء 

بامل�شكنات.
العمل"  "جمموعة  وبح�شب 
�شجلت  فقد  الفل�شطيني، 
خميم  يف  الطبية  النقطة 
 50 من  اأكرث  بلوط"،  "دير 
لل�شعات  تعر�شت  حالة 
واأن  امل�شتنقعات،  بعو�س 
ا�شتدعت  احلالت  بع�س 
يف  للم�شايف  اإ�شعافها 
اأعرا�س  نتيجة  جندير�س 
�شاحبت  التي  الختناق 

ل�شعات احل�رشات.
الأوىل  املرة  لي�شت  وهذه 
تتعر�س فيها خميمات  التي 
الفل�شطينيني  الالجئني 
والقوار�س؛  احل�رشات  لغزو 
املا�شي  العام  �شهد  فقد 
الال�شمانيا  مر�س  انت�شار 
املخيم،  يف  حلب"  "حبة 
كما �شهد خميم "اأعزاز" يف 
ات اجلرذان؛  ذلك العام ع�شّ
ما �شبب حالة من الهلع بني 
الأهايل ، ي�شار اإىل اأن قرابة 
فل�شطينية،  عائلة   1500
ال�شمال  خميمات  يف  تقيم 
اإن�شانية  اأو�شاع  اإطار  يف 
�شعبة رغم كرثة املنا�شدات 
اأطلقها  التي  والعت�شامات 

الفل�شطينيون.

خميم "دير بلوط" الفل�سطيني

ال�سني: ترامب ميار�س "الت�سليل" ب�ساأن 
حاجتنا لتفاق جتاري

الأمريكي  الرئي�س  اإن  ال�شني،  قالت 
"الت�شليل"  ميار�س  ترامب،  دونالد 
التو�شل لتفاق  اإىل  ب�شاأن حاجة بكني 
تباطوؤ  بعد  وا�شنطن  مع  جتاري 

اقت�شادها.
الربع  يف  ال�شني  اقت�شاد  منو  وتباطاأ 
الثاين 2019، م�شجال اأدنى م�شتوياته يف 
27 عاما، مدفوعا بالتوترات التجارية 
وتخوفات  املتحدة،  الوليات  مع 
وقالت  عاملي  اقت�شادي  تباطوؤ  من 
اإن  ال�شينية  لالإح�شاء  الدولة  م�شلحة 
الربع  الإجمايل يف  الناجت املحلي  منو 
على  باملئة   6.2 بلغ   ،2019 الثاين 
اأ�شا�س �شنوي، مقارنة مع 6.4 باملئة 

يف الربع الأول ال�شابق له.
وقال املتحدث با�شم وزارة اخلارجية 
ال�شينية قنغ �شوانغ يف بيان، اإن بالده 

والوليات املتحدة، بحاجة اإىل التو�شل 
لتفاق جتاري، ولي�شت ال�شني فح�شب، 
يف  ترامب  واعترب  ترامب  قال  كما 
منو  تباطوؤ  اأن   ، تويرت  على  تغريدة 
اقت�شاد ال�شني يو�شح "التاأثري الكبري" 
للر�شوم اجلمركية، التي فر�شتها بالده 
اأن  حمذرا  ال�شني،  من  واردات  على 

وا�شنطن قد تكثف ال�شغط اأكرث.
ياأتي هذا التحذير، رغم تو�شل ترامب 
ونظريه ال�شيني �شي جني بينغ، موؤخرا 
اإىل "هدنة" جتارية، على هام�س قمة 
اأو�شاكا  مدينة  يف  الع�رشين  جمموعة 
املا�شي  ال�شهر  نهاية  يف  اليابانية 
على  املتحدة،  الوليات  وفر�شت 
بقيمة  ب�شائع  على  ر�شوًما  مراحل، 
250 مليار دولر، من اإجمايل �شادرات 
بني  ترتاوح  والتي  البالد،  اإىل  ال�شني 

ويف  �شنوًيا  دولر  مليار  و600   550
الن�شف الأول 2019، منا اإجمايل الناجت 
باملئة   6.3 بن�شبة  ال�شيني  املحلي 
على اأ�شا�س �شنوي، اإىل 45.09 تريليون 
يوان )6.56 تريليون دولر( وفيما دافع 
�شوانغ عن اأهمية ا�شتقرار منو اقت�شاد 
بالده، �شواء للوليات املتحدة والعامل، 
قال اإن وترية النمو ال�شيني يف الن�شف 
الأول من العام "لي�شت اأداء �شيئا"ودعا 
بجد  للعمل  املتحدة  الوليات  �شوانغ 
منت�شف  يف  اللتقاء  واإىل  بالده،  مع 
الحرتام  من  اأ�شا�س  على  الطريق، 

املتبادل.
الدويل  النقد  �شندوق  رفع  وموؤخرا، 
اإىل  ال�شيني  القت�شاد  لنمو  توقعاته 
 6.2 مقابل   2019 يف  باملائة   6.3

باملائة يف تقديرات �شابقة.

بكني  ن�رشت  التاريخ  ذلك  ومنذ 
خا�شة  الإقليم،  يف  اجلي�س  من  قواتا 
قوميتي  بني  التوتر  حدة  ارتفاع  بعد 
الرتكية،  و"الأويغور"  ال�شينية  "الهان" 
وكا�شغر  اأورومت�شي  مدن  يف  �شيما  ل 
الأويغور  ي�شكل  التي  وطورفان،  وخنت 
ال�شنوي  تقريرها  ويف  �شكانها  غالبية 
قالت   ،2018 لعام  الإن�شان  حقوق  عن 
الأمريكية، يف مار�س  وزارة اخلارجية 
اإن ال�شني حتتجر امل�شلمني  املا�شي، 
حمو  "بهدف  اعتقال،  مراكز  يف 
تزعم  والعرقية"بينما  الدينية  هويتهم 
بكني اأن املراكز التي ي�شفها املجتمع 
اإمنا  اعتقال"،  بـ"مع�شكرات  الدويل 
"مراكز تدريب مهني" تهدف اإىل  هي 
من  فيها  املحتجزين  عقول  "تطهري 

الأفكار املتطرفة".

بلدتي  من  اأ�شريان  دخل 
يف  وقباطية  الظهر  �شيلة 
اأم�س  جنني،  حمافظة 
الأربعاء، اأعواما جديدة خلق 
الحتالل  �شجون  ق�شبان 
مدير  �شمور  منت�رش  وقال 
ت�رشيحات  يف  الأ�شري  نادي 
�شامي  الأ�شري  اإن  �شحفية، 
�شيلة  بلدة  من  دياك  اأبو 
الـ18  عامه  يدخل  الظهر 
خلف الق�شبان، وهو حمكوم 

بال�شجن مدى احلياة، وحالته 
ال�شحية خطرية حيث ينه�س 

ال�رشطان ج�شمه.
وبني اأن الأ�شري حممد فاروق 
قباطية  بلدة  من  الرب  اأبو 
عامه  يدخل  جنني  جنوب 
الـ18، وهو حمكوم 30 عاما، 
العزل  يف  �شنوات  واأم�شى 
التع�شفية  العقوبات  وفر�س 

وحرمانه من الزيارات.

اأ�سريان من جنني يدخالن 
اأع�اما جديدة يف الأ�سر

رئي�سة "النواب الأمريكي" 

انتقاد ممار�سات ال�سني �سد 
الأويغ�ر والأقليات امل�سلمة

جمل�س  رئي�شة  انتقدت 
نان�شي  الأمريكي،  النواب 
العتقالت  بولي�شي، 
تنفذها  التي  اجلماعية 
بحق  ال�شينية  ال�شلطات 
�شنجان  اإقليم  يف  الأويغور 
ال�رشقية(،  )ترك�شتان 
الأقليات  من  وغريهم 

امل�شلمة الأخرى.
األقتها  كلمة  يف  ذلك  جاء 
ندوة  يف  الثالثاء،  بولي�شي، 
احلريات  "خدمة  بعنوان 
الدينية املتقدمة" التي تنظم 
للعام الثاين على التوايل مبقر 
الأمريكية،  اخلارجية  وزارة 
بولي�شي  ولفتت  وا�شنطن  يف 
يف  يحدث  "ما  اأن  اإىل 
حتدي  مبثابة  يعترب  ال�شني 
لل�شمري العاملي، ول ميكننا 
هذه  با�شتمرار  ن�شمح  اأن 
كذلك  املمار�شات"واأ�شارت 
الدول  بع�س  هناك  اأن  اإىل 
تقف �شامتة حيال املعاملة 
ال�شيئة التي متار�شها ال�شني 
امل�شلمة  الأقليات  �شد 
امل�شالح  ب�شبب  هناك؛ 
تربطها  التي  القت�شادية 
ببكني، م�شددة على �رشورة 

اأن يكون قادة البالد مت�شقني 
احلريات  مع  تعاملهم  يف 
اإحداث  اأجل  من  الدينية 
"كلما  اأنه  واأو�شحت  تغيري 
�شد  بال�شمت  اجلميع  لذ 
الإن�شان  حقوق  انتهاكات 
بال�شني،  الدينية  واحلريات 
فاإننا بذلك نفقد �شالحياتنا 

الأخالقية".
ت�شيطر   ،1949 عام  ومنذ 
ترك�شتان  اإقليم  على  بكني 
موطن  وهو  ال�رشقية، 
الرتكية  الأويغور  اأقلية 
ا�شم  عليه  وتطلق  امل�شلمة، 
"احلدود  اأي  "�شينجيانغ"، 
اإح�شاءات  اجلديدة"وتفيد 
مليون   30 بوجود  ر�شمية 
 23 منهم  ال�شني،  يف  م�شلم 

مليونا من الأويغور.
غري  تقارير  تقدر  فيما 
امل�شلمني  عدد  ر�شمية 
نحو  اأي  مليون،  بقرابة 100 
ال�شكان  من  باملائة   9.5
الإقليم،  ي�شهد   ،2009 ومنذ 
ذو الغالبية الرتكية امل�شلمة، 
حيث  دامية،  عنف  اأعمال 
�شخ�س،   200 حوايل  قتل 

ح�شب اأرقام ر�شمية.

ت�ن�س تتجه نح� منع 
النقاب يف البالد

بداأ الربملان التون�شي النظر 
ملنع  قانون  م�رشوع  يف 
الأماكن  يف  النقاب  ارتداء 
عقوبات  وحتديد  العامة 
ويت�شمن  للمخالفات 
املكون  القانون،  م�رشوع 
والذي  ف�شول،  اأربعة  من 
"كتلة احلرة" التي  طرحته 
م�رشوع  متثل حزب حركة 
 ،2016 عام  منذ  تون�س، 
منع اإخفاء الوجه يف اأماكن 
مفتوحة للعموم، وحمطات 
النقل وو�شائل النقل الربي 
واملوؤ�ش�شات  واملوانئ، 
والتجارية  ال�شناعية 

والبنكية.
امل�رشوع  يت�شمن  كما 
واحلب�س  مالية  عقوبات 
ت�شل  املخالفات،  �شد 
من  حرمانا  يوما   15 اإىل 
احلرية ودفع غرامة مالية 
تون�شي  دينار   4.8 قدرها 

القانون،  م�رشوع  ويهدف 
اإىل  احلرة،  كتلة  ح�شب 
اجلرمية  من  "الوقاية 
باخل�شو�س،  الإرهابية 
العام  الأمن  وحماية 
و"تعزيز  الغري"،  وحقوق 
التحركات  على  املراقبة 
اأمن  وحماية  الإرهابية 
ومواجهة  والأفراد،  البالد 
التي  التخفي  اأ�شاليب  كل 
الإرهابيون  ينتهجها 

لالإفالت من املراقبة".
يذكر اأن احلكومة التون�شية 
بعد  اجلدل  اأثارت 
 5 يوم  من�شور  اإ�شدارها 
يوليو اجلاري، مينع ارتداء 
الوجه  واإخفاء  النقاب 
العمومية  املوؤ�ش�شات  يف 
بعد  وذلك  والإدارية، 
تفجريات  ثالثة  من  اأيام 
العا�شمة  �شهدتها  اإرهابية 

باأحزمة نا�شفة.
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عر�س: ح�سني عماد /
مركزامل�ستقبل للدرا�سات 

والأبحاث املتقدمة

"روبن  درا�سة  ت�أتي  ال�سي�ق،  ويف هذا 
جهود  "تقييم  املعنونة  �سيمكوك�س"، 
اأوروب� ملع�ر�سة التطرف الإ�سالمي"، 
يف  هد�سون  معهد  اأ�سدره�  والتي 
الربامج  تن�ق�س  والتي   ،2019 م�ر�س 
دول  اأربع  اّتبعته�  التي  الوق�ئية 
واأمل�ني�،  املتحدة،  )اململكة  اأوروبية 
وال�سويد، وفرن�س�( تعر�ست لهجم�ت 
امل��سية  ال�سنوات  خالل  اإره�بية 
اإىل  توؤدي  التي  العوامل  ملع�جلة 
الالجئني  اندم�ج  وت�سهيل  التطرف، 

داخل املجتمع�ت الأوروبية. 

تقييم الإ�سرتاتيجية 
الربيطانية 

اململكة  اأن  اإىل  "روبن"  ي�سري  بداية 
من  الفرتة  خالل  �سهدت  املتحدة 
 37 امل��سي  ودي�سمرب   2014 ج�نفي 
اأو  اإره�بية  هجم�ت  بني  م�  ح�دًث� 
كبري  عدد  يف  ت�سببت  عنف،  اأعم�ل 
اأن  وي�سيف  والإ�س�ب�ت،  الوفي�ت  من 
القب�س  األقت  الربيط�نية  املخ�برات 
للتحقيق  �سخ�س  اآلف  ثالثة  على 
معهم بخ�سو�س تلك الأحداث، وتذكر 
الدرا�سة اأن لندن و�سعت ا�سرتاتيجية 
ركزت  الإره�بية  للتهديدات  للت�سدي 
من  الوق�ية  اآلية  على  كبرية  ب�سورة 
والتي  منعه�،  اأو  الإره�بية  الهجم�ت 
احلكم  موؤ�س�س�ت  ع�تق  على  تقع 
الدور املركزي  له�  التي ك�ن  املحلي 

يف منع متويل التنظيم�ت الإره�بية.
بعد  اأنه  عن  يتحدث  الب�حث  لكن 
املح�فظني  حزبي  حت�لف  و�سول 
ال�سلطة  اإىل  الدميقراطي  والليربايل 
احلكومة  تعد  مل   ،2010 م�يو  يف 
املج�ل�س  على  تعتمد  الربيط�نية 
وزارة  على  اعتمدت  بل  املحلية، 
ا�سرتاتيجية ملع�جلة  لو�سع  الداخلية 
الأيديولوجي،  التطرف  اأ�سك�ل  جميع 
غري  والتطرف  الإره�ب  فيه�  مب� 
ا�سرتاتيجية  وتت�سمن  العنيف. 
الإره�ب  ملك�فحة  املتحدة  اململكة 

الإ�سالمية،  املنظم�ت  مع  التع�ون 
اخل��سة  القيم  مع�ر�سة  وعدم 
اأم�م  وامل�س�واة  الإن�س�ن  بحقوق 
وامل�س�ركة  والدميقراطية  الق�نون 
عدد  واإ�سدار  املجتمع،  يف  الك�ملة 
ال�سجون  تلزم  التي  الت�رشيع�ت  من 
وامل�ست�سفي�ت واملدار�س واجل�مع�ت 
الالزمة  التدريبية  الربامج  بتوفري 
الأ�سخ��س  حتديد  يف  للم�س�عدة 

املعر�سني خلطر التطرف.
الربيط�نية  احلكومة  اأ�سدرت  وقد 
اإىل  تهدف  التي  املب�درات  من  عدًدا 
وغري  العنيف  التطرف  على  الرتكيز 
املراجعة  ك�نت  �سمنه�  ومن  العنيف 
امل�سلمني  الإخوان  جلم�عة  الر�سمية 
والتي   ،2014 ع�م  يف  بداأت  التي 
داخل  اأيديولوجيته�  اأن  اإىل  خلُ�ست 
تتع�ر�س  وخ�رجه�  املتحدة  اململكة 
مع القيم التي توؤ�س�س عليه� اململكة، 
للم�س�لح  خم�لفة  فهي  وب�لت�يل 

الوطنية والأمن القومي الربيط�ين.
مك�فحة  ا�سرتاتيجية  "روبن"  وينتقد 
ت�سل  لكونه� مل   ،2015 لع�م  التطرف 
املتطرفني  لهزمية  ح�زم  نهج  اإىل 
اأو�ست  ولذا  اأيديولوجيتهم.  وحتدي 
مراجعته�  عن  امل�سئولة  اللجنة 
على  اأكرب  ب�سكل  الرتكيز  ب�رشورة 
القيم الربيط�نية، واندم�ج امله�جرين 
احلكومة  اأطلقت  كم�  الوافدين. 
التطرف  مك�فحة  جلنة  الربيط�نية 
خ�ين"  "�س�رة  برئ��سة   2018 ع�م  يف 
املتطرفة(،  لالأيديولوجي�ت  )الن�قدة 
لندن  خروج  اأن  اإىل  خلُ�ست  والتي 
على  �سيوؤثر  الأوروبي  الحت�د  من 
واإدم�ج  التطرف  مك�فحة  اأجندة 

امله�جرين.
�سيا�سات الوقاية الأملانية 

اأمل�ني�  اأن  عن  الدرا�سة  تتحدث 
ين�ير 2014  م� بني  الفرتة  �سهدت يف 
عماًل   34 حوايل   2018 دي�سمرب  اإىل 
اإ�س�ب�ت.  ت�سع  عنه�  نتج  عنيًف� 
وزارة  اإح�س�ئي�ت  اأنه ح�سب  وت�سيف 
الداخلية الأمل�نية فبحلول اأوائل ع�م 
اإىل  اأمل�ين  األف  من  اأكرث  غ�در   2017
�سوري�، وقد ع�د نحو 300 منهم �سمن 

ويرى  اإليه�.  فروا  الذين  الالجئني 
"روبن" اأن التهديد الإره�بي لربلني ل 
ترتبط  حيث  �سديد،  ارتف�ع  يف  يزال 
مب��رًشا  ارتب�ًط�  الأمنية  امل�س�كل 
به�، حيث  اخل��سة  اللجوء  ب�سي��س�ت 
 1،5 يقرب من  م�  ا�ستقبلت احلكومة 
من  معظمهم  جلوء،  ط�لب  مليون 
اأنه  اإل  الدول ذات الأغلبية امل�سلمة؛ 
قررت  التهديدات،  هذه  ا�ستمرار  مع 
اأولئك  ترحيل  الأمل�نية  احلكومة 
الذين لي�س لهم حق ق�نوين يف البق�ء 
ط�لبي  ارتك�ب  مع  خ��سًة  ب�لبالد، 
ومنه�  اجلرائم  من  عدًدا  اللجوء 

جرائم الغت�س�ب.
اللجوء  �سي��س�ت  اأن  الب�حث  ويوؤكد 
اأدت  الأمل�نية  احلكومة  تتبعه�  التي 
اإىل خالف كبري داخل املجتمع. فقد 
اأظهر ا�ستطالع للراأي اأجرته موؤ�س�سة 
 ،2017 فرباير  يف  ه�و�س"  "ت�س�ت�م 
على  يوافقون  الأمل�ن  من   %53 اأن 
ذات  الدول  من  الإ�س�فية  الهجرة  اأن 

الأغلبية امل�سلمة يجب اإيق�فه�.
اأمل�ني� تركز على  اأن  الدرا�سة  وتذكر 
عدًدا  تتبنى  حيث  الوق�ية،  �سي��س�ت 
من  ب�لوق�ية  اخل��سة  الربامج  من 
الإره�ب منذ ع�م 1992، على عك�س 
تركز  ول  الأخرى.  الأوروبية  البلدان 
بع�س  عنف  على  الوق�ية  اأن�سطة 
ولكنه�  فقط،  امل�سلمني  املواطنني 
متتد اإىل اليمني املتطرف، وم� يقوم 
يرتكبه�  التي  القتل  عملي�ت  من  به 

الن�زيون اجلدد. 
ويُ�سيف الب�حث اأن احلكومة الأمل�نية 
تركز جهوده� يف الوقت الراهن على 
التطرف،  اأ�سك�ل  جميع  مواجهة 
ملنع  �س�ملة  ا�سرتاتيجية  خالل  من 
التطرف وتعزيز الدميقراطية ن�رشت 
يف جويلية 2016. كم� اأنفقت احلكومة 
املزيد من الأموال على برامج الوق�ية 

خالل ع�م 2017.
�سيا�سة اأكرث تطوًرا

ا�سرتاتيجية  اأن  اإىل  الدرا�سة  ت�سري 
العنيف  التطرف  ملواجهة  ال�سويد 
والإره�ب هي الأكرث تطوًرا بني الدول 
الأوروبية، حيث يركز نهجه� يف جم�ل 

ووقف  اجلرمية،  منع  على  الوق�ية 
املظ�مل،  ومع�جلة  العنف،  اأعم�ل 
املع�جلة  على  الرتكيز  من  بدًل 
خالل  من  العنيفة  غري  الأيديولوجية 

اللتزام بحرية التعبري.
وتقع اأعم�ل الوق�ية على ع�تق وزارة 
يعك�س  وهذا  والدميقراطية.  الثق�فة 
تعزيز  اأن  ترى  ال�سويد  اأن  حقيقة 
اأف�سل  والدميقراطية  الإن�س�ن  حقوق 
ويف  والإره�ب.  العنف  اأم�م  ع�ئق 
رع�ية  حتت  ُو�سعت  ت�لية،  مرحلة 
مت   ،2018 ين�ير  ففي  العدل.  وزارة 
العنيف،  التطرف  ملنع  مركز  اإن�س�ء 
يعمل حتت اإ�رشاف املجل�س الوطني 
اأ�سحت  التي  ب�لوزارة،  اجلرمية  ملنع 
على  الق�ئم  العمل  بتطوير  مكلفة 
بني  امل�سرتك  والعمل  املعرفة 
العنيف  التطرف  منع  يف  القط�ع�ت 
والإقليمية  الوطنية  امل�ستوي�ت  على 

واملحلية ب�لدولة.
الكبري  التحدي  اأن  الب�حث  ويذكر 
افتق�ر  يف  يتمثل  الوق�ية  جلهود 
ال�سلطة،  اإىل  املركزية  احلكومة 
بلدية يف   290 هن�ك  اأن  يو�سح  حيث 
املحلية"  للحكومة  "فروع  ال�سويد 
تتمتع ب��ستقاللية يف تقدمي اخلدم�ت 
تعيني  ورغم  والتعليم.  الجتم�عية 
الرئي�سية  مهمته  تتمثل  وطني  من�سق 
يف تطوير وتعزيز العمل اجل�ري على 
امل�ستوى املحلي و�سم�ن وجود تع�ون 
والبلدي�ت  احلكومية  ال�سلط�ت  بني 
اأن  اإل  املدين،  املجتمع  ومنظم�ت 
الدولة ل تزال تواجه حتدًي� كبرًيا يف 
اللجوء  ط�لبي  من  الكبري  العدد  دمج 
ع�م  بعد  قبلتهم  الذين  وامله�جرين 
األف   163000 ا�ستقبلت  حيث   ،2015
ط�لب جلوء يف ذلك الع�م، معظمهم 

من اأفغ�ن�ست�ن والعراق و�سوري�. 
الظ�هرة،  هذه  مك�فحة  �سبيل  ويف 
الذين  ترحيل  احلكومة  اقرتحت 
الذين  اأو  هوية،  اأوراق  لديهم  لي�ست 
ي�أتون من من�طق احلروب. لكن هذا 
القرتاح واجهته بع�س الإ�سك�لي�ت، 
يف  امل�سئولني  بع�س  اأو�سى  لذا 
الوثيق  التع�ون  ب�رشورة  ا�ستكهومل 
بني وك�لة الهجرة ال�سويدية واأجهزة 
اأحد  قي�م  بعد  �سيم�  ول  الأمن، 
ط�لبي اللجوء من اأوزبك�ست�ن بتنفيذ 

هجوم يف اأبريل 2017. 

اأدلة  هن�ك  اأن  اإىل  الدرا�سة  وت�سري 
كثرية على عدم جن�ح اندم�ج هوؤلء 
الالجئني يف املجتمع، فحوايل %23 
يف  الأوروبيني  غري  امله�جرين  من 
العمل، مق�رنة  ال�سويد ع�طلون عن 

ال�سويديني،  املواطنني  من  بـ%4 
معدلت  تزايد  يف  يت�سبب  مم� 
امله�جرين،  جمتمع�ت  داخل  عنف 
ب�لأ�سلحة  القتل  جرائم  ارتف�ع  مع 
الن�رية املرتبطة ب�لع�س�ب�ت ب�سورة 

ح�دة.
ف�إن  هذا،  كل  من  الرغم  وعلى 
-بح�سب  ال�سويديني  امل�سئولني 
اإيج�بي  موقف  لديهم  الدرا�سة- 
ويرون  اللجوء،  جت�ه  ع�م  ب�سكل 
كبري  عدد  ل�ستقب�ل  ا�ستعدادهم 
ع�ملي،  ك�لتزام  اللجوء  ط�لبي  من 
كدعم  ب�لالجئني  وترحيبهم 
جن�ح  للدولة  وك�ن  لالقت�س�د. 
الف�رين من  اأولئك  دمج  ملحوظ يف 
البلق�ن يف الت�سعيني�ت، وعلى الرغم 
من ذلك فقد اأظهر ا�ستطالع للراأي 
اأجرته املفو�سية الأوروبية يف اأبريل 
ل  امل�ستطلعني  من   %73 اأن   2018
ك�ن  امله�جرين  دمج  اأن  يعتقدون 

ن�جًح� يف ال�سويد.

التجربة الفرن�سية

الرتاث  موؤ�س�سة  اأن  من  الرغم  على 
اأن  له�  تقرير  يف  ك�سفت  الفرن�سية 
التي  الأوروبية  الدولة  هي  ب�ري�س 
تتعر�س لهجم�ت اإره�بية كثرية، اإل 
اأن لديه� منًط� ن�جًح� ب�سكل مده�س 
املجتمع  يف  امل�سلمني  لندم�ج 
ين�ير  بني  م�  الفرتة  ففي  الفرن�سي. 
واجهت   ،2018 دي�سمرب  اإىل   2014
اإىل وقوع  اأدى  الدولة 87 ح�دًث� مم� 
30 م�س�ًب� ووف�ة 57 اآخرين. وتتحدث 
الدرا�سة عن منو التي�ر ال�سلفي بوترية 
�رشيعة يف املجتمع الفرن�سي، حيث 
الإقليمية  ال�ستخب�رات  وك�لة  تقدر 
املركزية الت�بعة للحكومة الفرن�سية 
اأن هن�ك حوايل خم�سني األف �سلفي 

يف فرن�س� اليوم.
التطرف  اأن  اإىل  الب�حث  ويُ�سري 
الإ�سالمي ينت�رش يف فرن�س� لأ�سب�ب 
عديدة، منه�: التزام الدولة ال�سديد 
العن�رشية  واملواقف  ب�لعلم�نية، 
جت�ه امله�جرين من �سم�ل اإفريقي�، 
امل�سلمني.  جت�ه  الع�م  والعداء 
نُ�رش  مق�ل  عن  الدرا�سة  وتنقل 
العلم�نية  اأن   2015 ين�ير  يف 
و�سعته�  قد  لب�ري�س  الراديك�لية 
املم�ر�س�ت  مع  ت�س�دمي  م�س�ر  يف 

الإ�سالمية.
الرغم من  "روبن" اأنه على  ويو�سح 
اأن فرن�س� انتهجت نهًج� خمتلًف� عن 
الدول الأوروبية الأخرى يف الدخول 
اإىل املن�طق الإ�سالمية، ك�ن هن�ك 
اجت�ه داخل الدولة يتحدث عن اأنه� 

ال�سي��س�ت  بع�س  لتخ�ذ  م�ستعدة 
مثل:  امل�سلمني،  حفيظة  تثري  التي 
النق�ب  وحظر  امل�س�جد،  اإغالق 
وحم�ولة  الع�مة،  الأم�كن  يف 
للم�س�جد  الأجنبي  التمويل  اإيق�ف 
العديد  اأن  عن  ويتحدث  الفرن�سية. 
اندجموا  الفرن�سيني  امل�سلمني  من 
م�  وهن�ك  املجتمع،  يف  بنج�ح 
يقرب من 20% من اجلي�س الفرن�سي 
م�سلم، وهذا يعني اأن م� يقرب من 
يخدمون  م�سلم   53000 اإىل   26500
الفرن�سية.  امل�سلحة  القوات  يف 
ماليني  �ستة  من  يقرب  م�  وهن�ك 
ميثلون  فرن�س�،  يف  يعي�سون  م�سلم 
ال�سك�ن،  اإجم�يل  من   %8.8 نحو 
امل�سلمني  عدد  يعك�س  م�  وهذا 
الراغبني يف خدمة بالدهم  ب�لدولة 
�. وتدلل الدرا�سة على ذلك ب�أن  اأي�سً
�سح�ي�  ك�نوا  امل�سلمني  من  عدًدا 
�سهدته�  التي  الإره�بية  العملي�ت 

ب�ري�س. 
للتطرف  فرن�س�  مواجهة  وتختلف 
الأخرى،  الأوروبية  الدول  عن 
على  اعتم�ًدا  اأقل  �سي��سته�  فك�نت 
قي�دة املجتمع، واأكرث اعتم�ًدا على 
الجتم�عية.  والرع�ية  النف�س  علم 
وهو  ف�سله،  اأثبت  النهج  هذا  ولكن 
الأمر الذي دفع احلكومة الفرن�سية 
اإىل اتب�ع نهج ا�ستب�قي للوق�ية. ففي 
فرن�س� خطة  اأطلقت   ،2018 فرباير 
وطنية ملنع التطرف، تتبنى مق�ربة 
تتعمق يف كل  النط�ق، حيث  وا�سعة 
والري��سة،  التعليم،  مثل:  �سيء، 
واملوؤ�س�س�ت  املحلية،  واحلكومة 
الدعم  تطوير  اإىل  اإ�س�فة  اخل��سة، 
الرواي�ت  وا�ستخدام  للعلم�نية 
احلكومية  الرق�بة  وزي�دة  امل�س�دة، 
واإزالة  اخل��س،  التعليم  على 
الق�نوين  غري  الإره�بي  املحتوى 
على الإنرتنت ب�سكل اأ�رشع، وتدريب 
عالم�ت  اكت�س�ف  على  املعلمني 
من  اأكرب  وم�س�ركة  التطرف، 

املتخ�س�سني يف ال�سحة العقلية.
ويف اخلت�م، خلُ�ست الدرا�سة اإىل اأن 
من  ه�ئلة  جمموعة  تواجه  اأوروب� 
بتزايد  الأمنية املرتبطة  التحدي�ت 
وتوؤكد  والتطرف.  العنف  معدلت 
اأنه اإذا مل يحدث اندم�ج للمه�جرين 
معدلت  ف�ستتزايد  املجتمع  يف 
و�سيتدهور  الإره�بية،  الهجم�ت 
الأمر  وهو  الجتم�عي،  التم��سك 
الأوروبي  املواطن  يدفع  الذي 
ال�سي��سية  لالأحزاب  الت�سويت  اإىل 
هذه  ب�إ�سالح  تعد  التي  الراديك�لية 

الإ�سك�لي�ت.

مع تزايد التهديدات الأمنية التي تواجهها الدول الأوروبية يف الوقت الراهن، 
والتي ياأتي يف مقدمتها تزايد حالت عودة الأوروبيني الذين �ساركوا يف القتال 
مع تنظيم "داع�س" الإرهابي، بعد خ�سارته مناطق �سيطرته يف العراق و�سوريا، 

اإىل اأوطانهم؛ تربز اأهمية بحث الإجراءات التي تتبناها تلك الدول ملعاجلة 
العوامل التي توؤدي اإىل التطرف والإرهاب بني مواطنيها، وتلك التي تدفع 

بع�سهم اإىل التعاطف مع التنظيمات املتطرفة داخل القارة وخارجها. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة الأ�سغال العمومية و النقل

املوؤ�س�سة العمومية للنقل احل�سري و ال�سبه احل�سري لولية مترنا�ست
املديرية العامة

الرقم : 2019/021
مترنا�ست يف : 28 ماي 2019 

مقرر ان�ساء جلنة اخلدمات الجتماعية
اإن ال�سيد املدير العام 

بناءا على القانون 90-11 املوؤرخ يف 21 اأفريل 1990 املتعلق بعالقات العمل املعدل و املتمم ، 
- بناءا على املر�سوم التنفيذي رقم 10-91 املوؤرخ يف 14 مار�س 2010 الذي يحدد القانون الأ�سا�سي النموذجي للموؤ�س�سات العمومية للنقل احل�سري و ال�سبه 

احل�سري .
- بناءا  على املر�سوم التنفيذي رقم 10-92 املوؤرخ يف 14 مار�س 2010 املت�سمن اإن�ساء املوؤ�س�سة العمومية للنقل احل�سري و ال�سبه احل�سري لولية مترنا�ست .
للنقل  العمومية  للموؤ�س�سة  العامة  املديرية  : مالخ مهدي ب�سفة م�سري  ال�سيد  املت�سمن تعيني  اأفريل 2019  املوؤرخ يف 08  املقرر رقم 2019/97  بناءا على   -

احل�سري و ال�سبه احل�سري بتمرنا�ست.
-بناءا على املقرر رقم 2019/98 املوؤرخ يف 08 اأفريل 2019 املت�سمن التفوي�س بالإم�ساء لل�سيد : مالخ مهدي 

- بناء على حم�سر الجتماع املوؤرخ يف 2019/04/20 .

يــــــقـــــرر
املادة الأوىل : ين�ساأ لدى  املوؤ�س�سة العمومية للنقل احل�سري و ال�سبه احل�سري بتمرنا�ست جلنة اخلدمات الجتماعية 

املادة الثانية : يكلف ال�سادة الأتية اأ�سمائهم بت�سيري جلنة اخلدمات الجتماعية للموؤ�س�سة : 
- ال�سيد : عبد النبي خمتار ......................رئي�س اللجنة 

- ال�سيد : قدي اأحمد ..............................نائب الرئي�س 
- ال�سيد : بن عبد النبي يا�سني ...................اأمني املال 

- ال�سيد : حملي اإبراهيم ..........................كاتب
- ال�سيد : بن اأعليوه عبد الرحمان ..................ع�سو 
- ال�سيد : ع�سمن عبد اللطيف .....................ع�سو 

املادة الثالثة : ت�سري اأحكام هذا املقرر ابتداء من تاريخ : 2019/06/01 
املادة الرابعة : يكلف كل من املحا�سب و الإطار املكلف بالأجور و امل�ستخدمني بتنفيذ هذا املقرر الذي ي�سجل يف �سجل القرارت و املقرارات للموؤ�س�سة 

ن�سخ اإىل : املعنيني ، الأمني العام للفرع النقابي ، م�سلحة الأجور ، الأر�سيف 
املدير العام  

ANEP N°:  1916016085

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اأدرار
دائرة رقان

بلدية �سايل

اعالن عن طلب العرو�س املفتوح مع ا�سرتاط قدرات دنيا رقم : ....../2019
الرقم اجلبائي للبلدية : 098401189004919

يعلن رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية �سايل عن اإجراء طلب العرو�س املفتوح مع ا�سرتاط قدرات دنيا يف اإطار عملية : اإجناز 
الطريق الرابط بني مقر البلدية و امللعب البلدي 

ميكن للمقاولت املهتمة بهذه املناق�سة و املوؤهلة التقرب من مكتب ال�سفقات لبلدية �سايل لال�ست�سارة اأو �سحب دفرت ال�سروط مقابل 
دفع مبلغ 5000.00 دج تو�سع العرو�س على م�ستوى مكتب ال�سفقات يف ثالثة اأظرفة منف�سلة املكونة من ) ملف الرت�سح( و ) العر�س 
التقني ( و ) العر�س املايل( يف اأظرفة منف�سلة و مقفلة باإحكام بني كل منها ت�سمية املوؤ�س�سة و مرجع طلب العرو�س و يت�سمن عبارة 
ملف الرت�سيح اأو العر�س التقني اأو العر�س املايل املو�سوعة يف الظرف اخلارجي مقفل باأحكام و مغفل و يحمل عبارة ل يفتح ال من 

طرف جلنة فتح الأظرفة و تقييم العرو�س ، طلب العرو�س رقم ....../2019 مو�سوع طلب العرو�س.

ال�سروط و املوؤهالت الدنيا :
 CA < 30.000.000.00 : 1- القدرة املالية

�سنوات  خم�س  خالل  املتعاقدة  امل�سالح  طرف  من  عليها  م�سادق  الإجناز  ح�سن  ب�سهادات  مرفقة  مماثلة  منجزة  م�ساريع  اأربعة   -2
املا�سية .

3- ن�سخة  من �سهادة التاأهيل و الت�سنيف يف الأ�سغال العمومية درجة الرابعة )04( فما فوق �سارية املفعول 

العرو�س تكون مقدمة يف ثالثة اأجزاء و مرفقة بالوثائق التنظيمية الأتية )حمددة و �سارية املفعول ( 
اأ- ملف الرت�سح يحتوي على الوثائق التالية : 

01(الت�سريح بالرت�سح مملوء و مم�سي و خمتوم 
02(الت�سريح بالنزاهة مملوء و مم�سي و خمتوم 

03(ن�سخة من القانون الأ�سا�سي لل�سركة 
04(الوثائق املتعلقة بالتفوي�س 

05(كل الوثائق املتعلقة مبوؤهالت الدنيا 
ب- العر�س التقني : يحتوي على الوثائق التالية : 

01( الت�سريح بالإكتتاب مملوء مم�سي و خمتوم 
02( كل وثيقة ت�سمح بتقييم العر�س التقني 

03( مدة الإجناز )املخطط الزمني ملختلف مراحل الإجناز (
ال�سروط  اليد + و�سل ت�سديد دفرت  العبارة قرئ و قبل مكتوبة بخط  اأخر �سفحته على  ال�سروط يحتوي يف  04( دفرت 

مببلغ قدره : 5000.00دج 
05( مذكرة تقنية تربيرية 

06( قائمة العتاد مرفقة ب�سهادات التاأمني و البطاقات الرمادية مع فاتورة ال�سراء بالن�سبة لباقي العتاد اأو �سهادة حم�سر 
ق�سائي و تكون با�سم العار�س 

07( قائمة العمال و �سهادة النجاح مع التاأمينات الجتماعية لدى CNAS  مع �سهادات النت�ساب 
 ج- العر�س املايل : يحتوي على الوثائق التالية : 

01( ر�سالة العر�س مملوءة ، مم�ساة و خمتومة و موؤرخة 
02( جدول الأ�سعار بالوحدة مملوء مم�سي و خمتوم 

03( تف�سيل كمي و تقديري مملوء مم�سي و خمتوم

مالحظة : على احلائز على ال�سفقة ا�ستكمال الوثائق املذكورة يف املادة ) (
اخر اأجل لإيداع العرو�س يف  اليوم الواحد و الع�سرون 21 ابتداء من ال�سدور الأول لهذا الإعالن يف ال�سحافة الوطنية ابتداء من 

ال�ساعة 08 �سباحا حتى ال�ساعة 12 منت�سف النهار .
يتم فتح الأظرفة املتعلقة مبلف الرت�سيح و العرو�س التقنية و  املالية يف جل�سة علنية على ال�ساعة الثانية و الن�سف )14:30 ( زوال 
مبقر البلدية �سايل ابتداء من تاريخ الإيداع العرو�س و يف حالة ما اإذا كان هذا اليوم عطلة يوؤجل هذا الأخري اىل يوم العمل املوايل 

يف نف�س ال�ساعة و يعترب هذا الإعالن دعوة حل�سور املتعهدين 
يبقى املتعهدون ملزمون بعرو�سهم مدة 03 ا�سهر ابتداء من اأخر اجل لإيداع العرو�س اإ�سافة اىل مدة حت�سري العرو�س 

ANEP N°:  1916016212الو�سط:2019/07/18
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والد الأ�صري عمر �صالح يروي �صورا من 
الأمل امل�صتمر باعتقاله ومتديده

بعد عذابات التفتي�س على حاجز "اجللمة "، افرت�س املواطن ال�صتيني �صمري �صالح �صالح ، االر�س اأمام با�صات 
ال�صليب االأحمر يف ذروة موجة احلر ال�صديدة بانتظار حلظة انطالقة احلافالت لزيارة جنله االأ�صري عمر 

يف �صجن "جلبوع "، لتبداأ حمطة االأمل الثالثة  ، ويقول " ال يوجد اأمامنا �صوى ال�صرب مهما كانت الظروف حتى 
نتمكن من زيارة ابننا الذي ما زال موقوفًا منذ 21 �صهراً ، ع�صنا كل حلظة فيها �صنوف العذاب واالمل ، ابتداءاً من 
اعتقاله وحتى اليوم "، وي�صيف " االحتالل ي�صتخدم كل الطرق لعقابنا وال�صغط علينا وحتويلة رحلة الزيارة 

التي ننتظرها على اأحر من اجلمر لوجع ومعاناة حتى نتوقف عن زيارة وروؤية ابنائنا ، لكن مل ولن نتخلى عنهم ، 
فهم كل حياتنا ولن نعي�س دونهم ".

تقرير:  علي �صمودي

االأمل االأول ..
جنني  غرب  كفردان  قرية   يف 
عقدين  قبل  عمر  الأ�سري  ولد   ،
يف  التا�سع  ليكون   ، الزمن  من 
 ، نفر   13 من  املكونة  عائلته 
 " خالد  اأبو  لوالده  بالن�سبة  لكنه 
عندي  فهو   .. والأقرب  الأحب 
م�سيت  ..ولو  كلها  الدنيا  ي�ساوي 
بلدتي  من  القدام  على  زاحفاً 
لل�سجن حتى اأراه لن اتردد حلظة 
طيب  �ساب  ابني   " وي�سيف   ،"
ل�رسته  وحمب  بنا  بار   ، وخلوق 
فيها  وعا�ش  تربى  التي  وبلدته 
ال�سف  حتى  مبدار�سها  وتعلم 
العا�رس ، وب�سبب ظروفنا ، �سحى 
مب�ستقبله وتعلم مهنة البناء التي 
عمل فيها حتى اعتقاله "، ويكمل 
" عمر منذ �سغره ي�سلي وملتزم 
دينياً ، خلوق وطيب القلب ، ومل 
ق�سى   ، بال�سيا�سة  يتدخل  يكن 
التي  والعائلة  العمل  بني  حياته 
الأمل  لنعي�ش  باعتقاله  �سدمت 
طوال  يتوقف  مل  والذي  الأول 

الفرتة املا�سية " .

حرارة ال�صم�س واللقاء ..
 ، احلارقة  ال�سم�ش  ا�سعة  رغم 
خالد  على  اأبو  املواطن  وا�سل 
اجللمة  معرب  من  الخرى  اجلهة 
انتظار   ، لل�سجن  مبا�رسة  املوؤدية 
اأهايل  من  البا�ش  حمولة  اكتمال 
ال�سوق  حرارة  لكن   ، الأ�رسى 
خالل  جعلته   ، احلنني  وم�ساعر 
حديثه ين�سى مرور اأكرث من �ساعة 
، ويقول " هذه املعاناة ل ت�ساوي 
عندما  الأكرب  املنا  اأمام  �سيئاً 
منزلنا  الحتالل  جنود  اقتحم 
2017/11/7  ،كان  فجر تاريخ 
العادية  النوم  ا�سرتاحة  يف  عمر 
بعد عودته من يوم العمل ال�ساق ، 
قلقنا  رغم  اجلنود  بكرثة  نهتم  مل 
، فال يوجد مبنزلنا مطلوبني وكل 
 ،" طبيعية  حياة  يعي�سون  ابنائنا 
وي�سيف " تغري امل�سهد ، و�سعرنا 
�ساهدنا  عندما  وغ�سىة  بوجع 
من  كبدي  فلذة  يتنزعون  اجلنود 
مل   ، بال�سبب  ابالغنا  دون  بيننا 
ولحقتهم   ، بوداعه  لنا  ي�سمحوا 
اعرفه  الذي  ابني  تخاطب  عيوين 
جيداً ، لكنهم قيدوه واعتقلوا قلبي 

معه ".

االأمل الثاين ..
جل�ست العائلة تنتظر عودة عمر ، 
فاجلميع كان ي�سعر بظلم العتقال 
والأمل  اليام  مرت  لكن   ، اجلائر 
واجواء  الأ�رسة  حياة  يف  يخيم 
املنزل ، ويقول الوالد اأبو خالد " 
توجهت لكافة املوؤ�س�سات ملعرفة 
�سبب انتزاع ابني وظلم الحتالل له 
لكن �سمتهم وامل�سري املجهول   ،
زاد اوجاعنا واأملنا والأيام مت�سي 
 " وي�سيف   ،" مقطوعة  واخباره 
 ، والدته  وبكت   ، بال  لنا  يهداأ  مل 
والقلق  اخلوف  �سدة  من  وتاأملنا 
انه  علمنا  حتى  ابني  م�سري  على 
�سجن  يف  التحقيق  رهن  حمتجز 
ل�سباب  زيارته  منع  مع  اجللمة 
امنية "، ويكمل " تفاقمت معاناتنا 
والأيام مت�سى ونحن جنهل م�سري 
ابني حتى ق�سى عدة �سهور يف تلك 
الزنازين الرهيبة حتى �سعرنا  اننا 
من  نتجرع  امل�سري  نف�ش  يف  معه 

كاأ�ش الوجع والمل والعذاب.

االأمل الثالث ..
،خالل  الأمل  رحلة  ا�ستمرت 
تنقل عمر بني ال�سجون .. اجللمة 

جلبوع  حتى  وجمدو  وع�سقالن 
فاطمة  ل  اخلم�سينية  ووالدته   ،
كل  يف   " وتقول   ، دموعها  جتف 
احلك  ع�سنا   ، اعتقاله  من  حلظة 
خا�سة  العمر  حلظات  وا�سعب 
وما  املحاكم  جل�سات  خالل 
نتعر�ش له من ممار�سات واو�ساع 
فحتى   ، ظاملة  وانتهاكات 
وت�سيف   ،" ممنوع  اليه  احلديث 
" منذ اعتقاله حتى اليوم ، جرى 
مرات   10 املحكمة  على  عر�سه 
توقيفه  ميددون  جل�سة  كل  ويف   ،
لو  الذين  ال�سجانني  يحا�رسه   ،
متكنوا حلرمونا من روؤيته ، وبلغة 
كل  يف  عمر  مع  نتوا�سل  العيون 
اللحظات  بع�ش  ن�سرتق   ، جل�سة 
العاملني  لرب  الدعوات  وتتكرر 
هذا  كل  من  ونرتاح  الينا  ليعود 
الوجع والمل ، فال نعرف اىل متى 

�ست�سمر حماكمته حتى اليوم.

اأمل ال يتوقف ..
 " اأمل ل يتوقف .. هكذا هي حياة 
الوالد  قال   .." اأ�سري  عائلة  كل 
ال�ساعة  اأبو خالد بعدما جتاوزت 
مع  زال  وما   ، �سباحاً  العا�رسة 

اأهايل الأ�رسى يقبعون حتت اأ�سعة 
با�سات  تتحرك  اأن  دون  ال�سم�ش 
الحتالل  فالقانون   ، ال�سليب 
بكافة  الأهايل  كل  يفر�ش جتميع 
نحو  معا  لتنطلق  احلافالت 
اأو  قانون  اأي   " ويقول   ، ال�سجون 
�رسيعة جتيز كل هذا الظلم ومن 
يتحمل وزر هذا العذاب ، ي�رسقون 
يف  ويحتجزونهم  ابنائنا  حياة 
�سجونهم ويعاقبوننا حتى نزورهم 
كفردان  يف  منزلنا  نغادر   ..
ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحاً رغم اننا 
ل ننام ليلة الزيارة ، ومنر برحلة 
 " ويكمل   ،" ن�سل  حتى  عذاب 
بثالثة  ، منر  اجللمة  حاجز  على 
واأيل  ج�سدي  تفتي�ش  مراحل 
اأو  طفل  يراعون  ل   ، وكهربائي 
ال�سيف  يف  المل  ونعي�ش  عجوز 
وال�ستاء فال فرق ول ميكن العبور 
دون كل املحطات "، ويتابع " اأمل 
يف املرور والتفتي�ش ثم النتظار 
 ، ال�سجن  اىل  الو�سول  حتى 
ا�سعة  حتت  نحتجز  وهناك 
علينا  تغلق  �ساحة  يف  ال�سم�ش 
جتربة  لنعي�ش  اجلنود  وبحرا�سة 
حتى  اأخر  واأمل  بوجه  ال�سجن 

تاأتي حلظة الزيارة مبحطات اأمل 
3 حمطات  على  تفتي�ش   ، اخرى 
نخ�رس  ل  حتى  ب�سرب  نتحملها 

الزيارة ".

االأمل واالأمل ..
العبور  قبل   " الأ�سري  والد  يقول 
يحتجزنا   ، الزيارة  لغرفة 
ويغلقون  �سغرية  بغرفة  اجلنود 
حركتنا  ويراقبون  علينا  البواب 
حت�سي  التي  الكامريات  من 
للتفتي�ش  خ�سوعنا  رغم  انفا�سنا 
احلقيقي  باملعنى  ن�سعر  هنا   ،
امل�ساعر  نخفي  لكن   ، لل�سجن 
الذين  احبتنا  على  نوؤثر  ل  حتى 
 " وي�سيف  ب�سوق"،  ينتظروننا 
غرفة الزيارة ، اخر حمطة �سجن 
لنا ، فكل �سيء ممنوع ، والهاتف 
التي  �سوقنا  بنريان  يحرتق  من 
ن�سمع  عندما  لأمل  املنا  حتول 
العالية  هاماتهم  ونرى  ا�سواتهم 
وابت�ساماتهم اجلميلة .. تت�ساقط 
ارواحنا  وتتالحم  اجلدران 
ويتجدد املنا بلقاء احلرية الذي 
الغربة  ليل  مهما طال  نراه قريباً 

وظلم ال�سجان ".

الأ�رسى  مركز  مدير   طالب 
راأفت  املحرر  الأ�سري  للدرا�سات 
احلقوقية  املوؤ�س�سات  حمدونة  
الحتالل  على  بال�سغط  والدولية 
لنقاذ حياة الأ�رسى الفل�سطينيني 
ال�رسائيلية  ال�سجون  املر�سى يف 
يف اأعقاب ا�ست�سهاد  الأ�سري ن�رس 
يف  فجار  بيت  بلدة  من  طقاطقة 
بيت حلم  .  وقال حمدونة اأن دولة 
التعذيب  �سيا�سة  اتبعت  الحتالل 
والعدامات  واجل�سدى  النف�سى 
اأ�ساليب  ع�رسات  اإىل  واأ�سار   ،
متار�سه  التى  اجل�سدى  التعذيب 
ال�رسائيلى  الحتالل  �سلطات 
واملعتقلني  الأ�رسى  بحق 
حلظة  منذ  يف  الفل�سطينيني 
التحقيق  باأقبية  مروراً  العتقال 

للح�سول على العرتافات بالقوة ، 
وحتى خالل العتقال يف ال�سجون 
القمعات امل�ستمرة لالأ�رسى  اأثناء 
، مثل ال�رسب املربح وبالب�ساطري 
ذات الروؤو�ش املعدنية ، و تغطية 
باأنواعه  وال�سبح   ، والراأ�ش  الوجه 
واأ�ساليب   ، املختلفة  واأ�سكاله 
العنيف، والتقييد من اخللف  الهز 
واحلرمان   ، ق�سري  كر�سى  على 
وا�ستخدام   ، احلاجة  ق�ساء  من 
الأ�رسى  حالة  ،وجتاهل  اجلروح 
�سيا�سة  وممار�سة  ال�سحية 
مع  وخا�سة  الطبي  ال�ستهتار 
وملن   ، املزمنة  الأمرا�ش  ذوي 
يحتاجون لعمليات جراحية ، الأمر 
الأ�سا�سية  للمبادىء  املخالف 
اعتمدتها  التي  ال�سجناء  ملعاملة 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 
1979 و 1990م على التوايل والتي 
اأكدت على حماية �سحة ال�سجناء 
لالأ�سخا�ش  الطبية  والرعاية 
اعتربت  والتي   ، املحتجزين 
اجلانب  هذا  يف  خمالفة  اأي  اأن 
الغري  املعاملة  درجة  اإىل  يرقى 
املحرر حمدونة  واأكد   . ان�سانية  
اأن ال�سكوت على جرمية ا�ست�سهاد 
طقاطقة �سي�ساعف قائمة �سهداء 
وحذر   ، الأ�سرية  الوطنية  احلركة 
فى  الطبى  ال�ستهتار  �سيا�سة  من 
زيارة  باأهمية  وطالب   ، ال�سجون 
جمريات  على  والطالع  الأ�رسى 
حياتهم وح�رس مر�ساهم وال�سماح 
عمليات  لإجراء  الطبية  للطواقم 
بحاجة  هم  ملن  عاجلة  جراحية 

للتعرف  بتدخل  وطالب   ، لذلك 
املعتقلني  وفاة  اأ�سباب  على 
الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل 
والتي  الأ�رس  من  خروجهم  وبعد 
مفزعاً  كابو�ساً  ت�سكل  اأ�سبحت 
التخل�ش  ويجب  الأ�رسى  لأهايل 
اعتباروطالب  كل  حتت  منه 
العاملة  الدولية  املوؤ�س�سات 
حياة  بانقاذ  ال�سحة  جمال  يف 
الفل�سطينيني املر�سى يف ال�سجون 
من  يعانون  ممن  الإ�رسائيلية 
الع�رسات  ومنهم  خمتلفة  اأمرا�ش 
مزمنة  اأمرا�ش  من  يعانى  ممن 
وال�رسطان  والقلب  كالغ�رسوف 
واأمرا�ش  والربو  الكلوي  الف�سل  و 
اأخرى. واأ�ساف حمدونة اأن هنالك 
 " الأ�رسى املر�سى   خطورة على 

بالرملة  مراج   �سجن  مب�ست�سفى 
مرتدية  �سحية  بحالة  كونهم   "
وهنالك خطر حقيقى على حياتهم 
وعدم  الطبى  ال�ستهتار  نتيجة 
ال�سحية  والعناية  الرعاية  توفري 
والفحو�سات  الالزمة  والدوية 

الأمر   ، لالأ�رسى  الدورية  الطبية 
ال�سحايا  من  املزيد  يخلف  الذى 
يف  الحتالل  ا�ستمرار  حال  يف 
دولية  �سغوطات  دون  �سيا�سته 
جدية من اأجل انقاذ حياة املر�سى 

منهم قبل فوات الأوان .

مدير مركز االأ�صرى للدرا�صات االأ�صري املحرر راأفت حمدونة

الحتالل يتحمل م�صوؤولية ا�صت�صهاد ع�صرات الأ�صرى واملحررين
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ويف ت�رصيح للمن�سق العام للتحالف 
الأوروبي ملنا�رصة اأ�رصى فل�سطني 
ا�ستياءه  عن  اأعرب  احلمد  خالد 
ميار�سها  التي  الب�سعة  للجرائم 
اأ�رصانا  بحق  الإ�رصائيلي  ال�سجان 
واأن  ال�سجون  داخل  الفل�سطينيني 
لي�ست  هي  الب�سعة  اجلرمية  تلك 
�سهداء  عدد  بلغ  حيث  الأويل 
الحتالل  �سجون  داخل  الأ�رصى 
220 اأ�سريا فل�سطينيا واأن م�سل�سل 
م�ستمر  ال�سهيوين  والجرام  القتل 
ال�سجون  داخل  اأ�رصانا  بحق 
جرائم  هي  وتلك  الإ�رصائيلية 
الدويل  املجتمع  حيث  منظمة 
يغ�ض الب�رص عنها ول يحا�سبهم ، 
القمع  مار�ض  الإ�رصائيلي  ال�سجان 
"ن�سار  الأ�سري  بحق  والتعذيب 

اإيل  اأدي  مما  طقاطقة"  ماجد 
اجلرمية  لي�ست  وهي  ا�ست�سهاده 
ظل  يف  الأخرية  تكون  ولن  الأويل 
وحماية  الدويل  القانون  غياب 
املجتمع  تخلي  ظل  ،ويف  اأ�رصانا 
والكيل  واجباته  عن  الدويل 
مبكيالني يف ق�سية اأ�رصى فل�سطني 
فهم اأ�رصى حرب ولي�سوا جمرمون 

.
املوؤ�س�سات  كافة  البيان  وطالب 
لأ�رصى  احلماية  بتوفري  الدولية 
فل�سطني الذين يتعر�سون لل�سغط 
اجل�سدي  والتعذيب  النف�سي 
ذويهم  وحرمان  التغذية  و�سوء 
لالإهمال  ويتعر�سون  زياراتهم  من 
يف  املتعمدة  واملماطلة  الطبي 
اإح�ساءات  وت�سري  العالج  تقدمي 

داخل  املر�سي  الأ�رصى  عدد  باأن 
�سجون الحتالل الإ�رصائيلي وفقا 
اإيل "هيئة �سوؤون الأ�رصى" يف ني�سان 
اأ�سري،  اإىل )1800(  2018 قد و�سل 
من   )%27.7( ن�سبته  ما  وي�سكلون 
جمموع الأ�رصى الذي بلغ عددهم 
)6500( اأ�سري، واأن من بني الأ�رصى 
املر�سى هناك قرابة )700( اأ�سري 
اإىل تدخل عالجي عاجل،  بحاجة 
الأمر  بال�رصطان،  م�سابون  بينهم 
ملواد  فا�سحاً  خرقاً  ي�سكل  الذي 
والرابعة  الثالثة  جنيف  اتفاقيتي 
)املواد )29 و30 و31( من اتفاقية 
و92(   91( واملواد  الثالثة،  جنيف 
من اتفاقية جنيف الرابعة(، والتي 
اأوجبت حق العالج والرعاية الطبية، 
لالأ�رصى  املنا�سبة  الأدوية  وتوفري 

الفحو�سات  واإجراء  املر�سى، 
خطوة  ويف  لهم،  الدورية  الطبية 
الأ�رصي  جعلت  الأويل  لي�ست 
يخو�سونها وهي الإ�رصاب املفتوح 
الإداري  لالعتقال  رف�سا  للطعام 
وال�سطهاد  الظلم  عن  تعبريا 
اإليه داخل �سجون  الذي يتعر�سون 

الحتالل الإ�رصائيلي.
تن�سيق  جلان  طالبت  اخلتام  ويف 
التحالف الأوروبي ملنا�رصة اأ�رصى 
الفل�سطينية  ال�سلطة  فل�سطني 
ب�سئون  املخت�سة  الهيئات  بكافة 
التحرك  �رصورة  علي  الأ�رصى 
الدولية  الفوري وخماطبة اجلهات 
الأبطال  ا�رصانا  حماية  اجل  من 
نوؤكد  واأي�سا  الحتالل  �سجون  يف 
الفل�سطينية  الوحدة  �رصورة  علي 

الت�سدي  اجل  من  الفل�سطينية 
حتاك  التي  املوؤامرات  لكافة 
وبوحدتنا  الفل�سطيني  �سعبنا  �سد 
اهدافنا  حتقيق  نحو  اقرب  نكون 

دولتنا  اإقامة  يف  امل�رصوعة 
القد�ض  وعا�سمتها  الفل�سطينية 
الأبطال  ا�رصانا  وحترير  ال�رصيف 

وعودة الالجئني .

�سد جرائم الحتالل الإ�سرائيلي..

جلنة تن�سيق �لتحالف �لأوروبي ملنا�سرة �أ�سرى 
فل�سطني ت�سدر بيان ��ستنكار

اأ�سدر التحالف الأوروبي ملنا�سرة اأ�سرى فل�سطني من خالل جلنة تن�سيق التحالف بيان ا�ستنكار �سد جرائم الحتالل الإ�سرائيلي بحق اأ�سرى فل�سطني واجلرمية الب�سعة التي 
ارتكبها الحتالل بحق الأ�سري "ن�سار ماجد عمر طقاطقة " مما اأدي اإىل ا�ست�سهاده اليوم داخل �سجون الحتالل الإ�سرائيلي بالعزل النفرادي حتت التعذيب  .

�ل�سهيد �لأ�سري ن�سار ماجد طقاطقة
بقلم :�سامي ابراهيم فودة 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
َدُقوا  ِمَن امْلُوؤِْمِننَي ِرَجاٌل �سَ
َ َعلَيِْه َفِمنُْهْم  َما َعاَهُدوا اهلَلهّ
َمْن  َوِمنُْهْم  نَْحبَُه  ى  َق�سَ َمْن 
تَبِْدياًل  لُوا  بََدهّ َوَما  يَنْتَِظُر 

"�سدق اهلل العظيم"..
�سهيداً  العال  اإىل  اأرتقى 
الثالثاء  يوم  �سباح 
2019/7/16م  املوافق 
ماجد  ن�سار  البطل  الأ�سري 
من  البالغ  طقاطقة  عمر 
بلدة  من  عاًما  العمر31 
�رصق  جنوب  فجار"  "بيت 
)جنوب  حلم  بيت  مدينة 
املحتلة(  الغربية  ال�سفة 
يف  النفرادي  العزل  داخل 
الرملة  "نيت�سان"  �سجن 
الإ�رصائيلي، ب�سبب التعذيب 
املتعمد  الطبي  والإهمال 
يزال موقوًفا وقيد  وهو ما 
التي  الفرتة  وهي  التحقيق، 
الأ�رصى  فيها  يتعر�ض 
على  التحقيق  اأقبية  داخل 
املخابرات  �سبط  اأيدي 
بيت"  ال�سني  ال�سهيوين" 
التعذيب  اأنواع  لأق�سى 
وعلى  واجل�سدي،  النف�سي 
م�سلحة  اإدارة  ابلغت  الفور 
الأ�رصى  الحتالل  �سجون 
ال�سري  ا�ست�سهاد  عن 

العدد  اأثناء  طقاطقة 
كافة  واغلقت  ال�سباحي 
املحامني  ومنع  ال�سجون 
الغ�سب  ت�ساعد  من  خوفاً 
قبل  من  الفعل  وردات 
ا�ست�سهاد  على  الأ�رصى 

ال�سري طقاطقة...
اجلرمية  هذه  وتعد 
جرائم  من  واحدة  النكراء 
بارد  بدًم  تنفذ  التي  القتل 
جرائم  ل�سجل  وت�ساف 
الحتالل الأ�سود امل�ستمرة 
الأ�رصى  بحق  واملمنهجة 
�سعبنا  وبحق  البوا�سل 
دون  الأبي  الفل�سطيني 
قانوين،  او  دويل  رادع 
ال�سجون  اإدارة  داأبت  حيث 
الإ�رصائيلية على مدار عمر 
من  الإ�رصائيلي  الحتالل 
الأ�رصى  تعذيب  يف  التفنن 
الفل�سطينيني القابعني خلف 
كان  �سواء  ال�رص،  ق�سبان 
ذلك عرب التعذيب اجل�سدي 
والنف�سي اأو الإهمال الطبي 
غري  باأماكن  واحتجازهم 

مالئمة.. 
الأ�سري  اعتقال  جرى  علماً 
بعد  طقاطقة  ال�سهيد 
واإغالق  املنطقة  حما�رصة 
منزل  ومداهمة  نوافذها 
عائلته بتاريخ 2019/6/19م 
وتفتي�سه والعبث مبحتوياته 

همجي،  ب�سكل  وتخريبها 
مل  الحتالل  قوات  فاإن 
وتخريب  باعتقاله  تكتفي 
املنزل  حمتويات  وتدمري 
والن�ساء  الأطفال  واإرهاب 
مرة  عادت  ال�سن،  وكبار 
الأ�سري  ومعها  اأخرى 
الأيدي  مكبل  طقاطقة 
نحو  قبل  ذويه  منزل  اإىل 
اعتقاله  من  اأ�سبوعني 
بتاريخ 2019/7/9م لتفتي�سه 
�رصباً  ب�رصبة  وقامت 
اإىل  تعيده  اأن  قبل  مربحاً 
مركز اجللمة للتحقيق وبعد 
ا�سبوعني مت نقله اىل عزل 
ل�ستكمال  الرملة  نيت�سان 
حيث  معه،  التحقيق 
التحقيق  اقبية  يف  تعر�ض 
والعنيف  قا�سى  لتعذيب 
مما ادى اىل تدهور و�سعه 
الحتالل  ورف�ض  ال�سحي 
نقله  اأو  له  العالج  تقدمي 
الذى  الأمر  للم�ست�سفى 
�سباح  ا�ست�سهاده  اىل  اأدى 

اليوم . 
البطل/  ال�سهيد  وبارتقاء 
ن�سار طقاطقة يرتفع عدد 
الوطنية  احلركة  �سهداء 
معتقالت  يف  الأ�سرية 
معتقالت  يف  الحتالل 
الحتالل منذ 1967، ارتفع 

اإىل 220 �سهيًدا.

ال�سهيد  الأ�سري  اأن  علماً 
يعاين  يكن  مل  ن�سار  البطل 
�سحية  م�ساكل  اأية  من 
اإطالقاً ولي�ض من املر�سى 
الطعام  عن  امل�رصبني  اأو 
الأول  العتقال  هذا  وياأتي 
ن�سار  ال�سهيد  ولالأ�سري  له 
ووالده  غريه،  اأ�سقاء  �ستة 

الذي هو يف ذمة اهلل. 
ومن هنا وعلى �سطور مقايل 
الر�سمية  اجلهات  نطالب 
فوراً  والدولية  واحلقوقية 
حتقيق  جلنة  بت�سكيل 
اأ�سباب  ملعرفة  حمايدة 
طقاطقة  الأ�سري  ا�ست�سهاد 
�سجون  زنازين  داخل 
الحتالل ال�رصائيلي وكافة 
والوطنية  احلركة  �سهداء 
يف  اأرتقوا  الذين  ال�سرية 
وخارجها  ال�سجون  غياهب 
للجم  العاجل  والتحرك 
ممار�سة  عن  الحتالل 

القتل البطيء بحق اأ�رصانا
واأ�سرياتنا املاجدات...

ل�سهدائنا  واخللود  املجد 
البرار

واحلرية كل احلرية لأ�رصانا 
من  املاجدات  واأ�سرياتنا 

�سجون الحتالل
للقتلة  والعار  واخلزي 

املجرمني

بقلم : ثامر �سباعنه

لكم  توهب  املوت  اطلبوا 
ماح�سل  وهذا  احلياه.. 
نور..  رامي  الأ�سري  مع 
وحمل  ال�سهادة  طلب  فقد 
مع�سكر  واقتحم  �سالحه 
الحتالل وخا�ض معركه مع 
جنود الحتالل لأكرث من 40 
 17 ج�سده  واأ�سابت  دقيقة 
ر�سا�سه يف كل اأنحاء ج�سده 
مينعه  مل  كله  ذلك  اأن  اإل 
اأن  اإىل  املعركه  اإكمال  من 
انتهى ر�سا�ض �سالحه، وهنا 
ام�سك به اجلنود الحتالليه 
ال�سباط  اأحد  و�سع  وقد   ،
رامي  راأ�ض  على  م�سد�سه 
فاأجابه  تريد  ماذا  له  وقال 
فقام  ال�سهاده  اأريد  رامي: 
ر�سا�ستني  باإطالق  ال�سابط 
احرتقت  رامي  راأ�ض  على 
قد  اأنه  رامي  راأ�سه،وظن 
اأيام  بعد  لكن  متنى  ما  نال 
يف  نف�سه  ليجد  ا�ستيقظ 

احدى امل�سايف الحتالليه.
الأ�سري رامي حممد نور من 
يف  واملولود  نابل�ض  مدينة 
يف  وتعلم  در�ض   1978/1/3
نابل�ض وح�سل على  مدار�ض 
لكن  العامه  الثانويه  �سهادة 

املاديه  الظروف  ونتيجه 
يف  الدرا�سه  لعدم  ا�سطر 
�سفوف  يف  وعمل  اجلامعه 
لل�سلطه  المنيه  الجهزة 
رامي  على  حكم  الوطنية، 
بال�سجن املوؤبد اربع مرات .
التي  ال�سابات  كل  رغم 
انه ذلك مل  ال  رامي  بج�سد 
يف  امل�سي  من  رامي  مينع 
حياته، فهو ميار�ض الريا�سه 
ال�سباحيه معظم اليام، كما 
للدرا�سه  بالت�سجيل  قام  انه 
اجلامعيه يف اجلامعه العربيه 
لكن الحتالل منعه من اكمال 
ذلك ال انه ا�رص على اكمال 
درا�سته وبالفعل يدر�ض رامي 
الآن يف فرع جامعه الق�سى 
اكرث  ومعه  �سطه  �سجن  يف 

من 30 اأ�سريا.
كانت  نور..  رامي  يقول 
علي  ال�رص  ايام  اأ�سعب 
والدي  بوفاة  علمت  يوم 
اخي  وا�ست�سهاد  ووالدتي 
رامي  والدة  توفيت  فلقد   .
اثناء وجوده يف ال�رص ودون 
او  وداعها  من  يتمكن  ان 
امل�ساركه يف دفنها وجنازتها 
وبعد ا�سبوع واحد فقط على 
وفاة  خرب  جاء  الوالدة  وفاة 
والد رامي وقد احتار ال�رصى 

بخرب  رامي  �سيخربون  كيف 
وفاة والده وهو ليزال حزينا 
ولكن   ، والدته  وفاة  على 
وبعد تفكري طويل وتردد قرر 
رامي  ا�سدقاء  ال�رصى  احد 
بهذا احلدث احلزين  اخباره 
والديه  رامي  ليفقد  واملوؤمل 
فقط  واحد  ا�سبوع  خالل 
ودون ان يتمكن من وداعهم، 
الفقد  رحله  تنتهي  ومل 
احلد  هذا  اىل  رامي  مع 
خرب  جاء  قليلة  ا�سهر  فبعد 

ا�ست�سهاد اخيه ال�سغر.
يف  اعتقل  نور  رامي 
حتى  ولزال   2002/2/25
يقبع  ال�سطر  هذه  كتابه 
ويعاين  الحتالل  �سجون  يف 
يوم  منذ  ا�سابات  عدة  من 
�سجون  ادارة  ان  ال  اعتقاله 
تقدمي  يف  متاطل  الحتالل 
رغم  له،  املنا�سب  العالج 
باأن  ال�سجون  اطباء  اقرار 
عمليات  لعدة  بحاجه  رامي 

�رصورية .
وكربياء..جراح  فداء 
وانتماء.. وال�ستمرار بالعطاء 
وموا�سلة  الق�سبان  خلف 
والت�سحية  الن�سال  م�سوار 
هكذا  الأمر...  كلف  مهما 

هم الأ�رصى .

�لأ�سري ر�مي نور ... رحلة مع 
�ملوت و�لأمل و�لأمل..
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جيدة  م�ستويات  بوغبا  قدم 
الدوري  يف  الأخري  املو�سم  يف 
الإجنليزي فقد �سجل 13 هدًفا 
و�سنع 9 اآخرين من امل�ساركة يف 
35 لقاء وكان يلعب الفرن�سي يف 
والو�سط  الو�سط  حمور  مركزي 
املتقدم يف معظم املباريات يف 
 2-1-3-4  ،1-3-2-4 خطط 
ال26  ذو  �سارك  بينما  و3-3-4، 
الدوري  يف  لقاء   27 يف  عاًما 
الإجنليزي ومتكن من ت�سجيل 6 
اأهداف مع �سناعته ل10 اآخرين 
حيث لعب يف مركز حمور الو�سط 

يف خطط 4-2-3-1 و3-3-4.

املراوغة والتحكم يف الكرة

املراوغات  متو�سط  انخف�ض 
اإىل   2.8 من  الفرن�سي  لالعب 
1.7 يف املباراة وارتفع متو�سط 
�سغط  نتيجة  للكرة  فقدانه 
 1.5 من  كبري  ب�سكل  اخل�سم 

وحافظ  املباراة  يف   2.5 اإىل 
على ذات متو�سط فقدانه للكرة 
نتيجة اللم�ض اخلطاأ والذي كان 

2.1 يف املباراة.
الو�سط  مركز  يف  بوغبا  �سارك 
جعله  الذي  الأمر  املهاجم 
اأمام دفاع اخل�سم  فري�سة �سهلة 
وبالتايل اأ�سبح من ال�سهل فقدانه 
للكرة نتيجة ال�سغط عليه �سواء 
من دفاع اخل�سم اأو خط و�سطه 
متو�سط  انخف�ض  وكذلك 
حاجة  عدم  ب�سبب  املراوغات 
الفردية  للمهارات  املركز  هذا 

من الالعب.

التمرير و�صناعة الفر�س

الفر�ض  خلق  متو�سط  ارتفع 
اإىل   1.4 من  طفيفة  بن�سبة 
انخف�ض  ولكن  املباراة  يف   1.6
يف  التمريرات  عدد  متو�سط 
 59.1 اإىل   63.7 من  املباريات 
وكذلك  املباراة  يف  متريرة 
اإىل   %85.3 من  دقتها  تدهورت 

.%82.8
التمريرات  عدد  يتاأثر  مل 
كبري  ب�سكل  لالعب  احلا�سمة 
 9 اإىل   10 من  انخف�ست  فقد 
من  بالرغم  حا�سمة  متريرات 
الفر�ض  خلق  متو�سط  ارتفاع 
واجه  يونايتد  مان�س�سرت  اأن  اإل 
اإنهاء  بع�ض امل�ساكل خا�سة مع 

الفر�ض.

الفعالية الهجومية 

حت�سنت الفعالية الهجومية لبول 
ارتفع  فقد  وا�سح  ب�سكل  بوغبا 
 2.8 من  الت�سديدات  متو�سط 
يف  تطور  مع  املباراة  يف   3 اإىل 
وكذلك   %66 اإىل   %38 دقتها من 
فقد ارتفعت ح�سيلته التهديفية 
من خالل ت�سجيله 13 هدًفا بدلً 
اأهداف فقط يف   6 ت�سجيله  من 

مو�سم 2018/2017.
الو�سط  مركز  بوغبا يف  توظيف 
يف  رئي�سًيا  �سببًا  كان  املتقدم 
�سد  الهجومية  فعاليته  حت�سني 

اأ�سبح  حيث  اخل�سم  مرمى 
ارتفاع  يف  ت�سبب  مما  اأقرب 
عدد الت�سديدات ب�سكل ملحوظ 
ول  الدقة  يف  وا�سح  وحت�سن 
ميكن ن�سيان اأنه الالعب املنوط 

بت�سديد ركالت اجلزاء لفريقه.
امل�صاهمة الدفاعية

كبري  اختالف  هناك  يكن  مل 
بوغبا  لبول  الدفاعي  الأداء  يف 
ارتفع  حيث  الأخري  املو�سم  يف 
بن�سبة  التدخالت  متو�سط 
يف   1.3 اإىل   1.2 من  �سئيلة 
متو�سط  انخف�ض  ولكن  املباراة 
 0.5 اإىل   0.8 من  العرتا�سات 

يف املباراة.
من  يونايتد  مان�س�سرت  ا�ستفاد 
متقدمة  مراكز  يف  بوغبا  وجود 
فقد جنح يف ا�سرتداد الكثري من 
اخل�سم  دفاع  اأمام خط  الكرات 
الذي ل يجيد املراوغة، لذا مل 
لالعب  الدفاعية  الأرقام  تتغري 

ب�سكل كبري.

جنم مان�ص�صرت يونايتد املتمرد

مقارنة بني �أد�ء بول بوغبا يف �آخر مو�ضمني
بني مو�صمني هي فقرة نو�صح من خاللها الإختالف بني اأداء اأبرز الالعبني خالل اأخر مو�صمني وكيف اأثر 

ذلك على م�صتوى الالعب وهل كان لالأف�صل اأم لالأ�صواأ.

توخيل يرحب برحيل نيمار.. ويتهرب من كوتينيو
املدير  توخيل،  توما�ض  يجد  ل 
جريمان،  �سان  لباري�ض  الفني 
النجم  عن  ال�ستغناء  يف  م�سكلة 
خالل  �سيلفا،  دا  نيمار  الربازيلي 

فرتة النتقالت ال�سيفية اجلارية.
العمل  اإمكانية  عن  �ُسئل  فعندما 
بدون نيمار يف املو�سم اجلديد، قال 
ل�سحيفة  ت�رصيحات  خالل  توخيل 
»لو باريزيان« الفرن�سية: »اأنا جاهز 
كل  على  التاأقلم  يجب  �سيء،  لكل 
�سديدة،  والتعامل مبرونة  الظروف 
وطاملا تواجد نيمار �ساأعمل معه«.

واأردف: »ب�سكل عام ل اأجد م�سكلة 
من  وفرة  لوجود  الإعداد،  فرتة  يف 
ما  بعك�ض  املع�سكر،  يف  الالعبني 
بداية املو�سم املا�سي،  حدث قبل 
كما اأن لعبي الربازيل ب�سدد العودة 
)متوز(،  يوليو   31 يوم  للتدريبات 
اإدين�سون  قليلة  باأيام  و�سي�سبقهم 

كافاين«.
بالفعل  اأبلغني  »نيمار  ووا�سل: 
املو�سم  بنهاية  الرحيل  يف  برغبته 
املا�سي، والآن ل اأعلم ما �سيحدث، 
النادي،  واإدارة  الالعب  بني  فالأمر 
اأنا  املفاو�سات،  يف  اأ�سارك  ولن 

املدرب  فقط«وا�ستطرد  مدرب 
الأملاين: »اإذا تواجد نيمار �ساأعمل 
من  حمبط  بالطبع  اأنني  رغم  معه، 

تاأخر ان�سمامه لفرتة الإعداد«.
بدنيا  برناجما  يوؤدي  »هو  واأ�ساف: 
مهمة  خطوة  يف  يومني،  ملدة  قويا 
تدربوا  زمالءه  اأن  خا�سًة  لتجهيزه، 
م�ستعدين  ليكونوا  اأ�سبوع،  ملدة 
ونف�ض  ودية،  مباراة  اأول  خلو�ض 
الأمر ي�رصي على نيمار، فهو ما زال 

لعبا ب�سفوف بي اإ�ض جي«.
فيليبي  قدوم  اإمكانية  وب�ساأن 
مقابل  بر�سلونة،  لعب  كوتينيو، 
توخيل:  قال  نيمار،  عن  ال�ستغناء 
هذا  اآخر،  لعب  عن  ت�ساألوين  »ل 

لي�ض هديف يف الوقت احلايل«.
ثغرة الو�صط

ويف �سياق اآخر، اأكد مدرب بورو�سيا 
دورمتوند ال�سابق اأنه يحتاج لالعب 

على  التعليق  راف�سا  مدافع،  و�سط 
ما تردد عن اهتمامه ب�سم ال�سنغايل 
اإيفرتون  لعب  جاي،  اإدري�سا 

الإجنليزي.
هرييرا  اأندير  اأدى  »لقد  وتابع: 
يف  املدافع  الو�سط  لعب  مهام 
عبدو  وبان�سمام  دري�سدن،  ودية 
اأي�سا  ميكننا  الدفاع،  لكتيبة  ديالو 
جمددا  ماركينيو�ض  على  العتماد 
»اإل  الو�سط«وا�ستدرك:  خط  يف 
املركز  هذا  لتدعيم  بحاجة  اأننا 
املدير  اأناق�ض  املو�سم،  بداية  قبل 
الريا�سي ليوناردو ونتبادل الآراء يف 
هذا ال�ساأن، والتعاون بيننا جيد«ومل 
مبهاجمه  الإ�سادة  توخيل  ين�ض 
�سجل  الذي  مبابي،  كيليان  ال�ساب 
على   )1-6( الفوز  خالل  هدفني 

دري�سدن وديا.
»كيليان  قائاًل:  ت�رصيحاته  وختم 
يحتفل بالأهداف يف املباريات مثل 
للت�سجيل  يتطلع  فهو  التدريبات، 
التزامه  اأي�سا  واأعجبني  دائما، 
بالواجبات الدفاعية.. لقد بدا عليه 
الأول  اليوم  منذ  وال�سعادة  الرتكيز 

لفرتة الإعداد«.

بر�ضلونة يطرح �ضيناريو 
جديد� ل�ضفقة نيمار

العاملية،  ال�سحف  وا�سلت 
كوالي�ض  تناول  الأربعاء،  اأم�ض 
املفاو�سات بني بر�سلونة وباري�ض 
النجم  عودة  حول  جريمان،  �سان 
اإىل  �سيلفا  دا  نيمار  الربازيلي 
الكتالوين، خالل املريكاتو  النادي 

ال�سيفي اجلاري.
�سحيفة  ك�سفت  ال�سدد،  هذا  ويف 
خطة  عن  الفرن�سية  »ليكيب« 
اأجل  من  البار�سا،  لإدارة  جديدة 

ا�ستعادة نيمار ب�سفقة تبادلية.
النادي  م�سوؤويل  اأن  اإىل  واأ�سارت 
عن  بال�ستغناء  رحبوا  الكتالوين، 
اإيفان  الكرواتي،  الو�سط  لعب 
الربازيلي،  والنجم  راكيتيت�ض، 
ان�سمام  مقابل  كوتينيو،  فيليبي 

نيمار.
اإدارة البار�سا باملبادلة  ومل تكتف 
فقط، بل طرحت اأي�سا مبلغا ماليا 
قيمته 40 مليون يورو، اإ�سافة اإىل 

كوتينيو وراكيتيت�ض.
�سابقة قد  تقارير �سحفية  وكانت 
هذه  �سمن  اأخرى  اأ�سماء  طرحت 
اأومتيتي  �سامويل  مثل  ال�سفقة، 
وكليمنت لينجليت وعثمان دميبلي 
ونيل�سون �سيميدو وذكرت �سحيفة 
اأم�ض،  الربيطانية،  �سن«  »ذا 
�سان  رئي�ض  اخلليفي،  نا�رص  اأن 
جريمان، مل يقبل عر�ض بر�سلونة 
دميبلي  مقابل  نيمار،  ل�سم 
مليون   36 اإىل  بالإ�سافة  وكوتينيو 

اإ�سرتليني.

اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  قال 
اإدارة  تعنت  اإن  الأربعاء،  اأم�ض 
مان�س�سرت يونايتد ب�ساأن مطالبها 
جنم  عن  لال�ستغناء  املادية 
بوغبا،  بول  الفرن�سي  الفريق، 
ريال  على  ال�سعب  من  يجعل 
مدريد ال�ستمرار يف املفاو�سات 

للتعاقد معه.
"ماركا"  �سحيفة  وذكرت 
يتم�سك  اليونايتد  اأن  املدريدية، 
مليون   200 على  باحل�سول 
عاما(،   26( بوجبا  لبيع  يورو 
�سعوبة  من  يزيد  الذي  الأمر 
اقرتاب  مع  خا�سًة  املفاو�سات، 
�سوق  اأيام  اآخر  اأوت،   8 يوم 

النتقالت ال�سيفية.
عن  بوجبا  رحيل  اأن  اأ�سافت  و 
اأمرا  اأ�سبح  احلمر"  "ال�سياطني 
اأن  اإىل  م�سريًة  املنال،  �سعب 
امللكي،  للفريق  الفني  املدير 
يعرف  �سار  زيدان،  الدين  زين 
اإدارة  رف�ض  ظل  يف  ذلك، 
وكذلك  التفاو�ض،  مان�س�سرت 
و�سعتها  التي  املرتفعة  للقيمة 

لال�ستغناء عن الفرن�سي.
لبوغبا  ال�سوقية  القيمة  وتبلغ 
وي�ستمر  يورو،  مليون   100 حاليا 
عقده مع يونايتد الذي ان�سم اإليه 
يوفنتو�ض،  من  قادما   2016 يف 

حتى �سيف 2021.

مان�ض�ضرت يونايتد يقتل حلم 
ريال مدريد ببوجبا

يونايتد،  نيوكا�سل  نادي  اأعلن 
املمتاز  الإجنليزي  للدوري  املنتمي 
برو�ض  �ستيف  تعيني  القدم،  لكرة 
ال�سابق  وينزداي  �سيفيلد  مدرب 
اليوم  �سنوات   3 ملدة  مبدئي  بعقد 
مدرب  برو�ض  و�سيتوىل  الأربعاء. 
واأ�ستون  �سيتي  وهال  �سندرلند 
عاما،   58 عمره  البالغ  ال�سابق  فيال 
رافاييل  لالإ�سباين  خلفا  امل�سوؤولية 
بينيتيز، الذي رحل بعد نهاية عقده 

يف  الإخفاق  عقب  املا�سي،  ال�سهر 
مايك  مع  جديد  اتفاق  اإىل  التو�سل 

اآ�سلي مالك النادي.
املركز  وينزداي  �سيفيلد  واحتل 
الدرجة  دوري  فرق  ترتيب  يف   12
»ت�سامبيون�سيب«  الإجنليزي  الأوىل 
املو�سم املا�سي، بر�سيد 64 نقطة، 
مناف�ساته  نيوكا�سل  اأنهى  حني  يف 
 13 املركز  حمتال  الربميريليج  يف 

بر�سيد 45 نقطة.

ر�ضميا.. �ضتيف برو�س مدير� 
فنيا لنيوكا�ضل



ريا�ضةاخلمي�س 18  جويلية  2019  املوافـق  ل15 ذو القعدة   1440هـ 13

اأعلن الحتاد الإفريقي لكرة القدم 
املنتخبات  ت�صنيف  عن  »كاف«، 
امل�صاركة يف ت�صفيات بطولة كاأ�س 
املقرر   2021 الإفريقية  الأمم 

اإقامتها يف الكامريون.
يف  املنتخبات  ت�صنيف  وجاء 

القرعة كالتايل:

امل�ستوى الأول
 اجلزائر، بوركينا فا�صو، الكامريون، 
�صاحل العاج )كوت ديفوار(، م�رص، 
نيجرييا،  املغرب،  مايل،  غانا، 
ال�صنغال  الدميقراطية،  الكونغو 

وتون�س.
امل�ستوى الثاين:

الكونغو،  الأخ�رص،  الراأ�س  بنني،   
ليبيا،  كينيا،  غينيا،  الغابون، 
موريتانيا، النيجر، جنوب اإفريقيا، 

اأوغندا وزامبيا.

امل�ستوى الثالث: 
غينيا  الو�صطى،  اإفريقيا  اأنغول، 
مالوي،  مدغ�صقر،  بي�صاو، 
�صرياليون،  ناميبيا،  موزمبيق، 
توغو  تنزانيا،  ال�صودان، 

وزميبابوي.

امل�ستوى الرابع
القمر،  جزر  بوت�صوانا،  بوروندي، 
اإثيوبيا، اإي�صواتيني، رواندا، لي�صوتو 

وغينيا ال�صتوائية.

امل�ستوى اخلام�س
ليبرييا،  غامبيا،  جيبوتي،  ت�صاد، 
جزر  تومي،  �صاو  موري�صيو�س، 

�صي�صل وجنوب ال�صودان.
امل�رصية  العا�صمة  وت�صت�صيف 
والتي  الت�صفيات،  قرعة  القاهرة 

تقام اليوم اخلمي�س.

املواجهة  هذه  انتظار  ويف 
يف  املنتخبني  بني  اخلام�صة 
نهائيات كاأ�س اأمم افريقيا، ت�صري 
اجلزائر  ان  اإىل  الإح�صائيات 
خالل  من  متفوقة  دوما  كانت 
حتقيقها لثالثة انت�صارات مقابل 
العامل  اأن  يعني  ما  واحد،  تعادل 
يف  ن�صبيا  ي�صب  الب�صيكولوجي 
على  العازمني  »اخل�رص«  �صالح 
اإنهاء مغامرتهم بتتويج قاري يليق  

بتفانيهم و م�صوارهم املمتاز.
�صتلعب  املقابلة  كانت  اإن  و 
امل�صتطيل  فوق  لعبا   22 بني 
�صيكون  التناف�س  فاإّن  الأخ�رص، 
الوطني  الناخب  بني  اأ�صده   على 
جمال بلما�صي و نظريه ال�صنغايل 
األيو �صي�صي، باعتبار اأن املدربني 
قد خطفا الأ�صواء يف هذه الدورة 
مرموقني  مدربني  على  تفوقا  و 
من �صاكلة هريف رونار )املغرب(، 
حتى  او  )م�رص(  جريا�س  األن 

خافيري اغريي )م�رص(.
التي  ال�صداقة  عالقة  ورغم 
بحكم  �صنوات  منذ  تربطهما 
بفرن�صا،  احلي  بنف�س  ترعرعهما 
اإل التناف�س بني بلما�صي و �صي�صي 
ل  اأخرى  مقابلة  مبثابة  �صيكون 
املوجودة  تلك  عن  �رصا�صة  تقل 
ان  و  وحتى  امللعب  اأر�صية  فوق 
بدت املعطيات متيل ن�صبيا لكفة 
مقابلة  يف  تفوق  الذي  اجلزائري 
�صي�صي،  فاإن  املجموعات،  دور 
الفنية  العار�صة  يتوىل  الذي 
 ،2015 �صنة  منذ  بالده  ملنتخب 
الثاأر  اأجل  من  كل جهوده  �صيبذل 
من الهزمية الأوىل و اأهم من ذلك 
قاري  لقب  اول  ال�صنغال  اهداء 

لها.
�صيكون  الت�صكيلة،  �صعيد  على  و 
الوطني  املنتخب  تعداد 
با�صتثناء غياب  كامال،  اجلزائري 
ب�صبب  عطال  يو�صف  املدافع 

على  لها  تعر�س  التي  الإ�صابة 
كوت  مواجهة  يف  الكتف  م�صتوى 
ديفوار. بالإ�صافة اىل عدم وجود 
»اخل�رص«،  اي عقوبة يف �صفوف 

بعد جناح بن 
قديورة  و  نا�رص  وبن  �صبعيني 
ت�صييع  من  يتخوفون  كانوا  الذين 
النهائي، من انهاء مواجهة املربع 
اي  بدون  نيجرييا  �صد  الذهبي 

بطاقة.
املنتخب  �صيحر�س  جهته،  من 
خدمات  من  املبتور  ال�صنغايل 
)نادي  كوليبايل  خاليدو  مدافعه 
العقوبة،  ب�صبب  اليطايل(  نابويل 
�صجل  يف  ا�صمه  كتابة  على 
املناف�صة لأول مرة، بعد 17 �صنة 
من هزميته يف نهائي دورة 2002 
املتوجة  الكامريون  اأمام  بباماكو 
بعد   )3-2( الرتجيح  ب�رصبات 
التعادل  بنتيجة  املواجهة  انتهاء 

.)0-0(
على  احلكام  جلنة  ان  ومعلوم 
لكرة  الإفريقي  الحتاد  م�صتوى 
مهمة  ا�صندت  قد  »كاف«  القدم 
النهائية  املقابلة  هذه  ادارة 
غوميز  فيكتور  اإفريقي  للجنوب 
مواطنه  مب�صاعدة  فريتا�س  دي 
فا�صتوين  �صورو  و  �صيويال  زاكيلي 
من لي�صوتو. اأما احلكم الرابع فهو 

الكونغويل جون جاك ندال. 

مل  الذي  الوطني،-  فاملنتخب 
للذهاب  عليه  يراهن  اأحد  يكن 
بعيدا يف هذه املغامرة القارية-، 
اأدى م�صوارا اأقل ما يقال عنه انه 
كان باهرا و مميزا، متكن خالله 
من اإزاحة كل الفرق التي واجهها 
يف طريقه مبا فيها عمالقا الكرة 
الإفريقية كوت ديفوار و نيجرييا، 
وجنح  بف�صل اللم�صة »ال�صحرية« 
بلما�صي  جمال  الوطني  للناخب 
من بلوغ النهائي و تن�صيب نف�صه 

بلقب  للتتويج  املر�صح  موقع  يف 
الدورة التي ن�صطت لأول مرة من 

قبل 24 بلدا.
الكاأ�س  من  الأول  الدور  ومنذ 
الفريق  ابدى  الإفريقية، 
و  ا�صتعدادات  اجلزائري 
و  اجلميع  اأده�صت  موؤهالت 
جعلته ي�صتحق و�صف »املنتخب 
توايل  مع  اأبان،  الذي  املتكامل« 
اأكرث  انه  الأدوار،  و  املقابالت 
اجدرهم  و  تنظيما  املنتخبات 

املق�صى   - الكامريون  بخالفة 
على  النهائي-  ثمن  الدور  يف 

عر�س الكرة الفريقية.
وعليه، �صيكون املنتخب ال�صنغايل 
بقيادة جنمه �صاديو ماين، لعب 
الجنليزي،  ليفربول  نادي 
يف  الأخري  و  املقبل  التحدي 
قبل  بلما�صي  جمال  كتيبة  وجه 
تعليق النجمة الثانية، بعد الأوىل 
و الوحيدة للجزائر التي حتققت 
قبل 29 �صنة و حتديدا يف دورة 

1990 التي جرت باجلزائر.
ففي �صهر مار�س من �صنة 1990، 
قيادة  حتت  »اخل�رص«،  متكن 
كرمايل  احلميد  عبد  املرحوم 
اأول  اجلزائر  اإهداء  من  اآنذاك، 
يف  الفوز  عقب  لها،  قاري  لقب 
ح�صاب  على  النهائية  املقابلة 
الهدف  بف�صل   )0-1( نيجرييا 
و  وجاين.  �رصيف  �صجله  الذي 
�صنوات   10 قبل  اجلزائر  كانت 
بلغت  قد   )1980( ذلك  من 

لها الذي انهزمت  النهائي الأول 
البلد  اأمام نيجرييا، منتخب  فيه 

املنظم بنتيجة 0-3.
ريا�س حمرز  رفاق  وتبقى رغبة 
كبرية جدا من اأجل اإعادة اجناز 
كتابة  ثم  ومن  الت�صعينات  جيل 
كرة  تاريخ  يف  جديدة  �صفحة 
القدم اجلزائرية، بالرغم من اأّن 
املهمة تبدو �صعبة اأمام ت�صكيلة 
ترتيب  تت�صدر  قوية  �صنغالية 
على  الإفريقية  املنتخبات 

امل�صتوى العاملي  )املركز ال22 
يف الرتتيب الأخري للفيفا(.

اجلزائرية  للت�صكيلتني  و�صبق 
دور  يف  اللتقاء  ال�صنغالية  و 
الفوز  عاد  اين  املجموعات، 
 0-1 بنتيجة  الوطني  للمنتخب 
�صجله  الذي  الهدف  بف�صل 
يو�صف باليلي، علما اأن اجلزائر 
ال�صنغال  اأمام  اأبدا  تنهزم  مل 
كاأ�س  من  النهائية  املرحلة  يف 

اإفريقيا. 

نهائي كاأ�س اإفريقيا كان 2019
قلوب 40 مليون جزائري معلقة

 بامللعب الدويل للقاهرة
�سيكون املنتخب اجلزائري لكرة القدم على موعد مع التاريخ, عند مواجهته يوم اجلمعة 

لنظريه ال�سنغايل يف نهائي الطبعة ال32 من كاأ�س امم افريقيا )م�سر2019-( بامللعب 
الدويل للقاهرة ابتداء من ال�ساعة الثامنة م�ساء بتوقيت اجلزائر.

مواجهة مبا�ضرة بني بلما�ضي و اليو �ضي�ضي

ق.ر

اأمم  كاأ�س  انتهاء  بعد  مبا�رصة 
من  العديد  �صيدخل  اأفريقيا 
�صوق  اجلزائريني  الالعبني 
النتقالت بقوة نظري امل�صتويات 
»كان  يف  قدموها  التي  الرائعة 
للمباراة  اأهلتهم  والتي   ،»2019
القارية  امل�صابقة  من  النهائية 
اإىل  الالعبني  بع�س  و�صي�صعى 
تغيري الأجواء مع ارتفاع اأ�صهمهم 
خالل ال�صهر اجلاري، وي�صتعر�س  
عددا  التايل  التقرير  خالل  من 
لتغيري  املر�صحة  الأ�صماء  من 

م�صتقبلها يف املو�صم اجلديد.

اإ�سماعيل بن نا�سر على 
اأبواب ميالن 

علم  من مقربني من جنم اإمبويل 
واجلزائر، اإ�صماعيل بن نا�رص اأن 
اإىل  انتقاله  عقد  �صيوقع  الأخري 
ميالن بعد انتهاء مناف�صات كاأ�س 
الالعب  كان  بعدما  اأفريقيا،  اأمم 
�صمن  عاما   21 العمر  من  البالغ 
الأندية  من  العديد  اهتمامات 
واآر�صنال،  دورمتوند  اأبرزها 

اإ�صافة اإىل نابويل.

عرو�س قوية لرباعي 
الدفاع

املنتخب  دفاع  خط  يعترب 
دفاع  خط  اأقوى  ثاين  اجلزائري 
�صباك  تهتز  فلم   ،2019 كان  يف 
اخل�رص �صوى مرتني فقط، وذلك 
جمال  القوي،  الرباعي  بف�صل 
ورامي  ماندي،  وعي�صى  بلعمري، 
بن �صبعيني، ويو�صف عطال )قبل 

اإ�صابته(.

اأمام  منيعا  �صدا  الرباعي  و�صكل 
يف  قابلوها  التي  املنتخبات  كل 
ليجذبوا  الأفريقية،  الأمم  كاأ�س 
انتظار  يف  بقوة،  اإليهم  الأنظار 
يف  خا�صة  املنا�صبة،  العرو�س 

اأوروبا.
من  بلعمري  خروج  املرجح  ومن 
تفوق  بعدما  ال�صعودي،  ال�صباب 
اأبدت  اإذ  البطولة،  نف�صه يف  على 
اهتمامها  عدة  فرن�صية  اأندية 
بالن�صبة  نف�صه  والأمر  بالالعب، 
بيتي�س،  لعب  ماندي  لعي�صى 
روما  نادي  اهتمام  نال  الذي 

الإيطايل، وفقا لبع�س التقارير.
فلديه  �صبعيني  بن  رامي  اأما 
رين  عن  للرحيل  الأخ�رص  ال�صوء 
الفرن�صي، مع تلقيه عرو�صا عدة 
الإ�صباين،  اإ�صبيلية  من  اأبرزها 
حني  يف  الأملاين،  وهوفنهامي 
زاهرا  عطال  م�صتقبل  يبقى 
يف  ني�س  مع  املميز  اأدائه  بعد 
اأ�صارت  وقد  املنق�صي،  املو�صم 
اأندية  اهتمام  اإىل  عدة  تقارير 
وت�صيل�صي  ميونخ،  بايرن  بحجم 

بخدماته.

اهتمام لفت بالبدلء 

لتحديد  زفان  مهدي  ي�صعى 
وجوده  رغم  الكان،  بعد  م�صتقبله 
احتياطيا مع اخل�رص يف البطولة، 
ر�صم  ميكنه  حرا،  بقائه  ومع 
م�صتقبله بيده، خا�صة مع اهتمام 
نادي نوتنغهام فور�صت الإجنليزي 
بخدماته، وفقا لتقارير �صحفية.

حممد  دخل  اآخر،  جانب  على 
الإيطايل  �صبال  لعب  فار�س 
اإيل  اإ�صافة  نابويل  تطلعات  حيز 
يطلب  حيث  واإ�صبيلية،  �صا�صولو، 
للتخلي عن  يورو  ناديه 15 مليون 

خدماته.

اأونا�س وبراهيمي حتت 
الأنظار

اأمم  يف  الأنظار  اأونا�س  اآدم  لفت 
 3 �صجل  بعدما  احلالية،  اأفريقيا 

اأهداف بات بها �صمن املناف�صني 
رغم  البطولة،  هداف  لقب  على 

م�صاركاته القليلة.
مع  وجهته  اأونا�س  يغري  ورمبا 
نهاية الكان، باخلروج من نابويل، 
وذلك  اخل�رص،  مع  تاألقه  عقب 
من  اأكرب  فر�صة  على  للح�صول 
تلك التي ح�صل عليها يف املو�صم 

املا�صي، بفريق اأن�صيلوتي.
يا�صني  يتواجد  جهته  من 
التزام  اأي  من  احلر  براهيمي 
اآر�صنال،  خمططات  �صمن 
وولفرهامبتون، وو�صت هام اإ�صافة 

اإىل نادي بيتي�س الإ�صباين.

باليلي وفيغويل.. تغيري 
حمتمل

نهاية  الكان  لنهائي  الو�صول  يعد 
مثالية لتاألق يو�صف باليلي، الذي 
الرتجي،  مع  مميز  م�صتوى  قدم 
مدار  على  بالده،  منتخب  مع  ثم 
املو�صم، مما جعل كثري من وكالء 
الالعب  خلف  يلهثون  الالعبني 

لت�صويقه.
عدة  عرو�صا  باليلي  وميتلك 
يتقدمها  العربية،  الدوريات  من 
عر�س برياميدز امل�رصي، وال�صد 
الالعب  لكن  القطريني،  والدحيل 
للدوري  ليعود  وجهته  يغري  قد 
املو�صم  يف  جديد  من  الفرن�صي 
علم   قريب،  �صياق  ويف  املقبل، 
يف  اأملاين  اأعمال  وكيل  بدخول 
فيغويل  �صفيان  مع  مفاو�صات 
لتمثيله يف الفرتة املقبلة، متهيدا 
لنقله للدوري الأملاين يف املو�صم 
املقبل، لينهي جتربته الرتكية مع 

جالطة �رصاي.

مريكاتو �ضاخن يف انتظار جنوم اجلزائر ت�سفيات بطولة كاأ�س الأمم الإفريقية 2021

اجلزائر يف جمموعة نارية



خمطط التحري�ض والال 
مباالة يهددان �صفقة نيمار

بني  ال�سيئة  العالقة  اأن  الأربعاء،  اأم�س  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  اأكد 
اإدارتي بر�سلونة وباري�س �سان جريمان تهدد انتقال الربازيلي نيمار دا 

�سيلفا اإىل »كامب نو« هذا ال�سيف.
ووفًقا ل�سحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، فاإن العالقة املتوترة بني 
الناديني تعود اإىل حماولت بر�سلونة ل�سم لعبني من �سان جريمان يف 
وقت �سابق، مثل تياجو �سيلفا وماركينيو�س واأنخيل دي ماريا واأدريان 
رابيو، وت�سببت هزمية �سان جريمان بنتيجة 6-1 يف زيادة التوتر، لأنها 
اإهانة ريا�سية حتدث يف »كامب نو« بح�سب و�سف  اأكرب  كانت مبثابة 

ال�سحيفة الكتالونية.
وو�سلت العالقة اإىل اأ�سواأ اأحوالها عقب انتقال نيمار اإىل �سان جريمان 
يف �سيف 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة ال�رشط اجلزائي يف عقد 
النجم الربازيلي مع بر�سلونة، واأ�سارت اإىل اأنه خالل اجتماعات رابطة 
الأندية الأوروبية يف املو�سم املا�سي جل�س الرئي�سان جو�سيب ماريا 
بينهما  العالقة  وظهرت  جنب،  اإىل  جنبا  اخلليفي  ونا�رش  بارتوميو 

طبيعية للغاية.
اأن بر�سلونة وراء خمطط حتري�س نيمار  واأفادت باأن اخلليفي يعتقد 
�سد النادي الفرن�سي، ولذلك يديل الالعب بت�رشيحات مثرية ويتاأخر 
هذا  ظل  يف  اأنه  واأو�سحت  للتدريبات،  الن�سمام  عن  م�ستفز  ب�سكل 
اإىل  اأي عالقة تربطه برئي�س بر�سلونة، م�سرية  التوتر، قطع اخلليفي 
اأن »الال مبالة والربود ال�سديد« يحكمان الأجواء بني الرئي�سني، الأمر 

الذي يهدد اإمتام �سفقة نيمار ل�سالح البار�سا.
ويفكر رئي�س �سان جريمان يف اأن بر�سلونة عقب و�سع خمطط التمرد، 
نيمار  التوتر بني  زيادة  ي�سارك يف  وكاأنه مل  بال�سلبية،  التظاهر  حاول 

والنادي الفرن�سي.

ال�صحف االإ�صبانية تن�صغل 
باأزمة بوغبا و�صغوط نيمار

�سلطت ال�سحف الإ�سبانية، ال�سادرة �سباح اأم�س الأربعاء، ال�سوء على 
مت�سك مان�س�سرت يونايتد بالعبه الفرن�سي بول بوجبا، وتعقيد رحيله 
باري�س  اإدارة  على  لل�سغط  نيمار  بالإ�سافة ملحاولت  مدريد،  لريال 

�سان جريمان، من اأجل املوافقة على عودته اإىل بر�سلونة.
وعنونت �سحيفة »ماركا«: »اليونايتد ل يريد خ�سارة بوجبا«.

قيمته  ويُقدر  بالفرن�سي،  متم�سك  الإجنليزي  »النادي  واأ�سافت: 
ال�سفقة معقدة  اأن  يعتقدان  وزيدان  وريال مدريد  يورو،  بـ200 مليون 
للغاية«وتابعت يف �سياق اآخر: »رحيل ما ي�سل اإىل 6 لعبني عن �سفوف 
املريينجي هو الأولوية لإدارة النادي«وعلى ال�سفحة الرئي�سية ل�سحيفة 

»موندو ديبورتيفو« الكتالونية جاء العنوان: »قائمة نيمار«.
واأ�سافت: »نيمار يريد الرحيل الآن، وموقف بر�سلونة �سعب.. الالعب 
ومان�س�سرت  ميونخ،  بايرن  يوفنتو�س،  مدريد،  ريال  على  عر�سه  مت 
يونايتد«ووا�سلت ال�سحيفة: »توخيل يعرف ذلك، والعالقات بني اإدارتي 
للغاية«وخرجت  و�سيئة  مقطوعة  جريمان  �سان  وباري�س  بر�سلونة 
»تاأثري دي يوجن«واأ�سافت: »فاجاأ دي يوجن  بعنوان:  »�سبورت«  �سحيفة 
يف  و�رشعته  للبار�سا،  الأوىل  التدريبات  يف  الفنية  باإمكانياته  اجلميع 
امللعب  »خارج  الالعبني«واأردفت:  بني  الأعلى  هي  بالكرة  التحول 
الهولندي يتحدث مع كل املعجبني، وهو بالفعل يتعلم اللغة الإ�سبانية 

والكتالونية ب�رشعة«.
جريمان،  �سان  عن  الرحيل  يف  نيمار  رغبة  ا  اأي�سً ال�سحيفة  واأبرزت 

وتاأكيد مدربه توما�س توخيل اأنه اأخربه بذلك قبل العطلة.

ل�سنا بوارد احلديث هنا عن 
وبر�سلونة،  نيمار  م�سل�سل 
متوقعة  ت�سكيالت  عن  ل 
للبالوغرانا يف حال التعاقد 
عودته  احتمالت  ل  معه، 
تتم،  اأن  ممكن  كيف  ول 
ولن نتكلم عن �سوابية قرار 
كان  اأن  عدمه،  من  العودة 
من  ول  الالعب  طرف  من 
حمور  الليغا،  بطل  طرف 
نف�سه،  نيمار  عن  احلديث 
وتدليلها  اأخطاءه  تربير  عن 
كرُبت،  مهما  وغفرانها 
»الال  مبداأ  تعظيم  عن 
وجعله  ت�سعريه،  م�سوؤولية«، 

الأعلى �سعراً يف العامل. 
ناأ�سف ملا اآل اليه اأحد اأمهر 
الالعبني يف العامل، من جاور 
ليونيل مي�سي وذّكرنا ببع�س 
من �سحر رونالدينيو والكثري 
كان  ال�سخ�سية،  حياته  من 
اأحد  خالفة  منه  املاأمول 
تاريخ  يف  الالعبني  اأعظم 
ال�ستفادة  بعد  اللعبة، 
الق�سوى من جماورته داخل 

املعلب وخارجه. 
ي�ستعمل  بر�سلونة  زال  ما 
اأهم  ل�ستقطاب  �سالحه 
الذين  الأول  ال�سف  جنوم 
من  مع  جيداً  يُدركون 
�سيتقا�سموا غرفة املالب�س، 
ما زال بر�سلونة يعتمد على 
اإ�سرتاتيجية  يف  مي�سي 
هوؤلء  النتقالت. 
ما  اأهمية  تعلم  النتدابات 
رف�سه نيمار بحثاً عن جمد 
ظل  من  هرب   .. �سخ�سي 

مي�سي اإىل ظل »الأنا«. 
بها  غادر  التي  الطريقة 
ما  جريمان  �سان  اإىل  نيمار 
زالت تداعياتها القت�سادية 
تهيمن على �سوق النتقالت، 
مليون   222 بقيمة  لعب 
يورو غرّي مفاهيم القت�ساد 
وموازين  برّمته  الريا�سي 

اأخالق اللعبة اأي�ساً.
من �سانتو�س اىل 
بر�سلونة.. احللم 

الربازيلي

كانت  البداية 
كاأ�س  نهائي  يف 
بني  لالأندية  العامل 
الربازيلي  �سانتو�س 

انتهت  والتي  وبر�سلونة 
علم  حينها  الأخري،  ل�سالح 
ي�سل  اأن  بد  ل  اأن  نيمار 

عرب  الكبار  م�سايف  اإىل 
اإىل  و�سل  اإليهم،  الن�سمام 
م�سبوهة،  ب�سفقة  بر�سلونة 
بر�سلونة  برئي�س  اأودت 
رو�سيل  �ساندرو  ال�سابق 
غ�سيل  بتهمة  ال�سجن  اإىل 
على  بُنَي  انتقال  الأموال، 
لكنه  للجدل  مثرية  �سفقة 
اأثمر فيما بعد ن�سوج لالعب 
على امل�ستوى الفني، ان�سم 
الربازيليني  الأ�ساطري  لثُلّة 
اللعب  غمار  خا�سوا  الذين 
وكان  الكتلوين  الإقليم  يف 
بع�سهم  م�سري  �سبح  دوماً 

يُ�سيطر على اأفكاره. 
طلبات  كل  بر�سلونة  لّبى 
باإقامة  التكّفل  من  نيمار، 
القبول  اإىل  معه،  اأ�سدقاءه 
الربازيل،  اىل  الدائم  ب�سفره 
تلك  يف  كان  هو  بالنهاية 
لعب  اأف�سل  ثالث  احلقبة 
يف العامل بعد ليونيل مي�سي 
ومتكن  رونالدو  وكري�ستيانو 
دوري  بلقب  التتويج  من 
الثالثية  مو�سم  يف  اأبطال 
بر�سلونة  خطاأ   .2015 عام 

كان الثقة العمياء ب�سالحه: 
مي�سي وتاأثريه، مع العلم 

اأن النادي كان يجب اأن 
ال�سفقة  اأن  اإىل  يتنّبه 
بُنيت  الأ�سا�س  من 

نيمار  اأول،  املال  على 
وثالثاً  ثانياً 

مي�سي. 
مل  مي�سي«  »خالفة  �سالح 
اأن  نيمار لحظ  كافياً،  يكن 
مع  م�ستمرة  مي�سي  م�سرية 
لن  بقي  اأن  واأنه  بر�سلونة 
فاختار  الأول،  الرجل  يكون 
فخ  يف  وقع  لكنه  الرحيل 

اختياره. 
مل يُفكر يف م�سريته كالعب 
برازيلي  كرجل  بل  فقط، 
اأراد  قدم،  كرة  ولعب 
ميلك  نادي  عن  البحث 
الأموال اأولً وثانياً امل�رشوع 
»غروره«  نادي  الريا�سي، 

يُ�ساعي غرور نيمار.
باري�س و�سراء 

االحرتام

اىل  العالقة  طريف  يت�سابه 
�سان  باري�س  احلدود،  اأبعد 
يريدان  ونيمار،  جريمان 
باأي  هدفهما  اإىل  الو�سول 
ثمن ممكن، يريدان اأن يكونا 
لعب  يوجد  ل  الأف�سل، 
نيمار  بقدر  ناديه  يُ�سبه 

و�سان جريمان.
نا�رش  ك�رش 
عقد  اخلليفي 
مع  نيمار 
نة  �سلو بر
كان  حني 
يف  الالعب 
لة  جلو ا

وبقي  لفريقه،  التح�سريية 
اللحظة  هذه  حتى  الالعب 
على  احل�سول  ي�سمن  كي 
مبلغ »بند الولء« الذي ين�س 
على مكافاأة لالعب يف حال 
بقي مع بر�سلونة لـ4 موا�سم، 

ولء ُم�سرتى. 
جريمان  �سان  اعتربه  ما 
عليه  كان  انت�ساراً  حينها 
ان يحذر منه، وقع اخلليفي 
النتقام  �سحية  و�رشكاه 
الرميونتادا،  ليلة  من 
جاهز«  »جناح  �رشاء  اأرادوا 
ب�سور  املدينة  ف�سبغوا 
الالعب واأكرثوا من الأ�سواء 
حتى  الأ�سواء«  »مدينة  يف 
حقيقة  عن  اأعينهم  عمت 
يذهب  ل  الالعب  هذا  ان 
اإىل حيث يريد قلبه بل حيث 
يريد جيبه، عا�رش مي�سي لـ4 
اأ�سبح  اإذا  انه  فظّن  موا�سم 
قادر  فريق  يف  الأول  النجم 
فاإنه  رغباته  له  يُلبي  اأن 
باري�س«  »مي�سي  �سيكون 
الأول  النجم  يكون  اأن  يريد 
ليكون  ي�سعى  فريق  يف 
فبنوا  اأوروبا،  يف  الأف�سل 
عرب  نبذه  حوله  فريقاً  له 
من  املمكنة،  الطرق  كل 
اجلزاء  ركالت  على  �رشاع 
البنود  اإىل �رشخ كبري ب�سبب 
اخليالية يف عقده: 375 األف 
يورو مقابل حتية اجلماهري 
واحرتامهم  املباريات  بعد 
احرتام  اإىل  بالإ�سافة 
املوؤمترات  يف  ال�سحفيني 
املوؤمترات  اإىل  والو�سول 
و  الوقت،  على  ال�سحفية 
حال  يف  يورو  مليون   2.5
باإ�ساءة  تعّر�سه  عدم 

لإدارة ناديه. 
ُغبار  ل  نيمار  موهبة 
التقليل  مُيكن  ل  عليها، 
لكنا  بتاتاً،  منها 
تاأخر  لنُ�سج  بحاجة 
باري�س  حتى  كثرياً، 
وو�سول  ذلك  يعلم 
على  مل�ساعدته  مبابي 
اأول  كان  الفريق«  »حمل 

اعرتاف باخلطاأ. 
�سان  باري�س  ي�ستفد  مل 
بعد  نيمار  من  جريمان 
مو�سمني، مل  يحقق دوري 
ي�سل  مل  بل  اأوروبا،  اأبطال 
لدوري  الذهبي  املربع  اإىل 
الثنائية  حقق  الأبطال، 
الفائت  املو�سم  املحلية 

وهذا املو�سم حقق الدوري 
الفرن�سي وخ�رش الكاأ�س. 

ذهنياً،  م�ستت  الالعب  بات 
عن  يغيب  الإ�سابات،  كثري 
لفريقه،  املواعيد احلا�سمة 
ب�سائعات  دوماً  وحماط 
مدريد  ريال  اىل  النتقال 
بر�سلونة عند كل مفرتق  اأو 
كونه  من  بالرغم  اأزمة  
مع  عقده  ن�سف  يُنهي  مل 

باري�س املمتد اإىل 2022. 

�سارة قيادة الربازيل 
والتدحرج يف عني كرة 

القدم

باتت حُترج  نيمار  ت�رشفات 
وبعد  اليه،  املقربني  اأقرب 
ان �ُسحبت �سارة القيادة من 
تياغو �سيلفا واأعطيت له مع 
كاأ�س القارات مل يرتِق نيمار 
الربازيل،  قادة  م�سايف  اىل 
»قائد  طريقة   اخرتاع  فتم 
منتخب  مع  مباراة«  لكل 
منه  �ُسحبت  الربازيل، 
لداين  تباعاً  واأعطيت 
الفي�س وتياغو، وذلك ب�سبب 
ال�سورة ال�سيئة التي ر�سمها 
العامل 2018  كاأ�س  نيمار يف 
القيا�سي  الرقم  ك�رش  حيث 
لتتعاىل  اأر�ساً  بال�سقوط 
الأ�سوات عن ماهية الدر�س 
الذي  للجيل  يُقدمه  الذي 

يُتابع هذا املنتخب. 
اأكرث  هي  اأر�ساً  �سقوطه 
الأذهان  يف  حمفورة  �سورة 
ل  ا�سمه،  ذكر  يتم  عندما 
لعبي  اأف�سل  من  انه  نذكر 
اأنه قدم لباري�س  العامل، ول 
ما دفعوه لأجله، نيمار حتل 
من لعب رف�س ظل مي�سي، 
وهو حق لأي لعب، لالعب 
وقع يف ُظلمة نف�سه، اإن عاد 
�سيكون  اليوم  بر�سلونة  اإىل 
من  العتذار  على  حُمرب 
ومن  اجلماهري  ومن  النادي 
بعيداً  الـ27  بعمر  نف�سه 
ممكنة،  ذهبية  كرة  اأي  عن 
�سيكون  باري�س  يف  بقي  اإن 
جمرب على العتذار لفريقه 
وجلماهريه، وهو جمرب حتى 
بالرحيل اأن يعتذر اإليه على 

ولء مدفوع الثمن. 
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رحلة نيمار من الظل اإىل العتمة وجتارة االحرتام!

العب بقيمة 222 مليون يورو غيرّ 
مفاهيم االقت�صاد الريا�صي
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فل�سطني املغت�سبة من اأدمي الأر�س اإىل خ�ساب اجل�سد

�سرخة من اأجل حرية الأ�سريات الفل�سطينيات
اأن نحو ربع املتهمني بالعنف اجلن�سي هم من �سباط »رفيعي امل�ستوى«، والربع الآخر من رتبة 

»نقيب« اأو كابنت، بالإ�سافة اإىل �سباط ال�سف و�سباط املهنيني، الذين بلغت ن�سبة اتهامهم 22%، 
وهو ما يعني اأن اأغلبية املتهمني ب�سكاوى العتداءات اجلن�سية، ترتاوح رتبهم من »�سابط ال�سف« 

اإىل الرتب »رفيعة امل�ستوى«.
ا.د. عبد الكاظم العبودي

حقوق الن�سان يف �سجون ا�سرائيل 
:

تتعلق  التي  القوانني  اإىل  بالن�سبة  اأما 
يف  الفل�سطينيات  املعتقالت  بو�سع 
ال�سجون الإ�رسائيلية فاأو�سحت غزاونة: 
) اإن قوات الحتالل هي امل�سئولة عن كل 
النتهاكات واملمار�سات التي تنتهجها يف 
يف  مبا  املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�سي 
الفل�سطينيات  الن�ساء  معاملة  �سوء  ذلك 
من   )12( املادة  وتن�ص  اعتقالهن.  اأثناء 
التو�سية العامة )28( للجنة الق�ساء على 
جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة يف �ساأن 
الأطراف  للدول  الأ�سا�سية  اللتزامات 
ولية  متار�ص  الدول  ]اإن  يلي:  ما  على 
ذلك  اأن  رغم  الأول،  املقام  يف  اإقليمية 
التزامات  اأن  اإل  الدويل.  بالقانون  رهن 
متييز  دون  من  تنطبق  الأطراف  الدول 
�سواء  املواطنني  وغري  املواطنني  على 
وملتم�سي  الالجئني  ي�سمل  مبا  ب�سواء، 
وعدميي  املهاجرين  والعّمال  اللجوء 
اأو  اأرا�سيها،  على  املوجودين  اجلن�سية 
اخلا�سعني لرقابتها الفعلية، حتى واإن مل 
يكونوا داخل اأرا�سيها. فالدول الأطراف 
اإجراءات  من  تتخذه  ما  كل  عن  م�سئولة 
النظر  ب�رسف  الإن�سان،  حقوق  يف  توؤثر 
عما اإذا كان املت�رسرون على اأرا�سيها اأم 

خارجها .(.
الرقم  العامة  التو�سية  ويف   ( واأ�سافت: 
منع  �سياق  يف  املراأة  و�سع  ب�ساأن   )30(
بعد  وما  النزاع  حالت  ويف  النزاعات 
ُذكر  ما  اللجنة  توؤكد  النزاع،  انتهاء 
اللجنة  ]تكرر  الن�ص:  خالل  من  �سابقاً 
اأن  ومفادها   ،28 الرقم  العامة  تو�سيتها 
اأي�ساً  تُطّبق  الأطراف  الدول  التزامات 
خارج حدودها الإقليمية على الأ�سخا�ص 
واإن  الفعلية، حتى  ل�سيطرتها  اخلا�سعني 
اأرا�سيها،  داخل  موجودين  يكونوا  مل 
كل  عن  م�سوؤولة  الأطراف  الدول  واأن 
حقوق  يف  توؤثر  اإجراءات  من  تتخذه  ما 
كان  اإذا  عما  النظر  بغ�ص  الإن�سان، 
الأ�سخا�ص املت�رسرون موجودين داخل 

حدودها الإقليمية اأم خارجها ( .
وتابعت غزاونة: ) توؤكد موؤ�س�سة ال�سمري 
وبناًء  الإن�سان،  وحقوق  الأ�سري  لرعاية 
التي ح�سلت  والت�ساريح  ال�سهادات  على 
واملعتقالت  الأ�سريات  من  عليها 
اأن الحتالل م�ستمر منذ  الفل�سطينيات، 
الأ�سريات  حقوق  انتهاك  يف  عاماً   50
التوقيف  مراكز  يف  الفل�سطينيات 
امل�ست�سفيات  ويف  وال�سجون،  والتحقيق 
ونقاط  واحلواجز  الطبية  والعيادات 
كل  النتهاكات  تلك  وتطاول  التفتي�ص، 
معلمات  من  الفل�سطينيات  الإناث  فئات 
وت�سدد  وطفالت...  واأمهات  وطالبات 
الدول الأطراف يف اتفاقية الق�ساء على 
جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة على انه 
»ل بّد من ا�ستئ�سال اآفة الف�سل العن�رسي 

والتمييز  العن�رسية،  اأ�سكال  وجميع 
وال�ستعمار  وال�ستعمار،  العن�رسي 
الأجنبي  والحتالل  والعدوان  اجلديد 
وال�سيطرة الأجنبية والتدخل يف ال�سوؤون 
الداخلية للدول اإذا اأُريد للرجال والن�ساء 

اأن يتمتعوا بحقوقهم متتعاً كاماًل(.
ال�سمري  موؤ�س�سة  طالبت  جهتها  ومن 
الأع�ساء  الدول  وكل  املتحدة  الأمم 
بال�سغط على اإ�رسائيل لاللتزام بالقانون 
الدويل حلقوق الإن�سان. واأو�ست موؤ�س�سة 
ال�سمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان، 
وموؤ�س�سة CODEPINK يف تقرير لها، 
مت اإ�سداره مبنا�سبة ذكرى اليوم العاملي 
الحتالل  ل�ستمرار  وا�ستنكاراً  للمراأة، 
على  بالعمل  املراأة،  حقوق  انتهاك  يف 
على  عاماً   50 مرور  بعد   ( ياأتي:  ما 
الدويل  للمجتمع  الأوان  اآن  الحتالل، 
واأن  اإ�رسائيل،  على  عقوبات  يفر�ص  ان 
يُخ�سعها للم�ساءلة اجلّدية والفورية بغية 
اإنهاء الحتالل، واأن تعمد الأمم املتحدة 
على  ال�سغط  اإىل  الأع�ساء  الدول  وكل 
الدويل  بالقانون  لاللتزام  الحتالل  دولة 
حلقوق الإن�سان، وتطبيق اتفاقية مناه�سه 
والتي  الإن�سانية  واملعاملة غري  التعذيب 
الق�ساء على  واتفاقية  الكرامات،  تنتهك 

كل اأ�سكال التمييز �سد الن�ساء(.
احلياة بعد ال�سجن 

ماأ�ساة البوح حول الغت�ساب 
والتحر�س اجلن�سي

التحر�ص  �سحايا  اأغلب  ت�سمت  ما  عادة 
عن  الن�ساء  من  الغت�ساب  اأو  اجلن�سي 
من جمتمع  خوفاً  له،  تعر�سن  مبا  البوح 
التي  والتقاليد،  العادات  وبع�ص  رجعي 
�ست�سمها بالعار، اأو �ستلومها بالرغم من 
كونها �سحية، تعر�ست لعتداء. هذا ما 
قد يحدث للن�ساء حول العامل، واإن و�سع 
الأ�سريات الفل�سطينيات ل�سن يف ا�ستثناء، 
وقد ُك�سف  عن ذلك مرة  عندما خرجت 
اإحداهن عرب �سا�سة )اجلزيرة( وحتدثت 
عما تعر�ست له على يد اأفراد من �رسطة 
اقتياد  من  �سنوات  عدة  قبل  الحتالل 
اإىل مركز لل�رسطة بعد منعها من دخول 
جنود  قام  حيث  اغت�سابها.  ثم  القد�ص 
غري  ب�سكل  الأ�سرية  باقتياد  الحتالل 
القد�ص،  يف  مقراتهم  اأحد  اإىل  قانوين 
التحر�ص  ال�رسطة  عنا�رس  اأحد  وبداأ 
اإن تخل�ست من الأول  بها ل�ساعات، فما 
حتى جاء اإليها �رسطي اآخر، وبعد عراك 
وتقول:  اغت�سابها  يف  جنح  وحماولت 
اياه،  بده  اللي  عمل  مني،  اأقوى  كان   [
يف  ما  واأ�رسخ  اأ�رسبه  ظليت  اغت�سبني، 
الأ�سرية   . وقد جتراأت تلك  حد �سمعني 
اأن  بعد  مكرهة  مباأ�ساتها  البوح  على 
اأقاربها على تقدمي �سكوى،  اأحد  اأقنعها 
لكن اأغلق امللف لأكرث من مرة، بحجة اأن 

اجلاين غري معروف.
الأ�سريات  على  ال�سجن  تاأثري  ي�ستمر 
مرور  فبعد  بعد خروجهن،  طويلة  لفرتة 
اإنها   ( الأزرق   تقول  ال�سنوات  ع�رسات 

وجودها  عند  التنف�ص  �سيق  من  تعاين 
بالختناق حتى  وت�سعر  �سيقة  اأماكن  يف 
اأما �سريين  اأثناء دخول دورة املياه(،  يف 
عي�سوي فتقول ) اإنها ما زالت تعاين من 
اآلم يف الظهر والذراعني بعد تقييدها يف 
حتقيقات  فرتة  اأثناء  يف  حديدي  كر�سي 
اإىل  وبالإ�سافة  �سهًرا،  ا�ستمرت  التي 

امل�سكالت ال�سحية(.
ا�ستئناف  من  عي�سوي  �سريين  تتمكن  مل 
من  �سطبها  مت  حيث  كمحامية  عملها 
جدول املحامني نظًرا لإدانتها ال�سابقة.

الرئي�سية  الق�سية  اأن  فران�سي�ص  تعتقد 
التي تعاين منها الأ�سريات ال�سابقات هي 
الفتقار اإىل الدعم النف�سي، حيث تقول: 
لالأ�رسى  املجتمع  بروؤية  يتعلق  “الأمر 
يف  ن�سعهم  فنحن  كاأبطال،  والأ�سريات 
بال�سعف  بال�سعور  لهم  ت�سمح  ل  م�ساحة 

اأو التعبري عن حاجتهن للدعم”.
الالتي  الن�ساء  بع�ص  اإن  الأزرق  تقول 
تعر�سن  ممن  �سخ�سًيا  تعرفهن 
“اإ�رسائيل”  �سجون  داخل  لالغت�ساب 
يقاومن  زلن  ما  ال�سبعينيات،  اأوائل  يف 
اإن بع�سهن  التحدث عن جتربتهن، حتى 
اأننا جميًعا  ي�سعرن باخلجل والعار، رغم 
ويفعلون  اأعداوؤنا  اجلنود  هوؤلء  اأن  نعلم 

ذلك لك�رسنا واإذللنا.
العدد  بهذا  فخرها  عن  الأزرق  واأعربت 
الفل�سطينيات  ال�سيدات  من  ال�سغري 
رغم  العام  العمل  يوا�سلن  الالتي 
نتيجة  لها  يتعر�سن  قد  التي  املخاطر 
الفل�سطيني  ال�رساع  يف  الفعال  دورهن 
الإ�رسائيلي، وتقول خولة:“اإنهن موؤمنات 
متاًما،  الرجال  مثل  دورهن  باأهمية 
مثل  الأ�سياء  ببع�ص  القيام  وي�ستطعن 
الرجال ورمبا اأف�سل منهن، اإنهن يقاتلن 

�سد الحتالل وهذا حقهن”.
مواقف املوؤ�س�سات احلقوقية 

وال�سليب الأحمر الدويل:

        حاولت »دنيا الوطن« التوا�سل مع 
املوؤ�س�سات  وبع�ص  الأحمر،  ال�سليب 
حقوق  بها حفظ  املنوط  احلقوقية 
التي  النتهاكات  وتوثيق  الإن�سان، 
لها، ملعرفة دورها يف حماية  يتعر�سون 
ال�سجون  داخل  الفل�سطينيات  الأ�سريات 
حتى  ردهم  ي�سلنا  مل  لكن  الإ�رسائيلية، 

تاريخ ن�رس حتقيقنا هذا.  
والأو�ساع  الظروف  تلك  خ�سم  ويف 
الفل�سطينيات  الأ�سريات  تعي�ص  املوؤملة، 
غري  اأو�ساع  يف  الحتالل  �سجون  داخل 
يتعر�سن  طويلة،  ول�سنوات  اإن�سانية 
اأ�سكال التعذيب اجل�سدي  خاللها لأب�سع 
والنف�سي، يف ظروف ل تاأخذ بعني العتبار 
ليتف�سى  اخلا�سة؛  الن�سائية  الحتياجات 
بينهن الكثري من الأمرا�ص، وخا�سة تلك 
التنا�سلية  الأع�ساء  على  �سلبًا  توؤثر  التي 
لالإناث، ما يعترب انتهاكاً �سارخاً لقوانني 
وتو�سيات الأمم املتحدة، التي تُقر على 
وقواعد  اجلن�سني،  بني  الفوارق  مراعاة 
»احتجاز ال�سجينات« التي تعرف بقواعد 

اأن  والغريب   ،2010 عام  )بانكوك(، 
اإ�رسائيل جزء منها. 

وح�سب » نيوز ميديا »:  ) لطاملا انتهكت 
حقوق  الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات 
لالأرا�سي  اغت�سابهم  منذ  الفل�سطينيني 
كل  يف  هذا.  يومنا  وحتى  الفل�سطينية، 
فيها  يتعر�ص  جديدة   ماأ�ساة  تكتب  يوم 
جن�سية  اعتداءات  اإىل  الفل�سطينيون 
�سحايا  يتنوع  الغت�ساب.  اإىل حد  ت�سل 
والرجال  الن�ساء  بني  العتداءات  تلك 
الحتالل  يخفي  ما  ودائًما  والأطفال، 
لها  تتعر�ص  التي  ال�سارخة  انتهاكاته 
ال�سجون  الفل�سطينيات يف  الأ�سريات 
ليطوي  الكتمان  من  بنوع  الإ�رسائيلية 
حقوق  لأب�سط  املنافية  جرائمه  �سفحة 
 ( فتاوى  وجود  مع  وخا�سة  الإن�سان، 
اغت�ساب  ال�سهيوين  الكيان  جلنود  جتيز 

الفل�سطينيات يف احلرب”!!(.
منذ  الحتالل  جنود  �سنعها  واجلرائم 
تتعر�ص  حيث  ال�رسعية،  غري  ن�ساأتهم 
العتداءات  اإىل  الفل�سطينيات  الن�ساء 
العتقال  عمليات  خالل  املتكررة 
الحتالل  �سلطات  قبل  من  والتحقيق 
الظروف  مراعاة  دون  الإ�رسائيلية، 
ال�سحية اأو النف�سية لأي من املعتقالت، 
ارتكاب  حد  اإىل  العتداءات  لت�سل 
ممنهج  وتعذيب  جن�سي  حتر�ص  جرائم 
حلقوق  �رسيح  وانتهاك  واغت�ساب، 
منها  بع�سا  و�سنذكر  الطبيعية  الإن�سان 

بال�سواهد.
تعر�ست  فل�سطينية  �سيدة  �سهادة 
لالغت�ساب ) قاومته لكنه كان اأقوى مني، 
ظليت  اغت�سبني،  اإياه،  بده  اللي  عمل 
�سمعني(. حد  يف  ما  واأ�رسخ  اأ�رسبه 
�سهادة  فل�سطينية،  �سيدة  هكذا تروي 
)ت�رسين  اأكتوبر  نهاية  يف  اغت�سابها 
تعر�سها  من  �سنوات  بعد   2017 الأول( 
منع  عندما  احلادثة  واأتت  لالغت�ساب. 
الإ�رسائيلية  الحتالل  �رسطة  من  جنود 
القد�ص،  اإىل  دخولها  من  ال�سيدة 
الأمنية،  املقار  اأحد  اإىل  واقتادوها 
حيث حتر�ص بها اأحد اجلنود، وا�ستمرت 
من  يتمكن  اأن  دون  �ساعات  حماولته 
ليغت�سبها  اآخر  ياأتي  اأن  قبل  اغت�سابها، 

بعد عراك.
ال�سيدة  الآخرين مل حتتمل  وعلى عك�ص 
الكتمان اإذ جلاأت تلك ال�سيدة اإىل الإبالغ 
اأقاربها  اأحد  اأقنعها  بعدما  ر�سمًيّا 
التحقيق الإ�رسائيلية  لكّن وحدة  بذلك، 
دون   [ مرة  من  اأكرث  امللف  اأغلقت 
اجلاين   ( اأن  بحجة   ، التحقيق  ا�ستكمال 
اأفاد  الذي  الوقت  يف   ،) معروف  غري 
فيه حمامي ال�سحية باأن جهات التحقيق 
اأ�رسطة  على  احل�سول  من  متكنه  مل   (
املراقبة  لكامريات  الفيديو  ت�سجيالت 
املوجودة يف مركز ال�رسطة، ومل تعر�ص 
على ال�سحية �سور رجال ال�رسطة الذين 
اجلرمية،  ارتكاب  اأثناء  موجودين  كانوا 

لتحديد اجلاين(.
 اأر�سيف النيابة الع�سكرية الإ�رسائيلية:

الفل�سطينيات  املعتقالت  �سهادات  ومن 
اإىل اأر�سيف النيابة الع�سكرية الإ�رسائيلية 
يكمل م�سل�سل انتهاكات الكيان ال�سهيوين 
ال�سيدة  على  يقت�رس  فال  م�سريه، 
عنها  احلديث  �سلف  التي  الفل�سطينية 
ال�سهيونية  العنجهية  جذور  تتعمق  بل 
�سملت  التي  احلرب  جرائم  لتك�سف 
اغت�ساب،  وحالت  لالأ�رسى،  ت�سفية 

جتاوزتها اإ�رسائيل، دون عقاب اجلناة.
يف هذا ال�سياق قال  »جادي اإيزنكوت« ، 
رئي�ص اأركان جي�ص الحتالل الإ�رسائيلي، 
يف  املجندين  على  مها  عَمّ ر�سالٍة  يف 
)اآذار(  مار�ص  نهاية  ال�سهيوين  الكيان 
منذ  الإ�رسائيلي  اجلي�ص  قّد�ص   ”:2016
احرتام  بينها:  من  مهمة،  قيًما  اإقامته 
ال�سالح،  واحلفاظ على طهارة  الإن�سان، 
يهودي  موروث  اإىل  ت�ستند  القيم  وهذه 

ميتد اإىل �سنوات طويلة م�ست.“
املرا�سل  ي�ستطع  مل  ر�سالة 
الإ�رسائيلي  »اأمري اأورين«  التغا�سي عنها 
وخا�سة بعدما ا�ستفزته كلمات اإيزنكوت 
اأن  معترًبا  ال�سالح   ]طهارة  وبالأخ�ص 
بكلماته ]خطاأً كبرًيا ، ولفت اإىل ما و�سفه 
بــ  ]تاريخ من الف�ساد والعفن يقف وراء 

موروث املعارك .
اإ�رسائيل يف   [ اإّن:  اأورين«   اأمري   « وقال 
تطلق  مل  واجلرائم  العمليات  غالبية 
تعتقلهم  مل  بب�ساطة  لأنها  اأحد  �رساح 
الباب  من �سيا�سة  وبدًل  حتاكمهم  ومل 
الدوار �رسعت اإ�رسائيل الباب عرب قوانني 
انتهت  حني   ( مو�سًحا:  العام(،  العفو 
احلروب الكربى )1948- 1967( مب�ساعر 
ب جميع من �ساركوا فيها  من الن�رس، نُ�سّ
جرائم  اإ�سكات  ومت  الأبطال،  مرتبة  يف 
نُقاتل  احلرب  “يف  �سعار  حتت  احلرب 

ويف الداخل نعفو ون�سامح .
وا�ست�سهد » اأمري اأورين«  بعدد من وقائع 
الع�سكرية  النيابة  ملفات  يف  الغت�ساب، 
امللفات  بغلق  انتهت  والتي  الإ�رسائيلية، 
عمليات  بينها  من  اجلناة،  معاقبة  دون 
مايو   29 ليلة  عكا  يف  وقعت  اغت�ساب 
اأخرى قدم مواطن  )اأيار( 1948، وواقعة 
اأربعة   ( اإن  فيها:  قال  دعوة  فل�سطيني 
منزله  اقتحموا  اإ�رسائيليني  جنود 
واأمر  واغت�سبوا زوجته(،  واأخرجوه منه، 
تلك  يف  بالتحقيق  الرملة  مدينة  قائد 

ا. الواقعة، لكن التحقيق اأغلق اأي�سً
اأخرى،  اغت�ساب  جرمية  وقعت  فيما 
يف   ،1948 الثاين(  )ت�رسين  نوفمرب  يف 

التقى  مقر كتيبة 11 الإ�رسائيلية، حينما 
عربية،  قافلة  اإ�رسائيليني  جنود  اأربعة 
تر�سيحا،  بلدة  من  بالقرب  ت�سري  كانت 
اأحدهم  اغت�سب  فتاتني  وا�ستوقفوا 
الثانية،  اغت�ساب  البقية  وحاول  الأوىل، 
»الفتاتني  اأن  التحقيق  اجلنود يف  وادعى 
الغت�ساب  عملية  الأمر  بداية  قاومتا 
لكنهما بعد ذلك وافقتا عليه بل �ساعدتا 
النائب  دفع  مما  الغت�ساب«؛  تنفيذ  يف 
ما هي  ولكن  اجلنود،  اإىل حماكمة  العام 
اإل اأيام قليلة حتى دخل قرار العفو العام 
حيز التنفيذ ليُطلق �رساح الأربعة جنود.

وت�سمنت جرائم الغت�ساب تلك اغت�ساب 
فتيات �سغريات ال�سن مل يتعدين �سن 18 
لفتاة  جنود  اغت�ساب  بينها  من  عاًما، 
قرية  يف  والديها  اأمام  �سنة،   16 عمرها 
 ،1948 نوفمرب  يف  �سويدان«،  »عراق 
يف  بالتحقيق  الع�سكرية  النيابة  واأمرت 
اجلنوبية  املنطقة  قائد  لكن  الواقعة 
رف�ص تقدمي �سيارة للمحققني، ومل يُجَر 

التحقيق من الأ�سا�ص.
اإفتاء احلاخامات اليهود بجواز اغت�ساب 

الفل�سطينيات!!
 مل يكتف حاخامات ال�سهاينة بالنتهاكات 
اجلن�سية التي تلطخت بها اأيدي جنودهم 
بجوازها  الإفتاء  على  علنا  عمدوا  بل 
حياء،  دون  الأعرا�ص  هتك  ليبيحوا  
احلاخام   ، كرمي«  اإيال   « اأفتى  حيث 
الإ�رسائيلي  الحتالل  جلي�ص  الأكرب 
قائال: )  يجوز جلنود اإ�رسائيل اغت�ساب 
حالة  يف  اليهوديات  وغري  الفل�سطينيات 
للجنود  الأبواب  فتح  ما  احلرب(،  وهذا 
ودفعهم  املعتقلني  لغت�ساب  ال�سهاينة 
لالعرتاف حتت �سغط التعذيب النف�سي 

واجل�سدي وقتلهم يف بع�ص الأوقات.
يجدر القول باأن الكيان ال�سهيوين متادى 
كثريا يف عنجهيته املمنهجة؛ فلم يكتفي 
�سعبها  اغت�سب  حتى  الأر�ص  باغت�ساب 
الذل  اأبى  بعدما  �سوكته  ك�رس  الذي 
جملة  له  اأ�سا�ص  ل  لكيان  والن�سياع 
الفل�سطيني  ال�سعب  وم�سمونا..ويبقى 
ال�سرب  جبل  واأطفاله  ورجاله  بن�سائه 
الحتالل  جي�ص  م�ساجع  �سيق�ص  الذي 

ويغري املعادلة راأ�سا على عقب.
انتهى الق�سم الرابع ويليه الق�سم اخلام�ص 

2019/7/4
واملبحث ي�سم اإحالت ومراجع وهوام�ص 
الق�سم  هذا  لإعداد  بها  ا�ستعنا  عديدة 

والق�سمني اخلام�ص وال�ساد�ص.

الق�سم الرابعاجلزء الأخري من 



كتب اإبراهيم مو�سى 
ا�س:        النَحّ

�أطياَف  تع�شُق/  َوحَدَك  ))كنَت    
�شنبلٍة/ ن�شيتها �ملناجُل/ من وقِت 
َك/ لكنَّما �لريُح ها د�عبتها /  جِدّ
�شفو  تعانق  وظلَّْت  تنحِن/  وَل 
َك/  َجَدّ �أَنّ  لتخربهم  �ل�شماِء/ 
وخبَز  �حلليِب/  كاأ�َس  يغازل  كان 
زوجته  �أَنّ  وتخربهم  �ل�شعرِي/ 
تعانق  وديٍع/  حلٍم  غرَي  تكن/  ل 
�أحالم جّدَك/ كي تزرع �حلَبّ فيه 

...تعِلّمه((
�لق�شائد  لبع�س  نظرنا  و�إذ� 
مثل  �لديو�ن  يف  �لرومان�شية 
– عزوز  – ليلى  ق�شيدة ) فاطمة 
�شنجد   ) ....وغريها  حمكمة   –
ُحب  ُحبَّني:  بني  �لقوي  �لتالزم 
مَرّ  و�إن  حتى  �ل�شعر  وُحب  �ملر�أة 
�ل�شاعر بلحظات من �ل�شمت �لتي 
 « ق�شيدة  يف  عنها  �ل�شاعر  عرَبّ 

�رصخة �لأر�س« حني قال:
))�أخا�شم �ل�ِشعر �أحياًنا فيدفعني/ 
�لأدِب/  من  و�أفكاٌر  �لقو�يف  موج 
من  �ل�ِشعِر  و�شوق  ن�شيدي  هذ� 
بال  �شمًتا  د�خلي  ال  توَغّ �أَمٍد/ 
�حُلُبّ  �شار  �أكرب  �هلل  َخِب/  �شَ
فيِه  تالقو�  للعا�شقني  ُمعتقاًل/ 

بالَطَرِب((.
َْت عنه  ومع ُحب �لأر�س �لذي عرَبّ
�لق�شيدة �ل�شابقة كان حب �لوطن 
�لذي  �لوطن  ذلك  �جلز�ئر«   «
نحن  نعي�س  ما  بقدر  فينا  يعي�س 
�لإن�شان  �أَنّ  �ملعروف  »ومن  فيه, 
وفًقا  ويت�رَصّف  يتكلم   , بيئته  �بن 
و�لأديب  بيئته,  عليه يف  تربَّى  ملا 
يتاأثَّر  �لأَوّل,  �ملقام  يف  �إن�شان 
�لبيئة  ويُعرِبّ عن هذه  ا  �أي�شً ببيئته 
�شعر  �أو  ق�شة  �إبد�عه  خالل  من 
ببيئته  ل�شيًقا  �أو رو�ية, وكلما كان 
ً� عنهاكلما كان �أدبه �شادًقا  , ُمعرِبّ
يُق�شد  ل  �لبيئة هنا  لكن  �أ�شياًل«, 
ي فقط  بها �ملكان مبفهومه �حل�ِشّ
جتاوز  فقد  �لثقايف,  مبفهومه  بل 
�ملفهوم  هذ�  �حلديث  �لنقد 
يت�شل  ا  »وِمَّ للمكان  �ل�شطحي 
ربط   , و�لبيئة  �لإبد�ع  مب�شاألة 
يف  �إليه  و�لنظر  بالو�قع  �لأدب 
�لو�قعية,  �أو  �ملحاكاة  فكرة  �إطار 
ا طوى �لنقد �حلديث  وهذ� كله ِمَّ
�إىل  منه  بدًل  و�جته  �شفحا,  عنه 
بحث �لبيئة �لثقافية, ل �إىل در�س 
كان  �جتماعًيّا  �خلارجي  �لعال 
ت�شويًر�  �لأدب  فلي�س  طبيعًيّا,  �أو 
لظروف  �نعكا�ًشا  �أو  فوتوغر�فيَّا, 
خارجية, كما كان يذهب �إىل ذلك 
�أ�شحاب فكرة �لت�شوير«,و�ل�شاعر 
�ملكان  مع  يتعامل  عقيل  عزوز 
بهذ� �ملفهوم �حلديث �أي �ملكان 
فاجلز�ئر  ثقافية,  بيئة  باعتباره 
مرتبطة يف �لوعي �ل�شعبي ثقافًيّا 

باحلب  �جلدير  �لوطن  بفكرة 
ى  �شَحّ مثلما  �أجله  من  و�لت�شحية 
�شهيد  ون�شف  �ملليون  قبل  من 
�شد �ل�شتعمار �لفرن�شي, لذ� جند 
يف  �أ�شا�شية  �أيقونة  �لوطن  حب 
�لديو�ن, فيقول يف ق�شيدة » ن�شيد 

�جلز�ئر«:
�جلنون/  فوَق  �جلز�ئر  ))�أِحُبّ 
فوق  ر  �لت�شُوّ وفوق  �للزوِم  وفوق 
جميٌل  حلٌم  �لآَن/  هي  �ليقني/ 
�لق�شائِد  جميع  يف  ير�ودين/   /
�أيِنّ  فاأعلن  �لقدميِة/  و�لأغنياِت 

�أحُبّ
 / فيها  ِة  �لأزَقّ �شو�رعها / و�شيق 
هي �لآَن/ �مر�أةٌ حتتويني/ وتفتح 

يل قلبها.....كي يحتويني((.
اأ�سالة تعانق احلداثة

على �مل�شتوى �لفنّي تت�شم ق�شائد 
�ل�شاعر عزوز عقيل د�خل �لديو�ن 
باملحافظة على �لأ�شالة فال جند 
�أو  بعد حد�ثية  ما  فنيَّة  مغامر�ت 
روؤى تك�رص �لتابوهات وتتمرد على 
ودينًيا  �جتماعًيا  �ملوروثة  �لقيم 
�ملتلقي  مع  قطيعة  ي�شنع  ب�شكل 
– كما نرى �أحياًنا عند �لبع�س – 
و�إن ل يخُل �لديو�ن من جماليات 

حد�ثية �شاأ�شري �إليها
�لديو�ن  يف  �لأ�شالة  مظاهر  فمن 
�لإيقاعية  �لبنية  على  �حلفاظ 
بني  ق�شيدته  فتنوعت  �لعرو�شية 
�لق�شيدة �لعمودية �لتي تلتزم وحدة 
�لوزن و�لقافية مع ق�شيدة �لتفعيلة 
�لتي تلتزم بالتفعيلة �لعرو�شية دون 
كل  ويف  عددها  بتثبيت  �للتز�م 
هذ� كان ��شتخد�م �ل�شاعر لبحور 
�لإيقاعية  بنيتها  تتنا�شب  �شعرية 
��شتخد�م  فكان  �ل�شاعر  روؤية  مع 
لأن  بكرثة  و�لكامل  �لب�شيط  بحر 
بنيتهما �لإيقاعية �لهادئة تتنا�شب 
�ل�شاعر  �أر�د  �لتي  �حُلب  مع قيمة 
جانبًا  جند  كما   , عنها  �لتعبري 
و�شاأخ�س  �لقافية  يف  جمياًل 
فاطمة   « ق�شيدة  هنا  باحلديث 
يكتِف  ل  �ل�شاعر  جند  حيث   «
بتكر�ر حرف �لروّي« حرف �مليم 
بعده تاء �لتاأنيث » يف نهاية �أبيات 
�لق�شيدة بل جعل كلمة » فاطمة« 
تنتهي  بحيث  �لروي  حرف  كاأنها 
كل �أبيات �لق�شيدة بكلمة » فاطمة 

» للتعبري عن مدى حبه لها.
�لديو�ن  يف  �لأ�شالة  مظاهر  من 
ا �لتاأثُّر ب�شعر�ء �شابقني مثلما  �أي�شً
جند يف ق�شيدة » �أم يو�شف  و�لتي 
�ل�شاعر  بنونية  بنائها  يف  رنا  تُذِكّ
زيدون«  �بن   « �لكبري  �لأندل�شي 
�شاحب �لوز�رتني وعا�شق �لأمرية 
» وّلدة بنت �مل�شتكفي« حني يقول 

عزوز عقيل:
))يا �أَُمّ يو�شَف هل غابت �أغانينا / 
�أحز�ن ما�شينا  �إنَُّه �خلوُف من  �أم 

�شاخمٌة  �لآَن  �أنِت  يو�شَف  �أَُمّ  يا   /
/ كالنخلة �لآَن يف قلبي تُظِلّينا / 
�أنِت �ل�شموُخ و�أنِت �لبحُر فاكهة / 

�أنِت �لرحيُل �إىل قلِب �مُلحِبّينا((.
ر باملعجم القراآين التاأُثّ

يف  �لأ�شالة  مظاهر  من  كذلك 
�لقر�آين  باملعجم  �لتاأثُّر  �لديو�ن 
وقد  �ل�شعرية  �للغة  م�شتوى  على 
لح هذ� يف �أكرث من مو�شع فنجد 
على �شبيل �ملثال قول �ل�شاعر يف 
ق�شيدة » �ل�شنبلة » يف �س 23 : )) 
قال هذي ع�شاي �شاأرمي �لظالم 
»قال  تعاىل:  بقوله  متاأثًر�   )) بها 
هي ع�شاي �أتوكاأ عليها و�أه�س بها 
على غنمي ويل فيها ماآرب �أخرى 
�لع�شى  وربط  �لعظيم,   �شدق   «
بق�شة  يربطنا  �لرمي  بعملية 
وردت  كما  باأكملها  مو�شى  �شيدنا 
يف �لقر�آن �لكرمي , كما جند قول 
�لتي  ))فمنها   :25 �ل�شاعر يف �س 
تنتظر  �لتي  ومنها  نحبها  ق�شت 
تعاىل:   بقوله  و��شح  تاأثُّر  وهنا   ))
ما  �شدقو�  رجاٌل  �ملوؤمنني  »من 
عاهدو� �هلل عليه فمنهم من ق�شى 
لو�  بَدّ نحبه ومنهم من ينتظر وما 

تبديال«
عتبات الن�س ال�سعري

بع�س  �لديو�ن  يف  تظهر  كما 
�ل�شمات ) ما بعد �حلد�ثية ( منها 
�لن�س  عتبات  من  و�حدة  توظيف 
خلق  �ملنت  ت�شارك  �لتي  �ل�شعري 
 , �لديو�ن  د�خل  و�لروؤية  �لدللة 
حيث   , �ملفتتح  هي  �لعتبة  تلك 
مفتتح  بت�شدير  �ل�شاعر  قام 
فِنّي  عا�شور  لل�شاعر  بعبارة  �أنهاه 
عتبة  هي  �أخرى  عتبة  موظًفا   –
�لذي  �ملفتتح  ذلك   - �لهام�س 
يوحي باحلب و�لأمل يف حني قال:

  ))�شناأتي/ كذ� قالت �لريح/ نحمُل 
وهَج �ملدينِة / نحمل �أ�رص�ر غربتنا 
»و�أنت  بد�أنا /  �لآَن ها قد  /نحلم 

�لذي منحتك �ملدينة تذكرة«
 ) �حلد�ثية  بعد  ما   ( �ل�شمات  من 
�لطابع  توظيف  ا  �أي�شً �لديو�ن  يف 
�ل�رصد  على  يقوم  �لذي  �لق�ش�شي 
تو�فر  جند  بل  �حلكاية  وطابع 
لتتحول  ا  �أي�شً �ل�شخ�شيات  عن�رص 
�ل�رصد  هذ�  مع  �ل�شعرية  �ل�شورة 
�جلزئية  �ل�شورة  من  �لق�ش�شي 
�لتي تقوم على �ملجاز )) ت�شبيه �أو 
��شتعارة �أو كناية (( �إىل �شورة كليَّة 
متكامل  م�شهد  و�شف  على  تقوم 
ولعل  وتفا�شيله  عنا�رصه  بكل 
�لديو�ن  بها  عنون  �لتي  �لق�شيدة 
�مللمح  هذ�  على  �شاهد  خري 
ولنقر�أ مًعا ذلك �ملقطع منها حيث 

يقول �ل�شاعر:
�لوحيد/  �أبوك  وكان  �شغاًر�  ))ُكنَّا 
ي�شتهي  يعلمنا/  �أن  ي�شتهي  �لذي 

كل �شيء
�شوى  ل�شيء  ل   / يَُدهلِلُ  �أبوه  وكان 
َحِلّ لغٍز / �أماَم �شيوِخ �لقبيلِة / ُكنَّا 
جميًعا و�شيًخا �أتى قريًة / قيل عنه 

�لكثري((
مفاهيم

من �لقر�ءة �ل�شابقة ميكن �أن نقول 
�إَنّ ديو�ن » �ل�شنبلة » لل�شاعر عزوز 
�ل�شمو  على  روؤيته  يف  يقوم  عقيل 
قيمة  باعتباره  �حلب  بعاطفة 
�إن�شانية رفيعة ل تتوقف عند حب 
يتجاوزها  بل  فقط  للمر�أة  �لرجل 
و�لوطن  و�لنا�س  �لأر�س  حب  �إىل 
و�حلياة يف ق�شيدة حمافظة جتمع 
وق�شيدة  �لعمودية  �لق�شيدة  بني 
معجمها  يف  وتتاأثر  �لتفعيلة 
ا يعك�س  �ل�شعري بالقر�آن �لكرمي ِمَّ
�لثقافة �لدينية لل�شاعر �إ�شافة �إىل 
على  �ملحافظة  �إطار  يف  �لتجديد 
بع�س  توظيف  خالل  من  �ل�شكل 
�ل�شمات ) ما بعد �حلد�ثية ( د�خل 
�لهام�س  توظيف  منها  �لديو�ن 
تقوم  �لتي  �لق�شة  ولغة  و�ملفتتح 
�جلمع  �إىل  �إ�شافة  �ل�رصد  على 
على  و�لكليَّة  �جلزئية  �ل�شورة  بني 

م�شتوى �خليال.
اأيقونة الوطن

�أيقونة  ميثل  �لوطن  كان  و�إذ� 
))�ل�شنبلة((  ديو�ن  يف  �أ�شا�شية 
�ملحاور  �أحد  متثل  �ملر�أة  فاإَنّ  
�لأ�شا�شية يف جتربة �ل�شاعر عزوز 
ل  و  ))�لأفعى((,  ديو�ن  يف  عقيل 
�ملر�أة  ح�شور  �أَنّ  علينا  يخفى 
�لأوىل  �لبد�يات  منذ  جتلّى  قد 
�لع�رص �جلاهلي  �لعربي يف  لل�شعر 
بالغزل  تبد�أ  �لق�شيدة  كانت  حيث 
كان  مهما   �رصيًحا  �أو  كان  عفيًفا 
وي�شتقل  مو�شوعها,  �أو  غر�شها 
�لوقت,  مرور  مع  بنف�شه  �لغزل 
�لتجربة  يف  �ملر�أة  ح�شور  لينال 
جمّرد  على  ت�شمو  مكانة  �ل�شعرية 
للق�شيدة,  مقدمة  ح�شورها  كون 
رمًز�  لت�شبح  ح�شورها  و�ختلف 
لروؤية �ل�شاعر جتاه �لوجود و�لو�قع 
�لع�رص  حتى  و�حلياة  و�لذ�ت 

�حلديث.
و �ل�شاعر عزوز عقيل يف ديو�نه ) 
�لأفعى ( ي�شجل للمر�أة ح�شوًر� كبرًي� 
بد�ية من �لعنو�ن و مروًر� بالإهد�ء 
�إىل زوجته ثم �ملنت �ل�شعري �لذي 
تنفرد فيه �ملر�أة ب�شد�رة �مل�شهد, 
�أبعاًد�  �ملر�أة  ح�شور  حمل  قد  و 
من  بن�شق  ترتبط  وجودية  �إن�شانية 
�لقيم �لتي يوؤمن بها �ل�شاعر, فحني 
�لأ�شري«   « هو  يكون  عنها  ير�شى 
حتت«  ينتظرها  و  يحبها  �لذي 
جندها  كما  �لليل,  طو�ل  �لنافذة« 
» �خلائنة« و »�لأفعى« حني تخالف 
وتلك  بها,  يوؤمن  �لتي  �لقيم  تلك 

�إن�شانية  باأبعاد  مرتبطة  �لعالقة 
�لتي  �لأبعاد  تلك  �ل�شاعر,  لدى 
�أخرى  تفا�شيل  يف  ظاللها  جتلَّت 
ظهرت  �لتي  �لأب  قيمة  فنجد 
حمطات«  ق�شيدة«  �إهد�ئه  يف 
ق�شيدة«  يف  و  عقيل(  )بايزيد  �إىل 
�أبتي«, و رثاء هذ� �لأب �لعظيم يف 
نهاية �ملقطع �خلام�س من ق�شيدة 
ثني  حمطات حيث يقول: ))َمن يُحِدّ
ياترى /عن عيون �مَلها/عن عيون 
�حلجْل/ هكذ� يا �أبتي / ترحُل يف 
�لذ�ت  �عتد�د  نلم�س  كما  َعَجْل((, 
للحياة  حبها  و  بنف�شها  �ل�شاعرة 
ففي  بالغرت�ب,  �لإح�شا�س  رغم 
ق�شيدة » عقيل« نلمح تلك �لأبعاد 
لكلمة  ا  خ�شو�شً �لتكر�ر  موظًفا 
ة( للتعبري عن روؤيته حيث يقول:  )ثَمّ
ْفء/  �لِدّ و  م�س  �ل�َشّ و  �لبحُر  ة  ))ثَمّ
�لعطر فاكهة �ل�شتهاِء �جلميْل/  و 
و  �لنا�ُس  و  �لقلُب  و  �حلُبّ  ة  ثَمّ
�لزجنبيْل/  و  �لورِد  �ل�شعُر/ فاحتُة 
ة �لقُدّ ُكْحُل �لعيوِن/ �ِشَفاهُ �لنََّدى  ثَمّ
فريةُ/ �َشاَرت يف �لأر�ِس /َكَما  و �لَظّ
�حللُم/  �لطفلة  ة  ثَمّ �ل�شل�شبيْل/ 
�شوجلان  �لنََّدى/  كهم�ِس  جاءت 
�لق�شائد يف يِدها/ تهزُم �لعا�شقني 
نلم�س  و  �مل�شتحيْل((  تهزم  ِبِه/ 
عن  �لتعبري  يف  �لفل�شفي  �لعمق 
�لأ�شري«,   « ق�شيدة  �لروؤية يف  تلك 
مو�شيقي  �إيقاع  خلق  �شبيل  يف  و 
�ل�شعورية  �حلالة  مع  يتنا�شب 
عنده  �لق�شيدة  تنَوّعْت  للق�شيدة 
بني �لق�شيدة �لعمودية و ق�شيدة 
�لقافية  بتطويع  قام  بل  �لتفعيلة 
�لكلمة  ر  فتتكَرّ �ملعنى,  لتنا�شب 
جميع  يف  �لروّي  حرف  بها  �لتي 

�لأبيات كما يف ق�شيدة »ر�قية«
ال�سورة اجلديدة املبتكرة

�ل�شورة  �ل�شاعر  يوظف  كما 
�جلديدة �ملبتكرة , ذلك �لهتمام 
�ل�شعرية  �ل�شورة  يف  بالتجديد 
ظهر ب�شورة لفتة يف كل دو�وينه 
�ل�شعرية , وقد و�شفها �أحد �لنقاد 
و�خليال  عقيل  عزوز  عن  بقوله 
�ل�شعرية  �ل�شور  »جاءت  عنده: 
�أحيان  يف  ومتجددة  عميقة 
�ل�شاعر  حر�س  ما  وهو  كثرية, 
تلك  ولنقر�أ  �لوقت«,  طو�ل  عليه 
ق�شيدة«  يف  �ل�شعرية  �ل�شورة 
وقد  )�لأفعى(  بديو�ن  �ل�شعلكة« 
و  )�لنو�شتاجليا(  على  �حتوت 
حني  �ملا�شي  لذكريات  �حلنني 
يقول: ))ُرْحُت �أَنَا/ �أبد�أ �لَعَدّ من 
�آخِر �لعمِر/«َزينَُب » و�حدةٌ قبلها 
��شَمها/  تقْل  ل  وَر�ِبَعٌة  �ثنتَاِن/ 
ي�شتهيني/  و�حٌد  �إخوةٌ/  يل  كان 
تُلّخ�شه  �ل�شتهاِء/  من  تبّقى  ما 
ُكنُْت   / �أَعرُفَها  ُكنُْت  َجارتي/ 
و  �لِب�ْشُكَويِت/  من  ا  بَْع�شً �أ�رصُق 
ا من �لتَّْمِر/ كُلّ �ملخبَّاأ عِنّي  بَْع�شً

ي(( يف خز�ئن �أِمّ
عزوز  �ل�شاعر  فتجربة  هنا  من 
عقيل تُعلي من قيم �حلب للوطن 
مكانة  من  وتعظم   , له  و�لنتماء 
�لتجربة  يف  وح�شورها  �ملر�أة 
حتمل  ق�شيدة  يف  �ل�شعرية 
منزلة  �س  تقِدّ �إن�شانية  �أبعاًد� 
و  �لطفولة,  ذكريات  و  �لأب 
�ل�شورة  يف  �لتجديد  على  تعتمد 
�لتكر�ر  يف  توِظّ و  �ل�شعرية, 
ع  �لتنُوّ مع  �لفل�شفي  �لعمق  مع 
�لعمودية  �لق�شيدة  بني  �لإيقاعي 
لريتبط   , �لتفعيلة  ق�شيدة  و 
وثيًقا  �رتباًطا  �لعرو�شي  �لإيقاع 
بروؤية �ل�شاعر و �حلالة �ل�شعورية 

�ل�شادقة د�خل �لق�شيدة.
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متابعات

املراأة يف جتربة ال�شاعر عزوز عقيل
ة اأي« ال�سرورية« يف احلياة » فكيف يعي�س  يقول الفيل�سوف الكبري  اأر�سطوطالي�س: »قد يتلو هذا القول يف املحبة , فاإنها ف�سيلة من ف�سائلنا, وهي من الأ�سياء امل�سطَرّ

اإن�سان بدون وجود عاطفة حب منه ملن حوله , اأو من الذين حوله جتاهه؟! لهذا ومن هذا املنطلق نرى ال�ساعر عزوز عقيل يف ديوانه اجلديد » ال�سنبلة » يقدم لنا 
روؤية تقوم على احُلب مبفهومه العام ال�سامل للمراأة والوطن والكون واحلياة ومعهم ال�سعر والإبداع , لأن هذا احلب هو القيمة الإن�سانية التي ل تقوم �سعادة يف 

ا مهما واجه الإن�سان اأو ال�ساعر يف احلياة من متاعب اأو اختلف الواقع عن النظرة املثالية من ال�ساعر للحياة, فنجد  احلياة بدونه , كما اإَنّه قيمة دينية ووطنية اأي�سً
حب املا�سي املمتزج بحب الأهل والنو�ستاجليا واحلنني حلياة ذلك اجلد و�سورته هو وزوجته كما ر�سم مالحمها يف الديوان حيث يزرعون بالتعاون فيما بينهما احُلب 

وهو يغازل كاأ�س احلليب وخبز ال�سعري حني يقول: 
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ر�صد تطورات الع�صر والإبداع يف املجلة 
الف�صلية« اإ�صكالت يف اللغة والأدب«

�شدر حديثا  العدد 18  اخلا�س  ب�شهر جويلية  2019  من املجلة الف�شلية املحكمة املو�شومة بـ » اإ�شكالت يف اللغة والأدب » عن املركز اجلامعي 
لتامنغ�شت )اجلزائر(  والتي تعنى بالدرا�شات اللغوية والأدبية والنقدية وباللغات العربية والأجنبية كالإجنليزية والفرن�شية، البحوث املتخ�ش�شة يف 
الق�شايا  الأدبية و الإن�شانية والجتماعية  فلقد تناول هذا العدد اجلديد جمموعة من  املوا�شيع الهامة  والبحوث  ذات الفائدة الكبرية لدى الباحثني 

واملهتمني ، والطلبة اجلامعيني ،  ملا حتمله من معلومات قيمة .

  حكيم مالك

من بحوث يف �شتى 
تخ�ش�شات اللغة والأدب 

والنقد

 واأكد القائمون على هذه املجلة 
التحرير  رئي�س  راأ�سهم  على 
الأ�ستاذ  والدكتور رم�سان حينوين 
، اأن العدد  18 هو عدد ا�ستثنائي 
ما  و  من�سورا  مقال   34 يحمل 
ول�سك   ، �سفحة   600 يزيد عن 
حاجة  تفهم  نتاج  كله  ذلك  اأن 
الباحثني وطلبة الدرا�سات العليا 
اإىل  دائما  ال�سعي  طريق  عن   ،
خدمة البحث العلمي ، مبا يجود 
به من بحوث يف �ستى تخ�س�سات 
وخا�سة    ، والنقد  والأدب  اللغة 
الع�رص  لتطورات  املواكبة  تلك 
والدرا�سات  الإبداع  جمال  يف 
حينوين   يطمح  حيث   ، النقدية 
العلمية  املادة  هذه  خالل  من 
التي مت تقدميها  لتلبية  م�ستوى  

التطلعات.

اإبراز وظائف احلوار 
ال�شردي يف بنية الن�س 

الدرامي اجلزائري

مت  فلقد   ، ال�سياق  ذات  ويف   
من  اجلديد  العدد  يف   التطرق 
جملة »اإ�سكالت يف اللغة والأدب«  
كل من »وظائف  احلوار ال�رصدي 
يف بنية الن�س الدرامي اجلزائري 
حممد  بو�سعور  �سالح   للدكتور 
التابع  الفنون  ق�سم  من  اأمني   
لكلية الآداب واللغات من جامعة 
فيه  عر�س  والذي   تلم�سان   
للحوار  كعن�رص  ال�رصد  اأ�سلوب 
واأ�سبح   ، امللحمي  امل�رصح  يف 
ال�سارد  بالراوي  ارتبط  اأ�سا�سيا 
لل�سخ�سيات   واملقدم  لالأحداث 
يف  املقت�سد  للمكان  والوا�سف 
هذا  اأن  بو�سعور  موؤكدا  الزمان، 
الروائية  الأ�سكال  من  ال�رصد 
�سواء  الراوي  بوجود  املرتبظة 
كان  الكاتب اأو اإحدى ال�سخ�سيات  
الذي يطرح الأحداث كما يراها 
، اأما التاريخية فهي الرجوع اإىل 
واإ�سقاطها  املا�سي  يف  الق�سة 
البعد  ينق�سي  حتى  الواقع  على 
العاطفي،   والبعد  التاريخي 
اأنه لبد على  ال�سخ�سية  موؤكدا 
بطابعها  حادثة  كل  ي�سور  اأن 
ل   ، عابرة  حادثة  التاريخي  
 ، حمدد  بعن�رص  ترتبط  تتكرر، 
ويف جمرى هذه احلادثة ترتاكم 

النا�س  بني  املتبادلة  العالقات 
اأمني عن كيفية  ،  وطرح حممد 
الن�سو�س  يف  ال�رصد  توظيف 
وملاذا؟   ؟  اجلزائرية  امل�رصحية 
تلك  م�سمون  ا�ستقى  اأين  ومن 
الرتاث  من  هل  الن�سو�س؟ 
املجتمع  فري  املتجذر  ال�سعبي 
الرواية  من  نابع  �رصد  هو  اأم  ؟ 
خدمة  وظف  وهل  وامللحمة؟ 
امل�رصح  خدمة  اأم  ؟  للم�رصح 
طرف  من  املنتهج   امللحمي 
يف  ال�رصد  اأثر  وكيف  كتابنا؟ 
وهل  امل�رصحي؟  التاأليف  بنية 
للن�س  خدمة  اإيجابيا  دورا  اأدى 
ببنية  ع�سف  اأنه  اأم  ؟  الدرامي 
القاعدية  وعنا�رصها  الدراما 

والبنائية؟ .

نحو ا�شتثمار لغات 
التخ�ش�س يف ترقية اللغة 

العربية

 كما �ساركت الأ�ستاذة حدة روبا�س 
يف  اللغوية  الدرا�سات  خمرب  من 
اجلزائر ، جامعة مولود معمري 
ن�سرية  والدكتورة  وزو   بتيزي 
اإدير من ق�سم الرتجمة    يف هذه 
 « عنوان   حمل  بـمقال  املجلة 
نحو ا�ستثمار لغات التخ�س�س يف 
وتوؤكدان  العربية«    اللغة  ترقية 
عرب   هذه امل�ساركة اإىل البحث 
تعني  اأن  �ساأنها  من  عن طرائق  
املتخ�س�سني على ا�ستثمار لغات 
ولغة  ال�سيا�سة  كلغة  التخ�س�س 
الإعالم ولغة القانون ولغة الطب 
ترقية  يف  ت�ساهم  والتي  وغريها 
اللغات  بني  عامة  العربية  اللغة 
يف  ا�ستعمالها  واقع  يف  ل�سيما 
املختلفة  التخ�س�س  جمالت 
املقال  هذا  يف  تقدمي  مع   ،
والآفاق  احللول  من  جمموعة 
من  التي  امللمو�سة  الواقعية 
اللغة  ترقية  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها 
العربية ، وجعلها لغة علم وعمل 
وتوا�سل يف جميع امليادين �سواء 
اأو على  الإقليمي  امل�ستوى  على 

امل�ستوى العاملي . 

ال�شتعمال اللغوي يف 
و�شائل التوا�شل الجتماعي 

عند ال�شباب العربي

عبد  الدكتور  �سلط   حني  يف 
 « على  ال�سوء  حمو  الكرمي 
يف  القراآين  التف�سري  منهجية 
عبد  بن  ملحمد  الفاحتة  �سورة 
التلم�ساين،  املغيلي  الكرمي 

خالدي  خالد  الأ�ستاذ  و�سجل 
ح�سوره يف هذه املجلة بـدرا�سة 
انفرد  ما  عنوان«  �سوتية حملت 
به القراء ال�سبعة يف باب الوقف 
نظرية  عن   احلديث  ومت    ،
املتلقي  و مكنوناتها  ومقولتها  
والدكتور  الطالب  طرف  من 
ر�سدي �سيف، ومت التحدث عن 
الرواية  يف  الآخرية  ف�ساءات 
الن�سوية اجلزائرية املعا�رصة من 
قبل ال�سيخ لعريج  رفقة الأ�ستاذ 
والدكتور مربوك كوراي ، و�سارك 
بوفا�س  احلميد  عبد  الدكتور 
املت�سل  ال�سياق  طريقة  باإبراز 
يف تدري�س البالغة ال�سنة الأوىل 
اأمنوذجا،  املتو�سط  التعليم  من 
 « العدد  هذا  يف  اأي�سا  وجند 
يف  الثقافية  امل�سمرات  �سعرية 
النحلة« لأمني  رواية » لها �سخر 
الزاوي«  للدكتور يو�سف العايب 
، وقدم الدكتور عي�سى عطا�سي 
الروؤيا عند  بـ » �سعر  م�ساهمته  
ال�سعري  الت�سكيل  ) بني  اأدوني�س 
اإظهار  مع   ،  ) ال�سوفية  والروؤية 
تعدد ا�ستعمال امل�سطلح العلمي 
واملعجم   املدر�سي  الكتاب  بني 
طرف  من  املتخ�س�س   العربي 
الطالب  وعر�س    ، لعقد  �سارة 
والدكتور فريد منا�رصية درا�سة 
لتلقي  والآليات  املفاهيم  يف 
النقدي  اخلطاب  يف  التفكيكية 
ملاين   وهيبة  وقدمت    ، العربي 
�سعر  »تلقي  حول  اآخر    عر�سا 
العربية  القراءة  يف  متام  اأبي 
فيه   اعتمدت  والتي  القدمية« 
على كتاب املوازنة اأمنوذجا، كما 
مت تناول » جمالية اللغة ال�سعرية 
املعا�رص«  اجلزائري  ال�سعر  يف 
دوبالة عائ�سة  الأ�ستاذة  قبل  من 
والأ�ستاذ والدكتور حممد برونة، 
الدكتورة  قدمت  فلقد  وبالتايل 
اأفلمة   درا�سة يف   : �ستوح  زهور  
الرواية  مقارنة بني  رواية » ريح 
اجلنوب« للروائي اجلزائري عبد 
احلميد بن هدوقة وفيلم »حممد 
التعر�س  �سليم ريا�س« ، كما مت 
لرثاء الب�رصة  وهي قراءة تنا�سية 
الرومي  ابن  لق�سيدة   « ثقافية 

212-283هـ /836-898م .

الهوية والأمن اللغوي يف 
ظل العوملة

�سنو�سي   مو�سى  الأ�ستاذ  وركز   
والتنا�س  ال�سعرية  حدود  على 
يف  األي�س  رواية«  يف  ال�رصدي 
كارول،  للوي�س  العجائب«  بالد 

واختار عبد اهلل باوين  امل�ساركة 
بـ« جملة النداء يف ديوان »الربزخ 
حمادي  اهلل  »لعبد  وال�سكني 
وتطرق  والدللة(  )الرتكيب 
غوغة  اأمني  حممد  الباحث 
ووظائفه  ب�رصيا  املتلقى  للفراغ 
الدين  نا�رص  �سعر  اجلمالية  يف 
النية   بوبكر  وحتدث  باكرية  
امليتاق�س  خليفة   بن  وم�رصي 
لذاتها  ال�ساردة  الكتابة  وجتريب 
غرفة  رواية  على  العتماد  عرب 
مفتي  ب�سري  للروائي  الذكريات 
اأمنوذجا » وقدم الدكتور حممد 
املجلة  هذه  يف  عاجب  الفاروق 
مو�سوع  » الهوية والأمن اللغوي 
وتناولت    « العوملة  ظل  يف 
حف�سي �سمرية » جتربة الإبداع 
»�رصفات  رواية  يف  املو�سيقي 
بحر ال�سمال« للروائي اجلزائري 
اأي�سا   وجند   ، الأعرج  وا�سيني 
�سعود  �سعد  �سفية  م�ساركة 
لبالد  ال�سناعة املعجمية  »تاأثري 
املعجمي  التاأليف  يف  امل�رصق 
من  بداية  واملغربي  الأندل�سي 
القرن 3  وحتى القرن 12 هـ، ولقد 
اأبرز عبد اهلل خليلي » بنية اجلملة 
الطلبية يف الق�سيدة ال�سمقمقية 
لبن الونان ،  وتطرقت الدكتورة 
الدرامي  لل�رصاع  خياري  هبة 
 « ق�سيدة  يف  الذات  وت�سظي 
كومبار�س« لل�ساعر ن�سال زيغان 
خمتارية  الأ�ستاذة  وبينت    ،
ال�ستقاقية  الدللة   « عابد  بن 
 « معجم  يف  �سياغتها  وطريقة 
الألفاظ« لبن ال�سكيت واختارت  
الدكتورة �سفية ك�سا�س  احلديث 
يف  اللغوي  ال�ستعمال   « عن  
و�سائل التوا�سل الجتماعي عند 
ال�سباب  العربي متطرقة للواقع 
و�ساركت  والآثار   والأ�سباب 
بالأن�ساق  لرقم  را�سية  الدكتورة 
امل�سمرة لل�سخرية ودللتها يف 
مقامات بديع الزمان الهمذاين«،  
مع تبيان اآليات ا�ستغال املفارقة  
ديوان  يف  ال�سعرية  وجمالياتها 
من  مطر  لأحمد  لفتات 
داودي  �سورية  الدكتورة  طرف 

والدكتور عماد �سارف .

املناهج التعليمية بني 
» �شدام احل�شارات« 
و« العوملة وحتالف 

احل�شارات«

  ولقد كانت للدكتور نور الدين  
والآداب   اللغة  ق�سم  من   منوين 
والأدب  اللغة  ملعهد   التابع 

 « اجلامعي  واملركز  العربي  
بتندوف   الكائن  كايف«    علي 
املجلة  هذه  يف  قيمة  م�ساركة 
 « تطرقه  عرب  الف�سلية   
�سدام   « بني  التعليمية  للمناهج 
احل�سارات« و« العوملة وحتالف 
احل�سارات«  وتعر�س اإىل مناهج 
ت�سادم  منظوري  من  التدري�س 
هنتنقنت  للكاتب  احل�سارات 
والعوملة  احل�سارات  وحتالف 
يراهن  ، حيث  الدويل  للمجتمع 
�سببها  مواجهة  على  هنتنقنت  
عربية   ، ح�سارتني  بني  تناق�س 
 ، م�سيحية  وغربية  اإ�سالمية 
على  الدويل  املجتمع  ويراهن 
تعاي�س �سلمي  واحرتام متبادل 
خل�سو�سيات كل ثقافة ، بو�سع 
تدخل  زوايا  حتدد  معامل 
الآداب  اإخ�ساع  دون  العوملة 
لنمط موحد غربي يق�سي اآداب 
الثالث  العامل  بلدان  وثقافات 
اإىل الأبد، موؤكدا منوين اأنه بعد 
واأثرها  العوملة  مفهوم  حتديد 
وروؤيتها  والتعليم  الرتبية  يف 
على  التاأثري  زاوية  من  لالأدب 
الهوية ، ودعوة بع�س اأدباءنا اإىل 
الن�سالخ ،   م�سريا اإىل حتديد  
اإعداد  اإجراءات توافقية تخ�س 
والتعليمية  الرتبوية  الربامج 
اخل�سو�سيات  على  باحلفاظ 
املعا�رصة  التحديات  ظل  يف 
واأثر  التعليم  مناهج  وحتديد 

احلديثة  الأدبية  املدار�س 
والثقافة  املقارن  والأدب 
جت�سيد  اأجل  من   ، الوطنية 
اأخالق عالية موحدة،  بالرجوع 
خمتلف  عند  تاريخها   اإىل 
الثابت  على  للوقوف   ، ال�سعوب 
ح�سب  مراعاة  مع   ، واملتغري 
عنا�رص  حمددات  الدين  نور 
املعا�رصة  التعليمية  املناهج  
كا�سرتاتيجية التعليم  والو�سائل 
التعليمية احلديثة ، وهذا بهدف 
خو�س  اإمكانية  اإىل  الو�سول 
العوملة مع احلفاظ على  غمار 

هويتنا .  

اأ�ش�س املنهج املرفولوجي

الرحمان  عبد  تطرق   ولقد   
مرواين يف هذه املجلة الف�سلية  
القراآن  يف  الكالم  لأفعال 
الكرمي ودورها يف اإنتاج املعنى 
الفرن�سية  اللغة  اإىل  وترجمته 
،بينما ك�سفت خرية قدا�سي  عن 
املرفولوجي   املنهج  اأ�س�س   «
ال�سياق  اأثر  اإبراز  مت  كما    ،  «
 : الدللة  توجيه  يف  التداويل  
القراآين  الق�س�سي  اخلطاب 
الدكتور  طرف  من  منوذجا 
�ساركت  ولقد  براهيمي  احلاج 
مبو�سوع  جنية  اأمن�سور  من  كل 
خوا�سن  �سلمى  بالفرن�سية  

مبو�سوع بالإجنليزية.
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6 اأعرا�ض ت�صري اإىل ق�صور القلب
�أكرث  من  �لقلب  ق�صور  يعترب 
��صطر�بات ع�صلة �لقلب �نت�صار�، 
عامال  �لق�صور  هذ�  يكون  وقد 
حمفز� لأمر��ض �أكرث خطورة، مثل 
و�جللطة  �لقلب  ع�صلة  �حت�صاء 

�لدماغية.
وحدد �لأخ�صائيون �لإ�صار�ت �لتي 
�إىل  ت�صري  و�لتي  �جل�صم،  يطلقها 

تطور ق�صور �لقلب:

كفاية  بعدم  ال�شعور   1-
الهواء

يف  �ل�صعور  هذ�  يحدث  عندما 
من  فيها  يظهر  مل  معتادة  حالت 
مر�جعة  �ل�رضوري  فمن  قبل، 
�لطبيب، لأن هذ� �ل�صعور قد يكون 
�لقلب من �صخ  ب�صبب عدم متكن 
�لدم باحلجم �ملطلوب، وهذ� من 

�أعر��ض ق�صور �لقلب.

حجم  ازدياد   2-
القدمني

يوؤكد �لأطباء �أن �صبب عدم تخل�ض 
�جل�صم من �ل�صو�ئل �لز�ئدة، غالبا 
يف  م�صكالت  ب�صبب  يكون  ما 
�لقلب، وترت�كم تلك �ل�صو�ئل عادة 

يف �لرجلني.

غريب �شعال   3-

�ل�صعال �لذي يظهر عند �ل�صتلقاء 
ي�صري  قد  ليال،  �لنوم  �أثناء  ويف 
تر�كم  ب�صبب  �لرئوية  �لوذمة  �إىل 
ق�صور  ب�صبب  فيها  �ل�صو�ئل 

�لقلب.

التعب  4-

يكون  لن  �لقلب،  ق�صور  حالة  يف 
مبقدور ع�صلة �لقلب �صمان و�صول 
�جل�صم،  �أنحاء  جميع  �إىل  �لدم 

�لالزمة  �لدم  كمية  ت�صل  حيث 
�لرئي�صية، ويف  �أع�صاء �جل�صم  �إىل 
ع�صالت  �أما  �لدماغ.  مقدمتها 
فال  و�لعليا،  �ل�صفلى  �لأطر�ف 
حت�صل على كمية �لدم �ملطلوبة. 
لذلك، حتى �لعمل �لبدين �خلفيف 

ي�صبب �ل�صعور بالتعب و�لإرهاق.

ال�شهية فقدان   5-

ب�صبب  �له�صمي  ل يح�صل �جلهاز 
�لدم  كمية  على  �لقلب  ق�صور 
فقد�ن  �إىل  يوؤدي  ما  �لالزمة، 

�ل�صهية و�ل�صعور بالغثيان.

اخلفقان  6-

حماولة  عند  �خلفقان  يظهر 
�جل�صم تعوي�ض قدرة �لقلب على 
�صخ �لدم. لذلك، من �ل�رضوري 
مر�جعة �لأخ�صائي عندما ت�صعر 
�لنب�ض،  وزيادة  �لقلب  بخفقان 
على �لرغم من عدم وجود زيادة 

يف �لن�صاط �لبدين.

عالج وقائي جديد لتقليل النوبات

علماء رو�ض يبتكرون دواء لعالج انف�صام ال�صخ�صية

�ل�صوء  �لأوروبي  �لحتاد  �أعطى 
�لوقاية  يوؤمن  جديد  لدو�ء  �لأخ�رض 
من نوبات �ل�صد�ع �لن�صفي )�ل�صقيقة( 
�إرنوماب  �لدو�ء  ت�صويق  �لآن  وميكن 
�لتجاري  )�ل�صم   erenumab
من  للوقاية  دو�ء  كاأول   )®  Aimovig
نوبات �ل�صد�ع �لن�صفي، و�لذي طورته 
 .  Novartis نوفارتي�ض  خمترب�ت 
�ملتحدة  �لوليات  �أجازت  �أن  وبعد 
�ل�صهر  �لبالد  يف  �لدو�ء  هذ�  ت�صويق 
قبل  �صوي�رض�  وتبعتها  �ملا�صي، 
�لحتاد  بلد�ن  و�فقت  �أ�صبوعني، 
�لعالج  هذ�  ت�صويق  على  �لأوروبي 
نوبات  من  يعانون  �لذين  للمر�صى 
�ل�صهر  يف  مر�ت   4 �لن�صفي  �ل�صد�ع 

على �لأقل.
 erenumab( �إرنوماب  �لدو�ء  يقدم 
جديد�ً  �أ�صلوباً   ®  - )Aimovig
متاماً يف عالج �ل�صد�ع �لن�صفي حيث 

�ل�صريوتونني  نظام  ي�صتهدف  ل  �أنه 
�أو   ،  triptans تربتان  �أدوية  مثل 
ergotamineولكنه  �إرغوتامني 
�لبيبتيد�ت  م�صتقبالت  �صد  موّجه 
 .)CGRP( ذ�ت �ل�صلة بالكال�صيتونني
�لدو�ء  فاإن  �لعملية  هذه  ولتب�صيط 
يحجب م�صتقبالت �لأمل �لتي يفرت�ض 
�ل�صد�ع  �أمل  تن�صيط  يف  تنخرط  �أنها 

�لن�صفي.
ن�صف  فاإَنّ  �ل�رضيرية،  �لتجارب  خالل 
عدد �ملر�صى �لبالغ 2600 مري�ض ممن 
�لن�صفي  �ل�صد�ع  نوبات  من  يعانون 
�لعر�صي بفرتة تطول من 4 �إىل 14 يوماً 
يف �ل�صهر وممن �أخذو� عالج �إرنوماب، 
�لن�صفي  �ل�صد�ع  �أيام  عدد  �نخف�ض 
�أو �أكرث.  �لذي يعانون منه �إىل �لن�صف 
لل�صخ�ض  ميكن  �لوقائي  �لعالج  وهذ� 
�أن ياأخذه بنف�صه يف �لبيت مرة و�حدة 

يف �ل�صهر با�صتخد�م قلم �حلقنة.

�بتكر علماء معهد فالدمان للعلوم �ل�صيدلنية �لتابع جلامعة �لأكادميي 
بافلوف �لطبية يف بطر�صبورغ، دو�ء يفيد يف عالج �لأمر��ض �لنف�صية مبا 

فيها �نف�صام �ل�صخ�صية و�لهو�ض.
ويقول �إيليا �صوخانوف، �أحد �مل�صاهمني يف �بتكار �لدو�ء �جلديد، �إن �لعلماء 

�بتكرو� مادة توؤثر يف �لت�صالت �لع�صبية. وقال �إنه »عند حقن �لفئر�ن 
�ملخربية بهذ� �لدو�ء، ن�صطت م�صتقبالت TAAR1 يف �جلهاز �لع�صبي 

�ملركزي. �أي �أثرت يف نقل �لإ�صار�ت بني �خلاليا �لع�صبية يف �لدماغ«.
ويوؤكد �لعلماء على �أن �ل�صيغة �ل�صيدلنية للدو�ء، ت�صمح باإنتاج �أقر��ض لعالج 
�ل�صطر�بات �لنف�صية، وتعد طريقة جديدة لعالج مر�ض �نف�صام �ل�صخ�صية. 
كما �أن نتائج �ختبار �لدو�ء على �لفئر�ن، ت�صمح بالقول �إن هذ� �لدو�ء �صيكون 

فعال يف عالج �لأمر��ض �لنف�صية مبا فيها �لهو�ض.
وجتدر �لإ�صارة �إىل �أن مر�ض �نف�صام �ل�صخ�صية ي�صيب �أكرث من 21 مليون 

�صخ�ض حول �لعامل، ويتميز با�صطر�ب �لتفكري و�لإدر�ك و�لعو�طف و�للغة 
و�ل�صلوك وغريها.

طرق �صهلة لتخفيف 
التوتر اأثناء احلمل

   
بينما يتنامى �رتباطك باجلنني خالل �أ�صهر �حلمل و�أنت 
تنتظرين �للحظة �لتي حتملينه فيها بني يديك، �حر�صي 

�أل تتد�خل مع هذه �لر�بطة م�صاعر �لتوتر. متاعب 
�حلمل عديدة، وكلما كرب بطنك تزد�د �ل�صغوط، وميكن 

�أن يت�صبب �لتوتر يف زيادة �ملخاطر �ل�صحية. لذلك، 
�تبعي �لإجر�ء�ت �لتالية لتخفيف �لتوتر و�أنت حامل:

يخّفف �لتدليك )�مل�صاج( توتر �لع�صالت ويخف�ض م�صتوى 
هرمون �لكورتيزول يف �جل�صم * تناويل �خل�رضو�ت 

�لورقية و�لفو�كه ز�هية �لألو�ن و�للنب )�لزبادي( و�حلليب، 
و�حر�صي على �لتو�زن �لغذ�ئي و�لبتعاد عن �لأطعمة 

غري �ل�صحية.
* �لنوم �صاعات كافية �أف�صل و�صيلة خلف�ض �لتوتر 

وتخفيف �ل�صغوط.
* �حلركة و�لتمارين و�لن�صاط �لبدين و�صيلة ر�ئعة للتغلّب 
على �لتوتر و�أنت حامل. كما ت�صاعد متارين �ليوغا على 

حت�صني �حلالة �ملز�جية.
* �لتاأمل و�صماع �ملو�صيقى �لهادئة �لتي ت�صاعد على 

�ل�صرتخاء.
* يخّفف �لتدليك )�مل�صاج( توتر �لع�صالت ويخف�ض 

م�صتوى هرمون �لكورتيزول يف �جل�صم.
* عندما ت�صعرين بزيادة �ل�صغوط و�لتوتر خذي حماماً 

د�فئاً.
* �بتعدي عن �لأحاديث �لتي تثري �أي نوع من �مل�صاعر 

�ل�صلبية خالل فرتة �حلمل.

عند املراهقني

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

 االنتباه وفرط الن�صاط ؟
تو�صلت در��صة جديدة �إىل �أن �ملر�هقني �لذين ي�صتخدمون 

�أجهزتهم عدة مر�ت يف �ليوم كانو� �أكرث عر�صة لالإ�صابة 
با�صطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط �لن�صاط )ADHD( خالل 

�لعامني �ملقبلني.
ل تثبت �لنتائج �أن و�صائل �لإعالم �لرقمية هي �مل�صوؤولة 

عن ذلك فهناك �لعديد من �لعو�مل �لأخرى �لتي قد توؤثر 
على �حتمالية �إبالغ �ملر�هقني عن �أعر��ض ��صطر�ب نق�ض 

�لنتباه/ فرط �لن�صاط، مثل:
دخل �لأ�رضة ما �إذ� كان �لأطفال يعانون من �أعر��ض �لكتئاب

�لتدخني
��صتخد�م �ملخدر�ت �رضب �لكحول

مل يكن من �ل�صهل قيا�ض مدى تاأثري �لو�لدين على �أطفالهم، قد 
يكون بع�ض �ملر�هقني �لذين مل ي�صتخدمو� هو�تفهم با�صتمر�ر 
لديهم قو�عد �صارمة يف �ملنزل �أو �أن �لأباء ي�صجعون �أطفالهم 

على �لقيام بن�صاط �إيجابي يعزز منوهم �لعقلي.
تختلف تكنولوجيا �لهاتف �ملحمول عن �لتلفاز �أو �أي �لو�صائل 
�لرقمية �لأخرى ب�صبب �إمكانية �لتو��صل �مل�صتمر و�مل�صاركة 

�مل�صتمرة على مد�ر �ليوم.
قد يو�جه �لأطفال م�صاكل يف �ل�صرب �أو �لتعامل مع �لتاأخري 

ب�صبب �عتيادهم على �لتحفيز �مل�صتمر. بالإ�صافة �إىل ذلك �أنه 
عادة عندما ت�صتخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذ� قد يعاين 

�لبع�ض عندما يحني �لوقت للرتكيز على �صيء و�حد فقط.
��صتملت �لدر��صة على ما يقرب من 2600 طالب يف �ملد�ر�ض 
�لثانوية مل يكونو� م�صخ�صني با�صطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط 
�لن�صاط يف �لبد�ية، و�أكمل �لطالب ��صتبيانات كل �صتة �أ�صهر 
ملدة عامني ت�صاأل عن �أي �أعر��ض ��صطر�ب نق�ض �لنتباه/ 

فرط �لن�صاط.
وجدت �لدر��صة �أنه لكل ن�صاط رقمي �إ�صايف ميار�صه �لطفل 
يف كل يوم، �إن �حتمالت �لإ�صابة باأعر��ض ��صطر�ب نق�ض 

�لنتباه/ فرط �لن�صاط ترتفع بن�صبة %10.
مل يحاول �لباحثون ت�صخي�ض ��صطر�ب فرط �حلركة ونق�ض 
�لنتباه ب�صكل ر�صمي؛ بل قد �صاألو� فقط عن �لأعر��ض. من 
�ملحتمل �أن بع�ض م�صكالت �لأطفال تعك�ض م�صكالت �أخرى 

غري ��صطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط �لن�صاط، مثل �حلرمان من 
�لنوم لوقت طويل جًد� ب�صبب �لن�صغال باجلهاز.
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لة يف �سرية �لنبِيّ  �آيات �لقر�آن و قو�نينه و�سننه متمِثّ
تكون  �أن  ال  عليكم  �أمتنى  �أنا  �إًذ�   
هذه �الأحد�ُث ق�ص�صاً ممتعة تُروى، 
ق�صة  باأنها  بها،  نتبارك  ق�ص�صاً  �أو 
ال،  �ل�صالم،  و  �ل�صالة  عليه  نبِيّنا 
�الأمر �أخطر بكثري، هذ� �لذي جاء 
للقر�آن  تطبيٌق  در�ٌس  �ل�صرية  يف 
تقل  �أمل   - �ل�صرية  �أي  �لكرمي- 
ِه�َصاٍم  بِْن  َعْن �َصْعِد  �ل�صيدة عائ�صة 
يِني  ْخِبِ لُْت َعاِئ�َصَة َفُقلُْت: �أَ َقاَل: �َصاأَ
َعلَيِْه   ُ �لَلّ لَّى  �صَ  ِ �لَلّ َر�ُصوِل  ُخلُِق  َعْن 
ُخلُُقُه  َكاَن   (( فقالت:   َو�َصلَّم؟ 
�لُْقْر�آَن ((  ] �لبخاري َعْن �َصْعِد بِْن 

ِه�َصاٍم[
 �إًذ� �لقر�آُن متلٌوّ و م�صاهد، م�صاهد 

بع�ُصهم  قال  لذلك   ، �لنبِيّ �صرية  يف 
جتاوز�ً: �لنبُيّ عليه �ل�صالة و �ل�صالم 
و  �لقر�آن،  �آيات  فكُلّ  مي�صي،  قر�آن 
كل قو�نني �لقر�آن، و كل �صنن �لقر�آن 
متمِثّلة يف �صرية �لنبِيّ عليه �ل�صالة 
��صتنباط  �أول  نحن  �إًذ�  �ل�صالم،  و 
و  قري�س  كفار  �ملوقف  هذ�  من 
�الأقوياء  �لرجال  قري�س،  زعماء 
بل  بلدهم،  يف  نافٌذ  �أمرهم  �لذين 
و  �جتمعو�  �لعربية  �جلزيرة  يف  و 
رو� و �أخذو� �حتياطات ودبَّرو� و  قَرّ
يَِكيُدوَن  �إِنَُّهْم  تعاىل:   قال  �ئتمرو�، 
َكيْد�ً * َو�أَِكيُد َكيْد�ً  ] �صورة �لطارق: 

16-15

 �لنوم وفاة موؤقتة
 و �ملوت نوم �أبدي :
 �أيها �الأخوة ، تعلَّمنا من درو�س �لدين �أن 

ل �أن يقر�أ �آية  �الإن�صان �إذ� �أوى �إىل فر��صه يُف�صَّ
�لكر�صي ، وقد ذكر �لنبي عليه �ل�صالة و �ل�صالم 

يف بع�س �أحاديثه �ل�رشيفة �أنها �أعظم �آية يف 
�لقر�آن �لكرمي ، و نظر�ً �إىل �أن �الإن�صان كان 

ى  �إذ� نام توّفى �لل نف�صه ، قال تعاىل: �لل يَتََوَفّ
�اْلأَنُْف�َس ِحنَي َمْوِتَها َو�لَِّتي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها 

]�صورة �لزمر: 42[  فالنوم وفاة موؤقتة ، و 
ى �اْلأَنُْف�َس  �ملوت نوم �أبدي ، قال تعاىل: �لل يَتََوَفّ

ِحنَي َمْوِتَها َو�لَِّتي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها ]�صورة 
�لزمر: 42[  فاالإن�صان حينما ينام يفقد 

�لوعي ، و يفقد �ت�صاله بالعامل �خلارجي ، يا 
ترى هناك عدو ، هناك ح�رشة ، هناك �أفعى 

، هناك م�صكلة ، هناك حريق ، هناك �صارق ، 
فاالإن�صان حينما ياأوي �إىل فر��صه يتلو قوله تعاىل 

ُيّ �لَْقيُّوُم ]�صورة �لبقرة  ُ اَل �إِلََه �إِاَلّ ُهَو �ْلَ : �لَلّ
: 255[  �أردت �أن تكون هذه �ل�صورة حمور 

هذ� �لدر�س ال على �أنه در�س تف�صري ، بل على 
�أنه توجيه نبوي كرمي ، من فقه �لرجل �أنه �إذ� 
�أوى �إىل فر��صه يقر�أ هذه �ل�صورة �أو يقر�أ هذه 

�الآية �لتي �صميت باآية �لكر�صي ، وهي من �أعظم 
�لقر�آن �لكرمي .

 �لعباد�ت معللة
 مب�سالح �خللق :

�أيها �الأخوة �الأكارم، ال زلنا يف مو�صوٍع يت�صل �أ�صد 
�الت�صال بـ: »�صبل �لو�صول وعالمات �لقبول« �أال وهو 

�خل�صوع.
 �لعباد�ت كالزكاة معللة مب�صالح �خللق وقد بينت يف 
�للقاء �ل�صابق �أن هناك عباد�ت كما قال عنها �الإمام 
�ل�صافعي: معللٌة مب�صالح �خللق، و�أن هناك طقو�صاً 

من �صمات �لديانات �لو�صعية �الأر�صية، �لطقو�س 
حركاٌت، و�صكناٌت، و�إمياء�ٌت، ومتتماٌت ال معنى 

لها، بينما �لعباد�ت معللة مب�صالح �خللق ﴿ ُخْذ ِمْن 
يِهْم ﴿ ] �صورة �لتوبة  ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ �أَْمَو�ِلِهْم �صَ
�الآية : 103[  ﴿ يا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آََمنُو� ُكِتَب َعلَيُْكُم 

يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى �لَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن ﴿   ّ �ل�صِ
] �صورة �لبقرة [

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

و�ال�صتغفار يف �آيات عديدة، و�صور 
خمتلفة، وبيان ف�صل �لل - �صبحانه - يف 

َقبول توبة �لتائبني، ومغفرة ذنوب 
�مل�صتغفرين، ومنذ بد�أ �خلليقة قد 
�أخطاأ �أبو �لب�رش جميًعا �آدم - عليه 
�ل�صالم - فع�صى �أمر ربه، باإغو�ٍء 

من �ل�صيطان �لرجيم، ثم تاب و�أناب، 
فاجتباه �لل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذ� هو �صاأن كل �لب�رش، يذنبون �صاعة 
�لغفلة و�لغو�ية، ثم يجدون باب رحمة 

�لل �أمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�صتغفرون ويتوبون، فيَقبل �لل - تعاىل 
- منهم تلك �لتوبَة؛ ليكبت �ل�صيطان، 

ويرحم �الإن�صان.
ويف قبول �لتوبة رحمٌة من �لل - تعاىل - 
ت�صمل جموَع �لتائبني ب�صدق و�إخال�س، 
ولوالها لفَقَد �الإن�صان �الأمل يف رحمة 

�لل، و��صتمر�أ �لذنوب، وظل �صائًر� 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يو�فيه �الأجل 

�ملحتوم، وهو من رحمة �لل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة �لل، 

ال ير�صاهم �لل، ومن ثم كانت �الآية 
�جلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي �لَِّذيَن �أَ�رْشَُفو� َعلَى �أَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ �إَِنّ �لَلّ اَل تَْقنَُطو� ِمْن َرْحَمِة �لَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا �إِنَُّه ُهَو �لَْغُفوُر �لَرّ �لُذّ
]�لزمر: 53[، وكذلك �آيات �لتوبة 
و�ال�صتغفار �لتي تهُبّ منها ن�صمات 

رحمة �لل بعباده �ملذنبني، فاحتًة باب 
�الأمل يف قبول �لتوبة، وغفر�ن �لذنوب، 

بل و�إبد�ل �لذنوب ح�صنات للتائبني 
�ل�صادقني يف توبتهم؛ �إِاَلّ َمْن تَاَب َو�آََمَن 

 ُ ُل �لَلّ ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ اِلً َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُفوًر� َرِحيًما  �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن �لَلّ

]�لفرقان: 70.

�لعباد�ت معللة مب�سالح �خللق :

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 

�جتماع 
�الأ�سماء 
 �حل�سنى 
يف لفظ 

�جلاللة :

�أيها �الأخوة ، »�لل« َمن   
 : �لعلماء  بع�س  قال  ؟ 
وقال   ، �لذ�ت  على  َعلٌَم 
على  علَم   : بع�صهم 
كلمة   ، �لوجود  و�جب 
عندنا  و   ، ��صم  �أي  علم 
يف �للغة ��صم �لعلم ، علَم 
على و�جب �لوجود ، �أن 
يف �لكون و�جب وجود و 

ممكن وجود و م�صتحيل 
�أن  م�صتحيل   ، وجود 
من  �أكب  �جلزء  يكون 
�لكل ، ي�صتحيل �أن يكون 
 ، �أبيه  من  �أكب  �البن 
م�صتحيلة  �أ�صياء  هذه 
�ملمكنة  �الأ�صياء  �أما   ،
 ، فممكن  �لل  �صوى  ما 
وممكن  يكون  �أن  ممكن 

�أالَّ يكون ، و�إذ� كان على 
ما  غري  على  �أو  هو  ما 
�لوجود  �أما و�جب   ، هو 
�إنه  وجوده  من  بد  فال 
�لل ، فكلمة » �لل » علم 
 ، �لوجود  و�جب  على 
�الأ�صماء  �صاحب  و�لل 
ُجمعت   ، كلها  �ل�صنى 
كلها  �ل�صنى  �الأ�صماء 

قلت  فاإذ�   « �لل   « يف 
يا  رحيم  يا  �أي   ، �لل  يا 
جبار  يا  غني  يا  قوي 
�إذ�   ، علُيّ  يا  منتقم  يا 
�الأ�صماء  �لل  يا   : قلت 
يف  جمتمعة  �ل�صنى 
لفظ �جلاللة ، �لذي هو 
علم على �لذ�ت ، �أو علم 
على و�جب �لوجود ، هل 

�صمعتم يف �الأر�س كلها �أن 
جهة ت�صتطيع �أن ت�صمي نف�صها 
طبعاً   ، م�صتحيل  ؟  �لل«   «
�إميانهم  من  بد�فع  �ملوؤمنون 
�لكفار  �أما   ، ربهم  تعظيم  و 
و�مللحدون فال يجروؤون على 
هذ�، �إنهم يعلمون يف �أعماقهم 
الأن   ، منهم  �صينتقم  �لل  �أن 
�لكفر   ، �أ�صياًل  لي�س  كفرهم 

يف  هم   ، �صطحي  �الإلاد  و 
ي�صهدون  �أنف�صهم  �أعماق 
تَُكْن  مَلْ   ﴿   : موجود  �لل  �أن 
َرِبّنَا   ِ َو�لَلّ َقالُو�  �أَْن  �إِاَلّ  ِفتْنَتُُهْم 
]�صورة   ﴿ ِكنَي  ُم�رْشِ ُكنَّا  َما 
تعاىل:  �الأنعام: 23[ قال 
َكَذبُو�  َكيَْف  �نُْظْر   ﴿
]�صورة  �أَنُْف�ِصِهْم﴿  َعلَى 

�الأنعام: 24[ 

اأيها االأخوة االأكارم، ال زلنا يف 
مو�صوٍع يت�صل اأ�صد االت�صال بـ: 

القبول"  وعالمات  الو�صول  "�صبل 
اأال وهو اخل�صوع.

 العبادات كالزكاة معللة مب�صالح 
اخللق وقد بينت يف اللقاء ال�صابق 

اأن هناك عبادات كما قال عنها 
االإمام ال�صافعي: معللٌة مب�صالح 

اخللق، واأن هناك طقو�صًا من 
�صمات الديانات الو�صعية 

االأر�صية، الطقو�س حركاٌت، 
و�صكناٌت، واإمياءاٌت، ومتتماٌت ال 
معنى لها، بينما العبادات معللة 
مب�صالح اخللق ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم 

يِهْم ] �صورة  ُرُهْم َوُتَزِكّ َدَقًة ُتَطِهّ �صَ
َها اَلِّذيَن  التوبة االآية : 103  يا اأَُيّ

َياُم َكَما ُكِتَب  ّ اآََمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�صِ
ُقوَن   َعَلى اَلِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعَلُّكْم َتَتّ

] البقرة  ] �صورة 

على اأن ح�صن الظن يجب اأن ي�صاحبه ح�صن 
العمل فيحدد امل�صلم هدفه الأن الوعي قبل 

ال�صعي ويب�صر طريقه  وي�صري م�صتعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�صاعي للمجد �صيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �صاق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�صرب  فاإن اأ�صاب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات واإن كانت 

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

ويح�صر موا�صع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�صحيح و�صلوك ال�صبل لها اإذا ق�صد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�صاحبها. يقيني باهلل يقيني من االآثار 

املدمرة للف�صل واالآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�صبة الف�صل اإىل غري اهلل عز وجل



من  عر�ضاً  فهمي  �أحمد  تلقي 
Netflix لبطولة م�ضل�ضل جديد 
خارج  يعر�ض  من�ضتها،  على 

�ل�ضباق �لرم�ضاين �ملقبل.
وعلم  �أن فهمي يدر�ض �العتذ�ر 
من  �ملتاألف  �مل�ضل�ضل  عن 
مع  �تفاقه  ب�ضبب  حلقة،   12
م�ضل�ضل  بطولة  على  »�ضيرنجي« 

و��ضتعد�ده  �ملقبل،  رم�ضان  يف 
ال�ضتكمال ت�ضوير فيلم »�لعارف.. 
عز يف  �أحمد  مع   يون�ض«  عودة 
�أن  �ملقرر  ومن  �ملقبل،  �ل�ضهر 
�لعر�ض  هذ�  من  موقفه  يح�ضم 

يف  �الأيام �ملقبلة.
م�ضل�ضالت  �آخر  �أن  يذكر 
�ضيد  »�لو�د  كان  فهمي  �أحمد 

يف  ُعر�ض  �لذي  �ل�ضحات«، 
و�ضاركته  �ملا�ضي،  رم�ضان 
�لبطولة فيه هنا �لز�هد، وحممد 
حممود،  وحممد  عبد�لرحمن، 
وكوكبة من �ضيوف �ل�رشف منهم 
فتحي،  و�أحمد  وهبي،  هيفاء 
�إخر�ج  من  وهو  فوؤ�د،  وبيومي 

�أحمد �جلندي.
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النقال  :0661.41.25.76  

»راب« جديد للنجم امل�شري 
اأحمد مكي

مكي،  �أحمد  �مل�رشي،  �لنجم  ن�رش 
مقطعا  »في�ضبوك«  على  ح�ضابه  يف 
تدعو  جديدة  »ر�ب«  الأغنية  �ضوتيا 
لعدم �لياأ�ض و�الإميان باهلل و�القرت�ب 
�الأغنية:  كلمات  بع�ض  منه.تقول 
كرتت  وهمومك  قفلت  ح�ضيتها  »ولو 
عليك.. ما تقول�ض ربي غ�ضبان ميكن 
عاوزك  جامد  قفلها  فيك،  حبه  من 
تفتكر �أ�ضلك ن�ضيت.. لو م�ض بيحبك 

�ل�ضهري،  �مل�رشي  �لنجم  �ضحيت«وي�ضتهر  ك  كان خالاّ ما  �ضابك  كان 
�أحمد مكي، بتاأليف وغناء »�لر�ب«، �إىل جانب عمله يف جمايل �لتمثيل 
من  تخرجه  عقب   ،2001 عام  �لفنية  م�ضريته  مكي  وبد�أ  و�الإخر�ج. 
�لعديد  و�ضارك يف  �لفنون �مل�رشية،  الأكادميية  �لتابع  �ل�ضينما  معهد 
من �الأفالم و�مل�ضل�ضالت، وقدم �لعديد من �أغاين »�لر�ب«، من بينها 

�ألبوم »�أ�ضله عربي« عام 2011، باالإ�ضافة �إىل �الأغاين �ملنفردة.

نبيل �شعيل يطرح ميني 
األبوم »اأفارق«    

�ضعيل  نبيل  �لكويتي  طرح 
قناة  عرب  »�أفارق«،  �ألبوم  ميني 

»روتانا« على يوتيوب.
 3 »�أفارق«  �ألبوم  ميني  وي�ضم 
و«عزة  »�أفارق«،  هي،  �أغاٍن 

�لنف�ض«، و«نعم ممكن«.
مع  �لعمل  يف  �ضعيل  وتعاون 
عبد  بن  بدر  �الأمري  �ل�ضعر�ء، 
بن  �هلل  عبد  و�الأمري  �ملح�ضن، 
�ضعد بن عبد �لعزيز، و�أحمد �ل�ضانع،  و�مللحنني ع�ضام كمال، و�أدهم 

�لقفاري، وفايز �ل�ضعيد.
يُذكر �أن �آخر �ألبومات �ضعيل »فرق �ل�ضما«، ت�ضمن 6 �أغان، بينها عمل 

باللهجة �لعر�قية، بعنو�ن »مو قليل«.

اإيقاف م�شل�شل »اأكاذيب كبرية 
�شغرية« بعد مو�شمني فقط    

ك�ضفت �ضبكة »HBO« توقف م�ضل�ضل �لدر�ما �الأمريكي و�لذي يُعر�ض 
رئي�ض  �أعلن ر�ضمياً  حالياً على �ضبكتها، بعد مو�ضمني فقط، وفق ما 
�لتنفيذي ال�ضتديوهات  �لرئي�ض  �لتلفزيونية. و�أو�ضح   »HBO« ضبكة�
وذلك  و�قعيا،  �أمر غري  �مل�ضل�ضل  �أن متديد  بلويز،  كي�ضي   ،»HBO«
الن�ضغال جنومه وعلى ر�أ�ضهم نيكول كيدمان، وريز ويذر�ضبون، و�ضايلني 
بعد  �أخرى. وحقق �مل�ضل�ضل  �أعمال  بت�ضوير  ووديل، ومرييل �ضرتيب 
وهو  �إميي،   جو�ئز  �أربع  وح�ضد  كبري�ً،  �الأول جناحاً  مو�ضمه  عر�ض 
مقتب�ض من رو�ية بالعنو�ن نف�ضه للكاتبة ليان موريارتى، وق�ضته عن 3 
�أمهات الأطفال يف �لرو�ضة، تنقلب حياتهن �لتي تبدو ر�ئعة، ر�أ�ضاً على 

عقب، عد ربطهن بجرمية قتل.

نا�شيف زيتون يدعم جاد خليفة 
بعد طرحه »انتهى املو�شوع«

هناأ �لفنان �ل�ضوري  نا�ضيف زيتون زميله �لفنان  جاد خليفة  بعد �أن طرح 
على  �خلا�ض  ح�ضابه  عرب  �ملو�ضوع«  »�نتهى  �جلديدة  �أغنيته  �الأخري 
�عجابه  فيه  �أبدى  على  فيديو عفوي  زيتون  نا�ضيف  ون�رش   . �النرتنت 
عيه  وكتب  جمهوره  مع  �الغنية  و�ضارك  �ملو�ضوع«  »�نتهى  باأغنية 

»Amazing Song« �أي »�أغنية ر�ئعة«.
حنا،  �إيلي  كلمات  من  هي  �ملو�ضوع«  »�نتهى  �أغنية  �أن  بالذكر  �جلدير 

�أحلان �أحمد بركات، توزيع عمر �ضباغ و�إخر�ج ري�ضا �رشكي�ض.
�إطالقها  فور  عالية  م�ضاهدة  ن�ضبة  يوتيوب  عرب  �الأغنية  نالت  وقد   

و��ضتح�ضان �ملتابعني.

بيع ديكور م�شل�شل الكوميديا 
الأمريكي »فريندز« يف متاجر بوتري 

اأ�سبح باإمكان ع�ساق م�سل�سل الدراما الكوميدي »فريندز« اقتناء ديكوراته واأثاثه الذي يعود حلقبة 
الت�سعينات، يف �سل�سلة متاجر بوتري بارن للأثاث.

لالأثاث  بارن  بوتري  متاجر  زفت 
متابعي  جلميع  �ضارة  ب�رشى 
ت�ضكيلة  باإطالق  فريندز،  م�ضل�ضل 
حمدود  �إ�ضد�ر  ذ�ت  فريدة 
�الأثاث  و�أدو�ت  �لديكور�ت  من 
�ملنزيل، مبا يف ذلك �الك�ض�ضور�ت 
�ملكتبية  و�الأدو�ت  و�مللحقات 
م�ضل�ضل  �أجو�ء  من  �مل�ضتوحاة 
�لكوميديا »فرينذز«، �لذي ال يز�ل 
عائد�ت  يحقق  �ليوم  هذ�  حتى 
�أ�ضبح  حتى  مرتفعة  وم�ضاهد�ت 

رمز�ً للثقافة �ل�ضعبية �الأمريكية.
فيه  يطالب  �لذي  �لوقت  يف 
�مل�ضل�ضل  ع�ضاق  من  �ملاليني 
و�إنتاج  عر�ضه  ��ضتئناف  باإعادة 
متاجر  ��ضتثمرت  جديد،  مو�ضم 
بوتري بارن تلك �ل�ضعبية �لو��ضعة 
�لتي يحظى بها �مل�ضل�ضل، الإطالق 
�الأثاث  من  متنوعة  جمموعة 
ترت�وح �أ�ضعارها من 12حتى 1099 

دوالر �أمريكي.
وت�ضمنت �ملجموعة �لتي �ضتطرح 
�ل�ضهر �جلاري،  يف �ملتاجر نهاية 
بارك«  »�ضنرت�ل  مقهى  �أكو�ب 
�أبطال  �عتاد  �لذي  �ل�ضهري، 
فيه  �الجتماع  على  »فريندز« 
�خل�ضبية  �لطاولة  �إىل  باالإ�ضافة 
�الأثرية �لتي قامت ريت�ضيل ب�رش�ئها 
ل�ضديقتها فيبي من متاجر بوتري 
يف  لبيعها  ت�ضطر  �أن  قبل  بارن، 
�ضوق �الأدو�ت �مل�ضتعملة، وو�ضائد 
و�أقو�ل  �ضعار�ت  عليها  مطبوع 

متيز بها �أبطال �لعمل.
�حتفاالً  �الإعالن  ذلك  وياأتي 
�ل�ضنوية  �لذكري  موعد  باقرت�ب 
بد�ية  على  و�لع�رشين  �خلام�ضة 
�لكوميدي  �مل�ضل�ضل  عر�ض 

»فريندز« يف �ضبتمرب عام1994.

�للبنانية  نو�ل  �لفنانة  تو��ضل 
لكليب  متابعيها  ت�ضويق  �لزغبي  
�ضورته  �لذي  باي«  »كده  �أغنيتها 
موؤخر� حتت �إد�رة �ملخرج �رشيف 

�إحدى  على  ن�رشت  �إذ  ترحيني، 
مو�قع  عرب  �خلا�ضة  �ضفحاتها 
�ل�ضورة  �الجتماعي  �لتو��ضل 
بـ  للكليب، وعلقت عليها  �لر�ضمية 

»هل �أنتم جاهزون؟«
تكره  �لزغبي  �أن  �لالفت  لكن 
�لتعليقات �ل�ضلبية من قبل حمبيها 
تظهر  �لتي  تلك  خ�ضو�ضا  كثري�، 

�لكليب  بطرح  عليها  �إحلاحهم 
قريبا، لرتد على �إحدى �لتعليقات 
�ملدى  يف  بطرحه  طالبت  �لتي 
�لقريب بـ »ال تكن �ضلبيا �أرجوك«.

ي  نان�شي عجرم ت�شارك يف »حتِدّ
العمر« على طريقتها اخلا�شة

عجرم،  نان�ضي  �لفناّانة  ن�رشت 
على  �ل�ضخ�ضي  ح�ضابها  عرب 
�ضورة   ،« �لتو��ضل  موقع   «
�لعمر«،  »حتدي  يف  مل�ضاركتها 
به  و�ضارك  موؤخر�ً  �نت�رش  و�لذي 
�لفن  ، من جنوم  كبرية  جمموعة 

يف �لوطن �لعربي.
بهيئة  �ل�ضور  يف  نان�ضي  ظهرت   

�أ�ضغر يف �ل�ضن، وكتبت: »لي�ض ما 
مرنجع بالزمن كم �ضنة لور�؟ م�ض 

�أحلى ن�ضغر بدل ما نكرب؟«.
غنائًيا  حفاًل  عجرم  و�أحيت 
قرب�ض،  يف  �ملا�ضي  �الأحد  يوم 
�أغانيها  �أجمل  من  باقة  وقدمت 

�لقدمية و�جلديدة.

الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تطرح »كوفر« كليبها اجلديد

حلقة  12 من  م�شل�شل  على  فهمي  اأحمد  تفاو�س   Netflix
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فاخرة دفع  رباعية  تطلق   "Lincoln"

 "Lincoln" �رشكة  ا�ضتعر�ضت 
الأخري  اأجنلو�س  لو�س  معر�س  يف 
�ضيارات  من  اجلديد  منوذجها 
الدفع  رباعية   "Aviator"

الفاخرة.
ع�رشي،  بت�ضميم  ال�ضيارة  وجاءت 

فيه مالمح من �ضيارات "جاغوار" 
رباعية الدفع اجلديدة، مع احلفاظ 
تتميز  "Lincoln" التي  على روح 

ب�ضبك عري�س للواجهة الأمامية.
مبق�ضورة   "Aviator" وزودت 
وجمهزة  ركاب،  ل�ضتة  تت�ضع  كبرية 

مك�ضوة  ومريحة  وا�ضعة  مبقاعد 
بعنا�رش  ومزينة  اجللود،  باأفخم 
الكروم واخل�ضب الفاخر، و�ضا�ضات 
�ضوت  مكرب  و28  باللم�س،  تعمل 

عايل اجلودة.
كماء جاءت املركبة باأنظمة فريدة 

ت�ضاعد مالكها على ت�ضغيلها اأو حتى 
قفلها وفتحها والتحكم بالكثري من 
يف  خا�س  تطبيق  عرب  خ�ضائ�ضها 
الهاتف الذكي، بالإ�ضافة اإىل علبة 
مراحل،   10 بـ  اأوتوماتيكية  �رشعة 

وحمرك بعزم 400 ح�ضان.

 "Murano" تعرف على
اجلديدة كليا من "ني�سان"

موؤخرا  ني�ضان  �رشكة  طرحت 
منوذجها اجلديد من �ضيارات 
اأوفر  الكرو�س   "Murano"
 "Murano" ال�ضهرية وجاءت
اجلديدة بتغريات كبرية طالت 
اأكرث  اأ�ضبح  الذي  الهيكل 
الت�ضميم  بف�ضل  ع�رشية 
الأمامي،  لل�ضبك  املميز 
التي  الفريدة  وامل�ضابيح 
 ،LED تقنيات  اأدخلت عليها 
مبقا�س  الريا�ضية  والعجالت 

18 اإن�ضا.
هذه  مق�ضورة  اأ�ضبحت  كما 
ال�ضيارة اأو�ضع وزودت مبقاعد 

مريحة مك�ضوة باأفخم اجللود، 
تتو�ضطها  قيادة  وواجهة 
باأنظمة  للتحكم  كبرية  �ضا�ضة 
بروؤية  وت�ضمح  املولتيميديا 
املواقع  حتديد  خرائط 
الكامريات  من  وال�ضور 

الأمامية واخللفية.
املركبة  هذه  ني�ضان  وزودت 
باأنظمة اأمان ممتازة وو�ضادات 
الركاب،  جلميع  هوائية  اأمان 
اأ�ضطوانات   6 بـ  وحمركات 
وعلب  ح�ضانا،   264 بعزم 
ب�ضت  اأوتوماتيكية  �رشعة 

مراحل.

فاخرة مك�سوفة  �سيارة  "بنتلي" تطلق 
�رشكة  ا�ضتعر�ضت 
�ضيارة  موؤخرا  بنتلي 
 "Continental GT"
يف  غاية  مك�ضوف  بهيكل 
ال�ضيارة  وجاءت  الأناقة 
يحمل  بت�ضميم  اجلديدة 
طابع مركبات بنتلي الفاخرة 
الدائرية  مب�ضابيحها 
وواجهتها الأمامية العري�ضة، 
ينطوي  ب�ضقف  وزودت 

داخل  ليختفي  اأوتوماتيكيا 
الهيكل، ف�ضال عن مق�ضورة 
اجللود  اأنواع  باأفخم  مك�ضوة 
من  وعنا�رش  والأخ�ضاب 

الكروم.
اجلبار  الأداء  وي�ضمن 
 12 بـ  حمرك  ال�ضيارة  لهذه 
اأ�ضطوانة، و�ضعة 6.0 لرتات، 
ي�ضتهلك  ح�ضانا،   635 بعزم 
14 لرتا من الوقود لكل 100 

ال�ضيارة، وي�ضل  كلم تقطعها 
بها ل�رشعة 333 كلم/�ضاعة، 
اإىل   0 من  ت�ضارعها  ويزيد 
غ�ضون  يف  كلم/�ضاعة   100

3.8 ثانية فقط.
كما اأتت هذه املركبة بنظام 
فيه  تتحكم  هوائي  تعليق 
متطورة،  اإلكرتونية  منظومة 
ف�ضال عن اأقوى نظام مكابح 
حتى  بنتلي  �ضيارات  �ضهدته 

ريا�ضية  وعجالت  اليوم، 
وتوفر  اإن�ضا   21 مبقا�س 
من  العديد  ال�ضيارة  هذه 
و�ضائل الرفاهية للم�ضتخدم، 
املمتازة  ال�ضوت  كاأنظمة 
املدعومة بـ 18 مكرب �ضوت 
املزودة  مريحة  ومقاعد 
وتربيد  تدفئة  باأنظمة 
وتدليك للراكب. اأما �ضعرها، 

فبلغ 173 األف يورو.

هل تطلق "الدا" اأحدث 
بيك اآب لها قريبا؟

 "Genesis" �رشكة  ن�رشت 
مناذج  بطرح  املتخ�ض�ضة 
�ضيارات  من  فاخرة 
تو�ضيحيا  فيديو  "هيونداي"، 
الدفع  رباعية  �ضياراتها  لأول 
املخ�ض�ضة ملحبي الرفاهية.

اأن  ميكن  للفيديو،  وبالنظر 
 "GV80" ت�ضميم  اأن  نالحظ 
ما  حد  اإىل  ي�ضبه  اجلديدة 
 Grand Santa" ت�ضميم 
ا�ضتعر�ضتها  التي   "Fe
اأتت  لكنها  موؤخرا،  هيونداي 
وكبري،  مميز  اأمامي  ب�ضبك 
وم�ضابيح "LED" على �ضكل 
الأمام  من  متوازية  خطوط 

واخللف.

ف�ضتاأتي  الداخل،  من  اأما 
مبقاعد  ال�ضيارة  هذه  قمرة 
لأربعة  تت�ضع  مريحة  جلدية 
باأزرار  مميز  ومقود  ركاب، 
للتحكم بالعديد من خ�ضائ�س 
املركبة، وواجهة قيادة مزودة 
واأحدث  كبريتني  ب�ضا�ضتني 

اأنظمة املولتيميديا.
تاأتي  اأن  املفرت�س  ومن 
ثماين  مبحرك  املركبة 
�رشعة  وعلبة  الأ�ضطوانات، 
مراحل،   10 بـ  اأوتوماتيكية 
ال�ضيارة  توقف  اأمان  واأنظمة 
ارتطامها  قبل  اأوتوماتيكيا 
بج�ضم قد يظهر فجاأة اأمامها 

على الطريق.

بور�ش ماكان S 2019 و�سلت 
بقوة 354 ح�سان

ماكان  عن  الك�ضف  بعد 
املحدثة، قامت بور�س الآن 
تفا�ضيل  كافة  عن  بالك�ضف 
ماكان S الأقوى قامت بور�س 
اأف�ضل  �ضا�ضيه  بتحديث 
لتجعل  لديها  مبيعاً   SUV
جتربة قيادتها اأف�ضل، حيث 
التعليق  دعامات  اأ�ضبحت 
بدلً  الأملنيوم  من  الأمامية 
دقة  لزيادة  احلديد  عن 
التوجيه وراحة الركوب، كما 
مقاومة  اأعمدة  تعديل  مت 
التحكم  لزيادة  النحراف 
اأداء نظام  زيادة  ال�ضل�س مع 

التعليق الهوائي الختياري.
�ضعور  حت�ضني  اأي�ضاً  مت 
دوا�ضات  على  ال�ضغط 
خفتها  زيادة  عرب  املكابح 
اأقرا�س  حجم  زيادة  مع 
 10 بقدر  الأمامية  املكابح 
اإىل 360 ملم،  ت�ضل  ملم كي 
ال�ضماكة  زيادة  متت  كما 

 36 ت�ضبح  كي  ملم   2 بقدر 
ملم، اإ�ضافة لإمكانية اختيار 
مكابح بور�س امل�ضنوعة من 

األياف الكربون.
اخلارجي  التغيري  عن  اأما 
فيتواجد  ماكان،  يف  الأكرب 
م�ضابيح  هيئة  على  باخللف 
LED خلفية مت�ضلة بكامل 
 LED م�ضابيح  مع  العر�س 

اأمامية.
�ضا�ضة  جند  بالداخل، 
معلوماتي  ترفيه  نظام 
دعم  مع  اإن�س   10.9 بحجم 
ومراقبة  املالحة  لأنظمة 
�ضوتي  حتكم  املرور،  حالة 
فاي  الواي  م�ضاركة  ذكي، 
والت�ضال بالإنرتنت مع عدة 
اأ�ضافت  اأخرىن  خ�ضائ�س 
خيارات ملاكان  بور�س عدة 
 GT مثل مقود  اأي�ضاً   2019
قيادة  منط  مع  ريا�ضي 
الختناقات  م�ضاعد  مدمج، 

ذو  اأمامي  زجاج  املرورية، 
لهواء  ومنقي  تدفئة  نظام 

املق�ضورة.
ف�ضوف  املحرك،  عن  اأما 
يكون من نوع V6 �ضعة 3 لرت 
بطرازات  امل�ضتخدم  ذاته 
تريبو  مع  وبانامريا  كايني 
ت�ضبح  كي  مزدوج،  ت�ضارجر 
القوة الإجمالية 354 ح�ضان 
عزم  من  نيوتن.مرت  و480 
زيادة  يعني  ما  الدوران، 
بفارق 14 ح�ضان و20 نيوتن.
ال�ضابقة،   S ماكان  عن  مرت 
تتمكن  كي 

 100 حتى  الت�ضارع  من 
كم/�س خالل 5.1 ثانية مع 
�رشعة ق�ضوى ت�ضل اإىل 250 
على  احل�ضول  عند  كم/�س 

حزمة �ضبورت�س كرونو.
اأ�ضعار  تبداأ  و�ضوف  هذا 
عند   2019 ماكان  بور�س 
ريال(   218،589(  £46،334
يف اململكة املتحدة للن�ضخة 
ذات حمرك 4 �ضلندر �ضعة 2 
لرت ذو قوة 245 ح�ضان، بينما 
تبداأ ماكان S عند £48،750 
)229،987 ريال(، حيث متت 

اإتاحتها للطلب بالفعل.
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خا�صية جديدة يف »غوغل ماب�س« 
ملتابعة عرو�س املتاجر وال�صركات

الرقمية  للخرائط  غوغل  خدمة  تعتزم     
تتيح  جديدة  خا�صية  اإ�صافة  ماب�س«  »غوغل 
ومعار�س  التجزئة  متاجر  عرو�س  متابعة 
الأحداث  من  وغريها  ال�رشكات  وفاعليات 
دوت  نت  »�صي  موقع  واأ�صار  ال�صلة.  ذات 
اأنه  اإىل  التكنولوجيا  يف  املتخ�ص�س  كوم« 
اأو  املتجر،  اأو  ال�رشكة،  عن  البحث  كن  يمُ
متابعة  امل�صتخدم  يريد  الذي  املقهى  حتى 
الأحداث  لتظهر  »فولو«  زر  ينقر  ثم  اأن�صطته، 
والعرو�س وغريها من التحديثات على تبويب 
يو« على �صفحة »غوغل ماب�س«. وعلى  »فور 
اإ�صافة  خرب  التبويب  �صيعر�س  املثال  �صبيل 

مقهى امل�صتخدم املف�صل مثاًل نكهة جديدة 
خرب  اأو  يقدمها،  التي  امل�رشوبات  قائمة  اإىل 

وجود تخفي�صات يف متجره املف�صل.
وقال بول كول مدير منتجات »غوغل ماب�س« 
�صتتيح  اخلدمة  اإن  الإنرتنت  عرب  ر�صالة  يف 
للم�صتخدمني اأي�صاً معرفة الأن�صطة اجلديدة 
على  اجلديدة  اخلا�صية  وتتيح  افتتاحها،  قبل 
التي  ال�رشكات  لأ�صحاب  ماب�س«  »غوغل 
مازالت قيد الإن�صاء، اإن�صاء ح�صاب با�صتخدام 
خدمة  على  ويظهر  بيزن�س«  ماي  »غوغل 
»غوغل ماب�س« حتت �صعار »قريباً« قبل افتتاح 

ال�رشكة ر�صمياً بثالثة اأ�صهر.

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�شوميات -

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

microSD/HC/« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�س 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�س
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�س ل�شماعات 
الراأ�س.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�س.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

طريقة جديدة ل�صرقة اأموال 
اأ�صحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 

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

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

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

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

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

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

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

تقنيات ال تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو االإبالغ عن املدفوعات عرب ر�شائل 

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

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

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

كيفية تفعيل و�صع التاأمني يف 
نظام الت�صغيل اأندرويد باي

نظام  من  التا�صع  الإ�صدار  يحمل 
 Android باي  اأندرويد  الت�صغيل 
امليزات  رائعة من  Pie جمموعة   9.0
اجلديدة لهواتف اأندرويد، بالإ�صافة اإىل 
بع�س التحديثات املميزة يف الت�صميم، 
ومع ذلك فاإن اإحدى اأهم ميزات التاأمني 
اجلديدة يف نظام الت�صغيل اأندرويد باي 
يحمل  جديد  تاأمني  لو�صع  دعمه  هي 

.Lockdown Mode ا�صم
 Lockdown التاأمني  و�صع  يتيح 
اخلا�صة  بياناتهم  حماية  للم�صتخدمني 
لهم  امل�رشح  الغري  الأ�صخا�س  من 
بالو�صول اأو الل�صو�س اأو حتى امل�صوؤولني 
عن تنفيذ القانون، حيث اأنه يعمل على 
�صا�صة  على  الإ�صعارات  ظهور  اإيقاف 
الهاتف واإيقاف ت�صغيل اأدوات ا�صت�صعار 
على  التعرف  وميزة  الأ�صابع،  ب�صمات 
ال�صوت  على  التعرف  وميزات  الوجوه، 
عند ت�صغيله ليجعل من امل�صتحيل اإلغاء 
حماية  م�صتوى  لزيادة  الهاتف،  قفل 

بياناتك.
التاأمني  و�صع  اأن  من  الرغم  على 
م�صتخدماً  يكون  ل  قد   Lockdown
جداً  املهم  من  ولكن  يومي،  ب�صكل 
حلدوث  حت�صباً  تفعيله  كيفية  معرفة 
خ�صو�صيتك  يهدد  طاريء  �صيء  اأي 

وبياناتك الهامة على الهاتف.
 Lockdown كيفية تفعيل و�صع التاأمني

Mode على هواتف اأندرويد:
يعمل  هاتفك  اأن  من  تتاأكد  اأن  يجب 
الت�صغيل  نظام  من  اإ�صدار  باأحدث 
الذي  التا�صع  الإ�صدار  وهو  اأندرويد 
 Android باي  اأندرويد  ا�صم  يحمل 
الو�صع-  هذا  من  لال�صتفادة   9.0  Pie
لذلك حتقق من حتديث نظام الت�صغيل 

اخلطوات  اتبع  ثم  جهازك،  على  اأوًل 
التالية:

Settings انتقل اإىل الإعدادات•
واملوقع  الأمان  تبويب  على  •ا�صغط 

Security & Location
خيار  اإىل  ت�صل  حتى  لالأ�صفل  •مرر 
 Lock التاأمني  �صا�صة  تف�صيالت 

screen preferences
•ثم ا�صغط على زر التبديل املوجود 
 Show التاأمني  خيار  عر�س  بجوار 

lockdown option
التاأمني  و�صع  ا�صتخدام  كيفية 
الت�صغيل  نظام  يف   Lockdown

اأندرويد باي:
�صيتم  الو�صع،  هذا  تفعيل  مبجرد 
اإ�صافة زر Lockdown اإىل خيارات 
و   Power Off الت�صغيل  اإيقاف 
لقطة  و   Restart الت�صغيل  اإعادة 
يف  املوجودة   Screenshot �صا�صة 
القائمة التي تظهر عند ال�صغط على 
زر الت�صغيل كما هو وا�صح يف ال�صورة 

التالية:

عند تن�صيط و�صع Lockdown ما 
عليك �صوى التايل:

زر  على  ال�صتمرار  مع  •ال�صغط 
ت�صغيل هاتف اأندرويد

 Lockdown اأيقونة  •ا�صغط على 
وبعدها  �صتظهر  التي  القائمة  من 
اإىل  الفور  على  هاتفك  �صيذهب 
جميع  اإخفاء  و�صيتم  القفل  �صا�صة 
قفل  اإلغاء  يتم  حتى  الإ�صعارات 

الهاتف با�صتخدام رمز املرور

الك�صف ر�صميًا عن 
 Galaxy Note9

مت الإعالن ر�صمياً اأول ام�س عن هاتف 
note 9 يف حدث مميز يف مدينة نيويورك 
بن�صختني.  امل�صبق  للطلب  متاح  هو  و 
الع�صوائية  للذاكرة  جيجابيت   6 ن�صخة 
 8 اأو  التخزين  ل�صعة  جيجابيت   128 مع 
 512 مع  الع�صوائية  للذاكرة  جيجابيت 
جيغابيت ل�صعة التخزين مع العلم اأن كل 
�رشيحتني  خيار  متنحك  �صوف  ن�صخة 
ال�رشيحة  ا�صتبدال  اإمكانية  مع  ات�صال 
الهاتف  و  اخلارجية،  بالذاكرة  الثانية 
حا�صل على معيار IP68 املقاوم للماء و 
الأتربة كما يدعم الهاتف تقنية ال�صحن 

ال�رشيع و تقنية ال�صحن الال�صلكي.

الت�شميم

الألوان  الهاتف متوفر بعدد من  ياأتي  و 
املختلفة مثل اللون الأزرق و الأ�صود و 
النحا�صي و  اللون  البنف�صجي كما يوجد 
ال�صوق  يكون متوفر يف  لن  لالأ�صف  لكن 
ال�صعودي و ال�صيء اجلميل اأنه �صيتوافق 

لون الهاتف مع لون القلم معادا الهاتف 
الأزرق �صوف ياأتي بلون مميز و هو اللون 

الأ�صفر.
و ياأتي الهاتف ب�صماكة و وزن ملحوظة 
�صوف  حيث   8  note بهاتف  مقارنة 
بوزن  و  ملم   8.8 ب�صمك  الهاتف  ياأتي 
ناحية  من  م�صكلة  لتوجد  و  جرام   201
�صعة  زيادة  مت  لأنه  الوزن  و  ال�صمك 
و  اأمبري  ملي   4000 لت�صبح  البطارية 
ال�صا�صة بدل ما كانت تاأتي مبقا�س 6.3 
من  ذلك  و  بو�صة   6.4 اأ�صبحت  بو�صة 
املوجود  الإطار  م�صاحة  تقلي�س  خالل 
باأ�صفل �صا�صة الهاتف املحمول. كما اأنه 
اأ�صبح اقل عر�صا و ذلك ب�صبب الأنحاء 
املحمول  الهاتف  �صا�صة  يف  املوجود 

اأ�صبحت اأقل.
نوع  من  زجاجية  طبقة  اإ�صافة  مت  كما 
grollia 5 يف اجلهة الأمامية و اخللفية 
من الهاتف مع وجود اإطار من املعدن. 
و �صوف تالحظ اأن كامريا الهاتف كانت 
تاأتي باللون الأ�صود اأما الآن �صوف تاأتي 

مت  التي  و  الهاتف  لون  مفهوم  بنف�س 
تاأتي  اأ�صفلها  و  عر�صي  ب�صكل  و�صعها 

تقنية ب�صمة الأ�صبع

االأداء و البطارية

�صوف يتم ت�صغيل الهاتف بوا�صطة نظام 
خالل  من  و   8.1  android الت�صغيل 
بع�س  لكن  و   9810  Exynos معالج 
الدول �صوف يتم ت�صغيل الهواتف بها من 
قامت  و   .845  snapdragon خالل 
ال�رشكة بتطوير نظام التربيد يف الهاتف 
من  بدلنا  الكربون  ا�صتخدام  مت  حيث 
ال�صيليكون و ذلك لأبعاد احلرارة ب�صكل 
اأ�رشع.كما اأن امل�صتت اخلا�س باحلرارة 
اأ�صبح اأكرب بثالثة اأ�صعاف من امل�صتت 
كثري  يف  امل�صتخدم  العادي  احلراري 
حر�صت  حيث  املحمول  الهواتف  من 
لإبعاد  يلزم  ما  كل  بتوفري  �صام�صوجن 
لتقدمي  املعالج  عن  احلرارة  م�صاكل 

جتربة اأداء اأف�صل.

�صام�صوجن ت�صبح اأكرب ُم�صِنع 
للقطع االليكرتونية  

الكورية  التقنية  عمالقة  ك�صفت 
واأرباح  لعائدات  توقعها  عن  �صام�صونغ 
تقريرها  يف  العام  من  الأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �صهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رشكة  مبيعات 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف  امل�صتخدمة 
حتقيق  بذلك  �صام�صونغ  وا�صتطاعت 

رقم قيا�صي بالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دولر 
العام املا�صي  الأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
احتكار انتل لل�صدارة على مدار 25 عاما 
املا�صية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�صا 
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني 

يف الفرتة املا�صية. وللعلم فاإن ال�رشكة 
املايل  التقرير  تفا�صيل  عن  تك�صف  مل 
مع  ي�صدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�صكل 
نهاية �صهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  والأرباح  املبيعات  يف  قيا�صي  رقم 
ذكر م�صادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة، 

ال�صا�صات، البطاريات، … وغريها.



م.�س

الوطني  للأمن  العامة  املديرية  �سطرت  وقد 
الريا�سي،  احلدث  مع  يتما�سى  اأمنيا  خمططا 
لتاأمني املواطنني وتوفري اجلو امللئم ملتابعة 
واملرافق  العمومية  الأماكن  يف  املقابلة 
 18 اخلمي�س  ليلة  من  بداية  وهذا  الريا�سية، 

جويلية 2019 اإىل اجلمعة 19 جويلية 2019.
وتدعو املديرية العامة للأمن الوطني يف ندائهاً 
واملنا�رصين،لللتزام  الطريق  م�ستعملي  اإىل 
ال�سليمة  وال�سياقة  املرور،  قانون  بقواعد 
لتفادي ماآ�سي الطرقات، كالتي �سجلت باأ�سف 
بولية  النهائي  الن�سف  مباراة  ع�سية  كبري 
جيجل، وينتظر خلل اأجواء مقابلة النهائي من 
م�ستعملي الطريق، رفع درجات النتباه واحلذر 
خلل تنقلتهم، التي تقرتن بظرف الليل وغمرة 
املنا�رصة للفريق الوطني، ما يقلل من قدرات 
املناورات  تفادي  واأي�سا  ليل،  والروؤية  القيادة 
اخلطرية، وا�ستعمال الهاتف اأثناء ال�سياقة�سواء 
للتوا�سل اأو لأخذ �سور وم�ساهد معينة للحدث، 

ما يت�سبب يف حوادث مرور موؤملة.
اأي�سا  الوطني  للأمن  العامة  املديرية  وتطلب 
مفرتقات  يف  وال�سواق،  الطريق  م�ستعملي  من 
الطرق وخمارج املجمعات ال�سكنية واملمرات 
القليلة الإنارة، النتباه ال�سديد حلركة  الدراجات 
النارية وامل�ساة، والتحلي باملمار�سات احل�سنة 

اأثناء التعامل والقيادة.
اجل�سدية  بال�سلمة  اإ�رصار  اأي  ولتفادي 
الت�رصفات  بع�س  جتنب  يرجى  للمواطنني، 
التي تنتهي باإحلاق اأ�رصاربالنف�س وبالغري، منها 

�رصفات  واعتلء  الكهربائية  الأعمدة  ت�سلق 
املباين، وال�ستعمال الع�سوائي وغري املرخ�س 
الأو�ساط  قابلة لل�ستعال خا�سة يف  لأي مواد 

املغلقة والقاعات. 
و�سعها  الوطني  للأمن  العامة  املديرية  وتوؤكد 
ت�سكيل اأمنيا مو�سعا يتطابق وطبيعة املنا�سبة، 
ي�سع  �سلوك  اأي  بحزم  مواجهة  من  ما ميكنها 
عر�سة  واأملكهم  خطر  يف  املواطنني  حياة 

لل�رصر، اأو اأي خرق لقواعد قانون املرور.
ويبقى الهدف الأ�سمى للمديرية العامة للأمن 
الوطني هو مرافقة املواطنني يف هذا العر�س 
املواطن  حماية  ب�سمان  التاريخي،  الريا�سي 
واملمتلكات واحلد من حوادث املرور، وتنا�سد 
خمتلف و�سائل العلمالوطنية لتكثيف برامج 
توجيه  يف  وامل�ساهمة  والإر�ساد،  التوعية 
الراأي العام لت�سهيل عمل فرق ال�رصطة وتفهم 
�سمن  �ستتخذ  التي  الحرتازية  التدابري  بع�س 

املخطط الأمني امل�سطر باملنا�سبة.
حتت  الوطني  للأمن  العامة  املديرية  وت�سع 
 1548 الأخ�رص  الرقم  املواطنني  ت�رصف 
الوطني  للأمن  الت�سالية  الدعائم  وخمتلف 

للتبليغ والتوا�سل 24/24�سا.

مبنا�سبة مقابلة نهائي كاأ�س �إفريقيا للأمم

املديرية العامة للأمن الوطني توجه 
نداًء مل�ستعملي الطريق

غرد�ية 

 تفكيك �سبكة لتزوير النقود وحجز 
11.200 اأورو 

عني متو�سنت

حجز قنطارين من الدجاج 
الفا�سد ببني �ساف

جنحت عنا�رص الدرك الوطني لبلدية 
بني �ساف  غرب ولية عني متو�سنت 
املدينة   اإغراق  حماولة  اإحباط  من 
من  الفا�سد   الدجاج  من  بقنطارين 
قبل اأ�سحاب  مذبح  الذي مت اكت�سافه   
يكرث  التي  ال�ساحلية   املدينة  بذات 
مع   تزامنا  الدجاج  على  الطلب  فيها 
فيه  تكرث  الذي  ال�سطياف   مو�سم 

احلركة بهذه املدينة  وماجاورها .
الدرك  م�سالح  بيان  وح�سب  هذا 
الوطني فان العملية  التي تعد الثانية 
م�سالح  تلقتها  معلومات  اثر  جاءت 
حول  �ساف   لبني  الوطني  الدرك 
اإىل  امل�ستودعات  لأحد  �سبكة  حتويل 
بناء  مداهمته  مت  والذي  �رصي  مذبح 
اجلمهورية  وكيل  من  ت�رصيح  على 
اأين مت حجز  لدى حمكمة بني �ساف 
كما مت  الفا�سد  الدجاج  من  قنطارين 
وحجز  ال�سبكة  من  عن�رصان  توقيف 
ومبا�رصة  الري�س  ونزع  الذبح  معدات 
انتظار   يف   املوقفني  مع  التحقيقات 
�سبق  وقد  هذا  العدالة،  اإىل  تقدميهم 
الوطني  الدرك  م�سالح   حجزت  وان 
اأم�س  اأول  �ساف  بني  غرب  لولها�سة 
60 دجاجة  يف م�ستودع مت حتويله اإىل 
الذبح   معدات  حجز  مع  �رصي  مذبح 

وتوقيف عن�رصان.

حممد بن تر�ر
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غليز�ن

�سكان الرتاميية يطالبون 
مبحول كهربائي بقوة عالية

وجه �سكان الرتاميية ببلدية وادي ارهيو يف ولية 
غليزان ر�سالة ا�ستعجالية اإىل مدير موؤ�س�سة توزيع 
التدخل  ينا�سدونه فيها  بغليزان  والغاز  الكهرباء 
احلايل  الكهربائي  املحول  يف  النظر  لعادة 
اأو  الزبائن  خلدمات  ي�ستجيب  ل  اأ�سبح  الذي 
ال�سكان بفعل �سعف قوته مع ارتفاع عدد �سكان 
املتكررة  بالنقطاعات  تتميز  التي  الرتاميية 
للتيار الكهربائي خ�سو�سا يف الأيام الأخرية اأين 
على  املتزايد  الطلب  ب�سبب  حدتها  عن  زادت 
الطاقة الكهربائية ل�ستعمال املكيفات الهوائية 
ت�رصب  التي  احلر  موجة  ملواجهة  والهوائيات 
الأخرية  املناطق  بقية  غرار  على  املنطقة 
وح�سبهم اأن اإعادة النظر يف املحول الكهربائي 
التي  باخل�سائر  قورنت  ما  اذا  حتميا  اأمرا  بات 
يف  جاء  كما  او  الزبائن  ال�سكان  يتكبدها  اأ�سبح 
ر�سالة ال�سكان الوجهة ملدير موؤ�س�سة ال�سونلغاز 

ق  مبغليزان.

وهر�ن

ا�سرتجاع 16 �سيارة 
م�سروقة

متكنت عنا�رص البحث والتحري باأمن وهران  من 
الإطاحة ب�سبكة وطنية خمت�سة يف التهريب الدويل 
لل�سيارات  وتزوير ملفاتها القاعدية  وتوقيف09 
ال�سبكة وا�سرتجاع 16 مركبة مزورة  عنا�رص من 
الأنرتبول  قبل  من   عنها  مبحوث  بع�سها  القيد 
والت�سال   الإعلم  خلية  بيان  وح�سب  .العملية 
جاءت ا�ستغلل ملعلومات انتقتها  م�سالح الأمن  
موظفني   تظم  التي  ال�سبكة  عنا�رص  ن�ساط  حول 
من  وليات  بعدة  ال�سيارات   حترك  م�سالح  يف 
�رصق وغرب الوطن والتي تقوم باإدخال معلومات 
خاطئة �سمن  ال�سبكة الوطنية لل�سيارات ، لتنطلق 
عنا�رص   09 توقيف  اإىل  انتهت  التي  التحقيقات  
من هذه ال�سبكة  بكل  من وهران ووليات اأخرى 
تكللت  كما  والو�سط  الوطن  وغرب  �رصق  من 
وع�رصات  مزورة  �سيارة   16 با�سرتجاع  العملية 
امللفات القاعدية الغري مطابقة ، حيث تبني اأن 
عنا�رص ال�سبكة كانت تعمد اإىل  اإدخال ال�سيارات 
بال�رصق  الوليات  من  العديد  يف  القيد  املزورة 
واختلق  التزوير  اإثر  لإخفاء  والو�سط  والغرب 
ملف قاعدي وذلك  بتواطوؤ موظفني من مكاتب 
تنقل ال�سيارات الذين مت توقيفهم واإحالتهم على 
بتهم  العدالة  اأمام  تقدميهم  انتظار  يف  التحقيق 
خمتلفة  تخ�س التزوير وا�ستعمال املزور و�سوء 

ا�ستغلل الوظيفة  والتهريب الدويل لل�سيارات .
حممد بن تر�ر

ب�سيدي بلعبا�س

اختناق 07 اأ�سخا�ص يف 
حريق عدادات كهربائية 

بلدية  الرو�سي  مبنطقة  م�سكن   97 حي  �سهد  
اأم�س  اأول  م�ساء  ق�سوى   طوارئ  حالة  �سيدي 
على خلفية اندلع حريق باإدراج اإحدى العمارات 
العدادات  م�س  كهربائية   �رصارة  نتيجة  
جنم  ما  ال�سقق  مبداخل  املوجودة   الكهربائية 
ا�ستن�ساقهم  بفعل  اأ�سخا�س   07 اختناق  عنه 
العمارة   مدخل  غطى  الذي  الكثيف  الدخان 
تدخلت  احلادث  .وفور  حرجتان  حالتان  منهم 
احلماية املدنية لولية �سيدي بلعبا�س من اجل 
اإطفاء و �سلم  اإخماد احلريق مدعمة ب�ساحنتني 
و35عون  طبية  اإ�سعاف  3�سيارات  و  امليكانيكي 
مت   ،حيث  الرتب  مبختلف  املدينة  احلماية 
اإخراج ال�سحايا من موقع اخلطر اأين مت تقدمي 
الإ�سعافات الأولية ل5ا�سخا�س يف عني املكان،  
عبد  م�ست�سفى  اإىل  امراأتني،  يف حني مت حتويل 
القادر ح�ساين  ب�سيدي بلعبا�س جراء ا�ستن�ساقهم 

الدخان.

نظمت حفل توقيع بالبويرة

اإقبال وا�سع على ديوان الأديبة 
رحمة بن مدربل

بن  »رحمة  والأديبة  ال�ساعرة  اأ�رصفت 
ال�سعري  ديوانها  تقدمي  على   « مدربل  
�سمن   « غيمتني   بني  هم�س   « املعنون  
املادي  للرتاث  الوطني  ال�سالون  فعاليات 
والفنون ال�سعبية  بدار الثقافة » علي زعموم 
بيع  حفل  �سهد  حيث   ، البويرة   مبدينة   «
جمهور  طرف  من  معتربا  اإقبال  بالتوقيع  
وعذب  الأدب  ملطالعة  املتعط�سني  القراء 
خلل  الكاتبة  اأكدت  ال�سياق  ويف   ، الكلم  
لقاء جمعها بيومية » الو�سط » اأن اإ�سدارها 
من�سورات  عن   2018 �سنة  النور  راأى  الذي 
من  ق�سيدة   40 يحوي  امل�رصية  ي�سطرون 
موا�سيع  فيها  حتاكي  املتو�سطة   القطع 
الإن�سان  ونف�سية  والوطن  كاحلب  خمتلفة 

الب�رصية  النف�س  وفل�سفة  الداخلية  والأنا 
عن  باملنا�سبة  الورود  ابنة  عربت  كما   ،
الذي  الرائع  بال�ستقبال  الغامرة  �سعادتها 
امللفت  والإقبال  البويرة  بولية  به  حظيت 
للقراء على ديوانها ما ي�سجعها على تقدمي 
امل�ستقبلية  م�ساريعها  يف  الإبداعات  مزيد 
واجلدير   ، قريب  عن  النور  �سرتى  التي 
بالإ�سارة تعترب ال�ساعرة  » رحمة بن مدربل 
والت�سال  الإعلم  كلية  خريجة  اإعلمية   «
راديو  يف  ثقافية  برامج  ومقدمة  ومذيعة 
اأجيال الإلكرتونية اجلزائرية وكاتبة مقالت 

يف �سحف وطنية وعربية .

�أح�سن مرزوق

خطة لدمج الدماغ 
الب�سري بالكمبيوتر

اإيلون  الأمريكي  امللياردير  ك�سف 
تنفيذ م�رصوع  اأمله يف بدء  مو�سك عن 
الب�رصية  العقول  لربط   Neuralink

باأجهزة الكمبيوتر، يف العام املقبل.
واأكد �ساحب �رصكة »تي�سل« لل�سيارات 
اأن  طويلة،  فرتة  منذ  اإك�س«،  و«�سبي�س 
اأمرا  يعد  الآلت  مع  الأدمغة  ت�سابك 
تفادي  النا�س  اأراد  حال  يف  حيويا 
وحتدث  عليهم  ال�سناعي  الذكاء  تفوق 
 ،Neuralink فريق  واأع�ساء  مو�سك 
مهمتهم  يف  اأحرزوه  الذي  التقدم  عن 
خلل موؤمتر ُعقد يف �سان فران�سي�سكو 
تركيز  وين�سب  املواهب،  لتوظيف 
الفريق الآن على ا�ستخدام التكنولوجيا 
اأمرا�س الدماغ وال�سلل، وقال  ملعاجلة 
كاملة  واجهة  �سنع  »ميكننا  مو�سك: 
نوعا  حتقق  والتي  الآلة،  دماغ  ملفهوم 

من التعاي�س مع الذكاء ال�سناعي«.
عن   Neuralink م�رصوع  وك�سف 
ذي  �سغري  م�ست�سعر  من  مبكرة  ن�سخة 
يف  زراعتها  ميكن  رقيقة  خ�سلت 
بوا�سطة  �سغري  �سق  خلل  من  الدماغ 
املهمة  هذه  اأجل  من  �سمم  روبوت 

عالية الدقة.
للذكاء  ناقدا  مو�سك  كان  ولطاملا 
حال  يف  اأنه  من  حمذرا  ال�سناعي، 
اأو  الأ�سخا�س اخلطاأ،  اأيدي  وقوعه يف 
يلحق  قد  فاإنه  للغاية،  ذكيا  ي�سبح  اأن 
عام  يف  اأطلق  ولذلك  بالعامل،  الدمار 
ومقره   Neuralink م�رصوع   ،2016
�سان فران�سي�سكو، لتطوير واجهات بني 
العقل واحلا�سوب ميكن زرعها والتحكم 

بالأفكار عن طريقها.
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مت تفكيك بالقرارة )120 كلم �رصق غرداية( 
�ستة  من  تت�سكل  النقود  لتزوير  �سبكة 
اأورو   11.200 بقيمة  مبلغ  وحجز  اأ�سخا�س 
من الأوراق النقدية املزورة، ح�سبما اأفادت 
اأم�س الأربعاء خلية الت�سال لأمن ولية  به 

غرداية.
وبناء على معلومات عن وجود �سبكة تن�سط 
بالإ�سافة  وغرداية  القرارة  مدينة  بو�سط 

جمال  يف  املجاورة  الوليات  بع�س  اإىل 
اأف�ست  حتريات  مبا�رصة  مت  النقود  تزوير 
اإىل حتديد هوية اأع�ساء ال�سبكة التي كانت 
حتاول ترويج هذا الأوراق النقدية املزورة 
توقيفهم  قبل  مركبتني  منت  على  بغرداية 
اأورو  متلب�سني بحيازة مبلغ بقيمة 11.200  
اأو�سح  كما  املزورة،  النقدية  الأوراق  من 

بيان خلية الت�سال.

�جلز�ئر

ممثل جديد لربنامج 
الغذاء العاملي 

على  موافقتها  اجلزائرية  احلكومة  اأعطت 
مقيما   ممثل  ب�سفته  خنفري،  عماد  تعيني 
اجلمهورية   لدى  العاملي  الغذائي  للربنامج 
ما  ح�سب  ال�سعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية 
ال�سوؤون  لوزارة  بيان  الأربعاء  اأم�س  به  اأفاد 

اخلارجية.

حج 2019

مغادرة اأول فوج من 
حجاج اجلنوب ال�سرقي 

اجلنوب  وليات  من  احلجاج  من  فوج  اأول  غادر 
بورقلة  البي�ساء«  ><عني  مطار  للوطن  ال�رصقي 
املقد�سة  البقاع  اجتاه  يف  الأربعاء  اأم�س  فجر 

باململكة العربية ال�سعودية لأداء منا�سك احلج.
من  يت�سكل  الذي  احلجاج  من  الفوج  هذا  وقام 
والذي  والوادي  ورقلة  وليتي  من  فردا   295
ال�سلطات  املطار  اأر�سية  على  توديعه  يف  كان 
الإجراءات  كافة  باإمتام  وذويهم  للولية  املحلية 
التابعة  الطائرة  امتطاء  قبل  املعتادة  التنظيمية 
ل�رصكة اخلطوط اجلوية ال�سعودية باجتاه املدينة 

املنورة.
وقد برجمت يف املجموع ع�رص رحلت جوية لنقل 
ال�رصقي  اجلنوب  وليات  من  حاج   3.000 حوايل 
ومترنا�ست(  وايليزي  والوادي  وغرداية  )ورقلة 
ح�سب  رحلة،  كل  يف  راكب   300 مبعدل  وذلك 
اجلوية  للخطوط  اجلهوية  املديرية  م�سوؤولو 

اجلزائرية بورقلة.

�لأغو�ط

توزيع 452 �سكنا
 ببلدية تاجموت

ببلدية  اإيجاريا  عموميا  �سكنا   452 توزيع  مت 
اأم�س  علم  ح�سبما  الأغواط،  بولية  تاجموت 
القرعة  اإجراء  ومت  الولية  م�سالح  من  الأربعاء 
اخلا�سة بهذه احل�سة من ال�سكنات اأم�س الثلثاء 
يف انتظار ت�سليم املفاتيح على امل�ستفيدين منها 
ذلك  يف  بها مبا  املتعلقة  الأ�سغال  كافة  اأن  علما 
ذات  اأو�سحت  كما  انتهت،  قد  اخلارجية  التهيئة 

امل�سالح .
وتتوا�سل هذه العملية التي تاأتي يف �سياق الحتفال 
بالذكرى ال 57 لعيدي ال�ستقلل وال�سباب والتي 
عرفت حلد الآن توزيع ما جمموعه 3.175 �سكن 
املوجهة  والإعانات  الإيجاري  العمومي  ب�سيغ 
الولية  عا�سمة  ببلديتي  غالبيتها  الريفي  للبناء 
واآفلو وا�ستكمال لت�سليم مفاتيح ال�سكنات العمومية 
الإيجارية على م�ستحقيها �سبطت م�سالح ديوان 
الرتقية والت�سيري العقاري برناجما مف�سل يت�سمن 
التي  البلديات  مبختلف  القرعة  عمليات  اإجراء 

اأنهت �سبط قوائم امل�ستفيدين. م.ب


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

