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الق�صية قد جتر عدة اإطارات 
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�إطار�ت و مديرون تنفيذيون و رجال �أعمال متورطون

وزير �لتجارة من وهر�ن
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تيزي وزو يف ال�سدارة بن�سبة جناح 
فاقت 71 يف املائة 

حافظت والية تيزي وزو على املرتبة 
للمرة  الوطني  امل�ستوى  على  االأوىل 
الثانية ع�رش على التوايل فيما يخ�ص 
�سهادة  امتحان  يف  النجاح  ن�سبة 
60ر71  لن�سبة  بتحقيقها  البكالوريا 
 ,2019 جوان  دورة  خالل  املائة  يف 
ح�سبما علم م�ساء اخلمي�ص من خلية 

االت�سال بالوالية.  
من   65 فاإن  امل�سدر  ذات  ح�سب  و 
قد  الوالية  ت�سمها  ثانوية   68 اأ�سل 

من  اأكرب  معدالت  على  حت�سلت 
%و  56ر54  هو  و  الوطني  املعدل 
بلدية  يف  ذر  اأبي  ثانوية  جاءت  قد 
تيميزارت ) دائرة اأزفون( على راأ�ص 
الرتتيب بن�سبة جناح بلغت 88ر96 %.

البكالوريا من  اأعلى معدل يف  و كان 
من  اإميان  حمزاوي  التلميذة  ن�سيب 
ثانوية دحماين حممد )بوغني( حيث 
ذات  يف  و  20/58ر18  على  حت�سلت 
ال�سياق حت�سل 304 تلميذ على معدل 

ي�ساوي اأو يفوق 20/16 بينما حت�سل 
48 تلميذا على معدالت تفوق 2/17 
و قدمت  الوالية  تهانيها  للناجحني 
و االأولياء و لكافة االأ�ساتذة و  اأ�سالك 
»البارعة«  النتائج  هذه   على  التعليم 
اأعرب  النتائج,  عن  االعالن  ,وفور 
على  فرحتهم  عن  البكالوريا  حملة 
و  اأوليائهم  برفقة  ال�سيارت  منت 
زغاريد  اطلقت   حيث  اأ�سدقائهم, 

الن�ساء يف كل اأحياء و قرى الوالية.

خبر في 
صورة

اأمن ولية الأغواط

توقيف 155 �سخ�ص حمل
 اأوامر ق�سائية

عنا�رش  متكنت  اأ�سكالها  مبختلف  احل�رشية  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
فرتة  خالل  االأغواط  والية  باأمن  الق�سائية  لل�رشطة  الوالئية  امل�سلحة 
 )155( على  القب�ص  اإلقاء  من   )2019( اجلارية  ال�سنة  من  الثاين  الثالثي 
الق�سائية  اجلهات  �سادرة عن  ق�سائية  اأوامر  بحث مبوجب  �سخ�ص حمل 
لتورطهم يف العديد من الق�سايا االإجرامية, حيث بعد تقدميهم اأمام هذه 
االأخرية, مت اإيداع )34( �سخ�ص منهم املوؤ�س�سة العقابية فيما �سدر يف حق 
اأن هذا الن�ساط االأمني  اأحكام ق�سائية خمتلفة, كما جتدر االإ�سارة  البقية 
يندرج �سمن املجهودات املتوا�سلة املبذولة من قبل م�سالح اأمن الوالية يف 

اإطار حماربة اجلرمية, تعزيز ال�سعور باالأمن و ال�سكينة لدى املواطنني. 

حادث �سر�سال

4 قتلى من عائلة واحدة و 20 جريحا 
ارتفعت ح�سيلة حادث املرور الذي وقع ع�رش اخلمي�ص عند املخرج الغربي 
اأربعة قتلى من عائلة واحدة منهم ر�سيع و 20 م�سابا  اإىل  ملدينة �رش�سال 
بجروح متفاوتة, ح�سب ما اأفادت به م�سادر متطابقة و اأو�سح املدير الوالئي 
للحماية املدنية بتيبازة املقدم جمال �سالماين اأن احل�سيلة اجلديدة حلادث 
املرور الذي وقع ع�رش اخلمي�ص  ارتفعت الأربعة قتلى ميثلون  اأفراد عائلة 
واحدة تتكون من االأب و االأم و طفلني �سغريين اأحدهما ر�سيع يبلغ من العمر 
اأنفا�سه االأخرية يف طريقه مل�ست�سفى مدينة �رش�سال و كانت  6 اأ�سهر لفظ 
ح�سيلة موؤقتة اأعلن عنها ذات امل�سوؤول حلظة وقوع احلادث حتدثت عن 3 
قتلى و 11 جريح اإثر ا�سطدام حافلة لنقل امل�سافرين ب�سيارة �سياحية كانت 
باملكان  رقم 11  الوطني  الطريق  قادمة يف االجتاه املعاك�ص على م�ستوى 

امل�سمى واد البالع �رشقي �رش�سال.

 �ساطئ الهالل عني متو�سنت

اأمواج البحر تلفظ 30 كيلوغراما 
من الكيف املعالج 

متو�سنت(  )عني  الهالل  ل�ساطئ  ال�سخرية  باملنطقة  البحر  اأمواج  لفظت 
اخلمي�ص  اليوم   علم  ح�سبما  املعالج,  الكيف  من  كيلوغراما   30 به  طردا 
لدى م�سالح الدرك الوطني بعني متو�سنت و جاءت العملية بناءا على دورية 
راجلة لوحدات الفرقة االإقليمية للدرك الوطني ب�سيدي بن عدة املكلفني 
بحرا�سة و تاأمني ال�سواطئ حيث لفت انتباههم طرد يطفو على �سطح املاء 
باملنطقة ال�سخرية ل�ساطئ الهالل, ح�سبما اأو�سحه ذات امل�سدرو اأثبتت 
كيلوغراما   30 العثور على  تفتي�سه  و  البحر  مياه  الطرد من  �سحب  عملية 
اأبرزه ذات امل�سدر االأمني و قد فتحت ذات  من الكيف املعالج, ح�سبما 
يف  املتورطني  و  املخدرات  هذه  م�سدر  ملعرفة  اأمنيا  حتقيقا  امل�سالح 

عملية تهريبها, مثلما اأ�سري اإليه. 

�سيدي بلعبا�س

توقيف 3 عنا�سر دعم
 للجماعات الإرهابية 

دعم  عنا�رش   3 بلعبا�ص  �سيدي  بوالية  ال�سعبي,  الوطني  للجي�ص  مفرزة  اأوقفت 
للجماعات االإرهابية, ح�سب ما اأفاد به بيان  لوزارة الدفاع الوطني واأو�سح امل�سدر 
مفرزة  اأوقفت  املعلومات,  ا�ستغالل  وبف�سل  االإرهاب  مكافحة  اإطار  »يف  اأنه  ذاته 
للجي�ص الوطني ال�سعبي, يوم 17 جويلية 2019 ب�سيدي بلعبا�ص/ن.ع.2, ثالثة )03( 

عنا�رش  دعم للجماعات االإرهابية«.

الق�سائية  ال�رشطة  م�سالح  با�رشت 
يف  معمقة   حتقيقات  تلم�سان  الأمن 
اجلافة  والبقول  احلبوب  تعاونيات 
بوالية تلم�سان خا�سة تعاونيات اأوالد 
ميمون بن �سكران , الرم�سي ,  �سبدو 
ومغنية  على خلفية اال�ستباه يف وجود 
فا�سدة  حبوب  وا�سرتاد  مالية  ثغرة 

وهو امللف الذي �سبق حفظه .
وكيل  من  باأمر  جاءت  التي  الق�سية 

تلم�سان   حمكمة  لدى  اجلمهورية 
حول ا�سرتاد حبوب فا�سدة عرب ميناء 
كبرية  كميات  �رشقة  وكذا  الغزوات 
من تعاونيات احلبوب  ملغنية ومركز 
التفريغ بالغزوات وهي امللفات التي 
ابن  بينها  من  �سامية  اإطارات  �ستجر 
يف  ال�سابق  البحري  ال�سيد  وزير 
الق�سية التي مت الت�سرت عليها مبحكمة 
موقوف  �سهر  ب18  وادانته  الغزوات 

كميات  �رشقته  تبوث  رغم  التنفيذ 
كبرية من احلبوب اىل جهات جمهولة 
واعرتافه بذلك امام املحكمة , هذا 
كما يجري التحقيق يف ق�سية تنحية 
املدير ال�سابق لتعاونية احلبوب عقب 
ك�سفه لف�سيحة ابن الوزير  الذي كان 
مغ�سو�سة  حبوب  ا�سترياد  وراء  يقف 
ب1400دج لبيعها للمواطن ب4500دج 
, وهو امللف الذي انفجر خا�سة يف 

ظل اكت�ساف ثغرات و�رشقات بالقوة 

على  الربح  ليعود  للميزان  وت�سخيم 

االإطارات التي يجري اال�ستماع اليها 

قبل اإحالة امللف على الق�ساء .

 حممد بن ترار

الق�سية قد جتر عدة اإطارات اإىل العدالة

التحقيق يف ا�سترياد حبوب مغ�سو�سة بتعاونية 
احلبوب لتلم�سان

ريبريي وابنته يوؤازران اجلزائر 
من اإ�ستاد القاهرة

اإىل  باحل�سور  حيزية  ابنته  طلب  ريبريي,  فرانك  الفرن�سي  النجم  لبى 
ويلتقي  االأفريقية  االأمم  كاأ�ص  نهائي  يف  اجلزائر  منتخب  لدعم  م�رش 
منتخب اجلزائر نظريه ال�سنغايل, مبلعب القاهرة يف نهائي كاأ�ص االأمم 
اإن�ستجرام مقاطع  االأفريقية ون�رش ريبريي عرب ح�سابه الر�سمي مبوقع 

فيديو تفيد بو�سوله اإىل م�رش.
اجلزائر,  منتخب  بقمي�ص  لها  فيديو  مقاطع  حيزية  جنلته  ن�رشت  كما 
ابنة  وت�سجع  النهائي  وح�سور  اإجازة  لق�ساء  م�رش  يف  وجودها  تو�سح 
اجلن�سية  وهيبة جزائرية  والدتها  واأن  اجلزائر, خا�سة  منتخب  ريبريي 
ويبحث منتخب اجلزائر عن ح�سد لقب كاأ�ص االأمم االأفريقية بعد غياب 

29 عاماً كاملة, منذ تتويجه الوحيد عام 1990.

التح�سي�سية  اجلمالت  اأن  يبدو 
التي تدعو اىل جتنب ا�ستعمال 
النارية  وااللعاب  املفرقعات 
ومواكب ال�سيارات يف منا�سبات 
واالأعرا�ص �سقطت يف  االأفراح 
عليه  وقفنا  ما  والدليل   , املاء 
�سهادة  نتائج  عن  االإفراج  فور 

البويرة  مبدينة  البكالوريا 
واملناطق املجاورة لها , حيث 
و�سل جنون الفرح بالبع�ص اىل 
كميات  باإطالق  يطاق  ال  حد 
هائلة من املفرقعات واالألعاب 
ال�سكنية  االأحياء  و�سط  النارية 
املحدق  اخلطر  مراعاة  دون 

امل�سينة  الت�رشفات  بهذه 
 « »رايل  ي�سبه  ما  جانب  اإىل 
يف  تت�سبب  قد  التي  ال�سيارات 
كوارث حتول االأفراح اإىل اأقراح 
االأ�سبوع  حدث  كما  وماآمت 

الفراط بوالية جيجل .
 اأ.م

البويرة

ا�ستعمال مفرط للمفرقعات يف اأفراح الباك
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ال�سلطة ترحب مبقرتحات منتدى التغيري

م.�س

قد  �صخ�صيات  عدة  كانت 
ظل  يف  اخلطوة  بهذه  طالبت 
توافق غري م�صبوق بني ال�صلطة 
املدين  املجتمع  يف  فاعلني  و 
يف ق�صية توفري اأجواء منا�صبة 

الجناح مبادرة احلوار الوطني

بن �سالح يرحب 
مبقرتحات منتدى 

املجتمع املدين  للتغيري
عبد  الدولة,  رئي�س  رحب 
باالقرتاح  �صالح,  بن  القادر 
الذي تقدم به »منتدى املجتمع 
بخ�صو�س  للتغيري«  املدين 
التي  الوطنية  ال�صخ�صيات 
معلنا  احلوار,  م�صار  �صتقود 
م�صاورات«  »مبا�رشة  عن 
ح�صب  الفريق,  هذا  لت�صكيل 
لرئا�صة  بيان  به  اأفاد  ما 
اجلمهورية, وجاء يف البيان اأنه 
الدولة  رئي�س  علم  اإىل  »تناهى 
فحوى املداخلة التي تقدم بها 

منتدى املجتمع املدين للتغيري 
 ,2019 جويلية   17 اأم�س,  يوم 
يف  اإيجابية  خطوة  واعتربها 
الذي  امل�صعى  جت�صيد  �صبيل 
اإىل  م�صريا  الدولة«,  اقرتحته 
اأن  �صاأنه  من  االقرتاح  هذا  اأن 
يكون ><اأر�صية لت�صكيل فريق 
التي  الوطنية  ال�صخ�صيات  من 
م�صار  قيادة  مهمة  لها  �صيوكل 

ت�صهيل احلوار«.
ويف ذات ال�صدد, اعترب رئي�س 
املدين,  املجتمع  اأن  الدولة 
املبادرة  هذه  »باأخذه  و 
اإ�صهاما  يقدم  فاإنه  املحمودة, 
ملمو�صا يف اإطالق حوار �صادق 
رئي�س  يتوان  مل  حوار  وبناء, 
اإليه«,كما  الدعوة  عن  الدولة 
»هذا  باأن  اأي�صا  البيان  ذكر 
دعا  الذي  نف�صه  هو  احلوار 
الوطني  اجلي�س  كذلك  اإليه 
ال�صعبي واأكد عليه مرارا نائب 
رئي�س  الوطني,  الدفاع  وزير 
اأركان اجلي�س الوطني ال�صعبي, 

ملتزما مبرافقته«, .

كرمي  يون�س يرحب

اأبدت اأغلب ال�صخ�صيات الوطنية 
املدين  املنتدى  ر�صحها  التي 
الو�صاطة  بدور  للقيام  للتغيري 
للخروج  الوطني  احلوار  واإدارة 
متر  التي  ال�صيا�صية  االأزمة  من 
املبدئية  موافقتها  البالد,  بها 
للقيام بهذه املهمة, وا�صرتطت 
بـ«اإجراءات  ال�صلطة  تبادر  اأن 

تهدئة لزرع الثقة«.
رئي�س  عرب  ال�صدد,  هذا  ويف 
الوطني  ال�صعبي  املجل�س 
بيان  يف  يون�س  كرمي  االأ�صبق 
االإعالن عن قائمة  ن�رشه عقب 
التي  الـ13  الوطنية  ال�صخ�صيات 
»ترحيبه  عن  �صمنها,  من  هو 
بدور  للقيام  وا�صتعداده« 
اأن  وقال  واحلوار  الو�صاطة 
عملية  من  جزء  املبادرة  »هذه 
اأبناء  بني  ال�صيادية  الو�صاطة 
تتنا�صب  فهي  وعليه  الوطن, 
امل�رشوعة  املطالبات  روح  مع 
الذين  اجلزائريني  ملاليني 

خرجوا اإىل ال�صوارع للتعبري عن 
غ�صبهم والرغبة يف التغيري«. 

�سروط بو�سا�سي
»من  اأنه  بو�صا�صي  ويرى 
قبل  �رشوط  توفر  ال�رشوري« 
وهي  حوار  اأي  يف  الدخول 
النظام,  رموز  رحيل  »�رشورة 
امل�صاجني  �رشاح  اإطالق 
ال�صيا�صيني ومعتقلي الراأي, فتح 
االإعالم  وو�صائل  العام  الف�صاء 
االآراء  جميع  اأمام  املختلفة 

والتوجهات بكل حرية والكف 
ورفع كافة القيود امل�صلطة على 

املتظاهرين«.

الملا�س يثمن
االقت�صادي  اخلبري  قال 
ت�رشيح,  يف  الملا�س  ا�صماعيل 
القائمة  �صمن  ا�صمه  ورود  اأن 
اأنني  اعتبار  على  كبري,  »�رشف 
احلوار  اإىل  الداعني  من  كنت 
ال�صعبي  احلراك  انطالق  منذ 
اأ�صابيع  منذ  بي  االت�صال  ومت 

للقيام بهذه املهمة«, موؤكدا اأن 
اخلروج من االأزمة ال�صيا�صية »ال 
بد اأن يكون من خالل حوار جاد 
موحدة  طريق  خلارطة  يوؤ�ص�س 

جتمع كل االأطراف«.

موفقة مبدئية لفتيحة 
عبو

املخت�صة  اأكدت  جهتها,  ومن 
فتيحة  الد�صتوري  القانون  يف 
اأنها اأعطت »موافقتها  بن عبو, 
االت�صال  مت  اأن  بعد  املبدئية« 
املدين  املنتدى  طرف  من  بها 
»اجلزائر  اأن  معتربة  للتغيري, 
ي�صتدعي  خطري  منعرج  يف 
تقدمي تنازالت من كل االأطراف 

واجللو�س على طاولة احلوار«.
»تقدمي  بدورها,  وا�صرتطت 
باإجراءات  واملبادرة  تنازالت 
املناخ  تهدئة  �صاأنها  من  تهدئة 
ال�صيا�صي وزرع الثقة يف اأو�صاط 
هذه  اأهم  ومن  املواطنني, 
االإجراءات اإطالق �رشاح �صباب 

احلراك املوقوفني«.

اإليا�س مرابط يلح على 
احلوار

اأن  مرابط,  اليا�س  النقابي  وقال 
مبداأ احلوار والو�صاطة ينبغي اأن 
كافة  ان�صغاالت  مقدمة  يكون يف 
وممثلي  ال�صيا�صيني  الفاعلني 
املجتمع املدين وال�صلطة, موؤكدا 
الأنه  املبداأ  هذا  عن  يدافع  اأنه 
للخروج  الوحيد  ال�صبيل  »يعترب 

من االأزمة ال�صيا�صية احلالية«.
ودعا يف ذات ال�صدد, اإىل »تو�صيع 
لقائمة  بالن�صبة  اال�صت�صارة  دائرة 
كي  املقرتحة  ال�صخ�صيات  
وا�صع«,  �صعبي  بقبول  حتظى 
ثقة«  »مناخ  بتوفري  طالب  كما 
من خالل نف�س اإجراءات التهدئة 
التي تطالب بتفعيلها ال�صخ�صيات 

االأخرى. 

مطالب نا�سر جابي
االجتماع  علم  يف  املخت�س  اأما 
»احلوار  اأن  فريى  جابي,  نا�رش 
حتقيق  دون  يتحقق  اأن  ميكن  ال 

رحيل  مثل  اجلزائريني,  مطالب 
ال�صخ�صيات غري املرغوب فيها, 
الراأي,  �صجناء  عن  والاإفراج 
ووقف امل�صايقات �صد احلراك 

وغريها«. 

مولود حمرو�س وجميلة 
بوحريد ينفيان 

بع�س  اأكدت  وباملقابل,   
عن  الوطنية  ال�صخ�صيات 
التي  املبادرة  على  حتفظها 
غرار  على  املنتدى,  اأطلقها 
مولود  االأ�صبق  احلكومة  رئي�س 
»مل  اأنه  اأو�صح  الذي  حمرو�س 
معنيا«  ول�صت  بي  االت�صال  يتم 
عنها  اأعلن  التي  القائمة  بهذه 
االأربعاء  عرعار  الرحمان  عبد 

املن�رشم
جميلة  املجاهدة  نفت  كما 
بوحريد تلقيها ات�صاال لالن�صمام 
املقرتحة  �صخ�صية  الـ13  اإىل 
اأنها  اإىل  لها  بيان  يف  واأ�صارت 
�صمن  ا�صمها  بورود  »تفاجاأت« 

هذه القائمة.

توقعت م�سادر متطابقة اأن تلجاأ ال�سلطة قريبا اإىل اتخاذ اإجراءات تهدئة و ح�سن نية لتوفري اأجواء ت�ساهم 
يف اإجناح مبادرة احلوار الوطني ،ورجحت ذات امل�سادر اأن تتم عملية اإطالق �سراح املعتقلني يف ق�سية الراية 

االمازيغية و اأي�سا املجاهد خل�سر بورقعة الذي يعاين من جملة متاعب �سحية.

احلراك  ال�سعبي ي�سمد يف جمعته رقم22

بح�سم  يطلبون  اجلزائريون 
الع�سابة مع  املعركة 

�صار اآالف اجلزائريني اأم�س يف 
جتدد  ت�صجيل  مع   22 اجلمعة 
خالل  بالعا�صمة  االأمني  الغلق 
ال�صعبي,  للحراك    22 امل�صرية 
للعربات  كبرية  تعزيزات  عرب 
املحاذي  ال�صارع  من  انطالقا 
الكرمي  عبد  املركزي  للربيد 
لديدو�س  و�صوال  اخلطابي 
للر�صيف  بالن�صبة  االأمر  ونف�س 
بني  ف�صل  ب�صكل  املحاذي, 

االأر�صفة والطريق.
منذ  احلافالت  توفري  مت  كما 
اإىل  االأن�صار  لنقل  ال�صبيحة 
 5 وملعب  ال�صابالت  منتزه 
املنتخب  لت�صجيع  جويلية 
كاأ�س  نهائي  مباراة  يف  الوطني 
عليه  رد  ما  وهو  اإفريقيا,  اأمم 
بالت�صاوؤل  املتظاهرين  بع�س 
دام  ما  امليرتو  فتح  يتم  ال  ملا 

اأمام  النقل  ت�صهيل  هو  الهدف 
املواطنني. 

 22 امل�صرية  مل�صار  وبالعودة 
جاب خالل ال�صبيحة الع�رشات 
هاتفني  االأ�صخا�س  من 
و«�صلمية  ارحلوا«  ب«ارحلوا 
�رشعية«  مطالبنا  �صلمية 
والهتاف للدولة املدنية. وقبيل 
العديدون  جتمع  اجلمعة  �صالة 
مراد  ديدو�س  خط  م�صار  على 
الرحمة  م�صجد  من  بالقرب 
يريد  ب«ال�صعب  هاتفني 
يتنحاو  اأكرب  و«اهلل  اال�صتقالل« 
بع�س  مت�صكت  كما  قاع«. 
ال�صخ�صيات باإحياء امل�صرية 22 
الرمز  ال�صهيد  اأخت  غرار  على 

العربي بن مهيدي.
�صالة  اأداء  عقب  ومبا�رشة 
املتظاهرون  توافد  اجلمعة 

ديدو�س  خط  طول  على 
م�صجد  من  متدفقني  مراد 
ب«جزائر  هاتفني  الرحمة 
�صعار  وحمل  دميقراطية«  حرة 
الهتاف  مع  و8    7 املادتني 
ع�صكرية«,  ما�صي  مدنية  »دولة 
�صد  وقوفهم  على  موؤكدين 
يا  هنا  ب«احلراك  الع�صابة 
حنا  ويا  و«�صامدون«  ع�صابة« 
يا نتوما ما رانا�س حاب�صني. مع 
على  الوطنية  االأنا�صيد  ترديد 

راأ�صها » يا بالدي يا بالدي«.
فاأبرزت  احلوار  بخ�صو�س  اأما 
�صد  لي�صوا  اأنهم  ال�صعارات 
ال�صخ�صيات  مع  لكن  احلوار 
العودة  مع  لقيادته,  النزيهة 
مللف املعتقلني باحلراك ورفع 
حرية  يريد  ال�صعب   « �صعار 
نزيهة«  و�صخ�صيات  االإعالم 

بفتح  حوار  فتح   « اآخر  و�صعار 
»احلوار  مع  احلريات«  جمال 
تقوده كفاءات وطنية«, والتاأكيد 

على هتاف »ليبريي بورقعة«.
بن  ح�صيبة  خط  م�صار  على 
حوايل   م�صرية  جابت  بوعلي 
بارحلوا  هاتفني   ,14.15
يا  البوانت  علي  و«يا  ارحلوا 
والت«  واجلزائر  البوانت  علي 
البد  اأين  »اإىل  �صعارات  ومع 
و«ال�صعب  و8«    7 املادتني 
و«اأنا  الكاملة«  بال�صيادة  يطالب 
من  ولي�س  وطني  اأجل  من  هنا 
اأي�صا  ي�صجل  بطني«.  اأجل 
عمد �صكان العمارات املحاذية 
لر�س  امل�صريات  �صري  خلط 
ظل  يف  باملاء  املتظاهرين 

موجة احلر.
�سارة بومعزة

ال�سبت املقبل مب�ستغامن

خمارج  حول  وطنية  ندوة 
ال�سيا�سية  الأزمة 

هذا  م�صتغامن  بوالية  �صيتم 
ال�صبت تنظيم ندوة وطنية حول 
»خمارج االأزمة ال�صيا�صية« التي 
تعي�صها البالد, ح�صبما اأ�صتفيد 
اأ�صتاذ  اأو�صح  و  املنظمني  من 
االقت�صاد بجامعة عبد احلميد 
الدكتور  )م�صتغامن(  بادي�س  بن 
زين الدين قدال يف ت�رشيح اأن 
»هذه الندوة الوطنية �صين�صطها 

قانونيني  و خرباء  باحثني  عدة 
القانون  يف  متخ�ص�صني 
الد�صتوري و االأنظمة ال�صيا�صية 
و  واليات  عدة  من  قادمني 
بينها  من  جامعية  موؤ�ص�صات 
م�صتغامن و غليزان و ال�صلف و 

اجلزائر العا�صمة«.
و تتمحور هذه الندوة ال�صيا�صية 
حول  قدال-  للدكتور  -وفقا 

املمكنة  القانونية  االجتهادات 
لتفادي حالة الفراغ الد�صتوري 
قانون  تعديل  اآليات  و 
ت�صكيل  و  احلايل  االنتخابات 
و  لالإ�رشاف  امل�صتقلة  اللجنة 
االنتخابات  تنظيم  و  املراقبة 
باعتبارها  املقبلة  الرئا�صية 
مطلبا �صعبيا للحراك الوطني.

احلراك يف طبعته22

ل�ستهداف  بائ�سة  حماولت 
ية  لع�سكر ا �س�سة ملوؤ ا

ا�صتمر اأم�س اجلمعة بالعا�صمة 
اأ�صبوعه  يف  ال�صعبي  احلراك 
الثاين و الع�رشين منذ انطالقه 
اأم�س  وخرج  22فيفري.  يف 
اجلمعة  �صالة  بعد  مبا�رشة 
املتظاهرين  من  اآالف  ب�صعة 
ال�صعارات  من  العديد  ,رفعوا 
فرحة  مع  امتزجت  التي 
اإىل  اإ�صافة  البكالوريا  نتائج 
الفريق  نهائي  حت�صريات 
ال�صينيغايل, حراك  مع  الوطني 
االأم�س امتزجت فيه ال�صعارات 
ال�صيا�صية مع االأجواء الريا�صية,  
املتظاهرون قاوموا �صدة احلر 
اأنها  وا�صحا  كان  التي  الكبرية 
املتظاهرين  على  كثريا  اأثرت 
ي�صمدوا  مل  الكثري  اأن  لدرجة 
�صاعات  يف  احلراك  وغادروا 
مبكرة, و كالعادة رفعت العديد 
و  املختلفة  ال�صعارات  من 
مطالب  تفرق  على  تدل  التي 

موحدة  تعد  ومل  املتظاهرين 
حيث  البداية,  يف  كانت  كما 
تنوعت املطالب وحتى الفئات 
حتى  منق�صمة  كانت  امل�صاركة 
املتظاهرين  بني  من  كان  اأنه 
الذين  بالفيمني�صت  يعرف  ما 
الرجل  بني  بامل�صاواة  يطالبون 
اإلغاء  اإىل  ,اإ�صافة  املراأة  و 
ا�صتمرت  و  االأ�رشة,  قانون 
بدوي  رحيل  مطالب  باملوازاة 
العديد  رفعت  كما  �صالح,  وبن 
ت�صتهدف  التي  ال�صعارات  من 
وكان   , الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 

جمموعات  وجود  جد  وا�صحا 
ي�صتهدفون  مند�صة  ومراهقني 
الع�صكرية,لدرجة  املوؤ�ص�صة 
ماأجورين  اعتربهم  العديد  اأن 
عمر  يف  اليبدون  اأنهم  خا�صة 
جمعة  يف  احلراك  ال�صيا�صة. 
اأم�س تناق�س  من ناحية احلجم 
اجلمعة  هذه  اأن  و  ,خ�صو�صا 
البكالوريا  اأفراح  مع  تزامنت 
اال�صتعدادات  اإىل  اإ�صافة 
النهائية  القدم  كرة  ملباراة 

للفريق الوطني.
ع�سام بوربيع

حم�س 

للتغيري املدين  املنتدى  مبادرة  وراء  ال�سلطة   
ال�صلم  جمتمع  حركة  انتقدت 
مبادرة املنتدى املدين للتغيري, 
ا�صت�صارتها  عدم  من  م�صتغربة 
املجتمع  ومنظمات  لالأحزاب 
املدين ذات التمثيل الوا�صع عرب 
الرتاب الوطني, يف حني عربت 
ال�صلطات  لتجاهل  اأ�صفها  عن 
للمنتدى  البنيان  عني  ملبادرة 

الوطني للحوار.
النار  حم�س  حركة  فتحت 
املدين  املنتدى  مبادرة  على 
باإق�صاء  اإياها  متهمة  للتغيري, 
املجتمع  ومنظمات  لالأحزاب 
الوا�صع  التمثيل  ذات  املدين 

مو�صحة  الوطني,  الرتاب  عرب 
» االأحزاب ومنظمات املجتمع 
الوا�صع  التمثيل  ذات  املدين 
عرب الرتاب الوطني مل ت�صت�رش 
يف هذا املو�صوع وال يف اختيار 
يف  املذكورين«,  االأ�صخا�س 
اعرتا�صها  عدم  اأكدت  حني 
غري  وطنية  �صخ�صية  اأي  على 
متورطة يف الف�صاد ويف التزوير 

االنتخابي.
واتهمت حركة حم�س ال�صلطات 
التجاهل  �صيا�صة  مبمار�صة 
وال�صمت  اأمام مبادرة املنتدى 
بان  معتربة  للحوار,  الوطني 

للتغيري  مبادرة املنتدى املدين 
عن  ال�صلطة  بحث  اإطار  التي 
اإطار مدين لتكليف كرمي يون�س 

بعملية احلوار.
احلزب  مت�صك  احلركة  واأكدت 
الذي يقوده عبد الرزاق مقري 
التي  البنيان  عني  باأر�صية 
االأ�صا�صية  القوى  عليها  اتفقت 
يف الطبقة ال�صيا�صية واملجتمع 
الوطني  املنتدى  يف  املدين 
التم�صك  وكذلك  للحوار, 
وال�صيد  ال�صفاف  باحلوار 
احلراك  مطالب  عن  واملعرب 
االنتقال  جت�صيد  على  والقادر 

الدميقراطي احلقيقي. 
باحلوار  مت�صكها  اأي�صا  وجدد 
عن  واملعرب  وال�صيد  ال�صفاف 
على  والقادر  احلراك  مطالب 
الدميقراطي  االنتقال  جت�صيد 
واأعلنت  عن  معلنة  احلقيقى, 
ملوقفها  حتديدها  عن  حم�س 
مبادرة  اأي  يف  امل�صاركة  من 
مع  الت�صاور  بعد  ر�صمية 
الوطني  املنتدى  مكونات 
االأهداف  ومعرفة  للحوار 
واالآليات وال�صخ�صيات املتعلقة 

باملبادرة الر�صمية.
اإميان لوا�س
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حممد بن ترار

�أن  �لوزير  طم�أن  �ل�صدد  هذ�  ويف 
هذ�  يف  بهدوء  جتري  �لتحقيق�ت 
�ملو�طن  �مل�ص��س بحق  دون  �مللف 
تف�دي  خالل  من  وذلك  �لغذ�ء  يف 
�خلب�زين  متويل  يف  �أزمة  �أحد�ث 
�لتي يح�ول  �لأزمة  ، وهي  ب�حلبوب 
لإحد�ث  ��صتحد�ثه�  �لب�رون�ت 
�لفو�صى و�لهروب من �لعق�ب ، موؤكد� 
�ملط�حن  وغلق  مر�قبة  عملية  �أن 
�ملخ�لفة �إجر�ء ق�نوين حلم�ية غذ�ء 
م�صوؤولية  يعترب  �جلز�ئريني  �لذي 
�إىل  ي�صعى  و�لذي   ، �لوز�رية  د�ئرته 
تنفيذه عن طريق  �إق�مة بو�بة رقمية 
�لوطني ومر�قبة  �لقت�ص�د  حلم�ية 
 ، �ملخ�لفني  ومع�قبة  منتج�ته 
ربطه�  �صيتم  �لآلية  و�ن هذه  خ��صة 
�ل�رشك�ء  من  ب�لعديد  �صبكة  �صمن 
�ل�رشطة   ، �لرق�بة  يتقدمهم  فرق 
ل�صم�ن  و�لق�ص�ء  وهذ�  �لقت�ص�دية 
وخلق   ، �لرق�بة  كربى  لآلية  فع�لية 

�آلية �لعق�ب على جميع �ملخ�لفني .
�مل�صتوى  حت�صني  �أجل  ومن 
�لوزير  ط�لب  �لقت�ص�دي 

دعم  �أجل  من  �لتجنيد  �جلميع 
�أ�ص��س  ليكون  �لقت�ص�د  �لوطني 
منطقة  �أق�مه  �صت�صهد  �لتي  �إفريقي� 
�صنة  منت�صف  مع  �حلر  للتب�دل 
�لدولة  يعزز  مك�نة  م�  وهو   2020
، �لأمر  مرموقة  مك�نة  تتبو�أ  لكي 
�إق�مة  ندوة وطنية  �لذي ي�صتوجب 
�أجل  من  �ملقبل  �صبتمرب  �صهر 
�ملف�هيم  هذه  مع  �لتع�مل  ت�صهيل 
لقي�دة  قدم�  �ل�صري  على  و�لعمل   ،
خالل  من  �لإفريقي  �لقت�ص�د 

�جلز�ئر  و�ن  خ��صة  �ملنطقة  هذه 
متتلك �إمك�ن�ت  جت�رية و�قت�ص�دية 
متكنه� من تبوء هذه �ملك�نة ،  ومن 
�جل ذلك ب��رشت وز�رة �لتج�رة يف 
�ل�صلع  لتوزيع  توجيهي  خمطط 
�لد�خل  �مل�صتوى  على  و�خلدم�ت 
تنظيم  �لت�صدير  �إىل  �لتنقل  قبل 
�لفرد  حل�جة  و�ل�صتري�د  وفق� 
وذلك   ، عنه  يفي�س  وم�  �جلز�ئري 
�لأ�صو�ق  وتقريبه�  دعم  خالل  من 
خالل  م�صري� �أنه   ، �ملو�طن  من 

 459 ��صتحد�ث  رم�ص�ن  مت  �صهر 
�إىل  �لأ�صو�ق  عدد  �صوق  لي�صل 
�صوق  ل�صم�ن  �ل1300  حدود 
و�خلدم�ت  للمو�طن  �ل�صلع  و�صول 

بطريقة جيدة .
هذه  حتقيق  �جل  �صم�ن  ومن 
�رشورة  جالب على  �أكد  �لقفزة 
وجودة  �لرق�بة  لنوعية  دور  تفعيل 
ح�ث�  حملي�  �ملنتجة  �ل�صلع 
�لت�صديد  على  �لتج�رة  مديري�ت 
يف مر�قبة نوعية �ملنتج�ت ومدى 
�جل  ومن   ، مطبقته�  للمق�يي�س 
من  �لت�صمم�ت  �ملو�طن  حم�ية 
خالل ف�صل �ل�صيف �أكد �لوزير �أن 
�مل�صوؤولية على  فرق �ملر�قبة  �لتي 
ت�ريخ  مر�قبة  عليه�  ي�صتوجب 
ظروف  �ملنتج�ت  وكذ�  �صالحية 
ونحن  و�لتربيد  خ�صو�ص�  �لتخزين 
ي�صتوجب  �ل�صيف  �لذي  ف�صل  يف 
�أي  من  �أكرث  �لتربيد  مر�قبة  فيه 
جتعل  �لرق�بة  لن   ، م�صى  وقت 
ومعه  ب�مل�صوؤولية  يح�س  �جلميع 
هي  �لتي  �لأد�ء  و�لنوعية  حت�صني 
�ل�صبيل �لوحيد �لتي جتعل �جلز�ئر 

ر�ئدة يف جم�ل �لتج�رة .

وزير التجارة من وهران

حان �لأو�ن لتقليم �أظافر 
بارونات �حلبوب 

ك�سف وزير التجار �سعيد جالب خالل اإ�سرافه على افتتاح اليوم الدرا�سي حول ال�سالمة الغذائية نهاية 
الأ�سبوع  مبدينة وهران عن وجود جتاوزات كربى يف ت�سيري جتارة  احلبوب   موؤكدا على وجود بارونات ت�سطاد 
يف املياه العكرة وت�سعى اإىل  الرثاء عن طريق البزن�سة يف لقمة عي�ش ال�سعب الب�سيط ، وانه حان الأوان لتقليم 
اأظافرها خا�سة بعدما تبني اأن اجلزائر ت�ستورد 1.5 مليون طن من القمح اللني وكميات كبرية من القمح ال�سلب 

وال�سعري �سنويا  يف حني اأن حاجة اجلزائر اأقل بكثري ما يثبت عملية  البزن�سة يف احلبوب امل�ستوردة.

عني متو�سنت

مدير �أمالك �لدولة �ل�سابق مهدد ب05 �سنو�ت حب�سا 
 ط�لب وكيل لدى حمكمة �جلمهورية 
�أم�س  �أول  نه�ر  متو�صنت   عني 
حب�ص�  �صنو�ت   5 عقوبة   بت�صليط 
 500 قدره�  م�لية  غر�مة  و  ن�فذة 
�ألف دج يف حق كل من �ملدير �ل�ص�بق 
لأمالك �لدولة بعني متو�صنت  و�أحد 
�ملق�ولني  �ملت�بعني يف ق�صية ف�ص�د 
تخ�س �صوء ��صتغالل �لوظيفة و منح 
للمدير   للغري  مربرة  غري  �متي�ز�ت 
�لأعو�ن  تو�طوؤ  من  �ل�صتف�دة  و 
ق�نون  عليه�  يع�قب  �لتي  �لعموميني 
للمق�ول  ب�لن�صبة  �لف�ص�د  مك�فحة 
بعدم� تبني �صلوعهم يف تزوير �صفقة 
�متي�ز�ت  على  للح�صول  مز�يدة 
للمق�ول من قبل مدير �أمالك �لدولة 

لولية عني متو�صنت  .
 هذ� وتعد هذه �أول  ق�صية ف�ص�د �لتي 
جرت �ملدير �لولئي  �ل�ص�بق لأمالك 
�إىل  �إ�ص�فة  متو�صنت  بعني  �لدولة 
ب�لإ�ص�فة  رئي�صيني  كمتهمني  مق�ول 
�ملدير  ر�أ�صهم   على  �صهود   8 �إىل 
�لولئي للمو�رد �مل�ئية و 7 موظفني 

ت�بعني ملديرية �أمالك �لدولة تخ�س 
�ملي�ه  �صبكة  لتجديد  �صفقة  �إىل 
�ل�ص�حلة لل�رشب عرب خمتلف بلدي�ت 
فيه�  �لتي مت  ،و  ولية عني متو�صنت 
من  181كيلومرت  طوله  م�  ت�صليم 
لال�صتعم�ل  �ل�ص�حلة  غري  �لأن�بيب 
بب�طن �لأر�س لف�ئدة م�ص�لح �أمالك 
�لدولة لبيعه� �صمن �ملز�د �لعلني �صنة 
2016 وهو م� مت فعال وفق� لإجر�ء�ت  
و�لتي  �ملختومة   ب�لأظرفة   مز�يدة 
دخل  �لذي  )ل.ل(  �ملق�ول   به�  ف�ز 
�آخرين  بعر�صني  �ملز�يدة  هذه 
هي  و  عمته  �بن  و  ب�صقيقه  يتعلق�ن 
قريبة  ك�نت  �لتي  �لثالثة  �لعرو�س 
�ملز�يدة   لهذه  �لفتت�حي  �ل�صعر  من 
�لإح�لة على  ح�صب م� ج�ء يف قر�ر 
�ملحكمة  ، هذ� وقد مت �لت�صكيك يف 
منح  �لدولة  يف  �أمالك  مدير  تو�طوؤ 
�أ�صع�ر  ب�إبالغه عن  للمق�ول  �ل�صفقة 
من�ف�صيه وهو م� مت �لرتكيز عليه يف 
�حد  وهو    �لني�بة  قبل  من  �جلل�صة 
�إىل   �أ�ص�ر   �لذي  �ل�صهود  ف�صحه  م� 

م�صري�  �لإجر�ء�ت  يف  خلل  وجود 
ج�ءت  �لثالثة  �ملق�ول  �أظرفه  �أن 
مت�أخرة ومت �إدخ�له� ب�أمر من �ملدير 
و�ن  �لدولة  لأمالك  �ل�ص�بق  �لولئي 
�ملختلف   �خلط  �إىل  ر�جع  �لدليل 
مع�ينته   �ملحكمة  على   ي�صهل  �لذي 
�لأمر �لذي ورط مدير �أمالك �لدولة 
ب�صفة مب��رشة . دف�ع �ملدير �لولئي 
�ل�ص�بق لأمالك �لدولة  ر�فع من �أجل 
ل  �أنه  �أكدو�  �لذي  موكليهم  بر�ءة 
تربطه �أي �صلة ب�لف�ئز بهذه �ملز�يدة  
يف  �مل�دي  �لدليل  غي�ب  ظل   يف 
م�  و�ن  موكليهم  به�  �ملت�بع  �لتهمة 
و�صكوك  �أقو�ل  هي  �مللف  يوجد يف 
تنظيم  عملية  �أن  موؤكدين  لغري 
�ملز�يدة م�صرتكة بني عديد �مل�ص�لح 
و �ملفت�صي�ت �لت�بعة مل�ص�لح �أمالك 
�لدولة  و�لذين ي�صتوجب �ل�صك فيهم 
حتميل  عو�س  ومت�بعتهم   جميع� 
�ملدير �ل�ص�بق لوحده ك�فة م�صوؤولية 
موؤكد�  وجوده،  �حتم�ل  يف  �خلط�أ  
على تن�ق�ص�ت �صه�دة �ل�ص�هد �لذي 

�لق�ص�ئية   �ل�صبطية  بني  م�  يورطه 
و�ليوم �أم�م �ملحكمة  مط�لب� ب�لرب�ءة 

و�حتي�طي� �لرب�ءة لف�ئدة �ل�صك  .
�ملق�ول  دف�ع  �أكد  �آخر  ج�نب  من 
�ل�صحية  هو  موكلهم  �أن  �ملحبو�س 
�لف�رغ بحكم  �لوحيد يف هذ� �مللف 
�صبب مقنع لنه  بدون  �نه حمبو�س  
للق�نون  وفق�  مز�يدة  قدم  مق�ول 
للفوز ب�صفقة وطنية مت �لإعالن عنه� 
معرفة  يف  خربته  بحكم  و   ر�صمي� 
�أن  و  له  �صبق  و�نه  خ��صة  �لأ�صع�ر 
ف�ز يف مز�يد�ت من هذ� �ل�صكل يف 
عدد من �لولي�ت �لأخرى و له خربة 
متكنه من معرفة �لأ�صع�ر �ملرجعية 
ملثل هذه �ملز�يد�ت  ليجد نف�صه يف 
ب�لرب�ءة  مط�لبني  �صبب  دون  �ل�صجن 
�ملحكمة  لتوؤجل  �لدليل   لغي�ب 
�أوت  �أول  غ�ية  �إىل  ب�حلكم  �لنطق 
بع�س  ب�إح�ص�ر  �ملط�لبة  مع  �ملقبل 
�لوث�ئق �لثبوتية �لتي ذكره� �ل�ص�هد 

من �جل م�ص�ه�ة �خلطوط   .
م.ب

عبد �لقادر زوخ حتت
 �لرقابة �لق�سائية 

لدى  �ملحقق  �مل�صت�ص�ر  ��صتمع 
�ملحكمة �لعلي�،  �أول �أم�س �خلمي�س، 
�إىل و�يل ولية �جلز�ئر �ص�بق�، عبد 
يف  �لتحقيق  �إط�ر  يف  زوخ،  �لق�در 
قبل  طحكوت  �لدين  حمي  ق�صية 
�لرق�بة  حتت  بو�صعه  �أمر  �إ�صد�ر 
بي�ن  به  �أف�د  م�  ح�صب  �لق�ص�ئية، 

للن�ئب �لع�م لدى �ملحكمة �لعلي�.
�إط�ر  »يف  �أنه  �لبي�ن  يف  وج�ء 
م�صتوى  على  �ملفتوح  �لتحقيق 
من  �ل�صتم�ع  مت  �لعلي�،  �ملحكمة 
زوخ  �إىل  �ملحقق  �مل�صت�ص�ر  طرف 
�جلز�ئر  ولية  )و�يل  �لق�در  عبد 
�لدين  حمي  ق�صية  يف  �ص�بق�( 
عمد�  منح  بجنح  �ملت�بع  طحكوت، 

عند  مربرة  غري  �متي�ز�ت  للغري 
لالأحك�م  خم�لفة  �صفقة  �إبر�م 
�إ�ص�ءة  و�لتنظيمية،  �لت�رشيعية 
طرف  من  عمد�  �لوظيفة  ��صتغالل 
يخرق  نحو  على  عمومي  موظف 
تع�ر�س  و�لتنظيم�ت،  �لقو�نني 
�إبر�م  جم�ل  يف  �لر�صوة  �مل�ص�لح، 
�أمو�ل  وتبديد  �لعمومية  �ل�صفق�ت 

عمومية«.
وقد �أ�صدر �مل�صت�ص�ر �ملحقق �أمر� 
�لرق�بة  نظ�م  حتت  �ملتهم  بو�صع 
جو�ز  �صحب  يف  �ملتمثلة  �لق�ص�ئية 
�ل�صهر  يف  مرة  و�لإم�ص�ء  �ل�صفر 
�أم�مه، وقد ��صت�أنفت �لني�بة �لع�مة 

هذ� �لأمر«. 

ب��رشت فرق �لبحث و�لتحري �لت�بعة 
حتقيق�ت  بوهر�ن  �جلهوية  للفرقة 
�ل�صن�عية  �ملن�طق  ت�صيري  يف  معمقة 
تي�رت   ، ،تلم�ص�ن  وهر�ن   من  بكل 
 ، مع�صكر   ، ،م�صتغ�من  ،متو�صنت 
�صعيدة   ، غليز�ن  بلعب��س،  �صيدي 
�لع�رش�ت  �أن  تبني  بعدم�  و�لنع�مة  
من رج�ل �لأعم�ل حت�صلو� على قطع 
ومل  �لرمزي  ب�لدين�ر  كربى  �أر�صية 
مليم  �أي  �لعمومية  �خلزينة  �إىل  يدفع 
�ملاليري  �رشف  مت  �لذي  �لوقت  يف 
من �أجل تهيئة هذه �ملن�طق وربطه� 
ق�عدة  لإق�مة  �حليوية  ب�ل�صبك�ت 
�صن�عية قبل �أن يثبت  �أنه� حتولت �إىل 
يزيد  م�  و�إح�ص�ء  و�لحتي�ل  �لن�صب 
�لأمر  وهو  وهمية   موؤ�ص�صة   500 عن 
وز�رية  �إط�ر�ت  تورط  ك�صف  �لذي 
مدر�ء  �إىل   ب�لإ�ص�فة  وولة   وم�لية 
�لذي  حمليني   ومنتخبني  تنفيذيني 
يجري �لتحقيق معهم عن تهم �لإدلء 

�لك�ذب  و�صوء ��صتغالل �لوظيفة ..
�أكدت �مل�ص�در �لتي �أوردت �خلرب �أن 
و�لآلت  �ل�صي�ر�ت  تركيب  �رشك�ت  
وموزعي  حد�د   وجممع  �لفالحية 
هذه  من  �مل�صتفيدين  �أكرب   ربر�ب 
�لولي�ت  �أغلب  يف  �لأر�صية   �لقطع 
�لأر��صي  عقود  ��صتعملو�  ،و�لتي 
للح�صول  ك�صم�ن�ت  عليه�  �ملح�صل 
كقرو�س  �لدين�ر�ت  ماليري  على 
بتو�طوؤ  وذلك  �لعمومية  �لبنوك  من 
�أن هن�ك  �إط�ر�ت �ص�مية وولة ، كم� 
�لذين  �لأعم�ل  رج�ل   من  �لع�رش�ت 
بع�صه�   ، وهمية  �رشك�ت  �أ�ص�صو� 
ل�صتغالل �ل�صب�نخ يف من�طق جبلية ، 
و�أخرى  لتعليب غالل �لبحر ب�ل�صهوب 
ت�صب  للزيوت  �رشك�ت  عن  ن�هيك   ،
�حلدود  على  و�آخر   ، �لبحر  يف 
وقد  هذ�   ، ب�لزيوت  �ملغرب  لتمويل 
هذه  يف  للولة  �لكبري   �لتو�طوؤ  تبني 
لرج�ل  �لتي �صمحت  �لكربى  �مللف�ت 
�مل�ل  ب��صتب�حة  و�لأعم�ل  �مل�ل 

�لأويل  �لتقرير  و�أ�ص�ر  هذ�   ، �لع�م 
منجز  لل�صي�ر�ت  م�ص�نع   05 وجود 
 ، غليز�ن  ـ  تي�رت   ، وهر�ن  من  بكل 
وهر�ن   و03 مل يتم �إجن�زه� بكل من 
مغنية ، متو�صنت  ووهر�ن ، ب�لإ�ص�فة 
و�آخر  �لدر�ج�ت   لرتكيب  م�صنع  �إىل 
لالألأت �لفالحية  بنو�حي مغنية ، كم� 
موؤ�ص�ص�ت  �إفال�س  �إىل  �لأمر  و�صل 
�لأعم�ل  لرج�ل  ومنحه�  عمومية 
موؤ�ص�صة   58 �أكرث  �إح�ص�ء  مت  حيث 
و�ملو�د  �لغذ�ئية  للمو�د  عظمى  
�لن�صيجية  و�ل�صن�ع�ت  �حلمر�ء 
وت�رشيح  غلقه�  مت  و�لتي  و�ملعدنية 
م� يفوق �ل5000 ع�مل ، بغية �ل�صم�ح 
كم�  هذ�   ، بت�أميمه�  �لأعم�ل  لرج�ل 
ك�صفت �لتحقيق�ت حت�يال كبري� على 
و�لبنوك  �لتج�ري  �ل�صجل  موؤ�ص�ص�ت 
�ملح�صلة  �لأمو�ل  روؤو�س  لتهريب 
��صتحد�ث  طريق  عن  �أوروب�   �إىل 
قبل   ، و�ل�صتري�د   للت�صدير  �رشك�ت 
تغيري ق�نونه� �لد�خلي لعدة  مر�ث يف 
ظرف وجيز بهدف ت�صتيت �مل�صوؤولية 
�جلز�ئية وتعقيد �أمور �ملت�بعة وذلك 
�أرب�ح  مق�بل  �ملوثقني  بع�س  بتو�طوؤ 

كربى جنوه�  من  هذه �ملع�مالت .
�لأولية  �لأمنية  �لتق�رير  و�أكدت  هذ� 
 400 عن  يزيد  م�  ��صرتج�ع  عن  
بولي�ت  �لأعم�ل  رج�ل  من  هكت�ر 
من  �أكرث  �أر�صدة   وجتميد  �لغرب  
موؤ�ص�صة   500 �أ�صل  من  موؤ�ص�صة   200
�لورق  على   موجودة  �أنه�  تبني  �لتي 
كم�   ، غري   ل  �لع�م  �مل�ل  نهب  بغية 
تو�صلت �لتحقيق�ت �إىل تورط م� يزيد 
كت�ب  �إىل  ب�لإ�ص�فة  ولة  �ل10  عن 
ملجل�س  و�أع�ص�ء  وبرمل�نني  ع�مني  
�إىل   ب�لإ�ص�فة  ينوك   ومدر�ء  �لأمة 
�لعديد من �ملدر�ء �لتنفيذيني ببع�س 
�لوز�ر�ت  على ر�أ�صه� وز�رة �ل�صن�عة 
�لتحقيق  �صي�صملهم  �لذين  و�مل�لية  

قبل �إح�لة �مللف على �لق�ص�ء .
حممد .ب

اإطارات و مديرون تنفيذيون و رجال اأعمال متورطون

500 موؤ�س�سة وهمية ت�ستويل 
على �ملناطق �ل�سناعية

عمار غول يف �سجن �حلر��ش
�لعمومية  �لأ�صغ�ل  وزير  يت�بع 
�ل�ص�بق عم�ر غول، �لذي مت �إيد�عه 
�حلب�س  رهن  �خلمي�س  �أم�س  �أول 
ب�إ�ص�ءة  �أ�ص��ص�  تتعلق  بتهم  �ملوؤقت، 
�أمو�ل  تبديد  �لوظيفة،  ��صتغالل 
�إبر�م  جم�ل  يف  و�لر�صوة  عمومية 
�ل�صفق�ت �لعمومية، ح�صب م� �أورده 
�ملحكمة  لدى  �لع�م  للن�ئب  بي�ن 

�لعلي�.
�ط�ر  �أنه« يف  �مل�صدر  ذ�ت  و�أو�صح 
م�صتوى  على  �ملفتوح  �لتحقيق 
�ملحكمة �لعلي�، مت �ل�صتم�ع، �ليوم 
�مل�صت�ص�ر  طرف  من  �خلمي�س، 

�ملحقق �إىل عم�ر غول يف ق�صية علي 
حد�د«و�أ�ص�ف �لبي�ن �أن �ملتهم يت�بع 
�متي�ز�ت  للغري  عمد�  »منح  بجنح 
غري مربرة عند �بر�م �صفقة خم�لفة 
و�لتنظيمية،  �لت�رشيعية  لالأحك�م 
من  عمد�  �لوظيفة  ��صتغالل  �إ�ص�ءة 
نحو  على  عمومي  موظف  طرف 
تبديد  و�لتنظيم�ت،  �لقو�نني  يخرق 
�مل�ص�لح  تع�ر�س  عمومية،  �أمو�ل 
�ل�صفق�ت  �بر�م  جم�ل  يف  و�لر�صوة 
�مل�صت�ص�ر  ��صدر  �لعمومية«وقد 
رهن  �ملتهم  ب�إيد�ع  �أمر�  �ملحقق 

�حلب�س �ملوؤقت.

لدى  �ملحقق  �مل�صت�ص�ر  ��صتمع 
�ملحكمة �لعلي� ب�جلز�ئر �لع��صمة، 
ولية  و�يل  �إىل  �خلمي�س،  �أم�س 
فوزي،  ح�صني  بن  �ص�بق�،  �صكيكدة 
ق�صية  يف  �لتحقيق  �إط�ر  يف  وذلك 
�أمر  و�أ�صدر  �لدين طحكوت،  حمي 
�لق�ص�ئية،  �لرق�بة  حتت  بو�صعه 
ح�صب م� �أف�د به بي�ن للن�ئب �لع�م 

لذ�ت �ملحكمة.
�إط�ر  »يف  �أنه  �لبي�ن  يف  وج�ء 
م�صتوى  على  �ملفتوح  �لتحقيق 
من  �ل�صتم�ع  مت  �لعلي�،  �ملحكمة 
بن  �إىل  �ملحقق  �مل�صت�ص�ر  طرف 
�صكيكدة  ولية  )و�يل  فوزي  ح�صني 
�لدين  حمي  ق�صية  يف  �ص�بق�( 
طحكوت، �ملت�بع بجنح منح عمد� 

عند  مربرة  غري  �متي�ز�ت  للغري 
لالأحك�م  خم�لفة  �صفقة  �إبر�م 
�إ�ص�ءة  و�لتنظيمية،  �لت�رشيعية 
�لوظيفة عمد� من طرف  ��صتغالل 
يخرق  نحو  على  عمومي  موظف 
تع�ر�س  و�لتنظيم�ت،  �لقو�نني 
�إبر�م  جم�ل  يف  �لر�صوة  �مل�ص�لح، 
�أمو�ل  وتبديد  �لعمومية  �ل�صفق�ت 

عمومية«.
�ملحقق  �مل�صت�ص�ر  �أ�صدر  وقد 
--ي�صيف نف�س �مل�صدر -- »�أمر� 
�لرق�بة  نظ�م  حتت  �ملتهم  بو�صع 
�ملتمثلة يف �صحب جو�ز  �لق�ص�ئية 
�ل�صهر  يف  مرة  و�لإم�ص�ء  �ل�صفر 
�أم�مه. وقد ��صت�أنفت �لني�بة �لع�مة 

هذ� �لأمر«

املحكمة العليا

و�يل �سكيكدة �ل�سابق بن ح�سني فوزي
 حتت �لرقابة �لق�سائية 
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  يقبع العديد من ر�ؤ�ساء البلديات 
يف ال�سجون مكملني عهدتهم، فيما 
املحاكم  اأر�قة  يف  اأخر�ن  يبقى 
تتعلق  ق�سايا  ق�سائيا يف  متابعني 
املال  �تبديد  �الف�ساد،  بالر�سوة 
�كذلك  املز�ر،  �اإ�ستعمال  العام، 
للأحكام  خمالفة  عقود  اإبرام 
الت�رشيعية �التنظيم، حيث يواجه 
للعهدة  البلديات  ر�ؤ�ساء  ع�رشات 
املحلية  للمجال�س  الإنتخابية 
 22 بـ   2017-  2012 للخما�سي 
داخلية،  �ليات  اأغلبها  �لية، 
الق�سائية  املتابعات  من  العديد 

بتهم الف�ساد �التز�ير..
 

 مري بن عكنون ال�سابق 
يكمل ما تبقى من عهدته 

داخل ال�سجن
 

املجل�س  رئي�س  حماكمة  جرت 
ال�سعبي ال�سابق ببلدية بن عكنون، 
رهن  املتواجد  “ح.ن”  املدعو 
�سنة  نهاية  يف  املوؤقت،  احلب�س 
رئي�سة  من  كل  جانب  اإىل   2013
“م.ز”  �التعمري  البناء  م�سلحة 
�رئي�س م�سلحة التجهيز �الأ�سغال 
اإىل  بالإ�سافة  “م.اأ”،  اجلديدة 
باملحافظة  عقاري  حمافظ 
بعد   ،” “ب.اأ العقارية بنب عكنون 
اأموال  تبديد  جنح  لهم  ن�سبت  اأن 
عمومية �اإ�ساءة ا�ستغلل الوظيفة 
بغر�س احل�سول على منافع غري 
اإبرام �سفقات خمالفة  م�ستحقة، 
�التنظيمية  الت�رشيعية  للأحكام 
اإعطاء  بغر�س  العمل  لها  اجلاري 
للغري،  مربرة  غري  امتيازات 
ب�سفقتي  جمملها  يف  �املتعلقة 
لل�رشب  ال�ساحلة  املياه  �سهاريج 
ب«حي مالكي” �القطعة الأر�سية 
البلدية  ذات  منها  ا�ستفادت  التي 
اأملك  مديرية  تنازل  اإطار  يف 

الد�لة عنها.
ح�سب  الق�سية،  خلفيات  �عن 
تتعلق  العلنية،  اجلل�سة  اأطوار 
مببا�رشة فرقة القت�ساد �املالية 
لل�رشطة  الولئية  للم�سلحة 
حتقيقات  فتح  يف  الق�سائية، 
من  كل  يف  ال�ستباه  عن  اأ�سفرت 
“املري” ال�سابق بنب عكنون، رفقة 
�التعمري،  البناء  م�سلحة  رئي�سة 
رئي�س م�سلحة التجهيز �الأ�سغال 
حمافظ  جانبهما  اإىل  اجلديدة، 
العقارية  باملحافظة  عقاري 
رئي�س  �رش�ع  �لدى  عكنون،  بنب 
اجلل�سة يف ا�ستجواب املتورطني، 

مت�سكوا بالإنكار.
م�رش�ع  اأن  على  التاأكيد  �مت 
�سهاريج مياه القنوات، جاء عقب 
الحتجاجات املتكررة للمواطنني، 
ب�سبب اأزمة املياه يف �سنة 2002، 
اجلزائر   لولية  الن�سغال  رفع  مت 
الإقليم  تهيئة  �مت تكليف مديرية 

مع  بالتن�سيق  بالتق�سي  �الأحياء 
الولية املنتدبة لبوزريعة �البلدية 
اجلزائر،  لولية  الري  �مديرية 
مياه  قنوات  جتديد  اأجل  من 
�تخ�سي�س  �ال�سهاريج  العمارات 
�اأن  دينار،  مليني   9 قيمته  مبلغ 
رئي�س  عهد  يف  متتا  ال�سفقتني 

البلدية الأ�سبق “ز.ع”.
املحافظ  اأقر  جانبه،  من 
اأنه  عكنون  بن  لبلدية  العقاري 
اخلا�سة  الإ�سهار  اإجراءات  توىل 
بالعقد الإداري لبيع قطعة اأر�سية 
ثم  مربع،  مرت   1525 م�ساحتها 
من  ال�ستفادة  بطلب  تقدم 
م�سكن �مت اإدراج ا�سمه يف قائمة 
امل�ستفيدين. اأما ّ«املري” ال�سابق، 
فقد اأكد اأنه �سحية �باأن التهم مت 
على  ح�سوله  �اأن  له،  تلفيقها 
�سكنات اجتماعية بالأبيار �حيدرة 
اح�سن،  �بابا  �درارية  �العا�سور 
اأ�سا�س  ل  �سائعات  عن  عبارة 
عن  مف�سحا  ال�سحة،  من  لها 
ا�ستفادته من �سقة �سنة 2005 من 
العقاري  �الت�سيري  الرتقية  ديوان 
على م�ستوى عني البنيان، �اأخرى 

لفائدة ز�جته بنب عكنون. 
 

مب�سلحة  مفت�ش  توقيف 
بوزريعة  بدائرة  التعمري 
�سهر  يف  بر�سوة  متلب�سا 

رم�سان:
البناء  مب�سلحة  مفت�س  �اجه 
الإدارية  بالدائرة  �التعمري 
 4 عقوبة  بالعا�سمة،  لبوزريعة 
مليون   1� نافذا  �سجنا  �سنوات 
من  العزل  مع  نافذة  غرامة  دج 
مراد  بئر  حمكمة  اأمام  الوظيفة 
�سبطه  بعد  بالعا�سمة،  راي�س 
متلب�سا با�ستلم ر�سوة قيمتها 50 
مليون �سنتيم خلل �سهر رم�سان 

اجلاري. 
اإىل  الق�سية  هذه  �قائع  �تعود 
�سهر  من  الثاين  الأ�سبوع  مطلع 
حني   ،2015 ل�سنة  رم�سان 
احل�رشي  الأمن  م�سلحة  تلقت 
اأحد  من  �سكوى  بوزريعة  لدائرة 
مفت�س  اإقدام  مفادها  املواطنني 
بالدائرة  �التعمري  البناء  م�سلحة 
منه  طلب  على  للقطاع  الإدارية 
�سنتيم مقابل  مليون   50 ر�سوة ب 
للمنزل  ال�سكنية  ��سعيته  ت�سوية 
براني�س،  بحي  ي�سغله  الذي 
املتهم  اأن  ال�ساكي،  اأ�رد  حيث 
مكتبه  ق�سد  حني  منه  طلب 
��سهادة  البناية  خمطط  لي�سلمه 
تردد  اأ�  خجل  �د�ن  املطابقة، 
له  تقدمي  منه  يطلب  املتهم  راح 
ر�سوة �لفطنة ال�ساكي راح ي�سجل 
�بني  بينه  حديث  من  دار  ما  كل 
�سكواه،  يف  عليه  لي�ستند  املتهم 
بذلك،  الأمن  م�سالح  �باإخطاره 
املتهم  للمفت�س  كمني  ن�سب  مت 
�سوفايل،  بنواحي  له  �الرت�سد 
موعدا  ال�ساكي  له  �رشب  حيث 

يف  توقيفه  ليتم  ال�رشطة،  بعلم 
�كيل  اإىل  �تقدميه  تلب�س  حالة 
باإيداعه  اأمر  الذي  اجلمهورية 
العقابية  باملوؤ�س�سة  احلب�س  رهن 
باحلرا�س، ليحال على املحاكمة، 
غري اأنه حا�ل التمل�س من الفعل 
املن�سوب اإليه حما�ل اإقناع هيئة 
موجها  كان  املبلغ  اأن  املحكمة 
تكفل  اإطار  يف  درا�سات  ملكتب 
املعماريني  املهند�سني  اأحد 
اأن  لبيته، غري  باإعداد له خمطط 
ذلك مل يبد مقنعا لهيئة املحكمة 
تتهدده  لتبقى  للح�سور،  �ل 
العقوبة ال�سالف ذكرها يف انتظار 
تف�سل املحكمة يف حكمه يف  اأن 

جل�سة لحقة. 

 منتخبون حمليون اأمام 
العدالة لرف�سهم ت�سليم 

�سيارات امل�سلحة ببئر مراد 
راي�ش  

راي�س  مراد  بئر  حمكمة  تابعت 
حمليني  منتخبني   3  ، بالعا�سمة 
بالعا�سمة  راي�س  مراد  بر  ببلدية 
ق�سية  يف  تورطهم  خلفية  على 
�سيارات  طالت  التي  احلجز 

امل�سلحة بالبلدية،
عقب  جاء  احلال  ق�سية  تفجري 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  حتريك 
راي�س  مراد  بئر  لبلدية  البلدي 
ل�سكوى ق�سائية يتهم فيها اإطارات 
حمليني  �منتخبني  بالبلدية 
بالبلدية بالإ�ستحواذ على �سيارات 
امل�سلحة، �عدم ت�سليمها لرئي�س 
نهاية  بعد  ال�سيارات  حظرية 
�ساعات الد�ام، حيث جاء يف ن�س 
املتهمني  �سد  املودعة  ال�سكوى 
رف�سوا  اأنهم  احلال  ق�سية  يف 
رغم  ال�سيارات  مفاتيح  ت�سليم 
ا�ستلمهم لإعذار من قبل رئي�س 
برتك  خلله  من  ياأمرهم  البلدية 
حظرية  داخل  امل�سلحة  �سيارات 

البلدية بعد نهاية الد�ام،
املتهمون  اأجمع  جهتهم  �من 
رئي�س  نواب  اأحد  راأ�سهم  �على 
اإىل جانب مند�بة خا�سة  البلدية 
��سعت  ال�سيارات  هذه  اأن  على 
ا�ستلمهم  منذ  ت�رشفهم  حتت 
بناء   2012 �سنة  يف  ملنا�سبهم 
جاء  �التي  الوايل  تعليمات  على 
فيها اأن �سيارات امل�سلحة تو�سع 
�الأع�ساء  النواب  ت�رشف  حتت 
حالة  يف  هم  الذين  املحليني 
دميومة، كما اأ��سحوا اأن �سيارات 
امل�سلحة تكون بحوزتهم فقط يف 
يعيد�نها  �اأنهم  الد�ام  �ساعات 
�ساعات  نهاية  بعد  للحظرية 
العمل �ي�سلمون املفاتيح مل�سوؤ�ل 
احلظرية يوميا ، كما اأجمعوا على 
اأنهم يوؤد�ن �ظيفتهم بكل مهنية، 
مرافعة  معر�س  يف  جاء  حني  يف 
نواب  عدة  هناك  اأن  دفاعهم 
امل�سلحة  �سيارات  ي�ستعملون 
على  اإقت�رشت  املتابعة  �لكن 

حركتهم  ل�سل  احلاليني  املتهمني 
�تعطيل مهامهم، يف حني طالبت 
البلدية عن طريق دفاعها بحفظ 
املناق�سات  �بعد  احلقوق، 
القانونية التم�س �كيل اجلمهورية 
ت�سليط عقوبة �سنتني حب�سا نافذا 
�20 مليون غرامة مالية نافذة يف 
، يف  املتهمني  من  �احد  كل  حق 
الق�سية  ��سع  القا�سي  قرر  حني 

يف النظر.
�سهران حب�سا لرئي�سة  

جلنة ال�سوؤون القانونية 
ببلدية بئر خادم

راي�س  مراد  بئر  حمكمة  اأدانت 
ال�سوؤ�ن  جلنة  رئي�سة  بالعا�سمة، 
خادم  بئر  لبلدية  الإجتماعية 
ب�سهرين حب�سا موقوف النفاذ �20 
مالية  غرامة  جزائري  دينار  األف 
 � ال�سب  ق�سية  تهمة  عن  نافذة 
ال�ستم � ال�رشب � اجلرح العمدي 
، التي طالت نائب رئي�س املجل�س 

ال�سعبي البلدي ببئر خادم..
هذا الأخري الذي قرر رفع �سكوى 
ق�سائية �سد املتهمة على خلفية 
»عدمي  بعبارة  �سبه  على  اإقدامها 
��سلت  كما   ، �الأخلق«  الرتبية 
قذفته  اأن  بعد  ذلك  من  اأبعد  اإىل 
باآلة حا�سبة كادت اأن تفقده �عيه 
يف اإجتماع عقده املجل�س، �هذا 
بعد اأن رف�س تز�يدها رفقة عدد 
مقر  داخل  مبكاتب  زملئها  من 
م�سامعها  على  �ساردا  املجل�س 
اأنهم  رغم  مكاتب  يطلبون  اأنهم 
طوال  عمل  بل  جال�سني  يظلون 
على  عبئا  اعتربه  �ما  ال�سنة، 
ميزانية الد�لة« �هي اجلمل التي 
�دفعتها  املتهمة  غ�سب  اأثارت 
خلل  بال�رشب  عليه  للإعتداء 
بئر  مري  مراأى  �على  الإجتماع 
الواقعة  الذي  الأخري  هذا  خادم، 
�التم�س  ب�سهادته،  اإدلئه  خلل 
اأن  املتهم  اإلزام  ال�سحية  دفاع 
بقيمة  مالية  غرامة  ملوكله  تدفع 
100 مليون �سنتيم جربا بالأ�رشار 

اللحقة به،
�من جهتها اإعرتفت املتهمة مبا 

تهم خلل مثولها  اإليها من  ن�سب 
اأنه  اأكدت  حني  يف  للمحاكمة، 
لتقوم  باإ�ستفزازها  با�رش  من  هو 
�التي  عليه  املحا�سبة  اآلة  بقذف 
ل تعد اأ�سلية �اإمنا �سينية ال�سنع، 
معتربة حادثة الإغماء عقب تلقيه 
الآلة  كون  فيها،  مبالغا  ال�رشب 
ح�سبها،  خفيفة  جد  احلا�سبة 
موكلته  باإفادة  دفاعها  ليلتم�س 

باأق�سى ظر�ف التخفيف.

مري بن عكنون ال�سابق 
يق�سي عهدته داخل 
اأروقة املحاكم ب�سبب 

متابعته بجناية التزوير:

رغم �سد�ر قرار يق�سي بالقب�س 
بن  بلدية  “مري”  على  اجل�سدي 
“ك.ب« خلل فرتة توليه  عكنون 
هذا  اأن  اإل  بلدية  رئي�س  ملن�سب 
الأخري بقي يزا�ل مهامه لأكرث من 
�سنة، �حتديدا بتاريخ 12 نوفمرب 
بقي  الأخري  هذا  اأن  اإل   ،2014
يزا�ل مهامه، حتى اأنه عقد د�رة 
بتاريخ 25 دي�سمرب 2014 ت�سمنت 
عدة نقاط اأعمال، اأهمها ميزانية 
الجتماعية.  �ال�سكنات  البلدية 
“املري”  ق�سية  تكييف  مت   �قد 
التز�ير  جناية  اأ�سا�س  على 
حمررات  يف  املز�ر  �ا�ستعمال 
ر�سمية، �ذلك على خلفية ارتكابه 
جتا�زات، من خلل حتريره لعدة 
باإلغاء  تق�سي  مزّ�رة  مدا�لت 
منتخبني  اأع�ساء  مند�بية  قرار 
املجل�س.  اأع�ساء  ا�ست�سارة  د�ن 
املتوفرة  املعلومات  �ح�سب 
�سكوى  بناء على  الق�سية  حتركت 
باملجل�س  منتخب  ع�سو  رفعها 
عكنون  لنب  البلدي  ال�سعبي 
العام  النائب  لدى  يدعى”اإ.ب” 
�سد  اجلزائر  ق�ساء  مبجل�س 
جتا�زات  اكت�ساف  بعد  املري، 
اأ�سا�سا  تتعلق  قانونية  �خر�قات 
خا�سة  مدا�لت  عدة  بتز�ير 
باأع�ساء املجل�س من �ساأنها اإلغاء 
مهام بع�س املنتدبني. �بناء على 
حتقيق  فتح  مت  ال�سكوى،  هذه 
راي�س  بئر مراد  قبل حمكمة  من 

امللف  يحال  اأن  قبل  بالعا�سمة 
اأين  احلرا�س،  حمكمة  على 
بالغرفة  التحقيق  قا�سي  ا�ستمع 
حيث  ملرتني،  للأطراف  الثالثة 
باأن  ذكر  ال�سكوى  �ساحب  اأن 
املري قام بتنحية املدعو “ر.ل”، 
خا�سا  مند�با  تعيينه  مت  الذي 
د�ن  مدا�لة،  مبوجب  جانبه  اإىل 
مما  الأع�ساء،  بقية  ا�ست�سارة 
دفعه اإىل مرا�سلة اجلهة الو�سية. 
اأن  املنتخب،  الع�سو  �اأ��سح 
اكت�سف  عندما  البلدية  رئي�س 
انتدابه  قرار  اإلغاء  قرر  الأمر، 
اأن طلبه رف�س  انتقاما منه، غري 
كونه ُعنّي مند�با خا�سا مبوجب 
املجل�س،  اأع�ساء  بني  مدا�لة 
قرار  اإ�سدار  اإىل  ا�سطر  �عليه 
مند�با  بتعيينه  يق�سي  مزّ�ر  ثان 
بحي  البلدية  مبلحقة  خا�سا 
باإلغاء  اأخرى  مرة  ليقوم  مالكي، 
مند�ب  لتعيني  �هذا  القرار  ذلك 
ب�سبب  منه  التخل�س  بهدف  اآخر 
اإحدى  يف  �سده  ب�سوت  اإدلئه 
املعلومات  �ح�سب  املدا�لت. 
املجل�س  اأع�ساء  فاإن  املتوفرة 
ال�سعبي البلدي لبلدية بن عكنون 
اإ�سدار  اأجل  من  دعوى  رفعوا 
املجل�س  رئي�س  توقيف  قرار 
للمادة  �فقا  البلدي  ال�سعبي 
�رفعوا  البلدية،  قانون  من   43
بوقف  ال�ستعجايل  يف  دعوى 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  اأ�سغال 
م�ستوى حمكمة  على  عكنون  لنب 
ردت  �الولية  راي�س،  مراد  بئر 
“�ساأتخذ  التالية:  بالعبارة  عليهم 
حينها،  يف  املنا�سبة  الإجراءات 
يلزم  ما  القانون  يف  يوجد  �ل 
اإثر  التوقيف  قرار  اتخاذ  الوايل 
حينها،  يف  الق�سائية  املتابعة 
�الوايل املنتدب قائم على �سحة 
يخدم  املجل�س  �اأن  املدا�لت، 
م�سالح املواطنني” اأما الداخلية 
على  الو�سية  اجلهة  تعترب  التي 
�سواء،  حد  على  �البلدية  الولية 
التي  هي  الولية  اأن  فاأجابتهم 
تتكفل بهذه الإجراءات، �تن�سلت 
بعدم  مطالبة  امل�سوؤ�لية  من 

اإدخالها يف النزاع.

ف�ساد ور�سوة .. تبديد املال العام وا�ستعمال املزور

»اأميار« و منتخبون يف غياهب ال�سجون
ال�سعب من ممثلي  تبتلع مئات  ·     زنازين 

مل تقت�صر مقولة »تروحو قاع« على �لع�صابة �لتي كانت حتكم �لبالد على مر�حل خالل �لأربع عهد �لبوتفليقية و�منا �إمتدت من 
�أ�صا�س �لهرم �حلاكم للبالد حتى بلغت ذروته، فنجد بع�صا من روؤ�صاء �لبلديات توبعو� يف �لف�صاد خالل عهدهم �ل�صابقة ومنهم من مت 

توقيفه خالل توليه ملن�صبه يف �لعهدة �حلالية هي حالت ملوظفني عموميني عاثو� يف �لبلديات ف�صاد، لتلقيهم �لعد�لة �جلز�ئرية 
بعد ثبوت تورطهم يف ق�صايا نهب للمال �لعام يف �أروقة �ملحاكم وحتى يف غياهب �ل�صجون..



ورقلة  بوالية  االأول  الرجل  اأكد 
ت�رصيح  ،يف  جالوي  القادر  عبد 
�سحفي خ�ص به يومية »الو�سط«، 
اأن ال�سلطات املحلية وعلى راأ�سها 
م�سالح دائرة وبلدية ورقلة �ستنهي 
اللم�سات  اجلاري  االأ�سبوع  خالل 
واإجراءات  ترتيبات  من  االأخرية 
اإدارية ومن ثم االإفراج على القوائم 
 1000 من  للم�ستفيدين  االأولية 
م�سكن اجتماعي اإيجاري عمومي 
و 4000 قطعة اأر�ص �ساحلة للبناء 
احل�رصي ، ويف �سياق مت�سل فقد 
مبا�رصة  ر�سالة  الوالية  وايل  وجه 
لهم  موؤكدا  بالوالية  للمواطنني 
لدوائر  �سارمة  تعليمات  وجه  اأنه 
اأجل  من  املعنية  االخت�سا�ص 
ودرا�ستها  الطعون  كافة  ا�ستقبال 
اإخطار  مع   ، كبرية  وعناية  بدقة 
املق�سيني من اال�ستفادة من ذات 
التي  االإق�ساء  باأ�سباب  النمط 

بعدم  �سلة  لها  تكون  ما  عادت 
ا�ستيفائهم لل�رصوط القانونية .

وايل  اأ�رص  فقد  مت�سل  �سياق  ويف 
اأنه مبا�رصة بعد  والية ورقلة على 
االأولية  القوائم  على   االفراج 
ال�سكنات  من  للم�ستفيدين 
العمومية  االيجارية  االجتماعية 
وتعليق  الطعون  مرحلة  وانتهاء 
من  للم�ستفيدين  النهائية  القوائم 
ف�سيتم   ، املذكورين  النمطني 

ال�رصوع يف �سبط القوائم االأ�سمية 
ح�سة   1000 من  للم�ستفيدين 
االجتماعي  ال�سكن  من  جديدة 
ح�س�ص  و  العمومي  االيجاري 
اخرى من قطع االأرا�سي ال�ساحلة 

للبناء احل�رصي .
عبد  اأرجع  فقد  ثانية  جهة  من 
القادر جالوي �سبب تاأخر االإفراج 
على القوائم االأم�سية للم�ستفيدين 
من احل�ستني ال�سالفتني الذكر لفرتة 

املر�سحني  ملفات  يف  التدقيق 
لال�ستفادة والتي ا�ستغرقت ح�سبه 
تاأخر  عن  ناهيك   ، طويال  وقت 
مثل  باإجناز  املكلفة  املوؤ�س�سات 
هذا النوع من الربامج ال�سكنية يف 
ا�ستكمال اأ�سغال التهيئة اخلارجية 
املاء   ، الغاز  ب�سبكات  كالربط 
ال�رصف  قنوات  وكذا  والكهرباء 

ال�سحي .
طالب  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
 ، املخادمة  اأحياء  مواطني 
،اأحمد  عتبة  �سعيد   ، الروي�سات 
 400 324و   ، ال�سيلي�ص   ، متام 
الن�رص  حلي  اإ�سافة  م�سكن 
ت�رصيح  يف  باخلفجي  املعروف 
»من  »الو�سط  يومية  مع  لهم 
راأ�سها  وعلى  املحلية  ال�سلطات 
ال�سفافية  ا�سفاء  ب�رصورة  الوايل 
اال�سمية  القوائم  على  النزاهة  و 
و قطع  ال�سكنات  للم�ستفيدين من 
ح�سب  مبداأ  بتطبيق  االأرا�سي 

االأولويات واالإمكانات املتاحة .

ك�صف وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي ،اأن ال�صلطات املحلية ممثلة يف م�صالح الدائرة وبلدية ورقلة 
توا�صل �صبط االإجراءات والرتتيبات االأدارية التي ت�صبق عملية ن�صر القوائم اال�صمية االأولية للم�صتفيدين 

من 1000 م�صكن اجتماعي ايجاري و 4000 قطعة اأر�ض �صاحلة للبناء احل�صري ، موازاة مع ذلك فقد تقرر 
برجمة ح�صة ثانية تقدر بـ 1000 م�صكن وقطع االأرا�صي ينتظر االإفراج عنها خالل �صهر �صبتمرب املقبل .

وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي يك�صف لـ«الو�صط«

اأحمد باحلاج 

القوائم الأولية للم�ستفيدين من 1000 �سكن و 
4000 قطعة اأر�ض هذا الأ�سبوع 

.            توزيع ح�صة ثانية تقدر بـ 1000 �صكن اجتماعي وقطع اأرا�صي خالل �صبتمرب 

بحي 324 م�صكن  بورقلة  

انت�سار مذهل للآفات الجتماعية 

اجلزر بـ 100  دج ، الب�صل بـ 60  دج وال�صالطة بـ120  دج 

 ال�صكان طالبوا  فتح حتقيق 

 توا�سل ارتفاع   اأ�سعار اخل�سر والفواكه بتمرنا�ست 

تكد�ض النفايات ببلدية 
تينزاوتني بتمرنا�ست  
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 ت�سهد  اأ�سعار اخل�رص والفواكه 
بوالية مترنا�ست  ارتفاعا فاح�سا 
ال�سائفة  خالل    ، االأ�سعار  يف 
احلالية  ،واأرجع متابعون توا�سل 
االأدوات  لتفاوت  االأ�سعار  لهيب 
م�سالح  م�ستوى  على  الرقابية 
االأ�سعار  و�سبط  املراقبة 
،دون  بالوالية  التجارة  مبديرية 
الذي  الغمو�ص  عن  احلديث 
الدعم  اأموال  م�سري  يكتنف 

الفالحي  .
اأعرب  الع�رصات من  املواطنني 
ببلديات مترنا�ست  يف ت�رصيحات 
متفرقة لهم مع جريدة »الو�سط 
وتذمرهم  ا�ستيائهم  عن   «

االرتفاع املذهل  ال�سديدين من 
والفواكه  اخل�رص  اأ�سعار  يف 
حيث   ، الوالية  بلديات  بجميع 
الواحد  الكيلوغرام  �سعر  و�سل 
من الب�سل 60  دج  ، اجلزر 100 
دج فيما جتاوز �سعر الكيلوغرام 
 ، دج   120 ال�سالطة  من  الواحد 
من  الغالبى  جعل  الذي  االأمر 
 ، مترنا�ست  ببلديات  املواطنني 
ابل�سة  عني �سالح ، عني قزام و 
ميتنعون عن الت�سوق  طيلة ايام 
االأ�سبوع ،حمملني يف نف�ص الوقت 
جتار االأ�سواق اجلوارية والبلدية 
الغري  االرتفاع   تبعات  م�سوؤولية 

مربر يف االأ�سعار .

ال�سوق  جتار  اأرجع  جهتهم  من   
معر�ص  يف  بتمرنا�ست   البلدي 
اأ�سعار  ارتفاع   ، معنا   حديثهم 
التجزئة لالرتفاع املماثل ب�سوق 
يف  يخفوا  مل  لكنهم   ، اجلملة 
خالل  انخفا�سها  ال�سياق  نف�ص 

االأ�سبوع اجلاري .
ويف �سياق ذي �سلة قال مراقبون 
مو�سوع  يف   ، التجاري  للن�ساط 
ذي �سلة  اأن ندرة اخل�رصوات يف 
اأ�سواق وارتفاعها يف اأخرى فتح 
عن  جديد    من  الت�ساوؤل  باب 
الفالحي  الدعم  اأموال  م�سري 
بالوالية التي مل تعد قادرة حتى 
الذاتي  االكتفاء  حتقيق  على 

التي  اال�ستهالكية  املواد  من 
خمتلف  يف  الطلب  عليها  يكرث 

الف�سول.
والية  وايل  اأن  بالذكر  جدير    
مترنا�ست دومي اجلياليل  جنح 
ملف  حتريك  يف  بعيد  حد  اىل 
غياب  لكن  الفالحي  اال�ستثمار 
من  واملراقبة  املتابعة  عاملي 
حال  التنفيذية  هيئته  طرف 
 ، املرجوة   النتائج  دون حتقيق 
ح�سبما اأفادت به م�سادر  مقربة 
الداخلية  وزير  م�سالح  من 
�سالح  املحلية  واجلماعات 

الدين رحمون  .
احمد باحلاج 

يف اإطار حماربة اجلرمية واالآفات 
داخل  اأنواعها  بكل  االجتماعية 
م�سالح  قامت  احل�رصي،  االإقليم 
يف  ممثلة  مترنا�ست  بوالية  االأمن 
الثالث بتوقيف  احل�رصي  االأمن 
)27�سنة(  العمر  من  يبلغ  �سخ�ص 
على  احليازة  ق�سية  يف  متورط 
غري  بطريقة  )بانقو(  املخدرات 

م�رصوعة لغر�ص املتاجرة.
اإىل دوريات  تعود  الق�سية  حيثيات 
م�ستوى  على  ال�رصطة  لعنا�رص 
مترنا�ست  مبدينة  اأنكوف  حي 
�سخ�ص حمل  اإنتباههم  لفت  اأين 

�سبهة، عند التقرب منه واإخ�ساعه 
لعملية التلم�ص اجل�سدي مت العثور 
املخدرات  كمية من  على  بحوزته 
 25.18 بـ  وزنها  بانقو- يقدر   –
لال�ستهالك،  معدة  غرام، كانت 
رفقة  املقر  اىل  ليتم حتويله 

املحجوزات.
 بعد اإ�ستكمال االإجراءات القانونية 
الالزمة مت تقدمي امل�ستبه فيه اأمام 
اأ�سدرت  والتي  الق�سائية  اجلهات 
نافذة،  حب�ص   )01( �سنة  حقه  يف 

وغرامة مالية بقيمة 50000 دج.
اأحمد باحلاج

الفرقة  اأم�ص  اأول  ليلة  متكنت   
االإقليمية املتنقلة للدرك الوطني 
بدائرة تني زاوتني بتمرنا�ست ، من 
اإفريقي يحملون  اإعتقال 14 رعية 
النيجر  لدول  خمتلفة  جن�سيات 
الكامريون   ، ت�ساد   ، نيجرييا   ،
بور�سات  �سبطهم  مت  وال�سينغال 
للم�سلحة  حتويلهم  ليتم   ، البناء 
املعنية وبعد ا�ستكمال االإجراءات 
ملفات  اإعداد  و  معهم  القانونية 

مبوجبها  مت  �سدهم  ق�سائية 
اجلمهورية  وكيل  على  اإحالتهم 
اأين   ، مترنا�ست  حمكمة  لدى 
�سجنا  ب�سنة  جميعا  اإدانتهم  مت 
واحد  كل  وتغرمي  النفاذ  موقوفة 
منهم بـ 28 األف دينار جزائري  مع 
ا�ستكمال االإجراءات لرتحيلهم من 
الرتاب الوطني بتهمة االإقامة غري 

ال�رصعية .
اأحمد باحلاج  

الإطاحة بع�سريني �سبط بحوزته 
25.12 غ من املخدرات 

ترحيل 14 رعية اإفريقيا بتهمة 
الإقامة غري ال�سرعية 

اأمن والية مترنا�صت 

مترنا�صت 

بوالية  تينزاوتني  بلدية  ت�سهد   
مترنا�ست انت�سار فظيع للقمامات 
و االأو�ساخ واالأكيا�ص البال�ستيكية 
من  الت�ساوؤل  باب  فتح  ما  وهو   ،
النظافة  م�سرياأعوان  عن  جديد 

وم�ساريع اجلزائر البي�ساء .
املواطنني  من  الع�رصات  قال 
بوالية  تينزاوتني  ببلدية  القاطنني 
يومية  مع  حديثهم  يف  مترنا�ست 
»الو�سط«، اأنهم را�سلوا ال�سلطات 
مديرية  راأ�سها  وعلى  الوالئية 
االجتماعي  والن�ساط  البيئة 
ومكتب الوقاية والنظافة مب�سالح 
اأجل   من  املذكورة  البلدية 
خمطط  ل�سن  العاجل  التدخل  
اأطنان  لرفع  يهدف  وقائي  عمل 
�سوارع  عرب  املكد�سة  القمامات 
وهي   ، البلدية  بنف�ص  االأحياء  
من  ت�سكو   باتت  التي  النقاط 
نتائج  لها  تكون  قد  وبائية  كارثة 

بعد  البيئي  املحيط  على  وخيمة 
ظهور اأعرا�ص خطرية على �سحة  
املواطنني الذين حذروهم االأطباء 
داء  انت�سار  خطر  من  املخت�سني 
توعد  فيما   ، اجللدية  الل�سمانيا 
يف  لل�سارع  باخلروج  حمدثونا 
اذانا  مطالبهم  جتد  مل  ما  حالة 

�ساغية .
االأخر  البع�ص  بعدها  لينا�سد   
من حمدثنا وايل والية مترنا�ست   
على  االأول  امل�سوؤول  ب�سفته 
برجمة  ب�رصورة  التنفيذية  الهيئة 
على  للوقوف  ميدانية  زيارة  لهم 
يكابدونها   التي  معاناتهم  حجم 
بال�سمت  اأ�سموه  ما  نتيجة   ،
املطبق من طرف االإدارة الو�سية 
التي حملوها عواقب ما قد ينجر 
عن ال�سكوت املخزي  عن الو�سع 

املعي�سي والتنموي املرتدي .
�صالح ، ب

وترويج  تعاطي  ظاهرة  ت�سهد   
االآفات االجتماعية ببلدية ورقلة ، 
انت�سار مذهل بات يقلق العائالت 
ب�رصورة  طالبت  التي  املحافظة 
الرقابية  لالأدوات  فوري  تدخل 
للحد من الظاهرة املقلقة ح�سبما 

اأفاد به قاطني اجلهة املذكورة .
العائالت  من  الع�رصات  نا�سدت   
املحافظة بحي 324 التابع اإداريا  
لبلدية ورقلة ، يف معر�ص حديثها 
ال�سلطات    ،  « »الو�سط  يومية  مع 

العاجل  التدخل  ب�رصورة  االأمنية  
ال�سبكات  ن�ساط  من  للحد  
باتت  التي  املحلية  االإجرامية 
العمومية    االإنارة  غياب  ت�ستغل 
املتمثلة  ن�ساطاتها   لتكثيف 
االجتماعية  االآفات  ترويج  يف 
غرار  على  اأنواعها  مبختلف 
ا�ستهالك امل�رصوبات الكحولية و 
املهلو�ص  االأقرا�ص  و  املخدرات 

.
العائالت  اأبدت  جهتها  من   

ال�سمت  من  قلقها  املذكورة  
التي  الو�سية   االإدارة  املطبق من 
حملوها م�سوؤولية   ان�سياق اأبنائهم 
الذين  املنحرفني  متاهات   وراء 
باتوا ي�سيطرون على كل زاوي من 
زاويا  الناحية �سالفة الذكر ، نتيجة 
املمثلة  الرقابية  االأدوات  تفاوت 
الدوريات  يف   الفادح  النق�ص  يف 
على  امل�ساعدة  الليلة  االأمنية 
 ، الوطن  وممتلكات  االأمن   حفظ 
اأبعد  اإىل  بعدها حمدثونا  ليذهب 

بالت�سعيد  هددوا  عندما  ذلك  من 
حالة  االحتجاجات  يف  لهجة  من 
ما مل جتد مطالبهم  اأذانا �ساغية 
ا�ستنكرت   اأخر  �سعيد  على  و 
ممثليات املجتمع املدين واحلركة 
املحلية  واجلمعيات  اجلمعوية 
بالعا�سمة  حي  اأغرق  حتول   ،
لبوؤرة  ال�رصقي  باجلنوب  املركزية 
ح�سب  ق�سائيا  امل�سبوقني  توؤوي  

املعلومات االأولية املتوفرة .
اأحمد باحلاج 
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هل يتغري موقف "الإخوان" من النظام يف م�صر؟ 
منذ وفاة حممد مر�سي، اأول رئي�س مدين م�سري منتخب دميقراطيا، يف 17 جوان املا�سي، انطلقت مرارا دعوات على من�سات التوا�سل اإىل 

حلحلة الأزمة ال�سيا�سية املتفاقمة، والتي يدفع ثمنها اآلف من املنتمني جلماعة الإخوان امل�سلمني يف ال�سجون امل�سرية.

م.�س

املنتمي  اجلماعة،  لكن 
تتم�سك  مر�سي،  اإليها 
بخطابها الراف�س للرئي�س 
عبد  احلايل،  امل�رصي 
وتوا�سل  ال�سي�سي،  الفتاح 
توحيد  اإىل  دعواتها 
له،   املناه�سني  �سفوف 
ذاته،  باخلطاب  التم�سك 
الإطاحة  منذ  امل�ستمر 
 3 يف  احلكم،  من  مبر�سي 
جويلية 2013، يعترب حملل 
�سوؤون  يف  بارز  م�رصي 
الإ�سالمية،  احلركات 
ينتج  "لن  اأنه   ، حديث  يف 
اأزمتها  يف  للجماعة  حال" 

املتفاقمة مع النظام.
م�رصي  باحث  يرى  بينما 
اأن  ت�سور  "البع�س  اأن 
اجلماعة  خيارات  حترر 
�سقف  من  ال�سيا�سية 
�سيكون  مر�سي  �رصعية 
به  تقبل  حل  لأي  خطوة 
اجلماعة"وي�ستدرك: "لكن 
وفاة مر�سي ت�سعب القبول 
عن  تراجع  باأي  لديهم 
مر�سي  دفع  التي  الق�سية 

حياته ثمًنا لها".
اأن  اإمكانية  اإىل  ويذهب 
تناق�س "اجلماعة مبادرات 
املعتقلني  بخ�سو�س 
من  النظام  يغري  عندما 
ول  ال�رصاع"،  �سفرية 
تو�سل  "اإمكانية  ي�ستبعد 
اجلماعة اإىل ت�سوية ما مع 
النظام".بينما يجيب همام 
�سوري  ع�سو  يو�سف، 
م�ستقبل  عن  الإخوان، 
رحيل  بعد  اجلماعة 
"�سنظل  بقوله:  مر�سي، 
ال�رصعية  ا عن  اأي�سً ندافع 
يف غياب الرئي�س )الراحل( 
مر�سي، فال�رصعية لل�سعب، 
مل  حًيا  زال  ما  وال�سعب 
ميت"ويرى اأن "ال�ست�سالم 
للنظام احلايل يعني ت�سييع 
اأي  قبل  ال�سعب  حقوق 

ا و�سف ذلك  �سيء"، راف�سً
بـ"اجلمود اأو التاأزمي".

الإطاحة  من  اأ�سهر  بعد 
مبر�سي، اعتربت ال�سلطات 
امل�رصية الإخوان جماعة 
تو�سيف  وهو  حمظورة، 
اجلماعة،  عليه  اعتادت 
 ،1928 عام  تاأ�سي�سها  منذ 
احلكم  اأنظمة  اأغلب  من 
يُحاكم  وحالًيا  مب�رص 
حممد  الإخوان،  مر�سد 
قيادات  واأغلب  بديع، 
بتهم  اجلماعة،  وكوادر 
ما  وهو  بالعنف،  مرتبطة 
وتقول  اجلماعة،  تنفيه 
يف  بال�سلمية  تتم�سك  اإنها 
رف�سها لالإطاحة مبر�سي.

اجلماعة ثابتة على 
مواقفها

عديدة  بيانات  تت�سمن  مل 
منذ  اجلماعة،  اأ�سدرتها 
تعبري  اأي  مر�سي،  وفاة 
القبول  اإىل  تلميح  حتى  اأو 
البحث  اأو  الواقع  بالأمر 
النظام،  مع  حلول  عن 
لغة  عن  باحلديث  مكتفية 
 6 يف  جديدة  ت�سعيدية 
رف�ست  اجلاري،  جويلية 
زيادة  اأحدث  اجلماعة 
مب�رص،  الوقود  لأ�سعار 
بني  �ستظل  اإنها  وقالت 
امل�رصي،  ال�سعب  اأبناء 
ولن تتوقف عن الدفاع عن 
اجلماعة،  ودعت  حقوقه 
املا�سي،  جوان   30 يف 
"العمل  اإىل  املعار�سيني 
ال�سف"،  وحدة  على 
احلايل،  النظام  ملواجهة 
م�سددة على عدم اعرتافها 
ب�رصعيته وقالت، عرب بيان 
ذاته،  ال�سهر  من  الـ23  يف 
الكفاح  "�ستوا�سل  اإنها 
الرئي�س  درب  نف�س  على 
مر�سي("  )حممد  ال�سهيد 
وفاة  من  �ساعتني  وعقب 
اإحدى  خالل  مر�سي، 

جل�سات حماكمته يف ق�سية 
حما�س"،  مع  "التخابر 
بيان،  يف  اجلماعة،  قالت 
اإنها تطالب بتحقيق دويل، 
باإهمال  اتهامات  و�سط 
وهو  وفاته،  اإىل  اأدى  طبي 

ما تنفيه ال�سلطات.
و�سددت اجلماعة على اأن 
مر�سي رحل "�سهيًدا، ولكن 
م�سريته الن�سالية من اأجل 
م�رص و�سعبها مل تتنه، ولن 

تتوقف باإذن اهلل".

دعوات اإىل تاأ�سي�س 
جديد

الر�سمي  الطرح  مقابل 
الإخوان،  جلماعة  الثابت 
من�سات  على  ثارت 
منذ  الجماعي،  التوا�سل 
اأحاديث  مر�سي،  وفاة 
حتث الإخوان على البحث 
عن حلول �سيا�سية لإخراج 
ال�سجون  من  املعار�سني 
اأو تاأ�سي�س جديد جلماعة 
املا�سي  "اأ�سرية  تكون  ل 

واجلمود".

عرب  اإبراهيم،  اأحمد  كتب 
جولية   6 يف  "في�سبوك" 
"جماعة  اأن  اجلاري، 
اإىل  حاجة  يف  الإخوان 
ومن   )..( جديد  تاأ�سي�س 
لدى  اأ�سرية  تركها  الظلم 
اجلمود  املا�سي،  عقول 
�ساحلها،  يف  لي�س 
املراجعات حتمية، وقراءة 
واحتياج  واجب،  الواقع 
�رصورة،  لها  املجتمع 
وتغييبها عن عمد خ�سارة 
معه  للوطن"وتفاعل 
ح�ساب با�سم "�سعيد جاد" 
العقل"وقال  "عني  قائاًل: 
عا�سي":  "وائل  با�سم  ثاٍن 
ثالث  واأيده  ذلك".  نتمنى 
با�سم "حممود القلعاوي"، 

قائاًل: "اأ�سبت".

ا�ستمرار اأزمة 
اجلماعة

البارز  املحلل  يقول 
احلركات  �سوؤون  يف 
بان،  اأحمد  الإ�سالمية، 
رحيل  "بعد  لالأنا�سول: 
فريق  انتبه  رمبا  مر�سي، 
من اجلماعة اإىل اأن حجة 
ال�رصعية مل يعد لها حمل 
ذر  ويحاول  الإعراب،  من 
الرماد يف العيون باحلديث 

عن تدويل وفاة مر�سي".
وي�سيف "بان": "طبًعا هذا 
ف�سيل  من  متاأخر  اإدراك 
باجلماعة كالعادة، ولكن ل 
يزال ج�سم اجلماعة يف�سل 
البقاء يف دائرة املظلومية 
املحنة  اآداب  وا�ستح�سار 
احلديث  دون  والكربالئية 
عن روؤية حقيقة ملراجعة 
واإنتاج  وامل�سار  الأفكار 

روؤية ا�سرتاتيجية".
"الإخوان ببنيتها  اأن  ويرى 
عقول  لديها  يتوفر  ل 
ا�سرتاتيجية ت�ستطيع اإجناز 
حقيقية،  ا�سرتاتيجية 
يف  منهمكة  هي  وبالتايل 
الإجراءات  من  جمموعة 
ربطها  دون  من  التنفيذية 

ب�سياق خطة عامة".
مل�ستقبل  ت�سوره  وعن 
"ل  يقول:  اجلماعة، 
اأت�سور اأن تتمكن اجلماعة 
هذا  من  اخلروج  من 
ومن  تعي�سه  الذي  املاأزق 
اإذا  اإل  التاريخ،  متاحف 
هالو�س  من  حتررت 
واملظلومية  ال�رصعية 
بني  �رصاع  عن  واحلديث 
احلق والباطل، وتنظر اإىل 
�رصاع  اأنها  على  امل�ساألة 
�سيا�سي ل تتوفر للجماعة 
خو�سه  من  متكنها  اأدوات 
بكفاءة"ويعترب اأن اجلماعة 
"لي�ست لديها روؤية جديدة، 

من  اخلروج  ت�ستطع  ولن 
اأو  تعي�سه  الذي  املاأزق 
اإليها  �سعت  التي  الهاوية 
"بان"  بنف�سها"وي�سدد 
لن  "اجلماعة  اأن  على 
اآخر  عنوان  اإنتاج  ت�ستطع 
مر�سي  �سجن  مرحلة  بعد 

للتعبئة به حالًيا".

عدم ال�ست�سالم 

"يت�سور  فايد:  وي�سيف 
خيارات  حترر  اأن  البع�س 
من  ال�سيا�سية  اجلماعة 
اإىل  مر�سي  عودة  �سقف 
لأي  خطوة  هي  الرئا�سة 
اجلماعة،  به  تقبل  حل 
ت�سعب  )الوفاة(  لكنها 
الق�سية،  عن  الرتاجع  من 
الرئي�س  دفع  التي 
ثمًنا  حياته  املنتخب 
احلكم  مقاومة  وهي  لها، 

الع�سكري".
تكون  "رمبا  وي�ستدرك: 
اجلماعة م�ستعدة ملناق�سة 
خطط  اأو  مبادرات 
لكن  املعتقلني،  بخ�سو�س 
عوامل  يتطلب  هذا  جناح 
مازالت غري متوفرة، مثل 
قرار  عن  النظام  تراجع 
ت�سفية اجلماعة واإنهاء اأي 
وجود لها، واإتاحة املجال 
اجلماعة  قيادات  اأمام 
ملناق�سة  ال�سجون  يف 
اخليارات املتاحة"ويتابع: 
"رمبا تكون هناك وجهات 
نظر متعددة داخل النظام 
اأن  الوا�سح  لكن  نف�سه، 
ال�سفري  ال�رصاع  خيار 
على  الغالب  هو  زال  ما 
احلاكم،  النظام  مع�سكر 
اجلماعة  �ستظل  وبالتايل 
ال�سمود  بخيار  متم�سكة 
احلد  على  واحلفاظ 
على  قدرتها  من  الأدنى 

البقاء".

اأن  اإىل  ذلك  ويرجع 
حاليا  يعر�س  ل  "النظام 
ال�ست�سالم  �سوى  �سيئا 
والقبول  امل�رصوط  غري 
يبدي  ول  الواقع،  بالأمر 
يف  حقيقية  مرونة  حتى 
عن  الإفراج  منها  ملفات 
خا�سة  اجلماعة،  معتقلي 
اأو  وقياداتها،  رموزها 

حقوق امل�سارين".
اإمكانية  فايد  ي�ستبعد  ول 
بني  ت�سوية  اإىل  التو�سل 
قائال:  والإخوان،  النظام 
مناق�سة  الإخوان  "على 
امل�ستقبل  خيارات 
عن  والإجابة  ب�سجاعة 
قد  موؤجلة،  ت�ساوؤلت 
اإىل  اجلماعة  تتو�سل 
ت�سوية ما مع النظام، لكن 
هذا ل يعني اأنها جتاوزت 
تواجهها  التي  التحديات 
لتدارك  يكفي  هذا  اأن  اأو 
"لذا  فات"وي�ستطرد:  ما 
اجلماعة  على  يجب 
يف  امل�ستقبل  يف  التفكري 
�سوء الواقع الذي لن تغريه 
تهدئة موؤقتة مع النظام.. 
اأن  اجلماعة  تريد  اأين 
واأين  مب�رصوعها؟  ت�سل 
الن�سال  م�ستقبل  من  هي 
وما  العربي؟  ال�سعبي 
اجلماعة  عالقات  �سكل 
كل  والدولية؟  الإقليمية 
هذه اأ�سئلة ل مفر منها".

مت�سك ب�سرعية 
ال�سعب

مبوقف  وم�سيدا 
عن  "الدفاع  يف  مر�سي 
يقول  ال�سعب"،  �رصعية 
ع�سو  يو�سف،  همام 
العام  ال�سورى  جمل�س 
)اأعلى  جلماعةالإخوان 
"�سنظل  رقابية(:  هيئة 
ا عن ال�رصعية  ندافع اأي�سً

الرئي�س؛  غياب  يف 
لل�سعب،  فال�رصعية 
مل  حيا  زال  ما  وال�سعب 

ميت".
"لو  يو�سف:  وي�سيف 
اأحرار  كل  ومعنا  تخلينا، 
ال�رصعية،  تلك  عن  م�رص 
دور  اإلغاء  يعني  فذلك 
واإقرار   )..( ال�سعب  وراأي 
على  الظامل  املنقلب 
البلد  ظلمه وهيمنته على 
"كما  والت�سليم"ويتابع: 
اآلية  اعتماد  ذلك  يعني 
الع�سكرية  النقالبات 
كو�سيلة للتغيري ال�سيا�سي، 
يف  مرفو�سة  اآلية  وهي 

العامل اأجمع".
"الت�سليم  وي�ستطرد: 
يعني  الواقع  بالأمر 
اآلف  دماء  يف  التفريط 
�سقطوا  الذين  ال�سهداء 
منذ  احلرية،  �ساحات  يف 
)جانفي   25 ثورة  تفجر 
ا�ست�سهاد  حتى   )2011
مر�سي،  حممد  الرئي�س 
وهذا ما ل يقبله الإخوان 
باأي  م�رص  اأحرار  وكل 
اعتبار  على  حال"ورًدا 
اجلماعة  مت�سك  البع�س 
"جموًدا"  مبواقفها 
يو�سف  يجيب  و"تاأزمًيا"، 
تاأزمي  عن  "امل�سوؤول  باأن 
اجلرنالت  هم  املواقف 

ولي�س الإخوان".
م�ستنكًرا:  ويت�ساءل 
بهذه  جدًل  �سلمنا  "لو 
القبول  )اإمكانية  الفر�سية 
بحلول( هل �سي�ستقيم حال 
�ستحل  وهل  )؟!(  م�رص 
ويعمها  الدميقراطية  بها 
�سينعم  وهل  )؟!(  الرخاء 
كل  مثل  باحلرية  اأبناوؤها 

�سعوب الأر�س)؟!(".
قبل اأن يجيب: "بكل ثقة: 
ذلك؛  يحدث  لن  ل... 
منذ  الع�سكر  فممار�سات 
اليوم الأول توؤكد اأنهم �سد 
ينادي  ف�سيل  اأي  وجود 
بحقوق ال�سعب يف احلرية 
الكرمي  والعي�س  والعدالة 
نراهم  نحن  وها   )..(
من  معار�س  بكل  ينكلون 
دون  من  والي�سار  اليمني 

اأي تفرقة".
"هذا  باأن  يو�سف  ويختم 
يعني اأن احللول ال�سيا�سية 
فلن  متت  لو  والتفاو�سية 
الأزمة  من  خمرجا  متثل 
التي تعي�سها م�رص، واإمنا 
للتمكني  ت�سخري  �ستكون 

للدكتاتورية".

بعد رحيل مر�سي
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 تبداأ من املحت�سد الكبري 
اىل زنازين ال�سجن ال�سغري 

التجارب  تنوعت  وهكذا 
على  والإبادات  الإجرامية 
داخل  الفل�سطيني  ال�سعب 
اأتيحت  كلما  وخارجها  ال�سجون 
لليد ال�سهيونية الفر�سة  بتنفيذ 
والطبية  العلمية  اجلرائم  تلك 

والبيولوجية والكيماوية.
الحتالل  قوات  اغتنمت   
النتفا�سة  و�سع  ال�سهيوين 
الفل�سطينية لت�سلط جام غ�سبها 
بل  الأحياء،  على  فقط  لي�س 
البطون  يف  الأجنة  على   حتى 
بعد  النور  يروا  مل  الذين  من   ،
الفل�سطينية  الر�سد  مراكز   .
حتى  لها،  اح�سائية  يف  �سجلت 
عدد  ان   1988/10/9 يوم 
ولكن  �سهيداً   470 بلغ   ال�سهداء 
من املنطق اأن ي�ساف اإىل هوؤلء 
يد  �سهداء جمهولني ق�سوا على 
حقد اجلي�س الإ�رسائيلي، جراء 
بلغت  التي  الأجها�س  حالت 
حتى 1988/10/9 »1700« حالة ، 
ال�سامة  الغازات  ا�ستن�ساق  جراء 

وال�رسب املربح .
الإ�رسائيلي  اجلي�س  تعمد  وقد   
على  ال�سامة  الغاز  قنابل  اإلقاء 
بال�سكان،   املكثفة  املخيمات 
املربع  الكيلومرت  ميتاز  والتي 
تعادل  �سكانية  بكثافة  منها 
يجعل  مما  املدن  يف  اأ�سعافها 
وعليه  واأ�سمل  اأو�سع  اأثرها 
الإجها�س  حالت  اأغلب  تكون 
امل�سجلة خالل النتفا�سة كانت 

قادمة من املخيمات .
ترتبط حرب الإبادة على ال�سعب 
ميكن  ب�سهادات  الفل�سطيني 
قادة  ت�رسيحات  من  اأخذها 
اإ�رسائيل واأدبياتهم وت�رسيحاتهم 
والتي  الوقت،  ذلك  يف  املعلنة 

تعرب عن قلقهم من تزايد ال�سكان 
قيام  �سجل  ولهذا  الفل�سطينيني، 
الأمنية  اإ�رسائيل  اأجهزة  بع�س 
يف  املياه  خزانات  بت�سميم 
كيماوية  مبواد  البنات  مدار�س 
�سنوات  عدة  قبل  العقم  ت�سبب 
التقارير  واأثبتت  النتفا�سة،  من 
ا�ستعمال   بني  العالقة  الطبية 

الغاز وحالت الإجها�س.
 كل هذا ليوؤكد باأن هناك تعمداً 
ع�سكرية  باأوامر  م�سفوعاً 
بخ�سو�س اإلقاء قنابل الغاز على 
التجمعات الكثيفة يف املخيمات، 
عالية  الإجها�س  ن�سبة  وكانت 
جداً، وهي لي�ست نتيجة لل�سدفة 
او للظروف التي تتبعها الأو�ساع 
 . املحتلة  الأر�س  يف  القائمة 
قد  الولدات  ن�سبة  اإن  �سحيح 
النتفا�سة  فرتة  خالل  تزايدت 
على  زيادة  حالة   100 مبعدل 
ل  هذا  ولكن  العادي؛  الرقم 
حلالت  املرعب  الرقم  يلغي 

الإجها�س يف تلك الفرتة. 
�سجل يف خميم  واحد  يوم  ويف  
– غزة ففي يوم 3/8/  ال�ساطئ 
الإجها�س  حالت  �سجلت   1988

التالية :
حامل   : �سبري  ي�رسى   / ال�سيدة 
بال�سهر ال�سابع ، اإجها�س  نتيجة 

التعر�س للغاز ال�سام .
 : مننم  على  ن�رسة   / ال�سيدة 
حامل بال�سهر ال�سابع ، اإجها�س 

نتيجة التعر�س للغاز ال�سام. 
اأبو اأحمد: حامل  ال�سيدة فنلندا 
بال�سهر التا�سع ، اإجها�س نتيجة 

التعر�س للغاز ال�سام.
 : الفي�ساوي  اإميان   / ال�سيدة 
حامل بال�سهر التا�سع ، اإجها�س 

نتيجة التعر�س للغاز ال�سام.
حامل  كنوع:  جناح   / ال�سيدة 
اإجها�س   ، اخلام�س  بال�سهر 

نتيجة التعر�س للغاز ال�سام. 
اخلري  ابو  خ�رسة   / ال�سيدة 

 ، اخلام�س  بال�سهر  حامل   :
للغاز  التعر�س  نتيجة  اإجها�س 

ال�سام. 
ال�سيدة / �سعدة ال�رسيف : حامل 
بال�سهر التا�سع ، اإجها�س نتيجة 

التعر�س للغاز ال�سام. 
حامل   : مطر  متام   / ال�سيدة 
بال�سهر التا�سع ، اإجها�س نتيجة 
للغاز  التعر�س  نتيجة  التعر�س 

ال�سام.
ال�سيدة / فوزية دروي�س : حامل 
بال�سهر التا�سع ، اإجها�س نتيجة 

التعر�س للغاز ال�سام. 

طمث اخل�سوبة والوالدة 
املع�سرة  واالإهانات يف 

زنازين االحتالل:
 ( العي�ساوي:   املحامية  ك�سفت 
يقوم  الإ�رسائيلي،  الحتالل  اأن 
القد�س«  »هبة  اأ�سريات  بو�سع 
اأو  الرملة  عزل  يف  القا�رسات 
للنزول  يدفعهن  ثم  ع�سقالن، 
على  ظهرت  وقد  املحاكم،  اإىل 
بـ  اخلا�سة  الدم  بقع  مالب�سهم 
وا�سح  ب�سكل  ال�سهرية«  »الدورة 
الأمن،  ورجال  القا�سي  اأمام 
وهو اأمر مرهق، ومدمر نف�سياً، 
عمرها.   بداية  يف  ملراهقة 
من  الكثري  هناك   ( واأ�سافت 
تاأتيهم  الق�سم،  داخل  الفتيات 
مرة،  لأول  ال�سهرية  الدورة 
الأكرب  الأ�سريات  نحن  فنقوم 
�سناً باحتوائهن، ون�رسح لهن تلك 
والنف�سية  اجل�سدية  التغريات 
التي حتدث للفتاة، ونخربها باأنه 
كيفية  لهن  ون�رسح  طبيعي،  اأمر 
ال�سخ�سية،  بنظافتهن  الهتمام 
لها  ونقدم  الفرتة،  تلك  خالل 
موجوعة،  كانت  لو  �ساخناً  �سيئاً 
اأو  اجللي  يف  دورها  كان  ولو 

تنظيف الأر�س نعفيها منه(.
ف�سلت  والتي  ك«،  »م.  الأ�سرية 
نظراً  الك�سف عن هويتها،  عدم 

والتي  املو�سوع،  حل�سا�سية 
ولكنها  عاماً،   20 لـ  ُحكمت 
اإحدى  يف  �سنوات  بعد  خرجت 
كانت جتربتها  التبادل،  �سفقات 
 ( فتقول:  وُمريعة  �سخ�سية 
خالل  ال�سهرية،  الدورة  جاءتني 
معي،  والتحقيق  توقيفي،  فرتة 
ورف�سوا اإعطائي الفوط ال�سحية 
واملالب�س الداخلية(. واأكملت: ) 
ال�سهرية،  الدورة  فرتة  خالل 
التي  املالب�س  نف�س  يف  بقيت 
بخلع  اأقوم  فكنت  بها،  اعتقلت 
واأقوم  وغ�سلها،  مالب�سي 
وهي  اأخرى،  مرة  بارتدائها 
ج�سدي،  على  لتجف  مبلولة 
�ساعة  كل  املو�سوع  هذا  واأكرر 
ذلك  وكان  كامل،  اأ�سبوع  ملدة 
اأكتوبر  الأول/  ت�رسين  �سهر  يف 
وكنت  اخلارج،  يف  ممطر  واجلو 
خيار  ل  ولكن  التعب،  من  اأترنُح 
اأمامي(.  واأو�سحت: )  اأنهم كانوا 
يُجربون الن�ساء على �رساء الفوط 
ال�سيدة  حتتاجها  التي  ال�سحية، 
من  ال�سهرية  الدورة  فرتة  خالل 
»كانتني« داخل ال�سجن باأموالهم 
اخلا�سة، وباأ�سعار مرتفعة جداً، 
ال�سجن،  خارج  ب�سعرها  مقارنة 
على  مادياً  مرهق  اأمر  وهو 
عن  عدا  الأ�سريات،  من  الكثري 
وجود �سيدات ل ميلكن الأموال 

ل�رسائها(.
قواعد   « بــ  ي�سمى  ما  وتكون 
�سجون  يف  مغيبة  بانكوك« 
اأن  هنا  يذكر   ، ال�سهاينة 
لالأمم  التابع  الدويل  القانون 
قواعد   ( بـ  املعروف  املتحدة 
 [ اأنه   على  ين�س  بانكوك(، 
ينبغي اأن يتاح للن�ساء ال�سجينات 
واملجاين  الفوري  احل�سول 
الن�سائية  ال�سحية  الفوط  على 
ب�سبب  باحلرج  ي�سعرن  اأن  دون 
وب�سفة  طلبها،  اإىل  ا�سطرارهن 
لل�سجينات  ر  تُوَفّ اأن  يجب  عامة 
تعادل  �سحية  رعاية  خدمات 
املتوفرة  اخلدمات  الأقل  على 
يف املجتمع املحلي[. خالل 
الوطن« مع  “دنيا  اأجرته  حديث 
على  تعرفنا  الأ�سريات،  اإحدى 
ج(،  )اأ.  الأ�سرية  رفيقتها  ق�سة 
�رسطان  من  تعاين  كانت  والتي 
يف  اعتقالها  فرتة  خالل  الرحم 

مينع  الذي  )الدامون(  �سجن 
يف  الأ�سرية  حتتاجه  ما  اإدخال 
واأقلها  ال�سعبة،  الظروف  تلك 
فتقول  ال�سحية.   »الفوط« 
كل  جيداً  اأتذكر  اأنا   ( الراوية:  
الأحداث التي مرت بها )اأ. ج( ، 
م�ستمر،  نزيف  من  تعاين  كانت 
ال�سحية  الفوط  �رساء  واأ�سبح 
ح�سابها  على  يومي  ب�سكل 
جداً،  مرهقاً  اأمراً  ال�سخ�سي 
من  طلبنا  كبري،  ملبلغ  ويحتاج 
لها،  الفوط  توفري  ال�سجن  اإدارة 
من  طويلة  لفرتة  حاربت  وهي 
اأجل هذا الأمر، ورف�سوا، وبداأنا 
بالتوا�سل من الأ�سريات اللواتي، 
ينتقلن من �سجن ل�سجن من اأجل 
ار�سال الفوط ال�سحية لها، كنوع 
من التكافل فيما بيننا(. واأكملت 
�سهادتها : ) �سعب جداً اأن تقفي 
اأمامها عاجزة عن م�ساعدتها.. 
مر�سها،  ب�سبب  كثرياً  عانت 
يف  الرحم  لها  �سالوا  بالنهاية 
لأختها  حتتاج  وكانت  عملية، 
خا�س  اأمر  لأنه  والدتها،  اأو 
وح�سا�س، ولكن نحن الأ�سريات، 
تفا�سيل  كافة  يف  ن�ساعدها  كنا 
ال�سخ�سية  نظافتها  من  حياتها 
عالجها  اإىل  وال�ستحمام 
ليايل  وحتى  والطعام  والراحة 

المل اخلالية من النوم(.

اال�ستحمام والنظافة 
ال�سخ�سية وعذابات 

ال�سجينات: 

»العي�ساوي«  املحامية  حتدثت 
ال�سجون  بع�س  اأن   ( عن 
خا�س  مكان  بداخلها  يوجد 
الزنزانة،  داخل  بال�ستحمام 
يو�سع  فقط  باب،  بدون  ولكنه 
»�ستارة« �سفافة )اإذا فاتت �سبية 
تتحمم كنا مننع اأي حدا يفوت، 
لنحافظ  يديه  ليغ�سل  يروح  اأو 
على خ�سو�سية بع�سنا، وهو اأمر 
بيننا،  فيما  داخلياً  عليه  متفق 
فاحلمام  الدامون  �سجن  اأما يف 
يوجد  ول  ُمغلق  ولكنه  خارجي، 
مراقبة  كامريات  اأي  بداخله 
ليتم  فيوجد،  الباب  على  اأما 
لال�ستحمام  دخلت  من  مراقبة 
اأدوات  وعن  خرجت(.  ومن 
الالزمة  واملواد  النظافة 

وال�سابون،  واملعجون  كال�سامبو 
فاأو�سحت ) اأن ال�سجن ل يوفرها 
ب�رسائها  يقمن  بل  لل�سجينات، 
ح�سابهن  على  املق�سف  من 
جداً  مرتفعة  وباأ�سعار  اخلا�س، 
ت�سل اإىل ثالثة اأ�سعاف �سعرها 

باخلارج.(.
 اأما الأ�سرية »م. ك« فقالت بهذا 
ال�سخ�سية،  عن جتربتها  امللف 
مدة  وهي  فرتة  اأول  »يف 
اإعطائي لئحة  قبل  التحقيقات 
اأح�سل  مل  �سهر،  وملدة  اتهام 
النظافة،  اأدوات  من  �سيء  على 
ملدة  الطعام  عن  اأ�رسبت  وقد 
اأيام، فقط من اأجل احل�سول   9
وغطاء.  ورقية  »حمارم«  على 
ويف و�سفها لدورة املياه، قالت: 
باب  »بدون  اأر�سي  »احلمام«   (
ولكنه يف زاوية بعيدة عن الباب، 
واأي  الورقية  املحارم  من  خاٍل 
يوجد معي  للنظافة، ول  اأدوات 
لأطلب  فل�سطينية  اأ�سرية  اأي 

منها ما ينق�سني(.
اأدوات  اأغلب  اأن   ( و�رسحت، 
مق�سف  يف  ال�سخ�سية  النظافة 
قائلة:  الرجال(   تخ�س  ال�سجن 
) قد جتدي يف ال�سجن �سفرات 
ماكينة  اأما  للحالقة،  وماكينات 
فغري  الن�سائية  ال�سعر  اإزالة 
»العقيدة«  ن�سنع  فكنا  متوفرة، 
يف ال�سجن من ال�سكر والليمون(، 
كانت  اأنها   ( اأو�سحت  فيما 
الأ�سريات  من  املالب�س  تتلقى 
مبا  طويلة  ل�سنوات  الأخريات 
الداخلية،  املالب�س  ذلك  يف 
دخول  مينع  كان  فال�سجان 
والدتها  تر�سلها  التي  املالب�س 
نف�سيتها  اأثر على  اأمر  لها، وهو 
ب�سكل كبري على حد تعبريها.(  
ال�سحية  املتابعة  اأن   ( واأكدت: 
ال�سجون  فاإدارة  للغاية؛  �سيئة 
�سحية  رعاية  اي  توفر  ل 
الأدنى،  باحلد  ولو  لالأ�سريات، 
مع اأن اأغلبهن يعانني من اأمرا�س 
والغ�رسوف،  كالد�سك  خمتلفة، 
اأمل  باأي  اأ�سرية  اأي  �سعرت  واإذا 
يُقدموا لها »م�سكن« دون اإجراء 
فكان  حتليل؛  اأو  فح�س  اأي 
العالجية  الو�سفة  )الأكامول( 
املزمنة  حتى  الأمرا�س  لكل 

واخلطرية منها(. 

منذ قرابة عقدين ن�سرنا كتابنا ال�سرخة الإدانة التجارب العلمية والبيولوجية 
واالإ�سعاعية على االأ�سرى الفل�سطينيني فكان كتابنا ) ب�سر نعم ... فئران 

خمربية ال( . وال ا�ستغراب بعد هذا وذاك ونحن نوثق ببحوث علمية موثقة 
امتداد جتارب ) اجلرثومة ال�سهيونية ( التي بداأتها املوؤ�س�سات العلمية 

واجلامعات ال�سهيونية يف ميادين  جتريباالأ�سلحة اجلرثومية والبيولوجية  
على ابناء ال�سعب الفل�سطيني حتى قبل قيام الكيان ال�سهيوين 1948.
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ANEP N°:  1916016126الو�سط:2019/07/20

  INVESTPLUS

اإلدارة و املوارد البشرية

 

invest@investplusalger

Lundi 20 mai 2019 Le Chiffre d’Affaires10
PUB

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

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

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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والدة املبعد حممد جرار

لن نفقد الأمل بعودته واجتماع ال�شمل 
.       حترر يف �سفقة "وفاء الأحرار واأبعد لقطر وتزوج واأجنب طفلني

بدد الحتالل ، فرحة عائلة جرار ، عندما تن�سم ابنها الأ�سري حممد ناجح حممد جرار ، عبري احلرية يف 
�سفقة "وفاء الحرار "، بعدما رف�ض عودته ملنزلها وم�سقط راأ�سه يف  مدينة جنني ، واأبعده لدولة قطر التي ما 

زال يعي�ض فيها على اأمل العودة واجتماع ال�سمل مع عائلته خا�سة بعدما تزوج هناك ورزق بطفلني  ، وتقول 
والدته " ما كدنا نفرح ونحتفل عندما �سمعنا ا�سمه �سمن ال�سرى الذين تقرر �سملهم بال�سفقة ، حتى نغ�ض علينا 
الحتالل لتتحول اأجمل حلظة انتظرناها حلزن ودموع ، فقد كنا نتمنى عودته الينا وانتهاء رحلة املعاناة ، فاذا 

بالحتالل ي�ستت ويفرق �سملنا من جديد "، وت�سيف " رغم تاأ�سي�سه حياته وزواجه ، ما زلنا ن�سعر اأن البعاد 
حمطة مريرة اأخرى فر�سها الحتالل علينا ، فهي �سجن كبري وموؤمل خا�سة عندما تاأتي املنا�سبات وما زال ابني 

بعيداً عنا ، لكن رغم ظلم الحتالل ، لن نفقد الأمل ، ونتمنى اأجتماع ال�سمل يف القريب العاجل ".

تقرير:علي �سمودي

حمطات من حياته
عاماً  ،   35  ، حممد  املبعد   يعترب 
 8 من  املكونة  عائلته  اأبناء  باكورة 
مدينة  وعا�ش يف  ون�شاأ  ولد   ، اأنفار 
جنني ، ومتيز بالتفوق والطيبة وروح 
بامل�شجد  وااللتزام  للوطن  االنتماء 
�شحر  اخلم�شينية  والدته  وتقول   ،
مميزاً  كان  ميالده  "  يوم  جرار 
فرحتنا  نتذكر  زلنا  ما   ، وجمياًل 
على  ربيناه  الذي  العنقود  باأول 
واالخالق  وال�شالح  والتقوى  الدين 
و�شماته  حياته  ،فكانت  احلميدة 
متميزة منذ طفولته بروحه اجلميلة 
ومتيز   ، الطيبة  واخل�شال  واخالقه 
والتفاين  والعطاء  بالوالدين  بالرب 
وحب عائلته والنا�ش والعمل الدائم 
 " وت�شيف   ،" االخرين  مل�شاعدة 
فكان   ، وكبرياً  طيباُ  قلباً  امتلك 

وعزة  ورجولة  نخوة  و�شاحب  �شهم 
وي�شعى  ذاته  على  يعتمد   ، نف�ش 
احلياة  يحب   ، بكرامة  للعي�ش 
بدرا�شته  فتميز   ، والتعليم  واملرح 
من  كان  تعليمه  �شنوات  وطوال 
وتكمل   ،" املراحل  بجميع  االوائل 
 ، العامة  الثانوية  يف  جناحه  بعد   "
االمريكية  العربية  للجامعة  انت�شب 
 ، معلومات  تكنولوجيا  تخ�ش�ش   ،
له  كان  االول  العام  اأنهى  وعندما 

االحتالل باملر�شاد ".

العتقال واحلكم
كان  بكرها  اأن   ، حممد  اأم   تروي 
كتوماً وال يبوح ب�رسه الحد ، ومتلك 
وانتماء �شادق  ون�شاليه  روح وطنية 
 ، و�شعبه  لوطنه  واخال�ش  وحب 
وقبيل اعتقاله ، تلقى ات�شاالت من 
فيها  طالبته  االحتالل  خمابرات 
ورف�ش  مترد  لكنه  نف�شه  بت�شليم 

 ، مواقفه  على  لثباته   " وت�شيف   ،
اقتحم االحتالل منزلنا يف �شاعات 
 ،   2002/6/22 بتاريخ  الظهرية 
اخللوية  االجهزة  و�شادروا  فت�شوه 
لكنهم   ، عام  بعد  اعادوها  التي 
قيدوه واعتقلوه "، وت�شيف " احتجز 
اأقبية التعذيب يف  ملدة 3 �شهور يف 
وبعد معاناة مريرة   ، �شجن اجللمة 
بني  نقلوه   ، زيارات  وعزل وحرمان 
بال�شجن  حوكم  حتى  �شجون  عدة 
حلركة  االنتماء  بتهمة   ، املوؤبد 

حما�ش ومقاومة االحتالل ".

خلف الق�سبان
احلكم  ينال  ومل   ، حممد   �شمد 
فعاقبه   ، ومعنوياته  عزميته  من 
مبنعه  والدته  تفيد  كما   ، االحتالل 
وحرمانه  �شجن  يف  اال�شتقرار  من 
ع�شنا   " وتقول   ، الزيارات  من 
االوىل  الفرتة  والقلق خالل  اخلوف 

نكن  مل  التحقيق  انتهاء  فرغم   ،
املحاكم  جل�شات  خالل  اإال  نراه 
تعذيب  من  له  تعر�ش  ما  وب�شبب   ،
حالته  تاأثرت  اعتقال  وظروف 
ال�شحية "، وت�شيف " عاين من عدة 
م�شاكل وخا�شة يف املعدة رغم انه 
 ، اعتقاله  قبل  ممتازة  ب�شحة  متتع 
وب�شبب االهمال الطبي املتعمد من 
عيادة ال�شجن عانى من م�شاعفات 
بعد   " وتكمل   ،" باحلمية  عاجلها 
احلكم  �شدر   ، حمكمة  جل�شات   4
الظامل بحقه ، وعانينا طوياًل حتى 
 ، منتظم  ب�شكل  بزيارته  لنا  �شمح 
مبواعيد  ترتبط  حياتي  فا�شبحت 
وال�شرب  االرادة  فينا  ليزرع  زيارته 
على  احلكم حافظ  فرغم   ، واالمل 
كان  ودوما   ، جاأ�شه  ورباطة  قوته 
نبقى  لن  لنا  ويقول  معنوياتنا  يرفع 
�شتتحطم   ، ال�شجن  يف  طوياُل 

الق�شبان ونلتقي من جديد ".

احلرية والبعاد

زيارة  عن   ، حممد  اأم  تنقطع   مل 
االمل  روح  على  وحافظت   ، بكرها 
�شمعت  عندما  وعائلتها  لتحتفل   ،
�شمن  حممد  عن  االفراج  بقرار 
وتقول   ،  " االحرار  "وفاء  �شفقة 
 ، واأحفاد  اأبناء  من  لدي  ما  رغم   "
كان حممد املميز واالقرب ، روحي 
وحياتي وفرحتي ، العامل مل ي�شعني 
من كرثة الفرحة ، لكن بكيت وتاأملت 
النه �شيتحرر من ال�شجن اال�رسائيلي 
ليعي�ش يف املنفى الق�رسي بعيداً عنا 
" جترعنا ح�رسة ووجع  "، وت�شيف 
ابعاده لدولة قطر ، لكنه تابع حياته 
الفل�شطينية  دربه  برفيقة  وتزوج 
ورزق   ، قطر  ت�شكن  التي  اال�شل 
بطفلني عبيدة عامني ون�شف و�شهد 

4 �شنوات ".

معاناة البعاد
حممد  اأم  الوالدة  تقول   ، واأمل  بحزن 
يوم  كل  يف  يعت�رسنا  والوجع  االمل   "
وحلظة  ، ب�شبب ابعاده وحرماننا منه 
بيننا  لوجوده  احلاجة  باأم�ش  فنحن   ،
ولن   ، بنا  العمر  تقدم  بعدما  خا�شة 
رغم   " وت�شيف   ،" اأحد  مكانه  ي�شد 
االحتالل  فان   ، بابعاده  الكبري  االمل 
فعندما   ، زفافه  فرحة  علينا  نغ�ش 
�شافرت وزوجي لقطر حل�شور العر�ش 
ومنعه  اجل�رس  على  والده  احتجز   ،
ويف  جلنني  اأعادوه   ، مرافقتي  من 
القلب غ�شة ووجع لن ينتهي "، وتكمل 
"امنيتنا الوحيدة ، عودة حممد ملنزلنا 
وجنني قبل رحيلنا عن هذه الدنيا ، ليل 
نهار اأفكر به فقلبي يبكي دما من �شدة 
�شوقي لعناقه و�شمه ل�شدري ، ولدينا 
الذي فرج  العاملني  باأن رب  اأمل كبري 
عنه من ال�شجن ، قادر على اأن يعيده 

لنا ويفرج عنه من املنفى ".

بقلم: عي�سى قراقع

خرج من انفجاره و�شظاياه ورماده 
واحتوى ج�شده وقلمه وروحه وعاد 
غ�شان  معجزة  هي  احلياة،  اإىل 
كنفاين العظمى، ظن االإ�رسائيليون 
كاملة  ع�شكرية  كتيبة  ن�شفوا  اأنهم 
يوم  كنفاين  غ�شان  اغتالوا  عندما 
بهم  فاإذا  بريوت،  يف   1972/7/8
القد�ش،  مدينة  يف  االن  يجدونه 
قلما  يحمل  العتيقة،  �شاحاتها  يف 
العا�شق  رواية  ويكمل  وم�شد�شا 
ان  بعد  اإكمالها  ي�شتطع  مل  التي 
البطل  العا�شق  هو  اغتياله،  جرى 
الذي يخرج  الفل�شطيني امللحمي 
يف  يتنقل  القريب  التاريخ  من 
اإىل  حارة  ومن  القد�ش،  �شوارع 
حارة، الرواية تكتمل االن ويكتمل 
املفقود  والزمان  املفقود  املكان 

بعد ال�شالة.
اجلي�ش االإ�رسائيلي ا�شتنفر و�رسب 
طوقا م�شدداً على مدينة القد�ش، 
واعتقاالت  وتفتي�شات  حواجز 
يبحثون  وكامريات، ن�رسوا �شوره، 

عن  يبحثون  كنفاين،  غ�شان  عن 
حلمه الذي حتقق، عن هذا النبي 
وعاد  فل�شطني  انتظرته  الذي 
ا�شتطاع  اإليها بعد 47 عاما، كيف 
بو�شوله  الدائرة  يغلق  ان  غ�شان 
االإ�رسائيليون  ت�شاءل  اأر�شه؟  اإىل 
ما  ويراجعون  يقراأون  وبداوا 
قال  عندما  كنفاين  غ�شان  كتبه 
فل�شطني  عن  اأفت�ش  يوماً:  لهم 
احلقيقية، فل�شطني التي هي اأكرث 
ان  اجلديرة  فل�شطني  ذاكرة،  من 
ال�شالح  واحمل  اجلها  من  اأموت 
من  جديد  من  واأبعث  اجلها  من 

اجلها.
اأهايل القد�ش قالوا اأنهم �شاهدوا 
امراأة  برفقة  كنفاين  غ�شان 
اأم  ا�شمها  فالحة  فل�شطينية 
كوفية،  كتفها  على  ت�شع  �شعد، 
املرابطات  الن�شاء  مع  جتل�ش 
االأق�شى،  امل�شجد  �شاحة  يف 
املتطرفني  للم�شتوطنني  تت�شدى 
االأماكن  الذين يعتدون يوميا على 
دالية  زرعت  �شعد  اأم  املقد�شة، 
�شعد  واأم  احللوة،  عني  يف  عنب 

القد�ش،  يف  االن  الزرع  تقطف 
اأين  الدوايل، كرب �شعد، من  كربت 
انها  غ�شان  قال  �شعد؟  ام  جاءت 
وكاأنها  االأر�ش  قلب  من  ت�شعد 
تتنف�ش  له،  نهاية  ال  �شلما  ت�شعد 
القد�ش  تراب  و  هواء  رطوبة  من 
القد�شية،  و�شلواتها  وترانيمها 
عن  نزلوا  االن،  اأبناءها  اأكرث  ما 
الذل  خيام  من  خرجوا  ال�شلبان، 
وال�شمود  املواجهة  خيمة  اإىل 

واحلقيقة.
غ�شان كنفاين يف القد�ش، خرج من 
ال�شهريج، قرع جدران اخلزان، لن 
ميوت يف �شحراء غريبة، لن تاأ�رس 
العجز  حالة  واأقواله  ر�شوماته 
والهزمية، لن ابق حما�رسا وعبدا 
يدي  ويف  اخلبز  ولقمة  للفقر 
احمل  �شنبلة،  واألف  كثرية  عروق 
وطني على كتفي واأعود اإىل ف�شاء 
ال�شم�ش  �شاجد  هناك  فل�شطني، 

يف �شماء ف�شيحة.
اإ�رسائيل  دولة  يف  االأمن  اأجهزة 
الطوارئ،  حالة  اأعلنت  املحتلة 
من  خطر  هناك  ان  يقولون 

يقود  انه  كنفاين،  غ�شان  عودة 
املقاتلة  الثقافية  الهوية  م�رسوع 
اأدب  اإال  يكتب  ال  امل�شتبكة، 
متجددة،  روؤية  �شاحب  املعركة، 
ما  كل  �شيف�شل  كنفاين  غ�شان 
بتطويع  قلتناه  ان  منذ  عملناه 
وقهر الثقافة الفل�شطينية وته�شيم 
اإىل  وتراجعها  ومعناها  رموزها 
وقبول  والتطبيع  الطاعة  درجة 
االأمر الواقع، غ�شان جاء ال�شتعادة 
الفل�شطيني  ال�شعب  �شيادة 
الوطني  الثقايف  م�رسوعه  باإكمال 
وهو  جاء  غ�شان  التحرري، 
الرواية  على  الرد  ذخرية  ميلك 
ال�شهيونية و�شيا�شة طم�ش املكان 
يوميا،  متار�شها  التي  والزمان 
التفريغ  منهجية  �شيحارب  غ�شان 
جهدنا  التي  والقيمي  الثقايف 
لتكري�شها، يحمل اأدب الكفاح الذي 
�شين�رس مرة اأخرى الوعي القومي 
افاقا  اأمامه  ويفتح  الفل�شطيني 
جديدة غري حمدودة، انه انتفا�شة 
ثقافية �شيعيد بناء الوجود الثقايف 
املطلوب  الفل�شطيني،  لل�شعب 

ال  انه  اأخرى،  مرة  غ�شان  اغتيال 
يقبل احلوار مع امل�شتعمرين، انه 
ال يحمل على كتفيه �شوى البنادق 
والذاكرة، يذهب اإىل املا�شي، اإىل 
حيفا وعكا ليوقظ البحر والالجئني 
والبيوت املدفونة يحييها ثم يجابه 
غ�شان  قتل  املطلوب  احلا�رس، 
وطرد اأم �شعد واعتقال كل الن�شاء 
وكل اأوالد اأم �شعد، اأعدموهم على 
احلواجز، زجوهم يف املع�شكرات، 
االن  وجودي  خطر  حالة  غ�شان 

على دولة اإ�رسائيل.
�شعد  اأم  مع  كنفاين  غ�شان  �شوهد 
بها  عاد  روايات  اأربع  القد�ش،  يف 
فل�شطني،  اإىل  اجلديدة  رحلته  يف 
ال�شاباك  م�شوؤول  وتفاجاأ 
انك  له:  قيل  عندما  االإ�رسائيلي 
على  القب�ش  تلقي  ان  اأردت  ان 
تلقي  ان  عليك  كنفاين  غ�شان 
�شاحب  انه  االأر�ش،  على  القب�ش 
اجلديد  الوعي  هي  روايته  رواية، 
بالعودة  احلقائق  �شت�شنع  التي 
هي  روايته  واحلرية،  والوحدة 
اخلطر االأكرب على م�رسوع �شفقة 

املنامة  وور�شة  االأمريكية  القرن 
و�شطب  الالجئني  ق�شية  وت�شفية 
لل�شعب  والثقافية  القومية  الهوية 

الفل�شطيني.
غ�شان يف القد�ش برفقة اأم �شعد، 
ويف  املوت  يف  الغربة  يرف�ش 
واحلياة  العبودية  يرف�ش  احلياة، 
الذي  املوت  يختار  انه  املبتذلة، 
يريد،  الذي  الوقت  ويف  يريد 
تكن  مل  ان  لها  قيمة  ال  فاحلياة 
و�شمع  املوت،  قبالة  واقفة  دائما 
ما  لغ�شان:  تقول  ا�شعد  اأم  النا�ش 
لقد  القد�ش،  يف  املوت  اأجمل 
بدات معك يا غ�شان و�شوف انتهى 

معك، و�شاأظل اأعود.
ال�شهيد  رحيل  على  عاما   47 بعد 
االأديب  زال  ال  كنفاين  غ�شان 
يحثنا  اإدري�ش  يو�شف  العربي 
بقوله:) اقراوا كتب غ�شان كنفاين 
مرتني، مرة لتعرفوا انكم حتفرون 
تدرون،  ال  وانتم  بايديكم  قبوركم 
قبور الثقافة بال ثورة، والثورة بال 
ثقافة، واجعلها يا �شعب فل�شطني 
الرجال،  ت�شنع  المة  فهي  قراآنك 

غ�شان كنفاين �شوهد مع اأم �شعد يف القد�س
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اأحرار واأ�سرى يف ال�سجون...اليعرفون اإال املواجهة والثورة

الأ�سري املحرر: ثائر عزيز حالحله 
�سجون  يف  الن�سالية  احلالة 
حالة  هي  ال�سهيوين  االحتالل 
ا�ستباك ومواجهة يومية حلظية 
دفاعا  ال�سهيوين  ال�سجان  مع 
واملعي�سي  االن�ساين  احلق  عن 
واال�ستقراري  وال�سيا�سي 
،فاالأ�رسى  يومهم ال يتوقف ال 
�سكون فيه وال ا�ست�سالم ن�سال 
طفل  �سورة  اإدخال  اأجل  من 
الأبية ، اأو قبلة على جبني والدة 
اأو   ، 50عام  بلغت  اإذا  االأ�سري، 
ملن  التحرك  حرية  اأجل  من 
اأق�سامهم،  يف  االأ�رسى  ميثلون 
على  احل�سول  اأجل  من  اأو 
حبة دواء اأو فح�ص لل�سغط اأو 
تقليل  منع  ،اأو  ال�سكري  مر�ص 
عدم  اأو  املقدم  الطعام  كمية 
اإهانة االأهل يف اأثناء ح�سورهم  
اأجل  من  ،اأو  اأبنائهم  لزيارة 
اإدخال خامت لعرو�سني ارتباطا 
قد  حقوق  من  ،وغريها  معا 
حياة  يف  ولكنها  ب�سيطة  تظهر 

اال�رسى واملعتقلون كبرية ،كما 
االأ�رس  خارج  هو  من  يطلب 

بحرية احلركة .
فحياة اال�رس لي�ص حياة قائمة 
وامل�رسب  واالأكل  النوم  على 
وممار�سة الريا�سة واللعب ،كما 
قد  ان يت�سور البع�ص ،  فهي 
و�سعوبتها  ق�سوتها  رغم  حياة 
ومواجهة  وحراك  نب�ص  فيها 
فممثل  الكلمة  معني  بكل 
ال�سباح  من  يخرج  اال�رسى 
اإال  يعود  وال  زنزانته  خارج 
للمطالبة   متاأخرة  �ساعات  يف 
وحل   ، اال�رسى  بحقوق 
احتياجاتهم  وتلبية  م�ساكلهم 
 ، واالن�سانية  احلياتية 
طويال  �رساعا  وويخو�ص 
�سابط  مع  ل�ساعات  ميتد 
اأو  ال�سجن  مدير  اأو  الق�سم 
ال�سجن  ا�ستخبارات  �سابط 
من اأجل اإدخال كتاب اأو رواية 
 ، م�سحف  اأو  �سعر  ديوان  او 

ويكون اعرتا�ص ادارة ال�سجن  
اوعلى  الكتاب  م�سمون  على 
غالفة، لوجود �سورة للم�سجد 
االق�سى عليه او �سورة �سهيد 
اأ�سالك  اأو  لل�سجن  مايرمز  او 
ميثلون  فاالأ�رسى  ال�سجن، 
املقاومة  وثقافة  التحدي 
والعنفوان يف حياة الفل�سطيني 

هم  يحمل  الفل�سطيني  الن 
،ميثل  وحق  وق�سية  ور�سالة 
اجل  من  والن�سال  املظلومية 
الذي  واال�ستقالل  احلرية 
يحلم به اطفال وبنات و�سباب 
عط�سهم  هو  بل  فل�سطني 

وزادهم اليومي 
�سجون  يف  واال�رسى  فاال�سري 

حيوية  ميثلون  االحتالل 
الفل�سطيني  االن�سان  وفاعلية 
للمحتل  الراف�ص  واالبي  احلر 
الظاملة  وقوانينه  وادواته 
،فلن  واملجرمة  واجلائره 
اال  واال�رسى  اال�سري  ي�ستكني 
وحرية  وحريتهم  بتحريرهم 
والذي  املغ�سوب  وطنهم 
دفعوا اعمارهم كوؤامة وحبا له 
ومن اجل ان يروه حرا حمررا 
حلريتهم  معنى  فال  عزيزا، 
فل�سطني  وطنهم  حرية  بدون 
بحرها  من  فل�سطني  كل 
القد�ص  وعا�سمتها   ، لنهرها 

ال�رسيف.
فاحلرية مطلبنا وهنا ال ميكن 
بال�سجون  فيومنا  نحيد.. 
وعطاء  ون�سال  ثورة  هو 
ونخ�رس  معركة  نربح  وحتدي 
االمر  نهاية  يف  ولكننا  اخرى 
لفل�سطني  احلرية  منت�رسون، 

واال�رسى  واملجد لل�سهداء.

هيئة االأ�سرى

 جتاهل مق�سود لالأو�ساع ال�سحية لالأ�سرى املر�سى 
يف �سجون الحتالل

االأ�رسى  �سوؤون  هيئة  قالت 
لها  تقرير  يف  واملحررين 
املر�سى  االأ�رسى  اأن   ،
�سجون  يف  واجلرحى  القابعني 
اأو�ساع  من  يعانون  االحتالل 
وتزداد  للغاية  مقلقة  �سحية 
يف  اآخر،  بعد  يوماً  اأعدادهم 
ظل ا�ستمرار االنتهاكات الطبية 
لها  يتعر�سون  التي  املمنهجة 
االحتالل،  �سلطات  يد  على 
ال�سحية  اأو�ساعهم  بتجاهل 
العالج  تقدمي  وعدم  ال�سعبة 
مر�سه  ح�سب  كل  لهم  الالزم 
ومعاناته. ووثق تقرير الهيئة يف 
مر�سيتني  ال�سياق  حالتني  هذا 
"ع�سقالن"،  معتقل  يف  تقبعان 
عثمان  االأ�سري  حالة  اإحداهما 

بلدة  من  عاماً(   48( خرج  اأبو 
والتي  جنني،  ق�ساء  الزبابدة 
تدهور و�سعه ال�سحي يف االآونة 
لعملية  االأخرية وقام  باخل�سوع 
يعاين  حيث  القلب،  يف  ق�سطرة 
من  طويلة  �سنوات  منذ  االأ�سري 
التهاب  ومن  القلب  يف  م�ساكل 
يف الكبد ب�سبب ابرة ملوثة زّوده 
اأطباء املعتقالت، وال  اأحد  بها 
يزال االأ�سري بحاجة لعناية طبية 
االأ�سري  عن  اأما  حلالته.  حثيثة 
االأمعري  خميم  من  منر  لوؤي 
يف حمافظة رام اهلل، فهو يعاين 
من م�ساكل �سحية عديدة، فهو 
ومن  ال�رسع  ي�ستكي من مر�ص 
الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة  ارتفاع 
يعانيه  ما  ورغم  وال�سغط، 

تكتفي اإدارة معتقل "ع�سقالن" 
امل�سكنة  االأدوية  باإعطاءه 
فقط.   بينما مير االأ�سري  نعيم 
ق�ساء  العبيدية  بلدة  من  الع�سا 
معتقل  يف  والقابع  حلم،  بيت 
�سيء  �سحي  بو�سع  "النقب" 
 2010 عام  منذ  ي�ستكي  فهو 
من م�ساكل باملعدة، نتيجة ملا 
تنكيل  و  �سبح  من   له  تعر�ص 
وموؤخراً   معه،  التحقيق  اأثناء 
طبية  لفحو�سات  االأ�سري  خ�سع 
يف  متزق  من  يعاين  اأنه  وتبني 
يف  حاد  والتهاب  املعدة  جدار 
مل  النقب  اإدارة  لكن  القولون، 
ال�سعبة  ال�سحية  تكرتث حلالته 
امل�سكنات  باإعطاءه  واكتفت 
ادارة  تزال  ال  حني  يف  فقط. 

احلالة  تهمل  "جلبوع"  معتقل 
�سواهنة  ب�سار  لالأ�سري  ال�سحية 
احلارثية  ال�سيلة  بلدة  من 
من  يعاين  والذي  جنني،  غرب 
وهو  دائم  نزيف  ومن  البوا�سري 
جراحية  عملية  الجراء  بحاجة 
اإدارة املعتقل متاطل منذ  لكن 
للخ�سوع  بتحويله  طويلة  فرتة 
للعملية. كما ور�سد ذات التقرير 
حالة االأ�سرية حلوة حمامرة )26 
ق�ساء  حو�سان  بلدة  من  عاماً( 
بيت حلم، والتي تراجع و�سعها 
االأخرية،  الفرتة  يف  ال�سحي 
حادة  اآالم  من  ا�ستكت  حيث 
عيادة  راجعت  وقد  بطنها  يف 
طبيبة  لكن  مرة،  اأكرث  املعتقل 
"الدامون"  اأهملت  معتقل 

باإعطائها  واكتفت  حالتها 
ت�سخي�ص  بدون  م�سكن  مرهم 
يجب،  كما  وعالجها  حالتها 
وفيما بعد جرى نقلها للم�سفى 
يُ�سبب  دمل  من  تعاين  اأن  وتبني 
باأن  يذكر  االأوجاع.  هذه  لها 
اعتقلت  حمامرة  االأ�سرية 
بتاريخ 8/11/2015 بعد اطالق 
جي�ص  قبل  من  عليها  النار 
بجراح  وا�سابتها  االحتالل 
خطرية، وخ�سعت لعدة عمليات 
ا�ستئ�سال  خاللها  جراحية  مت 
جزء من الكبد ومن البنكريا�ص 
وال  واالأمعاء،  الطحال  ومن 
ملتابعة  بحاجة  االأ�سرية  زالت 

طبية لو�سعها ال�سحي.

ظروف ا�ست�سهاد االأ�سري ن�سار طقاطقة

نادي الأ�سري ين�سر 
تفا�سيل جديدة 

التي  املعلومات  وبح�سب 
االأ�سري  اأن  ال�ساعة،  توفرت حتى 
 19 تاريخ  يف  اُعتقل  طقاطقة 
قوات  اقتحام  بعد   ،2019 جوان 
بيت  بلدة  يف  ملنزله  خا�سة 
فجار، ومت نقله اإىل مركز حتقيق 
مركز  اإىل  وبعدها  "امل�سكوبية" 
وبح�سب  "اجللمة"،  حتقيق 
االأ�رسى بداأت تظهر عليه مالمح 
ب�سبب  ال�سحية  حالته  تدهور يف 
جويلية،   9 تاريخ  التحقيق. ويف 
معتقل  "معبار"  اإىل  اإدخاله  مت 
اإحدى  اإىل  نقله  ومت  "جمدو" 
"جمدو"،  معتقل  يف  الزنازين 
ال�سجانون  عليه  واعتدى 
بتقييده  وقاموا  املرّبح  بال�رسب 
ويوم  ال�رسير.  اأي  "بالرب�ص" 
جويلية   11 املا�سي  اخلمي�ص 
رف�ست االإدارة نقله اإىل االأق�سام 
ويف  معاقب،  اأنه  بذريعة  العامة 
اإىل  نقله  مت  املا�سي  االأحد  يوم 
على  "جمدو"  معتقل  "معبار" 
حتت  غرفه  يف  وو�سعه  حّمالة، 
و�سعه  ب�سبب  خا�سة  رقابة 
الحقاً  نقله  وجرى  ال�سحي، 
"الرملة"،  يف  امل�ست�سفى  اإىل 
ا�ست�سهاده  عن  االإعالن  مت  حتى 
�سباح يوم اأم�ص يف زنازين معتقل 
يوؤكد  الرملة".وبهذا  "ني�ستان 
االأ�سري  اأن  جمدداً  االأ�سري  نادي 
يف  للتعذيب  تعر�ص  طقاطقة 

ا�ست�سهاده،  قبل  "جمدو"  معتقل 
تُ�سري  اأولية  معلومات  وهناك 
بك�سور  اأ�سيب  اأنه  احتمالية  اإىل 
للتعذيب.  نتيجة  اأطرافه  يف 
رئي�ص  قال  ذلك  على  وتعقيباً 
"اإن  فار�ص:  قدورة  االأ�سري  نادي 
االإ�رسائيلي  االحتالل  �سلطات 
بحق  املمنهج  التعذيب  ت�ستخدم 
النف�سي  التعذيب  �سواء  االأ�رسى 
من  املئات  وهناك  واجل�سدي، 
عمليات  عن  الأ�رسى  ال�سهادات 
من  عقود  مدار  على  التعذيب 
دون  يُنفذ  ذلك  وكل  الزمن، 
عليه  ن�ست  ما  على  اعتبار  اأدنى 
الدولية،  واالأعراف  القوانني 
حمرم،  التعذيب  اأن  باعتبار 
عام  قبل  االأ�سري طقاطقة  و�سبق 
االأ�سري عزيز عوي�سات  االآن،  من 
اُ�ست�سهد  والذي  القد�ص،  من 
يد  على  للتعذيب  اأي�ساً  نتيجة 
�سلطات  تزال  وما  ال�ّسجانني، 
يف  جثمانه،  حتتجز  االحتالل 
اجلرمية."    يف  وا�سح  اإمعان 
اجلهات  االأ�سري  نادي  وطالب 
عند  بالوقوف  الدولية  احلقوقية 
ب�سكل  والتحقيق  م�سوؤولياتها 
ا�ست�سهاد  ظروف  يف  جدي 
االأ�سري ن�سار طقاطقة والع�رسات 
من االأ�رسى، معترباً اأن مرور هذه 
لالحتالل  ال�سماح  هو  اجلرمية، 

بتنفيذ املزيد من اجلرائم.

غرامات مالية عالية 
بحق الأ�سرى الأطفال 

االحتالل  حماكم  فر�ست 
�سهر  خالل  االإ�رسائيلي 
اأحكاًما  املا�سي،  حزيران 
عدد  بحق  الفعلي  بال�سجن 
القا�رسين  االأ�رسى  من 
"عوفر"،  معتقل  يف  القابعني 
غرامات  فر�ص  جانب  اإىل 
باهظة و�سل جمموعها  مالية 
�سيكل.  األف   26 من  اأكرث  اإىل 
دوالر  االأف   8 يقارب  ما  اى 
امريكى ،واأ�سارت هيئة �سوؤون 
االأ�رسى واملحررين يف تقرير 
االإثنني،  اليوم  عنها،  �سدر 
املن�رسم،  ال�سهر  خالل  اأنه 
اإىل  طفل  اأ�سري   23 اإدخال  مت 
يف  االأ�سبال  االأ�رسى  ق�سم 
اعتقلوا   15 "عوفر"،  معتقل 
من املنازل، و7 من الطرقات، 
ت�رسيح.  حيازته  لعدم  و1 
و�ُسجل من بني هوؤالء االأ�رسى 
اعتقالهم  مت  الذين  االأ�سبال 
 5 املذكور،  ال�سهر  خالل 
العتداءات  تعر�سوا  فتية 
همجية ونُكل بهم  اأثناء عملية 

يف  وا�ستجوابهم  اعتقالهم 
االإ�رسائيلية.  التوقيف  مراكز 
عدد  اأن  الهيئة  واأ�سافت 
بذات  املحكومني  االأطفال 
وتراوحت  قا�رس،   15 ال�سهر 
�سهر  بني  ما  اأحكامهم  فرتات 
باأن عدد  علماً  �سهراً،   15 اإىل 
القابعني  االأ�سبال  االأ�رسى 
طفل.   116 املعتقل  يف  حالياً 
يف  االأ�رسى  هيئة  واأكدت 
تقريرها اأن �سلطات االحتالل 
ق�سية  من  تتخذ  االإ�رسائيلي 
مورد  الفل�سطينيني  االأ�رسى 
كانوا  �سواء  دائم،  دخل 
من  وذلك  ال،  اأم  اأطفاالً 
مالية  غرامات  فر�ص  خالل 
وباهظة؛ حيث حتولت  جائرة 
الع�سكرية  املحاكم  قاعات 
البتزاز  �سوق  اإىل  االإ�رسائيلية 
االأمر  وذويهم؛  االأ�رسى  ونهب 
عائالتهم  كاهل  اأرهق  الذي 
االقت�سادية  االأو�ساع  ظل  يف 
االأرا�سي  يف  املتدهورة 

الفل�سطينية املحتلة.

هيئة االأ�سرى

احلكومة "الإ�سرائيلية" تعرقل مهام هيئة الأ�سرى 
يف اإمتام الزيارة الثانية للمعتقلني

االأ�رسى  �سوؤون  هيئة  ك�سفت 
حكومة  اأن  واملحررين 
تعمل  االإ�رسائيلي،  االإحتالل 
على عرقلة اإمتام الزيارة الثانية 
من  ال�سجون،  داخل  للمعتقلني 
املتعمدة،  املماطلة  خالل 
مع  بجدية  التعامل  وعدم 
الهيئة  واو�سحت  امللف.  هذا 
تتوا�سل  �سهور  عدة  منذ  اأنها 

الدويل  االحمر  ال�سليب  مع 
املدنية،  ال�سوؤون  هيئة  ومع 
الإمتام  اآلية  على  االإتفاق  ومت 
الزيارة الثانية، ومت تعني طاقم 
خمت�سني  قبل  من  وتدريبه 
الدويل،  االحمر  ال�سليب  يف 
للطاقم  ت�ساريح  وقدمت 
حتى  الرد  يتم  ومل  امليداين، 
هذه اللحظة. وا�سافت الهيئة" 

التي  التعجيزية  ال�رسوط  كل 
فر�سها االإحتالل علينا كهيئة، 
معها  للتجاوب  م�سطرين  كنا 
توفري  �سبيل  يف  وتوفريها 
بها  يلتقي  اخرى  دقيقة   45
ولكن  بعائالتهم،  املعتقلني 
كانت  التي  املعلومات  كل 
ال�سوؤون  هيئة  من  دوما  ت�سلنا 
املدنية وال�سليب االحمر حول 

كانت  االإ�رسائيليني  موقف 
�سلبية وحمبطة".واكدت الهيئة 
التامة  اجلاهزية  متلك  باأنها 
الزيارة  تنفيذ  يف  للمبا�رسة 
الثانية، وكل ما ينق�ص ذلك هو 
موافقة حكومة االإحتالل، حيث 
جاهزة،  املدربة  الطواقم  ان 
تف�سيلية  بيانات  قاعدة  ولدينا 
حول املعتقلني واآلية الزيارات 

وطالبت  ال�سجون.  لكافة 
املعنية  اجلهات  كافة  الهيئة 
على  بال�سغط  العالقة،  وذات 
حكومة االإحتالل بكل الو�سائل 
الزيارة  بتنفيذ  للبدء  والطرق 
ال�سليب االحمر  الثانية، وعلى 
التفا�سيل  كل  عن  يتحدث  ان 
بكل  اجلانب  بهذا  تتعلق  التي 

�رساحة و�سفافية.



مدرب  �إميري  �أوناي  قال 
للرحيل  يخطط  �إنه  �آر�سنال 
لور�ن  للقائد  �ملحتمل 
كو�سيلني، ويفكر يف دور قيادي 
للمد�فع �ل�ساب روب هولدينج 
ورف�ض كو�سيلني �الن�سمام �إىل 
جولته  يف  �الإجنليزي  �لفريق 
وربطت  �ملتحدة  بالواليات 
بني  بريطانية  �إعالم  و�سائل 
�لبالغ  �لفرن�سي  �ملد�فع 
�النتقال  وبني  عاما   33 عمره 
ليون  �أوملبيك  �أو  بوردو  �إىل 
�لفرن�سيني وو�سفه �إميري باأنه 
"العب مهم" يف وقت �سابق من 

�عرتف  لكنه  �حلايل،  �الأ�سبوع 
�أن كو�سيلني رمبا يرحل و�أ�سار 
 23( هولدينج  �أن  �إىل  �إميري 
قائمته  يف  يدخل  رمبا  عاما( 

�ملكونة من خم�سة قائدين.
و�أبلغ �ملدرب �الإ�سباين موؤمتر� 
�سحفيا يف لو�ض �أجنلي�ض قبل 
�لكاأ�ض  يف  فيورنتينا  مو�جهة 
"�أريد  �ل�سبت  غد�  �لدولية 
العبا �إجنليزيا يف قائمة قائدي 

�لفريق".
�ملا�سي  �لعام  "يف  و�أ�ساف 
وم�سعود  ت�ساكا  )جر�نيت( 
)مونريال(  ونات�سو  )�أوزيل( 

لكن  �لفريق.  قائدي  كانو� 
وبيرت  ر�م�سي  �آرون  بعد رحيل 
�ملحتمل  و�لرحيل  ت�سيك 
�أريد  فاأنا  كو�سيلني  للور�ن 

�ملزيد".
ن�ساأ  �إجنليزي  "العب  وو��سل 
�لروح  ويفهم  �أكادمييتنا  يف 
�آر�سنال.  وقيمة  �الإجنليزية 
�لتي  �الإمكانات  هي  هذه 

نريدها و�ملزيد منها".
بتطور  �سعد�ء  "نحن  وتابع 
م�ستو�ه  �إىل  نحتاج  هولدينج. 
كان  �إ�سابته  قبل  �لدفاع.  يف 

يقدم �أد�ء ر�ئعا".
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من  �لكثري  يوجد  "ال  و�أ�ساف: 
يف  يلعبون  �لربيطانيني  �لالعبني 
د�ئًما  �أرغب  كنت  لكنني  �خلارج، 
يف  خا�سة  باخلارج،  �للعب  يف 
�ساًبا"وتابع  كنت  �أن  منذ  �لليجا، 

عدة  منذ  �أتلتيكو  �أ�ساهد  "كنت 
�سيميوين  يل،  وبالن�سبة  �سنو�ت، 
�أف�سل �ملدربني يف  هو و�حد من 

�لعامل".
دوري  نهائي  تريبيري  وخا�ض 
�ملا�سي،  �ملو�سم  �أوروبا  �أبطال 
بقمي�ض  لعبها  مبار�ة  �آخر  وهي 

و�ند�  ملعب  على  وكانت  توتنهام، 
باأتلتيكو،  �خلا�ض  مرتوبوليتانو 
بوكيتينو  ماوري�سيو  �إبالغ  قبل 
مبغادرة  قر�ره  �سبريز  يف  مدربه 
�لفريق و�أو�سح تريبيري "�أجريت �أنا 
وبوكيتينو حمادثة حول م�ستقبلي. 
فر�سة  لدي  �أن  له  �أو�سحت  لقد 

�أرغب  وال  �أتلتيكو،  �إىل  لالن�سمام 
يف تفويتها".

ر�ئع،  مدرب  مع  هنا  "�أنا  و�أمت 
و�لفريق  �أنا  ر�ئعون،  والعبون 
�سنقدم كل �سيء مل�ساعدة �لنادي 
على �لفوز بالبطوالت يف �ل�سنو�ت 

�لقليلة �ملقبلة".

تريبيري

مل �أفكر مرتني �أمام عر�ض �أتلتيكو مدريد
و�سع كريان تريبيري، الظهري الأمين اجلديد لأتلتيكو مدريد، مدربه دييجو �سيميوين �سمن قائمة اأف�سل 
املدربني يف العامل وعرب لعب توتنهام ال�سابق، عن �سعادته بالتحدي اجلديد، واأظهر اأن اللعب يف الليجا 
كان حلًما حقيقًيا وقال تريبري يف ت�سريحات ل�سحيفة "ماركا" الإ�سبانية "الدوري الإجنليزي واحد من 

اأف�سل البطولت يف العامل، لكن عندما علمت اأن اأتلتيكو مهتًما بي، مل اأفكر مرتني".

روي�س

ل�ضت نادما على رف�ض بر�ضلونة
قائد  روي�ض،  ماركو  ��ستعاد 
�الأملاين،  دورمتوند  بورو�سيا 
كو�لي�ض عودته �إىل ملعب �سيجنال 
�إيدونا بارك قبل 7 �سنو�ت، و�لدور 
�لذي لعبه مدربه �الأ�سبق، يورجن 
كلوب، يف �إقناعه بذلك ون�ساأ روي�ض 
لدورمتوند،  �ل�سنية  �لفئات  يف 
روت  �إىل   2006 عام  رحيله  قبل 
�لرحال  ليحط  �آهلني،  فاي�ض 
بورو�سيا  نادي  يف  �سنو�ت   3 بعد 
معه  تاألق  �لذي  مون�سنجالدباخ، 
على مد�ر 3 مو��سم و�أبرز �ملوقع 
ت�رصيحات  للبوند�سليجا  �لر�سمي 
�سعيًد�  "كنت  قال:  �لذي  روي�ض، 
قويا  فريقا  وكنا  جالدباخ،  يف 
و�للعب  �لتطور  على  �لقدرة  لديه 
يف �لبطوالت �الأوروبية بعد غياب 
�ال�ستمر�ر  �أردت  لذ�  �سنو�ت، 

هناك".
�الآخر،  �جلانب  "على  و�أردف: 

�إىل  للعودة  فر�سة  هناك  كانت 
�لنادي �لذي ن�ساأت به، لذ� �أعددت 
�ل�سلبيات و�الإيجابيات،  قائمة من 
�لفور التخاذ  وهو ما دفعني على 
و�لذي  لدورمتوند،  �لعودة  قر�ر 

كان نابًعا من �لقلب".
�لعودة  بعد  له  مو�سم  �أول  ويف 
لدورمتوند، �ساهم �لدويل �الأملاين 

دوري  لنهائي  فريقه  و�سول  يف 
قبل   ،2013 عام  �أوروبا  �أبطال 
ميونخ  بايرن  يد  على  �خل�سارة 

.)2-1(
تاأثري  عن  للحديث  روي�ض  وتطرق 
كلوب، �ملدير �لفني �حلايل لفريق 
قر�ره  على  �الإجنليزي،  ليفربول 
وم�سريته، حيث قال: "يا �إلهي، لقد 

"عندما  �لوح�ض"و�أكمل:  مثل  كان 
يجل�ض يورجن �أمامك بهالته، فاإنه 
يثري �إعجابك حًقا عندما يتحدث 
تت�سارع  قلبي  دقات  وكانت  �إليك، 
وقد  مرة،  الأول  معه  �لتحدث  بعد 
كان بكل تاأكيد �أحد �الأ�سباب �لتي 
دفعتني للتوقيع لدورمتوند"و�أ�سار 
�ساحب �لـ30 عاًما �إىل قدرة كلوب 
و�إي�سالهم  العبيه  تطوير  على 
�أف�سل، موؤكًد� �متالكه  مل�ستويات 
لطريقته �خلا�سة يف ذلك و�عرتف 
روي�ض بعدم ندمه �أبًد� على �لبقاء 
�النتقال  ورف�سه  دورمتوند  مع 
�سيف  يف  �الإ�سباين  بر�سلونة  �إىل 
معه  �لفوز  "�أريد  م�سيًفا:   ،2015
كاأ�ض  وكذلك  �لبوند�سليجا،  بلقب 
�أملانيا جمدد�، وبالطبع �أرغب يف 
�لو�سول لنهائي دوري �الأبطال من 
على  نادًما  "ل�ست  جديد"وختم: 

�لبقاء، فاأنا �أنتمي لدورمتوند".

األكانتارا لعب بايرن ميونخ،

تقنية �لفيديو ت�ضلب 
جوهر كرة �لقدم

العب  �ألكانتار�،  تياغو  �أعرب 
لتقنية  معار�سته  عن  ميونخ،  بايرن 
�الأمر  �أن  ي�سعر  الأنه   ،VARلـ�
عن  �لقدم  كرة  خروج  �إىل  �سيوؤدي 
�لودية  بايرن  هزمية  بعد  �مل�ساعر 
�لدويل  �لالعب  �أعلن  �أر�سنال،  �أمام 
�الإ�سباين موقفه من �لـVAR، وقال 

"�أنا �سد تقنية �لـVAR متاًما".
قدم  كرة  العب  "�أنا  و�أ�ساف 
�للعبة،  يف  �الأذى  و�أحب  رومان�سي، 
ويف وجود �لـVAR، لن نحظى باأكرث 

�للحظات متعة يف كرة �لقدم".
جتلب  "�سحيح،  �ألكانتار�  وتابع 
جوهر  ت�سلب  لكنها  �لعد�لة  بع�ض 

مع  بد�أ  �لذي  تياجو،  �للعبة"و�أ�سار 
بايرن ��ستعد�د�ته للمو�سم �جلديد، 
�إىل جانب زميله يف منتخب �إ�سبانيا 
�لو�سط،  خط  يف  مارتينيز  خافيري 
باالأهد�ف  �الحتفال  كيفية  �إىل 
و�أو�سح   VARلـ� تقنية  تقدمي  منذ 
فاإنك  لالحتفال،  تذهب  "عندما 
تفعل ذلك ببع�ض �ل�سك، �أنت تنظر 
�إىل �حلكم ملعرفة ما �إذ� كان هدًفا 
�سحيًحا، �أم �أن يده على �أذنه للتاأكد 

من �سحته".
و�أمت العب بايرن ميونخ "�أعتقد �أن 
بع�ض  تفقد  �لقدم  كرة  يجعل  هذ� 

م�ساعرها".

فالكاو،  �لكولومبي  �ملهاجم  �أكد 
�الأ�سبوع  موناكو  لفريقه  �سين�سم  �أنه 
��ستمع  باأنه  �أعرتف  لكنه  �ملقبل، 
تريد  �أخرى  �أندية  من  لعرو�ض 
�حل�سول على خدماته وقال �ملهاجم 
"ال ز�ل لدي عام يف عقدي مع موناكو. 
�أعتقد �أنه و�سع علي �إد�رته بحكمة، 
�الأ�سبوع  للفريق  �لعودة  �الآن  يجب 
ببع�ض  علم  لدي  ولكن  �ملقبل، 
�أنه  حدثت"و�أو�سح  �لتي  �ملقاربات 
م�ستقبله  ب�ساأن  �لقر�ر  يتخذ  حني 
�لكروي، �سياأخذ يف �العتبار "عو�مل 
عليه  يركز  ما  �أهم  �أن  رغم  �أ�رصية"، 
هو "�مل�رصوع �لريا�سي �لذي يعر�سه 

�لنادي و�لدوري �لذي يناف�ض فيه".
�الأبدي  �أن حلمه  فالكاو عن  وك�سف 
ميوناريو�ض  لنادي  �للعب  د�ئما  هو 

ال  �أنه  �إىل  �أ�سار  لكنه  بوجوتا،  يف 
ال  �أم  ذلك  �سيفعل  كان  �إذ�  ما  يعلم 
يف  �ال�ستمر�ر  ميكنني  "حاليا  وقال 
عقدي  يف  عام  لدي  ز�ل  ال  �أوروبا، 
�إىل  �أي�سا  فالكاو  موناكو"و�أ�سار  مع 
�لذي  رودريجيز  خامي�ض  م�ستقبل 
�أتلتيكو  �أهد�ف  كاأحد  ��سمه  تردد 
�النتقاالت  فرتة  يف  ونابويل  مدريد 
لريال  ملًكا  يز�ل  ال  ولكنه  �ل�سيفية، 

مدريد.
وكل  �سخ�سية  �الأمور  "هذه  وقال 
ما  ح�سب  �الأمر  بحث  عليه  �سخ�ض 
ينا�سبه. �أمتنى له �الأف�سل و�أن يختار 
لعبه  �أ�سلوب  ينا�سب  �لذي  �ملكان 
و�لذي  فيه،  يكون  �أن  يريد  و�لذي 
�أعتقد  بالر�حة،  فيه  ي�سعر  �أن  يريد 

�أن هذ� هو �الأهم".

فالكاو ُيلمح �إىل �إمكانية 
ترك موناكو

العب  �إريك�سن  كري�ستيان  تدرب 
و�سط توتنهام هوت�سبري، مبفرده قبل 
�سنغافورة،  يف  يوفنتو�ض  مو�جهة 
�لنادي  عن  رحيله  تكهنات  لي�سعل 
ويبد�أ  بر�سلونة  �أو  مدريد  ريال  �إىل 
عقده  من  �الأخري  �ملو�سم  �إريك�سن 
مع توتنهام، وميكنه �لرحيل �ل�سيف 
جماين  �نتقال  �سفقة  يف  �ملقبل 
مدرب  بوكيتينو  ماوري�سيو  وقال 
تدرب مبفرده  �إريك�سن  �إن  توتنهام، 
لها  خ�سع  ب�سيطة  جر�حة  ب�سبب 
بعد �لهزمية �أمام ليفربول يف نهائي 

دوري �أبطال �أوروبا.
رغبة  ب�ساأن  �سوؤ�له  عند  و�أ�ساف 
�ل�سعب  "من  �لرحيل  يف  �إريك�سن 
عن  نيابة  �أحتدث  �أن  يل  بالن�سبة 
ب�سيطة  جلر�حة  خ�سع  �لالعب. 
بعد �ملبار�ة �لنهائية... لهذ� �ل�سبب 

تدرب مبفرده فقط".
لندن،  يف  بقائه  يف  "فكرنا  وتابع 
لكن �لطاقم �لطبي قرر �أنه ي�ستطيع 

هو  �ل�سبب  لهذ�  ورمبا  �للعب 
رحيل  ب�ساأن  �لتكهنات  هنا"وز�دت 
�ملا�سي  �ملو�سم  بنهاية  بوكيتينو 
و�عرتف �ملدرب باأنه يحلم بتدريب 
ريال مدريد يف يوم ما وكان �ملدرب 
رمبا  �أنه  �إىل  �أملح  قد  �الأرجنتيني 
يرحل، لو �أحرز �لنادي �للندين لقب 
كان  "�لرحيل  وقال  �الأبطال  دوري 
�سيختلف )لو حققنا( نتيجة خمتلفة 
يف �لنهائي. كانت �للحظة �ملنا�سبة 
ما  "بعد  �لنادي"ونوه  عن  للرحيل 
حدث يف �ملبار�ة �لنهائية فالرحيل 
�سيئا.  �سيكون  كان  �ل�سكل  بهذ� 
من  يهرب  �لذي  �ل�سخ�ض  ل�ست 
�مل�ساكل"وتابع  ومن  �سعب  موقف 
و�ل�سعبة  �لكبرية  �لتحديات  "�أحب 
عندما  �لبناء.  �إعادة  وبالتاأكيد 
�أحتدث عن �إعادة �لبناء فاأنا �أق�سد 
�لعقلية يف �ملو�سم �جلديد و�إمكانية 
تقدمي مو�سم مماثل. �أعتقد �أن هذ� 

يحفزين".

بوكيتينو يتهرب من ح�ضم 
م�ضتقبل �إريك�ضن

�إميري يدر�ض منح مد�فع �آر�ضنال �ل�ضاب دور قيادي
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املن�سق  مارين،  فرناندو  اأكد 
امل�سرتك  الرت�سح  ملبادرة  العام 
وت�سيلي  واأوروجواي  للأرجنتني 
مونديال  ال�ست�سافة  وباراجواي، 
امللف  اختيار  حال مت  اأنه   ،2030
�سيتم  امل�سابقة،  لتنظيم  الرباعي 
اأوروجواي  اأو  االأرجنتني  اختيار 

ال�ست�سافة نهائي املونديال.
 ، مارين،  به  �رصح  ما  هذا 
انتهاء  عقب  االإعلم  لو�سائل 
متعددة  العمل  جمموعة  اجتماع 
وزراء  �سمل  الذي  االأطراف 
التي  دول  االأربعة  من  و�سفراء 
تقدمت ال�ست�سافة البطولة بق�رص 
مت  كما  اأ�سون�سيون  يف  احلكومة 
االإعلن عن اأن ت�سيلي وباراجواي 

�ست�ست�سيفان مبارتي الدور ن�سف 
النهائي للبطولة.

الذي  البلد  اأن  مارين،  واأو�سح 
النهائية  املباراة  ي�ست�سيف  لن 
االفتتاحية  املباراة  �سي�ست�سيف 
مباراة  اأن  ا  اأي�سً واأكد  للبطولة، 
حتديد املركز الثالث �ست�ست�سيفها 

اإما ت�سيلي اأو باراغواي واأكد مارين 
امل�سرتك  الرت�سيح  ملف  اأن  ا  اأي�سً
ال�ست�سافة  اجلنوبية  الأمريكا 
مع  �سيتناف�س   2030 مونديال 
بني  اأحدهما  اأوروبيني  ملفني 
بني  واالآخر  واآيرلندا(  )اإجنلرتا 

)اإ�سبانيا والربتغال(.

ف�سل  ب�ساأن  بياًنا  بنفيكا،  اأ�سدر 
حار�س  بريين،  ماتيا  االإيطايل 
الك�سف  اجتياز  يف  يوفنتو�س، 
اإىل  للنتقال  متهيًدا  الطبي، 

النادي الربتغايل.
 :، ر�سمي،  بيان  يف  بنفيكا  وقال 

ولكنها  اإيقافها  يتم  مل  "ال�سفقة 
تاأجلت ملدة 4 اأ�سهر، وهي الفرتة 
للتعايف  احلار�س  يحتاجها  التي 
من االإ�سابة"واأ�ساف اأن احلار�س 
يف  للعلج  �سيخ�سع  االإيطايل 
للن�سمام  �سيعود  بينما  تورينو، 

اأو جانفي  اإىل بنفيكا يف دي�سمرب 
يذكر اأن اللعب تعر�س للإ�سابة 
اأكرث  ال�سليبي  الرباط  يف  بقطع 
باالإ�سافة  جنوى،  رفقة  مرة  من 
جراحيتني  عمليتني  اإجرائه  اإىل 
عامي  خلل  االأمين  كتفه  يف 
اإ�سابة الكتف  2015 و2019 وتعد 
ف�سل  يف  الرئي�سي  ال�سبب  هي 
بريين بالك�سف الطبي للن�سمام 
اإىل  بريين  وان�سم  بنفيكا  اإىل 
ليوفنتو�س  املغادرين  قائمة 
احلار�س  اإثر عودة  ال�سيف،  هذا 
بوفون  جيانلويجي  املخ�رصم 
مو�سم  ملدة  العجوز  ال�سيدة  اإىل 

واحد.

عاد من رماد الكوكايني

ي�سّكل يو�سف بليلي ق�سة جناح 
مهدداً  كان  للعب  حقيقية 
بال�سجن ب�سبب تناوله الكوكايني، 
جنمه  باأفول  الكثريون  تنباأ  فقد 
املحظورات  تناول  ف�سيحة  بعد 

قبل اأن يعود اإىل توهجه.
 ،2015 اأوت  اإىل  تعود  الق�سية 
للحتاد  طبيب  اأجرى  عندما 
املن�سطات  ك�سف  االأفريقي، 
احتاد  لفريقه  مباراة  ليو�سف يف 
العا�سمة يف دوري اأبطال اأفريقيا، 
كبرية  �سكوك  بوجود  انتهى 
للمن�سطات،  اللعب  تناول  يف 
وبعدها اأجرى االحتاد اجلزائري 
فح�ساً جديدا، فكانت ال�ساعقة 
الكوكايني.  تناول  اللعب  اأن 
باإيقاف  الكاف  قرار  وجاء 
جميع  يف  عامني  ملدة  اللعب 
والقارية،  الوطنية  املناف�سات 
من  �رصامة  اأكرث  قرار  جاء  ثم 

عقوبة  بزيادة  الدويل،  االحتاد 
العبنَي  على  علوة  اللعب، 
اآخرين، اإىل اأربع �سنوات، لت�سبح 

العقوبة ذات مفعول دويل.
غري اأن اللعب انبعث من رماده 
وكانت  امل�سار،  �سعوبة  رغم 
بطعن  تقدم  حيت  العودة  بداية 
الريا�سي،  التحكيم  حمكمة  اإىل 
العقوبة  تخفي�س  بقرار  انتهى 
اإىل �سنتني، ليكون باإمكانه العودة 
�سيف  يف  امليادين  اإىل  ر�سميا 
2017، حيث التحق بفريق اأجنيه 
اإىل  ب�رصعة  انتقل  ثم  الفرن�سي، 
كان  تون�س،  التون�سي يف  الرتجي 
مزدوجا،  بليلي  اأمام  التحدي 
لتاأكيد اأن �سفحة الكوكايني ُطويت 
اإىل االأبد، وكذلك اإجناح جتربته 
الثانية مع الفريق التون�سي بعدما 
عندما  اأ�سلوبه  فر�س  يف  اأخفق 

لعب له ما بني 2012 و2014.
اأراد،  ما  بليلي  ليو�سف  وكان 
مع  االأبطال  دوري  حقق  فقد 

معه  وو�سل   ،2018 عام  الرتجي 
اإىل نهائي 2019، وهو اليوم اأحد 
اجلزائري  املنتخب  جنوم  اأبرز 

يف الكان.

النحافة وحمرز

حمرز  زملء  من  الكثري  يكن  مل 
يلعب  كان  القدم، عندما  كرة  يف 
يظن  �سار�سيل،  مدينة  فريق  يف 
اأحد  اإىل  �سيتحّول  اللعب  اأن 
اأبرز جنوم القارة ال�سمراء، ب�سبب 
»كانوا  النحيفة  اجل�سدية  بنيته 
هكذا  جدا،  نحيف  اإنني  يقولون 
مع  �سابق  حوار  يف  حمرز  قال 
لدّي  »كانت  م�سيفاً  اجلادريان، 
مل  ج�سدياً،  لكن  جيدة،  مهارات 
اأو �رصيعاً، لكني عملت  اأكن قوياً 
نحافته  لي�س  كبري«لكن  بجهد 
له،  حتديا  �سكل  ما  هي  وحدها 
بل كذلك ظروف اأ�رصته، فوالدته 
ووالده  م�سحة،  يف  تعمل  كانت 
كان يعمل تقنيا يف االإلكرتونيات، 

يتدرب  مل  اأنه  عن  ف�سًل 
التكوين  مراكز  يف  الكرة  على 
ال�سدمات  اأكرب  ومن  املعروفة، 
التي تلقاها، وفاة والده، وريا�س 

ال يتجاوز �سنه 15 عاًما.
على  ريا�س  ال�سدمة  حفزت 
تاأكيد  لي�ستطيع  اأكرث،  العمل 
ال�سغرى  الدرجات  يف  نف�سه 
بعدها  لينتقل  �سار�سيل،  لنادي 
دوري  يف  كيمبي  نادي  اإىل 
املحطة  لكن  الثانية،  الدرجة 
�سيتي،  لي�سرت  مع  كانت  الفا�سلة 
اأف�سل العب يف  حيث توج بلقب 
�ساعده  مما  االإجنليزي،  الدوري 
�سيتي،  ملان�س�سرت  الرحيل  على 
جنيه  مليون   60( قيا�سي  ب�سعر 

اإ�سرتليني(.

و�سم يحكي ق�سة حمزنة

فرن�سي   - مك�سيكي  والد  من 
فرن�سية،   - جزائرية  ووالدة 
حمل  بني  ديلور،  اأندي  تردد 
الفرن�سي  املنتخبني  قمي�سي 
لعبه  اأكد  اأن  اإىل  واجلزائري، 
ملقاتلي ال�سحراء، حيث ي�سارك 
مرة  الأول  اأفريقيا  اأمم  كاأ�س  يف 
بعد  وذلك  الكروية،  م�سريته  يف 
اجلزائرية  اجلن�سية  حيازته 
يف  مادة  من  م�ستفيداً  موؤخًرا، 
القانون اجلزائري تتيح للأم منح 

جن�سيتها البنها.
الو�سم  اأن  املتتبع  يظن  وقد 
ال�سغري حتت عينه اليمنى للزينة 
ذلك  وراء  الق�سة  لكن  فقط، 
وترتبط  امل�ساعر،  فيها  تختلط 

باأ�رصة اللعب.
مار�س   20 اإىل  تعود  مقابلة  يف 
»ليكيب«،  �سحيفة  مع   2017

والديه  طلق  عن  اأندي  حتدث 
اأنه  وكيف  ال�سن،  �سغري  وهو 
بكي على الدوام يف حياته، �سواء 
الأ�سياء مفرحة اأو حزينة، م�سرًيا 
اإىل اأنه طبع و�سم الدمعة عندما 
فرتة  والده، يف  رعاية  كان حتت 
�سلبية،  الطرفني  علقة  كانت 
اأن  اأندي  يوؤكد  ذلك،  مع  لكن 
والده �سجعه على لعب الكرة منذ 

�سغره.
امللعب  يف  اأندي  حياة  لكن 
عّو�سته نوعا ما عن ق�ساوة حياة 
االأ�رصة، اإذ بداأت م�سريته الكروية 
خا�سة  �سغري،  وهو  بالتوهج 
ومن  اأجاك�سيو  اإىل  انتقل  عندما 
التي  االأندية  تعددت  اأجاك�سيو 
اآخرها فريق مونبلييه،  لها،  لعب 
حيث �سجل خلل العام املن�رصم 

14 هدفا.

باليلي حمرزو ديلور..الوالدة من عمق املحنة
غالًبا ما ت�سكل الظروف ال�سعبة حاجًزا اأمام الكثري من الالعبني لتحقيق 
اأهدافهم، لكن هناك من يتخطاها ليجعل منها �ساهًدا على اإجنازاته ومل 

يحقق العبو اجلزائر املجد لفريقهم الوطني فقط، عندما بلغوا نهائي كاأ�س 
اأمم اأفريقيا 2019 اأمام ال�سنغال، الأن هذا االإجناز يعني الكثري لهم �سخ�سًيا، 

خا�سة من عا�س منهم ظروفا �سعبة للغاية يف املا�سي، كادت تفتك مب�ستقبله 
الكروي، قبل اأن ينطلق نحو النجومية.

بنفيكا يوؤجل �ضفقة حار�س يوفنتو�س

ق.ر

الريا�سي  ال�سارع  يف  حديث  ال 
البطويل  الدور  عن  اإال  اجلزائري 
حماربي  العبو  به  قام  الذي 
نهائي  اإىل  التاأهل  يف  ال�سحراء 
القدم  لكرة  االإفريقية  االأمم  كاأ�س 
قيادة  حتت  مب�رص  املقامة 

املدرب، جمال بلما�سي.
 25 يوم  فرن�سا  يف  بلما�سي  ولد 
مار�س عام 1976، حيث بداأ رحلته 
نادي  نا�سئني  يف  القدم  كرة  مع 
الفرن�سية  جريمان  �سان  باري�س 

عام 1992.
االأوىل  للمرة  ت�سعيده  مت  بعدها 
مو�سم  الباري�سي  الكبار  لفريق 
ببطولتي  وتّوج   ،1996-1995
الكوؤو�س  وكاأ�س  الفرن�سي،  ال�سوبر 
االأوروبية عام 1996. بعدها انتقل 
بلما�سي اإىل نادي مارتيج الفرن�سي 
 31 ليلعب   ،1997-1996 مو�سم 
مباراة م�سجًل 8 اأهداف، ليخطف 
اأنظار نادي مار�سيليا الذي تعاقد 
ولعب  �سفوفه  �سمن  ليتاألق  معه 
فيغو  �سيلتا  لنادي  ا  اأي�سً بلما�سي 
ثم  االإعارة،  �سبيل  على  االإ�سباين 
عام  مار�سيليا جمدًدا يف  اإىل  عاد 
2000 و�سهدت الفرتة من 2000 اإىل 
تاألق بلما�سي على اجلانبني   2003
 ، اجلزائر  ومنتخب  ناديه  مع 
مباراة   20 الفرتة  هذه  فخا�س يف 
ورحل  اأهداف   5 م�سجًل  دولية 
النجم اجلزائري عن مار�سيليا يف 

2003 معاًرا لنادي مان�س�سرت �سيتي 
االإجنليزي، قبل اأن يخو�س جتربة 
جدة  احتاد  مع  ق�سرية  عربية 
اخلريطيات  اإىل  ومنه  ال�سعودي 

القطري.
للدوري  بلما�سي  عاد  بعدها 
بوابة  عرب  جمدًدا  االإجنليزي 
يف  م�سواره  لينهي  �ساوثهامبتون 
فرن�سا مع نادي فالين�سيان ليعتزل 
ال�ساحرة امل�ستديرة عام 2009 ومل 
كونه  عند  بلما�سي  تاألق  يتوقف 
تدريبية  لكنه خا�س جتربة  جنًما، 
بداأت مع نادي خلويا القطري بني 
معه  وحقق  و2012   2010 عامي 
واالألقاب  البطوالت  من  العديد 

املحلية بواقع الدوري القطري )4 
مرات(، وكاأ�س اأمري قطر )مرتني(، 

وكاأ�س قطر )مرة وحيدة(.
بعدها انتقل لتدريب منتخب قطر 
 2014-2013 من  الفرتة  يف  الثاين 
القيادة  ليتوىل  جيدة،  نتائج  وقدم 
بكاأ�س  الفنية ملنتخب قطر ويتّوج 
غرب  احتاد  وكاأ�س   2014 اخلليج 

اآ�سيا.
ونظًرا خلربته التدريبية املتميزة، 
من  اجلزائري  االحتاد  طلب 
الفنية  امل�سوؤولية  تويل  بلما�سي 
للفريق الكروي، ووافق على الطلب 
ليقود حماربي ال�سحراء اإىل نهائي 

اإفريقيا.

اأمم اإفريقيا..

وم�ضتقبل  "بلما�ضي" حا�ضر 
الكرة اجلزائرية 

كوالي�س ملف رباعي اأمريكا اجلنوبية 
ال�ضت�ضافة مونديال 2030



خالف يف بايرن ميونخ حول 
�سفقة بري�سيت�ش

�إيفان  �لكرو�تي  �لتعاقد مع �جلناح  بايرن ميونخ فكرة  عار�ض م�سوؤولو 
نيكو  �لفني  �لرغم من رغبة �ملدير  �إنرت ميالن، على  بري�سيت�ض، العب 
"بيلد"  ل�سحيفة  ووفًقا  �لبافاري  �لعمالق  لكتيبة  �سمة  يف  كوفات�ض 
�أن بري�سيت�ض جناح مميز، وميلك من  �الأملانية، فاإن كوفات�ض كان يرى 
�خلرب�ت ما يجعله موؤهاًل لتعوي�ض �لفارق �لذي تركه روبن وريبريي لكن 
حميديت�ض  �سالح  وح�سن  لبايرن  �لتنفيذي  �ملدير  رومينيجيه  �لثنائي 
�ملدير �لريا�سي، رف�سا فكرة �لتعاقد مع �لالعب و�عترب�ه غري موؤهل 

مبا فيه �لكفاية ل�سغل هذ� �ملركز.
رحيل  بعد  كبري،  جناح  ال�ستقطاب  �ل�رسعة  وجه  على  بايرن  وي�سعى 

ريبريي وروبن، �إذ ال ميتلك �الآن �سوى �لثنائي جنابري وكومان.
�أبرزهم  لعل  العب،  من  �أكرث  مع  بالتفاو�ض  ميونخ  بايرن  ��سم  و�رتبط 
العب  دميبلي  وعثمان  �سيتي،  مان�س�سرت  العب  �ساين  لريوي  �لثنائي 

بر�سلونة.

مغاالة بيتي�ش تدفع بر�سلونة 
جتاه بايرن ميونخ

�سفقة  نحو  �أنظاره  �سوب  بر�سلونة  نادي  �أن  �سحفية  تقارير  ذكرت 
جديدة من نظريه بايرن ميونخ �الأملاين، خالل فرتة �النتقاالت �ل�سيفية 

�جلارية.
وبح�سب �سحيفة "موندو ديبورتيفو"، فاإن �خلطة �الأ�سا�سية للبار�سا هي 
�لتعاقد مع العب ريال بيتي�ض، جونيور فريبو، لكن مغاالة بيتي�ض دفعت 
ميونخ  بايرن  �أالبا جنم  ديفيد  �لنم�ساوي  �سم  يف  �لتفكري  �إىل  بر�سلونة 
وعلى �لرغم من �أن فريبو ظهري هجومي وقوي و�رسيع، يعتقد بر�سلونة 
�أن �ملبلغ �ملطلوب من بيتي�ض، و�لبالغ 25 مليون يورو، كبري جد�، خا�سة 
ل�رسطه  �للجوء  ويرف�ض  �ألبا،  جلوردي  كبديل  ثانوي  بدور  �سيقوم  و�أنه 

�جلز�ئي �لذي ي�سل �إىل 50 مليون يورو.
مع ظهري  للتعاقد  بديلة  بتفعيل خطة  �لبلوغر�نا  قام  �الإطار،  هذ�  ويف 
قوي يناف�ض �ألبا يف مركز �لظهري �الأي�رس، ويعد ديفيد �أالبا جنم بايرن 
مقاومة  بر�سلونة  يو�جه  ولن  �ملهمة  لهذه  �الأف�سل  �خليار  هو  ميونخ، 
كبرية من �لبايرن ال �سيما و�أن عقد �لالعب �سينتهي يف 2021، لذلك ال 
ي�ستبعد �لنادي �لبافاري بيع �ملد�فع �لنم�ساوي هذ� �ل�سيف، خا�سة و�أن 

لديه بع�ض �خلطط لتجديد دماء �لفريق.
و�سم بايرن ميونخ، �لظهري �لفرن�سي لوكا�ض هرينانديز من �أتلتيكو مدريد 
هذ� �ل�سيف، وبالتايل �سيكون �الأقرب للم�ساركة، �أو على �الأقل �سيحرم 
�ل�سحيفة  و�أ�سارت  �ملو�سم  مد�ر  على  با�ستمر�ر  �مل�ساركة  من  �أالبا 
�الإ�سبانية �إىل �أن ديفيد �أالبا ال يرغب يف جتديد عقده مع بايرن ميونخ، 

خا�سة بعد �لتعاقد مع لوكا�ض هرينانديز.

نابويل يتحرك نحو بديل خامي�ش
ي�ستعد  �الإيطايل  نابويل  �أن  يبدو 
مع  �لتعاقد  عن  �لنظر  ل�رسف 
جنم  رودريجيز  خامي�ض  �لكولومبي 
�لفريق  تعنت  ب�سبب  مدريد،  ريال 
�مللكي يف بع�ض �لطلبات ووفًقا ملوقع 
"كالت�سيو مريكاتو"، فاإن نابويل ��ستقر 
على العب �آخر للتعاقد معه بداًل من 
�الإيفو�ري  وهو  رودريجيز،  خامي�ض 
�لفرن�سي  ليل  جنم  بيبي  نيكوال�ض 
نابويل تقدمت  �إد�رة  �أن  وذكر �ملوقع 
بيبي  نيكوال�ض  ل�سم  ر�سمي  بعر�ض 

ح�ساب  على  كبرية  �أولوية  �الإيطايل،  �لفريق  مينحه  و�لذي  عاًما(،   24(
ديللو  "كوريري  و�أفادت �سحيفة  �سنه  ل�سغر  نظًر�  عاًما(،   28( خامي�ض 
ا بقيمة 60 مليون يورو ل�سم  نابويل قدمو� عر�سً �أن م�سئويل  �سبورت"، 
بيبي، �إ�سافة �إىل �جلناح �جلز�ئري �آدم �أونا�ض، من �أجل �إغر�ء م�سئويل 

ليل بالتنازل عن �لنجم �الإيفو�ري.
ورغم �رتباط ��سم رودريجيز باالنتقال موؤخًر� لنابويل، و�لذي يقوده فنًيا 
لكن  �لكولومبي،  �لالعب  مع  وطيدة  بعالقة  يرتبط  �إذ  �أن�سيلوتي،  كارلو 

�الأمور �ملالية تُعيق �إمتام �ل�سفقة �أمام �لفريق �الإيطايل.

�ملنتخبان  �لتقي  عندما 
و�ل�سنغايل  �جلز�ئري 
�أم�ض �جلمعة، يف �ملبار�ة 
كاأ�ض  لبطولة  �لنهائية 
�ملقامة  �الأفريقية،  �الأمم 
�ستكون  م�رس،  يف  حاليا 
ع�ساق  من  �ملاليني  �آمال 
يف  �مل�ستديرة  �ل�ساحرة 
�لعربي،  �لوطن  �أنحاء 
معلقة على كاهل �خل�رس، 
الإحر�ز لقب جديد ي�ساف 
�لعربية  �لكرة  �أجماد  �إىل 
ن�سخة   31 مد�ر  وعلى 
�لكرة  ر�سيد  كان  �سابقة، 
هذه  ثلث  نحو  �لعربية 
بـ11  توجت  �الألقاب حيث 
�ألقاب  �سبعة  بو�قع  لقبا 
للمنتخب �مل�رسي )�أحفاد 
و�حد  ولقب  �لفر�عنة( 
و�جلز�ئر  تون�ض  من  لكل 

و�ملغرب و�ل�سود�ن.
�ل�سبعة  �الألقاب  وكانت 
للفر�عنة �سببا �أي�سا يف �أن 
�الأفريقي  �ل�سمال  يت�سدر 
�لقارة  مناطق  �أكرث  قائمة 
للقب،  �إحر�ز�  �ل�سود�ء 
�ل�سمال  ر�سيد  يبلغ  حيث 
�ألقاب  ع�رسة  �الأفريقي 
وتون�ض  م�رس  طريق  عن 

و�جلز�ئر و�ملغرب.
غرب  ن�سيب  كان  بينما 
�ألقاب  ت�سعة  �أفريقيا 
غانا  منتخبات  ح�سدتها 
ديفو�ر  وكوت  نيجرييا 
�ألقاب  ثمانية  مقابل 
�أفريقيا  و�سط  ملنتخبات 
�لكامريون  وح�سدتها 
�لكونغو  وجمهورية 
و�لكونغو  �لدميقر�طية 
�أفريقيا  ل�رسق  ولقبني 
منتخبي  ن�سيب  من 
ومثلهما  و�ل�سود�ن  �إثيوبيا 
�أفريقيا  جنوب  ملنطقة 
من ن�سيب منتخبي جنوب 

�أفريقيا وز�مبيا.
تروي  �لتالية  و�ل�سطور 
للمنتخبات  لقبا   11 ق�سة 
�سمال  )منتخبات  �لعربية 
يف  و�ل�سود�ن(  �أفريقيا 

�لبطولة �الأفريقية:

الن�سخة الأوىل عام 
بال�سودان:   1957

�أن  على  �التفاق  جرى 
�لتي  �ل�سود�ن  تكون 
��ستقاللها  على  ح�سلت 
يف كانون ثان/يناير 1956 
�لبطولة  ال�ست�سافة  مقر� 
�الأوىل، مب�ساركة منتخبها 

وم�رس و�إثيوبيا.
جديد  �إ�ستاد  وبني 
لهذ�  خ�سي�سا  باخلرطوم 

 30 يف  و�فتتح  �ل�سبب 
�أيلول/�سبتمرب 1956 .

فرب�ير  من  �لعا�رس  ويف 
1957، كانت �رسبة �لبد�ية 
وزر�ء  رئي�ض  �فتتح  حيث 
�سيد  �ل�سابق  �ل�سود�ن 
�أول  �الأزهري  �إ�سماعيل 
بطولة �أفريقية للمنتخبات 
يف ح�سور �أكرث من 30 �ألف 

متفرج باال�ستاد.
�لنهائية  �ملبار�ة  و�أقيمت 
نف�سه  �ل�سهر  من   15 يف 
�ل�سود�ين  �حلكم  و�أد�رها 
يو�سف حممد وفازت فيها 
باأربعة  �إثيوبيا  على  م�رس 
حممد  �سجلها  �أهد�ف 

دياب �لعطار )�لديبة(.
و�سلم �مل�رسي عبد �لعزيز 
عبد �هلل �سامل �لكاأ�ض �لتي 
قائد  �إىل  ��سمه  حملت 
ر�أفت  �مل�رسي  �ملنتخب 
�ملنتخب  ليتوج  عطية 
�لن�سخة  بلقب  �مل�رسي 

�الأوىل.

الن�سخة الثانية عام 
مب�سر:  1959

كان تنظيم �لن�سخة �لثانية 
مقر  م�رس  ن�سيب  من 
وجرت  �الأفريقي  �الحتاد 
 29 �إىل   22 من  فعالياتها 
ماي باإ�ستاد �لنادي �الأهلي 
مب�ساركة  �لقاهرة  يف 
�لثالثة  �ملنتخبات  نف�ض 
و�فتتح �ملنتخب �مل�رسي 
لقبه  عن  �لدفاع  رحلة 
�إثيوبيا  على  �ساحق  بفوز 
باأربعة �أهد�ف �سجل منها 
�لر�حل حممود �جلوهري 
ثالثية )هاتريك( ثم ميمي 
�لر�بع  �لهدف  �ل�رسبيني 
�لنهائي  يف  م�رس  وفازت 
بهدفني  �ل�سود�ن  على 
بهيج،  ع�سام  �سجلهما 
ل�سديق  هدف  مقابل 
�ملنتخب  ليتوج  منزول، 
�لثاين  باللقب  �مل�رسي 

له.

الن�سخة ال�سابعة عام 
بال�سودان:  1970

��ست�ساف   ،1970 عام  يف 
�ل�سابعة  �لن�سخة  �ل�سود�ن 
للمبار�ة  غانا  وو�سلت 
�لنهائية للمرة �لر�بعة على 
خ�رست  ولكنها  �لتو�يل 
�لذي  �ل�سود�ن،  �أمام 
يف  �لوحيدة  �لكاأ�ض  �أحرز 

تاريخه.

عام  �لعا�رسة  �لن�سخة 
1976 باإثيوبيا:

�لتي  �لوحيدة  �ملرة  كانت 
بنظام  �لنهائي  فيها  يقام 
�لدورة �ملجمعة، مب�ساركة 
�أحرز  حيث  منتخبات،   4
لقبه  �ملغرب  منتخب 
�الأفريقي �لوحيد باحتالله 
بعدما  �الأول،  �ملركز 
ح�سد �سبع نقاط، متفوقا 
بفارق نقطتني على �أقرب 

مالحقيه منتخب غينيا.
وفاز �لغيني نيوجيليا بلقب 
�أربعة  بر�سيد  �لهد�ف 
�أهد�ف بينما كان �ملغربي 
�أحمد فر��ض �أف�سل العبي 

هذه �لن�سخة.

الن�سخة اخلام�سة 
ع�سرة عام 1986 يف 

م�سر:
�إقامة  م�رس  �سهدت 
�لبطولة للمرة �لثالثة على 
�أر�سها عام 1986 وتخل�ض 
من  �مل�رسي  �ملنتخب 
�ملبار�ة  يف  هزميته  �آثار 
�ل�سنغال  �أمام  �الفتتاحية 
للمبار�ة  �سفر / 1 وو�سل 
باللقب  ليتوج  �لنهائية 
�أمام  ر�ئعة  مبار�ة  بعد 
�لنهائي  يف  �لكامريون 
جنح خاللها يف �لفوز 5 / 

4 ب�رسبات �لرتجيح.

الن�سخة ال�سابعة 
ع�سرة عام 1990 

باجلزائر:
يف 1990، نظمت �جلز�ئر 
عامل  و��ستغلت  �لبطولة، 
باللقب  للفوز  �الأر�ض 
تاريخها  يف  �لوحيد 
بالتغلب على نيجرييا 1 / 
�سفر يف �ملبار�ة �لنهائية، 
وذلك حتت قيادة �ملدرب 
�حلميد  عبد  �لوطني 

كرمايل.
الن�سخة احلادية 

والع�سرون عام 1998 
ببوركينافا�سو:

جرت بطولة عام 1998 يف 
بوركينافا�سو، وكانت م�رس 
�لتتويج  مع  موعد  على 

بالكاأ�ض �لر�بعة لها.
ومل ي�ستطع �أي من ح�سام 
�أفريقي  و�جلنوب  ح�سن 
�إحر�ز  ماكارثى  بينديكت 
�ملبار�ة  يف  �أهد�ف  �أي 
منتخبي  بني  �لنهائية 
و�سل  �أن  بعد  �لبلدين 
ر�سيد كل منهما �إىل �سبعة 
لقب  ليقت�سما  �أهد�ف 

�لهد�ف.
�ملبار�ة  يف  م�رس  وفازت 
جنوب  على  �لنهائية 
�أفريقيا 2 / �سفر و�أ�سبح 
�لر�حل حممود �جلوهري 
باللقب  يفوز  من  �أول 

كالعب وكمدرب.

الن�سخة الرابعة 
والع�سرون عام 2004 

بتون�س:

�لر�بعة  �لبطولة  �أقيمت 
تون�ض  يف  و�لع�رسون 
ن�سور  وجنح   ،2004 عام 
باللقب  �لفوز  يف  قرطاج 
�الأول  ليكون  �أر�سهم  على 
تغلبهم  �إثر  تاريخهم  يف 
يف   1  /  2 �ملغرب  على 

�لنهائي.

الن�سخة اخلام�سة 
والع�سرون عام 2006 

مب�سر:

�لـ25،  �لبطولة  ��ستحوذت 
�لتي �أقيمت يف م�رس عام 
كبري  �هتمام  على   ،2006
�لنهائيات  �أعادت  الأنها 
�لنيل  و�دي  �أح�سان  �إىل 
عاما   20 د�م  غياب  بعد 
عام  بطولة  �أقيمت  منذ 
وعادت  م�رس  يف   1986
�لبطولة �إىل �أح�سان م�رس 
باليوبيل  �الحتفال  مع 
�الحتاد  لتاأ�سي�ض  �لذهبي 
)كاف(  للعبة  �الأفريقي 
من  و�حد  عام  وقبل 
�الحتفال باليوبيل �لذهبي 

للبطولة.
�مل�رسي  �ملنتخب  وجنح 
يف ��ستغالل عاملي �الأر�ض 
باللقب  ليتوج  و�جلمهور 
�خلام�سة يف  للمرة  �لغايل 
بالرقم  وينفرد  تاريخه 

�الألقاب  �لقيا�سي يف عدد 
منتخب  �أي  يحرزها  �لتي 

يف تاريخ هذه �لبطولة.
ومل يكن م�سو�ر �ملنتخب 
�مل�رسي �سهال يف �لبطولة 
يف  �لنهاية  يف  جنح  لكنه 
بالتغلب على  �للقب  ح�سم 
نظريه �الإيفو�ري ب�رسبات 
�لرتجيح 4 / 2 يف �لنهائي 
يف  �سلبيا  تعادلهما  بعد 
�لوقتني �الأ�سلي و�الإ�سايف 

للمبار�ة.

الن�سخة ال�ساد�سة 
والع�سرون عام 2008 

بغانا:

�لن�سخة  غانا  ��ست�سافت 
�ل�ساد�سة و�لع�رسين مطلع 
عام 2008، ولكن �ملنتخب 
�نفرد  �لذي  �مل�رسي، 
عدد  يف  �لقيا�سي  بالرقم 
مر�ت �لفوز باللقب عندما 
عام  بطولة  يف  به  توج 
2006، كان عند ح�سن ظن 
جماهريه وجنح يف �لدفاع 
بعدما  بجد�رة  لقبه  عن 
�ملتابعني  جميع  �أبهر 
للبطولة بعرو�سه �لر�ئعة.

�لفر�عنة  �أحفاد  و��ستهل 
�لبطولة  يف  م�سريتهم 
على   2  /  4 كبري  بفوز 
ثم  �لكامريون  �أ�سود 
بنجاح  م�سو�رهم  �أكملو� 
من  �الأ�سو�ء  وخطفو� 
تغلبو�  عندما  �جلميع 
ديفو�ر  كوت  �أفيال  على 
4 / 1 يف قبل �لنهائي ثم 
�ختتمو� م�سريتهم بالفوز 
جمدد� على �لكامريون 1 

/ �سفر يف �لنهائي.

الن�سخة ال�سابعة 
والع�سرون عام 2010 

باأنغول:

�لفر�عنة  �أحفاد  جنح 
تعوي�ض  يف  جمدد� 
ت�سفيات  يف  �إخفاقهم 
من   2010 �لعامل  كاأ�ض 
بلقب  �لتتويج  خالل 
فعلو�  مثلما  �لبطولة 
بعد   2006 بطولة  يف 
�الإخفاق يف بلوغ نهائيات 

�ملونديال.
�مل�رسيون  و��ستغل 
يف  �لكبرية  خربتهم 
�ملنتخب  على  �لتغلب 
�لغاين �ل�ساب يف �ملبار�ة 
نظيف  بهدف  �لنهائية 
ناجي  حممد  �سجله 

جدو.
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فل�سطني املغت�سبة من اأدمي الأر�ض اإىل خ�ساب اجل�سد

�سرخة من اأجل حرية الأ�سريات الفل�سطينيات
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«.
حرب البادة وجتارب املوت 

والعاقة
 

تبداأ من املحت�سد الكبري اىل 
زنازين ال�سجن ال�سغري 

كتابنا  ن�رشنا  عقدين  قرابة  منذ 
ال�رشخة لإدانة التجارب العلمية 
على  والإ�شعاعية  والبيولوجية 
فكان  الفل�شطينيني  الأ�رشى 
فئران   ... نعم  ب�رش   ( كتابنا 
بعد  ا�شتغراب  ول   . ل(  خمربية 
ببحوث  نوثق  ونحن  وذاك  هذا 
جتارب  امتداد  موثقة  علمية 
التي   ) ال�شهيونية  اجلرثومة   (
العلمية  املوؤ�ش�شات  بداأتها 
واجلامعات ال�شهيونية يف ميادين  
اجلرثومية  جتريبالأ�شلحة 
ال�شعب  ابناء  على  والبيولوجية  
الفل�شطيني حتى قبل قيام الكيان 

ال�شهيوين 1948.
التجارب  تنوعت  وهكذا 
على  والإبادات  الإجرامية 
داخل  الفل�شطيني  ال�شعب 
اأتيحت  كلما  وخارجها  ال�شجون 
بتنفيذ  الفر�شة   ال�شهيونية  لليد 
والطبية  العلمية  اجلرائم  تلك 

والبيولوجية والكيماوية.
الحتالل  قوات  اغتنمت   
النتفا�شة  و�شع  ال�شهيوين 
لت�شلط جام غ�شبها  الفل�شطينية 
بل  الأحياء،  على  فقط  لي�س 
البطون  يف  الأجنة  على   حتى 
بعد  النور  يروا  مل  الذين  من   ،
الفل�شطينية  الر�شد  مراكز   .
حتى  لها،  اح�شائية  يف  �شجلت 
عدد  ان   1988/10/9 يوم 
ولكن  �شهيداً   470 بلغ   ال�شهداء 
من املنطق اأن ي�شاف اإىل هوؤلء 
يد  على  ق�شوا  جمهولني  �شهداء 
جراء  الإ�رشائيلي،  اجلي�س  حقد 
بلغت  التي  الأجها�س  حالت 
حالة   »1700«  1988/10/9 حتى 
، جراء ا�شتن�شاق الغازات ال�شامة 

وال�رشب املربح .
الإ�رشائيلي  اجلي�س  تعمد  وقد   
على  ال�شامة  الغاز  قنابل  اإلقاء 
بال�شكان،   املكثفة  املخيمات 
املربع  الكيلومرت  ميتاز  والتي 
تعادل  �شكانية  بكثافة  منها 
يجعل  مما  املدن  يف  اأ�شعافها 
واأ�شمل وعليه تكون  اأو�شع  اأثرها 
اأغلب حالت الإجها�س امل�شجلة 

خالل النتفا�شة كانت قادمة من 
املخيمات .

ترتبط حرب الإبادة على ال�شعب 
ميكن  ب�شهادات  الفل�شطيني 
قادة  ت�رشيحات  من  اأخذها 
اإ�رشائيل واأدبياتهم وت�رشيحاتهم 
والتي  الوقت،  ذلك  يف  املعلنة 
تزايد  من  قلقهم  عن  تعرب 
ولهذا  الفل�شطينيني،  ال�شكان 
�شجل قيام بع�س اأجهزة اإ�رشائيل 
املياه  خزانات  بت�شميم  الأمنية 
يف مدار�س البنات مبواد كيماوية 
�شنوات  عدة  قبل  العقم  ت�شبب 
التقارير  واأثبتت  النتفا�شة،  من 
ا�شتعمال   بني  العالقة  الطبية 

الغاز وحالت الإجها�س.
هناك  باأن  ليوؤكد  هذا  كل   
باأوامر ع�شكرية  م�شفوعاً  تعمداً 
بخ�شو�س اإلقاء قنابل الغاز على 
التجمعات الكثيفة يف املخيمات، 
عالية  الإجها�س  ن�شبة  وكانت 
جداً، وهي لي�شت نتيجة لل�شدفة 
او للظروف التي تتبعها الأو�شاع 
 . املحتلة  الأر�س  يف  القائمة 
قد  الولدات  ن�شبة  اإن  �شحيح 
النتفا�شة  فرتة  خالل  تزايدت 
على  زيادة  حالة   100 مبعدل 
الرقم العادي؛ ولكن هذا ل يلغي 
الرقم املرعب حلالت الإجها�س 

يف تلك الفرتة. 
خميم  يف  �شجل  واحد  يوم  ويف  
 /3/8 يوم  ففي  غزة   – ال�شاطئ 
الإجها�س  حالت  �شجلت   1988

التالية :
حامل   : �شبري  ي�رشى   / ال�شيدة 
بال�شهر ال�شابع ، اإجها�س  نتيجة 

التعر�س للغاز ال�شام .
 : مننم  على  ن�رشة   / ال�شيدة 
اإجها�س   ، ال�شابع  بال�شهر  حامل 

نتيجة التعر�س للغاز ال�شام. 
اأحمد: حامل  اأبو  فنلندا  ال�شيدة 
نتيجة  اإجها�س   ، التا�شع  بال�شهر 

التعر�س للغاز ال�شام.
 : الفي�شاوي  اإميان   / ال�شيدة 
اإجها�س   ، التا�شع  بال�شهر  حامل 

نتيجة التعر�س للغاز ال�شام.
حامل  كنوع:  جناح   / ال�شيدة 
اإجها�س   ، اخلام�س  بال�شهر 

نتيجة التعر�س للغاز ال�شام. 
 : اخلري  ابو  خ�رشة   / ال�شيدة 
حامل بال�شهر اخلام�س ، اإجها�س 

نتيجة التعر�س للغاز ال�شام. 

ال�شيدة / �شعدة ال�رشيف : حامل 
نتيجة  اإجها�س   ، التا�شع  بال�شهر 

التعر�س للغاز ال�شام. 
حامل   : مطر  متام   / ال�شيدة 
نتيجة  اإجها�س   ، التا�شع  بال�شهر 
للغاز  التعر�س  نتيجة  التعر�س 

ال�شام.
ال�شيدة / فوزية دروي�س : حامل 
نتيجة  اإجها�س   ، التا�شع  بال�شهر 

التعر�س للغاز ال�شام. 
طمث اخل�سوبة والولدة 

املع�سرة  والهانات يف زنازين 
الحتالل:

 ( العي�شاوي:   املحامية  ك�شفت 
يقوم  الإ�رشائيلي،  الحتالل  اأن 
القد�س«  »هبة  اأ�شريات  بو�شع 
اأو  الرملة  عزل  يف  القا�رشات 
للنزول  يدفعهن  ثم  ع�شقالن، 
على  ظهرت  وقد  املحاكم،  اإىل 
بـ  اخلا�شة  الدم  بقع  مالب�شهم 
وا�شح  ب�شكل  ال�شهرية«  »الدورة 
الأمن،  ورجال  القا�شي  اأمام 
نف�شياً،  اأمر مرهق، ومدمر  وهو 
عمرها.   بداية  يف  ملراهقة 
من  الكثري  هناك   ( واأ�شافت 
تاأتيهم  الق�شم،  داخل  الفتيات 
مرة،  لأول  ال�شهرية  الدورة 
الأكرب  الأ�شريات  نحن  فنقوم 
لهن  ون�رشح  باحتوائهن،  �شناً 
تلك التغريات اجل�شدية والنف�شية 
التي حتدث للفتاة، ونخربها باأنه 
كيفية  لهن  ون�رشح  طبيعي،  اأمر 
ال�شخ�شية،  بنظافتهن  الهتمام 
لها  ونقدم  الفرتة،  تلك  خالل 
موجوعة،  كانت  لو  �شاخناً  �شيئاً 
اأو  اجللي  يف  دورها  كان  ولو 

تنظيف الأر�س نعفيها منه(.
ف�شلت  والتي  ك«،  »م.  الأ�شرية 
نظراً  هويتها،  عن  الك�شف  عدم 
والتي  املو�شوع،  حل�شا�شية 
ولكنها  عاماً،   20 لـ  ُحكمت 
اإحدى  يف  �شنوات  بعد  خرجت 
جتربتها  كانت  التبادل،  �شفقات 
 ( فتقول:  وُمريعة  �شخ�شية 
خالل  ال�شهرية،  الدورة  جاءتني 
معي،  والتحقيق  توقيفي،  فرتة 
ورف�شوا اإعطائي الفوط ال�شحية 
واأكملت:  الداخلية(.  واملالب�س 
ال�شهرية،  الدورة  فرتة  خالل   (
التي  املالب�س  نف�س  يف  بقيت 
بخلع  اأقوم  فكنت  بها،  اعتقلت 

واأقوم  وغ�شلها،  مالب�شي 
وهي  اأخرى،  مرة  بارتدائها 
ج�شدي،  على  لتجف  مبلولة 
�شاعة  كل  املو�شوع  هذا  واأكرر 
ذلك  وكان  كامل،  اأ�شبوع  ملدة 
اأكتوبر  الأول/  ت�رشين  �شهر  يف 
وكنت  اخلارج،  يف  ممطر  واجلو 
خيار  ل  ولكن  التعب،  من  اأترنُح 
اأمامي(.  واأو�شحت: )  اأنهم كانوا 
يُجربون الن�شاء على �رشاء الفوط 
ال�شيدة  حتتاجها  التي  ال�شحية، 
من  ال�شهرية  الدورة  فرتة  خالل 
باأموالهم  ال�شجن  داخل  »كانتني« 
وباأ�شعار مرتفعة جداً،  اخلا�شة، 
ال�شجن،  خارج  ب�شعرها  مقارنة 
على  مادياً  مرهق  اأمر  وهو 
عن  عدا  الأ�شريات،  من  الكثري 
الأموال  ل ميلكن  �شيدات  وجود 

ل�رشائها(.
قواعد   « بــ  ي�شمى  ما  وتكون 
�شجون  يف  مغيبة  بانكوك« 
ال�شهاينة ، يذكر هنا اأن القانون 
املتحدة  لالأمم  التابع  الدويل 
بانكوك(،  قواعد   ( بـ  املعروف 
يتاح  اأن  ينبغي   [ اأنه   على  ين�س 
احل�شول  ال�شجينات  للن�شاء 
الفوط  على  واملجاين  الفوري 
ال�شحية الن�شائية دون اأن ي�شعرن 
ا�شطرارهن  ب�شبب  باحلرج 
يجب  عامة  وب�شفة  طلبها،  اإىل 
خدمات  لل�شجينات  ر  تُوَفّ اأن 
الأقل  على  تعادل  �شحية  رعاية 
املجتمع  يف  املتوفرة  اخلدمات 
حديث  خالل  املحلي[. 
اإحدى  مع  الوطن«  “دنيا  اأجرته 
ق�شة  على  تعرفنا  الأ�شريات، 
والتي  ج(،  )اأ.  الأ�شرية  رفيقتها 
الرحم  �رشطان  من  تعاين  كانت 
�شجن  يف  اعتقالها  فرتة  خالل 
اإدخال  مينع  الذي  )الدامون( 
تلك  يف  الأ�شرية  حتتاجه  ما 
الظروف ال�شعبة، واأقلها »الفوط« 
اأنا   ( الراوية:   فتقول  ال�شحية.  
التي  الأحداث  كل  جيداً  اأتذكر 
تعاين  كانت  ج( ،  بها )اأ.  مرت 
من نزيف م�شتمر، واأ�شبح �رشاء 
الفوط ال�شحية ب�شكل يومي على 
مرهقاً  اأمراً  ال�شخ�شي  ح�شابها 
طلبنا  كبري،  ملبلغ  ويحتاج  جداً، 
الفوط  توفري  ال�شجن  اإدارة  من 
لها، وهي حاربت لفرتة طويلة من 
اأجل هذا الأمر، ورف�شوا، وبداأنا 

بالتوا�شل من الأ�شريات اللواتي، 
ينتقلن من �شجن ل�شجن من اأجل 
ار�شال الفوط ال�شحية لها، كنوع 
من التكافل فيما بيننا(. واأكملت 
�شهادتها : ) �شعب جداً اأن تقفي 
م�شاعدتها..  عن  عاجزة  اأمامها 
مر�شها،  ب�شبب  كثرياً  عانت 
يف  الرحم  لها  �شالوا  بالنهاية 
لأختها  حتتاج  وكانت  عملية، 
خا�س  اأمر  لأنه  والدتها،  اأو 
الأ�شريات،  وح�شا�س، ولكن نحن 
تفا�شيل  كافة  يف  ن�شاعدها  كنا 
ال�شخ�شية  نظافتها  من  حياتها 
وال�شتحمام اإىل عالجها والراحة 
والطعام وحتى ليايل المل اخلالية 

من النوم(.

ال�ستحمام والنظافة ال�سخ�سية 
وعذابات ال�سجينات: 

»العي�شاوي«  املحامية  حتدثت 
يوجد  ال�شجون  بع�س  اأن   ( عن 
بداخلها مكان خا�س بال�شتحمام 
داخل الزنزانة، ولكنه بدون باب، 
فقط يو�شع »�شتارة« �شفافة )اإذا 
مننع  كنا  تتحمم  �شبية  فاتت 
ليغ�شل  يروح  اأو  يفوت،  حدا  اأي 
خ�شو�شية  على  لنحافظ  يديه 
عليه  متفق  اأمر  وهو  بع�شنا، 
�شجن  اأما يف  بيننا،  فيما  داخلياً 
خارجي،  فاحلمام  الدامون 
ولكنه ُمغلق ول يوجد بداخله اأي 
الباب  على  اأما  مراقبة  كامريات 
دخلت  من  مراقبة  ليتم  فيوجد، 
وعن  ومن خرجت(.  لال�شتحمام 
الالزمة  واملواد  النظافة  اأدوات 
وال�شابون،  واملعجون  كال�شامبو 
فاأو�شحت ) اأن ال�شجن ل يوفرها 
ب�رشائها  يقمن  بل  لل�شجينات، 
ح�شابهن  على  املق�شف  من 
جداً  مرتفعة  وباأ�شعار  اخلا�س، 
�شعرها  اأ�شعاف  ثالثة  اإىل  ت�شل 

باخلارج.(.
 اأما الأ�شرية »م. ك« فقالت بهذا 

ال�شخ�شية،  جتربتها  عن  امللف 
مدة  وهي  فرتة  اأول  »يف 
لئحة  اإعطائي  قبل  التحقيقات 
اأح�شل  مل  �شهر،  وملدة  اتهام 
النظافة،  اأدوات  من  �شيء  على 
ملدة  الطعام  عن  اأ�رشبت  وقد 
احل�شول  اأجل  من  فقط  اأيام،   9
وغطاء.  ورقية  »حمارم«  على 
ويف و�شفها لدورة املياه، قالت: 
باب  »بدون  اأر�شي  »احلمام«   (
ولكنه يف زاوية بعيدة عن الباب، 
واأي  الورقية  املحارم  من  خاٍل 
معي  يوجد  ول  للنظافة،  اأدوات 
اأي اأ�شرية فل�شطينية لأطلب منها 

ما ينق�شني(.
اأدوات  اأغلب  اأن   ( و�رشحت، 
مق�شف  يف  ال�شخ�شية  النظافة 
قائلة:  الرجال(   تخ�س  ال�شجن 
�شفرات  ال�شجن  قد جتدي يف   (
ماكينة  اأما  للحالقة،  وماكينات 
فغري  الن�شائية  ال�شعر  اإزالة 
»العقيدة«  ن�شنع  فكنا  متوفرة، 
يف ال�شجن من ال�شكر والليمون(، 
فيما اأو�شحت ) اأنها كانت تتلقى 
املالب�س من الأ�شريات الأخريات 
ذلك  يف  مبا  طويلة  ل�شنوات 
فال�شجان  الداخلية،  املالب�س 
التي  املالب�س  دخول  مينع  كان 
اأمر  وهو  لها،  والدتها  تر�شلها 
كبري  ب�شكل  نف�شيتها  على  اأثر 
 ( واأكدت:  تعبريها.(   حد  على 
اأن املتابعة ال�شحية �شيئة للغاية؛ 
فاإدارة ال�شجون ل توفر اي رعاية 
باحلد  ولو  لالأ�شريات،  �شحية 
يعانني  اأغلبهن  اأن  مع  الأدنى، 
كالد�شك  خمتلفة،  اأمرا�س  من 
اأي  �شعرت  واإذا  والغ�رشوف، 
لها  يُقدموا  اأمل  باأي  اأ�شرية 
»م�شكن« دون اإجراء اأي فح�س اأو 
حتليل؛ فكان )الأكامول( الو�شفة 
حتى  الأمرا�س  لكل  العالجية 

املزمنة واخلطرية منها(. 

الق�سم اخلام�ض



بقلم د.حممد مرواين /
باحث وكاتب �صحفي 

والبارز اأن ال�شباب الذي حترك 
م�شريات  يف  وبتلقائية  بقوة 
جديدة  لغة  فر�ض  �شلمية 
اعرتفت  التي  ال�شلطة  على 
ال�شباب  دور  »اأغفلت  باأنها 
يف احلياة املوؤ�ش�شاتية » وهو 
الوزير  نائب  نقله  اعرتاف 
 « العمامرة  »رم�شان  الأول 
يف ندوة �شحفية اأكد فيها اأن 
لها  �شيكون  ال�شابة  الكفاءات 
يف  واملوؤثر  الفاعل  موقعها 
منظومة القرار ال�شيا�شي بعد 
اأن اأنتج احلراك �شلوكا راقيا 
ل�شباب  ال�شلمي  الن�شال  يف 
ال�شوارع  ويحمي  ينظف  كان 
اأي  من  الدولة  وموؤ�ش�شات 
التي  امل�شريات  اأثناء  عنف 
جابت خمتف �شوارع العا�شمة 
الأمن  اأداء م�شالح  اأبان  وقد 
وال�رشطة يف هذه امل�شريات 
وفاعلني  متابعني  وب�شهادة 
يف  نوعية  احرتافية  عن 
ومرافقتها  امل�شريات  تاأطري 
مناو�شات  اأي  ت�شجيل  دون 
هذا  زاد  وقد  جتاوزات  اأو 
املتظاهرين  تالحم  من 
انعك�ض  الأمن  م�شالح  مع 
اأثناء  رفعت  �شعارات  يف 
امل�شريات كل جمعة عنوانها 
» اجلي�ض وال�شعب خاوة خاوة 

. «
مطالب بتمثيل �صباين 

للحراك ال�صعبي

وا�شح  ارتباك  ظل  ويف 
مع  التعاطي  يف  لل�شلطة 
الوزير  دعا  ال�شعبي  احلراك 
بدوي  احمد  املعني  الأول 
ال�شباب اإىل احلوار م�شريا اإىل 
اجلديد  احلكومي  الفريق  اأن 
ال�شعب  تطلعات  �شريافق 
الداعية للتغري ال�شامل للنظام 
الت�شكيل  يكون  ولن  ال�شيا�شي 
كفاءات  من  اإل  احلكومي 
ق�شرية  مرحلة  تدير  وطنية 
وطنية  لندوة  فيها  حت�رش 
طريق  لورقة  توؤ�ش�ض  �شاملة 
املقبلة  للمرحلة  وا�شحة 
البارز فيها التوافق على تنظيم 
ود�شتور  رئا�شية  انتخابات 
ت�شاركية  ودميقراطية  جديد 
ال�شعب فيها �شفة  ميلك فيها 
التمثيل احلقيقي يف موؤ�ش�شات 
الدولة التي اأ�شابتها على حد 
الفعاليات  من  العديد  تعبري 
ال�شيا�شية املعار�شة » ه�شا�شة 
عدد  طالب  وقد   « الكيان  يف 
املعار�شة  يف  ال�شيا�شيني  من 
واملواطنني  ال�شباب  من 
الوقت  يف  يقودون  الذين 
اأي غطاء ر�شمي  الراهن دون 
احلراك  فئوي  اأو  �شيا�شي  اآو 
حماية  اإىل  الجتاه  ال�شعبي 
ا�شتهداف  من  احلراك  هذا 
اأو اخرتاق بالتعجيل يف انتقاء 
لها  وم�شتقلة  �شابة  قيادات 
احلقيقي  التمثيل  على  قدرة 
ال�شعبي  احلراك  ل�شوت 
وامل�شداقية  بالنزاهة  وتتمتع 
من  وا�شع  قطاع  قابل  وقد 
على  احلراك  ون�شطاء  رواد 
الجتماعي  التوا�شل  مواقع 

�شديد  بتحفظ  املقرتح  هذا 
معتربين اأن اأي تاأطري للحراك 
قد  متثله  جهة  يف  ال�شعبي 
وقوته  فعاليته  على  يق�شي 
ب�شبب عدم ات�شاح الروؤية من 
قبل ال�شلطة و�شقف املطالب 
حتم�ض  حني  يف  يرتفع  الذي 
ال�شباب  من  الأخر  البع�ض 
والفاعلني يف احلراك ال�شعبي 
للمقرتح وتفاعلوا مع ا�شتفتاء 
افرتا�شي على مواقع التوا�شل 
اأ�شماء  لهم  يطرح  الجتماعي 
كفاءات جزائرية م�شتقلة يرى 
على  قادرة  اأنها  ير�شحها  من 
اإدارة مرحلة �شيا�شية انتقالية 
مغايرة  وروؤى  جديدة  باأفكار 

اإ�شالحية بالدرجة الأوىل .
ماذا يعني ت�صبيب 
م�ؤ�ص�صات الدولة

عن  احلديث  كان  طاملا 
»ت�شبيب موؤ�ش�شات الدولة » يف 
ال�شاحة  اجلزائر مطروحا يف 
ال�شلطة  اأروقة  ويف  ال�شيا�شية 
احلديث  هذا  يخرج  مل  ولكن 
عن »التمني » و«الت�شويف« يف 
وكانت  النتخابية  املواعيد 
يف  لل�شباب  جماملة  اللغة 
اأكرث  بالذات  املو�شوع  هذا 
والتغيري  التنفيذ  طابع  من 
املوجودة  الذهنيات  يف 
يف  امل�شوؤولني  بع�ض  لدى 
�شعوا  الذين  الدولة  موؤ�ش�شات 
اجلزائري  ال�شباب  جعل  اإىل 
الذي  اجلمهور  موقع  يف 
والغايات  الربامج  ت�شتهدفه 
وهو  فيه  ال�شتثمار  بدول 

كما   « متنوعة  »كتلة  مبثابة 
وكيفا وقد واجهت على مدار 
�شنوات طويلة ومنذ بناء اأوىل 
يف  احلزبية  التعددية  مالمح 
الثمانيات  اأواخر  مع  اجلزائر 
احلياة الر�شمية واملوؤ�ش�شاتية 
ومقاطعة  عزوفا  واحلزبية 
�شبانية قوية ملواعيد ال�شلطة 
من  الكثري  اإن  بل  النتخابية 
طيلة  كان  اجلزائري  ال�شباب 
هذه الفرتة يحلم مبا يقول انه 
البطالة  واقع  من  له  خال�ض 
ولو  ارويا  اإىل  بالهجرة  املرير 
ا�شد  وهو  للموت  قوارب  على 
�شلوك عنيف اأبان عنه العديد 
لواقعهم  راف�شني  ال�شباب  من 
متلك  بالد  يف  املوؤ�شف 
الكفاءات  من  هاما  خمزونا 
من  تخرجت  التي  ال�شابة 
التكوين  ومراكز  اجلامعات 

املختلفة .
عزوف  اأن  الواقع  ويف 
يف  امل�شاركة  عن  ال�شباب 
ال�شيا�شية  ال�شتحقاقات 
اقتناعه  عدم  مرده  الوطنية 
ملمثلي  الر�شمي  باخلطاب 
يف   كثريا  تردد  الذين  ال�شلطة 
منا�شبات ويف انتخابات حملية 
من  الكثري  يثق  ومل  وت�رشيعية 
»ت�شبيب  �شعارات  يف  ال�شباب 
و«ت�شليم   « و«الإدارة   « الدولة 
�شعارات  لأنها   « امل�شعل 
يف  وت�شطيحها  متييعها  مت 
قبل  من  الأحيان  من  الكثري 
الذين  املوالة  اأحزاب  قادة 
خ�شم  يف  اأداء  لهم  يظهر  مل 
رغم  احلايل  ال�شعبي  احلراك 
على  مو�شوعية  بكل  قدرتهم 

من  العديد  عن  املرافعة 
الجنازات التي حققها النظام 
الرئي�ض   عهد  يف  ال�شيا�شي 
ا�شتتباب  منها  خا�شة  ال�شابق 
الأمن وال�شتقرار بعد �شنوات 
يف  الدامية  الع�رشية  من 
معظم  كان  وان  الت�شعينات 
األن ل يتذكر  الفاعل  ال�شباب 
ال�شعبة  ال�شنوات  هذه  جيدا 
وهم  اجلزائر  على  مرت  التي 
الأمن  عهد  عا�رشوا  ممن 
وهذا  الوطنية  وامل�شاحلة 
روؤية  حتليل  يف  هام  »معطى 
ال�شباب نحو ال�شلطة احلاكمة 

يف البالد« .
ال�شباب  من  عددا  اأن  ورغم 
ل  بكم  موجودن  وال�شابات 
باأ�ض به يف املجال�ض املنتخبة 
التمثيل  اإىل  املحلية والوطنية 
اجلزائر  يف  لل�شباب  احلقيقي 
وت�شوبه  متوازن  انه غري  يبدو 
اختاللت عديدة ب�شبب غياب 
واإنتاج  �شبانية  حزبية  منابر 
من  لواجهة  ال�شلطة  اأحزاب 
ال�شخو�ض القدمية التي تتكرر 
من  جتاوزت  النتخابات  يف 
يجعل  الذي  الأمر  عتيا  ال�شن 
يف  ال�شباب  هذا  تواجد  من 
موؤ�ش�شات الدولة بدون فعالية 
وغري موؤثر يف حركة الأحداث 
الراهنة التي ي�شنعها »احلراك 
ال�شعبي » اإذ يبدو اأن ذوبان هذا 
ال�شباب يف موؤ�ش�شات منتخبة 
ل متثل بقوة �شوت اجلماهري 
الرتباك  من  حالة  يف  جعلهم 
النظر  منهم  الكثري  يعيد  وقد 
يعتقدونه  وفيما  مواقعهم  يف 

اجتاه النظام ال�شيا�شي .

اجلزائر وطن ال�صباب 

اأن  ويرى متابعون �شيا�شيون 
وت�شكيل  �شاب  بلد  اجلزائر 
ال�شباب  فيه  يحتل  املجتمع 
الأقوى  املوقع  اجلزائري 
تدار  ان  ميكن  ول  واملوؤثر 
باأبعادها  املقبلة  املرحلة 
كفاءات  من  اإل  ال�شيا�شية 
البالد  اإدارة  موؤهلة  �شابة 
مرجيعات  على  باحلفاظ 
الوطن  وبناء  نوفمرب  اأول 
بفكر جمدد يحفظ الكيانات 
التي  للدولة  املوؤ�ش�شاتية 
تعترب نتاج ن�شال موؤ�ش�شاتي 
ميكن  ول  طويل  و�شيا�شي 
جتاوز مرحلة العهد ال�شابق 
اإل بالت�شالح مع الذات واخذ 
بع�ض ما حققته من مكا�شب 
من  انتقال لل�شلطة لل�شباب 
ان  بعد  ال�شتقالل  وجيل 
مناخ  تعي�ض يف  البالد  كانت 
لي�ض له عنوان ب�شبب �شنوات 
مل  التي  الدامية  الع�رشية 
ومل  املوؤ�ش�شات  فيها  تبنى 
هواء  الدولة  فيها  ت�شتن�شق 
واليوم  والأمن  ال�شتقرار 
�شليم  انتقال  امام  نحن 
الأمن  من  كنف  يف  لل�شلطة 
ي�شتهدف  ل  اأن  يجب  الذي 
من  العديد  خطاب  وهذا 
يوؤكدون  الذين  ال�شيا�شني 
اأن بناة العهد اجلديد �شباب 
ك�شباب ثورة نوفمرب �رشيطة 
يف  الغو�ض  ودون  الكفاءة 
املثالية فهذه دولة لها �شنن 

و�شعائر ول تدار بالأهواء.
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روؤى

ال�شباب يف احلراك ال�شعبي قراءة يف الكيان واللغة 
اجلزائر اأمام م�صهد �صباين �صيا�صي بامتياز فاملتاأمل يف اأحد اأوجه وف�ص�ل احلراك ال�صعبي الذي جت�صمت �ص�ره يف الثاين والع�صرين فرباير ومطالب ق�ية بالتغيري 

ال�صيا�صي والعدول عن العهدة اخلام�صة للرئي�ض ب�تفليقة يدرك متاما اأن اإيقاع املرحلة اجلديدة ونربة ال�صارع املعار�ض املتجهة اإىل ال�صلطة احلالية يفر�ض 
ت�جهات املرحلة الراهنة خارج الأطر التقليدية للعمل ال�صيا�صي » �صباب » يف مقتبل العمر ميلك لغة مطالب مغايرة متاما عن �صقف مطالب »املعار�صة ال�صيا�صية 
التقليدية » للنظام ال�صيا�صي يف البالد فهذا ال�صباب الذي خرج باملئات يف خمتلف املدن اجلزائرية يطالب وبلغة �صريحة يتغري كامل ل�اجهة الدولة ال�صيا�صية 

وانتقال حقيقيا نح� بناء جمه�رية ثانية 
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الروائية ال�ساعدة �سمية بن �سعدي تفتح قلبها »للو�سط«

�مر�أة و��ضطهاد  �أب  جفاء   ..." "ثللي 
 د�خل جمتمعها �لقا�ضي

ا�ستطاعت عرو�س جرجرة الروائية ال�ساعدة �سمية بن �سعدي من خالل باكورة اأعمالها » ثللي« ال�سادرة عن دار املثقف ، اأن ت�سلط ال�سوء على معاناة 
املراأة داخل حميطها االجتماعي  التقليدي ،فر�سالتها  كانت اجتماعية يف قالب اأدبي ، عاجلت فيها موا�سيع ح�سا�سة  ا�ستمدت تفا�سيلها من الواقع 

املعي�س ، ولقد اأكدت لنا  هذه الكاتبة املبدعة  املنا�سرة للق�سية الفل�سطينية  واملزاوجة بني الفل�سفة واالأدب  يف هذا  احلوار احل�سري  الذي انفردت 
به يومية »الو�سط« » اأنها تريد اأن  تتحرر املراأة من قيود االأعراف التي حترمها من احلرية التي وهبها اهلل تعاىل« ، كا�سفة  »للو�سط«   عن ترجمة رواية 

»ثللي« من العربية اإىل االأمازيغية  بعد  اإحلاح الكثري من القراء ، يف حني اأف�سحت اأنها  ب�سدد التح�سري لرواية جديدة  وهي ق�سة واقعية حتكي عن 
�ساب جزائري مغرتب ، و�سيكت�سف القارئ  من خالل هذا اللقاء ال�سيق  العديد من التفا�سيل  واملحطات املهمة  لهذه الكاتبة ال�سابة التي تتمنى اأن 

يكتب ا�سمها مع االأدباء الكبار و اأن ترتك اأثرا اإيجابيا يف املجتمع . 

حاورها: حكيم مالك 

بن  �سمية  هي  من  بداية، 
�سعدي؟

�صمية بن �صعدي �صاحبة  24 ربيعا 
من  حتديدا  وزو  تيزي  والية  من 
ما�صرت  ،طالبة جامعية  قرية هندو 
2 فل�صفة غربية حديثة و معا�رصة 
جامعة  يف  التخرج  على  مقبلة   ،
،القطب  وزو  تيزي  معمري  مولود 
»رواية  وموؤلفة  تامدا  اجلامعي 

ثللي« ال�صادرة عن دار املثقف.
 

متى بداأت الكتابة؟

كانت منذ  الكتابة  بدايتي يف عامل 
كتبته  ن�ص  اأول  اأظافري،  نعومة 
»الق�صية  حول  مو�صوعه  كان 
غزة  كانت  حينما  الفل�صطينية«، 
االحتالل  طرف  من  تق�صف 
فنزف  تنزف  راأيتها  االإ�رصائيلي، 
معها قلمي يف �صنة 2008 واأنا بنت 
والبداية  العمر  من  ع�رصة  الثالث 
كنت  ما  فكل  االأوراق،  على  كانت 

اأكتبه موا�صيع اجتماعية.

ملن تقراأ �سمية بن �سعدي؟ 
قارئة  كنت  كاتبة  اأكون  اأن  قبل 
من  تاأثرت مبجموعة   ، �صك  بدون 
االأدباء الكبار منهم م�صطفى لطفي 
الدكتور  اإىل  اإ�صافة   ، املنفلوطي 
خليل  جربان  و  حممود  م�صطفى 
جربان ، اأما عن الكتاب اجلزائريني 
الروائي  اإنتاج  على  مدمنة  فاأنا 
اأحالم  الروائية  و  �صعدي  اإبراهيم 
.و  وطار   الطاهر  و  م�صتغامني 
اأقراأ  فاأنا  الكتب  عامل  دخويل  منذ 
الكثري من الكتب الدينية و الفكرية 

و ال�صيا�صية.

ما الداللة التي يحملها عنوان 
من  وهل   « ثللي  روايتك« 

تفا�سيل عنها للقراء؟
عاجلت  اجتماعية،  رواية  »ثللي« 
بكرثة  منت�رصة  ح�صا�صة،  موا�صيع 
هذا  اخرتت  ولقد  جمتمعنا،  يف 
كل  الأن  االأمازيغية  باللغة  العنوان 
القبائلية  الفتاة  حول  تدور  الق�صة 
التي اأ�صميتها »ثللي« ا�صم اأمازيغي 
يعني احلرية منحها لها اهلل وحرمت 
لها  االأ�صخا�ص  اأقرب  من  منها، 
ا�صطهادا وق�صوة ولكن حكاية ثللي 
وفقط  معاناتها  على  للبكاء  لي�ص 
من  لكل  اأمل  �صفحاتها  بني  ما 
اأمتنى  ور�صالة  احلزن  ذاته  ي�صكن 

اأن ت�صل.

ا�ستوحيت �سخ�سية »ثللي  هل 
اأم  حقيقية  واقعيه  ق�سة  »من 

اأنها من ن�سج اخليال؟
االأجمل يف رواية« ثللي« هي �صدق 
بجميع  حقيقية  ق�صة  االأحداث، 

تفا�صيلها.

اإىل  ثللي«  �سترتجمني«  هل 
اللغة االمازيغية؟

على  كثرية  طلبات  هناك  الأن  نعم 
الرواية باللغة االأمازيغية، مل اأحدد 
الوقت بعد ولكن قريبا اإن �صاء اهلل.

ما الواجب على الكاتب ال�ساب 
غمار  خو�س  قبل  معرفته 

الن�سر؟

اأوال عليه اأن يثق يف نف�صه ويف عمله 
ويكون له دراية باملجال، كما يكون 
من  الوفري  القدر  اأخذ  قد  عمله 
يختار  اأن  يجب  بعدها  املراجعة، 
فيها  ين�رص  التي  الن�رص  دار  بعناية 

اأعماله الأنه اأمر مهم.

االأدب  اأن�سار  من  اأنت  هل 
الن�سوي يف اجلزائر؟

اأريد  اأنا  الوقت،  نف�ص  يف  ونعم  ال 
اأن تتحرر املراأة من قيود االأعراف 
التي حترمها من احلرية التي وهبها 
تتثقف،  تتعلم،  اأن  اأريد  تعاىل،  اهلل 
تطور نف�صها، تتحرر، وتزيح الكابح 
عن عقلها والذي يوقف كل االأ�صياء 
اهلل،  �رصع  عن  حتيد  جتعلها  التي 
لهذا اأنا مع االأدب الذي تكتب فيه 
تو�صل  قدوة  يجعلها  �صيئا  املراأة 
ر�صالة منه ولي�ص ذاك االأدب الذي 
اأفكار جن�صها الذي يبتعد  ت�صوه به 

عن ماهية االأدب.

التي  االأدبية  ر�سالتك  ماهي 
من  عنها  االإف�ساح  تودين 

خالل بوابة الكتابة؟
من  اأ�صبح  فيه  نحن  الذي  الوقت 
كتابا،  تن�رص  واأن  تكتب  اأن  ال�صهل 
تو�صل  اأن  هو  ال�صعب  االأمر  لكن 
كنت  فمنذ  مبتغاها  اإىل  الر�صالة 
اأو�صل من  كلماتي  فيه  بن�رص  اأحلم 
خاللها ر�صائلي فكنت اأكتب كل ما 
هو اجتماعي يحمل ق�صية نعي�صها 
ال�صوء  عليها  ي�صلط  مل  وق�صايا 
ر�صالتي  دائما  هنا  ومن  قبل  من 

اجتماعية يف قالب اأدبي.

املعارف  �ساعدتك  هل 
يف  اكت�سبتها  التي  الفل�سفية 

تنمية قدراتك الذهنية؟
اأكيد الأن الفل�صفة هي جمال وا�صع 
التخ�ص�صات،  جميع  تقريبا  ومت�ص 
على  الفل�صفية  معاريف  �صاهمت 
اإنارة عقلي، اأعترب الفل�صفة ن�صاطا 
تفكري  يف  العقل  جتعل  ذهنيا 
وت�صاوؤل دائم ، اإذن بال�رصورة تنمي 

القدرات الذهنية.

ما هي العالقة التي جتمع بني 
الفل�سفة واالأدب؟

واالأدب   الفل�صفة  بني  هناك عالقة 
اأنهما  اإال  بينهما،  االختالف  رغم 
تعترب  التي  اللغة  يف  ي�صرتكان 
املجالني،  ي�صتعملها  كو�صيلة 
على  يوؤكد  الفل�صفي  التاريخ 
العالقة، خا�صة مع الع�رص احلديث 
جند كثريا من املفكرين الفال�صفة 
نظرياتهم  و  مفاهيمهم  قدموا 
بطريقة اأدبية، اعتمادا على اأ�صلوب 
و هذا ما جنده  وال�صاعرية  ال�رصد 
قدم  فقد  نيت�صه،  فريديريك  عند 
خا�صة  اأدبية  طريقة  على  فل�صفته 
زراد�صت«و  تكلم  هكذا   « كتاب  يف 
الفل�صفة  رائد  عند  جندها  اأي�صا 
يف  �صارتر«  بول  جان  الوجودية« 

رواية« الغثيان«.

كلمة عن والية تيزي وزو؟

عن  الغنية  الكربى  القبائل  منطقة 
التعريف تعترب من بني اأقدم واليات 
معروفة  منطقة  فهي   ، اجلزائر 
بجمال مناظرها الطبيعية اخلالبة 
اأجنبت  العريق،  بتاريخها  واأي�صا 
منطقة تيزي وزو العقيد عمريو�ص 
وكرمي بلقا�صم واللة فاطمة ن�صومر  
واإن  الفرن�صيني  اأرعبوا  لطاملا 
اأنهي  فلن  وزو  تيزي  عن  حتدثت 
الكالم ،فـاأنا اأفتخر كوين اأنتمي اإىل 

هذه الوالية.

داخل  املراأة  ملعاناة  تطرقت 
منها  املق�سود  فهل  جمتمعها، 
القيود  من  املراأة  حترير  هو 
يف  ت�سبب  الذي  واال�سطهاد 

حرمانها من اأب�سط حقوقها؟
املراأة  �صوت  اأ�صمع  اأن  اأردت 
جمتمعاتنا  يف  خا�صة  امل�صطهدة 
عار  نظرة  للمراأة  تنظر  التي 
تتحرر  اأن  اأريد  فعال  واحتقار، 
�رصع  حدود  يف  دائما  لكن  املراأة 
اهلل. اأريد اأن تعي�ص املراأة ما تريده 

اأن تدر�ص تتثقف اأن تعي�ص حياتها 
تقيدها  وال  حمرتمة  بطريقة 

االأعراف.

الفال�سفة يلجوؤون اإىل املعرفة 
االأحكام،  ال�ستنباط  العقلية 
لتج�سيدها  �ساحلة  هي  فهل 

يف املجال االأدبي؟
اأعظم ما وهبه اهلل لالإن�صان  العقل 
ي�صتعمله االإن�صان يف �صتى جماالت 
املعرفة  لبلوغ  و�صيلة  فهو  احلياة 
العقلية  االأحكام  والثابتة،  املطلقة 
الأنها  االأدبي  البد منها يف املجال 
بطريقة  املوا�صيع  نعالج  جتعلنا 
�صتى  يف  قاعدة  تعترب  منطقية 

املجاالت فيجب االعتماد عليها.

ا�ستقراء  كتابتك  جل  هل 
للواقع املعي�س حاليا؟ 

الكاتب بالن�صبة يل هو مراآة عاك�صة 
لكل ما يف جمتمعه، لهذا اأ�صتغل كل 
اإبداعي االأدبي للكتابة يف املجتمع 
والواقع، اأكتب عن ق�ص�ص وق�صايا 
ال�صوء  عليها  ي�صلط  مل  اجتماعية 
ملن  ما�صة  بحاجة  الأننا  قبل  من 
تعم  التي  والق�صايا  معاناة  يرتجم 

يف جمتمعنا.

يف  م�ساركة  �سرناك  هل 
للكتاب  الدويل  املعر�س 

باجلزائر العا�سمة 24؟
الدويل  املعر�ص  يف  �صاأكون  نعم 
العا�صمة  باجلزائر  القادم  للكتاب 
ذكرى  تكون  اأن  واأمتنى  اهلل  باإذن 

رائعة يف �صيال24.

وقد  االآن،  �سعورك  هو  ما 
اأ�سبحت كاتبة؟

�صعور عادي اأن تكون كاتبا و لكن 
هناك �صيء يجعلني �صعيدة اأكرث، 
يخربك  عندما  القارئ  راأي  هو 
اأنك كتبت �صيئا مل ي�صتطع قوله و 

 ، بها  يبوح  اأن  م�صاعر كان خائفا 
جميل اأن تكون كاتبا و اأجمل من 
و  القارئ  قلب  اإىل  ت�صل  اأن  ذلك 

حترك م�صاعره .

هل متيلني اإىل كتابة ال�سعر، 
اأو اخلاطرة والق�سة؟

اأكتب اخلاطرة كثريا و�صاركت يف 
ووطنية  وجرائد  ثقافية  جمالت 
اأما  الق�صة  و  باخلاطرة  دولية  و 

ال�صعر اأحب قراءته فقط.

كيف تقيمني م�ستوى الرواية 
مع  باملقارنة  اجلزائرية 
اجلديدة،  العربية  الروايات 
وهل تبواأت موقعها ومقعدها 

الذي يليق بها؟
مكانا  اإحتلت  اجلزائرية  الرواية 
 ، العربية  الروايات  بني  م�رصفا 
ن�صبت   الروايات  من  كثريا  جند  
اإحتلت املراتب   لكتاب جزائريني 
االأدباء  اأ�صماء  و  عربيا  االأوىل 
اجلزائريني مكتوب من ذهب على 
دليل  وهذا  العرب  الكتاب  قائمة 
لها  اجلزائرية  الرواية  اأن  على 

مكان حمرتم .

 ماذا عن م�ساركتك يف »ميلة 
تقراأ« و«تنوين ق�سنطينة«؟

اإجتمعت  الأين  رائعة  كانت جتربة 
مع اأ�صدقاء احلرف ، �صجعتني تلك 
التجربة  على املزيد من النجاح 
ق�صنطينة  »تنوين  نادي  التاألق  و 
»و« ميلة تقراأ« هي مبادرة �صبابية 
 ، الكتابة  و  القراءة   جمعهم حب 
القارئ  و  للكاتب  املجال  فتحوا 
للتعارف   اأدبية  م�صاحة  و  للظهور 
واأمتنى كل التوفيق لهوؤالء النوادي 
التي تزرع روح القراءة  مزيدا من 

النجاح و التاألق لهم .
 

ال�سعبي  احلراك  حقق  هل 
املبدع  ل�سالح  اإيجابية  نتائج 

اجلزائري؟
فعال من بدايته كانت  نتائج اإيجابية 
، كثري من ال�صباب املبدعني الذين 
اآرائهم بطريق  متنوعة  عربوا عن 
من ر�صم و كتابة  و اأفالم الق�صرية 
التي تعترب كو�صيلة الإي�صال ر�صالتهم 
وهذا مل نكن نراه قبل 22 فيفري ، 
كان  و  مقيدا  املبدع  كان  حيث 
الف�صاد    ب�صبب  ثقايف  جمود  هناك 
ظهور  يف  �صاهم  اأي�صا   ، املنت�رص 
انتظار  ونحن يف  مواهب خمتلفة  
اأن تكون نتائج اأكرث اإيجابية خا�صة 

من جمال الثقافة .

م�ساريعك  تتمثل  فيم   
طموحاتك  وماهي  امل�ستقبلية 

يا ترى؟ 
لرواية جديدة  التح�صري  اأنا ب�صدد 
�صاب  عن  واقعية حتكي  ق�صة  هي 
و   « احلق  »عبد  مغرتب  جزائري 
كثري من التفا�صيل و االأحداث اأعلم 
اأنها �صترتك اأثرا يف كل قارئ قريبا 
وفيما  ن�رص،   دار  على  �صاأعر�صها 
امل�صتقبلية  طموحاتي  يخ�ص 
الكتاب  مع  ا�صمي  يكتب  اأن  اأمتنى 
يف  اإيجابيا  اآثرا  اأترك  اأن  و  الكبار 

املجتمع .

كلمة نختتم بها حوارنا؟
�صكرا وكل كلمات ال�صكر ال توفيكم 
�صيقا  حوارا  كان  فعال   . حقكم 
واأدام  اخلري  فيه  ملا  اهلل  وفقكم 
واأريد  االأدب  جمال  يف  ا�صهامكم 
ا�صتغل  مبدع  لكل  ر�صالة  اأوجه  اأن 
املجتمع  ليخدم  اإيجابيا  اإبداعك 
واأن�صح كل كاتب  » اأكتب ب�صمريك« 
. فطريق النجاح لي�ص �صهال ولكنه 
حلمك  اأترك  م�صتحيال،  لي�ص 
يزهر وكن له تربة خ�صبة باالأفكار 

االإيجابية واالإرادة والعزمية.
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التغذية ال�صليمة

التغذية ال�سليمة ال تعني احلرمان من 
ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �سنف ُمف�سَّ

ف اأو اتباع نظام غذائي  االأخري بتق�سُّ
ي  �سارم، بل هي ت�ستهدف نظام حياة �سِحّ

ق التغذية ال�سليمة من خالل  و�سليم. تتحَقّ
عدم االإغفال عن تناول وجبة الفطور 

كل �سباح، على اأن ت�سَمّ الن�سويات )اخلبز 
( والربوتني )االأجبان واالألبان(  االأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

ع  بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع االلتزام مبواعيدها، 

والتخفيف من ا�ستهالك امللح واالأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�سروي حتديد وقت يومّي للريا�سة، مع 

ا يف حياتنا، كما اخلروج  جعل هذا املوعد هاماًّ
يف نزهات واتباع ن�ساطات ريا�سَيّة خالل 

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�سهر لوقت 
ر من الليل واال�ستيقاظ يف منت�سف  متاأِخّ

النهار.

 �صرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�ص�ؤولة عنه

يعرف عن �رسطان املعدة �صعوبة ت�صخي�صه يف 
املراحل الأوىل من املر�ض. ويف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ال�صبب اإىل البكترييا امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�صعيد الإح�صائي فاإن �صخ�صاً واحداً 
من كل 100 �صخ�ض ناقل لهذه اجلرثومة �صوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�صابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�صخي�ض ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �صخ�ض �صنوياً 
باأمرا�ض �رسطان املعدة،، يف فرن�صا وحدها على �صبيل 

املثال، ويتوفى حوايل 4500 �صخ�ض ب�صبب �صعوبة 
ت�صخي�ض هذا املر�ض مبكراً. كما اأن حوايل 90 يف 

املائة من اأنواع ال�رسطان �صببها ا�صتعمار بطانة املعدة 
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 

Helicobacter Pylori. وي�صاب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�صخا�ض من اأ�صل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�صبب قرحة املعدة، ولكن هناك حالة واحدة من اأ�صل 
100 حالة م�صابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�ض 

�رسطان املعدة.
»اإن العالقة املوؤكدة بني اللتهاب الذي ت�صببه جرثومة 

املعدة والإ�صابة مبر�ض ال�رسطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�صابة مبر�ض �رسطان الرئة«، 

قالت الربوف�صور متارا ماتي�صياك – بودنيك ، اأخ�صائية 
اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي واأمرا�ض ال�رسطان يف 

م�صت�صفى جامعة نانتي�ض، لـ«توب �صانتيه«.

 امل�صادات احلي�ية
 تق�صي على اجلرث�مة

حل�صن احلظ، من املمكن التخل�ض من هذه البكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز اله�صمي، وحاملا يتُمّ التحقق من 
وجودها ميكن التخل�ض منها مب�صاعدة العالج بامل�صادات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�صادات 
احليوية يف الق�صاء على البكترييا عن طريق اختبار ب�صيط 

للتنف�ض. وت�صيف الربوف�صور متارا: »اإن الق�صاء على اللتهاب 
الذي ت�صببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�صطة 

امل�صادات احليوية يق�صي اأي�صاً على اللتهاب ال�صطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�صابة 

ب�رسطان املعدة«.
وين�صح يف حالت الإ�صابة بالقرحة اأو الثني ع�رس، وع�رس 

اله�صم املزمن دون �صبب وا�صح اأو يف حالت الأنيميا ب�صبب 
فقر احلديد اأو نق�ض فيتامني بي B12 دون �صبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

طريقة جديدة حلجب رائحة العرق
يورك  جامعتي  من  خرباء  اقرتح 
جديدة  تكنولوجيا  واأك�صفورد 
الكريهة  العرق  رائحة  حلل م�صكلة 
يف  درا�صتهم  نتائج  العلماء  ون�رس 
اأن  اإىل  ت�صري  حيث   ،eLife جملة 
حتت  ما  منطقة  يف  الإن�صان  جلد 
لن�صاط  فريد  مكان  هو  الإبط 
اإفرازات  ن�صاط  ب�صبب  البكترييا، 
الغدد يف هذه املنطقة، ما يجذب 

امليكروبات والبكترييا.
بع�ض  اأن  يف  تكمن  امل�صكلة  لكن 
جلد  على  حتيا  التي  البكترييا 
منها  وقليل  مفيدة،  الإن�صان 
يف  الكريهة،  الرائحة  هذه  ي�صبب 
الوقت الذي يت�صبب فيه ا�صتخدام 
البخاخات بالق�صاء على كافة اأنواع 
واملفيدة  منها  ال�صارة  البكترييا، 

على حد �صواء.

طريقة  اإىل  العلماء  ل  تو�صّ لذلك، 
معينة  اأنواع  من  بالتخل�ض  ت�صمح 
التعرف على  البكترييا، مبعنى  من 
الكريهة،  للرائحة  امل�صببة  الأنواع 

�صيفرة  وفك  حتديد  خالل  من 
ومن  الأنواع،  لتلك  الوراثية  املادة 
ثم امت�صا�ض املركبات التي حتمل 
ووفقا  للعرق.  الكريهة  الرائحة 

لهوؤلء اخلرباء، فاإن ذلك الكت�صاف 
بخاخات  اإنتاج  يف  ي�صاعد  �صوف 
عرق اأكرث فعالية واأقل خطورة على 

جلد الإن�صان.

علماء يحذرون من  املبالغة يف اجلهد البدين
اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�صة الن�صاط البدين توؤدي 

اإىل ظهور وتطور اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�صان مقعدا وقال 
باحثوا املركز الطبي جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�صة 

التمارين البندية ال�صاقة التي ترهق ج�صم الإن�صان، توؤدي اإىل 
اأمرا�ض خطرية كالت�صلب اجلانبي ال�صموري، الذي اأقعد عامل 

الفيزياء الربيطاين الراحل، �صتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �صخ�صوا 

مبر�ض الت�صلب اجلانبي ال�صموري، يف اإيرلندا واإيطاليا 
وهولندا، اأن الذين يعانون من اأ�صد اأعرا�ض املر�ض هم من 
ميتلكون بنية ج�صدية قوية وميار�صون اأق�صى متارين اللياقة 

البدنية، من الرك�ض والتجديف وكرة ال�صلة وغريها من الألعاب 
الريا�صية الثقيلة.

اال�صتيقاظ املنتظم من الن�م ليال يعر�ض حياتك للخطر!

ملعقة �صغرية من ال�صكر تعزز ذاكرة ومزاج كبار ال�صن

يعانون  الذين  اأن  حديثة  درا�صة  اأظهرت 
خلطر  كبري  ب�صكل  معر�صون  النوم  قلة  من 
اأن  ميكن  الذي  القلب  �رسبات  ا�صطراب 
اأو  قلبية  بنوبة  الإ�صابة  احتمال  من  يزيد 
اأن  اأمريكيون  باحثون  دماغية، ووجد  �صكتة 
النوم املتقطع ب�صكل م�صتمر ميكن اأن يوؤدي 
عدم  وهو  الأذيني،  بالرجفان  الإ�صابة  اإىل 
ال�صغط  طريق  عن  القلب،  �رسبات  انتظام 
على اجل�صم، ما ي�صبب تغيريات كهربائية يف 

القلب.
نوم  ا�صطراب  من  تنبع  امل�صكلة  اأن  ويبدو 
با�صطراب  يعرف  ما  اأو  العميق،  الرمي 
 4 اأظهر حتليل  ال�رسيعة، حيث  العني  حركة 
مري�ض  مليون   14 من  اأكرث  �صملت  درا�صات 
الليل  ينامون طوال  ل  الذين  الأ�صخا�ض  اأن 
غري  القلب  ب�رسبات  اإ�صابتهم  فر�ض  زادت 

املنتظمة مبقدار الثلث.
بتوقف  عادة  الأذيني  الرجفان  ويرتبط 
احللق  يغلق  حيث  النوم،  اأثناء  التنف�ض 
ب�صكل  التنف�ض  عن  الأ�صخا�ض  ويتوقف 
احلديثة  الدرا�صة  لكن  النوم،  اأثناء  طبيعي 
 ،»Heart Rhythm« التي ن�رست يف دورية
اأثبتت اأن الأرق العادي قد يزيد من خماطر 

تغري نظم �رسبات القلب.
من  ماركو�ض،  جريجوري  الدكتور  وقال 
جامعة كاليفورنيا يف �صان فران�صي�صكو: »من 
املمكن حت�صني منط النوم من خالل القيام 
يف  ال�رسير  اإىل  والو�صول  ريا�صية  بتمارين 
�صاعة معقولة ب�صكل منتظم، وجتنب النظر 
النوم«،  قبل  الكافيني  وتناول  ال�صا�صات  اإىل 
الإ�صابة  جتنب  على  ي�صاعد  قد  ما  وهذا 

بالرجفان الأذيني.

اأن تعزز ذاكرة  ال�صكر ميكن  اأن ملعقة من  اأكد بحث بريطاين جديد 
كبار ال�صن، من خالل توفري الطاقة للدماغ، ما يجعلهم 

اأكرب  ثقة  للعمل بجد ومينحهم  اأكرب  بدافع  ي�صعرون 
بالنف�ض.

التي  النتائج  اأن  اإىل  ُوِرك  جامعة  من  الباحثون  تو�صلوا اإليها ميكن اأن ت�صاعد يف �صياغة وي�صري 
كمية تو�صيات غذائية لالأ�صخا�ض الذين يحاولون حت�صني اأداء اأدمغتهم خالل  اإن  اجلامعة  يف  خرباء  وقال  ال�صيخوخة،  فرتة 

�صغرية من ال�صكر ميكن اأن حت�صن الذاكرة يف �صن 65 عاما، وحتفز امل�صنني للعمل بجد وت�صعهم يف حالة مزاجية جيدة. وقالوا اإن الطاقة 
ق�صرية الأمد، املتمثلة يف م�صتويات مرتفعة من ال�صكر يف الدم، ميكن اأن تكون عامال مهما يف ت�صجيع كبار ال�صن على اأداء بع�ض املهمات. 
اأن �رسابا يحتوي ملعقة �صغرية من الغلوكوز، يح�صن الذاكرة واملزاج والرتكيز لدى اأولئك الذين تزيد اأعمارهم عن 65  ووجد الباحثون 
عاما، مقارنة مع اأولئك الذين ي�رسبون املحليات ال�صطناعية يف حني اأن الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و27 عاما، والذين ح�صلوا على 
امل�رسوب نف�صه، مل ي�صعروا بتح�صن مزاجهم وذاكرتهم ويو�صح الباحثون اأن املحاولت اجلادة لأداء املهام ال�صعبة لدى كبار ال�صن، هي 

و�صيلة رئي�صية لتجنب تدهور الدماغ، وميكن اأن يكون ال�صكر و�صيلة لتحفيز النا�ض على ال�صتمرار يف حتدي اأنف�صهم.
ويقول الباحثون اإن هناك حاجة اإىل مزيد من الأبحاث لفهم كيفية تاأثري الطاقة على تفاعالت الدماغ، وبذلك ميكنهم تطوير اإر�صادات 

وتو�صيات غذائية مالئمة لكبار ال�صن، من اأجل تفادي الأمرا�ض املتعلقة بال�صيخوخة.
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ح�سن �لظن باهلل
به  الظن  وح�سن  الذنوب  اأعظم  من  يعد  باهلل  الظن  �سوء 
يت�سف  التي  ال�سفات  واأجمل  القربات  اأجل  من  �سبحانه 

بها اأولياءه .
 : تعاىل  بقوله  ال�سوء   به ظن  يظن  من  اهلل  توعد  وقد   *
َكاِت  ِ ُ�شرْ ِكنَي َوالرْ ِ ُ�شرْ ُنَاِفَقاِت َوالرْ ُنَاِفِقنَي َوالرْ َب الرْ ] َويَُعِذّ
 ُ َب اهلَلّ ورِْء ، َوَغ�سِ ورِْء ، َعلَيرِْهمرْ َداِئَرةُ ال�َسّ ِ َظَنّ ال�َسّ اِنّنَي ِباهلَلّ الَظّ
رًيا [ �سورة  َعلَيرِْهمرْ َولََعنَُهمرْ َواأََعَدّ لَُهمرْ َجَهنََّم  َو�َساَءترْ َم�سِ

الفتح ) 6 ( .
*  و قال تعاىل :

ِمَن  تُمرْ  بَحرْ �سرْ َفاأَ اأَررَْداُكمرْ  ِبَرِبُّكمرْ  َظنَنرْتُمرْ  الَِّذي  َظنُُّكُم  َوَذِلُكمرْ   [
يَن [ . �سورة ف�سلت ) 23 (  لي�س ثمة اأ�ش على  ا�ِشِ َ الرْ
العبد من �سوء الظن باهلل ومن �سوء الظن اأن تظن اأنه غري 
مطلع على اأعمالك واأنه �سيرتك اللق دون اأن يجازيهم 

على اأعمالهم قال تعاىل :
] اأفح�سبتم اأمنا خلقناكم عبثاً واأنكم اإلينا ال ترجعون [ 

�سورة الوؤمنون ) 115 ( .
قلبه  يعقد عليه الرء  ما  اأعظم  باهلل  الظن  واإن  ح�سن   *

وهو من اأجل اأعمال القلوب .
* و  من ح�سن الظن باهلل اأن ترى الف�سل له على عباده يف 
جميع ما يق�سيه ويقدره عليهم واإن بدا ظاهره مراً قا�سياً 

، فرب نقمة يف طياتها نعمة .
مِرّ  ي�سيبك من  ما  اأن  تعلم  اأن  باهلل  الظن  و من ح�سن   *
ذنب  على  عقوبة  اأو  لك  درجات  رفعة  هو  اإمنا  الق�ساء 

وقعت فيه . 

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما االأخالق احلميدة واالآداب ال�شيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
االنتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العالني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�سة اأم الوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري يف القرءان هي 

يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً وال متفح�ساً وال 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإال اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �سعيد الدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع القدرة من اأو�سافه �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
َو َواأرُْمررْ  من اأخالق النا�س فقال تعاىل }ُخِذ الرَْعفرْ

اِهِلنَي{ )االأعراف/169(. َ ِر�سرْ َعِن الرْ ِف َواأَعرْ ِبالرُْعررْ
فما من حليم اإال عرفت له زلة اأما نبينا االأعظم 

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ال يزيد مع كرثة االإيذاء 
اإال �سرباً، ومع اإ�شاف الاهل اإال حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ال يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�سوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد يف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ال حتمل يل من مالك وال من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: الال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

�نفر�د �ملالكية بالقول باخلروج من �خلالف
ال�ساألة  هذه  عن  عربوا  قد  العلماء  جند 
بعبارتني:  اإحداهما: الروج من الالف، 
ذكر  فال�ساطبي  مراعاة الالف  والثانية: 
الخالف«  دليل  »مراعاة  بها  الراد  اأن 
الخالف.  دليل  اإعمال  بها  فالراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

نقي�سه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله،  الزم  يف 
ا�ستقراء  خالل  من  اأننا  اإال  اآخر«،  دليل 
كتب ال�سافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
الالف يقول ال�سيوطي: »القاعدة الثانية 
م�ستحب  الالف  من  الروج  ع�شة 
اأما  حت�سى«  تكاد  ال  جدا  كثرية  فروعها 

الذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف 
يف  داء  ما  خالل  من  القاعدة  هذه  على 
يل  الالكية  اأن  نخل�س  اأننا  اإال  كتبهم. 
اإن  بل  باعتبار »مراعاة الالف«  ينفردوا 
وذلك  بها  العمل  على  وافقوهم  ال�سافعية 

كاف لبيان عدم االنفراد.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها االأخوة، قد ال ينتبه االإن�سان اإىل بع�س ال�سطلحات �سمى اهلل االأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 

الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�شة من 
الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة، االإن�سان له فطرة �سليمة 

لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�س واالإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة بالئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإال وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �سيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة االإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �سورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: َهَك ِللِدّ ﴾ َفاأَِقمرْ َوجرْ
يُن الرَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لرِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيرَْها اَل تَبرِْديَل ِلَ َرَة اهلَلّ يِن َحِنيًفا ِفطرْ َهَك ِللِدّ ﴾ َفاأَِقمرْ َوجرْ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف االأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن يف االأغنياء اأح�سن، وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن، والتوبة ح�سن لكن يف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة، والراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب، واالأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب التوا�سعني، وحبي 
للغني التوا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�سد، واأبغ�س ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�س الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�س التكربين، وبغ�سي للفقري التكرب اأ�سد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من االإميان، واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت وال تعباأ بكالم النا�س.
لَُكِة )195( ﴾  )  رُْقوا ِباأَيرِْديُكمرْ اإِىَل التَّهرْ ِ َواَل تُل يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴾ َواأَنرِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك االإ�سالم 
و�سطي.
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مليوين م�شاهدة لكليب »اإن�شاي« 
حممد رم�شان و�شعد ملجرد

عدد  جتاوز 
كليب  م�شاهدي 
للثنائي  »اإن�شاي« 
رم�شان  حممد 
و�شعد ملجرد حاجز 
م�شاهدة  املليوين 
 24 من  اأقل  بعد 
طرحها  عرب  �شاعة 
على القناة الر�شمية 
مبوقع  »رم�شان«  لـ 

»يوتيوب«.
يف  احل�شيني  ح�شام  املخرج  اإدارة  حتت  االأغنية  الثنائي  و�شور 
للخيانة  رم�شان  تعر�ش  حول  الكليب  اأحداث  تدور  باري�ش، حيث 
من حبيبته، ويف اأثناء حماولة �شديقه ملجرد اإخراجه من اأحزانه، 
يعرثان على �شيارة مليئة باملال لتتحول حياتها من حياة عادية اإىل 

حياة تت�شم بالرثاء الفاح�ش.
يذكر اأن اأغنية »اإن�شاي« من كلمات واأحلان �شعد ملجرد.

عمرو دياب يطرح »اأنا غري«
   

دياب  عمرو  طرح 
الدعائي  املل�شق 
»اأنا  اجلديد  الألبومه 
غري«، عرب في�ش بوك.

على  دياب  واأطل 
باإطاللة  جمهوره 
القت  كال�شيكية، 
اإعجاب حمبيه، ح�شب 
ما ات�شح من تعليقاتهم 

على املل�شق.
دياب  عمرو  اأن  يذكر 
يتعاون يف األبومه اجلديد مع �شعراء اأبرزهم مدحت العدل، وتامر 

ح�شني، واأمين بهجت قمر، وبهاء الدين حممد.

هند �شربي: مل اأخ�س من 
امل�شاركة يف »الفيل الأزرق 2« 

التون�شية   املمثلة  اأكدت 
هند �شربي  اأنها مل تخ�ش 
امل�شاركة يف فيلم » الفيل 
االأزرق 2 »، املقرر عر�شه 
يوم  ال�شينما   �شاالت  يف 
وذلك   ، املقبل  اخلمي�ش 
يف  تواجدها  عدم  رغم 
والذي  االأول،   ، اجلزء 
مت عر�شه يف عام 2014، 
وحقق جناحاً كبرياً وقتها 
الـ30  اإيراداته  وتخطت 
م�رشي  جنيه  مليون 

وقتها.
واأ�شارت �شربي اأن الفيلم يتحمل تقدمي جزء ثاٍن منه، باالإ�شافة اإىل اأن 
توؤيد  اأنها  دورها فيه قوي ومهم، وهذا ما جعلها توافق عليه، م�شيفة 
م�شاركة �شخ�شيات جديدة يف االأعمال التي تعتمد على االأجزاء، م�شددة 
على اأنها تتوقع جناحاً كبرياً للفيلم عند عر�شه فيه، الأنه يحمل العديد 

من املفاجاآت، اإ�شافة اىل االإنتاج ال�شخم وفريق العمل الكبري.
اجلزء الثاين من الفيلم ي�شم نف�ش فريق عمل اجلزء االأول، ويف مقدمتهم 
عبد  املمثلني  كرمي  مع  مراد ،  واملوؤلف  اأحمد  حامد   املخرج  مروان 
العزيز  و نيللي كرمي ، وان�شمت للعمل هند �شربي يف اجلزء الثاين، كما 

يظهر اإياد ن�شار وتارة عماد والء ال�رشيف، ك�شيوف �رشف.

اأداء رائع جلوق »�شفر« للمو�شيقى 
الأندل�شية باجلزائر العا�شمة

قدم م�ساء اأول اأم�س  حفل »جنمتي« وهو تثمني للرتاث املو�سيقي والأدبي اجلزائري بحنينه 
وذكرياته، من اأداء جوق املو�سيقى الأندل�سية »�سفر« بقيادة املاي�سرتو خليل بابا اأحمد اأمام 

جمهور غفري اىل حد ما.
ويقدم هذا احلفل الذي احت�شنته 
بوعالم  العا�شمة  اجلزائر  اأوبرا 
خالل  من  العريق  الرتاث  ب�شايح 
باالإبداع  م�شبعة  اأحالم  رحلة 
املو�شيقى  يف  الغو�ش  اىل  وتقود 
العتيقة   اجلزائرية  واالأغنية 
اكت�شاف  باإعادة  بذلك  وت�شمح 
بتنوعه.  الثقايف  االرث  ثراء 
يجمع  م�رشوعا  »جنمتي«  وتعترب 
واالأغاين  املو�شيقي  االبداع  بني 
وال�شعرية  االأدبية  والكتابات 
ثمرة  وهو  واال�شتعرا�ش  والرواية 
املو�شيقيني  ال�شباب  بني  تنا�شق 
مناطق  خمتلف  من  لالأورك�شرتا 
جانب  اىل  جنحوا  الذين  اجلزائر 
جوق  خلق  يف  الفني  مديرهم 
اجلزائرية.  الثقافة  خدمة  يف 
وبعزف �شيليا زيد املال يف الكمان 
جوق  توقيع  من  مو�شيقى  واأداء 
ال�شهرية  املقاطع  وبع�ش  »�شفر« 
توزيع  من  اجلزائرية  للمو�شيقى 
خليل بابا اأحمد الذي اأثرى كذلك 
ال�شهرة ببع�ش اأحلانه �رشدت بكل 
متيز فاطمة الزهراء حمو�ش على 
�شاحبة  ال�شابة  جنمة  ق�شة  العود 

امل�شار امللي بالعرب.
كل  يف  الرتاث  اأبرزوا  وبعدما 
اأربعون  حوايل  نفذ  روعته، 
مو�شيقيا من ثالث مدار�ش كربى 

»الغرناطي«  االأندل�شية  للمو�شيقى 
من تلم�شان وال�شنعة من اجلزائر 
ق�شنطينة  من  واملالوف  العا�شمة 
تربز  مقطوعة  ع�رشين  حوايل 

اأربعة ف�شول حلكاية جنمة.
وقد �شافر اجلمهور خالل حوايل 
ليعيدوا  جولة  يف  دقيقة  مائة 
املو�شيقى  تاريخ  اكت�شاف 
ال�شوفية  واالأغاين  االأندل�شية 
اأ�شعار  غرار  على  الزهد،  باأ�شعار 
�شالح  وبن  تريكي  بن  ال�شيخني 
بال�شور  االأول  الف�شل  تزيني  وكذا 
ونوع  العتيقة  لتلم�شان  القدمية 
»اأنا  مقطوعات  �شيما  ال  احلوزي 

لغريب« و يا الطالة بهواك«.
اأحيت  احلنني،  يغمرها  هبة  يف 
الرواية الذكريات و مالأت ف�شولها 
الف�شاء من خالل انقالب اأدي بنوبة 
عززت  ر�شمي  جو  املاية يف  رمل 
الدخان  و  اخلافتة  اال�شواء  فيه 
الذي  بال�شوق  االح�شا�ش  املنبعث 
ومن  االأوبرا.  من�شة  ي�شود  كان 
التي  املو�شيقية  املقاطع  بني 
ا�شتمتع بها اجلمهور، و التي اأداها 
الفنانون يا�شف اآيت مزيان و هند 
و  املال  زيد  �شيليا  و  عمارة  بن 
�شناء  و  حمو�ش  الزهرة  فاطمة 
بومهديو و كذا اأني�ش يف�شح، نذكر 
ن  »تامغرا  و  )املراآة(«  ملري  »اأ 

اأيا  »اأ�شالعفيت�ش  و  احل�شني«  دا 
فحري« و »�شبحان اهلل يا اللطيف« 
و »ا�ش داين نخالطو« و كذا »خبي 
�رشك« و »عيب عليك انتي مهنية« 

و »جات ال�شتا و جات الرياح«.
جنمة،  �شاهدت  رحلتها،  وخالل 
الفن  يف  درو�شا  تتلقى  كانت  التي 
و االأدب، مو�شيقى االندل�ش تتطور 
ب�شكل متزامن مع م�شوارها الذي 
الوقوع  من  خالله  من  متكنت 
الذي  ا�شماعيل  ال�شاب  حب  يف 
التقت به يف منطقة القبائل حيث 
الن�شج  يف  االخري  هذا  �شاعدها 
»ر�شول  اأ�شبحت  ان  اىل  اكرث 

االأمل و احلب و التقا�شم«. واختار 
املاي�شرتو خليل بابا احمد، الذي 
افراد  على  ال�شوء  ت�شليط  اراد 
املتخرجني  املو�شيقية  فرقته 
عليها  اأ�رشف  التي  االق�شام  من 
ال13  الطبعة  خالل  االخري  هذا 
 25-18( اجلزائر  ملهرجان 
هذا  يختتم  ان   ،)2018 دي�شمرب 
ال�شخ�شية  باإحدى موؤلفاته  احلفل 
التي جتاوب معها اجلمهور كثريا.

»جنمتي«  احلفل  هذا  تنظيم  ومت 
طرف  من  اأحمد  بابا  للماي�شرتو 
اأوبرا اجلزائر حتت اإ�رشاف وزارة 

الثقافة.

افتتاح مهرجان جر�س للثقافة والفنون بالأردن
اجلاري  جويلية   18 يوم  انطلق   
والفنون،  للثقافة  جر�ش  مهرجان 

يف دورته الـ 34 يف االأردن.
الفنانني  من  عدد  وي�شارك 
و�شهرات  ليايل  اإحياء  يف  العرب 
  27 حتى  املمتد  املهرجان، 
جويلية اجلاري من بينهم التون�شي 
نان�شي  واللبنانية  بو�شناق  لطفي 
منري،  حممد  وامل�رشي  عجرم 
النحا�ش،  ومكادي  ع�شاف  وحمد 
وعبري نعمة، ونداء �رشارة، وفرقة 
اال�شكندرية،  اأوبرا  وفرقة  نايا، 
االفتتاح  حفل  ويحي  وغريهم، 

االأردين عمر عبد الالت.
املختلفة  الفعاليات  عدد  ويبلغ 
فعالية   160 املهرجان  خالل 
عدد  على  وتتوزع  وفنية،  ثقافية 
حتديثها  مت  التي  امل�شارح  من 
الفعاليات  ال�شتقبال  وترميمها 
اجلديدة والتقليدية مثل »امل�رشح 
فعالية   20 ي�شهد  الذي  اجلنوبي«، 
والعربية  االأردنية  االأغنية  لنجوم 

اإ�شافة لفرقة نادي اجليل اجلديد 
م�رشح  و�شهد  الرّواد.  وفرقة 
»ال�شوت وال�شوء« مهرجاناً خا�شاً 
»اآرمت�ش«  م�رشح  وعلى  بال�شينما، 
وفعاليات  للدمى  م�رشح  عن 
وعرو�شاً  بالت�شكيل،  احتفت 
لفرقة اأوكرانية، وعر�ش »مقامات 
الفحي�ش  وفرقة  القد�ش«، 
و«املو�شيقى  »درم«  وفرقة  وزها، 

»ال�شاحة  ت�شهد  بينما  جتمعنا«. 
الرئي�شية« التي تُعترب القلب الناب�ش 
فرقة   25 م�شاركة  للمهرجان، 
و�شيكون  وعاملية،  وعربية  حملية 
د.  للمو�شيقار  ب�شيمفونية  اخلتام 
غادة  واملطربة  �شكرية،  هيثم 
االأم�شيات  اإىل  اإ�شافة  عبا�شي، 
ال�شعرية والندوات داخل العا�شمة 
من  نخبة  وبح�شور  وخارجها 

املبدعني واملثقفني العرب.
العام  هذا  املهرجان  وي�شعى 
الثقافة  مفهومي  على  للرتكيز 
من  العديد  حيث  والفنون، 
الفعاليات الثقافية ال�شيما فعاليات 
االطفال  م�رشح  ومنها  االطفال، 
بواقع 12 م�رشحية وم�رشح الكبار 
وم�رشح  م�رشحيات،   8 بواقع 
ال�شينما لالأفالم  ال�شوء ومهرجان 
 25 فيه  ي�شارك  والذي  الق�شرية 
حتكيم  بلجنة  له  وم�شابقة  فيلماَ، 
املهرجان  و�شي�شتمل  عربية. 
حول  يدور  ما  منها  ندوات،  على 
الدراما  حول  واأخرى  القد�ش، 
رابطة  مع  التعاون  على  والفن، 
الربامج  يف  االردنيني  الكتاب 
 25 فيها  �شي�شارك  التي  الثقافية 
عربياً  �شاعراً   12 منهم  �شاعرا 
بحيث تقام فعالياتهم يف عدد من 
للعا�شمة  باالإ�شافة  املحافظات، 
عمان، وبرنامج اآخر جلمعية احتاد 

الكتاب واالأدباء االأردنيني بعمان.
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جديدة تقنية  بتحفة  الكهربائية  ال�سيارات  عامل  تدخل  كيا 

م�ؤخرا  كيا  ا�ضتعر�ضت 
 Niro" الكهربائية  �ضياراتها 
طرحها  املنتظر   "EV
العام  خريف  الأ�ض�اق  يف 

اجلاري.
ال�رشكة  يف  اخلرباء  ويت�قع 
هذه  تلقى  اأن  امل�ضنعة 
يف  كبريا  رواجا  ال�ضيارة 

ال�ض�ق الأمريكية والأوروبية، 
ي�ل�ن فيها  النا�س  بداأ  والتي 
بال�ضيارات  كبريا  اهتماما 

الكهربائية ال�ضديقة للبيئة.
تطرح  اأن  املنتظر  ومن 
بن�ضختني،  ال�ضيارة  هذه 
مبحرك  مزودة  الأوىل 
اأح�ضنة،   204 بعزم  كهربائي 

وبطاريات بقدرة 64 كيل�اط 
قطع  على  وقادرة  �ضاعة، 
ال�احدة،  بال�ضحنة  كلم   380
ف�ضتاأتي  الثانية  الن�ضخة  اأما 
ح�ضانا   135 بعزم  مبحرك 
 39.2 بقدرة  وبطاريات 
لقطع  تكفي  �ضاعة،  كيل�اط 
بال�ضحنة  كلم   240 م�ضافة 

ال�احدة.
ك�ريا  يف  كيا  خرباء  وي�ؤكد 
تلقت  ال�رشكة  اأن  اجلن�بية 
 5000 من  اأكرث  الي�م  حتى 
ال�ضيارة،  هذه  ل�رشاء  طلب 
ت�ضلم  اأن  املنتظر  ومن 
خريف  ملالكيها  ال�ضيارات 

العام اجلاري.

يف اأوىل جتارب القيادة الر�سمية

 G-Class مر�سيد�س
2019 تثري الإعجاب

مر�ضيد�س G-Class اجليل 
بت�ضميم  حتظى  اجلديد 
ديناميكي  واأداء  جديد 
وتقنيات  حمدث  ه�ائي 
اأف�ضل وداخلية اأكرث فخامة، 
اأف�ضل حاليا  اأن ال�ضيارة  كما 
الت�ضاري�س  مع  تعاملها  يف 

ال�عرة.
للبع�س  �ضمحت  مر�ضيد�س 
للتاأكد  ال�ضيارة  باختبار 
التي  التح�ضينات  من 
ومقارنتها  عليها  طراأت 
اأن  ويُذكر  املا�ضي،  باجليل 
ن�ضختني  �ضت�فر  مر�ضيد�س 
 G63 هما   ،G-Class من 
الأ�ضا�ضية،   G500و الرائدة 
الن�ضخة  عن  النظر  وبع�س 
�ضرتى  تختارها،  قد  التي 
�ض�اًء  اأو�ضع  داخلية  م�ضاحة 
اأو اخللف، واإن مل  يف الأمام 
يف  روفر  لرينج  مماثلة  تكن 

 G-Class الـ  لأن  الراحة، 
تظل اأكرث عملية من �ضيارات 
التي  الربيطانية   SUV
ت�ضتهر برتكيزها الكبري على 

الفخامة.
ال�ضيارة  اأداء  حت�ضن  وقد 
ناحية  يف  خا�ضة  كذلك، 
الأكرث  والت�جيه  الت�ضارع 
ت�ضتمر  ولكن  ا�ضتجابًة، 
اأثناء  الرياح  �ض�ت  م�ضكلة 
ب�ضبب  امل�رشعة  القيادة 
امل�ضتقيم،  الأمامي  الزجاج 
اأهداأ  اعتبارها  ميكن  ولكن 

من �ضابقيها.
 G500 بني  للف�ارق  بالن�ضبة 
الرائدة،   G63و الأ�ضا�ضية 
فتحظى الأخرية بنظام تعليق 
اأكرث ثباتا واأداء اأف�ضل اإجمال 
واإن  امل�ضتقيم..  الت�ضارع  يف 
بالفعل  �رشيعة   G500 تظل 

SU بالن�ضبة ل�ضيارة

جتربة قيادة �سيارة كيا K900 2019 اجليل الثاين 
الك�رية  ال�ضيارات  �ضانعة  قّدمت 
 K900 �ضيارتها  م�ؤخراً  كيا  اجلن�بية 
اجلديدة  �ضابقاً”  “ك�ري�س   2019
لل�ضيارات  ني�ي�رك  معر�س  يف  كلياً 
جذرية  تغيريات  مع  اأتت  وقد   ،2018
ال�ضابق ملناف�ضة  باملقارنة مع جيلها 
ا�ضم  ا�ضبح  حيث  واليابانيني  الأملان 
يف  اأما   K900 ه�  العاملي  ال�ضيارة 

.K9 ك�ريا فه� بنف�س ال�ضم ال�ضابق

نظرة عامة
بالأ�ضا�س، �ضيارة ك�ري�س كانت جتربة 
قطاع  يف  الك�رية  ال�ضيارات  �ضانعة 
على  بناًء  الفاخر،  الكبري  ال�ضيدان 
نح�  م�جهاً  كان  الأول  جيلها  ذلك، 
على  الدلئل  واأكرب  املحلية،  ال�ض�ق 

�ضكلها  ت�ضميم  يف  يت�ضح  كان  ذلك 
ال�ضابق.

يف  جناحا  ال�ضيارة  حققت  بالفعل، 
ك�ريا اجلن�بية وعلى ال�ضعيد العاملي 
مع ذلك مل حتقق جناحاً يذكر، وهذا 
لتغيريه،  جه�دها  ال�رشكة  بذلت  ما 

وحت�يل ك�ري�س اإىل “منتج عاملي”.

اخلارجية
بال�ضابق  مقارنة  م�ضدود  ت�ضميمها 
بالرغم من اأنها اأط�ل، وتاأتي ال�اجهة 
خلية   176 من  مك�ن  ب�ضبك  الأمامية 
على �ضكل ج�هرة مع م�ضابيح اأمامية 
ب�ضكل  فيها  الإ�ضاءة  تتميز  وخلفية 
مزدوج LED مع امتدادها للج�انب، 
كما اأن غطاء املحرك ط�يل، ال�ضقف 

باأناقة،  ينحدر نح� اخللفية الق�ضرية 
بالإ�ضافة اإىل ذلك فالع�اميد اجلانبية 
بكثافة  م�ضتخدم  والكروم  بارزة 
ال�ضيارة  يعطي  ما  اخلارجية،  باأنحاء 

هيبة متّيزها ك�ضال�ن فاخرة.

الداخلية
املق�ض�رة،  يف  اأبدعت  كيا  حقيقة، 
الب�ضاطة”،  “لغة  فيها  اتبعت  حيث 
اجلل�د  اأفخم  من  تتاألف  فهي  وبذلك 
ت�افر  مع  واملعادن،  والأخ�ضاب 
بينها  الفر�س  لل�ن  خمتلفة  خيارات 
البني  القامت،  البني  الأ�ض�د،  الأحمر، 
الك�ن�ض�ل  مركز  يف  ويقع  الفاحت 
العالمة  من  �ضاعة  ال��ضطي 
لكروا،  م�ري�س  الفاخرة  ال�ض�ي�رشية 

 17 بـ  ليك�ضك�ن  نظام  مت�فر  اأنه  كما 
�ضماعة 900 وات يقدم جتربة �ض�تية 
جم�ضمة، اإ�ضاءة حميطية بـ 64 درجة 
بانت�ن  معهد  مع  بالتعاون  خمتلفة 
ال�ضائق،  ملقعد  و�ضعية   20 لالأل�ان، 
الأمامي،  الراكب  ملقعد  و�ضعية   16
مع  اخللفية،  للمقاعد  و�ضعية   14

مميزات التدفئة والتربيد.

التقنيات
هي �ضيارة عالية التقنية، حيث لديها 
باأعلى  اإن�س   12.3 مل�ضية  �ضا�ضة 
للمعل�مات  ال��ضطي  الك�ن�ض�ل 
اإن�س   9.7 راأ�ضية  �ضا�ضة  والرتفيه، 
الزجاج  على  املعل�مات  تعر�س 
لعدادات  اإن�س   7 �ضا�ضة  الأمامي، 

اأندرويد  كاربالي،  اأبل  القيا�ضات، 
اأوت�، �ضحن ل�ضلكي لله�اتف الذكية.

لل�ضائق  امل�ضاعدة  ال�ضالمة  اأنظمة 
حميطية  روؤية  بينها  ط�يلة  قائمتها 
البقعة  عن  الك�ضف  درجة،   360 بـ 
احلارة،  يف  البقاء  م�ضاعد  العمياء، 
ال�ضطدامات  تفادي  م�ضاعد 
ت�ضتته،  عند  ال�ضائق  تنبيه  الأمامية، 
تتبع  باخللف،  امل�ضاة  مرور  تنبيه 
مثبت  بامل�ضار،  الأخرى  ال�ضيارات 

�رشعة ذكي متكّيف.
تقنية  هنالك  ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة 
الآمن”  “املخرج  ت�ضمى  جديدة 
والتي متنع فتح الأب�اب للركاب اإذا ما 
كانت هنالك �ضيارة تقرتب من املرور 

بجانب ك�ري�س.

مولد الطاقة
املحرك ه� نف�ضه املتاح يف �ضتينجر 
وجيني�ضي�س، تريب� مزدوج 3.3 لرت 6 
بجري  يت�ضل  ح�ضان   370 ق�ة  �ضلندر 
ير�ضل  �رشعات   8 من  اأوت�ماتيكي 
قيا�ضي  رباعي  دفع  نظام  اإىل  الق�ة 
عجلة  كل  على  الدوران  عزم  ي�زع 
العلم  مع  حاجتها،  ح�ضب  حدة  على 
اأن ال�ضيارة �ضابقا كانت تت�فر ح�رشاً 
اي�ضاً  لديها  اأن  كما  اخللفي،  بالدفع 
لرت   3.3 مبا�رش  حقن   V6 حمرك 
حقن   V6 والثالث  ح�ضان   282 ي�لد 
 315 ق�ة  ي�لد  لرت   3.8 �ضعة  مبا�رش 
لرت   5.0 �ضعة   V8 الرابع  اأما  ح�ضان 

ي�لد ق�ة 425 ح�ضان

ني�سان وتويوتا وهوندا 

�سراكة لتطوير بطاريات متطورة لل�سيارات الكهربائية
اأعلنت اأكرب �ضانعات ال�ضيارات اليابانية عن اإن�ضاء �رشاكة لت�رشيع عمليات تط�ير البطاريات “ال�ضلبة” لال�ضتخدام امل�ضتقبلي يف ال�ضيارات 

الكهربائية.
ني�ضان وه�ندا وت�ي�تا �ضيتعاون�ن مع معامل و�رشكات م�ضنعة للبطاريات لتط�ير بطاريات �ضلبة جديدة ت�ضمن الريادة اليابانية يف 

املجال.. وقد اأعلنت احلك�مة اليابانية عن دعمها املادي الكبري للمبادرة بح�ايل 14.6 مليار دولر.
ومتثل البطاريات ال�ضلبة حت�ضنا كبريا عن بطاريات الليثي�م اأي�ن امل�ضتخدمة حاليا يف امل�ديالت الكهربائية، لك�نها اأف�ضل يف كثافة الطاقة 

واأخف وزنا مع عدم احتياجها لل�ض�ائل الكهربائية املتعر�ضة للت�رشب، ما يجعلها اآمن واأ�ضهل يف الإنتاج واأرخ�س بكثري.
وت�ضتهدف ال�رشاكة اجلديدة اإنتاج بطاريات �ضلبة قادرة على دعم ال�ضيارات الكهربائية لـ 550 كيل�مرت لكل �ضحنة بحل�ل 2025، و800 

كيل�مرت بحل�ل 2030.
يف عام 2013، حازت ال�رشكات اليابانية على 70% من �ض�ق بطاريات ال�ضيارات ح�ل العامل، ولكن املناف�ضة الق�ية من ك�ريا اجلن�بية 

وال�ضني خف�ضت هذه احل�ضة ال�ض�قية اإىل 41% خالل ثالثة اأع�ام.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�ضفت �رشكة ت�ضنيع ال�ضيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �ضياراتها  اأول  �ضتك�ن  والتي  مازدا6  �ضيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�ضتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س ال�ضيارات الدويل يف ني�ي�رك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�ضخة  اأول  �ضتك�ن 
يف �ضيف العام احلايل 2019، كما �ضيك�ن اأ�ضحاب 

ال�ضيارات من هذا الن�ع قادرين على حتديث كار 
ف�ر  واختياري  كامل  ب�ضكل  اأوت�  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�ضيف و�رشحت  التحديث يف  اإ�ضدار 
�ضمن  �ضتك�نان  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�ضتي 
اإ�ضافات نظام الت�ضغيل الذكي امل�ج�د يف �ضيارات 
ال�رشكة Mazda Connected. يُذكر اأن م�قع 
دعم  ح�ل  بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية  ال�رشكة 

با�ضم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�ضيارة  املن�ضتني 
ال�رشكة يف املعر�س الدويل لل�ضيارات مل يتحدث 
ا�ضتغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�ضتخدمني كانت �رشكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�ضافة من�ضتي ق�قل واآبل يف العام املا�ضي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على ال�ضري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�ضيارة يف الأرا�ضي ال�عرة، وات�ضح اأنها ل�ضيارة "نيفا"، ف�ضال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�ضالم الرو�ضية البيالرو�ضية عن مناذج ع�ضكرية مط�رة ك�ضفت �رشكة "اأوت�فاز" الرو�ضية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �ض�لنيت�ضن�غ�ر�ضك يف �ض�احي ع�ضكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات الق�ات اخلا�ضة واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوت�فاز" �ضلمت 4 �ضيارات امل�ضافة بني قعرها والأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ضتخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�ضا�س "ك�رد" الثقيل. كما ميكن للم�ضاة، وميكن اأن ين�ضب فيها قاذف قنابل اأو ر�ضا�س اإن "نيفا" الع�ضكرية املط�رة خم�ض�ضة للدعم الناري وقال املقدم يف ق�ات املظليني اخلا�ضة، اأنات�يل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيل�مرت يف ال�ضاعة يف الأرا�ضي ال�عرة حيث ال�رشيع وال�ضتطالع، وزنها 750 كيل�غراما و�رشعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �ضيارة للتدخل م��ضك�.
ت�ضتهلك 12-15 لرتا من ال�ق�د.
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برجميات خطرية تعّطل 
حماية الكمبيوترات!

DR.« �رشكة  يف  اخلرباء  اأعلن 
برجميات  ظهور  عن   »WEB
الكمبيوتر  اأجهزة  تخرتق  خطرية 
اخلرباء  واأو�ضح  حمايتها  وتعطل 
عن  عبارة  الربجميات  هذه  اأن 
فريو�ضات اإلكرتونية خطرية من نوع 
Linux.« حتمل ا�ضم »Trojan «
واخلطري   ،»174.BtcMine
جهاز  اإىل  ت�ضل  عندما  اأنها  فيها 
الكمبيوتر تقوم بالبحث عن برامج 

 ، وتعطلها  الفريو�ضات  مكافحة 
اأخرى  فريو�ضات  بت�ضلل  وت�ضمح 
Linux.BackDoor.»نوع من 

Gates.9« اإىل الأجهزة.
مر�ضل  اأن  هو  ذلك  من  والأخطر 
ي�ضتعملها  قد  الفريو�ضات  هذه 
وجعله  ال�ضحية  جهاز  ل�ضتغالل 
ت�ضتخدم  حوا�ضب  �ضبكة  من  جزءا 
الإلكرتونية  العمالت  ملراقبة 

والتحكم ببيعها.

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �سركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�سفات مناف�سة وت�سميم 

ع�سري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�سركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا 
عند ع�ساق نوكيا، نظرا ملوا�سفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�سول ع�سوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�سيع 

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

- �سا�سة بحجم 6 بو�سات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�سل، حممية بزجاج مقاوم لل�سدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�سل وفتحة عد�سة 
.»f/2.0«

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

- اأجهزة ا�ست�سعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�سال -
- بطارية ب�سعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

ما الطرق التي يتبعها الهاكرز 
ال�صطياد �صحيتهم؟

عدد خرباء يف اأمن املعلومات بع�ض 
عليها  يعتمد  التي  والأدوات  الطرق 
اأجهزة  لخرتاق  الإنرتنت  قرا�ضنة 
والحتيال  الإلكرتونية  الآخرين 

عليهم.

االحتيال:

الكثري  يف  الإنرتنت  قرا�ضنة  يلجاأ 
عرب  الحتيال،  اإىل  الأحيان  من 
تبدو  النا�ض  اإىل  ر�ضائل  اإر�ضال 
الذين  املوقع  من  مر�ضلة  وكاأنها 
الإنرتنت،  على  ي�ضتخدمونه 
اإدخال  ال�ضخ�ض  من  فيها  ويطلبون 
وكلمة  الإلكرتونية  ح�ضابه  بيانات 
ويف  معينة،  روابط  عرب  الدخول 
بتلك اخلطوة  امل�ضتخدم  قيام  حال 
البيانات،  تلك  على  الهاكرز  يح�ضل 
احل�ضاب  لخرتاق  وي�ضتغلونها 
البيانات  على  واحل�ضول  الإلكرتوين 

التي يريدون.

الربجميات اخلبيثة:

الربجميات  على  الهاكرز  يعتمد 
ير�ضلونها  التي  اخلبيثة  الإلكرتونية 
اأجهزة  لخرتاق  الإنرتنت  عرب 
الربجميات  ولهذه  �ضحاياهم، 
العديد من الأ�ضكال والأنواع، فمنها 
الأجهزة  على  تتج�ض�ض  فريو�ضات 
يعطل  ما  ومنها  بها،  ت�رش  اأن  دون 

عمل الأجهزة كليا اأو جزئيا.

االبتزاز:

اأجهزة  اإىل  ير�ضل قرا�ضنة الإنرتنت 
تدعى  برامج  اأحيانا  �ضحاياهم 
عن  عبارة  وهي  الفدية«،  »برامج 
الأجهزة،  تخرتق  خبيثة  برجميات 
وتعطل عملها ب�ضكل موؤقت، وتطلب 
من �ضاحب اجلهاز حتويل مبالغ مالية 
الأخري  يقوم  اأن  لقاء  املخرتق  اإىل 
الطبيعي،  و�ضعه  اإىل  اجلهاز  باإعادة 
نف�ضه.  الخرتاق  برنامج  عن طريق 
الأعطال  النا�ض من  ي�ضتكي  وكذلك 
التي ت�ضيب هواتفهم جراء تعر�ضها 
عانوا  من  ن�ضبة  ت�ضل  حيث  للماء، 
و%22   ،%26 اإىل  امل�ضكلة  تلك  من 
ا�ضطروا  اأي�ضا  الهواتف  مالكي  من 
ولو ملرة  هاتفهم  بطارية  ل�ضتبدال 
واحدة. ومن امل�ضاكل ال�ضائعة اأي�ضا، 
الأرقام  ت�ضري  الهواتف، حيث  �ضياع 
النا�ض  من   %40 من  اأكرث  اأن  اإىل 
جيبهم  من  وقع  اأو  هاتفهم  اأ�ضاعوا 
ينتبهوا.  اأن  دون  واحدة  ملرة  ولو 
منها  يعاين  التي  امل�ضاكل  واأكرث 
لالإح�ضائيات   وفقا  الهواتف  مقتنو 
�ضبيل  على  الأمريكيني  66%من 
املثال تعر�ضوا ولو ملرة على الأقل 
 %27 ونحو  هاتفهم،  �ضا�ضة  لك�رش 
الهاتف  �ضا�ضة  بخد�ض  قاموا  اأي�ضا 

وا�ضطروا ل�ضتبدالها.

ت�صريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�ضوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ض  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�ضفات  �ضياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�ضل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�ضيزود  الأ�ضواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�ضوائي  و�ضول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ض  من  كما 
بدقة  العد�ضة  ثنائية  اأ�ضا�ضية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�ضل،   13+16
لل�ضورة  ممتازة  جودة  ت�ضمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�ضا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�ضل. 
ميللي   3700 ب�ضعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�ضية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�ضحن ال�رشيع، و�ضا�ضته �ضتاأتي بحجم 

6.2 بو�ضة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�صتك�صف” يف تطبيقها 
على اآيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

التنفيذي  الرئي�ض  وج�ضيكي  �ضوزان  ك�ضفت 
بتطوير  �ضتقوم  ال�رشكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
املحتوى  �ضناع  اأجل  من  املزايا  بع�ض 
وامل�ضتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�ضتك�ضف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�ضاهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�ضيات 

الفيديو.
 Creator قناة  عرب  اخلرب  عن  الإعالن  مت 
اأبرزتها  التي  نف�ضها  القناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  اآخر  يف  وج�ضيكي 

ت�ضغيله  يتم  الذي  الر�ضمي”  “غري  امل�ضدر 
بوا�ضطة موظفي يوتيوب.

ال�ضتك�ضاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد الختبار حالًيا على ن�ضبة 1 باملائة 
فقط من م�ضتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�ض  اأو  اآي  الت�ضغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
التجريبية  املجموعة  �ضمن  كنت  اإذا  اأما 
ف�ضتالحظ اأن �رشيط التنقل ال�ضفلي يف التطبيق 
التبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�ضرتى  وال�ضرتاكات،   Trendingو الرئي�ضية، 
الرئي�ضية وال�ضتك�ضاف  ال�ضفحة  بدلً من ذلك 

وال�ضرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�ضتك�ضف
يف تزويد م�ضتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�ضاهدة  العر�ض  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�ض�ضة  الفيديو  تو�ضيات 
بن�ضاط العر�ض ال�ضابق و�ضلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�ضاء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

الختيار املتجان�ض للمحتوى املو�ضى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�صتثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ضاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�ضابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�ضومي كيمي�ضيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

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

الذكية.

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

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

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

.Dragalia Lost
بالو�ضع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ضاب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �ضاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �ضنوات  عن  عو�ضاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

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

موقعها االإلكرتوين عن اكت�ساف اأكرث 
من 10 تطبيقات �سارة بالهواتف الذكية 

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

وقال االأخ�سائيون اإن قرا�سنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�سلل وزراعة برامج �سارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�سا حتت ا�سم 
»Sonvpay«، يت�سلل عرب اإ�سعارات 

�سامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�سل 
تنبيها للم�ستخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�سرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ال ي�سعر م�ستخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�سيدة، ي�ستخدم الهاكرز 

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

.»SMS«
وي�سمح هذا الت�سلل اخلطري للهاكرز 

ب�سحب النقود مبا�سرة من ح�ساب الهاتف، 
ويف الوقت نف�سه، لن يجد امل�ستخدمون 

اأي اأثر لعملية االحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�سائل املر�سلة.



م.�س

ان  ت�رصيح  يف  ال�شيخ  اأو�شح  و 
�شت�شتقبلهم  الذين  احلجاج  عدد 
البعثة »يقدر ب 17.000 حاج اأما 
ف�شت�شتقبل  ال�شياحية  الوكاالت 
اإىل  اأ�شار  حاج«و   18.000
تخ�شي�ص 23 فندقا الإقامة حجاج 
باالإ�شافة  املكرمة  مبكة  البعثة 
الإقامة  اأخرى  جمموعة  اإىل 
موؤكدا  ال�شياحية  الوكاالت  حجاج 
و  االإر�شادات  »ت�شمن  البعثة  اأن 
ذلك  يف  مبا  احلجاج  لكل  الفتوى 

حجاج الوكاالت«.
اأما فيما يتعلق باخلدمات ال�شحية 
م�شلحة  لديها  البعثة  اأن  قال 
املجد+  +�شيف  بفندق  مركزية 
�شحية  فروع  خم�شة  جانب  اىل 
احلجاج   كثافة  فيها  روعي  اأخرى 

اجلارية  التح�شريات  وبخ�شو�ص 
ملنا�شك  احل�شن  ال�شري  ل�شمان 
احلج لفت ال�شيخ اإىل عقد لقاءات 
و  روؤ�شاء  ت�شم  يوميا  تن�شيقية 
يتم خاللها طرح  الفروع  م�شوؤويل 
التي  احللول  و  االإ�شكاالت  كل 
تقارير  تقدمي  و  فرع  كل  يتلقاها 

حول الو�شعية وتتمثل هذه الفروع 
يف الفرع القن�شلي و الفرع الطبي 
و  االإر�شاد  و  املدنية  احلماية  و 
باالإ�شافة  املتابعة  و  االإعا�شة 
االأنظمة  كفرع  مكملة  فروع  اإىل 

املعلوماتية .
فرع  رئي�ص  �رصح  جهته  من 

اأحمد  مبكة  التغذية  و  االإعا�شة 
نظام  »اعتمدنا  قائال  العطراوي 
و  ال�شباح  –فطور  الوجبتني 
االإمكان  بقدر  وحاولنا  امل�شاء- 
اجلزائري  الذوق  نراعي  اأن 
من  الوجبات  درا�شة  يتم  حيث 
االأخذ  مع  طبيا  خمت�شني  طرف 
احلريرات  ن�شبة  االعتبار  بعني 
ن�شعى  كما   ، للحاج  ال�رصورية 
غريها  و  الت�شمم  حوادث  لتفادي 
توزيع  كيفية  مراعاة  جانب  اإىل 

الوجبة كما و نوعا«.
و اأ�شار اإىل اأن »االإعا�شة متواجدة 
بها  يتواجد  التي  الفنادق  بكل 
احلجاج �شواء كانت تابعة للديوان 
الوطني للحج و العمرة اأو الوكاالت 
اإن�شاء  مت  بانه  مذكرا  ال�شياحية« 

هذا الفرع بالديوان �شنة 2015 .

مكة املكرمة

ا�ستقبال 271 حاجا جزائريا 

جامعة وهران 1 » احمد بن بلة«

 و�سع �سوابط للعالقات بني مكونات 
الأ�سرة اجلامعة 

تيزي وزو

 حملة حت�سي�سية للوقاية من حوادث املرور

�سحيفة »وول �سرتيت 
جورنال«

وا�سنطن تر�سل 
مئات الع�سكريني 

لل�سعودية 
جورنال«  �شرتيت  »وول  �شحيفة  اأفادت 

اإر�شال  يف  �رصعت  املتحدة  الواليات  باأن 

�شمن  ال�شعودية،  اإىل  الع�شكريني  مئات 

املخاطر  ملكافحة  الرامية  جهودها 

االإقليميني  وحلفائها  اإيران  عن  ال�شادرة 

اليوم  ن�رصته  تقرير  يف  ال�شحيفة  ونقلت 

تاأكيدهم  اأمريكيني  م�شوؤولني  عن  اجلمعة 

اإن«  اإن  به �شبكة »�شي  اأفادت  اأن  ما �شبق 

عن خطة البنتاغون لن�رص ما ي�شل اإىل 500 

ع�شكري اأمريكي يف قاعدة االأمري �شلطان 

كم   150 نحو  بعد  على  تقع  التي  اجلوية 

القوات  واأغلقتها  الريا�ص  غربي  جنوب 

ا�شتخدمتها  اأن  بعد  االأمريكية عام 2003 

اإبان  رئي�شية يف عملياتها اجلوية  كقاعدة 
حرب اخلليج الثانية وغزو العراق.

القيادة  قائد  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 

املركزية للجي�ص االأمريكي اجلرنال كينيث 

ماكينزي طلب من البنتاغون يف وقت �شابق 

ال�رصق  قواته يف  تعزيز  اجلاري  العام  من 

على  اخلليج،  منطقة  وخا�شة  االأو�شط 

اأمريكية  ا�شتخباراتية  تقارير  خلفية ورود 

»اخلطر  زيادة  عن  تتحدث  اأبريل  يف 
االإيراين« على الع�شكريني االأمريكيني.
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دار الثقافة بالبويرة

توا�سل تظاهرة رواق 
الفن الت�سكيلي

 « زعموم  »علي  الثقافة  بدار  تتوا�شل 
الفن  رواق  تظاهرة  فعاليات  البويرة  مبدينة 
والتي  كاملة  اأ�شابيع   3 مدار  على  الت�شكيلي 
ت�شهد م�شاركة عديد الفنانني الت�شكليني من 
خمتلف مناطق الوطن ، ويف ال�شياق عر�شت 
الفنانة الت�شكيلية » كرمية قراين حرم ع�شلة 
وجمال  احلياة  فيها  جت�شد  فنية  لوحات   «
ال�شادقة  واالأحا�شي�ص  واالإن�شانية  الطبيعة 
املجتمع  تغيري  يف  اأملها  عن  عربت  والتي   ،
نافذة  يعترب  الذي  الت�شكيلي  للفن  اجلزائري 
روح  يجمع  االجتماعية  احلياة  على  مطلة 
االأخوة واالإن�شانية ب�شفة عامة ، واىل جانب 
»غجاتي  االأ�شتاذين  من  كل  عر�ص  هذا 
بوعافية   « و  �شطيف  والية  من   « م�شطفى 
بوزيد » من البويرة لوحات تعرب عن خمتلف 
هذا   ، الوطن  وجمال  احلياتية  املوا�شيع 
الفنانني  لهوؤالء  فر�شة  الف�شاء  هذا  ويعترب 
لهذا  املحب  اجلمهور  ولقاء  اأعمالهم  الإبراز 

الفن .
اأح�سن مرزوق

بكالوريا 2019 

ن�سبة النجاح بلغت 
54,56 باملائة  

بلغت ن�شبة النجاح يف �شهادة البكالوريا )دورة 
جوان( لهذه ال�شنة 54،56 باملائة، ح�شب ما 

علم لدى وزارة الرتبية الوطنية.

تيبازة

طوارئ ب�سبب 
ظهور بعو�ض النمر

اإ�شالح  و  ال�شكان  و  ال�شحة  مديرية  دعت 
لتكثيف  املحلية  اجلماعات  امل�شت�شفيات 
حمالت مكافحة البعو�ص عقب ت�شجيل ظهور 
بعو�ص النمر عرب بلديتني، ح�شب ما اأفاد به 
مدير القطاع و اأو�شح جا�شيم توفيق عمراين 
املحلية  اجلماعات  اأبلغت  م�شاحله  ،اأن 
ب�رصورة تكثيف و م�شاعفة حمالت مكافحة 
البعو�ص عقب ت�شجيل بع�ص احلاالت ببلديتي 

تيبازة و قوراية كاإجراء وقائي احرتازي.
احلاالت  اأن  لل�شحة  املحلي  املدير  �شدد  و 
اأن  القلق على اعتبار  امل�شجلة »ال ت�شتدعي 
بعو�ص النمر ال يت�شبب يف م�شاعفات خطرية 
ت�شجيل  فارق  ماعدا  االإن�شان  �شحة  على 
ح�شا�شية حادة و نقاط اأكرث احمرارا مقارنة 

بالبعو�ص العادي«.

النار تدمر 4260 هكتارا 
من الغابات

احلر  مو�شم  بداية  منذ  النريان  اأتلفت 
حوايل 4260 هكتارا من الرثوة الغابية عرب 
الوطن، ح�شب ما �رصح به بوالية اأم البواقي 
و  حممودي  علي  للغابات،  العام  املدير 
اأو�شح حممودي، يف ت�رصيح لل�شحافة على 
املحلية  ال�شلطات  رفقة  اإ�رصافه  هام�ص 
على اإعطاء اإ�شارة انطالق الرتل املتحرك 
ملكافحة احلرائق التابع ملحافظة الغابات 
و احلماية املدنية انطالقا من جبل �شيدي 
ارغي�ص باأم البواقي، اأن اندالع 578 حريقا 
اإىل  ال�شيف  ف�شل  حلول  منذ  الوطن  عرب 
 4260 اإتالف  يف  ت�شبب  قد  اليوم  غاية 

هكتارا من الغابات.
تاأتي  تي�شم�شيلت  والية  باأن  ذكر  اأن  بعد  و 
يف ال�شدارة من حيث حرائق الغابات خالل 
�شنة 2019 و التي مت فيها –ح�شبه- ت�شجيل 

اإتالف 1126 هكتارا.

تلم�سان
ا�ستالم 24 موؤ�س�سة جديدة 

املو�سم املقبل 
اأ�رصف وايل والية تلم�شان علي بن يعي�ص على 
الفاعلني من  كافة  الوالية  �شم  اجتماعا مبقر 
روؤ�شاء البلديات والدوائر واملدراء التنفيذيني و 
كذا ممثلني عن قطاع الرتبية بالوالية،  حيث مت 
من خالله درا�شة و تباحث ال�شبل املثلى التي من 
�شاأنها اإجناح الدخول املدر�شي املقبل .  وبعد 
و  القطاع  واقع  حول  مف�شل  تقدمي عر�ص 
تعزيز  �شبيل  يف  املتخذة  التدابري  جممل 
ال�شيد  اأ�شدى   ، بالوالية  الرتبوية  املنظومة 
الوايل تعليمات جد �شارمة لل�شادة احل�شور كل 
بح�شب امل�شوؤولية من اأجل العمل مع املتابعة 
احرتام  ملدى  امليدانية  و  الدائمة  الرقابة  و 
التعليمات املقدمة يف هذا االإطار �شيما  �شري 
 ، االإطعام،   ، بالنقل املدر�شي   ، تعلق  ما  منها 

ال�شحة  التمدر�ص،  منحة  املدر�شي،  الكتاب 
و  البد  الذي  التمدر�ص  كذا حميط  و  االأمن  و 
ال�شالمة  معايري  و  �رصوط  لكافة  ي�شتجيب  اأن 
البيئية و ال�شحية و النف�شية، مع �شد و تدارك 
اأن  االآن. كا�شفا  كل االختالالت امل�شجلة حلد 
الوالية �شت�شتفيد من 24 موؤ�ش�شة جديدة خالل 
تعزيز  اجل  من  املقبل  املدر�شي  الدخول 
الذي  االكتظاظ  على  والق�شاء  القطاع  هياكل 
االأ�شغال  بها  انتهت  منها   10 الوالية  ت�شهده 
جاهزة  لتكون  جيدة  بوثرية  ت�شري  اأخرى  و14 
املنتظر  من  حيث   ، املدر�شي  الدخول  مع 
و18  متو�شطات  ا�شتالم  03 ثانويات  و04 

مدر�شة ابتدائية  و10 مطاعم مدر�شية  .
حممد بن ترار

فرن�سا

»رونالدو مزيف« 
يتحدى ال�سرطة 

مبو�سيقى جزائرية! 
التوا�شل  مواقع  م�شتخدمو  تداول 
يظهر  فيديو  مقطع  االجتماعي 
رجل  اأمام  مير  وهو  االأ�شخا�ص  اأحد 
�رصطة فرن�شيني كانوا ب�شدد مكافحة 
ا�شتفزازهم  وحاول  �شغب،  اأعمال 
�شاخبة  جزائرية  مو�شيقى  باإطالقه 
ال�شدر  عاري  �شابا  املقطع  ويظهر 
يده  يف  يحمل  رونالدو  طريقة  على 
اأغنية  اأنه مكرب �شوت يطلق  يبدو  ما 
»زوايل وفحل« )اأنا فقري لكنني �شهم(، 
اأي  ال�رصطة  كما مل ي�شدر عن رجال 
ورجح  ال�شاب  ت�رصف  جتاه  فعل  رد 
يكون  اأن  املقطع  مع  املتفاعلون 
انت�شارات  اأحد  بعد  �شجل  الفيديو 
فريق كرة القدم اجلزائري يف بطوبة 

كاأ�ص اإفريقيا.
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مت ا�ستقبال الفوج الأول من احلجاج اجلزائريني مبكة املكرمة و الذي يتكون من 271 حاجا  ومتت 
عملية ال�ستقبال على م�ستوى مقر البعثة من طرف رئي�س مركز مكة املكرمة ال�سيد حممد ال�سيخ.

اأعلن مدير جامعة وهران 1 » احمد بلة« عبد 
املو�شم  اختتام  حفل  خالل  زيان  بن  الباقي 
خالل  �شيتم  اأنه    2019/2018 اجلامعي 
�شوابط  و�شع  املقبل  اجلامعي  املو�شم 
اجلامعية  االأ�رصة  مكونات  بني  للعالقات 
التي  الكلمة  يف  زيان  بن  الباقي  عبد  قال  و 
بقاعة  نظم  الذي  احلفل  افتتاح  يف  القاها 

املحا�رصات »تالحيت بخلوف« مبجمع مراد 
و  املحلية  ال�شلطات  بح�شور  طالب،  �شليم 
املو�شم  من  ابتداء  نعتزم  اجلامعية«  االأ�رصة 
اجلامعي املقبل ت�شكيل هيئة للتفكري لو�شع 
�شوابط للعالقات داخل اجلامعة قائمة على 
اال�رصة  مكونات  كل  بني  املتبادل  االحرتام 

اجلامعية«.

املرورية  لل�شالمة  الوالئي  املكتب  اأطلق 
لتيزي وزو  اأم�ص، حملة حت�شي�شية حتت �شعار 
التزموا  مرور،  حوادث  بدون  �شيف  لعطلة   «
تيزي  املكتب  رئي�شة  ال�شري«،ح�شب  بقواعد 
يف  انخفا�ص  اإىل  اأ�شارت  التي  نعيمة  بوعلي 
االأوىل  اأ�شهر  اخلم�شة  خالل  املرور  حوادث 
كل  اال�شطياف من  مو�شم  اأن  2019 ومبا  من 
�شبكة  للمركبات عرب  كبرية  ي�شهد حركة  �شنة 
خا�شة  وزو  تيزي  بلديات  جميع  يف  الطرق، 
حيث  تقزيرت  و  اأزفون  غرار  على  ال�شاحلية 
طويلة  م�شافات  على  تتم  التنقالت  هذه  اأن 

االأمن  على  املوؤثرات  من  العديد  وترافقها 
املروري، كالقيادة حتت تاأثري التعب واالإرهاق 
اأطلق  كعادته  الوالئي  املكتب  فاإن  والنعا�ص 
�شيف  لعطلة   « �شعار  حتت  حت�شي�شية  حملة 
املتحدثة  واأكدت  مرور«  حوادث  بدون 
االأمن  ميدان  يف  املبذولة  املجهودات  »اأن 
الدرك  وحدات  ال�رصطة  طرف  من  املروري 
االإيجابية  النتائج  عرب  جلياً  تظهر  الوطني، 
خالل  املرور  حوادث  انخفا�ص  يف  املتمثلة 

اخلم�شة اأ�شهر االأوىل من �شنة 2019،
ح- كرمي

اأبرز ميزات »تويرت« 
اجلديد

اإ�شدار  تعديل  عن  الفائت  »تويرت«  اأعلنت 
على  للعمل  املخ�ش�ص  االإلكرتوين  تطبيقها 
اأن  »تويرت«  يف  اخلرباء  واأو�شح  احلوا�شب 
الن�شخة  جعلت  اأطلقوها  التي  التعديالت 
املخ�ش�شة للحوا�شب اأكرث ع�رصية، وتتما�شى 
واالأجهزة  للهواتف  املخ�ش�شة  الن�شخ  مع 
التعديالت  حملته  ما  اأبرز  ومن  الذكية 
خلفية  لون  تغيري  من  متكينه  هو  للم�شتخدم 

ال�شا�شة، والتحكم بحجم اخلط واألوانه.
على  �رصيط  اجلديد  االإ�شدار  يف  ظهر  كما 
اجلانب االأي�رص من ال�شا�شة لعر�ص االإ�شعارات 
لـ  االأ�شا�شية  بامليزات  تتحكم  التي  واالأزرار 
وامللفات  الر�شائل  قوائم  واإظهار  »تويرت«، 
االإ�شدار  اأن  »تويرت«  وذكرت  ال�شخ�شية 
اجلديد مل ي�شل اإىل جميع امل�شتخدمني بعد، 

و�شيظهر لهم بالتدريج.

  تنظم على 3 دفعات بامل�سيلة 

1600 طفل ي�ستفيدون 
من املخيمات

 ال�سيفية ببجاية   
املخيمات  اأطفال  من  االأوىل  الدفعة  انطلقت 
ال�شيفية لوالية امل�شيلة من اأمام مقر الوالية نحو 
�شواطئ والية بجاية ، وفقا ملا اأفادت به م�شالح 
الطابع  ذات  العملية  هذه  تنظم  امل�شيلة  والية 
لكل  الت�شامني على 3 دفعات مبعدل 499 طفل 
دفعة، ترتاوح اأعمارهم ما بني �شت �شنوات و13 
�شنة منها 172 طفل من ابناء احلر�ص البلدي و27 
طفل من ابناء الزاويا وينحدر االأطفال املعنيون 
واملعزولة  النائية  املناطق  من  العملية  بهذه 
بالوالية حيث �شيق�شون فرتة مدتها 15 يوما مت 
الأجل  والب�رصية  املادية  الو�شائل  جميع  ت�شخري 
ذلك وتتيح هذه املخيمات ال�شيفية فر�شة اأمام 
اأطفال امل�شيلة بتمتع بزرقة البحر ون�شيمه العليل 
وكذا باملناظر الطبيعية اخلالبة التي تتميز بها 
تاأطري  الوطن و�شي�رصف على  هذه املنطقة من 
العملية من�شطني ذوي خربة يف جمال املخيمات 
ا�شتفاد  امل�شيلة  والية  فان  لال�شارة  ال�شيفية 
اطفالها من املخيمات ال�شيفية اي�شا من م�شالح 
ال�شباب والريا�شة ب600 طفل وم�شالح  مديرية 
من  طفل  ب400  االجتماعي  الن�شاط  مديرية 
مبجموع  والرتفيه  الطلق  الهواء  رابطة  تنظيم 
لالطفال  الكلي  املجموع  لي�شبح  طفل   1000
امل�شتفيدين من املخيمات ال�شيفية 2600 طفل 

عبدالبا�سط بديار من بلديات والية امل�شيلة .

جامعة تيارت  

ا�ستالم 2.000 
مقعد بداية املو�سم 

اجلامعي القادم
بيداغوجي  مقعد   2.000 تيارت  جامعة  ت�شتلم 
القادم ح�شبما  بداية املو�شم اجلامعي  جديد مع 
اأعلن عنه مدير جامعة ابن خلدون، ال�شيخ بلف�شل 
اأن جامعة تيارت �شت�شلم 2.000  اأو�شح بلف�شل  و 
اجلامعي  املو�شم  بداية  مع  بيداغوجي  مقعد 
القادم خا�شة بكلية العلوم االإقت�شادية و التجارية 

بالقرب اجلامعي باملنطقة ال�شناعية زعرورة.
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