
بلما�ضي انطلق 
اأم�س يف التح�ضري 

لأ�ضود التريانغا

الطلبة يرف�ضون 
اجلهوية

الفريق قايد �ضالح يزور 
اأكادميية �ضر�ضال 

رحابي يفند الت�ضريحات 
املن�ضوبة اإليه

وزير ال�سكن والعمران واملدينة, كمال بلجود

ل مراجعة لأ�ضعار الرتقوي العمومي  

مبحمية موريتي و بلدية الأبيار

مطالبة �ضيدي �ضعيد باإخالء 
اإقامتني مملوكتني للدولة

�سركة �سافية كوغرال اأ�سبيا"لإنتاج الزيوت

10 اآلف عامل مهددون بالت�ضرد
�ص4

�ص4
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عمل ممنهج لزرع الفتنة
 و الكراهية

اأجندة ه�ضام
 عبود املخفية..

�ص3اأي ثمن؟

�ص2

�ص3

�ص13 �ص3 �ص3

اأراح العنا�سر الأ�سا�سية اأول ام�س وبرجمة 
ح�سة تدريبية لالحتياطيني

اأحيوا امل�سرية ال18 لدعم احلراك

اليوم الأربعاء وغدا اخلمي�س 

ت�سجيال  امتالكها  توؤكد  "�سبوتنيك" الرو�سية  

اإعــــــــــــــــــــالن
تعلن  �سركة" ارت اوف ادفرتيزينغ   " اإىل اجلمهور الكرمي اأنها �ست�سرع قريبا 
يف البث التجريبي لقناة  "  الو�سط TV " و حتمل القناة �سعار الو�سطية بكامل 

املوا�سفات التقنية الوا�سحة يف الت�سميم   كما تنهي اإىل علم اجلميع اأنها 
حتتفظ بكامل حقوق امللكية الفكرية ل�سعار و ا�سم القناة . 

TV
قناة فضائية جزائرية شاملة
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    .        1000   وحدة �سيتم ت�سليمها خالل الأ�سبوع املقبل
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اإن�شاء 30 األف موؤ�ش�شة ا�شتثمارية خالل 15 �شنة   

5 اآلف موؤ�س�سة مهددة بالإفال�س   
من  مقربة  م�صادر  ك�صفت 
ق  و لل�صند ي   جلهو ا ع   لفر ا
اأن  البطالة  عن  للتاأمني  الوطني 
اأن�صاء  يف  قد  جنحت  م�صاحله 
موؤ�ص�صة  األف  ال30  عن  يزيد  ما 
م�صغرة منذ ا�صتحداث ال�صندوق 
بهدف  �صنة  وذلك  قبل  15 
ا�صتحداث اأكرب عدد من منا�صب 
ال25  جتاوزت  والتي   ، ال�صغل 
اإىل  اأدى  الذي  األف من�صب الأمر 
تقلي�ص ن�صبة البطالة اإىل ما يقل 
عن ال10 باملائة ببع�ص الوليات 

.
يزيد  ا�صتحداث ما  هذا فقد مت 

وحوايل  ببلعبا�ص  موؤ�ص�صة   1792
و4200  بتلم�صان  موؤ�ص�صة  3الف 
موؤ�ص�صة  و1100  بوهران  موؤ�ص�صة 
مب�صتغامن و1050 موؤ�ص�صة بغليزان 
تيارت  من  بكل  اأخرى  و2200 
�صعيدة  من  بكل  و�صلف  و800 
اأخرى  و1125  متو�صنت  وعني 
مب�صتغامن وحوايل 1300 مبع�صكر 
بالبي�ص  و580  بالنعامة  و680 
متت  التي  املوؤ�ص�صات  هذه   ،
امللفات  من  اللف  درا�صة  بعد 
لل�صندوق  ال�صباب  بها  التي تقدم 
موؤ�ص�صات  بني  تنوعت  والتي 
جمال  يف  واأخرى  خدمات 

الفالحة  واملقاولت وال�صناعات 
الذي  واحلرف  الأمر  اليدوية 
الوليات  القت�صاد  بهده  حرك 

وفتح باب ال�صتثمار .
اإح�صاء  ما  مت  اآخر  جانب  من 
يزيد عن ال5000 موؤ�ص�صة مهددة 
جمال  يف  خا�صة  بالإفال�ص 
�صعوبة  وجدت  املقاولتية التي 
املحلي  ال�صوق  التموقع  يف  يف 
املوؤ�ص�صات  بع�ص  عن  زيادة   ،
تربية  يف  تخت�ص  التي  الفالحية 
ت�صتطع  مل  التي  احليوانات 
الأعالف  غالء  وجه  يف  ال�صمود 
لت�رصيف  والتكفل ووجود  مواقع 

بالإ�صافة  احلليب  خا�صة  الإنتاج 
الذي  املر�ص  موجة  اإىل 
زحف الأمرا�ص التي ق�صت على 
احلمى  خا�صة  الروؤو�ص  اآلف 
املجرتات  وباء  وداء  املالطية 

ال�صغرية ، زيادة على املوؤ�ص�صات 
ال�صناعية واحلرف التي مل تنجح 
الأجنبية  ال�صلع  غزو  مقاومة  يف 
العالية  وال�صعر  اجلودة  ذات 
عجزت  حيث   ، املنخف�ص 

ت�صديد  عن  املوؤ�ص�صات  هذه 
ما  والتكفل  بعمالها  ديونها 
بالإفال�ص  جعلها  مهددة 
من  املئات  واحلل  وت�رصيح 

العمال .

خبر في 
صورة

اأهلي برج بوعريريج

الهادي بلعمريي خام�س امل�ستقدمني 
ا�صتقدمت اإدارة اأهلي برج بوعريريج )الرابطة املحرتفة الأوىل لكرة 
القدم( الالعب الهادي بلعمريي ليكون بذلك خام�ص امل�صتقدمني اإىل 
ت�صكيلة الفريق للمو�صم املقبل ح�صب ما علم من رئي�ص جمل�ص اإدارة 
النادي اأني�ص بن حمادي  و اأو�صح ذات امل�صوؤول باأن الالعب ال�صابق 
لكل من �صباب ق�صنطينة و وفاق �صطيف قد وقع على عقد ملو�صمني 
ل�صالح النادي الربايجي بعد كل من املدافعني الأمين و الأي�رص على 
احتاد  من  قتال  اأ�صامة  و  املدية  اأوملبي  من  باعو�ص  هواري  التوايل 
البليدة اإ�صافة اإىل املهاجم حممد بلمختار و متو�صط امليدان اأحمد 

قعقع كالهما من �صباب ق�صنطينة.

ال�سلطات امل�سرية تطرد
  املنا�سر اجلزائري

الأرا�صي  من  الطرد  قرار  �رصدوك  �صمري  اجلزائري  ا�صاب  يواجه 
كاأ�ص  �صمن  وكينيا  اجلزائر  مقابلة  قبل  اأوقف  كان  بعدما  امل�رصية 
ب�صبب حمل املعني املنحدر من ولية مع�صكر  اإفريقيا لالأمم وذلك 
لفتة »يتنحاو قاع« التي متثل مطالب احلراك ال�صعبي يف بالدنا، اأين 
كان اأوقف يف مركز الأمن قبل ان يتم الفراج عنه يف انتظار ترحيله 

اإىل اأر�ص الوطن.

احتفال بعيد ال�شتقالل

توزيع 66 األف وحدة 
�سكنية عرب 43 ولية

عرب  ال�صيغ  مبختلف  �صكنية  وحدة  األف   66 من  اأزيد  توزيع  يرتقب 
وال�صباب  ال�صتقالل  لعيدي  املزدوجة  الذكرى  مبنا�صبة  ولية،   43
الثالثاء  اليوم  به  اأفاد  ح�صبما  �صنة،  كل  من  يوليو   5 ل  امل�صادف 

باجلزائر وزير ال�صكن والعمران واملدينة، كمال بلجود.
مديري  مع  له  اجتماع  عقب  لل�صحافة  الوزير  ت�رصيحات  وح�صب 
التعمري وال�صكن للولية، مبقر الوزارة، ف�صتنطلق عملية اآخر ال�صهر 
اجلاري وت�صتمر طيلة �صهر جويلية ح�صب رزنامة حمددة من طرف 
بن�صبة  اإيجابيا  عموميا  �صكنا   31798 توزيع  العملية  وتت�صمن  الولة 
48% و 5429 �صكنا اجتماعيا ت�صاهميا و�صكنا ترقويا مدعما )%10( 

و10.800 �صكن عدل )%16(.

ق�شنطينة

حجز 59 قطعة اأثرية 
مبدينة علي منجلي 

حجزت م�صالح اأمن ولية ق�صنطينة 59 قطعة اأثرية و تاريخية مبدينة 
علي منجلي )اخلروب( و تفكيك �صبكة دولية تتكون من 5 اأ�صخا�ص 
من بينهم رعية يحمل جن�صية اأوروبية، ح�صب ما علم اليوم الثالثاء 

من م�صالح هذا ال�صلك الأمني.

بوجناح ينفي الإ�ساعات  

نفى الالعب الدويل اجلزائري بغداد بوجناح الكالم الذي مت اإثارته 
بخ�صو�ص وقوع خالفات بينه والناخب الوطني جمال بلما�صي، حيث 
اأو�صح اأنه مل يحتج مطلقا بخ�صو�ص قرار الأخري اإخراجه يف مباراة 
كينيا وا�صتبداله بزميله ديلور، وكل ما حدث اأنه كان يرغب يف موا�صلة 
اللعب وتقدمي الأف�صل لقيادة الت�صكيلة الوطنية اإىل الفوز، مو�صحا اأن 

عالقته مع بلما�صي رائعة ول توجد خالفات معه.

لدى  اجلمهورية  وكيل  اأحال 
 14 اأم�ص   نهار  تلم�صان  حمكمة 
التحقيق   قا�صي  على   �صخ�صا  
م�صلحة   رئي�ص  راأ�صهم  على 
الكهرباء  مبوؤ�ص�صة  ال�صفقات 
واإطارات  بكل  والغاز 07 مقاولني 
ال�صندوق  و  �صونلغاز  موؤ�ص�صة  من 
الأجراء  على  للعمال  الوطني 
التما�ص  مع  التحقيق  قا�صي 
يف  املوؤقت   احلب�ص  اإيداعهم 

التحقيقات  يف  ا�صتكمال  انتظار 
من  �صكانري  جهاز  ق�صية   �رصقة 
موؤ�ص�صة  الكهرباء والغاز لتلم�صان 
وا�صتعمال  التزوير  ق�صية  يف 
للفوز  الإدارية  الوثائق  يف  املزور 
بطريقة  العمومية  بال�صفقات 
الكهرباء  موؤ�ص�صة  احتيالية  يف 
باميامة  مقرها  الكائن  والغاز 
ولية تلم�صان. ، هذا  وقد اأ�صارت 
قد  انه  امللف  من  مقربة  م�صادر 

تبني اأن هوؤلء املوظفني ومنذ �صنة 
املال  نهب  ع�صابة  �صكلوا   2014
العام من خالل التحايل  والتزوير 
بعد  وذلك  املزور   وا�صتعمال 
الإدارة  �صكانري  من  جهاز  حتويل 
طرف  �صونلغاز  من  ب�رصكة 
ال�صفقات  اإىل  م�صلحة  رئي�ص 
ا�صتعماله يف طبع  اأجل  من  منزله 
لدى  الديون  من  التربئة  �صهادات  
الجتماعي   ال�صمان  موؤ�ص�صة 

على  احل�صول  يف   ل�صتعمالها 
 ، بالرتا�صي  باملاليري  �صفقات 
ت�صتعمل  وثائق  طبع  على  زيادة 
يف ا�صتخراج الفيزا   نحو ا�صبانيا 
بعد تزوير �صهادات العمل والتربئة 
من الديون ، حيث تبني اأن العديد 
من  الأ�صخا�ص متكنوا من مغادرة 
ا�صبانيا  عرب  نحو  الوطني  الرتاب 

قن�صلية وهران .
م.ب

حمكمة تلم�شان

�سرقة جهاز �سكانري من موؤ�س�سة  الكهرباء والغاز

م.ب

اليوم الأربعاء وغدا اخلمي�س 

الفريق قايد �سالح يزور اأكادميية �سر�سال 
�صالح،  قايد  اأحمد  الفريق  يقوم 
نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�ص 
ال�صعبي،  الوطني  اجلي�ص  اأركان 
 ،2019 جوان  و27    26 يومي 
الع�صكرية  الأكادميية  اإىل  بزيارة 
ل�رص�صال »الرئي�ص الراحل هواري 
به  اأفاد  ما  ح�صب  بومدين«، 
الدفاع  لوزارة  بيان  الثالثاء  اأم�ص 

الوطني.
الفريق  اأن  امل�صدر  ذات  واأكد 
�صيعقد يف اليوم الأول من الزيارة 
وطلبة  اإطارات  مع  توجيهيا  لقاء 
اليوم  خالل  ليرتاأ�ص  الأكادميية، 
تخرج  حفل  مرا�صم  املوايل 
الدفعات بهذه املوؤ�ص�صة التكوينية 

املرموقة.
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اأحيوا امل�شرية ال18 لدعم احلراك

الطلبة يتم�سكون بدولة القانون 
ويرف�سون اجلهوية

.         ال�شبيحة �شهدت م�شادات مع الأمن على خلفية الراية الأمازيغية
  جدد الطلبة م�شرياتهم الداعمة للحراك ال�شعبي حاملني لفتة »نحن اأقرب من اأي وقت م�شى لكن مل ن�شل 

بعد .. » عاليا، نابذين للجهوية وداعني للتم�شك مبطالب احلراك واإر�شاء دولة القانون.
�شارة بومعزة 

للطلبة  ال18  امل�سرية  وانطلقت 
بالعا�سمة  �سباحا  العا�رشة  قرابة 
ال�سهداء  �ساحة  م�ستوى  على 
الجلريي«  ليبريي  ب«  هاتفني 
التالعب  رف�سهم  على  وموؤكدين 
اجلزائرية  الهوية  مبكونات 
خاوة  قبايلي  ب«عربي  هاتفني 
خاوة«  و«�سئمنا الو�سعية نرف�ض 
مع  فورية«  حلوال  نريد  اجلهوية 
فوجئنا  الباءات  برحيل  »طالبنا 

بالرايات«.
على  الرهان  �سعارات  حملوا  كما 
اأي  من  اأقرب  »نحن  اال�ستمرارية 
بعد«  ن�سل  مل  لكننا  م�سى  وقت 
مع« ما تبدلو�ض ال�سوجي تروحوا 
وحدة  جهوية  ماكان�ض  و«  قاع« 

وطنية«.
وبالعودة حليثيات امل�سرية حوايل 
احلادي ع�رش اإال ربع جتمع مئات 
اجتمعوا  ال�سهداء  ب�ساحة  الطلبة 
امل�سرية  لتنطلق  ق�سما  مرددين 
والهتاف  الوطنية  االأنا�سيد  و�سط 

 « خاوة  خاوة  عربي  قبايلي   «
»بن  النظام  وجوه  �سد  والهتاف 

�سالح ديقاج« و«بدوي ديقاج«.
دقيقة �سهدت  العا�رشةو50  قرابة 
م�ستوى  على  املناورات  بع�ض 
ل�ساحة  املحاذي  الطريق 
حماولة  خلفية  على  ال�سهداء 
اأمازيغية يف حني رف�ض  راية  نزع 
الطلبة ت�سليمها وت�سليم حاملتها، 
ع�سكرية،  ما�سي  مدنية  مرددين 
ل3   تكرر  الذي  ال�سيناريو  وهو 
اخلط  م�سار  طول  على  مرات 

اإىل  ال�سهداء  �ساحة  بني  الرابط 
للربيد  و�سوال  القادر  عبد  االأمري 
امل�سرية  متابعة  ومت  املركزي. 
ال  بدوي  ال  �سالح  بن  ال  بهتاف 
حكومة، »ديقاج ديقاج« و« يا حنا 

نتوما ما رانا�ض حاب�سني«.
الطلبة  جتمع   11.30 قرابة    
عبد  االأمري  �ساحة  م�ستوى  على 
القادر متم�سكني بهتافات الوحدة 
الوطنية«  الوحدة  توحدنا  »حنا 
و«  خاوة«  خاوة  قبايلي  و«العربي 
مع  خاوتنا«  كاين  فتنة  ماكان�ض 

لل�سعب  احلقيقي  التتويج   « �سعار 
هو يوم ينتخب رئي�سا �رشعيا.

الطلبة  وا�سل  النهار  منت�سف 
امل�سرية  باالآالف  جتمعوا  وقد 
�سارع  اإىل  املركزي  الربيد  من 
العقيد عمريو�ض مركزين الهتاف 
ع�سكرية«  ما�سي  مدنية  ب«دولة 
حاجز  عرب  منعهم  مت  حني  يف 
�سارع  نفق  م�ستوى  على  اأمني 
ق�سم  حيث  بوعلي،  بن  ح�سيبة 
النفق  عرب  جزء  لق�سمني  الطلبة 
بقي  ون�سف  االأمني  احلاجز  قبل 

اأن  قبل  االأمني،  احلاجز  خلف 
»خلوا  ب  هاتفني  وجهتهم  يغريوا 

الطالب يبان حلوا البيبان«.
من  العديد  اأن  لالنتباه  امللفت 
اللبا�ض  ارتدين  املتظاهرات 
متلحفات  القبايلي  التقليدي 
اأو  ندرة  ظل  يف  الوطني،  بالعلم 
االأمازيغية، عدا  للراية  تام  غياب 
عرفتها  التي  امل�سادات  بع�ض 
حماولة  خلفية  على  ال�سبيحة 
من  نزعها  االأمن  من  عنا�رش 

اإحدى الطالبات.

اأكد االأمني العام حلزب جبهة 
حممد  الوطني  التحرير 
لالأزمة  احلل  باأن  جميعي، 
يف  يكمن  البالد  تعي�سها  التي 
�سدد  و  الرئا�سية  االنتخابات 
رئا�سيات  اإىل  الذهاب  على 
وقت  باأ�رشع  نزيهة  حرة 
العمل  جتميد  من  حذر  كما 

بالد�ستور وعواقبه  .
يف  املتحدث  ذات  اأو�سح  و 
خالل  اأم�ض  األقاها  كلمة 
العقالء  جلنتي  تن�سيبه 
املدين  واملجتمع  وال�سباب 
بالعا�سمة  احلزب  مقر  يف 
جتميد  اأن  جميعي   واأكد 
اإلغاء  هو  بالد�ستور  العمل 
لكل موؤ�س�سات الدولة، و حذر 
وما  الد�ستور  عن  اخلروج  من 
اعتربه عواقب وخيمة للمراحل 
العام  االأمني  دعا  االنتقالية، 
جدي  “حوار  اإىل  لالأفالن 
اإىل  يف�سي  اأحدا  يق�سي  ال 
توافق وطني لتنظيم انتخابات 
و  االآجال،  اقرب  يف  �سفافة 
قائال  املتحدث  ذات  اأردف 
لل�سعب  ال�سيادة  منح  يجب 
اجلزائري وحرية االختيار الأن 
ال�سباب  قوة  يف  احلزب  قوة 
واأ�ساف جميعي خالل تن�سيب 
جلنة العقالء اأن احلزب يعّول 
على ال�سعب واملنا�سلني حتى 
ال يزيحنا اأحد”م�سيفا اأنه “اإذا 
كان لدينا نق�سان �سنعرتف به 
بكل �سجاعة، وبف�سل احلراك 
ا�ستقالليته  االآفالن  ا�ستعاد 
هذا  يف  م�سيفا  وحريته 

الذين  من  اإننا   ” ال�سياق: 
وخياره  ال�سعب  بحكم  را�سون 
و اأ�ساف اأن قوة احلزب يف قوة 
ال�سباب،م�سرًيا اإىل اأن احلزب 
يعّول على ال�سعب واملنا�سلني 
جدد  اأحد.و  يزيحنا  ال  حتى 
و  للجي�ض  االآفالن  دعم  تاأكيد 

اأفاد اأن ذلك نابع عن قناعة.
واأ�ساف جميعي ، باأن اجلي�ض 
احلراك  جانب  اإىل  وقف 
حزب  اأن  م�سيفا  ال�سعبي، 
عرب  الوطني  التحرير  جبهة 
اجلي�ض  موقف  من  فخره  عن 
االأمني  وقال  ال�سعبي  الوطني 
الوطني  التحرير  جلبهة  العام 
اجلي�ض  على  احلاقدين  “اإن   ،
واحلاقدون  الوطن  اأعداء  هم 
يوؤمنون  ال  االآفالن  على 
اأ�ساد  كما  بالدميقراطية 
قيادة  ن�سكر  قائال  اجلي�ض 
على  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
وفائها بعهودها اجتاه ال�سعب 
والتجاوب  ال�سعب  وحماية 
قد  وكان  احلراك  مطالب  مع 
حلزب  العام  االأمني  تطرق 
جبهة التحرير الوطني، حممد 
الفريق  لت�رشيحات  جميعي 
االأخرية  �سالح  قايد  اأحمد 
بخ�سو�ض فتح احلوار وتنظيم 
دعم  عن  معلنا  انتخابات، 
التي  للحلول  املطلق  حزبه 
دعت اإليها املوؤ�س�سة الع�سكرية 
اأن  م�سريا  ال�سيا�سية،  لالأزمة 
اإليه  دعا  الذي  احلوار  رف�ض 
اأحمد  الفريق،  االأركان  رئي�ض 
قايد �سالح، مغامرة مب�ستقبل 

و�سدد حممد جميعي  الوطن، 
احلل  يكون  اأن  �رشورة  على 
حل  اأي  الأن  الد�ستور،  �سمن 
خارج هذه االأطر يعد مغامرة 

كبرية مب�ستقبل البالد.
اعرتف  اأخرى  جهة  من  و 
جبهة  حلزب  العام  االأمني 
ت�سكيلته  باأن  الوطني  التحرير 
�سحية  كانت  ال�سيا�سية 
“�سفهاء احلكم” ح�سبه ، وقال 
االآفالن قد  اأن  ذات امل�سوؤول 
وحدته  يف  غاليا  الثمن  دفع 
ا�ستقالليته  وا�ستعاد  و�سمعته 
حد  على  ال�سعب  بف�سل 
العام  االأمني  قوله وتعهد 
لالأفالن اأمام احلا�رشين بفتح 
اأبواب احلزب لل�سباب واملراأة 
القيادات  ن�سائح  وتقبل 
موؤكدا  مقرتحاتهم،  ودرا�سة 
عمال  يحتاج  “احلزب  اأن 
ال�سباب  ثقة  لي�ستعيد  كبريا 

واالإطارات
واأ�ساف جميعي اأبوابنا مغلقة 
اأمام  االأحيان  من  الكثري  يف 
ويجب  الطاقات  من  الكثري 
اأن  واأكد  بذلك  االعرتاف 
مواقف حزب جبهة التحرير ال 
تتغري الأنها من املبادئ، ونحن 
و  قناعة  عن  اجلي�ض  ندعم 
الرايات املحمولة  حول جدل 
علم  للجزائر  اأن  جميعي  قال 
واالفالن  واحدة  وراية  واحد 
عن  الدفاع  عن  يتخلى  لن 
العلم  ومنها  نوفمرب  مبادئ 

الوطني .
ف.ن�شرين

الأفالن ي�شدد على الذهاب لالنتخابات و يوؤكد :

اجلي�ش اأوفى بعهوده اجتاه ال�سعب 
.    جتميد العمل بالد�شتور اإلغاء جلميع موؤ�ش�شات الدولة

لالأخبار  اجلزائرية  موقع  ذكر 
ال�سابق  العام  االأمني  اأن  اأم�ض 
تلقى  قد  العمال  الحتاد 
اإخالء  ب�رشورة  اإ�سعارات 
حتت  مو�سوعتني  اإقامتني 

طويلة  �سنوات  منذ  ت�رشفه 
و  موريتي  مبحمية  تقع  االأوىل 
الثانية ببلدية االأبيار كان املعني 
ب�سدد ت�سوية و�سعيتها االإدارية 
خا�سة  ملكية  اإىل  للتحول 

ح�سب  االبيار  فيال  كانت  و 
حتت  مو�سوعة  امل�سدر  نف�ض 
املحروقات  فيدرالية  ت�رشف 
بعد اأن كانت م�ستغلة من طرف 

�سوناطراك

و  ال�سحايف  ت�رشيحات  اأثارت 
ال�سابط ال�سابق ه�سام عبود يف 
املتواجدة  يف«  تي  »اأمل  قناته 
من  الكثري  ا�ستياء  باري�ض  يف 
املتتبعني ، الذين قاموا بتوجيه 
ال�سحفي  لهذا  الذعة  انتقادات 
عبارة  ت�رشيحاته  اأن  معتربين 
و  الفتنة  لزرع  عن عمل ممنهج 
الكراهية ، و كالم غري حم�سوب 
اأجندات  خدمة  اإطار  يف 

م�سبوهة .
وقد انتقد العديد من املتتبعني 
لل�سحايف  ال�سيق  اخلطاب 
يغو�ض  الذي  و   ، عبود  ه�سام 
موا�سيع  و   ، عرقية  اأمور  يف 

مينعه  ما  وهو   ، متع�سبة 
اأن  خا�سة   ، اجلزائري  القانون 
يف  يخو�ض  اأ�سبح  عبود  ه�سام 
يف  الطابوهات  من  موا�سيع 
اأنها  املوا�سيع  هي  ،و  اجلزائر 
اأكرث  اأجنبية  اأجندات  تخدم 
اجلزائريني  م�سلحة  تخدم  ما 

ووحدتهم .
قناة  ي�سري  الذي  عبود  ه�سام 
و  فرن�سا  من   « يف  تي  »اأمل 
ال�سعيد  طرف  من  مدعومة 
الراية  اأ�ستغل ق�سية   ، بوتفليقة 
من  �سنع  طريق  عن  ليحاول 
يف  ينفث  وراح   ، قبة  احلبة 
يف  خطرية  و   ، جهوية  �سموم 

نف�ض الوقت ، رغم اأن املو�سوع 
الذي  و   ، هذا  كل  اإىل  اليحتاج 
يخدم  عبود  ه�سام  اأن  يوؤكد 
جناحا معاديا للجي�ض و الفريق 
اأحمد قايد �سالح ، لهذا ي�ستمر 
االإعالمية  دعايته  ممار�سة  يف 
الوطن ووحدة  ولو على ح�ساب 
اجلزائريني . ه�سام عبود ظهر 
و   ، ه�ستريية  حالة  �سبه  يف 
خمفية  اأجندة  جنود  اأحد  كاأنه 
راح   ، مفقودة  م�سالح  و   ،
الت�رشيحات  من  الكثري  يطلق 
للخريين  املعادية  و  اخلطرية، 
، حيث معروف  الوطن  يف هذا 
لل�سعيد  والءه  عبود  ه�سام  عن 

بعد   ، اأخرى  وجهات  بوتفليقة 
اأن تولت م�ساريف اإجراء عملية 
جراحية اأجراها عبود ، ليتحول 
بوتفليقة  لل�سعيد  خدوم  اإىل 
ومن معه ، ويهاجم كل خطوات 
قايد  احمد  الفريق  و  اجلي�ض 
�سالح ، حتى اأن و�سل به احلد 
، وهو ما يطرح  الفتنة  اإىل زرع 
ال�سخ�ض  هذا  حول  ال�سكوك 
كان  بعيد  غري  وقت  يف  الذي 
م�ستفيدا من اجلي�ض اجلزائري 
فتح  اإىل  اإ�سافة   ، كونه  الذي 
يذر  كان  اجلزائر  يف  جريدتني 
غري  وقت  اإىل  املاليري  منهما 

بعيد .

عمل ممنهج لزرع الفتنة و الكراهية

اأجندة ه�سام عبود املخفية..اأي ثمن؟

مبحمية موريتي و بلدية الأبيار

مطالبة �سيدي �سعيد باإخالء 
اإقامتني مملوكتني للدولة

»�شبوتنيك« الرو�شية  توؤكد امتالكها ت�شجيال 

رحابي يفند الت�سريحات املن�سوبة اإليه
االأ�سبق،  االت�سال  وزير  فند 
خرب  رحابي،  العزيز  عبد 
ت�رشيحه لوكالة االأنباء الرو�سية 
مل   ” اأنه  موؤكدا  “�سبوتنيك”، 
الوكالة  لهذه  ت�رشيح  باأي  يدل 
االإعالم  و�سائل  من  لغريها  اأو 
يف  رحابي  وكتب  االأجنبية”. 
الر�سمية  ح�ساباته  عرب  تغريدة 
»فاي�سبوك«و  موقعي  على 
االأنباء  “وكالة  »تويرت«اأم�ض 
اإيل  ن�سبت  �سبوتنيك  الرو�سية 
ت�رشيحات حول الو�سع الراهن 
ما  قطعا  اأكذب   ، اجلزائر  يف 
اأو�سح  رحابي  واأ�ساف  نُ�رشرِ 

لهذه  ت�رشيح  باأي  اأدل  مل  اأنني 
و�سائل  من  لغريها  اأو  الوكالة 
وكانت  االأجنبية”  االإعالم 
نقلت  قد  ”�سبوتنيك”،  وكالة 
ت�رشيحات لل�سفري االأ�سبق حول 
االنتقال الدميقراطي والتي قال 
دون  يكون  اأن  ‘يجب  اأنه  فيها 
للم�سهد  املت�سدرة  القيادات 
تورطوا  من  دون  وكذلك  االآن، 
اإىل  و�سوال  ف�ساد،  عمليات  يف 
ت�سكيل حكومة كفاءات متوافق 

عليها من ال�سارع اجلزائري”.
االأنباء  وكالة  اأكدت  جانبها  من 
اأن   ، »�سبوتنيك«  الرو�سية 

وزير  �سفة  انتحل  �سخ�سا 
العزيز  عبد  ال�سابق  االإعالم 
للوكالة  بت�رشيح  واأدىل  رحابي 
وجاء  اجلزائر  يف  الو�سع  حول 
موقعها  يف  الوكالة  بيان  يف 
وكالة  االلكرتوين  »تو�سح 
الت�رشيحات  اأن  »�سبوتنيك«، 
عنوان  حتت  ن�رشت  التي 
يك�سف  �سابق  جزائري  »وزير 
يف  املقبلة  ال�سيناريوهات 
ال�سابق  االت�سال  لوزير  بالده«، 
جاءت  الرحابي،  العزيز  عبد 
على ل�سان �سخ�ض انتحل �سفة 

الوزير ال�سابق

للمهنية  اإعماال  البيان  واأردف 
توؤكد الوكالة اأنها لديها الت�سجيل 
وبعد  اأنه  اإال  ن�رش،  ملا  الكامل 
لي�ض  اأنه  تاأكد  الوزير  مراجعة 
من  لها  ي�رشح  مل  واأنه  �سوته، 
التو�سيح،  وجب  ولذلك  قبل، 
من  بالتاأكد  الوكالة  تقوم  كما 
�سفة  انتحل  الذي  ال�سخ�ض 
خالل  من  ال�سابق  الوزير 
ال�سوتي،  الت�سجيل  مراجعة 
والتاأكد منه، وتكن الوكالة كامل 
االأ�سبق  االت�سال  لوزير  التقدير 

عبد العزيز رحابي.«
ف.ن�شرين ق.م

للتجمع  الوطني  املكتب  قرر 
الدميقراطي،  الوطني 
املجتمع اأم�ض الثالثاء، عقد 
للمجل�ض  ا�ستثنائية  دورة 
الوطني للحزب يوم 6 جويلية 
العا�سمة  باجلزائر  املقبل 
بالنيابة  عام  اأمني  النتخاب 
الإدارة �سوؤون احلزب اإىل غاية 
ما  ح�سب  املوؤمتر،  انعقاد 
الت�سكيلة  لهذه  بيان  به  اأفاد 

ال�سيا�سية.
ذاته  امل�سدر  واأو�سح 
الو�سع  اإىل  "وبالنظر  اأنه 
يعي�سه  الذي  اال�ستثنائي 
يقت�سي  والذي  احلزب 
بالنيابة  عام  اأمني  انتخاب 
الإدارة �سوؤونه اإىل غاية انعقاد 
لطلب  وا�ستجابة  املوؤمتر، 
اأع�ساء  ثلثي  عن  يزيد  ما 
تقرر  فقد  الوطني،  املجل�ض 

عقد دورة ا�ستثنائية للمجل�ض 
ال�سبت  يوم  للتجمع  الوطني 
باملركز   2019 جويلية   06
باجلزائر  للموؤمترات  الدويل 
جدد  العا�سمة"،وباملنا�سبة، 
للتجمع  الوطني  املكتب 
ومنا�سالت  ملنا�سلي  دعوته 
حول  "لاللتفاف  احلزب 
باليقظة  والتحلي  احلزب 
حفاظا على وحدته ومتا�سك 

الظرف  هذا  يف  �سفوفه 
"دعم  جمددا  اال�ستثنائي"، 
الدميقراطي  الوطني  التجمع 
اإليه قيادة  للحوار الذي دعت 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ض 
انخراط  ب�رشورة  والتم�سك 
تنظيم  م�سار  يف  اجلميع 
يف  الرئا�سية  االنتخابات 
اأقرب االآجال خدمة مل�سلحة 

الوطن".

يعقد دورة ا�شتثنائية يوم 6جويلية

الأرندي ينتخب اأمينا عاما بالنيابة

ع�شام بوربيع
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واملدينة,  والعمران  ال�سكن  وزير  اأكد 
باجلزائر  الثالثاء  اأم�س  بلجود  كمال 
ملراجعة«  جمال  »ال  انه  العا�سمة, 
العمومي  الرتقوي  ال�سكن  اأ�سعار 
التي مت حتديدها مبر�سوم  و   )LPP(

تنفيذي على غرار بقية ال�سيغ.
بخ�سو�س مطلب مكتتبي هذه ال�سيغة 
اأو�سح  ال�سكنات,  اأ�سعار  مبراجعة 
عقب  لل�سحافة  ت�رصيح  يف  بلجود 
وال�سكن  التعمري  مبدراء  اجتماعه 
 29( واجلنوب  العليا  اله�ساب  لواليات 
والية(, اأنه »ال يوجد جمال ملراجعتها«, 
ممثليهم  »ا�ستقبل  قد  اأنه  اإىل  م�سريا 

ومت مناق�سة امل�ساألة معهم«.
كما دعا الوزير مكتتبي �سيغة الرتقوي 
م�سالح  من  التقرب  اإىل  العمومي 
العقاري  للت�سيري  الوطنية  املوؤ�س�سة 
املتبقية  االأ�سطر  م�ستحقات  لت�سديد 
االإجراءات  ا�ستكمال  من  لتمكينها 
ميكننا  :«ال  قائال  ,وا�ستطرد  الالزمة 
املقاولني  مع  ال�سفقة  على  الرتاجع 

بعد �سنوات من 
اإطالق امل�ساريع«, موؤكدا اأن »مراجعة 
اأ�سعار هذه ال�سكنات �سيوؤدي اإىل توقف 
املقاولني عن اإجناز كل امل�ساريع التي 
حتديد  مت  ال�سيغة«وقد  هذه  تخ�س 
امل�سوؤول-  ذات  االأ�سعار-ح�سب  تلك 
املحدد  التنفيذي  املر�سوم  وفقا 
ال  والذي  ال�سكنية,  ال�سيغ  الأ�سعار 
ميكن تغيريه اأو الرتاجع عن ال�سفقات 

املربمة يف اإطاره.
�سكاوي  حول  �سوؤال  على  رده  ويف 
االجناز,  تراجع جودة  املكتتبني حول 

ذكر الوزير بتن�سيب عدة جلان للمراقبة 
�رصكات  عمل  مبتابعة  تعنى  التي  و 
االجناز وبالن�سبة ملطالب مكتتبي هذه 
ال�سيغة ب�سحب اأ�سماءهم من البطاقية 
يف  معاملتهم  وعدم  لل�سكن  الوطنية 
البطاقية  اأن  بلجود  قال  اإطارها, 
كانت مطلب �سعبي منذ �سنوات حيث 
اأ�سماء  �سحب  ميكن  وال  اإجنازها  مت 

مكتتبي الرتقوي العمومي منها.

منها  �شكنية  وحدة  األف   43
م�شلمة وحدة  اآلف   10

العمومي  الرتقوي  برنامج  ويت�سمن 
منها  �سكنية  وحدة  األف   43 من  اأزيد 
وحدة  و1000  م�سلمة  وحدة  اآالف   10
املقبل  االأ�سبوع  خالل  ت�سليمها  �سيتم 
االنتهاء  �سيتم  وحدة   4600 جانب  اإىل 
القليلة  االأ�سهر  خالل  اإجنازها  من 

القادمة.
»ببطئ«  يتعلق  �سوؤال  على  رده  يف  و 
قال  عدل,  �سيغة  يف  االإجناز  وترية 
الوزير اأن االإ�سكاليات املطروحة حول 
اجلزائر  والية  تخ�س  االإجناز  وترية 
فقط, بحيث اأن امل�ساريع يف الواليات 
جيدة«وحول  ب«وترية  ت�سري  االأخرى 
اأن  بلجود  اأو�سح  عدل,  طعون  درا�سة 
واإمنا  الطعون,  وزارة  »لي�س  قطاعه 
تن�سب هذه امللفات اإىل هيئات مكلفة 
اخت�سا�سه«,  ح�سب  كل  بدرا�ستها 
مربزا اأن وكالة عدل تقوم بدرا�سة كل 

الطعون »بانتظام«.
»الوزارة  اأن  قائال  الوزير  وتابع 
اإىل  وا�ستمعت  عدل  مكتتبي  ا�ستقبلت 
ملتابعة  توجيههم  ومت  ان�سغاالتهم 
ال�سكن  لتح�سني  الوطنية  الوكالة  موقع 
وتطويره واإتباع كل التعليمات املدرجة 

�سمنه«, م�سيفا اأن القطاع »�سي�ستكمل 
+عدل  ب  املتعلقة  االإجراءات  نهائيا 
1 + �سهر �سبتمرب املقبل, ليتم التفرغ 
مللفات عدل 2«وبخ�سو�س اال�ستفادة 
باأحياء  املتواجدة  املحالت  من 

»عدل«, ذكر الوزير اأن الدولة 
اتخذت قرار بو�سع كل تلك املحالت 
التابعة لدواوين الرتقية العقارية حتت 
يراأ�سها  جلان  عرب  ال�سباب  ت�رصف 
الوايل وخ�سعت هذه املحالت -على 
على  للتعرف  »للدرا�سة  قوله-  حد 
و�سعها  لهاقبل  املنا�سبة  الن�ساطات 
يتعلق  فيما  ال�سباب«اأما  ت�رصف  حتت 
املدعم  الرتقوي  ال�سكن  ب�سيغة 
)LPA(, اأفاد بلجود اأنه مت تخ�سي�س 
وحدة   5000 الإجناز  االأر�سية  القطع 
اأن  م�سيفا  اجلزائر,  بوالية  �سكنية 
هذه  من  ح�ستها  اأخذت  الواليات  كل 
�سيتم  و  العا�سمة  فيها  مبا  ال�سيغة 
على  بها  اخلا�سة  القوائم  حت�سري 
م�ستوى البلديات خالل االأيام املقبلة 
�سنة  اأتيحت  ال�سيغة  هذه  اأن  يذكر 
واملواطنني  املتو�سطة  للطبقة   2018
يف  الت�سجيل  من  يتمكنوا  مل  الذين 

ال�سيغ االأخرى.
وت�سمح هذه ال�سيغة لذوي الدخل من 
0 اإىل 6 مرات االأجر القاعدي االأدنى 
من  اأي  �سمنها,  الت�سجيل  امل�سمون 
يتقا�سى  الذي  العامل  اإىل  العاطل 
احل�سة  وتقدر  �سهريا  دينار  األف   108
ال�سكنية املعلن عنها ب 70 األف وحدة 
اأن  ميكن   والتي  الوطن,  عرب  �سكنية 
امل�ساريع  تقدم  ملدى  وفقا  ترتفع 

بح�سب الوزارة. 

وزير ال�شكن والعمران واملدينة, كمال بلجود

م.�س

مراجعة اأ�سعار الرتقوي العمومي  �سيوؤدي اإىل توقف املقاولني
.        1000 وحدة �شيتم ت�شليمها خالل الأ�شبوع املقبل

خلف قرار تخلي احلكومة عن التمويل الغري تقليدي الكثري من اجلدل حول الآليات التي من املقرر  
اأن تلجاأ لها احلكومة يف خطتها لتعوي�س الأموال املوجهة لت�شديد النفقات و اأكد خرباء اقت�شاديون  

لدى حديثهم للو�شط �شعوبة الو�شع خ�شو�شا و الأو�شاع املالية التي متر بها البالد كما ك�شفوا عن 
اخليارات املتاحة لها.

املدر�شة الع�شكرية  العليا للعتاد باحلرا�س

تخرج  10 دفعات جديدة 
باملدر�سة  الثالثاء  اليوم  مت 
باحلرا�س  للعتاد  العليا 
الوطني  للجي�س  التابعة 
تخرج  حفل  تنظيم  ال�سعبي 
لل�سباط  جديدة  دفعات   10
و�سباط ال�سف بعنوان ال�سنة 

الدرا�سية 2019-2018.
ويف كلمة له باملنا�سبة, اأكد 
قائد املدر�سة, العميد عبد 
الدفعات  اأن  مومن,  الغني 
تكوينا  »تلقت  املتخرجة 
متخ�س�سا  وعلميا  ع�سكريا 
والتدريب  امل�ستوى  عايل 
املعركة  اأ�ساليب  على 
مينحها  مما  احلديثة, 
الكفاءة  من  عالية  قدرة 
مهامها,  الأداء  �ستوؤهلها 
التاأمني  جمال  يف  خا�سة 
واللوج�ستيكي,  التقني 
�سمن  امل�ساهمة  وكذا 
جلي�سنا  اال�سرتاتيجية 
الوطني ال�سعبي يف مكافحة 

حزم  بكل  االإرهاب  بقايا 
واقتدار«.

يف  امل�سوؤول  ذات  واأ�سار 
حممد  اللواء  اأمام  كلمته 
املركزي  املدير  تبودلت, 
على  اأ�رصف  الذي  للعتاد, 
اأن  الدفعات,  تخرج  حفل 
املدر�سة العليا للعتاد »ت�سعى 
التحديات  ملواكبة  جاهدة 
وقدرة  م�ستوى  وحت�سني 
التكوين  خالل  من  االأداء 
للمرتب�سني  والرقي  اجليد 
العتاد  جمال  يف  والطلبة 
اخلدمة  يف  حديثا  املدرج 
واملجهز بتجهيزات ع�رصنة 

جد متطورة«.
جميع  باملنا�سبة  ودعا 
اىل  والطلبة  املرتب�سني 
وترجمة  العطاء  »موا�سلة 
بكل  مهامهم  يف  تعلموه  ما 
حلماية  واإخال�س  �رصف 
مبادئ  عن  والدفاع  الوطن 

وقيم اجلمهورية بكل عزمية 
»الرعاية  مربزا  واإ�رصار«, 
التي  واملتوا�سلة  الكبرية 
اأولتها والتزال توليها القيادة 
الوطني  للجي�س  العليا 
التكوين  لقطاع  ال�سعبي 
والعلمي«وقد  الع�سكري 
املتخرجة  الدفعات  �سملت 
لدرو�س  ال35  الدفعة 
والدفعة  واالأركان  القيادة 
االإتقان  لدرو�س  ال74 
والدفعة ال3 ما�سرت )ل.م.د( 
والدفعة ال21 لدورة درو�س 
وكذا  )التطبيق(  التخ�س�س 
الدفعة ال11 للطلبة ال�سباط 

تكوين خا�س.
الدفعة  اأي�سا  �سملت  كما 
)ل.م.د(  لي�سان�س  ال9 
لدورة  ال46  والدفعة 
املهنية  الع�سكرية  االأهلية 
والدفعة  الثانية  الدرجة  من 
ال2 لدورة االأهلية الع�سكرية 

الثانية  الدرجة  من  املهنية 
ال87  والدفعة  مكونني 
الع�سكرية  االأهلية  لدورة 
االأوىل  الدرجة  من  املهنية 
لل�سهادة  ال46  الدفعة  وكذا 
من  املهنية  الع�سكرية 

الدرجة الثانية.
الق�سم  اأداء  وبعد  لالإ�سارة, 
املتخرجني,  قبل  من 
وت�سليم  الرتب  تقليد  مت 
للمتفوقني,  ال�سهادات 
املدير  اللواء  اأعطى  حيث 
موافقته  للعتاد  املركزي 
الدفعات  ت�سمية  على 
ال�سهيد  با�سم  املتخرجة 
املدعو  مقدم  بن  الطيب 
احلفل  ليختتم  رزقي«  »�سي 
اأداه  ع�سكري  با�ستعرا�س 
اأنغام  على  املتخرجون 
املو�سيقى الع�سكرية ,وعلى 
التخرج,  حفل  هام�س 
للو�سائل  معر�س  اأقيم 

امل�ستعملة  البيداغوجية 
واخلا�سة 

اخت�سا�س  لكل  بالتعليم 
مناق�سة  م�ساريع  وعر�س 
ال�سباط  اأطروحات 
نهاية  ومذكرات  املرتب�سني 
للطلبة, ف�سال عن  الدرا�سة 
وقد  ال�سهيد  عائلة  تكرمي 
بن  الطيب  ال�سهيد  ولد 
 1927 فرباير   17 يف  مقدم 
تيبازة(  )والية  ب�رص�سال 
جي�س  ب�سفوف  والتحق 
اأكتوبر  يف  الوطني  التحرير 
اأول  يف  �سارك  حيث   ,1956
معركة يف مار�س 1957 �سد 
الفرن�سية  اخلا�سة  القوات 
وبعدما تقلد عدة م�سوؤوليات 
من �سيا�سي اإىل ع�سكري يف 
خا�س  الرابعة,  املنطقة 
عدة معارك قبل اأن ي�سقط 
 5 يوم  ال�رصف  ميدان  يف 

جويلية 1959.

للدرك  االإقليمية  الفرقة  اأطاحت 
ب�سبكة  بتيبازة  بالدواودة  الوطني 
اعتداءات  ق�سايا  يف  متورطة 
مرتادي  على  االأبي�س  بال�سالح 
بني  الرابط  ال�رصيع  الطريق  
جاء  ما  ح�سب  فوكة,  و  الدواودة 
للمجموعة  بيان  يف  الثالثاء  اأم�س 

االإقليمية للدرك الوطني بتيبازة.
و يتعلق االأمر بق�سية االعتداءات 
ي�ستعملون  الذين  املواطنني  على 
تيبازة  بوالية  الطرقات  �سبكة 
اأفراد  اأين متكن  بال�رصقة  متبوعة 
من  للدواودة  االإقليمية  الفرقة 
ثالثة  من  تتكون  �سبكة  تفكيك 
متهمني يف اإطار مكافحة االإجرام 
لتاأمني  حت�سريا  و  الطرقات  عرب 
ت�ستعد  حيث  االإ�سطياف  مو�سم 
اأعداد كبرية من  الوالية الإ�ستقبال 
م�ستعملي الطرقات, ح�سب البيان 
تعر�س  بعد  الق�سية  هذه  تاأتي  و 
الإعتداء  الطريق  م�ستعملي  اأحد 
باإ�ستعمال  جمهولني  طرف  من 
منت  على  كانوا  بي�ساء  اأ�سلحة 

هاتفه  ب�رصقة  قاموا  و  مركبة 
النقال حيث 

تكثيف  بعد  املحققون  تو�سل 
التحري  و  اال�ستعالمات  عن�رص 
على  التعرف  من  وجيز  ظرف  يف 
توقيفهم, ح�سب  الع�سابة و  اأفراد 

البيان.
املن�سوبة  بالتهم  اجلناة  اإعرتف  و 
مواجهتهم  بعد  خا�سة  لهم 
عليهم  تعرفوا  اأين  بال�سحايا 
بع�س  اإ�سرتجاع  مت  فيما  جميعا 
هواتف  غرار  على  امل�رصوقات 
من  جمموعة  حجز  و  نقالة 
كانت  �سيارة  و  البي�ساء  االأ�سلحة 
جهته,  ,من  تنقالتهم  يف  ت�ستعمل 
لدى حمكمة  التحقيق  قا�سي  اأمر 
اإحالة ملفهم من قبل  القليعة بعد 
نيابة ذات املحكمة بو�سعهم رهن 
تهم  ملواجهة  االإحتياطي  احلب�س 
و  اأ�رصار«  تتعلق ب«تكوين جمعية 
الليل«  بظرف  املقرتنة  »ال�رصقة 
اأ�سلحة  »حمل  و  »التهديد«  و 

ظاهرة«. 

الطريق ال�شريع بالدواودة وفوكة

الدرك الوطني يطيح بع�سابة 
تعتدي على امل�سافرين 

جالب  ,�سعيد  التجارة  وزير  اأكد 
اأم�س الثالثاء بالعا�سمة ال�سينغالية 
التبادل  منطقة  اأهمية  على  دكار 
اإطار االندماج  احلرة االأفريقية يف 
االأفريقي و ا�ستغالل كل االإمكانات 
الطبيعية والب�رصية ما يوؤهل القارة 
عاملية  اقت�سادية  »قوة  لتكون 
بامتياز«و بعد اأن قدم ال�سيد جالب 
يف  م�ستديرة  مائدة  تراأ�سه  خالل 
االأفريقي  املنتدى  ا�سغال  ملتقى 
اخلدمة  حيز  وو�سع  تنفيذ  حول 
االأفريقية  احلر  التبادل  منطقة 
االأعمال  مناخ  عن  نبذة    , بدكار 
اأكد  اجلزائر,  يف  اال�ستثمار  وكذا 
وموا�سلة  االنفتاح  �رصورة  »على 

اللقاءات املكثفة خا�سة بني رجال 
االأعمال الأجل حتقيق �رصاكة فعلية 
�سوق  ا�ستغالل  و   « امليدان  يف 
اأبرز  و  قوامها 2ر1 مليار م�ستهلك 
�سارك  الذي  اللقاء  هذا  خالل 
االأعمال  رجال  من  العديد  فيه 
املوؤ�س�سات  وكربيات  االأفارقة 
اجلزائر  �سفري  وبح�سور  االأفريقية 
الذي  املحوري  الدور  بال�سينغال 
و  من  اآمنة«  كبوابة  اجلزائر«  تلعبه 
التطور  االأفريقية  وكذا  القارة  اإىل 
والفالحي  ال�سناعي  والتنوع 
اجلزائر  حققته  الذي  والتجاري 
الب�رصية  للكفاءات  ا�سافة  اليوم 

املوؤهلة التي حتوز عليها .

وزير التجارة ,�شعيد جالب من العا�شمة 
ال�شينغالية دكار

منطقة التبادل احلر يف اإفريقيا 
ت�ستهدف 2ر1 مليار م�ستهلك

االقت�ساد  فرقة  عنا�رص  متكن 
من  البليدة  والية  باأمن  املالية  و 
عابرة  اإجرامية  �سبكة  تفكيك 
يف  خمت�سة  الوطنية  للحدود 
اخلارج,  نحو  االأموال   تهريب 
ح�سبما جاء اأم�س الثالثاء يف بيان 
و  االأمنية  الهيئة  هذه  عن  �سادر 
عنا�رص  اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح 
االإجرامية املخت�سة  ال�سبكة  هذه 
االإدارية  الوثائق  تزوير  يف  اأي�سا 
قامت بتهريب مبالغ مالية معتربة 
دول  عدة  نحو  ال�سعبة  بالعملة 
قاربت  التي  و  ال�سني  ال�سيما 
ن�سف  و  املليون  املالية  قيمتها 

مليون دوالر و 600 األف اأورو.
هذه  فان  امل�سالح  ذات  ح�سب  و 
تقوم  كانت  االإجرامية  ال�سبكة 
بتهريب االأموال نحو اخلارج حتت 
م�سرية  اخلارجية  التجارة  غطاء 
فتحته  الذي  التحقيق  اأن  اإىل 
عنا�رص  اأن  بني  ال�رصطة  م�سالح 

ال�سجل  ا�ستغلوا  ال�سبكة  هذه 
كان  مبوؤ�س�سة  اخلا�س  التجاري 
وهمية  بهوية  �سخ�س  ي�سريها 
التي  العمليات  جميع  اأن  بحيث 
متت  املوؤ�س�سة  هذه  بها  قامت 
حمررة  �رصاء  فواتري  با�ستعمال 
اأعمال  �رصكة  مكتب  طرف  من 
ا�ستغاللها  بهدف  ال�سني  مقرها 
نحو  االأموال  تهريب  عمليات  يف 

اخلارج.
و اأ�ساف ذات امل�سدر اأن التحقيق 
االأمنية  امل�سالح  با�رصته  الذي 
 45 اأكرث من  اأي�سا من حجز  مكن 
األف اأورو و ما يقارب مليون دج و 
مركبتني و دراجة نارية من احلجم 
جميع  تقدمي  اإىل  م�سريا  الكبري 
العدالة  اأمام  ال�سبكة  هذه  اأفراد 
حيث مت اإيداع عدد منهم احلب�س 
حق  يف  �سدر  حني  يف  املوؤقت 
بو�سعهم حتت  اأمر  االآخر  البع�س 

الرقابة الق�سائية.

البليدة

تفكيك �سبكة دولية 
خمت�سة يف تهريب الأموال

موؤ�س�سة  عمال  عن  ممثلون  حذر 
النتاج  اأ�سبيا«  كوغرال  �سافية 
غلق  ا�ستمرار  مغبة  من  الزيوت  
ع�رصة  حوايل  ن�ساط  جتميد  و 

3جوان  منذ  يعانون  عامل  اآالف 
من  قرار  �سدور  اإثر  املا�سي 
يق�سي  احممد  �سيدي  حمكمة 
للن�ساط مبا يف ذلك  كلي  بتجميد 

كل  توقيف  و  البنكية   احل�سابات 
التجاري  الطابع  ذات  التعامالت 
تفريغ  جتميد  حتى  االأمر  وو�سل 
حبي�سة  تبقى  التي  االأولية  املادة 

يجد  مل  و  امليناء  يف  البواخر 
العمال اأي خمرج لت�سحيح الو�سع  
الإنقاذ  فعله  اأو حتديد ما ميكنهم 

م�سدر دخلهم .

�شركة �شافية كوغرال ا�شبيا«لنتاج الزيوت

10 اآلف عامل مهددون بالت�سرد

م.�س

م.�س
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للمقاطعة  املنتدب  الوايل  واأكد 
�ساعد  بن  علي  زرالدة  الإدارية 
عمار على هام�ش اإ�رشافه اأن عملية 
امٌلرحلة  العائالت  اأن  الرتحيل 
�سنوات طويلة يف  منذ  تعي�ش  كانت 
هذا احلي الق�سديري نحو �سكنات  
بهودء  »متت  فايت  اأولد  ببلدية 
واأريحية«  وذلك بعد انتهاء تالميذ 
خمتلف الأطوار التعليمية من اإجراء 
المتحانات حتى ل يوؤثر ذلك على 

حت�سيلهم الدرا�سي .
واأبرز اأن املقاطعة الإدارية لزرالدة 
ال�سكنية  املواقع  عديد  حت�سي 
اله�سة التي �ستربمج تدريجيا �سمن 
لإعادة  ال25  العملية   عمليات 
على  اإح�ساء  مت  وقد   . الإ�سكان 
 105 يقارب  ما  املقاطعة  م�ستوى 
التكفل  مت  وه�ش  ق�سديري  حي 
ما  منهم  حي  ب51  اليوم  لغاية 
ميثل الق�ساء على 6670 �سكن ه�ش 

من  باملائة   40 يفوق  مبا  )التكفل 
احلالت( . فيما ا�ستفادت  بلديات 
 2068 ب  تقدر  ح�سة  من  زرالدة 
عائلة من �سكنات جديدة منذ بداية 

عمليات الرتحيل واإعادة الإ�سكان .
اليوم  عملية  اأن  امل�سوؤول  واأفاد 
عقاري  وعاء  با�سرتجاع  �سمحت 
يرتبع على م�ساحة تقدر ب2 هكتار 

�ستخ�س�ش ل�ستكمال ح�سة جديدة 
�سكنية  وحدة   506 بناء  برنامج  من 
وكان   . العمومي  الرتقوي  ب�سيغة 
ا�ستكمال  يعرقل  الق�سديري  احلي 
اإجناز امل�رشوع الذي مت حلد اليوم 
الوعاء  اإجناز 368 م�سكن و�سي�سمح 
 138 ح�سة  بناء  من  امل�سرتجع 
الرتقوي  �سيغة  من  اأخرى  م�سكن 

احتياجات  خمتلف  لتلبية  العمومي 
املواطنني .

الرتبوية  املوؤ�س�سات  باأن  وذكر 
املقاطعة  بلديات  ملختلف  التابعة 
الإدارية لزرالدة  �ستعرف »اريحية » 
يف ا�ستقبال التالميذ خالل الدخول 
  )2020-  2019( املقبل   املدر�سي 
الهياكل  عديد  ا�ستالم  اىل  بالنظر 
املدر�سية  واملجمعات  اجلديدة 
ل�سيما منها ببلدية ال�سويدانية التي 
جممع  اإجناز  تخ�سي�ش  �ستعرف 
للتكفل  ق�سم   12 ي�سمل  مدر�سي 
املرحلة  العائالت  من  بالتالميذ 

حديثا . 
عبد  اجلزائر  ولية  وايل  اأن  ويذكر 
خالل  اأعطى  قد  �سيودة   اخلالق 
جل�سة عمل خم�س�سة لقطاع ال�سكن 
للولة املنتدبني  تعليمات   , بالولية 
بوجوب  تق�سي  املعنيني  املدراء  و 
الإ�رشاع يف �سبط قوائم املر�سحني 
�سبط  مع  ال�سكن  من  لال�ستفادة 
اله�سة  ال�سكنات  قاطني   قوائم 

باإقليم اجلزائر العا�سمة.

�أوالد فايت بالعا�صمة 

�إعادة �إ�سكان 62 عائلة مقيمة ب�سكنات
 ه�سة بال�سويد�نية 

��صتفادت �ليوم �لثالثاء باجلز�ئر �لعا�صمة 62 عائلة مقيمة ب�صكنات ه�صة ببلدية �ل�صويد�نية )�ملقاطعة 
�الإد�رية لزر�لدة( من عملية ترحيل و �إعادة �الإ�صكان نحو �صقق جديدة تقع على م�صتوى حي �صمروين ببلدية 

�أوالد فايت )غرب �لعا�صمة( .  و قد �نطلقت يف �صاعة مبكرة من �ليوم عملية ترحيل 62 عائلة تقيم باحلي 
�لق�صديري » بودربالة » ببلدية �ل�صويد�نية وهو من �أقدم �الأحياء باملقاطعة �الإد�رية لزر�لدة �ىل �صكنات 

باحلي �جلديد �صمروين 1200 م�صكن باأوالد فايت و ذلك تنفيذ� لربنامج �لرتحيل �ال�صتعجايل �لذي يدخل يف 
�إطار �لعملية �ل25 �لتي ت�صرف عليها وز�رة �لد�خلية و�جلماعات �ملحلية ووالية �جلز�ئر .

 العدالة ت�شتدعي مديرين جهويني ومديري فنادق  

نهب 400 مليار �سنتيم من م�ؤ�س�سة الت�سيري 
ال�سياحي بتلم�سان

با�رشت  ال�سلطات الق�سائية بتلم�سان 
املديرين  مع  معمقة   حتقيقات  
ملوؤ�س�سة  واحلايل  ال�سابق  اجلهويني 
مدير  لتلم�سان,  ال�سياحي  الت�سيري 
فندق  مدير  و  مبغنية  تافنة  فندق 
املراقبة  مدير  ب�سعيدة  الفر�سان 
الت�سيري  مبوؤ�س�سة  وال�ستغالل 
ال�سفقات  جلنة  رئي�ش  ال�سياحي, 
واإطارات  م�سالح  وروؤ�ساء  العمومية 
يواجهون تهما ثقيلة تخ�ش  اختال�ش 
مليار  ال400  فاقت  عمومية  اأموال 
املزور,  وا�ستعمال  التزوير   , �سنتيم 
مزايا  تلقي  الوظيفة,  ا�ستغالل  �سوء 
غري م�ستحقة, ا�ستغالل النفوذ, عدم 
العمومية   ال�سفقات  قانون  احرتام 
يف  حقق  اأن   لالأمن  �سبق  والتي 

الق�سية وقدم ملفا مف�سال للعدالة
عملية  تاأخر  تخ�ش  التي  الق�سية 
بتلم�سان  ال�سياحة  قطاع  ع�رشنة 
معدنية  حمطات   04 ي�سم  الذي 
حمام   , بتلم�سان  بوغرارة  )حمام 
بعني  بوحجر  حمام   , ب�سعيدة  ربي 
متو�سنت وحمام بوحنيفية مبع�سكر( 
)الزيانني  فنادق   03 اإىل  بالإ�سافة  
والفر�سان  مبغنية  تافنة   , بتلم�سان 
خلفية  على  وذلك    ) ب�سعيدة 
مرا�سالت تلقتها م�سالح الأمن  من  
توقف  بعد  القطاع   اإطارات  قبل 
منذ  الوزارة  اأطلقتها  التي  امل�ساريع 
التي  امل�ساريع  هذه    , �سنوات   7
ر�سدت  قد  ال�سياحة  وزارة  كانت 
اأجل  من   هامة  مالية  اأغلفة  لها 
الفنادق املحطات  ترميم  وع�رشنة 
ب463مليار  قدرت  والتي  املعدنية  

لتزال  التي  �سنتيم  مليون  و800 
ال�سعبي  القر�ش  وكالة  يف  مكد�سة 
رقم 408 دون ا�ستغالل منذ 2011 يف 
ع�رشنة  عملية  توقفت  الذي  الوقت 
القطاع خا�سة فندقي  تافنة مبغنية 
ر�سدت  التي  ب�سعيدة  والفر�سان  
مليار   150 يقدر  مايل  مبلغ  لهما 
منذ �سنوات دون امتامهما اإىل غاية 
ال�سنة الأخرية , والتي لتزال مل تفتح 
اإىل  ال�سفقات  منح  بفعل  اليوم   اإىل 
موؤ�س�سات فا�سلة يف جمال اخلر�سانة 
اأ�سبح  ما  م�سبوهة  بطرق  والنجارة 
ال�سياحي  الت�سيري  موؤ�س�سة  يكلف 
خ�سائر ب06 ماليري هذا وقد كانت  
عملية ترميم فندق الفر�سان ب�سعيدة 
اأكتوبر  �سهر  خالل  انطلقت  والتي 
بعد  تنتهي   اأن  على   2015 �سنة  من 
بحوايل  قدر  مايل  بغالف  �سهرا   18
ومل   الزمن  جتاوزها  قد  43مليار  
تاأخر  بفعل  بعد  منت�سف  اإل  تنتهي 

�رشكة »اأيرتاكوب« يف عملها .
التحقيقات   �سملت  اأخرى  جهة  من 
مبغنية   تافنة  فندق  ترميم   عملية 
و  املوؤ�س�سة  لنف�ش  اأ�سندت  التي 
�سنة  من  اأكتوبر  �سهر  انطلقت  التي 
ب43  يقدر  مايل  بغالف   2015
منذ  ال  تنتهي   مل  والتي  مليار  
دون  الفندق  تهدمي  مت  حيث  ايام  
مدة  جتاوز  رغم  ترميمات  اأية  
امل�رشفون  متاطل   بفعل  الإ�سغال  
�سف  اإمتامها    يف  العملية   على 
اإىل ذلك عملية اجناز م�سعد ب600 
ب900  واآخر  تافنة  بفندق  مليون 
تنطلق  مل  الذي  الفر�سان  بفندق 

الذي  الوقت  يف  بعد  الأ�سغال  بهما 
كانت  ال�رشطة القت�سادية واملالية  
تبني  بعدما   )lot06( حققت   قد 
ال�سفقات  لقانون  مطابقتهما  عدم 
لتزال  اأخرى  ناحية  من   , العمومية 
بفندق  املحا�رشات  قاعة  اأ�سغال 
الزيانني  بتلم�سان التي مت برجمتها 
حما�رشات  لحت�سان  قبل2011 
الإ�سالمية  الثقافة  عا�سمة  تظاهرة 
بقرابة  مايل  غالف  وتخ�سي�ش 
املالية  البحبوحة  عز  يف  املليارين 
 07 مرور  رغم  اليوم  اإىل  تكتمل   مل 
فندق  تهدمي  عملية  توقفت   ,كما 
العنا�رش  رغم اأن قرار الهدم اأم�سي 
 , اليوم  اإىل  ينفذ  لكن مل   2005 �سنة 
من جانب اآخر �سمل التحقيق  غياب  
تعد  التي  الفنادق  ا�ستغالل  رخ�سة 
�سابقة خطرية يف القطاع و ت�ستوجب 
العديد من  اإىل   بالإ�سافة   التحقيق  
الف�سائح يف القطاع ومت الت�سرت عليها 
مت  اأين  الفر�سان  فندق  ق�سية  اآخرها 
التهيئة  اإىل  خ�سع  الذي  معدات  بيع 
الإدارة   اإىل  الرجوع  دون  والتجديد 
العدالة   اإىل  ملفه  اإحالة   تقرر  والذي 
دون  الجتماع  يف  انتهى  القرار  لكن 
دخوله حيز التطبيق  ومت الت�سرت على 
املعني  املدير  لن  نظر  التجاوزات 
بعدة  تطيح  قد  اأخرى  ملفات  ميلك 
هذا  من  اأكرث   , القطاع   يف  روؤو�ش 
الإدارة  جمل�ش  ان  التحقيق   ك�سف 
يتقا�سون  اأع�ساء   10 من  املكون 
اأي  تقدمي  دون  ع�سو  لكل  مليون   30
جديد للقطاع  ناهيك عن مقر ديوان 
الت�سيري بحي تقرارات  الذي ي�سم 06 

اأكرث  يطرح  ما  �شيقه  رغم  كاتبات  
لتزال  اآخر  جانب  من   , �سوؤال  من 
لها  ر�سدت  التي  امل�ساريع  كربيات 
من  معتربة  مالية   اأغلفة  الوزارة 
متوقفة  بال�سياحة  النهو�ش  اجل 
حمام  ترميم   عملية  راأ�سها  على 
له  ر�سد  الذي  مبع�سكر  بوحنيفية 
منت�سف �سنة 2015  مبلغ مايل ب73 
مليار  مل تنطلق اإ�سغاله بعد   وكذا 
املعدنية  املحطة  تهيئة   عملية 
يف  تاأخر  بتلم�سان  بوغرارة  حلمام 
التي  وهي  الرتميم  اأ�سغال  انطالق 
عمار  الأ�سبق  ال�سياحة  وزير  وقف 
�سنة  من  اأكتوبر  �سهر  عليها  غول 
اأ�سغال  انطالقة  واأعطى   2015
مبا�رشة  دون  والرتميم  التو�سعة 
الإ�سغال اإىل اليوم , من ناحية اأخرى 
ترميم حمطة حمام   عملية  تبخرت 
بوحجر  التي ر�سد لها اأكرث من 70 
مليار لتهيئتها وجتديد هياكلها التي 
واأ�سبحت  الزمن  مرور  مع  تاآكلت 
عار يف  و�سمة  لتكون  �ساحلة   غري 
ت�سعى  التي  الدولة اجلزائرية  جبني 
يعتمد  نا�سئ  اقت�ساد  اإقامة  اإىل 
  , اقت�سادي  كمورد  ال�سياحة  على 
يف ما لتزال غرف المونيت تكون 
تقوم  اأن  وينتظر  هذا   , املحطة 
امللفات  هذه  يف  بالتف�سيل  الإدارة 
الف�ساد  ملفات  اأكرب  من  تعد  التي 
الع�رشية  خالل  الولية  هزت  التي 
با�سرتجاع  الأمر  مع  املا�سية 

الأموال املنهوبة .
حممد بن ترار

اخلطاب)  اخلرف (  ال�سيا�سي 
و مفه�م الّتغيري

بقلم  / اأ . خل�شر . بن يو�شف
..

التقّدم  �سعوب  بني  املقارنة  عند   
يف  اأنه  لنا  يتبنّي  التخلّف  �سعوب  و 
�سيا�سييهم  ي�سيغون  الدولملتطورة 
يفكرون  الذين   - احلقيقيون   –
تطوير  يف  ودائم  م�ستمر  ب�سكل 
اأ�ساليب تنمية بلدانهم و تفعيل اآليات 
مواردهم الب�رشّية و الطبيعّية و تاأهيل 
الأف�سل  نحو  �سعوبهم  و  اأنف�سهم 
والأجود و ح�سب التّيارات الفكرّية و 
 ( من  املواقف  و  ال�سيا�سّية  الربامج 
القت�ساد - البيئة - التعليم - التنمية 
مفهومهم  هو  هذا  و   (  ).. الخ   -
جند  متاما   ..عك�سنا   ) للّتغيري 
�سيا�سّيي الّرداءة و اجلهالة و الّدناءة 
املتاأّخرون  واملتخلّفون  البذاءة  و 
على  يحر�سون  ممن  املخروطون 
اإلهاء جمتمعاتهم عن التنمية و ابقاء 
و  الأنظار  التخلّف بتوجيه  دولهم يف 
الهتمام نحو مطالب تغيري الن�سيد و 
الَعلم و الّدين و اللون و اجلن�ش لذلك 
البدائّية  ال�ّسعوب  حكم  علينا  ينطبق 
و يحّق لهم اعتبارنا كذلك ما يجعلنا 
نخجل من اأن نقول عندنا �سيا�سّيون 
و اأحزاب �سيا�سّية ومعار�سة حقيقية  
لي�ست عائقا  كلها  اأّن هذه  و رغم   ..
اأمام التقّدم و التطّور و التح�رّش فاإّن 
عندنا  اجلهالة  و  الّرداءة  �سيا�سّيي 
و  بل  م�سكلة  و  عائقا  منها  يجعلون 
يثريونها با�ستمرار لإبعاد �سعبهم عن 
ال�سليم و لإبعاد بالدهم عن  الّتفكري 
طريق النمّو .. هذا هو مفهوم التغيري 
 .. اجلهالة  و  الّرداءة  �سيا�سّيي  لدى 
هوؤلء هم �سبب انت�سار الف�ساد و هم 
�سبب تخلّف البالد .. و اإذا كنتم فعال 
تريدون  و  الف�ساد  حماربة  تريدون 
من  بطردهم  فابدوؤوا  البالد  تقّدم 
الن�سال  اّدعاء  قبل  اأّول  �سفوفكم 
و  تارة  ال�سيا�سّية  املعار�سة  با�سم 

با�سم احلراك ال�ّسعبي تارة اأخرى.
اخلطاب  اليوم  يف�رشه  ما  وهذا 
الذي  العام  اجلزائري  ال�سيا�سي 
 , بالغمو�ش  يت�سم  اأ�سحى  
والت�رشيحات ال�سيا�سية التي تتقافز 
تت�سم  ال�سيا�سيني  بع�ش  األ�سنة  على 
اخلطابات  كرثة  ومع   , بال�سبابية 
والت�رشيحات يف غياب وا�سح لالإرادة 
اجلماعية التي من �ساأنها لو توحدت 
من انت�سال اجلزائر و�سعبها من حالة 
املافيا   - املايل   والف�ساد  الرتدي 
القت�سادي  و    - املالّية  ال�سيا�سّية 
و  ال�ّسيا�سي  للف�ساد  نتيجة  هو  الذي 
الإداري الذي تعاين منهفال�سيا�سة فن 
التعامل مع املمكن وباملمكن , وهذا 
اخلطابات  وقوة  جناعة  عدم  �سببه 
على  اليوم  تقدم  التي  ال�سيا�سية 
ال�سعب  وعامة  املواطن  يف  التاأثري 
وهي فارغة وتدور يف حلقة مفرغة 
 , ورائحتها   وطعمها  للونها  فاقدة 
ل  اجلوفاءالتي  اخلطابات  هذه 
من  خالية  وتبقى  امل�سوؤولية  تعرف 
نظم  اإىل  تفتقد  ال�سيا�سية  الأخالق 
�سلطة  واإىل  وامل�سداقية  ال�رشعية 
املواطن  بني  الثقة  وج�سور  احللول 
وامل�سوؤول الذي هدم كل اأركان الثقة 
املحافظة  ودون  الأمانة  وحفظ 
وممثل  كمنتخب  م�سوؤولياته  على 
احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  لل�سعب 
 , احلقوقية  واجلمعيات  والتنظيمات 
ومنذ  اليوم  تبحث  اجلزائر  مادامت 
راقي  �سلمي  بحراك  فرباير   22
وح�ساري ل حتتاج اإىل بو�سلة تدلنا 
واإن   , املفدى   وطننا  م�سلحة  على 
حتدثنا عن توحيد اخلطاب ال�سيا�سي 
اأجل  من  البناء  احلقيقي  اجلزائري 
املدنية  والدولة  الثانية  اجلمهورية 
وموؤ�س�ساتي  د�ستوري  فراغ  دون 
يقرتن  مل  ما  يتحقق  ولن  مل  الذي 
توحيد اخلطاب بتوحيد النوايا على 

اأدران  الروؤو�ش من  , وتُغ�سل  ال�سدق 
والت�سكيك  واحلقد  والتخوين  الثاأر 
واخلرف والت�سويه والتهام والتربديع 
القلوبوتطهر  و  النفو�ش  وتُنظف   ,
وتكن�ش مبكن�سة معدنية من �سوائب 
والأنانية  والنهب  واجل�سع  الطمع 
خلّفته  ما  املفرطةواأ�سواأ  والذاتية 
ال�ّسلطة بحكوماتها خالل الع�رشّيات 
الوطنّية  للوحدة  افراغ  من  املا�سية 
من حمتواها و تغييب مفهوم اخلدمة 
الّتنمية  عوامل  حتطيم  و  العمومّية 
 ( الثالثة  يف  اإّل  تنجح  مل  فهي  
 !..  ) الّتحطيم   - التغييب   - الفراغ 
على  اإل  اإ�سالح  لربامج  فيها  نفتقد 
على  اإل  اإن�سان  حقوق  ول   , الورق 
م�سلحة  ول   , ال�سيا�سيني  األ�سنة 
الف�سائيات  �سا�سات  على  اإل  عليا 
يريد  ومن   , التلفزيون  وقنوات 
بحبل  التم�سك  عليه  حقا  الإ�سالح 
يغم�ش  واأن   , الرحيم  الرحمن  اهلل 
دون  وال�سعب   الوطن  بحب  قلبه 
الت�سعينات  �سنوات  فمنذ   , متييز 
واخلطابات يف اجلزائر تتزاوج فيما 
الذي  خطابه  له  فريق  وكل   , بينها 
 , الآخر  الفريق  خطاب  مع  يتقاطع 
 , وتقاطعاتها  اخلطابات  كرثة  ومع 
اجلزائر  على  تتكاثر  الأزمات  بداأت 
اأرواح  يح�سد  املوت  وبداأ  الغالية  
املتو�سط  البحر  عر�ش  يف  الأبرياء 
من  الآخر  نحو  املوت  قوارب  ويف 
الأمل  عن  بحثا  املقابلة  ال�سفة 
ب�سالم   والعي�ش  والتفاوؤل  واحلياة 
اجلزائر  مب�سلحة  نفكر  دعونا   ,
الق�سية  جزائر   , و�سعبها  الكربى  
 , اجلغرافية  احلدود  جزائر  ولي�ش 
بوحدتها  اجلزائريني  لكل  جزائر 
جزائر  الأ�سيلة  وثوابتها  وجي�سها 
امل�ساركة  ولتبقى  العظمى   نوفمرب 
و  ن�سال  امل�سريات  و  احلراك  يف 
لي�ش  و  الإ�سالح  و  بالتغيري  مطالبة 
�سيا�سيا  تاأهيال  و  علمّية  �سهادات 
و  موّحدا  ال�ّسعبي  احلراك  وي�ستمر 
يف�سده  و  املنّظرون  ي�سّتته  ل  نقّيا 
املت�سّددون و تاأكله الع�سابة املناورة 
باحلراك ال�ّسعبي و الختباء خلفه و 
املتاجرة به  , ويبقى  تفكرينا قائما 
اجلذري  التغيري  يف  ال�سدق  على 
برئي�ش  اإّل  جت�سيده  ميكن  ل  والذي 
�رشعي منتخب و تاأجيل النتخابات 
لذلك  اجلذري  للّتغيري  تاأجيل  هو 
فالأولوّية الآن هي ال�رشاع يف توفري 
رئا�سّية  انتخابات  تنظيم  �رشوط 
م�ستقلة  جلنة  ا�رشاف  حتت  �سّفافة 
و  بامل�سداقّية  حتظى  الدارة  عن 
فيه   ترافقها  ال�سالحّيات  بكامل 
تبقى  التي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
لهذه  احلقيقي  ال�سامن  الوحيدة 
العملية لعدة اعتبارات اأول : اجلي�ش 
اأخطر  درو�ش  ا�ستوعب  اجلزائرّي 
ثورة   ( اجلزائر  عا�ستهما  مرحلتني 
الّت�سعينات  ماأ�ساة  و  اخلم�سينات 
يف  هدفه  يُخت�رش  ل  لكي  ثانيا   ,  )
الّرئا�سة  و  احلكومة  تركيبة  تغيري 
ي�سمل  اأن  يجب  و  فقط  الربملان  و 
ال�سيا�سي  املجتمع  منظومتي  اأي�سا 
 ( باعتبارهما  املدين  املجتمع  و 
( مع حتييد  لعملة واحدة     وجهان 
و  الّتزوير  على  تعّودت  التي  الإدارة 
البريوقراطّية  حتكمها  و  عليه  ترّبت 
انتخابات  تنظيم  ميكنها  ل  والتي 
�سّفافة ذات م�سداقّية .. لذلك يجب 
اأن تكون اللجنة الوطنية لالنتخابات 
م�ستقلّة عنها متاما �سواء يف تركيبتها 
حركات  لأن  �سالحّياتها  اأو  الب�رشية 
و  الجتماعية  ثوراتها  و  ال�ّسعوب 
ال�ّسيا�سية و الّثقافّية تبقى دوما حّية 
و  انهارت  توّقفت  اإذا   .. م�ستمّرة 
انك�رشت .. و �رشط بقائها اأن تكون 
موّحدة على اأهداف وا�سحة متنعها 

من ال�ّسقوط يف نتائج عك�سّية ..



املواطنني  من  عدد  طالب 
امل�ضتفيدين من اأرا�ضي امالك 
بدائرة  اال�ضتعمارية  احلقبة 
ت�رصيح  يف  بورقلة  احلجرية 
من  »الو�ضط«  يومية  مع  لهم 
جمل�س  لدى   العام  النائب 
اال�رصاع  ب�رصورة  ورقلة  ق�ضاء 
يف فتح حتقيق معمق مع جميع 
خلف  تقف  التي  االطراف 
االرا�ضي  هذه  على  اال�ضتيالء 
و�ضلبها من اأ�ضحابها احلقيقيني 
الدولة  اأمالك  مديرية  وحتى 
العقارية  املحافظة  طريق  عن 
بتقرت ب�ضفتها هي التي منحت 
الأ�ضخا�س  العقارية  الدفاتر 
االأرا�ضي  بتلك  لهم  عالقة  ال 
مبجرد تقدميهم لت�رصيح �رصيف 

ب�ضاهدين مزورين.
طالب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املت�رصرين من امل�ضكل القائم 
البلدية  م�ضالح  مع  بالتحقيق 
خلف  واالطراف  باحلجرية 

للت�رصيع  خمالفة  وثيقة  ت�ضليم 
لهذه االأرا�ضي مبا فيها مناطق 
اثرية التي يعود عمرها اىل اأكرث 

من قرن ون�ضف .
عبد  ال�ضاكي  به  اأفاد  وح�ضبما 
يحوز  فاإنه  ال�ضيخ  بن  احلميد 
طرف  من  حمرر  عقد  على  
�ضنة  الفرن�ضي  اال�ضتعمار 

1812هـ  ملحرم  1898املوافق 
والثاين كذلك �ضنة 1928 وهذان 
مبنطقة امل�ضماة املهداة االأول 
بنف�س  الزين  بن  حي  والثاين 
تدخل  انتظار  ويف   . البلدية 
املركزية  ال�ضلطات  من  جاد 
الإ�ضرتجاع هذا العقار املنهوب 
واحلر�س على هذا االأثار الذي 

ح�ضب  لالأجداد  ن�ضبه  يرجع 
الوثائق املقدمة الينا من طرف 
امل�ضهورة  و  الفرن�ضية  االدارة 
االدارية  امل�ضالح  لدى 
اقليم  م�ضتوى  على  اجلزائرية 

االخت�ضا�س بدائرة تقرت .
اأدرجت  فقد  ثانية  جهة  من 
املعنية  االخت�ضا�س  دوائر 
املعروفة  ورقلة  بوالية 
للجنوب  املركزية  بالعا�ضمة 
يف  احلجرية  دائرة   ، ال�رصقي 
عا�ضمة  بعد  الثانية  املرتبة 
تف�ضي  حيث  من  الواحات 
واالإ�ضتيالء  النهب  ظاهرة  
العقارية  االأوعية  على  املمنهج 
حيث   ، واخلا�ضة  العمومية 
املتاأزمة  الو�ضعية  هذه  ان 
تتابعها م�ضالح االأمن املخت�ضة 
فتح  انتظار  يف  كبري  باهتمام 
النيابة  من  باأذن  معمق  حتقيق 
امل�ضوؤولني  ملحا�ضبة  العامة 
التالعب  يف  املت�ضببني 
ح�ضب  العقارية  باملمتلكات 

املعطيات املتوفرة .

وجه عدد من املواطنني باحلجرية الواقعة على بعد حوايل  100 كلم عن مقر والية ورقلة 
، اأ�ضابع االتهام مل�ضالح البلدية وعدد املوثقني بالوقوف خلف التالعب باأرا�ضي احلقبة 

اال�ضتعمارية املعروف بال�ضيع .

بلدية احلجرية بورقلة 

اأحمد باحلاج 

اته�م�ت ب�لتالعب ب�أرا�شي ال�شيوع
.           ت�ضهيل امل�ضادقة على االإم�ضاء لفائدة اأ�ضخا�ص غرباء

.          املحافظة العقارية حمل ت�ضاوؤالت

ا�ضتكى ال�ضكان القاطنني مبنطقة 
من   ، باأدرار  احلدودية  تيمياوين  
م�ضكلة انعدام االأطباء االأخ�ضائيني  
 ، باجلهة  الطبية  املرافق  ونق�س 
على  املر�ضى  اأجرب  الذي  االأمر 
املدينة  م�ضت�ضفى  نحو  التوجه 
بدائرة برج باجي خمتار ويف اأ�ضوء 
اال�ضت�ضفائية  للموؤ�ض�ضة  االأحوال 
بدائرة رقان   للعالج ، ما اأدى اإىل 
قبل  الطريق  يف  منهم  عدد  وفاة 
ب�ضبب  املرفق  ذات  اإىل  و�ضولهم 
الو�ضعية الكارثية للطريق الرابط 
وذات  املذكورة  املنطقة  بني 
الدائرة ، مطالبني اجلهات املعنية 
وعلى راأ�ضها مديرية ال�ضحة بوالية 
اأدرار بالتدخل العاجل للتقليل من 

معاناتهم .

املر�ضى  من  جمموعة  اأعرب 
تيمياوين  ببلدية  وعائالتهم 
احلدودية بوالية اأدرار يف ت�رصيح 
عن  »الو�ضط«،  يومية  مع  لهم 
ال�ضديدين  وا�ضتياءهم  امتعا�ضهم 
جراء انعدام االأطباء االخت�ضا�ضني 
عن  ف�ضال   ، مركزي  وم�ضت�ضفى 
بذات  اجلوارية  العيادات  نق�س 
اأجرب عدد  الذي  ، االأمر  املنطقة 
م�ضت�ضفى  اإىل  التنقل  اإىل  منهم 
اأو  خمتار  باجي  بربج  املدينة 
رقان  للعالج ، فيما دفع امل�ضكل 
اإىل  احلوامل  بالن�ضاء  املطروح 
و�ضع مولدوهم يف الطريق وموت 
للم�ضت�ضفى  و�ضولهم  قبل  بع�ضهم 
نتيجة اإ�ضابتهم بنزيف حاد خا�ضة 

امل�ضابني مبر�س فقر الدم .

من  عدد  ت�رصيح  وح�ضب 
فاإن    « الو�ضط    « لـ   املواطنني 
فلذات اأكبادهم امل�ضابني بل�ضعات 
معاجلتهم  ي�ضعب  والذين  العقرب 
برتاب  املتواجدة  العيادة  يف 
حالتهم  ا�ضتع�ضاء  نتيجة  اجلهة  
و�ضولهم  قبل  الطريق  يف  ميوتون 
اإىل م�ضت�ضفى برج باجي خمتار اأو 
رقان ، ناهيك عن هالك عدد من 
حلوادث  يتعر�ضون  الذين  ال�ضكان 
زاد  ما  و   ، الطريق  بذات  مرور 
من حدة امل�ضكل القائم التذبذب 
النقال  الهاتف  �ضبكة  يف  احلا�ضل 
االت�ضال  عملية  من  �ضعب  ما   ،
يف  املدنية  احلماية  مب�ضالح 
كارثي  و�ضعا   ، احلرجة  احلاالت 
املواطنني  بحياة  يرتب�س  اأ�ضبح 

م�ضالح  تدخل  عدم  حالة  يف 
واحتواء  الو�ضية  والوزارة  ال�ضحة 
الرتاكمات احلا�ضلة التي اأدت اإىل 
يف  املر�ضى  من  جمموعة  وفاة 
الطريق قبل و�ضولهم اإىل م�ضلحة 
الطبي  باملرفق  اال�ضتعجاالت 
من  اأنقا�ضهم  و  للعالج  املذكور 

املوت .  
الوزارة  من  ال�ضكان  طالب  وعليه 
للحد  العاجل  التدخل  الو�ضية 
فيها  يتخبطون  التي  املعاناة  من 
م�ضت�ضفى  ت�ضييد  على  والعمل 
باأطباء  وتدعيمه  مركزي 
عدد  من  للتقليل  االخت�ضا�س 
الوفيات وتخوفهم من �ضبح املوت 

الذي يطاردهم .
�ضالح ،ب 

ب�ضبب انعدام اأطباء االخت�ضا�ص ونق�ص العيادات اجلوارية

مر�شى تيمي�وين  احلدودية ب�أدرار  ميوتون يف الطريق

لغر�ص ارتكاب جنحة ال�ضرقة يف حالة 
تلب�ص التحطيم العمدي مللك الغري

الدرك الوطني بب�ضكرة 

�شرطة مترنا�شت توقف 
ثالثة اأ�شخ��ص متورطني  يف 
ق�شية تكوين جم�عة اأ�شرار 

توقيف 10 رع�ي� اأف�رقة بتهمة الإق�مة غري ال�شرعية 
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الأمن  ال�رصطة  م�ضالح  متكنت   
احل�رصي  االأمن  يف  ممثلة  الوالية 
 )03( ثالثة  توقيف  من  الثاين 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�ضخا�س 
)18 و21 �ضنة( متورطني يف ق�ضية 
لغر�س  اأ�رصار  جمعية  تكوين 
حالة  يف  ال�رصقة  جنحة  ارتكاب 
مللك  العمدي  التحطيم  تلب�س، 
الغري والتعدي على ملكية عقارية 
.  حيثيات الق�ضية تعود اإىل اإت�ضال 
اأحد املواطنني  هاتفي من طرف 
على اخلط االأخ�رص 48-15، مفاده 
م�ضاهدته �ضخ�ضني يحمالن كي�س 
يتجهان  احلجم  كبري  بال�ضتكي 
اىل اأحد امل�ضاكن ال�ضاغرة  بحي 
تاف�ضيت، ليتم التنقل على الفور اىل 
عني املكان، اأين تبني اأن امل�ضكن 
الوطني  لل�ضندوق  تابع  ال�ضاغر 
االإجتماعية  اخلدمات  ملعادلة 
تاأ�ض�س  والذي  مترنا�ضت،  فرع 
حيث   ، الق�ضية  يف  مدين  طرف 

بعد معاينة التخريب الذي تعر�س 
كي�س  على  العثور  مت  امل�ضكن  له 
بال�ضتكي به �ضلع متثلت يف توابع 
اإ�ضرتجاعها  ليتم  نقالة،  هواتف 
بعدها  امل�ضلحة   اىل  وحتويلها 
لرت�ضد  حمكمة  خطة  و�ضع  مت 
املكان،  بعني  املتورطني  واإقاف 
العملية كانت اإجابية حيث اأ�ضفرت 
عرث  اأ�ضخا�س  ثالثة  توقيف  عن 
بحوزتهم على حقائب حتتوي �ضلع 
متمثلة يف توبع هواتف نقالة ليتم 
اىل  املحجوزات  رفقة  حتويلهم 
والتحري  البحث  عملية   ، املقر 
حمل  املحجوزة  ال�ضلع  اأن  بينت 
�رصقة من اإحدى الطاوالت ب�ضوق 
التحقيق  اإ�ضتكمال  بعد  تاف�ضيت، 
االأطراف  تقدمي  مت  الق�ضية  يف 
املخت�ضة  الق�ضائية  اأمام اجلهات 
املتورطني  حق  يف  اأ�ضدرت  التي 

امر ايداع باملوؤ�ض�ضة العقابية.
اأحمد باحلاج 

متكنت منت�ضف االأ�ضبوع اجلاري 
يف  املتخ�ض�ضة  االأمن  م�ضالح 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
ال�رصعية  غري  والهجرة 
للدرك  االإقليمية  باملجموعة 
توقيف  من  بب�ضكرة  الوطني 
اأفارقة  رعايا  ع�رصة  واعتقال 

لدول  خمتلف  جن�ضيات  يحملون 
�ضاحل   ، ال�ضينغال   ، الغابون 
اقتيادهم  ليتم  والكامريون  العاج 
اأثناء  و  املعنية  للم�ضلحة 
اأنهم  تبني  معهم  االأويل  التحقيق 
مقيمني بالرتاب الوطني بطريقة 
الفور  على  ليتم   ، �رصعية  غري 

�ضدهم  ق�ضائية  ملفات  اجناز 
اأمام  تقدميهم  مت  ومبوجبها 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
اأين   ، الوالية  بنف�س  اأوالد جالل 
�ضنة  جميعا  حقهم  يف  �ضدر 
تغرمي  مع  النفاذ  موقوفة  �ضجنا 
دينار  األف   48 بـ  منهم  واحد  كل 

ا�ضتكمال  ثم  ومن   ، جزائري 
للمعرب  ترحيلهم  اجراءات 
بتمرنا�ضت  قزام  بعني  احلدودي 
ترحيلهم  اإجراءات  الإ�ضتكمال 
من الرتاب الوطني بتهمة االإقامة 
املعلومات  ح�ضب  ال�رصعية  غري 

املتاحة .

املحلي  لل�ضاأن  متتبعني  طالب 
بوالية ورقلة ب�رصورة فتح حتقيق 
معمق يف م�رصوع االإنارة بالطريق 
الرابط بني �ضوق ال�ضبت اإىل الفرع 
الواحات  البلدي بوغفالة بعا�ضمة 
اخلدمة  حيز  يدخل  مل  الذي 
رغم   ، االأ�ضطر  هاته  كتابة  حلد 
للمجل�س  تعود  اإجنازه  عملية  اأن 
ح�ضب  ال�ضابق  البلدي  ال�ضعبي 

املعلومات املتاحة .
الرابط  الطريق  م�ضتعملي  نا�ضد 
الفرع  و  القدمي  ال�ضبت  �ضوق  بني 
البلدي بحي بوغفالة التابع اإداريا 
لهم  ت�رصيح  يف   ، ورقلة  لبلدية 
ال�ضلطات  »الو�ضط«،  يومية  مع 
االأمنية و االإدارية ب�رصورة التدخل 
فيما  معمق  حتقيق  لفتح  العاجل 
العام  باملال  بالتالعب  اأ�ضموه 
املخ�ض�س الإجناز م�رصوع االإنارة 
من  اأكرث  يطرح  ، ومما  العمومية  
عالمة ا�ضتفهام يف هذا امل�رصوع 
العهدة  خالل  البلدية  م�ضالح  اأن 
االأعمدة  و�ضعت  قد  ال�ضابقة 
الكهربائية لكن االنارة غري متوفرة 
االأمر   ، االأ�ضطر  هاته  كتابة  حلد 
املتحدثني  نف�س  اأرجعه  الذي 

خالل  الرقابية  االأدوات  لتفاوت 
ح�ضب  امل�رصوع  اجناز  مرحلة 

املعلومات املتاحة .
�ضكان  يطالب  ال�ضياق  نف�س  ويف 
اجلهات  من  املذكور  احلي 
قليال  اإليهم  االلتفات  املخت�ضة 
كباقي االأحياء االأخرى يف املدينة 
، ومن منرب يومية »الو�ضط » ينا�ضد 
�ضكان احلي اجلهات املعنية وعلى 
ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  راأ�ضها 
عزي  بوبكر  ورقلة  لبلدية  البلدي 
على  االإنارة  زيادة  يف  التعجيل 
التهيئة  وكذلك  احلي  م�ضتوى 
الطرقات  كتزفيت  احل�رصية 
وحماربة  واالأر�ضفة  الرئي�ضية 
اأ�ضبحت  التي  ال�ضالة  الكالب 
املارة  على  كابو�س وخطر  ت�ضكل 

خا�ضة يف اأوقات الظالم.
من جهة ثانية فقد اأ�رصت م�ضادرنا 
من  تراكمات  ورث  ورقلة  مري  اأن 
رغم   ، �ضابقيه  عن  الثقيل  العيار 
التحدي  رفع  يف  الكبري  م�ضاعيه 
املحلية  التنمية   ملف  الإنت�ضال 
من براثن التخلف التنموي وفق ما 

اأوردته م�ضادرنا .
اأحمد باحلاج 

مط�لب ب�لتحقيق يف 
م�شروع الإن�رة 

الطريق الرابط �ضوق ال�ضبت –بوغفالة بورقلة

اأحمد باحلاج 
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13 عاما على �أ�شر �شاليط.. �لعيون 
�شوب "وفاء �أحر�ر2"

خم�شة اأعوام مرت على اإعادة اعتقال حمرري �شفقة "وفاء الأحرار""الق�شام" تزف جماهدا 
تويف بحادث �شري الإعالم الع�شكري: جبهة حما�س القتالية �شد اإ�شرائيل الق�شام: �شرن�شل ر�شائل 

ملاليني الهواتف بـ8 لغات

13 عاما م�ضت على اأ�رس املقاومة 
الفل�ضطينية للجندي "الإ�رسائيلي" 
خاللها  جنحت  �ضاليط،  جلعاد 
طيلة 5 اأعوام متوا�ضلة يف احلفاظ 
حترير  من  متكنت  حتى  عليه، 
�ضفقة  يف  واأ�ضرية  اأ�ضرًيا   )1050(

اأطلق عليها "وفاء الأحرار".
زالت  ما  الذكرى،  ح�رسة  يف 
اأ�ضري  اآلف  خم�ضة  من  اأكرث  اأعني 
واأ�ضرية، ترنو للحرية، اأمال مبا يف 
من  الفل�ضطينية  املقاومة  جعبة 
يعّدون  اإذ  "اإ�رسائيليني"،  اأ�رسى 
ق�ضية حتريرهم م�ضاألة وقت لي�س 
لت�رسيحات  اأبدا  يلتفتون  ول  اإل، 
قادة الحتالل، فلقد حفظوها عن 
ظهر قلب اأثناء فرتة اأ�رس �ضاليط، 
اأب�رس  اإذ  بالنهايات،  دوما  فالعربة 
النور،  اأ�ضري  األف  عن  يزيد  ما 
وبقيت تهديدات الحتالل ظواهر 
واأ�رست  عني،  بعد  واأثرا  �ضوتية 
كتائب الق�ضام اأربعة �ضباط وجنود 
 ،2014 العام  منذ  "اإ�رسائيليني" 
معلومة  اأية  عن  الإف�ضاح  وترف�س 
الحتالل  اإطالق  قبل  بهم  تتعلق 
"وفاء  �ضفقة  حمرري  �رساح 
الحتالل  اأعاد  الذين  الأحرار" 
اعتقالهم بال�ضفة الغربية املحتلة.

وخالل احلرب الأخرية على قطاع 
غزة اأ�رست كتائب الق�ضام ال�ضباط 
غولدين،  هدار  "جفعاتي"  لواء  يف 

اأورون  "غولين"  لواء  يف  واجلندي 
اإبراهام  اإىل  اإ�ضافة  �ضاوؤول، 
وي�ضادف  ال�ضيد،  منغ�ضتو، وه�ضام 
ال�ضنوية  الذكرى  الثالثاء  اليوم 
الـ13 لتنفيذ عملية "الوهم املبدد" 
للجي�س  موقعا  ا�ضتهدفت  التي 
رفح  مدينة  �رسق  الإ�رسائيلي 
جنوب قطاع غزة، وقتل فيها عدد 
من ال�ضباط واجلنود الإ�رسائيليني، 
واأ�رس حينها اجلندي غلعاد �ضاليط 

من داخل دبابته.
الق�ضام،  بح�ضب  العملية،  ونفذت 
عالية  ع�ضكرية  وتقنية  مبهارة 
امل�ضتوى تخطيطا واأداء يف اأقل من 
15 دقيقة يف مع�ضكر "اإ�رسائيلي"، 
ومعهم  املقاومون  وان�ضحب 
تعقبهم،  ميكن  اأن  دون  �ضاليط 
حولها،  ال�ضاخنة  الإنذارات  رغم 

ال�ضهيد  كتائب  من  كل  ونفذتها 
النا�رس  واألوية  الق�ضام،  الدين  عز 

�ضالح الدين، وجي�س الإ�ضالم.
والعملية ورغم ا�ضت�ضهاد اثنني من 
املخططني  من  وعدد  منفذيها، 
على  قويا  ا  رًدّ كانت  لحقا،  لها 
قتل  يف  "الإ�رسائيلي"  التمادي 
الغتيالت،  وا�ضتمرار  املدنيني 
خ�ضو�ضا بعد املجزرة التي ذهبت 
�ضحيتها عائلة الطفلة هدى غالية 

على �ضاطئ بحر غّزة حينها.
الذراع  الق�ضام  كتائب  ومتكنت 
مدار  على  حلما�س  الع�ضكري 
خم�س �ضنوات من اإخفاء �ضاليط، 
املقاومة  تاريخ  يف  الأوىل  للمرة 
املحاولت  وف�ضلت  الفل�ضطينية، 
"الإ�رسائيلية"  والأمنية  الع�ضكرية 
كافة يف الو�ضول اإليه، وطوال تلك 

الفرتة حاول اجلي�س "الإ�رسائيلي" 
يف  الزمن  عن�رس  من  ال�ضتفادة 
ال�ضغط  ويف  الأ�ضري،  عن  البحث 
على حما�س، ويف القيام بحمالت 
احل�ضار  وفر�س  والتدمري،  القتل 
وال�ضعي لإ�ضقاط حكومة حما�س، 

لكنه ف�ضل يف كل ذلك.
ويف 11 ت�رسين الأول 2011 حتقق 
املتبدد"،  "الوهم  عملية  هدف 
"الإ�رسائيلي"  الحتالل  وخ�ضع 
واأجرب  املقاومة،  لإرادة  اأخريا 
مطالب  باأغلب  القبول  على 
املقاومة، ومت التوقيع على �ضفقة 

تبادل الأ�رسى برعاية م�رسية.
اأطلق  التي  فقة  ال�ضَّ ومبوجب 
اأُفرج  الأحرار"،  "وفاء  عليها 
مقابل  واأ�ضرية  اأ�ضرًيا   1050 عن 
�ضاليط الذي اأ�رس من داخل دبابته 
راب�ضة على  كانت  التي  الع�ضكرية 
فل�ضطينية  فري�ضة  تنتظر  احلدود 

لقتنا�ضها.
اأ�رس  من  �ضنوات   5 نحو  وبعد 
اآخر  لعدد  الفل�ضطينية  املقاومة 
الع�ضف  حرب  اإبان  ال�ضهاينة  من 
العيون  تتجه   ،2014 املاأكول 
الحرار2"  "وفاء  �ضفقة  �ضوب 
�ضجون  تبي�س  اأن  يرتقب  التي 
الحتالل من عدد لي�س قليال من 
خلف  الراب�ضني  الأحرار  الأ�رسى 

الق�ضبان.

فل�شطني املحتلة

عم الإ�رساب ال�ضامل، �ضباح اأم�س 
يف  احلياة  مناحي  جميع  الثالثاء، 
املحتلة،  الفل�ضطينية  الأرا�ضي 
بالتزامن  القرن"،  لـ"�ضفقة  رف�ضا 
البحرين،  موؤمتر  اإطالق  مع 

املقرريف املنامة.
جوان،   25 الثالثاء  اليوم  وينطلق 
املقرر  من  اإذ  البحرين،  موؤمتر 
كو�ضرن،  يعر�س خالله، جاريد  اأن 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  �ضهر 
ترمب، اخلطة القت�ضادية لت�ضوية 
الق�ضية الفل�ضطينية، وي�ضتمر حتى 

اليوم الأربعاء.
ويف غزة، اأغلقت املحال التجارية 
عمل  تعطيل  اإىل  اإ�ضافة  اأبوابها، 
النقد،  �ضلطة  من  بقرار  البنوك 
وتعليق الدوام يف معظم اجلامعات 
فيها  مبا  احلكومية،  والوزارات 

املحاكم.
للقوى  املتابعة  جلنة  وكانت 
اإىل  دعت  والإ�ضالمية،  الوطنية 
الثالثاء،  اليوم  ال�ضامل،  الإ�رساب 
يف اأنحاء قطاع غزة كافة، "غ�ضباً 
يف  املوؤامرة  موؤمتر  وجه  يف 
الرايات  ترفع  اأن  على  البحرين، 
الرئي�ضية،  ال�ضوارع  يف  ال�ضوداء 
وعلى اأ�ضطح املنازل ويف الطرقات 

بيان  يف  اللجنة،  والأزقة"وطالبت 
الفل�ضطيني،  ال�ضعب  اأبناء  لها، 
الكامل  اللتزام  غزة  قطاع  يف 
الر�ضمية  املرافق  يف  بالإ�رساب 
اإجناحه،  على  والعمل  وال�ضعبية 
الإجماع  حالة  عن  اخلروج  وعدم 

واملوقف الوطني املوحد.
وطني  موؤمتر  عقد  اللجنة،  اأكدت 
الثقايف،  ال�ضوا  ر�ضاد  مركز  يف 
ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة  الثالثاء،  اأم�س 
م�ضاًء، بالتزامن مع انعقاد موؤمتر 
املنامة وحثت اللجنة، على القيام 
غدا  حا�ضدة،  جماهريية  مب�ضرية 
البوابة  اأمام  من  تنطلق  الأربعاء، 
الغربية لوكالة الأونروا حتى مبنى 
الأمني  ملخاطبة  املتحدة،  الأمم 
واجلمعية  املتحدة  لالأمم  العام 

العامة.
واأ�ضافت اللجنة، اأنه �ضيعقد موؤمتر 
ال�ضاعة  الأربعاء،  غدا  �ضعبي، 
اخلام�ضة م�ضاًء، على اأر�س خميم 
العودة يف ملكة �رسق مدينة غزة، 
"يح�رسه لفيف وا�ضع من الوجهاء 
والعائالت  والع�ضائر  واملخاتري 
�ضعبنا  وجماهري  الراأي  واأ�ضحاب 
الرف�س  لتاأكيد  الفل�ضطيني، 
وموؤمتر  القرن  ل�ضفقة  ال�ضعبي 

البحرين".
"بوحدة  اللجنة،  واأ�ضادت  كما 
املوقف الفل�ضطيني من املوؤامرة، 
على �رسعة  ذلك  ينعك�س  اأن  اآملة 
واإنهاء  الوطنية  امل�ضاحلة  اإجناز 
مواجهة  من  لنتمكن  النق�ضام، 
من  يحاك  وما  كافة،  التحديات 
موؤامرات ب�ضف واحد وموحد"ويف 
الغربية،  ال�ضفة  حمافظات 
واليوم،  اأم�س  اأن  اهلل  رام  اأعلن يف 
الحتالل  �ضد  للت�ضعيد  يومان 

الإ�رسائيلي.
ويف نابل�س، من املقرر اأن تنطلق 
ومنددة  حا�ضدة  م�ضرية  اليوم 
املجمع  من  البحرين  مبوؤمتر 
ميدان  اإىل  و�ضول  ال�رسقي 

ال�ضهداء، يليها مهرجان خطابي.
اليوم،  حلم،  بيت  يف  تنطلق  كما 
ني�ضان،  دوار  من  مركزية  م�ضرية 
)القبة(  القد�س  مدخل  باجتاه 
اأعلنت  اخلليل،  ويف   ،12 ال�ضاعة 
والنقابات  واملوؤ�ض�ضات  الفعاليات 
املحافظة  �ضامل يف  اإ�رساب  عن 

اليوم.
وامل�ضريات  الفعاليات  وخالل 
اأم�س،  ال�ضفة،  يف  الحتجاجية 
اأ�ضيب اأربعة مواطنني، يف �ضاعات 

الليل، خالل مواجهات اندلعت بني 
�ضبان وقوات الحتالل يف منطقة 
باب الزاوية، و�ضط مدينة اخلليل، 
�ضابني  اأن  الأحمر،  الهالل  وذكر 
اأ�ضيبا بالر�ضا�س املعدين، اأدخال 
احلكومي  اخلليل  م�ضت�ضفى  اإىل 

ومت تقدمي العالجات لهما.
العتداءات لالحتالل،  واأتت هذه 
م�ضاعل  م�ضرية  انطالق  عقب 
اخلليل،  مدينة  و�ضط  احتجاجية 
القرن"  "�ضفقة  ي�ضمى  ملا  رف�ضا 
القت�ضادي،  البحرين  وموؤمتر 
املتحدة  الوليات  له  دعت  الذي 

الأمريكية.
على  مواجهات  كذلك  واندلعت 
قلقيلية،  �رسق  عزون  بلدة  مدخل 
اأطلق خاللها جنود الحتالل قنابل 
الغاز امل�ضيل للدموع بكثافة جتاه 
بع�ضهم  لإ�ضابة  اأدى  ما  ال�ضبان؛ 
قبل  املواجهات  وتاأتي  بالختناق 
عمل  ور�ضة  انعقاد  من  �ضاعات 
البحرينية  بالعا�ضمة  اقت�ضادية 
املنامة يف 25 و26 جوان اجلاري، 
اإليها وا�ضنطن، حتت عنوان  دعت 
"ور�ضة الزدهار من اأجل ال�ضالم"، 
وذلك يف اأول اإجراء عملي لـ"�ضفقة 

القرن".

رف�شا ل�شفقة القرن وموؤمتر البحرين 

�إ�شر�ب �شامل يعم فل�شطني 
م�ضاء  من  ال�ضابعة  يف  تنطلق 
"الور�ضة  اأعمال  الثالثاء  اأم�س 
العا�ضمة  يف  القت�ضادية" 
مب�ضاركة  املنامة  البحرينية 
ووفد  واأجنبية  عربية  وفود 
ي�ضم  حكومي  غري  "اإ�رسائيلي" 
الأعمال،  قطاع  من  �ضخ�ضيات 
لكن اجلانب الفل�ضطيني �ضيغيب 

عن ذلك املوؤمتر.
البيت  يف  مطلع  م�ضدر  وقال 
الأبي�س اإن عدد الوفود امل�ضاركة 
مبن  وفدا   39 املحفل  هذا  يف 
فيهم وفود اأوروبية واآ�ضيوية ومن 
مناطق خمتلفة من العامل، ممن 
تلقوا الدعوات حل�ضور "الور�ضة 

القت�ضادية".
غارد  يكون  اأن  املنتظر  ومن 
الرئي�س  م�ضت�ضار  كو�ضنري، 
ومهند�س  ترامب،  الأمريكي 
يف  لل�ضالم  الأمريكية  اخلطة 
ال�ضق  فيها  مبا  الأو�ضط  ال�رسق 
املتحدثني  اول  القت�ضادي، 
افتتاحه  عند  وذلك  املحفل  يف 
م�ضاء  من  ال�ضابعة  يف  ر�ضميا 

اليوم بتوقيت القد�س.
يذكر ان العامود الفقري للور�ضة 
هو  املنامة  يف  القت�ضادية 

املطروحة  الأمريكية  الروؤية 
والتي تت�ضمن ا�ضتثمار 50 مليار 
الفل�ضطيني  القت�ضاد  يف  دولر 
والدول العربية ذات ال�ضاأن على 
مدار ع�رس �ضنوات، بحيث تقام 
اقت�ضاديا  م�رسوعا   180 نحو 
على  عالوة  ال�ضتثمارات  بهذه 
ال�ضفة  بني  يربط  ممر  اإن�ضاء 
الغربية وقطاع غزة دون الإ�ضارة 
اىل نوع هذا املمر، اأهو نفق ام 

ج�رس.
اأم�س  �رسح  قد  كو�ضنري  وكان 
"الدولتني"  بكلمة  ينطق  لن  انه 
او "الدولة الواحدة" اأثناء كلمته 
المريكية  الإدارة  لأن  ذلك 
ت�ضعى اىل جتنب هذه التعريفات 
اأدت اىل فجوات  التي  التقليدية 
الأطراف  مواقف  يف  وا�ضعة 
املعنية لدرجة بات من ال�ضعب 

مد اجل�ضور فوقها.
مع  له  لقاء  يف  كو�ضنري  وقال 
ان  العربي"  "القد�س  �ضحيفة 
الوليات املتحدة معنية بعر�س 
بتمهيد  ي�ضمح  دقيق  م�ضتند 
الإ�رسائيليني  امام  الطريق 
ومناق�ضة  للتعاون  والفل�ضطينيني 

التفا�ضيل.

�أمريكا تطلق �ل�شق �القت�شادي 
من �شفقة �لع�شر

ل  اأنه  املتحدة،  الأمم  اأكدت 
القت�ضادية  للتدابري  ميكن 
للنزاع  حال  تكون  اأن  وحدها 
الفل�ضطيني – "الإ�رسائيلي" جاء 
ذلك خالل موؤمتر �ضحفي عقده 
الأمني  با�ضم  املتحدث  نائب 
فرحان  املتحدة  لالأمم  العام 
"ور�ضة  اأعمال  على  تعليًقا  حق، 
اأم�س  عقدها  املقرر  البحرين"، 
ال�ضق  بعر�س  واخلا�ضة  الثالثاء، 
ال�ضالم  خطة  من  القت�ضادي 
الأو�ضط،  ال�رسق  يف  الأمريكية 
بـ"�ضفقة  اإعالمًيّا  املعروفة 

القرن".
"دعونا  الأممي  امل�ضوؤول  وقال 
موقفنا  لكن   .. و�ضرني  ننتظر 
من  بالفعل  عنه  التعبري  مت 

قدمها  التي  الإفادة  خالل 
لأع�ضاء  ميالدينوف  نيكولي 
الأ�ضبوع  الدويل  الأمن  جمل�س 
املا�ضي"واخلمي�س املا�ضي، قال 
ميالدينوف لأع�ضاء جمل�س الأمن 
والقت�ضادي  الإن�ضاين  "الدعم 
خللق  حا�ضم  اأمر  للفل�ضطينيني 
قابلة  ملفاو�ضات  موؤاتية  بيئة 
اأنه  اأوؤكد  اأن  يجب  لكن  للحياة. 
خالل  من  النزاع  حل  ميكن  ل 

التدابري القت�ضادية وحدها".
هذه  تكون  اأن  "ميكن  واأ�ضاف: 
لعملية  فقط  مكملة  اخلطوات 
تنهي الحتالل،  �ضيا�ضية �رسعية 
الو�ضع  م�ضكالت  جميع  وتعالج 
الدولية  للقرارات  وفقا  النهائي 

ذات ال�ضلة".

الأمم املتحدة

�لتد�بري �القت�شادية لي�شت 
حال للق�شية �لفل�شطينية

الأ�رسى  �ضوؤون  هيئة  اأفادت 
اأن  الثالثاء،  اأم�س  واملحررين، 
حوارة(  توقيف  )مركز  معتقلي 
اأم�س  يوم  بداأوا  نابل�س،  جنوب 
وجبات  كافة  باإرجاع  الأثنني 
على  احتجاجا  وذلك  طعامهم، 
التي  العتقالية  الظروف  �ضوء 
الهيئة،  ولفتت  فيها  يحتجزون 
وعددهم  "حوارة"  اأ�رسى  اأن  اىل 
6 اأ�رسى، اأكدوا اأنهم لن يقبلوا اي 
طعام حلني حت�ضني ظروف  وجبة 
ادخال  يتم  ل  حيث  اعتقالهم، 
لهم  ي�ضمح  ول  الطعام  مع  اخلبز 

ال  حوائجهم  لق�ضاء  باخلروج 
الإدارة  اأن  كما  الفورة،  اوقات 
مالب�س  ارتداء  على  اإجربتهم 
�ضابا�س مهرتئة ولها رائحة عفنة 
املدخنني  وكذلك حرمان  وقذرة، 

من ال�ضجائر.
وبينت الهيئة، نقال عن اأن اإفادات 
للتنكيل  تعر�ضوا  اأنهم  الأ�رسى، 
عملية  خالل  عليهم  والعتداء 
�ضديد  ب�ضكل  وتكبيلهم  اعتقالهم، 
و�ضتمهم  اأعينهم  تع�ضيب  وكذلك 
مب�ضبات قذرة خالل اقتيادهم اإىل 

مركز التوقيف.

فل�شطني املحتلة

�أ�شرى "حو�رة" يعيدون 
وجبات طعامهم
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اأع�سا�ش التطرف الأيديولوجي 
والإرهاب الفكري الفرتا�سية..

ح�شن العا�شي /كاتب وباحث 
فل�شطيني مقيم يف الدامنارك

يف الربع الأخري من القرن الع�رشين 
ظهرت جماعات وحركات الإ�سالم 
اأ�سمته  ما  رف�ست  التي  ال�سيا�سي 
رغبتها  عن  ت  وعبرّ »التغريب«، 
املا�سي.  اأجماد  اإىل  العودة  يف 
الع�سكرية  البجوازية  و�سول  بعد 
الدول  معظم  يف  احلكم  �سدة  اإىل 
اأنظمة  اإىل  وحتولها  العربية 
تو�سعت  لل�سعوب،  وقهر  ا�ستبداد 
احلركات الإ�سالمية وقدمت نف�سها 
كبديل ب�سعارات ملتب�سة. ومع قرب 
اأ�سبحت  الع�رشين  القرن  انتهاء 
متتلك  الإ�سالمية  القوى  هذه 
ا�سطلح على  فيما  ونفوذاً  امتداداً 
ت�سميته »ال�سحوة الإ�سالمية« حتى 
اأ�سبحت الأقوى تنظيمياً بعد ف�سل 

امل�رشوعني القومي والي�ساري.
 

ف�شل امل�شروع ال�شيا�شي 
الإ�شالمي

لكن امل�رشوع الإ�سالمي ال�سيا�سي 
اأخفق  لأنه  كبديل  اأي�ساً  ف�سل 
خمتلفة  مقاربات  اإحداث  يف 
الراهن  قراءة  يف  وف�سل  للرتاث، 
يتبنى  م�رشوع  ولأنه  العربي، 
التعدد  يقبل  ول  الإق�سائي  الفكر 
اإما  ال�سهري  ف�سعاره  وامل�ساركة، 
�سدي،  اإنك  اأو  معي  تكون  اأن 
اأ�سبحت قاعدة فل�سفة فكر  وهذه 
لدى  خا�سة  ال�سيا�سي  الإ�سالم 

اجلماعات املت�سددة.
اأثبتت التجربة التاريخية يف معظم 
الإ�سالم  قوى  اأن  العربية  الدول 
حمدودية  من  تعاين  ال�سيا�سي 
�سوى  ميتلكون  ل  فهم  �سعاراتهم، 
الإ�سالم  باأن  يتلخ�ص  وحيد  �سعار 
هذه  تتمكن  اأن  دون  احلل،  هو 
و�رشح  تقدمي  من  اجلماعات 
حول  اأدبياتهم  يف  وا�سحة  روؤية 
من  العربية  الأمة  اإخراج  كيفية 
والف�سل  ال�سيا�سي  الن�سداد  هذا 
الجتماعي  والتمزق  القت�سادي 
التي  احل�ساري،  العلمي  والإخفاق 
الت�سلط  من  عقود  نتيجة  كان 
والع�سوائية  والتخبط  وال�ستبداد 
والف�ساد الإداري واملايل يف معظم 

الدول العربية.
عن  ال�سيا�سي  الإ�سالم  عجز  لقد 
يخاطب  �سيا�سي  م�رشوع  تطوير 
نحو  يتوجه  ول  النا�ص،  عقول 
الدينية،  وعواطفهم  غرائزهم 
املواطنني  جلميع  موجهاً  ويكون 
خطاب  ملنا�رشيهم،  فقط  ولي�ص 
يتبنى م�ساريع تنموية لتطوير كافة 
ولي�ص  والدولة  املجتمع  قطاعات 
خطاب  والدعاية،  للتعبئة  خطاباً 

الت�سامح  اإىل  تدعوا  و�سعارات 
الأعراق  بني  والتعاي�ص  واملحبة 
والطوائف،  واملذاهب  والأديان 
والإق�ساء  الكراهية  اإىل  يدعوا  ول 

والتناحر وال�رشاعات الإثنية.
الإ�سالم  جماعات  تهتم  مل 
ف�ساد  مبحاربة  ل  ال�سيا�سي 
تكري�ص  على  عملت  ول  الأنظمة 
الإن�سان  وحقوق  املواطنة  مفهوم 
يت�ساوى  التي  املدنية  الدولة  وبناء 
بالواجبات  املواطنني  جميع  فيها 
هذه  فعلته  ما  كل  واحلقوق. 
تغيري  حماولتهم  هي  اجلماعات 
العربية  املجتمعات  اأمناط 
واأهملوا  الهوية،  على  والرتكيز 
فوجدوا  الأخرى،  القطاعات  كافة 
مغلقة  بركة  يف  يعومون  اأنف�سهم 
خطرية  اأمنية  تداعيات  اإىل  اأدت 
وانهيارات اقت�سادية، كان املواطن 

العربي هو اأول �سحاياها.
اأبرز الأ�سباب التي تقف خلف  من 
اجلماعات  لهذه  ال�سيا�سي  الف�سل 
العمل  يف  اخلبة  غياب  يظهر 
املجتمع،  �سوؤون  واإدارة  ال�سيا�سي 
وحدها  ال�سعارات  تكفي  فال 
لإدارة الدول. ثم بروز حالة الغرور 
التي طبعت  والعنجهية  وال�ستعالء 
ومواقف  و�سلوك  وروؤية  تفكري 
ومعظم  اجلماعات  هذه  قادة 
بالآخرين  وال�ستخفاف  كوادرها، 
وا�ست�سغارهم، حيث اعتقدوا بغباء 
املطلقة  احلقائق  ميتلكون  اأنهم 
هو  الأ�سباب  من  اأي�ساً  وحدهم. 
و�سعاراتهم  لعهودهم  هوؤلء  نكث 
التي قطعوها على اأنف�سهم ووعدوا 

بها اجلماهري.
التجربة  اإىل  ي�سري  من  ولكل 
تركيا  اإن  اأقول  الناجحة  الرتكية 
بد�ستورها  مدنية  علمانية  دولة 
الت�رشيعية  وموؤ�س�ساتها  وقوانينها 
حكمها  واإن  والق�سائية،  والتنفيذية 
اإ�سالمي.  توجه  ذو  �سيا�سي  حزب 
اأ�سباب  اأهم  من  اأن  نعلم  اأن  علينا 
اإدراكهم  الرتكي هو  النموذج  جناح 
املبكر اأن اإدارة الدولة �ساأن دنيوي 
الب�رشي  والتدبري  للعقل  اهلل  تركه 
والأمكنة.  الأزمنة  بح�سب  يديره 
لكن ما يحث عليه الدين يف �سوؤون 
وال�سورى،  العدل  اإقامة  احلكم هو 
اأنها  اإل  ثابتاً  اأمراً  وهي واإن كانت 

تتغري من ع�رش لآخر.
 

حتولت دينية خطرية

لالإ�سالم  وال�سقوط  الف�سل  هذا 
احلقيقي  الواقع  يف  ال�سيا�سي 
اإىل  تلجاأ  جعلها  عربياً،  الراهن 
جميع  قامت  حيث  الإنرتنت، 
الإ�سالم  وجماعات  املنظمات 
العامل  بتوظيف  املت�سدد 

الفرتا�سي ب�سورة وا�سعة ومعقدة، 
وتعبوية  دعائية  لغايات  كان  اإن 
تنظيمية  لأهداف  اأو  وتوا�سلية، 
هيكلة  واإعادة  حتريك  ت�سمل 
املجموعات كافة ب�رشعة قيا�سية. 
التكنولوجيا  هذه  تطوير  مت  ثم 
ت�سمن  قتالية  تقنيات  اإىل  لتتحول 
للوج�ستي  التمويل  وفاعلية  �رشعة 
تعتب هذه  اأي�ساً  لهذه املنظمات. 
الفرتا�سي  العامل  يف  املن�سات 
خزاناً لرفد املجموعات املتطرفة 
املقاتلني  من  ين�سب  ل  بنهر 
اجلغرافية  امتداد  على  اجلدد 
كذلك  اعتبارها  وميكن  الكونية، 
الأع�ساء  لتبيي�ص  واأوكار  اأع�سا�ص 
وللمتعاطفني  اجلدد  واملنت�سبني 
مع هذه الأفكار املت�سددة والذين 
ل يرغبون يف النت�ساب احلزبي اأو 
هذا  حقيقية.  قتالية  م�ساركة  يف 
التوظيف ملنجزات الثورة الرقمية 
جمموعات  قبل  من  الغرب  يف 
ي�سعنا  متطرفة  ودينية  �سيا�سية 
اأمام �سوؤال وحتدي كبري وهام حول 
و�سكل  ونوعية  وطبيعة  حقيقة 
حتدث  التي  والتغريات  التحولت 
عالقة  ويف  الإ�سالمي  الدين  يف 

الدين باملوؤمنني.
ومرجعيات  منابع  اأن  نعتقد  اإننا 
كن�سو�ص  الإ�سالمي  الدين 
تتحول  اأخذت  وممار�سات، 
العامل  اإىل  الواقعي  العامل  من 
القول  ن�ستطيع  لذلك  الفرتا�سي، 
اإ�سالم  اأ�سبح لدينا لي�ص فقط  اإنه 
الن�سو�ص اأو اإ�سالم التاريخ، بل �سار 
لدنيا اأي�ساً اإ�سالم افرتا�سي يديره 
اإ�سالميون  خطابه  على  وي�رشف 
مت�سددون متطرفون ل يقبلون باأي 
نقد ول اأية مالحظة ول يرت�سون 
وجود اأية فكر خمالف. لذلك فقد 
املعتدل  الو�سطي  الدين  اأ�سحى 
مقيداً  وعباداته  مقد�ساته  بكافة 
باأيديولوجية ع�سبية حزبية متزمتة 
ين�رشها رجال دين يت�سلحون بفكر 
ول  املرونة  يقبل  ل  مت�سلب 
ال�سيولة ويرف�ص احلوار مع الآخر، 
التوا�سل  من�سات  بتحويل  قاموا 
التطبيقات  وبقية  الجتماعي 
خلو�ص  قتال  ميدان  اإىل  الذكية 
و�سل  بل  وحروب،  �رشاعات 
املجموعات  هذه  قيام  حد  الأمر 
مقابر  اإحداث  يف  املتطرفة 
امل�سلمني  للمجاهدين  افرتا�سية 
الذين ق�سوا يف املعارك القتالية.

جميع  اأن  هنا  املرعبة  املفارقة 
املت�سددون  الإ�سالميون  هوؤلء 
والأمرين  الويالت  عانوا  قد 
الأنظمة  بع�ص  ا�ستبداد  من 
اق�ساءهم  جرى  حيث  العربية، 
لهم  ال�سماح  وعدم  وتهمي�سهم 
العمل  ول  ال�سيا�سية  بامل�ساركة 

بزج  الأنظمة  هذه  وقامت  العلني، 
ال�سجون  يف  الإ�سالميون  هوؤلء 
واملعتقالت ل�سنوات عديدة، وحني 
انتقل البع�ص منهم اإىل دول غربية 
القوانني  لهم  وفرت  دميقراطية 
احلرية  بع�ص  اجلديد  مكانهم  يف 
اأ�سبحوا  ي�ساوؤون،  ما  ليقولوا 
ميار�سون الإق�ساء والقمع الفكري 
الذي كانوا يعانون منه، وهذا دليل 
حا�سم  وبرهان  جازم  وبيان  دامغ 
وحجة قاطعة على النفاق الفكري 
الذي  والثقايف  والجتماعي 
واجلماعات  الفئات  هذه  متار�سه 
الدين  ا�ستخدامها  يف  والفرق، 
الإ�سالمية  وال�سعارات  والتدين 
لتحقيق ماآرب �سيا�سية ومنفعية ل 

عالقة لها بالإ�سالم والعبادات.
 

الدامنرك منوذجًا

امل�سلمني  عن  الدفاع  كان 
مبر  الدامنرك  يف  وم�ساحلهم 
تكفري  اأ�سبح  وتاأ�سي�سها،  ت�سكلها 
معتقدها،  هو  امل�سلمني  غالبية 
و�سار خطاب التطرف ما مييزها، 
يختلف  من  كل  واإق�ساء  ورف�ص 
اإنها  لال�ستمرار.  و�سيلتها  معها 
واأحزاب  ومنظمات  جماعات 
املتطرف  ال�سيا�سي  الإ�سالم 
ظاهرة  ي�سكلون  باتوا  الذين 
خطاب  وت�ستخدم  تتفاقم  خطرية 

الغلو والت�سدد.
 »تعاونوا على الب والتقوى« و«اأنت 
ت�ساأل ونحن ن�ستفيد« هذه العناوين 
تلفزيونية،  لبامج  اأو  لكتب  لي�ست 
يف  ملجموعتني  ا�سمان  هما  بل 
واملحادثة  التوا�سل  برنامج 
املجموعتني  »وات�ساب«.  ال�سهري 
ت�سمان رجال دين واأئمة مت�سددين 
�سلفيون  متطرفون  واأع�ساء 
الدامنرك  يف  يقطنون  معظمهم 
وبهما منت�سبون من ال�سويد واأملانيا 
وبريطانيا  واإيطاليا  وا�سبانيا 
وموريتانيا  وم�رش  واملغرب 
وال�سعودية  و�سورية  ولبنان 
واليمن، ويدير هاتني املجموعتني 
رئي�سية  ب�سورة  عليمها  وي�رشف 
ال�سوري  الإ�سالمي  املتطرف 
املقاتل  الدامنرك  يف  املقيم 
ال�سابق يف �سفوف حركة الإخوان 
عنهم  ينف�سل  اأن  قبل  امل�سلمني 
ا«  »م.  اخلا�ص«  »حل�سابه  ويعمل 
وكذلك  ب�سار،  اأبو  ال�سيخ  املكنى 
الداعية  خ«  »م.  املغربي  ال�سيخ 

املوؤ�س�ص.
املنظمات  هذه  متكنت  لقد 
املت�سددة  الإ�سالمية  واجلماعات 
من  العديد  يف  اأفكارها  د�ص  من 
والغربية،  العربية  املجتمعات 
�رشيحة  على  التاأثري  وا�ستطاعت 

الدامنرك.  ال�سباب يف  وا�سعة من 
الفرتا�سي  العامل  اأ�سهم  فقد 
الجتماعي  التوا�سل  ومن�سات 
افرتا�سية  مقاربات  اإجراء  يف 
وتبادلها عب �سبكة النرتنت، وهو 
لها  تلجاأ  التي  الأ�سلحة  اأف�سل  من 
املجموعات املتطرفة، التي تقوم 
اإىل  الفرتا�سي  العامل  بتحويل 
اأفكارها  لرتويج  ومنابر  من�سات 
اأو  املواقع،  هذه  يف  املت�سددة 
الأخرى،  الذكية  التطبيقات  عب 
برمتها  النرتنت  �سبكة  وحتويل 
املنتديات  من  جمموعة  اإىل 
املتفرقة.  والأيديولوجية  الفكرية 
والأئمة  وامل�سايخ  الدعاة  ميتلك 
يف  الف�سل  الكلمة  املتع�سبون 
يقومون  حيث  املجموعات،  هذه 
املتطرفة  اأفكارهم  بطرح 
يف  التي  ومقارباتهم  وت�سوراتهم 
والت�سدد  العنف  تت�سمن  جمملها 
واملغالة وال�سطط الفكري، ون�رش 
على  والت�سجيع  املذهبية  الثقافة 
لدى  العن�رشي  اخلطاب  تبنى 
الأفكار  ال�سباب امل�سلم، وحماربة 
يف  املخالفني  واإق�ساء  املعتدلة، 

الراأي.
الجتماعية  الدرا�سات  من  كثري 
و�سائل  اأن  اإىل  تو�سلت  والأمنية 
والتطبيقات  الجتماعي  التوا�سل 
برامج  مثل  الأخرى  الذكية 
املحادثة، كان لها الدور الأكب يف 
امل�سلم  ال�سباب  اآلف  التاأثري على 
يف  وخا�سة  البلدان،  خمتلف  من 
الدامنرك،  ومنها  الغربية  الدول 
والزج بهم يف حمارق الإرهاب عب 
هذه  تتبناه  التي  الكراهية  خطاب 
الأفكار  وبوا�سطة  املجموعات، 
عواطف  تخاطب  التي  املغلقة 
ووجدانهم  وحما�سهم  ال�سباب 
عقولهم.  تخاطب  ول  الديني، 
دول  عدة  اأقدمت  ال�سبب  ولهذا 
على  ال�سهرين  حوايل  قبل  غربية 
قمة  عقد  �رشورة  عن  الإعالن 
ال�سيا�سيني  القادة  جتمع  اأوروبية 
التكنولوجيا  �رشكات  وروؤ�ساء 

الجتماعي،  التوا�سل  وو�سائل 
ا�ستخدام  ووقف  الت�سدي  بهدف 
لهذه  املتطرفة  املجموعات 
الفكر  لرتويج  كو�سيلة  املن�سات 
كما  الديني  والت�سدد  املتطرف 

تفعل املجموعتني �سابقتا الذكر.
ترتتب  التي  املخاطر  اأبرز  ومن 
هذه  وخطاب  ن�ساط  على 
املجموعات الإ�سالمية املت�سددة 
مت�سدد  مييني  خطاب  ظهور  هو 
فعل  كرد  الدمناركي  ال�سارع  يف 
احلركات  و�سعارات  اأفكار  على 
اليمني  يعتبها  التي  الإ�سالمية 
الغربية  للثقافة  تهديد  الغربي 
الذي  الفكر  اإن  املدنية.  والدولة 
املجموعات  بع�ص  له  تروج 
اإىل  اأدى  املتزمتة  الإ�سالمية 
الإ�سالموفوبيا  ظاهرة  انت�سار 
عامة،  الغرب  ودول  الدمنارك  يف 
ومنح الأحزاب اليمينية الدمناركية 
على  للهجوم  ذريعة  والأوروبية 
وتوظيف  واملهاجرين،  امل�سلمني 
خوف املواطنني الغربيني املتزايد 
اإ�سالمية يف  دول  الوفدين من  من 

العملية النتخابية.
 

�شيا�شي ل ديني
اإن اخلطاب الذي حتاول جماعات 
الإ�سالم ال�سيا�سي فر�سه وتقدميه 
كخطاب بديل عن خطاب النه�سة 
املواطنة  ودولة  والدميقراطية 
الواقع  يف  الراأي،  وحرية  والتنوير 
بامتياز  �سيا�سي  خطاب  هو 
مذهبية  دينية  عباءة  يرتدي 
هذه  وحماولة  بغي�سة.  طائفية 
الدينية  واملجموعات  املنظمات 
والدعاة املت�سددين اإظهار اأنهم ل 
ومر�ساة  الدين  ن�رش  �سوى  يبتغون 
قبل  اهلل  على  تدلي�ص  لهو  اخلالق، 
لأنهم  للعباد  وت�سليل  �سيء  كل 
وا�سح  �سيا�سي  م�رشوع  اأ�سحاب 
التغيري  اإىل  يدعون  فهم  املعامل، 
املت�سدد  ال�سلفي  النموذج  عب 
فقط من خالل تبني الأيديولوجية 

املتطرفة.

لغاية منت�شف القرن الع�شرين كان التدين �شموحًا ي�شرياً معتدًل يف العامل العربي، وكانت دول الإقليم اإ�شافة اإىل الدول العربية جتتهد لبناء 
موؤ�ش�شات الدولة احلديثة وفق اأ�ش�س ومعايري مدنية. و�شهدت تلك املرحلة انت�شار التعليم ب�شورة ن�شبية، وقيام الدول العربية اإر�شال البعثات 

التعليمية اإىل اأوروبا. مت تاأ�شي�س اجلمعيات ال�شيا�شية والثقافية والعلمية والأدبية يف عدد من العوا�شم واملدن العربية، وتو�شعت حركة الطباعة 
وال�شحف والن�شر. انت�شرت امل�شاجد والأندية والأحزاب ال�شيا�شية، فكانت الدعوة للدين تتم عرب املوعظة احل�شنة من قبل الأ�شرة واملجتمع، 

وامل�شاجد اأماكن للعبادة والعلم والتعليم، ورجال الدين كانوا ي�شهمون يف الن�شاط واحلراك الثقايف وال�شيا�شي. لقد كانت املنطقة العربية يف ذاك 
الوقت ت�شبه بقية العامل.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

ال�شتاذة/ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ال�شراقة
حي 100 م�شكن عمارة 05..رقم 02 ال�شراقة 

حم�شر تبليغ  حكم ابتدائي غيابي عن طريق الن�شر 
املادة:329.336.412 من قانون الجراءات املدنية و الدارية 

نحن ال�شتاذة /ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية حملفة و معتمدة مبجل�س ق�شاء تيبازة حمكمة ال�شراقة القائمة بالتبليغ 
و التنفيذ  الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة ال�شيد:�شمري مراد.العنوان:45 حي �شيدي امبارك واد الرمان العا�شور –اجلزائر
القائم يف حقه ال�شتاذ:جواهر خدمي ت�شعديت-حمامية-

بناءا على احكام املواد:416/412/407/406/405/336/313/329/322 من قانون الجراءات املدنية و الدارية 
الفهر�س  رقم  بتاريخ:18/11/18  العقاري  الق�شم  ال�شراقة  حمكمة  عن  ال�شادر  الغيابي  البتدائي  احلكم  على  بناءا 
:18/07960 رقم اجلدول:18/04618 املت�شمن الق�شاء بالزام املدعى عليهما معا�س �شالح و معا�س حممد بان يدفع للمدعي 
�شمري مراد مبلغ اليجار املقدر ب:1.080.000 دج مليون و ثمانون الف دينار جزائري ب�شفة مت�شامنة ل�شنة 2019/2018 

بتاريخ  ال�شراقة  ال�شادر عن رئي�س حمكمة  الر�شمي بجريدة يومية وطنية  التبليغ  بن�شر م�شمون عقد  بناءا على الذن 
2019/06/13 رقم الرتتيب 19/02575 فهر�س رقم 2019/2133 

بلغنا ال�شيد :معا�س �شالح عنوان:45 حي �شيدي امبارك واد الرمان العا�شور-اجلزائر- 
و اعلمناه:بان اجل �شهر )01(للمعار�شة ي�شري من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 من )ق ا م ا(وال �شقط حقه يف ذلك كما 

اعلمناه انه بعد انق�شاء اجل املعار�شة له اجل �شهر واحد للطعن بال�شتئناف اذا مت تبليغ للحكم اىل ال�شخ�س ذاته
قانون  من   336 املادة  لن�س  طبقا  املختار  او  احلقيقي  موطنه  يف  التبليغ  مت  اذا   )02( �شهرين  اىل  ال�شتئناف  اجل  ميدد  و 

الجراءات املدنية و الدارية 
اثباتا ملا تقدم  .حررنا هذا املح�شر لن�شر ن�شخة منه يف جريدة يومية وطنية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 

الأ�شتاذة معزوز نبيلة
حم�شرة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء تيبازة

العاتف 0551 19 61 45 

حم�شر تبليغ ر�شمي حلكم عن طريق الن�شر 
املادة 412 من ق ا م ا 

 
نحن الأ�شتاذة معزوز  نبيلة حم�شرة ق�شائية معتمدة لدى جمل�س ق�شاء تيبازة

املوقعة ادناه و الكائن مقرها ب 36 جتزئة قاو�س ال�شراقة
تنفيذا لالمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�شراقة املت�شمن الذن بن�شر تبليغ ر�شمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�شيه القانون على 

ان يكون الن�شر على نفقة الطالب 
لفائدة:هويلي ريا�س

ال�شاكن ب:حي 240 م�شكن فوكة عمارة ا �شقة رقم 01 فوكة املدينة
بناءا على احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�شراقة الق�شم الجتماعي بتاريخ:2018/02/20 رقم اجلدول 17/08055رقم الفهر�س 18/01628

كلفنا عن طريق الن�شر 
�شركة وولد فيزيون قناة KBD فرع جممع اخلرب املمثلة يف �شخ�س م�شريها الكائن مقرها ب:قطعة 21 منطقة الن�شاط العا�شور اجلزائر

الفهر�س  رقم   17/08055 اجلدول  رقم    2018/02/20 بتاريخ  الجتماعي  الق�شم  ال�شراقة  حمكمة  عن  ال�شادر  احلكم  م�شمون  ين�شر 
18/01628

و ليكن على علم و حتى ل يجهل 
اثباتا لذلك حررنا هذا املح�شر لن�شر ن�شخة منه ب�شحيفة و طنية طبقا للقانون 

املح�شرة الق�شائية 
الأ�شتاذة:معزوز نبيلة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

مكتب الأ�شتاذ بن حادو حممد حم�شر ق�شائي لدى دائرة اخت�شا�س جمل�س 
ق�شاء اجللفة 

 الكائن مكتبه : �شارع الأمري عبد القادر 49/146 اجللفة
 الهاتف : 50 22 027 92

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر ) املادة 412 من ق اإ م اإ (
اجللفة  ق�شاء  جمل�س  لدى  ق�شائي  حم�شر  حممد  حادو  بن   : الأ�شتاذ  نحن 

املوقع اأ�شفله 
يف  املاأخوذة  اأ�شهم  ذات  �شركة   ، اجلزائر  اخلليج  بنك   : )ة(  ال�شيد  لفائدة 

�شخ�س مديرها العام 
الكائن مقرها : طريق ال�شراقة دايل اإبراهيم اجلزائر  

و  املدنية  الإجراءات  قانون  من   412/613/612 املواد  على  الطالع  بعد 
الإدارية 

بناءا على ال�شند التنفيذي جلدول قيد الرهن رقم 32 اإيداع 864 جملد 10 
رقم 64 بتاريخ : 2015/05/04 عن املحافظ العقاري باجللفة و لأمر بامهار 
رهن قانوين بال�شيغة التنفيذية ال�شادر عن حمكمة بئرمراد راي�س بتاريخ 
املمهور   18/07783  : الفهر�س  رقم   18/07783 الرتتيب  رقم   2018/11/29

بال�شيغة التنفيذية .
 : بتاريخ  اجللفة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�شادر  الن�شر  اأمر  على  بناء   -

2019/02/19  حتت رقم : 19/232
- كلفنا ال�شيد)ة( : بن الأبي�س علي بن رابح  

ال�شاكن)ة( : بحي الكويت بناية 84 رقم 02 16  باجللفة  
بدفع للطالب املبلغ التايل : 35.778.798.00 دج مبا فيها م�شاريف التنفيذ 

و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�شري من تاريخ ن�شر حم�شر التكليف 
بالوفاء واإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية كي ل جنهل ما تقدم 

و اثباتا لذلك بلغنا و تكلفنا كما ذكر اأعاله و �شلمناه ن�شخة من هذا املح�شر 
للمخاطب طبقا للقانون 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 

ولية اجللفة 
مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة 

م�شلحة التنظيم العام 
مكتب النتخابات و اجلمعيات 

رقم:24/م ت �س ع/م ت ع /م ج ا 2019
و�شل ا�شهاري لتا�شي�س جمعية 

-12 لرقم  القانون  من   08 املادة  لحكام  طبقا 
06املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 
الولئية  امل�شماة:اجلمعية  اجلمعية  تاأ�شي�س  مت 

اخليمة لالثار و ال�شياحة باجللفة 
الكائن مقرها :قرية زكار بناية05/42 اجللفة 

طابعها:�شياحي
جمال ن�شاطها :ولئي 

برئا�شة ال�شيد:حممدي احمد 
املولود بتاريخ:1992/10/20 مب�شعد 

ال�شاكن :را�س العني بزكار 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي الأ�شتاذة /حيمور نورة حم�شرة ق�شائية معتمدة لدى 
حمكمة ح�شني داي 

-جمل�س ق�شاء اجلزائر الكائن مكتبها 72 �شارع بوجمعة مغني -ح�شني داي -اجلزائر
تبليغ �شند تنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر يف جريدة يومية 

طبقا للمادة 04/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بتاريخ الثامن ع�شر من �شهر جوان �شنة الفني و ت�شعة ع�شر 

 لفائدة ال�شيد/قرامدي حمزة بن يون�س 
ال�شاكن بحي الربتقال مج ب رقم 142 احلميز الدار البي�شاء اجلزائر 

بوا�شطة حماميه الأ�شتاذ منان رابح )حمامي لدى املجل�س(
مراعاة لحكام املادة 4/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

 بناءا على ال�شند التنفيذي )عقد وديعة( املحرر و املنعقد مبكتب التوثيق الأ�شتاذ)ة( �شكال 
فتيحة )املوثقة بباب الزوار (بتاريخ :2018/04/19 فهر�س رقم :2018/483 املمهور بال�شيغة 

التنفيذية 
-بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي مع تكليف بالوفاء املر�شالن عن طريق ر�شالة م�شمنة 

ال�شعار بال�شتالم مركز بريد ح�شني داي بتاريخ:2019/02/26 و�شل رقم:00073803416
-بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق التعليق )لوحة الإعالنات 

حمكمة ح�شني داي (املوؤرخ يف :2019/03/12
-بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق التعليق )لوحة الإعالنات 

ببلدية القبة( املوؤرخ يف :2019/03/12 
-بناءا على الذن بالن�شر ال�شادر عن ال�شيد/رئي�س حمكمة ح�شني داي بتاريخ:2019/06/03 

حتت رقم:19/1145 تطبيقا لحكام املادة 4/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نحن الأ�شتاذة/حيمور نورة حم�شرة ق�شائية معتمدة لدى حمكمة ح�شني داي-جمل�س ق�شاء 

اجلزائر
الكائن مكتبنا ب72 �شارع بوجمعة مغني-ح�شني داي-اجلزائر املوقعة ادناه

كلفنا املدعو ال�شيد)ة(/رحموين حممد نزمي بن عبد العايل 
ال�شاكن برقم 10 �شارع عالوة عبد القادر القبة اجلزائر

م�شاريف  اىل  اإ�شافة  دج  ب:1.875.000.00  املقدر  الدين  مبلغ  اأيدينا  بني  فورا  ي�شدد  ان 
التنفيذ و احلقوق التنا�شبية للمح�شر الق�شائي 

يف  بالوفاء  التكليف  م�شمون  ن�شر  تاريخ  من  ت�شري  للوفاء  يوما   15 مهلة  له  ونبهناه:بانه 
اجلريدة و ال نفذ عليه جربا بكافة  الطرق القانونية 

مع  كافة التحفظات 
اثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�شر  للعمل به وفقا للقانون 

املح�شرة الق�شائية 
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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
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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من ذكريات �سجان يف م�ست�سفى الرملة الإ�سرائيلي
ع�شرون �شجينا فل�شطينيا مري�شا يقبعون ب�شكل دائم فيما ي�شمى م�شت�شفى الرملة الإ�شرائيلي، وانا �شجان ا�شرف على حياتهم واأو�شاعهم الروتينية 

منذ زمن بعيد، �شرت خبريا بالأ�شرى املر�شى، اعرف ميقات موتهم وميقات �شراخهم ول�شعة اأوجاعهم، اعرف متى ينامون ومتى يرجتفون، اأ�شم رائحة 
اأج�شادهم املدمرة، واخر موجات اأنفا�شهم املتقطعة و�شخونة اأحالمهم، وكل حركة فيهم تخ�شع للرقابة وال�شبط.

بقلم عي�شى قراقع

على  تعودت  اإ�رسائيلي  �سجان  انا 
والقيء  والدماء  الأدوية  رائحة 
الربابي�ش  وم�ساهد  وال�سعال 
اأج�ساد  من  تتدىل  البول  واأكيا�ش 
م�ست�سفى  �سجن  يف  امل�سابني 
عادية  �سارت  م�ساهد  الرملة، 
احكمه  انا  اخر  عامل  وطبيعية، 
عامل  انه  م�ساره،  يف  واأحتكم 
اإىل  ببطء  الذاهبني  املر�سى 
اأج�سام  مبتورة،  اأقدام  الآخرة، 
متحركة،  عربات  م�سلولة، 
وبقع  قطن  �سمادات،  عكازات، 
حمراء، اأج�سام مفتوحة، هذيانات 
وجميل  ممتع  عامل  ملغومة، 
املقربة  هذه  يف  باللذة  ي�سعرين 
احلية، بنف�سي اأرى عذابات �سكان 
مالئكة،  اأرى  ل  لكنني  املقربة، 
ياأتي  من  اأرى  ل  اأ�سئلة،  ا�سمع  ل 
العامل  هذا  يك�سف عن  اأو  للزيارة 
انا  الوحيد،  ال�سيد  انا  البعيد، 
القا�سي  انا  والدواء،  ال�سكني 
اإ�رسائيل  دولة  امثل  انا  واجلالد، 
ال�سحايا  على  انت�رست  التي 
على  وانت�رست  الفل�سطينيني، 
املوت  اإىل  واأر�سلتهم  طموحاتهم 

اأو الن�سيان.
الأ�رسى  من  املئات  عني  مر  لقد 
اأطفال  املر�سى،  الفل�سطينيني 
وخرجوا،  جاءوا  ون�ساء،ـ  و�سبان 
ا�سود  تابوت  يف  خرج  بع�سهم 
املر�ش،  عليه  ان ق�سى  بعد  ميتا 
راأيت  ب�سمت،  يحت�رسون  رايتهم 
اأج�سادهم  يف  ت�رسي  الأمرا�ش 

وتتكاثر وتتزايد كاأين اأ�ساهد فلما 
مي�سي  كان  الأ�سري  ذلك  جميال، 
يتكلم  كان  ذلك،  عن  عجز  ثم 
امل�سكنات  ياأخذ  كان  توقف،  ثم 
ومل  ج�سده  تخدر  حتى  الكثرية 
متى  اعرف  كنت  لها مفعول،  يعد 
ي�سقط ومتى يغلق عيناه اإىل الأبد، 
تركوا ر�سائلهم و�سور اأولدهم هنا 
اأمواتا،  وخرجوا  ابرا�سهم  على 
زالت  ل  لأخذها،  احد  ياأت  مل 
التاريخ احلربي،  عندي كجزء من 
خدمة  يف  دوري  على   و�سهادة 
دولتي وحكومتي وديني ونيا�سيني 

التي ا�ستحقها.
يف  اعمل  اإ�رسائيلي،  �سجان  انا 
اأحيانا  الرملة،  م�ست�سفى  �سجن 
الن  حتى  ميت  مل  بامللل،  ا�سعر 
الأ�سري  هذا  موقدة،  من�سور 
واملدمر  املحطم  امل�سلول 
وهو  عاما   20 منذ  بالر�سا�ش، 
املوت  جاءه   يحيا،  ان  يحاول 
اأكرث من مرة، راوغ املوت وعا�ش، 
ابلغوين  عندما  �سعيدا  كنت  وكم 
بتح�سري الأكيا�ش ال�سوداء لالأ�سري 
اإىل  و�سل  فقد  دياك،  اأبو  �سامي 
حافة املوت، الأورام تنه�ش ج�سده 
اأي�سا،  عا�ش  فقد  ميت،  مل  ولكنه 
�رسخات  ا�سمع  كنت  وعندما 
خالد  امل�سلول  الأ�سري  واأنات 
ال�ساوي�ش اعتقدت انها ال�رسخات 
مل  مرة،  الف  كان ميوت  الأخرية، 
زال  ل  ولكنه  جتدي  الأدوية  تعد 
حيا، انا على انتظار موت كبري يف 
اأي حلظة، لهذا األغيت كل اإجازاتي 
ل�ستمتع بروؤية املوت وهو يرق�ش 

يف اأجواء هذه الغرفة التي ت�سمى 
النوم  يعرف  ل  املوت  م�ست�سفى، 

هنا.
يف  اعمل  اإ�رسائيلي  �سجان  انا 
الب�ش  الرملة،  م�ست�سفى  �سجن 
ثوم الطبيب اأحيانا وثوب ال�سجان 
اين  اهلل  احمد  اأخرى،  اأحيانا 
الإح�سا�ش  فاقد  بليدا  اأ�سبحت 
حتى ل اأتعاطف مع هوؤلء الأ�رسى 
كما  والإرهابيني  املجرمني 
علمتني دولتي ومدر�ستي وتربيتي 
هوؤلء،  مع  تعاطف  ل  وتدريباتي، 
عن  �سيء  اأي  اقراأ  ل  م�ساعر،  ل 
التفاقيات الدولية  ومبادئ حقوق 
اآلة  الإن�سان، احلمد هلل اين �رست 
فهوؤلء  الأوامر،  تنفيذ  وجهاز 
اأو  ا�سياًء  بل  ب�رسا  لي�سوا  الأ�رسى 
ميتة  اأ�سماء  اأنهم  وحطاماً،  جثثنا 
وعلينا ان جنردهم من اإن�سانيتهم، 
يقرر  حتى  اإحياء  ن�سف  يبقوا  ان 
الن�سف  اما  �سانهم،  املوت  �سيد 
اأو  احلرية  اأو  الإرادة  وهو  الخر 
عليها  نق�سي  ان  فعلينا  الكرامة 
وان نو�سل هوؤلء الأ�رسى اإىل حالة 
مزرية خالية من الكربياء والكرامة 

والحرتام.
�سجن  يف  اعمل  �سجان  انا 
ما  الإ�رسائيلي،  الرملة  م�ست�سفى 
م�سوهة،  اأج�ساما  ترى  ان  اأجمل 
اإ�رساء  اإىل امل�ست�سفى  لقد جاءت 
وجلدها  ج�سدها  اجلعابي�ش، 
منكم�ش ملت�سقة اأطرافها ببع�ش، 
امراأة حمروقة، �سبه ميتة، وانا من 
الأ�سري  قدمي  برتوا  كيف  راأيت 
ناه�ش الأقرع، وقدم الأ�سري جالل 

يتفتت،  العظام  �سوت  �رساونة، 
اأجواء  يف  يتناثر  والدم  اللحم 
عندما  متعتي  وزاد  احتفالية، 
الطفل  قدم  برتوا  كيف  رايتهم 
اأبهى  اأروع وما  حممود �سالح، ما 
ان ترى الأطفال بال اأقدام، هوؤلء 
الذين اأزعجتنا حجارتهم واأياديهم 
اما  ينق�سوا  ان  يجب  واأقدامهم، 
نحن  نعي�ش  حياًة حتى  اأو  اطرافاً 

يف �سالم ودون خوف.
يف  اعمل  اإ�رسائيلي  �سجان  انا 
�سجن م�ست�سفى الرملة، مل ن�سمح 
دولية  موؤ�س�سة  اأو  طبية  جلنة  لأي 
من  يحرر  من  هنا،  اإىل  باملجيء 
الأ�رسى املر�سى اعرف من ملفه 
اأ�سابيع  بعد  �سيموت  انه  الطبي 
يف  املوت  زرعنا  لقد  �سهور،  اأو 
اأج�سامهم، ان مهمتي ان اقمع �سيئا 
موجودا يف الأ�سري الفل�سطيني هو 
ل  امل�ست�سفى  باب  حياته،  جوهر 
للجثث، وكم كنت �سعيدا  اإل  يفتح 
ان اجلثث اخلارجة من امل�ست�سفى 
الأخرية،  ال�سنوات  يف  زادت  قد 
املوت هنا يحدث بال اإزعاج، بال 

وداع وبكاء وم�سيعني.
يف  اعمل  اإ�رسائيلي  �سجان  انا 
ما  اأكرث  الرملة،  م�ست�سفى  �سجن 
امل�سابة  احلالت  هذه  يزعجني 
وع�سبية،  نف�سية  باأمرا�ش 
التحقيق  مراكز  من  اح�رسوها 
م�سابة ب�سدمات نتيجة التعذيب، 
اإعطائها  من  كثفنا  اإننا  وبالرغم 
امل�سكنات واملهدئات لتظل نائمة 
ما  �رسعان  انها  اإل  اأوجاعها  مع 
من  بداخلها  ما  وتقذف  ت�ستيقظ 

اإىل  ون�سطر  علينا،  مرعبة  اأ�سباح 
مغلقة،  انفرادية  بزنازين  و�سعها 
نتعامل معها كالبهائم، ل نريد ان 
ن�سمع اأ�سواتها التي تطاردنا حتى 

يف النوم.
يف  اعمل  اإ�رسائيلي  �سجان  انا 
�سجن م�ست�سفى الرملة، انا حار�ش 
كل هوؤلء امل�سابني واملر�سى، انا 
حار�ش املوت با�سم دولة اإ�رسائيل، 
بال�رسطان  امل�سابني  حار�ش  انا 
والظهر  والرئة  القلب  واأمرا�ش 
املعاقني  حار�ش  انا  والكلى، 
ا�ستوؤ�سلت  ومن  وامل�سلولني 
اأج�سامهم،  من  اأجزاء  برتت  اأو 
وال�سم  املكفوفني  حار�ش  انا 
انا  والهلو�سة،  بال�رسع  وامل�سابني 
الكبد  حركات  بدقة  يراقب  من 
والأمعاء  والطحال  والبنكريا�ش 
والغدد  املخ  وخاليا  والكلى 
اجللطات  ومواعيد  القلب  ودقات 
حركات  يراقب  من  انا  الدموية، 
ل  التي  والر�سا�سات  ال�سظايا 

من  تتحرك  اأج�سامهم  يف  زالت 
منطقة اإىل منطقة، انا من يحر�ش 
ونوبات  والإغماء  الوعي  فقدان 
انا حار�ش هذه  الع�سبية،  الكريزا 

املجزرة يف دولة اإ�رسائيل.
يف  اعمل  اإ�رسائيلي  �سجان  انا 
خالل  اأحاول  الرملة،  م�ست�سفى 
خدمتي وان�سباطي ان امنع طائر 
ال�سدى ان يخرج من قرب القتيل اأو 
من هامته، انها حكاية فل�سطينية 
ا�سمعها با�ستمرار عن هذا الطائر 
من  يخرج  اإرادة،  من  املخلوق 
ج�سد القتيل يطري ويطري �سارخا 
وطالبا الثار اإىل ان يتحقق، �ساأقتل 
على  يقول  الذي  ال�سدى  طائر 
ل�سان الأ�رسى املر�سى: نعم نحن 
حتت الأر�ش، ولكننا ل�سنا مدفونني 
التقاوي  كما  وامنا نحن  كاملوتى، 
النابتة التي تطرح حم�سول ويقينا 
اأرجاء  يف  تنت�رس  �سوف  وعدل 
اأجيالنا  كل  نفو�ش  ويف  فل�سطني 

حتت �سم�ش احلرية والربيع.

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  رئي�ش  اأكد 
واملحررين اللواء قدري ابو بكر، 
الفل�سطينيني  الأ�رسى  حق  على 
وجترمي  الإن�سانية  املعاملة  يف 
والالان�سانية  القا�سية  املعاملة 
ال�سجون  �سلطات  متار�سها  التي 
 5700( اأكرث من  بحق  الإ�رسائيلية 
يعانون  زالوا  ل  واأ�سرية(  اأ�سري 
اإدارة  لتعمد  ماأ�ساوية  اأو�ساعاً 
�سيا�سية  وبقرارات  ال�سجون 
اأنواع  اأب�سع  تطبيق  وع�سكرية 
بكر،  ابو  وقال  بحقهم.  التعذيب 
اأدنى  الحتالل ل حترتم  دولة  ان 

الدويل  القانون  عليه  ن�ش  ما 
الرابعة  جنيف  واتفاقية  الإن�ساين 
الأ�رسى  مبعاملة  تطالب  والتي 
معاملة اإن�سانية و باملحافظة على 
حياتهم و�سمان تقدمي العالج لهم 
للخطر  حياتهم  تعري�ش  ومنع 
املوت،  ي�سبب  الذي  الإهمال  اأو 
واحلياة  الحتياجات  توفري  مع 
حقوقهم  تكفل  التي  الكرمية 
ما  اأن  واأ�ساف،   . الإن�سانية 
العقوبات  من  �سل�سلة  هو  ار�ش  ميمُ
اإ�رسائيل  تطبقها  التي  اجلماعية 
ويف  اأنه  حيث  ؛  الأ�رسى  على 

ق�سية  جتاه  العاملي  ال�سمت  ظل 
الأ�رسى الفل�سطينيني وبدل من اأن 
يتحرك العامل باجتاه هذه الق�سية 
ل  وحلقوقهم  لالأ�رسى  اإن�سافا 
الإ�رسائيلية  ال�سجون  اإدارة  تزال 
النتهاكات  من  العديد  متار�ش 
تزيد  الفل�سطينيني  الأ�رسى  بحق 
من ظلم ال�سحية وت�سفق للجالد. 
ال�سجون  انفجار داخل  وحذر من 
ب�سبب تزايد ال�سغط على الأ�رسى 
 ، ال�سجان  وعدم حتملهم جربوت 
اإىل  يوميا  الأ�رسى  يدفع  ما  وهو 
عن  مفتوح  اإ�رساب  عن  الإعالن 

املجتمع  يتحمل  وبالتايل  الطعام 
الإجراءات.  هذه  نتائج  الدويل 
خالل  جاءت  تلك  بكر  ابو  اقوال 
عدد  الهيئة  من  ووفد  زيارته 
والأ�رسى  ال�رسى  عائالت  من 
بيت  حمافظتي  يف  املحررين 
عميد  راأ�سهم  على  واخلليل،  حلم 
وقطاع  الغربية  ال�سفة  اأ�رسى 
من  الطو�ش  حممد  الأ�سري  غزة 
اخلليل  غرب  �سمال  جبعة  قرية 
اأكرث  اعتقاله  على  م�سى  والذي 
ابو  زار  كما  الأ�رس.  يف  عاما   35
م�سفى  يف  املرافق  والوفد  بكر 

اجلمعية العربية ببيت حلم ال�سري 
�سالح  حممود  القا�رس  املحرر 
افرج  والذي  اخل�رس،  بلدة  من 
عنه قبل ايام بعد ان برت الحتالل 
الركبة،  ا�سفل  من  الي�رسى  قدمه 
ميالده  بعيد  الحتفال  مت  حيث 
امل�سفى،  يف  ع�رس  اخلام�ش 
�سحة  على  الطمئنان  وكذلك 
جالل  الطفل  املحرر  الأ�سري 
الحتالل  برت  والذي  ال�رساونة 
قدمه اليمنى من فوق الركبة ومت 
تركيب طرف ا�سناعي له من قبل 
قام  وكذلك  املانيا.  يف  الهيئة 

ابو بكر وحمافظ بيت حلم كامل 
ليلى  ال�سرية  منزل  بزيارة  حميد 
العك من منطقة بري عونة ق�ساء 
ايام  قبل  اعتقلت  والتي  بيت حلم 
بذريعة اعتدائها على احد اجلنود 
بهدم  ع�سكرية  قوة  قيام  اأثناء 
الأ�سري  زيارة  وكذلك  منزلهم، 
العجوري  فتحي  علي  املحرر 
بعد ق�ساءه  10  من خميم عايدة 
زيارة  وكذلك  ال�رس،  يف  �سنوات 
الطر�ش  غدير  املحرر  الأ�سرية 
 3 ق�سائها  بعد  اخلليل  من مدينة 

�سنوات يف �سجون الحتالل.

رئي�س هيئة �شوؤون الأ�شرى واملحررين

املجتمع الدويل مطالب مبحا�سبة "ا�سرائيل" حلماية الأ�سرى من املوت



فادي �أبوبكر
كاتب وباحث فل�سطيني

االحتالل  ف�إن  املق�بل  يف 
االإ�رسائيلي يف فل�سطني يت�سببون يف 
التع��سة اأينم� ذهبوا وكلم� ذهبوا... 
 .. مبتورة  اأرجل   .. معمية  اأعني 
هداي�  هذه   ... نف�سية  �سدم�ت 
االحتالل الأطف�ل فل�سطني.. اأطف�ل 
ك�نت اأحالم بع�سهم اأن يحرتف لعبة 
اأو  طي�راً،  يكون  اأن  اأو  القدم،   كرة 
مهند�س�ً، اأو طبيب�ً.. اأطف�ل يحلمون 
ب�أن يلعبوا ويعي�سوا طفولتهم ك�س�ئر 
اأحالمهم  اأن  اإال  الع�مل،  اأطف�ل 
اأغتيلت، وك�ن االحتالل االإ�رسائيلي 
بك�فة مكون�ته هو الراعي الر�سمي 
االأحالم، من وحدات  الغتي�ل هذه 
اجلي�ش املختلفة اإىل اإدارة م�سلحة 
الطبية  طواقمهم  اإىل  ال�سجون 

االإجرامية.
لعل اأبرز النم�ذج ال�س�هدة على نهج 
االحتالل االإجرامي الطفل اإح�س�ن 
دير  قرية  من  ع�م�ً(   17( التميمي 
نظ�م غرب رام اهلل الذي فقد ب�رسه 
املتعمد  الطبي  االأهم�ل  نتيجة 
حممود  والطفل  املعتقل،  داخل 
بلدة اخل�رس  )14 ع�م�ً( من  �سالح 
برُتت قدمه  الذي  بيت حلم،  ق�س�ء 

الي�رسى بعد اإطالق جنود االحتالل 
حلظة  نحوه  املتفجر  الر�س��ش 
يرتكبه�  ب�جلملة  وجرائم  اعتق�له، 
االحتالل كل يوم، والق�ئمة تطول..

يف  بلد  اأي  يف  االأطف�ل  ي�سكل 
الع�مل جمتمع الغد ، ولهذا مي�ر�ش 
منظمة  اعتق�ل  �سي��سة  االحتالل 
بحق  االأطف�ل  بحق  وممنهجة 
انته�ك  يف  الفل�سطينيني،  االأطف�ل 
الفل�سطينية  الطفولة  جت�ه  �س�رخ 
وحي�ًة.  وتعليم�ً  و�سحًة  واأمن�ً  حي�ًة 
هن�ك  االإح�س�ئي�ت،  الآخر  ووفق�ً 
اكرث من خم�سني الف ح�لة اعتق�ل 

االطف�ل  �سفوف  يف  �سجلت 
الع�م  منذ  الق��رسين  الفل�سطينيني 
ج�هداً  االحتالل  ي�سعى    .1967
اأن  اإال  الفل�سطيني،  الغد  لتدمري 
دوم�ً  تتحطم  االحتالل  اأوه�م 
حتت اأقدام االأطف�ل ال�سغ�ر الذين 
العودة  بحق  على مت�سكهم  ي�رسون 
توحي  �سع�رات  رفعهم  خالل  من 
واأرا�سيهم.  بدي�رهم  بتم�سكهم 
اأن فل�سطني تعترب  وعلى الرغم من 
اأكرث مك�ن م�أ�س�وي ميكن اأن يعي�ش 
فيه اأي طفل على وجه هذه االأر�ش 
زال  الفل�سطيني م�  الطفل  اأن  اإال   ،

كل  رغم  طفولته  من  الكثري  ميلك 
زال يحلم  وم�   ، واالأمل  هذا احلزن 
اأطف�ل  ك�س�ئر  طفولته  يعي�ش  ب�أن 
ي�ستغيثون  اأطف�ل فل�سطني   . الع�مل 
بك�سف  ويط�لبون  الع�مل  اأحرار 
ب�أرواحهم..  االحتالل  ا�ستهت�ر 
وي�  احلر  املجتمع  اأيه�  في� 
قفوا  االإن�س�ن  حقوق  منظم�ت 
حداً  و�سعوا  م�سوؤولي�تكم  اأم�م 
االأطف�ل  بحق  اإ�رسائيل  النته�ك�ت 
مع�يري  هن�ك  الأن  الفل�سطينيني، 
واالأطف�ل  االأطف�ل  ملع�ملة  دولية 

الفل�سطينيني لي�سوا ا�ستثن�ء.

يقول �ل�ساعر �لإجنليزي �أو�سكار و�يلد �أن "�لبع�ض يت�سّببون يف �ل�ّسعادة �أينما ذهبو�، و�لبع�ض �لآخر كّلما ذهبو�"، وبال 
�سك فاإن �أول ما يتبادر للذهن عند �سماع هذه �ملقولة هم �لأطفال، فهم يت�سببون يف �ل�سعادة �أينما ذهبو� وكلما ذهبو�، 

وهم �لذي قال عنهم �سبحانه وتعاىل "زينة �حلياة �لدنيا". 

�لحتالل �لإ�سر�ئيلي( قنا�ص �أحالم 
�لأطفال يف فل�سطني(
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للدرا�س�ت  االأ�رسى  مركز  اأ�سدر 
واالأبح�ث اال�رسائيلية اليوم  درا�سة 
ال�سيفرة   " ا�سم  حتمل  جديدة 
اال�رسائيلى  للجي�ش  االخالقية 
االأخالقية  املف�هيم  تتن�ول   ،  "
والع�سكرية يف اجلي�ش اال�رسائيلى 
، و" الكود االأخالقى " الذى اأ�س�سه 
الربوف�سور  احلرب  فيل�سوف 
 ،  " ك��سري  اأ�س�   " االإ�رسائيلي 
النف�سية  ، واحلرب  الردع  و�سي��سة 
به�  يتع�مل  التى  الردع  وقوة   ،
اجلي�ش حل�سم املع�رك مع االأخر 
الع�سكرية  ال�سخ�سي�ت  وروؤى   ،
والع�مل  ذاته  اأم�م  اجلي�ش  لقولبة 
، لعدد من ال�سي��سيني والع�سكريني 
اال�رسائيليني مثل ال�سي��سى يو�سى 
ال�س�بق  الكني�ست  ورئي�ش   ، �رسيد 
احتي�ط  واجلرنال   ، بورغ  ابراه�م 
"ع�مو�ش  اللواء  و   ، اآيالند  غيورا 

ي�دلني" وغريهم .
التحر�ش  ق�س�ي�  الدرا�سة  وتتن�ول 
و�رسقة  املخدرات  وتع�طي 
االأ�سلحة خالل اخلدمة الع�سكرية 
احلرب  لثق�فة  امليل  ونظرية   ،
املح�كم  و�سكلية  ومظ�هر   ،
من  اجلنود  حلم�ية  ال�سورية 
احلرب  جرائم  على  املالحقة 
 ، امليدانية  واالعدام�ت 
لبن�ء  االأك�دميى  اجل�نب  وميول 
يف  اليمني  نحو  متجنحة  ثق�فة 
املوؤ�س�س�ت التعليمية واالعالمية ، 
وانتهت الدرا�سة مب�ستقبل اجلي�ش 

من املنظور اال�رسائيلى والدوىل .
ب�ل�س�أن  املخت�ش  الدرا�سة  واأعد 
االأ�رسى  مركز  ومدير  اال�رسائيلى 
اال�رسائيلية  واالأبح�ث  للدرا�س�ت 
والذى  حمدونة  راأفت  الدكتور 
اال�رسائيلية  ال�سجون  يف  اأم�سى 
 ، متوا�سلة  ع�ًم�ً  ع�رس  خم�سة 
علم  بك�لوريو�ش  على  وح��سل 
 ( من  اإن�س�نية  وعلوم  اجتم�ع 
يف  العربية  املفتوحة  اجل�معة 
 ،  ) االعتق�ل  اأثن�ء  اإ�رسائيل 
اإ�رسائيلية  درا�س�ت  وم�ج�ستري 
دي�ش  اأبو   " القد�ش  ج�معة  من 
العلوم   " يف  الدكتوراه   وعلى   ،  "
البحوث  معهد  من   " ال�سي��سية 
 ، ب�لق�هرة  العربية  والدرا�س�ت 
ومن موؤلف�ته ) اجلوانب االإبداعية 
ال�س�در  الفل�سطينيني  لالأ�رسى 
الفل�سطيني يف  االإعالم  وزارة  عن 
والتنظيم  واالدارة   ،  2018 الع�م 
الفل�سطينية  الوطنية  للحركة 
�سوؤون  هيئة  عن  ال�س�در  االأ�سرية 
ودرا�سة   ، واملحررين  االأ�رسى 
درا�سة اجلي�ش اال�رسائيلى ت�سكيله 
فوق  وجنوم  ومهم�ته،  وقدراته 
اجلبني ، ع��سق من جنني ، ال�ست�ت 
، قلبي واملخيم ، لن ميوت احللم 
حتى  واملنفى  ال�سجن  بني  م�   ،
اأعم�ق  من  �رسخة   ، ال�سه�دة 
الذاكرة ( ، والك�تب ع�سو يف نق�بة 
ال�سحفيني واحت�د الكت�ب واالأدب�ء 

الفل�سطينيني .

مركز �لأ�سرى للدر��سات و�لأبحاث 
�ل�سر�ئيلية

ي�سدر در��سة با�سم �ل�سيفرة 
�لخالقية للجي�ص �ل�سر�ئيلى

يوا�سل ع�رسة اأ�رسى يف معتقالت 
اإ�رسابهم  االإ�رسائيلي  االحتالل 
املفتوح عن الطع�م بينهم ثم�نية 
وق�ل  االإداري.  االعتق�ل  �سد 
اإح�س�ن  االأ�سري  اإن  االأ�سري  ن�دي 
بيت  بلدة  من  ع�م�ً(   21( عثم�ن 
رام اهلل،  التحت� يف حم�فظة  عور 
 48( الدين  عز  جعفر  واالأ�سري 
�رسع�  جنني  من حم�فظة  ع�م�ً( 
ب�الإ�رساب عن الطع�م منذ ت�سعة 
االإداري.  العتق�لهم�  رف�س�ً  اأي�م 
نور  ال�سقيق�ن  يوا�سل  كذلك 
الدين  وحمي  �سحروري،  الدين 
ن�بل�ش   حم�فظة  من  �سحروري 
اإ�رسابهم� عن الطع�م  احتج�ج�ً 
يف  احتج�زهم�  ظروف  على 

علم�  تكف�"،  "بيتح  حتقيق  مركز 
ت�سعة  منذ  الدين م�رسب  نور  اأن 
يومني.  منذ  حمي  و�سقيقه  اأي�م، 
�ستة  اأعلن  اخلليل  حم�فظة  ومن 
اإ�رسابهم  �سقيق�ن  بينهم  اأ�رسى 
يوم  منذ  الطع�م  عن  املفتوح 
حزيران/   23 املوافق  اأم�ش 
العتق�لهم  رف�س�ً  اجل�ري  يونيو 
حممود  ال�سقيق�ن  وهم:  االإداري 
الف�سفو�ش )29 ع�م�ً(، وك�يد )30 
اأ�رسى  اأربعة  على  عالوة  ع�م�ً(، 
ابو  مو�سى  غ�سنفر  وهم:  اآخرين 
العزيز  )26 ع�م�ً(، وعبد  عطوان 
و�س�ئد  )30 ع�م�ً(،  �سويطي  وليد 
ووائل  ع�م�ً(،   27( النمورة  خ�لد 

ع�يد ربعي )30 ع�م�ً(. 

بينهم �ستة �أ�سرى من �خلليل

نادي �لأ�سري: ع�سرة �أ�سرى 
يف معتقالت �لحتالل يو��سلون 

�إ�سر�بهم عن �لطعام
�إ�سالم �سالح عبده

يف  االأ�رسى  االأطف�ل  مع�ن�ة  تعد 
اأبرز  من  االإ�رسائيلية  ال�سجون 
ال�سعب  يعي�سه�  التي  املع�ن�ة  �سور 
لي�ش  فل�سطني  ف�أطف�ل  الفل�سطيني، 
ويعي�سون  يلعبون  الع�مل  اأطف�ل  كب�قي 
اآب�ئهم  بني  و�سع�ده  ب�أمن  حي�تهم 
من�زلهم  تقتحم  ف�أطف�لن�  واأمه�تهم، 
اأنهم  بحجة  العتق�لهم  ن�ئمون  وهم 
اأطف�ل "خمربون" لالأمن "اال�رسائيلي" 
الف�سل  جدار  اأم�م  ب�سغب  يقومون 
العن�رسي الذي اأق�مته قوات االحتالل 
لف�سل املدن الفل�سطينية، يزجون يف 
اأدين  عنه�  تغيب  قمعية  معتقالت 
الزنزانة  فت�سبح  االإن�س�نية،  مقوم�ت 
النتنة مالذاً لهوؤالء االأطف�ل بعيداً عن 

بيت الع�ئلة الدافئ. 
قوات  تنتهجه�  ممنهجة  �سي��سة 
الطفولة  لقتل  ال�سهيوين  االحتالل 

واخلوف يف  الرعب  ودب  الفل�سطينية 
من  ح�لة  وخلق  ال�سغر  منذ  قلوبهم 
عندم�  عليهم  توؤثر  النف�سي  ال�سغط 

يكربوا.
واالأعراف  القوانني  لك�فة  وخالف�ً   
احل�س�نة  الطفل  متنح  التي  الدولية 
حلي�ة  الالزمة  واحلقوق  الك�ملة 
كل  خ�لف  االحتالل  اأن  اإال  كرمية، 
الب�ب  بفتح  والن�سو�ش  القوانني  هذه 
االأطف�ل  اعتق�ل  من  مزيد  اأم  وا�سع�ً 

والق��رسين. 
ب�الإ�س�فة اإىل اأن االحتالل يحدد �سن 
دون ال16  مب�  الفل�سطيني  الطفل 
الق�س�ئي  اجله�ز  وذلك وفق  ع�م�ً، 
االإ�رسائيلي الذي ي�ستند يف ا�ست�سدار 
اإىل  االأطف�ل  االأ�رسى  �سد  االأحك�م 
والذي   ،"132" رقم  الع�سكري  الأمر 
دون  هو  مبن  الطفل،  �سن  فيه  حدد 
خم�لفة  هذا  وفى  ع�رس،  ال�س�د�سة 
من   "1" رقم  امل�دة  لن�ش  �رسيحة 

الطفل  عرفت  والتي  الطفل  اتف�قية 
الث�منة  يتج�وز  مل  اإن�س�ن  ب�أنه)كل 

ع�رس(.
الع�م  منذ  االحتالل  قوات  اعتدمت 
1967م على اعتق�ل االأطف�ل ك�أ�سلوب 
الفل�سطينيني،  لل�سغط على املق�تلني 
االأ�سلوب حتى  ا�ستمرت يف هذه  وقد 
انتف��سة 1987م حيث ات�سعت �سي��سة 
اعتق�ل االأطف�ل ب�سكل كبري، واعتق�ل 
املظ�هرات  يف  ي�س�رك  من  كل 
مع  احلج�رة،  رمي  ويف  ال�سعبية 
ازدادت  االق�سى  انتف��سة  انطالق 
يتعر�سون  الذي  االأطف�ل  ن�سبة 
عددهم  وبلغ  كبري  ب�سكل  لالعتق�ل 
الع�رسة  يق�رب  م�  هذا  يومن�  حتى 

اآالف طفل .
وحترم �سلط�ت االحتالل االإ�رسائيلي 
اأب�سط احلقوق  االأ�رسى من  االأطف�ل 
الدولية،  املواثيق  لهم  متنحه�  التي 
ي�ستحقه�  االأ�س��سية  احلقوق  هذه 

دينهم  عن  النظر  بغ�ش  املحرومون 
ودي�نتهم.  وجن�سهم  وقوميتهم 
التعر�ش  عدم  يف  احلق  وت�ستمل: 
لالعتق�ل الع�سوائي، احلق يف معرفة 
احل�سول  يف  احلق  االعتق�ل،  �سبب 
على حم�مي، حق االأ�رسة يف معرفة 
احلق  الطفل،  اعتق�ل  ومك�ن  �سبب 
يف  احلق  ق��سي،  اأم�م  املثول  يف 
به�،  والطعن  التهمة  على  االعرتا�ش 
اخل�رجي،  ب�لع�مل  االت�س�ل  احلق يف 
حتفظ  اإن�س�نية  مع�ملة  يف  احلق 

كرامة الطفل املعتقل.
من  االأطف�ل  االأ�رسى  ق�سية  تبقى 
ت�سكل  التي  والق�س�ي�  امللف�ت  اأبرز 
جرح ن�زف يف مواجهة هذا املحتل، 
و�س�ئل  من  لديه  م�  بكل  يعمل  الذي 
الفل�سطيني،  لل�سعب  واإذالل  قهر  من 
وطني  جهد  كل  اإىل  بح�جة  والتي 
االأطف�ل  هوؤالء  الإنق�ذ  و�رسيف  وحر 

من بني براثن القهر واالأمل. 

�لأ�سرى �لأطفال  ..  بر�ءة مقيدة  و�سمت مقيت
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جنوب  على  ديفوار  كوت  منتخب  فاز 
املباراة  يف  نظيف،  بهدف  اإفريقيا 
الأوىل  اجلولة  يف  اأم�س  اأول  جرت  التي 
اإفريقيا،  اأمم  بكاأ�س  الرابعة  للمجموعة 
يف مواجهة كان فيها املنتخب الإيفواري 
كوت  هدف  و�سجل  الأف�سل،  الطرف 
الإجنليزي  فيال  اأ�ستون  مهاجم  ديفوار 
جوناثان كودجيا يف الدقيقة 64، ويت�سدر 
املجموعة كل من املغرب وكوت ديفوار 
اإفريقيا  وجنوب  نقاط،   3 بر�سيد 
واأكد  النقاط،  وناميبيا بر�سيد خال من 
البداية،  من  نواياه  الإيفواري  املنتخب 
حيث كان الطرف الباحث عن الت�سجيل 
اجلنوب  املنتخب  جعل  الذي  ال�سيء 
اإفريقي يرتاجع اإىل الوراء، متخًذا كافة 
الحتياط يف دفاعه، املنتخب الإيفواري 
حترك عرب جراديل وكودجيا وبيبي، لكن 

دون اأن ينجح يف تهديد مرمى احلار�س 
جنوب  منتخب  واعتمد  وياليام�س، 
اإفريقيا على املرتدات الهجومية لكنها 
خط  تتجاوز  ومل  للفعالية،  افتقدت 
الدفاع، ناور نيكول بيبي من كوت ديفوار 
اإفريقيا  جنوب  حار�س  مباغتة  وحاول 
جانًب،  مرت  الكرة  لكن  ت�سديدة،  من 
اإفريقيا كانت  .الفر�سة الأخطر جلنوب 
من راأ�سية خطرية لأت�سوايا مرت جانب 
من  وا�سًحا  كان  الفني  التفوق  املرمى، 
جانب لعبي كوت ديفوار، لكنهم وجدوا 
العمليات  ملربع  و�سلوا  كلما  �سعوبة 
لقلة  املحاولت  ت�سيع  حيث  اخل�سم 
اإفريقيا  جنوب  وجنح  والت�رسع،  الرتكيز 
على  باحلفاظ  الدفاعية،  خطته  يف 

نظافة مرماه يف ال�سوط الأول.
ال�سوط  اإفريقيا  جنوب  منتخب  دخل 

الثاين بوجه اآخر حيث كان اأكرث هجوًما، 
يف  الو�سط  على  ال�سيطرة  من  ومتكن 
اجليد  النت�سار  ومكنه  الأوىل،  الدقائق 
من ال�ستحواذ على الكر، .و�سد جمرى 
اللعب انطلق كوليبايل من اجلهة الي�رسى 
ا�ستغل  الذي  لكودجيا  اأر�سية  ومرر كرة 
الهدف  و�سجل  املرمى،  اأمام  و�سعه 
الدقيقة 6، .ومل  الأول لكوت ديفوار يف 
خل�سمه  الإيفواري  املنتخب  يرتك 
فر�سة ال�سعود، حيث وا�سل �سغطه رغم 
تقدمه بهدف، بهذه النتيجة يح�سد بطل 
اأفريقيا مرتني 1992 و2015 اأول 3 نقاط 
له يف البطولة ليجاور املغرب، الذي فاز 
هو الآخر بنف�س النتيجة على ناميبيا يف 
منتخبا  يحتل  بينما  املجموعة،  �سدارة 
ناميبيا وجنوب اأفريقيا املركزين الثالث 

والرابع على الرتتيب بدون نقاط.

العارفني  زمرة  اثنان من  يختلف   ل 
والنجاح  الإبداع  واأمور حقل  ب�سوؤون 
والطموح  والرغبة  الإرادة  ف�سل  يف 
خمتلف  على  النت�سار  يف  وال�سمود 
الأزمات باعتبار اأن الأزمة تلد الهمة 
ل  رفيع  ذوق  التفوق  حالوة  واأن 
يعرف قيمته وتاأثريه اإل الذين ي�سكن 
اأعماقهم حب التميز والتاألق واللمعان  
من هذا املنطلق كانت بداية م�سرية 
الرئي�س  بقيادة  الرجاء  نادي  اأهل 
واملدربني  الكرمي  عبد  لعموري  
درة  مروان وبن غربي خليل القائمة 
اللذان  والن�سباط  العمل  مبداأ  على 
حتقيق  يف  وا�سح  ب�سكل  �ساهما 
والألقاب،  الت�رسيفات  من  جملة 
املايل  الدعم  غياب  من  الرغم  على 
الربوز  عوامل  اأهم  من   يعترب  الذي 

اإل  احلياة،  ميادين  كل  يف  والرتقاء 
اأن هذا ما �سمح ملدر�سة الرجاء من 
امل�ستوى  على  لئقة  مكانة  ك�سب  
جعل  الذي  الأمر  والوطني  اجلهوي 
قبل  من  يت�ساعف  عليها   الإقبال 
ممار�سة  ع�ساق  والكبار  ال�سغار 
ظروف  يف   ومداعبتها  القدم  كرة 
واأجواء منا�سبة.  الدرب الذي ر�سمه 
�سداه  وجد  الرجاء  على  امل�رسفون 
مل  الذين  املتتبعني  من  الكثري  عند 
املادي  العون  تقدمي  يف  يرتددوا 
وتذكري  امل�ستطاع  قدر  واملعنوي 
الرجاء يحمل  باأن  م�رسوع  اّلخرين 
يجب  ول  فوائد عمالقة  ثناياه   بني 
اأن يف�سل اأ�سحابه و يندثر كليا، فال 
اأحد  هو  التخلي  اأن  نكران  ميكن 
الإخفاقات،  و  الهزائم  تكّبد  اأ�سباب 

للرجاء  الإداري  الطاقم  يوّجه  لذلك 
الذي ل يزال يتطلع اإىل اإجناز الكثري 
لكل  نداء  الهادفة  امل�ساريع  من 
الدعم  بهدف  امل�سوؤولة  اجلهات 
حتقيق  من  يتمكن  حتى  واملوؤازرة 
التي  والجتماعية  الريا�سية  غاياته 
الإطار  ذات  ويف  اأ�سا�سيا،  حقا  تعد 
طالبت العائلة الرجائية من الأو�سياء 
املحلي  الريا�سي  القطاع  على 
النا�سطني  متابعة  على  احلر�س 
املجتهدين موؤكدين على اأن مظاهر 
التحفيز والت�سجيع مازالت غائبة يف 
الواقع  م�رسح  على  الراهن  الوقت 
هو   هذا  يثبت  دليل  وخري  اجللفاوي 
الريا�سية  الفروع  كل  م�ستوى  تقهقر 

بعد اأن طالها الق�ساء والتهمي�س.
 عمر ذيب

تون�س  على  التعادل   اأنغول  فر�ست   
الفتتاحية  املنتخبني  مباراة  يف 
كاأ�س  حل�ساب  اخلام�سة  باملجموعة 
ال�سوي�س  ملعب  الإفريقيةعلى  الأمم 
يو�سف  القائد  و�سجل   ،1/1 بنتيجة 
ال�سباك من عالمة اجلزاء  امل�ساكني 
ل�سالح  خمالفة  بعد   ،34 الدقيقة  يف 
نعيم ال�سليتي يف نهاية هجمة �رسيعة 
لن�سور قرطا، .وعادل جاملا كامبو�س 
بعد   73 الدقيقة  يف  لأجنول  النتيجة 
متابعة لكرة مرتدة من احلار�س فاروق 

اللقاء  بداية  وكانت  م�سطفى،  بن 
رغم  تون�س،  منتخب  قبل  من  بطيئة 
النتيجة  افتتاح  فر�سة  له  اأتيحت  اأنه 
نعيم  طريق  عن  الثالثة  الدقيقة  يف 
ال�سليتي، حني وجد نف�سه وجها لوجه 
مع احلار�س الأنغويل، ويف الدقيقة 16 
حاول وجدي ك�رسيدة ا�ستخدام احلل 
ت�سويبته  لكن  بقوة  ف�سوب  الفردي، 
املنتخب  وا�ستغل  املرمى،  اخطاأت 
لي�سن  اخللف،  اإىل  تون�س  غرتاجع 
هجمة كادت متنحه التقدم عن طريق 

جاملا كامبو�س يف الدقيقة 19، ثم يف 
الدقيقة 21 لكن الالعب اأ�ساع فر�سة 
راوغ   32 الدقيقة  يف  لكن  التهديف، 
تتم  اأن  قبل  املرمى،  اأمام  ال�سليتي 
اجلزاء  ركلة  احلكم  ليحت�سب  عرقلته 
يف  امل�ساكني  يو�سف  �سجلها   التي 

الدقيقة 34.
ال�سوط  يف  اأنغول   منتحب  ووا�سل 
الثاين بحثه عن التعديل، مقابل تراجع 
للمحافظة  الدفاع  اإىل  تون�س  منتخب 
على الأ�سبقية، وكادت اأنغول اأن تدرك 
طريق  عن   61 الدقيقة  يف  التعادل 
جريالدو، لكن ت�سويبته اخطاأت مرمى 
منتخب  ا�ستغل  م�سطفى،  بن  فاروق 
قرطاج  لن�سور  ال�سعيف  الأداء  اأنغول 
عن   73 الدقيقة  يف  النتيجة  لتعديل 
ا�ستغل  الذي  كامبو�س،  جاملا  طريق 
هفوة من احلار�س فاروق بن م�سطفى 
اأنغول  وكادت  ال�سباك،  الكرة  لي�سكن 
من  اأكرث  يف  الثاين  الهدف  ت�سيف  اأن 
فريدي  طريق  عن  خ�سو�سا  منا�سبة، 

اإثر ركلة حرة يف الدقيقة 75.

الكونغو الدميقراطية  بينما خ�رست   
عر�س  بعد  اأوغندا  اأمام   0-2
اأنفه  يف  حجازي  واأ�سيب  متوا�سع، 
لكنه ظهر  الفتتاحية  املباراة  خالل 
واقيا  ارتدى  بعدما  التدريبات  يف 
يخو�س  اأن  املنتظر  ومن  لالأنف، 
يف  الدميقراطية  الكونغو  مواجهة 
املتوقع  ومن  الأ�سا�سية،  الت�سكيلة 
اأجريي  يدخل  اأن  وا�سع  نطاق  على 
هذه املباراة باأغلب عنا�رس املباراة 

الأوىل بينما جتري مفا�سلة يف مركز 
املدرب  يدفع  .ورمبا  احلرب،  راأ�س 
حممد  الأول  بنجمه  املك�سيكي 
اأن  على  املهاجم،  مركز  يف  �سالح 
اأمين  كجناح  �سليمان  وليد  ي�سارك 
هداف  علي،  اأحمد  يدخل  رمبا  اأو 
الدوري امل�رسي الت�سكيلة الأ�سا�سية 

بدل من مروان حم�سن.
تغيري  دون  الت�سكيلة  باقي  و�ستبقى 
بوجود احلار�س حممد  الأرجح  على 

اأحمد  الدفاع  ورباعي  ال�سناوي 
عالء  وحممود  وحجازي  املحمدي 
الو�سط  ثنائي  ثم  اأ�رسف  واأمين 
النني وطارق حامد،  املدافع حممد 
"تريزيغيه"  ح�سن  حممود  و�سي�ستمر 
زميبابوي  على  الفوز  هدف  �ساحب 
و�سط  الأي�رس  اجلناح  مركز  يف 
ال�سعيد،  اهلل  عبد  مب�ساركة  توقعات 
لعب،  ك�سانع  �سليمان  رمبا  اأو 
يف  املحت�سدة  اجلماهري  و�ستنتظر 

�سالح،  من  الكثري  القاهرة  ملعب 
دوري  بلقب  ليفربول  مع  الفائز 
هداف  اأهدر  بعدما  اأوروبا  اأبطال 
الدوري الإجنليزي اأكرث من فر�سة يف 
املباراة الفتتاحية لهز ال�سباك، ولن 
تكون مهمة م�رس �سهلة بعدما تقدم 
باعتذار  الدميقراطية  الكونغو  لعبو 
يف  اخل�سارة  ب�سبب  امل�سجعني  اإىل 

اجلولة الفتتاحية.
ويدرك منتخب الكونغو الدميقراطية 

�رسورة اخلروج بنتيجة اإيجابية اأمام 
التعادل  نقطة  كانت  لو  حتى  م�رس، 
ثمن  دور  يف  الظهور  اآمال  لإنعا�س 
لأول  تقام  التي  للم�سابقة  النهائي 

و�ستلعب  منتخبا،   24 مب�ساركة  مرة 
هذه  قبل  اأوغندا  مع  زميبابوي 

املباراة.

م�صر / جمهورية الكونغو

�لفر�عنة يبحثون �لتاأهل باكر� �أمام �لكونغو 
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�صتحاول م�صر �صاحبة الأر�س �صمان التاأهل مبكرا اإىل دور ثمن نهائي كاأ�س 
الأمم الأفريقية، عندما ت�صت�صيف الكونغو الدميقراطية اليوم يف ملعب 
القاهرة، ومل تقدم م�صر �صاحبة الرقم القيا�صي يف الفوز ببطولة اأفريقيا 

بر�صيد �صبعة األقاب، عر�صا مقنعا يف افتتاح كاأ�س الأمم اجلمعة املن�صرم لكنها 
فازت 0-1 على زميبابوي.

نادي رجاء اجللفة

م�سرية عامرة بالنجاحات و�سمود 
يف وجه �لعر�قيل

ن�سور قرطاج يبدوؤون �لكان بالوقوع يف �سباك �أنغوال

اإعداد: عي�صة ق.

خربة �الأفيال ت�سقط �لبافانا بافانا

الأملانى جرينوت روهر املدير  �سدد 
على  النيجريي،  للمنتخب  الفني 
يف  اإيجابية  نتيجة  حتقيق  اأهمية 
غينيا  اأمام  اليوم  املقررة  املباراة 
من  الثانية  باجلولة  الإ�سكندرية،  يف 
ببطولة  الثانية  املجموعة  مباريات 
يف  املقامة  الأفريقية  الأمم  كاأ�س 
وقال  املقبل،  جويلية   19 حتى  م�رس 
الذي  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  روهر 
اأم�س للحديث عن مباراة اليوم:  عقد 
اأمام  و�سعبة  قوية  مواجهة  "تنتظرنا 
فريق جيد وهو ما �سيمنحنا الدافع كي 
واأ�ساف:  املطلوب".،  بال�سكل  نوؤدي 

�سفوف  يف  عديدة  اإ�سابات  "نعاين 
الفريق، لكن �سامويل كالو بات جاهزا 
للم�ساركة، واملباراة مهمة بالن�سبة لنا 
نخرج  اأن  وناأمل  التاأهل  ح�سابات  يف 
وكان  غينيا"،  اأمام  اإيجابية  بنتيجة 

م�سواره  ا�ستهل  النيجريي  املنتخب 
يف البطولة بالفوز على بوروندي 0/1 
باجلولة  الأخرى  املباراة  �سهدت  كما 
الأوىل من مناف�سات املجموعة تعادل 

غينيا مع مدغ�سقر 2/2 .

كاأ�س  يف  م�سوارها  مايل  افتتحت 
بانت�سار  القدم  الأمم الأفريقية لكرة 
اللقاء  يف  موريتانيا،  على   1-4 كبري 
مبلعب  ام�س  اأول  جمعهما  الذي 
اخلام�سة  املجموعة  �سمن  ال�سوي�س 
بالبطولة، وت�سدرت مايل املجموعة 
عن  نقطتني  بفارق  متقدمة  نقاط   3
 1-1 تعادلهما  بعد  واأنغول  تون�س 
ظلت  بينما  ذاتها،  املجموعة  �سمن 
البطولة  يف  ت�سارك  التي  موريتانيا 
نقا،  بدون  تاريخها،  يف  مرة  لأول 
.وافتتح عبد اهلل ديابي اأهداف مايل 

بت�سديدة قوية بي�رساه من عند حافة 
منطقة اجلزاء يف الدقيقة 37 قبل اأن 
من  النتيجة  ماريجا  مو�سى  ي�ساعف 
الأول  ال�سوط  نهاية  قبل  جزاء  ركلة 
تراوري  دما  وعّمق  واحدة،  بدقيقة 
اأحد  راوغ  عندما   0-3 النتيجة 
مرمى  يف  بي�رساه  و�سدد  املدافعني 
�سليمان اإبراهيم حار�س موريتانيا من 
عند حافة منطقة اجلزاء يف الدقيقة 
55. وحاولت موريتانيا تقلي�س الفارق 
ب�سدة  و�سغطت  الثاين  ال�سوط  يف 
حار�س  ديارا  جيجي  مرمى  على 

مايل، حتى جنح احل�سن العيد لعب 
تقلي�س  يف  الإ�سباين  الوليد  بلد 
الدقيقة  يف  جزاء  ركلة  من  الفارق 
البديل  راوغ  بدقيقتني  .وبعدها   ،7
واأر�سل  اأحد املدافعني  تراوري  اآدما 
البعيدة  الزاوية  يف  بي�رساه  ت�سديدة 
ملرمى اإبراهيم، وهذه النتيجة الأكرب 
م�رس،  ت�ست�سيفها  التي  البطولة،  يف 
اجلولة  يف  تون�س  مع  مايل  وتلتقي 
بينما  املقبل،  اجلمعة  يوم  الثانية 
اليوم  يف  اأنغول  مع  موريتانيا  تلعب 

التايل.

مايل تق�سو على موريتانيا برباعية

مباريات اليوم:
غينيا  / نيجرييا    15:00

زميبابوي  / اأوغندا    18:00
الكونغو جمهورية   / م�صر   21:00



عي�شة ق.

ح�صة  بلما�صي  برمج  املقابل  يف 
تدريبية عادية لالعبني االحتياطيني 
اأين  كينيا،  اأمام  يلعبوا  مل  الذين 
اإىل  الوطنية  العنا�رص  رفقة  توجه 
ملعب »برت�صبورت« يف القاهرة من 
التي  احل�صة  وهي  التدرب  اأجل 
راي�س  احلار�س  تواجد  �صهدت 
الذي كان الالعب  وهاب مبوحلي 
خا�س  الذي  الوحيد  االأ�صا�صي 
تدرب  بينما  التدريبية،  احل�صة 
اأمام  بديال  دخل  الذي  الثالثي 

كينيا عبيد، براهيمي وديلور اأي�صا 
لعبوا يف  الذين  وهم  عادية  ب�صفة 

ال�صوط الثاين من اللقاء.
الوطني  الفني  الطاقم  وانطلق 
ام�س يف التح�صري بجدية ملباراته 
الهامة التي يخو�صها اأمام ال�صنغال 
من  الثانية  اجلولة  �صمن  غد  بعد 
تدرب  لالأمم، حيث  اإفريقيا  كاأ�س 
البارحة  عادية  ب�صفة  الالعبون 
عرفت  عادية  تدريبية  ح�صة  يف 
رائعة  ومعنويات  حما�صية  اأجزاء 
�صيلعبون  والذين  الالعبني  بني 
لقاء حا�صما هذا اخلمي�س والفوز 
باكر  تاأهل  ب�صمان  كفيال  �صيكون 

النهائي  ثمن  الدور  اإىل  للخ�رص 
حيث  القارية،  املناف�صة  من 
انطلق بلما�صي يف و�صع اللم�صات 
»اأ�صود  ت�صكيلة  اأمام  اللقاء  على 
للخطة  والتح�صري  التريانغا«   
بها  يدخل  �صوف  التي  التكتيكية 
اأمام املناف�س خا�صة واأن املقابلة 
على  التغيريات  بع�س  تعرف  قد 

م�صتوى الت�صكيلة االأ�صا�صية.
ال�صياق، فاإن بلما�صي ال  ويف هذا 
ي�صتبعد اأن يعتمد على الالعب اآدم 
مواجهة  عن  غاب  الذي  اأونا�س 
التام  ال�صفاء  عدم  ب�صبب  كينيا 
يف  تلقاها  كان  التي  االإ�صابة  من 

خالل  مايل  اأمام  الودية  املقابلة 
يف  اخل�رص  اجراه  الذي  الرتب�س 
م�رص،  نحو  التوجه  قبل  قطر 
حيث ير�صح العب نابويل االإيطايل 
للعب اأ�صا�صيا اأمام ا�صبال املدرب 
الذي  وهو  �صي�صي  األيو  ال�صنغايل 
يعتمد عليه كثريا من اجل حتريك 
و�صط  من  االأمامية  القاطرة 
بلما�صي  واأن  خا�صة  امليدان 
اأنه  واأكد  ام�س  اأول  اإليه  حتدث 
خطة  بناء  اأجل  من  عليه  يعتمد 

الت�صكيلة الوطنية عليه.

اأراح العنا�شر الأ�شا�شية اأول ام�س وبرجمة ح�شة تدريبية لالحتياطيني

بلما�سي انطلق اأم�س يف التح�سري لأ�سود التريانغا
ال�شنغال اأمام  اأ�شا�شيا  للعب  •       اأونا�س مر�شح   

منح الناخب الوطني جمال بلما�شي راحة اإىل ا�شباله واأعفاهم من خو�س ح�شة تدريبية اأول ام�س، اأين 
برمج ح�شة ا�شرتجاع لالعبي الت�شكيلة الأ�شا�شية الذين واجهوا منتخب كينيا الأحد املن�شرم �شمن اجلولة 
الفتتاحية للمنتخبني �شمن املجموعة الثالثة من الدور الأول لكاأ�س اإفريقيا لالأمم اجلارية يف م�شر، وقام 

بلما�شي مبكافاأة لعبيه عقب النت�شار الهام الذي �شجلوه يف اللقاء الفتتاحي من خالل منهم راحة والكتفاء 
بح�شة ا�شرتجاع قاموا خاللها بح�شة عالج مع املدلك ق�شد ال�شرتجاع بطريقة جيدة والتخل�س من الإرهاق 

والتعب الذي تعر�شوا له خالل اطوار املواجهة

رئي�س الحتاد ال�شنغايل لكرة القدم اأوغ�شتني 

مواجهة اجلزائر مبثابة نهائي املجموعة
ال�صنغايل  االحتاد  رئي�س  اعترب 
لكرة القدم اوغ�صتني �صنغور اللقاء 
الذي �صيجمع بني منتخبه و نظريه 
املجموعة  بنهائي  اجلزائري 
الثالثة، املقرر يوم اخلمي�س مبلعب 
بالقاهرة   اجلوي  الدفاع  جوان   30
كاأ�س  من  االأول  الدور  اإطار  يف 
اإفريقيا-2019 مب�رص، و�رصح  اأمم 
اجلزائرية  االأنباء  لوكالة  �صنغور 

»�صنواجه منتخب اجلزائر   : قائال 
يف مقابلة قوية لكنها تبقى مباراة 
ممتعة للعب، �صوف نح�رص بطريقة 
لهذا  حا�رصين  نكون  حتى  جيدة 
�صخ�صيا  اجلزائر.  اأمام  التحدي 
الثالثة.  املجموعة  نهائي  اأعتربه 
مناف�صة  يف  اجلزائر  على  نفز  مل 
االأوىل  تكون  اأن  اأمتنى  ر�صمية 

ل�صاحلنا«.

�صهرة  التريانغا«  »اأ�صود  وحقق 
العر�س  يف  موفقة  بداية  االأحد 
الكروي القاري بفوزهم على تنزانيا 
2-(، بينما جنح اأ�صبال بلما�صي يف 
بكينيا  باإطاحتهم  املاأمورية  نف�س 
بف�صل ثنائية بوجناح من ركلة جزاء 
ال�صنغايل  امل�صوؤول  وعلق  وحمرز، 
على هذه النتيجة االإيجابية لفريقه 
قائال »حققنا دخوال جيدا يف هذه 

املناف�صة القارية فاالأهم كان الفوز 
يف اأول خرجة ونيل النقاط الثالث، 
مباراة  اأح�صن  مبثابة  كان  اللقاء 
اإفريقيا  كاأ�س  انطالق  منذ  يل 
اوغي�صتني  وباأجمل هدف، وح�صب 
املدرب  اأ�صبال  اأبان  فقد  �صنغور 
وجه طيب جت�صد  �صي�صي عن  األيو 
اأي  تلقي  دون  وتقريبا  هدفني  يف 

فر�صة خطرية.
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غوركوف: نق�س مناف�سة حمرز 

تفيد اخل�سر وفيغويل قوي تكتيكيا

الكاف عّينت احلكم املثري للجدل لإدارة لقاء اخل�شر وال�شنغال

الزامبي �سيكازوي يعيد مهزلة واغادوغو اإىل اذهان اجلزائريني

ال�صابق  الوطني  الناخب  اأثنى 
باإمكانيات  غوركوف  كري�صتيان 
ريا�س  اجلزائري  الدويل  الالعب 
مهاري  العب  اأنه  واعترب  حمرز 
اأي  يف  الفارق  �صنع  على  قادر 
اأ�صار يف ت�رصيحات  مباراة، حيث 
اأن  اإىل  افريك«  »جون  جملة  مع 
ناديه  رفقة  حمرز  م�صاركة  عدم 
االإجنليزي  �صيتي  مان�ص�صرت 
املن�رصم  املو�صم  يف  بانتظام 
يعود بالفائدة على اخل�رص خا�صة 
من  جاهزية  اأف�صل  �صيكون  واأنه 
باالإرهاق  كثريا  التاأثر  عدم  خالل 
والتعب ويكون منتع�صا على اأر�صية 
املدرب  وا�صتطرد  امليدان، 
كبري  العب  حمرز  ان  الفرن�صي 
وطالب باالرتقاء اإىل درجة اف�صل 

لعب  خالل  من  عليه  هو  مما 
للت�صكيلة  قائدا  وهو  االأكرب  الدور 

الوطنية.
من جهته، اأ�صاد غوركوف بالالعب 
�صفيان فيغويل باعتباره قادر على 
منح احللول التكتيكية للمدرب من 
ينتهجها،  خالل كل خطة تكتيكية 
الت�رصيحات  نف�س  يف  قال  اأين 
قوي  اخل�رص  ميدان  متو�صط  اأن 
والتجربة  التكتيكية  الناحية  من 
الكروية  التي ميلكها يف املواعيد 
الكبرية الدولية والقارية تفيده من 
منه  املنتظرة  االإ�صافة  منح  اأجل 
اإىل املنتخب الوطني خالل الدورة 

القارية احلالية يف م�رص.
ع.ق.

ت�صتذكر اجلزائر ذكريات املقابلة 
بوركينافا�صو  اأمام  خا�صتها  التي 
االأخري  الدور  ت�صفيات  خالل 
 2014 العامل  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة 
الزامبي  احلكم  عرب  بالربازيل 
جاين �صيكازوي الذي قام االحتاد 
بتعيينه  القدم  لكرة  االإفريقي 
املنتخب  مباراة  اإدارة  اأجل  من 
الوطني ونظريه ال�صنغايل املقررة 
هذا اخلمي�س �صمن اجلولة الثانية 
اإفريقيا  لكاأ�س  االأول  الدور  من 

لالأمم، حيث متلك اجلزائر ذكرى 
�صبق  والذي  �صيئة مع هذا احلكم 
جمعت  م�صبوهة  مواجهة  ادار  اأن 
اخل�رص بامل�صيف بوركينافا�صو يف 
خاللها  وقام  واغادوغو  العا�صمة 
لفائدة  جزائر  ركلتي  باإعالن 
مت  االأوىل  البوركينابي  املنتخب 
الركلة  ت�صجيل  مت  بينما  ت�صييعها 
الهدف  منها  جاء  والتي  الثانية 
يف  املحلي  للمنتخب  الثالث 
الت�صكيلة  بهزمية  انتهت  مواجهة 

 2-3 بنتيجة  حينها  الوطنية 
بحكم  وا�صعات  جدال  وعرفت 
ت�صيع  اأن  وكادت  �رصعيتها،  عدم 
الربازيل  مونديال  اإىل  التاأهل 
اجلزاء  ركلة  املناف�س  �صجل  لو 
كانت فازت  بعدما  االأوىل، خا�صة 
يف  جرت  التي  االإياب  مقابلة  يف 
للتاأهل  كافية  وكانت  الوطن  ار�س 

اإىل العر�س الكروي العاملي.
�صاحب  �صيكازوي  احلكم  ويعود 
مباراة  يف  التحكيمية  املهزلة 

اإىل  جمددا  و«اخليول«  »اخل�رص« 
يف  اجلزائر  مواجهات  غدارة 
والذين  اجلزائريني  تخيف  حمطة 
ال ي�صعون الثقة يف احلكم الزامبي، 
طرف  من  عوقب  كان  الذي  وهو 
الر�صوة  بتلقي  اتهامه  اإثر  الكاف 
اوغو�صتو  برميريو  مباراة  فقي 
�صمن  التون�صي  والرتجي  االأنغويل 
ابطال  دوري  نهائي  ن�صف  اإياب 

اإفريقيا لن�صخة اعالم 2018.
عي�شة ق.

توا�صل اإدارة فريق احتاد العا�صمة 
الالعبني  رفقة  االت�صاالت  ربط 
والتعاقد  ا�صتقدامهم  تنوي  الذين 
املركاتو  فرتة  خالل  معهم 
ال�صدد  ال�صيفي احلايل، ويف هذا 
فاإن هدف النادي العا�صمي جلب 
النقائ�س  وفق  اجلدد  الالعبني 
ويف  الت�صكيلة  مراكز  تعانيها  التي 
زكريا  الالعب  فاإن  ال�صدد  هذا 
االإدارة  هدف  يبقى  حدو�س 
اجلديد  املدرب  رفقة  بالتن�صيق 
دزيري  بالل  للت�صكيلة  القدمي 
العقد-،  توقيعه على  انتظار  –يف 
حيث ربطت االإدارة ات�صاالتها مع 
العب مولودية اجلزائر الذي يبدو 
�صفوفه  عن  الرحيل  من  قريبا 
�صتة  جتربة  بعد  ال�صائفة  هذه 
اأ�صهر يف �صفوفه قادما من فريقه 
ي�صعى  اأين  �صطيف،  وفاق  ال�صابق 
اأع�صاء جلنة اال�صتقدامات بقيادة 
املدير الفني الريا�صي للفريق اإىل 
تدعيم القاطرة االأمامية بخدمات 

الالعب.
النادي  ميلك  حدو�س  جانب  اإىل 
الذين  لالعبني  قائمة  العا�صمي 
وتقم�س  معهم  التعاقد  يف  يرغب 
من  كل  غرار  على  الفريق  الوان 
االإدارة  ت�صتعد  الذي  خليفة  بن 
نظريتها  مع  املفاو�صات  فتح  اإىل 

الالعب  عقد  متلك  التي  بارادو 
رفقة  االإعارة  فرتة  انهى  الذي 
�صبيبة القبائل وي�صتبعد اأن يوا�صل 
م�صواره يف �صفوف و�صيف املو�صم 
خليفة  بن  يعترب  حيث  الفارط، 
العا�صمة من  اإدارة احتاد  م�رصوع 
اأجل احل�صل على خدماته متهيدا 
امليدان  متو�صط  العب  خلالفة 
طالب  الذي  بلخما�صة  حممد 
ق�صد  االإدارة  من  ت�رصيحه  اأوراق 
الرحيل، وخو�س جتربة يف اإحدى 
الدوريات اخلليجية ح�صب م�صادر 

من الفريق.
اإىل جانب ذلك، ك�صفت م�صادر من 
بيت ت�صكيلة اأبناء »�صو�صطارة« عن 
تخيري اإدارة الفريق حار�صها حممد 
ملني زمامو�س بني تخفي�س اأجرته 
الفريق،  عن  الرحيل  اأو  ال�صهرية 
وهو املتعاقد مع النادي اإىل غاية 
االإدارة  جوان 2020، حيث طالبت 
تخفي�س  ميلة  مدينة  ابن  من 
�صنتيم  مليون   250 البالغة  اأجرته 
�صهريا  مليون   150 ق�صمة  اإىل 
والذي  املعني  رف�صه  الذي  االأمر 
مغامرته  اإنهاء  اإىل  اقرب  اأ�صحى 
اإىل  االأجواء  وتغيري  االحتاد  مع 
خدماته  طلبت  التي  االأندية  احد 
على غرار مولودية اجلزائر ووفاق 

�صطيف.

امل�شوؤولني خريوا زمامو�س بني تخفي�س 
الأجرة ال�شهرية او الرحيل

اإدارة احتاد العا�سمة ت�سر على 
ا�ستقدام حدو�س

عي�شة ق.ق.ر



حاورها: �أح�سن مرزوق
 

قدمي  دريزي  فاتن  �أوال 
نف�سك للجمهور ؟

الوالئية  رئي�سة اجلمعية  دريزي  فاتن 
الن�سوية،  الريا�سة  وتطوير  لرتقية 
والريا�سة  ال�سباب  مبديرية  اإطار 
يف  جامعية  �سهادة  على  متح�سلة 
خريجة  والريا�سة  البدين  الن�ساط 
يف  العايل  للتعليم  الوطني  املعهد 
علوم وتكنولوجيا الريا�سة عني بنيان 
يف   2 ما�سرت  �سهادة  على  ومتح�سلة 
اجتماع  علم  تخ�س�ص  اجتماع  علم 
حت�سلت  كما  واالنحراف  اجلرمية 
على �سهادات يف خمتلف الريا�سات .

حديثينا عن نبذة من 
م�سو�رك �ريا�سيو�هم 

تتويجاتك حمليا ودوليا ؟
راأ�سها  على  ريا�سات  عدة  مار�ست 
بوك�سينغ،  الكينغ  القتالية  الريا�سات 
كو�سيكي  الكراتي  التايكواندو، 
حزام  على  وحت�سلت  دو  والكراتي 
الكراتي  ريا�سة  اأوىل يف  درجة  اأ�سود 
نوادي  عدة  على  وتداولت  كو�سيكي 
الهاوي  الريا�سي  النادي  منها 
الوطنية  واجلمعية  اجلزائر  ملولودية 
خالل  وحت�سلت  الوطني  لالأمن 
منها  اذكر  األقاب  عدة  على  م�سواري 
الكينغ  ريا�سة  اجلزائر يف  بطلة  لقب 
مرات  عدة  اجلزائر  وبطلة  بوك�سينغ 
اجلزائر  وبطلة  كو�سيكي  الكراتي  يف 
الوطني  لالأمن  الوطنية  البطولة  يف 
لقب  االلقاب  هذه  ختام  م�سك  وكان 
للكراتي  العاملية  البطولة  يف  عاملي 

كو�سيكي اين حت�سلت على لقب بطلة 
العامل املرتبة االأوىل يف وزن اقل من 
بكندا  العاملية  البطولة  خالل  كغ   61
يعود  والف�سل يف كل هذا  �سنة 2014 
وت�سجيعات  ملجهوداتي  ا�سا�سا 

عائلتي طيلة م�سريتي .

تاأ�سي�س  فكرة  جاءتك  كيف 
�لريا�سة  يف  جمعية  �أول 

�لن�سوية بالبويرة ؟
 2007 كانت  اجلمعية  تاأ�سي�ص  فكرة 
ان  الفرتة  تلك  يف  الحظت  وقد 
حمت�سمة  الن�سوية  الريا�سة  ممار�سة 
جدا يف واليتنا وبحكم جمال درا�ستي 
واجبي  من  الريا�سي  وم�سواري 
من  النوع  هذا  انعا�ص  يف  امل�ساهمة 
ال�سباقة  جمعيتنا  وكانت  الريا�سة 
الرجال  احتكار  حاجز  ك�رس  يف 
التقاليد  بحكم  الريا�سية  للممار�سة 
واالعراف ال�سائدة لكن احلمد هلل بعد 
اجلمعية  تاأ�سي�ص  من  �سنتني  حوايل 
الريا�سة  على  الن�سوي  التوافد  بداأ 
�سجعنا  الذي  االمر  ي�سدق  ال  ب�سكل 
كافة  عرب  وتعميمها  املوا�سلة  على 

الوالية، نظمنا عدة طبعات يف  اإقليم 
ت�سارك  الذي  االأيروبيك  ماراطون 
واملهرجان  امراأة   700 من  اأزيد  فيه 
اىل  ا�سافة  الن�سوية  للريا�سة  الوالئي 
و�سط  بالن�ساء  اخلا�ص  العدو  �سباق 
�ستى  البويرة يف  الري�ص ومتثيل  غابة 
املهرجانات الوطنية اخلا�سة باملراأة 

الريا�سية.

�جلمعية  �أهد�ف  ماهي 
و�جهتكم  �لتي  و�لعر�قيل 

حلد �الأن ؟
ترقية  يف  تتمثل  اجلمعية  اهداف 
الن�سوي  للعن�رس  الريا�سية  املمار�سة 
ملختلف  املراأة  ولوج  وت�سهيل 
املن�ساآت الريا�سية من خالل التن�سيق 
مع الهيئات املعنية كمديرية ال�سباب 
العراقيل  يخ�ص  فيما  اأما  والريا�سة 
فنحن نعاين من نق�ص الو�سائل املادية 
لتعميم ن�ساطنا عرب كافة تراب الوالية 
لنا  املخ�س�سة  القاعة  ان  جانب  اىل 
الب�ساط  خا�سة  الالزم  للعتاد  تفتقر 
رئي�ص  به  وعدنا  الذي  الريا�سي 
ننتظر  والزلنا  الوايل  بح�سور  البلدية 

الوفاء بوعده .

�لريا�سة  و�قع  ما  ر�أيك  يف 
بطالت  �سرنى  وهل  �لن�سوية 

عامليات م�ستقبال ؟
الن�سوية  حقيقة لقد ات�سعت الريا�سة 
و�سط  مكانتها  واتخذت  وا�سع  ب�سكل 
ممار�سة  يتقبل  بداأ  الذي  املجتمع 
ذلك  على  وت�سجيعها  للريا�سة  البنت 
كثريا،  نثمنه  ايجابي  �سيء  وهذا 
اال�سماء  عديد  هناك  ان  واخربك 
التي �ست�سق طريقها بخطى ثابتة نحو 
التاألق وت�رسيف اجلزائر يف املحافل 
فقط  والعاملية  القارية  والبطوالت 
وحتفيزهن  منهن  التقرب  يجب 
العلم  مع  واملعنوي  املادي  بالدعم 
للريا�سات  مثال  البويرة  والية  يف  ان 
القتالية مكانة خا�سة ومنلك بطالت 
وامل�سارعة  واجليدو  الكاراتي  يف 

وينتظرهن م�ستقبل زاهر .

هذ�  ختام  يف  تقولني  ماذ� 
�حلو�ر ؟

ومديرية  املحلية  ال�سلطات  اأ�سكر 
على  والعائالت  والريا�سة  ال�سباب 
هذا  ومن  الن�سوية  للريا�سة  دعمهم 
على  اجلزائرية  املراأة  اأ�سجع  املنرب 
اجلن�ص  واأدعو  الريا�سة  ممار�سة 
قاعة  فتح  اإىل  البويرة  يف  اللطيف 
خا�سة بهن باملركز الرتفيهي العلمي 
حتت  الريا�سات  خمتلف  ملمار�سة 
ن�سوية  ريا�سية  اإطارات  ا�رساف 
الو�سط  جريدة  لطاقم  وحتياتي 
على  االإطاللة  فر�سة  منحتني  التي 

اجلمهور اجلزائري .

كافاين يهدي الأوروغواي ال�صدارة
�سدارة  اعتالء  يف  االأوروغواي  جنحت 
اللقب،  الثالثة على ح�ساب حاملة  جمموعتها 
اختتمت االأوروغواي مبارياتها يف الدور االأول 
باأف�سل طريقة ممكنة عقب الفوز على حاملة 
اللقب ت�سيلي بهدف دون رد اأم�ص يف املرحلة 
�سمن  الثالثة  املجموعة  مباريات  من  الثالثة 
بطولة كوبا اأمريكا 2019 املقامة يف الربازيل، 
ب�سبع  االأوروغواي �سدارة املجموعة  واعتلت 
�سان  باري�ص  جنم  كافاين  هدف  بف�سل  نقاط 
وتوقف  املتكافئة،  املباراة  من  متاأخر  وقت  اأتى يف  والذي  الفرن�سي  جريمان 
مت�سدرة  كولومبيا  لتالقي  الثاين  املركز  يف  نقاط  �ست  عند  ت�سيلي  ر�سيد 
املجموعة الثانية يف ربع النهائي فيما �ستلعب االأوروغواي املت�سدرة مع بريو، 
وانتهت املباراة االأخرى يف ذات املجموعة بني اليابان واالإكوادور بالتعادل 1-1 
لتتاأهل الباراغواي اإىل ربع النهائي -ثاين اأف�سل فريق احتل املركز الثالث بفارق 

االأهداف عن اليابان-

تعادل الإكوادور واليابان يوؤهل 
باراغواي لربع النهائي

اأمريكا  كوبا  نهائي  ربع  اإىل  املتاأهلة  املنتخبات  اآخر  هوية  الباراغواي  �سجل 
2019 بعد تعادل االإكوادور واليابان 1-1، اأين انتهت مواجهة االإكوادور واليابان 
التي اأقيمت يف املرحلة الثالثة من مباريات املجموعة الثالثة على وقع التعادل 
اأحد  بو�سفة  البطولة  نهائي  ربع  اإىل  باراغواي  منتخب  تاأهل  ليتاأكد  االإيجابي 
اأف�سل منتخبني ح�سال على املركز الثالث واأقيمت املباراة فجر اأم�ص، وافتتح 
اأن  قبل   15 الدقيقة  ناكاجيما يف  �سويا  عن طريق  الياباين  املنتخب  الت�سجيل 
الياباين  املنتخب  اأ�سبح  بذلك   ،35 الدقيقة  يف  لالإكوادور  مينا  اأنخيل  يتعادل 
املركز  م�ساركتها يف  االإكوادور  اأنهت  فيما  نقطتني  بر�سيد  الثالث  املركز  يف 
الرابع بر�سيد نقطة واحدة، التعادل اأق�سى املنتخبني ومنح بطاقة التاأهل لربع 
النهائي ملنتخب باراغواي الذي اأنهى مبارياته يف الدور االأول بر�سيد نقطتني 

يف املجموعة الثانية وباأف�سلية االأهداف عن ال�ساموراي الياباين.

بريو تخ�صر فارفان ب�صبب الإ�صابة
باقي مباريات منتخب  تاأكد غياب املهاجم املخ�رسم جيفر�سون فارفان عن 
بالده البريو يف كوبا اأمريكا 2019 ب�سبب االإ�سابة، حيث اأعلن االحتاد البريويف 
لكرة القدم يف بيان ر�سمي اأن مهاجم املنتخب االأول امل�سارك يف بطولة كوبا 
اأمريكا 2019 جيفر�سون فارفان �سيغيب عن باقي مواجهات الفريق يف البطولة 
اإن  بيانه  البريويف يف  وقال االحتاد  الي�رسى،  ركبته  به يف  اإ�سابة حلقت  ب�سبب 
فارفان تعر�ص الإ�سابة يف ركبته الي�رسى جعلت من م�ساركته مع منتخب بالده 

اأمام االأوروغواي مت�سدر املجموعة الثالثة يف الدور ربع النهائي م�ستحيلة.
وكان فارفان قاد منتخب بالده اإىل التاأهل اإىل ربع النهائي بعدما �سجل هدفاً 
الثانية  بفوز بريو 3-1 �سمن اجلولة  انتهت  التي  بوليفيا يف املباراة  يف مرمى 
من مباريات املجموعة االأوىل قبل اأن ي�سقط الفريق اأمام الربازيل يف اجلولة 
االأخرية 5-0، و�سعدت البريو اإىل ربع النهائي كاأف�سل منتخب ح�سل على املركز 
الثالث.ويبلغ فارفان من العمر 34 عاماً وهو خا�ص 94 مباراة مع منتخب بريو 
اآخر  القادم يف  ال�سبت  اأوروغواي وبريو م�ساء  اأحرز خاللها 27 هدفاً، وتلتقي 

مباريات الدور ربع النهائي.

نيمار يخت�صر طريق العودة اإىل بر�صلونة
تطور  عن  ام�ص  اإ�سباين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
جديد يف االنتقال املحتمل للربازيلي نيمار دا 
اإىل بر�سلونة،  باري�ص �سان جريمان  �سيلفا جنم 
فاإن  االإ�سبانية،  »�سبورت«  ل�سحيفة  ووفًقا 
�رسوط  على  موافق  اأنه  بر�سلونة  اأبلغ  نيمار 
العقد الذي قدمه النادي الكتالوين دون خو�ص 
مفاو�سا، .واأ�سارت ال�سحيفة االإ�سبانية اأن قرار 
يف  اللعب  اإىل  العودة  يريد  لكونه  يرجع  نيمار 

الليغا ورفقة بر�سلونة حتديًدا، واأو�سحت اأن عقد بر�سلونة لنيمار ميتد اإىل 5 موا�سم، 
ويبلغ الراتب ال�سنوي 24 مليون يورو، وهو ما يعد مقارًبا ملا كان يح�سل عليه النجم 
ال�سيئة  باأن العالقات  البار�سا، واأفادت ال�سحيفة  الربازيلي فور التجديد االأخري مع 
بني بر�سلونة و�سان جريمان هي ما قد ت�سعب عملية انتقال نيمار اإىل »كامب نو« يف 
ال�سيف احلايل. يذكر اأن تقارير �سابقة قالت اإن م�ستقبل نيمار مع �سان جريمان تغري 
يف االأيام االأخرية، بعد ت�رسيحات نا�رس اخلليفي رئي�ص النادي الفرن�سي باأنه مل يتم 
اإجبار النجم الربازيلي على االن�سمام اإىل الفريق يف �سيف 2017، وف�رست التقارير 
مغادرة  الإمكانية  تلميح  وهو  نيمار،  �سلوك  يتحمل  يعد  مل  باأنه  اخلليفي  ت�رسيحات 

الالعب ل�سان جريمان هذا ال�سيف.

بطلة �لعامل يف �لكار�تي كو�سيكي فاتن دريزي يف حو�ر للو�سط

هديف تطوير الريا�صة الن�صوية واجلزائر 
�صتنجب بطالت عامليات
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�سهدت �لريا�سة �لن�سوية يف �جلز�ئر تاألق وبروز عديد �ال�سماء �لتي رفعت �لر�ية �لوطنية عاليا يف خمتلف 
�ملناف�سات و�لبطوالت �لقارية و�لعاملية، ومن بني هذه �لبطالت �لتي حفرن �أ�سماوؤهن من ذهب يف تاريخ �لريا�سة 

�لن�سوية �بنة �لبويرة فاتن دريزي بطلة �لعامل يف ريا�سة �لكر�تي كو�سيكي �لتي نزلت �سيفة على جريدة »�لو�سط 
» يف هذ� �حلو�ر �ل�سيق �لذي تك�سف فيه �لكثري من �المور عن م�سو�رها �حلافل باالألقاب و�لتتويجات و�جلمعية 

�لن�سوية �لتي ت�سرف عليها 

اأكد اأو�سكار تاباريز مدرب منتخب 
 0-1 فريقه  فوز  اأوروغواي عقب 
�سدارة  وانتزاعه  ت�سيلي  على 
اأمريكا،  بكوبا  الثالثة  املجموعة 
اأن املباراة كانت �سعبة ومتكافئة 
للغاية لكنها ح�سمت بف�سل عقلية 
فريقه بالقتال حتى النهاية، وقال 
�سحفي  موؤمتر  خالل  تاباريز 
يف  ماراكانا  مبلعب  اللقاء  عقب 
ريو دي جانريو: »اأنا را�ص للغاية، 
يف  لتختلف،  النتيجة  كانت  رمبا 
اأن  ميكن  كهذه  متكافئة  مباراة 
يحدث اأي �سيء لكن هذا الفريق 

يقاتل حتى اآخر رمق ويقاتل على 
االأخرية«،  كانت  لو  كما  كرة  كل 
اأحد  الفريق  »اأظهر  وتابع: 
مميزات كرة القدم االأوروغوائية«، 
املباريات  هذه  »حت�سم  ووا�سل: 
وقد  الدقيقة  بالتفا�سيل  املغلقة 
واأنا  نفوز  كي  الكثري  االأمر  كلفنا 
متكافئا  لقاء  كان  للغاية،  �سعيد 
وم�ساحات  بالندية  وحافال  جدا 
حمدودة جدا، اأهدرنا عدة فر�ص 
مرمى  اإىل  اأكرث  و�سلنا  لكننا 
مل  حمققة  فر�ص  ويف  املناف�ص، 

نرتجمها اإىل اأهداف«.

املنتخب  مدرب  اأبرز  باملثل، 
مثل  املباريات  اأن  االأوروغوائي 
باأدق  حت�سم  ت�سيلي  مواجهة 
اأوروغواي  التفا�سيل وقد حققت 
حتى  الفوز  يف  الثقة  بف�سل  ذلك 
بهدف  تاأتى  ما  وهو  النهاية 
 82 الدقيقة  يف  كافاين  اإدين�سون 
بينما كانت ت�سيلي م�ستحوذة على 
اإ�ص  البي  الكرة، وعن هدف جنم 
كافاين،  هو  »هكذا  اأو�سح:  جي، 
لي�ص  لكن  اللقاء  يف  اأخطاأ  رمبا 
دائما«، معرتفا اأن ت�سيلي �سيطرت 
على اللقاء يف اأغلب فرتات ال�سوط 

االأول، لكن اأوروغواي متكنت من 
وبادلتها  اال�ستحواذ  حرمانها من 
اأنه  تاباريز  وك�سف  الهجمات، 
النهائي  ربع  االآن يف مباراة  يفكر 
لكنه  املقبل  ال�سبت  بريو  اأمام 
الهزمية  على  بناء  فيها  يفكر  لن 
ال�سبت  الربازيل  اأمام  تلقتها  التي 
نظيفة،  بخما�سية  املا�سي 
النهائي  ربع  مواجهة  اأن  واأ�ساف 
بريو  الأن  نظرا  معقدة  �ستكون 
التي  الالعبني  جمموعة  لديها 
 2018 رو�سيا  ملونديال  تاأهلت 

وهي عنا�رس جيدة جدا.

تاباريز: عقليتنا اخلا�صة ح�صمت مواجهة ت�صيلي
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غولدا مائري ...و�صايا �صهيونية 
بقتل اأطفال فل�صطني

كلما نظرت اإىل حرب الإبادة ال�شهيونية �شد اأطفال فل�شطني وقفت اأمامي �شاخ�شة �شورة تلك العجوز 
ال�شهيونية ال�شمطاء غولدا مائري، وهي واحدة من ثالثة �شقور �شمتهم ع�شابات الهاغاناه ال�شهيونية  

وكانت رئي�شة اإحدى احلكومات ال�شهيونية الثالث مثل بن غوريون وبيغن،  حكمت  للفرتة من 1969 اإىل 
عاما،  الثمانني  عمر جتاوز  عن  بال�شرطان  1973، وهلكت  اأكتوبر  حرب  الهزمية  �شم  جترعت  وقد   1973

�شماها ال�شهاينة اأنها  »اأم اإ�شرائيل احلديثة« و« املراأة الرجل« ، كما نعتها الكاتب الإ�شرائيلي » بوعز اأبل 
باوم« ،  فاأح�شن و�شفها باأنها )كانت منافقة، جتيد التلون كاحلرباء(.

اأ.د. عبد الكاظم العبودي

»ه�آرت�س«  �صحيفة  تعرتف 
اإ�رسائيل  يف  القوانني  تتيح    (
الأمنية  والأجهزة  للجي�س 
الفل�صطينيني  الأطف�ل  اعتق�ل 
للمح�كمة، وتك�صف  وتقدميهم 
خريطة العتق�ل عن اإ�صرتاتيجية 
القرية  ك�نت  فكلم�  اإ�رسائيلية، 
يزداد  امل�صتوطن�ت،  من  قريبة 
اإىل  الأطف�ل  تعر�س  احتم�ل 
وت�رسب  والأذى(   العتق�ل 
عزون  بقرية  مثال  ال�صحيفة 

�صم�يل
كل  تك�د  اإذ  �صمرون«؛  كرين   »
تقريب�  القرية  هذه  يف  الأ�رس 
ابنهم  اعتق�ل  مرارة  ذاقت  قد 
يف  اإنه  ال�صك�ن  يقول  ال�صغري. 
ال�صنوات اخلم�س امل��صية تعر�س 
لالعتق�ل  تلميذا   150 من  اأكرث 
املوجودة  الوحيدة  املدر�صة  يف 
تقريرا  اأن  ويذكر  القرية.  يف 
اإىل  خل�س  بريط�نيني  لق�نونيني 
اأن ظروف العتق�ل التي يتعر�س 
�صيئة  اإ�رسائيل  يف  الأطف�ل  له� 
التعذيب،  حد  اإىل  وت�صل  جدا 
ل  نف�صية  اآث�را  يرتك  الذي 
عن  حقوقيون  ويت�ص�ءل  متحى. 
لالأطف�ل  اإ�رسائيل  اعتق�ل  �صبب 
الفل�صطينيني يف جو من الرتهيب، 
فيم�  ا�صتدع�ئهم،  عن  عو�ص� 
»ه�آرت�س«  بح�صب  بي�ن�ت  تقول 
يتلقون  الأطف�ل  من   12 اإن   (
ا�صتدع�ًء للح�صور ملركزا اجلي�س 

الإ�رسائيلي(.
فروانة،  الن��رس  عبد  وح�صب 
الدرا�ص�ت  وحدة  رئي�س 
الأ�رسى  �صوؤون  هيئة  يف  والتوثيق 
اأن   ( الفل�صطينيني  واملحّررين 
اأن  على  توؤكد  ال�صه�دات  ك�فة 
مّروا  الذين  الأطف�ل  »جميع 
الحتج�ز،  اأو  العتق�ل  بتجربة 
تعّر�صوا  قد   ،)%100( وبن�صبة 
ل�صكٍل اأو اأكرث من اأ�صك�ل التعذيب 
والإيذاء  النف�صي  اأو  اجل�صدي 
الق��صية  املع�ملة  اأو  املعنوي، 

�صجون  يف  بهم  وُزّج  واملهينة، 
ومعتقالت واأم�كن احتج�ز تفتقر 
ال�رسوط  من  الأدنى  احلّد  اإىل 
اأن  اإىل  فروانة  واأ�ص�ر  الإن�ص�نية(، 
: ) امل�ص�هد الق��صية التي وّثقته� 
وعر�صته�  الك�مريات  عد�ص�ت 
والتي  املختلفة،  الإعالم  و�ص�ئل 
يف  الحتالل  ب�ص�عة  تُظهر 
هي  اإمن�  الأطف�ل،  مع  التع�مل 
غي�ٌس من في�س، واأن جرائم اأب�صع 
ومل  حدثت  قد  عّدة  مّرات  منه� 
تتمكن الك�مريات من توثيقه�(؛  ) 
املعتقلني  الأطف�ل  عن  نِقل  فيم� 
فظ�عة  تك�صف  مروعة  �صه�دات 
اعتق�لهم،  خالل  له  تعّر�صوا  م� 
دون  و�رسب  وتنكيل  تعذيب  من 
و�صعف  اأعم�رهم  �صغر  مراع�ة 
مراع�ة  ودون  اجل�صم�نية،  بُنيتهم 
الن�رية،  ب�لأعرية  بع�صهم  اإ�ص�بة 
املعطي،  عي�صى  الأطف�ل:  كح�لة 
واأحمد  ال�رساونة،  وجالل 
من��رسة وغريهم. ومن يرى ويقراأ 
�صه�دات الأطف�ل يُ�ص�ب ب�لذهول 

وب�ل�صدمة من فظ�عة اجلرائم(.
للحب�س  طفاًل   66 تعّر�س  كم� 
 13 متو�صطه�  لفرتٍة  النفرادي، 
)الأعوام  بني  م�  الفرتة  يف  يوم�ً، 
تقرير  بح�صب   ،)2015  –  2012
الع�ملية  احلركة  عن]  �ص�در 

للدف�ع عن الأطف�ل[.
ق�صة عبدالفت�ح عوري

�صلط�ت  و�صعت   ،2015 ع�م  يف   
الطفل  الإ�رسائيلي  الحتالل 
يف  ع�م�ً(   17( عوري  الفّت�ح  عبد 
يوم�ً،   45 ملّدة  النفرادي  العزل 
من   %90 من  اأكرث  قّدم  حني  يف 
العزل  يف  عوا  و�صِ الذين  الأطف�ل 
جهته  ومن  اعرتاف�ت.  النفرادي 
حلقوق  الإ�رسائيلي  املركز  اتهم 
»اإ�رسائيل«  )بت�صيلم(  الإن�ص�ن 
بتعذيب الأطف�ل الفل�صطينيني يف 
العنف  ت�صتخدم  واأنه�  �صجونه�، 
الأطف�ل  الأ�رسى  بحّق  والتنكيل 
ع�م�ً،   18 �صن  دون  هم  مّمن 
الدولية  املواثيق  بذلك  ُم�لفة 
املركز  واأو�صح  ذلك.  حترم  التي 

عدد  لإف�دات  اأعّده  تقرير  يف 
اأنه يتم  من الأ�رسى الق��رسين، ) 
�ص�عة  الأطف�ل  الأ�رسى  تعذيب 
 ( و  ال�صجون(،  وداخل  العتق�ل 
اأن »اإ�رسائيل« ا�صتخدمت اأ�ص�ليب 
حتقيق جديدة، مثل: ر�ّس الأ�رسى 
وال�ص�خن،  الب�رد  ب�مل�ء  الأطف�ل 
واإجب�رهم على تن�ول مكّعب�ت من 
الب�رد  ب�مل�ء  وتغطي�صهم  الثلج، 
ق�ر�س؛  جو  يف  طويلة  لفرتات 
�صّم�ع�ت  ت�صليط  اإىل  اإ�ص�فة 
اأذين  على  مرتفعة  اأ�صوات�ً  تُ�صدر 

الطفل امُلحّقق معه(..
وقد ا�صتكى الأ�صري الطفل حممد 
من  ع�ًم�(   13( �صح�دة  �صعيد 
التي  والتنكيل  التحقيق  ظروف 
خ�صع له� يف �صجن »امل�صكوبية«، 
واأو�صح  املحتلة.  القد�س  غربي 
]ن�دي الأ�صري[ يف بي�ن �صحفي 
اأن الحتالل اأخ�صع الطفل �صح�دة 
حداثة  رغم  ع�صكرية  ملح�كمة 
�صّنه، واأ�صدر بحّقه حكًم� ب�ل�صجن 
وغرامة  ون�صف،  اأ�صهر  لثالثة 
م�لية بقيمة )9000 �صيكل(، ووقف 

تنفيذ خلم�س �صنوات. 
 واأف�د حم�مي ن�دي الأ�صري مهّند 
يف  املعتقل  الطفل  اأن  اخلراز 
ن�ص�أت  »�ص�مل«،  اعتق�ل  مع�صكر 
من  الب�لغ  طولكرم،  من  ال�صّيد، 
العمر 15 �صنة، قد ح�ول النتح�ر 
الإهم�ل  ب�صبب   ،)2004-8-1( يف 
ال�صّحي، عن طريق متزيق �رسايني 
يده و�صدره من ن�حية اليد الي�رسى 
�صنق  وحم�ولة  معه  ك�نت  ب�صفرٍة 
من  قطعة  لف  طريق  عن  نف�صه 
اأنه ح�ل  اإّل  القم��س حول رقبته. 
دون ذلك �رساخ املعتقلني ومن�داة 
مع�جلة  مّتت  حيث  ال�صجن  اإدارة 
اإن  املح�مي  وق�ل  اجلروح... 
ال�صجن  و�صع  هو  ذلك  �صبب 
العالج  تقدمي  وعدم  املزري 

الطّبي لالأ�صري املذكور. 

الأ�شرية املحّررة الطفلة 
»�شلوى جمال طقاقطه

املحّررة  الأ�صرية  و�صفت  كم� 
طق�قطه«  جم�ل  »�صلوى  الطفلة 
فرتة  حلم،  بيت  من  ع�م�ً(،   13(
�صجن  يف  �صهور  لثالثة  اعتق�له� 
الحتالل ب�أنه� ك�نت )اأي�م�ً �صعبة 
املحّررة  الطفلة  وروت  للغ�ية(،. 
تعّر�صت  اأنه�  طق�طقه«  »�صلوى 
وال�صحل  لل�رسب  اعتق�له�  حلظة 
على الأر�س وال�صتم من ِقبل جنود 
اعتق�له�  بعد  وذلك  الحتالل، 
م�صتوطن�ت«  جممع  دّوار  قرب 
بيت  جنوب  عت�صيون«  غو�س 

تنفيذ  مبح�ولة  واته�مه�  حلم، 
»طق�طقه«  طعن.واأ�ص�فت  عملية 
بت�ريخ  معه�  بداأت  ة  الق�صّ ب�أن 
تدر�س  وك�نت   ،)2016/3/23(
الأ�ص��صي  ال�ص�بع  ال�صف  يف 
بيت  بلدته�  مدار�س  ب�إحدى 
عندم�  حلم،  بيت  جنوب  فج�ر 
تقف  ك�نت  اأن  بعد  اعتق�له�،  مت 
م�صتوطن�ت  جممع  دّوار  قرب 
ه�جمه�  حيث  عت�صيون،  غو�س 
الحتالل،  جي�س  من  جندي 
�، و�رسبه� مع جنود  وطرحه� اأر�صً
التحقيق  اإىل  نقله�  قبل  اآخرين، 
وا�صتمرار  مع�صكر«ع�صيون«  يف 

�صتمه� و�رسبه� واإه�نته�.
ال�صجون،  يف  الأو�ص�ع  وعن 
�صلوى  املحّررة   الطفلة  تقول 
ال�صجن  اإن   ( طق�قطه:  جم�ل 
احلي�ة  وك�نت  ب�حل�رسات،  مليءٌ 
�صعبة  الأ�صريات  تعي�صه�  التي 
حلقوقهن  انته�ك�ت  من  جداً، 
�صوقهّن  اإىل  اإ�ص�فة  الإن�ص�نية، 
الإفراج  حلظة  وانتظ�ر  لأهلهن، 
  )41( ا�صتكى  .وقد  عنهن( 
الق��رسين  الأ�رسى  من  اأ�صرياً 
»ه�ص�رون«  �صجن  يف  الأطف�ل 
اأدوات  يف  ال�صديد  النق�س  من 
�رساء  من  وحرم�نهم  التدفئة 
املدافئ، وذلك رغم ظروف الربد 
ن�دي  حم�مي  ونقل  الق�ر�س. 
عن  ال�صجن  يف  لالأ�رسى  الأ�صري 
اإدارة  اأن  الق��رسين،)  الأ�رسى 
ب�إدخ�ل  لهم  ت�صمح  مل  ال�صجن 
الكهرب�ئية،  املدافئ  �رساء  اأو 
يف  الدائم  النق�س  ج�نب  اإىل 
اإعالم  مكتب  واأ�ص�ر   .) الأغطية 
اإىل  الغربية  ال�صفة  يف  الأ�رسى 
�صجن  يف  الأ�رسى  الأطف�ل  اأن   (
قمع  حلملة  يتعّر�صون  »عوفر« 
ممنهجة، ويرف�س الحتالل توفري 
وخ��صة  الأ�ص��صية،  احتي�ج�تهم 
واأغطية،  للنوم  فر�ص�ت  توفري 
واأّدى  داخلية..  مالب�س  وكذلك 
اإىل  الكبري  والعدد  الكتظ�ظ 
وخلق  الأطف�ل،  مع�ن�ة  م�ص�عفه 
احتي�ج�ت  كّل  يف  �صديد  نق�س 
الأ�رسى،  م�صتلزم�ت  وكّل  احلي�ة، 
ونتيجة  منه�.  الب�صيطة  حتى 
يجد  ل  الكبري  والعدد  الكتظ�ظ 
الأ�رسى  هوؤلء  من  الع�رسات 
ب�صكل  للنوم  اأم�كن  الأطف�ل 
على  للنوم  وي�صطّرون  اإن�ص�ين، 
الأر�س رغم م� ت�صّببه من اأمرا�س 
ومع�ن�ة. ولكن ل يوجد بديل اآخر 
وغريه�  ال�صواهد  هذه  اأم�مهم(. 
كم� توؤكده� حتقيق�ت املوؤ�ص�ص�ت 
الأ�رسى  الأطف�ل  اأّن   ( احلقوقية 
ال�صحّية  الرع�ية  من  حمرومون 

وع�دًة  املن��صب.  الطّبي  والعالج 
هي  امل�صّكن�ت  اأقرا�س  تكون  م� 
الأمرا�س.  اأنواع  ملختلف  العالج 
الحتالل  �صلط�ت  تزال  ول 
اإجراء  ترف�س  واأحي�ن�ً  مت�طل، 
عملي�ت جراحية للمر�صى منهم(.

يف القد�س
ويف مدينة القد�س املحتلة، بّينت 
اإح�ص�ئية �ص�درة عن ]جلنة اأه�يل 
الأ�رسى املقد�صيني[، يف تقرير 
له� تن�ول الفرتة املمتّدة من )15-
 (  ،)2016-4-17 حتى   2015-9
ب�عتق�ل  الحتالل  �صلط�ت  قي�م 
مواطنني   1705 عن  يقل  ل  م� 
�صيدة،   87 بينهم،  من  مقد�صيني، 
ال�صّن  كب�ر  من  و35  �ص�ب�ً،  و890 
اعتُقلوا يف الفرتة الأخرية، �صمن 
امل�صجد  رّواد  ا�صتهدفت  حملة 
الإح�ص�ئية  واأظهرت  الأق�صى(. 
من  الإجم�يل  العدد  بني  من  اأن 
ذاته�،  الفرتة  خالل  املعتقلني 
 617 الحتالل  قوات  اعتق�ل 
ق��رساً )595 من الذكور، و22 من 
الإن�ث(، اإىل ج�نب 76 ق��رساً م� 
واأ�ص�فت  ع�م�ً.   14 الـ  �صن  دون 
من  كبرياً  عدداً  اأن   ( الإح�ص�ئية 
هوؤلء املعتقلني مت الإفراج عنهم 
كم�  للتحقيق�ت.  خ�صوعهم  بعد 
اته�م،  لوائح  بحّقهم  �صدرت 
للحب�س  حتويله  مت  من  ومنهم 
يق�صي  قراراً  ت�صلّم  اأو  املنزيل، 
اأو  القدمية  البلدة  عن  ب�إبع�ده 
املب�رك  الأق�صى  امل�صجد 
اأن  الإح�ص�ئية  واأّكدت  والقد�س(. 
يف  يقبعون  مقد�صيني  اأ�رسى   509
 10 بينهم  من  الحتالل،  �صجون 
�صّيدات، وخم�س فتي�ت ق��رسات، 
اأم�صوا  اأ�رسى  ثم�نية  ج�نب  اإىل 
ال�صجون،  يف  ع�م�ً   20 من  اأكرث 
اأحك�ًم�  يق�صون  اأ�صرًيا  و53 
ب�ل�صجن لأكرث من 25 ع�م�ً. ويقبع 
�صجون  يف  مقد�صي�ً  اأ�صرياً   23

الإداري،  العتق�ل  قيد  الحتالل 
اأعيد  كم�  اأطف�ل.  اأربعة  منهم 
اعتق�ل �صبعة من حمّرري �صفقة 

»وف�ء الأحرار«..
يقول رئي�س ]جلنة اأه�يل الأ�رسى 
واملعتقلني املقد�صيني[، اأجمد 
اأطف�ل  ع�رسة  اإن   ( ع�صب،  اأبو 
موجودون يف موؤ�ص�ص�ت الأحداث، 
وينتظرون  ب�ل�صجون،  اأ�صبه  وهي 
يتم  كي  الـ14  اأعم�رهم  تبلغ  اأن 
عر�صهم على املح�كم الحتاللية، 
وب�لت�يل اإدانتهم و�صجنهم(، موؤكداً 
اأن ) هذا الع�م �صدرت بحق عدد 
وفيه�  ع�لية،  اأحك�م  الأطف�ل  من 
فيم�  الدويل  للق�نون  وا�صح  خرق 
يخ�ّس الأطف�ل بطريقة ف��صحة(، 
اأنه يف ن�صبة   ( وفق قوله.وي�صيف 
يف  املقد�صيني  الأطف�ل  عدد 
للعدد  ب�لن�صبة  الحتالل  �صجون 
هي  املعتقالت  يف  الإجم�يل 
موؤ�رّس  وهذا  امل�ئة(.  يف   28
الحتالل  ا�صتهداف  مدى  على 
طفاًل   70 اإىل  اإ�ص�فة  الفئة،  لهذه 
وهم  املنزيل،  للحب�س  يخ�صعون 
واملغ�درة  التعليم  من  حمرومون 
لتلّقي العالج، وجزءٌ منهم ُمبعدون 
عن من�زلهم اإىل من�طق يف ال�صفة 

اأو الداخل الفل�صطيني املحتل.

اقتحام منازل الأطفال

فرح  املح�مية  �صه�دة  ح�صب 
الأطف�ل  عن  املدافعة  بي�د�صة 
اجلي�س  اإن   ( الفل�صطينيني، 
من�زل  اقتح�م  يربر  الإ�رسائيلي 
الأطف�ل يف وقت مت�أخر من الليل 
املح�مية  لكن  اأمنية،  لأ�صب�ب 
وذلك  متعمدا  الأمر  ترى 
الطفل  مع  تبقى  �صدمة  لإحداث 
ال�صحيفة  وت�صري  حي�ته(.  طيلة 
الإ�رسائيلية ) اإىل ح�لت 40 طفال 
اأم�كن، وقعت ب�لقرب  اعتقلوا يف 
على  ر�صق حج�رة،  عملي�ت  منه� 

جنود اإ�رسائيليني(.

احللقة الثالثة



بقلم / �أ . خل�سر . بن يو�سف

حلمي �إعالمية بقلم حر 
وكلمة حرة

بالكتابة  �الهتمام  بد�أت  متى 
وكيف كانت �لبد�ية؟

يف  انخراطي  بعد  للكتابة  عدت 
ال�شعر والكتابة الأدبية بدار  نادي 
الثقافة هواري بومدين �شنة 2015 

.
مو��سيع  ت�سب  �جتاه  �أي  يف 

وم�سامني كتاباتك ؟

 ، ال�شحفية  الكتابة  هو  اهتمامي 
بحكم  لكن   ، ال�شيا�شية  املقالت 
مقالتي  لن�رش  �شفحة  توفر  عدم 
على  املفرو�شة  القيود  وبحكم   ،
اإىل  الكلمة غريت املنحى وجلاأت 

كتابة اخلواطر .
متيل  �أدبي   لون  �أي  �إىل 
�إليك  �الأقرب  ومن   ، كتاباتك 

�ل�سرد �و �ل�سعر  ؟

اأميل كل امليل اإىل الكتابة النرثية 
احلرف  حرية  فيها  اأجد  التي   ،

والقلم ، وعدم تقيد الكلمة بالوزن 
والقافية.

عندما   « كتابك  عن  حدثينا 
عن  �ل�سادر    « �لري�ع  يهم�س 
د�ر يوتوبيا �جلز�ئرية  للن�سر 

و�لتوزيع وما هدفه ؟

عندما يهم�س الرياع جمموعة من 
خواطر ، ون�شو�س نرثية هي بوح 
اأثقلتها  وكلمات  مب�شاعر،  الروح 
لقلم اأعاد حكاياها على الورق من 

باب اأن الكتابة ف�شف�شة.
ومرتكز�ت  مو�سوعات  ماهي 

�إ�سد�رك �لفني و�جلمايل ؟

من  يحيطه  مبا  يتاأثر  الإن�شان 
بحال  تاأثرت   ، واأحداث  اأ�شخا�س 
الذي  واخلريف  العربي  الوطن 
قلمي  فرثاه  يعي�شه  ومازال  عا�شه 
وبكى لأو�شاعه وحاكى حريف كثريا 
اآلم اأفراد لي�شت لهم قدرة التعبري ، 
كتابتها  واأعاد  �شخ�شياتهم  فتقم�س 

على الورق.

و�النتفا�سات  �ل�سيا�سة 
على  تاأثريها  ما   ، �ل�سعبية 

�إبد�عك ؟

 ، كثريا  تثريين  ال�شيا�شية  الأو�شاع 
رمبا  اإبداعي  يف  كبري  تاأثري  ولها 
كنت  اأين  علما  ال�شيا�شية  مليولتي 
ال�شعبي  باملجل�س  �شابق  ع�شو 
املجال  ففي  العلمة  لبلدية  البلدي 
ال�شيا�شي اأجلاأ اإىل الكتابة الإعالمية 
فيها  اأرى  لأين  ال�شحفية  واملقالت 
واإبداء   ، للتعبري  الوا�شعة  امل�شاحة 

الراأي
 ، تقر�أ  وماذ�  ود�د  تقر�أ  ملن 
وكيف ترين �لو�سع �لقر�ئي يف 

هذه �الأيام ؟

واأثرت  مطر  لأحمد  وداد  تقراأ 
كبري  ب�شكل  واأفكاره  كتاباته  يف 
ال�شخرية  على  كثريا  لعتمادها 
والروائي  الكاتب  وكذا  كتابته  يف 
للكتاب  اقراأ   ، ال�رشقاوي  اأدهم 
كتب  خ�شو�شا  كثريا   امل�رشقيني 
بالن�شبة   ، الق�شرية  اخلواطر 
لكتاب  فاأميل  اجلزائرية  للكتابات 
ال�شحفية،  واملقالت  الأعمدة 
منابر  من  القرائي  الو�شع  عن  اأما 
ا�شتب�رش خريا  الجتماعي  التوا�شل 
، فلو �شاألت اأ�شحاب املكتبات لكان 
اجلواب ال�شعب ل يقراأ ، لكن بحكم 

اللكرتونية  والكتب  املكتبات  توفر 
الإلكرتوين  الكتاب  اإىل  القراء  جلاأ 
وتنوع  الكتاب  على  ح�شوله  ل�شهولة 

الكتب .
ما هو م�سروعك �لقادم ؟

مقالتي  ي�شم  كتاب  طبع  م�رشوع 
حكمت  التي  ال�شيا�شية  ال�شحفية 
التعبري  حرية  وعدم  القيود  عليها 

باحلب�س طي الورق والأدراج.

�ل�سعيد  على  �أحالمك  هي  ما 
�ل�سخ�سي و�مل�ستوى �الأدبي؟

حلمي اإعالمية بقلم حر وكلمة حرة 
بحكم  اخلواطر  لكتابة  اجتهت  فاأنا 
)وداد  ال�شحافة  حلم  حتقيق  عدم 
اأن يبقى حريف  ، رف�شت  ال�شحفية( 

�شجينا.
كلمة �أخرية للقر�ء و�جلريدة؟

التي  »الو�شط«  جلريدتكم  �شكرا 
بكتابي  التعريف  باب  يل  فتحت 
 ، الرياع  يهم�س  عندما  الأول 
والذي اأمتنى اأن يلقى عددا كبريا 
،  كما  وكلماتي   من قراء حرويف 
هم�شاتي  اأخرية  كلمة  لهم   اأوجه 
هي حكايا ت�شابهنا فيها ، وحكايا 
التعبري  ملكة  لهم  لي�شت  لآخرين 

عن اأنف�شهم واأوجاعهم.

ثقافة�الأربعاء  26 جو�ن 2019  �ملو�فـق  ل23 �سو�ل  1440هـ 16
�لكاتبة ود�د بن د�دة »للو�سط«

»عندما يهم�س الرياع« ...بوح الروح مب�شاعر 
اأعاد القلم حكاياها على الورق 

 بن د�دة ود�د من مو�ليد مدينة �لعلمة بوالية �سطيف خريجة كلية �الإعالم و�الت�سال بتخ�س�س -�ت�سال وعالقات عامة  ، كانت لها حماولة كتابة 
ق�سيدة ق�سرية يف مرحلة �ملتو�سط  �ساركت بها يف م�سابقة جملة �ملدر�سة توقفت بعدها، ومل تفكر يف �لكتابة كان حلمها منذ �ل�سغر م�سروع �سحفية 

�إعالمية ، فاختارت تخ�س�س �إعالم و�ت�سال.

اخلطاب  )  اخلرف (  ال�شيا�شي و مفهوم الّتغيري
بقلم / �أ . خل�سر . بن يو�سف

التقّدم   عند املقارنة بني �شعوب 
اأنه  لنا  يتبنّي  التخلّف  �شعوب  و 
ي�شيغون  املتطورة  الدول  يف 
�شيا�شييهم  – احلقيقيون -  الذين 
يف  ودائم  م�شتمر  ب�شكل  يفكرون 
و  بلدانهم  تنمية  اأ�شاليب  تطوير 
الب�رشّية  مواردهم  اآليات  تفعيل 
و  اأنف�شهم  تاأهيل  و  الطبيعّية  و 
و  والأجود  الأف�شل  نحو  �شعوبهم 
ح�شب التّيارات الفكرّية و الربامج 
ال�شيا�شّية و املواقف من ) القت�شاد 
- البيئة - التعليم - التنمية - الخ 
للّتغيري  و هذا هو مفهومهم   (  )..
�شيا�شّيي  جند  متاما   ..عك�شنا   )
و  الّدناءة  و  اجلهالة  و  الّرداءة 
املتاأّخرون  واملتخلّفون  البذاءة 
على  يحر�شون  ممن  املخروطون 
و  التنمية  عن  جمتمعاتهم  اإلهاء 
بتوجيه  التخلّف  يف  دولهم  ابقاء 
مطالب  نحو  الهتمام  و  الأنظار 
و  الّدين  و  الَعلم  و  الن�شيد  تغيري 
اللون و اجلن�س لذلك ينطبق علينا 
حكم ال�ّشعوب البدائّية و يحّق لهم 
نخجل  يجعلنا  ما  كذلك  اعتبارنا 
�شيا�شّيون  عندنا  نقول  اأن  من 
ومعار�شة  �شيا�شّية  اأحزاب  و 
كلها  هذه  اأّن  رغم  و   .. حقيقية  

لي�شت عائقا اأمام التقّدم و التطّور 
و التح�رّش فاإّن �شيا�شّيي الّرداءة و 
اجلهالة عندنا يجعلون منها عائقا 
و م�شكلة بل و يثريونها با�شتمرار 
ال�شليم  الّتفكري  �شعبهم عن  لإبعاد 
النمّو  بالدهم عن طريق  لإبعاد  و 
لدى  التغيري  مفهوم  هو  هذا   ..
 .. اجلهالة  و  الّرداءة  �شيا�شّيي 
الف�شاد  انت�شار  �شبب  هم  هوؤلء 
اإذا  و هم �شبب تخلّف البالد .. و 
كنتم فعال تريدون حماربة الف�شاد 
فابدوؤوا  البالد  تقّدم  تريدون  و 
قبل  اأّول  �شفوفكم  من  بطردهم 
املعار�شة  با�شم  الن�شال  اّدعاء 
احلراك  با�شم  و  تارة  ال�شيا�شّية 

ال�ّشعبي تارة اأخرى. 
اخلطاب  اليوم  يف�رشه  ما  وهذا 
العام  اجلزائري  ال�شيا�شي 
بالغمو�س  يت�شم  اأ�شحى   الذي 
ال�شيا�شية  والت�رشيحات   ،
بع�س  األ�شنة  على  تتقافز  التي 
ال�شيا�شيني تت�شم بال�شبابية ، ومع 
يف  والت�رشيحات  اخلطابات  كرثة 
اجلماعية  لالإرادة  وا�شح  غياب 
من  توحدت  لو  �شاأنها  من  التي 
انت�شال اجلزائر و�شعبها من حالة 
الرتدي والف�شاد املايل  - املافيا 
ال�شيا�شّية املالّية -  و القت�شادي 
ال�ّشيا�شي  للف�شاد  نتيجة  الذي هو 

منه   تعاين  الذي  الإداري  و 
فال�شيا�شة فن التعامل مع املمكن 
عدم  �شببه   وهذا   ، وباملمكن 
ال�شيا�شية  جناعة وقوة اخلطابات 
يف  التاأثري  على  اليوم  تقدم  التي 
وهي  ال�شعب  وعامة  املواطن 
مفرغة  حلقة  يف  وتدور  فارغة 
ورائحتها   وطعمها  للونها  فاقدة 
التي  اجلوفاء  اخلطابات  هذه   ،
خالية  وتبقى  امل�شوؤولية  تعرف  ل 
تفتقد  ال�شيا�شية  الأخالق  من 
وامل�شداقية  ال�رشعية  نظم  اإىل 
الثقة  �شلطة احللول وج�شور  واإىل 
الذي  وامل�شوؤول  املواطن  بني 
وحفظ  الثقة  اأركان  كل  هدم 
على  املحافظة  ودون  الأمانة 
وممثل  كمنتخب  م�شوؤولياته 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  يف  لل�شعب 
والتنظيمات واجلمعيات احلقوقية 
اليوم  تبحث  اجلزائر  مادامت   ،
�شلمي  بحراك  فرباير   22 ومنذ 
اإىل  حتتاج  ل  وح�شاري  راقي 
م�شلحة  على  تدلنا  بو�شلة 
حتدثنا  واإن   ، املفدى   وطننا 
ال�شيا�شي  اخلطاب  توحيد  عن 
اجلزائري احلقيقي البناء من اأجل 
اجلمهورية الثانية والدولة املدنية 
وموؤ�ش�شاتي  د�شتوري  فراغ  دون 
الذي مل ولن يتحقق ما مل   يقرتن 

النوايا  بتوحيد  اخلطاب  توحيد 
الروؤو�س  وتُغ�شل   ، ال�شدق  على 
والتخوين واحلقد  الثاأر  اأدران  من 
والت�شويه  واخلرف  والت�شكيك 
وتُنظف   ، والتربديع  والتهام 
القلوب وتطهر وتكن�س  النفو�س و 
مبكن�شة معدنية من �شوائب الطمع 
واجل�شع والنهب والأنانية والذاتية 
املفرطة واأ�شواأ ما خلّفته ال�ّشلطة 
الع�رشّيات  خالل  بحكوماتها 
للوحدة  افراغ  من  املا�شية 
تغييب  و  حمتواها  من  الوطنّية 
مفهوم اخلدمة العمومّية و حتطيم 
اإّل  الّتنمية فهي  مل تنجح  عوامل 
التغييب -   - الفراغ   ( الثالثة  يف 
الّتحطيم ( ..! نفتقد فيها لربامج 
اإ�شالح اإل على الورق ، ول حقوق 
اإن�شان اإل على األ�شنة ال�شيا�شيني ، 
ول م�شلحة عليا اإل على �شا�شات 
التلفزيون  وقنوات  الف�شائيات 
عليه  حقا  الإ�شالح  يريد  ومن   ،
التم�شك بحبل اهلل الرحمن الرحيم 
الوطن  بحب  قلبه  يغم�س  واأن   ،
فمنذ   ، متييز  دون  وال�شعب  
�شنوات الت�شعينات واخلطابات يف 
وكل   ، بينها  فيما  تتزاوج  اجلزائر 
فريق له خطابه الذي يتقاطع مع 
كرثة  ومع   ، الآخر  الفريق  خطاب 
بداأت   ، وتقاطعاتها  اخلطابات 

اجلزائر  على  تتكاثر  الأزمات 
الغالية  وبداأ املوت يح�شد اأرواح 
الأبرياء يف عر�س البحر املتو�شط 
ويف قوارب املوت نحو الآخر من 
الأمل  عن  بحثا  املقابلة  ال�شفة 
ب�شالم   والعي�س  والتفاوؤل  واحلياة 
اجلزائر  مب�شلحة  نفكر  دعونا   ،
الق�شية  ، جزائر  الكربى  و�شعبها 
ولي�س جزائر احلدود اجلغرافية ، 
بوحدتها  اجلزائريني  لكل  جزائر 
جزائر  الأ�شيلة  وثوابتها  وجي�شها 
نوفمرب العظمى  ولتبقى امل�شاركة 
و  ن�شال  امل�شريات  و  احلراك  يف 
مطالبة بالتغيري و الإ�شالح و لي�س 
�شيا�شيا  تاأهيال  و  علمّية  �شهادات 
وي�شتمر احلراك ال�ّشعبي موّحدا و 
نقّيا  ل ي�شّتته املنّظرون و يف�شده 
الع�شابة  تاأكله  و  املت�شّددون 
و  ال�ّشعبي  باحلراك  املناورة 
 ، به   املتاجرة  و  خلفه  الختباء 
ويبقى  تفكرينا قائما على ال�شدق 
يف التغيري اجلذري والذي ل ميكن 
جت�شيده اإّل برئي�س �رشعي منتخب 
تاأجيل  هو  النتخابات  تاأجيل  و 
فالأولوّية  لذلك  اجلذري  للّتغيري 
الآن هي ال�رشاع يف توفري �رشوط 
�شّفافة  رئا�شّية  انتخابات  تنظيم 
عن  م�شتقلة  جلنة  ا�رشاف  حتت 
و  بامل�شداقّية  حتظى  الدارة 

فيه   ترافقها  ال�شالحّيات  بكامل 
تبقى  التي  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 
لهذه  احلقيقي  ال�شامن  الوحيدة 
 : اأول  اعتبارات  لعدة  العملية 
اجلي�س اجلزائرّي ا�شتوعب درو�س 
اأخطر مرحلتني عا�شتهما اجلزائر 
ماأ�شاة  و  اخلم�شينات  ثورة   (
الّت�شعينات ( ، ثانيا لكي ل يُخت�رش 
احلكومة  تركيبة  تغيري  يف  هدفه 
و  فقط  الربملان  و  الّرئا�شة  و 
منظومتي  اأي�شا  ي�شمل  اأن  يجب 
املجتمع  و  ال�شيا�شي  املجتمع 
املدين باعتبارهما ) وجهان لعملة 
واحدة    ( مع حتييد الإدارة التي 
الّتزوير و ترّبت عليه  تعّودت على 
ل  والتي  البريوقراطّية  حتكمها  و 
�شّفافة  انتخابات  تنظيم  ميكنها 
اأن  يجب  لذلك   .. م�شداقّية  ذات 
لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  تكون 
يف  �شواء  متاما  عنها  م�شتقلّة 
�شالحّياتها  اأو  الب�رشية  تركيبتها 
ثوراتها  و  ال�ّشعوب  حركات  لأن 
الجتماعية و ال�ّشيا�شية و الّثقافّية 
اإذا   .. م�شتمّرة  حّية  دوما  تبقى 
و   .. انك�رشت  و  انهارت  توّقفت 
موّحدة  تكون  اأن  بقائها  �رشط 
من  متنعها  وا�شحة  اأهداف  على 

ال�ّشقوط يف نتائج عك�شّية .

راأي
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املخرج ال�شينمائي حممد جنيب العمراوي يف حوار مثري »للو�شط »

اجلزائرية" ال�سينما  لتطوير  �سيا�سية  اإرادة  توفر  من  "البد 
 اختار املخرج ال�شينمائي حممد جنيب العمراوي  اأن يبوح مبا يف جوفه  يف هذا احلوار احل�شري الذي انفردت به يومية » الو�شط« مع هذا ال�شاب املوهوب   يف عامل 

ال�شينما واملوؤمن بر�شالتها  فهو ينطلق من اأفكار ليرتجمها فيما بعد  اإىل  اإبداع �شينمائي يتمثل يف فيلم يرتك من خالله  امل�شاهد منده�شا   للوهلة الأوىل لروعة ال�شورة  
والإخراج  مع ال�شيناريو  القوي والهادف ، فلقد حدثنا  يف  هذا اللقاء ال�شيق الذي جمعنا به يف اجلزائر العا�شمة عن بداية م�شاره مع عاملي  املو�شيقى  وال�شينما   مع 

تطرقه لتفا�شيل فيلمه  الق�شري الأول املو�شوم بـ  » ال�شفحة البي�شاء«، كما ك�شف لنا عن م�شاريعه مع عامل الفن ال�شابع ، وال�شيء املالحظ  هو تعدد مواهبه الإبداعية  
فهو مهند�ض �شوت وممثل وخمرج �شينمائي وفنان يتحلى باإرادة فولذية مكنته من ك�شر حواجز الف�شل وفر�ض نف�شه على ال�شاحة الفنية  بتتويجاته على امل�شتوى 

الدويل  وهو  واحد من الأ�شماء ال�شينمائية التي تعول عليها اجلزائر م�شتقبال لإعطاء نف�ض جديد لل�شينما اجلزائرية املنفتحة على العامل.

حاوره: حكيم مالك 

بداية ، عرفنا عن نف�شك ؟ 
حممد جنيب العمراوي مولود بتاريخ 
العا�صمة    باجلزائر   1981/06/04:
حت�صلت  التي  ال�صهادات  وتتمثل 
و  الفنون  يف  �صامي  تقني  عليها: 
معهد  من  اجلرافيكية  ال�صناعات 
اجلرافيكية   ال�صناعات  و  الفنون 
ببئرمرادراي�س،اجلزائر �صنة 2002  
ال�صمعي  �صامي يف  تقني  �صهادة  و 
ال�صوت  اأخذ  ،تخ�ص�س:  الب�رصي 
ني�س،فرن�صا(2006.   ،ERMA(
ويتمثل م�صاري املهني يف الت�صميم  
 2003/  2002 من   اجلرافيكي 
 BTS en communication(
 néo( جرافيكي  وم�صمم   )
و  فني  ومدير   )  désigne
 néo sound مهند�س �صوت لدى
وتقني    2010  -2007،studio
الوطني  الديوان  لدى  ال�صوت  يف 
-2011»ONCI« للثقافة والإعالم

ال�صوت  ور�صة   رئي�س  و   2013
 ONCIلدى اخللفي  ال�صوت  و 
�صوت  مهند�س  و   ،  2014/2013،
  2014، KBC TV و مك�صاج لدى
مك�صاج  و  �صوت  ومهند�س   2016
ال�صمعية  الأعمال  من  العديد  يف 
 2016 ال�صينمائية،  و  الب�رصية 

 .2019-
كيف ا�شتطعت اأن تزاوج  بني 

عاملي ال�شينما واملو�شيقى؟  

اأقولها ب�رصاحة اأن املو�صيقى هي 
ال�صينما  عامل   اإىل  اأو�صلتني  التي 
مع  الأوىل  بدايتي  كانت  ولقد   ،
حتى   1998 �صنة  يف   املو�صيقى 
 « ا�صمها  فرقة  يل  وكانت     2008
بني  فيها  مزجت  والتي  اأرابيكا«  
واملو�صيقى  اجلزائرية  املو�صيقى 
قمنا  ولقد  الع�رصية  العاملية  
ثم  تقني �صوت  فاأنا  فنية  بجولت 
اأي�صا  و�صاركت  ا�صتوديو  فتحت 
كممثل يف م�صل�صل »�صحر املرجان 
م�صاركات  يل  وكانت    2011 يف   «
�صغرية  ثانوية   اأدوار  يف  اأخرى 
اجلزائري  ال�صينمائي  املخرج  مع 
فيلم  بينها  من  علوا�س    مرزاق 
املخرج  ومع  الواب«،   »باب 
زموري   حممود  الراحل  اجلزائري 
يل  �صمحت  الأدوار  فهذه  وعليه 
بالحتكاك مع عامل ال�صينما فلقد 
الهالل  جائزة   على   حت�صلت 
الذهبي لأح�صن  مهند�س �صوت يف 
زهري  �صيتكوم«  يف    2018 رم�صان 
بومعيزة  ن�صيم  الزهر« مع  مكان�س 

.
الق�شري«  حدثنا عن فيلمك    

ال�شفحة البي�شاء« ؟ 

فيلمي  هو  البي�صاء«  »ال�صفحة   
و  الفكرة  �صاحب   واأنا  الأول  

درامية  مبعاجلة  ال�صيناريو  كاتب 
خالد  ال�صاب  ال�صينمائي  للمخرج 
ت�صجيل  منه  والهدف  بوناب  
العمل  وهذا  ال�صينمائي  ح�صوري 
مع  كتحدي  به  قمت  ال�صينمائي 
على  فيه  تغلبت  والذي   نف�صي  
انتابني  الذي   والتخوف  الرتدد 
من البداية ، ولقد �صارك معي يف 
هذا العمل فريق مميز كنا نتعامل 
لريى  كثريا  ودعموين  كاأ�صدقاء  
�صارك  لقد  و   ، النور  العمل  هذا 
من   كل  الق�صري  الفيلم  هذا  يف 
الفنان عزيز بوكروين واأكرم جغيم 
  ، بن زيراري  ونورة  اأمرية   وهيلدا 
ميدان  يف  طويال  ا�صتغلت  فلقد  
ال�صينما كمهند�س �صوت مما �صمح 
اأحد  كانت   جتربة   باكت�صاب  يل 
خلو�س  دفعتني  التي  الأ�صباب 
ال�صينمائي  الإخراج  جتربة  غمار 
العديد  يف  �صاركت  فلقد  وعليه   ،
اخلا�صة  التكوينية   الور�صات   من 
والتي   ، ال�صينمائي  بالإخراج  
 ، �صينمائيا  تكويني  يف  �صاهمت 
باملخرجني  الحتكاك  طريق  عن 
معهم  تعاملت  الذين  ال�صينمائيني 
الالزمة  اخلربة  لكت�صاب  �صابقا 
يف الإخراج  مع متابعتي امل�صتمرة 
لآخر الأفالم العاملية عرب الأنرتنت  

مبختلف اأنواعها .
  كلمة عن تتويج املخرج خالد 
»علي  الأوىل  باجلائزة  بوناب 
معا�شي« للمبدعني ال�شباب يف 

ميدان ال�شينما ؟ 

الأخري  للتتويج   كثريا  فرحت   
فهو   بوناب   خلالد  امل�صتحق 
العمل  يف  ورفيقي  �صديقي 
ال�صينمائي وتعاملنا  معا يف الكثري 
كان  هو  امل�صرتكة  امل�صاريع  من 
م�صاعد خمرج واأنا مهند�س �صوت 
والتقينا يف العديد من البالطوهات 
�صينمائية  بثقافة  يتميز  فخالد   ،
در�س   ، اإن�صان متكون  وهو  وا�صعة 
وتخرج من املعهد  الوطني لفنون 
الب�رصي  ال�صمعي  ومهن  العر�س 
بربج الكيفان« لي�صما�س » وحا�صل 
ال�صينمائي  النقد  يف  ما�صرت  على 
جمال  يف  عايل  م�صتوى  ولديه    ،
�صينمائية   نظرة  ،وله  ال�صينما 
يتحلى  اأنه  كما   ، ووا�صعة   بعيدة  
النظري  منقطعة  اإبداعية   بلم�صة 
ذكي  وخمرج  مبدع   اإن�صان  فهو 
املعجبني  من   واأنا  �صينمائيا 
باأفالمه ال�صينمائية  فلقد �صاركت 
 « »كوكوطة   « الأخري  فيلمه  يف 
واأنا  وامليك�صاج   �صوت  كمهند�س 
جد �صعيد  بتتويجه الذي كان عن 

جدارة وا�صتحقاق .

يف  م�شاركتك  عن  حدثنا    
املهرجانات ال�شينمائية داخليا 

وخارجيا ؟ 
  « البي�صاء  ال�صفحة   « فيلم   

و�صاركت  املا�صي  العام  اأخرجته 
به يف مهرجانات �صينمائية  عديدة 
من بينها  مهرجان وهران الدويل 
الأفالم  و�صوق  العربي   للفيلم 
مبهرجان كان ال�صينمائي يف باري�س 
بفرن�صا ، ومهرجاين وجدة وطنجة 
الإ�صكندرية  ومهرجان  باملغرب،  
ومهرجان   ، مب�رص  الق�صري  للفيلم 
ديوراما الدويل لالأفالم  بنيودلهي 
الفيلم  مهرجان  ويف  الهند   يف 
ومهرجان  باأمريكا   الإفريقي  
دم�صق ال�صينمائي  الدويل  ب�صوريا 
جائزة  على  فيه  حت�صلت  والذي 

اأح�صن خمرج .

تتويجك  اإىل  قليال  لنعد   
يف  خمرج  اأح�شن  بجائزة 
ال�شينمائي  دم�شق  مهرجان 

 الدويل ب�شوريا ؟ 
 اأعترب هذه اجلائزة التي ح�صدتها 
يف �صوريا جائزة حتفيزية  وال�صيء 
الذي  يهمني  هنا هو امل�صاركة يف 

هذه املهرجانات ال�صينمائية  . 
بالإنتاج  ترحب  هل 
بني  امل�شرتك  ال�شينمائي 

اجلزائر و�شوريا؟ 

التجارب  بع�س  وجود  مع  ل  مل    
البلدين  بني  امل�صرتكة  ال�صينمائية 
ال�صبعينات  �صنوات  يف  ال�صقيقني 
والثمانينات، واأنا اأعترب اأن ال�صينما  
لي�س لها حدود،  فالهدف الأ�صا�صي 
ال�صينمائي  التعاون  خالل  من 
تون�س  من  كل  مع  امل�صرتك 
والدول  العربية  والبلدان  واملغرب 
الأجنبية كفرن�صا واأمريكا  وغريها  
الثقافات مع  �صي�صاهم يف تالحم  
بع�صها البع�س  وهو عامل اإيجابي 
لل�صينما اجلزائرية ، يف ظل  عدم 
اجلزائرية   ال�صينما  عن  التفتح 
وهذا ما جعلنا منعزلني عن العامل  
�صيا�صية  اإرادة  وجود  عدم  ظل  يف 
فالثقافة هي مراآة املجتمع  فبها 

يرتقي املجتمع .

ال�شينمائي  الواقع  تقيم  كيف 
يف اجلزائر؟ 

بع�س  رغم   بعيدين  نحن     
املواهب  طرف  من  املحاولت  
ال�صينمائي  امليدان  يف  ال�صابة 
لالرتقاء  دائما  يعملون  الذين 
وتطويرها  اجلزائرية  بال�صينما 
املبدعني  هوؤلء  بني  من  لالأف�صل 
اأبال   ، العا�صمة  من  بوناب   خالد 
من  تع�صيت  وع�صام    ، اهلل  عبد 
  ، �صطيف  من  نوي  وفريد  باتنة 
ورابح  زيداين  اخلري  اأي�صا  ويوجد 
ال�صباب  من  وغريهم  �صليماين  
املبدع ، ولدينا يف اجلزائر العديد 
يف  �صواء  املبدعني  التقنيني   من 
الإ�صاءة  اأو  ال�صورة  اأو  ال�صوت 
وهذا العرتاف من الأجانب يربز 
للطاقات  اإمكانيات   هناك  اأن 

ال�صينما  وهذا  ال�صبانية يف جمال 
راجع حلبهم الكبري لل�صينما وال�صيء 
الإرادة  هو  يتوفر  اأن  لبد  الذي 
ال�صيا�صية  وعلى امل�صوؤولني اإعطاء  
�صيحدث  امليدان  لهذا  اأكرب  قيمة 
انفجار يف عامل ال�صينما اجلزائرية 
وهذا ما ميكنها  من التحليق بعيدا 
يف العامل  ولبد من انفتاح ال�صينما 

اجلزائرية على العامل .
هل اجلزائر تعاين من م�شكل   
�شيناريو؟  وما هو احلل  الذي 

تقرتحه ؟  

لدينا م�صكل كبري يف كتابة ال�صيناريو 
و لزلنا حاليا نكرر نف�س حكايات  
ونعالج دائما املوا�صيع نف�صها مما 
يتوقف  الإبداع  جعل  ما  ،وهذا 
وحمدود ومن منرب يومية »الو�صط 
ال�صيناريو   لكتاب  دعوة  اأوجه    «
بذل  اأجل  من  اجلزائر  ال�صباب يف 
ل  اأن  ل   اأن  فعليهم  اأكرب  جمهود 
يختاروا لأنف�صهم  موا�صيع  معينة 
ل  الفني  اخليال  لأن  وحمدودة  
حدود له ،  فباإمكانهم مثال اللجوء 
الروايات  من  القتبا�س  لعملية  

اجلزائرية وحتى العاملية . 

اجلزائريون  الفنانون  هم  من 
ال�شباب الذين فر�شوا اأنف�شهم 

على ال�شاحة الفنية؟ 
من  العديد  لدينا  اجلزائر  يف 
اأنف�صهم  فر�صوا  الذين   املمثلني 
على ال�صاحة الفنية  كاملمثل ح�صان 
ونبيل  جريو  القادر  وعبد  ك�صا�س 
ويو�صف  بوكروين  وعزيز  ع�صلي 
�صحريي  واأكرم جغيم الذي تعاملت 
الورقة   « الق�صري  فيلمي  يف  معه 
البي�صاء »   ولكنه اإىل حد الآن مل 
تعطى له الفر�صة  ليقدم اأكرث فهو 
معروف اأكرث يف التمثيل التلفزيوين 
وكان حمدودا  اإل اأنه اأثبت  قدراته 
التمثيلية يف ال�صينما  وخا�صة معي 
الكاملة  احلرية  له   اأعطيت  لكوين 
يف التمثيل   مما �صاهم يف  اإخراج 
الكامنة  والفنية   الإبداعية  طاقته 
يتعامل  تقنيات  فهناك  النور  اإىل 
مثل  املمثل  مع  املخرج  معهم 
له املجال  لالإبداع   تاأطريه  وفتح 
املمثل  هنا  واأذكر     ، ال�صينمائي 
يعجبني  الذي  عي�صى  بن  خالد 

كثريا  طريقته يف التمثيل. 

كلمة عن الفنان القدير اأحمد 
بن عي�شى؟ 

حمرتف  فنان  عي�صى  بن  اأحمد 
بكل ما حتمله من معنى وهو قامة 
�صواء  اجلزائري  الفن  قامات  من 
تلفزيونيا ، م�رصحيا اأو �صينمائيا، 
فلقد كان له احتكاك مع ال�صينما 
دولية  اأفالم   و�صارك يف  العاملية 
ونحن   باأم�س احلاجة يف اجلزائر  

بالحتكاك بالعامل  . 
توجهها  التي  الر�شالة  هي  ما 

ال�شينما  ملراكز  كمخرج 
التابعة لوزارة الثقافة؟ 

طرف  من  كبرية  رغبة  هناك 
الأف�صل  لتقدمي  ال�صابة  املواهب 
جد  وهم  اجلزائرية  لل�صينما 
الإرادة  لكن  لذلك  م�صتعدين 
ال�صيا�صية غائبة متاما  يف اجلزائر 
كايف  اهتمام  هناك    ولي�صت 
اخلا�صة  ال�صينمائية  للم�صاريع 
بال�صباب ، كما اأن املركز الوطني 
اأ�صبح  الب�رصي  لل�صينما وال�صمعي 
فيلم  لعر�س  كلوب«  »�صيني  اليوم 
هذه  اأن  » جند  وعليه  ومناق�صته  
بال�صينما   تعنى  التي  املوؤ�ص�صات 
وا�صح  وغري  غام�س  توجهها 
املعامل ،  لذا فاأنا  اأحمل بع�صا من  
امل�صوؤولية  للمخرجني ل�صينمائيني 
يف اجلزائر لعدم حماولتهم التوجه  
اإىل هذه املوؤ�ص�صات  بطلب منها  

لدعم م�صاريعهم ال�صينمائية .
 ماهي الن�شيحة التي توجهها 
عامل  يف  املوهوب  لل�شباب 

ال�شينما؟ 

يف  املوهوب  ال�صباب  على   
اأبدا  يف�صلوا  ل  اأن  ال�صينما  جمال 
بقدراتهم   ويوؤمنوا  يثقوا   واأن 
خ�صو�صا  الفنية  ومواهبهم 
لتقدمي  طموح   لديهم  كان  اإن 
اأوجهها  التي  والن�صيحة  الأف�صل 
العديد  اإخراج   لهم هو موا�صلة  
رغم   ال�صينمائية   الأفالم  من 

عدم  ومع  املوجودة  النقائ�س 
لبد  اأنهم  اإل  الكايف  الدعم  توفر 
جاهدين   ويعملوا  يثابروا  اأن 
واأحالمهم   طموحاتهم  لتحقيق 
الأمان  بر  اإىل  �صي�صلون  فبها  
داخليا  جناحهم   ويحققوا  
وخارجيا ، فال�صيء الذي لحظته 
املخرج  باإمكان  اأنه  هو   اليوم 
فيلما   يخرج  اأن   ال�صينمائي 
على   العتماد  بوا�صطة  �صينمائيا 
هاتفه الذكي   ومع توفر الو�صائل 
�صيء  فكل  احلديثة   التكنولوجية 

متاح لالإبداع.
التح�شري  ب�شدد  اأنت  هل   

 لفيلم جديد؟ 
لفيلم  التح�صري  ب�صدد  حاليا  اأنا   
اخلطوة   « بـ  املو�صوم  ق�صري 
عن  يحكي  والذي   « الأخرية 
اجلزائر   يف  الراهنة  الأحداث 
ق�صية  على  ال�صوء  �صلطت  فلقد 
 « اجلزائر  تعي�صها  التي  ال�صاعة  
يف  وي�صارك   « ال�صعبي  احلراك 
اجلديد   ال�صينمائي  العمل  هذا 
اأكرم   بينهم  من  مبدعني  ممثلني 
وتيللي  عي�صى  بن  واأحمد  جغيم 
واأحمد  بو�صملة  واأمني  �صاحلي 
:حكيم  �صيناريو   ، وغريهم  دحام 
طرايدية  والفكرة يل ، ولقد كان 
لعقون  حمودي  الإنتاج  يف  معي 
من  العديد  مع  ا�صتغل  الذي 
املخرجني كمرزاق علوا�س  وكوم 

ديو بي مدير الت�صوير.
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اكت�صاف م�صكلة قاتلة 
يف جتويف الفم

كولومبيا  جامعة  علماء  اكت�شف 
البكترييا املوجودة  اأن  الأمريكية، 
ت�شاهم  والتي  الفم،  جتويف  يف 
الأ�شنان  ت�شو�س  عملية  يف 
تطور  من  تعجل  اللثة،  والتهاب 
موقع  ويفيد  القولون  �رسطان 
باأن   »MedicalXpress«
بروتني  غياب  اكت�شفوا  الباحثني 
خاليا  يف   »Annexin A1«
القولون ال�شليمة، والذي يحفز منو 
التجارب  وخالل  اخلبيثة  الأورام 
التي اأجراها الباحثون على الفئران، 
ات�شح اأن كبح ن�شاط هذا الربوتني 
 Fusobacterium« منع بكترييا
nucleatum« من تن�شيط م�شار 
الإ�شارات التي ت�شاعد على تطور 
الأورام  منو  واأبطاأ  ال�رسطان، 
الباحثون  حلل  كما  اجلديدة. 
النووي  احلم�س  عن  معطيات 
ب�رسطان  م�شابا   466 لـ  الريبي 
ازدياد ن�شاط  اأن  القولون، وات�شح 

كان   »Annexin A1« بروتني 
بغ�س  التكهنات،  باأ�شواأ  مرتبطا 
النظر عن اجلن�س والعمر ومرحلة 

حاليا  الباحثون  ويعمل  املر�س 
لت�شخي�س  طريقة  تطوير  على 
بروتني  مب�شاعدة  ال�رسطان  اأنواع 

»Annexin A1« كموؤ�رس حيوي، 
الطبية  لالأدوية  هدفا  وجعله 

اجلديدة.

معهد تون�صي يتح�صل على براءة 
اخرتاع دواء م�صاد ل�صرطان الدم

حت�شل معهد املناطق القاحلة )حكومي( مبحافظة 
مدنني جنوب �رسقي تون�س، على براة اخرتاع لدواء 

جديد م�شاد ملر�س �رسطان الدم، مت ا�شتخراجه من 
نبتة »الاّلزول« املوجودة بكرثة جنوب �رسق البالد 
وقالت الباحثة التون�شية يف املعهد حنان جّناع، اإن 

البحوث كانت يف اإطار ر�شالة دكتوراه متحورت حول 
الأهمية الغذائية لنبتة »الاّلزول«. 

وتابعت حنان جّناع »انطلقنا منذ فرتة يف البحوث 
للتعرف على اأهمية هذه النبتة وانتهينا اإىل قدرتها 

على مكافحة اخلاليا ال�رسطانية يف ج�شم امل�شابني 
مبر�س �رسطان الدم«واأ�شافت الباحثة التون�شية اأنه قد 

متت مقارنة النتائج املتح�شل عليها با�شتعمال نتبة 
»الاّلزول« مع النتائج التي يعطيها دواء يباع ملعاجلة 
�رسطان الدم، موؤكدة اأن الدرا�شات اأثبتت تفّوق هذه 
النبتة على الدواء امل�شتعمل ب�شكل كبري يف كل اأنحاء 

العامل ولفتت اإىل اأن هذه البحوث متت بالتعاون 
بني معهد املناطق القاحلة مبدنني ومعهد با�شتور 

)حكومي( املهتم بالأبحاث الطبية بالعا�شمة تون�س 
وبح�شب الباحثة فاإن املعهد الوطني للموا�شفات 

وامللكّية ال�شناعّية )حكومي( هو اجلهة التي منحت 
براءة الخرتاع ا�شتنادا اإىل املوا�شفات العاملية يف 
جمال الكت�شاف العلمي يف جمال الأدوية امل�شادة 

ملر�س �رسطان الدم.
و«الاّلزول« نبتة من نوع الب�شليات تتواجد ب�شكل كبري 

يف منطقة �شمال اإفريقيا وخا�شة اجلنوب ال�رسقي 
لتون�س، ويتهافت الأهايل على التقاطها خا�شة يف 

ف�شلي ال�شتاء والربيع لفوائد عالجية.

هذا هو �صّر ال�صوت ال�صادر

 

 عن »طقطقة« الأ�صابع
 

ل باحثون يف درا�شة علمية حديثة ملعرفة �رس ال�شوت  تو�شّ
الذي ي�شدر لدى »طقطقة« الأ�شابع، مظهرين اأن �شببه انفجار 

فقاعات جمهرية يف ال�شائل املوجود يف املفا�شل، للتو�شل لهذه 
اخلال�شات، ا�شتند الباحثون الفرن�شيون والأمريكيون اإىل مناذج 

ريا�شية.
والفر�شية التي طرحوها لي�شت جديدة، وهي ظهرت لأول مرة 

قبل 70 عاماً ثم �شككت بها درا�شات لحقة، اإل اأن اجلديد 
يف خال�شات الدرا�شة الأخرية اأن انفجار فقاعة واحدة يكفي 

لإ�شدار هذا ال�شوت، بح�شب عبد اهلل بركات الباحث يف الكلية 
التقنية يف باري�س.

وكانت درا�شة اأجريت يف العام 2015 حتدثت عن اأن �شوت 
»القرقعة« ياأتي من ت�شّكل الفقاعات ولي�س من انفجارها وقال 

بركات: »رّكزنا على هذه امل�شاألة من وجهة نظر ريا�شية، لأن كّل 
الأبحاث ال�شابقة كانت تعتمد على املراقبة«نواأ�شاف: »حاولنا 

بذلك اأن نبني منوذجاً ريا�شياً لو�شف ظاهرة فيزيائية«.
وخل�س الباحثون يف الدرا�شة املن�شورة يف جملة »�شاينتيفيك 

ريبورت�س« اإىل اأن انفجار الفقاعات ال�شغرية هو امل�شوؤول عن 
اإ�شدار �شوت »القرقعة« لدى »طقطقة« الأ�شابع، ولي�س ت�شّكلها 

ول ت�شبب هذه املمار�شة التهاب املفا�شل، بخالف العتقاد 
ال�شائد.

خل التفاح يحارب النتفاخ
 ويخفف حرقة املعدة

اأوردت جملة »فرويندين« الأملانية اأن خل التفاح �شديق للمعدة، 
حيث يعمل على تن�شيط اله�شم ويحارب اآلم البطن والنتفاخ 

واأ�شافت املجلة املعنية بال�شحة واجلمال، اأن خل التفاح ي�شاعد 
اأي�شاً على �شبط الع�شارة اله�شمية، فيخفف من ال�شعور املزعج 
بحرقة املعدة كما اأن حم�س التفاح ميتاز بتاأثري م�شاد للبكترييا 

ويحارب بكترييا الأمعاء ال�شارة.
ومن ناحية اأخرى، يعد خل التفاح منجماً من املعادن، فهو يزخر 

بالكال�شيوم واملغني�شيوم وال�شوديوم واحلديد، ومن ثم فهو يعد 
مفيداً اأي�شاً للمفا�شل والغ�شاريف وحذرت »فرويندين« من اأن 

تناول كمية كبرية من خل التفاح النقي قد ترتتب عليه اآثار �شلبية 
لذا ينبغي تخفيفه باإ�شافة ملعقة منه اإىل كوب ماء.

م�صكنات اأمل �صائعة حتمل �صر »النجاة« من ال�صرطان!

ما الأطعمة املفيدة للقلب؟

ال�شتخدام  اأن  حديثة  درا�شة  ك�شفت 
ي�شاعف  �شائعة  اأمل  مل�شكنات  املنتظم 
و%78،  يرتاوح بني 25  البقاء مبعدل  فر�س 
نوع  من  يعانون  الذين  املر�شى  لدى 
جني  على  يحتوي  ال�رسطان  من  حمدد 
نحو  »PIK3CA«ويحمل  ا�شمه  معدل 
هذه  والرقبة  الراأ�س  �رسطانات  اأنواع  ثلث 
الطفرة، املوجودة اأي�شا يف اأنواع اأخرى من 
ال�رسطان ودر�س باحثو جامعة كاليفورنيا، 
�شان فران�شي�شكو، معدلت البقاء على قيد 
الذين  النا�س  لدى  �شنوات،   5 ملدة  احلياة 
اأن ال�شتخدام  �ُشخ�شوا باملر�س، ووجدوا 
غري  لاللتهاب  امل�شادة  لالأدوية  املنتظم 
الأ�شربين  مثل   ،)NSAIDs( ال�شتريويدية 
من  كبري  ب�شكل  ح�ّشن  والأيبوبروفني، 
مر�شى  من  اأكرث  اأو  ثلث  لدى  البقاء  معدل 

ال�رسطان.

املعدل،  اجلني  املر�شى  جميع  لدى  وكان 
اأي تاأثري  اأن »NSAIDs« مل يكن لها  غري 
طفرة  ت�شتقطب  مل  التي  الأورام،  على 

.»PIK3CA«
مركز  من  مري�شا   266 الدرا�شة  و�شملت 
ممن  الطبي،   »Pittsburgh« جامعة 
الأورام.  ا�شتئ�شال  جلراحة  خ�شعوا 
بوجود  متيزت  الأورام  من   %82 واإجمال، 

.»PIK3CA« تغري وا�شح يف جني
لـ  املنتظم  ال�شتخدام  اإن  الباحثون  وقال 
الأقل،  على  اأ�شهر   6 مدة   »NSAIDs«
البقاء  معدل  يف  ملحوظا  حت�شنا  يوفر 
الذين  باملر�شى  مقارنة  احلياة،  قيد  على 
اأن  واأو�شحوا  الأدوية  هذه  ي�شتخدموا  مل 
رمبا  ال�شتريويدية  غري  اللتهاب  م�شادات 
اإنتاج  الورم، عن طريق احلد من  متنع منو 

 .»prostaglandin E2« جزيء

   لتزال اأمرا�س القلب اأكرب �شبب للوفاة يف العامل، وتلعب 
اإىل  امل�شاكل  من  القلب  حماية  يف  هاماً  دوراً  التغذية 
التدخني،  عن  والإقالع  واحلركة،  البدين  الن�شاط  جانب 

وتخفيف التوتر. اإليك اأف�شل اأطعمة لقلبك:
جانب  اإىل  املرتفع،  الدم  �شغط  يقلل  الأخ�رس  ال�شاي 
خف�س الكول�شرتول بن�شبة �شئيلة البقول. احلّم�س والفول 
والعد�س والبازلء من اأف�شل م�شادر الربوتني اإىل جانب 
جتعلها  التي  الأك�شدة  وم�شادات  بالألياف  غنية  اأنها 

�شديقة للقلب.
الأك�شدة  وم�شادات  بالفولت،  الهليون  ميتاز  الهليون. 

التي متنع ان�شداد ال�رسايني.
بالألياف  الغني  املحتوى  جانب  اإىل  والفراولة.  التوت 
باأنها م�شدر رائع  متتاز عائلة التوت والفراولة )الفريز( 
والكال�شيوم،  والفولت  واحلديد  و«�شي«  »اأ«  لفيتامينات 
اإىل جانب م�شادات الأك�شدة التي حتمي جدران ال�رسايني 

من التاأك�شد.
الربوكلي. تفيد درا�شات باأن اأكل الربوكلي بانتظام يخف�س م�شتوى الكول�شرتول ويحمي القلب من الأمرا�س.

بذور الكّتان. توفر هذه البذور فائدتني كبريتني، اأولهما خف�س �شغط الدم املرتفع، والثانية خف�س الكول�شرتول ال�شار، وبالتايل احلماية من اجللطات.
ال�شوكول الداكنة. متتاز م�شادات الأك�شدة التي توفرها ال�شوكول الداكنة باأنها حتمي من ان�شداد ال�رسايني واجللطات.

القهوة. على عك�س ما يظن البع�س، تفيد درا�شات حديثة باأن تناول القهوة باعتدال يحمي من الأزمات القلبية وال�شكتة الدماغية.
الأ�شماك الدهنية. توفر اأ�شماك ال�شلمون واملكاريل والتونة وال�رسدين دهون اأوميغا3 التي حتمي ال�رسايني والقلب من الت�شلّب. ال�شاي الأخ�رس. تفيد 

اأدلة بحثية باأن ال�شاي الأخ�رس يقلل �شغط الدم املرتفع، اإىل جانب خف�س الكول�شرتول بن�شبة �شئيلة.
املك�رسات. تزّود املك�رسات اجل�شم بدهون اأوميغا3 ال�شحية، وهي غذاء اأ�شا�شي لع�شلة القلب وال�رسايني. ال�شوفان. تفيد درا�شات باأن حبوب ال�شوفام 

ت�شاعد على خف�س الكول�شرتول ال�شار. الطماطم. من اأف�شل م�شادر البوتا�شيوم الالزم لن�شاط ع�شلة القلب وفيتامني »�شي« والفولت الطماطم 
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�أغنامهم،  للحي  يحلب  عنه  �هلل  ر�ضي  بكر  �أبو  كان   )1(
ال  �الآن  �حلي:  من  جارية  قالت  باخلالفة  له  بُويَع  فلما 
يحلب لنا �أغنامنا، ف�ضِمعها �أبو بكر، فقال: بلى الأحلبنَّها 
ين ما دخلت فيه عن خلق كنُت  لكم، و�إين الأرجو �أاَلّ يُغِيّ
عليه، فكان يحلب لهم؛ )�لطبقات �لكربى؛ البن �ضعد، جـ 

3، �ضـ 138:139(.
د �مر�أًة عمياء   )2( قال �أبو �ضالح �لغفاري: كان عمر يتعَهّ
يف �ملدينة بالليل، فيقوم باأمرها، فكان �إذ� جاءها وجد 
غيه قد �ضبقه �إليها، ففعل ما �أر�دت، فر�ضده عمر، فاإذ� 
هو �أبو بكر، كان ياأتيها ويق�ضي �أ�ضغالها �رًسّ� وهو خليفة؛ 

)�لكامل يف �لتاريخ؛ البن �الأثي، جـ2، �ضـ 265(.
 )3( قال �أبو بكر �ل�ضديق ر�ضي �هلل عنه: وددت �أين �ضعرة 
)�لزهد؛ الأحمد بن حنبل، �ضـ90،  يف جنب عبد موؤمن؛ 

رقم560(.
ع جي�ش �أ�ضامة بن زيد،   )4( خرج �أبو بكر �ل�ضديق ليُوِدّ
�لذي خرج جماهًد� �إىل �ل�ضام، وهو ما�ٍش، و�أ�ضامة ر�كب، 
فقال له �أ�ضامة: يا خليفة ر�ضول �هلل، لرتكنب �أو الأنزلن! 
فقال: و�هلل ال نزلت وال �أركب، وما علَيّ �أن �أُغرِبّ قدمي 
�ضاعًة يف �ضبيل �هلل! )�لكامل يف �لتاريخ؛ البن �الأثي، جـ2، 

�ضـ195(.

من تو��سع �أبو بكر �ل�سديق

�حلج:
قد يح�ضب �الإن�ضان �أن �ل�ضفر �إىل �لبقاع 

�ملقد�ضة �لذي كلف بها �مل�ضتطيع و�عترب 
من فر�ئ�ش �الإ�ضالم على بع�ش �أتباعه 

يح�ضبه �الإن�ضان رحلة جمردة
عن �ملعاين �خللقية، ومثال ملا قد حتتويه 

�الأديان �أحيانا من تعبد�ت غيبية. وهذ� 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَر�َش  ُجّ �أَ�ْضُهٌر َمّ خطاأ }�حْلَ

َجّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُف�ُضوَق َوالَ ِجَد�َل  ِفيِهَنّ �حْلَ
ِجّ َوَما تَْفَعلُو�ْ ِمْن َخْيٍ يَْعلَْمُه �هلّلُ  يِف �حْلَ

�ِد �لتَّْقَوى َو�تَُّقوِن يَا  ُدو�ْ َفاإَِنّ َخْيَ �لَزّ َوتََزَوّ
�أُْوِل �الأَلْبَاِب{

هذ� �لعر�ش �ملجمل لبع�ش �لعباد�ت �لتي 
هي �أركان �الإ�ضالم، ن�ضتبني منه متانة 
�الأو��رس �لتي تربط �لدين باملقا�ضد 

و�حِلَكم. �إنها عباد�ت متباينة يف جوهرها 
ومظهرها، ولكنها تلتقي عند �لغاية و�لهدف 
و�ملق�ضد. فال�ضالة و�ل�ضيام و�لزكاة و�حلج، 
وما �ضابه هذه �لطاعات من تعاليم �الإ�ضالم، 
هي مد�رج �لكمال �ملن�ضود، ورو�فد �لتطهر 

�لذي ي�ضون �حلياة ويعلى �ضاأنها، ولهذه 
�ل�ضجايا �لكرمية -�لتي ترتبط بها �أو تن�ضاأ 

عنها- �أعطيت منزلة كبية يف دين �هلل. فاإذ� 
ى  مل ي�ضتفد �ملرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
لبه! ويهذب باهلل وبالنا�ش �ضلته فقد هوى.

ورمبا قدر �لطفل على حماكاة �أفعال 
�ل�ضالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن �ملمثل 
من �إظهار �خل�ضوع وت�ضنع �أهم �ملنا�ضك.. 
لكن هذ� وذ�ك ال يغنيان �ضيئا عن �ضالمة 

�ليقني، ونبالة �ملق�ضد.
و�حلكم على مقد�ر �لف�ضل وروعة �ل�ضلوك 

يرجع �إىل م�ضار ال يخطئ، وهو �خللق 
�لعاىل!

�ل�سالة �لو�جبة:
عندما �أمر �هلل بها �أَبَان �حلكمة من �إقامتها 

فقال تعال: }�تُْل َما �أُوِحَي �إِلَيَْك ِمَن 
اَلَة تَنَْهى َعِن  اَلَة �إَِنّ �ل�ضَّ �لِْكتَاِب َو�أَِقِم �ل�ضَّ

ُ يَْعلَُم َما  ِ �أَْكرَبُ َو�هلَلّ �لَْفْح�َضاء َو�مْلُنَكِر َولَِذْكُر �هلَلّ
نَُعوَن{)2( فاالإبعاد عن �لرذ�ئل، و�لتطهي  تَ�ضْ

من �ضوء �لقول و�ضوء �لعمل هو حقيقة 
�ل�ضالة.

�لعالقة بني �ل�سيام و�لدعاء
�آيات �ل�ضيام جاء عقبها ذكُر �لدعاء 
َفاإِيِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي  �َضاأَلََك  َو�إَِذ�   {
َدَعاِن  �إَِذ�  �ِع  �لَدّ َدْعَوَة  �أُِجيُب  َقِريٌب 
لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُو�ْ  ِل  َفلْيَ�ْضتَِجيبُو�ْ 
قال   ]186  : �لبقرة  يَْر�ُضُدوَن{] 

بع�ش �ملف�رسين : )) ويف هذه �الآية 
�إمياءٌ �إىل �أن �ل�ضائم مرجو �الإجابة ، 
و�إىل �أن �ضهر رم�ضان مرجوة دعو�ته 
، و�إىل م�رسوعية �لدعاء عند �نتهاء 
�لتحرير   [  )) رم�ضان  من  يوم  كل 

تعاىل  و�هلل   ]179/2 و�لتنوير 
يغ�ضب �إذ� مل ي�ضاأل قال �لنبي عليه 
�ل�ضالة و�ل�ضالم )) من مل ي�ضاأل �هلل 
يغ�ضب عليه (( ] رو�ه �أحمد 442/2 

و�لرتمذي 3373 [ .

�لعفو عن �خلطاأ و�لن�سيان يف �لفروع
َب  ْو �رَسِ اِئٌم َفاأََكَل �أَ ولقد عفي �هلل يف �لفروع عن �خلطاأ و�لن�ضيان فال حرج علي من ن�ضي �أو �أخطاأ فيه »َمْن نَ�ِضَى َوُهَو �ضَ

َطاأَ َو�لِنّ�ْضيَاَن َوَما ��ْضتُْكِرُهو� َعلَيِْه« ِتى �خْلَ اَوَز َعْن �أَُمّ َ َتَ ُ َو�َضَقاهُ«)10( و�ضيامه �ضحيح »�إَِنّ �هلَلّ ا �أَْطَعَمُه �هلَلّ َ َنّ ْوَمُه َفاإِ َفلْيُِتَمّ �ضَ

�لإميان �ملزور
فلي�ضت �لعربة يف �جلوع و�لعط�ش �إنا �لعربة يف �ملقا�ضد و�ملعاين و�أ�ضول �ل�رسيعة ومل يعف �الإ�ضالم عن �خلطاأ فيها �أو 
ن�ضيانها الأنها يجب �أن تختلط بلحمه وت�ضيل مع دمه يف عروقه ينب�ش بها قلبه. ويف هذ� يقول ربنا تبارك ��ضمه:}�أََر�أَيَْت 

اَلِتِهْم  ِلنَّي* �لَِّذيَن ُهْم َعْن �ضَ �ْضِكنِي* َفَويٌْل ِللُْم�ضَ يِن* َفَذِلَك �لَِّذي يَُدُعّ �لْيَِتيَم* َواَل يَُح�ُشّ َعلَى َطَعاِم �مْلِ ُب ِبالِدّ �لَِّذي يَُكِذّ
�َضاُهوَن* �لَِّذيَن ُهْم يَُر�ءُوَن* َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن{ عالمة �ملكذبني بيوم �لدين �ضوء خلقهم مع �هلل بد�ية باالإهمال يف حقه 

�ل�ضالة ومل يتوجهو� �إليه باالإخال�ش يف �لعبادة فر�حو� ير�وؤون �لنا�ش، و�ضوء خلقهم مع �لنا�ش نهاية فينهر �ليتيم وال 
يتمثل �أخالق �لدين �لتي دعت �إل �لتكافل و�ملحبة و�لر�أفة، فمنع خيه عن �لنا�ش )َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن(

ح�سول �لتقوى
و�لتقوى غاية �الأمر، وجماع �خلي، وو�ضية �هلل لالأولني و�الآخرين، و�ل�ضوم فر�ضة عظمى للتزود من �لتقوى، قال تعاىل 

}...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�ضور مري�ضا مل يذهب �إل طبيب �أو ذهب ولكن مل يتناول �لدو�ء �أو تناوله علي غي ما �أو�ضي به �لطبيب؟! فهذ� يعد 
من �ل�ضفهاء. فعندما ي�ضبح هُمّ �مل�ضلم �أن يوؤدي �لعباد�ت بطريقة �ضكلية دون �اللتفات �إل مقا�ضدها ودون �إحد�ث 

تغيي يف �أخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حالوة �الإميان، وتد �نف�ضاما يف �ضخ�ضية بع�ش �مل�ضلمني، فقد تده 
ى �ل�ضدق، ويُ�ضيء معاملة  ا كثي �ل�ضالة و�ل�ضيام و�حلج و�العتمار، ويف �لوقت نف�ضه ال يُوؤمَتَن علي �ضيء، وال يتَحَرّ �ضخ�ضً

�الآخرين، وتده قليل �ل�ضرب عند �لبالء؛ فهو �إذ� مل يتغي بعبادته ومل ي�ضتفد من �أد�ئها.

حمفز�ت خارجية
�أوالً : �جتماع كافة �مل�ضلمني على �ضيام هذ� �ل�ضهر و�لعبادة فيه، وهو ما يحفز �مل�ضلم لال�ضتمر�ر يف �لعبادة ويدفعه 
نحو تغيي �ضلوكه وعادته. ثانياً : تغي �ل�ضلوك من حيث �لطعام و�ل�رس�ب و�لعبادة، و�ضبط �لنف�ش و�لتحكم بها، ليكون 
�مل�ضلم هو من يتحكم بنف�ضه ال �ضهو�ته. ثالثاً : تالزم �أد�ء �لعباد�ت و��ضتمر�رها ما بني �ضحور و�ضيام و�ضالة وفطور 
وقيام وتهجد طو�ل �ل�ضهر دون �نقطاع، فامل�ضلم طو�ل هذه �ملدة يف تكامل الأنو�ع خمتلفة من �لعباد�ت مما ي�ضاعد 

على �ال�ضتمر�ر يف �لطاعة. ر�بعاً : �ل�ضلوك �الإيجابي �جلماعي من خالل �لتز�م �مل�ضلمني بحفظ �أل�ضنتهم وجو�رحهم 
مما يحفز على روح �الألفة و�ملحبة وي�ضاعد على �لتغيي. �إن كل ما يف �لكون يتغي يف رم�ضان، وهذه �ملحفز�ت ينبغي 
للم�ضلم �أن ي�ضت�ضعرها ويتعاي�ش يف �أجو�ئها لكي يبد�أ معها �لتغيي، �لتغيي �الإيجابي �لذي ي�ضتمر مع �مل�ضلم وال ينقطع 

حتى بعد رم�ضان.
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اأمل بو�شو�شة : ‘دولر‘ هو طفلي املنتظر !
غابت النجمة اجلزائرية اأمل بو�شو�شة هذا العام اأي�شًا عن �شباق الدراما الرم�شاين، لكّنها ت�شتعّد لعر�ض م�شل�شلها اجلديد بعنوان »دولر« 

بال�شرتاك مع النجم عادل كرم، مطلع �شهر  جويلية املقبل.

حلقة   15 من  موؤلّف  العمل 
م�شمونها،  يف  مت�شلة  منف�شلة- 
عن  االأبطال  �شيبحث  حيث 
بينها،  ما  يف  امل�شرتك  القا�شم 
درامي  اإطار  يف  االأحداث  وتدور 
ت�شويقي حول �شابة تعمل يف اأحد 
العمالء  باأحد  وتلتقي  امل�شارف 
ويقلبها  حياتها  يغّي  بدوره  الذي 
راأ�شاً على عقب، وتدور االأحداث 
كوميدّي  اجتماعي-  اإطار  يف 
يتخلله الكثي من املواقف. بطلة 
عن  عّبت  بو�شو�شة،  اأمل  العمل 
امل�رشوع  بهذا  لـ«لها«  �شعادتها 
ال�شائد،  عن  واملختلف  اجلديد 
تنتظر  الذي  »الطفل«  اأّنه  معتبًة 
بعد  النور  يُب�رش  واأن  والدته، 

اأ�شابيع قليلة، حيث اإّنه يُغّرد خارج 
�رشب املناف�شة بني امل�شل�شالت، 
وخمتلفاً  خا�شاً  طريقاً  وينتهج 
اأن  اآملًة   ،Netflix �شبكة  عب 
اإعجابه،  وينال  اجلمهور  يتابعه 
منذ  انتهت  قد  كانت  التي  هي 
مدة من ت�شوير اأحداثه يف بيوت، 
و�شافرت اأخياً اإىل موناكو برفقة 

زوجها يف رحلة ا�شتجمام.
متابعة جّيدة

وعن متابعتها لالأعمال الرم�شانية 
ال�شا�شات  عب  ت  ُعِر�شَ التي 
»تابعُت  بو�شو�شة:  تقول  العربية، 
وخ�شو�شاً  االأعمال،  معظم 
و«م�شافة  »الهيبة«  م�شل�شالت 
لقد  ون�ش«...  و«خم�شة  اأمان« 

كما  اأحداثها،  القليل من  �شاهدُت 
�شخماً  جزائرياً  اإنتاجاً  تابعُت 
احلالل«...  »والد  عنوان  يحمل 
كان  امل�شل�شالت  متابعة  مو�شوع 
من  بعيداً  يل  املتاح  الوقت  رهن 
وعائلتي«.  وعملي  ان�شغاالتي 
حلقات  بع�ش  »تابعُت  وت�شيف: 
ف�شول  لدّي  وكان  »احلرملك«، 
با�شل  �شيُقّدمه  ما  ملعرفة  كبي 
فهو  »الكاتب«،  م�شل�شل  خياط يف 

�شديق واأحّب اأداءه الدرامي«. 
االأدوار  عن  �شاألناها  وعندما 
املمثالت،  لزميالتها  لفتتها  التي 
اأف�شل  قّدمن  »جميعهّن  قالت: 
ولنف�شي  لهّن  اأمتّنى  لديهّن...  ما 

التوفيق واال�شتمرارية والنجاح«.

اأحمد ال�شقا يواجه املجهول يف دراما 2020    
يواجه اأحمد ال�شقا م�شياً جمهوالً حول م�شاركته يف مو�شم دراما 
رم�شان 2020، وذلك رغم ارتباطه بعقد مع املنتج اللبناين �شادق 

ال�شباح مل�شل�شل تليفزيوين يف العام املقبل.
العام  تليفزيونية يف  اأعمال  اإنتاج  من  يتمكن  لن  ال�شباح  وعلماأن 
�شيرتتب  ما  وهو  لل�شقا،  م�شل�شاًل  ينتج  لن  اأنه  يعني  ما  املقبل، 
يف�شخ  اإذا مل  املقبل  الرم�شاين  املو�شم  االأخي عن  غياب  عليه 
االإ�شكالية  هذه  من  ال�شقا  موقف  يت�شح  ومل  ال�شباح،  مع  عقده 

حتي االآن.
يذكر اأن اأحمد ال�شقا �شارك يف رم�شان املا�شي مب�شل�شل »ولد الغالبة«، الذي حقق جناحاً كبياً، و�شاركه 
حممد  واإخراج  �شالمة،  اأمين  تاأليف  من  وهو  عفيفي،  وكرمي  واإدوارد  املقدم،  واإجني  عمر،  مي  البطولة 

�شامي.

ماغي بو غ�شن تغادر بريوت نحو تكرمي جديد
االربعاء  يوم  تون�ش  اىل  لل�شفر  بو غ�شن   املمثلة  ماغي  ت�شتعد 
وت�شتمر اىل يوم اجلمعة حيث �شيتم تكرميها يوم اخلمي�ش بني 
لالإذاعة  العربي  املهرجان  يف  املمثلني  النجوم  من  كبي  عدد 

والتلفزيون بدورته الـ 20 .
وبح�شب  املكرمني،  النجوم  اختارت  من  هي  املهرجان  جلنة 
االأ�شماء يتم ح�شب جممل اعمال  بع�ش امل�شادر فاإن  اختيار 
الالئحة  وت�شم  ومو�شوعية  بدقة  اللجنة  وتختارهم  الفنان 

ممثلني من م�رش ولبنان ومن �شوريا با�شم ياخور.
ماغي كانت قد قدمت م�شل�شل »بروفا« خالل �شهر رم�شان املا�شي.

اأنغام تطرح »11 يف امللعب« لدعم »الفراعنة«    

امللعب«،  يف   11« كليباتها،  اأحدث  اأنغام  طرحت 
لدعم منتخب م�رش، يف بطولة كاأ�ش اأفريقيا لالأمم 

يف م�رش، على يوتيوب.
اأمي طعيمة، واأحلان  و«11 يف امللعب« من كلمات 
اأحمد  مو�شيقي  وتوزيع  الواحد،  عبد  اإيهاب 

اإبراهيم.
بعد  م�شاهدة،  األف   50 امللعب«  يف   11« وتخطت 

�شاعات من طرحها. 
يف  �شخم  غنائي  حفل  الإحياء  اأنغام  وت�شتعد 

ال�شعودية، �شمن فعاليات »مو�شم جدة«.

ملك الرومان�شية وائل كفوري بحفل 
اأ�شطوري يف مهرجانات طرابل�س الدولية

الرومان�شية  ملك  اأحيا 
الليلة   ، كفوري  وائل   ،
مهرجانات  من  الثانية 
طرابل�ش الدولية بح�شور 
االف املعجبني واملحبني 
مبكراً  احت�شدوا  الذين 
بانتظار جنمهم املحبوب 
 ، مدينة  ليل  فاأ�شاء 
فعاليات  �شمن  طرابل�ش 
طرابل�ش   مهرجانات 
تنظمها  التي  الدولية، 
حياة«  »طرابل�ش  جمعية 
�شليمة  ال�شّيدة  برئا�شة 
هكذا  ريفي.  اأديب 
املدينة  اأجواء  عك�شت 

بعيداً  واحلّب  الفرح  روح 
التي  االإرهاب  نظرة  عن 
لفرتة  املنطقة  طالت 

�شابقة.
كفوري  اللبناين  النجم 
ال�شهرات  اأقوى  قّدم 
الغنائية التي �شاركه فيها 
اجلمهور الغناء والرق�ش، 
ترك  اىل  و�شوالً 
املدرجات  اجلماهي 
امل�رشح  من  لالقرتاب 
احت�شانه  وحماولة 
املعجبات  قبل  من 
اعتلوا  الذين  واملعجبني 
مب�شاعدته  امل�رشح 

العفوية  اجواء  و�شط 
فالتقطوا  واملزاج 
ال�شور ال�شيلفي معه اأمام 
اخرتقت  كما  اجلماهي، 
رجال  املعجبات  احدى 
اىل  و�شعدت  االأمن 
معّبة  لتقّبله  امل�رشح 
عن حبها الكبي و�رشدت 

له ق�شيدة �شعرية.
» اأخذت القرار » 

قّدم كفوري برناجماً فنياً 
باأر�شيفه  ال�شهرة  اأثرى 
واجلديد  القدمي 
اأغانيه  كفوري   فبداأ 
القرار«،  »اخذت  من 
»كذابني« ، »حكم القلب« 
ورعد  »ليل  الأغنية  لكن 
خا�ش  وقع  وريح«  وبرد 
حيث ا�شتعلت املدرجات 
اجلمهور  وهي�شات  غناًء 
باغنيات  ليتبعها 
حبيبي  »مني   ، »�شاألوين« 
انا« ، معقول ت�شتي باآب« 

ختم  ثم  راأيك«  »�شو  و 
�شعار  رفع  الذي  احلفل 
باأغنية   »sold out«
»تعلى  �شباح  اال�شطورة 

وتتعّمر يا دار«.
املدينة   - طرابل�ش   «

املحّبة للحياة » 
طرابل�ش  مهرجانات 
من  انطلقت  الدولية 
وقّدمت  �شنوات،  اأربع 
الغنائية  ال�شهرات  اأجمل 
باإ�رشاف  ال�شخمة 
وتنظيم جمعية طرابل�ش 
اإيت  دوبل  و�رشكة  حياة 
م�شتقطبة  بروداك�شن 
اجلماهي  االف 
وقد  الطرابل�شية، 
باجلهود  ا�شتطاعت 
من  بذلت  التي  اجلبارة 
املنظمني لتعك�ش �شورة 
مدينة  عن  م�رّشفة 
للحياة  املحّبة  طرابل�ش 

.

خلو�ش  هنيدي  حممد  ي�شتعد 
يف  كوميدي«  اآب  »ال�شتاند  جتربة 
»هنيدي اليف«، املقرر عر�شه يف 
عدد من دول العامل، مب�شاركة ندى 
من  مقرب  م�شدر  وقال  مو�شى. 
هنيدي، اإن االأخي �شيتقا�شي 100 
الواحد،  العر�ش  عن  دوالر  األف 
لن  اجلديدة  جتربته  اأن  م�شيفاً 
تعيق عر�شه امل�رشحي »3 اأيام يف 

م�رش  يف  يعر�ش  الذي  ال�شاحل«، 
وال�شعودية.

هنيدي  اأن  امل�شدر  واأو�شح 
ق�شايا  عرو�شه  يف  �شيناق�ش 
الوطن  يف  واأ�رشية  جمتمعية 
وبعيد عن  كوميدي  ب�شكل  العربي 
ينتظر  هنيدي  اأن  يذكر  االبتذال. 
عر�ش فيلمه اجلديد »كينغ �شايز« 
يف مو�شم عيد االأ�شحي املبارك.

100 األف دولر اأجر حممد هنيدي عن كل عر�س »هنيدي ليف«
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متهد  االختبارية  ترون  اي   Q4 اأودي 
اأملانية كهربائية   SUV الإطالق 

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

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

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

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

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

كهربائي بالكامل الأودي. 

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

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

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

470 ح�شانا.

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

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

ملنع زيادة حرارة املحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

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

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

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

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

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

اأنها مل تك�شف بعد عن االأ�شعار.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع اقرتاب مو�شم ال�شيف واالإجازات اأ�شارت منظمة الفح�ض الفني "ديكرا" اإىل اأنه يتعني 
على اأ�شحاب ال�شيارات مواءمة طريقة القيادة وجتهيزات االإ�شاءة عند االنطالق بال�شيارة 
املحملة بالكامل. واأو�شحت املنظمة االأملانية اأنه عند القيادة يف الليل يتغري مدى اإ�شاءة 
الك�شافات، نظراً الأن حمولة �شندوق االأمتعة جتعل ال�شيارة تنخف�ض من اخللف، وبالتايل 
قد تر�شل الك�شافات اإ�شاءتها الأعلى، وهو ما يوؤدي اإىل خطر اإبهار ال�شيارات القادمة يف 
االجتاه املقابل. واأ�شاف اخلرباء االأملان اأن اأداء املكابح يتغري يف حالة ال�شيارات املحملة 
بالكامل، كما اأن عمليات جتاوز املركبات االأخرى ت�شتغرق وقتا اأطول، مع �رشورة مراعاة 

تغري اأداء ال�شيارة عند اجتياز املنعطفات.
االأ�شياء  و�شع  مع  االإمكان،  قدر  االأ�شفل  الثقيلة يف  االأ�شياء  بو�شع  ين�شح اخلرباء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�ض  ال�شيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ال  ال�شقف حتى  �شندوق  اخلفيفة يف 

اجتياز املنعطفات.

تدر�س ال�شتحواذ على فيات كراي�شلر

هيونداي ت�سبح اأكرب �سركة 
�سيارات بالعامل

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

الواليات  بني  حرة  جتارة  اتفاقية 
املتحدة وكوريا اجلنوبية عمليات 

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

مليون �شيارة �شنويا.
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العام  بالكبريي  اأطلقت 
 Key2 املا�ضي هاتفها
جديدة  عودة  لي�ضكل 
الذكية  الهواتف  ل�ضوق 
مع نظام ت�ضغيل اأندرويد 
عك�س  على  ولكنه 
من  الذكية  الهواتف 
كان  الأخرى،  ال�رشكات 
املفاتيح  لوحة  يحمل 
التقليدية امللمو�ضة من 
ال�رشكة بجانب احتوائه 

على �ضا�ضة مل�ضية.
تعلن  فلم  الآن  اأما 
هاتف  عن  ال�رشكة 

ف�ضلت  لكنها  جديد، 
حمدثة  ن�ضخة  اإطالق 
 Key2 هاتفها  من 
بع�س  مع  اأحمر  بلون 
املتعلقة  التحديثات 
بال�ضعة ونظام الت�ضغيل.

هاتف  ويحتوي 
ذاكرة  على  بالكبيري 
مع  بايت  جيجا   6 رام 
داخلية  تخزين  �ضعة 
ما  بايت  جيجا   128
ال�ضعة  �ضعف  ميثل 
ال�ضابقة  الن�ضخة  يف 
ويجلب  بايت  جيغا   64

املعالج  نف�س  الهاتف 
�ضنابدراغون  بوجود 
�ضا�ضة  ويحمل   .660
من  بو�ضة   4.5 بقيا�س 
اأ�ضفلها   LCD نوع 
تقليدية،  مفاتيح  لوحة 
مزدوجة  كامريا  ويقدم 
مع  ياأتي  كما  باخللف. 
اأندرويد  ت�ضغيل  نظام 
 Key2 8.1 اأوريو. وياأتي
ملي   3،000 بطارية  مع 
ال�ضحن  ويدعم  اأمبري 

ال�رشيع من كوالكوم.
مزاياه  من  وبالرغم 
اأن  اإل  املتو�ضطة، 
ب�ضعر  �ضياأتي  الهاتف 
واأعلى بناًء على املنطقة 
تعترب  ورمبا  اجلغرافية، 
ال�رشكة هذا ال�ضعر جيد 
كونها توفر مزايا حماية 
متوفرة  لي�ضت  وغريها 
لدى ال�رشكات الأخرى.
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�سام�سونغ تخطط ال�ستثمار 116 مليار دوالر يف حرب املعاجلات
الكورية  العمالقة  تخطط 
املناف�ضة  عمق  لزيادة  �ضام�ضونغ 
الهواتف  معاجلات  عمالقة  مع 
 TSMC و  كوالكوم  مثل  الذكية 
من خالل ا�ضتثمار مبلغ ي�ضل اإىل 
الأعوام  خالل  دولر  مليار   116
املقبلة حتى 2030 وذلك من اأجل 
املوردين  على  اعتمادها  تقليل 
الآخرين وكذلك تطوير معاجلات 

لل�ضيارات  خا�س  ب�ضكل  موجهة 
الذكاء  اأجهزة  و  القيادة  ذاتية 

ال�ضطناعي.
ال�رشكات  كربى  اليوم  وتت�ضابق 
التقنية ل�ضيما يف جمالت ت�ضنيع 
املعاجلات من اأجل دعم التقنيات 
ات�ضالت  ك�ضبكات  احلديثة 
وال�ضيارات  اخلام�س  اجليل 
والذكاء  ببع�ضها  املت�ضلة  الذكية 

ال�ضطناعي.
املبلغ  �ضام�ضونغ  و�ضت�ضتثمر 
مراكز  تطوير  على  املذكور 
وذلك  م�ضانعها  و  الأبحاث 
للو�ضول اإىل هدفها ك�رشكة قائدة 
على م�ضتوى العامل لي�س فقط يف 
اأي�ضاً  بل  الذاكرة،  �رشائح  جمال 
 2030 عام  بحلول  املعاجلات 
فر�ضة  األف   15 خلق  عرب  وذلك 

عمل.
اأعمال  تعرث  اأن  الوا�ضح  من 
الهواتف  جمال  يف  �ضام�ضونغ 
معدلت  حتقيقها  وعدم  الذكية 
يدفعها  الأرباح،  الكافية يف  النمو 
املعاجلات  �ضوق  يف  للتعمق  اأكرث 
اأمام  مكانتها  لتعزيز  وال�رشائح 
والأمريكية   TSMC التايوانية 

كوالكوم.

بالكبريي تقا�سي تويرت بزعم 
انتهاكها �ست براءات اخرتاع 

قامت �رشكة بالكبريي برفع دعاوي ق�ضائية 
�ضد من�ضة التوا�ضل الجتماعي تويرت بزعم 
اإنتهاكها للعدد من براءات الخرتاع اخلا�ضة 

بها يف اأنظمة الرتا�ضل وتقنيات الإعالنات عرب 
الهواتف وكذلك كتم الإ�ضعارات حيث ن�ضت 
ال�ضكوى على اأن تويرت لتزال تنتهك حقوق 
براءات الخرتاع لبالكبريي يف �ضت مناحي 

خمتلفة ومن �ضمنها اإن�ضاء املن�ضة لتطبيقات 
مرا�ضلة با�ضتخدام ابتكارات بالكبريي وواجهات 

امل�ضخدم خا�ضتها التي طاملا متيزت بها 
وكانت �ضبيل تعزيز جناحها التجاري.

وقد وجهت بالكبريي تهماً م�ضابهة العام 
املا�ضي لفي�ضبوك بزعم انتهاك �ضبع براءات 
اخرتاع لها تتعلق بالأمان وامليزات امل�ضافة 

لواجهة امل�ضتخدم كما حتديثات حالة البطارية 
كذلك اأخرى خا�ضة بر�ضائل الهاتف يف الألعاب 

واأخرى م�ضابهة بق�ضية تويرت.
اإل اأن في�ضبوك ردت عليها باملثل متهمًة اإياها 

بانتهاك خم�س من براءاتها حيث ل تزال 
الدعاوي يف قاعات املحاكم للحظة، واجلدير 

بالذكر اأن بالكبريي اأبدت توجهها للجانب 
الربجمي بعد اإيقافها خلط ت�ضنيع الهواتف يف 
2016 واإطالق هاتفها KEYone امُل�ضنع من 
قبل �رشكة TCL عام 2017 والتي اأعنلت عن 

2019 MWC حتديثه خالل معر�س

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�ضيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�ضغر على  للتدوين  تويرت  �ضبكة 
بينهم  فيما  الر�ضائل  تبادل  للم�ضتخدمني  ت�ضمح 
ب�ضكل م�ضفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ضتحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�ضم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�ضتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�ضابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�ضية ر�ضائل مبا�رشة م�ضفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�ضب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�ضمي ل�ضبكة 
بعد  يت�ضح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�ضب  ر�ضمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�ضفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�ضيج لأبل، بل يختار امل�ضتخدم 
الكيفية  بنف�س  م�ضفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�ضنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�ضة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�ضالة ن�ضية �رشاً«، �ضتُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�ضة امل�ضفرة.

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

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
اأر�ضلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�ضكالت تتعلق 
بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة 

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�ضتبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�ضالح الكامريا اخللفية حلل م�ضاكل »في�س اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإل اأن العديد من امل�ضتخدمني لحظوا اأنه عند ف�ضل الكامريا اخللفية، 
تف�ضل تقنية »في�س اآي دي« اأي�ضاً يف العمل ب�ضكل �ضحيح.

األعاب تهدد ماليني هواتف 
»اأندرويد« باالخرتاق!

 »Fitbit« تطلق ن�سخا 
رخي�سة من �ساعاتها الذكية

 Check« �رشكة  يف  اخلرباء  حّذر 
باأمن  املتخ�ض�ضة   »Point
اإلكرتوين  فريو�س  من  املعلومات 
خطري ينت�رش عرب تطبيقات الألعاب، 
ويهدد اأمن الهواتف العاملة باأنظمة 
ال�رشكة  يف  اخلرباء  واأكد  اأندرويد. 
لهواتف  خم�ض�س  تطبيق   200 اأن 
تطبيقات  معظمها  »اأندرويد«، 
انت�ضار  يف  �ضاهمت  لالألعاب، 
يف  وحتميله   »SimBad»فريو�س

الهواتف اأكرث من 150 مليون مرة.
ما  عادة  الفريو�س  اأن  اإىل  واأ�ضاروا 
مقاطع  اأو  �ضور  هيئة  على  يتخفى 
دعائية تظهر عند ت�ضغيل تطبيقات 
تلك  على  ال�ضغط  وعند  الألعاب، 
ال�ضور اأو املقاطع، يت�ضلل الفريو�س 

بن�رش  ويبداأ  امل�ضتخدم،  جهاز  اإىل 
لقرا�ضنة  ت�ضمح  خبيثة  برجميات 
بيانات  اإىل  بالو�ضول  الإنرتنت 
يف  والتحكم  امل�ضتخدمني،  هواتف 
وحتى  فيها  املوجودة  التطبيقات 

حذفها من الهواتف.
�ضاهمت  التي  الألعاب  اأكرث  ومن 
الفريو�س:  هذا  انت�ضار  يف 
 Snow Heavy Excavator«
 Hoverboard»و  »Simulator
 Real Tractor»و  »Racing
 Fire»و »Farming Simulator
 »Truck Emergency Driver
 »Car Parking Challenge»و
 Water Surfing Car»و

.»Stunt

اأعربت �رشكة »Fitbit« عن نيتها احلفاظ على 
مركزها املتقدم يف �ضوق ال�ضاعات الذكية، من 
خالل اإطالق جيل جديد من ال�ضاعات باأ�ضعار 
ال�ضاعات  اأن  ال�رشكة  واأو�ضحت  مناف�ضة، 
 »Versa Lite« ا�ضم  �ضتحمل  التي  اجلديدة 
الذكية  ال�ضاعات  ميزات  من  بالكثري  �ضتزود 
من  اأرخ�س  �ضيكون  �ضعرها  لكن  املتطورة، 

مناف�ضاتها من نف�س الفئة مبئة دولر تقريبا.
ومن املفرت�س اأن تاأتي تلك  الأ�ضود والأبي�س 
وتزود  والأحمر،  ال�ضماوي  والأزرق  والوردي 
ب�ضا�ضة مبقا�س 1.34 بو�ضة، وتقنيات متكنها 
من الت�ضال مع الهواتف والأجهزة الذكية عرب 
البلوتوث والـ WI-FI، وبطارية تكفيها للعمل 

4 اأيام متوا�ضلة دون احلاجة ل�ضحنها.



�أحمد باحلاج
 

الفردو�س  جمعية  نا�شدت 
 ، ورقلة  بوالية  لال�شتثمار 
ب�رضورة  بالبالد  العليا  ال�شلطات 
�شناع  لدى  العاجل  التدخل 
القرار بورقلة ، من اأجل تقدميهم 
القانونية  امل�شاءالت  اأمام 
حول  تو�شيحات  تقدمي  بهدف 
التاأخر  التي تقف خلف  االأ�شباب 
منطقة  تهيئة  يف  املربر  غري 
وهو   ، البي�شاء  بعني  الن�شاطات 
متكني  دون  حال  الذي  االأمر 
من  الناحية  بذات  م�شتثمرا   250
اال�شتثمارية  م�شاريعهم  جت�شيد 
منحهم  رغم   ، الواقع  ار�س  على 
البناء  رخ�س  و  اإدارية  عقود 
على  ت�رضف  التي  االأخرية  هذه 
يتنافى  الذي  االأمر  وهو   ، نهاية 
عمل  واإ�شرتاتيجية  توجيهات  مع 

الدولة الرامية لتقدمي الت�شهيالت 
بدائل  خللق  ال�شعوبات  وتذليل 
دخل  م�شادر  لتعزيز  اقت�شادية 
التبعية  الإنهاء  العمومية  اخلزينة 
تهاوت  الذي  املحروقات  لقطاع 
العاملية  البور�شات  يف  اأ�شعاره 
دوامة  اجلزائر يف  ادخل  ما  وهو 
اإىل  اأرغمت  التي  امل�شاكل  من 
انتهاج �شيا�شة التق�شف على مدار 

اأكرث من 05 �شنوات االأخرية .
اأن  العجيبة  املفارقات   ومن 
املنطقة حا�شي بن عبد اهلل بنف�س 
الوالية ا�شتحدثت موؤخرا ، حيث 
جتاهلت  وقت  يف  تهيئتها  تقرر 
الن�شاطات  منطقة  ال�شلطات 

ببلدية عني البي�شاء .
اأكرث  طرح  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
القائم  امل�شكل  من  مت�رضر  من 

التزام  عدم  كبرية حول  ت�شاوؤالت 
مديرية ال�شناعة و املناجم بردها 
الفردو�س  جمعية  مرا�شلة  على 
هذه  اإخطار  مت  حيث  لال�شتثمار 
االأخرية باأن الدرا�شة قد انتهت و 
ا�شغال التهيئة �شتنطلق عما قريب 

وكان ذلك خالل �شنة 2017.
من جهة ثانية فقد ت�شاءل متابعني 
عن  بالوالية  اال�شتثمار  مللف 
الوالية  وايل  ت�رضيحات  حقيقة 
عبد القادر جالوي ب�شفته رئي�س 
يف  اأكد  اأين   ، اال�شتثمار  جلنة 
عديد خرجاته االإعالمية االأخرية 
عن اال�شتعداد لل�شلطات املحلية 
يف تقدمي الت�شهيالت للم�شتثمرين 
يف  امل�شاهمة  يف  الراغبني 
ثم  ومن  الوطني  االقت�شاد  اإنقاذ 
ا�شتحداث منا�شب �شغل مبا�رضة 

وغري مبا�رضة .

منطقة  �لن�ضاطات بعني �لبي�ضاء بورقلة

�سلطات ورقلة متهمة بعرقلة 
250 م�ستثمر ا

.      مدير �ل�ضناعة �ل�ضابق  وعدهم بانطالق �لتهيئة �ضنة 2017

�لطائرة �لأمريكية 
�مل�ضرية 

دخول املجال اجلوي 
الإيراين لأكرث من

 7 كيلو مرتات !
يف  اجلغرافية  املنظمة  رئي�س  اأعلن 
العميد  االإيرانية  امل�شلحة  القوات 
اال�شتطالع  طائرة  اأن  فخري،  جميد 
 7 من  الأكرث  دخلت  امل�شرية  االأمريكية 
لبالده  اجلوي  املجال  يف  مرتات  كيلو 

قبل اإ�شقاطها.
»فار�س« عن فخري  اأنباء  وكالة  ونقلت 
»غلوبال  االأمريكية  الطائرة  اأن  تاأكيده 
االإقليمية  املياه  يف  �شقطت  هوك« 
احلر�س  اأطلقه  ب�شاروخ،  اإ�شابتها  بعد 

الثوري.
مكان  اأن  االإيراين  العميد  واأو�شح 
املوقع  عن  خمتلف  الطائرة  �شقوط 
داخل  ذلك  وكان  فيه،  اأ�شيبت  الذي 
اأكرب  مب�شافة  االإيراين  اجلوي  املجال 
املياه  داخل  وهو  ال�شقوط،  موقع  من 
 7 اأو  بحرية  اأميال   4 االإقليمية مل�شافة 

كيلو مرتات.
املتحدة  الواليات  اإن  فخري  وقال 
تعرتف  ال  التي  الوحيدة  »الدولة  هي 
فهذه  االأخرى،  للدول  االإقليمية  باملياه 
الدول تعرتف كل منها لالأخرى بحدود 
املياه االإقليمية اإال اأن اأمريكا ويف �شوء 
بهذه  تعرتف  ال  اال�شتكبارية  نزعتها 

احلدود للدول االأخرى«.
اإىل  االإيراين  الع�شكري  واأ�شار امل�شوؤول 
للحدود  مطابقة  اجلوية  احلدود  اأن 
من  ميال   12 وتبلغ  البحرية،  االإقليمية 
من  اأعدت  اأنها  م�شيفا  البداية،  خط 
بالده  لقوات  اجلغرافية  املنظمة  قبل 

امل�شلحة.
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قاملة
اإتالف 21 هكتارا من 

الغطاء النباتي 
النباتي  الغطاء  من  هكتارا   21 اإتالف  مت 
الغابي و4 هكتارات اأخرى من القمح ال�شلب 
يف حريق �شب باإقليم بلدية بن جراح بقاملة، 
خلية  الثالثاء  اليوم  به  اأفادت  ما  ح�شب 

االإعالم واالت�شال باحلماية املدنية.
الغابي  الغطاء  باأن  امل�شدر  ذات  اأو�شح  و 
رعوية  م�شاحات  بني  مق�شما  كان  املتلف 
 200 اإىل  اإ�شافة  واأحرا�س  جافة  واأع�شاب 
باأن  مربزا  نحل  �شناديق  و10  زيتون  �شجرة 
مب�شتة  ن�شب  الذي  احلريق  اإخماد  عملية 
ا�شتغرقت  ماونة  جبال  �شفوح  على  ال�شانية 

عدة �شاعات.
االإخماد  عملية  باأن  امل�شلحة  ذات  واأفادت 
املدنية  احلماية  فرق  بني  بالتن�شيق  متت 
من  ومب�شاركة جمموعة  الغابات  وحمافظة 
ترك  مت  باأنه  مربزة  املتطوعني  املواطنني 
�شاحنة اإطفاء مرابطة بعني املكان للتدخل 

يف حالة اإ�شتعال النريان جمددا. 

غليز�ن عملية �ضرطة ومد�همة 
�لأحياء �مل�ضبوهة

توقيف �سخ�سني وحجز 
نحو 190 قر�سا مهلو�سا

 يف اإطار التن�شيق امل�شرتك مع املوؤ�ش�شات 
والية  باأمن  ال�رضطة  قوات  قامت  االأمنية 
الوطني  الدرك  قوات  مع  بالتن�شيق  غليزان 
الوطني  للدرك  االإقليمية  باملجموعة 
24 جوان  االإثنني  اأم�س  اأول  اأم�شية  بغليزان 
مداهمة  و  �رضطة  عملية  بتنظيم   2019
ت�شهد  التي  ال�شوداء  والنقاط  لالأحياء 
كامل  عرب  اجلرمية  معدالت  يف  ارتفاع 
فح�س  �شملت  العملية  غليزان  والية  اإقليم 
ومراقبة عدة مركبات  اأ�شخا�س  هوية عدة 
�شخ�شني  توقيف  على  العملية  اأ�شفرت  كما 
بها  قا�رض  لفتاة  يدوية  حقيبة  ب�رضقة  قاما 
هاتف نقال و مبلغ مايل وفرارهما على منت 
دراجة نارية كما حجزت ذات امل�شالح 188 
قر�س مهلو�س و 107 وحدة من امل�رضوبات 
من  الهدف  االأنواع  خمتلف  من  الكحولية 
اجلرمية  على  الق�شاء  املبادرات  هذه  مثل 
االأماكن  هذه  املجرمني  اتخاذ  خالل  من 
على  االعتداء  و  جرائمهم  ملمار�شة  اأوكار 

املواطنني و �شلبهم ممتلكاتهم
ق  م

�ملو�ضم �لفالحي مييلة

اإنتاج ثالثة مليون و300 
األف قنطار من احلبوب

تتوقع امل�شالح الفالحية لوالية ميلة حتقيق 
اجلاري)2018- الفالحي  املو�شم  خالل 
2019( اإنتاجا من احلبوب ي�شل اإىل 3 مليون 
اأم�س  علم  ما  ح�شب  قنطار،  األف  و300 
الثالثاء على هام�س انطالق حملة احل�شاد 
ال�شهيد  النموذجية  املزرعة  من  الدر�س  و 

يو�شف مراد ببلدية �شلغوم العيد.
و اأو�شح املدير املحلي للم�شالح الفالحية 
م�شعود بن يف ال�رضوحات التي قدمها بعني 
على  اأ�رضفت  التي  الوالية  ل�شلطات  املكان 
اإىل  ت�شري  االأولية  املعطيات  باأن  العملية 
بنوعيه  القمح  من  "وفري"  منتوج  حتقيق 
اأن  حيث  ال�شعري  وكذا  اللني(  و  )ال�شلب 
هذا  احلبوب  من  املزروعة  امل�شاحة 
املو�شم تعدت 114 األف و800 هكتار اأي اأنها 
املا�شي  املو�شم  املنجزة  امل�شاحة  فاقت 
هكتار حققت  و700  اآالف  واملقدرة ب109 

3 مليون و162 األف قنطار.

�لنعامة 

خرباء يعاينون  اأ�سجارا 
مقاومة للت�سحر 

بلدية عني تالوت  بتلم�ضان  

عام حب�سا نافذا لرئي�س ومنتخبة
 مكلفة بال�سكن 

قام خرباء من املجر يف اإطار التعاون العلمي 
و التكنولوجي و البحوث الغابية  مبهمة علمية 
اأ�شجار  �شنف  تاأقلم  و  مالئمة  مدى  ملعاينة 
»روبينيا ب�شودو اأكا�شيا« ذات االهمية املعتربة 
زراعتها  متت  التي  و  الت�شحر  مكافحة  يف 
لدى  علم  ما  ح�شب  نعامة،  بجنوب  مبناطق 

حمافظة الغابات بالوالية.
و تندرج هذه اجلولة العلمية التي اأجراها اأم�س 
االإثنني ثالثة خرباء جمريون رفقة مهند�شني 
يف مكافحة الت�شحر واإعادة االإعتبار لالأرا�شي 
للبحوث  اجلزائري  الوطني  املعهد  من 
العامة  املديرية  عن  ممثلني  و  الزراعية 
للغابات و اإطارات من حمافظة الغابات لوالية 

ال�رضاكة  اإتفاقيات  اإطارجت�شيد  يف  النعامة، 
وحماية  الغابات  جمال  يف  الدويل  والتعاون 
الغابات  حمافظ  ح�شب  الطبيعية،  الرثوات 
نوربري �شوفقري  اأبرز  عمام ميمون من جهته، 
و  العلمي  للتعاون  ملحق  من�شب  ي�شغل  الذي 
التكنولوجي باملجر اأن حمور مهمتهم العلمية 
الغابي يف  ال�شنف  الفعال لهذا  الدور  »معاينة 
و  اجلافة  املناطق  يف  الرتبة  تدهور  معاجلة 
واأي�شا  القاحلة«  الرطبة  �شبه  و  اجلافة  �شبه 
»تبادل ونقل املعرفة والتكنولوجيا ف�شال عن 
تعزيز قدرات االإنتاج يف جمال الغرا�شة الغابية 
ومكافحة الت�شحر وكذا حت�شني وظائف اإنتاج 

الغابات و املناطق الطبيعية«.

ق�شت حمكمة اجلنح  بالرم�شي بادانة رئي�س 
األف  و50  نافذا  بعام حب�س  تالوت  بلدية عني 
عني    بلدية  رئي�س  �شد    نافذة  غرامة    دج 
ال�شكن  جلنة    رئي�شة  ت�شغل    ومنتخبة  تالوت 
الوظيفة    ا�شتغالل  �شوء  بتهمة  البلدية  بذات 
ال�شكن   قائمة  من  الرعاة  احد  ا�شم  واإ�شقاط 
االنتحار  حماولة  اإىل  به  اأدى  مما    الريفي 

ب�رضب ال�شم  .
الق�شية التي  حقق فيها قا�شي التحقيق لدى 
اأع�شاء  اغلب  اىل  وا�شتمع    الرم�شي  حمكمة 
املجل�س البلدي ، يف هذه الواقعة التي  تعود 
البلدية رفقة  رئي�س  اقدم  اين  �شنة 2015  اإىل 
ا�شم  باإ�شقاط  ال�شكن   جلنة  رئي�شة  املنتخبة 

ال�شحية من القائمة   بعدما اتهموه بت�شويرهم 
يف و�شعية خملة  بال�رضف يف احدى الغابات 
، وهي الق�شية التي هزت  منطقة عني تالوت 
اآنذاك خا�شة بعد انت�شار الفيديو الذي يوثق 
العالقة غري ال�رضعية بني املري ونائبته ، هذا 
واأكدت التحقيقات االأولية والت�رضيحات التي 
قدمها ال�شحايا وال�شهود الذي  يف حني التم�س 
نافذا   حب�شا  عامني  عقوبة  اجلمهورية  وكيل 
خا�شة وان هذه املرة الثانية التي  يحال فيها 
رئي�س بلدية عني تالوت اأمام حمكمة الرم�شي 
حيث �شبق وان براأته ذات املحكمة من نف�س 

التهمة  يف ق�شية مماثلة

حممد بن تر�ر

تي�ضم�ضيلت 

حريق يتلف اأزيد من 5 
هكتارات من الغابات 

ت�شبب حريق يف اإتالف اأزيد من 5 هكتارات من 
االأ�شجار الغابية ببلدية ثنية احلد )تي�شم�شيلت(، 
ح�شبما علم اأم�س الثالثاء لدى م�شالح احلماية 
املدنية، و اأو�شح ذات امل�شدر باأن هذا احلريق 
اأم�س االثنني بغابة »عمرونة«  الذي ن�شب م�شاء 
البلوط  اأ�شجار  من  هكتارات  خم�س  على  اأتى 
الفليني وال�شنوبر احللبي والعرعار والكاليتو�س 
مدعومني  املدنية  احلماية  اأعوان  باأن  م�شيفا 
ثنية احلد  لدائرة  الغابات  بعنا�رض من مقاطعة 
خم�س  ظرف  يف  احلريق  اإخماد  من  متكنوا 
�شاعات و قد �شمح هذا التدخل باإنقاذ م�شاحة 
تفوق 500 هكتار من غابة »عمرونة« التي تبعد 

بحوايل 5 كلم عن بلدية ثنية احلد.

�أم �لبو�قي
ا�ستالم م�سرح 
الهواء الطلق 

م�رضح  املقبل  جويلية  �شهر  بداية  �شي�شتلم 
الهواء الطلق اجلاري اإجنازه مبدينة اأم البواقي، 
ح�شب ما علم اأم�س الثالثاء من املدير املحلي 

للثقافة، علي بوزوالغ.
م�رضح  باأن  امل�شوؤول  ذات  اأو�شح  ت�رضيح  يف  و 
اإجنازه على  اأ�شغال  �شارفت  الذي  الطلق  الهواء 
البواقي  اأم  مدينة  بو�شط  يقع  الذي  و  االنتهاء 
لعيدي   57 ال  الذكرى  اإحياء  مبنا�شبة  �شي�شتلم 
و  املقبل  جويلية   5 يوم  ال�شباب  و  اال�شتقالل 
الهواء الطلق  باأن م�رضح  اأ�شاف ذات املتحدث 
تتبعه قاعة و اأروقة عرو�س اإ�شافة اإىل حمالت 
جتارية بلغت ن�شبة تقدم اأ�شغال جمملها حوايل 
ال�شنة  نهاية  قبل  ا�شتالمها  يزمع  و  باملائة   85
املايل  الغالف  اأن  اإىل  الفتا   )2019( اجلارية 
املخ�ش�س مل�رضوع امل�رضح و ما يتبعه يقدر ب 

450 مليون دج.

جمعية وهر�ن 
م�ساهمون جدد يف 

جمل�س الإدارة 
للم�شاهمني يف  عامة  عقد جمعية  قريبا  �شيتم 
ال�رضكة الريا�شية جلمعية وهران لل�شماح بدمج 
م�شتثمرين جدد يف جمل�س اإدارة النادي النا�شط 
يف الرابطة الثانية لكرة القدم، ح�شب ما ا�شتفيد 
اليوم الثالثاء من رئي�شه وقال حممد املورو يف 
اأعربوا عن  روؤ�شاء �رضكات خا�شة  باأن  ت�رضيح 
رغبتهم يف االن�شمام اإىل جمل�س اإدارة اجلمعية 
ال�رضكة  مال  راأ�س  يف  اأ�شهم  �رضاء  طريق  عن 
الدعم  هذا  »مثل  واأ�شاف:  للنادي.  الريا�شية 
من �شاأنه اأن يخفف ولو قلياًل من االأزمة املالية 
التي هزت النادي منذ عدة �شنوات والتي كادت 
الثالث يف املو�شم  اإىل امل�شتوى  الهبوط  تكبده 
ال�شابق«. وتابع اإن القدوم املحتمل مل�شاهمني 
ا اإىل تعيني فريق اإدارة  جدد يجب اأن يوؤدي اأي�شً
جديد يتوىل مهام االإدارة احلالية بعد اأن اأبدت 
فريق  �شوؤون  من  االن�شحاب  يف  رغبة  االأخرية 
كرة القدم، على حد تعبري نف�س امل�شوؤول الذي 
ي�شغل اأي�شا من�شب املدير العام الألعاب البحر 
املتو�شط التي �شت�شت�شيفها وهران عام 2021.

�أردوغان

ل نلوم ال�سعب واإمنا 
نحا�سب اأنف�سنا

يف  حزبه  هزمية  على  جديد  تعليق  يف 
الرئي�س  اأكد  ا�شطنبول،  بلدية  انتخابات 
ال�شلطة  اأن  اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكي 
م�شتعدة  وهي  ال�شعب،  على  اللوم  تلقي  ال 
اأخطائها.  وت�شحيح  نف�شها  ملحا�شبة 
الأن�شار  اأمام جتمع  كلمة  اأردوغان يف  وقال 
الثالثاء:  اليوم  والعدالة«  »التنمية  حزبه 
اللوم  اإلقاء  من  خال  ال�شيا�شي  »مفهومنا 
حما�شبة  على  القدرة  ولدينا  ال�شعب،  على 
اأنف�شنا وت�شحيح اأخطائنا«. واأ�شاف: »اأهنئ 
جمدًدا اإمام اأوغلو )بفوزه ببلدية ا�شطنبول(، 
واملهم بالن�شبة لنا هو جتلي االإرادة الوطنية 
اأي جتاوزات«،ويف  ودون  اآمن  �شكل  باأف�شل 
�شاأن اأزمة الالجئني ال�شوريني، قال اأردوغان 
اإن اأنقرة ت�شعى لتحويل ما و�شفه بـ«احلزام 
اأمني  حزام  اإىل  �شوريا(  )�شمايل  االإرهابي« 
من اأجل توطني الالجئني املوجودين برتكيا 
هناك، واأ�شاف اأنه عاد حتى االآن 330 األف 
الجئ �شوري اإىل بلدهم، و�شي�شل هذا الرقم 
منبج  يف  امل�شاكل  حل  مع  املاليني  اإىل 

و�رضق الفرات.
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�تهم عدد من �مل�ضتثمرين مبنطقة �لن�ضاطات ببلدية عني �لبي�ضاء 05 كلم عن مقر ولية 
ورقلة ، �ل�ضلطات �لتنفيذية بالوقوف خلف عرقلة م�ضاريعهم �ل�ضتثمارية ب�ضبب �لتاأخر 
�لفا�ضح يف تهيئة �ملنطقة رغم ح�ضولهم على مر��ضلة  من �ملدير �ل�ضابق لل�ضناعة و�ملناجم 

تثبت �نتهاء �لدر��ضة قبل �ضنتني ون�ضف .
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