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�ص3لاللتحاق بها

�ص4

�ص4 �ص24�ص5

�ص2

�شطيف 

البويرة

10 واليات معنية بالف�ساد

خم�سة �سيناتورات وجهوا له ر�سالة 
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خم�سة �سيناتورات وجهوا له ر�سالة 

الفريق ق�يد �س�لح مطلوب ب�أق�سى اجلنوب
جمل�س  يف  �أع�ضاء  خم�ضة  دعا 
�الأمة ميثلون واليات �جلنوب من  
نائب وزير �لدفاع �لوطني �لفريق 
�أحمد قايد �ضالح، �لتدخل لوقف 
�لغذ�ئية  �ملو�د  ت�ضدير  عملية 
ذ�ت �ال�ضتهالك �لو��ضع �ملدعمة 
من �لدولة �ضو�ء �ملرخ�س بها �أو 
غري �ملرخ�س بها، عرب �ملر�كز 
�حلدودية وذلك من �أجل حتقيق 
�كتفاء ذ�تي ل�ضكان هذه �ملناطق 

�ملعروفة بالتهريب 
ويتعلق �الأمر ح�ضب ن�س �لر�ضالة 
�ملوجهة �ىل �لفريق �حمد قايد 
جمل�س  �أع�ضاء  قبل  من  �ضالح 
�المة بكل من �ملر�كز  �حلدودية 
بكل من بلدية برج باجي خمتار، 
تني  بلدية  تيمو�يني،  بلدية 
ز�و�تني، وبلدية عني قز�م ووفق 
�لوثيقة �ملوقعة من �ل�ضيناتور�ت 
جمل�س  �أع�ضاء  �خلم�ضة،�أكد 

نظر�  جاء  طلبهم  �أن  �الأمة 
ينخر  �لذي  �لكبري  للخطر 
م�ضّددين  �لوطني،  �القت�ضاد 
تهريب  هي  �لعمليات  �أن  على 
لالقت�ضاد  فا�ضح  و��ضتنز�ف 
بوفرة  �أي�ضا  و�لتي ت�رض  �لوطني 
تبعد  �لتي  �ملناطق  بهذه  �ل�ضلع 
عن وحد�ت �إنتاج خمتلف �ل�ضلع 
خا�ضة �ملو�د �لغذ�ئية �ملدعمة 

باآالف �لكيلومرت�ت.

خبر في 
صورة

جيجل

احلرائق تتلف 53 هكت�را
 من الغ�ب�ت 

بوالية  �لغابية  �مل�ضاحات  من  هكتار�   53 من  �أزيد  �لنري�ن  �أتلفت 
بد�ية  �لغابات  حر�ئق  مكافحة  حملة  �نطالق  منذ  ذلك  و  جيجل 
�حلماية  م�ضالح  من  �الأحد  �أم�س  علم  ما  ح�ضب  �حلايل  �ل�ضيف 

�ملدنية.
و�أو�ضح �مل�ضدر �أنه مت ت�ضجيل ن�ضوب 16 حريقا بعدد من بلديات 
�لوالية على غر�ر تاك�ضانة وبرج �لطهر وزيامة من�ضورية و�أوالد ر�بح 
و�مليلية و�ضيدي معروف و قد ت�ضببت هذه �حلر�ئق يف �إتالف 22 
هكتار� من �أ�ضجار �لبلوط و 19 هكتار� من �الأدغال و 8 هكتار�ت من 

�الأحر��س �إ�ضافة �إىل �أزيد من 3 هكتار�ت من �الأ�ضجار �ملثمرة.

خالل ال24 �ساعة الأخرية 

اإره�ب الطريق يح�سد اأرواح 
9 ا�سخ��ص

يف  بجروح  �آخرون   43 و�أ�ضيب  حتفهم  �أ�ضخا�س   )9( ت�ضعة  لقي 
حو�دث مرور �ضجلت مبناطق خمتلفة من �لوطن خالل �ل24 �ضاعة 
�الخرية، ح�ضب ح�ضيلة ك�ضفت عنها �أم�س �الحد م�ضالح �حلماية 

�ملدنية.
�أثقل ح�ضيلة �ضجلت على م�ضتوى والية  �ن  و�أو�ضح ذ�ت �مل�ضدر 
بجروح  �آخرين   )5( خم�ضة  و�إ�ضابة   )2( �ضخ�ضني  بوفاة  قاملة 
 16 رقم  �لوطني  �لطريق  م�ضتوى  على  �ضيارتني  بني  ��ضطد�م  �إثر 
�حلماية  غطا�ضو  تدخل  �أخرى،  جهة  من  بي�ضة    بن  عني  ببلدية 
�ملدنية النت�ضال جثتي �ضحيتني )2( توفيتا غرقا ب�ضو�طئ ممنوعة 
�ضنة   26 �لعمر  من  يبلغ  �ضخ�س  وفاة  ت�ضجيل  مت  فيما  لل�ضباحة، 
مبنطقة �ضخرية ب�ضاطئ �لباي ب�رض�يدي، والية عناية، وكذ� وفاة 
طفل يبلغ من �لعمر 13 �ضنة مبنطقة �ضخرية قرب �ضاطئ �لقدي�س 

روك بعني �لرتك، والية وهر�ن.

اجلزائر العا�سمة 

توقف امل�سعد الهوائي 
بني ب�ب الوادي و زغ�رة  

�ضتعرف حمطة �مل�ضعد �لهو�ئي �لر�بط بني باب �لو�دي و �لزغارة 
 ، �خلدمة  عن  ��ضتثنائيا  توقفا  �الأحد  �أم�س  �لعا�ضمة  باجلز�ئر 
هذ�  م�ضتوى  على  �فرت��ضية  �إنقاذ  لعملية  تدريب  برجمة  ب�ضبب 
�خلط ،ح�ضبما ورد يف بيان ملوؤ�ض�ضة �لنقل �جلز�ئري عرب �لكو�بل 

»�يتاك«.
م�ضالح  مع  بالتن�ضيق  �فرت��ضية  �إنقاذ  عملية  �ن  �لبيان  �أو�ضح  و 
�حلماية �ملدنية برجمت �أم�س �الأحد على م�ضتوى خط �مل�ضعد 
�لهو�ئي �لر�بط بني باب �لو�دي و �لزغارة ، ما �ضيت�ضبب يف توقف 
�أعلنت  و  زو�ال  �لو�حدة  �ل�ضاعة  من  �بتد�ء  لهذ� �خلط  ��ضتثنائي 
�ملوؤ�ض�ضة عن ��ضتئناف �خلدمة بني حمطتي باب �لو�دي - �لزغارة 

غد� �الثنني ح�ضب مو�قيت �لعمل �ملعتادة.

�جلز�ئرية  �ل�رضكة  تو��ضل 
كيو،  )�أي،  لل�ضلب  �لقطرية 
فاعال  عن�رض�  تعد  �لتي  �أ�س( 
و�ل�ضلب  �حلديد  �ضناعة  يف 
جت�ضيد برناجمها  �لوطنية، 
��ضتكمال  �أجل  من  �لطموح 
مركب  �إجناز  �أ�ضغال 
تبلغ  �الإجناز  بالرة(  ن�ضبة 
وحدة  بدخول  وهذ�   ،(%  96

�الإنتاج  مرحلة  �لثالثة  �لدرفلة 
تبلغ  �إنتاجية  بطاقة  موؤخر�، 
500.000 طن �ضنويا من لفائف 
مبختلف  �حلديدية،  �الأ�ضالك 

�ملقا�ضات.
من  �ضابة  عاملة  يد  بف�ضل 
ومر�كز  �جلامعات  خريجي 
�ملهني وكذلك  �لتكوين 
�ملتقدمة،  �الإنتاج  تكنولوجيا 

�لقطرية  �جلز�ئرية  تطمح 
لل�ضلب �إىل �إنتاج مليوين طن من 
�لفوالذ �ضنوًيا )1.5 مليون طن 
و500.000  �لت�ضليح  حديد  من 
�الأ�ضالك  لفائف  من  طن 
�الإنتاجية  �حلديدية(. �لقدرة 
يف  �ضت�ضاهم  للمركب  �ل�ضخمة 
تغطية حاجيات �ل�ضوق �ملحلي 
من �حلديد يف �ملرحلة �الأوىل، 

على �أن يتم ت�ضدير �لفائ�س من 
�الإقليمية  �الأ�ضو�ق  �إىل  �الإنتاج 

و�لدولية يف �ملرحلة �لثانية.
 يجدر بالذكر، �أن مركب �حلديد 
�أ�س(  كيو،  )�أي،  بالرة  و�ل�ضلب 
�جلز�ئر  بني  �رض�كة  ثمرة  هو 
وفق  �إبر�مها  مت  و�لتي  وقطر، 
قاعدة )49/51(، وبا�ضتثمار بلغ 

�أزيد من 02 مليار دوالر.

ال�سركة اجلزائرية القطرية لل�سلب )اأي، كيو، اأ�س(

اإنت�ج 500 األف طن من لف�ئف الأ�سالك احلديدية �سنوي�

العا�سمة

توزيع اأزيد من 1600 
وحدة �سكنية 

�أم�س  م�ضاء  �أ�رضف 
�لد�خلية  وزير  �ل�ضبت 
و  �ملحلية  �جلماعات  و 
�ضالح  �لعمر�نية،  �لتهيئة 
و�يل  رفقة  �لدين دحمون، 

�جلز�ئر �لعا�ضمة 
على  �ضيودة،  �خلالق  عبد 
توزيع �أزيد من 1600 وحدة 
�لعمومي  ب�ضيغة  �ضكنية 
�الجتماعي  و  �الإيجاري 
منها  �ملو�طنني  على 
ح�ضة خ�ض�ضت ملتقاعدي 

و معطوبي و ذوي �حلقوق باجلي�س �لوطني �ل�ضعبي. 
و متت مر��ضم �لت�ضليم  بح�ضور �لوالة �ملنتدبني لـ 13 مقاطعة �إد�رية، 
ت�ضليم مفاتيح 1603 م�ضكن من بينها 1097 �ضكن عمومي �إيجاري و 506  
�إعادة  �ضكن �جتماعي  وذلك �ضمن �لعملية  25 من برنامج �لرتحيل و 
 19 �ل�ضكنات  هذه  من  �مل�ضتفيدين  بني  من  �جلز�ئر،و  لوالية  �الإ�ضكان 
عائلة من �لتن�ضيقية �لوطنية ملتقاعدي و معطوبي �جلي�س و �مل�ضطوبني 
و ذوي �حلقوق، و ياأتي ذلك »كا�ضتجابة لتعليمة �ل�ضلطات يف �ملر�فقة 
�الجتماعية لهذه �لفئة«، على حد قول بن نا�رض حمرز �ملكلف باالإعالم 

يف �ملكتب �لوالئي للتن�ضيقية.

�لوطني  للجي�س  مفرزة  �ضبطت 
عنا�رض  مع  بالتن�ضيق  �ل�ضعبي، 
�ل�ضبت  �أم�س  �لوطني،  �لدرك 
�لكيف  من  معتربة  كمية  بالبي�س، 
�ملعالج تقدر بخم�ضة قناطري كانت 
رباعية  مركبة  منت  على  حمملة 
�أم�س  به  �أفاد  ما  ح�ضب  �لدفع، 

�الأحد بيان لوز�رة �لدفاع �لوطني.

و�أو�ضح �مل�ضدر ذ�ته �أنه »يف �إطار 
حماربة �جلرمية �ملنظمة ويف �ضياق 
ل�ضد  �لهادفة  �ملتو��ضلة  �لعمليات 
�نت�ضار ظاهرة �الجتار باملخدر�ت 
مفرزة  �ضبطت  ببالدنا،  وتهريبها 
بالتن�ضيق  �ل�ضعبي،  �لوطني  للجي�س 
مع عنا�رض �لدرك �لوطني، يوم 27 

جويلية 

�لبي�س/ والية  ببو�ضمغون،   2019
�لكيف  من  �ضخمة  كمية  ن.ع.2، 
 )05( بخم�ضة  تقدر  �ملعالج 
منت  على  حمملة  كانت  قناطري 
جهة  من  �لدفع«.  رباعية  مركبة 
للجي�س  مفرزة  �ضبطت  �أخرى، 
رباعية  »مركبة  �ل�ضعبي  �لوطني 
من  �أكيا�س   )10( وع�رضة  �لدفع 

و�حلجارة  �لذهب  خام  خليط 
بربج باجي خمتار/ن.ع.6، يف حني 
بالقل،  �ل�ضو�حل  حر��س  �ضبط 
ع�رض  �أحد  �ضكيكدة/ن.ع.5،  والية 
وخم�س  �أك�ضجني  قارورة   )11(
ومعد�ت  غط�س  بدالت   )05(
�ملحظور  و�ل�ضيد  للغط�س  �أخرى 

للمرجان«، ي�ضيف �لبيان.)و�ج(

البي�س

 �سبط 5 قن�طري من الكيف املع�لج 

غابات بوقرة حترتق
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املحلل ال�سيا�سي حممد بو�سياف »للو�سط«:

خالد نزار مرتبك وخائف من امل�ساءلة
.          دعوات املجل�س التاأ�سي�سي مناورة للحفاظ على املكا�سب  

.          جللو�س على طاولة احلوار واللتزام مبخرجاته هو بداية احلل

اعترب املحلل ال�سيا�سي حممد بو�سياف يف حوار خ�س به »الو�سط« باأن قائد الأركان ال�سابق خالد نزار وت�سريحاته 
يف اجتاه قائد الأركان احلايل لي�ست بريئة وتنم عن تخوفات من امل�ساءلة عن جتاوزات يعاقب عليها القانون تورط 

فيها بع�س من اأدار الع�سرية ال�سوداء وغطت عنها اأنظمة �سيا�سية تعاقبت، م�سريا باأن النتقادات التي طالت 
تن�سيب  جلنة احلوار و الو�ساطة  حماولة لهدم كل جهد من �ساأنه اإنهاء الأزمة

حاورته: اإميان لوا�س

 
جلنة  على  تعليقك  ما  بداية، 

احلوار والو�ساطة ؟
الثاين  امل�شهد  هي  احلوار   جلنة 
الرئا�شية  االنتخابات  امتحان  يف 
اجلزائريني  كل  اإليها  يتطلع  التي 
منذ  البالد  تعي�شها   التي  الإنهاء 
يف  البلد   تتهدد  والتي  فيفري   22
يغايل  اأن  لعاقل  ولي�س   ، ا�شتقراره 
يف تقييمها ومبعايري مثالية قد توؤول 
بها اإىل الف�شل ، فهي يف كل االأحوال 
املجتمعي  احلوار  خمرجات  اأحد 
 6 قرابة  منذ  الفاعلني  بني  الدائر 
اإىل  تفتقد  جهة  من  فهي   ، اأ�شهر 
خمافة  الثقيلة  واالأ�شماء  الوهج 
يرتتب  وما  الزعامة  اأ�رس  يف  الوقوع 
نف�شية  واعتبارات  مكابرة  من  عليه 
اأكرث عند التعاطي  قد تعقد امل�شهد 
مع التفا�شيل ال�شيا�شية، و يف املقابل 
تعك�س اخلربة امليدانية على اأكرث من 
م�شتوى موؤ�ش�شاتية د�شتورية ، نقابية، 
علمية وهي من رحم احلراك ال�شعبي 
ونخبته ، �شحيح اأن االنتقادات طالتها 
وتعمل على اإف�شالها ب�شبب التوجهات 
اأو   ، منت�شبيها  لبع�س  االإيديولوجية 
بحجة اأنها  قبلت التحاور مع الباءات 
التي كانت تطالب هي بذهابها ، لكن 
اأمام  الطريق  وقطع  املطالب  عقلنة 
بع�س  ت�شعى  التي  اجلزر  عمليات 
 العملية  الإفراغ  اإحداثها  االأطراف 
كل  وهدم  حمتواها  من  ال�شيا�شية 

يقت�شي  االأزمة  اإنهاء  �شانه  من  جهد 
ذات  احلوار  جل�شات  تنطلق  اأن 
االكرتاث  دون  املحددة  املهمة 
كثريا مبا يقوله املخوفون اإن مل نقل 

املرجفون .
 

الدميقراطي  البديل  قوى 
املجل�س  اإىل  دعوتها  جددت 
النتقالية،  واملرحلة  التاأ�سي�سي 

هل تتفق مع هذا الطرح؟
باملطالب  الت�شبث  اأن  نفهم  قد 
التعجيزية التي يحر�س عليها كل من 
االأفافا�س واالأر�شيدي اللذين يوهمان 
اأنهما  اجلزائريني  من  الكثريين 
املناطق  من  منطقة  م�شري  يرتهنان 
اجلزائرية ويعربان دون وجل عن ذلك 
�شكل  ،هو  ال�شيا�شية  خطاباتهم  يف 
موؤ�ش�شات  على  ال�شغط  اأ�شكال  من 
الدولة من اأجل متكينهما خارج اللعبة 
 ، االنتخابية  واألياتها  الدميقراطية 
بالرغم  ال�شيا�شي  االبتزاز  وممار�شة 
ال�شيا�شية  روافدهم  تواجد  من 
مفا�شل  يف  واالدارية  واملدنية 
موؤ�ش�شاتها  وعموم  اجلزائرية  الدولة 
، هذا دون اعتبار ارتباطاتهم الفكرية 
ما  غري  وا�شلوب  بنمط  واحلياتية 
الثائر  اجلزائري  ال�شعب  اإليه  يتطلع 
وعليه   ، ال�شعبي  احلراك  ميادين  يف 
فال ميكن اعتبار مثل هذه املواعيد 
التي ي�رسبها يف كل مرة ومنها التفاف 
مناورات  اال  املزعوم  ال�شيا�شي 
مكا�شب  ما  على  للحفاظ  �شيا�شية 
اأ�ش�س لها نظام الريع والف�شاد البائد

 
عني  ندوة  م�سري  باأن  تظن  األ 
بنيان �ستلحق باأر�سية مزفران؟
اإطار  يف  تدخل  البنيان  عني  ندوة 
ف�شله  ميكن  ال  �شامل  وطني  م�شار 
جتريها  التي  اللقاءات  بقية  عن 
الفعاليات ال�شيا�شية واملدنية، والتي 
نحو  ال�شعي  يف  جمملها  يف  ت�شب 
ايجاد حل لالزمة اجلزائرية، فمجرد 
احلل  طبيعة  حول  واالتفاق  قبول 
االنتخابات  اىل  والذهاب  الد�شتوري 
هو يف حد ذاته اجناز �شيا�شي وتقدم 
�شبطها  تفا�شيل ميكن  الباقي  نحوه 
�شتبا�رسها  التي  احلوار  لقاءات  يف 
اذا  فهي   ، االيام  قادم  يف  الرئا�شة 
نحو  تت�شارع  خطوات  �شمن  خطوة 
وال  اجلزائر  انقاذ  هو  واحد  هدف 
اجلهود  جتاهل  حال  باأي  ميكن 
والوثائق التي قدمت يف هذا االطار

 
النقاط  من  العديد  برزت 
لل�سطح املتعلقة بالتوازن املدين 
تقيمون  كيف  الع�سكري،   -
الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  مرافقة 
دعم  على  تاأكيدها  اإثر  خا�سة 
اخلا�س  �سالح  بن  خطاب 

احلوار؟
 ثنائية  التوازن املدين والع�شكري يف 
احلياة ال�شيا�شية اجلزائرية يكاد يكون 
ناظما لها فمنذ اأيام احلركة الوطنية 
اإبان  وت�شاعدت  تطرح  وامل�شالة 
الثورة وبعدها فلي�س غريبا اأن تطفو 
اإىل ال�شطح من جديد ، فالكل يعرف 

الع�شكرية  ب�شلوع املوؤ�ش�شة  ويعرتف 
 ، اجلزائري  ال�شيا�شي  ال�شاأن  يف 
احلياة  بعيد عن  اجلي�س  باأن  والقول 
ال�شيا�شية هو من باب تر�شيخ الثقافة 
املدنية وت�شجيع املدنيني على اأخذ 
بعيدا  احللول  وبحث  املبادرة  زمام 
ينا�شدها  التي  اجلي�س  موؤ�ش�شة  عن 
هذا الطرف اأو ذاك من اأجل التدخل 
يعمل  املرة  هذه  اجلي�س  اأن  اأظن   ،
على تنقية االأجواء للمدنيني ، وقطع 
القدمي  النظام  الطريق على عنا�رس 
وتلطخت  اأياديهم  ت�شوهت  ممن 
بطونهم  وامتالأت  اجلزائريني  بدماء 
ال�شلطة  فم�شكلة   ، حق  دون  باأموال 
الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  توؤرق  باتت 
و�شارت تنا�شد النخب وتدعوهم اإىل 

االنخراط يف م�شارات احلل .
 

تعدد  تقراأ  زاوية  اأي  من 
املبادرات ال�سيا�سية للخروج من 

الأزمة؟
تتكامل  املبادرات  جممل  اأن   اأظن 
حوارات  وهي   ، وتتفاعل  بينها  فيما 
اأجل  من  ثار  ب�شعب  تليق  جمتمعية 
املبادرات  وهذه   ، اإرادته  ا�شتعادة 
والرت�شيد  العقلنة  من  حالة  هي 
واأنينه  و�رسخاته  ال�شارع  ل�شعارات 
من  و�شقلها  املبادرات  هذه  اإدارة   ،
وتلبية  ال�شعب  تطلعات  حتقيق  اأجل 
ال�شدا�شي  الفريق  مهمة  طموحاته 
 ، احلل  قاطرة  يكون  اأن  قبل  الذي 
اإذ  عاتقه  على  �شيكون  الثقل  وكل 
يجب عليه اإقناع هذه الكتل القيادية 

ليت�شكل  وتروي�س مطالبها  املختلفة 
املهمة  االأقل يف  على  وطني  اإجماع 
هنا  واملق�شود  بها  كلفوا  التي 
دون  ونزيهة  حرة  انتخابات  اإقامة 
الدولة وهيكلها  امل�شا�س مبوؤ�ش�شات 
م�شاألة  االإيديولوجية  فاالختالفات   ،
طبيعية يجب التعامل معها من خالل 
التمثيل  و  احلقوق  �شمان  معياري 
عرب  اإال  ذلك  يح�شل  وال  ال�شعبي 
د�شتور يحرتمه اجلميع و االنتخابات 
الذي  امليزان  هي  والنزيهة  احلرة 
النقا�س  وترفع  تكتل حقه  كل  يعطي 
ال�شيا�شي اإىل موؤ�ش�شات الدولة بعيدا 

عن ال�شارع .
 

الت�سريحات  على  تعليقك  ما 
الأخرية خلالد نزار �سد قائد 

الأركان؟
ال�شابق  االأركان  قائد  تلميحات 
وت�رسيحاته يف اجتاه قائد االأركان 
عن  وتنمو  بريئة  لي�شت  احلايل 
دماء  على  امل�شائلة  من  تخوفات 
ورمبا  �شاعت،  وم�شالح  �شالت 
القانون  عليها  يعاقب  جتاوزات 
تورط فيها بع�س من اأدار الع�رسية 
اأنظمة  عنها  وغطت  ال�شوداء 
عن  فاحلديث  تعاقبت،  �شيا�شية 
م�شري  وربط  الدولية  املحاكم 
هو  اآنذاك  القرار  يف  اجلميع 
على  لكن  والردع،  للدفاع  حماولة 
ما يبدوا فان ال�شيف قد �شبق وحان 
وقت احل�شاب رغم كل الوجع الذي 

اأبناء  من  جديد  فجيل  �شيحدثه، 
اأبناء  وهم  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 
االأزمة  يف  طرفا  يكن  مل  ال�شعب، 

ومل تتلطخ اأياديه.
 

من  للخروج  احللول  ماهي 
الأزمة؟

احللول كما اأراها هي، اأوال االإميان 
باجلزائر موحدة رغم التنوع الثقايف 
اإىل  جتر  مغامرة  كل  عن  والبعد 
واالجنازات  باملكا�شب  امل�شا�س 
واحلر�س على البناء عليها وتثمينها 
يكمن يف  تاأكيد  وبكل  االأزمة  ، حل 
احلوار واال�شتعداد للنقا�س بعيد عن 
اإىل  فاجللو�س   ، امل�شبقة  ال�رسوط 
وااللتزام مبخرجاته  احلوار  طاولة 
هو بداية احلل ، ثم ال�رسوع يف بناء 
مبوؤ�ش�شة  بداية  �رسعية  موؤ�ش�شات 
ال�شيا�شية  اللعبة  مفتاح  الرئا�شة 
القيام  ميكنها  والتي  اجلزائر  يف 
تلبي  التي  الد�شتورية  بالتعديالت 
اأنف�شهم  ي�شفون  من  تخوفات 
)موؤ�ش�شة  ميكنها  والتي  باالأقلية، 
الرئا�شة ( حماية الدولة وم�شاحلها 
وا�شتكمال م�شار االإ�شالح ومكافحة 
الف�شاد ، وتنقية البيئة ال�شيا�شية من 
حياد  و�شمان  الفا�شدين  ت�شلط 
التنمية  م�شارات  لت�شتعيد  االإدارة 
طريق  ر�شم  يف  وت�رسع  اأنفا�شها 
وتنويع  للنفط  التبعية  من  اخلروج 
رفاه  يخدم  مبا  الوطني  االقت�شاد 

ملواطن اجلزائري.

رجوع و�سيك لأنور مالك وح�سني هارون 

اجلرنال  وهروب  النقيب  عودة 
يعود النقيب  الفار من النظام 
اإىل  �شو�شان  اأحمد  ال�شابق 
املتوقع  من  حيث   ، اجلزائر 
اأن ين�شط اليوم ندوة �شحافية 
يجري  فيما   ، باجلزائر 
عودة  عن  اأي�شا  احلديث 
ال�شحايف و النا�شط ال�شيا�شي 
، ح�شب ما �رسح  اأنور مالك 
تاأتي  حيث   ، االأخري  هذا  به 
النقيب  خا�شة  هاته  عودته 
�شو�شان بعد اأن كان فارا من 
منذ  وكان  ال�شابق.  النظام 
احلديث  جرى  �شابقة  اأيام 
عن عودة النقيب الفار اأحمد 
�شو�شان املعروف بت�رسيحاته 
النظام  رموز  �شد  اخلطرية 
نف�شه  اأعترب  الذي  و  ال�شابق 
قد  وكان  �شحاياه،  اإحدى 
من  الكثري  ك�شف  يف  ا�شتمر 
جرت  التي  اخلطرية  االأمور 

يف الفرتة ال�شابقة .
ومن املنتظر بعد تاأكد عودة 
�شو�شان  اأحمد  الفار  النقيب 
عودة ال�شابط ح�شني هارون 
نف�س  يحمالن  اأنهما  مبا   ،
التهم وكانا هاربني من رموز 

النظام ال�شابق.
الفار  ال�شابط  عودة  ويدل 
اأر�س  اىل  �شو�شان  اأحمد 
�شنوات  هروبه  منذ  الوطن 

زوال  عن   ، الت�شعينات 
اأنه  خا�شة   ، هربه  م�شببات 
جرناالت  �شد  كان  لطاملا 
خالد  غرار  على  الت�شعينات 
و   ، توفيق  اجلرنال  و  نزار 

اجلرنال عثمان طرطاق .
دخول  على  ذلك  يدل  كما 
 ، جديدة  مرحلة  اجلزائر 
الذي  �شو�شان  اأن  خا�شة 
االأحداث  يتابع  كان  لطاملا 
الوطنية يف اجلزائر ، ولطاملا 
�شاهم عرب مداخلته يف حتليل 
الو�شع ال�شيا�شي يف اجلزائر 
و ال�رساعات الدائرة ، وكانت 
مداخالته نوعا ما متزنة ومل 
يف  تقدح  اأو  اجلزائر  مت�س 
بع�س  غرار  على  االأ�شخا�س 
يف  املوجودة  ال�شخ�شيات 
ال�شغل  كانت  التي  و  اجلزائر 
التهجم على  لها هو  ال�شاغل 
وفق  اجلزائري  النظام  رموز 

اأجندات جمهولة .
�شو�شان  احمد  النقيب  عودة 
الدالالت  من  العديد  يعطي 
فعلي  تغري  عن  و   ، الكثرية 
 ، اجلزائر  يف  االأو�شاع  يف 
ال�شيما و اأن هذين االأخريين 
من  كانا  هارون  و  �شو�شان 
خانة  يف  املو�شوعني  اأ�شد 
ومن   ، اخلطريين  الهاربني 

من  عليهم  املغ�شوب  اأ�شد 
النظام ال�شابق .

ال�شحايف اأنور مالك هو االآخر 
�رسح يف اإحدى تغريداته عن 
عودة قريبة اإىل اجلزائر ، ما 
يدل عن تغيريات يف �شيء ما 
، هذا ال�شحايف الذي كان هو 
االآخر مثريا للجدل ومعروفا 
حتليله  و  القوية  مبداخالته 

للو�شع يف اجلزائر .
النقيب  عودة  وتتزامن 
 ، للجدل  املثري  �شو�شان 
حول  االإعالمية  ال�شجة  مع 
نزار  خالد  املتقاعد  اللواء 
مغادرته  عن  احلديث  و 
هروبه  باالأحرى  اأو  اجلزائر 
تغريدات  عن  احلديث  و   ،
نفيها  يتم  ومل  اإليه  من�شوبة 
عائلته  وال  نزار  خالد  من 
اإطار  هذه يف  تدخل  فيما   ،
التي  العجيبة  املفارقات 
ال�شارع  ينتظرها  يكن  مل 
يعود  �شو�شان   ، اجلزائري 
اىل اأر�س الوطن ، واجلرنال 
الوطن  يغادر  نزار  خالد 
مديرا  يتواجد  فيما   ،
ال�شابقان  املخابرات 
اجلرنال  و  توفيق  اجلرنال 

طرطاق يف ال�شجن .
ع�سام بوربيع

جمعية العلماء امل�سلمني 

الوطني احلوار  لإدارة  جديدة  �سخ�سيات  اقرتاح 
العلماء  جمعية  اقرتحت 
وطنية  �شخ�شيات  امل�شلمني 
الذي  الوطني  احلوار  الإدارة 
الدولة  رئي�س  بن  اإليه  دعا 
عبد القادر بن �شالح، للخروج 
التي  ال�شيا�شية  االأزمة  من 
تعي�شها البالد منذ 22 فيفري 

املا�شي.
 « للجمعية  البيان  واأو�شح 
الذي  ال�شيا�شي  للو�شع  نظرا 
فيفري  البالد منذ 22  تعي�شه 
املبادرات  واأمام  املا�شي، 

التي  واملقرتحات  العديدة 
خمتلفة،  جهات  من  قدمت 
ونظرا اإىل اأن االإجماع مل يتم 
مبادرة  اأية  حول  االن  حتى 
من  وحر�شا  املبادرات،  من 
التوافق  اإيجاد  على  اجلمعية 
حول  اجلميع،  بني  املمكن 
التي  ال�شخ�شيات  بع�س 
والتجربة  بالكفاءة  تتمتع 
قائمة  قدمنا  وامل�شداقية، 
بع�س ال�شخ�شيات التي تتميز 
بعدم التحزب، وعدم االنتماء 

ال�شيق، بجميع مكوناته ».
اجلمعية  واقرتحت 
الإدارة  التالية  ال�شخ�شيات 
ال�شابق  الوزير   « احلوار 
االإبراهيمي،  طالب  اأحمد 
العزيز  عبد  ال�شابق  الوزير 
ال�شابق  رئي�س  رحابي، 
الوطني  ال�شعبي  للمجل�س 
جمعية  رئي�س  يون�س،  كرمي 
العلماء امل�شلمني عبد الرزاق 
ق�شوم، الداعية حممد الهادي 
بن  ر�شيد  اجلرنال  ح�شني، 

م�شطفى  املحامي  يل�س، 
الك�شافة  قائد  بو�شا�شي، 
�رسيف  �شابقا  االإ�شالمية 
فاطمة  املحامية  قطو�س، 
االأ�شتاذ  براهم،  بن  الزهرة 
ال�شابق  الوزر  حكيمي،  �شالح 
علي بن حممد، االإطار اأحمد 
ال�شعيد  االإطار  نعمان،  بن 
ال�شعيد  الداعية  بو�شعري، 
بويزري، احلقوقية �شامية بن 

قوية ».
اإميان .ل

دعت اإىل تفعيل اإجراءات التهدئة

بها لاللتحاق  �سخ�سية   23 تدعو  احلوار  جلنة 
الوطنية  الهيئة  ت�شتبعد  مل 
تو�شيع  الو�شاطة  للحوارو 
والتحاق  اللجنة  ت�شكيلة 
 داعية  اأخرى،  �شخ�شيات 
ال�شلطات العمومية لال�شتجابة 
ب�شاأن  عليه  االتفاق  مت  ملا 

اإجراءات التهدئة والتطمني.
للحوار  الوطنية  الهيئة  اأكدت 
لها  بيان  خالل  من  والو�شاطة 
باأنها جلنة غري حكومية ال تقوم 
�شتة  من  تتكون  االق�شاء،  على 
الدولة  عن  م�شتقلة  �شخ�شيات 

وكذا  املختلفة  واأجهزتها 
احلراك، غري م�شتبعدة تو�شيع 
الهيئة بقرار منها ويتم  ت�شكيل 
كما  بذلك،  العام  الراأي  اإعالم 
اتخاذ  جمال  يف  �شيدة  اأنها 
من  تدخل  اأي  وبدون  قراراتها 

اأية جهة.
ودعت الهيئة الوطنية للو�شاطة 
�شخ�شية   23 الوطني  واحلوار 
االإبراهيمي  طالب  بينها  من 
وحمرو�س وبن بيتور، لالن�شمام 
منها  اإ�شتجابة  �شفوفها،  اإىل 

احلراك  احلراك  ملطالب 
الـ23،  جمعته  يف  ال�شعبي 
�شمان  وبهدف   « مو�شحة 
 ثم  الوطني،  احلوار  اإجناح 
ال�شخ�شيات،  من  العديد  دعوة 
وطني،  بعد  ذات  بع�شها 
والعمل  ل�شفوفها  لالن�شمام 
وخمارج  حلول  الإيجاد  �شويا 

لالأزمة الراهن«.
وت�شمنت قائمة املدعوين من 
طرف هيئة كرمي يون�س اأ�شماء 
مولود حمرو�س، واأحمد طالب 

بيتور،  بن  واأحمد  االإبراهيمي، 
املجاهدتني جميلة  اإىل جانب 
مهيدي،  بن  وظريفة  بوحريد 
احلقوقي  اإىل  باالإ�شافة 
واملحامي م�شطفى بو�شا�شي.
بجميع  الهيئة  قررت  وقد 
اأع�شاءها اإ�شافة ال�شاب حممد 
يا�شني بوخنيفر، الذي يعترب من 
ع�شويتها،  اإىل  احلراك  �شباب 
اأع�شاء  عدد  يرتفع  وبذلك 

الهيئة اإىل �شبعة اأع�شاء.
اإميان لوا�س 
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ال�سيا�سية  التجاذبات  وفيما يخ�ص  
لعقاب  حممد  قال  احلوار   حول 
الإذاعة  مللتيمديا  حوار  يف 
العدم  اإىل  و�سلت  اأنها   اجلزائرية  
للحوار  قبول  العموم  على  وهناك 
ال�سيا�سية  الأحزاب  -�سواء من قبل 
وفعاليات  الإ�سالمية  والك�سافة 
جمعية  وحتى  املدين  املجتمع 
قد  كانت  التي  امل�سلمني  العلماء 
مرحلة  اإىل  �سابق  وقت  يف  دعت 
انتقالية اأ�سبحت الآن �سدها- عدا 
للحوار  �رشوطا  حددوا  بع�سهم  اأن 
النتخابات  تنظيم  اإىل  والو�سول 

الرئا�سية .
واقرتح لعقاب اأن يكون النقا�ص مبنيا  
يف نقطتني اأو ثالثة حتى ل يت�سعب 
احلوار وتتعلق النقطة الأوىل باإن�ساء 
�سلطة لتنظيم النتخابات من مرحلة 
القوائم النتخابية اإىل غاية الإعالن 
هناك  تكون  حيث  النتائج  عن 
الب�ساط  ت�سحب  م�سغرة  حكومة 
اللجنة  وهذه  بدوي  حكومة  من 
وطنيا  فرعا  لها  ين�سب  اأن  يجب 
بلدي  فرع  و1541  ولئي  فرع  و48 
ل�سمان نزاهة و�سفافية النتخابات 

، م�سيفا اأن النقطة الثانية لها �سلة 
املتعلقة  �رشوط  بع�ص  بتعديل 
منها  فقط  الرئا�سية  بالنتخابات 
قانون  من   139 املادة  تعديل 
البند13 املتعلق  النتخابات خا�سة 
ب�رشوط  الرت�سح ف�رشط 10 �سنوات 
من الإقامة يف اجلزائر ل معنى له 
اتفقت  واذا  ذاته  املتحدث  ح�سب 
جلنة احلوار على تعديل هذه املادة 
يعني بال�رشورة تعديل املادة 87 من 
الربملان  اأرباع   3 وباإمكان  الد�ستور 
، هذا وميكن  بذلك  القيام  بغرفيته 
 145 املادة  تعديل  عن  احلديث 

املرت�سح  جمع  ب�رشورة  واملتعلقة 
املواطنني   لدى  توقيع  الف  لـ60 
الأمر  هذا  اأن  لعقاب  اعترب  ،حيث 
ل مربر له ويدخل يف باب العراقيل 

والبريوقراطية.
عن  اجلزائري  الأكادميي  وحتدث 
حلول  لنتهاج  الدعوات  كل  ف�سل 
جمل�ص  ...وان�ساء  د�ستورية  غري 
يف  حتمل  فيدرايل  وحكم  تاأ�سي�سي 
تع�سف  قد  خطرية  افكارا  طياتها 
الأزمة  حلل  الدعوات  وعن  ببالدنا 
من خالل انتهاج حلول غري د�ستورية  
كو�سع جمل�ص تاأ�سي�سي واتباع حكم 

على  لعقاب  الدكتور  اأكد  فيدرايل 
�سقطت  التي  الدعوات  هذه  ف�سل 
كلها يف املاء-على حد تعبريه- بعد 
وذلك  ال�سابق  يف  قوية  كانت  اأن 
يدرك  يكن  مل  ال�سعب  اأن  ب�سبب 
بداأ  فعندما  الدعوات  هذه  خفايا 
حول  والإعالمي  ال�سيا�سي  النقا�ص 
هذه الق�سايا اأدرك اجلزائريون انها 
مغامرة غري م�سمونة وتيقن من انه 
ل منا�ص من خيار احلوار والذهاب 

نحو النتخابات حلل الأزمة.
لدعوات  املتحدث  ذات  وتطرق 
واحلكم  التاأ�سي�سي  املجل�ص 
الفيدرايل هي نوع من املطبات يف 
رفعها  التي  احلقيقية  املبادئ  وجه 
ال�سيا�سية وحتمل  واحللول  احلراك 
تع�سف  قد  خماطر  طياتها  يف 
بالقول  م�سريا  اجلزائرية،  بالدولة 
تاأ�سي�سي  جمل�ص  عن  نتكلم  »ملا 
مبادئ  عدة  حول  النقا�ص  �سيكون 
والدين  واللغة  الهوية  منها  اأ�سا�سية 
والراية الوطنية ول نعرتف باأن هناك 
دولة اأ�سال وهذا اأمر خطري ونف�ص 
الفيدرايل  للحكم  بالن�سبة  ال�سيء 
الذي �سينجر عنه تق�سيم البالد اإىل 
بحرب  تنتهي  قد  والتي  فيدراليات 

اأهلية نحن يف غنى عنها«.

الدكتور حممد لعقاب

  جناح احلوار مرهون بعودة امل�سار االنتخابي 
 اأكد  الأ�ستاذ اجلامعي الدكتور حممد لعقاب  اأنه ل خيار للجزائر وللحراك احلقيقي اإل يف جناح احلوار 

والعودة اإىل امل�سار النتخابي من خالل التفاق على اإن�ساء جلنة لتنظيم النتخابات وتعديل بع�س 
ال�سروط املتعلقة بال�ستحقاقات الرئا�سية فقط  ، م�سريا اإىل اأن ف�سل كل الدعوات لنتهاج حلول غري 

د�ستورية والتي مل تعد مطروحة اأ�سال يف ال�ساحة ال�سيا�سية .

ديوان مكافحة الف�ساد 

التحقيق يف تكاليف من�ساآت اإدارية ا�ستهلكت �سعف قيمتها  
اأن الديوان  ك�سفت م�سادر ر�سمية 
قد  الف�ساد  ملكافحة  الوطني 
حول  كربى  حتقيقات  اأطلق 
الع�رشات  اجناز  وتكاليف  طريقة 
وال�سكنية  الإدارية  امل�ساريع  من 
والتي  املا�سية  الع�رشية  خالل 
غري  بطريقة  متت   اأنها  تبني 
مطابقة للقانون ومت فيها  الن�سب 
وا�ستنزاف  اجلزائرية  الدولة  على 
خا�سة   ، الدينارات   من  املاليري 
غري  بطريقة  اأقيم  بع�سها  اأن   و 

قانونية ويف مواقع خطرية .
من  اأن  امل�سادر  ذات  واأكدت 
حوايل  املعنية  امل�ساريع  بني 
من  والعديد  م�ست�سفيات   05
ال�سحة  لقطاع  التابعة  املن�ساآت 
اأ�سعاف  كلفت   اأنها  تبني  والتي 

قيمتها احلقيقية كما مت جتهيزها 
اإقامة  ومت  مطابقة  غري  مبعدات 
و�سنابري  باأنابيب  لالأك�سجني  ربط 
خطرا  ي�سكل  ما  مطابقة   غري 
قطاع  ويف   ، املواطن  �سحة  على 
التحقيق  يجري  العايل  التعليم 
من  والع�رشات  جامعات   07 يف 
اإقامة  و13  التو�سعية  املن�ساآت 
مواقع  يف  اأقيم  بع�سها  جامعية  
احلماية  م�سالح  رف�ست  خطرة  
كما   ، عليها  امل�سادقة  املدنية 
من  املئات  التحقيقات  �سملت 
الداخلية  لوزارة  التابعة  امل�ساريع 
كالدوائر  اإدارية  مقرات  من  
التنفيذية  واملديريات  والبلديات  
التي بع�سها كلفت  ما ميكنه اجناز 
مع  حدث  مثلما  �سكن   50الف 

ومقر   ، تلم�سان  ولية  وايل  ديوان 
ولية الطارف ، يف حني جند كذلك 
املئات من املدار�ص واملتو�سطات 
التابعة  واملطاعم  والثانويات 
اأن  والتي  الوطنية   الرتبية  لوزارة 
العديد منها  اأجنز مببالغ م�ساعفة  
وجهز اأي�سا بنف�ص املبالغ كما يتم 
 ، فيها  املرورية  ال�سالمة  احرتام 
يف حني اأن الطامة الكربى يتحملها 
العمومية   الأ�سغال  قطاعات  
 60 اأن  بحكم   ، وال�سكن  والنقل 
باملائة من امل�ساريع غري مكتملة  
متاما  خمالفة  منها  املنجزة  وان 

لدفاتر ال�رشوط  .
عمليات  اكرب  �سجلت  جانب  من 
موؤ�س�سات  خالل  من  الن�سب 
عددها  يتجاوز  ل  التي  املراقبة 

ال07  الوطني  امل�ستوى  على 
على   اأ�رشفت  التي  موؤ�س�سات 
والدرا�سات  التقنية  املراقبة 
نف�ص  ا�ستعملت  حيث   ، التقييمية 
الدرا�سة على العديد من امل�ساريع 
املطابقة لكنها تلقت  مبالغ كربى 
درا�سة  وكاأنها  م�رشوع   كل  عن 
جديدة وهو ما كلف ميزاين الدولة 
احتيالية  بطريقة  كربى   خ�سائر 
اإطارات  تواطوؤ  تبني  وقد  هذا   ،
هذه  �سمن  الدولة  يف  �سامية 
يتقدمهم وزراء  ومدراء  ال�سبكات 
الذين  وولة  بالوزارات  مركزيون 
هذا  عن  م�ساءلتهم   املنتظر  من 
قنبلة  يعد  الذي  ال�سائك  امللف 

موقوتة يف الف�ساد .
م.ب

اأم�ص  للتغيري،  املدين  املنتدى  دعا 
الأحد، مل�ساندة هيئة احلوار الوطني 
التي  الأزمة  من  للخروج  م�سعاها  يف 
دعمها  مقرتحا  البالد،  بها  متر 

ب�سخ�سيات و خرباء اآخرين.  
واأو�سح املنتدى يف بيان له، اأن »هيئة 
وت�سيري  اإدارة  الوطني مهمتها  احلوار 
ونقرتح  املعنية  الأطراف  بني  احلوار 
وخرباء  اأخرى  ب�سخ�سيات  دعمها 
م�سريا  م�سعاها«،  يف  وم�ساندتها 
احلراك  »ل متثل  الهيئة  هذه  اأن  اإىل 
ر�سمية  ناطقة  ولي�ست  ال�سعب  ول 

با�سمه«.
للتغيري  املدين  املنتدى  وطالب 
باإجراءات  احلالية  ال�سلطة  بـ«التزام 
القيود  رفع  والثقة من خالل  التهدئة 
وامل�سريات  احلراك  على  والت�سييق 
�سجناء  كل  �رشاح  اإطالق  ال�سلمية، 
ال�سيا�سي،  الراأي  ومعتقلي  احلراك 
و�سائل  الت�سييق على  اأ�سكال  كل  رفع 

الإعالم، رفع الت�سييق على امل�ساحات 
العمومية وذهاب احلكومة«.

ينبغي  احلوار  اأن  املنتدى  واعترب 
�سخ�سيات  تديره  »م�ستقال  يكون  اأن 
وا�سعة  وب�سالحيات  ر�سمي  بتكليف 
ال�سابق  النظام  مع  القطيعة  وميثل 
والأطراف املعنية به هي ال�سعب بكل 
اأطيافه وال�سلطة احلالية لي�ست طرفا 
الرئا�سة  موؤ�س�سة  ذلك  يف  مبا  فيه 

واجلي�ص الوطني ال�سعبي«.
»ندوة  عقد  املنتدى  يقرتح  كما 
التي  الت�ساور  جولت  بعد  وطنية«، 
بهدف  وذلك  الهيئة،  �ستنظمها 
وخمرجات  قرارات  على  »امل�سادقة 
الأطراف  كل  تلتزم  اأن  على  احلوار، 
القرارات  هذه  بتنفيذ  املتحاورة 
كما  لها،  ال�سامن  هو  ال�سعب  ويكون 
دون  بتنفيذها  احلالية  ال�سلطة  تلتزم 

الطعن اأو التدخل فيها«. 
م.�س

املنتدى املدين للتغيري
 يدعو مل�ساندة هيئة احلوار و 

تو�سيع ت�سكيلتها 

10 وليات معنية بالف�ساد
التحقيق يف ت�سيري قطاع ال�سباب 

والريا�سة يف عهد ولد علي
حتقيقات   الأمن  م�سالح  با�رشت 
ال�سباب  قطاع  ت�سيري  يف  معمقة 
الأ�سبق   الوزير  عهد  يف  والريا�سة 
عرف  ما  ب�سبب  علي   ولد  الهادي 
ا�ستهلكت  التي  الف�ساد  بق�سايا 
يف  الدولة  ميزانية  من  املاليري 
م�ساريع ريا�سية  ودعم  فرق موجودة 

على الوثائق فقط.
امل�ستوى  رفيع  اأمني  م�سدر  وح�سب 
وليات    10 �ست�سمل  التحقيقات   فاأن 
مالية  مبالغ  من  ا�ستفادت  التي  كربى 
وهران  من  كل  تتقدمهم  هامة  
 ، عنابة   ، وزو  تيزي   ، غرداية   ،
هذا   ... تلم�سان   ، العا�سمة  اجلزائر 
اجناز  تكاليف  التحقيقات  و�ستم�ص 
الكربى   الريا�سية  امل�ساريع  بع�ص 
اأن  تبني  والتي  املالعب   غرار  على 
�سفقاتها قدمت بطريقة غري �رشعية 
عن  ناهيك   ، م�ساعفة  ومببالغ  

متويل  تظاهرات  ريا�سية  حم�سوبة 
على  الوزير ولد علي ومتت بطريقة 
غري  قانونية ، كما مت اكت�ساف �سب 
دون  لأ�سخا�ص  وم�ساعدات   اأموال 
تربير ، بالإ�سافة  اإىل تقدم دعم مايل 
ورابطات  لأندية   مالية  وم�ساعدات  
اأنها  تبني  حيث   ، تن�سط  ل  ريا�سية  
عالقات  لهم  لأ�سخا�ص  حولت 
مبا�رشة مع وزير ال�سباب والريا�سة.، 
وتبديد  اختال�ص  يعترب  الذي   الأمر 

لالأموال العمومية .
هذا ومن املنتظر ال�ستماع اإىل عدة 
بالوليات  تنفيذيني  ومدراء  اإطارات 
�رشكاء  ب�سفتهم  بالتحقيق  املعنية 
اإهدار  يف  ت�سببت  التي  اجلرمية  يف 
ماليري الدينارات بطرق غري �رشعية  
وعن طريق عمليات الن�سب والحتيال 

والتدلي�ص .
حممد .ب

لوزارة الـدفـــاع الـوطـنـي
توا�سل ت�سوية و�سعية 

املواطنني فوق ثالثني �سنة 

البويرة
العثور على جثة يف غابة

 "�سيدي �سادق"

تعلن وزارة الدفاع الوطني باأن ت�سوية 
الوطنية،  اخلدمة  جتاه  الو�سعية 
ثالثني  البالغني  باملواطنني  املتعلقة 
 31 غاية  اإىل  فوق  فما  �سنة   )30(
�سنة  املولودين  اأي   ،2014 دي�سمرب 
ظروف  يف  تتوا�سل  قبل،  وما   1984

جيدة.
بهذا ال�سدد ومنذ بداية هذه العملية 
ارتفع   ،2019 مار�ص   31 غاية  واإىل 
من  ا�ستفادوا  الذين  املواطنني  عدد 
الإجراءات الرئا�سية اإىل مائتان وثالثة 
وت�سعة  مائة  وخم�ص  األف  و�ستون 
من  مواطنا،   )263.579( و�سبعون 
وثمانية  و�سبعمائة  اآلف  ثالثة  بينهم 
باخلارج.  مقيما   )3.768( و�ستون 

ويف  الإجراءات  هذه  نف�ص  اإطار  ويف 
نف�ص الفرتة، مت ت�سوية و�سعية ت�سعة 
مائة وواحد وثالثون األف وثالثة مائة 
اإىل  الدفعات  )931.300( متاأخرا من 
اأخرى،  جهة  من   ،2014 �سنة  غاية 
اإىل  الوطني  الدفاع  وزارة  تنهي 
ومكاتب  مراكز  باأن  املواطنني  علم 
الرتاب  كامل  عرب  الوطنية،  اخلدمة 
املمثليات  م�ستوى  وعلى  الوطني 
باخلارج،  والقن�سلية  الدبلوما�سية 
املعنيني  املواطنني  ا�ستقبال  توا�سل 
املطلوبة،  بال�رشعة  بهم،  للتكفل 
القانونية  الإجراءات  ل�ستكمال 
اخلدمة  اجتاه  و�سعيتهم  وت�سوية 

الوطنية.

اأن  ق�سائية  م�سادر  ك�سفت 
انطلقت  قد  حتقيقات  معمقة 
مع  جملة من الأميار يتقدمهم رئي�ص 
بتهم  بو�سعيد  املتابع  بلدية  بني 
ثقيلة على راأ�سها التزوير وا�ستعمال 
بت�رشيحات  والإدلء  املزور 
�سفقات  م�سبوهة  كاذبة   واإبرام 
وهي   ، امل�رشوع  غري  والك�سب 
اأمور  امللفات التي  تك�سف 
املنطقة  اأن  بحكم  خا�سة  خطرية 
حدودية وتقع �سمن نطاق اله�ساب 
العليا وا�ستفادتها من م�ساريع كربى 

.
قد  امللفات التي  اأهم  ولعل  هذا 

احليازة  �سهادات  ملف  تنفجر 
كانت  اأر�ص  على  التي  منحها 
موجهة لإقامة مدر�سة ابتدائية يف 
جممع تيغدوين  وبالتايل �سياع  حلم 
املدر�سة  واإبقاء تالميذ الزوية يف 
اكتظاظ  كبري ، �سف اإىل ذلك  منح 
�سهادة حيازة لأحد الأ�سخا�ص على 
اأر�ص خا�سة ميكلك �ساحبها دفرتا 
عقاريا الأمر الذي اأدى اإىل جرمية 
�سخ�سني  �سحيتها  ب�سعة راح  قتل 
يواجه  ال�سجن  يف  موجود  واآخر 
الذي  امللف  املوؤبد  وهو  حكم 
اأمام  التحقيق  من  اإ�سقاطه  مت 
حمكمة اجلنايات ، من جانب اآخر 

ق�سية  اجناز  التحقيق  �سي�سمل 
املقاولني  احد  قبل  تيزي  من  �سد 
فرار  بفرن�سا  حالة  يف  املوجود 
الأحاديث حول وجود  والتي كرثت 
اكرب  وامتيازات  كربى  جتاوزات 
�ست�سمل  كما  البلدية  ،  لرئي�ص 
البلدية  رئي�ص  التحقيقات  اأمالك 
الذي  عهدات  الأربع  �ساحب 
ب�سيط  ممر�ص  جمرد  من  تحول 
تزيد  منزل  ملياردير  ميلك  اإىل 
مبغنية  ماليري  ال04  عن  قيمته 
را�سو  ب�سايب  �سنتيم  مبليار  واآخر 
مهيدي  بالإ�سافة  بن  مبر�سى 
الراقي  الدالية  بحي  فيال  اىل 

طبية  عيادة  واأقامة   ، بتلم�سان 
راقية  بتلم�سان  والتي با�رش عملية 
هذا   ، الق�سية  انفجار  بيعها  بعد 
كما يحوز على اأر�ص فالحية بقرية 
والتي  الزوية  ايراغريب  غرب 
للبلدية  كرئي�ص  من�سبه  ا�ستغل 
�سكنية  �سكل جتزئة  على  لإقامتها 
 ، بيعها  ومبا�رشة  ترخ�ص  دون 
هذا  واأ�سارت املعطيات الأولية اأن 
رئي�ص البلدية  �سيتم ال�ستماع اإليه 
الأ�سبوع خا�سة  بعدما  خالل هذا 
قد  اأخرى  ملفات  �سلوعه يف  تبني 

جتره اإىل ال�سجن  بتهم الف�ساد .
حممد بن ترار

من ممر�س ب�سيط اإىل  ملياردير ميلك ال�سكنات والعقارات

رئي�س بلدية بني بو�سعيد  بتلم�سان  مطلوب للتحقيق 

�ساب  جثة  على  مواطنون  اأم�ص  عرث 
�سادق  �سيدي  »غابة  امل�سمى  باملان 
جنوب  اأق�سى  الغزلن  �سور  ببلدية   «
عا�سمة ولية البويرة ، حيث مت نقل 
اجلثة اإىل امل�ست�سفى املحلي لعر�سها 

للت�رشيح وحتديد اأ�سباب وفاة ال�سحية 
فتحت  جهتها  ومن   ، �سنة   19 البالغ 
احلادثة  يف  حتقيقا  الأمنية  امل�سالح 
و�سط  احلزن  من  جوا  خلفت  التي 

اأ.معائلة ال�ساب واأ�سدقائه .
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اإعداد: م.ثيزيري

�إقباال  �جلز�رة  حمالت  ت�شهد 
نظر�  �الأيام  هذه  يف  ملحوظا 
�الأ�شحى  عيد  حلول  القرت�ب 
�أبو�بها  فتحت  حيث  �ملبارك 
»�لدو�رة  بيع  �تخذت  �أن  بعد 
�لطلب«  حتت  و�لبوزلوف 
و�مل�شاكني  للفقر�ء  �شعار� 
ظروفهم  لهم  ت�شمح  مل  �لذين 
�لعيد،  �أ�شحية  باقتناء  �ملادية 
خا�شة بعد �أن �حرتق �ملو�طن 
�لب�شيط بنار �الأ�شعار �لباهظة 
�لتي باتت متيز �شوق �ملو��شي 
خا�شة هذه �ل�شنة حيث تر�وح 
و  �ألف   45 بني  �الأ�شحية  �شعر 
120 �ألف دينار جز�ئري، وعلى 
»�لزو�يل«  حول  �الأ�شا�س  هذ� 
�ملو��شي  �شوق  من  وجهته 
من  �لق�شابة  حمالت  �إىل 
�لزو�ئد،  �أ�شعار  تق�شي  �أجل 
وغريها  �للحم  �لبوزلوف، 
لالحتفال  �لتح�شري  �أجل  من 

باملنا�شبة.

ق�صابات باب الوادي تبلغ 
ذروتها

بني  �لو�شط«  »جريدة   جتولت 
�لعا�شمة  �جلز�ئر  ق�شابات 
ما  ظاهرة  حول  للتق�شي 
»�لبوزلوف  ببيع  يعرف  بات 
يف  �لطلب  حتت  و�لدو�رة« 
ما  قبل  �جلز�رة  حمالت 
�أ�شبوعني من �الحتفال  يقارب 
و�أول  �ملبارك،  �الأ�شحى  بعيد 
ق�شابات  �إىل  كانت  لنا  وجهة 
�أنها  �لتي الحظنا  �لو�دي  باب 

طلبات  �أية  ت�شتقبل  تعد  مل 
حلم  تقطيع  عد�  ما  للزبائن 
�لعيد،  �أيام  �لبقر  �أو  �خلروف 
يف  و�لزو�ئد  �للحوم  �رش�ء  �أو 
دخلنا  �الأيام،  هذه  غ�شون 
�شو�رع  باإحدى  »ق�شابة«  �إىل 
م�شامعنا  فبلغت  �لو�دي  باب 
�لتالية:«وليدي  �لعبار�ت 
تاع  الكوموند  ت�شدو  ماز�لكم 
ليجيبها  وبوزلوف،..  �لدو�رة 
كومبلي  ر�نا  بالقول  �لبائع 
جيتي  لوكان  خال�س  �حلاجة 
الكوموند  حب�شنا  قبل  من 

عندنا يومني«.

»ريحة العيد« جترب 
الزوايل على الر�صوخ 

للأ�صعار

حمالت  �أحد  من  �إقرتبنا 
�جلز�رة مبنطقة »با�س جر�ح« 
بد�أت  �إذ�  ما  �شاحبها  و�شاألنا 
خالل  من  تظهر  �لعيد  �أجو�ء 
�إقبال �لنا�س �لذي تز�يد ب�شكل 
�الأ�شبوع   بد�ية  منذ  ملحوظ 
يرتجم  ما  وهذ�  �جلاري 
�قتناء  على  قدرتهم  عدم 
لالأ�شعار  نظر�  »�الأ�شحية« 
يقل  وال  �لتي متيزها  �خليالية 
على 45 �ألف دج وهذ� ما يفوق 
لالأ�شخا�س  �ل�رش�ئية  �لقدرة 
م�شري�  �ملحدود،  �لدخل  ذوي 
�أن �الأ�شعار �شتبد�أ يف �الإرتفاع 
�ملقبل،  �الأ�شبوع  من  بد�ية 
و�لبوزلوف  �لزو�ئد  �أ�شعار 
تبقى م�شتقرة ما بني 500 و600 
�إرتفاعا  �شت�شهد  �أنها  �إال  دج 
ب�شعف �ملبلغ يف �الأيام �لقليلة 
�لرئتني،  فيها  مبا  �ملقبلة، 
 � م�شري

�أ�شعار  �أن  �ل�شياق  ذ�ت  يف 
لت�شل  �شرتتفع  �خلروف  حلم 
ككل  �لعيد  �أيام  دج   1500 �إىل 
�شنة، �أما �لزو�ئد وتو�بعها من 
�إىل  ف�شت�شل  ورئتني  بوزلوف 
�مل�شاربة  ظل  يف  دج   5000
وغياب �لرقابة ليبقى �ملو�طن 
تالعب  �شحية  �لب�شيط 
منا�شبات  يف  �ل�شوق  بارونات 
�شعر  ي�شل  حيث  مماثلة، 
 12000 �إىل  �الأ�شحية  مكونات 
�ملو�طن  ليجد  �لعيد  �أيام  دج 
�إقتنائها  على  جمرب�  نف�شه 

حفاظا على »ريحة �لعيد« .

�صراء حتت الطلب ولهيب 
اأ�صعار مرتقب

»جز�ر«  ذكر  �ل�شياق  ذ�ت  يف 
�أخر �أن �أجو�ء �لعيد بد�أت تظهر 
�لزبائن  ��شتف�شار  خالل  من 
عن �أ�شعار �لبوزلوف و�لزو�ئد، 
�لقليلة  �الأيام  يف  ووفرتها 
ي�شجل  من  ومنهم  �لقادمة 
كاإحدى  طلبيته عند �جلز�رين 
قائلة  تف�شلت  �لتي  �ل�شيد�ت 
ق�شرية«  و�ليد  ب�شرية  »�لعني 
وكانت تق�شد �الأ�شعار �لباهظة 
�لعام  �أ�شحية هذ�  �لتي ميزت 
حمدودي  قدرة  تفوق  �لتي 
�لدخل، فيما ذكرت �أخرى �أنها 
عند  طلبيتها  ت�شجل  جاءت 
رف�س  �أنه  �إال  �جلز�رين  �أحد 
ت�شلم �ملبلغ تخوفا من �إرتفاع 
�الأ�شعار الأن �لطلبات ت�شلم يف 
�الأ�شحى،  لعيد  �الأخرية  �الأيام 
ويف ظل هذه �الأجو�ء �شادفنا 
�أروقة  بني  �ل�شيد�ت  �إحدى 
�ل�شوق حاملة كي�س بال�شتيكي 
�لف�شول  دفعنا  »بوزلوف«  به 

باإقتنائه  قامت  �إذ�  ما  ملعرفة 
لعيد  �أو  �الإ�شتهالك  بغر�س 
�رشيتو�   « فقالت  �الأ�شحى 
�شومتو�،  تطلع  خايفة  للعيد 
بنة  حاجة،  ن�رشي  مرة  كل 
�لعيد على جال �لذر�ري برك« 
م�شهد يلخ�س �شورة �ملو�طن 
بكل  ي�شعى  �لذي  �لب�شيط 
مالمح  ير�شم  حتى  �أوتي  ما 
يف  كان،  �شكل  باأي  �ملنا�شبة 
»�لعيادة  بالقول  �إكتفت  �الأخري 

هذ� �لعام �هلل غالب » .

حلم »النعجة« 
و«العرتو�س« يلقى رواجا 

منقطع النظري

�شوق  ي�شهد  �أن  �ملنتظر  من 
�لق�شابة �إرتفاع جنوين الأ�شعار 
بد�ية من �الأ�شبوع �لقادم، هذ� 
ما �أجمع عليه �أ�شحاب حمالت 
»�لق�شابة« بباب �لو�دي خا�شة 
و�أن �الأجو�ء تنبئ �أن فئة كثرية 
قادرين  غري  �ملو�طنني  من 
بعد  �الأ�شحية  �رش�ء  على 
�إلتهاب �الأ�شعار مقارنة بال�شنة 
»�أمني«  �أ�شار  حيث  �ملا�شية، 
�أن  �لق�شابات  �إحدى  يف  بائع 
�أي�شا  �لق�شابات  �أ�شحاب 
ترويج  يف  �شعوبة  يجدون 
�ل�شلعة نظر� للغ�س و�مل�شاربة 
�لق�شابة،  �شوق  �شاد  �لذي 
و  »�لنعجة«  حلم  بات  حيث 
حلم  يعو�س  »�لعرتو�س«  حلم 
باأثمان  يباع  �أين  �خلروف 
يعر�س  مبا  مقارنة  بخ�شة 
ويلقى  �لعادية  �لق�شابات  يف 
من  �لنظري  منقطع  رو�جا 
يتخلى  �لذي  �ملو�طن  طرف 
ور�ء  ويرك�س  �جلودة  عن 

�الأ�شعار، 
ناهيك عن �للحم �ملجمد �لذي 
يباع ب�شعر �للحم �لطازج بعدما 
عنه  ويز�ل  �لثالجة  من  ينزع 
�لثلج يف غفلة من �ملو�طن يتم 
بيعه بثمن �للحم �لطازج، ورغم 
كل هذه �لتجاوز�ت �لتي يدفع 
�رشيبتها �ملو�طن �لب�شيط يف 
�لرقابة، فيما  �أعني  ظل غياب 
حمل  �شاحب  »مرد«  �أ�شاف 
�ملغطى  �ل�شوق  خارج  ق�شابة 
�لو�دي  بباب  �شاعات  بثالث 
ي�شعفهم  �لذين  �الأ�شخا�س  �أن 
�الأ�شحية  �رش�ء  يف  �حلظ 
حلم  من  كلغ   1 قيمة  �شت�شل 
�الأ�شحية 2500 دج �إذ� مل يكن 
بالن�شبة  خا�شة  ذلك  من  �أكرث 
�لطويلة  �لقرون  ذوي  للكبا�س 
و�لفرو  �لكثيف بالن�شبة �لذين 
للتباهي  �الأ�شحية  ي�شرتون 
ب�شكلها وهذ� يكرث يف �الأحياء 

�ل�شعبية .

وفرة م�صتلزمات العيد 
تغني املواطن عناء البحث

وفرة طاوالت م�شتلزمات عيد 
جتعل  �الأ�شو�ق  يف  �الأ�شحى 
�ملو�طن يجد ر�حة تغنيه عناء 

لبحث  �
�حلاجة  تكون  قد  �أ�شياء  عن 
مثلما  و�أ�شا�شية،  مهمة  �إليها 
ب�شدد  كان  مو�طن  �إليه  �أ�شار 
�لق�شبان  من  جمموعة  �رش�ء 
يف  ت�شتعمل  �لتي  �حلديدية 
هذ�  �أ�شار  حيث  �ل�شو�ء، 
م�شتلزمات  وفرة  �أن  �الأخري 
�ملو�طن  على  �شهل  �الأ�شحية 
كما جتعله  عنها،  �لبحث  عناء 
ويجده  يحتاجه  عما  مطلعا 
ما  هذ�  معقولة،  باأ�شعار 
»مرو�ن« �شاحب  وجدناه عند 
عيد  م�شتلزمات  لبيع  طاولة 
�الأ�شحى من �شكاكني، ق�شبان 
�أكيا�س  »باربكيو«،  �ل�شو�ء 
غريها  �إىل  و�لتربيد  �حلفظ 
�ل�رشورية  �مل�شتلزمات  من 
بدئا  �الأ�شحى  عيد  �شبيحة 
غاية  �إىل  �الأ�شحية  نحر  من 
�إ�شتهالكها، �أجو�ء خا�شة بعيد 
�للمة  متيزه  �لذي  �الأ�شحى 
مفقودة  تكون  �لتي  �لعائلية 
ما  وهذ�  �ل�شنة،  �أيام  باقي 
�لعائلة  و�شط  �لبهجة  ي�شنع 
لالأطفال  بالن�شبة  خا�شة 
�لذين يع�شقون حت�شري ق�شبان 
بعد  مبا�رشة  و�أكلها  �ل�شو�ء 

�لطهي .

كوارث بيئية بل حدود

الغابات الفحم" يحرقون  "بارونات 
الزوايل على  العبء  تزيد  الأ�صحى  عيد  ·         طقو�س 

دينار               500 اجلماد واحليوان  مقابل  تاأكل  ·         النار 

قردة متوت يف تيزي وزو و ذئاب يف الأخ�سرية، هي �سحايا ج�سع بارونات الفحم، هذه هي الأجواء التي تعم غابات اجلزائر احلبيبة بعد اأن ا�ستوىل عليها 
»بارونات فحم ال�سواء« مقابل مبلغ 500 دينار جزائري للكي�س الواحد، حيث �سن عدة مواطنني حملة �سد »بارونات الفحم« على �سفحات »الفاي�سبوك« 

مطالبني بذلك ال�سلطات املعنية بالتدخل على جناح ال�سرعة، وقد انت�سرت عرب �سفحات الفاي�سبوك وعلى مواقع الأ�سواق ب�سفة خا�سة �سورا لكيا�س معباأة 
عن اآخرها بالفحم من خمتلف الأحجام عار�سني مبلغه املقدر ب500 دينار جزائري.



بوالية  الفنانون  من  عدد  ي�شتكي 
باحلقرة  اأ�شموه  مما  غرداية 
خلفية  على  وذلك   ، والتهمي�ش 
بالوالية  الثقافة  مديرية  انتهاج 
حتديد  يف  املفا�شلة  ل�شيا�شة 
خمتلف  يف  امل�شاركني  قائمة 
املنا�شبات و املهرجانات الوطنية 

.
عرب الع�رشات من الفنانون بوالية 
كانت   ، لهم  بيان  يف  غرداية 
 « يومية«الو�شط  حت�شلت  قد 
ا�شتيائهم  عن   ، منه  ن�شخة  على 
ما  من  ال�شديدين  وتذمرهم 
التي  والتهمي�ش  باحلقرة  و�شفوه 
ب�شبب   ، لها  يتعر�شون  باتوا 

املمنهج  للإق�شاء  تعر�شهم 
من  العديد  يف  امل�شاركة  من 
الوطنية  املنا�شبات واملهرجانات 
مت  الذي  الفنان  يوم  اآخرها  كان 
 8 يف  املقرر  موعده  عن  تاأجيله 
جوان اىل اأواخر ال�شهر املنق�شي 
هو  هوؤالء  نفو�ش  يف  يحز  ومما   ،
دون  معروفني  فنانني  ا�شتدعاء 
�شواهم ، رغم ماتزخر به املنطقة 

من موروث ثقايف متنوع .
طالب  فقد  ثانية  جهة  من 
حمتوى  يف  الغا�شبني  الفنانون 
�رشورة  اىل   ، املذكورة  املرا�شلة 
االأموال  يف  معمق  حتقيق  فتح 
املر�شودة لقطاع الثقافة ، مقابل 

الفنانني  وعدد معني من  تهمي�ش 
االأخرية  هذه  بحرمان  اجلمعيات 
املخ�ش�شة  املالية  االعانات  من 

لها 
ا�شتكى  فقد   ذلك  جانب  اإىل 
الثقايف  احلقل   يف  النا�شطون 
رغم   ، اعانة  اأي  تلقيهم  عدم  من 
فنان  لبطاقات  ميتلكون  اأنهم 
من  مالكها  متكن  االأخرية  هذه 
واملنح  االمتيازات  من  اال�شتفادة 
الثقافية  اجلمعيات  غرار  على 
القانونية  الن�شو�ش  ح�شب 
ذات  اأن  اإال   ، عليها  املن�شو�ش 
العديد من  امل�شالح جتاهلتها يف 
من  العديد  مايطرح  وهو  املرات 

مت�شل  �شياق  ويف   ،  . الت�شاوؤالت 
ما  على  النار  الفنانون  فتح  فقد 
العرجاء  الت�شيري  بطريقة  اأ�شموه 
ا�شتخفافها  خلل  من  للإدارة 
بدليل  الفنانني  من  بالعديد 
ل�شهادات  بت�شليمهم  اكتفائها 
زاد  ومما   ، رمزية  وهدايا  ورقية 
الكتاب  بع�ش  معاناة  بلة  الطني 
واملتخ�ش�شني يف ال�شعر من بع�ش 
اجلانب  منها  خ�شو�شا  العراقيل 
طبعهم  حماولة  عند  املادي 
الفنية  الأعمالهم  ا�شدارهم  او 
م�شاعدة  من  ماتكون  غالبا  والتي 
من  التفاتة  دون  منهم  املقربني 

اجلهات الو�شية .

جمعويون  و  حقوقيون  ن�شطاء  قال 
اأدرار ،  بواليات ورقلة ، مترنا�شت ، 
ايليزي ، غرداية ، تيندوف وب�شار يف 
ت�رشيح لهم مع يومية »الو�شط »، ان 
قطاع ال�شحة بواليات جنوب البلد 
الكبري ،  لن يخرج من غرفة االإنعا�ش 
اإال يف حالة ما توفرت اإرادة حقيقية 
لتج�شيد  املركزية  ال�شلطات  من 
قرارات املجل�ش الوزاري امل�شرتكة 
و  عليا   جلنة  ت�شكيل  خلل  من   ،
املحلية  اجلمعيات  ممثلي  باإ�رشاك 
االإ�رشاف  واملتابعة  الفاعلة بهدف 
تاأتي  التي  الربامج  هذه  تنفيذ  يف  
كل   عن  التجميد  رفع  مقدمتها  يف 
امل�شاريع امل�شجلة يف قطاع ال�شحة 
بامل�شت�شفى  االأمر  تعلق  ما  خا�شة 
ظل  الذي  ورقلة  بوالية  اجلامعي 
ل�شنوات جمرد حرب على ورق ب�شبب 
احلجج الواهية للم�شوؤولني املحليني 
فتارة التحجج  بغياب الوعاء العقاري 
وتارة اأخرى  بعدم ا�شتكمال الدرا�شة 
بعد  التجهيزات   مديرية  من طرف 
املايل  الغلف  عن  التجميد  رفع 

املر�شود الإجناز مثل هذه امل�شاريع 
الق�شاء على  �شاأنها  التي من  الهامة 
ال�شحة  بقطاع  امل�شجلة  النقائ�ش 
والية  و  عموما  ال�رشقي  باجلنوب 
ورقلة على وجه اخل�شو�ش كالنق�ش 
الطبية  التجهيزات  يف  الفادح 
واالخ�شائيني ،وهو ما تربره قرارات 
لتحويل  القا�شية  ال�شحية  امل�شالح 
احلرجة  املر�شية  احلاالت  عديد 
للعلج بواليات �شمال ، �رشق وغرب 

الوطن .

ذات  �شدد  فقد  ثانية  جهة  من 
اإلزام  �رشورة  على   املتحدثني 
لل�شمان  الوطني  ال�شندوق  م�شالح 
االجتماعي بتقدمي كافة الت�شهيلت 
الت�شدي  مع  ال�شعوبات،  وتذليل 
الفوري جلميع ا�شكال البريوقراطية 
و االإرهاب االإداري  ل�شمان ال�رشعة 
العمليات  تكاليف  تعوي�ش  يف 
تكاليف  ن�شيان  اجلراحية،دون 
التي  الطبية   والتحاليل  الفحو�شات 
بجنوب  اخلا�شة  بالعيادات  جترى 

البلد الكبري .
 ويف مو�شوع مت�شل فقد ذهب هوؤالء 
اأجمعوا  عندما  ذلك  من  ابعد  اىل 
اأمني  حتقيق  فتح  �رشورة  على 
ملب�شات  لك�شف  معمق  وق�شائي 
ال�شخمة  الوجهة املجهولة للأموال 
التي تر�شد �شنويا للقطاع ال�شحي ، 
ارتفاع مقلق حلاالت  اإح�شاء  مقابل 
بالت�شمم  االإ�شابة  ب�شبب  الوفيات  
الفتاك  ال�رشطان  داء  و  العقربي 

ح�شب املعلومات املتاحة .

انق�سم ال�سارع املحلي بواليات جنوب البالد الكبري بني مثمن و م�ستنكرا لقرارات احلكومة امللزمة 
املنظومة  بتح�سني  املتعلق  للقرارات  و�سارم  فعلي  لتج�سيد  حقيقية  اإرادة  على   – بتوفرها  –ح�سبهم 

ال�سحية التي ال تزال بعيدة على م�ستوى تطلعات ال�ساكنة باجلنوب .

الت�سمم العقربي و  ال�سرطان يك�سفان امل�ستور 

اأحمد باحلاج 

اأزمة قطاع ال�صحة تزداد حدة يف اجلنوب

على خلفية  اإق�سائهم من امل�ساركة يف املهرجانات الوطنية 

غياب ال�سبكة حال دون ا�ستخراج وثائقهم 

فنانو والية غرداية ي�صتكون من احلقرة و التهمي�ش 

مرتادو الفرع البلدي ب�صيدي بوغفالة بورقلة �صاخطون 

اآالت ال�سحب املغناط�سي معطلة منذ �سهرين 

اكتظاظ رهيب  مبراكز بريد 
اجلزائر بتمرنا�صت
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فلحو  من  جمموعة  ا�شتكى 
والب�شاتني  الفلحية  املحيطات 
اجلديدة  وامل�شتثمرات  القدمية 
�شالح  االإدارية  عني  باملقاطعة 
مع�شلة  من  مترنا�شت،  والية  يف 
م�رشوع  اجناز  وترية  يف  التاأخر 
ربط حميطاتهم الفلحية ب�شبكة 
عديد  رغم  الفلحية  الكهرباء 
ال�شكاوي التي وجهوها لل�شلطات 
مديرية  غرار  على  املعنية 
البلدية،  ذات  وم�شالح  الفلحة 
قرابة  يهدد  بات  الذي  االأمر 
باملوت  مثمرة  األف  نخلة   200
الفلحني  عجز  ب�شبب  عط�شا 
الهوائية  امل�شخات  ت�شغيل  على 

ل�شقي نخيلهم.
باملت�رشرين  دفع   و�شعا 
القائم  امل�شكل  من 
املعنية  ملنا�شدة   ال�شلطات 
ب�رشورة الت�رشيع يف وترية اجناز 
ذات امل�رشوع لتوفري مياه ال�شقي 
من  نخيلهم  غابات  اإنقاذ  بغية 
املوت عط�شا، وهو امل�شكل الذي 
ن�شبة  تراجع  يف  ح�شبهم  ت�شبب 
املنتوج ورداءته ب�شبب نق�ش هذه 
املادة احليوية ، وح�شب ت�رشيح 
عدد من هوؤالء الفلحني جلريدة 
بتنظيم  يلوحون  فاإنهم  »الو�شط« 
اأمام  حا�شدة  احتجاجية  وقفة 
للفلحة  يف  املنتدبة  املديرية 
اجلهات  تدخل  عدم  حال 
الو�شع  على  الو�شية  للوقوف 
يف  وت�شبب  اأرقهم  الذي  املزري 

يعول  الذي  التمور  منتوج  رداءة 
عليه يف االقت�شاد املحلي، والذي 
تكبدهم  نتيجة  زاد من معاناتهم 
عناء جلب املياه من اأماكن بعيدة 
على منت �شياراتهم ل�شقي واحات 
يف  ت�شبب  الذي  االأمر  نخيلهم، 
التمور  حم�شول  ن�شبة  تراجع 
دعت  الذي  الوقت  يف  ورداءته، 
الدعم  تقدمي  اإىل  احلكومة  فيه 
توفري  وكذا  للفلحني  املادي 
الفلحية  وامل�شالك  الكهرباء 
ولوج  على  ال�شباب  ت�شجيع  بغية 
للبرتول  كبديل  الفلحة  عامل 
ال�شوق  يف  اأ�شعاره  تهاوت  الذي 
هذه  تعليمات  اأن  غري  العاملية، 
االأدراج  حبي�شة  بقيت  االأخري 
ومل ترى  النور حلد هذه ال�شاعة 
يف  يعانون  الفلحني  ليبقى 

�شمت.
املتحدثني  من  ذات  طالب  و 
م�شالح مديرية الفلحة بالوالية 
العاجل  التدخل  ب�رشورة  ذاتها، 
وو�شع حد ملعاناتهم التي عمرت 
طويل والتي مل تلقى اأذانا �شاغية 
املعنية،  ال�شلطات  طرف  من 
�شيا�شة  اإىل  باللجوء  ملوحني 
اإيجاد  عدم  حال  يف  االحتجاج 
�شبكة  مل�شكلة  م�شتعجلة  حلول 
ت�شببت  التي  الفلحية  الكهرباء 
تعد  التي  النخيل  ثروة  يف هلك 

مك�شب ل�شكان الوالية. 
�سالح ،ب 

200األف نخلة مثمرة مهددة 
باملوت بعني �صالح بتمرنا�صت

ب�سبب النق�ص الفادح  يف توفري مياه ال�سقي

الفرعية  الربيد  مراكز  ت�شهد 
مترنا�شت،  بوالية  والرئي�شية 
�شبابيك  على  رهيب  اكتظاظا 
ال�شحب، وهو ما �شاهم يف خلق 
حالة من الفو�شى والت�شيب ب�شبب 
املواطنني  من  الع�رشات  اإقدام 
القتناء  اأموالهم  ا�شتخراج  على 
الذي  االأمر  العيد،  اأ�شحية 
�شاعات  االنتظار  اإىل  دفعهم 
ما عطل  اأموالهم  ل�شحب  طويلة 
اأن  علمنا  اإذا  خا�شة  م�شاحلهم، 
ال�شحب املغناط�شي خارج  االت 

اخلدمة ملا يزيد عن �شهرين.
تعرفه  الذي  االكتظاظ  ت�شبب 
مراكز الربيد الفرعية والرئي�شية 
عيد  قبيل  مترنا�شت،  بوالية 
م�شالح  تعطيل  يف  االأ�شحى 
على  يقبلون  الذين  املواطنني 
الباكر  ال�شباح  يف  املراكز  ذات 
اقتناء  بغية  اأموالهم  ال�شتخراج 
ت�شبب  ما  وهو  العيد،  اأ�شحية 
�شفوف  يف  عارمة  فو�شى  يف 
امتع�شوا  الذين  الزبائن  هوؤالء 
باتت  التي  املزرية  الو�شعية  من 
جتدد يف كل منا�شبة دون تدخل 
من اجلهات املعينة التخاذ كافة 

املواطنني  لتنظيم  االإجراءات 
يف  �شعوبة  يجدون  باتوا  الذين 

ا�شتخراج اأموالهم.
اجلزائر  بريد  زبائن  طالب  و 
القائم  امل�شكل  من  املت�رشرين 
يومية  مع  لهم  ت�رشيح  ،يف 
املعنية  اجلهات  من  »الو�شط«، 
من  للتقليل  العاجل  بالتدخل 
معاناتهم التي باتت تتكرر يف كل 
وقوع  يف  ت�شببت  والتي  منا�شبة 
الربيد  مناو�شات بني زبائن ذات 
التي  الكبرية  الطوابري  ب�شبب 
وذلك  الربيد،  مراكز  ت�شهدها 
من خلل ال�شماح لهم با�شتخراج 
ل�رشاء  اأريحية  بكل  اأموالهم 

اأ�شحية العيد. 
نا�شد  فقد  ذلك  جانب  اإىل   
الوالئية  الوحدة  مدير  هوؤالء 
بتمرنا�شت  اجلزائر  لربيد 
ب�رشورة التدخل العاجل الإ�شلح 
االأعطاب امل�شتمرة التي اأ�شابت 
اآالت ال�شحب املغناط�شية ، وهو 
االأمر الذي حول �شبابيك الربيد 
منتهية  غري  ب�رشية  لطوابري 

ح�شب قولهم .
اأحمد باحلاج  

ا�شتكى رواد الفرع البلدي بحي 
ورقلة  ببلدية  بوغفالة  �شيدي 
�شهر   ملدة  ال�شبكة  غياب  من 
وهو ما حال دون متكينهم من 
ا�شتخراج وثائقهم االإدارية ، يف 
وقت تلعب فيه اجلهات املكلفة 

بت�شيري املرفق دور املتفرج .
حي  قاطني  من  عدد  نا�شد 
ورقلة  ببلدية  بوغفالة  �شيدي 

يومية  مع  لهم  ت�رشيح  يف   ،
املحلية  ال�شلطات  »الو�شط«، 
العاجل  التدخل  ب�رشورة 
االأعطاب  مع�شلة  الإ�شلح 
ال�شبكة  ت�شيب  التي  املتكررة 
متكني  دون  حال  ما  وهو   ،
من  ال�شكان  من  كبري  عدد 
االإدارية  وثائقهم  ا�شتخراج 
االقامة  و  امليلد  ك�شهادات 

لتكوين  الوثائق  من  وغري 
ملفات اإدارية �شواء تعلق االأمر 
بالطلبة احلا�شلون على �شهادة 
ملفات  تكوين  اأو  البكالوريا 
امل�شاركة يف خمتلف م�شابقات 
التوظيف ، ومما يحز يف نفو�ش 
القائم  امل�شكل  ان  هوؤالء 
التنقل  عناء  حتمل  األزمهم 
با�شتئجار �شيارات اأجرة للتنقل  

من  املجاورة   البلدية  للفروع 
اأجل ا�شتخراج وثائقهم .

من  جاد  تدخل  انتظار  ويف   
للتكفل  املحليني  امل�شوؤولني 
�شيدي  بحي  ال�شاكنة  بان�شغال 
على  لزاما  يبقى  بوغفالة 
الو�شع  معاي�شة  املواطنني 

املزري الأجل غري م�شمى .
اأحمد باحلاج 



العنيف  اجلوي  الق�صف  ي�صكل 
قاعدة  الوفاق،  حكومة  لقوات 
اجلفرة اجلوية، يف قلب ال�صحراء 
للواء  جديدة  نك�صة  الليبية، 
بعد  حفرت،  خليفة  املتقاعد 
يومني فقط من زعمه "قرب رفع 
طرابل�س"وداللة  يف  الن�رص  راية 
االأهمية  تعك�صها  النك�صة  هذه 
اجلفرة  لقاعدة  االإ�صرتاتيجية 
ل�صري  بالن�صبة  خا�صة  اجلوية، 

املعارك يف العا�صمة الليبية.

مالحقة غرفة عمليات 
حفرت

ملي�صيات حفرت، يف  فبعد هزمية 
جنوب  كلم   100( غريان  معركة 
لغرفة  وفقدانها  طرابل�س(، 
الرئي�صية،  الع�صكرية  عملياتها 
قاعدة  اإىل  قيادتها،  انتقلت 
اجلفرة اجلوية، البعيدة بنحو 600 
كلم عن م�رصح العمليات يف جنوب 
العا�صمة وا�صتهداف غرفة القيادة 
يعتقد  التي  اجلفرة،  يف  والتحكم 
اأنها ت�صم �صباطا وخرباء اأجانب، 
يف  حفرت  قوات  اإرباك  �صاأنه  من 
طرابل�س،  جنوبي  القتال  جبهات 

واإحراج داعميه الدوليني.

�شرب قاعدة التح�شيد 
والإمداد

فقط  لي�صت  اجلفرة،  وقاعدة 
متثل  بل  والتحكم،  القيادة  مركز 
حفرت  لرجال  حت�صيد  قاعدة 
واأي�صا  البالد،  �رصقي  مدن  من 
املعار�صة  من  مرتزقة  مل�صلحني 

يف ت�صاد وال�صودان، واإر�صالهم اإىل 
طرابل�س،  جنوبي  القتال  حماور 
اإمداد  قاعدة  كونها  عن  ف�صال 
باالأ�صلحة والذخائر واملوؤن اأي�صا 
اال�صرتاتيجي  موقعها  وبحكم 
"اجلفرة"،  متثل  البالد،  و�صط 
�رصقي  مناطق  بني  و�صل  نقطة 
بنغازي  مدينة  وباالأخ�س  ليبيا، 
حيث  طرابل�س(  �رصق  كلم  )األف 
اإىل  جوا  االإمدادات  نقل  يتم 
القاعدة، ومنها اإىل حماور القتال، 

عرب طريقني رئي�صيني.
من  االأول  الربي  الطريق  وميتد 
ال�صويرف  ببلدة  مرورا  اجلفرة 
)400 كلم جنوب �رصق طرابل�س(، 
جنوب  كلم   200( مزدة  بلدة  ثم 
طرابل�س(، اإىل غريان، ومنها اإىل 
منطقة الهرية، و�صوال اإىل جنوبي 

طرابل�س.
قطع  من  الوفاق  قوات  ومتكنت 
�صيطرتها  بعد  الطريق  هذا 
 26 يف  والهرية،  غريان  على 
وا�صتهدفها  املا�صي،  جوان 
حمورها  وهجمات  "مزدة"،  جوا 
مما  ال�صويرف،  على  اجلنوبي 
اأ�صبه  اإىل  الطريق  هذا  حول 

بـ"اأفعى مقطعة االأو�صال".
الثاين؛ وميتد من قاعدة  الطريق 
مطار  اإىل  جوا  ومنه  اجلفرة 
�رصق  جنوب  كلم   180( وليد  بني 
برا  االإمدادات  لتنقل  طرابل�س(، 
اإىل مدينة ترهونة )90 كلم جنوب 
بلدة  اإىل  ومنها  طرابل�س(،  �رصق 
ال�صبيعة )40 كلم جنوب طرابل�س( 
خا�صة  القتال  اإىل حماور  و�صوال 
املطار القدمي، وق�رص بن غ�صري 

)ال�صاحية اجلنوبية للعا�صمة(.

الوفاق،  حكومة  قوات  وعملت 
لقطع  دوليا،  بها  املعرتف 
غلق  خالل  من  الطريق  هذا 
وليد،  بني  املجال اجلوي ملطار 
وا�صتهداف "ال�صبيعة" يف هجمات 
برية، رفقة مطار طرابل�س القدمي 
حفرت  قوات  منه  تنطلق  الذي 
ملحاولة اخرتاق و�صط العا�صمة.

لذلك تلجاأ قوات حفرت اإىل طريق 
بري بديل ميتد من ال�صويرف اإىل 
ثم  ترهونة،  اإىل  ومنها  وليد،  بني 
بلدات النواحي االأربعة )ال�صبيعة، 
االأحد،  �صوق  اخلمي�س،  �صوق 
ال�صبت( وعرب ت�صل املوؤن  و�صوق 
خا�صة  طرابل�س،  جنوبي  اإىل 
وليد  بني  من  كتيبة  اإعالن  بعد 
انحيازها حلفرت وتاأمينها الطريق 
مرورا  وترهونة  ال�صويرف  بني 

ببني وليد.

تدمري مركز انطالق 
الطريان الذي يق�شف 

طرابل�س

تقل  ال  التي  االأخرية  والنقطة 
اأهمية عن ا�صتهداف مركز القيادة 
تتمثل  االإمداد،  وقاعدة  والتحكم 
طيار  بدون  طائرات  تدمري  يف 
ومنظومات  ال�صحن،  وطائرات 
حتذير  وتوجيه  اجلوي،  الدفاع 
االأجنبية  احلربية  للطائرات 
لق�صف  اجلفرة  ت�صتخدم  التي 

طرابل�س.
رئا�صة  اإليه  اأ�صارت  ما  وهو 
يف  ذكرت  التي  الوفاق،  اأركان 
اجلفرة  قاعدة  اأن  اجلمعة،  بيان 

اأجنبية  لطائرات  "منطلقا  تعد 
ومرافق  املدنيني  بق�صف  تقوم 
الليبي"حيث  ال�صعب  تهم  حيوية 
اال�صرتاتيجي  املوقع  ي�صمح 
للجفرة، للطائرات احلربية وحتى 
بق�صف  طيار،  بدون  الطائرات 
جوا  االإمدادات  ونقل  العا�صمة، 
"املدين"،  وليد  بني  مطار  اإىل 
 170( اجلوية  الوطية  قاعدة  واإىل 
دون  كلم جنوب غرب طرابل�س(، 

احلاجة اإىل التزود بالوقود جوا.

حفرت مل يعد يت�شّيد �شماء 
ليبيا

فحفرت لطاملا انت�رص يف معاركه 
ب�صبب  وجنوبها،  البالد  �رصق  يف 
لكن  ال�صاحق،  اجلوي  تفوقه 
اأخفق يف ت�صيد �صماء  هذه املرة 
قوات  متكن  بف�صل  املعركة، 
الوفاق، وباالأخ�س القوات اجلوية 
يف مدينة م�رصاتة )200 كلم �رصق 
طائرات  �صيانة  من  طرابل�س( 

واأي�صا  للخدمة،  واإعادتها  قدمية 
اإدخال طائرات بدون طيار ميدان 
من  نوعا  اأحدث  مما  املعركة، 
اجلوية،  حفرت  قوات  مع  التوازن 
وم�رص  االإمارات  من  املدعومة 

وفرن�صا.
قوات  اأعلنت   ، �صابق  وقت  ويف 
منف�صلني،  بيانني  يف  الوفاق، 
اجلفرة  قاعدة  على  هجومها 
اجلوية، وتدمري حظرية الطائرات 
�صحن  واإعطاب طائرة  امل�صرية، 
الدفاع  ومنظومات   ،"76 "يو�صن 
اإىل ا�صتهداف  اجلوي، باالإ�صافة 
مدينة  من  بالقرب  اأمني  حاجز 
اجلفرة  قاعدة  من  القريبة  هون 
واأو�صحت قوات الوفاق، اأن هذا 
خطاب  على  ردا  جاء  الهجوم 
قاعدة  اأن  كما  االأربعاء،  حفرت، 
ودعم  لتح�صيد  ت�صتخدم  اجلفرة 
تهاجم  التي  حفرت  ملي�صيات 

طرابل�س.
بينما نقلت قناة "218"، املوالية 
و�صفتها  م�صادر  عن  حلفرت، 

اجلوي  الق�صف  اأن  بـ"اخلا�صة"، 
على قاعدة اجلفرة، كان مكثفا، 
بالتوقيت   3:30 ال�صاعة  منذ 
و�صمع  ت.غ(،   1.30( املحلي 
مبعدل  قوية،  انفجارات   5 دوي 
انفجار كل ن�صف �صاعة، مرجحة 
اإ�صابة  ب�صبب  ذلك  يكون  اأن 

خمازن الذخرية.
قاعدة  اأن  بالذكر،  جدير 
خا�صعة  كانت  اجلوية،  اجلفرة 
التابعة  الثالثة،  القوة  ل�صيطرة 
�صقوط  منذ  م�رصاتة،  لكتائب 
وكانت   ،2011 يف  القذايف  نظام 
ل�صواريخ  خمازن  على  حتتوي 
ا�صتخدمتها  املدى،  متو�صطة 
معركة  كتائب م�رصاتة يف ح�صم 
مطار طرابل�س الدويل يف 2014، 
لكن قوات م�رصاتة ان�صحبت من 
بعد   ،2017 جوان  يف  اجلفرة، 
عنيف  جوي  لق�صف  تعر�صها 

يعتقد اأنه اأجنبي.
على  اأ�صهر  اأربعة  نحو  ومنذ 
تتمكن  مل  طرابل�س،  هجوم 
اخرتاق  اإحداث  من  قوات حفرت 
العا�صمة،  و�صط  نحو  حقيقي 
الفرتة  يف  اإخفاتها  تعددت  فيما 
اإخفاقات  اأبرز  وتتمثل  االأخرية 
حفرت، يف خ�صارة اجلناح الغربي 
مدينة  يف  قواته  هزمية  بعد 
طرابل�س(،  غرب   45( الزاوية 
وفقدان "قلب اجلي�س" يف غريان 
على  حفرت  قوات  هجوم  واأ�صفر 
 5 وحتى  بدايته  منذ  طرابل�س 
يوليو/متوز اجلاري، عن �صقوط 
اأكرث من األف قتيل، ونحو 5 اآالف 
و500 جريح، وفق منظمة ال�صحة 

العاملية.
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الأ�سريات ينتظرن احلرية.. ولن اأتوقف عن الكتابة 
قالت الكاتبة والأ�شرية املحررة، ملى خاطر: اإن الأ�شريات من اأمهات ال�شهداء وفتيات �شغار وجريحات، يع�شن حياة �شعبة يف �شجون الحتالل 

"الإ�شرائيلي"، منتظرات احلرية.

م.�س

واأكدت الكاتبة خاطر فور االإفراج 
االحتالل  �صجون  من  عنها 
خا�س  حديث  يف  االإ�رصائيلي، 
الفل�صطيني  "املركز  ملرا�صل 
يعزل  االحتالل  اأن  لالإعالم"، 
اخلارجي،  العامل  عن  االأ�صريات 
ال�صجان  حتديهن  اإىل  م�صرية 
االأ�رص  رغم  الفرحة  ور�صم 

وق�صوته.
التي  املحررة  االأ�صرية  وقالت 
اأفرجت عنها �صلطات االحتالل، 
يف  �صهراً   13 ق�صائها  بعد 
االحتالل:  و�صجون  زنازين 
ولن  منقو�صة،  باحلرية  "فرحتي 
جميع  عن  باالإفراج  اإال  تكتمل 
وابني  واالأ�صريات  االأ�رصى 
االحتالل  اعتقله  الذي  اأ�صامة 
اأن  على  �صهر"و�صددت  قبل 
االحتالل  �صجون  يف  االأ�صريات 
القيد  وك�رص  احلرية  ينتظرن 
"االإ�رصائيلي"، قائلة: "االأ�صريات 
من  كل  وعلى  احلرية،  ينتظرن 

اأال  لهن  احلرية  مفتاح  ميتلك 
اإىل  م�صرية  ذلك"،  يف  يتاأخر 
التحقيق  اأثناء  للقمع  تعر�صها 

طوال 32 يوماً متوا�صلة.
ودعت خاطر الكل الفل�صطيني اإىل 
الت�صامن مع االأ�صريات واالأ�رصى، 
ق�صيتهن  تدويل  على  والعمل 
وجوههن  على  الفرحة  ور�صم 
واأهلهن بر�صائل الت�صامن، موؤكدة 
اأن "من يرى حياة االأ�صريات يتاأمل 
هذا  و�صعهن"وقالت:  على  كثرياً 
واقع هذا االحتالل على ال�صعب 
الن�صاء  واعتقال  الفل�صطيني، 
اأ�صعب بكثري من اعتقال ال�صباب 
خ�صو�صية  فـ"لهن  والرجال؛ 
املراأة  غياب  يوؤثر  كما  كبرية، 
االأ�صرية على اأ�رصتها وعائلتها".

واأو�صحت اأن عدداً من االأ�صريات 
دخلن ال�صجن وعمرهن 14 عاماً، 
وتفتحن على الدنيا والعامل وهن 
يف �صجن االحتالل، وبلغ عمرهن 
اأحكاماً  ويق�صني  عاماً،   20 االآن 
ال�صجن نفكر  "يف  طويلة وقالت: 
كثرياً يف اأو�صاع هوؤالء االأ�صريات 

احلزن  تر�صم  التي  واأو�صاعهن 
اأن  موؤكدة  يعاي�صها"،  من  على 
االأمل يزداد يف نف�صها مع االإفراج 

عنها وبقائهن يف االأ�رص.
القمع  رغم  اأنه  واأكدت 
"االإ�رصائيلي" لالأ�صريات اإال اأنهن 
يع�صن يف �صجن الدامون املركزي 
على قلب وموقف واحد وموحد 
رغم تعدد االأطياف واالجتاهات، 
يف  ا  بع�صً بع�صهن  مع  ويتاآلفن 

مواجهة ال�صجان "االإ�رصائيلي".

ملى خاطر تعانق احلرية

تنعك�س  اأن  �رصورة  اإىل  ودعت 
العامل  على  االأ�صريات  حياة 
الفل�صطيني  وال�صعب  اخلارجي، 
"فما  الوطنية،  الوحدة  بتحقيق 
يجمعنا اأكرث مما يفرقنا"وقالت: 
"معركة االأ�صريات مع ال�صجان ال 
االأمل  ورغم  باحلرية،  اإال  تنتهي 

ال�صجان  كن قادرات على حتدي 
واألوان  بطرق  الفرحة  ور�صم 
خمتلفة؛ فمنهن من قدم الثانوية 
من  ويتعلمن  ويدر�صن  العامة 

ا". بع�صهن بع�صً

الكتابة" عن  اأتوقف  "لن 

لها  االحتالل  اعتقال  على  ورداً 
الداعمة  كتاباتها  خلفية  على 
اأكدت  الفل�صطينية،  للمقاومة 
ملى خاطر لـ"املركز الفل�صطيني 
عن  تتوقف  لن  اأنها  لالإعالم" 
مبادئها  عن  تتنازل  ولن  الكتابة، 
تعطيني  عندي  "الكتابة  وقالت: 
كثرياً  يهمني  وال  معنى،  للحياة 
كتاباتي،  من  اأعدائي  موقف 
والر�صالة ال تتوقف ب�صبب ال�صجن، 
عنها"واأ�صافت:  نرتاجع  ولن 
عليه  مببادئه  امللتزم  "االإن�صان 
الطريق،  �صعوبة  يتحمل  اأن 
م�صرية  احلر"،  كالمه  و�رصيبة 
قيماً  لها  اأ�صاف  ال�صجن  اأن  اإىل 

اإيجابية رغم �صدته وق�صوته.

التحقيق الإ�شرائيلي!

مّدة  يف  لها  االحتالل  قمع  وعن 
ا�صتمرت  التي  معها  التحقيق 
لـ"املركز  خاطر  قالت  يوماً،   32
هذه  لالإعالم":  الفل�صطيني 
خارج  �صنوات  تعادل  االأيام 
تنعك�س  لن  اأنها  �صك  وال  االأ�رص، 
واملدافع  �صلباً،  قناعاتي  على 
عن احلق م�صتهدف من اأعدائه. 
هذا دافع لنا لال�صتمرار والثبات 
املبادئ"واأو�صحت  هذه  على 
كفة،  يف  �صهراً   13 �صجنها  اأن 
التحقيق  يف  له  تعر�صت  وما 
اأخرى،  كفة  يف  "االإ�رصائيلي" 
التحقيق  ثانية من  كل  اأن  موؤكدة 
تعني لها �صيئاً كثرياً، م�صرية اإىل 
االنفرادي  للعزل  تعر�صت  اأنها 
وال�صبح على كر�صي االعتقال يف 
زنازين االحتالل وختمت الكاتبة 
خاطر حديثها اأنها انت�رصت على 
وحققت  االإ�رصائيلي،  ال�صجان 

هدفها يف هزميته.

ليبيا

ق�سف "قاعدة اجلفرة".. نك�سة جديدة حلفرت 
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 الف�ضل نتيجة حتمية لأطماع الإمارات يف اليمن

م.د

الإماراتي مع  التدّخل  وقد برز 
اأول قوات برية  اأبوظبي  اإر�سال 
لتدخل املعركة، حني  للتحالف 
جوان  يف  حمدودة  قوة  اأر�سلت 
يف  �ساهمت  عدن،  اإىل   2015
اإبان  حملية  قوات  تدريب 
هدفها  متحور  التي  املعركة 
ال�سيطرة  انتزاع  حول  حينذاك 
من  املوؤقتة  العا�سمة  على 

احلوثيني وحلفائهم.

بداية الغرق يف امل�ستنقع

جوان  جويلية/  �سهري  خالل 
خ�رس  العام،  ذلك  يف  اأوت  و 
مناطق  معظم  احلوثيون 
ليحّل فيها خليط من  اجلنوب، 
القوات احلكومية واملجموعات 
التي  النظامية  غري  امل�سلحة 
حتت  املواجهات  خالل  ن�ساأت 
“املقاومة ال�سعبية” اأو  م�سمى 

“املقاومة اجلنوبية”.
من  كان  الأثناء،  تلك  ويف 
احلكومة  تعود  اأن  املنتظر 
الرئي�س  فيها  مبا  ال�رسعية 
اإىل  هادي  من�سور  عبدربه 
راأ�س  باعتبار ذلك على  البالد، 
للتحالف،  املعلنة  الأهداف 
الع�سكري  التدخل  �رسارة  ولأن 
نحو  احلوثيني  تقّدم  مع  بداأت 
على  الرئي�س  واإجبار  عدن 

اخلروج منها.
الواقع  اأر�س  على  حدث  ما 
�رسعت  اإذ  متاماً،  خمتلفاً  كان 
اأجندة  حتقيق  يف  اأبوظبي 
خا�سة مرتبطة بال�سيطرة على 
املوانئ واملناطق ال�سرتاتيجية 

بدعم  وبداأت  كاجلزر،  اليمنية، 
ع�سكرية  ت�سكيالت  اإن�ساء 
رايات  لها، ترفع  واأمنية موالية 
عن  تختلف  ول  النف�سال، 
توايل  كونها  يف  اإل  احلوثيني 
اأبوظبي، يف حني فر�ست واقعاً 
من  ال�رسعية  احلكومة  منع 
العودة، وعملت يف امل�سار ذاته 
على الدعم الالحمدود لتق�سيم 
ممار�سة  ذلك  يف  مبا  اليمن، 
مالحقة  وحمالت  م�سايقات 
من  متحدرين  مواطنني  �سّد 
يف  ال�سمالية  املحافظات 

عدن.
الوجود  حتّول  حني  ويف 
اليمن  يف  الإماراتي  الع�سكري 
احلكومة  مع  معلنة  اأزمة  اإىل 
اأكرث من عامني،  ال�رسعية منذ 
الأخرية  تقدمي  اإىل حّد  و�سلت 
�سكوى ر�سمية يف جمل�س الأمن 
على   2018 ماي  يف  الدويل 
خلفية التهور الإماراتي بال�سعي 
لحتالل ميناء جزيرة �سقطرى 
ومطارها بالقوة الع�سكرية ومن 
دون اأي مربرات، فتح اليمنيون 
الدور،  هذا  على  اأعينهم 
مقاومة  اأبوظبي  وواجهت 
مينية، يف بلد وجمتمع اأكرب من 
مت�ّس  األعيب  عليه  تنطلي  اأن 
كل ما له عالقة بوحدته واأمنه 

ومقدراته.

نتيجة حتمية للتهور

الن�سحاب  املح�سلة، ميّثل  يف 
كان  �سواء  لالإمارات،  املفاجئ 
حتمية  نتيجة  غداً،  اأو  اليوم 
التي  وللممار�سات  للتهور 
بها  مير  التي  املحنة  ا�ستغلت 

�سّيقة،  اأجندة  لتنفيذ  اليمن 
فاإنها  حتققت،  اأنها  بدا  مهما 
املطاف  نهاية  يف  �ستتبخر 
،ويوؤكد املراقبون اأن الت�رسيبات 
خالل  الإمارات  اأطلقتها  التي 
بدء  ب�ساأن  الأخرية  الأيام 
تقلي�س وجودها يف اليمن ميثل 
لتهور  املتوقعة  للنهاية  �سورة 

اأبو ظبي يف بلد مثل اليمن.
الع�سكري  الوجود  عاد  وقد 
الإماراتي يف اليمن، اإىل واجهة 
التطورات من جديد، يف اأعقاب 
جزئي  ان�سحاب  عن  ت�رسيبات 
امل�ساركة  الإماراتية  للقوات 
�سمن التحالف ال�سعودي، الأمر 
الذي اأ�سعل موجة من التعليقات 
والتف�سريات، �سككت يف جمملها 

بتوقيت هذا الن�سحاب.
ومت ذلك يف ظل بروز موؤ�رسات 
الإمارات  بني  خالفات  عن 
الت�سعيد  وعقب  وال�سعودية 
الإماراتي �سد احلكومة اليمنية، 
مع اعتبار كل ذلك موؤ�رساً على 
نهاية حتمية لتهور دولة بحجم 
كما  للت�رسف  �سعت  الإمارات، 
بلد  ا�ستعمارية يف  اأنها دولة  لو 

كبري بحجم اليمن.
واأكدت م�سادر حملية يف عدن 
حتركات  اأن  حكومية  واأخرى 
مع�سكرات  �سهدتها  ع�سكرية 
التحالف اأخرياً، �سملت مغادرة 
عربات واآليات ع�سكرية، يُعتقد 
الإماراتية،  للقوات  تابعة  اأنها 
اأ�سبوع،  نحو  منذ  عدن  مدينة 
ومعدات  اآليات  و�سول  اأعقبها 
الزيت”  “ميناء  عرب  اأخرى 
اإىل  نُقلت  نف�سها،  املدينة  يف 
منطقة  يف  التحالف  قاعدة 

ال�سعب.

معلومات مت�ساربة
ب�ساأن  املعلومات  ت�ساربت 
وما  و�سلت،  التي  القوة  طبيعة 
لالإماراتيني  تابعة  كانت  اإذا 
تتواجد  الذين  لل�سعوديني،  اأو 
يف  لهم  تابعة  حمدودة  قوات 
اأكرث من من�ساأة يف عدن، ف�ساًل 
ال�سودانية  القوات  تواجد  عن 
اأغلب  يف  بفعالية  �ساركت  التي 
املعارك يف جبهات احلرب مع 
جماعة “اأن�سار اهلل” )احلوثيني( 
القيادة  كانت  بعمليات  ولكن 

فيها لالإماراتيني.
الأولية  املعلومات  كانت  وفيما 
قد ربطت التحركات الع�سكرية 
وال�ساحل  عدن  يف  للتحالف 
ع�سكري  بت�سعيد  الغربي، 
احلديدة  مدينة  يف  حمتمل 
غربي البالد، جاءت الت�رسيبات 
عن تقلي�س الإمارات تواجدها 
لتثري  اليمن،  يف  الع�سكري 
لتطورات  مغايرة  قراءات 
الأ�سابيع الأخرية مينياً، مبا فيها 
املفاجئ  الإماراتي  الت�سعيد 
يف كٍل من حمافظتي �سقطرى، 
�رسقاً،  ال�سرتاتيجية  اجلزيرة 

وحمافظة �سبوة جنوباً.
و�سهدت املحافظتان ا�ستباكات 
متقطعة بني القوات املدعومة 
من الإمارات )احلزام الأمني يف 
ال�سبوانية يف  والنخبة  �سقطرى 
للحكومة  موالية  وقوات  �سبوة( 
نحٍو  على  ال�رسعية،  اليمنية 
ملفٍت يعزز من وجود اإجراءات 
ت�ستمد  م�ستعجلة  اإماراتية 
عواملها من الأزمة اليمنية ومن 
منطقة  يف  اإيران  مع  الت�سعيد 

اخلليج عموماً.
التي  املالب�سات  اأبرز  ومن 
�سبقت الت�رسيبات عن “تقلي�س 
الإماراتي  الع�سكري”  الوجود 
عن  موؤ�رسات  تواتر  اليمن،  يف 
م�سبوقة  غري  خالفات  تفّجر 
املوقف  ب�ساأن  ال�سعودية  مع 
اأبوظبي  تلّقت  اإذ  اليمن،  يف 
و�سديدة  حادة  انتقادات 
مينيني  م�سوؤولني  من  اللهجة 
على  ال�سعودية،  يف  يتواجدون 
خلفية ت�سعيدها �سد احلكومة 
و�سقطرى،  �سبوة  يف  ال�رسعية 
اأعدته  خمطٍط  عن  تردد  وما 
“املجل�س  عرب  اأبوظبي 

النتقايل اجلنوبي” النف�سايل، 
و�سيطرة  النقالب  لإكمال 

النف�ساليني يف عدن.
هذه  نفي  من  الرغم  وعلى 
التطورات  جاءت  املعلومات، 
لت�سري  و�سبوة  �سقطرى  يف 
غري  اإماراتية  حتركات  اإىل 
يبدو  ما  على  اأُقرت  حم�سوبة، 
مرتبطة  حل�سابات  عجٍل،  على 
اأو  اليمن  يف  احلرب  مب�سار 

الت�سعيد يف الإقليم.

م�سالح �سّيقة على 
اجلغرافيا اليمنية

وواجهت الإمارات انتقادات من 
ال�سعودية وحتى من  مينيني يف 
�سعوديني، على غرار ت�رسيحات 
ال�سعودي  لالأكادميي  تلفزيونية 
تركي القبالن، والذي اعترب اأن 
م�ساحلها  وراء  الإمارات  �سعي 
ال�سّيقة على اجلغرافية اليمنية 
يتناغم مع “امل�رسوع الإيراين” 
تقوم  ما  واعتبار  املنطقة،  يف 
اأهداف  مع  من�سجٍم  غري  به 
ت�سعيد  خلفية  على  التحالف، 
واملجموعات  امللي�سيات 
امل�سلحة املدعومة من اأبوظبي 
جنوباً يف الأ�سبوعني الأخريين.
ويبدو اأن ما فاقم اخلالف بني 
)اأخرياً  والإماراتيني  ال�سعوديني 
الت�سعيد  توقيت  الأقل(،  على 
الإماراتي �سد احلكومة اليمنية 
الهجمات  اأعقاب  يف  جنوباً، 
يف  للحوثيني  امل�سبوقة  غري 
على  ال�سعودية،  الأرا�سي 
الإرباك  من  حالة  خلق  نحٍو 
الذين  ال�سعوديني،  اأو�ساط  يف 
الأخطاء  على  اأعينهم  فتحوا 
والإخفاقات املرتبطة بحربهم 
امل�سرتكة مع الإمارات، لتظهر 
خالل  ومن  املح�سلة،  يف 
للحوثيني،  الع�سكري  احلراك 
وكاأن جماعة “اأن�سار اهلل” باتت 
يقرب  ما  بعد  اأقوى،  و�سع  يف 
من  ون�سف  �سنوات  اأربع  من 

احلرب.
من زاوية اأخرى، ومبا ل يتعار�س 
مع ح�سابات اأبوظبي املرتبطة 
اإيران  مع  الأمريكي  بالت�سعيد 
تربز  الريا�س،  مع  واخلالفات 
الت�سعيد  توقيت  عن  ت�ساوؤلت 

الإماراتي املفاجئ يف الأ�سابيع 
حماولت  نفذت  اإذ  املا�سية، 
اأتباعها  �سيطرة  لب�سط  متكررة 
�سقطرى  جزيرة  ميناء  على 
ف�سلت  بعدما  ال�سرتاتيجي، 
قواتها  بوا�سطة  باحتالله 
 ،2018 العام  منت�سف  مبا�رسة 
اليمنية  احلكومة  رف�س  ب�سبب 
اإىل  ر�سمية  �سكوى  وتقدميها 

جمل�س الأمن الدويل.
الإمارات  حلفاء  �سعى  كما 
ال�سيطرة  ب�سط  اإكمال  اإىل 
النفطية  �سبوة  حمافظة  يف 
)مركز  عتق  مدينة  ومهاجمة 
املحافظة(، وما رافق ذلك من 
ا�ستهدفت  متكررة  تفجريات 
اأنبوب ت�سدير النفط والغاز يف 
“النخبة  قوات  �سيطرة  مناطق 
الإماراتية  )الذراع  ال�سبوانية” 

يف املحافظة(.

اإجراءات متهورة 
ومك�سوفة

كلها تطورات اأظهرت كما لو اأن 
يت�رسفون  وحلفاءها  اأبوظبي 
ومك�سوفة  متهورة  باإجراءات 
فيها،  الزمن  م�سابقة  يحاولون 
تكون  لن  لتحولت  ا�ستباقاً 
على الأرجح يف �ساحلهم، وهو 
الإعالن  خالل  من  تعزز  ما 
جزئي  �سحب  عن  الإماراتي 

للقوات من اليمن.
اإىل جانب ذلك، وب�رسف النظر 
التنازيل  العد  كان  اإذا  عما 
لالن�سحاب الإماراتي يف اليمن، 
الإعالن  اأن  اأو  بالفعل،  بداأ  قد 
اإل  مناورة،  جمرد  والت�رسيبات 
اأنها باملجمل �سورة عن النهاية 
يف  الإماراتي  للتهور  املتوقعة 
�سكانه  عدد  يفوق  كاليمن،  بلد 

الإماراتيني بنحو 29 �سعفاً.
خمططات  واجهت  وقد 
اأبوظبي التق�سيمية وممار�ساتها 
�سد املواطنني يف املحافظات 
اخلا�سعة لنفوذها، رف�ساً مينياً، 
الأطماع  انتكا�سة  من  جعل  ما 
الإماراتية م�ساألة وقٍت، مع عدم 
التقليل من الآثار املدمرة لهذه 
ال�سنوات  طوال  املمار�سات 
اليمن  وحدة  على  املا�سية، 

واأمنه وا�ستقراره.

يجمع مراقبون على اأن الف�سل ميثل النتيجة احلتمية لأطماع دولة 
الإمارات يف حربها على اليمن وما تعمل على حتقيقه من اأجندة 

خا�سة مرتبطة بال�سيطرة على املوانئ واملناطق ال�سرتاتيجية يف 
البالد، ومل يكن توّقع التحّول املفاجئ ملوقف الإمارات يف اليمن 

والك�سف عن ان�سحاب جزئي لقواتها، يحتاج اإىل تدقيق يف الأ�سباب، 
بقدر ما ميّثل نتيجة طبيعية جلملة من املمار�سات والقرارات 

املتهورة لدولة جاءت حتت مربر م�ساندة احلكومة ال�سرعية �سّد 
انقالب احلوثيني، ثّم ما لبثت اأن ك�سفت عن اأجندة خا�سة تخالف 

الأهداف املعلنة جملة وتف�سياًل.
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ولهذه الأ�سباب 
حكمت املحكمة  حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون ال�سرة علنيا ح�سوريا 

ابتدائيا يف ال�سكل:قبوا اإعادة ال�سري يف الدعوى
يف املو�سوع:افراغ احلكم ال�سادر قبل الف�سل يف املو�سوع عن حمكمة 
حتت   26/09/2018 يف  املوؤرخ  و  ال�سرة  �سوؤوون  ق�سم  بحبح  حا�سي 
اخلبري  طرف  من  املنجزة  اخلربة  واعتماد   809-18 الفهر�س  رقم 
الطبي خليفي حممود  املودعة لدى امانة �سبط املحكمة بتاريخ -27

مبايلي  احلكم  بالنتيجة  و   118 رقم  حتت   12-2018
 15/05/1993 يف  املولودة  ميينة  �سباح  �سدها  املرجع  على  -احلجر 
ببلدية �سيدي بايزيد ولية اجللفة لبيها عمر و لمها زنزان خرية 
اليومية  اجلرائد  باأحد  احلكم  هذا  بن�سر  عمر  �سباح  املرجع  امر  مع 
الوطنية  لالعالم و امر �سابط احلالة املدنية لبلدية �سيدي بايزيد 

ولية اجللفة 
بالتا�سري  مبنطوق هذا  احلكم على هام�س عقد ميالد املرجع �سدها 

يف ال�سجالت ال�سلية للحالة املدنية 
ورف�س مازاد عن ذلك من طلبات 

دينار  بت�سعمائة  املقدرة  و  الق�سائية  امل�ساريف  املرجع  وحتميل 
جزائري )900دج( 

املنعقدة  العلنية  باجلل�سة  جهارا  به  اف�سح  و  احلكم  هذا  �سدر  بذا 
الرئي�س  اأعاله و ل�سحته وقع على ا�سله كل من  التاريخ املذكور  يف 

و امني ال�سبط 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
ولية اجللفة
دائرة اجللفة 

بلدية عني افقه 
مكتب اجلمعيات 

رقم:08/2019 

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتا�سي�س جمعية حملية 
املوؤرخ   06/  12 رقم  القانون  من   18 املادة  لحكام  طبقا 
املتعلق   2012 جانفي   12 ل  املوافق   1433 �سفر   18 يف 

باجلمعيات مت هذا اليوم:02جويلية2019
افريل   18 يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�ستالم 
2019املتعلقة ت�سليم و�سل الت�سريح  بتا�سي�س اجلمعية 
امل�سماة :اجلمعية الدينية مل�سجد عمار بن يا�سر  املحلية 

مبنطقة العلق ببلدية عني افقه 

اجلمعية الدينية مل�سجد عمار بن يا�سر بلدية عني 
افقه امل�سجلة حتت رقم 08 بتاريخ 02 /07/ 2019 

يرا�سه ال�سيد:دحاين معمر
الكائن مقرها:بامل�سجد

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 

القرار الولئي رقم 1161بتاريخ 17افريل 2019 
يت�سمن فتح حتقيق عمومي حول م�سروع جتديد 

موؤ�س�سة ترفيه"قاعة حفالت"

باقرتاح من ال�سيد مدير التنظيم و ال�سوؤون العامة
يقرر

املادة الأوىل:يفتح حتقيق عمومي حول م�سروع جتديد ا�ستغالل موؤ�س�سة ترفيه"قاعة حفالت"  الكائنة باملجمع 88 جزء  عر�س 
خارج املحيط العمراين بالطابق الثاين ببلدية عني و�سارة لفائدة ال�سيد بن �سعيدي  حممود

املادة 02:يهدف هذا التحقيق اىل تقدير مدى التاثري على البيئة و مدى املالئمة او عدم املالئمة لهذا امل�سروع 
املادة03: يعني ال�سيد لعلق احمد رئي�س فرع ال�سغال العمومية بدائرة عني و�سارة حمافظا حمققا لهذا الغر�س و يف حالة ال�سرورة 

يخلفه ال�سيد تلي الطيب رئي�س فرع التعمري و الهند�سة املعمارية و البناء بعني و�سارة 
املادة04:ين�سر هذا القرار  يف يومية وطنية على ح�ساب �ساحب امل�سروع 

املادة05: يقوم املحافظ املحقق بفتح �سجل مرقم و موؤ�سر عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي يو�سع حتت ت�سرف املواطنني 
ن�سر  من  ابتداءا  يوما)20يوما(  ع�سرون  مدة  خالل  امل�سروع  هذا  حول  ارائهم  و  مالحظاتهم  لت�سجيل  العمومي  بالتحقيق  املعنيني 

الإعالن عن فتح التحقيق مبقر البلدية بعد ن�سره يف ال�سحف اليومية 
وايل  ال�سيد  اىل  ار�ساله  و  التحقيق  �سجل  بقفل  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  يقوم  العمومي  التحقيق  مدة  انتهاء  املادة06:بعد 

الولية )مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة( مقرونا برايه و تقرير املحافظ املحقق ال�سريح حول هذا امل�سروع 
الهند�سة  و  التعمري  مدير  املدنية  احلماية  مدير  العامة  ال�سوؤون  و  التنظيم  مدير  للولية  العام  الأمني  ال�سادة  املادة07:يكلف 
املعمارية و البناء.مدير ال�سحة و ال�سكان  .مدير البيئة.مدير التجارة. مدير ال�سباب و الريا�سة .رئي�س دائرة عني و�سارة .رئي�س 

املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية عني و�سارة 
كل فيما يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي �سين�سر يف م�سنف القرارات الإدارية للولية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
رقم اجلدول:00202/ 19
رقم الفهر�س:01354/ 19
تاريخ احلكم:25 /03/ 19

و لهذه الأ�سباب
 

علنيا  ال�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت 
ابتدائيا ح�سوريا:

يف ال�سكل:قبول العرتا�س �سكال
على  كمقدم  حورية  �سريط  املعرت�سة  املو�سوع:تعيني  يف 
مب�سعد   1939 عام  خالل  )املولود  حممد  بوزيد  عليه  املحجور 
نعيمة  بوزيد  املقدم  حمل   لتحل  زوجته  ب�سفتها  �سعد(  ابن 
بتاريخ  ال�سادر  احلكم  مبوجب  احلال  حمكمة  قبل  من  املعينة 

 2812/18 الفهر�س  رقم  حتت   09/10/2018
املذكور  احلكم  مبوجب  املحددة  املهام  بنف�س  للقيام  وذلك 
اأعاله مع المر بالتا�سري على هام�س عقد ميالد املحجوز عليه 

بتعديل التقدمي و ذلك ب�سعي من النيابة العامة
دينار  الف  بع�سرون   املقدر  و  للمعرت�سني  الكفالة  مبلغ  رد 
 1720 رقم  الو�سل  مبوجب  امل�سدد   )20000دج(و  جزائري 

بتاريخ 16/01/2019 
حتميل املعرت�سني امل�ساريف الق�سائية 

و  ال�سهر  و  اليوم  يف  جهارا  به  اف�سح  و  احلكم  هذا  �سدر   بذا 
طرفنا  من  احلكم  هذا  ا�سل  ام�سي  و  اأعاله  املذكورين  ال�سنة  

نحن الرئي�س و امني ال�سبط 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
ولية اجللفة

م�سلحة التنظيم و ال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

املوؤ�س�سات امل�سنفة و املهن املنظمة 

ان وايل ولية اجللفة
-مبقت�سى القانون رقم 84/ 09 املوؤرخ يف 04 /02/ 1984 املت�سمن بالتنظيم الإقليمي للبالد املعدل 

و املتمم 
الأن�سطة  ممار�سة  ب�سروط  املتعلق   2004  /08/  14 يف  املوؤرخ   08/  04 رقم  القانون  -مبقت�سى 

التجارية
-مبقت�سى القانون رقم 11/10 املوؤرخ يف 22 /06/ 2011 املتعلق بالبلدية 
-مبقت�سى القانون رقم12/07 املوؤرخ يف 21 /02/ 2012 املتعلق بالولية 

نظرا للمر�سوم الرئا�سي املوؤرخ يف 27 /09/ 2018 املت�سمن تعيني ال�سيد توفيق �سيف ب�سفته واليا 
لولية اجللفة

-مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 94 /215 املوؤرخ يف 23 /07/ 1944 املت�سمن �سبط اأجهزة الإدارة 
العامة للولية و هياكلها 

م�سالح  �سالحيات  املت�سمن   1995  /09/  06 يف  املوؤرخ   265/ رقم95  التنفيذي  املر�سوم  -مبقت�سى 
التنظيم و ال�سوؤون العامة و الإدارة املحلية و قواعد تنظيمها و عملها 

-مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 05- 207 املوؤرخ يف 04 /07/ 2005 املحدد ل�سروط و كيفيات فتح 
05 -268  املوؤرخ بتاريخ  و ا�ستغالل موؤ�س�سات الت�سلية و الرتفيه معدل باملر�سوم التنفيذي رقم  

2005 25جويلية 
1976 املتعلق باحلماية من اخطار   /02/ 20 76 /36 املوؤرخ يف  -مبقت�سى للمر�سوم التنفيذي رقم 

احلريق و الفزع يف املوؤ�س�سات اخلا�سة با�ستقبال اجلمهور
و  الداخلية   وزير  ال�سيد  عن   1977  /04/  12 يف  املوؤرخ   77/  27 رقم  الوزاري  املن�سور  -مبقت�سى 

املتعلق باجراء التحقيقات من اجل املالئمة و عدم املالئمة 
يف  املحققني  املحافظني  تعيني  املت�سمن   2018  /01/  14 بتاريخ   305 رقم  الولئي  للقرار  -نظرا 

ميدان املالئمة و عدم املالئمة عرب الولية ل�سنة 2019 
ا�ستغالل  و  بفتح  الرتخي�س  املت�سمن   2017  /06/  29 يف  املوؤرخ   1880 رقم  الولئي  للقرار  -نظرا 

موؤ�س�سة ترفيه »قاعة احلفالت« لفائدة ال�سيد بن �سعيدي حممود ببلدية عني و�سارة
طلب  املت�سمن   2019  /03/  04 بتاريخ  حممود  �سعيدي  بن  ال�سيد  طرف  من  املقدم  للطلب  -نظرا 

جتديد الرتخي�س بفتح وا�ستغالل موؤ�س�سة ترفيه »قاعة احلفالت » ببلدية عني و�سارة 
-نظرا لعقد اليجار رقم 412 بتاريخ 04 /03/ 2019  ال�سادر عن مكتب التوثيق الأ�ستاذ فرتالة 
حبيب بعني و�سارة للمحل املراد ممار�سة الن�ساط على قاعدته الكائن باملجمع 88 جزء عر�س خارج 

املحيط العمراين ببلدية عني و�سارة لفائدة ال�سيد بن �سعيدي حممود 

قرار رقم:1161 بتاريخ:17افريل2019 
املت�سمن فتح حتقيق عمومي حول م�سروع 

جتديد موؤ�س�سة ترفيه«قاعة احلفالت«
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invest@investplusalger
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 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables
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INVESTPLUS

 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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القد�س-  حممد زحايكة 

جدة  علي  املحرر  الأ�سري  و�سف 
عاًما   17 اأم�سى  الذي  عاًما(   69(
عالقته  الحتالل  معتقالت  يف 
ع�سق  كعالقة  القد�س  مبدينة 
ُمولٌَه  فهو  العامرية،  لليلى  قي�س 

بحبها.
القد�س  ل�سالون  حوار  يف  وقال 
ال�سباحية  جل�سته  يف  الثقايف 
الأثرية على قلبه يف مقهاه املف�سل 
"البيك" على مدخل باب العامود: 
الهوى  لدرجة  القد�س  اأع�سق  "اأنا 
ذلك:  على  ب�سيط  ومثال  والغرام، 
�سوي�رسا  يف   1992 عام  كنت 
وهناك  اأ�سدقاء،  من  دعوة  اإثر 
اإنهم  قالوا  اأن  بعد  علّي  عر�سوا 
لدي  اأن  ووجدوا  ق�ستي،  ناق�سوا 
واأنني  الإ�رسائيليني،  مع  م�ساكل 
الحتالل..  �سلطات  من  مالحق 
الإقامة  علّي  اقرتحوا  وعليه، 
مب�ساريف  والتكّفل  �سوي�رسا  يف 
�سيء..  كل  من  واإقامتي  حياتي 
ا�ستعداد  لدي  لي�س  فكان جوابي: 
اأُوروبا  اأبواب  كل  ُفتحت  لو  حتى 
اأو زاوية  اأمامي ل�ستبدالها بقرنة 

اأو حارة من حارات القد�س".

علي جدة بدون القد�س لي�س 
علي جدة!

جدة  علي  اأن  "اأخربتهم  واأ�ساف: 
يعود  ل  القدمية  القد�س  بدون 
مدى  على  وللتاأكيد  جدة،  علي 
ع�سق  يف  يجتاحني  الذي  الهو�س 
هذه املدينة ال�ساحرة اأنني عندما 
اأم�سي يف اأزقتها وحواريها، اأعي�س 
حالة "ديالوج" اأو حوار داخلي مع 
واأهم�س  القدمية،  البلدة  حجارة 
لها واأ�سعر اأنها تهم�س يل باملثل، 
ال�سحر  من  عامل  يف  فاأ�رسح 
بعاملها  والنبهار  والده�سة 

الرحيب".
الرغم من  "اليوم.. على  وي�سيف: 
التي  واخلطوات  الإجراءات  كل 
الإ�رسائيلي  الحتالل  بها  يقوم 
البلدة  معامل  لتغيري  من حماولت 
اأقول  تهويدها،  بهدف  القدمية 
هذه  كل  اإن  البال  مطئمن  واأنا 
النجاح،  لها  يُكتب  لن  املحاولت 
خا�س  ب�سكل  فاملقد�سيون 
لهم  بالن�سبة  القد�س  يعتربون 
يحتاجه  الذي  الأُك�سجني  مبثابة 
الإن�سان للتنف�س، فمن دون القد�س 
ل معنى لوجودهم! من هنا.. رغم 

ترتاءى  التي  ال�سوداء  ال�سورة 
ففي  جًدا،  متفائل  فاإنني  اأمامنا، 
بالفعل  واأُنا�س هم  القد�س معادن 
عملة نادرة مل يقَو عليها الحتالل 
يومنا هذا،  منذ عام 1967 وحتى 

لن يحمي القد�س اإل اأبناوؤها.
يهب  اأن  باإمكانية  توقعاته  وعن 
والإ�سالمي  العربي  املحيط 
لإنقاذ القد�س من براثن املحتلني 
قال: "ل اأُّعول كثرًيا على املحيط 

العربي والإ�سالمي.. ومن هنا تنبع 
املقد�سيني  غالبية  لدى  القناعة 
باأنه ل يحك جلدك مثل ظفرك.. 
والتاريخ لن يرحم كل من تقاع�س 
لن  الأخري  ويف  وتاآمر،  وق�رّس 

يحمي القد�س �سوى اأبنائها".
ال�سلم الأهلي و�سيانة  وبخ�سو�س 
الن�سيج املجتمعي يف املدينة، راأى 
اإ�سكالت  ن�سهده من  "ما  اأن  جدة 
اآخر  اإىل  حني  ومن  وهناك  هنا 

اأمر طبيعي، فهذه الإ�سكالت تنبع 
بالدرجة الأُوىل من الإحباط الذي 
يُ�ساب به النا�س بفعل ال�سغوظات 
الحتالل،  حتت  والعي�س  اليومية 
اأعطى  َمن  اأف�سل  اأن  واأعتقد 
الظواهر املجتمعية  لهذه  تف�سرًيا 
رانت�س  املارتينيكي  الثائر  هو 
بي�ساء  "اأقنعة  كتابه  يف  فانون 
اإنني مقتنع  وب�رسة �سوداء"، حيث 
متاًما باأنه ل بد من الت�سميم على 

الذي هو  الحتالل  لدحر  الن�سال 
وال�رسور  املوبقات  كل  اأ�سا�س 
والأمرا�س الجتماعية والنف�سية.

دليل �سياحي

مر�سًدا  عمل  الذي  جدة  وقال 
باإعاقٍة  اأُ�سيب  اأن  اإىل  �سياحًيا 
منعته  ال�سوكي  النخاع  يف  بدنيٍة 
عمل:  دون  من  وبات  احلركة  من 
"ر�سالتي اأولً واأخرًيا للفل�سطينيني 
و�رسفاء  اأحرار  ولكل  وللعرب 
يف  اأمانة  القد�س  اأن  العامل  هذا 
تُ�سان  كما  �سونوها  اأعناقكم.. 

حدقات العيون".
ال�سلب  جدة،  املحرر  والأ�سري 
مقد�سية  �سنديان  ك�سجرة 
حٍرّ  بوطٍن  حلمه  على  والقاب�س 
اجلمر،  على  كالقاب�س  �سعيٍد 
حما�رسات  باإلقاء  اليوم  يكتفي 
اأجنبية  لوفود  الأحيان  بع�س  يف 
عدة  يجيد  اأنه  علماً  تق�سده، 
لغات. ول نغايل اإذا قلنا اأن هوؤلء 
اإليه  ي�ستمعوا  اأن  بعد  الأجانب 
من  اأكرث  كاثوليكيني  "ي�سبحون 
البابا" -على حد تعبريه-، ومبعنى 
اآخر ي�سبحون فل�سطينيني اأكرث من 

الفل�سطينيني.

الإثنني 29   جويلية  2019  املوافـق  ل26 ذو القعدة   1440هـ 10

�أمري.. بال عر�ش
 اإعداد د.احمد لطفي �ساهني

 ال�سبكة العربية للثقافة 
والراأي والإعالم 

�سمعتم  هل  ؟  تعرفونه  هل 
عنه؟

هذا الرجل الفدائي العنيد حمكوم 
عليه 5200 �سنة 

) ال�سجن املوؤبد 67 مرة( ،  �سبعة 
و�ستون موؤبدا هذا الرقم هو رقم 
النك�سة التي تفتح عليها وعي هذا 

اجليل عام 1967 م
العامل  كل  الحتالل  �سدم  حينما 
واكمل احتالل فل�سطني واجلولن 
من  ا�ستباقية  �رسبة  يف  و�سيناء 

اخطر �رسبات هذا الع�رس
بداأ  عنيد  فدائي  عن  اليوم  نتكلم 
ب5000   وتعرث  ميكانيكي  حياته 
 18 عمره  كان  و  ديون  دولر 
و�سدد  عاند  ولكنه   ، فقط  �سنة 
الهند�سة  ودر�س  و�سافر  ديونه 
اإتقان  بعد  كوريا  يف  الإلكرتونية 
وتعلم   ، لغات   5 تعلم  ثم   ، لغتها 

اجلودو والكاراتيه ، 
ا�ستطاع ك�سب اأموال طائلة خالل 

�سنوات ، 
الإت�سال  �سبكات  اخرتاق  اأجاد 

الهاتفية و�سبكات الإنرتنت ، 
الدوائر  جميع  يف  حمرتف  اأ�سبح 

الإلكرتونية ،
يزور  واأ�سبح  التزوير  تعلم   
ال�سفر  وجوازات  �سخ�سية  هويات 
والأوراق  العقود  اأنواع  وجميع 
املقاومة  �سباب  خلدمة  الر�سمية 
ن�سابا  يكون  ان  دون  الفل�سطينية 
البطل  مثل  متاما   ، حمتال  ول 

اجلزائري حمزة بن دلج ..
بجميع  املتفجرات  �سناعة  اأجاد 

اأنواعها و اأحجامها ،
لقد تعلم كل هذه املهارات لتحرير 

وطنه فل�سطني ، 
خطط واأدار عمليات نوعية بطولية 
�سد ال�سهاينة يف )3( �سنوات اأدت 
اإ�سابة  و  �سهيونيها   )67( ملقتل 
فرتة  حاليا  يق�سي   ،)500( حوايل 
يف  �سنة   5200 البالغة  حمكوميته 
رقم  وهو  ال�سهيونية  ال�سجون 
خيايل ل ميكن لعقل ب�رسي طبيعي 
اأن ي�ستوعبه ولالأ�سف ال�سديد يقبع 
�سنوات  منذ  الإنفرادي  العزل  يف 

مع  اأجراها  جريئة  مكاملة  عقب 
داخل  من  غزة  يف  حملية  اإذاعة 
متكن  حيث  فذة  بعبقرية  �سجنه 
من حتويل جهاز الراديو اىل جهاز 
ات�سال خارجي عن طريق موجات 
تدخل  ا�ستدعى  مما   ) ام   اف   (
قوات جهاز املخابرات ال�سهيونية 
غليان  حالة  يف  قواته  كل  وجعل 
كيفية  يف  حتقيق  وفتح  وغ�سب 
من  املكاملة  اإجراء  من  متكنه 
للتحقيق  وتعر�س  ال�سجن  داخل 
ومل  ال�رس  لهم  ليو�سح  والتعذيب 
يعرفوا ال�رس منه لنه اتلف اجلهاز 
امل�ستخدم  حتى ل يفيد الحتالل 
لذلك  العرتاف   يرف�س  زال  ول 
يخطط  ل  حتى  الحتالل  يعزله 
املعتقلني  على  يوؤثر  ول  ل�سيء 
والقناع  النقا�س  على  قدرته  لن 
كرم  وهذا  عادية  غري  والتاأثري 
من  ي�ساء  من  به  يخت�س  اهلل  من 
عباده ويقول احد �سجانيه اأن لهذا 
نخاف  كنا  لدرجة  هيبة  املعتقل 
حمكمة  اي  يف  ا�سطحابه  من 
ونتجنب النظر يف عينيه.... وعند 
�سجن  من  او  املحكمة  اىل  نقله 

اىل �سجن يتم تكبيل قدميه ويديه 
خوفا  الثقيلة  احلديدية  بال�سا�سل 
منه لنه لعب جودو وكراتيه  لكن 
هذا ال�سهيوين ل يعلم ان قوة هذا 
احلق  قوة  من  م�ستمدة  املعتقل 
الفل�سطينية  بالق�سية  املقرتن 
الخال�س  ثم  باهلل  الميان  وقوة 
والق�سية  لل�سعب  حمدود  الال 
العنيد  الفدائي  حيث رف�س هذا 
عرو�س كثرية لالفراج عنه مقابل 
تنازلت واغراءات رهيبة لكنها ل 
كل  بها  يوؤمن  مباديء  امام  �سيء 
ابناء ال�سعب الفل�سطيني ا�سحاب 
املحتلة  الر�س  هذه  يف  احلق 

منذ العام 1948 
غري  انه  الظل  امري  يقول  ختاما 
و�سيخرج  ال�سجن..  من  منزعج 
وهذا  حتما  النور  و�سريى  حتما 
هو اليقني املطلق باهلل جل جالله 

ومن موؤلفاته وهو داخل ال�سجن
 : اأمري الظل..

 املاجدة..فل�سطني 
العا�سقة و املع�سوق..

الهيكل  و�سياطني  املقد�سي   
املزعوم 

املق�سلة.. 
مهند�س على الطريق

هل عرفتم من هو ؟؟؟  انه البطل 

الربغوثي  اهلل  عبد  الفل�سطيني 
امري  الظل...  اأمري  امللقب 

حقيقي بال عر�س 
بكل  �سريته  نعمم  ان  ارجو   
كيف  ابناوؤنا  نعلم  وان  فخر 
اهلل يف  ندعوا  وان  البطولة  تكون 
يحرر  وان  يحرره  ان  �سالة  كل 
البطال  فل�سطني  معتقلي  جميع 
حاليا  عددهم  يتجاوز  الذين 
كبري  بني  ما  الف  ع�رس  خم�سة 
وجريح  وامراأة  وطفل  و�سغري 
و�سليم دعواتكم لهم يف كل �سالة 

تذكروهم ول تن�سوهم ابدا
 هذا اقل واجب منا نحوهم 

الأ�سري املحرر علي جدة

 �لقد�ش مه�ى ف�ؤ�دي وحماوالت تغيري معامل بلدتها �لقدمية �شتف�شل
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مركز اأبو جهاد ل�صوؤون احلركة الأ�صرية والكلية الع�صرية اجلامعية  

املوؤمتر ال�صنوي التا�صع "اإبداعات انت�صرت على القيد
ق. ف

عقد مركز اأب� جهاد ل�ش�ؤون احلركة 
الأ�شرية بالتعاون مع الكلية الع�رصية 
امل�ؤمتر  الإثنني،  الي�م  اجلامعية 
اإبداعات  من  التا�شع  ال�شن�ي 
عن�ان  حتت  القيد  على  انت�رصت 
يف  والأنظمة  الداخلية  "الل�ائح 
املعتقالت حاجة وطنية"، وذلك يف 
مقر الكلية الع�رصية اجلامعية مبنى 
ال�شي�خي  ح�شني  الدكت�ر  املحامي 
اهلل  عبد  د.ح�شن  وو�شع  اهلل.  برام 
اأدار  الذي  الع�رصية  منتدى  رئي�س 
عاماً  اإطاراً  الفتتاحية  اجلل�شة 
لفعاليات امل�ؤمتر الذي اأكد اأنه ياأتي 
اجل�انب  وتعميم  ت�ثيق  اإطار  يف 
م�ؤكداً  الأ�شرية،  للحركة  الإبداعية 
لل�ائح  العمل  اأوراق  تخ�شي�س  اأن 
اأب�  مركز  اأن  على  يربهن  الداخلية 
اجل�انب  التقاط  يف  م�شتمر  جهاد 
م�شتهل  التجربة. ويف  املف�شلية يف 
�شامر  املهند�س  رحب  امل�ؤمتر 
ال�شي�خي رئي�س جمل�س اأمناء الكلية 
الع�رصية اجلامعية باحل�ش�ر معترباً 
الأول،  الطراز  من  وطنية  املنا�شبة 
وغالية  عزيزة  ب�رصيحة  تتعلق  لأنها 

على قلب كل فل�شطيني.
م�شاركتنا  اأن   " ال�شي�خي  واأ�شاف 
ال�شن�ية يف هذا امل�ؤمتر مع مركز اأب� 
جهاد ل�ش�ؤون احلركة الأ�شرية تندرج 
واملجتمعي  ال�طني  دورنا  اإطار  يف 
كم�ؤ�ش�شة تعليٍم عاٍل فل�شطينية تق�م 
دورها  بني  وتناغٍم  ت�ازٍن  باإحداث 
الأكادميي ودورها املجتمعي، لذلك 
فاإنها حتر�س على ت��شيع عالقاتها 
اأر�س  على  الفاعلة  امل�ؤ�ش�شات  مع 
اأو  ر�شمية  اأكانت  احلبيب  وطننا 
بكل  تعمل  حيث  خا�شة،  اأو  اأهلية 
جهٍد على ا�شتعادة الدور املجتمعي 
الفل�شطينية  والكليات  للجامعات 

الذي تراجَع يف ال�شن�ات الأخرية".
ويف كلمة رئا�شة امل�ؤمتر اأكد مدير 
عام مركز اأب� جهاد ل�ش�ؤون احلركة 
د.فهد  القد�س  جامعة  يف  الأ�شرية 
هذا  يعقد  امل�ؤمتر  اأن  احلاج  اأب� 
العام ليتناول ق�شية غاية يف الأهمية 
وهي الد�شت�ر الناظم حلياة الأ�رصى 
حيث  الحتالل،  معتقالت  داخل 
لعمل منظم  ي�ؤ�ش�ش�ا  اأن  ا�شتطاع�ا 
م�شت�ى  وعلى  وتنظيمياً  اإدارياً 
اإدارة  مع  اأو  الداخلية  العالقات 
من�ذجاً  و�شكل�ا  ال�شج�ن  م�شلحة 
فريداً رغم ال�شغ�طات والإجراءات 
متار�شها  كانت  التي  القمعية 
املعتقلني  بحق  ال�شج�ن  اإدارة 

الفل�شطينيني.
بدوره اأكد الدكت�ر ح�شن دويك نائب 

الرئي�س التنفيذي جلامعة القد�س اأن 
الإجراءات  اأق�شى  ي�اجه�ن  اأ�رصانا 
الالاإن�شانية  واملمار�شات  القمعية 
وحرمانهم  �شجانيهم  اأيدي  على 
اأن اأ�رصانا  من زيارة ذويهم، م�شيفاً 
كاأ�رصى حرب  يحرم�ن من �شفتهم 
خا�شة  ل�ائح  وفق  معاملتهم  ويتم 
ال�شج�ن  م�شلحة  عن  �شادرة 
اإن�شانيتهم  تهدر  الإ�رصائيلية، 
الق�انني  وتخالف  وكرامتهم 

والتفاقيات اخلا�شة بالأ�رصى.
واملعاهدات  امل�اثيق  اأن  واأ�شاف: 
الدولية اأيدت حق كل �شعب يف العمل 
على حترير اأر�شه املحتلة ال��شائل 
اإىل  امل�رصوعة كافة، وذلك ا�شتناداً 
احلق ال�رصعي يف الدفاع عن النف�س 
وحق تقرير امل�شري الذي ن�س عليه 
والتفاقيتني  املتحدة  الأمم  ميثاق 
باحلق�ق  اخلا�شتني  الدوليتني 
واحلق�ق  وال�شيا�شية  املدنية 
والقت�شادية  والثقافية  الجتماعية 

.
ويف كلمة من قطاع غزة عرب تقنية 
ريا�س  قال  ك�نفرن�س،  الفيدي� 
اأدرك  قد  الحتالل  اأن  �شاهني، 
الأ�رصى  ق�شية  وح�شا�شية  اأهمية 
لدى ابناء �شعبنا، فكان ال�شتهداف 
دولة  اإان�شاء  مت  اأن  منذ  لالأ�رصى 

الحتالل، ولي�س من فرتات قريبة.
الأ�رصى  د�شت�ر  اأن  �شاهني:  وتابع 
وتنظيمي  ن�شايل  وعي  اإىل  ا�شتند 
واإداري لتنظيم حركة الأفراد داخل 
بينهم،  فيما  الحتالل  معتقالت 
بني  العالقة  تنظيم  اإىل  اإ�شافة 
م�شيفاً  ال�شج�ن.  واإدارة  الأ�رصى 
اأن هذا الد�شت�ر الن�شايل كان يحمل 
والعرب  املعاين  عديد  طياته  بني 
زال  ما  التي  والإدارية  التنظيمية 
اأ�رصانا ي�شريون عليها حتى اللحظة، 
مبيناً اأن اإدارة ال�شج�ن �شعت بكل ما 
اأوتيت من ق�ة لتخريب هذا الد�شت�ر 

واإنهاك الأ�رصى.
عميد  والدة  نا�شدت  كلمتها،  ويف 
الآغا،  �شياء  غزة  قطاع  اأ�رصى 
على  بالعمل  اأجمع  العامل  اأحرار 
اإطالق �رصاح الأ�رصى من معتقالت 

الحتالل قبل ف�ات الأوان.
ال�شيا�شي  املكتب  ع�ش�  دعا  بدوره 
عبد  قي�س  الدميقراطية  للجبهة 
تدويل  اىل  ليلى"،  "اأب�  الكرمي 
ق�شية الأ�رصى وم�اجهة الجراءات 
بحق  الالاإن�شانية  الحتاللية 

اأ�رصانا.
الأجنع  ال�شبيل  اأن  على  م�شدداً 
ه�  واإجراءاته  الحتالل  مل�اجهة 
اخلروج من مربع النق�شام وحتقيق 

ال�حدة ال�طنية.

باأ�رصه  �شعبنا  اأن  الكرمي،  واأكد عبد 
والت�شامن  الدفاع  معركة  يخ��س 
مع الأ�رصى وال�شهداء، وي�شمد اأمام 
اإجراءات ال�شط� املتمثلة يف �رصقة 
الفل�شطينية  ال�رصائب  عائدات 
وال�رصى،  ال�شهداء  رواتب  ب�شبب 
مبيناً اأن هذا امللف بالن�شبة ل�شعبنا 
ه� خط احمر ل ميكن جتاوزه، فه� 
من  والنفي�س  الغايل  لدفع  م�شتعد 

اجله.
الفيدي�  تقنية  عرب  حتدث  كما 
من  بكري  عمر  من  كل  ك�نفرن�س 
يف  الإن�شان  حلق�ق  ال�طنية  الهيئة 
من  حمد  خالد  والدكت�ر  املغرب، 
ا�رصى  ملنا�رصة  الوروبي  التحالف 
ق�شية  اأهمية  اأكدا  حيث  فل�شطني، 
يف  جانبهم  اإىل  وال�ق�ف  الأ�رصى 

ق�شيتهم العادلة.
اجلل�شة  خالل  اي�شاً  وحتدثت 
ي�ن�س،  نهاد  للم�ؤمتر،  الفتتاحية 
الأ�شري  الأ�رصى  عميد  �شقيقة 
ماهر ي�ن�س الذي اأم�شى حتى الآن 
العتقال،  يف  عاماً  وثالثني  ثمانية 
يف  امل�شاركني  حّيت  بدورها  والتي 
وقالت  عليه،  والقائمني  امل�ؤمتر 
املعتقالت  داخل  العمل  تنظيم  اإن 
يتطلب ال�حدة خارجها، داعية لنبذ 
لإ�شناد  ال�حدة  وحتقيق  اخلالفات 

الأ�رصى وحتقيق اأهدافنا ال�طنية.
الفتتاحية  اجلل�شة  نهاية  ويف 
عن  يتحدث  فيلم  عر�س  جرى 
معتقالت  داخل  من  النطف  تهريب 
اإنتاج  من  والفيلم  الحتالل، 
الع�رصية  الكلية  يف  الإعالم  طلبة 
الطالبة  اإخراج  من  وه�  اجلامعية 

جنالء زيت�ن.
عقدت  الفتتاحية  اجلل�شة  وبعد 
جل�شتان الأوىل اأدارها الباحث جهاد 
�شالح والثانية اأدارها الأ�شري املحرر 
من  عدد  تقدمي  ومت  عدوان،  منر 
اأوراق العمل املهمة من قبل باحثني 
متخ�ش�شني واأ�رصى حمررين تناولت 
الل�ائح والأنظمة الداخلية و�شياقها 
على  وتاأثريها  وامل��ش�عي  الزمني 
الأ�شرية  احلركة  جتربة  تط�ير 

وتعزيز حلمتها. 
املحررون  والأ�رصى  والباحث�ن 
الذين قدم�ا اأوراق عمل يف امل�ؤمتر 

هم:-
ود.علي  ال�شمريي  عدنان  "الل�اء 
قراقع  واأ.عي�شى  هالل  اأب� 
واأ.را�شي جراعي  الأعرج  واأ.حلمي 
اأب�  واأ.اأحمد  جناجرة  ود.اإبراهيم 
واأ.علي  فار�س  واأ.ع�ين  غ��س 
الرج�ب واأ.منر عدوان واأ.هبة �شليم 
واأ.خالد  ال�ش�يطي  املجيد  واأ.عبد 

املده�ن واأ.اأحمد الرفاعي".

وكان مركز اأب� جهاد ل�ش�ؤون احلركة 
احل�ش�ر  على  وزع  قد  الأ�شرية 
الذي ت�شمن وقائع امل�ؤمتر  الكتاب 
املا�شي،  العام  عقد  الذي  الثامن 
العام  م�ؤمتر هذا  ت�ثيق  �شيتم  فيما 

يف كتاب خا�س.

طباعة  اأن  احلاج  اأب�  فهد  وراأى 
كتب  يف  العمل  اأوراق  واإ�شدار 
خا�شة، يندرج يف اإطار فل�شفة عمل 
املركز التي تق�م على اأ�شا�س ت�ثيق 
واأر�شفة كل ما يتعلق بتجربة احلركة 

الأ�شرية.
حق�قني  م�شاركة  اأن  واأ�شاف 
املغرب  من  العام  هذا  متخ�ش�شني 
نطاق  ت��شيع  اإىل  يهدف  واأملانيا 
وعدم  الأ�رصى  ق�شية  مع  التفاعل 
ال�شاحة  على  مقت�رصاً  ذلك  جعل 

الفل�شطينية.
- كلمة  الدكت�رفهد اأب� احلاج مدير 
عام مركز اأب� جهاد ل�ش�ؤون احلركة 

الأ�شرية فى امل�ؤمتر
الإخ�ة والأخ�ات احل�ش�ر الكرام... 

مع حفظ الألقاب وامل�شميات.. 
اأن  حديثي  م�شتهل  يف  ي�شعدين 
واحرتام  تقدير  حتية  اأحييكم 
اإجناح  يف  وم�شاركتكم  حل�ش�ركم 
على  ال�شن�ي  امل�ؤمتر  هذا  اأعمال 
مدى الأع�ام ال�شابقة، كما ي�شعدين 
ال�ش�ء  لنلقي  عام  كل  يف  نلتقي  اأن 
على جانب جديد من ج�انب جتربة 
املعتقالت  يف  الأ�شرية  احلركة 
تتجلى  م�ؤمتر  كل  ويف  الإ�رصائيلية، 
على  الن�شال  اإرادة  انت�شار  حقيقة 
ق�ة  وانت�شار احلق على  القمع  اأداة 
احل�شاري  البعد  واإبراز  الغطر�شة 
لنيل  الفل�شطيني  ال�شعب  لن�شال 

احلرية وال�شتقالل.
الإخ�ة والأخ�ات .. نفتتح م�ؤمترنا 
ال�شن�ي التا�شع من �شل�شلة م�ؤمترات 
القيد حتت  اإبداعات انت�رصت على 
الداخلية  والأنظمة  "الل�ائح  عن�ان 
حاجة وطنية"، ويعقد هذا امل�ؤمتر 
واململكة  غزة  قطاع  مع  بالتزامن 

الأوروبي  والتحالف  املغربية 
حتت  فل�شطني  اأ�رصى  ملنا�رصة 
رعاية ال�شهداء والأ�رصى واجلرحى، 
العام  لهذا  ال�شن�ي  ونهدي م�ؤمترنا 
اأب�  اإىل روح املنا�شل الكبري حافظ 
بعد  ترجل  الذي  حنان"  "اأب�  عباية 
العطاء  من  وحافلة  ط�يلة  م�شرية 
واعتدنا ح�ش�ره وم�شاركته يف وقائع 
وقد  ال�شابقة،  ال�شن�ية  امل�ؤمترات 
البحثية  واأوراقه  مب�شاركاته  اأثرى 
م�ؤمتر اإبداعات انت�رصت على القيد 
ومكتبة احلركة ال�طنية الأ�شرية منذ 

عقد اأول م�ؤمتر عام 2011.
احل�ش�ر...  وال�شادة  ال�شيدات 
العام  هذا  ال�شن�ي  م�ؤمترنا  ياأتي 
لن�شف  دولية حتاك  م�ؤامرة  يف ظل 
خمطط  يف  الفل�شطينية  الق�شية 
من  يحاول  جديد  �شهي�اأمريكي 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  خالله 
الفل�شطيني  ال�شعب  جتريد  ترامب 
اأر�شه بعد �رصقتها، والعرتاف  من 
الأبدية  فل�شطني  عا�شمة  بالقد�س 
ب�شم  والعرتاف  لإ�رصائيل  عا�شمة 
لإ�رصائيل  املحتل  ال�ش�ري  اجل�لن 
الدويل  القان�ن  بذلك  خمالًفا 
وبعد  الدولية  ال�رصعية  وقرارات 
ذلك قيامه بنقل ال�شفارة الأمريكية 
�شفقة  لتنفيذ  متهيًدا  القد�س  اإىل 

القرن.
تزداد  الظروف  هذه  ظل  ويف 
اأ�رصانا الب�ا�شل وعلى  الهجمة على 
اإ�رصائيل  باحتجاز  فل�شطني  دولة 
لأم�ال ال�رصائب الفل�شطينية ب�شبب 
رواتب  بدفع  فل�شطني  دولة  التزام 
من  حماولة  يف  وال�شهداء  الأ�رصى 
الن�شال  ل��شم  ال�شهي�ين  الكيان 
وال�شغط  بالإرهاب،  الفل�شطيني 
على الفل�شطينيني للقب�ل بال�رصوط 
ظل  ويف  والأمريكية.  الإ�رصائيلية 
ق�ات  الأمريكي متعن  الت�اط�ؤ  هذا 
تعذيب  يف  الإ�رصائيلي  الحتالل 
وزيادة  الفل�شطينيني  الأ�رصى 
وكان  �شدهم  القمعية  املمار�شات 
ا�شت�شهاد  املمار�شات  هذه  نتيجة 

بيت  من  طقاطقة  ن�شار  الأ�شري 
حلم ب�شبب �شيا�شة العزل النفرادي 
وبذلك  والتعذيب،  الطبي  والإهمال 
يرتفع عدد �شهداء احلركة الأ�شرية 
منذ العام 1967 اإىل 220 �شهيد و20 
بعد  مبا�رصة  ت�شفيتهم  متت  �شهيد 

العتقال.
مر الأ�رصى بتجربة اإبداعية حقيقية 
نظم�ا من خاللها حياتهم واأوجدوا 
على  ت�شاعدهم  واأنظمة  ل�ائح 
احلزبية  التعددية  �شمن  التعاي�س 
املختلفة  الفكرية  والت�جهات 
على  قائمة  م�شرتكة  دعائم  واإر�شاء 
دميقراطية،  وتفاهمات  مبادئ 
من  مكنهم  �شيا�شي  ب�عي  ومتيزوا 
وقادة  �شيا�شية  ك�ادر  يك�ن�ا  اأن 
من  حتررهم  بعد  لتنظيماتهم 
العتقال. ومتكن الأ�رصى من خالل 
التعليم واخل�ش�ع للدورات التعليمية 
الكتابة يف  من  التثقيفية  واجلل�شات 
ال�شيا�شة  يف  وخا�شة  املجالت  كل 

والدب. 
ون�شالهم  باإرادتهم  الأ�رصى  وط�ر 
من  حقيقية  دميقراطية  جتربة 
وتنظيمات  ل�ائح  و�شع  خالل 
الناظم  الد�شت�ر  مبثابة  اأ�شبحت 
تفا�شيلها  بكل  العتقالية  للحياة 
وجزئياتها املختلفة، اأثرت فيما بعد 
خارج  الدميقراطية  التجربة  على 
الأ�رصى  من  املعتقالت يف حماولة 
م�شاحله  وحتقيق  ال�طن  لت�حيد 
الأ�رصى  وثيقة  �شياغة  خالل  من 
بعد  ال�طني  لل�فاق  الفل�شطينيني 

النق�شام املقيت.
ووفاًء منا يف مركز اأب� جهاد ل�ش�ؤون 
القد�س  جامعة  يف  الأ�شرية  احلركة 
وت�شحياتهم  الب�ا�شل  لأ�رصانا 
اجل�شام، ما زال مركز اأب� جهاد عند 
وعده لكم باإي�شال ر�شالتكم وق�شتكم 
الإن�شانية اإىل العامل اأجمع، ونعلمكم 
ن�ؤدي  زلنا على قيد احلياة  باأننا ما 
باقتحامات  اآبهني  غري  ر�شالتنا 
جهاد،  اأب�  ومتحف  مركز  وتدمري 
افتتاح  ب�شدد  باأننا  ونب�رصكم 
العامل  لتمكني  الناطق  املتحف 
ن�شالتكم  على  الطالع  من  اأجمع 
وت�شحياتكم يف �شبيل احلرية واإقامة 
وعا�شمتها  الفل�شطينية  الدولة 

القد�س ال�رصيف اإن �شاء اهلل.
ال�شكر  بجزيل  اأت�جه  اخلتام  ويف 
العربي  ال�شندوق  اإىل  والعرفان 
والقت�شادي  الجتماعي  لالإمناء 
كما  ال�شقيقة،  الك�يت  دولة  يف 
اأ�شكر الإخ�ة يف جمل�س بلدي البرية 
وعلى راأ�شهم الإخ�ة عزام اإ�شماعيل 
وجمال �شلطف والأخت متارا حداد 

على دعمهم لإجناح هذا امل�ؤمتر.
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الودية  املباريات  نتائج  اأن  ورغم 
لرغبة  نظًرا  مهمة،  غري  تكون 
الالعبني  كل  جتربة  يف  املدربني 
اأف�ضل  على  لال�ضتقرار  واخلطط 
ال�ضيئة  الفعل  ردة  لكن  احللول، 
من  العديد  ووجود  مدريد  لريال 
ال�ضكوت  اأمور ال ميكن  ال�ضلبيات، 
ويواجه  امللكي  النادي  يف  عنها 
االأزمات، خالل  العديد من  زيزو، 
حلها  يتوجب  التي  احلالية  الفرتة 
قبل انطالق املو�ضم اجلديد، من 
مكانته  الفريق  ي�ضتعيد  اأن  اأجل 
حل�ضد  للقتال  ويعود  الطبيعية، 
الكارثي  املو�ضم  بعد  االألقاب، 
،ويُ�ضلط "" ال�ضوء، خالل التقرير 
ريال  اأزمات  اأبرز  على  التايل، 

مدريد يف الفرتة التح�ضريية:
 

خط الدفاع

لريال  الدفاعي  اخلط  ظهر 
مدريد �ضيًئا جًدا خالل املباريات 
حتى  الفريق  خا�ضها  التي  الودية 
اخلطوط  اأكرث  من  وهو  االآن، 
لتطوريها،  الفريق  يحتاج  التي 
املو�ضم  كبرية يف  اأزمة  مّثل  حيث 

 12 املرينغي  وا�ضتقبل  املا�ضي 
فقط،  مباريات   3 خالل  هدفا 
املركز،  هذا  يف  ُمعاناته  لت�ضتمر 
املا�ضي  املو�ضم  ا�ضتقبل  حيث 
46 هدفا خالل 38 مباراة يف الليغا 
و�ضيتوجب على زيزو اإيجاد حلول 
�رسيعة لهذه االأزمة، نظًرا الأنه من 
ال�ضعب دخول املو�ضم مب�ضكلة يف 
خط الدفاع، لكي ال تتكرر ُمعاناة 

املو�ضم املا�ضي.
 

بديل كا�سيمريو

كان خط الو�ضط الدفاعي من اأبرز 
افتقد  حيث  مدريد،  ريال  ثغرات 
كا�ضيمريو،  الربازيلي  امللكي، 
والذي مل يتواجد يف رحلة الفريق 
بعد  راحة  على  حل�ضوله  نظًرا 
اأمريكا  كوبا  بطولة  يف  م�ضاركته 
هذا ال�ضيف وبعد رحيل ماركو�س 
اأتلتيكو  �ضفوف  اإىل  يورينتي 
مدريد، مل ميلك الفريق اأي بديل 
تغيري  زيزو  وحاول  لكا�ضيمريو، 
الطريقة باالعتماد على مودريت�س 
وكرو�س يف املحور الدفاعي، لكن 
وبدون  الدور  هذا  يف  ينجحا  مل 
ل�ضم  امللكي  يحتاج  �ضك  اأي 
اأ�رسع  يف  لكا�ضيمريو  مميز  بديل 

حيث  املو�ضم،  بداية  قبل  وقت 
يف  كبرية  ثغرة  املركز  هذا  مُيثل 
للفتك  اخل�ضوم  ي�ضتغلها  الفريق 

باملريجني.
 

لعنة الإ�سابات

ريال  �ضفوف  االإ�ضابات  �رسبت 
مدريد خالل رحلته ال�ضيفية، مما 
امللكي،  حت�ضريات  على  �ضيوؤثر 
وكانت  الفني،  املدير  وخطط 
دياز  اإبراهيم  بتعر�س  البداية 
لالإ�ضابة يف الع�ضلة ذات الراأ�ضني 
انطالق  حتى  و�ضيغيب  بالفخذ، 
املقبل  اأوت  منت�ضف  يف  املو�ضم 
باإ�ضابة  القوية  ال�رسبة  وكانت 
الرباط  يف  بقطع  اأ�ضين�ضيو  ماركو 
طويلة،  لفرتة  وغيابه  ال�ضليبي 
زيدان  خطط  بكل  اأ�رس  حيث 

الهجومية.
وتعر�س الفرن�ضي فريالند ميندي 
ع�ضلية  الإ�ضابة  االأي�رس،  الظهري 
لفرتة  �ضيغيب  لكنه  قوية،  لي�ضت 
ما  وهو  املو�ضم،  انطالق  قبل 
مع  واندماجه  تكيفه  على  �ضيوؤثر 
ال�رسبي  املهاجم  وكان  الفريق 
لوكا يوفيت�س هو اآخر العب تلحق 
به لعنة االإ�ضابات، حيث اأ�ضيب يف 

مواجهة  خالل  االأي�رس،  الكاحل 
وبح�ضب  االأخرية،  مدريد  اأتلتيكو 
اإ�ضابته ال  فاإن  ال�ضحفية  التقارير 

تبدو طفيفة.
 

�سداع الراحلني

ال�ضيف  هذا  املريجني  اأبرم 
�ضفقات من العيار الثقيل لتدعيم 
رحيل  يتوجب  وبالتايل  �ضفوفه، 
الوقوع  لعدم  الالعبني  من  العديد 
املايل  اللعب  قوانني  فخ  يف 
حتقيق  اإىل  باالإ�ضافة  النظيف، 
رغبات زيدان يف رحيل بيع من ال 
اإدارة  وت�ضعى  امللكي  يف  يريدهم 
بيل  جاريث  من  للتخل�س  النادي 
وخامي�س رودريجيز وماريانو دياز 
اأمام  الطريق  الإف�ضاح  واإي�ضكو، 
راأ�ضها  ال�ضفقات وعلى  باقي  �ضم 
يُعد  الذي  بوجبا  بول  الفرن�ضي 
ويُعد  حالًيا  لزيدان  االأول  الهدف 
يف  �ضداعا  هوؤالء،  من  التخل�س 
عليه  للتغلب  ي�ضعى  زيدان،  راأ�س 
الالعبني  جمموعة  مع  للرتكيز 
خططه  لتنفيذ  يريدهم  الذين 
لتحقيق اأهدافه يف الوالية الثانية.

زين الدين زيدان يف ورطة

اإ�ضبانيا تتوج بلقب بطولة 
اأوروبا حتت 19 عامًا

كاأ�س  االإ�ضباين  املنتخب  اأحرز 
ع�رس  ت�ضعة  حتت  اأوروبا  بطولة 
املنتخب  على  بفوزه  عاما 
بهدفني  اللقب  حامل  الربتغايل 
دون مقابل توج املنتخب االإ�ضباين 
للمرة  لل�ضباب  اأوروبا  بطولة  بلقب 
فوزه  عقب  تاريخه  يف  التا�ضعة 
املباراة  يف  الربتغايل  نظريه  على 
ال�ضبت  نظيفني،  بهدفني  النهائية 
املنتخب  هديف  اأحرز  اأرمينيا  يف 
جناح  توري�س  فاران  االإ�ضباين 
فالن�ضيا يف الدقيقتني 34 و51 على 
انفرادها  اإ�ضبانيا  وعززت  التوايل. 
الفوز  لعدد مرات  القيا�ضي  بالرقم 
 9 بر�ضيد  لل�ضباب  اأوروبا  ببطولة 
األقاب اأعوام )1995- 2002 - 2004 
 2012  -  2011  -  2007  -  2006  -
على  متفوقة   ،)2019  -  2015  -

األقاب  فرن�ضا التي اأحرز �ضبابها 7 
فيما   ،2016 عام  اآخرها  �ضابقة 
يف  البطولة  بكاأ�س  الربتغال  فازت 
ثالث منا�ضبات �ضابقة اآخرها عام 
الإ�ضبانيا  الثامن  هو  واللقب   2018
بداأت  عندما   2002 عام  منذ 
 19 حتت  الأعمار  تقام  البطولة 
باأن البطولة كانت تقام  عاماً علماً 
منذ اأن انطلقت عام 1980 الأعمار 
حتت 18 عاماً ووقتها فاز املنتخب 
االإ�ضباين باأول األقابه على االإطالق 

عام 1995. 
رامو�س  الربتغايل غون�ضالو  واأحرز 
اأهداف،   4 بر�ضيد  الهداف  لقب 
عام  ب�ضكل  البطولة  باأن  علماً 
 15 يف  هدفاً   37 ت�ضجيل  �ضهدت 
هدفاً   2.47 بلغ  مبتو�ضط  مباراة 

يف املباراة.

داين  الربازيلي،  النجم  يفقد  مل 
االنتقال  يف  االأمل  األفي�س، 
ال�ضيفي  املريكاتو  يف  لرب�ضلونة، 
مع  عقده  انتهاء  بعد  اجلاري، 
ووفًقا  جريمان  �ضان  باري�س 
ديبورتيفو"  "موندو  ل�ضحيفة 
عاًما(   36( األفي�س  فاإن  االإ�ضبانية، 
االأول  االأ�ضبوع  حتى  �ضينتظر 
حتقيق  يف  اأمال  املقبل،  اأوت  من 
حلمه بختم حياته الكروية مرتدًيا 

قمي�س البار�ضا.
خدماته  عر�س  قد  األفي�س  وكان   
على رئي�س البار�ضا جو�ضيب ماريا 
بارتوميو، الذي رفع االأمر لالإدارة 
الالعب  �ضم  رف�ضت  والتي  الفنية 
وي�ضعى  العمر  يف  تقدمه  بداعي 
بر�ضلونة  رغبة  ال�ضتغالل  األفي�س، 
�ضان  من  نيمار،  �ضم  يف  القوية 
�ضفقة  عقد  واإمكانية  جريمان، 

الالعب  من خاللها  يعود  تبادلية، 
الكتالوين،  النادي  اإىل  الربازيلي 
الظهري  �ضيميدو،  نيل�ضون  ويكون 
بحيث  �ضمنها،  للبار�ضا  االأمين 
رحيل  وحال  باري�س  اإىل  يرحل 
جريمان،  �ضان  اإىل  �ضيميدو، 
مع  للتعاقد  بر�ضلونة  �ضي�ضطر 
يفتح  ما  لتعوي�ضه،  اأمين  ظهري 
للنادي  األفي�س  عودة  اأمام  الباب 
كاأف�ضل  األفي�س  واختري  الكتالوين 
اأمريكا  كوبا  بطولة  يف  العب 
بها  توج  والتي  بالربازيل،  االأخرية 
يف  التا�ضعة  للمرة  بالده  منتخب 

تاريخه.
وارتبط ا�ضم األفي�س باالنتقال اإىل 
�ضان  ناد منذ رحيله عن  اأكرث من 
جريمان، مثل توتنهام، اإنرت ميالن 

ويوفنتو�س.

األفي�س يعتمد على نيمار يف 
رحلة العودة لرب�ضلونة

اأنهى ريال مدريد، حتت قيادة الفرن�سي زين الدين زيدان، اجلولة التح�سريية للمو�سم اجلديد، يف كندا والوليات املتحدة 
الأمريكية، باأ�سواأ طريقة ممكنة، بعد الهزمية املُذلة بنتيجة )3-7( �سد اجلار اللدود اأتلتيكو مدريد وكان املريجني قد 
تعر�ض للهزمية يف املباراة الأوىل �سد بايرن ميونخ بنتيجة )1-3(، وحقق انت�سارا وحيًدا على اآر�سنال بركالت الرتجيح.

عمالق اإجنليزي ي�ضعل 
ال�ضراع على مبابي

باري�س  مهاجم  مبابي  كيليان  يعد 
مطمًعا  الفرن�ضي،  جريمان  �ضان 
فرتة  خالل  االأندية،  من  للعديد 
اجلارية  ال�ضيفية  االنتقاالت 
اأن  اإندبندنت،  �ضحيفة  واأكدت 
خيالًيا  ا  عر�ضً يجهز  مدريد  ريال 
ل�ضم مبابي يف �ضيف 2020، ليكون 
كري�ضتيانو  الربتغايل  للنجم  بديال 
يوفنتو�س  اإىل  رحل  الذي  رونالدو 
االإيطايل مطلع املو�ضم املا�ضي.

زيدان  الدين  زين  اأن  واأ�ضافت 
اأن  متاما  تاأكد  امللكي  مدرب 
قويا  بديال  ي�ضم  ال  الفريق 
م�ضرية  على  اأثر  مما  لكري�ضتيانو، 
الثالث  للمركز  وتراجعه  الفريق 

املو�ضم  خالل  الليجا  جدول  يف 
م�ضاعي  يهدد  ما  لكن  املا�ضي 
عدة  مبابي  ل�ضم  مدريد  ريال 
اأمور، منها اهتمام بيب جوارديوال 
مدرب مان�ض�ضرت �ضيتي باحل�ضول 
اإدارة  اأن  على خدمات كيليان كما 
اإغراء  حتاول  الباري�ضي  النادي 
الفريق،  بالبقاء يف �ضفوف  مبابي 
 860 اإىل  االأ�ضبوعي  راتبه  برفع 

األف جنيه اإ�ضرتليني.
ولن يح�ضل مبابي على هذا الراتب 
املغري، اإال يف حالة واحدة، وهي 
لرغبته  جونيور،  نيمار  حتقيق 
�ضفوف  اإىل  جمددا  العودة  يف 

بر�ضلونة.

لكرة  ال�ضعودي  االحتاد  اأنهى 
مع  التعاقد  اإجراءات  القدم، 
رينارد،  هرييف  الفرن�ضي  املدرب 
االأول،  ال�ضعودي  املنتخب  ليقود 
ملدة عامني ون�ضف، خلًفا للمدرب 

االأرجنتيني خوان بيتزي.
يف  دخل  قد  املنتخب  وكان 
مفاو�ضات مع املدرب، بعد اإعالنه 
منتخب  تدريب  من  ا�ضتقالته 

دور  من  خروجه  اإثر  املغرب، 
الـ16 يف كاأ�س اأمم اإفريقيا ،ويعترب 
رينارد من املدربني املتميزين يف 
اإفريقيا، حيث قاد منتخب املغرب 
للو�ضول لكاأ�س العامل 2019، وحقق 
منتخبي  مع  اأفريقيا  اأمم  لقب 
زامبيا 2012، و�ضاحل العاج 2015، 
البطولة  يحقق  مدرب  اأول  واأ�ضبح 

مرتني مع منتخبني خمتلفني.

4 عرو�س حت�ضم م�ضري جنم 
ليل بني اإجنلرتا واإيطاليا

نيكوال�س  االإيفواري  رحيل  بات 
م�ضاألة  ليل،  فريقه  عن  بيبي، 
تلقى  بعدما  اأكرث،  لي�س  وقت 
مطالب  مع  تتما�ضى  عرو�س   4
جريارد  وقال  الفرن�ضي  الفريق 
ت�رسيحات  يف  ليل،  رئي�س  لوبريز 
نقلتها �ضحيفة "ماركا" االإ�ضبانية: 

اأندية  من  عرو�س   4 تلقينا  "لقد 
واآر�ضنال،  وليفربول  ونابويل  اإنرت 

وجميعها تلبي مطالبنا".
الفرق  اأحد  "نابويل،  واأ�ضاف: 
التي عر�ضت علينا مبلغ 80 مليون 
"االآن،  الذي طلبناه"واأو�ضح:  يورو 
اأين  واإىل  لالعب،  االأمر  يعود 
العرو�س  بناًء على  الذهاب،  يريد 
بيبي  "�ضيعود  له"وتابع:  املقدمة 
من عطلته يوم االإثنني، واأعتقد اأنه 
�ضيقرر وجهته املقبلة يف منت�ضف 
بقائه  اإمكانية  االأ�ضبوع"وعن 
يزال  ال  "بالطبع،  قال:  ليل،  مع 
باإمكانه اال�ضتمرار وعدم الرحيل، 
املو�ضم  يف  املغادرة  طلب  لكنه 
ووعدناه  ورف�ضنا،  املا�ضي، 
ال�ضيف"واأمت:  هذا  بالرحيل 
"انتهى االأمر تقريبًا.. هناك اأندية 
كبرية ت�ضعى ل�ضمه بعرو�س كبرية، 

لذلك اأعتقد اأنه �ضيغادر".

رينارد مدرًبا للمنتخب ال�ضعودي
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لطرحها  وغريها  الأ�سئلة  هذه 
الإعالم  رجالت  من  جملة  على 
من �سحفيني وحمللني  الريا�سي 
كما  القدم،  كرة  يف  وخرباء 
قدماء  بع�ض  اآراء  ا�ستطلعت 
خا�سة  اجلزائريني  الالعبني 
القطري.  بالدوري  مروا  الذين 
اأن  ه�ؤلء  معظم  واأجمع 
دوري  ي�سهده  الذي  ال�ستقطاب 
اجلزئريني  لالعبني  قطر  جن�م 
عدة  له  منهم،  الدوليني  خا�سة 
ريا�سية  اأ�سباب ودوافع خمتلفة: 
ثقافية.  وحتى  وعائلية  ومادية 
ال�ستقطاب  اأن  اآخرون  وقال 
عادي  اأمر  لأنه  متبادل  اأ�سبح 
الطرفني،  ويخدم  وطبيعي 
الالعبني اجلزائريني ودوري قطر 
على حد �س�اء، فيما قال لعب�ن 
بالدوري  م�ؤخرا  التحق�ا  دولي�ن 
لي�ض  قراراهم  اأن  القطري 
اأن  ت�ستحق  واإمنا جتربة  مغامرة 
يعي�سها اأي لعب، نظرا للم�ست�ى 
الذي بلغه الدوري القطري الذي 
ل يع�زه اإل �سيئا واحدا فقط ه� 

قلة اجلماهري.

�سفيان هني: لي�ست مغامرة

الدويل  قال  ال�ساأن  هذا  ويف 
الذي  هني  �سفيان  اجلزائري 
الغرافة  نادي  مع  عقدا  وقع 
�سبارتاك  من  قادما  القطري 
لنادي  :”الن�سمام  م��سك� 
التعاقد  يل  بالن�سبة  الغرافة 
جديد  حتد  واإمنا  مغامرة  لي�ض 
واأعرف  الريا�سية  م�سريتي  يف 
من  جمم�عة  ي�سم  الغرافة  اأن 
الالعبني على م�ست�ى عال ولدي 
واأ�سعى  ثقة كبرية يف املجم�عة 
بالألقاب”.واأ�ساف  للف�ز  دائما 
الذي مل يكن �سمن تعداد  هني، 
منتخب اجلزائر يف كاأ�ض اإفريقيا 

القمة  اإىل  الأخرية،”ال��س�ل 
ي�ؤكد  اإفريقيا  اأمم  بكاأ�ض  والف�ز 
اجلزائريني  الالعبني  اأن  على 
على م�ست�ى عال ويجعل هذا كل 
قطر  غري  ويف  قطر  يف  الأندية 

تتجه نح�هم للتعاقد معهم”.

براهيمي يراوغ اجلميع

لعب  براهيمي،  يا�سني  وراوغ 
وه�  الربتغايل،اجلميع  ب�رت� 
الريان  مع  بناديه  ر�سميا  ي�قع 
وه�  �سن�ات،  لثالث  القطري 
عدة  يف  مطل�با  كان  الذي 
وميالن  روما  غرار  على  اأندية 
وم�ناك�  ومر�سيليا  الإيطاليني 
واأر�سنال  واإيفرت�ن  الفرن�سيني 
مدرب  يعتمد  ومل  الإجنليزيني. 
جمال  اجلزائري  املنتخب 
بلما�سي على براهيمي كثريا يف 
البط�لة الأفريقية الأخرية نظرا 
الإيطايل  اإمب�يل  لعب  لتاألق 

اإ�سماعيل بن نا�رص.
التحاق  وهناك حديث عن قرب 
اآخرين  جزائريني  لعبني  عدة 
�س�رة  يف  القطري،  بالدوري 
لي�سرت  لعب  �سليماين  اإ�سالم 
اإىل  املعار  الإجنليزي  �سيتي 
فرنبخ�سه الرتكي وجمال بلعمري 
لعب ال�سباب ال�سع�دي وي��سف 
الت�ن�سي  الرتجي  لعب  باليلي 
ليل  لعب  زية  بن  ويا�سني 
فرنبخ�سه  اإىل  املعار  الفرن�سي 
لعب  قدي�رة  وعدلن  الرتكي، 

ن�تنيغهام ف�ري�ست الإجنليزي.
“دي  م�قع  ن�رصه  تقرير  وكان 
ذكر  قد  اجلزائري،  ف�ت”  زاد 
البط�لة  �سيغادر  باليلي  باأن 
قطر  جن�م  دوري  نح�  الت�ن�سية 
وبعد  الالعب  لكن  ال�سيف،  هذا 
بالأهلي  التحاقه  عن  اأنباء  تردد 
م�رصية  لقناة  �رصح  امل�رصي، 

يف  اإفريقيا  بكاأ�ض  الف�ز  بعد 
الرتجي  يغادر  لن  اأنه  القاهرة، 

الت�ن�سي اإل اإىل فريق اأوروبي.

حفيظ دراجي: ال�ستقطاب 
متبادل

ويق�ل الإعالمي واملعلق الريا�سي 
يف “بي اإن �سب�رت”حفيظ دراجي 
لـ”القد�ض العربي اأن “ا�ستقطاب 
الدوري  اجلزائريني يف  الالعبني 
يع�د  بل  جديدا  لي�ض  القطري 
اإىل عق�د م�ست، حيث لعب لهذا 
وجمال  بل�مي  الأخ�رص  الدوري 
بعد  الالعب�ن  ت�اىل  ثم  بلما�سي 
ذلك مبجيء نذير بلحاج وجميد 
زياين”.وي�سف  وكرمي  ب�قرة 
باأنه  ال�ستقطاب  هذا  دراجي 
“الالعبني  اأن  ويق�ل  “متبادل” 
يلعب�ن  اأنهم  يدرك�ن  اجلزائريني 
ظروف  وو�سط  متميز  دوري  يف 
طيبة  وحياة  ممتازة  اجتماعية 
جيدة  وامتيازات  ورواتب  كرمية 
اأن  “بحكم  اأنه  وي�سيف  اأي�سا”. 
واحدا  اأ�سبح  القطري  الدوري 
العربية  الدوريات  اأف�سل  من 
لعب�ن  ي�ستقطب  اأ�سبح  فقد 
جن�م  فيه  يلعب  وبات  مميزين 
الذي  فالدوري  كرث،  عاملي�ن 
هرينانديز  ت�سايف  فيه  يلعب 
لي�ض  ه�  ال�سابق  بر�سل�نة  جنم 
اأي دوري، وبالتايل فاإن الالعبني 
اأو  ال�سباب  �س�اء  اجلزائريني 
�ساأنا  اأقل  لي�س�ا  اخلربة  ذوي 
النج�م”.  ه�ؤلء  اأو  ت�سايف  من 
“هذا  دراجي  حلفيظ  بالن�سبة 
وطبيعي  عادي  اأمر  ال�ستقطاب 
جدا يخدم الالعبني اجلزائريني 
ويخدم دوري جن�م قطر يف اإطار 

امل�سلحة املتبادلة”.

عرو�ض ل ُتقاَوم لنوادي 

احرتافية

اأما بالن�سبة لرفيق وحيد، الناقد 
واملحلل الريا�سي اجلزائري، فاإن 
املنتخب  جن�م  “اختيار  م�ساألة 
اجلزائري للدوري القطري تع�د 
حر�ض  اأهمها  خمتلفة،  لأ�سباب 
ا�ستقدام  على  القطرية  الن�ادي 
جن�م الكرة العاملية، بينهم جن�م 
رفع  بغر�ض  العربية،  املنتخبات 
امل�ست�ى ما يعني تقدمي عرو�ض 
وحيد  رفيق  وي�سيف  جدية”. 
لـ”القد�ض العربي” اأن “احلديث 
عن العر�ض اجلدي، يتعلق اأ�سا�سا 
الن�ادي  فعرو�ض  املايل،  بال�سق 
حيث  من  تُقاَوم  ل  القطرية 
ذلك  اإىل  ي�ساف  املايل،  اجلانب 
اأي�سا، احرتافية الن�ادي القطرية 
ي�سمن  جيد  ب�سكل  وتنظيمها 
بنف�ض  ريا�سيا،  العمل،  لاّلعب 
الأوروبية،  البط�لت  معايري 
خا�سة من حيث املتابعة الطبية 
اأكرب  اأحد  ب�ج�د  لاّلعبني، 
بقطر  الإ�ست�سفائية  امل�ؤ�س�سات 

كمركز “�سبيتار”.
ويعتقد رفيق من حيث تاأثري ذلك 
“ثمة  باأن  اجلزائر  منتخب  على 
اإمكانية يف تراجع اأداء اأي لعب، 
يف  املناف�سة  طبيعة  لختالف 
الدوري القطري عما ه� حا�سل 
م�سريا  الأوروبية”،  الدوريات  يف 
يف ذات ال�قت اأنه “حتى الدوري 
من  لعب�ن،  يقّدم  ل  اجلزائري 
م�ست�ى عال، اإىل املنتخب، لك�نه 
اأقل ق�ة وفاقد ملعايري البط�لت 
الأوروبية ذات امل�ست�ى العايل”. 
بقلب  وحيد  رفيق  وي�ستدل 
اجلزائري  املنتخب  هج�م 
“حّطم  اأنه  قائال  ب�جناح  بغداد 
املن�رصم،  امل��سم  الأرقام  كل 
القطري  الدوري  م�ست�ى  على 
نادي  مع  اآ�سيا  اأبطال  ورابطة 
ا�سطدم  وحني  القطري،  ال�سد 
الأمم  كاأ�ض  يف  اأعلى  مب�ست�ى 
واأقل  ق�ة  اأقل  ظهر  الإفريقية، 

فعالية بل واأقل ثقة بالنف�ض”.

الدوري القطري لي�ض 
�سعيفا

من جهته يرى عبد النا�رص البار، 
قناة  وحملل  الريا�سي  ال�سحفي 

“بي اإن �سب�رت” اأن الأمر مت�قع 
لالعبني خا�س�ا جتارب احرتافية 
“هم  ويق�ل  اأوروبا،  يف  ل�سن�ات 
يف  متقدم�ن  ما  ن�عا  لعب�ن 
يك�ن  تفكريهم  ..يعني  ال�سن 
املادي  اجلانب  على  من�سبا 
اأف�سل”،  ب�سكل  م�سريتهم  وانهاء 
اأن  نن�سى  ل  اأن  “يجب  وي�سيف 
والدوريات  القطري  الدوري 
بذلك  لي�ست  عم�ما  اخلليجية 
البع�ض.. ي�س�ره  الذي  ال�سعف 
نعم قد تك�ن دوريات تغيب عنها 
اجلماهري ولكن كم�ست�ى ل باأ�ض 
به، كما ل نن�سى طبيعة املدربني 
الدوريات  يف  املت�اجدين 
كبرية  اأ�سماء  كلها  اخلليجية 
وميكن لالعبني ال�ستفادة منها”، 
معظم  اأن  “الدليل  بق�له  م�سريا 
كاأ�ض  يف  تاألق�ا  الذي  الالعبني 
الدوريات  يف  ين�سط�ن  افريقيا 
اخلليجية مثال الدوري ال�سع�دي 
يف  17لعبا  تقريبا  قدم  وحده 

بط�لة كا�ض افريقيا”.

اختيار لدواع ت�سويقية 
وثقافية

ب�طالب،  ل�سب�ب  بالن�سبة  اأما 
“بي  يف  الريا�سي  ال�سحفي 
اأن  الطبيعي  فمن  �سب�رت”  اإن 
القطري  الدوري  اأندية  تبحث 
اأجل  من  النادرة  الع�سافري  عن 
وحت�سني  تناف�سيتها  زيادة 
املحلية  املناف�سات  يف  فر�سها 
“وج�د  اأن  م�سيفا  والإقليمية”. 
من  وغريهم  الالعبني  ه�ؤلء 
ج�دة  يرفع  واوروبا  افريقيا 
لالعبني  ويتيح  حتما  الدوري 
املحليني فر�ض العمل مع زمالء 

ذوي ر�سيد مهني ثري”.

م�ساألة  اأن  ب�طالب  وي�ؤكد 
اأو  لقطر  اجلزائريني  “اختيار 
لعدة  يخ�سع  الدول  من  غريها 
وهذا  وثقافية  ت�س�يقية  ع�امل 
املحيط  �سياق  يف  مفه�م  اأمر 
يكّر�ض  الذي  العاملي  الريا�سي 
الريا�سة(  )�سناعة  ي�سمى  مبا 
معطيات  من  ذلك  يتبعه  مبا 
هذه  مثل  يف  ح�س�رها  تفر�ض 

املجالت”
دولي�ن  لعب�ن  واأرجع  هذا 

جزائري�ن �سابق�ن �سبب هجرة 
الدوريات  باجتاه  الالعبني 
الدوري  وخا�سة  اخلليجية 
�سعف  اإىل  وال�سع�دي  القطري 
هروبهم  �سبب  وه�  م�ست�اهم 
العايل.  الأوروبي  امل�ست�ى  من 
ل�  اأنهم  اآخرون  اعرتف  فيما 
القدم  كرة  ميادين  اإىل  عادوا 
اخلليجية.  الدوريات  لختاروا 
اجلزائري  الدويل  اعرتف  فقد 
ال�سابق عرفات مزوار انه ل� عاد 
لختار  القدم  كرة  ميادين  اإىل 
الدوريات اخلليجية على الدوري 
او  الربميرليغ  وحتى  اجلزائري 
الكالت�سي� وحتى الليغا ال�سبانية 
عمر  لن  م�ستقبله،  لبناء  وهذا 
الريا�سي ق�سري جدا ول يتعدى 

35 �سنة.

الدوري القطري اأجنب 
الهداف العاملي بوجناح

اإيريدير،  العايل  عبد  اأن  اإل 
ال�سابق  امل�ساعد  املدرب 
بالدوري  قطر،اأ�ساد  ملنتخب 
الهداف  اأجنب  الذي  القطري 
الذي  ب�جناح  بغداد  العاملي 
ورونالدو.  مي�سي  على  تف�ق 
من  ياأت  “مل  ذلك  اأن  م�سريا 
ت�فر  وما  بالعمل  اإمنا  فراغ 
له  �سمحت  اإمكانيات  من  له 
والبدين  الفني  اأدائه  بتط�ير 
التكتيكي”. فيما تاأ�سف ال�نا�ض 
ق�اوي احلار�ض ال�سابق للخ�رص 
اأمنيته املتمثلة يف  لعدم حتقيق 
اللعب لأحد الأندية القطرية اأو 
الق�انني  ب�سبب  وذلك  اخلليجية 
ال�سابقة التي كانت ت�سرتط على 
احلار�ض حمل اجلن�سية القطرية 

نظري اللعب يف الدوري”.
القدم  كرة  اأ�سط�رة  يرى  فيما 
اأن  بل�مي  خل�رص  اجلزائرية 
تفيد  لن  اخلليجية  “ال�جهة 
“الالعبني  اأن  معتربا  اخل�رص”، 
اجلزائريني  وغري  اجلزائريني 
الدوريات  اإىل  يهاجرون 
ولي�ض  املال  اأجل  من  اخلليجية 
خا�سة  والربوز  التاألق  اأجل  من 
ال�سن يف  متقدمني يف  كان�ا  اإذا 

اآخر حياتهم الريا�سية”.

ا�ضتقطاب النجوم اجلزائرينيكيف ا�ضتطاعت البطولة القطرية 
من جديد..يعود دوري جنوم قطر اإىل ا�ستقطاب الالعبني العرب 

املتميزين، وخا�سة اجلزائريني منهم، الذين يبدو اأنهم يلجاأون اإىل اختيار 
الدوري القطري بعد كل تاألق يف املناف�سات الدولية، حدث ذلك بعد كاأ�ض 
العام 2010و2014، ويحدث حاليا بعد فوز املنتخب اجلزائري بكاأ�ض اأمم 

اإفريقيا 2019. فماهي الأ�سباب والدوافع التي تقف وراء هذه اخليارات، 
وهل هي يف م�سلحة املنتخب اجلزائري اأم يف م�سلحة الدوري القطري، اأم 

ت�سب يف م�سلحة الطرفني؟



اأم�سرتدام  اأياك�س  تّوج 
الدوري  لقب  حامل 
ال�سوبر  ببطولة  الهولندي 
ت�سمى  التي  الهولندي 
كرويف"  يوهان  "درع 
التا�سعة يف تاريخه  للمرة 
من  اأكرث  بعد  والأوىل 
وتغلّب  �سنوات  خم�س 
لقب  �ساحب  اأياك�س 
الكاأ�س اأي�ساً على و�سيفه 

يف الدوري اآيندهوفن 0-2 
اأر�س  على  ال�سبت  اليوم 
يف  كرويف  يوهان  ملعب 

اأم�سرتدام.
بت�سكيلته  اأياك�س  ودخل 
املتجددة مع اإراحة بع�س 
البدلء  دكة  على  جنومه 
حكيم  املغربي  اأمثال 
يف  ا�سرتك  الذي  زيا�س 
قرابة  قبل  الثاين  ال�سوط 

30 دقيقة من نهاية اللقاء 
وافتتح الدمناركي ال�ساب 
عاماً(   21( دولربغ  كا�سرب 
حائرة  متريرة  م�ستغاًل 
مع  بييك  دي  فان  من 
وحافظ  الأوىل  الدقيقة 
يف  تقدمه  على  اأياك�س 
اأ�ساف  ثم  الأول  ال�سوط 
الهدف  بليند  مدافعه  له 

الثاين )53(.

�أتلتيكو مدريد يطالب 
باإلغاء طرد كو�ستا

باإلغاء  مدريد،  اأتلتيكو  طالب 
ح�سل  التي  احلمراء  البطاقة 
خالل  كو�ستا،  دييجو  عليها 
كاأ�س  يف  مدريد،  ريال  مواجهة 
بطاقة  دييجو،  ونال  الأبطال 
داين  مع  ا�ستباكه  بعد  حمراء 
فاز  التي  املباراة  يف  كارفاخال، 
فيها  و�سجل   ،3-7 الأتليتي  بها 

كو�ستا )4 اأهداف(.
اإىل  ت�سري  البطولة  اإر�سادات  فاإن  الإ�سبانية،  "ماركا"  �سحيفة  وبح�سب 
اأن عقوبة البطاقة احلمراء هي الإيقاف ملباراة واحدة وكان ماركو�س 
مواجهة  خالل  حمراء  بطاقة  تلقى  قد  مدريد،  اأتلتيكو  لعب  يورينتي 
جوادالخارا املك�سيكي، لكن مت رفعها، لي�سارك الالعب اأمام ريال مدريد 
ا�ستعدادات  اآخر  املقبل، يف  اأوت   10 يوم  يوفنتو�س  مع  اأتلتيكو  ويلتقي 
كو�ستا  م�ساركة،  الإ�سباين يف  النادي  ويرغب  اجلديد  للمو�سم  الفريقني 

بتلك املباراة القوية.

نغيز يعاقب حمرتفه �لإيفو�ري
مدرب  نغيز  نبيل  قرر 
اإحلاق  طنجة،  احتاد 
املدافع الإيفواري ديدي 
الثاين،  بالفريق  بيبي 
لأ�سباب ان�سباطية، حيث 
املران  ح�سور  يف  تاأخر 
نغيز  وكان  ال�سباحي 
طالب الالعب بالجتهاد 
اأكرث يف التدريبات، ب�سبب 
وزنه الزائد وعدم جديته 

يف تخفي�سه وتعر�س بيبي لإ�سابة يف الركبة اأبعدته طويال عن املالعب 
يف املو�سم املا�سي، بعد اأن كان من الالعبني الأ�سا�سيني يف الدفاع.

وعاد مع انطالق ال�ستعداد للتدريبات، وطالبه نغيز باجلدية اأكرث، لكن 
الالعب مل يبد حما�سا كبريا، ال�سيء الذي جعل مدربه يلحقه بالفريق 
احتاد  اأن  اإىل  ي�سار  التاأديبي  املجل�س  اأمام  ميثل  اأن  تقرر  كما  الثاين، 
املقبل،  اأوت  فاحت  من  انطالقا  برتكيا  مغلقا  مع�سكرا  �سيدخل  طنجة 

و�سيدوم 10 اأيام.

�سر تر�جع كلوب عن �سم ريبريي
اإن  �سحفي،  تقرير  قال 
الأملاين يورجن كلوب، مدرب 
تراجع  الإجنليزي،  ليفربول 
عن فكرة التعاقد مع الالعب 
فرانك  املخ�رضم،  الفرن�سي 
ومل  ال�سيف  هذا  ريبريي، 
يوقع ريبريي، البالغ من العمر 
36 عاًما، لأي ناٍد منذ رحيله 
الأملاين  ميونخ  بايرن  عن 
املا�سي،  املو�سم  بنهاية 

"ليكيب" الفرن�سية، فاإن  انتهاء عقده وبح�سب ما ذكرته �سحيفة  عقب 
كلوب كان يخطط جللب ريبريي اإىل ملعب اأنفيلد هذا ال�سيف، اإل اأنه 
قرر الرتاجع عن تلك اخلطوة يف نهاية املطاف واأ�سارت ال�سحيفة اإىل 
اإعجاب كلوب بقدرات ريبريي، منذ اأن كان مدرًبا لبورو�سيا دورمتوند، 
�سنوات عديدة يف  املباريات على مدار  العديد من  الثنائي يف  وتواجه 

املالعب الأملانية.
ورغم ذلك، فاإن عدم رحيل اأي من مهاجمي الريدز هذا ال�سيف، ل�سيما 
ريبريي،  و�سول  دون  اأوريجي، حال  ديفوك  البلجيكي  بعد جتديد عقد 

لعدم وجود مكان �ساغر له.

يرغب املهاجم الأرجنتيني 
احلفاظ  يف  ديبال  باولو 
فريق  يف  مركزه  على 
يف  الإيطايل،  يوفنتو�س 
احتمال  عن  تردد  ما  ظل 
ل�سم  �سفقة  عر�سه �سمن 
لوكاكو  روميلو  البلجيكي 
يونايتد  مان�س�سرت  من 

الإنكليزي.
"�سكاي  �سبكة  واأفادت 
املهاجم  اأّن  اإيطاليا" 
الأرجنتيني البالغ 25 عاماً 
"يريد اأن يبقى يف يوفنتو�س 
مركزه  اأجل  من  ويقاتل 
ماوريت�سيو  اإ�رضاف  حتت 
بعد  توىل  الذي  �ساري" 
املن�رضم،  املو�سم  نهاية 
مقاليد الإدارة الفنية لنادي 
من  قادماً  العجوز  ال�سيدة 
خلفاً  الإنكليزي،  ت�سيل�سي 
األيغري،  ملا�سيميليانو 
اإىل  ال�سبكة  واأ�سارت 
ي�ستعد  "يوفنتو�س  اأّن 
ل�سم  عر�س  لتقدمي 
يونايتد  مان�س�سرت  مهاجم 
على  وهو  لوكاكو،  روميلو 
املهاجم  لإدراج  ا�ستعداد 
الأرجنتيني كجزء من هذه 

الأخري  لكّن  ال�سفقة"، 
اأن يبقى يف تورينو،  "يريد 
اإجازته  من  يعود  وقد 
املوعد  قبل  ال�سيفية 
التاأقلم  ليبداأ  املحدد، 
الأ�ساليب  مع  مبكر  ب�سكل 

التدريبية ل�ساري".
يلتحق  اأن  املتوقع  ومن 
يف  الفريق  ب�سفوف  ديبال 
اخلام�س من اأوت ا�ستعداداً 

علماً  اجلديد،  للمو�سم 
اإجازة  منحه  النادي  باأّن 
مع  م�ساركته  بعد  اإ�سافية 
بطولة  يف  بالده  منتخب 

كوبا اأمريكا هذا ال�سيف.
األوان  عن  ديبال  ويدافع 
�سيف  منذ  يوفنتو�س 
العام 2015 حني ان�سم اإىل 
�سفوفه قادماً من بالريمو. 
يف  متفاوتاً  اأداًء  قّدم  وهو 

اإذ  الأخريين،  املو�سمني 
 2018-2017 مو�سم  اأنهى 
مع 26 هدفاً يف 46 مباراة 
امل�سابقات،  خمتلف  يف 
ومو�سم 2018-2019 الذي 
املهاجم  ان�سمام  �سهد 
كري�ستيانو  الربتغايل 
رونالدو اإىل يوفنتو�س، مع 
 42 يف  فقط  اأهداف   10

مباراة.

يف املقابل، ان�سم لوكاكو 
اإىل �سفوف يونايتد قادماً 
�سيف  يف  اإيفرتون  من 
قدرت  �سفقة  يف   ،2017
جنيه  مليون  بـ75  قيمتها 
و�سكلت حينها  ا�سرتليني، 
رقماً قيا�سياً لنتقال لعب 
اإنكليزيني.  ناديني  بني 
الآونة  يف  ي�سكل  لكنه 
تقارير  حمور  الأخرية 
ل�سيما  حمتمل،  انتقال 
�سبق  حيث  اإيطاليا  اإىل 
لإنرت  الريا�سي  للمدير 
اأن  اأو�سيليو  بيريو  ميالن 
ناديه  اأّن  اأعلن يف جويلية 
مع  مفاو�سات  يف  دخل 
احلمر"  "ال�سياطني  نادي 

ل�سم الدويل البلجيكي.
اإىل  ت�سري  التقارير  لكن 
عر�ساً  رف�س  يونايتد  اأّن 
بقيمة  اإنرت  من  اأولياً 
جنيه  مليون   54 تقارب 
واأّن  الالعب،  اأجل  من 
يريد  الإنكليزي  النادي 
على  احل�سول  الأقل  على 
دفعه  الذي  ذاته  املبلغ 
على  احل�سول  اأجل  من 

خدماته.
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ديبال ل ينوي �لرحيل عن 
بيت "�ل�سيدة �لعجوز"

�أياك�س بطاًل لدرع يوهان كرويف
 بفوزه على �آيندهوفن

اأ�ساد فيديريكو با�ستوريلو، 
وكيل اأعمال روميلو لوكاكو، 
يونايتد،  مان�س�سرت  جنم 
بالالعب البلجيكي، يف ظل 
الأنباء التي ربطته بالرحيل 
وقال  ترافورد  اأولد  عن 

ت�رضيحات  يف  با�ستوريلو 
مريكاتو"  "كالت�سيو  ملوقع 
اأحد  "لوكاكو  الإيطايل: 
يف  املهاجمني  اأف�سل 
"يتواجد  العامل"واأ�ساف: 
قائمة  �سمن  ب�سهولة 

اأف�سل 3 اأو 4 مهاجمني يف 
العامل"وارتبط ا�سم لوكاكو 
يف  ميالن،  لإنرت  بالنتقال 
ظل اإ�رضار اأنطونيو كونتي، 
مدرب الفريق على التعاقد 
معه، اإل اأن اليونايتد طلب 

الوقت  يورو، يف  80 مليون 
النادي  فيه  عر�س  الذي 
يورو  مليون   59 الإيطايل 
عدة  واأ�سارت  فقط 
ال�ساعات  خالل  تقارير 
القليلة املا�سية، اإىل رغبة 

مع  التعاقد  يف  اليونايتد 
لعب  كو�ستا  دوجال�س 
عر�س  حيث  يوفنتو�س، 
تبادلية  �سفقة  اإجراء 
اإىل  ينتقل مبوجبها لوكاكو 

تورنيو.

وكيل لوكاكو

روميلو �سمن �أف�سل 4 مهاجمني بالعامل
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اأ.د. عبد الكاظم العبودي

وفيات  عن  املقلقة  الأخبار  تزداد 
اأمرا�ض  وانت�شار  ا�شتداد  اأو  مفاجئة 
و�شجناء  اأ�رسى  لها  يتعر�ض  غريبة 
ال�شهيونية،  ال�شجون  يف  فل�شطينيون 
ت�شجل  اأن  دون  واحد  اأ�شبوع  ول مير 
اإ�شابة اأو حالة وفاة اأو اأحيانا اإطالق 
ل  اأن  ليلبث  �شجني  اأو  اأ�شري  �رساح 
ال�شجن  خارج  ليتوفى  طويال  يعي�ض 

وهو يف الرمق الأخري من احلياة.
خربا  املو�شوع  هذا  مثل  يعد  ومل 
يتوا�شل  انه  طاملا  منفردا  اأو  عاديا 
ويتكرر با�شتمرار ي�شري اإىل جملة من 
اخلا�ض  الر�شد  ومعلومات  احلقائق 
وجتارب  العلمية  املوؤ�ش�شات  بجرائم 
اجلامعات ال�شهيونية ومراكز اأبحاثها 
على  بها  قامت  بتجارب  املختلفة 
ال�شحايا من اأبناء ال�شعب الفل�شطيني، 
وخا�شة من �شنف الأ�رسى وال�شجناء 

لفرتات طويلة واملحكومني باملوؤبد.
وبطبيعة احلال اأن اأ�رسار تلك التجارب 
على ال�شحايا التي �شن�شتعر�ض بع�شا 
منها طالت اأعدادا كبرية من ال�شحايا 

حتى من هم خارج ال�شجون .
منذ �شنوات طويلة قرابة 30 �شنة كتبنا 
اآثار التعر�ض الإ�شعاعي وجتاربه  عن 
فل�شطينيني،  و�شجناء  اأ�رسى  على 
وذكرناه تف�شيليا يف كتابنا ) ب�رس نعم 
فئران خمربية ل (، �شدر عام 2000، 
من  الكثريين  �شفحات  طويت  ورمبا 
يتم  ومل  ال�شجون،  تلك  يف  املتوفني 
اأمرا�شها  واأعرا�ض  الوفاة  حتديد 
وتاريخ  ال�شحايا  اأ�شماء  وحتى 
ب�شبب  لهم،  ال�شجن  وفرتة  املر�ض 
عن  التكتم  على  ال�شهاينة  حر�ض 
جريرة اأفعالهم  وا�شتمرارهم املتعمد 
 « با�شم  اأخالقية  الال  ممار�شاتهم  يف 
التجارب  يف  العلمي«  والبحث  العلم 

على الب�رس.

تطبيقات احلرب البيولوجية 
ال�سرية وقتل الفل�سطينيني

العلمية  النخب  اأفعال  تكن  ومل 
يف  منهم،  واملتمر�شني  ال�شهيونية، 
الإ�شعاع  اآثار  على  العلمي  البحث 
اأفعال  �شبقتهم  بل  ؛  فقط  املوؤين 
�شائنة يف تطبيقات احلرب البيولوجية 
والعرب  الفل�شطينيني  وقتل  ال�رسية 
ال�شهيونية  الدولة  قيام  قبل  حتى 
وما   ،1948 فل�شطني  اأر�ض  على 

 ( حول  ومقالتنا  اأبحاثنا  جمموعة 
من  اأكرث  منذ  ال�شهيونية(  اجلرثومة 
عدد  يف  بها  �شاركنا  والتي  عقدين، 
وما  الدولية،  العلمية  املوؤمترات  من 
ن�رسناه اإل تاأكيد دامغ على ما تو�شلنا 
اإليه من مباحث وا�شتنتاجات، ل زالت 
حتتاج اإىل املزيد من الر�شد والتحليل 

وجمع العينات ون�رسها. 
من  وخلفاوؤه،  غوريون  بن  يرتدد  مل 
حلظة  ال�شهيوين،  الكيان  حكام 
اجلراثيم  ا�شتعمال  عن  واحدة 
املمر�شة واأ�شلحة احلرب البيولوجية 
�شد  والإ�شعاعية  الكيماوية  اأو 
الفل�شطينيني العرب، �شواء قبل اإن�شاء 

الدولة ال�شهيونية  1948 اأو بعده. 
وقد اأكدت ذلك القرائن على الأر�ض 
من ال�شحايا عرب �شتني عاما، وثبتتها 
الدكتور  تقرير  منها  عدة،  تقارير 
اأفنري كوهني، وهو باحث اأول يف مركز 
جامعة  والأمن يف  الدولية  الدرا�شات 
بكتابه  الأمريكية،ُعرف  ماريالند 
و   .« القنبلة  و  اإ�رسائيل   « املعروف 
يربر  فانه  ال�شهيونية  خللفيته  نظرا 
الكثري من اأعمال اإ�رسائيل الإجرامية، 
رغم ن�رسه كثريا من التفا�شيل الهامة 
اأ�شلحة  من  اإ�رسائيل  تر�شانة  عن 
الأ�شلحة  ومنها  ال�شامل،  الدمار 
كتاباته  معظم  كانت  اجلرثومية. 
من�شورة،  علمية  م�شادر  من  م�شتقاة 
بع�ض  اإفادات  من  منها  ق�شما  اخذ 
الأ�شلحة  ا�شتعملوا  الذين  ال�شباط 
تطويرها  على  عملوا  اأو  اجلرثومية، 

يف اإ�رسائيل. 
الت�شليحي  م�رسوعه  جوريون  بن  بداأ 
الدولة  اإعالن  قبل  البيولوجي، 
اليهود  العلماء  بجمع  ال�شهيونية 
يف  النازيني  مع  عملوا  ممن  الأملان، 
جمال الأ�شلحة البيولوجية والكيماوية، 
متخ�ش�شة  اإ�رسائيل  يف  وحدة  واأن�شاأ 
كتب  وقد  اجلرثومية.،  اأحلرب  يف 
يف  اليهودية  الوكالة  عمالء  لأحد 
اأوروبا حينها ياأمره بالبحث عن علماء 
قدرتنا  يزيدوا   ( لكي  يحثهم  يهود 
م�شتعدا  كان  اجلماعي(.  القتل  على 
منهم  للخال�ض  العرب،  لإبادة  دائما 
مل  فان  اأرا�شيهم،  على  وال�شتيالء 
املبا�رس  والطرد  باملذابح  ذلك  يكن 

، فليكن بالإبادة اجلماعية.
من العلماء اليهود الذين لبوا رغبة بن 
كلينبريج،  ماركو�ض  اأفراهام  غوريون 
اجلي�ض  يف  الأوبئة  متخ�ش�ض 
دافيد  ايرن�شت  والأملاين  الرو�شي، 

واأفرامي  اأهارون  والخوين  بريجمان، 
كاتا�شال�شكي. 

دولتهم  قيام  ال�شهاينة  اأعلن  وعندما 
على اأر�ض فل�شطني عام 1948 عملوا 
العرب  تهجري  خمططات  تنفيذ  على 
وال�شتيالء  قرية  و  مدينة   530 من 
على الأرا�شي العربية ب�شتى الأ�شلحة 
وت�شميم   ، اجلرثومية  احلرب  ومنها 
املحليني  ال�شكان  واإرهاب  املياه 

لإجبارهم على النزوح من اأرا�شيهم.

مراكز لأبحاث واإنتاج اأ�سلحة 
احلرب اجلرثومية

لأبحاث  مراكز  عدة  اإ�رسائيل  يف 
اجلرثومية،  احلرب  اأ�شلحة  واإنتاج 
مبختلف  وظيفتها  على  التمويه  يتم 
اإ�رسائيل  مركز   ( اأهمها  العناوين، 

..))IBR للبحوث البيولوجية
)�شارة  اليهودية  ال�شحفية  قامت 
اآرت�ض  ها  �شحيفة  من  ليبوفيت�ض( 
منهم  اليهود  العلماء  با�شتجواب 
غري  )الذي  كاتا�شال�شكي  افرامي 
الك�شاندر  و  كات�شري(،  اإىل  ا�شمه 
 « جور  �شلومو   « والكولونيل  كينان 
امل�شئول عن وحدة اجلراثيم يف ذلك 
الإجابات  عن  تهربهم  ورغم  املركز، 
باأنهم   ( اعرتفوا:  لكنهم  ال�رسيحة، 
احتمالت  لدرا�شة  خططا  و�شعوا 
 « الكولونيل  اأما   ) اجلرثومية  احلرب 
لقد   ( بالقول:  » فاكتفى  �شلومو جور 
�شمعنا عن وباء التيفوئيد يف عكا وعن 
اإ�شاعات  كانت هناك   ... عملية غزة 
�شحيحة  كانت  اإن  ندري  ول  كثرية، 
الإ�رسائيلية  ال�شحفية  لكن  ل(.  اأم 
جرميه  حقائق  تثبيت  اإىل  تو�شلت 
ما  كل   ( واعرتفت:  اأ�شحابها  تهرب 
ُعمل يف تلك الأيام كان بدافع الإميان 
يت�شرتون  اأ�شبحوا  واليوم  والتفاين، 
معظمهم  منهم  الأحياء  كالعار.  عليه 
ف�شل ال�شمت، وبع�شهم األغى املقابلة 
اأقفل اخلط  اآخر حلظة، وبع�شهم  يف 
ال�شوؤال،  مبو�شوع  عرفوا  عندما 
لي�ض كل ما عملناه يف   : اأحدهم قال 

املا�شي ي�شتوجب املناق�شة .
يقارب  ما  املركز  ذلك  يف  عمل 
حاملي  من   120 منهم  موظف،   300
يف  خمتلفة  تخ�ش�شات  يف  الدكتوراه 
علوم البيولوجيا والكيمياء والريا�شيات 
حوايل  ويعاونهم   ، والفيزياء  والبيئة 
ويف   . عاليا  تاأهيال  موؤهل  تقني   100
مدينة  �شكان  احتج  املرات  من  كثري 
نت�شيونا القريبة من املركز اجلرثومي 

على  كبريا  خطرا  يُ�شكل  بات  الذي 
حياة ال�شكان. 

تطوير الأمرا�ض وال�سموم 
ون�سرها

ورغم الإنكار واملراوغة حول ن�شاط 
الأنباء  تواتر  فاإن  املراكز،  هذه  مثل 
عن تطوير الأمرا�ض وال�شموم ون�رسها 
بداأت  العربي،  والوطن  فل�شطني  يف 
الإجرامي  العمل  تتك�شف عن حقيقة 
�شهيونية  خطة  وفق  يتم  الذي 
م�شتمرة  اإبادة  حروب  �شن  ت�شتهدف 
وحتر�ض  �رسية.  ومنها  علنية  منها 
املعلومات  ت�رسيب  على  اإ�رسائيل 
والأخبار املخيفة واملرعبة بني فرتة 
العرب  لردع  منها  حماولة  واأخرى، 
عن حماولة ا�شتعمال �شالح جرثومي 

مماثل.
�شقوط  وبعد  انه  الوثائق:  تُ�شري 
اآلف  تدفق   ،1948/4/22 يف  حيفا 
املهاجرين العرب من حيفا اإىل عكا، 
عكا  كانت  ب�شكانها.  عكا  ازدحمت  و 
الربيطانية  احلماية  حتت  تزال  ل 
 .1948 مايو  من  الأول  الأ�شبوع  يف 
مبحا�رسة  ال�شهيونية  القوات  بداأت 
القناة  عند  ما،  نقطة  ويف  املدينة،. 
املو�شلة للمياه، حقن ال�شهاينة املياه 
ما  و�رسعان  التيفوئيد،  بجرثومة 
انت�رست حمى التيفوئيد بني الأهايل، 

وحتى بني اجلنود الربيطانيني.
لدى  موثق  ر�شمي  اإح�شاء  اأول  يف  و 
منظمة ال�شليب الأحمر يُ�شري التقرير 
مدنيا   70 بلغ  امل�شابني  عدد  اإن  اىل 
من العرب الفل�شطينيني و55  بريطاين 
 1948/  5/13 بتاريخ  تقرير  ويف   .
هجوم  ا�شتد  كيف  التقرير  ي�رسح 
املدينة  على  الهاغاناه  ع�شابات 
وكيف  املورتر،  وقذائف  باملدافع 
طافت �شيارات اإ�رسائيلية بها مكربات 
 ( العرب:  ال�شكان  تنادي  ال�شوت 
النتحار،  اأو  ال�شت�شالم  اأمامكم 
�شنبيدكم اإىل اآخر رجل ( ، وهكذا مت 
جرثومة  بث  من  تريد  ما  لإ�رسائيل 
املدينة  فاأخليت  عكا،  يف  التيفوئيد 

بكاملها، وهجرها معظم اأهلها .

حماولة تلويث مياه غزة

فقط  واحد  اأ�شبوع  بعد  اليهود  كرر 
حماولة تطبيق نف�ض اخلطة يف غزة 
القوات  لكن   ،1948/5/22 يوم  يف 

امل�رسية قب�شت على يهوديني كانوا 
متلب�شني مبحاولة تلويث مياه غزة .. 
فريق  من  جزء  باأنهما  اعرتفا  وقد 
اأُر�شلوا  �شخ�شا،  ع�رسين  من  مكون 
وقد   . املر�ض  لن�رس  رحوبوت  من 
اأعطى كل منهما اعرتافا خطيا بيده 
وحوكما  وباإم�شائه  العربية  باللغة 
ا�شهر  بثالث  اإدانتهما  بعد  بالإعدام 

من القب�ض عليهما.
الهيئة  قدمت    1948/7/22 يف 
تقريرا  فل�شطني  يف  العليا  العربية 
�شفحة   13 يف  يقع  ومطول  مف�شال 
فيها  يتهم  املتحدة،  الأمم  هيئة  اإىل 
واإقامة  والتنفيذ  بالتخطيط  اليهود 
�شد  الإبادة  حلرب  املختربات 
العرب با�شتعمال اجلراثيم والبكرتيا. 
هنا  الإبادة  �شالح  التقرير  وو�شف 
باأنه : » �شالح غري اإن�شاين ». كما اتهم 
يف  الكولريا  بن�رس  اإ�رسائيل  التقرير 
�شوريا  ، ويف   1947 م�رس يف خريف 

يف فرباير 1948.
قبل العدوان الثالثي على م�رس1956 
العلماء  من  غوريون  بن  طلب   ،
خطا  ي�شعوا   « اأن  الإ�رسائيليني 
بجانب   ، اجلرثومية  لالأ�شلحة  ثانيا 
م�رس  مواجهة  يف  التقليدي  ال�شالح 
من  اخلم�شينيات  .خالل  والعرب« 
القرن املا�شي ظل اهتمام اإ�رسائيل 
حم�شورا يف تطوير اأ�شلحة جرثومية 
ت�شبب اأمرا�ض التيفوئيد والطاعون. 
على  عام  بوجه  الرتكيز  ومت 
امُلمر�شة  والبكتريات  الفريو�شات 
التي ميكن ن�رسها عن طريق اجلرذان 
واحل�رسات. وتطور الأمر اإىل اأمرا�ض 
احليوانات، وخ�شو�شا الدواجن )التي 
مر�ض  اأي�شا  البحث  و�شمل   . توؤكل( 
اجلدري واأمرا�ض الطفيليات. وهذه 
دقيقة،  كائنات  ت�شببها  اأمرا�ض  كلها 
ولكنها قوية التاأثري، وت�شلح اأن تكون 
وتدمري  لالإبادة  جرثوميا  �شالحا 

اخل�شوم.
كتب الربوفي�شور �شيث كارو�ض بحثا 
اأكرث من 220 �شفحة عن  مطول يف 
ا�شتعمالته  و  البيولوجي  )الإرهاب 
احلد  مركز  1900(. ن�رسه  عام  منذ 
من انت�شار الأ�شلحة يف جامعة الدفاع 
عرج   .2001 عام  بوا�شنطن  الوطنية 
اإ�رسائيل  ا�شتخدام  ك�شف  اإىل  فيه 
عنوان  حتت  البيولوجي،  لالإرهاب 
فيه  ذكر   ،« ال�شهاينة  الإرهابيون   «
واقعة ت�شميم مياه عكا وغزة. وذكر 
اأخت  كاتزمان«  را�شيل  اأن  اأي�شاً  فيه 

املعدوم  اليهودي   ،« هورين  دافيد 
الذي اأُعتقل يف غزة �شاألت ال�شابط 
امل�شئول عن اأخيها قائلة له : ملاذا 
�شممتم املياه ؟، فرد عليها : ) تلك 

هي الأ�شلحة املتوفرة لدينا(.

ا�ستغالل اأ�سرى فل�سطينيني، 
كعينات خمربية حية

�شوؤون  وزارة  اأكدت  �شنوات  منذ 
الفل�شطينية  واملحررين  الأ�رسى 
اإ�رسائيل  قيام  لها  مطول  تقرير  يف 
فل�شطينيني،  اأ�رسى  با�شتغالل 
كعينات خمربية حية لتجريب الأدوية 
اجلديدة املنتجة يف خمتربات وزارة 
ال�شحة الإ�رسائيلية على اأج�شامهم، 
الوظائف  على  تاأثرياتها  وقيا�ض 

احليوية لأج�شام اأولئك الأ�رسى.
هذه  فان  الأ�رسى  وزارة  وبح�شب 
من  تتم  ل  والختبارات  التجارب 
ودوائر  ال�شجون  م�شلحة  خالل 
بو�شاطة  واإمنا  التحقيقات، 
التي  الإ�رسائيلية،  ال�شحة  وزارة 
واملتابعة  الإ�رساف  متار�ض 
حول  العلمية  الدرا�شات  واإعداد 
لالأدوية  املعتقلني  حالت  ا�شتجابة 
واملواد  واحلقن  وامل�شتح�رسات 

الكيميائية التي يعر�شون لها.
ال�شل�شلة  اإطار  العملية يف  وتتم هذه 
متاما  الإ�رسائيلية  املوؤ�ش�شاتية 
املخربية  احليوانات  كا�شتخدام 
اأنها  اإذ  ال�شحة؛  وزارة  يف خمتربات 
وعلميا،  م�رسوعا  عمال  ذلك  تعترب 
يندرج   العمل  ذلك  باأن  علمها  رغم 
وتهديداً  الإن�شان  لكرامة  انتهاكاً 

حلياته.
اإىل:   الت�شامن  منظمة  تقرير  وي�شري 
جلنة  ورئي�شة  الكني�شت  ع�شو  اأن   (
العلوم الربملانية �شابقا »داليا ايزك« 
�شابق  وقت  يف  النقاب  ك�شفت  قد 
جل�شة  ويف  الكني�شت،  اأروقة  داخل 
األف  ممار�شة  عن  اأع�شائه  اأمام 
جتربة لأدوية خطرية حتت الختبار 
الأ�رسى  بحق  �شنويا  تنفذ  الطبي 
الفل�شطينيني والعرب داخل ال�شجون 

الإ�رسائيلية.
اإن   (  : الت�شامن  منظمة  واأ�شافت 
األف  مكتبها  حيازة  ويف  يديها  بني 
ال�شحة  وزارة  من  منف�شل  ت�رسيح 
جتربة  األف  لإجراء  الإ�رسائيلية 
فل�شطينيني  معتقلني  على  دوائية 
وعرب داخل ال�شجون الإ�رسائيلية(. 

التعذيب واملوت ال�سامت وجتارب ال�سهاينة  على اجل�سد الأ�سري

التجارب الإ�شعاعية والبيولوجية والطبية 
والدوائية على الأ�شرى الفل�شطينيني

�سدرت عن دار »نوفل« ببريوت رواية »اأزاهري اخلراب« للروائي الفرن�سي باتريك موديانو، ترجمة الراحل ب�سام حجار. ول تختلف »اأزاهري اخلراب«، 
كثرياً عن رواية »دورا برودية« التي ركزت على ال�ستذكارات، وا�ستنطاق الأمكنة، ومالم�سة جوانب حمددة من احتالل اجلي�ض الأملاين النازي 

لباري�ض، وما خّلفه من جروح عميقة مل تندمل رغم تقادم الأعوام، بح�سب �سحيفة ال�سرق الأو�سط.

احللقة الأوىل



بقلم / �أ . خل�ضر . بن 
يو�ضف

ح�س  �كت�ضفت  متى  منذ 
ومن   ، لديك  �لكتابة 

�كت�ضف فيك �ملوهبة ؟
منذ  كانت  الكتابة  مع  بدايتي 
يكن  مل  لكن  اأظافري  نعومة 
كانت  حيث  عليها  تركيزي 
اأجلاأ  ما  نادرا  جانبية  كهواية 
�صنف  مع  بدايتي  اأما   ، اإليها 
كان  فقد  بالتحديد  الرواية 
كانت  حيث  �صنوات  ثالث  قبل 
حتت  روائية  جتربة  اأول  يل 
عنوان » الأدهم » ن�رشتها عرب 
 ، في�صبوك  موقع  على  اأجزاء 
الروايات  بع�ض  بعدها  لأكتب 
روايتي  اآخرها  كانت  الق�صرية 
يوتوبيا  دار  عن  �صدرت  التي 

»ملحمة كارنا » .

على  موؤثر�تها  للبيئة 
وت�ضكل  �لكاتب  طفولة 
تاأثري  هو  فما  �ضخ�ضيته 
نتاجاتك  يف  �لبيئة 

�لأدبية؟
فيها  ن�صاأت  التي  البيئة  حقيقة 
اأدبية لتعك�ض ذلك  مل تكن بيئة 
اأن  اأعتقد  لكن    ، ميويل  على 
هو�صي بالقراءة منذ �صغري له 
العن�رش   ، الأكرب يف هذا  الدور 
الثاين الذي اأثر يف ميويل الأدبية 
وجعلني اأميل ل�صنف الفانتازيا 
بالتحديد هو فن » املانغا » و 
تكون  الياباين حيث   « المني   «
بعد  ذات  فيها  الق�ص�ض  غالب 
تكون  وغالبا  عميق  فل�صفي 

خيالية يف طابع الفانتازيا.

عن  حديثنا  بد�ية  لتكن 
-�أخرًي�-  �ل�ضادرة  رو�يتك 
)ملحمة كارنا (، كيف تقدم 
لقر�ء رو�يتك �لأوىل، ويف 

�أي �لأجو�ء كتبتها؟
تندرج  رواية  هي  كارنا  ملحمة 
وهي   ، الفانتازيا  �صنف  �صمن 
اأخالقي  فل�صفي  بعد  ذات 
اأي�صا  و�صيا�صي  اجتماعي 
عامل  يف  اأحداثها  تدور   ،
  ، ت�صميمي  من  بالكامل  خيايل 
ميثولوجية  �صخ�صيات  اأبطالها 
يف  ك�صياطني  اأو  كاآلهة  معروفة 
احل�صارات  ميثولوجيا  خمتلف 
احل�صارات  وخ�صو�صا  العاملية 
والهندية  والبابلية  الغريقية 

اأن  ف�صاأقول  �صاأ�صفها  كنت  اإذا 
بل  �صخ�صيات،  لي�صوا  اأبطالها 

مبادئ.

معني  حدث  هناك  هل 
هذه  لكتابة  حفزك 
�ل�ضو�غل  وما   ، �لرو�ية 
�لتي ��ضتغلت عليها يف هذ� 

�لن�س؟
بالن�صبة لالأجواء فقد ا�صتغرقت 
متوا�صلني  اأ�صبوعني  مني 
فقد  الأفكار  ـما  كتابتها،  يف 
ن�صجتها ملا يقارب ال�صهر قبل 
اأن اأ�رشع يف الكتابة وكما ذكرت 
امل�صدر  اأو  فالدافع  �صابقا 
الذي ا�صتلهمت منه  » اأي القدر 
الفكرة   fate« كارنـــــا   « وهو 
روائية  �صل�صلة  اأبطال  اأحد  كان 
ويعترب  ا�صمها  يابانية  فانتازية 
ابن اإله ال�صم�ض يف امليثولوجيا 

الهندية القدمية.

�أِيّ حّد ينحاز  يف ر�أيك �إىل 
وما   ، �لو�قع  �إىل  �لكاتب 
فيها  ي�ضعر  �لتي  �للحظة 
�لنفجار  و�ضك  على  �أنه 
على  و�لتمّرد   ، �لد�خلي 
باإطالق   ، �لو�قع  هذ� 
�لرو�ئي  خلياله  �لعنان 
�إنتاج  �إعادة  بالتايل-   - و 

�لعالمَ من جديد ؟
ـحبذ  ل  �صخ�صيا،  يل  بالن�صبة 
 ، الكتابة  يف  بالواقع  التقيد 
وقواعد  قوانني  للواقع  لن 
طرح  يف  الن�صيابية  جتعل 
الأفكار مقيدة بحيث ل ت�صمح 
بال�صكل  فكرتي  باإي�صال  يل 
اأن  اأعتقد  لذلك  اأريد،  الذي 
يجعلني  الذي  ال�صبب  هو  هذا 
قوانني  على  اأمترد  ككاتب 
باإنتاج  والواقع  احلقيقي  العامل 
وت�صميم عامل خيايل خا�ض بي 
قوانيني  وفق  ي�صري  العدم  من 
بحيث  اأفكاري  به  وتتحكم 
حتى  اأ�صاء  كيفما  به  اأتالعب 
بال�صكل  الفكرة  و�صول  اأ�صمن 
املطلوب اأو على الأقل طرحها 
اإذا  لكن   ، نق�صان  دون  كاملة 
حتدثنا عن الكّتاب ب�صفة عامة 
اأعقد  لأين  اجلزم  اأ�صتطيع  فال 
اخلا�ض  دافعه  واحد  لكل  اأنه 

وطريقته اخلا�صة يف الطرح.

�إىل  �لأدباء  بع�س  يلجاأ 
يتخل�ضو�  حتى  �لكتابة 
ليبوحو�  �أو   ، �آلمهم  من 

باأحز�نهم ، ُترى ملاذ� يكتب 
عبد �لرحمن ؟

اأعتقد اأن الأمل اإذا مت ا�صتغالله 
اإىل  يتحول  املطلوب  بال�صكل 
 ، قدما  بالإن�صان  تدفع  قوة 
فلطاملا اآمنت باملثل اجلزائري 
خري«  فيها  تعطيلة  »كل  القائل 
اأعتقد  ل  اأخرى  جهة  من  لكن 
اأن لدي اآلما �صخ�صية اأتخل�ض 
بل  الكتابة،  طريق  عن  منها 
يتكون  للكتابة  احلقيقي  دافعي 
ورائي  اأترك  اأن   : جزئني  من 
ياأتي  ملن  بعدي  تخلد  اأحرفا 
وهذا   ، القادمة  الأجيال  من 
اأو�صل  الرئي�صي /اأن  هو اجلزء 
كل  خلف  خمفية  معينة  ر�صالة 
وخلف  بل   ، اأحريف  من  حرف 
ر�صم  من  الفنية  اإنتاجاتي  كل 
فبالن�صبة  وت�صوير،  وت�صميم 
على  كاتبا  لأكون  اأطمح  ل  يل 
اأعترب  لأنني  اخل�صو�ض  وجه 
غايتي  لتحقيق  و�صيلة  الكتابة 

ول اأعتربها غاية اأبدا.

تخـتلف  مدى  �أّي  �إىل 
�لرو�ية  كتـابة  تقنـيات 
ّما �أنك  ـِ عن �لقـ�ضة ، ول �ضي
كـتبت �لرو�ية �لفنتازية ؟

�صتكون  ال�صوؤال  لهذا  اإجابتي 
اأتعود  مل  لأنني  دقيقة،  غري 
الكتابة،  يف  الإطناب  على  اإل 
�صليمة  اإجابتي  كانت  اإن  لذلك 
ف�صتكون كالتايل : الفرق يكمن 
حمدودية  وكذلك  الطول  يف 
الأدبي  الن�ض  من  الهدف 
تتمحور  ق�صرية  تكون  فالق�صة 
معينة  ر�صالة  اأو  هدف  حول 
ال�صخ�صيات  من  حمدود  بعدد 
بعك�ض الرواية التي تكون طويلة 

قد تت�صمن عدة ر�صائل مع عدد 
ال�صخ�صيات  من  حمدود  غري 
الرئي�صية منها والثانوية. �صنف 
اأحد  اأنه  اأعتقد  الفانتازيا 
الأ�صناف ال�صعبة لكونه يحتاج 
وفق  و�صخ�صيات  عامل  بناء 
قواعد وقوانني من ن�صج خيال 
تراعى  اأن  يجب  والتي  الكاتب 
يف  يقع  ل  حتى  اأحداثها  طول 
تناق�ض  اأو  ال�صيناريو  يف  ثغرة 
الأ�صباب  ولهذه  الأحداث  يف 
الرواية  اخرتت  بال�صبط 
يعني  لكن هذا ل    ، الفانتازية 
اأنني �صاأبقى يف هذا ال�صنف يف 

كافة اأعمايل القادمة.

كتبت  �أن  وبعد  �لآن 
�لرو�ية  �أل تفكر بالنفتاح 
�أخرى  �أدبية  �أجنا�س  على 
تعبري  �أبو�ب  وطرق   ،

مغايرة؟
بلى ،  اأفكر يف ذلك جديا ولدي 
عدة اأفكار بالفعل لكتب فكرية 
خمتلف  تخ�ض  ن�صو�ض  اأو 
كوين  عاي�صتها  التي  املجالت 
بع�ض  ويل  جمعويا   نا�صطا 
ال�صيا�صي  العامل  على  الطالع 
الفني  للعامل  روؤيتي  وكذلك 
وقد  وم�صمما  ر�صاما  كوين 
تكون يل اأعمال روائية م�صتقبال 
يف خمتلف الأ�صناف ، كاخليال 
 ، بولي�صية  رواية  اأو  العلمي 
عموما هي لزالت جمرد بذور 
تنتظر  ذهني  يف  تدور  اأفكار 

التطبيق.

�لكّتاب  من  يرى  من  هناك 
�ل�ضرد  “عال  �أن  و�لنقاد، 
ع�ضره  يعي�س  �لرو�ئي 

مع  �أنت  فهل  �لذهبي”، 
ماز�لت  وهل   ، �لر�أي  هذ� 
�ل�ضردية حمتفظة  �لفنون 
�لإدها�س  على  بقدرتها 

و�لتاأثري؟
فعال  ول،  نعم  احلقيقة  يف 
عامل ال�رشد الروائي يزيد عدد 
يوما  وحمبيه  ومرتاديه  اأفراده 
ما  نوعا  متفاءل  اأنا   ، يوم  بعد 
يف  الرواية  م�صتقبل  بخ�صو�ض 
على  واجلزائر  العربي  العامل 
بالن�صبة   ، اخل�صو�ض  وجه 
ل  فاأظنه  راأيي  ح�صب  للتاأثري 
لنقول  حمدد  بزمن  يتعلق  
بل    ، اندثرت  اأو  مازالت 
وجه  على  باملوؤثر  يتعلق  هو 
التحديد وقدرته على الإدها�ض 
والتاأثري على القارئ ،  ول يتعلق 
الأمر بالرواية اأو الكتابة فقط 
بل يتعداه لي�صمل كل اأنواع �صنع 
اأو  مقروء  كان  �صواء  املحتوى 

مكتوبا اأو م�صموعا اأو مرئيا.

لنعد �لآن قليال لعملك ،هل 
متثل هذه �لرو�ية �نعكا�ضا 
�لرحمن  عبد  ل�ضخ�ضية 
�لتي  �لأبطال  �ضخ�ضية  �أم 
هذه  �نت  منهم  ت�ضتوحي 
رغبة  هي  �أم   ، �لأحد�ث 
ما  غالبا  �لتي  �لتحرر  يف 
و�لرو�ئي  �لأديب  جتتاح 

و�ل�ضاعر؟
رواية ملحمة كارنا يف احلقيقة 
تعترب كما ذكرت �صابقا انعكا�صا 
 ، و�صخ�صيتي  ملبادئي  حم�صا 
�صخ�صياتها  كون معظم  فرغم 
العامل  يف  معروفة  اأ�صماء 
اإل  الأ�صطوري  امليثولوجي 
اأنني حورت �صكلها وم�صمونها 

اأود  الذي  واملحتوى  لتتنا�صب 
تقدميه.

�لأدبي  عملك  ما  �أخرًي�، 
�ملقبل؟

اأخرى  رواية  هو  القادم  عملي 
، اأعمل عليها منذ مدة طويلة 
كارنا«  »ملحمة  لـ  كتابتي  قبل 
فانتازية  رواية  وهي  حتى 
يف  اأحداثها  تدور  تاريخية 
فرتة �صقوط الأندل�ض و بداية 
كقوة  العثمانيني  جنم  �صطوع 
�رشدا  �صتحتوي  كما  اإ�صالمية 
ح�صارات  ملختلف  تاريخيا 
ممل  غري  �صيق  ب�صكل  العامل 
، بطبيعة احلال �صيغلب عليها 
وعنوانها  الفانتازي  الطابع 
�صيكون باإذن اهلل »ابنة القمر«.

طموحاتك  ماهي 
وم�ضاريعك �مل�ضتقبلية؟

اأي�صا  م�صتقبلية  م�صاريع  لدي 
بعد  عليهما  �صاأعمل  لروايتني 
و�صعت  وقد  القمر  ابنة  انهاء 
ل  حتى  الرئي�صية  النقاط 
بعنوان  الأوىل  مني  ت�صيع 
والثانية  »�صاجيتاريو�ض« 
اأما  امل�صوؤوم«...   « بعنوان 
خارج  لطموحاتي  بالن�صبة 
جمال الكتابة فهي كثرية ، من 
الكرتوين  حمتوى  اإنتاج  بينها 
املجالت  يف  والتطور  مميز 
العامل  اإفادة  وكذلك  الفنية 
دار  خالل  من  عامة  الأدبي 
باإذن  والتوزيع  للن�رش  يوتوبيا 

اهلل. 

للقر�ء  �أخرية  كلمة 
و�جلريدة؟

وقعت  الذين  للقراء  كلمتي 
اأن  الأحرف  اأعينهم على هذه 
دون  به  يفكرون  ما  يطبقوا 
عن  يعجزوا  األ   ، ت�صويف 
تعلم اأي �صيء فكل �صيء يفيد 
العاجل  يف  احلياة  هذه  يف 
لن  فالتعلم  امل�صتقبل  يف  اأو 
كونوا  اأقول   ، ينفع  مامل  ي�رش 
وا�صعوا   ، اإيجابيني  حياديني 
دوما لتح�صني النوعية ولو كان 

ذلك على ح�صاب الكمية
جريدة  منربي  من  واأ�صكر 
بهذا  تهتم  كونها  »الو�صط«  
اأهمل  طاملا  الذي  اجلانب 
 ، العموم  على  جمتمعاتنا  يف 
هذا  يف  التوفيق  لهم  واأمتنى 

الهدف اإن �صاء اهلل.
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�لكاتب عبد �لرحمن جناري بن حاج علي »للو�ضط«

رواية "ملحمة كارنا " ا�ضتح�ضار للعامل 
امليثولوجي الأ�ضطوري

عبد �لرحمن جناري بن حاج علي ، كاتب يف بد�ية �مل�ضو�ر، طالب ريا�ضيات و�إعالم �آيل ، م�ضمم جر�فيك ،  ر�ضام ، م�ضور، مدون ومن�ضئ 
حمتوى على �ل�ضو�ضيال ميديا كما �ضغل من�ضب مدير ق�ضم �لإ�ضهار لدى د�ر يوتوبيا للن�ضر و�لتوزيع و�لتي ن�ضرت عملي معها وكذلك �لأمر 

بالن�ضبة لالأعمال �لقادمة باإذن �هلل.
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ال�صادرة يف 2019 عن مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية

جملة » الل�سانيات » ف�ساء لتثمني الدرا�سات العلمية اجلادة
 جاء يف العدد الأول من املجلد رقم 25 من املجلة الأكادميية املتخ�ص�صة يف علوم الل�صان وتكنولوجياته املو�صومة بـ« الل�صانيات«  ال�صادرة يف جوان 2019 عن  مركز 

البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية وت�صمن هذا العدد اجلديد العديد من املقالت والبحوث الهامة والتي حتمل يف جوفها  فائدة علمية كبرية  لدى 
الطلبة والأ�صاتذة والباحثني واملخت�صني .

حكيم مالك 

الل�صانيات يف الوطن العربي 
بني الرف�ض والقبول

خ�ص�ص   فلقد  ال�صياق  ذات  ويف   
جملة  من  اجلديد  العدد  هذا  يف 
العربي  الق�صم   « »الل�صانيات 
ال�رشيف  خالله  من  تطرق  
ميدانية  حتدث  لدرا�صة  الربيعي  
البيداغوجية  فيها عن املمار�صات 
املرحلة  ملعلمي  والتعليمية 
كرمية  عاجلت  فيما   ، املتو�صطة 
الكفاءة  قيا�ص  اختبارات  اأو�صي�ص 
باللغة  الناطقني  لغري  اللغوية 
واملوا�صفات  التطبيق  بني  العربية 
بن  غ�صان  واملقايي�ص،وك�صف 
ح�صن ال�صاطر عن اأهمية اخلرائط  
اللغة  قواعد  تعليم  يف  املفاهيمية 
العربية  لتالميذ املرحلة االبتدائية 
يف اجلزائر اأمنوذجا ، ولقد ا�صرتك 
عي�صاين  املجيد  عبد  من  كل 
درا�صة   يف  مو�صى  بن  و�صمرية 
وت�صخي�ص  لتقييم  ل�صانية   نف�صية 
باللغة  الناطقني  لدى  احلب�صة 
اللجوء   طريق  عن  وهذا  العربية 
للحديث  اخلليلي  النموذج  لتطبيق 
بودايل  وهيبة  طرحت   ولقد   ،
ت�صاوؤال: هل ميكننا حتديد املعيار 
لوي�ص  توقف  حني  يف  ؟  املعجمي 

ميالط  �صهيلة  من  برتجمة  جلرب 
يف   املعربة  االألفاظ  اإ�صكالية  عند 
عن  عبارة  وهي  القراآنية  املعاجم 
يف   وجند   ، مقارنة  و�صفية  درا�صة 
هذه املجلة اأي�صا  م�صاركة كل من 
خالف   وم�صعودة  حبيلة   �صعيب 
والتخاطب  التفاعل  عن  باحلديث 
وتناول    ، احلديثة  الل�صانيات  يف 
يف  الل�صانيات  حمرواي  حممد 
الوطن العربي بني الرف�ص والقبول 
و  منه  اخلليلية  النظرية  وموقف 
البعد  جتليات  عبود  اأوريدة  طرح 
اللغة يف كتاب« كتابات  اجلربي يف 
دو�صو�صري   لدى  العامة«  الل�صانيات 
ولقد اعتمدت حف�صة فقا�ص  على 
االأ�صتاذ  عند  واال�صتعمال  الو�صع 
خالل  من  �صالح  بن  الرحمن  عبد 
والتخاطب«   اخلطاب   « كتابه 
�صجلت  االأجنبي  للق�صم  وبالن�صبة 
مبقاربة  م�صاركتها  لعالوي  فتيحة 
منوذج  اأثر  عن  مدجمة   تعليمية 
التعليم املعكو�ص يف  قدرة طالب 
اأجنبية  لغة  اإجنليزية  االأوىل  ال�صنة 
باجلزائر على القراءة ،  واأو�صحت 
اللغة  ا�صتعمال  كيفية  �صباح  لبنى 
تعليمية  يف  الرتجمة   ودور  االأم 
اللغة االإجنليزية ،  مع اإبراز تقاطع 
بتعليمية  املتعلقة  التخ�ص�صات 
والتوثيق  املكتبات  وعلم  اللغات 
بن  ه�صام  طرف   من  منوذجا  

خمتاري و�صارة  م�صدق ، وتناولت 
كودا�ص  ومليكة  زيتوين  حورية 
التعليم عن بعد والتعليم االإلكرتوين 
العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  يف 
اجلزائرية عن طريق الوقوف عند 
اإ�صافة   ، واالإجنازات  التحديات 
الإظهار تاأثري اال�صطرابات النطقية 
االأطفال  لدى  القراءة  على عملية  
مع   ،21 ال�صبغي  للتثالث  احلاملني 
تبيني �صفيقة اأزداو لدرا�صة مقارنة 
منظور  من  ال�صمني  املعنى  من 
والنظرية  التدوالية  الل�صانيات 
م�صاركة  مع  للرتجمة   التاأويلية 
حمند اأويحي خروب  يف هذا العدد 

ال�صادر يف �صيف 2019 .

الهتمام بن�صر خمتلف 
الدرا�صات والبحوث العلمية 

املتخ�ص�صة

 مع العلم اأن االأ�صتاذ والدكتور عبد 
قام   من  �صالح هو  احلاج  الرحمان 
التي   « »الل�صانيات  جملة  بتاأ�صي�ص 
معهد   عن  �صابقا  ت�صدر   كانت 
التابع  وال�صوتية  الل�صانية  العلوم 
جلامعة اجلزائر حيث �صدر العدد 
االأول لها �صنة 1971 وحاليا ت�صدر 
)مرتني يف ال�صنة ( عن مركز البحث 
اللغة  لتطوير  والتقني  العلمي 
العربية منذ �صنة 1997 وتهتم هذه 

الدرا�صات  خمتلف  بن�رش  املجلة  
يف  املتخ�ص�صة  العلمية  والبحوث 
وتكنولوجياته  الل�صان  علوم  ميدان 
والفرن�صية  العربية  الثالث  باللغات 
مبيادين  املتعلقة  واالإجنليزية 
الل�صانيات  يف  واملتمثلة  عديدة 
تعليم  وعلم  والتطبيقية   العامة 
الكالم،  اأمرا�ص  وعلم  اللغات 
التقنية  امليادين  اإىل  باالإ�صافة 
وال�صوتيات  للغات   االآيل  كالعالج 
ومعاجلة  للكالم  االآيل  والعالج 

االإ�صارة ال�صوتية.

ال�صعي لالرتقاء باملجلة 
اإىل م�صاف املجالت العلمية 

العاملية

  كما ت�صعى  هذه املجلة االأكادميية 
الل�صان  علوم  يف  املتخ�ص�صة 
اللغة  تطوير  اإىل  وتكنولوجياته   
التعليمي  امل�صتويني  على  العربية 
والتكنولوجي  مع تثمني الدرا�صات 
ون�رشها   االأ�صيلة  اجلادة  العلمية 
للباحثني  علميا  مرجعا  تكون  لكي 
املجاالت  يف  والطلبة  واالأ�صاتذة 
املذكورة �صابقا حيث تتيح للمهتمني 
واالأ�صاتذة   والباحثني  واملخت�صني  
التي  اأبحاثهم  نتائج  لن�رش  الفر�صة 
يف  وو�صعها   ن�رشها  ي�صبق  مل 
ركن    تخ�صي�ص   عرب  متناولهم 

للمجالت   اجلزائرية  البوابة  يف 
يحتوي  »والذي  »اأ�صيب  العلمية  
وقد عرفت    ، كامال  اأر�صيفها  على 
هذه املجلة  منذ اأن مت و�صع جميع 
تطورا  البوابة  هذه  يف  اأعدادها  
ومن  املقروئية  من حيث  ملحوظا 

وعلى  �صدورها   انتظام  حيث 
القائمون  يطمحون   االأ�صا�ص  هذا 
اإىل م�صاف  اإىل االرتقاء بها  عليها 
من  العاملية  العلمية  املجالت 
خالل تك�صيفها  يف قواعد البيانات 

العلمية املتخ�ص�صة . 

االإعالمي  املكتب  اأعلن 
اأن  ال�صارقة  حلكومة 
من  الرابعة  الن�صخة 
للت�صوير  الدويل  املهرجان 
يف  �صتنطلق  “اإك�صبوجر” 
وي�صتمر  املقبل  �صبتمرب   19
مركز  يف  اأيام  اأربعة  ملدة 
مب�صاركة  ال�صارقة  اإك�صبو 
العرب  امل�صورين  من  نخبة 
يقدمون  الذين  والعامليني، 
املهرجان  اأيام  طيلة 
ور�ص  من  متنوعة  �صل�صلة 
احلوارية  واجلل�صات  العمل 
اأ�ص�ص  تتناول  والتدريبية 
وتقنيات  ومهاراته  الت�صوير 

فنون ال�صورة.

ويتناول املهرجان هذا العام 
املو�صوعات  من  العديد 
احلروب  ق�صايا  تربز  التي 
واالأزمات التي تواجه العامل 
واأثرها على االإن�صان، �صمن 
ن�رش  يف  املهرجان  ر�صالة 
الب�رشية  بالق�صايا  الوعي 
عجلة  دفع  يف  وامل�صاهمة 
الرفاه  حتقيق  نحو  التغيري 
والت�صدي  للمجتمعات 

للتحديات.
بن  �صلطان  ال�صيخ  واأكد 
رئي�ص  القا�صمي،  اأحمد 

لالإعالم،  ال�صارقة  جمل�ص 
الدويل  املهرجان  حر�ص 
الوعي  ن�رش  على  للت�صوير 
االإن�صانية  بالق�صايا 
املختلفة  واملو�صوعات 
وم�صاهمتها  ال�صورة  وبدور 
م�صرياً  والتطوير،  بالتغيري 
يوا�صل  املهرجان  اأن  اإىل 
دعم  الرابعة  ن�صخته  يف 
االإبداعات  اأ�صحاب 
وجت�صيد حلظاتهم املتميزة 
م�صهد  �صمن  بها  واالحتفاء 

ميتاز بتنوع الثقافات.
بن  �صلطان  ال�صيخ  وتابع 
ال�صورة  اأن  القا�صمي  اأحمد 
االآراء  تغيري  يف  �صاهمت 
مفردات  و�صّكلت  واالأفكار 
بالوعي  يتعلق  مبا  جديدة 
االإبداع  فهذا  ككل  االإن�صاين 
عد�صات  ت�صيغه  الذى 
وحتتفظ  الكامريات 
من  بات  وتوثقها  باللحظة 
ال�رشوري اأن يكون له حدث 
مببدعيه  يحتفى  خا�ص 
ورّواده فال�صورة اليوم تروى 
وال�صعوب  احل�صارات  تاريخ 
الظروف  وتعرب عن خمتلف 

التي تواجه االإن�صان.
بن  �صلطان  ال�صيخ  ولفت 
الدور  اإىل  القا�صمي  اأحمد 

وقدرتها  لل�صورة  الثقايف 
وو�صع  الق�صايا  طرح  على 
ومعاجلتها،  الت�صاوؤالت 
ال�صور  اأن  اإىل  م�صرياً 
ج�رشاً  ت�صكل  اال�صتثنائية 
واالأفكار  الثقافات  لتبادل 
والق�صايا  املعارف  ون�رش 

االإن�صانية.
من  الرابعة  الن�صخة  وتاأتي 
للت�صوير  الدويل  املهرجان 
�صمن اأربعة �صياقات متمثلة 
وهي  رئي�صة  عناوين  يف 
“�صّور روعة املغامرة” التي 
متّر  التي  اللحظات  توّثق 
على امل�صور يف رحلة بحثه 
عن لقطات جديدة ومتميزة 
على  اخليال  اأبواب  وت�رّشع 
ا�صتثنائية  وجماليات  عوامل 
متنح املتلقي فر�صة جديدة 
لعي�ص جتارب مغايرة اإ�صافة 
عمق  “�صّور  حمور  اإىل 
امل�صاعر” الذي يوؤكد اأهمية 
تعجز  ما  و�صف  ال�صورة يف 
حكاية  وتروى  عنه  الكلمات 
ترتك امل�صاهد يف م�صاحات 

كبرية للتاأمل.
�صحر  “�صّور  حمور  اأما 
بجمالياته  فيجوب  الفّن” 
ال�صغف  من  اآفاق  نحو 
االآن  فال�صورة  االإن�صاين 

تقدمي  على  قادرة  باتت 
فيها  يعرب  ا�صتثنائية  لغة 
كما  اللحظة  عن  امل�صور 
العام  هذا  املهرجان  يقدم 
احلياة”  واقع  “�صّور  حمور 
خالل  من  املهرجان  ليفتح 
وا�صعة  نافذة  العنوان  هذا 
تطل على الق�صايا االإن�صانية 
وحتديات  املختلفة 
يف  واحلروب  النزاعات 
فيه  تتنوع  الذي  الوقت 
اجلمالية  ال�صور  اإيقاعات 
التي  ال�صاحرة  واللحظات 

تعرب عن ال�صكينة والهدوء.
من�صة  اإك�صبوجر  وي�صكل 
يف  الت�صوير  لفن  متكاملة 
ويت�صمن جمموعة  املنطقة 
اخلارجية  املعار�ص  من 
ال�صارقة  اإمارتي  حتت�صنها 
من   10 يف  وتنطلق  ودبي 
هذا  وي�صتقطب  �صبتمرب 
احلدث نخبة من امل�صورين 
�صناعة  وخرباء  العامليني 
ع�صاق  ومينح  الت�صوير 
الت�صوير فر�صة مثالية للقاء 
املحرتفني  امل�صورين  كبار 
ومهارات  خربات  واكت�صاب 
كيفية  يف  جديدة  تقنية 

التعامل مع الكامريا.
 وكالت 

ال�سارقة ت�ست�سيف “اإك�سبوجر 2019” 
مب�ساركة عربية وعاملية.. �سبتمرب

لل�صاعر حممد �صعيد العتيق

جمموعة )رنني الظالل(.. ت�سوير 
�سعري الآالم النف�س

جمموعة  الظالل  رنني 
ال�صاعر  للطبيب  �صعرية 
غلب  العتيق  �صعيد  حممد 
الذي  النف�صي  الطابع  عليها 
�صاعر  خلجات  عن  يعرب 
فجع باالآالم التي طالته ومبا 
حلق به من اأوجاع يف �صنوات 
احلرب على �صورية فا�صتعان 
املركبة  وال�صورة  بالرمز 
على  االأحداث  تلك  لي�صور 

�صكل روؤى.
النف�صية  احلاالت  تلك  ومن 
جند  العتيق  جمموعة  يف 
يف  “واأبحث  بعنوان  ن�صاً 
ال�صدى” حيث يجد ال�صاعر 
فيه  لريتاح  مكاناً  ظله  يف 
وبقعة اآمنة بعيدة عن االآالم 
عرفت  لو  “وماذا  فيقول: 
ظلي  يف  اأرتاح  كي   .. ال�رش 
الأبحث يف تالل الق�ص.. عن 

بع�صي وعن كلي”.
يعرب  اأخرى  روؤى  تاأتي  ثم 
ق�صيدة  يف  العتيق  عنها 
يعرتيه  عما  النور”  “ارتداد 
من قلق فهو يحاول اأن ين�رش 
واالإ�رشاق  اجلمال  عن  روؤى 
تغري  حوله  ما  اأن  يجد  لكنه 

الظلمة  حتا�رشها  واحلياة 
امتداد  يف  “كاأين  فقال: 
معطفي  تلون  غيب..  الكون 
واللون �صيب متطى هاج�صي 
يحا�رشين   .. ورداً  فاحتل 

ظالم ثم يخبو”.
عند  اخليال  ويت�صتت 
التبا�صاته  فيلملم  العتيق 
يراه  عما  فنية  �صورة  ليكون 
مفعمة  ال�صورة  هذه  وتبدو 
بالده�صة  وم�صكلة  باالأمل 
دفعه  الذي  واال�صتغراب 
ليقول يف ق�صيدة “التبا�ص”: 
حتت  القلب  حملت  “عني 
روحي  ولب�صت  املعطف.. 
�صبه  مرتف  جلد  حتت 
ده�صة..  رمانا  قد  عجيب 
ملتب�صاً  فغدوت  وتداخلت 

مبن مل اأعرف”.
“رنني  بعنوان  ن�ص  ويف 
العتيق  ي�صكل  الظالل” 
�صعرياً وجعه الذي راآه اأمامه 
فطغى  حياته  اأمام  فجاأة 
ودفع  على روحه وقلمه معاً 
مب�صاعره وعواطفه لتتحرك 
ليقول:  مع تفعيالت مالئمة 
نزف  بعد  حربي  اأهرقت 

دمائي.. ودفنت رملي حتت 
عمر  فانداح  �صمائي  دمع 
واأ�صاقط  الرثى..  اأنياب  بني 

الوعد الكذوب ورائي.
وتختلف الن�صو�ص العاطفية 
عند العتيق لتكون اأكرث تفاوؤالً 
وقد  االأخرى  الن�صو�ص  من 
ا�صرتاحات  عرب  كتبت  تكون 
وجع  من  الطالع  االأمل 
ق�صيدة  يف  فيقول  الق�صيدة 
يف  “عيناك  الفجر:  فرا�صة 
وي�صع  مبتدا..  التكون  زمن 

من هدبيهما �صوء البدا”.
املجموعة ال�صعرية ال�صادرة 
ال�صورية  العامة  الهيئة  عن 
للكتاب وتقع يف 179 �صفحة 
املتو�صط جاءت  القطع  من 
النغمة  على  حمافظة 
والعاطفة  املو�صيقية 
ال�صعرية وملوؤلفها جمموعات 
وع�صاق  وجد  منها  �صعرية 
النور  �صفاف  وعلى  ال�صاآم 
وهو ع�صو يف احتادي كتاب 
وال�صحفيني  والكتاب  العرب 
اجلمعية  ويف  الفل�صطينيني 

اجلغرافية ال�صورية.
 وكالت 
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يف ال�صنوات الأخرية، ذاع �صيت 
م�رشوبات وع�صائر الديتوك�س، 
بالفعل  امل�رشوبات  هذه  فهل 
خل�صارة  �صحرية  م�رشوبات 
الوزن ون�صارة الب�رشة وغريها 
هذه  يف  به؟   تعد  مما  كثري 
الكثري  تلجاأ  ال�صنة  من  الفرتة 
غذائية  حلميات  الن�صاء  من 
قا�صية واأنظمة ريا�صية �صارمة 
للح�صول  غريبة  وممار�صات 
وبينما  املثايل.  اجل�صد  على 
باتباع  دوماً  اخلرباء  ين�صح 
حمية غذائية متوازنة وبطيئة 
الوترية لتحقيق خ�صارة �صحية 
من  العديد  اأن  اإل  الوزن،  يف 
الن�صاء يلجاأن للحلول ال�رشيعة 
والتي قد ل يكون بع�صها �صحياً 
متاماً مثل ع�صائر الديتوك�س.
عن  موؤخراً  اخلرباء  ك�صف 
اجل�صم  يف  يحدث  ما  اأن 
ع�صائر  تناولك  فرتة  خالل 
اأمراً  يكون  ل  قد  الديتكو�س 
النوع  فهذا  متاماً،  �صحياً 
والذي  امل�رشوبات-  من 
يبدو  بالفعل  اجل�صم  يجعل 
لك  يت�صبب  قد  نحافة-  اأكرث 
بخ�صارة كميات كبرية من املاء 
بع�صالتك،  ال�رشر  يلحق  وقد 
هذه  حمتوى  ب�صبب  وذلك 
من  املنخف�س  امل�رشوبات 
املعقدة  الكربوهيدرات 
قد  الذي  الأمر  والربوتينات، 

يجعلك تبدو اأكرث نحافة بينما 
من  جزءاً  تخ�رش  حقيقة  اأنت 
الأمر  يقت�رش  ول  ع�صالتك. 
فح�صب،  الأ�رشار  هذه  على 
م�رشوبات  لك  تت�صبب  قد  بل 
التالية:  بالأمور  الديتوك�س 
قد  اجل�صم  يف  عام  وهن 

ي�صيبك باإغماء مفاجئ.
نتيجة  كبرية  مزاجية  تقلبات 
التغريات الكبرية وال�رشيعة يف 

م�صتويات ال�صكر يف اجل�صم.
عن  بالبتعاد  اخلرباء  وين�صح 
اأو  بالديتوك�س،  ي�صمى  ما 
احلميات املخ�ص�صة لت�رشيف 

ال�صموم من اجل�صم، والكتفاء 
باتخاذ قرارات تغذوية �صحية 
بدلً من هذا كله، مثل جتنب:

بال�صكر.  الغنية  الأطعمة 
الطعام  املقلي.  الطعام 
واملعلبات.  املعالج 
كله  هذه  عن  وال�صتعا�صة 
والطعام  واخل�صار  بالفواكه 
الغني بالربوتينات وكل ما يتم 

ت�صنيعه من احلبوب الكاملة.
وبينما قد ل يت�صبب لك ع�صري 
الديتوك�س لوحده بالعديد من 
بالأنظمة  مقارنة   - الأ�رشار 
بالكامل  املعتمدة  الغذائية 

الديتوك�س-،  مبداأ  على  فقط 
ل  قد  الع�صائر  هذه  اأن  اإل 
على  متاماً  �صحية  تكون 
اإذ حتتوي  التغذوي،  امل�صتوى 
تلك  )خا�صة  الع�صائر  هذه 
التي يدخل يف مكوناتها اأنواع 
من الفاكهة( على كميات كبرية 
 8-6 ب  )تقدر  ال�صكر  من 
مالعق �صغرية من ال�صكر(، قد 
يت�صبب تناولها وعلى مدى اأيام 
متتالية يف التالعب مب�صتويات 
على  والأن�صولني  اجللوكوز 
لدى  خا�صة  الطويل،  املدى 

الن�صاء.

تطوير دواء فموي بدًل من حقن الأن�صولني
هل من املمكن اأن ي�صتغني مري�س ال�صكري عن حقن الأن�صولني وا�صتبدالها 

يف حبوب فموية؟ اإليك ما وجدته هذه الدرا�صة العلمية، ك�صفت نتائج درا�صة 
ن�رشت يف املجلة العلمية )PNAS( اأنه من املمكن اأن يتم ا�صتبدال حقن 
الأن�صولني ملر�صى ال�صكري من النوع الأول، بحبوب فموية لذات الهدف، 

الإ�صابة مبر�س ال�صكري من النوع الأول تعني اأن اجلهاز املناعي يف اجل�صم 
يقوم مبهاجمة اخلاليا التي تقوم باإنتاج هرمون الأن�صولني يف البنكريا�س، 

امل�صوؤول عن تنظيم م�صتويات ال�صكر يف الدم. جدير بالذكر اأن عدم ال�صيطرة 
على املر�س واإدراته من �صاأنه اأن ت�صبب م�صاعفات �صحية خطرية. ي�صتخدم 

مر�صى ال�صكري من النوع الأول حقن الأن�صولني لل�صيطرة على م�صتويات 
ال�صكر يف الدم، اإل اأن هذه الطريقة تعد مرهقة ومتعبة للمر�صى، لذا جلاأ 

الباحثون للبحث عن طريقة اأخرى غري احلقن. ياأمل الباحثون يف تطوير اأدوية 
فموية لالأن�صولني، اإل اأن العائق اأمام هذا يكمن يف تلف هرمون الأن�صولني 

يف حال تفاعله مع اأحما�س املعدة، لذا يعملون الآن على تطوير غطاء لهذه 
احلبوب الفموية ت�صاعد يف عدم ف�صادها.

موؤخراً، متكن الباحثون من القائمون على   احلالية من تطوير حبوب فموية 
معقدة الرتكيب، م�صممة لتحمي الن�صولني من الأحما�س املعوية والأنزميات 

املتواجدة يف الأمعاء الدقيقة. هذا الدواء الفموي اجلديد �صيقوم بالتحلل 
يف الأمعاء الدقيقة فقط، حتى ي�صل اإىل جمرى الدم. واأفاد الباحثون اأن 

هذا الدواء الفموي �صهل التح�صري و�صيكون اأكرث فاعلية من الناحية املادية، 
بالإمكان تخزينه ملدة �صهرين تقريباً يف درجة حرارة الغرفة  واأكد الباحثون 

اأن اخلطوة التالية الن هي القيام بتجارب علمية على احليوانات للتاأكد من 
فعالية وماأمونية هذا الدواء. 

 8 ن�صائح غذائية
 للم�صابني بالربو

�صادف اليوم الأول من ماي الذكرى 20 لليوم العاملي للربو، 
حيث يتم ت�صليط ال�صوء يف هذا اليوم على املر�س ون�رش 

التوعية باأ�صبابه وطرق الوقاية والعالج.ي�صادف اليوم الأول 
من مايو )اأيار( الذكرى 20 لليوم العاملي للربو، حيث يتم 
ت�صليط ال�صوء يف هذا اليوم على املر�س ون�رش التوعية 

باأ�صبابه وطرق الوقاية والعالج.
ومع تطور احلياة يف املدن، وزيادة التلوث، وزيادة ن�صب 

البدانة، وا�صتخدام املواد احلافظة على نحو وا�صع، 
من املتوقع اأن تزداد حالت الربو والأمرا�س التنف�صية 

الأخرى. لذلك ل بد من اتخاذ الحتياطات الالزمة، 
لتجنب الإ�صابة بهذا املر�س، ومن بينها اتباع نظام غذائي 
منا�صب، ي�صاعد يف التخفيف من اأعرا�صه، بح�صب موقع اإن 

دي تي يف.

والب�صل الثوم  من  املزيد  تناول   1-

ل يقت�رش دور كل من الثوم والب�صل على اإ�صافة نكهة مميزة على 
وجبات الطعام، ويقول الباحثون، اإن الب�صل والثوم ميلكان تاأثرياً 

م�صاداً للربو، نظراً لغناهما مب�صادات اللتهاب.

الغنية  الأغذية  من  املزيد  تناول   2-
باملغن�صيوم

من املعروف اأن املغن�صيوم يريح ع�صالت اجلهاز التنف�صي، 
وبالتايل فاإن اإ�صافة اأغذية غنية باملغن�صيوم يف نظامك الغذائي 

قد ي�صاعدك يف الوقاية من الربو. بع�س الأطعمة الغنية 
باملغني�صيوم : بذور اليقطني واملوز والكاجو وال�صوكولتة 

الداكنة واخل�رشاوات اخل�رشاء الداكنة مثل الربوكلي.

الكتان بذور   3-

قد ت�صاعدك بذور الكتان يف مكافحة الربو، وميكنك اإما اأن تاأكل 
البذور بعد حتمي�صها اأو نقعها، وميكنك حتى اإ�صافة م�صحوق 
بذور الكتان يف اللنب املخفوق والع�صائر، اأو اإ�صافة زيت بذور 

الكتان يف نظامك الغذائي.

ودال �صي  بفيتاميني  الغنية  الأطعمة   4-

قد يوؤدي نق�س فيتاميني �صي ودال اإىل زيادة خماطر الإ�صابة 
بالربو لدى الأطفال والبالغني، وت�صمل الأطعمة الغنية بفيتامني 

دال الأ�صماك الدهنية، مثل التونة و�صمك ال�صلمون والجبان 
و�صفار البي�س، اأما فيتامني �صي ميكن العثور عليه يف الطماطم 

والبابايا والربتقال والعنب الربي واخل�رشوات اخل�رشاء. 

الغذائي النظام  اإىل  الكركم  اإ�صافة   5-

الكركم هو نوع من التوابل ميلك العديد من الفوائد، لكن اإحدى 
الفوائد الأقل �صهرة للكركم هو اأنه ميكن اأن ي�صاعد يف حماربة 

الربو الق�صبي، ويعترب كوب من املاء يحتوي على القليل من 
الكركم والقليل من الفلفل الأ�صود كعالج فعال �صد ا�صطرابات 

الربو. 

الألبان م�صتقات  من  التخفيف   6-

ين�صح بتجنب ال�صتهالك املفرط ملنتجات الألبان، حتى لو كنت 
ل تعاين من ح�صا�صية من منتجات الألبان، ويرجع ذلك اإىل اأن 

منتجات الألبان قد توؤدي اإىل ان�صداد املجاري التنف�صية.

واملعاجلة ال�صكرية  الأطعمة  جتنب   7-

الأطعمة التي حتتوي على �صكر اأو الأطعمة التي يتم معاجلتها، 
وميكن اأن ت�صجع احل�صا�صية وتثري الربو، ويجب جتنب ا�صتهالك 

هذه الأطعمة متاًما اإذا كنت تعاين من الربو اأو معر�س خلطر 
الإ�صابة بالربو.

املثلج يف كثري من الأحيان املاء  -8 جتنب �صرب 

تناول الطعام البارد اأو �رشب املاء املثلج ميكن اأن ي�صيق 
املجاري الهوائية، ويو�صي اخلرباء بتناول وجبات اأ�صغر 

لتخفيف ال�صغط عن احلجاب احلاجز.

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب
اقرتح باحثون من جامعة �صتانفورد 
جديد  عامل  اإ�صافة  كاليفورنيا  يف 
املبكر  التنبوؤ  خالله  من  ميكن 
قيا�س  وهو  القلب،  ف�صل  باحتمال 
املوجات  مرور  �صهولة  مدى 
اأن�صجة  يف  الب�صيطة  الكهربائية 
ف�صل  حالة  وتو�صف  ال�صاق.  دهون 
يف  القلب  ا�صتمرار  باأنها  القلب 
اخلفقان دون اأن يقدر على �صخ ما 
اجل�صم.  اأجزاء  اإىل  الدم  من  يكفي 
توؤخر  احلركة  وقلة  اجللو�س  كرثة 

نتائج  القلب ونُ�رشت  اكت�صاف ف�صل 
دورية جمعية  الأبحاث اجلديدة يف 
قيا�س  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�صم  دهون  مقاومة 
الكهربائية عن طريق مترير موجات 
املاء  زاد  وكلما  ال�صاق،  يف  ب�صيطة 
كان مرور  كلما  ال�صاق  وال�صوائل يف 
زيادة  وعند  �صهاًل،  الكهربي  التيار 
املوجات  مرور  ي�صعف  الدهون 
ميكن  ذلك  خالل  ومن  الكهربائية، 

التنبوؤ املبكر باحتمال ف�صل القلب.
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ميتاز �ملذهب �ملالكي على م�ستوى �أ�سول �لفقه بعدة مز�يا وخ�سو�سيات من �أهمها:
اأول: وفرة م�سادره وكرثة اأ�سوله املتمثلة يف الكتاب وال�سنة واإجماع الأمة 

وعمل اأهل املدينةوالقيا�س ول�ستح�سان وال�ستقراء وقول ال�سحابي و�رشع من 
قبلنا وال�ست�سحاب وامل�سالح املر�سلة و�سد الذرائع والعرف والأخذ بالأحوط 

ومراعاة اخلالف. بالإ�سافة اإىل القواعد العامة املتفرعة عنها والتي اأنهاها 
بع�س املالكية اإىل األف ومائتي قاعدة تغطي جميع اأبواب الفقه وجمالته.

هذه الكرثة اأغنت الفقه املالكي واأعطته قوة وحيوية وو�سعتبني اأيدي علمائه 
من و�سائل الجتهاد واأدوات ال�ستنباط ما يوؤهلهم لبلوغ درجة الجتهاد وميكنهم 
من ممار�سته وي�سهل عليهم مهمته. واإذا كانت بع�س املذاهب �ساركت املذهب 
املالكي يف بع�س هذه الأ�سول فاإن ميزة الفقه املالكي تكمن يف الأخذ بجميع 

هذه الأ�سول بينما غريه مل ياأخذ اإل ببع�سها ورد الباقي.
ثانيا: تنوع هذه الأ�سول وامل�سادر فاإنها ترتاوح بني النقل الثابت والراأي ال�سحيح 

امل�ستمد من ال�رشع وامل�ستند اإليه كالقيا�س. هذا التنوع يف الأ�سول وامل�سادر 
واملزاوجة بني العقل والنقل والأثر والنظروعدم اجلمود على النقل اأوالن�سياق 

وراء العقل هي امليزة التي ميزت املذهب املالكي عن مدر�سة املحدثني 
ومدر�سة اأهل الراأي وهي �رش و�سطيته وانت�ساره والإقبال ال�سديد عليه و�رشب 
اأكباد الإبل اإىل اإمامه يف اأيام حياته. ثالثا: تو�سعه يف ا�ستثمار الأ�سول املتفق 
عليها تو�سعا كبريا مما �ساعد وي�ساعد على �سد الفراغ الذي ميكن اأن يح�س 
بها ملجتهد عند ممار�سة الجتهاد وال�ستنباط، وهكذا جنده يف التعامل مع 

الكتاب وال�سنة ل يكتفي بالن�س والظاهر بل يقبل مفاهيم املخالفة واملوافقة 
وتنبيه اخلطاب كما يقبل دللة ال�سياق ودللة القرتان والدللة التبعية، وقد 

ا�ستدل بقوله تعاىل: على عدموجوب الزكاة يف اخليل لقرتانها باحلمري (واخليل 
والبغال واحلمري لرتكبوها ) التي ل زكاة فيها ،كما تو�سع يف باب القيا�س فقبل 
اأنواعا من القيا�س ل يقبلها غريه ومل يخ�سه بباب من اأبواب الفقه ول نوع من 
اأنواع احلكم. بينما جند كثريا من الفقهاء يردون بع�س اأنواع القيا�س وي�سيقون 

جمالت املقبول عندهم. فال يقبلون القيا�س على ما ثبت بالقيا�س ول القيا�س 
املركب والقيا�س على خم�سو�س وقيا�س العك�س. ول يجيزون القيا�س يف احلدود 

والكفارات والرخ�س والتقديرات والأ�سباب وال�رشوط واملوانع.

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

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

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

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

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

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

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِسّ

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

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

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

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

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

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

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

نن �ل�سالة  �سُ
احلنفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّسم 
واحلنابلة  واملالكية،  وال�سافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  الة ح�سب  �ُسنن ال�سّ
اإىل  ترِكها  على  يرَتّتب  ما  وح�سب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّسمها  حيث  ق�سمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُسّ واآداب؛  �ُسنن 
�سلّى  اهلل  ر�سول  عن  امُلوؤّكدة  ال�سّنة 
على  واَظَب  والتي  و�سلم،  عليه  اهلل 
حابُة  ال�سّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُسنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�سوان 
اأّما  اأِثم،  تركها  على  امُل�سلم  اأ�رّش 

املوؤّكدة،  غري  ال�سنن  فهي  الآداب 
اأبعا�س  اإىل  فق�ّسموها  ال�سافعّية  اأّما 
ب�سجود  ُتب  التي  نن  ال�ُسّ وهي 
عمداً  امُل�سلّي  ترَكها  �سواًء  ال�سهو، 
ل  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �سهواً،  اأو 
اإىل  فق�ّسموها  املالكّيُة  اأّما  ُتَب، 
ال�ُسنن  هي  ال�سنن  ومندوبات؛  �ُسنَنٍ 
غري  ال�ُسنن  واملندوبات  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّما فقهاء احلنابلة فق�ّسموا 
ال�ُسنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُسنن 

اأقوال، و�ُسنن اأفعال وهيئات. 

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 

 اأيها الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندنا يف اللغة ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ساحب الأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف الأر�س كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�سياًل 
، الكفر و الإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة الإخال�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخال�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة الإخال�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإَلّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت اإَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �سورة الإخال�س كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة الإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ



النجم الغنائي عالء زلزيل يف مهرجان ال�شام 
بتجمعنا- فيديو

فعاليات  ت�رشين �ضمن  الروماين يف حديقة  امل�رشح  على  غنائياً  زلزيل حفاًل  اللبناين عالء  النجم  اأحيا 
الدورة الثانية من مهرجان “ال�ضام بتجمعنا” الذي انطلق يف الـ 18 من ال�ضهر اجلاري.

“هدوين  كـ  الغري  اأغاين  من  وباقة  بها  ا�ضتهر  التي  اخلا�ضة  زلزيل  اأغاين  من  جمموعة  احلفل  وت�ضمن 
وياعمري ون�ضم علينا الهوى وبكتب ا�ضمك يابالدي وتعلى وتتعمر يا دار” التي القت تفاعل اجلمهور.

و�ضهد احلفل اإقباال جماهرييا وا�ضعا حيث عرب عدد من احل�ضور عن ا�ضتمتاعهم باحلفالت التي اأقيمت 
على امل�رشح الروماين �ضمن املهرجان معتربين اأنها دليل على اإعادة االأمن واال�ضتقرار وا�ضتعادة االأيام 

اجلميلة التي عا�ضتها �ضورية قبل �ضنوات احلرب.
ال�ضوريني  الفنانني  من  كبرياً  عدداً  ي�ضت�ضيف  القادم  ال�ضهر  من   17 الـ  لغاية  ي�ضتمر  الذي  املهرجان 

والعرب.

حكم ابتدائي بحب�س الفنانة املغربية مرمي 
ح�شني ثالثة اأ�شهر واإبعادها عن الإمارات

ق�ضت حمكمة جنح دبي، ب�ضجن املغربية من اأ�ضل عراقي، مرمي ح�ضني، 3 اأ�ضهر واإبعادها عن دولة 
االإمارات، بتهمة »هتك العر�ض بالر�ضا« مع مغني راب.

براءة  اخلمي�ض  يوم  »تويرت«  على  الر�ضمي  ح�ضابها  عرب  مو�ضى،  حوراء  االإماراتية،  املحامية  واأعلنت 
موكلي،  برباءة  اليوم  حكماً  اأ�ضدرت  دبي  جنح  »حمكمة  وكتبت:  اجل�ضمي،  �ضالح  االإعالمي  موكلها 
االإعالمي �ضالح اجل�ضمي، مع معاقبة مرمي ح�ضني باحلب�ض 3 اأ�ضهر، واالإبعاد عن الدولة، بتهمة هتك 

العر�ض بالر�ضا مع مغني راب اأثناء احتفاالت راأ�ض ال�ضنة امليالدية«.
من جانبه �ضكر االإعالمي �ضالح اجل�ضمي، عرب ح�ضابه فى »تويرت« حماميته على جهودها واأخذ حقه.

اأما خليفة املفتول، حمامي مرمي ح�ضني، فاأكد عرب ح�ضابه الر�ضمي فى »تويرت« اأن حكم اإبعادها عن 
االإمارات »ابتدائي واأويل ولي�ض نهائياً، و�ضوف يتم اال�ضتئناف عليه والعمل على براءة املوكلة من االتهام 

املن�ضوب اإليها«. وا�ضتعلت اخلالفات بني اجل�ضمي ومرمي ح�ضني عندما اأعلن االأول، العام املا�ضي، اأنه يرغب يف مقا�ضاتها على خلفية انت�ضار 
فيديو م�ضور ن�ضب اإليها وو�ضف باالإباحي.

واعترب اجل�ضمي اأّن املمثلة ح�ضني ال تكف عن املغامرات، ودائماً حتاول اأن ت�ضنع لنف�ضها النجاح لكن »بطريقة خارجة عن اللياقة«.
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 يومية وطنية �ضاملة
ت�ضدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ض ذ م م  راأ�ضمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �ضارع �ضيلفان فورا�ضييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ض  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�ضهار 

با�ضتور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�ضط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �ضورة ت�ضل اجلريدة الترد 
اإىل ا�ضحابها �ضواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�ضوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

حممد ع�شاف يعيد الألق للم�شرح اجلنوبي 
بليلة من اأجمل ليايل مهرجان جر�س

اأحيا الفنان وعندليب فل�ضطني حممد ع�ضاف حفال غنائيا �ضخما �ضمن فعاليات مهرجان جر�ش للثقافة والفنون يف الدورة الـ 34 ، وقدر 
احل�ضور الذي ح�ضر احلفل باأكرث من 5 األف.

من خمتلف اجلاليات العربية منهم 
من ح�رش مبكرا حلجز مكانه يف 
العربي  العامل  االأعرق يف  املدرج 
جنم  اطاللة  عيونهم  لرتقب 
فل�ضطني والعامل العربي، مرددين 
اأغنيته التي عربت عن ع�ضقه لهذا 
خايل  مكانك   « الكبري  اجلمهور 
احلب  عبارات  رفع  من  ومنهم   «
ع�ضاف  �ضور  البع�ض  طرز  فيما 
على �ضدورهم ، فكانت تلك حمبة 
ع�ضاف  لنجمهم  اجلمهور  هذا 
قلوبهم  عر�ض  على  تربع  الذي 
وا�ضتمر  احرتاما  له  وقف  الذي 
على  ال�ضتار  ا�ضدل  حتى  وقوفهم 
هذا احلفل الفني الكبري م�ضاركني 
التي  االأغنيات  كل  غناء  يف  له 
قدمها على مدار �ضاعة ون�ضف .

ع�ضاف  حممد  الفنان  وافتتح 
اأغنية   بتقدمي  الفني   برناجمه 
حققت  والتي   « خايل  مكانك   «
العربي  العامل  يف  كبريا  انت�ضارا 

واالأكرث طلبا وا�ضتماعا يف خمتلف 
دول العامل ولدى اجلاليات العربية 
يف املهجر، ليتبعها بتقدمي اأغنية 
الثاين  عبداهلل  للملك  وطنية 
اأ�ضعل   « ح�ضني   اأبو  »يا  بعنوان 
اجلنوبي  امل�رشح  مدرجات  بها 
للقيادة  ووفاء  بكلمة حب  لريجتل 
الها�ضمية ولل�ضعب االأردين ال�ضقيق  
ولالأجهزة االمنية وللجمهور الذي 
االردن  يف  حفالته  بكافة  يتابعه 
العربية  واجلاليات  فل�ضطني  ويف 
امل�رشح  يف  بقوة  احلا�رشة 

اجلنوبي .
من  الكبري  التفاعل  هذا  وو�ضط 
اجلمهور الذي اكتظت به مدرجات 
اللون  من  غنى  و�ضاحته  امل�رشح 
اللومه«  »عا  اغنية  العاطفي 
والتي  ال�رشيع  احلركي  باإيقاعها 
باأغنية  ليتبعها  مبوال  ا�ضتهلها 
البطيء  باإيقاعها  بروح«  »لوين 
الهادئ ويا بياعني الهوى باإيقاعها 

باأغنية  ليتبعها  املتو�ضط املرتفع 
مع  اجلمهور  ليكون  حاليل  يا 
بعنوان  الغنائية  اعماله  احدث 
باللهجة  قدمها  والتي  ب�رشاحة 
ا�ضتماع  ن�ضبة  حمققه  العراقية 

باأكرث من 11 مليونا .
وظف  وطني  موال  اىل  نقلة  ويف 
انتقل  فل�ضطني  كلمة  اأحرف  فيه 
ال�ضيت  ذائعة  اأغنيته  اإىل  ع�ضاف 
، علي الكوفية ، و�ضط تفاعل كبري 
اإىل  بعدها  لينتقل  اجلمهور،  من 
ثم  ومن   ، الطاير  يا طري   ، اأغنية 
التي  االأغاين  اإىل مزيج من  انتقل 
تنهل من املوروث الغنائي االأردين 
والفل�ضطيني والوطني ومنها »وين 
ع رام اهلل ، وع العني موليتني ، ويا 

بريقنا العايل ، و دحية.
وو�ضط تفاعل منقطع النظري من 
اجلمهور الذي بقي يف امل�رشح 
يتوج  االخرية  اللحظات  حتى 
حفله  الع�ضاف  حممد  الفنان 

الغنائي باأغنية عاطفية للمطربة 
الراحلة وردة ، اح�ضنوا االأيام ، 
املعاين  من  بفي�ض  واملحملة 

وامل�ضامني.

املدير  قام  احلفل  نهاية  ويف 
اأمين  للمهرجان  التنفيذي 
عندليب  بتكرمي  �ضماوي 
ع�ضاف  حممد  الفنان  فل�ضطني 

من  تقديرا  املهرجان  بدرع 
اإدارة املهرجان لهذه امل�ضاركة 
والنجاح الكبري يف ليلة من اأجمل 

ليايل مهرجان جر�ض 2019 .

م�شل�شل »ت�شرينوبول«الرو�شي 
يناف�س نظريه الأمريكي- الربيطاين 

االإنرتنت  �ضبكة  على  انت�رش 
للم�ضل�ضل  ت�ضويقي  اإعالن 
اجلديد  الرو�ضي  التلفزيوين 
من  وهو  »ت�ضرينوبول«، 
»اأمالغاما«  �ضتوديو  اإنتاج 
 Amalgama Studio

ال�ضينمائي الرو�ضي.
بطولة،  من  وامل�ضل�ضل 
و،ناديجدا  بيرتينكو،  اإيغور 
واألك�ضندر  ميخالكوفا، 

فيوكتي�ضتوف.
فيما عر�ض يف مايو املا�ضي 

يف دور ال�ضينما الغربية امل�ضل�ضل ال�ضينمائي االأمريكي الربيطاين بالعنوان 
نف�ضه ببطولة اإمييلي ووت�ضون، �ضتيالن �ضكار�ضغارد، جاريد هار�ض وغريهم 
الكهروذرية  »ت�ضرينوبول«  حمطة  يف  النووي  احلادث  حقيقة  �ضوه  والذي 
اأكرث  واأ�ضبح  حاليا(.  )اأوكرانيا  ال�ضوفيتي  االحتاد  يف   1986 عام  اأبريل  يف 
االإلكرتونية   IMDb بوابة  بت�ضنيف  �ضعبية  ال�ضينمائية  امل�ضل�ضالت 

ال�ضينمائية.
فيلم  القادم   العام  نهاية  يعر�ض  اأن  له  املخطط  فمن  ذلك  على  وعالوة 
دانيال  املعروف،  الرو�ضي  ال�ضينمائي  اإخراج  من  اآخر  رو�ضي  �ضينمائي 
كوزلوف�ضكي، يروي ق�ضة املتطوعني ال�ضوفيت الذين �ضاركوا يف اإزالة اآثار 

احلادث يف حمطة »ت�ضرينوبول« الكهروذرية.
يذكر اأن احلادث النووي مبحطة »ت�ضرينوبول« الكهروذرية وقع يوم 26 اأبريل 
اأكرب الكوارث  اأدى اإىل حدوث  عام 1986 حيث انفجر املفاعل النووي، ما 
يف تاريخ الطاقة النووية حني تعر�ضت للتلوث االإ�ضعاعي منطقة تقدر بـ200 

األف كيلومرت مربع من االأرا�ضي ال�ضوفيتية.
و�ضارك يف عملية اإزالة اآثار الكارثة نحو 600 األف �ضخ�ض. ونال 600 �ضخ�ض 
من طاقم املحطة ورجال اإطفاء احلريق جرعات عالية من االإ�ضعاع وتويف 

منهم فيما بعد 28 �ضخ�ضا.
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�سيرتوين بيجو  مع  االندماج  تبحث  كراي�سلر  فيات 

بالفرتة  كراي�سلر  فيات  تبحث 
�رشاكات  فر�ص  عن  الأخرية 
منا�سبة  اندماجات جديدة  اأو 
فيه  اأكد  الذي  الوقت  يف  لها، 
التنفيذي،  املجموعة  مدير 
عالمة  بيع  اأن  مانلي،  مايك 
مازيراتي الفاخرة لي�ص �سمن 

خطتها.
قال مانلي يف اأحد ت�رشيحاته 
جنيف  معر�ص  خالل  موؤخراً 
لل�سيارات اأن املجموعة لديها 
م�ستقبل م�ستقل قوي، ولكن اإن 
كان هناك �رشاكة اأو دمج قادر 

امل�ستقبل،  هذا  تقوية  على 
فنهو �سيعمل بكل جدية لل�سعي 
اإليه. كما اأكد املدير التنفيذي 
عالمة  بيع  نيته  عدم  على 
ملجموعة  الفاخرة  مازيراتي 
اإ�سارة  رغم  ال�سينية،  جيلي 
لذلك،  موؤخراً  التقارير  بع�ص 
ال�سانعة  اأن  بقوله  معلقاً 
من  واحدة  الفاخرة  الإيطالية 
اجلميلة  املجموعة  عالمات 
ذات امل�ستقبل املبهر، ولذلك 
لن يتم بيعها. وح�سب التقارير 
 PSA ت�ستهدف  الأخرية، 

مع  الندماج  �سيرتوين  بيجو 
لقوة  نظراً  كراي�سلر،  فيات 
الأمريكية  ال�سوق  يف  الأخرية 
خا�سة عالمتها جيب، وبالفعل 
رئي�ص  تافاري�ص  كارلو�ص 
يبحث  الفرن�سية  املجموعة 
موؤخراً عدة �سفقات لالندماج 
جاكوار  اأو  موتورز  جرنال  مع 
بعد جناح  ياأتي  ما  لندروفر، 
املا�سي  العقد  خالل  قوي 
قيمتها  �سافية  اأرباح  وحتقيق 
ومل  هذا  دولر   مليار   10.2
كراي�سلر  فيات  مدير  يك�سف 

تفا�سيل  اأي  عن  التنفيذي 
بعد، ولكنه اأعلن اأن جمموعته 
�سانعة  اأكرب  �سابع  امل�سنفة 
�سيارات يف العامل �ستبحث عن 
الطريقة الأقل تكلفة لاللتزام 
النبعاثات  معدلت  بلوائح 
قبل  من  املفرو�سة  اجلديدة 
الحتاد الأوروبي، ما ياأتي بعد 
املجموعة  نية  عن  الإعالن 
دولر  مليار   10.19 ا�ستثمار 
هجينة  حمركات  تطوير  يف 
الأعوام  خالل  وكهربائية 

اخلم�سة املقبلة.

كل ما نعرفه عن لينكون 
كور�سري 2020 اجلديدة

عن  تتخلى  اأن  لينكون  تخطط 
يف  حروف  ثالثة  ذات  الأ�سماء 
ذلك  بداأ  القادمة، حيث  �سياراتها 
مع طراز افياتور الذي مت تد�سينه 
مع  ذلك  ي�ستمر  و�سوف  موؤخراً، 
ال�سغرية  كور�سري  اوفر  كرو�ص 
 ،MKC القادمة ل�ستبدال طراز 
تفا�سيل  على  نتعرف  فدعونا 

الأخرية.

الت�صميم

يقرتب الت�سميم من طراز افياتور 
الطايف  ال�سقف  خالل  من  كثرياً 
الأمامية  والواجهة  لالأعلى 
كور�سري  �سقيقة  من  املقتب�سة 
ب�سبب  اختالفه  رغم  الأكرب، 
اإىل  والأق�رش،  الأ�سغر  الأبعاد 
�سل�سة   LED م�سابيح  جانب 
تطور  مع  اأب�سط  اأمامي  وم�سد 
يف  اخللفي،  الأمتعة  حقيبة  باب 
حني يظهر ال�سقف الأ�سغر مظهر 

ريا�سي اأكرث.

املق�صورة والتقنيات

مق�سوراتها  يف   MKC ارتبطت 
اأكرث،  التقليدية  فورد  ب�سيارات 
ولكن من املتوقع اأن تكون كور�سري 
ت�سميم  بنف�ص  وتفرد  اأكرث فخامة 
يف  املتواجد  الطائرة  مق�سورة 
افياتور، حيث �سنجد زخرفات من 
اخل�سب احلقيقي والكروم بجانب 
بجانب  اجلودة،  عالية  اجللود 

ن�سخة بالك ليبل الأكرث فخامة.
�سا�سة  القيادة  لوحة  �ستحمل 
 Sync مل�سية يف و�سطها مع نظام
اأزرار  مع  املعلوماتي  للرتفيه   3
والتدفئة  والتهوية  احلركة  لناقل 
ل�سا�سة عدادات  اإ�سافة  بالأ�سفل، 
مع  للتخ�سي�ص  قابلة   LCD

الذكي  الهاتف  ا�ستخدام  اإمكانية 
Co- وحزمة  ال�سيارة  بفتح 

ال�سائق  مل�ساعدة   Pilot360
التي تت�سمن م�ساعد الزدحامات 
الأوتوماتيكي  والتوجيه  املرورية 

لتفادي ال�سطدامات.

املحركات

�ستتطابق املحركات على الأغلب 
ا�سكيب،  فورد  بطراز  جنده  ما 
�سلندر   4 حمرك  �سنجد  اأننا  اأي 
بقوة  لرت   2 �سعة    Ecoboost
 2.3 حمرك  بجانب  ح�سان   245
على  ح�سان   285 بقوة  تريبو  لرت 
ن�سخة  نرى  اأن  واحتمال  الأقل، 
دفع  مع  لل�سحن  قابلة  هايربد 
اأو رباعي اختياري  اأمامي قيا�سي 
�رشعات   8 اأوتوماتيكي  ناقل  عرب 
جديدة  من�سة  ا�ستخدام  مع 
فوك�ص  بطراز  كامل�ستخدمة 

اجلديد كلياً.

املناف�صة

 2020 كور�سري  لينكون  �ستناف�ص 
اجلديدة كلياً كل من اودي Q5، بي 
 ،GLC مر�سيد�ص   ،X3 دبليو  ام 
 XC60 فولفو   ،XT5 كاديالك 

.RX ولكز�ص

موعد الإطالق

لطراز  اأولية  مناذج  عدة  ر�سد  مت 
اختبارها  اأثناء   2020 كور�سري  لينكون 
يعني  ما  خفيفة،  متويها  مع  موؤخراً 
اأن الك�سف عنها �سيكون يف امل�ستقبل 
خالل  يكون  اأن  يحتمل  ما  القريب، 
ب�سهر  لل�سيارات  نيويورك  معر�ص 

ابريل املقبل وقبل نهاية العام.

 بي اإم دبليو تبني
 م�سنعا يف رو�سيا

دبليو  اإم  بي  �رشكة  اأعلنت 
م�سنع  بناء  نيتها  عن  الأملانية 
جديد لها على الأرا�سي الرو�سية 
كالينينغراد  مدينة  عمدة  وقال 
الرو�سية اأنطون األيخانوف: "من 
املنتظر اأن ت�ستحدث �رشكة بي 
الأملانية م�سنعا جيدا  دبليو  اإم 
اأن  لها يف رو�سيا، ومن املرجح 
و�سيتم  كالينينغراد،  يف  يفتتح 
من  النماذج  اأحدث  اإنتاج  فيه 
يتعلق  ما  يف  ال�سيارات"اأما 

�سينتجها  التي  باملركبات 
يتم  اأن  املنتظر  فمن  امل�سنع، 
�سيدان من  �سيارات  ت�سنيع  فيه 
اإم دبليو،  الفئة 3 و5 و7 من بي 
ف�سال عن �سيارات كرو�ص اأوفر 

."Х5"و "Х3" من الفئتني
النتهاء  يتم  اأن  املفرت�ص  ومن 
من بناء امل�سنع يف فرتة ترتاوح 
ما بني عامني اإىل عامني ون�سف، 
من  الثاين  الن�سف  من  اعتبارا 

العام اجلاري.

االأ�سواق من  �سيارة  األف   28 دبليو" ت�سحب  اإم  "بي 

فولك�س فاغن تعلن ت�سريح 7 اآالف موظف.. واللوم على الروبوتات!
عندما اأعلنت جمموعة فولك�ص واجن 
البارحة عن خطتها الطموحة باإطالق 
بحلول  جديد  كهربائي  موديل   70
2028 وبيع 22 مليون �سيارة كهربائية 
اجلانب  ال�رشكة  تذكر  مل  عاملياً، 

الأقل بهجة لهذه ال�سرتاتيجية.
ال�رشكة  قرار  هو  اجلانب  هذا 
العمل  عن  موظف   7،000 بت�رشيح 
ل�سيارات  واجن  فولك�ص  لعالمة 
تقدمي  عرب  حتديداً  فقط،  الركاب 
ا�ستخدام  تقاعد مبكرة، ومع  خطط 
الآلة حمل الإن�سان للقيام بالعديد من 

املهام.
اإذن هو لي�ص ت�رشيحا اإجبارياً لهوؤلء 

املوظفني بل عرو�ص 

مغرية لهم بالتقاعد مع �سعي فولك�ص 
واإعادة  العاملة  قوتها  لتنظيم  واجن 
مع  القادمة،  الأعوام  يف  هيكلتها 
يف  جديدة  وظيفة   2،000 خلق  نيتها 
ق�سم التطوير التقني، حتديدا تطوير 

الربجميات والإلكرتونيات.
حت�سني  واجن  فولك�ص  تنوي  كما 
دولر  مليار   6.6 وتوفري  الإنتاجية 
رفع  يف  رغبًة   2023 بحلول  �سنوياً 
ولتحقيق   ،%6 لـ  الربحي  الهام�ص 
ن�سخ  عدد  ال�رشكة  �ستخف�ص  ذلك، 
املوديالت املختلفة وتكاليف املواد 
لرفع  ا�ستهدافها  مع  امل�ستخدمة، 

اإنتاجية امل�سانع بـ 5% �سنوياً.

عن  دبليو  اإم  بي  �رشكة  اأعلنت 
من  �سيارة   28631 �سحب  نيتها 
ومن  الرو�سي،  الحتاد  بلدان 
عملية  ت�سمل  اأن  املفرت�ص 
�سيارة من طراز  ال�سحب 19919 
 ،10  ،7  ،6  ،2  ،1 فئات:  من   "F"
 ،26 ،25 ،22 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11
34، جميعها طرحت يف رو�سيا ما 

بني 2011 و2015.
 8712 ال�رشكة  �ست�سحب  كما 
الفئة  من   "F" طراز  من  �سيارة 
و36(  و33  و32  و30  و23   21(

رو�سيا  يف  دبليو"  اإم  "بي  باعتها 
اأما ال�سبب  ما بني 2014 و2016، 
اكت�ساف  فهو  العملية،  تلك  وراء 
وعزل  التربيد  نظام  يف  م�ساكل 
ما  ال�سيارات،  تلك  يف  ال�سوائل 
قد يت�سبب باحرتاقها، اأو ت�رشب 
الزيت اإىل اأنظمة العوادم واأعلنت 
�ستتوا�سل  اأنها  دبليو"  اإم  "بي 
املذكورة  ال�سيارات  مالكي  مع 
يف  جمانا  ل�سيانتها  ليتوجهوا 
يف  املعتمدة  مراكزها  جميع 

رو�سيا.
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اأكرث الهواتف رواجا لعام 2019

ن�رشتوكالة 
 Counterpoint«

Research« ت�صنيفا 
جديدا للهواتف الذكية التي 
حققت اأعلى ن�صب مبيعات، 

يف 2019.
وتراأ�س الت�صنيف هاتف 

»اآيفون-10« الذي طرحته 

اآبل اأواخر العام الفائت 
وزودته مبيزة ال�صحن 

الال�صلكي وهيكل اأنيق من 
الزجاج املقاوم للك�رش 

واخلدو�س، وتاله هاتف 
»+Galaxy S9« من 

�صام�صونغ ب�صا�صته عالية 
الدقة وكامريته املميزة.

اأما املرتبة الثالثة فاحتلها 
 »X -هاتف »اآيفون

ب�صا�صته املميزة التي 
جاءت على كامل م�صاحة 
الواجهة الأمامية للجهاز 
وميزة التعرف على وجه 

امل�صتخدم، وحلقه هاتفا 
 Xiaomi Redmi«

 8 iPhone»5« وA
Plus«،وجاءت اأي�صا 
يف الت�صنيف هواتف: 

»Galaxy S9« من 
 20 -P« ،صام�صونغ�

 Huawei من »Light
 Redmi»و »vivo x21»و
.»oppo A83»و »plus 5

 اآبل تطلق ن�سخة معدلة 
»macOS« من نظام

»بيتا«  ن�صخة  اأن  اآبل  �رشكة  اأعلنت 
 »10  macOS« نظام  املعدلة عن 
اأ�صبحت  للحوا�صب  املخ�ص�س 
امل�صتخدمني  جلميع  متاحة 
جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�صحت 
م�صتخدمي حوا�صب »Mac« اأ�صبح 
الت�صغيل  نظام  حتميل  باإمكانهم 
ا�صم  يحمل  الذي  املعدل  اجلديد 
 99 مقابل   »10.14  macOS«
دولرا. ولتحميل هذا النظام يجب 
اإىل  التوجه  اأول  امل�صتخدم  على 

موقع »MacOS 10.14« الر�صمي 
ت�صجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على 
 Apple« ح�صاب  عرب  دخوله 
الالزمة  الإر�صادات  واتباع   ،»ID
على  الربنامج  تثبيت  وبعدها 
اخلرباء  وي�صري  ال�صخ�صي  حا�صبه 
اجلديدة  الن�صخة  اأن  اإىل  اآبل  يف 
من »macOS« تفادت العديد من 
يف  املوجودة  الربجمية  الثغرات 
وزادت  ال�صابقة،  الت�صغيل  اأنظمة 

من حماية بيانات امل�صتخدم.

حتديث اأوريو ي�سل لهواتف �سام�سونغ 
Edge S7 و S7 غالك�سي

ب�صكل  �صام�صونغ  بداأت  اأخريا 
غالك�صي  هواتف  ترقية  ر�صمي يف 
لأحدث  اإيدج   S7 غالك�صي  و   S7
اندرويد  الت�صغيل  نظام  ن�صخة من 
اأوريو  اندرويد  باإ�صم  واملعروفة 

.8.0
فعلياً  بالو�صول  بدء  التحديث 
الهند  يف   7 ا�س  جالك�صي  لهواتف 
ودول  ال�صيوية  الدول  وبع�س 

للوليات  و�صول  العربي  اخلليج 
املنتظر  ومن  الأمريكية  املتحدة 
ان تتو�صع عمليات التحديث جلميع 

الدول تباعاً خالل الأيام القادمة.
�صيقدم التحديث واجهة �صام�صونغ 
 9.0  Experience اجلديدة 
من  الكثري  اإىل  بالإ�صافة  للهاتفني 
لأداء  والإ�صالحات  التح�صينات 
الأمنية  التح�صينات  مع  اجلهاز 
�صيقدم  اأي�صا   ، قوقل  �رشكة  من 

التحديث مزايا نظام اندرويد اأوريو 
�صورة  داخل  �صورة  مثل  الرئي�صية 
واخت�صارات  التلقائي  والكمال 
لل�صور  بالإ�صافة  التطبيقات 
تكرار  وامكانية  التعبريية اجلديدة 
 ، املزايا  من  وغريها  التطبيقات 
الجهزة  هذه  مالك  من  كنت  اإذا 
بدءاً  التحديث  عن  البحث  ميكنك 
لهاتفك  و�صوله  وانتظار  اليوم  من 

يف اأي حلظة.

ان�ستغرام ت�سمح ببيع املنتجات عرب الق�س�ص

مع ارتفاع عدد م�صتخدمي ق�ص�س 
م�صتخدم  مليون   300 اإىل  ان�صتغرام 
على  الرتكيز  يف  ال�رشكة  بداأت 
للق�ص�س  التجاري  اجلانب  جلب 
املن�صورات  مع  حدث  كما  اي�صاً 
كما  ان�صتغرام  تطبيق  داخل  العادية 
بداأت  فقد  العنوان  يف  وا�صح  هو 
ق�ص�س  بعر�س  بال�صماح  ان�صتغرام 
املنتجات  لأ�صحاب  الآن  ت�صويقية 

وذلك من خالل زر احلقيبة اجلديد 
بروؤية املزيد من  لك  ي�صمح  والذي 
املعرو�س  املنتج  عن  التفا�صيل 

والذهاب لل�رشاء مبا�رشة.
امليزة  اختبار هذه  بداأت  ان�صتغرام 
 20 مع  بالتعاون  وذلك  اأ�صهر  منذ 
وحققت  �صهرية  جتارية  عالمة 
القائمني  قرر  لذلك  كبرياً  جناحاً 
ان�صتغرام  يف  الأعمال  ق�صم  على 

التجربة  تو�صيع هذه  اليوم  من  بدءاً 
احل�صابات  من  املزيد  لت�صمل 
كم�صتخدمني  التجارية.  والعالمات 
امليزة  هذه  من  ن�صتفيد  �صوف 
للتعرف  او  لل�رشاء  �صواء  بالتاأكيد 
حتى  او  املنتجات  تفا�صيل  على 
الأمور  من  وغريها  مطعم  حلجز 
التي �صتظهر لحقاً فور انت�صار هذه 

امليزة للكثري من الدول. 

 G7 اإل جي تطلق هاتفها
اجلديد  ThinQ

اأعلنت �رشكة اإل جي اإطالق هاتفها 
الذكي ThinQ G7 بكامريا معدلة، 

مع العتماد على تقنية الذكاء 
ال�صطناعي.

واأو�صحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية 
اأن جهازها اجلديد مزود بنظام 

غوغل اأندرويد 8 ومعالج كوالكوم 
Snapdragon 845 مع ذاكرة 

و�صول ع�صوائي �صعة 4 جيغابايت 
وذاكرة داخلية �صعة 64 جيغابايت.

وياأتي الهاتف اإل جي اجلديد 
ب�صا�صة قيا�س 6.1 بو�صة وتعمل 

بدقة x 3120 1440 بيك�صل وبتن�صيق 
19.5:9، بالإ�صافة اإىل وجود جتويف يف اجلزء العلوي لل�صماعة والكامريا 

وامل�صت�صعرات. وترّوج ال�رشكة الكورية اجلنوبية لهاتفها الذكي اجلديد 
من خالل الكامريا املتطورة املزودة باثنني من امل�صت�صعرات 16 

ميغابيك�صل، وميتاز اأحدهما بعد�صة وا�صعة الزاوية، من اأجل التقاط 
�صور اأكرث و�صوحا مقارنة باملوديالت ال�صابقة، مع ت�صوي�س اأقل عند 

ا�صتعمال العد�صة وا�صعة الزاوية. وتعول ال�رشكة الكورية على تقنية الذكاء 
ال�صطناعي لإعدادات ال�صورة، حيث تتعرف الكامريا على الأ�صياء 

واملناظر املراد ت�صويرها وتقوم مبواءمة بارامرتات الت�صوير، ويف ظل 
ظروف الإ�صاءة ال�صيئة يتم ا�صتعمال العديد من اأدوات امل�صاعدة، وتوفر 

الكامريا للم�صتخدم ما يبلغ جمموعه 19 و�صعا للت�صوير.
ومن �صمن املزايا الأخرى، التي يتمتع بها الهاتف، الرتكيز على جودة 

 ،DTS:X صوتا بجودة� ThinQ G7 النغمات، حيث يوفر هاتف اإل جي
بالإ�صافة اإىل معالج �صوت هاي فاي لت�صغيل ال�صوت عن طريق �صماعة 
الراأ�س. كما ميتاز هاتف اإل جي اجلديد مبقاومة املاء والأتربة و�صيتم 

طرحه يف الأ�صواق العاملية مع بداية يونيو )حزيران( باللون الأ�صود 
والرمادي.



�سر فائدة تناول 
تفاحة واحدة يوميا!

تنوع  يف  تكمن  التفاح  فائدة  اأن  علماء  قال 
البكترييا التي تنقلها اإىل اأمعاء الإن�سان، حيث 
حتتوي التفاحة الواحدة على نحو 100 مليون 
بكترييا وتختلف البكترييا يف املعدة والأمعاء، 
خمتلف  بني  امليكروبيوم،  با�سم  املعروفة 
بال�سحة  وثيقا  ارتباطا  ارتبطت  الب�رش، حيث 

العامة والأمرا�ض املختلفة.
البكترييا  من  وا�سعة  جمموعة  امتالك  ويعد 
تكون  اأن  وميكن  جيدة،  �سحة  على  عالمة 
تلك املوجودة يف »حلم« التفاحة مبثابة دفعة 
مفيدة وقام باحثو جامعة Graz  للتكنولوجيا 
املوجودة  البكترييا  بفح�ض  النم�سا،  يف 
ويف  متجر،  من  �رشاوؤه  مت  الذي  التفاح،  يف 
»اللحم«  وفح�سوا  الطازج.  الع�سوي  التفاح 
البكترييا  حتليل  مع  واللب  والق�رشة  والبذور 
احتوى  الع�سوي  التفاح  اأن  الدرا�سة  ووجدت 
اإىل  ي�سري  ما  البكترييا،  من  خمتلفة  اأنواعا 
الع�سوية  العنا�رش  وحتتوي  �سحة.  اأكرث  اأنه 
اأعلى من جمموعات حمددة من  على كميات 
مثل  للب�رش،  �سحية  باأنها  املعروفة  البكترييا 

.probiotic Lactobacilli
ووجدت درا�سات �سابقة اأن ميكروبيوم الأمعاء 
مرتبط ب�سحة الأع�ساء احليوية، مبا يف ذلك 

القلب والدماغ.

لدعم �شبكة الكهرباء بورقلة

اجناز اأكرث من 178 كلم 
من اخلطوط اجلديدة 

اخلطوط  من  كلم   178 من  اأكرث  اأجنزت 
اجلديدة لدعم �سبكة الكهرباء بولية ورقلة يف 
اإطار الربنامج اخلما�سي للتنمية 2014-2010 
والذي ل يزال متوا�سال، ح�سبما ك�سفت عنه 
اليوم الأحد مديرية الطاقة بالولية و�سمحت 
الطاقة  هذه  باإي�سال  التنموية  العمليات  هذه 
اإىل 3.820 وحدة �سكنية عرب خمتلف مناطق 
املقدمة  التو�سيحات  اإىل  ا�ستنادا  الولية، 
بالطاقة  التموين  عملية  تعزيز  اأجل  ومن 
الكهربائية و�سمان و�سولها بالقدر الكايف اإىل 
جميع  امل�سرتكني يف ال�سبكة، فقد جرى اأي�سا 
الربنامج 120 حمول  اجناز منذ انطالق هذا 
امل�ساريع  اأن  الطاقة  مديرية  وتفيد  كهربائي 
اإىل  والهادفة  بالولية  املتوا�سلة  الإمنائية 
ببلوغ  �سمحت  الكهربائية  ال�سبكة  تو�سيع 
ن�سبة التغطية بالطاقة الكهربائية عتبة ال 98 

باملائة.

ات�شاالت اجلزائرمبع�شكر

رابع حمطة خلدمات تكنولوجيا 
اجليل الرابع يف2019

اجلزائر  لإت�سالت  العملية  املديرية  اإنتهت 
جديدة  حمطة  وت�سغيل  تركيب  من  مبع�سكر 
ال�رشعة  فائقة  والإنرتنت  الهاتف  خلدمات 
  )4G LTE( الرابع  اجليل  تكنولوجيا  عرب 
لبلدية  التابعة  »هنيجة«  منطقة  م�ستوى  على 
حمطات  عدد  باإرتفاع  �سمح  ما  »ن�سمط«، 
فعليا  امل�ستغلة  الرابع  اجليل  تكنولوجيا 
وبقدرة  حمطة،   48 اإىل  مع�سكر  بولية 
م�سرتك  ب38400  تقدر  اإجمالية  اإ�ستعاب 
تركيبها  مت  التي  الإر�سال  حمطة  و�ستوفر   .
مبنطقة »هنيجة« التابعة لبلدية ن�سمط تغطية 
قريتي  ل�سكان   4G  IDOOM بخدمات 
»هنيجة« و«�سيدي علي بوكرو�سة«، ما ي�سمح 
النائية  املناطق  هذه  �سكان  عن  العزلة  بفك 
رابع  املحطة  هذه  وتعترب  هذا  واملعزولة، 
حمطات الإر�سال خلدمات الهاتف والإنرتنت 
الرابع التي تدخل حيز  عرب تكنولوجيا اجليل 
�سنة  خالل  مع�سكر  بولية  الفعلية  اخلدمة 
2019، وذلك بعد كل من املحطات املتواجدة 
بقرية ال�سف�ساف التابعة لبلدية ماق�سة، قرية 
بني تيمي التابعة لبلدية �سجرارة وقرية �سيدي 

دحو التابعة لبلدية املامونية.

م.�س/وكاالت

القادر  عبد  باللة  النقيب  واأو�سح 
من  العدد  هذا  ت�سجيل  مت  اأنه 
ال  ال�سواطئ  عرب  امل�سطافني 
وذلك  ال�سباحة  بها  امل�سموح   34
احلرارة  درجات  لرتفاع  نظرا 
يومي اجلمعة وال�سبت املن�رشمني 
قليل  من  كان  البحر  اأن  رغم 
ال�سطراب اإىل م�سطرب ليتجاوز 
عدد امل�سطافني منذ الفاحت يونيو 
ماليني   6 من  اأزيد  اإىل  املن�رشم 
امل�سوؤول  نف�ض  واأ�ساف  م�سطاف 
انت�سال  ال�سبت  اأم�ض  اأنه مت م�ساء 
غريق من جن�ض ذكر يبلغ من العمر 
غري  �سخرية  مبنطقة  �سنة   13
حمرو�سة بالقرب من �ساطئ »�سان 
روك« بدائرة عني الرتك وحول اإىل 
مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة 

عني الرتك جمرب تامي .
كما تدخلت نف�ض امل�سالح بنف�ض 
اثنني من  لإنقاذ غريقني  املنطقة 
موت حقيقي الأول من جن�ض ذكر 
يبلغ من العمر 20 �سنة والثانية من 
جن�ض اأنثى تبلغ من العمر 14 �سنة 
الأولية  الإ�سعافات  لهما  قدمت 

م�سلحة  اإىل  وحول  املكان  بعني 
عني  مب�ست�سفى  ال�ستعجالت 

الرتك.
العملية فرقة  لهذه  وقد مت جتنيد 
متكونة  الغط�ض  يف  متخ�س�سة 
مطاطي  وزورق  غطا�سني   4 من 
 ، الرتب  خمتلف  من  عون  و16 

القادر  عبد  باللة  النقيب  ي�سري 
 150 الفرتة  نف�ض  خالل  اأنقذ  و 
وذلك  حقيقي  غرق  من  م�سطاف 
واحلذر  باحليطة  حتليهم  لعدم 
حيث  تدخل   339 جمموع  من 
بعني  �سخ�سا   145 اإ�سعاف  جرى 
نحو  اآخرا   35 وحتويل  املكان 
مراكز العالج ، وفق امل�سدر ذاته 
بداية  منذ  اأح�سيت  فقد  للتذكري، 
حالت  �ست  ال�سطياف،  مو�سم 

غرق مبناطق ممنوعة لل�سباحة.
 لال�سارة، توافد اأزيد من 18 مليون 
م�سطاف عرب 33 �ساطئا م�سموحة 
خالل  وهران  بولية  لل�سباحة 
مع  املن�رشم  ال�سطياف  مو�سم 
اأربع  غرقا  وفاة  7 حالت  ت�سجيل 
ممنوعة  �سخرية  ب�سواطئ  منها 

لل�سباحة.

وهران خالل عطلة نهاية االأ�شبوع

توافد اأزيد من 6ر1 مليون 
م�سطاف على ال�سواطئ

م�شتغامن

مدير ال�سوؤون الدينية اجلديد 
 يزور علماء املدينة

جنل �سلمان العودة 
يغرد عن احتمال »قتل 

والده تعزيرا«
اأم�ض جنل الداعية ال�سعودي،  ن�رش ليلة 
�سلمان العودة، تغريدة على »تويرت« اأكد 
بقيت عن موعد  قليلة  اأن �ساعات  فيها 
حماكمة والده املعتقل التي يطالب فيها 
املدعي العام بـ »قتله تعزيرا«وكتب عبد 
عدة  فقط  »تف�سلنا  قائال  العودة  اهلل 
ال�رشية  الوالد  حماكمة  على  �ساعات 
بالقتل  العام  املدعي  فيها  يطالب  التي 
العلمي  الوالد  ن�ساط  ب�سبب  تعزيرا 

ال�سلمي العلني«.
احلب�ض  يف  يزال  ل  »الوالد  واأ�ساف 
بعد  �سنتني،  قرابة  منذ  النفرادي 
ع�سكري  وتفتي�ض  تع�سفي  اعتقال 
 17 ومنع  الوالد  �سقيق  واعتقال  للبيت 
عدة  فقط  ال�سفر«تف�سلنا  من  �سخ�ض 
ال�رّشية  الوالد  حماكمة  على  �ساعات 
بالقتل  العام  املدعي  فيها  يطالب  التي 
العلمي  الوالد  ن�ساط  ب�سبب  تعزيراً 
يف  ليزال  والوالد  العلني..  ال�سلمي 
احلب�ض النفرادي منذ قرابة �سنتني بعد 
اعتقال تع�سفي وتفتي�ض ع�سكري للبيت 
الوالد ومنع 17 �سخ�ض  واعتقال �سقيق 
من ال�سفر!  وكانت منظمة العفو الدولية 
طالبت ال�سلطات ال�سعودية، يوم اجلمعة 
الدين  »رجل  �رشاح  باإطالق  املا�سي، 
العودة  �سلمان  ال�سيخ  البارز  الإ�سالحي 

فورا دون قيد اأو �رشط«.
وقالت املنظمة على موقعها، اإنها »ت�سعر 
بقلق بالغ من احتمال احلكم على ال�سيخ 
بحقه،  احلكم  وتنفيذ  بالإعدام  العودة 
فمنذ اعتقاله قبل ما يقرب من عامني، 
مر ال�سيخ العودة بظروف مروعة، بينها 
املحاكمة،  قبل  املطول  الحتجاز 
والحتجاز  ل�سهور  النفرادي  واحلب�ض 

مبعزل عن العامل اخلارجي«.
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ابتداء من يوم الثالثاء
 بعني البنيان 

انقطاع التزويد 
باملاء ال�سروب 

)اجلزائر  البنيان  عني  بلدية  �ست�سهد 
التزويد  يف  انقطاعا  العا�سمة-غرب( 
الثالثاء  يوم  من  ابتداء  ال�رشوب  باملاء 
ام�ض  اأعلنته  ح�سبما  الأ�سغال،  ب�سبب 
الأحد �رشكة املياه و التطهري باجلزائر 

)�سيال( يف بيان لها.
هذه  تتعلق  امل�سدر،  ذات  ح�سب  و 
متون  التي  القناة  با�ستبدال  الأ�سغال 
اخلزان الرئي�سي »و التي تندرج يف اإطار 
ال�رشوب  باملاء  التزويد  تاأمني  م�رشوع 
البنيان  عني  بلدية  متوين  حت�سني  و 
ابتداء  الأ�سغال  هذه  �ستتم  باملياه«و 
ال�ساعة  على  يوليو   30 الثالثاء  يوم  من 
الأربعاء 31 جويلية  يوم  اإىل غاية  18�سا 
ال�ساعة 6�سا على م�ستوى املركب  على 
البنيان(،  )عني  اجلميل  باملنظر  املائي 

ي�سيف البيان.

24

توافد اأزيد من 6ر1 مليون م�شطاف على �شواطئ وهران خالل عطلة نهاية االأ�شبوع املن�شرم, 
ح�شبما علم اأم�س االأحد لدى املكلف باالإعالم مبديرية احلماية املدنية للوالية.

والأوقاف  الدينية  ال�سوؤون  مدير  �رشع 
»قاداري  القطاع  راأ�ض  على  اجلديد  الوافد 
وعلماء  الأئمة  من  عدد  زيارة  يف   « خل�رش 
تدري�ض  يف  بعطائهم  املعروفني  الولية 
والإ�سالح  اهلل  بيوت  وتاأطري  الكرمي  القراآن 
فان  القطاع  مدير  وح�سب  البني  ذات  بني 
للعلماء  اجلوارية  الزيارات  هذه  من  الهدف 
املرتامية  ومناطقها  املدنية  وم�سايخ 
هو  والظهرة  م�ستغامن  ه�سبة  امتداد  على 
املنطقة  واأئمة  العلم  ركائز  على  التعرف 
الجتماعي  الإ�سالح  يف  ي�ساهمون  الذين 
البادرة  ولقيت  هذا  اهلل  بيوت  اإعمار  ويف 
والأئمة  املواطنني  من  العديد  ا�ستح�سان 
الذين  الدينية  ال�سوؤون  �سلك  يف  واملعلمني 

عالقة  لتوطيد  هامة  اخلطوة  اأن  اعتربوا 
داعني  والعلماء  بالأئمة  واملديرية  الإدارة 
�رشع  التي  اخلرجات  هذه  ا�ستمرار  اإىل 
القادم من ولية غليزان  القطاع  فيها مدير 
بولية  القطاع  راأ�ض  على  حديثا  واملن�سب 
ال�سابق حجار جلول  للمدير  م�ستغامن خلفا 
هذا وزار مدير القطاع كل من ال�سيخ » �سي 
البارودي » ببلدية �سيدي علي وهو من اأهم 
الفقه  يدر�ض  واإمام  الظهرة  وم�سايخ  علماء 
العالمة  زار  كما  للمدينة  الأكرب  بامل�سجد 
ببلدية   « بوكرو�سة  حممد  »ال�سيخ  الفقيه 
�سيدي خل�رش �رشق الولية وهو فقيه واإمام 

معروف باإ�سهاماته العلمية املتنوعة 
م.امني.

جنازة ال�شب�شي 

الك�سف عن ق�سة 
�سورة مورو املثرية 

التقطت عد�سات امل�سورين مورو وهو ي�سري 
م�سيا خلف اجلنازة ال�سخمة- �سفحته عرب 

في�سبوك
املثرية  ال�سورة  ق�سة  تون�سية  مواقع  ك�سف 
رئي�ض  نائب  الربملان،  لرئي�ض  الأول  للنائب 
يف  مورو،  الفتاح  عبد  »النه�سة«،  حركة 
وظهر  ال�سب�سي  قايد  باجي  الرئي�ض  جنازة 
الأقدام،  على  م�سيا  وحيدا،  ي�سري  مورو 
ال�سب�سي  جثمان  اأقلت  التي  املركبة  خلف 
من ق�رش قرطاج اإىل مثواه الأخري، يف مقربة 
وبح�سب  تون�ض  العا�سمة  جنوبي  اجلالز 
مازح  ال�سب�سي  فاإن  تون�سية،  اإعالم  و�سائل 
مورو قبل مدة، طالبا منه ال�سري يف جنازته، 
اإىل فعل ذلك والتقطت  وهو ما دفع الأخري 
م�سيا  ي�سري  وهو  مورو  امل�سورين  عد�سات 
خلف اجلنازة ال�سخمة التي �سارك بها اآلف 

التون�سيني.

�شطيف 

جمزرة مرورية تودي 
بحياة 9 اأ�سخا�ص

هلك 9 اأ�سخا�ض و اأ�سيب 13 اآخرون يف حادث ا�سطدام 
و قع اليوم الأحد بني حافلة لنقل امل�سافرين و �ساحنة 
ذات مقطورة مبنطقة »اأعراعري« ببلدية اأولد �سابر 
)�رشق �سطيف(، ح�سب ما علم من املكلف بالإعالم 
اأحمد  النقيب  بالولية  لدى مديرية احلماية املدنية 
لعمامرة و اأو�سح ذات امل�سدر اأن احلادث وقع على 
ال�ساعة ال11 و 20 دقيقة بني حافلة لنقل امل�سافرين 
من احلجم املتو�سط تعمل على خط قجال )�سطيف( 
- �سلغوم العيد )ميلة( و �ساحنة ذات مقطورة، اأودى 
بحياة 9 اأ�سخا�ض و اإ�سابة 13 اآخرين 3 منهم و�سفت 
احل�سيلة  يف  ورد  ما  ح�سب  بـ«احلرجة«  حالتهم 
الأولية و تولت فرق احلماية املدنية اإ�سعاف و اإجالء 
ال�سحايا نحو م�ست�سفى اخلثري �رشوب مبدينة العلمة 
و ذلك بح�سور عنا�رش الدرك الوطني الذين فتحوا 
حتقيقا يف مالب�سات هذا احلادث الذي مل تت�سح بعد 

اأ�سبابه.

نحو �شقق ببلدية درقانة بالعا�شمة

ترحيل 100 عائلة 
من الق�سبة

 100 ترحيل  العا�سمة  باجلزائر  الأحد  اأم�ض  مت 
عائلة تقطن ببنايات مهددة بالنهيار م�سنفة �سمن 
الإدارية  )املقاطعة  الق�سبة  ببلدية  القائمة احلمراء 
باب الوادي( اىل �سقق لئقة تقع ببلدية درقانة )�رشق 
اخلام�سة  العملية  اإطار  وذلك يف  العا�سمة(  اجلزائر 
باملنا�سبة،  الإ�سكان،و  واإعادة  للرتحيل  والع�رشون 
الوادي  باب  الإدارية  للدائرة  املنتدب  الوايل  اأكد 
عبد العزيز عثمان يف ت�رشيح  على هام�ض اإ�رشافه 
انطلقت  التي  الإ�سكان  واإعادة  الرتحيل  عملية  على 
 100 تخ�ض  العملية  اأن  اأم�ض  من  مبكرة  �ساعة  يف 
الق�سبة  ببلدية  بالنهيار  مهددة  ببنايات  تقيم  عائلة 
�سمن  م�سنفة  الوادي(  باب  الإدارية  )املقاطعة 
اخلانة احلمراء وذلك نحو �سكنات جديدة تقع بحي 
636 م�سكن ببلدية درقانة )�رشق اجلزائر العا�سمة( 
اإطار  و ذلك تنفيذا لرزنامة الرتحيل التي تدخل يف 
اجلزائر  ولية  م�سالح  با�رشتها  التي  ال25  العملية 

للق�ساء على البنايات اله�سة.

الآثار  املخت�سني  الباحثني  من  فوج  متكن 
مدينة  اأثار   اكت�ساف  من  القدمي  والرتاث  
مبنطقة  الإبريي   العهد  اإىل  تعود  قدمية  
لدائرة  التابعة  تاف�رشة  بقرية  احلمام   غار 
ولية  غرب   جنوب  كلم   30 �سنو�ض   بني 
يف  خمت�سني  الباحثون   واأ�سار   . تلم�سان 
التاريخ والنرتوبولوجبا الذين  علوم ما قبل 
منذ  للمنطقة  ال�سطحي  بالتنقيب  ا�ستغلوا 
15 خلت اأنهم  عرثوا على اثار عظام واأواين 
النعام   ق�سور  من  ومعدات  وفحم  فخارية 
من   ا�ستخدمت   التي  حجرية  ومكا�سط 
اإن�سان احل�سارة الإبريية املغربية  املعروف 
 « العربي  م�ستة  و«  اأفلو«  »م�ستة  باأ�سماء 

يف  املنطقة  هذه  �سكن  انه  ي�ستبه  الذي 
العهد القدمي ، كما عرثو على مواقع للدفن 
وعظام توؤكد الفر�سية يف هذه املنطقة التي 
اأقدم  فيها  وان  خا�سة  قدمية   اآثارا  حتوي 
با�سم  يعرف  الذي  الغربية  باجلهة  م�سجد 
اإىل  بالإ�سافة   جعفر   بن  اهلل  عبد  م�سجد 
الكت�سافات  هذه   ، ومغارات  قدمية  مقابر 
الذي ينتظر اأن تعزز ببع�ض البحوث الأخرى 
لولية  التاريخي  امل�ستوى  رفع   �ساأنها  من 
الإ�سالمية   الآثار  ثلثي  حتوي  التي  تلم�سان 
ما اأهلها لتحت�سن تظاهرة تلم�سان عا�سمة 

الثقافة الإ�سالمية �سنة 2011.
حممد بن ترار

جنوب تلم�شان

اكت�ساف اأثار مدينة اإبريية  ملنطقة بني �سنو�ص 

ال�سابع  العد  يف  �سيخ  الأحد  اأم�ض  فجر  لقي 
ا�سطدام بني  حتفه يف حادث مرور متثل يف 
حافلة لنقل امل�سافرين خط ال�سوقر م�ستغامن 
على  كان  والتي  نوع103  من  نارية  بدراجة 
متنها ال�سحية :م م والذي لقي م�رشعه مكان 

هامدة  جثة  حتويله  مت  حيث  احلادث  وقوع 
على م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى حممد 
بو�سياف من جهتها با�رشت امل�سالح الأمنية 

حتقيقا يف مالب�سات احلادث.
ق  م

غليزان

م�سرع �سيخ حتت عجالت حافلة 
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