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هكتار� من �لغابات 

بحظرية جرجرة
مبادرة جديدة لإد�رة 

ندوة �حلو�ر �لوطني

حمرو�ش يجدد �ن�سحابه 
من �مل�سهد �ل�سيا�سي

مقر�ن �آيت �لعربي 
يرف�ش دعوة جلنة �حلو�ر 

جميعي يرد 

من يريد �إز�حة �لأفالن فهو خمطئ

الإرهاب يخلع جبة التوبة وُيلب�س املجتمع رداء اخلوف  

تائبون"  " �إرهابيون 
يعودون �إىل عامل �لإجر�م

ال�سغل و ال�سكن لعنة تطارد الولة

3500 �حتجاج يف 05 �سنو�ت  بجنوب �لبالد
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املحلل ال�سيا�سي عامر رخيلة
 يف حوار للو�سط  :

يجب �نتظار 
�لنتائج للحكم 

على جلنة �حلو�ر
�س3

�س3

�س3 �س24�س5

�س3

البويرة

املنظمة الوطنية للأ�سرة الثورية املوحدة

نفى قبوله القيام باأي دور

اعتربه حت�سريا م�سبقا للرئا�سيات 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

.    تفاجاأت با�ستقالة عليوي و بعجي  و هذه ت�سرفات مرفو�سة 
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رّو�ضت الظروف لرت�ضخ لطموحاتها

�سهام البويرية ..رمز التحدي وعنوان النجاح
رغم اأنها التزال يف عمر الزهور 15 
باإعاقة  ابتالئها  ورغم   , فقط  �سنة 
مل   « مرزوق  �سهام   « اأن  اإال  حركية 
على  ليلومها  للزمن  فر�سة  ترتك 
فر�ص  ا�ستغالل  فن  تتقن   , �سيء 
تلك  اإنها ق�سة فتاة غريت   , احلياة 
فئة  من  لل�سخ�ص  النمطية  ال�سورة 
ذوي االحتياجات اخلا�سة املهم�سة 
واملنغلقة على نف�سها وعلى املجتمع 
اإىل اأخرى متفتحة على نف�سها وعلى 
من  �سغرية  �سن  يف  لتتمكن  غريها 
حتقيق معادلة التطور واإثبات الذات 

وتفاوؤلها  ين�سب  ال  الذي  بطموحها 
هذه  نعرف  ولن   . ينقطع  ال  الذي 
من  املرور  دون  الفتية  التلميذة 
من  االأوىل  املراحل  بداية  نقطة 
حياتها اأين تتبلور �سخ�سية االإن�سان 
الطفلة  �سهام   , معاملها  وتتفتح 
بالنجاح  كبريا  حلما  داخلها  حملت 
اأف�سل  غد  �سناعة  دفينا يف  اأمال   ,
املتفوقني  من  دائما  كانت  لذلك   ,
املدر�سة  ولوجها  منذ  درا�ستها  يف 
منذ  تعلمت  اأنها  خا�سة   , مرة  اأول 
نعومة اأظافرها اأن النجاح يف احلياة 

لذلك جعلت  اإىل �سالح قوي  يحتاج 
ال�رسي  �سالحها  والتعلم  العلم  من 
هذه  تربعت  .حيث  زاهر  مل�ستقبل 
على  وا�ستحقاق  جدارة  بكل  ال�سنة 
املتو�سط  التعليم  �سهادة  نتائج 
اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  لفئة 
جعلها  ما   15,44 مبعدل  بالبويرة 
طرف  من  خا�ص  بتكرمي  حتظى 
االأ�سبوع  الرتبية  ومديرية  الوايل 
النتيجة  هذه  �رس  وعن  الفارط 
ليومية  ت�رسيحها  اأكدت يف  الباهرة 
كان  العائلة  ت�سجيع  اأن   « الو�سط   «

بناء  يف  واالأ�سا�سي  الكبري  الدور  له 
�سخ�سيتها املتحم�سة التي ال تنظر 
الظروف  تقهرها  وال  الوراء  اىل 
اإىل  حولتها  بل  والقا�سية  الع�سيبة 
التعلم  وحب  الذات  لتطوير  حافز 
�سموخ  و�ساخما  عاليا  �ساأنها  ورفع 
�سفوحها  ت�سكن  التي  جبال جرجرة 
 « »اإيليثن  ال�ساحرة  القرية  بتلك 
الدفني  والكنز  االأ�سل  تعتربها  التي 
اأنها  اأف�سحت  كما   . روحها  داخل 
بذات  الدرا�سي  م�سوارها  �ستوا�سل 
جناحات  لتحقيق  واالإرادة  العزمية 

اأخرى ونيل �سهادة البكالوريا بتقدير 
عليا  �سهادات  على  واحل�سول  جيد 
ر�سالة  ووجهت   , امل�ستقبل  يف 
باالإميان  باال�ستعانة  للتالميذ  اأمل 
لتحقيق  والتفاوؤل  بالنف�ص  والثقة 

..هذه  عائالتهم  واإ�سعاد  النجاح 
 « مرزوق  »�سهام  باخت�سار  هي 
لري�سخ  الزمن  رو�ست  التي  الفتاة 

لطموحاتها واأحالمها .
اأح�ضن مرزوق

خبر في 
صورة

اأدرار

اكت�ساف خمباأ اأ�سلحة وذخرية
واإثر دورية بحث ومت�سيط قرب  االإرهاب  اإطار مكافحة  يف 
ال�رسيط احلدودي باأدرار بالناحية الع�سكرية الثالثة, ك�سفت 
مفرزة للجي�ص الوطني ال�سعبي, يوم 28 جويلية 2019, خمباأ 

لالأ�سلحة والذخرية يحتوي على ما يلي:
- )01( بندقية ر�سا�سة من نوع FMPK ؛ 

- )02( ر�سا�سني من نوع RPK ؛
- )01( م�سد�ص ر�سا�ص من نوع كال�سنيكوف ؛
- )01( م�سد�ص ر�سا�ص من نوع MAT-49 ؛

- )14( ما�سورة لراجمة �سواريخ عيار 120 ملم ؛
- )50( قذيفة عيار 82 ملم ؛

- باالإ�سافة اإىل )2429( طلقة من خمتلف العيارات وع�رسة 
)10( خمازن ذخرية.

من جهة اأخرى  ويف اإطار حماربة اجلرمية املنظمة, اأوقفت 
 )06( بتمرنا�ست/ن.ع.6,  ال�سعبي  الوطني  للجي�ص  مفرزة 
مهاجرين غري �رسعيني من جن�سيات خمتلفة ومنقبني )02( 
بحوزتهما معدات التنقيب عن الذهب, يف حني �سبط حر�ص 
ال�سواحل بالغزوات, والية تلم�سان/ن.ع.2, )73( كيلوغرام من 

الكيف املعالج.

رئي�س الدولة يكرم املتفوقني 
يف البكالوريا 

اأ�رسف رئي�ص الدولة عبد القادر بن �سالح, اأم�ص االثنني بق�رس 
االأوائل يف  املتفوقني  تكرمي  على  العا�سمة,  باجلزائر  ال�سعب 
خالل  �سالح  بن  و�سلم   2019 دورة  البكالوريا  �سهادة  امتحان 
احلفل الذي جرى بح�سور م�سوؤولني �سامني يف الدولة واأع�ساء 
تقدير  وميداليات  �سهادات  التالميذ,  واأولياء  احلكومة  من 
وهدايا رمزية للمتفوقني الذين بلغ عددهم 70 تلميذا, تتقدمهم 
التلميذة بوناب لبيبة من والية قاملة, املتوفقة بامتياز مبعدل 
من  لينة  بلعيدي  التلميذة  تليها  جتريبية,  علوم  ,�سعبة   18.75
�سعبة   18.70 مبعدل  املتفوقة  العا�سمة,  اجلزائر  والية 
التلميذة جدو ريحان من والية املدية املتفوقة  ثم  ريا�سيات 

مبعدل 18.67 �سعبة تقني ريا�سي.

اجلزائر

الت�سخم ال�سنوي يرتاجع 
اإىل %3.1

ال�سنوي  الت�سخم  اأن  االأحد  يوم  ر�سمية  بيانات  اأظهرت    
يف   3.6 من   , جوان  املائة يف  3.1 يف  اإىل  هبط  اجلزائر  يف 
اأ�سعار بع�ص ال�سلع  املائة يف ال�سهر ال�سابق, نظرا النخفا�ص 
الغذائية. وعلى اأ�سا�ص �سهري, ارتفع موؤ�رس اأ�سعار امل�ستهلكني 
0.3 يف املائة يف جوان, بح�سب االأرقام التي ن�رسها الديوان 
الوطني لالإح�سائيات, وانخف�ست اأ�سعار اخل�رسوات والدواجن 
واالأ�سماك 9.5 و5.5 و1.1 يف املائة على الرتتيب, لكن تكلفة 

الفاكهة زادت 0.6 يف املائة.

اأن  اأم�ص  رويرتز  وكالة  ذكرت 
طرحت  اجلزائرية  ال�سلطات 
دولية  مناق�سة  اجلزائر, 
للتوريد  طحني  قمح  ل�رساء 
ح�سبما  خيارية,  منا�سئ  من 

اوردت وكالة رويرتز.
جتار  عن  الوكالة  نقلت 
“الديوان  اإن  قولهم  اأوروبيون 
للحبوب  اجلزائري  املهني 

ل�رساء  دولية  مناق�سة  طرح 
من  للتوريد  طحني  قمح 
وح�سب  خيارية”  منا�سئ 
“املناق�سة  تطلب  التجار, 
خم�سني  تبلغ  ا�سمية  كمية 
عادة  اجلزائر  لكن  طن  األف 
ما ت�سرتي يف مناق�ساتها اأكرث 
اال�سمية  القيمة  من  بكثري 
امل�سدر  واأ�سار  املطلوبة” 

اإن “املناق�سة �ستُغلق يف  اإىل 
تظل  اأن  ويجب  جويلية,   30
العرو�ص �سارية حتى االأربعاء 
مطلوب  والقمح  جويلية,   31
اأول  من  فرتتني  على  لل�سحن 
ع�رس  اخلام�ص  اإىل  �سبتمرب 
منه, ومن 16 اإىل 30 من نف�ص 

ال�سهر”.
املتوقع  من  اإنه  التجار  وقال 

املورد  فرن�سا,  تواجه  اأن 
مناف�سة  للجزائر,  الرئي�سي 
لتلبية هذا الطلب من منطقة 
بحر البلطيق والقمح الروماين 
اآخر  يف  اجلزائر  اأن  يذكر 
مناق�سة ل�رساء قمح الطحني 
بداية جويلية, ا�سرتت حوايل 
يف  لل�سحن  طن  األف   480

اأوت.

رغم االنتاج القيا�ضي ل�ضعبة احلبوب

اجلزائر ت�ستورد 50 األف طن من القمح

ظهور �سمك القر�س 
بال�ساحل العا�سمي 

يعد ظهور �سمك القر�ص عرب عدد من النقاط بال�ساحل العا�سمي, »امرا 
طبيعيا و ال ي�ستدعي اي قلق«, ح�سبما اأكدته اأم�ص االثنني مديرة ال�سيد 
البحري لوالية اجلزائر  التي �سددت على �رسورة جتنب التعر�ص لهذا 
النوع من االأ�سماك الذي ي�سبح خطريا فقط يف حال اأح�ص انه معر�ص 
امل�سجل  الظهور  اأن  ت�رسيح  زروقي يف  ربيعة  ال�سيدة  قالت  ,و  لتهديد 
موؤخرا ل�سمك القر�ص بال�ساحل العا�سمي ال�سيما بعني البنيان و بولوغني 
مواقع  عرب  متداولة  فيديو  مقاطع  تناقلته  الذي  و  حميدو  الراي�ص  و 
التوا�سل االجتماعي هو »ظهور طبيعي و ال ي�ستدعي اأي قلق« اأو ي�سكل 

اأي خطر على امل�سطافني و مرتادي ال�سواطئ.
الطبيعية  بيئته  يف  يعد  املختلفة  باأنواعه  القر�ص  �سمك  اأن  اأ�سافت  و 
فال  بالتايل  و  املتو�سط  االأبي�ص  البحر  يتبع  الذي  العا�سمي  بال�ساحل 

توجد اأي غرابة يف ر�سده من حني الآخر.

ارتفعت اأ�سعار ت�سدير الب�سائع 
بن�سبة  )بالدينار(  اجلزائر  يف 
تراجعت  حني  يف  باملائة  7ر2 
2ر1  بن�سبة  اال�سترياد  اأ�سعار 
باملائة خالل الثالثي االأول من 
�سنة 2019 مقارنة بنف�ص الفرتة 

من �سنة 2018, 

الديوان  لدى  علم  ح�سبما 
الوطني لالإح�سائيات. 

قيم  موؤ�رس  ارتفاع  ويف�رس 
الب�سائع  لت�سدير  الوحدة 
بارتفاع  الت�سدير(  لدى  )ال�سعر 
املحروقات  �سادرات  اأ�سعار 
بن�سبة 5ر2 باملائة و املنتوجات 

5ر6  بن�سبة  املحروقات  خارج 
اإ�سدار للديوان  باملائة, ح�سب 
حول  لالإح�سائيات  الوطني 
للتجارة  الوحدة  قيم  موؤ�رس 
اخلارجية للب�سائع الذي ي�سجل 
خارج  املنتوجات  »اأ�سعار  باأن 
املحروقات توؤثر ب�سكل طفيف 

االجمايل«وح�سب  التطور  على 
املنتوجات,  جمموعة 
اح�سائيات  معطيات  ت�سري 
خم�سة  اأ�سعار  اأن  اإىل  الديوان 
من  منتوجات  جمموعات 
�سمن املجموعات ال�سبعة التي 
ت�سمها هيئة ال�سادرات �سهدت 

الديوان الوطني لالح�ضائيات

ارتفاع تكلفة ت�سدير الب�سائع 
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املحلل ال�سيا�سي عامر رخيلة يف حوار للو�سط  :

يجب انتظار النتائج للحكم على جلنة احلوار
اأكد املحلل ال�سيا�سي عامر رخيلة يف حوار له مع جريدة الو�سط  تفاوؤله مبخرجات احلوار م�سريا اإىل اأن اللغط 

ال�سيا�سي الذي رافق االإعالن عن ت�سكيلة اللجنة �سابق الأوانه و يجب االنتظار النتائج للحكم عليها و اأكد اخلبري 
ال�سيا�سي اأن الوقت قد حان للعودة للم�سار االنتخابي من اأجل م�سلحة البلد .

 ف.ن�سرين  

ت�سكيلة  على  تعليقك  ما 
وهل  واحلوار  الو�ساطة  جلنة 
بال�سورة  احلراك  متثيل  مت 

املطلوبة ؟

و طريق  ايجابية  اللجنة هي خطوة 
مدى  على  تتوقف  احلل  اجتاه  يف 
ال�سابق  من  و  ال�سادقة  النية  وجود 
اأو التقليل  لأوانه تقييم عمل اللجنة 
من �رشعيتها و م�سداقيتها و اللجنة 
عليه  و  الداخلي  نظامها  حت�رش يف 
امن نرتك لها الفر�سة لتعمل وبعدها 
�ستنبثق  التي  بالنتائج  عليها  نحكم 

عنها .

يف  التمثيل  �سروط  هي  ما 
نظركم ؟

الإرادة  و  للحوار  ال�ستعداد 
ال�سيا�سية ال�سادقة و اأن يكون اختيار 

ال�سخ�سيات وفق تطلعات ال�سعب

املثار  اجلدل  على  تعقيبكم  ما 
على اللجنة ؟

اأي �سخ�سية و ل اي جلنة  ت�سلم  مل 
ال�سارع  لن  هذا  و  النتقادات  من 
اجلزائري متنوع و متعدد و ل عجب 
و  قبول  و  رف�ض  هنالك  يكون  اأن 
اآليات  تو�سيح  على  تعمل  اللجنة 
عملها و الرفع عدد اأع�سائها و يجب 
اإعطائها  و  الت�سكيك  عن  البتعاد 

فر�سة لتظهر نتائجها.

يف حالة دعوتكم هل �ستقبلون 
الدعوة ؟

ل لن اأقبل و اأف�سل البقاء بعيدا

باإبعاد  ينادي  من  يف  راأيك  ما 
للنظام  املوالية  االأحزاب 

ال�سابق من احلوار؟
نعم هناك طرح من عنا�رش ونا�سطني 
اإق�ساء  يتم�سكون مبطلب  �سيا�سيني 
بع�سها  اأو  ال�سيا�سية  الأحزاب  كل 
مطلب  وهو  ال�سيا�سية  العملية  من 
قانوين  وغري  دميقراطي  غري 
اأ�سول  مع  ويتنافى  د�ستوري  ول 
ت�سمن  التي  احلقة  الدميقراطية 

املواطنني  بني  التناف�ض  يف  احلق 
من  القانون  عليه  ماين�ض  اإطار  يف 
�رشوط اإن دعاة اإق�ساء هذا احلزب 
بني  الحتقان  زيادة  غايتهم  وذاك 
املواطنني والتمديد يف عمر الأزمة 
العملية  يف  امل�ساركة  من  فاملنع 
عليه  ماين�ض  خارج  النتخابية 
على  اعتداء  هو  والد�ستور  القانون 
هذا  اأمام  الإن�سان  حقوق  من  حق 
املوؤ�س�سات  على  النحرايف  الطرح 
م�سوؤولياتها  تتحمل  اأن  الر�سمية 
ل  الذي  باحلل  مت�سكها  تاأكيد  يف 
جمال فيه لإق�ساء اأي مواطن يتمتع 
بحقوقه الد�ستورية ولن اآت بجديد 
اأن قلت اأن دعاة الإق�ساء وان كانوا 
�سيا�سية  باأ�سباب  دعوتهم  يغلفون 

العام  لل�ساأن  اأدى ت�سيريها  واأطراف 
اإىل الو�سع احلايل فاإنهم يف حقيقة 
ال�سعبي  للعمق  يفتقدون  الأمر 
نخبوية  وطروحاتهم  واأفكارهم 
ف�سال عن عدم وجود �سدى لها يف 
اأو�ساط الغالبية ال�ساحقة للناخبني.

ما هي اأ�سرع طريق للخروج من 
االأزمة ؟

املدى  على  ال�ستقرار  اأردنا   اإذا 

اإق�ساء،  البعيد لبد من حوار بدون 
ثقة  بجرعات  ولكن  �رشوط  ول 
عمل  برنامج  و  وبرزنامة  متبادلة 
النتخابات  مراقبة  هيئة  ت�سكيل  و 
اأن تكون ممثلة  يكون احلر�ض فيها 
يف املجتمع املدين و غري متحزبة 
للذهاب لنتخابات يف اقرب الآجال 
مهمة  يتوىل  رئي�ض جديد  وانتخاب 
تغيريات  اإجراء  و  الد�ستور  تعديل 

جوهرية .

جميعي يرد 

خمطئ فهو  الأفالن  اإزاحة  يريد  من 
.    تفاجاأت باإ�ستقالة عليوي و بعجي  و هذه ت�سرفات مرفو�سة 

لالأفالن  العام  الأمني  رف�ض 
اأحزاب  اإق�ساء  جميعي  حممد 
  تيار  اأي  اأو  الرئا�سي  التحالف 
دعا  الذي  احلوار  من  �سيا�سي 
القادر  عبد  الدولة  رئي�ض  اإليه 
احلوار  باأن   موؤكدا  �سالح،  بن 
�ستكون  نتائجه  الإق�سائي 

جوفاء. 
الأم�ض  جميعي   حممد  وفتح 
لأع�ساء  الأول  الجتماع  خالل 
على  النار  ال�سيا�سي،  املكتب 
الأفالن  حزب  اإق�ساء  دعوات 
على  موؤكدا   ، احلوار  من 
طيف  اأي  اإق�ساء  عدم  �رشورة 
يف  امل�ساركة  من  �سيا�سي 
يريد  من  اأنه   م�سددا  احلوار، 
من  املوالة  اأحزاب  اإق�ساء 
البالد  تخرج  اأن  ليريد  احلوار 
من اأزمتها ال�سيا�سية، م�سيفا » 
لميكن الذهاب اإىل حوار هادف 
كل  اإ�رشاك  دون  �سامل  و  �سيد 
اأن  �سعب   ، ال�سيا�سية  التيارات 
لي�ض   ، ت�سارك  لن  تقول حلزب 
هو  بل   ، الآراء  تناحر  وقت 
وقت الذهاب  اإىل اأفكار تكر�ض 
خالل  من  وذلك   ، لل�رشعية 
رئا�سية  انتخابات  اإىل  الذهاب 
اإرجاع  و  الآجال  اأقرب  يف 
اختيار  يف  ال�سلطة  ال�سعب 

ممثلي. »
 « املتحدث  واأ�ساف 
و  احلجم  بهذا  حزب 
منه  التخل�ض  و   حموه  يريدون 
الأفالن  اإزاحة  يريد  من  لكل   ،
البع�ض  فهو خاطئ،  التمركز  و 
�سد  باملوؤامرات  مكلفني 
الأحزاب   وتنحية  اجلزائر 
و  اجلزائر  ليخدم  املهمة 

املثال ما حدث يف العراق .«
و  رحب حممد جميعي  بدعوة 

بن  القادر  عبد  الدولة  رئي�ض 
خطوة  مثمنا   للحوار،  �سالح 
تن�سيب جلنة احلوار و الو�ساطة، 
املعينة  الإطارات  كل  م�سجعا 
يف هذه اللجنة،  قائال يف �سياق 
مبادرة  كل   ن�سجع   « مت�سل 
م�سدرها  كان  مهما  حوار 
فعلية  مبادرة  تكون  اأن  ب�رشط 
تلبية  و  جدية  حللول  توؤ�س�ض 
حقيقة ملطالب احلراك ، احلل 
يف  ال�سعب  و  احلوار  يف  يكمن 
تقرير امل�سري ، لكن ب�رشط اأن 
ليكون حوار اإق�سائي ، نحن مع 
مع  و�سنعمل  دون متلق  ال�سعب 
الهادفة   ال�سادقة  مبادرات  كل 

اإىل ا�ستمرار اجلمهورية«. 
على  جميعي  حممد  وعقب 
اإ�ستقالة عليوي و بعجي،  قائال 
ال�ستقالة  قرار  من  تفاجاأت   «
مرفو�سة  الت�رشفات  هذه  و 
داخل  الإق�ساء  نرف�ض   نحن   ،
 لهم  اأيدينا  مدينا   ، احلزب 
من  كرهنا   ، نق�سهم  مل  و 
داخل  العي�ض  و  الإنق�سامات 
ينتهي  لن  احلزب   ، املوؤامرات 
مبجرد رحيل اأي قيادي، ويبقى 
قياديني  فهم  الحرتام  كل  لهم 
اأن  لأحد  ميكن  ول  احلزب  يف 
 لي�ض  انه  ونوؤكد   ، ذلك  ينكر 
اأي  اأو  اأحد  لأي  انحياز  لدينا 

جهة ».
الأفالن   باأن  جميعي  واأ�سار 
خالل  بالال�رشعية  مهددا  كان 
 « قائال  املا�سية،  الفرتة 
احلزب الأن ا�سرتجع �رشعيته، 
�رشعي  عام  اأمني  ميلك  وهو 
منا�سليه  طريق  عن  انتخبوا 
و  احلزب   ا�سرتجعوا  الذين 
راهن  من  لكل   در�سا  قدمو 
ال�سيا�سة،  من  احلزب  اإزاحة 

الق�ساء  الكثري  نية   كان  بعدما 
حماكة  موؤامرة   كانت  و  عليه 

�سد احلزب«.
قال  مت�سل  �سياق  يف  و 
كل   ن�سينا   « املتحدث 
�سيء  ون�سينا املراكز من اأجل 
الأفالن واجلزائر، اإذا بقينا يف 
التاريخ  ال�سابقة  العقلية  نف�ض 
و  يُغتفر،  ل  ما  علينا  �سي�سجل 
نحن ن�ساند ال�سغب بثقة و لي�ض 

بتملق ».
متر  اجلزائر   « جميعي  وقال 
و  ال�رشفاء   لكل  مبنعرج، 
مع  نكونو  لزم  املخل�سني 
ن�ض  مكان�ض  �سدها  اأو  البلد 
ن�ض، اأكرث من 23 اأ�سبوع حراك 
النخبة  واجب  من   ، �سعبي 
الد�ستوري   احللول  البحث 
احلوار  خالل  من  القانونية 
نحن   ، ال�سادق  و  البناء  و 
اإ�سكالية  لكل  و   حوار  حزب 
و  احلوار  على  ن�سدد  و   ، حل 
لتذهب الإيديولوجيات للجحيم 

و املنا�سب للجحيم 
ل   اجلزائر  اإجماع،  نا�ض  نحن 
يخدمها تيار »، م�سيفا » اجلزائر 
تنادي اجلميع،  اجلزائر مهددة 
خارجية  و  داخلية  باإخطار 
كل  تنا�سي  و  التحرك  من  لبد 
البلد  م�سلحة  اأجل  من  �سيء 
همنا  نوفمربي   حزب  نحن   ،
و  اأمن  على  احلفاظ  الوحيد 

اإ�ستقرار الوطن.
دعوات  على  املتحدث  ورد 
 نرف�ض   « الإنتقالية،  املرحلة 
كل من يريد اإدخال اجلزائر يف 
املرحلة الإنتقالية و اإف�سال كل 
من  للخروج  �سيا�سة  حماولت 

الأزمة ال�سيا�سية » 
اإميان لوا�س 

املنظمة الوطنية لالأ�سرة الثورية املوحدة

الوطني احلوار  ندوة  لإدارة  جديدة  مبادرة 
الوطنية  املنظمة  اأعلنت 
املوحدة،  الثورية  لالأ�رشة 
ترمي  جديدة،  مبادرة  عن 
ال�سيا�سية  الأزمة  من  للخروج 
البالد،  فيها  تتخبط  التي 
مرفقة  املبادرة  وجاءت 
جزائرية،  ل�سخ�سيات  باأ�سماء 
من  القطاعات  خمتلف  متثل 
تاريخية،  وطنية،  �سخ�سيات 
حقوقية وممثلني عن املجتمع 

املدين وال�سباب والطلبة.

ذكر بيان للمنظمة، اأن املبادرة، 
هي ا�ستكمال لتلك املعلن عنها 
املا�سي،  جوان   16 بتاريخ 
وت�سمنت روؤية » وا�سحة لإدارة 
ندوة احلوار الوطني«، باإ�رشاف 
ووطنية،  تاريخية  رموز 
وطلبة  حقوقيني  وبح�سور 
وق�ساة، ون�سطاء يف احلراك.

اجلديدة  املبادرة  وحتمل 
املعلن عنها يف بيان املنظمة، 
ال�سعيد  على  معروفة  اأ�سماء 

الوطني، مثل املجاهدة جميلة 
بوحريد، قائد الولية التاريخية 
الرابعة يو�سف اخلطيب » �سي 
ح�سان«، ويو�سف ملوك مفجر 
املزيفني،  املجاهدين  ملف 
اأخرى  اأ�سماء  اإىل  بالإ�سافة 
املدين،  ملجتمع  ممثلة 
الرزاق  عبد  الدكتور  مثل 
العلماء  جمعية  رئي�ض  ق�سوم 
زبدي  م�سطفى  امل�سلمني، 
امل�ستهلك،  حماية  جمعية  عن 

اجلنوب  اأعيان  وبع�ض 
النائب  ومنهم  اجلزائري، 
بكري  وحني  �سعداوي  �سليمان 
غومة  اإبراهيم  و  غرداية«   «
اأ�سماء  اإىل  اإ�سافة  اإليزي«،   «
احلكومة  رئي�ض  مثل  اأخرى 
الأ�سبق مولود حمرو�ض، اأحمد 
اأحمد  الإبراهيمي،  طالب 
الأمني  طابو،  كرمي  بيتور،  بن 
بو�سا�سي  م�سطفى  بلغيث 

وغريهم.

نفى قبوله القيام باأي دور

ال�سيا�سي امل�سهد  من  ان�سحابه  يجدد  حمرو�ش 
احلكومة  رئي�ض  خرجة  اأعطت 
نوعا  حمرو�ض  مولود  الأ�سبق 
من الزخم ال�سيا�سي املعتاد،لكن 
هذه املرة خارج بع�ض التوقعات 
انه  حمرو�ض  فيها  قال  والتي 
مرحلة  لأي  مر�سحا  يكون  لن 
وك�سف  انتخاب.  اأي  اأو  انتقالية 
على  رد  الذي  حمرو�ض  بذلك 
دعوات بع�ض �سخ�سيات احلوار 
�سخ�سيات  يف  ا�سمه  واإدارج 
احلوار،ك�سف اللثام عن كثري من 
الت�رشيبات و التوقعات التي كانت 
دور  يكون  اأن  اإمكانية  اإىل  ت�سري 
املقبلة،  املرحلة  يف  حلمرو�ض 
املعروف  حمرو�ض  مولود 
املقت�سبة  وخرجاته  ب�سمته 
�سمته  عن  اأخرى  مرة  ،خرج 
التي  احلوار  �سخ�سيات  ليجيب 
اأن  ا�سمه فيها ،ما يعني  اأدرجت 
مولود حمرو�ض له نظرة اأخرى، 

بخربته  املعروف  حمرو�ض 
و  النظام  دهاليز  داخل  وحنكته 
ال�سعبة  الفرتات  يف  فاعال  كان 
،اأعطى  البالد  بها  مرت  التي 
نظرته عن احلراك ووحدته منذ 
ال�سابق  22فيفري  يف  انطالقه 
بع�ض  جتاوز  اإىل  اأ�سار  ،بعدما 
دعا  املحدقة،لكن  املخاطر 
احلاكمة  القيادة  الوقت  ذات  يف 
بع�ض  تفكيك  يف  امل�سارعة  اإىل 
اأن  �ساأنها  من  التي  الألغام 
حمرو�ض  مولود  امل�سار،  تهدد 
يجامل  قلما  اأن  عنه  املعروف 
ت�رشيح  ويحاول  ت�رشيحاته  يف 
خرجته  جاءت  هو  كما  الو�سع 
ما  نوعا  مفاجئة  املرة  هذه 
يتوقع  كان  البع�ض  اأن  و  ل�سيما 
دورا  الأخري  هذا  لعب  اإمكانية 
اأراد  ورمبا  املقبلة،  املرحلة  يف 
اأن  يريد  ل  اأنه  بقوله  حمرو�ض 

ي�سارك يف اأي فرتة انتقالية اأو اأي 
لبع�ض  لو�سع حد  مقبل  انتخاب 
وتتوقع  تقول  التي  الت�رشيبات 
دفع ا�سمه للمرحلة املقبلة، ولو 
الواقع  و  اآخر  الت�رشيح �سيء  اأن 
�سيء اآخر ،اإل اأن ما تخفيه الأيام 
املقبلة كفيلة بتف�سري الكثري من 
،خا�سة  ال�سيا�سية  اخلرجات 
مازال  حمرو�ض  مولود  ا�سم  اأن 
عاليا يف البور�سة ال�سيا�سية ،ول 
بع�ض  يف  ا�سمه  يقحم  اأن  يريد 
ومعروف  ال�سيا�سية.  الفعاليات 
�سعب  هو  الذي  حمرو�ض  عن 
�رشوطه  و�سع  قد  كان  املرا�ض 
ال�سيا�سية  العملية  يف  للدخول 
عليه  اأعابوا  الكثري  ان  بالرغم 
ال�سيا�سي،   املجال  عن  ابتعاده 
الذي كانت م�ساهماته  حمرو�ض 
يف غالب الأحيان تتميز بال�سجاعة 
اأ�سعب  الرجل عا�رش  اأن  خا�سة 

املراحل يف اجلزائر وميلك قوة 
للرجل  للند  ندا  ال�سخ�سية،وكان 
القوي يف النظام ال�سابق العربي 
بعيد  من  يراقب  بلخري،مازال 
ظل  يف  الو�سع،خا�سة  �سريورة 
التي  و  للحوار  املبادرات  هذه 
قلما ل يتم ا�ستهدافها وت�سويهها. 
ولعل هذا ماجعل حمرو�ض يخرج 
عن �سمته لأن نوعه ل يوؤمن اإل 
اإعطاءه  ،اأو  اجلادة  باملبادرات 
خمتلفة.   جلهات  معينة  ر�سائل 
لطاملا  حمرو�ض  ا�سم  كان  و 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف  يذكر 
خا�سة اأن حمرو�ض ل يظهر اإل 
يف اللحظات احلا�سمة ،اإ�سافة 
اإىل ذكر ا�سمه من طرف الأمني 
�سعيداين  عمار  ال�سابق  العام 
الذي اأثنى على هذا الأخري. 

ع�سام بوربيع

اعتربه حت�سريا م�سبقا للرئا�سيات 

احلوار  جلنة  دعوة  يرف�ش  العربي  اآيت  مقران 
احلقوقي،  النا�سط  ك�سف 
عن  العربي،   اآيت  مقران 
رف�سه لدعوة قادة جلنة احلوار 
قيادة  اأجل  من  لهم  لالإن�سمام 
دعا  الذي  الوطني  احلوار 
القادر  عبد  الدولة  رئي�ض  اإليه 
جمرد  اإياه  معتربا  �سالح  بن 
يف  للرئا�سيات،  م�سبق  حت�سري 
حني حدد �رشوط جناح احلوار  
يف اإطالق �رشاح معتقلي الراأي 
املفرو�ض  احل�سار  ورفع 
الثالثاء  يومي  العا�سمة  على 

واجلمعة.

احلقوقي  النا�سط  اأو�سح 
العربي،  اآيت  مقران  واملحامي 
احلوار،  قيادة  من جلنة  موقفه 
معتربا  يف ت�رشيح له ن�رشه على 
�سفحته الر�سمية يف الفاي�سبوك 
اأنه يجب التفريق بني ما و�سفه 
»رد  ال�سلطة  ونداء  الوطن  نداء 
الأ�سخا�ض  قائمة  �سمن  ا�سمي 
قيادة  جلنة  لهم  وجهت  الذين 
منهم  وطلبت  نداء  احلوار 
 ،“ الوطن  لنداء   ” ال�ستجابة 
علينا اأن نفرق بني نداء ال�سلطة 
الناحية  من  الوطن،  ونداء 

و�سيلة  احلوار  يعترب  املبدئية 
حلل  النظر  وجهات  لتقريب 
الوحيد  الهدف  ولكن  الأزمات، 
لهذا احلوار امل�سطر من طرف 
حت�سري  يتعدى  ل  ال�سلطة 

النتخابات الرئا�سية”.
وربط املتحدث جناح اأي حوار 
باإتخاذ اإجراءات تهدئة ملمو�سة 
يف  مو�سحا  ال�سطة،  قبل  من 
هذا ال�سياق ” يجب الإفراج عن 
جميع معتقلي الراأي بدون قيد 
الت�سييق  وقف  مع  �رشط،  اأو 
الفردية  العامة  احلريات  على 

واجلماعية وو�سع حد لالعتداء 
على حقوق الإن�سان املن�سو�ض 
الذي  الدويل  امليثاق  يف  عنها 
و�سار  اجلزائر  عليه  �سادقت 
الو�سعي،  قانونها  من  جزءا 
ومنع ا�ستعمال القوة من طرف 
الأمن �سد املتظاهرين  اأجهزة 
فك  على   والعمل  امل�ساملني، 
واجلمعة  الثالثاء  اأيام  احل�سار 
واحرتام  اجلزائر  مدينة  على 

حرية التنقل”.
�سارة بومعزة 

الق�سائية  اجلهات  اأفرجت 
الأحد  اأم�ض  م�ساء  بال�سلف 
بتهمة  اإثنني،  موقوفني  عن 
»امل�سا�ض بالوحدة الوطنية«، 
بعد رفعهما للراية الأمازيغية 
يف م�سريات احلراك ال�سعبي، 
الثنني  اليوم  علم  ح�سبما 

واأو�سح  الدفاع  هيئة  لدى 
املحامي بربري عبد القادر، 
ل«واأج«،  الدفاع  هيئة  ع�سو 
قد  ال�سلف  حمكمة  اأن 
حكما  اأم�ض  م�ساء  اأ�سدرت 
بالإفراج  يق�سي  ق�سائيا 
موقوفني  اثنني،  متهمني  عن 

بالوحدة  »امل�سا�ض  بتهمة 
رفعهما  خلفية  على  الوطنية 
بتاريخ  الأمازيغية  للراية 
مب�سريات  الفارط  جوان   21
النطق  مع  ال�سعبي،  احلراك 
نافذ يف  ب�سهرين حب�سا غري 

حقهما«.

ال�سلف 

ال�سعبية امل�سريات  خالل  موقوفني  عن  الإفراج 

ق.و
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ف.ن�سرين

و  الت�شغيل  برامج  اأبرز مدير  و 
الإدماج يف لقاء له مع جريدة الو�شط 
ت�شري  الجتماعية  التنمية  وكالة  اأن 
عربها  تقوم  اجتماعية  برامج  �شتة 
املجتمع  فئات  مبختلف  بالتكفل 
بني  من  اأن  املتحدث  ذات  اأو�شح  و 
الربامج هو برنامج املنحة اجلزافية 
 950 من  اأكرث  مي�س  الذي  للت�شامن 
الأ�شخا�س  ت�شم  و  م�شتفيد   األف 
غري القادرين على العمل من معاقني 
ه�شة  وفئات  م�شنني  عائالت  ،ربات 
الدولة دخال  لها  وغريهم  خ�ش�شت 
�شهريا يقدر بثالثة اآلف دينار ف�شال 
اإىل  اإ�شاقة  التغطية الجتماعية  عن 

290 9الف �شخ�س  حتت الكفالة
الوكالة  اأن  زواوي  دليل  اأ�شاف  و 
القادرين  بالأ�شخا�س  كذلك  تتكقل 
ن�شاطات  جهاز  عرب  العمل  على 
الإدماج الجتماعي و عرب 48 ولية 
18ال  �شن  من  الأ�شخا�س  ي�شم  و 
منحة  لهم  تقدم  �شنة   60 اىل  �شنة 
ي�شتفيدون  و  بن�شاط  قيامهم  مقابل 
مدير  قال  ،و  اجتماعية  تغطية  من 
عدد  اأن  الإدماج  و  الت�شغيل  برامج 
يقدر  هذا  اجلهاز  من  امل�شتفيدين 

ذات  اأ�شار  و  �شخ�س  األف  ب267 
امل�شوؤول  اإىل اأن الوكالة تتكفل اأي�شا 
اجلامعات  خريجي  ال�شباب  باإدماج 
خالل  من  ال�شامني  التقنيني  و 
الإدماج الجتماعي حلاملي  برنامج 
اأن  ي�شرتط  و  اجلامعية  ال�شهادات 
عدد  و  �شنة  ال35  �شنهم  يفوق  ل 
املتكفل بهم يف هذا الربنامج يقدر 
باأكرث من اأربعني األفا عرب الوطن ويف 
اأن  زواوي  دليل  ك�شف  ال�شدد  هذا 
الربامج ل توفر منا�شب �شغل دائمة 
ال�شباب  هوؤلء  اإعداد  اإىل  تهدف  بل 
العمل  �شوق  يف  لحقا  لإدماجهم 
ذات  الأ�شغال  لربنامج  بالن�شبة  و 
املنفعة العمومية لال�شتعمال املكثف 

انه  امل�شوؤول  ذات  قال  العاملة  لليد 
املوؤهلني  غري  بالأ�شخا�س  يتكفل 
ويقومون باأعمال يدوية و قال دليل 
اأن هدف الربنامج هو خلق منا�شب 
�شغل موؤقتة و هدفه اكت�شاب خربة 
يتمكنوا  حتى  املال  بع�س  ك�شب  و 
موؤ�ش�شاتهم  اإ�شافة  تطوير  من 
يف  الفقرية  البلديات  م�شاعدة  اإىل 
و  لها  التابعة  املوؤ�ش�شات  ترميم 
برنامج  اأن  اإىل  لفت ذات املتحدث 
الأ�شغال ذات املنفعة يف �شنة 2018 
مت تخ�شي�س 649 م�رشوعا عرب 48 
لفائدة  م�رشوعا   139 منها  ولية 
م�رشوعا   442 و  الت�شامن  قطاع 
لقطاع الرتبية خ�س ترميم املدار�س 

النائية  املناطق  يف  البتدائية 
اإ�شافة ل 68 م�رشوعا لفائدة قطاع 
 9900 توفري  مت  اأن  ك�شق  و  ال�شحة 
قاعدي  اأجر  تقا�شوا  �شغل  من�شبا 
جزائري  و  دينار  الف   18 فدر 
برامج  مدير  قال   2019 �شنة  عن 
الت�شغيل و الإدماج اأنه مت تخ�شي�س 
1100 م�رشوع من اجل خلق 19الف 

من�شب �شغل موؤقت .
»اجلزائر  م�رشوع  برنامج  وعن 
لل�شباب  موجا  كان  الذي  البي�شاء« 
قال دليل زاوي اأن الربنامج كان جزء 
من برنامج املنفعة العامة م�شريا اإىل 
تبليغ كان  اآخر  و  الربنامج توقف  اأن 
توقفه  �شبب  اأرجع  و   2016 �شنة  يف 
انتهجتها  التي  التق�شف  �شيا�شة  اإىل 
الوزارة ت�شتغل  اأن  احلكومة و ك�شف 
الربنامج  لتقييم  الربنامج  توقف 
كانت  التي  النقائ�س  درا�شة  و 
انطالق  اإعادة  حالة  يف  موجودة  و 
اآليات جديدة  انتهاج  �شيتم  الربنامج 
عن  امل�شوؤول  ذات  وك�شف  لت�شيريه 
الت�شامن  خالل  وزارة  اإح�شائيات 
غاية  اإىل   2005 من  املمتدة  الفرتة 
من  اأكرث  تبليغ  مت  اأنه  قال  و   2016
20 األف م�رشوع مت تبليغه اإ�شافة اإىل 

خلق 160 األف من�شب �شغل .

مدير برامج الت�سغيل و الإدماج بوزارة الت�سامن  للو�سط:

وكالة التنمية االجتماعية تدعم 
�سهريا مليون و100 األف �سخ�ص

توقيف برنامج اجلزائر البي�ساء ب�سبب �سيا�سة التق�سف
قال مدير برامج الت�سغيل و الإدماج بالوكالة الوطنية للتنمية الجتماعية بوزارة الت�سامن الوطني والأ�سرة 

وق�سايا املراأة دليل زواوي اإن الوكالة تتكفل باأكرث من مليون و 500 األف �سخ�ص عرب خمتلف الربامج.

بن �سهرة حزاب الناطق با�سم احتاد التجار

متطفلون عّطلوا العمل النقابي
العام  الناطق  �شهرة حزاب  بن  اعترب 
لحتاد التجار واحلرفيني اجلزائريني 
حممال  معطل،  النقابي  العمل  اأن 
بالطفيليني  �شماهم  ملن  امل�شوؤولية 
يقومون  والذين  لل�شفة  واملنتحلني 
بزرع الفتنة و�شط �رشائح املنا�شلني 

والعمال بح�شبه.
خطابه،  حدة  من  �شهرة  بن  و�شعد 
يك�شف  اأن  دون  الفئة  تلك  متهما 
يتحدون  اأنهم  بعينها،  اأ�شماء  عن 
مبالني  وغري  العدالة  جهاز  حتى 
م�شيفني  به،  يقومون  الذي  بالعمل 
ليحرتمون  املند�شني  بع�س  اأن 
عن  ال�شادرة  التنفيذية  ال�شيغ  حتى 
البع�س  هناك  اأن  اأكد  العدالة،كما 
ين�شب  ال�شفة وراح  بانتحال  من قام 
بطرق  الولئية  املكاتب  من  العديد 
رقعة  مايو�شع  وهذا  قانونية  غري 
ونعرات  م�شاكل  واإحداث  اخلالف 
بني النقابيني ومنا�شلي احتاد التجار 

واحلرفيني.
وحّمل بن �شهرة هذا الو�شع املتعفن 
منه  يعاين  الذي  ال�شعف  م�شوؤولية 
ال�شبب  اأنه  قائال  النقابي،  العمل 
تقوم  ل  النقابات  من  العديد  اأن  يف 

بالدور املنوط بها.
من جهة ثانية دعا امل�شوؤول ال�شلطات 
باإعطاء  قانونا  واملخولة  املعنية 
كل  متلك  كونها  بالتدخل  العتماد 
و�شع  وباإمكانها  القانونية  امللفات 
مو�شحا  جتاوزات،  هكذا  ملثل  حد 
طرف  من  املفرو�س  ال�شكوت  اأن 
اجلهات الر�شمية اأدى اإىل تو�شيع رقعة 
للطفليني  فر�شة  واأعطى  اخلالفات 
والدخالء خللق البلبلة والتجاوز على 

قوانني اجلمهورية بح�شبه.
وك�شف املتحدث عن جملة من عينات 
ملفات  تقدمي  من  بداية  التجاوزات 
كما  مزورة،  باأختام  خمتومة  مفربكة 
للكثري  وتغليطا  حتري�شا  هناك  اأن 
من املوؤ�ش�شات الر�شمية »مثل �رشكة 
اتفاقية  معها  لدينا  التي  التاأمينات 
التخفي�س  عملية  يف  تتمثل  وطنية 
الحتاد،  ومنا�شلي  للتجار  بالن�شبة 
يدعون  الذين  املعار�شني  بع�س  لكن 
الفئة  لهذه  حقيقيون  ممثلون  اأنهم 
باإر�شال  من التجار واحلرفيني قاموا 
الولئيني  املمثلني  باأ�شماء  قائمة 
�شهادات  باإم�شاء  لهم  وال�شماح 
النخراط والتي متكن املنخرط من 

ال�شتفادة من التخفي�س الذي اأقرته 
الحتاد«،  مع  التاأمينات  موؤ�ش�شة 
م�شيفا اأن ذلك الأمر هو ما اأدى اإىل 
للوليات  ال�رشعيني  الأمناء  اإق�شاء 
و�شط  والبلبلة  الفو�شى  وخلق 
للجهات  دعوته  جمددا  الحتاد، 
لو�شع  العاجل   للتدخل  الر�شمية 
»وذلك  التجاوزات  هذه  ملثل  حد 
خدمة لل�شالح العام والوطن وتطبيق 
ت�شول  من  كل  �شد  الردعية  القوانني 
للو�شول  احليل  اإىل  اللجوء  نف�شه  له 
بن  يوؤكد  ال�شخ�شية«،كما  لإغرا�شه 
لل�شفة  منتحال  �شخ�شا  اأن  �شهرة 
باإ�شدار بطاقات وبيعها بطرق  يقوم 
على  ولهذا  قانوين  �شند  دون  ملتوية 
الوزارات املعنية التحرك وو�شع حد 

ملثل هذه ال�شلوكات.
احتاد  اأن  �شهرة  بن  واأكد    هذا 
خمتلف  وي�شم  م�شّي�س  غري  التجار 
من  اأع�شاء  بني  ويجمع  احل�شا�شيات 
اأحزاب متعددة، م�شيفا اأن املواطنة 
ومنه  �شيء،  كل  قبل  له  بالن�شبة 
العامة  امل�شلحة  تغليب  ي�شتوجب 
قبل امل�شلحة اخلا�شة كون م�شلحة 
اأن  متداركا  �شيء،  كل  قبل  الوطن 

م�شلحة الفئة التي ميثلونها بالدرجة 
الأويل جزء من الن�شيج العام، مو�شحا 
بخ�شو�س الحتاد اأن هناك اإجراءات 
امللف  لإيداع  بها  �شيقومون  قانونية 
وال�شوؤون  العمل  وزارة  م�شتوى  على 
عاما  من�شقا  ب�شفته  الجتماعية 
لالحتاد اإىل غاية انعقاد املوؤمتر يف 

�شهر جانفي املقبل. 
بالتن�شيق  يقومون  اأنهم   اأبرز  كما 
الوطن  عرب  التجارة  مديريات  مع 
احلفاظ  بغية  وذلك  ال�شائفة  خالل 
هذا  خا�شة يف  املواطن  �شحة  على 
الف�شل احلار لأن هناك بع�س املواد 
ل�شحة  م�رشة  وتكون  التلف  �رشيعة 
احلر�س  من  لبد  وبالتايل  الإن�شان، 
م�شيفا  الزبون،  �شحة  على  للحفاظ 
على  اأع�شاء  لديه  التجار  احتاد  اأن 
باإر�شاد  يقومن  الوليات  م�شتوى 
خالل  من  للتجار  الن�شح  وتقدمي 
بع�س النداءات املقدمة على م�شتوى 
حفاظا  وهذا  اجلهوية،  املحطات 
على �شحة املواطن وذلك من خالل 
حمالت التوعية املقدمة والتي لقت 

ا�شتجابة من طرف التجار.
�سارة بومعزة   

عرقاب،  حممد  الطاقة،  وزير  دعا 
اإجراء  اإىل  �شونلغاز  جممع 
حتدي  لرفع  الالزمة  ال�شتعدادات 
يف  املتجددة  الطاقات  تعميم 
5ر5  اإجناز  تعتزم  التي  اجلزائر 
يف  ال�شم�شية  الطاقة  من  جيغاواط 

اآفاق 2028.
األقاها  كلمة  يف  الوزير  واأو�شح 
الذكرى  مبنا�شبة  اأقيم  حفل  خالل 
بانه  �شونلغاز،  لإن�شاء  اخلم�شني 
اأن »ي�شتعد لرفع  على هذا املجمع 
حتدي اكت�شاب طرق جديدة لتطوير 
اإىل  توجه  التي  الطاقوية  املن�شاآت 
تعميم الطاقات املتجددة والفعالية 

الطاقوية«.
اإجناز  باأن  اعترب  ال�شياق،  هذا  ويف 
 2028 اآفاق  يف  جيغاواط  5ر5 
كل  ا�شتعداد  الآن  من  »يتطلب 
عمليات  حت�شري  وكذا  الفاعلني 
منها  املتعلقة  وخا�شة  الت�شيري 
وو�شع  الت�شيري  اأنظمة  بع�رشنة 
جانب  اإىل  ذكية  وعدادات  �شبكات 
هذه  الت�شيري«ومتثل  يف  الالمركزية 
طويل  م�شار  من  »جزءا  املرحلة 
لتطوير  الوطني  الربنامج  لتنفيذ 
الطاقات املتجددة يف بالدنا والذي 
هو يف طور الجناز« ، ح�شب الوزير 

الذي اأكد باأن »التحكم يف امل�شارات 
اجلديدة لتطوير املن�شاآت الطاقوية 
املوجهة للطاقات املتجددة �شيكون 
لها الأثر اليجابي على ال�شتهالك 
الوطني للطاقة وبالتايل على قدرات 

ت�شدير الغاز الطبيعي والوقود«.
عرفته  الذي  بالتطور  الوزير  وذكر 
اجلزائر  يف  والغاز  الكهرباء  �شبكة 
انتقل  حيث   1969 يف  اإن�شائها  منذ 
اإنتاج الكهرباء اإىل 20 األف ميغاوات 
قبل  ميغاوات   600 مقابل  حاليا 
الن�شبة  بلغت  كما  عاما  خم�شني 
اأما  باملائة   98 للكهربة  الوطنية 
فقد  الطبيعي،  الغاز  يخ�س  فيما 
مت تو�شيل هذه املادة اإىل اأكرث من 
بلدية  اأ�شل 1541  بلدية من   1.300
 63 اإىل  بالغاز  التغطية  ن�شبة  لت�شل 
باملائة حاليا »يجب األ تن�شينا هذه 
احلقائق باأن الطريق ما زال طويال 
وعلينا اأن نعمل اأكرث لبلوغ الأهداف 
اإىل  الطاقة  اإي�شال  وهي  املرجوة 
الدولية  املعايري  ح�شب  املواطنني 
املطلوبة  والنوعية  العالية  باجلودة 
وباأقل تكلفة«، ي�شيف عرقاب الذي 
قطاع  باأن  »اقتناعه«  عن  اأعرب 
بدوره  القيام  يف  »�شي�شتمر  الطاقة 

كمحرك القت�شاد الوطني«.

وزير الطاقة  حممد عرقاب
على �سونلغاز اال�ستعداد لرفع 

حتدي الطاقات املتجددة

م�سالح الدرك الوطني اأبلغت ال�سلطات العليا 

ق�سايا الف�ساد بتلم�سان
.   تورط برملانيني واأع�ساء جمل�ص الأمة 

ووزراء �سابقون 
م�شالح  اأن  ق�شائية  م�شادر  ك�شفت 
ال�شلطات  اأبلغت  الوطني  الدرك 
كربى   جتاوزات  بوجود  للبالد  العليا 
ونواب  برملانني  نواب  بها  قام 
على  �شابقون  وزراء  الأمة   جمل�س 
تلم�شان وهي  ق�شايا  م�شتوى ولية 
ت�شتوجب  جزائيا   و�شفا  ت�شكل 

املتابعة الق�شائية .
الأولية  اأ�شارت املعطيات  هذا فقد 
الأمة  جمل�س  اأع�شاء  اأحد  اأن 
املنتهية عهدته  قد قام بال�شتيالء 
على قطعة اأر�شية  عمومية واأخرى 
خا�شة لإقامة موؤ�ش�شة  خا�شة بالبناء 
كما ا�شتوىل على �شفاف وادي بوكيو 
باإقليم بلدية بني وار�شو�س ما اأ�شبح 
يهدد بغلق جمرى الوادي ، يف حني 
قرو�س  اآخرمن  �شيناتور  ا�شتفاد 
�شخمة  وم�شاريع  كربى  مالية 
بطرق  اأجنز  اأو  ي�شتكمل   مل  اغلبها 
حتويل  يقرر  اأن  قبل  مطابقة  غري 
ال�شجالت اإىل  اأ�شماء زوجته واأبنائه 
الوقت  يف    ، املتابعة  من  للفرار 
على  اآخر  �شيناتور  ا�شتوىل  الذي 
وحولها   للغابات  تابعة  ار�س  قطعة 

اإىل ملكية خا�شة ، يف حني ا�شتوىل 
غابية  اأر�شية  قطعة  على  برملاين 
فو�شوية  جتزئة  اإىل  وحولها  بهنني 
وقام ببيعها ، ناهيك على ا�شتحواذ 
عن  يزيد  ما  على  اآخر  برملاين 
الهكتار من مواقع التو�شع ال�شياحي 
مبر�شى بن مهيدي ، يف حني حت�شل 
باملاليري  قرو�س  على  برملاين  
قبل   العمومية  البنوك  اإحدى  من 
يرتك  اأن  دون  اخلارج  اإىل  يفر  اأن 
يف   ، املنهوبة  الأموال  يعيد  اأو  اثر 
حكومة  رئي�س  نهب  الذي  الوقت 
هنني   باأعايل  غابيا  موقع  �شابق 
�شابقة يف حكومة  وزيرة  وا�شتولت  
�شالل على موقع مبر�شى بن مهيدي 
لإقامة فندق دون ترخي�س ، يف حني 
فاأجنز مباين فاخرة   اآخر  اأن  وزيرا 
يف   ، عمومية  اأرا�س  على  بتلم�شان 
من  �شابق  وزير  اأبناء  ا�شتفاد  حني 
�شقق يف بناية راقية بتلم�شان مقابل  
هذه  اإقامة  لإجراء  والدهم  ت�شوية 
التحقيقات  �شاأن  ومن  ،هذا  البناية 

اأن  تك�شف جتاوزات اكرب .
حممد بن ترار

مكتب ال�سوؤون القن�سلية بوزارة 
اخلارجية الأمريكية

اجلزائريون يف املركز االأول مغاربيا 
يف احل�سول على "الغرين كارد "

الأول  املركز  يف  اجلزائريون  حل 
الدول  قائمة  يف  والثالث  مغاربيا 
بطاقة  ح�شول  الأكرث  العربية 
الإقامة الدائمة يف الوليات املتحدة 
»الغرين كارد« خالل القرعة ال�شنوية 
مكتب  تقرير  وفق   ،2019 لعام 

اخلارجية  بوزارة  القن�شلية  ال�شوؤون 
اجلزائريون  الأمريكية  ولقد حاز 
م�شبوقني  اإقامة،  بطاقة   2745 على 
جاء  ثم  وال�شودانيني،  بامل�رشيني 
مغاربيا  الثاين  املركز  يف  املغاربة 

والثالث عربيا بـ2202 بطاقة.

لدى  املحقق  امل�شت�شار  ا�شتمع 
اإىل  الثنني،  اأم�س  العليا،  املحكمة 
املالك  عبد  الأ�شبق،  الأول  وزير 
الأعمال  رجل  ق�شية  يف  �شالل، 
اأفاد  ما  ح�شب  معزوز،  اأحمد 
ذات  لدى  العام  للنائب  بيان  به 
اأنه  البيان  ذات  يف  وجاء  املحكمة 
على  املفتوح  التحقيق  اإطار  »يف 

اأم�س  مت  العليا،  املحكمة  م�شتوى 
امل�شت�شار  طرف  من  ال�شتماع 
�شالل يف  املالك  عبد  اإىل  املحقق 
بجنح  املتابع  اأحمد  معزوز  ق�شية 
امتيازات  للغري  عمدا  مبنح  تتعلق 
غري مربرة عند اإبرام �شفقة خمالفة 
والتنظيمية،  الت�رشيعية  لالأحكام 

اإ�شاءة ا�شتغالل 

موظف  طرف  من  عمدا  الوظيفة 
القوانني  يخرق  نحو  على  عمومي 
امل�شالح،  تعار�س  والتنظيمات، 
ال�شفقات  اإبرام  جمال  يف  الر�شوة 
العمدي  التبديد   ، العمومية 
�رشعي  غري  نحو  على  وال�شتعمال 
ل�شاحله  من طرف موظف عمومي 
اآخر  كيان  اأو  �شخ�س  ل�شالح  اأو 

عهد  عمومية  اأموال  اأو  ملمتلكات 
ب�شببها،  اأو  وظيفته  بحكم  اإليه  بها 
يف  وامل�شاركة  الأموال  تبيي�س 
التمويل اخلفي للحملة النتخابية«.

املحقق  امل�شت�شار  اأ�شدر  وقد   
»اأمرا  امل�شدر--  نف�س  --ي�شيف 
احلب�س  رهن  املتهم  باإيداع 

املوؤقت«.

ق�سية معزوز

امل�ست�سار املحقق لدى املحكمة العليا ي�ستمع لعبد املالك �سالل
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اإعداد: م.ثيزيري

اجلزائرية  املحاكم  عاجلت 
املتورط  الق�ضايا  من  بع�ضا 
يف  تائبون  اإرهابيون  فيها 
منها  اجلرائم  خمتلف 
وف�رس  واجلنائية،  اجلزائية 
�ضبب  اأن  الظاهرة  قانونيون 
الإجرام  اإىل  هوؤلء  ان�ضياق 
تطبيق  عدم  هو  اأخرى  مرة 
وامل�ضاحلة  ال�ضلم  قانون  
وكذا  جناحه  رغم  بحذافريه 
الدونية  لهم  املجتمع  نظرة 
التي  الأمثلة  ، وها هي بع�ض 
خالل  من  انتباهنا  ا�ضرتعت 
املحاكمات  لبع�ض  تغطيتنا 
عرب حماكم اجلزائر العا�ضمة 

الإبتدائية وحتى اجلنائية.

 اإرهابي »اجليا« يالحق 
حمامية رف�ضت الزواج 

منه

معتمدة  حمامية  تعر�ضت 
اجلزائر  ق�ضاء  جمل�ض  لدى 
اإىل  “م.ز”  العليا  واملحكمة 
قبل  من  متكررة،  م�ضايقات 
اإرهابي تائب من اأتباع “اجليا” 
�ضابقا، ويتعلق الأمر باملدعو 
“ب.اإ”، وامل�ضتفيد من مر�ضوم 
والذي  الوطنية،  امل�ضاحلة 
بعد  ه�ضتريية  بهلو�ضة  اأ�ضيب 
منه،  الزواج  املحامية  رف�ض 
عنه  الدفاع  تولت  باعتبارها 
حمكوم  الأوىل  ق�ضيتني،  يف 
والثانية  باملوؤبد  فيها  عليه 

بالإعدام.

ل�ضنة  تعود  الق�ضية  حيثيات 
متابعة  عقب  وهذا   2008
الإرهابي ب10 ق�ضايا مبحكمة 
التنازل عنها من  احلرا�ض مت 

قبل ال�ضحية ل�ضاحله مراعاة 
ل  النف�ضية  وحالته  لظروفه 
�ضاعدته  واأن املحامية  �ضيما 
اإىل اجلزائر، بعد  يف الدخول 
الق�ضائية  متابعاته  حتديد 
اإىل  �ضعت  حيث   ،2004 �ضنة 
تربئته من كافة التهم اجلنائية، 
تبعا  الق�ضية  تكييف  واأعيد 
م�ضتفيد   ، العام  للقانون 
القتل  ق�ضية  يف  الإفراج  من 
دفاعه،  قدمتها  ب�ضمانات 
التائب  الإرهابي  بات  وهنا 
يالزم املحامية كظلها، ومينع 
اأي �ضخ�ض من القرتاب منها 
بدافع  حتركاتها  مرت�ضدا 
»الغرية«، حيث ارتكب خمالفة 
العمدي،  واجلرح  ال�رسب 
املحامية  مرافق  طالت  التي 
الذي كان على منت �ضيارتها، 
بنواحي  لالعتداء  وتعر�ض 
بئر مراد راي�ض، كلفته �ضهادة 
يومني  ملدة  العجز  عن  طبية 
بالفرار  املتهم  ولذ  كاملني، 
املحامية،  �ضيارة  وبحوزته 
�ضد  غيابي  حكم  �ضدر  حيث 
باإدانته بعقوبة  املتهم يق�ضي 

5 �ضنوات حب�ضا نافذا  .

اإرهابي تائب يجند 
ال�ضباب اجلزائري لل�ضفر 

ل�ضوريا

تورط  فقد  ال�ضدد  هذا  ويف 
ق�ضيتي  يف  تائب  اإرهابي 
و�رسقة  عمدي  وجرح  �رسب 
ا�ضتفاد  وقد  نحا�ضية  كوابل 
من الرباءة مبحكمة احلرا�ض، 
من  اإرهابي  ا�ضتفاد  باملقابل 
قانون  من  بومردا�ض  ولية 
�ضنة  وقبل  وامل�ضاحلة  ال�ضلم 
اأنه  الأمن  م�ضالح  اكت�ضفت 
من  اجلهاد  �ضبكة  مع  ين�ضط 
حيث  الفاي�ضبوك  عرب  �ضوريا 

�ضباب  جتنيد  مهمة  له  كلفت 
�ضوريا  اإىل  لل�ضفر  جزائريني 
احلب�ض  رهن  املتهم  واأحيل 
التي  الق�ضية  هذه  املوؤقت. 
وتنظر  التحقيق.  يف  مازالت 
اجلنايات  حمكمة  قريبا  فيها 
اجلزائر  ق�ضاء  مبجل�ض 
جزائريني  طلبة   5 ملف  يف 
رهن  املتواجدين  ممتازين 
احلب�ض املوؤقت بتهمة ت�ضجيع 
الأعمال الإرهابية بعد التغرير 
بهم من طرف �ضابني اأحدهما 
�ضافرا  اللذين  تائب  اإرهابي 
تركيا  طريق  عن  �ضوريا  اإىل 
وبداآ ين�ضطان عرب الفاي�ضبوك 
من  حيهم  اأبناء  ويحر�ضان  
على  اخلم�ضة  الطلبة  بينهم 
اجلهاد يف �ضوريا مع تقدميهما 
الت�ضهيالت الالزمة من جواز 
يف  اأ�ضدر  وقد  واأموال.  �ضفر 
كونهما  بالقب�ض  اأمر  حقهما 

يف حالة فرار. 

اإرهابي تائب يعتدي علي 
نائب رئي�س بلدية براقي

املعتدي اإرهابي تائب برباقي 
بالنيابة،  البلدية  رئي�ض  على 
�رسبات  بتوجيه  قام  حيث 
نائب  قيام   ب�ضبب  عنيفة 
قرار  بتنفيذ  البلدية  رئي�ض 
التحريات  ثبوت  بعد  الهدم. 
ا�ضتوىل  التائب  الإرهابي  اأن 
على قطعة اأر�ض ملك للبلدية 
اإثرها  على  ملنزله،   جماورة 
الق�ضاء  على  املتهم  اأحيل 
واجلرح  ال�رسب  بتهمة 
ال�ضحية  نقل  فيما  العمدي 
اإىل امل�ضت�ضفى لتلقي العالج.

اإرهابي تائب يرتكب 
جمزرة يف حق عائلته

بالإعدام  اإرهابي  اأدين 
لرتكابه جناية القتل العمدي 
والرت�ضد.  الإ�رسار  �ضبق  مع 
ارتكبها  التي  اجلرمية  وهي 
يف حق زوجته وابنته القا�رس، 
لذ  ثم  بذبحهما  قام  حيث 
الأمن  م�ضالح  ليخرب  بالفرار 
انتقمت  اإرهابية  جماعة  اأن 
ابنه  اأن  غري  وقتلتهما،  منه 
واعرتف  اأكاذيبه  ك�ضف 
بعد  والده  اأن  الأمن  مل�ضالح 
وق�ضائه  ال�ضجن  من  خروجه 
12 �ضنة فيه، طلب من والدته 
كعاملة  عملها  من  التوقف 
نظافة، فرف�ضت واأخربته اأن 
بها  اأعالت  التي  هذه  مهنتها 
�ضجنه،  فرتة  خالل  ولديهما 
اأو  عملها  قبول  بني  وخريته 
اأثار  الذي  الأمر  طالقها. 
غيابه  فر�ضة  وانتهز  غ�ضبه 
باملعاملة  الكائن  املنزل  من 
لينفذ جرميته يف حق والدته 

و�ضقيقته

املحامية »رمية .ع« 
حمامية معتمدة لدى 

جمل�س ق�ضاء العا�ضمة:
»الإرهابيون التائبون 
يعودون اإىل الإجرام 

انتقاما من قانون 
امل�ضاحلة«

»رمية.ع«  املحامية  اأكدت 
الإرهابيني  من  عدد  اأكرب  اأن 
اإىل  يعودوا  مل  التائبني 
البع�ض  هناك  لكن  الإجرام 
اأن  بحجة  اجلرائم  ارتكبوا 
مل  وامل�ضاحلة  ال�ضلم  قانون 
مينح لهم جميع حقوقهم من 
وغريها،  �ضفر  وجواز  عمل 
تهيئة  عدم  اإىل  بالإ�ضافة 
لي�ضبحوا  لهم  الظروف 
وذلك  عاديني  مواطنني 
الذين  موكليها  من  باعرتاف 
جزائية  ق�ضايا  يف  تورطوا 
وا�ضتعمال  وتزوير  �رسقة  من 
واجلرح  وال�رسب  املزور 
العنف  لطابع  نظرا  العمدي، 
الذين يتميزون به. ويف نف�ض 
ال�ضياق اأو�ضحت املتحدثة اأن 
هناك فئة منهم قبل انخراطهم 
الإرهابية  اجلماعات  مع 
الإجرام،  حمرتيف  من  كانوا 
ميثاق  من  ا�ضتفادوا  وعندما 
اإىل  وامل�ضاحلة،عادوا  ال�ضلم 
من  انتقاما  اجلنح  ارتكاب 
القانون والإدارة التي مازالت 
تعتربهم  نظرهم  وجهة  من 

اإرهابيني. واأ�ضارت املحامية 
اأن بع�ض الق�ضاة يعودون  اإىل 
العدلية  ال�ضوابق  اإىل �ضحيفة 
الإرهابي  عن  فكرة  ويكونون 
التائب مما يوؤثر على قرارهم 
ق�ضاة  وهناك  وحكمهم. 
اآخرون يحكمون وفقا ملا ورد 
يف ملف الق�ضية ول يطبقون 
قانون العود وهناك من ا�ضتفاد 
اأركان  ثبوت  لعدم  الرباءة  من 
وك�ضفت  حقه.  يف  اجلرمية 
جمموعة  اأن  على  املحامية 
يف  موجودون  التائبني  يف 
دائرة الحتجاجات، حيث اأن 
الكثري منهم ي�ضكون من عدم 
ال�ضلم  ميثاق  ن�ضو�ض  تطبيق 
خا�ضة  حرفيا  وامل�ضاحلة 
وينا�ضدون  بالإدارة،  املتعلقة 
الوفاء  املعنية  ال�ضلطات 
بهم  يغرر  ل  حتى  بالعهد 
الإجرام  عامل  ويدخلوا  ثانية 
هناك  واأن  خا�ضة  ثانية. 
مل  التائبني  الإرهابيني  بع�ض 
احلالة  يف  اأبناءهم  ي�ضجلوا 
املتحدثة  وقالت  املدنية، 
التائبني  الإرهابيني  اأن 
فتابوا  بهم  غرر  نوع  نوعان، 
�ضلموا  واآخرون  وا�ضتقاموا 

اأنف�ضهم يف مرحلة �ضعف.

الإرهاب يخلع جبة التوبة وُيلب�س املجتمع رداء اخلوف  

الإجرام عامل  اإىل  تائبون" يعودون  " اإرهابيون 
عاد بع�ض االإرهابيني التائبني للن�ساط من جديد يف عامل اجلرمية منها اجلزائية وحتى اجلنائية، بعد اأن ف�سلت كل م�ساعيهم يف اإعادة االندماج يف املجتمع 

وهو ما حفز هوؤالء للولوج من جديد يف عامل اجلرمية الذي برعوا فيه خالل فرتة الع�سرية ال�سوداء التي عا�ستها اجلزائر، وها هي معاملها تعود اإىل الواجهة، 
بعد اأن قرر هوؤالء خلع جبة التوبة واإلبا�ض املجتمع كفن املوت واخلوف.



خا�صة  �أمنية  تقارير  حذرت 
من   ، �ملركزية  لل�صلطات  رفعت 
�لتي  �لوخيمة  �لعو�قب  مغبة 
�ملقلق  �لتز�يد  عن  تنجر  قد 
�ملحلي  �الحتقان  ملعدالت 
مترن��صت   – ورقلة  بواليات 
 ، �الأغو�ط   – غرد�ية   – –�أدر�ر 
وتيندوف  �يليزي  ،ب�صار،  ب�صكرة 
، يف ظل �لف�صل �لذريع للم�صاريع 
تلك  بها  تدعمت  �لتي  �لعمالقة 
�أغلفة  بر�صد  �جلنوبية  �لواليات 
مالية �صخمة دون حتقيق �لنتائج 
�مل�صاريع  بني  ومن   ، �ملرجوة  
عليها  يعول  كان   �لتي  �لهامة 
م�رشوع  ورقلة  بوالية  �ل�صكان 
�لذي  �ل�صحي  لل�رشف  �لقرن 
�صنتيم  مليار   4700 �جنازه  كلف 
لكن د�ر لقمان بقيت على حالها 
مل�رشوع  بالن�صبة  �ل�صيء  نف�س   ،
�حلز�م �الأخ�رش بالطريق �لر�بط 
م�صافة  على  تقرت  و  ورقلة  بني 
150 كلم �لذي تنباأ �لبع�س بف�صله 
قبل والدته يف عهد �لو�يل �الأ�صبق 

.
من جهة ثانية فبوالية مترن��صت 
�لذريع  �لف�صل  يز�ل  �حلدودية ال 
يلقي  هامة  م�صاريع  لثالثة 
�ملو�طن  يوميات  على  بظالله 
م�رشوع  غر�ر  على   ، �ملحلي 
�لقرن جللب �ملاء من عني �صالح 
باجتاه مترن��صت �إ�صافة مل�رشوع 
للطريق  �العتبار  و�إعادة  تعبيد 
م�صافة  على   �ملدينتني  بني 
700 كلم �لذي مل يرى �لنور حلد 

، مو�ز�ة مع  �الأ�صطر  كتابة هاته 
�ملحلي  �ل�صارع  �أبدى  فقد  ذلك 
عا�صمة  �ملنتدبة  بالوالية 
بفتح  �لكبري  مت�صكه  �لتيديكلت 
حتقيق معمق يف 55 مليار �صنتيم 
�ملر�صودة جللب �ملاء من قرية 
فقارة لعرب باجتاه عني �صالح ، 
�أثر  �لعملية  لهذه  يظهر  حيث مل 

على �أر�س �لو�قع .
حذرت  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
�حتجاجية  وعر�ئ�س  �صكاوى 
بالبالد  �لعليا  لل�صلطات  رفعت 
يف  �لكبري  �ل�صح  تبعات  من 
�صبيل  وعلى  �ل�صكنية  �حل�ص�س 
ورقلة  والية  �حل�رش  ال  �ملثال 
قدرها  ح�صة  عن  �أفرجت  �لتي 

�جتماعية  �صكنية  وحدة   1000
�إح�صاء  مقابل  عمومية  �إيجارية 
40 �ألف ملف لهذ� �لنمط ، �الأمر 
هذ�  يف  باملهتمني  دفع  �لذي 
عن  �لت�صاوؤل  باب  لفتح  �مللف 
م�صري �الأمو�ل �ملر�صودة الجناز 

�لرب�مج �ل�صكنية .
رفعت  فقد  �ل�صغل  بقطاع  �أما 
م�صوؤولني  �صد  �صود�ء  تقارير 
�لت�صيري  ومدر�ء  �ل�صغل  ب�صوق 
بال�رشكات  �لب�رشية  و�ملو�رد 
�ل�صناعة  يف  �لعاملة  �لوطنية 
 ، ورقلة  بواليات  �لنفطية 
�الأغو�ط   ، �يليزي   ، مترن��صت 
يف  بالتورط  تتهمهم  غرد�ية  و 
من  �لعمال  من  �ملئات  توظيف 

على  �ملرور  دون  �أخرى  واليات 
،وهو  للت�صغيل  �ملحلية  �لوكاالت 
تو�صيات  مع  يتنافى  �لذي  �الأمر 
�لقا�صية  �حلكومة  وتعليمات 
لفائدة  �لتوظيف  �أولوية  مبنح 
�أبناء �ملنطقة . وعلى �صعيد �آخر 
ت�صري م�صادر مطلعة على ن�صاط 
مبتابعة  �ملكلفة  �الأمنية  �للجان 
�حلر�ك �الجتماعي ، �أن م�صالح 
�الأمن و�لدرك �لوطنيني كانت قد 
�صنو�ت  �خلم�س  خالل  �صجلت 
�حتجاجية  حركة   3500 �الأخرية 
م�صتوى  على  �لقطاعات  ب�صتى 
من  �لكبري  �لبالد  جنوب  واليات 
�ل�صاكنة  بانت�صال  �ملطالبة  �أجل 

من بر�ثن �لتخلف �لتنموي .

�الأحمر  �لهالل  موؤخر  �رشع 
طرد�   127 بتوزيع  �جلز�ئري 
غذ�ئيا كم�صاعد�ت �ن�صانية لفائدة 
�ملحتاجني  �لرحل  �لبدو  عائالت 
مبنطقة تينز�وتني �حلدودية بوالية 

مترن��صت .
�الأحمر  �لهالل  م�صوؤويل  �أفاد 
�الأيام  خالل  مت  �أنه   ، �جلز�ئري 
 128 بتوزيع  �ملا�صية  �لقليلة 
بالدرجة  موجهة   ، غذ�ئية  �عانة 
بالقرى  �لرحل  �لبدو  لفائدة  �الأوىل 
تينز�وتني  بد�ئرة  �لرعوية  و�الأودية 
بعد حو�يل  �لو�قعة على  �حلدودية 
مترن��صت  والية  مقر  عن  كلم   600
�مل�صوؤولني  ذ�ت  به  �أفاد  ،وح�صبما 
يف  متثلت  �لغذ�ئية  �ملوؤونة  فاإن 
�ملو�د �لغذ�ئية �الأ�صا�صية كال�صكر ، 
�ل�صميد، �لعجائن  و�لزيت ، �إ�صافة 
و�الأو�ين  �الأفر�صة  و  لالأغطية 
�ملنزلية ، حيث تندرج هذه �ملبادرة 
�لعمل  برنامج  �إطار  يف  �الإن�صانية 
�جلز�ئري  �الأحمر  للهالل  �جلديد 
من  �ملوطنني  باحتياجات  للتكفل 
�ملحلي  �ملجتمع  من  �له�صة  �لفئة 
�حلقرة  من  ��صتكت  طاملا  �لتي 

و�حلرمان و�لتهمي�س .
هذه  فاإن  ثانية   جهة  من 
و�صلت  �الن�صانية  �مل�صاعد�ت 
ملطار تينز�وتني قادمة من �ملطار 
 13 بحمولة  ببوفاريك  �لع�صكري 
�ل�صعبي  �لوطني  �جلي�س  تكفل  طن 

يف  �ملنطقة  �إىل  مبا�رشة  بنقلها 
�لتفاتة تعك�س حجم �لر�بطة جي�س 
��صتح�صنها متطوعو  �لتي  و  �أمة   –
�لهالل �الأحمر �جلز�ئري �إىل جانب 
بانها  موؤكدين  زو�تني  تني  �صاكنة 
توليها  �لتي  �لكبرية  �الإر�دة  تربز 
موؤ�ص�صات �لدولة �جلز�ئرية ل�صاكنة 
�ملناطق  يف  خا�صة  و  �جلنوب 
و  �ملعي�صى  �لوعرة  �حلدودية 

�لظروف �لقا�صيىة
فريق  �مل�صاعد�ت  هذه  ر�فق  وقد 
طبيي متخ�ص�س من �لهالل �الأحمر 
باملو�ز�ة  �رشع  �لذي  و  �جلز�ئري 
يف �إجر�ء فحو�صات ميد�نية لفائدة 
و  �الإعانات  هذه  من  �مل�صتفيدين 
 ، �لن�صاء  و  �الأطفال  فئة  خا�صة يف 
�لعملية  هذه  مت�س  �أن  ينتظر  كما 
للبدو  �ل�صكانية  �لتجمعات  معظم 
و  �أغليان   منطقة  كل  يف  �لرحل 
توندرت و تني �لهوى و  تني تافوك 

و غريها.
�أو�صح  فقد  ذلك  جانب   �إىل 
للهالل  �لوالئي  �ملكتب  م�صوؤويل 
�الأحمر �جلز�ئري بوالية مترن��صت 
، �أن هذه �لعملية �لت�صامنية جاءت 
بالنظر  وذلك   ، منا�صب  وقت  يف 
بها  متر  �لتي  �ل�صعبة  للظروف 
منطقة تينز�وتني �حلدودية ، و�لتي 
ت�صكو ح�صبهم من عزلة كبرية ب�صبب 

�أزمة �جلفاف .
�أحمد باحلاج

�الأخريين  �ليومني  يف  متكنت 
بالكتيبة  و�لتحري  �لبحث  م�صالح 
�الإقليمية للدرك �لوطني باملنطقة 
عمار  حا�صي  ب�صحر�ء   �مل�صماة 
و�عتقال  توقيف  من  بتيندوف 
بحوزتهم  �صبط  بعدما  �صبان   03
مرخ�صة  غري  �صيد  بنادق   03
م�صادرة  ليتم  �لذخرية  من  وكمية 
�ملوقوفني  وحتويل  �ملحجوز�ت 
�إ�صتكمال  وبعد  �ملعنية  للم�صلحة 

معهم  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 
�صدهم   ق�صائية  ملفات  و�إجناز 
وكيل  �أمام  حتويلهم  مبوجبها  مت 
تيندوف  حمكمة  لدى  �جلمهورية 
�أمر  جميعا  حقهم  يف  �صدر  �أين 
�ملوؤقت يف  �حلب�س  رهن  باالإيد�ع 
�حليازة  بتهمة  حماكمتهم  �نتظار 
رخ�صة  بدون  نارية  �أ�صلحة  على 

وفق ما �أوردته م�صادرنا .
�صالح ،ب

متكنت ليلة �أول �أم�س خلية �لبحث 
و�لتحري بالكتيبة �الإقليمية للدرك 
مفت�صية  مع  وبالتن�صيق  �لوطني 
�أق�صام �جلمارك �جلز�ئرية خالل 
�مل�صماة  باملنطقة  روتينية  دورية 
برج  �الإد�رية  باملقاطعة   50 بالـ 
توقيف  من  باأدر�ر  خمتار  باجي 
�صاحنتني من نوع جيبيا�س حمملتني 
�لتقليدية  �ل�صمة  من  بقنطارين 
ليتم  مايل  دولة  من  تهريبها  مت 
وت�صليمها  �ملحجوز�ت  م�صادرة 

لدو�ئر �الخت�صا�س �ملعنية ، فيما 
مت حتويل �ملوقوفني �لثالثة ملقر 
��صتكمال  وبعد  �لوطني  �لدرك 
مت  معهم  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 
�جلمهورية  وكيل  على  عر�صهم 
�لوالية  بنف�س  رقان  حمكمة  لدى 
،�أين �صدر يف حقهم �أمر باالإيد�ع 
�نتظار  يف  �ملوؤقت  �حلب�س  رهن 
�لتهريب  بتهمة  الحقا  حماكمتهم 

و�الإ�رش�ر باالقت�صاد �لوطني .
�صالح ،ب

مما ل يختلف عليه �ثنان بجنوب �لبالد �لكبري، �أن ممثلي �لدولة عجزو� على طول �خلط يف تفعيل �لأدو�ت 
�لرقابية  على �ملال �لعام وهو ما حال دون �حرت�م �آجال ومعايري �إجناز �مل�صاريع �لعمالقة �مل�صجلة يف �إطار �لرب�مج 
�خلما�صية �ل�صابقة ، مو�ز�ة مع ذلك يبقى �صح �حل�ص�ض �ل�صكنية و �لتالعب �حلا�صل يف عرو�ض �لعمل �ملقدمة من 

طرف �ل�صركات �لنفطية تطرح �أكرث من ت�صاوؤل ، حول ما مدى �صدق نية �لولة يف تنفيذ بر�مج �لدولة .

�ل�صغل و �ل�صكن لعنة تطارد �لولة

�أحمد باحلاج 

3500 احتجاج يف 05 �سنوات
بجنوب البالد  

جمع  �لذي  �للقاء  عن  متخ�س 
عدل  لوكالة  �لعام  �ملدير  بني 
�ل�صعيد روبة و عدد من �أع�صاء 
�لقر�ر�ت  من  جملة  �جلمعية 
مب�صاريع  �صلة  لها  �لتي  �لهامة 
�أن  علمنا  �إذ�  خا�صة  �لقطاع 
وترية  يف  تاأخر  تعرف  معظمها 

�الأ�صغال و�الجناز .
عدل  لوكالة  �لعام  �ملدير  �أكد 
لقاء جمعه  روبة خالل  �ل�صعيد 
عدل  مكتتبي  جمعية  باأع�صاء 
�صكن    700 ح�صة  �أن   ، بورقلة 
�أن  غري    ، كبري  تاأخر�  عرفت 
يف  عنه  �صيعلن  �مل�رشوع  هذ�  
�الأيام �لقليلة �لقادمة . و�ن كل 
�الإجر�ء�ت �لقانونية �لتي ت�صبق 

�الإعالن عن �ل�صفقة قد متت ، 
�أما  بخ�صو�س عدل1، فقد وجه 
ذ�ت �مل�صوؤول  تعليمات للمديرية 
ت�صليم  باإلز�مه  بورقلة  �جلهوية 
و�ل�صكنات  �ملدر�صي  �ملجمع 
يف نهاية �صبتمرب كما �أ�رش على 
موقع  يف  �الأ�صغال  وترية   رفع 
عدل1. من جهة ثانية فقد �أكد 
�مل�صوؤول �الأول على وكالة عدل 
و100  م�صكن   600 ح�صتي   �أن 
�مل�صاريع  هذه  �أن  مبا  م�صكن 
�لتهيئة  �أ�صغال  �نطالق  تنتظر 
و�ن �ملقاوالت معينة يف �نتظار  
�ل�صفقات  على  �مل�صادقة 
 ، �ملركزية  �للجنة  طرف  من 
�ل�صاأن   ذ�ت  يف  �أو�صح  حيث 

بالتاأ�صري  �للجنة  �صتقوم  باأنه 
هذ�  غ�صون  يف  �مل�صاريع  على 
�الأ�صبوع �و �الأ�صبوع �لقادم على 
�أفاد  وح�صبما  تقدير.  �أق�صى 
تز�منا  فاإنه  روبة  �ل�صعيد  به 

�لقادم  �الجتماعي  �لدخول  مع 
بالن�صبة  �ملوقع  فتح  �صيتم 
�لتخ�صي�س  قبل  ما  ل�صهادة 

و�ل�صطر �لثالث ح�صب قوله .
�أحمد باحلاج

تعهد بانطالق م�صروع �إجناز 700 �صكن يف �لأيام �لقادمة 

قرارات هامة للمدير العام لوكالة عدل 
بخ�سو�ص م�ساريع ورقلة  

بتني زو�تني �حلدودية

تيندوف 

برج باجي خمتار �أدر�ر 

توزيع 128 طردا غذائيا للبدو 
الرحل املحتاجني 

03 بنادق �سيد غري مرخ�سة تزج 
بـ03 �سبان يف ال�سجن 

 حجز قنطارين من ال�سمة التقليدية 
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حركة  حماوالت  تتوقف  ال 
لن�سج  الفل�سطينية،  "حما�س"، 
االإقليم  عالقات جديدة مع دول 
والعامل، وتقوية العالقات القائمة 
حالة  من  للخروج  م�سعى  يف 
العزلة التي عملت اإ�رسائيل على 
ال�سنوات  طوال  عليها،  فر�سها 
فوزها  بعد  خا�سة  املا�سية، 
العام  يف  الربملانية  باالنتخابات 
قطاع  على  و�سيطرتها   ،2006
2007،اآخر  العام  منت�سف  غزة 
زيارة  يف  متثلت  امل�ساعي  تلك 
وفد رفيع امل�ستوى من احلركة، 
مكتبها  رئي�س  نائب  برئا�سة 
اإىل  العاروري،  �سالح  ال�سيا�سي، 
املر�سد  مع  واالجتماع  طهران، 
االإيراين علي خامنئي وعدد من 
واالجتماع  البالد،  م�سوؤويل  كبار 
عام  منذ  االأول  خامنئي  مع 
2012، حيث التقى رئي�س املكتب 
للحركة،  احلايل  ال�سيا�سي 
يف  بخامنئي،  هنية،  اإ�سماعيل 
اآنذاك  لطهران  اأجراها  زيارة 
االإيرانية،  فار�س  وكالة  ،وقالت 
املا�سي،  االثنني  الر�سمية،  �سبه 
اإن "خامنئي، اأكد خالل ا�ستقباله 
وفد حركة حما�س، على اأن ق�سية 
يف  واالأهم  االأوىل  هي  فل�سطني 
نقلت  االإ�سالمي"،كما  العامل 
الوكالة، اإ�سادة خامنئي بـ "�سمود 
الفل�سطينية،  والف�سائل  ال�سعب 
ومقاومتها  حما�س،  فيها  مبا 
فاإن  الوكالة،  وبح�سب  الباهرة" 
موّجهة  ر�سالة،  قّدم  العاروري 
دون  "خامنئي"،  اإىل  "هنية"  من 

االإف�ساح عن م�سمونها. 

�إير�ن.. �أولوية 

حما�س  بني  العالقة  وكانت 
من  نوعا  �سهدت،  قد  واإيران، 
ال�رساع  اأحداث  عقب  الفتور، 
�سوريا  يف  املندلع  الداخلي، 
منذ اأواخر 2011. لكن م�سوؤولني 
اإن   ،2017 يف  قالوا  حما�س،  يف 
اإىل  عادت  اإيران  مع  العالقات 
جويلية   17 عهدها،ويف  �سابق 
املكتب  ع�سو  قال  اجلاري، 
اأبو  مو�سى  حلما�س  ال�سيا�سي 
�سحفي  موؤمتر  خالل  مرزوق، 
عقده، على هام�س زيارة اأجرها 
احلركة  من  وفد  راأ�س  على 
ملو�سكو، اإن "هناك عالقة جيدة 

بني حما�س واإيران". 
وحول هذه الزيارة، يقول الكاتب 
اإن  �سمالة،  اأبو  فايز  ال�سيا�سي 
املتوا�سل  االإ�رسائيلي  "العدوان 
كثري  وتخلي  غزة  قطاع  �سد 
املقاومة  عن  العربية  الدول  من 
الفل�سطينية، يدفع حركة حما�س 

التي  لتعزيز عالقتها مع طهران 
احلركة  داعمي  اأكرب  من  تعترب 
ماديا وع�سكريا و�سيا�سيا، خالل 
اأبو  املا�سية"،وي�سيف  ال�سنوات 
اأمريكي  حتالف  هناك  �سمالة:" 
اإ�رسائيلي عربي باملنطقة يهدف 
الفل�سطينية،  املقاومة  الإ�سقاط 
تعزيز  نحو  حما�س  وتوّجه 
عالقتها مع اإيران خطوة دفاعية 
ويرى  املقاومة"،  تهدف حلماية 
واملادي  الع�سكري  الدعم  اأن 
واملعلوماتي  والتكنولوجي 
حركة  تلقته  الذي  واال�ستخباري 
اأهم  من  اإيران،  من  "حما�س" 
الدعائم التي �ساندت احلركة، يف 
واالعتداءات  احل�سار  مواجهة 
�سمالة  اأبو  ،ويعتقد  االإ�رسائيلية 
اإيران  مع  العالقات  تعزيز  اأن 
يعزز من قدرات "حما�س"، التي 
هي بحاجة لدعم طهران يف هذه 
املرحلة التي تواجه فيها ح�سارا 
وحماوالت  م�سددا،  اإ�رسائيليا 

متوا�سلة لتجفيف منابعها. 
ويتفق املحلل ال�سيا�سي املقرب 
اإبراهيم  "حما�س"،  حركة  من 
اأن  حول  �سابقه،  مع  املدهون، 
احلركة حتاول تعزيز �سبل الدعم 
للمقاومة  االإيرانية  وامل�ساندة 
تقوية  خالل  من  الفل�سطينية 

العالقات مع طهران. 
هناك  املدهون:"  ويقول 
على  حما�س،  داخل  اإجماع 
العالقة  وتعزيز  تطوير  �رسورة 
ورفع  االإيرانية  اجلمهورية  مع 

م�ستواها". 

مهمة،  الزيارة  هذه  اأن  ويعتقد 
الأنها جاءت بالوقت الذي تتعر�س 
اأمريكية  لتهديدات  اإيران  فيه 
وملعاداة من بع�س دول املنطقة، 
على  احل�سار  ا�ستداد  ظل  ويف 
قطاع غزة وزيادة التهديدات التي 
الفل�سطينية،  الق�سية  تواجهها 
روؤية  هناك  املدهون:"  ويقول 
واإيران،  حما�س  بني  م�سرتكة 
وامل�ساندة  الدعم  �سبل  تعزز 
واملقاومة  للحركة  االإيرانية 
اإيران  الفل�سطينية"،وي�سيف:" 
من الدول القليلة ورمبا الوحيدة 
حركة  تدعم  الأن  امل�ستعدة 
حما�س باملال وال�سالح واالإعالم 
حتتاجه  ما  وهذا  وال�سيا�سة، 
حماولة  ظل  يف  حاليا  احلركة 
الكثري  وتنّكر  منابعها،  جتفيف 
لها"،ويوؤكد  االإقليمية  القوى  من 
عالقاتها  بتعزيز  "حما�س"  اأن 
مع اإيران، تكون قد ك�سبت حليفا 
باملال  يدعمها  اأن  ميكن  مهما، 

وال�سالح واملوقف ال�سيا�سي. 

��ستئناف �لعالقات مع 
�سوريا 

البع�س  يرى  اآخر،  �سعيد  وعلى 
واملتنامية  القوية  العالقات  اأن 
يدفع  قد  واإيران،  "حما�س"  بني 
ال�ستعادة  للتو�سط  االأخرية 
والنظام  احلركة  بني  العالقات 
طهران  حلفاء  اأهم  ال�سوري 
زيارة  هام�س  باملنطقة،وعلى 
العا�سمة  اإىل  "حما�س"  وفد 
االأ�سبوع  مو�سكو،  الرو�سية 
خالل  مرزوق  اأبو  قال  املا�سي، 
يوجد  "ال  اإنه  �سحفي،  موؤمتر 
والنظام  حركته  بني  عالقات 
قيادتها  مغادرة  منذ  ال�سوري 
للعا�سمة دم�سق يف العام 2012". 
عالقات  يوجد  ال  واأ�ساف:" 
منها  خرجنا  اأن  منذ  �سوريا  مع 
من  لي�ست  القطيعة  م�سطرين، 
قبلنا فقط، واإمنا من قبل الطرف 
ال�سوري("وتابع:"  )النظام  االآخر 
يف  االأو�ساع  تتح�سن  اأن  ناأمل 
وال  اإخوة  كلنا  الأننا  املنطقة، 
دائما  يكونوا  اأن  لالإخوة  بد 
�سنوات  مدار  متوا�سلني"،وعلى 
"حما�س"  حركة  اأقامت  طويلة، 
ب�سار  نظام  مع  قوية  عالقات 
اندالع  لكن  �سوريا،  يف  االأ�سد 
عام  مار�س  يف  ال�سورية  الثورة 
تاأييد  "حما�س"  ورف�س   ،2011
بني  العالقات  وّتر  االأ�سد،  نظام 
تقرر  اأن  قبل  ودم�سق،  احلركة 
دم�سق،  مغادرة  "حما�س"  قيادة 
2012ويف  العام  من  فرباير  يف 
اأبو  الكاتب  يقول  ال�سدد،  هذا 
تتجه  اإيران  اأن  "يبدو  �سمالة: 
فعال للتو�سط، من اأجل ا�ستعادة 
والنظام  حما�س  بني  العالقات 

ال�سوري". 
"النظام  اأن  �سمالة  اأبو  ويرى 
ال�سوري بحاجة اإىل حركة حما�س 
الأن  له،  احلركة  حاجة  من  اأكرث 
الكثري  االأ�سد ك�سب عداوة  نظام 

وعالقاته  املنطقة،  �سعوب  من 
اإ�سالمية، هي  مع حركة مقاومة 
يف  فعله  ملا  التطهري  من  نوع 

�سوريا". 
القريب  املدهون،  املحلل  ولكن 
اإن  يقول  "حما�س"،  قيادات  من 
"احلديث عن العالقة مع النظام 
وي�سوبه  مبكرا،  مازال  ال�سوري 
لدى  �سواء  التعقيدات  الكثري من 
اأو لدى حركة  نظام ب�سار االأ�سد 
اأن  املدهون  حما�س"ويتوقع 
الهوة  تقليل  اإيران دورا يف  تلعب 
والنظام  "حما�س"،  بني  والفجوة 
االأمر  اأن  يرى  لكنه  ال�سوري، 

مازال مبكرا. 

عالقات �أخرى حمدودة 

اخلارجية  العالقات  تقت�رس  وال 
اجلمهورية  مع  "حما�س"  حلركة 
حمدود  ب�سكل  فتمتد  االإيرانية، 
والعامل  باملنطقة  اأخرى  لدول 
تدعم احلركة يف مقدمتها قطر 
جنوب  ودولة  ورو�سيا  وتركيا 

اإفريقيا، كما يرى مراقبون. 

اجلاري(،  جويلية   22( واالإثنني 
ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  قال 
حلركة "حما�س"، خليل احلية، اإن 
متوازنة  عالقات  "تبني  احلركة 
ق�سيتنا  اأجل  من  الدول،  مع 
و�سعبنا"واأ�ساف  الفل�سطينية 
مبدينة  احتفال  يف  احلية، 
وال  اأحد  من  نخاف  ال  غزة:" 
دولة  حجر  يف  اأنف�سنا  نرمي 
دولة"وا�ستدرك:  ح�ساب  على 
متوازنة،  عالقات  نبني  "نحن 
وقد�سنا  واأر�سنا  �سعبنا  اأجل  من 
"نقول  العادلة"وتابع:  وق�سيتنا 
للعامل �سنبقي عالقاتنا، ونطوف 
لنجمع  مكان  كل  يف  البلدان 
االأموال وال�سالح والتاأييد لتحرير 

فل�سطني". 
�سمالة:  اأبو  يقول  ال�سياق،  ويف 
الدول  من  كثري  مقاطعة  رغم 
اأنها  اإال  حلما�س،  باملنطقة 
عالقات  على  حتافظ  مازالت 
وزن  ذات  اأخرى  دول  مع  جيدة 
والعامل،  املنطقة  يف  �سيا�سي 
وتنفرد اإيران باأنها تقدم ال�سالح 
اأبو  بح�سب  اإيران،  تفعل  كما 
�سمالة من ناحيته، ي�سري الكاتب 
"حما�س" باتت  اأن  اإىل  املدهون 
اإقليمي  تاأثري  لها  فل�سطينية  قوة 
الدول  من  العديد  تتجه  ولذلك 

لن�سج عالقات معها. 
اأهم  من  تعد  تركيا  ويقول:" 
مع  عالقات  لها  التي  الدول 
دعمت  وقد  حما�س،  حركة 
املا�سية  ال�سنوات  طوال  اأنقرة 
�سيا�سيا  الفل�سطينية  الق�سية 
بع�س  ا�ست�سافت  كما  واإعالميا، 
الفل�سطينية"ويذكر  القيادات 
عالقات  لديها  "حما�س"  اأن 
وعززت  قطر،  دولة  مع  جيدة 
مع  عالقتها  االأخرية  بالفرتة 
اإفريقياويعتقد  وجنوب  رو�سيا 
هناك  يكون  رمبا  اأنه  املدهون 
بني  عالقات  لن�سج  للعمل  اآفاق 
الفرتة  خالل  وال�سني  احلركة، 
ال�سيا�سي  الكاتب  ويقول  املقبلة 
فل�سطينية،  حملية  �سحف  يف 
حما�س  لدى  خطة  "هناك  اإن 
من  عدد  مع  العالقات  لتعزيز 
تبني  والعامل"كما  املنطقة  دول 
مع  جيدة  عالقات  "حما�س" 
موقف  رغم  امل�رسي  النظام 
للحركات  الراف�س  القاهرة 

االإ�سالمية، وفق املدهون. 

هل قر�ر "حما�س" 
حمكوم بعالقاتها؟ 

وتختلف االآراء حول تاأثري عالقات 
اخلارجية  "حما�س"  حركة 
لن�سج  وتوجهاتها  قراراتها  على 
ويقول  اأخرى  دول  مع  العالقات 
ذلك:"  حول  �سمالة  اأبو  الكاتب 
التحرك  على  جمربة  حما�س 
لها  امُلعينة  اليد  ميد  من  وفق 
عندما  وي�ساندها"وي�سيف:" 
لدعم  عامليا  تركيا  تتحرك 
وعندما  الفل�سطينية،  الق�سية 
تل  �ستق�سف  باأنها  اإيران  تهدد 
فاإن حما�س جتد يف هذه  اأبيب، 
الدول حليفا قويا لها ال يجب اأن 

تخ�رسه". 
تتاأثر  حما�س  قرارات  ويتابع:" 
التي  املحاور  ب�سيا�سة  بالتاأكيد 
من  جزء  فهي  املنطقة  حتكم 
املحلل  اأن  املنطقة"اإال  هذه 
له  املدهون،  اإبراهيم  ال�سيا�سي 
راأي خمتلف فو يرى اأن "عالقات 
حما�س مع دول املنطقة ال توؤثر 

على قرارتها". 
اأن  حتاول  "حما�س  اأن  ويعتقد 
اأي  يف  نف�سها  ح�رس  عن  تبتعد 
باأي  الدخول  وتتجنب  حمور 
�رساع اإقليمي ورمبا تخ�رس ب�سبب 
ذلك بع�س االأ�سدقاء"وي�سري اإىل 
تتلوث  اأال  حتاول  "حما�س"  اأن 
باأي �رساعات خارج حيز الق�سية 
رغم  اأنه  اإىل  الفتا  الفل�سطينية، 
اخلليجية  الدول  بع�س  معاداة 
للحركة اإال اأنها مل تنجر ملهاجمة 
اخل�سومة  اإعالن  اأو  الدول  هذه 
"حما�س"  حركة  معهاوتعلن 
يحكمها  ما  اأن  متوا�سل  ب�سكل 
الفل�سطينية  هو م�سلحة الق�سية 
واأن  الفل�سطيني،  وال�سعب 
عدم  على  قائمة  ا�سرتاتيجيتها 
التدخل يف ال�سوؤون الداخلية الأي 
اإال  �سالحها  توجيه  وعدم  دولة 

لالحتالل االإ�رسائيلي. 

�آخر تلك �مل�ساعي متثلت يف زيارة وفد رفيع �مل�ستوى من �حلركة، برئا�سة نائب رئي�س مكتبها �ل�سيا�سي، �سالح �لعاروري، �إىل 
طهر�ن، و�لجتماع مع �ملر�سد �لإير�ين علي خامنئي وعدد من كبار م�سوؤويل �لبالد.

عالقات "حما�س" �خلارجية

ق.د

طريق �شائك للخروج من عنق الزجاجة 
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خلل داخلي:

هل تت�ساعد هيمنة »النه�سة« بعد وفاة الرئي�س التون�سي؟
اأحدثت وفاة الرئي�س التون�سي »الباجي قايد ال�سب�سي« تغريات 

جوهرية يف امل�سهد ال�سيا�سي التون�سي، فعلى الرغم من تتابع الأزمات 
ال�سحية التي مر بها الرئي�س الراحل خالل الفرتة املا�سية، وانت�سار 
ال�سائعات حول وفاته؛ اإل اأن غيابه قد انطوى على عدة تداعيات، 
يتمثل اأهمها يف التعجيل بعقد النتخابات الرئا�سية قبل موعدها 

املقرر، وت�سدر القادة ال�سعبويني للم�سهد ال�سيا�سي، بالتوازي مع بروز 
دور رئي�س الوزراء »يو�سف ال�ساهد«، وحزب »النه�سة« الذي اأعلن اأنه 

يعيد النظر يف اإمكانية تر�سح زعيم احلركة »را�سد الغنو�سي« للرئا�سة. 
يف املقابل، يعاين حزب »نداء تون�س« الذي اأ�س�سه الرئي�س ال�سابق من 

النق�سامات والن�سقاقات املتتالية.

كمال بن يون�س

تغيري الأجندة 
النتخابية:

ال�سل�س  االنتقال  ك�سف 
املنتخب  الرئي�س  ل�سلطات 
احرتاَم  الربملان،  رئي�س  اإىل 
م�ؤ�س�سات  يف  االأطراف  كل 
البالد  يف  القرار  �سنع 
مة  املنِظّ والق�انني  للد�ست�ر 
للحياة ال�سيا�سية، وه� ما اأقنع 
املراقبني املحليني واالأجانب 
الروحي«  »االأب  رحيل  باأن 
لت�ن�س لن ي�ؤثر ب�سكل ج�هري 
االأعمال  انتظام  م�سار  على 
من  هذا  ويت�سح  ت�ن�س،  يف 
من  عدد  ت�رصيحات  خالل 
الذين  الت�ن�سيني  امل�سئ�لني 
اأكدوا حر�سهم على ا�ستمرارية 
الدولة  م�ؤ�س�سات  يف  العمل 
يف  ورغبتهم  طبيعي،  ب�سكل 
ال�سيا�سي  امل�سار  اإجناح 
لالنتخابات  ا�ستعداًدا 
واأكدت  والرئا�سية.  الربملانية 
ت�رصيحات اخلرباء القان�نيني 
والد�ست�ريني اأن وفاة الرئي�س 
الت�قيت  هذا  يف  »ال�سب�سي« 
العملية  بدء  من  اأيام  بعد 
الق�ائم  وتقدم  االنتخابية 

اأدت  برت�سيحاتها،  االنتخابية 
م�اعيد  يف  النظر  اإعادة  اإىل 
الرئا�سية،  االنتخابات  عقد 
ا�سطراًبا  يُحدث  قد  ما  وه� 
ال�سيا�سي احلايل،  يف امل�سهد 
ر  واملقِرّ النائب  �رصح  حيث 
العام للد�ست�ر »احلبيب خذر« 
باأن امل�اعيد املقررة لالقرتاع 
الرئي�س  الن  تُراَجع،  �س�ف 
النا�رص«  »حممد  امل�ؤقت 
اإىل  الرئا�سة  ي�سلم  اأن  ينبغي 
م�عد  يف  املنتخب  الرئي�س 
 25 قبل  اأي  ي�ًما،   90 اأق�ساه 
اخلبري  ورّجح  القادم.  اأكت�بر 
والعميد  الدويل  القان�ين 
بت�ن�س  احلق�ق  لكلية  ال�سابق 
»ال�سادق بلعيد« اأن يتم تنظيم 
التي  الرئا�سية  االنتخابات 
كانت مقررة يف �سهري ن�فمرب 
�سهر  اإىل  القادمني  ودي�سمرب 
االنتخابات  وتاأجيل  �سبتمرب 
مقررة  كانت  التي  الربملانية 
يف 6 اأكت�بر اإىل م�عد الحق، 
الت�ن�سي  الد�ست�ر  اأن  ومبا 
االنتخابات  تنظيم  على  ين�س 
على  دورتني  على  الرئا�سية 
يف  للمر�سحني  يك�ن  اأن 
حق  والثاين  االأول  الدور 
هيئة  ت�سطر  فقد  الطعن، 
تخ�سي�س  اإىل  االنتخابات 
واأكت�بر  �سبتمرب  �سهري  كامل 

الرئا�سية  االنتخابات  لتنظيم 
املنتخب،  الرئي�س  وتن�سيب 
على اأن يتم تنظيم االنتخابات 
ويف  م�عدها.  يف  الربملانية 
رئي�س  �رصح  االإطار،  هذا 
امل�ستقلة  العليا  الهيئة 
باأن  بف�ن«  »نبيل  لالنتخابات 
اأجندة  يناق�س  الهيئة  جمل�س 
الرئا�سية  لالنتخابات  جديدة 
مع  بالت�ساور  والربملانية، 
»حممد  امل�ؤقت  الرئي�س 
النا�رص« واحلك�مة واالأحزاب 
بعد  »بف�ن«  ال�سيا�سية، ورجح 
الرئي�س  مع  جمعه  لقاء  اأول 
النا�رص«  »حممد  امل�ؤقت 
الرئا�سية  االنتخابات  اأن 
منت�سف  يف  عقدها  يتم  قد 
ا  حر�سً القادم  �سبتمرب  �سهر 
االنتخابات  ا�ستكمال  على 
الربملانية يف �سهري اأكت�بر اأو 

ن�فمرب املقبلني.

تداعيات وفاة 
»ال�سب�سي«:

يت�قع اأن ي�ؤدي غياب الرئي�س 
الراحل »الباجي قايد ال�سب�سي« 
اإىل جمم�عة من التغريات يف 
والتي  ال�سيا�سي،  امل�سهد 
اإليها  االإ�سارة  تتم  اأن  ميكن 

فيما يلي:

�سع�د املر�سحني ال�سعب�يني
املحللني  من  كثري  يرى   
الروحي  االأب  غياب  اأن 
وجليل  العلمانيني  لل�سيا�سيني 
م�ؤ�س�سي الدولة احلديثة ط�ال 
60 عاًما املا�سية �س�ف يرتك 
فراًغا �سيا�سًيّا رمبا يت�سبب يف 
اإحداث خلل يف م�ازين الق�ى 
االأحزاب  ل�سالح  ال�سيا�سية 
ال�سعب�ية ال�ساعدة، خا�سًة واأن 
ال�سادرة  الراأي  ا�ستطالعات 
عن م�ؤ�س�سة »�سيجما ك�ن�ساي« 
اأكدت  خالل االأ�سهر املا�سية 
التقليدية  االأحزاب  تراجع 
الربملانية  االنتخابات  يف 
والرئا�سية القادمة مبا يف ذلك 
حتيا  وحزب  النه�سة،  حركة 
ال��سطية  واالأحزاب  ت�ن�س، 
مثل:  والليربالية،  العلمانية 
حزب م�رصوع ت�ن�س، واحلزب 

اجلمه�ري.
هذه  رّجحت  املقابل،  يف   
�سع�ًدا  اال�ستطالعات 
املر�سحني  لبع�س  مت�سارًعا 
ميكن  الذين  الرئا�سيني 
مثل  بال�سعب�يني،  و�سفهم 
قناة  و�ساحب  االأعمال  رجل 
ورئي�س حزب  الت�ن�سية  ن�سمة 
اإن�ساوؤه  مت  الذي  ت�ن�س  قلب 
حديًثا »نبيل القروي«، ورئي�سة 
احلزب الد�ست�ري احلر »عبري 
حزبها  يُعترب  التي  م��سى« 
يطالب  راديكالًيّا  علمانًيّا 
بحظر اأن�سطة حركة النه�سة، 
التي  الت�افق  �سيا�سة  وينتقد 
قايد  »الباجي  اعتمدها 
»احلبيب  وحك�متي  ال�سب�سي« 
ال�ساهد«  و«ي��سف  ال�سيد« 
االأع�ام  خالل  احلركة  مع 

املا�سية.
تراجع حزب »نداء ت�ن�س«: 

املا�سية  االأ�سهر  �سهدت 
حزب  داخل  ان�سقاقات  عدة 
اأ�س�سه  الذي  ت�ن�س«  »نداء 
عام  ال�سب�سي«  قايد  »الباجي 
احلزب  انق�سم  حيث   ،2012
املن�ستري،  جبهتني:  اإىل 

اجلدل  وت�ساعد  واحلمامات، 
ح�ل دور اأبناء الرئي�س الراحل 
»الباجي قايد ال�سب�سي« داخل 
القيادي�ن  ويخ�سى  احلزب، 
ت�ن�س«  »نداء  حزب  يف 
الرئي�س  وفاة  ت�ؤدي  اأن  من 
داخل  االن�سقاقات  وتعاقب 
حظ�ظه  اإ�سعاف  يف  احلزب 
الرئا�سية  االنتخابات  يف 
القادمة،  والربملانية 
اأدوار  ت�ساعد  من  حمذرين 
مثل  الدينية  االأحزاب  بع�س 

النه�سة.

ت�ساعد هيمنة 
»النه�سة«: 

ارتفعت �سعبية الرئي�س الراحل 
»الباجي قايد ال�سب�سي« جمدًدا 
خالل العام املا�سي بعدما اأعلن 
القطيعة مع قادة حزب النه�سة 
االإ�سالمي، واأعلن اأنهم يق�م�ن 
التحديث  �سيا�سات  بعرقلة 
املعار�س  م�قفهم  ب�سبب 
يف  امل�ساواة  قان�ن  مل�رصوع 
االأح�ال  قان�ن  وتعديل  االإرث، 
الق�انني  لي�اكب  ال�سخ�سية 
الغربية، ومن املت�ّقع اأن ي�ؤدي 
عن  »ال�سب�سي«  الرئي�س  غياب 
وامتالك  ال�سيا�سي  امل�سهد 
الربملانية  لالأغلبية  النه�سة 
الربملانية  الكتلة  تفتت  بعد 
�سع�د  اإىل  ت�ن�س  نداء  حلزب 
على  النه�سة  حزب  هيمنة 
هذا  ويف  ال�سيا�سي.  امل�سهد 
ال�سابق  الع�س�  حذر  االإطار، 
لالنتخابات  العليا  للهيئة 
»�سامي بن �سالمة« من اإمكانية 
اأن تق�م النه�سة بال�سغط على 
امل�ؤقت  اجلمه�رية  رئي�س 
على  للت�قيع  النا�رص«  »حممد 
على  املدخلة  التعديالت 
القان�ن االنتخابي، والتي رف�س 
»الباجي قايد ال�سب�سي« الت�قيع 
طرحت  كما  وفاته،  قبل  عليها 
اإمكانية  فكرة  النه�سة  حركة 
الغن��سي«  »را�سد  تر�سيح 

للرئا�سة بعد وفاة »ال�سب�سي«.

بروز دور »ال�ساهد«: 

و�سف الرئي�س الراحل »الباجي 
الروحي  ابنه  ال�سب�سي«  قايد 
احلك�مة  رئي�س  ال�سابق 
مراًرا  ال�ساهد«  »ي��سف 
حك�مته  وو�سف  باملتمرد، 
النه�سة«،  بـ«حك�مة  اجلديدة 
وه� ما اعرت�س عليه »ال�ساهد« 
ا االتهامات امل�جهة اإليه  راف�سً
بخدمة م�سالح »النه�سة«، كما 
»ي��سف  من  املقرب�ن  حر�س 
م�اقفه  تاأكيد  على  ال�ساهد« 
ملرجعيات  ووفائه  احلداثية، 
وبينهم  احلداثيني  امل�سلحني 
الذين  عائلته  اأفراد  من  عدد 
الرئي�س  من  مقربني  كان�ا 
ب�رقيبة«  »احلبيب  االأ�سبق 
الن�سائية  الزعيمة  مثل 
وزعيم  احلداد«،  »را�سية 
املعار�سة الليربالية يف عقدي 
من  والثمانينيات  ال�سبعينيات 
بن  »احل�سب  املا�سي  القرن 
حر�س  يعني  ما  وه�  عمار«، 
نف�سه  تقدمي  على  »ال�ساهد« 
ك�سخ�سية ليربالية، ويف ال�قت 
عالقاته  على  احلفاظ  نف�سه 
الذي  النه�سة  حزب  مع 
ائتالفية  حك�مة  معه  ي�سكل 
واإ�سالميني،  ي�ساريني،  ت�سم 
املن�سقني  وبع�س  وليرباليني، 

عن حزب »نداء ت�ن�س«.
بع�س  يرى  ال�سياق،  هذا  ويف 
ال�ساهد«  اأن »ي��سف  املحللني 
و�سعهم،  يتح�سن  قد  واأن�ساره 
احلك�مة  رئي�س  يبادر  ورمبا 
برت�سيح  ال�ساهد«  »ي��سف 
م�ستفيًدا  للرئا�سة  نف�سه 
من  العديد  مع  عالقاته  من 
االأطراف ال�سيا�سية ومن بينها 
النه�سة،  حركة  قيادات  بع�س 
ب�سبب  �سعبيته  اإىل  باالإ�سافة 
والف�ساد،  للر�س�ة،  حماربته 
غري  االإ�رصابات  مع  والت�سدد 

القان�نية.



�إ�شهارالثالثاء 30   جويلية  2019  املوافـق  ل27 ذو القعدة   1440هـ 9

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger

Lundi 20 mai 2019 Le Chiffre d’Affaires10
PUB

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

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

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

الو�سط:2019/07/30

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية بجاية 

مديرية البيئة

قرار رقم 1216  املوؤرخ يف 02 جويلية 2019 
يقرر

املادة االأوىل: يفتح حتقيق عمومي ملدى التاأثري على البيئة مل�سروع وحدة انتاج امل�سروبات  غري الغازية املختلفة لفائدة ال�سركة 
اقبو,  بلدية  املحطة  امل�سمى �ساحية  باملكان  الواقعة     sarl GAYA produit قايا برودوي  املحدودة  امل�سوؤولية  ذات 

وذلك ابتداء من 28/07/2019 اىل غاية 11 /08/ 2019 
02:يعني ال�سيد اوغلي�سي توفيق .مهند�س دولة لالإدارة االإقليمية يف الت�سيري التقني و احل�سري .كمحافظ حمقق للقيام  املادة 
بت�سجيل كل املالحظات الكتابية او ال�سفوية التي ميكن ان يبديها املواطنون او امل�سالح املعنية بخ�سو�س امل�سروع يف 
�سجل مرقم و موؤ�سر عليه يفتح لهذا الغر�س .و يف حالة تعذره ي�ستخلفه ال�سيد يو�سفي يا�سني .تقني �سامي لالإدارة 

االإقليمية يف الت�سيري التقني و احل�سري 
املقررة  )15يوما(  الر�سمية خالل مدة خم�سة ع�سر يوما  العمل  اأوقات  اقبو .يف فرتة  بلدية  ال�سجل على م�ستوى  03:يفتح  املادة 
للتحقيق و ذلك لكي يت�سنى لكل �سخ�س االطالع عليه كل يوم )ماعدا امي اجلمعة وال�سبت و اأيام العطل ( و يدون 

مالحظاته او ير�سلها كتابيا اىل املحافظ املحقق 
املادة 04:يقوم املحافظ املحقق باجراء كل التحقيقات و جمع املعلومات التكميلية الرامية اىل تو�سيح العواقب املحتملة للم�سروع 

على البيئة ان يختم التحقيق  بتحرير حم�سر يحتوي على تفا�سيل حتقيقاته و املعلومات التكميلية  التي جمعها 
املادة 05:ي�سهر هذا القرار عن طريق التل�سيق مبقر الوالية .ز كذا دائرة و بلدية اقبو كما ي�سهر بجريدتني يوميتني 

لتمكني املواطنني من االطالع عليه 
املادة 06:يكلف  كل من ال�سيدة و ال�سادة :االأمني العام للوالية .مدير التنظيم و ال�سوؤون العامة .مديرة البيئة. رئي�س دائرة اقبو 
.رئي�س املجل�س ال�سعبي لبلدية اقبو .و املحافظ املحقق .كل فيما يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي �سيدرج �سمن ن�سرة 

القرارات االإدارية للوالية 

قرار رقم 1216 املوؤرخ يف 02جويلية 2019 يت�سمن
البيئة مل�سروع وحدة  التاأثري على  فتح حتقيق عمومي ملدى 

انتاج امل�سروبات  الغري غازية
قايا  املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركة  لفائدة  املختلفة 
امل�سمى  باملكان  الواقعة     sarl GAYA produit برودوي 

�ساحية املحطة بلدية اقبو 
ان وايل والية بجاية 



ر�شا بني عودة
من�شقة م�شروع الأ�شرى 

املر�شى / الإعالمية
مركز الدفاع عن احلريات 
واحلقوق املدنية "حريات"

طويلة  ملدة  كيماوياً  عالجة  ومت 
يتناول  وهو  جدوى،  دون  ولكن 
دواء  الآن عدة م�سكنات عبارة عن 
خمدر- اأخرب الأطباء ممثل الأ�رسى 
اأن �سامي يتناول خمدرا بكمية كبرية 
ومن �سمنها �رسيحة من عيار ثقيل 
دخوله  من  تخوف  وهنالك  جداً. 
الدوية  كمية  من  غيبوبة  حالة  يف 
التقرير  وبح�سب  له.  تعطى  التي 
امل�ست�سفى  يف  للمخت�ص  الأخري 
حالة  اأ�سعب  دياك  اأبو  الأ�سري  فاأن 
اأفاد  حيث  الحتالل،  �سجون  يف 
للمحامية  الأحمر  ال�سليب  طبيب 
قد  ال�سجن  يف  الطباء  م�سوؤول  اأن 
باأنهم رفعوا م�سوؤوليتهم عنه،  اأبلغه 
بذلك  املت�سويات  اأعلى  اأبلغوا  وقد 

وحملوهم امل�سوؤولية عن حياته.
يف  املتواجدون  الأ�رسى  ونا�سد 
حتى  عنه  الإفراج  يتم  اأن  العيادة 
اأح�سان  اأيام حياته بني  اآخر  يعي�ص 
عناتي  نقلته  ما  وهذا  والدته، 
"من  احلية  القلوب  منا�سداً  ل�سامي 
اآخر  منه  يطلبون  بالإعدام  يحكم 
اأمنيه، واأمنيتي اأن اأموت بني اأح�سان 
والدتي، واأن ل اأذهب اإليها متوفى". 
خلطاأ  تعر�ص  دياك  اأبو  اأن  يذكر 
حيث  �سوروكا،  م�ست�سفى  يف  طبي 
بالمعاء،  التهابات  من  يعاين  كان 
ومت اجراء عملية له قبل اأن يعاجلوا 
اللتهابات  فتحولت  اللتهابات، 
ا�ساف  وم�ست�سفى  �رسطانية،  لكتل 
م�ست�سفى  اأن  اأعرتف  هاروفيه 
�سوروكا ارتكب بحقه جرمية طبية.

متكنت  الرملة  �سجن  عيادة  ويف 

املحامية اأي�ساً من زيارة الأ�سريين 
اإياد اأحمد مو�سى حريبات من دورا 
اأعتقل  والذي  اخلليل،  يف حمافظة 
وحمكوم   2002/9/20 تاريخ  يف 
اإ�سافية.  �سنة  بال�سجن املوؤبد و20 
واأفاد اأنه ميكث يف العيادة منذ عام 
م�سلول،  �سبه  كان  حيث  ون�سف، 
على  امل�سي،  ي�ستطيع  حالياً  لكن 
احلقن  من  مبجموعه  عالجه  اأثر 
والأ�سري  للريا�سة.  وممار�سته 
يف  الأ�رسى  مثل  خ�رس  اأبو  اأحمد 
العيادة، الذي اأو�سح احلالة ال�سحية 
جمال  خالد  الأ�سري   : لالأ�رسى 
حمافظة  من  ال�ساوي�ص  مو�سى 
ن�سفي-  �سلل  من  يعاين  طوبا�ص، 
عجز  ولديه  متحرك  كر�سي  على 
�سبه كامل يف اليد اليمنى مع كي�ص 
حممد  من�سور  الأ�سري  دائم.  بول 
حمافظة  من  موقدة  العزيز  عبد 
�سلفيت مقعد على كر�سي متحرك 
بول وكي�ص  ومعدة بال�ستيك وكي�ص 
فرج  ناه�ص  الأ�سري  دائم.  براز 
يتم  القدمني  مبتور  القرع  جدوع 
من  كنوع  لالآلم  م�سكنات  اعطاوؤه 
عبد  عمر  �سالح  الأ�سري  العالج. 
الرحيم �سالح من حمافظة نابل�ص، 
م�ساب يف العامود الفقري يف الظهر 
كي�ص  مع  ن�سفي  �سلل  اىل  اأدى  مما 
عمره  دائمة  حفا�سة  مع  دائم  بول 

22عام. الأ�سري معت�سم طالب داود 
يعاين  طولكرم  حمافظة  من  رداد 
بالمعاء  جداً  حادة  التهابات  من 
يف  وم�ساكل  ال�رسطان(  من  )نوع 
 28 يتناول   ، ه�سا�سة  �سبه  العظام 
فرتة  يف  و28  ال�سباح  يف  دواء  حبة 
امل�ساء.الأ�سري حممد �سعيد عبداهلل 
ب�سارات من حمافظة طوبا�ص يعاين 
الكلى  بغ�سل  يقوم  كلوي،  ف�سل  من 
3 مرات يف ال�سبوع و�سيتم الفراج 

عنه بتاريخ 2019/08/01.
الأ�سري م�سطفى  معت�سم م�سطفى 
دراغمة من حمافظة طوبا�ص يعاين 
اأطفال،  و�سكري  كلوي  ف�سل  من 
و�سيتم  الأ�سبوع  يف  مرات   3 يغ�سل 
 .2019/08/19 بتاريخ  عنه  الفراج 
اأبو  نا�رس  غ�سان  حممد  الأ�سري 
حويلي من حمافظة نابل�ص م�ساب 
عجز،  �سبه  لديه  الي�رسى،  بالقدم 
اأنه  الطباء  قبل  من  اإبالغهم  مت 
يتناول  له،  مف�سل  تركيب  يجب 
واأ�ساف  لالآلم.  م�سكن  ترامادك�ص 
جديد  �سبل  يوجد  اأنه  خ�رس  اأبو 
رام  �سكان  من  ولكنه  غزة  من  وهو 
ح�سنني  حممد  الأ�سري  وهو  اهلل، 
ير�سا�ص  اليمنى  بالقدم  م�ساب 
دمدم متفجر، يعاين من جرح عميق 
يف قدمه وهناك تخوف من برتها.

متكنت  جمدو  ل�سجن  زيارتها  ويف 

الأ�سريعبد  زيارة  من  املحامية 
الغني حمزة حرز اهلل من حمافظة 
ون�سف،  �سنتني  حمكوم  جنني، 
يعاين   ،  2017/10/6 بتاريخ  اأعتقل 
من زيادة �سحنات كهرباء يف الراأ�ص، 
وكان يعاين منها خارج ال�سجن، مما 
ي�سبب له حالت اغماء لفرتة قليلة، 
يتناول دواء با�ستمرار ويزور العيادة 
ب�سكل  فحو�سات  ويعمل  با�ستمرار 
اأحمد  غازي  اأحمد  الأ�سري  دوري. 
اغباريه من حمافظة جنني، اأعتقل 
لالآن  موقوف   ،2019/2/11 بتاريخ 
ويعاين من الآم يف العيون، اإذ اأنه قام 
الدخول  قبل  لعينيه  عملية  باإجراء 
قبل  جلبوع  لعيادة  وخرج  لل�سجن، 
ا�سبوعني ومت ت�سخي�ص مر�سه على 
العيون.  يف  جفاف  من  يعاين  انه 
الأ�سري اأ�سعد حممد ا�سعد �سويدان 
من حمافظة قلقيلية، اأعتقل بتاريخ 
�سري  حلادث  تعر�ص   .2017/5/25
اأجرى  اأثرها  وعلى   1999 عام  يف 
عملية يف مقدمة الراأ�ص اليمنى فوق 
يف  الإجنيلي  امل�ست�سفى  يف  العني 
نابل�ص اإذ كان هناك ك�رس يف عظم 
اليمنى  والعني  واحلاجب  اجلمجمة 
خرجت من مكانها. بعد خروجه من 
امل�ست�سفى يف عام 2002 مت اعتقاله 
اعتقاله  مت  اداري،  ا�سهر   6 وحكم 
حكمه  ومت   2004/5/25 يف  اي�سا 
10 �سنوات ومت ايقاف العالج عنه. 
لكن  بعالجه  ال�سجون  اإدارة  طالب 
عام  ال�سجن  من  خرج  نتيجة،  دون 
2014 وكان يعاين من اآلم يف الراأ�ص 
وبروز للعني ووجد لديه التهاب قوي 
يف الراأ�ص نتيجة البالتني وتاآكل يف 
العظم وكتلة دهنية خلف العني مما 
بعد  للخارج،  العني  بروز  اإىل  اأدى 
ذلك رجع  للعالج ومت اجراء عملية 
من  باملية   86 واأزال  للراأ�ص  اخرى 
الكتلة خلف العني وكان مداوما على 

العالج.

اأ�شار مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية "حريات" يف تقريره ال�شهري ال�شادرعنه 
على اإثر زيارة حمامية املركز ابت�شام عناتي لعدد من الأ�شرى يف �شجون الرملة، جمدو، 

عوفر وجلبوع ل�شهر متوز 2019 اأن الو�شع ال�شحي لالأ�شري �شامي عاهد اأبو دياك من �شيلة 
الظهر ق�شاء حمافظة جنني، واملتواجد يف عيادة �شجن الرملة يف تدهور م�شتمر، اإذ اأنه 

يعاين من كتلة �شرطانية باملعدة يف منطقة مركز الأع�شاب، وح�شب تقرير م�شت�شفى 
اأ�شاف هروفيه الأخري، فاإن ال�شرطان بداأ بالنت�شار يف جميع اأنحاء ج�شده، خا�شة الرئتني 
وحميط املعده – يوجد 20 كتلة �شرطانية يف حميط املعدة، كتلة يف راأ�س املعدة، كما يوجد 

3 كتل �شرطانية اإحداهما بالرئة الي�شرى، واثنتني يف الرئة اليمنى. 

مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية

الأ�سرى يف عيادة �سجن الرملة يطالبون 
بالإفراج عن الأ�سري �سامي اأبو دياك

حتى يعي�س اآخر اأيام حياته بني اأح�شان والدته

ال�شري عمر خنفر.. ي�شنع احلياة 
من جديد ...

الأ�سري املحررثائر عزيز حالحله

نادي الأ�شريالفل�شطينى

الحتالل يعتقل )14( مواطنًا من 
القد�س وبيت حلم

املنا�سل  ال�سري  اعتقل  عندما 
مره  اول  خنفر  حممد  عمر 
انتفا�سة  الوىل  النتفا�سة  يف 
انتفا�سة  واحلجارة  الثورة 
بحجارتهم  الذين  الطفال 
هناك  باأن  ي�سمع  العامل  جعلوا 
�سعبا حيا بع�سق احلياة واحلرية 
لن  الذي  فل�سطني  �سعب  ا�سمه 
يعرف  كما  خنفراو  عمر  ميوت 
جنني  خميم  ويف  ال�رسى  ابن 
ثابتا  وقف  الذي  املخيم  هذا 
بكل مقاتليه وجماهديه ورفقائه 
امام اعتى قوة وجربوت ونخبة 
اجلي�ص ال�سهيوين يف عام 2002م 
فتم تدمري املخيم ال�ساهد على 
ال�سهيوين  امل�ستعمر  جرمية 
وا�ست�سهاد والع�رسات وااعتقال 
ابو  فكان  املقاتلني  من  الكثري 
من  خنفر  ..عمر  ال�رسيف 
مقاتلي املخيم الذين مت ا�رسه 
املقاومه  خميم  يف  رفقائه  مع 
ثابت    ، والوطنية  وال�سمود 
ال�سفوري  علي  واحلج  مرداوي 
وجمال حويل واخرين، يف هذا 
مل  ال�رسيف  ابو  لعمر  العتقال 
الطفله  تلك  �سوى  لديه  يكن 
كربت  التي  نهوند  ال�سغريه 
واحلياة  المل  تن�رس  وا�سبحت 
ال�سري  والدها  غياب  يف 
وجنحت  متيزت  التي  نهوند 
العامة  الثانوية  امتحانات  يف 
لرت�سل ر�سالة ،  ان وجود والدها 
ت�ست�سلم  بجعلها  لن  ال�رس  يف 
�سعب  لننا  وتياأ�ص  وحتبط 
مفعم باحلياة والطاقة والبداع 
والحتالل  املعوقات  كل  رغم 
قبل  الرهابيه..  وجراءاته 
جدد  ب�سفراء  عمر  يزرق  ايام 
وال�سعادة  �سفراء لالمل  للحرية 

على  ر�سمت  التي  والب�سمة 
وزوجته  ورفقائه  عمر  حميا 
ممتما�سكه  �سابره  ظلت  التي 
التحايا  لها  تتوجه  زوجه  قويه 
حممد  اجلديد  ال�سفري  ،ياأتي 
ا�سماء  هند  وال�سفريه  �رسيف 
ابو  عمر  ال�سري  والدة  لوالد 
ومل  رحل  الذي  والده  ال�رسيف 
قبل  يودعه  ان  عمر  ي�ستطيع 
من  احلرية  ،�سفراء  الرحيل 
داخل ال�سجون يخرجون رف�سا 
الذي  الذي  لل�سجان  وحتديا 
لنا ،يخرجون رغم  يريد املوت 
القمعية  وا�ساليبهم  اجراءاتهم 
من  يولد  ال�سري  خنفر  ،عمر 
جديد ي�رسخ من �سجنه وقهره 
من �سحراء �سجن النقب مرددا 
ابيات وكلمات ال�ساعر التون�سى 
التي   ، ال�سابي  القا�سم  ابي 
"اذا  قلب  ظهر  عن  نحفظها 
فال  احلياة  اراد  يوما  ال�سعب 
القدر"هكذا  ي�ستجيب  ان  بد 
و�سعب  فل�سطني  ا�رسى  هم 
فل�سطني احلر الأبى ،  فل�سطني 
اهلها  قلوب  �سكنت  التي 
من  قاطبة  الر�ص  و�سعوب 
م�رسقها اىل مغربها ، فل�سطني 
التي نبذل يف �سبيل حريتها كل 
جميل ، هم ا�رسى فل�سطني من 
للحياة  يهتفون  زنازينهم  داخل 
ال�سهيوين  املحتل  ويرف�سون 
�سوف  وطنهم  وان  لزوال  وانه 

يتحرر وهم �سيتحرورن قريبا
وزوجتك  ولإ�رستك  لك  مبارك 
للحرية  اجلديدان  ال�سفران 

حممد وهند
وهنيا لنهوند التي بقيت وحيده 
طوال 17عاما بال اخوة ورفقاء 

تلعب معهم وتلهو

الحتالل  قّوات  اعتقلت 
من  مواطناً   )14( الإ�رسائيلي 
حلم،  وبيت  القد�ص  حمافظتي 
نادي  واأو�سح  اليوم.  فجر 
اأن الحتالل  الفل�سطيني  الأ�سري 
بلدة  اعتقل ثمانية مواطنني من 
بينهم  من  القد�ص،  يف  العي�سوية 
 12( نا�رس  جراح  عماد  الطفل 
من:  كل  اإىل  بالإ�سافة  عاماً(، 
حممد اأمين عبيد، حممد عدنان 
مهند  عبيد،  اأنور  �سامر  عبيد، 

نا�رس،  علي  حممد  عبيد،  اأنور 
اأجمد  و�ساكر  م�سطفى  اأكرم 
اعتقال  على  عالوة  م�سطفى. 
ثالثة مواطنني من بلدة الرام يف 
القد�ص، وهم: حمزة رجبي، فرج 

ادري�ص وحممد ادري�ص.
من  مواطنني  ثالثة  اعتقل  فيما 
حمافظة بيت حلم، وهم: الطفل 
عاماً(،   14( خليفة  ماهر  اأحمد 
ماهر  واأحمد  خليفة  وقتيبة 

اخمي�ص.
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ابن  الهم�ص  عالء  الأ�سري  هو 
والقابع  ربيعاً,  واأربعون  اخلم�سة 
من  ويعد  رميون  �سجن  يف  حالياً 
ال�سعبة  املر�سية  احلالت  اأخطر 
املوجودة يف �سجون الحتالل التي 
عنه  والإفراج  عالجه  ت�ستوجب 
ل�سوء و�سعه ال�سحي املتفاقم, فاإن 
حاله كحال كل الأ�رسى يف �سجون 
الويالت  يعانون  الذين  الحتالل 
العن�رسية  الإدارة  �سيا�سات  من 
بامل�سكنات  عالجهم  تتعمد  التي 
�سليم  بت�سخي�ص  القيام  دون 
مع  امل�ستمرة  ومعاناتهم  حلالتهم 
للمر�ص  فري�سة  لرتكه  الأمرا�ص 
عامه  اأنهى  وقد  بج�سده,  يفتك 
التا�سع خلف الق�سبان ودخل عامه 
�سجون  يف  التوايل  على  العا�رس 
عيادات  بني  متنقاًل  الحتالل 
نتيجة  وامل�ست�سفيات  ال�سجون 
وكغريه  ال�سعب  ال�سحي  و�سعه 
اأ�سحاب  املر�سى  الأ�رسى  من 
يف  امل�ستع�سية  الطبية  امللفات 

�سجون الحتالل ال�رسائيلي, 
اإبراهيم  عالء   : املري�ص  الأ�سري 

علي الهم�ص "اأبو اإبراهيم"
تاريخ امليالد: 1974/11/28م

البلدة ال�سلية : يبنا
مكان الإقامة : خميم يبنا مبدينة 
رفح جنوب قطاع غزة على احلدود 

مع م�رس
واأب  متزوج   : الجتماعية  احلالة 
وبنت  اأولد  ثالثة  الأبناء  من  وله 

واحده اأ�سمها حال
تعليمه  تلقى  العلمي:  املوؤهل 
مدار�ص  يف  والإعدادي  البتدائي 
الالجئني  وت�سغيل  غوث  وكالة 
)الأونروا( يف مدينة  الفل�سطينيني 

غزة
تاريخ العتقال: 2009/01/24م 

الحتالل:  حماكم  بحقه  اأ�سدرت 
حكماً بال�سجن 29 عاماً

مقاومة   : اإليه  املوجه  التهمة 
جندي  خطف  وحماولة  الحتالل 
على  امل�سلح  والهجوم  �سهيوين 
بغزة  ال�سهيوين  الحتالل  قوات 
على  نفذت  لعمليات  والتخطيط 

وحدات للجي�ص ال�سهيوين.

مكان االعتقال: 
رميون 

ميعن  وظامل:  تع�سفي  اإجراء 
موا�سلة  يف  ال�سهيوين  الحتالل 
اإجرامه بحق الأ�سري عالء الهم�ص 
مبا  اأ�رسته  اأفراد  جميع  بحرمان 
زيارته  من  واأولده  زوجته  فيهم 

منذ ما يزيد عن عام ون�سف 
كيفية عملية اعتقال الأ�سري البطل 

: عالء الهم�ص
الهم�ص  الأ�سري عالء  تعر�ص  لقد 
"اأبو اإبراهيم" قبل عملية اختطافه 
غزة  قطاع  جنوب  رفح  مدينة  يف 
موؤملة  لإ�سابة  2004م  عام  يف 
الفقري  العمود  باأ�سفل  اأ�سابته 
غارة  جراء  �ساروخية  ب�سظايا 
مما  رفح  خميم  على  �سهيونية 
جعلته يعاين من هذه الإ�سابة التي 
م�ساكل  عدة  له  و�سببت  به  اأملت 
الغ�رسويف  كالنزلق  �سحية 
ال�سدر"الربو"والتهابات  ومر�ص 
رحلة  وبداأت  الع�سبي  القالون  يف 
مع  و�رساعه  وكفاحه  معاناته 
اختطافه  عملية  فور  املر�ص 
يد  على  2009م  الغام�سة1/24/ 
لالحتالل  اخلا�سة  القوات  قوات 
العدوان  اإبان  رفح  مدينة  �رسق 

قطاع  على  املو�سع  ال�سهيوين 
بتاريخ  ال�ستاء  ف�سل  يف  غزة 
2009/1/24م اأثناء حماولته تنفيذ 
�سهيوين  جندي  خطف  عملية 

�رسق حمافظة رفح.
الهم�ص  الأ�سري عالء  حيث خ�سع 
التحقيق  جولت  من  �سهور  لعدة 
ال�ساخنة واملتوا�سلة فاأذاق خاللها 
خمتلف اأ�سناف التعذيب اجل�سدي 
�سباط  اأيدي  على  والنف�سي 
اأقبية  يف  بيت"  "ال�سني  خمابرات 
ا�ستجوابه  مرحلة  اأثناء  التحقيق 
الهم�ص  عالء  الأ�سري  تعر�ص  كما 
القمعية  الإجراءات  من  ل�سل�سلة 
ا�ستخدمتها  القا�سية  التع�سفية 
لإذلله  الرببرية  ال�سجون  اإدارة 
خالل  من  �سوكته  وك�رس  وتركيعة 
زنازين  يف  انفرادي  ب�سكل  عزله 
بداية  يف  ا�سهر   6 من  لأكرث 

العتقال.
�سحته  على  �سلبي  تاأثري  لها  كان 
عالء  الأ�سري  تقدمي  مت  فقد 
الع�سكرية  املحكمة  اإىل  الهم�ص 
وحكمت  ال�سهيونية  ال�سبع  بئر  يف 
ت�سعة  ملدة  بال�سجن  عليه 
وع�رسون عاماً وح�سب ادعاء العام 
العديد  اإليه  ن�سب  فقد  ال�سهيوين 
خطف  حماولة  فمنها  التهم  من 
امل�سلح  والهجوم  �سهيوين  جندي 
ال�سهيوين  الحتالل  قوات  على 
نفذت  لعمليات  والتخطيط  بغزة 

على وحدات للجي�ص ال�سهيوين.

احلالة ال�صحية 
لالأ�صري املري�ض : عالء 

الهم�ض 

يكن  مل  الهم�ص  عالء  الأ�سري 

قبل  تذكر  اأمرا�ص  اأي  من  يعاين 
حالته  ولكن  اعتقاله,  عملية 
كبري  ب�سكل  تدهورت  ال�سحية 
وتفاقمت  اعتقاله,  �سنوات  خالل 
وعدم  بحياته  ال�ستهتار  ب�سبب 
له,  املنا�سب  العالج  تقدمي 
الغدة  يف  ورم  من  يعانى  حيث 
اجلهة  من  احلنجرة  يف  اللمفاوية 
ال�سل  مبر�ص  وم�ساب  اليمنى, 
بالرئتني,  حادة  واأزمة  الرئتني  يف 
وتقرح باملعدة يوؤدي خلروج الدم 
اإرادي  ل  وتبول  حادة,  والتهابات 
وعدم  بالقدمني  وت�سنج  دائم, 
القدرة على التحكم بالرباز واليدين 
والوجه وا�سطراب بالتنف�ص يوؤدي 
اأنه  كما  اإغماء,  بحالت  لإ�سابته 
وقد  الروؤية,  م�ساكل يف  من  يعاين 
"الرملة"  �سجن  عيادة  اىل  نقل 

�سوى  له  يقدم  ول  مرة  من  اكرث 
الهم�ص  والأ�سري  "امل�سكنات, 
م�سفى  يف  طويلة  فرتة  اأم�سى 
امل�ستمرة  حاجته  ب�سبب  الرملة 
وذلك  الطبية  الفحو�سات  لإجراء 
تعر�سه جللطة دماغية حادة  بعد 
وقد  كان  بحياته,  تودى  ان  كادت 
لثالثة  الطعام  عن  اإ�رساباً  خا�ص 
اأيام يف �سهر دي�سمرب من العام2015 
له  منا�سب  عالج  تقدمي  اأجل  من 
ووقف ال�ستهتار بحياته, وتوا�سل 
�سيا�ستها  ال�سجون  م�سلحة  اإدارة 
منها  حماولة  يف  بحقه  العن�رسية 
لقتله ب�سيا�سة الإعدام البطيء دون 
اأي �سجة اأو متابعة ل اإعالمية ول 

ق�سائية.
من على �سطور مقايل اأوجه ندائي 
والهيئات  املوؤ�س�سات  كافة  اإىل 

ال�سحة  منظمة  وخا�سة  الدولية 
العاملية ومنظمة اأطباء بال حدود 
حياة  لإنقاذ  العاجل  بالتدخل 
الأ�سري عالء الهم�ص لالإفراج عنه 
خارج  له  الالزم  العالج  لتقدمي 
بكوكبة  يلتحق  اأن  قبل  ال�سجون 
الأ�سرية  الوطنية  احلركة  �سهداء 
يف اأي حلظة نتيجة الإهمال الطبي 
اإدارة  قبل  من  بحياته  وال�ستهتار 
اإطالق  الحتالل  ورف�ص  ال�سجون 

�رساحه مبكرا ل�سوء و�سعه.
لأ�رسانا  احلرية  كل  احلرية 

واأ�سرياتنا املاجدات
للمر�سى  العاجل  وال�سفاء 
ال�رسطان  باأمرا�ص  امل�سابني 
الكلوي  والف�سل  والرئتني  والقلب 
الفتاكة  الأمرا�ص  من  وغريها 

بالإن�سان.

نلقى ال�صوء فى هذا املقال على اخطر حاالت االأ�صرى امل�صابني بال�صرطان واأمرا�ض القلب وال�صلل الن�صفي والف�صل الكلوي والرئتني، والكبد، 
واالأورام والربو واأمرا�ض اأخرى..األخ، يف �صجون االحتالل االإ�صرائيلي والذين يواجهون املوت البطيء وجميعهم يعانون من ظروف �صحية 

واعتقاليه بالغة ال�صوء وال�صعوبة، ويعترب من ابرز االأ�صرى الفل�صطينيني امل�صابني مبر�ض ال�صل املنت�صر يف كافة اأنحاء ج�صده، باالإ�صافة 
اإىل عجز يف عينيه الي�صرى، عالوًة على اأورام يف احلنجرة والقف�ض ال�صدري وحالته ال�صحية حرجة للغاية نتيجة �صيا�صة االإهمال الطبي 

وا�صتهتار اإدارة م�صلحة ال�صجون بحياته. 
بقلم : �صامي اإبراهيم فودة

االأ�سري عالء الهم�ص ي�سارع املوت يف �سجون االحتالل

اأفادت هيئة �سوؤون الأ�رسى واملحررين 
�سباح اليوم, اأن الأ�سري منري عبد اجلليل 
بلدة  من  عاماً(   22( العبد  اجلبار  عبد 
�رسع  قد  اهلل,  رام  مدينة  �سمال  كوبر 
تاريخ  منذ  الطعام  عن  مفتوح  با�رساب 
لعتقاله  رف�ساً   وذلك   ,2019/7/22
فور  اأنه  الهيئة  واأو�سحت  الإداري. 

املفتوح  ا�رسابه  العبد  الأ�سري  اعالن 
زنازين  اإىل  زجه  جرى  الطعام  عن 
"عوفر",  مبعتقل  النفرادي  العزل 
بحقه  عقوبات  فر�ص  اإىل  بال�سافة 
متثلت بحرمانه من زيارة ذويه وحرمانه 
قوات  وكانت  �سهر.  ملدة  الكانتينا  من 
الحتالل قد اعتقلت الأ�سري منري بتاريخ 

لالعتقال  حتويله  وجرى   2019/2/18
�سدر  وموؤخراً  التاريخ,  بذات  الداري 
علماً  بحقه,  جديد  اداري  اعتقال  اأمر 
باأن هذا العتقال الثالث له حيث جرى 
وهو   ,2017 عام  خالل  �سابقاً  اعتقاله 
عملية  منفذ  العبد  عمر  الأ�سري  �سقيق 
لأربعة  بال�سجن  واملحكوم  "حلمي�ص" 

موؤبدات والقابع حالياً يف معتقل "نفحة" 
. كما وان�سم كال الأ�سريين حمزة عواد 
من بلدة كوبر وح�سان عواد من حمافظة 
اخلليل اإىل معركة الأمعاء اخلاوية بذات 
الأ�رسى  عدد  يرتفع  وبذلك  التاريخ, 
على  احتجاجاً  الطعام  عن  امل�رسبني 
وذكرت   .10 اإىل  الإداري  اعتقالهم 

الأ�رسى امل�رسبني حالياً هي  اأن  الهيئة 
حذيفة  الأ�سريين  اأ�سماوؤهم:  التالية 
 30( علي  وا�سماعيل  عاماً(   28( حلبية 
عاماً( وكالهما من بلدة اأبو دي�ص ق�ساء 
عكر  اأبو  حممد  والأ�رسى  القد�ص,  
 21( احل�سنات  وم�سطفى  عاماً(,   24(
من  وجميعهم  الزغاري  وح�سن  عاماً(, 

بيت حلم,  الدهي�سة يف حمافظة  خميم 
والأ�سري اأحمد غنام )42 عاماً( من بلدة 
�سلطان  والأ�سري  اخلليل,  ق�ساء  دورا 
اخللوف )38 عاماً( من بلدة برقني ق�ساء 
جنني, بال�سافة اإىل الأ�رسى منري العبد, 
وثالثتهم  عواد  وح�سان  عواد,  وحمزة 

يقبعون حالياً يف عزل "عوفر".  

بان�صمامه يرتفع عدد االأ�صرى امل�صربني عن الطعام اإىل 10

االأ�سري منري العبد ي�سرع يف ا�سراب مفتوح عن الطعام رف�سًا العتقاله االداري

الثالثاء 30   جويلية  2019  املوافـق  ل26 ذو القعدة   1440هـ 11



ق.ر

وقال كلوب يف ت�رصيحات �أبرزتها 
»للمرة  �إيكو«:  »ليفربول  �صحيفة 
�أبطال  دوري  نهائي  منذ  �لأوىل 
من   %99 لدينا  �صيكون  �أوروبا، 
ماين  �صاديو  فقط  غًد�،  �لالعبني 
جديد،  و�صع  �إنه  عنا،  �لغائب  هو 
�أمر  لعبني،  ل�صتة  نفتقد  لكننا 
فقد�ن  على  �عتدنا  لقد  غريب، 

لعبني خالل �ملرحلة �لتح�صريية، 
وهذ� يحدث من وقت لَخر«.

و�أ�صاف »لقد �أعددنا �جلميع بقدر 
�لإمكان، علينا �أن نقاتل مع بد�ية 
و�لأمر  منلك،  ما  بكل  �ملو�صم 
�أر�دو  �إذ�  �خل�صوم  �أن  هو  �جليد 
ف�صيعتقدون  �لَن،  فريقنا  حتليل 
�صنكون  لكننا  �صهاًل،  �لأمر  �أن 

حيو�ًنا خمتلًفا �لأ�صبوع �ملقبل«.
ومو�جهة  لل�صفر  ليفربول  وي�صتعد 
جنيف  يف  �لفرن�صي،  ليون 

�ملقبل،  �لأربعاء  يوم  �ل�صوي�رصية، 
قبل مو�جهة �ل�صيتي يوم �لأحد.

ونابي  »�صاكريي  كلوب  وتابع 
هم  و�حدة،  ح�صة  تدربو�  كيتا 
لكنهم  �إدنربة،  يف  معنا  هنا  لي�صو� 
يتمكنو�  �أن  ناأمل  غًد�،  �صياأتون 
�لدقائق  لبع�ض  �مل�صاركة  من 
خم�صة  لدينا  �لأربعاء،  مبار�ة  يف 
�صيعودون  لعبني  �صتة  �أ�صل  من 

للتدريبات وهو عدد جيد«.

ليفربول �سيكون »حيو�ًنا خمتلًفا« �أمام مان�س�سرت �سيتييورغن كلوب
�أكد يورغن كلوب �ملدير �لفني لليفربول، �أن فريقه �صيبذل ق�صارى جهده عندما 
يو�جه مان�ص�صرت �صيتي، �لأحد �ملقبل، على لقب بطولة �لدرع �خلريية وتعر�ض 

�لريدز لهزمية ثقيلة �أمام نابويل �لإيطايل، بثالثة �أهد�ف دون مقابل، يف حت�صري�ت 
�لفريق �لأحمر قبل �نطالق �ملو�صم �جلديد.

»�أرو�ح بيل �ل�سبعة« 
ورغبات فالفريدي على 

�أغلفة �ل�سحف �لإ�سبانية
�لإ�صبانية  �ل�صحف  �صلطت 
�لإثنني،  �أم�ض  �صباح  �ل�صادرة 
رحيل  تعقيد  على  �ل�صوء 
مدريد  ريال  من  بيل  غاريث 
ورغبات  �ل�صيني،  �لدوري  �إىل 
�ملدير  فالفريدي  �إرن�صتو 
وعنونت  لرب�صلونة  �لفني 
ب�صبعة  »بيل  »ماركا«:  �صحيفة 

�أرو�ح«.
�ل�صني  �إىل  »رحيله  و�أ�صافت: 
توقف يف �لوقت �حلايل، وريال 
ب�صكل  تركه  يريد  ل  مدريد 
جماين و�لوقت ينفذ مع �إغالق 
�ل�صني«وتابعت:  يف  �ل�صوق 
زيد�ن  �رصح:  �لالعب  »وكيل 
ل يحب بيل، ول توجد عالقة 
�صحيفة  بينهما«وخرجت 
بعنو�ن:  ديبورتيفو«  »موندو 

»�أ�صبوع متحرك«.
يريد  »بر�صلونة  و�أ�صافت: 
كاأ�ض  قبل  �مللفات  بع�ض  غلق 
�إىل  �ل�صفر  وقبل  جامرب، 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
بيع  ملف  على  تعمل  و�لإد�رة 
و�لتعاقد  ور�فينيا  مالكوم 
�أي�رص«وتابعت:  ظهري  مع 
ب�صبب  بالغ�صب  ي�صعر  »نيمار 
من  رحيله  عملية  تقدم  عدم 
و�لعودة  �صان جريمان،  باري�ض 
�ل�صفحة  بر�صلونة«وعلى  �إىل 
»�صبورت«:  ل�صحيفة  �لرئي�صية 
ي�صغط«و�أ�صافت:  »فالفريدي 
يريد  �ملدرب  »�لتعاقد�ت: 
ومهاجم  �لآن  �أي�رص  ظهري 
يتعقد  فريبو  وخيار  بديل، 

ونيمار هو �لهدف �لو��صح«.

نيمار ي�سعر بالتوتر 
من برودة �لأو�ساع بني 

بر�سلونة وباري�س

�إ�صباين،  تقرير �صحفي  ك�صف 
لدى  �لتوتر  حالة  �زدياد  عن 
�صيلفا،  د�  نيمار  �لرب�زيلي 
جريمان  �صان  باري�ض  جنم 

�لفرن�صي.
»موندو  �صحيفة  وذكرت 
ي�صعر  نيمار  �أن  ديبورتيفو«، 
عدم  ظل  يف  خا�صة  بالتوتر 
�لنادي  مع  لتفاق  �لتو�صل 
رحيله  على  �لفرن�صي 
بر�صلونة  ل�صفوف  و�لن�صمام 
جريمان  �صان  �أن  و�أ�صافت 
فيما  �لالعب،  بيع  يريد  ل 
مبا  بر�صلونة  نادي  يلتزم 
�صياأخذ  باأنه  م�صبًقا،  �أعلنه 
�لنادي  �إذ� قرر  لالأمام  خطوة 
يف  نيمار  و�صع  �لفرن�صي 
�إىل  ولفتت  �لنتقالت  �صوق 
�صم  يف  يرغب  �لبلوجر�نا  �أن 
نيمار من خالل �قرت�ح �صفقة 
خاللها  من  ينتقل  مقاي�صة، 
�إىل  بر�صلونة  لعبي  بع�ض 
�لنادي  �أن  �إىل  باري�ض، م�صري� 
دفع  يف  يرغب  ل  �لكتالوين 

يورو و�حد.

�سقيق ديبال يحدد طلباته ملان�س�سرت يونايتد

�إيفرتون يقتحم قائمة �لر�غبني يف �سم جنم بر�سلونة

باولو  �لأرجنتيني  م�صتقبل  يظل 
معلًقا  يوفنتو�ض،  جنم  ديبال، 
خالل �ملريكاتو �ل�صيفي �جلاري، 
كان  �إذ�  ما  معرفته  عدم  ظل  يف 
�ل�صيدة  �صفوف  د�خل  �صيبقى 

�لعجوز من عدمه.
�أن  �إىل  �صحفية  تقارير  وت�صري 
يوفنتو�ض،  يف  �لبقاء  يود  ديبال 
�إىل  رحيله  يرغب يف  ناديه  �أن  �إل 
من  كجزء  يونايتد،  مان�ص�صرت 
لوكاكو،  روميلو  �ن�صمام  �صفقة 

�إىل  �حلمر،  �ل�صياطني  مهاجم 
�صحيفة  وقالت  �لبيانكونريي 
ماريانو،  �إن  �لربيطانية،  »�صن« 
�صقيق ووكيل �أعمال ديبال، �أجرى 
يونايتد،  مان�ص�صرت  مع  حمادثات 
�لالعب  �نتقال  �صفقة  حول 
�أن  و�أ�صافت  �لإجنليزي  للفريق 
تكلف  قد  ديبال،  �ن�صمام  �صفقة 
 72 من  �أكرث  يونايتد  مان�ص�صرت 
م�صرية  �إ�صرتليني،  جنيه  مليون 
باحل�صول  يطالب  �لالعب  �أن  �إىل 

 175 بقيمة  �أ�صبوعي  ر�تب  على 
نف�ض  وهو  �إ�صرتليني،  جنيه  �ألف 
لوكاكو  عليه  يح�صل  �لذي  �لأجر 

يف �أولدتر�فورد.
على  كبرية  معاناة  ديبال  وو�جه 
خا�صة  �ملن�رصم،  �ملو�صم  مد�ر 
كري�صتيانو  �لربتغايل  و�صول  بعد 
حتى  للبيانكونريي،  رونالدو 
مع  �صد�مات  يف  �لالعب  دخل 
ما�صيميليانو  �ل�صابق  �لفني  مديره 

�أليغري.

�لإ�صباين،  بر�صلونة  لعب  �قرتب 
�لفريق  �صفوف  عن  �لرحيل  من 
�لنتقالت  فرتة  خالل  �لكتالوين، 
�صحيفة  وذكرت  �حلالية  �ل�صيفية 
�لرب�زيلي  �أن  ديبورتيفو«،  »موندو 
جناح  �أوليفري�،  دي  مالكوم 
بر�صلونة، قد يكون �أحد �ملغادرين 
�ل�صيف،  هذ�  �لبار�صا  ل�صفوف 

�أنطو�ن  مع  �لتعاقد  بعد  خا�صة 
نيمار  ��صتعادة  و�أنباء  جريزمان، 
بر�صلونة  �أن  و�أ�صافت  �صيلفا  د� 
يورو،  مليون  بـ50  مالكوم  يُقيم 
�ل�صيف  يف  �لنادي  ��صرت�ه  بعدما 
قيمتها  بلغت  �صفقة  يف  �ملا�صي 
�ل�صحيفة  ولفتت  يورو  مليون   41
دخل  �لإجنليزي  �إيفرتون  �أن  �إىل 

�ل�صفقة، حيث يرغب يف  بقوة يف 
رفقة  و�فق  بعدما  �لالعب،  �صم 
على  �لأملاين،  دورمتوند  بورو�صيا 

�لقيمة �ملطلوبة من بر�صلونة.
ا،  �أي�صً �آر�صنال  نادي  باأن  وختمت 
وي�صتعد  مالكوم،  ل�صم  ي�صعى 

لتقدمي عر�صه ل�صم �لالعب.

ناٍد �أملاين يتحرك لإعادة 
ريبريي للبوند�سليجا

�لأملاين  �لدوري  �أندية  �أحد  بد�أ 
�إعادة  �أجل  من  �لتحرك  يف 
ريبريي،  فر�نك  �لفرن�صي  �لنجم 
�إىل  �ل�صابق،  ميونخ  بايرن  لعب 
�لالعب  جديد  من  �لبوند�صليجا 
 36 �لعمر  من  �لبالغ  �ملخ�رصم، 
بنهاية  �لبايرن  عن  رحل  عاًما، 
نهاية  فور  �ملن�رصم  �ملو�صم 
 12 د�مت  رحلة  لينهي  تعاقده، 
�أرينا  �أليانز  ملعب  د�خل  عاًما 
�لأملانية  »بيلد«  �صحيفة  وك�صفت 
�آينرت�خت  نادي  حترك  عن 
بعدما  ريبريي،  نحو  فر�نكفورت 
تو��صل مع وكيل �لالعب، ملعرفة 
مدى رغبته يف �للعب �صمن �صفوف 
�إىل  �ل�صحيفة  و�أ�صارت  �لفريق 
فر�نكفورت،  من  �ملقدم  �لعر�ض 

و�لذي ت�صمن �لتعاقد مع �لالعب 
ملدة مو�صم و�حد فقط.

منح  فر�نكفورت  ��صرتط  كما 
ريبريي ر�تبًا يتعلق مبردوده وعدد 
لعدم  نظًر�  �لفريق،  م�صاركاته مع 
 15 �لبالغ  ر�تبه  دفع  على  قدرته 
يتقا�صاه  كان  و�لذي  يورو،  مليون 

من �لنادي �لبافاري.
وبد�أ ريبريي يف �لتدرب منفرًد� يف 
�لأيام �لأخرية، من �أجل �ل�صتعد�د 
من �لناحية �لبدنية خلو�ض جتربة 
وجهته  رغم عدم حتديد  جديدة، 
�صحفية  تقارير  وكانت  �لآن  حتى 
ريبريي  بتلقي  موؤخًر�  �أفادت  قد 
�لفرن�صي  موناكو  من  عر�صني 
لكنه  �لرب�زيلي،  وفالمنجو 

رف�صهما لأ�صباب خمتلفة.

ثالثية نابويل وم�سري لوكاكو 
يف قلب �ل�سحف �لإيطالية

�ل�صادرة  ركزت �ل�صحف �لإيطالية 
فوز  على  �لإثنني،  �أم�ض  �صباح 
نابويل على ليفربول بثالثة �أهد�ف 
�لذي  �ملبهر  و�مل�صتوى  نظيفة، 
جنم  �إن�صيني،  لورينزو  عليه  ظهر 
نابويل. وعنونت �صحيفة »لجازيتا 
يبحث  »�إنرت  �صبورت«:  ديللو 
 ..9 رقم  مهاجم  عن  يائ�ض  ب�صكل 
�جتماع  �ليوم  �أحد:  ل  �أو  دجيكو 
��صتعد�د  على  ماروتا  روما،  مع 
ل�صم  �لطاولة  على  �إيكاردي  لو�صع 
لوكاكو  »�إذ� ذهب  دجيكو«و�أ�صافت 
�صيكون  كافاين  فاإن  يوفنتو�ض،  �إىل 
�لهدف �ملقبل لإنرت: عر�ض لثالث 
يورو«.  ماليني   9 ور�تب  �صنو�ت 
بعد  نابويل،  يلهم  »�إن�صيني  وتابعت 
�لفوز على ليفربول بثالثية نظيفة، 
ولورينزو �إن�صيني ر�ئع«فيما عنونت 

�صبورت«:  ديللو  »كوريري  �صحيفة 
»نابويل ر�ئع، �أعطى در�ًصا لكلوب، 
�لأزوري  وي�صجل..  ي�صحر  �إن�صيني 
لورينزو  بثالثية:  ليفربول  يهزم 
مترير�ت  ويقدم  ي�صجل  �إن�صيني 

حا�صمة مليليك و�أمني يون�ض«. 
يف  �صبورت«  »توتو  �صحيفة  وقالت 
�أيام!  �صبعة  يف  »لوكاكو  عنو�نها: 
 8 يوم  �صيغلق  �لإجنليزي  �ل�صوق 
�أغ�صط�ض ومان�ص�صرت يونايتد يريد 
حتديد بيع روميلو لتمويل عمليات 
�أخرى.. يوفنتو�ض يف �ل�رص�ع  نقل 
بف�صل �حتمالية �ملبادلة مع ديبال، 

ا«. لكن �إنرت لن ي�صت�صلم �أي�صً
هزم  نابويل،  »عر�ض  و�أ�صافت 
ودي  بثالثية،  �لإجنليزي  ليفربول 
يعد  �لنادي  رئي�ض  لورينتي�ض 

بانقالب«.
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كان  »ال�س�ؤال  �سعد  واأ�ساف 
اجلزائر  جاهزية  ب�ساأن  ب�سيطا 
ل�ست�سافة كاأ�س الأمم، وبالن�سبة 
م�س�ؤويل  اأي  اأو  الريا�سة  ل�زير 
الإجابة  �ستك�ن  جزائري 
من  بدل  يق�سد  مل  ولكن  نعم، 
الكامريون، فاجلزائر بطل كاأ�س 
تدعم  الأخرية  الن�سخة  الأمم يف 
اإقامة بط�لة 2021 يف الكامريون، 

تلك الدولة ال�سقيقة، و�سنقدم لها 
كل الدعم وامل�ساندة«.

رئي�س  مب�مب�  �سيدو  �رصح  كما 
الحتاد الكامريوين عرب املحطة 
مثل  �سدمت  »لقد  قائال  ذاتها، 
الكثريين، وا�ستف�رصت عن حقيقة 
ما قاله وزير الريا�سة اجلزائري، 
مت  ت�رصيحاته  اأن  وتاأكدت 
»نتعامل  مب�مب�  حتريفها«و�سدد 

مع الأمر بكل هدوء، وبال �سك.. 
ت�ست�سيف  �س�ف  الكامريون 
كما ه�  بعد عامني،  الأمم  كاأ�س 

خمطط له«.
يف  �سحفية  تقارير  ونقلت 
ل�زير  ت�رصيحات  الكامريون 
اجلزائري  والريا�سة  ال�سباب 
يق�ل  برناوي،  الروؤوف  عبد 
لكرة  الأفريقي  الحتاد  اإن  فيها 

اجلزائر  طالب  »كاف«  القدم 
بال�ستعداد ل�ست�سافة امل�نديال 
من  البط�لة  �سحب  حال  القاري 

الكامريون.
�سحب  الأفريقي  الحتاد  وكان 
من  اجلاري  العام  بط�لة  تنظيم 

م�رص  اإىل  واأ�سندها  الكامريون، 
بال�سيف  تقام  ن�سخة  اأول  يف 

ومب�ساركة 24 منتخبا.

اجلزائر تو�ضح حقيقة �ضعيها ل�ضت�ضافة كاأ�س الأمم 2021حول ت�ضريحات وزير الريا�ضة عبد الروؤوف برناوي
ح�ضم م�ضوؤولو االحتاد اجلزائري لكرة القدم حقيقة اجلدل املثار حول ت�ضريحات 

وزير الريا�ضة عبد الروؤوف برناوي، ب�ضاأن �ضعي البالد ال�ضت�ضافة الن�ضخة 
املقبلة لكاأ�س اأمم اأفريقيا 2021 بدال من الكامريون و�ضرح حممد �ضعد ال�ضكرتري 
العام لالحتاد اجلزائري عرب اإذاعة �ضي اآر تي يف الكامريونية »لقد انده�ضت من 
حتريف ت�ضريحات وزير الريا�ضة اجلزائري لدى و�ضائل االإعالم يف الكامريون، 

ب�ضاأن �ضعينا ال�ضت�ضافة كاأ�س االأمم 2021«.

وزير  برناوي  الروؤوف  عبد  ك�سف 
والريا�سة اجلزائري، عن  ال�سباب 
بلما�سي  جمال  رحيل  اإمكانية 
اجلزائر  ملنتخب  الفني  املدير 

املنتخب  تت�يج  عقب  خا�سة 
بلقب بط�لة كاأ�س الأمم الأفريقية 

.2019
جريدة  لـ  ت�رصيحات  يف  واأكد 

كل  اأن  اجلزائرية،   « الهداف   «
ل  �سائعات  جمرد  هي  يثار  ما 
م�سددا  ال�سحة،  من  لها  اأ�سا�س 
ووطني  رائع  مدرب  بلما�سي  اأن 
ول ميكن التخلي عنه واأ�ساف اأنه 
بلما�سي  لرحيل  نية  اأي  ي�جد  ل 
تت�يج  عقب  خا�سة  املنتخب  عن 
بط�لة  بلقب  اجلزائري  املنتخب 
منتخب  وت�ج   2019 اأفريقيا  اأمم 
الأمم  بط�لة  كاأ�س  بـ  اجلزائر 
اأمام  الف�ز  عقب   2019 الأفريقية 
ال�سنغال يف نهائي البط�لة بهدف 
عن  الكا�س  غابت  حيث  نظيف 

اجلزائر منذ 29 عاما.

وزير الريا�ضة 

رحيل بلما�ضي جمرد �ضائعات

الع�يف  �سامل  املدرب  ا�ستاأنف 
بعدما  وهران  جمعية  مع  العمل 
مغادرة  يف  �سابق  وقت  يف  فكر 
الرابطة  يف  النا�سط  النادي  هذا 
الثانية لكرة  القدم لكنه يت�قع له 

»م��سما �سعبا للغاية«.
 : ال�سدد  هذا  يف  الع�يف  و�رصح 
يرتب�س  الذي  الفريق  اإىل  »عدت 
يكن  مل  حيث  ب�هران،  حاليا 
الأوقات  تركه يف هذه  مبقدوري 
ال�سعبة التي مير بها«وكان التقني 
ال�هراين قد ا�ستلم املقاليد الفنية 
للجمعية يف اجل�لت الأخرية من 

من  متكن  حيث  الفارط  امل��سم 
قيادتها للبقاء يف الرابطة الثانية 
النزول  من  كثريا  اقرتبت  بعدما 
الأزمة  لكن  اله�اة،  ق�سم  اإىل 
املالية التي مير بها النادي دفعته 

للتفكري يف املغادرة.
و اعترب نف�س املتحدث باأن هذه 
اأبناء  م�ستقبل  ترهن  قد  الأزمة 
الرابطة  يف  اجلديدة«  »املدينة 
الثانية بعدما غادر عدد كبري من 
الالعبني الت�سكيلة ال�هرانية فيما 
اإل  التعاقد  يف  الإدارة  تنجح  مل 
الآن  مع لعب واحد جديد حلد 

فريقه  باأن  املدرب  اعرتف  كما 
التح�سريات  يف  جدا  متاأخر 
ينطلق يف  الذي  اجلديد  للم��سم 
ما  املقبل،  اأوت  �سهر  منت�سف 
خالل  و�سعيته  تعقيد  من  يزيد 
اأنه  و  �سيما  الر�سمية،  املناف�سة 
�سي�سعب كثريا عليه تدارك هذا 

التاأخر.
�سباق  يف  اأي�سا  دخل  اأنه  وتابع 
لعبني  عن  بحثا  الزمن  �سد 
جدد لتدعيم ت�سكيلته مع اقرتاب 
ال�سيفية،  التح�يالت  �س�ق  غلق 
العث�ر  ب�سع�بة  اإدراكه  رغم 
الإمكانيات  ذات  العنا�رص  على 
ظل  يف  �سيما  بها  املعرتف 
افتقار النادي لالإمكانيات املالية 
التعاقدات  بهذه  للقيام  الالزمة 
التي  املالية  الأزمة  عن  وف�سال 
ال�هراين  النادي  اأركان  ت�رصب 
اأي�سا  يت�اجد  الأخري  فاإن  الثاين، 
بدون رئي�س يف ظل تاأخر انعقاد 
للم�ساهمني  العامة  اجلمعية 
يخلف  جديد  رئي�س  لنتخاب 
من  امل�ستقيل  امل�رو  حممد 

من�سبه منذ عدة اأ�سهر.

جمعية وهران 

املدرب العويف ي�ضتاأنف العمل ويتوقع 
�ضاقا"لفريقه "مو�ضما 

ال�ساعات  يف  اأنباء  ترددت 
تقدمي  عن  املا�سية،  القليلة 
برئا�سة  ال�سباب،  نادي  اإدارة 
ر�سمياً  عر�ساً  البلطان  خالد 
عدلن  اجلزائري  مع  للتعاقد 
ن�تنجهام  فريق  قدي�رة، حم�ر 
ف�ر�ست الإجنليزي، خالل فرتة 

النتقالت ال�سيفية احلالية.
اأباع�د،  عبدالرحمن  وكان 
نفى  الريا�سي،  الإعالمي 
فهد  برئا�سة  الهالل  مفاو�سات 
بن نافل مع قدي�رة، م��سحاً اأن 
الالعب اجلزائري تلقى عر�سني 

اآخرين اأحدهما �سع�دي  وكتب 
الر�سمي  ح�سابه  على  اأباع�د 
عرب م�قع “ت�يرت” قائاًل: ““ل 
نادي  من  مفاو�سات  اأي  ي�جد 
اجلزائري  املح�ر  مع  الهالل 
ميلك  الالعب  قدي�رة،  عدلن 
ال�سباب  نادي  من  ا  عر�سً

ال�سع�دي والك�يت الك�يتي”.
ل ي�جد اأي مفاو�سات من نادي 
اجلزائري  املح�ر  مع  الهالل 
الالعب   .. قدي�رة  عدلن 
ال�سباب  نادي  من  ا  عر�سً ميلك 

ال�سع�دي و الك�يت الك�يتي ..

نادي  داخل  من  م�سدر  واأكد 
نادي  اإدارة  اهتمام  ال�سباب 
على  باحل�س�ل  “اللي�ث” 
“مريكات�”  يف  قدي�رة  ت�قيع 
ق�ة  تعزيز  اأجل  من  ال�سيف، 
بداية  قبل  الفريق  و�سط  خط 
واأو�سح  اجلديد  امل��سم 
اأن  ت�رصيحاته  يف  امل�سدر 
ال�سباب  م�س�ؤويل  مفاو�سات 
املح�ر  ل�سم  م�ستمرة  مازالت 
عدم  اإىل  م�سرياً  اجلزائري، 
ت��سل الطرفني اإىل اتفاق حتى 
�ساحب  قدي�رة  وان�سم  الآن 
ن�تنجهام  ل�سف�ف  عاماً  الـ33 
ف�ر�ست، يف يناير 2018، قادماً 
الإجنليزي،  ميدلزبرة  من 
ويرتبط بعقٍد ميتد حتى ج�ان 

2020 املقبل.
مع  اجلزائري  املح�ر  و�سارك 
فريقه الإجنليزي يف 28 مباراة 
امل��سم  يف  امل�سابقات  بجميع 
�سجل   ،2019-2018 الأخري 

خاللهم هدفني و�سنع مثلهما

حقيقة عر�س ال�ضباب ال�ضعودي 
ل�ضم اجلزائري قديورة

الفرن�سي  املدرب  قلل 
“كري�ستيان غ�رك�ف” من قيمة 
اإفريقيا  اأمم  ف�ز اخل�رص بكاأ�س 
2019 واأكد اأن “ال�سنغال” اأف�سل 
وقال  ال�سمراء  القارة  يف  فريق 
ت�رصيحاته:  يف  “غ�رك�ف” 
اإفريقيا  كاأ�س  لنهائي  “ال��س�ل 
ن�سيان  عليهم  اجناز،  ذاته  بحد 

اخل�سارة اأمام اجلزائر”.
ال�سنغايل  “املنتخب  واأ�ساف: 
عك�س  النهائية  املباراة  خ�رص 
تيار املباراة، لكن هذا املنتخب 
امل�ؤهالت  من  بالكثري  يزخر 

والإمكانيات”.
املنتخب  اأمام  “لعبت  وتابع: 

مدربا  كنت  ملا  ال�سنغايل 
وجنحت  اجلزائري  للمنتخب 
اأن  متيقنا  كنت  لكني  الف�ز  يف 
مميزا  جيال  متلك  ال�سنغال 
كالمه:  وختم  الالعبني”.  من 

اأف�سل  تك�ن  قد  “ال�سنغال 
لأنها  اإفريقيا  يف  منتخب 
الإمكانيات  من  الكثري  متلك 
ولديها  الت�سكيلة  وامل�ؤهالت يف 

مدرب مميز”.

املدرب الفرن�ضي “كري�ضتيان غوركوف”

منتخب "ال�ضنغال" اأف�ضل 
فريق يف اإفريقيا !



اآخر تطورات �سوق انتقاالت ميالن !
الأخبار  اأهم  ن�ستعر�ض  و�سوف  امليالن  اإنتقالت  �سوق  باحلديث عن  الإيطالية  ال�سحف  قامت 

اخلا�سة بالفريق اللومباردي.
_ املفاو�سات بني ميالن وليل متقدمة جداً من اأجل الربتغايل لياو الذي اأعطى موافقته لالإنتقال 

اإيل امليالن مقابل 30 مليون يورو.
_ دوراتي وافق على الإن�سمام اإىل ميالن

_ ميالن تو�سل لإتفاق مع ولفرهامبتون على اإنتقال كوتروين بـ 25 مليون يورو
_ �سو�سو ورودريجيز يف طريقهما للخروج من ميالن .. هناك روما من اأجل الإ�سباين ، وهناك 

اأندية اأملانية من اأجل �سم ريكاردو رودريجيز .
_دانيلي روجاين والذي �سيخرج من يوفنتو�ض هذا ال�سيف هو هدف مليالن وروما .

_ميالن مهتم ب�سم الدينماركي كري�ستيان اإيريك�سني من نادي توتنهام الإجنليزي
_ املفاو�سات بني ميالن واأتلتيكو مدريد من اأجل كوريا معقدة جداً

_جنوى عر�ض على لوكا�ض بيليا عقد حتى 2020 مع خيار التمديد ل�سنة اأخرى
_ بعد �سم كوتروين وبقيادة خورجي مينديز .. ولفرهامبتون مهتم اأي�ساً ب�سم املهاجم الربتغايل 

اأندري �سيلفا من ميالن .

اآخر اأخبار �سوق انتقاالت 
بر�سلونة بالتف�سيل !

بر�سلونة  اإنتقالت  �سوق  ب�ساأن  الأخبار  من  وا�سعة  م�ساحات  الكتالونية  الإعالم  و�سائل  اأفردت 
و�سوف نتناولها بالتف�سيل.

�سان جريمان،  باري�ض  عن  رحيله  عملية  تقدم يف  هناك  لي�ض  لأن  ع�سبية  واكرث  اكرث  نيمار   _
والذهاب اإىل البار�سا.

_ نيمار لن يلعب مع باري�ض �سان جريمان حتى 11 اغ�سط�ض موعد انطالق الدوري الفرن�سي هذا 
يف حال بقي مع ناديه الباري�سي ومل ينتقل لنادي اآخر.

_ فالفريدي يريد ظهري اي�رس يف اقرب وقت
_ رافينيا يريد البار�سا بيعه لأف�سل �سعر يف حال وافق الالعب على النادي الذي �سيدفع اأكرث

_ بر�سلونة ياأمل يف اغالق مو�سوع الظهري الي�رس هذا ال�سبوع…. البار�سا لن يدفع فوق 20 
مليون يورو لتعزيز هذا املركز.

_بر�سلونة يفكر يف جتديد وحت�سني عقد �سيميدو
_ راكيتيت�ض ميكن اأن يغادر قبل اإغالق ال�سوق الجنليزي

_ بر�سلونة يريد 45 مليون يورو يف بيع مالكوم

ملاذا رف�ض ريال مدريد التعاقد 
مع حممد �سالح؟

قامت جملة الديفين�سا �سنرتال املدريدية بن�رس 
ال�سبب الذي دفع ريال مدريد الأ�سباين لتجاهل 
ليفربول  هجوم  جنم  �سالح  حممد  مع  التعاقد 
ريال  اإدارة  داخل  من  خرجت  الأ�سوات  بع�ض 
مدريد بالتعاقد مع �سالح ولكن فلورنتينو برييز 
رف�ض ذلك من اأجل توفري الأموال لالعب اأهم  
اأهم  مبابي  كيليان  مع  التعاقد  اإن  يرى  برييز 
اإن زيدان  اأ�سغر �سنا كما  واإنه  للريال خ�سو�سا 
يريد التعاقد مع مبابي الذي يراه اأف�سل فنيا .     

بر�سلونة ال ميانع رحيل راكتيت�ض 
يف تلك احلالة .!

بينما مل  الإجنليزية  ال�سحافة  الواردة يف  التقارير  تفيد  لليونايتد ح�سبما  حلًما  راكتيت�ض  لزال 
يتبقى �سوى 11 يوًما على غلق باب النتقالت يف غنجلرتا حال رغب اليونايتد يف احل�سول على 
ال�سفقة  هذا ومل يغلق بر�سلونة الباب ب�سورة نهائية يف م�ساألة رحيل لعبه حيث لن توجد لديه 

م�سكلة حال ُوجد عر�ض يتيح له احل�سول على 50 مليون يورو فاأكرث .

الإيطايل،  ميالن  فريق  يوا�سل 
ماركو  قيادة  حتت  حت�سرياته 
الفني  املدير  جيامباولو، 
ا�ستعداًدا  للفريق،  اجلديد 

للمو�سم اجلديد. 
املباراة  يف  ميالن  و�سقط 
بايرن  اأمام  الأوىل  التح�سريية 
ميونخ بهدف نظيف، كما �سقط 
بنفيكا  اأمام  الثانية  مباراته  يف 
الربتغايل بنف�ض النتيجة ول�سك 
عليها  يظهر  التي  احلالة  اأن 
تقلق  �سنوات،  عدة  منذ  ميالن 
الفريق  ف�سل  ظل  يف  جماهريه 
الذهبي  للمربع  الدخول  يف 
للكالت�سيو ومن ثم التاأهل لدوري 

اأبطال اأوروبا.

مدرب جديد

الإيطايل جينارو جاتوزو،  ف�سل 
مليالن،  ال�سابق  الفني  املدير 
املربع  نحو  الفريق  قيادة  يف 
اأنهى  بعدما  للكالت�سيو،  الذهبي 
املركز  يف  املن�رسم  املو�سم 
اخلام�ض، ليف�سل بالتاأهل لدوري 
اأبطال اأوروبا، ويتاأهل للم�سابقة 
»الدوري  اأوروبا  يف  الثانية 
يف  الف�سل  وعقب  الأوروبي«. 
املوؤهلة  املراكز  اأحد  اقتنا�ض 
ميالن  قرر  الأبطال،  لدوري 

اإقالة جاتوزو من تدريب الفريق، 
وتعيني ماركو جيامباولو، مدرب 
الرو�سونريي  ليقود  �سامبدوريا، 
يف املو�سم اجلديد قرار ميالن 
بتعيني جيامباولو، جاء رغبة من 
مبدرب  ال�ستعانة  يف  النادي 
بالدوري  عديدة  خربات  لديه 
اأ�رسف  واأنه  ل�سيما  الإيطايل، 
العديد من الأندية  على تدريب 
مباراة   270 وخا�ض  الإيطالية، 

بالدوري الإيطايل. 

نق�ص دفاعي

جيامباولو،  اأمام  و�سيكون 
التي  التحديات  من  العديد 
الفرتة  اجتيازها يف  ينبغي عليه 
ميالن  لإعادة  متهيًدا  احلالية، 
اإيطاليا  يف  الطبيعية  ملكانته 
باأوىل  جيامباولو  وا�سطدم 
العقبات يف الفريق، بعدما وجد 
معاناة ونق�ض عددي يف اخلط 
اأحد  لت�سبح  مليالن،  اخللفي 
اأبرز العقبات يف طريق املدرب 
مع  اجلديدة  مهمته  يف  اجلديد 

الرو�سونريي. 
قلبي  �سوى  ميالن  ميتلك  ول 
األي�سيو  وهم  فقط  دفاع 
مو�ساكيو،  وماتيو  رومانيويل 
النادي  اإدارة  �سمحت  فيما 

زاباتا،  كري�ستيان  برحيل 
�سفقة  يف  جلنوى  ان�سم  الذي 
برحيل  �سمحت  كما  جمانية، 
�سيميت�ض  �ستيفان  الت�سيكي 
الكرواتي  �سبليت  هايدوك  اإىل 
ماتيا  اإ�سابة  من  ميالن  ويعاين 
للفريق  ان�سم  الذي  كالدارا، 
ال�سيف  قادًما من يوفنتو�ض يف 
املا�سي، اإل اأنه مل يخ�ض �سوى 
3 مباريات فقط طوال املو�سم 
 200 دقائق  مبجموع  املن�رسم، 
لإ�ساباته  نظًرا  فقط،  دقيقة 
باإ�سابة  انتهت  والتي  املتعددة 
ال�سليبي،  الرباط  يف  بتمزق 
عن  بقليلة  لي�ست  فرتة  �ستبعده 
من  ميالن  يعاين  كما  امل�ساركة 
الظهري  هرينانديز،  ثيو  اإ�سابة 
ال�سيف  خالل  املن�سم  الأي�رس 
ريال  من  قادًما  للفريق  احلايل 

لإ�سابة  تعر�ض  بعدما  مدريد، 
لثالثة  ت�سل  لفرتة  �ستبعده 

اأ�سابيع
حل م�ؤقت!

اأن  اإىل  �سحفية  تقارير  وت�سري 
تدعيم  اأعتاب  على  بات  ميالن 
�سفوفه ب�سفقة دفاعية برازيلية 
حيث  احلالية،  الفرتة  خالل 
ليو  ل�سم  الرو�سونريي  ي�سعى 
فالمنجو  دفاع  قلب  دوارتي، 
الربازيلي  ورغم احلل  الربازيلي 
اأن  اإل  ميالن،  اأمام  الوارد 
الرو�سونريي بحاجة اإىل التعاقد 
مع لعبني ذو خربة، ل�سيما واأن 
يكون  قد  دوارتي  مع  التعاقد 
حمفوًفا باملخاطر، نظًرا ل�سغر 
�سنه وعدم خو�سه جتربة اللعب 

بالدوريات الأوروبية من قبل.

يوما ما اأكد ادريانو غالياين املدير الريا�سي 
 100 �رسف  اإذا  اأنه  ميالن  لنادي  ال�سابق 
مليون يورو على �سم لعبني جدد يف �سوق 
من  يتمكن  �سوف  فاإنه  ال�سيفية  النتقالت 

ال�سيطرة بالكامل على اأوروبا.
 303 اأنفق  احلايل  ال�سيف  يف  مدريد  ريال 
هازارد  ايدين  �سم  خالل  من  يورو  مليون 
ورودريغو غو�ض 45  يورو  مليون  بقيمة 100 
يورو  مليون   50 ميليتاو  واإيدير  يورو  مليون 
وفريلند ميندي 48 مليون يورو كما ينتظر 
دفع 180 مليون يورو اآخرى على و�سول بول 
مليار  ن�سف  قرابة  انفاق  يعني  مما  بوغبا 
يورو على ال�سفقات، 500 مليون يورو �سوف 
فريق  انت�سال  اأجل  من  ال�سيف  هذا  تنفق 
زين الدين زيدان من كبوته لكن النتيجة كما 
هي :«فريق هزيل �سعيف مهلهل غري قادر 
تتمثل  الكربى  الأزمة  الكبار«.  مقارعة  على 
يورو  اأنفق قرابة 200 مليون  يف كون زيدان 
على لعبني ل ينوي ا�رساكهم ب�سفة اأ�سا�سية 
فالكل يعلم اأن لوكا يوفيت�ض هو بديال لبنزمية 
يف ح�سابات زيزو واأن ميندي اأقل قيمة فنية 
ا�سبيلية  ل�سفوف  رحل  الذي  ريجيلون  من 
ملدة مو�سم على �سبيل الإعارة واأن مار�سيلو 
هو من �سيلعب يف اجلانب الأي�رس يف املو�سم 
الفرن�سي  اإ�سابات  بجانب  هذا  املقبل 
ال�رسبي  الفخذ.  يف  واملتكررة  املزمنة 
للم�ستقبل  يوفيت�ض رمبا يكون موهبة جيدة 

رائعة  دياز  ماريانو  موهبة  اأن  املوؤكد  لكن 
فر�سة  ي�ستحق  كان  توما�ض  دي  راوؤول  واأن 

حقيقية يف �سفوف ريال مدريد.
جاء  الذي  ميليتاو  على  ينطبق  نف�سه  الأمر 
�سريخيو  للثنائي  البدلء  دكة  على  للجلو�ض 

رامو�ض ورفائيل فاران.
�سوق  مدريد يف  ريال  ف�سل  على  مثال  اأكرب 
جونيور  ب�سم  ارتبط  النادي  اأن  النتقالت 
فريبو من �سفوف بيتي�ض يف ال�ستاء املا�سي 
العقد  ك�رس  قيمة  يورو  مليون   50 بدفع 
ارتبط  عندما  احلايل  ال�سيف  يف  بينما 
الكتالوين  النادي  دفع  لرب�سلونة  بالن�سمام 
بيتي�ض  ياأمل  بينما  ل�سمه  يورو  مليون   20
ن�سف  اأي  يورو  مليون   25 مقابل  بيعه  يف 
نف�سه  الأمر  مدريد!.  ريال  من  طلب  ما 
يف  فريق  يوجد  فال  ميندي  على  ينطبق 
العامل كان �سيدفع قرابة 50 مليون يورو من 
م�ساكله  الإ�سابات  كثري  فرن�سي  اأجل ظهري 
الدفاعية ل تتوقف، كيف تدفع هذا املبلغ 
يف ميندي؟ ماذا لو تعاقدت مع روبريت�سون 
اإدارة  من ليفربول كف �سوف تنفق حينها؟. 
يورو  مليون   200 قرابة  اأنفقت  مدريد  ريال 
زيزو  ت�سكيلة  يف  لهم  مكان  ل  لعبني  ل�سم 
يف  غو�ض  رورديغو  م�ساركة  ينتظر  حيث 
الكا�ستيا باملو�سم املقبل. وبالتحول للتعاقد 
مع بول بوغبا مقابل 180 مليون يورو بينما 
اأف�سل  وهو  بيك  دي  فان  �سم  فكرة  هناك 

يتعدى  لن  و�سعره  الفرن�سي  من  فنيا  قيمة 
التفاو�ض  ا�ستطعت  اإذا  يورو  مليون   50
واملوؤكد  اأم�سرتدام  اأياك�ض  مع  جيد  ب�سكل 
اأن فرينكي دي يونغ الذي ان�سم للكامب نو 
اأف�سل  يورو  مليون   75 مقابل  ال�سيف  هذا 
من بوغبا فنيا واأ�سغر �سنا واأكرث جودة من 
حيث منح الفريق التوازن يف الو�سط ونف�ض 
ميلينكوفيت�ض  �سريغي  على  ينطبق  احلال 
�سيندم  الذي  ندومبيلي  وتانغي  �سافيت�ض 
لتوتنهام هذا  ين�سم  تركه  ريال مدريد على 
نادي  اأ�سبح  مدريد  ريال  اأخريا..  ال�سيف. 
توافر  دون  من  ولكن  �سخمة  اأموال  ميتلك 
�سفنية  قيادة  على  القادرين  الأ�سخا�ض 
وطموحات  اأحالم  لتحقيق  بذكاء  النادي 
ع�ساق النادي يف ال�سيطرة اأوروبيا من جديد 

يف ال�سنوات املقبلة.

زيدان يف ورطة..توفرت االأموال و غابت احلكمة
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فريق ميالن االإيطايل يعاين و هذا هو ال�سبب
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اأ.د. عبد الكاظم العبودي

ا�ستخدام  التجارب  تلك  يف  لوحظ 
وتطبيقاته  العلمي  »البحث  اأ�ساليب 
اكرث  اإخ�ساع  خالل  من  التجريبية«  
وعلى  التجربة،  لنف�س  معتقل  من 
نف�س امل�ستح�رض، وذلك بهدف قيا�س 
والأدوية  امل�ستح�رضات  تلك  فاعلية 
من  معتقلني يف ظروف خمتلفة،  على 
والو�سع  والبنية  واجلن�س  ال�سن  ناحية 
الغاية  بح�سب  وطبعا  العام،  ال�سحي 
امل�ستح�رض  اأو  الدواء  لها  اعد  التي 

الطبي املعني.
وغربية  اأجنبية  جمالت  ك�سفت  كما 
التجارب  تلك  اأغلب  اأن   ( عن  النقاب 
الدوريات  اأ�رضى  على  عادة  تنفذ 
حكوماتهم  تكرتث  ل  الذين  )العرب( 
من  متابعة  عادة  يجدون  ول  لأمرهم، 
،كذلك  احلقوقية  املوؤ�س�سات  قبل 
زيارتهم  وذووهم  اأهلهم  ي�ستطيع  ل 
والطالع على ما يحل بهم اأثناء فرتات 
�رضية  ي�سمن  اأمر  وهو  اعتقالهم، 
اإ�رضائيل  اإيقاع  وعدم  التجارب،  تلك 
مثل  ان  خا�سة،  العامل؛  اأمام  حرج  يف 
اجلرائم  من  تعد  املمار�سات  تلك 
الأخالقية التي تثري الكثري من ال�سجة 
واملالحقات القانونية حول امل�سئولني 
بانتهاك  مبا�رضة  تتعلق  كونها  عنها؛ 
املبا�رض  والعتداء  الإن�سان،  حقوق 

على حياة الأ�رضى.
النقاب  الدويل  الت�سامن  تقرير  ك�سف 
اأمي    « الكني�ست  ع�سو  اإن    ( عن 
ليفتات« رئي�سة �سعبة الأدوية يف وزارة 
�سابق  وقت  النقاب يف  ك�سفت  ال�سحة 
عدد  يف   %15 بن�سبة  زيادة  عن  كذلك 
ال�سحة  وزارة  متنحها  التي  الت�ساريح 
الطبيني  للمهنيني  �سنويا  »الإ�رضائيلية« 
والعلماء والأطباء الإ�رضائيليني لإجراء 
الفل�سطينيني  املعتقلني  على  التجارب 
يف  الإ�رضائيلية  ال�سجون  يف  والعرب 
بتو�سع  منها  ر�سمي  واإقرار  اعرتاف 

اجلرمية وتزايد عدد املعر�سني لها(.
عن  احلديث  من  التخوف  وي�سود 
العتقالية  للحالت  مذهلة  اأرقام 
داخل  الختبارات  لتلك  تتعر�س  التي 
الكبري  الت�ساعف  مع  خا�سة  ال�سجون 
لأعداد الأ�رضى واملعتقلني يف ال�سجون 
»الإ�رضائيلية« خالل انتفا�سة الأق�سى، 
وزيادة ال�سغط عليهم وممار�سة اأق�سى 
بحقهم،  والإرهاب  التع�سف  اأ�سكال 
املوؤ�س�سات  مراقبة  ي�سعف  ما  وهو 
بل  لأو�ساعهم؛  ومتابعتها  احلقوقية 

يلغيها ب�سكل كامل خا�سة مع قمع كل 
ال�سالح،  بقوة  اأ�سرية  احتجاج  حركة 
قبل  من  ا�ستعداد  اأي  اإبداء  ودون 
اإدارات ال�سجون للتفاو�س مع الأ�رضى 
وا�ستي�ساح اأ�سباب غ�سبهم ومطالبهم.

كثرية  اأ�سئلة  املمار�سات  تلك  وتثري 
حول  كربى  ا�ستفهام  عالمات  وتطرح 
موقع القانون يف »اإ�رضائيل« التي تدعي 
مراعاة حقوق الإن�سان، كما اإنها تظهر 
وب�سورة وا�سحة مقدار العن�رضية التي 

يحياها الكيان ال�سهيوين ب�سكل عام .
اإىل  الق�سية  تلك  عودة  اأثارت  وقد 
يف  وكثرية  كبرية  تخوفات  ال�سطح 
وذويهم  الفل�سطينيني  الأ�رضى  �سفوف 
، اإذ باتت الكثري من الأ�رض الفل�سطينية 
وو�سعهم  اأبنائها  م�ستقبل  تخ�سى على 
ال�سحي داخل املعتقالت الإ�رضائيلية. 
الآن،  التخوف  اإن    ( التقرير:  وقال 
ونق�س  الطبي  الإهمال  اإىل  يرجع  ل 
التغذية و�سعف الرعاية  الأدوية و�سوء 
الطبية املالئمة حلالت الأ�رضى، رغم 
اأهمية هذا، واإمنا اإىل تق�سري الأجهزة 
دور  ممار�سة  يف  الإ�رضائيلية  الطبية 
مع  يتنافى  املوقف  وهذا  اأن�ساين، 
التي  الأ�سا�سية  الطب  اأخالقيات مهنة 
من  الهدف  كون  يف  اأ�سا�سا  تتلخ�س 
ر�سالة الطبيب هو اإنقاذ حياة املري�س 
وتخلي�سه من كل ما ميكن اأن يوؤثر يف 

و�سعه ال�سحي نف�سيا وج�سديا.
قدمته  الذي  اخلا�س  البحث  ويف 
الدويل[  الت�سامن  ]موؤ�س�سة 
فيه  خل�ست  املو�سوع  هذا  حول 
�سجون  يف  الإ�رضائيلي  الطبيب  دور 
واجبات  بثالثة  وتكليفه  الحتالل 
الطبية من  مهنته   واأخالقيات  تتنافى 
العرتافات  ل�سحب  ا�ستغالله  خالل 
يتلخ�س:  الأول  فالدور  املعتقل؛  من 
بحالة  خا�سة  ا�ستمارة  اإعداد  يف 
اللياقة  ]ا�ستمارة  ت�سمى  املعتقل 
بعد  الطبيب  فيه  يحدد   ، البدنية[ 
اإجراء الفحو�س الأولية نقاط ال�سعف 
باإبالغ  ويقوم  املعتقل،  لدى  اجل�سدي 
يف  ل�ستغاللها  عنها  التحقيق  جهاز 
على  واإرغامه  الأ�سري  على  ال�سغط 
العرتاف. والدور الثاين هو اإخفاء اآثار 
املعتقل  ج�سد  عن  والتنكيل  التعذيب 
زيارته  اأو  املحكمة  على  عر�سه  قبيل 
واإن�سانية.  حقوقية  موؤ�س�سات  قبل  من 
املعتقل  ابتزاز  فهو  الثالث:  الدور  اأما 
وا�ستخدام عيادة ال�سجن لربط العمالء 
مع اإدارة ال�سجون لنقل اأخبار املعتقلني 

اإليها من خالل تلك العيادات. 

عنت  والذي  خطورة  الأ�سد  الدور  اأما 
الت�سامن باحلديث عنه والتحذير منه 
الفل�سطينيني  الأ�رضى  ا�ستخدام  فهو 
اأدويتها  على  للتجارب  حقولً 

وم�ستح�رضاتها الطبية.
ل يح�سى عدد ال�سهادات والوثائق التي 
فل�سطينيون  و�سجناء  ا�رضي  قدمها 
لها،  تعر�سوا  م�سبوهة  حالت  حول 
اإىل  تعر�سهم  يف  ال�سك  اإىل  تن�سب 
حالت طبية ودوائية  تكون قد عر�ست 

�سحتهم اإىل التدهور، منها:
ال�سكايف  زهري  الأ�سري  حكاية   ◼
حيث  اخلليل،  مدينة  من  )28عاما( 
كامل  وهو يف  �سنوات  قبل  اعتقاله  مت 
بحقنه  املحققون  قام  وقد  �سحته، 
لت�ساقط  واأدت  مرة  لأول  يراها  باإبرة 
�سعر راأ�سه ووجهه بالكامل واىل الأبد. 
وهو نف�س ما حدث مع اإحدى الأ�سريات 
حيث  اخلليل  مدينة  من  الفل�سطينيات 
مبادة  حقنها  بعد  راأ�سها  �سعر  فقدت 

غريبة اأي�سا اأثناء التحقيق.

انتهاك خطري لإن�سانية الإن�سان

الب�رضية  الأج�ساد  ا�ستخدام  اإن 
لأغرا�س التجارب يعد جتاوزا وانتهاكا 
وانتهاكا  الإن�سان  لإن�سانية  خطريا 
التي  املتقدمة  الدول  ففي  لكرامته، 
الأبحاث  ت�ستخدم  القانون  ي�سودها 
يح�رضون  متطوعني  الطبية  العلمية 
ومنهم  واإرادتهم،  اختيارهم  مبح�س 
تلك  لإجراء  حم�س  اأن�ساين  بدافع 
اأع�ساء حيوية  اأو على  الأبحاث عليهم 
اإخ�ساع  يتم  اأن  اأما  اأج�سامهم،  من 
اعتداء  فهو  التجارب  لتلك  الأ�سري 
لكرامته  وامتهان  احلياة  حقه يف  على 

وانتهاك حلقوقه.  
باجل�سم  والعبث  التالعب  اأن  كما 
الب�رضي دون اخذ الحتياطات واأ�سباب 
من  �سكل  باأي  التحلي  دون  الوقاية 
وعلميا  )اأخالقيا  امل�سوؤولية  اأ�سكال 
مع  يتعار�س  ما  ا�سد  من  هي  ودينيا( 
ويتناق�س  كلها.  ال�سماوية  ال�رضائع 
املواثيق  كافة  مع  فا�سح  ب�سكل 
والأعراف والتفاقيات الدولية وخا�سة 
اتفاقية جنيف الرابعة يف مادتها الثالثة 
تو�سي  التي  الثاين  الباب  من  ع�رضة 
معاملة  احلرب  اأ�رضى  معاملة  )يجب 
ويحظر  الأوقات،  جميع  يف  اإن�سانية 
اأي فعل  الدولة احلاجزة  اأن ل تقرتف 
موت  ي�سبب  م�رضوع  غري  اإهمال  اأو 
ج�سيماً  انتهاكاً  ويعترب   ، لديها  اأ�سري 
لهذه التفاقية، وعلى الأخ�س ل يجوز 

تعري�س اأي اأ�سري حرب للت�سويه البدين 
اأي  من  العلمية  اأو  الطبية  التجارب  اأو 
نوع كان مما ل تربره املعاجلة الطبية 
لالأ�سري املعني اأو ل يكون يف م�سلحته 

. )
اأخذنا  اإذا    ( انه  التقرير  يف  وجاء 
التي  الآثار  طبيعة  العتبار  بعني 
ال�سجون  يف  الأ�رضى  ا�ستخدام  يرتكها 
على  للتجارب  حقولً  الإ�رضائيلية 
اغلبها  اأن  جند  الع�سوية  حالتهم 
يرتاوح ما بني ت�ساقط ال�سعر والإ�سابة 
واأع�ساء  الع�سالت  و�سمور  بالعقم 
اأن  على  تدل  موؤ�رضات  وكلها  اجل�سد 
الهورمونات  على  تتم  تلك  التجارب 
تتواجد  كيميائية  مواد  وهي  الب�رضية، 
دوراً  لتوؤدي  قليلة  بكميات  اجل�سم  يف 
يقود  تركيزها  يف  اختالل  واأي  فعالً 
يف�رض  ما  وهو  كارثية  نتائج  اإىل  حتما 
الإ�رضائيليني  الطبيني  املهنيني  رغبة 
اإذ  الغر�س؛  لهذا  الأ�رضى  با�ستخدام 
تخ�سع  اأن  يقبل  متطوع  يوجد  قلما 
الأدوية  لتجارب  ج�سده  هورمونات 
يف  احل�سا�سية  ل�سدة  وامل�ستح�رضات 

التعامل مع تلك الهورمونات(.

الأ�سرى الفل�سطينيون حقل 
جتارب �سركات الأدوية 

»الإ�سرائيلية«

فل�سطينية،  �سهادات  بح�سب 
واعرتافات اإ�رضائيلية عربية، ) تتعامل 
قوات الحتالل الإ�رضائيلي مع اجل�سد 
لتجاربها  »فاأًرا«  باعتباره  الفل�سطيني 
الفل�سطينية  الأرا�سي  اأما  الطبية، 
لتجارب  بالن�سبة لإ�رضائيل حقاًل  فهي 
على  له  والرتويج  الع�سكرية  اأ�سلحتها 
اأج�ساد الفل�سطينيني، خا�سة يف العقود 

الثالثة املا�سية(!.
»كولومبيا«  بجامعة  حما�رضة  يف 
الإ�رضائيلية  الباحثة  اأّقرت  الأمريكية 
اأ�ستاذة   ، كيفوركيان«  �سلهوب  »نادرة 
يف  الجتماعّي  والعمل  اجلرمية  علوم 
احلكومة  ب�سماح  العربية،  اجلامعة 
الأدوية  �رضكات  لكربى  الإ�رضائيلية 
طبية  جتارب  باإجراء  الإ�رضائيلية 
الفل�سطينيني  ال�سجناء  على  لالأدوية 
والعرب، بالإ�سافة اإىل حتويل الأرا�سي 
املحتلة التي ي�سكنها الفل�سطينيون اإىل 
الع�سكرية.  لالأ�سلحة  جتارب  حقول 
اإليها  تو�سلت  التي  اخلطرية  والنتائج 
نادرة كيفوركيان مل تكن جمرد اتهامات، 
واإمنا جاءت ح�سيلة بحث علمي اأجرته 
ا�ستخدام  واأكدت  ال�سدد،  هذا  يف 

اأداة  باعتبارهم  للفل�سطينيني  اإ�رضائيل 
لتجاربها الطبية والع�سكرية.

الفل�سطينية  الربوفي�سورة  ك�سفت  كما 
ة  »نادرة �سلهوب كيڤوركيان«، املحا�رضرِ
اأثناء  العربّية،  اجلامعة  يف  القانون  يف 
يف  كولومبيا  جامعة  يف  حما�رضتها 
�سلطات  اأن   ( اأ�سهر  قبل  نيويورك، 
باإ�سدار  تقوم  الإ�رضائيلي  الحتالل 
ت�ساريح ل�رضكات دوائية كربى لإجراء 
جتارب واختبارات �رضيرية على اأ�رضى 
�سلهوب  متكنت  وعرب(.  فل�سطينيني 
يف  به  �رضحت  ما  بح�سب  كيڤوركيان، 
حما�رضتها تلك، و�سابقاً يف حما�رضة 
املا�سي،  جانفي  اأم�سرتدام يف  لها يف 
من جمع بيانات توؤكد ذلك اأثناء قيامها 
اجلامعة  يف  البحثية  امل�ساريع  باأحد 
العربية  كان من اجلامعة  العربية. فما 
ما  اأن  فيه  تعلن  بياناً  اأ�سدرت  اأن  اإل 
ميّثل  ل  �سلهوب  الربوفي�سورة  به  اأتت 

اجلامعة ول تتبّنى اأياً منه.
نادرة  الربوفي�سورة  ت�رضيح  يُعّد  ل 
من  الأول  هذا،  كيڤوركيان،  �سلهوب 
نوعه يف هذا ال�سياق، اإذ �سبق اأن ك�سف 
وزير العلوم يف دولة الكيان ال�سهيوين، 
يف ت�سعينيات القرن املا�سي، عن َمنْح 
دوائية  ل�رضكات  ت�رضيح  األف  من  اأكرث 
لإجراء اختبارات لأدوية قيد التجريب 
على »ال�سجناء«. تلى ذلك كالٌم ن�رضته 
يف  اأحرونوت«   يديعوت   « �سحيفة 
الكني�ست  لرئي�سة   1997 عام  جويلية 
اآنذاك، » داليا ايتزيك« ، تثني فيه على 
هذه اخلطوة، م�سريًة اإىل اأن ما يعادل 
تاريخ  حتى  اأُجري  قد  اختبار   5000

ت�رضيحها. 
ال�سابق  الأ�سري  به  جاء  ما  بح�سب 
ال�سلطة  لدى  الأ�رضى  �سوؤون  وخبري 

فروانة،  النا�رض  عبد  الفل�سطينية، 
الكني�ست  اأقّر  فقد  نف�سه،  العام  يف 
ال�سحة  وزارة  �سات  خم�سّ يف  زيادة 
الإ�رضائيلية للطّب التجريبي، واأن ذلك 
ال�سجون  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  ميار�س 
ت�رضيحه  فروانة  وّثق  واملعتقالت. 
اأ�سري  اآلف  ثالثة  اإّن  اإذ  بالأرقام، 
العدد  من   %45 حوايل  اأي  فل�سطيني، 
الكلّي لالأ�رضى يف معتقالت »نفحة« و 
»رميون«  و«النقب«، يتعر�سون لتجارب 
تعر�س  عن  ف�ساًل  جماعية،  دوائية 
اخل�سو�س  وجه  على  النقب  معتقلي 
مقربة  على  وجودهم  نتيجة  لل�سموم 
من مفاعل دميونا. كذلك �رّضح فراونة 
بغطاء  تتم  املمار�سات  هذه  باأن   (
الإ�رضائيلية  ال�سحة  وزارة  من  قانوين 
متابعة  وال  بالإ�رضاف  تقوم  التي 
مدى  حول  العلمية  الدرا�سات  واإعداد 
واحلقن  لالأدوية  املعتقلني  ا�ستجابة 
واملواد الكيميائية التي يتعر�سون لها(، 
العاملّية  ال�سحة  منظمة  فروانة  ودعا 
هذا  يف  اإ�رضائيل  على  ال�سغط  اإىل 
ال�سحي  الو�سع  ومتابعة  اخل�سو�س 
اإجراء  خالل  من  املحررين  لالأ�رضى 
الآثار  ي  لتق�سّ دورّية  طبّية  فحو�سات 
املحتملة لأّي جتارب دوائّية و�رضيرّية 

جرى تطبيقها عليهم. 
بّثتها  التي  الت�رضيحات  تلك  اأثارت   
الإ�رضائيلي  الحتالل  جي�س  اإذاعة 
اعتربت  اإذ  اإ�رضائيلية؛  غ�سب  موجة 
وزير التعليم الإ�رضائيلي، نفتايل بينيت، 
ومعاداة  عار  و�سمة   ( نادرة  قالته  ما 
لل�سامية(، فيما حاولت اجلامعة العربية 
والتقليل  اأ�ستاذتها  نتائج  من  التن�سل 
من �ساأنها، باعتبارها )راأًيا �سخ�سًيا ل 

ميثل نهج اجلامعة(.

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�ش الأملاين النازي 

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

احللقة الثانية



اأفراح النب�ض الوطني

جتّدد التوافق وانهيار 
اإمرباطوريات "املال الفا�سد"

جزائر اليوم للفرح واالنت�شار. هذا باخت�شار م�شهدها وهذا اأملها 
االآتي القادم، لتجاوز �شنوات املحنة و التدمري االقت�شادي والت�شويه 

ال�شيا�شي... فعندما يبتعد اال�شتبداد وامل�شتبدون الظاملون عن االأمم 
�شيح�شر االزدهار والتطور والبناء، ويرتاجع االأمل ليتقدم االأمل.

د-وليد بوعديلة/ 
جامعة �شكيكدة

عندما يرتفع �شوت 
االأمل الوطني

اأحزاب  مقرتحات  اأن  يبدو 
فيها   ( الدميقراطي  البديل 
اال�شرتاكية،  القوى  جبهة 
الدميقراطي،  الوطني  التجمع 
�شغرية  واأحزاب  العمال،  حزب 
وطنيا(  م�شهورة  غري  اأخرى 
ال�شارع  نب�ض  عن  بهم  �شتبتعد 
اجلزائري، الأنها و�شعت �رشوطا 
م�شبقة للحوار مثل االإفراج عن 
الراأي من دون حتديد  م�شاجني 
للفرتة املق�شودة بحرب ال�شلطة 
�شد اأ�شحاب االآراء و القناعات 
الفكرية و ال�شيا�شية التي تعار�ض 
مواقف ال�شلطة، هل متتد الفرتة 
زمن  عند  تتوقف  اأم  للت�شعينات 
ومن  فقط؟؟  ال�شعبي  احلراك 
هي ال�شخ�شيات املعنية باإطالق 

�رشاحها؟؟
 واالأمر الغريب يف مواقف اأحزاب 
البديل الدميقراطي هو دخولها 
التيارات  بع�ض  مع  العداء  يف 
باالنتهازية  واتهامها  ال�شيا�شية 
ال�شلطة يف مرحلة حتتاج  ودعم 
لتحقيق  والتوافق  للمبادرات 
مكا�شب اأخرى للحراك ال�شعبي، 
يف ظل عدم الو�شول بعد للتغيري 

اجلذري للنظام ورموزه.
اجلزائر-  النقا�ض-يف  اأن  علما 

موؤخرا قد متحور حول االأ�شماء 
االأزمة،  حلل  للحوار  املقرتحة 
م�شداقية  ذات  اأ�شماء  وهي 
وكان  ومهنية،  �شيا�شية  ونظافة 
لتغيري  املدين  املنتدى  رئي�ض 
قائمة  باقرتاح  بادر  من  )هو 
التوافق  اأ�شماء معينة قد حتقق 
حولها( قد ذكر باأن احلوار يكون 
القرار،  �شانع  الأنه  اجلي�ض  مع 
االأ�شماء موافقتها  اأغلب  واأبدت 

لتحول امل�شوؤولية التاريخية.
طالب  الدكتور  قال  وهنا 
 23 يوم  بيان  -يف  االإبراهيمي  
جويلية-باأن القطيعة التي حدث 
احللول  تقبل  ال  فيفري   22 يف 
ال�شلطة  م�شعى  و«اأن  الرتقيعية، 
يكون  اأن  يجب  احلوار  الإطالق 
نابعا عن اإرادة �شيا�شية حقيقية 
الظرفية  االعتبارات  تتجاوز 
القوى  مطالب  وتلبي  االآنية 
الداعية  واالجتماعية  ال�شيا�شية 
ملمو�شة  اإجراءات  اتخاذ  اإىل 

م�شبقة لتهدئة الو�شع«.
الف�شاد  اأن  -يانا�ض-  نن�شى  وال 
نتيجة  هو  املفتوحة  وملفاته 
لكل ممار�شات الف�شاد ال�شيا�شي 
ال�شعب  وخداع  التزوير  ونظام 
جهة  من  الوطنية  بال�شعارات 
ونهب الوطن و االأر�ض وال�شعب 
على  لذلك  اأخرى؟؟  جهة  من 
باإجراءات  املبادرة  ال�شلطة 
الت�شييق  عدم  ،مثل  التهدئة 
التدخل  ،عدم  امل�شريات  على 
يف عمل العدالة وحما�رشة بقايا 
االعالم  ا�شتعمال  الع�شابة،عدم 
املعار�شني  لتخوين  العمومي 

جّدي  حتقيق  ملواقفها،فتح 
على  االأمن  تعّدي  حاالت  يف 
امل�شاركني يف امل�شريات وك�شف 

اأ�شباب ال�رشب ومن اأمر به...
ورحبت الرئا�شة مببادرة منتدى 
ا�شتعدادها  واأبدت  التغيري 
املقرتحة  االأ�شماء  لتكليف 
اعتربتها  و  احلوار،  بقيادة 
حل  �شبيل  يف  ايجابية  خطوة 
مقرتحات  مع  ومتا�شيا  االأزمة، 
ال�شخ�شيات  الأن  اجلي�ض،  قيادة 
تاريخية  املقرتحة ذات �رشعية 
ومقبولة  ومهنية  �شيا�شية  و 

�شعبيا.

نحن نتوّحد.. وفرن�شا 
تراقب

فرن�شا  حماوالت  نن�شى  وال 
م�شاحلا  عن  الدفاع  الر�شمية 
لنقل يف  اأو  الكثرية يف اجلزائر، 
احلياة  ويف  اجلزائرية  ال�شوق 
اجلزائرية،  املجتمعية  الثقافية 
وقد كتبنا مقاال �شابقا مو�شوما 
حتتل  دبابة..فرن�شا  بال   « ب 
من  للوم  وتعر�شنا  اجلزائر«، 
اجلراأة  على  االأ�شدقاء  بع�ض 
هو  لكن  العنوان،  يف  الزائدة 
الواقع يانا�ض؟؟        يقول الدكتور 
حممد الهادي احل�شني يف مقال 
»الفرن�شية داء اجلزائر« مايلي:« 
حتقيق  من  فرن�شا  منع  وما 
مكرها الكبار وهدفها اخل�شي�ض 
االنحالل  تاأبى  عرق  اأ�شالة  اإال 
تاأبى  عقيدة  و�شالبة  واالندماج 

االنك�شار، وهما اللذان اأجرباها 
االأدبار،  وتويل  االندحار  على 
ولكن فرن�شا ال ت�شرب على املكر 
اخل�شي�ض والكيد الرخي�ض، ولذا 
عندما اأجربها ال�شعب اجلزائري 
اأن تويل االدبار، فكرت يف  على 
ال�شتعماله  جحا  م�شمار  ترك 
ال�رشوق  احلاجة«)جريدة  وقت 
جويلية،�ض24(   »2 اليومي، 
اأحباب  جحا   مب�شمار  ويق�شد 
فرن�شا ورجالها واملدافعني عن 

م�شاحلها.
احلري�شة  املواقف  �شياق  ويف 
موقف  جاء  التوافق  على 
امل�شلمني  العلماء  جمعية 
بيان  يف  واأكدت  اجلزائريني، 
للو�شاطة  ا�شتعدادها  على  لها 
على  والتوافق  الروؤى  لتقريب 
لتحكيم  ودعت  موحدة   حلول 
من  للخروج  واحلوار  الد�شتور 
حلول  عن  البحث  االأزمة،عرب 
الروؤية  بني  جتمع  منهجية  وفق 
ال�شيا�شية وال�رشعية الد�شتورية. 
تكوين   - اجلمعية:  واقرتحت 
لالإ�رشاف  م�شتقلة  وطنية  هيئة 
وتنظيمها  االنتخابات  على 
حكومة  /-تكوين  ومراقبتها. 
الكفاءات،  من  وطنية  وحدة 
بغر�ض  الف�شاد  رموز  وا�شتبعاد 
ري�ض  النتخاب  التح�شري 

للجمهورية.

هذه اجلزائر...اليوم

الواقع  مالمح  بداأت  وهكذا 

م�شاهد  عرب  تت�شح  اجلزائري 
كثرية ن نذكر منها مايلي :

الداعمة  اجلي�ض  مواقف   -
يف  عنه)  واملدافعة  للحراك 
انتظار مواقف اأخرى �شعبية يف 

اإطار د�شتوري دائما(.
-جناحات كبرية ملفارز اجلي�ض 
م�شبوهة  حتركات  مراقبة  يف 
خطرية من اجلماعات االإرهابية 
والع�شابات اجلرمية املنظمة... 
و  االإرهابيني  على  والقب�ض 
املخابئ  وك�شف  املجرمني 

والذخائر واالأ�شلحة وغريها.
واأفكار  مبادرات  تالحق   -
وامل�شاحلة  واحلوار  التوافق 
خالفات  ظل  يف  ال�شيا�شية.لكن 
ثمة  ومن  املعار�شة،  اأحزاب 
واجلزائريون  اجلزائر  حتتاج 
و  الت�شويه  اأكرث وجتنب  للتفاعل 

التخوين.
املتهمني  جمع  -موا�شلة 
بالف�شاد عرب الوطن يف ال�شجون 
واملتابعات الق�شائية املختلفة، 
يف ق�شايا ف�شاد عديدة،بخا�شة 
وعائالتهم  والوالة  الوزراء 
وكلهم  واالأعمال،  املال  ورجال 
نتاج حتالف تاريخي �شيء و دنئ 
الأعداء ال�شعب والوطن واجلي�ض 
املافيا  و  الفا�شد  املال  وزمر 

ال�شيا�شية- املالية؟؟
املطبلة  االأحزاب  -حماوالت 
العودة  البوتفليقي  للنظام 
وبقاء  التبدد،  وعدم  والتجدد 
و  الف�شاد  رموز  من  الكثري 
الدولة  موؤ�ش�شات  يف  اخلراب 

العميقة؟؟

- عودة التفكري يف اآليات ت�شجيع 
الفر�شية  واإبعاد  العربية،  اللغة 
عن التعامل االإداري وعن الفتات 
التجارية  واملراكز  املحالت 
املطارات...وتعوي�شها  و 

باالإجنليزية.
بكل  اجلزائر  ال�شعب  -اأفراح 
الفريق  انت�شارات  مع  �رشائحه 
كاأ�ض  ونيل  القدم  لكرة  الوطني 
االأمة  كل  واجتماع  اإفريقيا، 
الوطني  النب�ض  مع هذا  العربية 
االأرا�شي  يف  وبخا�شة  اخلالد، 

الفل�شطينية .

يف االأخري

هذه  الكرمي  للقارئ  اأنقل   
الكلمات الوطنية املعرّبة للكاتب  
االأ�شتاذ املحرتم ح�شن خليفة:« 
هناك اإمكان ح�شاري �شخم لدى 
ميكن  كانوا  حيثما  اجلزائريني 
اأن يحقق املعجزات يف االإقالع 
احل�شاري ال�رشيع املوفق بعون 
اهلل. وهناك قدرات وثروات فوق 
وهناك  االأر�ض،  وحتت  االأر�ض 
جزائري  اإن�شان  كله  ذلك  قبل 
لوطنه،  ،حمب  ممتاز  كفء، 
مقتدر ،اأمني، ولو اجتمعت هذه 
العنا�رش كلها و�شنع  منها ن�شيج 
ال�شتطاعت  متميز  ح�شاري 
النه�شة  تنه�ض  اأن  اجلزائر 

املرجوة املرغوبة املنتظرة«.
 واللهم احفظ اجلزائر وامنحها 
ال�شلم و االأمن ووفق اأهلها للوفاء 

بعهود ال�شهداء.
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الواقع الرتبوي يف اجلزائر: ال ُي�سلح العطار ما اأف�سده الدهر
م�شغرة،  وموؤ�ش�شة  نواة  االأ�رشة 
اأكرب  موؤ�ش�شة  املجتمع  بينما 
واأكرث رحبا...اأما املدر�شة فهي 
م�شنع وُمركب �شخم يعمل على 
لها  التي  العقول  وعجن  �شناعة 
قابلية على العلم والتعلم...هكذا 
�رشح يل االأ�شتاذ املحرتم واخلبري 
هذه  لعزازي(  )جوادي  الرتبوي 
مناحي  يف  الثالث  املحطات  
الطول  وخطوط  العامة  احلياة 
والعر�ض عرب م�شارات ومراحل 
على  الرتبوية...ُم�رشا  الدورة 
هي  البيداغوجية  العوامل  اأن 
الفرد  ر�شكلة  يف  لي�ض  االأ�شا�ض 
االأ�شل  يف  هي  واإمنا  فقط    
خطوة  املرحلي  البناء  اأجل  من 
من  كثريا  اأن  واالأكيد  بخطوة. 

االأ�شتاذ  راأي  يوافقون  املتابعني 
من  هناك  املقابل  يف  بينما 
البيداغوجية  االآليات  باأن  يرون 
مادية  هياكل  جمرد  اإال  هي  ما 
ر�شالتها   ، نوافذها  ُم�رشعة 
اأن ت�شتقبل  االأوىل واالأخرية هي 
مراحله  بداية  يف  االإن�شان 
التعليمة واأن قوة التاأثري تاأتي من 
لو كان  االأ�رشة وال�شارع...فماذا 
لدينا واقعا تربويا حُمكما وفعاال  
وهياكل اأكرث ع�رشنة وتقنية ،يف 
ظل وجود اأ�رشة جزائرية ممزقة 
احلاالت  اإال  ي�شّدر  ال  و�شارع 
عليها؟ا  واملغ�شوب  النكرة 
املوازين  باأن  املوؤكد  االأكيد 
اأي  للثاين  الكفة  وتُرجح  تختل 
االجتماعية  والظروف  ال�شارع 

يرتبى  والتي  القا�شية  العائلية 
�شاحبة  فهي  الطفل..  بها 
وهي  وال�شيطرة  والقوة  القول 
قدراته  توجيه  يف  تتحكم  من 

وطاقاته
بينما الهياكل الرتبوية ماهي اإال 
مكمالت وحم�شنات....يف الدول 
املتقدمة هناك نوع من التوازن 
التاأثري  درجات  يف  والتقارب 
امليكانيزمات  تعمل  ..لذلك 
براحة  واملقررات  الرتبوية 
املوؤ�ش�شات  هذه  الأن  تامة.. 
البع�ض  بع�شها  وتعزز  تكّمل 
تباعد  نقاط  هناك  توجد  وال 
فاإن  املفيد  وباالخت�شار  بينها. 
خا�شة  واجلزائر  العربي  العامل 
الواقع  ا�شتقراء  حاولنا  ما  اإذا 

الرتبوي جند باأن رائحة االأزمات 
املوؤ�ش�شات.  كل  يف  موجودة 
يلوم  كان  العزازي  �شاحبي  واأن 
ال  كونها  البيداغوجية  النواحي 
بل  دقيقة  ب�شورة  عملها  تعمل 
هي تتماهى وترخي احلبل حتى 
و�شلنا اإىل ما و�شلنا اإليه )هناك 
املوؤ�ش�شات  داخل  علني  متّيع 
بني  وا�شح  و�رشخ  الرتبوية 
املدراء وامل�شاعدين الرتبويني. 
لذلك  الطواقم(  كل  بني  وكذا 
فهذه االأخرية عجزت عن ال�شري 
ال�شكة...بل حادت  فوق  احل�شن 
والدليل  املن�شودة.  ال�شبل  عن 
ن�شمعه  وما  ن�شهده  ما  هو 
هذه  من  �شادرة  م�شاكل  من 
غياب  نظري  الرتبوية.  االأو�شاط 

اللوائح  كافة  وتطبيق  ال�رشامة 
على  م�شجلة  اإال  تعد  مل  التي 
�شاحبنا  فاإن  وبالتايل  الورق؟ا 
ينفي التهمة عن االأ�رشة وال�شارع 
كان حجم  اأنه مهما  وهو ح�شبه 
املوؤ�ش�شة  فاإن  خطورتها 
بتقوميها  كفيلة  الرتبوية 
ال�شواب... اإىل جادة  واإرجاعها 
يرى  االأخرى  ال�شفة  يف  بينما 
هي  االأ�رشة  باأن  اآخر  فريق 
االأوىل  ال�شفحة   قل  اأو  االأ�شل  
.... الف�شول  متعدد  كتاب  من 
يكون  اأن  هو  واملبتغى  واملراد 
هنالك تكامل وتالحم بني جميع 
�شبق  التي  املوؤ�ش�شات  هذه 
ذكرها.حتى يت�شنى لنا اأن نحدد 
الداء  ،ت�شخي�ض  امل�شوؤوليات. 

اأينما حل وارحتل ولي�ض اأن نلقي 
ونتهمه  واحد  �شلة  يف  اجلميع 
يف  تقاع�ض  اأو  اأفرط  قد  باأنه 
اأداء دوره احل�شاري.وتلك اأمنية 
ع�شية على املنال...وحتتاج اإىل 
جهود كافة االأطراف والفعاليات.
،وعقول  �شخمة  اأموال  وتلزمها 
عدة تعمل ل�شنوات بهدوء ودون 
تطبيب  من  تتمكن  �شغط،حتى 
ما  ،واإ�شالح  تطبيبه  ميكن  ما 
ميكن اإ�شالحه.متى يحدث ذلك 
احلراك  نعمة  رمبا  ترى؟ا   يا 
مبراجعة  كفيلة  هذا  ال�شعبي 
اأمل من�شود  ذلك  كل �شيء .ويف 

وم�رشوع ؟ا.
بقلم ال�شاعر وال�شحفي 
اجلزائري جمال ن�شر اهلل
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يف العدد 44 من جملة »اللغة العربّية« ال�صادرة يف 2019

ر�صد العامل النحوي يف النظرية اخلليلية احلديثة لعبد الرحمان احلاج �صالح
�صدر حديثا عن املجل�س الأعلى للغة العربّية باجلزائر  العدد )44( من جملة »اللغة العربّية«  الف�صلية املحكمة التي تعنى بالق�صايا الثقافية والعلمية للغة 

العربية ولقد �صم هذا العدد اجلديد العديد من البحوث القيمة وموا�صيع هامة جدا  مع تطرقه ل�صخ�صيات جزائرية  وازنة �صاهمت يف اإثراء املكتبة اجلزائرية 
باأمهات الكتب  ، كما يحوز  هذا الإ�صدار اجلديد على ر�صيد معريف  ذو اأهمية بالغة لدى الباحثني اجلزائريني فهو عبارة  عن  مرجع  اأكادميي هام  ميكن  

للمهتمني  والطلبة واملخت�صني  من خمتلف املجالت الأدبية والنقدية وغريها  النطالق منه  بغية ال�صتفادة من املعلومات  املوجودة فيه بالغة  الأهمية  وهذا 
كله من اأجل امل�صاهمة  يف اإ�صباع العقول بالأفكار النرية واملفيدة لل�صالح العام .

حكيم مالك 

املمار�صة العرفانية يف الرتاث 
العربي

 ويف ذات ال�سياق فلقد مت التطرق 
لدرا�سات  الأول  املحور  يف 
تراثية   ولقد تناول ط د.  يو�سف  
ال�سوتية  الب�سمة  اأثر  بوقطو�سة 
اإ�رشاف  حتت  التجويد  علم  يف 
كما   ، خل�سني  ر�سوان  الدكتور 
تطرق الأ�ستاذ عبد الرحيم مزاري  
اإىل  التحليلية  الو�سفية  درا�سته  يف 
العامل النحوي يف النظرية اخلليلية 
الأ�ستاذة  �ساركت  ولقد    ، احلديثة 
املمار�سة  اإىل  �ستيح  �سليحة 
من  العربي  الرتاث  يف  العرفانية  
ال�ستقبال  ن�سق  اإىل  الإنتاج  ن�سق 
الدكتورة ميينة  �سلطت  ،  يف حني 
يف  ال�سوتي  املكون  على  رعا�ش 
القاهر  عبد  بني  النظم  نظرية 
اجلرجاين و�سياء الدين بن الأثري .

م�صروع املعجم التاريخي للغة 
العربية بني الكائن واملنتظر

 وت�سمن املحور الثاين من  جملة« 
لغوية  درا�سات  العربية«   اللغة 

الأليات  يف  واملتمثلة  حديثة  
�سياغة  يف  املعتمدة  اللغوية 
للدكتور  الل�سانية  امل�سطلحات 
عن  احلديث  ومت   ، تقابجي  �سالح 
الن�سي  والجتاه  الكالمي  احلدث 
التداويل من طرف كل من الأ�ستاذة 
الدكتورة  والأ�ستاذة  حمودي  ليندة 
ذهبية حمو احلاج ، وجند يف هذا 
يف  حديثا  ال�سادر  اجلديد  العدد 
كاهنة  الأ�ستاذة   م�ساركة   2019
حميوت مب�رشوع املعجم التاريخي 
للغة العربية   بني الكائن واملنتظر 
اأ�سماء  الأ�ستاذة  ركزت   ولقد    ،
عبداوي على دللة اجلملة العربية 
وو�سف  التقريري  الو�سف  بني 

التف�سري.

اإ�صكالية تدري�س النحو 
العربي

درا�سات  على  الرتكيز  مت   ولقد   
تعليمية يف املحور الثالث من  العدد 
44 من  املجلة الف�سلية املحكمة  
اأين مت تقدمي مقاربة تداولية  عن 
معطى  تفعيل   اأثر  اإبراز  طريق  
من  التعليمية   العملية  يف  املقام 
طرف  طالبة الدكتوراه بزا حورية 
الدكتور  الأ�ستاذ  اإ�رشاف  وحتت 

اإ�سكالية  ،  ومت طرح  اأحمد  وا�سح 
الطور  يف  العربي  النحو  تدري�ش 
الأول من املرحلة اجلامعية و التي 
تدخل �سمن درا�سة اإح�سائية لواقع 
والتي  العربية   النحو يف اجلامعة  
بولنوار  عمر  الطالب  ر�سدها 
عوين  الدكتور  الأ�ستاذ  واإ�رشاف 
الطالبة   و�ساركت   ، حممد  اأحمد 
مبقاربة  الزهرة   عدار  الباحثة 
توا�سلية عن تعليمية ن�ساط التعبري 
ال�سفوي يف املناهج املعاد كتابتها 
ملرحلة التعليم املتو�سط – ال�سنة 
الدكتور  وحتدث  منوذجا،  الثانية 
تدري�ش  مبداأ  عن  حممد  دهكو 
القراآن  �سوء  يف  بالعربية  العلوم 

الكرمي .

الأدب اجلزائري ومركزية 
ال�صتقبال امل�صرقي

الرابع  املحور  يف  احلديث  ومت   
والنقدية    الأدبية  الدرا�سات   عن 
حممد  الأ�ستاذ  تناول  ولقد   ،
ومركزية  اجلزائري  الأدب  قرا�ش 
 « رواية   ، امل�رشقي  ال�ستقبال 
اأمنوذجا  الأعرج  لوا�سيني  الأمري« 
فاطمة  الأ�ستاذة  وتطرقت     ،
والدكتورة  الربادي  اإبراهيم  �سالح 

لالنزياح  بخ�ش    طه  حممد  دلل 
العجائبي  ال�ساخر يف اأدب املنامات  
» املنام الكبري للوهراين اأمنوذجا« 
،  كما مت  التطرق للم�رشوع النقدي 
قبل  بورايو من  عند  عبد احلميد 
اإبراز  مع    ، ي�سو  حمزة  الأ�ستاذ 
رواية  يف  والتخييل  التاريخ  متاهي 
لوا�سيني  القد�ش  لأ�سباح  �سونانا 
.اأوريدة  /د  طرف  من  الأعرج 
الدكتور   قدم  الأخري  ويف   ، عبود 
خاللها   من  تناول  التي   م�ساركته 
والبحث  العربية  الهايكو  ق�سيدة 

عن �رشعية �سعرية .   
 

املجل�س الأعلى للغة العربية 
يف �صطور ....

العربية  للغة  الأعلى  املجل�ش 
رئا�سة  لدى  ا�ست�سارية  هيئـة  هو 
اأن�سئ  اجلزائرية،  اجلمهورية 
مبوجـب الأمر رقم 96 / 30 املوؤرخ 
املعدل   ،1996 دي�سمرب   21 يف 
املوؤرخ   05  -  91 للقانون  واملتمم 
ويتكون    .1991 جانفي    16 يف 
ورئي�ش  اأع�ساء  من  املجل�ش  هذا 
اللغة  ترقية  يف  مهامه  وتتلخ�ش 
وا�ستعمالتها   باجلزائر  العربية 
باإ�سدار  املجل�ش  قام  ولقد   ،

واملجالت  والكتب  الدرا�سات 
باللغـة  والنهو�ش  ترقية  ق�سد 
احلياة  جمالت  �ستى  يف  العربية 
وله جملة ت�سدر كل عام حول اأهم 
الجنازات وامل�ساريع ولعل اأبرز ما 

قام به املجل�ش هو تعريب الوثائق 
الإدارية والع�سكرية وله م�ساهمات 
يف التعليم ويقدم املجل�ش خال�سات 
وتو�سيات لرئا�سة اجلمهورية فيما 

يتعلق باللغة العربية..

د. حممد مرواين /جامعة 
م�صتغامن

بالإعالم  عليه  ي�سطلح  ما  يواجه 
يف  باحثون  يرى  الذي  التقليدي 
الإعالم اأن اأهم مناذجه املعربة عنه 
ن�ساطا تتمثل يف ال�سحافة املكتوبة 
والتلفزيون  امل�سموعة  الإذاعة  ثم 
باأبعاده  الإعالم   هذا  يواجه 
الذي  وهو  واملمار�ستية  املفاهمية 
طويلة  �سنوات  مدار  على  امتد 
النت�سار  اأهمها  متعددة  حتديات 
اجلديدة  امليديا  لو�سائط  الوا�سع 
او ما ي�سمى مبنابر الإعالم اجلديد 
الإعالم  من�سات  فر�سته  الذي 
الإعالم  و�سبكات  اللكرتوين 

الجتماعي .
يف  الباحثني  من  العديد  ويطرح 
الوقت  يف  والإعالم  الت�سال  علوم 
الراهن الذي ت�سهده  فيه ال�سحافة 
كقطاع وجمال عام توجه م�سامينه 
جلمهور وم�ستخدمني تطورات على 
والت�سال  العمل  و�سائل  م�ستوى 
اأهمها  عديدة  اإ�سكاليات  باجلمهور 
كيف اأثرت و�سائط امليديا اجلديدة 
�سبكات  ثم  اللكرتونية  كال�سحافة 
طرائق  على  الجتماعي  الإعالم 
العمل الإعالمي �سواء يف ال�سحافة 

الورقية اأو الإذاعة والتلفزيون؟ .
الدرا�سات  من  العديد  ت�سري 
اإىل  الإعالم  وبحوث  الأكادميية 

اإزاء  وا�سح  اإجماع  وجود  عدم 
ي�سري  اإذ  اجلديدة  امليديا  مفهوم 
الباحث والأكادميي اخلبري يف علوم 
العالم والت�سال الدكتور » ال�سادق 
امليديا   « كتابه  يف   « احلمامي 
معرفية  �سياقات  اإىل  اجلديدة 
املفهوم  ت�سبط  واأب�ستمولوجيا 
الباحث  ي�سري  كما  يتوقف  ل  الذي 
املوظفة  والتقنيات  الو�سائط  عند 
واإمنا هو هو مفهوم متغري يتما�سى 
املتعددة  ال�سياقات  توظيفات  مع 
ال�سحافة  اأن  مثال  يرى  فالباحث 
بخطاب  فقط  جاءت  اللكرتونية 
الكرتوين  �سحفي جديد عرب حامل 
مع  جديدة  ات�سال  لعالقة  واأ�س�ست 
بنية  على  كثري  توؤثر  ول  اجلمهور 
معه  تتاأمل  الذي  التقليدي  الإعالم 
من  وغريها  اللكرتونية  ال�سحافة 

و�سائط امليديا اجلديدة .

مفاهيم جديدة لالإعالم

ال�سادق  الدكتور  الباحث  وي�سيف 
الكال�سيكي  الإعالم  اأن  احلمامي 
وو�سائله  �سوره  تتجلى  الذي 
والإذاعة  الورقة  ال�سحافة  يف 
مبفهوم  عالقة  له  والتلفزيون 
التقنيات  اأما  الإعالمية  املوؤ�س�سة 
املعلومة  ونقل  لالت�سال  احلديثة 
الت�سال  تقنيات  عرب  واخلرب 
فيمكن  النت  �سبكة  على  احلديثة 
جديد  اإعالم  مكونات  احد  اعتبار 

الإعالم  ن�ساطه اجلديد مع  يتكامل 
التقليدي ول ينفيه بدرجة كاملة .

باحثون  يرى  اأخرى  جهة  من 
ال�سيا�سية  الأبعاد  على  ي�ستغلون 
البديل  الإعالم  بتوظيف  ي�سمى  ملا 
�سبط  يف  الدولة  دور  اأن  يقال  كما 
بداأ  الإعالم  توجهات  ي�سمى  ما 
ي�سمى  ما  دخول  ب�سبب  يرتاجع 
حول  الذي  الجتماعي  بالإعالم  
مفهوما  واأزاح  نا�رش  اإىل  امل�ستقبل 
الكال�سكية  الإعالمية  املوؤ�س�سة 
مع  تزامنا  حديث  هناك  واأ�سبح 
ذو  ال�رشيع  الإعالمي  التحول  هذا 
الطابع التقني حديث عن »دمقرطة 
الن�ساط  يف  والت�ساركية  الإعالم 
ين�رش  ما  مع  والتفاعلية  الإعالمي 
ما  كان  وان  حتى  الفاي�سبوك  يف 
ين�رش غري موؤطر اإعالميا ول يحيل 
م�سمون  ول  عنوان  اإىل  املت�سفح 
التحاليل  يف  هام  معطى  هذا   ...
تتناول  التي  ال�سيا�سية  والدرا�سات 
واإبعاد  اجلديد  الإعالم  مو�سوع 

توظيفه �سيا�سيا .
التقنيات احلديثة لالت�صال

اجلديد  الإعالم  اأن  القول  وميكن 
بالو�سائل  تت�سل  اأبعاد  ذو  كمفهوم 
لالت�سال  احلديثة  والتقنيات 
من  اإعالمية  لدواعي  املوظفة 
وله  وامل�ستخدمني  النا�رشين  قبل 
يرتكز على  الباحثون  يراه  اآخر  بعد 

خ�سائ�ش هذا الإعالم من امليزات 
ينفرد  التي  والإعالمية  الت�سالية 
الإعالم  و�سائل  بباقي  مقارنة  بها 
التقليدية و ال�سحافة الورقية  اأحد 
التي  التقليدية  الإعالم  و�سائل 
الإعالمي  امل�سمون  عربها  ين�رش 
موجهة  وهي  املطبوع  الورق  على 
وت�سدر  ظهرت  وقد  القراء  جلموع 
عامة  تكون  اأن  اأما  وهي  ال�سحف 
وطنية  اأو  حملية  اأو  متخ�س�سة  اأو 
اأو  منتظم  يومي  ب�سكل  ودولية 
اأهم  ومن  �سهري  اأو  اأ�سبوعي 
خ�سائ�ش ال�سحافة املكتوبة : اأنها 
مادة اإعالمية مطبوعة والدورية اأي  
زمنية  فرتات  مدى  على  تن�رش  اأنها 

يومية اأو اأ�سبوعية اأو �سهرية .
الرزاق  عبد  الدكتور  الباحث  ويرى 
حممد الديلمي وهو اأ�ستاذ حما�رش 
يف الإعالم بجامعة ال�رشق الأو�سط 
بعمان بالأردن بكلية الإعالم يف كتابه 
العنون ب« ق�سايا اإعالمية معا�رشة 
غريت  اللكرتونية  ال�سحافة  اأن   «
املعتادة  ال�سحفية  القوالب  من 
داخلها  و�سيلة  اأكرث  بني  وجمعت 
وال�سورة  الن�ش  ت�ستخدم  فهي 
والفيديو ويرى الباحث يف كتابه اأنه 
اللكرتونية  الثقافة  حداثة  رغم   «
كبرية  م�ساحة  لها  وجدت  اأنها  اإىل 
ال�رشيع  بنموها  تف�سريها  ميكن 
والن�رش  ال�سحافة  قوانني  خارج 
ومبعزل عن اوامر املنع وامل�سادرة 

يف  تنطلق  اللكرتونية  فال�سحافة 
احلدود  يتخطى  افرتا�سي  ف�ساء 
م�ساحة  عن  باحث  لكل  منفذ  وهي 
مل  فر�سة  يف  طامح  ولكل  للتعبري 
اإعالم  و�سائل  يف  عليها  يح�سل 
وال�سيا�سات  احل�سابات  فيها  تتحكم 

»..
تاأثريات و�صائط الإعالم 

اجلديد

التي  التاأثريات  اأهم  من  اأن  كما   
اجلديد  الإعالم  و�سائط  تركتها 
و�سبكات  اللكرتونية  كال�سحافة 
الجتماعي  والتوا�سل  الإعالم 
انت�سار ما ي�سمى باملوقع اللكرتوين 
خالله  من  ي�سعى  الذي  لل�سحيفة 
الإعالمية  املوؤ�س�سة  على  القائمون 
بها  ينفرد  خ�سائ�ش  مع  التكيف 
الن�رش  حيث  من  اجلديد  الإعالم 
واخلدمة الإخبارية وهي على النحو 

الآتي اأي اخل�سائ�ش :
ا�ستعانة  التاأثريات  اأهم  ومن 
ال�سحافة  يف  الن�سطني  ال�سحفيني 
املكتوبة بو�سائل وتقنيات حديثة يف 
الذكية  كالهواتف  الإعالمي  العمل 
للن�سو�ش  ال�رشيعة  والتحميالت 
عن  ف�سال  ال�سحفية  والتقارير 
يف  وال�سورة  ال�سوت  على  العتماد 
والجتاه  ال�سحفية  الإخبار  ن�رش 
من  الأزرق  الف�ساء  يف  الن�رش  اإىل 
اإعمالهم  ين�رشون   « ال�سحفيني  قبل 

ال�سحفية يف الفاي�سبوك » يف �سلوك 
ات�سالية  دواعيه  ان  الباحثون  يراه 

واإعالمية بالدرجة الأوىل .
على  نراه  التي  التاأثريات  اأهم  ومن 
خالل  من  املكتوبة  ال�سحافة 
ا�ستحداث  اجلديدة  امليديا  انت�سار 
على  الورقية  لل�سحف  �سفحات 
مواقع التوا�سل الجتماعي واعتماد 
ما ي�سمى اإخراجا �سحفيا الكرتونيا 
ال�سفحة يقوم على جلب اكرب  لهذه 
واملنظمني  امل�سجلني  من  عدد 
قطاع  على  لالإبقاء  وهذا  لل�سفحة 
يتابع  الذي  اجلمهور  من  وا�سع 

ن�ساط و�سائل الإعالم .
وميكن اعتبار اأن ال�سحافة املكتوبة 
البلدان  من  وغريها  اجلزائر  يف 
ت�سعى  التكنولوجيا  ت�ستورد  التي 
الإعالمي  املعطى  مع  التكيف  اإىل 
و�سائل  فر�سته  الذي  اجلديد 
نظر  يف  وحتاول  اجلديدة  امليديا 
الدكتور  الباحث  اأ�سار  كما  باحثني 
هذه  مع  التكامل  حمامي  ال�سادق 
دون  اجلديدة  الإعالمية  الظاهرة 
املقاربات  وهذه  عنها  النف�سال 
املتباينة يف تو�سيف عالقة الإعالم 
تت�سح  املكتوبة  بال�سحافة  اجلديد 
اأعدها  ميدانية  درا�سات  يف  اكرث 
باحثون حول املو�سوع وهي متاحة 
احد  يجعلها  ان  الذي ميكن  وبالكم 
منها  ينطلق  التي  الهامة  املوا�سيع 

املهنيون يف ن�ساطهم الإعالمي .

روؤى

الإعالم التقليدي واجلديد و�صراع مهن ال�صحافة
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التغذية ال�صليمة

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

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

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

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

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

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

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

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

النهار.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بالتوجه اإىل التنظري. 

خطر يهدد اأدمغة العبي كرة القدم!
كرة  لعبي  اأن  جديدة  درا�صة  ك�صفت 
بالراأ�ض  الكرة  ي�رسبون  الذين  القدم 
التوازن  عدم  مل�صاكل  عر�صة  اأكرث 
الكرة  ا�صطدام  اإن  الدرا�صة  وتقول 
اأعمال  على  للتاأثري  يكفي  باجلمجمة 
�صدها  تكرار  ي�صبب  وقد  الدماغ، 

بالراأ�ض اآثارا دائمة له.
الذين  الالعبون  يواجه  ما  وغالبا 
خطر  بالراأ�ض،  الكرة  مع  يتعاملون 
الإ�رسار باملادة البي�صاء يف اأدمغتهم، 
وهو ما قد يوؤثر على الذاكرة ومهارات 
التفكري وقامت الدرا�صة باختبار قدرة 
قدم  كرة  لعب   20 من  جمموعة 
على  �صنة،   22 يبلغ  عمر  مبتو�صط 
واأعينهم  م�صتقيم  خط  يف  امل�صي 
الختبار،  من  جزء  ويف  مغطاة. 
حتاكي  معدات  الالعبون  ارتدى 
�صعور ال�صقوط اجلانبي، ملعرفة مدى 
قدرتهم على ت�صحيح توازنهم. وقارن 
امل�صي  على  الالعبني  قدرة  الباحثون 
التي  املرات  م�صتقيم مع عدد  ب�صكل 
الكرة  �رسب  اأنه  منهم  كل  فيها  ذكر 

براأ�صه اأثناء التدريبات اأو املباريات.
الذين  الالعبني  اأن  الباحثون  ووجد 
من  كثري  يف  بالراأ�ض  الكرة  ي�رسبون 
الأحيان، كانوا اأقل قدرة على ت�صحيح 

توازنهم اأثناء الختبار، ويرى الباحثون 
التي  الأ�رسار  اإىل  يعود  ذلك  اأن 
جيكا،  جون  وقال  باأدمغتهم  حلقت 
ي�صببها  التي  الآثار  اإن  الدرا�صة،  معد 
�صدر الكرة بالراأ�ض قد تكون مرتبطة 
مب�صكالت يف التفكري ومهارات الذاكرة 
والتغيريات الهيكلية يف املادة البي�صاء 

للدماغ، وميكن اأن ت�صبب تلفا باملخ يف 
مر�ض  وحتى  احلياة،  من  لحق  وقت 
تويف  املثال،  �صبيل  وعلى  األزهامير، 
ال�صابق،  الإجنليزي  القدم  كرة  لعب 
جيف اآ�صتل، مبر�ض األزهامير يف عام 
حالته  اأن  التحقيقات  واأثبتت   ،2002

�صببها كرات القدم اجللدية الثقيلة.

اإجراء  �رسورة  اإىل  الباحثون  وي�صري 
يف  اأدق  ب�صكل  للنظر  اإ�صايف  بحث 
�صد  بني  املحتمل  الرتباط  هذا 
الكرة بالراأ�ض واأ�رسار تلحق بالدماغ، 
مت  التي  النتائج  �صحة  من  والتاأكد 
من  اأكرب  جمموعة  عرب  اإليها  التو�صل 

العينات.

علماء يحذرون من  املبالغة يف اجلهد البدين
اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�صة الن�صاط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�صان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 

جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�صة التمارين البندية ال�صاقة التي ترهق ج�صم الإن�صان، توؤدي اإىل اأمرا�ض خطرية كالت�صلب اجلانبي ال�صموري، 
الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �صتيفن هوكينغ.

واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �صخ�صوا مبر�ض الت�صلب اجلانبي ال�صموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�صد اأعرا�ض املر�ض هم من ميتلكون بنية ج�صدية قوية وميار�صون اأق�صى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ض والتجديف وكرة ال�صلة وغريها من 

الألعاب الريا�صية الثقيلة.

اكت�صاف �صبب جديد لقدرة ال�صرطان على مقاومة العالج

اأخطر املنتجات الغذائية على ال�صحة

كاليفورنيا  جامعة  من  باحثون  اكت�صف 
فيما  حتدد  جزيئية،  اآلية  دييغو  �صان  يف 
اإذا كان الورم اخلبيث �صي�صتجيب للعالج 

املناعي اأم ل.
باأن   MedicalXpress موقع  ويفيد 
املر�صى  بع�ض  ا�صتجابة  عدم  �صبب 
خا�ض  بروتني  وجود  اإىل  يعود  للعالج، 
لديهم  ال�رسطانية  اخلاليا  غالف  يف 
وعادة ما يك�صف اجلهاز املناعي اخلاليا 
تطور  ت�صبب  اأن  ميكن  التي  اخلبيثة 
خاليا  مب�صاعدة  ويحطمها  املر�ض 
�صطحها  على  حتمل  التي  املناعية   T-
بروتني PD-1 وتقوم اخلاليا ال�رسطانية 
اآخر  بروتني  باإنتاج  الأحيان  بع�ض  يف 
خاليا  خلداع  حماولة  يف   ،PD-L1 هو 

املناعة. وقد ثبت اأن الأدوية التي تهدف 
 1-PD مع   PD-L1 تفاعل  منع  اإىل 
اأنها ل  فعالة يف مكافحة ال�رسطان، بيد 

تنفع يف عالج بع�ض املر�صى.
كما ات�صح للعلماء اأن بع�ض اأنواع اخلاليا 
PD- اأغ�صيتها  على  حتمل  ال�رسطانية 
هذين  اأن  يعني  ما  اأي�صا،   1-PDو  L1
ما  بع�صهما،  مع  يتفاعالن  الربوتينني 
يحفز  الذي  الربوتني  ن�صاط  كبح  ي�صبب 
املر�صى  ي�صتجيب  ل  لهذا   .T-خاليا
من  مرتفع  مب�صتوى  يتمتعون  الذين 
للعالج.  ال�رسطانية  اخلاليا  يف   1-PD
الأورام  هذه  مثل  تعمل  للعلماء،  ووفقا 
بتجنب  لها  ت�صمح  معروفة  غري  باآليات 

هجمات اجلهاز املناعي.

اأن  نتائجها  للقلب« درا�صة بينت  اأجرت »اجلمعية الأمريكية 
املادة الأكرث �رسرا جل�صم الإن�صان هي امل�رسوبات الغازية 
�رسورة  على  اخلرباء  ي�رس  لذلك  ال�صكر،  ببدائل  املحالة 

التخلي عن تناولها نهائيا.
والتي  ال�صكر،  ببدائل  املحالة  الغازية  امل�رسوبات  وتزيد 
تعترب م�رسوبات منا�صبة للحمية، من خطر الإ�صابة باجللطة 
الدماغية واخلرف، بح�صب خرباء اجلمعية الأمريكية للقلب، 
»تناول حتى علبة واحدة يف  اأن  ويوؤكد خرباء اجلمعية على 
اليوم من هذه امل�رسوب، التي يفرت�ض اأنها خالية من ال�صكر، 
الدموية  باجللطة  ال�صخ�ض  اإ�صابة  احتمال  خطر  من  يزيد 
مرة«،   2.9 بـ  باخلرف  الإ�صابة  ومن خطر  اأ�صعاف،  بثالثة 
ومن بني بدائل ال�صكر امل�صتخدمة يف حتلية هذه امل�رسوبات 
اأنها  لالأبحاث  الأولية  النتائج  اأظهرت  التي  اأ�صبارتام،  مادة 
تتحلل داخل ج�صم الإن�صان اإىل فينيل األنني )حم�ض اأميني( 

وحم�ض الأ�صبارتيك وامليثانول ال�صام للج�صم.
داخل  ترتاكم  كذلك  اأ�صبارتام  مادة  فاإن  ذلك،  على  عالوة 
يف  الع�صبية،  للخاليا  �صاذا  ن�صاطا  م�صببة  الإن�صان،  دماغ 
الوقت الذي ي�صّكل فيه الأ�صبارتام بال�صرتاك مع مواد اأخرى 
على  و�صاما  ثقيال  عبئا  املحالة  الغازية  املياه  يف  موجودة 

الكبد، وي�صاعد يف تراكم املواد ال�صامة يف الأمعاء.
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من اأ�صول املذهب املالكي

�جلمع بني �أ�سول �أهل �حلديث و�أ�سول �أهل �لر�أي  
 ومن اأبرز اخل�صائ�ص التي ميزت اأ�صول املذهب املالكي 
عن غريها من الأ�صول، اأنها جمعت بني اأ�صول مدر�صة اأهل 
الأثر، واأ�صول مدر�صة اأهل الراأي، ومنزلة الأثر عند مالك 
الراأي  واأما  املوطاأ،  من خالل  يظهر  كما  الأعلى،  باملحل 
فقد �رضب فيه بحظ وافر، واأ�صوله �صاهدة على ذلك، فاإنه 
ر�صي اهلل عنه مل يكتف يف الراأي بالقيا�ص، بل جتاوزه لي�صمل 
واإن  الذرائع،  بال�صتح�صان وامل�صالح املر�صلة و�صد  العمل 
الناظر اإىل ذلك ليكاد ي�صنف مالكا يف �صلك جمتهدي اأهل 
وتتجلى  “املعارف”.  كتابه  يف  قتيبة  ابن  �صنع  كما  الراأي، 
اأهمية املزاوجة بني منهج اأهل الراأي ومنهج اأهل احلديث 
يف ال�صتدلل للمذهب املالكي، يف كون هذا املنهج اأقوى 
واأقدر  املذهب،  يف  اخلالف  ملجال  واأ�صبط  الإقناع،  يف 
على اإحلاق املجهول باملعلوم عند امل�صاواة يف العلة، وهو 
جمال  يف  امل�صتجدة  الق�صايا  ا�صتيعاب  على  ي�صاعد  ما 

العالقات الإن�صانية مبفهومها الوا�صع.

نيات ينبغي ��ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �صحيح م�صلم عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه 
يف احلديث القد�صي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�صنة فاأنا اكتبها له ح�صنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�صهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�صادقة من جميع الذنوب ال�صالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�صهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�صالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�صب اأكرب قدر ممكن من احل�صنات يف 
هذا ال�صهر ففيه ت�صاعف الأجور والثواب .
5. نية ت�صحيح ال�صلوك واخللق واملعاملة 

احل�صنة جلميع النا�ص .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رضه بني النا�ص 

م�صتغاًل روحانية هذا ال�صهر .
7. نية و�صع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية بالإلتزام به .

حديث �لعارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �صاأله الن�صيحة 

، فقال له عليك بخم�ص :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�ص .قلت : كيف ؟! فقال : الأوىل فتح ، و 

الثانية �رضح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�صة ر�صا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب ، ما�صممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�صك طاب..
و الثانية : لول اأن �رضح �صدرك بالو�صال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�صغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�صيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �صَ
و اخلام�صة : ر�صي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رضته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ص ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ص...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�صكرك..

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

وال�صتغفار يف اآيات عديدة، و�صور 
خمتلفة، وبيان ف�صل اهلل - �صبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�صتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رض جميًعا اآدم - عليه 
ال�صالم - فع�صى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�صيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �صاأن كل الب�رض، يذنبون �صاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�صتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�صيطان، 

ويرحم الإن�صان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�صمل جموَع التائبني ب�صدق واإخال�ص، 
ولولها لفَقَد الإن�صان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�صتمراأ الذنوب، وظل �صائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌص من رحمة اهلل، 

ل ير�صاهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْضَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�صتغفار التي تهُبّ منها ن�صمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�صنات للتائبني 
ال�صادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 

�نفر�د 
�ملالكية 

ببع�ص 
�الأ�سول 

املالكية،  اأ�صول  كرثة  وترجع 
تفرد  مالك  مذهب  اأن  اإىل 
مل  كامال،  تفردا  باأ�صول 
من  غريه  فيها  ي�صاركه 
التي  الأ�صول  واأهم  املذاهب؛ 
املذهب  مميزات  من  ُعدت 
املدينة،  اأهل  عمل  املالكي، 
و�صد  املر�صلة،  وامل�صلحة 
اخلالف.  ومراعاة  الذرائع، 

اأما عمل اأهل املدينة فهو من 
اأهم الأ�صول النقلية التي تفرد 
فقهاء  �صائر  دون  املالكية  بها 
اأن  مالك  راأى  حيث  الأم�صار، 
مبدينة  ظاهرا  كان  اإذا  العمل 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فهو 
حجة يجب الأخذ به، ول ي�صع 
وقد  غريه.  اإىل  خمالفته  اأحد 
العمل  اعتبار  يف  مالك  بلغ 

اأن رد به خرب الآحاد عند  اإىل 
التعار�ص، لأن العمل عنده من 
قال  املتواتر،  النقل  قبيل 
“العمل   : عنه  اهلل  مالكر�صي 
اأثبت من الأحاديث” اأما باقي 
تفرد  يف  اختلف  فقد  الأدلة 
املالكية بها، ون�صري هنا اإىل اأن 
غالب تلك الأدلة مما مل يتفرد 
بها املالكية، بل �صاركهم فيها 

بع�ص املذاهب، اإل اأن مذهب 
مالك كان له مزيد عناية بهذه 
اإليها  ال�صتناد  بكرثة  الأ�صول، 
املالكية  فكانت  التفريع،  يف 
الإف�صاح  يف  املذاهب  اأج�رض 
بها  والبوح  الأ�صول  هذه  عن 
والحتجاج لها، حتى عدت من 
مفردات املذهب املالكي التي 

متيز بها.

دخل ل�ص ي�رضق ال�صيدة رابعه العدوية ر�صى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�صمال فلم يجد �صيئا 

�صوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�صطار فال تخرج اإل ب�صئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �صئ 
قالت له : يا م�صكني خذ هذا الأبريق .... وتو�صاأ 
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�صيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �صيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �صيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�صلك وثوابك فلما فرغ من �صالته وجد 

ال�صارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�صلى من الع�صاء حتى وقت ال�صحر 

ودخلت عليه ال�صيد رابعه فوجدته �صاجدا ... فلما 
اأنهى �صالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رضى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�صيا من دارها �صاكرا 

ل�صنيعها 
فرفعت ال�صيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �صاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�صعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رضها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�صببك 

قربناه

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

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

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

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

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

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

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

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



جنوم الفن يف عزاء فاروق الفي�شاوي    
تلقى الفنان اأحمد الفي�شاوي العزاء يف والده فاروق الفي�شاوي، 
م�شاء اليوم الأحد، داخل م�شجد ال�رشطة مبنطقة ال�شيخ زايد 

يف القاهرة.
ودنيا  ال�شقا  اأحمد  من  كل  العزاء  واجب  تقدمي  يف  و�شارك 
�شمري غامن وروبي وحممد �شبحي ودرة وحممد اإمام وليلى 
�شمري غامن  اإميي  وزوجته  الرداد  وح�شن  واآينت عامر  علوي 
العاليلي  وعزت  اأمني  ومريفت  زكي  واأ�رشف  �شاهني  واإلهام 
و�شابرين واإجني املقدم ولبلبة واإ�شعاد يون�س ونبيل احللفاوي 
و�شهرية واأحمد فهمي واأحمد ال�شعدين و�شالح عبداهلل وفيفي 

عبده وعماد ر�شاد وغريهم.
يذكر اأن فاروق الفي�شاوي قد وافته املنية، �شباح اخلمي�س املا�شي، بعد �رشاع مع مر�س ال�رشطان

ان�شمام �شمرية �شعيد وراغب عالمة 
The Voice لع�شوية حتكيم    

برنامج  اإيل ع�شوية جلنة حتكيم املو�شم اخلام�س من  ر�شمياً  ان�شمامها  �شعيد عن  اأعلنت املطربة �شمرية 
»The Voice«، املقرر انطالق ت�شويره خالل �شهر  اأوت املقبل.

واأعربت �شمرية يف بيان لها عن �شعادتها بخو�شها هذه التجربة، التي تتمنى اأن يحالفها التوفيق فيها، م�شرية 
اإىل اأن املو�شم اجلديد ي�شهد تعديالت علي م�شتوى اأ�شماء املدربني، حيث ي�شتمر من مدربي املو�شم الفائت 

كل من اأحالم وحممد حماقي، اإ�شافة اإليها واإىل املطرب اللبناين راغب عالمة.
يذكر اأن برنامج »The Voice« يُعر�س على �شبكة قنوات Mbc واملن�شات الرقمية التابعة لها.

ماجد املهند�س ي�شّوق جمهوره لـ 
»اأوقعلك عقد«

ك�شف الفنان ماجد املهند�س عن ا�شتعداده لطرح اأغنية جديدة بعنوان 
“اأوقعلك عقد”، عرب تطبيق “ديزر”، وذلك خالل الفرتة املقبلة.

اأحلان  الوا�شف،  كلمات حممد  من  “اأوقعلك عقد”  اأغنية  اأن  اإىل  ي�شار 
اإنتاج �رشكة روتانا  علي جا�شم، توزيع وما�شرتينغ اأحمد املهند�س، من 

لل�شوتيات واملرئيات.
“اإن�شتقرام”،  موقع  على  ال�شخ�شي  ح�شابه  عرب  “املهند�س”  و�شارك 

برومو الأغنية.
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وفاة املمثلة رو�شي تايلور موؤدية �شوت
 "ميني ماو�س" يف الأفالم الكارتونية

توفيت املمثلة الأمريكية »رو�صي تايلور«، التي ا�صتهرت باأداء �صوت �صخ�صية »ميني ماو�س«، طيلة اأكرث من 30 عاما، وذلك عن عمر يناهز 75 عاما.
ديزين،  والت  �رشكة  واأعلنت 
اإن  الكارتونية،  لالأفالم  املنتجة 
املمثلة توفيت يف غلينديل بولية 
كاليفورنيا الأمريكية، يوم اجلمعة 

املا�شي.
تايلور  قدمت   ،1986 عام  ومنذ 
الأداء ال�شوتي مل�شل�شالت واأفالم 
ل�شخ�شية  كارتونية،  تلفزيونية 
ميكي  �شديقة  ماو�س«،  »ميني 
�شوتها  بنربة  تتميز  التي  ماو�س 

العالية واملرحة.
يف  �شخ�شيات  اأي�شا  لعبت  كما 
مبن  �شمب�شون«،  »عائلة  م�شل�شل 
بارت  رفيق  مارتن  �شخ�شية  فيها 

الغبي.
وعلى غرار ال�شخ�شية التي مثلتها، 
األوين«  »واين  من  تايلور  تزوجت 
ميكي  �شخ�شية  �شوت  اأدى  الذي 
ماو�س، وظال معا حتى وفاة األوين 

عام 2009.

واأ�شاد بوب اأيجر الرئي�س التنفيذي 
يف  وذلك  بتايلور،  ديزين  ل�رشكة 

بيان �شدر  اأول اأم�س 

عاما،   30 من  اأكرث  »طيلة  وقال: 
لإ�شعاد  معا  ورو�شي  ميني  عمل 
املاليني حول العامل، وهي �رشاكة 
جعلت من ميني رمزا عامليا، ومن 
املحبوبة  ديزين،  اأ�شطورة  رو�شي 

من قبل املعجبني يف كل مكان«.
لعلمنا  بالرتياح،  »ن�شعر  واأ�شاف: 
اإ�شعاد  يف  �شي�شتمر  عملها  اأن 

واإلهام الأجيال القادمة«.
وولدت تايلور يف مدينة كامربيدج، 
الأمريكية،  ما�شات�شو�شت�س  بولية 
من  واختريت   ،1944 مايو   4 يف 
بني 200 مر�شح لأداء �شوت ميني، 
عام  يف  اأجري  الذي  الختبار  يف 

.1986
ديزين لند يف  تايلور  زارت  وحني 

والت  قابلت  اإنها  قالت  �شباها، 
ال�شهرية،  ال�رشكة  موؤ�ش�س  ديزين 
اأدى �شوت ميني وميكي  واأول من 

ماو�س.
تايلور  عن  ديزين  �رشكة  ونقلت 
خالل  ما  حلظة  »يف  قولها: 
فعله  اأريد  عما  �شاألني  حمادثتنا، 
العمل  اأريد  وقلت:  اأكرب،  حينما 
وها  اأوافق.  ح�شنا،  فقال:  معك، 

اأنا اأفعل ذلك الآن«.
األوين يف عام  تايلور من  وتزوجت 
مثل  معا،  »مرتبطني  وظال   ،1991
ج�شداهما  اللتني  ال�شخ�شيتني 
وفاة  حتى  الكارتونية،  الأفالم  يف 
األوين«، وذلك ح�شب و�شف �رشكة 

ديزين.
وقالت تايلور، التي لقبت باأ�شطورة 
ديزين يف عام 2008، اإنها تاأمل يف 
وزوجها  يخلفها هي  من  يحب  اأن 
بقدر  الكارتونيتني،  »ال�شخ�شيتني 

ما نحبهما«.
ممثلي  بني  من  كان  تايلور،  وقبل 
الأ�شوات الآخرين الذين لعبوا دور 
غارنر،  مار�شيليت  ماو�س:  ميني 
املا�شي،  القرن  ثالثينيات  يف 
الأربعينيات،  يف  بوردمان  ثيلما 
الأربعينيات  يف  كليفورد  وروث 

واخلم�شينيات.
ديزين،  �شخ�شيات  عن  وف�شال 
يف  اأدوارا  ب�شوتها  تايلور  اأدت 
كال�شيكية  تلفزيونية  م�شل�شالت 
مثل:  املتحركة  للر�شوم  اأخرى 
تلي�شبني، عرو�س البحر ال�شغرية اأو 
»ذا ليتل مريميد«، وكيم بو�شيبول، 

وغريهم.
»مل  مرة:  ذات  تايلور  وقالت 
م�شهورة.  اأكون  اأن  يف  اأبدا  اأرغب 
اأج�شدها  التي  ال�شخ�شيات 
بالن�شبة  جيد  اأمر  وهذا  م�شهورة، 

يل«.

النجمة األني حلود تطلق كليب »�شّيللو«
بالتعاون مع »غراند �شينماز Grand Cinemas«، اأطلقت النجمة األني حلود اأغنيتها امل�شّورة اجلديدة 
»�شّيللو« يف �شالتها يف جمّمع »ABC« يف الأ�رشفية- بريوت، هذا الكليب الأول الذي توقعه األني هو من 

كلمات مروان مزهر واأحلان نادر خوري وتوزيع عمر �شباغ، وهو كالعادة من اإنتاجها اخلا�س.
اأرادت األني اأن يكون حفل اطالق كليب »�شّيللو« مهرجاناً فنياً، فالعمل لي�س جمرد اأغنية م�شّورة بل فيلماً 
ق�شرياً تظهر فيه حلود كمخرجة حتبك الق�شة وتدير املمثلني. وقد �شّور »�شّيللو« يف منطقة ب�شمزين- 
الكورة حيث جمعت فيه عدداً من زمالئها الفنانني والإعالميني اللبنانيني، وعلى راأ�شهم نادر خوري ملحن 
الفغايل  وعماد  مكرزل  مرينا  ومب�شاركة  الكليب،  بطل  بدور  ال�شمراين  ودوري  القبيلة  �شيخ  بدور  الأغنية 
و�شادي ري�شا ومي مطر ورنا خوند. هوؤلء الزمالء الذين �شاركوها فرحتها باإطالق الكليب وكان لهم ح�شة 

الأ�شد يف احلفل.
كما ح�رش احلفل الذي قدمه العالمي راغب حالوي، العديد من ال�شخ�شيات الفنية والعالمية والجتماعية 
التي  الكليب وعلى اخلطوة اجلديدة  األني على  الذين هناأوا  القدير روميو حلود  الفنان  راأ�شها  البارزة على 

اأقدمت عليها ولو متاأخراً ودعموها للم�شي قدماً يف جمال الخراج.
اأغنية »�شّيللو« اإيقاعية حما�شية من اللون البدوي الذي توؤديه األني للمرة الأوىل يف م�شريتها الفنية، والذي قد 

تعتمده يف امل�شتقبل كخٍط مو�شيقّي. 
»هوؤلء  قائلًة:  امل�رشح  اإىل  الكليب  هذا  اجناح  يف  و�شاهم  عمل  من  كل  األني  دعت  الطالق  حفل  وخالل 
ال�شخا�س الذين اردت ان ا�شكرهم فرداً فرداً، هم من �شاعدوا لتقدمي »�شّيللو« كما تخيلته... هذا الفريق 

جعل حلمي ي�شبح حقيقة«. واأنهت »هذه بداية امل�شوار نحو اأفق جديد يف م�شريتي الفنية«.

»ذات مرة يف هوليوود« و«الأ�شد امللك« يعيدان 
الزخم لدور العر�س باأمريكا ال�شمالية    

ذكرت وكالت الأنباء العاملية اأن فيلمي »الأ�شد امللك« و«ذات مرة يف 
هوليوود«، اأعادا الزخم اإىل دور العر�س يف اأمريكا ال�شمالية بعد اأ�شهر 

من تباطوؤ املبيعات.
و�شجل فيلم »الأ�شد امللك« من اإنتاج �رشكة والت ديزين75٫5 مليون 
دولر من مبيعات التذاكر حملياً يف اأ�شبوعه الثاين، ح�شب تقديرات 

باحثني من �رشكة »كوم�شكور«.
ويتوقع حمللون اإيرادات ترتاوح بني 90 اإىل 94 مليون دولر.

كما �شجل فيلم »ذات مرة يف هوليوود« للمخرج كوينتني تارانتينو 4ر40 
مليون دولر يف عر�شه الأول، متجاوزاً التوقعات. كما حاز الفيلمان على اأعلى ت�شنيفات اجلمهور، ح�شب 

موقع »روتن توميتوز« املتخ�ش�س يف تقييمات واأخباٍر ومعلومات حول الأفالم.
وكان فيلم »الأ�شد امللك« قد حقق اإيرادات بلغت 185 مليون دولر يف اأول يوم عر�س له يوم الأحد املا�شي 
»�شبايدر مان«  العلمي  ب�شكل كبري على فيلم املغامرة واخليال  ال�شمالية، متفوقاً  باأمريكا  العر�س  يف دور 
حقق  الذي  املنزل(  عن  بعيداً  مان:  )�شبايدر  اأو  هوم«  فروم  فار  مان:  »�شبايدر  عنوان  حتت  جاء  والذي 

اإيرادات بلغت 21 مليون دولر.
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من  القادمة  الر�سمية  الأرقام 
�سوبرا  ت�سارع  اإىل  ت�سري  تويوتا 
يف  كم\�س   96 اإىل  اجلديدة 
لتجربة  طبقاً  ولكن  ثانية،   4.1
 Car And جملة  من  واقعية 
على  قادرة  ال�سيارة   ،Driver
ال�رسعة يف 3.8  لتلك  الو�سول 

ثانية فح�سب.
�سوبرا  قوة  اأن  تويوتا  وتقول 
دورانها  وعزم  ح�سان   335
جمدداً  ولكن  نيوتن.مرت،   494
اأن  جتاربها  من  املجلة  توؤمن 
مقارنة  متوا�سعة  الأرقام  هذه 
حيث  احلقيقية،  باملعدلت 
الداينو  على  املحاكاة  �سّجلت 
دوران  وعزم  ح�سان   339 قوة 
بـ  اأعلى  اأي  نيوتن.مرت،   578
من  نيوتن.مرت  و84  ح�سان   4

املعدلت الر�سمية.

ل�سبب  تويوتا  اأن  ذلك  ويعني 
اأداء  معدلت  بتقليل  تقوم  ما 
التريبو  دبليو  ام  بي  حمرك 
�سلندرات،  ب�ست  لرت   3.0 �سعة 
�سوبرا  لإبقاء  رمبا  ملاذا؟، 

اجلديدة،   Z4 �سف  نف�س  يف 
من  احلقيقية  الأرقام  اأن  حيث 
�سوبرا  اأن  تثبت  الختبارات 
 Z4 تنتج عزم دوران اأف�سل من

ورمبا املزيد من الأح�سنة.

�سوبرا  لتويوتا  الأهم  امليزة 
فوق بي ام دبليو Z4 هي ال�سعر 
مع ذلك، حيث تبداأ �سوبرا من 
 Z4 تبداأ بينما   ، 49،990 دولر 

من 65،690 دولر 

�سركة "زيتا" ت�ستعد لتجميع ال�سيارات 
الكهربائية الرخي�سة يف رو�سيا

"تولياتي"  مدينة  يف  جتري 
باإنتاج  املعروفة  الرو�سية 
�سيارات "لدا" التح�سريات 
ال�سيارات  لتجميع 
الكهربائية حتقيقا مل�رسوع 

"El Panda" التابع 
عة  ملجمو

 " ال�رسكات 

." Zetta
تلك  ثمن  مقارنة  وميكن 
"لدا  �سيارة  بثمن  ال�سيارة 
غراندا" التي تنتجها �رسكة 
يف  الرو�سية  "اأوتوفاز" 

ينة  ملد ا

نف�سها.
"زيتا"  تنتج  اأن  ويتوقع 
كهربائية  �سيارة  األف   15
�سحيفة  وقالت  عام.  كل 

اإن  غازيتا"  "رو�سي�سكايا 
امل�رسوع انطلق عام 2016. 
وتختتم الآن عملية احل�سول 
ل�ستخدام  تراخي�س  على 
�سيارة  رو�سيا  يف  ال�سيارة 
"زيتا" الكهربائية عبارة عن 
هات�سباك ثالثية الأبواب ل 
يتجاوز طولها 3 اأمتار وتت�سع 
لـ4 اأ�سخا�س. ومت ت�سميمها 
خا�سة  من�سة  اأ�سا�س  على 
�رسكة  ت�ساميم  با�ستخدام 

"اأوتوفاز" الرو�سية.
هيكل  من  �سالونها  ويتكون 
كربونية.  واألواح  معدين 
يف  فرتكب  حمركاتها  اأما 

 . تها عجال
قد  و

يرتاوح عددها من حمركينْ 
وميكن،  حمركات   4 اإىل 
اأن تنتج  ح�سب املهند�سي، 
نيوتن/  1750 حتى  ال�سيارة 

مرت من عزم الدوران.
وترتاوح �سعة البطاريات بي 
كيلوواط/�ساعة.  و32   10
واأما امل�سافة التي ميكن اأن 
تقطعها ال�سيارة يف ال�سحنة 
و560   200 بي  فترتاوح 
مكيف  وال�سالون  كيلومرتا 
و�سي�ساف اإليه يف امل�ستقبل 
الذكية  للهواتف  تطبيق 
ال�سيارة  ت�سغيل  ونظام 
ذلك  كل  ويكلف  اإلكرتونيا. 
روبل،  األف   450 امل�سرتي 
 7000 نحو  يعادل  ما 

دولر.

بالأرقام.. �سوبرا 2020 اأ�سرع 
واأقوى مما ت�سرح به تويوتا

هجينة كرو�س  ب�سراء  طلبات  "اأودي" تتلقى 
"اأودي"  �رسكة  اأعلنت 
ل�سناعة  الأملانية 
تو�سيع  عن  ال�سيارات، 
�سيارات  اأ�سطول 
وذلك   "  Q5  " كرو�س 
حمرك  اإطالق  بف�سل 
وميكن  جديد  هجي 
 "Q5"اأن تتحول كرو�س
اإىل  ذلك  بعد  الهجينة 
ا�ستهالكا  ن�سخة  اأقل 
للوقود يف اجليل احلايل 

."Q5 ل�سيارات "اأودي
الدفع  رباعية  وزودت 
 TFSI 55 Audi Q5"
e Quattro "مبحرك 
قوة  يولد  لرتين  �سعة 
250 ح�سانا و370 نينت/

الدوران  عزم  من  مرت 
يولد  كهربائي  وحمرك 

145 ح�سانا، ف�سال عن 
علبة ال�رسعة ال�سباعية 

الأوتوماتيكية.
املوا�سفات  وح�سب 
فاإن  لل�سيارة  الر�سمية 
التي  الإجمالية  القوة 

تبلغ  املحركان  ينتجها 
وتت�سارع  ح�سانا.   365
حتى  الهجينة  ال�سيارة 
100 كيلومرت يف ال�ساعة 
خالل 5.3 ثانية فقط. 
وتبلغ �رسعتها الق�سوى 

يف  كيلومرتا   239
ال�ساعة.

ويف حال ف�سل حمرك 
اأن  ميكن  البنزين 
الكرو�س  �رسعة  تبلغ 
كيلومرتا   135 الهجينة 

وت�ستغرق  ال�ساعة.  يف 
عملية �سحن بطارياتها 
كيلوواط    14.1 ب�سعة 
با�ستخدام  �ساعة   2.5

جهاز ال�سحن القوي.
خمفية  والبطاريات 
�سندوق  اأر�سية  حتت 

ال�سيارة.
مكاتب  اأعلنت  فيما 
"اأودي"  �سيارات  بيع 
بداأت  اأنها  اأوروبا  يف 
ب�رساء  طلبات  تتلقى 
الهجينة  ال�سيارة 
التي  اجلديدة  البيئية 
األفا  بـ60  �سعرها  يقدر 
بـ  يقل  ما  يورو،  و450 
�سعر  عن  يورو   8000
 Audi" �سيارة الديزل 

."SQ5

عن  موؤخراً  �سيفروليه   اأعلنت 
 1500 �سلفرادو  اب  بيك  ح�سول 
ي�سيف  جديد  حتديث  على   2020
املحركات  خيارات  من  عدد  لها 
التي  احلديثة  والتقنيات  اجلديدة 

تزيد من قدرتها باملناف�سة.
ناقل  توفري  مع  التحديثات  تبداأ 
اأوتوماتيكي 10 �رسعات مت�سل مع 
حمرك V8 �سعة 5.3 لرت القيا�سي 
وحمرك   LT Trail Boss بفئة 
 LT بفئات  لرت   6.2 �سعة   V8
 Custom Trailو Trail Boss
، ثم جند بعد ذلك   RSTو Boss
عدة تقنيات جديدة تت�سمن مثبت 
لتح�سي  وكامريات  متكيف  �رسعة 
قدرة  بجانب حت�سي  ال�سائق  روؤية 

القطر والقدرة احل�سانية.
من  اأكرث  �ستاأتي   ،2020 مبوديالت 
ن�سف فئات ون�سخ �سلفرادو 1500 
 6.2 �سعة   V8 مبحرك  املختلفة 
 623 وعزم  ح�سان   420 بقوة  لرت 
فئتي  حت�سل  فيما  نيوتن.مرت، 

 LTو  Custom Trail Boss
تعليق  نظام  على   Trail Boss
�سم   5 بفارق  الأر�س  عن  مرتفع 
للطرق   Z71 بجانب حزمة اإ�سايف 
خلفي  اإغالق  معامل  مع  الوعرة 
�سفلية مع ممت�سات  واألواح حماية 
 18 وعجالت   Rancho �سدمات 
للطرق  جوديري  اإطارات  مع  اإن�س 

الوعرة.
الأمان  تقنيات  وتت�سمن  هذا 
اخلفيفة  �سلفرادو  ح�سول  اجلديد 
ال�ساقة  لالأعمال  واملخ�س�سة 
2020 من فئة HD على 15 كامريا 
خمتلفة تت�سمن خا�سية الروؤية من 
فقط  احل�رسية  املقطورة  خالل 
جانب  اإىل  فئتها،  يف  البيك  بهذه 
دعم  مع  الذكية  املقطورات  تقنية 
الت�سال بتطبيق خارجي، يف حي 
يعمل نظام تثبيت ال�رسعة املتكيف 
البيك اب  اأمام  الطريق  على م�سح 
بينها  اآمنة  م�سافة  على  للحفاظ 

وبي ال�سيارات الأخرى.

�سيفروليه �سيلفرادو 2020 حت�سل 
على حمركات وتقنيات جديدة

فولك�س واجن جولف 2020 
اجلديدة كليًا تظهر اأثناء اختبارها

امل�سورون  متكن   – نت  املربع 
التقاط  من  موؤخراً  التج�س�سيون 
الثامن  للجيل  حديثتي  �سورتي 
جولف   2020 واجن  فولك�س  من 
دون  واملانيا  افريقيا  جنوب  يف 
اأي متويهات، رغم اأن هذه النماذج 
حول  كمة  اأغطية حمحُ كانت حتمل 
امل�سابيح  مثل  حمدد  اأجزاء 
نرى  ولكننا  واخللفية،  الأمامية 
اليوم اأول �سور جت�س�سية احرتافية 
يف  اختبارها  اأثناء   2020 ملوديل 
فولك�س  تظهر  ال�سمالية.  اأوروبا 
هيئتها  يف   2020 فولف  فافن 
الإنتاجية بال�سور مغطاة بتمويهات 
اأملانية،  اأرقام  لوحات  مع  كاملة 
 LED فيظهر منها فقط م�سابيح
الزجاج  جزئي،  ب�سكل  التوقيعية 
الأمامية،  والنوافذ  الأمامي 
من  الكثري  ن�سهد  لن  اأننا  ويبدو 
تبدو  الأبعاد  اأن  رغم  التغيريات، 
الهيكل  يبدو  حيث  قلياًل،  خمتلفة 
قلياًل من املوديل  واأعر�س  اأطول 
احلايل، مع زيادة طول وانخفا�س 
املقدمة ملظهر اأكرث ريا�سية، يف 
حي مَنّت قاعدة العجالت لزيادة 

م�ساحة الركاب باخللف.
املق�سورة  �ست�سبح  لذلك،  نتيجة 
على  ح�سولها  بجانب  اأكرث  رحبة 
مزيد من تقنيات الت�سال والأمان 
حيث  الذاتية،  ن�سف  القيادة  مثل 
بالداخلية  التحديثات  �سرتتكز 

لرنى حت�سينات يف جودة اخلامات 
وم�ستوى الراحة. مع تطور ت�سميم 
فاغن  فولك�س  �ستتجه  اخلارجية، 
غولف 2020 للح�سول على ن�سخة 
 MQB با�سم  من�ستها  من  اأخف 
من  مزيد  ا�ستخدام  عرب   Evo
مما  هيكلها،  يف  اخلفيفة  املواد 
كما  كغم   45 بقدر  الوزن  يقلل 
ر�ساقة  لزيادة  وذلك  متوقع،  هو 
التحكم والتوجيه وكفاءة ا�ستهالك 
اجلديد  اجليل  �سياأتي  الوقود. 
خيارات  عدة  مع  جولف  من 
ن�سخة  يت�سمن  ما  للمحركات، 
GTE هجينة قابلة لل�سحن ومدى 
اأكرب من ال�سابق، بجانب جمموعة 
 GTR من حمركات التريبو ون�سخ

وR عالية الأداء.
كانت  اإن  الوا�سح  غري  ومن  هذا 
ب�سنع  �ست�ستمر  واجن  فولك�س 
بثالثة  هات�سباك  غولف  ن�سخة 
على  الإقبال  لقلة  نظراً  اأبواب 
الأخرية،  بالأعوام  الن�سخة  هذه 
�سنعرف  اأننا  املوؤكد  من  ولكن 
مزيد من املعلومات عند تد�سي 
الثالث  باجليل  كلياً  اجليل اجلديد 
على  �سيتم  ما  اجلاري،  العام  من 
الأغلب خالل معر�س فرانكفورت 
حيث  �سبتمرب،  ب�سهر  لل�سيارات 
بالفعل  الأملانية  ال�سانعة  اأعلنت 
يونيو  يف  الإنتاج  �ستبداأ  اأنها 

القادم.
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غوغل تطلق ت�صميم جي مايل ومزاياه اجلديدة للجميع 
الربيد  خدمة   ح�صلت 
على  مايل  جي  الإلكرتوين 
حتديث كبري اأ�صاف العديد من 
املزايا اجلديدة وحت�صينات يف 
الت�صميم والتكامل مع خدمات 
اإىل  اأف�صل  اأخرى لتقدم جتربة 

1.4 مليار م�صتخدم ن�صط.
اأبرز  عن  م�ؤخراً  حتدثنا 
امل�صتجدات يف ت�صميم ومزايا 
اأ�صبح  الي�م  لكن  مايل،  جي 
للجميع  تدريجياً  ر�صمياً  متاحاً 
من  ال�يب  عرب  ل�صتخدامه 

اأجهزة الكمبي�تر.
اجلانبية  القائمة  مع  لنبداأ 
تتيح  والتي  اجلديدة  اليمنى 
وال�صهل  ال�رسيع  ال��ص�ل 
مثل  الأخرى  ق�قل  خلدمات 
وحتى  واملالحظات  التق�مي 
لت�صجيل  للمهام  جديد  تطبيق 
احلاجة  بدون  فيها  املدخالت 

ملغادرة الربيد.
ال�صغط  ميكنك  الآن  واأي�صاً 
بدون  وفتحها  املرفقات  على 
احلاجة لفتح الر�صالة اأو البحث 

�صمن عدة ر�صائل متتابعة.
بزيادة  كثرياً  ق�قل  اهتمت 
بالتايل  امل�صتخدم  انتاجية 
ال�ظائف  من  العديد  وفرت 
التي كانت تظهر �صمن الر�صالة 

لت�صل اإليها من ال�صندوق ال�ارد 
مبا�رسة مثل الأر�صفة واحلذف 
وهناك  كمقروء.  التحديد  اأو 
ق�قل  وفرتها  جديدة  خا�صية 
وحتديد  للر�صالة  غف�ة  لعمل 
من  لتختفي  الغف�ة  وقت 
ال�صندوق ال�ارد وتع�د للظه�ر 
الغف�ة.  م�عد  انتهاء  بعد 
اإحدى  على  مايل  جي  وح�صل 
كنا  التي  الذكية  اخل�صائ�ص 
نراها يف Inbox وهي الردود 
الرد  ميكنك  بحيث  الذكية 
ب�صغطة  ر�صائل  على  تلقائياً 

واحدة.
اجلديدة  املزايا  ومن 
ال�رسية  و�صع  هي  والهامة 
التي   confidential mode

اأي  اإجراء  املتلقي  على  متنع 
مثل  الر�صالة  يف  تعديالت 
ت�جيهها  اإعادة  اأو  ن�صخها 
وهي  طباعتها  اأو  تنزيلها  اأو 
اإر�صال  عند  جداً  مفيدة  ميزة 
الربيد  عرب  ح�صا�صة  معل�مات 

الإلكرتوين.
جديدة  ميزة  هناك  اأي�صاً 
تطبيقات  من  ق�قل  اأ�صافتها 
فرتة  حتديد  وهي  الدرد�صة 
خالل  من  الر�صالة  �صالحية 
اأيق�نة جديدة تظهر يف حمرر 
عليه  وبال�صغط  الر�صالة  اإن�صاء 
الذي  ال�قت  حتديد  ميكنك 
الر�صالة  �صالحية  فيه  تنتهي 
وبعدها لن ميكن الإطالع عليها. 
وتعرف غ�غل اأن امل�صتخدمني 

رد  بال  الر�صائل  يرتك�ن 
لذا  ط�يلة،  لفرتات  واأحياناً 
هناك الي�م تنبيهات ت�صل يف 
وال�صتقبال  الإر�صال  حالتي 
وتذكريك  والرد  للمتابعة 

بذلك.
ت ق�قل ت�صميم التحذير  وغريرّ
يف ر�صائل ال�صبام ليبدو ب�صكل 
حذف  زر  مع  واأو�صح  اأكرب 
تطبيق  على  اأما  الر�صالة، 
اأ�صافت  الذكية فقد  اله�اتف 
الذكاء  من  املزيد  ق�قل 
اأول�يات  لرتتيب  ال�صطناعي 
بالر�صائل  واإبالغك  التنبيهات 
الأهم اأولً، وكذلك اقرتاح اإلغاء 
الربيدية  بالن�رسات  ال�صرتاك 
اأنك مل تعد تهتم  عندما تت�قع 
ا�صتخدام  اأردت  ل�  اأخرياً  بها. 
اجلديدة  بحلرّته  مايل  جي 
م�صنن  على  ال�صغط  ميكنك 
 Try the“ الإعدادات واختيار
new Gmail” اإن ظهر لك اأو 
ال�قت  بع�ص  النتظار  عليك 

حتى ي�صلك الت�صميم اجلديد.
الع�دة  ميكنك  الأح�ال  وبكل 
للت�صميم واملزايا القدمية عرب 
 Go back to“ ال�صغط على 
م�صنن  من   ”classic Gmail

الإعدادات. 

اإ�صعارات في�صبوك تالحق م�صتخدمي 
اإن�صتغرام وتثري غ�صبهم!

ر�صد بع�ص امل�صتخدمني حتديث اإن�صتغرام الأخري الذي اأ�صاف رمز 
في�صب�ك على �صفحات امللفات ال�صخ�صية، ما اأثار حرية الكثريين 

ول�حظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�صتخدم، رديت، قام 
بتحميل �ص�رة لرمز في�صب�ك، وو�صفها باأنها »اإ�صدار جتريبي من 

اإن�صتغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�صتخدمني باإ�صعاراتهم 
على في�صب�ك، وذلك على ملفاتهم ال�صخ�صية يف اإن�صتغرام. وي�ؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�صغيل تطبيق في�صب�ك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�صاب اإن�صتغرام مع في�صب�ك، ف�صتظهر ر�صالة تق�ل: »اإن�صتغرام 
يرغب بفتح في�صب�ك«.

وبالن�صبة للم�صتخدمني الذين ر�صدوا رمز الإ�صعارات على اإن�صتغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق امل�اقع الجتماعية ميلك اإن�صتغرام، كان 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث ت�جه عدد من امل�صتخدمني 
اإىل ت�يرت لي�صف�ا هذا التغيري بـ »املزعج«وقال اأحدهم ب�صخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�صابي على في�صب�ك قبل اأ�صهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�صتغرام ير�صل يل اإ�صعارات عن اأن�صطة اأ�صدقائي 

على في�صب�ك«. ومع ذلك، قال م�صتخدم اآخر: »يف البداية �صعرت 
بالنزعاج من اأن في�صب�ك اأ�صافت الإ�صعارات اإىل ح�صابي على 

اإن�صتغرام، ولكن هذا يعني الآن اأنه لي�ص علي التحقق من في�صب�ك 
على الإطالق ما مل اأح�صل على اإ�صعار يف اإن�صتغرام! ل اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�صيلة لت�صجيع م�صتخدمي اإن�صتغرام على 
ا�صتخدام في�صب�ك، الذي �صهد انخفا�صا وا�صحا يف ال�صتخدام بني 

ال�صباب خالل ال�صن�ات الأخرية.
واأو�صح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�صف م�صتخدمي 

الإنرتنت يف ال�ليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�صنة، �صي�صتخدم�ن في�صب�ك هذا العام. كما تت�قع �رسكة الأبحاث اأن 
يخ�رس م�قع في�صب�ك ملي�ين م�صتخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

اإعادة تطوير خرائط اآبل 
ب�صكل كامل 

�صتق�م  اأنها  اآبل  �رسكة  اأعلنت 
من  خرائطها  بناء  باإعادة 
اأكرث  �ص�ر  لتقدم  الأ�صا�ص 
و�ص�حاً وبيانات اأكرث تف�صياًل، 
�صتبداأ  اآبل  خرائط  اأن  حيث 
كامل  ب�صكل  ال�ص�ارع  باإظهار 
ال�ص�ر  بع�ص  و�صت�صيف  يف 
والبيانات لها من خالل الأقمار 

ال�صناعية.
وقالت ال�رسكة اأنها ا�صتطاعت 
يف  ال�ص�ارع  عن  بيانات  جميع 
خالل  من  املتحدة  ال�ليات 
اخلا�صة  املركبات  ا�صط�ل 
بجمع  قامت  اأنها  كما  بها، 
وال�ص�ر  البيانات  من  املزيد 
عالية الدقة من خالل الأقمار 

ال�صناعية.
كانت اآبل قد قدمت خرائطها 
يف 2012 كبديل خلرائط ق�قل 

كتطبيق  ت�صتخدم  كانت  التي 
منتجات  الر�صمي يف  املالحة 
انتقادات  واجهت  لكنها  اآبل، 
ب�صبب �صعف خرائطها  لذعة 
والأخطاء الكثرية يف ال�ص�ارع، 
بيانات  تقدم  كانت  اأنها  حيث 
دون  املكان  اأو  للمدينة  عامة 
به  تق�م  مثلما  كثرية  تفا�صيل 

خرائط ق�قل.
باإطالق  ال�رسكة  و�صتق�م 
يف  خلرائطها  اجلديد  ال�صكل 
العام القادم ح�صب التقديرات، 
اخلرائط  ت�فري  على  و�صتعمل 
ب�صكل  ال�ليات  جلميع 
تدريجي يف ال�ليات املتحدة، 
لأخذ  عملها  �صمن  وذلك 
والبيانات من مركباتها  ال�ص�ر 
ال�ص�ارع وكذلك  التي ت�صري يف 

الأقمار ال�صناعية.

الك�صف ر�صميًا عن 
 Galaxy Note9

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

ال�رسيع و تقنية ال�صحن الال�صلكي.

الت�صميم

الأل�ان  الهاتف مت�فر بعدد من  ياأتي  و 
املختلفة مثل الل�ن الأزرق و الأ�ص�د و 
النحا�صي و  الل�ن  البنف�صجي كما ي�جد 
ال�ص�ق  يك�ن مت�فر يف  لن  لالأ�صف  لكن 
ال�صع�دي و ال�صيء اجلميل اأنه �صيت�افق 

ل�ن الهاتف مع ل�ن القلم معادا الهاتف 
الأزرق �ص�ف ياأتي بل�ن مميز و ه� الل�ن 

الأ�صفر.
و ياأتي الهاتف ب�صماكة و وزن ملح�ظة 
�ص�ف  حيث   8  note بهاتف  مقارنة 
ب�زن  و  ملم   8.8 ب�صمك  الهاتف  ياأتي 
ناحية  من  م�صكلة  لت�جد  و  جرام   201
�صعة  زيادة  مت  لأنه  ال�زن  و  ال�صمك 
و  اأمبري  ملي   4000 لت�صبح  البطارية 
ال�صا�صة بدل ما كانت تاأتي مبقا�ص 6.3 
من  ذلك  و  ب��صة   6.4 اأ�صبحت  ب��صة 
امل�ج�د  الإطار  م�صاحة  تقلي�ص  خالل 
باأ�صفل �صا�صة الهاتف املحم�ل. كما اأنه 
اأ�صبح اقل عر�صا و ذلك ب�صبب الأنحاء 
املحم�ل  الهاتف  �صا�صة  يف  امل�ج�د 

اأ�صبحت اأقل.
ن�ع  من  زجاجية  طبقة  اإ�صافة  مت  كما 
grollia 5 يف اجلهة الأمامية و اخللفية 
من الهاتف مع وج�د اإطار من املعدن. 
و �ص�ف تالحظ اأن كامريا الهاتف كانت 
تاأتي بالل�ن الأ�ص�د اأما الآن �ص�ف تاأتي 

مت  التي  و  الهاتف  ل�ن  مفه�م  بنف�ص 
تاأتي  اأ�صفلها  و  عر�صي  ب�صكل  و�صعها 

تقنية ب�صمة الأ�صبع

الأداء و البطارية

�ص�ف يتم ت�صغيل الهاتف ب�ا�صطة نظام 
خالل  من  و   8.1  android الت�صغيل 
بع�ص  لكن  و   9810  Exynos معالج 
الدول �ص�ف يتم ت�صغيل اله�اتف بها من 
قامت  و   .845  snapdragon خالل 
ال�رسكة بتط�ير نظام التربيد يف الهاتف 
من  بدلنا  الكرب�ن  ا�صتخدام  مت  حيث 
ال�صيليك�ن و ذلك لأبعاد احلرارة ب�صكل 
اأ�رسع.كما اأن امل�صتت اخلا�ص باحلرارة 
اأ�صبح اأكرب بثالثة اأ�صعاف من امل�صتت 
كثري  يف  امل�صتخدم  العادي  احلراري 
حر�صت  حيث  املحم�ل  اله�اتف  من 
لإبعاد  يلزم  ما  كل  بت�فري  �صام�ص�جن 
لتقدمي  املعالج  عن  احلرارة  م�صاكل 

جتربة اأداء اأف�صل.

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

الك�رية  التقنية  عمالقة  ك�صفت 
واأرباح  لعائدات  ت�قعها  عن  �صام�ص�نغ 
تقريرها  يف  العام  من  الأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �صهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رسكة  مبيعات 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف  امل�صتخدمة 
حتقيق  بذلك  �صام�ص�نغ  وا�صتطاعت 

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

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

ال�صا�صات، البطاريات، … وغريها.



باتنة

ك�سف مذبح �سري
�أمر  ومبوجب   ، معلومات  على  بناء�ً 
بالتفتي�ش �أوقف �أفر�د �لفرقة �لإقليمية 
�شخ�ش  �لبي�شاء  بز�نة  �لوطني  للدرك 
د�خل  وحجزو�  �شنة   45 �لعمر  من  يبلغ 
�إىل مذبح، على  �لذي حوله �رس�  مر�آبه 
)03( قناطري من �للحوم �لبي�شاء و )01( 
�للحوم �حلمر�ء،  قنطار و )07( كلغ من 

غري �شاحلة لالإ�شتهالك.

اجلزائر العا�صمة

انقطاع الكهرباء 
اليوم بباب الزوار 
)�جلز�ئر  �لزو�ر  باب  بلدية  �شتعرف 
�لعا�شمة( �نقطاعا يف �لتزويد بالكهرباء 
ب�شبب �أ�شغال �ل�شيانة، ح�شب بيان �أم�ش 
�لثنني ملديرية �لتوزيع للحر��ش �لتابعة 

ل�رسكة توزيع �لكهرباء و �لغاز للجز�ئر 
�أن  �مل�شدر  ذ�ت  �أو�شح  و  �لعا�شمة 
م�شكن   200 �شيم�ش حي  �لنقطاع  هذ� 
�شباحا  �لثامنة  �ل�شاعة  من  »�إيكوتيك« 
و  م�شاء  �لن�شف  و  �لر�بعة  غاية  �إىل 
ملعلومات �إ�شافية، ت�شع مديرية �لتوزيع 
للجز�ئر �لعا�شمة حتت ت�رسف زبائنها 
و  24�شا/24  مد�ر  على   3303 �لرقم 

7/7�أيام. 

باأدرار, ورقلة ومترنا�صت 

موجة حر ت�سل 
اإىل 48 درجة

�شت�شهد ثالث وليات من جنوب �لوطن 
 48 حمليا  تتجاوز  �شديدة  حر  موجة 
درجة، ح�شب ما �أفادت به �أم�ش �لثنني 
ن�رسية خا�شة للديو�ن �لوطني لالأر�شاد 
�لأمر  �أن  �مل�شدر  ذ�ت  و�أو�شح  �جلوية 
و�شمال  ورقلة  �أدر�ر،  بوليات  يتعلق 
�شالحية  �أن  �إىل  م�شري�  مترن��شت، 
�لن�رسية متتد �إىل غاية �ل�شاعة �لتا�شعة 

ليال من يوم �لثالثاء

وهران

م�سرع ر�سيعني يف 
حوادث مرور

حتفهما  �شهر�(   18( ر�شيعان  لقي 
بجروح  �آخر�  �شخ�شا   15 و�أ�شيب 
وقع  مرور  حادث  يف  �خلطورة  متفاوتة 
�أم�ش �لثنني بالقرب من دو�ر بوفاطي�ش 
�ملكلف  لدى  علم  تليالت، ح�شبما  بو�د 
�ملدنية  �حلماية  مبديرية  بالإعالم 

لولية وهر�ن 
عنيف  ��شطد�م  �ثر  �حلادث  وقع  وقد 
م�شتوى  على  �شياحيتني  �شيارتني  بني 
من  بالقرب   13 رقم  �لوطني  �لطريق 
تليالت  و�د  بد�ئرة  »بوفاطي�ش«  دو�ر 
خملفا هالك ر�شيعني �ثنني )18 �شهر�( 
و�إ�شابة 15 �شخ�شا �أخر� من بينهم 7 من 
جن�ش �أنثى يرت�وح �أعمارهم ما بني �شنة 
 ’ �خلطورة  متفاوتة  بجروح  �شنة  و40 

ي�شري �لنقيب عبد �لقادر باللة.

اأح�صن مرزوق

�ملندلعة  �حلر�ئق  ت�شببت 
�حلظرية  �إقليم  عرب  موؤخر� 
من  بكل  جرجرة  �لوطنية 
وقرى  �غبالو  ببلدية  تريوردة 
�أق�شى  �شحاريج  بلدية 
�لبويرة  ولية  عا�شمة  �رسق 
من  هكتار�   282 �إتالف  يف 
من  هكتار�   80 منها  �لغابات 
�أ�شجار �لبلوط و 2 هكتار من 
�لأرز �لأطل�شي و 200 هكتار� 
و�لأماكن  �لأحر��ش  من 

خ�شائر  �إىل  �إ�شافة  �لرعوية 
�حليو�نية  �لرثوة  يف  فادحة 
من  باأنو�ع  تعلق  ما  خا�شة 

يف  هلكت  �لتي  �ملانغو  قردة 
حرقا  مرعبة  وم�شاهد  �شور 
�أح�شت  كما   ، �للهب  باأل�شنة 

�إتالف  �لفالحية  �مل�شالح 
�أزيد من 3 �آلف �شجرة زيتون 
و �ألفني �شجرة تني وما يقارب 
ومن   ، نحل  �شندوق  �ألف   50
جهتها ل تز�ل كل من م�شالح 
وحمافظة  �ملدنية  �حلماية 
جبارة  جهود  تبذل  �لغابات 
�لأخريين  �ليومني  خالل 
عرب  �لنري�ن  بقايا  لإطفاء 
حتى  �لولية  مناطق  خمتلف 
وتت�شبب  �خرى  مرة  تندلع  ل 
�لرثوة  يف  �لكو�رث  مزيد  يف 

�لغابية و�حليو�نية .

البويرة

اإتالف 282 هكتارا من الغابات 
بحظرية جرجرة

الطريق ال�صريع الدواودة-تيبازة

الإطاحة بع�سابة تعتدي
 على املواطنني 

قبل اأن تعانق ابنها الأ�صري

وفاة معتقلة 
فل�سطينية حمررة 

�ملحررة  �ملقد�شية  �ملعتقلة  توفيت 

�أ�شريين  و�لدة  وهي  �ل�شاوي�ش  �آمال 

حمررين، وثالث ما ز�ل قيد �لعتقال، 
من �ملقرر �أن يفرج عنه بعد عدة �أيام 

وقال رئي�ش جلنة �أهايل �لقد�ش �أجمد 

�أبو ع�شب، �أم�ش �لثنني، �إن �ل�شاوي�ش 

عانت  �أن  بعد  �أم�ش  �شباح  »توفيت 

�أملت بها  �أمر��ش  لفرتة طويلة نتيجة 

�ملنزيل«  �لعتقال  يف  وجودها  �أثناء 

جثمانها  ت�شييع  يتم  �أن  �ملقرر  ،ومن 

حممد،  �بنها  بغياب  لحق  وقت  يف 
30 عاما، �لذي يقبع يف �ل�شجن منذ 7 

�شنو�ت ون�شف، ومن �ملقرر �أن يفرج 
عنه بعد �أيام.

»�ل�شاوي�ش  �أن  �إىل  ع�شب  �أبو  و�أ�شار 

�عتقلت ملدة �شهر و�حد يف عام 2015 

�شجن  يف  حممد  لبنها  زيارة  �أثناء 

نقالة  هو�تف  �إدخال  بتهمة  �لنقب، 

ب�رسط  عنها  �لإفر�ج  ومت  لالأ�رسى، 
�ل�شجن �ملنزيل ملدة عامني«.
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ف�سيحة جديدة 
تهدد �سمعة »اآبل«

»غارديان«  �شحيفة  ن�رسته  تقرير  زعم 
�أن عمال �رسكة »�آبل« »ي�شتمعون بانتظام 
ت�شجيالت  بو��شطة  �رسية«  لتفا�شيل 
�لقلق  يثري  »�شريي«وما  �لذكي  �مل�شاعد 
معلومات  ت�شمل  �لت�شجيالت  هذه  �أن 
�لأزو�ج  بني  �حلميمية  �لعالقات  عن 
وحتى  �ل�رسية،  �لطبية  و�ملعلومات 
�شفقات  مثل  �مل�شبوهة  �ل�شفقات 

�ملخدر�ت.
�آبل  �أن  �لتقرير: »على �لرغم من  و�أو�شح 
وثائق  يف  �رس�حة  هذ�  عن  تك�شف  ل 
�مل�شتهلك،  يو�جهها  �لتي  �خل�شو�شية 
�إل �أن ن�شبة �شغرية من ت�شجيالت �شريي 
يتم متريرها �إىل �ملتعاقدين �لعاملني مع 
�أنحاء �لعامل«،و�أ�شاف:  �ل�رسكة يف جميع 
�لإجابات  بتقييم  �لعاملون  هوؤلء  »يكلف 
مبا  �لعو�مل،  من  متنوعة  جمموعة  على 
يف ذلك �إذ� كان تن�شيط �مل�شاعد �ل�شوتي 
متعمد� �أو عر�شيا، وما �إذ� كانت ��شتجابة 

»�شريي« منا�شبة.
�لبيانات  هذه  �أن  »�أبل«  وتدعي 
فهم  يف  �أف�شل  »�شريي«  جلعل  ت�شتخدم 
و�أو�شحت  عليهم،  و�لرد  �مل�شتخدمني 
�ل�رسكة، يف ت�رسيح ل�شحيفة »غارديان«: 
»يتم حتليل جزء �شغري من طلبات �شريي 

لتح�شني ��شتجابة �مل�شاعد ونطقه«.
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بالدو�ودة  �لوطني  �لدرك  عنا�رس  متكن 
بالإعتد�ء  قامت  بع�شابة  �لإطاحة  من 
بي�شاء  �أ�شلحة  باإ�شتعمال  �ملو�طنني  على 
 - �لدو�ودة  �ل�رسيع  �لطريق  م�شتوى  على 
�لإثنني  �أم�ش  �أ�شدرته  بيان  تيبازة، ح�شب 
و  �لوطني  للدرك  �لإقليمية  �ملجموعة 
على  �لعتد�ء�ت  ب«ق�شية  �لأمر  يتعلق 
�شبكة  على  بال�رسقة  متبوعة  �ملو�طنني 
�أ�شخا�ش  ثالثة  فيها  تورط  �لطرقات« 
حمكمة  لدى  �لتحقيق  قا�شي  �أمر  حيث 
وكيل  قبل  من  ملفهم  �إحالة  بعد  �لقليعة 
بو�شعهم  �ملحكمة  نف�ش  لدى  �جلمهورية 

رهن �حلب�ش �لإحتياطي، ح�شب �لبيان.

�إىل  �لبيان  ح�شب  �لق�شية،  وقائع  تعود  و 
�إعتد�ء  ت�شجيل  مت  �أين  �ملا�شي  �لأ�شبوع 
طرف  من  �لطريق  م�شتعملي  �أحد  على 
كانو�  بي�شاء  �أ�شلحة  بو��شطة  جمهولني 
هاتفه  ب�رسقة  وقامو�  مركبة  منت  على 

�لنقال.
�لق�شية ��شرتجاع هاتف  و مت خالل هذه 
كانت  �لتي  بي�شاء  �أ�شلحة  �ل�شحية وحجز 
ت�شتعمل يف �لتهديد و�لإعتد�ء بعد تفتي�ش 
ق�شية  يف  �ملتورطني  �جلناة  �أحد  منزل 
»تكوين جمعية �أ�رس�ر« »�ل�رسقة �ملقرتنة 
�أ�شلحة  و«حمل  و«�لتهديد«  �لليل«  بظرف 

بي�شاء«.

الأركان الرو�صية

الأمريكيون ينهبون 
النفط ال�سوري

باأن  �لرو�شي  �جلي�ش  �أركان  هيئة  �رسحت 
وبيع  ��شتخر�ج  نظمت  �لأمريكية  �لهياكل 
�لنفط �ل�شوري من حقول »كوناكو« و«�لعمر« 
و«تاناك« على �ل�شفة �ل�رسقية من �لفر�ت.

�لتابعة  �لعامة  �لعمليات  �إد�رة  رئي�ش  وقال 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة  �لأركان  لهيئة 
رود�شكوي،  �شريغي  �أول،  �لفريق  �لرو�شية، 
يف موؤمتر �شحفي يف مو�شكو، �أم�ش �لثنني: 
تن�شغل  �مل�شلحني،  تدريب  �إىل  »بالإ�شافة 
�لوحد�ت �لأمريكية يف �شوريا بنهب �ملن�شاآت 
�لنفطية و�حلقول يف منطقة �لفر�ت �لتابعة 
�لفريق  �ل�رسعية«و�أ�شار  �ل�شورية  للحكومة 
�لأمريكية  �لع�شكرية  �ل�رسكات  �أن  �إىل  �أول 
�خلا�شة تزيد من عدد موظفيها يف �ملو�قع 
�لفر�ت،  منطقة  يف  �ل�شورية  �لنفطية 

وعددهم �لآن يتجاوز 3.5 �ألف �شخ�ش.
��شتخر�ج  »يتم  قائال:  رود�شكوي  و�أو�شح 
كوناكو  حقول  من  �ل�شوري  �لنفط  وبيع 
و�لعمر وتاناك �لو�قعة على �ل�شفة �ل�رسقية 
لنهر �لفر�ت   . هناك خمطط �إجر�مي لنقل 
�لنفط �ل�شوري عرب �حلدود، يحدث بب�شاطة 

نهب �لرثوة �لوطنية �ل�شورية«.

خالل ال24 �صاعة الأخرية

اإرهاب الطريق 
يح�سد اأرواح
 18 �سخ�سا 

�آخرون   49 و��شيب  حتفهم  �شخ�شا   18 لقي 
مرور  10 حو�دث  �خلطورة يف  متفاوتة  بجروح 
من  �لعديد  عرب  �لأخرية  �شاعة  �ل24  خالل 
مناطق �لوطن، ح�شب ما �أفادت به �أم�ش �لثنني 

م�شالح �حلماية �ملدنية. 
�شجلت  ح�شيلة  �أثقل  �أن  �مل�شدر  ذ�ت  و�أو�شح 
�شخ�شا   11 بوفاة  �شطيف  ولية  م�شتوى  على 
��شطد�م  �ثر  على  بجروح  �آخرين   13 و�إ�شابة 
و�شاحنة  �مل�شافرين  لنقل  �شغرية  حافلة  بني 
على م�شتوى �لطريق �لوطني رقم 5 ببلدية �أولد 

�شابر.    
�حلماية  غطا�شو  تدخل  �لفرتة،  نف�ش  وخالل 
�ملدنية لنت�شال جثث �شحايا توفو� غرقا بكل 

من وهر�ن، �ل�شلف، تيزي وزو وتيارت.

م�صالح الفالحة جتند البياطرة 
ملراقبة الأ�صواق

داء النقر�س 
يثري الهلع  يف 

نفو�س املوالني 
دق �لع�رس�ت من مو�يل وليات �لنعامة، �لبي�ش، 
ناقو�ش  وتلم�شان   بلعبا�ش  وجنوبي  تيارت،   
د�ئرة  تو�شع  ، على خلفية  �مل�رسية   ،  ، �خلطر 
د�ء �لتقر�ش �لذي غز �ملنطقة وت�شبب يف نفوق 
�لآلف  وتهديد  �ملا�شية   روؤو�ش  من  �ملئات 
بن  مكمن  �لق�شدير   مبناطق  خا�شة  �لأخرى 
�ل�شوقر ، عني �لذهب   ، عمار ، عبني بن خليل 
و�شول  ببلعبا�ش  ومرحوم  �شعيدة   وجنوبي   ،
�إىل غاية �لعري�شة  و�شيدي �جلياليل  و�لبويهي 
بتلم�شان  �لأمر �لذي تز�من  مع �قرت�ب موعد 
�مل�شالح  تدخل  ��شتوجب   ما  �لأ�شحى  عيد 
�لبيطرية على جناح �ل�رسعة ملر�قبة �لأ�شو�ق .

�ملر�ش  هذ�  ظهور  �ملو�لون   ربط  وقد  هذ� 
�لتي  �ملرتفعة  و�حلر�رة  �ملناخي  �لتغري  بفعل 
غزت �ملنطقة  بالإ�شافة �إىل  قلة �ملياه ، �لأمر 
�لذي �أدى �ىل نفوق �ملئات من روؤو�ش �ملا�شية  

و�لتي كلفت كبار �ملو�لني خ�شائر كبرية .
حممد بن ترار

ت�شبب حريقان �ندلعا خالل �ل24 �شاعة 
�لأخرية يف �إتالف �أزيد من 12 هكتار من 
�لأ�شجار �لغابية ح�شبما علم �أم�ش �لثنني 

لدى م�شالح �حلماية �ملدنية.
و �أو�شح ذ�ت �مل�شدر باأن �حلريق �لأول 
قد ن�شب بغابة »�أولد علي« ببلدية لرجام 
من  هكتار�   11 من  �أكرث  على  �أتى  حيث 
�إىل  �إ�شافة  �حللبي  �ل�شنوبر  �أ�شجار 
�إتالف 13 هكتار� من �حل�شائ�ش �لياب�شة 
�أعو�ن  باأن  م�شيفا  �لقمح،  ح�شيدة  و 

بعنا�رس  مدعومني  �ملدنية  �حلماية 
�إخماد  من  متكنو�  �لغابات  حمافظة  من 
�حلريق يف ظرف �شبع �شاعات مما �شمح 
باإنقاذ �مل�شاحة �ملتبقية من هذه �لغابة 
�شكنات  و  �لدو�جن  لرتبية  م�شتودعني  و 
مت  و  �لغابية  للمنطقة  جماورة  ريفية 
ت�شخري لإطفاء هذ� �حلريق �أزيد من 20 
عون تابع للرتل �ملتنقل للحماية �ملدنية 
ل�شيدي �شليمان و �أربع �شاحنات �إطفاء و 

�شيارة �إ�شعاف.

تي�صم�صيلت

احلرائق تتلف  12 هكتار
 من الغابات

�صكيكدة

8 حرائق اأتلفت167 هكتارا 
�ندلع عرب ولية �شكيكدة خالل �ل 48 �شاعة 
جمملها  يف  �أتت  غابات  حر�ئق   8 �لأخرية 
على حو�يل 167 هكتار من �لغابات و 8253 
�لثنني  �ليوم  علم  ما  مثمرة، ح�شب  �شجرة 
للمديرية  �لت�شال  و  �لإعالم  خلية  من 

�ملحلية للحماية �ملدنية.
و �أو�شح �مل�شدر �أن �أكرب هذه �حلر�ئق ذلك 
»بني  مبنطقة  �ل�شبت  �أم�ش  �أول  وقع  �لذي 
حيث  �لولية(  )غرب  كركرة  ببلدية  دوة« 
�أتلفت �أل�شنة �للهب 29 هكتار� من �لأحر��ش 
و 8100 �شجرة مثمرة و تطلبت عملية �إخماد 

�حلريق �لذي د�م �أكرث من 8 �شاعات تدخل 
للحماية  عن�رس�   18 و  �إطفاء  �شاحنات   5
بالإ�شافة  �لرتب  خمتلف  من  �ملدنية 
بلدية  �شهدت  كما  �لغابات،  م�شالح  �إىل 
�ندلع  �لأحد  و  �ل�شبت  يومي  بوزيان  عني 
من  هكتار�   25 على  �أتى  �لأول  حريقني 
�إطفاء  �لأحر��ش وتطلب تدخل 6 �شاحنات 
بالإ�شافة  �ملدنية  للحماية  عن�رس�   22 و 
�إىل 5 �شاحنات و 18 عن�رس� تابعني مل�شالح 
�حلماية �ملدنية لولية ق�شنطينة بينما �أتلف 

�حلريق �لثاين 15 هكتار� من �لأحر��ش.
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