
العبو الكناري ي�شرعون 
يف التح�شري للمو�شم 

اجلديد من عزازقة

رف�ض االإفراج عن حفيد 
جمال ولد عبا�ض

�شنتني حب�شا نافذة
 ل�شعيدة نغزة

توجيه وهمي لع�شرات االأطباء 

منع بو�شارب بالقوة من تر�أ�س �إجتماع

ن�شخة جديدة من �شيناريو "الكادنا"

تقارير �أمنية  حتذر من تكر�ر
 �شيناريو حر�ك 2013

200حركة احتجاجية لطالبي 
العمل بال�شركات النفطية باجلنوب

�إحالة 04 منهم على �لتقاعد

تفا�شيل التحويالت و الرتقيات يف �شفوف احلماية املدنية
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�لدرك يتلقى �إخطار� 
بالتحقيق معها

العدالة تتحرك 
�شد اأمرية 

�س2بوراوي

�س3

�س3

�س13 �س5 �س5

يتنفلون يف 9 جويلية ملو��شلة 
�ال�شتعد�د للمو�شم �ملقبل من �إيفيان

غرفة االتهام بعني متو�شنت 

بتهمة اال�شتيالء على اأموال م�شتثمرين اإ�شبانيني

يف اإطار اخلدمة املدنية
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.      85 نائبا �أفالنيا يف �شف بو�شارب
.      �شي عفيف ينقلب على بو�شارب 

.      تك�سري ميكروفون بو�سارب واإلغاء اجلل�سة
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حي الق�شبة العتيق

اإنهيار اأجزاء من بناية قدمية
 دون ت�سجيل �سحايا 

االثنني  اأم�س  �صبيحة  ت�صجيل  مت 
�صقوط اأجزاء داخلية )�صالمل( من 
بناية قدمية تقع ب 3 �صارع �صاحة 
ال�صهداء بالق�صبة ال�صفلى باجلزائر 
�صقوط  ت�صجيل  دون  العا�صمة 
�صحايا, ح�صب ما علم عن م�صالح 
املكلف  واأو�صح  املدنية  احلماية 
باالإعالم باحلماية املدنية لوالية 
اجلزائر املالزم اأول �صادق كمال 
يف ت�رصيح اأن م�صاحله �صجلت يف 
حدود ال�صاعة الثانية �صباحا على 

ال�صهداء  �صاحة  �صارع   3 م�صتوى 
»جامع  مبحاذاة  الق�صبة  بحي 
داخلية  �صالمل  �صقوط  بت�صني« 
من  تتكون  )دويرة(  قدمية  لبناية 
حيث  عائالت  تاأوي  طوابق   5
بني  تربط  التي  ال�صالمل  انهارت 
ما  وهو  الثالث  و  الرابع  الطابق 
خوفا  العائالت  وهلع  فزع  اأثار 
واأ�صار  للبناية.   كامل  انهيار  من 
احلماية  اأعوان  اأن  امل�صدر  ذات 
املعلومة  تلقيها  بعد  املدنية 

تدخلت  بناية(  انهيار  )خطر 
ومت  امل�صاعدة  لتقدمي  فورا 
انهيارها  من  خوفا  البناية  اإخالء 
بالكامل على ال�صكان كما مت اإنقاذ 
 10 تتكونان من  واإ�صعاف عائلتني 
اأفراد يف نف�س البناية كانت عالقة 
بعد  والثالث  الرابع  الطابق  بني 
متت  وقد  لل�صالمل  كامل  اإنهيار 
عملية االإنقاذ بنجاح دون ت�صجيل 
�صقوط اأي �صحية وقد مت ت�صخري 
لهذا العملية 3 �صيارات ا�صعاف و 

4 �صاحنات اطفاء يف حني ينتظر 
التقنية  الرقابة  م�صالح  تقوم  اأن 
لتحديد  معايناتها  للبلدية  التابعة 
البناية  طالت  التي  ال�رصر  ن�صبة 
االإجراءات  كافة  واتخاذ  القدمية 
ان  يذكر  امل�صدر  ذات  يربز   --
تقع  طوابق   4 من  عمارة  انهيار 
ب�صارع  تامقليت بالق�صبة ال�صفلى 
مت ت�صجيله �صهر اأفريل املن�رصم 
انت�صال  مت  �صحايا   5 خلف  وقد 

جثتهم من حتت االأنقا�س. 

خبر في 
صورة

اإلغاء امتحان اللغة الأجنبية يف 
المتحانات املهنية  

االأجنبية يف  اللغة  امتحان  اإلغاء  ام�س عن  الوطنية  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
وح�صبما  الرتبية  لعمال  بالرتقية  اخلا�صة  املهنية,  االمتحانات  اإجراء 
يف  االجنبية  اللغة  امتحان  اإدراج  �صيتم  اأنه«  العمومي,  التلفزيون  اأورده 

امل�صابقات اخلارجية«.

الدرك يتلقى اإخطارا بالتحقيق معها

العدالة تتحرك �سد اأمرية بوراوي
وكيل  من  اإخطارا  اأم�س  البي�صاء  بالدار  الوطني  الدرك  كتيبة  تلقت 
اجلمهورية يق�صي بتقدمي املدعوة اأمرية بوراوي للتحقيق طبقا لن�س 
املادة 144 مكرر مع �صم جميع ال�صكوي �صدها يف ملف واحد و يذكر 
اأن املعنية متواجدة حاليا على الرتاب الفرن�صي ح�صب تدوينة ق�صرية 
من�صورة على �صفحتها بالفاي�صبوك ,يذكر اأن عددا من اجلهات الق�صائية 

تلقت عرائ�س �صكوى �صد املعنية بتهمة النيل من الدين اال�صالمي,

تب�شة

القب�ض على الإرهابي«اأ.فوزي«
للمعلومات,  اجليد  اال�صتغالل  وبف�صل  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
متكنت مفرزة للجي�س الوطني ال�صعبي بالتن�صيق مع عنا�رص الدرك 
على  القب�س  اإلقاء  من  بتب�صة/ن.ع.5,   2019 جوان   30 يوم  الوطني, 
االإرهابي »اأ. فوزي«, الذي التحق باجلماعات االرهابية �صنة 2017. 

بكل من مترنا�شتوجانت

توقيف38 منقبا عن الذهب
اأوقفت مفارز للجي�س الوطني ال�صعبي, اإثر عمليات متفرقة بكل من 
وحجزت  الذهب  عن  منقبا   )38( وجانت/ن.ع.4,  مترنا�صت/ن.ع.6 
)18( مولدا كهربائيا و)12( مطرقة �صغط وثالثة )03( اأجهزة ك�صف 

عن املعادن, باالإ�صافة اإىل مركبتني )02( رباعيتي الدفع.

البلدية
�سبط تاجر خمدرات بحوزته 11.9 

كلغ من الكيف
خمدرات  تاجر  بالبليدة/ن.ع.1,  الوطني,  الدرك  عنا�رص  متكنت 
حر�س  اأوقف  فيما  املعالج,  الكيف  من  كيلوغرام   )11,9( بحوزته 
وحجزوا  رخ�صة  بدون   )02( غطا�صني  بالقالة/ن.ع.5,  ال�صواحل 

معدات غط�س و�صيد بحري. 

غليزان

اختفاء ع�سرات العدادات املائية 
اأن  للمياه  اجلزائرية  م�صالح  من  مطلعة  م�صادر  من  الو�صط  علمت 
حلت  ال�صلف  بوالية  اجلهوية  املديرية  عن  احلقائق  لتق�صي  جلنة 
موؤخرا بوحدة اجلزائرية للمياه للتحقيق يف حادثة اختفاء ع�رصات 
وملعرفة  غام�صة  ظروف  يف  الوحدة  حظرية  من  املائية  العدادات 
تفا�صيل الق�صية مت االت�صال مبدير وحدة اجلزائرية للمياه عبدالقادر 
�صيباين الذي اأنكر كل  ما جاء جملة وتف�صيال بينما هي جمرد اإ�صاعة 

ال اأ�صا�س لها من ال�صحة.

لالأمن  العامة  املديرية  و�صعت 
خا�س  اأمني  خمطط  الوطني 
مبو�صم اال�صطياف 2019, يت�صمن 
ت�صخري اأزيد من 80 األف �رصطي, 
بهدف تاأمني املواطن واملمتلكات 
خالل  من  املو�صم,  هذا  خالل 
الوقائية  التدابري  من  جملة 

واالأمنية.
ت�صمل االإجراءات االأمنية التي مت 

املنا�صبة,  لهذه  حت�صبا  و�صعها 
ي�صمح  فعال  اأمني  ت�صكيل  و�صع 
خالل   من  واال�صتباق,  بالوقاية 
وراكبة  راجلة  ت�صكيالت  ن�رص 
تعرف  التي  االأماكن  م�صتوى  على 
املواطنني  قبل  من  كبريا  اإقباال 
حمطات  االأ�صواق,  غرار  على 
العمومية  ال�صاحات  امل�صافرين 
تنفيذ  وكذا  ال�صواطئ,  وخمتلف 

االأحياء,  م�صتوى  على  دوريات 
حماوالت  بع�س  من  تعرفه  ملا 
يغادرها  التي  للم�صاكن  ال�رصقة 
مع  ال�صيف,  ف�صل  يف  اأ�صحابها 
الفوري  التدخل  على  احلر�س 
التي  ال�صلوكات  لكافة  حد  لو�صع 
و�صعت  كما  العام.  باالأمن  مت�س 
املديرية العامة لالأمن الوطني 69 
مركز �رصطة للتكفل بـ100 �صاطئ 

م�صموح لل�صباحة, وتزويدها بكافة 
ال�رصورية  والتجهيزات  الو�صائل 
التي متكنها من اأداء مهامها على 
الوحدات  تدعيم  مع  وجه,  اأكمل 
على  بال�صهر  املكلفة  العملياتية 
ومكافحة  العام  الطريق  تطهري 
ال�صحة  بقواعد  امل�صا�س  اأ�صكال 
البيئة  وكذا  العمومية  والنظافة 

احل�رصية.

مبنا�شبة اإنطالق مو�شم اال�شطياف 2019

ت�سخري 80 األف �سرطي

اأمن والية االأغواط

برنامج حت�سي�سي حول ال�سالمة املرورية
التح�صي�صي  الربنامج  اإطار  يف 
االأغواط  والية  الأمن  والتوعوي 
ال�صالمة املرورية,  اخلا�س مبجال 
نظمت م�صالح االأمن العمومي باأمن 
حت�صي�صية  توعوية  حملة  الوالية 
لفائدة  املرورية  بال�صالمة  خا�صة 
خالل  مت  اأين  الطريق,  م�صتعملي 
م�صاركة  الذي عرف  الن�صاط  هذا  
توزيع  االإ�صالمية  الك�صافة  اأطفال 
و  اإر�صادات  تقدمي  مع  مطويات 

ن�صائح حول قواعد ال�صياقة ال�صليمة 
الظروف  و  تزامنا  هذا  و  االآمنة  و 
املنطقة  ت�صهدها  التي  اجلوية 
املت�صمة  ال�صيف(  ف�صل  )خالل 
كما  احلرارة,  درجات  يف  بارتفاع 
اإن�صانية  بادرة  يف  و  باملنا�صبة  مت 
للمياه  قارورات  توزيع  ت�صامنية  و 
ال�صائقني  على  الباردة  املعدنية 
الذين ا�صتح�صنوا وجتاوبوا مع هذه 

املبادرة التح�صي�صية التوعوية.

توقف موؤقت لرحالت القطار 
العا�سمة وهران  

ال�صري  حلركة  موؤقت  توقف  عن  احلديدية  لل�صكك  الوطنية  ال�رصكة  اأعلنت 
بيان  يف  ال�رصكة  ك�صفت  حيث  وهران,  العا�صمة  باخلط  املتعلقة  بالقطارات 
ن�رصته اأم�س اأن التوقف اال�صطراري حلركة �صري القطار تعود باالأ�صا�س اإىل غلق 
ال�صكة من طرف �صكان والية عني الدفلى الذين يتواجدون يف حركة احتجاجية 

وال عالقة لها باال�رصاب الذي قام به عمال القطارات اأول اأم�س.

حمرز يك�سف القمي�ض اجلديد 
للمان �سيتي  

ريا�س  اجلزائري  الدويل  الالعب  �صارك 
حمرز يف عملية الرتويج وتقدمي القمي�س 
اجلديد لفريقه مان�ص�صرت �صيتي االإجنليزي 
املو�صم  خالل  يرتدونه  �صوف  والذي 
لكروي املقبل, حيث اأقدمت اإدارة النادي 
االإجنليزي على التعاقد مع �رصكة مالب�س 
ب�رصكة  االأمر  ويتعلق  جديدة  ريا�صية 
»بوما« بدال من العالمة الريا�صية »نايك« 

التي عملت معها خالل الفرتة املا�صية.

ق  م



الأعمال  �سيدة  ام�س  اأدينت 
نغزة ،  �سعيدة  اجلزائرية 
اجلزائية  طرف  الغرفة  من 
ب�سنتني  تيبازة  ق�ساء  ملجل�س 
مالية  وغرامة  نافذة  حب�س 
اأموال  على  ال�ستيالء  بتهمة 
لتاأ�سي�س  �رشاكة  اتفاق  خالل 
�رشكة مع م�ستثمرين اإ�سبانيني.

وح�سب »�سبق بر�س » قد دخلت 
بع�س  مع   2012 �سنة  نغزة 
يف جمال  الإ�سبان  امل�ستثمرين 
�رشاكة،  يف  العمومية  الأ�سغال 
موؤ�س�سة««   خاللها  اأ�س�سوا 
group 4 ingénéria كمكتب 
�سنة  وبعد  م�سرتك،  درا�سات 
ون�سف اكت�سف ال�رشكاء اأن نغزة 
قامت ب�سحب مال ال�رشكة الذي 
�سنتيم دون مربر،  املليار  يفوق 
ليلجوؤوا بعدها للق�ساء موؤكدين 
مل  اأ�س�سوها  التي  ال�رشكة  اأن 
ت�ستغل يوما ومل حت�سل على اأي 

خالل  وتبني  حقيقي.  م�رشوع 
التحقيقات اأن رئي�سة كونفدرالية 
اأرباب العمل يف اجلزائر �سعيدة 
املال  على  ا�ستولت  نغزة 
ما  وهو  م�رشوعة  غري  بطريقة 
اإدانتها  الق�ساة يف  عليه  اعتمد 
قانون  من   263 للمادة  طبقا 
العقوبات وكانت حمكمة �سيدي 
احممد بالعا�سمة، قد ق�ست يف 
عامني  بعقوبة،   2017 جويلية 
ب  مالية  وغرامة  نافذا  حب�سا 

90 األف دج يف حق �سعيدة نغزة 
مايل  بتعوي�س  األزمتها  كما   ،
فيما  �سنتيم،  مليار   17 بقيمة 
التم�س وكيل اجلمهورية عقوبة 
وطالب  نافذا،  حب�سا  عامني 
بتعوي�س  املدين  الطرف  دفاع 
األف  و218  مليون   150 قدره 
مليار   20 مبلغ  عن  ف�سال  دج«، 
خلفيات  رغم  تعوي�سا،  �سنتيم 

الق�سية.
ح.م 
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منع بو�شارب بالقوة من تراأ�س اإجتماع

ن�سخة جديدة من �سيناريو "الكادنا"
.     جتميد الأ�شغال اإىل غاية رحيل معاذ بو�شارب

.     تك�شري ميكروفون بو�شارب واإلغاء اجلل�شة
قام الأم�س نواب باملجل�س ال�شعبي الوطني بغلق اأبواب قاعة اجلل�شات واملدخل 
املخ�ش�س لل�شحافة ملنع معاذ بو�شارب من تراأ�س اجلل�شة التي كانت خم�ش�شة 
للت�شويت على تقرير جلنة ال�شوؤون القانونية حول اإثبات ع�شوية نواب جدد.

اإميان لوا�س

دعمهم  عن  الربملان  نواب  اأعلن 
ال�سفلى  الغرفة  اأ�سغال  لتجميد 
الرئي�س  رحيل  غاية  اإىل  للربملان 
حني  بو�سارب، يف  معاذ  احلايل 
رئا�سة  من  فورا  بال�ستقالة  طالبوه 
ال�سعب  لإرادة  جت�سيدا  املجل�س 
بو�سارب  معاذ  بتنحية  طالب  الذي 
على  وحفاظا  الربملان،  رئا�سة  من 
الت�رشيعية  املوؤ�س�سة  ا�ستقرار 

والوطن.
تك�شري ميكروفون بو�شارب 

واإلغاء اجلل�شة
للربملان  ال�سفلى  الغرفة  �سهدت 
بع�س  قبل  من  بلطجة  الأم�س 
قاموا  بتك�سري  حيث  الأفالن  نواب 
برئي�س  اخلا�س  »امليكروفون« 
بقاعة  للربملان  ال�سفلى  الغرفة 

اجلل�سات، ملنعه من تراأ�س اجلل�سة 
التي كانت خم�س�سة للت�سويت على 
حول  القانونية  ال�سوؤون  تقرير جلنة 
اإثبات ع�سوية نواب جدد، حيث منع 
نواب الكتلة الربملانية حلزب جبهة 
املجل�س  رئي�س  الوطني  التحرير 
من  بو�سارب  معاذ  الوطني  ال�سعبي 
ومت  اجلل�سات  قاعة  اإىل  النزول 
اأن  موؤكدين  مكتبه،  يف  حما�رشته 
جل�ستي اأم�س واليوم مت اإلغاءهم من 
�سحبوا  الذين  املجل�س  اأع�ساء  قبل 

الثقة من معاذ بو�سارب
املجل�س  مكتب  اأع�ساء  واأعلن 
اجتماع  عقد  عن  الوطني  ال�سعبي 
�سحب  خالله  وقرروا  عادي  غري 
كرئي�س  بو�سارب  معاذ  من  الثقة 
للمكتب واإلغاء جميع قرارات اجتماع 
املكتب الأخري املنعقد بـ 27 جوان 

.2019

الأغلبية �شد بو�شارب 

لنواب  ال�ساحقة  الأغلبية  طالبت 
الربملان بو�سارب ب�رشورة ال�ستقالة 
الفورية من من�سبه ا�ستجابة ملطالب 

احلراك ال�سعبي.
بن خالف

ل �شرعية لبو�شارب

الربملانية  الكتلة  عن  النائب  اأكد 
والعدالة  النه�سة  اأجل  من  لالحتاد 
نواب  باأن  خالف  بن  خل�رش  والبناء 
تف�سي  مبادرة  اأي  مع  يقفون  حزبه 
اإىل رحيل معاذ بو�سارب الذي و�سل 
د�ستورية  غري  بطريقة  من�سبه  اإىل 

وغري قانونية على حد قوله.
بو�سارب  معاذ  باأن  بن خالف  اعترب 
الد�ستورية،  بال�رشعية  يحظى  ل 
م�سريا باأن بوحجة يبقى هو الرئي�س 

الوطني،  ال�سعبي  للمجل�س  ال�رشعي 
ال�سيا�سي  الو�سع  حلحلة  بان  موؤكدا 
امل�سار  اإىل  والعودة  البالد  يف 
معاذ  رحيل  تقت�سي  النتخابي 

بو�سارب.
»املعار�سة  خالف  بن  واأو�سح 
منذ  الربملان  جل�سات  كل  قاطعت 
الرئي�س  من�سب  بو�سارب  تويل 
خالل  املقاطعة  هذه  و�ستوا�سل 
الدورة  اختتام  جل�سة  وهي  جل�سة 
 ،»2019-2018 العادية  الربملانية 
م�سددا باأن  النواب »�سي�ستعملون كل 
ملنع  وامل�رشوعة«  القانونية  الطرق 
جل�سة اختتام الدورة الربملانية »دون 

اللجوء لو�سائل القوة .

�شادوق
 لبد من حترير هذه املوؤ�ش�شة 

الت�شريعية  

�سدد رئي�س الكتلة الربملانية حلركة 
�رشورة  على  �سادوق  اأحمد  حم�س 
مطلبا  كونه  بو�سارب  معاذ  رحيل 
حترير  �رشورة  على  موؤكدا  �سعبيا، 
،قائال  الت�رشيعية  املوؤ�س�سة  هذه 

»نحن بحاجة لها م�ستقبال”.
نواب حم�س  اأن  اأحمد �سادوق،  اأكد 
الدورة  اختتام  جل�سة  �سيقاطعون 
املقررة  بغرفتيه  للربملان  العادية 
بدوي  حكومة  ح�سور  اليوم  بحجة  
اأن  باأن  مو�سحا  �سعبيا،  املرفو�سة 

قرروا  ال�سلم،  جمتمع  حركة  نواب 
مقاطعة هذه اجلل�سة التي �سيرتاأ�سها 
الوطني،  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 

معاذ بو�سارب، املرفو�س �سعبيا.
و�سدد �سادوق، على �رشورة واأ�ساف 
املتحدث، قائال: »اإن حركة جمتمع 
ال�سلم، يف الوقت احلايل تراهن على 
يقودها  التي  الوطني  احلوار  ندوة 
يف  فنحن  رحابي،  العزيز  عبد 
املوؤ�س�سة،  هذه  اإىل  بحاجة  الأخري 
الدورة  اإختتام  جل�سة  اأن  ومعلوم 
العادية للربملان بغرفتيه �ستكون يوم 
الثالثاء املقبل، حيث �ستجرى على 
وقع خالفات كبرية ومطالب برحيل 
املجل�س  راأ�س  على  من  بو�سارب، 

ال�سعبي الوطني«

مبجل�س  التهام  غرفة  رف�ست 
نهار  متو�سنت  عني  ق�ساء  
حفيظ  عن  الإفراج  اأم�س 
ال�سابق  والوزير  ال�سيناتور 
وبالتايل  عبا�س   ولد  جمال 
تاأييد قرار الإيداع الذي اأ�سدره 
عني  ملحكمة  التحقيق  قا�سي 
ال�سادر  البتدائية   متو�سنت 
والذي  املا�سي   جوان   16 يوم 

ولد  جمال  حفيد  اإيداع  ت�سمن 
يف  تورطه  خلفية   على  عبا�س 
اجلرائم  تخ�س  خطرية  تهم 
على  العتداء  مع  اللكرتونية  
هيئة  واإهانة  العمومية  القوة 
نظامية  والتحري�س على العنف  
حي  �سهدها  التي  الأحداث  يف 
منت�سف  اجلديدة  املدينة 
�ساب  بعد حرق  املا�سي  جوان 

لنف�سه عقب قيام م�سالح الأمن 
بحجز ميزانه . هذا وكان دفاع 
اأ�ستاأنف  قد  عبا�س  ولد  حفيد 
املوؤقت  احلب�س  اإيداع  قرار 
التحقيق  قا�سي  اأ�سدره  الذي 
بن�رش  قام  الذي  موكله  حق  يف 
الفاي�سبوك  يف  ح�سابه  على 
عبارات تدعو اإىل  اإ�سعال الفتنة 
وتغذية العنف ، كما كان و�سط 
قام  اأين  الحتجاجية  احلركة 
والتعدي  الأمن   اأعوان  باإهانة 
ال�سباب  حتري�س  مع  عليهم 
والعنف  والتخريب  احلرق  على 
قا�سي  جعل  الذي  الأمر   ،
احلب�س  باإيداعه  ياأمر  التحقيق 
القوية  القانونية  القرائن  لتوفر 
اإحالته  انتظار  يف    ، �سده 
ا�ستكمال  بعد  املحاكمة  على 

التحقيق .

غرفة التهام بعني متو�شنت 

رف�س الإفراج عن حفيد جمال ولد عبا�س

عرب الأم�س 85 نائب عن حزب 
عن  الوطني  التحرير  جبهة 
بو�سارب  معاذ  مع  ت�سامنهم 
�رشعي،  رئي�س  انه  موؤكدين   ،
كتلتهم  قبل  من  ي�سدر  ما  واأن 
برملانية  جمموعات  واخلم�س 
على  �سارخ  تعد  هو  اأخرى 
للموؤ�س�سة  الداخلي  القانون 
نواب  واأعلن  الت�رشيعية. 
لعقد  دعمهم  الأفالن عن 
تربوؤهم  وعن  اجلل�سة  الربملان 
الكامل من احلمالت الإعالمية 
املغر�سة والبيانات الالم�سوؤولة 
م�سبوهة  �رشذمة  عن  ال�سادرة 
الوطني  التحرير  تنت�سب جلبهة 
هذه  ا�ستقرار  لتقوي�س  وت�سعى 
املجل�س  ال�سيادية  املوؤ�س�سة 
ال�سعبي الوطني وزرع الفتنة بني 
التحدث  �سفة  منتحلة  نوابها 

با�سمهم«.

 بوعالق يفتح النار على 
خ�شوم بو�شارب

جبهة  حزب  عن  النائب  قال 
م�سطفى  الوطني  التحرير 
�رشذمة  »هناك  بوعالق  باأن 
والنفاق  الدجل  حمرتيف  من 
ال�سيا�سي املنت�سبني مع الأ�سف 
اإىل كتلة جبهة التحرير الوطني 
مدعية دعمها وم�ساندتها للهبة 
اجلي�س  وموؤ�س�سة  ال�سعبية 
الوطني ال�سعبي غري ان احلقيقة 
غري ذلك حيث �سعت من خالل 
مغالطاتها للراأي العام وت�سليله 
هذه  ا�ستقرار  تفوي�س  اإىل 
وزراعة  ال�سيادية  املوؤ�س�سة 
الأفا�سل  نوابها  بني  الفتنة 
جبهة  حزب  كتلة  اإىل  املنتمون 

التحرير الوطني »
وفتح بوعالق النار على خ�سوم 
بو�سارب،  متهما اإياهم بانتحال 

خالل  من  مهم  با�سم  �سفة 
عن  عارية  وت�رشيحات  بيانات 
ي�سدر  ما  اأن  موؤكدا  ال�سحة، 
املزيد  اىل  يهدف  هوؤلء  عن 
ال�ساحة  وتهويل  الرباك  من 
النواب  وعرقلة  ال�سيا�سية 
هذه  يف  منهم  املنتظر  والدور 
اللحظة التاريخية اخلا�سة التي 
متر بها البالد-على حد تعبريه- 
واعترب املتحدث باأن  ما ي�سدر 
للحزب  الربملانية  الكتلة  عن 
اأ�سماهم  من  قبل  من  العتيد 
حماولت  هي  »بال�رشذمة« 
اأخالقية  و�سلوكيات غري  يائ�سة 
لتحقيق  هوؤلء  ي�ستعملها 
قائال:   ، امل�سبوهة  اأهدافهم 
لبع�س  البائ�سة  »املحاولت 
خافية  تعد  مل  الأفالن  نواب 
ال�سمائر  ذوي  من  احد  على 
والزمالء  الزميالت  من  احلية 

جبهة  جرب  كتلة  يف  النواب 
التحرير الوطني باخل�سو�س«.

ودعا بوعالق كل الكتل الربملانية 
�سف  يف  الوقوف  اإىل  الأخرى 
رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني 
البالد  لتجنيب  بو�سارب  معاذ 
خماطر النزلقات، حمذرا يف 
جر  حماولت  من  ذاته  ال�سياق 
حيث  العنف  دائرة  اإىل  البالد 
كل  من  »نترباأ  قائال:  ا�ستطرد 
املغر�سة  الإعالمية  احلمالت 
ال�سادرة  الالم�سوؤولة  والبيانات 
عن ال�رشذمة امل�سبوهة، وندعو 
كافة الزمالء والزميالت النواب 
اختالفاتهم  كل  عن  ال�سمو  اإىل 
من  والعمل  الوطن  خدمة 
امل�سوؤولية  بروح  اجلزائر  اجل 
التي  الأ�سوات  لكل  والت�سدي 

تريد زرع بذور الفتنة«.
اإميان لوا�س

 احلزب العتيد يخو�س حربا �شد نف�شه

85 نائبا اأفالنيا يف �سف بو�سارب
بوعالق: �شرذمة م�شبوهة ت�شتهدف املوؤ�ش�شة الت�شريعية

بو�سارب  معاذ  فرتة  دخلت 
مرحلة  احلايل  الربملان  رئي�س 
بعد  النهاية  ومرحلة  احل�سم 
من  اأم�س  بو�سارب  منع  مت  اأن 
القاعة  يف  مبكتبه  اللتحاق 
بعد  وذلك   ، للربملان  الرئي�سية 
وعلى  الربملان  من  نواب  قيام 
الذي  �سي عفيف  النائب  راأ�سهم 
اأكرب  اأحد  قريب  وقت  اإىل  كان 
و  امليكروفانات  بك�رش  داعميه 
و�سل  كالمي  عراك  الدخول يف 
اإىل حد الكالم الفاح�س ، ال�سيء 
الذي منع بو�سارب من اللتحاق 
الرئي�سية  القاعة  يف  مبكتبه 

للربملان.
روؤ�ساء  اأم�س  اأول  قيام  فبعد 
ب�سحب  الربملان  الكتل  خمتلف 
الثقة من معاذ بو�سارب ،و�سلت 

املرحلة اإىل ك�رش العظام ، حيث 
افتتاح  من  اأم�س  بو�سارب  منع 
بعد  وذلك   ، الت�سويت  جل�سة 
قيام نواب ومن بينهم �سي عفيف 
يف  الفاعلني  اأحد  كان  الذي 
حادثة » الكادنة » �سد بوحجة ، 
قاموا بك�رش ميكروفونات مكتب 
 ، الأجهزة  وبع�س   ، بو�سارب 
كالم  و  كالمية  م�سادات  ووقعت 
بو�سارب  ا�سطر  مما   ، فاح�س 
بقاعات  اللتحاق  عدم  اإىل 

اجلل�سات للنواب و املناق�سة.
وياأتي هذا التطور يف الربملان ، 
ل�سيما بعد ان�سمام النائب �سي 
عفيف اإىل املعار�سني لبو�سارب 
، وهو من كان اأحد اأكرب الداعمني 
له ، بل كان من مهند�سي حادثة 
الربملان  رئي�س  �سد  الكادنة 

ال�سابق �سعيد بوحجة .
قام  الذي  عفيف  �سي  اأن  ويبدو 
ومن  هو  بو�سارب  مكتب  بك�رش 
معه ، فهموا اأن نهاية بو�سارب ل 
منا�س منها ، لذلك ان�سموا اإىل 
الربملان  رئي�س  على  املنقلبني 
الذي  بو�سارب  معاذ  احلايل 
اإيهام  و  مبن�سبه  التم�سك  حاول 
اأنه مازال مدعوما من  الكثريين 

جهات فوقية .
الكتل احلزبية  روؤ�ساء  وكان قيام 
من  الثقة  ب�سحب  بالربملان 
التي  القطرة  هي  بو�سارب 
عن  ناهيك   ، الكاأ�س  اأفا�ست 
قيام الأمني العام لالأفالن حممد 
جميعي باإخ�ساع كل من بو�سارب 
جلنة  اإىل  عبا�س  ولد  جمال  و 

الن�سباط باحلزب .

وغريها   ، املوؤ�رشات  هذه  كل 
و  املحتومة  النهاية  تعك�س 
الذي   ، بو�سارب  ملعاذ  القريبة 
داخل  حما�رشا  نف�سه  وجد 
عزله  و  تكبيله  ومت   ، الربملان 
اأن  خا�سة   ، اإداريا  و  �سيا�سيا 
قواعد  يفهم  مل  بو�سارب  معاذ 
ر�سائل  من  العديد  رغم   ، اللعبة 
الود ، وتقدمي الإ�ستقالة طواعية 
هو  الذي  بو�سارب  تعنت  اأن  اإل 
يف احلقيقة رئي�س للربملان غري 
�رشعي وقامت بتعيينه قوى غري 
قانونية  غري  وبطريقة  د�ستورية 
تعقيد  يف  يزيد  اأن  �ساأنه  من   ،
و�سعية معاذ بو�سارب ، باملوازاة 
العدالة  يف  �سده  ق�سية  رفع  مع 

فيما يخ�س حادثة » الكادنا » .
ع�شام بوربيع

اأبطال »م�شل�شل الكادنا« يتحركون

�سي عفيف ينقلب على بو�سارب 
كالم فاح�س و اعتداءات ج�شدية و تك�شري عتاد

بتهمة ال�شتيالء على اأموال م�شتثمرين اإ�شبانيني

�سنتني حب�س نافذة ل�سعيدة نغزة

حممد بن ترار
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�أم�س،خالل  �لأختام  حافظ  �عترب  و 
�لف�ساد  مكافحة  حول  در��سي  يوم 
باملدر�سة  �لوطني  �لقت�ساد  وحماية 
جر�ئم  �أن  بالقليعة  للق�ساة   �لعليا 
جر�ئم  عن  تختلف  ل  �لف�ساد 
�لإرهاب، حيث قال ” جر�ئم �لف�ساد 
ل تختلف ب�سيء عن جر�ئم �لإرهاب 
و�أكد �أن �لأ�رسة �لق�سائية على در�ية 
عاتقها،  على  �لو�قعة  بامل�سوؤولية 
جمابهة  على  �لدولة  عزم  جمدد� 
ندرك   ” قال  حيث  �لظاهرة،  هذه 
مدى حجم �مل�سوؤولية و�سنعمل طبقا 
�لف�ساد  لظاهرة  للت�سدي  للقو�نني 
و��سرتجاع �لأمو�ل �ملنهوبة، وهذ� ما 
�سريكز عليه �لق�ساء وقال يف �ل�سياق 
�مل�سوؤولية  حجم  مدى  “ندرك  ذ�ته: 
للت�سدي  للقو�نني  طبقا  و�سنعمل 
�لأمو�ل  و��سرتجاع  �لف�ساد  لظاهرة 
عليه  �سريكز  ما  وهذ�  �ملنهوبة، 
�لق�ساء، �سنو��سل م�سار حماربته �إىل 

ما  وحتقيق  منابعه  كل  �جتثاث  غاية 
ي�سطلع �إليه �ل�سعب لك�سف �لتالعبات 
و�ل�سالعني يف �لف�ساد عرب �لرث�ء غري 
تعهد  �ل�سياق  ذ�ت  يف  و  �مل�رسوع 
و�ل�سبل  �لآليات  باإيجاد  �لعدل  وزير 
�ملوؤ�س�سات  حماية  �ساأنها  من  �لتي 
�ملعنية  و�مل�ساريع  �لقت�سادية 

و�ملتو�جدين  بالتحقيقات  �أ�سحابها 
يف �ل�سجن حاليا

الق�شاة حتلوا باحل�س الوطني 
رغم ال�شغوط والعراقيل

للديو�ن  �لعام  �ملدير  قال  جانبه  من 

،خمتار  �لف�ساد  لقمع  �ملركزي 
باحل�س  حتلو�  �لق�ساة  �أن  خل�ساري، 
حماربة  يف  �لذ�ت  نكر�ن  و  �لوطني 
و�لعر�قيل  �ل�سغوطات  رغم  �لف�ساد، 
خل�ساري  و�أفاد  لها  تعر�سو�  �لتي 
»�سيتم  �أنه  �لدر��سي  �ليوم  خالل 
�لقت�سادية  �مل�سالح  حماية  مر�عاة 
و منا�سب �ل�سغل و�ل�ستثمار�ت«، يف 
�إ�سارة منه �إىل �رسكات رجال �لأعمال 
�ملوؤقت  �حلب�س  رهن  �ملتو�جدين 
و�أ�ساف يف ذ�ت �ل�سياق »�أنا على يقني 
�أن �لقت�ساد �ل�سليم و�لتنمية �لد�ئمة 
�ل�رسيفة  �ملناف�سة  على  �إل  تبنى  ل 
�مل�رسوع  غري  �لك�سب  على  ولي�س 
على  �خلا�سة  �مل�سلحة  وتغليب 
��سرتجاع  وبخ�سو�س  �لبالد  م�سلحة 
�لأمو�ل �ملنهوبة، �أكد خل�ساري على 
�أن �لأمر يعترب �أولوية لدى م�ساحله«، 
م�سري� �إىل �أن �مل�سالة ل تتوقف فقط 
على  �أي�سا  و�إمنا  �لبالد  رغبة  على 
تعاون �لدول �لتي ��ستقبلت �لعائد�ت 

�لإجر�مية .

وزير العدل �شليمان براهمي

ف.ن�شرين

اآليات حلماية امل�ؤ�س�سات املعني 
اأ�سحابها بالتحقيق

اأكد وزير العدل حافظ الأختام، �شليمان براهمي، اأن معاقبة امل�شوؤولني ورجال الأعمال الفا�شدين 
وحده لي�س كافيا اإذا مل يتم ا�شرتجاع اأموال ال�شعب املنهوبة و التي مت تهريبها نحو البنوك اخلارجية

توعدوا باتباع خطوتهم بتحركات قانونية

الأ�ساتذة املك�ن�ن لالبتدائي يحتج�ن
�ملكونون  �لأ�ساتذة  نظم 
مقر  �أمام  �حتجاجية  وقفة 
ملحقة وز�رة �لرتبية �لوطنية 
بالروي�سو قادمني من خمتلف 
وليات �لوطن، يف حني �سمح 
�مللحقة  لبهو  بالدخول  لهم 
مطالبهم  مقابل  �سباحا 
��ستقبالكم  ورف�س  باخلروج 
�لعري�سة  توجيه  مع  لحقا 
متوعدين  �لو�سية،  للوز�رة 
مبو�قف  موقفهم   باتباع 
حتركات  وتفعيل  �أخرى، 
بكل  مطالبهم  عن  �لدفاع 

�لأدو�ت �لقانونية.
عار�سة  �ملحتجون  ووجه 
�لرتبية  لوزير  مطلبية 
يف  طعنت  حيث  �لوطنية، 
مر�سوم 2012، قائلة �أنه جاء 
م�ستعجلة  �رجتالية  بطريقة 
�لتي  �لفو�سى  حجم  ظل  يف 
نتاج  �لقطاع   بها  يعج  كان 
ب�سبب  �ملرت�كمة  �مل�ساكل 
يف  �جللية  �لختاللت 
ت�سيريه لتلجاأ �لو�ساية ب�سفة 

�نفر�دي  بقر�ر  ��ستعجالية 
بعنو�ن  لالآمال«،  »و�ملخييب 
-12 رقم  تنفيذي  »مر�سوم 
ماي   29 يف  �ملوؤرخ   ،240
و�ملتمم  �ملعدل   ،2012
 315-08 رقم  للمر�سوم 
�ملوؤرخ يف 11 �أكتوبر 2008«، 
��ستُحدثت  مبوجبه  و�لذي 

رتبة �لأ�ستاذ �ملكون.
�أنه  �لعري�سة  و�أو�سحت 
�سنة  تكون  �أن  ينبغي  كان 
�لإ�سالحات �لفعلية بالقطاع 
�مل�سجلة  �لوعود  ظل  يف 
بو�سعية  �لنهو�س  �أجل  من 
باعتباره  و�ملربي  �لأ�ستاذ 
للعمل  �لرئي�سي  �ملحرك 
�لرتبوي، خا�سة يف �ملدر�سة 
جاءت  �أنها  �إل  �لبتد�ئية، 
على  قلم  وبجرة  »تق�سي 
�آمال  من  تبقى  ما  �آخر 
�جلز�ئرية،  �ملدر�سة  نخبة 
حملة  من  �لأ�ساتذة  فئة 
خربة  ذوي  �أو  و/  �للي�سان�س 
مهنية ل تقل عن 10 �سنو�ت، 

��ستحد�ث  بعد  �أنه  قائلني 
يف  �ملكون  �لأ�ستاذ  رتبة 
وجد  �لبتد�ئية  �ملدر�سة 
بعد  �أنف�سهم  �لأ�ساتذة 
�آليا يف هذه �لرتبة  �إدماجهم 
و�سع  يف  ��ست�سار�تهم،  دون 
�أفاق  �أية  بال  غام�س  مهني 

م�ستقبلية يف �لرتقية.
�لأ�ساتذة �ملكونون  و�أو�سح   
 7 �أن  �لبتد�ئي  �لطور  يف 
ك�سفت  �لتجربة  من  �سنو�ت 
�ملكون  �لأ�ستاذ  عن حرمان 
�إد�رية  م�سوؤوليات  تويل  من 
و�لتدرج فيها، وو�سع �لأ�ستاذ 
�ملهنية  مكانته  دون  �ملكون 
�ملوؤ�س�سة  د�خل  و�لعلمية 
�لأ�ستاذ  وت�سادم  �لرتبوية 
�ملكون مع �أمناط ت�سيري حتد 
من عزميته. كما �أو�سحو� �أنه 
�ملكون  �لأ�ستاذ  تكليف  مت 
)�لتاأطري،  �إ�سافية  باأعباء 
عن  زيادة  �لتكوين..�إلخ( 
عمله كاأ�ستاذ،  و�أد�ء �ساعات 
لأ�ستاذ  مرهقة  جد  عمل 

دون  �لبتد�ئية،  �ملدر�سة 
�ل�سن  يف  تقدمه  مر�عاة 
�لتقاعد  من  و�حلرمان 
فر�س  قلة  مع  �مل�سبق، 
�لتفتي�س،  �سلك  يف  �لرتقية 
�ل�ستاذ �ملكون يف  يبقي  ما 
�أية  �أمل يف  دون  رتبته  نف�س 
م�ساره  �أخرى طو�ل  ترقيات 
�ملهني، م�سخ�سني �أن �لأمر 
�أجيال  نفور  عنه   �جنر 
�لأ�ستاذ  رتبة  من  �لأ�ساتذة 
�نغالق  ب�سبب  �ملكون، 
�أفاقها، و�ختيارهم م�سار�ت 
�لرتبوي،  �مل�سار  �أخرى غري 
وروح  �لتدري�س  رغبة  وقتل 
نفو�س  و�لجتهاد يف  �لتفاين 

�لأ�ساتذة.
مطالبهم  �ملحتجون  وحدد 
لوز�رة  مر��سلتهم  يف جتديد 
�لرتبية �لوطنية بطلب موؤرخ 
يف 23 جو�ن  2019 ويت�سمن 
رخ�سة  �إ�سد�ر  �لتما�س 
لالأ�ستاذ  ت�سمح   ، ��ستثنائية 
يف  بامل�ساركة  �ملكون 

مدير  لرتبة  �لرتقية  م�سابقة 
مدر�سة، �أو بتاأهيله �إىل هذه 
بتاأجيل   و�ملطالبة  �لرتبة، 
�خلا�سة  �ملهنية  �مل�سابقة 
�لرتب  خمتلف  �إىل  بالرتقية 
حني  �إىل   2019 بعنو�ن 
�ل�سماح للمكونني بامل�ساركة 
يف م�سابقة �لرتقية �إىل رتبة 
�لرتقية  �أفاق  وفتح  مدير 
دون  �ملكون  �لأ�ستاذ  �أمام 
ما  عد�  �رسط،  �أو  قيد 
�لكفاءة  ب�رسوط  يتعلق 
معربني  �ملهنية،  و�خلربة 
�سمت  من  ��ستغر�بهم  عن 
قطاع  ونقابات  �لوز�رة، 
�حلو�ر  جولت  يف  �لرتبية، 
ق�سيتهم،  �إز�ء  �ملختلفة، 
عميقة  مبر�جعة  مطالبني 
�لأ�سا�سي  للقانون  ومتاأنية 
و�إ�رس�ك  �لرتبية،  لقطاع 
�لرتبوية  �لعائلة  فئات  كل 
�أو  �إق�ساء  دون  �إعد�ده  يف 

تهمي�س لأحد.
�شارة بومعزة

�لعدل   وزير  ت�رسيحات  على  تعقيبا 
�لد�ستوري  �لقانون  يف  قال  �ملخت�س 
جريدة  مع  �ت�ساله  يف  رخيلة  عامر 
�لو�سط  �أن �لوزير �أكد �لإر�دة �ل�سيا�سية 
من  �لوطني  �لقت�ساد  تنقية  على 
للمال  �لت�رسيف  و  كالتبديد  �ل�سو�ئب 
و  �لإد�رية  �لر�سوة  و  رقيب  دون  �لعام 
�ملتحدث  ذ�ت  �أ�ساف  و  �لمتياز�ت 
��سرتجاع  غايتها  �لقادمة  �ملحاكمة  �أن 
�لأمو�ل �ملنهوبة م�سري� يف ذ�ت �لوقت 
�لتي  و  ��سرتجاع  �لأمو�ل �مل�سدرة  �أن 
بالأمر  لي�س  �خلارج  �إىل  تهريبها  مت 
�ل�سهل ،وباملقابل قال رخيلة �أنه ميكن 
�لأمو�ل  ت�سرتجع  �أن  �جتاه  يف  �ل�سري 
يدعون  �ملتهمني  �أن  �أو�سح  و  باإر�دتهم 
على  يوؤثر  ذلك  كون  �لأمو�ل  رد  �إىل 
رخيلة  �أكد  و  �لعام  �لعفو  حق  ممار�سة 
�أن �مل�سالة معقدة لكن يكفينا و�سع حد 
حول  �أخرى  جهة  من  و   ، �ملال  لنهب 
تعهد �لوزير على �إيجاد �ل�سبل و �لآليات 
�ل�سلطات  م�سوؤولية  �أنها  �ملحامي  قال 
�لق�سائية �لتي تدر�س �لق�سية و �أو�سح 
و  �ملدنية  �لإجر�ء�ت  قانون  لديها  �أن 
�لإجر�ء�ت �جلز�ئرية و �لذي ي�سمح لها 

ح�سابات«  »مبحافظ  ي�سمى  ما  بتعيني 
يتوىل  و   ، �لق�سائي”  �أو”�حلار�س 
�ل�سوؤون �ملالية و �لقت�سادية للموؤ�س�سة  
و ذلك ل�سمان ��ستمر�ر دورها يف عجلة 
على  �لوطني  و�حلفاظ  �لقت�ساد 
�ملوؤ�س�سة  وجود  وعلى  �ل�سغل  منا�سب 
�حلكم  �سدور  غاية  مالها  �إىل  ر�أ�س  و 
مطلوب  هو  ما  وهذ�  للعد�لة،  �لنهائي 
يبقى  �لو�سع  �أن  رخيلة  و�أ�ساف  حاليا 
قائما �إىل غاية �إ�سد�ر �حلكم، فاإذ� �أدين 
�ملتهمني بجرمية تبيي�س �لأمو�ل، فاإن 
بتقدمي  �حلالة  هذه  مطالبة يف  �لبنوك 
تلك  لدى  ديونها  عن  مف�سلة  تقارير 
�ملوؤ�س�سات، وهنا، يقول �ملحامي، يقوم 
بالتز�مات  بالوفاء  �لق�سائي  �حلار�س 
خالل  من  �لقا�سي  مبو�فقة  �ملوؤ�س�سة 
��ستخال�س ما للموؤ�س�سة من ذمة مالية 
�ملعني،  �لقا�سي  من  وباأو�مر  للغري 
�إىل  �ملوؤ�س�سات  هذه  تعر�س  وبالتايل، 
�أن  موؤكد� على  �لعلني،  �ملز�د  �لبيع يف 
ف�سل  يف  يتمثل  �لآن  �لأ�سا�سي  �لدور 
�ملالك  �ل�سخ�س  و�سعية  يف  �لعد�لة 

لروؤو�س �لأمو�ل و�لعقار�ت.
ف.ن�شرين

اخلبري يف القانون الد�شتوري عامر رخيلة

 ا�سرتجاع  الأم�ال املهربة 
لي�س �سهال

الدرك يحقق حول موؤ�ش�شات
 خا�شة بالنظافة والأمن  

�سركات ت�ستعبد العمال باأج�ر 
زهيدة ودون تاأمني ول عطل

�لوطني  �لدرك  م�سالح  با�رست 
�لع�رس�ت  يف  معمقة  حتقيقات 
بالنظافة  �خلا�سة  �ملوؤ�س�سات  من 
و�لأمن  و�لتي ميلكها �إطار�ت �سامني 
ت�سهر  و�لتي  �لقطاعات  خمتلف  يف 
على توفري �لنظافة و�لأمن باجلامعات 
و�ملوؤ�س�سات  �لإد�ر�ت  من  و�لعديد 
وفق   ، �لوطن  وليات  �لعمومية  عرب 
�لإد�ر�ت  م�ستوى  على  مربمة  لعقود 
�ملركزية ، وذلك بتهمة  عدم �لت�رسيح 
�لعطل  بالعمال وحرمانهم من حقوق 

و�لأجر �ملحرتم
وذلك على خلفية �لحتجاجات �لكربى 
�لتي �أطلقها �لعمال �رسكات �حلر��سة 
عن تهمة �لن�سب و�لحتيال و�ختال�س 
حقوقهم  ونهبهم  �خلا�سة  �أمو�لهم 
قبل  من  �لحتجاجات  حيث �نطلقت 
على  �طلعو�  عمال  �حلر��سة بعدما 
�إد�رة  بني  ما  �ملربمة  �لتفاقيات 
�لعمومية  و�ملوؤ�س�سات  موؤ�س�ستهم 
حيث  يحر�سونها   �لتي  و�لقت�سادية 
مابني  ترت�وح  �أجور  �أ�سا�س  على  يتم 
يف  �سهريا  للعون  و47000دج   42000
ل  �لعون  يتلقها  �لذي  �لأجر  �ن  حني 
يزيد عن 18000دج يف �أح�سن �لأحو�ل 
يف ما يتلقى بع�س زمالئهم 16000دج 
، هذ� ورغم �أنهم يعملون بالأفو�ج ليل 
نهار،وي�ستعملون �ل�سالح يف �حلر��سة 
خماطر كما  من  ي�ساحبه  وما  ليال 

ول  باملاليري  �أمول  يحر�سون  �أنهم 
حيث  �لر�أفة   بعني  �إليهم  ينظر  �أحد 
�ل�سنوية  �لأرباح  من  حمرومون  هم 
منحة  ول  موؤ�س�ستهم  حتققها  �لتي 
كافة  يف  بها  �ملعمول  �ملردودية 
�أحيانا  يعملون  �أنهم  كما  �لقطاعات  
تنقلو�  وكذ�  جمانا  �إ�سافية  �ساعات 
بع�س  �من  على  لل�سهر  مهمات   يف 
دون  و�لإد�رية  �ملالية  �ملنقولت 
للقانون  وفقا  باملهمة  �لأمر  مقابل  
يعمل  �لآخر  �لبع�س  �أن  حني  يف   ،
غر�ر  على  مالية  موؤ�س�سات  لدى 
�ت�سالت �جلز�ئر و�لبنوك �لتي تدفع 
ملوؤ�س�ستهم مبالغ تتجاوز 45 �ألف عن 
�لعون �لو�حد يف حني �أن �ملوظف ل 
يدفع له �سوى 18000دج  هذ� وقد بادر 
مبفت�سيات  �لت�سال  يف  �ملحتجون 
�لعمل قبل �لت�سال بالعد�لة يف ملف 
يعد من �أهم �مللفات �لتي تهز قطاع 
جانب  باجلز�ئر، من  �خلا�س  �لأمن 
بالنظافة  خا�سة  �رسكات  توجد  �آخر 
ومطلقات  و�أر�مل  �سيد�ت  توظف 
�آلف دج  مقابل مبالغ لتزيد عن 10 
بفعل  عطل  و�أحيانا  دون  تاأمني  دون 
�إد�رة  تفر�سه  �لذي  �لكبري  �لتحايل 
فر�س  طريق  عن  �ملوؤ�س�سات  هذه 
تعاقد ب03 �أ�سهر قابل للتجديد وهو 

ما يحرم �لعامل حق �لعطل .
 حممد بن ترار

�ملديرية  من  مقربة  م�سادر  ك�سفت 
حركة  عن  �ملدنية  للحماية  �لعامة 
للحماية  �لولئيني  �ملدر�ء  يف  و��سعة 
على  منهم   04 �إحالة  مع  �ملدنية 
�لتحويالت  �سملت  حيث    ، �لتقاعد 
كبرية  حر�ئق  عرفت  �لتي  �لوليات 
غر�ر   على  �ملا�سية  �لأيام  خالل 
مع   ، و�لبويرة  �ملدية   ، تي�سم�سيلت 
بولية  �ملدنية  للحماية  مدير  ترقية 
للتنظيم  مركزي  مدير  �إىل  �لبويرة 
وتن�سيق �لإ�سعافات باملديرية �لعامة 
للحماية �ملدنية . هذ� فقد مت �إحالة 
مدر�ء كل من �سعيدة ،وهر�ن ،�جلز�ئر 

وتيبازة على �لتعاقد ، فيما مت حتويل 
�جللفة  لولية  �ملدنية  �حلماية  مدير 
مدير  حتويل  مت  كما   ، �لعا�سمة  �إىل 
�لبويرة  �إىل  للمدية  �ملدنية  �حلماية 
ي  مركز  �ملدير  مديرها  رقي  �لتي 
، يف حني مت حتويل  �لعامة  باملديرة 
مدير �حلماية �ملدنية لتي�سم�سلت �إىل 
كما مت حتويل مدير   ، عني متو�سنت 
�إىل  مع�سكر  لولية  �ملدنية  �حلماية 
�حلماية  مدير  حول  فيما   ، �ملدية 
ب�سطيف �إىل ولية تيزي وزو ،فيما مت 
لالإ�رس�ف  �لبو�قي  �أم  مدير  ��ستقد�م 
، كما  ب�سطيف  على �حلماية �ملدنية 

بربج  �ملدنية  �حلماية  مدير  حول 
بوعريريج �إىل ولية ب�سكرة  �لتي حول 
مديرها �إىل  برج بوعريريج يف �إطار 
مدير  حتويل  ومت   ، �ملنا�سب  تبادل 
�حلماية بالودي �إىل نحو �م �لبو�قي ، 
خلفه على ولية �لو�دي مدير �حلماية 
، وحول مدير  تندوف  لولية  �ملدنية 
�حلماية �ملدنية  حمفوظ �سويكي �إىل 
ولية وهر�ن �لتي ظلت ت�سري بالنيابة 
ملدة طويلة  ، فيما خلفه على �سيدي 
�ملدنية  �حلماية  مدير  بلعبا�س  
ملحقة  مدير  حول  كما   ، مب�ستغامن 
�سيدي بلعبا�س بعد ترقيته �إىل مدير 

ولئي للحماية �ملدنية  بتيندوف .
فاأن  �لأولية  �ملعطيات  وح�سب  هذ� 
�ملدير �لعام للحماية �ملدنية بوعالم  
بوغالف  قد �أقام هذه �حلركة بناء� 
و�ملردود  �لطبيعية  �ملعطيات  على 
�لنري�ن   مع  �لتعامل  يف  خا�سة 
�سهدتها  �لتي  و�حلو�دث  و�لغرق 
�لأخرية  �لآونة  يف  �لوليات  بع�س 
يف  �خلرب�ت  على  بالعتماد  وذلك 
مع  و�لبحر  �حلر�ئق  مع  �لتعامل 
�لتكوين  ظروف  �لعتبار  بعني  �أخد 

و�لتخ�س�س .

اإحالة 04 منهم على التقاعد

تفا�سيل التح�يالت و الرتقيات يف �سف�ف احلماية املدنية

للمجاهدين  �لوطنية  �ملنظمة  �أكدت 
�ملتابعة  يف  بحقها  حتتفظ  باأنها 
�إىل  عمدت  �لتي  للجهات  �لق�سائية 
خل�رس  للمجاهد  �آخر  ��سم  �إعطاء 
بورقعة، مو�سحة �أنه ع�سو يف �ملجل�س 
من  و�أنه  �لتحريرية،  للثورة  �لوطني 

�لقالئل �لذين لز�لو على قيد �حلياة.
�لوطنية  �ملنظمة  بيان  �أو�سح 
بحقها  تلتزم  �أنها  �أم�س،  للمجاهدين، 
مل�سوهي  �لق�سائية  �ملتابعة  يف 
حيث  بورقعة،  خل�رس  �لر�ئد  �سورة 
يتهياأ  �لذي  �لوقت  »يف  �لبيان:  ت�سمن 
ذكرى  لتخليد  �جلز�ئري  �ل�سعب  فيه 
�لفرن�سي  �لإحتالل  على  �نت�ساره 

و�لحتفال بعيدي �لإ�ستقالل و�ل�سباب 
ظروفا  �لبالد  تو�جه  �أن  �لأقد�ر  ت�ساء 
و�لتعقيد  �خلطورة  بالغة  �سيا�سية 
ويدفع �سياق تفاعل �لأحد�ث �ملجاهد 
“�سي خل�رس بورقعة” للو�جهة ويرتتب 
عن  �لنظر  وبغ�س  �عتقاله،  ذلك  عن 
�ملالب�سات �لتي دفعت �لعد�لة لتخاذ 
�لظروف  هذه  يف  �عتقاله  �إجر�ء 
للدور  �لتاريخية  �لأهمية  فاإن  بالذ�ت 
�لذي لعبته هذه �ل�سخ�سية �إبان �لثورة 
�لتحريرية على م�ستوى �لولية �لر�بعة 
يجعلنا �أمام �إ�سكال كبري وهو ما يفر�س 
علينا و�جب �لتذكري باإجناز م�سار هذ� 

�ملجاهد”.

توعدت باللجوء للعدالة �شد م�شوهي �شورته

منظمة املجاهدين تدافع عن 
الرائد ب�رقعة

�س.ب

حممد بن ترار
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الطريفية    منطقة  �سكان  عرب   
الزعفران   لبلدية  اإداريا  التابعة 
 51 الوالية  مركز  عن  تبعد  والتي 
اإنعدام  من  ا�ستيائهم  عن  كلم    
مياه ال�ساحلة لل�رشب وهم يعانون 
طويلة  �سنوات  منذ  العط�ش 
وزيارة  الكثرية   املطالبات  ورغم 

ال�سعبي  باملجل�ش  امل�سوؤولني  
على  والوقوف  �سنة   منذ  الوالئي 
هذا الو�سع ووعدو اهايل املنطقة  
لتامني حاجة  ارتوازي   بئر  بحفر 
املنطقة  من مياه ال�رشب لكن هذا 
الوعد   مل يتحقق وح�سدوا �سوى 
وح�سب   غزيرة  كانت  التي  الوعود 

�سكان الذين ات�سلوا ب » الو�سط« 
انهم ظلوا يقتنون �سهاريج  املياه 
ال�ساحلة لل�رشب  على بعد 12كلم 
يقدر  وب�سعر  كرير�ش  منطقة  من 
الواحد   لل�سهريج  1500دج  ب 
3كم    بعد   على  ال�سقي   ومياه 
وهو  1000دج   ب  يقدر  ب�سعر 

ناهيك  كاهلهم  اأثقل  الذي  االمر 
انعدام  و  الطريق  اهرتاء  عن  
قاعة العالج   لذلك  ينا�سد  �سكان 
»�سيف  الوايل  الطريفية   منطقة 
واإيجاد  اإليهم   بااللتفات   توفيق« 

حل مل�ساكلهم املطروحة  
لباز مربوك

اأحمد باحلاج

مطلعة  اأمنية  م�سادر  ك�سفت 
م�سالح  اأن  »الو�سط«،  ليومية 
مكافحة  يف  املتخ�س�سة  االأمن 
التدخل  ووحدات  ال�سغب 
�سالح  لقيادة  التابعة  واالحتياط 
منذ  �سجلت  قد  الوطني  الدرك 
كتابة  وحلد  اجلارية  ال�سنة  بداية 
ورقلة  بواليات  االأ�سطر  هاته 
اأدرار  و  مترنا�ست   ، غرداية   ،
متثلت  احتجاجية  200حركة 
املوؤ�س�سات   ، الطرقات  �سل  يف 
يف  الواليات  ومقرات  النفطية 
خطوة ت�سعيدية للمطالبة باأحقية 
طالبي العمل بالعمل يف ال�رشكات 
يف  العاملة  واالأجنبية  الوطنية 

ال�سناعة النفطية .
اللجان  �سجلت  ذلك  جانب  اإىل 
احلراك  مبتابعة  املكلفة  االأمنية 
تقرت،  ببلديات  االجتماعي 
عني  م�سعود،  حا�سي  ورقلة، 

�سالح، مترنا�ست، اأدرار ، تيرنكوك 
، اأوقروت ، تيمياوين ، �سايل ورقان  
م�سبوق،  احتقان حملي غري  حالة 
يف  احلا�سل  التالعب  ب�سبب  
عرو�ش العمل املوجهة من طرف 
ال�سناعة  يف  العاملة  ال�رشكات 
املحلية  الوكاالت  اإىل  البرتولية 
من  املئات  حملها  التي  للت�سغيل، 
تف�سي  تبعات  م�سوؤولية  البطالني 
واملحاباة  املح�سوبية  مظاهر 

والر�سوة لدى طالبي ال�سغل، ومما 
يحز يف نفو�ش هوؤالء، هو االرتفاع 
االإداري   التمرد  حلاالت  املقلق 
املتمثلة يف �رشب تعليمة احلكومة 
، القا�سية مبنح االأولوية للعاطلني 
املنطقة  اأبناء  من  العمل  عن 

عر�ش احلائط .
امل�سوؤولني  تدخل  انتظار   ويف 
ال�رشقي  باجلنوب  التنفيذيني 
لزاما  يبقى  و جدي،  حازم  ب�سكل 

الو�سع  معاي�سة  البطالني  على 
غري  الأجل  املزري  االجتماعي 
م�سمى، خا�سة اإذا علمنا اأن هناك 
لل�سلطات  رفعت  اأمنية  تقارير 
املركزية حتذر من مغبة العواقب 
الوخيمة التي قد تنجر عن تكرار 
بعني  ال�سباب  انتفا�سة  �سيناريو  
ال�سلمي  احلراك   ،  2002 �سالح 
بورقلة 2013 و االنزالق امل�سجلة 
ما  وفق   2019 تيرنكوك  بدائرة 

اأوردته م�سادرنا اخلا�سة .
اال�سمية  القائمة  اأن  ومعلوم 
الف�ساد  املح�سوبني  رموز  لبقايا 
امل�ستقيل  الرئي�ش  نظام  على 
�سمت  قد  بوتفليقة  العزيز  عبد 
النفطية  بال�رشكات  م�سوؤوال   30
وذلك  ذكرها  ال�سالف  بالواليات 
م�سبوهة  �سفقات  ابرام  بتهمة 
يرجح   ، للوظيفة   ا�ستغالل  و�سوء 
االأمنية  التحقيقات  انطالق 
�سهر  نهاية  قبل  معهم  والق�سائية 

جويلية .

تقارير اأمنية  حتذر من تكرار �سيناريو حراك 2013

200حركة احتجاجية لطالبي 
العمل بال�سركات النفطية باجلنوب

.       القائمة اال�سمية لبقايا رموز الف�ساد �سمت 30 م�سوؤوال بال�سركات

اأح�ست م�سالح االأمن والدرك الوطنيني خالل ال�سدا�سي االأول من ال�سنة اجلارية مايزيد عن 
املبا�سر بال�سركات  ، املتم�سكني بخيار احلق يف التوظيف  200 حركة احتجاجية لطالبي العمل 

النفطية دون �سواها .

  والية اجللفة 

�سكان الطريفية يعانون العط�ش

منطقة �شاية لبخور  ببلدية الزعفران

�سكان املبحث يطالبون 
بالكهرباء الفالحية

املبحث مبنطقة  طالب فالحو 
لوالية  املحاذية  لبخور  �ساية 
تيارت » التابع لبلدية الزعفران 
والتي  بحبح   حا�سي  بدائرة 
تبعد 100 كلم عن والية اجللفة  
ال�سلطات باإ�رشاع مبد منطقتهم  
بالكهرباء الفالحية لتوفري �سبل 
ان  و  بالريف خا�سة  اال�ستقرار 
فالحي  املنطقة   هذه  طابع 

ورعوي 
 وانعدام الكهرباء الفالحية  اثر 
على ن�ساطهم الفالحي حيث اأن 
و�سعية اأغلب االآبار ال تزال تدار 
فانعك�ش  التقليدية،  بالطرق 
باملنطقة  الزراعة  على  ذلك 
التفكري  الفالحني  ببع�ش  ودفع 
الن�ساط  من  االن�سحاب  يف 

الفالحي

رفعوا  اأنهم  الفالحون  واأكد 
ان�سغاالتهم يف اأكرث من منا�سبة 
ق�سد  املعنية  اجلهات  اإىل 
يفقدوا  اأنهم مل  اإال  م�ساعدتهم 
منا�سدتهم  وجّددوا  االأمل، 
وعلى  الوالئية  ال�سلطات 
يد  تقدمي  اجللفة  وايل  راأ�سها 
منحهم  خالل  من  امل�ساعدة 

ح�سة من الكهرباء الفالحية
لباز مربوك 

انطالقا من بلعبا�س

ت�سدير اأول �سحنة من الب�سل 
نحو موريتانيا 

اجلهوية  املديرية  ك�سفت  
لها  بيان  بتلم�سان يف  للجمارك 
اجلمارك  اأق�سام  مفت�سية  اأن 
�سجلت  قد  بلعبا�ش  ب�سيدي 
اأول  ت�سدير  عملية  اأم�ش  نهار 
موريتانيا   نحو  ب�سل  �سحنة 
ال�سادرات  ترقية  اإطار  يف 
انطالقا  املحروقات  خارج 
عرب  بلعبا�ش  �سيدي  والية  من  
بن  م�سطفى  احلدودي  املعرب 
اأق�سى  بتندوف  مرورا  بولعيد 
جنوب غرب الوطن   . ال�سحنة 
طن  ب38  تقدر  التي  االأوىل 

عرب  اأم�ش  نهار  انطلقت  والتي 
ومنها  تيندوف  نحو  �ساحنة  
مبادرة  اأول  يف   ، موريتانيا  اإىل 
الفالحية  املنتجات  لت�سدير 
وحماولة  اجلوار،  دول  اإىل 
الإحياء الطرق التجارية القدمية 
اأن  املبادرة  �ساأن  ومن  ،هذا 
لت�سدير  اأخرى  مبادرات  تتبعها 
وذلك  اأخرى   فالحية  منتجات 
يف اإطار ترقية  ال�سادرات خارج 
�سمن  انطالقا  املحروقات 
االقت�ساد  النا�سئ لدعم الدولة 

اجلزائرية .

اجلنح  غرفة  االثنني  اأم�ش  قررت 
تاأجيل  تيبازة  ق�ساء  جمل�ش  لدى 
للمرة الثانية حماكمة ع�سو جمل�ش 
االأمة، ال�سيناتور ماليك بوجوهر، 

املدان ب�سبع �سنوات �سجنا نافذة 
جويلية   16 اإىل  ف�ساد  ق�سية  يف 
مثل  و  ال�سحية  لغياب  القادم 
الذي  بوجوهر  ماليك  ال�سيناتور 
القليعة  ب�سجن  عقوبته  يق�سي 
اجلنح  غرفة  رئا�سة  اأمام  حاليا، 
بعد  تيبازة  ق�ساء  جمل�ش  لدى 
عن  ال�سادر  احلكم  ا�ستئناف 
املحكمة االبتدائية لتيبازة بتاريخ 
كذا  و  دفاعه  طرف  من  ماي   5
قررت  حيث  تيبازة  حمكمة  نيابة 
التاأجيل نظرا لغياب  غرفة اجلنح 

ال�سحية.
ماي  يف  تيبازة  حمكمة  اأدانت  و 
املا�سي يف جل�سة علنية ح�سورية 
ب�سبع  بوجوهر  مليك  ال�سيناتور 

حرمانه  و  نافذة  �سجنا  �سنوات 
منا�سب  تقلد  من  �سنوات  خم�ش 
ملنا�سب  الرت�سح  اأو  م�سوؤولية 
غرامة  دج  مليون   1 و  �سيا�سية 
وجه  بدون  مزية  »تلقي  بجنحة 
فيما  النفوذ«  »ا�ستغالل  و  حق« 
»االإ�ساءة  تهمة  من  تربئته  مت 

للوظيفة«.
يومها  تيبازة  حمكمة  ق�ست  كما 
من  اثنني  متهمني  ذمة  بتربئة 
مزية  تلقي  يف  امل�ساركة  »تهمة 
بدون وجه حق« مع االأمر باإرجاع 
�سبطهم  يوم  املحجوزة  �سيارتهم 
من قبل م�سالح ال�رشطة الق�سائية 
رفقة  املا�سي  اأوت   14 بتاريخ 
مبلغ  بحوزتهم  و  الرئي�سي  املتهم 
طرف  من  املقدم  دج  مليون   2
اإجراءات  ت�سهيل  مقابل  ال�سحية 
�سياحي  م�رشوع  و�سعية  ت�سوية 
يقوم بت�سييده بطريقة غري �رشعية 

مبنطقة اوزاكو ب�سنوة. و كان ممثل 
املحاكمة  يوم  التم�ش  العام  احلق 
 8 املا�سي  اأفريل   28 بتاريخ 
املتهم  حق  يف  نافذة  �سنوات 
الرئي�سي و 6 �سنوات حب�سا نافذة 
بعد  االآخرين  املتهمني  حق  يف 
متتاليتني  ملرتني  الق�سية  تاأجيل 
بتاريخ 14 و 21 اأفريل املا�سيني. 
رئا�سة  جهتها  من  رف�ست  و 
ال�سيناتور  حماكمة  يوم  املحكمة 
ببطالن  اخلا�سة  ال�سكلية  الدفوع 
اإجراءات املتابعة التي رافعت من 
اأجلها هيئة دفاع املتهم الرئي�سي 
على اعتبار اأنه ع�سو جمل�ش االأمة 

و يتمتع باحل�سانة اإىل اليوم .
القانون  اإجراءات  تق�سي  و 
اجلزائي--ح�سب قرار االإحالة-- 
منها  �سيما  التلب�ش  ق�سايا  يف 
الد�ستور و  اأحكام املادة 128 من 
العقوبات  قانون  من   111 املادة 

التي ا�ستند لهما وكيل اجلمهورية 
لدى حمكمة تيبازة يومها بـ«توقيف 
باحل�سانة  املتمتع  املتهم 
الربملانية فورا و مبا�رشة التحقيق 

الق�سائي دون انتظار«.
التحقيق  مبا�رشة  مع  موازاة  و 
يقوم  املتهم  توقيف  و  الق�سائي 
االأختام  حافظ  العدل  وزير 
الربملانية  الغرفة  رئي�ش  باإخطار 
املتورط  الع�سو  لها  ينتمي  التي 
متلب�سا يف ق�سية ما على اأن يجتمع 
مكتب املجل�ش التخاذ قرار �سواء 
برفع احل�سانة عن املتابع ق�سائيا 
قرار  اأن  اإال  )احل�سانة(  تثبيتها  او 
بدون  يبقى  الربملانية  الغرفة 
توؤثر على �سريورة  قانونية  تبعات 
املتابعة الق�سائية و اإ�سقاطها عنه 
وفقا الأحكام املادة 111 من قانون 

العقوبات.
م.�س

تيبازة 

تاأجيل اآخر ال�ستئناف حماكمة ال�سناتور بوجوهر 
.     املعني مدان بعقوبة 7 �شنواتو 1مليون دج غرامة

ك�سفت مديرية احلماية املدنية 
على  بلعبا�ش   �سيدي  لواليية 
هام�ش  تن�سيــب الرتل املتنقل 
الغابـات  حرائـق  ملكافحة 
وحدة  مبقر  بلعبا�ش  ب�سيدي  
تالغ  لـدائرة  املدنية  احلماية 
هذه  �سجلت  قد  م�ساحلها  اأن 
ال�سنة 11 حريقا  م�ش الغابات  
كلف خ�سائر مادية قدرت ب20 
باالإ�سافة  اىل22 حريق  هكتار 
الزراعية  املحا�سيل  م�ش 
ماكلف خ�سائرب 80 هكتار بني 
القمح وال�سعري  و14 حرقا م�ش  
تلف  خملفا  التنب   من  حزم 
موجة   البفعل  تنب  3200حزمة 

احلر التي جتتاح الوالية.
هذا  واأ�سارت مديرية احلماية 
املدنية ب�سيدي بلعبا�ش اأن هذا 
عاتقه  على  يقع  الذي  الرتل 
لوالية  الغابية  الرثوة  حماية 

على  خا�سة  بلعبا�ش  �سيدي 
يتكون  اجلنوبية  اجلهة  م�ستوى 
املدنية  للحماية  عون   45 من 
بينهم  من  الرتب  مبختلف 
احلماية  وطبيب  �سابط   02
بو�سائل  مدعم  املدنية  
متكنه  متطورة  جد  ومعدات 
من التنقل ب�رشعة  على راأ�سها  
مبختلف  اإطفاء  �ساحنات   10
�ساحنات    07 منها  اأنواعها  
 ، اخلفيفة  احلرائق  خزان 
ب�سعة  خزان  ذات  واأخرى 
بخزان  �ساحنة   اإىل  باالإ�سافة 
احلريق املتو�سطة ب�سعة  4000  
احلرائق  خزان  ذات  واأخرى 
�سيارة  اإىل  باالإ�سافة  اخلفيفة 
اإ�سعاف طبية واأخرى لالت�سال ، 
وحافلة لنقل االأعوان ، و�ساحنة 

لنقل العتاد.
حممد بن ترار

�شيدي بلعبا�س

تن�سيب الرتل املتنقل
 حلماية الغابات

حممد بن ترار



علمت يومية »الو�صط » من م�صادر 
مطلعة ، اأن وزير التكوين والتعليم 
وبعد  بلخري  مو�صى  دادة  املهنيني 
التع�صفي  القرار  ان�صغال  له  رفع 
بالدرا�صات  املكلفة  ف�صل  يف 
باملركز  باملحا�صبة  املكلفة  و 
بعد  عن  املهني  للتعليم  الوطني 
باملديرية اجلهوية ورقلة ، يتوجه 
لتقدمي املدير العام لذات املركز 
اأمام امل�صاءالت القانونية ، خا�صة 
اذا علمنا اأنه اعتمد يف قرار الف�صل 
اجلمعيات  عديد  و�صفته  الذي 
على  باجلائر  الفاعلة  املحلية 
اجلهوية  للمديرة  مغلوطة  تقارير 
يتنافى  الذي  االأمر  وهو   ، بورقلة 
وزير  وتوجيهات  تعليمات  مع 
الذي  بلخري  مو�صى  دادة  القطاع 
ملديري  ر�صمية  مرا�صلة  يف  اأكد 
التكوين والتعليم املهنيني للواليات 
اأنه فيما يخ�ص ا�صتغالل املنا�صب 
للعدد  ونظرا  املمنوحة  املالية 

والعرائ�ص  ال�صكاوي  من  الكبري 
االإدارة  م�صالح  اإىل  الواردة 
واملوظفني  العمال  من  املركزية 
ت�صوية  عدم  من  ي�صتكون  الذين   ،
واملهنية  االإدارية  و�صعياتهم 
اال�صتفادة  يخ�ص  فيما  ال�صيما 
وجود  رغم  الرتبة  يف  الرتقية  من 
منا�صب مالية �صاغرة ، حيث غالبا 
املنا�صب  هذه  ا�صتغالل  يتم  ما 

وبالتايل  اخلارجي  التوظيف  يف 
حرمان امل�صتخدمني والعمال من 
حقهم يف الرتقية ، حيث �صدد دادة 
باملائة  مو�صى على تخ�صي�ص 70 
ال�صاغرة  املالية  املنا�صب  من 
باعطاء  وذلك  الداخلية  للرتقية 
االأولوية للعاملني بالقطاع لتح�صني 

و�صعيتهم االجتماعية واملهنية .
وزير  مرا�صلة  به  اأفادت  وح�صبما 

التي  املهنيني  والتعليم  التكوين 
حتوز يومية »الو�صط« على ن�صخة 
منها اأنه بالن�صبة للعاملني يف اإطار 
االإدماج  على  امل�صاعدة  جهاز 
مديري  على  فيتعني   ، املهني 
املوؤ�ص�صات التكوينية العمل بنمط 
التوظيف على اأ�صا�ص ال�صهادة بدال 
اأ�صا�ص  على  التوظيف  منط  من 
و�صعياتهم  ت�صوية  ق�صد  االختبار 
التنقيط  ملعايري  وفقا  املهنية 

املعمول بها قانونا .
تقرير  رفع  فقد  ذلك  جانب  اىل 
اجلهوية  املديرة  �صد  اأ�صود 
املهني  للتعليم  الوطني  باملركز 
ورقلة  اجلهوية  املديرية  بعد  عن 
الدين بدوي  نور  االأول  الوزير  اىل 
يف  حا�صم  قرار  اتخاذ  اأجل  من 
الكثري  اأثارت  التي  الق�صية  هذه 
املعطيات  ت�صري  حيث  احلرب  من 
مهام  اإنهاء  اأن  املتوفرة  االأولية 
جتاوزتها  التي  امل�صوؤولة  ذات 
وقت  م�صاألة  اأ�صحت  االأحداث 

وفق ما اأوردته م�صادرنا .

�ضرب املدير العام للمركز الوطني للتعليم املهني عن بعد بتعليمة وزير التكوين والتعليم املهنيني 
القا�ضية بتثبيت املوظفني املتعاقدين وترقية الإطارات عر�ض احلائط وذلك على خلفية اإقدامه 
على ف�ضل املكلفة بالدرا�ضات »املحا�ضبة »باملركز الوطني للتكوين والتعليم املهني عن بعد ملحقة 

ورقلة ، معتمدا يف ذلك على تقارير مغلوطة للمديرة اجلهوية .

 بعد ف�ضله للمكلفة بالدرا�ضات »املحا�ضبة »مبلحقة ورقلة 

اأحمد باحلاج 

مدير مركز التعليم املهني عن بعد يتحدى الوزير 
.       جتاوزات املديرة اجلهوية على مكتب بدوي و اإنهاء مهامها م�ضاءلة وقت

قرى  قاطني  من  طالب جمموعة 
، من  بوالية ورقلة  اأنقو�صة  بلدية 
اجلهات املعنية بالتدخل العاجل 
االأر�صفة  تر�صيف  على  العمل  و 
الطرقات  �صبكة  تهيئة  اإعادة  و 
، و هو  التي تعاين و�صعية كارثية 
ما بات ي�صكل خطرا على �صالمة 
حد  على  املواطنني  و  ال�صائقني 
�صوى ، كما ت�صبب يف وقوع حوادث 
هبوب  اأثناء  خا�صة  مميتة  مرور 
الرياح نظرا لتميز املنطقة ذاتها 

بالكثبان الرملية  .
ال�صكان  من  جمموعة  ا�صتكى 
بقرى  �صوى  حد  على  وال�صائقني 
وعقلة  اأفران   ، دبي�ص   ، البور 
كلم عن  انقو�صة 25  ببلدية  لرباح 

اهرتاء  ، من مع�صلة  ورقلة  والية 
تر�صيف  وغياب  الطرقات  �صبكة 
اأثار  الذي  االأمر   ، االأر�صفة 
يف  يعانون  جعلهم  و  حفيظتهم 
�صمت ، و ما زاد من امتعا�صهم و 
تذمرهم جتاهل ال�صلطات املعنية 
ال�صكاوي  عديد  رغم  ملطلبهم 
التي وجهوها لهم يف وقت �صابق 
، ف�صال عن غياب دور املنتخبني  
و  للم�صوؤولني  م�صاكلهم  مترير  يف 
الإخراجهم  حتقيقيها  على  العمل 
من ظلمات النقائ�ص التي يقبعون 
فيها منذ �صنوات ،  و ما زاد الطني 
اإق�صاء منطقتهم من م�صاريع  بلة 
التنمية التي اأقرها احلكومة  ، يف 
العملية  من  ا�صتفاد  الذي  الوقت 

املناطق و االأحياء املجاورة .
القائمة  املع�صلة  ت�صببت  وقد 
مميتة  مرور  حوادث  وقوع  يف 
نتيجة ا�صطدام الدرجات النارية 
باملركبات ، ف�صال عن ح�صد هذه 
خا�صة  االأرواح  من  لعدد  االأخرية 
اأثناء هبوب الرياح الهوجاء نظرا 
  ، الرملية  بالكثبان  اجلهة  لتميز 
املزرية  الو�صعية  نتيجة  وذلك 
من  تعاين  التي  الطرقات  ل�صبكة 
االهرتاء و كرثة احلفر و املطبات 
تخوفهم  املواطنني  اأبدى  كما   ،
و  العيون  باأمرا�ص  االإ�صابة   من 
تر�صيف  عدم  نتيجة  احل�صا�صية 
تطاير  ت�صبب  مما   ، االأر�صفة 

الغبار  واالأتربة .

جمموعة  ت�رصيح  ح�صب  و 
فاإن  »الو�صط«  لـ  ال�صائقني  من 
اأثقلت  املطروحة  املع�صلة 
ب�صبب  بامل�صاريف  كاهلهم 
ت�صيب  التي  االأعطاب  اإ�صالح 
مركباتهم يف كل مرة نتيجة احلفر 
هو  و   ، ذاته  بالطريق  املتواجدة 
ما كبدهم خ�صائر باجلملة خا�صة 
اأ�صحاب الدخل الب�صيط ، و عليه 
املحلية  ال�صلطات  هوؤالء  نا�صد 
والت�رصيع  العاجل  بالتدخل 
�صبكة  تهيئة  اإعادة  عملية  يف 
الطرقات  و العمل على تر�صيف 
االأر�صفة وفق املقايي�ص العاملية 

املعمول بها .
اأحمد باحلاج 

املع�ضلة تزداد مع هبوب الرياح الهوجاء

اأمن ولية مترنا�ضت 

الطرقات ال�سوداء حت�سد املزيد من ال�سحايا بقرى اأنقو�سة  بورقلة

توقيف �سخ�سني يف ق�سيتي احليازة على املخدرات لغر�ض الرتويج

يف اطار جت�ضيد خمطط احتالل امليدان 

�سرطة مترنا�ست تفكك �سبكة 
خمت�سة يف ال�سطو على املنازل
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احل�رصي  االأمن  م�صالح  متكنت 
توقيف   من  الوالية  باأمن  الثاين 
خم�صة اأ�صخا�ص ترتاوح اأعمارهم 
ق�صية  يف  �صنة(   17-22( بني   ما 
لغر�ص  اأ�رصار  جمعية  تكوين 
يف  ال�رصقة  جلناية  االإعداد 
الليل  ظرف  توفر  مع  تلب�ص  حالة 

والت�صلق والتعدد مع العود. 
اأفاد بيان خللية االعالم واالت�صال 
الوطني  لالأمن  الوالئية  باملديرية 
ت�صلمت  قد  كانت   ، بتمرنا�صت 
اأن  منه  ن�صخة  »الو�صط«  يومية 
تقدم  اإىل  تعود  الق�صية  حيثيات 
ال�رصطة  مقر  اإىل  �صحايا  عدة 
ر�صمية  �صكوى  تقدمي  لغر�ص 
طالت  لل�رصقة  تعر�صهم  جراء 
طور  �صكنات  من  البناء  مواد 
مترنا�صت  تربكات  بحي  االإجناز 
من اأ�صخا�ص جمهولني  وبالتن�صيق 
مع ال�صحايا وكذا  تفعيل اجلانب 
البحث  عملية  وبعد  االإ�صتعالمي 

والتحري مت التعرف على امل�صتبه 
اإىل  حتويلهم  ليتم  وتوقيفهم  فيهم 
املقر من اأجل ا�صتكمال اإجراءات 
وتقدميهم  الق�صية  يف  التحقيق 
املخت�صة  الق�صائية  اأمام اجلهات 
من  كل  حق  يف  اأ�صدرت  التي 
�صنوات  خم�ص  االأربعة  املتهمني 
مالية  غرامة  و  االإيداع  مع  حب�ص 
�صنتيم   مليون  اأربعون  قدرها 
منها 20 مليون نافذة و 20 مليون 
�صنتيم موقوفة النفاذ  و  مت ت�صليم 
من  الأهله  القا�رص  فيه  امل�صتبه 

طرف قا�صي االأحداث.
امل�صالح  نف�ص  من  علم  وح�صبما 
فاإن العملية االأمنية النوعية تندرج 
يف اإطار التطبيق ال�صارم ملخطط 
بوؤر  لتطويق  امليدان  احتالل 
املمتلكات  تاأمني  بهدف  االجرام 
حتى  و  واخلا�صة  العمومية 
االأ�صخا�ص وفق ما اأفادت به نف�ص 

اجلهات .

مبلف  مهتمة  جمعيات  طالبت   
اليد العاملة املحلية بوالية ورقلة 
طرف  من  جاد  تدخل  ب�رصورة 
لفتح  بالبالد  العليا  ال�صلطات 
حتقيق يف طرق التوظيف امللتوية 
الطاقة  م�رصوع  م�صتوى  على 

ال�صم�صية بدائرة احلجرية .
نا�صدت �صكوى موجهة من طرف 
املكتب الوالئي  للمنظمة الوطنية 
االأول  الوزير   ، وال�صغل  لل�صباب 
نور الدين بدوي ب�رصورة التدخل 
يف  حتقيق  وفتح  ال�صخ�صي 
بخ�صو�ص  امل�صجلة  التجاوزات 
ال�صم�صية  الطاقة  م�رصوع 
بني  من  يعترب  والذي  باحلجرية 
التي علق عليها  الهامة  املكا�صب 
االأمال  من  الكثري  املنطقة  اأهل 
بعد  ولكن  التوظيف  جمال  �صيما 
وت�صليمها  بها  اال�صغال  انتهاء 
دخل  ال�صينية  ال�رصكة  من 
اخلدمة  حيز  املذكور  امل�رصوع 
الزيارات  رغم   ، بع�صوائية  ولكن 
امل�صوؤولني  من  للعديد  املتكررة 
فك  عن  عجزوا  الكثري  ان  اال 
التوظيف  جعل  الذي  اللغز  �صفرة 

بالن�صبة الأبناء دائرة احلجرية من 
ح�صة 50 من�صب دائم جمرد وهم 
وبقي امل�رصوع ي�صري بع�صوائية وال 
حتى جدية يف العمل عرب وحداته 
مازال  التاأمني  ميدان  يف  كذلك   ،
بالكامل  موؤمن  غري  امل�رصوع 
اعوان  يف  العدد  نق�ص  ب�صبب 
اأكرث  يف  طالبوا  الذين  احلرا�صة 
ب�صبب  العدد  بزيادة  منا�صبة  من 
م�صاحة  تاأمني  على  قدرتهم  عدم 
كبرية لهاته القاعدة ويبقى ال�صوؤال 
املطروح اأين نحن من 50 من�صب 
العمل  بطالبي  خا�ص  دائم  عمل 
باحلجرية مع امكانية زيادة العدد 

.
بدائرة  الت�صغيل  ملف  اأن  ومعلوم 
احلجرية بورقلة يعترب من امللفات 
ال�صلطات  عجزت  التي  ال�صائكة 
على  امل�صوؤولة  واجلهات  الو�صية 
يف  املحلية  العاملة  اليد  ملف 
اإيجاد حلول جذرية لها وذلك على 
البطالني  نية  بوادر  ظهور  خلفية 

يف الت�صعيد من لهجة خطابهم .
اأحمد باحلاج  

 مطالب بالتحقيق يف طرق 
التوظيف مب�سروع الطاقة 

ال�سم�سية باحلجرية

تفاوت الدوات الرقابية ، تف�ضي املحاباة 
واملح�ضوبية اأجج الحتقان 

قامت م�صالح ال�رصطة الأمن الوالية 
ممثلة يف االآمن احل�رصي اخلام�ص 
من معاجلة ق�صيتني تتعلقان بحيازة 
بغر�ص  معالج(   كيف  املخدرات) 

الرتويج .
حيثيات الق�صية تعود اإىل معلومات 
موؤكدة عن وجود �صخ�ص ع�رصيني  
على  املخدرات   برتويج  يقوم 
بال�صبط   و  الواد  قطع  م�صتوى حي 
ال�صف�صاف ، وعليه مت اعداد خطة 

التدابري  كافة  اتخاذ  و  حمكمة 
االمنية الالزمة ، اأثمرت على توقيف 
امل�صتبه فيه اأين �صبط بحوزته 5.7 
املعالج  الكيف  مادة  من  غرام 
ال�رصطة  مقر  اىل  حتويله  ليتم    ،
اإ�صتكمال  بعد   ، التحقيق  ملوا�صلة 
تقدميه  مت  الق�صية  يف  التحقيق 
املخت�صة  الق�صائية  اجلهات  اأمام 
فيه  امل�صتبه  حق  يف  اأ�صدرت  التي 
مع  نافذ  �صهر حب�ص  ثمانية ع�رص  

اإيداعه املوؤ�ص�صة العقابية و غرامة 
دينار  األف  خم�صون  قدرها  مالية 
جزائري. اأما حيثيات الق�صية فتعود 
وجود  عن  موؤكدة  معلومات  اإىل 
املخدرات  برتويج  يقوم  �صخ�ص 
وعليه   ، اأم�صوان  حي  م�صتوى  على 
تفعيل  و  حمكمة  خطة  اعداد  مت 
اأثمرت  االإ�صتعالمي،  اجلانب 
�صبط  اأين  فيه  امل�صتبه  بتوقيف 
مادة  من  12.75غرام  بحوزته 

اىل  حتويله  ليتم  املعالج  الكيف 
 ، التحقيق  ملوا�صلة  ال�رصطة  مقر 
الق�صية  يف  التحقيق  اإ�صتكمال  بعد 
الق�صائية  اجلهات  اأمام  تقدميه  مت 
حق  يف  اأ�صدرت  التي  املخت�صة 
حب�ص   واحدة  �صنة  فيه  امل�صتبه 
نافذ مع اإيداعه املوؤ�ص�صة العقابية 
األف  اأربعون  مالية قدرها  و غرامة 

دينار جزائري.
اأحمد باحلاج اأحمد باحلاج 
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حذاري من عودة "اأ�شد خطورة" لداع�ش
حذر تقرير اأمريكي من اأن تنظيم "داع�ش" الإرهابي، "مل يهزم" وي�شتعد للعودة جمدًدا وعلى نحو 
"اأ�شد خطورة"؛ رغم خ�شارته لالأرا�شي التي اأعلن عليها اإقامة ما ي�شمى "دولة اخلالفة" يف �شوريا 

والعراق املجاور.

معهد  �أعده  تقرير  يف  ذلك  جاء 
"در��سات �حلرب" )ISW(، وهو 
حكومية  غري  �أبحاث  موؤ�س�سة 
"عودة  بعنو�ن  و��سنطن،  مقرها 
د�ع�ش �لثانية: تقييم مترد د�ع�ش 
�ملوؤلف  �لتقرير،  �ملقبل"،وقال 
�ليوم  �لتنظيم  �إن  من 76 �سفحة، 
يف  "�لقاعدة"  �سلفه  من  �أقوى 
بد�أ  حني   2011 عام  يف  �لعر�ق 

ي�سعف.
و�أ�سار �إىل �أن تنظيم "�لقاعدة" يف 
�لعر�ق كان لديه ما بني �سبعمائة 
كان  بينما  �آنذ�ك،  م�سلح  و�ألف 
 30 �إىل  ي�سل  ما  لديه  "د�ع�ش" 
و�سوريا  �لعر�ق  يف  م�سلح  �ألف 
لتقدير�ت  وفًقا   2018 �أوت  يف 
�لع�سكرية،  �ال�ستخبار�ت  وكالة 
من  بنى  "د�ع�ش"  �أن  �إىل  ولفت 
�لفلول  من  �سغرية  جمموعات 
عام 2011 جي�ًسا كبرًي� مبا يكفي 
لل�سيطرة على �لفلوجة و�ملو�سل 
�لعر�ق  يف  �أخرى  ومدن  )�سمال( 
�رشق  معظم  على  و�ل�سيطرة 

�سوريا يف ثالث �سنو�ت فقط.
�سوف  �لتنظيم  �أن  �لتقرير  وتوقع 
بكثري  �أ�رشع  ب�سكل  قوته  ي�ستعيد 
من  خطورة  �أكرث  م�ستوى  و�إىل 
تز�ل  ال  �لتي  بكثري  �الأكرب  �لقوة 
�أن  و�أو�سح  �ليوم  حتى  لديه 
�لتقلي�ش بطيء �حلركة لالأر��سي 
"د�ع�ش"  عليها  ي�سيطر  �لتي 
��ستهلها  �لتي  �لقوة  و��ستخد�م 
بار�ك  �ل�سابق  �الأمريكي  �لرئي�ش 
دونالد  خلفه  و��ستاأنفها  �أوباما، 
�لوقت  �لكثري من  �أعطى  تر�مب، 

و�الإعد�د  للتخطيط  للمجموعة 
للمرحلة �لتالية من �حلرب.

ورجح �أنه كان لديها خطة للعودة 
"�خلالفة"،  �سقوط  قبل  جاهزة 
وكان يقوم بتنفيذها �أثناء �حلملة 
�لع�سكرية �لتي �سنتها قو�ت �الأمن 
�لعر�قية، وما ي�سمى "قو�ت �سوريا 
و�لتحالف  )ق�سد(  �لدميقر�طية 
�لدويل بقيادة �لواليات �ملتحدة.

�ن�سحب  "د�ع�ش"  �أن  �إىل  ولفت 
عن عمد ونقل �لعديد من مقاتليه 
�ملو�سل،  مدن  من  وعائالتهم 
من  وغريها  �ل�سورية  و�لرقة 
�لدعم  مناطق  �إىل  �لهامة  �ملدن 
�لعر�ق  يف  و�لقدمية  �جلديدة 
قو�ته  تز�ل  ال  حيث  و�سوريا، 
�لبلدين  كال  يف  �الآن  منت�رشة 

وت�سن عمليات مترد.

يحتفظ  �لتنظيم  �أن  �إىل  ونوه 
مولت  عاملية  متويل  ب�سبكة 
عودته جمدًد� �إىل �لتمرد، ومتكن 
�الإعالمية  بناء قدر�ته  �إعادة  من 
على  �حلفاظ  وكذلك  �لرئي�سية، 
�الإمد�د�ت  من  وغريها  �الأ�سلحة 
ومناطق  �الأنفاق  �سبكات  يف 
جتهيز  �أجل  من  �الأخرى  �لدعم 

قو�ت �ملتمردين �ملجددة.
ووفًقا للتقرير، بد�أ "د�ع�ش" �إعادة 
بناء �لقدر�ت �لرئي�سية يف �أو�خر 
عام 2018، �لتي �ستمكنه من �سن 
�الأ�سهر  يف  عدو�نية  �أكرث  مترد 
�ملقبلة، حيث �أكد زعيم �لتنظيم، 
�أكرب  �سيطرة  �لبغد�دي،  بكر  �أبو 
على �لتحكم يف عمليات قو�ته يف 
�لعر�ق و�سوريا يف يونيو/ حزير�ن 
ت�سكيل  باإعادة  ويقوم   2018،

هياكل �لقيادة و�ل�سيطرة.
ت�سكيل  �إعادة  �إن  بالقول  و�ختتم 
مادية  خلالفة  بنجاح  �لتنظيم 
�إىل  �سيف�سي  و�سوريا  �لعر�ق  يف 
�لهجمات  من  جديدة  موجات 
�ل�رشعية على  وي�سفي  �أوروبا  يف 
�الأمد  طويل  "�لن�رش  عن  رو�يته 
ثالث  منه"،وبعد  مفر  ال  �لذي 
من  بدعم  �لقتال،  من  �سنو�ت 
بغد�د،  �أعلنت  �لدويل،  �لتحالف 
على  �النت�سار   ،2017 �أو�خر 
�الأر��سي  و��ستعادة  "د�ع�ش"، 
ثلث  وتبلغ  عليه،  �سيطر  �لتي 

م�ساحة �لعر�ق.
�الإرهابي  للتنظيم  تز�ل  ما  لكن 
جيوب يف �لعر�ق، وي�سن هجمات 
خاطفة من �آن �إىل �آخر، كما كان 

يفعل قبل 2014.

معهد "درا�شات احلرب" )ISW( الأمريكي

�ملوقف  حت�ّسن  بني  �سا�سع  �لبون 
غزة  جتاه  �الإ�رش�ئيلي  �ل�سيا�سي 
�لفل�سطينية  و�ل�سلطة  ة  خا�سّ
عجلة  دور�ن  ظل  يف  عامًة 
"�سفقة �لقرن" يف موؤمتر �ملنامة 
من  مزيد  وك�سب  �القت�سادي 

�ملو�قف �لعربية.
�سمن  لغزة  بحرب جديدة  �لتلويح 
�الحتالل  وتهديد�ت  ر�سائل  �آخر 
�لد�خلي  بامل�سهد  مرتبط 
بعد  يكتمل  مل  �لذي  �الإ�رش�ئيلي 
حكومته  ت�سكيل  يف  نتنياهو  ف�سل 
جديدة،  النتخابات  و�لتح�سري 
ب�سن  �أيام  قبل  لّوح  �الحتالل  وكان 
��ستمر�ر  حال  غزة  على  عدو�ن 
�لبالونات وفعاليات م�سرية  �إطالق 
تنفيذ  من  هو  ل  يتن�سّ فيما  �لعودة 
ويف  �ملا�سية،  �لتهدئة  تفاهمات 
رئي�ش  قال  �لتهديد،  لنربة  ت�سعيد 
عرب  �الأحد  �الحتالل  حكومة 
ن�سطر  "قد  تويرت:  على  �سفحته 
و��سعة  ع�سكرية  عملية  �سن  �إىل 
�لنطاق يف قطاع غزة وما ير�سدين 
هو �سيء و�حد فقط وهو �أمن دولة 

�إ�رش�ئيل".

جديد غزة

ولي�ش  وحدها  جر�حها  غزة  تلعق 
�الحتالل  �ل�سمود،  �إال  �أمامها 
�لتهدئة وبني  متنّكر لكل تفاهمات 
ر�ف�ساً  عدو�نا  ي�سن  و�آخر  حني 
ويرى  �حلياة  يف  بحقها  �العرت�ف 
�ل�سيا�سي  �ملحلل  جقمان  جورج 
�لتهديد بحرب على غزة  �أن عودة 
تطبيق  ذ�ته  هو  برف�سه  مرتبط 
2014م  عدو�ن  تلت  تفاهمات 

وجديد تفاهمات �لعام �ملا�سي.
�نتخابات  "�قرتبت  وي�سيف: 
تنفذ  ومل  �جلديدة  �الحتالل 
�إ�رش�ئيل وعودها يف فك �حل�سار، 
بتو�سعة  و�آخر  حني  بني  وتكتفي 
م�ساحة �ل�سيد وفتح جزئي للمعابر 
يف  بالبالونات  وتتذرع  و�لكهرباء، 
من  وتهدد  لرتف�ش  �لعودة  م�سرية 

جديد".
�ملز�يد�ت  باز�ر  يز�ل  وال 
من  منعقد�  �ل�سيا�سية  �الإ�رش�ئيلية 
�الأخرية،  �الحتالل  �نتخابات  قبل 
وت�ساعد بعد ف�سل ت�سكيل حكومته، 
ما �أغرى خ�سومه بت�سعيد دعايتهم 

�سده، فيما ت�سّجع �آخرون يف �لعودة 
بار�ك  و�آخرهم  �ل�سيا�سية  للحياة 

رئي�ش وزر�ء �الحتالل �ل�سابق.
وكلما ت�ساعدت �أزمات غزة �قرتب 
يعود  تدحرج ع�سكري  ميد�نها من 
وعود  عن  للحديث  �الحتالل  فيه 
تلبث  �لتز�مات مرحلية ما  بتطبيق 
من  مزيد�ً  يك�سب  حني  تزول  �أن 
�لتهويد  برنامج  ملو��سلة  �لوقت 

�لعام ورف�ش تطبيق �لتز�ماته.
�ملحلل  �رشقاوي  يو�سف  ويقول 
بحرب  �لتهديد  �إن  �ل�سيا�سي، 
بحاجة  فهو  نتنياهو،  موقف  يعزز 
�الحتالل  الأن  �إ�رش�ئيلي،  الإجماع 
ويرف�ش  �لعرقي  بالتطهري  موؤمن 
غزة  خيار�ت  تنازل  �أي  تقدمي 
و�لدعم  حمدودة،  �ل�سيا�سية 
�الأمريكي لالحتالل مب�ساندة بع�ش 
�النق�سام  ظل  يف  �لعربية  �الأنظمة 
�لفل�سطيني مينح "�إ�رش�ئيل" �أور�ق 
قّوة ملو��سلة �لعدو�ن على �الأر�ش 

و�الإن�سان �لفل�سطيني.

جبهات فل�شطني

وال ميكن ف�سل ميد�ن غزة بالكلية 

�ل�سمالية  �جلبهة  تطور�ت  عن 
وتعزيز حتالفات "�إ�رش�ئيل" وبع�ش 
ورف�ش  �إير�ن،  �لعربية جتاه  �لدول 
د�خل  �ملقاوم  للعمل  �سكل  �أي 

وخارج حدود فل�سطني �ملحتلة.
�أن  �إىل  جقمان  �ملحلل  وي�سري 
�الحتالل  حكومة  ت�سكيل  بعد  غزة 
طرح  �أمام  �ستكون  �ملرتقبة 
تطرحه  وحيد  �أمريكي-�إ�رش�ئيلي 
ذ�تي  حكم  وهو  �لقرن"  "�سفقة 
�ل�سفة  من  وجزء  بغزة  حمدود 
��سرت�تيجية  و��سحاً  "بد�  ويتابع: 
�لرف�ش �الإ�رش�ئيلي يف زمن �ليمني 
من  بند  �أي  �لفل�سطينيني  ملنح 
حقوقهم وهو ما يزيد �أزمة �ل�سفة 
وغزة وي�سع غزة فوق فوهة �ملدفع 

ب�سبب �لتعّنت �الإ�رش�ئيلي".
�أن  فيوؤكد  �رشقاوي  �ملحلل  �أما 
�لدعم  حالة  من  ��ستفاد  �الحتالل 
�ل�سمال  توتر جبهة  و�أن  �الأمريكي، 
مع لبنان من �ساأنه �لو�سول بها حلالة 
مو�جهة �إن ترجمت �لتهديد�ت مع 
�حتمال تناغم �ملقاومة ميد�نًيّا يف 

غزة وجنوب لبنان.
امل�شهد ال�شيا�شي

عن  �حلديث  ف�سل  ميكن  وال 
�ل�سيا�سي  �مل�سهد  عن  بغزة  حرب 
"�سفقة  خطة  �أو  �لفل�سطيني 
ت�سفية  نحو  ذهبت  �لتي  �لقرن" 
ربع  و�سطب  �لفل�سطينية  �لق�سية 
�ل�سلطة  مع  تفاهمات  من  قرن 
تتحدث  �أيام  منذ  �لفل�سطينية 
طفيف  تقّدم  عن  �الإعالم  و�سائل 
�لفل�سطينية  �مل�ساحلة  ملف  يف 
بعد موؤمتر �ملنامة �لذي �أثبت بقاء 
�ل�ساحة  يف  وحدهم  �لفل�سطينيني 
�أكرث  للوحدة  وحاجتهم  �ل�سيا�سية 

من �أي وقت م�سى.
على  حما�ش  يف  م�سئولون  وكان 
رئي�ش  هنية  �إ�سماعيل  ر�أ�سهم 
�ملكتب �ل�سيا�سي دعو� لدفع عجلة 
��ستعد�ده  هنية  و�أبدى  �مل�ساحلة، 
للقاء عبا�ش رئي�ش �ل�سلطة لتجاوز 

خطر �ملرحلة.
�تفاق  بتنفيذ  حما�ش  وتطالب 
تناور  فيما  2011م  عام  �لقاهرة 
�أجل  من  �لفل�سطينية  �ل�سلطة 
�الأمور كاملة يف غزة  ��ستالم زمام 
بينهما  �اللتقاء  �أبعد نقطة  وهو ما 

طريق  �أن  جقمان  �ملحلل  ويرى 
�مل�ساحلة ال ز�ل �أمامها �لكثري من 
�إمتامها  من  �الأقرب  و�أن  �لعقبات 
�إىل  وحما�ش  فتح  بني  �لو�سول  هو 
ن�سالية  ق�سايا  حول  تفاهمات 
وجود  �رشقاوي  �ملحلل  وينفي 
وو��سح  موّحد  فل�سطيني  موقف 
و�الأوىل ح�سب  �لقرن،  جتاه �سفقة 
ملربع  و�لعودة  �لطاولة  قلب  روؤيته 
�ساملة  وطني  حترر  حركة  عمل 

ووقف �لتن�سيق �الأمني.
�أحو�لها  �أح�سن  يف  �لقرن  �سفقة 
حمدود  ذ�تيا  حكما  تتعدى  لن 
ومز�يا  و�مل�ستقبل،  �ل�سالحيات 
�إ�سقاط  �أهد�فها  و�أن  �إقت�سادية، 
�لتطبيع  وعززت  �لدولتني  حل 
نحو  �ملوقف  وتوحيد  �لعربي 
بدء  و�أمام  �ملحللني  وفق  �إير�ن، 
�سفقة  خلطة  �الحتالل  تطبيق 
و�لفهم  و�سيا�سيا  ميد�نيا  �لقرن 
�الإ�رش�ئيلي برف�ش �لكل �لفل�سطيني 
ملا هو مطروح يبقى �الأقرب للو�قع 
�لفل�سطينيني،  م�ستقبل  م�سادرة 
�لذي  بال�سفة وت�سديد ح�سار غزة 
يب�ّشر باندالع حرب يف �أي حلظة.

الأتراك املحتجزون بليبيا

نائب اأردوغان يتوعد
 بعواقب وخيمة

فوؤ�د  �لرتكي،  �لرئي�ش  نائب  توعد 
يف  وخيمة،  بعو�قب  �أوقطاي 
�الأتر�ك  �رش�ح  �إطالق  عدم  حال 
ميل�سيات  قبل  من  �ملحتجزين 

حفرت بليبيا.
�أم�ش  بيان   يف  �أوقطاي،  و�أكد 
�لرتكية  �جلمهورية  �أن  �الإثنني، 
عازمة  موؤ�س�ساتها،  كافة  وعرب 
على �سمان �أمن مو�طنيها وحماية 
حقوقهم، يف �أي مكان بالعامل ولفت 
و�ل�سفارة  �خلارجية  وز�رة  �أن  �إىل 
يف ليبيا وكافة �ملوؤ�س�سات �ملعنية، 
�الأوىل مبنتهى  �للحظة  منذ  تعمل 
�ملو�طنني  عودة  ل�سمان  �حلر�ش 
ليبيا،  يف  �ملحتجزين  �الأتر�ك 
رجب  �لرئي�ش  تعليمات  �سوء  يف 
جرى  �أنه  و�أو�سح  �أردوغان  طيب 
�الأتر�ك  �ملو�طنني  مع  �لتو��سل 

�ل�سحية  حالتهم  و�أن  ليبيا،  يف 
جيدة.

�إطالق  عدم  حال  يف  �إنه  وقال 
�الأتر�ك  �ملو�طنني  �رش�ح 
�ملحتجزين ب�سكل عاجل، فاإن من 
قامو� بهذ� �لفعل �سيكونون "هدفا 
م�رشوعا"، و�ستكون هناك عو�قب 
وقت  يف  تركيا،  وحّذرت  وخيمة، 
باأنها  حفرت،  ميلي�سيات  �سابق، 
مل  �إذ�  م�رشوًعا"  "هدًفا  �ستكون 
تفرج فوًر� عن �ملو�طنني �الأتر�ك 
 6 وعددهم  لديها  �ملحتجزين 

ولي�ش 2 كما زعم جي�ش حفرت.
وقالت �خلارجية �لرتكية يف بيان، 
�الأحد، �إن "�حتجاز 6 من مو�طنينا 
على يد �مليلي�سيات غري �لقانونية 
�لتابعة حلفرت يف ليبيا هو عمل من 
�أعمال قطاع �لطرق و�لقر��سنة".

تهديدات لغزة بعدوان جديد.. هل يهرب نتنياهو اإىل الأمام؟!

"�لتجمع  ن�رشها  معطيات  �أفادت 
فل�سطني"،  �سهد�ء  الأ�رش  �لوطني 
�أن 84 مو�طًنا ��ست�سهدو� بر�سا�ش 
قو�ت �الحتالل "�الإ�رش�ئيلي"، يف 
�لن�سف �الأول من �لعام 2019 وقال 
�الأحد:  �أم�ش  له  بيان  يف  �لتجمع، 
�إن من �ل�سهد�ء 59 من قطاع غزة، 
 8 منهم  �لغربية؛  �ل�سفة  من  و25 

�سيد�ت و19 طفاًل.
�ل�سهد�ء  �أ�سغر  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�هلل  عبد  "�جلنني"  �ل�سهيد  عمًر�، 
بتاريخ  ��ست�سهد  �لذي  عر�ر،  �أبو 
حي  يف  �ملا�سي،  )ماي(  �أيار   4
�جلنني  و�ل�سهيد  بغزة،  �لزيتون 
�لذي  �ملدهون،  حممود  �أمين 

�ملا�سي  ماي   5 بتاريخ  ��ست�سهد 
يف بيت الهيا.

�أن  �إىل  �لوطني،  �لتجمع  و�أ�سار 
�ملحتجزة  �ل�سهد�ء  جثامني  عدد 
�لعام،  بد�ية  منذ  �الحتالل  لدى 
يرتفع  وبذلك  جثماًنا،   12 بلغ 
منذ  �ملحتجزة  �جلثامني  عدد 
�إىل 266  �لفل�سطينية  �لثورة  بد�ية 
�جلثامني  معظم  �أن  وبنّي  �سهيًد� 
"مقابر  يف  مدفونة  �ملحتجزة 
يعقوب  ج�رش  مبنطقة  �الأرقام" 
وبع�سها   ،48 �لـ  �أر��سي  د�خل 
�سجون  ثالجات  يف  حمتجزة 

�الحتالل.

ا منذ  84 �شهيًدا فل�شطينًيّ
بداية 2019 
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�أن  �إىل  �لتنّبه  يجب  ولكن، 
 Cyber �ل�سيرب�نية  �حلروب 
يتوقف  مل  �لتي   Wars
مطلع  منذ  عنها  �حلديث 
�لثالثة،  �مليالدية  �لألفية 
لي�ست �سوى جزء من »حروب 
تكتمل  ومل  �خلام�س«.  �جليل 
�إل  �حلروب  تلك  معامل 
�لتدخل  عن  �لنقا�سات  بعد 
يف  �لإلكرتوين  �لرو�سي 
�لأمريكية  �لرئا�سة  �نتخابات 
يف 2016 �لتي �أو�سلت �لرئي�س 
�إىل  تر�مب  دونالد  �ل�سعبوي 
نقا�سات  وهي  �لرئا�سة،  �ُسّدة 
�لنقا�س  كثفت  ما  �رسعان 
عالنية يف »�حلروب �لهجينة« 
و�سولً   Hybrid Wars
متوز  يف  هل�سنكي«  »قمة  �إىل 
مثلت  �لتي   2018 )يوليو( 
حمطة غري متوقعة يف حروب 

�جليل �خلام�س.
مهم  بُعد  برز  �ل�ستعادة،  ويف 
�ملعا�رسة،  �حلروب  تلك  يف 
�لبيت  تر�مب  دخول  بعيد 
 ،2017 عام  ويف  �لأبي�س، 
وزير�ً  من�سبه  مغادرته  وقبيل 
ريك�س  ك�سف  للخارجية، 
تيلر�سون عن �رس�ع مبا�رس بني 
للنظام  �لأ�سا�سّيني  �لأقطاب 
تاأكيده  عرب  �لر�هن  �لعاملي 
»حرب  لـ  تتعر�س  بالده  �أن 
هجينة« من رو�سيا، فكان ذلك 
عامل  يف  ��سرت�تيجية  �سابقة 
�لأمريكّية.  �لأحادّية  بعد  ما 
كلمات  �أّن  �لعني  تخطئ  ول 
عن  �آنذ�ك  �سفت  تيلر�سون 
�إقر�ر بهزمية و��سنطن يف تلك 
�سارت  �لتي  �حلديثة  �حلرب 
باأّنها  وعاملياً  �أمريكّياً  تُعّرف 
��ستخبارّية  حرب  من  خليط 
�إعالمي  وت�سليل  �إلكرتونّية   -
عربت  �آخر،  قول  ويف  و��سع. 
و�قع  �أن  عن  تيلر�سون  كلمات 
جزء�ً  ميّثل  �لهجينة  �حلروب 
وبعد�ً ��سرت�تيجينب يف حروب 

�جليل �خلام�س.
�لتي  تيلر�سون  كلمات  وذّكرت 
من  يعانيها  مر�رة  تخف  مل 
نطق بها، ببيان م�سرتك �سدر 
»وز�رة  عن   2017 مطلع  يف 
»مكتب  و  �لوطني«  �لأمن 
�ل�ستخبار�ت �لوطنّية« �لناطق 
موؤ�ّس�سات  جمموع  بل�سان 
ح�سم  �ل�ستخبار�ت،  ووكالت 
تدّخلت  �لرو�سّية  �حلكومة  �أن 
�أو�سلت  �لتي  �لنتخابات  يف 

دونالد تر�مب �إىل �لرئا�سة.
لب�س  �أدنى  يكون  �أل  »يجب 
يف  رو�سيا  تدّخلت  ذلك:  يف 
يف  �سيعودون  �نتخاباتنا... 
تلك   .»2018 يف  بل   ،2020
كومي  جامي�س  كلمات  كانت 
بي  »�آف  للـ  �ل�سابق  �ملدير 
�إقر�ر�ً  �آنذ�ك  و�سّكلت  �آي«. 
يف  رو�سيا  بنجاح  �رسيحاً 
ر�فقت  �لتي  �لهجينة  �حلرب 
�لأخرية،  �لرئا�سة  �نتخابات 
لتدخل  مّهد  رمبا  �لذي  �لأمر 
�لرئا�سة  �نتخابات  يف  �أو�سع 
�ملقبلة �أو �نتخابات �لكونغر�س 
�لإعالم  يكف  يكاد  ول  قبلها. 
�لأمريكي، خ�سو�ساً يف معركته 
تر�مب،  مع  حا�رس�ً  �لطاحنة 
من  �جلولة  تلك  ��ستعادة  عن 

�حلروب �ملعا�رسة.

دور ل�شربات الـ 
»هاكرز«

�أ�سا�سّيان  �سّقان  هناك 
�لرو�سّية  �حلرب  لتلك 
�أولّهما  متّثل  �لهجينة، 
كومبيوتر  �خرت�ق  يف  بو�سوح 
للحزب  �لوطنّية  »�للجنة 
و�ل�ستيالء  �لدميوقر�طي« 
باملر�سحة  تتعلق  ر�سائل  على 
كلينتون ومتويلها من  هيالري 
)يقودها  كلينتون«  »موؤ�ّس�سة 
بيل  �لرئي�س  �ل�سابق  زوجها 
قيادة  وتو�طوؤ  كلينتون(، 
مر�سحة  لتكون  معها  �حلزب 
�حلزب على ح�ساب �ل�سيناتور 
لعب  و�آنذ�ك،  �ساندرز.  بريين 
دور�ً  �لر�سائل  تلك  ت�رسيب 
و��سع  جمهور  تاأليب  يف  كبري�ً 

فقد ثقته يف عموم �ملوؤ�ّس�سة 
�ل�سيا�سّية �ملتمرت�سة يف عمق 
�لكبريين  وحزبيها  �لدولة 
و�أ�ساليب عملهما �لتي حتوطها 
�سبهة �لف�ساد دوماً، �إ�سافة �إىل 
من  قلقة  �سابة  �رسيحة  �إبعاد 
وكانت  �لجتماعي  �لتفاوت 
ذلك  يف  �ساندرز.  حول  ملتفة 
�ملنحى، من �مل�ستطاع �لقول 
ت�سمل  �لهجينة  �حلرب  �أن 
هجمات و�خرت�قات »هاكرز«، 
حروب  من  جزء  هي  بالتايل 

�جليل �خلام�س.

��ستندت  مّت�سل،  بُعٍد  يف 
�حلرب �لرو�سية �لهجينة، وفق 
�إىل  بات �سبه جممع عليه،  ما 
�لعام،  بالر�أي  و��سع  تالعب 
ميديا«  »�سو�سال  �لـ  �سّكلت 
�أد�ته �لأ�سا�سّية. وبات معروفاً 
�أن رو�سيا عمدت �إىل �لتالعب 
من  و�ساخطة  و��سعة  ب�رس�ئح 
��ستغالل  عرب  �لعام  �لر�أي 
حلرّية  �لو��سعة  �لهو�م�س 
يف  �لأعلى  )�ملبد�أ  �لر�أي 
�لد�ستور �لأمريكي(، خ�سو�ساً 
ميديا«  »�سو�سال  �لـ  مو�قع  يف 
»تويرت«  و  »فاي�سبوك«  كـ 
و�لربيد  �خلليوي  و�رسكات 
ت�سمنت  باأ�ساليب  �لإلكرتوين، 
�رس�ء �إعالنات �سيا�سّية ظهرت 
ون�رس  مدرو�سة،  تو�قيت  يف 
وتغريد�ت  وتدوينات  ر�سائل 
�لنز�ع  �أع�ساب  على  �رسبت 
�لبالد  يف  �حلاد  �ل�سيا�سي 
عرب معلومات مغلوطة و�أخبار 
كر�هية  حول  تتمحّور  مفربكة 
من  و�حل�سا�سّية  �لأجانب، 
�مل�سلمني )هوّية �أوباما مثاًل(، 
ورف�س �لعوملة بو�سفها �إفقار�ً 
»�خلارج«  لـ  و�إثر�ًء  لأمريكا 

و�لأجانب وغريها.
�حلرب  تلك  �سياق  يف  وبرزت 
يف  �سابقة  �لهجينة،  �لرو�سية 
�لر�أي  وحرية  �لإعالم  جعل 
�حلرب،  من  مبا�رس�ً  جزء�ً 
كونهما  من  طويلة  �أزمنة  بعد 
�أمر  وهو  باملعارك،  ملحقاً 
»�سو�سال  �لـ  كون  من  نتج 
مبا�رس�ً  و�سولً  تتيح  ميديا« 

�إىل �رس�ئح و��سعة من  وفورياً 
�لعقول �ملطلوب �لتاأثري فيها. 
�لتدخل  كّر�س  �خت�سار،  ويف 
مفهوماً  �لإلكرتوين  �لرو�سي 
�جليل  حروب  يف  �أ�سا�سياً 
�لإعالم  �أن  قو�مه  �خلام�س، 
باأنو�عه كلها و�لتاأثري يف �لر�أي 
�لعام، هو مكّون رئي�سي فيها.

و�لأرجح �أّن من تابع �مل�سار�ت 
�لتي  و�لإعالمية  �ل�سيا�سية 
بني  هل�سنكي«  »قمة  ر�فقت 
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�سني 
فالدميري  و�لرو�سي  تر�مب 
بوتني، لحظ �حل�سور �لكثيف 
لظالل حروب �جليل �خلام�س 
فيها، بل �إنها ز�دت ح�سور�ً مع 
ت�ساعد حّدة �لنقا�س �لد�خلي 
�إىل  و�سولً  بعدها،  �لأمريكي 
بني  �جلارية  �حلرب  حا�رس 

تر�مب و�ل�سحافة �لأمريكية.

�شالح الـ »�شو�شال 
ميديا«

تلك  تو�سح  �آخر،  قول  يف 
على  �حلرب  �أن  �ملعطيات 
)خ�سو�ساً  و�لعقول  �لقلوب 
كالـ  �لإلكرتونية  بالو�سائط 
�سارت  ميديا«(  »�سو�سال 
�حلروب  مع  متاماً  مندجمة 
�لـ  )�رسبات  �لإلكرتونية 
�لفريو�سات  وحروب  »هاكرز« 
�لرقمية و�سو�ها(، و�ملناو�سات 
�إ�سافة  »درون«،  �لـ  بطائر�ت 

ن�سبّياً  ماألوفة  �أ�سكال  �إىل 
�جليو�س  بني  كال�رس�ع 
�لتي  �مل�سلحة  و�ملجموعات 
متتد حا�رس�ً من �أوكر�نيا �إىل 
�سورية، مرور�ً بنيجرييا ومايل 

وليبيا و�أفغان�ستان وغريها.
�جليل  »حروب  كتابه  ويف 
�خلام�س«، �ل�سادر حديثاً عن 
لالأبحاث  �مل�ستقبل  »مركز 
يف  �ملتقدمة«  و�لدر��سات 
�أبو ظبي، يذكر �لباحث �سادي 
عبد�لوهاب �أن ذلك �مل�سطلح 
عّدة  عو�مل  نتيجة  ظهر 
�لدولة  �حتكار  تر�جع  ت�سمل 
�مل�سلحة،  �لقوة  ��ستخد�م 
�لإرهابية  �لتنظيمات  وظهور 
�ملنظمة  �جلرمية  وع�سابات 
�لقيادة  على  تعتمد  �لتي 
�لكاريزمية �أكرث من �عتمادها 
�ملوؤ�س�سّية،  �لعو�مل  على 
على  �عتمادها  عن  ف�ساًل 
�لأيديولوجيات  »�لكيانات« 
يف  �لقومّية  للحدود  �لعابرة 
�ملثل  ولعل  �لأحيان.  بع�س 
يف  برز  ذلك  عن  �لو��سح 
على  »د�ع�س«  تنظيم  �سيطرة 
�سورية  من  و��سعة  م�ساحات 
من  بد�ية  وحكمها  و�لعر�ق 
عام 2014 )حتت م�سّمى »دولة 
حركة  و�ّتبعت  �خلالفة«(. 
نيجرييا  يف  حر�م«  »بوكو 
�لعام  ذلك  يف  مماثاًل  �أ�سلوباً 

ذ�ته.

�حلروب  تلك  عنا�رس  وت�سمل 
�أدو�تها  بني  �لتد�خل  معطى 
ذلك  ويعني  نوعياً.  �ملتفاوتة 
�أنها تعتمد على زيادة �لرت�بط 
�لقت�سادية  �مل�سكالت  بني 
�ملتاأتية  �لأمنية  و�لتهديد�ت 
يف  �ملتبادل  �لعتماد  من 
وبذ�،  �لدويل.  �لقت�ساد 
�قت�سادية،  �إ�سكالت  �سارت 
�إنتاج  وقف  �أو  �نقطاع  مثل 
م�سدر  �لأ�سا�سية،  �ل�سلع 
�لوطني  لالأمنني  تهديد 
�ل�سياق  يف  وتاأتي  و�لدويل. 
�لولء�ت  عينه، ظاهرة �سعود 
�لعوملة  �أدت  �إذ  �لبديلة، 
�لت�سالت  وتكنولوجيا 
ميل  زيادة  �إىل  و�ملعلومات 
من  ولئهم  نقل  �إىل  �لأفر�د 
�لدولة �إىل ق�سايا معينة. و�سار 
كثريون منهم �أكرث �رتباطاً مبا 
يثار على �سبكة �لإنرتنت، على 
بامل�سكالت  �لهتمام  ح�ساب 
ملجتمعاتهم.  �حلقيقية 
ويتمثل م�سدر �لتهديد يف تلك 
�لظاهرة من ظهور ميول لدى 
��ست�سهال  �إىل  �لأفر�د  بع�س 
�لعنف  و��ستخد�م  �لتطرف 
و�سيلة للتعبري عن �لر�أي، حتى 
�ملنطقي  �لتقدير  دون  من 
لعو�قب �أفعاله. �أل ي�سلط ذلك 
�أي�ساً بع�س �ل�سوء على ظاهرة 
لإرهابيني  �لإلكرتوين  �لتجنيد 

�إ�سالمويني عرب �لإنرتنت؟

اإنها حتدث االآن. وجتري معاركها بخفاء اأحيانًا، وب�شجيج ي�شم االآذان يف معظم االأحيان، على رغم اأن اأحداً ال ي�شميها با�شمها مبا�شرة. 
اأحيانًا، ت�شدر ت�شريحات من قادة »حلف الناتو« واجلي�س االأمريكي ونظرائهم يف رو�شيا وال�شني، عن معارك �شيربانية ال تتوقف عرب 

االإنرتنت، وتديرها مراكز قيادة باتت م�شتقلة بجيو�شها، خ�شو�شًا يف الواليات املتحدة ورو�شيا وال�شني. 

تطورت �أنو�ع �حلروب �إيل عدة 
�أجيال لتالئم �أهد�فها �ملتغرية، 
�لتكنولوجي  �لتطور  مع  خا�سة 
و�لذي  نعي�سه،  �لذي  �لرهيب 
�لو�قع  يف  تقنيات  لتطوير  �أدي 

�حلرب  لتتحول  �لفرت��سي 
من  بدلً  معلومات  حرب  �إيل 
وتنق�سم  �ملد�فع.  حروب 
كالتايل:  �أجيال  �إيل  �حلروب 
نظاميني  »جي�سني  �لأول  �جليل 

ومو�جهة �ساروخ �سد �ساروخ«،  
�لثاين  �جليل  »حروب  �إىل  ثم 
�جليل  حروب  ثم  �لع�سابات«، 
و�رسيعة  وقائية  وهي  �لثالث 
�جليل  حروب  ثم  وخاطفة 

�أدو�تها«�حلرب  من  و  �لر�بع 
�سبكة  �لع�سابات،  �لنف�سية، 
�لإنــرتنـت وتغيري مفرد�ت �للغة 
�ل�سغوط  جانب  �إىل  �لعربية 
»�للعب  وت�سم  �لقت�سادية، 

�لأ�سعار،  زيادة  �لبور�سة،  يف 
�ل�سياحة،  �لدولر، �رسب  �أزمة 
وتهدف  �لأزمات«.  ت�سدير 
حروب �جليل �لر�بع �إىل زعزعة 
�ل�ستقر�ر و�لت�سكيك يف �جلي�س 

�ل�سيا�سية  و�لقياد�ت  و�ل�رسطة 
ب�رسب  �لقت�ساد  و�رسب 
�ل�سائعـات  ون�رس  �ل�سياحة 
يف  �لتكنولوجيا  و��ستخد�م 

�لتنظيمات �لإرهابية.

»حروب اجليل الرابع« معركة ال�ضيطرة على العقول واخلداع النف�ضي



�إ�شهارالثالثاء  02  جويلية  2019  املوافـق  ل29 �شوال  1440هـ 9

الو�شط:2019/07/02

الو�شط:2019/07/02

الو�شط:2019/07/02

الو�شط:2019/07/02

الو�شط:2019/07/02

الو�شط:2019/07/02 الو�شط:2019/07/02

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�شتاذة / كما�شي زوليخة                    

حم�شرة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء ورقلة 
حي باحميد مقابل ابتدائية عائ�شة نوا�شر ورقلة

الهاتف : 029675464
حم�شر تبليغ م�شمون عقد ر�شمي عن طريق الن�شر

طبقا لأحكام املادة 412 فقرة 4 من ق ا م ا
نحن الأ�شتاذة / كما�شي زوليخة حم�شرة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء ورقلة 

بناء على طلب ال�شيد /بن عمار ر�شا العنوان : ورقلة
بناء على ن�شخة من �شك بنك الفالحة و التنمية الريفية مببلغ 1.200.000.00 دج املوؤرخ يف 2018/04/17 حتت رقم 4909819 

بناء على حم�شر احتجاج حتت رقم 694/19املوؤرخ يف : 2019/04/02 
بناءا على  حم�شر تبليغ �شهادة عدم الدفع مع اإنذار بالوفاء حت  رقم : 695/19 املوؤرخ يف : 2019/04/02

بناءا على �شهادة عدم كفاية الر�شيد عن بنك الفالحة و التنمية الريفية املوؤرخة يف 2019/02/17 
- بناء عن حم�شر تبليغ عن طريق التعليق مبحكمة و بلدية ورقلة بتاريخ : 2019/04/02

بناءا على ن�شخة من حم�شر التكليف بالوفاء حتت رقم فهر�س : 1069/19 املوؤرخ يف 2019/04/21 و حم�شر تبليغ التكليف بالوفاء رقم الفهر�س 1970/19 
املوؤرخ يف 2019/04/21 و حم�شر تبليغ ال�شند التنفيذي حتت رقم فهر�س 1071/19 املوؤرخ يف 2019/04/21

بناءا على حما�شر تبليغ عن طريق التعليق مبحكمة و بلدية ورقلة بتاريخ 2019/05/19 
بناء على املحاولت التي قمنا بها و التي اأ�شفرت عن عدم جدوى التبليغ لعدم مقبلتنا املمثل القانوين بالعنوان املذكور اأعاله كون املعني غري موجود .

 : بتاريخ  ورقلة  حمكمة  عن  ال�شادر  الر�شمي  التبليغ  عقد  بن�شر  اإذن  مبوجب  و  الإدارية  و  املدنية  الإجراءات  قانون  من   412 املادة  على  الطالع  بعد 
2019/06/06 رقم الفهر�س : 2019/764 لفائدة الطالب اأعاله �شد : النادي الريا�شي للهواة مولودية �شباب املخادمة امل�شماة حاليا النادي الريا�شي للهواة 

اأمل ورقلة 
بالوفاء  التكليف  تبليغ  حم�شر  و   1069/19  : الفهر�س  رقم  بالوفاء  التكليف  مبح�شر  الن�شر  طريق  عن  �شده  املنفذ  بتبليغ  املحا�شر  هذه  مبوجب  قمنا   -
رقم الفهر�س : 1070/19 و حم�شر تبليغ �شند تنفيذي رقم الفهر�س : 1071/19 و بادائه)ها( للطالب و بوا�شطتنا املبالغ التالية مقابل و�شل ا�شتالم وهي 
م�شاريف  دج   12.120.00 مبلغ  املادة05   87/09 التنفيذي  للمر�شوم  وفقا  التنا�شبي  احلق  81.900.000دج  مبلغ  ال�شيك  قيمة  دج  :مبلغ:1.200.000.00 

تنفيذية و فقا للمر�شوم التنفيذي 08/09
املبلغ الإجمايل امللزم بادائه:1.294.020.00 دج 

كما اخطرناه بانه اذا مل ميتثل بتنفيذ م�شمون ال�شند التنفيذي يف اجل اأق�شاه)15(يوما كاملة ت�شري من تاريخ التبليغ �شتتخذ �شده اإجراءات التنفيذ 
اجلربي و ذلك وفقا ملقت�شيات القانون 

اثباتا لذلك حررنا هذا املح�شر لالدلء به و العمل به و العمل  مبوجبه يف حدود القانون.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�شتاذة / كما�شي زوليخة                    

حم�شرة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء ورقلة 
حي باحميد مقابل ابتدائية عائ�شة نوا�شر ورقلة

الهاتف : 029675464
حم�شر تبليغ م�شمون عقد ر�شمي عن طريق الن�شر

طبقا لأحكام املادة 412 فقرة 4 من ق ا م ا
نحن الأ�شتاذة / كما�شي زوليخة حم�شرة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء ورقلة 

بناء على طلب ال�شيد /بن عمار ر�شا العنوان : ورقلة
بناء على ن�شخة من �شك بنك الفالحة و التنمية الريفية مببلغ 1.200.000.00 دج املوؤرخ يف 2018/04/17 حتت رقم 4909819 

بناء على حم�شر احتجاج حتت رقم 694/19املوؤرخ يف : 2019/04/02 
بناءا على  حم�شر تبليغ �شهادة عدم الدفع مع اإنذار بالوفاء حت  رقم : 695/19 املوؤرخ يف : 2019/04/02

بناءا على �شهادة عدم كفاية الر�شيد عن بنك الفالحة و التنمية الريفية املوؤرخة يف 2019/02/17 
- بناء عن حم�شر تبليغ عن طريق التعليق مبحكمة و بلدية ورقلة بتاريخ : 2019/04/02

بناءا على ن�شخة من حم�شر التكليف بالوفاء حتت رقم فهر�س : 1069/19 املوؤرخ يف 2019/04/21 و حم�شر تبليغ التكليف بالوفاء رقم الفهر�س 1970/19 
املوؤرخ يف 2019/04/21 و حم�شر تبليغ ال�شند التنفيذي حتت رقم فهر�س 1071/19 املوؤرخ يف 2019/04/21

بناءا على حما�شر تبليغ عن طريق التعليق مبحكمة و بلدية ورقلة بتاريخ 2019/05/19 
بناء على املحاولت التي قمنا بها و التي اأ�شفرت عن عدم جدوى التبليغ لعدم مقبلتنا املمثل القانوين بالعنوان املذكور اأعاله كون املعني غري موجود .

 : بتاريخ  ورقلة  حمكمة  عن  ال�شادر  الر�شمي  التبليغ  عقد  بن�شر  اإذن  مبوجب  و  الإدارية  و  املدنية  الإجراءات  قانون  من   412 املادة  على  الطالع  بعد 
2019/06/06 رقم الفهر�س : 2019/764 لفائدة الطالب اأعاله �شد : النادي الريا�شي للهواة مولودية �شباب املخادمة امل�شماة حاليا النادي الريا�شي للهواة 

اأمل ورقلة 
- قمنا مبوجب هذه املحا�شر بتبليغ املنفذ �شده عن طريق الن�شر مبح�شر التكليف بالوفاء رقم الفهر�س : 1069/19 و حم�شر تبليغ التكليف بالوفاء رقم 

الفهر�س : 1070/19 و حم�شر تبليغ �شند تنفيذي رقم الفهر�س : 19/
بناء على حم�شر تكليف بالوفاء رقم الفهر�س : 2018/3022 بناء على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي رقم الفهر�س : 2018/3024 عن طريق و ذلك باأدائه – )ها( 
للطالب و بوا�شطتنا املبالغ التالية مقابل و�شل ا�شتالم و هي مبلغ : 1.747.678.00 دج قيمة ال�شيك . مبلغ 107.531.33 دج احلق التنا�شبي و فقا للمر�شوم 
التنفيذي 87/09 املادة 05 – مبلغ 12.120.00 دج م�شاريف تنفيذية وفقا للمر�شوم التنفيذي 08/09 – املبلغ الإجمايل امللزم باأدائه : 1.887.329.33 دج  

 .
كما اأخطرناه باأنه اذا مل ميتثل بتنفيذ م�شمون ال�شند التنفيذي يف اأجل اأق�شاه )15( يوما كاملة ت�شري من تاريخ التبليغ �شتتخذ �شده اإجراءات التنفيذ 

اجلربي و ذلك وفقا ملقت�شيات القانون . اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�شر لالإدلء به و العمل مبوجبه يف حدود القانون .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�شتاذة / كما�شي زوليخة 

حم�شرة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء ورقلة 
حي باحميد مقابل ابتدائية عائ�شة نوا�شر ورقلة

الهاتف : 029675464
حم�شر تبليغ عقد ر�شمي عن طريق الن�شر
طبقا لأحكام املادة 412 فقرة 4 من ق ا م ا

نحن الأ�شتاذة / كما�شي زوليخة حم�شرة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء ورقلة 
بناء على طلب ال�شيد /بابا حمو اإبراهيم م�شري فندق الأن�شار  العنوان : ورقلة

بناء على ن�شخة من القرار التجاري حتت رقم : 2016/00380 ال�شادر عن جمل�س ق�شاء ورقلة بتاريخ : 2016/04/10
- بناء عن حما�شر تبليغ عن طريق التعليق مبحكمة و بلدية ورقلة بتاريخ : 2017/06/30

ال�شادر  الر�شمي  التبليغ  عقد  بن�شر  اإذن  مبوجب  و  الإدارية  و  املدنية  الإجراءات  قانون  من   412 املادة  على  الطالع  بعد 
عن حمكمة ورقلة بتاريخ : 2019/05/02 رقم الفهر�س : 2019/551 لفائدة الطالب اأعاله �شد : النادي الريا�شي للهواة 

مولودية �شباب املخادمة ) امل�شماة حاليا النادي الريا�شي للهواة اأمل ورقلة (  
بناء على املحاولت التي قمنا بها اأ�شفرت بعدم جدوى التبليغ لعدم مقابلتنا املمثل القانوين بالعنوان املذكور اأعاله كون 

املعني غري موجود قمنا مبوجب هذه املحا�شر بالتبليغ حم�شر تبليغ التكليف بالوفاء رقم الفهر�س : 2016/276
بناء على حم�شر تكليف بالوفاء رقم الفهر�س : 2016/275 بناء على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي رقم الفهر�س : 2016/274عن 
اأ�شل  – )ها( للطالب و بوا�شطتنا املبالغ التالية مقابل و�شل ا�شتالم و هي مبلغ : 5.680.950.00 دج  باأدائه  طريق و ذلك 
الدين  . مبلغ 300.000.00 دج و  مبلغ 191.619.00 دج احلق التنا�شبي و فقا للمر�شوم التنفيذي 87/09 املادة 05 - مبلغ 
– مبلغ : 5.040.00 دج م�شاريف تبليغ العري�شة و  : 6.380.00 دج  م�شاريف تنفيذية وفقا للمر�شوم التنفيذي 08/09 

احلكم و مببلغ الإجمايل امللزم باأدائه : 6.183.989.00 دج .. 
كما اأخطرناه باأنه اذا مل ميتثل بتنفيذ م�شمون ال�شند التنفيذي يف اأجل اأق�شاه )15( يوما كاملة ت�شري من تاريخ التبليغ 
�شتتخذ �شده اإجراءات التنفيذ اجلربي و ذلك وفقا ملقت�شيات القانون . اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�شر لالإدلء به و العمل 

مبوجبه يف حدود القانون .

�شركة اأروقة المل للجنوب 

�شركة ذات  ا�شهم را�س مالها 5.310.000دج 
�شاحة جي�س التحرير الوطني /ورقلة

اعالن
للجنوب  المل  اأروقة  �شركة  تت�شرف 
م�شاهميها  جميع  بدعوة  بورقلة  .م(  )�س 
املقرر  العادية  العامة  اجلمعية  حل�شور 
انعقادها بتاريخ05اوت 2019 على التا�شعة 
�شباحا مبقر ال�شركة الكائن ب�شاحة  جي�س 
جدول  يف  للنظر  ذلك  و  ورقلة  الوطني 
اأع�شاء  عهدة  :1-جتديد  التايل  العمال 

جمل�س اإدارة ال�شركة 
ح�شور اجلميع �شروري و اكيد 

رئي�س جمل�س الإدارة  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ن�شر م�شتخرج من قائمة �شروط بيع عقار باملزاد العلني يف جريدة يومية وطنية 
ال�شركة املدنية للمح�شرين الق�شائيني 

اأ/ �شيف اهلل ر�شيد، اأ/ بو�شماحة حممد 
حم�شرين ق�شائيني معتمدين لدى حمكمة بئرمرادراي�س

اخت�شا�س جمل�س ق�شاءاجلزائر 
الكائن مكتبها بـ: 10 �شارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 

الهاتف 023.37.76.32 /023.37.76.23 
scp_boudif@yahoo.fr 

 
 

نحن الأ�شتاذ/ بو�شماحة حممد  حم�شر قـ�شائي  لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر �شريك يف ال�شركة املدنية املهنية املذكورة اأعاله والوا�شع ختمه 
موطنه  اجلزائر.املختار  ابراهيم-ولية  دايل  واكد   احمد  �شارع   233 ب/  مقره  العام.الكائن  مبديرها  املمثلة  م�شاهمة،  ال�شالم،�شركة  م�شرف  من:  بطلب  اأدناه.  وتوقيــعه 
القنفود-ح�شني داي- اجلزائر.بناءا على/ ابن  العبا�س  ابن  �شارع  الدولة-الكائن مكتبها ب08  العليا وجمل�س  املحكمة  مبكتب ال�شتاذة بومعراف فايزة- حمامية معتمدة لدى 
امر حجزتنفيذي على عقار مرهون  ال�شادر عن رئي�س حمكمة ح�شني داي بتاريخ :2019/06/20 حتت رقم 2019/30.-اأمر باحلجز التنفيذي على عقار مملوك للكفيل العيني 

ال�شادرعن رئي�س حمكمة ح�شني داي بتاريخ2018/07/16 حتت رقم 2018/1291.
- تقرير اخلربة املنجزة من طرف اخلبري العقاري لالأ�شتاذ �شعيد قوادري طارق املوؤ�شر عليها من طرف حمكمة ح�شني داي.- ال�شهادة العقاريـة ال�شادرة عن املحافظة العقاريـة 

حل�شني داي بتاريخ2019/02/25.- م�شتخرج اجلدول ال�شريبي ال�شادرة عن اأمانة خزينة بلدية القبة بتاريخ 2019/02/28.
- ال�شند التنفيذي املتمثل يف عقد رهن عقاري تعديلي اإ�شايف ال�شادر عن مكتب ال�شتاذة فاطمة الزهراء عري�شي موثقة بباب الزوار بتاريخ: 2014/04/20 حتت رقم الفهر�س 
�شروط  قائمة  اأودعنا  قد  01.كنا  رقم   14 جملد   563/34: رقم  ايداع    2014/04/23 بتاريخ  داي   ح�شني  العقارية  باملحافظة  وامل�شهر  التنفيذية  بال�شيغة  املمهور   2014/162
املوؤ�شر عليها بتاريخ2019/06/20 حتت رقم 2019/30 املحددة جلل�شة الإعرتا�شات،اأمام/حمكمة ح�شني داي، مبكتـب/الرئي�س،يوم  البيع املودعة لدى حمكمة ح�شني داي و 
: 2019/07/08 على ال�شــاعة/00:10 �شا �شباحا وذلك ق�شد البيع بـاملزاد العلني للعقار الكائن باإقليم بلدية القبة رقم 18 حي ابروفال  اجلزائرالعا�شمة، يتمثل يف قطعة ار�س 
اأول مب�شاحة 710.60م2، طابق ثاين  اأر�شي مب�شاحة 685.50م2،طابق  اأر�شـي  مب�شاحة 698.50م2، طابق  م�شاحتها الجمالية 869م2 م�شيد عليها بناية  ت�شمل طابق حتت 

مب�شاحة 678.70م2، طابق ثالث مب�شاحة678.20م2، طابق رابع مب�شاحة 678.70م2،طابق خام�س مب�شاحة 227.20م2،  املجموع:4357.40م2.
مببلغ اإفتتاحي يقدر بـ 512.837.054.40دج >> خم�شمائة و اثنا ع�شر مليون و ثمامنائة و �شبعة و ثالثون الف و اربعة و خم�شون دينار جزائري

 و اربعون �شنتيم<<و عليه/ اإ�شتنادا ملقتـ�شيات املادة 748 من قانون الجراءات املدنية و الدارية قمنا بن�شر هذا امل�شتخرج يف جريدة يومية وطنية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

الأ�شتاذ / لعوبي اأحمد حم�شر ق�شائي لدى 
اخت�شا�س اإقليم جمل�س ق�شاء اجلزائر الكائن مقره 

ب 15 �شارع حممد بوبلة باب الوادي – اجلزائر 
الهاتف /0775-76-77-39

حم�شر ن�شر م�شمون ر�شمي 
طبقا لن�س املادة  4/412  من ق ا م ا

لفائدة ال�شيد / موفق ن�شر الدين
ال�شاكنان ب 111 �شارع الأمري خالد بولوغني – اجلزائر- 

بناء على احلكم ال�شادر عن حمكمة باب الوادي بتاريخ 2011/05/17 فهر�س حتت رقم 11/01346 حتت رقم جدول 11/00419 و املمهور 
رقم  17/12/19 فهر�س  يف  املوؤرخ  و  اأعاله  املذكور  احلكم  ديباجة  يف  الوارد  املادي  للخطاأ   امل�شحح  احلكم  على  بناء  و  التنفيذية  بال�شيغة 
العقاري ملحكمة  الق�شم  ال�شادر عن  الوارد يف ديباجة احلكم  املادي  القا�شي بت�شحيح للخطاأ  17/03537 اجلدول حتت رقم 17/02679 و 
باب الوادي بتاريخ 2011/05/17 حتت رقم اجلدول 11/00419 الفهر�س حتت رقم 11/01346 و القول باأن املدعي عليهما هما ورثة الهالكة 

عابد مغنية بدل من بن عابد غنية و اأن عنوان املدعي و املدعي عليهما هو 111 �شارع الأمري خالد بولوغني اجلزائر 
و تطبيقا لأحكام املادة 4/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

و بناء على الإذن بن�شر ال�شادر من طرف ال�شيد رئي�س حمكمة باب الوادي بتاريخ 2019/06/24 حتت رقم 19/2373 
الوادي بتاريخ 2011/05/17 فهر�س حتت رقم 11/01346 جدول  ال�شادر عن حمكمة باب  القيام بن�شر م�شمون احلكم   : القا�شي مبا يلي 
حتت رقم 11/00419 و املمهور بال�شيغة التنفيذية . يف جريدة يومية وطنية  لفائدة موفق ن�شر الدين ال�شاكن 111 �شارع الأمري خالد – 

بولوغني – �شد معتمري حممد و معتمري فريدة ال�شاكنان 111 �شارع الأمري خالد و ذلك على نفقة الطالب .
و القا�شي مبا يلي / الزام املدعى عليهم يف الرجوع اأداء مبلغ 855.800.00 دج ثمامنئة و خم�شة و خم�شون الف و ثمامنائة دينار جزائري 

للمدعي يف الرجوع قيمة الرتميمات ال�شرورية لإ�شالح �شقته 
الرجوع كتعوي�س عن الأ�شرار الالحقة به  للمدعي يف  األف دينار جزائري  100.000 دج مئة  اأداء مبلغ  الرجوع  اإلزام املدعي عليهم يف 

بالإ�شافة اىل م�شاريف اخلربة املقدرة ب 35.000 دج م�شاريف تنفيذ املقدرة 36.200 دج مع احلقوق التنا�شبية املقدرة ب 521.348 دج 
حتت جميع التحفظات 

املح�شر الق�شائي 

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger
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 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
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

ال�شركة املدنية للمح�شرين الق�شائيني 
اأ/ �شيف اهلل ر�شيد، اأ/ بو�شماحة حممد 

حم�شرين ق�شائيني معتمدين لدى حمكمة بئرمرادراي�س
اخت�شا�س جمل�س ق�شاءاجلزائر 

الكائن مكتبها بـ: 10 �شارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 
الهاتف 023.37.76.32 /023.37.76.23 

scp_boudif@yahoo.fr 

ANEP N°:  1916014901
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اليوم العاملي ملنا�ضرة �ضحايا التعذيب
مبنا�شبة اليوم العاملي ملنا�شرة �شحايا التعذيب والذي ي�شادف 26 جوان من كل عام، وتزامنا مع مرور اكرث من 52 عام على االحتالل اال�شرائيلي لالأر�ض 

الفل�شطينية املحتلة، فان حياة وحقوق االن�شان الفل�شطيني مازالت منتهكة جراء �شيا�شات االحتالل اال�شرائيلي املمنهجة ووا�شعة النطاق، والتي ت�شتهدف كافة 
�شرائح ال�شعب الفل�شطيني دون متييز، مبا فيها �شيا�شة القتل خارج نطاق القانون وفر�ض �شيا�شة العقوبات اجلماعية واالعتقال التع�شفي واللجوء اىل اب�شع و�شائل 

التعذيب واملعاملة الالاإن�شانية احلاطة بالكرامة، حيث التزال ما ت�شمى بالت�شريعات واملحاكم اال�شرائيلية ت�شرعن اللجوء اىل كافة ا�شكال التعذيب واملعاملة 
الالاإن�شانية ب�شورة علنية �شاربة بعر�ض احلائط احكام واعرف القانون الدويل حلقوق االن�شان التي تعترب ا�شرائيل، ال�شلطة القائمة باالحتالل، طرفا فيها.

ق.ف

اخلارجية  وزارة   : عن  �صادر 
واملغرتبني - فل�صطني

ا�صري   5350 حوايل  يقبع  اليزال 
االحتالل  �صجون  يف  فل�صطيني 
اطفال   210 فيهم  مبا  اال�رسائيلي 
معتقل  ا�صري  و480  ا�صرية  و44 
مبوحب امر اعتقال اداري تع�صفي. 
وت�صاحب �صيا�صة االعتقال الهمجية 
ل�صتى  الفل�صطيني  اال�صري  تعري�ض 
والنف�صي،  اجل�صدي  التعذيب  انواع 
اعتقاله  من  االوىل  اللحظة  منذ 
معه  والتحقيق  ا�صتجوابه  واثناء 
وحتى عر�صه على حماكم االحتالل 
الع�صكرية غري القانونية، تاركا اثارا 
ج�صدية ونف�صية على اال�صري، حيث 
ا�صت�صهد 73 ا�صري فل�صطيني جراء 
اىل  ا�صافة  املبا�رس  التعذيب 
�صيا�صة  نتيجة  ا�صري   63 ا�صت�صهاد 
والتي  املتعمد  الطبي  االهمال 

االإ�رسائيلية  ال�صلطات  تتيعها 
ا�صكال  من  ك�صكل  ب�صورة ممنهجة 
ومازال  املعاملة،  و�صوء  التعذيب 
بحاجة  فل�صطيني  200ا�صري  هناك 
لتدخالت جراحية حتول واحلفاظ 
مري�ض   34 منهم  حياتهم  على 
م�صابون  و70اخرين  بال�رسطان 
وح�صية،  وذهنية  ج�صدية  باعاقات 
ا�صتهداف  اىل  باال�صافة  هذا 
عمليات  يف  لال�رسى  املبا�رس 
 82 ا�صت�صهد  اذ  املتعمد،  القتل 
داخل  العمد  القتل  نتيجة  ا�صري 

املعتقالت االإ�رسائيلية.
تعترب �صيا�صة هدم املنازل واحتجاز 
غري  واحل�صار  ال�صهداء  جثامني 
العقوبات  من  غزة  لقطاع  القانوين 
�صلطات  تفر�صها  التي  اجلماعية 
ابناء  على  اال�رسائيلي  االحتالل 
�صنفت  والتي  الفل�صطيني،  ال�صعب 
التعذيب  ا�صكال  من  ك�صكل 
واحلاطة  الالاإن�صانية  واملعاملة 

ا�رسائيل،  هدمت  اذ  بالكرامة. 
خالل  باالحتالل  القائمة  ال�صلطة 
و)381(  منزال   )157(  2018 عام 
ومراكز  مدار�ض  فيها  مبا  من�صاأة 
يف  الهدم  ن�صبة  وبلغت  ثقافية، 
كما   ،%45 وحدها  القد�ض  مدينة 
ان هناك )460( امر هدم قد تنفذ 
باي وقت. حيث ادت هذه ال�صيا�صة 
فل�صطينيني  نحو)1300(  ت�رسد  اىل 
يتعلق  فيما  اما  طفل.  بينهم)225( 
فال  ال�صهداء،  جثامني  باالحتجاز 
تزال �صلطات االحتالل اال�رسائيلي 
حتتجز جثامني اكرث من 20 �صهيدا 
عام  خالل  ا�صت�صهدوا  فل�صطينيا 
اجلثامني  عدد  يرفع  مما   2018
املحتجزة  الكلي اىل )294(، حيث 
ترف�ض �صلطات االحتالل ت�صليمهم 
لذويهم لذفنهم وفق التعاليم الدينية 
خالفا  الئقة،  ان�صانية  وبطريقة 
اتفاقية  من   130 املادة  الأحكام 
بحماية  املتعلقة  و  الرابعة  جنيف 

 34 واملادة  احلرب  وقت  املدنيني 
من الربتوكول اال�صايف االوىل لذات 
احل�صار  وخلق  كما   . االتفاقية 
على  القانوين  غري  اال�رسائيلي 
قطاع غزة منذ عام 2007 وما حلقه 
جماعية  ا�رسائيلية  عقوبات  من 
الفل�صطيني  االن�صان  حقوق  �صد 
باالأمل  مليئة  قا�صية  معا�صية  حياة 

والتي  جماعي  �صجن  يف  واملعاناة 
التعذيب  ا�صكال  من  �صكال  تعترب 
اجل�صدي والنف�صي .  وبهذا ال�صدد 
التزامها  على  فل�صطني  دولة  تاأكد 
القانون  احكام  بجميع  بالوفاء 
اتفاقيات  احكام  فيها  مبا  الدويل 
ان�صمت  التي  االن�صان  حقوق 
مناه�صة  اتفاقية  وباالأخ�ض  اليها، 

االختياري  والربتوكول  التعذيب 
تقريرها  بت�صليم  قامت  حيث 
الر�صمي االويل اىل جلنة مناه�صة 
االلية  ان�صا  على  وتعمل  التعذيب 
التعذيب،  ملنع  الوطنية  الوقائية 
االحتالل  حماوالت  رغم  وذلك 
اجلهود  عرقلة  اال�رسائيلي 

الفل�صطينية يف هذا ال�صياق .

تقرير: اإعالم االأ�رسى
الفل�صطيني  التاريخ  يف  متر  قد 
فيها  تزيد  وخميمات  وقرى  بلدات 
املناطق  عن  املعتقلني  اأعداد 
�صبان  كل  يجرب  اأن  ولكن  االأخرى، 
االعتقال فهذا ما مل يحدث  القرية 
�رسق  �صمال  العي�صوية  بلدة  يف  اإال 
هذه  وتعترب  املحتلة.  القد�ض 
ال�صفة  يف  املناطق  اأكرث  من  البلدة 
االعتقال،  حلاالت  ت�صجيال  الغربية 
ت�صتهدفها  االحتالل  قوات  اأن  حيث 
باالقتحامات  يومي  �صبه  ب�صكل 
املنازل  وتفتي�ض  واملداهمات 
وحماوالت الرتويع، حتى حتولت اإىل 
بلدة املعتقلني الذين يعاد اعتقالهم 
اأنهم  تهمة وملجرد  دون  عدة مرات 
م�صوؤول  ويقول  حمررين.  اأ�رسى 
اأبو  البلدة حممد  ال�صعبية يف  اللجنة 
احلم�ض لـ مكتب اإعالم االأ�رسى باأن 
العي�صوية  ت�صتهدف  االحتالل  قوات 
وحتاول  باالعتقاالت  حتديدا 
خالل  من  وترهيبهم  اأهاليها  تركيع 
يكاد  ال  حيث  اليومية،  االعتقاالت 
من  �صبان  اعتقال  ويتم  اإال  يوم  مير 
عن  احلم�ض  اأبو  ويتحدث  البلدة. 
التي  االأخرية  االعتقاالت  حملة 
البلدة  يف  االحتالل  �رسطة  نفذتها 

�صابا   20 من  اأكرث  طالت  والتي 
�رسطة  اأن  حيث  ال�صيدات،  واإحدى 
املنازل  ع�رسات  داهمت  االحتالل 
بال�رسب  باالعتداء  اجلنود  وقام 
معرفة  دون  واعتقالهم  ال�صبان  على 
اأيديهم  بتقييد  قاموا  كما  ال�صبب، 
احلديدية  اأو  البال�صتيكية  بالقيود 
و�صد وثاقهم ب�صكل حاد كي تزيد من 
اأعينهم  بتع�صيب  قاموا  ثم  اآالمهم، 
الع�صكرية  االآليات  عرب  ونقلهم 
الذكر  �صيء  امل�صكوبية  مركز  اإىل 
نقله  مت  من  ومنهم  معهم  للتحقيق 
اإىل مركز �رسطة �صالح الدين. ومن 
يف  االحتالل  �رسطة  عن  املعروف 
اأنها تقوم ب�رسب املعتقلني  القد�ض 
واالعتداء عليهم بالهراوات واأعقاب 
البنادق واالأحذية، وهو ما بان وا�صحا 
يف الكثري من املقاطع امل�صورة التي 
انت�رست عرب و�صائل االإعالم خا�صة 
داخل م�صت�صفى "هدا�صا" حني حاول 
ال�صهيد حممد  ت�صلّم جثمان  ال�صبان 
�صمري عبيد. ويوؤكد اأبو احلم�ض باأن 
عدد املعتقلني من البلدة على مدار 
جتاوز  املا�صية  القليلة  ال�صنوات 
لفرتات  اعتقالهم  يتم  حيث  االألف، 
عليه  احلكم  يتم  من  فمنهم  متباينة 
ل�صنوات ومنهم من يتم االإفراج عنه 

تت�صمن  حيث  جمحفة،  ب�رسوط 
جتديده  يتم  الذي  املنزيل  احلب�ض 
مع كل جل�صة حماكمة وي�صبب ال�رسر 
حرمانهم  ب�صبب  للمعتقلني  النف�صي 
من اخلروج من منازلهم ومنعهم من 
العمل، كما  اأو  اإىل املدار�ض  التوجه 
باهظة  بغرامات مالية  تغرميهم  يتم 
و�صط مماطلة يف املحاكم والدوائر 
تنحاز  التي  ال�صهيونية  الق�صائية 
حربها  يف  االحتالل  ملخابرات 
وي�صري  املعتقلني.  على  امل�صتمرة 
حني  العي�صوية  اأن  اإىل  احلم�ض  اأبو 
يقل  فال  اعتقال  حلمالت  تتعر�ض 
�صبعة  عن  خاللها  املعتقلني  عدد 
اأو ع�رسة يف كل مرة، بينما تتعر�ض 
كذلك حتت  لالعتقال  ون�صاء  فتيات 
ب�صبب  حجج خمتلفة منها االعتقال 
زرقاء،  هوية  لبطاقة  حيازتهن  عدم 
ال�صفة  هوية  يحملن  اأنهن  اأي 
املحتلة. وي�صيف:" على �صبيل املثال 
فاإن ال�صهيد حممد �صمري عبيد مثال 
قوات  تقوم  الذين  ال�صبان  على  حي 
االحتالل باعتقالهم با�صتمرار، حيث 
اأنه ولد عام 1998 وتعر�ض لالعتقال 
من  يبلغ  كان  حني  االأوىل  املرة  يف 
�صجون  يف  واأم�صى  عاما   15 العمر 
اأعوام  ثالثة  من  اأكرث  االحتالل 

�صقيقته  تعر�صت  كما  جمتمعة، 
�صند�ض لالعتقال وهي قا�رس بحجة 
احلواجز  اأحد  على  �صكينا  حيازتها 
ون�صف يف  عاما  واأم�صت  الع�صكرية 
مرتني  لالعتقال  وتعر�صت  ال�صجون 

كذلك بعد حتررها".
اأهايل  جلنة  رئي�ض  ي�صري  بدوره 
اإىل  اأبو ع�صب  اأ�رسى القد�ض اأجمد 
اأن ال�صبان املعتقلني خالل ال�صاعات 
االأخرية �صيتم عر�صهم على حمكمة 
االحتالل وعددهم ع�رسون معتقال. 
باأن  االأ�رسى  اإعالم  لـ مكتب  واأو�صح 
قوات االحتالل قامت باعتقال ال�صبان 
ونقلهم اإىل مركز حتقيق امل�صكوبية 
ومركز �رسطة �صارع �صالح الدين يف 
التي  انتظار عر�صهم على املحكمة 
اأو  ب�رسىط  عنهم  االإفراج  تقرر  قد 
متدد اعتقالهم. ويتعر�ض املحررون 
لالنتهاكات  العي�صوية  بلدة  كذلك يف 
االحتالل  قوات  تقتحم  حيث 
مظاهر  ومتنع  ا�صتقبالهم  خيام 
اأهاليهم  وحتذر  بتحررهم  االحتفال 
رفع  اأو  احتفاالت  باأي  القيام  من 
فيما  ال�صتقبالهم،  واالأعالم  الرايات 
االإفراج  بعد  لالعتقال  يتعر�صون 
على  ي�صغطوا  كي  بلحظات  عنهم 

اأهاليهم مبنع اأي مظهر لالحتفال.

العي�ضوية �ضمال �ضرق القد�س املحتلة.. بلدة الألف معتقل!
حذرت هيئة �صوؤون االأ�رسى 
خطورة  من  واملحررين، 
لالأ�صري  ال�صحية  احلالة 
دياك  اأبو  عاهد  �صامي 
"عيادة  يُ�صمى  مبا  والقابع 
مير  حيث  الرملة"،  �صجن 
�صحي  بو�صع  حالياً  االأ�صري 
ومقلق، يف ظل عدم  �صعب 
الالزمه  العالجات  تقدمي 
ال�صجون.  ادارة  قبل  من  له 
الو�صع  باأن  الهيئة  وبينت 
دياك  اأبو  لالأ�صري  ال�صحي 
اآخر،  بعد  يوماً  �صوءاً  يزداد 
اآخذه  ال�رسطانية  فالكتلة 
اأنحاء  معظم  يف  باالنت�صار 
حجم  زاد  وقد  ج�صده، 
من  املعدة  فوق  الكتلة 
واأ�صبحت   ،8.7 اىل   5.7
امل�صكنات ال جتدي نفعا مع 
املتدهورة.  ال�صحية  حالته 
تقريرها  يف  الهيئة  ولفتت 
هو  دياك،  اأبو  االأ�صري  باأن 
�صحية االنتهاكات واجلرمية 
تتنهجها  التي  الطبية 
االحتالل  معتقالت  اإدارة 
مئات  بحق  مق�صود  ب�صكل 

لقتلهم  املر�صى  االأ�رسى 
واأو�صحت،  بطيء.  ب�صكل 
اأن االأ�صري اأبو دياك تعر�ض 
قبل عدة �صنوات خلطاأ طبي 
عملية  له  اأُجريت  اأن  بعد 
جراحية يف االأمعاء يف اأيلول 
م�صت�صفى  يف   2015 عام 
االإ�رسائيلي  "�صوروكا" 
حيث مت ا�صتئ�صال اكرث من 
واأُ�صيب  اأمعائه،  من  80�صم 
ج�صده  يف  بت�صمم  ذلك  اإثر 
وف�صل كلوي ورئوي، ونتيجة 
لالهمال الطبي الذي مار�صه 
االحتالل بحقه اأ�صيب اأي�صاً 
مبر�ض ال�رسطان يف مراحله 
املتقدمة، ومنذ ذلك الوقت 
ال�صحي  و�صعه  يرتاجع 
لعدم  نتيجة  م�صتمر،  ب�صكل 
له  حقيقي  عالج  تقدمي 
يذكر  بحياته.  واال�صتهتار 
 37( دياك  اأبو  االأ�صري  باأن 
عاماً( من بلدة �صيلة الظهر 
جنني،  حمافظة  ق�صاء 
 2002 عام  منذ  ومعتقل 
املوؤبد  بال�ّصجن  وحمكوم 

لثالث مرات و)30( عاماً.

ال�ضرطان ينه�س ج�ضد الأ�ضري اأبو 
دياك وو�ضعه ال�ضحي يف تدهور خطري



�ش�ؤون  وهيئة  الأ�شري،  نادي  وكان 
ال�رسى، وجلان اهايل ال�رسى، وحركة 
الت�شامنية،  ال�قفة  نظم�ا  قد  فتح، 
ال�رسى  عائالت  فيها  �شارك  والتي 
الق�ى  وممثل�  الطعام،  عن  امل�رسبني 
وجتمع  املحافظة  وفعاليات  ال�طنية 
وجلنة  الن�شان  حق�ق  عن  مدافعني 
املحررين.  وال�رسى  ال�رسى  اهايل 
�ش�ر  ال�قفة  يف  امل�شارك�ن  ورفع 
الطعام  عن  امل�رسبني  ال�رسى 
�شعارات  عليها  خطت  ويافطات 
وامل�ؤ�ش�شات  الحمر  ال�شليب  تطالب 
حك�مة  على  ال�شغط  الدولية 
الحتالل لال�شتجابة ملطالب ال�رسى 
بداية  ويف  الطعام.  عن  امل�رسبني 
ال�قفة حتدث اجمد النجار مدير نادي 
ال�شري الفل�شطيني يف حمافظة اخلليل 
الت�شامن  فعاليات  انطالق  عن  معلنا 
امل�رسبني  الداريني  ال�رسى  مع 
ال�شري  نادي  ان  م�ؤكدا  الطعام،  عن 
للحركة  وال�شناد  الدعم  �شي�ا�شل 
ال�شرية حتى انتزاع حق�قهم من قيد 
ا�شتمرار  اإن  النجار:  وقال  ال�شجان. 
للدفاع  الداريني  ال�رسى  اإ�رسابات 
عن كرامتهم ي�ؤكد ان حك�مة الحتالل 
بحق  العقابية  اجراءاتها  يف  م�شتمرة 
الدولية  امل�ؤ�ش�شات  مطالبا  ال�رسى 
عن  الدفاع  يف  احلقيقي  دورها  باأخذ 

النجار  اكد  كلمته  وخالل  ا�رسانا. 
لت�جيه  تخطط  الحتالل  حك�مة  ان 
هزمية من خالل ك�رس ال�رسى، م�جها 
والقيادة  مازن  اب�  الرئي�س  اىل  التحية 
الفل�شطينية على امل�قف الثابت الذي 
يرف�س قطع رواتب ال�رسى وامل�شا�س 
بها. فيما طالب ابراهيم جناجرة مدير 
العتقال  ق�شية  بتفعيل  ال�رسى  هيئة 
ك�نه  الدولية  املحافل  يف  الداري 
تع�شفيا  اعتقال  واعترب  دوليا  حمرم 
فيما لتزال حك�مة الحتالل متار�س 
�شيا�شة العتقال الداري ب�شكل ممنهج 
ويف  الفل�شطيني.  ال�شعب  ابناء  �شد 
ال�طنية، اكد بدران جابر  الق�ى  كلمة 
ال�شعب  ان معركة ال�رسى هي معركة 
وان  الق�شى  معركة  وهي  الفل�شطيني 

الفل�شطيني  ال�شعب  جماهري  كل  على 
لالنت�شار  وجماهرييا  �شعبيا  التحرك 
العتقال  �شد  معركتهم  يف  لأ�رسانا 
الداري. ووجه العقيد ا�شماعيل غنام 
املف��س ال�شيا�شي ملحافظة اخلليل يف 
كلمته ر�شاله اىل امل�ؤ�ش�شات الدولية ان 
تخرج عن �شمتها املريب اجتاه حق�ق 
ال�رسى  وخا�شة  الفل�شطيني  ال�شعب 
ملفاهيمهم  النت�شار  اياها  مطالبا 
�شيا�شة  بفعل  تنتهك  التي  الخالقية 
ووجه  الجرامية  الحتالل  حك�مة 
واكبار  اجالل  حتية  نف�شه  ال�قت  يف 
امل�رسبني  ولال�رسى  ال�شرية  للحركة 
القيادة  ان  م�ؤكدا  الطعام  عن 
تدعم  المنية  والجهزة  الفل�شطينية 
�شج�ن  ادخل  ال�رسى  كل  وت�شاند 

ال�رسى  عائالت  كلمة  ويف  الحتالل. 
نيابه  القاها  الطعام  عن  امل�رسبني 
وجه  عبيدة،  اب�  النم�رة  ماهر  عنهم 
الفل�شطيني  ال�شعب  التحية لكل ا�رسى 
وم�شتعر�شا  الفل�شطينية  وللقيادة 
امل�رسبني  لال�رسى  الن�شايل  التاريخ 
والذين  دورا  مدينة  من  الطعام  عن 
ال�طنية  مب�اقفهم  اجلميع  لهم  ي�شهد 
وال�شناد  الدعم  تقدمي  وان  امللتزمة 
و�رسيف  حر  كل  على  واجب  ه�  لهم 
من ابناء فل�شطني. واكد النم�رة با�شم 
عائالت ال�رسى امل�رسبني ان ال�حدة 
ال�طنية وت�حيد اجله�د يدعم وي�شاند 
اجلميع  مطالبا  معركتهم  يف  ال�رسى 
�شد  ا�رسابهم  يف  ال�رسى  مب�شاندة 
ال�قفة  نهاية  ويف  الداري.  العتقال 
الت�شامنية قام ذوي ال�رسى امل�رسبني 
الفل�شطيني  ال�شري  ونادي  الطعام  عن 
الحمر  ال�شليب  اىل  مذكرة  بت�شليم 
الدويل تطالبهم بالتدخل الف�ري لنهاء 
معاناة ال�رسى امل�رسبني عن الطعام 
مت  ان  بعد  اعتقالهم  ظروف  ومتابعة 
النفرادي.  العزل  زنازين  اىل  نقلهم 
ال�رسى  مع  الت�شامنية  ال�قفة  خالل 
عن  العالن   : الطعام  عن  امل�رسبني 
ال�رسى  مع  الت�شامن  فعاليات  اطالق 
الطعام  عن  امل�رسبني  الداريني 

وت�شليم مذكرة لل�شليب الحمر .

اأعلن نادي اال�ضري الفل�ضطيني يف حمافظة اخلليل، عن اطالق فعاليات للت�ضامن مع اال�ضرى امل�ضربني عن الطعام من مدينة دورا جنوب اخلليل. جاء 
ذلك خالل وقفة ت�ضامنية دعما واإ�ضنادا لال�ضرى االداريني امل�ضربني عن الطعام من مدينة دورا، والذين بداأوا معركة ك�ضر االعتقال االداري النتزاع 

حقهم باحلرية وهم: حممود وكايد الف�ضفو�س، والغ�ضنفر ابو عطوان، و�ضائد النمورة، وعبد العزيز �ضويطي.

نادي اال�ضري الفل�ضطيني

وقفة ت�ضامنية مع الأ�ضرى الإداريني امل�ضربني عن الطعام
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ى  �رس اأ �شبعة  �شل  ا ي�
الحتالل  معتقالت  يف 
الإ�رسائيلي اإ�رسابهم املفت�ح 
عن الطعام رف�شاً لعتقالهم 
الأ�شريين  اأقدمهم  الإداري، 
عز  وجعفر  عثمان  اإح�شان 
الدين. وقال نادي الأ�شري اإن 
عثمان )21  الأ�شري اإح�شان 
ع�ر  بيت  بلدة  من  عاماً( 
اهلل،  رام  التحتا يف حمافظة 
والأ�شري جعفر عز الدين )48 
جنني  حمافظة  من  عاماً( 
عن  اإ�رسابهما  ي�ا�شالن 
كما  ي�ماً.   )15( منذ  الطعام 
من  اأ�رسى  خم�شة  ي�ا�شل 
حمافظة  يف  دورا  مدينة 

اخلليل اإ�رسابهم املفت�ح عن 
الطعام منذ �شبعة اأيام، كذلك 
الإداري،  لعتقالهم  رف�شاً 
ال�شقيقان حمم�د  وهم: 
الف�شف��س )29 عاماً(، وكايد 
)30 عاماً(، عالوة على ثالثة 
اآخرين وهم: غ�شنفر  اأ�رسى 
اب� عط�ان )26 عاماً(، وعبد 
عاماً(،   30( �ش�يطي  العزيز 
عاماً(.   27( النم�رة  و�شائد 
يُ�شار اإىل اأن الأ�رسى اإح�شان 
حمافظة  واأ�رسى  عثمان 
معتقل  يف  يقبع�ن  اخلليل 
الأ�شري  يقبع  فيما  "ع�فر"، 
عزل  يف  الدين  عز  جعفر 

معتقل "جمدو".

بقلم : االأ�ضري املحرر ثائر
 عزيز حالحله

اقف م�شدودا حزينا على باب زنزانتي 
الذي  الفدائي  ذلك  لزنزانة  املقابلة 
الن�شال  يف  در�شا  ي�ما  للعدو  اعطى 
�رساخ  �شامعا  ..اقف  واملقاومه 
الذي  وال�شلب  العنيد  ذاك  وقهر  وجع 
ال�شابات  بعد  ليق�ى  ج�شده  ا�شبح 
التي ا�شبته... والر�شا�شات احلاقدة  
اقف امام مقاوما مل يتخلى عن وطنه 
يف حلظة ق�ته وعنف�انه وطنيته ،اقف 
�شدة مايعاين  الرجال من  بكاء  وا�شمع 
والين  اللحظي  امل�ت  ،انه  ويتاأمل 

خالد  ال�شري  وروح  ج�شد  يغزو  الذي 
اي  دون  عقابا  قرية  ابن  ال�شاوي�س 
م�شلحة  مات�شمى  ادارة  من  اهتمام 
م�تا  ينزف  ترتكه  به  املحتل  �شج�ن 
وقهرا ول تتكفي ال بحقنه بحفنة من 
ودمارا  احدثت خرابا  التي  م�شكانتهم 
يف ج�شده الريا�شي، اجل�شد ايل حمل 
الأزقة  به  وجاب  �شالحه  كتفه  على 
والطرقات ، باحثا عن من ي�رسق وطنه 
�رسقة  يحاول�ن  من  عن  بحثا  وحريته 
ال�شرب  مع  يجري  ما  والتاريخ،  ال�اقع 
خالد ال�شاوي�س لي�س وليد الي�م ، فمنذ 
حلظة ا�رسه واعتقالة  قبل اكرث من 10 
�شن�ات وه� مي�ت يف كل حني متعمدا 

اذلله  ال�شهي�نىحماولت  العدو 
وتركيعه ، ولكنه عندما يفيق من وجعه 
�شاخما  منت�شبا  يع�د  و�رساخه  وم�ته 
يح�شب�ن له كل احل�شاب ويهاب�نه وه� 
هم  ارادته،هكذا  وق�ته  �شعفه  فى 
وعدالة  بق�ة  واحرار  اق�ياء  الثائرون 
�ش�ف  حتما  التي  وق�شيتهم  ر�شالتهم 
تنت�رس وتزهر حرية وا�شتقالل و�شعادة 
امل�شتعمر  لدويلة   وتفكيك  وكن�س 
احالم  �رسق  ،الذي  الغا�شب  الظامل 
الذين  اطفاله  واحالم  ال�شاوي�س  خالد 
بخالد  والتق�ا  اعتقالهم  ومت  كربوا 
م�شابا مقعدا م�شل�ل يف عيادة امل�ت 
وكذلك  الرمله  �شجن  بعيادة  املعروفة 

نا�رس  ال�شري  اخيه  وخا�شة  اخ�انه 
بامل�ؤبدات  كخالد  املحك�م  ال�شاوي�س 
الحرار  الفل�شطيني�ن  هم  ،هكذا 
لقائهم ببع�س اما يف �شج�ن الحتالل 
والن�شال  املقاومة  �شاحات  يف  او 
ال�رس  يف  ورفاقة  .فبقاءخالد  والث�رة 
لن يط�ل ب�ش�اعد وجهد ون�شال وكفاح 
خلالد  فاحلرية  يط�ل،  لن  املقاومني 
واحلرية  حلظة،  كل  يف  مب�ت  الذي 
ل�شعب خالد...ولرفقاء خالد املر�شى 
ابناء  ولكل  والقهر  بال�جع  امل�شكن�ن 
اجلن�ب  ب�ابة  رفح  من   ، فل�شطني 

و�ش�ل للجليل والقد�س ب�ابة ال�شماء.

الأ�ضري املقعد وامل�ضلول واجلريح....خالد ال�ضاوي�ص املوت يرق�ص على ج�ضده

�ضبعة اأ�ضرى يوا�ضلون اإ�ضرابهم عن 
الطعام رف�ضًا لعتقالهم الإداري

ال�شهي�نى  ال حتال ل  يزال  ل  
يعتقل )50( اأ�شرياً حمرراً من 
�شمن  �رساحهم  اأطلق  الذين 
خرقاً  �شكل  مما   ، ال�شفقة 
وا�شحاً وخطريا لال تفاق الذي 
مت برعاية و�شمانات م�رسية. 
بخرق  يكتف  مل  ال حتال ل 
اأكت�بر  يف  مت  التي  ال تفاق 
ن�شفه  امنا   ،2011 العام  من 
الأ حكام  باإعادة  اأ�شا�شه  من 
املحررين  لكافة  ال�شابقة 
وهى  اعتقالهم،  اعيد  الذين 
بدات او لع�رسات  اأحكام بامل�ؤ
�رساح  اأطلق  بينما  ال�شنني، 
ان  بعد  منهم  حمرراً   )30(
خلف  خمتلفة  فرتات  ام�ش�ا 
الق�شبان مبا فيهم 3 اأ�شريات. 
اأع�ام  خم�شة  مرور  ورغم 
ال حتال ل  قيام  على  كاملة 
وعدم  ال�شفقة،  بن�د  بخرق 

الأ من  بت�فري  التزامه 
اأن  اإَلاّ  للمحررين،  وال�شال مة 
وخا�شة  املعنية  ال طراف 
والتي  امل�رسية  احلك�مة 
مبا�رس  ب�شكل  ال�شفقة  رعت 
حقيقي  ب�شكل  تتدخل  مل 
املاأ�شاة  هذه  انهاء  اجل  من 
الأ �رسى  من   74  ، امل�شتمرة 
اختطافهم  مت  املحررين 
ال حتال ل  من  واحدة  دفعة 
بعد حادثة مقتل امل�شت�طنني 
منت�شف  #اخلليل  يف  الثال ثة 
�رساح  اأطلق   ،2014 ي�ني� 
 50 يزال  ل   بينما  منهم،   30
رهن ال عتقال، وهم ي�شكل�ن 
حمرري  من  ح�اىل%45 
الذين  ال حرار  وفاء  �شفقة 
ال�شفة  يف  �رساحهم  اطلق 
وعددهم  والقد�س  الغربية 

)110( اأ�رسى

50 اأ�ضريا من املفرج عنهم فى �ضفقة 
�ضاليت ثم اعتقالهم مرة اأخرى

الأ�رسى  �ش�ؤون  هيئة  اأفادت 
واملحررين، اأن اإدارة �شج�ن 
نقلت  الإ�رسائيلية  الحتالل 
الأ�رسى  جميع  الي�م  �شباح 
ع�شقالن  �شجن  يف  القابعني 
وت�زيعهم على �شج�ن اأخرى. 
نقل  اأن  اىل  الهيئة،  ولفتت 
كافة اأ�رسى ع�شقالن والبالغ 
ب�شكل  اأ�شريا   47 عددهم 
اأخرى،  �شج�ن  اىل  تع�شفي 
العقاب  اأن�اع  من  كن�ع  ياأتي 
وكان  للمعتقلني.  اجلماعي 
"ع�شقالن"  معتقل  اأ�رسى 
ال�شهر  منت�شف  اعلن�ا  قد 
املفت�ح  اإ�رسابهم  املن�رسم 

عن الطعام ا�شتمر لي�م واحد 
للمطالبة ب�قف القتحامات 
امل�شلاّحة والتفتي�شات الليلية 
يف  مطبخ  وجتهيز  بحقهم، 
العق�بات  ورفع  الق�شم، 
املالية، ومتابعة ق�شايا عالج 
املر�شى،  الأ�رسى  من  عدد 
نا�رس  الأ�رسى  واإعادة ممثل 
اأب� حميد من معتقل "نفحة" 
"ع�شقالن". معتقل  اإىل 
ع�شقالن  اأ�رسى  باأن  يذكر 
تنكيلية  لإجراءات  يتعر�ش�ن 
�شهر  نهاية  مع  ت�شاعدت 

اأفريل املا�شي.

نقلت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين، 
ي��شف  عمر  القا�رس  الأ�شري  اإفادت 
دي�س  اأب�  بلدة  من  عاما   17 خمارزة 
ق�شاء القد�س، والذي تعر�س للتنكيل 
وال�رسب املربح خالل عملية اعتقاله 
بتاريخ  الحتالل  جن�د  اأيدي  على 

.2019/6/17
وروى القا�رس خمارزة ملحامي الهيئة 
خالل زيارته يف �شجن ع�فر اأم�س، اأنه 
اعتقل بالقرب من جامعة القد�س يف 
قبل  من  ال�شاعة  4 ع�رسا،  دي�س  اأب� 
خالل  الحتالل  جن�د  من  جمم�عة 

التي  الب�شاعة  لت�زيع  حمال  دخ�له 
كانت بح�زته ) م�اد تنظيف (، حيث 
قام اجلن�د باللحاق به واقتحام املحل 
التجاري والعتداء عليه بال�رسب ومت 

�شحله خارج املحل.
باإلقاء  قام  اجلن�د  اأحد  باأن  واأ�شاف، 

قنبلة �ش�تية اجتاهه ومت ام�شاك راأ�شه 
و �رسبه ب�ش�ر بناء وكان يحت�ي على 
ق�شبان حديدية بارزة اأدت اىل اإ�شابته 
بجرح عميق يف الراأ�س و نزول الدماء 
اجلن�د  ا�شتمر  فيما  كثيف،  ب�شكل 

بعملية �رسبه وركله والتنكيل به

الحتالل ينقل جميع اأ�ضرى 
ع�ضقالن اىل �ضجون اأخرى

اأ�ضري قا�ضر يروي تفا�ضيل موؤملة لعتداءات جنود
 الحتالل عليه خالل اعتقاله



ميتلك  الذي  الغاين  املنتخب  يبحث 
حتقيق  عن  البطولة  يف  األقاب  اأربعة 
حينما  املجموعة،  يف  الأول  فوزه 
وذلك  بي�ساو  غينيا  منتخب  يالقي 
باجلولة  بنني  مع   2/2 تعادله  عقب 
الكامريون  مع  اأهداف  وبدون  الأوىل 
املنتخب  وياأمل  املا�سية،  اجلولة  يف 
امللقب "بالنجوم ال�سوداء" يف الظهور 
غينيا  مع  لقائه  يف  اأف�سل  مب�ستوى 
من  لعبوه  يتمكن  مل  الذي  بي�ساو، 
حتى  البطولة  يف  هدف  اأي  ت�سجيل 
الإ�سابات تطارد  لعنة  الآن، ومازالت 
لعبي غانا، حيث كان اآخر �سحاياها 
اأت�سو جناح فريق نيوكا�سل  كري�ستيان 
حتوم  الذي  الإجنليزي،  يونايتد 

يف  م�ساركته  حول  ب�سدة  ال�سكوك 
املباراة ب�سبب معاناته من الإ�سابة يف 
الع�سلة اخللفية خالل اللقاء املا�سي 
اأمام الكامريون، و�سبق لالعب توما�س 
اأجيبوجن اأن تعر�س لالإ�سابة اأمام بنني 
التايل  اللقاء  عن  اإثرها  على  ليغيب 
الإ�سابة  اأثرت  فيما  الكامريون،  اأمام 
-قائد  اأيو  اأندريه  لها  تعر�س  التي 
خالل  م�ستواه  على  موؤخرا  الفريق- 

م�ساركته اأمام الكامريون.
املباراة  الغاين  املنتخب  ويخو�س 
اأكون"، حيث  اأو ل  "اأكون  حتت �سعار 
نقاط  على  احل�سول  عليه  ينبغي 
م�سواره  موا�سلة  اأراد  اإذا  املباراة، 
منذ  خزائنه  عن  الغائبة  البطولة  يف 

اأن  الغاين  عام 1982، ويعلم املنتخب 
الر�سمية  مواجهاته  اأول  يف  التعادل 
يكلفه  رمبا  بي�ساو،  غينيا  منتخب  مع 
اخلروج املبكر من امل�سابقة القارية، 
نهاية  تعني  ف�سوف  اخل�سارة  اأما 

م�سريته بالبطولة.

�صالح يقود "الفراعنة" للريادة بالعالمة الكاملة

التي  مدغ�سقر  فجرت 
ت�سارك لأول مرة يف كاأ�س 
الأمم الإفريقية املفاجاأة 
وتغلبت 2-0 على نيجرييا 
لتت�سدر املجموعة الثانية 
النهائي  ثمن  الدور  وتبلغ 
اأم�س  اأول  البطولة  يف 
مدغ�سقر  منتخب  كتقدم 
بهدف يف الدقيقة 13 عن 
طريق للينا نومنجاناهار، 
كارلو�س  ي�سيف  اأن  قبل 
الهدف  اأندريامات�سينورو 
 ،53 الدقيقة  يف  الثاين 
ورفعت مدغ�سقر ر�سيدها 
�سدارة  يف  نقاط   7 اإىل 
بفارق  املجموعة متفوقة 
نقطة واحدة عن نيجرييا، 
ثالث  باللقب  املتوجة 
غينيا  حلت  بينما  مرات، 
باأربع  الثالث  املركز  يف 
نقاط بعد فوزها بالنتيجة 
التي  بوروندي  على  ذاتها 
يف  مرة  لأول  ت�سارك 
وودعت  اأي�سا،  البطولة 
بعد  البطولة  بوروندي 

الثالثة  اخل�سارة  تلقيها 
متلك  بينما  التوايل  على 
لدور  التاأهل  غينيا فر�سة 
اأف�سل  بني  النهائي  ثمن 
حتتل  منتخبات  اأربعة 

املركز الثالث.
مو�سى  اأحمد  اأن  ورغم 
ال�سعودي  الن�رص  مهاجم 
اأهدر اأول فر�سة لنيجرييا 
ركلة  من  رائعة  بت�سديدة 
يف  املرمى  علت  حرة 
الدقيقة الثامنة لكن للينا 
اأول  �سجل  نومنجاناهار 
بعدما  مدغ�سقر  اأهداف 
من  دفاعيا  خطاأ  ا�ستغل 
تعرث  الذي  ليون  املدافع 
و�سقط على الأر�س لي�سع 
يف  الكرة  نومنجاناهار 
ليون  وارتكب  ال�سباك، 
منتخب  مدافع  بالوجون 
جديًدا  خطاأ  نيجرييا 
عمر  من   17 الدقيقة  يف 
مينح  اأن  وكاد  املباراة، 
فر�سة  مدغ�سقر  منتخب 
الثاين،  الهدف  ت�سجيل 

حار�س  تدخل  ولكن 
اإزينوا  اإكيت�سوكو  نيجرييا 
واعتمد  املوقف،  اأنقذ 
ب�سكل  مدغ�سقر  منتخب 
التكتل  على  وا�سح 
اأجل  من  الدفاعي 
الهدف،  على  احلفاظ 
الهجمات  على  والعتماد 

املرتدة.
ويف ال�سوط الثاين �ساعف 
كارلو�س اأندريامات�سينورو 
 53 الدقيقة  يف  النتيجة 
ارتطمت  حرة  ركلة  من 
الب�رصي  احلائط  يف 
اإكيت�سوكو  �سباك  لت�سكن 

نيجرييا،  حار�س  اإزينوا 
نيجرييا  منتخب  وكثف 
عن  بحثا  حماولته  من 
ويف  النتيجة،  تقلي�س 
اأوديون  قاد   69 الدقيقة 
خطرية  هجمة  اإيجالو 
اخرتاق  وحاول  للن�سور 
الذي  مدغ�سقر  دفاع 
ا�ستخال�س  من  متكن 
جيد،  ب�سكل  الكرة 
حماولت  وا�ستمرت 
نيجرييا حتى نهاية اللقاء 
لتنتهي  جديد،  دون  لكن 
مدغ�سقر  بفوز  املباراة 

بثنائية نظيفة.

ملوا�سلة  الكامريون  منتخب  يتطلع 
الأمم  كاأ�س  بطولة  يف  م�سريتيهما 
الأفريقية والتاأهل لالأدوار الإق�سائية 
يخو�س  عندما  امل�سابقة،  يف 
والأخرية  الثالثة  اجلولة  مناف�سات 
مرحلة  من  ال�ساد�سة  باملجموعة 
املجموعات للبطولة القارية املقررة 
الكامريوين  املنتخب  ويواجه  اليوم، 
-حامل اللقب- نظريه البنيني مبلعب 
مع  غانا  تلتقي  فيما  الإ�سماعيلية، 
ال�سوي�س  ملعب  على  بي�ساو  غينيا 
ويرتبع  واحد،  توقيت  يف  اجلديد 
ال�سدارة  على  الكامريون  منتخب 
بفارق  متفوقا  نقاط،   4 بر�سيد 
غانا  مالحقيه  اأقرب  على  نقطتني 
ر�سيد  يف  يت�ساويان  اللذين  وبنني، 
النقاط وفارق الأهداف واملواجهات 
غينيا  منتخب  يقبع  فيما  املبا�رصة، 
نقطة  بر�سيد  الرتتيب  قاع  بي�ساو يف 
وحيدة، وميتلك املنتخب الكامريوين 
حيث  التاأهل،  يف  الأوفر  احلظوظ 
التعادل  نقطة  على  احل�سول  يكفيه 
ثمن  للدور  العبور  بطاقة  لقتنا�س 
املباراة  لنتيجة  النظر  دون  النهائي 
الأخرى، غري اأن ح�سد النقاط الثالث 
املجموعة،  �سدارة  يف  �سي�سعه 
ليواجه يف الدور الثاين �ساحب املركز 
الثاين يف املجموعة اخلام�سة الإثنني 

املقبل مبلعب الإ�سماعيلية.
ويف حالة خ�سارة املنتخب الكامريوين، 
�سوف يتعني عليه انتظار نتيجة اللقاء 
املجموعة،  ترتيبه يف  الآخر ملعرفة 
حال  الثالث  للمركز  �سيرتاجع  حيث 
وحينها  بي�ساو،  غينيا  على  غانا  فوز 
اأف�سل  �سمن  يكون  لأن  يتطلع  �سوف 
ي�سعد  حتى  الثالث  املركز  اأربعة 
منتخب  ينال  ورمبا  املقبل،  للدور 
حالة  يف  حتى  الو�سافة  الكامريون 
خ�سارته، حال انتهاء املباراة الأخرى 
بي�ساو  غينيا  بفوز  حتى  اأو  بالتعادل 
حينها  �سيت�ساوى  حيث  غانا،  على 
بي�ساو  غينيا  مع  نقاط   4 ر�سيد  يف 
لتح�سم املواجهات املبا�رصة املوقف 
الكامريون  منتخب  وحقق  ل�ساحله، 
الذي توج باللقب يف خم�س منا�سبات 

انطالقة جيدة عقب فوزه 2 / 0 على 
قبل  الأوىل،  اجلولة  يف  بي�ساو  غينيا 
مع  اأهداف  بدون  بالتعادل  يكتفي  اأن 

نظريه الغاين يف اجلولة املا�سية.
بنني  منتخب  �سيكون  جانبه،  من 
الأ�سود  منتخب  على  بالفوز  مطالبا 
غري املرو�سة اإذا اأراد حتقيق اإجنازا 
الإق�سائية  لالأدوار  بالتاأهل  تاريخيا 
اأما يف حال  تاريخه،  للمرة الأوىل يف 
حظوظه  تتقل�س  ف�سوف  تعادله 
انتهاء  مع  ل�سيما  ال�سعود،  يف  كثريا 
الطرفني  اأحد  بفوز  الأخرى  املباراة 
على الآخر فيما �ستعني خ�سارته وداع 
امل�سابقة. يذكر اأن هذه هي املباراة 
املنتخبان  خاللها  يلتقي  التي  الأوىل 

بنهائيات اأمم اأفريقيا.

يف املقابل، يقبع املنتخب املوريتاين 
يف املركز الأخري باملجموعة بر�سيد 
تعادله  من  ح�سدها  واحدة  نقطة 
ال�سلبي مع اأنغول يف اجلولة املا�سية 
علما باأنه ا�ستهل م�سريته يف البطولة 
بهزمية ثقيلة 4/1 اأمام مايل، وحتظى 
املنتخبات الأربعة يف هذه املجموعة 
بفر�س جيدة للتاأهل اإىل الدور الثاين 
�ستكون  الفر�س  هذه  معظم  اإن  بل 
تقارب  ظل  يف  فريق  كل  باأيدي 
املجموعة  هذه  منتخبات  ر�سيد 

ويرفع  املرتقبتني،  واملواجهتني 
"ن�سور قرطاج" يف مباراة اليوم �سعار 
"حياة اأو موت" نظرا لأن الفوز ي�سمن 
للفريق التاأهل بغ�س النظر عن نتيجة 
فيما  املجموعة  يف  الأخرى  املباراة 
على  الفريق  فر�س  التعادل  �سي�سع 
فقط  لي�س  مرهونة  ويجعلها  املحك 
بنتيجة املباراة الأخرى يف املجموعة 
اأي�سا بنتائج باقي املجموعات  واإمنا 
اإىل  الفريق  عودة  فتعني  الهزمية  اأما 

بالده بعد انتهاء مباراة الغد.

املنتخب  اأمام  يكون  لن  املقابل،  يف 
املوريتاين �سوى خيار واحد هو الفوز 
للحفاظ على فر�سته  الغد  يف مباراة 
�ستكون  والتي  الثاين  للدور  التاأهل  يف 
وجود  ومع  الآخرين،  بنتائج  مرهونة 
فر�سة للمنتخب املوريتاين، ينتظر اأن 
تكون املواجهة غدا يف غاية ال�سعوبة 
والإثارة علما باأن املنتخب املوريتاين 
خالل  من  هائلة  معنوية  دفعة  نال 
التعادل مع اأجنول يف اجلولة املا�سية 
له على  الأوىل  النقطة  الفريق  ليحرز 

الأمم  كاأ�س  بطولت  يف  الإطالق 
الأفريقية التي يخو�سها للمرة الأوىل. 
ويخو�س املنتخب املوريتاين البطولة 
تر�سيحات قوية وهو ما  احلالية دون 
مباراة  يف  الفريق  ل�سالح  يكون  قد 
الواقعة  الهائلة  لل�سغوط  نظرا  الغد 
مع  خا�سة  التون�سي  املنتخب  على 
ف�سل الفريق يف حتقيق اأي فوز حتى 
الآن حيث �سقط يف فخ التعادل 1/1 
يف كل من املباراتني املا�سيتني اأمام 
الآخر  اجلانب  على  ومايل،  اأنغول 

اأداء املنتخب املوريتاين عرب  حت�سن 
املباراتني اللتني خا�سهما يف البطولة 
حيث خ�رص الأوىل 4/1 اأمام مايل بعد 
الأداء  كان  فيما  بالرهبة  ات�سم  اأداء 
التي  الثانية  املباراة  يف  ثقة  اأكرث 
انتهت بالتعادل مع اأنغول عن جدارة.

من  موريتانيا  �سفوف  تخلو  وفيما 
اأ�سحاب  البارزين  الكبار  النجوم 
�سفوف  ت�سم  امل�سهورة،  الأ�سماء 

املنتخب التون�سي العديد من النجوم 
مثل يو�سف امل�ساكني ووهبي اخلزري 
املدرب  الفريق  يقود  كما  وغريهما 
�ساحب  جريي�س  اآلن  الفرن�سي 
الأفريقية،  بالكرة  الكبرية  اخلربة 
ويفتقد ن�سور قرطاج يف هذه املباراة 
غيالن  الفريق  جنوم  اأبرز  من  اثنني 
الإنذارات  ب�سبب  لالإيقاف  ال�سعاليل 

واأمين بن حممد لالإ�سابة.

ن�صور قرطاج ب�صعار احلياة اأو املوت اأمام موريتانيا
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املوريتاين  للمنتخب  الفني  املدير  مارتينز  كورينتني  و�شف  لنا" هكذا  بالن�شبة  النهائي  مثل  تبدو  تون�س  اأمام  "املباراة 
مباراة فريقه املقررة اليوم اأمام نظريه التون�شي يف اجلولة الثالثة والأخرية من مباريات املجموعة اخلام�شة يف الدور 

الأول لبطولة كاأ�س الأمم الأفريقية املقامة حاليا يف م�شر.ولكن املباراة لن تكون مبثابة النهائي ملنتخب موريتانيا فح�شب 
واإمنا للمنتخب التون�شي اأي�شا يف ظل حاجة الفريق املا�شة اإىل الفوز يف لقاء الغد ل�شمان التاأهل اإىل الدور الثاين بعيدا عن 

احل�شابات املعقدة، ويحتل املنتخب التون�شي املركز الثاين يف املجموعة بر�شيد نقطتني فقط وبفارق الأهداف فقط اأمام 
نظريه الأنغويل الذي يواجه املنتخب املايل اأربع نقاط مت�شدر املجموعة يف املباراة الثانية باملجموعة.

بنني / الكامريون

الكامريون اأمام مهمة تاأكيد ال�صدارة

اإعداد: عي�شة ق.

مدغ�صقر تفاجاأ وتخطف ال�صدارة من نيجرييا

�سالح  حممد  النجم  اأ�سهم 
الثنائية  من  هدفاً  باإحرازه 
بها  تغلبت  التي  النظيفة 
م�رص على اأوغندا اأول اأم�س 
لتزعم  "الفراعنة"  ليقود 
ختام  يف  الأوىل  املجموعة 
كاأ�س  من  املجموعات  دور 
على  م�رص،  اأفريقيا  اأمم 

قّدم  القاهرة  ملعب  اأر�سية 
اأداًء  الأوغندي  املنتخب 
�ساحب  اأمام  وجريئاً  ملفتاً 
يكن  ذلك مل  ولكن  ال�سيافة 
حممد  خربة  اأمام  كافياً 
التقدم  منح  الذي  �سالح 
حرة  ركلة  من  للم�رصيني 
اأن  قبل  مميزة  مبا�رصة 

يتمكن قائد املنتخب اأحمد 
املحمدي من اإ�سافة الهدف 
ال�سوط،  نهاية  قبل  الثاين 
توالياً،  الثالث  الفوز  بهذا 
جمموعتها  م�رص  ت�سدرت 
بر�سيد  الكاملة  بالعالمة 
الو�سافة  تاركة  نقاط   9
حني  يف  نقاط   4 لأوغندا 

قفزت الكونغو الدميقراطية 
نقاط   3 الثالث  املركز  اإىل 
على  الكا�سح  فوزها  بعد 
واحدة  نقطة  زميبابوي 
لي�سبح  نظيفة  برباعية 
بالتناف�س  معنيني  "الفهود" 
على بطاقات "اأف�سل مركز 

ثالث.

نقطة  اإىل  املايل  املنتخب  يحتاج 
بعيدا  التاأهل  ل�سمان  التعادل 
اخلا�سة  املعقدة  احل�سابات  عن 
الفريق  لكن  الثالث  املركز  باأ�سحاب 
من  اأنغول  على  الفوز  لتحقيق  ي�سعى 
اأجل �سمان �سدارة املجموعة بغ�س 
النظر عن نتيجة املباراة الأخرى يف 
املجموعة بني تون�س وموريتانيا، ومل 
يف  كبرية  �سعوبة  مايل  منتخب  يجد 
الفوز املقنع 4 / 1 على موريتانيا يف 

الفريق  لكن  بالبطولة  م�سواره  بداية 
املباراة  يف  التعادل  فخ  يف  �سقط 
ي�سبح  قد  تون�س.والآن،  اأمام  الثانية 
ن�سور مايل يف مهب الريح حال خ�رص 
كانت  اإذا  اإل  غدا  اأجنول  فهود  اأمام 
ل�ساحله  املجموعات  باقي  نتائج 
وهو ما قد يح�سم تاأهل الفريق حتى 
قبل خو�س مباراة الغد ويبقى الرتكيز 
يف  الفريق  ترتيب  على  فقط  من�سبا 

املجموعة.

والأنغويل  املايل  املنتخبان  والتقى 
منهما  كل  وحقق  �سابقة  مرات  اأربع 
تعادل  فيما  واحدة  مباراة  يف  الفوز 
مباريات  اأ�سهر  ولكن  مباراتني  يف 
املواجهة  هي  كانت  �سويا  الفريقني 
املايل  املنتخب  قلب  عندما  الرابعة 
تاأخره برباعية نظيفة اإىل تعادل ثمني 
4 / 4 مع املنتخب الأنغويل يف افتتاح 
مباريات كاأ�س اأمم اأفريقيا 2010 التي 

اأقيمت يف اأنغول.

اأنغول / مايل

الن�صور ت�صتهدف التعادل للتاأهل

غينيا بي�شاو / غانا

النجوم ال�صوداء اأمام خيار الفوز ال غري



عي�شة ق.

لتعقد  املخدرات  ق�ضية  وت�أتي 
عدم  ظل  يف  خ��ضة  الأو�ض�ع 
الأمر  يف  التع�مل  يف  العدالة 
ب�لالعبني  الأمر  يتعلق  عندم� 
واأن  خ��ضة  الب�ضيط،  واملواطن 
احلرب  من  الكثري  اأ�ض�ل  املو�ضوع 
ومق�رن�ت  نق��ض�ت  عدة  واآثر 
متلب�ض�  لعب  اإيق�ف  يتم  عندم� 
املخدرات  وا�ضتهالك  بحي�زة 
ملواطن  ب�لن�ضبة  الأمر  ونف�س 
الالعب  ا�ضتف�دة  ظل  يف  ب�ضيط، 
�ض�بقة  ح�دثة  يف  بوقروة  ع�دل 

مت  اأنه  رغم  ن�فذ  غري  حب�س  من 
املخدرات  بحي�زة  متلب�ض�  اإيق�فه 
ك�ن  التي  ال�ضي�رة  داخل  والكحول 
ثالثة  حوايل  قبل  وذلك  يقوده� 
احلب�س  يف  اإيق�فه  ومت  اأعوام، 
اإح�لته  تتم  اأن  قبل  الحتي�طي 
اأين  راي�س  مراد  بري  على حمكمة 
ا�ضتف�د من حكم غري ن�فذ، اإل اأن 
عندم�  ت�ضددا  اأكرث  يكون  الأمر 
الب�ضيط  ب�ملواطن  الأمر  يتعلق 
والذي يكون ال�ضجن م�آله حيث اأن 
الفرتة تتج�وز ثالث اأعوام �ضجن�، 
ح�ضب  جن�ية  اإىل  حتويله�  ويتم 
تكييف الق�ضية من طرف الق��ضي 

املكلف ب�لنظر يف الق�ضية.

اأعوام  اأربعة  اإىل  الأذه�ن  تعود 
عندم�   2015 وب�ل�ضبط  خلت 
يو�ضف  الالعب  ق�ضية  انفجرت 
باليلي الذي �ضبطته نت�ئج حت�ليل 
خالل  به�  ق�م  التي  املن�ضط�ت 
مب�راة �ضمن من�ف�ضة رابطة اأبط�ل 
اإفريقي� التي خ��ضه� ب�ألوان فريقه 
يحمل  الع��ضمة  احت�د  ال�ض�بق 
جعله  الذي  الأمر  خمدرة،  م�دة 
اأربعة  ملدة  املن�ف�ضة  من  يق�ضى 
اأعوام ك�ملة قبل اأن يطعن يف قرار 
الك�ف على م�ضتوى الحت�د الدويل 
للعبة والتي خف�ضته� ع�مني �ضمح 
وتف�دي  املي�دين  اإىل  ب�لعودة  له 
ت�ضييع م�ضرية كروية مزدهرة وهو 

الذي يت�ألق على املي�دين ح�لي� مع 
التون�ضي واملنتخب  ن�ديه الرتجي 
ك�أ�س  يف  معه  امل�ض�رك  الوطني 

اإفريقي� لالأمم اجل�رية يف م�رص.
لعبون  دفع  باليلي،  وعك�س 
ثبوت  ب�ضبب  غ�لي�  الثمن  اآخرون 
مت  عندم�  للمخدرات  تن�ولهم 
من  ك�ملة  اأعوام  اأربعة  اإق�ض�ئهم 
اللعبة على غرار �رصيف  مم�ر�ضة 
بن  بو�ضعيد،  مرزويف،  الوزاين، 
ولعب  قحة  احل�ر�س  يو�ضف، 
ون�يلي  غ�ضريي  �ضكيكدة  �ضبيبة 
م�ضوارهم  �ضيعوا  الذين  بالل 
اآفة  يف  الوقوع  ب�ضبب  الكروي 

املخدرات.

بينما يخرج الالعب بغرامة وحب�س املواطن ما بني 3 اإىل 7 اأعوام

معاجلة ق�ضايا الكوكايني ...
 بني الالعبني والب�ضطاء

تغرق كرة القدم اجلزائرية يف وحل الف�شاد والتي زادتها �شياعا انت�شار مادة الكوكايني بني العبي البطولة الوطنية 
اأين �شاع على اإثرها م�شوار عدد من الالعبني والذين فّوتوا م�شتقبال كبريا يف ميادين الكرة امل�شتديرة ب�شبب ولوج عامل 

املخدرات والغرق عرب تناول املادة املخدرة والتي مت اكت�شافها لدى عدد من جنوم البطولة الوطنية من خالل عملية 
فح ك�شف املن�شطات والتي جاءت نتائج عدد من العينات التي يتم حتويلها اإىل خمرب اأوروبي ل�شمان م�شداقية النتائج 
اإيجابية اأوقفت على اإثرها م�شوار الالعبني املتورطني عرب اإيقافهم من طرف جلنة االن�شباط ملدة اأربعة اأعوام كاملة 

اأوقف م�شوارهم الكروي باكرا رغم �شغر �شنهم.
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االإدارة تت�شل ب�شيموندي والفرن�شي يوافق على العودة

تكليف العرباوي وخابر بت�ضيري اإدارة وفاق �ضطيف
كلّفت مديرية ال�ضب�ب والري��ضة لولية 
�ضطيف امل�ضري اإبراهيم العرب�وي اإىل 
العيد  ال�ضمنت  �رصكة  مدير  ج�نب 
فريق  �ضوؤون  بت�ضيري  ب�لتكفل  خ�بر 
من�ضب  �ضغور  بعد  �ضطيف  وف�ق 
الرئي�س يف الن�دي اإثر تقدمي الرئي�س 
ح�ض�ن حم�ر لال�ضتق�لة مكتوبة خالل 
ال�ضتثن�ئية  الع�مة  اجلمعية  انعق�د 
اأع�ض�ء  خالله�  قدم  والتي  للفريق 

ا�ضتق�لتهم  للفريق  الإدارة  جمل�س 
ورغم اأنه مت رف�ضه� من طرف ثم�نية 
اأع�ض�ء من اجلمعية وقوبله� من �ضتة 
اأع�ض�ء اإل اأن ال�ضتق�لة مت املوافقة 
ال�ضب�ب  مديرية  طرف  من  عليه� 
والري��ضة  والتي اأعلنت ا�ضتبع�ده عن 
املن�ضب نه�ئي� ب�لنظر لرف�س اأن�ض�ر 
يف  خرجوا  والذين  بق�ئه  الوف�ق 
عن  برحيله  مط�لبني  م�ضريات  عدة 

الن�دي  اإع�دة  يف  ف�ضله  عقب  الن�دي 
اآخر  مدار  على  التتويج  من�ضة  اإىل 
»الو�ضط«  م�ض�در  وح�ضب  مو�ضمني. 
املقربة من بيت »الن�رص الأ�ضود« ف�إن 
اإع�نة  منح  �ضوف  ال�ضمنت  �رصكة 
م�لية قيمته� 13 ملي�ر �ضنتيم من اأجل 
املتعلقة  الأمور  ت�ضوية  النطالق يف 
للمو�ضم  حت�ضب�  الن�دي  بتح�ضريات 
ات�ضل  فقط  الغر�س  ولهذا  اجلديد، 

الفرن�ضي  العرب�وي ب�ملدرب  امل�ضري 
التف�و�س  اأجل  �ضيموندي من  برن�رد 
للفريق  الفنية  الع�ر�ضة  لتويل  معه 
الذي  نغيز  نبيل  املدرب  رحيل  اإثر 
اخت�ر خو�س جتربة مع احت�د طنجة 
على  �ضيموندي  ووافق  املغربي، 
العودة جمددا اإىل الوف�ق والإ�رصاف 

على الت�ضكيلة.
عي�شة ق.

اأكد املدير املحلي لل�ضب�ب والري��ضة 
من  العديد  ت�أهيل  اإع�دة  عملية  اأن 
املن�ض�آت الري��ضية التي مت اختي�ره� 
يف  خمتلفة  تخ�ض�ض�ت  ل�ضت�ض�فة 
البحر  األع�ب  لدورة   19 الدورة  اإط�ر 
وهران  يف   2021 ع�م  يف  املتو�ضط 
م�  وت�ضتفيد  اإيج�بي،  ب�ضكل  تتقدم 
ري��ضية  هي�كل  �ضبعة  عن  يقل  ل 
ا�ضتعداًدا  التهيئة  اإع�دة  عملية  من 
عملية  وهي  املتو�ضطية،  لالألع�ب 
�ضخرت له� ال�ضلط�ت املحلية ميزانية 
ويتعلق  دين�ر،  ملي�ري  حوايل  تبلغ 
الأمر بكل من ق�رص الري��ض�ت »حمو 
حلي  الأوملبي  امل�ضبح  بوتليلي�س«، 
التن�س  ن�دي   ، اجلديدة«  »املدينة 
حلي »ال�ضالم« ، ملعب »اأحمد زب�نة«، 
حقل  ب�ل�ض�نية،  الفرو�ضية  مركز 
الوطني  واملعهد  اجلري  ببئر  للرم�ية 
ال�ضب�ب  لإط�رات  الع�يل  للتكوين 
بدر  وق�ل  الرتك،  عني  يف  والري��ضة 
الدين غربي: »الأ�ضغ�ل تتقدم ب�ضكل 

ملحوظ. مل يتم الإبالغ عن اأي عوائق 
فنية اأو م�لية، مم� يوؤ�رص اإىل احرتام 
ل�ضتالمه�«،  النه�ئية  املواعيد 
يتعلق  »«فيم�   : مف�ضال  وا�ضتطرد 
تق�ضيم  مت  الذي  الري��ض�ت،  بق�رص 
العمل به على �ضتة مواقع، فقد و�ضل 
ب�مل�ئة   55 اإىل  ال�ضغ�ل  تقدم  معدل 
ومن املتوقع ت�ضليمه يف يونيو 2020.

ومركز الفرو�ضية ، من ج�نبه ي�ضجل 
الأ�ضغ�ل  تقدم  ن�ضبة  من  ب�مل�ئة   50
املقرر النته�ء منه� يف م�ر�س 2020، 
حتديده  مت  الذي  الت�ريخ  نف�س  وهو 
و�ضلت  حيث  الرم�ية  حقل  لت�ضلم 
ب�مل�ئة،   45 ن�ضبة  اإىل  به  الأ�ضغ�ل 
فيم� بلغت على م�ضتوى ن�دي التن�س 
يف  ا�ضتالمه  يتم  اأن  على  ب�مل�ئة   25
واحد  �ضهر  بعد  اأي   ،  2020 جوان 
من انته�ء العمل املنجز مبعهد عني 
الرتك حيث يبلغ معدل تقدم الأ�ضغ�ل 

به حتى الآن 60 ب�مل�ئة«.
وكاالت

غربي يك�شف �شري االأ�شغال بوترية مت�شارعة 
وت�شليمها يف 2020

اأ�ضغال اإعادة تاأهيل �ضبعة مرافق 
ريا�ضية حت�ضبا لالألعاب املتو�ضطية

يتنفلون يف 9 جويلية ملوا�شلة اال�شتعداد 
للمو�شم املقبل من اإيفيان

العبو الكناري ي�ضرعون يف التح�ضري 
للمو�ضم اجلديد من عزازقة

�رصع اأم�س لعبو فريق �ضبيبة القب�ئل 
املتعلقة  التح�ضريات  يف  اأم�س  منذ 
اجلديد  الكروي  للمو�ضم  ب�ل�ضتعداد 
لعبو  دخل  حيث   ،2020/2019
ترب�ض�  الب�رحة  منذ  القب�ئلي  الن�دي 
الري��ضية  املراكز  ب�أحد  حت�ضريي� 
تيزي وزو،  بولية  يف منطقة عزازقة 
فيلود  هيربت  املدرب  ا�رصف  اأين 
على اأول ح�ضة تدريبية �ضمن برن�مج 
ا�ضب�له  لف�ئدة  �ضطره  الذي  العمل 
وهو الذي يخو�س جتربة تدريبية مع 
دوم�  ب�تريك  ملواطنه  خلف�  الفريق 
الرئي�س  اإدارة  مع  العقد  ف�ضخ  والذي 
�رصيف مالل، حيث يتوا�ضل الرتب�س 
على  املقبل  جويلية  الث�من  غ�ية  اإىل 
�ضوف  والذي  املركز  نف�س  م�ضتوى 
يجري على اإثره التح�ضري من اجل�نب 

البدين من خالل الرتكيز على اللي�قة 
فورمة  حت�ضني  على  والعمل  البدنية 
اأجل  من  التنقل  قبل  وذلك  الالعبني، 
برجمته  متت  والذي  الث�ين  الرتب�س 
الالعبون  يتنقل  حيث  الوطن،  خ�رج 
نحو  احل�يل  ال�ضهر  من  الت��ضع  يف 
اإيفي�ن  مدينة  اإىل  وب�ل�ضبط  فرن�ض� 
من اجل موا�ضلة التح�ضريات للمو�ضم 
�ضيكون  الذي  الرتب�س  وهو  اجلديد، 
ابرز  والفني  التكتيكي  العمل  خالله 
التح�ضريات، خ��ضة  مميزات برن�مج 
مب�ري�ت  برجمة  ي�ضهد  �ضوف  واأنه 
اأجل  من  فرن�ضية  اأندية  اأم�م  ودية 
وج�هزية  ا�ضتعداد  على  الوقوف 
الكروي  للمو�ضم  حت�ضب�  الالعبني 

اجلديد.
ع.ق.

ت�شتهدف تكوين ثنائي يجمعه رفقة بوجناح

اإدارة ال�ضد تعر�ض 5 مليون 
اأورو للتعاقد مع باليلي

اجلزائري  الدويل  الالعب  تلقى 
من  �ضخم�  عر�ض�  باليلي  يو�ضف 
يف  الحرتاف  اإىل  النتق�ل ّ اجل 
ك�ضفت  حيث  القطري،  الدوري 
اإدارة  ان  تون�ضية  اإعالمية  تق�رير 
ن�دي الرتجي متلك عر�ض� كبريا من 
اإدارة ن�دي ال�ضد القطري تبلغ قيمته 
خم�ضة ماليني دولر والتي تفوق 50 
عن  التن�زل  اأجل  من  �ضنتيم  ملي�ر 
الوطني  املنتخب  مه�جم  خدم�ت 
الذي  وهو  لفتة  ب�ضورة  يت�ألق  الذي 
لقب  اإحراز  اإىل  الرتجي  ن�ديه  ق�د 
والحتف�ظ  اإفريقي�  اأبط�ل  رابطة 
التوايل،  على  الث�ين  للمو�ضم  به 
املنتخب  رفقة  الت�ألق  ج�نب  اإىل 
اإىل  قي�دته  �ض�هم يف  والذي  الوطني 
ك�أ�س  من  النه�ئي  ثمن  للدور  الت�أهل 
م�رص،  ح�لي�  التي حتت�ضنه�  اإفريقي� 

اإدارة  اأن  امل�ض�در  نف�س  ك�ضفت  اأين 
ال�ضد ترغب يف احل�ضول على باليلي 
والتع�قد معه خالل املرك�تو ال�ضيفي 
احل�يل يف ظل وقوفه� على التج�ن�س 
الكبري الذي ميلكه مع مواطنه بغداد 
�ضفوف  يف  ين�ضط  الذي  بوجن�ح 

ت�ضكيلة »الزعيم«. 
اأين اأعرب م�ضوؤولو ال�ضد عن رغبتهم 
األوان  حتت  مع�  الثن�ئي  تواجد  يف 
الت�ألق  اإىل  قي�دته�  ق�ضد  الت�ضكيلة 
اأن  وينتظر  الق�ري،  امل�ضتوى  على 
تدر�س اإدارة الرتجي عر�س نظريته� 
من ال�ضد قبل احل�ضم يف الأمر خالل 
ابن  عقد  واأن  خ��ضة  املقبلة  الأي�م 
مدينة وهران ينتهي يف جوان 2020، 
مع  العقد  انته�ء  على  يتبق  مل  اأي 

ن�ديه احل�يل �ضوى ع�م واحد.
عي�شة ق.

على  اجلديد  الوافد  يلتزم  مل 
ديلور  اإيلي  الوطني  املنتخب 
التي  الت�رصيح�ت  اإزاء  ال�ضمت 
مونبلييه  ن�دي  يف  مدربه  اأطلقه� 
ديرزاك�ري�ن  مي�ض�ل  الفرن�ضي 
عن  ت�رصيح�ت  خالل  توّقع  والذي 
بعيدا  الذه�ب  للمر�ضحني يف  روؤيته 
اجل�رية يف  لالأمم  اإفريقي�  ك�أ�س  يف 

الوطني  املنتخب  مبغ�درة  م�رص 
واإق�ض�ء  �رصيع�  الق�رية  للمن�ف�ضة 
ج�ء  حيث  ب�كرا،  الوطني  املنتخب 
مه�جم اخل�رص �رصيع� ون�رص تغريدة 
موقع  على  اخل��س  ح�ض�به  على 
يوؤكد  »تويرت«  الجتم�عي  التوا�ضل 
تذهب  �ضوف  اجلزائر  اأن  ملدربه 
تقدم  و�ضوف  »الك�ن«  يف  بعيدا 

دورة قوية، واأ�ض�ف اأنه �ضيكون عند 
التف�ق الذي عقده مع اإدارة الفريق 
ب�لعودة اإىل التدريب�ت مع الن�دي بعد 
نه�ية م�ض�ركته مع اخل�رص يف ك�أ�س 
اإفريقي�، ومتنى لزمالئه يف مونبلييه 
التوفيق يف بداية مرحلة ال�ضتئن�ف 

ا�ضتعداد للمو�ضم الكروي اجلديد.
ع.ق.

بعدما ر�شح خروج اجلزائر باكرا من كاأ�س اإفريقيا

ديلور يرد بقوة على مدربه يف مونبيلييه



�إىل  �لت�أهل  م�رص  منتخب  �ضمن 
�لأفريقية  �لأمم  ك�أ�س  نه�ئي  ثمن 
�ملجموعة  ترتيب  مت�ضدر�   2019
بح�ضد  نق�ط   9 بر�ضيد  �لأوىل 
�لعالمة �لك�ملة، عقب �لتغلب على 
ب�جلولة  رد  دون  بهدفني  �أوغند� 
�أول  م�ض�ء  للمجموعة  �لأخرية 
�م�س، و�أ�ضبح �ل�ضوؤ�ل �لذي يطرحه 
حول  يدور  م�رص  منتخب  جمهور 
�لدور  يف  �لفر�عنة  من�ف�س  هوية 
�ملقبل، يف ظل �حل�ض�ب�ت �ملعقدة 
�لتي تنتظر �رص�ع �أف�ضل �لث�لث يف 
�ملجموع�ت �ل�ضت، وي�ضعد �أف�ضل 
4 منتخب�ت حتتل �ملركز �لث�لث يف 
�لأمم  ك�أ�س  ببطولة  جمموع�ت   6

م�رص  منتخب  ويو�جه  �لأفريقية، 
�أف�ضل ث�لث يف �ملجموع�ت �لث�لثة 
ليخو�س  �خل�م�ضة،  �أو  �لر�بعة  �أو 
نه�\�س  �لثمن  دور  لق�ء  �لفر�عنة 
يوم �ل�ضبت �ملقبل مبلعب �لق�هرة.

لق�ء  نتيجة  م�رص  منتخب  ينتظر 
�لث�لثة  �جلولة  يف  وكيني�  �ل�ضنغ�ل 
�لث�لثة  للمجموعة  و�لأخرية 
ويف  �م�س،  جرت  �لتي  ب�لبطولة 
وحتقيق  كيني�  منتخب  فوز  ح�لة 
�ل�ضنغ�ل  منتخب  ف�إن  �ملف�ج�أة 
ث�لث،  �أف�ضل  ح�ض�ب�ت  يدخل  قد 
�لك�ن  نه�ئي  ثمن  ي�ضطدم يف  وقد 
ب�لفر�عنة ليكون �رص�ع� بني ثن�ئي 
�ضالح  حممد  �لإجنليزي  ليفربول 

م�ين  و�ض�ديو  م�رص  منتخب  جنم 
�لحتم�ل  ويبدو  �ل�ضنغ�ل،  جنم 
�لأكرب هو فوز �ل�ضنغ�ل على كيني�، 
�لكيني  �ملنتخب  �ضينتظر  ووقته� 
حل�ضم ت�أهله عرب �أف�ضل ث�لث، ويف 
�ملن�ف�س  هو  �ضيكون  �ضعوده  ح�لة 

�ملنتظر مل�رص يف ثمن �لنه�ئي.
ث�لث  �أف�ضل  �ضعود  عدم  ح�لة  يف 
ث�لث  ف�إن  �لث�لثة،  �ملجموعة  من 
�ضي�ضبح  �لر�بعة  �ملجموعة 
وعلى  مل�رص،  �ملقبل  �ملن�ف�س 
منتخبي  �أحد  �ضيكون  �لأرجح 
جنوب �أفريقي� �أو كوت ديفو�ر، ويف 
ح�لة فوز كوت ديفو�ر على ن�مبي�، 
جنوب  وترتك  �لو�ض�فة  �ضتح�ضم 

�لث�لث،  �أف�ضل  �رص�ع  يف  �أفريقي� 
وب�لت�يل �ضيكون �للق�ء �ضد �لب�ف�ن� 
ب�ف�ن� ويف ح�لة تع�دل كوت ديفو�ر 
منتخب  ف�إن  �أفريقي�  جنوب  وفوز 
م�رص �ضيكون على موعد مع �ضد�م 

�لأفي�ل.
موعد  على  م�رص  منتخب  �ضيكون 
�أم�م  حمتملة  عربية  مو�جهة  مع 
قرط�ج  ن�ضور  �ضعود  ح�ل  تون�س 
�أم�م  �حل�ل  ونف�س  ث�لث  ك�أف�ضل 
تون�س  على  فوزه�  ح�ل  موريت�ني� 
منتخب  يح�ضل  وقد  و�ضعوده�، 
�أجنول على مقعد �أف�ضل ث�لث عن 
�لفر�عنة  ويو�جه  �ملجموعة  هذه 

يف �لدور ثمن �لنه�ئي.

�لدويل  �لالعب  و�ضل 
ر�بيو  �أدري�ن  �لفرن�ضي 
�ضفقة  لإمت�م  تورينو  �إىل 
�حل�يل  فريقه  من  �نتق�له 
جريم�ن  �ض�ن  ب�ري�س 
بعد  جوفنتو�س  �إىل 
ون�رص  عقده،  �نته�ء 
موقعه  على  جوفنتو�س 
�ضورة  �ملن�رصم  �لأحد 
و�تبعه�:  �لفرن�ضي  لالعب 

�إىل  و�ضل  ر�بيو  »�أدري�ن 
عن  يوحي  م�  تورينو«، 
�نتق�له  �ضفقة  �إمت�م  قرب 
�لب�ري�ضية  �لع��ضمة  من 
فريق  و�أرفق  تورينو،  �إىل 
�خلرب  �لعجوز«  »�ل�ضيدة 
�ضور  بعدة  لحق  وقت  يف 
�لفرن�ضي  �لدويل  لالعب 
وهو يهم ب�لنزول من ط�ئرة 
و�أوحى  تورينو،  مط�ر  يف 

ب�أن  جوفنتو�س  ن�رصه  م� 
للفح�س  �ضيخ�ضع  �لالعب 

�لطبي �أم�س.
�لإعالم  و�ض�ئل  وتوؤكد 
�لالعب  �أن  �لإيط�لية 
تو�ضل  �لفرن�ضي  �لدويل 
�لن�دي  مع  �تف�ق  �إىل 
�نتق�له  ب�ض�أن  �لإيط�يل 
خم�ضة  ملدة  �ضفوفه  �إىل 
عند  مك�ف�أة  مع  �أعو�م 

ماليني   10 بقيمة  �لتوقيع 
يورو، وي�ضعى ر�بيو يف �ضن 
م�ضريته  لإطالق  ع�م�   24
مع  جمدد�ً  �لكروية 
�ضيلعب  حيث  جوفنتو�س، 
�إىل ج�نب �لنجم �لربتغ�يل 
وحتت  رون�لدو  كري�ضتي�نو 
�لإيط�يل  �ملدرب  �إ�رص�ف 
�لع�ئد  �ض�ري  م�وريت�ضيو 
لتدريب  بالده  �إىل  �أخري�ً 

مع  ق�ض�ه  ع�م  بعد  �ليويف 
ق�ده  �لجنليزي  ت�ضيل�ضي 
مب�ض�بقة  للفوز  خالله 
�لأوروبي،  �لدوري 
زميله  ر�بيو  و�ضيج�ور 
جريم�ن  �ض�ن  يف  �ل�ض�بق 
بالز م�تويدي، على �لرغم 
�إعالم  و�ض�ئل  �أن  من 
رحيل  ترجح  �إيط�لية 

�لأخري عن �لن�دي.

كتيبة الأرجنتني ت�صل بيلو 
هوريزونتي ا�صتعدادا لكال�صيكو

�أول �م�س �إىل مدينة بيلو هوريزونتي  و�ضل �ملنتخب �لأرجنتيني م�ض�ء 
�لتي �ضيو�جه فيه� نظريه �لرب�زيلي يف �لدور ن�ضف �لنه�ئي لبطولة كوب� 
�أمريك� 2019، وهي �ملب�ر�ة �لتي من �ملحتمل �أن يبد�أه� ليونيل �ضك�لوين 
وو�ضل   ،0-2 فنزويال  على  ف�ز  �لذي  نف�ضه  ب�لت�ضكيل  �لت�نغو،  مدرب 
�لفريق �إىل �ملدينة يف �لأم�ضية وبعد �ض�عة ك�نت �لبعثة يف فندق �إق�مته� 
�لو�قع بحي �ض�ف��ضي، وك�ن �لنجم ليونيل مي�ضي �أكرث من حظى ب�هتم�م 
بني  م�  �لفريق،  ح�فلة  و�ضول  فور  متو�جدين  ك�نو�   � �ضخ�ضً  50 حو�يل 
�ضحفيني وم�ضجعني ولكن ك�ن هن�ك طوق� �أمني� ج�هز� حلم�ية �لالعبني 

وب�لك�د نظر جنم بر�ضلونة �لإ�ضب�ين �إىل من رددو� ��ضمه.
وخ�ضع »ر�ق�ضو �لت�جنو« فور و�ضولهم لتحليل ك�ضف �ملن�ضط�ت �لروتيني، 
ومن �ملتوقع �أن يرت�ح �لالعبون على �أن يبدوؤو� �لتدريب�ت �ضب�ح �أم�س 
على ملعب ن�دي كروزيرو، ومن �ملتوقع �أن يبد�أ �ضك�لوين بنف�س �لت�ضكيل 
�لنه�ئي و�لذي �ضم كل  �لدور ربع  »�لعن�بي �لالتيني« يف  �لذي و�جه به 
من فر�نكو �أرم�ين وخو�ن فويث وخريم�ن بيزيال ونيكول�س �أوت�ميندي 
ونيكول�س ت�لي�فيكو وم�ركو�س �أكوني� ولي�ندرو ب�ريدي�س ورودريجو دي 

بول وليونيل مي�ضي و�رصخيو �أجويرو ولوت�رو م�رتينيز.

جي�صو�س: مي�صي والظاهرة 
رونالدو الأف�صل يف التاريخ

و�ضف ج�برييل جي�ضو�س مه�جم منتخب �لرب�زيل مو�جهة منتخب بالده 
ومع  �لعمالقة،  ب�ملعركة  �أمريك�،  كوب�  نه�ئي  ن�ضف  �لأرجنتني يف  �أم�م 
ذلك، فقد حذر زمالءه من �أنه �ضيتعني عليهم �لقي�م ب�أكرث من جمرد بذل 
نقلته�  ت�رصيح�ت  يف  جي�ضو�س  وق�ل  �لت�نغو،  لهزمية  جهدهم  ق�ض�رى 
على  �ضيتعني  لكن  �ضعبً�،  �لأمر  »�ضيكون  �لإ�ضب�نية:  »م�رك�«  �ضحيفة 

دف�ع�تهم بذل جمهود م�ض�عف لل�ضمود �أم�م هجومن�«.
ورغم ذلك �أ�ض�ر جي�ضو�س لقوة �لالعبني �ملتو�جدين يف منتخب �لت�نغو، 
 � وق�ل: »لي�س ليونيل مي�ضي هو �لأف�ضل يف �لع�مل  فقط، و�إمن� هن�ك �أي�ضً
�إذ� ك�ن مي�ضي  �أف�ضل �مله�جمني«، وب�ضوؤ�له عم�  �أحد  �أغويرو  �ضريجيو 
ن�ز�ريو ومي�ضي،  �لظ�هرة رون�لدو   « �للعبة، ق�ل:  ت�ريخ  �لأف�ضل يف  هو 
يجب �أن �أقول �أنني م� زلت منق�ضًم� ب�ض�أن هذ�، لكن ب�لن�ضبة يل �لثنني 
»ب�لطبع،  و�أمت:  �لإطالق«،  على  قدم  كرة  يلعبون  ر�أيتهم  من  �أف�ضل  هم 
� رون�لدينيو وكري�ضتي�نو رون�لدو؛ ف�لأخري يتح�ضن كل ع�م«،  هن�ك �أي�ضً
وتلتقي �لرب�زيل مع �لأرجنتني يف ن�ضف نه�ئي كوب� �أمريك� 2019 فجر 

�لغد.

اإنرت يعلن �صم 
الأوروغوياين 

غودين
�لإيط�يل  ميالن  �إنرت  �أعلن 
�لدويل  �ملد�فع  �ضم  �أم�س 
دييغو  �ملخ�رصم  �لأوروغوي�ين 
غودين ق�دم�ً من �أتلتيكو مدريد 
و�أ�ض�ر  حر،  �نتق�ل  �ضفقة  يف 
موقعه  على  ن�رصه  بي�ن  �إنرت يف 

�لر�ضمي �إىل �أن غودين �لب�لغ من 
 ،2022 جو�ن   30 حتى  بعقد ميتد  �لفريق  مع  �ضريتبط  ع�م�ً   33 �لعمر 
ميلك غودين جتربة كبرية يف �أوروب� بد�أه� مع في�ري�ل �لإ�ضب�ين ع�م 2007 
قبل �أن ينتقل �إىل �أتلتيكو مدريد ع�م 2010 حيث ��ضتمر مع لو�س روخي 
بالنكو�س حتى نه�ية �ملو�ضم �ملنق�ضي، ق�ضى 9 �ضنو�ت مع �لفريق �لث�ين 
�ألق�ب   8 وف�ز مبجموع  مب�ر�ة   277 �لإ�ضب�نية، خ��س خالله�  للع��ضمة 
ع�مي  �لأوروبي  و�لدوري   2014-2013 مو�ضم  �لإ�ضب�ين  �لدوري  �أبرزه� 
�أوروب� مرتني 2014 و2016،  �أبط�ل  نه�ئي دوري  بلغ  كم�  2012 و2018، 
و�نتظر �إنرت نه�ية مغ�مرة �لالعب مع منتخب بالده �أوروغو�ي يف بطولة 
كوب� �أمريك� �مل�ضتمرة ح�لي�ً يف �لرب�زيل، حيث خ�رص يف ربع �لنه�ئي على 

يد بريو بركالت �لرتجيح.

كرة  ع�ض�ق  �أنظ�ر  تتجه 
ملعب  �ضوب  �لقدم 
م�ج�لي�س  جوفرين�دور 
�ملو�جهة  ملت�بعة 
�لرب�زيل  �ضتجمع  �لتي 
�إط�ر  يف  و�لأرجنتني 
ن�ضف  �لدور  من�ف�ض�ت 
كوب�  من  �لنه�ئي 
�ملنتخب  وت�أهل  �أمريك�، 
�لأرجنتيني عقب فوزه على 
بنتيجة  �لفنزويلي  نظريه 
�ل�ض�مب�  ت�أهل  فيم�   0-2
�لفوز  �لأنف�س، عقب  ب�ضق 
بركالت  ب�ر�غو�ي  على 
نه�ية  بعد   3-4 �لرتجيح 
ب�لتع�دل  �لأ�ضلي  �لوقت 
�أهد�ف،  بدون  �ل�ضلبي 
وير�ضد  يف �لتقرير �لت�يل 
ترجح  �لتي  �لعو�مل  بع�س 
على  �لت�نغو  ر�ق�ضي  كفة 

ح�ض�ب �لرب�زيل. 
ورقة مي�سي

�لأرجنتيني  �لنجم  يز�ل  ل 
ليونيل مي�ضي يح�ول �إظه�ر 
قدر�ت  من  به  يتمتع  م� 
مل  و�أنه  ل�ضيم�  فنية، 
ينجح حتى �لآن يف �لظهور 
�أثر  و�ختفى  مميز،  ب�ضكل 

يف  �لأرجنتيني  �لربغوث 
يف  ح�لًي�  �ملق�مة  �لبطولة 
�لرب�زيل، فلم تظهر ب�ضمته 
ب�ر�غو�ي،  مب�ر�ة  يف  �إل 
دور  من  �لث�نية  ب�جلولة 
�ضجل  بعدم�  �ملجموع�ت 
من  للت�نغو  �لتع�دل  هدف 
�لتي  ب�ملب�ر�ة  جز�ء  ركلة 
�لإيج�بي  ب�لتع�دل  �نتهت 
1-1، ويف مب�ر�ة �لدور ربع 
�لنه�ئي �أم�م فنزويال، قدم 
مي�ضي �أد�ًء �ضعيًف� ب�لرغم 
نظيفني  بهدفني  �لفوز  من 
م�رتينيز  لوت�رو  �ضجلهم� 
ولو �ضيل�ضو، فيم� مل ي�ضنع 
�أي هدف حتى �لَن، ورغم 

ظهر  �لتي  �ل�ضيئة  �حل�لة 
�لبطولة،  يف  مي�ضي  عليه� 
�ضن�عة  ب�إمك�نه  �أن  �إل 
من  حلظة  �أي  يف  �لف�رق 
�أبرز  يعد  م�  �ملب�ر�ة، 
كفة  ترجح  �لتي  �لعو�مل 

�لت�نغو.
ث�أر قدمي

�لر�ضمية  �ملب�ري�ت  يف 
جمعت  �لتي  �لأخرية 
و�لأرجنتني  �لرب�زيل 
من  �ل�ض�مب�  فيه�  متكن 
�لت�نغو،  ر�ق�ضي  مع�قبة 
ن�ضيب  من  �لفوز  وك�ن 
من  �لعديد  يف  �لرب�زيل 

فخ�رص  �ملن��ضب�ت، 
يف  �لأرجنتيني  �ملنتخب 
�َخر مب�ر�ة ر�ضمية جمعت 
 0-3 بنتيجة  �لفريقني 
وك�نت ب�لت�ضفي�ت �ملوؤهلة 
لك�أ�س �لع�مل 2018، بج�نب 
� يف ت�ضفي�ت  �خل�ض�رة �أي�ضً
 2014 ملوندي�ل  �ملوؤهلة 
خ�رص  فيم�   ،1-3 بنتيجة 
�لأرجنتني لقب كوب� �أمريك� 
�لتي  �لنه�ئية  �ملب�ر�ة  يف 
 2007 ع�م  يف  جمعتهم� 
بثالثة �أهد�ف نظيفة، كم� 
�لق�ر�ت  ك�أ�س  لقب  خ�رص 
�لت�نغو  هزمية  بعد   2005
 ،1-4 بنتيجة  �لنه�ئي  يف 

ورف�قه  مي�ضي  و�ضيبحث 
و�إخر�ج  �لنتق�م  عن 
�لبطولة  من  �لرب�زيل 
�ل�ض�مب،  ببالد  تق�م  �لتي 

و�لت�أهل للمب�ر�ة �لنه�ئية.
ا�ستف�قة الت�نغو

لر�ق�ضي  �ضعيف  �أد�ء  بعد 
�لبطولة،  بد�ية  يف  �لت�نغو 
�أم�م  �لهزمية  حيث 
ثم  ومن   0-2 كولومبي� 
ب�ر�غو�ي 1-1  �لتع�دل مع 
�لأرجنتيني  �ملنتخب  بد�أ 
ح�ض�ب  على  ��ضتف�قته 
�لقطري،  �ملنتخب 
من  �لأرجنتني  ومتكن 
قطر  على  �نت�ض�ر  حتقيق 
دور  من  �لث�لثة  ب�جلولة 
على  ت�أهل  �ملجموع�ت، 
�لنه�ئي  ربع  للدور  �إثره 
�ملركز  �حتالل  بعد 
�لث�نية،  ب�ملجموعة  �لث�ين 
نت�ئجه  �لت�نغو  وو��ضل 
�جليدة بفوز على فنزويال 
�ضهدت  مب�ر�ة  يف   0-2
�أد�ء  يف  ملحوظ  �رتف�ع 
�لفريق، م� �ضيمهد للفريق 
�أم�م  جيدة  مب�ر�ة  تقدمي 

�لرب�زيل.
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رابيو ي�صل تورينو للتعاقد مع جوفنتو�س

�صدام حمتمل بني �صالح وماين بثمن نهائي »الكان«

كوب� اأمريك�

الأرجنتني مر�صحة لتجاوز ال�صامبا
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جلان ماري غو�شتاف لوكليزيو

»موندو وحكايات �أخرى«: 
حماولة لفهم جوهر �حلياة
يقتحم جان ماري غو�شتاف لوكليزيو يف »موندو وحكايات اأخرى« العامل الهام�شي 

للمجتمع املعا�شر لتكون مثااًل عن الروح التي تفر نحو الفطرة وتبحث عن الهوية يف 
ظل ال�شياع الذي اأحدثته احلداثة التي �شحقت الروابط االجتماعية واالإن�شانية 

يف مقابل االأنانية وامل�شلحة الذاتية نقل الكتاب اإىل العربية املرتجم »عماد موعد«، 
ون�شرته الهيئة العامة ال�شورية للكتاب عام 2016.

 وكاالت 

يقدم الكاتب رحالت ومغامرات 
تتمحور حول حماولة فهم جوهر 
الذي  العامل  وحقيقة  احلياة 
وواجباتنا  وحقوقنا  نعي�شه، 
احلقيقية يف هذا الكون، وعدم 
قدرتنا على حتقيق الذات وفهم 
ماهية احلرية احلقيقية، وكيفية 

الو�شول اإىل ال�شعادة.
لوكليزيو  الكاتب  وجد  ورمبا 
مالذه يف براءة الطفولة ونقائها 
هواج�س  بها  م�شتعيناً  لي�شور 
النف�س الب�رشية العارفة بحقيقة 
احلداثة  ن�رشته  الذي  الظلم 
نداءات  لنا  لينقل  واحل�شارة 
اأحد  ي�شمعها  التي ال  االأ�شوات 
يحيط  الذي  ال�شمت  ويك�رش 
يكون  ما  غالباً  والتي  بها، 
مل  اأ�شخا�س  اأو  بالد  م�شدرها 
وبقيت  احل�شارة  لعنة  مت�شها 
ق�شاوة  تقاوم  فطرتها  على 

العي�س بالنقاء واملحبة.
كتابه  يف  لوكليزيو  وّظف 
الطبيعة لتكون املعادل الوحيد 
لل�شدق والنقاء بعيداً عن املدن 
واختار  واحل�شارة،  والتمدن 
وغياب  الوحدة  يعانون  اأطفاالً 
بطوالت  عليهم  ووزع  االآباء 
يرى  الأنه  اخليالية،  مغامراته 
اأن »الطفل كائن �شحري يحدق 
االأ�شياء«،  جوهر  اإىل  وحده 
�شخ�شياته  خالل  من  وي�شري 
اإىل النف�س الب�رشية احلرة التي 
القواعد  خارج  العي�س  حتاول 
املفرو�شة وتدير ظهرها للعامل 

املتح�رش.
مع  حكاياته  لوكليزيو  يبداأ   
ال�شعر  ذي  الطفل  »موندو« 

الع�رش  ال�شنوات  اإبن  الرمادي، 
يعرف  ال  حيث  من  جاء  الذي 

اأحد وعا�س يف مدينة ني�س.
 موندو طفل يعاين تخبطاً يبدو 
اخلوف  وهو  ق�شته  يف  وا�شحاً 
الكبار  الرا�شدين  عامل  من 
يدفعه  الذي  بالوحدة  و�شعوره 
توقيف  اإىل  واالآخر  احلني  بني 
املدينة  �شوارع  يف  املارة 
و�شوؤالهم من دون معرفة �شابقة 
اأن  تريد  »هل  وبينهم:  بينه 
يقرتب  دوما  اأنه  كما  تتبناين«. 
بعيد  من  ويراقبهم  النا�س  من 
مو�شوعات  يف  معهم  ويتحدث 
موعد  يرتك  اأن  دون  من  عدة 
للقاء ثاٍن، ويختفي ليختبئ على 
�شاطئ البحر بني ال�شخور كي ال 
يجده اأحد ويقتحم عليه عامله 
اخلا�س الذي اختاره وجعل من 
فيه،  الوحيدة  �رشيكته  الطبيعة 
اأ�شدقاء موندو  اأقرب  اأن  حيث 

هم ال�شم�س والبحر وال�شماء.
الدمار  تك�شف  »موندو«  حكاية 
االإن�شانية،  بالروابط  حّل  الذي 
بها  اأحاطت  التي  العنف  وهالة 
اأهم  من  باتت  التي  والق�شوة 
�شماتها والياأ�س امل�شيطر على 
تك�شف  كما  الب�رشية.  النف�س 
ال�شعف  حجم  خامتتها  يف 
الذي  الب�رش  ي�شتملك  الذي 
ب�شكان  الكاتب  اإليهم  اأ�شار 
»موندو«  اأحبوا  الذين  املدينة 
اأرادوا روؤيته و�شحكوا  ولطاملا 
وجوده.  واأفرحهم  م�شيته  من 
على  يتجراأ  مل  اأحداً  اأن  اإال 
له  الرعاية  وتقدمي  احت�شانه 
التي  ال�رشطة  من  حمايته  اأو 
نهاية  يف  عليه  القب�س  األقت 
�شال  ككلب  و�شاقته  املطاف 

العامة،  بالرعاية  اإىل ما ي�شمى 
ليهرب من ذلك املكان من دون 
بقيت  التي  املدينة  اإىل  العودة 
�شكانها  مع  ب�شمت  تنتظره 
عنه  بالبحث  ا�شتمروا  الذين 
دون  من  بخجل  الطرقات  يف 
حبهم  عن  االإف�شاح  عن  جراأة 
عجزوا  الذي  امل�رشد  للطفل 

عن م�شاعدته يوماً ما.
على  كتابه  يف  لكليزيو  يركز 
امل�شاكل التي يعانيها املراهقني 
والهواج�س  العائلة  جراء غياب 
فحكاية  يعي�شونها.  التي 
مراهقة  عن  تتحدث  »ليالبي« 
وقررت  النوم  من  ا�شتفاقت 
املدر�شة  اإىل  الذهاب  عدم 
الأبيها  ر�شالة  فكتبت  ثانية، 
الغائب طالبة منه القدوم الأخذ 
الأنها  لها  اأهداه  الذي  املنبه 
وحزمت  اإليه،  بحاجة  تعد  مل 
اأغرا�س  من  ا�شتطاعت  ما 
اأن  قبل  املنزل  من  وخرجت 
اإىل  واجتهت  والدتها  ت�شتيقظ 

البحر خارج املدينة.
يظهر االأثر الكبري لغياب والدها 
للتعامل  وكرهها  حياتها  يف 
يف  واملدر�شني  املديرة  مع 
باتت  اأنها  درجة  اإىل  املدر�شة 
على  تطبق  اجلدران  اأن  ت�شعر 
فراحت  و�شتخنقها  �شدرها 
عن  بحثاً  الطبيعة  يف  تتنزه 
فـ«ليالبي«  والراحة،  احلرية 
لالآن�شة  القا�شي  الوجه  تخيلت 
لورتي فوق �شخرة كبرية ب�شكل 
ملتف  وظهرها  منحرف  �شبه 
معلم  تخليت  كما  البحر،  نحو 
الفيزياء يثني عليها لرباعتها يف 

اختيار الطريق بني ال�شخور.
الر�شائل  تكتب  »ليالبي«  كانت 
غيابه  فرتة  طوال  والدها  اإىل 
وتخربه باأدق تفا�شيل حتركاتها، 
اإال اأن جميع الر�شائل كانت تبقى 
معها من دون اأن تر�شلها اإىل اأي 
اإىل  و�شولها  اأثناء  حتى  مكان. 
ال�شخور  بني  جل�شت  البحر 
لكنها  مغامرتها،  له عن  وكتبت 
يف  ر�شائلها  جميع  اأحرقت 

حلظة مرح.
بتكرار  املراهقة  ا�شتمرت 
بدل  عدة  الأيام  مغامرتها 
دون  املدر�شة من  اإىل  الذهاب 
تكاد  التي  والدتها  ت�شعر  اأن 
احلبوب  تاأثري  من  ت�شتفيق  ال 
حتى  تتناولها،  التي  املهدئة 

»ليالبي«  بعودة  االأمر  انتهى 
بعد  باإرادتها  املدر�شة  اإىل 
البحر،  مع  اأياماً  اأم�شت  اأن 
املديرة  اإجبار  من  ومتكنت 
لوالدها عما  الكتابة  على عدم 
حدث، فقد اأ�شبحت حرة وقوية 

وتخل�شت من كل القيود.
احلي«  االإله  »جبل  ق�شة  ويف 
احلرية  عن  يبحث  اآخر  طفل 
في�شعد اإىل قمة اجلبل الربكاين 
�شوء  جذبه  اأن  بعد  ال�شاهق 
اأدنى خوف  دون  اأعجبه  غريب 
م�شتك�شفا  املغامرة  هول  من 
احلرية  عن  وباحثاً  ماهيته 
تلميذ  »دانييل«  اأي�شاً، كما فعل 
يَر  مل  الذي  »ذلك  يف  الثانوية 
البحر.. قط«، والذي كان يحب 
»�شندباد«  كان  ا�شمه  ان  لو 
عنه  قراأ  الذي  البحر  وع�شق 
االأحمر  اجللد  ذي  الكتاب  يف 

القدمي.
حلمه  عن  يبحث  �شافر  دانييل 
املياه  حيث  البحر  يف  بالعي�س 
لها، هرب  نهاية  ال  التي  احلرة 
املدينة  وهجر  مدر�شته  من 
ليذهب اإىل حيث ال �شيء �شوى 

البحر.
حكاية  يف  الكاتب  يعيدنا 
التي  النقطة  ذات  اإىل  »دانييل« 
الق�شوة  »موندو«  يف  بداأها 
املقبولة  وغري  الالمربرة 
اأن  حيث  العملية،  احلياة  يف 
قفل  »دانييل«  اختفاء  حم�رش 
واملحققني  ال�رشطة  لدى 
واملدر�شني باأن »هناك ع�رشات 
يختفون  االأ�شخا�س  من  اآالف 
من  نف�شها،  بالطريقة  �شنة  كل 
ومن  اأثر،  اأي  يرتكوا  اأن  دون 
كان  البتة.  عليهم  يعرث  اأن  دون 
املدر�شون واملراقبون يرددون 
بهز  ال�شغرية،  العبارة  هذه 
ال�شيء  كان  اأنه  لو  كما  اأكتافهم 
وقد  العامل«.  يف  تفاهة  االأكرث 
من  فرتة  بعد  دانييل  ن�شوا 
الزمن ومل يعد اأحد يذكره �شوى 
اأ�شدقائه الذين مل يعرفوا عنه 
�شيئاً �شوى ع�شقه للبحر الذي ال 
بد اأنه ذهب يبحث عنه، لكنهم 
كتموا ال�رش عن اجلميع، كما لو 
اأنهم عاهدوه على ذلك يف ذلك 
فيه  ا�شتيقظوا  الذي  ال�شباح 

اإىل �رشيره ومل يجدوه  ونظروا 
فيه.

اإىل ق�شة »عجلة  الكاتب  ينقلنا 
»جوبا«،  على  ليعرفنا  املاء« 
الطفل راعي البقر الذي اأخربه 
ا�شم  ذات  هو  ا�شمه  اأن  اأبوه 
يحكم  كان  الذي  ال�شاب  امللك 
جوبا  يراها  التي  »يول«  مدينة 
خلف احلقول والتي حتولت اإىل 
مدينة ت�شكنها االأرواح بدالً من 

الب�رش.
الثريان  يحّر�س  الذي  جوبا 
املاء  عجلة  لتحريك  للدوران 
ودفع املاء يف ال�شاقية الذاهبة 
حتول  ت�رشب،  كي  احلقول  اإىل 
يف خياله اإىل امللك جوبا الذي 
والذي  »يول«  مدينة  يحكم 
له اجلموع ويحبه �شعبه،  تهتف 
اإحياء  اإىل  اأي�شاً يف خياله  وراح 
املدينة الفا�شلة التي ال بد اأنه 
يف  عرفها  بل  عنها  ي�شمع  مل 
دوران  خالل  ذلك  وكل  خياله. 
التي  احلقول  وري  املاء  عجلة 
ت�رشب اآخر قطرة ماء مع رحيل 
مدينة  اأطالل  وغياب  النهار 
وانتهاء  احلقول،  خلف  »يول« 
يحلم  الذي  الطفل  جوبا  حلم 
ليكون هو  وي�شتفيق  اليقظة  يف 
واقعه،  يف  البقر  راعي  جوبا 
ملك  جوبا  هو  خياله  يف  لكنه 

يول خلف احلقول.
حكاية  يف  الكاتب  يعود 
على  الرتكيز  اإىل  »هازاران« 
ق�شوة احلياة والب�رش من خالل 
»مارتان« بطل الق�شة الذي جاء 
الفرن�شيني«  »�شد  حميط  اإىل 
يف  امل�شتنقعات  قرب  وعا�س 
اإال  فيه  يعي�س  ال  قذر  مكان 
الفقراء الذين ال ميلكون مكاناً 
الكاتب  وي�شتعر�س  يوؤويهم. 
عالقة مارتان مع جريانه كيف 
�شوى  يكلّم  ال  عنهم  منعزل  اأنه 
االأطفال، ويرف�س مل�س النقود 
يتقا�شى  اإمنا  عمله  مقابل 
ويحاول  عنها.  بدالً  طعاماً 
مارتان م�شاعدة االأطفال ومنع 
قلوبهم  اإىل  الدخول  الياأ�س من 
هو  وي�شاب  يف�شل  اأنه  اإال 

بالياأ�س.
هنا يحاول الكاتب اأن يوؤكد اأكرث 
ق�شاوة  مقاومة  �شعوبة  على 

االأكواخ  فحتى  وظلمها،  احلياة 
الفقراء  ارت�شاها  التي  القذرة 
ممنوعة  باتت  فيها  للعي�س 
اإزالتها وطرد  وقررت احلكومة 
املنطقة  تلك  من  النا�س 

ليذهبوا اإىل املجهول.
معظم حكايات الكاتب تتمحور 
النور املتمثل  البحث عن  حول 
»بيتيت  الطفلة  جند  باحلرية، 
وال�شكينة  االأمان  فقدت  كروا« 
العامل  حقيقة  �شدمتها  عندما 
كل  تتخيل  كانت  بعدما  حولها 
العامل  وبنت  حتب،  كما  �شيء 
طموحاتها  قيا�س  على  حولها 

واأمانيها.
وينتقل الكاتب من ق�شة »بيتيت 
كروا« يف حكاية »�شعب ال�شماء« 
يف  »غا�شبار«  الفتى  ق�شة  اإىل 
كيف  ليحكي  »الرعاة«،  حكاية 
الفتى  »غا�شبار«  القدر  �شاق 
ابن املدينة، الذي تاه يف الربية 
�شغار  اأطفال  اأربعة  والتقى 
يعي�شون مع احليوانات الربية 
»غا�شبار«  لغة  يعرفون  ال 
واأم�شى  لغتهم،  يعرف  وال 
يتمكن  مل  كثرية  اأياماً  معهم 
خاللها  تعلم  اإح�شائها،  من 
واحليوانات  الطبيعة  اأ�رشار 
ميكنه  ال  فطري  �شيء  وكل 
املدر�شة، ومل  يتعلمه يف  اأن 
ت�شتطع املدينة تعريفه عليه. 
الالو�شوح  لغة  كانت  هنا 
�شيء  كل  من  واأنقى  اأو�شح 
كروا«  »بيتيت  من  كل  لدى 
و«غا�شبار«  العمياء  الطفلة 
الذي كاالأبكم مع من ال يفهم 
تعلّمها.  ي�شتطيع  وال  لغتهم 
ا�شتطاع  منهما  كاًل  ولكن 
خمتلفة  معرفة  اكت�شاب 
التي  املعارف  كل  عن 
اإن�شان  اأن  يتعلّمها  اأن  ميكن 
�شلطة  حتت  يعي�س  طبيعي 
احلياة  فر�شته  الذي  الواقع 
احل�شارية يف �شوارع املدن.

يبحث الكاتب يف حكاياته عن 
يتمثل  الذي  احلقيقي  النور 
كانت  لذا  والنقاء،  بال�شدق 
من  منهم  اأطفاالً  �شخ�شياته 
يعي�س يف الرباري، ومنهم من 
اإليها،  ليلتجئ  املدن  يهجر 
اإىل البحر والطبيعة والنقاء. 



وكاالت

قراأوا  الذين  اأولئك  ي�شعر  قد 
    Homecoming، كتبي 
 Writers in Politics،
وحتى   Barrel of a Pen
 Detained : a Writer’s
Prison Diary اأنهم قراأوا من 
قبل عماًل كهذا. ولن تكون ردة 
احلقيقة.  عن  بعيدة  كهذه  فعل 
يرتكز  التي  املحا�رضات  ولكن 
يل  اأعطت  الكتاب  هذا  عليها 
ب�شكل  اأجمع  لكي  الفر�شة 
املوا�شيع  ومتنا�شق  مرتابط 
يف  اللغة  م�شاألة  حول  الرئي�شية 
ب�شكل  لها  تعر�شت  التي  الأدب 
وحواراتي  اأعمايل  يف  موجز 

ال�شابقة.
من  جزء  الكتاب  هذا  ويعد 
كامل  عرب  املتوا�شل  النقا�ش 
اإفريقيا.  قدر  حول  القارة 
اإىل  طويلة  ملدة  النظر  مت  لقد 
زاوية  من  الإفريقية  الوقائع 
يف  يحدث  �شيء  فاأي  القبائل. 
يحدث  مالوي  اأوغندا،  كينيا، 
ب�شبب �رضاع قبيلة اأ �شد قبيلة 
الزائري،  يف  انفجار  واأي  ب. 
نيجرييا، ليبرييا وزامبيا يحدث 
بني  التقليدية  العداوة  ب�شبب 
وتتمثل  ت.  وقبيلة  ث  قبيلة 
هذا  لنف�ش  مغايرة  ن�شخة 
�رضاع  يف  التاأويالت  من  النوع 
اأو  امل�شيحيني  �شد  امل�شلمني 
الكاثوليك �شد الربوت�شتانت يف 
الأماكن التي ي�شعب فيها اإدراج 

�شعب ما يف خانة »قبائل«.
»الَقبَلّية«

وحتى الأدب يتم تقييمه اأحياناً 
»الَقبَلّية«  الأ�شول  اأ�شا�ش  على 
والتكوين  الأ�شول  اأو  للموؤلفني 
القبلية لل�شخ�شيات يف رواية ما 
اأو م�رضحية ما. و�شائل الإعالم 
لهذا  رّوجت  من  هي  الغربية 
امل�شلّلة  التاأويالت  من  النوع 
يعجبها  اإذ  الإفريقية  للوقائع 
عن  النا�ش  اأنظار  ت�رضف  اأن 
روؤية اأن الإمربيالية ل تزال هي 
ال�شبب الأ�شلي لعديد امل�شاكل 
اإفريقيا. لالأ�شف وقع بع�ش  يف 

�شحايا-  الإفريقيني  املثقفني 
مر�شي  ب�شكل  وقع  منهم  ق�شم 
ل عالج له- هذه املكيدة وهم 
الأ�شول  روؤية  عن  عاجزون 
ال�شتعمارية ل�شيا�شة فرق ت�شد 
يف تف�شري اأي فروق بني مواقف 
�شيا�شية  نزاعات  اأي  اأو  فكرية 
العرقية  الأ�شول  حيث  من 

للجهات الفاعلة.
ل يوجد رجل ول امراأة ميكنهما 
البيولوجية.  جن�شيتهما  اختيار 
النزاعات  تف�شري  ميكن  ول 
هو  ما  حيث  من  ال�شعوب  بني 
ف�شتكون  واإّل  )الثوابت(.  ثابت 
�شعبني  اأي  بني  امل�شكلة  دائما 
زمان  كل  يف  نف�شها  امل�شكلة 
اأنه  ذلك  اإىل  اأ�شف  ومكان؛ 
لل�رضاعات  حّل  اأبداً  يوجد  لن 
تغرّي  ح�شل  اإذا  اإّل  الجتماعية 
التحول  خالل  من  الثوابت،  يف 
للجهات  البيولوجي  اأو  اجليني 

الفاعلة.   
تقاليد �إمربيالية

خمتلفة.  مقاربتي  �شتكون   
الأفريقية  الوقائع  يف  �شاأنظر 
الكبري  ال�رضاع  عليها  يوؤثر  كما 
املت�شاربتني  القوتني  بني 
املت�شارعتني يف اإفريقيا اليوم: 
تقاليد اإمربيالية من جهة وتقاليد 
اإّن  اأخرى.  جهة  من  مقاومة 
اإفريقيا  الإمربيالية يف  التقاليد 
البورجوزاية  اليوم  بها  حتتفظ 
العاملية التي ت�شتعمل ال�رضكات 
وطبعاً  اجلن�شيات  املتعددة 
املحلية  احلاكمة  الطبقات 
تنعك�ش  بالرايات.  امللّوحة 
وال�شيا�شية  القت�شادية  التبعية 
الأفريقية  البورجوازية  لهذه 
ثقافتها  يف  النيوكولونيالية 
والببغاوات  كالقردة  املقلدة 
واملفرو�شة على �شكان منتف�شني 
ال�رضطة؛  جزمات  بوا�شطة 
ال�شائكة  الأ�شالك  بوا�شطة 
الكهنوت  رجال  من  وطبقة 
اأفكارهم  وتنت�رض  الق�شاة؛  ومن 
مثقفي  من  جمموعة  بوا�شطة 
الأكادمييني  املخت�شني  الدولة، 
وال�شحافيني التابعني للموؤ�ش�شة 

تقاليد  اأما  النيوكولونيالية. 
العمال  فيحملها  املقاومة 
والربوليتاريا(  )الفالحون 
طالب  قبل  من  امل�شانَدون 
)اأكادمييني  مثقفني  وطنيني، 
وغري اأكادمييني(، جنود وعنا�رض 
اأخرى تقدمية تنحدر من الطبقة 
هذه  وتنعك�ش  املتو�شطة. 
الوطني  دفاعهم  يف  املقاومة 
الفالحية/العمالية  اجلذور  عن 
دفاعهم  يف  الوطنية،  للثقافات 
لدى  الدميقراطي  الكفاح   عن 
ت�شكن  التي  اجلن�شيات  كل 
نف�ش الأر�ش. وكل انفجار �شد 
الأ�شل  كان  مهما  الإمربيالية، 
العرقي واجلهوي لالنفجار، هو 
انت�شار لكل العنا�رض املناه�شة 
لالإمربيالية لدى كل اجلن�شيات. 
النفجارات  هذه  كل  وجمموع 
مهما  الوطني،  الإرث  ي�شنع 
كان وزنها، حجمها، وامتدادها 

وموقعها يف الزمن واملكان.
الإمربيالية لي�شت �شعاراً

الإمربيالية لي�شت �شعاراً بالن�شبة 
الوطنيني  لكل هوؤلء املدافعني 
عن الثقافات املكافحة لل�شعب 
حقيقة  الإمربيالية  الأفريقي. 
ويف  حمتواها  يف  ملمو�شة 
�شكلها ويف اأ�شاليبها وتاأثرياتها. 
الراأ�شمال  الإمربيالية هي حكم 
عام  ومنذ  املرت�شخ  املايل 
هذا  يوؤثر  يزال  ول  اأّثر   1884
الطفيلي  الحتكاري  الراأ�شمال 
يف  الفالحني  حياة  على  حتى 
بلداننا.  من  النائية  اجلهات 
اأقول،  ما  لكم �شك يف  كان  واإن 
اأن تعّدوا كم من بلدان  ح�شبكم 
حد  اإىل  �شقطت  اأفريقية 
النقد  �شندوق  رهينة  ال�شاعة 
العاملية  املالية  وزارة  الدويل- 
جوليو�ش  �شّماها  كما  اجلديدة 
 Julius Nyerere نيرييريه  

)1( ذات يوم.
العقاري؟  من يدفع ثمن الرهن 
كل  هو  الثمن  يدفع  الذي 
)القيمة  احلقيقية  للرثوة  منتج 
اأي  البلد،  يف  ال�شتخدامية( 
الإمربيالية  وفاّلح.  عامل  كل 
عواقب  لها  �شاملة:  منظومة 

و�شيا�شية،  اقت�شادية، 
ونف�شية  وثقافية  وع�شكرية، 
وقد  اليوم.  العامل  �شكان  على 
تقود الإمربيالية حتى اإىل اإبادة 

كاملة.
التقليدية  الأ�شلحة  حتمي 
الراأ�شمال  حرية  اليوم  والذرية 
وحرية  الغربي  املايل 
العرب  ال�شخمة  الحتكارات 
لوائه  حتت  املن�شوية  وطنية 
و�شعوب  بلدان  نهب  ملوا�شلة 
واأفريقيا،  الالتينية،  اأمريكا 
واآ�شيا وبولينيزيا. اإّن الإمربيالية، 
املتحدة  الوليات  بقيادة 
نهائياً  اإنذاراً  توّجه  الأمريكية، 
املكافحة  الأر�ش  �شعوب  اإىل 
واإىل جميع من ينادي بال�شالم، 
وبال�شرتاكية:  بالدميقراطية 
واإّما  النهب  تتقبلوا  اأن  اإّما 
مقهورو  ويحافظ  متوتوا.  اأن 
وم�شتَغلّو الأر�ش على مقاومتهم 
النهب.  من  التحرر  املفتوحة: 
اأكرب  هي  الثقافية  القنبلة  ولكن 
والتي  الإمربيالية  يد  يف  �شالح 
يوم على هذه  تطلقها فعاًل كل 
تاأثري  اإّن  اجلماعية.  املقاومة 
اإميان  تدمري  هو  ثقافية  قنبلة 
وبلغاتها،  باأ�شمائها،  �شعوب 
الن�شايل،  وباإرثها  ومبحيطها، 
واأخرياً  وبقدراتها  وبوحدتها، 

تدمري اإميان �شعوب باأنف�شها.
ال�شعوب  الثقافية  القنبلة  تدفع 
كاأر�ش  ما�شيها  ترى  اأن  اإىل 
الإجنازات  من  خالية  جرداء 
ترغب  ال�شعوب  تلك  كما جتعل 
الأر�ش  تلك  عن  تبتعد  اأن  يف 
القنبلة  جتعلها  اجلرداء. 
�شيء  اأبعد  مع  تتماهى  الذرية 
تتماهى  جتعلها  فمثال  عنها؛ 
بدلً  اأخرى  �شعوب  لغات  مع 
مع  تتماهى  لغاتها. جتعلها  من 
كل  والرجعي،  املنحط  ال�شيء 
تلك القوى التي قد توقف منبع 
حياتها. القنبلة الثقافية تغر�ش 
حتى �شكوكاً خطرية حول احلق 
ويتم  الكفاح.  يف  الأخالقي 
النظر اإىل اإمكانيات النت�شار اأو 
الن�رض كاأحالم بعيدة و�شخيفة. 
الياأ�ش،  هي  املرجوة  والنتائج 

القنوط ومتني جماعي للموت. 
اجلرداء  الأر�ش  هذه  وو�شط 
الإمربيالية  تقّدم  التي �شنعتها، 
نف�شها كالدواء وتطلب من التابع 
اأن يغني اأنا�شيد املدح بالالزمة 
مقّد�ش«.  »النهب  امل�شتمرة: 
بالفعل  الالزمة  هذه  وتلّخ�ش 
للبورجوازية  اجلديدة  العقيدة 
الدول  عديد  يف  النيوكولونيالية 

الأفريقية »امل�شتقلة«.
�لطبقات �ملكافحة �ضد 

�الإمربيالية
�شد  املكافحة  الطبقات  اإّن 
مرحلتها  يف  حتى  الإمربيالية 
النيوكولونيالية،  وهيئتها 
اخلطر  هذا  جتابه  اأن  يجب 
اأعلى  يف  احلازم  الكفاح  بثقافة 
ينبغي على  واإبداعه.  م�شتوياته 
بحزم  حتمل  اأن  الطبقات  هذه 
املت�شمنة  الكفاح  اأ�شلحة  اأكرب 
تتحدث  اأن  يجب  ثقافاتها.  يف 
دة املتواجدة  لغة الكفاح املوَحّ
لغاتها. يجب  يف كل واحدة من 
املتعددة  األ�شنتها  تكت�شف  اأن 
لكي تغني الن�شيد: »�شعب متحد 

ل يُغلَب اأبداً«.
ب�شيط.  الكتاب  هذا  مو�شوع 
كتبها  ق�شيدة  عن  ماأخوذ  هو 
كارتر  مارتن  الغويياين  ال�شاعر 
فيها  يرى   Martin Carter
يت�شورون  عاديني  ون�شاء  رجالً 
بال  غرف  يف  ويعي�شون  جوعاً 
الرجال  هوؤلء  كل  اأ�شواء؛ 
اإفريقيا،  جنوب  يف  والن�شاء 
�شاحل  الزائري،  كينيا،  ناميبيا، 
ال�شيلي،  ال�شلفادور،  العاج، 
اجلنوبية،  كوريا  الفيليبني، 
»معذبو  غرانادا،  اإندوني�شيا، 
ب�شوت  اأعلنوا  الذين  الأر�ش«، 
ل  اأنهم  وا�شح  وب�شكل  مدٍوّ 
واإمنا  يحلموا،  لكي  ينامون 
العامل«.  يغرّيوا  لكي  »يحلمون 
اأن جتد بع�ش املوا�شيع  اأمتنى 
يف  �شدى  الكتاب  هذا  يف 

قلوبكم.
كامباراغيه  1-جوليو�ش 
رجل   )1999-1922( نيرييريه 
تانزاين  وطني  وقائد  �شيا�شي 
وطنه  ا�شتقالل  اأجل  من  كافح 
اأول  �شنة 1962  واأ�شبح  تانزانيا 
التانزانية.  للجمهورية  رئي�ش 

)مالحظة املرتجم(
�شنة  مولود  واثيونغو:  نغوغي 
من  بالقرب  كينيا،  يف   1938
كيني،  كاتب  نايروبي.  العا�شمة 
اأدبي  ناقد  م�رضحي،  قا�ش، 
الأدب  يف  جامعي  واأ�شتاذ 
ويف  والإجنليزي  الأفريقي 
اأهم  من  يعترب  املقارن.  الأدب 
الأدباء الأفريقيني املعا�رضين. 
)لغته  الكيكويو  باللغتني  يكتب 
كينيا(  لغة حمكية يف  الأم وهي 
فكري  اإنتاج  له  والإجنليزية. 
اأعماله:  اأبرز  ومن  واأدبي غزير 
Weep not، child )ل تبكي 
يا طفل، وهي اأول رواية �شدرت 
 A grain of  ،)1964 �شنة  له 
wheat )حبة من القمح، 1967( ، 
Caitani Mutharabaini/

 Devil on the cross
 ،)1981 ال�شليب،  على  )�شيطان 
 Decolonizing the mind
ال�شتعمار،  من  العقل  )حترير 
 Detained : a  ،)1986
 writer’s prison diary
دّونها  كاتب  مذكرات  )معتقل: 
 Writers ال�شجن، 1982(،  يف 
يف  )الأدباء   in politics
 Matigari  .)1981 ال�شيا�شة، 
»�شيطان   .)1986 )ماتيغاري، 
الرتجمة  هي  ال�شليب«  على 
الآن  حلد  الوحيدة  العربية 
واثيونغو.  نغوغي  لأعمال 
عن  الرواية  هذه  �شدرت 
من�شورات احتاد الكّتاب العرب 
�شنة 1999 وترجمها عبد العزيز 
عرو�ش.  )�شرية ذاتية من اإعداد 

حممد وليد قرين(.
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للكاتب �لكيني  نغوغي و�ثيونغو

»حترير العقل من اال�ستعمار«
لقد كتب �لكاتب �لكيني نغوغي و�ثيونغو كتاب »حترير �لعقل من �ال�ضتعمار« وقد نقل حممد وليد 

قرين مقدمته �إىل �لعربية. هذ� �لكتاب هو خال�ضة بع�س �ملو��ضيع �لتي در�ضتها بحما�س �أثناء 
ممار�ضتي لالأدب، للم�ضرح، للنقد ولتدري�س �الأدب خالل �لع�ضرين �ضنة �ملا�ضية.

تراجع مبيعات ُكتب اخليال اأمام املوؤلفات الواقعية يف بريطانيا
جلمعية  ال�شنوي  التقرير  اأكد 
تراجع  الربيطانية،  النا�رضين 
العام  يف  اخليال  كتب  مبيعات 
يعادل 359  بـ 7٪، مبا  املا�شي، 

مليون جنيه اإ�شرتليني.
يف   ٪4 اإىل  النخفا�ش  وو�شل 
اأي  الرقمية،  اخليال  مبيعات 
جنيه  مليون   229 قيمته  ما 

اإ�شرتليني، مع انخفا�ش مبيعات 
اخليال العام 3٪ يف 2018 اأي نحو 

588 مليون جنيه اإ�شرتليني.
وعلى النقي�ش من ذلك، ارتفعت 

مبيعات الكتب غري اخليالية ٪1، 
اإىل 954 مليون جنيه اإ�شرتليني، 
بـ  الرقمية  الإيرادات  ارتفاع  مع 
10٪ للمبيعات املادية املتبقية.

�شحيفة  ن�رضته  تقرير  وبح�شب 
جمعية  لحظت  »غارديان«، 
للكتب  متميزاً  اأداًء  النا�رضين 
بن�شبة  منت  اخليالية،التي  غري 

تقارب 30٪ يف الأعوام اخلم�شة 
املا�شية، وكذلك النمو »الهائل« 
بني  بـ٪43  امل�شموع،  للكتاب 

وكاالت2017 و2018.
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في�سل الأحمر يقدم مقاربات فكرية عن" اأفق الدرا�سات الثقافية "
   �شدر حديثا عن من�شورات االختالف )اجلزائر( ومن�شورات �شفاف )لبنان( كتاب جديد   يحمل عنوان »اأفق الدرا�شات الثقافية« وهو عبارة 

عن مقاربات فكرية للكاتب والروائي في�شل االأحمر  فهي تعد مرجعا اأ�شا�شيا ذا فائدة كبرية  بالن�شبة لالأ�شاتذة والباحثني والدار�شني واملهتمني 
بال�شاأن الثقايف يف وطننا العربي  ملا يحمله  من معلومات عميقة ا�شتطاع اأن ير�شدها  لنا هذا االأكادميي اجلزائري يف هذا املوؤلف القيم الذي 

�شيكون متواجدا يف فعاليات املعر�ض الدويل للكتاب باجلزائر العا�شمة �شيال)24(.

حكيم مالك 

منظور الدرا�شات الثقافية

لأفق  امل�ؤلف   هذا  ويحت�ي  
معريف و اأفق الدرا�سات الثقافية، 
�سلطة  من  فل�سفي   اأفق  و 
التخييل،  �سلطة  اإىل  التدليل 
بني ال�رسد والتاريخ و اأفق اللغة 
خطاب  من  �سذرات  وفيه   
ويت�سمن  الن�ص  اأفق  و  لغ�ي، 
الدرا�سات  منظ�ر  من  الن�ص 
الثقافية، و اأفق التاريخ  والذي 
مقدمات  على    ال�س�ء  ي�سلط 
التاريخ،  فل�سفة  فـي  جديدة 
التاريخ  هريمين�طيقا  باجتاه 
وهناك  اأفق الفرتا�ص  والذي 
حتدث فيه عن   اخليال العلمي 
اأفق  اأي�سا   وهناك  الفل�سفة  و 
بعد  ما  مقاربة  يف  حتقيبي:  
عن  اإيطيقي  اأفق  و  البني�يـة 
اجلديدة،  للأزمنة  حكمة  
اإدغار  لدى  الأخلقي  امل�رسوع 
والذي  ال�اقع  اأفق  و  م�ران 
العلمي  اخليال  فيه    تناول 
ج�ن  م�رسوع  وامل�ستن�سخ، 
ال�س�ت/الدللة  واأفق  ب�دريار، 
اأفق  و  والدللة  ال�س�ت  وفيه  
والذي  اأخرى  الفل�سفة...مرة 
و  فل�سفية  ي�ميات  عند   يقف 
اإىل  احلاجة  يف  التن�ير:  اأفق 

التن�ير.
العالقة بني الثقافة 

والعلوم االأخرى 

والدكت�ر  الكاتب  وي�ؤكد 
يف  الأحمر  في�سل  اجلزائري 
الدرا�سات  اأن  اجلديد  م�ؤلفه 
مبتكرا   جمال  تعد  الثقافية  
للبحث  الخت�سا�سات  متعدد 
يدر�ص   ، والتدري�ص  والنقد 
الطرق التي ت�لد بها » الثقافة« 
التي حت�ل من خللها  والطرق 
اخلربات الفردية واحلياة الي�مية 
وتر�سم  الجتماعية  والعلقات 
حيث  ال�سلطة،  خرائط  غريها 
ي�ستك�سف البحث والتدري�ص يف 
العلقات  الثقافية  الدرا�سات 
بني الثقافة التي تفهم على اأنها 
وزمرية  رمزية  تعبريية  اأن�سطة 
الثقافات  مفه�م  وكذلك   ،
اأنها  على  اأمامنا   تتقدم  التي 
وعليه   ، للحياة  مميزة  طرق 
تعتمد   الثقافية  فالدرا�سات 
من  بديعة  ت�سكيلة   با�ستعمال 
نقاط الق�ة يف العل�م الجتماعية 
والعل�م الإن�سانية على الأ�ساليب 
والنظريات املنت�رسة يف ميادين 
وعلم  الأدبية  الدرا�سات  مثل 
الت�سالت  ودرا�سات  الجتماع 

والأنرثوب�ل�جيا  والتاريخ 
ترتكز  ثم  والقت�ساد   ، الثقافية 
على ال�ستغال عرب احلدود بني 
هذه املجالت وتعالج الدرا�سات 
الثقافية اأ�سئلة وم�ساكل جديدة 
وبدل   ، العامل  يف  يطراأ  مما 
التي  الإجابات  عن  البحث  من 
وتق�م  ال�قت،  ط�ال  �ست�ستمر 
بتط�ير  الثقافية  الدرا�سات 
هذا  مع  تتكيف  مرنة   اأدوات 

العامل املتغري ب�رسعة .
املمار�شات الثقافية

  واعترب الأحمر، اأن الدرا�سات 
الثقافية ل تبتعد عن ك�نها حفل 
اإىل  يهدف  للتخ�س�سات  عابرا 
املمار�سات  على  ال�س�ء  اإلقاء 
الذي  اخلفي  وال�سكل  الثقافية 
لكي  الثقافية  املق�لت  متلكه 
تندرج يف اأ�سكال من املمار�سة 
غري  وال�سيا�سية  الإيدي�ل�جية 
الربيئة التي ترتكز عليها فرتات 
اأبعد  متار�ص  لكي  تاريخية 
ترتبط  اأن  التي ميكنها  الأ�سياء 
يحيل  الذي  الثقافة  مبعنى 
والتعايل  والإن�سانية  النبل  على 
العامل  على  املتفتحة  والروح 
والعب�دية  ال�ستعمار  على  ل 
وه�سم حق�ق الآخرين والرغبة 
حمق  ويف  الهيمنة  يف  اجلاحمة 
اأخرى  الأقليات...واأ�سكال 
وال�سطط  الب�رسي  ال�سقاء  من 
برزته  ما  كثريا  الذي  ال�سيا�سي 
الزاوية   هذه  ومن  الثقافة  
يتح�ل حقل الدرا�سات الثقافية 
اإىل �ساحة نظرية هدفها  ك�رس 
مبق�لت   وتع�ي�سها  مق�لت 
اأخرى . يف عمليات �سخ نظري 
وعينا  جتديد  اإىل  تنتهي  ق�ية 

بالعامل.
تعامل النقد الثقايف مع 

الن�شو�ض

الدرا�سات  اأن  الكاتب  واأبرز 
لفهم   تكر�ص  الثقافية 
التي  الن�سية   املمار�سات 
املراحل   تعمل   خللها   من 
واملجم�عات  واملجتمعات، 
واملعتملة  املت�سكلة  املتن�عة 
داخلها ، على خلق ت�افق وهمي 
املجتمعية  واحلياة  التاريخ  مع 
امل�ستقبل،وه�  وحتديات   ،
خلله  من  ينتج  الذي  امللمح  
النقد  لتعامل  اخلا�ص  ال�سكل 
التي  الن�س��ص  مع  الثقايف  
فالدرا�سات   ، عليها  يعمل 
جملة  من  تنطلق  الثقافية 
املعارف  اأن  يبدو  اأ�سئلة   من 
الدرا�سات  هذه  معها  تتقاطع 
مل تتع�د طرحها ، فهي مقاربة 

واملناهج  التخ�س�سات  متعددة 
احلياتية   الظاهرة  والإجراءات 
وهدفها خلق منظ�رات جديدة 
�سار  ماأل�فة  م��س�عات  �س�ب 
نختلق   اأو  نزعزعها  اأن  ع�سريا 
جديدة  ادعاءات  اإزاءها  
للحقيقة. اأطر نظرية وممار�سات 
الرئي�ص  هدفها  ون�سية  ثقافية 
املعقدة  الطريق  تق�سي  ه� 
التي تت�سكل وتتح�ل من خللها 
وال�سلت  الفردية  التجارب 
مظاهر  وكذلك  اجلماعية، 
�سطحيتها  يف  الي�مية  احلياة 
امل��س�عات   وكل   ، املخادعة 
التي  والتمثيلت   واخلربات  
درجنا  على ت�سميتها« الثقافة« 
اأحد  الأدبي  الن�ص  يعد  والتي   ،
اإطار  يف  وذلك  جتلياتها،  اأملع 
الظ�اهر  جينيال�جيا  و�سف 
من جهة وف�سح �سلت الهيمنة 
عنها  تنتج  اأو  فيها  تتحكم  التي 
وليد  اإنه حقل  اأخرى   من جهة 
�سياق  معطى  تاريخي  �سياق  
التاريخي  ال�ريث  نف�سه  وجد 
حلربني ك�نيتني جمن�نتني ، دون 
اإهمال  الدور الذي لعبه ال�سياق 
وريث  الك�ل�نيايل   بعد  ما 
الفكر  من  امل�رسق  اجلانب 
املارك�سي الآفل ، وكذا طرائق 
البني�ية  بعد  ما  وعمل  نظر 
واجل�س�رة  ال�فية  ال�ريثة  
التحليلية   والفل�سفة   ، البني�ية 
التجريبية   التقاليد  وريثة 
اجلديدة  التداولية   وال��سعية 
وريثة الربغماتية والثن�غرافيا  
 ، الأنرثب�ل�جية  العني  وريثة 
كبرية  امت�سا�ص   قابلية  مع 
العلمية املنت�رسة   للح�سا�سيات  
اللملمة   على  ع�سري   ب�سكل 
قبيل احلداثة  رايات  من  حتت 
النظرية  املارك�سية  بعد  ما  ـ 
الثقافة  �سيميائيات   ، الفرن�سية 
التاريخ   ، ال�سيا�سي  القت�ساد   ،
امل�رسوع  نقد    ، ال�سيا�سي 
باري�ص   ، فرانف�رت   ، التن�يري 
، لندن، ييل   وغريها كلها اآفاق 
معرفية  جتمع عند نقطة  التي 
الفل�سفي  الثلثي   اجرتحها 
الهام واملتمثل يف  كل من كانط 
الثلثي    ، مارك�ص   ، هيغل    ،
الكل�سيكية  اله�ة  ردم  الذي 
وبني  الفل�سفي   املعنى  بني 
ما  ف�سار   ، ال�سلطة  اأجهزة 
الف�ساء  يف  اجلامعة  يف  يقال  
وطيدة   �سلة   على  الأكادميي  
مبا يقال يف املجال�ص ال�سيا�سية  
ك�سف   وبهذا   ، والقت�سادية 
ال�رسي  احلبل  عن  مرة  لأول 
الكامن   بني قاعة الدر�ص  يف 
الرحم الأكادميي وبني املجال�ص 

املنتخبة اأو املعينة  التي متثل 
جمه�ر النا�ص وتتخذ القرارات 

ال�سيا�سية بدل عنهم . 
الدرا�شات الثقافية يف 

البالد العربية

عن   البحث  يخ�ص  وفيما   
البلد  يف  الثقافية  الدرا�سات 
الأحمر  في�سل  ي��سح   العربية 
اأن هناك عك�فا  مبالغا فيه على 
اإدوارد �سعيد ، وتكررا ملق�لته 
�سارت  بحيث  حد،  يحده  ل 
خمتزلة  الثقافية  الدرا�سات 
»ال�ست�رساق«  هما  كتابني  يف 
ويف  الإمربيالية«  والثقافة 
اأو ثلث وهذا ما دفع  مق�لتني 
الدرا�سات  »اأفق  كتاب  يف   به 
م�قع  اتخاذ   �س�ب   « الثقافية 
من  بدل  الثقايف  الدرا�ص 
احلديث  للكرور غري امله�س�م 
عن الدرا�سات الثقافية ،  م�ؤكدا 
من  جمم�عة  تناول  ف�سل  اأنه 
ما  كثريا  التي  امل��س�عات 
العي�ن  بطريقة  عليها   ا�ستغل 
العابرة  للدرا�سة  املتعددة 
دائرة   حتديد  مع  للتخ�س�سات 
التنظري للمقاربة  الثقافية  التي 
قائل  قال  فاإن  �سمنها،  تندرج 
باأنها مقاربات ل تتما�ص اأحيانا 
مع الدرا�سات الثقافية  مبعانيها 
وتخطئ   ، املاأل�فة  املدر�سة 
هذا التما�ص مرات اأخرى ، قلنا 
اإن الدرا�سات  الثقافية مائة  له 
�سعبة  اخرتت  اأنت  فاإذا  �سعبة 
جانبت بال�رسورة ت�سعا وت�سعني 

�سعبة .

الكاتب في�شل االأحمر يف 
�شطور ....

م�اليد  من  الأحمر  في�سل 
 /01/10 /اجلزائر  تب�سة  ولية 
بكال�ريا  على  حا�سل   ،1973
ولي�سان�ص    1991 ريا�سيات 

ماج�ستري  و   1995 عربي  اأدب 
ودكت�راه   2001 عربي  اأدب 
املعا�رس2011،كان   النقد  يف 
»العامل  اأ�سب�عية  حترير  مدير 
واأ�ستاذ   1998-1996 الثقايف« 
العليا  املدر�سة  يف  م�ساعد 
-2001 ،ق�سنطينة  للأ�ساتذة 

بجامعة  حما�رس  اأ�ستاذ   ،2004
، ع�س� خمرب  منذ2004  جيجل 
الل�سانيات والأدب،  الرتجمة يف 
جامعة ق�سنطينة. وع�س� مبخرب 
الأدبية  الجتماعية  الدرا�سات 
مبدينة  يقيم   ، جيجل  بجامعة 
الطاهري )ولية جيجل( اجلزائر  
الأ�س�ات  اأهم   اأحد  ويعد 
املعا�رسة   اجلزائرية  ال�سعرية 
ح�سا�سيات   يجمع  �ساعر  وه� 
تذيب  متن�عة  وقل�سفية  فنية 
والتجربة  التاريخ  ن�س��سه  يف 
اله�ية  من  وعنا�رس  ال�سخ�سية 
العربية  واله�ية  اجلزائرية 
لتمنحنا ن�سا اإن�سانيا على درجة 
عالية من اجلمال والعمق ،ومن 
م�ؤلفاته ففي ال�رسد األف  وقائع 
من  ق�س�ص  الآخر   العامل  من 
ورواية  العلمي2002/  اخليال 
اأمني   / الأعمال«2003  »رجل 
من  جتريبية  رواية  العل�اين- 
العلمي2007/ورواية  اخليال 
حب  �ساعة  حرب  »�ساعة 
 « رواية  اأي�سا  وله    /2011«
ال�سعر  ويف   /2015 حب«  حالة 
املتاهة  اإىل  »اخلروج  لديه  
»2002 و«م�ساءلت املتناهي يف 
فدّل   قل...  و    /2007 ال�سغر« 
بجائزة  به  ت�ج  الذي    2008
ال�سعر  يف  اجلمه�رية  رئي�ص 
�سنة 2008.  وله دواوين �سعرية 
»املعلقات  يف  واملتمثلة  اأخرى 
و�سيلة  و«جمن�ن   2011 الت�سع«  
املتقاطعة«   و«الرغبات   2014«
والرتجمة  النقد  ويف   ،2017
واجلحيم واجلن�ن- �سعر ي��سف 

تاريخي  كتاب  و  �سبتي2004 
»اجلزائر  حبيل�ص  بن  لل�رسيف 
اأحد  راآها  كما  الفرن�سية 
تاريخي  كتاب  و  الأهايل«2011 
عبا�ص«  لفرحات  و�سيا�سي 
ال�ستعمار«2009،كتاب  ليل 
الرواية  فليدر«  لل�ران  نقدي 
 ،2005« املعا�رسة  الفرن�سية 
جاووت  للطاهر  رواية 
»امل�سل�ب«2010 رواية لألدو�ص 
هك�سلي، - عامل جديد فا�سل-
ال�سعرية  وال�سيميائية   /2009
2005، - الدليل ال�سيمي�ل�جي- 
نقد-2008/ درا�سات يف الآداب  
الأجنبية2013/ دائرة معارف يف 
)4 جملدات(- الأجنبية  الآداب 

ومعارج  التدبري  مدارج   /2014
اخليال  يف  درا�سات  التفكري 
ولقد    ، وفل�سفته2017  العلمي 
جمم�عة  على  الكاتب  اأ�رسف 
و�سارك  اجلماعية  الأعمال  من 
اإ�رساف  الآخر حتت  بع�سها  يف 
امل��س�عة  اأهمها:  من  غريه؛ 
الأدبية  ، دائرة معارف حداثية 
معجم   ، حداثية  بعد  وما 
ال�سيميائيات ،درا�سات يف الأدب 
بعد  املا  ،فل�سفات  اجلزائري 
يف  املمكنة؛  الع�امل  ،خرائط 
العربي   العلمي  اخليال  مقاربة 
كتاب  )�سهادات  املعري  اأحفاد 
ولقد  العرب(  العلمي  اخليال 
من  العديد  يف  اأي�سا  �سارك  
والأدبية  الأكادميية  امللتقيات 
داخل ال�طن وخارجه حما�رسا 
والفرن�سية،  العربية  باللغتني 
منا�سبات  يف  للجزائر  وممثل 
عدة  على  وحا�سل  ر�سمية 
ح�ل  وعربية   وطنية  ج�ائز 
جتربته يف اخليال العلمي األفت 
الدكت�رة ملياء عيط� )جامعة اأم 
الب�اقي- اجلزائر( كتابها »�رسد 
في�سل  لدى  العلمي  اخليال 

الأحمر« وذلك يف عام 2013.
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    5 خطوات �صحية 

ملحاربة انتفاخ املعدة!

يواجه كثريون �شعورا غري مريح لدى انتفاخ املعدة رغم 
اتباع نظام غذائي �شحي اأو املحافظة على اللياقة اجل�شدية 

وفيما يلي طرق حماربة انتفاخ املعدة:

من  متاأخر  وقت  يف  الطعام  تناول  جتنب   1-
امل�شاء

 Gut« تقول جانيت هايد، خبرية التغذية وموؤلفة كتاب
Makeover«: »ي�شتعد اجلهاز اله�شمي ليعمل ب�شكل اأف�شل 

خالل النهار، حيث تتباطاأ الوظائف اله�شمية يف الليل. وقد 
تطورنا لتناول الطعام يف �شوء النهار«. لذا يجب االمتناع عن 

تناول الطعام قبل �شاعتني من النوم.

ال�شكر من  اأقل  كميات  تناول   2-

وتو�شح جانيت بالقول: »لي�س من املعروف بال�شبط ملاذا 
يوؤدي ال�شكر اإىل اإحداث خلل يف البكترييا املفيدة وغري 

املفيدة، وكذلك االنتفاخ، ولكن االأمر ي�شتحق العالج«وحتذر 
اخلبرية من اأن »املحليات ال�شناعية، مثل تلك املوجودة يف 
م�رشوبات احلمية الغذائية، قد ثبت اأنها ت�شبب عدم توازن 

البكترييا لدى احليوانات، لذا قد يكون من املفيد جتنبها اإذا 
كنا نرغب بالتخل�س من االنتفاخ«.

12 �شاعة الطعام ملدة ال تقل عن  ال�شيام عن   3-

تقول جانيت اإن »وجود فرتة �شيام متتد من 12 اإىل 14 �شاعة 
بني الع�شاء والفطور، ميكن اأن حتفز فقدان الوزن ومنو 

البكترييا املفيدة يف االأمعاء، والتي ميكن اأن حت�شن عملية 
االأي�س وتوازن هرمونات اجلوع«.

املخللة اأو  املخمرة  لالأطعمة  اللجوء   4-

حتوي االأطعمة املخمرة على البكترييا املحببة بالن�شبة 
للمعدة، لذا يجب اإ�شافتها اإىل النظام الغذائي.

والفواكه اخل�شار  تناول   5-

اأو�شحت جانيت اأنه عندما يعاين النا�س من انتفاخ مزمن، 
ي�شابون بالتوتر ويبتعدون عن االأطعمة الغنية باالألياف. لذا 

تن�شح باأهمية اخل�شار املختلفة والفواكه بالن�شبة ل�شحة 
القناة اله�شمية على املدى الطويل.

ما �صر قيمة احلرارة الطبيعية جل�صم الإن�صان؟
نعلم منذ طفولتنا اأن حرارة اجل�شم 
املثالية هي 36.6 درجة مئوية، واأن 
اأي تغري يف هذه الدرجة يعد دليال 
مل  لكننا  ما،  مبر�س  االإ�شابة  على 
نفكر يوما يف ال�رش وراء تلك القيمة 

للحرارة.
ال�شاأن،  بهذا  نظريتان  وهناك 
جتيب كل منهما على هذا الت�شاوؤل 

جزئيا:

- النظرية املائية

الكائنات  جميع  اأن  على  وتن�س 
احلية على كوكب االأر�س تتكون من 
املادة  وهو  املاء،  من   %80 حوايل 
الكائنات  بحرارة  حتتفظ  التي 
فاملحيط  اأي�شا،  واالأر�س  احلية 
الهادئ مثال يولّد اأكرب كمية حرارة 

على كوكب االأر�س.
الطبيعية  احلرارة  تعد  »ملاذا 
مئوية،  درجة   36.6 الأج�شامنا 
ولي�شت 20 درجة مئوية على �شبيل 

املثال؟«

لكن املاء بدوره لي�س مادة ب�شيطة 
اأن  مبعنى  االأول،  للوهلة  يبدو  كما 
ب�رشعة  ترتفع  املاء  حرارة  درجة 

مئوية،   42-36 درجتي  بني  اأكرب 
على  احلية  الكائنات  لذلك حتافظ 

درجة حرارتها يف هذه احلدود.

من  النظرية  هذه  اأ�شحاب  يوؤكد 
اأن  على  والفيزياء  االأحياء  علماء 
ال�شبب  كانت   36.6 احلرارة  درجة 
من  احلية  الكائنات  لبقاء  الرئي�شي 
احلياة  قيد  على  احلار  الدم  ذوات 
يكمن جوهر  يومنا هذا. حيث  اإىل 
االأمر يف اأن مليارات من م�شتعمرات 
على  متطفلة  تعي�س  الفطريات 
والزواحف  الربمائية  احليوانات 

والنباتات والب�رش وغريهم.
ميكن  فال  معروف،  هو  وكما 
احلياة  قيد  على  البقاء  للفطريات 
اجل�شم  حرارة  درجة  ارتفاع  عند 
درجة   36 حرارة  درجة  من  اأكرث 

مئوية.
فاإن  النظريتني،  من  الرغم  وعلى 
ثابتة،  لي�شت  اجل�شم  حرارة  درجة 
املختلفة  االأوقات  خالل  وتتغري 
من اليوم، فتبلغ درجة حرارة بع�س 
على  الباكر،  ال�شباح  يف  االأج�شام 
مئوية،  درجة   35.8 املثال،  �شبيل 
بينما ت�شل يف امل�شاء اإىل 37 درجة 

مئوية، وذلك اأمر طبيعي متاما. 

خطر حقيقي يرتب�ص مبن ي�صعرون مبرارة القهوة!

العلماء يك�صفون �صببا جديدا للإ�صابة ب�صرطان الثدي

اأكد علماء من جامعة والية بن�شلفانيا 
الربوكلي  مبرارة  ي�شعر  الذي  اأن 
اأكرث  الداكنة،  وال�شوكوالتة  والقهوة 
مقارنة  بال�رشطان  لالإ�شابة  عر�شة 
مبن ال ي�شعر بها وحتتوي هذه املواد 
تيوكارباميد  فينيل  مركب  على 
 »phenylthiocarbamide «
الذي مينحها املذاق املر، ويختلف 
االإح�شا�س  على  قدرتهم  يف  النا�س 
به، مع العلم اأن القدرة على ال�شعور 
بطعم هذا املركب قد تنتقل وراثيا 
�شنة   20 مدى  على  الباحثون  وتابع 
بريطانية   5500 لـ  ال�شحية  احلالة 
وا�شتنتج  عاما.   60 فوق  عمرهن 
العلماء اأن الن�شاء اللواتي ال ي�شعرن 

ما  نادرا  املركب  هذا  بطعم  نهائيا 
ي�شنب بال�رشطان، والعك�س �شحيح، 
باملرارة  �شعرن  من  اإ�شابة  فخطر 
اأما   ،%58 بن�شبة  ارتفع  بال�رشطان 
فكن  خفيفة  مرارة  تذوقن  اللواتي 
 %40 بن�شبة  للمر�س  عر�شة  اأكرث 
بها  ي�شعرون  ال  بالذين  مقارنة 

نهائيا.
الذين  النا�س  اأن  العلماء  ويفرت�س 
ي�شعرون بطعم املرارة، ال يتناولون 
الداكنة  وال�شوكوالتة  الربوكلي 
م�شادة  مواد  على  املحتوية 
م�شادة  اأخرى  ومواد  لالأك�شدة 
عر�شة  اأكرث  هم  لذلك  لل�رشطان، 

لالإ�شابة باملر�س.

حدد خرباء يف جامعة ميلووكي وي�شكون�شن، يف الواليات 
املتحدة االأمريكية، 48 جينا مرتبطا با�شتعداد الن�شاء 
وراثيا لالإ�شابة ب�رشطان الثدي واأكد العلماء اأن ن�شبة 

�شغرية فقط من حاالت االإ�شابة ب�رشطان الثدي )وهو 
االأكرث �شيوعا بني الن�شاء( ترجع اإىل عامل الوراثة، لكن 

عددا من اجلينات املرتبطة به ما تزال جمهولة ون�رشت 
جملة »MedicalXpress« اأن الدرا�شة اجلديدة اأكدت 

وجود 14 مورثة م�رشطنة جديدة، بعد اأن بينت الدرا�شات 
ال�شابقة ارتباط 34 مورثة باالإ�شابة وبتطور اأورام الثدي.

وتو�شل العلماء اإىل هذه النتائج بعد اأن حتليل بيانات دليل 
 ،»The Cancer Genome Atlas« الذي مورثات ال�رشطان

لالإ�شابة بال�رشطان. واأجروا م�شحا لـ 229 األف �شخ�س اأوروبي من امل�شابني يحتوي على معلومات عن الطفرات الوراثية املوؤدية 
بال�رشطان ومن االأ�شحاء، باالإ�شافة اإىل درا�شة جينات يحتمل اأنها ت�شاهم يف ظهور ال�رشطان، وكيف اأن قمعها يوقف منو االأورام اخلبيثة.

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�شة الن�شاط البدين توؤدي اإىل 
ظهور وتطور اأمرا�س  خطرية جتعل االإن�شان مقعدا وقال باحثوا 
املركز الطبي جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�شة التمارين 

البندية ال�شاقة التي ترهق ج�شم االإن�شان، توؤدي اإىل اأمرا�س 
خطرية كالت�شلب اجلانبي ال�شموري، الذي اأقعد عامل الفيزياء 

الربيطاين الراحل، �شتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية الأكرث من 1500 بالغ، �شخ�شوا 

مبر�س الت�شلب اجلانبي ال�شموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، 
اأن الذين يعانون من اأ�شد اأعرا�س املر�س هم من ميتلكون بنية 

ج�شدية قوية وميار�شون اأق�شى متارين اللياقة البدنية، من الرك�س 
والتجديف وكرة ال�شلة وغريها من االألعاب الريا�شية الثقيلة.
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امل�صطلحات التي تتعلق باأئمة و كتب املالكية
باقي  عن  املالكي  املذهب  متيز 
املذاهب الأخرى مب�صطلحات تخ�ص 
م�ؤلفاتهم  يف  جتد  اإذ  وكتبه؛  اأعالمه 
عبارات كال�صيخان اأو الإمام اأو الأ�صتاذ 

اأو الأمهات اأو الدواوين.
الفرع الأول: ما ي�صري اإىل اأئمة املذهب 

املالكي
فاملراد  ال�صبعة«:  »الفقهاء  م�صطلح 
�صعيد  هم:  الذين  املدينة  فقهاء  بهم 

بن امل�صيب
بن حممد  والقا�صم  الزبري  بن  و عروة 
بن اأبي بكر ال�صديق و خارجة بن زيد 
بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  وعبيد  ثابت  بن 
ي�صار  بن  �صليمان  و  م�صع�د  بن  عتبة 
على  تعيينه  يف  فمختلف  ال�صابع  اأما 
عبد  بن  �صلمة  اأب�  الأول:  اأق�ال  ثالثة 
الرحمان، الثاين: �صامل بن عبد اهلل بن 
عمر، الثالث: اأب� بكر بن عبد الرحمان 

بن احلارث .
م�صطلح »املدني�ن«: فاملراد بهم اإما: 
املدني�ن عم�ما لأنهم ينت�صب�ن لالإمام 
مالك، اأو يراد بهم الرواة عن مالك من 

وكنانة  املاج�ص�ن  كابن  املدينة  اأهل 
ومطرف وابن نافع.

قال  اإذا  »امل�رصي�ن«:  م�صطلح 
املالكية هذه رواية امل�رصيني فاملراد 
بهم: ابن القا�صم و اأ�صهب وابن وهب و 

نظراوؤهم.
ابن  بهم  املراد  »املغاربة«:  م�صطلح 
و  القاب�صي  وابن  القريواين  زيد  اأبي 

اللخمي
و  عيا�ص  القا�صي  و  العربي  وابن 

اأ�رصابهم.
قبل  من  هم  »املتقدم�ن«:  م�صطلح 
تالميذ  من  )ت386(  زيد  اأبي  ابن 
و �صحن�ن  القا�صم  كابن  واأتباعه  مالك 

و اللباد.
بهم  املراد  »املتاأخرون«:  م�صطلح 
علماء  من  زيد  اأبي  ابن  بعد  اأتى  من 

املالكية.
بهما  يق�صد  »الأخ�ان«:  م�صطلح 
مطرف بن عبد اهلل و عبد امللك ابن 
ل�صحبتهما يف  بذلك  �صميا  املاج�ص�ن 

طلب العلم.

ابن  بهما  يراد  »ال�صيخان«:  م�صطلح 
اأبي زيد القريواين وابن القاب�صي علي 
يراد  »القرينان«:  م�صطلح  حممد.  بن 
اهلل  وعبد  العزيز  عبد  بن  اأ�صهب  بهما 
»املحمدان«:هما  م�صطلح  نافع.  بن 
بن  حممد  و  احلكم  عبد  بن  حممد 
بحيث  »حممد«:  م�صطلح  امل�از. 
به حممد  فرياد  ذكر حممد فقط  اإذا 
»القا�صيان«:  م�صطلح  امل�از.  بن 
القا�صي  و  ال�هاب  عبد  القا�صي  هما 
م�صطلح  الق�صار.  بن  احل�صن  اأب� 
اأب�  و  الفا�صي  عمران  اأب�  »القرويان«: 

بكر بن عبد الرحمان.
ه�  املذهب«:  »حافظ  م�صطلح 
»الإمام«:  م�صطلح  اجلد.  ر�صد  ابن 
اهلل  عبد  اأبي  بن  علي  به  يق�صدون 

املازري.
ال�صيخ  به  يعن�ن  »الأ�صتاذ«:  م�صطلح 

اأب� بكر الطرط��صي.
بهذا  ي�صريون  »ال�صقليان«:  م�صطلح 
عبد  و  ي�ن�ص  ابن  اإىل  ال�صطالح 

احلق.

نيات ينبغي ا�صت�صحابها 
قبل دخول رم�صان 

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 املطل�بة يف هذا ال�صهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية الت�بة ال�صادقة من جميع الذن�ب ال�صالفة 

.3. نية اأن يك�ن 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 الأج�ر والث�اب .
5. نية ت�صحيح ال�صل�ك واخللق واملعاملة 

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

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

واجلدية بالإلتزام به .

حديث العارفني
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 �رصح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�صة ر�صا و منح .

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

رائحة الذكر ، ول لنف�صك طاب..
و الثانية : ل�ل اأن �رصح �صدرك بال��صال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : ل�ل اأن طرح عنك 

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

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

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

التوبة واال�صتغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر الت�بة 

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

َقب�ل ت�بة التائبني، ومغفرة ذن�ب 
امل�صتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأب� الب�رص جميًعا اآدم - عليه 
ال�صالم - فع�صى اأمر ربه، باإغ�اٍء 

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

وهذا ه� �صاأن كل الب�رص، يذنب�ن �صاعة 
الغفلة والغ�اية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفت�ًحا لقب�ل ت�بتهم، 

في�صتغفرون ويت�ب�ن، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك الت�بَة؛ ليكبت ال�صيطان، 

ويرحم الإن�صان.
ويف قب�ل الت�بة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�صمل جم�َع التائبني ب�صدق واإخال�ص، 
ول�لها لفَقَد الإن�صان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�صتمراأ الذن�ب، وظل �صائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى ي�افيه الأجل 

املحت�م، وه� من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قن�ط وياأ�ٌص من رحمة اهلل، 

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

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْصَُف�ا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُط�ا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُ�َب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَ� الَْغُف�ُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات الت�بة 

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

الأمل يف قب�ل الت�بة، وغفران الذن�ب، 
بل واإبدال الذن�ب ح�صنات للتائبني 
ال�صادقني يف ت�بتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

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

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�ص ي�رصق ال�صيدة رابعه العدوية ر�صى اهلل عنها فنظر فى بيتها ميينا و�صمال فلم يجد �صيئا �ص�ى ) 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 .... وت��صاأ 
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني مل�لك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�صيدة رابعه يدها بالدعاء وقالت : �صيدى وم�لى هذا عبدك قد اأتى اإىل داري

فلم يجد �صيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه من ف�صلك وث�ابك فلما فرغ من �صالته وجد ال�صارق فى قلبه لذه 
غريبه نح� العبادة والقرب من اهلل  فظل ي�صلى من الع�صاء حتى وقت ال�صحر ودخلت عليه ال�صيد رابعه ف�جدته 

�صاجدا ... فلما اأنهى �صالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جرب اهلل ك�رصى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطل�ب 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 ؟؟!!

فن�ديت فى �رصها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�صببك قربناه

ح�صن الظن وح�صن العمل
 على اأن ح�شن الظن يجب اأن ي�شاحبه ح�شن العمل فيحدد امل�شلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�شعي ويب�شر طريقه  وي�شري م�شتعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�شاعي 
للمجد �شيلقى عقبات وعقبات واأن املجد طريقه �شاق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق 

ال�شرب  فاإن اأ�شاب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�شاحلات واإن كانت الأخرى فعلى 
املراأ اأن يعمل ولي�س عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته ويح�شر موا�شع اخلطاأ 

ليتجنبها وحتديد الهدف ال�شحيح و�شلوك ال�شبل لها اإذا ق�شد بذلك وجه اهلل عبادة يف 
ميزان اأعمال �شاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�شل والآثار املدمرة للنجاح 

من غرور ون�شبة الف�شل اإىل غري اهلل عز وجل
 

اإ�صالميات
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

رحيل الفنان امل�شري عزت اأبو عوف
تويف �شباح  اأم�ص، الفنان امل�شري عزت اأبوعوف، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد �شراع كبري مع املر�ص . وقد توفى اأبو عوف داخل م�شت�شفى خا�ص 

يف منطقة ، » املهند�شني » ، بعد اأن مكث بامل�شت�شفى نحو �شهر ون�شف.
ا�شتكمال  ينتظر  اأبو عوف  كان 
واأنت  �شنة  »كل  فيلم  ت�شوير 
ح�شني  تامر  النجم  مع  طيب« 
فكانت  اأعماله،  اآخر  اأما   ،
 ،»2 الروحي  »االأب  م�شل�شل 

للمخرج تامر حمزة.
عام  القاهرة  يف  اأبو عوف  ولد 
الطب،  كلية  يف  وتخرج   1948
للعمل  دفعته  الفنية  ميوله  لكن 
قبل  عازفا،  مو�شيقية  فرق  مع 
فرقته  �شقيقاته  مع  يوؤ�ش�ش  اأن 

اخلا�شة »فور اأم«.
واجته للتمثيل يف عام 1992 من 
»اآي�ش  فيلم  يف  م�شاركته  خالل 
كرمي يف جليم« مع عمرو دياب، 
ليبداأ رحلته مع عامل التمثيل يف 

ال�شينما وامل�رشح والتلفزيون.

اأ�شهر الأفالم التي �شارك 
بها الفنان الراحل

�شارك  التي  االأفالم  اأ�شهر  من 
مع  ا�شطراري«  »هبوط  فيها 
اأمري كرارة واأحمد ال�شقا، و«عمر 
وتامر  الدين  مع مي عز  و�شلمى« 
اأبو  مربوك  و«رم�شان  ح�شني، 
حممد  مع  حمودة«  العلمني 
مع  �شناعي«  و«مطب  هنيدي، 
رايح  و«اإ�شماعيلية  حلمي،  اأحمد 
و«عبود  فوؤاد،  حممد  مع  جاي« 
عالء  الراحل  مع  احلدود«  على 

ويل الدين.
»باب  م�شل�شل  يف  اأي�شا  و�شارك 
العزيز،  عبد  حممود  مع  اخللق« 
و«عبا�ش االأبي�ش يف اليوم االأ�شود« 
و«هوامن  الفخراين،  يحيى  مع 
�شهرة  نال  الذي  �شيتي«  غاردن 
القرن  ت�شعينيات  يف  وا�شعة 

املا�شي.
ومن اأ�شهر اأعمال عزت اأبو عوف 
الظالم«،  »طيور  اأفالم  اأي�شا 
و«عودة  النا�ش«،  من  و«واحد 

 ،»2 وعديلة  و«بخيت  الندلة«، 
وغريها.

جنوم الفن ينعون عزت 
اأبوعوف

   
داخل  احلزن  من  اأجواء  خيمت 
الو�شط الفني، عقب االإعالن عن 
وقد  اأبوعوف   عزت  الفنان  وفاة 
الفنان  لنعي  الفن  جنوم  ت�شابق 
مبواقع  ح�شاباتهم  عرب  الكبري 

التوا�شل االجتماعي
هنيدي،  حممد  الفنان  ون�رش 
�شورة لعزت اأبوعوف عرب �شفحته 
وعلق  »في�شبوك«،  الر�شمية مبوقع 
جدا  النادر  »من  قائاًل:  عليها 
عزت  زي  حمرتم  حد  تقابل  اإنك 

اأبوعوف .. البقاء هلل هتوح�شنا«.
واأ�شدر املطرب حممد فوؤاد بياناً 
ن�شه:  كان  الر�شمية  �شفحته  عرب 
ِ َواإِنَّا اإِلَيِْه َراِجُعون.. رحمة اهلل  »اإِنَّا هلِلَّ

عليك يا اأعز واأغلى النا�ش.. رحمة 
اهلل عليك يا من كنت اأطيب قلب.. 
اأخ واأوفى �شديق.. رحمة  واأخل�ش 
اهلل عليك يا اأ�شتاذي العزيز.. ن�شاأل 
اأن  الرحيم  الرحمن  العظيم  اهلل 
ي�شكنك  واأن  النعيم  جنات  يدخلك 
اجلنة..  من  االأعلى  الفردو�ش 
وداعا يا دكتور/ عزت اأبو عوف«. 
الفنانة اال�شتعرا�شية دينا  ون�رشت 

�شورة للفنان الراحل، عرب ح�شابها 
»ان�شتجرام«،  بتطبيق  الر�شمي 
واإنا  هلل  »اإنا  قائلة:  عليها  وعلقت 
الراقي  الفنان  راجعون،  اإليه 
اأبوعوف  عزت  الدكتور  املحرتم 
الدعاء،  ن�شاألكم  اهلل،  ذمة  يف 
الوا�شعة«.  برحمته  يرحمه  يارب 
للفنان  �شورة  اإدوارد  الفنان  ون�رش 
»اأكيد  قائاًل:  عليها  وعلق  الراحل، 

هنن�شي  وال  هنن�شاك  ما  عمرنا 
اإبداعك، واأكيد اأنت يف حته اأح�شن 

دلوقتي، اهلل يرحمك.
�شلبي  بو�شي  االإعالمية  ون�رشت 
�شورة للفنان الراحل، عرب ح�شابها 
»ان�شتجرام«،  بتطبيق  الر�شمي 
هلل،  »البقاء  قائلة:  عليها  وعلقت 
رحل الفنان الطيب عزت اأبوعوف، 

اجلنازة ال�شيدة نفي�شة«.

اأغنية عراقية لــــ »اأ�شيل هميم« حت�شد 
36 مليون م�شاهدة  

ح�شدت اأغنية »�رش احلياة« للمطربة العراقية 
اأ�شيل هميم عددا قيا�شيا من امل�شاهدات بلغ 
وحتظى  اأ�شبوعني.  خالل  م�شاهدة  مليون   36
االأغنية العراقية ب�شهرة كبرية يف العامل العربي 

لنكهتها واأحلانها املميزة.

واأ�شيل هميم )مواليد 1984( هي ابنة امللحن 
وهي  الغناء  احرتفت  هميم،  كرمي  العراقي 
ع�رشات  وقدمت  والع�رشين.  الثانية  عمر  يف 
يف  �شاركت  كما  واجلماعية،  الفردية  االأعمال 

غناء جمموعة من مقدمات امل�شل�شالت.

»زي ال�شم�س« لدينا ال�شربيني لن 
يتوا�شل يف رم�شان املقبل    

ال�شم�ش«  »زي  م�شل�شل  متابعو  ينتظر 
دينا  وبطولة  اأبوذكري،  كاملة  للمخرجة 
املقبل،  رم�شان  الثاين  جزءه  ال�رشبيني، 
يف  ُعر�ش  الذي  االأول  اجلزء  جناح  بعد 

رم�شان املا�شي.
قال  امل�شل�شل،  داخل  من  م�شدراً  ولكن 
يف  يُفكر  ال  م�شي�ش  حممد  املنتج  اإن 
اأي عقوٍد جديدة مع  ثاٍن، ومل يربم  جزٍء 
معاجلة  اأو  �شيناريو  يوجد  وال  االأبطال، 
بطولة  يف  و�شارك  جديٍد.  جلزٍء  درامية 
واأحمد  عبدالغفور،  ريهام  ال�شم�ش«  »زي 
ال�شعيد،  وعمر  بدر،  و�شو�شن  ال�شعدين، 

وهو من تاأليف.

الت�شوير  ملواقع  بوند” يعود  “جيم�س 
ا�شتعدادا للظهور الأخري يف 2020

الربيطاين  املمثل  عاد 
“دانيال كريج” اإىل ت�شوير 
 ،″25  Bond“ فيلمه 
من  االأخري  اجلزء  وهو 
“جيم�ش  اأفالم  �شل�شلة 
بعد  ال�شهرية،  بوند” 
�شفائه من اإ�شابة بكاحله 

يف اأثناء الت�شوير.
ملوقع  تقرير  ون�رش 
عددا  ميل”،  “ديلي 
للنجم،  ال�شور  من 
�شل�شلة  حققت  الذي 
يف  اإيرادات  اأكرب  اأفالمه 
يف  وهو  ال�شينما،  عامل 

بالعا�شمة  و�شتمن�شرت 
لندن،  الربيطانية 
حالة  يف  وكان  اليوم، 
كامل  ويف  جيدة،  �شحية 
ي�شتعد  كان  فيما  اأناقته، 

ال�شتئناف الت�شوير.
الذي  “كريج”  و�شوهد 
ت�شوير  اأثناء  اأ�شيب 
جامايكا  يف   ”25 “بوند 
وهو  املا�شي،  مبايو 
يتبادل احلديث مع اأفراد 
الفر�شان،  �شالح  من 
الكبريين  الف�شيلني  اأحد 
الربيطاين،  اجلي�ش  يف 
اأحد  يف  وامل�شاركني 
الذي  العمل،  م�شاهد 

اإ�شابة  بعد  توقف 
الكاحل، مما  “كريج” يف 
ا�شطره اإىل اخل�شوع اإىل 
اأعقبتها  جراحية  عملية 

فرتة تاأهيل.
الفيلم  اأحداث  وتدور 
الهادئة  احلياة  حول 
يف  “بوند”  يعي�شها  التي 
ترك  اأن  بعد  جامايكا، 
اأن  قبل  الفعلية،  اخلدمة 
امل�شاعدة  منه  تُطلب 
عامل  الإنقاذ  مهمة  يف 
املقرر  ومن  خمتطف، 
الفيلم يف دور  اأن يعر�ش 
اأبريل  خالل  ال�شينما 

.2020

موعد  عن  حايك  �شلمى  املك�شيكية  املمّثلة  ك�شفت 
 The Hummingbird« اجلديد  فيلمها  طرح 
ان�شتغرام  على  ح�شابها  عرب  Project«ون�رشت 
على  تعليقها  يف  واأّكدت  للفيلم،  الدعائي  الربومو. 
مار�ش   15 يف  طرحه  املقّرر  من  الفيلم  اأّن  الفيديو 
وانهالت  اجلميع.  اإعجاب  ينال  اأن  ُمتمِنّية  اجلاري، 
ومتابعيها،  جمهورها  من  الفيديو  على  التعليقات 
ُموؤّكدين على انتظارهم ورغبتهم يف م�شاهدة الفيلم.

بو�شول  حايك  �شلمى  احتفلت  االآخر،  اجلانب  على 
عدد متابعيها اإىل 9 ماليني عرب ح�شابها على موقع 
ان�شتقرام، حيث وّجهت ال�شكر ملتابعيها يف كل اأنحاء 

العامل.

الفنانة �شلمى حايك ُتعِلن عن موعد طرح فيلمها اجلديد

عن عمر ناهز 71 عاما
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الأعمال لرجال  فارهة  �سيارة  تطلق  "كاديالك" 

�أعلنت �رشكة كاديالك عن نيتها �إطالق 
�إىل  �ضتن�ضم  �لتي  �جلديدة،   "CT5"
�ملخ�ض�ضة  �ل�ضيد�ن  �ضيار�تها  قائمة 

لفئة رجال �لأعمال.
�ل�ضيارة،  هذه  �ضيميز  ما  �أبرز  ومن 
مرت،   4.7 بطول  �لكبري  هيكلها 
بفتحات  �ملزودة  �لأمامية  وو�جهاتها 
 "LED" وم�ضابيح  كبرية،  هو�ئية 

�لو�جهة  جانبي  على  عمودي  ب�ضكل 
بت�ضميم ملفت لالأنظار.

و�ضتاأتي هذه �ل�ضيارة باأحدث �لتقنيات 
 "Bose" و�أنظمة �ملولتيميديا، كنظام
د�خل  و�ملو�ضيقى  �لأ�ضو�ت  لتوزيع 
للتعامل  خا�ص  ونظام  �لقيادة،  قمرة 
�لعاملة  �لذكية  �لأجهزة  جميع  مع 
 ،"IOS"و "�أندرويد"  بنظامي 

مر�قبة  �أنظمة  �إىل  بالإ�ضافة 
�ل�ضيارة،  حميط  لكامل  بالكامري�ت 
و�أنظمة للفرملة �لآلية ملنع �حلو�دث، 
نف�ضها  بركن  للمركبة  ي�ضمح  ونظام 
ومن  �ل�ضائق.  على  �لعتماد  دون  �آليا 
�ملفرت�ص �أن تاأتي "CT5" بنوعني من 
�أ�ضطو�نات،   4 بـ  توربيني  �ملحركات، 
و�ضعة لرتين، وحمرك بـ 6 �أ�ضطو�نات، 

علبة  مع  يعمالن  لرت�ت،   3.0 و�ضعة 
�رشعة �أوتوماتيكية بـ 10 مر�حل.

دفع  بنظام  �ملركبة  هذه  �ضتزود  كما 
و�أنظمة  رباعي،  دفع  ونظام  خلفي، 
يف  يدخل  وفر�مل  خا�ضة،  تعليق 
�لكربون،  و�ألياف  �ل�ضري�ميك  تركيبها 
�ل�رشعات  �لفرملة على  لزيادة فعالية 

�لعالية.

فولك�س واجن جولف 2020 
اجلديدة كليًا تظهر اأثناء اختبارها

فاغن" تعدل  "فولك�س 
"Golf" ال�سهرية

�مل�ضورون  متكن   – نت  �ملربع 
�لتقاط  من  موؤخر�ً  �لتج�ض�ضيون 
�لثامن  للجيل  حديثتني  �ضورتني 
جولف   2020 و�جن  فولك�ص  من 
دون  و�ملانيا  �فريقيا  جنوب  يف 
�أي متويهات، رغم �أن هذه �لنماذج 
حول  كمة  �أغطية حمحُ كانت حتمل 
�مل�ضابيح  مثل  حمدد  �أجز�ء 
نرى  ولكننا  و�خللفية،  �لأمامية 
�ليوم �أول �ضور جت�ض�ضية �حرت�فية 
يف  �ختبارها  �أثناء   2020 ملوديل 
فولك�ص  تظهر  �ل�ضمالية.  �أوروبا 
هيئتها  يف   2020 فولف  فافن 
�لإنتاجية بال�ضور مغطاة بتمويهات 
�أملانية،  �أرقام  لوحات  مع  كاملة 
 LED فيظهر منها فقط م�ضابيح
�لزجاج  جزئي،  ب�ضكل  �لتوقيعية 
�لأمامية،  و�لنو�فذ  �لأمامي 
من  �لكثري  ن�ضهد  لن  �أننا  ويبدو 
تبدو  �لأبعاد  �أن  رغم  �لتغيري�ت، 
�لهيكل  يبدو  حيث  قلياًل،  خمتلفة 
قلياًل من �ملوديل  و�أعر�ص  �أطول 
�حلايل، مع زيادة طول و�نخفا�ص 
�ملقدمة ملظهر �أكرث ريا�ضية، يف 
حني مَنّت قاعدة �لعجالت لزيادة 

م�ضاحة �لركاب باخللف.
�ملق�ضورة  �ضت�ضبح  لذلك،  نتيجة 
على  ح�ضولها  بجانب  �أكرث  رحبة 
مزيد من تقنيات �لت�ضال و�لأمان 
حيث  �لذ�تية،  ن�ضف  �لقيادة  مثل 
بالد�خلية  �لتحديثات  �ضرتتكز 

لرنى حت�ضينات يف جودة �خلامات 
وم�ضتوى �لر�حة. مع تطور ت�ضميم 
فاغن  فولك�ص  �ضتتجه  �خلارجية، 
غولف 2020 للح�ضول على ن�ضخة 
 MQB با�ضم  من�ضتها  من  �أخف 
من  مزيد  ��ضتخد�م  عرب   Evo
مما  هيكلها،  يف  �خلفيفة  �ملو�د 
كما  كغم   45 بقدر  �لوزن  يقلل 
ر�ضاقة  لزيادة  وذلك  متوقع،  هو 
�لتحكم و�لتوجيه وكفاءة ��ضتهالك 
�جلديد  �جليل  �ضياأتي  �لوقود. 
خيار�ت  عدة  مع  جولف  من 
ن�ضخة  يت�ضمن  ما  للمحركات، 
GTE هجينة قابلة لل�ضحن ومدى 
�أكرب من �ل�ضابق، بجانب جمموعة 
 GTR من حمركات �لتريبو ون�ضخ

وR عالية �لأد�ء.
كانت  �إن  �لو��ضح  غري  ومن  هذ� 
ب�ضنع  �ضت�ضتمر  و�جن  فولك�ص 
بثالثة  هات�ضباك  غولف  ن�ضخة 
على  �لإقبال  لقلة  نظر�ً  �أبو�ب 
�لأخرية،  بالأعو�م  �لن�ضخة  هذه 
�ضنعرف  �أننا  �ملوؤكد  من  ولكن 
مزيد من �ملعلومات عند تد�ضني 
�لثالث  باجليل  كلياً  �جليل �جلديد 
على  �ضيتم  ما  �جلاري،  �لعام  من 
�لأغلب خالل معر�ص فر�نكفورت 
حيث  �ضبتمرب،  ب�ضهر  لل�ضيار�ت 
بالفعل  �لأملانية  �ل�ضانعة  �أعلنت 
يونيو  يف  �لإنتاج  �ضتبد�أ  �أنها 

�لقادم.

فاغن  فولك�ص  �رشكة  تخترب 
�ضيار�ت  من  �لثامن  �جليل 
"Golf" �لتي تعد و�حدة من 
�أكرث �ل�ضيار�ت �ل�ضغرية مبيعا 
�ل�ضور  وتظهر  �لعامل.  يف 
�أن  �ل�ضيار�ت  لهذه  �مل�رشبة 
جاءت  �جلديدة   "Golf"
خمتلفة،  �أمامية  بو�جهة 
مزودة بفتحات هو�ئية كبرية، 
مميزة،   "LED" وم�ضابيح 
وعجالت ريا�ضية كبرية رقيقة 
�حلو�ف، بالإ�ضافة �إىل �ضقف 
بانور�مي مينح �لركاب �ضعور� 
�ل�ضيارة  ويعطي  بالر�حة 
�أما  �لأناقة  من  مميز�  طابعا 
هذه  فح�ضلت  �لد�خل،  من 
جلدية  مقاعد  على  �ل�ضيارة 
وو�جهة  ريا�ضي،  ومقود 
�أنظمة  باأحدث  مزودة  قيادة 

و�ضا�ضتني،  �ملولتيميديا، 
و�أخرى  �ملنت�ضف  يف  و�حدة 
قبالة �ل�ضائق مبا�رشة كما بنيت 
من�ضات  على  �ل�ضيارة  هذه 
"MQB Evo"، وزودت بعدة 
�ملحركات: حمرك  من  �أنو�ع 
و�ضعة  �أ�ضطو�نات،   4 بـ  بنزين 
1.5 لرت، وحمرك توربيني بـ 3 
و�حد،  لرت  و�ضعة  �أ�ضطو�نات، 
وحمرك ريا�ضي ب�ضعة لرتين، 
تعمل جميعها مع علب �رشعة 

�أوتوماتيكية بـ 7 مر�حل.
ترفع  �أن  �ملفرت�ص  ومن 
"فولك�ص فاغن" �ل�ضتار ر�ضميا 
عن هذه �ل�ضيارة خالل عر�ص 
�أكتوبر  يف  �ضتجريه،  ر�ضمي 
�ملقبل، لتطرحها يف �لأ�ضو�ق 
و31   24 بني  ما  يرت�وح  ب�ضعر 

�ألف دولر.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

رو�سيا تطلق جيال مميزا من احلافالت

ميكنها  ل  �ل�ضينية  �ل�رشكات 
بب�ضاطة �أن تكبح نف�ضها عن �إغر�ء 
�لغرب،  �ضيار�ت  ت�ضاميم  تقليد 
�ل�رشكات  �إحدى  هي  زوتيي 
�ملعروفة بتقليدها بور�ص ماكان، 
تتبع  �لتي  هانتينج  و�لآن، عالمة 
�ملجموعة �لتجارية نف�ضها، تريد 
�إحدى  يف  مماثل  ب�ضيء  �لقيام 
حتديد�ً،  �لقادمة،  منتجاتها 

جاكو�ر F-Pace �ل�ضني.
بر�ء�ت  �ضور  تظهر  حيث 
على  ظهرت  �لتي  �لخرت�ع 
�ل�رشكة  باأن  �ل�ضينية  �ملو�قع 
و�جهتها  مقلدة  �ضيارة  �ضتطلق 

وخلفيتها   F-Pace �لأمامية 
يف  وبور�ص،  جاكو�ر  بني  جتمع 
بني   Hanteng كتابة  تقع  حني 

�مل�ضابيح �خللفية �لنحيلة.
من �ملبكر �خلو�ص يف �لتفا�ضيل، 
�ل�ضينية  �لإعالم  و�ضائل  لكن 
 X6 �ضت�ضمى  �ل�ضيارة  باأن  تتوقع 
وتقع بني X5 وX7 وهي موديالت 
م�رشوق ت�ضميمها من هيوند�ي، 
�أن يتم تد�ضينها يف معر�ص  على 
و�لذي   2018 لل�ضيار�ت  �ضينجدو 

�ضينطلق يف 7 �ضبتمرب.

�لرو�ضي  غوركي  م�ضنع  �أعلن 
عن  "غاز"  �ل�ضيار�ت  ل�ضناعة 
مميز  جديد  جيل  �إنتاج  بدء 
�ل�ضغرية  �لنقل  حافالت  من 
�ضادر  بيان  و�أكد  و�ملتو�ضطة 
"غاز"  م�ضنع  �أن  �ملعمل  عن 
نوفغورود  نيجني  مدينة  يف 
�لإنتاج  خط  �ضّغل  �لرو�ضية، 
مركبات  بت�ضنيع  �خلا�ص 
 "4.6  Gazelle Next"
ت�ضبح  �أن  �ملتوقع  �ملعدلة، 
و�حدة من �أكرث �ل�ضيار�ت مبيعا 

على �أر��ضي �لحتاد �لرو�ضي.
 "Next" حافالت  وح�ضلت 
هيكل  على  للركاب  �جلديدة 
من  م   1.14 مبقد�ر  �أطول 
 "Gazelle" حافالت  هياكل 
 19 لـ  تت�ضع  وقمرة  �حلالية، 
وقو�عد  تعليق  و�أنظمة  ر�كبا، 
نقل  تخولها  متينة،  عجالت 
�إىل  وزنها  ي�ضل  حمولت 

طّنني.
ومن �ملفرت�ص �أن يطرح "غاز" 
�لن�ضف  يف  �حلافالت  هذه 

 3 بـ  �جلاري  �لعام  من  �لثاين 
تعمل  �ملحركات،  من  �أنو�ع 

بالبنزين و�لديزل و�لغاز.
من  خا�ضة  ن�ضخ  �ضتظهر  كما 

لنقل  هذه �ملركبات خم�ض�ضة 
ت�ضل  حمولة  بقدرة  �لب�ضائع، 
�إىل 4.6 طن، مزودة ب�ضندوق 
خلفي خال من �لنو�فذ، و�ضف 

و�حد من �ملقاعد يف �ملقدمة 
�آخرين،  ور�كبني  لل�ضائق  يت�ضع 
خلفي  ب�ضندوق  مزودة  ون�ضخ 

مفتوح.   
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2019 du ministre de l’Energie, 
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ن�شر منطوق حكم بتعيني مقدم

ق�شم  البليدة  حمكمة  عن  ال�شادر  احلكم 
�شوؤون اال�شرة بتاريخ2015/09/28 فهر�س 

رقم:15/03623 لهذه االأ�شباب
اخلربة  تقرير  على  املو�شوع:امل�شادقة  يف   
اأ�شامة  فارح  الدكتور  طرف  من  املنجزة 
بتاريخ  املحكمة  �شبط  بامانة  املودعة  و 
و   15/278 رقم  حتت   2015/06/28
املدعي  على  باحلجر  احلكم  بالنتيجة 
يف  املولود  طارق  مروان  بومدين  عليه 
و  حممود  ابن  بالبليدة   1980/05/30
بومدين  اخته   تعيني  و  خديجة  بودرقة 
عليه  مقدما  الزهراء  فاطمة  مروان 
لرعايته و اإدارة �شوؤونه املالية و االإدارية 

بدال عنه.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة

دائرة احلجرية
بلدية العالية

الرقم:...001..../2019 
و�شل ت�شجيل الت�شريح بتا�شي�س جمعية حملية 

مبقت�شى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18�شفر 1433 
هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير  ل:12  املوافق 
بتا�شي�س  ت�شريح  و�شل  ت�شليم   2019/05/12 اليوم 

اجلمعية املحلية ذات الطابع املحلي امل�شماة:
اجلمعية:جمعية حماية البيئة و احلياة الطبيعية

كائن مقرها:حي اأوالد خليف
رئي�س اجلمعية ال�شيد:احلافظ حمزي

تاريخ و مكان امليالد:1970/09/13 العالية 
العنوان:حي اأوالد خليف بلدية العالية

مالحظة:التا�شي�س القانوين للجمعية يتم بعد القيام 
يف  اجلمعية  نفقة  على  اال�شهار  ب�شكليات  االجباري 
وطني  توزيع  ذات  واحدة  اإعالمية  يومية  جريدة 

وفقا الحكام 18 الفقرة 02 من القانون ال�شالف ذكره
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»macOS« آبل تطلق ن�سخة معدلة من نظام�
�أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�سخة »بيتا« 
 »10 macOS« ملعدلة عن نظام�
�أ�سبحت  للحو��سب  �ملخ�س�ص 
�مل�ستخدمني  جلميع  متاحة 
جميع  �أن  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
 »Mac« حو��سب  م�ستخدمي 

نظام  حتميل  باإمكانهم  �أ�سبح 
�لذي  �ملعدل  �جلديد  �لت�سغيل 
 »10.14  macOS« ��سم  يحمل 

مقابل 99 دوالر�.
ولتحميل هذ� �لنظام يجب على 
�مل�ستخدم �أوال �لتوجه �إىل موقع 

�لر�سمي   »10.14  MacOS«
ت�سجيل  ثم  ومن  �الإنرتنت،  على 
 Apple« ح�ساب  عرب  دخوله 
ID«، و�تباع �الإر�ساد�ت �لالزمة 
على  �لربنامج  تثبيت  وبعدها 
حا�سبه �ل�سخ�سي وي�سري �خلرب�ء 

�لن�سخة �جلديدة  �أن  �إىل  �آبل  يف 
�لعديد  تفادت   »macOS« من 
من �لثغر�ت �لربجمية �ملوجودة 
�ل�سابقة،  �لت�سغيل  �أنظمة  يف 
بيانات  حماية  من  وز�دت 

�مل�ستخدم.

�أبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول بر�ءة �خرت�ع �آي فون
قررت �أبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنو�ت حول �تهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف �آي فون، 
بح�سب ما �أفادت م�سادر �الأربعاء.

وقرر �لعمالقان �لعامليان للهو�تف �لذكية طي �سفحة �خلالف بعد 
�ن حكمت قا�سية يف مايو )�أيار( �ملا�سي على �سام�سونغ بدفع �أكرث 
من 530 مليون دوالر لن�سخها تفا�سيل من �آي فون من بينها حو�فه 

�مل�ستديرة و�لتي حتميها بر�ء�ت �خرت�ع، وكتبت �لقا�سية �لفدر�لية 
لو�سي كوه �أنه »مت �إبالغ �ملحكمة من قبل �جلانبني باأنه متت ت�سوية 

�لق�سية ... وبالتايل فان كل �الإجر�ء�ت �جلارية يف هذ� �مللف �نتهت«، 
مو�سحة �أن �ملجموعتني تعدالن عن �لتقدم ب�سكاوى جديدة يف هذ� 

�ل�سدد.
و�أ�سدرت �أبل ت�رشيحاً يف ماي �ملا�سي قالت فيه »يف هذ� �مللف 
هناك ما هو �أهم من �ملال ... من �ملهم �أن نو��سل حماية �لعمل 

�ل�ساق و�البتكار« لدى �أبل، يف �ملقابل، رف�ست �سام�سونغ �لتعليق على 
�التفاق.

يف 2011 ك�سبت �أبل ق�سية �أوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دوالر لكن �ملجموعة �لكورية �جلنوبية ��ستاأنفت �حلكم.
وو�سل �خلالف �أمام �ملحكمة �لعليا يف �لواليات �ملتحدة �لتي 

�ألغت �لغر�مة يف 2016 و�أعادت �مللف �أمام �ملحاكم �لعادية وخالل 
�ملحاكمة �لتي جرت يف ماي طلب من هيئة �ملحلفني �أن تقرر ما 

كانت عنا�رش �لت�سميم �لتي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة �الأرباح 
�لتي جنتها من ت�سميم �لهاتف �لذكي مو�سع �خلالف �أو ق�سم فقط 

من �ملبلغ. وكانت �لق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث بر�ء�ت �خرت�ع الأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً �ل�سكل �مل�ستطيل مع �حلو�ف �مل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على �ل�سا�سة.

  Redmi S2 ساومي تطلق هاتف�

�أن  �ل�سينية  �ساومي  �رشكة  ك�سفت 
هاتفها �جلديد Redmi S2 �سيكون 
تقنيات  على  يحتوي  �لذي  �جلهاز 
اللتقاط  خا�سة  ��سطناعي  ذكاء 
وباأ�سعار  لل�رش�ء  متاًحا  �سيلفي  �سور 

مناف�سة كما هو �حلال د�ئٍما.
ياأتي �لهاتف مع �سا�سة بقيا�ص 5.99 
ياأتي مبعالج  كما   ،19:8 باأبعاد  بو�سة 
من  خيارين  مع   625 �سنابدر�غون 
�لد�خلية،  �لتخزين  وم�ساحة  �لذ�كرة 
حيث �أن �لن�سخة �الأوىل تاأتي مع ذ�كرة 
ر�م 3 جيجا بايت وم�ساحة تخزين 32 
جيجا بايت وهو تاأتي ب�سعر 549 ريال 
�سعودي، فيما حتتوي �لن�سخة �لثانية 

على ذ�كرة ر�م 4 جيجابايت وم�ساحة 
ب�سعر  وتاأتي  جيجابايت   64 تخزين 

679 ريال �سعودي.
�أمامية  كامري�  معه  �لهاتف  ويجلب 
بدقة 16 ميغا بك�سل مدعومة بتقنية 
�ل�سور،  لرفع دقة   bixel binning
�لذكاء  تقنيات  مع  �حلال  هو  كما 
�لتقاط  �سور  لتح�سني  �ال�سطناعي 
على  �لهاتف  يحتوي  كما  �ل�سيلفي. 
كامري� خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغا 
بك�سل و5 ميغا بك�سل يُذكر، �أن �جلهاز 
�سيكون متاًحا لل�رش�ء وب�سكل ح�رشي 

.Jollychic عرب متجر جويل �سيك

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  �آب  وو�ت�ص  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  �لر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه �مليزة �لتي �ستحمل 
د�خل  �الأوىل  للمرة  �ل�رشية«  »�ملحادثات  ��سم 
تطبيق تويرت الأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كر�ن�ص« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  �الأمر، ومل  �لتعليق على  رف�ص  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  �مليزة  �إطالق  موعد 
عن  تختلف  �مل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�ص �آب و�آي ما�سيج الأبل، بل يختار �مل�ستخدم 
�لكيفية  بنف�ص  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�ص  حمادثات  بها  تعمل  �لتي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  �فتح   -1 كالتايل:  وهي 
�أندرويد. 2- �فتح حمادثة بينك وبني �الآخر �لتي 

تريد �إجر�ء درد�سة �رش�ً.
3- �نقر على �أيقونة �ملعلومات يف �لز�وية �لعليا 

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�سالة ن�سية �رش�ً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�سة �مل�سفرة.

 لينكد�إن تطلق فيديو 
�ملحتوى �لإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�سوت  �لب�رش  ��ستعمال  للم�ستخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�س�ص  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحتوى  فيديو  وهما  �لب�رشية  �لناحية 

�الإعالين و�سفحات �ل�رشكات.
ويتيح �لفيديو �جلديد للمحتوى �الإعالين 
�لقر�ر  �سناع  مع  �لتو��سل  للم�ستخدمني 
�لتي  �مل�سرية  طيلة  �الأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن �مل�سّوقون من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�سويقية 

لفيديو �ملحتوى �الإعالين وذلك عرب:
• زيادة �لوعي حول �لعالمة �لتجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رو�ية ق�س�ص  خالل 

�سمن �سياق لينكد�إن.
عرب  �ملوقع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

�حلو��سيب و�لهو�تف �ملتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  �أو  �لعمل«  �إىل  »�لدعوة 

Gen Forms �ملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
�ل�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
و�ملحادثات  �الرتباط  وتعزيز  �ملو�هب 
مع �ملهنيني عرب �سفحتها �خلا�سة على 

�ل�سبكة.
ي�سار �إىل �أن فيديو �سفحة �ل�رشكة كفيل 
مر�ت   5 �الأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

�أبل ت�ستبدل هو�تف �آي فون �إك�س �ملعطوبة
�أر�سلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر �لبيع بالتجزئة ومقدمي �خلدمات �ملعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يو�جه �لعمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�ص �آي دي« يف �آي فون �إك�ص، حيث يجب عليهم �الختبار �أوالً ملعرفة 

�إمكانية حلها عرب �لكامري� �خللفية، ويف حال عدمه يجب ��ستبد�ل �لهاتف باآخر 
جديد. ويبدو �أن �إ�سالح �لكامري� �خللفية حلل م�ساكل »في�ص �آي دي« �أمر غري 

متوقع، �إال �أن �لعديد من �مل�ستخدمني الحظو� �أنه عند ف�سل �لكامري� �خللفية، 
تف�سل تقنية »في�ص �آي دي« �أي�ساً يف �لعمل ب�سكل �سحيح.

نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�ص غو �جلديدة على �أبرز م�ساكل نظار�ت �لو�قع �الفرت��سي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف 

ذكي للغو�ص يف �لعو�مل �الفرت��سية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�ستخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�سة بات�سال �سبكة WLAN �لال�سلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�سرية، باالإ�سافة �إىل ربط �جلهاز بح�ساب �أوكولو�ص ب�سبكة في�ص بوك، وبعد ذلك ت�سل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�سور و�ملحتويات �الأخرى �إىل نظارة �لو�قع �الفرت��سي.

وميكن للم�ستخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��ستعمال نظارة �أوكولو�ص غو من خالل ��ستعمال حلقة مطاطية، حتى ال 
ت�سطدم عد�سات �لنظارة مع عد�سات نظارة �لو�قع �الفرت��سي.

في�س بوك توقف 
م�سروع طائر�ت م�سّية 

لتوفي �لإنرتنت

�أوقفت في�ص بوك �لربنامج �لذي �أطلقته �سنة 2014 بهدف 
�إىل  �لنفاذ  تتيح  �مل�سرّية  �لطائر�ت  من  �أ�سطول  ت�سنيع 
و�أكدت  �لتقنية  هذه  من  �ملحرومة  �ملناطق  يف  �الإنرتنت 
عن  �ل�ساأن  هذ�  يف  �أ�سدرته  �لذي  �لبيان  يف  �ملجموعة 
نيتها مو��سلة تطوير �الأجهزة �لطائرة لتوفري �الإنرتنت يف 
�ملناطق �لنائية، لكن مع تركيز جهودها مع �رشكائها على 

�الإنتاج �ل�سناعي.

وتعتزم في�ص بوك �إغالق مكاتبها يف بريدجووتر يف جنوب 
لطائر�ت  »�أكويال«  م�رشوع  يطّور  كان  �إجنلرت� حيث  غرب 
بوك  في�ص  وتتعاون  �ل�سم�سية  بالطاقة  تعمل  طّيار  بال 
�إيربا�ص على تطوير طائر�ت �سم�سية بدون  مع  خ�سو�ساً 
طّيار ��سمها »هاب�ص«وتعمل غوغل من جهتها على م�رشوع 
»لون« �لذي يوّفر �لنفاذ �إىل �الإنرتنت يف �ملناطق �ملعزولة 

من خالل مناطيد هيليوم حتلّق يف �ل�سرت�تو�سفري.



م.�س

و قد انطلقت يف �ساعة مبكرة من اليوم عملية 
ترحيل 80 عائلة تقيم بحي الوئام )الكونكورد( 
ببلدية بئر مراد راي�س نحو �سكنات جديدة باحلي 
)املقاطعة  فايت  باأوالد  م�سكن    2400 اجلديد 
االإدارية ال�رشاقة( و ذلك تنفيذا لرزنامة الرتحيل 
التي تدخل يف اإطار العملية ال25 التي با�رشتها 
البنايات  على  للق�ساء  اجلزائر  والية  م�سالح 
وذلك  للعا�سمة  امل�رشق  الوجه  واإعادة  اله�سة 
بالتزامن و اإحياء الذكرى 57 املزدوجة لعيدي 
الوايل  اأكد  وباملنا�سبة  وال�سباب.  اال�ستقالل 
راي�س  مراد  لبئر  االإدارية  للمقاطعة  املنتدب 
ال�سيد كيا�س بن عمر على هام�س اإ�رشافه على 
العائالت  اأن  االأول  �سطرها  الرتحيل يف  عملية 
امٌلرحلة نحو �سكنات جديدة ببلدية اأوالد فايت  
كانت تعي�س منذ �سنوات طويلة )منذ 1980( يف 
هذا احلي الق�سديري الذي يحوي �سكنات ه�سة 
متفرقة داخل حميط العمارات بحي الوئام وهو 

ما �سوه وجه احلي. 
�سيتم  اأنه  الوالئي  امل�سوؤول  نف�س  واأ�سار 
ترحيل  عملية  من  الثاين  ال�سطر  تخ�سي�س 
 25 العملية  اإطار  نف�س  يف  االإ�سكان  واإعادة 
اأواخر �سهر يوليو اجلاري لفائدة 90 عائلة من 
ببئر  الكونكورد«   « الوئام  بحي  االأقبية  �سكان 

ثالث  �سطر  تخ�سي�س  جانب  اإىل  راي�س  مرد 
من  عائلة   85 ترحيل  لي�سمل  العملية  نف�س  من 
قاطني احلي الفو�سوي املتواجد مبحاذاة مقربة 
حيدرة.  بلدية  من  عائالت   5 وكذا  يحي  �سيدي 
عملية  اأن  راي�س  مراد  لبئر  املنتدب  الوايل  واأفاد 
واالحتفال  تتزامن  التي  اليوم  االإ�سكان  اإعادة 
�سمحت  وال�سباب  اال�ستقالل  لعيدي   57 بالذكرى 
با�سرتجاع وعاء عقاري �سيخ�س�س الإجناز م�ساريع 
تخ�س ترفيه وت�سلية االأطفال وال�سباب حيث �سيتم 

تهيئتها وجتهيزها .
اأن وايل والية اجلزائر عبد اخلالق �سيودة   ويذكر 
لقطاع  خم�س�سة  عمل  جل�سة  خالل  اأعطى  قد 

ال�سكن بالوالية, تعليمات للوالة املنتدبني و املدراء 
االإ�رشاع يف �سبط قوائم  املعنيني تق�سي بوجوب 
املر�سحني لال�ستفادة من ال�سكن مع �سبط قوائم 

قاطني ال�سكنات اله�سة باإقليم اجلزائر العا�سمة.

حي » الوئام« بئر مراد راي�س 

�إعادة �إ�سكان 80 عائلة مقيمة 
ب�سكنات ه�سة 

وفاة �أول جندي 
رفع علم م�سر على 

خط بارليف

تويف حممد حممد عبد ال�سالم العبا�سي, 
و�سهرته »حممد اأفندي العبا�سي« اأم�س 
وهو  �سنة,   72 يناهز  عمر  عن  االثنني 
بطل من اأبطال حرب اأكتوبر, واأول من 
رفع العلم امل�رشي فوق خط بارليف يف 
حرب 1973 وولد العبا�سي يوم 21 فرباير 
مبحافظة  القرين  مدينة  يف   1947 عام 
وبنتان  ولدان  اأبناء,   4 ولديه  ال�رشقية, 

و21 حفيدا.
وعندما  احلرب,  اأثناء  بالتجنيد  التحق 
قناة  وعبور  ال�سفر  �ساعة  جاءت 
املتقدمني  �سفوف  يف  كان  ال�سوي�س, 
الذي  بارليف  نحو د�سمة ح�سينة بخط 

اأقامه »االإ�رشائيليون«.
على  بالق�ساء  امل�رشيون  اجلنود  وقام 
فرحته  ومن  العدو  جنود  من  عدد 
قائال:  الكتيبة  قائد  نادى  ال�سديدة 
ناجي«,  يا  مربوك  ياناجي,  »مربوك 
اجلي�س,  يف  مقدما  هذا  رتبة  وكانت 
فرد عليه: »مربوك ياعبا�سي وارفع علم 
حممد  اجلندي  فقام  بطل«,  يا  م�رش 
االإ�رشائيلي ورفع  العلم  باإنزال  العبا�سي 
م�رشية  نقطة  اأول  فوق  امل�رشي  العلم 

مت حتريرها بعد عبور القناة.
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�سهادة التعليم املتو�سط

ن�سبة �لنجاح بلغت 
55,47 باملائة 

بلغت ن�سبة النجاح يف امتحان �سهادة التعليم 
من  باملائة   55,47 ال�سنة  لهذه  املتو�سط 
عنه  ك�سف  ما  ح�سب  املرت�سحني,  جمموع 
عبد  الوطنية,  الرتبية  وزير  االثنني  اأم�س 

احلكيم بلعابد.
واأ�ساف بلعابد يف ندوة �سحفية مبقر الوزارة 
من  باملائة   66,73 بلغت  القبول  ن�سبة  اأن 
جمموع التالميذ املتمدر�سني للتذكري, فقد 
املتو�سط  التعليم  �سهادة  امتحانات  خا�س 
يونيو   11 اىل   9 من  والتي جرت  العام  لهذا 
اجلاري, 631.395 مرت�سح من بينهم 52.27 
االمتحان  هذا  اجتاز  كما  اإناث  باملائة 
على  توزيعهم  ومت  مر�سح  حمبو�س   4332
وزارة  قبل  من  معتمدة  عقابية  موؤ�س�سة   43

الرتبية الوطنية كمراكز لالمتحانات.
مبا�رشة  ثانوي  االأوىل  ال�سنة  اإىل  وينتقل 
ي�ساوي  معدل  على  احلا�سلون  املرت�سحون 
التعليم  اأو يفوق 10 /20 يف امتحان �سهادة 
املتو�سط, كما يعترب ناجحا من حت�سل على 
معدل 10/20 يف هذا االمتحان مع احت�ساب 

املعدل ال�سنوي للمراقبة امل�ستمرة.

تون�س

�لقب�ض على �لإرهابي 
ماجد �مل�سعودي

القب�س  من  التون�سية  االأمن  قوات  متكنت 
ال�سويقة   باب  مبنطقة  ارهابية  خلية  على 
امل�سعودي  ماجد  االإرهابي  مقدمتهم  يف 
الذي كنت يتنقل بني تون�س وليبيا و متدرب 
تقنيات  و  االأ�سلحة  من  ا�ستعمال عدد  على 

التفجري.

وفاة وزير �إمار�تي 
�سابق يف منفاه باأملانيا

�سعيد  ال�سابق,  االإماراتي  الوزير  تويف 
االختياري  منفاه  يف  �سلمان,  اهلل  عبد 
جثمانه  ينقل  اأن  املفرت�س  ومن  باأملانيا, 
لدفنه,  متهيدا  االإمارات  اإىل  االأحد  اليوم 
اجلثمان  و�سول  بتفا�سيل  �سنوافيكم 
والعزاء الحقاً باذن اهلل ونعى اأ�سامة �سعيد 
�سلمان جنل الوزير, والده على �سفحته يف 
يف  املنية  وافته  والده  اإن  قائال  »تويرت«, 
اأنه  اإىل  م�سريا  اأملانيا,  م�ست�سفيات  اأحد 
من املنتظر اأن ي�سل جثمانه اإىل االإمارات, 

اليوم االأحد.
االإمارات  �سليمان  اهلل  عبد  �سعيد  غادر 
طالت  التي  االعتقاالت,  حملة  بدء  مع 
والذي  »االإ�سالح«,  حركة  من  �سخ�سيات 

يعد اأحد رموزها, عام 2012.
حيث  عدة  منا�سب  الراحل  الوزير  وتوىل 
يف  االإمارات  لدولة  مقيم  �سفري  اأول  كان 
باري�س وال�سوق االأوروبية يف بروك�سل, كما 
اأهمها  الوزارات  من  عدد  راأ�س  على  كان 
ووزارة  وال�سباب,  والتعليم  الرتبية  وزارة 
االإ�سكان, ووزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 
, كما �سغل من�سب الرئي�س االأعلى جلامعة 
املجل�س  يف  ع�سوا  وكان  االإمارات, 

التنفيذي لليوني�سكو يف دورتني متتاليتني.

املخيمات ال�سيفية

ع�سرة �آلف مقعد لولية ورقلة

بني  30 جوان اإىل 01 جويلية 2019

�إرهاب �لطريق يح�سد
 �أرو�ح 9 �أ�سخا�ض

ووزير  االأول  الوزير  لتعليمات  تنفيذا 
ح�سة  رفع  ر�سميا  تقرر  فقد  الداخلية 
باملخيمات  مقعد  اأالف   10 اىل  الوالية 
ال�سيفية من بينها 05 اآالف مقعد لالأطفال و 
05 اأخرى للجمعيات ال�سبانية , لتمكينهم من 
ق�ساء عطل ال�سيف و�سط ظروف تنظيمية 
املحلية  ال�سلطات  تكفلت  فيما   , حمكمة 

بتوفري النقل لهم .
ك�سف وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي 
ب�سفته امل�سوؤول االأول على الهيئة التنفيذية 
اأنه يف اإطار التنفيذ ال�سارم لتو�سيات كل من 
واجلماعات  الداخلية  ووزير  االأول  الوزير 
رفع  تقرر  فقد  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
ال�سيفية  باملخيمات  الوالية  مقاعد  ح�سة 
اإىل  مقعد   2000 من  ال�ساحلية  بالواليات 
مقعد  اأالف   05 بينها  من  مقعد  اأالف    10
موجهة لفائدة االأطفال , فيما مت تخ�سي�س 

احل�سة املتبقية . من جهة ثانية فقد اأفاد 
والريا�سية  ال�سباب  مدير  �ستحونة  بوبكر 
اأنه يف اإطار برامج القطاع اخلا�سة مبو�سم 
االإ�سطياف فقد مت ت�سطري برنامج ثري  يف 
دورات  تنظيم  خالل  من  الريا�سي  املجال 
االأحياء  بالوالية بني  بلدية   21 ريا�سية عرب 
البيداغوجية  بالو�سائل  التام  التكفل  مع 

واملرافقة الكاملة لهذه االأخرية .
�سارمة  تعليمات  وجه  اأنه  املدير  اأكد  كما 
ملختلف م�ساحله لاللتزام ب�سيا�سة االإ�سغاء 
واالفتتاح على املحيط اخلارجي والتن�سيق 
باحلركة  تعلق  ما  خا�سة  الفاعلني  كل  مع 
كل  وكذا  وال�سبانية  الريا�سية   , اجلمعوية 
من  القطاع  و�رشكاء  االإعالمية  املوؤ�س�سات 
الريا�سية  املنظومة  وترقية  النهو�س  اأجل 

والتكوينية .
اأحمد باحلاج

خالل الفرتة املمتدة ما بني  30 جوان اإىل 
اأم�س  �سبيحة  غاية  اإىل  و   2019 جويلية   01
 24 )اأي خالل  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة  على 
احلماية  وحدات  �سجلت  االأخرية(  �ساعة 
مناطق  عــدة  يف  تدخل   3322 املدنية 
تلقي  اإثر  على  وهذا  الوطن  من  خمتلفة 
اال�ستغـاثة من  طرف املواطنني,  مكاملات 
جماالت  خمتلف  �سملت  التدخالت  هذه 
املتعلقة  �سواء  املدنية  احلمايـة  اأن�سطة 
بحوادث املرور, احلوادث املنزلية, االإجالء 
ال�سحي, اإخمــاد احلرائق و االأجهزة االأمنية 

...الخ.
املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت  حيث 
االأكرث  اثر عدة حوادث مرور منها 07  على 
اإ�سابة  و  ت�سببت يف وفاة 09 �سخ�س  دموية 
14 اآخرين بجروح, اأين مت اإ�سعافهم ثم نقلهم 
اإىل خمتلف امل�ست�سفيات من طرف م�سالح 
احلماية املدنية , اأثقل ح�سيلة �سجلت على 
م�ستوى والية بومردا�س بوفاة 02 �سخ�سني و 
اإ�سابة 06 اأخرين بجروح على اإثر ت�سادم بني 
الوطني  بطريق  �ساحنات   02 و  �سيارات   06

رقم 05 ببلدية تيجالبني  .

يف �سجار مع م�سوؤولني 
كوريني �سماليني!

�إ�سابة متحدثة 
�لبيت �لأبي�ض 

�ستيفاين غري�سام
با�سم  اجلديدة  املتحدثة  تعر�ست 
غري�سام,  �ستيفاين  االأبي�س,  البيت 
�سجارها  اإثر  عنيفة  بكدمات  الإ�سابة 
اأثناء  �سماليني  كوريني  م�سوؤولني  مع 
منزوعة  املنطقة  وكيم يف  ترامب  لقاء 
اإن«  اإن  »�سي  �سبكة  ون�رشت  ال�سالح, 
حول  تقريرا  االأحد  اأم�س  االأمريكية 
الفو�سوي«  بـ«امل�سهد  و�سفته  ما 
جمعت  التي  االجتماعات  قاعة  خارج 
ترامب,  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  بني 
جونغ  كيم  ال�سمالية,  كوريا  وزعيم 
بني  ال�سالح  منزوعة  املنطقة  يف  اأون, 
غري�سام  اإن  التقرير  وقال  الكوريتني, 
منع  الذي  الوقت  يف  بال�سجار  تورطت 
ال�سماليون  الكوريون  االأمن  رجال  فيه 
الدخول  من  االأمريكيني  ال�سحفيني 
اأدى  مما  بالقمة,  اخلا�سة  القاعة  اإىل 

الإ�سابتها بكدمات عنيفة.
»بوليتيكو«  جملة  قالت  جهتها  من 
ال�سجار  »بداأ  لها:  تقرير  يف  االأمريكية 
ال�رشيون  االأمن  رجال  منع  عندما 
ال�سحفيني  ال�سمالية  لكوريا  التابعون 
قاعة  اإىل  الدخول  من  االأمريكيني 

االجتماعات«.
م�سهد  على  اطلعت  اأنها  واأو�سحت 
بالكامل,  الواقعة  �سجل  الذي  الفيديو 
وظهرت فيه غري�سام وهي تقول لرجال 
من  اإذهب  »اإذهب,  ال�رشيني  االأمن 
�سماليا  كوريا  م�سوؤوال  دفعت  ثم  هنا«, 
الطريق  لفتح  منها  حماولة  يف  جانبا, 
بها  �رشخ  ثم  االأمريكيني,  لل�سحفيني 
امل�سوؤول: »توقفي… توقفي«, وبعدها 
تقول  اأ�سوات  اخللفية  يف  ظهرت 

»االأمريكية �سقطت!«.
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يف عمليتني منف�سلتني للجمارك 
وال�سرطة بتلم�سان

حجز 4800 قنينة خمر
م�سالح  مع  بالتعاون  االأمن   عنا�رش  متكنت 
مدينة  الغراق  حماولتني  اإحباط  من  اجلمارك 
قبل  من  اخلمور  من  كبرية  بكميات  تلم�سان 
�سبكات خمت�سة يف ترويج هذه ال�سموم التي يتم 
جلبها من والية �سيدي بلعبا�س  مع حجز مركبتني 
حمملتني بقرابة 4800 قنينة خمر  مع توقيف 04 

اأ�سخا�س وذلك قي عمليتني منف�سلتني .
العملية االأوىل قامت بها عنا�رش ال�رشطة  التابعة 
لل�رشطة  الوالئية  بامل�سلحة  اجلنائية  للفرقة 
متكطنت   والتي  تلم�سان,  والية  باأمن  الق�سائية 
من االإطاحة ب�سبكة دولية  للمتاجرة بامل�رشوبات  
بكمية  تلم�سان  مدينة  اإغراق  اإىل  ت�سعى  كانت 
كبرية من امل�رشوبات الكحولية  وحجز �ساحنة 
امل�رشوبات  من  وحدة   4035 ب  حمملة  تربيد 
توقيف  مع  بلعبا�س  �سيدي  من  قادمة  الكحولية 
03 اأ�سخا�س م�ستبه بهم يف هذه العملية , الذين  
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  اأمام  اإحالتهم  مت 
االأطراف  اأحال  بدوره  الذي  تلم�سان   حمكمة 
املحكمة  بنف�س  التحقيق  قا�سي  ال�سيد  على 
عملية  ويف   , املوؤقت  احلب�س  اداعهم  مت  حيث 
الفرقة اجلهوية للجمارك  ثانية متكنت عنا�رش 
من  وحدة   756 حجز  من  املخدرات  ملكافحة 
منقولة  كانت  الكحولية   امل�رشوبات  خمتلف 
على منت �سيارة من نوع SEAT IBIZA كانت 
قادمة  من �سيدي وتوقيف  املهرب   وذلك اثر 
حاجز يف الطريق الرابط مابني تلم�سان �سيدي 

بلعبا�س .
حممد بن ترار 

برج البحري بالعا�سمة

��ستئناف �لتموين
 بالغاز �لطبيعي 

مت اإ�سالح العطب امل�سجل اأم�س االأحد ب�سبكة 
البحري  برج  ببلدية  الطبيعي  بالغاز  التموين 
حوايل  نف�سه  اليوم  يف  العا�سمة  باجلزائر 
اأم�س  به  اأفاد  ح�سبما  )22�سا00(,  ليال  العا�رشة 
الغاز  و  الكهرباء  توزيع  ملوؤ�س�سة  بيان  االثنني 
اإىل  االنقطاع  �سبب  يعود  و  العا�سمة  للجزائر 
اأ�سغال  اأثناء  الغاز  اأنابيب  اأحد  يف  وقع  حادث 
التهيئة املبا�رشة من قبل موؤ�س�سة مناولة تابعة 
العا�سمة  للجزائر  التطهري  و  املياه  ملوؤ�س�سة 

)�سيال(, ح�سب نف�س امل�سدر. 

ا�ستفادت اأم�س االثنني باجلزائر العا�سمة 80 عائلة مقيمة ب�سكنات ه�سة بحي »الوئام« ببئر مراد 
راي�س )املقاطعة االإدارية بئر مراد راي�س( من عملية ترحيل و اإعادة االإ�سكان نحو �سقق الئقة 

تقع على م�ستوى حي 2400 م�سكن ببلدية اأوالد فايت )غرب اجلزائر العا�سمة(
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