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من �ضيكون الرئي�س اجلديد للربملان ؟

ا�ستمرارا للتحقيق يف ال�سبكة املوقوفة بالبويهي

حجز 11قنطار و40 كلغ 
من الكيف املعالج 

بعد تاأجيل رحلتهم دون تعوي�س يف بلعبا�س

حجاج  يهددون مبقا�ضاة ديوان  احلج و العمرة 
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وكيل �جلمهورية مبحكمة �صيدي �أحممد بالعا�صمة

بتهم تبديد �أمو�ل عمومية

خالف بني �لوثيقة و�لبيان �خلتامي
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يوجد حاليا حوايل 
املن�سب  لهذا  10مرت�سحني 
، فيما يناور رئي�س الربملان 

ال�سابق ال�سعيد بوحجة 
هو االآخر من اأجل العودة 
اإىل من�سبه ، ال�سيما واأنه 

ح�سل رفع دعوى ق�سائية 
�سد بو�سارب
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ا�شتمرارا للتحقيق يف ال�شبكة املوقوفة بالبويهي

حجز 11قنطار و40 كلغ من الكيف املعالج 
توقيف 05 بارونات 

با�رشتها  التي  التحقيقات  تكللت 
لبلدية  الوطني   الدرك  م�صالح فرقة 
لدائرة  التابعة  هديل   بني  تريين 
تلم�صان   يف  كلم جنوب  من�صورة 15 
 05 من   املتكونة  ال�صبكة   ق�صية 
تهريب   اليف  تن�صط   كانت  عنا�رش 
جنوب  حمور  على  املخدرات 
تلم�صان  ومدينة �صكيكدة مع  وحجز 
و03  املعالج   الكيف  من  قناطري   03

�صيارات نفعية فاخرة  كانت ت�صتعمل 
املناطق  نحو  ال�صموم  تهريب  يف 
كبرية   كميات    حجز  يف  ال�رشقية 
 11 اىل حدود  و�صلت  املخدرات  من 
قنطار و40 كلغ من الكيف املعالج   .

وبناء  انه  التحقيقات  واأ�صارت  هذا 
يف  املوقوفني  ت�رشيحات  على 
كمية  هناك  اأن  قناطري  ال03  ق�صية 
البويهي  ناحية  من   قادمة  اأخرى 

 ، الداخلية  احلدودية   نحو املناطق 
وهو ما عجل اإىل  التعاون مع م�صالح 
�صبدو34  لبلدية  الق�صائية   ال�رشطة 
كلم جنوب تلم�صان  التي ينحدر منها  
على  العثور  ليتم   ، املوقوفني  احد 
املعالج خمزنة   الكيف  من  كلغ    740
الطريق  من  القريبة  االأودية  احد  يف 
الوطني رقم107 الرابط ما بني �صبدو 
و�صيدي اجلياليل  ، يبدو اأن املهربني 

تخلوا عنها بعدما اأيقنوا اأن رفقائهم 
وقعوا يف قب�صة م�صالح االأمن ، هذا 
خا�صة  جارية   التحقيقات  والتزال 
وان هذه ال�صبكة تعد الرابعة   والتي 
يقف وراءها احد البارونات املنحدر 
من منطقة العابد الذي  اليزال فارا 
من  العديد  يف  تورطه  بعد  باملغرب 

ق�صايا تهريب املخدرات .
حممد بن ترار

خبر في 
صورة

امل�شيلة
عدم �سرف اإعانات معادلة 

اخلدمة االجتماعية 
اخلدمات  معادلة  اإعانة  ملفات  مودعّي  من  عدد  يت�صاءل 
االجتماعية لوالية امل�صيلة       fnposاخلا�صة بالبناء الريفي 
ملفاتهم  اأودعوا  واأن  �صبق  والذين  �صنتيم  بـ50مليون  واملقدرة 
منذ2014عن �رش التاأخر الذي طال ق�صيتهم اخلا�صة مبنح هذه 
االإعانات فعلى الرغم من تعيني خرباء عقاريني لهم منذ اأكرث من 
اأي  يتلقوا  مل  اليوم  حلد  بناءاتهم،لكن  اأ�صغال  تقييم  ق�صد  �صنة 
�صيء..ففي كل مرة يجدون ردودا على �صاكلة )تريثوا( فقط..

وال�صوؤال املطروح ..متى تُ�رشف هذه االإعانات لفائدتهم؟ا
ج/ن

 

هيئة اإنقاذ »وقت اجلزائر« تنتف�ض
ت�صدر،  ت�رشيحات  اأي  من  اجلزائر  وقت  جممع  اإنقاذ  هيئة  ترباأت 
بانقاذ  اخلا�صة  جهودهم  ل�رشب  ت�صعى  االأطراف  بع�ض  اأن  قائال 
املجمع وقطع قنوات االت�صال املفتوحة حاليا مع اجلهات الو�صية، 
قرارات  والت�صكيك يف  البالد  العليا يف  ال�صلطات  و�رشب م�صداقية 
عمال  على  نف�صية  حربا  ت�صن  االأطراف  تلك  اأن  م�صيفة  العدالة، 

املجمع.
ت�رشيحات  بتقدمي  املخولة  الوحيدة  اجلهة  اأنها  الهيئة  اأكدت  كما 
اإعالمية واملكلفة مبتابعة و�صعية املجمع، بدل ال�صعي ل�رشب وحدة 

العمال وك�رش عزميتهم.

يف البليدة و تي�شم�شيلت وخن�شلة

توقيف خم�سة عنا�سر دعم 
  
للجماعات االإرهابية

مت اأم�ض االأحد توقيف خم�صة عنا�رش دعم للجماعات االإرهابية 
عنا�رش  مع  بالتن�صيق  ال�صعبي  الوطني  للجي�ض  مفارز  طرف  من 
الدرك الوطني وذلك بكل من البليدة وتي�صم�صيلت وخن�صلة، ح�صب 

ما اأفاد به اأم�ض االثنني بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وبف�صل  االإرهاب  مكافحة  اإطار  »يف  و  اأنه  البيان  يف  وجاء 
الوطني  للجي�ض  مفارز  اأوقفت  للمعلومات،  اجليد  اال�صتغالل 
ال�صعبي بالتن�صيق مع عنا�رش الدرك الوطني، يوم 07 يوليو 2019، 
خم�صة )05( عنا�رش دعم للجماعات االإرهابية، وذلك اإثر عمليات 
متفرقة بكل من البليدة/الناحية الع�صكرية1 و تي�صم�صيلت/ن.ع.2 

وخن�صلة/ن.ع.5«.

�شرق اجلزائر العا�شمة

انقطاع الكهرباء بعدة �سواحي 
طراأ حادث تقني على اخلطوط ذات التيار العايل احلاملة ل�صبكة نقل 

الكهرباء يوم االأحد على ال�صاعة 15 �ض و55 دقيقة، ح�صب ما اأفاد 
اأم�ض االثنني بيان مديرية توزيع احلرا�ض.   

�صواحي  يف  الكهرباء  يف  انقطاعات  عدة  �صجلت  ال�صبب  ولهذا    
عني طاية و برج الكيفان و باب الزوار و الدار البي�صاء و احلرا�ض و 
املحمدية و الكاليتو�ض، ح�صب ما اأو�صح البيان و اأ�صار نف�ض امل�صدر 
اىل انه مت جتنيد الفرق التقنية الإ�صالح العطب بال�صواحي التي �صلف 
ا�صرتجاع  عملية  فيها  تاأخرت  التي  احلرا�ض  بلدية  با�صتثناء  ذكرها 

الكهرباء اىل حوايل ال�صاعة 18 �ض و 23 دقيقة. 

اأ�رشف مدير التنظيم مبعية رئي�ض دائرة 
تن�صيب  مرا�صم  على  بالنيابة  امل�صيلة 
للبلدية،  جديدا  رئي�صا   « حكيم  »خرياين 
توقيفه  مت  الذي  ال�صابق  للمري  خلفا 
على  ذلك  و  الوايل،  طرف  من  موؤخرا 

متت  اأين   ، ق�صائية  حتقيقات  خلفية 
اأع�صاء  طرف  من  باالأغلبية  املوافقة 
البلدية  رئي�ض  تن�صيب  على  املجل�ض 
االأغلبية  حزب  اإىل  املنتمي  و  اجلديد 
ياأتي  حيث  الوطني،  التحرير  جبهة 

التي  ال�صغور«  حالة  اإعالن  بعد  االإجراء 
عا�صها املجل�ض ال�صعبي البلدي منذ اأكرث 
من �صنة والتي مبوجبها حل وايل الوالية 
حمل املجل�ض ال�صعبي البلدي يف ممار�صة 
مهامه منذ 11 افريل املن�رشم تكون قد 

عرفت نهايتها وذلك باإعالن وايل الوالية 
رئي�صا  وانتخاب  احللول«  حالة   « اإنهاء 
جديدا للمجل�ض ال�صعبي البلدي بالكيفية 
املن�صو�ض عليها يف املادة 65 من قانون 

البلدية  

بعد توقيف املري ال�شابق

تن�سيب املري اجلديد لبلدية امل�سيلة بالنيابة 

وكيل اجلمهورية مبحكمة �شيدي اأحممد بالعا�شمة

حتقيق حول فيديو لعنا�سر �سرطة ي�سربون �سخ�سا 
اأمر وكيل اجلمهورية مبحكمة �صيدي 
اأحممد بالعا�صمة ال�رشطة الق�صائية 
حتقيق  بفتح  اجلزائر  والية  باأمن 
فيديو  �رشيط  بخ�صو�ض  ابتدائي 
التوا�صل  مواقع  على  تداوله  يتم 
�رشطة  رجال  يظهر  االجتماعي 
بالزي  �صخ�ض  ب�رشب  يقومون 
اليوم  به  اأفاد  ما  ح�صب  املدين، 

االثنني بيان للمحكمة.
باأحكام  »عمال  اأنه  البيان  يف  وجاء 
قانون  من   03 الفقرة   11 املادة 
االإجراءات اجلزائية املعدل واملتمم، 
على  تداوله  مت  ما  م�صاهدة  وبعد 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع  خمتلف 
فيها  يظهر  التي  الواقعة  بخ�صو�ض 
رجال ال�رشطة بالزي الر�صمي يقومون 

مت  املدين،  بالزي  �صخ�ض  ب�رشب 
بتاريخ 06/07/2019 على ال�صاعة 18 
و 30 دقيقة توجيه تعليمات لل�صبطية 
الإفادتنا  حمليا  املخت�صة  الق�صائية 

مبعلومات كافية عن الواقعة«.
»تقرير  االإطار  هذا  يف  ورد  وقد 
 ،07/07/2019 بتاريخ  اأويل  اإخباري 
الوالئية  امل�صلحة  اأمر  فورا  ليتم 

والية  باأمن  الق�صائية  لل�رشطة 
ابتدائي معمق  اجلزائر بفتح حتقيق 
على  املتداولة  الواقعة  بخ�صو�ض 
التاأكد  خالل  من  الفيديو،  �رشيط 
من مدى �صحته باال�صتعانة بالتقنيني 
تاأكيد  بعد  الفاعلني  عن  والك�صف 
ي�صيف  الواقعة«،  ظروف ومالب�صات 

ذات امل�صدر. 

ع.ب

                                                                    بن زمية ي�سجع اخل�سر
املنتخب  زمية  بن  كرمي  الالعب  �صاند 
�صمن  غينيا  اأمام  مباراته  خالل  الوطني 
ن�رش  حيث  اإفريقيا،  كاأ�ض  نهائي  ثمن 
موقع  يف  اخلا�ض  ح�صابه  عرب  له  �صورة 
مرفوقة  »اأن�صتغرام«  االجتماعي  التوا�صل 
اأي�صا  ون�رش  الجلريي«،  فيفا   123« بعبارة 
فيديو وهو يتابع اأطوار املباراة مع هدف 
تعلقه  موؤكدا  باليلي،  يو�صف  الالعب 
فرن�صا  مواليد  من  اأنه  رغم  ابوين جزائريني  من  واأنه  االأ�صلي خا�صة  مبوطنه 

واختار الدفاع على املنتخب الفرن�صي.

اأونا�ض ي�ستفز دياوارا بطريقته  
نابويل  نادي  يف  ال�صابق  زميله  اأونا�ض  اآدم  اجلزائري  الدويل  الالعب  ا�صتفّز 
االإيطايل الغيني دياوارا بطريقته اخلا�صة، حيث ن�رش متو�صط ميدان اخل�رش 
»اأن�صتغرام«  االجتماعي  التوا�صل  موقع  عرب  »�صتوري«  خا�صية  عرب  له  �صورة 
خالل مقابلة اخل�رش وغينيا وهو يغمز بعينيه نحوه وذلك مبا�رشة بعد ت�صجيله 

للهدف الثالث للقاء والثالث يف م�صواره مبناف�صة »الكان«.

�سبيه بلما�سي يف عني احلجل
من  ال�صباب  الأحد  وهي  ال�صورة  هذه  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  تداولت 
�صل�صلة  يف  الوطني  الفريق  يوؤازر  وهو  بلهادي(  امل�صيلة)الطيب  احلجل  عني 
انت�صاراته.وقد ذهب اخليال باجلميع اأن املعني ي�صبه بلما�صي �صكال وم�صمونا  

اأي يف املالمح واحلركات.

الدرك الوطني بالعا�شمة

خمطط لتاأمني مو�سم اال�سطياف 2019
للدرك  االإقليمية  املجموعة  و�صعت 
خا�صا  اأمنيا  خمططا  باجلزائر  الوطني 
اإطار  مبو�صم اال�صطياف 2019 وذلك يف 
العمومية  ال�صكينة  ل�صمان  الدائم  ال�صهر 
وخمتلف  ال�صواطئ  وتاأمني  للمواطنني 

�صبكة املوا�صالت، ح�صبما اأفاد به اليوم 
والعالقات  االإي�صال  خللية  بيان  االثنني 

العامة لذات الهيئة االأمنية .
تعرفه  ملا  بالنظر  اأنه  البيان  واأو�صح 
العا�صمة من توافد واإقبال كبري  اجلزائر 

عدد  وتزايد  ال�صواطئ  على  للمواطنني 
و  الراحة  باأماكن  ال�صياحية  املركبات 
اال�صتجمام خالل فرتة مو�صم اال�صطياف 
فقد و�صعت املجموعة االإقليمية للدرك 
خا�صا  اأمنيا  خمططا  باجلزائر  الوطني 

كافة  توفري  بهدف  اال�صطياف   مبو�صم 
ال�رشوط الالزمة الإجناحه وذلك يف اإطار 
العمومية  ال�صكينة  ل�صمان  الدائم  ال�صهر 
وخمتلف  ال�صواطئ  وتاأمني  للمواطنني 

�صبكة املوا�صالت .
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اإجراء االنتخابات يوم غذ يف قبة زيغود يو�سف

من �سيكون الرئي�س اجلديد للربملان ؟
تعقد غدا االأربعاء جل�سة انتخاب رئي�س جديد للربملان وذلك بعد ا�ستقالة رئي�س الربملان ال�سابق معاذ 

بو�سارب واثبات حالة �سغور من�سب رئي�س الربملان .
ع�سام بوربيع

املرت�شحون  من  العديد  يوجد 
رئي�س  من�شب  على  يتناف�شون 
بينهم  من  الذين  و  الربملان 
عفيف  �شي  احلميد  عبد  النائب 
اإل اأن هذا الأخري م�شتبعد ح�شب 
العديد من امل�شادر املتطابقة ، 
اإحدى  من  كان  اأنه  و  ل�شيما 
التي  »الكادنة«  واقعة  اإبطال 

من  بوحجة  بال�شعيد  اأطاحت 
على راأ�س الربملان .

ويوجد حاليا حوايل 10مرت�شحني 
لهذا املن�شب ، فيما يناور رئي�س 
الربملان ال�شابق ال�شعيد بوحجة 
اإىل  العودة  اأجل  من  الآخر  هو 
من�شبه ، ل�شيما واأنه ح�شل رفع 
بو�شارب يف  دعوى ق�شائية �شد 

فيما يعرف بق�شية »الكادنة« .
ويوجد كذلك من بني املرت�شحني 

لرئا�شة الربملان العديد من نواب 
ح�شب  التي  و  امل�شادر  رئي�س 
من  �شتكون  امل�شادر  بع�س 
النواب ن لكن  اأحد هوؤلء  �شالح 
املوؤ�رشات  تت�شح  مل  الآن  حلد 
اجلديد  الوجه  �شيكون  فيمن 

الذي �شرياأ�س قبة الربملان .
التي  الأ�شماء  من  العديد  وجتد 
هذا  تويل  لإمكانية  ت�رشيبها  مت 
النتخابات  اأن  ال   ، املن�شب 

هي من �شتحدد رئي�س الربملان 
الذي  الربملان  رئي�س   ، املقبل 
التي  الفو�شى  بعد  �شياأتي 
عرفتها هذه الهيئة بعد الإطاحة 
كانت  والتي  بوحجة،  بال�شعيد 
العام  الأمني  طرف  من  باإيعاز 

ال�شابق جمال ولد عبا�س .
الربملان  رئي�س  تنحية  اأتت  كما 
ال�شابق معاذ بو�شارب بعد �شغط 
من الأمني العام اجلديد لالأفالن 

توليه  فور  الذي  جميعي  حممد 
�رشورة  مبا�رشة  اأعلن  لالأفالن 
رحيل بو�شارب ،و ذلك ا�شتجابة 
اإىل احلراك ال�شعبي الذي ا�شتمر 
و  الباءات  برحيل  املطالبة  يف 
املق�شودين  اأحد  بو�شارب  التي 
مكانة  يهدد  اأ�شبح  مما  منهم، 
الآفالن يف ال�شاحة ال�شيا�شية .

يف  النتخابات  هذه  تاأتي  كما 
اأحد  الربملان  يراأ�س  وقت 

تريب�س  ال�شابق  الرئي�س  نواب 
من  العديد  برزت  وقت  يف   ،
الربملان  نواب  من  الطموحات 
 ، الرئي�س  مبن�شب  للظفر 
حلي�س  مراد  بينهم  من  والذين 
منعه  مت  الذي  الأخري  هذا   ،
الربملان  دخول  من  موؤخرا 
 ، الوظيفة  يف  التنايف  بدعوى 
الدولة  جمل�س  بعدها  ليف�شل 
بو�شارب  قرار  ويبطل  ل�شاحله 

.
لالأمني  يكون  اأن  املتوقع  ومن 
جميعي  حممد  لالأفالن  العام 
معامل  حتديد  يف  الكبري  الدور 
و  ل�شيما   ، القادم  الربملان 
باقي  يقنع  اأن  ا�شتطاع  اأنه 
على  بالنقالب  احلزبية  الكتل 
بو�شارب رغم تعنت هذا الأخري 
وحماولة اإيهام النواب الآخرين 
اأنه  مدعوم من جهات فوقية .

عدة  الوطني  احلوار  اجتماع  تال 
جت�شدت  بالأخ�س  خالفات، 
العدالة  بجبهة  القيادي  بني 
عبد  الجتماع  ومن�شق  والتنمية 
حد  بالأول  بلغت  رحابي،  العزيز 
من  اأكرب  دور  بلعب  الثاين  اتهام 
ا�شتدعي  اأنه  قائال  له،  املربمج 
اأنه  حني  يف  كلمات«،  كـ«موزع 
جتاوز �شالحياته رابطا بني ذلك 
تريد  اأطراف  بوجود  قوله  وبني 
عني  بوثيقة  �شميت  ما  ا�شتبدال 
البنيان - التي مت تكري�س 3 اأ�شهر 
مبجرد  ل�شياغتها-  العمل  من 
يت�شمن  ل  اأنه  قال  ختامي  بيان 
مو�شوع  على  ويركز  نقاطها  كل 

النتخابات الرئا�شية ل غري.
�سادوق

 البيان اخلتامي ت�سمن نف�س 
نقاط وثيقة املنتدى

جمتمع  بحركة  القيادي  واأو�شح 
ال�شلم يف ات�شال ربطه بـ«الو�شط« 
اإعداده  مت  اخلتامي  البيان  اأن 
حيث  للجميع،  واأر�شل  م�شبقا 
م�شتبعدا  الوثيقة،  نقاط  ت�شمن 
اأنهم  قائال  حوله،  اخلالف 
كانوا  املنتدى  يف  كم�شاركني 
بخ�شو�س  اأما  عليه.  موافقني 
الوثيقة فقال اأنه مت توزيعها على 
املنتدى،  بداية  يف  امل�شاركني 
اأن  حيث  تالوتها،  من  اأبلغ  وهو 
خا�شة  اأو�شح  الن�شخة  حيازة 
نظرا لطول حمتواها، م�شيفا اأنه 
برجمة  قد مت  كان  اإن  له  علم  ل 

تالوتها من عدمه م�شبقا.

جياليل �سفيان
ناأ�سف لربوز خالفات ال 

تخدم احلوار

بدوره رئي�س جيل جديد جياليل 
�شفيان، قال اأن م�شاركتهم جاءت 
يكونوا  مل  واأنهم  فقط،  ك�شيوف 

من املنظمني وبالتايل م�شاركتهم 
مل تكن مبا�رشة وبالتايل ل التزام 
جاءت  اإمنا  و�شياغته،  البيان  مع 
موقفهم  لتو�شيح  م�شاركتهم 
امتالك  دون  للو�شع،  وحتليلهم 
النهائي،  البيان  معلومات �شياغة 
القاعة  من  ان�شحبوا  اأنه  خا�شة 

بعد كلمته.
التي  اخلالفات  بخ�شو�س  اأما 
كان  املنتدى  اأن  فقال  طفت 
للحوار  املجال  لفتح  حماولة 
لكون  اأ�شفه  عن  معربا  والنقا�س، 
وال�شخ�شيات  الأحزاب  بع�س 
ا�شتعداد  على  لي�شت  الوطنية 
يحتاجه  النقا�س مبا  لتقبل  كامل 
من اأفق و�شعة �شدر، والدخول يف 
تخوفات من الآخر والبناء ح�شب 
معطيات كل طرف، وهو ما يبقي 
التو�شل لتفاق وروؤية موحدة قيد 

النتظار.
بن بعيب�س

 ال اعرتا�س لنا على البيان 
اخلتامي

اجلديد  الفجر  حزب  رئي�س  اأما 
فقال  بعيب�س  بن  الطاهر 
من  ب�شفته  اأنه  لـ«الو�شط« 
حاول  واأنه  املجموعة  �شمن 
مرة  كل  يف  والتحرك  التقريب 
اأنه  قائال  ال�شدع،  راأب  اأجل  من 
الثقة  عمل  على  الرتكيز  ينبغي 
مو�شحا  الأطراف،  بني  فيما 
اأنه اطلع على الوثيقة  بخ�شو�شه 
رغم  البيان  وبخ�شو�س  بعيد  من 
اأعطى  اأنه  اإل  عليه  يطلع  مل  اأنه 
الأمور  كون  بخ�شو�شه،  موافقته 
طبيعة  على  معلقا  للثقة.  حتتكم 
اخلالف  تلت  التي  الت�رشيحات 
و�شف  بخا�شة  تليق  ل  باأنها 
رحابي باأنه عنينّ لـ«توزيع كلمات«، 
ال�شيخ جاب  باقرتاح من  بل عني 
كرئي�س  ر�شمي  اجتماع  يف  اهلل 

جلان  عنها  انبثقت  التي  للجنة 
ل  فرعية، اأي انتخب كرئي�س و�شكنّ
جلان فرعية: جلنة التنظيم وجلنة 

القت�شاد، ال�شيا�شة العامة.
الوثيقة  عر�س  عدم  حول  اأما 
فاأرجعها  الندوة،  بداية  خالل 
كرثة  جانب  اإىل  فحواها  لطول 
مت  اأنه  حني  يف  املتدخلني، 
توزيع حوايل 800 ن�شخة وبالتايل 
على  اطلعوا  احلا�رشين  خمتلف 
حولها،  دار  والنقا�س  امل�شمون 
ومت  عليها  اطالعهم  على  كدليل 

القت�شار على تالوة البيان.
كما اأ�شاف حمدثنا اأنه كان ينبغي 
الرتفع عن هكذا ت�رشيحات كون 
الوثيقة التي مت العمل عليها على 
مدار 3 اأ�شهر ومت التفاق عليها، 
امل�شلحة  ترجيح  ينبغي  كان 
وعدم  عليها،  والرتكيز  الكربى 
اأجل  من  خالفات  يف  الدخول 

البيان فقط.
ربيعي

 املنتدى يف توا�سل دائم مع 
الفعاليات التي غابت 

 
اجلزائري  الف�شاء  رئي�س  قال 
اأ�شا�س  اأن  ربيعي،  فاحت  للحريات 
الأزمة  حلل  امل�شرتكة  الروؤية 
اإليها  تو�شل  التي  ال�شيا�شية 
تتمثل  للحوار،  الوطني  املنتدى 
يف توفري اأجواء انتخابات �شفافة 
ونزيهة ذات م�شداقية، ثم التوجه 
ومبا�رشة  رئا�شية  انتخابات  نحو 
املطلوبة  الإ�شالح  عملية 

وحتقيق مطالب احلراك.
اإعالمي  ربيعي يف ت�رشيح  واأفاد 
املعار�شة  من  كبريا  جزء  اأن  له، 
وفعاليات  اجلزائر  يف  ال�شيا�شية 
والنقابات  املدين  املجتمع 
قد  والأكادمييني،  والن�شطاء 
يجتمعوا يف حمفل  ن  ا�شتطاعوا 
الأنانيات  وجتاوزوا  كبري،  واحد 

العليا  امل�شلحة  وغلبوا  احلزيبة 
يجمعوا  اأن  وا�شتطاعوا  للوطن، 
ف�شاءات  من  مبادرات  ثالث  بني 
لروؤية م�شرتكة  وتو�شلوا  متعددة، 
احلالية،  ال�شيا�شية  الأزمة  حلل 
م�شيفا بان اأ�شا�س هذا احلل هو 
�شفافة  انتخابات  اأجواء  توفري 
بعد  ثم  م�شداقية،  ذات  ونزيهة 
انتخابات  نحو  التوجه  ذلك 
رئا�شية ومبا�رشة عملية ال�شالح 
مطالب  وحتقيق  املطلوبة 

احلراك.
باأنه  املتحدث  نف�س  واأو�شح 
الأحزاب  دعوة  يتم  مل  �شحيح 
لأنها  اخلام�شة  للعهدة  الداعمة 
ال�شيا�شية  الأزمة  من  جزء 
احلراك  طرف  من  ومرفو�شة 
الأحزاب  جميع  لكن  ال�شعبي، 
الأخرى املعار�شة التي مل تدعم 
لفتا  دعوتها،  متت  اخلام�شة 
معها  دائم  توا�شل  يف  »نحن  اىل 
حتى تلك التي اعتذرت منها عن 
معها  نتوا�شل  ونحن  احل�شور، 
اأر�شية  اإىل  الو�شول  اأمل  على 

م�شرتكة معها«.
من  باأنه  امل�شدر  نف�س  وابرز 
هناك  تكون  اأن  جدا  املمكن 
املنتدى  لهذا  اأخرى  جولت 
الأخري  هذا  لأن  للحوار،  الوطني 
مل يكن وليد للقاء 6 جويلية 2019 
اجتماعات  نتيجة  بل  فقط، 
 20 من  لأكرث  دامت  ماراطونية 
قوى  فعاليات  ي�شمى  ملا  لقاء 
ال�شعب،  خيار  ون�رشة  التغيري 
الندوة  هذه  عنها  انبثقت  والتي 
الوطني  باملنتدى  �شميت  التي 
للحوار، م�شريا اإىل اأن املوؤكد هو 
هذا  يف  م�شتمر  عمل  هناك  اأن 
املنتدى لتفعيل الآليات املطلوبة 
الأر�شية امل�شرتكة  لتج�شيد هذه 

على الواقع.
�سارة بومعزة

النواب يجتمعون  للف�سل يف خليفة بو�سارب

جميعي يرف�س حتميل االفالن 
م�سوؤولية االإخفاقات 

حلزب  العام  الأمني  رف�س 
حتميل  جميعي  حممد  الأفالن 
الإخفاقات  م�شوؤولية  احلزب 
ت�شبيق  �رشورة  اإىل  داعيا   ،
كتلة   « قائال  البالد،  م�شلحة 
يف  الوطني  التحرير  جبهة 
مهمة ت�شب يف مطالب ال�شعب، 
لن  نتم�شك  باملنا�شب 
اإىل اجلحيم  ولتذهب املنا�شب 
الإيديولوجيات  اأي�شا  ولتذهب 
املحافظة  �شبيل  يف  للجحيم 

على  اجلزائر”
لالأفالن  العام  واعرتف  الأمني 
خالل  الأم�س  جميعي  حممد 
العقالء  بلجنة  اإجتماعه 
مير  احلزب  للحزب  باأن 
ت�شتدعي  الإ�شتثنائية،  بظروف 
منا�شليه  و  اإطاراته  �شمل  مل 
ليقوم بدوره على اأمت وجه على 

حد تعبريه . 
�رشورة  على  املتحدث  و�شدد 
فتح اأبواب احلزب اأمام ال�شباب، 
للحزب  وقود  ل  »  باأنه  موؤكدا 
حزب  على  لبد  �شبابه،  دون 
هذه  من  ي�شتفيد  اأن  الأفالن 
املفطورة  املجتمع  يف  الفئة 
على الوطنية، هذه الفئة عربت 

يف  ت�شب  �رشعية  مطالب  عن 
بناء اجلزائر ».

�رشورة  على  املتحدث  و�شدد 
تفويت الفر�شة اأمام املرتب�شني، 
املحافظة  على �رشورة  موؤكدا 
الدولة  قوية  موؤ�ش�شات  على 
ل�شمان �شريورة الدولة و�شمان 
القائمة،  الأجيال  م�شتقبل 
�شتخرج  اجلزائر  باأن  م�شريا 
التي  الإ�شتثنائية  الظروف  من 
در�شا  �شتكون  و  ب�شالم  تعي�شها 
حد  على  يعترب  اأن  اأراد  ملن 

قوله .
 « املتحدث  اأ�شاف  و 
جبهة  حلزب  الكتلة  الربملانية 
عرفت  الوطني،  التحرير 
كانت  لو  و  ال�رشاعات  بع�س 
�شينطلق  احلزب  �شعيفة،  لكن 
رغم  جديدة  �شفحة  ويفتح 
الإختالف  لأن  الختالفات 
الوقت  ويجب  بع�س  يف  رحمة 
اأن يبقى الود بيننا مل �شمل اأبناء 

احلزب و خدمة البلد ”.
حزب  كتلة  باأن  جميعي  وذكر 
جبهة التحرير الوطني، كانت يف 
مهمة ت�شب يف مطالب ال�شعب 
الإطاحة  م�شعى  اإىل  اإ�شارة  يف 

للمجل�س  ال�شابق  بالرئي�س 
ال�شعبي الوطني، معاذ بو�شارب، 
مو�شحا يف هذا ال�شياق: “�شبق 
واأن قلنا اإن اجلزائر حتتاجنا ».

�رشورة  على  املتحدث  ودعا 
اأي  ن�شيان  اأجل  من  العمل 
على  حفاظا  اإختالف  حلظة 
على  موؤكدا  احلزب،  وحدة 
كل  اأمام  الآفاق  فتح  �رشورة 

املنا�شلني«.
نواب االأفالن 

يجتمعون  للف�سل يف خليفة 
بو�سارب

الربملانية  املجموعة  جتتمع 
حلزب جبهة التحرير يف الغرفة 
اأجل  من  الربملان  ال�شفلى 
لتويل  احلزب  مر�شح  حتديد 
من�شب رئي�س املجل�س ال�شعبي 

الوطني.
الكتلة  تناق�س  اأن  ويُنتظر 
املقرتحة  الأ�شماء  الربملانية 
على  بو�شارب  معاذ  خلالفة 
راأ�س املجل�س ال�شعبي الوطني، 
كثري  لدى  رغبة  وجود  ظل  يف 
من النواب للتقدم لالإ�شتحقاق.

اإميان لوا�س 

خالف بني الوثيقة والبيان اخلتامي

م�ساداة  كالمية بني امل�ساركني يف ندوة عني البنيان

بوحجة ي�سف جمال ولد عبا�س باملجاهد املزيف و يوؤكد: 

�سرعية املجل�س مرتبطة بي
 و لي�س مبحمد جميعي

ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  �شدد 
بوحجة  ال�شعيد  ال�شابق  الوطني 
املجل�س  �رشعية  اأن  على 
به  مرتبطة  الوطني  ال�شعبي 
لالأفالن  العام  بالأمني  لي�س  و 
مل  حني  يف  جميعي،  حممد 
لرئا�شة  جميعي  تر�شح  ي�شتبعد 

الغرفة ال�شفلى للربملان..
الأم�س  بوحجة  ال�شعيد  اأكد 
جميعي  اجتماع  هام�س  على 
�رشورة  على  العقالء  بلجنة 
حلزب  العام  الأمني  يدافع  اأن 
الأفالن على �رشعية املجل�س و 
�رشعية رئي�شه من خالل اإعادته 
من  اأبعد  اأن  بعدما  من�شبه  اإىل 
لزالت  التي  اأدواتها  و  الع�شابة 
املجل�س  م�شتوى  على  تتحرك 
اأو على م�شتوى  ال�شعبي الوطني 

احلزب العتيد على حد تعبريه .
من جهة اأخرى، و�شف   ال�شعيد 
عبا�س  ولد  جمال  بوحجة   
اأنه  املزيف،  موؤكد  باملجاهد 
جماهد كبري وله ن�شال طويل . 

بوحجة  باأنه  ال�شعيد  اأكد  و 

لالفالن  الفعلي  العام  الأمني 
بال�رشعية  يتمتع  الذي  وهو 
اللجنة  قبل  من  تزكيته  بعد 
اأنه  م�شددا  لالأفالن،  املركزية 
�شيدافع عن هذه  ال�رشعية ، يف 
لق�شاء  اإىل  حني  هدد  باللجوء 
ل�رشعيته  جميعي  تنكر  حال  يف 
على راأ�س املوؤ�ش�شة الت�رشيعية.

وبخ�شو�س اجتماع الأمني العام 
بلجنة  جميعي  حممد  لالأفالن 
العقالء، قال بوحجة » الجتماع 
�شمل  جمع  كيفية  حول  يتمحور 
احلزب،  اإطارات  و  منا�شلي 

جمع  على  للدفاع  اأهل  ونحن 
ال�شمل » .

للمجل�س  ال�شابق  الرئي�س  وحذر 
ال�شعيد بوحجة  ال�شعبي الوطني 
من تداعيات و الآثار التي ترتبت 
ال�رشعي  رئي�شه  ا�شتبعاد  عن 
الإ�رشاع  �رشورة  اإىل  داعيا   ،
ي�شتجيب  مبا  الآثار  هذه  ملحو 
بكل  والتنديد  ال�شعب،  ملطالب 
ب�شفة  �شاهمت  التي  العنا�رش 
نزع  اأو غري مبا�رشة يف  مبا�رشة 
ال�شعبي  املجل�س  من  ال�رشعية 

الوطني. 

بتهم تبديد اأموال عمومية

ال�سعيد بركات يودع احلب�س املوؤقت باحلرا�س
املحقق  امل�شت�شار  اأمر 
وزير  باإيداع  العليا  باملحكمة 
ال�شعيد  ال�شابق  الت�شامن 
املوؤقت  احلب�س  بركات، 

يف  العقابية  باملوؤ�ش�شة 
احلرا�س.

بتهم  بركات،  �شعيد  ويتابع 
واإبرام  عمومية،  اأموال  تبديد 

للت�رشيع،  خمالفة  �شفقات 
اإ�شتغالل  باإ�شاءة  تتعلق  وتهم 
الوظيفة، والتزوير يف حمررات 
عمومية اأثناء فرتة توليه قطاع 

الت�شامن الوطني. وكان الوزير 
ال�شابق قد و�شل �شبيحة اأم�س 
للمثول  العليا  املحكمة  اإىل 

اأمام امل�شت�شار املحقق.

مبجل�س ق�ساء اجلزائر

غدا االتهام  غرفة  اأمام  بورقعة  خل�سر 
�شيتم يوم غد الأربعاء تقدمي 
بورقعة  خل�رش  املجاهد 
مبجل�س  التهام  غرفة  اأمام 
اأن كان  ، بعد  ق�شاء اجلزائر 
قد مت توجيه اإىل هذا الأخري 
تهما باإهانة هيئة نظامية ، و 
كذلك تهمة اإحباط معنويات 

اأفراد اجلي�س .
خل�رش  اعتقال  مت  قد  وكان 
بورقعة الأ�شبوع املا�شي بعد 
ت�رشيحات و�شفت باخلطرية 
اأحد  يف  بها  �رشح  قد  كان 
وهي   ، احلزبية  امللتقيات 
و�شفت  التي  الت�رشيحات 

بغري املح�شوبة .
امل�شادر  من  العديد  وكانت 
اعرتاف  عن  حتدثت  قد 
خالل  من  بخطئه  بورقعة 
وحتى   ، الت�رشيحات  تلك 
منه   املقربون  من  العديد 
اعتربوا  و   ، بخطئه  اأقروا 

اأنه كان على بورقعة اأن يناأى 
طرف  من  ا�شتغالله  على 
ال�شيا�شية  الأو�شاط  بع�س 
ا�شمه  ا�شتغالل  تريد  التي 
التاريخي  لإ�شتهداف جهات 

معينة .
ع�سام بوربيع اإميان لوا�س 



24 �ساعةالثالثاء  09 جويلية  2019  املوافـق  ل06 ذو القعدة   1440هـ 4

م.�س

تد�شني  حفل  خالل  الوزير  واأو�شح 
ب�شعب  امليكانيكي«  البحث  مركز 
الر�شا�ص بجامعة الإخوة منتوري  باأن 
»وزارة التعليم العايل تعمل على و�شع 
يف  الالزمة  وامليكانيزمات  الآليات 
للجامعات  البيداغوجية  اللجان  اإطار 
الإجنليزية  ا�شتعمال  تعزيز  اأجل  من 

يف البحوث« .
باأن  ال�شياق  ذات  يف  الوزير  واأ�شاف 
البحث  يف  الإجنليزية  اللغة  اعتماد 
الباحثني«,  لأعمال  اأف�شل  »روؤية  يتيح 
مرحلة  تدعم  العملية  باأن  معتربا 
التحقق من �شحة البحث وهي مرحلة 
اأجريت  التي  التجربة  حتول  �رضورية 

مبخابر البحوث اإىل واقع علمي«.
وبعد اأن ذكر باأن اللغة الجنليزية هي 

املراجع  ولغة  العاملية  ال�شعب  لغة 
بني  حوار  فتح  الوزير  �شجع  العلمية 
اأجل  من  للعمل  والطلبة  الأكادمييني 

البحث  يف  الإجنليزية  اللغة  اعتماد 
وزير  اأو�شح  اأخرى,  جهة  من  العلمي 
باأن  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

خا�شة«  »اأهمية  تويل  الوزارية  دائرته 
اجلزائريني  الباحثني  واإبقاء  لتثبيت 
منحهم  خالل  من  وذلك  بلدهم  يف 
يحتاجونها  التي  ال�رضورية  »الو�شائل 
لتطوير اأبحاثهم خدمة للبالد«واأ�شاف 
اأن »الأبواب تبقى مفتوحة اأمام جميع 
باخلارج  املقيمة  اجلزائرية  الأدمغة 

والتي مل تتوقف الت�شالت بها«.
الأبحاث  مركز  تفقد  قد  بوزيد  وكان 
العلمية ال�شيدلنية بالقطب اجلامعي 
باملدينة   5 رقم  اجلوارية  بالوحدة 
اجلديدة علي منجلي واطلع اأي�شا على 
بوبنيدر«  عديد هياكل جامعة »�شالح 
الأبحاث  وبوحدة  )ق�شنطينة3( 
منتوري  بجامعة  البيئية  الكيمائية 
بحركة  الطالب  من  جمموعة  قامت 
من  الوزاري  الوفد  منعت  احتجاجية 
القيام بزيارة تفقدية, ح�شبما لوحظ.

وزير التعليم الطيب بوزيد اأم�س االثنني بق�سنطينة

خطوات عملية لتكري�س االجنليزية بديال للفرن�سية
.         حركة احتجاجية منعت الوفد الوزاري من القيام بزيارة تفقدية

اأو�سى وزير التعليم العايل والبحث العلمي الطيب بوزيد اأم�س االثنني بق�سنطينة بتعزيز وتبني ا�ستعمال 
اللغة االإجنليزية يف جمال  البحث العلمي.

املنظمة الوطنية الأرباب العمل واملقاولني

اأحكام ق�سائية نهائية �سد اأع�ساء من املنظمة 
الوطنية  املنظمة  ك�شفت 
العمل و املقاولني”  لأرباب 
ال�شيدة  رئي�شتها  يف  ممثلة 
واأمينها  �شامية  املخلويف 
م�شعود  فالح  ال�شيد  العام 
كانت  التي  النزاعات  باأن 
قيادة  هيئة  داخل  موجودة 
من  على  املنظمة  اإدارة  و 
احلق  ممار�شة  �رضعية  له 
متثيلها  و  با�شمها  النقابي 
الإدارات  و  ال�شلطات  اأمام 
الف�شل  مت  قد  العمومية, 
فيها ب�شفة نهائية من طرف 
ملجل�ص  اجلزائية  الغرفة 
قرار  مبوجب  تيبازة  ق�شاء 

ممهور  نهائي  جزائي 
اأي�شا  و  التنفيذية  بال�شيغة 
من طرف الق�شم الجتماعي 
مبوجب  ال�رضاقة  ملحكمة 
نهائي  اجتماعي  حكم 
التنفيذية  بال�شيغة  ممهور 
الوطنية  املنظمة  لفائدة 
من  املمثلة  العمل,  لأرباب 
ال�شيد  العام  اأمينها  طرف 
ال�شيد  �شد  م�شعود  فالح 
الرئي�ص  �شليمان  كرو�ص 
املنتهية  للمنظمة  ال�شابق 
معه  من  عهدة  و  عهدته 
من  و   2010/07/01 يوم 
كان معه ب�شفة غري �رضعية 

بعد  قانوين  �شند  دون  و 
امل�شمى  هو  و  التاريخ  هذا 

الو�شفون جمال.
بيان  يف  املنظمة  وقالت 
ال�رضاقة  حمكمة  ان  لها 
يف  ف�شلها  حال  ق�شت 
الجتماعية,  الق�شايا 
عن  �شادر  حكم  مبوجب 
الق�شم الجتماعي مبحكمة 
احلال بتاريخ 2019/03/26 
التنفيذية  بال�شيغة  ممهور 
 ,2019/06/25 املوؤرخة يف 
اجلمعية  حم�رض  ببطالن 
الثانية  النتخابية  العامة 
املنعقدة  العادية  غري 

 2018/04/29 يوم  بزرالدة 
كرو�ص  تراأ�شها  التي 
باملح�رض  املثبت  �شليمان 
ال�شادر عن مكتب الأ�شتاذة 
ثمة  ومن  نعيمة,  ق�شطويل 
املنبثقة  القرارات  كل 

عنها.
ان  البيان  ذات  ا�شاف  كما 
و  الق�شائية  الإجراءات 
التي  امل�شتعجلة  الإدارية 
�شتتخذها املنظمة الوطنية 
لأرباب العمل و املقاولني يف 
القريب العاجل, معـ  ال�رضوع 
اجلزائي  القرار  تنفيذ  يف 
 2018/10/18 يف  املوؤرخ 

التنفيذية  بال�شيغة  املمهور 
من  و  �شليمان  كرو�ص  �شد 
كافة امل�شتويات,  معه على 
احلكم  تنفيذ  يف  ال�رضوع  و 
يف  املوؤرخ  الجتماعي 
املمهور   2019/03/26
�شد  التنفيذية  بال�شيغة 
الو�شفون  و  �شليمان  كرو�ص 
على  معهما  من  و  جمال 
و  امل�شتويات,  كافة 
اخلوامت  كل  ا�شرتجاع 
املقرات  وغلق  املزورة 
كل �شفحات  وكذا  املوازية 
غري  الجتماعي  التوا�شل 

الر�شمية.

با�رضت ال�شلطات الق�شائية  بتلم�شان  
من  جمموعة  مع  معمقة  حتقيقات 
املقاولني واملرقني العقاريني ورجال 
عن  يزيد  ما  نهب  بتهمة  الأعمال  
2000 مليار �شنتيم على �شكل قرو�ص 
والحتياط  التوفري  �شندوق  من 
بتلم�شان بدون �شمانات وما يزيد عن 
1000 مليار من بنك اجلزائر اخلارجي 

بتلم�شان  .
اأن  الأولية  املعطيات  واأ�شارت  هذا 
عليها  احل�شول  مت  القرو�ص  هذه 
الإدارة  من  �شامية  اإطارات  بتواطوؤ 
العامة  ل�شندوق التوفري والحتياط , 
كما تفاجئ املحققون من عدم وجود 
حتمي  اأن  �شاأنها  من  �شمانات  اأية 
املال العام , خا�شة وان بع�شهم يقيم 
ما  بلعبا�ص  و�شيدي  وهران  بوليات 
النيابة  لدى  ت�شاوؤل   من  اأكرث  طرح 
العامة التي اأخذت على عاتقها �شحب 
املقاولني   هوؤلء  من  ال�شفر  جوازات 
الوطني  الرتاب  مغادرة  من  ومنعهم  
ممتلكاتهم  على  احلجز  تطبيق  مع 
وح�شاباتهم  البنك اإىل غاية ا�شتكمال 
التحقيق الذي اأ�شارت م�شادر مقربة 

العملة  بتهريب  مرتبط  اأنه   منه 
ول  اخلارج   اإىل  الأموال  وروؤو�ص 
م�شاريع  يف   بال�شتثمار  لها  عالقة 
اقت�شادية , الأمر الذي من �شاأنه فتح 
ملفات ثقيلة تخ�ص التزوير وا�شتعمال 
املزور ونهب املال والن�شب والحتيال 
, وهو ما �شيجر العديد من الإطارات 
اإدارة ال�شندوق الوطني  ال�شامية  من 

للتوفري والحتياط .
ك�شفت  منف�شلة  ق�شيبه  ويف 
بنك  من  اإطارات  مع  التحقيقات 
اجلزائر اخلارجي عن تورط اإطارات 
راأ�شها  على  العا�شمة  من  �شامية 
املدير العام لبنك اجلزائر  اخلارجي 
يف منح قرو�ص باأكرث من 1000 لأربعة 
بال�شتثمار  لها  عالقة  ل  مقاولني 
موال  احدهم  ان  تبني  بعدما  خا�شة 
من جنوب تلم�شان   لهم له باملقاولة 
, كما تبني ان اغلب الموال مل ت�شتغل 
يف ال�شتثمار وامنا نهبت  وهربت اىل 
اخلارج ح�شب الحتمالت الولية يف 
انتظار ا�شتكمال التحقيقات  يف هذا 

امللف  ال�شائك.
حممد بن ترار

من تلم�سان ووهران وبلعبا�س

مقاولون  نهبوا 3000مليار 
من البنوك دون �سمانات

بعد تاأجيل رحلتهم دون تعوي�س يف بلعبا�س

حجاج  يهددون مبقا�ساة ديوان  
احلج و العمرة 

هدد املئات من احلجاج  بولية �شيدي 
بلعبا�ص  مبقاطعة  مو�شم احلج ومتابعة 
الن�شب  بتهمة  والعمرة  احلج  ديوان 
بدون  اأموالهم  و�شلبهم  والحتيال 
وجهة حق على خلفية  تبليغهم بتاأجيل 
ال�شاد�ص  غاية  احلج  اإىل  اإىل  �شفرهم 

اأوت املقبل  عو�ص 17 جويلية .
مبالغ  دفعوا  احلجاج  اأنهم  واأ�شار  هذا 
لالإقامة  والكراء  التنقل  مقابل  مالية 
قبل   , املكرمة  مكة  يف  كامل  �شهر 
املدة  بتقلي�ص  بتبليغهم  يفاجئوا  اأن 
اأنهم  الوقت  يف  فقط  ,  يوما   24 اإىل 
ب1.5  تقدر  اإ�شافية  مبالغ  دفعوا 
لالإقامة يف  الواحد  لليوم  �شنتيم  مليون 
القائمون  يحاول  , واليوم  مبكة  فندق 

اأيام  مبكة   06 من  حرماننا  احلج  على 
الإقامة  عن  م�شاريف  تعوي�شنا  دون 
هي  التي  �شنتيم  ماليني  ب9  املقدرة 
,هذا واأ�شاف  اأيام   06 اإقامة  مقابل 
اأنهم يتخوفون من  منعهم من  احلجاج 
اأية جهة  ال�شفر خا�شة بعدما  مل تربر 
ولية  حجاج  م�ص  الت�رضف الذي  هذا 
�شيدي بلعبا�ص دون غريهم  من حجاج 
مو�شم  مبقاطعة  مهددين   , الوطن 
�شد  ق�شائية  دعوى  رفع  مع  احلج 
الن�شب  والعمرة  بتهمة  احلج  ديوان 
اأموالهم دون وجهة  والحتيال ,و�شلبهم 
يف  كاملة  امل�شوؤولية  حملوه  الذي  حق 

هذه الفو�شى .

اأن  موؤكدة  م�شادر  ك�شفت 
يف  انطلقت  قد  معمقة  حتقيقات 
كربيات  م�شاريع  مدينة وهران   والتي 
خمالفة  بطريقة  متت  اأنها  تبني 
�شاأنها  التي من  امللفات  للقانون  وهي 
اإىل  الإطارات  من  العديد  جتر  اأن 
العدالة  يتقدمهم كل من الولة ال�شابقني 

زعالن وبو�شياف اإىل  العدالة .
عملية  هي  ال�شفقات  اأكرب  ولعل  هذا 
املعروفة  نوفمرب  اأو  �شاحة  جتيد 
منح  مت  اأين   , دام  ببال�ص  حمليا 
وايل  من  مقربة  ملقاولة  ال�شفقة 

الذي مل  الوقت  �شابق مببلغ خيايل يف 
بدقة  كما  منه  مطلوب  كان  ما  ينجز 
املايل  الغالف  تطابق  ل  الأ�شغال  اأن 
كانت  اأن ال�شفقة  يوؤكد  ما  املر�شود 
جلمعيات  �شبق  الطاولة  والتي  حتت 
 , العليا  ال�شلطات  را�شلت  اأن  حملية 
ترميم  عملية  ت�شكل  اآخر  جانب  من 
مادة  القدمية  اأي�شا  بلدية  وهران 
الغالف  اأن  تبني  للتحقيق  بعدما  خام 
كل  بعيد  للعملية  املر�شود  الكبري 
تبني  كما  املقدمة,  الأ�شغال  البعد عن 
ما  اأو  البحر  واجهة  تهيئة  �شفقة  اأن 

البالط  مار«  خا�شة  ب«فروند  يعرف 
مت  ما  من  امل�شتعمل  اأقل  بكثري 
تداوله  يف ال�شفقة , اأما امللفات الأكرث 
�شيدي  حي  تهيئة  ملفات  فهي  ف�شادا 
العتبار  اإعادة  �شمن  ملف  الهواري 
ا�شتهلك  القدمية   والذي  لالأحياء 
املاليري دون اأية تطورات بالإ�شافة اإىل 
ع�رضات  التهيئات التي �شملت طرقات 
جانب  م�شبوهة  ,  من  وهران  بطرق 
اآخر من �شاأن التحقيقات اأن ت�شل اإىل 
تراموي  ملف  يتقدمها  اأثقل  ملفات 
الأر�شية  القطعة  نهب  وق�شية  وهران 

الربملانني  الذي  النواب  احد  قبل  من 
وذلك  ال�شفقة  يف  الف�شاد  اكت�شف 
اإىل  فندق  حولها  �شمته  اأين  ل�رضاء 
امل�شجد  ملف  اإىل  بالإ�شافة   ,
من  كربى  بكل  عقار  الكبري  وق�شايا 
واأرزيو  وطافروي  ,والعقيد  العن�رض 
�شكلت  وقد  هذا   , الوهراين  والطنف 
بداية التحقيقات هلعا كبريا يف نفو�ص 
جتد  قد  التي  الإطارات  من  العديد 
نف�شها متهمة يف كربيات ق�شايا الف�شاد 

بالغرب اجلزائري.
حممد بن ترار

الرتاموي ، امل�سجد االأعظم ، فروندمار ، وتهيئة �سيدي الهواري

زعالن وبو�سياف على راأ�س املطلوبني اإىل العدالة

منح 12 عقد امتياز بامل�سيلة 

اإلغاء 15 قرار ا�ستفادة واعذار 
164 م�ستثمر متقاع�س 

»ابراهيم  امل�شيلة  ولية  وايل  اأقدم 
قرار   15 اإلغاء  على   , ام�ص   « او�شان 
اأرا�ص  ا�شتغالل  رخ�ص  من  ا�شتفادة 
ب�شبب  اإ�شتثمارية  م�شاريع  لإجناز 
الإجراءات  خمتلف  يف  متاطلهم 
النطالق  بهدف  التقنية,  اأو  الإدارية 
القطع  م�شتوى  على  م�شاريعهم  يف 
منها  ا�شتفادوا  التي  الأر�شية 
اإطار  يف  الن�شاط  مناطق  مبختلف 
العقار  تطهري  ت�شتهدف  عملية 
ال�شحفي  بيان  وح�شب  الولئي 
حت�شلت  الذي  الولية  وايل  لديوان 
قرار  باأن  منه  ن�شخة  عن   « »الو�شط 
امل�شتثمرين  بع�ص  ا�شتفادة  اإلغاء 
منحت  التي  العقارية,  الأوعية  من 
م�شاريعهم,  جت�شيد  بهدف  لهم 
متاطلهم  من  التاأكد  بعد  جاءت 
احرتامهم  وعدم  جت�شيدها,  يف 
يف  بها  املتعامل  القانونية  لل�رضوط 
امليدان, بعد ا�شتيفاء جميع املراحل 
القانونية, على غرار توجيه اإعذارين 
على  امل�شتثمرين  حلث  متتاليني 
ومرافقتهم  م�شاريعهم  بعث  اإعادة 
الولية  م�شالح  وجهت  كما  ذلك  يف 
تاأخروا  م�شتثمرا   164 ل  اإعذارات 
دفرت  ح�شب  م�شاريعهم  جت�شيد  يف 

ال�رضوط املم�شى مع اللجنة الولئية 
للم�شاعدة على حتديد املوقع وترقية 
اإل  و  العقار  �شبط  و  ال�شتثمار 
املخ�ش�شة  العقارات  منهم  �شحبت 
المتيازات  واألغيت  امل�شاريع  لتلك 
اإطار ت�شجيع  ا�شتفادوا منها يف  التي 
�شد  ثاين  اإعذار  و30  ال�شتثمار 
اجل  من  املتقاع�شني  امل�شتثمرين 
وترية  وت�رضيع  الأ�شغال  يف  انطالق 
رخ�ص  واإيداع  وا�شتكمالها  الأ�شغال 
البناء وجتديدها فيما ل تزال العملية 
متوا�شلة, يف اإطار ا�شرتجاع الأوعية 
البيان  امل�شتغلة,واأ�شار  غري  العقارية 
اإىل اأن 12 م�شتثمرا ا�شتفادوا من عقود 
المتياز لإجناز م�شاريعهم التي مت�ص 
عدة ن�شاطات اقت�شادية والتي دخلت 
خمتلف  يف  والإنتاج  اخلدمة  حيز 
واخلدماتية  ال�شناعية  الأن�شطة 
بهذا  بالدفع  امل�شيلة  وايل  ووعد 
م�شتثمرين  جلب  اإىل  وال�شعي  امللف 
القيمة امل�شافة  اإعطاء  قادرين على 
للولية وتوفري فر�ص العمل واجلباية 
جادة  ا�شتثمارية  م�شاريع  خلق  ومنه 
الولية وخلق الرثوة يف عديد  لتنمية 

املجالت وامليادين .
عبدالبا�سط بديار 

حممد .ب

توزيع  22 األف حمال جتاريا  حلاملي امل�ساريع

30 باملائة للن�ساء و 10 باملائة لذوي االحتياجات اخلا�سة
وال�شمان  العمل  وزير  اأ�رضف 
هدام  ح�شان  تيجاين  الجتماعي, 
الدالية  غنية  الت�شامن  وزيرة  رفقة 
على مرا�شم الإطالق الر�شمي لعملية 
منح املحالت التجارية غري املباعة 
والت�شيري  الرتقية  لدواوين  التابعة 
لتح�شني  الوطنية  والوكالة  العقاري 
الوطنية  واملوؤ�ش�شة  وتطويره  ال�شكن 

للرتقية العقارية .

اأن  له   كلمة  خالل  هدام  واأو�شح 
املرقني  لفائدة  خ�ش�شت  املحالت 
م�شاريعهم  اأجنزوا  الذين  ال�شباب 
لدعم  العمومية  الأجهزة  اإطار  يف 
من  امل�شرية  الن�شاطات  اإحداث 
ت�شغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  طرف 
للتاأمني  الوطني  ال�شندوق  و  ال�شباب 
الوطنية  الوكالة  و  البطالة  عن 
اأ�شاف  و  امل�شغر  القر�ص  لت�شيري 

تندرج  العملية  اأن  املتحدث  ذات 
املجل�ص  قرارات  جت�شيد  اإطار  يف 
من  اخلام�ص  يف  املنعقد  الوزاري 
قال  ال�شياق  ذات  ويف  الفارط  ماي 
تعزيز  العملية  من  الهدف  اأن  هدام 
و  ال�شعوبات  تذليل  و  القوة  مواطن 
املوؤ�ش�شات  يواجهها  التي  العراقيل 
امل�شغرة م�شريا اإىل اأن توفري مقرات 
الن�شاط لهذه املوؤ�ش�شات وفق اآليات 

متناول  يف  مالية  تكلفة  و  مب�شطة 
اإحدى  تعترب  امل�شغرة  املوؤ�ش�شات 
ت�شجيلها  مت  التي  الن�شغالت  اأهم 
اأن  هدام  قال  ال�شتفادة  كيفية  وعن 
تقدم  ولئية  جلنة  الوزارة   يف  خلية 
لقبول  معايري  هنالك  و  الطلبات  لها 
امللفات ومنها دفرت ال�رضوط خا�ص 

بامل�شتفيد و اآخر بالن�شبة للمانح .
ف.ن�سرين
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من اإعداد: م.ثيزيري

هذه  اجتياز  اأثرياء  ا�ستطاع  بينما   
الأزمة من خالل مكوثهم يف املكاتب 
الفقراء  على  كان  املكيفة،  واملنازل 
و�سعاف احلال املكافحة للهروب من 
الفقراء  حتى  اأنه  حيث  احلر،  موجة 
الذين يعي�سون داخل املدن، يواجهون 
الأجهزة،  هذه  نق�ص  ب�سبب  خماطر 
بالبلدان  النائية  املناطق  يف  اأنه  كما 
ت�سل  ل  النائية  املناطق  يف  الواقعة 
ول  النا�ص  من  الكثري  اإىل  الكهرباء 
على  قادرة  الطبية  العيادات  تكون 
درجات  يف  والأدوية  اللقاحات  حفظ 
الأحياء  ويف  منخف�سة.  حرارة 
الكهرباء  تنقطع  املدن  يف  الفقرية 
الكثري من  يفتقر  كما  لفرتات طويلة. 
املزارعني وال�سيادين لو�سائل التربيد 
نقلها  اأو  منتجاتهم  حلفظ  الالزمة 
اإىل  الباحثون  نبه  كما  الأ�سواق،  اإىل 
الإن�سان  حلياة  املتزايد  »التهديد  اأن 
اأمرا  يبدو  الزائدة  احلرارة  ب�سبب 

حتميا.«

فقراء يواجهون احلرارة بطرق 
ب�سيطة واأخرى جهنمية

الأربعني،  تتعدى  احلرارة  درجة 
ال�سم�ص تتو�سط كبد ال�سماء، وموجة 

حر ت�رضب اجلزائر، كان هذا مبثابة 
ال�ساعات  خالل  للمواطنني  حتد 
احلياة  �سارت  الآن،  وحتى  املا�سية 
اأحياء  اأحد  اأنحاء  يف  طبيعي  ب�سكل 
حتذير  من  الرغم  على  العا�سمة، 
ت�رضب  �سديدة  حر  مبوجة  الأر�ساد 
عليهم  تغلبوا  اجلزائريني  لكن  البالد، 
ببع�ص  وا�ستعانوا  خمتلفة  بطرق 
الأ�سياء الب�سيطة لتحميهم من �سم�ص 
ال�سيف، ليظهر دهائهم وفهلوتهم يف 

التعامل مع زيـادة درجات احلرارة.
وال�سم�ص  احلرارة  درجات  زيـادة 
ال�سهد  احلر،  واإرهاق  تعب  احلارقة، 
من  اجلزائريني  مينع  مل  والرطوبة 
مهامهم  ومتابعة  اأعمالهم  اإىل  النزول 
التي  ال�سديدة  احلر  موجة  ظل  يف 
املوظفون  فمازال  البالد،  ت�سهدها 
والطلبة  عملهم  اأداء  يف  ي�سريون 

يرك�سون لأداء امتحاناتهم.
الرجل  احتمى  الأنحاء،  اأحد  ففي 
من  لتقيه  اجلرائد  باأحد  العجوز 
البع�ص  ارتدى  الأ�سعة احلارقة، فيما 
ال�سم�ص  من  تقيهم  كمظلة  قبعة 
العا�سمة  �سوارع  اأحد  ويف  احلارقة، 
جتد ازدحاما يف اأحد الأركان، لتدرك 
جتمع  و�سط  اأنك  ثواين  غ�سون  يف 
مربدات  اأحد  اإىل  هرعوا  ملوظفني 
قطرات  ور�ص  لالغت�سال  املياه 

لإكمال  وجوههم  على  الباردة  املياه 
�سهدت  املياه  مربدات  م�سوارهم، 
اإقبال وتزاحما على غري العادة، اأماكن 
الظل اأ�سبحت اأكرث اجتذابا للمواطنني 
اجلرائد  واملتنزهات،  احلدائق  عن 
هنا  العا�سميني  روؤو�ص  تعلو  والأوراق 
اأمال يف  وهناك، ن�ساء ورجال، وذلك 

تخفيف حدة ال�سم�ص على روؤو�سهم.

الثالجة تتحول ملكيف هواء 
..وجمفف ال�سعر ملروحة

هذه  الخرتاع  اأم  احلاجة  اأن  يقال 
توفر  انعدام  ظل  يف  التي  املقولة 
منازلها  حميطات  يف  مكيفات 
جهنمية  جديدة  طرق  ل�ستحداث 
ملواجهة موجات احلر ال�سديدة التي 
الأخرية،  الآونة  يف  البالد  ت�سهدها 
من  الفقراء  بع�ص  ا�ستعان  حيث 
اجلزائريني  البع�ص ي�ستعني باملروحة 
واآخرون مبجفف ال�سعر، حيث جتتمع 
وتفتح  واحدة  واحدة يف غرفة  عائلة 
الفكرة  وهي  للتربيد،  الثالجة  باب 
حني  يف  الأيام،  هذه  �سيوعا  الأكرث 
اإ�ستعمال جمفف  الآخر  البع�ص  يقوم 
ال�سعر يف �سكل مروحة ملن تعذر عليه 
ال�سديد،  اإقتناء مروحة يف هذا احلر 
ب�سب  البناء  عمال  يقوم  حني  يف 
اأج�سادهم  على  املاء  من  براميل 

البناء  ور�سات  يف  اأعمالهم  ملوا�سلة 
خالل هذا احلر ال�سديد..

..واآخرون يتحولون لعبيد 
للبحار

الأيام  يف  العا�سمة  �سواطئ  عرفت 
النظري  منقطع  تدفقا  الأخرية 
التي  احلر  موجة  ب�سبب  للمواطنني 
الأ�سبوع  بداية  منذ  اجلزائر  تعرفها 
اجلاري حيث غ�ست خمتلف ال�سواطئ 
اجلولة  وح�سب  وال�سباب،  بالعائالت 
»جريدة  بها  قامت  التي  امليدانية 
�سواطئ  خمتلف  اإىل  اأم�ص،  الو�سط« 

اأعدادا غفرية  �سهدنا  العا�سمة، فقد 
عليها  تدفقوا  الذين  املواطنني  من 
منذ ال�ساعات الأوىل من �سباح اأم�ص، 
فرج  �سيدي  �سواطئ  �سهدت  اأين 
مئات  توافد  البنيان  وعني  وزرالدة 
امل�سطافني عليها هروبا من احلرارة 
واجلزائر  العا�سمة  تعرفها  التي 
الأخرية.  �ساعة  الـ48  خالل  عموما 
الذين  امل�سطافني  من  العديد  واأكد 
م�ستوى  اأم�ص على  »الو�سط«  التقتهم 
البنيان،  وعني  فرج  �سيدي  �ساطئي 
اأنهم قد توجهوا نحو ال�ساطئ ب�سبب 
لدرجات  واملفاجئ  ال�سديد  الإرتفاع 

احلرارة، 

األفاظ متداولة للتعبري عن 
االرتفاع ال�سديد يف درجة 

احلرارة:
»ال�سخافة تقتل، ..وا�ص هاد ال�سهد، 
..رانا نتحرقوا خو..« تختلف التعابري 
التي يختارها اجلزائريون للتعبري عن 
بلدانهم  ت�سهدها  التي  احلر  موجة 
املحاولت  من  وبالرغم  الأيام.  هذه 
ال�سعور  لعدم  البع�ص  بها  يقوم  التي 
بهذا الرتفاع غري املعتاد اإل اأن ذلك 

يبقى حمدودا.

ر�ؤى

فيما ا�ستقبل رواد »الفاي�سبوك« ارتفاع 
درجات احلرارة مبن�سورات �ساخرة

.        جزائريون يواجهون احلر باأفكار جهنمية

.        الثالجة تتحول ملكيف هواء ..�جمفف ال�شعر ملر�حة

مل تكن درجات احلرارة ال�شديدة التي عّمت اجلزائر هذه الأيام مزعجة فقط، بل األقت اأ�شعة ال�شم�س احلارقة ال�شوء على حجم التفا�ت 
الجتماعي بني �شكان العامل، اإذ ك�شفت احلرارة ال�شديدة اأن لالأغنياء �الفقراء طرقهم اخلا�شة للتغلب عليها لكن لي�شت بال�شر�رة طرقا عادلة 
�مت�شا�ية، اإذ مل يكن بو�شع اجلميع اقتناء اأجهزة التكييف، �كانت الطبقة ال�شعيفة من الفقراء �امل�شنني العجز اأ�ىل �شحايا احلر ب�شبب موجة 

احلر القا�شية، يف حني يلفت خرباء �باحثون اإىل اأن احلرارة ال�شديدة تك�شف عمق التباينات الجتماعية ل�شكان العامل فحتى احلرارة القا�شية 
يتحملها الفقراء ��شعاف احلال، الذين ل ميلكون ثمن اأجهزة التكييف، �اأن التق�شيم غري العادل للمدن يزيد معدل احلرارة �تتحمل �شريبته 

الطبقة الجتماعية ال�شعيفة.

املناخ العام وفر�ص "التوافق الوطني"
بقلم د.حممد مرواين /اأ�ستاذ 

جامعي وكاتب �سحفي

املتاأمل عن عمق يف ما يقت�سيه الظرف 
ل«احلوار  بوادر  انطالق  بعد  احلايل 
الوطني » ومبادرة املعار�سة التي تتمثل 
يف » منتدى احلوار الوطني » يدرك متاما 
اإيقاع ل«احلوار » بني خمتلف  اأن �سمان 
التي  احلية  القوى  ت�سكل  التي  املكونات 
» يجب  ال�سعبي  تتبنى خيارات »احلراك 
اأن ي�ستمر ل�سمان مناخ عام وهذا املناخ 
هو  اأو  اأحد  من  توفريه  يرجي  ل  العام 
متليه  خيار  هو  ..واإمنا  احد  من  طلب 
من  حتقق  وما  الأحداث  كرونولوجيا 
ال�سعب  حراك  بف�سل  هامة  مكا�سب 
اجلزائري الراقي الذي اأنتج يف اعتقادي 
�سامال يف  تغيريا  تفر�ص  مرحلة جديدة 
نظام احلكم ال�سيا�سي وما ين�سج منه من 
كيانات وممار�سات وتوجهات ثم اأن هذا 
الوطني  »اجلي�ص  ي�سمح ملوؤ�س�سة  املناخ 
ال�سعبي وهي موؤ�س�سة د�ستورية جمهورية 
مار�ست دورا وطنيا خال�سا وتاريخيا منذ 
اأن توجه  انطالق »احلراك ال�سعبي » يف 
الأمني  التحدي  اإىل  وتركيزها  همها 
مع  التعاطي  ومقت�سيات  والإقليمي 

التحولت الداخل املحلي .

التوازن املوؤ�س�ساتي لبناء الدولة 
واجب وطني

اأن  الإطالق  على  اعتقادي ل ميكن  ويف 
اجلزائرية  للدولة  اجلديد  البناء  يكون 
مبا يعنيه الو�سف من معاين واإ�سقاطات 
هناك  يكون  اأن  دون  وممار�سات  عميقة 
التي  املوؤ�س�ساتية  الكيانات  بني  توازن 
ل«الدولة  املوؤ�س�ساتي  بالثقل  ا�سميها 
 « ال�سيا�سية  الدولة  »موؤ�س�سات  وهي   «
اإيقاعها  كان  التي   « »اجلي�ص  وموؤ�س�سة 
منذ البداية منتظما وثابتا قابلة ه�سا�سة 
التنفيذية  املدنية  الأجهزة  اإدارة  يف 
واملنتخبة التي ن�سجت مالمح م�سهدها 
عن طريق »الولءات ، اجلهوية املقيتة ، 
متوقعات فر�سها كارتل مايل ..« ويجب 
اأن يكون البناء اجلديد للدولة اجلزائرية 
بعد  حوله  النقا�ص  ينطلق  قد  الذي 
بخ�سو�ص   « وطني  »توافق  اإىل  الو�سول 
العليا  و«اللجنة  الرئا�سية  »النتخابات 
الوطنية ملراقبة النتخابات » وهي هيئة 
�سامنا  تكون  اأن  منها  ي�سندها  م�ستقلة 
تاريخيا لتنظيم انتخابات رئا�سية �سفافة 
 « جمهورية  »رئي�ص  انتخاب  اإىل  تقود 

اعتقادي  ويف  ال�سعبية  بال�رضعية  يتمتع 
املوؤ�س�ساتية  الكيانات  بني  التوازن  اأن 
املقبلة  املرحلة  يف  للدولة  الهامة 
يقت�سي تعزيز قوة املوؤ�س�سات ال�سيا�سية 
اطار  يف  امل�سافات  وحتديد  املنتخبة 
الدولة  موؤ�س�سات  بني  اجلمهورية  قوانني 
من حيث ال�سالحيات املمار�سة واأهمية 
واإحداث  للدولة  املدين  الكيان  تقوية 
النظام  ممار�سات  مع  كاملة  قطيعة 
املوؤ�س�ساتية  »احلياة  ميع  الذي  ال�سابق 
وال�سيا�سية والعمومية » واعتقد اأن اللبنة 
اجلزائرية  للدولة  اجلديد  للبناء  الأوىل 
املحيطة  الظروف  تناول  من  ينطلق 
الدولة  موؤ�س�سات  من  موؤ�س�سة  بكل  الآن 
يف  موؤ�س�سة  كل  من  ي�سد  وما  واأعبائها 
د�ستور جامع يف املرحلة املقبلة التي ل 
مين �سياغة توجهاتها دون »حوار وطني 
ب«التوازن  واملق�سود   « وعميق  جامع 
اإيقاع  �سمان  الدولة  يف   « املوؤ�س�ساتي 
وم�سداقيته  �رضعيته  له  قانوين  نوعي 
كيانا  ويجعلها  الدولة  كيان  من  يقوي 
روؤى  اأو  �سيق  بفهم  يدار  ل  موؤ�س�ساتيا 
من   « ال�سعبي  »احلراك  اأنتج  فما  فئوية 
ال�سلطة ارتكز على  التعاطي مع  اأداء يف 
باملاليني  خرجوا  الذين  اجلزائريني  ان 

يخاطبون ال�سلطة خارج »املوؤ�س�سات »
اأداء املوؤ�س�سة الع�سكرية حمفز 

ل«احلوار«
التي  الهامة  املحفزات  يف  تعمقنا  واإذا 
هام  وطني  توافق  جت�سيد  على  تبعث 
وتاريخي بعد اأن وجه »احلراك ال�سعبي » 
�رضبات موجعة لفلول الف�ساد التي عاثت 
يف البالد ف�سادا منها م�سوؤولون �ساموون 
املوؤ�س�سة  اأداء  اأن  ندرك  الدولة  يف 
الذي  ال�سعب  خليار  ودعمها  الع�سكرية 
بتغري  للمطالبة  فرباير  �سهر  يف  خرج 
نظام حكم فا�سد كان خطرا حقيقيا على 
الدولة واأين اأرى هذا الأداء الوطني الراقي 
الطمئنان  على  يبعث  اجلي�ص  ملوؤ�س�سة 
املوؤ�س�سة  لهذه  حقيقة  اإرادة  هناك  بان 
لتج�سيد مطالب ال�سعب وهذا يبعث على 
التوافق الوطني حول دور هذه املوؤ�س�سة 
وموقعها يف �سمان انتقال حقيقي �سل�ص 
اأن  اعتقد  واأنا  للدميقراطية يف اجلزائر 
يف  اجلي�ص  دور  حول  الوطني  التوافق 
املرحلة احلالية وما ين�سد منه جزء هام 
من احلل الوطني الذي �ستنبثق عنه حلول 
للتبعات  نهائية  معاجلة  تت�سمن  اأخرى 
النظام  ممار�سات  و�سببتها  املوجودة 
ال�سابق خا�سة على ال�سعيد املمار�ساتي 

والإداري  واملوؤ�س�ساتي  ال�سيا�سي  للفعل 
ان  ويجب  واملحلي  الوطني  لل�ساأن 
 « ال�سعبي  »احلراك  اأن  ال�سا�سة  ينتبه 
فر�ست  التي  وال�رضعية  احلقيقية  هو 
يحدث  وما  ال�سيا�سي  للتغيري  اإيقاعا 
دعامة  اإل  لي�ص  ال�سعبي  احلراك  خارج 
قوة  ال�سعبي وجعله  لتقوية هذا احلراك 
تغيري واقرتاح وهذه مقاربة يجب النتباه 
الوطني  »احلوار  مبادرات  تبقى  اإذ  اإليها 
يفر�سها  التي  الهامة  املرتكزات  احد   «
احلراك ال�سعبي الذي يرف�ص التحاور مع 
الأزمة  يف  �سببا  كانت  التي   « »الأطراف 
وي�رض اأن يكون »احلوار » خيارا مطروحا 
النظام  رموز  كل  رحيل  بعد  وم�سجدا 

ال�سيا�سي ال�سابق

احلراك ال�سعبي هو احلقيقة

ال�رضعية  ال�سعبي  احلراك  و�سيبقى 
بناء  اأ�سا�سها  على  ميكن  التي  الوحيدة 
للدولة  اجلديد  املوؤ�س�ساتي  الكيان 
من  خرجت  التي  فاملاليني  اجلزائرية 
للمطالبة  ال�سوارع  اإىل  ال�سعب اجلزائري 
ال�سابق  للرئي�ص  اخلام�سة  العهدة  باإلغاء 
احلراك  �سيبقى  الفا�سدين  وحماربة 
م�سار  اأي  ي�سوب  الذي  الكيان  ال�سعبي 

رئي�ص  انتخب  لو  حتى  اختاللت  فيه 
للجمهورية منتخب فان ال�سعب �سيمار�ص 
التي  الدولة  موؤ�س�سات  على  �سيادته 
ال�سيا�سي  النظام  عهد  يف  اختطفت 
الأخالقي  الف�ساد  ب�سبب  ال�سابق 
احلياة  �ساب  الذي  واملايل  وال�سيا�سي 
ه�سا�سة  واأنتج  البالد  يف  ال�سيا�سية 
موؤ�س�ساتية جعل منابر التمثيل ال�سيا�سي 
ه�سة تفتد لي �رضعية �سعبية و�سيا�سية 
اجلديد  البناء  يكون  اأن  ميكن  ول 
ومنابره  ال�سابق  النظام  بوجوه  للدولة 
الكيان  لتخريب  ا�ستحداثها  مت  التي 
الفا�سدون  جعلها  اإذ  للدولة  املوؤ�س�ساتي 
امل�سوؤولون  فيها  يعنني  ل�سخو�ص  كيانا 
واملح�سوبية  واجلهوية  بالولءات 
واحلقيقة  ال�رضعية  هذه  من  وانطالق 
فان   « ال�سعبي  »احلراك  وهي  املوجود 
 « تقت�سي  الوطني  »احلوار  مقت�سيات 
الرتكاز على »احلراك ال�سعبي » كفاعل 
للبناء اجلديد » ثم النطالق يف  ومرجع 
الكيانات  اإىل  والنتقايل  مطالبه  جت�سيد 
وقيمه  املعربة عن وجدانه  املوؤ�س�ساتية 
قيادة  جت�سمها  التي  الوطنية  واإرادته 
ودولة  �سعبية  �رضعية  منبعها  �سيا�سية 

قوية تبني موؤ�س�ساتها كفاءات وطنية .

فاي�سبوكيات:

الفاي�سبوكيون ي�سخرون من ارتفاع درجات احلرارة على طريقتهم:
�سخر م�ستخدمو موقع التوا�سل الجتماعي »في�سبوك«، من ارتفاع درجات احلرارة على طريقتهم اخلا�سة، 
ت �سفحات ذات انت�سار وا�سع على موقع التوا�سل، عن �سخريتها با�ستخدام �سور �ساخرة وم�سحكة  وعربرّ

لفنانني وم�ساهري.
-        »حت�ص ال�سم�ص راهي طالعة مع اأولد حومتها«

-        الأم: وين راك يا ولد؟
     الإبن: ميا ما تتقلقي�ص راين داخل الفريجيدار نربرّد
      الأم: غاول اأخرج دالة خوك �رضك.. ما تهبلوني�ص

-        �سمعنا بالواحد يعرق كي يكون مي�سي ومام كي يكون قاعد مقبولة بال�سح يعرق كي يكون يدو�ص هذا 
هو لهبال..

-        ويف من�سور اآخر قال اأحد رواد الفاي�سبوك »وا�ص هاد ال�سخانة تقول�سي اأبو لهب جا �سيف للجزائر 
هاد اليامات«



املحلي  لل�ش�أن  مت�بعون  اأجمع 
يومية  مع  لهم  ت�رصيح  يف   ،
التحقيق�ت  اأن  على  »الو�شط«، 
املو�شعة  الق�ش�ئية  و  الأمنية 
ورقلة  بولية  الف�ش�د  ملف�ت  يف 
بعدد  تطيح  اأن  املنتظر  من 
وكذا   ، الن�فذين  امل�شوؤولني  من 
واحل�ليني  ال�ش�بقني  املنتخبني 
على  الت�شرت  يف  �شلتهم  ب�شبب 
ال�شتغالل غري الق�نوين لأكرث من 
ب�ملوؤ�ش�ش�ت  وظيفي  �شكن   2000
منه�  تعلق  م�  خ��شة  العمومية 
قط�ع�ت  على  املح�شوبة  بتلك 
الع�يل  والتعليم  ال�شحة   ، الرتبية 
ال�شكن�ت املح�شوبة  ن�هيك عن   ،
النفطية  املوؤ�ش�ش�ت  قط�ع  على 
العمالق  النفطي  للمجمع  الت�بعة 
�شك�وي  ت�شري  ، حيث  �شون�طراك 
غ�لبية  اأن  احتج�جية  وعرائ�ض 
من  النمط  ذات  من  امل�شتفيدين 
ال�شكن�ت جل�أوا لكرائه� �شواء بعد 
حتويلهم لولي�ت اأخرى  اأو اإح�لتهم 

اآث�ر حفيظة  ، و�شع  التق�عد  على 
الإط�رات املح�شوبني  املئ�ت من 
الذين  العمومي  الوظيفي  على 
من  م�ش�كن  ل�شتئج�ر  جل�أوا 
الأمر  وهو   ، ال�شهرية  مرتب�تهم 
الذي يتن�فى مع تعليم�ت احلكومة 
اأحقية  على  حثت  لط�مل�  التي 
الراغبني يف العمل بولي�ت جنوب 
على  احل�شول  يف  الكبري  البالد 

�شكن وظيفي ح�شب املعلوم�ت .

تلقت م�ش�لح  ث�نية فقد  من جهة 
وعرائ�ض  �شك�وى  العدالة 
احتج�جية تتهم م�شوؤولني ن�فذين 
الرق�بية   الأدوات  تف�وت  ا�شتغلوا 
على  دولة  ك�إط�رات  ومن��شبهم 
يف  الأخرية  �شنة  الع�رصين  مدار 
ملك  عق�رية  اأوعية  على  التن�زل 
لف�ئدة  الرمزي  ب�لدين�ر  للدولة 
حيث   ، والنفوذ  امل�ل  اأ�شح�ب 
اأرغم  اخلطري  التج�وز  هذا  اأن 

جت�شيد  يف  املحلية  ال�شلط�ت 
التنموية  امل�ش�ريع  من  جملة 
بعيدا  ال�شتعج�يل  الط�بع  ذات 
مع  موازاة   ، العمراين  الن�شيج  عن 
الكبري  التم�طل  اأدى  فقد  ذلك 
اإىل  اأخرى  م�ش�ريع  جت�شيد  يف 
ولي�ت  نحو  التحويل  اأو  التجميد 
املت�حة  املعلوم�ت  ح�شب  اأخرى 

.
اأ�رصت  فقد  ذلك  ج�نب  اإىل 
دوائر  اأن  اخل��شة  م�ش�درن� 
قررت  قد  املعنية  الخت�ش��ض 
ال�شخمة  امل�ش�ريع  ملف  فتح 
املاليري  التهمت  التي  املغ�شو�شة 
دون حتقيق النت�ئج املرجوة وعلى 
م�رصوع  احل�رص  ل  املث�ل  �شبيل 
الرابط  ب�لطريق  الأخ�رص  احلزام 
م�ش�فة  على  تقرت  و  ورقلة  بني 
القرن  اإ�ش�فة مل�رصوع   ، كلم   160
له  ر�شد  الذي  ال�شحي  لل�رصف 
تف�وت  لكن  �شخم  م�يل  غالف 
دون  ح�ل  الرق�بية  الأدوات 
و  التقنية  للمع�يري  وفق  جت�شيده 

الق�نونية املعمول به� .

عجزت �ل�صلطات �لوالئية بورقلة مبعية �ملجل�س �ل�صعبي �لوالئي ب�صفته �أد�ة رقابية يف �إيجاد حل 
جذري لثالثة ملفات �صائكة �أ�صبحت تق�س م�صاجع �صناع �لقر�ر بورقلة ،�نطالقا من �ل�صكنات 

�لوظيفية �مل�صتغلة بطريقة غري قانونية مرور بعقار �لدولة �ملنهوب دون ن�صيان �مل�صاريع 
�لعمالقة �لتي ��صتنزفت �ملاليري دون حتقيق �لنتائج �ملرجوة .

ورقلة

�أحمد باحلاج 

فتح ملفات ال�سكن الوظيفي ،العقار 
املنهوب وامل�ساريع املغ�سو�سة 

.       �صمت �الأدو�ت �لرقابية قابله �حتقان حملي غري م�صبوق

طرف  من  الأ�شوات  تع�لت 
م�شتعملو الطريق الوطني رقم 01 
الرابط بني املق�طعتني الإداريتني 
اأجل  من   ، –املنيعة   �ش�لح  عني 
هذا  ازدواجية  مطلب  جت�شيد 
خالل  به  �شجل  الذي  الطريق 
ال�شدا�شي الأول من ال�شنة اجل�رية  
عن  اأ�شفر  اليم  مرور  ح�دث   20
 35 واإ�ش�بة  �شخ�ش�   15 م�رصع 
اخلطورة  متف�وتة  بجروح  اآخرين 

وفق م� اأوردته م�ش�درن� .
�ش�ئقي  من  الع�رصات  ن��شد 
النقل  ح�فالت   ، ال�ش�حن�ت 

و�ش�ئقي  للم�ش�فرين  العمومي 
يف  وال�شي�حية  النفعية  �شي�رات 
 « »الو�شط   جريدة  مع  حديثهم 
العمومية  والأ�شغ�ل  النقل  وزير 
لدعم  الع�جل  التدخل  اأجل  من 
الرابط   01 رقم  الوطني  الطريق 
بوليتي  املنيعة  و  �ش�لح  بني عني 
على  املمتد  وغرداية  مترنا�شت 
مزدوجة  بجهة  كلم   400 م�ش�فة 
م�ش�لح  اأن  علمن�  اإذا  خ��شة   ،
بقي�دة   الطرق�ت  اأمن  �رصاي� 
�شجلت  قد  ك�نت  الوطني  الدرك 
بهذا الطريق يف ظرف 06  اأ�شهر 

الأخرية 20 ح�دث مرور اليم اأ�شفر 
عن م�رصع 15 �شخ�ش� واإ�ش�بة 35 
اآخرين بجروح متف�وتة اخلطورة ، 
دون احلديث عن ت�شجيل امل�ش�لح 
�شوداء  1980نقطة  التقنية  لـ 
ب�لطريق احل�يل وهو الو�شع الذي 
اإنع��ض  من  التمكني  دون  ح�ل 
مبختلف  القت�ش�دية  احلركة 
غ�لبية  مت�شك  ظل  يف  اأنواعه� 
القت�ش�ديني  واملتع�ملني  التج�ر 
نحو  اأن�شطتهم  وجهة  بتغيري 
الهرتاء  بذريعة  اأخرى   ولي�ت 

امل�شتمر للطريق .

من  العديد  رفع  فقد  جهتهم  من 
ال�رصقي  ب�جلنوب  الربمل�ن  نواب 
اأجل  من  الأول   للوزير  التم��ض 
اأغلفة  لتخ�شي�ض  الع�جل  التدخل 
ازدواجية  ل�شم�ن  ه�مة  م�لية 
من  للتخفيف  املذكور  الطريق 
ومن  للمركب�ت  الكثيفة  احلركية 
التج�رية  احلركة  بعث  اإع�دة  ثم 
همزة  غرداية  ولية  ب�عتب�ر 
و�شل بني خمتلف جه�ت الوطن و 
الولي�ت احلدودية الأهلة ب�ل�شك�ن 

بجنوب البالد الكبري .
�أحمد باحلاج 

�صجل به 20 حادث �أ�صفر عن م�صرع 15 �صخ�صا 

�أمن والية �أدر�ر 

مطالب باإجناز طريق مزدوج بني املنيعة بعني �سالح 

الإطاحة ب�سبكة اجرامية خمت�سة يف ال�سرقة 

�صبط بحوزتها 1879غ من �لبانغو و 174.17غ من �لكيف 

�سرطة مترنا�ست تفكك �سبكة 
خمت�سة يف املتاجرة يف املخدرات 
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الإجت�ر غري  اإط�ر حم�ربة ظ�هرة  يف 
واملوؤثرات  ب�ملخدرات  امل�رصوع 
العقلية متكنت عن��رص ال�رصطة ب�لأمن 
احل�رصي الث�ين ب�أمن ولية مترنا�شت 
متكونة  اأ�رصار  جمعية  تفكيك  من 
اأعم�رهم  ترتاوح  اأ�شخ��ض  ثالثة  من 
�شنة(  لغر�ض   28 اإىل   17( بني  م� 
املت�جرة يف املخدرات ( كيف مع�لج 
نوع  من  غ   1857.9 ب�نغو)  و حجز   +
الب�نغو و 174.17 غ من الكيف الع�لج 
متبوع بحي�زة اأ�شلحة بي�ش�ء و اإنتح�ل 

اإ�شم الغري .
ا�شتغالل  وق�ئع الق�شية تعود اإىل 
عن  تفيد  ملعلوم�ت  ال�رصطة  عن��رص 
تواجد �شخ�ض يقوم ب��شتغالل م�شكنه 
للرتويج  الواد  قطع  بحي  الك�ئن 
تفتي�ض  اذن  ومبوجب  للمخدرات، 
الق�ش�ئية  وبعد  اجله�ت  عن  �ش�در 
اإعداد خطة اأمنية حمكمة مت تفتي�ض 
م�شكن امل�شتبه فيه اين مت حجز كمية 
من املخدرات قدر وزنه� بـ ) 1857.9 

نوع  من   174.17  ( و   ) ب�نغو  نوع  من 
دون  بي�ش�ء  اأ�شلحة  و   ) مع�لج  كيف 
توقيف امل�شتبه فيه الذي ك�ن يف ح�لة 
فرار، بعد مدة من الزمن و ا�شتغالل 
امل�شتبه  تواجد  عن  واردة  ملعلوم�ت 
و  تر�شده  مت  الع�ئلي  منزله  يف  فيه 
اإذن  مبوجب  و  حمكمة  خطة  اإعداد 
ق�ش�ئية  جه�ت  من  �ش�در  ب�لتفتي�ض 
مت توقيفه رفقة �شخ�شني اآخرين ليتم 
حتقيق  فتح  ،اأين  املقر  اإىل  حتويلهم 
يف الق�شية و بعد عر�ض احد امل�شتبه 
على  الآيل  التعرف  نظ�م  على  فيهم 
الب�شم�ت تبني انه انتحل هوية الغري، 
بعد ا�شتكم�ل الإجراءات مت تقدمي 
اأم�م اجله�ت الق�ش�ئ الذكر  ال�ش�لفي 
ية املخت�شة ، التي اأ�شدرت يف حق 
اإيداع  امل�شتبه فيه الأول و الث�ين اأمر 
حتت  الث�لث  فيه  امل�شتبه  و�شع  فيم� 

املراقبة الق�ش�ئية .
�أحمد باحلاج 

والتحري  البحث  م�ش�لح   متكنت 
ومك�فحة اجلرمية املنظمة  والهجرة 
غري ال�رصعية ب�ملجموع�ت الإقليمية 
م�شرتكة  عملية  يف  الوطني  للدرك 
اإجه��ض  من  ال�رصقي  ب�جلنوب 
من  الأف�رقة  الرع�ي�  تهريب  خمطط 
ولي�ت  ب�جت�ه  احلدودية  املن�طق 

�شم�ل الوطن .
م�ش�در  من   « »الو�شط  يومية  علمت 
املخت�شة  الأمن  م�ش�لح  اأن  مطلعة 
تهريب  خمطط  اإجه��ض  من  متكنت 
ب�لرتاب  املقيمني  الأف�رقة  الرع�ي� 
�رصعية  غري  بطريقة  الوطني 
ب��شتعم�ل م�ش�لك ترابية انطالق� من 
ومترنا�شت  ايليزي   ، الوادي  ولي�ت 
يحملون  الذين  الأج�نب  لتهريب 
جن�شي�ت خمتلف لدول م�يل والنيجر 
وت�ش�د والك�مريون وال�شنغ�ل وبدرجة 
�شم�ل  ولي�ت  الغ�بون  ب�جت�ه  اأقل 

ظ�هرة  مم�ر�شة  اأجل  من  الوطن 
العملية  هذه  مكنت  حيث   ، الت�شول 
 08 بـ  الإط�حة  من  النوعية  الأمنية 
اإفريقي  40رعية  مهربني   وتوقيف 
الق�نونية  الإجراءات  ا�شتكم�ل  بعد  و 
ق�ش�ئية  ملف�ت  واجن�ز  معهم 
على  اإح�لتهم  مبوجبه�  مت  �شدهم 
اقليم  ح�شب  كل  اجلمهورية  وكالء 
حق  يف  �شدر  اأين   ، اخت�ش��شه 
احلب�ض  رهن  ب�لإيداع  اأمر  املهربني 
ب�لتهم  حم�كتهم  انتظ�ر  يف  املوؤقت 
اإدانة  مت  فيم�   ، اإليهم  املن�شوبة 
الرع�ي� الأف�رقة جميعهم ب�شنة �شجن� 
واحد  كل  تغرمي  مع  النف�ذ  موقوفة 
ومن  جزائري  دين�ر  األف   28 بـ  منهم 
نحو  ترحيلهم  اإجراءات  ا�شتكم�ل  ثم 
غري  الإق�مة  بتهمة  الأ�شلية  بلدانهم 

�رصعية ب�لرتاب الوطني .
�أحمد باحلاج 

 م�سالح الأمن جته�ض 
خمططا تهريب الأفارقة

.  توقيف 40 رعية �فريقي و�الإطاحة بـ08 مهربني

�جلنوب �ل�صرقي

امل�شندة اإىل قوات  امله�م  اإط�ر  يف 
ال�رصطة يف جم�ل حم�ية الأ�شخ��ض 
الأمن  م�ش�لح  متكنت  واملمتلك�ت، 
اأدرار  ولية  ب�أمن  الث�ين  احل�رصي 
من الإط�حة ب�شبكة اإجرامية متكونة 
اأعم�رهم�  ترتاوح  �شخ�شني  من 
يف  متورطني  بني 19 و 26 �شنة  م� 

ق�شية ال�رصقة ب��شتعم�ل العنف .

حيثي�ت الق�شية تعود على اإثر تقدم 
الأمن  م�ش�لح  اأم�م  املواطنني  اأحد 
احل�رصي الث�ين ق�شد تقدمي �شكوى 
لل�رصب  تعر�شه  بخ�شو�ض  ر�شمية 
�شالح  بوا�شطة  العمدي  واجلرح 
اأبي�ض من قبل جمهولني متبوع ب�رصقة 
قدره 120.000،00 دج  م�يل  مبلغ 
ك�ن ي�شعه على منت مركبته النفعية 

بحي  الك�ئن  م�شكنه  مراآب  بداخل 
لتب��رص  ب�أدرار،  املنكوبني  بربع 
امليدانية  حتري�ته�  امل�ش�لح  ذات 
حتديد  اإىل  اأف�شت  التي  املعمقة 

هوية امل�شتبه فيهم� وتوقيفهم .
اإجراءات  جميع  اإ�شتيف�ء  بعد 
اأم�م  الأطراف  تقدمي  و  التحقيق 
ال�شيد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 

الق�شية  ملف  اأح�ل  الذي  اأدرار 
مبوجب  اجلل�شة  على  مب��رصة 
يف  �شدر  الفوري،  املثول  اإجراءات 
يق�شي  ق�ش�ئي  حكم  املتهمني  حق 
ب�إدانتهم بخم�ض )05( �شنوات �شجن 
مقدرة  م�لية  وغرامة  الإيداع  مع 

بـ 500.000،00 دج.
�أحمد باحلاج 
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5 �سنوات على املجزرة وامللحمة
ي�صادف الأحد 7 متوز، الذكرى اخلام�صة للعدوان الإ�صرائيلي على غزة �صيف 

2014، والتي اأطلق عليها الحتالل "اجلرف ال�صامد"، فيما ردت املقاومة مبعركة 
يوما،   51 مدار  على  و�صرا�صة  عدوانية  بالأكرث  و�صف  والذي  املاأكول"،  "الع�صف 
و�صبق العدوان ق�صف متبادل بني الحتالل واملقاومة يف غزة اإثر تفجر الأو�صاع 
يف ال�صفة بعد خطف م�صتوطنني الطفل املقد�صي حممد اأبو خ�صري يف القد�س يوم 

وحرقه. وتعذيبه   2014 متوز   2
م.�س

بدء العدوان
ال�ساعة  بعد  غزة  على  الهجوم  وبداأ 
الواحدة من فجر يوم 7 �سبتمرب 2014، 
حممد  املواطن  منزل  با�ستهداف 
القطاع،  جنوبي  القرارة  يف  العبادلة 
وقد نفذت طائرات االحتالل يف هذا 
اليوم عدة غارات على القطاع، اإىل اأن 
الع�سكري  الهجوم  عن  االإعالن  جرى 
 8 التايل  اليوم  ليل  منت�سف  ر�سميا 

متوز.
 51 يوما  ملدة  العدوان،  وا�ستمر 
اأوقعت خالله اآالف ال�سحايا، ودمرت 
واملن�ساآت  املنازل  اآالف  ع�رشات 
العامة واملمتلكات اخلا�سة، وارتكبت 
ومنظمة  ج�سيمة  انتهاكات  خالله 
االإن�ساين  الدويل  القانون  لقواعد 
االإن�سان  حلقوق  الدويل  والقانون 
ترقى مل�ستوى جرائم احلرب، يف ظل 
�سمت املجتمع الدويل جتاه التزاماته 

القانونية واالأخالقية.
حلقوق  امليزان  مركز  لتوثيق  ووفقا 
االإن�سان، قتلت قوات االحتالل خالل 
الفل�سطينيني،  من   )2219( عدوانها 
من بينهم )556( طفال، و)299( امراأة، 
فيما بلغ عدد اجلرحى االأطفال الذين 

من  واجلريحات   )2647( ر�سدهم  مت 
الن�ساء )1442(.

 )31981( االحتالل،  ودمر  هدم  كما 
منزال وبناية �سكنية متعددة الطبقات، 
بني  ومن  كليا  دمرت   )8381( بينه  من 
�سكنية  بناية   )1718( كليا  املدمرة 
من  اأكرث  من  منها  الواحدة  )تتكون 
وحدة �سكنية(، كما بلغ عدد املهجرين 
ق�رشيا جراء هدم منازلهم ب�سكل كلى 
طفل،   )30842( بينهم  من   )60623(
اإىل  االإ�سارة  وجتدر  �سيدة،  و)16526( 
اأن عمليات الر�سد والتوثيق مل ت�سمل 
تعر�ست  التي  وامل�ساكن  املن�ساآت 
بع�رشات  تعد  وهي  طفيفة  الأ�رشار 

االآالف.
واأجربت قوات االحتالل 520 األفا من 
الن�ساء  من  اأغلبيتهم  القطاع  �سكان 
واالأطفال على الهرب من منازلهم دون 
توفري �سبل خروج اآمنة من مناطقهم، 
تتوفر  اآمنة  اإيواء  مراكز  توفر  ودون 
الكرامة  حلفظ  الدنيا  احلدود  فيها 
يف  ت�سبب  ما  املتاأ�سلة،  االإن�سانية 

معاناة بالغة لكل �سكان القطاع.
الع�سوائية  الهجمات  اأ�سهمت  وقد 
واملن�ساآت  االإيواء  مراكز  وا�ستهداف 
واالإن�سانية  الطبية  املهمات  وطواقم 
يف  والرتويع  الرعب  من  مزيد  بث  يف 

نفو�س االآمنني، و�ساهم يف اإيقاع مزيد 
املهجرين  �سفوف  يف  القتلى  من 
االإن�سانية  املهمات  وطواقم  ق�رشياً 

وال�سحافيني.
احلقائق  تق�سي  للجنة  تقرير  وخل�س 
العدوان االإ�رشائيلي، ن�رش نهاية  حول 
جوان 2015 وعرف بتقرير "ديفي�س"، 
االإ�رشائيلي على غزة  العدوان  اأن  اإىل 
 142 واأن  احلرب"،  جرائم  اإىل  "يرقى 
عائلة على االأقل فقدت ثالثة اأفراد اأو 
ال�سكنية  املباين  الهجوم على  اأكرث يف 
"اإ�رشائيل"  �سنت  حيث  احلرب،  اأثناء 
جوية،  غارة  اآالف  �ستة  من  اأكرث 
واأطلقت نحو 50 األف قذيفة مدفعية.

الإعمار

بعد توقف احلرب ويف 12 اأكتوبر عقد 
القاهرة  اإعمار غزة يف  موؤمتر الإعادة 
الفتاح  عبد  امل�رشي  الرئي�س  برعاية 
منظمة  خم�سني  وم�ساركة  ال�سي�سي 

وحكومة.
وتعهدت الدول امل�ساركة بتقدمي 5.4 
ن�سفها  للفل�سطينيني،  دوالر  مليارات 
به  حلق  الذي  القطاع  اإعمار  الإعادة 

دمار وا�سع.
املا�سية  اخلم�سة  االأعوام  متُح  مل 
غزة،  على  للعدوان  املدمرة  االآثار 

مهجرة  تزال  ما  االأ�رش  من  فاالآالف 
ويعي�سون  دمرت،  التي  منازلها  عن 
اأو�ساع  ظل  ويف  م�ستاأجرة،  بيوت  يف 
ا�ستمرار  ظل  يف  �سعبة،  اإن�سانية 
احل�سار  بفعل  املعقدة  االأو�ساع 
املتو�سل منذ 12 عاًما وبح�سب وزارة 
االأ�سغال العامة واالإ�سكان الفل�سطينية، 
مهجرة  تزال  ما  االأ�رش  مئات  فاإن 
اإعادة  وتنتظر  املدمرة  منازلها  عن 
اإعمارها، كما زاد ا�ستهداف امل�سانع 
والتي  التجارية  واملن�ساآت واملحالت 
اليوم،  حتى  منها  كبري  عدد  يوؤهل  مل 
االأو�ساع املعي�سية  تفاقم  اإىل  اأدى  ما 
اأ�ساًل  املتدهورة  القطاع  ل�سكان 
واحل�سار  ال�سابقة،  احلروب  نتيجة 

اخلانق.
مع  للعدوان  اخلام�سة  الذكرى  وتاأتي 
الكربى  العودة  م�سريات  ا�ستمرار 
فيها  يكافح  والتي  الثاين،  عامها  يف 
احل�سار  ك�رش  اأجل  من  الفل�سطينيون 

اخلانق.
الحتالل: هزمية فادحة

معركة  باأن  اعرتفوا  العدو  قادة 

هزمية  كانت  املاأكول"  "الع�سف 
فادحة لكيانهم على ال�سعد الع�سكرية 
وال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية 
�سهاينة  م�سوؤولون  واأقر  والنف�سية، 
ا�سرتاتيجية  معركة  "خ�رشنا  بقولهم: 
رئي�س  راأى  فيما  غزة "،  قطاع  اأمام 
مائري  ال�سابق  "االإ�رشائيلي"  املو�ساد 
دغان اأن "رئي�س احلكومة االإ�رشائيلية 
بنيامني نتنياهو ف�سل ف�ساًل مدوًيّا يف 

غزة".
ر�سمية،  "اإ�رشائيلية"  بيانات  وح�سب 
"اإ�رشائيليني"  و3  ع�سكرياً   64 فاإن 
بينهم  اآخرين،   1008 واأ�سيب  ُقتلوا، 
بينما  مدنيا،  و357  ع�سكريا   651
الق�سام"،  الدين  عز  "كتائب  تقول 
 161 قتلوا  وحدهم  جماهديها  اإن 
ت�سري  فيما  �سهيونيا،  وجندياً  �سابطاً 
يف  اإ�رشائيليني   4 لوجود  املعلومات 

االأ�رش لدى الق�سام. 
نتنياهو خائًفا!

�سحيفة  ن�رشتها  مذكرات  وك�سفت 
يف  العربية،  اأحرونوت"  "يديعوت 
�سبتمرب، اأن بنيامني نتنياهو كان خائفاً 

خالل احلرب على غزة عام 2014.

يف  ن�رشت  اإنها  ال�سحيفة:  وقالت 
مذكرات  اجلاري  ال�سهر  من  الرابع 
االأ�سبق  االأمريكي  اخلارجية  لوزير 
نتنياهو  اإن  فيها:  يقول  كريي،  جون 
"اجلرف  حرب  من  خائفا  كان 
االإ�رشائيلي  )امل�سمى  ال�سامد" 
للعدوان على غزة( عام 2014 يف غزة 
الرحالت  منع  بعد  نتنياهو  والتقى 
تهديد  ب�سبب  "اإ�رشائيل"  اإىل  اجلوية 

ال�سواريخ من غزة.
مرة  "الأول  قوله:  كريي  عن  ونقلت 
وخائفا  متوترا  نتنياهو  فيها  اأرى 
انقب�س  "قلبي  م�سيفا  يجري"،  مما 
قبل  من  �سعيفا  اأره  مل  الأنني  الأجله 
مثل ذلك"، وا�سفا امل�سهد با�ستغراب 
ح�سار  حتت  اإ�رشائيلي  "زعيم  روؤية 

�سواريخ حما�س".
اخلارجية  وزير  اأن  اإىل  واأ�سارت 
م�سودة  بطرح  نتنياهو  اتهم  االأ�سبق 
مع  النار  اإطالق  وقف  التفاق  �رشية 
حما�س يف ذلك الوقت، اإال اأنه تفاجاأ 
من عر�سها على االإعالم كمطلب من 
االإ�رشائيلي  الرف�س  واإظهار  حما�س 

لها.

العدوان الإ�صرائيلي على غزة 2014

النتخابات اليونانية

 تيار ميني الو�سط ي�ستعيد ال�سلطة
اجلديدة  الدميقراطية  حزب  فاز 
ميني  تيار  ميثل  الذي  املعار�س، 
باالنتخابات  اليونان،  يف  الو�سط 
يف  اأجريت  التي  املبكرة  العامة 
البالد االأحد ومع فرز االأ�سوات يف 
الوزراء  رئي�س  اأقر  الدوائر،  معظم 
األك�سي�س ت�سيربا�س بالهزمية ل�سالح 

مناف�سه، كريياكو�س ميت�سوتاكي�س.
الدميقراطية  حزب  وح�سل 
من  املئة  يف   39.8 على  اجلديدة 
احتل  االآن، يف حني  االأ�سوات حتى 
بزعامة  الي�ساري،  �سرييزا  حزب 
بن�سبة  الثاين  املركز  ت�سيربا�س، 
االأ�سوات  من  املائة  يف   31.6
اأغلبية  احلالية  التوقعات  وتعطي 
الدميقراطية  حلزب  وا�سحة 
على  الفائز  يح�سل  اجلديدة، حيث 
50 مقعدا اإ�سافيا يف الربملان وحتى 
االآن، اأر�سلت نحو 88 يف املائة من 
وقال  نتائجها  االنتخابية  الدوائر 
رئي�س الوزراء املنتخب الأن�ساره اإنه 

ح�سل على تفوي�س قوي للتغيري.
املوؤيدين  من  ح�سد  اأمام  واأ�ساف 
ترفع  البالد  "اإن  اأثينا:  العا�سمة  يف 
قائال  اأخرى"،  مرة  بفخر  راأ�سها 
الأن  للجميع،  رئي�سا  �سيكون  اإنه 
ال  مبا  قليل  "عددهم  اليونانيني 
منق�سمني"وقال  بالبقاء  لهم  ي�سمح 
نقبل  "اليوم،  لل�سحفيني:  ت�سيربا�س 
لكي  مرفوع.  براأ�س  ال�سعب  حكم 
ناأتي باليونان اإىل ما هو عليه االآن، 
�سعبة  قرارات  اتخاذ  علينا  كان 
بتكلفة �سيا�سية باهظة"وبلغت ن�سبة 
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اأدنى  من  واحدة  وهي  املائة،  يف 
االأرقام منذ عقود.

الناحية  من  اإلزامي  والت�سويت 
الرغم  على  البلد،  ذلك  يف  القانونية 
فعليا  القانون  تطبيق  عدم  من 
واأجريت 6 انتخابات يف اليونان خالل 
ال�سنوات االأخرية، ويف يوم انتخابات 
االأحد، تدفق الكثري من ال�سكان على 
ال�سواطئ اأو جلاأوا اإىل منازلهم، حيث 
درجة   35 احلرارة  درجات  جتاوزت 

مئوية يف بع�س االأماكن.

ماذا تقول النتائج؟

اأ�سارت النتائج االأولية اإىل ف�سل حزب 
"الفجر الذهبي" اليميني املتطرف، 
يف حتقيق احلد االأدنى من االأ�سوات، 
يف   3 وهو  الربملان  لدخول  الالزم 
حيث  �سئيل  بفارق  وذلك  املئة، 
من  املئة  يف   2.95 على  �سيح�سل 

االأ�سوات.
ومن املتوقع اأن يتجاوز حزب "احلل 
لرو�سيا  املوايل  القومي  اليوناين" 
وحزب "مريا 25"، وهو حزب ي�ساري 
ياني�س  ال�سابق  املالية  وزير  يتزعمه 
الالزم  االأدنى  احلد  فاروفاكي�س، 
حزب  وح�سل  الربملان.  لدخول 
"حركة من اأجل التغيري"، الذي ميثل 
تيار ي�سار الو�سط، على 7.9 يف املئة 
من االأ�سوات، تاله احلزب ال�سيوعي 
بن�سبة 5.4 يف املائة وذكرت و�سائل 
اإعالم يونانية اأي�سا اأن �سندوق اقرتاع 
جمهولة  جمموعة  جانب  من  �رُشق، 

اقتحمت اأحد مراكز االقرتاع.

ماذا حدث حلزب �صرييزا؟

الذي  ت�سيربا�س،  الوزراء  رئي�س  دعا 
و�سل اإىل ال�سلطة يف عام 2015 ، اإىل 
هزمية  تلقيه  بعد  مبكرة،  انتخابات 
يف االنتخابات املحلية واالأوروبية يف 

ماي املا�سي.
واأطاح ت�سيربا�س بحزب الدميقراطية 
عرب  حينذاك،  ال�سلطة  من  اجلديدة 
التي  التق�سف،  �سيا�سات  �سد  حملته 
لكنه  ل�سنوات  اليونانيني  على  اأثرت 
اإىل  انتخابه  اأ�سهر من  ا�سطر خالل 
حزمة  مقابل  قا�سية،  �رشوط  قبول 
االإنقاذ املالية الدولية الثالثة لليونان 
داخل  معار�سة  ت�سيربا�س  وواجه 
انتخابات  اإىل  فدعا  حينذاك،  حزبه 
حزبه  �سعبية  لكن  بها  وفاز  مبكرة 
تراجعت، مع زيادة البطالة وانكما�س 
حزب  وتعهد  اليوناين  االقت�ساد 
بتخفي�س  اجلديدة  الدميقراطية 
اخلدمات  وخ�سخ�سة  ال�رشائب، 
باآثار  ت�سعر  تزال  ال  التي  البالد،  يف 
وينحدر   2008 لعام  املالية  االأزمة 
كريياكو�س  املرتقب،  الوزراء  رئي�س 
العائالت  اإحدى  من  ميت�سوتاكي�س، 
اليونان  يف  العريقة  ال�سيا�سية 
الوزراء  رئي�س  جنل  وميت�سوتاكي�س 
ال�سابق كون�ستانتينو�س ميت�سوتاكي�س، 
باكوياني�س،  دورا  �سقيقته،  وكانت 
ا�ست�سافت  عندما  اأثينا  عمدة 
عام  االأوملبية  االألعاب  دورة  املدينة 
2004، قبل اأن ت�سبح وزيرة خلارجية 

اليونان الحقا.

وا�سنطن تعد ب�سطب ال�سودان من قائمة الإرهاب
باأعمال  القائم  ك�سف 
االأمريكية  ال�سفارة 
ا�ستيفن  اخلرطوم  يف 
بالده  اأن  كوتي�سي�س، 
ال�سودان  �سطب  ب�سدد 
من قائمة الدول الراعية 

لالإرهاب.
ت�رشيحات  يف  وقال 
"قناة  اأوردتها  اإعالمية 
رفع  "مت  ال�رشوق": 

ال�سودان  عن  العقوبات 
الف�ساد  لكن   ،2017 منذ 
عهد  يف  االإدارة  و�سوء 
املخلوع  الرئي�س  نظام 
عمر الب�سري، حجبا منافع 
القرار"واأ�ساف:  ذلك 
ال�سودان  ا�سم  "رفع 
االإرهاب  قائمة  من 
كبرية  بدرجة  يتوقف 
احلركات  اإدماج  على 

اتفاق  يف  امل�سلحة 
�سنة  )املوقع  ال�سالم 
ال�سالم  واإحالل   )2011
ومنطقتي  دارفور  يف 
والنيل  كردفان،  جنوب 

االأزرق".
الرئي�س  اإدارة  وحذفت 
االأمريكي دونالد ترامب 
يف 6 اأكتوبر2017 عقوبات 
االقت�سادية  وا�سنطن 

واحلظر  اخلرطوم  عن 
كان  الذي  التجاري 
ال�سودان  على  مفرو�سا 
منذ 1997 لكن وا�سنطن 
من  ال�سودان  ت�سطب  مل 
الراعية  "الدول  قائمة 
لالإرهاب" املدرج عليها 
ال�ست�سافته   ،1993 منذ 
القاعدة  تنظيم  زعيم 

اأ�سامة بن الدن.

وزير بريطاين

 ت�سريب مذكرات �سفري عن ترامب 
قد ي�سر بالعالقات مع اأمريكا

التجارة  وزير  قال 
فوك�س  ليام  الربيطاين 
ت�رشيب  اإن  االثنني  يوم 
لل�سفري  �رشية  مذكرات 
الواليات  لدى  الربيطاين 
فيها  ي�سف  املتحدة، 
دونالد  الرئي�س  اإدارة 
توؤدي  ”ال  باأنها  ترامب 
ينبغي“  كما  واجباتها 
قد  للكفاءة“  و“تفتقر 

ي�رش بالعالقات.
الذي  فوك�س،  واأ�ساف 
اأنه  وا�سنطن،  يزور 
ابنة  الإيفانكا  �سيعتذر 
االأمريكي  الرئي�س 
من  التي  ترامب  دونالد 

بها  يلتقي  اأن  املقرر 
للواليات  زيارته  خالل 
قائال  وتابع  املتحدة 
حقيقة  عن  ”�ساأعتذر 
اأيا من عنا�رش جهاز  اأن 
اأو  املدنية  اخلدمة 
لدينا  ال�سيا�سية  الدوائر 
م�ستوى  على  يكن  مل 
توقعات  اأو  توقعاتنا 
ب�ساأن  املتحدة  الواليات 
�سلوكها، الذي كان خطاأ 
يف هذه امل�ساألة حتديدا 
عادي  غري  نحو  على 

وغري مقبول اإطالقا“.
خماطبا  واأ�ساف 
االإذاعة  هيئة  راديو 

الربيطانية )بي.بي.�سي( 
من  اخلبيثة  ”الت�رشيبات 
هذا النوع غري احرتافية 
وطنية  وال  اأخالقية  وال 

وقد توؤدي حقا اإىل اإحلاق 
�رشر بهذه العالقة وتوؤثر 
م�سلحتنا  على  بالتايل 
االأمنية االأو�سع نطاقا“.
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د. مروة نظري/مركز 
�مل�ستقبل للدر��سات و 

�لأبحاث �ملتقدمة
�سياقات متوترة:

الدورة  عقدت  ال�سياق،  هذا  يف 
الع�رشين  جمموعة  قمة  من   14
ا  مهًمّ دولًيّا  حمفًل  تُعد  التي 
اأن�سئ يف عام 1999 على خلفية 
لبحث  العاملية  املالية  الأزمات 
للمجتمع  امللفات  من  العديد 
عرب  وذلك  باأ�رشه،  الدويل 
القوى القت�سادية  اجتماع قادة 
بع�ض  مع  العامل،  يف  الكربى 
تتم  الذين  الأخرى  الدول  قادة 
ف�سًل  القمة،  حل�سور  دعوتهم 
املنظمات  عن ممثلي عدٍد من 
الدولية والإقليمية املعنية بتلك 
النقد  �سندوق  )خا�سة  امللفات 
تتبدى  ورمبا  الدوليني(.  والبنك 
اإىل  الفعالية بالنظر  اأهمية هذه 
اإليها،  املن�سمة  الدول  قائمة 
بالإ�سافة  دولة،   19 ت�سم  حيث 
الأوروبي،  الحتاد  لرئا�سة 

لي�سبح عدد الأع�ساء 20.
توقعات  �سقف  انخف�ض 
التي  النتائج  من  املراقبني 
قمة  عنها  تتمخ�ض  اأن  ميكن 
الحتقان  حالة  ب�سبب  اأو�ساكا 
الأجواء  �سادت  التي  والتوتر 
قبيل  الرئي�سيني  الفاعلني  بني 
انعقاد القمة، على نحو قلل من 

احتمالت التو�سل اإىل تفاهمات 
اخللفية،  الق�سايا  هذه  ب�ساأن 
من  العديد  يف  انعك�ست  التي 

امللمح.
مثًل،  ال�سيا�سي  ال�سعيد  فعلى 
تاأتي اخللفات املتعلقة بخروج 
الأوروبي  الحتاد  من  بريطانيا 
علمات  من  العديد  لت�سع 
الحتاد  قدرة  حول  ال�ستفهام 
على  تفاعلته  تن�سيق  على 
ناحية  ومن  العاملية.  ال�ساحة 
اأخرى، هناك تنامي حدة التوتر 
واإيران،  املتحدة  الوليات  بني 
التو�سل  على  القدرة  وعدم 
ووا�سنطن  طهران  بني  لتفاق 
النووي  للتفاق  بديًل  يكون 
اإدارة  اعتربت  بعدما  الإيراين 
اأن  ترامب  الأمريكي  الرئي�ض 
التفاق مليء بالثغرات، وي�سمح 
اأموال  على  حت�سل  باأن  لإيران 
يف  الإرهابية  لأن�سطتها  وموارد 
ومن  الأو�سط.  ال�رشق  منطقة 
بني  التوتر  يتاأجج  ثالثة،  ناحية 
وا�سنطن وتركيا )البلد الع�سو يف 
حلف الناتو(، ب�سبب نظام الدفاع 
"اإ�ض 400"  الرو�سي  ال�ساروخي 
الذي ا�سرتته اأنقرة من مو�سكو، 
نظام  اأن  وا�سنطن  ترى  حيث 
الدفاع ال�ساروخي الرو�سي غري 
حلف  دفاع  �سبكة  مع  متوافق 
�سمال الأطل�سي، وي�سكل تهديًدا 
تعتزم  التي  اإف-35  لطائرات 

وتتخوف  ا،  اأي�سً �رشاءها  تركيا 
تفر�ض  اأن  اإمكانية  من  اأنقرة 

وا�سنطن عليها عقوبات. 
القت�سادي،  اجلانب  على  اأما 
من  العديد  هناك  فكانت 
تخ�ض  التي  ال�سائكة  امللفات 
العاملي  القت�سادي  النمو 
العاملية،  التجارة  اآلية  وتخ�ض 
كان من اأهمها احلرب التجارية 
والتي  ووا�سنطن  بكني  بني 
تبلورت مع اإخفاق جهود البلدين 
جتاري  اتفاق  اإىل  التو�سل  يف 
الذي  الأمر  املا�سي،  مايو  يف 
اإمكانية  ل�ستبعاد  اخلرباء  دفع 
خلل  لتفاق  الدولتني  و�سول 
�سيما يف ظل  ل  الع�رشين،  قمة 
و�سوله  قبل  ترامب  ت�رشيحات 
اأن  فيها  اأكد  التي  اليابان،  اإىل 
وقد  ينهار.  ال�سني  اقت�ساد 
اأّثرت هذه احلرب التجارية على 
يرى  حيث  العاملية،  الأ�سواق 
العديد من املحللني اأنها تواجه 
�سبح ك�ساد عاملي جديد، ورمبا 
هذا ما دفع "كري�ستني لجارد" 
مدير عام �سندوق النقد الدويل 
القت�ساد  اأن  من  للتحذير 
�سعبًا"  "موقًفا  يواجه  العاملي 
التجارية،  النزاعات  ب�سبب 
وحثت �سناع القرار يف جمموعة 
الر�سوم  خف�ض  على  الع�رشين 
الأخرى  والعقبات  اجلمركية 

اأمام التجارة.
ق�سايا عالقة:

قمة  فعاليات  تقت�رش  مل 
جمموعة الع�رشين على اللقاءات 
اجلماعية بني الأع�ساء وال�سيوف 
كذلك  �سملت  بل  املدعوين، 
الثنائية  اللقاءات  من  العديد 
ا  مهًمّ دوًرا  لعبت  التي  املهمة 
يف التمهيد لتفاقات وتفاهمات 

بالذكر  اجلدير  ومن  لحقة. 
�سمل  القمة  اأعمال  جدول  اأن 
ال�سيا�سية  الق�سايا  من  عدًدا 
كان  والجتماعية،  والقت�سادية 
من بينها الطاقة والبيئة واملناخ 
والتجارة  الرقمي  والقت�ساد 
ال�سحية  والرعاية  والزراعة 
من  وميكن  والعمل.  والتعليم 
القمة  جمريات  متابعة  خلل 
على  طرحت  التي  والق�سايا 
اإن  القول  القمة  اأعمال  جدول 
الق�سايا  من  جمموعة  هناك 
ظلت عالقة وما تزال تبحث عن 
مناق�ستها  من  الرغم  على  حل 

خلل فعاليات قمة اأو�ساكا. 
ومن اأهم تلك الق�سايا، تلك التي 
عاملي،  اقت�سادي  بطابع  تتميز 
امل�ستدامة  التنمية  �سيما  ل 
واتخاذ  العاملي،  للقت�ساد 
من  باحلد  الكفيلة  الإجراءات 
القت�سادية،  التقلبات  خماطر 
الع�رشين  جمموعة  واأن  خا�سة 
التحديات  من  عدًدا  حددت 
العوملة،  هي:  الرئي�سية 
يف  ال�سكان  تقدم  وظاهرة 
التكنولوجية  والتحولت  ال�سن، 
من  بها  يرتبط  وما  ال�رشيعة 
احلاجة  عن  ف�سًل  تغريات، 
ب�ساأن  املواقف  لتن�سيق 
ال�رشائب التي يتم فر�سها على 
العاملية،  والتجارة  اخلدمات 
وذلك ح�سبما متت الإ�سارة اإليه 

خلل القمة. 
وعلى الرغم من قيام جمموعة 
تنامي  من  بالتحذير  الع�رشين 
املخاطر التي حتيط بالقت�ساد 
النمو  باأن  والعرتاف  العاملي 
يزال  ل  العاملي  القت�سادي 
تتجه  الحتمالت  واأن  �سعيًفا، 
التوترات  ت�ساعد  مع  للأ�سواأ 
فاإن  واجليو�سيا�سية،  التجارية 
لإدانة  الإ�سارة  جتنبت  القمة 
واكتفت  التجارية،  احلماية 
حر  جتاري  ملناخ  بالدعوة 
طبيعًيّا  يعد  ما  وهو  ونزيه، 
بعد حمادثات و�سفها عدد من 
باأنها  املجموعة  يف  الأع�ساء 
حاولت  وقد  و�سعبة،  معقدة 
اليابان التي ت�ست�سيف الجتماع 
بني  م�سرتكة  اأر�سية  اإيجاد 
الوليات املتحدة التي تعار�ض 
التجارية  باحلماية  التنديد 
ت�سعى  التي  الأخرى  والدول 
وما  تداعياتها  من  للتحذير 
للقت�ساد  خماطر  من  ت�سببه 

العاملي. 

كذلك  البيئي  امللف  كان  كما 
عالقة  ظلت  التي  الق�سايا  من 
الرغم  فعلى  اأو�ساكا.  قمة  بعد 
الع�رشين  اأن دول جمموعة  من 
اأكدت التزامها بالتطبيق الكامل 
يف   2015 عام  املوقع  للتفاق 
الحتبا�ض  ملكافحة  باري�ض 
يتمكنوا  مل  اأنهم  اإل  احلراري، 
مع  توافقية  �سيغة  اإيجاد  من 
منه  ان�سحبت  التي  وا�سنطن 
 1+19 �سيغة  لتظل   ،2017 عام 
هي احلاكمة ملوقف املجموعة 
باري�ض حول املناخ.  اتفاق  من 
هذا  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
مفاو�سات  بعد  جاء  التفاق 
حماولة  ب�سبب  و�ساقة  طويلة 
الذي  الإعلن  عرقلة  وا�سنطن 
لإعلين  مماثًل  �سكًل  اتخذ 

القمتني ال�سابقتني. 
تندرج  ذاته،  ال�سياق  ويف 
الأمريكية-الرتكية  العلقات 
مل  التي  الق�سايا  قائمة  على 
تفلح قمة اأو�ساكا يف اإيجاد حل 
جمع  الذي  اللقاء  فرغم  لها، 
"ترامب"  الأمريكي  الرئي�سني 
يتم  مل  "اأردوغان"،  والرتكي 
اإنهاء اخللف، اإذ اأعلن الرئي�ض 
"اأردوغان" اأن بلده لن  الرتكي 
الأ�سلحة  �سفقة  عن  ترتاجع 
املثرية للجدل، وتتوقع الت�سليم 

يف التوقيت املتفق عليه.
جناحات حمدودة:

من ناحية ثانية، متخ�ست قمة 
الق�سايا  من  عدد  عن  اأو�ساكا 
غري  انفراجات  �سهدت  التي 
حمدودة  كانت  واإن  متوقعة، 
الطابع، كان من اأبرزها التفاق 
الوليات  عربه  تو�سلت  الذي 
ل�ستئناف  وال�سني  املتحدة 
بينهما،  التجارية  املحادثات 
بني  ثنائي  اجتماع  بعد  وذلك 
وال�سيني  الأمريكي  الرئي�سني 
ما  كاأف�سل  جاء  باأنه  و�سف 
اجلانبان  اتفق  حيث  ميكن، 
وال�سيني على عدم  الأمريكي 
اجلمركية  التعريفات  زيادة 
يف  البلدين  �سلع  من  اأي  على 
اأ�سار  كما  احلايل.  الوقت 
يلغي  �سوف  اأنه  اإىل  "ترامب" 
بيع  على  املفرو�ض  احلظر 
ل�رشكة  الأمريكية  املعدات 

"هواوي" ال�سينية.
يف  كذلك  القمة  وجنحت 
�سعر  متو�سط  على  احلفاظ 
الذي  الطلب  وهو  للبرتول، 

القمة،  قبل  رو�سيا  به  نادت 
"األك�سندر نوفاك"  فكما توقع 
الرو�سي(  الطاقة  )وزير 
قمة  اجتماعات  �ساهمت 
من  مزيد  توفري  يف  الع�رشين 
فيما  اأوبك  ملنظمة  الدعم 
خف�ض  اتفاق  بتمديد  يتعلق 
اأوبك  اأعلنته  الذي  الإنتاج 
العام  مطلع  منذ  وحلفاوؤها 
يونيو،  نهاية  وحتى  اجلاري 
مليون   1.2 مبقدار  وذلك 
بعد  وذلك  يومًيّا،  برميل 
الأ�سعار يف  الرتاجع احلاد يف 
وقد دعمت   .2018 نهاية عام 
التوجه  هذا  اأو�ساكا  قمة 
النفط  �سوق  اأن  من  انطلًقا 
عدم  من  كبري  بقدر  يت�سم 
متوازًنا  يبدو  كان  واإن  اليقني، 

من ناحية العر�ض والطلب. 
بدا  ال�سوري،  امللف  ويف 
الأمريكي  والتن�سيق  التعاون 
اأي  من  و�سوًحا  اأكرث  الرو�سي 
اأعلنه  ملا  وفًقا  م�سى،  وقت 
"فلدميري  الرو�سي  الرئي�ض 
الإطار،  هذا  ففي  بوتني". 
اأ�سار "بوتني" اإىل اأنه مت اإبلغ 
بالإجراءات  الأمريكي  نظريه 
التي اتخذتها بلده يف �سوريا، 
موؤكًدا اأن البلدين على ات�سال 

جيد فيما يتعلق ب�سوريا. 
نتائج  اإن  القول  ميكن  ختاًما، 
قمة اأو�ساكا قد اأ�سابت الكثري 
الدويل  بال�ساأن  املعنيني  من 
م�ستقبل  حول  بالإحباط 
كاآلية  الع�رشين  جموعة 
هدفها تقدمي حلول للأزمات 
العاملية، ل �سيما مع الإخفاق 
يف التو�سل لتفاق حول ق�سايا 
وال�سيا�سات  واملناخ  التجارة 
دفع  نحو  على  احلمائية، 
"اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ض 
جمموعة  اإن  للقول  ماكرون" 
اأقرب  اليوم  باتت  الع�رشين 
للأمم  العامة  اجلمعية  اإىل 
ل�سانعي  ت�سمح  التي  املتحدة 
القرار باللتقاء يف اجتماعات 
النظر  وجهات  وتبادل  ثنائية 

حول امللفات الهامة. 
قد  اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
اململكة  ت�ست�سيف  اأن  تقرر 
الدورة  ال�سعودية  العربية 
لجتماعات  ع�رشة  اخلام�سة 
الع�رشين  جمموعة  قادة  قمة 
خلل نوفمرب 2020، على اأمل 
القادمة  الدورات  ت�سبح  اأن 

اأكرث فعالية وتاأثرًيا.

�كت�سبت �لن�سخة �لأخرية من قمة �لع�سرين �لتي ُعقدت مبدينة �أو�ساكا �ليابانية، 
يف �لفرتة من 28 �إىل 29 جو�ن 2019، �أهمية خا�سة، ب�سبب �لأجو�ء �ملتوترة 
�لتي عقدت يف �سياقها �لقمة، مع ت�ساعد حدة �لتوتر بني و��سنطن وطهر�ن، 

و�حلرب �لتجارية بني بكني وو��سنطن، و�خلالفات �لأمريكية-�لرتكية بعد عقد 
�أنقرة �سفقةاً مع رو�سيا ل�سر�ء "�إ�س-400"، ف�سالاً عن �خلالفات �ملتعلقة بان�سحاب 

بريطانيا من �لحتاد �لأوروبي.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي

مكتب الأ�ستاذة عامر �سعاد
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة الدار البي�ساء 

حي 08 ماي45 ع ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر
حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر

املادة 412 من ق اإ م اإ
بناءا على طلب : ال�سندوق الوطني للتوفري و الإحتياط املمثل من طرف مديره العام 

الكائن مقره // 42 �سارع خليفة بوخالفة - اجلزائر 
بعد الطالع على املواد 406 و 416 من ق اإ م اإ و ل �سيما املادة 4/412 

- تنفيذا لل�سند التنفيذي للقرار  ال�سادر عن جمل�س ق�ساء : اجلزائر   ، الغرفة : املدنية  ، بتاريخ : 2017/12/28 
ق�سية رقم : 17/03504، فهر�س رقم : 17/06525و املمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة بتاريخ : 2018/04/18 حتت رقم : 2018/916 

- بناءا على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املر�سل عن طريق ر�سالة م�سمنة مع اإ�سعار بالإ�ستالم مبركز بريد 
باب الزوار بتاريخ : 2019/05/06 و�سل رقم : 000 395 586 76 

 : بتاريخ  داي     ح�سني  بلدية  اإعالنات  لوحة  طريق  عن  املبلغ  بالوفاء  التكليف  و  بالوفاء  تكليف  تبليغ  و  تنفيذي  �سند  تبليغ  حم�سر  على  بناءا 
2019/05/12

- بناءا على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات حمكمة ح�سني داي   بتاريخ : 
. 2019/05/14

- بناءا على الإذن بن�سر م�سمون عقد تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�سادر عن رئي�س حمكمة ح�سني داي   بتاريخ : 2019/06/13 حتت 
رقم : 19/1210

نحن املوقعة اأدناه الأ�ستاذة عامر �سعاد ، حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة الدار البي�ساء ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر ، الكائن مكتبنا بحي 
08 ماي 1945 عمارة ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر.

كلفنا  بن علي حممد    ال�ساكن : 46 �سارع طرابل�س ح�سني داي – اجلزائر     
بت�سديد مبلغ القر�س امل�ستحق   املقدر ب :  449.153.38دج ) اربعمائة و ت�سعة و اأربعون الف و مائة و ثالثة و خم�سون دينار جزائري و ثمانية و 
ثالثون �سنتيم   (+ مبلغ التعوي�س املقدر ب : 10000.00 دج ) ع�سرة الف دينار جزائري ( بالإ�سافة اإىل : احلقوق التنا�سبية للمح�سرة الق�سائية و 
املقدرة ب : 35.163.54دج ) خم�سة وثالثون الف و مائة و ثالثة و �ستون دينار جزائري و اأربعة و خم�سون �سنتيم   ( + م�ساريف التنفيذ مببلغ : 

6798 دج  ) �ستة الف و �سبعمائة و ثمانية  وت�سعون  دينار جزائري (
 ونبهناه بان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�سري من تاريخ ن�سر هذا املح�سر باجلريدة اليومية الوطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي

مكتب الأ�ستاذة عامر �سعاد
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة الدار البي�ساء 

حي 08 ماي45 ع ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر
حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر

املادة 412 من ق اإ م اإ
بناءا على طلب : ال�سندوق الوطني للتوفري و الإحتياط املمثل من طرف مديره العام 

الكائن مقره // 42 �سارع خليفة بوخالفة - اجلزائر 
بعد الطالع على املواد 406 و 416 من ق اإ م اإ و ل �سيما املادة 4/412 

- تنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�سادر عن حمكمة : ح�سني داي    ، الق�سم : املدين ، بتاريخ : 2018/05/29 
ق�سية رقم : 18/00816، فهر�س رقم : 18/03291 و املمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة بتاريخ : 2018/11/21 حتت رقم : 2018/1930 

- بناءا على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املر�سل عن طريق ر�سالة م�سمنة مع اإ�سعار بالإ�ستالم مبركز بريد 
باب الزوار بتاريخ : 2019/05/07 و�سل رقم : 000 390 685 76 

 : بتاريخ  بوروبة     بلدية  اإعالنات  لوحة  طريق  عن  املبلغ  بالوفاء  التكليف  و  بالوفاء  تكليف  تبليغ  و  تنفيذي  �سند  تبليغ  حم�سر  على  بناءا 
2019/05/12

- بناءا على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات حمكمة ح�سني داي   بتاريخ : 
. 2019/05/14

- بناءا على الإذن بن�سر م�سمون عقد تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�سادر عن رئي�س حمكمة ح�سني داي  بتاريخ : 2019/06/13 حتت 
رقم : 19/1209

نحن املوقعة اأدناه الأ�ستاذة عامر �سعاد ، حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة الدار البي�ساء ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر ، الكائن مكتبنا بحي 
08 ماي 1945 عمارة ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر.

كلفنا  بوحمديو عبد احلميد    ال�ساكن : حي الفداء مج 14 رقم 11 بوروبة – اجلزائر    
بت�سديد مبلغ الدين  املقدر ب :  937.862.09دج ) ت�سعمائة و �سبعة و ثالثون الف و ثمامنائة و اثنان و �ستون دينار و ت�سعة �سنتيم ( بالإ�سافة اىل  
: احلقوق التنا�سبية للمح�سرة الق�سائية و املقدرة ب : 69.343.34دج ) ت�سعو و �ستون الف و ثالثمائة و اأربعون دينار و اأربعة و ثالثون �سنتيم  (  

( + م�ساريف التنفيذ مببلغ : 6798 دج  ) �ستة الف و �سبعمائة و ثمانية  وت�سعون  دينار جزائري (
 ونبهناه بان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�سري من تاريخ ن�سر هذا املح�سر باجلريدة اليومية الوطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي

مكتب الأ�ستاذة عامر �سعاد
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة الدار البي�ساء 

حي 08 ماي45 ع ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر
حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر

املادة 412 من ق اإ م اإ
بناءا على طلب : ال�سندوق الوطني للتوفري و الإحتياط املمثل من طرف مديره العام 

الكائن مقره // 42 �سارع خليفة بوخالفة - اجلزائر 
بعد الطالع على املواد 406 و 416 من ق اإ م اإ و ل �سيما املادة 4/412 

- تنفيذا لل�سند التنفيذي للقرار  ال�سادر عن جمل�س ق�ساء : اجلزائر   ، الغرفة : املدنية  ، بتاريخ : 2017/12/14 
ق�سية رقم : 17/03503، فهر�س رقم : 17/06142 و املمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة بتاريخ : 2018/04/18 حتت رقم : 2018/917 

- بناءا على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املر�سل عن طريق ر�سالة م�سمنة مع اإ�سعار بالإ�ستالم مبركز بريد 
باب الزوار بتاريخ : 2019/04/28 و�سل رقم : 004 920 295 76 

بناءا على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات بلدية ج�سر ق�سنطينة   بتاريخ : 
2019/05/12

- بناءا على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات حمكمة ح�سني داي   بتاريخ : 
. 2019/05/08

- بناءا على الإذن بن�سر م�سمون عقد تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�سادر عن رئي�س حمكمة ح�سني داي   بتاريخ : 2019/06/13 حتت 
رقم : 19/1211

نحن املوقعة اأدناه الأ�ستاذة عامر �سعاد ، حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة الدار البي�ساء ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر ، الكائن مكتبنا بحي 
08 ماي 1945 عمارة ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر.

كلفنا  بودفة عادل    ال�ساكن : حي 1074 م�سكن عمارة 21 رقم 10 ج�سر ق�سنطينة – اجلزائر    
بت�سديد مبلغ االقر�س امل�ستحق   املقدر ب :  449.153.38دج ) اربعمائة و ت�سعة و اأربعون الف و مائة و ثالثة و خم�سون دينار جزائري و ثمانية و 
ثالثون �سنتيم   (+ مبلغ التعوي�س املقدر ب : 10000.00 دج ) ع�سرة الف دينار جزائري ( بالإ�سافة اإىل : احلقوق التنا�سبية للمح�سرة الق�سائية و 
املقدرة ب : 35.163.54دج ) خم�سة وثالثون الف و مائة و ثالثة و �ستون دينار جزائري و اأربعة و خم�سون �سنتيم   ( + م�ساريف التنفيذ مببلغ : 

6798 دج  ) �ستة الف و �سبعمائة و ثمانية  وت�سعون  دينار جزائري (
 ونبهناه بان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�سري من تاريخ ن�سر هذا املح�سر باجلريدة اليومية الوطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي

مكتب الأ�ستاذة عامر �سعاد
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة الدار البي�ساء 

حي 08 ماي45 ع ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر
حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر

املادة 412 من ق اإ م اإ
بناءا على طلب : ال�سندوق الوطني للتوفري و الإحتياط املمثل من طرف مديره العام 

الكائن مقره // 42 �سارع خليفة بوخالفة - اجلزائر 
بعد الطالع على املواد 406 و 416 من ق اإ م اإ و ل �سيما املادة 4/412 

- تنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�سادر عن حمكمة : بئرمرادراي�س  ، الق�سم : املدين ، بتاريخ : 2018/04/16 
ق�سية رقم : 18/01130، فهر�س رقم : 18/03535 و املمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة بتاريخ : 2018/10/18 حتت رقم : 2018/3820 

- بناءا على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املر�سل عن طريق ر�سالة م�سمنة مع اإ�سعار بالإ�ستالم مبركز بريد 
باب الزوار بتاريخ : 2019/04/30 و�سل رقم : 001 222 905 76 

بناءا على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات بلدية بئرمراد راي�س   بتاريخ : 
2019/05/09

- بناءا على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات حمكمة بئرمرادراي�س   بتاريخ : 
. 2019/05/09

- بناءا على الإذن بن�سر م�سمون عقد تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�سادر عن رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س  بتاريخ : 2019/06/12 حتت 
رقم : 19/4497

نحن املوقعة اأدناه الأ�ستاذة عامر �سعاد ، حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة الدار البي�ساء ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر ، الكائن مكتبنا بحي 
08 ماي 1945 عمارة ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر.

كلفنا  نايث ايغيل ال�سادق   ال�ساكن : حي لكونكورد عمارة Q بئرمرادراي�س – اجلزائر   
 +) �سنتيم   �ستون  و  واحد  و  دينار  �ستون  و  ثمانية  و  مائة  و  الف  �ستون  و  ثالثة  و  مليون   ( 1.063.168.61دج    : ب  املقدر  الدين   مبلغ  بت�سديد 
امل�ساريف الق�سائية املقدرة ب : 750 دج ) �سبعمائة و خم�سون دينار جزائري ( بالإ�سافة اإىل : احلقوق التنا�سبية للمح�سرة الق�سائية و املقدرة ب 
: 76.822.47دج ) �ستة و�سبعون الف و ثمامنائة و اثنان و ع�سرون دينار و �سبعة و اأربعون �سنتيم (  ( + م�ساريف التنفيذ مببلغ : 6798 دج  ) �ستة 

الف و �سبعمائة و ثمانية  وت�سعون  دينار جزائري (
 ونبهناه بان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�سري من تاريخ ن�سر هذا املح�سر باجلريدة اليومية الوطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي .الأ�ستاذة بلمداين ح�سينة  

حم�سرة ق�سائية  لدى حمكمة احلرا�س .اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر  .الهاتف 021.83.36.87   
تبليغ م�سمون �سند تنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر

املواد : 412 ، 612 ، 613،   ق.ا .م.ا
 نحن  الأ�ستاذة بلمداين ح�سينة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة احلرا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر املوقعة اأدناه  الكائن مكتبها ب 04 �سارع خل�سر بيدة احلرا�س .

لفائدة/  �سركة لفارج خر�سانة اجلزائر �سركة ذات اأ�سهم ممثلة يف �سخ�س مديرها العام  
 الكائن  مقرها ب/ املركز  التجاري باب الزوار الربج رقم. 2 الطابق اخلام�س باب الزوار اجلزائر.

 املختارة موطنها لدى مكتب الأ�ستاذة/ مرياي �سونيا  ، الكائن مكتبها  ب/ 67 �سارع بوجمعة مغني ح�سني داي  .
بعد الطالع على املواد : 406، 407، 412 ، 612 ، 613  من قانون  الإجراءات املدنية  والإدارية .

 بناء على  ال�سند التنفيذي للحكم ال�سادر عن حمكمة : ح�سني داي  الق�سم التجاري /البحري بتاريخ 18/10/14رقم اجلدول 18/02207، رقم  الفهر�س : 18/04779  ،  
املمهور بال�سيغة التنفيذية   ال�سادرة  عن حمكمة : ح�سني داي   ،بتاريخ  2019/04/15 ،  حتت  رقم 2019/733 

 بعد الإطالع على املواد 406، 407، 416، 412  من قانون  الإجراءات املدنية والإدارية .
اإ�سعار  مع  م�سمنة  ر�سالة  طريق  عن  19/04/18  واملر�سلة   : بتاريخ  املحررة   بالوفاء  تكليف  تبليغ  وحم�سر  تكليف   تبليغ  حم�سر  و  تنفيذي  �سند  تبليغ  حم�سر  على  بناء   

بال�ستالم و�سل رقم : 00458643676
اىل // �سركة فور�سيم�سا اوك اوبرا �سيفيل املحدودة �سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة املمثلة من طرف م�سريها ممثلها القانوين – العنوان // حي ال�سيخ الطاهر اجلزائري 

عمارة ج رقم 40 بوروبة 
 بناء على  حم�سر تبليغ �سند تنفيذي   وحم�سر تكليف بالوفاء املبلغة  عن طريق  التعليق  بالبلدية  بتاريخ 19/05/05 
بناء على  حم�سر تبليغ �سند تنفيذي   وحم�سر تكليف بالوفاء املبلغة  عن طريق  التعليق  باملحكمة   بتاريخ 19/05/07

 بناء على اإذن  بالن�سر ، ال�سادر عن رئي�س حمكمة ح�سني داي ، بتاريخ : 2019/06/26، رقم : 19/1302
– العنوان // حي ال�سيخ الطاهر  كلفنا بالوفاء/ �سركة فور�سيم�سا اوك اوبرا �سيفيل املحدودة �سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة املمثلة من طرف م�سريها ممثلها القانوين 

اجلزائري عمارة ج رقم 40 بوروبة 
بتنفيذ حمتوى ال�سند  التنفيذي  املذكور  اأعاله  والقا�سي  ب:  احلكم باإلزام  املدعي  عليها �سركة فور�سيم�سا اوك اوبرا �سيفيل املحدودة �سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة 
الثابت يف ذمتها و املقدر ب  العام  من مبلغ الدين  اأ�سهم ممثلة يف �سخ�س مديرها  املمثلة من طرف م�سريها بتمكني املدعية �سركة لفارج خر�سانة اجلزائر �سركة ذات 
1.375.744.50 دج ) مليون و ثالثمائة و خم�سة و �سبعون الف و �سبعمائة و اأربعة و اأربعون دينار جزائري و خم�سون �سنتيم ( و مبلغ 30.000.00 دج ) ثالثون الف دينار ( 

تعوي�س عن ال�سرر ......امل�ساريف الق�سائية على عاتق املدعى عليها مبا فيها الر�سم الق�سائي املقدر ب 3.500 دج 
 

 احلقوق التنا�سبية مبلغ  78.369.74 دج  ،  م�ساريف التنفيذ:6798 دج 
اأي دفع  مبلغ  اإجمايل  قدره: مليون و اربعمائة و اأربعة و ت�سعون الف و اربعمائة و اثنى ع�سرة دينار جزائري و اأربعة و ع�سرون �سنتيم 1.494.412.24 دج

 ونبهناهم: باأن  لهم  مهلة  15 يوما  للوفاء ت�سري من تاريخ الن�سر واإل  نفذ عليهم  جربا بكافة الطرق القانونية
ولكي ل يجهل ما تقدم

 واإثباتا  لذلك  بلغنا وتكلمنا كما ذكر اأعاله و�سلمنا ن�سخة من هذا املح�سر للمخاطب الكل  طبقا للقانون .
املح�سرة الق�سائية

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
ال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة

حي 100 م�سكن عمارة 05E  رقم 02 ال�سراقة 
ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي

املادة 412 من ق.ا.م وا

و  بالتبليغ  القائمة  ال�سراقة  حمكمة  لدى  املعتمدة  و  تيبازة  ق�ساء  مبجل�س  ق�سائية  حم�سرة  نعيمة  ق�سطويل  ال�ستاذة/  نحن 
التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة : القر�س ال�سعبي اجلزائري ، �سركة عمومية اقت�سادية ذات ا�سهم املمثلة من طرف املدير وكالة حيدرة 
العنوان : 02 �سارع العقيد عمريو�س اجلزائر ، الكائنة باإقامة �سعباين الوردي بواد حيدرة – اجلزائر 

�سد : اأوكيل ن�سيم  
العنوان : 21 طريق الرحمانية – اجلزائر 

تنفيذا  لل�سند التنفيذي املتمثل يف اأمر اأداء �سادر عن رئي�س حمكمة القليعة ، ق�سم : التجاري / البحري ، بتاريخ : 2017/04/25 
فهر�س رقم : 17/02571  جدول رقم : 17/01304،  ، و املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ : 2018/12/03. حتت رقم : 

2018/2013
بتاريخ  القليعة   حمكمة  رئي�س  عن  ال�سادر   وطنية  يومية  بجريدة  الر�سمي  التبليغ  عقد  م�سمون  بن�سر  الإذن  على   بناءا 

2019/04/11 ، رقم الرتتيب: 19/00439 
 : لفائدة  اأعاله  املذكور  التنفيذي  ال�سند  مبوجب  بالوفاء  التكليف  يف  املتمثل  الر�سمي  التبليغ  عقد  م�سمون  بن�سر  نقوم  وعليه 

القر�س ال�سعبي اجلزائري ، �سركة عمومية اقت�سادية ذات ا�سهم املمثلة من طرف املدير وكالة حيدرة
�سد : اأوكيل ن�سيم 

 و اإلزامها بدفع مبلغ اجمايل قدره : 1.296.601.64دج 
الذي ميثل مبلغ الدين + م�ساريف اخلربة و م�ساريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية للمح�سر الق�سائي 

و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�سري من تاريخ الن�سر يف جريدة يومية وطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
.

اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�سر لن�سر ن�سخة منه يف جريدة يومية وطنية .

  INVESTPLUS 

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

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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الأ�ضري ليلي ايوب ابو رجيلة دخل عامه الرابع ع�ضر خلف الق�ضبان ..

و�لدة �لأ�سري ليلي  �أيوب - �أملنا باهلل 
�أن نفرح بحريته يف �لعيد �لقادم

يف �ضجن "جلبوع "، ي�ضتقبل الأ�ضري ليلي ايوب ابو رجيلة ، 39 عاما ، ب�ضرب و�ضمود وعزمية ومعنويات عالية ، بينما تتج�ضد  كل 
معاين احلزن والعذاب باق�ضى �ضورها يف حياة عائلته ، الوالد ال�ضتيني يعاين املر�ض ويتح�ضر على �ضباب بكره الذي ي�ضيع يف غياهب 
ال�ضجون بعدما حوكم باملوؤبد ، والوالدة ال�ضتينية التي ا�ضتوطن ج�ضدها املر�ض اخلبيث فحرمت روؤيته منذ  �ضنوات ، بينما الزوجة 
توا�ضل تاأدية الر�ضالة برعاية طفليها ، املري�ضة جواهر 15 عامًا التي تتنقل بها بني امل�ضت�ضفيات لعالجها ، فيزداد وجعها حلاجتها 
لزوجها ليقف معها وليم�ضح دموع طفلهما اأيوب 13 عامًا ، الذي يبكي يف كل  كل منا�ضبة خا�ضة يف العيد و نهاية عام درا�ضي لن 

والده ل ي�ضاركه فرحة تفوقه .  

جنني – تقرير علي 
�ضمودي

ال�ضنوات العجاف

 ، عطارة  بقرية   ، منزلها  يف 
تتوقف  ال    ، اهلل  رام  مبحافظة 
اأبو رجيلة ، عن  الوالدة جواهر 
وتاأثرها  حزنها  ل�شدة  البكاء 
على فراق بكرها خا�شة بعدما 
ال�شحية ومل  اأو�شاعها  تفاقمت 
تعد قادرة على زيارته ، وتقول " 
دموعي لو نطقت ل�رصخت حزناً 
حلالتي املاأ�شاوية التي اعي�شها 
 ، منا�شبة  كل  يف   ، فراقه  منذ 
اأبكي واأحت�رص على بكري الذي 
ومتفانياً  مكافحاً  حياته  عا�ش 
كاد  وما   ، اأ�رصته  اأجل  من 
واجناب  حياته  بتاأ�شي�ش  يفرح 
االطفال حتى انتزعه االحتالل 
وحرمهم منهم "، وت�شيف " اأي 
من  االأم  حرمان  يجيز  قانون 
والدهم؟  من  واالطفال   ، ابنها 
، اأحفادي يكربون بوجع م�شتمر 
ق�شى  الذي  لوالدهم  حلاجتهم 
مل   ، الق�شبان  خلف  عيداً   23
عيديته  على  اأطفاله  يح�شل 
"، وتكمل  يعي�شوا طفولتهم  ومل 
وقا�شية  عجاف  �شنوات  هذه   "
وجعي  زاد  ومما   ، علينا  متر 
زيارته  حرمني  الذي  مر�شي 
من  حمرومة   ، �شنوات  منذ    ،
ال   ، وجهه  وم�شاهدة  روؤيته 
اريد من هذه الدنيا �شوى عناق 

زوجته  مع  بروؤيته  والفرح  ابني 
واأطفاله ".

ال�ضرية الذاتية

يف قرية عطارة ، اأب�رص االأ�شري 
بكر  ليكون  النور  ارجيلة   اأبو 
 ، اأنفار   7 من  املكونة  عائلته 
واأخي  ابني  اأنه   " والده  ويقول 
ع�شنا   ، حياتي  وكل  و�شديقي 
رزقنا  عندما  تن�شى  ال  فرحة 
�شماته  بكل  متميزاً  وكرب   ، به 
بر   ، اخللق  ح�شن   ، الرائعة 
الوالدين ، احلنان والطيبة وروح 
املحبة وااللفة والتفاين والعطاء 
حتى �شحى مب�شتقبله ودرا�شته 
العامة  الثانوية  يف  جناحه  رغم 
لرعاية  امل�شوؤولية  معي  وحتمل 
�شماته   " وي�شيف   ،" العائلة 
وتقدير  مبحبة  يحظى  جعلته 
كبري لدى كل من عرفه ، فتميز 
ال�رصكات  احدى  يف  بعمله 
املحلية ، ومتكن من الزواج عام 
عائلته  بناء  يف  و�رصع    ،  2002

والتخطيط مل�شتقبلها ".
العتقال واحلكم

طبيعية  حياة  ارجيلة  اأبو  عا�ش 
وعائلته  العمل  بني  ق�شمها 
لدى  كبرية  �شدمة  عا�شت  التي 
اعتقاله من مكان عمله مبدينة 
 2006/6/29 تاريخ  يف  البرية 
زواجه  بعد   " والده  ويقول   ،
الذي  واأيوب  بجواهر   رزق 

عندما  فقط  �شهر  بعمر  كان 
التي  ال�رصكة  االحتالل  حا�رص 
وفت�شوه  هاجموه   ، فيها  يعمل 
لزنازين  اقتادوه   ، واعتقلوه 
امل�شكوبية  �شجن   يف  التحقيق 
ملدة �شهرين ، مور�شت خاللها 
 ،" التعذيب  اأ�شكال  كل  بحقه 
معاناة  رحلة  بعد   " وي�شيف 
واملحاكم    ال�شجون  بني  مريرة 
ب�شجنه   عوفر  حمكمة  ق�شت   ،
موؤيد ا�شافة ل13 عاماً  ، بتهمة 
بيت  قرب  فدائية  عملية  تنفيذ 
للعقوبات من  ، كما تعر�ش  اإيل 
وحرمان  زيارات  ومنع  عزل 
معاناة  ليعي�ش   ، اال�شتقرار  من 

قا�شية بني ال�شجون ".
ال�ضهادات العلمية

عائلة  منزل  جدران  تتزين   
ال�شهادات  من  بالعديد  االأ�شري 
العلمية التي ح�شل عليها خالل 
اعتقاله ،  ويقول والده  " نعرب 
عن اعتزازنا ب�شمود وت�شحيات 
االحتالل  حتدى  الذي  ابننا 
وحكمه مبوا�شلة درا�شته ، جنح 
يف الثانوية العامة ، وح�شل على 
التاريخ  البكالوريو�ش يف  �شهادة 
ح�شل  ثم   ، االن�شانية  والعلوم 
ويف  املاج�شتري  �شهادة  على 
�شهادات   5 االن  حتى  ر�شيده 
متعددة ،وما زال م�شتمر ليكمل 
لك�رص  العليا  الدرا�شات  يف 
 ،" االحتالل  وقهر  الق�شبان 
االبطال  وكل  "ابني  وي�شيف 

اأمثاله اأثبتوا للمحتل  اأن اال�شري 
يكون  ان  قادر  الفل�شطيني 
القيود  رغم  وكيانه  ذاته  ويثبت 
التي  احلديدية  وال�شال�شل 

�شتتحطم قريباً ".

اطفال الأ�ضري

معنويات  من  احلكم  ينال  مل 
التي   ، تغريد  الوفية  الزوجة 
بال�شرب  دربها  لرفيق  تعهدت 
 ، امل�شوار  واكمال  وال�شمود 
الزهور  بعمر  كانت  فجواهر 
واأيوب ب�شن �شهر ، فاحت�شنتهما 
والديه لرتبيتهما ورعايتهما  مع 
كرب   " وتعليمها،وي�شيف جدهم 
ال�شجون  بوابات  على  اأحفادي 
وحنان  ح�شن  حرمتهم  التي 
احل�رصة  وجترعوا   ، والدهم 
ومرارة الفراق وال�شوق املتزايد 
اأمام  دموعنا  و�شط  كربوا  كلما 
والدهم  عن  اليومية  ت�شاوؤالتهم 
واالعياد  املنا�شبات  يف  خا�شة 
كان  اأيوب  حفيدي   " ويكمل   ،"
ال�شف  انهى  واليوم  �شهر  بعمر 
الثامن وهو متفوق يف مدر�شته 
يبكي  عام  كل  نهاية  ويف   ،
يكون  اأن  يتمنى  و  والده  لغياب 
لدى ح�شوله على  والده جلانبه 
يف   " ويتابع   ،" التفوق  �شهادة 
تت�شاعف   ، مرحلة  كل  نهاية 
حفيدنا  حالة  ب�شبب  اأوجاعنا 
اأيوب وحزنه الذي يفتقد والده 
التي  اجلميلة  اللحظة  تلك  يف  

لن تعود ،  فكل مرحلة متر  لن 
اجلرح  ليبقى   ، تتكرر  اأو  تعود 
يعود  حتى  يندمل  ولن  مفتوحاً 

ابني ".

الطفلة جواهر  ...

معاناة   ، للعائلة  الكبري  االمل   
كرمية ليلي جواهر من املر�ش 
لوالدته  حمبته  لكرثة  لكنه    ،
اطللق    ، بها  الوطيدة  وعالقته 
 " والده  ويقول   ، ا�شمها  عليها 
و�شربها  بوالدته  يفخر  عا�ش 
فكرمها   ، له  وتربيته  وحبها 
باطالق ا�شمها على  ابنته التي 
اأملاً  اأكرثنا  لكنها  ب�رصعة  كربت 
اعاقة  من  تعاين  فهي   ، ووجعاً 
يف قدمها اليمني ، وتتنقل دوماً 
وم�شايف  عيادات  بني  للعالج 
 " وي�شيف   ،" والقد�ش  اهلل  رام 
ووجوده  لرعايته  بحاجة  انها 
ال  حفيدتي  وحزن   ، جلانبها 
عندما  خا�شة  كلمات  عنه  تعرب 
تفقد والدها وال جتدها اأمامها 
اأزرها  ي�شد  االمل  حلظات  يف 
رب  من  ننتمى   ، ويعاجلها 
ويفرحها  ي�شفيها  اأن  العاملني 
الينا  وعودته  بحريته  وي�شعدنا 

جميعاً ".

عقوبات و�ضرب ..

ممنوعة  ا�شبحت   ، العائلة  كل 
اأيوب  ال�شغري  وحالياً   ، امنياً 
 ، والده  بزيارة  له  ي�شمح  من 
يرف�ش  املري�شة  الوالدة   بينما 
االحتالل منحها ت�رصيح ملتابعة 
وكذلك   ، القد�ش  يف  عالجها 
مينعه  االحتالل  زال  ما  الوالد 
من احل�شول على ت�رصيح لدخول 
احزانهما  خفف  ومما   ، القد�ش 
ت�رصيح  على  الوالدين  ح�شول   ،
زيارة  ، فتمكنا من  ة  ملرة واحد 
ويقول    ، جلبوع  �شجن  يف  ليلي 
والده "  يدخل ابني عامه الرابع 
ع�رص خلف الق�شبان ، وال تفارقنا 
�شور الوجع وذكريات  الفراق يف 
كل حلظة و منا�شبة ، لكن امياننا 
يعيده  اأن  العاملني  برب  دوما 
 " وي�شيف    ،" بحريته  لنفرح  لنا 
عيد جديد ودعناه حمرومني من 
وجود  حبيب قلبنا وحياتنا بيننا 
على  ومتوكلون  �شابرون  لكننا   ،
�شجن  يغلق  فلن   ، العاملني  رب 
ا�شتدت  وكلما   ، اأحد  على  بابه 
حلظات الظلمة فان فجر احلرية 
ان  اآمل  وكلنا   ، وقريبة  قادمة 

يكون بيننا يف العيد القادم ".

�شنت  االأ�شري:  نادي   – اهلل  رام 
االإ�رصائيلي  االحتالل  قوات 
اليوم  وفجر  املا�شية  الليلة 
طالت  اعتقاالت  حملة  االثنني 
من  االأقل  على  مواطناً   )32(
ال�شفة، بينهم فتاة من القد�ش، 
على  اعتداءات  ذلك  ورافق 
تخريب  وعمليات  املواطنني 
لعدد  بالغات  وت�شليم  للمنازل، 

من املواطنني.
حملة  اإن  االأ�شري  نادي  وقال 
بلدات  يف  تركزت  االعتقاالت 
اُعتقل  حيث  جنني  حمافظة 
اأ�رصى  وجميعهم  مواطناً   )13(
االحتالل  معتقالت  يف  �شابقني 
حممد  خلوف،  �شلطان  وهم: 
الهيجا،  اأبو  جمدي  ق�رصاوي، 
عطا اجلبايل، جمعة اأبو خليفة، 

احلاج،  خالد  جرب،  اإبراهيم 
عبد  ن�شال  جرار،  اجلبار  عبد 
ح�شن  �شوقية،  حممد  الهادي، 
وعالم  عابد،  ماهر  الزغل، 

�شالح.
لـ)11(  اعتقال  جرى  فيما 
القد�ش  من  االأقل  على  مواطناً 
علي  وهم:  فتاة  بينهم  وبلداتها 
حممد م�شطفى، وحممد رمزي 

حمي�شن، وجمد حاليقة، ووليد 
عبيد،  اأمين  ويزن  عبيد،  زياد 
واأحمد ال�شاوي�ش، واأحمد ركن، 
براء  والفتاة  النت�شة،  واإبراهيم 
اإ�شافة اإىل اأحمد نبيل  حممود، 
عيا�ش  دار  واإبراهيم  عيد،  اأبو 

وهما من بلدة بدو.
خلم�شة  اعتقال  جرى  كما 
بلدات  عدة  من  مواطنني 

وهم:  حلم  بيت  حمافظة  يف 
)19 عاماً(،  العمور  اأحمد خالد 
 23( العمور  حممد  وح�شني 
عبيات  عاطف  وح�شني  عاماً(، 
وهو جنل �شهيد، وحممد جمال 
اإ�شماعيل  واأحمد  عوي�شة، 

�شالح.
عبيدة  املعتقلني  اإىل  يُ�شاف 
جبور من بلدة �شامل يف حمافظة 

الطل  اأحمد  ووائل  نابل�ش، 
الظاهرية  بلدة  من  عاماً(   26(
ولوؤي  اخلليل،  حمافظة  يف 
من�شور عواد من بلدة �شلواد يف 

حمافظة رام اهلل والبرية.
يو�شف  املواطن  اأن  اإىل  يُ�شار 
�شعيد اأبو ال�شيخ )23 عاماً( من 
واأُفرج  ل�شاعات  اُحتجز  قلقيلية 

عنه الحقاً. 

قو�ت �لحتالل تعتقل )32( مو�طنًا من �ل�سفة بينهم فتاة



�سند�س حممود ح�سني عي�سى 
ق�سم العلوم ال�سيا�سية - 

جامعة الأزهر

:�أ�رسى  �ل�سيا�سة  مو�سوعة  يف 
عليهم  يقب�ض  �لذين  :هم  �حلرب 
�حلرب،  حالة  يف  �لعدو  قبل  من 
�لقو�ت  �أفر�د  من  عادة  ويكونون 
�لأفر�د  ،�أو  �لنظامية  �مل�سلحة 
�مل�سلحة  �لقو�ت  ير�فقون  �لذين 
كمالحي   ، معينة  مهمات  يف 
و�ملر��سلني  و�لبو�خر  �لطائر�ت 
�حلربني �أو �أفر�د �مللي�سيا و�أفر�د 
�سكان  �أو   ، �ملتطوعة  �لوحد�ت 
�لذين  �ملحتلة  غري  �لأر��سي 
باختيارهم  �ل�سالح  يحملون 
مد�همته  عند  �لعدو  ملقاومة 
لأر�سهم �رسط �أن يحملو� �ل�سالح 
قو�نني  يحرتمو�  و�أن  علني  ب�سكل 

�حلرب �أو تقاليدها . 
�إىل  ينتمون  ل  �لذين  فالأ�سخا�ض 
�أحد �أطر�ف �لنز�ع ولكنهم يقاتلون 
طمعاً يف ك�سب مادي رخي�ض ولي�ض 
عليهم   ويطلق   ، �رسيف  بد�فع 
و�سف �ملرتزقة و�لوطنيون �لذين 
ليقاتلو�  �لأعد�ء  بقو�ت  يلتحقون 
�لذين  و�لأ�سخا�ض  وطنهم  �أبناء 
وهم  �لتج�س�ض  باأعمال  يقومون 
باملركز  يتمتعون  ل  �جلو��سي�ض 

�لقانوين لأ�رسى �حلرب .
�لثالثة  جنيف  �تفاقية  تكفل 

وحتدد  �حلرب  لأ�رسى  �حلماية 
مف�سلة  قو�عد  وت�سع  حقوقهم 
حتكم معاملتهم و�إطالق �رس�حهم 
�لدويل  �لقانون  �أي�سا  ويكفل   .
�لأ�سخا�ض  �إىل  �حلماية  �لإن�ساين 
�لآخرين �لذين حرمو� من حريتهم 

ب�سبب �لنز�عات �مل�سلحة . 
على  �لثالثة  جنيف  �إتفاقية  تن�ض 
�إطعام و�إ�رس�ب �أ�رسى �حلرب كما 
�لتفاقية  من   26 �ملادة  ت�سرتط 
�أ�رسى  وتقاليد  عاد�ت  �حرت�م 
�حلرب فمثال ل ميكن �إجبار �أ�رسى 
يهود �أو م�سلمني �أو م�سحيني على 

�أكل طعام يحرمه دينهم.
يحق لأ�رسى �حلرب ح�سب �ملادة 
�تفاقية  من  و�ل�سبعون  �لثانية 
�إىل  ر�سائل  �إر�سال  �لثالثة  جنيف 
ي�سمح  كما  منه  وت�سلمها  وطنهم 
كانت  �سو�ء  معونات  ت�سلم  لهم 

طعاماً �أو دو�ًء �أو ثياباً .
�أ�سري  �حرت�م  عدم  حال  يف 
فاأن  �ملع�سكر  لقو�نني  حرب 
بنود  عدة  تت�سمن  جنيف  �تفاقية 
�حلرب  �أ�رسى  معاقبة  بخ�سو�ض 
فاإذ�  و�إن�سانية.  عادلة  �أ�س�ض  على 
فاإن   ، �لهرب  �حلرب  �أ�سري  حاول 
�إن  تقول  و�لأربعني  �لثانية  �ملادة 
��ستعمال �أ�سلحة �سد �أ�رسى حرب 
��ستعمالها  و�أن   ، �أخرية"  "و�سيلة 
"�إنذ�ر�ت  د�ئماً  ي�سبقه  �أن  يجب 

منا�سبة للظروف".

ومن �لو�جب معاملة �أ�رسى �حلرب 
بطريقة �إن�سانية يف جميع �لأحو�ل 
كل  من  �حلماية  لهم  وتكفل   .
و�ل�ستائم  و�لرتهيب  �لعنف  �أعمال 
عرف  وقد   . �جلمهور  وف�سول 
�ل�رسوط  �لإن�ساين  �لدويل  �لقانون 
�لحتجاز  تنظم  �لتي  �لدنيا 
و�لنظافة  و�مللب�ض   و�لغذ�ء 

و�لرعايا �لطبية .
�لإن�ساين  �لدويل  �لقانون  وح�سب 
 ،1863 تدريجياً  تطور  �لذي 
تت�سمن مكانة �أ�سري �حلرب حقوق 
خا�سة يتمتع بها �لأ�سري مثل عدم 
للتعذيب  تعر�سه  عدم   ، حماكمته 
،تلقي عالج طبي كامل ، �ل�ستعانة 
�لدولية  �لأحمر  �ل�سليب  مبنظمة 
ملر�قبة حالته �ل�سحية، ولالت�سال 

باأقربائه ،وغريها من �حلقوق .
حقوق  �لدولية  �لقو�عد  ومنحت 

كانت  �سو�ء  �أ�رسه  �أثناء  لالأ�سري 
 ، مالية  وحتى  معنوية  �أو  مادية 
حيث منحت كل من �تفاقية لهاي 
1907  و�تفاقية جنيف �لثالثة 1949  
وكذلك �لربوتوكول �لإ�سايف �لأول 
ل�سنة 1977  حقوق لالأ�سري ت�سكل 
�حلد �لأدنى �حلقوق �ملمنوحة له 
�إ�سافية  �إذ يجوز تعزيزها بحقوق 

 .
ومن هذه �حلقوق �ملادية لالأ�سري 
�لدولة  فيها  وتتكفل  تتمثل  �لتي 
�لأ�رسى  ب�سوؤون  للقيام  �حلاجزة 
دون مقابل من ، كاملاأوى و�لغد�ء 
و�مللب�ض و�لنظافة و�ل�سحة عامة 
�حرت�م  يجب  و�أي�ساً  �خلا�سة  �أو 
وتقاليدهم  �لأ�رسى  عاد�ت 

و�سعائرهم �لدينية .
�لدينية  بالأن�سطة  يتعلق  وفيما 
�تفاقية  ن�ست  و�لبدنية  و�لذهنية 

�أ�رسى  ترتك  �أن  على  جنيف 
ملمار�سة  كاملة  حرية  �حلرب 
ذلك  يف  مبا  �لدينية  �سعائرهم 
�لدينية  �لجتماعات  ح�سور 
�أماكن  وتعد  بعقيدتهم  �خلا�سة 

منا�سبة لإقامة �ل�سعائر �لدينية .
�حلاجزة  �لدولة  ت�سجع  وكذلك 
�لذهنية  �لأن�سطة  ممار�سة  على 
وتتخذ  و�لرتفيهية  و�لتعليمية 
�لتد�بري �لكفيلة ب�سمان ممار�ستها 
�ملالئمة  �لأماكن  ،وبتوفري 

و�لأدو�ت �لالزمة لهم .
�لفل�سطيني  �ل�سعب  يخ�ض  وفيما 
فتح  فقد  �لفل�سطينيني  و�لأ�رسى 
�سجونه  �ل�رس�ئيلي  �لحتالل 
�حتالله  بد�ية  منذ  ومعتقالته 
غياهبها  يف  وزج   ، لفل�سطني 
فل�سطيني  مليون  من  يقارب  ما 
�ل�سعب  و�رس�ئح  فئات  كافة  من 
�لفل�سطيني ، ذكور�ً و�إناثاً ،�أطفالً 

ورجالً ، �سغار�ً و�سيوخاً .
�لعتقالت  تلك  �سكلت  ولقد 
و�أد�ة  ود�ئمة  يومية  ممار�سة 
�لرعب  لالنتقام  وبث  �إ�رس�ئيلية  
�لفل�سطينيني  نفو�ض  يف  و�خلوف 
ب�سورة  توجهاتهم  على  و�لتاأثري 
�أ�سا�سيا  جزء  تعترب  كما   . �سلبية 
لل�سيطرة  �لحتالل  منهجية  من 
لإخماد  �لفل�سطيني  �ل�سعب  على 

ثورته ومقاومته .
و�ليوم ، يقبع 6500 �أ�سري يف �سجون 

�لإ�رس�ئيلي،  �لحتالل  ومعتقالت 
�لذكرى  يف  �سامل  لتقرير  وفقا 
�لفل�سطيني،  �لأ�سري  ليوم  �ل�سنوية 

�ملعتمد وطنيا وعربيا وعاملياً . 
من  �لحتالل  �سلطات  و�سادرت 
�لفل�سطينيني  و�ملعتقلني  �لأ�رسى 
كافة حقوقهم �لإن�سانية �لتي كفلتها 
و�ملو�ثيق  �لتفاقيات  كافة  لهم 
د�خل  عليهم  وفـر�ست  �لدولية، 
حتدي  يف  تطاق  ل  حياًة  �ل�سجن 
�سارخ للقانون �لدويل و�أمام مر�أى 
وم�سمع من �لعامل �أجمع، فاأمعنت 
وخطو�تها  �لقمعية  �جر�ء�تها  يف 
�ملجحفة،  وقو�نينها  �لتع�سفية 
و�لتعذيب  و�ل�رسب  �لتنكيل  فمن 
فر�ض  �إىل  �لنفر�دي،  و�لعزل 
زيار�ت  ومنع  �لعاري  �لتفتي�ض 
�لعالج  من  و�حلرمان  �لأهل، 
ولي�ض  و�لتعليم  �لطبي،  و�لإهمال 
و�ملد�همات  بالقتحامات  �نتهاًء 
و��ستخد�م �لقوة �ملفرطة وفر�ض 

�لغر�مات �ملالية.
�ملمار�سات  هذه  كل  و�إن 
�ل�رس�ئيلية �لغا�سمة ت�ستوجب �أن 
مبوؤ�س�ساته  �لدويل  �ملجتمع  على 
�أدو�ت  تفعيل  �رسورة  �ملختلفة 
�مل�سائلة و�ملحا�سبة جتاه مقرتيف 
للتز�ماته  وفاًء  �لنتهاكات، 
�سكان  جتاه  و�لأخالقية  �لقانونية 

�لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة.

اإن من حق الإن�سان يف كل مكان وزمان واأيا كانت جن�سيته وجن�سه ومذهبه وعرقه ولغته ولونه اأن يتمتع باحلرية وهذا حقه يولد معه 
ويرافقه حتى وفاته اأي اأنه حق طبيعي متنحه الطبيعة الإن�سانية كما مينحه القانون الطبيعي ، والأ�سرى باملعنى الب�سيط هم اأ�سخا�س 

حرموا من حريتهم ل�سبب ما. 

كيف تنهتك )ا�سرائيل( حقوق الأ�سرى الفل�سطينني؟
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الأ�سرية املحررة اإ�سراء ليف 

الأ�سريات يع�سن حالة توافق داخلي وتركت خلفي 40 اأ�سرية
تقرير : اإعالم الأ�سرى

�ملحررة  �ملهند�سة  نالت  �أن  بعد 
من  �أيام  قبل  حريتها  ليف  �إ�رس�ء 
�أ�سهر  ع�رسة  بعد  �لد�مون  �سجن 
�إعالم  مكتب  �لتقى  �لعتقال،  من 
�لأ�رسى معها للحديث حول حلظة 
�سجني  بني  ما  وتنقلها  �عتقالها 
ومعاناة  و�ل�سارون،  �لد�مون 
وحمطات  �ل�سجن،  يف  �لأ�سري�ت 
مقارعة  يف  بينهن  �لتو�فق 
�ل�سجان، و�سيا�سة �لإهمال �لطبي 
�لأخ�سائيني  �لأطباء  لغياب  نظر�ً 
�لأ�سري�ت،  �أمر��ض  ملعاجلة 

و�لكتفاء بطبيب عام.
حديثها  يف  ليف  �ملحررة  تقول 
حلظة  �لأ�رسى"  �إعالم  ملكتب 
�عتقايل ماز�لت عالقة يف ذ�كرتي، 

ف�سدمة �لعتقال وتفا�سيلها كانت 
�سعبة و�سعرت بها بعد عدة �أ�سهر، 
ورغم �أين توقعت �لعتقال م�سبقاً، 
ذ�بت  �لقتحام  حلظة  يف  لكن 
�لنف�سي  �ل�ستعد�د  حلظات  كل 
يج�سد  فالحتالل  لالعتقال، 
وح�سية كبرية عند �عتقال �أي �أ�سري 
�للحظة  هذه  وتبقى  �أ�سرية،  �أو 

عالقة يف نف�سية �ملعتقل".
من  طويلة  رحلة  ليف"بعد  ت�سيف 
و�ملحاكم  �ل�سجون  بني  �لتنقل 
قا�سية،  بو�سطات  يف  �لع�سكرية 
بال�سجن  �لنهائي  �حلكم  �سدر 
ع�رسة �أ�سهر وغر�مة مالية ووقف 

تنفيذ ملدة خم�ض �سنو�ت".
تخرجت  ليف  �إ�رس�ء  �ملحررة 
�خلليل  يف  �لبولتكنيك  جامعة  من 
ودر�ست  �لهند�سة،  ق�سم  من 

جمال  يف  وعملت  �ملاج�ستري، 
�لعلمية  طاقتها  ووظفت  �لإعالم، 
بعد  تقول"  �لأ�سري�ت،  خدمة  يف 
 40 خلفي  تركت  عني  �لإفر�ج 

�أ�سرية منهن 18 �أماً".
ملكتب  ليف  �ملحررة  وحتدثت 
�حلالة  حول  �لأ�رسى  �إعالم 
�ل�سحية لالأ�سري�ت، تقول" من �أكرث 
�حلالت �ملر�سية �ل�سعبة هي حالة 
و�لكل  �جلعابي�ض  �إ�رس�ء  �لأ�سرية 
و�لأ�سرية  وجعها،  تفا�سيل  يعرف 
�أ�سيبت حلظة  �لتي  حلوة حمامرة 
ب�سار�ت  كفاح  و�لأ�سرية  �عتقالها، 
من طمون، وهي �أ�سرية معتقلة منذ 
قر�بة �لأ�سبوعني وو�سعها �ل�سحي 
�إد�رية  معتقلة  وهناك  �سعب، 
ومن  دعم�ض،  فد�ء  هي  و�حدة 
يا�سمني  �لأ�سرية  �لأ�سري�ت  �أقدم 

�سعبان من جنني و�ملحكومة مدة 
�أ�سابيع  وخالل  �سنو�ت  خم�ض 

�سيتم �لإفر�ج عنها".
وعن �لإهمال �لطبي قالت �ملحررة 
يف  �لطبي  �لإهمال  ليف"  �إ�رس�ء 
عدم  يف  ينح�رس  �لأ�سري�ت  ق�سم 
�لن�ساء،  لأمر��ض  تخ�س�ض  وجود 

و�سعوبة �لتحويل للم�ست�سفيات".
�أكرث  �أما  ليف"  �ملحررة  ت�سيف 
�لأ�سرية  فهي  حكماً  �لأ�سري�ت 
�سكان  من  عياد  �أبو  �ساتيال 
�ملحتل،  �لد�خل  يف  قا�سم  كفر 
 16 مدته  حكٌم  بحقها  �ل�سادر 
�سكان  من  مو�سى  ومي�سون  عاماً، 
و�ل�سادر  حلم،  بيت  يف  �لتعامرة 

بحقهما حكٌم مدته 15 عاماً".
�إر�دة  �أن  �إىل  ليف  �إ�رس�ء  ت�سري 
�إد�رة �سجن  �لأ�سري�ت تغلبت على 

�ملغلقة  �لزنازين  فتح  ومت  د�مون 
هناك وعمل تو�سعة د�خل �ل�سجن، 
من  حالة  هناك  �أن  على  وتوؤكد 
�لأ�سري�ت  بني  �لد�خلي  �لتو�فق 
كانون  ب�سهر  تتويجها  مت  و�لتي 
ليف"  تقول   ،2018 �لعام  من  �أول 
�ملعنوية  قيمته  له  �لتو�فق  هذ� 
وميكن  و�لن�سالية  و�لجتماعية 
�لتفاق  جرى  حيث  عليه،  �لبناء 
�لف�سائلية  �حلالة  تذويب  على 

و�لندماج يف حالة و�حدة".
�لتفاق  مت  حديثها"  وتتابع 
تكون  د�خلية  جلنة  ت�سكيل  على 
و�حلفاظ  �لأ�سري�ت  لكل  مرجعية 
لبع�ض  �لعتبارية  �حلالة  على 
�للجنة  يف  بامل�ساركة  �لأ�سري�ت 
و�لتفاق  �ل�سالحيات،  وتوزيع 
على �حرت�م قر�ر�ت �للجنة، �سو�ء 

و�لعالقة  �لد�خلية  �لقر�ر�ت  يف 
�لتو�فق  وهذ�  �ل�سجن،  �إد�رة  مع 
�إجناز�ت  من  يعترب  �لد�خلي 

�لأ�سري�ت يف �لآونة �لأخرية".
�أ�رسف  �ل�سهيد  و�لدة  وجع  وعن 
وفاء  �ملجاهدة  �لأ�سرية  نعالوة، 
�سويكة،  �سكان  من  مهد�وي، 
حتدثت  طولكرم،  مدينة  �سمال 
نعالوة  �أ�رسف  �أم  وقالت"  ليف 
�لأ�رس،  يف  و�سهر  وجنل  زوج  لها 
�بنها  ��ست�سهاد  يوم  �سعرت  وقد 
�أ�رسف ب�سعور غريب، و�سعرت به 
كل �لأ�سري�ت، ووجعها ل يتوقف، 
يف  معاملتها  يتعمد  فالحتالل 
بق�سوة  للمحاكم  �لتنقل  عملية 
تعرف  �لنح�سون  فقو�ت  �سديدة، 
�أثناء  و�لأ�سري�ت  �لأ�رسى  ملفات 

�لنقل".



قدمت �ملجموعة �لأوىل لبطولة �أمم 
�ضعفها،  على  موؤ�رًش�   2019 �إفريقيا 
�لثالثة  �ملنتخبات  خرجت  بعدما 
�ملتاأهلة عنها �رشيًعا، وكانت �لبد�ية 
�حتل  �لذي  �لأوغندي،  باملنتخب 
 4 بر�ضيد  �ملجموعة  هذه  و�ضافة 
 0-1 للهزمية  تعر�ض  لكنه  نقاط، 
ليودع  �ل�ضنغال  �أمام  �لنهائي  ثمن  يف 

�لبطولة.
هذه  مفاجاآت  �أكرب  �إحدى  ويف 
�مل�رشي  �ملنتخب  خ�رش  �لن�ضخة، 
مت�ضدر �ملجموعة بالعالمة �لكاملة، 
قاتل  بهدف  �إفريقيا  جنوب  يد  على 

ا،  �أي�ضً �لنهائي  ثمن  �لدور  حل�ضاب 
�لدميقر�طية  �لكونغو  و�أكمل منتخب 
�أم�ض  �ول  نقاط  بثالث  �لثالث 
�لأوىل،  �ملجموعة  ف�ضل  م�ضل�ضل 
عندما ودع �لكان بالهزمية يف ركالت 
�لرتجيح �أمام مدغ�ضقر بعدما �نتهى 
بالتعادل  و�لإ�ضايف  �لأ�ضلي  �لوقت 
ا  �أي�ضً ت�ضم  �ملجموعة  وكانت   ،2-2
�لر�بع  �ملركز  �حتلت  �لتي  زميبابوي 
�لأول،  �لدور  من  �لبطولة  وغادرت 
وعلى �لنقي�ض، جنح منتخبا �جلز�ئر 
�ملجموعة  من  �ل�ضاعد�ن  و�ل�ضنغال 
�لنهائي،  ربع  �إىل  �لعبور  يف  �لثالثة 

نيجرييا  على  �لأمر  نف�ض  وينطبق 
ومدغ�ضقر �ملتاأهلتان عن �ملجموعة 

�لثانية.

ديبوى  نيكول  �لفرن�ضي  �أعرب 
مدغ�ضقر  ملنتخب  �لفني  �ملدير 
ب�ضعود  �ل�ضديدة  �ضعادته  عن 
لكاأ�ض  �لثمانية  دور  �إيل  فريقه 
على  �لفوز  بعد  �لأفريقية  �لأمم 
�لدميقر�طية  �لكونغو  منتخب 
�ملبار�ة  يف  �لرتجيح  بركالت 
�لأحد  م�ضاء  بينهما  �أقيمت  �لتي 

�لنهائي  ثمن  �لدور  يف  �ملن�رشم 
وتعادل  �لقارية،  �لبطولة  من 
�لأ�ضلي  �لوقتني  يف  �لفريقان 
بينما   ،2-2 بنتيجة  و�لإ�ضايف 
تاأهله  �مللغا�ضي  �ملنتخب  ح�ضم 
 ،2-4 بنتيجة  �لرتجيح  بركالت 
وقال ديبوي يف �ملوؤمتر �ل�ضحفي 
"�لإ�رش�ر وعزمية  عقب �ملبار�ة: 

�لالعبني �ضبب ما و�ضلنا �إليه حتي 
رئي�ض  "وجود  و�أ�ضاف:  �لآن"، 
يف  ر�جولينا  �أندريه  مدغ�ضقر 
�ملدرجات كان له مفعول �ل�ضحر، 
لالعبني  كبري�  حافز�  وجوده  كان 
�ضعب  �ل�ضعادة على  �أدخلو�  �لذين 

مدغ�ضقر".

من  قوية  �ملبار�ة  بد�ية  جاءت 
�لذي  مدغ�ضقر،  منتخب  جانب 
منطقة  على  قوية  �ضيطرة  فر�ض 
من  �أكرث  وح�ضل  �لو�ضط،  خط 
متفرقة  �أماكن  يف  حرة  �رشبة 
بامللعب، وهدد منتخب مدغ�ضقر 
من   8 �لدقيقة  يف  �لكونغو  مرمى 
حرة  �رشبة  خالل  من  �ملبار�ة 
ماتامبي  لكن  �أندريا،،  �ضددها 
حار�ض �لكونغو �أم�ضك بالكرة على 
مدغ�ضقر  منتخب  و��ضل  مرتني، 
ويف  �ملبار�ة،  على  �ضيطرته 
�لدقيقة 9 �ضهدت ت�ضجيل �إبر�هيم 

�ضاروخية  من  ر�ئًعا  هدًفا  �آماد� 
منطقة  خارج  من  �أطلقها 
للينا  من  متريرة  بعد  �جلز�ء 
نومينياناهاري، وبعد �لهدف بدت 
مدغ�ضقر  منتخب  عنا�رش  ثقة 
بينما  �مللعب،  �أر�ض  يف  و��ضحة 
و�ضط  �لكونغو  منتخب  تر�جع 
هدوء تام يف �ملبار�ة، ويف �لدقيقة 
من  �لكونغو  منتخب  متكن   21
ت�ضجيل هدف �لتعادل من عر�ضية 
�أر�ضلها جنوند�  �لي�ضار  �جلهة  من 
موزينجا ليقابلها �ضيدريك باكامبو 
بر�أ�ضية متقنة �ضكنت ي�ضار حار�ض 

�أدريان،  منتخب مدغ�ضقر ميلفني 
حاولت عنا�رش منتخب مدغ�ضقر 
�لبحث عن ت�ضجيل �لهدف �لثاين، 
ب�ضكل  �لكرة  �متالك  خالل  من 
كبري ولكن دون خطورة على مرمى 
�لو�ضول  حاول  �لذي  �لكونغو، 
�لهجمات  عرب  �مللغا�ضي  للمرمى 
�ملرتدة حتى �نتهى �ل�ضوط �لأول 

بالتعادل 1-1.
جريوم  قاد  �لثاين،  �ل�ضوط  ويف 
مومري هجمة ب�ضكل منظم �أتبعها 
منطقة  حدود  على  من  بت�ضويبة 
�حلار�ض  �أبعدها  �لكونغو،  جز�ء 

�أندريا  كارلو�ض  �إىل  �لكرة  لرتتد 
بجو�ر  كرته  فمرت  �ضوب  �لذي 
�لدقيقة  وحتى  �لأمين  �لقائم 
و�لأف�ضلية  �ل�ضيطرة  د�نت   72
�لدقيقة  ويف  مدغ�ضقر،  ملنتخب 
يتمكن  �ملبار�ة  عمر  من   77
ت�ضجيل  من  مدغ�ضقر  منتخب 
ر�ئعة  �نطالقة  بعد  �لثاين  �لهدف 
من رومان ميتانري من جهة �ليمني 
منطقة  د�خل  بعر�ضية  �أتبعها 

ليقابلها  �لي�ضار  جهة  من  �جلز�ء 
�ضكنت  بر�أ�ضية  �أندريات�ضيما 
يل  مامتبي  فومي  ميني  �أق�ضى 
يف  �لكونغو،  منتخب  حار�ض 
�لكونغو  منتخب  فر�ض  �ملقابل 
على  �لقوة  مبنتهى  �ضيطرته 
 90 �لدقيقة  يف  �ملبار�ة،  �أحد�ث 
ت�ضان�ضيل  �ملبار�ة متكن  من عمر 
مبيمبا من ت�ضجيل هدف �لتعادل.

�لأول،  �لإ�ضايف  �ل�ضوط  ويف 

قوة  بكل  �لكونغو  منتخب  �ضغط 
منتخب  من  وحذر  تر�جع  و�ضط 
مدغ�ضقر، قبل �أن تنتهي �لأ�ضو�ط 
نف�ضها  بالنتيجة  �أي�ضا  �لإ�ضافية 
2-2، ليحتكم �لفريقان �إىل ركالت 
ملنتخب  �بت�ضمت  �لتي  �لرتجيح 
ربع  �إىل  تاأهل  �لذي  مدغ�ضقر 

نهائي �لكان.

مدغ�صقر توا�صل املفاجاآت وتبلغ ربع نهائي الكان
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ابت�شمت ركالت الرتجيح ل�شالح منتخب مدغ�شقر اأمام الكونغو يف مباراتهما التي 
جرت اأول اأم�س على ملعب الإ�شكندرية، ليح�شم تاأهله يف مفاجاأة مدوية اإىل 

الدور ربع النهائي من كاأ�س الأمم الأفريقية اجلارية يف م�شر حاليا، وانتهى الوقت 
الأ�شلي للمباراة بتعادل املنتخبني 2-2 حيث تقدم اإبراهيم اآمادا ملنتخب مدغ�شقر يف 
الدقيقة 9، قبل اأن يتعادل منتخب الكونغو من خالل �شيدريك باكامبو يف الدقيقة 
ملنتخب  الثاين  الهدف  ت�شجيل  من  اأندريات�شيما  فانيفا  متكن   77 الدقيقة  ويف   ،21

مدغ�شقر، قبل اأن تتعادل الكونغو بالدقيقة 90 عن طريق �شان�شيل مبيمبا.

دييبوي: الإ�صرار وح�صور الرئي�س �صهل 
تاأهلنا لربع النهائي

اإعداد: عي�شة ق.

جمموعة م�صر ت�صهر الإفال�س يف الكان

�لعرب  �أمل جديدة جترعها  خيبة 
خروج  بعد  �ملن�رشم  �ل�ضبت 
�ملنتخب �مل�رشي من �لدور ثمن 
�لأفريقية،  �لأمم  ببطولة  �لنهائي 
�ملر�ضحني  �أبرز  كان  �أنه  رغم 
حل�ضد �للقب كونه �ضاحب �لأر�ض 
�لذي  باملغرب  ليلحق  و�جلمهور، 
�ملدوي  باخلروج  �أن�ضاره  �ضدم 
على يد بنني �ملغمور، تو�بع زلز�ل 
مبكرة  جاءت  �لفر�عنة  خروج 
�مل�رشي  �لكرة  �حتاد  باإعالن 
�إقالة �ملدير �لفني خافيري �أجريي 
رئي�ض  �أبوريدة  هاين  و��ضتقالة 
�لحتاد نف�ضه ثم تو�لت ��ضتقالت 

�أع�ضاء جمل�ض �جلبالية.
ترددت  �مل�رشية  �لقر�ر�ت 
�لإعالم  و�ضائل  يف  �أ�ضد�وؤها 
�لجتماعي  �لتو��ضل  ومو�قع 
�لأ�ضود،  منتخب  �أن�ضار  ورو�بط 
لقجع  فوزي  هوؤلء  �أغلب  ودعا 
�إىل  �ملغربي  �لحتاد  رئي�ض 
�أبوريدة  هاين  مبوقف  �لقتد�ء 
ومعها  بالف�ضل،  �لعرت�ف  يف 
�ملدرب  باإقالة  �ل�ضجاع  قر�ره 
حتقيق  يف  ف�ضل  �لذي  �أجريي 
باللقب  بالتتويج  �لفر�عنة  �إجناز 
على  �لكان  ن�ضخة  ��ضتقبلو�  كلما 
�أكد  �أبوريدة  �أن  ورغم  �أر��ضيهم، 

كل  وفر  �مل�رشي  �لكرة  �حتاد  �أن 
�مل�رشي  للمنتخب  �لنجاح  �ضبل 
حتمل  �أنه  �إل  �أجريي،  و�ملدرب 
فاإن  �لإخفاق،  يف  معه  م�ضوؤوليته 
نف�ض  �أنه  على  �أجمعو�  �ملدونون 
مع  �ملغربي  �لكرة  �حتاد  و�ضع 
�ملدرب هرييف رينارد، من خالل 
تخ�ضي�ض �عتماد�ت مالية ناهزت 
يحالفها  ومل  �لدولر�ت  ماليني 

�لنجاح كما جرى �لتخطيط له.
ر�ضالة  �ملتدخلون  و��ضتح�رش 
خالل  �ل�ضاد�ض  حممد  �مللك 
للريا�ضية  �لوطنية  �ملناظرة 
بال�ضخري�ت  �ملوؤمتر�ت  بق�رش 
يومها  تلتها  و�لتي   ،2008 �ضنة 
�ملتوكل  نو�ل  �لأوليمبية  �لبطلة 
للريا�ضة  وزيرة  ��ضتغلت  �لتي 
كل  خاللها  دعا  و�لتي  باملغرب، 
�لريا�ضة  م�ضوؤويل  من  يف�ضل  من 

باملغرب لإعالن ��ضتقالته وتنحيه 
بف�ضله  و�عرت�فه  من�ضبه  من 
�مل�ضوؤولية  "ربط  م�ضمى  حتت 
ذلك  منذ  �أنه  �إل  باملحا�ضبة"، 
�خلطاب وتلك �ملناظرة مل يتقدم 
د�خل  و�حد  ريا�ضي  م�ضوؤول  ول 

�ملغرب با�ضتقالته من من�ضبه.
يف  �ملغربي  �لكرة  �حتاد  وكان 
يف  �أكد  قد  لقجع  فوزي  �ضخ�ض 
�ملنتخب  �أن  منا�ضبة  من  �أكرث 
�للقب،  على  �ضيناف�ض  �ملغربي 
ميكن  "ل  حتديد�:  لقجع  وقال 
�حلايل  باللقب  نفوز  �أل  ت�ضور 
�أننا  ت�ضور  ميكنني  ل  بل  مب�رش، 
عليه  حت�ضلنا  وحيًد�،  لقبًا  منلك 
�لنهائي  �ضنلعب  �ضنة،   43 قبل 
و�ضنكون حا�رشين يوم 19 جويلية 

يف ملعب �لقاهرة".

ا�صتقالة اأبوريدة ت�صع لقجع يف حرج

رئي�ض  �لبدري  ح�ضام  �أكد 
مبجرد  فخور  �أنه  بري�ميدز 
م�رش  منتخب  لقيادة  تر�ضيحه 
و�أبدى  �ملقبلة،  �ملرحلة  يف 
�خلروج  ب�ضبب  حزنه  �لبدري 

م�رش،  ملنتخب  �ملبكر 
�خلو�ض  يحب  ل  �أنه  مو�ضحا 
�خلروج،  و�أ�ضباب  تفا�ضيل  يف 
وطالب �لبدري �لوكالء و�لأندية 
�ملو�ضم  ظروف  مبر�عاة 

�لأ�ضعار  �أن  خا�ضة  �ملا�ضي، 
كان مبالغا بها نظر� لأن �لوقت 
�ملو�ضم  هذ�  ولكن  �ضيقا،  كان 
�ضيكون خمتلفا و�ضيكون هناك 
منتخب  وفجر  �أكرب،  وقت 
من  مفاجاأة  �أفريقيا  جنوب 
بنظريه  و�أطاح  �لثقيل،  �لعيار 
�أمم  بطولة  من  �مل�رشي 
بهدف  عليه  بالفوز  �أفريقيا، 
دون رد م�ضاء �ل�ضبت �ملن�رشم 
�مل�ضابقة  نهائي  ثمن  �إطار  يف 
م�رش،  يف  حالًيا  �ملقامة 
و�أعلن �ملهند�ض هاين �أبو ريدة 
كرئي�ض  من�ضبه  من  ��ضتقالته 
�لقدم،  لكرة  �مل�رشي  لالحتاد 
للفر�عنة  �ملبكر  �خلروج  عقب 

من بطولة �أمم �أفريقيا.

البدري: فخور برت�صيحي لتدريب منتخب م�صر

�ملدير  �إيبينجي  فلورين  �نتقد 
�لكونغو  ملنتخب  �لفني 
�ملبار�ة  ب�ضدة حكم  �لدميقر�طية 
بركالت  فريقه  خ�رشها  �لتي 
مدغ�ضقر  �أمام   2/4 �لرتجيح 
حل�ضاب �لدور ثمن �لنهائي بكاأ�ض 
2/2 يف  �لتعادل  بعد  �إفريقيا  �أمم 
وقال  و�لإ�ضايف،  �لأ�ضلي  �لوقتني 
خالل  للكونغو  �لفني  �ملدير 

�ملبار�ة:  �ل�ضحفي عقب  �ملوؤمتر 
"�أعلم �أن �لأد�ء مل يكن كما يجب، 
لكن �لتحكيم �أعاق �لالعبني بع�ض 
من  ذلك  تفادي  حاولنا  �ل�ضيء، 
لكن  �ملبار�ة،  �إىل  �لعودة  �أجل 
�أد�ء  على  بال�ضلب  �أثر  �لتحكيم 
"��ضطررت  و�أ�ضاف:  �لفريق"، 
خ�ضية  مولومبو،  يو�ضف  لتبديل 
�ل�ضفر�ء  �لبطاقة  على  ح�ضوله 

�لثانية وخروجه من �مللعب، قمنا 
�لأخرى  �لتغيري�ت  بع�ض  باإجر�ء 
ننجح  مل  لكننا  �لإيقاع،  لت�رشيع 
كثري�"، و�أردف: "لقد فقدنا بع�ض 
�هتزت  �لرتكيز،  �أهمها  �لأ�ضياء 
�أ�ضاب  ما  وهو  مبكر�،  �ضباكنا 
ومل  بالرتباك  �لفريق  �ضفوف 

ن�ضتطع خلق فر�ض كافية".

مدرب الكونغو ينتقد حكم لقاء مدغ�صقر



عي�شة ق
 

الت�سجيل  �سهية  ي�ؤكد  ما  وذلك 
الناخب  كتيبة  ا�ستعادتها  التي 
بف�سل  بلما�سي  جمال  ال�طني 
به  تق�م  الذي  الكبري  العمل 
خال  التكتيكية  الناحية  من  معه 
احل�س�ص  هذه  التدريبات،  فرتة 
التدريبية �ساهمت يف اإمناء الرتكيز 
التكتيكي لالعبني على امل�ستطيل 

على  االنت�سار  وحت�ّسن  االأخ�رض، 
املدرب  ن�سائح  وتنفيذ  امللعب 
مقارنة مبا كان عليه االأمر يف عهد 
املدربني ال�سابقني، ووا�سل رفقاء 
التاألق  قدي�رة  عدالن  الالعب 
ولفت االنتباه بعد االنت�سار الرابع 
منذ  �سجل�ه  الذي  الت�ايل  على 
وذلك  القارية،  املناف�سة  انطالق 
ال�سنغال  كينيا،  انت�سارات  بعد 
وتنزانيا قبل اأن ي�سيف�ا ف�زا رابعا 

رفع�ا من خالله �سقف طم�حات 
بخ�س��ص  اجلزائرية  اجلماهري 
يع�دون من عا�سمة  روؤية اخل�رض 
باللقب  حمملني  م�رض  االأهرام 
القاري الثاين يف تاريخ امل�ساركات 
اإفريقيا وذلك  اجلزائرية يف كاأ�ص 
بعد غياب عن من�سة التت�يج منذ 

29 عاما كامال.
واحد  اجلزائريني  مطلب  اأ�سبح 
اإفريقيا  بكاأ�ص  التت�يج  ويتمثل يف 

من  بكثري  اأقرب  اأ�سحت  والتي 
الروح  ظل  يف  م�سى  وقت  اأي 
الالعب�ن  ميلكها  التي  القتالية 
اأر�سية  على  التكتيكي  وااللتزام 
امليدان والرغبة الكبرية يف اإفراح 
ايل  امل�س�ؤولية  لروح  اجلزائريني 
رغبته  حتقيق  اجل  من  ميلك�نها 

والع�دة حمملني باللقب القاري.

جنحوا يف بلوغ ربع النهائي ويواجهون مايل اأو كوت ديفوار هذا اخلمي�س

اخل�ضر يرفعون طموحات 
اجلزائريني باللقب القاري

وا�شل لعبو املنتخب الوطني يف ت�شريف الألوان الوطنية ووا�شلوا رفع ال�شهية نحو التقدم نحو الأمام والتاأهل اإىل 
الأدوار املتقدمة من مناف�شة كاأ�س اإفريقيا للأمم التي حتت�شنها م�شر وتتوا�شل اإىل تاريخ 19 جويلية املقبل، حيث 

اأزال اخل�شر العقدة اأمام املنتخب الغيني الذي يتفّوق عليهم يف تاريخ املواجهات بني املنتخبني، ومتكنوا من الفوز عليه 
بالأداء والنتيجة وبثلثية نظيفة وهي اأثقل نتيجة يف مباريات ربع النهائي بعد خو�س �شت مقابلت يف املجموع
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احلراك ال�شعبي جلب بركته اإىل املنتخب الوطني

الفوز على غينيا يوؤجج ال�ضارع ويعيد احتفاالت 
ملحمة اأم درمان

خرج اأول اأم�ص الع�رضات من امل�اطنني 
ب�اليات الغرب  اجلزائري يف حراك 
لل�سيارات   م�اكب  يف  جديد  ريا�سي 
وم�سريات الفرح  اىل ال�سارع احتفاال  
بف�ز املنتخب اجلزائري على نظريه 
الغيني �سمن  ت�سفيات كا�ص افريقيا 
الدور  اإىل  ال�سع�د  تاأ�سرية  واقتطاعه 
امل�اطنني  اعترب  وقد  النهائي،  الربع 
ن�ساء  وكبارا  �سغارا  خرج�ا  الذي 
احلراك  اأن   ال�سارع  اإىل  ورجاال 
ال�سعبي قد حل كل االأزمات  مبا فيها 
اأزمة الريا�سة ، وما نتائج اخل�رض اإال 
و�سدقه  احلراك  جناعة  على  دليل 

وم�سداقيته.
يف وهران خرج االآالف من امل�اطنني 
يهتف�ن  ال�طنية  للرايات  احلاملني 
بحياة جن�م الفريق ال�طني  من حمرز 

وغريهم  وقدي�رة  وحلي�ص  وب�جناح 
ال�سيارات  م�اكب  جابت  حني  يف   ،
على  وال�ساحات  الرئي�سية  ال�س�ارع 
ويف  البحر،  وواجهة  دام  بال�ص  غرار 
لالحتفال  امل�اطنني  خرج  غليزان 
فامتدت  ال�طني  الفريق  بف�ز 
اىل  غليزان  مدينة  من  االحتفاالت 
امل�اطن�ن  خرج  اأين  ارهي�   وادي 
ومرتدين  ال�طنية  للرايات  احلامل�ن 
وهاتفني  ال�طني  الفريق  قمي�ص 
االأج�اء �سهدتها   نف�ص  بحياة العبيه، 
مدينة تيارت اأين اهتزت املدينة على 
احلكم  اإعالن  بعد  مبا�رضة  الهتافات 
جابت  فيما  املقابلة،  نهائية  عن 
الرئي�سية  ال�س�ارع  ال�سيارات   م�اكب 
على  ال�سعبية  ال�س�ارع  اىل  وامتدت 
بعني مت��سنت   ، الزعرورة  غرار حي 

املقابلة  نهاية  بعد  املدينة  اهتزت 
اىل  امل�اطنني  من  املئات  بخروج 
هزت  حا�سدة  م�سريات  يف  ال�سارع 
ال�سارع الرئي�سي  كما عرفت املدينة 
طاف  الذي  لل�سيارات  م�كبا  خروج 
كافة انحاء املدينة التي ق�ست ليلتها 
اخل�رض  باإجنازات  احتفاال  بي�ساء 
االأمري عبد  اأحفاد  ،  ومبع�سكر خرج 
بف�ز  لالحتفال   ال�سارع  اىل   القادر 
الفريق ال�طني  يف م�سريات  �سخمة 
هتافات  امتزجت   تلم�سان   ويف   ،
حاملني  خرج�ا  الذين  امل�اطنني 
ال�سيارات  باأب�اق  ال�طنية  للرايات 
التي  امل��سيقية  الفرق  واأهازيج 
بعد  ال�سارع  اىل  اخلروج  اختارت 
تاأهل  اأعلنت  التي  احلكم   �سافرة 

اخل�رض .

يف  امل�اطنني  جتمهر  مب�ستغامن  اأما 
بالرايات   حمملني  الرئي�سية  ال�ساحة 
ال�سيارات  م�اكب  جابت  حني  يف 
�سيدي  ، ويف  وال�ساطئ  تيجديت  حي 
احتفاالت  املدينة   عرفت  بلعبا�ص 
اىل  ال�سكان  خرج  اين   ، عارمة 
ال�ساحات وال�س�ارع الكربى على غرار 
حي املقطع ، بال�ص كاردو  حي القبة 
بتاأهل  االحتفال  اجل  من  ال�سماوية 
اخل�رض ، هذا وقد عرب امل�اطن�ن ان 
�سق�ط الع�سابة وبركة احلراك  كانت 
وراء ا�ستعادة الروح ال�طنية الريا�سة 
الفريق  ف�ز  �ساهم  وقد  اجلزائرية، 
االإعالم  جتارة  انت�سار  يف   ال�طني 
ال�طني  الفريق  وقم�سان  ال�طنية 

بال�ساحات العم�مية  وال�س�ارع .
حممد بن ترار

اأو�شح اأنه �شرع يف الرتكيز على لقاء ربع النهائي

بلما�ضي:  االأ�ضا�ضيون مل 
يتاأثروا لغياب املناف�ضة 
واأرف�ض تر�ضيحنا للقب

جمال  ال�طني  الناخب   عرّب 
تاأثر  لعدم  ارتياحه  عن  بلما�سي 
من  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  العبي 
املناف�سة  عن  الط�يل  الغياب 
مدار  على  يلعب�ا  مل  الذين  وهم 
اأمام  لقاء  اآخر  اأيام وخا�س�ا  ع�رضة 
املجال  يف�سح�ا  اأن  قبل  ال�سنغال 
اإىل البدالء ملالقاة تنزانيا، م��سحا 
ال�سحافية  الندوة  تن�سيطه  خالل 
اأنهم جنح�ا  لقاء غينيا  نهاية  عقب 
لقاء  تلقت  التي  الفرتة  ت�سيري  يف 
اجليد  العمل  خالل  من  ال�سنغال 
راحة  فرتة  ومنح�ا  به  قام�ا  الذي 
اأف�سل  بف�رمة  ليع�دوا  لالأ�سا�سيني 
البدالء  خ��ص  اأن  م�سيفا  جمددا، 
العنا�رض  مقابلة تنزانيا جعل جميع 
امل�ست�ى  نف�ص  متلك  ال�طنية 
املقابالت  خل��ص  وجاهزة  البدين 
التطرق  املتحدث  ورف�ص  القادمة، 
على  التناف�ص  يف  مناف�سيه  اإىل 
ان هناك  اأو�سح  واأنه  اللقب خا�سة 
التت�يج  لها  �سبق  ق�ية  منتخبات 
قاريا وامل�ساركة يف م�نديال رو�سيا 

على غرار ت�ن�ص وغانا.
خالل  يهمه  ما  اأن  وا�ستطردا 
الرتكيز على منتخبه  الفرتة املقبلة 
وت�سحيح االأخطاء والنقائ�ص وعدم 
مراقبة املنتخبات املناف�سة، م�سيفا 
دور  اأبعد  اإىل  الذهاب  هدفه  ان 
بلما�سي  »الكان«، ورف�ص  ممكن يف 
االإ�رضار ح�ل و�سع اجلزائر يف ث�ب 
املر�سح للتت�يج باللقب م��سحا اأنه 
ي�رض على احرتام الطم�ح اجلزائري 
والعقالنية يف احللم، خا�سة يف ظل 
�سدارة  يف  ت�سعهم  ال  االأرقام  اأن 

املر�سحني للتت�يج.
يك�ن  ال  اأنه  بلما�سي  جمال  �سّدد 
نهاية  بعد  نف�سه  عن  را�سيا 
حتقيق  حال  يف  حتى  املقابالت 
يق�م  ما  اأول  اأن  م��سحا  االنت�سار، 
به اإعادة م�ساهدة املقابلة من اجل 
وقع�ا  التي  االأخطاء  عند  الت�قف 
ت�سحيحها  بهدف  وتدوينها  فيها 
ال�قت  اأنه ال ميلك  الحقا، م��سحا 
الكايف من اجل التفكري يف اللقاءات 
ينطلق  �س�ف  واأنه  خا�سة  ال�سابقة 
ربع  ملقابلة  والتح�سري  الرتكيز  يف 
امل�ايل  الي�م  من  ابتداء  النهائي 
�سيتنقل  اأنه  وك�سف  غينيا،  للقاء 
على ملعب ال�س�ي�ص من اأجل متابعة 
مقابلة مايل وك�ت ديف�ار التي لعبت 
اأم�ص ومعاينة املناف�ص الذي �س�ف 

يالقيه يف ربع النهائي.
االأ�سئلة  اإحدى  على  بلما�سي  رّد 
لكن  والتاأهل  بالف�ز  �سعيد  بك�نه 
عدم ظه�ر االأمر يع�د على االإرهاق 
وتفكريه  بهما  ي�سعر  اللذان  والتعب 
اأنه  م��سحا  النهائي،  ربع  لقاء  يف 
واملهم  الفرحة  الإبراز  ال�قت  ميلك 
للتح�سري  املتبقي  ال�قت  ا�ستغالل 

لربع النهائي.
ع.ق.

رّد على املحللني يف ال�شتوديوهات

زط�ضي: تاأّهلنا بف�ضل 
الالعبني وبلما�ضي وتعلمنا 

من م�ضر واملغرب
اجلزائرية  االحتادية  رئي�ص  عرّب 
لكرة القدم خري الدين زط�سي عن 
جمال  ال�طني  باملدرب  افتخاره 
بلما�سي والعبي املنتخب ال�طني 
عقب التاأهل الذي حقق�ه اإىل ربع 
اأين  لالأمم،  اإفريقيا  كاأ�ص  نهائي 
عقب  الكبرية  �سعادته  على  �سدد 
اإىل  له  الف�سل  اأرجع  الذي  التاألق 
العنا�رض ال�طنية واملدرب، خا�سة 
يف ظل الروح والعزمية الق�ية التي 
ت�اكب طريقتهم يف اللعب، م��سحا 
اأن التعداد يلعب كتلة واحدة بروح 
�سياق  يف  حّذر  لكنه  كبرية،  قالية 
خمتلف ب�رضورة احلذر فيما تبقى 
تبقى  ما  ل�سع�بة  امل�س�ار  من 
الذي  االأمر  مباريات  من  اأمامهم 

يتطلب من اجلميع الرتكيز.
ت�رضيحات  خالل  زط�سي  واأو�سح 
م�اجهة  نهاية  عقب  �سحافية 
اأخذوا  اخل�رض  اأن  وغينيا  اخل�رض 
العربة بعد اإق�ساء منتخبي املغرب 
من  مر�سحني  كانا  اللذان  وم�رض 
اجل التناف�ص على التت�يج باللقب 
�رضورة  اجلميع  واأدرك  القاري، 

اأجل  من  اجلد  مباأخذ  غينيا  اأخذ 
�سارة،  غري  مفاجاأة  اأي  تفادي 
يف  تط�رت  اإفريقيا  اأن  م�س�سفا 
لعبة كرة القدم، واأ�سبحت ال متلك 
ما  واآخر �سغري وكل  كبريا  منتخبا 
جيدا  التح�سري  �رضورة  االأمر  يف 
ورّد  اللقاء،  اأط�ار  طيلة  والرتكيز 
امل�جهة  االنتقادات  على  زط�سي 
اأنه  للخ�رض من املحللني م��سحا 
يعتربون اخل�سم �سهال عند حتقيق 
االنت�سار، لكنهم تنا�س�ا اأن التعداد 
يح�ل  من  امليدان  اأر�سية  على 
اإىل �سهل وينجح يف ت�سيريه  اللقاء 
ل�ساحله وه� ما جنح يف جت�سيده 

الالعب�ن وبلما�سي.
عي�شة ق.

اآدم  اجلزائري  الدويل  الالعب  لفت 
خالل  الفت  ب�سكل  االأنظار  اأونا�ص 
كاأ�ص  مناف�سة  من  احلالية  الطبعة 
اإفريقيا لالأمم اجلارية يف م�رض وه� 
الالعبني يف  اأف�سل  اأحد  يعترب  الذي 
امل�ست�يات  بف�سل  القارية  الدورة 
الكبرية  وقدرته  يقدمها  التي  العالية 
اإىل  وال��س�ل  الطاولة  قلب  على 
مرمى املناف�سني، حيث �سنع اأونا�ص 

اإقناعه اجلميع  املجد لنف�سه بف�سل 
ب  ون�سّ ميلكها  التي  بامل�ؤهالت 
للناخب  وج�كري  بديل  اأف�سل  نف�سه 
منازع  دون  بلما�سي  جمال  ال�طني 
اأي  يف  عليه  االعتماد  ميكنه  والذي 
حيث  امكانياته،  يف  والثقة  وقت 
اأ�سبح الالعب املحرتف يف �سف�ف 
للدورة  هدفا  االإيطايل  ناب�يل  نادي 
القارية بر�سيد ثالثة اأهداف بعدما 

اأمام  الثالث يف »الكان«  �سجل هدفه 
غينيا وه� الذي �سبق له ت�قيع ثنائية 
يف مباراة تنزانيا والتي اخرت خاللها 
ميلك  اأ�سحى  اأين  املقابلة،  رجل 
القارية  املناف�سة  يف  اأهداف  ثالثة 
اأ�سا�سية  واحدة  مباراة  لعب  بعدما 
�سدارة  وحّ�ل  احتياطية،  ولقاءات 
رباعية  اإىل  اإفريقيا  كاأ�ص  هدايف 
بعدما اأ�سحى يتقا�سمها رفقة كل من 

جنم ال�سنغال �سادي� ماين والنيجريي 
اأودي�ن اإيجال� والك�نغ�يل �سيديريك 
باكامب�. وميلك اأونا�ص فر�سة كبرية 
هداف  لقب  على  التناف�ص  اأجل  من 
ح�سه  ظل  يف  وذلك  القارية  الدورة 
له  ي�سمح  والذي  العايل  التهديفي 
القارة  هدايف  عر�ص  على  بالرتع 
نف�ص  على  ي�ا�سل  ل�  ال�سمراء 

الن�سق.

�شجل 3 اأهداف ويتقا�شم ال�شدارة رفقة مانيه اإيجالو وباكامبو

اأونا�ض اأف�ضل جوكري ويلتحق ب�ضدارة هدايف »الكان«

عي�شة ق.



فعاليات  على  ال�ستار  اإ�سدال  مع 
اأمم  كاأ�س  بطولة  من   46 الن�سخة 
املنتخب  ف�سل  اجلنوبية  اأمريكا 
الأرجنتيني يف مزاحمة اأوروغواي 
الذهبي  ال�سجل  �سدارة  واقت�سام 
يف  باللقب  فوزا  املنتخبات  لأكرث 
و�سقط  العريقة،  البطولة  تاريخ 
نظريه  اأمام  الأرجنتني  منتخب 
الربازيلي يف املربع الذهبي، فيما 
ودع منتخب اأوروغواي البطولة من 
بريو  اأمام  بالهزمية  النهائي  ربع 
نهائي  يف  الربازيل  التقت  التي 
موقعها  الأخرية  لتعزز  البطولة، 

الأكرث  بقائمة  الثالث  املركز  يف 
فوزا باللقب، وقبل ربع قرن، اأحكم 
على  قب�سته  الأرجنتيني  املنتخب 
للبطولة  الذهبي  ال�سجل  �سدارة 
مدار  على  لكنه  لقبا،   14 بر�سيد 
ي�سعد  مل  املا�سية  عاما   25
باللقب  فوزه  منذ  التتويج  ملن�سة 
التانغو  جنوم  وترك   ،1993 يف   14
الفر�سة ملنتخب اأوروجواي، الذي 
غ�سون  يف  مرتني  اللقب  اأحرز 
نف�س الفرتة وذلك يف عامي 1995 
و2011، لريفع ر�سيده من الألقاب 
الأكرث  وي�سبح   15 اإىل  البطولة  يف 

فوزا باللقب.
املنتخب  ا�ستغل  املقابل،  يف 
مناف�سيه  �سقوط  الربازيلي 
والأوروغواياين  الأرجنتيني 
على  البطولة  اإقامة  من  وا�ستفاد 
القاري  اللقب  ل�ستعادة  ملعبه، 
لريفع ر�سيده اإىل 9 األقاب من بينها 
5 يف اآخر 9 ن�سخ، وح�سل املنتخب 
الت�سيلي على لقب معتمد من احتاد 
اللعبة يف اأمريكا اجلنوبية والحتاد 
الوليات  يف   2016 بن�سخة  الدويل 
ن�سخة  كونها  رغم  املتحدة 
ا�ستثنائية مبنا�سبة مرور 100 عام 

على تاأ�سي�س الكومنيبول وانطالق 
كوبا  فعاليات  من  الأوىل  الن�سخة 
اأمريكا يف 1916، ليكون هذا اللقب 
هو الثاين له على التوايل وهو الثاين 

له يف البطولة حتى الآن.
وعلى مدار 103 اأعوام اأقيمت فيها 
البطولة مل يحالف احلظ منتخبي 
اأي  يفز  فلم  وفنزويال  الإكوادور 
يف  انح�رص  الذي  باللقب  منهما 
اأقيمت  التي   46 البطولت  جميع 
حتى الآن بني منتخبات الأرجنتني 
وباراغواي  والربازيل  واأوروعواي 

وبريو وكولومبيا وبوليفيا وت�سيلي.

اأدينور  دافع مدرب الربازيل 
عن  »تيتي«  بات�سي  ليوناردو 
بالده،  منتخب  لعب  طريقة 
الت�سيلي  احلكم  وانتقد 
عقب  ب�سدة  توبار  روبرتو 
بلقب  »ال�سيلي�ساو«  تتويج 
اأم�س  اول  اأمريكا  كوبا 
بالفوز يف النهائي على بريو، 
جزء  »النقد  تيتي:  وقال 
والأمر  التطور  عملية  من 
لكن  يل،  بالن�سبة  وا�سح 

للفوز  عديدة  اأ�سكال  هناك 
وهناك  القدم،  كرة  وللعب 
ب�سكل  اللعب  على  تركيز 
لفكرة  خمل�سون  نحن  جيد، 
نتائج،  عن  تبحث  قدم  كرة 
اجلانب  عن  التخلي  دون 
اإىل  يرتجم  الذي  الإبداعي 

اأهداف«.
احلكم  ب�سدة  تيتي  وانتقد 
توبار،  روبرتو  الت�سيلي 
�سديد  ل�سغط  تعر�س  الذي 

وقال  معيار،  لديه  يكن  ومل 
مل  جزاء  ركلة  »احت�سب 
وجعلنا  �سحيحة،  تكن 
كان  لعبني،  بع�رصة  نلعب 
اأنف�سنا  تنظيم  اإعادة  علينا 
معنا،  التعادل  وا�ستطاعوا 
ارتكب  �سيئا  كان حكما  لقد 
وعن  جوهرية«،  اأخطاء 
باللقب،  بالده  منتخب  فوز 
كلمات  اأجد  »ل  اأجاب: 
لكني  �سعادتي،  لو�سف 

حني  بالتتويج  �ساأ�ستمتع 
تيتي  واأ�سار  للمنزل«،  اأذهب 
قائمة  اإعداد  �سعوبة  اإىل 
البطولة،  لهذه  املنتخب 
دوغال�س  ا�ستدعاء  وعدم 
اإنه  وقال  ومار�سيلو  كو�ستا 
كان من املمكن اأن يكونا يف 

الفريق.
اإن  قال  نيمار،  غياب  وحول 
كيف ميكنه  املنتخب عرف 
القدم  كرة  على  الرتكيز 

»نيمار  وقال:  اجلماعية، 
يف  لعبني  ثالثة  اأف�سل  من 
ا�ستثنائي،  العامل، هو لعب 
كما  مهم،  الفريق  عمل  لكن 
حني  للربتغال  مهما  كان 
كري�ستيانو  لديها  يكن  مل 
اأمم  نهائي  يف  رونالدو 
هناك  اأن  م�سريا  اأوروبا«، 
واآخرون  يتطورون  لعبني 
م�ستواهم  على  يحافظون 
واحد  وفيني�سيو�س  العايل 

جاريكا: الربازيل ا�ستحق اللقب 
واأنا مرتبط بالبريو اإىل 2021

تتويج  باأحقية  لبريو  الفني  املدير  جاريكا  ريكاردو  الأرجنتيني  اأقر 
الربازيل بلقب كوبا اأمريكا بينما اأبدى ر�ساه عن تطور فريقه وثقته يف 
احلفاظ على هذا امل�ستوى، وقال جاريكا خالل املوؤمتر ال�سحفي بعد 
املباراة: »الربازيل ا�ستحقت اللقب، لقد حت�سن اأداوؤنا مقارنًة مبباراة 
دور املجموعات، وكنا الأف�سل يف فرتات، لكن املناف�س ا�ستغل الفر�س 
التي لحت له«، واأ�ساف: »لقد �سنع املناف�س 3 فر�س و�سجل اثنتني، 
»واقعية  وتابع:  مق�سود«،  غري  بخطاأ  جانبنا،  من  بتعاون  هدف  منها 
تدارك  تيتي  لكن  فرتات  يف  الأف�سل  كنا  منا،  اأف�سل  كانت  الربازيل 
الأمور جيدا، تغيريات الربازيل منحتها الأف�سلية واأنهت اللقاء«، واأبدى 
�ساحب 61 عاما ر�ساه التام عن تطور م�ستوى فريقه، قائال: »الأهم اأن 
ندرك اأننا تطورنا مبرور الوقت وهذا مينحنا مزيدا من القوة، علينا 
ن�سري  اأننا  »اأعتقد  واأكد:  توا�سعنا«،  على  واحلفاظ  امل�سرية  موا�سلة 
يف الطريق ال�سحيح بعيدا عن اأمل اخل�سارة، ميكننا احلفاظ على هذا 

التطور، نحن منتخب تطور كثريا وما زال، هذا مينحني الهدوء«.
وتطرق املدرب الأرجنتيني للحديث حول ال�سائعات التي تتحدث عن 
اأنه مرتبط  اأو�سح  وجود عر�س حمتمل لتدريب منتخب بالده، حيث 
»اأحرتم  ال�سدد:  هذا  يف  وقال   ،2021 حتى  »البالنكريوخا«  مع  بعقد 
بالدي كثريا، اأحب بالدي ولكني مرتبط بعقد مع بلد منحني كل �سيء، 
وبعيدا عن اأي موقف ميكن اأن يحدث، اأنا معتاد على احرتام العقود«، 

واأمت: »عقدي ميتد حتى 2021، هذا ما يجب اأن األتزم به«.

الربازيل تكت�سح جوائز
 كوبا اأمريكا

اكت�سحت الربازيل اجلوائز الفردية لكوبا اأمريكا بعدما توجت باللقب 
التا�سع يف تاريخها اأول اأم�س بالفوز على بريو 3-1 يف املباراة النهائية، 
وفاز منتخب ال�سيلي�ساو بجائزة اللعب النظيف، حيث حت�سل على اأقل 
عدد من الإنذارات والطرد يف البطولة، يف الوقت ذاته، فاز الربازيلي 
اأف�سل حار�س مرمى، بعدما تلقى هدًفا وحيًدا  األي�سون بيكر بجائزة 
بجائزة  فاز  فقد  اإيفرتون  البطولة  اكت�ساف  اأما  مباريات،   6 خالل 
هداف كوبا اأمريكا بر�سيد 3 اأهداف، ورغم ت�ساويه مع باولو جرييرو 
جنم بريو، اإل اأن الأخري �سجل ركلة جزاء �سمن اأهدافه الثالثة، وفاز 
البطولة  يف  لعب  اأف�سل  بجائزة  ال�سامبا  منتخب  قائد  األفي�س  داين 
اأ�سطورته، باعتباره اأكرث الالعبني يف تاريخ كرة القدم  ليوا�سل تعزيز 

حتقيًقا للبطولت.

دي ليخت يتجنب تكرار 
�سيناريو غريزمان

اأعمال  وكيل  رايول  مينو  اأكد 
ليخت  دي  ماتيا�س  الهولندي 
اأن  اأم�سرتدام،  اأجاك�س  مدافع 
حول  لتفاق  تو�سل  الالعب 
جوفنتو�س،  مع  ال�سخ�سية  البنود 
ال�سيدة  اإىل  لالن�سمام  متهيًدا 
وقال  ال�سيف،  هذا  العجوز 
ل�سحيفة  ت�رصيحات  يف  رايول 
لديه  ليخت  »دي  تيليغراف:  دي 

واأجاك�س حول  ال�رصوري توافق جوفنتو�س  اتفاق مع جوفنتو�س، من 
ال�سفقة«، و�سئل رايول عما اإذا كان الالعب قد يتمرد على ناديه، على 
غرار ما يفعله اأنطوان غريزمان مع اأتلتيكو مدريد، لريد بقوله »هذا 

اأمر غري وارد، هو لي�س اأ�سلوبه«.
دي  مع  لتفاق  تو�سل  البيانكونريي  اأن  اإىل  �سحفية  تقارير  وت�سري 
ليخت، يق�سي بتوقيعه على عقد ملدة 5 �سنوات مقابل احل�سول على 9 
ماليني يورو كراتب �سنوي بالإ�سافة اإىل املكافاآت، ويرغب جوفنتو�س 
التدريبي اخلا�س  يف الإعالن عن ال�سفقة غدا مع انطالق املع�سكر 
باملو�سم اجلديد، اأو يوم 19 جويلية اجلاري مع بدء اجلولة الآ�سيوية 

لل�سيدة العجوز.

الربازيل  منتخب  توج 
م�ساء  اأمريكا  كوبا  بلقب 
الفوز  عقب  اأم�س  اول 
بريو  على   1-3 بنتيجة 
التي  البطولة  نهائي  يف 
ال�سيل�ساو،  ي�ست�سيفها 
ال�سامبا  راق�سو  وا�ستعاد 
اللقب الغائب عن خزائنهم 
والتا�سع   ،2007 عام  منذ 
م�ساركاتهم  تاريخ  يف 
خ�رصت  بينما  بالبطولة، 
بريو اأول نهائي يف تاريخها 
بعد ح�سد لقبني من قبل، 
املباراة  يف  تهديد  اأول 
كان من بريو، حيث ح�سل 
حرة  ركلة  على  كويفا 
مبا�رصة من حدود منطقة 
ت�سديدة  واأر�سل  اجلزاء 
القائم  بجانب  مرت  قوية 
األي�سون  للحار�س  الأمين 
وبداأت   ،2 الدقيقة  يف 
ال�ستحواذ  يف  الربازيل 
على الكرة بحًثا عن تهديد 
وبالفعل  اخل�سم،  مرمى 
يف  ال�سيلي�ساو  جنح 
فر�سة  اأول  من  الت�سجيل 
حيث  املرمى،  على  لهم 

جي�سو�س  غابرييل  انطلق 
على اجلبهة اليمنى واأر�سل 
لإيفرتون  مميزة  عر�سية 
الذي كان بدون اأي رقابة، 
و�سدد على ميني احلار�س 
 ،15 الدقيقة  يف  جالي�سي 
املحاولت  وا�ستمرت 
اأهدر  حيث  لل�سيلي�ساو، 
فر�سة  كوتينيو  فيليب 
يف  الثاين  الهدف  ت�سجيل 
وا�ستقبل   ،24 الدقيقة 
روبرتو  من  عر�سية  كرة 
التي  الكرة  فريمينو و�سدد 
مرت بجانب القائم الأمين 

وكاد  جالي�سي،  للحار�س 
منتخب  لعب  جوريرو 
هدف  يُ�سجل  اأن  بريو 
التعادل لبالده، حيث �سدد 
كرة راأ�سية قوية مرت اأعلى 
مرمى احلار�س األي�سون يف 

الدقيقة 28.
املباراة  حكم  واحت�سب 
بريو  ملنتخب  جزاء  ركلة 
نظًرا   41 الدقيقة  يف 
للم�س تياجو �سيلفا مدافع 
منطقة  يف  الكرة  الربازيل 
اجلزاء، ونفذ باولو جرييرو 
ركلة اجلزاء بنجاح، و�سجل 

ملنتخب  التعادل  هدف 
 ،44 الدقيقة  يف  بالده، 
الرد �رصيًعا من قبل  وجاء 
اقتن�س  حيث  الربازيل، 
هدف  جي�سو�س  جابرييل 
يف  اأخرى  مرة  التقدم 
ا�ستلم  حني   ،48 الدقيقة 
زميله  من  �سحرية  متريرة 
ميني  اأق�سى  و�سدد  اآرثر، 
لينتهي  جالي�سي،  احلار�س 
بتقدم  الأول  ال�سوط 

ال�سيلي�ساو.
الثاين،  ال�سوط  بداية  مع 
الربازيلي  ال�سغط  ا�ستمر 

وجاءت اأخطر فر�سة عرب 
فيليب كوتينيو الذي ا�ستلم 
اجلزاء  منطقة  يف  الكرة 
و�سدد بقوة، لكن ت�سديدته 
الدقيقة  يف  املرمى  علت 
ال�سيلي�ساو  وا�سل   ،50
حيث  الأهداف،  اإهدار 
مرر غابرييل جي�سو�س كرة 
لينفرد  لفريمينو  �سحرية 
باحلار�س لكنه �سدد بجانب 
الدقيقة  يف  الأمين  القائم 
املباراة  حكم  واأ�سهر   ،54
الثانية  ال�سفراء  البطاقة 
مهاجم  جي�سو�س  وجه  يف 
لعب  ليُطرد  الربازيل، 
ويرتك  �سيتي  مان�س�سرت 
منتخب بالده ناق�س العدد 
احت�سب   ،70 الدقيقة  يف 
جزاء  ركلة  املباراة  حكم 
اإثر  الربازيل،  ملنتخب 
على  الدفاع  من  تدخل 
ال�سيل�ساو  مهاجم  اإيفرتون 
ونفذها   ،87 الدقيقة  يف 
بنجاح  ريت�سارل�سون 
الثالث  الهدف  ليُ�سيف 
بريو  اأحالم  ويقتل  لبالده 

يف العودة بالنتيجة.
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تيتي ي�ست�سهد برونالدو حول غياب نيمار

كوبا اأمريكا

ال�سيلي�ساو يعرب بريو ويتّوج باللقب التا�سع

الربازيل تعزز موقعها الثالث لأبطال كوبا اأمريكا
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فل�سطني املغت�سبة من اأدمي الأر�ض اإىل خ�ساب اجل�سد

�سرخة من اأجل حرية الأ�سريات الفل�سطينيات
تالحقت م�ساهد احلب الوطني اخلالد عند اجلزائريني مبنا�سبة ذكر ال�ستقالل وال�سباب، وعاد 

�سهداءهم يف م�سريات الكرامة والتحرر من ال�ستبداد، حيث جاء كل �سهيد لرياقب احلراك ال�سلمي 
احل�ساري، ووا�سلت العدالة فتح ملفات الف�ساد، كما حترك الأئمة ليقولوا كلمتهم.

الق�سم الأول
ا.د. عبد الكاظم العبودي

العمل  على  الأ�رسى  اإجبار  اإن 
اإىل  ال�صهيونية  ال�صجون  داخل 
التي  العبودية  مرحلة  الأذهان 
دون  ولت  اأنها  النا�س  اعتقد 
الأ�رسى  ت�صغيل  اإن  اإل  رجعه، 
داخل ال�صجون اأعاد لها جمدها، 
حيث كان يجرب ال�صجان الأ�رسى 
ب�صكل  اأعمال  اأي  تنفيذهم  اأثناء 
للعبودية  بالهتاف  اإجباري 
القيمري،  )درا�صة  وال�صهيونية 
على  الأ�صري  يجرب  حيث   ،)1981
قيامه  اأثناء  ال�صجان  خماطبة 
]�صيدي[،  بلفظة  عمل  باأي 
اأو  ذلك  الأ�صري  تنا�صى  حال  ويف 
يتعر�س  كان  الأ�صري  فان  ن�صيه 
اإىل اأ�صوء تعذيب عرفته الب�رسية، 
تعترب  �صيدي[   [ األكلمه  وهذه 
�صكال من اأ�صكال الإذلل وجت�صيد 
ال�صجان  ي�صعى  التي  العبودية 

لفر�صها على الأ�رسى.
 ( الأ�رسى  احد  تعبري  حد  وعلى 
املخيطة،  يف  جمربين  ا�صتغلنا 
من  اخلياطة  وتعلمنا  عتالني، 
كميات  ننتج  وكنا  العمل،  خالل 
احلرا�س  من  وعلمنا  كبرية جدا، 
للخارج  ت�صدر  الب�صائع  هذه  اإن 
ت�صغيل  عملية  اإن  يعني  وهذا   «
هي  املن�صئات  هذه  يف  الأ�رسى 
والربح..  التجارة  بهدف  اأعمال 
(.  ويف  �صجن ترت�صا،  وهو �صجن 
جنائيات  �صجينات  ي�صم  للن�صاء، 
ال�صجينات  ومعهن  �صهيونيات 
هذا  الفل�صطينيات،  الأمنيات 
ال�صجن كان يتم اإجبار الأ�صريات 
ن�صيج  على  فيه  الفل�صطينيات 
للجنود  ال�صوفية  القبعات 
طوي  جانب  اإىل  ال�صهاينة، 
من  وتغليفها  اجلروح  �صمادات 

اأجل ا�صتخدامها يف املعركة من 
ال�صهيوين،  اجلي�س  وحدات  قبل 
اأي�صا  ومثل هذا العمل الإجباري 
اأجره  الأ�صرية حت�صل على  كانت 
ال�صجائر  بع�س  عملها  نظري 
التي  النقود  بع�س  اأو  املعدودة 
ت�صاوي قيمة ال�صجائر املمنوحة 
كانت  ما  وغالبا  للمدخنات. 
الأ�صريات ل يرف�صن العمل خوفا 
اليهوديات  ال�صجينات  انتقام  من 
جنائية،  بق�صايا  املحكومات 
بني  تواطوؤ  هناك  كان  حيث 
اجلنائيات  تلك  مع  ال�صجن  اإدارة 
اللواتي كن يعتدين على الأ�صريات 

الفل�صطينيات.

اأعمال ال�سخرة

ي�صمى  وما  ال�صخرة،  اأعمال  اإن 
وال�صجناء  ال�صجينات  ت�صغيل 
مق�صود  عمل  هو  الفل�صطينيني، 
اعتقال  فبعد   ، الأ�رسى  لإذلل 
املقاومني الفل�صطينيني و�صجنهم 
اأجل  من  بت�صغيلهم  العمل  يجري 
حتقيق الأرباح ،ملوؤ�ص�صة ال�صجن 
عملية  يف  ومعاقبتهم  ناحية  من 
العاملة  لالأيدي  ال�صتغالل 
�صيا�صية  اأهداف  �صمن  الأ�صرية 
لتنفيذ  اإذلل  حماولة  هي  ماكرة 
اأهداف اقت�صادية.  وهذا ما عرب 
)مرددا  بقوله  الأ�رسى  احد  عنه 
وزير  ديان  مو�صي  قالها  لكلمة 
دفاع �صلطات الحتالل ال�صهيوين  
اآنذاك الذي قال...  �صنجعل من 
على  النار  تطلق  التي  الأيدي 
ت�صنع  اأيدي  ومواطنينا  اأطفالنا 
اإن  مبعنى    ،) لأطفالنا  الألعاب 
كانت  لالأ�رسى  الت�صغيل  عملية 
ال�صباب  اإىل تدجني هوؤلء  ت�صعى 
لأوامر جي�س  ين�صاعوا  الذين مل 
حتويلهم  اإىل  وقاوموه  الحتالل 
املحتوى  فارغة  اأ�صياء  ملجرد 

حتقيق  اأجل  من  �صاهرة  تعمل 
الرفاهية للمواطنني ال�صهاينة. 

عملية الت�صغيل يف تلك املن�صئات 
اأي )العمل  على طريقة ال�صخرة، 
باملجان( تركت الأ�صري يعي�س يف 
متناق�صات داخلية مع نف�صه فهو 
وامل�صجون  لالحتالل  املقاوم 
يف  بال�صخرة  يعمل  �صجنه  يف 
الع�صكرية  اآلته  وتعزيز  تطوير 
عنه  عرب  ما  وهذا  املحتلة، 
نعمل  كنا   ( بقوله  الأ�رسى  احد 
وكان  التمويه  �صباك  ن�صج  يف 
لنا  يقولون  )ال�صجانني(  احلرا�س 
يحمي  اإن  اأجل  من  ال�صبك  هذا 
جماعتكم،  القتلة  من  جنودنا 
الأر�س  تن�صق  اإن  نتمنى  كنا 
يو�صح  وهذا   .) حينها  وتبلعنا 
الأ�رسى  اإقبال  اإن  جلي  وب�صكل 
على العمل يف هذه املنتجات مل 
يكن طوعيا بل اإجباريا ورغم انه 
كذلك ، فهو ي�صكل �رساعا نف�صيا 
فالهدف  وبالتايل  الأ�صري،  لدى 
يف  يكمن  ذلك  وراء  ال�صيا�صي 
داخل  الأ�صري  اإنتاج  اإعادة  عملية 
ال�صجن من خالل فر�س الهيمنة 
و�صبطه  والذات  اجل�صد  على 
والتعذيب  القهر  اإن  اعتبار  على 
بال�صخرة  والت�صغيل  وال�صبط 
م�صتقبليا  رادعا  تت�صكل  اإجباريا 
الإجراءات  هذه  خالل  لهم 
متار�س  والتي  ال�صارمة  العقابية 
وبالتايل  املقاومني  الأ�رسى  �صد 
فر�س  اإ�صكال  من  �صكل  فهي 
والرقابة  وال�صيطرة  الهيمنة 
اجل�صد  من  اعتبارا  والفاعلية 
الجتماعي  اجل�صد  اإىل  الفردي 

لالأ�صري يف اخلارج.

تر�سيخ ذكريات األيمة

هناك اعتقاد لدى اإدارة ال�صجون 
الأ�صرية  اأو  الأ�صري  احتفاظ  بان 
التي  الأليمة  الذكريات  بهذه 
�صوف  ال�صجن  يف  عا�صها 
عنه،  الإفراج  بعد  ت�صبطه 
 ، املجتمع  �صبط  وبالتايل 
اإحدى  عرب  ال�صكل  وبهذا 
الأ�رسى بقوله: ) اإنهم يريدون 
فقط  لي�س  جميعا  ت�صفيتنا 
منا(.  اإن�صانيتنا  نزع  بل  قتلنا 
ال�صيا�صي  الدافع  يتجلى  كما 
الأيدي  ا�صتغالل  يف  اأي�صا 
وت�صغيلهم  الأ�صرية  العاملة 

بدافع  املن�صات  اإجباريا يف هذه 
من  ي�صعى  فر�صه  اأي  حماربة 
لال�صطفاف  الأ�رسى  خاللها 
خا�س  توافق  وخلق  والتوحد 
ال�صجن  داخل  حياتهم  ينظم  بهم 
ويدافع عنهم، وبالتايل فان عملية 
طويلة  ل�صاعات  الأ�رسى  ت�صغيل 
اإىل  يعودون  وجتعلهم  تنهكهم 
غرفهم تعبون باحثني عن الراحة 
وال�صتعداد ليوم عمل جديد ، اأي 
انه ل يوجد وقت معهم للجلو�س 
 ، بالأ�رسى  خا�صة  جل�صات  يف 
ت�صعى  كانت  التي  اجلل�صات  هذه 
الأ�رسى  وتثقيف  الأمية  ملحاربة 
تنظيميا  وتعبئتهم  وتعليمهم 
الثقايف  م�صتواهم  رفع  اأجل  من 
والن�صايل اأو كما عرب احد اأ�رسى 
�صببا  ت�صغيلنا  كان  لقد  بقوله« 
التنظيمي  اجل�صم  بناء  تاأخري  يف 
يريدونا  وكانوا   ، ال�صجون  يف 
فارعة  اأج�صاد  جمرد   ، اأميني 
اإجبار  فان   وهكذا  املحتوى(، 
العمل   على  والأ�رسى  الأ�صريات 
عملية  واإن  قانوين.  خمالفة  يعد 
ا�صتغالل الأيدي العاملة الأ�صرية 
بدوافع  الحتالل  �صجون  يف 
مع  تتنافى  و�صيا�صية  اقت�صادية 
العالقة،  ذات  الدولية  املواثيق 
اإن�صانية  اإىل احرتام  والتي تدعوا 
وعدم  وخ�صو�صيته،  الإن�صان 
عمل  باأي  القيام  على  اإكراهه 
وهذا  وقناعته،  باآدميته  مي�س 
الثالث  الق�صم  يف  جليا  يت�صح 
تتناول  التي  جنيف  اتفاقية  من 
احلرب،  اأ�رسى  عمل  مو�صوع 
اأ�رسى  معاملة  اإىل  تدعوا  والتي 
من�صئات  يف  العاملني  احلرب 
الدولة احلاجزة، بنف�س املعاملة 
الدولة  مواطني  فيها  يعامل  التي 
احلاجزة لالأ�رسى؛ اأي يجب على 
الأ�رسى  احرتام  احلاجزة  الدولة 
ودفع الأجرة املنا�صبة لهم نظري 
األآمنة،  املن�صئات  يف  عملهم 
العمل  اأثناء  اإهانتهم  ولي�س 
واإعطائهم �صجائر معدودة نظري 
حاجة  م�صتغلة  عملهم،  �صاعات 
كما  لل�صجائر،  املدخن  الأ�صري 
والتفاقيات  املواثيق  هذه  اإن 
الأ�رسى  ت�صغيل  عدم  اإىل  تدعوا 
يف اأي عمل له �صبغة ع�صكرية اأو 
حربية، وهذا عك�س ما كان يقوم 
»�صباك  �صناعة  يف  الأ�رسى  به 

التمويه« التي ت�صتخدم لالأغرا�س 
ال�صبع  بئر  �صجن  يف  الع�صكرية 
�صجن  يف  الدبابات  وجنازير 
ع�صقالن، وبالتايل فان ما تعر�س 
له الأ�رسى والأ�صريات يف �صجون 
العمل  على  اإجبار  من  الحتالل 
يعترب  العاملة  قواهم  وا�صتغالل 
واملواثيق  لالتفاقيات  خمالفا 
ويعترب  العالقة  ذات  الدولية 
�صلطات  دولة  جبني  يف  ندبة 
تدعي  التي  ال�صهيوين  الحتالل 
فتحت  التي  وهي  الدميقراطية 
�صجونها اأمام ال�رسكات احلكومية 
واخلا�صة لإقامة م�صاغل اإنتاجية 
الأ�رسى  ا�صتغالل  اأجل  من 
واإعادة  بال�صخرة  وت�صغيلهم 

ع�صور الظالم البائدة.
توؤكد املقابالت التي اأجريت 

مع الأ�سرى املحررين

اإن الأ�رسى والأ�صريات مل يذهبوا 
للعمل داخل هذه املن�صئات ب�صكل 
اإجبارهم  يتم  كان  واإمنا  طوعي، 
الراف�صون  اأما  بالقوة،  ذلك  على 
فكانوا يتعر�صوا اإىل عقاب �صديد 
وكما عرب احد الأ�رسى » ملا كنا 
ي�رسبونا  كانوا  ن�صتغل  نرف�س 
ويزن زنونا،  ويحرمونا من زيارة 

الأهل ملده طويلة ».
اإن  اإدارة ال�صجن كانت تدرك  اإن 
لالأ�رسى  اإجبار  من  به  تقوم  ما 
من  �صكل  هو  العمل  على 
والعبودية،  ال�صرتقاق  اأ�صكال 
على  الأ�رسى  اإجبار  يف  خا�صة 
�صيدي  بكلمة  ال�صجان  خماطبة 
للعبودية  الهتاف  على  واإجبارهم 

وال�صهيونية.
الأ�صري  يتلقاه  كان  الذي  الأجر 
�صجائر  من  وطبيعته  العامل 
تنف�س  اأو  ال�صاي،  من  وكاأ�س 
نظري  واحلركة  والت�صم�س  الهواء 
الأجرة  هذه  كامل،  يوم  عمل 

دقائق  عمل  قيمة  تعادل  ل  التي 
الأجرة  هذه  معدودة،  قليلة 
يعيدنا  العمل  من  ال�صكل  وهذا 
عليه  كانت  اأ�صوء مما  �صوره  اإىل 
العبودية يف الع�صور الغابرة وهذا 
اإن  يف   « ياجن   « عنه  حتدث  ما 
الأ�صل على  تختلف عن  ال�صورة 
اعتبار اإن ال�صتن�صاخ الذي حدث 
الحتالل  �صجون  يف  للعبودية 
كانت  التي  العبودية  من  اأ�صوء 
يف  فالعبد   ، الأ�صل  يف  �صائدة 
الرعاية  يتلقى  كان  الفرتة  تلك 
اإن  حني  يف  �صيده،  من  الكاملة 
الأ�رسى مت اعتقالهم على خلفية 
ق�صايا تعترب يف جوهرها و�صكلها 
اإن�صاين خالق، وبالتايل وجودهم 
ظلم  هو  ذاته  بحد  ال�صجن  يف 
هذا  ي�صتحقون  ول  وطغيان 
العقاب اأو كما عرب احد الأ�رسى 
من  اأ�صوء  بل  كالعبيد  عاملونا   (
نوؤمن  لأننا  و�صربنا  حتملنا  ذلك 

بر�صالتنا( .
اإن الأ�رسى اأثناء قيامهم بالأعمال 
الإجبارية كانوا يتعر�صون لل�رسب 
اجلارحة،  والألفاظ  والإهانات 
وهذا ما مل ي�صهده العبيد يف تلك 
الأ�صاليب  فهذه  الغابرة،  الع�صور 
الأ�صري  قيمة  من  للحط  الهادفة 
ت�صبه  بطريقه  بالدونية  واإ�صعاره 
اإىل حد ما معي�صة العبد الأ�صود 

مع �صيده الأبي.
اأ�صا�س  على  قامت  العبودية  اإن 
قبل  من  اقت�صادي  ا�صتغالل 
ونفوذ  بقوه  تتمتع  جمموعه 
�صيا�صي وع�صكري من اأجل خدمة 
األقت�صاديه  وم�صاحلها  اأهدافها 
يف  الفائ�س  ا�صتغالل  خالل  من 
وهذا  والإنتاج  العمل  قوة  قيمة 
ما حدث فعال مع الأيدي العاملة 
كان  حيث  الأ�صرية  الفل�صطينية 
اأي  ودون  بال�صخرة  ت�صغيلهم  يتم 

اأجرة تذكر.

الق�سم الثالث



ح�صن العا�صي /كاتب وباحث 

فل�صطيني مقيم يف الدامنرك

غ�سان  ال�سهيد  ابن  فايز  كتبه  ما  هذا 
الع�رش  بعمر  وكان  والده،  عن  كنفاين 
�سنني حني رحل غ�سان كنفاين املتعدد 
الن�سال  يجيد  الذي  باإتقان،  املواهب 
بالعمل  ابتداأها  متعددة،  جبهات  يف 
اأنواع  خمتلف  اإىل  ليتحول  ال�سحفي، 
ثورياً، وقائداً  الأدب، وي�سبح منا�ساًل 

�سيا�سياً فيما بعد.
 

غ�صان الإن�صان

ب�سورة  بفل�سطني  ملت�سقاً  غ�سان  كان 
ا�ستثنائية فوهبها حياته. غ�سان الذي 
يف�سل  الفل�سطيني  ال�سعب  باأن  اآمن 
ق�سيته،  يخ�رش  اأن  على  واقفاً  املوت 
واأن هذا ال�سعب �سوف ي�ستمر بالن�سال 

حتى ينت�رش، واأنه لن ينهزم اأبداً.
القوى  جميع  حمبوباً من  غ�سان  كان 
قاعدة  ميتلك  وكان  الفل�سطينية، 
جماهريية وا�سعة، هاجر من فل�سطني 
لبنان  اإىل  العام 1948 وجلاأ  مع عائلته 
التي در�س فيها، وانقطع عن  ودم�سق 
للعمل، ثم  الكويت  اإىل  درا�سته و�سافر 
عاد مرة اأخرى اإىل لبنان بعد ان�سمامه 

حلركة القوميني العرب.
"اأنى  مع  التقى  بريوت  يف  وهناك 
اجلميلة  الدامنركية  الفتاة  هوفمن" 
التي �ست�سبح زوجته بعد اأ�سابيع قليلة 
بريوت،  يف  جمعهما  الذي  اللقاء  من 
ومنا�سل  جنار  عامل  ابنة  اآين  وكانت 
التقت  قد  كانت  للنازية.  مناه�س 
فل�سطينيني  مع  حياتها  يف  مرة  لأول 
طالبي  موؤمتر  اثناء   1960 العام  يف 
عن  �سمعت  حينها  يوغ�سالفيا،  يف 
فل�سطني الكثري، وقررت يف العام التايل 
زيارة خميمات اللجوء الفل�سطينية يف 
بغ�سان  تعرفت  وهناك  ولبنان،  �سورية 
يعمل  �ساباً  �سحفياً  كان  الذي  كنفاين 
خالل  واأجنبا  احلرية.  �سحيفة  يف 
طفلني  زواجهما  بعد  �سنوات  اخلم�س 
على  غ�سان  ا�سماه  الذي  "فايز"  هما 

ا�سم جده و"ليلى".
اأن  اأين  ذكرت  متعددة  منا�سبات  ويف 
كونه  جداً  فخوراً  كان  كنفاين  غ�سان 
مبواهب  يتمتع  وكان  فل�سطينياً، 
يتمتع  رائعاً  اإن�ساناً  وكان  متعددة، 
على  لفتة  قدرة  وله  املرح،  بح�س 
كان  اأي�ساً  الآخرين،  مع  التعامل 
نقدياً لذعاً يف املقالت  ميتلك قلماً 
غزير  وكان  والجتماعية،  ال�سيا�سية 
نبع  كاأنه  والإبداعي  الكتابي  الإنتاج 
واأباً  حمباً  زوجاً  غ�سان  وكان  متدفق، 

�ساحلاً.
ال�سباب  بعمر  وهو  غ�سان  اغتيل 
والعطاء، ورغم ذلك ترك خلفه ثمانية 
والق�سة  الرواية  بني  موؤلفاً  ع�رش 
يف  املقالت  ومئات  وامل�رشحية، 
يكتب  كان  اأنه  حتى  متعددة،  �سحف 
حتت اأ�سماء م�ستعارة، مثل "اأبو متى" 

و"اأبو فايز" و"فار�س".
بعد عدة اأ�سابيع من لقاءه واآين قال لها 
"هل تتزوجيني؟ اأنا رجل فقري بال مال 
ول وطن، واأعمل يف ال�سيا�سة، وحياتي 

خطرة واأنا مهدد وم�ساب بال�سكري"
النكبة الكربى 

قبل  من  فل�سطني  احتلت  حني 
ال�سهيونية يف العام 1948 واقتلع اأهلها 

الأر�س، كان غ�سان  بقاع  وت�رشدوا يف 
فخرج  عاماً،   12 بعمر  طفاًل  كنفاين 
لجئني  جميعاً  واأ�سبحوا  عائلته  مع 
والده  اأخربه  خروجهم  قبل  لبنان.  يف 
اإىل  تدخل  �سوف  العربية  اجليو�س  اأن 
ال�سهاينة  طرد  يتم  و�سوف  فل�سطني 
واأنهم  فل�سطني،  اأر�س  من  الدخالء 
ما  لكن  ذلك.  بعد  يعودون  �سوف 
التقطها  التي  احلقيقة  يف  ح�سل 
العربية  اجليو�س  ل  اأن  مبكراً  غ�سان 
فل�سطينية  قرية  ا�ستعادة  من  متكنت 
ال�سعب  من  اأحد  ول  واحدة،  حمتلة 
الفل�سطيني الذي خرج من وطنه متكن 
من العودة. ويف رواية "اأر�س الربتقال 
اللحظة،  وجع  غ�سان  ي�سف  احلزين" 
واأمل الفاجعة، والقهر الذي اأبكى اأباه، 
هوية  �ست�سكل  التي  املرارة  وولدت 
كتاباته من تاريخ النكبة لغاية انطالق 

املقاومة الفل�سطينية املعا�رشة.
عمل غ�سان كنفاين مدر�ساً يف مدار�س 
الفل�سطينيني  الالجئني  غوث  وكالة 
والده  ي�ساعد  كي  �سغري،  �ساب  وهو 
كاأ�ستاذ  عمله  يف  العائلة.  اإعالة  على 
الأطفال  عوامل  غ�سان  يكت�سف 
ر�سم  من  يتمكنوا  مل  الذين  الالجئني، 
اأنواع معينة من الفاكهة لعدم وجودها 
مل  ال�سغار  ولأن  الالجئني،  خميم  يف 
ميتلكون  ل  الآباء  لأن  قبل  من  يروها 
يخرجون  الأطفال  اأن  وعرف  ثمنها. 
الظهر  بعد  ما  فرتة  يف  املدر�سة  من 
ليحملوا �سندوقاً خ�سبياً فوق روؤو�سهم، 
اأو  الطرقات  يف  للمارة  الكعك  لبيع 
ال�سينما،  اأبواب  اأمام  اأو  املقاهي 
يظلون هكذا حتى �ساعات الليل مقابل 

قرو�س قليلة ي�ساعدون الأهايل.
هم  الفقراء  الفل�سطينيون  هوؤلء  كان 
األ يتم  اأجل  الذين قاوموا وقاتلوا من 
ومن  ال�سهاينة،  من  فل�سطني  احتالل 
وي�سقطون  فل�سطني  ت�سقط  األ  اأجل 
معها. وهاهم اليوم لجئني يف خميمات 
لأجل  ويكافحون  ي�سارعون  الت�رشد، 

البقاء على قيد ال�ستمرار.
 

اأدب غ�صان كنفاين

لل�سمات  انعكا�س  هي  الثقافة  اإن 
و�سمري  وجدان  ت�سكل  التي  الرئي�سية 
وقيمها  اأ�سالتها  تعك�س  والتي  الأمم، 
وال�سعبي،  والعلمي  الفكري  وموروثها 
والآداب  والفنون  العقائد  وت�سمل 
والأخالق والقانون والعلوم واملعارف، 
�سواها.  عن  اأمة  متيز  ب�سمة  ومتثل 
ما  اأنواع  بكافة  الأدب  فاإن  وبهذا 
وتفاعالته  للواقع  انعكا�ساً  �سوى  هو 
من  �سكل  الأدب  اأن  حيث  واأحداثه، 
ا�سكال الوعي الجتماعي الذي ميكن 

اعتباره وثيقة تاريخية حلقبة ما.
الفل�سطيني  الأدب  اإن  املعنى  بهذا 
�سكل دوراً توثيقياً للتاريخ الفل�سطيني، 
خمتلف  عاي�ست  التي  الرواية  خا�سة 
ال�سعب  بها  مر  التي  املراحل 
الفل�سطيني منذ بداية القرن الع�رشين، 
مروراً بالنكبة الكربى عام 1948، وفرتة 
ما بعد نك�سة حزيران عام 1967، وما 
للفرتة  و�سولً  اأحداث،  من  تالها 
احلالية. كما اأن الرواية الفل�سطينية قد 
الجتماعية  الق�سايا  عاجلت كثري من 
والإن�سانية  وال�سيا�سية  والوطنية 
لل�سعب الفل�سطيني، واأجرت مقاربات 
هذا  ت�رشيد  لفاجعة  مبدعة  جادة 
ومقاومته  وجلوئه،  وتهجريه  ال�سعب 

اأن  ي�سح  حتى  وهويته.  وت�سحياته 
نقول اإن الرواية هي فل�سطني، وهو ما 
يف  بو�سوح  يالحظه  اأن  للقارئ  ميكن 
اعترب-  الذي  كنفاين،  غ�سان  روايات 
وهو الأديب واملنا�سل- يف كتابه "اأدب 
املقاومة" اأنه ل ميكن للكاتب والأديب 
فل�سطني  عن  يكتب  اأن  والروائي 
جزًءا  يكون  اأن  دون  املقاومة  وعن 
الأدب  اأن  بب�ساطة  يعني  وهذا  منها. 
مرتبطان  الرواية  وفن  الفل�سطيني 
الفل�سطيني،  بالتاريخ  وثيق  ب�سكل 
والت�رشد  والقهر  الوجع  وبتاريخ 
يومنا  لغاية  النكبة  منذ  واملقاومة، 
هذا. لكن الأدب اأي�ساً مرتبط باملبدع 
وموقفه  وب�سخ�سيته  لالأدب،  املنتج 
الواقع  قراءة  على  ومقدرته  واأدواته، 
وا�ست�رشاف القادم. غ�سان كنفاين كان 
واحداً من اأهم املبدعني الفل�سطينيني 
التي  املقاربة  هذه  من  متكنوا  الذين 
اأتاحت لنا اأن نرى فل�سطني بتفا�سيلها 
واأ�سالتها و�سموخها من خالل النوافذ 
لنا غ�سان كنفاين، وكاأننا  التي �رّشعها 
ن�ساهد فل�سطني للمرة الأوىل، ون�ساهد 

معها اأنف�سنا واآباءنا واأجدادنا.
الأدب الذي انتجه غ�سان كنفاين يوؤرخ 
الفل�سطيني،  تاريخ  من  مهمة  فرتة 
الت�رشد  اللجوء واملنايف، رحلة  ورحلة 
والقهر، رحلة املعتقالت، واملقاومة، 
الذي كان غ�سان جزًءا منها وم�ساركا 
ومقاوم  ومثقف  واأديب  كالجئ  فيها 
فكتب  وانتماء.  وفكر  روؤية  �ساحب 
 23 جتاوز  قد  عمره  يكن  ومل  روايتني 
احلزين"  الربتقال  "اأر�س  هما  عاماً، 

و"رجال يف ال�سم�س".
يف روايات غ�سان كنفاين ترى الالجئ 
اإطار  من  خرج  قد  الفل�سطيني 
الأمم  داخله  و�سعته  الذي  الأرقام 
وعرب  الإن�سانية،  وهيئاتها  املتحدة 
يحمل  اإن�سان  اإىل  ليتحول  الأوراق  من 
اجته.  اأينما  ووطنه  ومعاناته  جرحه 
حياة  تفا�سل  غ�سان  روايات  ر�سدت 
وانحاز  �رشائحه،  بكافة  الفل�سطيني 
والب�سطاء  وامل�سطهدين  الفقراء  اإىل 
واأيديولوجياً  فكرياً  واعياً  اختياراً 
و�سيا�سياً. ومل يراوده ال�سك حلظة يف 
اأن يكون ذاك املثقف الع�سوي  قراره 

امل�ستبك مع ق�سايا �سعبه ووطنه.
جميع  يف  نلم�سه  اأن  ن�ستطيع  ما  هذا 
"اأم  رواية  ففي  غ�سان.  روايات 
اأن على املثقفني  اأ�سعد" يذكر غ�سان 
اجلماهري  من  التعلم  واملنا�سلني 
موقعه  يحدد  هو  بهذا  وتعليمها. 
"اأر�س  رواية  ويف  والن�سايل.  الطبقي 
اللجوء  الربتقال احلزين" ي�سف رحلة 
حولت  التي  لبنان،  اإىل  املوجعة 
الفل�سطيني -�ساأنها يف ذلك �ساأن رحلة 
جلوء الفل�سطيني اإىل دول اأخرى- من 
ووطنه،  بيته  يف  يعي�س  طبيعي  اإن�سان 
رمبا  وطن.  وبال  بيت  بال  لجئ  اإىل 
�سمات  اأبرز  من  واحداً  يكون  هذا قد 
اأدب غ�سان كنفاين، الذي جعلته ب�سورة 

اأو باأخرى اأدب التاريخ الفل�سطيني.
 

النحياز للفكر الثوري

املا�سي  القرن  خم�سينيات  �سهدت 
لل�سعب الفل�سطيني، الذي  حالة �سياع 
يعاين  اللجوء،  خميمات  يف  عا�س 
ظل  يف  الهزمية.  وتداعيات  الإحباط 
كنفاين  غ�سان  �سافر  الأجواء  هذه 
بداأت  هناك  ومن  للعمل.  الكويت  اإىل 

ان�سم  اإذ  حياته،  يف  جديدة  �سفحة 
ن�ساطه  وبداأ  العرب  القوميني  حلركة 
ال�سحف  يف  يكتب  وبداأ  ال�سيا�سي، 
اأحوال  وعن  والنكبة،  فل�سطني  عن 
الالجئني. ويف تلك الفرتة كتب روايته 
"رجال يف ال�سم�س" التي ر�سدت حالة 
والته�سيم  والطحن  وال�سياع  الفقر 
لالإن�سان الفل�سطيني، الذي مت اجتثاثه 
املحق  يواجه  وحده  وتركه  بيته،  من 

و�سنك احلياة.
تبلورت  اأي�ساً  املرحلة  تلك  ويف 
خياره  وحدد  كنفاين  غ�سان  اأفكار 
نحو  اجته  حيث  الأيديولوجي، 
الثوري.  الي�ساري  والفكر  املارك�سية 
انعطاف  نقطة  املرحلة  �سكلت  كما 
ون�سالياً،  وفكرياً  �سيا�سياً  فقط  لي�س 
اأدب  انتقل  حيث  اأي�ساً،  اإبداعياً  اإمنا 
النكبة  تو�سيف  حالة  من  غ�سان 
ات�سمت  التي  والت�رشد  اللجوء  ورحلة 
الواقع  اإىل حالة من رف�س  بالإحباط، 

والتمرد عليه بهدف تغيريه.
حقبة  بداية   1967 عام  �سكلت هزمية 
الفل�سطيني،  ال�سعب  حياة  من  جديدة 
والتحدي  التمرد  �سي�سبح  حيث 
التحرري  الوطني  الفعل  وانطالقة 
املرحلة  هذه  �سمات  الفل�سطيني، 
التي كانت بداية العمل الثوري. اأ�س�س 
اأن�ساأ  ثم  "احلرية"  �سحيفة  غ�سان 
ال�سحيفة  كانت  التي  "الهدف"  جملة 
لتحرير  ال�سعبية  للجبهة  تتبع  التي 
جورج  الدكتور  بزعامة  فل�سطني 
حترير  رئي�س  غ�سان  وظل  حب�س، 
 ،1972 العام  ا�ست�سهاده  حتى  الهدف 
لغ�سان  بالن�سبة  العطاء  فرتة  وكانت 
يف  الكتابة  بني  جهده  توزع  الذي 
الهدف، والكتابة يف ال�سحف اللبنانية، 
واللقاءات  احلزبية  الجتماعات  وبني 

ال�سيا�سية، والكتابة الإبداعية.
 

ل تنتظروا اأحداً

الوعي  حالة  عن  كنفاين  غ�سان  عرب 
ال�سعب  طليعة  لدى  تبلورت  التي 
وعن   ،1967 هزمية  بعد  الفل�سطيني 
القوى  ا�ستنها�س  و�رشورة  اأهمية 
الواقع،  يغري  مقاوم  فعل  بلورة  لأجل 
يف رواية "ورقة من غزة". ثم ات�سمت 
كتاباته لحقاً بالتمرد واحل�س الثوري، 
التقاط  على  الفائقة  غ�سان  وقدرة 
التاريخية  واملنعطفات  اللحظات 
واإعادة  الفل�سطيني،  ال�سعب  حياة  يف 
�سياغتها، وتنقيتها من خطاب النفاق 

عجز  اثبت  الذي  الر�سمي،  العربي 
الأنظمة العربية عن حترير فل�سطني، 

بل ت�سببت ب�سياع ما بقي منها.
ع�سواً  غ�سان  كان   1969 العام  يف 
للجبهة  ال�سيا�سي  املكتب  يف 
الف�سيل  فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية 
وناطقاً  الي�ساري،  الفل�سطيني 
ر�سمياً با�سمها، ورئي�س حترير جملة 
�سيطرة  الفرتة  تلك  �سهدت  الهدف. 
منظمة  على  الفل�سطينية  الف�سائل 
وانطالق  الفل�سطينية،  التحرير 
الكفاح امل�سلح �سد العدو ال�سهيوين، 
مع  الفل�سطينية  املقاومة  وحتالف 
هذه  ويف  اللبنانية.  التقدمية  القوى 
رواية  غ�سان  كتب  الثورية  الأجواء 
"عائد اإىل حيفا" يف حلظة مهمة من 
اأدرك  حيث  والأدبية.  الثورية  حياته 
غ�سان اأن ال�رشاع مع العدو هو �رشاع 
والهوية  الأر�س  الوجود، �رشاع على 
بالكفاح  غ�سان  اآمن  لذلك  والوطن. 
الن�سال  اأ�سكال  وبكافة  امل�سلح 
امتلك  قد  يكون  وبذلك  الوطني، 
الو�سوح والروؤية واملوقف وال�سالبة 
واجلراأة التي مل ميتلكها كاتب �سواه.

غ�سان  يجدد  �سعد"  "اأم  رواية  يف 
الفعل  يقرتن  وبهذا  لل�سعب  انتماءه 
وينتقد  الطبقي،  بالبعد  الثوري 
عقول املثقفني، ويعترب اأن اجلماهري 
الفل�سطينية يف املخيمات هم النا�س 
النكبة  ثمن  يدفعون  الذين  الفقراء 
امل�سلحة  اأ�سحاب  وهم  والت�رشد، 
احلقيقية للعمل الثوري، لأنهم الأكرث 
�رشخة  �سعد  اأم  فكانت  ت�رشراً. 
موقفه  عن  وتعبرياً  و�سوته  غ�سان 
اأن  وبعد  والأيديولوجي.  الثوري 

غالياً  ثمنه  ودفع  الدر�س  ا�ستوعب 
بات على الفل�سطيني اأن يقاتل وحده 
اجليو�س  قدوم  ينتظر  اأن  دون  الآن 

العربية.
 

اأي قوة امتلكت يا غ�صان

يف تعليقها على عملية اغتيال غ�سان 
التي  مائري"  "غولدا  قالت  كنفاين 
كانت رئي�سة الوزراء ال�سهيونية حينها 
" تخل�سنا اليوم من لواء فكري م�سلح، 
كان ي�سكل خطراً على اإ�رشائيل اأكرث 
م�سلح".  فدائي  األف  ي�سكله  مما 
اأن  الفا�سية  املراأة  هذه  عن  وغاب 
الثورية  وقيمه  الأدبي  غ�سان  اإرث 
وكتاباته وافكاره ما زال الفل�سطينيني 
يتناقلونها وهي كانت ول زالت ت�سكل 

م�سدر اإلهام لالأجيال الفل�سطينية.
املبدع،  الأديب  كنفاين،  غ�سان 
الثوري،  املنا�سل  الع�سوي،  املثقف 
القائد املنظر، ال�ساب الو�سيم، الأب 
الأممي،  اجلذري  الإن�سان،  والزوج 
ال�سيا�سي  واملتحدث،  اخلطيب 
والروائي واحلزبي املوؤدلج، الذي كان 
بطالقة.  بالإجنليزية  التحدث  يجيد 
ون�سري  الفقراء  �سديق  غ�سان 
لتاريخ  املوثق  غ�سان  امل�سطهدين، 
غ�سان  لأحداثه،  واملحلل  فل�سطني 
كنفاين  غ�سان  الثوري.  املحر�س 
اأرعب  الذي  ال�ستثنائي،  الإن�سان 
ال�سهاينة بالقوة التي ميتلكها. غ�سان 
عاماً،   36 بعمر  وهو  �سهيداً  حتول 
حني اأقدمت اأيادي الغدر ال�سهيونية 
"املو�ساد" على اغتياله بعبوة نا�سفة 
فجرت �سيارته، مع ابنة اأخته ملي�س 

يف بريوت بتاريخ 1972/7/8.
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ذكرى 

غ�سان كنفاين اأية قوة امتلكت.. لهذا اغتالتك "اإ�سرائيل"
فل�صطني،  اإىل  اأعود  كي  واأحارب  اأبي،  مثل  اأ�صبح  �صوف  اأكرب  حني  مات.  اأنه  رغم  اأحبه  زلت  ما  به.  اأرغب  ما  يل  ي�صرتي  طيبًا.  رجاًل  والدي  "كان 

اأر�ض اأبي التي حدثني كثرياً عنها وعن اأم �صعد. رغم اأنني وجدت �صعوبة يف تعلم اللغة العربية، اإل اأنه اأ�صبح مبقدوري الآن قراءة جميع ما كتب عن 
والدي. اأحب اأنه كان والدي، فهو كان كثري الذكاء، والنا�ض اأحبوه. �صوف اأ�صاعد اأمي واأختي من اأجل اأن ل يحزنا كثرياً، لكننا لن نن�صاه اأبداً"
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�شليمان حا�شي يك�شف : 

م�شاركة 40  خبريا اإفريقيا  يف الور�شة التكوينية 
حول �شون الرتاث الثقايف الال مادي باجلزائر 

ك�شف �شليمان حا�شي اأم�س  اأن املركز الإقليمي ل�شون الرتاث الثقايف غري املادي  يف اإفريقيا من الفئة 2،   التابع لليون�شكو  بالتعاون مع منظمة اليون�شكو  
�شينظم دورة تكوينية حول �شون الرتاث الثقايف غري املادي ل�شبكة اخلرباء – امل�شريين التابعني لليون�شكو يف اإفريقيا وذلك باجلزائر العا�شمة يف 

الفرتة املمتدة من 9 اإىل 14 جويلية وفيها 22 بلدا .
حكيم مالك 

لبد من تو�شيع الرتاث 
الالمادي لتكوين ثقافة 

عاملية للغد
حا�شي  �أو�شح   �ل�شياق  ذ�ت  يف  و   
�لإقليمي  للمركز  �لعام  �ملدير 
�ملادي   غري  �لثقايف  �لرت�ث  ل�شون 
�لفئة 2، وهو حتت  �إفريقيا من  يف 
�لتي  �لندوة  يف  لليون�شكو   رعاية  
�جلميلة  �لفنون  مبتحف  ن�شطها 
�لدورة  هذه  �أن  �لعا�شمة  باجلز�ئر 
خبري�   40 حو�يل  م�شاركة  �شتعرف 
�إفريقيا من بينهم خرب�ء يف �ليون�شكو 
�شيطلعون  حيث  جز�ئريني  وخرب�ء 
�لبيد�غوجية  �لأدو�ت  على خمتلف 
�لتي مت تطويرها من قبل خمت�شني 
�لثقايف  �لرت�ث  جمال  يف  دوليني 
للحديث  و�شنتطرق  �ملادي  غري 
عن �أ�شاليب �حلفظ �لرت�ث �لثقايف 
�لالمادي يف كل هذه �لبلد�ن حيث 
بعد  باإمكانهم  خرب�ء  تكوين  �شيتم 
يكونو�  �أن  بلد�نهم  �إىل  �لعودة 
�لأ�شخا�ص �لذين يبحثون يف جمال 
�لرت�ث �لثقايف �لالمادي، و�شتعرف 
هذه  �لور�شة �لتكوينية �لتي �شتدوم 
�شطاويل  فندق  يف  كامال  �أ�شبوعا 
بالعا�شمة م�شاركة �أكرث من 22 بلد� 
قادمني من خمتلف وز�ر�ت �لثقافة 

و�لثقافية  �لرت�ثية  و�جلمعيات 
�لرت�ث  حقل   يف  �لفاعلني  ومنهم 
من  نعمل  ونحن  �لالمادي  �لثقايف 
خالل هذه �لدورة �لتكوينية لتكوين 
�شبكات للخرب�ء يف �إفريقيا  ويف كل 
�لقارة �ل�شمر�ء لتن�شط تدريجيا  ثم 
وتتطور   وتنمو  فاأكرث  �أكرث  تتو�شع 
مما ي�شاهم يف متكني �أي باحث �أو 
متخ�ش�ص جز�ئري يريد �لبحث عن 
ذلك    له  �شيكون  �لإفريقي   �لرت�ث 
وبالتايل فغايتنا �حلقيقية  تتمثل يف  
حتقيق  �لتبادل �لبحثي �لذي ن�شعى 
مايل  يف  باحث  مثال   ، بلوغه   �إىل 
�لرت�ث  عن  للبحث  ياأتي  �أنغول  �أو 
�لأ�شا�ص  هذ�  وعلى    ، �جلز�ئري 
تطرقو�  باحثني  لديها  فاجلز�ئر 
و�لمز�د   و�لنيجر  ملايل  بحثهم  يف 
قال  �لتي  �لتجارب  هذه  مثمنا  
�لرت�ث  يف  تو�شيعها  ن�شتطيع  �أننا  
كله  وهذ�  جد�   �ملهم  �لالمادي 

لنكون ثقافة عاملية للغد.
�لندوة   هذه  يف  �شاركت  ولقد   
�لفنون  مبتحف  �أم�ص  �أقيمت  �لتي 
كل  �لعا�شمة  باجلز�ئر  �جلميلة 
وحدة  رئي�ص  �شنوتغان  �شوز�ن  من 
�شون  و�شيا�شات   قدر�ت  تدعيم 
رفقة  �ليون�شكو  منظمة  يف  �لرت�ث 
�لثقافى  م�شوؤولة   غيومار   �ألن�شو 

للمكتب �لإقليمي لليون�شكو بدكار.

املورث الثقايف الإفريقي يعود
لأهد�ف  حا�شي  �شليمان  وتطرق    
�لرت�ث  ل�شون  �لإقليمي  �ملركز 
�لثقايف غري �ملادي  يف �إفريقيا من 
و�لذي   لليون�شكو  �لتابع     ،2 �لفئة 
�إن�شاوؤه يف فيفري 2014 م�شري�   مت 
من  �ل�شابع  �ملركز  يعد  �أنه  حا�شي 
�ل�شني  مر�كز  بعد  �لعامل  يف  نوعه 
و�إير�ن  �جلنوبية  وكوريا  و�ليابان 
خدمة  ياأتي  فهو  وبلغاريا   و�لبريو 
�ل�شرت�تيجية  �ليون�شكو  لأهد�ف 
لفائدة �إفريقيا ، مع  تعزيز كفاء�ت 
يف  وقدر�تها،  �لإفريقية  �لبلد�ن 
جمالت تعريف �لرت�ث غري �ملادي 
و�لتوثيق  �لعلمي  و�لبحث   ، وجرده 
وتبادل  �لتعاون،  وحتفيز  و�حلماية 
�لهيئات  بني  و�خلرب�ت  �خلرب�ء 
بالرت�ث  �ملكلفة   �لإفريقية 
�لتبادل  وت�شهيل   ، �ملادي  غري 
�لأر�شيف  ومر�كز  �ملتاحف  بني 
غري  �لرت�ث  جمال  يف  �ملتخ�ش�شة 
�ملادي مع ت�شكيل قو�عد بيانات ، 
�إ�شافة للم�شاهمة يف معرفة �أف�شل 
�إفريقيا  يف  �ملادي  غري  بالرت�ث 
ي�شادف  �لذي  �ملعر�ص  وبهذ� 
ملجل�ص  �لأوىل  �لدورة  �جتماع 
�إد�رته �لدويل ، لذ� فمركز �جلز�ئر 
�لرت�ث  حلماية  �لإقليمي  �لدويل 

�إفريقيا  يف  �ملادي  غري  �لثقايف 
و�شاية  حتت  �لثاين  �ل�شنف  من 
يف  وي�رشع  �أبو�به  يفتح  �ليون�شكو 
�لعمل لتحقيق برناجمه �ملو�شوم بـ« 

�ملورث �لثقايف �لإفريقي يعود« .
معر�س الرتاث الالمادي 

الثقايف الإفريقي  �شيجوب 
املدن اجلزائرية

عن  حا�شي  حتدث  �لأخري  ويف 
�لالمادي  �لرت�ث  حول  �ملعر�ص 
�ملتو��شل  �لإفريقي   �لثقايف 
و  �جلاري   جويلية   25 غاية  �إىل 
مار�ص   �شهر  يف  �فتتاحه  مت  �لذي 
�لفارط بق�رش �لثقافة مفدي زكريا 
هوؤلء  ف�شيزور  وعليه   ، بالعا�شمة 
�لتابعني  �مل�شريين   – �خلرب�ء 
و�مل�شاركني  �إفريقيا   لليون�شكو يف 

�شون  حول  تكوينية  �لدورة  يف  
لهذ�  �ملادي  غري  �لثقايف  �لرت�ث 
من   �أنه  ك�شف  �لذي  �ملعر�ص  
�ملدن  يف  يتنقل  �أن  �ملرتقب 
يتنقل  �أن  متمنيا    ، �جلز�ئرية 
�أدي�شابيبا  �لإفريقية  �لعو��شم  بني 
وباماكو ودكار وغريها من �لأماكن 

�لأخرى يف �إفريقيا 

�لأمم  منظمة  �أدرجت 
و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة 
مدينة  )�ليون�شكو(  و�لثقافة 
�لقدمية  �لعا�شمة  »باجان« 
قائمة  �شمن  مليامنار، 
 ، �أم�ص  �أول  �لعاملي  �لرت�ث 
وذلك بعد نحو 25 عاماً من 
ت�شم  �لتي  �ملدينة  تر�شيح 
جممع معابد بوذية للقائمة.

باأهمية  �لختيار  ويعرتف 

و�شط  يف  �لكائن  �ملوقع 
ميامنار �لذي ي�شم �أكرث من 
3500 برج بوذي ومعبد ودير 
يف  �شيدت  �أخرى،  و�أبنية 
�حلادي  �لقرنني  بني  �لفرتة 
ومن  ع�رش،  و�لثالث  ع�رش 
�شناعة  يعزز  �أن  �ملرجح 

�ل�شياحة بالبالد.
وو�فقت �ليون�شكو على طلب 
ميامنار باإدر�ج �ملوقع خالل 

�جتماع جلنة �لرت�ث �لعاملي 
�لتابعة للمنظمة مبدينة باكو 

عا�شمة �أذربيجان.
وكان �ملجل�ص �لدويل لالآثار 
باإدر�ج  �أو�شى  و�ملو�قع 
�لرت�ث  قائمة  يف  باجان 
�أن  �إىل  م�شري�ً  �لعاملي 
ميامنار �شنت قانوناً جديد�ً 
خططاً  وطرحت  للرت�ث، 
�لفنادق  تاأثري  من  للحد 

حول  �ل�شياحي  و�لتطوير 
�ملوقع.

للقائمة  باجان  ور�شحت 
لأول مرة يف عام 1995 لكن 
�حلاكم  �لع�شكري  �ملجل�ص 
�تهامات  و�جه  �آنذ�ك 
�خلرب�ء  ن�شائح  باإهمال 
مما  ترميم،  �أعمال  بتنفيذ 

�أف�شى �إىل رف�ص �لرت�شيح.
وكالت

اليون�شكو تدرج »باجان«عا�شمة ميامنار القدمية يف قائمة الرتاث العاملي

 قدم �أول �أم�ص �لعر�ص �لأويل 
من  »قرطبة«  �لوثائقي  للفيلم 
هلل  بوعبد  �شامل  بن  �إخر�ج 
للدور  رمزيا  عمال  بوهر�ن 
�لفنانون  يوؤديه  �أن  ميكن  �لذي 
و  عامة  ب�شفة  �جلز�ئريون 
يف  خا�شة  ب�شفة  �ل�شينمائيون 
و  �ل�شلم  ثقافة  تعزيز  جمال 

�لعي�ص معا.
�مل�شجد  بقرطبة  ويوجد 
�شمعة  ي�شنع  �لذي  �ل�شهري 
و  �ل�شبانية  �ملدينة  هذه 
�ل�شاهد على �حل�شارة �لعربية 
-711( �لأندل�ص  �لإ�شالمية يف 
1492(. و يقع هذ� �ملعلم �لذي 
�شنف كرت�ث عاملي من طرف 
قلب  يف   1984 يف  �ليون�شكو 
نز�ع دويل خلقه �أ�شقف قرطبة 
�لذي �شجله �رش� يف عام 2006 
تابعة  �ملمتلكات  �شجل  يف 

للكني�شة �لكاثوليكية.
�ن�شم  �لذي  �ملخرج  وقال 
�إىل حركة �حتجاج كبرية  �أي�شا 
منخرطا  مليون  ن�شف  جلبت 
�أن فكرة �إجناز هذ�  من �لعامل 
فيلم جاءت بعد ظهور �لق�شية 

يف عام 2014 .
�أ�شل  عن  يبحث  »قرطبة  فيلم 
�لكني�شة  �أثارته  �لذي  �لنز�ع 

�لكاثوليكية، فيما يتعلق بالو�شع 
�لقانوين للم�شجد و ي�شعى ور�ء 
�إن  �لقانوين  �لأ�شا�ص  و  �ل�شبب 
ذ�ت  �أو�شحه  ح�شبما  وجد«، 

�ل�شينمائي.
�أي�شا  �لوثائقي  �لفيلم  ويحاول 
�أ�شقف  عو�قب  من  �لتحذير 
�لرتبية  �ل�شعيد  على  قرطبة 
�لقيم  و  �لأديان  بني  �حلو�ر  و 
�لأخرى للم�شجد كرمز عاملي 
للتعاي�ص بني خمتلف �لطو�ئف 
�ل�شلم  و  �لتفاهم  �لعالقات  و 

�مل�شتلهمة يف هذ� �ل�شدد .

على  »نو�فذ«  �لفيلم  ويفتح 
�لبعيد  �لتاريخ  جو�نب  بع�ص 
�لإيبريية،  �جلزيرة  ل�شبه 
�زدهر  �لذي  �لوقت  ل�شيما 
و  �لأوروبية  �لنه�شة  فيه ع�رش 

�لأوىل يف �لأندل�ص.
ويقرتح �لفيلم �لوثائقي »ر�شالة 
ثقايف  وتنوع  �شلمي  تعاي�ص 
�إليه  �أ�شار  ح�شبما  للم�شتقبل«، 
�لكلمة  يعطي  �لذي  خمرجه 
كتاب  و  جامعيني  و  ملحامني 
و  �ل�شيا�شية  �شخ�شيات  و 

�جلمهور .
 68( �هلل  بوعبد  �شامل  بن  ولدى 
تلم�شان و يحوز على  �شنة( يف 

�إنتاج غزير و يعتزم على �إثر�ءه 
من  �شل�شلة  خالل  من  قريبا 
�لأفالم حتمل عنو�ن »�لأندل�ص« 
تاريخ  مو�شوع  نف�ص  �إطار  يف 

�لثقافة �لإ�شالمية.
�أن  �ل�شينمائي  هذ�  و�أبرز 
ي�شلط  »�لأندل�شيون«  فيلم 
�ملجتمعات  على  �ل�شوء 
�لتي  �ملختلفة  �لدولية 
�لفارين  �مل�شلمني  ��شتقبلت 
بعد  �لإ�شباين  �ل�شطهاد  من 

�شقوط دولة �لأندل�ص.
كبرية  مكانة  �جلز�ئر  وحتتل 
�ملقبلة،  �ل�شل�شالت  يف 
مولوده  باأن  معلنا  �أ�شار  كما 
يوم  �شيعر�ص  �لأخري«قرطبة« 
�لثقافة  بق�رش  �لقادم  �لثالثاء 
لتلم�شان قبل �ل�رشوع يف جولة 

دولية.
مت تقدمي �لعر�ص �لأويل لفيلم 
»قرطبة » بوهر�ن مبقر �جلمعية 
�ملحلية  �لثقافية  �لجتماعية 
�لتي  �لهو�ري«  �شيدي  »�شحة 
تعكف على حت�شري �ملهرجان 
و  للرت�ث  �ملخ�ش�ص  �لوطني 
�لعي�ص  و  �ل�شلم  ثقافة  ترقية 
جويلية  نهاية  مع  �ملقرر  معا 

�جلاري.

وكالت

العر�ض الأويل بوهران للفيلم الوثائقي 
»قرطبة« حول العي�ض معا يف �شالم

»�لعربي«  د�ر  عن  �شدرت 
�لعربية  �لرتجمة  �لقاهرة، 
حقيبة«  يف  »�مر�أة  لرو�ية 
ر�فاييل  �لرب�زيلي  للكاتب 
�رشقاوي  وترجمة  مونتيز 

حافظ.
�لر�بعة  �لرو�ية  هذه  وتعد 
من  �لعربي  ترتجمها  �لتي 
�أن  لها  �شبق  �إذ  �لرب�زيل، 
ترجمت رو�يات »�ل�شيمفونية 
�جلثث«،  و«�شارق  �لبي�شاء«، 
بح�شب  �أزمري«،  يف  و«بيتنا 

موقع �لد�ر.
يف  »�مر�أة  رو�ية  ون�رشت 
»�أيام  عنو�ن  حتت  حقيبة« 

وكان   ،2014 عام  ر�ئعة« 
�لر�بعة  يف  وقتذ�ك  موؤلفها 
وبيعت  عمره،  من  و�لع�رشين 
حقوق ترجمتها لأكرث من 13 
�لأكرث  دولة، وظلت يف قو�ئم 

مبيعاً لعدة �أ�شهر.
يف  طالب  عن  �لرو�ية  وتدور 
وحيد،  �شاب  �لطب،  كلية 
يعي�ص مع �أمه �ملقعدة وكلبها 
يف ريو دي جانريو، لي�ص لديه 
�لكثري من �لأ�شدقاء، و�حلالة 
فيها  ي�شعر  �لتي  �لوحيدة 
�شادقة  �إن�شانية  مب�شاعر 
ب�شحبة  يكون  عندما  هي 
�جلثة �لتي يتدربون عليها يف 

�لكلية.
حتى  هكذ�  حاله  وي�شتمر 
فتاة  �أحالمه،  فتاة  يقابل 
عك�شه متاماً، ر�ئعة �جلمال، 
من  تخاف  ول  وعفوية، 
ب�رش�حة،  ر�أيها  عن  �لتعبري 
فيبد�أ  بها،  مهوو�شاً  وي�شبح 
مبر�قبتها، وعندما ي�شارحها 
فريتكب  وترف�شه،  لها  بحبه 
�حل�شبان،  يف  تكن  مل  �أفعالً 
هنا  �لرو�ية  تغو�ص  حيث 
�لب�رشية  �لنف�ص  �أعماق  يف 
�أي مدى ت�شيطر  وت�شاأل: �إىل 

رغبات �لإن�شان عليه؟.
عام  مونتيز  ر�فاييل  وولد 

جانريو،  دي  ريو  يف   1990
من  �لعديد  له  نُ�رشت 
جمموعات �لق�ش�ص �لق�شرية 
وق�ش�ص �لغمو�ص و�جلرمية.

ملع جنمه منذ �لع�رشين، حني 
برو�يته  �ء  و�لقَرّ �لنقاد  �أبهر 
»روليت«، وهي رو�ية جرمية، 
 2010 عام  بعدها  ح  وتر�َشّ
�لأدبية«،  »بينفري�  جلائزة 
وح�شل على جائزة »مات�شادو 
مكتبة  متنحها  �لتي  �أ�شي�ص« 
 ،2012 عام  �لوطنية  �لرب�زيل 
�لأدبية  باولو«  »�شاو  وجائزة 

عام 2013.
وكالت 

للكاتب الربازيلي رافاييل مونتيز

»امراأة يف حقيبة« للقارئ العربي
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الأمهات  اخلرباء،  يو�صي 
اخلطوات  باتخاذ  والآباء 
اأطفالهم  حلماية  الالزمة 
بالأمرا�ض  الإ�صابة  من 
ومن  ال�صحية.  وامل�صاكل 
منع  اخلطوات  هذه  بني 
الأطفال من تنظيف اأنوفهم 
اإىل  فبالإ�صافة  باأ�صابعهم، 
تقول  حمرجة،  عادة  اأنها 
باأن  اجلديدة  الأبحاث 
بالأ�صابع  الأنف  تنظيف 
اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن 
�صحية  باأ�رضار  الإ�صابة 
انت�صار  ب�صبب  عديدة 
تت�صبب  قد  خطرة  بكترييا 

باللتهابات رئوية حادة.
حديثة  درا�صة  واأظهرت 
ن�رضت يف املجلة الأوروبية 
اأن  التنف�صي،  للجهاز 
الرئوي  باللتهاب  الإ�صابة 
اأن يحدث من خالل  ميكن 
الت�صال بني الأنف والأيدي 

عند تعر�صها للبكترييا.

باأن  الباحثون  وجد  كما 
اليدين  من  تنتقل  البكرتيا 
كانت  �صواء  الأنف  اإىل 
اأو  رطبة  الأنفية  الف�صالت 
اإدخال  طريق  وعن  جافة، 
فركه  اأو  الأنف  يف  الإ�صبع 
العلماء  ويحذر  باليدين 
الرئوي  اللتهاب  اأن  من 
يعد �صبباً رئي�صياً للوفاة يف 

حيث  العامل،  اأنحاء  جميع 
باأنه  الإح�صائيات  تقول 
مليون   1.3 عن  م�صوؤول 
حالة وفاة بني الأطفال دون 

�صن اخلام�صة.
بع�ض  الباحثون  واأورد 
التي  الب�صيطة  الن�صائح 
انت�صار  اتباعها ملنع  ميكن 
عن  الناجمة  البكرتيا 

بالإ�صبع،  الأنف  تنظيف 
كاحلفاظ على نظافة اأيدي 
الأطفال، وتنظيف الألعاب 
على  ي�صتخدمونها  التي 
تطهري  اإىل  اإ�صافة  الدوام، 
يالم�صها  التي  الأ�صطح 
وفقاً  باملعقمات،  الأطفال 
مريور  �صحيفة  نقلت  ملا 

الربيطانية.

درا�صة: طالء الأظافر يت�صبب بالإ�صابة بالعقم وال�صرطان
حديثة  درا�صات  تقول 
ميكن  الأظافر  طالء  اإن 
مركبات  على  يحتوي  اأن 
الإ�صابة  اإىل  توؤدي  �صامة 
باأمرا�ض خطرية مثل العقم 

وال�رضطان.
حظر  من  الرغم  وعلى 
ا�صتخدام العديد من املواد 
الكيميائية يف م�صتح�رضات 
التجميل يف الكثري من بلدان 
العامل، اإل اأن العلماء يقولون 
اإن مواداً �صامة جديدة باتت 
ت�صتخدم عو�صاً عن املواد 

الكيميائية املحظورة.
املواد  هذه  خطر  ويتمثل 
�صميتها  يف  الكيميائية 
على  توؤثر  التي  الكبرية 
بت�صوهات  وتت�صبب  الدماغ، 
دار�صة  بح�صب  لالأجنة، 
هارفارد  جامعة  بها  قامت 
الباحثون  قام  وقد  موؤخراً 
خمتلفاً  نوعاً   40 بفح�ض 
التي  الأظافر  طالء  من 
بخلوها  م�صنعوها  يدعي 

من املواد الكيميائية، وتبني 
كيميائية  مواد  على  باأنها 
مادة  مثل  ال�ُصمّية  عالية 
تت�صبب  التي   ،THPH
با�صطرابات يف الهرمونات، 
والإ�صابة بالعقم، ومتالزمة 
املبي�ض املتعدد الكي�صات، 
اأنواع  بع�ض  اإىل  اإ�صافة 

�رضطان  اأهمها  ال�رضطان 
النتائج  اأظهرت  كما  الثدي 
 « دورية  يف  ن�رضت  التي 
العلوم البيئية والتكنولوجيا« 
ظهرت   ،THPH مادة  اأن 
التي  العينات  من   %  60 يف 
ما  اإىل  اإ�صافة  فح�صها  مت 
كثرية  اأنواعاً  اأن  تبني  �صبق 

احتوت  الأظافر  طالء  من 
مادة  مثل  �صامة  مواد  على 
تت�صبب  التي  الر�صا�ض 
ال�صمع،  وفقدان  بالتقيوؤ 
لدى  التعلم  و�صعوبات 
نقلت  ما  بح�صب  الأطفال، 
اأونالين  ميل  ديلي  �صحيفة 

الربيطانية.

الفول ال�صوداين طعام م�صاد لالكتئاب واأمرا�ض القلب

تنظيف الأنف بالإ�صبع قد يت�صبب باأمرا�ض قاتلة

كوجبة  ال�صوداين  تاأكل  كنت  �صواء 
الفول  زبدة  تتناول  اأو  خفيفة 
اخلبز  مع  الإفطار  على  ال�صوداين 
اأن  ينبغي  ل  التفاح  �رضائح  اأو 
تنظر اإليه على اأنه م�صدر للطاقة 
يجدد الن�صاط فقط. هناك فوائد 
القلب  على  تعود  رائعة  �صحية 
من  اجل�صم  اأجزاء  وكل  والدماغ 
حتتاج  ما  اإليك  الطعام،  هذا 

معرفته عنها:
دهون  على  ال�صوداين  يحتوي   *
�رضطان  حتارب  نباتية  ومكونات 

املعدة، ومتنع منّوه.

الذي  اجليد  الكول�صرتول  يقلل   *
الكول�صرتول  من  ال�صوداين  يحتويه 

ال�صار يف اجل�صم ويطرده.
م�صادات  ال�صوداين  يوفر   *
ال�رضايني  ان�صداد  متنع  لالأك�صدة 

واجللطة.
اأكل ال�صوداين مفيد للوقاية من   *
ال�صكري، لأنه ل يرفع ن�صبة ال�صكر 
الإح�صا�ض  ويعّزز  ب�رضعة،  بالدم 

بال�صبع.
* يحتوي ال�صوداين على مادة تزيد 
اإنتاج اجل�صم لهرمون ال�صريوتونني 

الذي يخّفف الكتئاب.

 طريقة جديدة حلجب 
رائحة العرق

اقرتح خرباء من جامعتي يورك واأك�صفورد تكنولوجيا جديدة حلل م�صكلة 
 ،eLife رائحة العرق الكريهة ون�رض العلماء نتائج درا�صتهم يف جملة
حيث ت�صري اإىل اأن جلد الإن�صان يف منطقة ما حتت الإبط هو مكان 

فريد لن�صاط البكترييا، ب�صبب ن�صاط اإفرازات الغدد يف هذه املنطقة، ما 
يجذب امليكروبات والبكترييا.

لكن امل�صكلة تكمن يف اأن بع�ض البكترييا التي حتيا على جلد الإن�صان 
مفيدة، وقليل منها ي�صبب هذه الرائحة الكريهة، يف الوقت الذي يت�صبب 

فيه ا�صتخدام البخاخات بالق�صاء على كافة اأنواع البكترييا، ال�صارة منها 
واملفيدة على حد �صواء.

»BioMind« يتفوق على 
اأمهر الأطباء يف دقة ت�صخي�ض 

الأمرا�ض
ن�رضت وكالة الأنباء ال�صينية �صينخوا، اأن الذكاء ال�صطناعي ال�صيني 

»BioMind«، تفوق على اأف�صل الأطباء يف م�صابقة من م�صتويني 
لت�صخي�ض اأورام الدماغ والتورم الدموي، و�صخ�ض نظام الذكاء ال�صيني 

225 حالة من اأورام الدماغ خالل 15 دقيقة وبدقة ت�صخي�ض بلغت ن�صبتها 
87%. يف حني �صخ�ض 15 طبيبا من اأمهر اأطباء الأورام يف ال�صني هذه 

احلالت بدقة بلغت 66% فقط.
واأ�صافت الوكالة اأي�صا اأن الذكاء ال�صطناعي �صخ�ض حالت ملر�صى 
التورم الدموي بن�صبة جناح بلغت 83% وبدقة اأعلى من ت�صخي�ض اأمهر 
الأطباء بن�صبة 20%واأعلنت اإدارة امل�صت�صفى الذي احت�صن التجربة اأن 
الهدف منها لي�ض التقليل من �صاأن الأطباء احلقيقيني، بل م�صاعدتهم 

على التقدم يف جمال الت�صخي�ض من خالل التفاعل مع التقنيات احلديثة 
التي طورها الإن�صان لهذا الغر�ض.

اأعرا�ض تنذر بالتهاب املفا�صل 
الروماتويدي

   

قالت اجلمعية الأملانية للروماتيزم اإن التهاب املفا�صل الروماتويدي يعد 
اأكرث اأنواع الروماتيزم �صيوعاً.

 واأو�صحت اأن اأعرا�صه املميزة تتمثل يف اآلم وتورم املفا�صل، خا�صة يف 
اأ�صابع اليد والقدم، وتيب�ض اجل�صم ملدة طويلة يف ال�صباح ب�صفة خا�صة، 

اإ�صافًة اإىل اأعرا�ض اأخرى مثل ارتفاع درجة حرارة اجل�صم والإرهاق 
وجفاف الفم والعني وفقدان ال�صهية.

و�صددت اجلمعية على �رضورة ا�صت�صارة الطبيب فور مالحظة هذه 
الأعرا�ض، حمذرة من اأن اإهمال عالج التهاب املفا�صل الروماتويدي 

ب�صكل مبكر و�صحيح، قد ترتتب عليه عواقب وخيمة مثل ت�صوه املفا�صل 
وتاآكلها.

يُ�صار اإىل اأن التهاب املفا�صل الروماتويدي هو مر�ض مزمن غري قابل 
لل�صفاء، وميكن عالجه جيداً بالأدوية والعالج الطبيعي، بعد الت�صخي�ض 

املبكر، وميكن اأن يظهر التهاب املفا�صل الروماتويدي يف اأي مرحلة 
عمرية، وتعد الن�صاء اأكرث ُعر�صة لالإ�صابة به من الرجال.

هل طنني الأذن م�صكلة �صحية 
تثري القلق؟

  

رغم اأن طنني الأذن يعترب من 
امل�صاكل ال�صحية املزعجة، 

اإل اأن الربوفي�صور بريغيت 
مازورك مديرة مركز طنني 

الأذن مب�صت�صفى �صارتيه 
بالعا�صمة الأملانية برلني 

اأو�صحت اأن هذه احلالة ل 
ت�صتدعي القلق وتختفي من 

تلقاء نف�صها.
واأو�صحت الطبيبة الأملانية اأن طنني الأذن من الأمور الطبيعية، وقد 
يظهر ب�صبب ال�صو�صاء والإجهاد والنفعالت العاطفية املفرطة من 
خالل حترير العديد من الناقالت الكيميائية يف خاليا حا�صة ال�صمع 

ب�صكل اأكرب من املعتاد.
وت�صري مازورك اإىل اأن الطنني يختفي يف معظم احلالت بعد وقت ق�صري، 
لكن يف الوقت ذاته يتعني البتعاد عن م�صبباته، ويعترب طنني الأذن مزمناً 
اإذا ا�صتمر ملدة ثالثة اأ�صهر، ول يتم ت�صخي�ض الطنني باأنه حالة مر�صية 

اإل عند ال�صعور بقيود �صديدة ب�صببه.
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�لدنيا �أه�ن على �هلل من �أن تك�ن عقابًا للكافر �أو مكافاأة للم�ؤمن :
عن جابر ر�ضي اهلل عنه:

))اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
فمر  َكنََفتَيْه,  والنا�س  بال�سوق  مّر 
بجدي اأ�سَكّ ميت, فتناوله باأذنه, ثم 
قال: اأيكم يحب اأن هذا له بدرهم؟ 
لنا ب�سيء, وما  اأنه  فقالوا: ما نحب 
لكم؟  اأنه  اأحتبون  قال:  به؟  ن�سنع 
قالوا: واهلل لو كان حياً كان عيباً فيه 
فقال  ميت؟  وهو  فكيف  اأ�سك,  لأنه 
للدنيا  واهلل  وال�سالم:  ال�سالة  عليه 
عليكم((   هذا  من  اهلل  على  اأهون 
واأبو داود عن جابر  ]اأخرجه م�سلم 

بن عبد اهلل[
الذي  كالم  هذا  النبوة,  كالم  هذا 
ميتة  �ساة  الهوى,  على  ينطق  ل 
واأذنها اأ�سك اأي �سغرية, وهذا عيب 

واحلديث الآخر املعروف:
اهلل  عند  تَْعِدُل  الدنيا  كانت  لو   ((

منها  كافراً  �َسَقى  ما  بعو�سة  َجناح 
واأبو  ] اأخرجه م�سلم    )) �َشبة ماٍء 

داود عن جابر بن عبد اهلل [
اإنها اأهون على اهلل من اأن تكون عقاباً 
للكافر, اأو اأن تكون مكافاأة للموؤمن؛ 
ولأنها  زائلة,  ولأنها  لأنها حمدودة, 
منقطعة باملوت, فعطاء اهلل ل ميكن 
اأن يكون منقطعاً باملوت, عطاء اهلل 
اهلل  لي�ست من عطاء  فالدنيا  لالأبد, 

عز وجل. 
يحبه؛  اأحد  ل  مثاًل  يقدم  فالنبي 
جيفة, فطي�سة:  اأيكم يحب اأن هذا 
لنا  اأنه  ما نحب  فقالوا:  بدرهم؟  له 
اأحتبون  قال:  به؟  ن�سنع  وما  ب�سيء, 
اأنه لكم؟ قالوا: واهلل لو كان حياً كان 
وهو  فكيف  اأ�سك,  لأنه  فيه  عيباً 
وال�سالم:  ال�سالة  عليه  فقال  ميت؟ 
هذا  من  اهلل  على  اأهون  للدنيا  واهلل 

عليكم((

�لرزق و �لك�سب :
 اأنت يف الدنيا من اأجل اأن تعرف اهلل 
وتدفع ثمن اجلنة وعن عبد اهلل ر�سي 
�سلى  النبي  ))اأتيت  قال:   عنه  اهلل 
﴿األهاكم  يقراأ:  وهو  و�سلم  عليه  اهلل 

التكاثر﴿((
األهاكم كما قال عليه ال�سالة وال�سالم 
اأي الإن�سان ان�سغل ب�سيء خ�سي�س عن 
اأجل  الدنيا من  اأنت يف  نفي�س,  �سيء 

اأن تعرف اهلل, من اأجل اأن تدفع ثمن 
اجلنة وهو العمل ال�سالح, من اأجل اأن 
يكون لك عمل تلقى اهلل به, من اأجل 

اأن تكون يف دار ال�سالم ب�سالم:
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ))اأتيت 
كل  التكاثر﴿   ﴿األهاكم  يقراأ:   وهو 
عليه  حما�سب  اأنت  ت�ستهلكه  ما 
مايل,  مايل  اآدم:  ابن  يقول  قال: 

ما  اإل  مالك  من  اآدم  بن  يا  لك  وهل 
اأو  فاأبليت,  لب�ست  اأو  فاأفنيت,  اأكلت 
ت�سدقت فاأم�سيت؟((  ]اأخرجه م�سلم 
بن  اهلل  والن�سائي عن عبد  والرتمذي 

ال�سخري[
�سار هناك تق�سيمان؛ مال, و ك�سب, 
ما  الرزق  وك�سب؛  رزق,  الأ�سح  اأو 

انتفعت به, والك�سب ما ل تنتفع به.

 �مل�ؤمن يف ن�ساط 
ذهني د�ئم 

 الإن�سان املتقاعد ي�سعر اأنه مهم�س 
يُ�ساب  الإن�سان  تقاعد  اإذا  اأحياناً 
مبر�س نف�سي, كان بدائرة الهتمام, 
عمله  عن  ي  نُِحّ فلما  عمل,  له  كان 
هم�س  ملا  ُهم�س,  متقاعداً,  �سار 

اختل توازنه.
نفذوها  حقيقة  الفرن�سيون  ك�سف 
يبلغون  عندما  اجلامعة  مدر�سي  اأن 
عطائهم,  اأوج  يف  يكونون  ال�ستني 
الإن�سان,  يتقاعد  عمياء,  فالأنظمة 
يكون يف اأوج عطائه, يف اأوج ملكاته, 
الكبري  اخلطاأ  من  اأنه  فوجدوا 
يبقى  جامعة,  اأ�ستاذ  يتقاعد  اأن 
عن  هو  يعتزل  اأن  اإىل  من�سبه  يف 

من�سبه.
فرن�سا  جامعات  يف  يوجد  الآن 
باخلام�سة  بالت�سعني,  جامعة  اأ�ستاذ 
والت�سعني, باملئة, لأنه كلما كرب �سار 
اأكرث ن�سجاً و عطاء, ومن كان يعمل 

بعقله عقله ل يخرف اأبداً.
عندنا قاعدة: الع�سو الذي يعمل ل 

ي�سمر. 
ويقراأ  ي�سلي,  لأنه  املوؤمن  انظر 
العلم, قلّما يخرف,  القراآن, ويطلب 
اإذا  دائم,  ذهني  ن�ساط  يف  املوؤمن 
يفكر,  يتفاعل,  ي�سمع,  العلم  طلب 
ن�ساط  يف  يعرت�س,  يقبل,  يتاأمل, 
خم�س  يوم  كل  لي�سلي  قام  ذهني, 
اأربع,  اأوقات؛ الفجر ركعتان, الظهر 
اأول ركعتني فيهم قراءة, الثانيات ل 
و  ركوع,  هناك  قراءة؛  فيهم  يوجد 
اأخري, هذا  �سجود, و قعود, و قعود 
كله ن�ساط ذهني, فقلّما جتد موؤمناً 

يخرف, لأنه يف ن�ساط ذهني دائم.

�لن�م وفاة م�ؤقتة و �مل�ت ن�م �أبدي :
ل اأن يقراأ اآية الكر�سي , وقد ذكر النبي   اأيها الأخوة , تعلَّمنا من درو�س الدين اأن الإن�سان اإذا اأوى اإىل فرا�سه يُف�سَّ

عليه ال�سالة و ال�سالم يف بع�س احاديثه ال�شيفة اأنها اأعظم اآية يف القراآن الكرمي , و نظراً اإىل اأن الإن�سان كان 
ى اْلأَنُْف�َس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْ َتُْت يِف َمنَاِمَها  ]�سورة الزمر: 42[   اإذا نام توّفى اهلل نف�سه , قال تعاىل: اهلل يَتََوَفّ

فالنوم وفاة موؤقتة , و املوت نوم اأبدي , قال تعاىل:
ى اْلأَنُْف�َس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْ َتُْت يِف َمنَاِمَها ]�سورة الزمر: 42[  فالإن�سان حينما ينام يفقد الوعي ,  اهلل يَتََوَفّ
و يفقد ات�ساله بالعال اخلارجي , يا ترى هناك عدو , هناك ح�شة , هناك اأفعى , هناك م�سكلة , هناك حريق 
ُيّ الَْقيُّوُم ]�سورة البقرة :  ُ َل اإِلََه اإَِلّ ُهَو احْلَ , هناك �سارق , فالإن�سان حينما ياأوي اإىل فرا�سه يتلو قوله تعاىل : اهلَلّ

255[  اأردت اأن تكون هذه ال�سورة حمور هذا الدر�س ل على اأنه در�س تف�سري , بل على اأنه توجيه نبوي كرمي , من 
فقه الرجل اأنه اإذا اأوى اإىل فرا�سه يقراأ هذه ال�سورة اأو يقراأ هذه الآية التي �سميت باآية الكر�سي , وهي من اأعظم 

القراآن الكرمي .

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 اأيها الأخوة , »اهلل« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات , وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود , كلمة علم اأي ا�سم , و عندنا يف اللغة 

ا�سم العلم , علَم على واجب الوجود , اأن يف الكون واجب وجود و ممكن وجود و م�ستحيل وجود , م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل , 
ي�ستحيل اأن يكون البن اأكرب من اأبيه , هذه اأ�سياء م�ستحيلة , اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن , ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون , واإذا 

كان على ما هو اأو على غري ما هو , اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل , فكلمة » اهلل » علم على واجب الوجود , واهلل �ساحب الأ�سماء 
احل�سنى كلها , ُجمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت يا اهلل , اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ , اإذا قلت : يا 
اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف لفظ اجلاللة , الذي هو علم على الذات , اأو علم على واجب الوجود , هل �سمعتم يف الأر�س كلها اأن جهة 

ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل , طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم , اأما الكفار وامللحدون فال يجروؤون على هذا, 
اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم , لأن كفرهم لي�س اأ�سياًل , الكفر و الإحلاد �سطحي , هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل 

ِكنَي ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�ْشِ موجود :  َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا َواهلَلّ
الأنعام: 24[

�ل�سدقات �أ�سا�سها حمبة �هلل عز وجل 
باملنا�سبة: الزكاة فر�س, الزكاة مثل ال�شيبة, اإذا دفعت �شيبة هل يعطونك و�سام �شف يف الدولة؟ ل, �شيبة, اأما لو 
قدمت لهم بناء م�ستو�سف كهدية, ميكن اأن يعملوا احتفالً يقدرونك فيه, اأما ال�شيبة فمن دون تقدير لأنها �شيبة, 

فاهلل عز وجل قال: َواآَتَى امْلَاَل َعلَى ُحِبِّه َذِوي الُْقْربَى َوالْيَتَاَمى َوامْلَ�َساِكنَي  ]�سورة البقرة الآية:177[
الزكاة  الزكاة غري واآتى املال على حبه,  اإيتاء  البقرة الآية:177[ معنى  ]�سورة  َكاَة  الَزّ َواآَتَى  اَلَة  ال�سَّ َواأََقاَم   دققوا: 
فر�س, اأما املال فدفع, هناك عقوبات, اأما ال�سدقات فاأ�سا�سها حمبة اهلل عز وجل: َواآَتَى امْلَاَل َعلَى ُحِبّه ]�سورة البقرة 

الآية:177[ اإما على حب املال, اأو على حب اهلل عز وجل, كالهما �سحيح املعنى.
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هجوم على اإلي�شا ب�شبب الالجئني 
الفل�شطنيني وال�شوريني

اإلي�شا  الفنانة  تعر�شت 
حلملة هجوم عرب مواقع 
مطالبتها  بعد  التوا�شل 
اإىل  الالجئني  بعودة 
الفر�ش  اإتاحة  و  بالدهم 
اللبناين.فقالت  لل�شباب 
مع  »اأنا   : ح�شابها  عرب 
لبلدهم،  الالجئني  عودة 
بهم،  اأحق  بلدهم  الأن 
اأزمة  يعاين  عم  ولبنان 
قادر  ومنو  اقت�شادية 
بحب  واأنا  يتحمل.. 
واأمي  ال�شوري  ال�شعب 
يكونوا  وبريد  �شورية 
بعيد  باأر�شهم،  مرتاحني 

وبكرر«.
وعلى  �شابق،  وقت  ويف 
�شحايف  لقاء  هام�ش 
موازين،  مبهرجان  معها 
بعودة  اإلي�شا  طالبت 

يعد  مل  لبنان  الأن  بالدهم،  اإىل  وال�شوريني  الفل�شطينيني  الالجئني 
ي�شتوعب االأعداد الكبرية منهم املتواجدة على اأرا�شيه.

اأنها مع حق  اإىل بالدهم«، موؤكدة  الالجوؤون  يعود  اأن  »اأمتنى  وقالت: 
عودة �شواء الفل�شطينيني اأو ال�شوريني اإىل بالدهم. وتابعت: »اأنا اأحرتم 
ال�شعب ال�شوري والالجئني«، واأ�شافت: »مل يعد الو�شع عاديا ولبنان مل 
يعد يتحمل كمية النا�ش املوجودة«، وفر�ش الوظائف تذهب لالجئني 

على ح�شاب اللبنانيني.
جدا  اأحرتم  اأنني  من  الرغم  على  بلدي  �شف  يف  »�شاأكون  وتابعت: 
الأنها  لبالدهم  يعودوا  اأن  اأمتنى  لكنني  والالجئني،  ال�شوري  ال�شعب 

بحاجة اإليهم اأكرث من لبنان«.

�شهرية تطالب جنلها بامل�شاركة 
يف »ن�شيبي وق�شمتك 3«    

حممود  عمرو  ال�شيناري�شت  جنلها  �شهرية  املعتزلة  الفنانة  طالبت 
يا�شني، بكتابة دور لها �شمن اأحداث اجلزء الثالث من م�شل�شل »ن�شيبي 

وق�شمتك«، املقرر انطالق ت�شويره خالل الفرتة املقبلة.
وقال م�شدر مقرب من �شهرية ، اإنها ترغب يف العودة للتمثيل عرب دور 
حموري ومهم �شمن اأحداث »ن�شيبي وق�شمتك 3«، م�شيفاً اأن جنلها مل 
يبت يف طلبها بعد، خا�شة واأنه م�شغول بكتابة احللقات، بالتزامن مع 

متابعته ملباريات كاأ�ش االأمم االأفريقية املقامة حالياً يف م�رش.
من  حمدود  بعدد  امل�شاركة  يف  ترغب  �شهرية  اأن  امل�شدر  واأو�شح 
الفنان  اأوقاتها يف رعاية زوجها  اأغلب  تكر�ش  اأنها  احللقات، ال�شيما 
االأعوام  الفنية خالل  االبتعاد عن احلركة  قرر  الذي  يا�شني،  حممود 

االأخرية.
ويعتمد  عبدالعاطي،  اأحمد  اإنتاج  من   »3 وق�شمتك  »ن�شيبي  اأن  يذكر 

على فكرة الق�ش�ش التي يتغري اأبطالها من ق�شة الأخرى.

رف�س مار�شيل خليفة تاأدية الن�شيد 
الوطني يثري عا�شفة من اجلدل

عال غامن تعتذر عن م�شرحية »الزوجة الرابعة«

تال�ست اأ�سداء احلفل ال�سخم الذي اأحياه الفنان مار�سيل خليفة يف افتتاح مهرجانات بعلبك 
الدولية حتت عنوان »ت�سبحون على وطن« على وقع الردود ال�ساخبة على رف�سه اأداء الن�سيد 

الوطني ف�سار هو احلدث.
مار�شيل  اللبناين  الفنان  اأن  ومع 
من  الأكرث  االأحد  ليلة  اأحيا  خليفة 
مبعاين  فيه  تغنى  حفال  �شاعتني 
ويتمناه،  ينتظره  الذي  الوطن 
باتت الوطنية التي غا�ش فيها بعد 
�شاعات من املهرجان حمط نقد 

على مواقع التوا�شل االجتماعي.
مار�شيل خليفة رف�ش اأن يوؤدي مع 
فرقته الن�شيد الوطني اللبناين على 
غري عادة، وا�شتعا�ش عن ذلك باأن 

خ�ش بعلبك بن�شيد خا�ش.
تعر�ش  الذي  الهجوم  وقع  وعلى 
»اأنا  لـ«النهار«:  قال  ذلك،  بعد  له 
وجاهز  عم�شيت،  يف  موجود 
كلنا  نعم،  �شاوؤوا.  اإن  لال�شتدعاء 
للوطن ولكن فليعيدوا لنا الوطن... 
هاجروا،  واأوالدنا  دمرت  بيئتنا 
وطن  لنا  �شيكون  يعودون  حني 

و�شنكون كلنا للوطن«. 

الر�شا�ش،  بداأ  »حني  واأ�شاف: 
يف  وقبعنا  قرانا  من  اقتلعنا 
املجهول، فكتبنا مو�شيقى وغنينا، 
ذرة  بوجود  نف�شي  اأقنع  اأن  اأريد 

اأمل«.
اأثار عوا�شف من  موقف مار�شيل 
بع�شها  ال�شاعقة،  الفعل  ردود 
مل  حيث  غا�شب،  وبع�شها  موؤيد 

بني  ف�شله  عدم  كثريون  له  يغفر 
ن�شيد الوطن املعنى والفكرة، وبني 
يف  اأمعنت  التي  ال�شيا�شية  الطبقة 

ته�شيم الوطن.
برنامج  عن  احلديث  بداأ  مار�شيل 
ومن  بعلبك  يف  املهرجانات 
»ت�شبحون  حتديدا  احلفل  عنوان 
اإيجابيا  اعتربه  والذي  وطن«  على 
واعترب  عينه،  الوقت  يف  و�شلبيا 
على  جاء  رمبا  العنوان  اختيار  اأن 
احلفلة  اأثناء  وطن  تاأ�شي�ش  نية 

مبجموعة من االأغاين.
طويل  وقت  من  »نبحث  واأ�شاف: 
لليوم،  اال�شتقالل  من  وطن،  عن 
وطن...  عن  نبحث  اأن  ونحاول 
لرمبا يكون الوطن يف اأغنية ولكن 
نبحث عن وطن حقيقي. االأحالم 

كبرية واخليبة اأكرب من االأحالم«.
واأ�شار اإىل اأنه يحزن على ال�شباب 
يحزن  كما  لبنان  يغادرون  الذين 
على اأوالده واأحفاده الذين يكربون 
بعيدا عن عينيه موؤكدا اأنه علينا اأن 

نتم�شك باالأمل ولو كان م�شتحيال 
واأنا  بامل�شتحيل  االإميان  و«علينا 

اأوؤمن بامل�شتحيل«.
واملعلقون  املغردون  وانق�شم 
»في�شبوك« وغريه من مواقع  على 
لرف�ش  متفهم  بني  التوا�شل 
مار�شيل غناء الن�شيد الوطني وبني 
ن�رش  عبده  املتابع  فقال  منتقد، 
غناء  مار�شيل  رف�ش  اإن  الدين، 
الن�شيد الوطني اللبناين هو ر�شالة 

احتجاج على ما و�شل اإليه لبنان.

حممد هنيدي : الغرافيك اأخرج »كينغ �شايز« من �شباق عيد الأ�شحى

عن  غامن  عال  اعتذرت 
بطولة  يف  امل�شاركة 
م�رشحية »الزوجة الرابعة« 

للمخرج جمدي الهواري.
ات�شل  الهواري  اأن  وعلم 
وعر�ش  بغامن،  هاتفياً 
امل�رشحية،  فكرة  عليها 
للفكرة،  تتحم�ش  لكنها مل 

اأنها  بدعوى  واعتذرت 
يف  وقتها  اأغلب  تق�شي 
ليبداأ  اأ�رشتها،  مع  اأمريكا 
البحث عن  رحلة  الهواري 

بديلة. 
االنفراد خرب  اأن مت  يذكر 
»الزوجة  م�شل�شل  حتويل 
يف  اأنتج  الذي  الرابعة« 

2012 اإىل م�رشحية، واأبدى 
موافقته  �شعبان  م�شطفي 
فيما  عليها،  املبدئية 
الهواري  جمدي  يتفاو�ش 
ودرة،  اخلمي�شي،  لقاء  مع 
بطولة  على  عامر،  واآينت 

االأدوار الن�شائية.

خروج  اإن  هنيدي  حممد  قال 
�شباق  من  �شايز«  »كينغ  فيلمه 
تاأخر  �شببه  االأ�شحي  عيد  اأفالم 
اأعمال الغرافيك التي حتتاج وقتاً 

لتنفيذها ب�شكل الئق.
مليء  الفيلم  اإن  هنيدي،  وقال 
يتعذر  التي  الغرافيك،  مب�شاهد 
ولذلك  ق�شري،  وقت  يف  تنفيذها 
خروج  املنتجة  اجلهة  قررت 
االأ�شحي،  الفيلم من مو�شم عيد 
يكتمل  مل  الفيلم  اأن  مو�شحاً 
بعر�ش  الن�شغاله  بعد،  ت�شويره 

م�رشحية »3 اأيام يف ال�شاحل« يف 
ال�شعودية.

ونفي هنيدي  ما تردد عن تعديل 
لتالئم  امل�رشحية  م�شمون 
العر�ش يف اململكة، م�شدداً على 
م�رش  يف  كما  امل�رشحية  تقدمي 

دون تعديالت.
يف  اأيام   3« بطولة  يف  وي�شارك 
وحممد  فوؤاد،  بيومي  ال�شاحل« 
ثروت، و�شامية الطرابل�شي، ومها 
وهي  حممود،  وحممد  اأبوعوف، 

من اإخراج جمدي الهواري.

مهرجانات بعلبك
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جديدة” للتحالف “بداية  عن  يعلنون  وميت�سوبي�سي  وني�سان  رينو 

لرينو  التنفيذيون  املدراء  اأعلن 
جمل�س  عن  وميت�شوبي�شي  وني�شان 
“بداية  عن  ليعرب  جديد  ت�شغيلي 
موؤخراً   عاين  الذي  للتحالف  جديدة” 
غ�شن بتهم التهرب ال�رضيبي. يف اأول 
رئي�س  قال  بينهم،  م�شرتك  ت�رضيح 
دومينيك  جون  رينو،  اإدارة  جمل�س 
لني�شان،  التنفيذي  واملدير  �شينارد، 

التنفيذي  واملدير  �شايكاوا،  هريوتو 
اأن  ما�شوكو،  او�شامو  مليت�شوبي�شي، 
للتحالف  اجلديد  الت�شغيلي  املجل�س 
العمليات.  جميع  على  �شي�رضف 
على  يوؤثر  لن  اجلديد  املجل�س  هذه 
ال�شتهدافه  لالحتاد،  احلالية  الهيكلة 
امل�شتقلة  الهوية  على  للمحافظة 
الو�شع  بهذا  الثالثة، حيث  لل�شانعات 

واأ�شبح  االإداري  اإحتكار رينو  مت ك�رض 
القرار جماعياً ال بيد �رضكة واحدة.

 املجل�س اجلديد م�رضفاً على جميع 
يف  احلالية  امل�شرتكة  امل�شاريع 
 BV االحتاد، مثل م�رضوع رينو ني�شان
 ،BV ميت�شوبي�شي  وني�شان  الهولندي 
حالياً  التحقيق  حتت  م�شاريع  وهي 
اأن ني�شان  �شمن ق�شية غ�شن. ويُذكر 

يناير  يف  غ�شن  اتهمتا  وميت�شوبي�شي 
دوالر  مليون   8.9 با�شتالم  املا�شي 
 BV ني�شان-ميت�شوبي�شي  من م�رضوع 
تاأ�شي�س  مت  وقد  قانوين،  غري  ب�شكل 
املوظفني  ملكافئة  امل�رضوع  هذا 
اأموال  توفري  الآليات  املقرتحني 
لل�رضكة، لي�شتغل غ�شن االأمر باإعطاء 

نف�شه جوائز �شخمة.

اإليك الأ�سباب املوؤدية 
اإىل ا�ستعال ال�سيارة

التي  املواقف  اأ�شعب  اإحدى 
بال  هي  ال�شائقني  على  متر 
ال�شيارة،  اندالع حريق يف  �شك 
حيث هذا يوؤدي اإىل اآثار مدمرة 

عليها وعلى الركاب.
فاإن  االإح�شائيات،  ح�شب 
فقط   اأمريكا  �شخ�س يف   1000
اأكدت  وقد  �شيارته،  الحرتاق 
ميتلكون  الركاب  اأن  االأبحاث 
ثواٍن معدودة للخروج قبل حلظة 
بالكامل،  فيها  احلريق  اندالع 
ن�شتعر�س  دعونا  عليه،  بناًء 
ال�شتعال  املوؤدية  االأ�شباب 
لها  تتعر�س  ال  حتى  ال�شيارة 

اأبداً مب�شيئة اهلل.

ت�سرب الوقود

حال  يف  الت�رضب  ويحدث 
اأجزاء  اأحد  يف  م�شكلة  وجود 
االأجزاء  وهي  الوقود،  دورة 
من  الوقود  باإي�شال  تقوم  التي 
حيث  املحرك،  اإىل  اخلزان 
يزيد  للوقود  ت�رضيب  وجود  اأن 
ب�شورة  حريق  اندالع  فر�شة 
كبرية خا�شة مع ارتفاع درجات 
اأي  وجود  حالة  يف  اأو  احلرارة 

�رضز اأثناء القيادة.

نق�ص �سائل املربد

يف حال نق�س ال�شائل يف مربد 
فاإن  “الردياتري”  املحرك 
درجة  تزيد  �شوف  املحرك 
ما  وهو  كبرية،  ب�شورة  حرارته 
ال�شيارة  ا�شتعال  على  ي�شاعد 
وقود  هناك  كان  اإذا  خا�شة 
حمرك  على  م�رضب  زيت  اأو 

ال�شيارة.
زيادة كمية زيت املحرك

بع�س ال�شائقني يقومون بتزويد 
كبرية  زيت  بكمية  املحرك 
اأنه مفيد للمحرك،  العتقادهم 
بالتاأكيد حيث  اأمر خاطئ  وهو 
اأنه مع ال�شغط ال�شديد يحدث 
مع  خا�شة  للزيت  ت�رضيب 
اأنه  كما  القدمية،  ال�شيارات 
نتيجة لالإهمال فاإنه اأثناء و�شع 
�شكب  يتم  املحرك  يف  الزيت 
بع�س الزيت على املحرك من 

اخلارج وهو ما يزيد من فر�س 
ترتفع  عندما  احلريق  اندالع 

حرارة املحرك اأثناء القيادة.

م�ساكل يف النظام 
الكهربائي بال�سيارة

تت�شبب  اأن  ميكن  اأنه  حيث 
من  بالبطارية  ال�شحن  دورات 
غاز  خروج  يف  الدينامو  خالل 
يف  يرتاكم  والذي  الهيدروجني 
ومع  ال�شيارة،  حمرك  حجرة 
مك�شوف  �شلك  اأو  �رضز  وجود 

رمبا يحدث حريق.

خلل يف نظام العادم

امل�شوؤول  هو  ال�شيارة  عادم 
ال�شارة  الغازات  اإخراج  عن 
تخرج  واأحياناً  املحرك،  من 
والتي  النارية  ال�رضارات  بع�س 
ميكن اأن ت�شبب حريق بال�شيارة 
االأماكن  يف حالة و�شولها نحو 
زيت  اأو  بنزين  بها  يوجد  التي 

يف ال�شيارة.

اإهمال ال�سيانة الدورية 
لل�سيارة

اأبرز  فاإن  �شابقاً،  ذكرنا  كما 
هو  ال�شيارة  حريق  اأ�شباب 
وجود ت�رضب للوقود اأو للزيوت 
�شلوك  وجود  اأو  ال�شيارة  يف 
نق�س  اأو  مك�شوفة  كهربائية 
ميكن  اأمور  وهي  املربد،  مياه 
تفاديها يف حال اإجراء ال�شيانة 
لل�شيارة يف مواعيدها  الدورية 
املحافظة  يجب  لذا  املقررة، 
الدورية  ال�شيانة  على  دائماً 

لل�شيارة.
تعر�ص ال�سيارة للحوادث

ال�شيارات  حوادث  تت�شبب  قد 
يف ا�شتعال احلريق يف ال�شيارة 
القوي  االرتطام  حال  يف 
مع  اأو  االأخرى  بال�شيارات 
ج�شم �شلب مع وجود وقود اأو 
زيت م�رضب، حيث اأن احتكاك 
اإىل  يوؤدي  ال�شلبة  االأج�شام 
تولد �رضر ي�شبب انفجار وقود 

اخلزان.

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

فولك�س فاغن تعلن ت�سريح 7 اآلف موظف.. 
واللوم على الروبوتات!

فولك�س  جمموعة  اأعلنت  عندما 
خطتها  عن  البارحة  واجن 
موديل   70 باإطالق  الطموحة 
كهربائي جديد بحلول 2028 وبيع 
22 مليون �شيارة كهربائية عاملياً، 
االأقل  اجلانب  ال�رضكة  تذكر  مل 

بهجة لهذه اال�شرتاتيجية.
ال�رضكة  قرار  هو  اجلانب  هذا 
عن  موظف   7،000 بت�رضيح 
واجن  فولك�س  لعالمة  العمل 
حتديداً  فقط،  الركاب  ل�شيارات 
عرب تقدمي خطط تقاعد مبكرة، 
ومع ا�شتخدام االآلة حمل االإن�شان 

للقيام بالعديد من املهام.
اإجبارياً  ت�رضيحا  لي�س  هو  اإذن 
عرو�س  بل  املوظفني  لهوؤالء 

�شعي  مع  بالتقاعد  لهم  مغرية 
قوتها  لتنظيم  واجن  فولك�س 
يف  هيكلتها  واإعادة  العاملة 
خلق  نيتها  مع  القادمة،  االأعوام 
ق�شم  يف  جديدة  وظيفة   2،000
تطوير  حتديدا  التقني،  التطوير 

الربجميات واالإلكرتونيات.
حت�شني  واجن  فولك�س  تنوي  كما 
مليار   6.6 وتوفري  االإنتاجية 
رغبًة   2023 بحلول  �شنوياً  دوالر 
 ،%6 لـ  الربحي  الهام�س  رفع  يف 
ال�رضكة  ولتحقيق ذلك، �شتخف�س 
املختلفة  املوديالت  ن�شخ  عدد 
مع  امل�شتخدمة،  املواد  وتكاليف 
ا�شتهدافها لرفع اإنتاجية امل�شانع 

بـ 5% �شنوياً.

اأطلقت �رضكة كيا مودياًل خا�شاً من 
Ceed، التي تنتمي لفئة موديالت 

 Travel الكومبي، يحمل اال�شم
ويتمتع باملزيد من التجهيزات 

اخلا�شة. واأو�شحت ال�رضكة 
الكورية اجلنوبية اأن �شيارتها 

بالعديد من التجهيزات Ceed Travel اجلديدة تتمتع 
وكامريا الرجوع للخلف، والطالء املعدين، مثل مكيف الهواء االأتوماتيكي، ونظام املالحة، 

باالإ�شافة اإىل تدفئة املقاعد يف االأمام، وجتهيزة التحدث احلر، والعجالت امل�شنوعة من معدن خفيف قيا�س 16 بو�شة ويتوفر لل�شيارة 
حمركان بوقود البنزين بقوة 73 كيلووات/100 

ح�شان اأو 99 كيلووات/135 ح�شان.

�شحب  نيتها  عن  دبليو  اإم  بي  �رضكة  اأعلنت 
الرو�شي،  االحتاد  بلدان  من  �شيارة   28631
ال�شحب  عملية  ت�شمل  اأن  املفرت�س  ومن 
 ،1 فئات:  من   "F" طراز  من  �شيارة   19919
 ،25 ،22 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،2
بني  ما  رو�شيا  يف  طرحت  جميعها   ،34  ،26

2011 و2015.
كما �شت�شحب ال�رضكة 8712 �شيارة من طراز 
و36(  و33  و32  و30  و23   21( الفئة  من   "F"
باعتها "بي اإم دبليو" يف رو�شيا ما بني 2014 
فهو  العملية،  تلك  وراء  ال�شبب  اأما  و2016، 
وعزل  التربيد  نظام  يف  م�شاكل  اكت�شاف 

يت�شبب  قد  ما  ال�شيارات،  تلك  يف  ال�شوائل 
اأنظمة  اإىل  الزيت  ت�رضب  اأو  باحرتاقها، 
العوادم واأعلنت "بي اإم دبليو" اأنها �شتتوا�شل 
ليتوجهوا  املذكورة  ال�شيارات  مالكي  مع 
ل�شيانتها جمانا يف جميع مراكزها املعتمدة 

يف رو�شيا.

كيا تطلق مودياًل خا�سًا 
Ceed من
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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

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

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

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

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

www.investplus-dz.com

تهنئة زواج
اأجواء  ويف  والأحباب  الأهل  من  لفيف  و�سط 
حتفها البهجة وال�سرور ويغمرها الدفء واحلنان 
,احتفلت  التاآخي  وان�سهار  املودة  األفة  وت�سملها 
امل�سونة  ابنتها  زواج   بحفل  �سعالل"     " عائلة 
وبهذه    " اأنيا   " والبارة  ورعايته  اهلل  ب�سون 
اأ�سماء    " اأختها  ابن  لها  تتقدم  ال�سعيدة  املنا�سبة 
التربيك  عبارات  واأزكي  التهاين  باأحر    " مداين 
الهناء  دوام  لهما  راجية  ال�سابني  للعري�سني 
و�سالح  والطمئنان  الرخاء  ومو�سول  وال�سعادة 

الرفاه والبنني واألف مربوك للعري�سني 
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امل�صادر املوثوقة حتميك 
من الربجميات املزيفة

امل�ستهلك  حماية  مركز  ن�سح 
بولية راينالند بالتينات الأملانية 
امل�ستخدم باحلر�ص واحلذر عند 
تلقي ر�سالة اإلكرتونية ت�ستمل على 
غري  ات�سال  جهات  من  مرفقات 

معروفة.

�رضورة  الأملان  اخلرباء  واأكد 
المتناع عن فتح امللفات واإزالتها 
الإنرتنت  �سبكة  لأن  الفور،  على 
ما  والقرا�سنة،  باملحتالني  تعج 
الر�سائل  هذه  مثل  من  يجعل 
اأو  كربى  مالية  يف خماطر  ال�سبب 

فقدان البيانات.
و�سدد اخلرباء الأملان على �رضورة 
املعروفة  امل�سادر  على  العتماد 
الربامج،  تنزيل  عند  واملوثوقة 
من  الربامج  تنزيل  الأف�سل  ومن 
لل�رضكات  الر�سمية  الويب  مواقع 
لها،  املطورة 
والتاأكد من وجود 
ملكافحة  برنامج 

احلوا�سيب،  على  الفريو�سات 
لتفادي تنزيل الربجميات و�سفرات 
امل�ستخدم  يهدد  ما  ال�سارة، 

بفقدان البيانات.
على  احلر�ص  اأي�ساً  املهم  ومن 
الن�سخ الحتياطي ب�سورة منتظمة، 
على  البيانات  تخزين  مراعاة  مع 
نظام  عن  بعيداً  خارجية  و�سائط 

الت�سغيل املعتاد.

الروبوتات بداًل من املرتجمني
 يف املحاكم الربيطانية قريبًا

   
تعمل وزارة العدل الربيطانية حالياً بال�سرتاك مع عدد 

من املطورين، على ا�ستبدال املرتجمني يف املحاكم 
الربيطانية، بروبوتات اأكرث دقة ومهارة يف الرتجمة، 

وذلك لتجنب تعطيل املحاكمات والأخطاء التي يرتكبها 
املرتجمون اأثناء تلك املحاكمات، واأظهرت الأرقام 

ال�سادرة عن وزارة العدل الربيطانية باأن اأكرث من 2600 
ق�سية مت تاأجيلها ب�سبب �سوء الرتجمة يف ال�سنوات 

اخلم�ص املا�سية ويجري حالياً تطوير حوا�سيب 
للرتجمة الفورية، والتي �ستبداأ العمل على الرتجمة يف 
قاعات املحاكم يف غ�سون �سنوات قليلة، وفق ما قال 

رئي�ص الق�ساة الربيطانيني.
وقد ك�سف اللورد بورنيت عن هذه اخلطة، اأثناء اإلقائه 

حما�رضة حول اإ�سالح املحاكم يف مدينة لندن موؤخراً، 
حيث �رضح باأن احلوا�سيب �ستكون قادرة قريباً على 

التعامل مع مئات اللغات املختلفة امل�ستخدمة حالية يف 
قاعات املحاكم يف اململكة املتحدة ويزعم املطورون 

اأن الروبوتات �ستوفر ترجمات اأكرث دقة من الب�رض، 
الذين يتعر�سون ل�سغوطات اأثناء تفكريهم بالرتجمة 
املنا�سبة، الأمر الذي قد يوؤثر على جودة ترجمتهم 

ودقتها. وتقول الإح�سائيات اإن 2524 ق�سية مت تاأجيلها 
يف حماكم ال�سلح خالل اخلم�ص �سنوات الأخرية ب�سبب 
عدم وجود مرتجم �سفوي فيها، اإ�سافة اإىل تاأجيل 137 

حماكمة ب�سبب م�ساكل مع املرتجمني، بح�سب ما ورد يف 
�سحيفة ديلي �ستار الربيطانية.  

يوتيوب يطلق خا�صية جديدة 
ملواجهة املحتوى امل�صروق

اأداة جديدة  غوغل،  �رضكة  اأطلقت 
 Copyright« باإ�سم  يوتيوب  على 
املحتوى  ملواجهة   »Match
اأ�سحاب  وم�ساعدة  امل�رضوق، 
على  العثور  يف  الأ�سلي  املحتوى 
التي  بهم،  اخلا�سة  الفيديوهات 
ِقبل  من  املوقع  اإىل  رفعها  اأٌعيد 

اآخرين.
ووفق ما اأورده موقع عامل التقنية، 
باإ�سعار  اجلديدة،  اخلا�سية  تقوم 
باأن  الأ�سلي  املحتوى  �ساحب 
من  ورفعه  �رضقته  مت  حمتواه 
غوغل  و�ستبداأ  اآخر  م�ستخدم 
بتفعيل الأداة اجلديدة يف الأ�سبوع 
اأكرث  ت�سم  التي  للح�سابات  املقبل 

من 100،000 م�سرتك.
الفيديوهات  على  العثور  وبعد 
�ستعر�ص  الأداة  فاإن  امل�رضوقة، 
تفعل  األ  عليك عدة خيارات، مثل 
�ساحب  مع  تتوا�سل  اأن  اأو  �سيًئا، 
جوجل  من  تطلب  اأن  اأو  القناة، 
الفيديو من املوقع ويف حال  اإزالة 
جوجل  فاإن  الفيديو،  اإزالة  طلبت 
اأن  بعد  اأيام   7 بعد  بذلك  �ستقوم 
تُبلغ �ساحب القناة لعله يقوم باإزالة 
و�سعت  وقد  هذا  بنف�سه،  الفيديو 
ال�رضكة عدة عوامل لال�ستفادة من 
اأنت  اأن تكون  الأداة اجلديدة، مثل 
للفيديو،  ح�رضية  حقوق  �ساحب 

ولي�ص اأن تقوم برفع فيديو عام.

ان�صتغرام تلغي وظيفة التحذير عند اأخذ لقطات ال�صا�صة

9to5mac.« التقنيات  بوابة  اأ�سارت 
�سبكة  م�ستخدمي  اأن  اإىل   »com
عندما  حتذير  اأي  يتلقوا  لن  ان�ستغرام 
من  �سا�سة  لقطات  بعمل  الآخرون  يقوم 

األغت  اأن  بعد  ان�ستغرام،  على  ق�س�سهم 
�سبكة التوا�سل الجتماعي الوظيفة بعد 

اختبارها لبع�ص الوقت.
وظيفة  اإلغاء  اأ�سباب  ال�سبكة  تعلن  ومل 

التحذير عند اأخذ لقطات ال�سا�سة، غري 
اأنها �ست�ستمر يف اإر�سال التحذيرات عند 
املبا�رضة،  للر�سائل  �سا�سة  لقطة  اأخذ 

التي يتم اإخفاوؤها.

مايكرو�صوفت تطلق تطبيق اإخباري 
جديد مل�صتخدمي الهواتف الذكية

تطبيق  مايكرو�سوفت  �رضكة  طرحت 
الهواتف  مل�ستخدمي  جديد  اخباري 
الذكية التي تعمل على نظامي اأندرويد 
لتطبيقها  بدياًل  ليحل  وذلك   iOSو
كان  والذي   MSN ال�سابق  الإخباري 

متوفراً للم�ستخدمني على النظامني.
اإعادة  مبثابة  اجلديد  التطبيق  ويعترب 
تد�سني للتطبيق ال�سابق لكن مع عالمة 
 Microsoft جتارية جديدة بت�سميته
كان  والذي   MSN من  بدلً   News

الإخبارية  اخلدمة  ت�سمية  من  نابع 
منذ  ال�رضكة  اأطلقتها  التي  ال�سهرية 
طرح  من  بالرغم  اأنه  حيث   ،1995
يحمل  مازال  اأنه  اإل  اجلديد  التطبيق 
املحتوى اخلا�ص بخدمة MSN، وهو 
ما يعني اأن ال�رضكة مازالت تعمل على 

بقية التغيريات.
التطبيق  اأن  مايكرو�سوفت  وقالت 
اجلديد يحمل ا�سماً خمتلفاً لكنه مبني 
التي  الإخبارية  ال�رضكة  خدمة  على 

للم�ستخدمني عرب مواقع مثل  تقدمها 
التطبيق  خدمات  و�ستظهر   .MSN
الإخبارية اجلديدة �سمن تطبيق خا�ص 
تطبيق  ايدج،  مت�سفح   ،10 بويندوز 
موقع  بوك�ص،  اإك�ص  اأجهزة  �سكايب، 
منف�سل  كتطبيق  وكذلك   ،Outlook

.iOSعلى نظامي اأندرويد و
الو�سع  يجلب خا�سة  اجلديد  التطبيق 
وميكن  الداكنة  الواجهة  اأو  الليلي 

حتميله جلميع امل�ستخدمني 



 م.�أمني

الدكتور  الق�سم  رئي�س  وح�سب 
من  العديد  فان  بوعمامة  العربي 
مذكرات التخرج التي قدمها طلبة 
اإمكانياتهم  حدود  يف  جامعيون 
على  ال�سوء  �سلطت  املنهجية 
واقع االأداء االت�سايل يف موؤ�س�سات 
اإبراز  مت  كما  ووطنية  حملية 
يف  االت�سالية  العملية  معوقات 
عدد من املوؤ�س�سات �سمن اأعمال 
تخ�س�س  يف  طلبة  اأعدها  بحثية 
و«عالقات   « تنظيمي  »ات�سال 
اأعمال  تقدمي  مت  كما   « عامة 
تخ�س�س  يف  جامعيني  لطلبة 
»الرتاث  حول  الب�رصي  امل�سعي 
التاريخي » ملدينة م�ستغامن منها 

املجاهد  موقع  حول  ريبورتاج 
خلوف  بن  خل�رص  �سيدي  وال�سعر 
تخ�س  لطلبة  واأعمال  الذاكرة  يف 

وال�سياحي  املوؤ�س�ساتي  االت�سال 
وقد �رصع ق�سم االت�سال واالإعالم 

للحفل  التح�سري  يف 

�ستحمل  الذي  للتخرج  ال�سنوي 
من خالله دفعة هذه ال�سنة ت�سمية 
»االأمري عبد القادر » كما �سيح�رص 
العديد من اأعيان املدينة وممثلي 
احلفل  هذا  املدين  املجتمع 
ال�سنوي الذي يتم من خالله تكرمي 
املتفوقني على الدفعة يف خمتلف 
لعلوم  اجلامعية  التخ�س�سات 
م�ستوى  يف  واالت�سال  االإعالم 
»اللي�سان�س » و«املا�سرت » اذ يبقى 
ق�سم االت�سال واالإعالم مب�ستغامن 
اجلامعية  االأق�سام  اأن�سط  من 
االأكادميي  املجال  يف  الفاعلة 

واالإعالمي على ال�سعيد الوطني

�عدها طلبة �الت�سال و�العالم جلامعة م�ستغامن

م�صاريع تخرج حول "االت�صال
 املوؤ�ص�صاتي والرتاث التاريخي "

 يف �سربة جديدة 
للرئي�س �لرتكي

اأحد حلفاء 
اأردوغان ي�صتقيل 
من احلزب احلاكم

اأعلن نائب رئي�س الوزراء الرتكي ال�سابق 
والتنمية  العدالة  حزب  موؤ�س�سي  واأحد 
احلاكم يف تركيا، علي باباجان، ا�ستقالته 
حمتملة  �رصبة  يف  فيه،  الع�سوية  من 
طيب  رجب  البالد،  رئي�س  اإىل  جديدة 

اأردوغان.
حليفا  يعترب  كان  الذي  باباجان،  وقال 
الأردوغان و�سبق اأن �سغل منا�سب حكومية 
عدة يف تركيا: »كنت اأحد موؤ�س�سي حزب 
فخور  واأنا   2001 عام  والتنمية  العدالة 
تطوير  يف  االإمكان  قدر  اأ�سهمت  باأنني 
بالدنا. وخالل تويل من�سبي، كنت موؤمنا 
باملبادئ والقيم التي اأعلنها حزبنا، لكن 
يف ال�سنوات االأخرية ن�ساأت فجوة عميقة 
بني العمل احلقيقي واملبادئ يف كثري من 
االأن�سطة، مما �سكل �سدمة كبرية  اأنواع 

بالن�سبة اإيل«. 
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بلدية بو�سفربوهر�ن 

توظيف 49
 عون نظافة

مت ببلدية بو�سفر ال�ساحلية )وهران( توظيف 
الوكالة  برنامج  �سمن  نظافة  عون   49
اأربعة  موزعني عرب  )اأنام(  للت�سغيل  الوطنية 
خالل  وذلك  لل�سباحة  امل�سموحة  �سواطئ 
لدى  اأ�سفيد  ح�سبما   ، اال�سطياف  مو�سم 

ذات اجلماعة املحلية.
و يتم توزيع ما بني 10 اإىل 15 عونا ي�ساف 
ال�سواطئ  عرب  بو�سفر  بلدية  عمال  اإليهم 
التابعة الإقليم بلدية بو�سفر ال�ساحلية ويتعلق 
»بومو  و  »كوراليز«  �سواطئ  من  بكل  االأمر 
و  الكبري«  »ال�ساطئ  و  »النجمة«  و   « �ساطئ 
»بو�سفر �ساطئ«. و �سيتكفل هوؤالء االأعوان 
من  لل�سواطئ  اليومي  التنظيف  بعمليات 
خالل رفع القمامات واالأكيا�س و القارورات 
اإزالة االأع�ساب  البال�ستيكية و غريها و كذا 

ال�سارة مبحيط ال�ساطئ.

عيد �الإ�ستقالل بالبويرة

الرباءة تبدع اأوبريا 
ثورية تبهر اجلمهور

الوالئية  اجلمعية  براعم  اأم�س  اأبدع 
الثقافية » نور للثقافة والفنون » النا�سطة 
ملحمة  واأروع  اأبهى  �سنع  يف  بالبويرة 
اإ�ستعرا�سية مبنا�سبة االإحتفاالت املخلدة 
لذكرى ال 57 لعيدي االإ�ستقالل وال�سباب 
مبنطقة  ال�سباب  خميم  احت�سنتها  التي 
ح�سور  و�سط  ب�سلول  ببلدية  تيل�سديت 
�سباب  منهم  �سابا   500 من  الأزيد  مميز 
ال�سباين  التبادل  اإطار  يف  الكبري  اجلنوب 
اإىل  الوطن  مناطق  خمتلف  بني  والثقايف 
راأ�سها  على  الوالئية  ال�سلطات  جانب 
الوايل » م�سطفى ليماين » واالأ�رصة الثورية 
.ويف  الوطنية   االإعالم  و�سائل  وممثلي 
رو�سة  من  الرباعم  هوؤالء  ج�سد  ال�سياق 
الثقايف  الن�ساط  هذا  خالل   « »اجلميلة 
قوافل  بطولة  وحمطات  �سور  املتميز 
متالحقة   زمنية  حقب  عرب  ال�سهداء  من 
من  الوطن  لتحرير  فداء  اأرواحهم  وهبوا 
تاألقت  جانبها  ومن   ، الغا�سم  االإ�ستعمار 
بالعارف  نورة   « االأديبة  اجلمعية  رئي�سة 
اأ�سعار  باإلقائها   « »اخلارقة  ب  امللقبة   «
عن  تعرب  الوطنية  بروح  معبقة  وق�سائد 
اجلزائري  لل�سعب  اجل�سام  الت�سحيات 
منها  نذكر  وكرامته  �سيادته  الإ�سرتجاع 
بلدي عز   « و   « االأجيال  ر�سالة   « ق�سائد 

البلدان » .

»هو�وي«

 بديل »اأندرويد« 
اأ�صرع لكنه بحاجة 

ملتجر تطبيقات
ال�سينية اال�ستغناء  تدر�س �رصكة »هواوي« 
عن نظام ت�سغيل »اأندرويد« يف ظل القيود 
العمالق  يقوم  االإطار  االأمريكية، ويف هذا 

ال�سيني بتطوير نظام ت�سغيلي خا�س به.
�رصكة  لرئي�س  �سحفية  لت�رصيحات  ووفقا 
جناحا  حققت  ال�رصكة  فاإن  »هواوي« 
يف  ميغ«  »هونغ  ت�سغيل  نظام  يف  كبريا 
من  اأ�رصع  بات  اأنه  موؤكدا  االأخرية،  الفرتة 
»اأندرويد« و«ماك اأو اإ�س«وافتخر امل�سوؤول 
باأن »هونغ ميغ« م�سمم للتوا�سل عرب اأجهزة 
اأقر  اأنه  متعددة، مبا يف ذلك الهواتف، اإال 
ملتجر  جاد  لبديل  تفتقر  »هواوي«  باأن 
تطبيقات  متجر  اأو  �ستور«  بالي  »غوغل 
»اأبل«، م�سددا على اأن »هواوي« تعمل على 

اإيجاد بديل.

رو�سيا و�جلز�ئر 

بحث التعاون الزراعي و�صناعة ال�صيارات
بحث وزير ال�سناعة والتجارة الرو�سي ديني�س 
مانتوروف اليوم مع وزيرة ال�سناعة واملناجم 
التعاون  �سبل  متازيرت،  جميلة  اجلزائرية 
كالزراعة  خمتلفة  جماالت  يف  البلدين  بني 
الرو�سي  الوزير  وو�سف  ال�سيارات،  و�سناعة 
اجلزائر باأحد اأبرز �رصكاء رو�سيا التجاريني 
التبادل  اأن  اإىل  واأ�سار  اإفريقيا،  �سمال  يف 
املا�سي  العام  منا  البلدين  بني  التجاري 
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مليار دوالر، واأعرب مانتوروف على ا�ستعداد 
رو�سيا لتو�سيع تعاونها مع اجلزائر يف جماالت 
واال�ستك�ساف  والزراعة  ال�سيارات  �سناعة 
اإحياء  اإعادة  و�سبل  واملعادن،  اجليولوجي 
بني  اللقاء  وعقد  للتعدين،  املحاجر  �رصكة 
»اإينوبروم«  معر�س  هام�س  على  اجلانبني 
يكاتريينبورغ  مدينة  يف  املقام  ال�سناعي 
�رصكات  من  رائدة  م�ساركة  و�سط  الرو�سية، 

اأوروبية وعربية واآ�سيوية.

�أوريدو

وجهات جديدة واأر�صدة 
جزافية جديدة للتجوال 

تُرافق  ملتطلباتهم،  اال�ستماع  يف  دائما 
اإىل  �سفرياتهم  يف  زبائنها   Ooredoo
جديدة  جزافية  اأر�سدة  وتُطلق  اخلارج 
ابتداء  للتجوال )Roaming( »م�سافر«، 
اال�ستفادة  لهم  ت�سمح  دج فقط،   500 من 
يف  احل�رصية  املزايا  من  العديد  من 
الق�سرية  الن�سية  والر�سائل  املكاملات 

واالنرتنت.
زبائن  باإمكان  ال�سيف،  هذا  خالل 
وا�ستقبالها  اإجراء مكاملات   Ooredoo
ر�سائل  واإر�سال  العامل،  بلدان  جميع  من 
 15 غاية  اإىل  واال�ستفادة  ق�سرية  ن�سية 
ملدة  �ساحلة  االنرتنت  من  اأوكتي  جيغا 

ت�سل اإىل 30 يوم.
اال�ستفادة   Ooredoo لزبائن  ميكن 
يف  »م�سافر«  اجلزافية  االأر�سدة  من 
من  زيارة  االأكرث   )07( ال�سبعة  البلدان 
من:  بـكل  االأمر  يتعلق  اجلزائريني،  قبل 
العربية  اململكة  املغرب،  تركيا،  تون�س، 

ال�سعودية، اإ�سبانيا، فرن�سا وم�رص.
 Ooredoo تقرتح  مرونة،  والأكرث 
مكيفتني  �سيغتني  بني  االختيار  لزبائنها 

الحتياجاتهم:
اأر�سدة  تقرتح   : Option Smart
ن�سية  ر�سائل  و  مكاملات  ت�سم  جزافية 
ق�سرية  و انرتنت مع مدة �سالحية ت�سل 

اإىل غاية 30 يوم. 
Option pure Data : تقرتح اأر�سدة 
جزافية لالأنرتنت فقط ابتداء من 500 دج 
فقط مع مدة �سالحية ت�سل اإىل غاية 20 

يوم. 
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جامعة �ل�سلف

ندوة حول »دور 
اجلي�ش يف �صمان 

االنتقال الدميقراطي« 
ال�سلف  بجامعة  املوؤمترات  قاعة  �ستحت�سن 
�سيا�سيني  مب�ساركة  فكرية  ندوة  القادم  االأربعاء 

واأكادمييني تتمحور حول دور اجلي�س الوطني 
ح�سبما  الدميقراطي  االنتقال  �سمان  يف  ال�سعبي 

علم اأم�س االثنني لدى املنظمني.
�سايح جبور،  بلعيد  التنظيم،  اأو�سح ع�سو جلنة  و 
هاج�س  »من  ب�سعار  جاءت  التي  الندوة  هذه  اأن 
املا�سي اإىل م�سداقية احلا�رص« تهدف باالأ�سا�س 
بها  املنوط  الدور  وتفعيل  اجلامعة  »اإ�رصاك  اإىل 
�سيما فيما يخ�س ت�سخي�س االأزمة وامل�ساركة يف 
على  باحلفاظ  الكفيلة  الد�ستورية  احللول  اإيجاد 
اأمن و وحدة البالد«و اأبرز اأن هذا املوعد هو ثاين 
ندوة يبادر اإىل تنظيمها طالب من اجلامعة الفتا 
اإىل »الوعي« الذي اأ�سحى مييز الطلبة خا�سة بعد 
جناح الندوة االأوىل التي انعقدت يف 26 من �سهر 
جوان الفارط حول »احللول غري الد�ستورية لالأزمة 

ال�سيا�سية ...بني الوهم والوهن«.

�لبويرة

حمتجون يغلقون 
مقر بلدية الزبربر

اأق�سى  الواقعة  الزبربر  بلدية  مواطنو  يوا�سل 
غرب عا�سمة والية البويرة علق مقر البلدية لليوم 
الثاين على التوايل تنديدا منهم على غياب مظاهر 
الأب�سط  تفتقر  التي  املدا�رص  كافة  يف  التنمية 
املحتجني  ت�رصيحات  ح�سب  املعي�سة  ظروف 
ال�سخط  بلغة  اأكدوا  والذين   « الو�سط   « ليومية 
بعد  االحتجاجية  موا�سلة حركتهم  والغ�سب على 
نفاذ �سربهم من الوعود التي يتلقونها منذ عقود 
لدفع عجلة التنمية باملنطقة والتي اأ�سحت جمرد 
كالم لال�ستهالك ال اثر له على ار�س الواقع ، حيث 
اأ�سارو اإىل انعدام الغاز الطبيعي والكهرباء الريفية 
وقنوات  املدا�رص  واملمرات يف  الطرقات  وتهيئة 
ال�رصف ال�سحي وغريها من املطالب التي بقيت 

�أح�سن مرزوقعالقة اإىل اجل غري م�سمى .

يو��سل ق�سم علوم �الإعالم و�الت�سال جلامعة م�ستغامن مناق�سة م�ساريع �لتخرج لطلبة خمتلف 
�لتخ�س�سات وقد ركزت جلان �الإ�سر�ف �لبيد�غوجية هذه �ل�سنة على �لدفع بالطلبة �لباحثني 

على �إعد�د مذكر�ت تخرج تخ�س »�الإعالم �لتنموي » عرب عر�س �أعمال بحثية كمية وكيفية �أو 
م�ساريع تخرج �إعالمية يف تخ�س�س »�ل�سمعي �لب�سري » 

حملة �لتربع بالدم من طرف �ت�ساالت �جلز�ئر :

جمع 634 كي�ش دم عرب
 كامل الرتاب الوطني

اأطلقتها  التي  بالدم  التربع  عملية  اأ�سفرت 
ات�ساالت اجلزائر بالتعاون مع الوكالة الوطنية 
للدم عن جمع 634 كي�س دم خالل يومي 18 و 

19 جوان 2019.
ككل �سنة، تثري حملة التربع بالدم اهتماما بالغا 
لدى عمال ات�ساالت اجلزائر الذين كانوا كرث 
لال�ستجابة لنداء القلب والتعبري عن ت�سامنهم 
ات�ساالت  �سجلت  حيث  املدين،  املجتمع  مع 
اجلزائر هذه ال�سنة زيادة بن�سبة 35 % يف عدد 

التربعات مقارنة بال�سنة املا�سية.

الت�سامنية  املبادرة  هذه  اإطالق  خالل  من 
هذه  اأن  اجلزائر  ات�ساالت  توؤكد  واملدنية، 
ورا�سخة  متجذرة  قيمة  تعد  الطيبة  االلتفاتة 

يف ثقافة املوؤ�س�سة.
ملزيد من املعلومات، ندعوكم لزيارة موقعنا 
www.algerietelecom.  : االلكرتوين 

عرب  الويب  م�ست�ساري  مع  التوا�سل  اأو   ،dz
على  اجلزائر  الت�ساالت  الر�سمية  ال�سفحة 
www.facebook.com/  : الفاي�سبوك 

/algerietelecomgroupe

تي�سم�سيلت 

اإ�صابة ت�صعة عمال 
يف انهيار �صقف

اأ�سيب ت�سعة عمال بجروح متفاوتة اخلطورة 
اليوم  وقع  االجناز  قيد  �سقف  انهيار  اثر 
لالأمن  اجلمهورية  الوحدة  مب�رصوع  االثنني 
ملدينة تي�سم�سيلت، ح�سبما علم لدى املكلف 

باالإعالم مبديرية احلماية املدنية.
باأن  �سهرة  بن  القادر  عبد  املالزم  اأو�سح  و 
بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  العمال  هوؤالء 
37 و 54 �سنة كانوا يقومون بو�سع اخلر�سانة 

على �سقف قاعة متعددة للريا�سات .

ما بني  07 �إىل 08 جويلية 2019

اإرهاب الطريق يح�صد اأرواح9 اأ�صخا�ش
 08 اإىل   07 بني   ما  املمتدة  الفرتة  خالل 
جويلية 2019 و اإىل غاية �سبيحة اأم�س على 
ال�ساعة الثامنة �سباحا )اأي خالل 24 �ساعة 
املدنية  احلماية  وحدات  �سجلت  االأخرية( 
خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخل   3556
مكاملات  تلقي  اإثر  على  وهذا  الوطن  من 
هذه  املواطنني،  طرف  من   اال�ستغـاثة 
اأن�سطة  التدخالت �سملت خمتلف جماالت 

بحوادث  املتعلقة  �سواء  املدنية  احلمايـة 
االإجالء  املنزلية،  احلوادث  املرور، 
ال�سحي، اإخمــاد احلرائق و االأجهزة االأمنية 

...الخ.
حيث تدخلت وحدات احلماية املدنية على 
اثر عدة حوادث مرور منها  09 االأكرث دموية 
ت�سببت يف وفاة  09  اأ�سخا�س و اإ�سابة 30 

اآخرين بجروح.  
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