
املحاربون ي�صطدمون 
بالأفيال �صعيا اإىل الثاأر

وال �صابق متهم بنهب العقار 
يف  خن�صلة  والنعامة  

 العدالة تفتح امللف و08 وزراء 
و05 ولة  مطلوبون للتحقيق 

التحقيق يف ملفات ف�صاد 
بلدية تلم�صان  

عندما ينقلب ال�سحر على ال�ساحر

تفا�صيل حماكمة "البو�صي" يف ق�صية املحافظني العقاريني بالعا�صمة

قطع للطرقات ، حماوالت انتحار، وح�سار املنتخبني باملكاتب

تنامي الحتجاجات ببلديات 
الغرب اجلزائري

تثبيت ال�سغور و تاأجيل جل�سة الت�سويت اإىل اأجل الحق 

الأفالن  يزكي �صليمان  �صنني رئي�صا للربملان
�ص24

�ص5
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بعد مثوله اأمام امل�ست�سار املحقق 
باملحكمة العليا

 يو�صف يو�صفي حتت 
الرقابة الق�صائية

�ص4

�ص4

�ص4 �ص13 �ص4

�ص4

كوت ديفوار / اجلزائر
على ال�ساعة  17:00

ب�شراكة مع وزير �شابق و�شقيقه املوال

نهب 160 مليار لتهيئة �شد فرقوق دون اإجنازه مبع�شكر

�شفقات م�شبوهة ، وتنازلت لأمالك الدولة لدى اخلوا�ص
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اأ�ساتذة يف يوم درا�سي بالبويرة

النظام ا�ستعمل املراأة اأداة 
لتلميع �سورته خارجيا

والدكاترة  الأ�ساتذة  فتح 
الدرا�سي  اليوم  يف  امل�ساركون 
كلية  اأم�س  نظمته  الذي  الوطني 
والجتماعية  الإن�سانية  العلوم 
حمند  »اأكلي  اجلامعي  بالقطب 
مو�سوع  حول  بالبويرة   « اوحلاج 
» املراأة وامل�ساركة ال�سيا�سية يف 
اجلزائر من املقاومة الإجتماعية 
النار على   « ثقافة املواطنة  اىل 
النظام ال�سيا�سي اجلزائري الذي 
 30 ب  الكوطة  نظام  اىل  جلاأ 
باملائة اخلا�س باملراأة من اجل 
خا�سة  �سورته  وتلميع  حت�سني 
كونه  اخلارجي  امل�ستوى  على 
وواحلريات  الدميقراطية  يحرتم 

اأ�سارت  , وهو ما  وحقوق املراأة 
مزيان  مما�س   « الأ�ستاذة  اإليه 
خالل   3 اجلزائر  جامعة  من   «
على  فيها  ركزت  التي  مداخلتها 
تعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة 
يف اجلزائر عن طريق خلق نظام 
الكوطات يف املجال�س املنتخبة 
املجتمع  ومنظمات  والأحزاب 
ب�سورة  لإدماجها  كاآلية  املدين 
ال�سيا�سية  احلياة  يف  ملفتة 
تن�س  كما  الرجل  مع  بامل�ساواة 
والإتفاقيات  املواثيق  عليه 
لكن  املجال  هذا  يف  الدولية 
املع�سلة ح�سب الأ�ستاذة مما�س 
اأن املناخ ال�سيا�سي العام يف البالد 

ال�سيل�سية  بالتن�سئة  ي�سمح  مل 
وثقلها  كفاءتها  لفر�س  للمراأة 
املجال�س  اأو  الأحزاب  يف  �سواء 
جانبه  ومن   . فيها  تتواجد  التي 
اعترب الدكتور »خالد زعاف » من 
الكوطة  نظام  اأن  البويرة  جامعة 
اإجحاف يف حق املراأة كونه يرتز 
على الكمية على ح�ساب النوعية 
والكفاءة يف املمار�سة ال�سيا�سية 
ما يجعل من وجود املراأة �سكلي 
لي�س له اأي تاأثري يف ال�سغط على 
�سناع القرار بل حتى على فر�س 
الدكتورة  نددت  فيما   , نف�سها 
بالقيود   « �سو�سان  »زهرة 
الجتماعية والأبوية التي لزمت 

املراأة اجلزائرية بحكم الأعراف 
وجعلتها  الرا�سخة  والتقاليد 
جمتمع  يف  ومظلومة  مقهورة 
ذكوري وحتى بعد ولوجها العامل 
ال�سيا�سي فهي لتزال جمرد رقما 
هام�سيا و�سط العن�رص الرجايل , 

كما طالبت بتعديل قانون ال�رصة 
الذي يظلم املراأة يف جل مواده 
واىل   . اأحيانا  تتمرد  جعلها  ما 
الأ�ستاذة  ناق�ست  هذا  جانب 
 « خريي  اأ�سماء   « النف�سانية 
املراأة  »�سو�سيولوجيا  مو�سوع 

الفعل  اىل  التحرر  تاريخ  من 
الأ�ستاذة  وتناولت   « الإجتماعي 
مداخلتها  يف   « �سعالل  »باهية 
للمراأة  ال�سيا�سية  التطلعات  اإىل 

اجلزائرية .
اأح�سن مرزوق

خبر في 
صورة

مقري و االعالم و فقدان الثقة
جمتمع  حركة  رئي�س  دعا 
مقري  الرزاق  عبد  ال�سلم 
لإعادة  الإعالم  و�سائل 
و�سعيتها  يف  النظر 
وطريقة معاجلتها, معتربا 
اأنها يف و�سعية فقدان ثقة 
م�سى,  وقت  اأي  من  اأكرب 
حجم  يعلم  اأنه  متداركا 
ينبغي  اأنه  اإل  ال�سغوطات 
حرية  بناء  على  العمل 

ال�سحافة نظرا ملا لها من تاأثري يف جمتمع باأكمله ومت�س تكوينه 
اإجمال.

حملة احل�ساد 
توقع انتاج 47 الف قنطار من 

 
حما�سيل احلبوب

يتوقع ان حتقق ولية 
الف   47 اجلزائر 
حما�سيل  من  قنطار 
لني  قمح   ( احلبوب 
�سعري(  و  �سلب  و 
احل�ساد  حملة  خالل 
ملو�سم    الفالحي 
التي  و    2018/2019
�ستنتهي اواخر ال�سهر 

ال�سنة املا�سية ح�سبما  اجلاري مقارنة ب45 الف قنطار  خالل 
النوي  بالولية  الفالحية  امل�سالح  مدير  عن  الربعاء  اليوم  ُعلم 

بوعزيز.
و �سجل  النوي يف ت�رصيح ارتفاع معدلت مردودية النتاج ببع�س 
 -- قال  كما   --  >< مب�رصة   >< بن�سبة  الفالحية  امل�ستثمرات 
حيث و�سلت اىل 32 قنطار يف الهكتار الواحد , فيما بلغت ذروة 
املردودية يف بع�س امل�ستثمرات  48 قنطار يف الهكتار الواحد , 
مذكرا مبعدل مردودية النتاج ال�سنة املا�سية و التي مل تتجاوز 

25 قنطار يف الهكتار الواحد.

بلدية تيدة الأغواط

 
ت�سليم مفاتيح 89 �سكن

اإيجاري  عمومي  �سكن   89 اإيجار  وعقود  مفاتيح  ت�سليم  جرى 
للم�ستفيدين ببلدية بريدة )الأغواط(, ح�سبما علم اأم�س الأربعاء 
الثالثاء  اأم�س  املفاتيح  ت�سليم  عملية  وجرت  الولية  م�سالح  من 
ومن عمليات  املذكورة  ال�سكنات  اأ�سغال  كافة  من  النتهاء  عقب 
اخلارجية  بالتهيئة  تزويدها  وكذا  ال�سبكات  مبختلف  ربطها 

والإنارة العمومية, كما اأو�سحت ذات امل�سالح.

اخلا�سة  ال�ستثمارات  قيمة  بلغت 
مليار   75 املائيات  تربية  جمال  يف 
دج  موجهة لإجناز 271 م�رصوعا مت 
املركز  طرف  من  عليه  امل�سادقة 
ال�سيد   يف  والتنمية  للبحث  الوطني 
البحري وتربية املائيات, ح�سبما اأفاد 

تربية  تنمية  مدير  الربعاء  اأم�س  به 
والتنمية  الفالحة  بوزارة  املائيات 
م�سطفى  البحري,  وال�سيد  الريفية 
حوار  يف  اأو�سعيد  واأو�سح  اأو�سعيد. 
التي  ال�ستثمارات  هذه  اأن  به  خ�س 
املدى  على  جت�سيدها  �سيتم 

�ست�سمح  اإىل غاية 2022,  املتو�سط  
خمتلف  من  طن  األف   111 باإنتاج 
 105 منها  تقدر  التي  الأ�سماك  اأنواع 
األف طن من تربية املائيات البحرية 
يف  املائيات  تربية  من  طن  و6000 
املياه العذبة اىل جانب اإن�ساء 24 األف 

نف�س  ح�سب   - ويتوقع  �سغل  من�سب 
امل�سدر- حتقيق قيمة مبيعات تفوق 
الـ87 مليار دج )84 مليار دج من تربية 
املائيات يف البحر و6ر3 مليار دج من 
تربية املائيات يف املياه العذبة( بعد 

ا�ستكمال هذه امل�ساريع

تربية املائيات

اخلوا�ص يد�سنون 271 م�سروعا 

ديلور يغيرّ ا�سمه اإىل حممد  
املنتخب  على  اجلديد  الوافد  عربرّ 
الوطني اآنديه ديلور عن رغبته يف تغيري 
ا�سمه وحمل اإ�سم حممد, حيث اأقدم يف 
برغبته  عائلته  اإعالم  على  ال�سدد  هذا 
توؤكد  �سورة  يف  وذلك  ال�سم  تغيري  يف 
التحاقه  منذ  الوطني  باملنتخب  تعلقه 
قبل  قطر  ترب�س  يف  مبا�رصة  ب�سفوفه 
كاأ�س  يف  وامل�ساركة  م�رص  نحو  ال�سفر 
الإ�سالم من خالل  الكثري عن  تعلرّم  اأنه  مقربيه  اأعلم  اإفريقيا, حيث 

مرافقته للحار�س راي�س وهاب مبوحلي.

اعرتاف فرن�سي ببلما�سي  
الإعالمية  التقارير  خمتلف  اأجمعت 
الوطني  الناخب  جناح  عن  الفرن�سية 
اإىل  اخل�رص  قيادة  يف  بلما�سي  جمال 
اإعادتهم لرب الأمان والطريق ال�سحيح 
بعد فرتة من التاأرجح والنتائج ال�سلبية, 
يف  جنح  بلما�سي  اأن  �سددت  حيث 
اخل�رص  على  و�سيطرته  هيبته  فر�س 
ومتكن من اإعادة الهيبة التي افتقدها 

اخل�رص منذ نهاية كاأ�س العامل 2014 بالربازيل.

رابح   )3( اجلزائر  جامعة  مدير  اأعلن 
باجلزائر  الأربعاء  اأم�س   , �رصيط 

الإدارة  تعميم  عن  العا�سمة, 
اللكرتونية باجلامعة قريبا و  ذلك يف 

العمل  لرقمنة  اجلامعة  م�سعى  اإطار 
الإداري والبيداغوجي.

مبنا�سبة  كلمته  يف  �رصيط  واأو�سح 
 /18 اجلامعية  ال�سنة  اختتام  حفل 
2019 انه »مت ال�رصوع يف رقمنة العمل 
الكثري  وتقدمي  والبيداغوجي  الإداري 
م�سعى  يف  اخلط  عرب  اخلدمات  من 
باجلامعة  اللكرتونية  الإدارة   لتعميم 
مت  باأنه  الآجال«,واأ�ساف  اقرب  يف 

اأر�سية »بروغر�س«  النتهاء من تزويد 
باملوارد  املتعلقة  املعلومات  بكل 
وعمال(  ا�ساتذة  )طلبة,  الب�رصية 
باجلوانب  املتعلقة  املعلومات  وكذا 
للجامعة  �سمح   ما  وهو  البيداغوجية 
الأر�سية  هذه  عرب  املداولت  باإجراء 
مما  وحتكم  �سفافية  »بكل  ال�سنة  هذه 
ال�سلمية  غري  املمار�سات  من  يقلل 
ويكر�س مبداأ الن�ساف وال�ستحقاق«.  

بجامعة اجلزائر 3

تعميم  و�سيك لالإدارة االلكرتونية 

جمال بلما�سي يقوم بالرتجمة
 له�سام بوداوي 
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املوالة تدعم �شنني و تخذل الأفالن 

فو�سى يف مبنى زيغود يو�سف. ...والكل يرتقب 
.        الأرندي ي�شحب تر�شحه و يدعم �شليم �شنني 

.       املعار�شة تقاطع اجلل�شة 
اأجمع املجموعة  الربملانية لكل من الأمبيا، الأرندي،تاج، جبهة امل�شتقبل على تر�شيح �شليمان �شنني لرئا�شة الغرفة ال�شفلى للربملان 

خلفا ملعاذ بو�شارب الذي ا�شتقال منذ الأ�شبوع الفارط،  يف حني ف�شلت املعار�شة مقاطعة اجلل�شة بحجة اأن املجل�س غري �شرعي و 
مرفو�س �شعبيا و لي�شتجيب مطالب احلراك ال�شعبي ، اأما بخ�شو�س الأفالن فقد عان   ت�شارب الأنباء بخ�شو�س مر�شحها. 

من اإعداد : اإميان لوا�س 

تر�شحهم  قدموا  نواب   7
ر�شميا لرئا�شة املجل�س 

برملانيني  نواب  �سبعة  قدم 
لرئا�سة  الر�سمي  تر�سحهم 
الوطني،خلفا  ال�سعبي  املجل�س 
للرئي�س ال�سابق للمجل�س  معاذ 
من  ا�ستقال  الذي  بو�سارب 
من�سبه منذ الأ�سبوع املا�سي. 

خلالفة  اأم�س  �سبيحة  وتر�سح 
معاذ بو�سارب كل من نور الدين 
وم�سطفي  انتماء،  دون  بلمداح 
وعبد  الأفالن،  من  بوعالق 
احلميد �سي عفيف من الفالن، 
�سليمان �سنني من احتاد النه�سة 
والعدالة والبناء، وهاليل حممد 
وخل�رض  الأحرار،  كتلة  من 
الأرندي،  من  عثمان  �سيدي 
حركة  من  بلعولة  وهواري 

الوفاق الوطني.

  �شليمان �شنني مر�شح 
لالإحتاد من اأجل النه�شة و 

العدالة و البناء

الربملانية  املجموعة  اأعلنت 

و  النه�سة  اأجل  من  لالإحتاد 
النائب  تر�سيح  البناء  و  العدالة 
�سليمان �سنني لرئا�سة املجل�س 
ملعاذ  خلفا  الوطني  ال�سعبي 
رئا�سة  من  امل�ستقيل  بو�سارب 

املجل�س. 

بن خالف 
من حق املعار�شة رئا�شة 

الربملان  
من جهته اأفاد النائب الربملاين 
والتنمية  العدالة  جبهة  عن 
�سليمان  باأن  خالف  بن  خل�رض 
املجموعة  مر�سح  �سنني 
اأجل  من  لالإحتاد  الربملانية 

النه�سة و العدالة و البناء .
يف  خالف  بن  خل�رض  و�سدد 
جل�سة  هام�س  على  له  ت�رضيح 
رئي�س  من�سب  �سغور  تثبيت 
املجل�س  رئي�س  باأن    الربملان 
الوطني  يجب  اأن  ال�سعبي 
العهدة  يف  متورط  ليكون 
البوتفليقي،  والنظام  اخلام�سة 
الغرفة  باأن  رئا�سة  معتربا 
اأن  يجب  للربملان  ال�سفلى 
حم�سوبة  غري  ل�سخ�سية  توؤول 
اجل  من  ال�سابق،  النظام  على 
املوؤ�س�سة  هذه  على  احلفاظ 

احلراك  �سخط  جلب  وعدم 
اأحزاب  داعيا  عليها،  ال�سعبي 
الوقت  يف  لالن�سحاب  املوالة 
احلايل من ال�ساحة، لن الوقت 

لي�س وقتها على حد تعبريه.
اأن  نتمنى  خالف »  بن  وقال 
ال�سعبي  املجل�س  يرتاأ�س 
الوطني �سخ�سية غري حم�سوبة 
على النظام ال�سابق ، نتمنى اأن 
املعار�سة،  قطب  اإىل  ينتمي 
املتحدث«  رئي�س  و�سدد 
للربملان  ال�سفلى  الغرفة 
يف  متورط  ليكون  يجب  اأن 
النظام  و  اخلام�سة  العهدة 

البوتفليقي  

فوؤاد مرابط 
الأرندي ي�شحب مر�شحه  و 

يدعم �شليمان �شنني 

الربملانية  الكتلة  رئي�س  اأعلن 
الوطني  التجمع  حلزب 
مرابط  فوؤاد  الدميقراطي 
الرت�سح  عن  احلزب  تنازل  عن 
ال�سعبي  املجل�س  ملن�سب 
دعمه  اأكد  حني  يف  الوطني، 
البناء  و  العدالة  اإحتاد  ملر�سح 

لأهمية  احلزب  من  اإدراك 
املرحلة املقبلة .

على  الأم�س  مرابط  فوؤاد  اأكد 
خليفة  اإنتخاب  جل�سة  هام�س 
الأرندي  بو�سارب،دعم  معاذ 
�سليمان  املعار�سة  ملر�سح 
اإىل  ذاهبون  نحن  �سنني،قائال« 
يف  رئا�سيات  و  وطني  حوار 
اإطار الد�ستور ، التجمع الوطني 
ل�سوت  داعم  الدميقراطي 
تنادي  كانت  التي  املعار�سة 
اإطار  يف  الربملان  يف  بالتموقع 

التداول على ال�سلطة ».
الأرندي  �سحب  وبخ�سو�س 
 « املتحدث  ملر�سحها،  قال 
دخلنا مبرت�سح لكن قمنا ب�سحب 
مل�سلحة  منا  تقدير  الرت�سح 
البلد قبل م�سلحة احلزب وذلك 

ي�ستدعي تظافر اجلهود ». 

الأمبيا وتاج وامل�شتقبل 
ير�شحون  �شنني خلالفة 

بو�شارب 
�ساندت  كتل جتمع امل اجلزائر 
اجلزائرية  ال�سعبية  واحلركة 
�سليمان  امل�ستقبل،  وجبهة 
بو�سارب  معاذ  خلالفة  �سنني 
ال�سعبي  املجل�س  رئا�سة  يف 

الوطني.
كتلة  الأم�س  رئي�س  و  اأعلن 
اإجماع  عن  بربارة  �سيخ  الأمبيا 
وتاج  وامبيا  الرندي  كتل  بني 
وامل�ستقبل، من اجل دعم تويل 
النظام  وجوه  غري  من  رئي�س 
ال�سابقة لرئا�سة الغرفة ال�سفلى 
على  الختيار  ليكون  للربملان، 
�سليمان  النه�سة  احتاد  مر�سح 
املر�سحني  بني  من  �سنني 

ال�سبعة املتقدمني.

املعار�شة تقاطع جل�شة 
الإنتخاب 

اأحزاب  اأغلب  قاطعت 
املعار�سة جل�سة اإنتخاب رئي�س 
الغرفة ال�سفلى للربملان،   حيث 
رف�ست كل من الكتل  الربملانية 
العمال،  وحزب  حم�س،  حلركة 
الأفافا�س   ، الأر�سيدي  و 
يوم  جل�ستي  يف  امل�ساركة 
�رضعية  عدم  بحجة  الأم�س 
 ، �سعبيا  املرفو�س  املجل�س 
ال�ستجابة  �رضورة  اإىل  داعني 
لإرادة ال�سعب و اإعادة ال�رضعية 

للمجل�س . 
اأحمد �شادوق 

�شنني اإت�شل بنا متاأخرا 

حركة  عن  الربملاين  النائب  اأكد 
حم�س  حركة  باأن  ال�سلم  جمتمع 
رئي�س  انتخاب  جلل�سة  مقاطعة 
ولن  للربملان  ال�سفلى  الغرفة 
من  اأو  بعيد  من  فيها  ت�سارك 
قام  حزبها  باأن  مذكرا   ، قريب 
باملجل�س  ن�ساطاته  كل  بتجميد 

منذ مدة .
الأم�س  �سادوق  وك�سف  اأحمد 
باملجل�س  له  ت�رضيح  يف 
احلركة  الوطني  باأن  ال�سعبي 
�سنني  �سليمان  من  ات�سال  تلقت 
لرئا�سة  تر�سحه  بخ�سو�س 
متاأخر  وقت  يف  لكن   ، املجل�س 
قد  اأخذت  احلركة  قد  كانت 
اجلل�سة  هذه  مبقاطعة  قرارها 

على حد قوله 
�شعداوي 

من�شب رئي�س الربملان اأكرب 
مني 

الربملاين عن حزب  اأكد  النائب 
�سليمان  الوطني  التحرير  جبهة 
�سعداوي  باأنه لن يرت�سح لرئا�سة 
رغم  الوطني،  ال�سعبي  املجل�س 
بحجة  تر�سيحه  البع�س  اإحلاح 
يف  الثقة  اإرجاع  على  قادر  اأنه 

هذه املوؤ�س�سة الد�ستورية. 

على  الأم�س  �سعداوي  قال 
رئي�س  اإنتخاب  جل�سة  هام�س 
الغرفة ال�سفلى للربملان  باأنه  لن 
يرت�سح خلالفة بو�سارب لن هذا 
مني،  وح�سا�س  املن�سب  اكرب 
املوؤ�س�سة  مع  يتعامل  لأنه 
موؤ�س�سات  وخمتلف  الع�سكرية 
الهيئات  وكذا  الأخرى،  الدولة 
اخلارجية املختلفة، عالوة على 
462 نائب برملاين ميثلون عقليات 
اجلزائري،  ال�سعب  من  خمتلفة 
�سينتظر  باأنه  اأ�سار    حني  يف 
هوية مر�سح جبهة التحرير قبل 
غري  النتخابي،  �سوته  ح�سم 
مر�سح  لغري  الت�سويت  م�ستبعد 
�سيفا�سل  انه  اإىل  الفالن، لفتا 
نزاهة  الأكرث  املر�سح  بني 
خلالفة  الطاحمني  بني  وحكمة 

بو�سارب ح�سبه.
 واأ�سار املتحدث باأنه مل يح�سم 
هذه  يف  �سي�سوت  ملن  بعد 
�سيرتيث  انه  حيث  النتخابات، 
املرت�سحني  عقد  اكتمال  حتى 
الأنزه  اختيار  اجل  من  نهائيا 
كان  ولو  حتى  بينهم،  والأحكام 
قائال  العتيد،  احلزب  خارج  من 
من  ولو  مر�سح  لأنزه  »�ساأ�سوت 

خارج الأفالن«

قال اأن اأتباع »الع�شابة« يحاولون التغلغل باحلراك

حتذير  اآخر  يوجه  الأركان  رئي�س 
العليا بامل�سلحة  لـ«املتاجرين« 

الأركان،  هيئة  رئي�س  اأعلن 
املوؤ�س�سة خلطاب  تاأييد  اأم�س، 
رئي�س الدولة الأخري، موؤكدا »اأن 
املقبلة  الرئا�سية  النتخابات 
ما  طياته  يف  �سيحمل  ما  هي 
اإر�ساء  اأ�سواط  موا�سلة  يكفل 
قواعد دولة احلق والقانون التي 
القت�سادية  النه�سة  ت�سودها 
والتما�سك  الجتماعي  والرخاء 
الأمن  عليها  ويخيم  املجتمعي 
قيادة  اأن  قائال  وال�ستقرار«، 
على  اإ�رضار  بكل  تعمل  اجلي�س 
اآمنة  ظروف  يف  بلوغها  �سمان 
العقبات  مقابل  وم�ستقرة، 
لل�سري  الراف�سني  اأن  قال  التي 
احل�سن لهذا امل�سار الد�ستوري 
يف  و�سعها  يحاولون  ال�سائب 
الطريق، حمددا منها ال�سعارات 
التي تهتف باملدنية »على غرار 
ومف�سوحة  كاذبة  �سعارات  رفع 
الأهداف والنوايا مثل املطالبة 
الدولة  ولي�ست  املدنية  بالدولة 
الع�سكرية«، حيث قال اأنها اأفكار 
دوائر  عليهم  اأملتها  م�سمومة 
وملوؤ�س�ساتها  للجزائر،  معادية 
تكن  »دوائر  واأنها  الد�ستورية، 
الوطني  للجي�س  دفينا  حقدا 
التحرير  جي�س  �سليل  ال�سعبي، 
الوطنية  ولقيادته  الوطني، 
والعمل  بالقول  اأثبتت  التي 
الوطني  اخلط  خدمة  يف  اأنها 
اجلزائري«،  لل�سعب  املبدئي 
يقلق  امل�سار  ذلك  اأن  م�سيفا 
الع�سابة  باأتباع  و�سفهم  من 

باتوا  اأنهم  درجة  اإىل  واأذنابها 
ت�سكيك  بحمالت  يقومون 
عمل  كل  يف  املرامي،  معروفة 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  به  تقوم 
حد  على  النوفمربية  وقيادتها 

ن�س خطابه.
خالل  الأركان  رئي�س  قال  كما 
حفل  برتوؤ�س  اخلا�سة  كلمته 
الوطني  اجلي�س  جائزة  ت�سليم 
علمي  عمل  لأف�سل  ال�سعبي 
اأن  لـ2019،  واإعالمي  وثقايف 
تقال  وخمل�سة  طيبة  كلمة  كل 
اإ�ساءة  وكل  �سموخا  اجلي�س  يف 
لن  حقه  يف  وباطلة  مغر�سة 
بل  �سيئا،  قدره  من  ينق�س 
اأ�سحابها  اأو  �ساحبها  �سيعـري 
ويك�سف طينتهم احلقيقية اأمام 
والتاريخ  ال�سعب  واأمام  اأنف�سهم 
ثم اأمام اهلل قبل ذلك وبعد ذلك، 
يقدر  اجلزائر  تاريخ  اأن  قائال 
اجلهاد وي�سمو به اإىل الدرجات 
يف  ي�ستحقها،  التي  املرموقة 
حني حدد اأن املجاهد احلقيقي 
»على اأنه بذرة خري ل بذرة �رض، 
فكل  هدم،  معول  ل  بناء  واأداة 
الف�سائل  هذه  من  تن�سل  من 
و�سع  فقد  احلقيقية،  اجلهادية 
نف�سه يف خانة املف�سدين، بكل 
ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، 

والرجال معادن كما يقال«.
و�سفهم  من  على  بالرد  وتوعد 
العدالة  طريق  عن  بالعمالء 
موؤكدا  م�سريهم،  يف  والبت 
رادعة  اإجراءات  �ستكون  اأنها 

على  يتجراأ  »فمن  و�سارمة، 
�سعبها  م�ستقبل  وعلى  اجلزائر 
من  يفلت  لن  دولتها،  ودميومة 
اأمره  العدالة  و�ستتوىل  العقاب 
موؤكدا  ق�رض«،  اأم  الزمن  طال 
هوؤلء  »لكل  حتذير  اآخر  اأنه 
الوطن  مب�ستقبل  املتاجرين 
قائال  العليا«،  ومب�سلحته 
على  جتراأ  من  جعلوا  من  اأنهم 
املعتقلني  مبثابة  الوطني  العلم 
الراأي،  و�سجناء  ال�سيا�سيني 

اأيعقل هذا الكالم.
كما جعل خطاب قايد �سالح اأن 
ا�ستمرارا  تعد  الف�ساد  حماربة 
اجلزائري  ال�سعب  ملواقف 
الفرن�سي  الحتالل  الذي حرب 
بالأم�س ثم اآفة الإرهاب، قائال 
اأن الف�ساد �سكل اآخر من اأ�سكال 
اليوم  الع�سابة  واأن  ال�ستعمار، 
اأ�سمرته  ما  كل  انك�سف  التي 
من مفا�سد، ل يزال لديها اأتباع 
ومريدون يف املجتمع ول تزال 
اأو�سح  ب�سفة  الع�سابة،  هذه 
واأدق، تعمل جاهدة على التغلغل 
وت�سعى  ال�سعبية،  امل�سريات  يف 
والتاأثري  �سفوفها  اخرتاق  اإىل 
ال�سعبية  املطالب  طبيعة  على 
امل�رضوعة، بل، وحماولة توجيه 
التي  الوجهة  اإىل  هذه املطالب 
الدنيئة  الأغرا�س  مع  تتما�سى 
لأخذ  داعيا  الع�سابة،  لهذه 
يتعلق  فيما  واحلذر  احليطة 

بتاأطري هذه امل�سريات.
�شارة بومعزة

عبد الرزاق مقري يوؤكد مت�شكم مبوقفهم 

3 �سيناريوهات خا�سة باملرحلة املقبلة
.        على الباءات الرحيل قبل النتخابات 

.       يجب العودة اإىل امل�شار الد�شتوري 

جمتمع  حركة  رئي�س   اأكد 
مقري    الرزاق  عبد  ال�سلم، 
ال�سيا�سية  ت�سكيلته  بتم�سك 
عبد  الدولة،  رئي�س  برحيل 
والوزير  �سالح،  بن  القادر 
بدوي،  الدين  نور  الأول، 
مل  تتخلى  حم�س  اأن  موؤكدا 
خالل  املطلب  هذا  عن 
للحوار  الوطني  املنتدى 
اأم�س،  املتحدث  ذات   وقال 
�سحفية  مبقر  ندوة  يف 
بالعا�سمة  اأن  احلزب 
التي  التع�سفية  القراءات 
الأطراف  بع�س  تناولتها 
ورقة  خمرجات  بخ�سو�س 
املنتدى الوطني للحوار اأنها 
بن  رحيل  مطلب  عن  تخلت 
هذا  الباءات،  وباقي  �سالح 
الأمر غري �سحيح ول يوجد 
تخلينا  اأننا  يدل  ما  فيها 
واأ�ساف  املطلب  هذا  عن 
اأن  “يجب  ال�سدد:  ذات  يف 
يرحل بن �سالح والباءات قبل 
لأنه  الرئا�سية  النتخابات 
اجلزائري،  ال�سعب  مطلب 
مطالب  نحرتم  اأن  ويجب 
متم�سكة  حم�س  ال�سعب، 
بعد  خ�سو�سا  املطلب  بهذا 
ال�سعبة  الد�ستورية  الو�سعية 
التي يعي�سها بن �سالح حاليا 
�رضورة  على  مقري  �سدد  و 
عند  مقبولة  �سخ�سية  وجود 

ال�سعب موؤمنة بالدميقراطية 
الف�ساد  يف  متورطة  غري  و 
ذات  ح�سب  و  التزوير  و 
يعد  وجودها  اأن  املتحدث 
�سمانة  من  اأهم  �سمانة 
امل�ستقلة  الوطنية  الهيئة 
اأكد  كما  النتخابات  لتنظيم 
على �رضورة  املتحدث  ذات 
العودة اإىل امل�سار الد�ستوري 
رئا�سية  انتخابات  بتنظيم 
لإعادة  التعاون  اإىل  ودعا 
عن  و  الد�ستور  اإىل  الدولة 
قال  ال�سلطة  مع  احلوار 
مقري اأن موقفهم �سيتبني يف 

الوقت املنا�سب .
احلراك مل يحقق 

اأهدافه

قال  ال�سعبي  احلراك  وعن 
اأهدافه  اأنه مل يحقق  مقري 
املغالطات  بع�س  هنالك  و 
املتحدث  ذات  وانتقد 
التي  الإلكرتونية  الهجمات 
املخالفني  على  ت�سلط 
الت�سييق  كذا  و  الراأي  يف 
ال�سحفيني  على  الإعالمي 
اجلمعيات  اعتماد  منح  ،و 
الذي يخ�سع للولء و احلكم 
على النوايا ح�سبه ويف ال�سق 
اأن  مقري  قال  القت�سادي 
هنالك  باأن  ترويجه  يتم  ما 
ا�ستفاقة يف حماربة الأوليات 

الفرن�سية غري دقيق و اأو�سح 
اأن م�سالح فرن�سا حمفوظة 
يف  يحدث  ما  اأن  اأ�ساف  و 
ال�سيارات  تركيب  عامل 
اأخذتها  التي  والمتيازات 
»رونو« ثم »بيجو« هي نف�س 
اأخذتها  التي  المتيازات 
و  الأملانية  املاركات 
للماركات  املناف�سة  الدولية 
اأن  اأ�ساف  و  الفرن�سية 
املجال  هذا  يف  النحراف 
بداأ مع »رونو« و امل�ساركات 
ب�رضاكة  حممية  الفرن�سية 
بالن�سبة  كذلك  و  الدولة  مع 
قال  و  »اأناداركو«  لق�سية 
مقري اأن اجلزائر مل ت�ستطع 
فعل �سيء بخ�سو�س حتويل 
الأمريكية  »اأناداركو«  اأ�سهم 

لتوتال الفرن�سية .
نا�شر حمدادو�س

ل�شنا معنيني بجل�شة 
تعيني خليفة بو�شارب

وحول جل�سة الربملان اأم�س 
التي خ�ست �سغور املن�سب 
و انتخاب رئي�س جديد قال 
نا�رض  حمدادو�س  القيادي 
الو�سط  جلريدة  ت�رضيح  يف 
بهذه  معنيني  غري  نحن 
اجلل�سة، واأو�سح قائال قررنا 
اأ�سغال  مقاطعة  مدة  منذ 
مهزلة  وهذه  املجل�س، 

املوالة،  مهازل  من  اأخرى 
وهي  �سعبيا،  املرفو�سة 
ا�ستفزازية  اأخرى  خطوة 
ال�سعب اجلزائري،  مل�ساعر 
واأ�ساف اأن الو�سع ل يختلف 
الباءات  اإحدى  ذهاب  بني 
وهو بو�سارب، وقد ياأتي من 
هو اأ�سواأ منه، ولذلك فنحن 
اجلل�سة  لهذه  مقاطعون 
مر�سح  لنا  يكون  اأن  ناهيك 

فيها.

خا�شة  �شيناريوهات   3
باملرحلة املقبلة

�سيناريوهات   3 مقري  قدم 
املقبلة،  باملرحلة  خا�سة 
باتفاق  تعلق  ما  �سواء 
على  واملعار�سة  ال�سلطة 
لتقدميه  والتو�سل  �سخ�سية 
حالة  لالنتخاب، يف  لل�سعب 
للجي�س  مر�سح  وجود  عدم 
اأنه  قائال  �سابقا،  كان  كما 
حتالفات  يف  الدخول  �سيتم 
وعرب  املعار�سة  بني 
عن  للبحث  الثنائي  النقا�س 
هذه  يف  وا�سعة  توافقات 
عدم  حالة  ويف  احلالة، 
حتقق ال�سيناريوهني قال اأن 
احلركة �ستدخل بفار�سها اإن 
احلزب  موؤ�س�سات  اختارت 

ذلك.
�شارة .ب/ن�شرين. ف 
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حممد بن ترار

�أحتج  بلعبا�س  �سيدي  والية  ففي 
�ل�سكان عن �لقائمة �ل�سكنية  �لتي مت 
�الإعالن عنها مبقر د�ر �لثقافة  وكانت 
�سيدي  مبنطقة  ��سد  �الحتجاجات 
بلعبا�س  �سيدي  غرب  كلم  حل�سن 
قائمة   رف�س  عملية  ��ستدت  �أين 
200م�سكن ، حيث مت ت�سجيل �لعديد 
حماوالت �النتحار �الأوىل كانت الأحد 
�ل�سباب �لذي �أفرغ على ج�سده كميات 
�لنار  �إ�سعال  �لوقود وحاول  كبرية من 
يف ج�سده د�خل مقر �لد�ئرة  يف حني 
�سعد �لع�رش�ت من �ل�سباب �إىل �أعلى 
�أنف�سهم  رمي  �لبلدية  وحماولة  مقر 
ما جعل م�سالح �الأمن حتا�رش �ملوقع 
بفتح  �لو�سع  على   �ل�سيطرة  وحتاول 
حو�ر مع �ملحتجني ، وببلدية �سيدي 

�ملق�سيون  �حتج  بوهر�ن  يبقى  بن 
�لبلدية  مقر  وغلقو�  �سكن   100 من 
رف�س  حالة  يف  بالت�سعيد  مهددين 
�لعاجل  �لتدخل  �لوالئية  �ل�سلطات 

�إيجاد حل مل�سكل �ملحاباة  من �جل 
وبغليز�ن   �لتوزيع   يف  و�ملح�سوبية 
�أقدم �سكان حي �لرمان)عي�سات �إيدير 
�حتجاجا  �لطريق  قطع  على  حاليا 

�حلي  وحرمان  �لتنمية   نق�س  على  
من حقه من �لتنمية ما جعل �ل�سيف 
عندهم  �سعب ، كما قام �سكان بلدية 
بن دو�د  بذ�ت �لوالية على �الحتجاج 
و�لتنمية  �لطبيعي  للغاز  �أي�سا  طلبا 
�أقدم  بالبي�س  �ملحرة  وببلدية    ،
�سكان قرية بن هجام على حما�رشة 
ومنعه  مكتبه  ذ�خل  �لبلدية  رئي�س 
حلل  بالتدخل  للمطالبة  �خلروج   من 
م�سدر�  �سار  �لذي  �لعقاري  �مل�سكل 
رئي�س  وحملو�  �لعر�سية   للنز�عات 
هذ�  يف  كاملة   �مل�سوؤولية  �لبلدية 
من  �ملئات  �أحتج  وب�سعيدة   ، �مللف 
كانو�  و�لذين  �لزيتون   بحي  �ل�سباب 
�لقدمي  بال�سوق  ن�ساطهم  ميار�سون 
�ملحالت  حق  من  حرمانهم  على 
وزعت  �أنها  �أكدو�  �لتي  �لتجارية 

باملح�سوبية .

قطع للطرقات ، حماوالت انتحار، وح�صار املنتخبني باملكاتب

تنامي االحتجاجات ببلديات الغرب اجلزائري
�صهدت واليات الغرب اجلزائري منذ اأول اأم�س احتجاجات عارمة وحماوالت انتحار وحرق ملقرات البلدية 
باالإ�صافة اإىل احتجاز م�صوؤولني داخل مكاتبهم بفعل الرف�س اجلماعي لقوائم ال�صكن املعلن عنها يف العديد 

من البلديات  بالغرب اجلزائري وكذا نق�س التنمية حمملني ف�صلها لل�صلطات البلدية التي مل تقدم �صيئا.

ب�صراكة مع وزير �صابق و�صقيقه املوال

وال �سابق  متهم بنهب العقار يف  خن�سلة  والنعامة
�أن  مقربة   م�سادر  ك�سفت 
�لق�سائية  قد  �ل�سلطات 
با�رشت حتقيقا مع  �بن وزير 
�حلكومة  �سابق  معروف يف 
�إىل  �أخته �إ�سافة  و�بن 
خن�سلة  �الأ�سبق  والية  و�يل 
خلفية  جّ« على  »ب  �ل�سيد 
و�بن  �لوزير  ��ستغالل �بن 
نهب  يف  لنفوذهما  �سقيقته 
قطع �أر�سية فالحية لفالحني  
 1989 �سنة  منذ  ي�ستغلونها 

ح�سبما علمته �لو�سط .
و�أن  �سبق  �لتي  �لق�سية 
�أدت  �حتجاج �سعبي مبنطقة 
�ل�ساوية ك�سفتها تقارير �أمنية 
��ستعالماتية جعلت  �ل�سلطات 
�ملعني  �لوزير  �لعليا  ت�ساءل 
،هذ�  باخلطاأ  �عرتف  �لذي 
�الأولية  �ملعلومات  و�أ�سارت 

�لو�سط  �إليها  و�سلت  �لتي 
بعدما  �ملعني  �لوزير  �أن  �إىل 
يف  با�رش  �سماعه قد  تقرر 
�إىل  ��سرتجاع  �الأر��سي 
�سلبت  �لذين  �أ�سحابها 
خا�سة  �لنفوذ  بفعل  منهم 
�ل�سحايا  �لفالحني  �أن  و 
�أر��سيهم  كانو�  ي�ستغلون 
ليفاجئو�   1989 �سنة  منذ 
�بن  لفائدة  نزع مليتها  بقر�ر 
بطريقة  �سقيقته  و�بن  وزير 
فو�سى   خلق  ��ستفز�زية ما 
هدد  حيث  باملنطقة  
كما  باالحتجاج،  �لفالحون 
�لو�يل  مع  �لتحقيق  يجري 
مع  حملوه  �لتو�طوؤ  �لذي 
�سقيقته  و�بن  �لوزير   �أبن 
جانب  من   ، �لق�سية  هذه   ،
با�رشت �ل�سلطات  �آخر 

معمقة  �لق�سائية  حتقيقات 
يف ق�سية ��ستفادة �سقيق و�يل 
ر  ملنحد � �سبق  الأ � خن�سلة  
تلم�سان  والية  جنوب  من 
من  هكتار    70 من  �أكرث  من 
مبنطقة  �ل�سهبية   �الأر��سي 
مكمن بن عمار ب�سمال والية 
�لتي  �لق�سية  هذه   ، �لنعامة 
وزير  �بن  ق�سية  بعد  فجرت 
�ملالية  �لتي فجرت  �ملو�رد 
�ل�ساوية جاءت  مبنطقة 
مر��سلة  بعد  �لق�سية  هذه 
من  �ملو�لني  من  �لع�رش�ت 
�لنعامة �ل�سلطات  منطقة 
فيها  �لق�سائية  يك�سفون 
��ستعمال هذ� �ل�سخ�سية �لذي 
�سيدي  د�ئرتي  بني  ما  يقيم 
و�سبدو جنوب  �جلياليل 
��ستفاد  من  تلم�سان قد 

من  �لهكتار�ت  من  �لع�رش�ت 
لل�سهوب  �لتابعة   �الأر��سي 
منها  كبري  جزء  بحرث  وقام 
رغم �إن �لقانون مينع �حلرث  
يف هذه �ملناطق �لرعوية  كما 
قام  ذ�ت �مل�سوؤول با�ستعمال 
على  �ال�ستيالء  من  نفوذه 
بجنوب  �ملو�لني  جمعية 
�إىل  حتول  و�لذي  تلم�سان 
من  عني  رم�سة  يف  رئي�سها 
كمية  باأكرب  �لظفر  �جل 
�ل�سعري �ملدعم الإعادة بيعها  
ال  �أ�سماء  �إدر�ج  خالل   من 
�ملو��سي  برتبية  لهم  عالقة 
هذ�  من  �أكرث   ، �لقو�ئم  يف 
عن  �ملر��سلة  ت�ساءلت 
�لطريقة �لتي مت بها ��ستفادة 
�الأر��سي  من  �لو�يل  �سقيق 
رغم  �لنعامة  بوالية  �ل�سهبية 

�نه يقيم بوالية تلم�سان وعن 
بحرث  له  �لرتخي�س  فحوى 
معدة  كانت  �سهبية  مناطق 
لغر�س �ل�سجري�ت �لعلفية يف 
�إطار برنامج  تنمية �ل�سهوب  
ومت زرعها بال�سعري و�حلبوب 
ذلك  مينع  �لقانون  �أن  رغم 
�إىل  يوؤدي  �حلرث  �أن  بحكم 
�الأر��سي وي�سهل  تعرية 
ومن  هذ�  �لت�سحر  عملية 
ت�سل  �أن  �لتحقيقات  �ساأن 
قد  و�لتي  �أخرى  ق�سايا  �إىل 
تطيح باملافيا �لتي ��ستعملت 
�لعقار وهيب  لنهب  نفوذها 
ت�ساعف  قد  �لتي  �مللفات 
�ل�سابق  �لو�يل  معاناة  من 
�أخرى  ملفات  تالحقه  �لذي 

بغليز�ن و�سعيدة .
حممد بن ترار

مهول  حريق  �أم�س  �أول  ليلة  �سب 
على م�ستوى منطقة �أقويالل �لتابعة 
لبلدية �لعجيبة �رشق عا�سمة والية 
�لبويرة وت�سبب يف �إتالف �أزيد من 
و�الأ�سجار  �الأدغال  من  هكتار   15
�ملثمرة  و�الأحر��س بذ�ت �ملنطقة 
�متدت  �لتي  �ملجاورة  و�ملناطق 
غر�ر  على  �لنري�ن  �أل�سنة  �إليها 
غابات �ملنطقة �ل�سياحية تيكجدة 
و�لت�ساري�س  �لقوية  �لرياح  نتيجة 

�لوعرة �لتي �سعبت من مهام �أعو�ن 
��ستعملو�  �لذين  �ملدنية  �حلماية 
الإخماد  �حلديثة  �لو�سائل  كافة 
من  �زيد  مد�ر  على  �حلريق  هذ� 
16 �ساعة كاملة ، ويف �سياق مت�سل 
و�إليثن  �أقويالل  قرى  �سكان  عا�س 
نتيجة  جحيمية  فرت�ت  ومز�رير 
نتجت  �لتي  �حلارقة  �حلر�رة  �سدة 

عن �حلريق �ملهول ليال ونهار� .
اأح�صن مرزوق

على مدار 16 �صاعة كاملة

حريق مهول يلتهم غابات 
تيكجدة بالبويرة

رئي�س منظمة املجتمع املدين حممد العطايف

وزير �سابق مينح �سديقته الفرن�سية 
�سكنات وظيفية يف ثالثة واليات

�جلمعيات   من  �لعديد  فجرت 
�لتي   �لثقيل  �لعيار  من  ف�سيحة 
تالحق وزير �سحة  �أ�سبق كان و�ليا 
منح  �أين  وق�سنطينة  وهر�ن  بواليتي 
هبات  و  م�رشوعة  غري  �متياز�ت 
غري قانونية ملقربني منه من بينهم 
�ملعطيات  �أ�سارت  فرن�سية.   �سيدة 
�الأولية �لتي حت�سلت عليها  �لو�سط  
�ملدين  �ملجتمع  منظمة  رئي�س  من 
�نه  �كد  �لذي  �لعطايف  حممد 
يورط   �لق�ساء  �إىل  ثقيال  ملفا  قدم 
ق�سايا  يف   بو�سياف  �ملالك  عبد 
ق�سنطينة  يف  بكل  بالعقار  �لتالعب 
وحمالت   �سكنات  ومنح  ووهر�ن  
�لبطال   و�ل�سباب  �ملو�طنني 
�إطار�ت �سامية  يف  ملغرتبني و�أبناء 
وهر�ن وق�سنطينة  بو�ساطة ع�سيقته 
�جلن�سية   فرن�سية   وهي  �ملطلقة 

كانت  �لتي  جز�ئرية   �أ�سول  ومن 
تقيم يف �سكنات وظيفية تابع للوالية 
بدون  وق�سنطينة  وهر�ن  من  بكل 
�لتي ت�سببت يف  ،   وهي  وجهة حق 
�إقالة عدة مدر�ء وم�سوؤولني مبكاملة  
�إىل ع�سيقها بو�سياف ،�أكرث من هذ� 
��ستفادت من عدة �سفقات م�سبوهة 
لذويها  بق�سنطينة  عقار�ت  ومن   ،
منح   عن  ناهيك   ، �لرمزي  بالدينار 
وهر�ن  لرت�موي  تابعة  �أر�س  قطعة 
�إىل �أحد �أ�سدقاء ع�سيقته وهو نائب 
يف �لربملان ، كما مت ��ستغالل نفوذ 
�لع�سيقة يف �إقامة  مقربني منها يف 
قو�ئم �لت�رشيعيات �ملا�سية  حلزب 
يف  �إطار  �أنه  و  خا�سة  �الأفالن  
�للجنة �ملركزية للحزب ، كما حتوي 

�مللفات �ملقدمة �إىل �لق�ساء .
م.ب

لدى  �لعامة   �لنيابة  م�سالح  با�رشت 
�إىل  باال�ستماع  تلم�سان  حمكمة 
�لبلدي على خلفية  �ملجل�س  �أع�ساء 
�كت�ساف مد�والت ل�سفقات م�سبوهة 
مركز  على  �لتنازل  و�أخرى  تخ�س 
�ل�سبع  فد�ن  مبنطقة  كائن  جتاري 
�إىل  �أحد رجال �الأعمال بغية حتويله  
�لن�ساطات  وهي  متعددة  قاعة  �إىل 
�إىل  �ملجل�س  �ستجر  �لتي  �لق�سايا 

�لعد�لة الحمالة
يف  يقع  �لذي  �لتجاري  �ملركز 

على  ويرتبع  ��سرت�تيجي  موقع 
�أمالك  �سمن  م�ساحة هامة  يدخل 
ل�سوق  مقر�  كان   �نه  بحكم  �لدولة 
ليتم   ، �لثمانينات   خالل  �لفالح 
وتهيئته   وترميمه  ��سرتجاعه  
�سنتيم   مليار  ب  يقدر  مايل  بغالف 
جتارية  حمالت  �إىل  وحتويله   ،
و�لتجار  �ل�سباب   ال�ستقطاب 
�لتجارة  تنظيم   �لفو�سويني بغية 
�لبلدية  �ل�سلطات  لكن   ، باملنطقة 
للتنازل  جمل�سها  ��ستغلت �أع�ساء 

�إىل  �إجماال  �لعقارو�ملحل  على 
مقاوال  ي�ستغل   �لذي  �الأعمال  رجل 
بتخريب �ملحالت  بادر  و�لذي   ،
و�لنو�فذ  �الأبو�ب  على  و�ال�ستيالء 
من  مقربة  م�سادر  و�أ�سارت  هذ�   ،
حتوي  قد  �ملد�ولة  �أن  �لتحقيق 
�غلب  و�ن   خا�سة  �أكرب  جتاوز�ت 
�إليهم يجهلون هذه  من مت �ال�ستماع 
�ملد�ولة و�لتي قد تكون مزورة و �ن 
�لبلدية يكون قد زور �ملد�ولة  �سيخ 
و�إم�ساء�ت �أع�سائه، من جانب �آخر 

ملفات  يف  �أخرى  حتقيقات  جتري 
منح  م�ساريع خارج نطاق �ملناق�سة 
�ملكلف  �لدر��سات  مكتب  الأحد 
و�لذي  منحت  �الأ�سغال  مبر�قبة 
�لبلدية   رئي�س  من  مقرب  ملكتب 
على  ي�سريه  �لذي  مكتبه   وي�رشف 
مر�قبة �مل�رشوع وهو ما يعد �إخالال 
�لق�سية  وهي  �ل�سفقات   بقانون 
�جلمهورية  نيابة  فيها  حتقق  �لتي 

بتلم�سان.
حممد بن ترار

�صفقات م�صبوهة ، وتنازالت المالك الدولة لدى اخلوا�س

التحقيق يف ملفات ف�ساد بلدية تلم�سان  
العدالة ت�صتمع ملنتخبني حمليني

قررت غرفة �التهام بحكمة �سيدي 
�حممد �الإبقاء  على بورقعة رهن 
لقر�ر  تاأييد�  �الحتياطي  �حلب�س 

قا�سي �لتحقيق.
ق�سية  يف  �لدفاع  هيئة  قررت 
�لذين مت  و�ل�سبان  بورقعة  خل�رش 
�عتقالهم ب�سبب رفع ر�يات �أخرى 
غري �لعلم �لوطني مقاطعة �جلل�سة 
�ملقررة، �أم�س، بغرفة �التهام لدى 

جمل�س ق�ساء �جلز�ئر �لعا�سمة .
بن  �لدين  نور  �الأ�ستاذ  و�أو�سح 
�لدفاع  هيئة  حمامي  �أحد  ي�سعد، 
�أن هذه �الأخرية �تفقت على »عدم 
بال�سبان  �خلا�سة  �جلل�سة  تزكية 
رفع  ب�سبب  �عتقالهم  مت  �لذي 
�لعلم �الأمازيغي وكذ� حالة خل�رش 
�ساحب،  حكيم  بورقعة«. �أما 
�لدفاع  هيئة  من  �آخر  حمامي 

�أن هذه �الأخرية �جتمعت  فاأو�سح 
تزكية«  »لعدم  �ملقاطعة  وقررت 

مثل هذه �جلل�سة.
جتمع  تنظيم  مت  ثانية  جهة  من 
بح�سور  معهم  وت�سامن  م�ساندة 
وطنية  �سيا�سية  �سخ�سيات 
�لتحقيق  قا�سي  ومو�طنني.وكان 
قد  �حممد  �سيدي  حمكمة  لدى 
�لفارط،  جو�ن   30 بتاريخ  �أمر، 
باإيد�ع 16 �سخ�سا �حلب�س �ملوؤقت 
بوحدة  �مل�سا�س  »جرمية  بتهمة 
�أخرى  ر�ية  رفع  �لوطن من خالل 
قد  وكان  �لوطني«.  �لعلم  غري 
بورقعة  خل�رش  باإيد�ع  كذلك  �أمر 
»�الإحباط  بتهمة  �ملوؤقت  �حلب�س 
�سلك  �إهانة  و  �ملعنويات  من 

نظامي«.
�س.ب

باملحكمة  �ملحقق  �مل�ست�سار  قرر 
�ل�سناعة  وزير  �إيد�ع  �لعليا 
باملحكمة  يو�سفي  يو�سف  �المثل 
�أمام  للمثول   بالعا�سمة،  �لعليا 
�إ�سم  �ملحقق .وورد  �مل�ست�سار 
مبلف  متعلقة  ق�سايا  يف  يو�سفي 
“كيا”  غر�ر  على  �ل�سيار�ت  تركيب 
�ملعني  يتابع  و”�سوفاك”، كما 

�أي�سا يف ق�سايا تتعلق باأفعال يعاقب 
��ستغالل  و�إ�ساءة  �لقانون،  عليها 
يو�سفي  عمد�، ويو�جه  �لوظيفة 
تهم منح منافع غري م�ستحقة للغري 
خمالفة  وعقود  �سفقات  و�إبر�م 
ق�سايا  �إىل  للت�رشيع. باالإ�سافة 
وتبديد  �مل�سالح  بتعار�س  تتعلق 

�أمو�ل عمومية.

غرفة االتهام بحكمة �صيدي احممد

االإبقاء على خل�سر بورقعة 
رهن اللحب�س االحتياطي

.      هيئة الدفاع عن الرائد بورقعة تقاطع اجلل�صة

بعد مثوله اأمام امل�صت�صار املحقق باملحكمة العليا

 يو�سف يو�سفي حتت الرقابة الق�سائية

ك�سفت م�سادر مقربة من والية مع�سكر 
حتقيقات  با�رشت  قد  �لعد�لة  �أن 
عن  يزيد  ما  نهب  عملية  معمقة  يف 
160 مليار �سنتيم يف عملية  تهيئة �سد 
فرقوق  و�إعادة �العتبار �إىل �الأر��سي 

�لفالحية بوالية مع�سكر .
قطاع  هزت  �لتي  �لق�سية  هذه 
 05 جر  �ساأنها  من  �ملائية  �ملو�رد 
هذ�  يف  �إىل  �لعد�لة  وزر�ء  و08  والة 

على  مت  �إجنازه  �أن  بحكم  �مل�رشوع 
�مل�ستوى �ملركزي ، و�لذي كان خالل 
�لعهدة  �لثانية للرئي�س �مل�ستقيل  عبد 
مل  �لتج�سيد  بوتفليقة  لكن  �لعزيز 
�جلمعيات  من  ما  جعل  �لعديد  يتم 
�ل�سلطات  ير��سلون  و�لفالحني 
و�لذي  �مل�رشوع  هذ�  حول  �لعليا 
مليون   114 مببلغ  در��سته  جت�سدت 
در��سات  مكتب  قبل  2005  من  �سنة 

كندي  وحدد مبلغ 84 مليار�سنتيم  من 
�جل تطهري  �ل�سد من 06 ماليري مرت 
مكعب  ومت �التفاق مع �رشكة  �أجنبية 
�سوى  تزل  مل  �سيالر«  لكنها  »�لديف 
،  لتاأتي  مكعب  مرت  مليون   2.5
�رشكة جز�ئرية  مع  �أخرى  عملية 
�ملبلغ  �لعمل  ويرتفع  لنف�س  �سورية 
�ليوم  �إىل  لكن  �سنتيم  مليار   160 �إىل 
�مل�رشوع مل ينجز ، رغم وقوف رئي�س 

�جلمهورية �الأ�سبق عليه باالإ�سافة �إىل 
�حلكومات  �ملتعاقبة  من  وزر�ء   08
جعل  ما  ينجز  مل  �الآن  حلد  لكن 
�لف�ساد  لك�سف  �جلمعيات تتحرك 
فرقوق  �سد  �أعماق  يف  �إىل �لغو�س 
�ملنجز �سنة 1970 من �أجل توفري مياه 
�ل�رشب ملع�سكر و�سمان �سقي �حلقول 

�ل�سمالية  للوالية وهو ما مل يتم .
حممد .ب

نهب 160 مليار لتهيئة �صد فرقوق دون اإجنازه مبع�صكر

 العدالة تفتح امللف و08 وزراء و05 والة  مطلوبون للتحقيق 
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تغطية: م.ثيزيري

فيديوهات قام بت�سجيلها املتهم 
الرئي�سي املدعو »كمال �سيخي« 
خالل  ب«البو�سي«  املكنى 
ملحافظني  لر�ساوي  تقدميه 
عقاريني، جمعها يف مكتبه، وبعد 
حتريك ق�سية الكوكايني بوهران 
�سده، قامت ال�سبطية الق�سائية 
على  وعرثت  مكتبه  بتفتي�ش 
ت�سببت  التي  الفيديوهات  هذه 
اأال  اأخرى  ق�سية  يف  توريطه  يف 
املتعلقة  احلال  ق�سية  وهي 
�سكل  يف  متثلت  لر�ساو  بت�سليمه 
»اأموال بالعملة ال�سعبة )الدوالر( 
الدينار، �سقق،  الوطنية  العملة  و 
والعمرة  للحج  �سفر  جوازات 
مقابل  ذهب  من  طواقم  وحتى 
بلديات  م�ستوى  على  خدمات 

العا�سمة..

تهم ثقيلة تورط اإطارات 
باملحافظات العقارية 

وروؤ�ساء دوائر التعمري 
بالعا�سمة.

يف  الرئي�سي  املتهم  ..ويتابع 
من  قناطري   7 حجز  ق�سية 
وهران،  مبيناء  الكوكايني 
با�سم  املعروف  �سيخي«  »كمال 
ب�سجن  املتواجد  »البو�سي« 
اإطارا   12 رفقة  احلرا�ش 
وروؤ�ساء  العقارية  باملحافظات 
ويتعلق  بالعا�سمة  التعمري  دوائر 
بلقا�سم«  »اأ.  باملدعويني،  االأمر 
ببلدية  التعمري  مب�سلحة  موظف 
املحافظ  »ط.حممد«،  القبة، 
داي،  ح�سني  لدائرة  العقاري 
»ب.عبد القادر«، مراقب اأمالك 
العقارية  باملحافظة  الدولة 

مراقب  »ا.جمال«،  داي،  ح�سني 
باملحافظة  الدولة  اأمالك 
العقارية ح�سني داي، »ت.حممد« 
والتعمري  البناء  م�سلحة  رئي�ش 
»ح.جويدة«  البنيان،  عني  ببلدية 
ببلدية  التعمري  م�سلحة  رئي�سة 
القبة،  »ز.اليا�ش« رئي�ش م�سلحة 
التعمري ببلدية حيدرة، »ح.اعمر« 
والية  التعمري  مبديرية  مهند�ش 
رئي�ش  »ب.ك.حممد«  اجلزائر، 
االإدارية  بالدائرة  التعمري  ق�سم 
رئي�ش  »غ.حممد«  ال�رشاقة، 
االإدارية  بالدائرة  التعمري  ق�سم 
»ي.كمال«املحافظ  الدرارية، 
االإدارية  للدائرة  العقاري 
الدين« موظف  »ر.نور  لبوزريعة، 

املحافظة العقارية ببوزريعة.
من  جملة  »البو�سي«  ويواجه 
مبنح  املتعلقة  الثقيلة  التهم 
غري  مزية  عموميني  موظفني 
وغري  مبا�رش  ب�سكل  م�ستحقة 
اأو  عمل  اأداء  اأجل  من  مبا�رش 
من  عمل  اأداء  عنه،  االمتناع 
�سلطة  من  اال�ستفادة  واجباتهم، 
اأو  عمل  اأداء  اأجل  من  الوظيفة 
على  عمل  اأداء  عنه،  االمتناع 
نحو يخرق القوانني والتنظيمات 
لغر�ش احل�سول على منافع غري 
قبول  وللغري،  لنف�سه  م�ستحقة 
م�ستحقة،  غري  ومزايا  هدية 
طلب ب�سكل مبا�رش اأو غير مبا�رش 
ملزية غري م�ستحقة بغر�ش اأداء 

عمل اأو االمتناع عن اأداء عمل.
العقاريني  املحافظني  اأما 
فن�سبت  التعمري  دوائر  وروؤ�ساء 
غري  مزية  قبول  تهم،  اإليهم 
م�ستحقة بغر�ش ا�ستغالل النفوذ 
للح�سول  املفرت�ش  اأو  الفعلي 
على منافع م�ستحقة من اإدارة اأو 

ا�ستغالل  اإ�ساءة  �سلطة عمومية، 
اأو  عمل  اأداء  اأجل  من  الوظيفة 
على  عمل  اأداء  عنه،  االمتناع 
نحو يخرق القوانني والتنظيمات 
لغر�ش احل�سول على منافع غري 
قبول  وللغري،  لنف�سه  م�ستحقة 
م�ستحقة،  غري  ومزايا  هدية 
طلب بكل مبا�رش اأو غري مبا�رش 
ملزية غري م�ستحقة بغر�ش اأداء 

عمل اأو االمتناع عن اأداء عمل،

..فيديوهات جتر املحافظني 
العقارين و«البو�سي« لقف�س 

الإتهام:
طوال  اجلل�سة  قا�سي  عر�ش 
فيديوهات  املحاكمة  جل�سة 
خالل  املتهمني  بها  واجه 
الرئي�سي  باملتهم  اجتماعهم 
»كمال �سيخي« املكنى »البو�سي« 
يف مكتبه من خالل عر�سها على 
احلجم  كبري  تلفاز  يف  احل�سور 
اجلل�سات  لقاعة  اح�ساره  مت 
املتخ�س�ش  اجلزائي  بالقطب 

ب�سيدي احممد بالعا�سمة..
 

القبة  بلدية  رئي�س  نائب 
مليون   70 يتلقى  �سابقا 

ر�سوة:

جل�سة  اجلل�سة  قا�سي  ا�ستهل 
املحاكمة با�ستجواب نائب رئي�ش 
بلدية القبة بالعا�سمة الذي تلقى 
واأكد  �سنتيم  مليون   70 مبلغ 
اأن هذا الفيديو حقيقي  البو�سي 
واأنه فعال منح لهذا النائب هذه 
اإعطائه  املالية مقابل  املبالغ 
فيال  بهدم  قام  قد  كان  ملقاول 
االإ�ستعماري  للعهد  تعود  قدمية 

ومت بناء ترقية عقارية بها.
على  كان  اأنه  »البو�سي«  واأكد 
املكلف  البلدية  بنائب  ات�سال 
بالنظافة من اأجل نظافة حميطه 
 ، التجاري  املحل  من  القريب 
واأنه كان يطلب منه خدمات يف 
اإطار النظافة الأن حمالته مقابلة 
اأن  يخ�سى  كان  حيث  للم�سجد، 
اأنوف  النفايات  رائحة  ت�سل 
الرتاويح  �سالة  خالل  امل�سلني 
كان  كله  وهذا  الفرتة،  تلك  يف 

ل�سالح امل�سجد يف �سبيل اهلل.

التعمري  م�سلحة  رئي�س 
ببلدية بئر مراد راي�س �سابقا 

يتلقى ر�سوة بالدولر:
»اأ.ط«  املدعو  ا�ستجواب  خالل 
التعمري  م�سلحة  رئي�ش  وهو 
�سابقا،  راي�ش  بئرمراد  ببلدية 
املحاكمة  جل�سة  خالل  اعرتف 
ر�سوة  عليه  »البو�سي« عر�ش  اأن 
يف منا�سبتني اأولهما عر�ش عليه 
�سنتيم  مليون  و200  مليار  مبلغ 
لقاء اإعداد خمطط بناية ىتتكون 
من 7 طوابق، املرة الثانية اقرتح 
 100 مايل  ومبلغ  �سيارة  عليه 
اخت�سا�ش  عقار  حول  مليون 
اإقليم، اأما يف املرة الثالثة فت�سلم 
ال�سعبة  بالعملة  منه مبالغ مالية 
وجوازات  دوالر  ب2500  تقدر 
�سفر للحج ولكن دون مقابل،من 
مل  اأنه  �سيخي  كمال  اأكد  جهته 
يرى اأمري من قبل ومل يتكلم معه 
واأ�ساف  بر�سوته،  يقم  ومل  بتاتا 
اأ�سا�ش  له  لي�ش  اأمري  قاله  اأن ما 

من ال�سحة.
كمال  اأنكرها  التي  الوقائع  وهي 

�سيخي وب�سدة..

م�ساريف  �سنتيم  ماليني   ..
عالج لعون اإداري باملحافظة 

العقارية حل�سني داي

كما  اأن  »ب.ع«  املدعو  �رشح 
تكفل مب�ساريف عالجه  �سيخي 
الذي  االأمر  وهو  مقابل،  دومنا 
منده�سا  القا�سي  عنده  وقف 
املتهمني  معظمخ  واأن  خا�سة 
كمال  ملكتب  يذهبون  كانوا 
خدمات  له  ويقدمون  البو�سي 
من  هنالك  اأنه  حتى  اإدارية 
ملكتب  البلدية  اأختام  اأح�رش 
»البو�سي« ويوؤ�رش له بوا�سطتها..
التعمري  ق�سم  رئي�ش  ا�ستلم  كما 
ببلدية ال�رشاقة حينما �سغل هذا 
ببلدية  الوقائع  بتاريخ  املن�سب 
ا�ستلم  والذي  راي�ش  مراد  بئر 
املبلغ املايل جوازي  اإىل جانب 
يف  »البو�سي«  وثقها  حج  �سفر 
منحه  فيديو مقابل  ت�سجيل 
امل�ساريع،  الأحد  خمطط بياين 

حيث اأكد هذا املتهم اأنه رف�ش 
اأخذها.

..ر�سوة 5000 دولر لقاء 
�سفقة كان ال�سينيون 

�سي�سرعون يف بنائها
كمال  املتهم  القا�سي  واجه 
ق�سم  رئي�ش  جانب  اإىل  �سيخي 
راي�ش  مراد  بئر  ببلدية  التعمري 
�سابقا بعد اأن عر�ش ذلك االأول 
�سفر  جوازي  منحه  الثاين  على 
التوقيع  لقاء  مبلغ 5000 دوالر  و 
كان  م�سجد  بناء  متكلة  على  له 
ال�سينيون �سي�رشعون يف بنائه..، 
حيث اأكد البو�سي اأن هذا الع�سو 
الرخ�سة«  »علي  له  قال  قد  كان 
مو�سحا باأنها جمرد ت�سوية واأنه 
احل�سول  ويف  فيها  احلق  ميلك 

عليها كونه مواطن جزائري..
رئي�س م�سلحة التعمري 
�سابقا ببلدية عني بنيان 

 ت�سلمت 100 مليون يف �سكل 
�سدقة من »البو�سي«

لكل  القا�سي  مواجهة  ..وخالل 
رئي�ش  و  »البو�سي«  املتهم  من 
ببلدية  �سابقا  التعمري  م�سلحة 
الفيديو  ل�رشيط  البنيان  عني 
االأخري  هذا  ا�ستالم  يثبت  الذي 
من  �سنتيم  مليون   100 ملبلغ 
له  وعده  جانب  اإىل  االأول  ذلك 
بت�سليمه �سقة باإ�سم والده، حيث 
ا�ستلم  اأنه  امل�سوؤول  هذا  اأكد 
اأي  دون  ك�سدقة  املبالغ  هذه 
واأن املتهم كمال �سيخي  مقابل 
لتاأدية  كم�ساريف  له  �سلمها 
ولعائلته،  له  العمرة  منا�سك 
املتهم  من  القا�سي  وا�ستف�رش 
�سيخي  لكمال  ختمه  �سبب  عن 
باأختام  مكتبه  يف  اأوراق  على 
باأنه  له  للبلدية موؤكدا  ملكا  تعد 
يزال  ال  فيما  باخلتم،  يتاجر 
لغاية  متوا�سال  املتهمني  �سماع 

كتابتنا لهذه االأ�سطر

 ..ق�سية للمتابعة
كوالي�س املحاكمة:

جل�سة  قا�سي  •      ا�ستهل 
»البو�سي«  ق�سية  يف  املحاكمة 
املحامي  تاأ�سي�ش  طلب  رف�ش 
م�سطوب  كونه  عمارة  حم�سن 
ملنظمة  الوطني  االإحتاد  من 
وهو  اجلزائريني  املحامني 
املحامي  هذا  عليه  علق  ما 
هي  بالقول:«هذه  امل�سطوب 

العدالة بنربة اإ�ستهزائية«
عبارة  الواعرة«  •      »كامريا 
بداية  يف  »البو�سي«  �رشدها 
باأحد  جمعه  فيديو  ت�سجيل 
كانت  العقاريني  املحافظني 
حمور ا�ستجواب وكيل اجلمهورية، 
الرئي�سي مبا  حيث طالب املتهم 
وراء اإطالقه لهذه املكزحة التي 
وهو  الفيديو  ت�سجيل  بها  ا�ستهل 
جل�سة  يف  جلبة  اأثار  الذي  االأمر 

املحاكمة..
باجلملة  �سفر  •      جوازات 
العقاريني،  للمحافظني  قدمت 
باأن  القا�سي  عليه  علق  ما  وهو 
»البو�سي«  املدعو  �سيخي  كمال 
قدم  كونه  احل�سنة  النوايا  �سفري 
اإداريني  ملوظفني  �سدقات 
�سامني يف الدولة مقابل خدمات 
التعمري  م�سالح  م�ستوى  على 

بالبلديات..
باأن  القا�سي  •      ..واأ�ساف 
وعمرة  �سدقات  �سيناريوهات 
اأن  بعد  امللف  على  طغت  وحج 
االآخرين  واملتهمني  البو�سي  راح 
يدعون باأن هذه االأموال ا�ستلموها 
كان  وح�سنات  �سدقات  �سكل  يف 
يجمعها كمال �سيخي من مكاتب 
خمتلف  من  والعمران  التعمري 

بلديات اجلزائر العا�سمة..
املحامني  اأحد  علق  •      ..كما 
التي  االأ�سئلة  اأن  على  خفية 
طرحها القا�سي جاءت يف �سياق 
م�سكل يف وعاء حكم م�سبق على 
الق�سية  دخول  قبل  املتهمني 

للمداوالت القانونية..

عندما ينقلب ال�سحر على ال�ساحر

هذه تفا�سيل حماكمة "البو�سي" يف ق�سية
 املحافظني العقاريني بالعا�سمة

.          "البو�سي"..الذي اعتربمتوه ر�ساوى قدمته هو �سدقات

»مبالغ مالية ، م�ساريع، ت�سليم رخ�ص بناء بغري وجه حق، ر�ساوي 
بالعملتني ال�سعبة والوطنية«، هذه الوقائع واأخرى طغت على حماكمة 

املتهم الرئي�سي يف ق�سية الكوكايني كمال �سيخي املدعو ب«البو�سي« 
خالل جمريات حماكمته يف جل�سته الأوىل مللف ق�سيته املرتبط 

بتقدمي ر�ساوي ملحافظني عقاريني ي�سغلون منا�سب مرموقة يف خمتلف 
بلديات العا�سمة، يف جل�سة دامت يوما كامال بالأم�ص، اأمام القطب 

اجلزائي املتخ�س�ص ملحكمة �سيدي احممد بالعا�سمة..



ك�صفت م�صادر م�ص�ؤولة من م�صالح 
�أن  »�ل��صط«،  لي�مية  ورقلة  والية 
�نطالق  يف  �ملربر  غري  �لتاأخر 
�مل�صت�صفى  �جناز  �أ�صغال  وترية 
بعد  �ل��حات  بعا�صمة  �جلامعي 
حتديد �الأر�صية �ملخ�ص�صة الجناز 
مديرية  طرف  من  �مل�رشوع  هذ� 
لعدم  ر�جع  �لعم�مية  �لتجهيز�ت 
تكليف  ،رغم  �لدر��صة  ��صتكمال 
مديرية �ل�صحة و�ل�صكان بلعب دور 
�أثار �صك�ك  �لذي  �الأمر   ، �ملتابعة 
خا�صة   ، �ملحلي  بال�صاأن  مهتم�ن 
�إذ� علمنا �أن هذ� �مل�رشوع يعترب من 
�الأ�صا�صية  �ل�رشعية  �ملطالب  بني 
للجبهة �الجتماعية �ملحلية بال�الية 
، بهدف �نت�صال �لقطاع �ل�صحي من 
بر�ثن �لتخلف ومن ثم حم� �ل�ص�رة 
�ل�ص�د�ء �لتي �أ�صبحت متيز �ل�صحة 
وذلك  للجن�ب  �ملركزية  بالعا�صمة 
�ملعنية  �ل�صلطات  عجز  من  بد�ية 

�ال�صتعجاالت  م�صلحة  فتح  على 
�ملركزي  بامل�صت�صفى  �جلديدة 
�إ�صافة  ب�رقلة  ب��صياف  حممد 
جت�صيد  يف  �ملفه�م  غري  لتاأخر 
باعتبارها  �ل�الية  دعم  مطلب 
وحت�صي  �ل�رشقي  �جلن�ب  عا�صمة 
�ل�رشكات  من  عدد  تر�بها  على 

معاجلة  مب�صت�صفى  �لنفطية 
�لغم��ض  ن�صيان  دون   ، �حلروق 
 60 يكتنف م�ضير م�صت�صفى  �لذي 
مل�رشوع  �إ�صافة  باحلجرية  �رشير 
�مل�ؤ�ص�صة �ال�صت�صفائية باملقاطعة 
وترية  ت�صري  �لذي  تقرت  �الإد�رية 
�أ�صغال �جنازه وجتهيزه على خطى 

�لفادح  للنق�ض  �إ�صافة   ، �ل�صلحفاة 
�الأطباء  و  �لطبية  �لتجهيز�ت  يف 
�الأخ�صائيني يف جماالت ، �حلنجرة 
و  �لت�صام   ، �الأع�صاب  �الأنف،   ،
�أن  حيث   ، و�لعي�ن  �الأطفال  طب 
ب�صكل  �صاهمت  �ملعطيات  هذه 
�ل�صحي  �لقطاع  �حت�صار  يف  كبري 
ب�الية تنام على �ملاليري و�صكانها 
يف  �أف�صل  �صحي  ل��قع  يتطلع�ن 

�مل�صتقبل �لقريب .
من  �كرث  وجه  فقد  ثانية  جهة  من 
باأ�صابع  �مل��ص�ع  يف  متحدث 
ب�رقلة  �ل�الئية  لل�صلطات  �التهام 
�لتاأجيل  تبعات  م�ص�ؤولية  وحمل�ها 
��صغال  �نطالق  يف  �ملربر  غري 
�جناز م�رشوع �مل�صت�صفى �جلامعي 
، من خالل �لظه�ر يف كل منا�صبة 
بحجج و�هية فتارة �لتحجج بغياب 
�أخرى  وتارة  �لعقاري  �ل�عاء 
بالتز�م �ل�صلطات �ملحلية ب�صيا�صة 
طرف  من  �ملنتهجة  �لتق�صف 
�أل�صنة  على  جاء  ح�صبما  �حلك�مة 

حمدث�نا .

اأعادت ق�شية التدهور امل�شجل بالقطاع ال�شحي بوالية ورقلة  يف �شتى املجاالت والنق�ص الفادح 
يف التجهيزات و االأخ�شائيني ، فتح باب الت�شاوؤل من جديد عن م�شري م�شروع امل�شت�شفى اجلامعي 

بورقلة ، رغم تاأكيد الو�شايا عن رفع الغالف املايل املر�شود الجنازه .

م�شادر م�شوؤولة تك�شف لـ«الو�شط«

اأحمد باحلاج 

تاأخر اأ�شغال امل�شت�شفى اجلامعي 
بورقلة راجع لعدم اكتمال الدرا�شة 

.        مديرية التجهيزات مكلفة باالجناز ومديرية ال�شحة تلعب دور املتابعة 

ي��جه زهاء 60 مرتب�ض بال�رشكات 
�لنفطية �لنا�صطة باإقليم �ملقاطعة 
�الإد�رية عني �صالح ب�الية مترن��صت 
، حم�ص�بني على �مل�ؤ�ص�صة �ل�طنية 
�الآبار  يف  �الأ�صغال  و  للتنقيب 
�نتهاء  م�صري� جمه�ال �صهرين قبل 
خلفية  على  وذلك   ، تك�ينهم  فرتة 
�ل�رشكتني  نية  عن  معل�مات  ترويج 
حدث  مثلما  عنهم  �لتخلي  يف 
ح�صب  ورقلة  مرتب�صي  مع  ذلك 
�ملعل�مات �ملتاحة . نا�صد ممثلي 
يف  �لعاملة  بال�رشكات  مرتب�ض   60
لهم  ت�رشيح  يف  �لنفطية  �ل�صناعة 
والية  و�يل  »�ل��صط«  ي�مية  مع 
و�ل��يل  �جلياليل  دومي  مترن��صت 
عني  �الإد�رية  باملقاطعة  �ملنتدب 
من  كل  لدى  خل�رش  �صد��ض  �صالح 

و�رشكة  للتنقيب  �ل�طنية  �مل�ؤ�ص�صة 
�لز�م  �أجل  ، من  �الآبار  �الأ�صغال يف 
تثبيتهم يف  هاتني �مل�ؤ�ص�صتني على 
منا�صب عملهم خالل فرتة تك�ينهم 
�صهرين  �ص�ى  منها  يتبقى  مل  �لتي 
ه�  �لفئة  هذه  قالقل  يثري  ومما   ،
مفادها  تروج  معل�مات  وج�د 
لي�صت  �ملذك�رتني  �ل�رشكتني  �أن 
رغم  ت�ظيفهم  يف  نية  �أي  لديهما 
وج�د �تفاقية عمل بينهما و مديرية 
�أفادت  وح�صبما   . �ملهني  �لتك�ين 
به م�صادرنا �خلا�صة فاإن هذه �لفئة  
من طالبي �لعمل �مل�ج�دة يف فرتة 
للخروج  ��صتعد�دها  �أبدت  ترب�ض 
�ل�رشكتني  مت�صك  حالة  يف  لل�صارع 
�لنفطيتني بالتخلي عنهم و�إحالتهم 

على �لبطالة �ملقننة .

�إىل جانب ذلك فقد حذرت عديد 
مهتمة  فاعلة  �ملحلية  �جلمعيات 
مغبة  من  �لعاملة  �ليد  مبلف 
تنجر  قد  �لتي  �ل�خيمة  �لع��قب 
�لتعجيزية  و�ل�رشوط  �لعر�قيل  عن 
�لقر�ر�ت  عن  تنجر  قد  �لتي 
ت�صدرها  ما  عادة  �لتي  �لتع�صفية 
�لعاملة  �ل�طنية  �لنفطية  �ل�رشكات 
�لنفطي  �ملجمع  و�صاية  حتت 
�إق�صاء  �لعمالق �ص�ناطر�ك بهدف 
�لكبري  �لبالد  بجن�ب  �لعمل  طالبي 
على  �حل�ص�ل  فر�صة  وم�صاعفة 
خريجي  بالن�صبة  عمل  منا�صب 
�لعليا  �ملد�ر�ض   ، �جلامعات 
�لقادمني  �لكربى  و�ملعاهد 
�ل�صمالية  �ل�اليات  خمتلف  من 
�جلهة  �أقل  وبدرجة  و�ل�رشقية 

به  �أفادت  ما  وفق  لل�طن  �لغربية 
تقارير عبارة عن �صك�ى وعر�ئ�ض 
طاولة  على  م�ج�دة  �حتجاجية 

�صناع �لقر�ر باملركزية .
�ملنتدبة  �ل�الية  �ن  بالذكر  جدير 
�صالح  عني  �الإد�رية  باملقاطعة 
700 كلم عن مقر �ل�الية �لتقليدية 
�للجان  �أدرجتها  قد   ، �صالح  عني 
�حلر�ك  مبتابعة  �ملكلفة  �الأمنية 
�لر�بعة  �ملرتبة  يف  �الجتماعي 
و  �الحتقان  حالة  حيث  من  وطنيا 
عن  �لناجمة  �الحتجاجات  م�جة 
�صاحبت  �لتي  و�خلروق  �لتجاوز�ت 
باملن�صاآت  �لت�ظيف  عملية 

�لنفطية. 
اأحمد باحلاج

املقاطعة االإدارية عني �شالح بوالية مترنا�شت 

تزامنا مع ارتفاع موجة احلرارة 

م�شتقبل غام�ض ل  60 مرتب�شا ب�شركتي التنقيب والأ�شغال يف الآبار  

اأمن تندوف ي�شارك يف فعاليات حملة الوقاية من الت�شممات الغذائية

تيندوف 

تورط فيها 92 �شخ�شا 

اإجها�ض ترويج بـقنطارين 
من ال�شمة التقليدية 

ال�شرطة الق�شائية باأدرار تعالج 
86 ق�شية خالل ال�شهر الفارط 
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�جلاري  �الأ�صب�ع  منت�صف  متكنت 
ب�صحر�ء  �مل�صرتكة  �الأمن  م�صالح 
تيندوف، من ت�قيف �صاحنتني من 
ن�ع جيبيا�ض حتمل �أرقام ت�صل�صلية 
مزورة حمملة بـقنطارين من �ل�صمة 
�لتقليدية مهربة من دولة م�ريتانيا  
بال�ص�ق  للرتويج  م�جهة  كانت 
 ، �رشعية  غري  بطريقة  �ملحلية 
ليتم م�صادرة �ملحج�ز�ت وحت�يل 
للم�صلحة  �الأربعة  �مل�ق�فني 

�ملعنية وبعد ��صتكمال �الإجر�ء�ت 
ملفات  �إجناز  و  معهم  �لقان�نية 
�أمام  ق�صائية �صدهم مت حت�يلهم 
حمكمة  لدى  �جلمه�رية  وكيل 
 ، تيندوف   �الإد�رية  �ملقاطعة 
باالإيد�ع  �أمر  حقهم  يف  �صدر  �أين 
�نتظار  يف  �مل�ؤقت  �حلب�ض  رهن 
و  �لتهريب  بتهمة  حماكمتهم 

�الإ�رش�ر باالقت�صاد �ل�طني .
اأحمد باحلاج 

م�صع�د  حا�صي  بلدية  تفتقر 
للجن�ب  �ملركزية  بالعا�صمة 
تقع  �لتي  و   ، ورقلة  �ل�رشقي 
مقر  عن  كلم   80 بعد ح��يل  على 
عا�صمة �ل�الية ، الأدنى �ملتطلبات 
على  �مل�صاعدة  �ل�رشورية 
يف  �لبيئي  �ل��قع  على  �ملحافظة 
و  للقمامات  �لفظيع  �النت�صار  ظل 

�لنفايات �لع�ص��ئية .
لل�صاأن   �ملتتبع�ن  �أرجعه   ما  وه� 
�ملحلي لتفاوت  �الأدو�ت �لرقابية 
يف  حتديد�  جليا  يبدو�  �لذي  و   ،
م�صكن   1850 و  ب�عمامة  �أحياء 
�أن  �صاأنه  من  ذ�تها ،  بالبلدية 
�صالمتهم  على  بال�صلب  ينعك�ض 
يف  �ل�صحة  خرب�ء  حذر  �أن  بعد   ،
من خطر تلك �لنفايات �لتي ت�صبب 
�أمر��ض خطرية على �صحتهم ، و 
خا�صة يف ف�صل �ل�صيف ، و ه� ما 
�الأخرية  �الإح�صائيات  مع  يت��فق 
�لتي مت ت�صجيلها عرب �مل�ؤ�ص�صات 
�ل�صحية و �مل��فق �لطبية بحا�صي 
م�صع�د ، و �لتي تعترب تلك �لنفايات 

�ملرت�كمة �صببا مبا�رش� فيها .
بامل��ص�ع  �صلة  ذي  �صياق  يف  و 

،  فقد �أعرب �لع�رش�ت من �صكان 
م�صكن  و1850  ب�عمامة  �أحياء 
 « مع  لهم  متفرقة  ت�رشيحات  يف 
�ل��صط »، عن ��صتيائهم وتذمرهم 
مربر  �لغري  �لتاأخر  من  �ل�صديدين 
�لتابعة  �لنظافة  يف تدخل م�صالح 
�أجل  من  م�صع�د  حا�صي  لبلدية 
رفع �أطنان �لنفايات �ملكد�صة عرب 
حيث   ، �ملذك�رة  �لبلدية  �ص��رع 
عمال  تذبذب   - ح�صبهم   - يعترب 
�لبلدية �ملكلفني مب�صلحة �لنظافة 
�لتجمعات  لنظافة  كبري  عامل 
من  تاأخر  �أي  �أن  حيث   ، �ل�صكنية 
�الأو�صاخ  من  لك�مة  يح�لها  قبلهم 
هاج�ض  ي�صكل  بات  ما  ه�  و   ،
�مل��طنني �لذين  ي�ميات  ي�ؤرق 
قد  �لتي  �الأ�رش�ر  على  �صددو� 
غياب  ظل  يف  ب�صحتهم  تلحق 
�لتقليل  �صاأنه  من  خمطط عمل 
 ، �لقائم  �مل�صكل  حجم  من 
ب�رشورة  �ل�صاأن  ذ�ت  يف  مطالبني 
�أجل  �ل�صلطات �ملعنية من  تدخل 
�أطنان �لقمامات  �خذ مطلب رفع 

�ملكد�صة بعني �العتبار .
�شالح ،ب 

اأحياء �شكنية بحا�شي 
م�شعود تختنق بالنفايات 

فيما حذر خرباء يف ال�شحة من خطورة
 امل�شكل القائم

�مل�صجلة  �حل�صيلة  ك�صفت 
لل�رشطة  �ل�الئية  للم�صلحة 
�أدر�ر  والية  باأمن  �لق�صائية 
�لفارط  ج��ن  �صهر  خالل 
ت�رط  �إح�صاء86 ق�صية  عن 

فيها 92 �صخ�ض.
جمم�ع �لق�صايا �مل�صجلة و�لبالغ 
بـ%73،25 ،  �إجناز معاجلتها  ن�صبة 
مبختلف  جمملها  يف  تعلقت 
 ، �لعام  بالقان�ن  �ملا�صة  �جلر�ئم 
ما�صة  ت�صجيل 05 ق�صايا  مت  �أين 
�لعم�مي، 23 ق�صية  بال�صيء 
و38 ق�صية  باالأ�صخا�ض  ما�صة 
جانب  �إىل  باملمتلكات  ما�صة 
�إح�صاء 07 ق�صايا خا�صة باجلر�ئم 
�ملالية و�القت�صادية، كما �صجلت 
�مل�صلحة 06 ق�صايا  ذ�ت 

�ملعل�ماتية  باجلر�ئم  متعلقة 
و 06 جر�ئم �أخرى ما�صة باالأ�رشة 
�إىل  باالإ�صافة  �لعامة  و�الآد�ب 
ت�صجيل ق�صية و�حدة ذ�ت �ل�صلة 

مبكافحة �ملخدر�ت .
�ل�رشطة  ق��ت  و تبقى  هذ� 
�أ�صكالها  ب�صتى  �جلرمية  حتارب 
�مل��طن  و�أمن  ر�حة  على  �صهر� 
كما   ، �جلرمية  ن�صبة  من  باحلد 
�ل�الية جميع  �من  تدع�� م�صالح 
قد  خطر  للتبليغ �أي  �مل��طنني 
عن  وممتلكاتهم  حياتهم  يهدد 
طريق �الت�صال باالأرقام �ملجانية 
17 �مل�صخرة  1548 و  �خل�رش�ء 
لالأمن  �لعامة  �ملديرية  قبل  من 

�ل�طني .
اأحمد باحلاج 

�لتي  �حلر�رة  م�جات  و  تز�منا 
و  �ل�طن  رب�ع  خمتلف  ت�صهدها 
من  تندوف  منطقة  ت�صهده  ما 
�ل�صيا�صة  �إطار  ، و يف  طق�ض حار 
طرف  من  �ملنتهجة  �الت�صالية 
�ل�طني  لالأمن  �لعامة   �ملديرية 
، بعد �لتن�صيق مع مديرية �لتجارة 
�أمن  م�صالح   ، �لفاعلني  وخمتلف 

والية تندوف ت�صلركهم يف فعاليات 
�لتح�صي�صية  �ل�طنية  �لتظاهرة 
�لغذ�ئية  �لت�صممات  من  لل�قاية 
�ملنظمــة  تـحت �صعــار« �لت�صممات 
�لغذ�ئية حتدي وم�ص�ؤولية �جلميع 
ممار�صات  تطبيق  �إىل  »�لهادفة 
�رش�ء  عند  �ل�صحية  �لنظافة 
�الأغذية وبيعها وحت�صريها حماية 

ل�صحة �لفرد و�ملجتمع.
تنظيم  عرفت  �لتح�صي�صة  �حلملة 
تقدمي  ت�صمنت  ميد�نية  خرجات 
و�الإر�صاد�ت  �لن�صائح  من  جملة 
ت�زيع  مع  بامل��ص�ع  �ل�صلة  ذ�ت 
على  �ملط�يات  من  جمم�عة 
خمتلف  و�أ�صحاب  �مل��طنني 
�أجل  من  �لتجارية  �ملحالت 

�لنظافة  �رشوط  و  معايري  �إحرت�م 
�لتنظيمات  وفق  �لعامة  و�ل�صحة 

�ل�صارية �ملفع�ل.
�لفئة  ��صتح�صان  القت  �ملبادرة 
جه�د  ثمنت  �لتي  �مل�صتهدفة 
خدمة  يف  �لدولة  وم�صاعي 

�مل��طنني و حمايتهم .
�أحمد باحلاج 
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فرن�سا تغلق قاعدة "ماداما" 
الع�سكري �سمايل النيجر

اأعلنت النيجر اأن فرن�سا اأغلقت قاعدتها الع�سكرية املوجودة يف مدينة ماداما 
احلدودية مع ليبيا، �سمايل البالد وبح�سب اأخبار تناقلتها �سحف حملية بالنيجر، فاإن 

فرن�سا ان�سحبت من قاعدة "ماداما" الع�سكرية التي مت ت�سييدها عام 2014 على حدود 
النيجر وت�ساد وليبيا؛ من اأجل التحكم يف تدفق اإمدادات اجلماعات الإرهابية.

م.�س

تهدف  القاعدة  هذه  وكانت 
اجلماعات  لأن�شطة  للت�شّدي 
ال�شاحل  منطقة  يف  الإرهابية 
وال�شحراء الإفريقية، بينها "تنظيم 
الإ�شالمي"،  املغرب  يف  القاعدة 
وجماعة "اأن�شار الدين" )جمموعة 
م�شلحة مالية(، وجماعة "التوحيد 
اأفريقيا"  غرب  يف  واجلهاد 
)ميجاو(، و"بوكو حرام" )جمموعة 

م�شلحة نيجريية(، و�شمان �شالمة 
قطاع  يف  النا�شطة  ال�رشكات 
جمموعة  ذلك  يف  مبا  املناجم، 
يف  ومقرها  الفرن�شية،  "اأريفا" 
�شمال  باأق�شى  "اأغاديز"  منطقة 

النيجر.
من  اأكرث  منذ  النيجر،  وحتت�شن 
فرن�شية،  ع�شكرية  قاعدة  عام، 
طيار  بدون  ال�شتطالع  لطائرات 
تدّفقات  النيجر  �شمال  وي�شهد 
الرهابية  احلركات  تغّذي  هامة 

�شمايل  "تيغارغار"  منطقة  يف 
املقاتلني  عدد  ويقّدر  مايل 
يف  القاعدة  بتنظيم  املرتبطني 
اإىل  اأو  الإ�شالمي  املغرب  بالد 
خمتار  بقيادة  املن�شقة  اجلماعة 
بحوايل  ليبيا،  جنوب  يف  بلمختار 
300 رجل، وفقا مل�شادر ع�شكرية 

فرن�شية.
"ماداما"  وباإغالق فرن�شا لقاعدة 
�شعبة  قاعدة  تعد  التي  الع�شكرية 
موقعها  ب�شبب  الإمداد  حيث  من 

يت�شح  ال�شحراء،  يف  املعزول 
ا�شترياتيجية  تغيريات  اأجرت  اأنها 
جارية  برخان)عملية  عملية  يف 
منطقة  يف  التمرد  ملكافحة 
 1 يف  بداأت  الأفريقي،  ال�شاحل 
من  وتتاألف   ،2014 اأغ�شط�س/اآب 
3000 من القوة الفرن�شية الدائمة 
ت�شاد(،  عا�شمة  جنامينا  ومقرها 
"برخان"  عملية  اأن  خربا  ويرى 

القوات  على  للرتكيز  تهدف 
معروفة  مناطق  يف  التقليدية 
بدلاً من النت�شار يف كل الأماكن؛ 
جناحات  حتقيق  اأجل  من  وذلك 

ملمو�شة.
ويحارب جي�س النيجر اجلماعات 
بداع�س  املت�شلة  الإرهابية 
ولقد  البالد،  غربي  والقاعدة 
هجوم  يف  حتفهم  منه   18 لقي 

ا  ا�شتهدف الأ�شبوع املا�شي، مقراً
مايل  مع  احلدود  على  ع�شكرياًا 
العديد  نظمت  املا�شي  جوان  و 
املدين  املجتمع  منظمات  من 
اأعربت  بالنيجر وقفة احتجاجية، 
من خاللها عن رف�شها لأي تواجد 
اأرا�شي  على  اأجنبي  ع�شكري 
 4 من  اأكرث  بها  يوجد  التي  البالد 

اآلف ع�شكري فرن�شي.

�سيدت عام 2014 على حدود النيجر وت�ساد وليبيا

اإيران 

ترحيب بو�ساطة فرن�سية خلف�ض التوتر مع وا�سنطن 
الإيرانية،  اخلارجية  اأعربت 
بو�شاطة  ترحيبها  عن  الأربعاء، 
فرن�شية خلف�س التوتر بني وا�شنطن 
وطهران، فيما دعت الدول الأوروبية 
التفاق  جتاه  التزاماتها  تنفيذ  اإىل 

النووي.
اأدىل  ت�رشيحات  بح�شب  ذلك  جاء 
اخلارجية  با�شم  املتحدث  بها 
لوكالة  مو�شوي،  عبا�س  الإيرانية، 

اأنباء "اإيرنا" املحلية )ر�شمية(.
ترحب  بالده  اإن  مو�شوي  وقال 
وتنفيذ  التوتر  خلف�س  فرن�شا  بدور 
الأخرية  اأن  م�شرياًا  النووي،  التفاق 
واجبها  ومن  التفاق  من  "جزء 
املحافظة عليه"واأو�شح املتحدث، 
اأن اإيران قررت ايجاد اآلية لتقلي�س 
التزاماتها يف اإطار التفاق النووي، 
املتحدة  الوليات  خروج  على  ا  رداً
الأطراف  ومماطلة  التفاق  من 
التزاماتها جتاه  تنفيذ  الأوروبية يف 

الوليات  "خروج  اأن  واعترب  اإيران 
التفاق  من  القانوين  غري  املتحدة 
على  عقوبات  وفر�شها  النووي 
اإيران، هو اإرهاب اقت�شادي ودخول 

يف حرب اقت�شادية".
زيارة  اإىل  مو�شوي  تطرق  كذلك 
لل�شوؤون  الفرن�شي  الرئي�س  م�شت�شار 
اإىل  بني  عمانوئيل  الدبلوما�شية 
اليوم  املرتقبة  ولقاءاته  طهران 
لالأمن  الأعلى  املجل�س  اأمني  مع 
اخلارجية،  ووزير  الإيراين  القومي 
حماولت  اإطار  يف  ظريف،  جواد 

بالده خف�س الت�شعيد.
الفرن�شي  امل�شت�شار  زيارة  وتاأتي 
وبريطانيا  فرن�شا  اإ�شدار  غداة 
اإىل  دعا  ا  م�شرتكاً بياناًا  واأملانيا 
عاجلة"  "ب�شورة  اجتماع  عقد 
تخ�شيب  م�شتوى  اإيران  رفع  لبحث 
به  امل�شموح  احلد  فوق  اليورانيوم 
مبوجب التفاق النووي كما اأعربت 

اإزاء  البالغ"  "قلقها  عن  الدول  تلك 
من  خمزونها  زياة  اإيران  م�شاعي 

اليورانيوم املخ�شب.
الدولية  الوكالة  اأكدت  والإثنني، 
لالأمم  التابعة  الذرية  للطاقة 
جتاوز  من  حتققت  اأنها  املتحدة، 
لتخ�شيب  امل�شموح  احلد  اإيران 
النووي  التفاق  مبوجب  اليورانيوم 
بيان،  الوكالة، يف  لعام 2015 وقالت 
"اإيران  اأن  من  مفت�شيها حتققوا  اإن 
فوق  اليورانيوم  بتخ�شيب  تقوم 
الوكالة  حتدد  3.67٪"ومل  م�شتوى 
لها،  ا  مقراً فيينا  من  تتخذ  التي 
احلد  اإيران  جتاوزت  مدى  اأي  اإىل 

امل�شموح لتخ�شيب اليورانيوم.
اإيراين -�شبه ر�شمي-  وكان م�شوؤول 
بر�س"  "اأ�شو�شيتد  لوكالة  قال 
اليوم  جتاوزت  بالده  اإّن  الأمريكية، 
تخ�شيب  يف  باملائة   4.5 "م�شتوى 

اليورانيوم.

فل�سطني املحتلة

معتقلو ال�سجون ال�سحراوية وال�ساحلية ي�ستكون احلر 
والرطوبة العالية

يف  الأ�رشى  ا�شتكى 
و�شجون  "جلبوع"  �شجن 
والنقب،  "نفحة،  اجلنوب 
الظروف  من  واإي�شل" 
والعتقالية  املعي�شية 
ارتفاع  ب�شبب  ال�شعبة، 
ب�شكٍل  احلرارة  درجات 
معدلت  ووتزايد  كبري، 
والنق�س  الرطوبة، 
وقالت  املراوح  يف 
الأ�رشى  �شوؤون  هيئة 

الأ�رشى  اإن  واملحررين، 
ق�شاوة  من  ي�شتكون 
يف  خا�شة  احلر،  موجة 
ظل الإجراءات التع�شفية 
بحقهم  متار�س  التي 
املعتقالت  خمتلف  يف 
ال�شجون،  اإدارة  قبل  من 
وعدم  املراوح  مب�شادرة 

تركيب مكيفات.
�شجن  اأن  اإىل  واأ�شارت 
يعترب  ال�شحراوي  النقب 

التي  ال�شجون  اأكرث  من 
من  فيها  الأ�رشى  يُعاين 
ب�شبب  احلر،  موجة 
احلرارة  درجات  ارتفاع 
ال�شحراوية  املناطق  يف 
كبرية،  معدلت  اإىل 
واحتجازهم داخل خيام، 
كما يُعاين اأ�رشى "جلبوع" 
درجات  ارتفاع  من 
احلرارة، والرطوبة العالية 
والأق�شام،  الغرف،  داخل 

اجلغرايف  املوقع  بحكم 
الهيئة  اأكدت  لل�شجن كما 
اأن اإدارة �شجون الحتالل 
الأ�رشى  حلالة  تكرتث  ل 
الظروف،  هذه  مثل  يف 
من  كثري  يف  تُ�شادر  بل 
املراوح  اأجهزة  الأحيان 
ومتنع  لديهم،  التي 
من  العديد  يف  اإدخالها 
كاإجراءات  الأق�شام 

عقابية.

اأردوغان

�سن�ستخدم "اإ�ض-400" حال تعر�ض تركيا لهجوم
اأكد الرئي�س الرتكي رجب 
طيب اأردوغان، اأن بالده 
منظومات  �شت�شتخدم 
"اإ�س-400"  �شواريخ 
اجلوي  للدفاع  الرو�شية 
لأي  تعر�شها  حال 
هجوم وقال اأردوغان يف 
به  اأدىل  ت�رشيح �شحفي 
ملجموعة  الأربعاء  ليلة 
من ال�شحفيني على منت 
عودته  خالل  طائرته 
والهر�شك:  البو�شنة  من 

من  ي�شكون  "بالطبع 
هذه  ا�شتخدام  حقنا 
زمن  اأي  يف  املنظومات 
اقت�شت  اإن  مكان  اأو 
هذا  ذلك.  احلاجة 
اجلوي،  للدفاع  ال�شالح 
و�شنقوم بت�شغيله يف حال 
�شبب  هو  هذا  هوجمنا. 
�رشاء  يف  ا�شتثمارنا" 

هذه الأ�شلحة. 
اأنه  اإىل  اأردوغان  واأ�شار 
اتفق مع الرئي�س الرو�شي 

على  بوتني،  فالدميري 
عملية  يف  تركيا  اإ�رشاك 
"اإ�س- �شواريخ  اإنتاج 

."400
باأن  اأردوغان  ذّكر  كما 
الأمريكي  الرئي�س 
اعرتف  ترامب  دونالد 
خالل لقائهما يف اأو�شاكا 
 "G20" على هام�س قمة
ق�شية  باأن  موؤخرا 
عن  ناجمة  "اإ�س-400" 
"اأخطاء" ارتكبتها الإدارة 

برئا�شة  لبالده  ال�شابقة 
مت  الذي  اأوباما،  باراك 
طلب  رف�س  عهده  يف 
منظومات  بيعها  تركيا 
"باتريوت" للدفاع اجلوي 
ونقل الرئي�س الرتكي عن 
ترامب اأنه كان على حق 
�رشاء  من  موقفه  يف 
"اإ�س-400"، التي تطالب 
تركيا  املتحدة  الوليات 

باإلغاء �شفقتها.

الحتالل  �شلطات  منعت 
على  الرابعة  وللمرة  الإ�رشائيلي 
اأ�رشف  ال�شهيد  �شقيقات  التوايل 
وفاء  والدتهن  زيارة  من  نعالوة 
نعالوة التي ل زالت تقبع يف �شجون 
مهداوي  غ�شان  وقال  الحتالل. 
�شلطات  ان  معا  لـ  العائلة  خال 
�شقيقة  بارجاع  قامت  الحتالل 
بعد  هنادي  نعالوة  ا�رشف  ال�شهيد 

الطيبة ملدة  احتجازها على معرب 
ارجاعها  ثم مت  ومن  �شاعة  ن�شف 
الزيارة  ت�رشيح  وجود  من  بالرغم 
واكد مهداوي انه مل تتمكن اي من 
�شقيقات ال�شهيد من زيارة والدتهن 
من  اكرث  قبل  اعتقالها  تاريخ  منذ 
اأ�شهر وكانت حمكمة الحتالل   10
الع�شكرية اأدانت وفاء نعالوة والدة 
منع  بـ"عدم  نعالوة  ا�رشف  ال�شهيد 

التي  العملية"  تنفيذ  من  جنلها 
يف  اثنني  م�شتوطنني  خاللها  قتل 
جممع بركان ال�شناعي ال�شتيطاين 
املحكمة  وذكرت  �شلفيت.  قرب 
والدته  ابلغ  ا�رشف  ان  الع�شكرية 
تنفيذ  ينوي  انه  ا�شت�شهاده  قبل 
عملية وادعت القا�شية يف املحكمة 
ان والدة ال�شهيد مل تفعل ما ميكن 

ملنع ابنها من تنفيذ العملية.

للمرة الـ4

االحتالل مينع �سقيقات ال�سهيد نعالوة من زيارة والدتهن

 قالت القناة 13 العربية، اإن حركة 
حما�س على ما يبدو تخلت عن 
وبداأت  الأنفاق،  تطوير م�رشوع 
التالية. للمرحلة  بال�شتعداد 
وبح�شب القناة، ت�شري تقديرات 
اكت�شافه  النفق الذي مت  اأن  اإىل 

الليلة املا�شية على حدود
ومن  قدمي،  غزة  قطاع 
النفق  من  فرع  اأنه  املحتمل 
اأ�رش  عملية  يف  ا�شتخدم  الذي 

جلعاد  ال�شهيوين  اجلندي 
اأنه  القناة،  �شاليط.واأ�شافت 
“على الرغم من اكت�شاف النفق 
اأن  اأنه يبدو  اإل  الليلة املا�شية، 
تطوير  ع  تخلت  حما�س  حركة 
م�رشوع الأنفاق، حيث اأ�شبحت 
تدرك اأن �شالحها ال�شرتاتيجي 
وبداأت  فاعلية،  اأقل  اأ�شبح 
وهي  التالية،  للمرحلة  ت�شتعد 
واأكرث  �شناعة �شواريخ متطورة 

دقة، ت�شل اإىل املناطق البعيدة 
وتتحدى منظومة القبة

احلديدية”.”ومع ذلك، اإذا كانت 
هناك اأنفاق اأخرى موجودة، فلن 
ا�شتخدامها،  يف  حما�س  ترتدد 
اإن�شاء  حتاول  اأنها  اإىل  اإ�شافة 
لديها،  اجلو  �شالح  من  نوع 
ال�شتخبارية  قدراتها  لتعزيز 
القناة  وفق  اأي�شااً”،  والهجومية 

13 العربية.

القناة 13 ال�سهيونية

 حما�ض تخلت عن تطوير االأنفاق وت�ستعد لهذه املرحلة
جي�س  اأن  اإح�شائية،  تقارير  اأظهرت 
طفالاً   16 قتل  الإ�رشائيلي  الحتالل 
 2019 العام  من  الأول  الن�شف  خالل 
اجلاري يف قطاع غزة فقط واأو�شحت 
الإح�شائية ال�شادرة عن مركز امليزان 
اأ�شاب  الحتالل  اأن  الإن�شان،  حلقوق 
1233 طفال، غالبيتهم العظمى خالل 
على  العودة  م�شريات  يف  م�شاركتهم 

طول حدود قطاع غزة واعتقلت قوات 
نف�شها، 17 طفال  املّدة  الحتالل يف 
بعد  فيما  غالبيتهم  �رشاح  اإطالق  مت 
ووفق ما اأوردته �شحيفة القد�س، فاإن 
على  اعتداء  حالة   17 �شجل  التقرير 
مدار�س ومراكز �شحية فل�شطينية يف 

قطاع غزة.
واأ�شار املركز اإىل اأن الحتالل وا�شل 

انتهاكاته املنظمة بحق الفل�شطينيني 
اخرتاق  يف  الأطفال  �شد  �شيما  ول 
وقع  التي  الأطفال  حقوق  لتفاقيات 
الإح�شائية  وهذه  الحتالل  عليها 
وقتل  ا�شتهداف  ت�شاعد  اإىل  تُ�شري 
الأطفال خالل الن�شف الأول من عام 
2019 مقارنةاً باملّدة نف�شها من العام 

ال�شابق.

يف الن�سف الأول من 2019
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مك�فحة الغرب للإره�ب
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كارولني �صايج /عر�س �صباح 
عبدال�صبور /

مركز امل�صتقبل للدرا�صات و 
الأبحا ث املتقدمة

املعار�ضة  الأنظمة  وت�ضتخدم 
النا�ضئة  التقنيات  للدميقراطية 
وزيادة  اجلماهري،  على  التاأثري  يف 
تعمل  كما  �ضكانها.  �ضيطرتها على 
دول اأخرى على تقوي�ض وتاآكل ثقة 
اجلمهور يف العمليات الدميقراطية 
وال�ضتهداف  الدعاية  خالل  من 
من  عدد  جنح  حني  يف  الدقيق، 
الفاعلني من غري الدول -يف بع�ض 
التوترات  تاأجيج  يف  الأوقات- 
ال�ضيا�ضية من خالل ن�رش معلومات 

خاطئة عرب الإنرتنت.
ويف هذا ال�ضياق، ن�رش مركز الأمن 
 2019 يونيو  يف  اجلديد  الأمريكي 
الأفكار  »حرب  بعنوان  تقريًرا 
اجلديدة: درو�ض مكافحة الإرهاب 
لـ«كارا  الرقمي«  الت�ضليل  ملحاربة 
يف  امل�ضاركة  )الزميلة  فريدريك« 
برنامج التكنولوجيا والأمن القومي 
م�ضتقبل  اأن  على  يوؤكد  باملركز(، 
النظام الدويل يتوقف على تاأثريات 
احلمالت املمنهجة التي ت�ضتهدف 
وترى  ال�ضعوب.  وقلوب  عقول 
ت�ضتهدف  ما  غالبًا  اأنها  الباحثة 
القائم  الدويل  الليربايل  النظام 
ف�ضاًل  تدعمه.  التي  واملوؤ�ض�ضات 
با�ضطرابات  تُنذر  كونها  عن 

جيو�ضيا�ضية حمتملة. 
و�ضع  اإىل  التقرير  �ضعى  ثم  ومن 
تقوي�ض  اأجل  من  وتو�ضيات  حلول 
واإحباط  احلمالت،  هذه  فعالية 
حماولتها لتقوي�ض الدميقراطيات 
الغربية، وم�ضاعدة �رشكات التوا�ضل 
الأمريكية  واحلكومة  الجتماعي 
على تطبيق ال�ضرتاتيجيات التقنية 
الأ�ضا�ضية  والتكتيكية  والتنظيمية 
التي  ال�ضنوات  يف  تعلمها  مت  التي 
من  ع�رش  احلادي  اأحداث  تلت 
التاأثري  حمالت  على  �ضبتمرب، 

الأجنبي.

حمالت الت�صليل:

تُعّرف »فريدريك« حمالت التاأثري، 
اعتماًدا  تعتمد  اأن  مُيكن  التي 
امل�ضللة  املعلومات  على  كبرًيا 
على  ن�رشها،  املتعمد  واخلاطئة 
اأنها ال�ضتخدام املنظم للمعلومات 
لل�ضكان  العام  الراأي  لإرباك 
اأو  ت�ضليلهم،  اأو  امل�ضتهدفني، 
حتويلهم عن ق�ضد لتحقيق اأهداف 

ا�ضرتاتيجية. 
القوى املعار�ضة  اأن  الباحثة  وترى 
للدميقراطية املعار�ضة اأيديولوجًيّا 
اأهم  هم  الدميقراطية  لالأنظمة 
التاأثري  حمالت  يف  الفاعلني 
�ضبيل  فعلى  الرقمي.  والت�ضليل 

الن�ضطاء  من  عدد  زعم  املثال، 
اأن  الباردة  احلرب  اإبان  ال�ضوفيت 
فريو�ض  خلق  الأمريكي  اجلي�ض 
)الإيدز(  الب�رشية  املناعة  نق�ض 
تر�ّضخت  وقد  بيولوجي.  ك�ضالح 
منت�ضف  حتى  ال�رشدية  تلك 
ال�ضني  اأن  وت�ضيف  الثمانينيات. 
تكتيكاتها خلنق  تو�ضيع  على  تعمل 
املوؤ�ض�ضات الدميقراطية يف تايوان 
عن طريق زرع اخلالف يف ال�ضيا�ضة 

الداخلية لتايوان. 
الفاعلون  يوؤدي  اآخر،  جانب  وعلى 
للتقرير-  -وفًقا  الدول  غري  من 
احلكومية،  غري  املنظمات  مثل 
دوًرا  املحلية،  الإعالم  وو�ضائل 
لتقوي�ض  الأجنبية  املحاولت  يف 
وتزعم  الدميقراطية.  املوؤ�ض�ضات 
الباحثة اأن بع�ضهم يتلقون تدريبات 
البدين  العنف  على  للتحري�ض 
امل�ضالح  �ضد  ال�ضغب  واأعمال 
فاعلون  ي�ضتخدم  فيما  الغربية. 
حمالت  الدول  غري  من  اآخرون 
التاأثري على الإنرتنت لتحدي مبادئ 
املعار�ضة  مثل  معينة،  دميقراطية 
و�ضيادة القانون. وي�ضت�ضهد التقرير 
 »Legion Holk« بجماعة 
التنظيم  ذاتية  جمموعة  وهي 
الإنرتنت  عرب  املت�ضيدين  من 
ت�ضتهدف  والتي  املك�ضيك،  من 
ال�ضحفيني عمًدا، وترتبط بو�ضائل 
تروج  التي  الجتماعي  التوا�ضل 
العام  وال�ضطراب  والنهب  للعنف 

داخل املنطقة.

العوامل امل�صاعدة:

للقوى  ميكن  اأنه  التقرير  يرى 
جتمع  اأن  للدميقراطية  املعار�ضة 
مثل:  التكتيكات،  من  عدٍد  بني 
الدقيق  وال�ضتهداف  الت�ضخيم، 
اآثار حمالتها. فقد خل�ض  لتعظيم 
الروبوت  لن�ضاط   2016 عام  تقييم 
عرب الإنرتنت من قبل �رشكة الأمن 
املتحدة  الوليات  يف  ال�ضيرباين 
من  اأكرث  ت�ضكل  الروبوتات  اأن  اإىل 
املرور  حركة  اإجمايل  من   ٪50
الباحثة  وتُ�ضيف  الإنرتنت.  عرب 
ت�ضتهدف  ال�ضيا�ضية  الروبوتات  اأن 
ت�ضخيم  خالل  من  العام  الراأي 
عن  النتباه  �رشف  اأو  الق�ض�ض 
من  جمموعات  خالل  من  بع�ضها 
يقومون  الإنرتنت  م�ضتخدمي 
بتن�ضيق م�ضاركتهم مع م�ضتخدمني 
اجلماهري  م�ضايقة  بق�ضد  اآخرين 
معلومات  ن�رش  اأو  امل�ضتهدفة 
م�ضللة. كما ميكن لهوؤلء الفاعلني 
بروتوكول  وخداع  هوياتهم،  اإخفاء 
الإنرتنت. وميكن ا�ضتغالل البيانات 
الو�ضفية التي يتم اإن�ضاوؤها بوا�ضطة 
م�ضتخدمي الأنظمة الأ�ضا�ضية عرب 
ا.  الإنرتنت لأغرا�ض ت�ضليلية اأي�ضً

ال�ضتفادة  اإمكانية  اإىل  بالإ�ضافة 

لأغرا�ض  امل�ضتخدم  بيانات  من 
من  وبدًل  الدقيق.  ال�ضتهداف 
تغذية  يتم  امل�ضتهلكني،  اإعالنات 
�ضيا�ضية  باإعالنات  امل�ضتخدمني 
الأيديولوجي  تف�ضيلهم  على  بناًء 
ن�ضاطهم  يُحدده  الذي  النحو  على 

على الإنرتنت.
بالن�ضطاء  مثاًل  الباحثة  وت�رشب 
الذين  برو�ضيا  ال�ضلة  ذوي  من 
يف  التقنيات  هذه  ا�ضتخدموا 
الأمريكية  الرئا�ضية  النتخابات 
تاأثري  حملة  لإطالق   2016 لعام 
زرع  اإىل  تهدف  مو�ضكو  برعاية 
املتحدة  الوليات  داخل  الفتنة 
وت�ضيف  التقرير.  و�ضف  حد  على 
الأقل،  على   2016 عام  منذ  اأنه 
ا�ضتخدم الرو�ض العاملون يف �رشكة 
الربيد  ح�ضابات  الإنرتنت  اأبحاث 
املرتبطة  )امل�رشوقة(  الإلكرتوين 
املتحدة،  الوليات  ب�ضكان 
الفرتا�ضية  اخلا�ضة  وال�ضبكات 
لتوفري و�ضول اآمن وم�ضّفر اأثناء نقل 
امل�ضرتكة.  ال�ضبكات  عرب  البيانات 
ا  اأي�ضً العمالء  هوؤلء  وا�ضتخدم 
�ضان  يف  مواقعهم  لإخفاء  اخلوادم 
بطر�ضربج لغ�ضل الأموال من خالل 
 »PayPal« عرب  التبادل  عمليات 

والعملة امل�ضفرة.
املتحدة،  الوليات  خارج  اأما 
فيُ�ضري التقرير اإىل اأنهم عملوا على 
الدميقراطية،  التحالفات  تقوي�ض 
واخرتاق العمليات النتخابية، مثل 
 ،2017 لعام  الفرن�ضية  النتخابات 
حملة  العمالء  هوؤلء  ا�ضتهدف  اإذ 
الرئا�ضية،  ماكرون«  »اإميانويل 
وا�ضتخرجوا  �ضبكتها،  واخرتقوا 
وزرعوا  حقيقية،  معلومات 

م�ضتندات م�ضللة يف تلك املواد.
اأدوات التاأثري:

اأدوات  من  عدًدا  الباحثة  تر�ضد 
تلك  ت�ضتخدمها  التي  التاأثري 
م�ضتخدمي  �ضد  احلمالت 
املتحدة  الوليات  يف  الإنرتنت 

ب�ضكل خا�ض، ومنها:

- قر�صنة الربيد  اأولاً
الإلكرتوين والإف�صاح عن 

املعلومات: 

املعلومات  ا�ضتخدام  ميكن 
حمالت  يف  ك�ضالح  احلقيقية 
التاأثري الأجنبي، اإذ ميكن للجهات 
تقوي�ض  »اخلبيثة«  الفاعلة 
الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات 
القر�ضنة  عمليات  خالل  من 
املعلومات  عن  والإف�ضاح 
بطريقة  احلقيقية(  )املعلومات 

انتقائية ت�رش مب�ضالح الدولة. 
ال�ضتقطاب  ت�ضخيم  ثانًيا- 
اأن  الباحثة  ترى  ال�ضيا�ضي: 
الوقت  يف  الأمريكي  ال�ضعب 

اأكرث  اأيديولوجًيّا  منق�ضم  الراهن 
على  وذلك  م�ضى،  وقت  اأي  من 
الدخل  منها  عدة،  م�ضتويات 
الريف  بني  وكذلك  والتعليم، 
النق�ضام  هذا  ويدعم  واحل�رش. 
ن�رش  الباحثة-  نظر  وجهة  -من 
احلزبية  �ضديدة  معلومات 
التقليدية  الإعالم  و�ضائل  يف 
التفكري  اأن  وترى  والجتماعية. 
يف  الثقة  عدم  يُعزز  التاآمري 
وو�ضائل  احلكومية  املوؤ�ض�ضات 
يخلق  مما  الأمريكية،  الإعالم 
تربة خ�ضبة للفاعلني احلكوميني 
»الفتنة«،  لزرع  احلكوميني  وغري 
ون�رش »الأخبار املزيفة«. وت�ضكل 
الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل 
�ضعف  فمع  لها،  خ�ضبة  ا  اأر�ضً
التوا�ضل  و�ضائل  على  الرقابة 
ال�ضهل  من  بات  الجتماعي، 
»ال�ضارة«  الفاعلة  اجلهات  على 
كاذبة  ودعاية  حمتوى  ن�رش 
بيئة  لت�ضكيل  احلزبية  �ضديدة 

املعلومات. 
ك�ضفت  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة 
درا�ضة اأُجريت عام 2018 اأجراها 
باحثون من معهد ما�ضات�ضو�ضت�ض 
للتكنولوجيا اأن »الأخبار املزيفة 
واأ�رشع  واأبعد  كبري  ب�ضكل  تنت�رش 
واأو�ضع نطاًقا عن احلقيقية على 
يتعلق  فيما  خا�ضة  تويرت،  موقع 
اكت�ضف  كما  ال�ضيا�ضية.  بالأخبار 
من   2018 عام  يف  نُ�رش  حتقيق 
�ضرتيت  »وول  �ضحيفة  قبل 
تو�ضية  خوارزميات  اأن  جورنال« 
اإىل  امل�ضتخدمني  توجه  يوتيوب 
ذات وجهات نظر حزبية  قنوات 

ومقاطع فيديو م�ضللة.
ا- قر�صنة واخرتاق  ثالثاً

البنية التحتية: 

اجلهات  �ضعت  للتقرير،  وفًقا 
»اخلبيثة«  الأجنبية  الفاعلة 
الأ�ضا�ضية  البنية  اخرتاق  اإىل 
التي  الأمريكية  لالنتخابات 
ت�ضجيل  بيانات  قواعد  تت�ضمن 
اأن  �ضيما  ل  مبا�رشًة،  الناخبني 
العتماد املتزايد على املعدات 
النتخابات  لإدارة  الإلكرتونية 
يقدم نقاط �ضعف رقمية وا�ضحة 
للت�ضويت.  الإلكرتوين  النظام  يف 
وقد اأقّرت وزارة الأمن الداخلي 
الوليات  خ�ضوم  باأن  الأمريكية 
ا�ضتهدفوا  اخلارج  يف  املتحدة 
الإعداد  فرتة  يف  ولية   21
لالنتخابات الرئا�ضية لعام 2016، 
بع�ض  اإىل  الو�ضول  يف  وجنحت 
قواعد بيانات ت�ضجيل الت�ضويت.

خم�صة دور�س م�صتفادة:
قدمت  �ضبق،  ما  اإىل  وا�ضتناًدا 
من  عدد  تقريرها  يف  الباحثة 

اجلهود  من  امل�ضتفادة  الدرو�ض 
الأمريكية  للحكومة  ال�ضابقة 
ت�ضفيد  لكي  الإرهاب  ملكافحة 
ملواجهة  جهودها  يف  منها 
التي  املتعمد  الت�ضليل  حمالت 
ول  دميقراطيتها،  ت�ضتهدف 
�ضيما مع قرب موعد النتخابات 
نوفمرب  يف  الأمريكية  الرئا�ضية 

من العام القادم.
الدر�ض الأول

الفنية  الأ�صاليب  حت�صني 
حمالت  حمتوى  لتحديد 

التاأثري الأجنبي: 
وذلك من خالل حتديد �رشكات 
الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل 
من�ضاتها  جتعل  التي  الأ�ضاليب 
الإرهابي،  للمحتوى  »معادية« 
التي  احلمالت  على  تطبقها  ثم 
وتعتقد  العدو.  الدولة  ترعاها 
امل�ضاحة  تقييد  اأن  »فريدريك« 
اإطارها  يف  تعمل  اأن  ميكن  التي 
يف  مبا  متعددة،  اأ�ضكال  لها 
واإزالته  املحتوى  حتديد  ذلك 
با�ضتخدام تطبيقات التعلم الآيل، 
الهوية،  وتقليل عدم الك�ضف عن 
احل�ضاب.  �ضالمة  تقييم  وزيادة 
من  ذلك  يف  ال�ضتفادة  وميكن 
يف  اختبارها  مت  التي  الأ�ضاليب 
لتقليل  الإرهاب  مكافحة  جمال 

انت�ضار ال�ضبكات اخلبيثة.
الدر�س الثاين

زيادة التعاون بني ال�صركات: 
بني  التعاون  اأن  التقرير  يرى 
ال�رشكات كان �رشورًيّا ملكافحة 
الأمر  ينطبق  وباملثل  الإرهاب، 
اجلديدة  املعركة  هذه  على 
يو�ضي  ثم  ومن  للمعلومات، 
باإن�ضاء  التقنية  �رشكات  التقرير 
ومتويل احتاد دائم بينها لكت�ضاف 
والتحرك  املزيفة،  املعلومات 
نحو و�ضع معايري ال�ضناعة ب�ضاأن 

ما ي�ضكل معلومات م�ضللة.
الدر�ض الثالث- 

احلكومة  بني  �صراكات  بناء 
خالل  من  اخلا�س  والقطاع 
تتزايد  املحللني:  تبادل 
اأو  لهيئة  اخلرباء  دعوات 
تبادل  لتن�ضيق  �ضامل  هيكل 
عمليات  وتب�ضيط  املعلومات، 
امل�ضللة.  املعلومات  مكافحة 
الهيئات  هذه  اأن  التقرير  ويوؤكد 
تزال  ول  كانت  البريوقراطية 
اآليات فعالة لتكامل ال�ضتخبارات 
الإرهاب.  مكافحة  جمال  يف 
�ضيكون  التكنولوجيا  قطاع  ولأن 
حروب  يف  للقوة  رئي�ضًيّا  حمدًدا 
الفجوة  �ضد  ميكن  امل�ضتقبل، 
واخلا�ض  العام  القطاعني  بني 
كال  من  خرباء  تعيني  طريق  عن 
القطاعني يف هيئة خمت�ضة لزيادة 
ال�ضتجابة للتهديدات الإرهابية، 

ويف الوقت ذاته تقوي�ض حمالت 
التاأثري الأجنبي.

احلكومة  على  يجب  ثم  ومن 
القطاع  مع  التن�ضيق  الأمريكية 
اخلا�ض لت�ضكيل هيئة من ممثلي 
لإن�ضاء  امل�ضرتكة  الوكالت 
ومتويل خاليا تدمج حمللني من 
القطاعني العام واخلا�ض طوعًيّا 
احلمالت  تهديدات  ملعاجلة 
املجال  يف  اخلبيثة  الأجنبية 

الرقمي.

ا�صتمرار  الرابع-  الدر�س 
ال�صغط:

اأن  اأهمية  على  الباحثة  ت�ضدد   
من  املتحدة  الوليات  ت�ضتفيد 
جتربتها يف احلرب على الإرهاب 
من خالل اتخاذ موقف هجومي 
املوارد  وتخ�ضي�ض  ا�ضتباقي، 
مدافًعا  اخل�ضم  لإبقاء  الالزمة 
حتويل  على  وجتربه  دائًما، 
من  واحلد  الدفاع  اإىل  املوارد 
التقرير  يو�ضي  لذا  الهجمات. 
تتو�ضع  باأن  الأمريكية  احلكومة 
ال�ضيرباين  الأمن  ا�ضرتاتيجية  يف 
اإلكرتونية عاجلة  للقيام بعمليات 
على  تكاليف  تفر�ض  وفعالة 

اخل�ضوم.
ال�صتفادة  اخلام�س-  الدر�س 
الوليات  حلفاء  خربات  من 

املتحدة:
 تقول »فريدريك« اإن حلف الناتو 
التحالف  يف  ا  مهًمّ ع�ضًوا  كان 
»داع�ض«  تنظيم  لهزمية  الدويل 
خلية  اأ�ض�ض  كما  الإرهابي، 
ال�ضتخبارات الإرهابية مل�ضاركة 
الرئي�ضي  مقره  يف  املعلومات 
دولة   38 وتقوم  بروك�ضل.  يف 
املتحدة  الوليات  اإىل  بالإ�ضافة 
دعم  بعملية  قواتها  بتزويد 
ملواجهة  اأفغان�ضتان  يف  القرار 
التهديد الإرهابي. وهذا التعاون 
عن  كبري  ب�ضكل  اأ�ضفر  الدويل 
الأمريكية  العمليات  جناح 
ميكن  ثم  ومن  الإرهاب،  �ضد 
يف  الدر�ض  هذا  من  ال�ضتفادة 
عقد حتالف بني وا�ضنطن وعدد 
لتبادل  الدميقراطية  الدول  من 
جتربتهم  من  املمار�ضات  اأف�ضل 
احلمالت  مواجهة  يف  اخلا�ضة 

الأجنبية، والعمل بها.
وختاًما، يو�ضي التقرير ب�رشورة 
التكنولوجيا،  �رشكات  تتعاون  اأن 
والقانونية  ال�ضيا�ضية  واجلهات 
والقت�ضادية الأمريكية، للحفاظ 
باملوؤ�ض�ضات  الإميان  على 
ت�ضعى  التي  الدميقراطية 
للدميقراطية  املعار�ضة  القوى 
عمليات  عرب  تقوي�ضها  اإىل 
ممنهجة للتاأثري على الراأي العام 

الأمريكي.

اأ�صحى الف�صاء الإلكرتوين بف�صل ثورة املعلومات والإنرتنت اأحد العنا�صر الأ�صا�صية التي 
توؤثر على النظام الدويل مبا يحمله من اأدوات تكنولوجية قادرة على القيام بعمليات 

ح�صد وتعبئة حول العامل، بجانب تاأثرياته يف القيم ال�صيا�صية واأ�صكال القوة املختلفة 
)القوة ال�صلبة اأو الناعمة(. وقد اأ�صحى البع�س يربط بينه والأمن الدويل، ول �صيما 

بعد تو�صع العديد من الدول -خا�صة املتقدمة منها- يف تبني احلكومة الإلكرتونية، مما 
يعر�صها خلطر الهجوم الإلكرتوين. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر

تاريخ   19/02576 الفهر�س:  رقم   19/01646 اجلدول:  رقم 
احلكم: 19/07/03 

علنيا  الأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت 
يف  ال�سري  اإعادة  دعوى  قبول  ال�سكل:  يف  اإبتدائياح�سوريا: 
احلال  حمكمة  عن  ال�سادر  للحكم  اإفراغا  املو�سوع:  يف  الق�سية. 
ق�ست   19/01662 فهر�س:  رقم  حتت  بتاريخ:2019/04/17 
اخلبري  طرف  من  املعدة  اخلربة  تقرير  على  بامل�سادقة  املحكمة 
حتت   2019/05/02 بتاريخ:  املحكمة  �سبط  اأمانة  لدى  املودعة 
رقم اإيداع: 19/177 وبالنتيجة الأمر ب:اأول: احلجر على املرجع 
�سدها �سبرية ماريا املولودة بتاريخ 1994/10/21  ببلدية اجللفة 
ثانيا:  ن�سرية.  بوبكراوي  ولأمها  حممد  لأبيها  اجللفة  ولية 
تعيني املرجعة بوبكراوي ن�سرية كمقدم عليها لرعايتها وت�سيري 
باأحد  قيامها  حالة  يف  املحكمة  با�ستئذان  يلتزم  اأن  على  �سوؤونها 
الت�سرفات الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون الأ�سرة. رابعا: اأمر 
�سابط احلالة املدنية املخت�س بالتاأ�سري بذلك على هام�س عقد 
وعلنيا  جهرا  به  واأف�سح  احلكم  �سدر  بذا  عليها.  املحجور  ميالد 

بالتاريخ املذكوراأعاله، وبح�سبه اأم�سيناه مع اأمني ال�سبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
رقم : 2019/37

و�سل اإ�سعار بتجديد املكتب
طبقا لأحكام القانون لرقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 
على  ردا  و   : باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل  املوافق 
رقم  حتت   2018/10/04 يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة 
18/713 املتعلقة بتغيري ت�سكيلة املكتب التنفيذي للجمعية 

املحلية امل�سماة : 
حتت  امل�سجلة  ع�سو  حممد  الطالب  مل�سجد  الدينية  اللجنة 

رقم : 111 بتاريخ : 2001/10/03 
�سيدي   – ع�سو  حممد  الطالب  م�سجد   : ب  مقرها  -الكائن 

خويلد 
 : اليوم  هذا  مبوافقتنا  علما  اأحيطكم  اأن  ي�سرفني 
يرتاأ�سها  التي  اجلمعية  مكتب  جتديد  على   2019/06/23

ال�سيد : علي ذكار 
تاريخ و مكان الزدياد : 1966/12/15 بورقلة 

العنوان ال�سخ�سي : حي امل�ستقبل – �سيدي خويلد – ورقلة 
 18 املادة  لأحكام  وفقا  الإ�سهار  باإجراءات  القيام  يجب 

الفقرة 02 من القانون ال�سالف الذكر 

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/ بودينة هجرية   ، الكائن مكتبها  ب/ حي �سعيد حمدين 384 م�سكن عمارة �س 22 رقم 3 بئرمراد راي�س 

بعد الطالع على املواد : 406، 407، 412 ، 612 ، 613  من قانون  الإجراءات املدنية  والإدارية .
 بناء على  ال�سند التنفيذي للحكم ال�سادر عن حمكمة : بئرمرادراي�س  الق�سم التجاري /البحري بتاريخ 18/10/15 رقم اجلدول 18/03270، رقم  الفهر�س : 18/07558،  

املمهور بال�سيغة التنفيذية   ال�سادرة  عن حمكمة : بئرمراد راي�س    ،بتاريخ  2019/03/25 ، حتت  رقم 2019/0849 
 بعد الإطالع على املواد 406 ،407 ،416،412  من قانون  الإجراءات املدنية والإدارية .

اإ�سعار  بالوفاء املحررة  بتاريخ : 19/05/19   واملر�سلة عن طريق ر�سالة م�سمنة مع   بناء على حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و حم�سر تبليغ تكليف  وحم�سر تبليغ تكليف 
بال�ستالم و�سل رقم : 00185450076

اىل // املوؤ�س�سة ذات ال�سخ�س الوحيد و ذات امل�سوؤولية املحدودة او تي ار جي تي ا�س  ماأخوذة يف �سخ�س م�سريها ممثلها القانوين 
العنوان ب // ور�سة او تي ار جي تي ا�س  املحطة الربية بئرمراد راي�س اجلزائر 

 بناء على  حم�سر تبليغ �سند تنفيذي   وحم�سر تكليف بالوفاء املبلغة  عن طريق  التعليق  بالبلدية  بتاريخ 19/06/16 
بناء على  حم�سر تبليغ �سند تنفيذي   وحم�سر تكليف بالوفاء املبلغة  عن طريق  التعليق  باملحكمة   بتاريخ 19/06/16

 بناء على اإذن  بالن�سر ، ال�سادر عن رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س  ، بتاريخ : 2019/07/02، رقم الرتتيب : 19/05113
كلفنا بالوفاء/ املوؤ�س�سة ذات ال�سخ�س الوحيد و ذات امل�سوؤولية املحدودة او تي ار جي تي ا�س  ماأخوذة يف �سخ�س م�سريها ممثلها القانوين 

العنوان ب // ور�سة او تي ار جي تي ا�س  املحطة الربية بئرمراد راي�س اجلزائر 
بتنفيذ حمتوى ال�سند  التنفيذي  املذكور  اأعاله  والقا�سي  ب:  احلكم باإلزام  املدعي  عليها اأن تدفع للمدعية  مبلغ الدين املتبقي يف ذمتها و املقدر ب 1٬346٬556٬46 دج 
) مليون و ثالثمائة و �ستة و اأربعون الف و خم�سمائة و �ستة و خم�سون دينار و �ستة و اأربعون �سنتيم ( و مبلغ 300٬000٬00 دج ) ثالثمائة  الف دينار ( تعوي�س عن ال�سرر 

، و حتميل املدعي عليها امل�ساريف الق�سائية  
 

 احلقوق التنا�سبية مبلغ  87٬862٬21 دج  ،  م�ساريف التنفيذ:6798 دج 
اأي دفع  مبلغ  اإجمايل  قدره: مليون و �سبعمائة وواحد و اأربعون الف و مائتني و �ستة ع�سر دينار جزائري و �سبعة و �ستون �سنتيم 1٬741٬216٬67 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 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
مكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة 

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�سي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024٬36٬63٬69
0673٬83٬51٬03

حم�سر التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املواد 4/412 و 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ التا�سع من �سهر جويلية �سنة الفني و ت�سعة ع�سر :2019/07/09
نحن الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�سفله .

بطلب من  ال�سيد )ة( : بورحلة بالل  
ال�ساكن )ة( ب : حي اأحمد غرو�س القليعة

�سد ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة م�سبكة �سناعة متيجة املمثلة من طرف ال�سيد بورحلة عبد القادر باإعتباره �سريك 
العنوان : حي زملول مزفرن ، القليعة 

بعد الإطالع على املواد 613٬612 و 625  من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 
بناء على احلكم ال�سادر عن حمكمة القليعة ، الق�سم التجاري / البحري بتاريخ 18/10/09 ، حتت رقم الفهر�س 18/04909 ، رقم اجلدول 18/03396، و املمهور بال�سيغة 

التنفيذية امل�سلمة من طرف حمكمة القليعة ، بتاريخ 2019/04/24 ، حتت رقم الفهر�س 19/00498 ، رقم الق�سية : 18/03503.
بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء بوا�سطة ر�سالة م�سمنة حتت رقم    RR00117324542 مبكتب بريد مدينة القليعة 

بتاريخ 2019/06/13
بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم والتكليف بالوفاء  املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2019/06/19
بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء   املبلغة عن طريق التعليق ببلدية الدويرة   بتاريخ 2019/06/19

و مبوجب الأمر ال�سادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة بتاريخ 2019/07/03 ، حتت رقم الرتتيب : 19/00796 و الذي يرخ�س للمح�سر الق�سائي بن�سر م�سمون حم�سر 
تكليف بالوفاء  على اإحدى اجلرائد اليومية  الوطنية طبقا  لن�س املادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ

كلفنا ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة م�سبكة �سناعة متيجة املمثلة من طرف ال�سيد بورحلة عبد القادر باإعتباره �سريك 
العنوان : حي زملول مزفرن ، القليعة ،  بان ي�سدد بني اأيدينا مبلغ ثالثة ماليني و ثالثة مائة و خم�سة و ثمانون الف و خم�سة مائة و �سبعة و ثمانون دينار جزائري و 

�ستون �سنتيم )3٬385٬587٬60 دج(   و الذي ميثل مبلغ مقابل الدين م�ساف اإليه اأتعاب التنفيذ 
و نبهنا  : ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة م�سبكة �سناعة متيجة املمثلة من طرف ال�سيد بورحلة عبد القادر باإعتباره �سريك ، باأن له اأجل خم�سة ع�سرة )15( يوما 

للوفاء ي�سري ابتداءا من تاريخ ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء باجلريدة و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
مكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة 

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�سي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024٬36٬63٬69
0673٬83٬51٬03

حم�سر التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املواد 4/412 و 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ التا�سع    من �سهر جويلية �سنة الفني و ت�سعة ع�سر :2019/07/09
نحن الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�سفله .

بطلب من : البنك الوطني اجلزائري �سركة ذات ا�سهم وكالة القليعة رمز 441 املمثل من طرف مديره 
العنوان : �سارع ارن�ستوا �سي غيفارا اجلزائر ، الكائن مقره ب�سارع �سويداين بوجمعة القليعة 
  و املتخذ موطنه املختار مبكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة

�سد ال�سيدة )ة( : منور احمد 
ال�ساكن )ة( ب : رقم 12 طريق اجلزائر القليعة ، تيبازة  

بعد الإطالع على املواد 613٬612 و 625  من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 
بناء على احلكم ال�سادر عن حمكمة القليعة ، الق�سم التجاري / البحري بتاريخ 2017/06/13 ، حتت رقم الفهر�س 17/03661 ، رقم اجلدول 17/02415 ، و املمهور بال�سيغة 

التنفيذية امل�سلمة من طرف حمكمة القليعة ، بتاريخ 2017/10/26 ، حتت رقم 2017/03121 .
بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء بوا�سطة ر�سالة م�سمنة حتت رقم    RR00080613142 مبكتب بريد مدينة القليعة 

بتاريخ 2018/12/26
بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم والتكليف بالوفاء  املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2019/01/10

بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء   املبلغة عن طريق التعليق ببلدية القليعة   بتاريخ 2019/01/10
و مبوجب الأمر ال�سادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة بتاريخ 2019/06/18 ، حتت رقم الرتتيب : 19/00797 و الذي يرخ�س للمح�سر الق�سائي بن�سر م�سمون حم�سر 

تكليف بالوفاء  على اإحدى اجلرائد اليومية  الوطنية طبقا  لن�س املادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ
كلفنا ال�سيد )ة( : منور احمد ، ال�ساكن )ة( ب : رقم 12 طريق اجلزائر القليعة ، تيبازة ،  بان ي�سدد بني اأيدينا مبلغ مليون و ثمانية مائة و اإثنان و �ستون الف و خم�سة مائة و 

�سبعون دينار جزائري و واحد و�سبعون �سنتيم )1٬862٬570٬71 دج (  و الذي ميثل مبلغ مقابل الدين م�ساف اإليه اأتعاب التنفيذ و احلق التنا�سبي .
و نبهنا ال�سيد )ة( : منور اأحمد   ، باأن له اأجل خم�سة ع�سرة )15( يوما للوفاء ي�سري ابتداءا من تاريخ ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء باجلريدة و اإل نفذ عليه جربا بكافة 

الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
مكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة 

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�سي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024٬36٬63٬69
0673٬83٬51٬03

حم�سر التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املواد 4/412 و 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ التا�سع    من �سهر جويلية �سنة الفني و ت�سعة ع�سر :2019/07/09
نحن الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�سفله .

بطلب من ال�سيد)ة( : زنا�سني رمزي 
ال�ساكنة ب : 69 تعاونية حي بن يحي كنا�ستال ولية وهران  

  و املتخذ موطنه املختار مبكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
�سد ال�سيدة )ة( : بوقري في�سل 

ال�ساكن )ة( ب : حي 3500 م�سكن عمارة ب 38 رقم 24 عبزيو الدويرة ، ولية اجلزائر 
بعد الإطالع على املواد 613٬612 و 625  من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 

بناء على عقد اعرتاف بدين حمرر من طرف الأ�ستاذ / خالدة زكودة موثقة بالقليعة بتاريخ 2018/12/24 ، رقم الفهر�س 2018/569 و املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة 
من طرف الأ�ستاذة / خالدة زكودة

بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء بوا�سطة ر�سالة م�سمنة حتت رقم    RR00117031542 مبكتب بريد مدينة القليعة 
بتاريخ 2019/06/02

بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم والتكليف بالوفاء  املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2019/06/19
بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء   املبلغة عن طريق التعليق ببلدية الدويرة   بتاريخ 2019/06/18

و مبوجب الأمر ال�سادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة بتاريخ 2019/06/24 ، حتت رقم الرتتيب : 19/00778 و الذي يرخ�س للمح�سر الق�سائي بن�سر م�سمون حم�سر 
تكليف بالوفاء  على اإحدى اجلرائد اليومية  الوطنية طبقا  لن�س املادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ

كلفنا ال�سيد )ة( : بوقري في�سل، ال�ساكن )ة( ب : حي 3500 م�سكن عمارة ب 38 رقم 24 عبزيو الدويرة ، ولية اجلزائر ،  بان ي�سدد بني اأيدينا مبلغ �سبعة مائة و �سبعة الف 
و ثمانون دينار جزائري )707٬080٬00 دج(  و الذي ميثل مبلغ مقابل الدين م�ساف اإليه اأتعاب التنفيذ .

و نبهنا ال�سيد )ة( : بوقري في�سل  ، باأن له اأجل خم�سة ع�سرة )15( يوما للوفاء ي�سري ابتداءا من تاريخ ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء باجلريدة و اإل نفذ عليه جربا بكافة 
الطرق القانونية .

ال�سراقة  حمكمة  لدى  معتمد  ق�سائي  حم�سر  ر�سا  حممد  بوقرين  ال�ستاذ  مكتب 
جمل�س ق�ساء تيبازة 

الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023٬33٬04٬22
اعالن عن جل�سة  العرتا�سات لبيع عقار باملزاد العلني 

بطلب من/ بنك اخلليج اجلزائر �سركة ذات ا�سهم الكائن مقره الجتماعي بطريق 
ال�ستاذ  حقه  يف  القائم  العام  مديره  �سخ�س  يف  املاأخوذ  ابراهيم  دايل  ال�سراقة 

براهيمي م�سطفى املحامي .
�سد / املوؤ�س�سة ذات ال�سخ�س الوحيد و ذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة دي ا�س اأقرو 

املمثلة من طرف م�سريها . 
الكائن مقرها  الجتماعي : 111 اقامة املثلث ا�سطاوايل .

و ال�سيد : جابري حمي الدين . 
ال�ساكن ب : 25 فيال �ساطئ الغربي �سيدي فرج ا�سطاوايل .

بناء على  قائمة �سروط البيع املودع لدى حمكمة ال�سراقة  بتاريخ  2019/06/12 
حتت رقم 2019/08 باحل�سور جلل�سة العرتا�سات جلل�سة يوم 2019/07/16 على 
ال�ساعة : العا�سرة �سباحا  امام حمكمة ال�سراقة  و جلل�سة البيوع ليوم 2019/09/15 

على ال�ساعة : التا�سعة �سباحا امام حمكمة ال�سراقة قاعة اجلل�سات رقم 02 . 
 تعيني العقار وو�سفه و امل�ساحة الجمالية : يتمثل يف امللكية املفرزة اخلال�سة و 
اخلا�سة  ملحل دو ا�ستعمال  جتاري موجود �سمن جممع �سكني حديث البناء ي�سمى 
ا�سطاوايل  بلدية  تراب  يف  واقع   RESIDENCE LE TRIANGLE املثلث  اقامة 
الدائرة الدارية لزرالدة ولية اجلزائر م�ساحته 102 م موجود بالطابق الر�سي 
للتق�سيم  الو�سفي  اجلدول  من   111 رقم  احل�سة  ميثل  هو  و   )  J – م   ( العمارة  من 
الجزاء  من   )1000/20  ( بن�سبة  امل�سرتكة  امللكية  و  ال�سكني  باملجمع  اخلا�س 

امل�سرتكة املت�سلة باملحل  .
 ب�سعر افتتاحي  36٬088٬416،00 دج .) �ستة و ثالثون مليون و ثمانية و ثمانون 
الف و اربعمائة و �ستة ع�سر دينار (، نعلن عن جل�سة العرتا�سات لبيع عقار عن 
طريق املزاد العلني  وذلك  يوم  2019/07/16  على ال�ساعة العا�سرة  �سباحا مبحكمة 
ال�سراقة و جل�سة  جلل�سة البيوع ليوم 2019/09/15 على ال�ساعة : التا�سعة �سباحا 
. وعلى كل من يرغب يف معلومات  ال�سراقة قاعة اجلل�سات رقم 02   امام حمكمة 
بالعنوان  الق�سائي  املح�سر  نحن  مبكتبنا  يت�سل  ان  ال�سروط  دفرت  على  الطالع  او 

املذكور اعاله او لدى امانة �سبط  حمكمة ال�سراقة 
 املح�سر الق�سائي .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 

الرقم : 11/19

و�سل اإيداع ملف جتديد جمعية ولئية 

�سفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�سى 
1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
، مت هذا اليوم 2019/04/01 . اإيداع ملف جتديد 

جمعية ذات �سبغة ولئية 
اأبي  مل�سجد  الدينية  اللجنة   : اجلمعية  ت�سمية 

حنيفة النعمان بلدية الأغواط 
النعمان  حنيفة  اأبي  م�سجد   : الجتماعي  املقر 

بلدية الأغواط 
 املودع : هلوب عبد القادر  

الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س اللجنة
الوايل

ANEP N°:  1916015657الو�سط:2019/07/11
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مكتب: اإعالم الأ�سرى

مل يقت�رص ملف العتقال الإداري 
املقيت على الأ�رصى فقط، فهناك 
عدة اأ�سريات فل�سطينيات يقا�سني 
هذا النوع من العتقال دون تهمة 
ول مربر ول حتى حماكمة، ودون 
على  الطالع  من  اأحد  يتمكن  اأن 
ومن  الأ�سرية.  اأو  الأ�سري  ملف 
الفتاة  كانت  الأ�سريات  هوؤلء  بني 
فداء دعم�س اخليل )24 عاما( من 
بلدة بيت اأمر �سمال مدينة اخلليل 
والتي  املحتلة،  ال�سفة  جنوب 
الظلم  هذا  على  ثورتها  اأعلنت 
الطعام  عن  املفتوح  بالإ�رصاب 
الإداري.  العتقال  اإنهاء  حتى 

ور�سخت ادرة ال�سجون ال�سهيونية 
ملطالبها بعد 8 ايام  من ال�رصاب 
عن الطعام ، وتقول والدة الأ�سرية 
الأ�رصى  اإعالم  مكتب  لـ  فداء 
التا�سع  من  بداأت  حكايتها  باأن 
عام  مايو  اأيار/  من  والع�رصين 
2018 حني مت اعتقالها من منزلها 
وحني  مربر،  اأي  دون  البلدة  يف 
عن  ال�ستف�سار  العائلة  حاولت 
اإبالغها  العتقال لحقاً مت  �سبب 
هي  التهمة  اأن  املحامي  قبل  من 
التوا�سل  موقع  عرب  "التحري�س 
الفي�سبوك".وبعد  الجتماعي 
كثرية  وحماكمات  عديدة  جل�سات 
الأ�سرية  على  احلكم  اإ�سدار  مت 
يوماً،   95 ملدة  بال�سجن  فداء 

بال�ستعداد  العائلة  بداأت  وهنا 
بانتهاء حكمها،  ل�ستقبالها فرحًة 
بتحويلها  ال�سدمة  كانت  ولكن 
وتو�سح  الإداري.  لالعتقال 
والدتها اأم يو�سف باأن تلك اللحظة 
للعائلة؛  بالن�سبة  قاهرة  كانت 
ال�سرب  بفارغ  تنتظر  كانت  فهي 
العتقال  ولكن جاء  عنها  الإفراج 
ويق�سي  فرحتها  ليحطم  الإداري 
ل  اأنه  خا�سة  اأحالمها،  على 
املمكن  ومن  له  وا�سحا  �سقف 
ما  وهو  مرات  عدة  يتجدد  اأن 
اأن نفهم  حدث. وت�سيف:" حاولنا 
حتويل  �سبب  ما  املحامي  عرب 
رد  فكان  الإداري  لالعتقال  فداء 
فبداأنا  �رصي،  ملف  اأنه  الحتالل 

العتقال  من  النوع  هذا  نقا�سي 
من  بكثري  اأ�سعب  راأيناه  الذي 

احلكم العادي".
بيت فارغ

�سنتها  يف  طالبة  كانت  فداء 
الرابعة الأخرية يف جامعة القد�س 
املحا�سبة  بتخ�س�س  املفتوحة 
حتى  لتم�سي  اعتقالها،  مت  حني 
الآن 14 �سهرا يف العتقال الإداري 
حزينة على فرحة التخرج التي كان 
العتقال.  قبل  تعي�سها  اأن  يجب 
تعاين  اأن فداء  اإىل  والدتها  وت�سري 
من اأوجاع يف القولون ما ت�سبب لها 
بنزيف داخلي عدة مرات؛ وهو ما 
لقته م�سلحة ال�سجون ال�سهيونية 
الكرتاث  وعدم  الطبي  بالإهمال 

لأوجاعها، كما اأنها مع كل جتديد 
لالعتقال ت�سعر بالإرهاق النف�سي 
الزيارات.  جليا يف  يظهر  ما  وهو 
كان  الأخرية  الزيارة  يف  وتتابع:" 
ت�رصيح الزيارة اخلا�س بي انتهت 
من  �سقيقتها  فتمكنت  مدته، 
بدء  بنيتها  فداء  لتبلغها  زيارتها 
كي  الطعام  عن  مفتوح  اإ�رصاب 
الإداري  العتقال  جتديد  يتم  ل 
ع�رص  الثالث  ينتهي يف  والذي  لها 
ولكن  القادم،  اآب  اأغ�سط�س/  من 
عليها  بالقلق  �سعرت  �سقيقتها 
فيما بدت فداء قوية الإرادة رغم 
قلقها  عن  العائلة  اآلمها".وتعرب 
فداء  بدء  منذ  ابنتها  �سحة  جتاه 
ذاته  الوقت  يف  ولكنها  اإ�رصابها؛ 

توؤيد خطوتها وتعترب اأنها قد تنهي 
اأمده.  الذي طال  الإداري  كابو�س 
باأنه  البيت  ت�سف  احلزينة  الوالدة 
فارغ يف غياب ابنتها التي كانت كل 
�ساعدها  فهي  لها،  بالن�سبة  �سيء 
الأمين وهي من توؤن�سها وتتبادلن 
احلديث وال�سحكات كل يوم، مبينة 
واملر�س منذ  بالتعب  ت�سعر  باأنها 
اعتقالها. وت�سيف:" اأوجه ر�سالتي 
على  ي�سغط  باأن  العامل  لكل 
الحتالل كي ينهي ملف العتقال 
الإداري لي�س فقط عن فداء واإمنا 
عن كل الأ�رصى الإداريني".وكانت 
 2015 عام  اعتقلت  فداء  الأ�سرية 
ر�سق  بحجة  اأ�سهر  �ستة  ملدة 

احلجارة.

اخلمي�س 11  جويلية  2019  املوافـق  ل08 ذو القعدة   1440هـ 10

على درب احلرية والأ�ستقالل 

الأ�سري املحرر عز الدين حالوة يروي 
جتربته الن�سالية

يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب الأ�سرى ، حيث ين�سر بحلقة 
هذا الأ�سبوع جتربة الأ�سري املحرر عز الدين حالوة من نابل�س .

الأ�سري املحرر عز الدين 
حالوة يروي جتربته 

الن�سالية

�سرية ن�سالية 
ب�سام  الدين  عز  املحرر  الأ�سري 
اخلام�س  مواليد  من  حالوة  عزت 
عام  متوز  �سهر  من  والع�رصين 
عائلته  نابل�س،  مدينة  1983يف 
مكونه من والد ووالدة و�ستة �سباب 
و�سقيقتني . متزوج ولديه اإبن ب�سام 
واإبنة نهى ، تعلم حتى ال�سف ال�سابع 
وهو  امل�رصي  ظافر  مدر�سة  يف 
من كوادر حركة فتح يروي جتربته 

الن�سالية ملركز اأبو جهاد .
األفان  عام  اآب  �سهر  من  الثاين  يف 
و�سبعة ، كنت عائد اإىل البيت الواقع 
البلدة  يف  قرب  اجلوزة  حارة  يف 
اأنا  اخل�رص  درج  قرب  القدمية 
العد�س  اأبو  رائد  ال�سهيد  و�سديقي 
بخم�س  و�سولنا  بعد   ، بالطة  من 
املنزل  مبحا�رصة  فوجئنا  دقائق 
ملثمني  خا�سة  قوات  قبل  من 
يحيطون  اجلنود  من  هائلة  واأعداد 
ورائد  اأنا  بالهرب  فقمنا  باملنطقة 
بحيث كان هناك �سبًانة بالقرب من 
على  النافذة  من  قفزت    ، املنزل 
القفز  رائد  حاول  وعندما  ال�سبانة 
باإجتاهه  الر�سا�س  اجلنود  اأطلق 
كنت يف  اأنا   ، الفور  على  واأ�ست�سهد 
من  العديد  هناك  وكان  ال�سبانة 
النار  اإطالق  اجلنود  بداأ   ، ال�سباب 
مكربات  عرب  واملناداة  ع�سوائياً 

ال�سوت بت�سليم نف�سي اأو هدم منزيل 
ال�سبانة  من  ال�سباب  جميع  خرج   ،
وينادون  ينادون  وهم  لوحدي  وكنت 
لت�سليم نف�سي وهم يهددوا ويتوعدوا 
بعدها   ، وال�سبانة  املنزل  بهدم 
ب�ساعة عندما وجدت اأن ل مفر من 
الت�سليم قمت بت�سليم نف�سي ، قاموا 
باإدخايل اإىل املنزل و�رصبوين ب�سدة 
 ، و�سبحوين  الأر�س  على  ورموين 
اآ�رص"  الكابنت"  من  معي  والتحقيق 
احلزام  ت�سليم  مني  يريدون  بحيث 
لعملية  تنزيله  املنوي  وال�سخ�س 
اإ�ست�سهادية ح�سب اأقوالهم ، واأنا ل 

علم لدَي عن ما يقولون .
بعدها مت نقلي داخل عربة الإعتقال 
بيتاح  حتقيق  مركز  اإىل  واإقتيادي 
والتنكيل  ال�رصب  مع  مبا�رصة  تكفا 
اليدين  وتقيد  الطريق  طوال 
على  ع�سابة  وو�سع  والقدمني 
العيادة  على  عر�سي  بعد   ، العينني 
بداأ  تكفا  بيتاح  داخل  ال�سحية 
املحققني  وتناوب  معي  التحقيق 
معي  �سديداً  كان  من  منهم  بحيث 
وهم  متهاوناً  كان  من  ومنهم 
الإ�ست�سهادي  مو�سوع  على  ي�رصون 
كافة  اأن  العلم  مع  النا�سف  واحلزام 
هي  عندهم  املوجودة  الإعرتافات 
داخل  نار  واإطالق  اإ�ستباكات  عن 
يوم  ع�رصين  بعد   . القدمية  البلدة 
من التحقيق والزنازين املنفردة مت 
نقلي اإىل �سجن بئر ال�سبع حيث كان 
ق�سم به كل اأ�سكال الرتف من دخان 
علمت   ، حمرتمة  ومعاملة  وطعام 

الع�سافري  غرف  اأنها  بعد  فيما 
مكثت فيها �سبعة اأيام بحيث تاأكدوا 
ول  ا�ست�سهادي  يوجد  ل  اأنه  هناك 
اطالق  فقط  وانه  نا�سف  حزام 
يعجز  اأ�ساليب  لديهم  اأن  حيث  نار 
ال�سيطان عن جماراتهم بها . بعدها 
اأعادوين اىل بيتاح تكفا وو�سعي على 
اآلة ك�سف الكذب خم�س مرات حتى 
يوجد  اأنه ل  الأخرية  للمرة  يتاأكدوا 
التحقيق  اإنتهاء  بعد   ، ا�ست�سهادي 
والتوقيع على امللف بعد �سبعني يوم 

حتقيق مت نقلي اإىل �سجن جلبوع .
الذل  راأيت  وهناك  جلبوع  و�سلت 
باأعلى م�ستوياته حيث و�سعوين اأولً 
جتريدي  مع  �سغرية  غرفة  داخل 
من كافة مالب�سي اأي تفتي�س عاري 
والهبوط  ال�سعود  مني  والطلب 
وبعد  رف�ست  البداية  ، يف  للتفتي�س 
وتنكيل  و�رصب  مناورات  عدة 
بحيث جتمع  اأطيعهم  اأن  ا�سطررت 
مبا  الأ�رصى  باقي  وحول  حويل 
والبدء  "�سوهري"  الع�رصين  يقارب 
ما  يريدون  ما  ننفذ  حتى  ب�رصبنا 

اأق�سى تلك اللحظات.
الق�سم وبه خم�سة  اإىل  بعدها نقلت 
ع�رص  اإىل  ثمان  بها  غرفة  ع�رص 
يف  الأ�رصى  عدد  كان  حيث  اأ�رصى 
كان  بحيث  جداَ  كبري  الآونة  تلك 
الأر�س  على  ينامون  من  هناك 
داخل  كنت   . ال�سجون  لإكتظاظ 
جنني  مدينة  من  �سباب  مع  غرفة 
 ، املحنة  تلك  يف  يل  اأخوة  كانوا 
املحاكمة،  جل�سات  بداأت  وهناك 

ي�سمى  ما  داخل  والإياب  الذهاب 
هي  والتي  احلديدية  بالبو�سطة 
طوال  الأ�سري  له  يتعر�س  ما  اأق�سى 
عربة  اأنها  حيث   ، الأ�رص  فرتة 
حديدية باردة جداً �ستاًء حارة جداً 
مهرتئة  حديدية  مقاعد  بها  �سيفاً 
بحيث تدمي اأج�سادنا طوال الطريق 
، وال�سعود والنزول بها ماأ�ساة حيث 
الأ�سري مكبل بالقيود وعليه ال�سعود 
عداك  عالية  ب�رصعة  والنزول 
جنود  من  وال�ستائم  ال�رصب  عن 
�سجن  داخل  مكثت   . الحتالل 
تعر�ست  وبها  اأ�سهر  خم�سة  جلبوع 
للعزل عدة مرات اأولها ب�سبب العدد 
للعدد  الذهاب  اأرف�س  كنت  حيث 
الإدارة  مع  م�ساكل  ب�سبب  ومرتني 
داخل  اأمكث  كنت  مرة  كل  ففي   ،

العزل اأ�سبوع .
بعد جلبوع مت نقلي اإىل جمدو بحيث 
تعر�ست للتفتي�س العاري اأي�ساً اأمام 
الأ�رصى وقد حاولنا الرف�س ولكن ل 
جدوى مع هوؤلء اجلنود ، يف جمدو 
كان  حيث  للمحكمة  للذهاب  عدت 
املحامي  خا�ستي  الدفاع  حمامي 
و�سام غباريه ، حكموين مدة ثالثون 
عاماً وبعد عدة جل�سات نزل احلكم 
اإىل �ستة ع�رص عاماً منها اأحد ع�رص 
تنفيذ  وقف  اأعوام  وخم�س  فعلي 
وثالثون  اأربع  احلكم  اإ�ستغرق   ،
�سهراً من الذهاب والإياب من واإىل 
حمكمة �سامل . يف جمدو كان و�سع 
العدد  ب�سبب  جداً  �سعب  ال�سجن 
الهائل من الأ�رصى حيث كنا يف كل 

لذلك  اأ�رصى  من ع�رصة  اأكرث  غرفة 
 ، الأ�رصة  على  النوم  يف  نتناوب  كنا 
كان هناك العديد من ال�سطرابات 
الو�سع  لتح�سني  وذلك  داخل جمدو 
ونرف�س  الوجبات  نرجع  فكنا 
تفتعل  ال�سيئة  الإدارة  وكانت  العدد 
للعزل  نزلت  بحيث  معنا  امل�ساكل 
 . اأيام  ثمانية  اأقلها  مرة  من  لأكرث 
من  للغاية  �سيء  كان  جمدو  و�سع 
الهائل  والعدد  احلياة  ظروف  حيث 
 ، معنا  الإدارة  وتعامل  الأ�رصى  من 
ليلي دائم  بحيث كان هناك تفتي�س 
وتنكيل بنا ، وطعام رديء ومعاقبات 

دائمة .
مكثت يف �سجن جمدو ثالث �سنوات 

كنت بها موجه عام لالأ�رصى .
النقب  ل�سجن  نقلي  مت  ذلك   بعد 
، بحيث و�سعوين داخل  يف اجلنوب 
تبقى  وقد  لأن حكمي عايل  الغرف 
كان  النقب  يف   ، �سنوات  ثماين  يل 
الهجمات  من  العديد  اأي�ساً  هناك 
وم�سادرة  الغرف  على  الليلية 
ومعاقبة  معنا  املوجودة  اأدواتنا 
الأق�سام بدون اأي وجه حق ، لذلك 
مع  امل�ساكل  من  الكثري  هناك  كان 
 ، معنا  الو�سع  لتغيري  وذلك  الإدارة 
معنا  �ساب  قام  الأيام  اإحدى  ففي 
بالق�سم بالهجوم على اأحد ال�سباط 
و�رصبه بحيث قاموا ب�رصبنا جميعاً 

داخل  الغاز  ور�س  مربحاً  �رصباً 
العديد  هناك  كان  بحيث  الغرف 
من الإختناقات بني الأ�رصى واأي�ساً 
من  احلياة  مقومات  كافة  م�سادرة 
الغرف ، يف النقب كان و�سع الطعام 
نباتي  بطبعي  اأنا  ولكن  للغاية  �سيء 
لتغطية  الكانتني  اأ�ستخدم  وكنت 
اإحتياجاتي مع اأنهم كانوا ل يوفرون 

لنا كل �سيئ يف الكانتني .
ثمان  كان عندي  الأ�رص  طوال فرتة 
زيارات لوالدتي بحيث والدي رحمه 
اأمنياً  مرفو�س  كان  عنه  وعفا  اهلل 
وزوجتي واأولدي مرفو�سني اأمنياً ، 
والدي رحمه اهلل تويف قبل خروجي 

بثالث �سنوات .
يف �سجن النقب ح�سلت على �سهادة 
كنت   ، وجنحت  العامة  الثانوية 
الكرمي  القراآن  قراءة  على  مواظب 
املتوفرة  الكتب  من  العديد  وقراءة 

داخل مكتبة ال�سجن . 
يف الثاين من �سهر اآب عام 2018مت 
الإحتالل  معتقالت  من  حتريري 
ولكن  واأهلي  اأولدي  اإىل  وعدت 
فهم  اأولدي  مع  م�سكلة  لدَي  كان 
ل يعرفوين ومل يروين �سوى بال�سور 
واأحاول  معهم  اأعاين  ومازلت   ،
اأحد  بعد  احلياة  هذه  مع  التما�سي 
الإحتالل  �سجون  داخل  عاماً  ع�رص 

.

الأ�سرية فداء دعم�س .. اإ�سراب حتى الكرامة !

وانت�سرت فداء 



بقلم  متارا حداد
الكاتبة الفل�شطينية والنا�شطة 

بق�شايا الأ�شرى

يف  م�ستمر  ت�ساعد  نلحظ  حيث 
الإجراءات الالان�سانية بحق الأ�سريات 
كامريات  بو�سع  الحتالل  قبل  من 
والتي   " الفورة   " �ساحة  املراقبة يف 
وتقلي�ص  النثوية،  اخل�سو�سية  مت�ص 
وب�سكل  لهن  الأهايل  زيارة  مواعيد 
مطالبهن  حتقيق  وعدم  م�سطرد، 
داخل  القدمية  اخلزائن  ا�ستبدال  يف 
الغرف، وعدم ارجاع الكتب التي متت 
�سجن  من  تنقلهن  اثناء  م�سادرتها 
ه�سارون اىل الدامون، وعدم ال�سماح 
غري  ا�سافية  حمام  ب�ساعات  لهن 
مطالبات  عن  ناهيك  الفورة،  وقت 
ال�سريات بحقهن يف مطلب معي�سي 
لال�ستعمال  �ساحلة  باعداد حمامات 
ب�ساحة  ولي�ست  الق�سم  داخل  الدمي 
داخلية  لبواب  بحاجة  وهن  الفورة، 
تتواجد  ل  حيث  احلمامات  لهذه 
مي�ص  الذي  المر  عام،  ب�سكل 
لب�سط  وخمالف  الن�ساء  خ�سو�سية 
ال�سجون،  داخل  ال�سريات  حقوق 
الق�سام  ا�سالح يف  اىل  بحاجة  وهن 
ي�ستطعن  حتى  و�سيانة  الن�سائية 
يليق  مبا  ال�سجون  داخل  العي�ص 
بان�سانيتهن، ويطالنب ال�سريات بغرف 
تليق با�ستقبال اهاليهم الذين يزورهن 

داخل املعتقالت ال�رسائيلية.
اب�سط  هي  املعي�سية  فمطالبهن  لذا 

على  حفاظاً  بها  يطالنب  احلقوق 
والدونية  المتهان  من  كرامتهن 
النتقا�ص  الحتالل  ي�سعى  والذي 
وطنياً  هماً  باتت  فق�سيتهن  بها، 
ت�ستوجب  لذا  الوىل  الدرجة  من 
ق�سيتهن التحرك على كافة ال�سعدة 
وامل�ستويات حتى تلبية مطالبهن مبا 
واتفاقية  الدولية  القوانني  اقرتها 

جنيف الرابعة. 

الدفاع عن ال�شريات واجب 
وطني:

تعترب ق�سية ال�سريات داخل ال�سجون 
ال�ساخنة  امللفات  من  ال�رسائيلية 
والتي فاقت اخلطوط احلمراء حتتاج 
اىل دعم وا�سناد وهذا ياتي عرب تلك 

الطرق:-
ق�سية  على  ال�سوء  ت�سليط   -1
ومتوا�سل  م�ستمر  ب�سكل  ال�سريات 
ون�رسها  والتجارب  الق�س�ص  وتوثيق 
املحلي  اجلمهور  على  وتعميمها 
نقا�ص  خللق  والعاملي  والعربي 
الدفاع  يف  ي�ساهم  ومكثف  متوا�سل 

عنهن.
باإ�سرتاتيجية  الق�سية  هذه  بلورة   –2
املعامل  ووا�سحة  �ساملة  اعالمية 
وك�رس قالب النمطية يف التعاطي مع 
اثارتها حمليا  حتى  ال�سريات  ق�سية 

وعربيا ودوليا .
يف  اجلديد  العالم  ا�ستغالل   –3
ح�سابات  واإن�ساء  ال�سريات  خدمة 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 

ووثائق  افالم  لن�رس  اليوتيوب  وعلى 
وذويهم،  ال�سريات  مع  ولقاءات 
بلغة  العالمي  اخلطاب  وحتديث 
بحجم  ترتقي  هادفة  ان�سانية 

ت�سحيات ال�سريات.
الدور  لتفعيل  مدونات  ان�ساء   –4
على  للتاأثري  واجلماهريي  ال�سعبي 
باآلم  الغرب  ملحاكاة  العام  الراأي 
دائما  ال�سريات  كون  ال�سريات، 
يعولن على اللتفاف ال�سعبي والعربي 

والدويل لدعمهن .
اخلارج  اجلاليات يف  دور  تفعيل   –  5
واملراكز  اجلمعيات  حث  خالل  من 

احلقوقية لالرتقاء يف هذه الق�سية .
اتفاقيات  يف  الطراف  دعوة   –  6
ا�رسائيل  واإلزام  لالنعقاد  جنيف 

بتطبيق التفاقيات .
للقيام  الحمر  ال�سليب  دعوة   –  7
الن�سانية  وم�سوؤولياته  بدوره 

والقانونية .

العربية  اجلامعة  دعوة   –  8
المة  تاأخذ  وان  قراراتها  ملتابعة 
اجل  من  التوحد  يف  دورها  العربية 

ال�سريات.
املجتمع  املوؤ�س�سات  دعوة   –  9

املدين بتفعيل م�سوؤولياته .
العاطفة  مرحلة  من  النتقال   –  10
املواجهة  مرحلة  اىل  وال�سعار 
واجلدية  امللمو�سة  القانونية 

حلمايتهم.
وطالب  خريجي  ا�ستقطاب   –  11
باإن�ساء  التوثيق،  لعملية  وت�سجيعهم  

مكاتب الكرتونية تدعم ال�سريات .
12 – ت�سجيع املوؤ�س�سات لتبني توثيق 

ق�سية ال�سريات.
13 – ا�ستقطاب خمرجني وخمرجات 
معاناة  تظهر  وبرامج  افالم  لإنتاج 

ال�سريات.
لتكليف  توقيعات  حملة  عمل   –  14
والدوليني  العرب  املحامني  نقابة 

على حمل ملف ال�سريات وتفعيلها .

اهمية توثيق النتهاكات 
ال�شرائيلية بحق ال�شريات:

تاتي اهمية التوثيق ل�ستخدامه كاإطار 
امام  دولية  و�سهادة  وقانوين  ان�ساين 
ال�سهيونية  النتهاكات  يدين  العامل  
بحق ال�سريات ان كان اثناء العتقال 
ا�رسائيل  ا�ستخدام  او  التعذيب  او 
الهمال  او  النفرادي  العزل  �سيا�سة 
الطبي او حرمان الهل من الزيارة او 

�سيا�سة العتقال الداري للن�ساء .
اجلنائيات  حمكمة  اىل  فالتوجه 
من  التحرر  يعني  موثقة  ادلة  بوجود 
الوامر  ملنظومة  اخل�سوع  ا�ستمرار 
ال�سحايا  بحق  واإن�سافا  ال�رسائيلية 
وعدم  وحقوقهم  ال�سريات  وحماية 
ل  وحتى  طلقاء  املجرمني  ابقاء 
ت�ستبيح  القانون  فوق  ا�رسائيل  تظل 
والعدالة  بالثقافة  وت�ستهرت  حقوقهم 

الن�سانية.
يف  ي�ساهم  للق�سية  احياء  والتوثيق 
اخراج النتهاكات من املوقع املحلي 
معاناة  لإبراز  الدويل  اىل  العربي  اىل 
�ساغط  عام  راأي  وخلق  ال�سريات 
�سوت  واإي�سال  واملوؤازرة  للت�سامن 
ال�سريات وتعزيز احرتام املنا�سالت، 
والتوثيق لي�ص �سبق �سحفي بل البحث 
والتنقيب عن م�سكالت  عن احلقيقة 

وهموم ال�سريات وذويهم .
النف�سي  التعبري  من  واحة  والتوثيق 
والجتماعي كونه عالج ملن يتحدث 

من  العتقال  خالل  جتاربه  عن 
حقيقي  دور  يعطي  والتوثيق  الن�ساء، 
الواقع  ملالم�سة  ا�سرتاتيجية  وروؤية 
لدعم  فر�ص  ويفرز  �سعارات،  دون 
ق�سية  توثيق  يف  ال�سباب  ابداع 
ال�سريات حتت �سعار ) كي ل نن�سى 
ومنا�رسة  ح�سد  اىل  يوؤدي  مما   )
ال�سريات  بق�سية  دوليا  املهتمني 
يقنن  الذي  التاريخي  الدور  واإبراز 
من  وال�ستفادة  ال�سريات  ن�سال 

خرباتهن .

خال�شة
جميع  معركة  هي  ال�سريات  معركة 
ابناء ال�سعب الفل�سطيني فالأ�سريات 
مليون  ع�رس  ثالثة  دعم  يحتجن 
فاإذا  العامل،   انحاء  يف  فل�سطيني 
�سعبنا  �سيقلب  معهن  ت�سامنوا 
العامل  هذا  كل  بوجه  املعادلة 

الظامل.
 ودور الف�سائل يجب ان يكون بارزا 
يف دعم تلك املعركة امل�سريية التي 
يف  فال�سريات  ال�سريات،  تخو�سها 
�سمري حي  كل  وعنق  اجلميع  اعناق 
فق�سيتهن  الذوبان،  على  ا�ستع�سى 

جتاوزت اخلطوط احلمراء.
�سمري  ميثلون  عام  ب�سكل  ال�رسى 
هذا ال�سعب وعنوان كرامته، وبالتايل 
موقعه  من  كل  اجلميع  على  وجب 
ن�رستهم  يف  فعال  بدور  يقوم  ان 
والوقوف اىل جانبهم وجانب اهاليهم 

واأولدهم. 

يف ظل الهجمة ال�شر�شة ال�شهيونية بحق الق�شية الفل�شطينية ب�شكل عام وحق  ق�شية الأ�شرى ب�شكل خا�ص، تزداد التعقيدات العن�شرية 
اليمينية املتطرفة على ق�شية الأ�شريات الفل�شطينيات داخل ال�شجون الإ�شرائيلية والتي تزداد تعقيداً يومًا بعد يوم يف ظل تهمي�ص اإ�شرائيل 

املتعمد  للقوانني الآدمية والإن�شانية والدولية والتي راعت حقوق الأ�شرى والأ�شريات داخل ال�شجون الإ�شرائيلية.

الأ�سريات الفل�سطينيات بني مطرقة الحتالل و�سندان قبور الأحياء
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الأ�سري فادي احلروب ين�سم لقائمة 
امل�سربني عن الطعام �سد اعتقالهم الإداري

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
اأن  الأربعاء،  اليوم  املحررين، 
احلروب  يو�سف  فادي  الأ�سري 
مدينة  ق�ساء  �سامت  دير  من 
دخل  قد  اخلليل،  جنوب  دورا 
اإ�رسابا مفتوحا عن الطعام منذ 
احتجاجاً  احلايل  ال�سهر  مطلع 
الإداري  لالعتقال  اإحالته  على 
بعد اإنتهاء حمكوميته البالغة 10 
اأن الأ�سري  الهيئة،  اأ�سهر. ولفتت 
�سجون  يف  اأم�سى  احلروب 
الحتالل ما يزيد عن 4 �سنوات، 
اعتقاله  الحتالل  اأعاد  وقد 
متزوج  وهو   ،2018/9/5 بتاريخ 
اأو�سحت،  كما  اأبناء،   3 ولديه 
ويعاين من اأمرا�ص عديدة اأبرزها 
واوجاع  وال�سغط  الت�سنجات 
رعاية  اإىل  وبحاجة  بال�سدر 
طبية خا�سة ودخول امل�ست�سفى 
. وبينت الهيئة، اأن كل من الأ�سري 

 48 الدين"  عز  اإبراهيم  جعفر 
عاما، من جنني، يوا�سل ا�رسابه 
عن الطعام �سد اعتقاله الداري 
ال�سهر  من  ع�رس  ال�ساد�ص  منذ 
يناير  املا�سي، وهو معتقل منذ 
بعد  ادارى  قرار  بحقه  و�سدر 
فقد  حمكوميته  وقد  انتهاء 
ويعاين  وزنه،  من  كيلوغرام   14
يف  واأوجاع  ال�سديد  التعب  من 
اجل�سد،  اأنحاء  وخمتلف  الراأ�ص 
النفرادي  العزل  يف  ويقبع 
�سعبة.  بظروف  جمدو  ب�سجن 
"اأحمد عمر  كما يوا�سل الأ�سري 
دير  قرية  من  عاما   25 زهران" 
ابوم�سعل ق�ساء رام اهلل، ا�رسابه 
التوايل  على  ع�رس  الثامن  لليوم 
�سد اعتقاله الإداري، الذي جدد 
ا�سافة   . تهمه  دون  مرتان  له 
اىل  ان�سموا  اأ�رسى  ثالثة  اىل 
الطعام  عن  امل�رسبني  قائمة 

وهم  احلايل  ال�سهر  مطلع  منذ 
بيت  جامعة  يف  الطالب  الأ�سري 
ابوعكر"  ن�سال  "حممد  حلم 
وكان  حلم  بيت  من  )22عاماً( 
 2018/11/1 بتاريخ  اعتقل 
اعتقال  قرار  بحقه  و�سدر 
اداري وجدد له مرتان . والأ�سري 
بيت  من  احل�سنات"  "م�سطفى 
 2018/6/5 منذ  املعتقل  حلم، 
اعتقال  قرار  بحقه  و�سدر   ،
وجدد  �سهور،   6 ملدة  اداري 
والأ�سري  متتالية،  مرات   3 له 
 33  " حلبية  "حذيفة  املقد�سي 
عاما من ابودي�ص �رسق القد�ص، 
بتاريخ  اعتقاله  اعيد  والذي 
قرار  بحقه  و�سدر   2018/5/18
مرتان،  له  وجدد  اداري  اعتقال 
ويعاين من ظروف �سحية �سيئة، 
العزل  زنازين  يف  الثالثة  ويقبع 

يف �سجن النقب. 

�سجن  يف  الأ�رسى  ا�ستكى 
اجلنوب  و�سجون  "جلبوع" 
واإي�سل"  والنقب،  "نفحة، 
املعي�سية  الظروف  من 
والعتقالية ال�سعبة، ب�سبب 
احلرارة  درجات  ارتفاع 
ووتزايد  كبري،  ب�سكٍل 
معدلت الرطوبة، والنق�ص 
هيئة  وقالت  املراوح.  يف 
�سوؤون الأ�رسى واملحررين، 

من  ي�ستكون  "الأ�رسى  اإن 
ق�ساوة موجة احلر، خا�سة 
يف ظل الإجراءات التع�سفية 
يف  بحقهم  متار�ص  التي 
خمتلف املعتقالت من قبل 
مب�سادرة  ال�سجون،  اإدارة 
تركيب  وعدم  املراوح 
اأن  اإىل  مكيفات".واأ�سارت 
ال�سحراوي  النقب  "�سجن 
ال�سجون  اأكرث  من  يعترب 

فيها  الأ�رسى  يُعاين  التي 
ب�سبب  احلر،  موجة  من 
احلرارة  درجات  ارتفاع 
ال�سحراوية  املناطق  يف 
كبرية،  معدلت  اإىل 
خيام،  داخل  واحتجازهم 
"جلبوع"  اأ�رسى  يُعاين  كما 
درجات  ارتفاع  من 
العالية  والرطوبة  احلرارة، 
والأق�سام،  الغرف،  داخل 

اجلغرايف  املوقع  بحكم 
الهيئة  اأكدت  لل�سجن".كما 
اأن "اإدارة �سجون الحتالل 
الأ�رسى  حلالة  تكرتث  ل 
بل  الظروف،  هذه  مثل  يف 
تُ�سادر يف كثري من الأحيان 
اأجهزة املراوح التي لديهم، 
العديد  يف  اإدخالها  ومتنع 
كاإجراءات  الأق�سام  من 

عقابية".

هيئة �شوؤون الأ�شرى واملحررين

معتقلو ال�سجون ال�سحراوية وال�ساحلية ي�ستكون 
من احلر والرطوبة العالية

اأفادت هيئة �سوؤون الأ�رسى املحررين، 
اأن اإدارة �سجون الحتالل نقلت الأ�سري 
اجلريح القا�رس حممد عماد ح�سنني )17 
م�ست�سفى  من  البرية،  مدينة  من  عاماً( 
ما  اىل  الإ�رسائيلي،  ت�سيدك"  "�سعاري 

�سعوبة  رغم  الرملة"  "مب�سفى  تعرف 
اأن  الهيئة،  ولفتت   . ال�سحي  و�سعه 
الأ�سري ح�سنني يعاين من اإ�سابة خطرية 
لإطالق  ب�سببتعر�سه  اليمنى  قدمه  يف 
خالل  الحتالل  جي�ص  قبل  من  النار 

 .2019 مايو  اأيار/   15 بتاريخ  اعتقاله 
تهتك يف  اإىل  اأدت  الإ�سابة  اأن  واأكدت، 
اجلريح  الأ�سري  لدى  الدموية  الأوعية 
يف  وتلف  تعفن  ظهر  ولحقاً  ح�سنني، 

الأع�ساب والع�سالت ونق�ص يف الدم.

نقل الأ�سري امل�ساب القا�سر حممد ح�سنني اىل "م�سفى الرملة"



تقارير  عدة  خرجت  �أن  بعد 
�عتز�ل  ت�ؤكد  مغربية  �صحفية 
�لالعب حكيم زيا�ش �للعب دوليا، 
به خالل  �لذي ظهر  �لأد�ء  ب�صبب 
�لأمم  كاأ�ش  يف  فريقه  مبار�يات 
جز�ء  ركلة  و�إهدر�ه  �لإفريقية، 
�ل�قت  من  �لأخرية  بالدقيقة 
�ل�صائع �أمام فريق بنني، نفى حكيم 
�ملغربى  �ملنتخب  جنم  زيا�ش 
�له�لندى،  �أم�صرتد�م  و�أجاك�ش 
ن�رشت  �لتي  �ملغربية  �لتقارير 
خرب �عتز�له للعب دوليا بعد خروج 
�لأمم  كاأ�ش  من  �لأطل�ش  �أ�ص�د 
�لإفريقية من �لدور ثمن �لنهائي، 

وكتب زيا�ش عرب ح�صابه �ل�صخ�صي 
�لجتماعي  �لت���صل  م�قع  على 
بالن�صبة  ي�م  مير  "ل  �إن�صتغر�م: 
و�لآن  ق�صة،  يخلق��  مل  �إذ�  لهم 
�أخرى"،  يف طريقهم خللق و�حدة 
�إذ�  �ملقبلة  �ملرة  "يف  و�أ�صاف: 
كنت ترغب يف �حلديث عن �صيء 
ما، حتدث عن �صيء حقيق ولي�صت 
وزير  �ص�رة  و�أرفق  �أكاذيب"، 

�ل�صباب و�لريا�صة �ملغربى.
وكانت �صحيفة �ملنتخب �ملغربية 
قد �أكدت �أن زيا�ش قرر �لعتز�ل 
ه�لند�  �إىل  و�ص�له  ف�ر  دولًيا، 
�عتماد�  �أجاك�ش،  �إىل  لالن�صمام 

�لطالبى  لر�صيد  ت�رشيح  على 
و�لريا�صة  �ل�صباب  وزير  �لعلمى 
لل�صحيفة  �أكد  و�لذي  �ملغربى، 
�أن زيا�ش بالفعل ل يريد �أن يلعب 
�ملغربى،  للمنتخب  جديد  من 
لها،  تعر�ش  �لتي  �لنتقاد�ت  بعد 
جز�ء  ركلة  �أهدر  قد  زيا�ش  وكان 
وكانت   ،94 �لدقيقة  يف  بنني  �أمام 
�لفريقني  تعادل  حينها  �لنتيجة 
�لفريقان  يخ��ش  �أن  قبل   1-1
وركالت  �لإ�صافية  �لأ�ص��ط 
�لنهاية  يف  �بت�صمت  �لتي  �لرتجيح 
�ملغربي  �ملنتخب  وودع  لبنني 

�لبط�لة �لإفريقية مبكًر�.

�لفني  �ملدير  جريي�ش  �آلن  �صدد 
ملنتخب ت�ن�ش على �صع�بة م��جهة 
مدغ�صقر �ملقررة �لي�م يف ربع نهائي 
حالًيا  �ملقامة  �أفريقيا  �أمم  بط�لة 
يف م�رش، وقال جريي�ش يف �مل�ؤمتر 
مدغ�صقر  "منتخب  �لتقدميي 
يف  جمم�عته  يت�صدر  �أن  ��صتطاع 
نيجرييا،  ح�صاب  على  �لأول  �لدور 
�أمامه"،  �صعبة  مبار�ة  �صنخ��ش 
ل  مدغ�صقر  "منتخب  و�أ�صاف: 
يعتمد على �لق�ة �لبدنية مثل �أغلب 
لعب�  �ل�صمر�ء،  �لقارة  منتخبات 
خا�صة  مهار�ت  ميتلك�ن  �خل�صم 
وتابع:  �صديد"،  بحما�ش  ويلعب�ن 

غانا  �أمام  �صعبة  مبار�ة  "خ�صنا 
على  ح�صلنا  ثم  دقيقة،   120 ملدة 
بذل  �صنحاول  للر�حة فقط،  ي�مني 
من  تخ�فنا  رغم  جهدنا  ق�صارى 

�ملنتخب  وكان  �لالعبني".  �إرهاق 
�لت�ن�صي قد تاأهل لدور �لثمانية بعد 
�لثنني  �لغاين،  �ملنتخب  على  ف�زه 

�ملا�صي 5-4 بركالت �لرتجيح.

�لت�ن�صي  �ملنتخب  ويدخل    
�أر�ش ميد�ن �ل�صالم يف �لقاهرة، 
باحثا عن تقدمي �أد�ء م�صابه ملا 
قدمه يف ثمن �لنهائي �صد غانا، 
�لت�ن�صي  �ملنتخب  ظهر  حيث 
�نطالق  منذ  حالته  �أف�صل  يف 
�لنت�صار�ت  كانت  و�إن  �لبط�لة 
�أنه  �إذ  �لآن  حتى  عنه  بعيدة 
�ملنتخب �ل�حيد �لذي ت��جد يف 
�لدور ربع �لنهائي عقب حتقيقه 
لأربعة تعادلت متتالية.                  

�لنهائي  ثمن  يف  غانا  و�أمام 
�أعتاب  على  قرطاج  ن�ص�ر  كان 
له،  �لأول  �لنت�صار  حتقيق 
طه  بهدف  متقدماً  بقي  حينما 
�لدقيقة  حتى  �خلني�صي  يا�صني 
92 عندما وقع �ملحظ�ر بهدف 
�ملد�فع  من  �ل�صديقة  بالنري�ن 
ر�مي بدوي �لذي دخل قبل ذلك 
بنح� دقيقتني بدياًل من �خلني�صي 
كانت  فقط  �أهد�ف  ثالثة  ذ�ته، 
�ملباريات  �لت�ن�صية يف  �حل�صيلة 

يز�ل  ذلك ل  �لأوىل، رغم  �لأربع 
ما  ه�  �ملرمى  حر��صة  مركز 
من  كل  يف  خطاأ  �لأ�صئلة،  يثري 
بن  لفاروق  �لأوليني  �ملبار�تني 
م�صطفى ومعز ح�صن كلفا ت�ن�ش 
قبل  ومايل،  �أنغ�ل  مع  تعادلني 

نهاية �صلبية مع م�ريتانيا.
ه�  ح�صن  كان  غانا،  �أمام 
عن  بجد�رة  ود�فع  �لأ�صا�صي 
م�عد  �قرتب  �أن  �إىل  مرماه، 
جريي�ش  ر�هن  �لرتجيح.  ركالت 

يف  م�صطفى  بنب  �لدفع  على 
خط�ة �أثارت �عرت��صاً و��صعاً من 
مغادرة  يف  �لتاأخر  �صمل  ح�صن 
�مل�صتطيل �لأخ�رش، عدم �لتقدم 
مل�صافحة  �مللعب  منت�صف  �إىل 
زميله وحماولت لإقناعه وتهدئة 
وي��صف  �صا�صي  �لفرجاين  من 

�مل�صاكني ووهبي �خلزري.
بن  على  جريي�ش  رهان  جنح 
م�صطفى ومتكن �لأخري من �صد 
ركلة ترجيحية ما كان كافيا لتاأهل 

ح�صن  و�عتذر  قرطاج،  ن�ص�ر 
"ت�يرت"  على  وكتب  ت�رشفه  بعد 
�أريد  ت�ن�ش.  "مربوك  �لثالثاء: 
و�أبد�أ  �لأم�ش  حادث  �إىل  �لع�دة 
زمالئي،  مدربي،  من  بالعتذ�ر 
وكل م�صجعي �ملنتخب �ل�طني"، 
�إىل  يع�د  به  قام  ما  �أن  معترب�ً 
للعب  وحما�صه  �ملرحلة  �صغط 
�ملهم  بالده،  علم  �صبيل  يف 
ربع  ه�  ت�ن�ش  �إىل  بالن�صبة  �لآن 
�لنهائي، �لدور �لذي تبلغه للمرة 

تت�يجها  بعد  ما  منذ  �ل�صاد�صة 
على   2004 عام  �ل�حيد  بلقبها 
�أر�صها. يف م��جهة ت�ن�ش �صتك�ن 
يف  �لأكرب  �ملفاجاأة  مدغ�صقر، 
�لتي  �لبط�لة  من  �لن�صخة  هذه 
تخ��ش غمارها للمرة �لأوىل يف 
يف  �لأول  �لدور  و�أنهت  تاريخها، 
�صد�رة �ملجم�عة �لثانية، قبل �أن 
تف�ز على �لك�نغ� �لدمي�قر�طية 
بركالت   2-4 �لنهائي  ثمن  يف 

�لرتجيح، بعد �لتعادل 2-2.

مدغ�شقر / تون�س

ن�سور قرطاج ي�سعون لإيقاف 
مفاجاآت مدغ�سقر
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ي�شعى املنتخب التون�شي الذي ت�أهل اإىل ربع نه�ئي ك�أ�س الأمم الإفريقية مب�شر اإىل 
موا�شلة م�شواره �شوب املربع الذهبي وتخطي عقبة منتخب مدغ�شقر املتطور، ويبحث 

املنتخب التون�شي عن ال�شتف�دة من الدفعة املعنوية اله�ئلة التي ح�شل عليه� بعد اأن 
تغلب على العقدة الغ�نية وتخطى عقبة النجوم ال�شوداء بركالت الرتجيح، وذلك 

عندم� يواجه منتخب مدغ�شقر مف�ج�أة البطولة يف خت�م مب�ري�ت الدور ربع النه�ئي،

جريي�س يخ�سى �سبح �لإرهاق �أمام مدغ�سقر

اإعداد: عي�شة ق.

زيا�س ينفى �سائعات �عتز�له �للعب دوليا

�أندريا جنم منتخب  �أكد كارولي�ش 
�ملنتخب  م��جهه  �أن  مدغ�صقر 
على  �صعبة  �صتك�ن  �لت�ن�صي 
فريقه  قدرة  م�ؤكد�  �لفريقني، 
يف  �لنت�صار�ت  م���صلة  على 
كاأ�ش �لأمم �لأفريقية، وقال خالل 
�أم�ش:  للمبار�ة  �ل�صحفي  �مل�ؤمتر 
"وج�د رئي�ش �لبالد يف �ملدرجات 
ودعمه لنا خالل �ملبار�ة �ل�صابقة 
�أمام �لك�نغ� �أعطانا دفعة معن�ية 
ظن  ح�صن  عند  و�صنك�ن  كبرية، 
ت�ن�ش"،  مبار�ة  خالل  بنا  �جلميع 
و�أ�صاف: "�ملنتخب �لت�ن�صى ق�ي، 

و��صتطاع �لف�ز على منتخب غانا، 
وهذ� �صيدفعنا للعب �أمامه بحذر 
�صديد"، وتابع: "�لفريقان ميتلكان 

للدور  �لتاأهل  يف  �حلظ�ظ  كافة 
�لنهائي، لكن لدينا طم�حات  قبل 

كبرية مل���صلة �لعرو�ش �لق�ية".

�ندريا: �سنلعب بحذر �أمام تون�س

�لقدم  لكرِة  �ملغربي  �لحتاد  نفى 
كل �لأخبار �لتي �أ�صارت �إىل �إيقاف 
رئي�صه ف�زي لقجع من قبل �للجنة 
�لتاأديبية �لتابعة لالحتاد �لإفريقي، 
�لحتاد �ملغربي �أ�صدر بيانا �أ�صاف 
�لتابعة  �لتاأديبية  �للجنة  �أن  فيه 
�لأيام  يف  �جتماعاً  �صتعقد  للكاف 
يف  للنظر  لقجع  بح�ص�ر  �ملقبلة 
لقجع  وكان  �إليه،  �مل�جهة  �لإد�نة 
�حلكم  على  بالعتد�ء  �تهم  قد 
�لإثي�بي بامالك تي�صيما بعد مبار�ة 
�إياب نهائي كاأ�ش �لحتاد �لإفريقي 

بني �لزمالك ونه�صة بركان.
جلنة  �أّن  �إعالمية  تقارير  و�أفادت 

قّررت  �لكاف  يف  �لن�صباط 
�إيقاف ف�زي لقجع رئي�ش �لحتاد 
�ملغربي لكرة �لقدم ملّدة عام عن 
لقجع  وي�صغل  ريا�صي،  ن�صاط  كل 
�أي�صاً من�صب �لنائب �لثالث لرئي�ش 
�لحتاد �لإفريقي، من جهة �أخرى، 

�أفادت م�صادر �إعالمية �أّن �لحتاد 
�صدور  �أّجل  �لقدم  لكرة  �لإفريقي 
�لقر�ر ر�صمّياً حتى �نتهاء كاأ�ش �أمم 
�إفريقيا، خا�صة �أّن �ملعنّيني بالأمر 
جانب  من  �إليهم  �ل�صتماع  يتّم  مل 

جلنة �لن�صباط. 

�لحتاد �ملغربي ينفي �إيقاف لقجع

يا�صني  طه  �لت�ن�صي  �ملهاجم  �أكد 
�خلني�صي �أنه وزمالءه يف �ملنتخب 
مبار�ة  �صفحة  جتاوزو�  �ل�طني 
حاليا  يركزون  �أنهم  م�ؤكد�  غانا، 
مدغ�صقر،  مبار�ة  تخطي  على 
ربع  �لدور  يف  �ملنتخبان  ويلتقي 
�لأفريقية  �لأمم  لكاأ�ش  �لنهائي 
�لي�م على ملعب �ل�صالم بالقاهرة، 
وقال �خلني�صي يف م�ؤمتر �صحفي 

م�صريية  تعترب  "�مل��جهة  �أم�ش: 
�لف�ز  �أن  خا�صة  لنا،  بالن�صبة 
قبل  �لدور  ملبار�ة  �صي�ؤهلنا  بها 
"م��جهة  و�أ�صاف:  �لنهائي"، 
على  �صعبة  �صتك�ن  مدغ�صقر 
�لطم�ح  لدينا  لكن  �لفريقني، 
و�لرغبة يف �إ�صعاد �ل�صعب �لت�ن�صي 
لتع�ي�صهم عن �لأد�ء �لذي ظهرنا 
وتابع:  �ملجم�عات"،  دور  يف  به 

فنية  حالة  يف  �لالعبني  "جميع 
وبدنية ر�ئعة، �صنلعب مبار�ة �لغد 
بنف�ش �لروح �لتى لعبنا بها مبار�ة 
غانا �ملا�صية"، و�ختتم ت�رشيحاته 
قائال: "رغم �أن منتخب مدغ�صقر 
�أكرث  ر�حة  �أيام  عدد  على  ح�صل 
�صنحاول  �أننا  �إل  م��جهتنا،  قبل 
�ملبار�ة  هذه  تخطى  ق�ة  بكل 

�ل�صعبة".

�خلني�سي: �سنو�جه مدغ�سقر بروح غانا

وديع �جلريء: �لتاريخ يتذكر �لنتائج ولي�س �لأد�ء
�لت�ن�صي  �لحتاد  رئي�ش  �أكد 
�إن منتخب بالده  وديع �جلريء، 
يتطلع �إىل عب�ر عقبة مدغ�صقر 
�أمم  بط�لة  نهائي  ن�صف  وبل�غ 
�أفريقيا �ملقامة حالًيا يف م�رش، 
ت�رشيحات  يف  �جلريء  وقال 
مل�قع �لحتاد �لت�ن�صي "�حلمد 
ببل�غ  �لأوىل  هلل، حققنا �خلط�ة 

�لنهائي على ح�صاب غانا"،  ربع 
مل  �لأد�ء  �أن  "�صحيح  و�أ�صاف: 
خا�صة  كبرية  بن�صبة  جيًد�  يكن 
لكن  �ملجم�عات،  دور  يف 
�لنتائج"،  فقط  يذكر  �لتاريخ 
لت�ن�ش  �نت�صار  �أول  "هذ�  وتابع 
تاريخ  يف  غانا  ح�صاب  على 
م�صاركات ن�ص�ر قرطاج بالبط�لة 

�لقارية، �لالعب�ن كان�� عاقدين 
�أمام  �لعتبار  رد  على  �لعزم 
�ل�صعب  و�إ�صعاد  �صتارز  �لبالك 
�ملنتخب  وكان  �لت�ن�صي". 
�لت�ن�صي قد تاأهل لدور �لثمانية 
�لغاين  �ملنتخب  على  ف�زه  بعد 
بركالت   4-5 �ملن�رشم  �لإثنني 

�لرتجيح.



عي�شة ق
 

جمال  الوطني  الناخب  يعّول 
بنف�س  العبيه  دفع  على  بلما�ضي 
القوية  والروح  القالية  الروح 
املناف�س  عقبة  جتاوز  اأجل  من 
بلوغ  تاأ�ضرية  وحجز  االإيفواري 
حتويل  مهمة  يف  النهائي  ن�ضف 
من  واالقرتاب  حقيقة  اإىل  احللم 
يف  امل�ضاركة  من  اجلزائر  هدف 
ب�ضاط  يكون  ولن  »الكان«،  دورة 
اإفريقيا  كاأ�س  اإحراز  نحو  اخل�رض 
ان  باعتبار  بالورد  مفرو�ضا 
الالعبني ملزمني بتجاوز العراقيل 
مواجهتهم  تعرت�ضهم يف ظل  التي 
يف  التجربة  ميلك  قويا  مناف�ضا 

بلقب  وتوج  القارية  املناف�ضة 
الن�ضخة ما قبل املا�ضية يف العام 
2015، ورغم ان ت�ضكيلة »االأفيال« 
مل تقنع يف مباراتها بثمن النهائي 
ومّرت  املايل  املنتخب  اأمام 
اأن  غري  املقابلة،  عك�س جمريات 
بلما�ضي �ضيكون اأمام حتمية و�ضع 
لتفادي  اجلدية  حمل  االأمر  هذا 
املدرب  اأ�ضبال  من  مفاجاأة  اأي 
والذي  كامارا  اإبراهيما  املحلي 
الالعبني  من  اأ�ضماء  عدة  ميلك 
املهاريني والذين ميلكون فرديات 
نتيجة  قلب  على  وقادرة  المعة 

املقابلة يف اأي وقت.
يو�ضف  الالعب  رفقاء  ويدخل 
ت�ضكيلة  من  الثاأر  بعقلية  باليلي 

بعد  وذلك  االإيفواري  املنتخب 
تذوق التعداد يف العام 2015 مرارة 
النهائي  ربع  الدور  من  االإق�ضاء 
جنوب  يف  اإفريقيا  كاأ�س  لطبعة 
ملحاربي  �ضبق  اأنه  رغم  اإفريقيا، 
بنف�س  واالإطاحة  الفوز  ال�ضحراء 
باأنغوال   2010 دورة  يف  املنتخب 
ن�ضف  الدور  بلوغ  يف  وجنحوا 
النهائي اأمام املناف�س، وهو نف�س 
ال�ضيناريو الذي ي�ضعون اإىل تكراره 
جمددا اأم�ضية اليوم من اأجل تتويج 
املجهودات التي بذلوها وموا�ضلة 
التاألق الذي يقدمونه منذ انطالق 
دورة »الكان« وهم الذين فازوا يف 
اأربع مباريات على التوايل وحققوا 
العالمة الكاملة منذ بداية العر�س 

خاللها  �ضبجوا  القاري،  الكروي 
ت�ضعة اأهداف كاأف�ضل خط هجوم 
يف الدورة واأف�ضل دفاع بعدم تلقي 

�ضباكه اأي هدف.
يحدث  ال  ان  ينتظر  املقابل،  يف 
تغيريات  اأي  الوطني  الناخب 
التي  االأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة  على 
و�ضوف  املواجهة  تبداأ  �ضوف 
التي  الرتكيبة  نف�س  على  يحافظ 
دور  ولقاءي  غينيا  مواجهة  لعبت 
املجموعات امام كينيا وال�ضنغال، 
حيث �ضيحافظ الالعبون مبوحلي، 
بن  ماندي،  �ضبعيني،  بن  عطال، 
العمري، قديورة، بنا�رض، فيغويل، 
على  وبوجناح  باليلي  حمرز، 

اأماكنهم االأ�ضا�ضية.

كوت ديفوار / اجلزائر

املح�ربون ي�سطدمون ب�لأفي�ل �سعي� اإىل الث�أر
يدخل العبو املنتخب الوطني مباراة اليوم اأمام نظريهم كوت ديفوار �شمن الدور ربع النهائي لكاأ�س اإفريقيا اجلارية 

على االأرا�شي امل�شرية حتى 19 جويلية املقبل، اأين �شيكون ملعب ال�شوي�س قبلة اجلماهري مل�شاهدة قمة مواجهات الدور 
الثمانية، والذي ي�شعى خالله اخل�شر على املوا�شلة على نفي املنوال وحتقيق التاأهل اإىل ن�شف النهائي من اجل موا�شلة 

املغامرة القارية واالحتفاظ باالآمال للتناف�س على التتويج باللقب القاري الذي يبقى هدف الالعبني وحلم اجلماهري 
اجلزائرية من اأجل معانقة الكاأ�س جمددا بعد غياب دام 29 عاما
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اأكد اأن اأ�شباله �شيلعبون بثقة لعدم تلقي االأهداف

بلم��سي: نواجه منتخب� مر�سح� للقب ون�سعى اإىل 
اإفراح اجلزائريني

جمال  الوطني  الناخب  اعرتف 
تنتظرهم  اأ�ضباله  اأن  بلما�ضي 
عندما  ومعقدة  �ضعبة  مباراة 
يف  االإيفواري  املنتخب  يواجهون 
ربع نهائي كاأ�س اإفريقيا، حيث اكد 
اأن املناف�س له تاريخ كبري يف الكرة 

االإفريقية و�ضبق له التتويج باللقب 
القاري يف االأعوام االأخرية ويبقون 
املر�ضح االأبرز لنيل اللقب القاري 
املهمة  تكون  لن  وبالتايل  حاليا، 
اإىل  للعبور  املنتخبني  اأمام  �ضهلة 
مت�ضل  �ضياق  ويف  النهائي،  ن�ضف 

على  االأول  امل�ضوؤول  رف�س 
تر�ضيح  الوطنية  الفنية  العار�ضة 
اأ�ضباله الإحراز كاأ�س اإفريقيا واأكد 
اإنهم غري معنيني بالرت�ضح و�ضوف 
دون  الفوز  بهدف  اللقاء  يدخلون 
والتعامل  اللزوم  من  اأكرب  ثقة 
اأن  املواجهة.واعترب  مع  بحذر 
الذهاب بعيدا يف املناف�ضة القارية 
تتطلب  اللقب  على  والتناف�س 
وعدم  ثقة  باأكرث  اللعب  موا�ضلة 
مو�ضحا  الأهداف،   �ضباكهم  تلقي 
ذهنية  بقدرة  يلعبون  اأ�ضباله  اأن 
الثقة  كثب  على  ت�ضاعدهم  هائلة 
املناف�ضني.  وجتاوز  النف�س  يف 

مفعول  يكون  اأن  بلما�ضي  اأعرف 
امل�ضاعد  الفيديو  تقنية  ا�ضتعمال 
اإيجابيا على اأطوار املقابلة وعدم 
اأطوارها،  على  بال�ضلب  التاأثري 
تكون  اأن  يتمنى  اأنه  مو�ضحا 
�ضحيحة   »VAR« تقنية  قرارات 
اتخاذ  على  احلكم  وت�ضاعد 
تف�ضد  ال  حتى  �ضليمة  قرارات 
املنتخبني،  بني  الكروي  العر�س 
واأعرب عن افتخاره بالدعم الكبري 
الوطني  املنتخب  يتلقاه  الذي 
ما  �ضيعلمون  والذين  االأن�ضار  من 

بو�ضعهم من اأجل اإفراحهم.
عي�شة ق.

اإبراهيم� ك�م�را: �سرنكز على 
نق�ط �سعف اجلزائر

الفني  اإبراهيما كمارا املدير  اأكد 
جاهزية  ديفوار  كوت  ملنتخب 
فريقه ملواجهة اجلزائر، واأ�ضاف 
املوؤمتر  خالل  االأفيال  مدرب 
ال�ضحفي اأم�س: »الفوز غدا يحتاج 
بدين  جمهود  اأق�ضى  بذل  اإىل 
وذهني، والنظر فقط اإىل �رضورة 
كوت  وهيبة  ا�ضم  على  احلفاظ 
ديفوار، خا�ضًة اأننا �ضنواجه فريقا 
ا�ضتنفار  حالة  ويف  ومنظما،  قويا 
جميع  بجودة  كمارا  واأ�ضاد  دائم«، 
املالعب يف م�رض قبل اأن يربز قوة 

متابًعا:  للجزائر،  االأمامي  اخلط 
»مبارياتهم االأربع كانت رائعة، لكن 
�ضيكون  املواجهة  النهاية هذه  يف 
»نعلم  ووا�ضل:  خا�س«،  طابع  لها 
ا مدى قوة دفاع اجلزائر، التي  اأي�ضً
مل ت�ضتقبل اأي هدف، ونعد لذلك 
ت�ضكيل  لدينا  لي�س  خا�س  ب�ضكل 
اجلاهز  والالعب  للفريق،  ثابت 
يبداأ املباراة، املنتخب اجلزائري 
لديه نقاط �ضعف، و�ضنلعب عليها 

من البداية«.
ق.ر.

ك�شف عن تنظيم تنقالت لالأن�شار يف حال التاأهل 
لن�شف النهائي والنهائي

برن�وي: دعم الأن�س�ر للخ�سر 
�سيقلل �سعوبة لق�ء كوت ديفوار

عبد  والريا�ضة  ال�ضباب  وزير  عرّب 
افتخاره  عن  برناوي  الروؤوف 
املنتخب  يحققها  التي  بالنتائج 
كاأ�س  يف  م�ضاركته  خالل  الوطني 
يف  حاليا  اجلارية  لالأمم  اإفريقيا 
باملجهودات  اأ�ضاد  حيث  م�رض، 
الالعبون  بها  يقوم  التي  الكبرية 
ورئي�س  بلما�ضي  جمال  واملدرب 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
ثّمن  والذي  زط�ضي  الدين  خري 
تقدمي  اأجل  من  يبدذلونه  ما 
الوطنية  لالألوان  متثيل  اأف�ضل 
الوزير  و�ضدد  م�رض،  دورة  يف 
تنتظر  التي  املهمة  �ضعوبة  عن 
مواجهتها  يف  الوطنية  الت�ضكيلة 
اأمام كون ديفوار لكنه ا�ضتطرد اأن 
ملعب  يف  بقوة  اجلماهري  تواجد 
ال�ضوي�س �ضوف يقلل ال�ضغط على 

الالعبني.
وك�ضف برناوي خالل نزوله �ضهرة 
ا�ضتوديوهات  على  اأم�س  اأول 
الدولة  اأن  العمومي  التلفزيون 
اإىل  خا�ضة  تنقالت  ت�ضخر  �ضوف 
اخل�رض  ت�ضجيع  اأجل  من  م�رض 

ن�ضف  الدور  اإىل  تاأهلهم  حال  يف 
النهائي واملباراة النهائية، واأو�ضح 
ان الدولة �ضوف ت�ضهر على اأف�ضل 
للجماهري  تاريخي  لتنقل  تنظيم 
اجلزائرية اإىل م�رض ق�ضد الوقوف 
خلف املنتخب الوطني ودعمه من 
اإىل  القاري  باللقب  العودة  اجل 

ار�س الوطن.
على  االأول  امل�ضوؤول  واأو�ضح 
وعدد  الدولة  اأن  الو�ضية  الوزارة 
تذليل  يف  �ضاهموا  املمولني  من 
االأن�ضار  تنقل  قيمة  بني  الفارق 
اإىل م�رض لت�ضجيع النخبة الوطنية 
اأمام كوت ديفوار وال�ضعر احلقيقي 
األف   35 دفع  املنا�رض  اأن  واأو�ضح 
دينار بينما ال�ضعر احلقيقي قيمته 
املتحدث  واأ�ضاف  ماليني،  ت�ضعة 
طرحها  مت  التي  االأماكن  عدد  اأن 
مبجموع 450 تذكرة مت ا�ضتنفاذها 
الذي  االأمر  �ضاعتني  من  اأقل  يف 
اإىل  بدوي  الدين  نور  بالوزير  دفع 
منح طائرتني اإ�ضافيتني لتنقل 350 

منا�رضا اآخر.
عي�شة ق.

بن �سبعيني: نلعب اأم�م 
كوت ديفوار بنف�س حتفيز 

اللق�ءات ال�س�بقة
اجلزائري  الدويل  الالعب  �ضدد 
رامي بن �ضبعيني اأنهم لن يدخلوا 
ديفوار  كوت  اأمام  مقابلتهم 
خ�ضارة  بعد  خا�س  بتحفيز 
اأمام  مواجهاتها  اآخر  اجلزائر 
اأعوام  اأربعة  قبل  املناف�س  نف�س 
اأنهم  واأو�ضح  اإفريقيا،  كاأ�س  يف 
كالعبني يلعبون بتحفيز مع جميع 
املقابالت ويواجهون كوت ديفوار 
وهم حمفزون تلقائيا، خا�ضة واأنه 
مثل  اليوم  لقاء  مع  �ضيتعاملون 
املقابالت ال�ضابقة �ضواء من حيث 

الذهني،  اال�ضتعداد  اأو  التح�ضري 
املنتخبات  جميع  اأن  معتربا 
امل�ضتوى  نف�س  متلك  االإفريقية 

والتح�ضري لها يكون مت�ضاويا.
اأ�ضاف العب ملعب رين الفرن�ضي 
املنطقة  يف  ت�رضيحات  خالل 
الراغب  املنتخب  اأن  املختلطة 
يف التتويج باللقب يتطلب اأن ميلك 
واخل�رض  قوية  دفاعية  ح�ضانة 
عذرية  على  احلفاظ  يف  جنحوا 
امل�ضابقة  انطالق  منذ  �ضباكهم 

القارية.

لكرة  االإفريقي  االحتاد  اأ�ضند 
القدم مهمة اإدارة مقابلة املنتخب 
الوطني ونظريه االإيفواري املقررة 
م�ضاء اليوم �ضمن ربع نهائي كاأ�س 
اإفريقيا لالأمم اإىل احلكم االإثيوبي 
�ضيكون  الذي  تي�ضيما  بامالك 
اأر�ضية  على  الرئي�ضي  احلكم 

و�ضيكون  ال�ضوي�س  امليدان مللعب 
االإثيوبي  احلكم  م�ضاعدة  يف 
من  كل  عاما   39 العمر  من  البالغ 
ال�ضوداين اإبراهيم حممد م�ضاعدا 
�ضافاري  اأوليفيي  والكونغويل  اأوال 
و�ضوف  اللقاء،  يف  ثانيا  م�ضاعدا 
على  اال�ضتناد  املقابلة  ت�ضهد 

 »VAR« امل�ضاعد  الفيديو  تقنية 
اأحمد  امللغا�ضي  هيئة  قرار  بعد 
اأحمد االعتماد على التقنية ابتداء 
التي  وهي  النهائي  ربع  الدور  من 
االأول  الدور  يف  اإليها  ت�ضتند  مل 

وثمن النهائي.
العنا�رض  تدخل  املقابل،  يف 

كوت  اأمام  اليوم  لقاءها  الوطنية 
والتي  اخل�رضاء  بالبذلة  ديفوار 
ال�ضنغال،  مقابلة  يف  بها  �ضاركت 
لقاءاتها  اآخر  يف  اعتمدت  بينما 
على  غينيا  اأمام  النهائي  بثمن 

ارتداء البذلة البي�ضاء.
ع.ق.

الت�شكيلة الوطنية ترتدي البذلة اخل�شراء اأم�شية اليوم

الإثيوبي تي�سيم� حكم� ملق�بلة اخل�سر وكوت ديفوار

برنامج املباريات
اجلزائر  / ديفوار  كوت   17:00

تون�س  / مدغ�شقر   20:00

ع.ق.



الإكوادوري  احلكم  ام�س  اأول  اأكد 
مباراة  اأدار  الذي  زامربانو  رودي 
ن�صف  يف  والربازيل  الأرجنتني 
تقنية  اأن   2019 اأمريكا  كوبا  نهائي 
حكم الفيديو امل�صاعد »VAR« لن 
من  اأخرى  تقنية  اأي  اأو  هي  تتمكن 
جتنب اأخطاء احلكام يف كرة القدم، 
اإذاعة  مع  حوار  يف  زامربانو  وقال 
»Super K-800« املحلية: »تقنية 
عدم  �صمان  ميكنها  ل   »VAR«
وجود اأخطاء، هذا الأمر م�صتحيل 
حتى يف وجود هذه التقنية«، واأ�صار 

الثنني  لبالده  عاد  الذي  احلكم 
مقتنعون  احلكام  اأن  اإىل  املن�رصم 
قللت  لأنها   »VAR« بوجود  متاما 
ولكنه  كبرية،  بن�صبة  الأخطاء  من 
اأنها لن تختفي  اأكد يف الوقت ذاته 

متاما.
ح�صمها  التي  املباراة  اأن  يذكر 
نظيفة  بثنائية  »ال�صيلي�صاو« 
من  اجلدل  اأثارت  لقطات  �صهدت 
»الألبي�صيلي�صتي«  لعبي  جانب 
ركلتي  باحت�صاب  طالبوا  الذي 
احلكم  واجه  املباراة  وبعد  جزاء، 

من  لذعة  انتقادات  الإكوادوري 
راأ�صهم  على  الأرجنتني  لعبي 
ليونيل  املدرب  ومن  مي�صي  ليونيل 
�صكالوين، واأكد زامربانو اأنه مل يفقد 
 ،»VAR« التوا�صل مطلقا مع حكام
الأكاذيب  من  الكثري  هناك  واأن 
اأثريت حول طاقم  وال�صائعات التي 
كان  اإنه  مثل  املباراة،  بعد  احلكام 
املباراة،  ح�صا�صية  ب�صبب  متوترا 
اندها�صه  عاما   41 �صاحب  واأبدى 
الأرجنتيني  النجم  ت�رصيحات  من 
وقال  املباراة،  بعد  مي�صي  ليونيل 

�صاأنه  لعب  »هو  ال�صدد:  هذا  يف 
داخل  الالعبني  باقي  ك�صاأن 
امللعب، ومل حتدث بيننا اأي م�صكلة 
بع�س  يف  مني  اقرتب  لقد  كبرية 
بطريقة  معي  وحتدث  املواقف 
اأتخيل  مل  اأي�صا  اأنا  وباملثل  طيبة، 
الت�رصيحات،  بهذه  �صيخرج  اأنه 
ولكن هذا قراره«، واأمت ت�رصيحاته 
اأنه  يقني  على  كان  اأنه  بالتاأكيد 
بنهاية مباراة بهذا احلجم �صيخرج 
متهم،  عن  للبحث  اخلا�رص  الفريق 

والطرف الأ�صعف هو احلكم.

األون�صو  ت�صابي  قال 
ال�صباب  فريق  مدرب 
ريال  بنادي  ال�صابق 
لتدريب  انتقل  اإنه  مدريد 
بنادي  الرديف  فريق 
اأجل  من  �صو�صيداد  ريال 
حت�صني مهاراته التدريبية، 
�صلك  الذي  املكان  يف 
يف  الأوىل  خطواته  فيه 
األون�صو  واأكد  القدم،  كرة 
البالغ 37 عاًما اأن هذا هو 

لالنتقال  املثايل  التوقيت 
وموا�صلة  اأكرب،  خلطوة 
املهنية  حياته  بناء 
األون�صو  وقال  كمدرب، 
ل�صحيفة  ت�رصيحات  يف 
الإ�صبانية:  »ماركا« 
»اأعتقد اأن هناك حلظات 
احلياة،  يف  �صيء  لكل 
حلظات  هناك  اأن  فكما 
اأي�صا  هناك  للمغادرة، 
واأ�صاف:  للعودة«،  اأوقات 

للعودة  اأ�صباب  الآن  »لدي 
وهناك  مثري  م�رصوع  اإىل 
حيوية،  اأ�صباب  ا  اأي�صً
بيتي  اإىل  الذهاب  مثل 

ب�صو�صيداد«.
واأكد: »كنت �صعيًدا للغاية 
لكن  مدريد،  ريال  يف 
�صو�صيداد  اإىل  الو�صول 
ميكنني  حيث  حًقا،  مثري 
يف  م�صتواي  حت�صني 
فيه«،  ن�صاأت  الذي  بيتي 

لعبًا  »ب�صفتي  واأكمل: 
املباريات  قراءة  اأحببت 
وحماولة  واإعدادها 
واأريد  عليها،  ال�صيطرة 
كمدرب اأن يتكيف فريقي 
ويلعب  املباريات  مع 
وتابع:  ديناميكي«،  ب�صكل 
مع  تدربت  اأنني  »اأعتقد 
املدربني،  من  يكفي  ما 
جميًعا،  منهم  وا�صتفدت 
بدًءا من خافيري كليمينتي 

لأول  معه  �صاركت  الذي 
ا  مرة، وجون تو�صاك اأي�صً
مدرب رائع، فكل لديه ما 
وقد  الآخر،  عن  مييزه 
قريبًا  اأكون  اأن  حاولت 
»لقد  واأمت:  اجلميع«،  من 
لأنني  التدريب  بداأت 
على  احل�صول  يف  اأرغب 
مهنة اأ�صتمتع بها، لكني ل 
�صتقودين  اأين  اإىل  اأعرف 

هذه املهنة«.

�صول�صكاير يحا�صر بوغبا
ك�صف تقرير �صحفي اإجنليزي ام�س 
اأن الرنويجي اأويل جونار �صول�صكاير 
يونايتد  ملان�ص�صرت  الفني  املدير 
وجه طلبًا لبول بوغبا جنم ال�صياطني 
خالل  الرحيل  يف  الراغب  احلمر، 
ووفًقا  اجلاري،  ال�صيفي  املريكاتو 
فاإن  الربيطانية،  �صن«  »ذا  ل�صحيفة 
�صول�صكاير طلب من بوغبا البقاء مع 
للم�صاعدة يف  اآخر  اليونايتد ملو�صم 
بوغبا  ويحظى  الفريق.  بناء  اإعادة 
جوفنتو�س  قبل  من  باهتمام  حالًيا 

وريال مدريد، لكن النادي الإجنليزي ي�صرتط احل�صول على 120 مليون 
اإ�صرتليني لل�صماح للدويل الفرن�صي بالرحيل.

بعدما  بوغبا،  �صفقة  اأموال  ميلك  ل  اليويف  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت 
الربتغايل  النجم  مع  بالتعاقد  املا�صي  ال�صيف  يف  ميزانيته  �صغط 
كري�صتيانو رونالدو، بالإ�صافة اإىل منحه راتبًا مرتفًعا، واأو�صحت اأن ريال 
اأنفق  حيث  احلمر،  ال�صياطني  طلبات  تلبية  على  ا  اأي�صً يقدر  ل  مدريد 
بالفعل معظم امليزانية املخ�ص�صة لل�صفقات ال�صيفية. يذكر اأن بوغبا 
اأبدى رغبته يف الرحيل عن »اأولد ترافورد« هذا ال�صيف، وخو�س حتٍد 

جديد مع فريق اآخر.

دي ليخت ي�صع قدًما يف تورينو
اأَنّ  اأم�س  اإيطايل  د تقرير �صحفي  اأَكّ
اأعتاب  على  بات  جوفنتو�س،  نادي 
اإعالن التعاقد مع الهولندي ماتيا�س 
دي ليخت مدافع اأجاك�س اأم�صرتدام 
»�صكاي  �صبكة  وقالت  الهولندي، 
البيانكونريي،  اإَنّ  اإيطاليا«  �صبورت 
على  احل�صول  من  كثرًيا  اقرتب 
 75 تبلغ  بر�صوم  ليخت  دي  توقيع 
مليون يورو، وكانت هناك فجوة بني 
العر�س والطلب يف �صفقة دي ليخت 
بالأيام املا�صية، حيث يريد اأجاك�س 

احل�صول على مقابل من 70 اإىل 80 مليون يورو، اأما اإدارة ال�صيدة العجوز 
فت�صعى لدفع 67 مليوًنا فقط بالإ�صافة للمكافاآت.

الإعالن عن  اأَنّ جوفنتو�س يرغب يف  تقارير �صحفية  اأن ك�صفت  و�صبق 
اخلا�س  جلوفنتو�س  التدريبي  املع�صكر  انطالق  مع  ام�س،  ال�صفقة 
الآ�صيوية  اجلولة  بدء  مع  اجلاري  جويلية   19 يوم  اأو  اجلديد،  باملو�صم 
يقرب  ما  منذ  ليخت  دي  موافقة  على  ح�صل  اليويف  اأن  يُذكر  للفريق، 
من �صهر، متفوًقا على اأندية بر�صلونة، باري�س �صان جريمان ومان�ص�صرت 

يونايتد يف املريكاتو ال�صيفي.

�لريال يعري لوكا زيد�ن �إىل 
ر��صينغ �صانتاندر

اإعارة  مدريد  ريال  نادي  اأعلن 
جنل  زيدان  لوكا  ال�صاب  حار�صه 
نادي  اإىل  زيدان  الدين  زين  مدربه 
يف  يلعب  الذي  �صانتاندر  را�صينغ 
اإ�صبانيا  يف  الثانية  الدرجة  دوري 
 21 لوكا  ويبلغ  واحد،  مو�صم  ملدة 
يف  تكوينه  على  ح�صل  وقد  عاما 
�صفوف الفئات العمرية لريال مدريد 
اإىل جانب �صقيقه اإنزو، وبعد عودته 
مار�س  يف  مدريد  ريال  لتدريب 
للوكا  الفر�صة  زيدان  منح  املا�صي، 

اأ�صا�صياً بني اخل�صبات الثالث يف املباراة �صد هوي�صكا على  لكي يلعب 
انتهت بفوز فريقه 3-2، ويحر�س عرين  ملعب �صانتياغو برنابيو والتي 
الكو�صتاريكي  اإىل  بالإ�صافة  كورتوا  تيبو  البلجيكي  حالياً  مدريد  ريال 

كيلور نافا�س.

املدير  ليوناردو  اعرتف 
�صان  لباري�س  الريا�صي 
ي�صمن  ل  باأنه  جريمان 
مبابي،  كيليان  ا�صتمرار 
جناح الفريق داخل حديقة 
عقده  يجدد  ولن  الأمراء 
ا�صم  وارتبط  النادي،  مع 
ريال  اإىل  بالنتقال  مبابي 
ال�صيف،  هذا  مدريد 
اعرتف  بعدما  وحتديًدا 
املزيد  حتمل  يف  برغبته 
وقال  امل�صوؤولية،  من 
ت�رصيحات  يف  ليوناردو 
باريزيان:  لو  ل�صحيفة 
يريد  كان  اإذا  اأعرف  »ل 
حالًيا  ل،  اأم  عقده  جتديد 
بالن�صبة  للغاية  مهم  هو 
حول  جدال  ول  للنادي، 
»لقد  واأ�صاف:  اأهميته«، 
مبوقف  للتدريبات  عاد 

بابت�صامة،  للغاية،  اإيجابي 
جذابة،  �صخ�صية  اإنه 
ومن  حًقا،  يحبونه  النا�س 
لعب  يتواجد  اأن  املهم 
وعلق  فريقك«،  يف  مثله 
بباري�س،  الكرة  مدير 
كان  اإذا  عما  �ُصئل  عندما 

عقده،  �صيجدد  مبابي 
وعوًدا  اأقدم  »ل  قائاًل: 
ل�صببني، اأولً لأنني ل اأمثل 
وثانًيا  النادي،  يف  اجلميع 
دون  وعوًدا  اأقدم  ل  لأنني 
اأ�صتطيع  اأنني  من  التاأكد 
الوفاء بها«، وتابع: »ال�صيء 

هو  يهمني  الذي  الوحيد 
احلا�رص، الآن«.

جتعل  التي  الأ�صباب  اأحد 
مبابي يفكر يف الرحيل عن 
باري�س هو رغبته يف اللعب 
وي�صارك  �رصيح،  كمهاجم 
حالًيا  املركز  هذا  يف 

اإدين�صون كافاين، فيما يلعب 
مبابي مبركز اجلناح، وعن 
ليوناردو:  قال  الأمر،  هذا 
مراكز  اإىل  نظرت  »اإذا 
عظماء اللعبة، �صتجد اأنهم 
خمتلفة،  مواقف  يف  لعبوا 
مع  احلال  هو  هذا  كان 
كري�صتيانو،  وكذلك  زيدان 
وعلى  الي�صار  على  لعب 
كما  املقدمة،  ويف  اليمني 
مواقع  يف  رونالدينيو  لعب 
ا«، واأمت مدير  خمتلفة اأي�صً
»ميكن  بباري�س:  الكرة 
لالعب مثل مبابي اأن يلعب 
يف اأي مركز لديه الكثري من 
باملرونة  يتمتع  ال�صفات، 
من  واملوهبة  وال�رصعة 
هداف  اإنه  الفنية  الناحية 
جيد ذكي، لديه كل �صيء«.
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�ألون�صو: غادرت �لريال للتطور يف �صو�صيد�د

ليوناردو يثري �ل�صكوك حول بقاء مبابي

حكم مو�جهة �لأرجنتني و�لرب�زيل يرد على مي�صي

باري�س  جنم  جونيور  نيمار  يعد 
مادة  الفرن�صي  جريمان  �صان 
الفرتة  يف  الإعالم  لو�صائل  د�صمة 
الالعب  رغبة  ظل  يف  الأخرية، 
بالرحيل عن �صفوف ناديه والعودة 
لفريقه القدمي بر�صلونة الإ�صباين، 
الفرن�صية  ليكيب  �صحيفة  وذكرت 
النق�صام  من  حالة  وجدت  اأنها 

ال�صديد بني جماهري البي اإ�س جي 
ب�صاأن موقفها من نيمار وا�صتمراره 
مع الفريق، واأ�صارت ال�صحيفة اإىل 
اأنها �صاألت فئة من جماهري الفريق 
الر�صمي  املتجر  اأمام  الباري�صي 
من  بع�صهم  حذر  حيث  للنادي، 
بحجم  كبرية  موهبة  يف  التفريط 

نيمار دا �صيلفا.

ترف�س  اأخرى  فئة  وجدت  كما 
يف  الربازيلي  الالعب  ا�صتمرار 
لغ�صبها  جريمان،  �صان  �صفوف 
من ت�رصفاته �صواء داخل اأو خارج 
لرحيل  املوؤيدون  ويرى  امللعب، 
نيمار اأن �صفقة بيعه �صتوفر اأمواًل 
مما  جي،  اإ�س  بي  لإدارة  �صخمة 
منا�صب،  بديل  اإيجاد  من  ميكنها 

لباري�س  الريا�صي  املدير  وكان 
�صان جريمان ليوناردو، اأعلن رغبة 
اإدارة  وترحيب  الرحيل  يف  نيمار 
عر�س  و�صول  حال  ببيعه  النادي 
ذاته  الوقت  يف  م�صرًيا  منا�صب، 
اإىل وجود مفاو�صات �صطحية مع 

اإدارة البار�صا.

�نق�صام جماهري �لبي �أ�س جي حول نيمار
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فل�سطني املغت�سبة من اأدمي الأر�س 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

على مدار �سنوات ال�رصاع الطويلة مع 
  15,000 من  اأكرث  تعر�ست  اإ�رصائيل, 
وقا�رص(  را�سدة  )بني  فل�سطينية 
لالعتقال, وقد �سهدت فرتة االنتفا�سة 
)انتفا�سة  االأوىل  الفل�سطينية 
بحق  اعتقال  عمليات  اأكرب  احلجارة(, 
الن�ساء الفل�سطينيات, حيث و�سلت اإىل 
3000 فل�سطينية؛ اأما خالل االنتفا�سة 
حاالت  عدد  و�سل  فقد  الثانية, 
ومنذ  فل�سطينية,    900 اإىل  االعتقال 
 ,2012 عام  مطلع  وحتى   2009 عام 
�سفوف  يف  االعتقاالت  حدة  تراجعت 
مت�ساعد  ب�سكل  لتعود  الفل�سطينيات, 
اجلماهريية  الهبة  انطالقة  مع 
و�سوالاً   ,2015 عام  نهاية  الفل�سطينية 
اإغالق  عند  ال�سعبية  املقاومة  اإىل 
�سلطات االحتالل االإ�رصائيلي للم�سجد 
االأق�سى املبارك يف متوزجويلية 2017؛  
تعر�سن  اللواتي  االأ�سريات  عدد  لي�سل 
لالعتقال منذ بداية الهبة اجلماهريية, 
اأكتوبر 2017 اإىل نحو  وحتى االأول من 
370 حالة اعتقال, وما زالت 62 منهن 
االحتالل  �سجون  يف  االعتقال  رهن 
وفق   ,2018 جويلية  من  العا�رص  حتى 
الوطني  املعلومات  مركز  اإح�سائيات 

الفل�سطيني. 
تقول موؤ�س�سة »ال�سمري«  اإن االأ�سريات 
ب�سكل  احتجازهن  يتم  الفل�سطينيات 
داخل  يقعان  �سجنني  يف  رئي�سي 
»ها�سارون«  وهما  ]اإ�رصائيل[ 
من   76 املادة  يخالف  مما  و«دامون«, 
يتعلق  فيما  الرابعة  جنيف  اتفاقية 

بتنظيم احتجاز االأ�رصى.

�سهادة حية

 25 معها  التحقيق  عن  االأزرق  حتكي 
يف  م�ساركتها  عقب   1991 عام  ا  يوماً
فتقول:  االأوىل  االنتفا�سة  احتجاجات 
الو�سع  كان  ا  اأماً اأ�سبحت  “عندما 
اأ�سعب من ذي قبل, ال توجد اأي كلمات 
الوقت”,  هذا  يف  م�ساعري  ت�سف 
خالد  االأول  ابنها  كان  الوقت  ذلك  يف 
وكانت  فقط,  ون�سف  عامني  عمره 
باأكملها,  العائلة  على  �سعبة  فرتة 
اللجنة  فزوجها »عي�سى قراقع« رئي�س 
كان  االآن,  االأ�رصى  ل�سوؤون  الفل�سطينية 
قتلت  الفرتة  تلك  ويف  ا,  اأي�ساً معتقالاً 
اأخت  االإ�رصائيلي  االحتالل  قوات 
زوجها, تقول االأزرق: “لقد جعلني هذا 

اعرتف  اأو  اأحتدث  فلم  اأقوى,  الو�سع 
العودة  اأرغب يف  كنت  فقد  �سيء,  باأي 
اإىل ابني”, وبالفعل اأطلق �رصاحها بعد 

ا. 25 يوماً
االأ�رصى  جميع  “اإ�رصائيل”  ت�سنف 
الفل�سطينيني يف �سجونها باأنهم �سجناء 
اإلقاء  تهمتهم  كانت  �سواء  اأمنيني, 
حتري�سية  عبارات  ن�رص  اأو  احلجارة 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
لكن  اإ�رصائيليني,  جنود  قتل  اأو 
�سجناء  اأنهم  يوؤكدون  الفل�سطينيني 
اأو  ملفقة  بتهم  حمتجزون  �سيا�سيون 
االحتالل  مقاومة  يف  حلقهم  انتهاكاًا 

ا للقانون الدويل. وفقاً
اأو اجلرح  اأو ال�رصب  مل يكن االعتقال 
املراأة  تواجهه  ما  فقط  ال�سهادة  اأو 
يف  م�ساركتها  خالل  الفل�سطينية 
بل  االنتفا�سة؛  ون�ساطات  فعاليات 
وبيولوجية  دميوغرافية  حربااً  واجهت 
التكاثر  من  احلد  هدفها  مربجمة, 
من  ذلك  على  اأدل  ولي�س  الفل�سطيني, 
ال�سهيوين  الكيان  وزراء  ري�سة  اإجابة 
عن  �سئلت  عندما  مائري«  »غولدا 
النوم  يوؤرقها ومينع عنها  الذي  ال�سبب 
فقالت ] اأنه »والدة طفل عربي« [, 
الذي  الدميوغرايف   الهاج�س  ذلك 
الذهنية  على  دائمااً  قلقااً  ي�سكل  ظل 
االأحزاب  وخ�سو�سااً  ال�سهيونية, 

اليمينية املتطرفة .
الفل�سطينيني  اأعداد  تزايد  اأدى  وقد 
اأحزاب  بروز  اإىل  االأخرية  ال�سنوات  يف 
�سهيونية وقحة, مل تخف يف براجمها 
على  واإ�رصارها  حقدها  ال�سيا�سية  
و�سجعت  الفل�سطيني  الوجود  ت�سفية 
بذلك  وتعالت  ال�سهيوين  التطرف 
يف  احلاقدة  العن�رصية  اأ�سواتها 
 , زئيفي  رحفعام  اأمثال   , الكني�ست 
وهورفيت�س   , وايتان   , كهانا  مئرير 
اىل  و�سوال   , كوهني  وغئيوال  ونئمان 
كان  من  هم  ومن   , ونتانياهو  �سارون 
اإن�ساين  اأو  اأخالقي  برداء  يتمظهر 
الفل�سطينيني  قتل  نريد  ال   ( بقولهم: 
ولكننا �سنجهز لهم �ساحنات ترمي بهم 
على احلدود العربية ( , اإ�سافة اإىل من 
حق  اإنكار  على  وي�رص  ويت�سدد  ت�سدد 

العودة للفل�سطينيني اإىل وطنهم.
ومن تقارير عديدة امل�سادر متطابقة 
اإن�سانية  اأو�ساع  يف  االأ�سريات  تعي�س   (
املتطلبات  الأبرز  تفتقر  جدااً  �سعبة 
�سجن  يف  االأ�سريات  واأن  واحلقوق 
اإىل  اخلروج  من  يحرمن  »ه�سارون«, 
الفورة منذ اأكرث من �سهر ب�سبب وجود 

ال�ساعة  مدار  على  مراقبة  كامريات 
اخلام�س  يف  ال�سجون  اإدارة  و�سعتها 
وا�سح  انتهاك  اأيلول املا�سي, فى  من 
ممار�سات  اإىل  اإ�سافة  خل�سو�سيتهن, 
من  بحقهن  التع�سفية  االحتالل 
الكتب,  واإدخال  الزيارات,  من  حرمان 
والتفتي�س  الغرف  اقتحام  وا�ستمرار 
, وعدم  البو�سطه«   « بـ  والنقل  املهني, 
للمري�سات  الالزم  العالج  تقدمي 
املوؤ�س�سات  املركز,  وطالب  منهن(. 
التدخل  املراأة,  �سوؤون  لرعاية  الدولية 
من  االحتالل  �سلطات  ملنع  ال�رصيع 
االإداري  االعتقال  �سيا�سة  انتهاج 
االإن�سانية  اجلرائم  وكل  النار  واإطالق 
الن�ساء  على  االحتالل  ميار�سها  التي 

والفتيات الفل�سطينيات.

لينا جربوين« اأم الأ�سريات«

عند  وا�سعة  الفل�سطينيني  فرحة  كانت 
جربوين«,  »لينا  االأ�سرية  �رصاح  اإطالق 
التي  االأ�سريات  اأم  فهي   ,2018 افريل 
االإ�رصائيلي  ه�سارون  �سجن  يف  ق�ست 
15 عاما, وهي اأطول مدة اأ�رص المراأة 
فل�سطينية, فقد اعتقلت يوم 18 اأبريل 
)ني�سان( العام 2002, بتهمة االنتماء اإىل 
فل�سطني,  االإ�سالمي يف  اجلهاد  حركة 
االحتالل  حمكمة  عليها  وحكمت 
يف  حينها  كانت  عاما,   17 بال�سجن 
الثامنة والع�رصين من العمر, ثم رف�ست 
�سمن  ا�سمها  اإدراج  االحتالل  قوات 
قائمة االأ�رصى يف �سفقة وفاء االأحرار 

]جلعاد �ساليط[  لتبادل االأ�رصى.
عن  احلديث  بفتح  �سمح  خروجها 
انتهاكات وا�سعة تتعر�س لها ال�سيدات 
والفتيات الفل�سطينيات داخل ال�سجون 
اللفظي,  بالتحر�س  تبداأ  ال�سهيونية, 

وتنتهي باالغت�ساب.
النف�سي  التعذيب  اأنواع  ل�ستى  تعر�ست 
العزل  يف  بالو�سع  بدءا  واجل�سدي, 
االنفرادي, ولي�س انتهاء بعدم عالجها 
من  وكان  ال�سحي,  و�سعها  تفاقم  بعد 
االحتالل  جنود  كان   ”  : قالته  ما  بني 
الكهربائية  الع�سا  با�ستخدام  يقومون 
وكذلك  االأ�سريات,  مع  التحقيق  اأثناء 
البولي�سية  الكالب  باإدخال  يقومون 
مفاجئ,  ب�سكل  اعتقالهن  الأماكن 
باقتحام  االحتالل  جنود  يقوم  وكذلك 

اأق�سام الن�ساء وتفتي�سهن يف الليل”.
خرجت “لينا” امللقبة اأي�سا بـ”عميدة 
“عرابة  بلدتها  “اإىل  االأ�سريات 
الواقعة  عكا  مدينة  يف  البطوف” 
بالداخل الفل�سطيني, وهناك احت�سنت 

ال�سابق,  االأ�سري  والدها  بيتها  يف 
�سجون  �سنوات يف  ثماين  اأم�سى  الذي 

االحتالل.
ترتيب  املعتقالت  تتدبر  ال�سجن  ويف 
اإدارة  مع  واالإداري  التنظيمي  الو�سع 
الن�ساء  اأقدم  وتقول   ,  .. ال�سجن 
امل�سوؤولية   « حمكومية  واأعالهن 
يف  كما  ..متامااً  واالإدارية  ال�سيا�سية 
�سجون الرجال » . وعلى �سبيل املثال 
مثلت الق�سم الن�سائي يف �سجن ال�سارون 
حمكومة  القد�س  من  عبا�سي  فدوى 
�سلب  اأبو  حليمة   , �سنوات   7 »فتح« 
من رام اهلل حمكومة »جبهة �سعبية » 3 
نادي  عنه  اأعلن  ما  وبح�سب   . �سنوات 
)مار�س(  اآذار  يف  الفل�سطيني  االأ�سري 
2018 فاإن �سلطات االحتالل ال�سهيوين 
اأ�سرية فل�سطينية,  اأكرث من 63  حتتجز 
النادي اأو�سح اأن من بني االأ�سريات 21 
ا و7 قا�رصات اأعمارهن اأقل من 18  اأماًّ

عاما.
ويف تقارير اأخرى اأ�سارت اإىل اأن هناك 
70 اأ�سرية فل�سطينية يف �سجون االحتالل 
ال�سن  يف  �سغريات  منهن  ال�سهيوين, 
متهمات بادعاءات باطلة, واأ�سافت: ] 
ومن اجلدير ذكره, اأن 16 من االأ�سريات 
هّن اأمهات لـ 58 طفالاً. وحاليااً, تقبع 42 
اأ�سرية  و13  ه�سارون,  �سجن  اأ�سرية يف 
يف �سجن الدامون, وتقع هذه ال�سجون 
ل�سلطات  تابعة  املحتلة  االأرا�سي  يف 
جنيف  اتفاقية  يخالف  مبا  االحتالل, 
من  ال�سكان  نقل  حتّظر  التي  الرابعة 

االأرا�سي املحتلة. 

»حار�سة النار املقد�سة«

ال�سيا�سي  واملحلل  الكاتب  اأطلق 
الفل�سطيني الدكتور خالد االأزعر على 
»حار�سة  م�سطلح  الفل�سطينية  املراأة 
للعطاء  منه  تقديرا   , املقد�سة«  النار 
املراأة  قدمتها  التي  العالية  والت�سحية 
الرجل  مع  اإىل جنب  الفل�سطينية جنبااً 
�سد  املختلفة  ال�رصاع  مراحل  يف 

االحتالل االإ�رصائيلي.
واهانة  وتعذيب  اعتقال  ويحتل 
قبل  الفل�سطينية من  املراأة  واغت�ساب 
ح�سا�سا  مو�سوعا  ال�سهيوين  الكيان 
النف�سية  واأبعاده  رمزيته  من  له  ملا 
الكاتبة  كر�ست  وقد  واالجتماعية. 
فكريا  اإبراهيم جهدا  مها  الفل�سطينية 
املراأة  من  النيل  ماأ�ساة  حول  عميقا 
قراءة   ( درا�ستها:  يف  الفل�سطينية 
املراأة  ج�سد  ومتثيل  اإدراك  يف  نقدية 
االأوىل(.   االنتفا�سة  يف  الفل�سطينية 

ومتثيل  مفهوم  حول  فيها  تعمقت 
اخلطاب  يف  الفل�سطينّية  املراأة  ج�سد 
االنتفا�سة  اإّبان  �ساد  كما  الوطنّي, 
كيفّية   ( على  الكاتبة  �سددت  االأوىل, 
الغريّي  اخلطاب  مفاهيم  تكري�س 
 )Heteronormativity( البحت 
هذه  خالل  الفل�سطيني  املجتمع  يف 
اخلطاب  ب�سعود  متّيزت  التي  الفرتة, 
مل  جمجُ على  اجلذري  وتاأثريه  الديني 

اخلطاب الوطني(.
املراأة الفل�سطينية يف اخلطاب 

الوطني
واأو�سحت الدرا�سة كيفية متثيل ج�سد 
املراأة الفل�سطينية يف اخلطاب الوطني, 
االأوىل,  االنتفا�سة  اإّبان  �ساد  كما 
وا�ستعر�ست الكاتبة كيفية تغيري متثيله 
من  املختلفة  املراحل  يف  واإدراكه 
ال�سيا�سية  للمناف�سة  نتيجةاً  االنتفا�سة 
التهديد  درجات  وتفاقم  احلركات  بني 
القومي: من ممثالٍت للوطن ومنتجاته 
رمٍز  اإىل  وتربوياًا  بيولوجياًا  رمزياًا, 
اإ�سافةاً  الكولونيايل.  والتغلغل  للتهديد 
من  البحتة  الغريية  تكري�س  الإظهار 
خالل قراءة نقدية للبياناِت واحلمالت 
اأن  اإىل  الباحثة  اأ�سارت  كما  اآنذاك. 
اأج�ساد  حول  التحليلية  الدرا�سات   (
االنتفا�سة  فرتة  يف  واحلمالت  الن�ساء 
اخلطابات  ذكورّية  يف  ترّكزت  االأوىل 
فاّدعت  املحلّي.  والقمع  الوطنّية 
بع�س الدرا�سات باأّن هذه احلمالت قد 
ظهرت كي حتّد من م�ساركة الن�ساء ملا 
حتويه هذه امل�ساركة من تهديٍد للبينية 
الثنائية يف االأدوار اجلندرية, وبالتايل, 
اّدعت الدرا�سات باأن هذه احلمالت ما 
من  الذكوري  الذعر  عن  تعبري  اإاّل  هي 
 ,)2012  Amireh( الن�ساء  م�ساركة 
القومي  التهديد  بذلك  متجاهلةاً 
اال�ستعمارية  القوة  ِقبل  من  اخلارجي 

وتقاطعها مع املمار�سات الداخلية(. 
مرجعيات  اإىل  ا�ستنادا  الكاتبة  وت�سري 
اأّن  اإىل   ( التحليل:  يف  ا�ستخدمتها 
االإ�رصائيلية  القوة  بني  التوازن  انعدام 

اخلارجية والقوة الفل�سطينية الداخلية 
القوة  هذه  توجيه  اإعادة  اإىل  يوؤدي 
داخلية  جمموعات  نحو  ]االإ�رصائيلية 
الن�ساء(.  عادةاً   – حمدودة  قوة  ذات 
ثناياه  يف  ي�سري  حتليلها  فاإن  هنا,  من 
الن�ساء  اأج�ساد  �سد  العنف  اأن  اإىل   (
بيد  تعّزز  وجن�ساّيتهن  الفل�سطينيات 
الدولة ال�سهيونية من اأجل تقوية البجُنى 

الذكورية االأ�سلية(.
التهديد بالعنف اجلن�سي 
والغت�ساب �سد الن�ساء 

الفل�سطينيات
وقد لوحظ املكر ال�سهيوين معربا عنه 
ال�سهيونية حتاول  القمع  اأجهزة  اأن  يف 
اجلن�سي  بالعنف  التهديد  ا�ستغالل 
واالغت�ساب �سد الن�ساء الفل�سطينيات, 
الذكورية  املفاهيم  به  وت�ستفز 
»ال�رصف«  بقيم  يرتبط  وما  للجن�سانية 
اأجل  من  العر�س,  على  واحلفاظ 
واملعلومات,  االعرتافات  اإىل  الو�سول 
وا�ستغالل مثل هذا االبتزاز يف حماولة  
جتنيد بع�س الفل�سطينيني, كمتعاونني, 
املنظمة  املقاومة  حماوالت  ولردع 
اعتقال  يف  بالتم�سك  االحتالل,  �سد 
با�ستغاللهن,  به  وال�سغط  الن�ساء,  
كرهائن و�سجينات واأ�سريات منهن قيد 

االعتقال االإداري.
حتليلي  بعمق  الدرا�سة  هذه  وتتوّقف 
بعد  خا�سة  الفل�سطيني,  للخطاب 
ال�سلطة  ل  وت�سكجُّ اأو�سلو  معاهدة  توقيع 
�رصورة  وترى  الفل�سطينية,  الوطنية 
اأج�ساد  متثيل  حول  البحث  ا�ستمرار 
وفح�س  الثانية,  االنتفا�سة  يف  الن�ساء 
واملعركة  القوة  عالقات  تدوين  كيفية 
بني  باالزدياد  االآخذة  التناف�سية 
اجل�سد.  هذا  على  الوطنية  احلركات 
الفل�سطينية  اال�ست�سهادية  وجُلدت  كيف 
حتّول  كيف  الثانية؟  االنتفا�سة  يف 
يف  الفل�سطينية,  املراأة  ج�سد 
اخلطاب ال�سيا�سي, من رمٍز لالخرتاق 
ورحٍم  وطنّي  رمٍز  اإىل  الكولونيايل 

متفّجر يف وجه الكيان ال�سهيوين؟.

احللقة اخلام�سة



بقلم: غريب ع�سقالين

اليومي  واقعه  مع  وت�ضاد  وبتفاعل 
يخو�ص �ضكري  رحلة الق�ص بوعي فنان 
اختزن التاريخ والفقر وعافر الدنيا التي 
رته باملعاناة واأرق الأ�ضئلة, و�رشاهة  عَفّ
الرواية  �ضفينة  ليقود  باملعرفة,  التزود 
ت�ضيق  دوامات  تتقاذفه  بحر غام�ص  يف 
وتت�ضع حول اأ�ضئلة املعاناة بني الأ�ضباب 
بواكري  مع  بداأت  رحلة  يف  والنتائج, 
ال�رشاع الفل�ضطيني ال�ضهيوين ور�ضت به 
على �ضفاف ر�ضيف اتفاقية كامب ديفد, 
املا�ضي,  وعرثات  اأخطاء  م�ضتعيداً 
بيان  اإعالن  ومغامرات  قفزات  متاأمال 
ال�ضلطة  وعودة  الفل�ضطينية,  دولة  قيام 
اأ�ضلو  م�رشوع  نافذة  من  الفل�ضطينية 

ال�ضيقة..
حول بنية الرواية:

 تعتمد الرواية بنية لولبية تت�ضع دوائرها 
وت�ضيق, ول تتوقف عن اللهاث, فتبدو يف 
الظاهر اأ�ضبه بالتقيوؤ بعد لهاث طويل, مع 
قدرة ظاهرة على التاأويل عرب منولوج ل 
يتوقف عند فوا�ضل او منعرجات, ير�ضد 
املوؤلف اأبطال الرواية يف حالت �ضعفهم 
وقوتهم, واإقدامهم ونكو�ضهم  و�ضوابهم 
واملقامات  الأحوال  و�ضبابية  وف�ضلهم, 
عند  للرمادي  اأقوا�ضاً  وفتح  حولهم,  من 
واملواجهة  واملراجعة  الروؤى,  التبا�ص 

لتفاقية زينت الهزائم ن�رشاً.

�سخ�سيات الرواية

�ضياق  ي�ضبط  الذي  يو�ضف:  الكفيف 
يافا  عن  اإبعاده  خدعة  ويفند  احلكاية, 
خميم  يف  جذوره  عن  مقذوفا  /الوطن 
لالجئني نبت ع�ضوائيا على �ضاطئ مدينة 
من  املكون  يافا  يف  لبيته  بديال  غزة, 
الأم  من  املكونة  العائلة  ت�ضكن  طابقني 
والأب والأخت ال�ضغرى زهرة  يف الطابق 
عائلة  ال�ضفلي  الطابق  وت�ضكن  العلوي, 
وابنهم  �ضارة  وزوجته  اليهودي  حاييم 
الطابق  خالل  البيت  يحرق  �ضمعون, 
هجوم الع�ضابات ال�ضهيونية على احلي, 
ال�ضارع,  اإىل  يو�ضف  ابنه  الأب  ويقذف 
لي�ضقط يف �ضاحنة هاربة من املوت اإىل 
اللد حاملة معها عائلة دنيال امل�ضيحية 
وزوجته دينا وابنهم داين, ويف اللد ترتكب 
ع�ضابات املالباخ جمزرة يقتل فيها اأبوه 
وميوت  دينا  الثانية  واأمه  الثاين  دانيال 

واأخيه الطفل داين عط�ضا.
املتو�ضط  الأبي�ص  البحر  يو�ضف  يركب 
وبعد  الإ�ضماعيلية,  اإىل  املهاجرين  مع 
اجلندي   له  يوؤكد  �ضيناء,  �ضاقة يف  رحلة 
فل�ضطني  اأن  الطيب  ال�ضعيدي  امل�رشي 
بيعت يف معاهدة رود�ص يف العام 1949, 
فل�ضطني  لق�ضية  العرب  خيانة  خمت�رشا 

بن�ضيحة » ليحك جلدك غري ظفرك«.
يف املخيم تقطته اأم �ضابر املجدلوية, 
بيارات  يف  العامل  زوجها  مات  التي 
املري�ص  ابنها  مع  وتركها  الربتقال 
للعمل  تتفرغ  ابنا, حتى  �ضابر, فاتخذته 
البيوت  توزيع  وعند  البيوت,  يف  خادمة 
بتواطوؤ  لها  ابنا  �ضجلته  الالجئني  على 
و�رشف  املخيم,  واملوظفني  الالجئني 
له  واأوكلت  واحدة,  غرفة  من  بيتا  لهم 
بال�ضل,  مات  الذي  �ضابر  اأخاه  رعاية 
يعلن عن  مل  اأي�ضاً  اأهل املخيم  وبتواطوؤ 
وفاته حتى ل تقطع وكالة الغوث ح�ضته 

�ضابر  اأم  اأدركت  وعندما  التموين..  يف 
فهمي  ال�ضيخ  اإىل  اأخذته  الكفيف,  ذكاء 
القراآن  تالوة  ويعلمه  القراآن  ليحفظه 
�ضابر   اأم  ماتت  وعندما  منها,  ليتك�ضب 
�ضوء  لح  حتى  وحيدا,  يو�ضف  عا�ص 
مع  بت�ضاعد  العتمة,  �ضباب  يف  الأمل 

هتاف اجلماهري:
عمالء  يا  اإ�ضكان..  ول  توطني  ل   «
توطني  م�رشوع  و�ضقوط  الأمريكان« 
ال�ضهيد  و�ضقوط  �ضيناء,  يف  الالجئني 
م�رشوع  واأ�ضقط  �ضهيداً  بالل  ح�ضني 
التوطني..ومت اعتقال الإخوان امل�ضلمني 
الواحات  �ضجن  وترحيلهم  وال�ضيوعيني 
يف م�رش, وانت�ضار ق�ضيدة معني ب�ضي�ضو 

مناف�ضتو التمرد.  
»هناك.. هناك.. بعيدا بعبد

�سيحملني يا رفيقي.. اجلنود..
�سيلقون بي يف الظالم الرهيب..

�سيلقون بي يف جحيم القيود.

الثائر  اليافاوي  املزارع  ابن  �ضكري: 
لتحرير  �ضبيال  الثورة  اتخذ  االذي 
نك�ضة  بعد  ن�ضاله  وا�ضل  فل�ضطني, 
العرب, وبات املطارد من قبل الحتالل, 
وعندما �ضاق عليه احل�ضار, غادر ق�رشاً 
ليلتحق بالثورة خارج الوطن حفاظا على 
العا�ضقة  وزوجته  وعلى  املخيم,  اأهل 
اجلميلة فاطمة واأولدها غ�ضان وعدنان 

والطفالن �ضكري و�ضم�ص.
يف  وتعمل  والفقر,  الوحدة  على  ت�ضرب 
املدينة  يف  الأفندية  بيوت  يف  خادمة 
تاركة  مغيبها,  حتى  ال�ضم�ص  مطلع  منذ 
باإدارة   اليومي,  �ضاأنهم  يتدبرون  اأولدها 
يف  العامل  ال�ضارم  غ�ضان  ابنها  و�ضلطة 
البناء,  ور�ص  يف  واحلجارة  الرمل  ورفع 
يف  ال�ضغرية  و�ضم�ص  �ضكري  يبقى  فيما 
معر�ضة  واحد  غرفة  من  املكون  البيت 
من  الزاحفة  والأفاعي  الهوام  لهجوم 
يتبع  خوف  وذات  القريبة..  الحرا�ص 
تعمل,  حيث  امهم  و�ضم�ص  �ضكري 
وي�ضاهدان الفرق بني ال�ضقاء يف املخيم 
ال�ضبي  فيدرك  ال�ضواحي..  يف  والنعيم 
ملاذا  درا�ضياً  واملتفوق  املوؤرق  �ضكري 
وملاذا  حافيا,  املدر�ضة  اإىل  يذهب 
ندما  املقعد  يف  زميله  حذاء  ي�ضتعري 
املعلم  ير�ضحه  عندما  لل�ضبورة  يتوجه 

حلل الأ�ضئلة ال�ضعبة.
ي�ضاعد  الذي  العطوف  اجلميل  عدنان 
الظلم  يقراأ  واملحتاجني,  اجلريان 
باأ�ضلوب مقامر ومغامر, يجيد خفة اليد 
وحب  احلاجة  تدفعه  التحايل,  واألعيب 
احلياة ل�رشق النقود والب�ضائع من الباعة 
منتقما لفقره, وف املخيم يهب مل�ضاعدة 
املر�ضى..  وي�ضعف  املحتاجني  اجلريان 
جديدة,  ومالب�ص  حذاًء  ل�ضكري  ي�ضرتى 
ويخطف �ضواين الأكل العزائم باعتبارها 

ح�ضتهم ال�رشعية من مال املو�رشين..
بعيدا عن  �ضلوكه  وتدهور  ال�رشقة  اأدمن 
رقابة غ�ضان, حتى انت�رشت �ضبهة تورطه 
�رشبا  ب�رشبه  غ�ضان  فيقوم  بالعمالة, 

مربحاً, �ضارخا مهتاجا معذباً:
»ابن الفدائي ل خون ول ي�رشق«

كوم  على  ملقاة  جثته  وجدت  اأيام  وبعد 
القمامة وبيان ملوث باتهام بالعمالة.

يف  ويعمل  اأبوه,  م�ضوار  يكمل  غ�ضان: 
بت�ضفية  اأوامره  وي�ضدر  املقاومة, 
ويعذب  يعتقل  وامل�ضبوهني,  العمالء 
ترحيله  ويتم  يعرتف,  ومل  الزنازين,  يف 

حيث  ال�ضحراوي,  النقب  �ضجن  اإىل 
وفرار  وال�ضك  الأمني,  والهو�ص  املر�ص 

امل�ضبوهني مبجرد التفاتة من ال�ضجان.
يخو�ص مراجعة وح�ضاب النف�ص والهم�ص 
عدنان  قتل  كان  ما  اإذا   روحه,  لبيا�ص 

خطاأ, اأم �ضواب..
ثار   1988/9/  6 ويوم  لنتفا�ضة  اأبان 
والتمر على  الإ�رشاب  واأعلنوا  ال�ضجناء, 
ال�ضجن  مدير  توعدهم  املعاملة,  �ضوء 
وهاجمتهم   , وا�ضتفزهم  ت�ضيمخ  ديفد 
الغاز  وقنابل  بالهروات  ال�ضجن  قوات 
وا�ضت�ضهد  اجلرحى,  و�ضقط  والأ�ضلحة, 
ا�ضعد ال�ضوا من �ضكان قطاع غزة, وب�ضام 

املودي من قرى جنني.
فايزة: الفقرية امل�ضاك�ضة ال�ضعثاء تعي�ص 
يف بيت من غرفتني غرفة لأخيها الفدائي 
معلم اللغة العربية, والغرفة الثانية لالأب 
يوم  لها ح�ضن ي�ضطحبها  ينت�رش   , والأم 
 « الإ�ضافية  التغذية  مركز  اإىل  الأحد 
الطعمة« على بطاقة اأخته ال�ضغرية وفاء 

من باب العدل بني الفقراء..
وتدورت  املخيم  �ضوارع  يف  فايزة  تكرب 
الذي  ح�ضن  مع  اأحالمها  تعي�ص  �ضبية 
ر�ضائله  عرب  الغافية  األأ�ضواق  فيها  نبه 
اهلل  عبد  ا�ضت�ضهاد  وبعد  وفاء,  اأخته  مع 
مت اعتقالها وتعذيبها يف الزنازين, ومات 
املعتقل  من  كمدا,عندما خرجت  ابوها 

كانت اأمها تتوكاأ على ع�ضا.
حبيب  تنا�ضاها  وقد  الريبة,  بها  حتيط 
التوا�ضل  وفاء  اأخته  على  وحظر  العمر 
معها, وبعد جهود م�ضنية عملت موظفة 
التي  بغزة,  الأحمر  الهالل  مكتبة  يف 
عبد  حيدر  الدكتور  وتراأ�ضها  اأن�ضاأها 
عن  الباحث  �ضكري  �ضادقت  ال�ضايف.. 
املعرفه.. ويف يوم راأته,مفجوعاً مرعوباً 
يكاد ي�ضقط على الأر�ص, فاأجل�ضته على 
الأر�ص..  على  يتهاوى  اأن  قبل  كر�ضي 

وكاأنها حقنته ببل�ضم ال�ضفاء, قالت له:
-  يا �ضديقي طريقنا معبدة بالكوارث.

واأعطته ق�ضيدة ملحمود دروي�ص:
» كان ال�ضعار املقد�ص �ضيفا لنا

وعلينا, فماذا فعلَت بقلعتنا هذا النهار
ال�سهادَة,  تخ�سى  لأنَك  تقاتل  مل 

لكن عر�سَك نع�سك
فاأحمل النع�ش كي حتفظ العر�ش يا 

ملك النتظار.
الأب الغائب احلا�سر:

ي�ضكن الأب الفدائي الغائب احلا�رش يف 
قلب زوجته ال�ضابرة, وعقل ابنه �ضكري 
من  ومنا�ضال,  اأن�ضانا  ا�ضتعاده  الذي 
ر�ضائله لوليفته فاطمة, بعد خيار �ضعب, 
اأ�رشته  علي  حفاظا  القطاع  مبغادرة 
واأهل املخيم, عندما طورد بعد �ضقوط 

غزة يف قب�ضة الحتالل.
اختار الأ�ضعب ملوا�ضلة الن�ضال من خارج 
منت�رشاً,  العودة  على  واإ�رشاره  الوطن 
ومالب�ضاتها,  الكرامة,  معركة  عا�ص 
اإىل جنب مع  الأردين جنبا  ودور اجلي�ص 
قوات الثورة الفل�ضطينية, وعا�رش ت�ضكيل 
الفل�ضطيني  للقرار  وتبنيها  الف�ضائل 
مبرجعيات  عربية  لعوا�ضم  تبعيتها  اأو 
وال�ضدام  حدث  حتى  متباينة,  فكرية 
اأيلول  معارك  يف  الأردين  الفل�ضطيني 
الطائرات,  خطف  وعمليات  وجر�ص, 
وت�ضفيات قادة وكوادر فل�ضطيني خدمة 
خمتلفة..  عربية  �ضيا�ضية  لالأجندات 
وانتقال قوات الثورة اإىل لبنان وقيام دولة 
الأهلية,  واحلرب  بريوت  يف  الفكهاين 
البعيدة  املنايف  اإىل  واخلروج من بريوت 

بعد  تون�ص,  يف  املنظمة  ا�ضتقرت  حتى 
بعيدا  منفى  من  اأكرث  يف  قواتها  توزيع  
جتربة   املغت�ضبة.  فل�ضطني   حدود  عن 
وجدان  يف  الفدائي  ر�ضمها  املنفى 
فاطمة, متنا�ص مع عفوية فاطمة ناجي 
ونزق  كنفاين,  غ�ضان  �ضابر  واأم  العلي 
معني ب�ضي�ضو وهياجه, ومغم�ص ب�ضفافية 

حممود دروي�ص وعناده..
اإىل  النتفا�ضة  اإىل  الرحلة  و�ضلت  حتى 
كامب ديفد ال�ضاهد رئي�ص الوفد الدكتور 
باحتياط  الأمر  ال�ضايف  عبد  حيدر 
الفل�ضطينية  القد�ص  اإن   « املتوج�ص, 
وهي  املن�ضودة  دولتنا  وطننا  عا�ضمة 
ورف�ص  الفل�ضطيني«,   الوجود  بو�ضلة 
انزياح  على  و�ضاهد  م�ضاركا  يكون  اأن 
وكاأنه  الهزيل«,  اأ�ضلو  اتفاق  اإىل  مدريد 
العاملي  الفل�ضطيني  املفكر  راآه  ما  راأى 
التحرير  منظمة  اإن   « �ضعيد:  ادوارد 
حولت نف�ضها من حركة حترير وطني اإىل 
قيادة  وهن  انه  �ضغرية..  بلدية  ي�ضبه  ما 

املنظمة مقابل دهاء اإ�رشائيل«
و�ضخ�ضيات اأخرى مثل:

التي  الت�ضكيلية  الفنانة  مثل  �ضوزان: 
تعي�ص احللم والفن, وتوؤمن اأن اهلل حمبة, 
فتتمرد على حاجز الأديان, التي يحرمها 
من  فت�ضحو  �ضكري,  مع  اأحالمها  من 
اإىل  الأهل  رومان�ضيتها وتهرب من تعنت 
تلتقي  حتى  فتف�ضل,  راهبة  ل�ضبح  الدير 
مع الفنان الت�ضكيلي وليم وتغادر معه اإىل 
�ضديقتها  ماأ�ضاة  تكرر  ل   باري�ص, حتى 
لتم�ضكها  اأبوها  ذبحها  التي  جوليا 
ا�ضتعال  بعد  امل�ضلم,  ب�ضعيد  بحب 
الأوىل,  النتفا�ضة  يف  الديني  الإرهاب 
الإ�ضالمية,  الدينية  التنظيمات  وظهور 

والتحري�ص يف امل�ضاجد..
اأجندات الر�سد والتوثيق:

بطل  »�ضكري«  الراوي  ي�ضتعر�ص 
واجلماعات  الأ�ضخا�ص  اأخبار  الرواية  
منها  ويوؤول موقفه  الرواية,  على م�رشح 
ملا  وربطها  وطباعها  ل�ضلوكه  وفهمه 
واأحداث  مواقف  من  حوله  من  يدور 
ومعاناته  ال�ضخ�ضية,  جتاربه  �ضوء  على 
وقدره الذي جعله وكله يرفع راية العودة 
كاملة,  فل�ضطني  وتعود  تتحقق  حتى 
توجهات  الرواية  حتمل  ذلك  وعلى 
ن�ضجت  التي  وخرباته  الفكرية,  الراوي 
ك�ضفت  والتي  النتفا�ضة1987,  نار  على 
�ضلبيات واإيجابيات امل�ضرية الفل�ضطينية 
وامل�رشوع  العربي  ال�رشاع  تفجر  منذ 

ال�ضهيوين على ار�ص فل�ضطني.
التقاط  خيارات  يطرح  ذلك  وعلى 
تتوازي  والوقائع  الأحداث  من  مفا�ضال 

باأدوات  امل�ضتلهم  الروائي  احلدث  مع 
املخلوق  تبلور  روائية  �ضفرية  يف  الفن 
الروائي لي�ص مكمال للتاريخي وفقط, بل 
وجتارب  وعي  لتطور  انعكا�ص  باعتباره 
وخربات اجلمهور يف مراحل ال�رشاعات 
ال�ضيا�ضية  والتقاطعات  واحلروب 
والعقائدية والقيمية يف املجتمع, لتربير 
والأ�ضخا�ص  بالأحداث  الروية  اكتظاظ 
الذي  والأبرياء  وال�ضحايا  واملواجهات 
انحرافات  اأو  اأخطاء  اأثمان  دفعوا 

غريهم.

وهنا يقفز �سوؤال احلروب والأدب.
هل يكفي الرواية ر�ضد  يوميات احلرب, 
والنتائج  والهزائم,  النت�ضارات  وتدوين 
موقف  لتخاذ  لطرح  متحي�ص  دون 

منها؟
معينا  كونها  على  الرواية  ت�ضكل  اأم 
احلروب  انعكا�ص  بح�ضب  جامعا,  وعاًء 
الأطياف  خمتلف  من  الأفراد  على 
ال�ضيا�ضية  ومواقفهم  اأفكارهم  بتنوع 
وعيه  ح�ضب  كل  الدينية,  ومعتقداتهم 
مقابلة,  جهة  ومن  جهة,  من  وثقافته 
الأفراد  �ضلوك  تبيان  وتو�ضيح  عر�ص 
التوهج  حالت  يف  واجلماعات, 
والنطفاء عند مواجهة املوت املرتب�ص 

اأو املفاجئ..
ولو اأخذنا على �ضبيل املثال اأ�رشة الراوي 
اأو  الفل�ضطيني  لل�ضعب  منوذجا  �ضكري, 
كونها املخذولة يف  الالجئني,  ل�رشيحة 
النكبة, وامل�ضحية وال�ضحية اإبان الثورة 
وامل�ضطوب  النك�ضة,  بعد  امل�ضلحة 
لعدم  اأ�ضلو,  بعد  ومعاناتها  ت�ضحياتها 
اأ�ضلو  بقيود  املقاوم  املهجر  الأب  عاد 
من املهجر, وواقع الزوجة فاطمة التي 
جمتمع  بنفي  ومقهورة  مري�ضة  ذوت 
م�ضتقبل  لتبخر  ا�ضافة  لها,  املخيم 
والتبا�ص  حبيبها,  خذلن  بعد  �ضم�ص 
قتل  الذي  غ�ضان  اأمام  والنتائج  املعاين 
تعادت  مل  هذا  كل  وبعد  عدنان,  اأخاه 

يافا الربيئة حا�ضنة للجميع.

ر�سالة الرواية والتقانات الروائية
هل من توافق وتاآلف بني ر�ضالة الرواية, 
الروائية  لبنية  ال�رشد املوظفة  وتقنيات 
مكانا وزمانا و�ضخ�ضيات واأمناط �رشد 
بنية  يف  تتوا�ضج  واأحوال  ومقاماتها 

الن�ص لت�ضكل ن�ضيجا حمكم البناء.
جنح  النبيه  م�ضطفى  اإن  تقديري  ويف 
اأناب  الذي  العليم  الراوي  اعتماد  يف 
يف  وبخا�ضة  الرواية,  �ضخو�ص  عن 
يو�ضف  �ضخ�ضية  مع  التكامل  و  التناغم 

والروؤيا  الب�ضرية  اعتمد  الذي  الكفيف, 
لروؤية  �ضكري  م�ضتعريا  الن�رش,  عن 
بعني  الواقع  يف  والأحداث  الأ�ضياء 
املب�رش الغا�ضب املتمرد, ما اأول جعل 
قدر حمتوم,  وكاأنها  لنهايته  يلوذ  يون�ص 
مدينة  �ضهيل  بطاقة  �ضكري  لينه�ص 
يف  معاناة  الأ�ضد  غزة,  املتناق�ضات 

مارثون الق�ضية الفل�ضطينية.
والق�ضايا  الأ�ضئلة   بع�ص  ثمة   : ولكن 

ت�ضتدعيها الرواية بعد القراءة منها:
* هل تتمكن رواية الأطروحة ال�ضيا�ضية 
الفن  تقنيات  ي�ضتثمر  روائي  حمل عامل 
بالتهومي  اللغة,  ومراوغة  وجمالياته 
الوعي  وتيار  والندياح  وال�ضرتجاع 
الخ,  والتنا�ص..  والرتميز  والإ�ضقاط 

للو�ضول اإىل م�ضادقة القارئ!
العليم,  الراوي  الرواية على  باعتماد   *
وتعدد  الرواة,  تعدد  فر�ضة  فوت 
حيث  اإىل  متايزها  واإظهار  الأ�ضوات 
يريد املوؤلف, ومل يرتك للقارئ م�ضاحة 

امل�ضارك املتفاعل.
* اعتقد اأن م�سطفى النبيه حاول 

واإىل حد كبري, وهذا يح�سب له 
لول مروره �سريعا على بع�ش 

الأمور منها
* جاء خطاب �ضكري اكرث ات�ضاعاً من 
ديباجته  فجاءت  الق�ص  زمن  يف  �ضنه 
تتجاوز  املثارة  للق�ضايا  وحماكمته 
خرباته ووعيه, ما اظهر �ضوت املوؤلف 
دور  اخذ  وقد  ال�ضتارة  خلف  يتخفي 

امللقن.
* حبذا لو مت تفعيل دور فايزه ال�ضجينة 
التي  ال�ضحية  دور  عند  يتوقف  ومل 
نفور  ب�ضبب  لأقدارها,  ا�ضت�ضلمت 
املجتمع ونكو�ص حبيب العمر ب�ضلطة 

اأعراف املجتمع.

واأخريا:

موؤرق  النبيه,  م�ضطفى  الروائي  اإن 
يف  ال�ضقاء  تفا�ضيل  اأدق  مع  متفاعل 
يفتح  وم�ضارك  متعاي�ص  غزة,  مدينته 
عينه على ات�ضاعها ل�ضتيعاب التغريات 
عن  يبحث  وال�ضيا�ضية,   الجتماعية 
وال�ضيا�ضي  الفكري  حتليله  يوؤكد  يقني 
الكتب  بني  لهث  حوله,  من  للحياة 
ليقدم  ويحلل  ويوثق  ير�ضد  وال�ضري 
بداأت  الفل�ضطينية  الق�ضية  بان  وروؤيته 
ق�ضية عربية جامعة, وانتهت عبئا على 
للتحرر  تنا�ضل  التي  العربية  ال�ضعوب 
بعد  احلاكمة  اأنظمتها  ا�ضتبداد  من 
�ضكلت  علمية  وثورة  عامليتني,  حربني 

لعامل اجلديد.
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للروائي الفل�سطينى : م�سطفى النبيه

ال�صهيل واأطروحات التمرد يف رواية �صهيل مدينة
يف روايته الأخرية يتمرد �سكري بطل الرواية وراويها العليم, يتمرد على الثالوث املحرم بعد اتفاقية اأو�سلو, حتى ل ي�ساق مع القطيع, لئذا بقرينه يو�سف الكفيف 
الذي يرى بحد�سه ما يجري من حوله بب�سرية تر�سم اأدق التفا�سيل منذ اأن خلع من اأ�سرته ومدينته يافا طفال يف نكبة 1948, وتيقن اأنه لن يعود اإليها, فعا�ش حار�ش 
يافا الأم�ش ي�ستعيد ر�سمها بعيون املب�سرين, ودخل الرواية ظل وتعويذة اأمان لل�سغري �سكري, الذي قذفته الدنيا لجئا يف خميم على �ساطئ بحر غزة , يت�سادم مع 

الفاقة والفقر والفقد ويعي�ش طفولة حمرومة بني اأ�سرة تعي�ش على قيم الفدائي املهجر يف املنايف واملهاجر يرف�ش امل�ساومة على حقه يف يافا. 
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توقيع ثالث اتفاقيات �شراكة  للم�شروع مع  )CIP( وجمعيات املجتمع املدين 

من ال�ضروري تعميم وترويج  »احلظائر 
الثقافية كمق�ضد �ضياحي بيئي 

.      �شالح اأمقران »للو�شط«: البد من املحافظة على  الرتاث الطبيعي والثقايف

 مت  اأم�س توقيع ثالث اتفاقيات �شراكة مع املجتمع املدين للتا�شيلي ن اأزجر ممثال من قبل جمعيتي ق�شر تغورفيت ال�شياحية والثقافية، وجمعية اأزجر 
للمهاري وفنون اخليمة،  و لقد اأبرمت اتفاقية  اأخرى مع املركز الدويل لل�شحافة )CIP(  والتي نظمت  من طرف املديرية الوطنية مل�شروع »املحافظة على 

التنوع البيولوجي واال�شتعمال امل�شتدام خلدمات االأنظمة البيئية يف احلظائر الثقافية اجلزائرية« حول »تعزيز ال�شراكة من اأجل الرتويج لل�شياحة 
البيئية يف �شبكة احلظائر الثقافية اجلزائرية« باملكتبة الوطنية اجلزائرية احلامة والتي عرفت م�شاركة فاعلني يف تنمية ال�شياحة البيئية .

حكيم مالك 

املحافظة على الرتاث 
الطبيعي والثقايف

�صالح  �أكد  �ل�صياق  ذ�ت  ويف 
�لوطني  �ملدير  �أمقر�ن، 
�لتنوع  على  »�ملحافظة  مل�رشوع 
�لبيولوجي و�ال�صتعمال �مل�صتد�م 
يف  �لبيئية  �الأنظمة  خلدمات 
�حلظائر �لثقافية �جلز�ئرية«، يف 
ت�رشيح خ�ص به  يومية »�لو�صط« 
مع  ميد�نيا  عمال  كان  �لعمل  �أن 
�مل�صتوى  على  �جلمعيات  تكوين 
�ملحلي  ومن بني �جلمعيات �لتي 
جمعيتي  حتديد   مت  تكوينها  مت 
�ل�صياحية  تغورفيت  »ق�رش 
وفنون  للمهاري  و�أزجر  �لثقافية 
�خليمة و�صتكون هاتني �جلمعيتني 
معنا من  يدخل يف �إطار مو��صلة 
�ملحافظة  حول  معنا  �لعمل 
و�لثقايف  �لطبيعي  �لرت�ث 
�مل�صاريع  متويل  �أي   م�صتبعد� 
م�صيفا بالقول �أنه يعمل على بناء 
�ملحلي  �ملجتمع  مع  �رش�كات 
قمنا  مثلما  �ملوجود  �ملدين  �أو 
ب�رش�كات يف �أهقار ويف �حلظائر 
وهدفنا  �خلم�ص  �لثقافية 
�ملحافظة   يف  يتمثل  �الأ�صا�صي 
�ملنا�صب  �ملناخ  تهيئة  بو��صطة  
فال ميكن �أن تكون �صياحة  بدون 
لياأتي  طبيعة  �أو  �آثار  �أو  تر�ث 
�لذي  �ل�صياحي  �جلانب  بعدها 

يقوم بالرتويج و�ال�صتغالل .

ترقية جاذبية احلظريتني 
الثقافيتني للتا�شيلي ن 

اأزجر واالأهقار 

»تعزيز  �إىل  �حلدث  هذ�  ويهدف 
�ل�رش�كة للرتويج لل�صياحة �لبيئية 
�لثقافية  �حلظائر  �صبكة  يف 
�جلز�ئرية وينبع من �إر�دة يف تنفيذ 
�ملقاربة �لتي �عتمدها �مل�رشوع 
من �أجل تطوير �ل�صياحية �لبيئية 
من  وذلك  �لثقافية،  �حلظائر  يف 
الإ�رش�ك  �الأولوية  �إعطاء  خالل 
ملر�فقة  �لفاعلة  �جلهات 
�ملحددة  �لن�صاطات  وتنفيذ 
�لنموذجيني،  �لربناجمني  يف 
كل  يف  �الأولوية  ذ�ت  للمو�قع 
�أزجر  ن  �لتا�صيلي  حظريتي  من 
مع  �ل�رش�كة  تعزيز  مع  و�الأهقار 
و�لوطنيني  �ملحليني  �لفاعلني 

لتعزيز تنمية �ل�صياحية �لبيئية يف 
للتا�صيلي  �لثقافيتني  �حلظريتني 
ن �أزجر و�الأهقار وترقية جاذبية 
�حلظريتني �لثقافيتني للتا�صيلي ن 
�أزجر و�الأهقار ،من خالل تعزيز 
بالعمل  وذلك  �ل�صياحية  �صورتها 
�لو�ردة  �الإجر�ء�ت  تنفيذ  على 
يف ��صرت�تيجيات �ل�صياحة �لبيئية 
لهذ�  و�صعت  �لتي  و�الت�صال 
�لغر�ص مع �اللتز�م علنا بتج�صيد 
�لن�صاطات �لو�ردة يف �التفاقيات 
م�رشوع  تربط  �لتي  و�لرب�مج 
�جلز�ئرية  �لثقافية  �حلظائر 
�لدويل  كاملركز  ب�رشكائه 
تغورفيت  وجمعيتي  لل�صحافة 

و�أزجر للمهاري .

تنمية االأقاليم كوجهة 
�شياحية حقيقية 

�إ�صرت�تيجية  �مل�رشوع  ولقد طور 
لل�صياحة �لبيئية عرب �إد�رة ت�صاركية 
و�مل�صاحات  للمو�رد   ومتكاملة 
و�لتي ت�صمح بتنمية هذه �الأقاليم 
حتت  حقيقية  �صياحية  كوجهة 
��صم »�حلظائر �لثقافية » ويدخل 
تنفيذ  �إطار  يف  �لن�صاط  هذ� 
�ل�صياحة  تطوير  ��صرت�تيجية 
يف  �لثقافية  �حلظائر  يف  �لبيئية 
كل من �الأهقار و�لتا�صيلي ن �أزجر 
�لوجهات  من  �صبكة  �قرت�ح  و�إىل 
�جلذ�بة  �ل�صياحية  و�لعرو�ص 
لل�صياح ، و�أكرث ح�صا�صية بالن�صبة 
عن  تبحث  و�لتي   ، �لبيئة  �إىل 
�ملحفوظة  �لطبيعية  �لف�صاء�ت 
�ملثمنة للبيئة �لعذر�ء مع �حرت�م 
�لتنوع �لثقايف �ملحلي وبعيد� عن 
و�نطالقا  �جلماهريية  �ل�صياحة 
و�صع  مت  ،فقد  �ملبد�أ  هذ�  من 
لل�صياحة  منوذجني  م�رشوعني 
حظريتي  �إقليمي  يف  �لبيئية 
�الأهقار و�لتا�صيلي ن �أزجر ، من 
�لرثو�ت  وتثمني  �كت�صاف  �أجل 
حتتوي  �لتي  و�لثقافية  �لطبيعية 
لكون  �لف�صاء�ت  هذه  عليها 
�ملقومات  كل  متتلك  �جلز�ئر 
وذلك  �لبيئية  �ل�صياحة  لتطوير 
و�أنظمتها  مناظرها  تنوع  بف�صل 

�لبيئية وثر�ء موروثها �لثقايف.
تثمني الرتاث الثقايف املادي 

والالمادي ملدينة جانت

 وفيما يخ�ص �تفاقيات �ل�رش�كة 
باملكتبة  �أم�ص  وقعت  �لتي  
�حلامة  �جلز�ئرية  �لوطنية 

بالعا�صمة بني م�رشوع �ملحافظة 
على �لتنوع �لبيولوجي ذو �الأهمية 
�مل�صتد�م  و�ال�صتعمال  �لعاملية 
يف  �لبيئية  �الأنظمة  خلدمات 
و�ملركز  �لثقافية  �حلظائر 
�ملجتمع  و  لل�صحافة  �لدويل 
�لذي  �أزجر  ن  للتا�صيلي  �ملدين 
جمعيتي  قبل  من  ممثال  كان  
ق�رش تغورفيت �ل�صياحية �لثقافية 
�خليمة  وفنون  للمهاري  و�أزجر 
على  �الختيار  وقوع  فاإن  وعليه 
هاتني �جلمعيتني يرجع �إىل تو�فق 
�مل�رشوع  و�أهد�ف  توجهاتهما 
تغورفيت  جمعية  تن�صط  حيث 
يف حماية وتثمني �لرت�ث �لثقايف 
�ملادي و�لالمادي ملدينة جانت 

و�لتي ير�أ�صها �صالعلي بلقا�صم. 

حت�شيل عائد اقت�شادي 
للبدو الرحل ومربي اجلمال 

عرب القوافل ال�شياحية

للمهاري  �أزجر  جمعية  وت�صاهم  
نبيل   ير�أ�صها  �لتي  �خليمة  وفنون 
يف  ن�صاطاتها  خالل  من   ، توقي 
و�ملهار�ت،  �ملعارف  تر�صيخ 
�الأجد�د،  تنقل  و�صائل  وطرق 
�قت�صادي  عائد  حت�صيل  وكذ� 
�جلمال  ومربي  �لرحل  للبدو 
كما  �ل�صياحية،  �لقو�فل  عرب 
تهدف �أي�صا �إىل ت�صجيع �ملهاري 
�الأ�صلوب  لهذ�  معنى  و�إعطاء 
�أن   كما  �لتنقل  يف  للزو�ل  �الآيل 
و�رشكائه  �مل�رشوع  بني  �ل�رش�كة 
�ملجتمع  مع  وخا�صة  �ملحليني 
و  تعزيز  يف  �صت�صاهم  �ملدين، 
و�لرتويج  للتثمني  �جلهود  توحيد 
وتثمن  حتمي  بيئية  ل�صياحة 
وت�صمن  �لبيئي-�لثقايف  �لرت�ث 
�لتنمية �الجتماعية و�القت�صادية، 
وحترتم عاد�ت �ل�صكان �ملحليني 

للتا�صيلي ن �أزجر.
الرتويج ملقومات ال�شياحة 

البيئية

تنظيم  �إىل  �لتعاون  هذ�  ويهدف 
�أجل  من  �ل�رشيكني  بني  �لعمل 
يف  منهما  كل  لدور  �أف�صل  فهم 
ملقومات  و�لرتويج  �لتعزيز 
�لتا�صيلي  يف  �لبيئية  �ل�صياحة 
وحت�صني  ناحية،  من  �أزجر  ن 
يف  �جلمعيتني  وتدخل  �جلودة  
لتا�صيلي  �لثقافية  �إقليم �حلظرية 
ن �أزجر، عن طريق �لدعم �لتقني 

و�ملادي �لذي �صي�صمنه �مل�رشوع 
و�أزجر  تغورفيت  جلمعيتي 
عليهما  فيتعني  وعليه  للمهاري 
�ملو�صحة  �الأن�صطة  جت�صيد 
�مللحق  �لعلمي  �ملخطط  يف 
يف  للم�صاهمة  وذلك  باالتفاقية، 
حتقيق �أهد�ف �مل�رشوع �ملحددة 
�ال�صرت�تيجي  �ملخطط  يف 
هذه  وتت�صمن     2021  -  2019
�التفاقية بني �مل�رشوع وجمعيات 
بني  من  وجند  �أزجر  ن  �لتا�صيلي 
�جلمعيات  �لفاعلة  �جلهات  هذه 
�حللقات  �إحدى  ت�صكل  �لتي 
على  �حلفاظ  �صل�صلة  يف  �ملهمة 
�لرت�ث وتثمينه، وكذ� ن�رشه على 
من  و�نطالقا  �ملحلي،  �مل�صتوى 
هذ� �لدور �ملهم يعتمد �مل�رشوع 
على �مل�صاركة �لن�صطة و�لفعالية 
م�صاريع  جت�صيد  يف  للجمعيات 
ولتنظيم  �لثقافية  �ل�صياحة 
وتفعيل  �ل�رشيكني  بني  �لعمل 
م�صاهمتهما يف �لتثمني و�لرتويج 
�لبيئية  �ل�صياحية  لالإمكانات 
�إقليم  بها  يزخر  �لتي  �لهائلة 
للتا�صيلي  �لثقافية  �حلظرية 
هاتني  ��صتفادة  مع  �أزجر،  ن 
وتقني  مادي  بدعم  �جلمعيتني 
�إطار  يف  �مل�رشوع  قبل  من 
م�صرتك  عمل  خمطط  جت�صيد 
يهدف للرتويح لل�صياحة �لبيئية و 

�لثقافية بالتا�صيلي ن �أزجر.

توفري الدعم التقني الالزم 
للمركز الدويل لل�شحافة

بني  لالتفاقية  بالن�صبة  �أما 

للم�رشوع  �لوطنية  �ملديرية 
و�ملركز �لدويل لل�صحافة   و�لتي 
�ملنا�صبة  هذه  خالل  من  متت 
�إىل  �آخر  فاعل  �رشيك  �إ�صافة 
�رشكاء �مل�رشوع، حيث مت توقيع 
 CIP مع  �لثانية  �التفاقية  هذه 
�ملركز  هذ�  فاإن�صاء  وبالتايل 
يف  �صاهم  قد  لل�صحافة  �لدويل 
و�صائل  عمل  ظروف  حت�صني 
يف  �ل�رشكاء  ومر�فقة  �الإعالم 
�الت�صال  �إ�صرت�تيجية  تطوير 
�ل�صعيدين  على  بهم  �خلا�صة 
ت�صطلع  وعليه  و�لدويل  �لوطني 
للم�رشوع  �لوطنية  �ملديرية 
مع  �ل�رش�كة  هذه  خالل  من 
�ملركز �لدويل لل�صحافة لتوفري 
لتنفيذ  �لالزم  �لتقني  �لدعم 
يف  �ملتمثلة  �إ�صرت�تيجيتها 
�حلظائر   « لـ  و�لرتويج  �لتعميم  
�لثقافية  » كمق�صد �صياحي،وكذ� 
و�ملهار�ت  للمعارف  �لتوثيق 
بها،  �لتعريف  بهدف  �لتقليدية، 
نقلها  و�صمان  عليها  و�حلفاظ 

�إىل �الأجيال �لقادمة. 
اخلبرية يف ال�شياحة 

�شريفة بن �شادق: اإعطاء 
ن�شاط لل�شياحة والثقافة 

يف منطقة اجلنوب 
اجلزائري

 ولقد قدمت �خلبرية يف �ل�صياحة 
��صرت�تيجية  �صادق  بن  �رشيفة 
�ل�صياحة  تطوير  حول  �مل�رشوع 
�لثقافية  �حلظائر  يف  �لبيئية 
ليومية  ت�رشيحها  يف  موؤكدة 

�لو�صط �أن هذ� �للقاء ذو �أهمية 
بالغة و�لذي عرف  توقيع �رش�كة 
�لوطنية  �حلظائر  م�رشوع  بني 
ق�رش  جمعيتي  و  �جلز�ئرية 
�لثقافية  �ل�صياحية  تغورفيت 
�خليمة  وفنون  للمهاري  و�أزجر 
مر�فقتهم  طريق  عن  وهذ�  
من �أجل �إعطاء ن�صاط لل�صياحة 
�جلنوب  منطقة  يف  و�لثقافة 
�جلز�ئري مع �لعمل على تطوير 
�ل�صياحة  بو��صطة  تقدمي �الآليات 
�لالزمة لذلك مع  �إقامة دور�ت  
�الإمكانيات  كل  وتوفري  تكوينية 
يف  �ل�صياحة  لرتويج  �لتقنية 
�إعطائهم   بو��صطة  منطقتهم 
كل �خلطو�ت �لالزمة ويتم هذ� 
باالعتماد على �لطاقات �ل�صبانية 
ديناميكية  الإعطاء  �ملنطقة  من 
ونحن  لديهم   موجودة  فالرغبة 
ذ�ت  مثمنة  بتاأطريهم   �صنقوم 
جمعيات  مع  �لعمل  �ملتحدثة  
عن  و�ملحلي  �ملدين  �ملجتمع 
�ملورد  يف  �ال�صتثمار  طريق 
�لب�رشي من �أجل ترقية �ل�صياحة 

يف �جلنوب �جلز�ئري �لكبري.
�ل�رش�كة  �تف�قيات  عقد  �إن 
�أزجر،  ن  �لتا�صيلي  مع جمعيتي 
لل�صحافة،  �لدويل  و�ملركز 
يرتجم طموح م�رشوع �حلظائر 
دمج  يف  �جلز�ئرية  �لثقافية 
حول  �لفاعلني  خمتلف  جهود 
�لذي  �لت�صاركي  �لنهج  هذ� 
�ل�صياحة  تطوير  �إىل  يهدف 
�حلظائر  �صبكة  يف  �لبيئية 

�لثقافية �جلز�ئرية.



اأكد بحث بريطاين جديد اأن ملعقة من ال�سكر ميكن اأن تعزز ذاكرة كبار ال�سن، من خالل توفري الطاقة للدماغ، 
ما يجعلهم ي�سعرون بدافع اأكرب للعمل بجد ومينحهم ثقة اأكرب بالنف�س.

تو�سيات  �سياغة  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن  اإليها  تو�سلوا  التي  النتائج  اأن  اإىل  ُوِرك  جامعة  من  الباحثون  وي�سري 
غذائية لالأ�سخا�س الذين يحاولون حت�سني اأداء اأدمغتهم خالل فرتة ال�سيخوخة، وقال خرباء يف اجلامعة اإن 
اأن حت�سن الذاكرة يف �سن 65 عاما، وحتفز امل�سنني للعمل بجد وت�سعهم يف  كمية �سغرية من ال�سكر ميكن 
حالة مزاجية جيدة. وقالوا اإن الطاقة ق�سرية الأمد، املتمثلة يف م�ستويات مرتفعة من ال�سكر يف الدم، ميكن 
اأن تكون عامال مهما يف ت�سجيع كبار ال�سن على اأداء بع�س املهمات. ووجد الباحثون اأن �رشابا يحتوي ملعقة 
�سغرية من الغلوكوز، يح�سن الذاكرة واملزاج والرتكيز لدى اأولئك الذين تزيد اأعمارهم عن 65 عاما، مقارنة 
مع اأولئك الذين ي�رشبون املحليات ال�سطناعية يف حني اأن الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و27 عاما، والذين 
اأن املحاولت اجلادة  ح�سلوا على امل�رشوب نف�سه، مل ي�سعروا بتح�سن مزاجهم وذاكرتهم ويو�سح الباحثون 
لأداء املهام ال�سعبة لدى كبار ال�سن، هي و�سيلة رئي�سية لتجنب تدهور الدماغ، وميكن اأن يكون ال�سكر و�سيلة 

لتحفيز النا�س على ال�ستمرار يف حتدي اأنف�سهم.
ويقول الباحثون اإن هناك حاجة اإىل مزيد من الأبحاث لفهم كيفية تاأثري الطاقة على تفاعالت الدماغ، وبذلك 
ميكنهم تطوير اإر�سادات وتو�سيات غذائية مالئمة لكبار ال�سن، من اأجل تفادي الأمرا�س املتعلقة بال�سيخوخة.
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التغذية ال�صليمة

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

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

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

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

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

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

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

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

النهار.

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

يعرف عن �رشطان املعدة �سعوبة ت�سخي�سه يف 
املراحل الأوىل من املر�س. ويف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ال�سبب اإىل البكترييا امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�سعيد الإح�سائي فاإن �سخ�ساً واحداً 
من كل 100 �سخ�س ناقل لهذه اجلرثومة �سوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�سابة ب�رشطان املعدة.
ويتم ت�سخي�س ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �سخ�س �سنوياً 
باأمرا�س �رشطان املعدة،، يف فرن�سا وحدها على �سبيل 

املثال، ويتوفى حوايل 4500 �سخ�س ب�سبب �سعوبة 
ت�سخي�س هذا املر�س مبكراً. كما اأن حوايل 90 يف 

املائة من اأنواع ال�رشطان �سببها ا�ستعمار بطانة املعدة 
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 

Helicobacter Pylori. وي�ساب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�سخا�س من اأ�سل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�سبب قرحة املعدة، ولكن هناك حالة واحدة من اأ�سل 
100 حالة م�سابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�س 

�رشطان املعدة.
»اإن العالقة املوؤكدة بني اللتهاب الذي ت�سببه جرثومة 

املعدة والإ�سابة مبر�س ال�رشطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�سابة مبر�س �رشطان الرئة«، 

قالت الربوف�سور متارا ماتي�سياك – بودنيك ، اأخ�سائية 
اأمرا�س اجلهاز اله�سمي واأمرا�س ال�رشطان يف 

م�ست�سفى جامعة نانتي�س، لـ«توب �سانتيه«.

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

حل�سن احلظ، من املمكن التخل�س من هذه البكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز اله�سمي، وحاملا يتُمّ التحقق من 
وجودها ميكن التخل�س منها مب�ساعدة العالج بامل�سادات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�سادات 
احليوية يف الق�ساء على البكترييا عن طريق اختبار ب�سيط 

للتنف�س. وت�سيف الربوف�سور متارا: »اإن الق�ساء على اللتهاب 
الذي ت�سببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�سطة 

امل�سادات احليوية يق�سي اأي�ساً على اللتهاب ال�سطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�سابة 

ب�رشطان املعدة«.
وين�سح يف حالت الإ�سابة بالقرحة اأو الثني ع�رش، وع�رش 

اله�سم املزمن دون �سبب وا�سح اأو يف حالت الأنيميا ب�سبب 
فقر احلديد اأو نق�س فيتامني بي B12 دون �سبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

عالج جيني يحيي اآمال �صفاء م�صل�يل الأطراف الأمامية
خطوات  خطوا  اإنهم  علماء  يقول 
كبرية يف م�سار حتقيق هدف متكني 
التحكم  ا�ستعادة  من  امل�سلولني 
بحث  فريق  وا�ستخدم  باأطرافهم 
يف  كوليج  كينغز  جامعة  يف  علمي 
لندن العالج اجليني لإ�سالح اإ�سابات 
احلبل ال�سوكي لدى اجلرذان ومتكنت 
اأكل  من  امل�سلولة  احليوانات  هذه 
مكعبات من ال�سكر بعد اأن التقطتها 
باأكف اأطرافها الأمامية ومازال هذا 
اأن  بيد  الأولية،  مراحله  يف  البحث 
من  نوعا  ي�سكل  اإنه  قالوا  اخلرباء 
اإمكانية  على  اقناعا  الأكرث  الدليل 
لدى  وعملها  اليد  حركة  ا�ستعادة 
اجل�سم  ويقوم  ما  يوما  امل�سلولني 
احلبل  يف  يحدث  �رشر  اأي  باإ�سالح 
ليفي  ن�سيج  بندبة  تلقائيا  ال�سوكي 

ولي�س من اخلاليا الع�سبية نف�سها.
وتعمل هذا الندبة مثل حاجز يعوق 

اأي ات�سالت جديدة بني الأع�ساب.

كيف يعمل العالج اجليني؟
كان الباحثون يحاولون اإزالة مكونات 
احلبل  يف  الليفي  الن�سيج  ندبة 
ال�سوكي للجرذان واحتاجوا لتحقيق 
احلبل  يف  خاليا  اإعطاء  اىل  ذلك 

ال�سوكي طقما جديدا من التعليمات 
اجلينية- ادخال مورثات �سليمة اىل 
اخلاليا لت�سحيح عمل املورثات غري 

الفعالة- لتحطيم الندبة.
كانت  اعطوها  التي  والتعليمات 
»ت�سوندروتينا�س«،  يدعى  لأنزمي 
هذه  لدخال  فريو�سا  وا�ستخدموا 
اُ�ستخدم  النهاية،  ويف  املورثات 
املورثات  هذه عمل  لتحفيز  عقار 

وا�ستعادت احليوانات امل�ستخدمة 
حتريك  على  القدرة  التجربة  يف 
بدء  بعد  الأمامية  اطرافها  اأكف 
وقالت  ل�سهرين  اجليني  العالج 
فريق  يف  امل�ساركات  اإحدى 
بورن�سايد  اأميلي  الدكتورة  البحث، 
»باتت اجلرذان قادرة على الو�سول 
ال�سكر  اأقرا�س  اإىل  �سحيح  ب�سكل 
»وجدنا  واأ�سافت  والتقاطها«. 

اأي�سا زيادة كبرية يف فعالية احلبل 
اإىل  ي�سري  ما  للجرذان،  ال�سوكي 
يف  جرت  قد  جديدة  ات�سالت  اأن 
الع�سبية«وياأمل  اخلاليا  �سبكات 
مدخلهم  يعمل  اأن  الباحثون 
الذين  الب�رش  على  هذا  العالجي 
ا�سابات  جراء  بال�سلل  ي�سابون 
احلبل ال�سوكي يف حوادث ا�سطدام 

�سيارات اأو �سقوط.

علماء يحذرون من  املبالغة يف اجلهد البدين
اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�سة الن�ساط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�س  
خطرية جتعل الإن�سان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي جلامعة اأوتريخت الهولندية، 

اإن ممار�سة التمارين البندية ال�ساقة التي ترهق ج�سم الإن�سان، توؤدي اإىل اأمرا�س 
خطرية كالت�سلب اجلانبي ال�سموري، الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، 

�ستيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �سخ�سوا مبر�س الت�سلب اجلانبي 

ال�سموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من اأ�سد اأعرا�س املر�س هم 
من ميتلكون بنية ج�سدية قوية وميار�سون اأق�سى متارين اللياقة البدنية، من الرك�س 

والتجديف وكرة ال�سلة وغريها من الألعاب الريا�سية الثقيلة.

ال�صتيقاظ املنتظم من الن�م ليال يعر�ض حياتك للخطر!

ملعقة �صغرية من ال�صكر تعزز ذاكرة ومزاج كبار ال�صن

يعانون  الذين  اأن  حديثة  درا�سة  اأظهرت 
خلطر  كبري  ب�سكل  معر�سون  النوم  قلة  من 
اأن  ميكن  الذي  القلب  �رشبات  ا�سطراب 
اأو  قلبية  بنوبة  الإ�سابة  احتمال  من  يزيد 
اأن  اأمريكيون  باحثون  دماغية، ووجد  �سكتة 
النوم املتقطع ب�سكل م�ستمر ميكن اأن يوؤدي 
عدم  وهو  الأذيني،  بالرجفان  الإ�سابة  اإىل 
ال�سغط  طريق  عن  القلب،  �رشبات  انتظام 
على اجل�سم، ما ي�سبب تغيريات كهربائية يف 

القلب.
نوم  ا�سطراب  من  تنبع  امل�سكلة  اأن  ويبدو 
با�سطراب  يعرف  ما  اأو  العميق،  الرمي 
 4 اأظهر حتليل  ال�رشيعة، حيث  العني  حركة 
مري�س  مليون   14 من  اأكرث  �سملت  درا�سات 
الليل  ينامون طوال  ل  الذين  الأ�سخا�س  اأن 
غري  القلب  ب�رشبات  اإ�سابتهم  فر�س  زادت 

املنتظمة مبقدار الثلث.
بتوقف  عادة  الأذيني  الرجفان  ويرتبط 
احللق  يغلق  حيث  النوم،  اأثناء  التنف�س 
ب�سكل  التنف�س  عن  الأ�سخا�س  ويتوقف 
احلديثة  الدرا�سة  لكن  النوم،  اأثناء  طبيعي 
 ،»Heart Rhythm« التي ن�رشت يف دورية
اأثبتت اأن الأرق العادي قد يزيد من خماطر 

تغري نظم �رشبات القلب.
من  ماركو�س،  جريجوري  الدكتور  وقال 
جامعة كاليفورنيا يف �سان فران�سي�سكو: »من 
املمكن حت�سني منط النوم من خالل القيام 
يف  ال�رشير  اإىل  والو�سول  ريا�سية  بتمارين 
�ساعة معقولة ب�سكل منتظم، وجتنب النظر 
النوم«،  قبل  الكافيني  وتناول  ال�سا�سات  اإىل 
الإ�سابة  جتنب  على  ي�ساعد  قد  ما  وهذا 

بالرجفان الأذيني.
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�لفكر �ملقا�سدي عند �لإمام مالك
امل�صلحة  رعاية  هو  مالك  فقه  به  امتاز  ما  اأخ�ص  اإن 
اتخذها  الراأي عنده  لهذا فهي عمدة فقه  واعتبارها، 
عندما  مالكا  الإمام  اإن  م�صتقال..   لال�صتنباط  اأ�صال 
يطلق الراأي يعني به فقهه الذي يكون بع�صه راأيا اختاره 
من جمموع اآراء التابعني، وبع�صه راأيا قد قا�صه على ما 
علم، ومن ثم فاإن باب اأ�صول فقه الراأي عنده هو ما عليه 
اأهل املدينة وعلم ال�صحابة والتابعون. وميكن تلخي�ص 
ذلك يف قاعدة جلب امل�صالح ودرء املفا�صد التي عليها 
اأ�صا�ص  هو  فهذا  الإ�صالمية.  ال�رشيعة  مقا�صد  مدار 
اأ�صماوؤه،  واختلفت  �رشوبه  تعددت  مهما  عنده  الراأي 
اأو  بالقيا�ص  كان  �صواء  »فالراأي  زهرة  اأبو  قال  كما  اأو 
كان بغريه من ال�صتح�صان اأو امل�صالح املر�صلة اأو �صد 

الذرائع قوامه جلب امل�صالح ودرء املفا�صد.«
جمرد  لي�ص  املالكي  املذهب  يف  امل�صلحة  ومراعاة 
بل  قيا�ص  ول  لن�ص  حيث  املر�صلة  بامل�صلحة  الأخذ 
اإجراء  الن�ص وعند  ا�صتح�صار امل�صلحة عند فهم  هو 
القيا�ص، ف�صال عن حالت اإعمال امل�صلحة املر�صلة .

قائما  الفقهي  الجتهاد  يكون  اأن  يجب  هنا  ومن 
الن�صو�ص  فهم  يكون  واأن  ال�صت�صالح،  اأ�صا�ص  على 
وال�صتنباط منها قائما على اأ�صا�ص اأن مقا�صدها جلب 
امل�صالح ودرء املفا�صد. وقد قرر الإمام ال�صاطبي هذه 
ا�صرت�صال  فيه  مالك  ا�صرت�صل  »وقد  بقوله:  احلقيقة 
مراعاة  مع  امل�صلحية  املعاين  فهم  يف  العريق  املدل 
مق�صود ال�صارع، اأن ل يخرج عنه ول يناق�ص اأ�صال من 

اأ�صوله«.
اأن  ي�صجل  عيا�ص«  »القا�صي  جند  ال�صاطبي  وقبل 
النظر  هو  مالك  ملذهب  املرجحة  العتبارات  اأحد 

وقواعدها،  ال�رشيعة  مقا�صد  على  القائم  امل�صلحي 
فيقول: »العتبار الثالث يحتاج اإىل تاأمل �صديد، وقلب 
قواعد  اإىل  اللتفات  وهو  �صديد،  التع�صب  من  �صليم 
بها  املق�صودة  احلكمة  وفهم  وجمامعها،  ال�رشيعة 
اإل  لي�ص  مالك  عند  الإ�صتح�صان  اأن  كما  �صارعها  من 

الإلتفات اإىل امل�صلحة والعدل
منهم  القدماء  وخ�صو�صا  املالكية  كتب  تتبعنا  ولو 
تعليالتهم  وا�صحا يف  اأثر امل�صالح واملقا�صد  لوجدنا 
وفتاواهم  اأحكامهم  عليها  يبنون  واأنهم  الفروع،  يف 
ويجعلون تلك املقا�صد اأ�صول بنف�صها ويقي�صون عليها 

وهو عندهم اأظهر منه عند غريهم.
امل�رشوعة،  وامل�صالح  ال�رشعية  املقا�صد  ولرعاية 
اأكرث  يف  الذرائع  �صد  قاعدة  قلنا-  -كما  مالك  حكم 
اأبواب الفقه، وهذا املعنى هو ما اأكده الأ�صتاذ »حممد 
اأ�صول  من  الذرائع  »�صد  قال:  حيث  الربهاين«  ه�صام 
يف  ولي�ص  املالكية،  عند  املهمة  الفقهي  الإ�صتنباط 
املذاهب الفقهية الأربعة املنت�رشة، ول يف غريها من 
بلغ يف اأخذه بهذا الأ�صل مبلغ املذهب املالكي، وبهذا 
كان العمل بامل�صلحة املر�صلة اأ�صال م�صتقال من اأ�صول 
الت�رشيع عنده، ولي�ص �صد الذرائع اإل تطبيقا عمليا من 
تطبيقات العمل بامل�صلحة، ولذلك عدوه �صمن اأ�صولهم 
واأعملوه يف ا�صتنباطاتهم وتخريجاتهم يف جميع اأبواب 
ذلك  يف  وبالغوا  العلمية  امل�صائل  من  كثري  ويف  الفقه، 
خ�صو�صيات  من  الذرائع  �صد  الفقهاء  بع�ص  عد  حتى 
مذهب اإمام دار الهجرة«. وعلى هذا النحو �صار الإمام 
مالك يف النظر يف املقا�صد ال�رشعية حتى عد مذهبه 

من اأكرث املذاهب مراعاة للم�صالح واملقا�صد.

�سد�نة �لكعبة
يخ�ّص  ما  بكّل  القيام  باأّنها  الكعبة  �صدانة  تعترب 
تاريخ  ويعود  بها،  يتعلّق  ما  وكّل  امل�رّشفة  الكعبة 
ال�صالم  عليه  اإ�صماعيل  �صّيدنا  عهد  منذ  ال�صدانة 
عليه  اإبراهيم  اأبيه  مع  القواعد  برفع  قام  الذي 
ال�صالم، وعرفت �صدانة الكعبة اأي�صاً قبل الإ�صالم، 
واأول من اأوكل اإليه �صدانة الكعبة حينها هو ق�صي 
الكعبة  �صدانة  مهنة  زالت  وما  كالب،وكانت  بن 

تعترب من اأهّم املهن واأ�رشفها
ال�صادن  على  يجب  والتي  الوظائف  من  العديد 
الكعبة  الوظائف�صدانة  اأهّم هذه  بها ومن  يقوم  اأن 

ت�صمل
حال  يف  واإ�صالحها  امل�رّشفة  الكعبة  ،ك�صوة 

متزقهاتنظيف الكعبة امل�رّشفة وغ�صلها
ا�صتقبال زوار الكعبة امل�رّشفةالإ�رشاف على فتح 

بابها واإغالقه
الكعبة  ك�صوة  تغيري  وظيفة  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
ويف  اأّنه  اإّل  ال�صادن  بها  يقوم  اأن  يجب  امل�رشفة 
م�صنع  وهو  خا�صة  جهة  بها  تقوم  احلايل  الوقت 
الكعبة اجلديدة  ك�صوة  اإنزال  اأن  اإل  الكعبة،  ك�صوة 
ل يتم اإل بوجود ال�صادن، و�صدانة الكعبة يف الوقت 
احلايل بيد اآل ال�صيبي ول ميكن اأن يكون اإّل لهم، 
كما اأراد نبّي اهلل حممد �صلى اهلل عليه و�صلم ذلك 
مفتاح  بت�صليم  وقام  لها  فاحتاً  مكة  دخل  عندما 
طلحة  اأبي  بن  عثمان  بن  ل�صيبة  امل�رشفة  الكعبة 
وابن عمه عثمان بن طلحة وقال لهما: »خذوها يا 
بني طلحة خالدة تالدة ل ينزعها منكم اإّل ظامل«، 
وبذلك ل ميكن اأن يُنزع من اآل �صيبي �صدانة الكعبة 

امل�رشفة
 وحتمل عائلة اآل �صيبي اأي�صاً مفتاح الكعبة امل�رشفة 
ول يجروؤ اأحد اأن يدخل الكعبة امل�رشفة اإل باإذنهم 
ل  امل�رشفة  الكعبة  �صادن  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 
ويعود  الداخل  من  بت�صويرها  يقوم  اأن  يجوز 
خ�صو�صية  حفظ  �رشورة  يف  ال�صائد  للعرف  ذلك 
الكعبة و�رشيتها من الداخل،بالإ�صافة اإىل احرتام 
قد�صية الكعبة امل�رشفة، ومن املعروف اأّن الكعبة 
امل�رشفة غري م�صاءة من الداخل حتى مل يو�صل 
اإليها الكهرباء، اإل اأنه يوجد فيها فواني�ص معلقة، 
ويتم فتح بابها من قبل ال�صادن يف منا�صبتني، عند 
غ�صلها مباء زمزم يف �صهر �صعبان، وعند تعطريها 

بعطر العود
يف الوقت احلا�رش يتم ك�صوة الكعبة امل�رشفة يف 
عام،  كل  من  احلجة  ذي  �صهر  من  التا�صع  اليوم 
ويكون ذلك يف حفل خطابي يتم من خالله التوقيع 
بح�صور  ذلك  ويكون  والت�صليم،  الإ�صتالم  على 
وامل�صجد  احلرام  امل�صجد  ل�صوؤون  العام  الرئي�ص 
اإىل كبري �صدنة الكعبة امل�رشفة  النبوي بالإ�صافة 

وهو ال�صيخ عبد العزيز ال�صيبي

�لتدرج يف �لرتبية 
ثمارها  الإ�صالمية  الرتبية  تاأتي  حّتى 
ف�صيئاً،  �صيئاً  التوجيه  يف  تتدرج  فاإّنها 
حتول  عملية  هناك  يكون  اأن  بدون 
طبيعة  اأّن  ذلك  ال�صلوك،  يف  مفاجئ 
التقدمي  اإىل  حتتاج  الب�رشية  النف�ص 
والتقريب، كما اأّنها حتتاج اإىل التجريب 
الأمثلة  ومن  التغيري،  على  واحلث 
الإ�صالمية  للرتبية  اخلا�صية  هذه  على 
فقد  اخلمر،  حترمي  م�صاألة  القراآنية 

كان العرب قبل بعثة النبي عليه ال�صالة 
ويحبونها،  اخلمر  ي�رشبون  وال�صالم 
بد  ل  كان  الكرمي  النبي  بعث  اأن  وبعد 
لها مفا�صد  التي  الآفة  من حترمي هذه 
كثرية، ولكن ال�رشيعة الإ�صالمية راعت 
بها،  النفو�ص  تعلق  اخلمر  حترمي  عند 
واحدة،  مرة  اخلمر  حترمي  يكن  فلم 
تتدرج  مراحل  ثالثة  على  كان  واإّنا 
الآيات  فبداأت  النا�ص يف حترميها،  مع 

اخلمر  منافع  عن  باحلديث  الكرمية 
واإثمها، مبينة اأّن اآثامها اأكرب من نفعها، 
امل�صلمني  الإ�صالمية  ال�رشيعة  نهت  ثّم 
اأن يقربوا ال�صالة وهم �صكارى، ثّم جاء 
يف  للخمر  واحلا�صم  النهائي  التحرمي 
َا  اإَِنّ اآََمنُوا  الَِّذيَن  اأَيَُّها  )يَا  تعاىل:  قوله 
َواْلأَْزَلُم  اُب  َواْلأَنْ�صَ َوامْلَيْ�رِشُ  ْمُر  اخْلَ
َفاْجتَِنبُوهُ  يَْطاِن  ال�َصّ َعَمِل  ِمْن  ِرْج�ٌص 

لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن(.

�أين تقع �أر�ض �ملح�سر
 �صئل النبي حممد �صلى اهلل عليه و�صلم عن اأر�ص 
املح�رش، يا ر�صول اهلل اأخربنا عن اأر�ص املح�رش 

فقال »اإنها كالف�صة امُلذابة، بي�صاء نقية مل ترتكب 
فيها خطيئة قط«، اأر�ص م�صتوية ل يوجد بها نتوء، 

ول منخف�صات، فتذهب اجلبال باأمر اهلل وت�صتوى 
املنخف�صات، هذه �صفات الأر�ص التي �صوف يح�رش 
بها جميع النا�ص املوؤمن والكافر، ال�صالح والطالح، 

الرا�صد والفا�صد ، كٌل ينتظر احل�صاب على ما فعله يف 
الدنيا، واأخربنا ر�صولنا الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم باأن 

الوحو�ص حُت�رش اأي�صاً يف هذا اليوم
جميع الروايات توؤكد باأن اأر�ص املح�رش هي اأر�ص 

املوؤمنني حتت بالد ال�صام؛ وفل�صطني ب�صكٍل خا�ص، لكونها املنطقة التي يتواجد بها 
راية الإ�صالم التي يحملها النبي عي�صى عليه ال�صالم �صّد جيو�ص امل�صيح الدجال وياأجوج وماأجوج ، فبعد اأن 
ير�صل اهلل على الكفار مر�ص ي�صيبهم يف رقابهم فيموتون كموتة نف�ٍص واحدة وتغطي جثثهم الأر�ص، يطلب 

النبي عي�صى من ربه اأن يخل�ص الأر�ص من هذه اجلثث، فري�صل اهلل �صبحانه وتعاىل طيور حتملها وترميها 
يف مكاٍن ل يعلمه اإل اهلل، وبعد ذلك تنزل الأمطار بغزارة لتطهر الأر�ص من النجا�صات التي اأ�صابتها فتعود 

الأر�ص طاهرًة نظيفًة

�لو�سول �إىل حمبة �هلل تعاىل 
من و�صائل الو�صول اإىل حمبة اهلل تعاىل ما ياأتي:  اتباع الهدي النبوي، وجتنب خمالفة الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم. 

تقوى اهلل تعاىل، وهي تعني اخلوف من النار، فيجعل بينه وبني النار وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، كما اأّن 
.) ال�صدقة اخلفّية �صبيل حلب اهلل، حلديث: )اإَنّ اهللَ تعاىل يُِحُبّ العبَد التَِّقَيّ الَغِنَيّ اخَلِفَيّ

 الإح�صان، وهو منزل عظيمة جليلة، وهي �صبيل للو�صول اإىل كمال عبودية اهلل تعاىل، والإح�صان اأعلى مرتبة من 
الإميان والإ�صالم. التوبة والتطهر، فاهلل يحب امل�صتغفرين التوابني، ويحب عباده املتجنبني للفواح�ص والأقذار. 

ال�صرب والتوكل على اهلل، واحلكم بالعدل، اأي باتخاذ القراآن الكرمي وال�صنة النبوية اأ�صاًل للحكم بني النا�ص. اجلهاد 
يف �صبيل اهلل تعاىل. حب الأن�صار وحب �صورة الإخال�ص. املحافظة على النوافل. كيف ير�صي العبد رّبه
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

كرمي فهمي : اأمتني التعاون فنيًا 
مع �شقيقي اأحمد    

قال الفنان كرمي فهمي، 
فكرة  ميانع  ال  اإنه 
�شقيقه  مع  فنياً  التعاون 
فهمي،  اأحمد  الفنان 
باعتبار اأنه مل يجمعهما 

اأي اأعمال فنية �شابقة.
اأنه   ، فهمي  واأ�شاف 
يف  �شقيقه  مع  حتدث 
ولكنهما  امل�شاألة،  هذه 
ينتظران ال�شيناريو الذي 

التجربة، بح�شب كالمه، م�شرياً  يالئمهما معاً، ولن يرتدد يف خو�ش 
اإىل اأنه �شعيد بخطوات اأخيه الفنية، ويتمني حتقيقه لنجاحات تفوق 

ما يحققها حالياً.
واأو�شح الفنان اأنه ما زال ي�شور م�شاهد فيلمه اجلديد »ديدو« الذي مل 

يتحدد بعد موعداً لعر�شه، بح�شب قوله.
وي�شارك يف بطولة »ديدو« بيومي فوؤاد واأحمد فتحي وحممد ثروت 
عمرو  واإخراج  فهمي  كرمي  وحوار  �شيناريو  املريغني،  وحمدي 

�شالح.

م�شطفى قمر: اأنا بخري بعد 
تعر�شي حلادث �شري

طماأن املطرب م�شطفى 
قمر جمهوره على حالته 
تعر�شه  بعد  ال�شحية 
حلادث �شري اأعلى كوبري 

اأكتوبر يف القاهرة.
بخري  اإنه   ، قمر  وقال 
وتعر�ش الإ�شابة ب�شيطة، 
اإىل  توجه  اأنه  م�شيفا 
امل�شت�شفيات  اإحدى 
�شامل  فح�ش  الإجراء 
تعر�شه  عدم  من  للتاأكد 

الأي اإ�شابات غري ظاهرة، بح�شب قوله.
واأو�شح املطرب اأن هاتفه مل ينقطع عن الرنني من اأ�شدقائه، متابعاً: 

»اأ�شكرهم ب�شدة على هذه امل�شاعر نحوي«

الفنانة  ال�شورية رنا الأبي�س تبوح 
ب�شر تخاف منه معظم الن�شاء!

املمثلة  ن�رشت 
االأبي�ش  رنا  ال�شورية 
من  جمموعة 
اجلديدة،  �شورها 
يف  ح�شابها  على 
كا�شفة  »اإن�شتغرام« 
�شخ�شي  اأمر  عن 
اإليه  تطرقت  قلما 
الفنانات امل�شهورات 

عادة.!
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  عرب  ال�شورية  املمثلة  وظهرت 
ت�رشيحة  يف  اجلذري  للتغري  معجبيها  فاجاأت  جديدة  باإطاللة 

�شعرها ومكياجها ولون عينيها.
واأكرث ما اأثار اهتمام معجبي رنا االأبي�ش هو الت�رشيح اجلريء 
�شورها  اإحدى  على  تعليقها  يف  عنه  عربت  الذي  عمرها،  عن 
اجلديدة بقولها: »اأجمل ما يف التقدم بالعمر اأنه يجعلك ت�شت�شغر 
اأمورا كثرية كانت ت�شتهلك طاقتك وم�شاعرك.. وفتنا باالأربعني 

وبل�شنا نقول حكم.. وفهمنا �شو يعني كربنا ب�ش القلب �شباب«.

امل�شرح اجلهوي لوهران: الدخول جماين لطلبة 
الفنون الدرامية بدءا من املو�شم املقبل

ي�ستفيد طلبة ق�سم الفنون الدرامية جلامعة وهران بدءا من املو�سم اجلامعي املقبل من بطاقة 
املرتب�س مينحها امل�سرح اجلهوي لوهران "عبد القادر علولة" ت�سمح لهم بح�سور »جمانا«خمتلف 

الأعمال امل�سرحية على م�ستوى امل�سارح العمومية ح�سبما علم به من مدير امل�سرح.
االإجراء  هذا  عن  االإعالن  ومت 
من طرف مدير امل�رشح اجلهوي 
لوهران مراد �شنو�شي على هام�ش 
مذكرات  �شبع  مناق�شة  اختتام 
االخت�شا�ش  يف  املا�شتري  لطلبة 
الهيئة  هذه  احت�شنتها  التي 

الثقافية يومي االأحد و االثنني.
اإعداد  باأن  �شنو�شي  مراد  واعترب 
طلبة  لفائدة  املرتب�ش  بطاقة 
�شمن  يدخل  الدرامية  الفنون 
يف  اجلهوي  امل�رشح  م�شاهمة 
يعزز  و  الطلبة  هوؤالء  تكوين 
و  هيئته  بني  التعاون  جماالت 
عدة  تربطهما  اللتني  اجلامعة 

اتفاقيات يف هذا املجال.
الفرق  امل�شوؤول  نف�ش  دعا  كما 
امل�رشحية اإىل ا�شتغالل الكفاءات 
الفنون  ق�شم  من  املتخرجة 
االأعمال  خمتلف  يف  الدرامية 
اأن  موؤكدا  امل�رشحية  واالإنتاجات 

لعر�ش  احت�شان امل�رشح اجلهوي 
بالن�شبة  الدرا�شة  نهاية  اأعمال 
لطلبة املا�شتري قد �شمح باكت�شاف 

عدة مواهب يف الفن امل�رشحي.

اأنها  اجلهوي  امل�رشح  وذكر مدير 
التي  التوايل  على  الثانية  املرة 
حتت�شن فيها موؤ�ش�شته هذا العمل 

بالتن�شيق مع ق�شم الفنون الدرامية 
جتارب  للطرفني  كان  بعدما 
خالل  امليدان  هذا  يف  متقطعة 

ال�شنوات املا�شية.

اأحمد رزق: »املمر« جمع بني القيمة الفنية والإيرادات
عن  رزق  اأحمد  الفنان  اأعرب 
�شعادته بردود الفعل التي تلقاها 
عن دوره يف فيلم »املمر« للمخرج 
�رشيف عرفة، واملعرو�ش حالياً 
يف دور العر�ش ال�شينمائي مب�رش 

والدول العربية.
وثيقة  يُعد  الفيلم  اإن  رزق،  وقال 
وما  النك�شة  فرتة  عن  �شينمائية 
تبعها بعام، م�شيفاً اأنه – ويق�شد 
حتقيق  يف  جنح  قد   – الفيلم 
الفنية  القيمة  بني  ما  املعادلة 
توايل  بعد  وذلك  واالإيرادات، 
اجلمهور  من  بالفيلم  اال�شادات 
والنقاد  على حد �شواء، بح�شب 

قوله.
ل�شخ�شية  حت�شريه  وعن 

»اإح�شان«،  احلربي  املرا�شل 
ملعرفة  بحاجة  كنت  قائاًل:  رد 

اأبعاد  عن  املعلومات  من  مزيد 
العاملني  و�شعور  املهنة  هذه 

وحل�شن  احلرب،  اأثناء  فيها 
كان  �شديقاً  التقيت  اأنني  احلظ 
هذه  اإبان  �شحفياً  م�شوراً  يعمل 
بخرباته  ا�شتعنت  حيث  الفرتة، 
اأثناء  تفيدين  تفا�شيل  ملعرفة 
جت�شيد ال�شخ�شية، واأ�شكره على 
جهوده احلثيثة معي الإجناز هذه 

املهمة.
وي�شارك يف بطولة »املمر« اأحمد 
فراج  وحممد  ن�شار  واإياد  عز 
وحممد  ح�شني  �شالح  واأحمد 
واأ�شماء  فلوك�ش  واأحمد  جمعة 
اأبواليزيد، و�شيوف ال�رشف هند 
وحجاج  منري  و�رشيف  �شربي 
واإخراج  تاأليف  من  عبدالعظيم، 

�رشيف عرفة.

لعر�ش  نتفليك�ش  ت�شتعد 
واالثارة  املغامرات  فيلم 
 »Red Notice« بعنوان 
واملوؤلف  للمخرج 
ثريدر،  رو�شون  االأمريكي 

يف 2020.
 130 نتفليك�ش  وخ�ش�شت 
الفيلم  دوالر النتاج  مليون 

الروائي، بعد ح�شولها على 
�رشكة  من  االنتاج  حقوق 
حرب  اإثر  يونيفر�شال 
يف  ال�رشكتني  بني  �رش�شة 

العام املا�شي.
دواين  الفيلم  يف  ي�شارك 
دور  يف  جون�شون، 
الدولية،  ال�رشطة  عميل 

االنرتبول.
حول  الفيلم  ويدور 
الذي  االنرتبول  عمالء 
يالحقون اأخطر الل�شو�ش 
ومن  دولياً،  املطلوبني 
يف  الفيلم  عر�ش  املتوقع 
يونيو)حزيران( 2020 على 

نتفليك�ش.

امل�شارع واملمثل دواين جون�شون يف  فيلم املغامرات 
»Red Notice« والثارة
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اجلديدة بليزر  �سيفروليه  عن  تعرفها  ال  قد  اأ�سياء   5

�إيقافها،  بعد مرور 13 عاما على 
�إعادة  موتورز  جرن�ل  قررت 
 SUV يف  بليزر  �شيفروليه  �إحياء 
كليا،  جديدة  �ملقاعد  خما�شية 
هجومي  وطابع  ع�رصي  بت�شميم 
 SS كامارو  من  م�شتوحى  �رص�س 

.2019
وبالرغم من �أن �ال�شم يعطى �إيحاًء 
كال�شيكيا، �إال �أن ت�شميم �لكرو�س 
وتقنياتها  ع�رصي  �جلديدة  �أوفر 
�ليوم  �أتيناكم  وقد  �لتطور،  عالية 
نغفلها  �أن  يجب  ال  �أ�شياء  بخم�س 

عن �شيفروليه بليزر 2019.

كامارو  مع  ال�شبه  وجه   -1
2019

بعد ك�شف �ل�شتار عن بليزر 2019 
مقارنات  �نت�رصت  �جلديدة، 
 ،2019 كامارو  مع  ت�شميمها 
يعترب  �لكثري  جعلت  �لتي  للدرجة 
�أوفر  �لكرو�س  ن�شخة  هي  بليزر 
نالت  كامارو، ويف حني  كوبيه  من 

�أبعادها  ب�شبب  �لنق�س  كامارو 
�مل�شابيح  ذ�ت  �أن  �إال  �لكبرية، 
بليزر،  على  مثالية  تبدو  �الأمامية 
 LED م�شابيح  �إ�شتخد�م  مع 
�لليلية   HIDو �لنهارية  للروؤية 

و�الأقل �إ�شاءة.
�جلديدة  بليزر  �أن  يبدو  كما 
كامارو  �شبك  نف�س  ��شتخدمت 
وكاأنها  تبدو  يجعلها  �لذي  �أي�شا، 
من  �إليها  �لنظر  RX عند  لكز�س 

ز�وية جانبية.

2- ت�شابه مع موديالت جرنال 
موتورز

�جلديدة   2019 بليزر  تت�شابه  ومل 
فحني  فقط،  كامارو  خارجية  مع 
�لنظر لد�خليتها ن�شتطيع �أن نرى 
بو�شوع عدة عنا�رص مت �إ�شتعارتها 
�لكوبيه،  �شيفروليه  �شيار�ت  من 
على  و�ملعلومات  �لرتفيه  كنظام 
خمارج  كذلك  �ملثال،  �شبيل 
و�أغلب  �ل�شكل،  د�ئرية  �لتهوئة 

هي  �لو�شطي  �لكون�شول  مكونات 
كوبيه  يف  موجودة  �حلقيقة  يف 

كامارو.
وتفا�شيل  للت�شميم  وباالإ�شافة 
 2019 بليزر  فاإن  �لد�خلية، 
�لقيا�شية تاأتي على من�شة جرن�ل 
�ملن�شة  ذ�ت  وهي   ،C1 موتورز 
 XT5 كاديالك  هيكل  بني  �لتي 
�إ�شتناد�  �أكاديا  من  �لثاين  و�جليل 

عليها.

القدمية  بليزر  ت�شبه  ال   -3
على االإطالق

يف حني �أن هذه �لكرو�س �أوفر �أتت 
باإ�شم بليزر، �إال �أن عمالء وحمبي 
فرقا  �شيالحظون  �لقدمية  بليزر 
للدرجة  �جليلني،  بني  �شا�شعا 
 SUV لتي جتعلهم ينكرون �أن �لـ�
لكن  �أ�شلية،  بليزر  هي  �جلديدة 
فئاتها  بكل  �لرباعي  �لدفع  نظام 

يحفظ متيزها.

4- لي�شت الوحيدة التي يعاد 
اإحياوؤها

مل تكن جرن�ل موتورز هي �لوحيدة 
موديل  ��شم  باإحياء  قامت  �لتي 
وع�رصي،  جديد  �أخر  يف  قدمي 
تعيد  �ملثال  �شبيل  على  ففورد 
�إحياء برونكو، حيث وعدت  حاليا 
�أن  �الأمريكية  �ل�شيار�ت  �شانعة 
�شتاأتي يف هيكل  �جلديدة  برونكو 
�أ�ش�س  SUV 4×4، م�شتندة على 
تد�شينها  و�شيتم  �أب،  بيك  رينجر 

بحلول 2020.

5- ما زال �شعرها جمهوال

�أ�شعار  عن  بعد  �لك�شف  يتم  مل 
�جلديدة،   2019 بليزر  �شيفروليه 
خالل  ذلك  يتم  �أن  متوقع  ولكن 
�الأ�شهر �لقليلة �لقادمة، لت�شل �إىل 
�لعام  مطلع  يف  �لعاملية  �الأ�شو�ق 
مور�نو  ني�شان  لتناف�س  �لقادم 

وفورد �إيدج.

مكالرين بلم�صات من التنني ال�صيني 

S90 موديل طويل من فولفو

   
�لفاخرة،   S90 �ل�شالون  �شيارة  من  طوياًل  مودياًل  فولفو  �رصكة  ك�شفت 

يتمتع مبزيد من �لهيبة و�لفخامة.
 S90L Excellence �لطويل  �أن �ملوديل  �ل�شويدية  �ل�رصكة  و�أو�شحت 
بـ 12 �شم، ويزخر بتجهيز�ت فاخرة،  �لقيا�شي  يزيد طوله عن �ملوديل 
منها مقعدين مفردين يف �خللف مع وظائف �لتهوية و�لتدليك وطاوالت 
ل�شبط  قابل  م�رصوبات  وحامل  باإ�شاءة  مزود  تربيد  ودرج  للطي  قابلة 

درجة �حلر�رة.
�ملناطق  رباعي  �أوتوماتيكي  هو�ئي  مكيف  �الأخرى  �لتجهيز�ت  ومن 
ونظام �شوتي فاخر ماركة Bowers&Wilkins، باالإ�شافة �إىل عزل 
�شو�عد  على  �لفارهة   S90L Excellence �ل�شيارة  وتعتمد  �ل�شو�شاء 
من  يبد�أ  ب�شعر  وتتوفر  ح�شان،  كيلوو�ت/390   288 بقوة   T8 �ملحرك 

108 �ألف و500 يورو.

بوغاتي �سريون �سوبر�سبورت تظهر 
الأول مرة اأثناء اختبارها

�أول بوجاتي �شريون 
خرجت من م�شنع 
مول�شيم �لفرن�شي 

لل�شوبركارز مر عليها 
عامني، ويف مايو 

�ملا�شي �شلّمت �ل�رصكة 
�لنموذج 100 منها.

لذ�، عندما نرى 
منوذجني منها يتم 

�ختبارهما على حلبة 
نوربورجرينج، فهذ� ب�شكل طبيعي يثري �لت�شاوؤل.

كل من منوذجي �شريون بالفيديو لديهما حمرك رباعي �لتريبو 16 
�شلندر بقوة 1،500 ح�شان و1،600 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن، لكن ما 

�ل�رص خلفهما؟ لدينا نظريتان حولهما ��شتناد� على �لتقارير �لتي �طلعنا 
عليها، �الأول �أن ما نر�ه هنا هو موديل �شوبر�شبورت يتم �ختباره، و�لذي 

�شيحظى بعدة حتديثات ميكانيكية ويفرت�س �أن يك�رص حاجز �أ�رصع 
�شيارة يف �لعامل، �أما �الحتمال �لثاين فهو �أن هذه هي �شريون �شبورت 

حتديث �شريون �لتي مت �طالقها يف معر�س جنيف لل�شيار�ت 2018 
ومتر مبرحلة �الختبار�ت �لنهائية.

على كل حال، بوجاتي بال �شك تخطط ل�شيء ما، وبالرغم من �أننا ال 
نعرف ما هو بعد لكن �لغالب �أنها �شريون �شوبر�شبورت، �إال �أن �إطالقها 

باالأ�شو�ق لن يكون باأي وقت قريب.

�شانعه  »مكالرين«  ك�شفت   
�ل�شيار�ت �خلارقة ؛ عن جمموعتها 
 570 موديل  من  �جلديدة  �خلا�شة 
�خلا�شة  كابني«  »جمموعة  وجاءت 
بني  �مل�شرتك  �لتعاون  نتيجة 
�ل�شيني  �الأزياء  م�شمم  و  �ل�رصكة 
�أول  تفتح  �أونلي«  �آند  ون  كابني 
ومتيزت   ) لها  ح�رصي  منتجع 
�الأ�شود  باللون  �خلا�شة  �لن�شخ 
�ل�شيني  �لتنني  �شعار  مع  �لد�كن 
�الأبو�ب  على  �لذهبي  �للون  ذو 
و�لعجالت و�لكبينة �لد�خلية ك�شعار 
�للون  و�شيطر  �جلديدة  للمجموعة 

ومكاب�س  �لعجالت  على  �لذهبي 
�لتنني  �شعار  نق�س  كما  ؛  �ملكابح 
�لذهبي ب�شكل يدوي على �ملقاعد 
بجلد  �ملغطاة  لل�شيارة  �لد�خلية 

�ألكانرت� �لفاخر 
�إطالق  دبي..  يف  مرة  الأول 
�ملطعم   "GarfieldEats"
�لعامل  يف  نوعه  من  �الأول  �لرقمي 
و�أنتجت �ل�رصكة 5 مناذج فقط من 
�شيار�تها �جلديدة �لتي من �ملنتظر 
 V8 مبحرك  �الأ�شو�ق  يف  طرحها 
مزدوج �لتريبو �شعة 3.8 لرت وهيكل 

من �ألياف �لكربون 

�سام�سونغ ُت�سيف مل�ساتها اإىل عامل ال�سيارات بقمره قيادة رقمية   
�لكوري  �لعمالق  �قتحمت 
«عامل  »�شام�شوجن  �جلنوبي 
�إىل  لت�شيف  ؛  �ل�شيار�ت 
�لتكنولوجيا  من  مل�شات 
مزودة  رقمية  قيادة  بقمر�ت 
 5G  بتقنية  و�نرتنت �الأ�شياء
«عن  »�شام�شوجن  وك�شفت 
قمرتها �لرقمية خالل معر�س 
�ال�شتهالكية  �اللكرتونيات 
�لقمرة  وتتكون   2018 لعام 
�شا�شات  ثالثة  من  �لرقمية 
و�لتي  ؛  بو�شة   12.3 قيا�س 
من  �لعديد  لل�شائق  توفر 
بالقيادة  �ملعلومات �ملتعلقة 
�لدور�ت  �ل�رصعة وعدد  مثل 
در��شة  �لو�حدة  �لدقيقة  يف 
�شعادة  �رص  تك�شف  حديثة 
يف  �لتحكم  ويتم  �لرجال 
خالل  من  �لثالث  �ل�شا�شات 
�ملركزية   QLED �شا�شة 

للمعلومات 

 Passenger و�شا�شة 
Display بعر�س 28 بو�شة  
كما حتتوي �لقمرة على ثالث 
�أ�شبة ب�شاعة  مقاب�س د�ئرية 
؛  �شام�شوجن  من   Gear S
للم�شتخدم  ت�شمح  و�لتي 
�لوظائف  �أكرث  بتخ�شي�س 
ما  � �شتخد �

و�أ�شافت  �ل�شائق  قبل  من 
قمرتها  �إىل  «؛  »�شام�شونغ 
و   Bixby نظام  �جلديدة 
و�لذي   SmartThings
يعمل على �لتحكم يف �الأجهزة  
هناك عالقة بني دخل �لدول 
وح�شول مو�طنيها على قدر 
يف  كا

 Mirror ونظام  �لنوم؟  من 
  Replacement Vision
ثالثية  �شور  يعر�س  �لذي 
�ملفاجئة  للتغري�ت  �الأبعاد 
�لفيديو  �شاهد  ؛  �لطريق  يف 
على  للح�شول  �لتو�شيحي 
عن  �ملعلومات  من  مزيد 

�لقمرة �لثورية ل�شام�شونغ 
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يوتيوب يوفر خدمة متكنك من الربح عرب موقعه!
ذكر موقع »The Verge« �أن 
يوتيوب  موقع  على  �لقائمني 
عليه  تعديالت  �ضي�ضيفون 
ت�ضمح لبع�ض �ملدونني بالربح 
للموقع،  ووفقا  طريقه،  عن 
ميلك  �لذي  �ملدون  �ضيتمكن 
 100 من  �أكرث  يوتيوب  على 
�ألف متابع من �إن�ضاء �ضفحات 
للبيع  قناته  على  خا�ضة 
وميكن  للب�ضائع،  و�لرتويج 
�ال�ضرت�ك  للم�ضتخدمني 
�لنو�دي  �أو  �ل�ضفحات  بتلك 
�الإلكرتونية مقابل مبلغ مادي 

كل  دوالر   4.99 �إىل  ي�ضل 
�ضهر.

هذه  مع  للمدونني  ميكن  كما 
معينة  ب�ضائع  ترويج  �مليزة 
طريق  عن  يوتيوب  عرب 
حتت  �ضتكون  خا�ضة  رو�بط 

�لفيديوهات �لتي ين�رشوها.
هذه  �أن  �إىل  �خلرب�ء  وي�ضري 
�مليز�ت �ضت�ضمح للمدونني يف 
ب�ضكل  و�لربح  بالعمل  يوتيوب 
حدة  من  و�ضتخفف  قانوين، 
بينهم  �ل�رشيف  غري  �لتناف�ض 

على �ملوقع.

وات�س اآب ُيحظر على امل�ستخدمني 
دون 16 عاما يف اأوروبا

بدو �أن ��ضتخد�م و�ت�ض �آب �ضيُحظر على �مل�ضتخدمني دون �ضن 16 عاما يف جميع 
�أنحاء �أوروبا، وذلك للم�ضاعدة على �اللتز�م بقو�عد حماية �لبيانات �جلديدة 

و�ضيُطلب من �مل�ضتخدمني �لتاأكيد على �أن �أعمارهم ال تقل عن 16 عاما، و�ملو�فقة 
على بنود �خلدمة �جلديدة وقو�عد �خل�ضو�ضية يف �الأ�ضابيع �لقليلة �ملقبلة. ولكن 

لي�ض من �لو��ضح كيف �ضيتم تنفيذ هذ� �الإجر�ء فعليا، نظر� الأن و�ت�ض �آب جتمع 
بيانات حمدودة جد� عن م�ضتخدميها ويف �لوقت نف�ضه، يتخذ موقع في�ضبوك، �لذي 
يتبع �ضيا�ضة منف�ضلة للبيانات، مقاربة خمتلفة للم�ضتخدمني �لذين ترت�وح �أعمارهم 
بني 13 و15 عاما، من �أجل �المتثال لقانون تنظيم حماية �لبيانات �لعامة �الأوروبية 

)GDRP(
�أول حتديث و�ت�ض �آب بعد ف�ضيحة في�ضبوك يحمل »تعديالت مثرية«�أول حتديث 

و�ت�ض �آب بعد ف�ضيحة في�ضبوك يحمل  تعديالت مثرية
ويطلب عمالق �ملو�قع �الجتماعية معلومات عن �أحد �لو�لدين �أو �لو�ضي، الإعطاء 
�الإذن للم�ضتخدمني �ل�ضغار من �أجل تبادل �ملعلومات على �ملن�ضة لكن و�ت�ض �آب 

�لتي حققت �أكرث من 1.5 مليار م�ضتخدم يف �ضهر يناير، وفقا ملوقع في�ضبوك، قالت 
يف بيان �إنها ال تطلب �أي حقوق جديدة جلمع �ملعلومات �ل�ضخ�ضية يف �التفاقية 

�لتي �أن�ضاأتها لالحتاد �الأوروبي و�أو�ضحت �ل�رشكة �أن �لهدف يتمثل يف تو�ضيح كيفية 
��ضتخد�م وحماية �ملعلومات �ملحدودة �ملتوفرة لدى و�ت�ض �آب

وتتعر�ض و�ت�ض �آب �لتي تاأ�ض�ضت عام 2009، ل�ضغط من بع�ض �حلكومات �الأوروبية 
يف �ل�ضنو�ت �الأخرية، ب�ضبب نظام �ملر��ضلة �مل�ضفرة وخطة م�ضاركة �ملزيد 

من �لبيانات مع �ل�رشكة �الأم، في�ضبوك وجتدر �الإ�ضارة �إىل �أن �حلد �الأدنى ل�ضن 
��ضتخد�م و�ت�ض �آب �ضيظل 13 عاما يف بقية �أنحاء �لعامل، مبا يتما�ضى مع �ضيا�ضة 

في�ضبوك

اأدوبي ُتطلق تطبيق امل�سادقة 
 Adobe الثنائية

حل�ساباتها  Authenticator

�لرت��ضل  تطبيقات  معظم 
لديها  �الإجتماعية  و�لتو��ضل 
)عملية  �لثنائية  �مل�ضادقة  عامل 
�لتحقق بخطوتني( يف �الإعد�د�ت 
ب�ضكل �فرت��ضي، وكذلك خمتلف 
هناك  باملقابل  قوقل،  خدمات 
هذ�  يف  م�ضاعدة  تطبيقات 
�رشكة  �ضجع  ما  وهذ�  �ملجال. 
تاأمني  جمال  يف  لتدخل  �أدوبي 
وذلك  �لفكرة،  بنف�ض  �حل�ضابات 
�جلديد  لتطبيقها  �إطالقها  عرب 
 Adobe Authenticator

.iOSعلى كٍل من �أندرويد و
لذلك �إن كنت ترغب يف �حل�ضول 
يف  حل�ضابك  قوي  �أمان  على 
�أدوبي فتحقق من هذ� �لتطبيق، 

�لذكي  �ضي�ضتخدم هاتفك  و�لذي 
مما  هويتك،  من  �لتحقق  بهدف 
�أي  على  جًد�  �ل�ضعب  من  يجعل 

�ضخ�ض �خرت�ق ح�ضابك.
�أن  �ملزعج  من  يكون  قد  وطبًعا 
مرة  كل  يف  معك  هاتفك  يكون 
منتج  �إىل  �لدخول  ت�ضجيل  تريد 
�لثمن  هو  هذ�  ولكن   ،Adobe
ح�ضاب  مقابل  تدفعه  �لذي 
يدعم  ا  �أي�ضً ناحيته  من  �آمن، 
�ال�ضتجابة  رموز  م�ضح  �لتطبيق 
�أندرويد  �ضاعة  ودعم  �ل�رشيعة، 
 Adobe تطبيق  �أخرًي�  وير، 
متوّفر   Authenticator
لتحميله  جماين  ب�ضكل  للتحميل 

 iOS على �أندرويد و

 ثغرة اأمنية جديدة 
يف اأجهزة اآبل الذكية

�جلهاز  يقوم  دقائق،  غ�ضون  ويف 
غرف  يفتح  رئي�ضي«  »مفتاح  باإن�ضاء 
�أن  هو  للقلق  يدعو  وما  �لفنادق. 
على  متوفرة  �ملطلوبة  �الأجهزة 
من  مئات  ب�ضع  مقابل  �الإنرتنت 
من  �لباحثون  ومتكن  �لدوالر�ت 

�لقفل  لنظام  رئي�ضي  مفتاح  �إن�ضاء 
ل�ضناعة  �رشكة  �أكرب  ت�ضنعه  �لذي 
  Assa Abloy �لعامل،  يف  �الأقفال 
�لبحث  فريق  �أخطر  �ل�ضدد،  وبهذ� 
�ل�رشكة باخللل، وتعاون معها الإ�ضالح 
ال  �لباحثني  �أن  حني  ويف  �مل�ضكلة 

كيفية  عن  كاملة  تفا�ضيل  ين�رشون 
حذرو�  �أنهم  �إال  �لهجمات،  تنفيذ 
�الإقامة  ب�ضاأن  �حليطة  الأخذ  �لنا�ض 
ترك  عدم  ذلك  يف  مبا  �لفنادق،  يف 
مقتنيات ثمينة يف �لغرف، و��ضتخد�م 
�ضل�ضلة �الأبو�ب �أثناء �لتو�جد د�خلها

في�سبوك تعرث على 1.9 مليون من�سور 
»اإرهابي« خالل ثالثة اأ�سهر فقط

خو�رزمية  في�ضبوك  �رشكة  ��ضتخدمت 
جديدة، يف �لك�ضف عن 1.9 مليون من�ضور 
لتنظيم �لقاعدة وتنظيم �لدولة �الإرهابيني، 
�جلاري  �لعام  بد�ية  منذ  ن�رشها  مت 
جميع  �ألغت  باأنها  في�ضبوك  و�رشحت 
وكل  �ملتورطة  و�ملن�ضور�ت  �حل�ضابات 
كما  �حلديث.  �أو  �لقدمي  �ضو�ء  حمتو�ها، 

�الإرهاب  مكافحة  فريق  �ل�رشكة  و�ضعت 
موظف،   200 �إىل   150 من  بها،  �خلا�ض 
خالل 6 �أ�ضهر فقط، وذلك من �أجل تعزيز 
�الأن�ضطة  مكافحة  �إىل  �لر�مية  �جلهود 
على  �ملنت�رشة  �أو«�الإرهابية«  �مل�ضبوهة 
وعممت  �الجتماعي  �لتو��ضل  و�ضائل 
في�ضبوك على موقعها وعلى »تويرت« �أي�ضا، 

�لذكية  للتكنولوجيا  �لرئي�ضية  �ل�ضمات 
�ملن�ضور�ت  وتدمري  ر�ضد  يف  �ملتبعة 
�الإلكرتونية �مل�ضبوهة كما �أ�ضارت �ل�رشكة 
بلغ  �ملن�ضور�ت  معدل  �أن  �إىل  �الأمريكية 
كل  جديد  من�ضور  قر�بة  مقلقا،  حد� 
دقيقة، �أي ما يعادل 60 من�ضور� »�إرهابيا« 

يف �ل�ضاعة �لو�حدة

 »Word« فريو�س جديد يف ملفات
يهدد ماليني احلوا�سب

كما يعتقد �خلرب�ء يف �لوكالة �لوطنية 
�أن  بريطانيا  يف  �جلرمية  ملكافحة 
�ملوقع  ��ضتغلو�  �الإنرتنت  »قر��ضنة 
�إلكرتونية  هجمات  لتنفيذ  �ملذكور 
و�ملوؤ�ض�ضات  �لبنوك  من  �لعديد  على 
كبدت  و�لتي   ،2017 عام  �ملالية 
فادحة  مالية  خ�ضائر  حينها  �لبنوك 

�ضباط  �أن  �إىل  �ملعلومات  وت�ضري 
�ألقو�  بريطانيا  يف  �لقانون  حماية 
ي�ضتبه  �أ�ضخا�ض،   6 على  �لقب�ض 
بانتمائهم �إىل جمموعة ت�ضتغل �ملوقع 
�ملذكور لتنفيذ �لهجمات �الإلكرتونية، 
وي�ضتفيدون من خدمات �ملوقع مقابل 

»14.99« دوالر فقط

 »Oppo« تطرح هاتفا 
مبوا�سفات غري م�سبوقة!

��ضتعر�ضت �رشكة »Oppo« موؤخر� هاتفا ذكيا مبو��ضفات جتعل منه �أحد �أف�ضل �لهو�تف 
�ملطروحة يف �الأ�ضو�ق.

و�أبرز ما مييز جهاز »Find X« عن باقي �لهو�تف �لذكية �حلالية هو ت�ضميم هيكله �ملميز �لذي 
يتكون من ق�ضمني، يختفي �أحدهما �ضمن �الآخر، ويخرج فيه �جلزء �لعلوي من �جل�ضم �الأ�ضا�ضي 

عند ��ضتعمال �لكامري�، كما زود �لهاتف بكامري� خلفية مزدوجة بدقة 16+20 ميغابيك�ضل، 
و�أخرى �أمامية بدقة 25 ميغابيك�ضل، مزودة بخا�ضية �لتعرف على �لوجوه.

 Qualcomm« مبقا�ض 6.4 بو�ضة، ومعالج OLED وي�ضمن �الأد�ء �ملمتاز للجهاز �ضا�ضة
Snapdragon 845« وذ�كرة و�ضول ع�ضو�ئي 8 غيغابايت، وذ�كرة د�خلية 256 غيغابايت، 

.»Oreo 8.1 Android« باالإ�ضافة �إىل بطارية ب�ضعة 3730 ميللي �أمبري، ونظام ت�ضغيل



اإميان لوا�س

الأفالن  يزكي �سليمان  
�سنني

الربملانية  الكتلة  زكت     
الوطني  التحرير  جلبهة 
كرئي�س   �شنني  �شليمان 
الوطني،  ال�شعبي  للمجل�س 
التعامل يف  موؤكدة على عدم 
اأي ظرف مع املتمردين عن 

كتلة جبهة التحرير الوطني.
التحرير  جبهة  كتلة  واأكدت 
لها  بيان  خالل  من  الوطني 

معمق  نقا�س  بعد  باأنه   «
الكتلة  م�شاركة  كيفية  يف 

و   ، جديد  رئي�س  لإنتخاب 
من اأجل م�شلحة البلد تنازل 

احلزب عن هذا احلق  وقرر  
�شليمان  م�شاندة  و   دعم 

�شنني«.

جميعي يفتح النار على 
بوعالق

حلزب  العام  الأمني  فتح 
الوطني  التحرير  جبهة 
على  النار  جميعي  حممد 
 ، بوعالق  الربملاين  النائب 
لكونه ح�شبه متمرد احلزب ، 
بعد اأن قرر الرت�شح دوم علم 

الكتلة الربملانية للحزب

تثبيت ال�سغور و تاأجيل جل�سة الت�سويت اإىل اأجل لحق 

الأفالن  يزكي �شليمان  �شنني 
رئي�شا للربملان

 
للحزب الربملانية  الكتلة  علم  دون  تر�سح  بوعالق   : ·         جميعي 

بني »واد اأو�سايح« وبراقي وباجتاه البليدة

تد�شني الطريق اجلديد يف اأوت

»في�شبوك« تغري 
امل�شتخدمني املبدعني 

بك�شب املال
 VidCon اأعلنت »في�شبوك« قبل انعقاد
الرقمي  بالفيديو  عاملي  احتفال  )اأكرب 
الإنرتنت(،  عرب  املحتوى  ومن�شئي 
خيارات  جمموعة  عن  كاليفورنيا،  يف 
لتحقيق املزيد من املال للمبدعني على 

من�شاتها.
طرقا  �شتقدم  اأنها  ال�رشكة  وك�شفت 
موقعها،  عرب  املال  لك�شب  اإ�شافية 
اختيار  على  القدرة  منحهم  من  بدءا 
اإىل  الفيديو  �شمن  العالنات  و�شع 
التي  كالنجوم  الفرتا�شية  العنا�رش  بيع 
املبا�رش  البث  اأثناء  �رشاوؤها  ميكن 

ل�شانع املحتوى.
من�شئي  جذب  »في�شبوك«  وحتاول 
مثل  مناف�شيها  عن  بعيدا  املحتوى 
خيارات  بتوفري   ،Patreonو يوتيوب 
ا�شرتاكات  مثل  الأموال  عليهم  تدر 
ال�رشكة  اأتاحتها  ميزة  وهي  املعجبني، 
متكن  العام،  هذا  من  �شابق  وقت  يف 
امل�شتخدمني من احل�شول على حمتوى 
ح�رشي لقاء دفع ر�شوم �شهرية تقدر بـ 

4.99 دولر �شهريا.
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�سهادة البكالوريا يف تب�سة

توقيف ثالثة 
اأ�شخا�ص �شربوا حل 

اأ�شئلة الريا�شيات 
متكنت فرقة مكافحة اجلرائم املعلوماتية 
الق�شائية  لل�رشطة  الولئية  بامل�شلحة 
اأ�شخا�س   3 توقيف  من  تب�شة  ولية  باأمن 
من  �شنة  و26   17 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
بينهم فتاة تورطوا يف ق�شية اإجابة اأ�شئلة  
مو�شوع امتحان مادة الريا�شيات اخلا�س 
عرب   2019 جوان  دورة  البكالوريا  ب�شهادة 
فاي�شبوك،  الجتماعي  التوا�شل  موقع 
حيث اأنه يف اإطار تاأمني امتحانات �شهادة 
م�شاحلي  قبل  من  ر�شد  مت  البكالوريا 
ح�شابات اإلكرتونية حتمل اأ�شماء م�شتعارة 
مو�شوع  بن�رش  اأ�شحابها  قام  والتي 
امتحان مادة الريا�شيات اخلا�شة ب�شهادة 

البكالوريا دورة جوان 2019.
التحريات التقنية املنجزة يف هذا ال�شاأن 
من قبل ذات امل�شلحة مكنت من ا�شرتجاع 
من  باملتورطني  خا�شة  هواتف  اأرقام 
اثبت  الق�شية  يف  املنجز  التحقيق  خالل 
تورط امل�شتبه فيهم والذين �رشحوا باأنهم 
يعاقب  الأفعال  هذه  اأن  علم  على  لي�شوا 
كافة  اإمتام  وبعد  وعليه  القانون،  عليها 
الإجراءات القانونية الالزمة مت تقدميهم 
رقابة  �شدهم  �شدرت  اأين  العدالة  اأمام 

ق�شائية.
عنابة 

حجز اأزيد من 28 كلغ 
من الكيف املعالج 

مت تفكيك �شبكة لرتويج املخدرات وحجز 
4ر28 كلغ من الكيف املعالج مبدينة عنابة 
فرقة  بها  قامت  نوعية  عملية  يف  وذلك 
ح�شب  الولية  لأمن  املخدرات  مكافحة  
اأم الأربعاء يف بيان خللية الت�شال  ما ورد 
، ومتت عملية احلجز  الأمنية  الهيئة  لهذه 
متورطني  اأ�شخا�س   )3( ثالثة  وتوقيف 
بال�شهل  جويلية   5 بحي  الق�شية  هذه  يف 
عنا�رش  كان  حينما  عنابة  ملدينة  الغربي 
هذه ال�شبكة يتاأهبون لنقل هذه الكمية من 
اأو�شح  كما  اأخرى،  وجهة  اإىل  املخدرات 
الفرقة يف  ذات  كما حجزت  امل�شدر  ذات 
بـ«النوعية«  التي و�شفت  العملية  اإطار هذه 
كانت  دج  مليون   1 قيمته  تفوق  ماليا  مبلغا 
معدات  اإىل  بالإ�شافة  املروجني  بحوزة 
الكيف  قطع  وحت�شري  تهيئة  يف  ت�شتعمل 
و  لالت�شالت  و�رشائح  للرتويج  املعالج 

اأجهزة لتحديد املوقع عرب ال�شاتل.

عنينّ �سخري خلفا له

جمل�ص اإدارة مولودية 
اجلزائر يقيل غريب

مولودية  لفريق  الإدارة  جمل�س  اأنهى 
عمر  للفريق  العام  املدير  مهام  اجلزائر 
ا�شهر  ثالثة  قبل  عني  كان  والذي  غريب 
املدير  مكان  املن�شب  يف  بال�شبط 
حيث  ال�شعيد،  قا�شي  كمال  الريا�شي 
جمل�س  اأع�شاء  اأم�س  �شبيحة  اجتمع 
العام  املدير  الرئي�س  برئا�شة  الإدارة 
حممد حري�س والذين خرجوا بقرار تنحية 
الذي  وقت  يف  املن�شب  من  غريب  عمر 
التح�شريية  املرحلة  يف  الفريق  يتواجد 
الكروي املقبل،  حت�شبا لنطالق املو�شم 
يف  امل�شري  بتعيني  الإدارة  جمل�س  وقام 
من  مكانه  �شخري  فوؤاد  الهاوي  النادي 
حت�شبا  النادي  قيادة  م�شوؤولية  تويل  اأجل 

للمو�شم الكروي املقبل.
عي�سة ق.

كاأ�س اإفريقيا لالأمم م�سر 2019 

موبيلي�ص معاك يا اخل�شراء
للفيدرالية  الر�شمي  ال�رشيك  موبيلي�س 
الوطني  واملنتخب  القدم  لكرة  اجلزائرية 
حل�شاب  مباراتهم  ع�شّية  اخل�رش  ،ي�شّجع  )اأ( 
 2019 اإفريقيا  اأمم  لكاأ�س  النهائي  ربع  الدور 
يف طبعتها 32 ،املنعقدة من 21 جوان اإىل 19 
الذي  الباهر  الفوز  بعد  مب�رش   2019 جويلية 
غينيا  منتخب  اأمام  ال�شحراء  حماربو  حقّقُه 
النهائي  ثمن  الدور  حل�شاب  رد  دون  بثالثية 
»اِلِفيلة«  ديفوار  كوت  فريق  اخل�رش  ،�شيواجه 
يف الدور ربع النهائي ،يوم اخلمي�س 11 جويلية 
على ال�شاعة 17:00 )بتوقيت اجلزائر( ،مبلعب 
ال�شفر مبكان يف  اأجل  ،من  بـ م�رش  ال�شوي�س 

يف  الإفريقي  املوعد  لهذا  الأخري  املربع 
املرتبة  الإيفواري  املنتخب  ،احتل  املقابل 
الثانية خالل اجلولة الأوىل بت�شجيل انت�شارين 
اأمام  النهائي  ثمن  الدور  يف  ،ليفوز  هزمية  و 
الفائز  )1-0(الفريق  بنتيجة  املايل  منتخب 
النهائي  ن�شف  للدور  ،�شيتاأهل  اللقاء  هذا  يف 
،ويواجه املتفّوق من مباراة جنوب افريقيا – 

نيجرييا.  
مرافقة  حيال  للتزاماته  ويّف  موبيلي�س، 
وت�شجيع اخل�رش ،يجدد دعمه غري امل�رشوط 
الريا�شي  املوعد  كان  مهما  الوطني،  للفريق 

ومكانه.

هواتف �شام�شونغ 
مهددة

باأمن  املتخ�ش�س   CSIS مركز  حّذر 
تهدد  خطرية  برجميات  من  املعلومات 
اأكرث من 10 ماليني هاتف »�شام�شونغ«وذكر 
اخلرباء يف املركز اأن اأكرث من 10 ماليني 
قاموا  »�شام�شونغ«  لهواتف  م�شتخدم 
�شار  اإلكرتوين  برنامج  بتحميل  موؤخرا 
 Updates for Samsung يدعى 
عرب متجر »غوغل« الإلكرتوين، وتعر�شوا 

لعملية »ابتزاز« عرب هذا الربنامج.
للخرباء  وفقا  الربنامج  واخلطري يف هذا 
على  امل�شتخدمني  ي�شاعد  ل  اأنه  هو 
بهواتف  اخلا�شة  التحديثات  حتميل 
»�شام�شونغ« جمانا كما يدعي مطوروه، بل 
اإلكرتونية  �شفحات  اإىل  امل�شتخدم  ينقل 
مليئة بالإعالنات املزعجة ويقرتح عليهم 
اإزالتها مقابل 9 دولرات، ومن ثم يطلب 
من امل�شتخدم دفع ا�شرتاك �شنوي قدره 
حتميل  يف  م�شاعدته  مقابل  دولرا   35

التحديثات اخلا�شة بهاتفه.
املحتالني  اأن  كله  هذا  من  والأخطر 
الربنامج  هذا  عمل  على  ي�رشفون  الذين 
معلومات  على  يح�شلوا  اأن  وبعد 
للم�شتخدمني  امل�رشفية  البطاقات 
برناجمهم  �رشوط  على  يوافقون  الذين 
عن  الأموال  بتحويل  يقومون  ل  اخلبيث، 
موقع  عرب  بل   ،GooglePlay طريق 
مدى  بعد  يحدد  مل  م�شبوه،  اإلكرتوين 
خطورته اأو اأمانه من ناحية �رشية بيانات 
 CSIS امل�شتخدمني، وين�شح اخلرباء يف
بتجنب  »�شام�شونغ«  هواتف  م�شتخدمي 
بل  الربامج،  من  النوع  هذا  مثل  حتميل 
والآمنة  ال�شليمة  الطرق  على  العتماد 
يف حتديث برجميات هواتفهم عرب قائمة 

الإعدادات املوجودة فيها.
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غليزان  مت ا�ستجواب عدد من 
املوظفني والكاتب العام

التحقيق يف ق�شية 
متزيق جوازات �شفر 

ببلدية احلمادنة
المنية  امل�شالح  اأن  احلمادنة  بلدية  لدى  علم 
املخت�شة اإقليميا با�رشت حتقيقا يف حادثة متزيق 
واإتالف عدد من جوازات �شفر مب�شلحة اجلوازات 
ببلدية احلمادنة والتي عرث عليها ب�شلة املهمالت 
بنف�س امل�شلحة التحقيق م�س عدد من املوظفني 
الق�شية  واملري  للبلدية  العام  الكاتب  جانب  اإىل 
على  بناءا  العدالة  طرف  من  فيها  الف�شل  �شيتم 
والتي  اجلزائري  العقوبات  قانون  من   120 املادة 
تق�شي مبعاقبة كل من تورط يف  متزيق اأو اإتالف 
وثيقة ر�شمية بعقوبة ال�شجن ما بني �شنتني وع�رش 
�شنوات وغرامة ترتاوح مابني 500 دج و5000 دج.   
ق  م

امل�سيلة

�شكان عني الري�ص 
يحتجون على تدين 
اخلدمات ال�شحية 

اأقدم �شبيحة اأم�س �شكان بلدية عني الري�س جنوب 
احتجاجية،  بوقفة  القيام  على  امل�شيلة  ولية 
قطاع  يف  امللمو�شة  النقائ�س  بتغطية  للمطالبة 
املتعددة  العيادة  بغلق  قاموا  لديهم،حيث  ال�شحة 
اخلدمات يف حركة احتجاجية، املحتجون طالبوا 
ب�رشورة  ال�شحة  مديرية  و  املحلية  ال�شلطات 
و  باملركز،  ال�شحية  اخلدمات  لتح�شني  التدخل 
الالزم  الطبي  التاأطري  اإىل  ح�شبهم  يفتقر  الذي 
التي  باملنطقة  ال�شكانية  الكثافة  ارتفاع  ظل  يف 
اإىل  اأ�شاروا  و  املقيمة،  العائالت  اآلف  حت�شي 
اأن  افتقاره لق�شم لال�شتعجالت الطبية، خا�شة و 
املنطقة ذات طابع فالحي بحث و  تعرف ارتفاعا  
توفري  اإىل جانب   ، �شيفا  الت�شمم  معدل  كبريا يف 
عمال التمري�س وطبيب اأ�شنان  وقاعدة ولدة هذه 
يفتقدونها  باأنهم  حمدثونا  قال  التي  الن�شغالت 
عند  للعالج  ي�شطرهم  الذي  الأمر  بلدتهم،  يف 
ذوي  من  ال�شكان  اأغلبية  واأن  خا�شة  اخلوا�س، 

الدخل املحدود.
عبدالبا�سط بديار 

ثبت الأم�س مكتب املجل�س ال�سعبي الوطني �سغور من�سب رئي�س الغرفة ال�سفلى للربملان معاذ 
بو�سارب، يف حني اأجلت  جل�سة اإنتخاب رئي�س الربملان اإىل اأجل لحق .

�شيتم دخول حيز اخلدمة جلزء من م�رشوع 
اأو�شايح«  »واد  بني  ما  ال�شعاعي  الطريق 
اأوت  �شهر  خالل  البليدة  وباجتاه  وبراقي 
الربعاء  اأم�س  به  اأفاد  ح�شبما   ، القادم 
مدير الأ�شغال العمومية لولية اجلزائر عبد  

الرحمان رحماين. 
م�رشوع  من  جزءا  اأن  رحماين  واأو�شح 
الطريق ال�شعاعي الرابط ما بني واد اأو�شايح 
واجتاه  برباقي   38 رقم  الوطني  الطريق  و 
البليدة )جزء من اجل�رش املمتد على م�شافة 
--ال�شفتني--(  العا�شمة  باجتاه  كلم  5ر4 
اخلدمة  حيز  وتدخل  ا�شتالمها  �شيتم 
خالل  ال�شخم  امل�رشوع  من  اأوىل  كمرحلة 
لل�شبكة  تدعيما  وذلك  القادم  اأوت  �شهر 
الزدحام  فك  بهدف  احل�رشية  الطرقات 
الناجت عن كثافة حركة املرور التي ي�شهدها 

هذا املحور احليوي للعا�شمة .
الجتاه  اأن  الولئي  امل�شوؤول  ذات  واأ�شاف 
من  البليدة  و  براقي  اإىل  املوؤدي  الثاين 
حركة  اأمام  فتحه  ف�شيتم  الطريق  م�رشوع 
املرور خالل الف�شل الأول من �شنة  2020 
ال�رشيع  بالربط  الجناز  هذا  �شي�شمح  كما 
ال�رشيع  الطريق  و  الو�شطى  اجلزائر  بني 
و�شط  و  براقي  م�شتوى  على  �رشق/غرب 
البالد خا�شة بالن�شبة ملركبات الوزن الثقيل 

.
هذا  �شي�شاهم  امل�شدر  لذات  وا�شتنادا 
حركة  تخفيف  يف  اأي�شا  احليوي  امل�رشوع 

املرور على م�شتوى حماور الطرق ال�رشيعة 
و الطرق النافذة و كذا على م�شتوى بلديتي 
ت�شهد  التي  براقي  و  ق�شنطينة  ج�رش 
�شاعات  يف  خا�شة  كبريا  مروريا  اختناقا 
الذروة �شباحا وم�شاء . و تفوق تكلفة هذا 
امل�رشوع ال�شخم الذي اأ�رشفت على اجنازه 
املوؤ�ش�شةالوطنية للمن�شاآت الفنية الكربى ب 

10 مليار دج ح�شب امل�شدر.
اأ�شغال  اأن  امل�شوؤول   اأفاد  اأخرى   من جهة 
اإجناز تتمة م�رشوع طريق نافذ اإىل العنا�رش 
تتوا�شل وقد بلغت ن�شبتها 30 باملائة والذي 
الطرق  ل�شبكة  اإ�شافيا«  »دعما  �شي�شكل 
للعا�شمة بني القبة  بقلب الو�شط احل�رشي 
وبئر خادم . وت�شهد هذه املنطقة اختناقا 
مروريا بالنظر للكثافة ال�شكانية التي تعرفها 
، و يربط هذا الطريق بني الطريق الدائري 
على م�شتوى عني النعجة و الطريق الوطني 

رقم 1 بجنوب بئر خادم.
اإجناز  ن�شبة  بلغت  فقد  ذلك  جانب  واإىل 
طريق يربط بني الطريق الدائري اجلنوبي 
)اعايل وادي مازافران بالطريق الوطني رقم 
1( بت�شالة املرجة باجتاه زرالدة على امتداد 
19 كم  ن�شبة 60 باملائة . ومن املنتظر دخول 
امل�رشوع حيز اخلدمة ح�شب ال�شيد رحماين 
تعد  املن�شاأة  اأن هذه  واعترب    .  2020 �شنة 
مبثابة »طريقا نافذا حقيقيا �شمال- جنوب 

يف غرب العا�شمة » .
م.�س

جهازالإح�ساء الفل�سطيني

عدد الفل�شطينيني يف 
العامل 13 مليون ن�شمة

تعداد  اأن  الفل�شطيني،  الإح�شاء  اأعلن 
نحو  بلغ  والداخل  ال�شتات  يف  الفل�شطينيني 
13 مليون ن�شمة نهاية يونيو، منهم حواىل 5 
ماليني يعي�شون بدولة فل�شطني بواقع 2.53 

مليون ذكور و2.45 مليون اإناث.
اإىل  الفل�شطيني  الإح�شاء  جهاز  واأ�شار 
ملنا�شبة  اأعدها  تقديرات  على  بناء  اأنه 
اليوم  ي�شادف  الذي  لل�شكان،  العاملي  اليوم 
اخلمي�س »تبني اأن عدد �شكان ال�شفة الغربية 
قدر  بينما  ن�شمة،  مليون   2.99 حوايل  بلغ 
بـ1.99  العام  لنف�س  غزة  قطاع  �شكان  عدد 

مليون ن�شمة.
العمريـة  الفئة  يف  املواطنني  ن�شبة  وتقدر 
)0-14 �شنة( يف منت�شف العام 2019 بحوايل 
38% من جممل ال�شكان يف فل�شطني، بـواقع 
36% يف ال�شفة الغربية و42% يف قطاع غزة.
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