
وفاة الالعب ال�سابق 
زوبري كراز "ترييزا"

احلراك عالج كثريا من 
االختالالت املجتمعية

منع جنل خالد نزار
 من ال�سفر

تن�سب عبد الر�سيد طبي 
رئي�سا اأول للمحكمة العليا 

متابع يف ق�سايا ف�ساد مع الإخوة كونيناف 

توقيف عبد املومن ولد قدور يف تلم�سان 

الدخول اجلامعي املقبل على كف عفريت

مقرتحات بتاأجيل ال�سدا�سي احلايل
املا�سرت وم�سابقة  اأر�سية  •        تاأجيل 

الدكتوراه لآخر ال�سنة

مت ا�سترياد 4000 حافلة هندية بتكاليف م�ساعفة 

العدالة  اإىل  عبا�س  وولد  بركات  "جتر  طاطا  "حافالت 
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ت�سجيل 4226 مرت�سحا حمبو�سا 

674 األف
 مرت�سح يجتازون 
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احتاد اجلزائر

بن بيتور من خن�شلة

ب�شبب �شبهات بالف�شاد

عبد الرحيم جميد نائبا عاما خلفا لنب عبيد الوردي
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اإعــــــــــــــــــــالن
تعلن  �سركة" ارت اوف ادفرتيزينغ   " اإىل اجلمهور الكرمي اأنها �ست�سرع قريبا 
يف البث التجريبي لقناة  "  الو�سط TV " و حتمل القناة �سعار الو�سطية بكامل 

املوا�سفات التقنية الوا�سحة يف الت�سميم   كما تنهي اإىل علم اجلميع اأنها 
حتتفظ بكامل حقوق امللكية الفكرية ل�سعار و ا�سم القناة . 

TV
قناة فضائية جزائرية شاملة
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بعد قطع امل�ء والكهرب�ء على ق�عدتي lpg و 24 فرباير ب�أرارة

من يقف خلف الرئي�س املدير العام 
ل�سركة »جي تي بي«

الوطنية  ال�رشكة  عمال  هدد 
الكربى   البرتولية  للأ�شغال 
 ، م�شعود  حا�شي  دائرة  باإقليم 
لهجة  من  الت�شعيد  مبوا�شلة 
الدخول  طريق  عن  خطابهم 
اأمام  الطعام  عن  اإ�رشاب  يف 
ما  على  للرد  اجلهوية  املديرية 
اال�شتفزازية  بالقرارات  و�شفوه 
والكهرباء  املاء  بقطع  القا�شية 
قاعدتي lpg  و24  عمال  على 

فرباير باأرارة .
املهتمني  من  عدد  ت�شاأل 
بال�رشاع القائم بني كل من عمال 
ال�رشكة وادارة موؤ�ش�شة االأ�شغال 
البرتولية الكربى بحا�شي م�شعود 
حماية  خلف  يقف  من  حول   ،
لذات  العام  املدير  الرئي�س 
علمنا  اإذا  خا�شة   ، ال�رشكة 
�شلمية  قابل  االأخري  هذا  اأن 
مبطالبهم  املتم�شكني  العمال 

املهنية واالجتماعية امل�رشوعة 
من   ، عليهم  الت�شييق  مبمار�شة 
للعمال  بالعودة  تهديدهم  خلل 
ناهيك   ، اأو ملحقاتهم ق�شائيا 
املاء  قطع  على  اقدامه  عن 
قاعدتي lpG و  عن  والكهرباء 
االمر  وهو  باأرارة  ،  فرباير   24
الغا�شبني  بالعمال  دفع  الذي 
احتجاجهم  لهجة  من  للت�شعيد 
اإ�رشاب  الدخول  يف  خلل  من 

مفتوح عن الطعام ، وهو ما اثار 
لذات  املتابعني  عديد  حفيظة 
فوري  بتدخل  مطالبني  ال�شاأن 
الرئي�س  لكل من وزير الطاقة و 
النفطي  للمجمع  العام  املدير 
ر�شيد  �شوناطراك  العملق 
يف  االإ�رشاع  اأجل  من  ح�شي�شي 
وتقدميه  امل�شوؤول  ذات  توقيف 
القانونية  امل�شاءالت  اأمام 
احتواء  يف  الكبري  عجزه  ب�شبب 

ان�شغاالت العمال و ال�شعي خلف 
اإذا  خا�شة   ، احتقانهم  تاأجيج 
الثائرون  عامل   4000 اأن  علمنا 
الو�شعية  مع  تزامن  وقت  يف 

ال�شعبة التي متر بها البلد .
النائب الربملاين عن  اأن  ومعلوم 
 ، طهراوي  فوزية  ال�شلف  والية 

قد را�شلت كل من وزير الطاقة و 
الوطني قائد  الدفاع  نائب وزير 
للجي�س  العامة  االأركان  هيئة 
من  �شالح  قايد  اأحمد  الفريق 
حلماية  للتدخل  دعوتهما  اأجل 

العمال ومطالبهم .

اأحمد ب�حل�ج 

بلدية بئر اجلري بوهران

200 مركبة لتهريب الوقود و املخدرات  تخنق املح�سر 

خبر في 
صورة

عطال �سمن الت�سكيلة 
املثالية للعبة الفيفا

الدويل  اللعب  تواجد 
عطال  يو�شف  اجلزائري 
املثالية  الت�شكيلة  �شمن 
باملو�شم  الفرن�شي  للدوري 
لعبة  يف  وذلك   2019/2018
»فيفا« 2019، حيث مت اختيار 
يف  للخ�رش  االأمين  املدافع 
املو�شم  على  بناء  الت�شكيلة 
الرائع الذي قدمه رفقة ناديه ني�س املو�شم املنق�شي حتول خلله اإىل 

اأحد اأف�شل املدافعني يف الرواق االأمين بفرن�شا.

م�سري ال�سيا�سي يعرتف 
بجراأة

اعرتف اأحد امل�شريين يف فريق �شباب ق�شنطينة مبطالبة اإدارة �شبيبة 
اجلولة  يف  العا�شمة  احتاد  اأمام  بقوة  اللعب  مقابل  الر�شوة  القبائل 
القبائلي  النادي  تتويج  وامل�شاعدة يف  الوطنية  البطولة  من  اخلتامية 
باللقب، حيث خرج امل�شري اإليا�س �شويلح بت�رشيحات جريئة اعرتف 
خللها بعر�س الرئي�س �رشيف ملل منحة حتفيزية بقيمة 20 مليون 
عرامة  طارق  الريا�شي  املدير  لكن  الفني،  الطاقم  واأع�شاء  للعب 

ا�شرتط اأربع منح بقيمة 2.5 مليار �شنتيم.

احت�د اجلزائر

وفاة الالعب ال�سابق زوبري 
كراز »ترييزا«

تويف مهاجم احتاد اجلزائر ال�شابق �شنوات الثمانينيات، زوبري 
كراز امللقب ب«ترييزا«، اليوم ال�شبت باجلزائر عن عمر ناهز 
لدى  علم  ما  ح�شب  املر�س،  مع  طويل  �رشاع  بعد  �شنة   67
ينتقل ل�شفوف  اأن  القنا�س كراز للحتاد قبل  اأقربائه، و لعب 
�شباب برج منايل حيث بقي لعدة �شنوات و اأحبه االأن�شار الذين 
لقبوه ب«ترييزا«و �شت�شيع جنازة الفقيد اليوم ال�شبت بعد �شلة 

الظهر مبقربة العالية. 

يتوزعون على 59 مركز ويوؤطرهم
  3412 اأ�شت�ذ

17503 مر�سحا للبكالوريا بتلم�سان
 

ندوة  يف  اأعمرية   كرمي  تلم�شان   لوالية  الرتبية   مدير  ك�شف 
انتهت   اأن م�شاحله قد  الرتبية   �شحفية مبكتبة مبقر مديرية 
من اآخر رتو�شات  التح�شري  المتحانات  �شهادة البكالوريا التي 
�شتنطلق اليوم ، اين مت ت�شجيل 17503 مر�شحا  بوالية تلم�شان 
يتوزعون على 59 مركزا ويوؤطرهم  3412 موؤطر مبافيهم روؤ�شاء 

املراكز واالأمانة  .
 11094 اأح�شت  قد  م�شاحلة   اأن  امل�شوؤول  ذات  واأ�شار  هذا 
مر�شحا نظاميا  على راأ�شهم 4870 ذكور و6224 اإناث  و6409 
مر�شحا حرا  منهم 3481 ذكور و2928 اإناث ، كما مت ت�شجيل23 
مر�شحا من املدار�س اخلا�شة و47 مر�شحا من موؤ�ش�شات اإعادة 
الرتبية و08 مر�شحني  من دوي االحتياجات اخلا�شة م�شابني  
بعاهات حركية  و09 م�شابة  باإعاقة  ب�رشية ، يتوزعون على  
59 مركزا بنق�شان ملركز واحد  مقارنة بال�شنة  بوؤطرهم 3412 
ت�شجيل  التعليم املتو�شط فقد مت  ، هذا وعن غيابات �شهادة 
مدر�شني  باملائة   1.39 منهم  باملائة   3.05 ن�شبته  ما  غياب 

حممد بن ترارو35.12 باملائة  اأحرار .

وجه  اأم�س، منتخبون باملجل�س 
اجلري  لبئر  البلدي  ال�شعبي 
لوايل  عاجل  نداء  وهران  �رشق 
اأجل  من  �رشيفي  مولود  الوالية 
عدد  لتزايد  حد  لو�شع  التدخل 
التي  املركبات  و  ال�شيارات 
االأمن  و  الدرك   م�شالح  تقوم 
حتويلهما  و  بحجزهما  الوطني 
امتلأ  الذي  البلدية  نحو حم�رش 

مركبة   200 من  باأزيد  اأخره  عن 
االأنواع  و  االأحجام  خمتلف  من 
عدة  منذ  باملح�رش  بقيت  التي 
االإجراءات  تعقد  جراء  �شنوات 
�شبيل  يف  تتخذ  التي  القانونية 
اإ�شرتجاعها  و  حت�شيلها  اإعادة 

من قبل ملكها.
يف  املنتخبني  من  عدد  نا�شد 
امل�شوؤول  ل«الو�شط«  ت�رشيح 

التنفيذي االأول عن ت�شيري �شوؤون 
الوالية من اأجل التدخل العاجل 
الإيجاد حل للو�شعية التي و�شفها 
التي  »الكارثية«  ب  املتحدث 
الذي  البلدي  املح�رش  ي�شهدها 
مل تعد قدرته االإ�شتيعابية قادرة 
حمجوزة  مركبة  اأية  حتمل  على 
من قبل امل�شالح املعنية، و هو 
الو�شع الذي جعل م�شالح البلدية 

يف حرج من اأمرها جراء حتويل 
من  توقيفها  يتم  التي  املركبات 
حظرية  اإىل  االأمن  م�شالح  قبل 
هي  االأ�شا�س  يف  التي  البلدية 
رفع  �شاحنات  لركن  موجهة 
يف  امل�شتعملة  و  القمامة 
التقنية  االأمور  تخ�س  عمليات 
لت�شيري البلدية و لي�س الإ�شتقبال 

املركبات املحجوزة

 13 بني  املمتدة  الفرتة  خلل 
غاية  اإىل  و   2019 15 جوان  اإىل 
ال�شاعة  على  اأم�س  �شبيحة 
 48 خلل  )اأي  �شباحا  الثامنة 
�شاعة االأخرية( �شجلت وحدات 
تدخل   6083 املدنية  احلماية 
من  خمتلفة  مناطق  عــدة  يف 

تلقي  اإثر  على  وهذا  الوطن 
اال�شتغـاثة من  طرف  مكاملات 
التدخلت  هذه  املواطنني، 
اأن�شطة  �شملت خمتلف جماالت 
احلماية املدنية �شواء املتعلقة 
احلوادث  املرور،  بحوادث 
ال�شحي،  االإجلء  املنزلية، 

االأجهزة  و  احلرائق  اإخمــاد 
االأمنية ...الخ.

احلماية  وحدات  تدخلت  حيث 
حوادث  عدة  اثر  على  املدنية 
دموية  االأكرث   12 منها   مرور 
اأ�شخا�س   11 وفاة  يف  ت�شببت 
بجروح،  اأخرين   32 اإ�شابة  و 

اإىل  نقلهم  ثم  اإ�شعافهم  مت  اأين 
اأثقل  امل�شت�شفيات،  خمتلف 
االبويرة  بوالية  �شجلت  ح�شيلة 
بوفاة  03 اأ�شخا�س و اإ�شابة 03 
اأخرين بجروح  على اإثر اإنقلب 
�شيارة بقرية تلمني ببلدية  اأهل 

لق�رش.

بني 13 اإىل 15 جوان 2019

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 11 �سخ�سا

اأ.ب

حا�سي م�سعود
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حترر العدالة من قب�شة القوى غري الد�شتورية و الدولة العميقة 

»املنجل« يوا�سل ح�سد الع�سابة 
ت�شتمر اآلة العدالة يف تقدمي الكثري من امل�شوؤولني ال�شامني وفتح العديد من امللفات التي 

كانوا تورطوا فيها يف املرحلة ال�شابقة ، مما ي�شري اإىل تغيريات كبرية يف قطاع العدالة 
وحتررها ل�شيما بعد انطالق هذا احلراك ، وبداية حترر العدالة من قب�شة الكثري 

املح�شوبني على الع�شابة و اأذرعها ، وهو ما يوحي بفتح الكثري من امللفات التي �شتم�س 
م�شوؤولني �شامني .

ع�شام بوربيع

�أحمد  �لأول  �لوزير  �إدخال  فبعد 
عبد  وكذلك   ، �ل�سجن  �أويحيى 
عمارة  و�لوزير   ، �سالل  �ملالك 
عن  �أخبار  �إىل  �إ�سافة   ، يون�س  بن 
من  للكثري  مكثفة  ��ستدعاء�ت 
و  �لدولة  يف  �ل�سامية  �ل�سخ�سيات 
على   ، وولة  وزر�ء  بينهم  من  �لذين 
كرمي  �لأ�سبق  �ملالية  وزير  غر�ر 
يدل  هذ�  كل   ، تو  وعمار   ، جودي 
للعد�لة  �لفعلي  �لتحرر  بد�ية  على 
�لد�ستورية  �لغري  �لقوى  قب�سة  من 
�لعميقة  بالدولة  ، وقب�سة ما يعرف 
�لتي كانت ت�سيطر على هذ� �جلهاز 
�أذرعها متوزعة يف  �لهام ، وماز�لت 

خمتلف �ملنا�سب يف هذ� �جلهاز .
من  �لعديد  �سد  �لأخرية  �لتحركات 
�ل�سخ�سيات و �إدخالهم �ل�سجن يدل 
كان  �مللفات  من  �لكثري  �أن  على 

�لأر�سيف  يف  ور�كدة  عنها  م�سكوتا 
قب�سة  يف  �لعد�لة  كانت  �أن  بعد   ،
�أتباع  قب�سة  و  بوتفليقة  �ل�سعيد 
حتريك  رف�سو�  �لذين   ، �أويحيى 

�لكثري من �مللفات .
�أن  �لعديد من �مل�سادر  حيث ت�سري 
�لتغيري�ت �لأخرية يف �لعد�لة م�ست 
موؤخر� �إحدى �ل�سخ�سيات يف وز�رة 
�أحمد  على  حم�سوبة  كانت  �لعدل 
حتى  ي�ستطع  مل  و�لتي   ، �أويحيى 
وزر�ء �لعدل �ملتعاقبون على �لوز�رة 
من  وهو   ، من�سبه  من  حلحلته  من 
كان ذر�ع �أويحيى يف �لعد�لة و ذر�ع 
بالتن�سيق  تعمل  كانت   ، �أخرى  �أياد 
رجالهم  وتوزيع   ، م�ساحلها  حلماية 
ماز�لو�  من  ومنهم  �لعد�لة  على 
يف�رس  �لذي  �ل�سيء   ، منا�سبهم  يف 
�لعد�لة  يف  موؤخر�  تغيري�ت  �إجر�ء 
هذ�  �ستم�س  كبرية  حركة  ووجود   ،

�لقطاع �مللغم .

�مللفات  و  �لأ�سماء  من  بالرغم 
كان  و�لتي   ، فتحها  �لتي مت  �لكبرية 
�لأو�ئل  من  �لأركان  وقائد  �جلي�س 
هذه  �سخامة  �إىل  �أ�سارو�  �لذين 
على  �لنقاط  وو�سعو�  �مللفات، 
�لتي  �لع�سابة  هذه  حول  �حلروف 
�ملال  ونهبت  �لبالد  مقدر�ت  نهبت 

�لعام .
�أذيال  بع�س  ماز�لت  هذ�  كل  ورغم 
�سقوط  من  بالرغم  و   ، �لع�سابة 
�أحد  يتوقعها  يكن  مل  كبرية  �أ�سماء 
حيل  من  �أن  �إل  �لأيام  من  يوم  يف 
جرذ�ن �لع�سابة هو �إطالق �إ�ساعات 
�أن كل ما يحدث هو م�رسحيات من 
�أجل �إ�سكات �ل�سعب ، لكن �حلقيقة 
فعلية  نية  وهناك  ذلك  عك�س  هي 
�مل�ست�رسي  �لف�ساد  لهذ�  لو�سع حد 
�لذي نخر �لبالد ، و �أن فعال هوؤلء 
�أو جرن�لت  �ملحاكمني �سو�ء وزر�ء 
يف  هم  منا�سبهم  كانت  مهما  �أو 

�حلديث  بد�أ  بل   ، كمتهني  �ل�سجن 
بع�س  �إيد�ع  �إمكانية  عن  حتى 
�ملحاكمات ل�سخ�سيات يف �لتلفزيون 
حتى يتم قطع �ل�سك نهائيا وي�سكت 
بع�س �لأفو�ه طبعا مع مر�عاة �رسية 

�ملحاكم .
�حلر�ك �ل�سعبي بد�أ يتنف�س �إن �سح 
�قتنعو�  �لكثريين  �أن  حتى   ، �لتعبري 
م�سار  و  �جلي�س  مب�سار  متاما 
يبقى  طبعا  لكن   ، �حلالية  �لعد�لة 
منهم �لكثري �ملحركون من �لع�سابة 
�ل�سابقة  �لفرتة  من  �مل�ستفيدون  و 
حتى  بل   ، �لتمييع  يحاولون  من  هم 
نخرج  مل  يقول  �سمعناه  بع�سهم  �أن 
ب�رسقة  ر��س  كاأنه  و  نحا�سب  كي 
طروحات  �أكيد  وهي   ، �ل�سعب  مال 
�مل�سلحة  يف  ت�سب  ل  �ساذجة 

�لوطنية ، ماعد� �أنها مغالطات .
ر�أينا  هذ�  حول  �لأمثلة  بع�س  من 
كيف قام �ملحامي ميلود �إبر�هيمي 
بانتقاد �لعد�لة ، و �جلميع يعرف من 
هو �ملحامي مليود �بر�هيمي �سقيق 
 ، �لإبر�هيمي  خل�رس  �لديبلوما�سي 
من  م�ستفيذ�  كان  �لذي  فاملحامي 
�لفرتة �ل�سابقة �أو �إن �سح �لتعبري من 
�لنظام �ل�سابق ، ول نقول كالما �أكرث 
�نقلب �ليوم و �أ�سبح ينتقذ �لعد�لة ، 

مما يف�رس �لكثري من �ملغالطات .
يحاولون  �مل�سككني  بع�س  فماز�ل 
�ملبذولة  �ملجهود�ت  �رسب 
هاته   ، �لبالد  يف  �لوطنيني  بف�سل 
�ملجهود�ت �لتي ما كانت لتكون لول 
وقائد  للجي�س  �لإيجابي  �لتفاعل 
�أركانه �لفريق قايد �سالح مع مطالب 

�جلي�س ، يف ظل �أن �جلي�س وقيادته 
�لقوى غري  ب�سيطرة  ر��سية  تكن  مل 
�لد�ستورية على مقاليد �لبالد ، وهو 
قايد  �لفريق  عنه  عرب  قد  كان  ما 
وكان   ، �ل�سابقة  خطاباته  يف  �سالح 
�أول من يطلق م�سطلح �لع�سابة على 
لدرجة   ، �لبالد  نهبو�  �لذين  هوؤلء 
�أ�سبحو� يهددون �لأمن �لقومي لها ، 
وت�سببو� يف تفقري و جتويع �ل�سعب .

 « حتى  �أنه  �ملالحظ  �ل�سيء 
�مل�سكوك  من  وحتى   « �خلالطون 
�أو من  �أجند�ت  �أنهم يخدمون  فيهم 
�ملعار�سة، بدوؤو� يقتنعون مب�ساعي 
�لدولة و �لعد�لة و �جلي�س يف �خلروج 
على  �حلملة  هذه  بعد   ، �لأزمة  من 
يكونو�  مل  �لتي  و  �لف�ساد  رموز 

يتوقعونها ، �أو حتى يحلمون بها .

 الأر�شيدي يعقب على اعتقال روؤ�شاء حكومات �شابقني

الف�ساد بلغ م�ستويات 
ال ميكن ت�سديقها

بن بيتور من خن�شلة

احلراك عالج كثريا االختالالت املجتمعية

�أجل  من  �لتجمع  حزب  علق 
على  و�لدميقر�طية  �لثقافة 
�ملوجهة  �خلطرية  �لتهم 
�ل�ستماع  جل�سات  خالل 
�حلكومات  لأع�ساء 
رئي�س  عهد  يف  �ملتعاقبة 
عبد  �ل�سابق  �جلمهورية 
دليل  باأنها  �لعزيز بوتفليقة 
كانت  �لبالد  �أن  على  و��سح 
طويلة  لفرتة  فيها  تتحكم 
وطن  ل  مفرت�سة  “وحو�س 
قلوبها”،  يف  رحمة  ول  لها 
مربزين �أن ذلك يعزز �حلاجة 
بدل  قانون  دولة  لإقامة 

�سيا�سة �لالعقاب.
من  �لتجمع  حزب   �أكد 
و�لدميقر�طية  �لثقافة  �أجل 
»�أر�سيدي« يف بيان له �أم�س، 
دولة  �إقامة  ل ميكن   ” باأنه 
�إليه  يتطلع  �لتي  �لقانون 
�لتعبئة  حتفز  و�لتي  �سعبنا 
�لفئات  جلميع  �ملتو��سلة 
بال�سباب  بدء�ً  �لجتماعية، 
�لالعقاب  على  و�لن�ساء، 
معترب�  �لذ�كرة”،  وطم�س 
ت�سفية  يف  �لت�سعيد  باأن 
�رس�يا  د�خل  �حل�سابات 
قبل  ناجت  �جلز�ئري  �حلكم 

كل �سيء عن غياب �لتخطيط 
حلل �سيا�سي دميقر�طي.

�لأر�سيدي �أن  قال   كما 
�جلمهورية  �إىل  �لطريق 
م�سالك  ياأخذ  قد  �ملثالية 
لكنه  وملتوية،  م�سنية 
بعد�لة  يتم  �أن  ميكن  ل 
مو�سحا  بح�سبه،  �نتقائية، 
�لعقد  “يف  �ل�سياق  هذ�  يف 
�لذي  �جلديد  �لجتماعي 
�آجال  �إن  �سعبنا  �سيفر�سه 
ومع  �سالم  يف  عاجاًل،  �أم 
متثل  ومنظماته،  �أحز�به 
قلب  �لعد�لة  ��ستقاللية 
�جلديد  �ملوؤ�س�ساتي  �ل�رسح 
على  تعليقا  وحمّركها”، 
�ملحقق  �لقا�سي  �إيد�ع 
للمحكمة �لعليا كل من �لوزير 
�أويحيى  �أحمد  �لأ�سبق  �لأول 
عبد  �لأ�سبق  �لأول  و�لوزير 
وزير  مع  �سالل،  �ملالك 
بن  عمارة  �لأ�سبق  �لتجارة 
�ملوؤقت  �ل�سجن  يون�س 
�أمر  حني  يف  �حلر��س،  يف 
�لأ�سغال  بو�سع  وزير 
�ل�سابق،  و�لنقل  �لعمومية 
حتت  زعالن،  �لغاين  عبد 
�لق�سائية. وينتظر  �لرقابة 

�أن ي�ستاأنف �لقا�سي �ملحقق 
�ليوم،  �لعليا،  باملحكمة 
�لآخرين  �لوزر�ء  ��ستجو�ب 
�لف�ساد،  �ملتهمني يف ق�سايا 
و�أع�ساء  ولة  �إىل  بالإ�سافة 
و�ملجل�س  �لأمة  جمل�س  يف 
رفع  بعد  �لوطني  �ل�سعبي 

�حل�سانة عنهم.
�لذي  �حلو�ر  بخ�سو�س  �أما 
�لدولة  رئي�س  �إليه  دعا 
�سالح،  بن  �لقادر  عبد 
على   ”: �لأر�سيدي  قال 
فو�ئد  �كت�سفو�  �لذين 
و�لت�سوية  �ل�سامل  �حلو�ر 
باعتبارهما و�سيلتني ناجعتني 
يعلمو�  �أن  �لأزمات،  حلل 
حول  تتم  ل  �لت�سويات  �أن 
�لأهد�ف، ت�سييد دولة قانون 
�لت�سويات  �أن  حني  يف  ثابتة، 
غري  و�لآجال  �لآليات  حول 
�حلريات  �أن  د�م  ما  ممكنة 
بح�سابات  مرهونة  �لعامة 

�ل�سلطة �لفعلية”.
دعا �لتجمع  ثانية  جهة  من 
�لثقافة  �أجل  من 
�لإفر�ج  �إىل  و�لدميقر�طية 
وح�رس  �لر�أي،  �سجناء  عن 
حالة  يف  �ملوؤقت  �لحتجاز 
�حلقيقة،  لإظهار  �ل�رسورة 
�ملو�طنني  �عتقال  ووقف 
“��ستباههم  ملجرد  �لعاديني 
م�سرية”،  يف  �مل�ساركة  يف 
�لطوق �ملفرو�س على  وفك 
جمعة،  يوم  كل  �لعا�سمة 
موؤكد� يف هذ� �ل�سياق ” هي 
�لتهدئة  �إجر�ء�ت  من  جزء 

�لتي ل بد من �تخاذها”.

يرى رئي�س �حلكومة �لأ�سبق، 
�أحمد بن بيتور، �أن »�حلر�ك 
�ل�سعبي جنح خالل مدة ثالثة 
�أ�سهر يف معاجلة �لختاللت 
و  �ملجتمع  يف  �حلا�سلة 

�ل�سلطة باجلز�ئر«.
خالل  بيتور  بن  �أو�سح  و 
�ل�سبت  �ليوم  ن�سطها  ندوة 
�لرئي�سية  �ملكتبة  مبقر 
�لعمومية بخن�سلة،  للمطالعة 
�ل�سعبي  »�حلر�ك  باأن 
على  �إيجابية  نتائج  له  كانت 
�لذي  �جلز�ئري«  �ل�سعب 

عديد  »من  -ح�سبه-  �سفي 
�لأمر��س �لتي كانت تالزمه«و 
وقف �خلبري �لقت�سادي عند 
عانت  �لتي  »�لختاللت« 
منها �لبالد قبل �ل 22 فرب�ير 
بد�ية  »تاريخ  �ملن�رسم 
�حلر�ك �ل�سعبي« و�لتي �أدت 

ح�سبه �إىل »دولة مميعة 
�مل�سي  على  قادرة  غري 
باأن  م�سيفا  �لأمام«  نحو 
�حل�سارية  »�ل�سلوكيات 
�أكدت  �جلز�ئريني  ملاليني 
�لقدرة على معاجلتها يف حال 

توفر �لإر�دة �لالزمة«و�أردف 
و  �جلز�ئري  »�ل�سعب  باأن 
�ملنظمة  �مل�سري�ت  بف�سل 
نهاية  عند  يقودها  �لتي 
باأنه  للعامل  �أثبت  �أ�سبوع  كل 
من  �لكثري  تغيري  على  قادر 
روح  بف�سل  �ل�سلبية  �لأمور 
عليها  �أبان  �لتي  �ملو�طنة 
عرب  خرجاته  خمتلف  خالل 
�لثالثة  خالل  ولية  �ل48 
بن  �ملن�رسمة«،و�أفاد  �أ�سهر 
»�لبحبوحة �ملالية  باأن  بيتور 
خالل  �جلز�ئر  عرفتها  �لتي 

مل  �ملن�رسمة  �ل�سنو�ت 
طرف  من  يجب  كما  ت�ستغل 
ما  وهو  للبالد  �لعليا  �لقيادة 
�لو�سع  على  �سلبا  �سينعك�س 
على  للبالد  �لقت�سادي 
و�لبعيد«،  �ملتو�سط  �ملديني 
�أن  �أي�سا  �عترب  ح�سبه،و 
�لتي  �لأمو�ل  توظيف  »عدم 
يف  �لدولة  خزينة  دخلت 
بل  �ملحلي  �لإنتاج  ترقية 
�ل�ستري�د  فاتورة  رفع  يف 
�لقت�ساد  �نهاك  �ىل  �أدت 

�لوطني«.

متابع يف ق�شايا ف�شاد مع الإخوة كونيناف 

توقيف عبد املومن ولد قدور يف بتلم�سان 
نهار  �لأمن  م�سالح  �أوقفت 
�أم�س بتلم�سان �لرئي�س �ملدير 
ل�سوناطر�ك   �ل�سابق  �لعام 
قدور   ولد  �ملوؤمن   عبد 
 11 باحلناية  ر�أ�سه  مب�سقط 
و�إحالته  تلم�سان  �سمال  كلم 
�لوقوف  بغية  �لعا�سمة  على 
ق�سايا  يف  �لق�ساء  �أمام 
مقربة  م�سدر  �أ�سارت  ف�ساد 
�أنها مرتبطة بق�سايا �لإخوة 
بوتفليقة  ،و�ل�سعيد  كونيناف 
ملف  �إىل  كذلك  بالإ�سافة   ،
�إىل  �لذي عاد   « �ر�سي  بي   «
�لعام  �لنائب  بعودة  �لظهور 
ملف  ل�سرتجاع  زغماتي 
و  �سبق  �لذي  خليل   �سكيب 
�أمر دويل  �أ�سدر يف حقه  �أن 
بالقب�س ومت �إفر�غه بطريقة 
من  حيث    ، قانونية  غري 
�ل�ستماع  يتم   �أن  �ملنتظر 
يف  قدور  ولد  �ملومن  لعبد 
ملفني  �لأول �خلا�س ب�رسكة 

مرتبط  و�لثاين  كونيناف 
مبلف �سكيب خليل وكالهما 
�إليه  فيهما  �ل�ستماع  �سيتم 

�ليوم �لأحد .
قد  قدور  ولد  وكان  هذ� 
يف  �رسكة  �كرب  ت�سيري  رهن 
تاأ�سي�س  طريق  عن  �جلز�ئر 
م�سريها  ليز�ل  ور�سات 
�سهر  �إقالته   بعد   جمهول 
ر�أ�سها  على  �ملا�سي   �بريل 
د�فع  �لتي  �لإ�سرت�تيجية 
�لبرتول  خمطط  يف  عنها  
غاية  �إىل  �سنة   12 ملدة 
�إنها  �ل�سبيل  2030  ، موؤكد� 
�لرفع   ي�سمن   �لذي  �لوحيد 
ومعها  �جلز�ئر،  �إنتاج  من 
�ملحروقات  من  �ملد�خيل 
بـ 70 مليار دولر عن طريق 
�لبزن�س  مبخطط  �سماه  ما 
�أكدو�  �خلرب�ء  �أن   �إل   ،
�لعديد من  تخلي  عن  �أنها  
لفائدة   �جلز�ئرية  �مل�سالح  

خالل  من  �لأجانب  لفائدة 
�إبر�م عدد  كبري  من �لعقود 
�لتي   �لأجنبية  �ل�رسكات  مع 
تعامالت  على  �قت�رست 
رفع  ح�ساب  على  جتارية، 
�لإنتاج ومد�خيل �جلز�ئر من 
�لعملة �ل�سعبة  وهو ما مل يتم 
�لنز�عات  تخلى عن   كما 
عن  �أجنبية  �رسكات  مع 
نز�عا    11 ت�سوية  طريق 
�أمام �ملحاكم �لدولية  من 
خالل تنازلت كربى لفائدة 
من  مكنها  �ل�رسكات  هذه  
على  عظيمة   �متياز�ت  

ح�ساب �سوناطر�ك خا�سة  
بعد تعوي�س هذه �ل�رسكات 
تينفوي  يف  نفطية  بحقول 
�إىل  بالإ�سافة  تابنكورت 
جعلت  عظمى  �متياز�ت 
ترت�جع   و�ملد�خيل  �لإنتاج 
ت�ستعد  �لذي  �لوقت  يف 
�رسكات �أجنبية  لغزو �ل�سوق 
�جلز�ئرية على غر�ر �رسكة 
ومن   ، �لفرن�سية  طوطال 
�ساأن �لتحقيقات �أن تك�سف 
�لعديد من �لتجاوز�ت �لتي 
لتز�ل مل يتم �لك�سف عنها 

حممد بن ترار�س.ب
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للمجل�س  الوطني  املن�سق  اأو�سح 
عبد  العايل  التعليم  لأ�ساتذة  الوطني 
مع  له  ات�سال  يف  ميالط،  احلفيظ 
عادت  اجلامعات  كل  اأن  »الو�سط«، 
خا�سة  الفارط،  الأ�سبوع  للدرا�سة 
وا�سلت  التي  الكربى  اجلامعات 
الفارط،  فيفري   22 منذ  الإ�رضاب 
يعد  اأنه  اإل  العودة  رغم  اأنه  معتربا 
تاأخر،  اأ�سبوع   12 بعد  متاأخرة  عودة 
مو�سحا  تقريبا،  كامال  ال�سدا�سي  اأي 
خالل  الربنامج  تدارك  ا�ستحالة 
تتجاوز  ل  كونها  املتبقية  الأ�سابيع 
الأدنى  احلد  اأن  حني  يف  اأ�سابيع،   3
القانوين لل�سدا�سي يقت�سي 10 اأ�سابيع 
درا�سة يف احلالت ال�ستثنائية، ومنه 
يقت�سي اللتزام به التدري�س اإىل غاية 
باأنه  عليه  علق  ما  وهو  جويلية،   31
ال�سيف  ف�سل  عز  ظل  يف  م�ستحيل 
على  املالئمة  الظروف  وغياب 
معلقا  اجلزائرية،  اجلامعات  م�ستوى 
منح  الو�ساية  عزم  احلديث عن  على 
اجلامعية  ال�سنة  متديد  �سالحيات 
باأنه: ل الأ�ساتذة �سيطيقون التدري�س 
ول الطلبة �سيح�رضون، وبالتايل و�سفه 
يف  املدرو�س  غري  الع�سوائي  بالقرار 

ظل الظروف غري املالئمة.
امل�سوؤولية  قد حمل  ميالط  كان  واإن 
اأنه يجب  اأنه قال  اإل  للوزارة والطلبة 
الرتكيز على احلل حاليا، ودعا لن�سخ 
اإ�رضاب  عقب  الفارطة  ال�سنة  حل 
ا�ستمرار  خالل  من  العليا،  املدار�س 
غلق  وتاأخري  القادمة  الأ�سابيع 
نظرا  �سبتمرب،  غاية  اإىل  ال�سدا�سي 
ي�ساف  احلرارة،  درجات  لنخفا�س 
جديا  اجلامعية  ال�سنة  بداية  اأن  لها 
وبالتايل  اأكتوبر،  لأواخر  يتاأخر  دائما 
ميكن ا�ستغالل الفرتة التي ت�سبقها يف 
ا�ستكمال ال�سدا�سي املوؤجل من خالل 
4 اأو 5 اأ�سابيع متكن من تغطية اأق�سى 

 80 اأو   70 لقرابة  الربنامج  من  حد 
ال�سدا�سي �سيبقى  اأن  باملائة، خا�سة 
مبا�رضة  العودة  يتم  وبالتايل  مفتوحا 
للدرا�سة ولن يتعطل امل�سار عن طريق 
الت�سجيل، يف حني  ا�ستكمال خطوات 
الر�سمي  الكنا�س  موقف  اأن  اأو�سح 

�سيتم مناق�سته هذا الأ�سبوع.
الأكرث  اجلامعات  بخ�سو�س  اأما 
الكربى  اأن اجلامعات  ت�رضرا فاأو�سح 
فعلى  ت�رضرا،  اأكرث  كانت  التي  هي 
جامعة  ق�سنطينة،  جامعات  م�ستوى 
ق�سنطينة 1 و2 و3، والتي تعترب الأكرب 
 22 منذ  التدري�س  يتم  مل  وطنيا، 
جامعة  بالعا�سمة  جانب  اإىل  فيفري، 
اأن  الهواري بومدين وورقلة، مو�سحا 
نف�س  من  عانت  الكربى  اجلامعات 
امل�سكل، ويف حني مت تراجع البع�س 
اإىل  ا�ستمر  الآخر  البع�س  والتدارك 
غاية الأ�سبوع الفارط، وبالتايل يبقى 
ما  وهو  م�ستواها  على  الإ�سكال 

يقت�سي التعوي�س ب�سهر �سبتمرب.
 

عن�شل: ا�شتكمال ال�شدا�شي 
يف 31 جويلية وال�شتدراك 

يف �شبتمرب

 
لالحتاد  العام  جهته الأمني  من 
�سمري عن�سل يف  احلر  الطالبي 
كل  اأن  لـ«الو�سط« اأو�سح  ت�رضيح 
عادت  باملائة   100 اجلامعات 
اأو�سح  العيد، يف حني  بعد  للدرا�سة 
الوزارة  رهنته  الذي  التمديد  اأن 
اأنها  اأو�سحه  اجلامعة،  بو�سعية 
طرف  من  خا�سة  متلمال  خلفت 
راف�سني  كانوا  الذين  الأ�ساتذة 
لالإ�رضاب، ليجدوا اأنف�سهم يدفعون 
هم  اآخرون  اأ�ساتذة  حني  يف  الثمن، 
واأعلنوا  لالإ�رضاب  داعمني  كانوا 
على  للتعوي�س  ا�ستعدادهم  �سابقا 
الهواري  جامعة  اأ�ساتذة  راأ�سهم 
بومدين، متداركا اأن الوزارة هي من 
للجامعات  بالن�سبة  التمديد  فر�ست 
التطبيق  اإجبارية  ومنها  املت�رضرة 

من طرف الأ�ساتذة.
الهواري  جامعة  اأن  اأو�سح  كما 
الأكرث  هي  بالعا�سمة  بومدين 
عن  احلديث  يتم  حني  يف  ت�رضرا، 
على  جويلية   31 غاية  اإىل  التعوي�س 
الأدنى  احلد  من  النتهاء  اعتبار 
التعوي�س يعني  لالأ�سابيع عن طريق 
بدل  بالأ�سبوع  مرتني  التدري�س 

احل�سة الواحدة يف احلالت العادية 
مقابل  باأ�سبوعني،  اأ�سبوع  وبالتايل 
اإىل  ال�ستدراك  امتحانات  تاأجيل 

�سبتمرب املقبل.
اأو�سح  العملية  �ستخلفه  ما  وحول 
يطرح  لن  الإ�سكال  اأن  حمدثنا 
ال�سدا�سي  ا�ستكمال  م�ستوى  على 
كنتيجة  �سيخلف  ما  واإمنا  احلايل 
منح  يف  التاأخر  من  بداية  للتاأجيل، 
ففي  وما�سرت،  لي�سان�س  ال�سهادات: 
الت�سجيل  يتم  اأن  يفرت�س  حني 
يف  تاأجيله  ف�سيتم  مبكرا  بالأر�سية 
للجامعات  ال�سهادات  ت�سليم  انتظار 
�سيطرح  الإ�سكال  ونف�س  املتاأخرة. 
من   2 املا�سرت  ملتخرجي  بالن�سبة 
اأجل امل�ساركة يف الدكتوراه، وهو ما 
يطرح بح�سب عن�سل فر�سية تاأجيل 
توؤجل  قد  والتي  الدكتوراه  م�سابقة 
اإىل غاية �سهر جانفي واملا�سرت اإىل 
انتظار  يف  دي�سمرب  اأو  نوفمرب  غاية 
�سهاداتهم  على  الطلبة  كل  ح�سول 
اجلميع  اأمام  الفر�سة  واإتاحة 

للم�ساركة.
واأ�ساف حمدثنا بخ�سو�س التذبذب 
ال�سنة  تعرفه  اأن  املتوقع  من  الذي 
ب�سبب   ،2020/2019 اجلامعية 
التفاوت الذي خلفته اإ�رضابات بع�س 
اجلامعات، وبالتايل �ستقع اجلامعات 
التي مل ت�سن اإ�رضابا مطلقا �سحية 
الطلبة  ويجد  امل�رضبة،  اجلامعات 
املتخرجني يف جوان 2019 اأنف�سهم 
الذي  بالتاأجيل  للتقيد  م�سطرين 

يفر�سه تاأخر اجلامعات امل�رضبة.
فتح  فر�سية  عن�سل  طرح  كما 
وخالل  الآن  دورتني  عرب  امل�سابقة 
ال�سبط  اأن  اإل  املقبل،  دي�سمرب 
�سيكون جد �سعبا، بداية من الت�ساوؤل: 
امل�سابقة  يف  ف�سل  ملن  يحق  هل 
يف  املتاأخرين  مع  ي�سارك  اأن  الآن 
تاأخري  دورة دي�سمرب، وبالتايل �سيتم 
واحدة  دورة  وفتح  احلالية  الدورة 

متاأخرة ليت�ساوى اجلميع.

و�شط مقرتحات بتاأجيل ال�شدا�شي احلايل

�شارة بومعزة

الدخول اجلامعي املقبل على 
موعد مع التذبذب

ال�شنة الدكتوراه لآخر  املا�شرت وم�شابقة  اأر�شية  •        تاأجيل 

ب�شبب �شبهات بالف�شاد

منع جنل خالد نزار من ال�سفر
اأن  اأم�س  نت  البالد  موقع  ذكر 
ال�سلطات اأ�سدرت اأمرا مبنع ال�سفر 
املتقاعد  اجلرنال  جنل  يخ�س 

نزار«،  »لطفي  نزار، املدعو  خالد 
وهذا بناء على ال�ستباه يف تورطه 

يف جرائم تتعلق بالف�ساد

خلف اإ�شراب الطلبة الذي ا�شتمر على مدار قرابة 3 اأ�شهر على م�شتوى اجلامعات انعكا�شاته الهائلة على 
ال�شنة اجلامعية 2018/2019، خا�شة اأنه �شرب غالبية اجلامعات الكربى ومل يتم ت�شجيل العودة للمقاعد 
اإل منذ اأ�شبوع فقط، و�شط مقرتحات بتاأجيل ال�شدا�شي اإىل �شبتمرب املقبل، وهو ما�شوف ينعك�س على ت�شليم 

ال�شهادات وم�شابقات ال�شنة اجلامعية 2019-2020.

مت ا�شترياد 4000 حافلة هندية بتكاليف م�شاعفة 

التحقيق  اإىل  عبا�س  ولد  وجمال  بركات  �سعيد  "جتر  طاطا  "حافالت 
العليا  املحكمة  اأمام  اليوم  ميثل 
�سعيد  ال�سابقني  الت�سامن  وزيرا 
بركات و جمال ولد عبا�س ل�سماعهم  
يف ملفات تتعلق بتهم اإبرام �سفقات 
م�سبوهة   وتبديد املال العام  وعلى 
راأ�سها ال�سفقات التي مت اأبرامها ما 
بني وزارة الت�سامن الوطني التي كان 
على راأ�سها �سعيد بركات  وخليفته  
طاطا  عبا�س  و�رضكة  ولد  جمال 
الهندية التي زودت الوزارة باأكرث من 
ما  املمتدة  الفرتة  4000 حافلة  يف 
اأنها  تبني  والتي  و2014     2001 بني 
ال�سفقات  لقوانني  مطابقة  غري 
احلافالت  اأن  بحكم  العمومية  

لتطابق الأ�سعار املعلنة .
التي  احلافالت  اأن  تبني  حيث 
الت�سامن  غري  بها  وزارة  زودت 
ميكن  ول  للمقايي�س  مطابقة 
اله�ساب  مناطق  يف  ا�ستعمالها 

�رضعان  والتي  العليا  واملرتفعات  
بتعر�س  �سالحيتها  تبني  عدم  ما 
تبني  للعطب   كما  منها  املئات 
اأكرب  احلافالت  اأن  ثمن  هذه 
كما  احلقيقي  من  ثمنها  بكثري 
وزارة  زودت  التي  ال�رضكة  تبني  اأن 
الت�سامن بهذه احلافالت مل حت�رض 
وثائقها ما خلق �سبهة اآنذاك  ت�سرت 
عبا�س   ولد  جمال  الوزير  عليها 
من  جديدة  ملفات  خلق  وحاول 
حافالت  بحظرية  التكفل  اأجل 
من  خمرجا  عن  والبحث  الت�سامن 
فيها  املع�سلة   التي  ت�سبب  هذه 
اأ�سخا�س لهم م�سلحة يف اإقامة هذه 
�سعيد  الوزير  يتقدمهم  ال�سفقة  
بركات ، حيث تبني  اأن هذه ال�سفقة 
املئات  تعطل  بعد  م�سبوهة  كانت 
م�سدر  اأ�سار  حيث  احلافالت  من 
م�سلحة  اأن  الوزارة  موؤدون  من 

باإخ�ساع  ال�سيانة والعتاد قد قامت 
اأكرث من 4000 حافلة التي ا�ستفادت 
الت�سامن  وزارة  من  الوليات  منها 
اإىل الإ�سالح  وت�سوية امللفات بعد 
فقط  من  ا�ستالمها  من   �سنتني 
با�سترياد  الفاتورة  م�ساعفة  خالل 
الدولة  كلف خزينة  الغيار  ما  قطع 
مبالغ باه�سة ، كما تبني اأن املئات 
منها كان بدون وثائق منذ 2001اإىل 
2012 ما يوؤكد اأن ال�رضكة التي اأبرمت 
الت�سامن  مع  مديرية  �سفقتها  
اإليها  املنوطة  بالواجبات  تقم  مل 
اخلا�سة  القوانني  فيها  حترتم  ،ومل 

بال�سفقات .
تفجريه  �سبق  الذي  امللف   هذا 
جريدة  اليه  وتطرقت  بالربملان 
اإخماده  مت  بالتف�سيل  الو�سط 
الوزير  عهد  يف  عليه  والت�سرت 
اكت�ساف  عبا�س  رغم  ولد  جمال 

المر وكلف اخلزينة   مبالغ مالية  
باه�سة ، والتي كان من  املفرو�س 
جتنبها عن طريق التعاقد مع �رضكة 
�سناعة  يف  املخت�سة  �سوناكوم 
من  عاملية  جودة  ذات  احلافالت 
جهة وهي �رضكة وطنية من ناحية 
اخرى وتكاليف احلافلة اأقل بكثري 
مت  التي  طاطا  حافلة  من ثمن 

ا�سرتادها.
هذا وح�سب املعلومات الأولية فان 
النيابة العامة للمحكمة  العليا  من 
وتبديد  الف�ساد  توجيه  تهم  �ساأنها 
�سفقات  يف  عمومية  اأموال 
بركات  �سعيد  للوزير  م�سبوهة 
والت�سرت على الف�ساد  للوزير جمال 
ال�ستماع  �سيتم  الذين  عبا�س  ولد 
اإليه اليوم فيما يعرف بق�سية وزارة 

الت�سامن .
حممد بن ترار

اأ�رضف وزير العدل حافظ الأختام 
ال�سبت  اأم�س   براهمي،  �سليمان 
مرا�سم  على  العا�سمة،  باجلزائر 
اجلديد  الأول  الرئي�س  تن�سيب 
للمحكمة العليا عبد الر�سيد طبي 
التي  املرا�سم  هذه  خالل  مت  كما 
اأي�سا  العليا  املحكمة  جرت مبقر 
ذات  لدى  العام  النائب  تن�سيب 
الهيئة عبد الرحيم جميد يذكر اأن 
رئي�س الدولة عبد القادر بن �سالح  
كان قد عني الثنني املن�رضم عبد 
الر�سيد طبي رئي�سا اأول للمحكمة 
الذي  بودي  ل�سليمان  خلفا  العليا 
 2013 منذ  املن�سب  هذا  �سغل 
جميد  الرحيم  عبد  ال�سيد  و 
عبيد  لنب  خلفا  لديها،  عاما  نائبا 

الوردي.
و لالإ�سارة فان ال�سيد عبد الر�سيد 
املدر�سة  خريج  �سنة(   59( طبي 
الق�ساء  فرع  لالإدارة  الوطنية 
دبلوم  على  ومتح�سل   ،1983 �سنة 
العامة  لالإدارة  الوطنية  املدر�سة 
م�ساره  وبخ�سو�س  )كندا(،  بكيبك 
تقلد  الق�ساء،  �سلك  يف  املهني 
عام  اأمني  من�سب  طبي  ال�سيد 
)يف  بالبليدة  الع�سكرية  للمحكمة 
وكيل  و  الوطنية(،  اخلدمة  اطار 
من  حماكم  عدة  يف  اجلمهورية 

�سور  عي�سى،  )�سيدي  الوطن 
الغزلن، بو�سعادة، بوحجار(، وكذا 
نائب عام م�ساعد مبجل�س ق�ساء 
اعادة  موظفي  ومدير  �سطيف، 
ورئي�س  العدل،  بوزارة  الرتبية 
الأختام  العدل حافظ  ديوان وزير 
اأم  ق�ساء  مبجل�س  عام  ونائب   ،
البواقي والبويرة، وحمام عام نائب 

عام م�ساعد باملحكمة العليا.
�سامية  وظائف  طبي  تقلد  كما 
رئي�س  كان  حيث  الق�ساء،  خارج 
بيتور(،  بن  )اأحمد  حكومة  ديوان 
املجاهدين  وزير  ديوان  رئي�س  و 
املجل�س  رئي�س  ديوان  رئي�س  و 
عام  واأمني   ، الوطني  ال�سعبي 
وكذا  الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
الدولية  للعالقات  عام  مدير 

باملجل�س ال�سعبي الوطني.
وبهذه ال�سفة �سارك طبي يف عدة 
اإقليمية  ندوات  و  دولية  ملتقيات 
يف اإطار الحتاد الربملاين العربي 
الدويل،  الربملاين  الحتاد  و 
الأورو  الربملانية  واجلمعية 
اجلنائية  واملحكمة  متو�سطية، 
و  الأوروبي  والربملان  الدولية، 
الربملاين  ال�ستماع  جل�سات  كذا 
يف المم املتحدة وبرملانات دول 

منظمة التعاون  ال�سالمي.

عبد الرحيم جميد نائبا عاما خلفا
 لنب عبيد الوردي

تن�سب عبد الر�سيد طبي 
رئي�سا اأول للمحكمة العليا 

األف مرت�سح   674 من  اأزيد  يجتاز 
و ملدة  الأحد  اليوم   من  ابتداء   ،
�سهادة  امتحانات  اأيام،  خم�سة 
الدرا�سية  لل�سنة  البكالوريا 
2018/2019، عرب الرتاب الوطني، 
اإجراء  مركز   2339 على  موزعني 
النتائج  عن  الإعالن  يتم  اأن  ،على 

يف حدود 20 جويلية املقبل.
الرتبية  وزارة  اإح�سائيات  وح�سب 
املرت�سحني  عدد  فاإن  الوطنية، 
بينهم  من  مرت�سحا   674.831 بلغ 
بينهم  من  اإناث  باملائة   54.56
و  متمدر�س  مرت�سح   411.431
يجتاز  حر،كما  مرت�سح   263.400
امتحانات  4226 مرت�سح حمبو�س 
�سهادة البكالوريا موزعني على 43 
موؤ�س�سة عقابية معتمدة من طرف 
وزارة الرتبية كمراكز لالمتحانات و 
ذلك حتت اإ�رضاف الديوان الوطني 

لالمتحانات وامل�سابقات.
لهذا  احل�سن  ال�سري  ول�سمان 
نف�س  اأن  بلعابد  اأكد  المتحان، 
يف  بها  املعمول  الإجراءات 
اتخاذها  �سيتم  ال�سالفة  الدورات 
احلفاظ  خالل  من  ال�سنة  هذه 
الإ�سافية  �ساعة  الن�سف  على 
واملو�سوعني  للمرت�سحني 

الختياريني لكل مادة و لكل �سعبة 
و بالن�سبة ملوعد فتح ابواب مراكز 
امل�سوؤول  قال  البكالوريا،  اجراء 
فتحها  اأن  القطاع،  عن  الأول 
و30  7�سا  ال�ساعة  على  �سيكون 
يكون  املرت�سحني  كل  دخول  و  د 
م�سريا  متاما،  ال8  ال�ساعة  على 
اإىل اأن كل متاأخر يحق له الدخول 
و  متاما  ال8  ال�ساعة  بني  للمركز 
ت�سجيل  يتم  بحيث  الن�سف  و  ال8 
ا�سمه يف �سجل املتاأخرين ، و بعد 
هذه املدة مينع دخول اأي مرت�سح 
خمافة ن�رض املوا�سيع عرب مواقع 

التوا�سل الجتماعي.
وح�سب امل�سوؤول الأول عن القطاع 
بالن�سية  الإجراء  نف�س  اتخاذ  يتم 
فيها  تنطلق  التي  امل�سائية  للفرتة 
15�سا  ال�ساعة  على  المتحانات 
اأبواب  فتح  اأن  موؤكدا  متاما، 
14�سا  ال�ساعة  يكون على  املراكز 
و 30د و اأي مرت�سح متاأخر ي�سجل 

يف �سجل املتاأخرين.
انه  قال  النقل  بخ�سو�س  و 
لنقل  حافالت  تخ�سي�س  �سيتم 
باملناطق  القاطنني  املرت�سحني 
كل  م�ستوى  على  ذلك  و   ، النائية 

ولية.

ت�شجيل 4226 مرت�شحا حمبو�شا 

674 األف مرت�سح يجتازون 
البكالوريا اليوم 
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د-وليد بوعديلة
جامعة �شكيكدة

اجلزائري  ال�شباب  نظن  ال  و 
ال�شعبي  حراكه  يف  انطلق  الذي 
اأن  يظن  كان  فيفري   22 يف 
النتائج  هذه  كل  حتقيق  باإمكانه 
االيجابية، بف�شل ال�شور ال�شلمية 
وحدة  وبف�شل  املتح�رضة، 
ال�شف، وبف�شل جتنب ممار�شات 
بقايا  وحتركات  امل�شادة   الثورة 
لبوتفليقة  واملطبلني  الفا�شدين 

ورجاله؟؟

اإرادة ال�شعب..ت�شجن 
الفا�شدين؟؟

عندما يدخل ال�شجن الوزير االأول 
ال�شابق اأحمد اأويحي و معه زميله 
بهم  يلحق  ثم  �شالل،  امللك  عبد 
امل�شوؤولني  من  وكثري  الوزراء 
ويلتقي  ال�شابقني،   و  احلاليني 
احلرا�ش،فهذا  �شجن  يف  اجلميع 
�شتحقق  اجلزائر  باأن  اإيذان 
اآمال  و�شتنجز  ال�شيا�شي  حتولها 
بالتدرج  ال�شعبية،  ال�شلمية  ثورتها 
وباحلكمة، ويف ظل دولة القانون، 
كثرية  عربية  دول  على  و�شتوؤثر 
ترتقب التغيري والتحول لرتكب يف 
ركب الدول املتقدمة واملتطورة.
االأعمال  رجل  لق�شية  وبالن�شبة 
معه  ومن  طحكوت  الدين  حمي 
اإطارات  وزراء،   ( اأ�شخا�ش  من 
وجرائم  كثرية  دولة..(فالتهم 
ل�شطور  وحتتاج  متعددة   الف�شاد 

كثرية لكتابتها ، فهي:

وحتويل  االأموال  1-تبيي�ش 
عائدات  عن  الناجتة  املمتلكات 
م�شدرها  ومتويه  اإجرامية 
جماعة  اإطار  يف  امل�رضوع  غري 

اإجرامية...
عموميني  موظفني  2-حتري�ش 
الفعلي  نفوذهم  ا�شتغالل  على 
على  احل�شول  بهدف  واملفرت�ش 

مزية غري م�شتحقة... 
3-تبديد اأموال عمومية، وا�شتغالل 
غري  منافع  منح  بغر�ش  الوظيفة 
يخرق  نحو  على  للغري  م�شتحقة 

القوانني والتنظيمات...
من  اال�شتفادة  يف  امل�شاركة   -4
الدولة... اأعوان  وتاأثري  �شلطة 
اأثناء اإبرام العقود وال�شفقات من 

اأجل الزيادة يف االأ�شعار ...
الكرمي  القارئ  يالحظ  قد      
لكي  احلذف،  لعالمة  ا�شتعمايل 
اجلزائري  احلراك   اأن  اأوؤكد 
حما�شبة  يريد  ال  ال�شعبي 
للفا�شدين فقط، وال يريد الرتكيز 
بناء  هو  همه  بل  فح�شب،  عليهم 
دولة  وت�شييد  جديدة،  جمهورية 
ويريد  املوؤ�ش�شات،  و  القانون 
الدميقراطي  ال�شيا�شي  التحول 
ويريد  ذهاب جميع وجود النظام 
التخلف  اأنتج  الذي  البوتفليقي 

االقت�شادي والتزوير ال�شيا�شي؟؟

اجلامعة دفعت ثمن 
الإ�شراب..؟؟؟

هي  ال�شابقة  فاجلرائم 
املال  جرائم  من  بع�ش 
مع  املتحالف  الفا�شد 
الفا�شدة،  ال�شيا�شة 
طلبة  ل�شهور  نبهنا  وقد 
النتائج  من  اجلامعات 

مقالنا  يف   ، الإ�رضابهم  ال�شلبية 
اإ�رضاب  للطلبة:«هل  -ر�شالتنا 
احلراك  يخدم  اجلامعات  طلبة 
اأم..؟؟؟«، وقلنا حينها باأن الع�شابة 
االجتماعية  اخلدمات  ميدان  يف 

من  امل�شتفيدة  هي  اجلامعية 
ويرجع  اجلامعات  يفرغ  اإ�رضاب 

الطلبة ملنازلهم؟؟
على  احلكمة  اأ�شوات  اأكدت  و 
فقط  الثالثاء  يوم  تخ�شي�ش 
ن�رض  مع  امل�شريات  و  للحراك 
وتثقيف  ال�شلمي  الثوري  الوعي 
من  احلراك  يهم  ما  بكل  الطلبة 
ذلك  وغري  م�شادة  وثورة  مطالب 

من الق�شايا.
الطلبة  و  االأ�شاتذة  بع�ش  فانتبه 
البع�ش  لكن  ملدرجاتهم،  وعادوا 
وا�شل، و�شكك يف وطنية الزمالء 
ومواجهة  للتدري�ش  دعوا  الذين 
باإفراغ  ولي�ش  بالعلم  الع�شابة 

امل�شادات  ووقع  بل  اجلامعات، 
رف�ش  اأو  قبول  حول  الطلبة  بني 
عندما  ا�شتغربوا  ثم  اال�رضاب، 
اجلامعي  النقل  طحكوت  اأوقف 
والنتيجة  ال�شجن؟؟  اإيداعه  عند 

اجلامعي  املو�شم  يف  تاأخر 
وتكوين  موؤجلة  وامتحانات 
على  يخفى  وال  و...؟؟  ناق�ش 
-يف  اجلزائرية  اجلامعة  اأبناء 
اخلدمات االجتماعية- الكثري من 

يف  امل�شبوهة  ال�شفقات 
نوعية  و  اجلامعي  النقل 
املوجودة  احلافالت 
؟؟  اخلدمة  يف  فعليا 
ملفات  من  ملف  وهو 
خا�شة  اأخرى  ف�شاد 

�شيجر  اجلامعية،  باخلدمات 
خمتلفة  م�شتويات  يف  اإطارات 
املال  نهب  حيث  ووطنيا،  حمليا 
العام يف: االطعام، النقل، التجهيز 
النوادي  والو�شائل، 
الثقافية  ،الن�شاطات 

و الريا�شة،...؟؟
رئي�ش  �شارع  وقد 
للتذكري  الدولة) 
احلراك  يطالب 
مع  بذهابه  ال�شعبي 
النظام  رموز  كل 
ب�شري  دروا�ش  بتعيني  ال�شابق( 
الوطني  للديوان  عاما  مديرا 
لل�شيد  خلفا  اجلامعية  للخدمات 
اأنهيت  الذي  فاروق  بوكليخة 
املتهمني  قافلة  من  وهو  مهامه، 

مع طحكوت؟؟

نظام ي�شرق �شعبه وينهبه؟؟
  

ملمار�شات  كله  العامل  انتبه  لقد 
يف  اجلزائري  ال�شيا�شي  النظام 
�شقط  و  بوتفليفقة،  حكم  ظل 
املليئ  و  الزائف  الورقي  اجلدار 
وال�شطو على  العام  للمال  بالنهب 
�شورة  هي  فها  ال�شعبية،  االإرادة 
النظام الذي جمع حوله كل فل�شد 
و�شخ  مبال  واملبادئ  للقيم  بائع 
و..  و�شفقات  ارا�ش  و  وعقارات 

.؟؟؟
وال نن�شى اأن  الوزير االأول ال�شابق 

ال�شيد  البوتفليقي  العهد  يف 
اأحمد اويحي هو امل�شوؤول االأول 
الوطني  املجل�ش  قرارات  عن 
على  ا�رضف  قد  و  ال�شتثمارات، 
الوكالة  من  املختارة  امللفات 

الوطنية لتطوير اال�شتثمارات، 
حيث منح االعفاءات من الر�شوم 
االنتاج  ت�شجيع  وال�رضائب بحجة 

الوطني؟؟
احلاليني  والوزراء  اويحي  ويتابع 
و ال�شابقني معه بتهم كثرية تتعلق 
عمدا  الوظيفة  ا�شتغالل  باإ�شاءة 
بغر�ش منح منافع غري م�شتحقة 
القوانني  يخرق  نحو  على  للغري 
امل�شالح  تعار�ش  والتنظيمات، 
املعمول  االإجراءات  مبخالفة 
بها يف جمال ال�شفقات العمومية 
ال�شفافية   قواعد  على  املبنية 

وغريها من التهم...
التنظيف  هذا  كل  �شياق  ويف 
رئي�ش  قام  العدالة  تنجزه  الذي 
مرفو�ش  هو  للتذكري..  الدولة) 
يف  التغيريات  من  بجملة  �شعبيا( 
اجلزائرية،  بالعدالة  م�شوؤوليات 
رئي�شا  طبي   الر�شيد  عبد  فعني 
اأول للمحكمة العليا وعبد الرحيم 
املحكمة  لدى  عاما  نائبا  جميد 
العليا و بيطام عبد املجيد مديرا 
بوزارة  الب�رضية  للموارد  عاما 

العدل وتعيينات اأخرى.
اأبناء حزب  ويتوا�شل ال�رضاع بني 
واعرتف  الوطني،  التحرير  جبهة 
باأن  جميعي  حممد  العام  اأمينه 
التزوير  على  يقوم  كان  احلزب 
والبهتان واالأكاذيب، وو�شف رئي�ش 
التي  بال�شو�شة  بو�شارب  الربملان 
با�شتعمال  مهددا  خلعها؟؟  يجب 
من  الرحيل  على  الإجباره  القوة 

رئا�شة الربملان؟؟
وهذا يوؤكد �شحة موقفنا وموقف 
و  ال�شيا�شيني  املراقبني  بع�ش  
باإعادة  الذين طالبوا  االعالميني، 
الوطني  التحرير  جبهة  ا�شم 
واإرغام  د�شتورية  بطريقة  لل�شعب 
تغيري  على  احلزب  هذا  وجوه 
ت�شمية احلزب، فمن غري املعقول 
املوا�شلة بهذا اال�شم ونحن ن�شمع 

احلراك ينادي برحيله؟
جبهة  يق�شد  ال�شعبي  واحلراك 
و  الفا�شد  املال  جبهة  اليوم) 
ولي�ش  و...؟؟؟(  والنهب  التزوير 
القيم  جبهة  نوفمرب)  اأبناء  جبهة 
و  والن�شال  والتحرر  املبادئ  و 

ال�رضف...(.
اإال  النظام  بقايا  اأمام  يبق  ومل 
ال�شعب اجلزائري  ال�شماع ل�شوت 
واأنقل  البادي�شي،  النوفمربي 
لالأ�شتاذ  معربة  كلمات  هنا 
املعتمد  املحامي 
العليا  املحكمة  لدى 
وجمل�ش الدولة غناي 
يقول:«   ، رم�شان 
ال�شيا�شي  احلل  اإن 
هو  ما  عك�ش  وعلى 
معناه  لي�ش  له  مروج 
مظلم  نفق  دخول  بال�رضورة 
ملخاطر  البالد  ا�شتقرار  يعر�ش 
االأو�شاع  العواقب...  مكروهة 
حلوال  تتطلب  اال�شتثنائية 
ا�شتثنائية ال يت�شمنها الد�شتور ن 
باحللول  االأخذ  بال�رضورة  ولي�ش 
كانت  اإذا  اجلاهزة  الد�شتورية 
غري منتجة، احللول االأكرث ناجعة 
هي تلك التي توفر خمارج �شائبة 
االزمة  وتنهي  بالتوافق،  حتظى 
ولو  التوافقي  احلل  الد�شتورية، 
الد�شتورية  االأحكام  تطبيق  خارج 
حلول  اعتماد  من  اأف�شل  هو 
د�شتورية غري ماأمونة املخارج، ال 
توافق حولها وتطيل اأمد االأزمات 

دون فائدة.«
بني  اجلدلية  العالقة  مقال«   (
البحث  الد�شتور...يف  و  ال�شيا�شة 
ن�رضه  وقد  لالزمة«  حل  عن 
جوان،   13 يو  اخلرب  بجريدة 

2919، �شفحة 5(
اخلتام

اأن احلل اجلذري  يبدو   .. يانا�ش 
بني  اجلمع  عرب  يكون  لالأزمة 
من  تتخوف  التي  املواقف 
الفراغ الد�شتوري واملواقف التي 
وحما�شبة  اجلذري  التغيري  تريد 
واملتاآمرين  واخلونة  الفا�شدين 

على ال�شعب وجي�شه.
اللهم احفظ اجلزائر، واأدم �شلمها 
اأعداء  على  وان�رضها  واأمنها، 
اأهلها  ووفق  واخلارج،  الداخل 

للوفاء بعهود ال�شهداء.

ر�أي

تطورات مت�سارعة يف امل�سهد اجلزائري
.     احلراك ال�شعبي يفتح اأبواب الأمل جلزائر ال�شهداء

�شلطان �لعد�لة يفتح �أبو�به ليغلق �أبو�ب �لف�شاد و�شلطان �لنهب و�لتزوير، هذ� هو باملخت�شر �ملفيد ر�هن وطن �ل�شهد�ء، جز�ئر �لكر�مة و 
�لتحرر، كما عودتنا يف جمدها �لثوري �لنوفمربي، ليكتب �حلر�ك �ل�شلمي �كرب و�أجمل ق�شة عاملية لإ�شقاط �لظامل �مل�شتبد.

لقد انتبه العامل كله ملمار�شات النظام 
ال�شيا�شي اجلزائري يف ظل حكم بوتفليفقة، 

و �شقط اجلدار الورقي الزائف و املليئ بالنهب 
للمال العام وال�شطو على الإرادة ال�شعبية

مل يبق اأمام بقايا النظام اإل ال�شماع ل�شوت 
ال�شعب اجلزائري النوفمربي البادي�شي، واأنقل 
هنا كلمات معربة للأ�شتاذ املحامي املعتمد لدى 
املحكمة العليا وجمل�س الدولة غناي رم�شان ، 
يقول:« اإن احلل ال�شيا�شي وعلى عك�س ما هو 

مروج له لي�س معناه بال�شرورة دخول نفق مظلم



ورقلة  بلديات  �سكان  طالب 
يف   ، تقرت  الإدارية  واملقاطعة 
 ، »الو�سط«  يومية   مع  حديثهم 
من ال�سلطات املركزية ، ب�رضورة 
يف  حتقيق  لفتح  العاجل  التدخل 
الواقع الجتماعي املزري الذي 
امل�ساكل  عديد  �سالل  به  األقت 
الذي  املحلي  املواطن  على 
يرزح  حتت اأخطبوط غياب اإرادة 
املحلية  ال�سلطات  من  حقيقية 
ظاهرة  تف�سي  مب�سكل  للتكفل 
بالبطالني  البطالة، وهو ما دفع  
على مدار الثالث �سنوات الأخرية  
 ، منا�سبة    250 من   اأكرث  يف 
حما�رضة  و  الطرقات  غلق  اإىل 
ال�رضكات  و  الت�سغيل  مقرات 
عن  الولية  عزل  مما  النفطية  
العامل اخلارجي، امل�سكل نف�سه، 
اأحلق اأ�رضارا ج�سيمة بال�رضكات 
حقول  يف  العاملة  الوطنية 
�سوناطراك،  مبديرية  البرتول 
يف  متادت  الأخرية  هذه  اأن  الإ 

فئة  من  ال�سباب  مطالب  جتاهل 
بخيار  املتم�سكني  العمل  طالبي 
خطابهم  لهجة  من  الت�سعيد 
احلريف  التج�سيد  غاية  اإىل 
الرامية  احلكومة  لتعليمات 
حقول  يف  التوظيف  اأولوية  ملنح 
املنطقة  اأبناء  لفائدة  البرتول 

الأولويات  ح�سب  مبداأ  بتطبيق 
والإمكانات املتاحة .

عن  اأهمية  يقل  ل  اآخر  م�سكل 
�سح  مع�سلة  يف  يتمثل  و  الأول، 
الطابع  ذات  ال�سكنية،  احل�س�ص 
العمومي،  الإيجاري  الجتماعي 
الغليان  من  حالة  ولد  ما  وهو 

وال�سخط   ال�سعبي، بعدما �سّعد 
اأ�سحاب احلاجة املا�سة لل�سكن، 
ب�سيف   هددوا  و  لهجتهم  من 
�ساخن، تتخلله حركات احتجاجية 
الو�سية  ال�سلطات  على  لل�سغط 
العاجل  التحرك  نحو  بها  للدفع 
فوات  قبل  الو�سع  احتواء  ق�سد 
املواطنون  �سدد  كما  الأوان، 
ال�رضب  �رضورة  على  الغا�سبون 
له  بيد من حديد لكل من ت�سول 
عن  املواطنني  ا�ستفزاز  نف�سه 
احل�سن  بال�سري  التالعب  طريق 
الهادفة   الإمنائية  للم�ساريع 
للفئة  الأوىل  بالدرجة  املوجهة 

اله�سة من املجتمع املحلي  .
مواطني  �سدد  اأخر  �سياق  ويف 
بلديات ورقلة ، اأنقو�سة ، احلجرية 
، العالية ، تقرت ، الطيبات ، بن 
نا�رض  ، ب�رضورة تدخل الأدوات 
الرقابية لفتح حتقيق يف الأموال 
ال�سخمة التي ر�سدتها الدولة من 
اأجل حت�سني  امل�ستوى املعي�سي 

للمواطن املحلي.

  اأ�رضف كل املفت�ص اجلهوي لناحية 
ولية  اأمن  رئي�ص  و  مترنا�ست، 
املن�رضم  الأ�سبوع  نهاية  مترنا�ست 
لل�رضطة  اأول  عميد  تن�سيب  على   ،
اجلديدة  مهامه  يف  اإبراهيم،  عمي 
ال�رضطة  ملدر�سة  مديرا  ب�سفته 
مترنا�ست، وذلك بح�سور  وايل ولية 
ال�سلطات  اإىل  مترنا�ست،بالإ�سافة 
املحلية الأمنية والق�سائية وممثلي 
املجتمع املدين و ممثل عن الناحية 
الع�سكرية ال�ساد�سة و  بالإ�سافة اإىل 
الولئية  روؤ�ساء امل�سالح اجلهوية و 

لل�رضطة  .
مرا�سيم حفل التن�سيب  مت تنظيمه 
على  م�ستوى مقر وحدة 601 حلفظ 
النظام تخللته كلمة املفت�ص اجلهوي، 
الأمن  قيادة  حر�ص  على  فيها  اأكد 
وفق  الإطارات  انتقاء  على  الوطني 

والتح�سيل  اخلربة  الكفاءة،  معايري 
العلمي، حاثا مدير مدر�سة ال�رضطة 
الفل�سفة  تثمني  على  مترنا�ست 
املو�سوعة  الأمنية  وال�سرتاتيجية 
العامة  املديرية  قيادة  طرف  من 
على  املعتمدة  الوطني،  لالأمن 
يف  وممتلكاته،  املواطن  حماية 
ويف  الن�سان،  حقوق  احرتام  ظل 
عميد  ال�رضطة  مدر�سة  مدير  كلمة 
�سكر  اإبراهيم،  عمي  لل�رضطة  اأول  
املمنوحة  الثقة  على  القيادة  فيها 
جاهزيته  على  موؤكدا  �سخ�سه،  يف 
القيادة  تعليمات  لتنفيذ  التامة 
وال�سعي لبذل كل املجهودات خدمة 
والتن�سيق  بالعمل  واملواطن  للوطن 

مع خمتلف ال�رضكاء الأمنيني.  
�أحمد باحلاج

 تعي�ص اأحياء بلدية ترنكوك الواقعة 
ادرار  الولية  عا�سمة  �سمال 
العديد  غرار  على  280كلم  بحوايل 
من الق�سور التابعة لها خالل املدة 
ب�سبب  حقيقية  معاناة  الأخرية 
غياب الإنارة العمومية بهذه الأحياء  
ال�سوارع  لأغلب  الظالم  واكت�ساح 
ال�سكان  جعل  ما  الأحياء ،   و 
هذه  جراء  وتذمر  ي�سجلون ا�ستياء 
دون  اأمدها  طال  التي  الو�سعية 
ت�سجيل م�رضوع اإنارة يخ�سها طوال 
مع  املا�سية   خا�سة  ال�سنوات 
الرتفاع املذهل لدرجات احلرارة 
اإىل  ال�سكان  من  الكثري  ي�سطر  اأين 

اخلروج اىل هذه الأماكن ليال .
الزواحف  خطر  بات  حيث 
ال�سارة  وبخا�سة منها  واحل�رضات 
كل  يف  تهددهم   التي  العقارب 

يحدث  الإنارة،  غياب  يف  حلظة 
العديدة  ال�سكاوي  من  بالرغم  هذا 
املحلية  ال�سلطات  لدى  للمواطنني 
بهدف  امل�سوؤولة   واجلهات 
العاجلة  احللول  اإيجاد  و  التدخل 
التخفيف  وبالتايل   ، امل�سكل  لهذا 
الذين  ال�سكان  معاناة  حدة  من 
يتخوفون على حياة اأبنائهم يف ظل 

هذه الظروف . 
امل�ساريع  نق�ص  املعاناة مع  اأن  اإذ 
التنموية عاي�ستهم طيلة �سنوات من 
املنطقة  بقيت  هذه  بحيث  الزمن 
متاأخرة عن الركب التنموي  عك�ص 
من  الخرى  والبلديات  املناطق 
اىل  ال�سكان  يتطلع  وبالتايل  الولية 
ملنطقتهم  كربى  اأهمية  اإعطاء 

تنمويا خالل ال�سنوات القادمة.
�صالح،ب

هدد �صكان والية ورقلة �ملعروفة بعا�صمة �جلنوب �ل�صرقي ، باخلروج �إىل �ل�صارع يف حركات 
�حتجاجية عارمة مطالبني بالتغيري، و �لبحث عن حلول جذرية جلملة من �مل�صاكل �ملحلية 

�لتي تاأتي يف مقدمتها تر�كمات ملف �ل�صغل ، �ل�صكن و�لتالعب بامل�صاريع �الإمنائية .

�ل�صغل، �ل�صكن و�لتالعب بامل�صاريع �الإمنائية ملفات م�صكوت عنها 

�أحمد باحلاج 

�سكان ورقلة يتوعدون
 باخلروج لل�سارع 

والتدابري  الإجراءات  اإطار  يف 
الأمنية املتخذة من طرف م�سالح 
مبنا�سبة  مترنا�ست  ولية  اأمن 
اإمتحانات �سهادة البكالوريا ابتداء 
 ،2019/06/20 اىل   تاريخ 16  من 
احل�سن  وال�سري  تاأمينها  ول�سمان 
ولية  اأمن  م�سالح  اتخذت  لها 
الأمنية  التدابري  كافة  مترنا�ست 
الب�رضية  الإمكانيات  وت�سخري 
حيث  الالزمة،  والتقنية  واملادية 
�سخرت لهذا احلدث 146 �رضطي 
مركزا   17 لتاأمني  مركبة   27 و 
اخت�سا�ص  لالمتحانات باإقليم 
اأمن  فيها  مبا  ال�رضطة  م�سالح 
�سالح،  )عني  اخلم�سة  الدوائر 
اينغر �سيلت، عني قزام وتاظروك( 

.
اأفاد بيان خللية العالم والت�سال 
والعالقات اخلارجية مبديرية اأمن 

ولية مترنا�ست ، كانت قد ت�سلمت 
 ، منه  ن�سخة  »الو�سط«  يومية 
التدابري  من  جملة  اتخاذ  مت  اأنه 
ل�سمان  الالزمة  والجراءات 
�سهادة  لإمتحانات  احل�سن  ال�سري 
هذه  دخلت  حيث  البكالوريا، 
وتتمثل  المتحان  قبل  الجراءات 
الأ�سئلة  نقل  وتاأمني  مواكبة  يف 
توزيع  الإمتحانات،   مراكز  اإىل 
وخارج  داخل  المني  الت�سكيل 
دخول  منع  املراكز،  خمتلف 
ال�سيارات داخل املركز )با�ستثناء 
ال�سيارات امل�سخرة يف اإطار مهمة 

اأو خدمة(.
 اأما اأثناء المتحان فقد تقرر �سن 
ال�سارمة  الإجراءات  من  جملة 
على غرار  التمركز اجليد لعنا�رض 
الرئي�سية  املداخل  يف  ال�رضطة 
ت�سلل  ملنع  حميطها  و  للمراكز 

و    متابعة   ، غريب  �سخ�ص  اأي 
يف  والتدخل  المتحانات  اأطوار 
ملنع  اإ�سافة  خطر،  وجود  حالة 
مدخل  من  بالقرب  التجمعات 
املركز، مع    تنظيم حركة املرور 
اأمام  ال�سيارات  وقوف  منع  مع 

مداخل املراكز.
تقرراتخاذ  فقد  المتحان  بعد  و 
من  لعل  الإجراءات  عديد 
جميع  خروج  من  اأبرزها  التاأكد 
بعد  و   ، واحلرا�ص  املمتحنني 
يجب  للممتحنني  النهائي  اخلروج 
املتكون  المني  الت�سكيل  على 
مع  بالتن�سيق  المن  م�سالح  من 
جميع  مراقبة  احلرا�سة  اأعوان 
من  خلوها  من  والتاأكد  الأق�سام 
مع  منع  والأ�ساتذة،  املمتحنني 
للمركز،  �سخ�ص غريب  اأي  دخول 
وحماية  امن  على  وكذا   ال�سهر 

املراكز اإىل غاية نهاية المتحانات 
بتاريخ 2019/06/20.

اإ�سافة اإىل هذه الإجراءات ت�سهر 
مراكز  خارج  ال�رضطة  م�سالح 
حركة  ت�سهيل  على   الإمتحانات 
الطرق  و  امل�سالك  يف  املرور 
املوؤدية ملراكز المتحانات،  منع 
اأمام  ال�سيارات  وتوقف  وقوف 
مقر  تاأمني  المتحانات،  مراكز 
موا�سيع  ومواكبة  الرتبية  مديرية 
تاأمني  الأجوبة،  وكذا  المتحانات 
ومنع  املراكز  حميط  وحماية 
لالأ�سخا�ص  الع�سوائية  التجمعات 
مع   منها،  بالقرب  امل�سبوهني 
وراجلة  راكبة  بدوريات  القيام 
ملنع  للمراكز  اخلارجي  باملحيط 
وقوع اأي �سيء يخل بال�سري احل�سن 

لالمتحانات.
�أحمد باحلاج 

 خمطط �الأمن يعتمد على 03 مر�حل

م�صالح �لدرك �لوطني  بتيندوف 

ت�سخري 146 �سرطيا  لتاأمني امتحانات البكالوريا 2019 بتمرنا�ست 

حجز 1400 كلغ من ال�سمة التقليدية وتوقيف  03 مهربني 

 �ملر��صيم ح�صرتها �ل�صلطات �ملحلية ، 
�لق�صائية و�ملجتمع �ملدين 

16 حادث مرور يخلف 03 قتلى و 19 ق�صية 
تتعلق بالعمر�ن و�لبيئة 

نتيجة �رتفاع  موجة �حلر و�نت�صار 
�حل�صر�ت �ل�صارة  

تن�سيب  عمي اإبراهيم عميد اأول لل�سرطة 
مديرا ملدر�سة ال�سرطة مترنا�ست

الأمن العمومي بورقلة يعالج 855 خمالفة 
مرورية و�سحب 287 رخ�سة �سياقة 

غياب الإنارة العمومية يثري ا�ستياء 
�سكان ترنكوك �سمال ادرار
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الأمني  التواجد  �سمان  اإطار  يف 
من  والطرقات  املنافذ  عرب 
القيام  مت  املدينة،  تاأمني  اأجل 
 ، متنقلة  و  بـ:15382  دورية راجلة 
مت من خاللها مراقبة 17755 �سيارة 
خمالفة   855 ت�سجيل   مت  حيث   ،
 ، الخت�سا�ص  اإقليم  عرب  مرورية 
منها 11 خمالفة تن�سيق ، 41 جنحة 
مرورية  كما مت �سحب 287 رخ�سة 

�سياقة ملدة 03 ا�سهر و 06 ا�سهر .
من  املبذولة  اجلهود  من  بالرغم  و 
لالأمن  الولية  امل�سلحة  طرف 
و  ال�سواق  حماية  ق�سد   ، العمومي 
من  املرور  حوادث  من  الراجلني 
للقوانني  ال�سارم  التطبيق  خالل 

اأن  اإل  ال�سري  حركة  تنظم  التي 
م�ساحلي �سجلت يف جمال حوادث 
نتج  مرور  املرور 16 حادث 

عنه )21( جريحا و)03( قتلى .     
من جهة ثانية عاجلت فرقة �رضطة 
خالل  حماية  البيئة  و  العمران 
املن�رضم  19 ق�سية  ماي  �سهر 
باجناز  متعلقة  منها 14 ق�سية 
مت  فيما    ، رخ�سة  بدون  بناء 
ت�سجيل 05 ق�سايا تتعلق بالبيئة، اأما 
ال�رضعية  الغري  التجارة  بخ�سو�ص 
العمران  فرقة �رضطة  فقد عاجلت 
تتعلق  البيئة 53 ق�سية  حماية  و 

بالتجارة غري ال�رضعية.
�أحمد باحلاج 

متكنت م�سالح الأمن املتخ�س�سة 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة   يف 
الوطني  للدرك  الإقليمية  بالكتيبة 
ببلدية حا�سي عمار بولية تيندوف 
، يف اليومني الأخريين ،من توقيف 

مان  حمملة  نوع  من  �ساحنة 
من  عن  1400كلغ  يزيد  مبا 
مهربون  حاول  ال�سمة  التقليدية 
بعد  املحلي  ال�سوق  يف  بيعها 
ليتم  موريتانيا  دولة  تهريبها  من 

وحتويلها  املحجوزات  م�سادرة 
للم�سلحة املخت�سة وبعد ا�ستكمال 
وحتويل  القانونية  الإجراءات 
اجلناة  اإحالة  مت  املحجوزات 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  الثالثة 

اأمر  اأين  حمكمة  تيندوف  لدى 
احلب�ص  رهن  جميعا  باإيداعهم 
بتهمة احليازة واملتاجرة  املوؤقت 
مبواد التبغ التقليدية بطريقة غري 

�أحمد باحلاج مرخ�سة  .
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يورغن تودنهوفر

�صحفي �أملاين مغامر ُي�صاب على 
حدود غزة

اأ�شيب ال�شحفي والكاتب الأملاين ال�شهري، بر�شا�ص الحتالل الإ�شرائيلي على حدود قطاع غزة 
واأطلقت قوات الحتالل النارعلى ال�شحفي خالل وجوده يف غزة و�شط املتظاهرين الفل�شطينيني، 

حيث اأ�شيب بر�شا�شة مطاطية يف الظهر.

�أحد  �لأملاين  �ل�صحفي  وكان 
م�صرية  فعاليات  يف  �مل�صاركني 
�جلمعة،  �ل�صلمية  �لعودة 
 46 �إ�صابة  عن  �أ�صفرت  و�لتي 
خمتلفة،  بجر�ح  متظاهر�، 
�رشقي  �لحتالل  جي�ش  من 
جي�ش  ويقمع  غزة  قطاع 
�لعودة  م�صري�ت  �لحتالل 
نهاية  �نطلقت  �لتي  �ل�صلمية، 
مار�ش 2018 ب�صّدة و�إجر�م، ما 
ع�رش�ت  ��صت�صهاد  عنه  �أ�صفر 
�لآلف  و�إ�صابة  �لفل�صطينيني، 

بجر�ح خمتلفة.
كان  عليه،  �لنار  �إطالق  وقبل 
كتب  لفتة  يحمل  تودنهوفر 
�لإ�رش�ئيليون،  "�أيها  عليها: 
عاملو� �لفل�صطينيني كما حتبون 

�أن تُعاملو�".
�لباحثني  �أ�صهر  من  وتودنهوفر 
�ملنطقة،  �صوؤون  يف  �لأملان 

بهذ�  موؤلفات  عدة  وله 
تقتل  ملاذ�  منها:  �خل�صو�ش 
جتربة  عن  ويتحدث  زيد؟  يا 
للمقاومة  �ن�صم  عر�قي  �صاب 
عائلته  �أبادت  بعدما  �لعر�قية 
�ألف  كما  �لأمريكية،  �لقو�ت 
�لكبري"،  "�لنفاق  بعنو�ن  كتاباً 
ودعمهم  �لغرب  نفاق  ويتناول 

�لعربية، وكذلك  للديكتاتوريات 
�لعد�ئية  “�ل�صورة  كتاب 
ع�رش  لالإ�صالمـ  �مل�صطنعة 
�لذي  �لكره”،  �صد  نظريات 
�حلقبة  �نتهاء  عن  يتحدث 
�لغرب  )عدو  �ل�صوفييتية 
�لقدمي(، وعن حاجة �لغرب �إىل 
�صورة منطية حتل مكان �لعدو 

�ل�صوفييتي �لغابر.
جامعات  يف  �لقانون  در�ش 
�أن  قبل  وباري�ش،  ميونخ 
�لحتاد  بحزب  ع�صو�ً  ي�صبح 
�مل�صيحي �لدميقر�طي، ودخل 
�ل�صبعينيات من  �لربملان بد�ية 
�لقرن �لع�رشين، خلم�ش دور�ت 
من�صب  توىل  حيث  �نتخابية، 

رئي�ش جلنة �لت�صلّح فيه.
ز�ر تودنهوفر �أفغان�صتان بد�ية 
�ملا�صي،  �لقرن  ثمانينيات 
�مل�صاعد�ت  جلمع  حملة  وقاد 
قبل  �لعر�ق  وز�ر  للمنكوبني. 
و�لتقى  وبعده،  �لأمريكي  �لغزو 
�صد�م  �لر�حل  �لرئي�ش  مع 
�نتقاد  عن  يتوقف  ومل  ح�صني، 
�ملتحدة  �لوليات  حروب 
�أن  �أمريكا  و�تهام  �لأمريكية، 
هدفها من �حلرب على �لعر�ق 
�رشقة �لنفط �لعر�قي وح�صب.

علي علي بدوان

�ل�صفري  موؤخر�ً،  به  �أدىل  ما 
فريدمان  ديفيد  �لأمريكي 
ل�صحيفة  »�إ�رش�ئيل«،  لدى 
بو�صوح  يعك�ش  تاميز،  نيويورك 
�لت�صوية  م�رشوع  فحوى  �صارخ، 
و�ملعنون  للحل،  �لأمريكية 
فال�صفري  �لقرن«.  بــ»�صفقة 
به  و�ملفرت�ش  فريدمان،  ديفيد 
ينطق  ك�صفري،  مكانته  �أن يحرتم 
يف  حتّول  وقد  �إد�رته،  با�صم 
ي�صكن  م�صتوطن  �إىل  �حلقيقة 
�مُل�صتعمر�ت  �إحدى  يف  ويقيم 
�ل�رشقية"،  "�لقد�ش  يف  �ملقامة 
��صتيطان  مل�رشوع  ومتحّم�ش 
وتهويد �ل�صفة �لغربية و"�لقد�ش 
وبكل  قال  حني  �ل�رشقية"، 
�أنه  بالتاأكيد  »�أعتقد  فجاجة: 
بجزء  �لحتفاظ  لإ�رش�ئيل  يحق 

منها من �ل�صفة �لغربية«. 
فريدمان يوؤيد وي�صاند قيام دولة 
�لحتالل ب�صم �أجز�ء و��صعة من 
�لغربية  �ل�صفة  يف  )ج(  �ملنطقة 
ولي�ش  �لقريب،  �مل�صتقبل  يف 
بالذ�ت يف �إطار �تفاق م�صتقبلي. 

يف  �أخرى،  �أمور  بني  من  وهذ�، 
�لوزر�ء  رئي�ش  ت�رشيحات  ظل 
بنيامني نتانياهو قبل �لنتخابات 
ناق�ش  مبوجبها  و�لتي  �ل�صابقة، 
خطو�ت  بالفعل،  �لإد�رة  مع 
�أحادية �جلانب لل�صم يف مناطق 

"�لقد�ش �ل�رشقية" وغريها. 
�لذي  �حلق  هذ�  يعني  فماذ� 
من  فريدمان؟..  عنه  حتدث 
كل  يف  حق  هناك  لي�ش  �ملوؤكد 
�لت�رشيحات �إياها، فال حق هنا، 
بل منطق �لقوة و�لدعم و�لغطاء 
ظل  ويف  بل  فقط،  �لأمريكي 
�لتاريخي،  �حلق  مع  �لتعار�ش 
وقر�ر�ت  �لدويل،  �لقانون  ومع 
�ملتعلقة  �لدولية  �ل�رشعية 

بالق�صية �لفل�صطينية. 
معتادة،  �أ�صبحت  خطوة  ويف 
�إىل  �خلارجية  وز�رة  �صارعت 
ديفيد  ت�رشيحات  باأن  �لتو�صيح 
فريدمان ل تعك�ش موقف �لبيت 
�لأبي�ش، و�أن »�إ�رش�ئيل« مل تقدم 
خطة  �أي  �ملتحدة  للوليات 
لل�صم، و�أنه مل جتر �أي مناق�صات 
من  ولكن  �ملو�صوع.  حول 
�لتجربة �ل�صابقة، عادة ما تكون 

هي  �خلارجية  وز�رة  ت�رشيحات 
بال�رشورة موقف  �لتي ل تعك�ش 

�لرئي�ش دونالد تر�مب. 
يومياً،  تو�ّصع  �لحتالل،  دولة 
على  �صيطرتها  منازع  وبال 
�لغربية  �ل�صفة  �ملنطقة )ج( من 
من  وتزيد  �ل�رشقية"،  و"�لقد�ش 
�صمها  نيتها  ب�صاأن  ت�رشيحاتها 
لي�ش  �ملناخ،  هذ�  ويف  ر�صمياً، 
فيه  �صتبد�أ  �لذي  �ليوم  بعيد�ً 
»�إ�رش�ئيل« يف تطبيق هذ� »�حلق 
�لكاذب و�ملزّور« �لذي �أعطاه لها 
�ل�صفري �لأمريكي ديفيد فريدمان 
عرب �إجر�ء�ت �صم �أو�صع ملناطق 

)ج(.
هذه  ت�صبح  �لوقت،  ومبرور 
�أكرث  بال�صم  �ملتعلقة  �لعبار�ت 
لالإد�رة  و��صح  وبدوٍر  ملمو�صية، 
وي�صبح  جر�أة،  �أكرث  �لأمريكية 
فعندما  �أ�صعف.  �لنفي  عندها 
قبل  نتانياهو  بنيامني  �ُصئل 
�لأخرية  �لربملانية  �لنتخابات 
)�لنتخابات  »�إ�رش�ئيل«  يف 
 9 للكني�صت  و�لع�رشين  �حلادية 
�صبب  عن   )2019 �أبريل  ني�صان/ 
للمناطق  بال�صم بعد  عدم قيامه 

)ج( �أو �أجز�ٍء منها، قال لل�صحفية 
مات�صلياح:  رينا  »�لإ�رش�ئيلية« 
�أننا لن نفعل ذلك.  لِك  »من قال 
جنري  نحن  �لطريق،  يف  نحن 
�لأمريكية.  �لإد�رة  مع  مناق�صات 
على  ن�صيطر  باأن  �أهتم  �صوف 
عما  ت�صاألني  �أنت  )ج(.  �ملنطقة 
�ملرحلة  �إىل  �صننتقل  كنا  �إذ� 
نعم.  هو:  و�جلو�ب  �لقادمة، 
وعلى  �ل�صيادة«.  �صاأفر�ش  �أنا 
ترد  �أو  تُعّقب  مل  �لت�رشيح،  هذ� 

�لإد�رة �لأمريكية.
ما  فريدمان،  ديفيد  نطق  لقد 
لكنه  �لأمريكية..  �لإد�رة  تبطنه 
مل  �لتي  �ل�صابقة  �لتجارب  ن�صي 
ت�صتطع فيها �لإد�ر�ت �لأمريكية 
جدي  �خرت�ق  حتقيق  �ل�صابقة 
دولة  بني  �لت�صوية  م�صار  على 
عندما  و�لفل�صطينيني  �لحتالل 
تقدمت بالعديد من �لأفكار غري 
و�لبعيدة  و�ملنحازة،  �ملتو�زنة 
عن �ل�رشعية �لدولية، وكان منها 
طرحها  �لتي  �لتقريب«  »خطة 
�خلارجية  وزير  كريي  جون 
عهد  يف  �ل�صابق  �لأمريكي 

�لرئي�ش بار�ك �أوباما.

�مل�صتوطن فريدمان 

�أعلن رئي�ش هيئة �صوؤون �لأ�رشى 
�أن  بكر  �أبو  قدري  و�ملحررين، 
�صجن  يف  �لقابعات  �لأ�صري�ت 
يف  بال�رشوع  هددن  �لد�مون، 
يف  �لطعام  عن  مفتوح  �إ�رش�ب 

�لأول من متوز �لقادم، �حتجاجاً 
�ملعي�صية  ظروفهن  على 
و�لعتقالية وقال �بو بكر لإذ�عة 
�ليوم  �صباح  فل�صطني  �صوت 
�لأ�صري�ت  مطالب  �أن  �ل�صبت، 

من  �لكامري�ت  باإز�لة  تتمثل 
عدد  وزيادة  �ل�صجن،  �صاحة 
�صاعات �لفورة، و�إ�صالح مر�فق 
�لق�صم وتطويرها وحول �إ�رش�ب 
�أعلنو�  �لذي  ع�صقالن  �أ�رشى 

�لحد،  غد�  به  �ل�رشوع  نيتهم 
قال �بو بكر �ن هناك مفاو�صات 
�ليوم  م�صاء  نتائجها  �صتت�صح 
و�إد�رة  �لأ�رشى  بني  جتري 

�ل�صجون.

�لأ�صري�ت يهددن بال�صروع يف �إ�صر�ب مفتوح �ل�صهر �ملقبل

�أكد �لرئي�ش �لرتكي رجب طيب 
�جلهود  بالده  رف�ش  �أردوغان، 
�لر�مية لفر�ش �أمر و�قع جديد 
كلمة  يف  ذلك  جاء  �لقد�ش  يف 
�خلام�صة  �لدورة  �أعمال  خالل 
لقمة "�لتعاون وبناء تد�بري �لثقة 
يف �آ�صيا"، بالعا�صمة �لطاجيكية 
دو�صنبه وقال �أردوغان: "نرف�ش 
�أمر  لفر�ش  �لر�مية  �جلهود 
كما  �لقد�ش".  يف  جديد  و�قع 
�صيا�صات  من  �أردوغان  حّذر 
�إرهابية  منظمة  على  �لق�صاء 
�أخرى،  منظمة  با�صتخد�م 
��صتخد�م  �إىل  �إ�صارة  يف 

منظمة  �ملتحدة  �لوليات 
للق�صاء  كا"  كا  بي  ك/  ب  "ي 
"د�ع�ش"و�أ�صاف  تنظيم  على 
"�صيا�صات  ذ�ته:  �ل�صياق  يف 
�إرهابية  منظمة  على  �لق�صاء 
�أخرى  منظمة  با�صتخد�م 
�إر�قة  من  �ملزيد  عن  �صت�صفر 
و�لظلم  و�لحتالل  �لدماء 
�لقمة  يف  و�لأحز�ن"وت�صارك 
ورو�صيا  تركيا  منها  دولة،   27
و�ل�صني �لهند و�إندوني�صيا وقطر 
جانب  �إىل  وم�رش،  وماليزيا 
و�ملنظمات  �لدول  من  عدد 

كمر�قبني.

اأردوغان

نرف�ض فر�ض �أمر و�قع
 جديد بالقد�ض

�لتابعة  �لقمع  قو�ت  �قتحمت 
�لحتالل  معتقالت  لإد�رة 
يف  �لأ�رشى  ق�صم  -فجر�ً- 
و�أجرت  "ع�صقالن"،  معتقل 
وتخريب  تفتي�ش  عمليات 
ملقتنياتهم ،وقال نادي �لأ�صري: 
�إن عملية �لقمع هذه تاأتي قبيل 
�لإ�رش�ب  يف  �لأ�رشى  �رشوع 
-معركة  �لطعام  عن  �ملفتوح 
"�ملجدل"-، و�لذي من �ملقرر 
�ملو�فق  �لأحد  �ليوم  يُنفذ  �أن 
جو�ن  من  ع�رش  �ل�صاد�ش 
�إجر�ء�ت  ملو�جهة  2019؛ 
�ملت�صاعدة  �لتنكيلية  �لإد�رة 

منذ نهاية ني�صان �ملا�صي.
من  جملة  �لأ�رشى  وحدد 
�أبرزها:  �لإ�رش�ب؛  مطالب 
�لهمجية  �لقتحامات  وقف 
و�إلغاء  للغرف،  و�مل�صلحة 
على  فر�صت  �لتي  �لعقوبات 
�ملر�صى  وعالج  �لأ�رشى، 
�لالزمة  �لعمليات  و�إجر�ء 
�أ�صماوؤهم  �لتالية  لالأ�رشى 

)با�صل �لنع�صان، ويا�رش ربايعة، 
بر��ش(،  وهيثم حل�ش، وحممد 
لالأ�رشى  �لأ�صنان  وزر�عة 
خمت�صني،  �أطباء  و�إدخال 
�أجهزة تربيد يف رو�ق  وتركيب 
كبرية  مر�وح  وتركيب  �لق�صم، 
وتبديل  �لق�صم،  �صاحة  يف 
وعودة  �لتلفزيون،  حمطات 

ممثل �ملعتقل.
مطالبهم:  تت�صمن  كما 
بانتظام،  �ملالب�ش  "�إدخال 
غرفة  وتوفري  �لكتب،  و�إدخال 
�أوقات  وزيادة  �لطعام،  لتجهيز 
�لأهل  مع  و�لت�صوير  �لفورة، 
�ملاء  ت�صغيل  و�إعادة  و�لزوجة، 
�لنهار،   �ل�صاخن خالل �صاعات 
يف  �لزيارة  �صماعات  وحتديث 
و�ل�صماح  �لأهل،  زيارة  غرف 
و�خل�رش�و�ت  �لفو�كه  ب�رش�ء 
عدد  �أن  �إىل  قيود"،يُ�صار  دون 
"ع�صقالن"  �لأ�رشى يف معتقل 
ق�صم  يف  ير�صفون  �أ�صري�ً   )46(

وحيد لالأ�رشى �لأمنيني.

قو�ت �لقمع تقتحم ق�صم 
�لأ�صرى يف �صجن "ع�صقالن"

تقرير

�جلي�ض "�ل�صر�ئيلي" يتجهز لت�صديد 
�ل�صيا�صة �ملتبعة مع غزة

"�لإ�رش�ئيلية  �لقناة  �أفادت 
"�لثانية �أنه بعد يوم من �حلر�ئق 
�جلد�ر  على  و�لتظاهر�ت 
�حلدودي مع غزة، حذر �جلي�ش 
يف  �لو�صع  �ن  من  �لإ�رش�ئيلي 
�ل�صيا�صة  لتغيري يف  يتجهز  غزة 
على  و"�ننا  حما�ش  مع  �ملتبعة 
و��صعة  ن�صاطات  تنفيذ  و�صك 
�جلي�ش  ويو�صي  غزة".  يف 
باتباع  �حلكومة  �لإ�رش�ئيلي 
تعامل �أكرث �رش�مة مع �لقطاع.

يف  م�صوؤولني  �أن  �لتقرير  وذكر 
�جلي�ش �لإ�رش�ئيلي يعتقدون �نه 
�لتحذير�ت  عن  �لتوقف  يجب 
قبل مهاجمة مبان و��صتهد�فها 

�أي�صا حتى لو �أ�صفر �ل�صتهد�ف 
م�صوؤول  وقال  قتلى.  عن 
ع�صكري للقناة خدم على مد�ر 
�صنو�ت كثرية يف �لقطاع �أن كل 
و�ن  رفيع  بخيط  مرتبط  �صيء 
تت�صاعد  �أن  ميكن  �لأو�صاع 
من  لي�ش  در�ماتيكي  ب�صكل 
�إ�رش�ئيل وفقا  تتجه  �أن  �ملوؤكد 
�ىل  �لنتخابات  قبل  للتقرير 
�لقطاع  يف  كبرية  بعملية  �لقيام 
يريد  �ل�رش�ئيلي  �جلي�ش  لكن 
�مل�صتوى  �أمام  يعر�ش  �ن 
حول  جديد�،  نهجا  �ل�صيا�صي 
�صدة  �أكرث  و�رش�مة  كبري  ت�صدد 

يف ن�صاطاته.
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ال�شفقة ال�شاملة:

هل تلجاأ بكني للتفاو�ض مع وا�سنطن حول اأزمة »هواوي«؟

اإميان فخري/مركز 
امل�شتقبل للدرا�شات و 

البحوث املتقدمة

اأزمة »هواوي«:

املتحدة  الواليات  دخلت 
وا�سعة  جتارية  حرًبا  وال�سني 
قيمة  رفع  من  بداأت  النطاق، 
للعديد  اجلمركية  التعريفات 
ثم  والواردات،  ال�سادرات  من 
منحنى  احلرب  هذه  اأخذت 
جديًدا حني قامت وزارة التجارة 
االأمريكية يف مايو 2019 باإدراج 
ال�سوداء  القائمة  �سمن  هواوي 
تهديًدا  تُعترب  التي  لل�رشكات 
للأمن القومي، وهو االأمر الذي 
احل�سول  هواوي  على  يحظر 
ال�رشكات  من  التكنولوجيا  على 
موافقة حكومة  دون  االأمريكية 

وا�سنطن. 
غوغل  �رشكة  قيام  ذلك  وتبع 
اأندرويد  ترخي�ص  باإ�سقاط 
اخلا�ص بهواوي، ومبوجب ذلك 
الو�سول  يف  هواوي  �ست�ستمر 
خ�سائ�ص  بع�ص  وا�ستخدام 
املتاح  اأندرويد  الت�سغيل  نظام 
املجاين  الرتخي�ص  خلل  من 
ترغب  جهة  اأو  �سخ�ص  الأي 
�ستتوقف  لكن  ا�ستخدامه.  يف 
الفني  الدعم  غوغل عن تقدمي 
تنتجها  التي  اجلديدة  للهواتف 

هواوي.
وقد بداأت االأزمة بني الواليات 
االت�ساالت  و�رشكات  املتحدة 
يف  »هواوي«،  خا�سة  ال�سينية، 
مدير  حذر  2018، حني  فرباير 
الفيدرالية  التحقيقات  مكتب 
راي«  »كري�ستوفر  االأمريكية 
الهواتف  �رشاء  من  املواطنني 
�رشكتا  تنتجها  التي  املحمولة 
ال�سينيتان.   ZTEو هواوي 
يف  البنتاجون  قرار  ذلك  وتل 
ا�ستخدام  بحظر   2018 مايو 
الهواتف املحمولة املنتجة من 
القواعد  يف  ال�رشكتني  هاتني 

وذلك  االأمريكية،  الع�سكرية 
ب�سبب وجود �سكوك حول قيام 
رقاقات  بزرع  ال�رشكات  هذه 
املحمولة  الهواتف  داخل 

بغر�ص التج�س�ص.
يف  تعقيًدا  االأمور  وتزايدت 
قامت  عندما   2018 دي�سمرب 
على  بناء  الكندية  ال�سلطات 
طلب الواليات املتحدة باإيقاف 
وابنة  لهواوي  املالية  املديرة 
يف  وانت�سو«  »مينج  موؤ�س�سها 
اتهامات  خلفية  على  فانكوفر 
البنوك  بت�سليل  لها  اأمريكية 
ب�ساأن تعاملت ال�رشكة التجارية 

يف اإيران.
اإدارة  حماوالت  واأخفقت 
الدول  باإقناع  »ترامب« 
مع  التعامل  بحظر  االأوروبية 
لها  ال�سماح  وعدم  »هواوي« 
بتنفيذ اأي اأعمال خا�سة ب�سبكة 
)5G( للهواتف املحمولة، وبناء 
الواليات  ا�سطرت  ذلك  على 
ب�سكل  املتحدة التخاذ قرارها 
مع  التعامل  وحظرت  منفرد، 
غوغل  �رشكة  وتبعتها  هواوي 

كما اأ�سلفنا.

دوافع الت�شعيد:

الواليات املتحدة  تتمثل دوافع 
املعلنة وغري املعلنة يف اتخاذ 
من  جمموعة  يف  القرار  هذا 
اإي�ساحها  ُيكن  التي  االأ�سباب 

فيما يلي:

اأ�سبحت  »هواوي«:  �سعود   -1
ملعدات  االأول  املزود  هواوي 
االت�ساالت لتقنيات �سبكة اجليل 
املحمولة،  للهواتف  اخلام�ص 
هواوي  �رشكة  حققت  وقد 
بحوايل  قيمتها  ُقدرت  عائدات 
107.13 مليارات دوالر اأمريكي 
�سايف  زاد  كما   ،2018 عام  يف 
االأرباح يف العام نف�سه مبا يقدر 
 8.8 اإىل  لت�سل   ٪28 بحوايل 
مقارنًة  اأمريكي  دوالر  مليارات 

�سايف  يف   ٪0.4 قدرها  بزيادة 
االأرباح يف عام 2017. ويف هذا 
م�سرتك  تقرير  اأعلن  االإطار، 
�سادر عن كل من �رشكة »اآي دي 
اأغ�سط�ص  �سي« و«كانالي�ص« يف 
2018، اأن �رشكة هواوي ال�سينية 
متكنت من ت�سدر املركز الثاين 
 2018 عام  من  الثاين  الربع  يف 
�سام�سوجن  �رشكة  خلف  لتاأتي 
اإذ  االأول؛  املركز  حتتل  التي 
متكنت هواوي من بيع اأكرث من 
54 مليون هاتف يف الربع الثاين 

من عام 2018.
2- اتهامات بالتج�س�ص: تزامن 
ال�سبهات  تزايد  مع  النمو  هذا 
واالتهامات التي تُلحق هواوي 
الدولة  واإدارة  لتاأثري  باخل�سوع 
ال�رشكة  اتُّهمت  حيث  ال�سينية، 
ال�سني،  ل�سالح  بالتج�س�ص 
اأ�رشار  اأو  ت�سميمات  و�رشقة 
حقوق  وانتهاك  تكنولوجية، 
بع�ص  قبل  الفكرية من  امللكية 
فعلى  االأمريكية.  ال�رشكات 
�رشكة  قامت  املثال،  �سبيل 
عام  يف  االأمريكية  »موتوروال« 
ق�سائية  دعوى  برفع   2010
بالتج�س�ص  تتهمها  �سد هواوي 
النزاع  ت�سوية  مت  لكن  عليها، 

بعيًدا عن الق�ساء الحًقا.
التقارير  بع�ص  تزعم  كما 
�سلة  هناك  اأن  االأمريكية 
واجلي�ص  هواوي  بني  مبا�رشة 
موؤ�س�ص  واأن  �سيما  ال  ال�سيني، 
هواوي »رن ت�سنج« كان �سابًطا 
عام  ويف  اجلي�ص.  يف  �سابًقا 
موؤ�س�ص  ا�ستجواب  مت   ،2007
جانب  من  ال�سينية  ال�رشكة 
الفيدرايل  التحقيقات  مكتب 
االأمريكي على خلفية اتهامات 
غري  باأن�سطة  بالقيام  لل�رشكة 

م�رشوعة يف اإيران. 
3- تكنولوجيا اجليل اخلام�ص: 
الواليات  لدى  تخوفات  توجد 
هواوي  هيمنة  من  املتحدة 

اخلام�ص  اجليل  �سبكات  على 
للهواتف املحمولة. فعلى �سبيل 
املثال، �سبق واأن حث اثنان من 
االأمريكيني  امل�رشعني  كبار 
الديقراطي  احلزبني  يف 
الوزراء  رئي�ص  واجلمهوري 
الكندي على منع �رشكة هواوي 
�سبكات  بناء  امل�ساعدة يف  من 
اجليل اخلام�ص يف كندا، معللني 
ذلك باأنه �سيُ�سكل خماطر على 
فهيمنة  االأمريكية،  ال�سبكات 
اجليل  �سوق  على  هواوي 
الهواتف  لتقنية  اخلام�ص 
بكني  �ست�ساعد  املحمولة 
املعلومات  جلمع  �سعيها  يف 
الغربيني  باملواطنني  اخلا�سة 
واحلكومات  واملنظمات 

الغربية.
4- الدفع للتفاو�ص: يرى بع�ص 
اأن  تود  وا�سنطن  اأن  املحللني 
ت�ستنزف وت�ستت بكني من خلل 
خلق مزيد من جماالت النزاع، 
وذلك يف اإطار احلرب التجارية 
يرغب  حيث  البلدين،  بني 
»ترامب« يف زيادة ال�سغط على 
ال�سني لت�سهيل عملية التفاو�ص 

وتعظيم مكا�سب اإدارته منها. 

�شيناريو »ال�شفقة 
التجارية«:

اإي«  تي  »زد  �رشكة  تعر�ست 
)ZTE( ال�سينية الأزمة م�سابهة 
الواليات  فر�ست  عندما 
 2017 مار�ص  يف  املتحدة 
غرامة مالية قدرها 1.2 مليار 
ال�سينية  دوالر على املجموعة 
املفرو�ص  احلظر  النتهاكها 
كما  وطهران،  يانغ  بيونغ  على 
من  االأمريكية  ال�رشكات  منعت 
برامج  اأو  جتهيزات  اأي  بيع 
اإال  �سنوات،   7 ملدة  معلوماتية 
اخللف  هذا  ت�سوية  متت  اأنه 
ودفعها  ال�رشكة  ر�سوخ  بعد 

الغرامة.
ولكن يرى العديد من املحللني 
قابل  غري  ال�سيناريو  هذا  اأن 
»هواوي«  حالة  يف  للتكرار 
ب�سبب عدة اعتبارات، اأهمها اأن 
االأخرية اأقوى بكثري من »زد تي 
اإي«، ف�رشكة هواوي تنتج بع�ص 
 )Chips( االإلكرتونية  رقائقها 
من  خمزون  ولديها  بنف�سها، 
هذه  ل�سناعة  اللزمة  املواد 
اأنه على  ف�سًل عن  الرقاقات. 
الرغم من اأن ال�سني داأبت دوًما 
للهيمنة  طموحها  نفي  على 
م�سئويل  اأن  اإال  االقت�سادية؛ 
طموحاتهم  يخفون  ال  هواوي 

حول هذا االأمر.
وظهرت ثقة هواوي يف اإدارتها 
االأمريكية،  النزاع مع احلكومة 
 2019 مار�ص  يف  اأقامت  حيث 
املتحدة  الواليات  �سد  دعوى 
عام  �سدر  قانون  ب�سبب 
الوكاالت  على  يحظر   2018
الفيدرالية ا�ستخدام منتجاتها، 
والذي و�سفته هواوي باأنه غري 
قانوين، حيث مل تقدم الواليات 
لدعمه.  دليل  اأي  املتحدة 
تاأكيد موؤ�س�ص  اإىل هذا  ي�ساف 
ت�ستهني  وا�سنطن  اأن  ال�رشكة 
بقدرات هواوي، واأن النزاع بني 
واأكد  الطرفني ال مفر منه، بل 
اأن �رشكته �ستكمل �سعيها لتعزيز 
مكانتها يف جمال تقنيات �سبكة 
�رشكة  توجد  لن  واأنه   ،5Gالـ
�ستتمكن من مناف�ستها واللحاق 
خلل  امل�سمار  هذا  يف  بها 

عامني اأو ثلثة.
هواوي  اأن  هذا  اإىل  ويُ�ساف 
ا�ستعدت الأ�سواأ ال�سيناريوهات، 
حيث �رشح م�سئولوها يف مايو 
التي  ا�ستثماراتهم  باأن   2019
دوالر  مليار   14 بحوايل  تقدر 
�سنوًيّا يف جمال البحث والتطوير 
ومت  اأهدافها،  حققت  قد 
ت�سميم نظام بديل للأندرويد، 

ا�ستخدامه يف حال  �سيتم  واأنه 
نظام  خدمات  كافة  توقف 
قبل  من  املدعوم  االأندرويد 
غوغل. وحتى مع قيام �رشكات 
هواوي  تزويد  بوقف  اأمريكية 
باملعدات التكنولوجية اللزمة 
لها؛ فاإن ال�رشكة �ستقوم بتوفري 
من  موؤقت  ب�سكل  احتياجاتها 
كوريا  مثل  دول  يف  �رشكات 
اأنه  اإال  تايوان،  اأو  اجلنوبية 
�سيكون من  البعيد  على املدى 
اال�ستغناء  ال�سعب على هواوي 
عن التكنولوجيا االأمريكية، وهو 
ما يرجح �سيناريو التفاو�ص بني 

الطرفني.
ا  ومما يرجح هذا ال�سيناريو اأي�سً
اإعطاء وزارة التجارة االأمريكية 
 90 قدرها  �سماح  فرتة  لهواوي 
�رشاء  خللها  لها  يكن  يوًما 
اأجل  من  ال�سنع  اأمريكية  �سلع 
احلفاظ على ال�سبكات احلالية، 
وتوفري حتديثات الأجهزة هواوي 
احلالية. ي�ساف اإىل هذا ت�رشيح 
الرئي�ص االأمريكي »ترامب« يف 
24 مايو 2019 باأنه »من املمكن 
اأو  ب�سكل  هواوي  اإدراج  يتم  اأن 
مع  التجارية  ال�سفقة  يف  باآخر 
بكني«. وقد تعددت االنتقادات 
اأن  يوؤكد  الذي  الت�رشيح  لهذا 
ب�سبب  لي�ص  هواوي  مع  النزاع 
هو  واإمنا  االأمنية،  التهديدات 
ال  الأنه  باالأ�سا�ص،  نزاع جتاري 
تهديد  ب�ساأن  التفاو�ص  يكن 
اأمني كجزء من �سفقة جتارية.

من  قبواًل  هناك  اأن  ويبدو 
ملبداأ  ال�سيني  اجلانب 
�رشح  اإذ  ا،  اأي�سً التفاو�ص 
الواليات  لدى  ال�سيني  ال�سفري 
كاي«  تيان  »ت�سوي  املتحدة 
ماي  يف  نيوز«  »فوك�ص  لقناة 
زالت  ما  »ال�سني  قائًل:   2019
املحادثات  ملوا�سلة  م�ستعدة 
مع زملئنا االأمريكيني للتو�سل 
التجاري،  للنزاع  ت�سوية  اإىل 
كما  مفتوًحا«،  يزال  ال  فبابنا 
اأي  باتخاذ  تقم  مل  ال�سني  اأن 
اإجراءات عقابية �سد ال�رشكات 
االأمريكية العملقة مثل »اأبل«، 
احلوار  يف  رغبتها  يو�سح  مما 
النزاعات  حلل  والتفاو�ص 

العالقة مع وا�سنطن. 
من  اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
القادة  يجتمع  اأن  املتوقع 
خلل  وال�سينيون  االأمريكيون 
الع�رشين  جمموعة  قمة 
يف  اليابان  يف  عقدها  املزمع 
�سيتم  وبالتاأكيد  املقبل،  يونيو 
التجاري  النزاع  اإىل  التطرق 
النزاع مع  البلدين، وكذلك  بني 

هواوي.

ُتعد اأزمة »هواوي« الأخرية موؤ�شًرا على احتدام احلرب التجارية بني الوليات املتحدة وال�شني. ففي مقابل اإعالن عدد كبري من ال�شركات الأمريكية وقف التعامل مع 
نظريتهم ال�شينية، مما �شبب اإرباًكا يف اأن�شطتها؛ فاإن ال�شني متلك عدة اأوراق لل�شغط على الطرف الأمريكي، يتمثل اأهمها يف: اإجراءات الرد باملثل، اأو وقف ت�شدير 

املعادن النادرة اإىل ال�شركات الأمريكية. ويظل �شيناريو التفاو�س هو الأكرث احتمالية بالنظر اإىل تلميحات الرئي�س الأمريكي »دونالد ترامب« باأن اأزمة »هواوي« قد 
يتم ت�شويتها �شمن �شفقة جتارية �شاملة مع ال�شني.
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Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 
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021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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 اإ�صهار اإن�صاء   جمعية ذات �صبغة حملية

 طبقا لأحكام املادة رقم 18 من القانون رقم
 12 /06  املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق

  باجلمعيات
تاأ�صي�س  2019 جوان   13 اليوم  هذا  مت     لقد 

    للجمعية املحلية
 امل�صماة :جمعية حي املقطع بلدية الهامل
جوان  13 بتاريخ   02 رقم  بتحت   املعتمدة 

2019 
 الرئي�س :ال�صيخ مزوزي

 ومقرها الجتماعي حي املقطع   بلدية  
  بلدية الهامل دائرة بو�صعادة  ولية امل�صيلة
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معاناة الأطفال الفل�سطينيني الأ�سرى
يعاين الأطفال الفل�شطينيون الأ�شرى ما يعانيه الكبار من انتهاكات فا�شحة حلقوقهم الإن�شانية، خالل 

عملية العتقال واأثناء التحقيق وطوال فرتة الحتجاز وال�شجن. 

اإعداد اإبراهيم مطر  
م�شوؤول ق�شم الإعالم 

الإلكرتوين واملرئي  بالدائرة 
الإعالمية

 مفو�شية ال�شهداء والأ�شرى 
واجلرحى 

وتعتقل �سلطات الحتالل الأطفال 
مزاجية  على  بناء  الفل�سطينيني 
نقاط  عند  الإ�رسائيليني  اجلنود 
من  اأو  ال�سوارع  ويف  التفتي�ش 
املنازل، وهي احلالة الأكرث �سيوعاً. 
املنزل،  من  العتقال  حالة  ويف 
حتا�رس وحدة من جنود الحتالل 
الأوىل  ال�ساعات  يف  الأ�رسة  منزل 
يتم  وعندما  عادة،  ال�سباح  من 
التعرّف على الطفل فاإنه يتعر�ش، 
اأو  لل�رسب  الأحيان،  من  كثري  يف 
وتكبيل  عينيه  تع�سيب  قبل  الركل 

يديه من اخللف بقيود 
اجلزء  يف  يو�سع  ثم  بال�ستيكية، 

اخللفي من مركبة ع�سكرية. 
ويحتجز الأطفال الفل�سطينيون يف 
البداية يف مراكز حتقيق ع�سكرية 
يف  اإ�رسائيلية  �رسطة  ومراكز 
ال�سفة الغربية. وتقع بع�ش مراكز 

مثل  امل�ستوطنات،  يف  التحقيق 
ومعاليه  اأربع،  كريات  م�ستوطنة 
وغريها.  �سمرون  ودان  اأدوميم، 
اإىل  الأ�سري  الطفل  و�سول  ولدى 
يف  اإما  يو�سع  التحقيق،  مركز 
زنزانة اأو يوؤخذ مبا�رسة اإىل غرفة 
الذي  التحقيق،  ويتخلل  التحقيق، 
ال�سليب  رقابة من  اأي  دون  يجري 
املحامني  من  اأو  الدويل  الأحمر 
وح�سية،  ممار�سات  الفل�سطينيني، 
املتوا�سل،  وال�سبح  كال�رسب، 
واإجبار الطفل الأ�سري على الوقوف 
من  واحلرمان  طويلة،  ل�ساعات 
باردة  مياه  و�سب  والطعام،  النوم 
مياه  ثم  الأ�سري  ج�سد  على  جداً 
على  الطفل  وتعليق  جداً،  �ساخنة 
وال�سعق  مقلوباً،  تعليقه  اأو  عامود 
والتحر�ش  الكهربائية،  بال�سدمات 
بالغت�ساب.  والتهديد  اجلن�سي 
يعرتف  احلالت  معظم  ويف  
للتعذيب،  تعر�سه  بعد  الطفل، 
املاألوف  من  اأن  كما  زائفة،  بتهم 
مكتوبة  اعرتاف  ورقة  يُعطى  اأن 
باللغة العربية للتوقيع عليها، وهي 
جداً  قليل  عدد  اإل  يفهمها  ل  لغة 
من الأطفال الفل�سطينيني. وت�سكل 

ينتزعها  التي  العرتاف  ورقة 
املحققون من الطفل دليل الإدانة 
املحاكم  لدى  املعتمدة  القطعي 
الع�سكرية. ومن بني احلالت التي 
وّثقتها احلركة الدولية للدفاع عن 
فل�سطني، يف عام  - فرع  الأطفال 
اعرتافات  الأطفال  قدم   ،2009
اأثناء التحقيق يف 81 يف املئة من 
احلالت، ويف 32 يف املئة من هذه 
العرتاف  ورقة  كانت  احلالت 

باللغة العربية.  
باحل�سول  التحقيق،  انتهاء  وبعد 
بالتهمة  العرتاف  على  غالبا ً 
الأ�سري  الطفل  يُنقل  املوجهة، 
مل�سلحة  اخلا�سعة  ال�سجون  اإىل 
تقع  والتي  الإ�رسائيلية،  ال�سجون 
�سجن  با�ستثناء  اإ�رسائيل،  داخل 
ما  وهو  عوفر،  �سجن  هو  واحد 
�سعبة  العائلية  الزيارات  يجعل 
ت�ساريح  على  احل�سول  ل�سعوبة 
الأ�رسى  الأطفال  عائالت  لدخول 
 ،1948 عام  الفل�سطينية  املناطق 
علماً باأن  احتجاز �سكان الأرا�سي 
يُعُدّ  الأرا�سي  تلك  خارج  املحتلة 
اتفاقية  من   76 للمادة  انتهاكاً 

جنيف الرابعة، التي تن�ش على 

البلد  يف  املتهمون  "يحتجز 
عقوبتهم  فيه  ويق�سون  املحتل، 

اإذا اأدينوا ".  
الفل�سطينيون  الأطفال  ويتوزع 
بيت  �سجون:  عدة  على  الأ�رسى 
تلموند،  النقب،  عت�سيون،  اإيل، 
عوفر، جمّدو، ه�سارون، الدامون، 
وتفتقد  وغريها.  للن�ساء،  الرملة 
الإن�سانية،  لل�رسوط  ال�سجون  هذه 
اإذ تت�رسب مياه الأمطار يف ال�ستاء 
فيها  وتنت�رس  واخليام،  الغرف  اإىل 
الزدحام،  ب�سبب  الكريهة  الروائح 
ال�رسف  مرافق  ب�سوء  وتتمّيز 
ال�سحي فيها، وقلة تعر�سها لأ�سعة 
الأطفال  ويعاين  والهواء.  ال�سم�ش 
من  ذلك،  جانب  اإىل  الأ�رسى، 
انعدام  ومن  ونق�سه،  الطعام  �سوء 
احل�رسات  وانت�سار  النظافة، 
املالب�ش،  نق�ش  ومن  والزواحف، 
وعدم توفر و�سائل اللعب والت�سلية، 

واحلرمان من زيارة الأهايل. 
كثرية  حالت  يف  يتعر�سون  كما 
ال�سجّانني،  من  وال�رسب  للعزل 
والحتجاز مع البالغني واملجرمني 

واملنحرفني. 
الفل�سطينيون  الأطفال  ويُحرم 

الطبية  العناية  من  الأ�رسى 
منهم  كثريين  باأن  علماً  املنا�سبة، 
ومن  التنف�ش،  �سيق  من  يعانون 
ومن  والأ�سنان،  العيون  اأمرا�ش 
اجلهاز  واأمرا�ش  الروماتيزم 
اله�سمي، ومن الأمرا�ش اجللدية. 
عادة  ال�سجون  اإدارات  ترف�ش  اإذ 
اإىل  املر�سى  الأطفال  اإخراج 
طبيباً  توفر  ول  ال�سجن،  عيادات 
عيادة  يف  دائم  ب�سكل  مقيماً 
املادة  يخالف  ما  وهو  ال�سجن، 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   91
تتوفر يف  اأن   " توؤكد �رسورة  التي 
ي�رسف  منا�سبة،  عيادة  معتقل  كل 
ويح�سل  موؤهل،  طبيب  عليها 
من  يحتاجونه  ما  على  املعتقلون 
الدواء  ويقت�رس   ." طبية  رعاية 
يف  املري�ش،  للطفل  يُعطى  الذي 
كثري من الأحيان، على امل�سكنات. 
الأ�رسى  وزارة  اإح�سائيات  وتفيد 

اأن حوايل  الفل�سطينية  واملحررين 
التي  الأمرا�ش  من  املئة  يف   40
يعاين منها الأطفال الأ�رسى ناجتة 
عن ظروف اعتقالهم غري ال�سحية، 
اأو  لهم،  املقدم  الأكل  نوعية  وعن 

ناجتة عن انعدام النظافة. 
الفل�سطينيون،  الأطفال  يحرم  كما 
ال�سجون  يف  بهم  الزج  بعد 
واملعتقالت، من احلق يف التعليم. 
�سبيل  على  تلموند،  �سجن  ففي 
من  املئة  يف   30 يتلقى  املثال، 
الأطفال الأ�رسى تعليماً ب�سيطاً من 
مبعدل  وذلك  واحد،  معلم  خالل 
موزعة  الأ�سبوع،  يف  �ساعات  �ست 
على اأربعة اأيام، لكن من دون توفر 
اأو حتى  مناهج درا�سية فل�سطينية 

اأية كتب درا�سية اأخرى.
*مرجع.

الدرا�شات  موؤ�ش�شة 
الفل�شطينية

�سادر  بياناً  ين�رس  الأ�سري  نادي 
"ع�سقالن"،  معتقل  اأ�رسى  عن 
قبيل اإعالنهم الإ�رساب املفتوح 
"املجدل"  معركة  الطعام  عن 
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حزيران 2019.
بُْهُم  يَُعِذّ )َقاِتلُوُهْم  تعاىل:  قال 
َويَن�رُسُْكْم  َويُْخِزِهْم  ِباأَيِْديُكْم   ُ الَلّ
َقْوٍم  ُدوَر  �سُ َويَ�ْسِف  َعلَيِْهْم 

وؤِْمِننَي( ُمّ
الفل�سطيني  �سعبنا  جماهري  يا 

البا�سل
       يا اأبناء واأخوة واأحباب القادة 
املجيدة  ثورتنا  رموز  وال�سهداء 
ابو عمار وابو جهاد و�سعد �سايل 
اأخوة  يا  �رسار،  وابو  اياد  وابا 
والن�سال،  واملقاومة  ال�سالح 
النتماء  ملوؤها  بتحية  نحيكم 
وعا�سمتها  بدولتها  الفل�سطيني 
فتح  بتحية  ال�رسيف،  القد�ش 
ال�سهداء  بدماء  دوماً  املعمدة 

والعزة والكربياء.
يا جماهري �سعبنا العظيم...

بداية  ومنذ  فيه  �سك  ل  مما  اإن 
لفل�سطني،  ال�رسائيلي  الحتالل 

اأبناء  من  الآلف  مبئات  ُزّج 
نتيجة  ال�سجون،  يف  �سعبنا 
�سد  والكفاحي  الن�سايل  الفعل 
باعتداءاته  الغا�سم  املحتل  هذا 
حتمل  التي  واأ�ساليبه  الوح�سية، 
همجية  )�سيا�سة  العنوان  نف�ش 
اأنه  منه  ظناً  تنكيلية(،  قمعية 
اإرادتنا  حتطيم  على  بذلك  قادر 
من  والنيل  و�سمودنا  ومعنوياتنا 
حمتوانا  من  واإفراغنا  عزميتنا، 
الن�سايل والوطني، ولكن هيهات.

يا جماهري �سعبنا العظيم...
�سهيد  قلعة  من  هنا  من  اإننا 
عبد  الأول  الأ�سرية  احلركة 
�سجن  من  الفحم،  ابو  القادر 
تتوقف  مل  الذي  "ع�سقالن"، 
والهجمات  احلمالت  اأبداً  فيه 
واهية،  حجج  حتت  الوح�سية، 
حالة  خلق  احلقيقي  وهدفها 
�سفوف  يف  ال�ستقرار  عدم  من 
وحدتنا  وزعزعة  الأ�رسى 

ومتا�سكنا.
لقد زادت هذه ال�سيا�سة وح�سية 
اإدارة  ت�سلم  اأن  منذ  وبربرية 
املدعو  املتطرف  ال�سجن 

هذه  وباتت  �سالوم(  )يعقوب 
ال�سيا�سات القذرة ل حتتمل، حيث 
امل�سعورة  الهجمة  اخرها  كان 
مع بداية �سهر رم�سان املبارك، 
حني قامت قوات القمع امل�سماة 
�سجانني  وبرفقتهم  "مت�ساده" 
والفتك  القتل  بو�سائل  مدججني 
املتنوعة وحتديداً البنادق الآلية، 
غرف  اقتحموا  حيث 
ف�ساداً،  وعاثوا  الأ�رسى 
ء  ا عتد ل ا و لتنكيل  با ا  مو قا و
الكبري  العدد  متنا�سيني  علينا، 
الذين  املر�سى،  الأ�رسى  من 
دائم،  ب�سكل  املر�ش  يالزمهم 
والقلب  فمنهم مر�سى ال�رسطان 

واملبتورة اأقدامهم.  
الأعمال  هذه  كل   بعد 
اإدارة  بها  قامت  التي  الوح�سية 
من  لالإدارة  توجهنا  ال�سجون، 
وقدمنا  املعتقل  ممثل  خالل 
احتجاجنا ورف�سنا املطلق لهذه 
هذه  بوقف  وطالبنا  ال�سيا�سات، 
الت�سعيد  من  وحذرنا  ال�سيا�سة 
اإل  الأبطال،  الأ�رسى  بحق 
وبخطوة  ال�سجن  اإدارة  اأن 

قابلتنا  ا�ستفزازية وا�ستهتار 
ممثل  ونقلت  التع�سفي،  بالرد 
"ع�سقالن"  �سجن  من  املعتقل 
اىل �سجن "نفحة"، وفر�ست علينا 
القمعية  الجراءات  من  مزيداً 
الباهظة  املالية  والغرامات 
وذلك  علينا،  الغرف  واأغلقت 
الكهربائية  الأجهزة  �سحب  بعد 
اىل  الغرف  واملراوح،  وحولت 
لأدنى  تفتقر  انفرادية  زنازين 
مقومات احلياة الآدمية، وكذلك 
حرماننا من زيارات الأهل لعدة 
�سهور، وحرماننا من "الكانتينا"، 
الدينية يف  ب�سعائرنا  القيام  ومن 
رم�سان وعيد الفطر، لذلك كان 
املهزلة  هذه  اإنهاء  من  لنا  لبد 

التي مُتار�ش �سدنا.
يا جماهري �سعبنا العظيم...

"ع�سقالن"،  �سجن  يف  اإننا 
خو�ش  على  العزم  عقدنا 
الأمعاء  "املجدل"  معركة 
املفتوح  -الإ�رساب  اخلاوية 
�سيا�سة  لإيقاف  الطعام،  عن 
الذل والهوان، وردع هذا املدير 
حقوقنا،  كافة  وانتزاع  الأرعن، 

"ع�سقالن"  �سجن  يا  فالت�سهد 
بدء   ،2019/6/16 يوم  �سباح  يف 
ولي�سهد علينا  "املجدل"  معركة 
�سنكون  باأننا  �سعبنا  واأبناء  الل 
الثائر،  والربكان  احلربة  راأ�ش 
الدفاع  يف  الهادر  الدم  و�سالل 
وكرامة  والقد�ش  فل�سطني  عن 

�سعبناـ
ونحن  �سعبنا..  جماهري  يا 
قلب  من  هذه،  معركتنا  نخو�ش 
 ،1948 عام  املحتلة  فل�سطني 
ويف الوقت الذي متر فيه ق�سيتنا 
"�سفقة  ي�سمى  خطري  مبنحنى 
�سعبنا  اأبناء  بكل  نهيب  القرن"، 
القيادة  جانب  اىل  الوقوف 
الفل�سطينية ال�رسعية، واملتمثلة 
الفل�سطينية  التحرير  مبنظمة 
الرمز حممود  الأخ  راأ�سها  وعلى 
بيد  يد  معا  ولنحارب  عبا�ش، 
لإف�سال هذه ال�سفقة التي حتاول 
خاللها  من  واأمريكا  ا�رسائيل 
ت�سفية ق�سيتنا وحتويلها لق�سية 
اقت�سادية، متنا�سني معاناة اأبناء 
دولتنا  اإقامة  يف  وحقهم  �سعبنا 
القد�ش  وعا�سمتها  امل�ستقلة 

ال�رسيف، فوق ترابنا املقد�ش.
واأحرار  فل�سطني  �رسفاء  يا 
اأن  جميعا  بكم  نهيب  العامل.. 
تقفوا اإىل جانبنا يف معركتنا هذه 
كما  وم�ساندتكم،  ب�سربكم  ونثق 
الوطنية  املوؤ�س�سات  من  وناأمل 
املجتمع  وموؤ�س�سات  والر�سمية 
املدين بكل مكوناته من نقابات 
بالوقوف  وجامعات  واحتادات 
ووقوفكم  الل  وبعون  لنا،  �سنداً 
حليفنا،  الن�رس  �سيكون  جلانبنا 
وعزتنا  لكرامتنا  �سننتف�ش 
كرامتنا  عن  ندافع  و�سنبقى 
مرفوعة،  الن�سال  راية  لتبقى 

حتى نيل احلرية .
ل�سهدائنا  واخللود  املجد 
جلراحنا  وال�سفاء  الأبرار،،، 
لأ�رسى  واحلرية  البوا�سل،، 
ل�سعبنا  وال�ستقالل  احلرية،، 
حتى  لثورة  واإنها  العظيم... 

الن�رس
الوطني  التحرير  حركة  ابناوؤكم 
ال�سهيد  قلعة  فتح/  الفل�سطيني 
�سجن  الفحم/  ابو  القادر  عبد 

"ع�سقالن"

بيان �سادر عن اأ�سرى "ع�سقالن"



تقرير: اإعالم الأ�سرى 

ولكن حكاية عائلة الأ�سري املقد�سي 
تنوعت  عاما(   ٤٠( م�ساهرة  فهمي 
ال�سجان،  وجتبرّ  الفراق  اآلم  فيها 
فمعاناتها ممتدة منذ ١٧ عاما حني 
اعتقل وحكم بال�سجن املوؤبد ع�رشين 
مل  وطفلني  زوجًة  خلفه  تاركا  مرة 
يفهما حينها معنى ال�سجن؛ ووالديْن 
اأثقلهما احلزن عليه وعلى  مكلومنْي 
م�ساهرة  رم�سان  الأ�سري  �سقيقه 
الذي اعتقل يف الفرتة نف�سها وحكم 

باملدة ذاتها.

زيارة دون زيارة

م�ساهرة  �سامية  املحررة  الأ�سرية 
الق�سامي  الأ�سري  زوجة  عبيدة"  "اأم 
 2٠١5 عام  اعتقلت  م�ساهرة  فهمي 

مل  وبعدها   2٠١6 عام  وحتررت 
الأ�سري  زوجها  زيارة  من  تتمكن 
اإعطاءها  الحتالل  رف�ض  ب�سبب 
ت�رشيحا لزيارته، وخالل هذه الفرتة 
الذي  "عيد"  بطفلهما  اهلل  رزقها 
النطف  طريق  عن  احلياة  اإىل  جاء 

املهربة.
اإعالم  مكتب  لـ  عبيدة  اأم  وتقول 
دائما  يحاول  الحتالل  اإن  الأ�رشى 
حيث  عائلتها؛  على  احلياة  تنغي�ض 
ت�رشيح  على  احل�سول  من  منعها 
ولكن  العتقال،  بعد  زوجها  للقاء 
كانت قدرة اهلل اأقوى من حقدهم باأن 

ر زيارة اأخرى غري عادية. قدرّ
طفلتي  اأجنبت  لأنني  وت�سيف:" 
زينة وطفلي عيد عن طريق النطف 
املهربة فمن حق زوجي اإثبات اأنهما 
احلم�ض  فح�ض  طريق  عن  طفليه 

كذلك  وهما  اإيه"  اإن  "الدي  النووي 
ما  للتن�سيق  للمحكمة  الأمر  وتقدمي 
اأراد  وكاأنه  وامل�ست�سفى  ال�سجن  بني 
اإجراء الفح�ض من اأجل اللقاء فقط، 
اإحدى  يف  الفح�ض  موعد  فكان 
اأ�سبوع  قبل  الحتالل  م�ست�سفيات 
ولكننا  ال�سعيد،  الفطر  عيد  من 
لأن  العيد  مبالب�ض  للزيارة  ذهبنا 
لنا،  بالن�سبة  العيد  هو  بالفعل  هذا 
زوجي  ووجدنا  امل�ست�سفى  دخلنا 
حماط بال�سجانني ولكننا ن�سينا هذه 
احت�سن  حني  ال�سائكة  التفا�سيل 
الأوىل  للمرة  راأيته  وحني  اأطفاله 
تفا�سيل  ودر�ست  �سنوات  ثالث  منذ 
ملا  منه  ُحرمنا  الذي  الأ�سري  وجهه 
حميمياً  لقاء  كان  العقدين،  يقارب 
دافئا فيه الكثري من الفرح بعد العناء 
زوجي  �سقيقة  وكانت  واحلرمان، 

الأوىل منذ ١٧  للمرة  معنا احت�سنته 
عاما".

لهذه  تعاىل  اهلل  كتبه  الذي  اللقاء 
اأملها  رحم  من  ال�سابرة  العائلة 
ومعاناتها كان مبثابة الإنعا�ض لقلوب 
ولي�ض  بالأ�سري  ابتداء  اأفرادها  كل 
انتهاء بالطفل عيد ال�سغري الذي مل 

يتجاوز بعد �سبعة اأ�سهر من عمره.
قهٌر ممنهج

منع  من  فقط  تعاين  ل  العائلة 
يرف�ض  الحتالل  اإن  بل  الزيارات 
لأفرادها  هوية  بطاقات  اإعطاء 
الذين يحملون فقط �سهادات ميالد 
يعرقل  الذي  الأمر  وهو  مقد�سية، 

الزيارة وكل �سيء يف حياتهم.
الأ�سري  اأبناء  باأن  عبيدة  اأم  وتو�سح 
ووالدته توجهوا قبل اأيام لزيارته يف 

رف�ض  ال�سجان  ولكن  "اإي�سل"  �سجن 
اإدخالهم بحجة عدم وجود بطاقات 
هوية، وحينها رف�ست والدته زيارته 
لل�سغط على الحتالل الذي ا�ستغل 
الفر�سة وطرد العائلة دون اأن يتمكن 
الوالدة  حتى  الزيارة  من  منها  اأي 
عملية  اأجرت  كانت  التي  امل�سنرّة 
عناء  وتكبدت  �ساقها  يف  جراحية 

الو�سول اإىل ال�سجن.
وتتابع:" عاد عيد وعزيزة من الزيارة 
يف  كان  الذي  والدهما  يريا  اأن  دون 
انتظارهما بفارغ ال�سب، وهذا الأمر 
نحن نعلم ما يُحدث يف نف�ض الأ�سري 
الحتالل  ولكنه  وقهر  تعب  من 

ا�ستداد  يكون  اأن  تعاىل  اهلل  ون�ساأل 
الأزمة بعده الفرج".

اأما فيما يتعلق ببطاقات الهوية فاأثر 
الكبى  البنة  حياة  على  الأمر  هذا 
زينة )١٨ عاما( التي تركت درا�ستها 
عدم  من  معاناتها  ب�سبب  اجلامعية 
وجود هوية معها، كذلك عبيدة )١٧ 
عاما( الذي ترك درا�سته يف مدار�ض 
القد�ض لل�سبب ذاته، ما يقلق الوالدة 
يف  الأعوام  هذه  كل  اأم�ست  التي 
على  يحوزا  كي  وتعليمهما  تربيتهما 
يعطي  ما  وهو  اجلامعية،  ال�سهادات 
حلرمانهما  دنيئة  فر�سة  ال�سجان 

اأحيانا من الزيارة.

تتجدد حكاية منع الزيارات عن عائالت الأ�سرى الفل�سطينيني كي يكوي ال�سجان قلوبهم ويزيد من لوعة الفراق 
قدر الإمكان، فمنهم من رحل عن الدنيا دون اأن ينعم بلحظة حرية ابنه الأ�سري؛ ومنهم من غزاه املر�ض حزَن 

يعقوب على يو�سف وما زال بانتظار عودته، اأما الحتالل فرياقب ب�سعادة هذه العذابات كي ي�سبع حقده الدفني.

عائلة الأ�سري فهمي م�ساهرة 

لقاٌء اأنع�ش القلوب ومنٌع انتقامي من زيارته
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بقلم : رابعة اإ�سماعيل �سالمة

هو را�سخ يف اأر�ض اهلل،،واأنت الرا�سخ 
جتاوزت  �سيدي  يا  وطنك،،،اأنت  يف 
ممكن  و�سف  واأي  الو�سف،  حدود 
اأنه جبل قمته  اأن ي�سف اجلبل غري 
واأنت  را�سخة،،،  وقواعده  عالية،، 

مثله يا �سيدي.
اأبداأ،  وكيف  �ساأبداأ،  مباذا  اأعلم  ل 
عجزت  لقد  �سيدي  يا  اأقول،  وماذا 
واأنت  قلمي،  حب  وجف   ، كلماتي 
يا  نحُن  املرابط،  ال�سامد  ال�سابر 
اأن نقف اإجاللً  اإل  �سيدي ل ي�سُعنا 
وكبيائك،  �سموخك  اأمام  واإكباراً 
يا قائدي قد جتاوزت ب�سبك  اأنت 
و�سمودك حدود الأفق البعيد، كيف 
ل.... واأنت فقط من عامني ودعت 
جنلك الذي تركته طفاًل يف عمر الــ٤ 
معه  ع�ست  خرجت  وعندما  �سهور، 
واأعادوا  اأ�سهر  فقط �سنتني وثمانية 

احلكم  اأي�ساً  واأعادوا  بل  اعتقالك، 
الذي  واأنت  املوؤبد،  وهو  ال�سابق 
حتررت �سمن �سفقة وفاء الأحرار.

الرا�سخ تودع  اأيُها اجلبل  ذا  اأنت  ها 
اجلرح  بذلك  ليجدد  والدك  اليوم 
فراق  جرح  يندمل،  ل  الذي  الغائر 
ولأن  "جمد"،  عينك  وقرة  جنلك 
جبوت الحتالل اأكب من الو�سف، 
فلم يدعوك تُلقى نظرة الوداع على 
قلبك  ليحرقوا  عامني  قبل  جنلك 
القلب  حرقة  يعيدوا  واليوم  عليه، 
نظرة  اإلقاء  بحرمانك  اأخرى  مرة 
عزاوؤك  الطيب،  والدك  على  الوداع 
باإذن  اجلنة  امللتقى  اأن  الوحيد  
حممداً  الأحبة  نلقى  وهناك  اهلل، 
الكريب  والوالد  وجمد  و�سحبه، 

طيب الذكر وال�سمعة.
هذا  يف  اهلل  اأعانكم  قائدي  يا 
على  اهلل  وربط  اجللل،  امل�ساب 
ال�سب  اهلل  واألهمكم  قلوبكم، 

جمردون  �سيدي  يا  هم  وال�سلوان، 
اأي  من  وجمردون  الن�سانية،  من 
�سيء  اأي  من  وجمردون   ، م�ساعر 
هم  بل   ، الأ�رشى  م�ساعر  يخ�ض 
ت�سيبكم  عندما  بكم  ي�سمتون 
يريدون  هم  هذه،  مثل  م�سيبة 
واحباطكم،  انك�ساركم  يروا  اأن 
فاأنت  ذلك،  من  اأكب  اأنتم  لكلنكم 
اليقني  تعلم علم  وقائدي  �سيدي  يا 
اأن كل م�سيبة تقربكم من اهلل اأكرث، 
فا�ستعن بال�سب وال�سالة، لأن هذا 

ما يغيظ عدوكم.
حق  �ستوفيك  كلماتي  ل  �سيدي  يا 
بو�سف  يتجراأ  قلمي  ول  �سبك، 
�رشبة  فكل  وعنفوانك،  جلدك 
واأنتم  اهلل،  باإذن  تك�رشنا  ول  تقوينا 
اأقوى من جبوت وطاغية الحتالل 

ال�سهيوين.
لي�ض هناك قلب يحتمل ما احتملته 
�سب  فوق  يجازيك  اهلل  لعل  اأنت، 

البتالءات،  هذه  �سب  ال�سجن 
مر�سه،  يف  وهو  كبدك  فلذة  روؤية 
لأين  حينها،  عليه  تتعرف  ومل 
تفا�سيل  من  غري  قد  كان  املر�ض 
يف  وهو  وزيارته  البيء،  ج�سده 
واأنت  واحت�سانه  احلالة،  هذه 
وعدم  والقدمني،  اليدين  مكبل 
اإلقاء النظرة الأخرية عليه،،، وعلى 
يا  قلب  اأي  اهلل،،،  رحمهما  والدك 
�سيدي هذا الذي حتمله بني جتويف 
�سدك،،، اأي قلب يا قائدي يجعلك 
تتحمل م�ساهدة  "اآخر العنقود" على 
�رشير املر�ض،،، اأي روح ميكنها اأن 
القلب  تطيق هذه امل�ساهد،،، هذا 
ال�سادق يا �سيدي ل يطيق البقاء يف 
جوفك لأنك قد خرجت عن نطاق 
املعقول،، نحُن نعلم يا �سيدي اأنك 
اإن�سان ومن حقك اأن تعي�ض �سعفك 
وانك�سارك على فراق الأحبة،، واإين 
لأتخيل ذلك املوقف وتلك اللحظة 

وفاة  نباأ  عن  بها  اأخبوك  التي 
على  بالتاأكيد  �سعبة  هي  والدك،،، 
اجلميع،،، اأعلم يا �سيدي اأن قلوبكم 
لكنكم  القلوب،  تكون  ما  اأرهف 
من  اأن  نعلم  ال�سب،،  على  الأجدر 
اأن  تذرفوا الدموع �ساللت  حقكم 
ولكم  قلوبكم،،  اأعزاء  لفقدانكم  
وتنادوا  ت�رشخوا  اأن  يف  احلق  كل 
اأحبابكم،،  على  اأ�سواتكم  باأعلى 
وعندما تخرجون بدلً من اأن تكون 
وجهتكم منازلكم،، اأ�سبحت الوجهة 
الأوىل لكم هي "املقابر" لرتوا قبور 
ظلماً  ا�ستطعتم  ما  الذين  اأحبابكم 

وقهراً  توديعهم،
هي كذلك يا �سيدي �رشيبة الوطن، 
الوطن حقه،  وفيتم  اأنكم  ونُ�سهدكم 
النبا�ض  اأنتم  اليوم وغداً  و�ستبقون 
نور  احلرية  درب  لنا  ي�سعل  الذي 

ونار.
منك  ن�ستمد  اأنت،  ال�سب  جرنال 

ومن �سمودك و�سبك كلماتنا التي 
تنب�ض لك بال�سموخ والعزة والفخر، 
فاأنت علم فل�سطني الرا�سخ يف جبل 

جرزمي .
ل ي�سعني يف هذا املقام اإل البكاء 
لأنني تخيلت موقف ابالغك بوفاة 
ي�سعكم  ول  والدك،  وبوفاة  جنلك، 
تتخيلوا املوقف  اأن  اإل  القراء  اأيُها 
البكاء،  حد  املوؤملة  بتفا�سيله 
متى  اإىل  املطروح  الت�ساوؤل  ويبقى 
بوفاة  يبلغون  الأ�رشى  �سيبقى 
يُلقوا  اأن  دون  اأحبابهم  وفقدان 
عليهم نظرة الوداع؟؟؟؟،، واأي قلوب 
كل  تتحمل  اأن  ت�ستطيع  التي  تلك 
هذا الوجع والأمل؟؟،، وكيف مت�سى 
عليهم الأيام بعد فقدانهم اأعزائهم 
علينا  ي�سعب  اأ�سئلة  واأقربائهم؟؟،، 
حتت  نرزخ  دمنا  ما  عنها  الجابة 
ن�ستعد  اأن  علينا  ورمبا  الحتالل، 

ملا هو قادم،،

اأ�سرانا خلف الق�سبان 

جبل جرزمي اأنت . . . رجب الطحان

الأ�رشى  �سوؤون  هيئة  رئي�ض  حمل 
بكر،  ابو  قدري  اللواء  واملحررين 
"الإ�رشائيلي"  الإحتالل  حكومة 
تدهور  عن  الكاملة  امل�سوؤولية 
ع�سقالن،  �سجن  يف  الأو�ساع 
يحدث  قد  الذي  اخلطري  والت�سعيد 
القليلة  والأيام  ال�ساعات  خالل 
بكر  اأبو  اللواء  واأو�سح  القادمة. 

متار�ض  ع�سقالن  �سجن  اإدارة  اأن 
الأ�رشى  على  وحقدها  عنجهيتها 
منذ اكرث من �سهرين ب�سكل متوا�سل، 
وتقوم باإقتحام غرفهم وتعتدي عليهم 
دون اأي اأ�سباب اأو مبرات، وت�ساعفت 
رم�سان  �سهر  اأواخر  عليهم  الهجمة 
حرموا  حيث  الفطر،  عيد  اأيام  ويف 
من اأداء ال�سلوات اجلماعية وممار�سة 

اخلا�سية  الدينية  وال�سعائر  الطقو�ض 
تتم  الأحداث  "كل  م�سيفا  بذلك، 
مدير  من  مبا�رشة  وتعليمات  برغبة 
الذي  �سالوم،  يعقوب  ال�سجن املدعو 
بهدف  لال�رشى  التهديدات  يوجه 
اللواء  واإبتزازهم".وبني  اإ�ستفزازهم 
ابو بكر ان �سجن ع�سقالن �سهد �سباح 
الأ�رشى  ممثلي  بني  اجتماعا  اليوم 

قبل  المور  معاجلة  بهدف  والإدارة، 
خو�ض الإ�رشاب املفتوح عن الطعام، 
والذي �سي�رشع به الأ�رشى �سباح اليوم 
ب�سبب  ف�سل  احلوار  اأن  ال   ، الحد 
عن�رشية يعقوب �سالوم وتطرفه، مما 
البدء  على  الأ�رشى  ت�سميم  من  زاد 
ولن  الطعام،  عن  املفتوح  باإ�رشابهم 
بتحقيق  اإل  عنه  رجعة  هناك  يكون 

بكر  ابو  اللواء  ت�رشيحات  مطالبهم. 
اخلمي�ض  اليوم  تهنئته  عقب  جاءت 
اأبو ريال  لالأ�سريين املحررين عي�سى 
كعبي  وجواد  عاما،   ١٧ اأم�سى  الذي 
من  وكالهما  عاما،   ١3 ام�سي  الذي 
وتقدميه  نابل�ض،  يف  بالطة  خميم 
التعازي برحيل الأ�سري املحرر العقيد 
خميم  من  ربيع  ابو  ال�ساوي�ض  عماد 

�سياق  ويف  طوبا�ض.  ق�ساء  الفارعة 
الهيئة  ووفد  بكر  اأبو  اللواء  قام  اآخر 
مدينة  الوقائي يف  الأمن  مقر  بزيارة 
نابل�ض، والذي حاول جي�ض الإحتالل 
اقتحامه قبل يومني، ولكن اأمن املقر 
ت�سدى لهم باإ�ستباك م�سلح، مما حال 
تنفيذ  يف  الإحتالل  مهمة  جناح  دون 

عمليته اجلبانة.

هيئة الأ�سرى

 اللواء اأبو بكر يحمل حكومة الإحتالل م�سوؤولية تدهور الأو�ساع يف �سجن ع�سقالن



ثابتي  بالل  اجلزائري  العداء  تاأهل 
البطولة  يف  موانع  م   3000 ل�سباق 
القوى  لألعاب  املقبلة  العاملية 
 6 اإىل  �سبتمرب   28 من  املقررة 
بعد  قطر  بالدوحة  املقبل   اأكتوبر 

ثا   24 د   8 قدره  لتوقيت  حتقيقه 
جرى  الذي  هريوفيل  جتمع  يف   52
فرن�سا،  يف  املن�رصم  اخلمي�س 
وراء  الثاين  املركز  يف  ثابتي  وجاء 
الفائز  �سا�سيوي  منعم  املغربي 

بال�سباق يف ظرف 8د 22 ثا 66 فيما 
احتل اجلزائري الثاين امل�سارك يف 
يف  بو�سي�سة  ه�سام   ال�سباق  نف�س 
املركز الرابع 8د 33 ثا 42. و خالفا 
يتمكن بو�سي�سة  ثابتي، مل  ملواطنه 
كون  الدوحة  ملونديال  التاأهل  من 
الأدنى  احلد  عن  بعيد  توقيته 
املطلوب من طرف املديرية الفنية 
 ،00 ثا   29 8د  يف  يتمثل  الوطنية 
يتاأهل  جزائري  ثالث  ثابتي  ويعترب 
ملونديال الدوحة لألعب القوى بعد 
حممد بلب�سري 800 م وعبد املالك 

حلولو 400م حواجز.

لحتاد  الأ�سبق  الرئي�س  يتواجد 
الرف�س  حمل  زعيم  حممد  عنابة 
احتاد  فريق  اأن�سار  طرف  من 
رغبته  اأعرب عن  بعدما  العا�سمة 
العا�سمي  النادي  اأ�سهم  �رصاء  يف 
الفرتة  خالل  بت�سيريه  والقيام 
جماهري  خرجت  حيث  املقبلة، 
واأكدت  �سمتها  عن  الفريق 
قدوم  رف�س  على  اإ�رصارها 
الذي  وهو  الفريق  لرئا�سة  الرجل 
ل ميلك تاريخا ثريا يف كرة القدم 
خا�سة واأنه ف�سل يف قيادة فريقه 
املحرتفة  للرابطة  ال�سعود  اإىل 
اأبناء  نادي  من  طرده  ومت  الأوىل، 
مما  الأن�سار  طرف  من  "بونة" 
من  اإقالته  اإىل  الولية  بوايل  اأدى 
رئا�سة الفريق رفقة جميع اأع�ساء 
الغر�س  ولهذا  الإدارة،  جمل�س 
اأمام  اأم�س  بالتجمع  الأن�سار  قام 
ببولوغني  حمادي  عمر  ملعب 
الفريق  و�سعية  مناق�سة  اجل  من 

والبحث عن احللول التي ت�سمح له 
باخلروج من الو�سعية التي يتواجد 
عليها وهو الذي يتواجد يف مفرتق 
وا�سحة،  غري  وبو�سعية  الطرق 
حيث يعترب املطلب الأول ملحبي 
رحيل  والأ�سود  الأحمر  اللونني 
والتوقف  الفريق  عن  حداد  عائلة 
وال�رصوط  العراقيل  و�سع  عن 
الأ�سهم،  بيع  اأجل  من  التعجيزية 
م�ستثمر  قدوم  على  وي�رصون 
قادر على بناء فريق قوي ي�ستطيع 
املوا�سلة على لعب الأدوار الأوىل 
التتويج  يف  ال�سباق  وموا�سلة 

قاريا.
قد  العا�سمة  احتاد  اأن�سار  وكان 
اأمام  اأم�س  اأول  م�ساء  جتمعوا 
مقر قناة "دزاير تي يف" اململوكة 
على  اأ�رصوا  حيث  حداد،  لعائلة 
الفريق  عن  العائلة  رحيل  �رصورة 
بيع  عملية  ت�سهيل  طريق  عن 
الأ�سهم اإىل امل�ستثمرين والإ�رصاع 

من عملية التكاتب لتحويل الأ�سهم 
يف  والإ�رصاع  جديد  مالك  اإىل 

التح�سري للمو�سم اجلديد.
احتاد  اإدارة  اأعلنت  املقابل،  يف 
جمل�س  اأع�ساء  اأن  العا�سمة 
هذا  يجتمعون  �سوف  الإدارة 
على  الإقدام  اجل  من  الثالثاء 
فتح عملية الأ�سهم بح�سور جميع 
امل�ستمرين وذلك يف انتظار تقدم 
م�ستثمر جدي من اأجل نقل ملكية 

الأ�سهم اإليه.
عي�شة ق.

عبد  بلعبا�س  احتاد  رئي�س  اكد 
ا�ستقالته  اأن  اأم�س  الهناين  الغني 
اإدارة  ملجل�س  كرئي�س  من�سبه  من 
الرابطة  بطولة  يف  النا�سط  النادي 
الأوىل ل رجعة فيها، و�رصح الهناين 
الراأي  "اأعلم  بن�رصه:  قام  بيان  يف 
املحلية  وال�سلطات  الريا�سي  العام 
قدمت  باأنني  الكروية  الهيئات  وكذا 
العودة  اأنوي  ول  الر�سمية  ا�ستقالتي 
اإدارة  ملجل�س  كرئي�س  من�سبي  اإىل 
املتحدث  نف�س  ووا�سل  النادي"، 
يف  يحدث  قد  ما  كل  من  يترباأ  باأنه 
النادي خالل الأيام املقبلة"، م�سيفا 
يتحركون  الذين  الأ�سخا�س  باأن 
م�سوؤولية  يتحملون  الكوالي�س  يف 

ت�رصفاتهم كاملة.
الغني  عبد  اأكد  اأخرى،  جهة  من 
الهناين اأنه يوؤيد فتح راأ�سمال ال�رصكة 
الريا�سية لالحتاد اآمال يف اأن تتقدم 
�رصكة عمومية ل�رصاء غالبية الأ�سهم، 
كما دعا بقية اأع�ساء اجلمعية العامة 

القرتاح  هذا  لتبني  للم�ساهمني 
اجلماهريي'  باملطلب  و�سفه  الذي 

يف مدينة �سيدي بلعبا�س
مالية  اأزمة  ''املكرة''  فريق  ويعي�س 
اإىل  به  ترمي  اأن  كادت  خانقة 
الرابطة الثانية حيث انتظر اإىل غاية 
املو�سم  بطولة  من  الأخرية  اجلولة 
بعد  ال�سقوط  لتفادي  املن�رصم 
منه،  اأدنى  اأو  قو�سني  قاب  كان  اأن 
وت�سود حالة من الغمو�س يف النادي 
الفارط  الكروي  املو�سم  انتهاء  منذ 
يف ظل غياب اأي رد فعل من اأع�ساء 

على  للم�ساهمني  العامة  اجلمعية 
الذي  الوقت  يف  الرئي�س،  ا�ستقالة 
باللجوء  الالعبني  اأغلب  فيه  يهدد 
التابعة  النزاعات  ت�سوية  جلنة  اإىل 
على  القدم  لكرة  اجلزائري  لالحتاد 
عدة  على  ح�سولهم  عدم  خلفية 
اأجور، ودفعت هذه الو�سعية الأن�سار 
بعدة  الأخرية  الأيام  يف  القيام  اإىل 
حركات احتجاجية مطالبني من وايل 
البيت  ترتيب  التدخل لإعادة  الولية 
الأوان  فوات  قبل  للنادي  الداخلي 

على حد تعبريهم.

وهران  مولودية  لعب  ان�سم 
اإىل  ر�سميا  ر�سا حالميية،  حممد 
ال�ساعد  اأنفر�س  بري�سوت  نادي 
الأوىل  الدرجة  اإىل  اجلديد 
ميتد  بعقد  القدم  لكرة  البلجيكية 
اليوم  ا�ستفيد  ما  ح�سب  ل�سنتني، 
الالعب.ويعد  حميط  من  اجلمعة 

ال22  �ساحب  الأمين  املدافع 
عاما من خريجي مدر�سة مولودية 
معها  عقده  انتهى  التي  وهران 
علما  الفارط،  املو�سم  نهاية  يف 
اأكرث  النادي  هذا  مع  لعب  واأنه 
من 100 مباراة يف الرابطة الأوىل 
واأن  حلالميية  اجلزائرية.و�سبق 
الأوملبي  املنتخب  األوان  تقم�س 
يف  اأي�سا  �سارك  كما  اجلزائري، 
املحليني  ملنتخب  ترب�س  اآخر 
بلما�سي  جمال  املدرب  بقيادة 
بالدوحة  املن�رصم  دي�سمرب  يف 

القطرية.
يتواجد  حالميية،  عن  وف�سال 
مولودية  من  اآخرين  لعبني  �ستة 

مع  عقودهم  نهاية  يف  وهران 
هذا النادي الذي يتخبط يف اأزمة 
اإدارية بعد ا�ستقالة الرئي�س اأحمد 
ن�رص  خليفته  وان�سحاب  بلحاج 
�ساعة من  بعد 48  قاروزان  الدين 
الثنني  النادي  راأ�س  على  تعيينه 
ال�سلطات  وعدت  املن�رصم.و 
املحلية باإيجاد خمرج لهذه الأزمة 
بداية من الأحد املقبل، ح�سب ما 
لدى  الوايل  ديوان  رئي�س  به  التزم 
ملمثلي  اخلمي�س  اأم�س  ا�ستقباله 
الأن�سار يف اأعقاب م�سريتهم الثالثة 
للمطالبة  اأيام  ع�رصة  ظرف  يف 
برحيل امل�سريين احلاليني واإحلاق 

النادي ب�رصكة عمومية.

الطبيب  على  عر�سه  جانب  اإىل 
من  التاأكد  اأجل  من  ال�رصعي 
الأمر  وهو  عدمه،  من  تناولها 
الذي يجعل الالعب امل�ستقدم اإىل 
"املوب" من �سفوف ناديه ال�سابق 
مولودية وهران معر�س اإىل خطر 

ال�سجن. 
يف املقابل، طالب الرئي�س اجلديد 
اأدرار  اآكايل  لفريق مولودية بجاية 
يف  اليد  و�سع  الفريق  عائلة  من 
النادي  اإعادة  يف  وم�ساعدته  اليد 
�رصيعا اإىل دوري الأ�سواء جمددا، 

العمل  ي�ستهدف  اأنه  اأو�سح  حيث 
من  "املوب"  عائلة  جمع  على 
ترتيب  اإعادة  يف  امل�ساهمة  اأجل 
اأوراق الفريق جمددا والعمل على 
جتاوز �سفحة �سقوط الفريق غلى 
الرابطة الثانية املو�سم املنق�سي 
من اأجل اإعادة الأمور اإىل ن�سابها 
والعمل على اللعب من اأجل حتقيق 
ال�سعود يف املو�سم املقبل، وكان 
قد  امل�ساهمني  جمل�س  اأع�ساء 
عينوا اأدرار رئي�سا ملجل�س الإدارة 
ال�سابق  الرئي�س  خالفة  اأجل  من 

كان  الذي  بوذياب  عمار  للنادي 
بنهاية  املن�سب  من  ا�ستقال 

املو�سم املنق�سي.
يف املقابل، اأقدمت اإدارة "املوب" 
ال�ستقدامات  جلنة  تن�سيب  على 
الالعبني  مع  بالت�سال  تقوم  التي 
معهم  التعاقد  يف  ترغب  الذين 
ال�سيفي  املركاتو  مرحلة  خالل 
عملية  با�رصت  حيث  احلايل، 
الأ�سماء  من  بعدد  الت�سال 
الفريق  اإىل  بجلبهم  املهتمة 
من  ال�سعود  ورقة  للعب  حت�سبا 

من  خلفاوي  الالعب  بينهم 
جانب  اإىل  الأربعاء،  اأمل  نادي 
مع  التفاو�س  يف  النطالق 
عقودهم  املنتهية  الالعبني 
يف  عليهم  احلفاظ  يف  والراغبة 
غادر  بينما  الت�سكيلة  �سفوف 
ب�سفة  اثنني  لعبني  الفريق 

من  بكل  الأمر  ويتعلق  ر�سمية 
يتواجد  الأول  واأمقران  �سماحي 
ف�سخ  والثاين مت  العقد  نهاية  يف 
ت�رصيح  �سيتم  بينما  معه،  العقد 
الثنائي الإفريقي تراوري وبي�سان 
مع  اللعب  لهما  يحق  ل  اللذان 
الثانية  الرابطة  يف  ين�سط  نادي 

وفق قوانني الحتادية اجلزائرية 
اأخرى،  جهة  من  القدم.  لكرة 
اآلن  الفرن�سي  املدرب  يتوجه 
العار�سة  مغادرة  نحو  مي�سال 
الفنية ملولودية بجاية ولن يكون 
اجلديد  املو�سم  يف  املدرب 

ح�سب اأ�سداء من الفريق.

بن تيبة يف قب�ضة الأمن بتهمة حيازة املخدراتاأدرار يك�شف لعب مولودية بجاية ال�شعود املو�شم املقبل
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قام اأعوان ال�شرطة باإلقاء القب�ض على لعب مولودية بجاية حممد بن تيبة 
وهو يحوز على املخدرات، حيث مت اإيقاف الالعب وذلك بتهمة حيازة مادة 

الكوكايني، ومت حتويله اإىل التحقيق من اأجل التطرق اإىل الق�شية والبحث يف 
الأمر من خالل عر�ض الالعب على العدالة خا�شة واأنه متهم بحيازة مواد 

خمدرة ممنوعة قانونيا ويعاقب عليها القانون بال�شجن

جمل�ض الإدارة وامل�شتثمرين يجتمعون هذا الثالثاء لفتح راأ�ض املال

اأن�ضار احتاد العا�ضمة يرف�ضون زعيم مالكا 
جديدا للفريق

ترّباأ من الأحداث التي ت�شود الفريق خالل الفرتة املقبلة

الهناين: ا�ضتقالتي من احتاد بلعبا�س 
نهائية ل رجعة فيها

يخو�ض اأوىل جتاربه الحرتافية من بوابة الدوري البلجيكي

حالميية يلتحق ب�ضفوف نادي بري�ضوت اأنفر�س

عي�شة ق.

بعدما حقق احلد الأدنى يف �شباق 3 اآلف موانع

ثابتي يتاأهل للم�ضاركة يف بطولة العامل 
لألعاب القوى

ق.ر.

ق.ر.

ق.ر.



عي�شة ق.

يا�سني  الالعب  رفقاء  يدخل 
براهيمي اأر�سية امليدان اأمام مايل 
بحثا عن تدارك التعرث الذي �سجلوه 
التي  ال�سابقة  اولدية  املباراة  يف 
خيبوا  والتي  بورندي  اأمام  اأجروها 
خالله الظن ومل يكونوا عند ح�سن 

الذي  الأداء  واأن  خا�سة  امل�ستوى، 
عند  يكن  ومل  خميبا  كان  قدموه 
عليهم  ي�سع  كان  التي  الثقة  ح�سن 
ينتظر  الذي  اجلزائري  اجلمهور 
اإفريقيا  كاأ�س  يف  م�رّشفة  م�ساركة 
كبرية  اأ�سحت  الآمال  واأن  خا�سة 
والأحالم ذهبت باأذهان اجلزائريني 
اجل  من  الوطنية  الكتيبة  قدرة  اإىل 

كا�س  بلقب  التتويج  على  التناف�س 
من  بها  والعودة  املقبلة  اإفريقيا 
الأرا�سي امل�رشية. ي�سعى امل�سوؤول 
الوطنية  الفنية  العار�سة  الأول على 
التكتيكية  الأخطاء  ت�سحيح  اإىل 
التي وقع فيها اأ�سباله اأمام بورندي 
والوقوف على تقدمي مباراة قوية من 
الناحية الفنية والبدنية، خا�سة واأن 

اخل�رش يتواجدون اأمام خيار اللعب 
من اأجل الفوز وموا�سلة ال�ستعداد 
مبعنويات  القاري  الكروي  للعر�س 
عالية خا�سة واأن اجلميع يدرك اأن 
اأي تعرث جديد –ل قّدر اهلل- �سوف 
العنا�رش  على  �سلبيا  تاأثريا  ي�سهد 
اإىل  حت�سرياتها  �سياق  يف  الوطنية 

دورة »الكان« املقبلة.

اجلزائر / مايل اليوم ابتداء من ال�شاعة 19:00

اخل�سر ي�ستهدفون فوزا معنويا قبل 
انطالق »الكان«

يتجدد العهد مع خو�ض املنتخب الوطني للمباريات الودية عندما يلتقي م�شاء اليوم نظريه املايل 
يف مباراته الودية الثانية والأخرية خالل ترب�ض املنتخب الوطني الذي يخو�شه يف الدوحة حت�شبا 

للتح�شري اإىل امل�شاركة يف نهائيات كاأ�ض اإفريقيا لالأمم التي تنطلق اجلمعة املقبلة يف م�شر، حيث �شتكون 
مواجهة مايل اآخر اختبار جدي للت�شكيلة الوطنية قبل خو�ض املغامرة احلقيقية وخو�ض املناف�شة 

القارية، حيث ي�شعى الناخب الوطني جمال بلما�شي اإىل و�شع اآخر الروتو�شات

بلما�شي يح�شر لإحداث تعديالت على الت�شكيلة الأ�شا�شية

ديلور مر�سح اللعب اأ�سا�سيا 
اأمام مايل

الودية  املباراة  ت�سهد  اأن  ينتظر 
الوطني  اأن جتمع منتخبنا  املقرر 
بنظريه مايل م�ساء اليوم اأول ظهور 
للوافد اجلديد اأندي ديلور والذي 
من  بخدماته  ال�ستنجاد  مت  كان 
اأجل خالفة الالعب هاري�س بلقبلة 
ترب�س  من  ا�ستبعاده  مت  الذي 
اخل�رش من طرف الناخب الوطني 
التحق  حيث  ان�سباطية،  لأ�سباب 
الفرن�سي  مونبلييه  نادي  لعب 
بكتيبة اخل�رش اخلمي�س املن�رشم 
رفقة  تدريبيتني  ح�ستني  وخا�س 
اإقناع  يف  خاللها  جنح  زمالئه 
والعتماد  باإمكانياته  بلما�سي 
اأن  ي�ستبعد  ل  اأين  خدماته،  على 
الت�سكيلة  يف  عليه  العتماد  يتم 
هدف  يف  للخ�رش،  الأ�سا�سية 
اإيجاد احللول  بلما�سي  ين�سد منه 
واأن  خا�سة  الهجوم  يف  الكافية 
بهدف  كان  الالعب  ا�ستدعاء 
اخلط  تدعيم  يف  امل�ساهمة 
تواجد  عدم  اأن  باعتبار  الأمامي 
التي  النهائية  القائمة  يف  ا�سمه 
يف  للم�ساركة  حت�سبا  و�سعها 
»الكان« كان ب�سبب عدم تاأهيله من 
القدم  لكرة  الدويل  طرف الحتاد 
وثيقة  ال�سابقة  الأيام  يف  ان  قبل 
اأجل  من  الفيقا  طرف  من  تاهيل 

اللعب للجزائر.
على  بلما�سي  يقدم  اأن  وينتظر 
على  عديدة  تعديالت  اإحداث 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  م�ستوى 
مقارنة  اأمام مايل  باللعب  املعنية 
بورندي،  ودية  خا�ست  التي  بتلك 
حيث ل ي�ستبعد اأن يقحم بلما�سي 
الهجوم  يف  �رشيحني  لعبني 
الثنائي  على  العتماد  خالل  من 
بوجناح  وحتويل  وديلور  �سليماين 
اإىل الحتياط من اأجل اأخذ ق�سط 
من الراحة وهو الذي لعب اأ�سا�سيا 
اأمام  الوحيد  الهدف  و�سجل 
يحدث  اأن  ينتظر  بينما  بورندي، 
خطي  على  تغيريات  بلما�سي 
اللذين مل  امليدان  وو�سط  الدفاع 
الودية  الظن يف  ح�سن  عند  يكونا 
الأوىل، حيث ل ي�ستبعد اأن ي�سارك 
الثنائي ماندي وتاهرات يف حمور 
الدفاع بعدما مل يقنع ماندي وبن 
جنب،  اإىل  جنبا  باللعب  العمري 
مهدي  الثنائي  �سيلعب  بينما 
عبيد واإ�سماعيل بنا�رش يف و�سط 
امليدان خا�سة اإثر الوجه ال�ساحب 
الذي اأبانه زميلهما عدلن قديورة 
يف  الأ�سعف  احللقة  كان  والذي 

املباراة.
عي�شة ق.
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يوفيت�ش: اتخذت القرار الأف�سل 
و�ساأعمل على الفوز بالألقاب

اأكد اأنه �شوف يك�شب حملة اجلزائريني جمددا على امل�شتطيل الأخ�شر

بلقبلة: مل اأدرك اأنني على املبا�سر وتلقيت الدعم من زمالئي

مهاجم  يوفيت�س  لوكا  اأعرب 
�سعادته  عن  اجلديد  مدريد  ريال 
الأبي�س  القمي�س  بارتداء  الكبرية 
م�ساعدة  �سيحاول  اأنه  موؤكدا 
النادي على حتقيق الألقاب خالل 
الفرتة املقبلة، يوفيت�س ان�سم اإىل 
�سنوات   6 ملدة  امللكي  �سفوف 
فرانكفورت،  اآينرتاخت  من  قادما 
ح�سبما  يورو  مليون   60 مقابل 
رافق  يوفيت�س  تقارير،  اأ�سارت 
خالل  برييز  فلورنتينو  الرئي�س 
الدويل  لتقدمي  ال�سحفي  املوؤمتر 
طموحاته  عن  وك�سف  ال�رشبي، 
برييز  الرئي�س  مقت�سبة،  كلمة  يف 
»بداأنا  قائال:  احلديث  ا�ستهل 
املقبل.  للمو�سم  جديدا  م�رشوعا 
نعمل بجد لأن  اأن  اأننا يجب  نعلم 
النتائج مل تكن كما توقعنا. �سوف 
واأ�ساف  بقوة«،  جاهزين  نكون 
اأبدا  ي�ست�سلم  لن  النادي  »هذا 
من   4 يف  الفوز  ذلك.  و�سنثبت 
اأبطال  دوري  بطولت   5 اأ�سل 
�سخم،  اإجناز  �سحري،  �سيء 
�سنكون  الوقت  مرور  مع  فقط 
ووجه  ذلك«،   اإثبات  على  قادرين 
حديثه اإىل �ساحب 21 عاما »اأنت 

بالفعل لعبا يف ريال مدريد نادي 
لك  �سكًرا   ،13 الأوروبية  الكوؤو�س 
اأردت  القمي�س.  هذا  اختيار  على 
اأن تكون جزًءا من هذه الأ�سطورة 

واأنت حققت ذلك«.
اإىل  احلديث  انتقل  وهنا،   
الذي  الأ�سبق  بنفيكا  مهاجم 
اأنني  من  ومتاأكد  »متحم�س  قال: 
القرار الأف�سل، و�ساأعمل  اتخذت 
مدريد«. مع  بالألقاب  للفوز  بجد 
واختتم كلمته الق�سرية قبل التوجه 
�سانتياجو  ملعب  اأر�سية  اإىل 
برينابيو ملداعبة الكرة »اأنا اأ�سعد 
لهذا  �ساأقدم  العامل،  يف  رجل 

النادي كل �سيء«.
وكالت 

اجلزائري  الدويل  الالعب  عاد 
عن  للحديث  بلقبلة  هاري�س 
وقع  التي  الأخالقية  الف�سيحة 
طرده  وراء  ال�سبب  وكانت  فيها 
من ترب�س املنتخب الوطني الذي 
يرتب�س يف عا�سمة قطر الدوحة، 
يف  بلقبلة  �سدد  الغر�س  ولهذا 
»فران�س  جملة  مع  ت�رشيحات 
دراية  على  يكن  مل  اأنه  فوتبول« 
احلار�س  املنتخب  يف  زميله  اأن 
لعب  يلعب  اأوكيدجا  األك�سندر 

الفيديو على املبا�رش 
ما  يدرك  يكن  مل  اأنه  واأ�ساف 
واأن  خا�سة  حوله،  من  يجري 
الأمور كانت ت�سري بطريقة عادية 
الودية  واأثناء خو�س املقابلة  قبل 

امام بورندي، قبل اأن يتوجه نحوه 
احد زمالئه عقب نهاية اللقاء يف 
وي�ستف�رش   املالب�س  تغيري  غرف 
احدثه  الذي  بالغليان  علمه  عن 
به  قام  الذي  الت�رشف  خالل  من 
وانت�رش بطريقة �رشيعة عرب موقع 
»فاي�سبوك«  الجتماعي  التوا�سل 
ا�ستيعاب  من  ومتكن  و«تويرت«، 
مت  عندما  احلافلة  يف  الأحداث 
واإطالعه  الكمبيوتر  جهاز  ت�سغيل 
�سجة  اأحدث  الذي  الفيديو  على 
ترب�س  من  الطرد  كلفه  كبرية 

اخل�رش والعودة اإىل فرن�سا.
يف  النا�سط  الالعب  واأو�سح 
�سفوف نادي بري�ست الفرن�سي اأن 
الكوادر  خا�سة  الالعبني  زمالءه 

الناخب  روؤية  طلبه  رف�سوا  منهم 
تلك  يف  بلما�سي  جمال  الوطني 
اللحظة من اأجل تقدمي العتذار، 
كان  الفيديو  انت�سار  واأن  خا�سة 
اأن  قبل  ق�سرية،  فرتة  قبل  حدث 
واأعلمه  لوجه،  وجها  به  يلتقي 
بلما�سي حينها اأنه كان غا�سبا من 
الو�سع  تفهم  لكنه  الت�رشف،  ذلك 
ب�رش معّر�س  اأنه  الوقت  مع مرور 
اإىل اخلطاأ، واأو�سح له اأنه ل ميكنه 
مطالب  وهو  الرتب�س  يف  اإبقاوؤه 
وعدم  املع�سكر  عن  با�ستبعاده 
اإفريقيا  كاأ�س  نهائيات  خو�س 
الالعبني  اأن  واأ�سار  لالأمم مب�رش. 
وقفوا يف �سفه وقاموا بدعمه بعد 
تعر�س  التي  الأخالقية  الف�سيحة 

اإىل  تكلموا  واأنهم  خا�سة  لها 
اللقاء  نهاية  بعد  الوطني  الناخب 
وحاولوا وقفه عن اأخد قرار طرده 
من الرتب�س اإل اأنهم ف�سلوا ح�سبه. 
بتوجيه  ت�رشيحاته  بلقبلة  واختتم 
والذين  اجلزائريني  اإىل  العتذار 
بالتدارك جمددا وجتاوز  وعدهم 
خالل  من  فيه  وقع  الذي  اخلطاأ 
العمل بجد مع ناديه والربهنة على 
ي�ستحق  اأنه  الأخ�رش  امل�ستطيل 
الفر�سة من اأجل توجيه الدعوة له 
اخل�رش  �سفوف  يف  للعب  جمددا 
العمر من  فر�سة  �سيع  الذي  وهو 
اجل حمل القمي�س الوطني يف اأول 

ا�ستدعاء له مع املنتخب الأول.
عي�شة ق.

نحو  �سطيف  وفاق  فريق  يتوّجه 
خ�سارة لعبيه الركائز والذين يفكرون 
يف الرحيل عن الفريق خالل املركاتو 
الذي  الإبهام  ب�سبب  احلايل  ال�سيفي 
والنفق  ال�سطايفي  النادي  يعرفه 
خا�سة  فيه،  يتواجد  الذي  املظلم 
يرف�س  حمار  ح�سان  الرئي�س  واأن 
غياب  رغم  من�سبه  من  ال�ستقالة 
عاجزا  يجعله  الذي  الأمر  الأموال 
جتديد  بخ�سو�س  لعبيه  اإقناع  عن 

النادي  األوان  حمل  وموا�سلة  العقود 
م�سادر  وح�سب  املقبل،  املو�سم 
ال�سطايفي  النادي  بيت  داخل  من 
يتواجدون  الالعبني  من  عدد  فاإن 
الفريق يف ظل  يف قلق حول و�سعية 
منح  بخ�سو�س  ال�سورة  ات�ساح  عدم 
الوفاق اإىل �رشكة وطنية تقوم ب�رشاء 
حمار  الرئي�س  ومواجهة  الأ�سهم، 
من  الثقيل  امللف  ظل  يف  ال�سجن 
واملتواجدة  تالحقه  التي  الق�سايا 

على طاولة قا�سي التحقيق ملحكمة 
�سطيف، الأمر الذي يجعل الالعبني 
يدر�سون  عقودهم  املنتهية  خا�سة 
اإمكانية الرحيل ومغادرة الوفاق هذا 
ال�سيف نحو اإحدى الفرق الراغبة يف 

احل�سول على خدماتهم.
اأكرم  الالعب  حت�سل  املقابل،  يف 
اأجل  من  عر�س  على  جحنيط 
وح�سب  اأوروبا،  يف  الحرتاف 
م�سادر من الوفاق فاإن الالعب يلقى 

اهتمام نادي دينامو زغرب الكرواتي 
�سفوف  يف  احرتف  اأن  �سبق  الذي 
�سوداين  العربي  اجلزائري  الدويل 
نوثينغهام  رفقة  حاليا  ين�سط  الذي 
ينتظر  اأين  الجنليزي،  فوري�ست 
م�سوؤويل  مع  الت�سالت  ترت�سم  اأن 
على  للح�سول  الكرواتي  النادي 
الدوريات  ؟اإحدى  يف  اللعب  فر�سة 

الأوروبية.
عي�شة ق.

دينامو زغرب مهتم بالتعاقد رفقة جحنيط

وفاق �سطيف مهدد بالتعر�ش اإىل نزيف الالعبني هذا املركاتو



حققت الربازيل الفوز على بوليفيا 
هزياًل  بداأ  باأداء  اأمريكا  كوبا  يف 
وت�شاعد اإىل املقبول يف ال�شوط 
فوزاً  الربازيل  حققت  الثاين، 
اأم�س  اأول  بوليفيا  على  منتظرا 
�شمن مباريات املجموعة الأوىل 
يف   2019 اأمريكا  كوبا  افتتاح  يف 
م�شاهد  األف   67 اأمام  باولو  �شاو 
مورومبي،  ملعب  يف  احت�شدوا 
يف  هدفني  كوتينيو  فيليبي  �شجل 
الدقيقتني 50 من ركلة جزاء و53 
من كرة راأ�شية، والبديل ايفرتون 
يف الدقيقة 85 من ت�شديدة رائعة 
وجمهود  مراوغة  فا�شل  بعد 
دويل  هدف  اأول  م�شجال  فردي 
الفوز  وهذا  م�شاركات،   7 يف  له 
يف  بوليفيا  على  للربازيل  التا�شع 
خ�شارتني. مقابل  اأمريكا  كوبا 

يف  الربازيل  عانت  اأن  وبعد 
بوليفي  دفاع  اأمام  الأول  ال�شوط 
متكتل، �رضب رفاق الغائب ب�شبب 
ال�شوط  يف  مبكراً  نيمار  الإ�شابة 
انت�شاراً  ال�شيلي�شاو  الثاين ليحقق 

متوقعاُ باأداء قابل للتطور كثرياً.
كما  الربازيل  ت�شكيلة  وجاءت 
العتماد  با�شتثناء  متوقعاً  كان 
الهجوم  خط  يف  فريمينو  على 
جي�شو�س  غابرييل  عن  عو�شاً 

ال�شوط  يف  احتياطياً  دخل  الذي 
لعب  نيمار  عو�س  فيما  الثاين، 
اأجاك�س اأم�شرتدام دافيد نريي�س، 
نحو  على  الربازيل  يف  وبرز 
ايفرتون  املهاري  البديل  وا�شح 
غريرّ  دقائق  لع�رض  لعب  الذي 
هجوميا  الفريق  وجه  خاللها 
اإىل  وحيويته  ون�شاطه  ب�رضعته 
بدوره  الذي  جي�شو�س  جانب 
فريمينو،  من  حيوية  اأكرث  كان 
وت�شم املجموعة منتخبي البريو 
اليوم  يلعبان  اللذين  وفنزويال 
ريو  اإىل  الربازيل  وتنتقل  ال�شبت. 
دي جانريو ملوا�شلة امل�شوار يف 
ماراكانا حيث تواجه فنزويال يف 
يف  بوليفيا  تلعب  فيما  يونيو،   19
اليوم  يف  بريو  مع  الثانية  اجلولة 

ذاته.

ماتيو�س: رونالدو يريد 
روديغيز يف جوفنتو�س

 
ولعب  اأملانيا  اأ�شطورة  ماتيو�س  لوثار  قال 
رونالدو  كري�شيتيانو  اإن  ال�شابق  ميونيخ  بايرن 
جوفنتو�س  اإىل  روديغيز  جيم�س  ان�شمام  يريد 
الإيطايل، وظهرت بع�س التقارير تفيد اأن نابويل 
الإيطايل اأبرز املهتمني باحل�شول على خدمات 
ميونيخ  بايرن  ورف�س  كولومبيا،  األعاب  �شانع 
ليعود جمددا  جيم�س  مع  ر�شمي  ب�شكل  التعاقد 
ل�شفوف ريال مدريد بعد انتهاء فرتة اإعارته التي 
امتدت ملو�شمني، لوثار ماتيو�س حتدث ل�شحيفة 

»اآ�س« الإ�شبانية قائال: »لقد حتدثت مع جيم�س منذ اأ�شبوعني خالل احتفالت 
بايرن ميونيخ بالألقاب«، ووا�شل: »كري�شتيانو قال اأنه يود روؤيته يف جوفنتو�س، 

اأنا اأفهم ملاذا لأن جيم�س �شي�شنع الأهداف لرونالدو وكالهما �شيتاألق«.
وجتاور جيم�س مع رونالدو يف ريال مدريد يف الفرتة بني 2014 و2017، وحققا 
يدخل  اأوروبا، ومل  اأبطال  دوري  ولقبي  الإ�شباين  الدوري  بلقب  الفوز  خاللهما 
الر�شمي  الإعالن  انتظار  يف  الآن  حتى  ال�شيفية  ال�شفقات  �رضاع  يف  اليويف 
لتعيني املدير الفني واملتوقع اأن يكون الإيطايل ماوري�شيو �شاري، �شانع األعاب 
كولومبيا الذي ي�شتعد خلو�س غمار نهائيات كوبا اأمريكا 2019 �شجل 15 هدفا 

و�شنع 20 يف 67 مباراة خالل مو�شمني مع البافاري.

مالديني مديرا ريا�ضيا مليالن
للنادي  تقنيا  باولو مالديني مديرا  اأ�شطورته  الإيطايل تعيني  نادي ميالن  اأعلن 
اللومباردي �شمن خططه للنهو�س بالفريق من جديد، الرو�شونريي ك�شف عرب 
موقعه الر�شمي تعيني زفونيمري بوبان كرئي�س تنفيذي للنادي لن�شاط كرة القدم، 
فيما �شيتوىل مالديني مهمة التخطيط والتطوير و�شوق التعاقدات على اجلانب 
الريا�شي  القطاع  لتطوير  خطة  تقدمي  �شتكون  مالديني  مهام  واأوىل  الكروي، 
�شوق  يف  النادي  متثيل  يت�شمن  مبا  الر�شمي،  املوقع  ذكر  ح�شبما  النادي،  يف 
للمو�شم  ال�شتعداد  ومواجهات  الإعداد  مع�شكر  الفريق يف  النتقالت وخطط 

اجلديد.
وقال اإيفان جازيدي�س املدير التنفيذي مليالن: »يج�شد باولو تلك اجلودة والقيم 
التي هي اأ�شا�س بناء نادينا، �شعيد لوجوده على راأ�س اإدارتنا الريا�شية«، واأ�شاف: 
اأعلى  من  حمرتفني  من  يتكون  ع�رضي،  نادي  بناء  على  قادرين  �شنكون  »معه 
م�شتويات اجلودة. �شتكون رحلة �شنعمل مًعا لتحقيق م�رضوع مليء بالتحديات 
�شيتمكن من  باولو  اأن  »واثق من  واأمت  وتفانًيا كبريين«،  يتطلب طاقة  ما  ، وهو 
عر�س جتربته وروؤيته وقيادته، باولو هو جزء ل يتجزاأ من ميالن ويعرف طريق 
النجاح. �شيكون نقطة مرجعية مهمة للجميع«، و�شبق ملالديني اأن توىل من�شب 
مدير التطوير ال�شرتاتيجي يف نادي مدينة ميالنو، واأعلن ميالن مع نهاية �شهر 
مايو املا�شي رحيل جينارو غاتوزو عن من�شب املدير الفني للفريق، اإ�شافة اإىل 

ليوناردو املدير الريا�شي الذي توىل مالديني املهمة خلفا له.

ليوناردو يعود اإىل باري�س 
�ضان جريمان

تويل  الفرن�شي  جريمان  �شان  باري�س  اأعلن 
الريا�شي  املدير  من�شب  ليوناردو  الربازيلي 
اأن تويل املهمة �شابقا  له  ليوناردو �شبق  للنادي، 
و2013،   2011 بني  الفرتة  يف  الباري�شي  للنادي 
يف  الريا�شي  املدير  مقعد  عن  ليوناردو  ورحل 
ميالن بعد عام واحد من تويل امل�شوؤولية رفقة 
ليونادو  و�شاهم  للرو�شونريي،  اجلديدة  الإدارة 
يف اإبرام عديد ال�شفقات للنادي الباري�شي خالل 
العامني الذي تويل فيهما مهمة املدير الريا�شي 
من اأبرزها الفرن�شي جريميي مينيز والأرجنتيني خافيري با�شتوري والعديد. وقال 
للغاية  متحم�س  »اأنا  النادي:  موقع  اأبرزها  ت�رضيحات  التوقيع يف  ليوناردو عقب 
لروؤية باري�س �شان جريمان جمددا لقد اآثر هذا النادي كثريا يف م�شريتي الكروية 
ويف حياتي بب�شاطة«.وتابع الربازيلي »لقد كانت لدي م�شاعر كبرية هنا كالعب يف 
عندما  اخلليفي،  نا�رض  الرئي�س  جانب  اإىل  ريا�شي  كمدير  وموؤخرا  الت�شعينيات، 
عدت اإىل النادي يف عام 2011«.واأمت »اليوم اأعود اإىل باري�س بحما�س كبري ولدي 
الطاقة لأكون جزءا من هذا النادي اجلديد الذي اأكن له احرتاما عميقا«.و�شبق 
لليوناردو اأن تويل من�شب املدير الريا�شي يف ميالن �شابقا بني 2003 و2009، ثم 

درب اأندية ميالن واإنرت واأنطاليا �شبور الرتكي، ليعود للمنا�شب الإدارية جمددا.

كوتينيو ُين�ضي الربازيليني نيمار
�أن�سى فيليبي كوتينيو �جلماهري �لرب�زيلية جنمها نيمار بقيادة »�سيلي�ساو« �إىل �لفوز على نظريه �لبوليفي 3-0 �أول �أم�س يف 

�فتتاح �لن�سخة 46 من بطولة كوبا �أمريكا، وبعدما �ألقى غياب نيمار عن �لبطولة بظالله على حت�سري�ت �لبلد �مل�سيف ب�سبب 
�إ�سابة يف كاحله تعر�س لها جنم باري�س �سان جرمان �لفرن�سي خالل مبار�ة ودية �سد قطر يف �خلام�س من �ل�سهر �حلايل، وجد 
رجال �ملدرب تيتي �أنف�سهم يف و�سع �سعب بعد �سوط �أول عقيم عجزو� خالله عن �خرت�ق �لدفاع �لبوليفي و�لو�سول �إىل �سباك 

�حلار�س كارلو�س المبي، ما دفع �جلمهور �إىل توجيه �سافر�ت �ال�ستهجان لالعبني.لكن �لفرج جاء يف م�ستهل �ل�سوط �لثاين 
حني �سجل كوتينيو هدفني يف غ�سون ثالث دقائق، �الأول من ركلة جز�ء بعد مل�سة يد على �أدريانو خو�سينو يف �ملنطقة �ملحرمة، 

و�لثاين من كرة ر�أ�سية �إثر عر�سية من روبرتو فريمنيو.

ورغم تكتل املنتخب البوليفي يف 
اأ�شحاب  باإمكان  كان  منطقته، 
الأول  ال�شوط  ينهوا  اأن  الأر�س 
يتجنبوا �شافرات  واأن  متقدمني 
ال�شتهجان التي و�شفها كوتينيو: 
اجلمهور  اللعبة،  من  »جزء 
يريدنا اأن نفوز واأن نلعب ب�شكل 
اإلينا  ال�شبب وِجهت  ولهذا  جيد، 
م�شددا:  ال�شتهجان«،  �شافرات 
لكننا  ي�شاندوننا  اأن  دائما  »نريد 
مركزون على الهدف، وهو الفوز 
اأو  ا�شتهجانا  كان  اإن  باملباراة، 
نبقى  اأن  الأهم  الأمر  ت�شجيعا، 
مركزين واأن نحقق الفوز«، اإل اأن 
ريت�شارلي�شون اأهدر اأبرز فر�شهم 
حني وجد نف�شه يف موقف مثايل 
للت�شجيل بعدما و�شلته الكرة اإثر 
احلار�س  من  الت�شتيت  يف  خطاأ 
اإيفرتون  مهاجم  اأن  اإل  لمبي، 
و�شعها  عن  عجز  الإجنليزي 
املدافع  عن  وبعيدا  ال�شباك  يف 
اأبعدها  الذي  خو�شينو  اأدريان 

براأ�شه.
اأع�شاب  كوتينيو  اأراح  اأن  وبعد 
بداية  يف  بهدفيه  اجلمهور 
ال�شوط الثاين، حترر لعبو تيتي 
و�شط عجز تام من لعبي الفريق 
م�شت�شلما،  بدا  الذي  املناف�س 
اأن  ماركينيو�س  باإمكان  وكان 

ي�شيف هدفا ثالثا قبل 15 دقيقة 
اأن  اإل  النهاية،  على 

ذهبت  راأ�شيته 
نحو  مبا�رضة 
اأنه  رغم  لمبي 
كان يف موقع مثايل 
وبدا  للت�شجيل، 

الفريقان  بعدها 
را�شيني بالنتيجة 
تراجعت  بعدما 
املباراة  وترية 

كبري،  ب�شكل 
اإيفرتون  اأن  اإل 

يف  دخل  الذي 
من  بدل   81 الدقيقة 

اأبى  نريي�س،  دافيد 
هدفه  يكون  واأن  اإل 

بالده  منتخب  بقمي�س  الأول 
النجوم  اأهداف  م�شتوى  من 
توغل  بعدما  وذلك  الكبار، 

عاما   23 البالغ  غرمييو  لعب 
يف اجلهة الي�رضى قبل اأن يطلق 
كرة �شاروخية يف الزاوية البعيدة 
النقاط  موؤكدا  لمبي،  ملرمى 

الثالث لبالده يف م�شتهل 
اللقب  لإحراز  م�شعاها 
تتويجها  منذ  لها  الأول 

عام  القارية  بالبطولة 
الذي  الفوز  وبهذا   ،2007

ومناف�شات  البطولة  به  افتتح 
ت�شم  التي  الأوىل  املجموعة 
والبريو،  فنزويال  منتخبي 
اأوىل  الربازيلي  املنتخب  خطا 
�شورته  تلميع  نحو  خطواته 
من  جمهوره  اأمام 
التتويج  خالل 
لة  لبطو با

القارية 
ئبة  لغا ا

عن 
منذ  خزائنه 
عاما،   12
اخليبة  وتعوي�س 
قبل  عا�شها  التي 
حني  اأعوام   5
بالده  احت�شنت 
 2014 مونديال 
ن�شف  من  وخرج 
بهزمية  النهائي 
تاريخية اأمام اأملانيا 
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كوبا  بلقب  الأخري  تتويجه  ومنذ 
املنتخب  عا�س   2007 اأمريكا 
الربازيلي فرتة �شيئة يف البطولت 
الدوري  من  خرج  حيث  الكربى 
 2010 مونديايل  يف  النهائي  ربع 
و2018 ون�شف نهائي 2014، وربع 
ن�شختي  يف  اأمريكا  كوبا  نهائي 
الأول  الدور  ومن  و2015   2011
يف   2016 عام  القارية  للبطولة 
تخطيه  وبعد  املئوية،  ن�شختها 
بح�شب  م�شتحق  بفوز  بوليفيا 
اإدواردو  الأخرية  مدرب  اأقر  ما 
اأن  »يجب  بالقول:  فييغا�س 
الربازيل  �رضيحني،  نكون 
تفوقت علينا، ب�شكل كبري« 
ياأمل املنتخب امل�شيف اأن 
بلوغه  كبري  حد  اىل  ي�شمن 
يتاأهل  الذي  النهائي  ربع  الدور 
اإليه �شاحبا املركزين الأولني يف 
اإىل  اإ�شافة  الثالث  املجموعات 
اأف�شل منتخبني يف املركز الثالث، 
من خالل الفوز على فنزويال يوم 
الثالثاء قبل اختتام الدور الأول 
�شد البريو يف 22 ال�شهر احلايل، 
عام  باللقب  الفائزة  بوليفيا  اأما 
1963 وو�شيفة 1997، فتلتقي يف 
اجلولة الثانية يوم الثالثاء اأي�شا 
مع البريو: »اإذا كنا نريد التاأهل، 

علينا اأن نهاجم اأكرث«.
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اإنهيارال�شلطات الفكرية

ت�شظـــــــّيات العقـــــــــــــول يف لبنـــــــــان
قد ل يفهم عاقل معنى دكتور واأ�شتاذ جامعي ومدى قيمته اأو فاعليته الرتبوية والإجتماعية والتغيريية اإن كان م�شنداً مت�شّوًل 

املنا�شب على اأبواب ال�شيا�شيني واحلزبيني الطائفيني ل داخل املختربات ودور الن�شر واملوؤمترات العالية وبني �شباب اجلامعات!!!

ن�شيم اخلوري

احلرب  اأو  الفكر  كان  لطاملا 
ثالوث  ملجوماًب�سلطات  العربي 
بها  واأعني  املقّد�س  اجل�سد 
كانت  والدين.  وال�سيا�سة  اجلن�س 
واملتكاملة  املتداخلة  ال�سلطات 
بهذا الثالوث قوّية ومازالت ت�سبط 
القانونية  املجتمعاتبالرقابة 
ال�سعبّية  بالرقابة  اأو  النظام  يف 
العقول  والفاعلةيف  املحافظة 
العفوية  الفعل  وردود  وال�سلوك 
الأفعال  ردود  كانت  القا�سية. 
ت�سبق غالباً اأو تتجاوز يف ت�سويبها 
والقوانني  ال�سلطات  للأمور 
فرتبكها عند الردع والإيذاء ورّبا 
اأن ي�سللقا�سي اىل  الإغتيال قبل 
العدالة  عن  العدالةبحثاً  قو�س 
مع�سلة  موؤّخراً  القانونية.تفاقمت 
العلقةامللتب�سة بني الفكر والكفر 
ربيع  يف  والتكفري  التفكري  بني  اأو 

العرب.
عن  الإ�ستهللية  هذه  عرب  اأبحث 
العلقات التي ترعى العلقات بني 
وبينها   واحلرب  العربّية  ال�سلطات 
اأو  الفكر  العربياأو  الل�سان  وبني 
الثقافةباإعتبارها وجهات للإ�سلح 
و�سائل  زالتكلّها  ما  لكّنها  والتطّور 
الذوبان. ال�رسيعة  م�سابهةللمواد 
والقوّية  اجلميلة  الن�سو�س  متوت 
هائلة  ب�رسعة  التغيري  املتوخّية 
اأو تختفي وترذل اأو ل تقراأ وحّتى 
م�سطلح  يفقد  ولهذا  ت�سمع.  ل 
الفكروتراثه تباعاً دون تاأثريهالذي 
يب�رّس به دعاةالتغيري باملراهنة اأو 
املراكمة من حوله وعليه كظاهرة 

تطوير ال�سعوب.
ويف  حتديداً  الن�س  هذا  اأكتب 
باحلرّيات  املزروع  لبنان  ذهني 
امل�ستوردة  والدميقراطيات 
ولدنا  فيه   . املو�سة  كما  اجلّذابة 
بدميقراطيتنا   مت�ساوفني  ون�ساأنا 
مليعد  التي  ال�سكلّية  وحرّياتنا  

لها من وزن كبري.اإلتهمنا التجاذب 
يف  والتف�ّسخ  وال�رساع  والتناف�س 
املفاهيم با تخّطىمثلّث اجلن�س 
واأ�سكالها  والدين  وال�سيا�سة 
ومراميها. وهناك ت�سظيات تتجاوز 
التفكري يف ما و�سلت اإليه مفاهيم 
واملنا�سب  واحلكم  ال�سيا�سة 
وال�سعب.  والأر�س  واحل�س�س 
هائلوتقاذف  وطني  توزع  هناك 
يف  وتطاول  و�سيا�سي  اإعلمي 
والإميان.وهناك  املعتقد  م�سائل 
مر  لواقع  عارم  ورف�س  حراك 

يقابله �سمت ر�سمي مريب.
وهنا مثالنيمكن تعميمهما ح�سث 
على  ال�سلطات  مت�سّويل  طوابري 

اأبواب ال�سيا�سيني:
 500 لبنان  يف  الق�ساة  عدد   -1
يف  الطوائف  بني  يتوزعون  قا�ٍس 
اإ�ستن�سابية خا�سعة اإىل »احل�سانة« 
بع�سهم.  بها  متتع  التي  ال�سيا�سية 
يف  الفرن�سية  لبنانالثورة  اإ�ستن�سخ 
بال�سكل  الثلث  ال�سلطات  ف�سل 
يحافظ  اأن  يتمّكن  مل  الق�ساء  لأّن 
ال�سلطتني  عن  علىاإ�ستقلليته 
ق�ساة  والت�رسيعية.  التنفيذية 
ومهّددون  م�رسبون  اليوم  لبنان 
ال�سلطات الأخرى  وكاأّننايف متاهة 

اللمنتهية.
 80874 اجلامعةاللبنانية  ت�سّم   -2
و2834  اأ�ستاًذا  و5467  طالبًا 
لتوظيف  بحاجة  ونحن  موّظًفا، 
 19 لت�سيري  موظف  األف  من  اأكرث 
كلية ومعهًدا منت�رًسا يف 64 مركًزا 
على م�ساحة لبنان. اجلامعة اأي�ساً 
بعدماخّرجت  مفتوح  اإ�رساب  يف 
والأطباء  واملهند�سني  الق�ساة 
والوزراء  والنواب  وال�سباط 
واملذولة  الياب�سة  وال�سلطات 
اأ�ساتذتها  كبار  اليوم  تعاقب  �سلبة 
بعا�ساتهم  وترذلهم  ومفّكريها 
ل  ووو....  تعوي�ساتهم  و�سندوق 
حّر  وجود  ول  واحلرب  للفكر  قيمة 
ونزيه لل�سلطات اجلامعية يف لبنان 

وحمكومة  مرذولة  اأ�سبحت  التي 
والفئات  الأحزاب  بمّثلي 
املطبقة  واملذاهب  والطوائف 
يحاول  والذي  و�سبابه  لبنان  على 
الثقيلة  ال�سجون  من هذه  التملّ�س 
القوانني  كل  وخارج  واملتعبة 

والأنظمة.
دكتور  معنى  عاقل  يفهم  ل  قد 
قيمته  ومدى  جامعي  اأ�ستاذ  يعمل 
والإجتماعية  الرتبوية  فاعليته  اأو 
كيانه  ملقياً  كان  اإن  والتغيريية 
جدران  على  املنا�سب  باإنتظار 
تت�سّف  مل  الذين  ال�سيا�سيني 
احلزبية  احلياة  تعّكر  من  نفو�سهم 
ال�سباحة  من  بدلً  والطائفية، 
ل  الوقورة   احلرّية  حرب  يف 
الن�رس  ودور  املختربات  داخل 
�سباب  وبني  العالية  واملوؤمترات 

اجلامعات!!!
ملاذا؟؟  

لبنانا�ستوردت45  دولة  لأّن 

اأنحاء  من  ومعهداً  خا�سة  جامعة 
اأنحاء  يف  طائفياً  الأر�س،فتوّزعت 
تفّرق  اجلامعة  و�سارت  لبنان 
جتمعها.وكاأناملكان  ول  الأجيال 
اأو احلّيز اجلغرايف اللذيذ  يف لبنان 
اأفرغ اأو اأ�سقط حيث ل اأر�سفة ول 
بالكتابة  لك  ت�سمح  فكرية  اأمكنة  
بالتاأّمل  اأو  بالتفكري  اأو   بال�سري  اأو 
اإن  مدان  بالإحتجاج.  حّتى  ول 
نحوك  وت�سّوب  م�ستقًل،  كنت 
ال�سهام والأقاويل وملّفات التحقري 
حدودكبالت�سويب.  تتجاوز  اأن  ما 
تتقاتل  طائفية  اأحزاٍب  جتمعات 
الليل  يف  وتتحا�س�س  النهار  يف 
منطقته  حزب  لكّل  اخلارج.  ويف 
ولونه  وعلمه  ون�سيده  وعقيدته 
الع�سكري  ولبا�سه  وجي�سه اجلاهز 
الظاهرة  واأ�سلحته  اخلا�س 
�سكله وهندامه با  واملخفّية،وله 
مدر�سته  اأي�ساً  وله  حليته  فيها 
عبادته  واأماكن  ومناهجه  ولغته 

نقل  مل  جامعتهاإن  وله  وم�سابحه 
واإذاعته  م�سارفه  وله  جامعاته 
ميزانياته  وله  وبراجمه   و�سا�سته 
والربملان  الوزارة  يف  وح�س�سه 
اخلارجية  دولته  وله  والإدارات 
يف  وممثلوه  وممّولوهواإعلميوه 
واجلمعيات.  والروابط  اجلامعات 
احلزب  رئي�س  بني  العلقات  اأماأ 
ونوابه  ووزرائه  ومفّكريه  وكّتابه 
اإليهم  بالنظرة  حمكومة  فهي 
لهم  تفتح  كموظفيناأحاديني 
الأمنية  ال�سلطات  واأبواب  املواقع 
اأو  اأميواطن  ملجابهة  والق�سائية 
ومعرت�سة.  اأوناقدة  راف�سة  جهة 
ي�ستّل  زعماء الطوائف تهم القدح 
فيه  ال�سعر  بات  بلٍد  يف  والذم 
جريراً والفرزدق و�سارت م�ساحته 
حفراً وثقوب مغاور ف�ساد ل قرار 

لها.
طرح  املفّكرين  يغري  زال  ما 
الأ�سئلة النقدية ، اإذ تنداح الأوطان 

وال�سلطان، مع اليقني الذي ي�سارف 
لها  قيمة  ل  اأ�سئلة  باأّنها  احلقيقة 
اأ�سئلة  ولأنها  �سائبة،  كانت  مهما 
�سبق طرحها املفكرون يف الغرب 
لكن طرحها اليوم ل قيمة له. قد 
ريجي�س  الفرن�سي  الكاتب  يكون 
RégisDebrayجريئايًف  دوبريه 
عندما نعى �سلطات الفكر والكتابة 
اأربعة عقوٍد  يف كتابه ال�سادر منذ 
الفكرية  ال�سلطات   « بعنوان 
 Le Pouvoir»»فرن�سا يف 
 .intellectuel en France
هذا  قراءة  على  مقبل  اأّنني  ومع 
على  �ساأتعّكز  الفرن�سي  ال�سقوط 
التي  العليا  احلافة  لفهم  حربه 
واللبنانيون  لبنان  فوقها  يتمايل 
بني  والعامل  العرب  ورّبا 
اآفاق ظاهرة  ل  التي  املتناق�سات 
باأّن  القناعة  لها بو�سوح، وتغمرين 
�سلطات الفكر هي مثلث الأوطان 

وفيها لبنان.

بني الإثارة واجلنون

 كيف �شورت اأفالم ال�شينما املري�ض النف�شي؟
ي�ستعر�س فيلم »طبيعي حتى اجلنون« 
اآر  ال�سكتلندي  النف�سي  العامل  حياة 
دي لينغ �ساحب الأفكار غري املاألوفة 
لعلج املر�س العقلي كثريا ما �سورت 
الأفلم املر�س النف�سي ب�سكل تاأرجح 
فيلما  لكن  والإثارة.  الفتعال  بني 
اجلنون«  حتى  »طبيعي  بعنوان  جديدا 
حياة  متتبعا  خا�سة،  روؤية  يحمل 
دي  اآر  الإ�سكتلندي  النف�سي  الطبيب 
الطبيب  وهو  ال�ستينيات،  خلل  لينغ 
غري  وباأ�سلوبه  بتعاطفه  ا�ستهر  الذي 
املر�س  مع  التعامل  يف  املاألوف 
�ساحب  الطبيب  دور  ويلعب  النف�سي 
املمثل  والآ�رسة  املعقدة  ال�سخ�سية 
ُعرف  تينانت.  ديفيد  الإ�سكتلندي 
لينغ باأقواله املاأثورة كو�سفه اجلنون 
باأنه »ا�ستجابة عقلنية لعامل جمنون«، 
الراديكالية  بتوجهاته  ُعرف  كما 
اأن  اعتبار  مثل  للمجتمع،  امل�سادة 

املجتمع التقليدي »يدفع اأطفالنا دفعا 
مر�ساه  باإعطاء  وتو�سيته  للجنون«، 
البالغني عقاقري الهلو�سة »اإل اإ�س دي« 
وكان  املخدرات.  �سمن  املندرجة 
لينغ نف�سه م�سابا باإدمان الكحوليات 

وبالكتئاب.
اإىل  املمثلني  من  نخبة  الفيلم  وي�سم 
مو�س  اإليزابيث  بينهم  تينانت،  جانب 
وغابرييل برين، ومايكل غامبون، رغم 
ال�سينما  تتقبل  اأن  �سعبا  مازال  اأنه 
عربت  ما  وهو  نف�سيا،  مري�سا  بطل 
لينغ  بو�سفها  الفيلم  اإعلنات  عنه 
بالقول: »البع�س يراه جمنونا، والبع�س 
ينتظر  اأخرى،  ناحية  من  قدي�سا«. 
تليفزيونية  حلقات  ب�سوق  كثريون 
نتفليك�س  تعر�سها  جديدة  اأمريكية 
اأثر م�سل�سل  بعنوان »خمتلون« )تقتفي 
عنرب  يف  يدور  ال�سم  بنف�س  نرويجي 
�ستون  اإميا  بطولة  العقلية(  للأمرا�س 

يخ�سعان  ك�سخ�سني  هيل  وجونا 
يفرت�س  غام�س  جديد  دواء  لتجربة 

اأنه يعالج اأمرا�سا عقلية.
غريب  الطبيب  يقول  امل�سل�سل،  ويف 
)يج�سده  مانتلري  دكتور  الأطوار، 
»هذا  ملر�ساه  ثريو(  جا�سنت  املمثل 

لي�س علجا بل علما«.
�ستون  ت�رسح  )اإيل(  ويف حديث ملجلة 
»يف  قائلة:  بالعمل  اإعجابها  �سبب 
امل�سل�سل نرى اأنا�سا لديهم �رساعاتهم 
الداخلية وهم ي�سعون حللها عرب تناول 
يكت�سفون  ما  �رسعان  ولكن  عقاقري، 
اأنه ل �سبيل ملوا�سلة احلياة دون احلب 

والتوا�سل بني الب�رس«.
ع�س  فوق  طار  »اأحدهم  فيلم  يدور 
للأمرا�س  خميفة  ب�سحة  الوقواق« 
ال�رسيرة  املمر�سة  حيث  العقلية 
العقل  ي�ستهوي  ما  وكثريا  رات�سيد 
خيال  و�سعفه  بتعقيداته  الب�رسي 

�سناع ال�سينما، ولكن اأفلمهم عادة ما 
اأقلها  تبحث عن �سور تب�سيطية، لي�س 
ت�سويرهم »للجنون« نف�سه، وهو تعبري 

مل يعد الأطباء ي�ستخدمونه.

تعريفات للخلل 
النف�شي

وقد نقلت جملة )علم نف�س اليوم( عن 
ال�سطلح  »هذا  اإن  قوله  هاوز  رايان 
منها  اأكرث  قانونية  دللة  ذو  اليوم 
القانوين  التعريف  م�ستعريا  نف�سية«، 
عقليا  »مر�سا  باعتباره  العقلي  للخلل 
الوهم واحلقيقة  من احلدة با يجعل 
ي�ستطيع  فل  �ساحبه  على  يلتب�سان 
اإدارة  على  يقدر  ول  بينهما  التمييز 
اأو  بالع�سابية  اإ�سابته  جراء  �سوؤونه 
ميكنه  ل  نازع  ل�سلوك  عر�سة  يكون 

التحكم فيه«.
اأو  الروايات  من  اأكرث  الأفلم، 
املذكرات، تاأخذ هذا »اجلنون« لأبعاد 
الكل�سيكي  الفيلم  يف  كما  خيالية، 
»اأحدهم طار فوق ع�س الوقواق« لعام 
عقلية  م�سحة  يف  يدور  الذي   1975
اأحد  يفتعل  حيث  املر�سى،  تدمر 
)املمثل  ماكمرييف  ويدعى  املدانني 
من  للهرب  اجلنون  نيكول�سون(  جاك 

ال�سجن، فيجد امل�سحة اأ�سواأ حال.
وقد تركت امل�ساهد الدرامية ملعاملة 
الكهربية  اجلل�سات  خا�سة  املر�سى، 
الوح�سية، اأثرا عميقا، ففي عام 2011 
و�سفت �سحيفة التليغراف الفيلم باأنه 
»�سوه �سورة العلج الكهربي بحيث مل 
�سجع  و)لكنه(  ممكنا..  اإ�سلحها  يعد 
لعلج  فاعلية  اأكرث  اأدوية  تطوير  على 
الُع�ساب مما مكن املر�سى من العي�س 

حياة طبيعية اأكرث«.

�شورة منطية

على  الرعب  اأفلم  اعتمدت  ولعقود 
�سخ�سية »جمنونة« تروع امل�ساهدين، 
لألفريد  معقدة«  »نفو�س  فيلم  يف  كما 
مثل  الذي   1960 عام  هيت�سكوك 
ال�ساب  �سخ�سية  بريكينز  اأنتوين  فيه 
والتي  بيت�س،  نورمان  الأطوار  غريب 
اأ�سبحت �سورته ل تربح الأذهان على 
لربنارد  الت�سويرية  املو�سيقى  وقع 

هريمان.
امتاز فيلم »�سيلفر لينينغ بلي بوك« 
واإظهاره  العقلي  املر�س  و�سم  بعدم 
نف�س  يف  التاأكيد  مع  مريع،  ب�سكل 

الوقت على اأهمية تلقى العلج.



بقلم د.حممد مرواين
باحث وكاتب �صحفي

تعددية على عجل وبدون �ضوابط
الثمانيات  اواخر  اىل  عدنا  لو 
اعد  الذي   1989 د�ضتور  ان  لوجدنا 
�ضيا�ضي  �ضياق  وفر�ضه  عجل  على 
�ضاغط حرر االعالم الوطني وجعله 
يتنف�س اخريا حرية مل تعرفها البالد 
ان  غري   « الواحد  »احلزب  �ضنوات 
هذه التعددية االعالمية التي طالت 
خا�س  بوجه  املكتوبة  ال�ضحافة 
وانتجت لنا م�ضهدا اعالميا مغايرا 
متاما عن الذي كان �ضمحت بظهور 
طاقات اعالمية هامة يف ال�ضحافة 
و�ضنعت  العمومية  وحتى  اخلا�ضة 
يف  الالمعة  اال�ضماء  من  العديد 
م�ضارا  اجلزائري  االعالم  �ضماء 
ان  بل  واالبداع  بالتالق  حفاال 
اىل  حترر  اناذاك  الوطني  االعالم 
درجة ان حتول التلفزيون اجلزائري 
�ضاحة  اىل  عديدة  برامج  عرب 
ال�ضيا�ضي  التناف�س  ثقافة  لتكري�س 
ال�ضيا�ضية  النخب  بني  والفكري 
التي كانت هي االخرى تظهر وتربز 
املمار�ضة  �ضياقات  ان حررتها  بعد 
ن�ضال  الد�ضتور اىل حمطة  واحالها 
التعددية  تكري�س  يف  تتمثل  اخرى 
تبقى  التي  واالعالمية  ال�ضيا�ضية 
خا�ضة  تكون ممار�ضة  ان  بل  ثقافة 
التعددية  مفاهيم  من  العديد  وان 
ترتبط بالقيم التي الميكن ان تتجزا 
يف  لال�ضف  البالد  دخلت  ان  وبعد 
الذي  االعمى  االرهاب  م�ضتنقع 
الدولة  عمر  و�ضيع  �ضيء  كل  خرب 
مل  الوراء  �ضنوات  البالد  وارجع 
بقي  الذي  الوطني  االعالم  ي�ضتطع 
ان  اقالمه  خرية  يفقد  وهو  يقاوم 

اجل  من  الن�ضال  م�ضرية  يوا�ضل 
اعالمنا  طاقة  وا�ضتنزفت  التعددية 
االرهاب  الفكار  الت�ضدي  يف 
ال�ضاغل  ال�ضغل  يكن  ومل  االعمى 
من  العمل  اال  احلية  الطاقات  لكل 
اىل  واال�ضتقرار  االمن  اعادة  اجل 
العنف  مبخاطر  والتح�ضي�س  البالد 
من  ايقاعا  فر�س  الذي  واالرهاب 
م�ضتقبل  حول  والغمو�س  اخلوف 
اخلروج  على  قدرتها  ومدى  البالد 
من االزمة التي ع�ضفت مبوؤ�ض�ضات 
لوال  كيانها  لتزيل  وكادت  الدولة 
ال�ضعبي  الوطني  اجلي�س  موؤ�ض�ضة 
الداء  لهذا  بقوة  ت�ضدت  التي 
موؤ�ض�ضات  على  وحافظت  اخلطري 

اجلمهورية بارادة �ضلبة .
امنها  البالد  ا�ضرتجعت  ان  وبعد 
ان  اليبدو  تدريجيا  وا�ضتقرارها 
من  ا�ضتفاد  قد  الوطني  اعالمنا 
وال�ضيا�ضي  االمني  التح�ضن  هذا 
الت�ضييق  ان  بل  عام  هو  ما  يف 
توا�ضل  املكتوبة  ال�ضحافة  على 
على  الوطنية  ال�ضحافة  تعرف  ومل 
م�ضت  التي  �ضنة  ع�رشين  مدار 
االنعتاق  اجل  من  اخر  ن�ضاال  اال 
رجال  وتوغل  ال�ضلطة  ت�ضلط  من 
االداء  وت�ضطيح  القطاع  يف  املال 
االعالمي وابعاده عن قيمه وادبياته 
منابر  احد  جتعله  التي  اال�ضا�ض�ضة 
على  واملجتمعية  ال�ضعبية  الرقابة 
املمار�ضة  ادوات  واحد  احلاكم 
نرى  فا�ضبحنا  الدميقراطية 
يعج  الذي  العمومي  االعالم 
حبي�س  االعالمية  بالطاقات 
الكال�ضكية  االعالمية  املعاجلة 
ل�ضنوات يف  االداء  واختزل  للق�ضايا 
معاجلة اخبار الر�ضمي على ح�ضاب 
تغيريا  يفر�س  الذي  العام  الواقع 

الر�ضمي  العام  االداء  منظومة  يف 
والعودة اىل الن�ضال من اجل تعددية 
باملهنيني  حممية  حقيقية  اعالمية 
فالربغم  القانون  و�ضلطة  والفاعلني 
جاملت  قوانني  عن  يقال  مما 
املا�ضي  العهد  يف  ال�ضحفيني 
ال�ضحفيني  احوال  ان  اىل  القريب 
وم�ضاحة حتررهم من مق�س �ضاحب 
ال�ضلطة مل تكن موجودة بالكم الذي 
يقنع كما ان مبربات احلاكم اناذاك 
االعالم  جتربة  يف  الدخول  بعدم 
امل�ضعي الب�رشي كانت ت�ضتند دائما 
وال�ضيا�ضية  االمنية  املقاربة  على 
االعالم  �رشاح  اطلق  حني  وحتى 
قرارات  اتخذتت  الب�رشي  امل�ضعي 
فو�ضوية  بطريقة  القنوات  فتح 
حتى  ت�ضاحبها  مل  وارجتالية 
التجربة  جناح  ت�ضت�رشف  درا�ضات 
االداء  م�ضتوى  على  تقت�ضية  وما 
و�رشوريات  العام  واملناخ  البيئة 
الطذي  للمحتوى  احلقيقي  البناء 
وامل�ضهد  التجربة  بهذه  يعرف 

االعالمي اجلديد  .

اعالم �صعبوي على ح�صاب 
خطاب النخب

االت�ضال  مت  الذين  هوؤالء  ي�ضئل  مل 
اعالم  اأي  قنوات  الن�ضاء  ببع�ضهم 
مطية  االمر  ترك  ...بل  يريدون 
ملن هب ودب وملن له املال الن�ضاء 
ال�ضياق  هذا  يف  اعمم  وال  قنوات 
التي  الققنوات  الكثري من  ان  القول 
وال  اعباء  لدفرت  فعال  تفتقر  نراها 
اأي  على  وال  تربمج  كيف  تعرف 
اين  ومن  ورائها  يقف  ومن  ا�ضا�س 
قانون  اطار  ويف  مداخيلها  جتني 
ت�ضري ومتار�س ن�ضاطها ...لقد اهتم 
�ضعبوي  باعالم  االوائل  املبادرون 

وال  ال�ضعب  القول  �ضح  ان  يجامل 
على  قادرا  حقيقيا  جمهورا  يبني 
حد  يف  االعالمية  الو�ضيلة  نقد 
ذاتها بل ان الكثري من القنوات التي 
نراها على م�ضهد اعالمنا امل�ضعي 
الب�رشي هي اما تغو�س يف احلدث 
اليوميات  ثقافة  وفق  وتعاجله  االين 
وال  املزاج  ح�ضب  برامج  تربمج  او 
مع  جمهورها  تفاعل  مدى  تقي�س 
اأي  تغيب  اذ  برامج  من  تقدمه  ما 
القنوات  هذه  عليها  تعتمد  در�ضات 

يف خماطبة اجلمهور .
كما ان التجربة مل يرد لها ان تنه�س 
ال�ضمعي  لالعالم  اريد  بل  بقوة 
جتريبيا  اعالما  يبقى  ان  الب�رشي 
املحدد  ال�ضقف  خارج  يتحرك  ال 
ال�ضحابه ورغم ان الكثري من القنوات 
برزت فيها طاقات اعالمية اىل ان 
هذه الطاقات �رشعان ما تذوب يف 
وما  عليها  والقائم  ثقافة  الو�ضيلة 
يريد وهذه مع�ضلة حقيقية واجهت 
كما  ال�رشفاء  الزمالء  من  العديد 
تنتج  مل  اخلا�ضة  القنوات  بع�س  ان 
ثقافة  امل�ضامني  م�ضتوى  على  لنا 

للتعدد وال تالم�س دورها االعالمي 
حتيل  اعالمية  كو�ضيلة  بعمق 
اجلمهور اىل ثقافة التعدد والتعاطي 
ان  ميكن  التي  القناعات  جميع  مع 
نبني على ا�ضا�ضها ثراءا يف امل�ضهد 
وتكون  واملجتمعي  الدميقرايطي 
اختالف  ال  قوة  موؤ�رش  منابر  فيها 
�ضقه  العام  يف  للم�ضهد  ت�ضطيح  او 

االعالمي .
حني يتوارى مفهوم القيادات 

االعالمية
يف  االعالمية  التجربة  خ�ضم  ويف 
باجلزائر  الب�رشي  ال�ضمعي  قطاع 
االعالمي  القائد  مفهوم  يختفي 
البارز الذي يتحدث من موقعه كمثف 
قبل ان يكون مهني يف االعالم بل ان 
الكثري من االعالميني الذين نراهم 
عليهم  يتغذي  قد  ال�ضا�ضات  على 
التلفزيون وان ملع بريقهم غري انهم 
مقنعا  مهنيا  خطابا  ينتجون  ال  قد 
قادرين  يجعلهم  ابعاده  يف  ومعرفيا 
الكثري  يتحول  قد  بل  القيادة  على 
االخبارية  الن�رشات  مقدمي  من 
موظفني  جمرد  اىل  واحل�ض�س 

ميكن  ال  كتوبها  وان  اوراق  يقروؤون 
ان تنج لهم ت�ضور افق او ت�ضتدعيهم 
وهذه  الن�س  خارج  دور  ملمار�ضة 
مع�ضلة اخرى اراها ترافق يوميات 
يف  ي�ضتغلون  الذين  االعالميني 
العديد من القنوات دون ان ي�ضتثمر 
يف كفائتهم وموؤهالتهم ان وجدت .

كما ان العجل يف طرح هذه التعددية 
مل  الب�رشي  امل�ضعي  تخ�س  التي 
يكن فط قرارا خاطئا يف نظري بل 
التعددي  االعالم  لقرب  م�رشوع  انه 
بدون  منابر  امام  فنحن  احلقيقي 
ممار�ضة  على  قادر  ب�رشي  حمتوى 
احل�ضارية  بابعادها  التعددية 
القانوين  الفراغ  ان  كما  واملعرفية 
املوؤ�ض�ضات  ت�ضيري  يف  والتخبط 
الب�رشية  ال�ضمعية  االعالمية 
املهنيني  طاقة  وا�ضتنزاف  اخلا�ضة 
قنوات  االخري  يبني يف  ان  ال ميكن 
االعالمي  امل�ضهد  ترثي  اعالمية 
الدول  م�ضاف  اىل  اجلزائر  وتنقل 
عالية  قنواتها مبهنية  التي حتررها 

وراقية .

الإعالم ال�شمعي الب�شري بني الواقع واملن�شود
تواجه بالفعل التعددية االعالمية يف قطاع ال�صمعي الب�صري باجلزائر م�صاكل عديدة باال�صافة اىل ذاك تواجه اي�صا ازمة »هوية » حقيقية 

تتمثل يف غياب اأي مرجعيات ميكن على ا�صا�صها حتديد �صاحة االعالم ال�صمعي الب�صري الذي يتخبط يف حال من الفو�صى واالرتاجية يف االداء 
واملمار�صة ومل نتنج على كرثة القنوات التي ت�صري بدون غطاء قانوين طاقات اعالمية قادرة على نقل هذا االعالم الثقيل اىل حمطة من االداء 
النوعي يف املعاجلة وتكري�س ثقافة التعدد التي الميكن ان يكون مقرها »العا�صمة » وقد الحظ العديد من املتابعني وامل�صنغلني باملو�صوع الذي 

يعترب هاج�صا بالن�صبة يل ولغريي من الباحثني واالعالميني يف االت�صال واالعالم ان هناك و�صع غري �صليم بالن�صبة لهذه القنوات التي التعرف 
نف�صها كما يجب وال ت�صع اطرا لالنتاج االعالمي و املعاجلة العميقة لل�صان الوطني مبا يعنيه من تعقيدات وما يفر�صه من ان�صغاالت

ثقافةاالأحد 16  جوان 2019  املوافـق  ل13 �صوال  1440هـ 16

»العربية.. لغة عاملية«.. كتاب جديد بالفرن�شية
كتاب  باري�س  يف  حديثاً  �ضدر 
و�ضهد  عاملية«،  لغة  »العربية.. 
القارئ  قبل  من  كبرياً  اإقباالً 
�ضواء  حّد  على  والغربي  العربي 
للغة  ملا يحمله من نظرة جديدة 
ال�ضور  جتاوز  اإىل  تدعو  العربية 

النمطية والتطلع للم�ضتقبل. 
وتو�ضيات  اآراء  الكتاب  ويحمل 
التعليم  يف  وباحثني  خلرباء 
عن  يُجيبون  واالإعالم  والثقافة 
الت�ضاوؤالت بخ�ضو�س مدى الفائدة 
من تعلّم العربية كلغة توا�ضل حّية 
اخلم�س،  القارات  يف  وُمنت�رشة 
للغة  الواقع غري امُلنا�ضب  يف ظّل 

العربية اليوم يف فرن�ضا.
مار�س  يف  �ضدر  الذي  الكتاب 
والعربية  الفرن�ضية  باللغتني   2018
حتت  للن�رش  »هرماتان«  دار  عن 
الدبلوما�ضية  يايف  ندى  اإ�رشاف 
يف  ويقع  الفرن�ضية،  واالأكادميية 
221 �ضفحة، يت�ضمن امُل�ضاهمات 
بحثية  ندوة  يف  طرحها  مّت  التي 

يف جمال العلوم االإن�ضانية نظمت 
العا�ضمة  يف  دي�ضمرب2016  يف 
الفرن�ضية، تناولت االأبعاد الثقافية 
ومكانتها  العربية  للغة  والتاريخية 
اليوم يف الدوائر املهنية، وحيوية 
تعليمها ووجودها وتاأثريها احلايل 
وامل�ضتقبلي يف القنوات الف�ضائية 
وخمتلف و�ضائل االإعالم التقليدية 

وو�ضائل التوا�ضل االجتماعي.
وعلى الرغم من االهتمام امُلتزايد 
موؤخرا بتعلّم لغة ال�ضاد يف باري�س، 
اإال اأّن الكتاب يرى اأّن اللغة العربية 
يف  مرغوبة  »غري  تُعترب  زالت  ما 
فرن�ضا« حيث ال يتجاوز عدد الذين 
يتعلمونها يف املدار�س االإعدادية 
ُمت�ضائاًل  ُمتعلم،   14000 والثانوية 
عن اأ�ضباب هذا االإقبال املتوا�ضع 
لغة  اأكرث  خام�س  تعلم  على 
اللغات  واإحدى  العامل،  يف  حتدثاً 
يف  امُلعتمدة  ال�ضت  الر�ضمية 
االأمم املتحدة، واملنت�رشة ب�ضكل 
القنوات  من  املئات  عرب  وا�ضع 

الكتاب  يُقّدم  وبالتايل  الف�ضائية، 
اآلية  امُل�ضاركني  باحثيه  من خالل 
الذي  الو�ضع  هذا  لعالج  ُمقرتحة 

ال ت�ضتحقه اللغة العربية.
ويقول الكتاب اإّن »اللغة الفرن�ضية، 
وغريها من لغات االإن�ضانية، تدين 
الكلمات  من  بالكثري  العربية  للغة 
علوم  يف  واالأ�ضا�ضية  ال�ضائعة 
اأّن  �ضك  بال  يوؤكد  مما  احلياة«، 

العربية »لغة عاملية«.
تقدمي  يتم  ذلك،  ومع  لكن 
اأحياناً  فرن�ضا  يف  العربية  اللغة 
تتبايُن  جُمتمعية  لغٌة  باعتبارها 
مناطق  خُمتلف  وا�ضع عرب  ب�ضكل 

الدول العربية.
العربية  اإتقان  م�ضتويات  اأّن  كما 
�ضهادٍة  بدون  هذا  يومناً  حتى 
با�ضتثناء  عاملياً،  بها  ُمعرتٍف 
هذا  يف  موؤخراً  اأطلقها  ُمبادرة 
يف  العربي  العامل  معهد  املجال 
الندوة  له  باري�س. وهذا ما �ضعت 
للثقافة  الرتويج  بهدف  ة  امُلخت�ضّ

�ضخ�ضيات من  العربية عرب دعوة 
»اللغة  ال�ضتك�ضاف  االآفاق  جميع 
العربية، لغة عاملية«، حيث تناول 
امل�ضاركون فيها وامُلنحدرون من 
عامل التعليم، واالآداب، وال�ضحافة، 
واالأعمال، وال�رشكات امُلتخ�ض�ضة 
الكمبيوتر،  الريا�ضيات، وعلوم  يف 
وحتى خرباء  اللغوية،  وال�ضهادات 
تناولوا  املهني،  التدريب  يف 
بن�رش  املتعلقة  الق�ضايا  بحما�س 

اللغة العربية وتطويرها.
اأر�ضطو،  »اأعمال  اأّن  وذكروا 
العلمي  الرتاث  من  وغريها 
والثقايف القدمي، قد و�ضلت للعامل 
الوا�ضعة  الرتجمة  حركة  بف�ضل 
الع�رش  يف  حينها  مّتت  التي 

العبا�ضي«.
�ضبيل  على  جلياًل،  عاملاً   واأّن 
املثال، هو خمرتع علم اجلرب، قد 
»خوارزمية«  كلمة  اإىل  ا�ضمه  منح 

التي ما زالت ُم�ضتخدمة لليوم.
ويك�ضف الكتاب اأّن »تدري�س اللغة 

عام  منذ  بداأ  فرن�ضا  يف  العربية 
للملك  �ضابقة  لرغبة  وفقاً  1587م 

فران�ضوا االأول«.
اأكرث من  اأّن  الرغم من  لكن وعلى 
اليوم  يتعلمونها  �ضخ�س   127000
الفرن�ضية  الثانوية  املدار�س  يف 
من  اأقل  اأّن  اإال  اخلارج،  يف 
اليوم يف  يدر�ضونها  14000 طالب 
والثانوية  االإعدادية،  املدار�س 
داخل فرن�ضا، فيما تُعر�س �ضنوياً 
اأربع وظائف فقط للعمل كخبري يف 

مناهج العربية يف عموم فرن�ضا.
�ضهادات  ملنح  الكتاب  ويدعو 
دوليا  ُمعتمدة  ر�ضمية  اإتقان 
من  كغريها  العربية  اللغة  يف 
يف  يُ�ضاهم  مما  االأخرى،  اللغات 
وا�ضع. ف�ضاًل  تطويرها على نحو 
العربية  اللغة  ا�ضتخدام  اأّن  عن 
وعامل  التجارية  املفاو�ضات  يف 
يف  اأ�ضا�ضية  ركيزة  يُعترب  االأعمال 
الالفت  من  وكان  ال�ضدد.  هذا 
الكتاب  امُل�ضاركني يف  اأّن اخلرباء 

املبا�رش  البث  بدور  اأ�ضادوا 
ال�ضمعية  والو�ضائط  للفي�ضبوك 
الـ  ودرو�س  احلية،  والب�رشية 
ابتكار  يف  املجانية   Mook
تعليم ُم�ضرتك للعربية، وذلك على 
الرغم اأّن ن�ضبة كبرية مما يُن�رش يف 
يتّم  االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل 

بّثه بعّدة لهجات عربية.
اأّن  اجلميل  من  اأّنه  الكتاب  وذكر 
مُيار�ضون  امل�رشق  »م�ضيحيي 
طقو�ضهم الدينية باللغة العربية«.

االأدب  اأّن  على  الباحثون  وبرهن 
تقلي�س  يرف�س  الكال�ضيكي، 
بني  ما  ازدواجية  اإىل  العامل 
ن�ضو�س مقد�ضة »حالل« و«حرام« 
من جهة، ون�ضو�س األف ليلة وليلة 
الن�ضو�س  فتلك  اأخرى،  جهة  من 
كاالأغاين  االإبداعية  الفل�ضفية 
اجلميع،  يتداولها  التي  احلديثة 
ُمرحتاًل  يُ�ضافر  القارئ  وجتعل 
ُم�ضتمتعاً عرب الكثري من البلدان. 

وكاالت 
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م�شاركة فيلم » عطور اجلزائر«  لر�شيد بن حاج يف 
الأ�شبوع ال�شينمائي الفرن�شي –الإيطايل 

�شتنطلق اليوم  بقاعة ال�شينماتيك  باجلزائر العا�شمة فعاليات الأ�شبوع ال�شينمائي الفرن�شي - الإيطايل  من 16  اإىل 23 جوان  2019 والذي يعرف م�شاركة  الفيلم 
اجلزائري » عطور  اجلزائر« للمخرج ال�شينمائي ر�شيد بن حاج  الذي �شيتم عر�شه يوم 19 جوان اجلاري يف املعهد الفرن�شي  باجلزائر  وهذا العمل هو انتاج م�شرتك 

بني وزارة الثقافة ) فداتيك( واملنتج التون�شي طارق بن عمار وجت�شد دور البطولة  املمثلة الفرنكوا جزائرية  اإيزابيل  عجاين مع م�شاركة املمثلة الإيطالية مونيا 
غريتوري  واملمثل امل�شرحي الراحل احممد بن قطاف  والفنانة املتاألقة رمي تاكو�شت  وعبد احلليم زريبع والذي يحكي   عن �شنوات اجلمر يف فرتة الت�شعينات.

حكيم مالك 

اجلمهور اجلزائري على 
موعد مع اأعظم روائع 

ال�شينما الإيطالية 
والفرن�شية 

اجلمهور  �شيكت�شف   كما    
اأ�شبوع  مدار  على  اجلزائري 
الإنتاج  روائع  اأعظم  كامل 
اإيطاليا   بني  امل�شرتك 
وتاأتي هذه املبادرة  وفرن�شا 
املعهد  من  طرف  من 
الفرن�شي للجزائر ، واملعهد 
للجزائر  الإيطايل  الثقايف 
وبالتايل  اجلزائر  و�شينماتك 
 ، ال�شابع  الفن  اإن�شاء  فمنذ 
قوية  دائما  التبادلت  كانت 
ال�شينما  دور  بني  ومثمرة 
الإيطالية  و  الفرن�شية 
غاية   اإىل  �شنة   60 وعمرها 
يومنا هذا حيث  مت جت�شيد 
من  برباعة  الروابط  هذه 

اأ�رشق   ولقد  املمثلني   قبل 
جبال  جانبي  على  امل�شهد 
الثقايف  واملعهد  الألب 
الفرن�شي  واملعهد  الإيطايل 
يف اجلزائر ولهذا قررت و�شع 
الأ�شبوع   الأ�شواء خالل هذا 
برنامج  عر�ض  �شيتم  اأين   
غني من الأفالم  الفرن�شية - 
الإيطالية امل�شرتكة ، مبا يف 
من   ،  Le Guépard ذلك 
دولت�شي   Visconti ، La
فيتا ، لفيليني ، ولكنها تعمل 
 ، موريتي  ناين  بقلم  ا  اأي�شً
 ، تيدي�شي  بروين  وفالرييا 
وجاك ديراي ، رينيه كليمان 
و من بني الأفالم املعرو�شة  
يف هذا الأ�شبوع  من 16  اإىل 
بقاعة  اجلاري   جوان    23
ال�شينماتيك   بالعا�شمة  ، من 
ثالثة نخيل الذهبية واأو�شكار  
جميع  عر�ض  �شيتم  كما    ،
يف  الإيطالية  باللغة  الأفالم 
ن�شخة اأ�شلية مرتجمة باللغة 

عر�ض  و�شيتم  الفرن�شية 
املعهد  يف  املقدمة  الأفالم 

الفرن�شي باجلزائر.

افتتاح م�شاريع ثقافية 
وفنية مبتكرة يف جمال 

الإبداع املعا�شر بني 
اجلزائر وفرن�شا

الفرن�شي  املعهد  قام  ولقد   
�شهر  من   10 يف  باجلزائر 
باإطالق  اجلاري   جوان 
الثقافية  امل�شاريع  وافتتاح 
جزء  تعد   والتي  الفنية  و 
والعمل  التعاون  �شيا�شة  من 
دعواتها  ومن    ، الثقايف 
 2019 العام  مل�شاريع  الثانية 
الثقافية  املجالت  يف 
توجيه  مت  حيث  والفنية  
تف�شيل  اإىل  تهدف  دعوة  
�شمن  تندرج  التي  امل�شاريع 
 ، اخلا�شة  الأولوية  حماور 
التعاون  يف  مميزة   بطريقة 
الثقايف بني فرن�شا واجلزائر  

واملتمثلة يف ظهور املواهب 
 ، النقابية  الهياكل  و  ال�شابة 
يف  مبتكرة  مل�شاريع  اإ�شافة 
جمال الإبداع املعا�رش ، كما  
ميكن  التي  امل�شاريع  ت�شمل 
التخ�ش�شات  جميع  دعمها 
الكتاب  وكالهما  با�شتثناء   ،
منف�شل  برنامج  مو�شوع 
للن�رش ودعم الرتجمة لـ كتاب 
يف  وامل�شاعدة  الدعم  مع   ،
بعد  وما  والإنتاج  الكتابة 
الإنتاج لل�شينما  حيث  تقدم 
خالل  من  الدعم   IFA
الإبداع  يف  للم�شاعدة:  منح 
حدث  وتنظيم   والتدريب 
ثقايف اأو فني ، وهناك اأي�شا  
�شينمائية   مل�شاريع  دعوة 
هي  ال�شينما  اأن   باعتبار 
ذات  التعاون  جمالت  اأحد 
اجلزائر  يف  لفرن�شا  الأولوية 
مل�شاريع  دعوة  وهناك   ،
كانت  اإذا  وهذا   منف�شلة 
جميع م�شاريع الأفالم موؤهلة  

اإىل:  اإح�شارها  �شيتم  حيث  
ence  مع ظهور املخرجني 
وهذا  ال�شباب    اجلزائريني 
يف  مبتكرة  مل�شاريع  بدعوة 
واملتعلقة   املعا�رش  الإبداع 
الأفالم  و  الوثائقية  بالأفالم 

طلبات  وتندرج  اخليالية 
املنح يف فئات امل�شاعدة يف 
الإنتاج  وم�شاعدات  الكتابة 
ما  مرحلة  يف  امل�شاعدة  و 
الدعوة  مع   الإنتاج    بعد 
مل�رشوع  لإنتاج م�شرتك بني 

اجلزائرية  الإنتاج  �رشكات 
ي�شرتط  حيث  الفرن�شية   و 
اأن  امل�رشوع   حامل  على 
واأن  باجلزائر   متعلقا  يكون 
يكون الإنتاج اإنتاجا جزائريا 

م�شرتكا.

بقاعة »ابن زيدون«

 الكوبيون يبهرون اجلمهور اجلزائري بعرو�شهم الفنية بالعا�شمة
كوبيون  �شحيون  ممار�شون  قدم 
امل�شايف  من  عدد  يف  عاملون 
اجلزائرية �شهرة اأول اأم�ض  بقاعة 
العا�شمة  باجلزائر  زيدون«  »ابن 
اأبهرت  متنوعة  فنية  عرو�شا 
مبختلف  احلا�رش  اجلمهور 
والغنائية  الكوريغرافية  لوحاتها 

والفلكلورية.
واأدت هذه املجموعة الفنية الهاوية 
الع�رشين  حوايل  من  -املتكونة 
وممر�شني  اأطباء  بني  ع�شوا 
ال�شحة  مهنيي  من  وغريهم 
لن�شاطهم  املمار�شني  الكوبيني 
ال�شت�شفائية  املراكز  من  بعدد 
جمعت  عرو�شا  اجللفة-  لولية 
والغناء  الكوريغرايف  الرق�ض  بني 
العديد من  اإىل  بالإ�شافة  القومي 
التي  الفلكلورية  الثقافية  التعابري 
عك�شت تراث مناطق خمتلفة من 

اجلزيرة الكوبية.
 وانطلقت ال�شهرة باإلقاء  ق�شائد 
الكوبي  للزعيم  تكرميية  �شعرية 
ا�شتقته  كا�شرتو«  »فيدال  الراحل 
ق�شائد  اإحدى  من  املجموعة 
اأوليفر  كاريلدا  الكوبية  ال�شاعرة 
لبرا لتتنوع بعدها فقرات ال�شهرة 
الرق�شات  من  العديد  باأداء 
واأحلان  اأنغام  على  الكوريغرافية 
وكلمات الأغاين الكوبية املعروفة 
كرائعة »ل غوانتانامريا« التي األفها 
وحلنها الكوبي خو�شييتو فرنانديز 
من  الع�رشينيات  نهاية  يف  دياز 

القرن املا�شي.
التي  الكوريغرافية  العرو�ض  ومن 
الفنانون  هوؤلء  اأي�شا  قدمها 
فيدال«  كون  »كابالغاندو  الهواة 
لراوول توري�ض و«األنيثيو« ل�شيلفيو 
رودريغز و«اإي كي تو كيري�ض كي تي 
دن؟« لأدالبريتو األفاريز بالإ�شافة 
اإىل رق�شات اأخرى ميزتها الألب�شة 
ال�شعبية املحلية وعك�شت خمتلف 
التاريخية  الثقافية  النتماءات 

لكوبا وخ�شو�شا الإفريقية منها.
عددا  املجموعة  هذه  اأدت  كما 
من  كرمت  التي  العناوين  من 
من  الكوبي  ال�شعب  خاللها 
بويبلو«  اإي�ض  نومربي  »�شو  بينها 
اإىل زعمائه التاريخيني  بالإ�شافة 
الثوري  القائد  مقدمتهم  ويف 
وكذا  كراخال�ض  ما�شيو  اأنطونيو 
ت�شي غيفارا اللذين مت تنظيم هذا 
احلفل كتكرمي لهما مبنا�شبة مرور 

174 و91 عاما على ميالدهما.

اأي�شا  موعد  على  احل�شور  وكان 
الآ�رشة  الرق�شات  العديد من  مع 
على  كوبا  بها  ت�شتهر  التي 
ت�شا  و«الت�شا  رومبا«  »ل  غرار 
و«ال�شون«  »املامبو«  وكذا  ت�شا« 
اإىل  بالإ�شافة  و«املوزمبيكي« 
العديد من الأغاين املعروفة التي 
ت�شتهر  مو�شيقية  اأنواعا  عك�شت 
كوبانو«  »البونتو  ك  البالد  بها 
و«البولريو« من بينها »لغرميا�ض 
نيغرا�ض« و«مي ديثن كوفا« وكذا 
كومندانتي«  �شيمربي  »اأ�شتا 
املو�شيقار  األفها  التي  ال�شهرية 

الكوبي كارلو�ض بويبال يف 1965.
بعد  احل�شور  من  عدد  وعرب 
الفني  احلفل  هذا  نهاية  
الكبرية«  »�شعادتهم  عن  الناجح  
مبدين  »البهيجة«  ال�شهرة  بهذه 
العرو�ض  لرقي«  »اندها�شهم 
-على  تعك�ض  مل  والتي  املقدمة 
وحبا  »احرتافية  �شوى  راأيهم- 

والعطاء من طرف  لالإبداع  كبريا 
يف  جت�شدوا  وممر�شني  اأطباء 
عرف  قد  هواة«.  فنانني  �شورة 
من  العديد  ح�شور  احلفل   هذا 
امل�شوؤولني من عدد من الوزارات 
الكوبية  ال�شفرية  اإىل  بالإ�شافة 
باجلزائر كالرا مارغاريتا بوليدو 
الدبلوما�شي  ال�شلك  من  واأع�شاء 
وكذا  باجلزائر  املعتمد  الأجنبي 
العديد من اأفراد اجلالية الكوبية.
يف  واملغنية  الطبيبة  وقالت 
بريي�ض  �شيريا  طوري�ض  الفرقة 
املجموعة  يف  زمالءها  اأن 
»يعملون يف جمال ال�شحة ولي�شوا 
حب  اأن  غري  الفن  يف  خمت�شني 
الراحل  وزعيمهم  كوبا  بالدهم 
يدخلون  جعلهم  كا�شرتو  فيدال 
»الفن  اأن  م�شيفة  املجال«  هذا 
والثقافة ي�شكنان ال�شعب الكوبي« 

على حد قولها.
ال�شفرية  جهتها  من  واأ�شادت 
اأنه  معتربة  احلفل  بهذا  الكوبية 
التاريخية  »العالقات  يعك�ض 
بني  جتمع  التي  جدا«  واملميزة 
و�شعبا«  بالدها واجلزائر حكومة 
مذكرة خ�شو�شا بالأطباء الكوبيني 
امل�شايف  من  بعدد  العاملني 
جهة  من  وم�شيدة  اجلزائرية 
يف  ال�شحراوي  باحل�شور  اأخرى 
هذا احلفل مبدية يف هذا الإطار 
والأبدي  العميق  بالدها  »ت�شامن 

مع ال�شعب ال�شحراوي«.

�شتكون قطبا ثقافيا وفنيا حقيقيا

افتتاح اأول دار للفنان يف الرابع 
من جويلية بالبليدة

�شيتم يف 4  جويلية 2019  افتتاح 
اأول دار تخ�ش�ض للفنان بولية 
البليدة و ذلك بعد انتظار طويل 
املنطقة  فناين  من  دعوات  و 
ح�شبما  لهم،  مكان  لتخ�شي�ض 

ذكره  موؤخرا وايل الولية.
»يتم  �رشفة   يو�شف  و�رشح  
التجهيزات  ا�شتكمال  حاليا 
التي  الثقافية  املن�شاأة  بهذه 
�شيتم  و  املدينة  بو�شط  تقع 
�شهر  من   الرابع  يف  تد�شينها 
فناين  بح�شور  املقبل  جويلية 
الولية«، موؤكدا ذات املتحدث   
»قطبا  �شتكون  الفنان  دار  اأن 
ثقافيا و فنيا حقيقيا يلتقي فيه 
اإىل  الوايل   م�شريا  الفنانون«. 
طالبوا  البليدة   ولية  فنانو  اأن 
و  لهم  مكان  بتخ�شي�ض  موؤخرا 

بالفن، لفتا   تعنى  من�شاآت  فتح 
معقولة  املطالب  هذه  اأن  اإىل 
ا�شتدراك  �شيتم  و  م�رشوعة  و 

الو�شع تدريجيا.
»حممد  م�رشح  وبخ�شو�ض 
عدة  منذ  املغلق  توري« 
اأو�شح امل�شوؤول الأول  �شنوات، 
املعقول  غري  »من  اأنه  للولية  
القاعة  هذه  ترميم  عملية  اأن 
م�شجلة منذ �شنتني و مل تتقدم 
اإمكانية  بها ال�شغال«، مرجحا 
تدعيمه بغالف مايل اإ�شايف من 
اجل ت�شليم امل�رشوع يف اقرب 
جديد  من  ليحت�شن  الآجال 
لفناين  امل�رشحية  العمال 
العرو�ض  تقدمي  و  املنطقة 
ال�شاأن  هو  مثلما  به  امل�رشحية 

بالن�شبة لباقي الوليات . 
 وكالت  وكالت 
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اكت�صاف �صبب غري متوقع 
للإ�صابة بالأرق الدائم!

�أجرتها  جديدة  در��سة  حذرت 
من  مي�سوري-كولومبيا  جامعة 
�رشب  من  فقط  و�حدة  ليلة  �أن 
�أكرث  �لنوم  جتعل  قد  �خلمر 
ويقول  �حلياة  لبقية  �سعوبة 
يتطلب  �لأمر  �إن  �لبحث  فريق 
جل�سة  يف  كحولية  م�رشوبات   4
�ل�رشر  لإحلاق  فقط،  و�حدة 
بجني ينظم عملية �لنوم، ما قد 

يت�سبب يف �لإ�سابة باأرق د�ئم.
للبحث،  �لرئي�سي  �ملوؤلف  وقال 
وهو  تاكر،  ماهي�ش  �لدكتور 
�لأع�ساب  علم  يف  �أ�ستاذ 
�إن  مي�سوري-كولومبيا،  بجامعة 
للمدمنني  كبرية  م�سكلة  »�لنوم 
ت�رشب  كنت  و�إذ�  �لكحول.  على 
من  باحلرمان  �ست�سعر  �خلمر، 
و�ستحتاج  �لتايل  �ليوم  يف  �لنوم 
�لكحول  من  �ملزيد  �رشب  �إىل 

للخلود �إىل �لنوم«.
وبالن�سبة للدر��سة، قام �لباحثون 
مل�ستويات  �لفئر�ن  بتعري�ش 
�رش�هة �ل�رشب �لتي ر�سدت لدى 

�لتالية،  �ل�ساعات  ويف  �لب�رش. 
يف  كبرية  زيادة  �لفئر�ن  �سهدت 
ومل  �لنوم.  �أثناء  �لعني  حركة 
�لأدينو�سني  يف  زيادة  �أي  تظهر 
ول  �لنوم(  تعزز  كيميائية  )مادة 
و�كت�سف  �لنوم  يف  �لرغبة  حتى 
�لفريق �أن تناول م�رشوب كحويل 
�لذي  �جلني  ن�ساط  من  يقلل 
با�سم  ويعرف  بالنوم  يتحكم 
»ENT1«. و�أو�سح �لباحثون �أن 
�لأمر كان مفاجئا، حيث توقعو� 
�أن يتاأثر �جلني بعد عدة جل�سات 
و�حدة  ولي�ش  من �رشب �خلمر، 
�لدر��سة  �أن  �إىل  و�أ�سارو�  فقط. 
كيف  فقط  تو�سح  ل  �جلديدة 
ميكن �أن يوؤدي �لإكثار من �رشب 
بل  �لنوم،  ��سطر�ب  �إىل  �خلمر 
كيفية  على  �ل�سوء  ي�سلط  قد 
�سلبا  �لنوم  ��سطر�بات  تاأثري 
�إىل  لتدفعهم  �لأ�سخا�ش،  على 

�إدمان �لكحول.
للإدمان  �لوطني  للمعهد  ووفقا 
على �لكحول، فاإن �رشب �خلمر 

يف  �لكحول  تركيز  يجعل  منط 
�أو  غر�م   0.08 �إىل  ي�سل  �لدم 
�أكرث. ويحدث هذ� عادة عندما 
�لرجل 5 كوؤو�ش كحول  ي�ستهلك 
�لن�ساء  ت�ستهلك  �أو  �أكرث،  �أو 
خلل  �أكرث،  �أو  م�رشوبات   4
بالفعل  وهناك  فقط  �ساعتني 
�ملدى  على  معروفة  خماطر 

�لأمر  يتعلق  عندما  �لق�سري 
ب�رشب �خلمر، مبا يف ذلك �لروؤية 
يذكر  �لذ�كرة  و�سعف  �مل�سوهة 
يف  بالغني   6 كل  من  و�حد�  �أن 
�لوليات �ملتحدة ي�رشب �خلمر 
4 مر�ت على �لأقل �سهريا، وفقا 
ملر�كز �ل�سيطرة على �لأمر��ش 

و�لوقاية منها.

�أكد علماء من جامعة ما�سات�سو�ست�ش �لأمريكية �أن مادة �لرتيكلو�سان �مل�سادة للبكترييا ميكن �أن تت�سبب بالإ�سابة ب�رشطان �لقولون احذروا مادة الرتيكلو�صان يف معاجني الأ�صنان!
و�لتهابه ون�رش موقع »MedicalXpress« در��سة علمية عن خطورة مادة �لرتيكلو�سان �لتي تدخل يف تركيب �لكثري من منتجات 
�ملري�سة  �لتجارب  فئر�ن  على  �لرتيكلو�سان  تاأثري  خللها  در�سو�  جتربة  �لعلماء  و�أجرى  و�ل�سابون.  �لأ�سنان  كمعجون  �لتنظيف 

و�ل�سليمة فوجدو� �أنها ت�سببت يف تطور مر�ش �رشطان �لقولون و�لتهابه لدى جميع �لفئر�ن دون ��ستثناء.
و�أ�سار �لباحثون �إىل �أن »هذه �لتجربة �أكدت �أن تريكلو�سان غري تركيب �لبكترييا �حليوية يف �أمعاء �لفئر�ن و�أثر �سلبا على تنوعها 
�لرتيكلو�سان يوؤثر �سلبيا على حالة �لأمعاء«.�لهام يف هذه �ملنطقة �حل�سا�سة من �جل�سم«وقال م�رشف �لدر��سة، غادون ت�سانغ، �إن »هذه �لنتائج تربهن للمرة �لأوىل على �أن 
�لأ�سنان  �لوقت �حلايل يف �سناعة معاجني  للجر�ثيم و�لفطريات ت�ستخدم يف  ��سطناعية م�سادة  �لرتيكلو�سان هو مادة  �أن  يذكر 

و�ل�سابون ومزيل �لعرق و�أنو�ع �ملنظفات �ملختلفة. كما ي�ستخدم �لرتيكلو�سان يف علج �لأ�سنان قبل تركيب �حل�سو�ت لها.

اكت�صاف مادة غذائية تخف�ض الإجهاد والعدوانية

درا�صة تربط �صبغ ال�صعر ب�صرطان الثدي

جامعة  علماء  �كت�سف 
�لأمريكية،  لويل  ما�سات�سو�ست�ش 
�لأحما�ش  �لأطفال  تناول  �أن 
�لدهنية غري �مل�سبعة �أوميغا -3 
يخف�ش  منتظمة،  دورية  ب�سورة 
و�لعدو�نية  �لإجهاد  م�ستوى 
در��سة  نتائج  وبينت  لديهم 
�لعلماء �أن �سلوك �لأطفال �لذين 
هدوء�  �أكرث  �أوميغا-3  يتناولون 
ينعك�ش  ما  باأقر�نهم،  مقارنة 
�لع�سبي  �جلهاز  على  �إيجابيا 

لو�لديهم.
�ل�سلوك  يرتبط  للخرب�ء،  ووفقا 
�لإجر�مي  وحتى  �لعدو�ين 
ويفرت�ش  بيولوجية.  بعو�مل 

يف  �لنق�ش  تعوي�ش  �أن  �لعلماء 
ي�سمح  �ل�رشورية  �لأحما�ش 
يف  �لعدو�ين  �ل�سلوك  مبنع 
للإجهاد  »ميكن  كما  �ملجتمع. 
فيزيولوجية  تغري�ت  ي�سبب  �أن 
�لعدو�نية  زيادة  �إىل  توؤدي 
�ملت�رشع«وحت�سن  و�ل�سلوك 
و�لنتباه  �لدماغ  عمل  �أوميغا-3 
و�لذ�كرة، ومن �أف�سل م�سادرها 
و�أكدت  �لبحرية  �ملاأكولت 
تناول  �أن  �سابقة  در��سات  نتائج 
�لأحما�ش �لدهنية غري �مل�سبعة 
�لغذ�ئية  و�ملو�د  و�لأ�سماك 
من  يخف�ش  باأوميغا-3  �لغنية 

معدل �لوفيات.

�أجر�ها  در��سة  نتائج  ك�سفت 
مقبل،  كيفان  �لربوفي�سور، 
�لأمرية  حل�ساب مركز م�ست�سفى 
 6 �ل�سعر  �سبغ  �أن  غري�ش، 
خطر  من  يزيد  �ل�سنة  يف  مر�ت 
بن�سبة  �لثدي،  ب�رشطان  �لإ�سابة 
14%وعقب در��سته ملفات �لن�ساء 
�مل�سابات ب�رشطان �لثدي، ن�سح 
�لأف�سل  »من  قائل:  �لربوفي�سور 
��ستخد�م  �ل�سعر  �سبغ  عند 

�أقل  على  حتتوي  ومو�د  و�سائل 
�لعطرية، من  �لأمينات  كمية من 
�ل�سعر  تاأثريها يف  يكون  �أن  �أجل 
ل  كما  ميكن.  ما  �أقل  و�جللد 
ين�سح ب�سبغ �ل�سعر �أكرث من مرة 

كل 2-3 �أ�سهر«.
يذكر �أن علماء جامعة ييل �أعلنو� 
قبل خم�ش �سنو�ت �أن �سبغ �ل�سعر 
�ملتكرر يزيد من خطر �لإ�سابة 

ب�رشطان �لدم بن�سبة %30.

8 طرق متكنك من ال�صتعداد 
ج�صديًا ل�صتقبال رم�صان

�سارف �سهر رم�سان على �لبدء، و�لكثري من �لنا�ش ي�ستقبلونه من 
دون �أي حت�سري�ت خا�سة �أو ��ستعد�د�ت معينة �أو تغيري�ت يف منط 

�حلياة. وحلياتنا �لعادية �ليومية منط معني نتبعه، يتوقف متاماً 
ويختلف مع بدء �سهر رم�سان، فبدء�ً من تّغري مو�عيد تناول �لطعام 

و�نتهاًء بالمتناع عن �لقهوة و�لتدخني؛ يحتاج �جل�سم للتاأقلم مع 
�لو�سع �جلديد قبل رم�سان وبعدها ملدة �سهر حتى ي�ستطيع 

�ل�سيام وق�ساء �سهر رم�سان من دون تعب �أو �إرهاق �أو �أي �أعر��ساً 
�أخرى.

ويت�سمن �ل�ستعد�د قبل رم�سان تغيري بع�ش �لعاد�ت، وممار�سة 
بع�ش �لأمور �لأخرى �لتي جتعلك م�ستعد�ً من �لناحية �جل�سدية 

قبل رم�سان.

قم بزيارة �شريعة للطبيب

من �جليد ب�سكل عام �أن تقوم باملتابعة و�لفح�ش مع �لطبيب كل 
�ستة �أ�سهر لـ �سنة، للتاأكد من �سلمة �سحتك وعدم �إ�سابتك باأي 
�أمر��ش. ويف�سل �أن تقوم بزيارة �لطبيب �لعام قبل رم�سان حتى 

تتاأكد من عدم وجود ما قد مينعك من �ل�سيام، �أو ما قد يوؤدي �إىل 
�سعوبات �أثناء �ل�سيام.

قلل من املنبهات

لتناول �لقهوة و�ل�ساي وتدخني �ل�سجائر �أعر��ش �ن�سحاب م�سابهة 
للأعر��ش �لتي ت�سيب �ملن�سحب من �لإدمان. �إنه من �أجل �ساحلك 
�أن تبد�أ يف �لتقليل من �رشب �لقهوة و�ل�ساي وخف�ش عدد �ل�سجائر 

�لتي تعودت عليها.
حيث �أن ��ستمر�رك على نف�ش �ملعدل من �ل�سجائر و�لقهوة، �سوف 
يعر�سك ل�سعوبات �سديدة عند بدء �ل�سيام. فقد ت�ساب بال�سد�ع، 

تعكر �ملز�ج، �لع�سبية، عدم �لرتكيز وغريها من �لأعر��ش �لتي 
�ستزعجك وتوقفك عن ممار�سة حياتك �لطبيعية.

اأكرث من �شرب املاء

�سو�ًء كنت حتاول تقليل �رشب �لقهوة و�ل�ساي �أو �ل�سجائر �أم ل، 
فاأنت حتتاج �إىل �رشب كميات كبرية من �ملاء خلل �ليوم. فاأولً، 

ج�سمك يحتاج �إىل �ل�سو�ئل ملقاومة �جلفاف يف حر �ل�سيف. 
وثانياً، ي�ساعد �ملاء على �إخر�ج �ل�سموم من �جل�سم، وهي �لعملية 

�لتي �ستحدث لك ب�سكل �أ�سهل �إن كنت حتاول �لتقليل من �ل�سجائر 
و�ملنبهات.

ل تن�س وجبة الإفطار مبكراً

وحتى ل ي�سعب عليك �لقيام لل�سحور عند بدء �ل�سيام، ت�ستطيع �أن 
حتاول �لتعود على وجبة �لإفطار �ملبكرة قبل رم�سان من �أجل �أن 

تعود ج�سدك على ��ستقبال وجبة �لإفطار مبكر�ً.

اأبعد بني مواعيد الوجبات

وي�ساعد هذ� �لأمر �لتعود على وجود وجبتني فقط خلل �سهر 
رم�سان، وهما �ل�سحور و�لإفطار، فعندما تقوم باإبعاد �لأوقات بني 
�لوجبات �لتي تتناولها يف �ليوم قبل رم�سان، �سوف ي�ساعدك هذ� 
�لأمر على �حتمال عدم �لأكل فرتة �ل�سيام و�سوف يتعود ج�سمك 

على هذ� فلن يتعبك باأعر��ش مثل �لإعياء ب�سبب قلة تناول �لطعام.

اتبع اأي تعليمات طبية خا�شة بحالتك

�إن كنت تعاين من �أي مر�ش مثل �ل�سكر �أو �ل�سغط، فاإنك �سوف 
حتتاج �إىل �ملتابعة مع �لطبيب ملعرفة �لتعليمات و�ملحظور�ت 

خلل �سيامك، حتى ل تتعر�ش للم�ساكل �ل�سحية.

عّدل من �شاعات نومك

�إذ� كنت من �لنوع �لذي تعّود على �أن يخلد �إىل �لنوم متاأخر�ً، حاول 
�أن تقلل من �ل�ساعات تدريجياً لت�ستطيع �لنوم يف معاد منا�سب قبل 

رم�سان لتتمكن من �ل�ستيقاظ لتناول �ل�سحور خلل �ل�سيام، لك 
�أن تتخيل بقاءك متاأخر�ً ثم تناولك �ل�سحور ثم �لنوم و�ل�سطر�ر 

لل�ستيقاظ مبكر�ً �ليوم �لتايل للذهاب �إىل �لعمل، �سيكون هذ� 
�لأمر �ساقاً جد�ً على ج�سمك ليحتمله.

خطط لنوعية وجباتك

بالتاأكيد لن تقوم باإعد�د قائمة كاملة ملا �ستعده لوجبات رم�سان. 
لكن، باإمكانك �أن ت�سع لنف�سك خطة مب�سطة عامة ملا �سوف 

�ستتناوله خلل �سهر رم�سان، وذلك حتى ل تفاجئ �أحياناً بعدم 
معرفة ما �سوف تتناوله فتقوم با�ستبد�له بالوجبات �ل�رشيعة �أو 

�لأطعمة غري �ملفيدة.
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يا نف�س توبي  ...�إىل رحاب �لرحيم �لرحمن
x�إنها ذكرى.. �أذكر بها نف�سي و�أنفا�سي ونفو�س 
�إخو�ين من �ملوؤمنني يف �مل�رشق �أو يف �ملغرب 

ويف كل مكان وزمان وهي دعوة.. �إىل رحاب 
�لرحيم �لرحمن. ال دعوة للرتخ�س وال �إىل متجيد 

�لعرثة �لهابطة، �أو هتاف بجمال �مل�ستنقع. 
وهي �إ�ساء�ت.. الإقالة �لعرثة.. و�سحذ �خلوف 

و�لرجاء.. و��ستثارة �ملر�قبة و�حلياء بالندم 
و�ال�ستغفار. وهي دعوة للنف�س.. للنهو�س بها 

نحو �ال�ستعالء، وجماهدتها بنور �لعلم و�لطاعة 
و�لفر�ر من �جلهل و�ملع�سية. هي �نطالقة من 
قيود �خلطايا و�الآثام �إىل رحمة �هلل ذي �جلالل 

و�الإكر�م.. وال تقل �إن ذنوبي كثرية، فاإن رحمة �هلل 
�أعظم، وعفوه �أو�سع و�أ�سمل. و�علم �أن كل تائب 

البد له من �لهم و�لغم و�ل�سيق يف �أول �لتوبة، 
و�أمل بفر�ق حمبوبه، وهذ� �الأمل و�لقب�س �لذي 
يح�سل دليل على حياة �لقلب وقوة �ال�ستعد�د، 
فعالمة �ل�سعادة �أن تكون ح�سنات �لعبد خلف 

ظهره و�سيئاته ن�سب عينيه، فكلما تذكرت �لذنوب 
و�خلطايا.. فارجع �إىل ربك و��ستغفر�هلل.

و�بك على خطيئتك.. ثم �جعل �ملوت و�الأجل بني 
عينيك. وتفكر فيما م�سى من �لذنوب.. كما قال 

مالك بن دينار رحمه �هلل: »�لبكاء على �خلطيئة 

يحط �خلطايا كما حتط �لريح �لورق �لياب�س«. 
�أكرث من �لتوبة و�ال�ستغفار، وعليك بال�سالة يف 
جوف �لليل، و�ل�سدقة على �ملحتاجني فاإنهما 

مطفئتان للخطايا كما يطفئ �ملاء �لنار وما 
ر  ي�سيب �ملوؤمن من هم وال غم وال �أذى �إال كَفّ
�هلل بها عنه �خلطيئات.  وبعد ذلك �أ�سكر �هلل 

على �لهد�ية و�لتوفيق. وتذكر ما �أعده �هلل لعباده 
�لتائبني من عظيم �لثو�ب و�حل�سنات.. فما ما 
هي �إال �أنفا�س معدود�ت و�أيام معلومات، فاإذ� 
�لد�ر غري �لد�ر.. و�حلال غري �حلال. كما قال 

ربنا تبارك وتعاىل: ﴿ َوَما تَْدِري نَْف�ٌس َماَذ� تَْك�ِسُب 
 َ ْر�ٍس مَتُوُت �إَِنّ �هلَلّ ِيّ �أَ َغًد� َوَما تَْدِري نَْف�ٌس ِباأَ

َعِليٌم َخِبرٌي ﴿ ]لقَمان: 34[. �للهم �جعلنا من 
�لتو�بني، و�جعلنا من �ملتطهرين. و�جعل �للهم 
خري �أعمارنا �أو�خرها، وخري �أعمالنا خو�متها، 

وخري �أيامنا يوم نلقاك، فاطر �ل�سمو�ت و�الأر�س 
عامل �لغيب و�ل�سهادة �أنت ولينا يف �لدنيا و�الآخرة، 
توفنا م�سلمني و�أحلقنا بال�ساحلني و�جعل لنا ل�سان 

�سدق يف �الآخرين. و�جعلنا �للهم من ورثة جنة 
�لنعيم.. �إنك وحدك �أهل �لتقوى و�أهل �ملغفرة. 

ربنا �غفر لنا ولو�لدينا وللم�سلمني و�مل�سلمات 
وللموؤمنني و�ملوؤمنات.

ف�سل �لدعاء
الدعاء هو اأن يطلَب الداعي 

ه؛  َرّ ما ينفُعه وما يك�شف �شُ
وحقيقته اإظهار الفتقار اإىل 

اهلل، والتربوؤ من احلول والقوة، 
وهو �شمُة العبوديِة، وا�شت�شعاُر 

الذلِة الب�شرية، وفيه معنى 
الثناِء على اهلل عز وجل، 

واإ�شافِة اجلود والكرم اإليه.
الدعاُء طاعٌة هلل، وامتثال 

لأمره
ُكُم اْدُعوِن  قال تعاىل: »َوَقاَل َرُبّ

وَن  َتْكرِبُ َنّ اَلِّذيَن َي�شْ اأَ�ْشَتِجْب َلُكْم اإِ
َم  َعْن ِعَباَدِتي �َشَيْدُخُلوَن َجَهَنّ

َداِخِريَن«. ]�شورة غافر: الآية 
]60

الدعاء عبادة
ُ َعَلْيِه َو�َشَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �شَ

َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة«. ]رواه  »الُدّ
الرتمذي وابن ماجه،[

الدعاء اأكرم �شيء على اهلل 
تعاىل

ُ َعَلْيِه َو�َشَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �شَ
 ِ ْكَرَم َعَلى اهلَلّ »َلْي�َس �َشْيٌء اأَ

َعاِء«. ]رواه  َتَعاىَل ِمْن الُدّ
اأحمد والبخاري، وابن ماجة، 

والرتمذي واحلاكم و�شححه، 
ووافقه الذهبي[

الدعاء �شبب لدفع غ�شب اهلل
ُ َعَلْيِه َو�َشَلَّم: »َمْن  َلّى اهلَلّ قال �شَ

ْب َعَلْيِه«.  َ َيْغ�شَ اأَْل اهلَلّ َلْ َي�شْ
، وابن ماجَة،  الرتمذُيّ ]رواه 

و�شححه احلاكم، ووافقه 
الذهبي، وح�شنه الألبان[

�أحفاد �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم
�بن  �أّنه  على  �حلفيد  يعرف   
فيعرف  �لبنت  �بن  �أما  �لولد، 
يتعلّق  وفيما  �ل�سبط،  با�سم 
بر�سول �هلل عليه �أف�سل �ل�سالة 
�أحفاٍد  �أي  له  يكن  فلم  و�ل�سالم 
�لذكور، وذلك ب�سبب  �أبنائه  من 
�إال  �ل�سّن،  �سغار  وهم  موتهم 
بناته،  من  �أ�سباٍط  ثمانية  له  �أّن 
و�أ�سماوؤهم  ذكور،  خم�سة  وهم 

هي: علي: وهو �بن زينب ر�سي 
�هلل عنها من زوجها �لعا�س بن 
عبد �سم�س، وي�سار �إىل �أّنه تويف 
هي  �أمامة:  �ل�سّن.  يف  �سغري�ً 
عليه  حملها  و�لتي  علي،  �أخت 
�حل�سن،  �سالته.  �أثناء  �ل�سالم 
�أبناء  هم  وحم�سن:  و�حل�سني، 
�أبي  فاطمة من زوجها علي بن 
طالب ر�سي �هلل عنهما. �أم كلثوم، 

وزينب: هن بنات فاطمة وعلي 
هو  �هلل:  عبد  طالب.  �أبي  بن 
�مل�سلمني  خليفة  من  رقية  �بن 
عثمان بن عفان ر�سي �هلل عنه.

بن  عثمان  تزّوج  مالحظة:   
�هلل  ر�سول  �بنة  كلثوم  �أم  عفان 
�ختها  وفاة  بعد  �ل�سالم  عليه 
�أن  دون  توفيت  �أّنها  �إال  رقية، 

تنجب.

ف�سائل �لقر�آن �لكرمي
اأن اأهل القراآن هم اأهل اهلل.

اأن ثواب تالوة القراآن اأعظم من اأنف�س اأموال الدنيا.
اأن كل حرف فيه بع�شر ح�شنات.

اأنه يورث الإن�شان الراحة والذكر احل�شن يف ال�شماء 
والأر�س.

اأن كل اآية يحفظها امل�شلم يرفعه اهلل بها درجة يف اجلنة.
اأن املاهر بالقراآن يقرنه اهلل تعاىل باأف�شل املالئكة.

اأن اأف�شل النا�س هو من يتعلم القراآن ويعلمه.
اأن اهلل تعاىل ل يعذب اإن�شاًنا حفظ القراآن وعمل به.

اأنه ياأتي �شفيًعا لأ�شحابه الذين كانوا يعملون به يف الدنيا.
اأن �شاحب القراآن رفعه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم �شلى 

اهلل عليه و�شلم اإىل مراتب العلماء.
اأن �شاحب القراآن يكرمه اهلل عز وجل عليه وعلى والديه 

يوم القيامة باأنواع عظيمة من التكرمي.
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10 ماليني م�شاهدة لربومو
 "الفيل الأزرق 2"   

�أيام   3 بعد  �لأزرق 2« 10 ماليني م�شاهدة،  »�لفيل  فيلم  برومو  تخطى 
من طرحه، عرب �ل�شفحة �لر�شمية لل�رشكة �ملنتجة »�شيرنجي« مبوقع 

في�س بوك.
فيلم »�لفيل �لأزرق 2« بطولة كرمي عبد �لعزيز، نيللي كرمي، هند �شربي، 
ظافر �لعابدين، �إياد ن�شار، �أ�شما �رشيف منري، �أحمد خالد �شالح �لذي 

من �ملقرر عر�شه يف �ملو�شم �ل�شينمائي بعيد �لأ�شحى 2019.
وكان �جلزء �لأول من فيلم »�لفيل �لأزرق« �أنتج عام 2014، وحقق جناحاً 
كبري�ً، وهو ماأخوذ عن رو�ية »�لفيل �لأزرق« للكاتب �أحمد مر�د، و�إخر�ج 

مرو�ن حامد.
مرو�ن  �ملخرج  بني  تعاون  ر�بع  �لأزرق«  »�لفيل  من  �لثاين  �جلزء  ويعد 
�شليني، وتر�ب  زرق، �لأ حامد و�لكاتب �أحمد مر�د بعد �أفالم »�لفيل �لأ

�ملا�س«.

�شلمان خان يتفوق على نف�شه ويحطم الأرقام القيا�شية يف "بهارات"

اأدهم �شليمان يطرح »يا �شيدي«

مرة اأخرى يتفوق النجم �شلمان خان على نف�شه حمققا اأرقاما قيا�شية جديدة، فبمجرد بدء عر�ض فيلمه »بهارات« اإذا به يحطم 
الأرقام القيا�شية يف �شباك التذاكر باإيرادات جتاوزت 440 مليون روبية )6.3 ماليني دولر(، و�شول اإىل 23 مليونا خالل الأيام 

اخلم�شة الأوىل من عر�شه، وفقا ملا جاء يف �شحيفة »هندو�شتان تاميز«.
�لهندي  �لفيلم  وكان ذلك مما جعل 
�لإير�د�ت  حيث  من  ربحا  �لأعلى 
خ�شو�شا،   2019 لعام  �لفتتاحية 
حني  يف  عموما،  خان  ومب�شرية 
تاريخ  يف  �لثانية  �ملرتبة  �حتل 
»�شفاحو  فيلم  بعد  �لهندية  �لأفالم 
يومه  خالل  حقق  �لذي  �لهند« 
�لعام  دولر  ماليني   8 حو�يل  �لأول 
ذكر  ما  ح�شب  وذلك  �ملا�شي، 

ب�شحيفة »ليف منت«.
وت�شدر  �لإير�د�ت  �شخامة  ورغم 
قبل  من  �لفوري  �لأوىل  �ملر�تب 
فيلم »بهار�ت« فاإن ذلك مل يفاجئ 
خا�شة  �لنقاد،  �أو  �جلمهور  من  �أيا 
�لعمل  �إعالن  م�شاهد�ت  عدد  �أن 
�لت�شويقي وحدها جتاوز 61 مليون 

م�شاهدة.
لكن ذلك ل ينفي وجود �أ�شباب �أخرى 
�أكرث �أهمية نتج عنها ذلك، جاء على 
ر�أ�شها كون �لعمل من بطولة �شلمان 

خان، و�ختيار توقيت عر�س �لفيلم 
بالتز�من مع عيد �لفطر، مما يعني 
زيادة �رشيحة �جلمهور �ملتجهة �إىل 

دور �لعر�س يف ذلك �لتوقيت.
كو�لي�س  �أي�شا  �لأ�شباب  �إىل  ي�شاف 
مثرية  جاءت  �لتي  للفيلم  �لتح�شري 
�عتذ�ر  مع  خا�شة  لالهتمام، 
�ملمثلة بريانكا �شوبر� عن �لبطولة 
�ل�شرت�ك  على  �لزو�ج  مف�شلة 
يثري  ز�ل  ما  �لذي  �لأمر  بالعمل، 
و�إحالل  �لآن،  حتى  خان  حفيظة 
و�أخري�  عنها،  بدل  كييف  كاترينا 

طبيعة �حلبكة �لدر�مية يف �لفيلم.
ينتمي �لعمل لفئة �لأفالم �لدر�مية 
تدور  حيث  �لإن�شاين،  �لطابع  ذ�ت 
مدينة  يف  يولد  طفل  حول  �أحد�ثه 
بني  �لتق�شيم  قبل  �لهندية  لهور 
يحدث  بعدها  وباك�شتان،  �لهند 
�لتق�شيم �لذي تنتج عنه حرب �أهلية 
يروح  ووح�شية  عد�ئية  و�شلوكيات 

�شحيتها ويت�شتت ب�شببها �لكثريون.
و�لده  يفقد  نف�شه  �لبطل  �أن  حتى 
�لأحد�ث  تلك  خالل  و�أخته 
�لتي  رحلته  بعدها  لتبد�أ  �ملوؤ�شفة، 

خمتلفة  عمرية  مر�حل  �شملت 
�أبو  بينها  من  متنوعة،  وحمطات 

ظبي. 
ب�شبب  تنهار  �لبطل  حياة  �أن  ورغم 

ينجح يف  فاإنه  و�لتع�شب  �لعن�رشية 
على  وقدرته  باإن�شانيته  �لحتفاظ 

�لت�شامح مع �لآخر.
فيلم  عن  مقتب�س  �لفيلم  �أن  يذكر 
بعنو�ن   2014 عام  �شدر  كوري 
ويعر�س  و�لدي«،  �إىل  »ق�شيدة 
»بهار�ت« حاليا على �شا�شات ي�شل 
عددها �إىل 4700 �شا�شة يف �لهند 
يجعله  مما  �خلارج،  يف  و1300 
�إ�شد�ر�  �لأكرث  �لهندي  �لفيلم 
بتاريخ »بوليود« يف �لإمار�ت ودول 
كونه  و�لأهم  و�أ�شرت�ليا،  �خلليج 
�لأول يف �لعر�س باململكة �لعربية 
عر�شه  يوم  نف�س  يف  �ل�شعودية 

بالهند.
تلك  رغم  �أنه  لالنتباه  �ملثري 
مع  تتما�شى  �لتي  �لإير�د�ت 
من  �ملنتظرة  �ملرتفعة  �لتوقعات 
�لفيلم فاإنه مل يح�شل �إل على 5.9 
درجات على موقع »�آي �إم دي بي«، 

�لفنية  تقييماته  جاءت  حني  يف 
وم�شيدين  معجبني  بني  متفاوتة 
وجدو�  �آخرين  وبني  بالفيلم، 
م�رش�  نف�شه،  يكرر  خان  �شلمان 
�ملغو�ر  �لفار�س  دور  تقدمي  على 
و�شط  �ملبادئ  و�شاحب  �ملنقذ 

عامل بعيد كل �لبعد عن �ملثالية.
�إيكونوميك  »ذ�  �شحيفة  وكانت 
�أن  ن�رشت  قد  �لهندية  تاميز« 
من  ��شتاوؤو�  �مل�شاهدين  �أغلبية 
�لثالث  من  و�قرت�به  �لفيلم  طول 
من  كان  �أنه  موؤكدين  �شاعات، 
�أكرث  للمونتاج  خ�شوعه  �لأف�شل 
ينفي  ل  ذلك  كان  و�إن  ذلك،  من 
بع�س  �شمل  �لعمل  �أن  حقيقة 
�لتي  �ملوؤثرة  �لإن�شانية  �للحظات 
��شتطاعت �خرت�ق قلب �جلمهور، 
�لتي  �لأغنية  مقدمتها  يف  �أتى 
جمعت بني خان وكاترينا و�أدمعت 

�أعني كل من �شاهدها.

حممد هنيدي »عقلة اأ�شبع« يف برومو »كينغ �شايز«

�ل�شاب  �مل�رشي  �ملغني  طرح 
�أغنياته  �أحدث  �شليمان  �أدهم 
�لر�شمية  قناته  عرب  �شيدي«،  »يا 

مبوقع يوتيوب.
 122 »يا�شيدي«  �أغنية  وتخطت 
�ألف م�شاهدة، خالل �شاعات من 

طرحها، عرب موقع يوتيوب.
قائمة  �شليمان  �أدهم  وت�شدر 
يف  يوتيوب  على  م�شاهدة  �لأكرث 

 10 �شمر�«، منذ  »يا  بكليب  م�رش 
�أ�شهر.

وجتاوز كليب »يا�شمر�« 43 مليون 
�لر�شمية  �لقناة  عرب  م�شاهدة، 

لأدهم �شليمان على يوتيوب.
منذ  �شليمان،  �أدهم  طرح  كما 
�أ�شابيع �أغنية »�ل�شورة معكو�شة«، 
يا   « جناح  حتقق  مل  ولكنها 

�شمر�«.

»كينغ  �جلديد  فيلمه  برومو  هنيدي  حممد  �لكوميدي  طرح 
�شايز«، عرب �شفحته �لر�شمية على في�س بوك.

وظهر هنيدي، يف �لربومو ب�شخ�شية »عقلة �أ�شبع« با�شتخد�م 
�أحدث تقنيات �لغر�فيك�س، حتت �إ�رش�ف �رشكات عاملية.

وعلق حممد هنيدي، قائاًل: »توكلنا على �هلل، �لإعالن �لأول 
لفيلم كينج �شايز، عن عقلة �لأ�شبع، يال قولويل ر�أيكم و�شري 

يف كل مكان«.
بعد  م�شاهدة،  مليوين  �شايز«  »كينغ  فيلم  برومو  وتخطى 

�شاعات من طرحه.
�إ�شالم  و�إخر�ج  طاهر،  عمر  تاأليف  من  �شايز«،  »كينغ  فيلم 
خريي، و�إنتاج وليد �شربي، ومن �ملقرر �أن يعر�س يف مو�شم 

عيد �لأ�شحى 2019.
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يُعر�س فيلم »ورد م�شموم« للمخرج 
�شينما  يف  �شالح،  فوزي  �أحمد 
»عقيل« بالإمار�ت ملدة �أ�شبوع بدء�ً 

من 28 جو�ن �جلاري.
يف  م�شموم«  »ورد  �أحد�ث  وتدور 
�لتي  �ليومية  �حلياة  عن  دقيقة   70
تعي�شها »حتية« عاملة �لنظافة �لتي 

�أ�رشتها،  مع  �ملد�بغ  تعي�س يف حي 
»�شقر«  غري  �حلياة  يف  متلك  ول 
ليح�شن  ي�شافر  �لذي  �شقيقها 
�أن  ترف�س  و�لذي  معي�شته،  ظروف 
يرتكها، ظًنا منها �أن عليه رد �جلميل 

ببقائه د�ئًما بجو�رها.
�أحمد  رو�ية  عن  ماأخوذ  و�لفيلم 

�شامة  »ورود  �ل�شيطي  زغلول 
حممود  بطولة  من  وهو  ل�شقر«، 
وكوكي،  �لطوخي،  و�شفاء  حميدة، 

و�إبر�هيم �لنجاري.
جائزة   14 ح�شد   �لفيلم  �أن  يذكر 
حملية ودولية، �أبرزها 3، يف �لدورة 
�لـ40 من مهرجان �لقاهرة لل�شينما.

�شينما عقيل ت�شت�شيف فيلم »ورد م�شموم« ملدة اأ�شبوع
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مبيعات  املتحدة  بالواليات  عام   60 منذ 
لها  م�ستوى  الأقل  تنخف�ض  ال�سيارات 

مبيعات  انهيار  املحللون  يتوقع 
يف  والكوبيه  ال�سيدان  �سيارات 
لأقل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
ب�سبب  عاما  �ستني  يف  لها  م�سيتوى 
والـ  اأوفر  للكرو�س  الكبري  الرواج 

.SUV
�سيارة  مليون   5.3 بيع  املتوقع  من 
 2018 يف  فقط  وكوبيه  �سيدان 
كمية  اأقل  اأي  املتحدة،  بالوليات 
غري  الرتفاع  مع   ،1958 منذ 

SUV والبيك  الـ  امل�سبوق ملبيعات 
لي�س فقط  الأخرية،  الأعوام  اأب يف 
وحول  بل  املتحدة  الوليات  يف 

العامل.
عن  موؤخرا  اأعلنت  فورد  اأن  ويُذكر 

وقف جميع موديالت ال�سيدان ب�سبب 
النخفا�س احلاد يف مبيعاتهم، بينما 
مثلت مبيعات ال�سيدان 10% فقط من 
كراي�سلر  لفيات  الإجمالية  املبيعات 

يف 2017 بالوليات املتحدة.

جيني�سي�ض G90 موديل 
2019 املحّدث 

موديل   G90 جيني�سي�س  ظهرت 
اختبارها،  اأثناء  املحّدثة   2019
لل�رشكة  موديل  اأول  �ستكون  والتي 
ال�سيارة  ت�سميم  بتفا�سيل  يحظى 

الختبارية اإ�سين�سا.
الختباري  النموذج  اأن  �سحيح 
اإلقاء  مينع  مل  ذلك  اأن  اإل  مموه، 
ليفت  الفي�س  تغيريات  على  نظرة 
ملا  افرتا�سي  ت�سميم  واإن�ساء 
ال�سيارة، حيث يظهر  �ستبدو عليه 
الأمامي  ال�سبك  على  ح�سولها 
الديك”،  “ُعرف  �سكل  على  الذي 
املزدوجة،  الأمامية  امل�سابيح 
بامل�سابيح  اجلديد  الت�سميم 

اخللفية.
على ناحية الأبعاد، ل يتوقع اإجراء 
على   G90 �ستُبقي  حيث  تغيري 
 1.915 عر�س  مرت،   5.205 طول 

قاعدة  مرت،   1.495 ارتفاع  مرت، 
عجالت 3.16 مرت.

يتم  فقد  الطاقة،  مولدات  اأما 
 6 ليتاح حمرك 3.8 لرت  حت�سينها 
�سلندر بقوة 334 ح�سان، تريبو 6 
كذلك  ح�سان،   370 بقوة  �سلندر 
5 لرت 8 �سلندر بقوة 425 ح�سان، 
قيا�سياً  الن�سخ  كل  تتوفر  اأن  على 
بجري اأوتوماتيكي من 10 �رشعات، 
رباعي  اأو  قيا�سي  خلفي  دفع 

اختياري.
 The Korean وح�سب  هذا 
 G90 جيني�سي�س   ،Car Blog
تد�سينها  �سيتم   2019 موديل 
خالل  اجلنوبية  كوريا  يف  ر�سمياً 
ت�سل  اأن  على  املقبل،  نوفمرب 
لالأ�سواق العاملية نهاية مار�س من 

العام القادم.

كل ما نعرفه عن ني�سان GT-R اجليل القادم 2020
طرح  منذ  اأعوام  ع�رشة  من  اأكرث  مرت   – نت  املربع 
اأن  الوا�سح  ومن  الأ�سواق،  يف   GT-R  R35 ني�سان 
اأن  العتبار  بالأخذ يف  اإىل جيل جديد  بحاجة  ال�سيارة 
كل جيل  بني  فقط  اأعوام   8-6 تاأخذ  املوديالت  معظم 
بداأت  اليابانية  ال�سانعة  اأن  بالفعل  نعلمه  وما  واآخر، 
بالتخطيط للجيل القادم، والذي و�سفه رئي�س الت�سميم 
اجلديد بال�رشكة، األفون�سو األباي�سا، بـ “ال�سيارة الريا�سية 

الأ�رشع بالعامل”، وهاكم كل ما نعرفه عنها حاليا.

�شيارة هجينة؟ 
 R36 تطوير  عن  كثرية  تقارير  ظهرت   ،2014 عام  يف 
GT-R اجليل القادم، مع تلميحات متعددة من روؤ�ساء 
رئي�س  نائب  اأهمهم  ال�سيارة،  حول  ال�رشكة  وتنفيذيي 
 GT-R ني�سان ال�سابق، اأندي باملر، والذي اأ�سار اإىل اأن
اجلديدة �ستكون هجينة، وبينما قام اأندي باملر مبغادرة 
ال�رشكة ب�سكل مفاجئ لي�سبح الرئي�س التنفيذي لأ�ستون 
اأهداف  اأبقت  ني�سان  اأن  يبدو   ،2014 اأكتوبر  يف  مارتن 
الطاقة  مولد  مثل  باملر،  اأيام  من  الرئي�سية  التطوير 

الهجني.

�شيارات GT-R افرتا�شية 
واأخرى واقعية خا�شة    

�سيارة 2020 فيجن غران  ني�سان  يف عام 2014، قدمت 

�ساركت  افرتا�سية  �سيارة  الواقع  يف  وهي  توريزمو، 
م�سادر  اأ�سارت  وقد  ال�سهرية،  توريزمو  جران  لعبة  يف 
اآنذاك اإىل اأن ال�سيارة مثلت لغة الت�سميم التي �ستتبناها 

GT-R القادمة.
ومل تتوقف ني�سان عند ذلك، حيث قامت بنقل الت�سميم 
بالتعاون مع �رشكة   GT-R50 سيارة� الواقع و�سنع  اإىل 
 ،GT-R لـ  بالذكرى اخلم�سني  Italdesign لالحتفال 
حيث خطفت ال�سيارة الأنظار اأثناء ت�سلقها لتل مهرجان 

جوود لل�رشعة يف 2018.
وقد اأكد نائب رئي�س ني�سان، �سريو ناكامورا، يف ت�رشيح 
اأخري اأن ني�سان GT-R اجلديدة �ستكون هجينة، ويُذكر 
حتمل  �سباق  �سيارة  عن  اأعوام  منذ  ك�سفت  ال�رشكة  اأن 
خا�سة حتت ا�سم GT-R LMP1 مبولد طاقة هجني 

وقد  لرت،  �سعة 3.0  تريبو   V6 احتوي على حمرك
يف  املولد  لهذا  مطورة  ن�سخة  نرى 

.GT-R اجليل القادم من

مالمح اجليل 
اجلديد 

اأكد  األباي�سا  األفون�سو 
GT- اأن  على  م�سبقا 

باأكرث  R50 املعرو�سة حاليا 
 710 بقوة  دولر   مليون  من 

ح�سان لي�ست اجليل القادم من GT-R، بل الغر�س منها 

الحتفال باملوديل وتقديره، مع ذلك يعتقد اأن الت�سميم 
قد ي�ستوحى منها اإىل جانب فيجن جران توريزمو.

والتجهيز  التخطيط  مرحلة  يف  يزال  ل  اجلديد  اجليل 
حاليا، وبينما يوؤمن الكثريون اأن ال�سيارة �ستكون هجينة، 
اأ�سار األباي�سا اأن الهدف هو حتقيق اأ�رشع �سيارة ريا�سية 
الطاقة، موؤكدا  النظر عن طبيعة مولد  العامل بغ�س  يف 

على تطوير من�سة جديدة للموديل.
األباي�سا اأكد اأي�سا يف ت�رشيحات اأخرية على عزم ني�سان 
 GT-R تقدمي �سيارة اختبارية متهد للمنتج النهائي من

اأي  يعط  مل  واإن  القادمة، 
عن  موؤكدة  تفا�سيل 

توقيت الك�سف 
عنها.
 

متى �شرناها؟ 
مبا اأن ني�سان ل تزال يف املراحل املبكرة من التطوير، 
 2020 قبل  الختبارية  لل�سيارة  روؤيتنا  عدم  املتوقع  من 
على الأقل، ليتبعها املوديل الإنتاجي النهائي يف 2021.. 
عقب  تعرثت  التطوير  عملية  اأن  البع�س  يعتقد  وبينما 
مارتن،  اأ�ستون  لرئا�سة  ال�رشكة  من  باملر  اأندي  رحيل 
بامل�رشوع  �سغفه  اإثبات  يف  األباي�سا  األفون�سو  ي�ستمر 
يف  نوعها  من  فريدة  ريا�سية  �سيارة  بطرح  واهتمامه 

العامل، وكل ما باأيدينا الآن هو النتظار.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ستعر�ست �رشكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع 

الرباعي يف العامل وبح�سب موقع "CarAndBike" املتخ�س�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه 
ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سنوع من مزيج من املعادن 

اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.
وي�سمن القوة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 اأ�سطوانات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 

8 نقالت، بقوة 400 ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز ال�سيارة من الداخل 
بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، 

بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع القهوة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الكوؤو�س املغطاة 
بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل اأمان عالية، وميكن التحكم يف الإ�ساءة 

وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من هذه 
ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة

 

 تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ت�سنيع  �رشكة  ك�سفت 
ال�سيارات اليابانية مازدا عن 
�ستكون  والتي  مازدا6  �سيارة 
تدعم  التي  �سياراتها  اأول 
وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي 
بالي الذكيتني، وجاء ذلك يف 
الدويل يف  ال�سيارات  معر�س 

نيويورك الأمريكية.
من  ن�سخة  اأول  �ستكون 
يف  متاحة  الذكيني  النظامني 
�سيف العام احلايل 2018، كما 
ال�سيارات  اأ�سحاب  �سيكون 

على  قادرين  النوع  هذا  من 
واآندرويد  بالي  كار  حتديث 
واختياري  كامل  ب�سكل  اأوتو 
يف  التحديث  اإ�سدار  فور 
مازدا  و�رشحت  ال�سيف 
اأوتو  اآندرويد  من�ستي  باأن 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار 
اإ�سافات نظام الت�سغيل الذكي 
املوجود يف �سيارات ال�رشكة 
 .Mazda Connected
ال�رشكة  موقع  اأن  يُذكر 
بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية 

ل�سيارة  املن�ستني  دعم  حول 
CX-3، لكن املتحدث با�سم 
الدويل  املعر�س  يف  ال�رشكة 
عن  يتحدث  مل  لل�سيارات 
ذلك الأمر خالل كلمته، مما 
امل�ستخدمني  ا�ستغراب  اأثار 
اأعلنت  مازدا  �رشكة  كانت 
من�ستي  باإ�سافة  رغبتها  عن 
قوقل واآبل يف العام املا�سي، 
بعد اأن بداأت التخطيط لذلك 
 Mazda منذ اإطالق نظامها

Connected عام 2014.
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مايكرو�سوفت ُتعلن عن �ملز�يا �لقادمة لتطبيقاتها �أوفي�س

ك�سفت �رشكة مايكرو�سوفت 
امليزات  جميع  عن  النقاب 
اجلديدة التي تعتزم اإ�سافتها 
اأوفي�س  تطبيقات  اإىل 
نظام  على  من   ”Office“
ت�سغيل اأندرويد، وذلك ل�سهر 

الرغم  وعلى  القادم،  يوليو 
تاريخ  تاأكيد  يتم  مل  اأنه  من 
الآن،  حتى  حمدد  اإ�سدار 
التح�سينات  قائمة  اأن  اإل 
القادمة  اجلديدة  وامليزات 
�ستكون  املقبل  ال�سهر  يف 

جيدة.
حيث ح�سلت كٍل من تطبيق 
و   Word و   Outlook
عدد  على   PowerPoint
التغيريات،  من  مت�ساوي 
التفا�سيل،  الدخول يف  وقبل 

جتدر الإ�سارة اإىل اأنه ميكنك 
بالفعل اختبار هذه امليزات 
ت�ستخدم  كنت  اإذا  اجلديدة 
Office Inside عن طريق 
اجلديدة  التطبيقات  تنزيل 

عرب متجر قوقل بالي.

�إ�سعار�ت في�سبوك تالحق م�ستخدمي 
�إن�ستغر�م وتثري غ�سبهم!

ر�سد بع�س امل�ستخدمني حتديث اإن�ستغرام الأخري الذي اأ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات امللفات ال�سخ�سية، ما اأثار حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »اإ�سدار جتريبي من 

اإن�ستغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�ستخدمني باإ�سعاراتهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم ال�سخ�سية يف اإن�ستغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب اإن�ستغرام مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »اإن�ستغرام 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�سدوا رمز الإ�سعارات على اإن�ستغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق املواقع الجتماعية ميلك اإن�ستغرام، كان 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث توجه عدد من امل�ستخدمني 
اإىل تويرت لي�سفوا هذا التغيري بـ »املزعج«وقال اأحدهم ب�سخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل اأ�سهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�ستغرام ير�سل يل اإ�سعارات عن اأن�سطة اأ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم اآخر: »يف البداية �سعرت 
بالنزعاج من اأن في�سبوك اأ�سافت الإ�سعارات اإىل ح�سابي على 

اإن�ستغرام، ولكن هذا يعني الآن اأنه لي�س علي التحقق من في�سبوك 
على الإطالق ما مل اأح�سل على اإ�سعار يف اإن�ستغرام! ل اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي اإن�ستغرام على 
ا�ستخدام في�سبوك، الذي �سهد انخفا�سا وا�سحا يف ال�ستخدام بني 

ال�سباب خالل ال�سنوات الأخرية.
واأو�سح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�سف م�ستخدمي 

الإنرتنت يف الوليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام. كما تتوقع �رشكة الأبحاث اأن 
يخ�رش موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

�إعادة تطوير خر�ئط 
�آبل ب�سكل كامل 
�ستقوم  اأنها  اآبل  �رشكة  اأعلنت 
من  خرائطها  بناء  باإعادة 
اأكرث  �سور  لتقدم  الأ�سا�س 
و�سوحاً وبيانات اأكرث تف�سياًل، 
�ستبداأ  اآبل  خرائط  اأن  حيث 
كامل  ب�سكل  ال�سوارع  باإظهار 
ال�سور  بع�س  و�ست�سيف  يف 
والبيانات لها من خالل الأقمار 

ال�سناعية.
وقالت ال�رشكة اأنها ا�ستطاعت 
يف  ال�سوارع  عن  بيانات  جميع 
خالل  من  املتحدة  الوليات 
اخلا�سة  املركبات  ا�سطول 
بجمع  قامت  اأنها  كما  بها، 
وال�سور  البيانات  من  املزيد 
عالية الدقة من خالل الأقمار 

ال�سناعية.
كانت اآبل قد قدمت خرائطها 
يف 2012 كبديل خلرائط قوقل 
كتطبيق  ت�ستخدم  كانت  التي 
منتجات  الر�سمي يف  املالحة 
انتقادات  واجهت  لكنها  اآبل، 
ب�سبب �سعف خرائطها  لذعة 
والأخطاء الكثرية يف ال�سوارع، 

حيث 
بيانات  تقدم  كانت  اأنها 

دون  املكان  اأو  للمدينة  عامة 
به  تقوم  مثلما  كثرية  تفا�سيل 

خرائط قوقل.
باإطالق  ال�رشكة  و�ستقوم 
يف  خلرائطها  اجلديد  ال�سكل 
العام القادم ح�سب التقديرات، 
اخلرائط  توفري  على  و�ستعمل 
ب�سكل  الوليات  جلميع 
تدريجي يف الوليات املتحدة، 
لأخذ  عملها  �سمن  وذلك 
والبيانات من مركباتها  ال�سور 
ال�سوارع وكذلك  التي ت�سري يف 

الأقمار ال�سناعية.

�لك�سف ر�سميًا عن 
 Galaxy Note9

مت الإعالن ر�سمياً اأول ام�س عن هاتف 
note 9 يف حدث مميز يف مدينة نيويورك 
بن�سختني.  امل�سبق  للطلب  متاح  هو  و 
الع�سوائية  للذاكرة  جيجابيت   6 ن�سخة 
 8 اأو  التخزين  ل�سعة  جيجابيت   128 مع 
 512 مع  الع�سوائية  للذاكرة  جيجابيت 
جيغابيت ل�سعة التخزين مع العلم اأن كل 
�رشيحتني  خيار  متنحك  �سوف  ن�سخة 
ال�رشيحة  ا�ستبدال  اإمكانية  مع  ات�سال 
الهاتف  و  اخلارجية،  بالذاكرة  الثانية 
حا�سل على معيار IP68 املقاوم للماء و 
الأتربة كما يدعم الهاتف تقنية ال�سحن 

ال�رشيع و تقنية ال�سحن الال�سلكي.

الت�شميم

الألوان  الهاتف متوفر بعدد من  ياأتي  و 
الأ�سود  و  الأزرق  اللون  مثل  املختلفة 

اللون  يوجد  كما  البنف�سجي  و 
لن  لالأ�سف  لكن  و  النحا�سي 
يكون متوفر يف ال�سوق ال�سعودي 
�سيتوافق  اأنه  اجلميل  ال�سيء  و 
لون الهاتف مع لون القلم معادا 
الهاتف الأزرق �سوف ياأتي بلون 

مميز و هو اللون الأ�سفر.
و ياأتي الهاتف ب�سماكة و وزن ملحوظة 
�سوف  حيث   8  note بهاتف  مقارنة 
بوزن  و  ملم   8.8 ب�سمك  الهاتف  ياأتي 
ناحية  من  م�سكلة  لتوجد  و  جرام   201
�سعة  زيادة  مت  لأنه  الوزن  و  ال�سمك 
و  اأمبري  ملي   4000 لت�سبح  البطارية 
ال�سا�سة بدل ما كانت تاأتي مبقا�س 6.3 
من  ذلك  و  بو�سة   6.4 اأ�سبحت  بو�سة 
املوجود  الإطار  م�ساحة  تقلي�س  خالل 
باأ�سفل �سا�سة الهاتف املحمول. كما اأنه 
اأ�سبح اقل عر�سا و ذلك ب�سبب الأنحاء 
املحمول  الهاتف  �سا�سة  يف  املوجود 

اأ�سبحت اأقل.
نوع  من  زجاجية  طبقة  اإ�سافة  مت  كما 
grollia 5 يف اجلهة الأمامية و اخللفية 
من الهاتف مع وجود اإطار من املعدن. 

و �سوف تالحظ اأن كامريا الهاتف كانت 
تاأتي باللون الأ�سود اأما الآن �سوف تاأتي 
مت  التي  و  الهاتف  لون  مفهوم  بنف�س 
تاأتي  اأ�سفلها  و  عر�سي  ب�سكل  و�سعها 

تقنية ب�سمة الأ�سبع

الأداء و البطارية

�سوف يتم ت�سغيل الهاتف بوا�سطة نظام 
خالل  من  و   8.1  android الت�سغيل 
بع�س  لكن  و   9810  Exynos معالج 
الدول �سوف يتم ت�سغيل الهواتف بها من 
قامت  و   .845  snapdragon خالل 
ال�رشكة بتطوير نظام التربيد يف الهاتف 
من  بدلنا  الكربون  ا�ستخدام  مت  حيث 
ال�سيليكون و ذلك لأبعاد احلرارة ب�سكل 
اأ�رشع.كما اأن امل�ستت اخلا�س باحلرارة 
اأ�سبح اأكرب بثالثة اأ�سعاف من امل�ستت 
كثري  يف  امل�ستخدم  العادي  احلراري 
حر�ست  حيث  املحمول  الهواتف  من 
لإبعاد  يلزم  ما  كل  بتوفري  �سام�سوجن 
لتقدمي  املعالج  عن  احلرارة  م�ساكل 

جتربة اأداء اأف�سل.

�سام�سوجن ت�سبح �أكرب ُم�سِنع 
للقطع �الليكرتونية  

التقنية  عمالقة  ك�سفت 
الكورية �سام�سونغ عن توقعها 
الأول  الربع  واأرباح  لعائدات 
من العام يف تقريرها املايل، 

كبرياً  ارتفاعاً  �سهد  والذي 
للقطع  ال�رشكة  مبيعات  يف 
امل�ستخدمة  الرقاقات  اأو 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف 

وا�ستطاعت �سام�سونغ بذلك 
بالأرباح  قيا�سي  رقم  حتقيق 
بحوايل 14.7 مليار دولر يف 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول 
19% عن الربع الأول من العام 
تقديراتها.  وفق  املا�سي 
لتتمكن بذلك من ك�رش احتكار 
مدار  على  لل�سدارة  انتل 
ويعترب  املا�سية.  عاما   25
من  اأي�سا  اأعلى  الرقم  هذا 
عنها  حتدث  التي  التوقعات 

املحللني يف الفرتة املا�سية. 
وللعلم فاإن ال�رشكة مل تك�سف 
املايل  التقرير  تفا�سيل  عن 
بالعادة  والذي  كامل،  ب�سكل 
�سهر  نهاية  مع  ي�سدر 
فقط  اأعلنت  لكنها  اأبريل. 
عن رقم قيا�سي يف املبيعات 
م�سادر  ذكر  دون  والأرباح 
الأجهزة،  مثل  الأرباح؛  تلك 
 … البطاريات،  ال�سا�سات، 

وغريها.



�أحمد باحلاج  

�سليمان  الربملاين  النائب  فتح 
احلكومة  على  النار   ، �سعداوي 
العواقب  تبعات  م�سوؤولية  وحملها 
الوخيمة  التي قد تنجر عن احلقرة 
والتهمي�ض التي يتعر�ض لها �سكان 
جنوب البالد الكبري الذين و�سفهم 

مواطنني من الدرجة الثالثة .
ال�سعبي  املجل�ض  ع�سو  اأكد 
اأن   ، �سعداوي  �سليمان  الوطني 
املقاطعة  في�سانات  خملفات 
الإدارية جانت بايليزي منوذج حي 
�سكان  لها  يتعر�ض  التي  للحقرة 
وليات جنوب البالد الكبري الذين 
الدرجة  من  مواطنني  و�سفهم 
الثالثة، حيث وجه �سعداوي ر�سالة 
موؤكدا  جانت  ل�سكان  مبا�رشة 
اأجل  من  للحكومة  منا�سدته  اأن 
املت�رشرين  بان�سغالت  التكفل 

غري  اأمر   ، اجلوية  التقلبات  من 
اعرتافه  عدم  بدليل  مقبول 
اإ�سارة  يف  احلاليني  بالوزراء 
وا�سحة منه على ت�رشيحات وزير 
اأكد  الذي  املائية  واملوارد  الري 
املا�سية  القليلة  ال�ساعات  خالل 

اأن  عادية  و  جانت  في�سانات  اأن 
تتعلق  لها  الرتويج  التي مت  ال�سور 

بفي�سانات غات بليبيا وهايتي .
نف�ض  ذهب  فقد  ثانية  جهة   من 
ذلك  من  اأبعد  اإىل  املتحدث 
من  الواثق  بلغة  اأكد  عندما 

البرتولية  الرثوات  ،اأن  نف�سه 
من  كل  بها  تتنعم  البالد   بجنوب 
خالل  من   ، وال�سني  تركيا  دولتي 
و  �سكنية  م�ساريع  يف  ت�رشيفه 
مرور  مع  تبني  قاعدية  اأخرى 
للمعايري  تفتقر  اأنها  ال�سنوات 
املعمول  والقانونية  التقنية 
النوع  هذا  مثل  اإجناز  يف  بها 
حيث  الإمنائية  ،  العمليات  من 
احلقرة  اأن  الربملاين  ذات  اأ�ساف 
وليات  �سكان  لها  يتعر�ض  التي 
اجلنوب الكبري يف املجالت التي 
لها �سلة  بيوميات �ساكني وليات 
ورقلة ،البي�ض ، النعامة ، الوادي ، 
اأدرار  يقف  مترنا�ست ، ايليزي و 
خلفها الوزير الأول ال�سابق اأحمد 
اأويحي الذي تقرر ايداعه احلب�ض 
بتهمة  املن�رشم  الأ�سبوع  املوؤقت 
تبديد املال العام و�سوء ا�ستغالل 

الوظيفة .

�لنائب �لربملاين �شلميان �شعد�وي يك�شف :

اأهلنا يف جانت  لي�سوا مواطنني من الدرجة الثالثة  

تيزي وزو

حترير فتاة قا�سر 
اختطفت من 
قبل جمهولني 

اأمن  اأم�ض م�سالح  اأول  م�ساء  تو�سلت 
ولية تيزي وزو من حترير فتاة قا�رش 
م�ستوى  على  خمتطفيها  قب�سة  من 
�سارع كرمي بلقا�سم باملدينة اجلديدة 
عن  الفاعلني  توقيف  وزومع  بتيزي 
اجلرمية تفا�سيل الق�سية،تعود وقائعها 
اإىل الأيام م�ساء يوم الأربعاء اأين تلقت 
اأحد  قبل  من  �سكوى  الأمن  م�سالح 
املواطنني عن فتاة طلبت النجدة من 
قوات ال�رشطة و على الفور مت اإطالق 
عملية بحث و حتري من قبل اجلهات 
الأمنية اجلهات اأين مت حتديد املوقع 
وكذا  القا�رش  الفتاة  بها  توجد  الذي 
حتديد هوية املختطفني الثالثة ليتم 
و  فيهم  امل�ستبه  الأ�سخا�ض  توقيف 

حترير القا�رش.
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تناولت حليب �ملاعز

اإ�سابة عائلة باحلمى 
املالطية بالبويرة

تعر�ست عائلة متكونة من 6 اأفراد مبنطقة 
ولية  عا�سمة  �رشق  اأق�سى  من�سور  اآث 
املالطية  احلمى  بداء  الإ�سابة  اىل  البويرة 
على خلفية تناولها حليب املاعز غري معالج 
، وبعد قيام م�سالح مديرية الفالحة باإجراء 
 79 تعر�ض  تبني  املاعز  قطيع  على  حتاليل 
راأ�ض ماعز لداء احلمى املالطية اإىل جانب 
10 روؤو�ض اأبقار بذات املنطقة ، ويف ال�سياق 
 « اأولب�سري  »نورة  البيطرية  املفت�سة  دعت 
حتليل  اإجراء  يف  بالإ�رشاع  الفالحني  كافة 
هذا  لنت�سار  تفاديا  احليوانية  ثروتهم  على 
اإىل  احليوان  ينتقل من  الذي  الداء اخلطري 
الإن�سان حمذرة من تناول احلليب دون معرفة 
م�سدره ، هذا واجلدير بالذكر �سجلت ولية 
عديدة  الفارطة  ال�سنوات  خالل  البويرة 
احلالت املتعلقة بداء احلمى املالطية ما 
اأدى اإىل خ�سائر فادحة يف الرثوة احليوانية 
رغم ا�ستفادة بع�ض الفالحني من تعوي�سات 

من امل�سالح املعنية 
�أح�شن مرزوق

ميلة

النريان تتلف 35 
هكتارا من احلبوب 

ت�سببت  ثالثة حرائق متفرقة اندلعت اأم�ض 
يف  ميلة  بولية  مناطق  عدة  عرب  اجلمعة 
اإتالف ما ل يقل عن 35 هكتارا من خمتلف 

اأنواع 
من  ال�سبت  اأم�ض  علم  ما  ح�سب  احلبوب، 

املديرية املحلية للم�سالح الفالحية. 
واأو�سحت ذات امل�سالح باأنه مت ت�سجيل هذه 
اأحمد  بلدية  من  كل  م�ستوى  على  اخل�سائر 
را�سدي )غرب ميلة( حيث احرتق 13 هكتارا 
من حم�سول القمح ال�سلب و5 هكتارات من 
)جنوب  خلوف  اأولد  بلدية  و  اللني  القمح 
من  م�ساحة  النريان  اأتلفت  حيث  ميلة( 
بني  تتوزع  هكتار   16 ب  قدرت  املحا�سيل 
�سلب  قمح  هكتارات  و4  �سعري  هكتارا   12
فيما مت ت�سجيل احلريق الثالث على م�ستوى 
قرية بن بولعيد ببلدية وادي �سقان »جنوبا« 
وخلف -ا�ستنادا لذات امل�سالح الفالحية- 

�سياع 01 هكتار من حم�سول ال�سعري.

يف �شجون �الحتالل 
�ل�شهيوين

3 اأ�سرى من خميم جنني 
يدخلون عامهم الـ14 

دخل 3 اأ�رشى من خميم جنني، اأم�ض ال�سبت، 
الحتالل  �سجون  يف  ع�رش  الرابع  عامهم 
الأ�سري  نادي  مدير  واأفاد  »الإ�رشائيلي«، 
الأ�رشى:  باأن  �سمور،  منت�رش  جنني  يف 
عاما(،   21( املحكوم  جعب،  جميل  اأحمد 
 16 )املحكوم  �ستيتي،  عو�ض  فتحي  واإياد 
عاما(، وحممد نايف عابورة، املحكوم )16 
عاما(، دخلوا عامهم الرابع ع�رش يف �سجون 

الحتالل.
واأ�سار ذوو الأ�رشى، اإىل اأن اأبناءهم تعر�سوا 
وحرمت  طويلة  لفرتات  النفرادي  للعزل 
تع�سفي  كعقاب  الزيارة  من  عائالتهم 

ل�سنوات طويلة.

�أمن والية غليز�ن

معاجلة 272 ق�سية وتوقيف 
170 �سخ�ص يف رم�سان

وهر�ن

اأ�سحاب حمطات الوقود يهددون 
باإ�سراب مفتوح 

عن  �سادر  �سحفي  بيان  اأم�ض،  اأول  ك�سف 
خلية الإت�سال والعالقات العامة باأمن ولية 
الق�سائية  ال�رشطة  ح�سيلة  عن  غليزان، 
خالل �سهر رم�سان، حيث �سجلت امل�سلحة 
ولية  باأمن  الق�سائية  لل�رشطة  الولئية 
توقيف  اإثرها  على  مت  ق�سية   272 غليزان 
احلب�ض  �سخ�ض   60 واإيداع  �سخ�ض   170
املوؤقت متثلت يف ق�سايا خمدرات وجنايات 

وجنح �سد ال�سيء العمومي.
حيث �سجلت امل�سلحة 33 ق�سية خمدرات 
تقدميهم  مت  �سخ�ض   44 توقيف  فيها  مت 
جميعا اأمام العدالة واأودع منهم 27 �سخ�ض 
بـ  املحجوزة  الكمية  قدرت  كما  احلب�ض، 
قر�ض   1758 و  الهندي  القنب  من  284.8غ 

من املوؤثرات العقلية.
وقد �سجلت امل�سلحة اأي�سا 16 ق�سية تتعلق 
على  مت  البي�ساء  بالأ�سلحة  بالعتداءات 
اإثرها توقيف 16 �سخ�ض مت تقدميهم اأمام 
احلب�ض،  اأ�سخا�ض   6 منهم  واأودع  العدالة 
اإ�سافة اإىل 88 ق�سية �رشقة مبختلف اأنواعها 

تورط فيها 40 �سخ�ض اأين مت تقدميهم اأمام 
العدالة واأودع منهم 29 �سخ�ض احلب�ض، كما 
�سخ�ض   11 توقيف  ال�سهر  نف�ض  خالل  مت 
مت  ق�سائية  اأوامر  مبوجب  عنهم  مبحوث 
وقد  هذا  العدالة،  اأمام  جميعا  تقدميهم 
تتعلق  ق�سايا   10 امل�سلحة  نف�ض  �سجلت 
حيث  واملركبات  النارية  الدراجات  ب�رشقة 
حني  يف  نارية  دراجات  ثالثة  ا�سرتجعت 
ثالثة  وتوقيف  واحدة  �سيارة  ا�سرتجاع  مت 

اأ�سخا�ض.

يلوح يف الأفق  هذه الأيام  �سبح  اإ�رشاب  �سامل  
بوهران  الوقود   توزيع  حمطات  لأ�سحاب  
،للمطالبة  بزيادة هام�ض الربح  اإىل 3 دنانري 
الربح   هام�ض  اأن   و  ،خا�سة  الواحد  اللرت  يف 
احلايل  املقدر ب12 �سنتيما  مل يتزحزح عن 
بع�ض ال�سنتيمات منذ عقود ، وجتاوزه الزمن ، 
وي�ساف  اإىل هذه املعطيات اجلديدة  ت�ساءل 
ن�ساط اأ�سحاب  حمطات  توزيع البنزين  عما 

هو معهود  بن�سب كبرية جدا.
 واأ�سار يف هذا ال�سياق اأحد اأ�سحاب حمطات 
الوقود  اأن الن�ساط   املعهود قبل زيادة اأ�سعار 
املالية   قانون  مبوجب  والبنزين   املازوت 
يعبئ  كان  ، ومن  كبري  ب�سكل  ت�ساءل  املا�سي 
خزان �سيارته  كل يومني مثال اأ�سبح  ل يعبئه 
اأو مرتني  ،بينما من  �سوى مرة  يف الأ�سبوع  
 200 يعبئ   اأ�سحى  دينار   500 يعبئ   كان  
دينار فقط  ،واأمام هذا الو�سع بات الإفال�ض 

�سنتيما   12 يتعدى  ل  ربح  بهام�ض  يتهددنا 
للرت الواحد  ،ووجه اأ�سحاب حمطات الوقود 
الربح   هام�ض  رفع  �رشورة   على  املجتمعني 
ن�ساطهم  اإ�ستمرار  ي�سمن  اأ�سا�سي   كمطلب 
 ، اآخر   ان�سغال  اأي  قبل  بالإفال�ض   املهدد 
بينما اإنتهز العديد منهم فر�سة اللقاء  لطرح 
اإرتفاع  غرار   على  الن�سغالت   من  العديد 
وم�ساألة    ، امل�ستحقة   ال�رشائب   ن�سبة  
موؤ�س�سة  تربط  التي  ،والعقود  الإمتياز  عقود  
»نفطال«  باأ�سحاب املحطات ،واأجور العمال 
املهنيون  وجد  التي  امل�ساكل  من   وغريها 
من  العديد  ،ويعتزم   لطرحها     فر�سة 
اأ�سحاب  املحطات يعتزمون �سن اإ�رشاب  يف 
الأيام القليلة املقبلة اإن بقى الو�سع على حاله 
  « املحروقات  �سبط  »�سلطة  ت�ستجب   ،ومل 

ملطالبهم ال�رشعية برفع ن�سبة الربح

مقارنة باإنتاج �ل�شنة
 �ملا�شية بتلم�شان

ارتفاع اإنتاج الكرز 
ب10 اآالف قنطار  

ك�سفت مديرية الفالحة  على هام�ض املهرجان 
املحلي للكرز يف طبعته الثامنة  والذي  �سارك 
فيه  30 فالح منتج للكرز الذي ت�ستهر به مدينة 
الكرز   اأنواع   خمتلف  عر�سوا   حيث  تلم�سان، 
اإنتاج  الذي ت�ستهر به املدينة  عن ارتفاع كمية 
الكرز هذه ال�سنة مقارنة  بال�سنة املا�سية باأكرث 
من 10 هكتارات ، وهذا بفعل العناية املفرو�سة 
تو�سيع  يف  والفالحة  الغابات   م�سالح  قبل  من 
امل�ساحات املغرو�سة باأ�سجار هذه الفاكهة التي 

ت�ستهر بها  املنطقة .
هذا واأ�سارت املعطيات الأولية  عن ارتفاع انتاج 
املا�سية  ال�سنة  خالل  35000قنطار  من  الكرز 
اىل 45000  قنطار هذه ال�سنة وهذا بفعل تو�سيع  
زراعة الكرز  من 700هكتار  ال�سنة املا�سية اىل 
جناح  ال�سنة  هذه  للنظر  امللفت  و   ، 900هكتار 
كانت  التي  ال�سهبية  اإنتاجه يف  املناطق  جتربة 
عبارة عن مناطق رعوية لغري على غرار منطقة 
العري�سة  والذي �سهدت م�ستثمرة بو�سعيد جتربة 
فريد ة و�سجل جودة  نوعية ممتازة ، كما تو�سعت 
الزراعة اإىل  دوائر �سبدو،  �سيدي اجلياليل  وبني 

�سنو�ض وهو ما �سريفع ن�سبة الإنتاج .
على  والت�سجيع  املهرجان  اإجناح   اأجل  ومن 
رفع الإنتاج وامل�ساركة نظمت مديرية الفالحة  
م�سابقات متنوعة منها : م�سابقة اأح�سن عر�ض 
بالكرز،  حلوى  اأح�سن  م�سابقة  الكرز،  ملنتوج 
م�سابقة اأح�سن ر�سم للكرز و يف النهاية م�سابقة 

ملكة الكرز 2019 .

حممد بن تر�ر

غليز�ن

حريق مهول ب�سوق 
اخل�سر بال�سمار 

مهول  حريق  ال�سبت،  اإىل  اجلمعة  ليلة  ن�سب 
ب�سوق اخل�رش ببلدية ال�سمار بولية غليزان، اأدى 
اأعوان  تدخل  فيما  مادية،  خ�سائر  ت�سجيل  اإىل 
وقد  احلريق،  هذا  لإخماد  املدنية  احلماية 
فتحت م�سالح الأمن حتقيقا يف مالب�سات هذا 
احلريق واأ�سبابه، بعد اأن اأتت األ�سنة اللهب على 

الدكاكني املتواجدة بال�سوق.

تعيني ليوناردو
 مديرا ريا�سيا لباري�ص 

�سان جريمان
اأعلن باري�ض �سان جريمان بطل دوري 
القدم  لكرة  الفرن�سي  الأوىل  الدرجة 
اأم�ض اجلمعة تعيني الربازيلي ليوناردو 
مديرا ريا�سيا للنادي بعد �ساعات من 
الربتغايل  عن  بالرتا�سي  النف�سال 
ليوناردو،  وتوىل  هرنيك،  اأنتريو 
ال�سابق،  جريمان  �سان  باري�ض  لعب 
�سابقا  الفرن�سي  النادي  يف  امل�سوؤولية 
ي�سغل  هرنيك  وكان   .2013-2011 من 

املن�سب منذ جوان 2017.

�شحيفة »تاميز« 
�لربيطانية

خطط لت�سكيل 
قوة بحرية حلماية 
ناقالت النفط

الربيطانية  »تاميز«  �سحيفة  اأفادت 
لن�رش  الغرب تبحث، خططا  باأن دول 
يف  املدنية  ال�سفن  حلماية  قوات 
حادث  اأعقاب  يف  العربي،  اخلليج 
خليج  يف  موؤخرا  الناقلتني  ا�ستهداف 

عمان.
عن  ال�سبت  اليوم  ال�سحيفة  ونقلت 
�ساأن  من  تقليلهم  غربيني  م�سوؤولني 
الأحاديث عن رد �رشيع حمتمل على 
احلادث الأخري، م�سريين اإىل �رشورة 
على  ح�سل،  ما  يف  التحقيق  اإكمال 
الرغم من قناعتهم باأن اإيران هي من 
نوعه  من  الثاين  احلادث  وراء  يقف 

خالل نحو �سهر.
امل�سوؤولون  �سدد  نف�سه،  الوقت  يف 
اتخاذ  �رشورة  على  لل�سحيفة 
النفطية  الناقالت  حلماية  اإجراءات 
منطقة  يف  الأخرى  املدنية  وال�سفن 
م�سيق هرمز، وهو ممر بحري دويل 
لت�سدير  �رشيان  واأهم  ا�سرتاتيجي 

النفط يف العامل.
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