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خرباء قانون يوؤكدون للو�سط :

جمل�س الدولة 
يف�صل يف الق�صايا 

�ض5و ل يبا�صرها

�ض4

�ض2 �ض5 �ض4 

�ض2

اإباحة دم الأبناء وت�شفية
 اأ�شر باأكملها

رئي�س البعثة الطبية الدكتور حممود دحمان

يف ظل حرمانهم من الرواتب ب�سبب جتميد الأر�سدة

حرا�س ال�سواحل
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انتقادات حادة لرتكيبتها 

م�صري جلنة احلوار معلق بني النفراج و النفجار
�ض3
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كرمي يون�ض يلتقي جماعة الدعوة و التبليغ



عني الو�سطالثالثاء 20   اأوت  2019  املوافـق  ل19  ذواحلجة   1440هـ 2
مراقبة املواد ال�صيدالنية

انتقال املهام من املخرب 
الوطني اإىل الوكالة اجلديدة 

جودة  مراقبة  مهام  نقل  �سيتم 
املخرب  من  ال�سيدالنية  املواد 
اإىل  املواد  هذه  ملراقبة  الوطني 
اأ�سندت  التي  اجلديدة  الوكالة 
م�ستقبال  املهمة  هذه  اليها 
من   31 املادة  اإىل  ا�ستنادا  وذلك 

املر�سوم املوؤرخ يف 3 جويلية 
اأم�س  به  اأفاد  ما  ح�سب   ,  2019
ال�سحة  لوزارة  بيان  االإثنني 

وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات .
»�سيتم  اأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
املواد  جودة  مراقبة  مهام  نقل 
من  حاليا  هي  والتي  ال�سيدالنية 
م�سوؤولية املخرب الوطني ملراقبة 
اإىل الوكالة  املنتجات ال�سيدالنية 
ال�سيدالنية  للمنتجات  الوطنية 
خالل ال�سنة املقبلة وذلك ا�ستنادا 
اإىل تاريخ ن�رش املر�سوم 19-190 

املوؤرخ يف 3 جويلية 2019 وال�سادر 
يف اجلريدة الر�سمية املوؤرخة يف 
 31 املادة  �سيما   2019 جويلية   7

منه ».
املخرب  »اأن  البيان  ذات  واأكد 
املنتجات  ملراقبة  الوطني 
مهامه  اأداء  يوا�سل  ال�سيدالنية 
ب�سكل طبيعي  يف انتظار االنتهاء 
املمتلكات  نقل  اإجراءات  من 

واحلقوق  واملوظفني  والو�سائل 
اجلديدة  الوطنية  الوكالة  اإىل 
وذلك  ال�سيدالنية  للمنتجات 
وفقا للمادة 31 التي حددت فرتة 

انتقالية مدتها �سنة واحدة ». 
»الوكالة  باأن  باملنا�سبة  وذكر 
ال�سيدالنية  للمنتجات  الوطنية 
التنظيم  اىل  للحاجة  تلبية  جاءت 

جودة  ومراقبة  واملوافقة 
واالأجهزة  ال�سيدالنية  املنتجات 
جميع  يف  احلال  هو  كما  الطبية 

بلدان العامل ».

خبر في 
صورة

حرا�س ال�صواحل

اإحباط هجرة غري �سرعية
 ل47 �سخ�سا

ال�سواحل  حرا�س  اأحبط 
امل�سدر--  ذات  --ح�سب 
�رشعية  غري  هجرة  حماوالت 
على  كانوا  �سخ�سا   )47( لـ 
ال�سنع  تقليدية  قوارب  منت 
)الناحية  وهران  من  بكل 
وجيجل  الثانية(  الع�سكرية 
اخلام�سة(   الع�سكرية  )الناحية 

ومتت االإ�سارة اأي�سا اإىل اأنه مت توقيف )18( مهاجرا غري �رشعي من 
جن�سيات خمتلفة بب�سار بالناحية الع�سكرية الثالثة .

مبوحلي ي�سارك حفل تد�سني 
الدوري ال�سعودي  

املنتخب  حار�س  �سارك 
الوطني راي�س وهاب مبوحلي 
يف احلفل االفتتاحي النطالق 
القدم  لكرة  ال�سعودي  الدوري 
اأم�س, حيث  اأول  والذي جرى 
الوفد  �سمن  مبوحلي  تواجد 
االتفاق  ناديه  مثل  الذي 
التد�سني  حفل  يف  ال�سعودي 

والذي جرى مبقر االحتاد ال�سعودي للعبة يف �سورة توؤكد وزن الالعب 
يف �سورة ناديه واعتباره اأحد اأف�سل احلرا�س يف ال�سعودية.

رئي�س البعثة الطبية الدكتور
 حممود دحمان

ارتفاع عدد وفيات احلجاج 
اجلزائريني اإىل 20 �سخ�سا 

موؤقتة  جديدة  ح�سيلة  اأفادت 
باإرتفاع عدد الوفيات يف �سفوف 
اأم�س  اجلزائريني  احلجاج 
االإثنني اإىل 20 �سخ�سا وفقا ملا 

اأكده رئي�س البعثة الطبية.
دحمان  حممود  الدكتور  و�رشح 
مدين  هو«  املتويف  احلاج  اأن 
خل�رش يخلف عمره 75 �سنة من 

والية ميلة«.  واأو�سح ذات املتحدث اأن املتويف » لفظ اأنفا�سه االأخرية 
للبعثة اجلزائرية مبركز مكة  املكرمة  االإ�ست�سفائية  بالوحدة  اليوم 
حيث كان يعاين من تعفن دموي وكذا داء الباركن�سون«  واأردف قائال 
اإجالء املر�سي التزال متوا�سلة ح�سب االأولوية حيث مت  اأن عملية 
اأم�س نقل حاجا يعاين من �رشطان البنكريا�س ايل اجلزائر  يف الرحلة 

القادمة اإىل اأر�س الوطن عرب مطار جدة«. 
واأ�ساف من جهة اأخري اأن فرقته الطبية تقوم كل يوم بعملية م�سح يف 
امل�ست�سفيات ال�سعودية الإح�ساء املر�سي م�سريا اإىل اأنه حتي اليوم 

اليزال 13 حاجا جزائريا يقبعون مب�ست�سفيات اململكة«.

مبنطقة  اأم�س  مهول  حريق  �سب 
يحي  ايت  و  بوناب  علي  �سيدي 
مو�سى يف تيزي وزو حيث ت�سبب 
يف اتالف اأكرث من 80 هكتارا من 
وقد  واالأدغال  الغابية  االأ�سجار 
جّندت املديرية الوالئية للحماية 
من  ثانوية  وحدات   10 املدنية 
اإ�سافة  الوالية  مناطق  خمتلف 
والية  من  املتنقل  الرتل  اإىل 
اإطفاء  مايقارب75 رجل  و  بجاية 
من خمتلف الرتب, هذا و ح�سب 
احلماية  م�سالح  فاإن  م�سادرنا 
توا�سل  وزو  تيزي  لوالية  املدنية 

الغابة  حريق  اإخماد  عمليات 
الذي اندلع يف غابات لغزر والذي 
اإىل تراب بلدية ايت يحي  انت�رش 
مو�سى حيث مت جتنيد االإمكانيات 
املادية والب�رشية الالزمة التابعة 
املدنية  للحماية  وحدات   10 ل 
مدعمة  وزو  تيزي  لوالية  التابعة 
خا�سة  اإطفاء  �ساحنات  بـ8 
�سيارتي  الغابات  حرائق  باإخماد 
اإ�سعاف, حافلة نقل االأفراد تابعة 
موؤطرة  قيادة,  �سيارتي  للوالية, 
تدخل  عون  و50  �سابط  طبيب 
وقد بداأت عمليات اإطفاء احلريق 

اندالع  من  االأوىل  ال�ساعات  مع 
وتوزيع  ن�رش  اإعادة  احلريق,وبعد 
حميط  على  املجندة  الو�سائل 
الإخماد  املحروقة  املنطقة 

وحما�رشة  امل�ستعلة  املواقد 
اإىل  االنت�سار  من  ومنعه  احلريق 

باقي امل�ساحات الغابية.
ح- ك

الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت 
باجي  برج  من  بكل  ال�سعبي 
بالناحية  قزام  وعني  خمتار 
 )24(   , ال�ساد�سة  الع�سكرية 
 )02( من  اأكرث  و�سبطت  �سخ�سا 
ح�سب  املعالج,  الكيف  من  كلغ 
وزارة  االثنني  اأم�س  اأوردته  بيان 

الدفاع الوطني.
اإطار  يف   »: اأنه  البيان  يف  وجاء 
املنظمة,  اجلرمية  حماربة 
الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت 
بكل  اأوت 2019  يوم 18  ال�سعبي, 
من برج باجي خمتار وعني قزام 
/ن.ع.6,  )24( �سخ�سا و�سبطت 

الدفع  رباعية  مركبات   )04(
و)2,42(  ناريتني   )02( ودراجتني 
و)21(  املعالج  الكيف  من  كلغ 
مطارق  و)09(  كهربائيا  مولدا 
عن  ك�سف  اأجهزة  و)06(  �سغط 
خليط  من  كي�سا  و)11(  املعادن 
من  و  واحلجارة«.  الذهب  خام 

عنا�رش  اأوقفت  اأخرى  جهة 
غليزان  من  بكل  الوطني  الدرك 
بالناحية الع�سكرية الثانية وتب�سة 
 , اخلام�سة(  الع�سكرية  )الناحية 
ثالثة )03( اأ�سخا�س كما �سبطت 
طلقة  و)16250(  �سيد  بندقية 

نارية من خمتلف العيارات.

غابات بتيزي وزو

حريق مهول يتلف الهكتارات من الزيتون والأحرا�ش 

بربج باجي خمتار وعني قزام 

�سبط اأكرث من كيلوغرامني )02( من الكيف 

قديورة يوّدع جماهري 
نوثينغهام فوري�ست  

اأ�رشة  اإىل  الدويل اجلزائري عدالن قديورة بر�سالة وداع  توّجه الالعب 
غادر  بعدما  االإجنليزي  فوري�ست  نوثينغهام  ال�سابق  فريقه  وجماهري 
دد  �سفوفه وان�سم ب�سورة ر�سمية رفقة الغرافة القطري, ويف هذا ال�سّ
كتب متو�سط ميدان اخل�رش عرب ح�سابه على موقع التوا�سل االجتماعي 
»تويرت« اأنه حتول اإىل م�سجع للنادي بعدما كان العبا يف �سفوفه املوا�سم 
االأخرية, و�سوف يبقى وفيا له من بعيد, موجها �سكره اإىل جميع اأ�رشة 

الفريق على املراحل التي مروا بها مع بع�س.

فتنة يف بيت االإحتاد والعميد يف 
ق�صية األوان  املدرجات
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انتقادات حادة لرتكيبتها 

م�سري جلنة احلوار معلق بني 
االنفراج و االنفجار

.    ح�ضور متحفظ للطلبة 
.    اإ�ضماعيل دب�ش: جلنة احلوار لن توفق يف اإدارة احلوار الوطني

.    عبد العزيز بن طرمول: مهام اللجنة �ضعبة لكنها لي�ضت م�ضتحيلة
.    اأحمد الدان : جلنة احلوار ال تلبي طموحات احلراك

تعر�ضت جلنة احلوار والو�ضاطة منذ ت�ضكيلها النتقادات الذعة �ضواء بخ�ضو�ش تن�ضيبها من قبل رئي�ش الدولة املرفو�ش �ضعبيا اأو من خالل ال�ضخ�ضيات 
التي ثم تعيينها الإدارة احلوار والتي اأغلبها تعد رموز للنظام ال�ضابق، فهل �ضتتمكن جلنة احلوار والو�ضاطة من فر�ش نف�ضها بعد الرف�ش ال�ضعبي الذي 

تعر�ضت له وهذا ما عربت عنه امل�ضريات الثالثة االأخرية للحراك ال�ضعبي؟

اإميان لوا�ش 

اإ�ضماعيل دب�ش
 جلنة احلوار والو�ضاطة لن 

توفق يف اإدارة احلوار الوطني

�إ�سماعيل  �عترب �ملحلل �ل�سيا�سي 
دب�ص يف ت�رصيح خ�ص به »�لو�سط« 
لن  و�لو�ساطة  �حلو�ر  جلنة  باأن 
�لوطني،  �حلو�ر  �إد�رة  يف  توفق 
خا�سة بعد �لرف�ص �لذي تعر�ست 
ومن  و�ل�سباب  �لطلبة  قبل  من  له 

طرف �حلر�ك �ل�سعبي.
جلنة  باأن  دب�ص  �إ�سماعيل  �أكد 
حتظى  ال  و�لو�ساطة  �حلو�ر 
والترقى  �ل�سعبي،  بالقبول 
�حلر�ك،  ومطالب  لطموحات 
�للجنة  �أع�ساء  حتى  بان  م�سري� 
لدى  مقبولة  �سخ�سيات  تعك�ص  ال 
قال  مت�سل،  �سياق  ويف  �ل�سعب، 
�حلو�ر  جلنة  تركيبة   « �ملتحدث 
وال  �حلر�ك  من  لي�ست  و�لو�ساطة 
�إيجابيا  مقبولة  �سخ�سيات  تعك�ص 
�أنها  كما  �ل�سعبي،  �حلر�ك  لدى 
�لطلبة  قبل  من  للرف�ص  تعر�ست 

و�ل�سباب ».

اأحمد الدان 
جلنة احلوار ال تلبي طموحات 

احلراك

�أحمد  �لبناء  حركة  نائب  �نتقد 
جلنة  »للو�سط«  ت�رصيح  يف  �لد�ن 
بانها  معترب�  و�لو�ساطة،  �حلو�ر 
ال  �ملعلنة  و�ل�سخ�سيات  بالعدد 
كاملة  �حلر�ك  طموحات  تلبي 
تطلبها  �لتي  �ل�سورة  عن  والتعرب 

�لطبقة �ل�سيا�سية.
�رصورة  على  �لد�ن  �أحمد  �سدد 

و�لو�ساطة  �حلو�ر  جلنة  تو�سيع 
م�سمون  على  و�التفاق  �سكال 
�حلو�ر ليوؤدي �ىل �سمان موؤ�س�سات 
منتخبة و�رصع، و�خلروج من عقلية 
�لت�سييق �لتي تعودت عليها �ل�سلط 
�ملا�سية، د�عيا �ل�سلطة �إىل �رصورة 
�ال�ستجابة ملطالب �حلر�ك وعلى 

ر�أ�سها رئي�ص �حلكومة.

�حلو�ر  باأن  �لد�ن  �أحمد  �أكد 
�جلميع  مطلب  وهو  �حلل  هو 
�جلاد  �حلو�ر  باجتاه  خطوة  و�أي 
�ست�ساهم  و�مل�سوؤول  و�حلقيقي 
يف �حلل �ل�سحيح لالزمة، وي�سمن 
�النتقال نحو �نتخابات نزيهة تنتج 
للجز�ئر رئي�سا قويا ي�رصع يف تلبية 

مطالب �ل�سعب.

عبد العزيز بن طرمول
مهام اللجنة �ضعبة لكنها 

لي�ضت م�ضتحيلة

عبد  �ل�سيا�سي  �ملحلل  وقال 
�لو�ساطة  بن طرمول جلنة  �لعزيز 
وبها  تن�سيبها  �لتي  و�حلو�ر 
�لعديد من �الأ�سماء وزر�ء �سابقون 
تهدف  و�أكادمييون  وم�ست�سارون 
باإمكانها  �لتي  �حللول  �قرت�ح  �إىل 
فهي  لالزمة،  خمرج  عن  �لبحث 
�القرت�حات  كل  بدر��سة  مطالبة 
�ل�سيا�سية  �مل�سادر  خمتلف  ومن 
و�حلزبية و�الأكادميية و�ملجتمعية 

على حد قوله.
طرمول  بن  �لعزيز  عبد  و�أو�سح 
 « �لو�سط   به  خ�ص  ت�رصيح  يف 
�لو�ساطة  و  �حلو�ر  جلنة  مهام 
م�ستحيلة  لي�ست  لكنها  �سعبة 
يتفق  حلول  نقاط  طرح  �أجل  من 

عليها �جلميع وتتفاعل مع مطالب 
يف  و�ل�ساغط  �ملتو��سل  �حلر�ك 
ما  كل  يف  و�لبارز  �لوقت،  نف�ص 
�لتاأكيد  هو  �ملعطيات  �إليه  ت�سري 
�الأفاالن  منا�سلي  �إقحام  علي 
يف  يتعر�سان  �للذين  و�الأرندي 
و�ملطالبة  للتنديد  �لوقت  نف�ص 
يف  وهذ�  �حلو�ر،   عن  باإبعادهم 
مطروح  فعلي  �إ�سكال  ذ�ته  حد 
علي من�سق �لهيئة �لوطنية للحو�ر 
وفاق  ت�سور  وي�سعب  و�لو�ساطة 
عملي بني �الأطر�ف �إال �إذ� ظهرت 
�إر�دة حقيقية ماد�م �أمناء �حلزبان 
وتدعم  �مل�رصفني  جهود  تثمنان 

�الجتهاد�ت �ل�سيا�سية«.
�أع�ساء )جلنة  تن�سيب  وبخ�سو�ص 
هيئة   « �ملتحدث  قال  �حلكماء( 
بعهدة  رئا�سيات  تتبني  �حلو�ر 
ال  �أي�سا  وهي  و�حدة  �نتقالية 
�ملو�الة،  �أحز�ب  �إق�ساء  تريد 
ومن خمرجات �حلو�ر فاإن �قرت�ح 
يتما�سى  جديد  د�ستور  و�إعد�د 
�جلديد  �لتطلع  مع  ويتو�فق 
ت�سكل  �نتخابات  وعرب  �لنوعي 
�ل�سلطة  من  حقيقي  تفوي�سا 
�لذي  و�ل�سارع  �حلر�ك  الإد�رة 
�لتغيري  يج�سد  مبا  �إال  ير�سى  لن 
جديد�  عهد�  ويد�سن  �حلقيقي 
وي�سع حد� للنظام �ل�سابق �لفا�سد 
عليه  هي  ملا  �لبلد  �أو�سل  و�لدي 
�لف�ساد،  حماربة  و�رصورة   ،
وبخ�سو�ص هذ�  �الأخري فان وزير 
م�سد�قية  �متحان  �أمام  �لعدل 
يد  له  من  كل  ملحا�سبة  حقيقية 
يف ظاهرة �لف�ساد و�إ�سد�ر �أحكام 

تليق بتطلع �حلر�ك.«
وبخ�سو�ص مبا�رصة جلنة �حلو�ر�ت 
»من  �ملتحدث  �أ�سار  �مل�ساور�ت، 

�حلو�ر  هيئة  تبد�أ  �أن  �ملتوقع 
وت�سجيل  �ملختلفة  �ت�ساالتها 
يف  و�سياغتها  �القرت�حات  كل 
�قرت�ب  مع  �لوقت  مع  �رص�ع 
يبدو  �لدي  �الجتماعي  �لدخول 
يف  عديدة  لتفاعالت  حامل  �أنه 
ظل ��ستمر�ر �حلر�ك �لدي ي�سمل 
كل �لفئات وكل �لقطاعات �ملهنية 
�ل�سعبي  فاحلر�ك  و�الجتماعية، 
بد�أ يو�جه حتديات حقيقية  �ي�سا 
يفتقد جلهاز متثيلي  يز�ل  وهو ال 
ب�ستطيع به ممار�سة �ت�سال عملي 
�ر�سية  وبناء  �لتن�سيق  علي  قادر 
وقانونية  ود�ستورية  �سيا�سية 
باإمكانها تعبيد �لطريق جلز�ئر ما 

بعد �حلر�ك«.

مو�ضى تواتي 
احلوار مل تظهر معامله بعد

�لوطنية  �جلبهة  رئي�ص  قال  بدوره 
ال  باأنه   تو�تي   مو�سى  �جلز�ئرية 
�حلو�ر  جلنة  على  �حلكم  ميكن 
كما  �لبد�ية،  يف  الأنها  و�لو�ساطة 
مل  له  تدعو�  �لذي  �حلو�ر  �أن 
بانها  م�سري�  بعد،  معامله  تظهر 
�لوطني  �حلو�ر  �إد�رة  توفق يف  لن 
، و�أو�سح مو�سى تو�تي يف ت�رصيح 
»للو�سط«  باأن » يتفق �جلميع باأن 
�أع�ساء جلنة �حلو�ر �أغلبهم عا�سو� 
يف فرن�سا وميثلون ما�سي �جلز�ئر 
وهم مرفو�سني �سعبيا  ، وال �أظن 
بانهم �سيم�سون  يف طريق مطالب 

�حلر�ك �ل�سعب«.

ح�ضور متحفظ  للطلبة 

�لذين ح�رصو�  �لطلبة  جهتهم  من 

جلنة  جل�سة  خالل  �أم�ص   �أول 
�ل�رصوط  جملة  حددو�  �حلو�ر، 
خالل  توفريها  يتعني  �لتي 
�إعطاء  �أجل  من  �لر�هنة  �ملرحلة 
و�إن  للحو�ر،  وم�سد�قية  دفعة 
�للجنة  على  �لتحفظ  يف  ��سرتكو� 
حني  يف  بح�سبهم،  وو�سعيتها 
�إطار  يف  لت�سب  �ل�رصوط  جاءت 
وعلى  �ل�سابقة:  �لتهدئة  �رصوط 
معتقلي  �رص�ح  �إطالق  ر�أ�سها 
و�سعية  لتو�سيح  د�عني  �حلر�ك، 
خلفيات  تكون  �أن  نفي  يتم  من 
باالإ�سافة  �آر�ئهم،  مت�ص  �عتقالهم 
�أمام  �أبو�به  وفتح  �الإعالم  حلرية 
الإي�سال  لل�سارع  و�لنزول  �جلميع 
بدل  و�لرد  و�الأخذ  �جلميع  �سوت 
وجوه  رف�ص  مطلب  مع  �لغلق، 
لرحيلهم  د�عني  �ل�سابق،  �لنظام 
ثم  كفاء�ت  بحكومة  وتعوي�سهم 
رئا�سية  �نتخابات  �إىل  �لذهاب 
لتنظيم  م�ستقلة  هيئة  �إن�ساء  عرب 
كما  �النتخابات،  على  و�الإ�رص�ف 
مت �لتطرق لطبيعة �لقر�ر�ت �لتي 
�حلالية،  �ملرحلة  خالل  تتخذ 
�للغة  تعزيز  نقطة  ر�أ�سها  على 
طالب  �عتربها  حيث  �الجنليزية، 
قاملة  من  مقنعي  بالل  �لدكتور�ه 
حني  يف  �ل�سعبوية  تتعدى  ال  باأنها 
د�عيا  لدر��سات،  �أن تخ�سع  يتعني 
لرتك هكذ� ملفات ملا بعد �إر�ساء 
��ستغاللها  حماولة  بدل  �لو�سعية 

و�لتالعب عن طريقها حاليا.

جل�ضات والئية للحوار اليوم

للو�ساطة  �لوطنية  �لهيئة  �أعلنت 
و�حلو�ر، عن ند�ء لعقد �جلل�سات 
�لوالئية للحو�ر مببادرة �ملو�طنني 

�أنف�سهم يف �لفرتة �ملمتدة بني 20 
�إىل 29 �أوت، وهذ� ل�سمان م�ساركة 
�الأزمة  حلحلة  يف  �جلز�ئريني  كل 

�حلالية.
�ملكلفة  �للجنة  رئي�ص  جهته  من 
�ل�سعبية،  و�حلركات  باالأحز�ب 
�أو�سح  جلول،  بن  �لوهاب  عبد 
يتمثل  �لند�ء  هذ�  من  �لهدف  باأن 
�ل�رص�ئح  كل  مب�ساركة  �ل�سماح  يف 
�حلر�ك،  �سباب  من  و�الأطياف 
�حلقوقيني،  �لنا�سطني  �لطلبة، 
�خلرب�ء  �جلامعيني،  �الأ�ساتذة 
باأن  بان  م�سري�  و�الإ�ست�ساريني، 
�جلل�سات �لوالئية ت�ستهدف �يجاد 
للخروج  حلول  وو�سع  �قرت�حات 
يف  م�سيفا  �لر�هنة،  �الأزمة  من 
خالل  من  �سنعمل  �ل�سياق:”  هذ� 
منهجية  و�سع  على  �جلل�سات 
مرفقة باالآليات �لقانونية للتطبيق 
و�لتنفيذ يف �إطار �لد�ستور و�لو�سع 

�لعام”.
تبني  �سيتم  باأنه  جلول  بن  و�سدد 
�حلر�ك  ملطالب  و�سامل  كامل 
مو�سحا  �ل�سلمي،  �جلز�ئري 
�لولوج  �سيتم   ”: �ل�سياق  هذ�  يف 
منها  و�لعمل  �ملطالب  مل�سمون 
خلدمة  �لعلمي  �ملنهج  وفق  ولها 
�ملطالب �ل�سيا�سية و�ملوؤ�س�ساتية، 
�جلهوية  للندو�ت  رفعها  ثم  ومن 

و�آليا �للقاء �لوطني �جلامع”.
�حلو�ر  جلنة  ع�سو  وك�سف 
كرمي  يقودها  �لتي  و�لو�ساطة 
يون�ص باأن �جلل�سات �لوالئية �سيتم 
خاللها �ختيار مندوبني للم�ساركة 
يف �لندو�ت �جلهوية متهيد� للندوة 

�لوطنية �جلامعة.

جلنة احلوار تكثف لقاءاتها

كرمي يون�س يلتقي جماعة الدعوة و التبليغ
و  �حلو�ر  للجنة  بيان  ذكر 
�لهيئة  �أنها  �أم�ص  �لو�ساطة 
جماعة  عن  ممثلني  �لتقت 
عدد�  و  �لتبليغ  و  �لدعوة 
ومل  �ملنظمات  من  �آخر 
يك�سف �لبيان عن معلومات 
�جلهة  عن  تفا�سيل  �أو 
ي�سمى  مبا  �ملق�سودة 
هي  هل  �لتبليغ  و  �لدعوة 
�الإ�سالمية  �جلماعة  تلك 
يف  �النخر�ط  ترف�ص  �لتي 

تتم�سك  و  �ل�سيا�سي  �لعمل 
�هلل  �إىل  �لدعوة  ت�سميه  مبا 
يف  ت�سمى  رحالت  عرب 
�أن  �أم  »�خلروج«  �أدبياتها 
�الأمر يتعلق بجماعة �أو تيار 

يحمل نف�سه �لت�سمية.
بالعديد  �لهيئة  �لتقت  كما 
�ملنظمـات  ممثلي  من 
و��ستمعت  �جلز�ئرية 
ومقرتحاتها  لت�سور�تها 
للخروج من �الأزمة �لتي متر 

بها �جلز�ئر.
�أ�سدرته  للهيئة  بيان  يف    
»مو��سلة  �نه  �الثنني  �أم�ص 
�الت�ساالت  ل�سل�سلة 
�لفاعلني  مع  و�حلو�ر�ت 
و�ملجتمع  �ل�سيا�سيني 
�لهيئة  �إلتقت  �ملدين، 
و�حلو�ر  للو�ساطة  �لوطنية 
يوم  يون�ص  كرمي  برئا�سة 
�أوت   18 ل  �ملو�فق  �الأحد 
بالعديد  مبقرها،   2019

�ملنظمـات  ممثلي  من 
من  وبطلب  �جلز�ئرية، 
ويتعلق  �الأخرية«    هذه 
�لبيان--  --ح�سب  �الأمر 
و  و�لتبليغ  �لدعوة  بجمـاعة 
للحر�ص  �لوطنية  �ملنظمة 
�ل�سعبي  �لتيار  و  �لبلدي 
)حزب  �ملوحدة  للجز�ئر 
�إىل  �إ�سافة  �لتاأ�سي�ص(  قيد 
لرت�سيخ  �لوطنية  �ملنظمـة 

�ل�سلم و�ملو�طنة.

فقد  �مل�سدر  ذ�ت  وح�سب 
مت �الإ�سغاء لت�سـور�ت هذه 
ومقرتحاتها  �ملنظمات 
�لتي  �الأزمة  من  للخروج 
�إىل  م�سري�  �لبالد،  بها  متر 
�أن ممثلي �لوفود �مل�ساركة 
و  �حلو�ر  م�سعى  »ثمنو�« 
»��ستعد�دهـم  على  �أكدو� 
مع  للم�ساهمة  �لتام 
ر�سالتها  حتقيق  يف  �لهيئة 

�ملن�سودة«. 
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�سارة بومعزة

احلوار  جلنة  جهتها  من 
ال�ضغوط  ظل  يف  والو�ضاطة 
التي تواجهها مل جتد بديال 
تهمي�ش  كفة  ترجيح  �ضوى 
احلوار،  من  الأحزاب  تلك 
الع�ضو  اأو�ضح  حني  يف 
اأن  بلحيمر  عمار  باللجنة 
هم  بالإق�ضاء  املعنيني 
القيادات التي دعمت �ضابقا 
متداركا  اخلام�ضة،  العهدة 
الأحزاب  تلك  منا�ضلي  باأن 
ملمار�ضات  �ضحية  كانوا 
يعني  قد  ما  وهو  قادتهم 
اأو  ل�ضتعادة  توليفة  اإيجاد 

اإنقاذ لتلك الأحزاب.
اأحزاب  تعمد  باملقابل 
راأ�ضها حزبي  التحالف على 
التحرير  جبهة  الأغلبية 
الوطني  والتجمع  الوطني 
بخا�ضة  الدميقراطي 
لل�ضاحة  العودة  اإىل  الأول 
ال�ضيا�ضية من خالل �ضل�ضلة 
الفعاليات  من  متتالية 
الذي  الرف�ش  حجم  رغم 
انتخاب  من  بداية  يواجهه، 
راأ�ش  على  جميعي  حممد 
لعتذاره  و�ضول  احلزب 
لل�ضعب ثم النتقال ملناق�ضة 
خمتلف  حول  والت�رصيح 
الأحداث وم�ضتجداتها على 
وعلى  ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة 
احلراك  اخل�ضو�ش  وجه 
حني  يف  به،  يرتبط  ما  وكل 
رد على دعوات حل الأفالن 
واملتوا�ضلة لغاية اليوم، باأن 
واأن  ال�ضندوق  هو  يقرر  من 
الوحيدة  اجلهة  هو  ال�ضعب 
على  احلكم  لها  يحق  التي 
الإ�ضارة  وجتدر  حزب،  كل 
اإىل اأن اأحزاب املوالة تعمل 
اأ�ضابع  توجيه  على  دائما 
املعار�ضة  لالأحزاب  التهام 
الرتكيز  م�ضوؤولية  وحتميلها 
على ال�ضغط عليها ودعوات 
حلها، يف هذا اخل�ضو�ش رد 
عز  لالأرندي  العام  الأمني 
ال�ضعب  باأن  ميهوبي  الدين 
الطبقة  كل  من  غا�ضب 

املعار�ضة  واأن  ال�ضيا�ضية 
لي�ضت ا�ضتثناء من ذلك، واأنه 
امل�ضوؤولية  حتمل  يتوجب 
من  خا�ضة  اجلميع  قبل  من 
كانوا  الذين  اأولئك  طرف 
جانب  اإىل  بال�ضلطة  �رصكاء 
معينة،  فرتة  خالل  املوالة 
رمي  يحاولون  اأنهم  م�ضيفا 
املوالة  كاهل  على  العبء 
فقط، رادا على دعوات احلل 
ملنا�ضليه  ملك  احلزب  باأن 
م�ضريه  يقررون  من  وهم 
ومراهنا على اإعطائه نف�ش 
جديد عرب �ضخ زخم جديد 
لالأحزاب  احلراكيني  من 
للعمل  ن�ضاطهم  وحتويله 

احلزبي ال�ضيا�ضي.

اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية 
حاج ب�سري جيدور

حاجة النظام لأحزاب 
املوالة �سيبقيها حاليا  

العلوم  اأ�ضتاذ  بدوره   
ال�ضيا�ضية حاج ب�ضري جيدور 
اأحزاب  اندثار  ا�ضتبعد 
اأن  مو�ضحا  حاليا،  املوالة 
يجعل  الروؤية  و�ضوح  عدم 
طرف  من  �رصوريا  بقاءها 
احلاجة  حالة  يف  النظام 

للجوء اإليها.

على  قراءته  قراءته  وبنى 
اأحزاب  اإلغاء  غياب مربرات 
حاليا  الرئا�ضي  التحالف 
حزبي  العملية  من  م�ضتثنيا 
جتمع اأمل اجلزائر واجلبهة 
ال�ضعبية اللذان قال اأنهما ل 
غياب  ظل  يف  �ضيئا  يزنان 
مّثل  حيث  حزبيهما،  قيادي 
�ضابقا  بالتحالف  تواجدهما 
وا�ضم  �ضخ�ضني  ح�ضور 
ل  الزخم  لإحداث  حزبني 
اعترب  اأنه  حني  يف  غري، 
العتيد  احلزب  من  كال  اأن 
يعترب  والأرندي  الأفالن 
ما  بتوازن  �ضلة  ذا  بقاوؤهما 
حاليا،  ال�ضيا�ضي  النظام  يف 
م�ضتندا يف قراءته جلزئيتي: 
ميثالنه  الذي  الوعاء  حجم 

الفرتا�ضية،  �ضبيل  ولو على 
منطلقا من احتمالية حاجة 
اأي دائرة ما يف النظام لالإ�ضم 
عدد  اأي  به  لرتبط  احلزبي 
يكن  مل  ولو  الأ�ضوات  من 
النقطة  به.  مرتبطا  فعال 
ا�ضتمرار  تدعم  التي  الثانية 
الربملانية،  الأغلبية  حزبي 
 )1954( التكوين  قدم  هو 
يجعل  ما  وهو   ،)1997( و 
بكاريزما  يحتاجهما  النظام 
قائال  الواقع،  ولي�ش  التاريخ 
يتكوؤ  دليال  يقدمان  اأنهما 
ال�ضيا�ضي  النظام  اأن  عليه 
�رصعية  يف  يعي�ش  كان 
بوجود  م�ضتدل  �ضيا�ضية، 

اأحزاب باقية وتتمدد.
مربرات  بخ�ضو�ش  اأما 
الأ�ضتاذ  فلخ�ضها  البقاء 
من  بداية  غرداية  بجامعة 
اإطار  يف  ت�ضب  التي  الأدلة 
بدء  اإليهما  احلاجة  دوام 
ببقاء الربملان بغرفتيه على 
حاله رغم ت�ضاعد الأ�ضوات 
يوم  اأول  من  رحيله  بوجوب 
ي�ضاف  ال�ضعب  حراك  يف 
لها ق�ضية انتخاب القيادات 
عبا�ش  بولد  اأوتي  كيف 
وكيف مت التخلي عنه وكيف 
بعيد  من  جميعي  ا�ضم  اأتى 
وكيف  تزكيته،  مت  وكيف 
اأنه  رغم  ميهوبي  ا�ضم  �ضنع 
لي�ش �ضيا�ضيا بالن�ضاأة، لتاأتي 
احلوار  جلنة  ت�رصيحات 
والو�ضاطة اخلا�ضة با�ضتبعاد 
عو�ضا  فقط  القيادات 
كدغدغة  املنا�ضلني  عن 
وتر  على  ولعب  للعواطف 

اأنه  اأو  املطالبات احلراكية، 
جزء  حتى  يكون  اأن  ميكن 
طرف  من  ال�ضفعة  رد  من 
القدمي،  حلزبه  يون�ش  كرمي 
العامة  ال�ضورة  باأن  متداركا 
تبقى خمتلفة، ملخ�ضا اإياها 
الأحزاب  هذه  وجود  اأن  يف 
ل يزال �رصورة متليها عدم 
واإمكانية  الروؤية  و�ضوح 
وقت  اأي  يف  اإليها  اللجوء 
اأو  جديدة  �ضورة  لرتكيب 
تقدمي بع�ش اأجزائها ككب�ش 
ما  م�ضتقبلي  واقع  يف  فداء 

اإذا عزت كبا�ش الفداء.

الأكادميي بن علي 
لقرع

الو�سع يحتاج لقانون 
العزل �سد كل متورط 

مع الف�ساد

العلوم  اأ�ضتاذ  جهته  من 
بجامعة م�ضتغامن  ال�ضيا�ضية 
ت�رصيح  يف  لقرع،  علي  بن 
احلالة  اأن  فقال  لـ«الو�ضط«، 
الثورية التي تعي�ضها اجلزائر 
اأحزاب  حل  يتم  اأن  يفرت�ش 
التحالف الرئا�ضي والأحزاب 
الف�ضاد  يف  تورطت  التي 
الرابعة  العهدتني  ودعم 
اإ�ضدار  وكذلك  واخلام�ضة 
ال�ضيا�ضي  العزل  قانون 
اأو  م�ضوؤول  كل  مي�ش  الذي 
الف�ضاد  يف  تورط  حزب  اأي 
ونهب املال العام، م�ضخ�ضا 
النظام  باأن  احلا�ضل  الو�ضع 
يجدد نف�ضه ومن بني الآليات 
جتديد  هي  بها  عمل  التي 

قام  حيث  احلزبية  واجهته 
بو�ضع قيادة جديدة لالفالن 
احلزبان  وهذان  والرندي 
انتخابيني  جهازين  يعتربان 
ال�ضتغناء  ول ميكنه  للنظام 
اأن  م�ضيفا  بح�ضبه.  عنهما، 
جزء من احلراك ل ي�ضغط 
اأجل حلهما، ي�ضاف لها  من 
اأن الرتكيبة احلزبية احلالية 
هي  الربملان  يف  املوجودة 
وهي  للنظام  موالية  تركيبة 
الف�ضاد،  نظام  من  جزء 
حمذرا ما اأن يتم ا�ضتعمالها 
النظام،  بقاء  عن  للدفاع 
من  ا�ضتغرابه  عن  معربا 
باأنه  يو�ضف  برملان  بقاء 
مزور وفا�ضد يف زمن الثورة 
يتنا�ضى  ملاذا   « ال�ضعبية 
 100 له  الأرندي  اأن  النا�ش 
له  والأفالن  نيابي  مقعد 
وبالتايل  نيابي  مقعد   161
فبقاء هذين احلزبني ي�ضكل 
خطرا على مطالب احلراك 

ال�ضعبي«.
احللول  بخ�ضو�ش  اأما 
التدارك  ينبغي  اأنه  فقال 
النظام  اأبنية  تفكيك  عرب 
ما  منها  حمددا  ال�ضابق، 
ي�ضمى اأحزاب املوالة وحل 
قانون  واإعداد  الربملان 
ال�ضيا�ضية  لالأحزاب  جديد 
احلرية  ت�ضمن  والنتخابات 
والدميقراطية  والتناف�ضية 
من  الفا�ضدين  كل  وعزل 
الت�رصيعية  املوؤ�ض�ضة 
اأحزاب  بت�ضكيل  وال�ضماح 
مطالب  حتمل  جديدة 
معتربا  اجلديدة،  الأجيال 
اأن الرتكيبة احلزبية احلالية 
هي تركيبة مزيفة م�ضطنعة 
ميكن  ول  الت�ضعينيات  منذ 
بنف�ش  جديد  نظام  بناء 
حاليا  املوجودة  الأحزاب 
باأح�ضن  الو�ضع  يكن  ومل 
لأحزاب  بالن�ضبة  حال 
اأنها  اعترب  التي  املعار�ضة 
وهي  انتهازية  اأنها  اأثبتت 
مع  �ضفقات  تعقد  الآن 
ال�ضلطة الفعلية على ح�ضاب 

احلراك ال�ضعبي.

بني الرف�ض ال�سعبي وحاجة النظام لها

اأحزاب املوالة .. الإق�ساء 
مقابل ال�ستمرار

تتلقى اأحزاب املوالة رف�سا وا�سعا، حيث يطبع احلراك ال�سعبي باجلمعة والطلبة الداعمني له يوم الثالثاء، هتافات 
»ديقاج« �سد الأحزاب املعنية و�سول لل�سعارات التي كثريا ما رفعت لتعالج نف�ض املو�سوع، هذا الرف�ض انعك�ض على مواقف 

املبادرات املطروحة على ال�ساحة فنجد اأن فعاليات املجتمع املدين اأكدت اأن احلوار الذي يتم الرهان عليه ل ي�سمل اأحزاب 
التحالف الرئا�سي �سابقا، مو�سحة اأنها اجتمعت بكل الأحزاب ال�سيا�سية مبختلف اأطيافها وا�ستنتجت اأنه ميكن التوافق فيما 

بينها، جاعلة من اخلطوة رهانها املقبل، يف حني التزمت التاأكيد اأن اخلطوة ل ت�سمل اأحزاب املوالة.

ك�سف الغمو�ض عن 550 ملف ف�ساد لتخفيف احتقان 

تقارير حتذر من الهدوء 
احلذر بـ10 وليات جنوبية

 .     ح�سة يف  ال�سلك الدبلوما�سي و املنا�سب 
العليا اأبرز املطالب

على   ال�رصوري  من  اأ�ضبح 
الوقت  يف  بالبالد   القرار  �ضناع 
وليات  كوطة  حماية  الراهن 
ال�ضلك  يف  الكبري  البالد  جنوب 
العليا  املنا�ضب  و  الدبلوما�ضي 
ك�ضف  يف  الإ�رصاع  مع   ، بالدولة 
م�ضري   يكتنف  الذي  الغمو�ش 
550 ملف ف�ضاد متورط فيها ولة 
و اأميار ومدراء تنفيذيني �ضابقني 
التخفيف  بهدف  وذلك  وحاليني 
املحلي  الحتقان  حدة  من 
رموز  بقايا  باإ�ضقاط  املتم�ضك 

النظام الفا�ضد .
بالبالد  العليا  ال�ضلطات  حت�ضلت 
من  حتذر  �ضوداء  تقارير  على 
للهدوء  الوخيمة  العواقب  مغبة 
احلذر الذي يخيم على 10 وليات 
غرار  على  الكبري  البالد  بجنوب 
 ، غرداية   ، مترنا�ضت   ، ورقلة 
الأغواط ، ب�ضكرة ، اأدرار ، الوادي 
، ب�ضكرة ، ب�ضار وتيندوف ب�ضبب 
املتعاقبة  احلكومات  اعتماد 
رئي�ش  حكم  طيلة  الت�ضيري  على 
اجلمهورية امل�ضتقيل عبد العزيز 
بوتفليقة خالل ع�رصين �ضنة على 
واحلزبية  الع�ضوائية  التعيينات 
منا�ضب  يف  الدولة  لإطارات 
التنفيذيني  املدراء   ، الولة 
للمدراء  اإ�ضافة   والولئيني 
الوطنية  بال�رصكات  العامون 
 ، النفطية  ال�ضناعة  يف  العاملة 
املمنهج  الإق�ضاء  عن  ناهيك 
من  احلدودية  الوليات  لإطارات 
احل�ضول على منا�ضب �ضامية يف 
ال�ضلك الدبلوما�ضي بدول اجلوار 
بني  امل�ضاهرة  عالقة  بحكم   ،

دول  مع  املناطق  تلك  قاطني 
اجلوار وال�ضاحل الفريقي.

من جهة ثانية فقد اجمع اكرث من 
متحدث يف املو�ضوع على �رصورة 
الجتماعية  العدالة  حتقيق  
الدولة  اإطارات  بني  وامل�ضاواة 
لأبناء  معينة  ح�ض�ش  مبنح 
اجلنوب يف منا�ضب �ضامية كولة 
 ، وولئيني  تنفيذيني  مدراء   ،
والوليات  بالدوائر  عامون  اأمناء 
وحتى يف منا�ضب مدراء عامون 
ذات  القت�ضادية  باملوؤ�ض�ضات 
وال�رصكات  التجاري  الطابع 
ال�ضناعة  يف  العاملة  الوطنية 
مت�ضل  �ضياق  ويف   ، النفطية 
فقد �ضدد نف�ش املتحدثني على 
حقيقية  ارادة  توفر  �رصورة 
يكتنف  الذي  الغمو�ش  لك�ضف 
ب�ضوء  يتعلق  ف�ضاد  ملف   550
للمال  ال�ضارخ  التبديد  و  الت�ضيري 
عامون  مدراء   ، لولة  العام 
تنفيذيني  ومدراء  بال�رصكات 
وذلك  وحاليني  �ضابقني  وولئيني 
التي  ال�ضعبة  للظروف  بالنظر 
ظل  يف  املناطق  تلك  بها  متر 
مت�ضك ال�ضارع املحلي مبحا�ضبة 
بقايا رموز النظام الف�ضاد وو�ضع 
للتهمي�ش والق�ضاء املمنهج  حد 
الكبري  البالد  جنوب  لطارات 
املح�ضوبية  �ضحية  راحت  التي 
كلها  وهي  والو�ضاطة  واملحاباة 
يف  كبري  ب�ضكل  �ضاهمت  عوامل 
الذي  التنموي  التخلف  براثن 
الجتماعية  اجلبهة  فيه  تتخبط 

املحلية .

اأوالد �سيدي براهيم بامل�سيلة 

�سكان حي 100م�سكن يطالبون مبياه ال�سرب 
جدد �ضكان حي 100 م�ضكن 
براهيم  �ضيدي  اولد  ببلدية 
امل�ضيلة،  ولية  جنوب 
مطالبهم لو�ضع حد ملعاناتهم 
�ضبيل  يف  اأمدها  طال  التي 
مياه  بعن�رص  منازلهم  تزويد 
ال�رصب،ويعي�ش �ضكان احلي، 
ماأ�ضاة  طويلة  مدة  ومنذ 
مياه  انعدام  ب�ضب  حقيقية 
جعلهم  الذي  الأمر  ال�رصب، 

بحثا  يوميا  عناء  يعي�ضون 
احليوية،  املادة  هذه  عن 
حيث �رّصح اأحد قاطني هذا 
اأنهم يعانون جملة من  احلي 
امل�ضاكل التي يتخبطون فيها 
ال�رصوب  مياه  غياب  ظل  يف 
انه  موؤكدا  منازلهم،  داخل 
اإىل  وتكرارا  مرار  توجهوا 
مقر البلدية، لتقدمي �ضكاوي 
حول املو�ضوع لكنهم يُقابلون 

بوعود حلل هذا  يف كل مرة 
لكن  اأقرب وقت  امل�ضكل يف 
ومعاناتهم  طالت  املدة 
مت  ما  بح�ضب  معها،  زادت 
اإعالمهم فاإن امل�ضكل يكمن 
اكت�ضفت  التي  الت�رصبات  يف 
عل طول خط تو�ضيل املياه 
حليهم، ا�ضافة اىل ا�ضرتكهم 
اآخر  حي  مع  املياه  هذه  يف 
الريفي  البناء  حي  وهو  كبري 

املاحذي له ما �ضعب و�ضول 
حني  اليهم،يف  ال�رصب  مياه 
على  الآخر  البع�ش  يقدم 
�رصاء �ضهاريج مببالغ باهظة 
وهو ما كلفهم م�رصوفا زائدا 
وجهدا كبريا حيث يواجهون 
جلب  اأثناء  كبرية  �ضعوبات 
تكفي  ل  التي  املياه  كميات 
اليومية  حاجياتهم  لق�ضاء 
ال�ضيف  ف�ضل  خالل  خا�ضة 

اأكرث  حاجتهم  تزداد  حيث 
ويكرث معها الطلب على هذه 
املادة احليوية التي ل ميكن

ال�ضتغناء عنها، وحيال هذه 
�ضكان احلي،  الظروف جدد 
مطلبهم  اىل اجلهات الو�ضية 
الولية  وايل  راأ�ضها  وعلى 
لإيجاد حل م�ضتعجل لتوفري 

هذه املادة احليوية. 
عبدالبا�سط بديار

“كوغرال”  �رصكة  عمال  جدد 
املائدة  زيت  باإنتاج  اخلا�ضة 
لالإخوة  اململوك  “�ضافية” 
كونيناف، تنظيم وقفة احتجاجية 
املحاذي  امل�ضنع  مقر  اأمام 
عدم  ب�ضبب  اجلزائر،  مليناء 
جتميد  بعد  لأجورهم  تلقيهم 
لالإخوة  التابعة  ال�رصكة  اأر�ضدة 
يف  حب�ضهم  مت  الذين  كونيناف 

اإطار ق�ضايا ف�ضاد.
للزيوت  “�ضافية”  عمال  ورفع 
�ضب  يف  لالإ�رصاع  تدعو  لفتات 
منذ  يتلقوها  مل  التي  رواتبهم 
على  اأخرى  و�ضعارات  اأ�ضهر،   3
غرار ” اأر�ضدة جممدة : عائالت 
بدون  �ضافية  “عمال  مهددة”، 
تواجه  العائالت  “مئات  اأجور”، 
م�ضري جمهول”، و�ضبق للمعنيني 
واأن نظموا عدة وقفات احتجاجية 
التي  اإىل حجم املعاناة  م�ضريين 
مطالبني  العمال،  �ضحيتها  راح 
م�ضوؤوليتها،  بتحمل  ال�ضلطات 

خا�ضة اأن رئي�ش الدولة �ضبق واأن 
وعد بحماية املوؤ�ض�ضات والعمل 

بالتوازي وحماربة الف�ضاد.
العمومية  ال�ضلطات  واأقدمت 
جتميد  على  �ضابق  وقت  يف 
لل�رصكات  البنكية  احل�ضابات 
بالتورط  اأ�ضحابها  امُلتهم 
والتي  الف�ضاد،  معامالت  يف 
�ضجن  ق�ضبان  وراء  بهم  زجت 

احلرا�ش.
رهن  كونيناف  الإخوة  و�ضع  ومت 
اأفريل   24 يف  املوؤقت  احلب�ش 
التحقيق  خلفية  على  املا�ضي 
ويتعلق  ف�ضاد،  ق�ضايا  يف  معهم 
عبد  “ر�ضا،  من  بكل  الأمر 
امل�ضتبه  وطارق”  القادر،كرمي 
�ضفقات  “اإبرام  يف  تورطهم  يف 
الوفاء  دون  الدولة  مع  عمومية 
وكذا  التعاقدية  بالتزاماتهم 
املوظفني  نفوذ  ا�ضتغالل 
مزايا  على  للح�ضول  العموميني 

غري م�ضتحقة”.

يف ظل حرمانهم من رواتبهم �سبب جتميد االأر�سدة

عمال كوغرال يجددون 
احتجاجاتهم

اأحمد باحلاج 

�ض.ب
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 ف.ن�سرين

اأ�ستاذ القانون الد�ستوري عالوة 
العايب:

اجلزائر متتلك الآليات القانونية 
ل�سرتجاع الموال

 
عالوة  الد�ستوري،  القانون  اأ�ستاذ  قال 
العايب، اأن وزير العدل لدى تطرقه اإىل 
امل�سالة ا�سرتجاع الأموال املنهوبة  كان 
اجلزائر  اأن  اأمره  من  دراية  على 
ل�سرتجاع  القانونية  الآليات  متلك 
خارج  اإىل  املهربة  املنهوبة  الأموال 
البالدواأو�سح اأ�ستاذ القانون الد�ستوري 
امل�ستقلة  الهيئة  قانون  وبح�سب  اأنه   ،
فاإن  ومكافحته،  الف�ساد  من  للوقاية 

الأموال  اأن  �رصاحة  تن�ص  مادة  هناك 
للتقادم  قابلة  اخلارج غري  اإىل  املهربة 
يبقى فقط تتبع مواقع �سب هذه الأموال 
بالتعاون مع الدول املعنية ومع الهيئات 
ذات  ويتوقع  املخت�سة  املالية  الدولية 
 ، وقت  ت�ستغرق  العملية  اأن  املتحدث 
الطويلة  اخلربة  متلك  ل  اجلزائر  لأن 
هذه  مثل  ملعاجلة  الفعالة  والأدوات 
اأن  اإىل  بالإ�سافة  القت�سادية،  الق�سايا 
تفعيل التفاقيات الدولية ل يتم اإل بعد 

�سدور احلكم النهائي.
 

اخلبري القت�ساد حممد بهلويل:
اإرادة اجلزائر وا�سحة ل�سرتجاع 

الأموال
 

بهلويل  ك�سف، اخلبري القت�ساد حممد 

يف  وا�سحة  �سيا�سية  اإرادة  هناك  اأن 
الف�ساد  مكافحة  اأجل  من  اجلزائر 
قال  و  املنهوبة  الأموال  وا�سرتجاع 
اخلبري القت�سادي ان للجزائر تر�سانة 
وهناك  الف�ساد  مكافحة  �سد  قانونية 
البلدان  كل  على  تفر�ص  دولية  قوانني 
بنود  احرتام  اأجل  من  عليها  املوقعة 
مكافحة الف�ساد وهو ما ي�سمح للجزائر 
با�سرتجاع تلك الأموال وتابع املتحدث 
التحقيق  لقا�سي  ي�سمح  القانون  اأن 
حتى  وتتبعها  املنهوبة  الأموال  بحجز 
لعائالت الأ�سخا�ص الذين يتم التحقيق 
اجلزائرية  ال�سلطات  تقوم  معهم  حيث 
با�سرتجاع تلك الأموال والعقارات، اإما 
با�سم  ا�سرتجاعها  اأو  بيعها  طريق  عن 

احلكومة اجلزائرية.
اخلبري القت�سادي عبد الرحمان 

عية :
يجب اإ�سراك اخلرباء ل�سرتجاع 

الموال
القت�سادي  اخلبري  �سدد  جانبه  من 
�رصورة  على  عية  الرحمان  عبد 
التحكيم  جمال  يف  اخلرباء  اإ�رصاك 
وا�ستخدام  املالية  واملعامالت  الدويل 
التكنولوجيات احلديثة، كخطوات وجب 
الأموال  ا�سرتجاع  عملية  يف  اتباعها 
املهربة اإىل اخلارج، مو�سحا اأن “تفعيل 
اأ�سا�سا  املرتبطة  القانونية  الآليات 
ملحاربة  املتحدة  الأمم  اتفاق  بتوقيع 
باملال  متعلقة  الأموال  يعني   الف�ساد 
اجلزائري  القانون  خالل  من  الفا�سد 
الأ�سا�سية  املرحلة  اإىل  لن�سل   ،2006

املتمثلة يف م�سادرة الأموال”.

عبد الغاين بادي :
جمل�س الدولة يف�سل يف الق�سايا 

ول يبا�سرها
اأن  بادي  الغاين  عبد  املحامي  قال 
ل  و  الق�سايا  يف  يف�سل  الدولة  جمل�ص 
يبا�رصها و قال اأن الإدارة هي �ساحبة 
احلق يف رفع الق�سايا ل�سرتداد الأموال 
الدولة  جمل�ص  ان  اأ�ساف  و  املنهوبة 
املخولة  اجلهات  و  الف�سل  يف  دور  له 
الق�سايا  رفع  يف  احلق  لها  التي  هي 
م�رصوعة  الغري  بالقرارات  املعنية  هي 
قال  املنهوبة  الموال  ا�سرتجاع  وعن 
يبقى  ان  ا�سرتجاعها  املتحدث  ذات 
مرهونا ب�سدور حكم نهائي،ملا يف هذه 
الفرتة ل ميكننا جتاوز احلد القانوين و 

هو ح�رص الأموال.  

عامر رخيلة :
يجب حتريك املوؤ�س�سات املعنية 

بالقرارات

اجلامعي  الأ�ستاذ  و  القانون  رجل  اأكد 
عامر رخيلة اأن جمل�ص الدولة ل ميكنه 
والتحرك  الذاتي  بالإخطار  القيام 
على  انه  رخيلة  وقال  نف�سه  تلقاء  من 
ال�سلطات العمومية املعنية لكل الوزارات 
التقدم بدعاوى اأمام جمل�ص الدولة يف 
الق�سايا و امللفات التي �سلبت دون وجه 
حق م�سريا اأن املجل�ص يخت�ص ابتدائيا 
بالبطالن  الطعون  يف  بالف�سل  ونهائيا 
اخلا�سة  والطعون  التف�سريية  والطعون 
عن  ال�سادرة  القرارات  �رصعية  مبدى 

ال�سلطات الإدارية املركزية.

خرباء قانون يوؤكدون للو�سط :

جمل�س الدولة يف�سل يف الق�سايا
 و ال يبا�سرها

على ال�سلطات العمومية رفع دعاوى ليتم البت فيها

اأكد خرباء يف القت�ساد والقانون اأن عملية ا�سرتجاع الأموال املنهوبة واملهربة اإىل اخلارج �ستكون معقدة، لكنها 
لن تكون م�ستحيلة، مو�سحني اأنها حق ثابت وغري قابل للتنازل اأو التقادم، واأن اأول خطوة ل�سرتجاعها �ستكون يف 

ح�سر هذه الأموال بالدول املتواجدة فيها كما عقب قانونيون على ت�سريحات وزير العدل التي دعا فيها جمل�س 
الدولة ل�سرتجاع الأموال املنهوبة و البت يف القرارات الإدارية الغري م�سروعة  وقالوا اأن جمل�س الدولة جمل�س 
الدولة ل ميكنه القيام بالإخطار الذاتي و على اجلهات املعنية تقدمي دعاوى �سد الأ�سخا�س الذين ح�سلوا على 

امتيازات دون وجه حق موؤكدين ان جمل�س الدولة يف�سل يف الق�سايا ل يبا�سرها .

اإباحة دم الأبناء وت�سفية اأ�سر باأكملها

قتل االأ�سول ..كابو�س يهز متا�سك املجتمع اجلزائري
اأغلب هذه اجلرائم حتمل طابعا اأ�سريا

اإعداد: م.ثيزيري

ظاهرة  الأخرية  ال�سنوات  يف  انت�رصت   
القتل التي بداأت تطفو على ال�سطح ومل 
ما  ومنها  �سغري  اأو  كبري  بني  تفرق  تعد 
قتل  غرار  على  املجتمع  على  دخيل  هو 
باأكملها  اأ�رص  وت�سفية  والأبناء  الوالدين 
اأفراد  لكافة  مرعبا  كابو�سا  فاأ�سبحت 
الأ�سباب  لأتفه  ترتكب  واأغلبها  املجتمع 
ترتكب  اجلرائم  هذه  بع�ص  اأن  والغريب 
باأب�سع الطرق ويف بع�ص الأحيان ترتكب 
خالفات  لت�سفية  ال�سحية  اأقارب  من 
لهم  دخل  ل  اأطفال  من  بالنتقام  عائلية 
يف هذا الأمر وكثريا ما تهتز بع�ص املدن 
والأحياء ال�سعبية على وقع جرائم مروعة 
ريعان  يف  اأ�سخا�ص  �سحيتها  يذهب 
اأنهم  �سوى  لهم  ذنب  ل  واأطفال  �سبابهم 
لالنتقام  ت�ستخدم  التي  الوحيدة  الو�سيلة 
بات ل يخلو  اأطراف اخلالف، حيث  من 
يوما من يوميات اجلزائريني من ت�سجيل 
ت  حريرّ ظاهرة  يف  انتحار،  اأو  قتل  حالة 
العام واخلا�ص وم�سالح الأمن، اإىل جانب 
العدالة  وحتى  والنف�ص،  الجتماع  علماء 
 ، وانتحار  قتل  بني  حالت  عدة  اآخرها 
والغريب يف الأمر اأن اأغلب هذه اجلرائم 
حتمل طابعا اأ�رصيا، اأو ما يعرف بجرائم 

الأ�سول.

الظاهرة  هذه  انت�سار  مدى  وملعرفة 
اأمامكم  �سن�ستعر�ص  املجتمع،  داخل 
التي يظهر  الكرام بع�ص احلالت  قراءنا 
من خاللها كيفية تخل�ص اآباء واأمهات من 
اأبرزها  الطرق،  باأب�سع  اأكبادهم  فلذات 
جرمية قتل ب�سعة اهتز لها �سكان مدينة 
يف  اأم  اأقدمت  عندما  موؤخرا،  ق�سنطينة 
اأحدهما  ابنيها  ذبح  على  الثالث  عقدها 
مل  ر�سيع  والثاين  العمر  من  الرابعة  يف 
اأ�سهر، وق�سية الطفل ن�رص الدين  يبلغ 8 
الذي قتل على يد زوجة عمه التي قطعت 
كي�ص  داخل  ورمتها  اأ�سالء  اإىل  جثته 

بال�ستيكي.

اأم تذبح طفليها يف ق�سنطينة 

واأخرى تنتقم من عائلة زوجها 
وتقتل بريئا 

الأمن،  اأبرز جرمية �سجلتها م�سالح  هي 
 ، ق�سنطينة  مدينة  يف  وقائعها  جرت 
 34 العمر  من  تبلغ  �سيدة  اأقدمت  عندما 
 4 يبلغ  اأحدهما  ابنيها،  ذبح  على  �سنة 
يف  اأ�سهر،   8 الـ  يبلغ  مل  والآخر  �سنوات 
منطقة  يف  الأعلى  مربوك  �سيدي  حي 
خلق  مما  ق�سنطينة،  بولية  البو�سكي 
اأو�ساط  وال�ستنكار يف  الغ�سب  حالة من 
الأم  توقيف  ومت  العام،  والراأي  ال�ساكنة 
م�سالح  ونقلتها  م�سكنها،  داخل  اجلانية 
حالة  يف  دخولها  بعد  املدنية  احلماية 
هي�ستريية اإىل امل�ست�سفى اجلامعي، بعد 
�سنوات،  الأربع  �ساحب  ابنها  ذبحت  اأن 
اآثار ال�سنق على البن  يف وقت مت اإيجاد 

الثاين �ساحب الثمانية اأ�سهر.

التي  احلقيقية  الأ�سباب  ك�سف  يتم  ومل 
التي  النكراء،  اجلرمية  هذه  وراء  كانت 
مربوك  �سيدي  حي  وقعها  على  اهتز 
الأعلى، ودون دوافع لقتل فلذتي كبدها، 
خ�سو�سا اأنها ل تعاين من م�ساكل نف�سية 

اأو عائلية.
مقتل  جرمية  اأحدثت  اأخرى،  جهة  من 
عني  من    تالخت  الدين  ن�رص    الطفل 
و�سط  �سدمة  البواقي  باأم  الفكرون 
تنفيذ  واأن طريقة  اجلزائريني، خ�سو�سا 
مل  التي  اجلرمية  منفذ  وهوية  اجلرمية 
�سدمة  و�سكلت  عمه،  زوجة  �سوى  تكن 

م�ساعفة لكل من تابع اأطوار الواقعة.
يف  اجلمهورية  وكيل  اأن  بالذكر،  وجدير 
حمكمة عني فكرون، ك�سف يف وقت �سابق 
اأن قاتلة الطفل ن�رص الدين تالخت، هي 
اأن املتهمة اعرتفت  ه، م�سيفا  زوجة عمرّ
وكيل  واأكد  بجرميتها،  التحقيق  اأثناء 
جثته  على  عرث  ال�سحية  اأن  اجلمهورية 
مقطعة داخل كي�ص ي�ستخدم حلفظ مادة 
وعليها  بالدماء  خم�سبة  وهي  ال�سميد، 

اآثار طعنات.

�ساب يقتل اأقاربه يف جرمية �سرف 

هزت اجللفة

ولية  يف  فدول  حا�سي  بلدية  ت  اهتزرّ  
راح  قتل  جرمية  وقع  على  اجللفة، 
�سحيتها 4 اأ�سخا�ص واأ�سيب �سخ�ص اآخر 
بجروح خطرية، حيث اأقدم �ساب يبلغ من 
العمر حوايل 39 �سنة على و�سع حد حلياة 
4 اأ�سخا�ص ترتاوح اأعمارهم بني 24 و68 
�سنة با�ستعمال �سالح ناري، قبل اأن ي�سلرّم 
نف�سه مل�سالح كتيبة الدرك الوطني لعني 

و�سارة.
احلادثة وقعت يف حدود ال�ساعة الواحدة 
املدعو  اإقدام  بعد  الزوال  بعد  والن�سف 
على  �سنة   29 العمر  من  البالغ  »ل.ح« 
 1989 مواليد  من  فتاة  وجهة  حتويل 
اأهلها  رف�ص  بعد  الر�سايڤة،  بلدية  نحو 
اآخر  �ساب  من  وتزويجها  لها  خطبته 
اأن يقام حفل زفافها  كان من املفرو�ص 
 39 العمر  من  البالغ  الفتاة  عم  اأن  غري   ،
وقع،  مبا  علم  ملا  غ�سبا  ا�ست�ساط  �سنة 
كل  قتل  على  اأقدم  �سيد  بندقية  فحمل 
من  البالغ  ب�سري«  »لبي�ص    املدعو  من 
العمر حوايل 27 �سنة، »لبي�ص يحيى« 55 
�سنة، وهما من اأقارب ال�ساب الذي حورّل 
البالغ  عي�سى«  »�سهري  قتل  كما  الفتاة، 
غامن«  »�سهري  وابنه  �سنة   68 العمر  من 
26 �سنة وهما من اأقارب اجلاين، واإ�سابة 
بعيار  �سنة   39 حمزة«  »عبيدات  املدعو 
ا�ستدعت  خطرية،  بجروح  اأ�سابه  ناري 
حتويله اإىل امل�ست�سفى اجلامعي بالبليدة 

من اأجل تلقي العالج  .
وقد توجه ال�ساب »ل.ح« رفقة الفتاة اإىل 
الوطني  للدرك  الإقليمية  الفرقة  مقر 
اأجل  من  تيارت،  ولية  الر�سايڤة  لبلدية 
حمايتهما بينما قام اجلاين بت�سليم نف�سه 

لكتيبة الدرك الوطني لعني و�سارة.
وقد تنقل وكيل اجلمهورية لدى املحكمة 
امل�سالح  رفقة  و�سارة،  لعني  البتدائية 
اجلرمية  م�رصح  معاينة  اأجل  من  الأمنية 
والتي  اأ�سخا�ص،   4 �سحيتها  راح  التي 
تاريخ  يف  نوعها  من  اأوىل  �سابقة  تعترب 

بلدية حا�سي فدول.    

رجل يقتل زوجته ب�سبب �سكوك 
باطلة حول اخليانة

ومن جهة اأخرى هناك من يدفعه ال�سك 
فقدت  حيث  اجلرمية،  ارتكاب  اإىل 
املتزوجة  ابنتها  »فاطمة.ب«  ال�سيدة 
خالف  على  كانت  التي  الأخرية  هذه   ،
دائم مع زوجها ب�سبب التهامات الباطلة 
كانت  ذلك  ورغم  اإليها  يوجهها  كان  التي 
تتح�سن  اأن  وتتمنى  ت�رصفاته  ت�سرب على 
راوده  الأيام  اأحد  ولكنه يف  عالقته معها 
ال�سك باأنها على عالقة مع �سخ�ص غريه 
مع اأنها اإن�سانة تتمتع باأخالق جيدة وقام 
اأن  موتها  بعد  له  وات�سح  وماتت  بخنقها 

�سكوكه كلها كانت خاطئة«

يقتل اإبنة اأحد اأقربائه لت�سفية 
خالفات عائلية

عائلة اأخرى راحت ابنتها �سحية جلرمية 
وكان  عائلية  خالفات  لت�سفية  قتل 
�رصحت  حيث  اأقربائها  اأحد  هو  اجلاين 
والدتها لو�سائل الإعالم األ وهي ال�سيدة 
»�سمرية.د« القاطنة بربج الكيفان: »اأعطت 
وكان  له  الأرا�سي  اإحدى  زوجي  عائلة 
القرار  هذا  على  لعائلته  معار�سا  اأخوه 
مدة  وبعد  خالف  يف  زوجي  مع  فدخل 
خرجت ابنتي تلعب اأمام املنزل فا�ستغل 
ورماها  بقتلها  وقام  وخطفها  الفر�سة 
التي  اأحد املنازل املهجورة  بالقرب من 

وجدتها ال�رصطة بها.

القانونية »ع.رمية«
 اخلربة العقلية حتيلهم على 

العدالة اأو م�ست�سفى الأمرا�س 
العقلية

»ع.رمية«  املحامية  جمع  حوار  يف 
حتدد  فيه:  جاء  والذي  الو�سط  بجريدة 
التي جترى على اجلناة  العقلية  اخلربات 
على  حتوليهم  اإما  يكون  الذي  م�سريهم 
العقلية  �سالمتهم  ثبوت  حالة  يف  العدالة 
اأثناء ارتكابهم اجلرمية، ملحاكمتهم على 

على  اأو حتويلهم  ارتكبوها،  التي  الوقائع 
التاأكد  بعد  العقلية،  الأمرا�ص  م�ست�سفى 
نف�سية  اإ�سطرابات  من  يعانون  اأنهم  من 
وعقلية اأثناء ارتكابهم اجلرمية، وفقا ملا 

ين�ص عليه القانون.
تفاقم  اأ�سباب  حمدثتنا  اأرجع  حيث 
غياب  اإىل  الأوىل  بالدرجة  الظاهرة 
متيع  الذي  والأخالقي،  الديني  الوازع 
مباحا،  �سيء  كل  واأ�سبح  جمتمعنا،  يف 
بالإ�سافة اإىل طريقة املعاجلة بعد �سدور 
الأحكام الق�سائية وم�سكل تطبيق العقوبة 
عقوبة  تنفيذ  عدم  منها  اجلزائر،  يف 

الإعدام والو�سع احلايل يف ال�سجون.
القتل  جرائم  اإن  القانونية،  الناحية  ومن 
وعقوبة  نف�سه  التكييف  لها  كانت  مهما 
ال�رصيك،  اأو  اجلاين  اإىل  بالن�سبة  واحدة 
املحددة  العقوبة  مدة  تبقى  بحيث 
ومالب�سات  ظروف  اإىل  خا�سعة  قانونا 
انطالقا  وهذا  حدى،  على  جرمية  كل 
من �سخ�سية املتهم وحالته العقلية اأثناء 
ارتكاب اجلرمية، حيث يخ�سع اجلاين اإىل 
من  جملة  ت�سمل  التي  التحقيق  اإجبارية 
ووقائع  مالب�سات  من  انطالقا  النقاط 
وكذا  اجلرمية،  ارتكاب  وظروف  وكيفية 
اأم  الفاعل  كان  �سواء  املتهم  �سخ�سية 
القتل،  �سالع يف جرمية    اأي  اأو  ال�رصيك 
خربة  اإجراء  اإلزامية  اإىل  يخ�سع  والذي 
عقلية تثبت حالته العقلية اإن كانت �سليمة 
اإىل  بالإ�سافة  ارتكاب اجلرم،  اأم ل وقت 
البحث الجتماعي الذي جتريه ال�سبطية 
للمتهم  املقربني  ا�ستدعاء  اأو  الق�سائية 
خالل  من  ال�سخ�سية،  �سريته  ملعرفة 

واإن  الآخرين،  مع  وتعامالته  عالقاته 
خالل  من  ق�سائيا  م�سبوقا  �سخ�سا  كان 
اإىل  زيادة  العدلية،  �سوابقه  �سحيفة 
التحقيق امليداين حول ظروف ومالب�سات 

ودوافع تنفيذ جرمية القتل.
قبل  من  اجلرمية  مرتكب  توقيف  بعد 
الق�سائية، يخ�سع هذا  ال�سبطية  م�سالح 
منها  قانونية  اإجراءات  عدة  اإىل  الأخري 
عر�سه على طبيب خمت�ص يف الأمرا�ص 
حالته  تثبت  عقلية  خربة  لإجراء  العقلية 
عقوبته  وحتدد  الوقائع،  ارتكابه  وقت 
اخلربة  اأثبتت  فاإذا  بعد،  فيما  اجلزائية 
اإرادته  عن  خارجا  كان  به  قام  ما  اأن 
فالقانون يعطيه اأ�سباب الإباحة وظروف 
التخفيف، وفقا ملا تن�ص عليه املادة 47 
العقوبات، وهذا مثال يف  قانون  و48 من 
حالة فقدان ال�سيطرة على اأفعاله نتيجة 
التي  العقلية  املوؤثرات  تعاطي  اأو  ال�سكر 
تخرج الفاعل من حالته الطبيعية وحالت 
الياأ�ص. وتبقى الأ�سباب العقابية اأ�سد مع 
توفر ظرف �سبق الإ�رصار اإذا اأثبتت اخلربة 
اأن اجلاين كان يف كامل قواه العقلية. ويف 
حالة اأخرى يكون املتهم م�سابا باجلنون 
عقب  باجلنون    ي�ساب  اأو  املتقطع 
اجلرمية  نفذ  اأنه  اأي  اجلرمية،  ارتكاب 
وبعدها فقد عقله  وهو يف حالة طبيعية 
لتلقي  عقلية  م�سحة  على  املتهم  يحال 
العالج، غري اأن امل�سوؤولية اجلزائية تبقى 
�سفائه  حالة  ويف  احلالة،  هذه  يف  قائمة 
للقانون وت�سلط عليه  تتم حماكمته وفقا 
العقوبة املفرو�سة وعليه ق�ساء مدتها يف 

املوؤ�س�سة العقابية.
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بزيارة  »الو�سط«قامت  يومية 
على  ووقفت  للحي  ميدانية 
انعدام كلي لأوجه العي�ش الكرمي 
العمرانية  للتهيئة  فالفتقار   ،
حرمان  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم 
احلي ال�سعبي الذي يعرف تزايد 
طرقات  من  الن�سمة  يف  هائل 
،وذلك  مهيئة  واأر�سفة  معبدة  
املحلية  ال�سلطات  انتهاج  ب�سبب 
توزيع  يف  املفا�سلة  ل�سيا�سة 
بلدية  باأحياء  التنموية  امل�ساريع 
الظالم  حتول  فيما   ، مترنا�ست 
يوميات  يوؤرق  ل�سبح  الدام�ش 
ملخلفات  بالنظر  وذلك  ال�سكان 
هاته املع�سلة كانت�سار احل�رشات 
ترويج  وكذا  ال�رشقة   ، ال�سامة 
 ، الجتماعية  الآفات  وتعاطي 
حيث اأن هذه الو�سعية املتفاقمة 
العامل  غياب  اأي�سا  فيها  �ساهم 

الردعي مل�سالح الأمن .
من جهة ثانية ا�ستكى �سباب احلي 

اجلامعات  خريجي  فيهم  مبا 
مرتب�سي  و  الكربى  املعاهد 
والتمهني  املهني  التكوين  مراكز 
من تف�سي مظاهر البطالة ، التي 
احلي  اأركان  ّباأطنابها  �رشبت 
حقيقية  اإرادة  غياب  ظل  يف 
الذين  املحليني  امل�سوؤولني  من 
املتفرج عو�ش  دور  لعب  ف�سلوا 
البحث عن حلول جذرية للم�سكل 
�سباب  مت�سك  ظل  يف   ، القائم 

هذا احلي بح�ستهم من منا�سب 
املوؤ�س�سات  مبختلف  ال�سغل 

القت�سادية و العمومية .
اأكرث  ذهب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
اإىل  املو�سوع  يف  متحدث  من 
اأبعد من ذلك من خالل تاأكيدهم 
الواد  قطع  حي  �ساكنة  اأن  على 
من  ميلكون  ل  الأهقار  بعا�سمة 
احلقوق �سوى الهوية الوطنية يف 
اإ�سارة منهم حلرمانهم من احلق 

يف ال�ستفادة من ال�سحة ، ال�سكن 
ال�سباب  لقطاع  اإ�سافة  والرتبية 
لنعدام  بالنظر  وذلك  والريا�سة 
بع�ش هذه املرافق و نق�سها يف 
، ويف �سياق مت�سل  اأحيان اأخرى ّ
من  املت�رشرين  اأو�سح  فقد 
امل�ساكل التي يتخبط فيها �سكان 
امل�سوؤولني  اأن  املذكور  احلي 
الطريق  يعرفون  ل  واملنتخبني 
اقرتاب  مع  �سوى  ناحيتهم  اىل  
لهم   لتقدمي  النتخابية  املواعيد 
تتبخر  ما  �رشعان  ع�سلية  وعود 
مبجرد و�سولهم لكر�سي ال�سلطة 

.
قطع  حي  �ساكني  اأمال  لتبقى 
العامل  عن  املعزول  الواد 
اخلارجي  معلقة على ال�سلطات 
زيارة  برجمة  اأجل  من  الولئية 
على حجم  للوقوف  لهم  ميدانية 
تفاديا  امل�رشوعة  ان�سغالتهم 
لل�سارع  جديد   من  خلروجهم 
لإ�سماع �سوتهم املغت�سب ح�سب 

قولهم .

يعاين قاطنو حي قطع الواد ببلدية مترنا�ست ، يف �سمت ب�سبب اإدراجهم من طرف امل�سوؤولني 
يف خانة اآخر اهتماماتهم ، وهو الو�سع الذي �ساهم يف تف�سي مظاهر البطالة ، انعدام التهيئة 

العمرانية و املرافق ال�سرورية .

بعيدا عن اأعني ال�سلطات

اأحمد باحلاج 

حي قطع الواد  بتمرنا�ست...
بحث عن احلق يف احلياة

للمنظمة  الولئي  املكتب  رفع 
بولية  وال�سغل  لل�سباب  الوطنية 
العمل  لوزير  عاجل  تقرير  ورقلة 
 ، وال�سمان الجتماعي  والت�سغيل 
لو�سع  العاجل  التدخل  اأجل  من 
املتف�سي  الف�ساد  حلجم  حد 

بالوكالة الولئية للت�سغيل .
تقرير  يف  املنظمة  ذات  طالبت 
»موجه  »العاجل  �سيغة  حمل 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل  لوزير 
ت�سلمت  قد  كانت   ، الجتماعي 
 ، منه  ن�سخة  »الو�سط«  يومية 
لقطع  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
منابعه  وجتفيف  الف�ساد  جذور 
الولئية  الوكالة  م�ستوى  على 
بالقدام  وذلك   ، بورقلة  للت�سغيل 
لالإطارات  اجلذري  التغيري  على 
احلالية والتي تربطها ح�سب ذات 

مدراء  مع  وطيدة  التقرير عالقة 
الأجنبية  و  اخلا�سة  ال�رشكات 
عرو�ش  يف  حتى  تتحكم  والتي 
من  ار�سالها  وتاريخ  ال�رشكات 
ال�رشكة اإىل  الوكالة ، ناهيك عن 
ونتائج  العمال  تثبيت  يف  التحكم 
من  واأكرث   ، املهنية  الفحو�سات 
واملوازية  املوجهة  القوائم  ذلك 
وقطع  احلقيقيني  العمل  لطالبي 

الطريق اأمام الب�سطاء .
اإىل جانب ذلك فقد حمل املكتب 
الولئي للمنظمة الوطنية لل�سباب 
وال�سغل امل�سوؤولية للمدير احلايل 
للت�سغيل  الولئية  للوكالة  بالنيابة 
احلا�سلة حاليا  للتجاوزات  ورقلة 

.
من جهة ثانية فقد ذهب التقرير 
من  اأبعد  اإىل  املذكور  العاجل 

التحقيقات   اأن  اأكد  عندما  ذلك 
التجاوزات  عديد  تثبت  الأخرية 
، مطالبا بالتدخل العاجل للرجل 
الأول على قطاع الت�سغيل بالبالد 
بالعا�سمة  الت�سغيل  وحلحلة ملف 
ال�رشقي  للجنوب  املركزية 
هاته  ا�ستمرار  اأن  موؤكدا   ،
انفجار  عنه  �سينجر  التجاوزات 
ل  قد  كبرية  لحتجاجات  كبري 

حتمد عقباها .
الت�سال  حاولنا  جهتنا  من   
للت�سغيل  الولئية  الوكالة  برئي�ش 
بالنيابة ملعرفة راأيه يف املو�سوع 
ب�سبب  ذلك  علينا  تعذر  اأنه  اإل 

وجود رقمه مغلق .
بولية  الت�سغيل  ملف  اأن  ومعلوم 
ترابها  على  حت�سي  التي  ورقلة 
بينها  من  نفطية  �رشكة   1333

مع  ال�رشاكة  اإطار  يف  �رشكة   333
الأجانب ، يعترب من بني امللفات 
ال�سلطات  عجزت  التي  ال�سائكة 
اإيجاد  امل�ستويات يف  على جميع 
حلول جذرية لها ، يف ظل تف�سي 
 ، املبا�رش  التوظيف  مظاهر 
مقابل   ، واملحاباة  املح�سوبية 
العمل  عن  العاطلني  يبقى  ذلك 
من  الت�سعيد  بخيار  متم�سكني 
لهجة خطابهم للمطالبة باحقيتهم 
العاملة  بال�رشكات  التوظيف  يف 
يف ال�سناعة النفطية دون �سواها 
بتعليمة  اللتزام  اإطار  يف  وذلك 
اأولوية  مبنح  القا�سية  احلكومة 
املنطقة  اأبناء  لفائدة  التوظيف 
الأولويات  ح�سب  مبداأ  بتطبيق 

والإمكانات املتاحة .
اأحمد باحلاج 

للمطالبة بقطع جذور الف�ساد وجتفيف منابعه 

 مكتب منظمة ال�سباب بورقلة ي�ستنجد بوزير العمل 

�سرطة مترنا�ست

حمالت حت�سي�سية حول قيادة الدراجات بدون خوذة 
التح�سي�سية  احلمالت  اإطار  يف   
املديرية  اأطلقتها  التي  التوعوية 
كامل  عرب  الوطني  لالأمن  العامة 
لتف�سي  نظرا  و  الوطن  تراب 
النارية  الدراجات  قيادة  ظاهرة 

ينجم  ما  و   ، ارتداء اخلوذة  بدون 
حياة  على  وخيمة  اأثار  من  عنها 
م�ستعملي الدراجات النارية ، اأين 
ب�رشورة  ال�سائقني  حت�سي�ش  يتم 
التحلي بامل�سوؤولية  اأثناء ال�سياقة  

و  اخلوذة  ارتداء  عدم  وجتنب 
تنجر  التي  باملخاطر  تذكريهم 
عن هذا الفعل الذي قد يودي يف 

بع�ش الأحيان بحياتهم .    
وتهدف هذه احلمالت التح�سي�سية  

يف جوهرها اإىل احلفاظ على اأمن 
وتوعية   ، املواطنني  و�سالمة 
النارية  من  الدرجات  �سائقي 
عن  تنجر  التي  املخاطر  خمتلف 

عدم ارتداء اخلوذة .
اأحمد باحلاج 

معاجلة 21 ق�سية تتعلق بالعمران والتجارة غري ال�سرعية 

اأمن ورقلة يعالج 512 
خمالفة مرورية 

العمومي  الأمن  م�سالح  عاجلت 
بولية ورقلة ، خالل �سهر جويلية 
مرورية  خمالفة    512 املن�رشم 
تتعلق  ق�سية  ع�رشين  معاجلة  مع 
بالعمران وحماية البيئة و التجارة 

غري ال�رشعية .
 اأفاد بيان خللية الإعالم والت�سال 
ولية  باأمن  اخلارجية  والعالقات 
يومية  ت�سلمت  قد  كانت  ورقلة 
اإطار  يف  اأنه  منه  »الو�سط«ن�سخة 
�سمان التواجد الأمني عرب املنافذ 
والطرقات من اأجل تاأمني املدينة، 
مت القيام بـ:15487  دورية راجلة و 
مراقبة  خاللها  من  مت   ، متنقلة 
، حيث مت ت�سجيل   14141 �سيارة 
اإقليم  عرب  مرورية  خمالفة   512
خمالفات   07 منها   ، الخت�سا�ش 
تن�سيق ، 20 جنحة مرورية  كما مت 

�سحب 200 رخ�سة �سياقة ملدة 03 
اأ�سهر و 06 اأ�سهر .

املبذولة  اجلهود  من  و  بالرغم 
من طرف امل�سلحة الولية لالأمن 
العمومي ، ق�سد حماية ال�سواق و 
من  املرور  حوادث  من  الراجلني 
للقوانني  ال�سارم  التطبيق  خالل 
اأن  اإل  ال�سري  حركة  تنظم  التي 
حوادث  جمال  يف  �سجلت  م�سالح 
نتج  مرور  املرور 14 حادث 

عنه )17( جريحا.     
عاجلت  فقد  ثانية  جهة  من 
و  العمران  �رشطة  فرقة 
متعلقة  حماية  البيئة 18 ق�سية 
كما   ، رخ�سة  بدون  بناء  باجناز 
عاجلت نف�ش امل�سالح  03 ق�سايا  

تتعلق بالتجارة غري ال�رشعية.
اأحمد باحلاج 

بني  الرابط  الطريق  ي�سكو 
تيميمون  الإداريتني  املقاطعتني 
العديدة  النقائ�ش  من  واملنيعة  
حواجز  بو�سع  تعلق  ما  ،�سواء 
بحواف الطرقات اأو تاأهيل النقاط 
معدلت  من  للتقليل  ال�سوداء 
الإرتفاع املقلق يف حوادث املرور 
هاج�سا  ي�سكل  بات  وهو  املميتة  
هذا  م�ستعملي  يوميات  يوؤرق  
الطريق . اأبدى عدد من م�ستعملو  
بني  الرابط  الوطني  الطريق 
اأدرار  بوليتي  املنيعة  و  تيميمون 
وغرداية يف ت�رشيح لهم مع يومية 
»الو�سط »، امتعا�سهم وا�ستياءهم 
اجلهات  تقاع�ش  جراء  ال�سديدين 
عرب  حواجز  و�سع  يف  املعنية 
ت�سبب  مما  الطريق،  ذات  جوانب 
يف وقوع حوادث مرور مميتة،وياأتي 
املرا�سالت  عديد  رغم  هذا  كل 
على  حواجز  بو�سع  املطالبة  
و�سع  بغية  امل�سلك  ذات  حواف 
و�سفوه  الذي  للم�سكل  حد 
اإرهاب  ح�سد  جراء  بالكارثي 
ال�سحايا،  من  لعدد  الطرقات 
الع�رشات  هالك  اإىل  بالإ�سافة 

من روؤو�ش الإبل التي باتت مهددة 
ي�ستوجب  بات  و�سعا  بالنقرا�ش، 
حال م�ستعجال لتجنب املزيد من 
احلكومة  ر�سد  ورغم  الأرواح. 
تاأهيل  لإعادة  مالية �سخمة  مبالغ 
الوجه  واإعطائه  الطريق  ذات 
اإل  باعتباره طريقا وطنيا،  الالئق 
الأموال  تلك  وجهة  تعرف  مل  اأنه 
ورق  على  حرب  جمرد  ظلت  التي 
على  ي�ستوجب  بات  الذي  الأمر   ،
معمق  حتقيق  فتح  احلكومة 
من       . الأموال  وجهة  لك�سف 
منتخبون  اجمع  فقد  ثانية  جهة 
املذكورتني  بالوليتني  حمليون 
ي�سهد  املذكور  الطريق  اأن  على 
حالة اهرتاء م�ستمرة ، الأمر الذي 
اأ�سبح ي�سكل و�سمة عار على جبني 
العمومية  والأ�سغال  النقل  وزارة 
وال�سلطات بهاتني الوليتني، حيث 
ت�ستوجب  باتت  الو�سعية  هذه  اأن 
ال�سلطات  طرف  من  جاد  تدخل 
يعد  الطريق  اأن  باعتبار  بالبالد 
اجلنوب  وليات  بني  و�سل  همزة 

ال�رشقي واجلنوب الغربي  .
�سالح ، ب 

طريق تيميمون –املنيعة  
يهدد مرتاديه 

اجلهات املعنية تلوذ بال�سمت 



"اإعالن احلرية  اأعلنت قوى 
ال�سودان،  يف  والتغيري" 
مع  اتفقت  اأنها  الأحد، 
الع�سكري  املجل�س 
اختيار  على  النتقايل 
للمجل�س  قبطية  �سخ�سية 
يف  م�سدر  وقال  ال�سيادي 
"تناق�سنا   ، التغيري،  قوى 
مع املجل�س الع�سكري حول 
التوافقية  ال�سخ�سية  اختيار 

من الأقلية بال�سودان". 
انتظار  يف  القوى  اأن  واأ�سار 
من  الأمني  الفح�س 
الع�سكري  املجل�س  قبل 
�سخ�سيات  لـ3  النتقايل 

الع�سو  ل�ستكمال  قبطية 
11 مبجل�س ال�سيادة واأو�سح 
هم  املر�سحني  اأن  امل�سدر 
مرق�س،  �سبحي  "ن�رصي 
وعائدة  اإدوارد،  رجائي 
حق  �سفيق"ومن  ا�سكندر 
رف�س  الع�سكري  املجل�س 
من  الثالثة  املر�سحني 
وطلب  التغيري  قوى  قبل 
يقوم  اأو  اأخرى  تر�سيحات 

هو بتقدمي تر�سيحات.
ال�سيادة من  ويتكون جمل�س 
مدنيني   5 هم  ع�سوا،   11
التغيري،  قوى  تر�سحهم 
ير�سحهم  ع�سكريني  و5 

اإ�سافة  الع�سكري،  املجل�س 
يتفق  اآخر  مدين  ع�سو  اإىل 
،واأعلنت  الطرفان  عليه 
والتغيري"،  "احلرية  قوى 
بقائمة  دفعت  اأنها  الأحد، 
اخلم�سة  مر�سحيها 
بينهم  ال�سيادي  للمجل�س 
الأنباء  وكالة  ونقلت  امراأة، 
القيادي  عن  ال�سودانية، 
بقوى احلرية والتغري، �ساطع 
التغيري  "قوى  قوله  احلاج 
مر�سحيها  بقائمة  دفعت 
ال�سيادي"واأ�ساف  للمجل�س 
عائ�سة  ت�سم  "القائمة  اأن 
تاور، ح�سن  �سديق  مو�سى، 

الفكي  اإدري�س، حممد  �سيخ 
�سليمان، طه عثمان".

�سيتم  اأنه  �ساطع  واأو�سح 
كل  من  اأ�سخا�س   3 تر�سيح 
الع�سكري  "املجل�س  طرف 
وقوى احلرية والتغيري للع�سو 
باملجل�س  ع�رص  احلادي 
ليتم  الت�ساور  ويتم  ال�سيادي 

اختياره بالتوافق".
ا�ستمرار  اإىل  احلاج  واأ�سار 
امل�سرتك  الجتماع  انعقاد 
والتغيري"  "احلرية  بني 
الع�سكري؛  واملجل�س 
لعتماد املجل�س ال�سيادي.

ال�سبت،  �سابق  وقت  ويف 

الع�سكري  املجل�س  وقع 
ب�سورة  والتغيري"،  و"احلرية 
نهائية على وثيقتي "الإعالن 
و"الإعالن  الد�ستوري" 
هياكل  ب�ساأن  ال�سيا�سي" 
الفرتة  يف  ال�سلطة  وتقا�سم 
الطرفان  واتفق  النتقالية 
ملرحلة  زمني  جدول  على 
�سهرا   39 من  انتقالية 
ال�سلطة،  خاللها  يتقا�سمان 
انتخابات  باإجراء  وتنتهي 
 3 ال�سلطة  هياكل  وت�سم 
جمل�س  هي:  جمال�س، 
الوزراء  جمل�س  ال�سيادة، 

واملجل�س الت�رصيعي.

اإن  الأ�رصى  "اأيها  وقال: 
راأ�سها  وعلى  املقاومة 
حررت  التي  الق�سام  كتائب 
واملقاومة  باخلطف 
قال  ما  مثل  والبندقية 
بدنا  يا�سني  اأحمد  ال�سيخ 
)يعودوا(  يرّوحوا  ولدنا 
الذي  اليوم  �سياأتي  اأنه 
�سعيد  فيه"وعلى  نحرركم 
بنّي  الإقليمي،  الو�سع 
ت�سهد  املنطقة  اأن  هنية 
"تهديدات خطرية"، م�سريا 
نوازن  اأن  "علينا  اأنه  اإىل 
التوازن  اإ�سرتاتيجية  بني 
وال�ستقواء  العالقات  يف 
ممانعة  على  قائم  بتحالف 
ملنع  باملنطقة  �سيا�سية 
الأمريكي  الخرتاق 
د  �سد و " ين ل�سهيو ا و
ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س 
حركته  حر�س  لـ"حما�س" 
متوازنة  عالقات  بناء  على 
الدول  يف  اأ�سقائنا  كل  مع 
مبا  والإ�سالمية،  العربية 

فيها ال�سعودية واإيران.
ويف ر�سالة للمقد�سيني، قال 
مل  اإن  اأمياننا  "�سلت  هنية: 
والدم  بالروح  عنكم  ندافع 
حماية  والبندقية  وال�ساروخ 

والتم�سك بحق العودة".
واأ�ساف: "لن نتنازل عن حق 
العودة، ولن ي�سيع بالتقادم، 
منظمة  اأو  رئي�س  ميلك  ول 
حمور  اأو  دولة  اأو  �سلطة  اأو 

عن  التنازل  املنطقة  يف 
التي  اأر�سهم  هذا احلق من 
�رصورة  منها"واأكد  هجروا 
التغلغل  الت�سدي ملحاولت 
من  املنطقة  يف  ال�سهيوين 
واملوؤمترات  التطبيع  خالل 
ي�سمى  وما  القت�سادية 
ويف  التبادلية  بالزيارات 
هنية  اأكد  الداخلي،  ال�ساأن 
املوقف  تقوية  "مهمتنا  اأن 

املوحد  الفل�سطيني 
القرن،  ل�سفقة  الراف�س 
واجلهاد  وفتح  حما�س 
وال�سعبية ويف غزة وال�سفة؛ 
للوقوف يف وجه التهديدات 
اأين كانت  اأو الإغراءات من 

وممن كانت".
"ثالثية  اأن  تاأكيده  وجدد 
على  تقوم  امل�ساحلة" 
متفق  وطني  "برنامج 

وطنية جامعة  وقيادة  عليه، 
التحرير،  مبنظمة  ممثلة 
ت�رصيعية  وانتخابات 
ورئا�سية وجمل�س وطني عرب 
حكومة وحدة وطنية حت�رص 
النتخابات"،وي�سود  لهذه 
حركتي  بني  النق�سام 
وغزة  و"حما�س"  "فتح" 
 ،2007 �سيف  منذ  وال�سفة 
"حما�س"  حركة  فوز  عقب 
الربملانية  النتخابات  يف 
الأخرية، ورف�س حركة فتح 
بنتائج  الت�سليم  وال�سلطة 
وفر�س  النتخابات  هذه 
قطاع  على  م�سدد  ح�سار 
يزيد  ما  مدار  وعلى  غزة 
مل  م�ست،  عاًما   12 على 
الو�سطاء  حماولت  تتوقف 
لإنهاء النق�سام الفل�سطيني 
يف  منها  اأي  تنجح  اأن  دون 
حتقيق تقدم حقيقي يخرج 
الفل�سطينيني من اأ�سواأ حقبة 

يف تاريخ ق�سيتهم.
للم�ساحلة  اتفاق  واآخر 
وقعته "حما�س" و"فتح" كان 
يف 12 اأكتوبر 2017، لكنه مل 

يطبق كاماًل.

قال رئي�س �ملكتب �ل�سيا�سي حلركة �ملقاومة �لإ�سالمية "حما�س" �إ�سماعيل هنية: �إن حركته م�ستعدة للدخول 
مبفاو�سات غري مبا�سرة مع �لحتالل �لإ�سر�ئيلي، لالإفر�ج عن �لأ�سرى �لفل�سطينيني جاء ذلك يف كلمة له، خالل 

لقاء عقدته قيادة حركة "حما�س"، مع وجهاء وعو�ئل مدينة دير �لبلح و�سط قطاع غزة ،و�أكد هنية بهذ� �ل�سدد، 
جاهزية �حلركة "ملفاو�سات غري مبا�سرة، �إذ� كان �لعدو م�ستعد� وجاهز� للبحث يف هذ� �ملو�سوع"، و�سدد يف كلمة 

لالأ�سرى: "لن نتخلى عنكم، وما بني �أيدينا من كنز على هذ� �ل�سعيد ل ميكن �أن يفلت من �أيدينا ولو �جتمعت علينا 
كل قوى �لأر�س �إل �إذ� ��ستجابو� ملطالبنا ومطالب �سعبنا �لفل�سطيني".

ق.د

رئي�س �ملكتب �ل�سيا�سي حلركة "حما�س" �إ�سماعيل هنية

م�شتعدون ملفاو�شات غري مبا�شرة مع 
الحتالل مبلف الأ�شرى
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"�حلرية و�لتغيري" بال�سود�ن

3 اتفقنا على �شخ�شية قبطية لـ"ال�شيادي" اأن  ليبي،  اإعالم  اأفاد 
م�سلحني تابعني لقوات اللواء 
حفرت،  خليفة  املتقاعد 
واأ�سلحتهم  اأنف�سهم  �سلموا 
الوفاق  حكومة  لقوات 
وقالت  دوليا  بها  املعرتف 
الليبية اخلا�سة،  قناة فرباير 
�سلموا  الثالثة  امل�سلحني  اإن 
�سالحهم  بكامل  اأنف�سهم 
واآلياتهم لقوات "عملية بركان 
حلكومة  التابعة  الغ�سب" 
زارة،  عني  حمور  يف  الوفاق 

جنوبي طرابل�س.
اأحد  باأن  القناة  واأفادت 
اأقر  الثالثة  امل�سلحني 
تعي�س  حفرت  "قوات  باأن 
ومعنوياتها  ه�ستريية  حالة 
ما  جراء  احل�سي�س،  يف 

انتكا�سات  من  له  تعر�ست 
يف  تكبدتها  اأخرية  وهزائم 
على  يت�سن  املحاور"ومل 
تعقيب  على  احل�سول  الفور 
على  حفرت  قوات  قبل  من 

تلك الأنباء.
وبعد مرور اأكرث من 4 اأ�سهر 
على  هجومها  بداية  من 
اإخفاقات  تعددت  طرابل�س، 
تتمكن  ومل  حفرت،  قوات 
حقيقي  اخرتاق  اإحداث  من 
وت�سن  طرابل�س  و�سط  نحو 
اأفريل   4 منذ  حفرت،  قوات 
لل�سيطرة  هجوما  املا�سي، 
اأ�سقط  ما  طرابل�س،  على 
اأكرث من 1000 قتيل واأزيد من 
5 اآلف و500 جريح، بح�سب 

منظمة ال�سحة العاملية.

�إعالم ليبي
3 م�شلحني تابعني حلفرت ي�شلمون 

اأنف�شهم حلكومة الوفاق

الأمريكي  الرئي�س  قال 
الليلة  ترمب،  دونالد 
عن  �سيُعلن  اإنه  املا�سية، 
"�سفقة  من  ال�سيا�سي  ال�سق 
القرن"، والتي �ساغها �سهره 
الأبي�س،  البيت  وم�ست�سار 
غاريد كو�سرن، بعد انتخابات 
الحتالل  لدى  "الكني�ست" 
�ستجري  التي  الإ�رصائيلي، 

يف 17 �سبتمرب امُلقبل.
"يبدو  ترمب:  واأ�ساف 
بعد  ما  اإىل  �ساأنتظر  اأنني 
"الإ�رصائيلية"،  النتخابات 
اأن نن�رص بع�س  ومن املمكن 
الأجزاء من اخلطة حتى قبل 
"لدينا  النتخابات"وتابع: 
على  يعملون  قديرون  اأنا�س 
فهيم  مبن  اخلطة،  هذه 
�سفرينا ديفيد فريدمان. يبدو 
الإ�رصائيليني  بني  ال�سالم  اأن 
اأكرث  هو  والفل�سطينيني 
اأن  تعقيًدا"وادعى  الأمور 
"احلديث هنا يتعلق بكراهية 
بني  ال�سنني  ع�رصات  دامت 
اجلانبني. من ال�سعب اإعداد 
�سفقة كهذه بوجود كل هذه 
جوان  �سهر  الكراهية"ويف 
الإعالن  جرى  املا�سي 
القت�سادي  الق�سم  عن 
من  القرن"،  "�سفقة  من 
يف  ُعقدت  ور�سة  خالل 

م�ساركة  دون  من  املنامة، 
اأعلنوا  الذين  الفل�سطينيني، 

رف�سهم للخطة.
القت�سادي  الق�سم  اأن  وتبنّي 
�سندوق  اإقامة  اإىل  ي�ستند 
مليار   50 ي�ستثمر  دويل 
دولر  مليار   28 بينها  دولر، 
الغربية  ال�سفة  �ست�ستثمر يف 
املبلغ  وباقي  غزة،  وقطاع 
يف  م�ساريع  يف  ي�ستثمر 
ودول  ولبنان  وم�رص  الأردن 

عربية اأخرى.
و�سيلة  القرن"  "�سفقة  وتُعد 
الفل�سطينية  الق�سية  لت�سفية 
اجلوهرية،  بالق�سايا  بدًءا 
القد�س  راأ�سها  وعلى 
وال�ستيطان  والالجئني 
تلك  اأن  ويرتدد  واحلدود، 
اإجبار  على  تقوم  اخلطة 
الفل�سطينيني، مب�ساعدة دول 
تنازلت  تقدمي  على  عربية، 
الحتالل  مل�سلحة  جمحفة 

ال�سهيوين.
وف�سائل  مراقبون  ويرى 
فل�سطينية وعربية اأن �سفقة 
القرن هي خمطط اأمريكي-
الق�سية  لت�سفية  �سهيوين 
واحلقوق  الفل�سطينية 
للفل�سطينيني  ال�سيا�سية 
بحلول  وا�ستعا�ستها 

"اإن�سانية".

ترمب
اإعالن ال�شق ال�شيا�شي من �شفقة القرن 

بعد النتخابات الإ�شرائيلية

الأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
نائبه  اأن  ترامب،  دونالد 
معه  �سيخو�س  بن�س  مايك 
النتخابات الرئا�سية القادمة 
2020واأ�ساف  يف  املقررة 

ت�رصيحات  يف  ترامب 
�سحفية م�ساء الأحد قبل اأن 
من  الرئا�سة  طائرة  ي�ستقل 
نيو جري�سي "اأنا �سعيد للغاية 
ح�سبما  بن�س"،  مايك  مع 

نقلت قناة" احلرة". 
اأطلق  قد  ترامب  وكان 
جوان  يف  النتخابية،  حملته 
غمار  خلو�س  ا�ستعدادا 
وبداأ  الرئا�سية  النتخابات 

النتخابية،  حملته  ترامب 
اأن�ساره  من  ح�سد  مع  بلقاء 
بولية  اأورلندو  مدينة  يف 
حينها  ورافقه  فلوريدا، 
عقيلته ميالنيا ترامب ونائبه 

مايك بن�س. 
يذكر اأن النتخابات الرئا�سية 
املقبلة يف الوليات املتحدة 
 3 يوم  �ستجرى  الأمريكية، 

نوفمرب 2020

تر�مب

مايك بن�ض �شيخو�ض معي رئا�شيات 2020

من جنني
3 اأ�شرى يدخلون اأعواما جديدة 

يف �شجون الحتالل
الأ�سري  نادي  مدير  واأفاد 
يف  �سمور  منت�رص  جنني  يف 
ت�رصيح �سحفي، باأن الأ�رصى 
عبد اهلل اأحمد فار�س عار�سة 
بلدة عرابة جنوب جنني  من 
دخل عامه الـ21 وهو حمكوم 
عمار  والأ�سري  عاما،   26

مو�سى  عثمان  عبد  �سبحي 
عامه  دخل  الظهر  �سيلة  من 
عاما،   21 حمكوم  وهو  الـ17 
حممد  الأ�سري  دخل  فيما 
من  طحاينة  متعب  داود 
الـ17  عامه  احلارثية  ال�سيلة 

وهو حمكوم 19 عاما.



عر�ض: حممد حممود ال�سيد 
/مركز امل�ستقبل للدرا�سات و 

الأبحاث املتقدمة

»نيال  يتناول  ال�سياق،  هذا  ويف 
يف  املتخ�س�ص  الكاتب  فريث« 
هذه  اأبعاد  التكنولوجية،  الق�سايا 
يف  املحتملة  امل�ستقبلية  احلرب 
مقاله املن�سور على موقع »اإم اآي تي 
تكنولوجي ريفيو« يف يونيو املا�سي، 
نخو�ص  »كيف  بعنوان:  جاء  والذي 
حرًبا يف الف�ساء )وكيف نتجنبها(؟«.

تدمري الأقمار ال�سناعية:

العام  من  مار�ص  يف  الهند  اأ�سبحت 
اجلاري الدولة الرابعة يف العامل بعد 
وال�سني  املتحدة  والواليات  رو�سيا 
يف  �سناعًيّا  قمًرا  بنجاح  تدمر  التي 
»�ساكتي«  املهمة  كانت  فقد  مداره. 
)ا�سم هندي يعني »القوة«( عبارة عن 
اإطلق �سلح مبا�رش م�ساد للأقمار 
والذي عادة ما   ،ASAT ال�سناعية 
عن  عبارة  وهو  قتل«،  »مركبة  يكون 
توجيه  نظام  بها  املعدن  من  قطعة 
�ساروخ  قمة  على  ومثبتة  خا�ص، 
من  وجيزة  فرتة  وبعد  بالي�ستي. 
اجلوي  الغلف  ال�ساروخ  مغادرة 
القتل«  »مركبة  تنف�سل  للأر�ص، 
بت�سحيح  تقوم  ثم  ال�ساروخ،  عن 
الهدف.  من  اقرتابها  اأثناء  م�سارها 
ولي�ست هناك حاجة اإىل متفجرات، 
بالقمر  املركبة  هذه  ا�سطدام  الأن 
املدارية،  ال�رشعات  عند  ال�سناعي 
تت�سبب يف  هائلة  يُنتج طاقة حركية 

االنفجار.
تدمري  فكرة  اأن  اإىل  الكاتب  وي�سري 
منذ  ن�ساأت  ال�سناعية  االأقمار 
فا�سلة  جتربة  اأول  وكانت  ظهورها. 
الواليات  ن�سيب  ال�سدد من  يف هذا 
من  اأقل  بعد   ،1958 عام  املتحدة 
ال�سناعي  القمر  اإطلق  من  عام 

ال�سوفيتي »�سبوتنيك-1«.
طورت  الباردة،  احلرب  وخلل 
واالحتاد  املتحدة  الواليات 
متطورة  اأ�سلحة  ال�سابق  ال�سوفيتي 
حيث  ال�سناعية،  للأقمار  م�سادة 
ميكن  �سواريخ  االأوىل  لدى  كان 
مت  املقاتلة  الطائرات  من  اإطلقها 
وكذلك   ،1985 عام  بنجاح  اختبارها 
قادرة  نووية  روؤو�ص  ذات  �سواريخ 
وكان  العدو.  اأقمار  ا�ستهداف  على 
اأول اختبار ناجح لل�سواريخ امل�سادة 
عام  ال�سني  يف  ال�سناعية  للأقمار 

.2007
ورغم ما �سبق، مل تُْقِدم اأي دولة حتى 
االآن على تدمري قمر �سناعي لدولة 
اأخرى، خا�سة واأن معظم الدول التي 
قوى  ا  اأي�سً هي  ذلك  فعل  ت�ستطيع 
نووية. ولكن مع زيادة ت�سابك االأقمار 
كل جانب من جوانب  ال�سناعية مع 
احلياة املدنية والعمليات الع�سكرية، 
يف  ما  �سخ�ص  قيام  فر�ص  تزداد 
مكان ما باتخاذ املخاطرة والهجوم 

اأحد االأقمار ال�سناعية، والذي  على 
ف�ساء  حرب  ن�سوب  اإىل  يوؤدي  رمبا 

كاملة يف العامل.
»حرب  م�سطلح  اإن  »فريث«  يقول 
يف  اال�ستخدام  �سائع  كان  الف�ساء« 
بتعريف  ولكن  الباردة،  احلرب  فرتة 
االأقمار  تدمري  فكرة  عن  خمتلف 
اإطلق  فمنذ  املعادية.  ال�سناعية 
ال�سناعي  قمَره  ال�سوفيتي  االحتاد 
القوى  ا�ستخدمت  »�سبوتنيك-1«، 
التج�س�ص  يف  االأقمار  تلك  العظمى 
قواته،  العدو وخطط  على حتركات 
النووية  الهجمات  مراقبة  وكذلك 
النووية.  تر�سانتها  وح�سد  القادمة 
الفرتة  تلك  يف  الف�ساء  كان  فقد 

جمرد متهيد ل�سن هجمات نووية.

واليوم، تعتمد البنية التحتية املدنية 
املواقع  حتديد  نظام  على  كثرًيا 
عرب  واالت�ساالت   ،GPS العاملي 
االأقمار ال�سناعية، لذا فاإن الهجمات 
عليها قد توؤدي اإىل الفو�سى. وتعتمد 
االأقمار  على  اأكرب  ب�سكل  اجليو�ص 
اإر�سال  يتم  حيث  ا،  اأي�سً ال�سناعية 
اخلا�سة  الفيديو  ومقاطع  البيانات 
طيار  بدون  امل�سلحة  بالطائرات 
طيار  بدون  ريرب  طائرات  -مثل 
االأمريكي فوق  التي ير�سلها اجلي�ص 
م�سغليها  اإىل  والعراق-  اأفغان�ستان 
ال�سناعية.  االأقمار  عرب  الب�رش  من 
املعلومات  جمع  ا  اأي�سً يتم  كما 
بوا�سطة  وال�سور  اال�ستخباراتية 
االأقمار ال�سناعية، ونقلها اإىل مراكز 
العمليات يف جميع اأنحاء العامل، ويف 
يعتمد  ال�سينيني،  املحللني  تقييم 
الع�سكري  اال�ستخبارات  جهاز 
ما  جمع  يف  الف�ساء  على  االأمريكي 

ي�سل اإىل 90% من معلوماته.

: حروب الف�ساء م�ستقبلاً

للف�ساء  �سار  قد  اأنه  »فريث«  يوؤكد 
قتال  كيفية  يف  جوهرية  اأهمية 
االأر�ص،  على  املتقدمة  اجليو�ص 
قمر  على  هجوم  اأي  اأن  لدرجة 
�سناعي اأ�سبح كافًيا الإطلق �رشارة 
حرب عاملية نووية، واالأهم يف ذلك 
هو اأن حتقيق عملية الردع يف الف�ساء 
اأ�سبحت اأكرث �سعوبة عما كانت عليه 
يف فرتة احلرب الباردة، فهناك دول 
متكنت  ال�سمالية  وكوريا  اإيران  مثل 
تدمريية  تكنولوجيا  امتلك  من 
بالن�سبة  االأمر  وكذلك  الف�ساء،  يف 

جلماعات م�سلحة من غري الدول. 
ال  هنا  التدمريية  والقدرات 
االأقمار  »تفجري  بال�رشورة  تعني 
ا  اأي�سً ت�سمل  بل  ال�سناعية«، 
مثل  عدوانية،  االأقل  االأ�ساليب 
تعرت�ص  التي  االإلكرتونية  الهجمات 
تدفق البيانات بني االأقمار ال�سناعية 

واملحطات االأر�سية.
اإحدى  جنحت   ،2008 عام  ففي 
حمطة  على  االإلكرتونية  الهجمات 
يف  التدخل  يف  الرنويج  يف  اأر�سية 

عمل اأقمار »الند�سات« التابعة لوكالة 
نا�سا)1(، وذلك ملدة 12 دقيقة. ويف 
متّكن   ،2019 عام  من  �سابق  وقت 
اإىل  الو�سول  من  املت�سللني  بع�ص 
 Terra Earth ال�سناعي  القمر 
التابع للوكالة ذاتها، وقاموا بعمل كل 
�سيء عدا اإ�سدار االأوامر، ومن غري 
الوا�سح من يقف وراء الهجوم، رغم 
الوقت  ذلك  يف  امُلعلقني  بع�ص  اأن 

وّجهوا اأ�سابع االتهام اإىل ال�سني.
املت�سللني  اأن  من  »فريث«  ويحذر 
القمر  ات�ساالت  اإيقاف  ميكنهم 
فائدة،  بل  يجعله  مما  ال�سناعي، 
االأقمار  تلك  اإتلف  ميكنهم  وكذلك 
ب�سكل دائم، عن طريق حرق الوقود 
م�ست�سعر  توجيه  اأو  لها  الدافع 

الت�سوير جتاه ال�سم�ص حلرقها.
وهناك طريقة �سائعة اأخرى للهجوم 
عن  وذلك  ال�سناعية،  االأقمار  على 
حيث  الت�سوي�ص«،  »اأجهزة  طريق 
مع  يتداخل  اأن  للت�سوي�ص  ميكن 
االأقمار  من  تنتقل  التي  االإ�سارات 
االأر�سية،  املحطات  اإىل  ال�سناعية 

اأو متنع و�سولها من االأ�سا�ص. 
رو�سيا  باأن  قوية  �سكوك  وهناك 
عن  ت�سوي�ص  بعمليات  تقوم  كانت 
خلل  وذلك   ،GPS اإ�سارات  طريق 
وفنلندا.  الرنويج  الناتو يف  مناورات 
وحتدث »فريث« عن مهاجمة رو�سيا 
اأجهزة  با�ستخدام  الف�ساء  الأنظمة 
الت�سوي�ص يف جميع اأنحاء اأوكرانيا. 

وذكر تقرير حديث �سادر عن وكالة 
االأمريكية  الدفاعية  اال�ستخبارات 
على  االآن  تعمل  ال�سني  اأن   DIA
اأن  ميكن  ت�سوي�ص  اأجهزة  تطوير 
من  وا�سعة  جمموعة  ت�ستهدف 
نطاقات  ذلك  يف  مبا  الرتددات، 
االت�ساالت الع�سكرية. ويُعتقد كذلك 
اأجهزة  ا�سرتت  ال�سمالية  كوريا  اأن 
املعروف  ومن  رو�سيا.  من  ت�سوي�ص 
العراق  يف  امل�سلحة  التنظيمات  اأن 

ا. واأفغان�ستان ت�ستخدمها اأي�سً
ببث  تقوم  اأجهزة  هناك  كذلك 
بها  لتخدع  مزيفة   GPS اإ�سارات 
ال�سناعية  االأقمار  ا�ستقبال  اأجهزة 
على االأر�ص. ففي �سيف عام 2013، 
جامعة  يف  الطلب  بع�ص  ا�ستخدم 
لبث  احلقيبة  بحجم  تك�سا�ص جهاًزا 
يف  وت�سببوا  مزيفة،   GPS اإ�سارة 
 80 -بقيمة  خا�ص  يخت  انحراف 
عن  االأمتار  مئات  دوالر-  مليون 
اكت�ساف  يتم  ومل  املتو�سط.  البحر 
اأعلنوا  الطلب  ولكن  اخلدعة،  هذه 

باأنف�سهم عن ذلك يف وقت الحق.
ا  اأي�سً ت�ستخدم  رو�سيا  اأن  ويبدو 
البنية  حلماية  كو�سيلة  اخلدعة  تلك 
الرئي�ص  وكذلك  احليوية،  التحتية 
»فلدميري بوتني« نف�سه وهو يتحرك، 
عمليات  من  ماأمن  يف  يكون  بحيث 
بدون  بطائرات  املحتملة  االغتيال 

طيار، عن طريق اإخفاء موقعه.
وعلى م�ستوى اآخر، قد ترغب بع�ص 
ال�سناعية  االأقمار  تعطيل  يف  الدول 
مهامها  تنفيذ  عن  اأخرى  لدول 

الليزر،  اأ�سعة  دور  ياأتي  وهنا  متاًما، 
وي�سري »فريث« اإىل اأنه ال توجد دولة 
حتى االآن متكنت من ا�ستخدام اأ�سعة 
ال�سناعية،  االأقمار  تدمري  الليزر يف 
وذلك ب�سبب ال�سعوبات التقنية التي 
الكافية  الطاقة  توليد  دول  حتول 
�سواء  الف�ساء،  يف  الليزر  هذا  ملثل 
اأو  الكهرباء  با�ستخدام  ذلك  كان 

املواد الكيميائية.
ومع ذلك، ميكن اإطلق الليزر عايل 
املحطات  من  -نظرًيّا-  الطاقة 
الطائرات،  على  تركيبه  اأو  االأر�سية 
الكربى  الدول  بع�ص  خ�س�ست  وقد 
متويًل �سخًما لتطوير هذا امل�رشوع 
وكالة  تقرير  وي�سري  النظري. 
اال�ستخبارات الدفاعية االأمريكية اإىل 
اأن ال�سني �سوف متتلك ليزًرا اأر�سًيّا 
اال�ست�سعار  اأجهزة  تدمري  ميكنه 
الب�رشية للأقمار ال�سناعية يف مدار 
اأر�سي منخف�ص، يف وقت مبكر من 
العام املقبل. اأي اإنه بحلول منت�سف 
عام 2020، �ستكون بكني قادرة على 

اإتلف بنية القمر ال�سناعي. 
وب�سكل عام، لي�ص الق�سد من اأجهزة 
يف  �سناعي  قمر  تفجري  هو  الليزر 
م�ست�سعراته  اإتلف  بل  ال�سماء، 
ت�سوير  عن  يعجز  بحيث  الب�رشية 
هذا  يكون  وقد  احل�سا�سة،  املواقع 
التلف موؤقًتا، وقد تكون اأ�سعة الليزر 
التلف  هذا  جلعل  يكفي  مبا  قوية 

دائًما.

ا�ستعادة اأمريكا هيمنتها:

لعقود  الف�ساء  يف  مهيمن  كلعب 
اأن  »فريث«  يرى  الزمان،  من 
الكثري  االآن  لديها  الواليات املتحدة 
وكالة  تقرير  ي�سري  حيث  لتخ�رشه. 
االأمريكية  الدفاعية  اال�ستخبارات 
قد  ورو�سيا  ال�سني  من  كًلّ  اأن  اإىل 
الع�سكرية  قواهما  تنظيم  اأعادتا 
دوًرا  الف�سائية  احلرب  الإعطاء 
الذي  الوقت  بكثري. يف  اأكرب  مركزًيّا 
ت�سعر فيه وا�سنطن باأنها قد فقدت 
و�سارت  وبل  الف�ساء،  على  هيمنتها 
اأقمارها ال�سناعية ُعر�سة للهجمات 

الف�سائية.
لذلك، بداأ اجلي�ص االأمريكي يف جعل 
يف  مناعة  اأكرث  ال�سناعية  اأقماره 
مواجهة الهجمات الف�سائية، وكذلك 
العثور عليها. فعلى  اأكرث �سعوبة يف 
تُطلق  اأن  امُلقرر  من  املثال،  �سبيل 
�سناعًيّا  قمًرا   2022 عام  وا�سنطن 
جتريبًيّا جديًدا، هو NTS-3، الذي 
للربجمة  قابلة  بهوائيات  �سيكون 
اإ�ساراته  يبث  اأن  وميكن  والتوجيه، 
ومت  الت�سوي�ص،  ملواجهة  اأكرب  بقوة 
فقد  لو  حتى  دقيًقا  ليبقى  ت�سميمه 
االأر�سية،  التحكم  بوحدات  ات�ساله 
ومتت برجمته على ك�سف حماوالت 

الت�سوي�ص على اإ�ساراته.
جعل  فقط  لي�ص  االآخر  واحلل 
مناعة  اأكرث  ال�سناعية  االأقمار 
املختلفة،  الهجمات  �سد  وح�سانة 
من  وا�سعة  �سبكة  اإن�ساء  ولكن 
التكلفة  رخي�سة  ال�سناعية  االأقمار 
منخف�سة،  اأر�سية  مدارات  على 
يف  ا  اأي�سً ا�ستخدامها  ميكن  والتي 
النووية.  االأ�سلحة  على  ال�سيطرة 
روابط  على  االعتماد  من  فبداًل 
 hardened القوية  االت�ساالت 
يذهب   ،communications
التفكري االأمريكي اإىل توليد عدد ال 
ح�رش له من امل�سارات للتحكم يف 
االأ�سلحة النووية، والتي متر عرب كل 
عن�رش من عنا�رش الف�ساء: الف�ساء 
الع�سكري، والف�ساء التجاري، واأنواع 
خمتلفة اأخرى من الروابط، حتى ال 
اإىل  ب�سهولة  الولوج  للأعداء  ميكن 

من�سات التحكم يف هذه االأ�سلحة.

البحث عن اإطار قانوين:

عن  ذلك  بعد  »فريث«  يتحدث 
لعام  اخلارجي  الف�ساء  معاهدة 
ا�ستخدام  حتظر  والتي   ،1967
الف�ساء  يف  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة 
مثل  ال�سماوية«  »االأجرام  على  اأو 
القواعد  »اإقامة  القمر. كما حتظر 
والتح�سينات  واملن�ساآت  الع�سكرية 
وقد  ال�سماوية«.  االأجرام  على 
التي  الرئي�سية  الدول  �سادقت 

الف�ساء على هذه املعاهدة،  ترتاد 
لتدوين  املعاهدة  طموحات  لكن 
للف�ساء  ال�سلمية  اال�ستخدامات 
خا�سة  حالًيّا،  املنال  بعيدة  تبدو 
امل�ستمر،  التكنولوجي  التطور  مع 
ال�سائعة  ال�سقورية  واخلطابات 

للدول الكربى.
لعقود  املتحدة  االأمم  حاولت  فقد 
عدم  على  الدول  حث  الزمن  من 
ممثلو  التقى  حيث  الف�ساء،  ت�سليح 
اأكرث من 25 دولة يف اجتماع مغلق 
يف جنيف يف مار�ص 2019 ملناق�سة 
»هيتو�سي  ويقول  جديدة.  معاهدة 
بجامعة  الف�ساء«  »حمامي  نا�سو«، 
والذي  املتحدة،  باململكة  اإك�سرت 
دليل حول  لكتابة  يعمل مع زملئه 
على  الدويل  القانون  تطبيق  كيفية 
االأ�سا�سية  ال�سعوبة  »اإن  الف�ساء: 
يف ك�رش اجلمود تتمثل يف ا�ستمرار 

انعدام الثقة بني القوى الكربى«. 
الوحيد  احلل  اإن  القول،  خل�سة 
يف ظل التناف�ص بني القوى الكربى 
بتحوله  ينذر  والذي  الف�ساء،  على 
يف  والف�سل  عاملية،  حرب  اإىل 
متفق  قانوين  اإطار  اإىل  التو�سل 
يف  التناف�ص  اإطار  يحدد  عليه 
االإرادة  توافر  يف  يكمن  الف�ساء؛ 
كما  الكربى  الدول  لدى  ال�سيا�سية 
اأيام احلرب الباردة،  كان احلال يف 
لوقف  الوحيدة  الطريقة  لكونها 

ال�رشاع يف الف�ساء.

)1( اأقمار الند�سات: هي جمموعة 
اأقمار �سناعية اأطلقتها وكالة نا�سا 
االآن،  حتى   1972 عام  منذ  تباًعا 
مت�سل�سلة:  ت�سميات  واأعطتها 
حتى   ،2 والند�سات   ،1 الند�سات 
اأقمار  الند�سات 8. وهي جمموعة 
بقاع  ا�ستك�ساف  بغر�ص  �سناعية 
املدنية،  وللأغرا�ص  االأر�ص 
القارات  انزياح  مراقبة  وكذلك 
يف  �سورها  وت�ستخدم  وال�سواطئ، 
م�سح امل�سادر الطبيعية يف البلدان 
وقيا�ص التغيريات االأر�سية التي قد 
اأو  طبيعية  تعرية  طرق  عن  تن�ساأ 

يكون �سببها الن�ساط االإن�ساين.
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م�ستقبل �سراعات القوى الكربى حول " الأقمار ال�سناعية"
�ساهم ظهور تكنولوجيا الف�ساء خلل مرحلة احلرب الباردة يف تطوير التطبيقات الع�سكرية، ويف �سباق ت�سلح بني الوليات املتحدة والحتاد 

ال�سوفيتي ال�سابق. ومع �سقوط الأخري، وانتهاء تلك احلرب، �سارت التطبيقات املدنية واحلياتية لتلك التكنولوجيا اأهم واأكرث حيوية لدول العامل، 
ا من �سراع جديد بني القوى الع�سكرية الكربى على م�ستوى العامل، وياأتي يف مقدمتها الأقمار ال�سناعية ملا متلكه من قدرة على  و�سار ا�ستهدافها جزءاً
ا. ويبدو اأن العامل ُمتجه نحو نوع جديد من احلروب وال�سراعات،  ا ُمعادياً التحكم يف حياة وم�سائر الدول، الأمر الذي جعل من تدمريها عملاً ع�سكرياًّ

التي �سيكون »الف�ساء« �ساحتها الرئي�سية.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

         اإعالن عن بيع عقاري باملزاد العلني

- املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ

 2504 الفهــر�س رقـــــــــــــم   ،2014/ 07/ 09 ال�سراقــة بتاريــخ  ال�ســادر عــن حمكمــة  اأنه تنفــيذا لالأمــر علــى عري�ســة بحجــز تنفيــذي علــى عقــار، 
.2014/

وبنـاء علـى قائمـة �سـروط البيـع العقـاري املوؤ�سـر عليهـا بتاريـخ 02 /01 /2017 حتت رقـم 03 /17.

لفـائـدة  : بنـك اخلليـج  اجلزائـر "�سركـة  م�ساهمـة" – ممثــل فــي �سخــ�س مديــــــره.
الكائن مقره : طريــق ال�سراقــة، دالــي اإبراهــيم، واليــة اجلزائـــــــر.....................................حاجز.

القائم فـي حقـه واحلا�سـر عنـه وكيلـه االأ�ستــاذ/ يون�ســي �سعيــد، املحامــي لــدى املجلـــ�س.    

�ســـد  : ال�سيد/ بــن دحمــان حممــد بــن �سعيــد.
املقـــيم : م�ســارف بلديــة بــن �ســود، واليــة بومـــــــردا�س.............................حمجوز عليه.

حاليـــا : رقمي 26، 28 جتزئة ال�سخـرة الكـربى، عـني البنيـان، واليـة اجلزائـر.

تعلن ال�سركة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، املح�سرين الق�سائيني لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة،
)09.00( �سباحا،  التا�سعة  ال�ساعة  15/09/2019 على  ال�سراقة، يوم  02 مبقر حمكمة  العلني بقاعة اجلل�سات رقم  باملزاد  انعقاد جل�سة بيع عقاري  عـن 

للعقار املت�سكل اأ�سا�سا من قطعتني اأر�سيتني والذي تعيينه كالتالـــــــي :  

 : االأولـى  القطعة   -/1
و�ستة  مبائة  م�ساحتها  تقدر  اجلزائر،  البنيان،  عني  الكربى،  ال�سخرة  جتزئة  امل�سمى  باملكان  الواقعة  البنيان،  عني  بلدية  باإقليم  كائنة  اأر�سية  قطعة 
وخم�سني مرتا مربعا )156(م2(، مقتطعة من قطعة اأر�س اأكرب منها تقارب م�ساحتها )06هـ 80اآر 80�س(، حتمل رقم 28، من املخطط اخل�سو�سي للتجزئة، 

م�سيد علها بناية تتكون من :-------------------
- قبـــو ذو م�ساحـة تقـدر مبائـة وخم�سـة اأمتـار مربعـة و�ستـة د�سيمتـر )105.56م2(.---------

- طابق اأول يت�سكل من اأربع غرف، مطبخ، حمام، ومرحا�س ذو م�ساحة تقدر مبائة وواحد ثالثني مرتا مربعا وع�سر د�سيمرت )131.10م2(.------------
- طابق ثان يت�سكل من اأربع غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س و�سطح تقدر م�ساحته تقدر م�ساحته مبائة وواحد ثالثني مرتا مربعا وع�سر د�سيمرت 

)131.10م2(.-----------------------------------------------
وهي حمدودة كالتايل :--------------------------------------------------------

من ال�سمال : القطعة رقم 27  - من اجلنوب : طريق  - من ال�سرق : القطعة رقم 29   - من الغرب : القطعة رقم 26 

: الثانيـة  القطعة   -/2
البنيان، اجلزائر، تقدر م�ساحتها مبائة  البنيان، باملكان امل�سمى جتزئة ال�سخرة الكربى، عني  باإقليم بلدية عني  اأر�س عارية معدة للبناء كائنة  قطعة 
وثمانون مرتا مربعا )180(م2(، مقتطعة من قطعة اأر�س اأكرب منها تقارب م�ساحتها )06هـ 80اآر 80�س(، حتمل رقم 26، من املخطط اخل�سو�سي للتجزئة، 

م�سيد عليها بناية تتكون من :-------------------
- قبـــو ذي م�ساحة تقدر مبائة وثمانية واأربعني مرتا مربعا و72د�سيمرتا )148.72م2(.----------------

- طابق اأر�سي يت�سكل من ثالث غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س ومراآب ذي م�ساحة تقارب )148.72م2(.-------
- طابق اأول يت�سكل من ثالث غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س وخمزن ذي م�ساحة تقدر مبائة وخم�سة وخم�سني مرتا مربعا واثنني وع�سرين د�سيمرتا )15

5.22م2(.---------------------------------------------
- طابق ثان يت�سكل من ثالث غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س وخمزن تقدر م�ساحته مبائة وخم�سة وخم�سني مرتا مربعا واثنني وع�سرين د�سيمرتا ).155

22م2(.-------------------------------------------------
وهي حمدودة كالتايل :--------------------------------------------------------

من ال�سمال : القطعة رقم 52   - من اجلنوب : ممر    - من ال�سرق : القطعة رقم 28   - من الغرب : القطعة رقم 24 
وامل�ساحة االإجمالية للقطعتني االأر�سيتني هي ثالثمائة و�ستة وثالثون مرتا مربعا )336م2(.-------------------

126.900.000.00 دج )مائة و�ستة وع�سرين مليونا وت�سعمائة األفا دينار جزائري( بعد انق�سا الع�سر تنفيذا الأمر املحكمة،  ب�سعـر افتتاحـي مقـدر مببلـغ 
م�ساف له حقوق الت�سجيل وم�ساريف التنفيذ واحلقـوق التنا�سبيـة للمح�ســــر.

حمكمة  �سبط  كتابة  من  منها  ن�سخة  و�سحب  البيع  �سروط  قائمة  على  االإطالع  االأمر،  يهمه  من  كل  وكذا  املزايدة  يف  الراغب  اجلمهور  فباإمكان   وعليه 
ال�سراقة، اأو من ديوان ال�سركة القائمة بالتنفيذ الكائنة بالعنوان املذكور اأعــــــــــاله.

االفتتاحي  ال�سعر   1/5 خم�س  يقدم  اأن  املزايدة  يف  راغب  كل  على  ي�ستوجب  فاإنه  البيع،  �سروط  بقائمة  املحددة  ال�سروط  على  زيادة   : البيع  �سروط 
وامل�ساريف والر�سوم امل�ستحقة حاال، بوا�سطة �سـك م�سرفـي حل�سـاب اأمانـة �سبـط املحكمـــة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية االأغواط

دائرة ق�سر احلريان
بلدية ق�سر احلريان

رقم 001/ 2019

و�سل اإيداع الت�سريح
بتاأ�سي�س جمعية بلدية

مبقت�سى القانون رقم 12 /06 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 
2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا  12 يناير  املوافق ل 
جمعية  تاأ�سي�س  ملف  اإيداع   2019/  08/  07  : اليوم 

ذات �سبغة بلدية: 
ق�سر  ماي   08 حي  جمعية   : اجلمعية  ت�سمية   -

احلريان
املقر االجتماعي : بلدية ق�سر احلريان 

- املودع : هلوب بن عالل
- الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س اجلمعية 

مالحظة : يجب القيام ب�سكليات اال�سهار تطبيقا لن�س 
املادة 18 من القانون املذكور اأعاله 

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي 

اجلهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية مترنا�ست

دائرة عني �سالح
بلدية فقارة الزوى

م�سلحة التنظيم و ال�سوؤون العامة 
مكتب االنتخابات و اجلمعيات

الرقم : 04 /2019

و�سل  ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية
ذات طابع اجتماعي

مبقت�سى القانون رقم 12 /06 املوؤرخ يف 18 �سفر علم 
باجلمعيات  املتعلق   2012 جانفي   12 ل  املوافق   1433
ت�سجيل  و�سل  ت�سليم   2019 اأوت   05 اليوم  هذا  مت   ،
الطابع  ذات  البلدية  اجلمعية  بتاأ�سي�س  الت�سريح 

االجتماعي امل�سماة : 

اجلمعية الثقافية ابداعات الفقارة – فقارة الزوى –

يرتاأ�سها ال�سيد / ف�سيح عبد الكرمي
الكائن مقرها : بحي �سالفن فقارة الزوى 

الو�سط:2019/08/20 ANEP N°:  1916018289الو�سط:2019/08/20

ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني
لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة

لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد
رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير، 

ال�سراقـة – واليـة اجلزائـر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023 – 01 10 98 0555

املح�ســــر الق�سائـــــي

Par décision N° 449 du 08 
Aout 2019 du Ministre de 
l’Energie un agrément dé-
finitif portant autorisation 
d’exercice de l’activité de 
stockage des carburant ( ac-
tivité de vente de carburant) 
a été accordé à Monsieur 
BAHRI BELKACEM ,sis á la 
commune de MEDJBARA , 
Wilaya de DJELFA confor-
mément aux dispositions du 
décret exécutif 15-57 du 08 
février 2015
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INVESTPLUS

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019



ق.ف

الأ�سري املحرر كرم عمرو 
يروي جتربته الن�سالية

اأنا كرم حممود احمد عمرو من 
بلدة دورا حمافظة اخلليل موالد 
اأكنافها  يف  ن�شاأت   ،1980/10/9
در�شت يف مدار�شها ومنذ البداية 
ا�شعر مبيل �شديد ملقاومة  كنت 
انتفا�شة  اندالع  بعد  االحتالل، 
بداأ   2006 عام  يف  االأق�شى 
ت�شكيل  يف  جدي  ب�شكل  التفكري 
مت  وبالفعل   ، ع�شكرية  جمموعة 
ت�شكيل جمموعة من كل من ح�شن 
 ، واأنا  النمورة  الف�شفو�س واجمد 
على  النار  الإطالق  خططنا  وقد 
االأمر مل  لكن   ، االلتفايف  ال�شارع 
يطل بنا طويال حتى مت اكت�شاف 
ليلة  يف  واعتقالها  املجموعة 
5/22/ 2006، فقد اقتحمت قوة 
كبرية من اجلي�س بلدة دورا ، ومت 
حما�رصة منزل والدي يف منطقة 
يلقون  اجلنود  وبداأ  احنينية 
احلجارة على باب املنزل ، خرج 
والدي فابلغه �شابط املخابرات 
الأنهم يريدون اعتقايل ، كنت اأنام 
 ، االأر�شي  الطابق  يف  لوحدي 
وابلغ �شابط املخابرات  املدعو 
 : له  وقال  والدي   ) بنيامني   (
يف  علية  ودخلنا  تخرجه  مل  اإذا 
، دخل  املنزل �شوف نقوم بقتله 
وقال  النوم  من  واأيقظني  والدي 
، يف  : اجلي�س يريد اعتقالك  يل 
هذه الفرتة كان اجلي�س قد اخرج 
كل اأ�رصتي من املنزل اإىل ال�شارع 
ومت حجزهم، وفور خروجي من 
من  جمموعة  علي  انهالت  البيت 
اإىل  اأدى  مما  بال�رصب  اجلنود 
اإىل  اإ�شافة  �شاقّي  اإحدى  ك�رص 
ر�شو�س يف كافة اأنحاء ج�شمي .

اإىل معتقل ع�شيون بني  مت نقلي 
لعدة  طلبت   ، واخلليل  حلم  بيت 
جل�شات ا�شتجواب مع املخابرات 
 ، يل  املوجهة  التهم  واأنكرت 
التحقيق  يوما يف  مكثت مدة 32 
املوجهة  للتهم  اإنكاري  رغم   ،
دون  يحل  مل  ذلك  اأن  اإال  �شدي 
اإىل  باال�شتناد  واإدانتي  حماكمتي 
املتهم  يدين  الذي  تامري  قانون 

يف املحكمة ب�شهادة �شخ�س.
متت حماكمتي يف حمكمة عوفر 
وبعد عدة جل�شات مكثفة حكمت 

على بت�شعة �شهور بتهمة حماولة 
اإطالق النار يف حني حكمت على 
�شنوات  �شت  الف�شفو�س  ح�شن 
تلك  يف  عني  الدفاع  توىل  وقد 
الق�شية املحامي اأنور ابو عمر .

اإىل  نقلت  احلكم  �شدور  بعد 
ال�شحراوي،   النقب  معتقل 
االإفراج  مت  اأن  اإىل  فيه  ومكثت 

عني بتاريخ  2007/2/7.
املعتقل  من  خروجي  بعد 
جددت ن�شاطي يف كتائب �شهداء 
من  مكونة  كانت  وقد  االأق�شى 
اأجنحة يف حمافظة اخلليل  عدة 
من  املبا�رص  ات�شايل  وكان   ،
ع�شو  الهيموين  اأكرم  املرحوم 
الفل�شطيني  الت�رصيعي  املجل�س 
الذي بداأ يعمل على توحيد كافة 
املحافظة،  يف  الكتائب  اأجنحة 
ع�شكرية  جمموعة  �شكلنا  وقد 
حممود  كل  من  دورا  منطقة  يف 
عامر  عزيز  وماهر  عمر  فوزي 
واجمد  الدراوي�س  وطالل  عمرو 

ابو را�س ونهاد مهاو�س عمرو .
ال�شجن  االأمد خارج  بي  يطل  مل 
فبعد �شهرين تقريبا من خروجي 
االعتقال  ليلة  ويف   ، ال�شجن  من 
مع  2007/4/22كنت  بتاريخ 
وبعد  مهمة،  يف  جمموعتي 
اإىل البيت  منت�شف الليل توجهت 
ا�شتقبلت  املنزل  و�شلت  ان  وما 
مكاملة من حممود عمرو  ابلغني 
منزلة  يحا�رص  اجلي�س  اأن  فيها 
�شمعت  التلفون  اأغلقت  ان  وما 
بيتي  اأن  فاأدركت  انفجار  �شوت 
قطعة  اأخفيت  �شارعت  حما�رص 
�شالح كانت بحوزتي يف اأالأع�شاب 
وما   ، املنزل  الكثيفة يف حديقة 
اأطلق  حتى  اجلي�س  و�شل  اأن 
وعندما  الباب  على  قنابل �شوت 
فتحت الباب اأخذوين جانبا وبداأ 
حيازتي  حول  معي  التحقيق 
وبداأ  ذلك  اأنكرت   ، �شالح  قطعة 
تفتي�س مركزة  اجلي�س يف عملية 
املنزل  اأثاث  كل  نب�شوا  وقد 
واإثناء  حمتوياته،  وحطموا 
وجود  اأنكرت  امليداين  التحقيق 
�شالح يف حيازتي ، لكن التفتي�س 
ال�شاعة  م�شتمرا ويف حوايل  ظل 
واأثناء  �شباحا  والن�شف  الثالثة 
املنزل  حديقة  يف  التفتي�س 
قطعة  على  اجلنود  احد  عرث 
ال�شالح، وقد عرفت ذلك عندما 

باللغة  �شالح  وجدت  ي�رصخ  بداأ 
العربية ، حينها انهال علي اجلنود 
بال�رصب ، وبعد م�شادرة ال�شالح 
ك�شور  املحتويات  من  والعديد 
االأوراق  وبع�س  عرفات  الرئي�س 
والكتب ، حوايل ال�شاعة ال�شابعة 
والن�شف �شباحا، اقتادين اجلي�س 
بيت  اإىل  االأقدام  على  م�شيا 
م�شفد  كنت   ، عمرو  حممود 
حتت  العنني  ومغمى  اليدين 
نابية  باألفاظ  وال�شباب  ال�رصب 
بيت  اإىل  معهم  و�شلت  وعندما   ،
الع�شبة عن  اأزال  حممود عمرو، 
املخابرات  �شبط  �شاألني  عيني 
اأنت  اأين   " بنيامني   " ويدعى 
. راأيت يف  اأجبت يف بيتي   ، االآن 
وقد  عمرو  حممود  اللحظة  تلك 
املنزل  زاوية  يف  اجلي�س  اأجل�شه 
املخابرات  �شابط  ا�شند  وقد 
عليه يف  العثور  الذي مت  ال�شالح 
منزله اإىل احلائط ، �شال ال�شابط 
حممود ملن هذا ال�شالح ، اأجاب 
انه يل وكان ذلك من اجل التاأثري 

علينا نف�شيا يف التحقيق .
نقلت اأنا وحممود عمرو م�شفدي 
اإىل  العيون  ومغمي  االأيدي  
مع�شكر املجنونة قرب بلدة دورا 
وهناك األقانا اجلنود على اأر�شية 
،وانهالوا  العراء  يف  الزلط   من 
من   ، عمرو  حممود  على  �رصبا 
اأبلغت  اأن  مني  طلب  االأمل  �شدة 
، وما  بالقلب  انه مري�س  اجلنود 
على  انهالوا  حتى  اأبلغتهم  اأن 
احد  و�شحب  وتنكيال  �رصبا 
وو�شعه  �شالحه  اأق�شام  اجلنود 
يف رقبتي وقال يل متهكما : اأنت 
ويف   ، ؟!  عمار  ابو  مع  مت�شور 

رجل  �شوت  �شمعت  االأثناء  هذه 
وعرفت  تلفون  ويت�شل  يتحدث 
انه والد طالل الدراوي�س ، حيث 
انه مت مداهمة منازلنا الثالثة يف 
حلظة واحدة اإال اأن طالل مل يكن 
حينها يف املنزل فاعتقلوا والده 
ي�شغطوا  اجلنود  �شمعت  وقد   ،

عليه من اجل ت�شليم ابنه . 
نقلت مع حممود اىل مركز حتقيق 
ع�شيون، التقيت هناك مع عي�شى 
وف�شل  خمامرة  وحممد  نواجعة 
يطا،  منطقة  من  وكلهم  القط 
كلفت  املعتقل  دخويل  وفور 
بدور املتحدث با�شم املعتقلني ) 
الو�شع على هذا  دوبري( وا�شتمر 
احلال دون اأن نطلب اأنا وحممود 
ا�شتدعي  يومني  وبعد  للتحقيق 
يف  نقلة  ومت  للتحقيق  حممود 
املعتقل  باب  من  جيم�س  �شيارة 

اإىل جهة جمهولة .
مني  طلب  التايل  اليوم  يف 
ك�شاوي�س  عملي  بحكم  ال�شابط 
الزنازين  اإىل  الطعام  احمل  اأن 
باأنه مينع على  التعليمات  وكانت 
ويف  �شخ�س،  اأي  مع  احلديث 
طالل  �شاهدت  الزنزانات  احد 
الدراوي�س م�شتلقيا فيها ، حاولت 
 ": له  فقلت  ر�شالة  له  اأر�شل  اأن 
�شحبي   " تعرفني  وال  اأعرفك  ال 
وقال  وعنفني  املناوب  ال�شابط 
عليك  ممنوع  انه  لك  اقل  امل   :

التحدث اإىل املعتقلني .
يف  مكوثي  من  يوما   12 بعد 
اإىل معتقل  معتقل ع�شيون نقلت 
عوفر وهناك تلقيت الئحة اتهام 
�شالح  حيازة  هو  واحد  بند  من 
قدر  االأعرج  خالد  املحامي   ،

التهم  على  بناء  علي   احلكم 
املوجه �شنة ون�شف فعلي باحلد 
عدة  ح�شوري  وبعد   ، االأق�شى 
الع�شكرية  املحكمة  يف  جل�شات 
فوجئت بتحويل ملفي من قا�شي 
وتوجيه  ق�شاة  ثالثة  اإىل  فرد 
من  بند   32 من  اتهام  الئحة 
�شمنها بنود خطرة  ا�شتنادا اإىل 
املتهم  يدين  الذي  تامري  قانون 
�شهادات  او  اعرتافات  على  بناء 

�شخ�س واحد.
وجودي  من  �شهرين  حوايل  بعد 
اإىل  نقلي  مت  عوفر  معتقل  يف 
وقد  ع�شقالن  حتقيق  مركز 
�شاءت ال�شدف اأن اأكون يف زنزانة 
احمد  الرفيق  لزنزانة  مقابلة 
للجبهة  العام  االأمني  �شعادات 
كنت   ، فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية 
من  اإخراجه  يتم  حينما  اأ�شاهده 
فرتة  دخلت   ، للتحقيق  الزنزانة 
حتقيق كان معظمها نف�شي ومن 
�شدي  ا�شتخدمت  التي  الو�شائل 
 ، والدتي معتقلة  بان  االإيهام  هو 
وقال املحقق لقد جلبنا والدتك 
االإفراج  وانه ال ميكن   ، للتحقيق 
بالتهم  اأقررت  اإذا  اإال  عنها 
ا�شمعني  وبالفعل   ، املوجهة 
يا  اعتقلوين  لقد   " تقول  �شوت 
التحقيق  فرتة  ا�شتمرت   " كرم 
وقابلت  يوما  واأربعني  خم�شة 
عدة �شباط حتقيق منهم من كان 
واآخرون  اللني  اأ�شلوب  ي�شتخدم 
ا�شتخدموا ال�شدة وهذه جزء من 
اأديل  اأ�شاليب التحقيق ، لكني مل 
 ، االإطالق  على  اعرتافات  باأية 
وقد �شاعدين يف ذلك خربتي يف 

االعتقال يف الفرتة ال�شابقة .
مت  التحقيق  فرتة  انتهاء  بعد 
وقد  عوفر  معتقل  اإىل  اإعادتي 
ا�شتقبلني فيه االأخ عماد خرواط 
للمعتقل  عاما  موجها  وكان 

وكذلك االأخ نبيل ابو قبيطة .
املحكمة : 

مت توجيه الئحة اتهام يل من 32 
بندا كما ذكرت ا�شتنادا اإىل قانون 
تامري وقد طلب يل االدعاء العام 
هذه  لغاية   ، عاما   22 باحلب�س 
اأبناء جمموعتي  التقي  الفرتة مل 
الدراوي�س  حممود عمرو وطالل 
، وكان من �شمن التهم املوجهة 
بتاريخ  حدث  يف  امل�شاركة  يل 
هذا  يف  كنت  حيث   2006/6/28

فرتة  اأثناء  االعتقال  يف  التاريخ 
اعتقايل االأوىل ، اأبلغت املحامي 
باالأمر ، وقد �شكلت هذه الواقعة 
ت�شكيك يف كل الئحة االتهام وقد 
حكم علي بخم�شة �شنوات فعلية 

.
معتقل  يف  ق�شرية  فرتة  مكثت 
ع�شقالن  اإىل  نقلت  قم  عوفر 
يف  وجودي  من  فرتة  وبعد   ،
تنظيميا  تكلفي  مت  االعتقال 
به  م�شتبه  �شخ�س  با�شتجواب 
وعلى  االحتالل  مع  بالتعاون 
ق�شم  اإىل  نقلي  مت  ذلك  خلفية 
العزل يف ع�شقالن ، وفيه التقيت 
كل من خالد الف�شفو�س وحممود 
الف�شفو�س ومعتز ابو زنيد ، بعد 
رميون  معتقل  اإىل  نقلي  مت  ذلك 
وفيه ت�شلمت عدة مهام تنظيمية 
الثوري  املجل�س  ع�شوية  منها 
حلركة فتح يف املعتقل وم�شئول 
�شم  وقد   ، الثقافية  اللجنة 
حوايل  الفرتة  تلك  فيت  املعتقل 
الف معتقل كان اكرث من ن�شفهم 
العالية  االأحكام  اأ�شحاب  من 

واملوؤبدات .
 2011/2/20 بتاريخ  عني  اأفرج 
من  اأ�شهر  ثمانية  حوايل  وبعد   ،
فوجئت  ال�شجن  من  خروجي 
مت  حيث  اإداريا  اعتقال  باإعادة 
نقلي اإىل معتقل ع�شيون ومنه اإىل 
معتقل عوفر حيث مت اإدخايل اإىل 
التحقيق ووجهت يل تهمة اإطالق 
نار ، وبعد فترة التحقيق نقلت 
ال�شحراوي  النقب  معتقل  اإىل 
االعتقال  فرتة  واأم�شيت 

االإداري والبالغة �شتة اأ�شهر .
يف  اأخرى  مرة  اعتقايل  اأعيد 
2018/6/4 على خلفية اتهامي 
العثور  مت  نا�شفة  عبوة  بحيازة 
وقد  املنزل  حميط  يف  عليها 
قبل  من  تفجريها  مت  حيث 
االإ�رصائيلية  املتفجرات  وحدة 
الدفاع  اثبت  واإثناء املحكمة   ،
باأنه مل يكن يل معرفة بها حيث 
املنزل  باحة  يف  وجودها  اأن 
ي�شكل خطرا على اأ�رصتي وانه 
لي�س من املنطق اأن اأقوم بو�شع 
عبوة نا�شفة قابلة لالنفجار يف 
باحة منزيل وقد حكمت خم�شة 
بتاريخ  عني  واأفرج  �شهور 

.2018/10/22

يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب الأ�سرى ، حيث ين�سر بحلقة هذا الأ�سبوع جتربة الأ�سري املحرر كرم 
عمرو من مدينة دورا.

مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س

الأ�ضري املحرر كرم عمرو يروي جتربته الن�ضالية
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بعد ان�صمام الأ�صريين نا�صر اجلدع وثائر حمدان

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

ق.ه

الأ�سري  اأن  الأ�سري  نادي  وقال 
�سحية  ظروفاً  يواجه  حلبية 
رف�ض  ا�ستمرار  مع  خطرية، 
ملطلبه  بال�ستجابة  الحتالل 
�سعبة  ظروف  يف  واحتجازه 
"نيت�سان  معتقل  يف  وقا�سية 

الرملة".
اأ�رسى  �سبعة  يوا�سل  فيما 
اأحمد  وهم:  اإ�رسابهم  اآخرين 
 )36( منذ  م�رسب  وهو  غنام 
يوماً، و�سلطان خلوف منذ )32( 
يوماً، واإ�سماعيل علي منذ )26( 
منذ  العواودة  ووجدي  يوماً، 
منذ  قعدان  وطارق  يوماً،   )21(
)19( يوماً، عالوة على الأ�سريين 
منذ  امل�رسب  اجلدع  نا�رس 
منذ  حمدان  وثائر  يوماً،   )12(

�سبعة اأيام.
ولفت نادي الأ�سري اإىل اأن اإدارة 
املعتقالت حتتجز امل�رسبني يف 
زنازين انفرادية ل ت�سلح للعي�ض 
معتقالت،  عدة  يف  الآدمي 
اإجراءات  بحقهم  ومتار�ض 
والنقل  بالتفتي�ض  تتمثل  قمعية 
ال�سغط  وحماولة  املتكرر، 
من  �سل�سلة  عرب  نف�سياً  عليهم 
ال�سجانون  بها  يقوم  الإجراءات 

على مدار ال�ساعة.
ل  اأن  الأ�سري  نادي  واأكد  هذا 
ب�ساأن  الآن  حتى  جدية  حلول 
امل�رسبني،  الأ�رسى  مطالب 
وهناك مماطلة متعمدة تنفذها 
اأجهزة الحتالل لإنهاك الأ�سري 
مرحلة  يف  وو�سعه  ج�سدياً 

اخلطورة ال�سديدة.
الأ�رسى  عن  مبعلومات  تذكري 

العتقال  �سد  امل�رسبني 
عائالتهم  هواتف  مع  الإداري 

للتوا�سل.
الأ�سري حذيفة حلبية )28 عاماً( 
من بلدة اأبو دي�ض ق�ساء القد�ض، 
ثالث  اُعتقل  �سابق  اأ�سري  وهو 
م�ساكل  من عدة  ويعاين  مرات، 
�سحية �سابقة حيث تعر�ض وهو 
طفل حلروق بليغة، كما واأُ�سيب 
مبر�ض  عمرة  من  مرحلة  يف 
اإىل  بحاجة  وهو  الدم  �رسطان 
اأن  بعد  حثيثة  �سحية  متابعة 
متزوج  اأنه  علماً  منه،  �سفي 
اعتقال  واآخر  واأب لطفلة،  وهو 
من  العا�رس  تاريخ  يف  كان  له 
2018. العائلة  يونيو/ حزيران 

.0568486568
 42( غنام  اأحمد  الأ�سري 
ق�ساء  دورا  مدينة  من  عاماً( 

منذ  معتقل  اخلليل،  حمافظة 
وهو   ،2019 حزيران/ يونيو 
ما جمموعه  ق�سى  �سابق  اأ�سري 
ت�سع �سنوات، وعانى �سابقاً من 
وهو  الدم،  بال�رسطان  اإ�سابته 
بحاجة اإىل متابعة �سحية ب�سبب 
علماً  لديه،  املناعة  �سعف 
طفلني. 056- وله  متزوج  اأنه 

.9490102
 38( خلوف  �سلطان  الأ�سري 
ق�ساء  برقني  بلدة  من  عاماً(، 
حمافظة جنني، �رسع بالإ�رساب 
اأعلنت  اأن  بعد  الطعام  عن 
عن  نيتها  الحتالل  �سلطات 
الإداري،  العتقال  اإىل  حتويله 
الأ�سري خلوف اُعتقل يف تاريخ، 
الثامن من متوز/ يوليو اجلاري، 
و�سبق ذلك اأن ق�سى يف معتقالت 
الحتالل اأكرث من اأربعة اأعوام، 

يف  م�ساكل  من  يعاين  وهو 
زنازين  يف  ويقبع  التنف�ض، 

معتقل "جمدو".0568909183
الأ�سري اإ�سماعيل علي )30 عاماً( 
من بلدة اأبو دي�ض ق�ساء القد�ض، 
معتقل منذ �سهر �سباط/ فرباير 
ق�سى  �سابق  اأ�سري  وهو   ،2019
يف  �سنوات  �سبع  جمموعه  ما 
يف  ويقبع  الحتالل  معتقالت 

معتقل "النقب".  2799682
 20 �سري وجدي العواودة ) الأ
ق�ساء  دورا  بلدة  من  عاماً( 
�سهر  منذ  معتقل  اخلليل، 
وهو   ،2018 ني�سان/ اأبريل 
م�ساكل  ويعاين من  اإداري  اأ�سري 
عالج،  اإىل  بحاجة  �سحية 
املعتقالت  اإدارة  متاطل  حيث 
له،  الالزم  العالج  تقدمي  يف 
مماطلة  �سد  م�رسب  وهو 

لعتقاله  ورف�ساً  عالجه 
الإداري. 0599664670

الأ�سري طارق قعدان )46 عاماً( 
اأ�سري  هو  جنني،  حمافظة  من 
يف  جمموعه  ما  ق�سى  �سابق 
عاماً   )11( الحتالل  معتقالت 
اإداري،  واعتقال  اأحكام  بني  ما 
تاريخ  يف  له  اعتقال  اآخر  وكان 
وقد   ،2019 �سباط/ فرباير   23
بال�ّسجن  حكماً  بحقه  �سدر 
وبعد  �سهرين  مدة  الفعلي 
اأ�سدرت  احلكم،  مدة  انق�ساء 
اأمر اعتقال  �سلطات الحتالل 
عنه  الإفراج  قبل  بحقه  اإداري 
باأيام، علماً اأنه متزوج وله �ستة 

اأبناء.  0568744454
الأ�سري نا�رس اجلدع )30 عاماً( 
حمافظة  يف  برقني  بلدة  من 
اُعتقل  �سابق  اأ�سري  هو  جنني، 

العتقال  وهذا  مرات،  ثالث 
الإداري الأول له، حيث اأ�سدرت 
اأمر اعتقال  �سلطات الحتالل 
اإداري بحقه ملدة �ستة �سهور، 
يف  اعتقاله  تاريخ  منذ  وذلك 
 ،2019 متوز/ يوليو  من  الرابع 
علماً اأنه يقبع يف زنازين معتقل 

"عوفر".
 21( حمدان  ثائر  الأ�سري 
�سريا،  بيت  بلدة  من  عاماً( 
 16 تاريخ  منذ  اإداري  معتقل 
وقد   ،2018 حزيران/ يونيو 
�سدر بحقه ثالثة اأوامر اعتقال 
الأول  العتقال  وهذا  اإداري، 
الإ�رساب  يف  �رسع  وقد  له، 
اآب/اأغ�سط�ض   12 تاريخ  منذ 
زنازين  يف  ويقبع  اجلاري،  

معتقل "عوفر". 0597909034

يوا�صل ثمانية اأ�صرى يف معتقالت الحتالل الإ�صرائيلي اإ�صرابهم املفتوح عن الطعام رف�صًا لعتقالهم الإداري، 
اأقدمهم الأ�صري حذيفة حلبية وامل�صرب عن الطعام منذ )49( يومًا، وقد ان�صم موؤخراً لالإ�صراب الأ�صريين نا�صر 

اجلدع، وثائر حمدان.

الحتلل يوا�ضل اإهمال احلالة ال�ضحية للأ�ضريين املري�ضني 
فرا�س احلتاوي واأحمد �ضلمة

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  حذرت 
واملحررين، من موا�سلة اإدارة 
الإ�رسائيلية  الحتالل  �سجون 
ال�سحية  احلالة  اهمال 
احمد  املري�سني  لالأ�سريين 
�سجن  يف  القابع  �سالمة  ابو 
النقب وفرا�ض احلتاوي القابع 
وبينت  ع�سقالن.  �سجن  يف 
احلتاوي  الأ�سري  اأن  الهيئة 
 ،2002/2/18 منذ  معتقل 

 9 املوؤبد  بال�سجن  وحمكوم 
عام،   50 اإىل  اإ�سافة  مرات، 
يعاين من عدة م�ساكل �سحية، 
الغدد  عمل  يف  خلل  منها 
 B12 فيتامني  ونق�ض  والقلب 
و�سخونة  بالعينني  وم�ساكل 
وكذلك  بالراأ�ض،  دائم  ووجع 
النفية  اجليوب  من  معاناته 
يعاين  كما  بالتنف�ض،  و�سيق 
بامل�سالك  �سحية  م�ساكل  من 

البولية منذ عدة اعوام ويعاين 
من الدي�سك يف الرقبة والظهر. 
يذكر اأن الأ�سري "احلتاوي" اأب 
حمرومون  وهم  اأبناء،  لأربعة 
الهوية  �سحب  بعد  زيارته  من 
منهم،  املوؤقتة  املقد�سية 
الحتالل  يعتقل  كذلك 
واملحكوم   ) )حممد  �سقيقيه 
و)�سامر(  �سنوات   8 بال�سجن 
 7 ملدة  بال�سجن  واملحكوم 

الهيئة،  اأو�سحت  كما  �سنوات. 
�سالمة  اأبو  اأحمد  الأ�سري  اأن 
34 عاما من قلقيلية واملعتقل 
من  يعاين   ،2003 العام  منذ 
يوم  من  اليمنى  باليد  ا�سابة 
اإ�سابته  اىل  اأدت  العتقال 
يتلقى  ول  اليد  بكف  ب�سلل 
اخل�سو�ض،  بهذا  عالج  اأي 
وتوا�سل اإدارة ال�سجت اإهمال 

حالته ال�سحية.

نادي الأ�صري: 

قوات الحتلل اعتقلت )48( مواطنًا من ال�ضفة 
خلل فرتة عيد الأ�ضحى

قوات  اإن  الأ�سري  نادي  قال 
اعتقلت  الإ�رسائيلي  الحتالل 
الأ�سحى  عيد  فرتة  خالل 
)48( مواطناً من ال�سفة بينهم 
وقد  و�سحفي،  و�سيدة  فتية 
القد�ض  تركزت يف حمافظتي 

واخلليل.
 )25( اأن  الأ�سري  نادي   وبني 

جرى  الأقل  على  مواطناً 
اعتقالهم من حمافظة القد�ض 
يف  ذروتها  وو�سلت  وبلداتها، 
اليوم الأول من عيد الأ�سحى، 
جرت  التي  املواجهة  عقب 
جراء  الأق�سى  امل�سجد  يف 

اقتحامات امل�ستوطنني.
مواطنني  ت�سعة  اُعتقل  فيما 

بلدات  عدة  من  الأقل  على 
وخم�سة  اخلليل،  حمافظة  يف 
بيت  حمافظة  من  مواطنني 
مواطنني  على  عالوة  حلم، 
من حمافظة جنني، ومواطنني 
نابل�ض،  حمافظة  من  اآخرين 
وثالثة مواطنني من حمافظة 
من  ومواطنني  قلقيلية، 

حمافظة اأريحا.
الحتالل  قوات  اأن  علماً 
املا�سية  الليلة  اعتقلت 
وفجر الأحد خم�سة مواطنني 
بينهم  من  عرف  الأقل  على 
خميم  من  �سعفوط  مالك 
يو�سف  الدهي�سة،  واإبراهيم 

ال�سيخ من بلدة مراح رباح. 

ثمانية اأ�ضرى يدخلون اأعواًما جديدة يف 
�ضجون الحتلل

خا�ص- اإذاعة �صوت 
الأ�صرى:

اأفادت اإذاعة �سوت الأ�رسى 
من  اأ�رسى  ثمانية  اأن 
القد�ض وال�سفة املحتلتني 
يدخلون اليوم 18 اأغ�سط�ض 
�سجون  يف  جديدة  اأعواًما 
خم�سة  بينهم  الحتالل، 

حمكومون باملوؤبد، وهم:

من القد�ض املحتلة:
حممود  وائل  الأ�سري    -
 47( قا�سم  علي  حممد 
بال�سجن  املحكوم  عاًما( 
بالإ�سافة  مرة   50 املوؤبد 
منذ  ومعتقل  عاًما   35 اإىل 
 17 واأم�سى   ،2002 عام 

عاًما يف ال�سجون.
عودة  حممد  والأ�سري    -
عاًما(   46( عودة  اإ�سحاق 
املوؤبد  بال�سجن  املحكوم 

مرات  ت�سع  احلياة  مدى 
عاًما   40 اإىل  بالإ�سافة 
 ،2002 عام  منذ  ومعتقل 
يف  عاًما   17 واأم�سى 

ال�سجون.
اإ�سحاق طاهر  والأ�سري    -
عاًما(   31( عرفة  �سالح 
املوؤبد  بال�سجن  املحكوم 
عاًما   60 اإىل  بالإ�سافة 
 ،2011 عام  منذ  ومعتقل 
يف  اأعوام  ثمانية  واأم�سى 

�سجون الحتالل.
الدين  عالء  والأ�سري    -
العبا�سي  حممد  حممود 
املحكوم  عاًما(   47(
ومعتقل  عاًما   60 بال�سجن 
منذ عام 2002، واأم�سى 17 

عاًما يف ال�سجون.
ومن مدينة رام اهلل:

ح�سن  حممد  الأ�سري    -
عاًما(   44( عرمان  اأحمد 
املوؤبد  بال�سجن  املحكوم 

منذ  ومعتقل  احلياة  مدى 
 17 واأم�سى   ،2002 عام 

عاًما يف ال�سجون.
اأديب  اأحمد  والأ�سري    -
عاًما(   29( ح�سن  اأحمد 
املحكوم بال�سجن 17 عاًما 
 ،2009 عام  منذ  ومعتقل 
يف  اأعوام   10 واأم�سى 

ال�سجون.
ربحي  اأ�رسف  الأ�سري    -
 37( حناي�سة  اخلالق  عبد 
املحكوم  جنني  من  عاًما( 
مدى  املوؤبد  بال�سجن 
عام  منذ  ومعتقل  احلياة 
عاًما   13 واأم�سى   ،2006

كاملة يف ال�سجون.
خ�رس  اأجمد  الأ�سري    -
 45( �سمرة  اأبو  �سحادة 
عاًما( من اخلليل املحكوم 
ومعتقل  عاًما   30 بال�سجن 
منذ عام 2002، واأم�سى 17 

عاًما يف ال�سجون.
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النيجر  يف  عليه  فازوا  والذي 
التمهيدي  الدور  ذهاب  �ضمن 
مالقاته  قبل  لواحد،  بهدفني 
 5 ملعب  يف  الأ�ضبوع  هذا  نهاية 
الإياب،  مقابلة  �ضمن  جويلية 
حامل  فاإن  ال�ضدد  هذا  ويف 
املو�ضم  الوطنية  البطولة  لقب 
نف�ضه م�ضطرا  �ضيجد  املن�رصم 
لالن�ضحاب من امل�ضاركة القارية 
يف ظل الغياب الكلي للم�ضوؤولني 
على الريا�ضة اجلزائرية والذين 
ال�ضمت  موقف  اأخذ  ف�ضلوا 

دونا  الأيدي  مكتويف  والبقاء 
املالية  الأزمة  حل  على  لعمل 
ويجد  بالفريق  تع�ضف  قد  التي 
نف�ضه حتى غري قادر على القيام 
يف  الوطنية،  البطولة  يف  بتنقل 
لل�ضلطات  التعنت  توا�ضل  ظل 
العليا يف جتميد احل�ضاب البنكي 
 28 مبلغ  ي�ضم  والذي  للفريق 
الذي  الأمر  وهو  �ضنتيم،  مليار 
حول  �ضوؤال،  من  اأكرث  يطرح 
يف  امل�ضوؤولني  من  ال�ضمت 
ال�ضعبة  الو�ضعية  عن  الدولة 
�ضورة  تهدد  والتي  للفريق 
يناف�س  باعتباره  قاريا  اجلزائر 

يف رابطة الأبطال رغم اأنه قدم 
اأف�ضل  وكان  للجزائر  الكثري 
الوطنية  لالألوان  متثيال  الأندية 
يف املناف�ضة القارية رفقة وفاق 
�ضطيف خالل الع�رصية الأخرية.
يف املقابل، ذكرت اإدارة الحتاد 
دفع  من  متكن  الفريق  وفد  اأن 
ق�ضنطينة  نحو  التنقل  م�ضاريف 
خلو�س مواجهة �ضباب ق�ضنطينة 
�ضمن  اأم�س  �ضهرة  جرت  التي 
البطولة  من  الثانية  اجلولة 
بطاقات  مبلغ  بف�ضل  الوطنية 
اقتناها  التي  ال�ضنوية  ال�ضرتاك 
اإدارة  اأطلقتها  والتي  الأن�ضار 

املو�ضم  انطالق  قبل  الفريق 
انتظار  يف  اجلديد،  الكروي 
الأيام  خالل  الأو�ضاع  حت�ضن 

املقبلة.
الالعب  يغيب  اآخر،  مو�ضوع  يف 
املناف�ضة  عن  �ضاعة  بن  زكريا 
اإ�ضابته  بعد  واحد  اأ�ضبوع  ملّدة 
�ضطيف  وفاق  اأمام  الكاحل  يف 
و�ضيعود للمناف�ضة امام �ضونيداب 
النيجريي، بينما ينتظر اأن يغيب 
اأيام   10 ملدة  اأوكال  املدافع 
وعودته �ضتكون يف اجلولة الثالثة 
عني  جمعية  اأمام  البطولة  من 

مليلة.

اإدارة النادي تهدد باالن�شحاب من رابطة اأبطال اإفريقيا

احتاد العا�ضمة يتخّبط وامل�ضوؤولون
  يف موقف املتفّرج

الن�شرية واجهت اأم�س وداد بوفاريك وديا

مرزقان يوافق على من�ضب املدير 
العام يف انتظار توقيع العقد

ن�رص ح�ضني  فريق  اإدارة  اقرتحت 
�ضعبان  ال�ضابق  جنمها  على  داي 
املدير  من�ضب  تويل  مرزقان 
�ضغور  ظل  يف  للفريق  العام 
ولد  ب�ضري  ف�ضل  بعدما  املن�ضب 
الأمر  اأن  رغم  الن�ضحاب  زمرييل 
الواقع،  اأر�س  على  يتج�ّضد  مل 
م�ضادر  ك�ضفت  ال�ضدد  هذا  ويف 
مرزقان  اأن  الن�رصية  بيت  من 
بن  ملعب  يف  الفريق  مبقر  التحق 
مع  وتفاو�س  داي  بح�ضني  �ضيام 
عن  له  حتدثوا  الذين  امل�ضريين 
بخدماته  ال�ضتنجاد  يف  رغبتهم 
الفريق  مع  للعمل  العودة  اأجل  من 
الأعوام  خالل  ابتعد  الذي  وهو 
الأخرية عن امليادين واختار البقاء 
يف جو التحليل الريا�ضي، وح�ضب 
الطرفني  فاإن  ذاتها  امل�ضادر 
تو�ضال اإىل اتفاق نهائي ب�ضاأن تويل 
مرزقان املن�ضب وهو الذي يعترب 
اأحد اأبناء النادي العا�ضمي والذي 
الكروي،  م�ضواره  خالل  معه  لعب 

يف  رغبته  عن  مرزقان  واأعرب 
اإىل  بقوة  للعودة  الفريق  م�ضاعدة 
الذي  وهو  الألقاب  على  التناف�س 
جاء ميلك م�رصوعا ريا�ضيا يرغب 
يف جت�ضيده مع الن�رصية، ومل يتبق 
�ضوى تر�ضيم الأمور وتوقيع العقد 

بني الطرفني.
ت�ضكيلة  توا�ضل  املقابل،  يف 
حت�ضبا  حت�ضرياتها  الن�رصية 
للخرجة املقبلة التي تنتظرها يف 
املقررة  ال�ضلف  جمعية  مواجهة 
اجلولة  �ضمن  املقبل  ال�ضبت 
الثانية من البطولة الوطنية، حيث 
على  التدريبات  الالعبون  يوا�ضل 
م�ضاء  واأجروا  �ضيام،  بن  ملعب 
نادي  اأمام  ودية  مباراة  البارحة 
وداد بوفاريك على ملعب احلميز، 
لوقوف  مواتية  الفر�ضة  تعترب  اأين 
اإمكانيات  على  الفني  الطاقم 
الالعبني حت�ضبا لتحديد الت�ضكيلة 
مقابلة  تخو�س  التي  الأ�ضا�ضية 

ال�ضلف.

باري�س  قائد  �ضيلفا  تياغو  �ضدد 
�رصورة  جريمان،على  �ضان 
زميله  بخدمات  الحتفاظ 
الذي  جونيور،  نيمار  ومواطنه 
النادي  جدران  مغادرة  يف  يرغب 
وقال  ال�ضيف،  هذا  الفرن�ضي 
ن�رصتها  ت�رصيحات  يف  تياجو 
"نيمار  باريزيان:  لو  �ضحيفة 
يفعل  اأن  ميكنه  واحدة،  بقدم 
مي�ضي  ليونيل  مثل  رائعة  اأ�ضياء 
واأ�ضاف  رونالدو"،  وكري�ضتيانو 
املدافع الربازيلي "بالطبع نفتقده 
كثرًيا، لكنه ل يزال لعبا ب�ضفوف 
يبقى  اأن  اأمتنى  جي،  اإ�س  البي 
ميكن  ل  لعب  لأنه  الفريق،  مع 

وتابع  اأ�ضا�ضية"،  وركيزة  تعوي�ضه، 
"اإح�ضا�ضي اأن نيمار �ضيبقى معنا، 
�ضاأن  لأنه  معقد،  املوقف  ولكن 

�ضخ�ضي".
اأن  "نحاول  �ضيلفا  تياغو  واأملح 
عن  لإثنائه  نيمار  مع  نتحدث 
الرحيل، ولكن ل ميكن التدخل يف 
الأمور اخلا�ضة"، واأمت ت�رصيحاته 
�ضان  باري�س  "لعبو  بقوله 
النهائي،  قراره  ينتظرون  جريمان 
واأجرب  عملهم"،  يف  وم�ضتمرون 
الباري�ضي على  النادي  اإدارة  نيمار 
بر�ضلونة  م�ضوؤويل  مع  التفاو�س 

لبيعه هذا ال�ضيف.
ق.ر.

يتوا�شل فريق احتاد العا�شمة يف التخبط باأزمته املالية والتي ت�شع الفريق اأمام موقف �شعب هذا 
املو�شم، وهو الذي يجد نف�شه اأمام موقف حمرج يف ظل غياب االأموال من اأجل توفري النفقات 
الالزمة املتعلقة ب�شفريات وتنقالت الوفد من اجل لعب املباريات، ويف هذا ال�شدد فاإن اإدارة 

النادي العا�شمي ك�شفت يف بيان ن�شرته �شهرة اول ام�س اأن الت�شكيلة مهددة بخيار االن�شحاب من 
مناف�شة رابطة اأبطال اإفريقيا يف حال التاأهل اأمام ناي �شويداب الكيني 

لكرة  الدولية  الحتادية  عاقبت 
�ضطيف  وفاق  فريق  اإدارة  القدم 
لعبها  ق�ضية  يف  ماليا  بتغرميها 
ال�ضابق امللغا�ضي اإبراهيم اأمادا، 
حيث تلقت اإدارة النادي وثيقة من 
الدولية عرب جلنة  الكروية  الهيئة 
الفريق  اإجبار  حتمل  املنازعات 
على دفع غرامة مالية قيمتها 15 
األف دولر وهو ما يعادل مبلغ 225 
مليون �ضنتيم، وتاأتي هذه العقوبة 
م�ضريي  متاطل  ب�ضبب  اجلديدة 
الالعب  ملف  ت�ضوية  يف  النادي 
بامل�ضوؤولني  �ضكوى  رفع  الذي 
اإىل الهيئة الكروية الدولية ب�ضبب 
امل�ضتحقات  ت�ضوية  يف  التاأخر 

املالية التي يدين بها الالعب
النادي  يجعل  الذي  الأمر  هذا 
�رصامة  اأكرث  بعقوبات  مهددا 
الفيفا وح�ضب م�ضادر  من طرف 
ال�ضطايفي  النادي  من  مقربة 
فاإن املرا�ضلة التي و�ضلت الربيد 
�رصيحا  تهديدا  ت�ضم  اللكرتوين 
يف  الر�ضيد  من  النقاط  بخ�ضم 

احلالية  الإدارة  جتد  مل  حال 
مع  الو�ضعية  لت�ضوية  �رصيعا  حال 
خ�ضم  عقوبة  مت�س  اأين  لعبها، 
الإدارة  تاأخرت  حال  يف  النقاط 
عن دفع الغرامة املالية املقدرة 
اجل  يف  اأورو  األف   15 قيمتها 
املدير  اإدارة  وكانت  واحد،  �ضهر 
العام لل�رصكة الريا�ضية عز الدين 
املايل  املبلغ  حّولت  قد  اعراب 
اأمادا  م�ضتحقات  ميثل  الذي 
اأورو  األف   93 قيمته  واملقدرة 
بالإ�ضافة اإىل غرامة 3 اآلف اأورو 
اإىل  الأموال  التاأخر يف دفع  متثل 
القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
وحتويلها  الأمر  ت�ضوية  اجل  من 

اإىل احل�ضاب البنكي لالعب.
خالل  بالتطرق  الفيفا  تقم  ومل 
الذي  الربوتوكول  اإىل  مرا�ضلتها 
لوفاق  ال�ضابق  الرئي�س  وقعه 
بخ�ضو�س  حمار  ح�ضان  �ضطيف 
األفني  البند الذي ي�ضم دفع قيمة 
اأورو عن كل يوم تاأخر وهو الأمر 
بدفع  ملزمة  الإدارة  يجعل  الذي 

ما قيمته 340 األف اأورو وهو مال 
يعادل قيمة 6 ماليري �ضنتيم، اين 
اأن  النادي  عن  م�ضادر  تتحدث 
الفيفا تكون مل تاأخذ بالبند بعني 

العتبار ح�ضبها.
من جهة اأخرى، تتوا�ضل حت�ضريات 
ت�ضكيلة "الن�رص الأ�ضود" خلرجتها 
اأين  الوطنية  البطولة  يف  املقبلة 
على  وهران  مولودية  ت�ضتقبل 
الثامن ماي �ضمن اجلولة  ملعبها 
الوطنية،  البطولة  من  الثانية 

الالعبون على قدم  يتدرب  حيث 
و�ضاق من اأجل التواجد يف اف�ضل 
جاهزية بحثا عن تدارك هزمية 
احتاد  اأمام  الفتتاحية  اجلولة 
العا�ضمة، وهو اللقاء الذي �ضوف 
ي�ضهد غياب القائد اكرم جحنيط 
الذي تلقى اإنذار احتجاج، يبحث 
الدين  خري  املدرب  خاللها 
يف  للدخول  البديل  عن  ما�ضوي 

اخلط الأمامي للت�ضكيلة.

اأ�شبال ما�شوي يوا�شلون التح�شر بجدية للقاء مولودية وهران

الفيفا تغرم وفاق �ضطيف 15 األف اأورو وتهدده بخ�ضم النقاط

تياغو �ضيلفا: نيمار بقدم 
واحدة مثل مي�ضي ورونالدو

�ضباب  مدافع  هريدة  اإ�ضالم  نفى 
ق�ضنطينة ما تداولته بع�س و�ضائل 
الإعالم املحلية، حول اإحالته اإىل 
غيابه  ب�ضبب  التاأديبي،  املجل�س 
عن ح�ضة ال�ضتئناف التي �ضبقت 
الوطنية  البطولة  افتتاح  مباراة 
�ضد �ضبيبة ال�ضاورة، وقال هريدة، 
اأتلق  "مل  اإعالمية:  ت�رصيحات  يف 
اأي اإ�ضعار من طرف اإدارة الفريق، 
التاأديبي  املجل�س  اإىل  بتحويلي 
لالإدارة،  تو�ضيحاتي  قدمت  لقد 
واأكد  املوقف"،  بدورها  وتفهمت 
هريدة اأنه يركز يف الوقت احلايل 
النادي،  جتاه  واجبه  تاأدية  على 

باكت�ضاف  الكبرية  �ضعادته  مبديا 
لأول  ق�ضنطينة  ملعب  اأجواء 
�ضد  الغد  لقاء  هام�س  على  مرة 

الحتاد.
التدريبية  "احل�ضة  واأ�ضاف: 
مميزة،  اأجواء  يف  جرت  الأخرية 
النت�ضار  بتحقيق  متفائل  الكل 
اأن�ضارنا"،  اأمام  لنا  مباراة  اأول  يف 
على  من�ضب  "تركيزنا  وختم: 
�ضوى  نريد  ل  الفوز،  حتقيق 
نتيجة  وحتقيق  توازننا  ا�ضتعادة 
اإىل  الفرحة  بها  ندخل  اإيجابية، 

قلوب ع�ضاقنا الأوفياء".
ق.ر.

هريدة ينفي اإحالته على 
املجل�س التاأديبي

ع.ق.
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عي�شة ق.

�إىل  حتتاج  �لإ�صابة  و�أن  خا�صة 
منها  �لتعايف  �أجل  من  �لر�حة 
تكر�ر  وتفادي  تامة  ب�صفة 
�ل�صقوط يف فخ �لإ�صابة جمدد�، 
وكان بن �لعمري تاأخر عن �لعودة 
مع  و�لندماج  �لتدريبات  �إىل 

معاناته  ب�صبب  �لالعبني  زمالئه 
ع�صلي  �صد  من  �لأمر  بد�ية  يف 
�إىل  يعود  �ن  مرتقبا  كان  وبعدما 
�للعب مبنا�صبة �جلولة �لفتتاحية 
�ملقررة  �ل�صعودي  �لدوري  من 
مو�جهة  عند  �ملقبل  �لأ�صبوع 
تلقى  �لالعب  فاإن  �لفتح،  فريق 
�إثرها  على  قام  جديدة،  �إ�صابة 

�ل�صباب  لنادي  �لطبي  �لطاقم 
طبية  فحو�صات  �إىل  باإخ�صاعه 

تبني �أنه يحتاج �إىل ر�حة �صهر.
و�لأكيد �أن �لطاقم �لفني �لوطني 
بلما�صي  جمال  �لناخب  بقيادة 
موجعة،  �رضبة  يتلقى  �صوف 
بالنظر لأهمية تو�جد بن �لعمري 
�أ�صا�صيا  �لت�صكيلة و�لذي �صار  يف 

يف ح�صابات �مل�صوؤول �لأول على 
حيث  �لوطنية،  �لفنية  �لعار�صة 
�لت�صكيلة  غيابات  ثاين  �صيكون 
�ملربمج  �لرتب�ص  عن  �لوطنية 

و�صوف  �لد�خل  �صبتمرب  �صهر 
على  ودية  مبار�ة  برجمة  ي�صهد 
غياب  �أي�صا  تاأكد  بعدما  �لأقل 
فار�ص  حممد  �لأي�رض  �ملد�فع 

�لذي تلقى �إ�صابة خطرية متمثلة 
و�لتي  �ملعاك�صة  �لأربطة  يف 
تدفعه للغياب عن �ملناف�صة ملدة 

�صتة �أ�صهر.

بن العمري يغيب عن ترب�ص اخل�ضر يف �ضبتمرب وي�ضع بلما�ضي يف ورطةاأ�شبح ثاين الغائبني بعد زميله فار�س
تاأّكد ر�شميا غياب الالعب الدويل اجلزائري جمال بن العمري عن ترب�س 

املنتخب الوطني املقرر �شهر �شبتمرب املقبل ب�شبب معاناته من الإ�شابة 
على م�شتوى الركبة واملتمثلة يف الغ�شروف، وح�شب بيان فريق ال�شباب 
ال�شعودي الذي يلعب يف �شفوفه املدافع املحوري للمنتخب الوطني فاإن 

الأخري �شوف ي�شطر اإىل الغياب عن امليادين ملدة �شهر كامل وبالتايل فاإن 
عودته اإىل املناف�شة جمددا لن تكون �شوى نهاية ال�شهر الداخل

اأن�شار �شو�شطارة ت�شدوا جلريانهم واأعادوا طالء مدرجات بولوغني

اإدارة احتاد العا�ضمة تفتح حتقيقا وزواد يف عني االع�ضار
فريدة  �أم�ص حادثة  جرت �صباح 
�أن�صار  �قدم  عندما  نوعها  من 
على  �جلز�ئر  مولودية  فريق 
حمادي  عمر  ملعب  دخول 
جزء  بطالء  وقامو�  ببولوغني 
�ملقابل  �ملنعرج  مدرجات  من 
بعدما  �لأخ�رض  باللون  للبحر 
كانت �ملدرجات مطلية باللونني 
تتغري  �ن  قبل  و�لأ�صود  �لأحمر 
و�لأخ�رض،  �لأحمر  نحو  �لألو�ن 
فتح  فر�صة  �لأن�صار  ��صتغّل  �أين 
بيع  �جل  من  �مللعب  �صبابيك 
و�خلا�صة  �أم�ص  �صبيحة  �لتذ�كر 
جرى  �لذي  �لعا�صمي  بالد�ربي 
�ملولودية  بني  �لبارحة  �صهرة 

ونادي بار�دو 
نهار  �صهد  �ل�صدد،  هذ�  ويف 

على  عادية  غري  حركة  �لبارحة 
بعدما  بولوغني  ملعب  م�صتوى 
�ل�صباب  من  جمموعة  �قتحمت 
�ملولودية  ينا�رضون  �لذين 
�مللعب وحتولت نحو �ملدرجات 

وقامت  �لبحر  لو�جهة  �ملو�جهة 
بتغيري �للون �لأ�صود نحو �لأخ�رض 
حتمل  �ملدرجات  ت�صبح  حتى 
لكن  �ملولودية،  قمي�ص  لوين 
�حتاد  �أن�صار  �أغ�صبت  �خلطوة 

على  ي�صتقبلون  �لذين  �لعا�صمة 
�لذي  �لكر�ء  عقد  وفق  �أر�صيته 
�لعا�صمي  �لنادي  �إد�رة  وقعته 
مع رئي�ص بلدية بولوغني، و�لذين 
وقامت  منهم  جمموعة  توجهت 
باإعادة �للون �إىل طبيعته وحولت 
�للون نحو �لأ�صود، لت�صتعل حربا 
�لجتماعي  �لتو��صل  موقع  على 
»فاي�صبوك« بني �ن�صار �لفريقني.
يف �ملقابل، فتحت �إد�رة �لحتاد 
�لق�صية،  حتقيقا حول مالب�صات 
�حلادثة  م�صوؤولية  حّملت  �ين 
�مللعب  مدير  �إىل  �أزعجتها  �لتي 
يتو�جد  و�لذي  زو�د،  م�صطفى 
من�صبه على كف عفريت ومهدد 
بالإقالة من من�صبه عقب �حلادثة 

�لتي وقعت �أم�ص.

ك�شف ات�شالته مع فريق اأجنري�س الفرن�شي

باليلي: زفاف �ضقيقي اأخر 
عودتي اإىل التدريبات

ك�صف �لالعب �لدويل جز�ئري يو�صف باليلي عن و�صعيته يف �صفوف ناديه 
عن  و�خبار  �لفريق  يف  و�صعه  طال  �لذي  �حلديث  بعد  �لتون�صي  �لرتجي 
مقاطعته للتدريبات مع فريقه، ويف هذ� �ل�صدد �أو�صح باليلي يف ت�رضيحات 
يف  عائلية  بالتز�مات  بارتباطه  �لتون�صي  �لفريق  �إد�رة  �أعلم  �أنه  �إعالمية 
�ل�صوء  وتلقى  بجانبهم،  �لبقاء  يلزمه  ما  وهو  �صقيقه  زفاف  ب�صبب  وهر�ن 
ما يف  وكل  �لفريق  مع  م�صاكل  توجد  ل  �أنه  مو�صحا  �ل�صاأن  بهذ�  �لأخ�رض 
�لأمر �أنه �صوف يعود مبا�رضة بعد حفل �لزفاف �إىل تون�ص من �أجل �لندماج 
يف �لتدريبات ب�صورة عادية. ومل ي�صتبعد مهاجم �ملنتخب �لوطني �إمكانية 
مع  �ت�صالت  ميلك  �أنه  �ل�صاأن  هذ�  يف  وقال  �أوروبا،  يف  لالحرت�ف  عودته 
فريق �أجنري�ص �لفرن�صي و�لذي طلب خدماته هو �لنا�صط يف �لدرجة �لأوىل 
�لفرن�صية، حيث يتو�جد يف مفاو�صات مع وكيل �أعماله ويف حال �لتو�صل �إىل 

�تفاق معه فاإنه �صوف يلتحق ب�صفوفه ب�صورة عادية.
ع.ق.

عودته اإىل امليادين مقررة يف الفاحت نوفمرب

اللجنة الطبية للفاف متنح 
فرحاين راحة 3 اأ�ضهر

قّررت �للجنة �لطبية لالحتادية �جلز�ئرية منح فرتة ر�حة �إىل لعب وفاق 
�لتي  �لطبية  �لفحو�صات  بعد  �أ�صهر  ثالثة  متتد  فرحاين  هو�ري  �صطيف 
�أجر�ها �لالعب �صباح �لبارحة عندما تنقل مرفوقا بطبيب �لنادي �ل�صطايفي 
نحو مقر �لفاف يف د�يل بر�هيم �أين مت �خلروج بنتائج �لتقرير �لطبي و�لذي 
طالب خالله �أطباء �لطاقم �لطبي للمنتخب �لوطني من �لالعب �خللود �إىل 
�لر�حة �لتي متتد ثالثة ��صهر كاملة من �أجل تفادي �أي م�صاعفات �صلبية قد 
توؤثر على �صحة �لظهري �لأي�رض لت�صكيلة »�لن�رض �لأ�صود« وقد توؤدي �إىل ما 
يحمد عقباه يف حال عاد �إىل �ملناف�صة خالل �لفرتة �حلالية، وح�صب تقرير 
�للجنة �لطبية �صوف يكون �لالعب على موعد مع �لعودة �إىل �مليادين �بتد�ء 

من �لفاحت نوفمرب �ملقبل.
ع.ق.

بعد فوزه ب�شباق 800م وحتقيق الأدنى 
بتجمع لوك�شمبورغ

العداء حتحات يتاأهل اإىل 
بطولة العامل اللعاب القوى

تاأهل �لعد�ء �جلز�ئري يا�صني حتحات �خت�صا�ص 800 م لبطولة �لعامل-2019 
لوك�صمبورغ،متقدما  لتجمع  �مل�صافة  ب�صباق  فوزه  بعد  �لقطرية  بالدوحة 
مو�طنه توفيق خملويف.وحقق حتحات توقيتا قدره 1 د 45 ثا 58 ج مقابل 1 د 
45 ثا 82 ج ملخلويف و1 د 46 ثا 06 ج لالأملاين مارك روثر ثالث �لرتتيب، ويف 
�خت�صا�ص 400 م جاء �جلز�ئري ميلود لعرج يف �ملرتبة �لثالثة بتوقيت 47 
ثا 32 ج منا�صفة مع �لربيطاين بني �صنايث يف �لوقت �لذي فاز فيه ميخاييل 
بال�صباق 46 ثا 24 ج ويعترب يا�صني حتحات �صاد�ص  ليتفني من كاز�خ�صتان 
جز�ئري يتاأهل حلد �لآن لبطولة �لعامل-2019 من 28 �صبتمرب �إىل 6 �أكتوبر 
بعد كل من خملويف وحممد بلب�صري 800 م، يا�رض حممد �لطاهر تريكي قفز 

ثالثي، بالل ثابتي 3000 م مو�نع وعبد �ملليك لهولو 400 م حو�جز.
ق.ر.

مّت تقدميه اإىل الإعالم و�شرع مبا�شرة يف التدريبات

قديورة يوقع مو�ضمني يف الغرافة القطري

اليوم الثاين من الألعاب الإفريقية جيدو

املنتخب الوطني ي�ضيف ميداليتني

�أعلن نادي �لغر�فة �لقطري ر�صميا 
�جلز�ئري  �لدويل  مع  تعاقده 
بكاأ�ص  �خل�رض  مع  موؤخر�  �ملتوج 
قادما من  �أفريقيا عدلن قديورة 
نادي نوتنغهام فوري�صت �لجنليزي 
�لنا�صط يف �لدرجة �لأوىل، �لالعب 
�لبلجيكي  لورو�  ل�صارل  �ل�صابق 
يف  مو�صمني  مدته  عقد�  �أم�صى 
�أقوى  �أحد  يف  له  جديدة  جتربة 

ي�صم   و�لذي  �لعربية  �لدوريات 
خرية �لالعبني �لقادمني من �أروبا 
قد  �لغر�فة  نادي  وكان  و�أمريكا. 
تعاقد موؤخر� مع �لدويل �جلز�ئري 
من  به  �لتحق  �لذي  هني  �صفيان 
�لرو�صي،  مو�صكو  �صبارتاك  نادي 
و�صائل  �إىل  �لالعب  تقدمي  ومت 
مبا�رضة  و�رضع  �لقطرية  �لإعالم 
ناديه  مع  �لتدريبات  يف  ذلك  بعد 

�جلديد، �أين �ندمج ب�صورة عادية 
مرفوقا  �جلدي  �لعمل  يف  و�رضع 

مبو�طنه هني.
�ملنتخب  ميد�ن  متو�صط  ووجه 
لفائدة  ود�ع  ر�صالة  �لوطني 
نوثينغهام  �ل�صابق  ناديه  جماهري 
بعدما  �لإجنليزي  فوري�صت 
�إىل  ناديه وحتول  �لعقد مع  �نتهى 
خو�ص مغامرة جديدة يف �لدوري 

�لنتقال  �ختار  بعدما  �خلليجي 
و�للتحاق  �لقطري  �لدوري  �إىل 
�ملنتخب  يف  زمالئه  من  بعدد 
وهني،  بوجناح  �صورة  يف  �لوطني 
�أين عرّب �بن �لنجم �ل�صابق لحتاد 
مع  باللعب  �فتخاره  عن  �لعا�صمة 
ذكريات  وتركه  �لإجنليزي  �لنادي 

جميلة معه.
ع.ق.

�جلز�ئري  �ملنتخب  �أ�صاف 
للجيدو لر�صيده، ميد�ليتني )ف�صية 
دورة  مناف�صات  يف  برونزية(  و 
خالل  �لإفريقية-2019  لالألعاب 
وقائعها  جرت  �لذي  �لثاين  �ليوم 
�هلل  عبد  مولي  �لريا�صة  بق�رض 
�أحرز  �أن  بعد  )�ملغرب(،  بالرباط 
ت�صع ميد�ليات )ذهبيتان، ف�صيتان 
و 5 برونزيات( �أم�ص �ل�صبت خالل 
�ليوم �لأول.و�أحرز �لف�صة يف �ليوم 
بلرقاع  حممد  �مل�صارع  �لثاين 
�لربونز  �أما  كلغ(،   100 من  )�أكرث 
)�أقل  كوثر وعالل  ن�صيب  كان من 

من 78 كلغ(.
خالل �ليوم �لأول من �ملناف�صات، 
ت�صع  �جلز�ئري  �ملنتخب  ح�صد 
و  ف�صيتان  )ذهبيتان،  ميد�ليات 
�مليد�ليتان  وكانت  5برونزيات(. 
�لزين  و�ئل  ن�صيب  من  �لذهبيتان 
 -( �أي�صاحني  فائزة  و  كلغ(   86  -(
52 كلغ( بينما �كتفت كل من �أمينة 
بلقا�صي )+ 63 كلغ( و ميينة حالطة 
)- 57 كلغ( بامليد�لية �لف�صية.�أما 
عادت  فقد  �لربونزية  �مليد�ليات 
لكل من بوبكر رباحي )- 66 كلغ( 
و �صليم رباحي )- 60 كلغ( و عماد 

مرمي  و  كلغ(   81  -( �رضوق  �لدين 
مو�صى )- 52 كلغ( و هاجر م�رضم 
)- 48 كلغ(.خالل �لطبعة �ل11 من 
�لألعاب �لفريقية 2015 �لتي جرت 
)�لكونغو(،  برب�ز�فيل  وقائعها 

للجيدو  �لوطني  �ملنتخب  �صيطر 
بت�صدره  �لدورة  فعاليات  على 
 7( ميد�لية  ب12  �لعام  للرتتيب 
برونزية  و  ف�صيات    4 ذهبيات، 

و�حدة(.



اأعلن الدويل الإجنليزي ال�سابق 
القدم  كرة  اعتزاله  كول  اآ�سلي 
ام�س،  اأول  ر�سمي  ب�سكل 
 38 البالغ  كول  جتارب  وانتهت 

منذ  كاونتي  ديربي  مع  عاماً 
التوجه  يف�سل  اإّنه  وقال  اأ�سهر 
مع  كول  اآ�سلي  ولعب  للتدريب، 
الكربى  الأندية  من  العديد 

وت�سيل�سي  اأر�سنال  واأبرزها 
الإيطايل، كما حقق لقب  ورما 
مرات  ثالث  املمتاز  الدوري 
مع  وواحدة  اأر�سنال  مع  اثنتان 

»بعد  كول:  و�رّصح  ت�سيل�سي، 
اجلاد،  التفكري  من  الكثري 
والتطلع  حذائي  تعليق  قّررت 

اإىل املرحلة التالية«.

�سيفه  على  رين  تغلّب 
جريمان  �سان  باري�س 
هدف  مقابل  بهدفني 
ختام  يف  ام�س  اأول  م�ساء 
من  الثانية  املرحلة 
وافتتح  الفرن�سي،  الدوري 
ادين�سون  الأوروغواياين 
حلامل  الت�سجيل  كافاين 
 36 الدقيقة  يف  اللقب 
دفاعية،  هفوة  م�ستغاًل 
مباي  ال�سنغايل  وعادل 
الدقيقة  يف  النتيجة  نيانغ 
رومني  يحرز  اأن  قبل   44
هدف  براأ�سه  كا�ستيو  ديل 
من   48 الدقيقة  يف  الفوز 
رين  ورفع  املباراة،  عمر 
يف  نقاط  �ست  اإىل  ر�سيده 
وتوقف  الثالث،  املركز 
�سان  باري�س  ر�سيد 
نقاط  ثالث  عند  جريمان 
وكان  الثامن،  املركز  يف 
الفرن�سية  العا�سمة  نادي 

افتتاح  يف  نيم  على  تغلب 
بثالثية نظيفة، يف  الدوري 
اأر�سه  خارج  رين  فاز  حني 
دون  بهدف  مونبلييه  على 

رد.
خا�س  متوقعا،  كان  وكما 
مباراته  جريمان  �سان 
مع  املو�سم  لهذا  الثالثة 
جنمه  دون  الأبطال  كاأ�س 
الراغب  نيمار  الربازيلي 
النادي  عن  بالرحيل 
اىل  العودة  تف�سيل  مع 
بر�سلونة  ال�سابق  فريقه 
الإ�سباين، وكان بارزا عودة 
الأرجنتيني اأنخل دي ماريا 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  اإىل 
اأن  بعد  جريمان  ل�سان 
ال�سباك  اىل  طريقه  وجد 
املباراتني  يف  كبديل 
رين  �سد  للمو�سم  الأوليني 
يف  ونيم  الأبطال  كاأ�س  يف 
اأن  وبعد  الأوىل،  املرحلة 

الدقيقة  يف  احلظ  عانده 
وكرة  حرة  ركلة  اإثر   15
القائم،  من  مرتدة  راأ�سية 
كافاين  اإدين�سون  جنح 
ال�سباك  اىل  الو�سول  يف 
فادح  خطاأ  من  م�ستفيدا 
�سيلفا  داميان  املدافع  من 
حلار�سه  الكرة  اإعادة  يف 
فخطفها  �سالن،  رومان 
يف  و�سددها  الأوروغوياين 
كافاين  وبهدف  املرمى، 
اإىل  جريمان  �سان  و�سل 
الأربعني  للمباراة  ال�سباك 
تواليا يف الدوري الفرن�سي، 
را�سينغ  رقم  بذلك  معادل 
و1964   1962 بني  كلوب 
»اأوبتا«  موقع  بح�سب 

لالإح�ساءات.
املباراة من  اأعاد  رين  لكن 
الدخول  قبل  ال�سفر  نقطة 
ال�سوطني  ا�سرتاحة  اإىل 
لل�سنغايل  هدف  بف�سل 

و�سلته  الذي  نيانغ  مباي 
الكرة اإثر عر�سية من املايل 
فا�ستفاد  تراوري  هاماري 
من تراخي الدفاع، ل�سيما 
ماركينيو�س،  الربازيلي 
ويودعها  نف�سه  على  ليلتف 
�سباك األفون�س اأريول، وبداأ 
رين ال�سوط الثاين من حيث 
بكرة  وتقدم  الأول  اأنهى 
ديل  لرومني  رائعة  راأ�سية 
اأريول  ميني  على  كا�ستيو 
�ساكنا،  يحرك  مل  الذي 
طولية  متريرة  اإثر  وذلك 
متقنة من الأنغويل اإدواردو 
قريبا  رين  كان  كامافينغا، 
جدا من اإ�سافة الثالث عرب 
انفرد باملرمى  الذي  نيانغ 
لكن اأريول تاألق هذه املرة 
ثم  اللقب،  حامل  اإنقاذ  يف 
جانب  اإىل  احلظ  تدخل 
لإنقاذه  الباري�سي  النادي 
من هدف ثالث بعدما ناب 

ل�سد  حار�سه  عن  القائم 
حماولة جريميي جالن.

تدارك  توخل  وحاول 
الوافد  فاأدخل  املوقف 
بابلو  الإ�سباين  اجلديد 
�سارابيا بدل من دي ماريا 
كولن  ال�ساب  واملدافع 
البلجيكي  من  بدل  داغبا 
�سيئا  اأن  اإل  مونييه،  توما 
بع�س  رغم  يتغري  مل 
لكيليان  اأبرزها  املحاولت 
خارج  من  بت�سديدة  مبابي 
احلار�س  اأنقذها  املنطقة 
�سالت، واأخرى من م�سافة 
الأخري  عليها  تدخل  قريبة 
ثانية،  مباراة  ويف  برباعة، 
اأر�سه  على  رين�س  تعادل 
دون  من  �سرتا�سبورغ  مع 
مباراة  انتهت  كما  اأهداف، 
بري�ست  و�سيفه  اتيان  �سان 
كل  يف  بهدف  بالتعادل 

�سبكة.

موراتا يقود اأتلتيكو اإىل الفوز
اأهدى األفارو موراتا فريقه اأتلتيكو مدريد و�سيف البطل الفوز يف م�ستهل 
املو�سم على ح�ساب �سيفه وجاره خيتايف 1-0 الأحد يف املرحلة الأوىل 
الأرجنتيني  املدرب  فريق  هدف  موراتا  و�سجل  الإ�سباين،  الدوري  من 
من  عر�سية  متريرة  بعد  راأ�سية  بكرة   23 الدقيقة  يف  �سيميوين  دييغو 
الإجنليزي،  توتنهام  من  املو�سم  هذا  القادم  تريبيري  كريان  الإجنليزي 
قبل اأن يطرد خورخي مولينا من خيتايف يف الدقيقة 38 بعد تغيري لون 
البطاقة اإثر الرجوع لتقنية الفيديو ثم رينان لودي من �ساحب الأر�س يف 
الدقيقة 42 حل�سوله على اإنذار ثان، وكانت الفر�سة قائمة اأمام موراتا 
لإ�سافة هدف ثان من ركلة جزاء انتزعها الوافد اجلديد الربتغايل جواو 
فيليك�س، لكن احلار�س دافيد �سوريا تاألق يف وجه املهاجم ال�سابق لريال 
مدريد وجوفنتو�س الإيطايل وت�سيل�سي الإجنليزي، اإل اأن الهدف الذي 
�سجله يف ال�سوط الأول كان يف نهاية املطاف كافيا ملنح اأتلتيكو فوزه 
اخلام�س تواليا على خيتايف الذي مل يذق طعم النت�سار على جاره منذ 

نوفمرب 2011
ويف مباراة اأخرى، �سقط ريال بيتي�س على اأر�سه اأمام بلد الوليد بهدف 
للورين مورون مقابل هدفني ل�سريجيو غوارديول واأو�سكار بالنو متاأثرا 
جويل  مدافعه  طرد  بعد   8 الدقيقة  منذ  �سفوفه  يف  العددي  بالنق�س 
�سجله  بهدف  ليفانتي  �سيفه  على  األفي�س  ديبورتيفو  وتغلب  روبلي�س، 

الت�سيلي غيريمو ماريبان يف الدقيقة 54.

خطوة جديدة من بر�شلونة لعودة نيمار
ي�سيطر الغمو�س على م�ستقبل الربازيلي 
املنتظر  رحيله  ب�ساأن  �سيلفا  دا  نيمار 
خالل  جريمان  �سان  باري�س  ناديه  عن 
ووفًقا  اجلاري،  ال�سيفي  املريكاتو 
نادي  فاإن  الإ�سبانية،  »�سبورت«  ل�سحيفة 
جريمان  �سان  باري�س  اأن  يعتقد  بر�سلونة 
القائمة  الت�سالت  ظل  يف  جنمه  �سيبيع 
اأن  واأ�سافت  يومي،  ب�سكل  الناديني  بني 
على  الإبقاء  يريد  ل  الباري�سي  النادي 
نيمار، خا�سة واأنهم على علم باأن الالعب 

الربازيلي مبثابة قنبلة موقوتة داخل حديقة الأمراء.
قد  لرب�سلونة  الفني  ال�سكرتري  اأبيدال  اإيريك  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 
ي�سافر جمدًدا اإىل العا�سمة الفرن�سية باري�س، يف الأيام القليلة املقبلة 
حل�سم �سفقة نيمار، م�سرية اإىل اأن الالعب قد ين�سم على �سبيل الإعارة 
ملدة مو�سم واحد مع خيار ال�رصاء الإلزامي، وتابعت اأن باري�س يرغب يف 
التعاقد مع عثمان دميبلي ونيل�سون �سيميدو، اأما بر�سلونة م�ستعد للتخلي 

عن لعبه الكرواتي اإيفان راكيتيت�س.

�شول�شكاير: بوغبا م�شتمر 
يف مان�ش�شرت يونايتد

ك�سف الرنويجي اأويل جونار �سول�سكاير املدير 
الفرن�سي  يونايتد عن موقف  الفني ملان�س�سرت 
مغادرة  من  الفريق  و�سط  لعب  بوغبا،  بول 

�سول�سكاير يف  وقال  احلالية،  ال�سيفية  النتقالت  فرتة  اليونايتد خالل 
ت�رصيحات اأبرزتها �سبكة »�سكاي �سبورت�س« الربيطانية: »دائًما ما ي�سع 
اأية  ال�سحفيون عالمات ا�ستفهام حول م�ستقبل بول بوغبا، لي�ست لدي 
خماوف فيما يتعلق ببوغبا، بالن�سبة يل �سيبقى يف مان�س�سرت«، واأ�ساف: 
اأ�ستمتع مع زمالئي  اأ�ستمتع باللعب،  اأن يقول  اأمًرا غريبًا  اأن  اأعتقد  »ل 
قاله  مما   %80 باللعبة،  واأ�ستمتع  وظيفتي  اأحب  به،  اأقوم  ومبا  بالفريق 
بوغبا اأنه ي�ستمتع باللعبة ووقته الآن«، وختم: »ل يوجد موؤمتر �سحفي 

واحد مل اأجب فيه على �سوؤال حول موقف بوغبا«.
وارتبط بوغبا مبغادرة مان�س�سرت والرحيل اإىل ريال مدريد يف ظل رغبة 
واأ�رص  معه،  التعاقد  يف  امللكي،  للنادي  الفني  املدير  زيدان  مواطنه 
بوغبا على رغبته يف خو�س حتٍد جديد يف الفرتة املقبلة، بينما اأكد مينو 
فيما  اليونايتد،  عن  الرحيل  يريد  الالعب  اأن  على  اأعماله  وكيل  رايول 

ي�رص مان�س�سرت على بقائه.

لمبارد  فرانك  حقق 
ملعب  اإىل  خميبة  عودة 
الذي  بريدج«  »�ستامفورد 
على  كالعب  فيه  تاألق 
مدى 13 مو�سما وذلك بعد 
بالتعادل  ت�سيل�سي  اكتفاء 
�سيتي  لي�سرت  �سيفه  مع 
1-1 اأول ام�س يف املرحلة 
الدوري  من  الثانية 
وا�ستعان  الإجنليزي، 
املو�سم  هذا  ت�سيل�سي 
عليه  لالإ�رصاف  بالمبارد 
املتوا�سعة  خربته  رغم 
يف  واحد  ملو�سم  كمدرب 
مع  الأوىل  الدرجة  دوري 
دربي كاونتي، وذلك خلالفة 
الإيطايل ماوريت�سيو �ساري 
اأجل  من  لبالده  عاد  الذي 
جوفنتو�س  على  الإ�رصاف 
مع  واحد  مو�سم  بعد 
فيه  قاده  اللندين  النادي 
الدوري  يف  الثالث  للمركز 
الأوروبي،  الدوري  ولقب 
التاريخي  الهداف  وا�ستهل 
لت�سيل�سي 211 هدفا يف 648 
مباراة م�سواره التدريبي مع 
بهزميتني  ال�سابق  فريقه 

يونايتد  مان�س�سرت  �سد 
0-4 يف املرحلة الأوىل من 
على  ليفربول  ثم  الدوري 
الأوروبية  ال�سوبر  الكاأ�س 
بعد  الرتجيح  بركالت 
الوقتني  يف   1-1 التعادل 
ومل  والإ�سايف،  الأ�سلي 
هاتني  ت�سيل�سي  ي�ستحق 
�سد  ل�سيما  الهزميتني 
لعبوه  قدم  اإذ  يونايتد، 
ال�سبان اأداء مميزا من دون 
اأن ينجحوا يف ترجمة ذلك 

اىل اأهداف.

املان  ملباراة  وخالفا 
لعبو  جنح  يونايتد، 
ت�سيل�سي يف ظهورهم الأول 
لهذا املو�سم اأمام جماهري 
يف  بريدج«  »�ستامفورد 
منذ  ال�سباك  اإىل  الو�سول 
الدقيقة ال�سابعة حني جنح 
عاد  الذي  ماونت  ماي�سون 
مو�سمي  بعد  الفريق  اإىل 
اأرنهم  فيتي�س  مع  اإعارة 
كاونتي  ودربي  الهولندي 
بعدما  الت�سجيل  افتتاح  يف 
لعب  من  الكرة  خطف 

الرتكاز النيجريي ويلفريد 
�سباك  واأودعها  نديدي 
احلار�س الدمناركي كا�سرب 
ماونت  واأ�سبح  �سمايكل، 
»اأوبتا«  موقع  بح�سب 
لعب  اأول  لالإح�ساءات 
لت�سيل�سي  ي�سجل  اإنكليزي 
حتت قيادة مدرب اإنكليزي 
منذ ماي 1996 حني حقق 
�سد  وايز  ديني�س  ذلك 
بقيادة  روفرز  بالكبرين 
غلني هودل كمدرب للفريق 

اللندين.

على  ت�سيل�سي  وحافظ 
من  تبقى  ملا  اأف�سليته 
يجد  اأن  دون  من  ال�سوط 
مرة  ال�سباك  اىل  طريقه 
الو�سع  انقلب  ثم  اأخرى، 
يف ال�سوط الثاين حيث بدا 
م�سيفه  من  اأف�سل  لي�سرت 
اللندين وكوفئ على جهوده 
الدقيقة  التعادل يف  بهدف 
كفر  الذي  نديدي  عرب   67
الأول  ال�سوط  يف  ذنبه  عن 
بت�سجيله يف �سباك احلار�س 
اأريزابالغا  كيبا  الإ�سباين 
ركلة  اإثر  راأ�سية  بكرة 
ركنية. وبدا ت�سيل�سي تائها 
باإمكان  وكان  الهدف  بعد 
التقدم  يخطف  اأن  لي�سرت 
لكن  منا�سبة،  من  اأكرث  يف 
من  اأفلت  اللندين  النادي 
الهزمية يف نهاية املطاف 
الأوىل  نقطته  وح�سد 
للمو�سم، فيما ح�سل لي�سرت 
اأن  على نقطته الثانية بعد 
املرحلة  يف  اأي�سا  تعادل 
مع  اأر�سه  على  الأوىل 

ولفرهامبتون.
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عودة خميبة لالمبارد اإىل   �شتامفورد بريدج

باري�س �شان جريمان ي�شقط يف رين

اآ�شلي كول يعتزل كرة القدم



بقلم د.حممد مرواين /
باحث وكاتب �صحفي

يف  �أي�ضا  يتوقع  كان  �أحد  ال 
�ضنو�ت  عانت  �لتي  �لبالد  هذه 
�ل�ضيا�ضي  »�لف�ضاد  من  طويلة 
و�ملايل » �أن ي�ضجن مدير �الأمن 
�لرجل  �ل�ضابق  و�ال�ضتعالمات 
�لذي كان �ضاحب �الأمر و�لنهي 
يف نظام حكم بولي�ضي �إىل غاية 
�الأمر  ويتعلق   2015 عام  �إقالته 
»توفيق  �ملتقاعد  �جلرن�ل  ب 
حاليا  يقبع  �لذي   « مدين 
بال�ضجن مبدينة »�لبليدة » بتهم 

�لتاآمر على »�جلي�ش«
هذ� �جلزء �لذي مل يكن متوقعا 
يف ح�ضابات �لنظام �ل�ضابق �لذي 
رئا�ضية  عهدة  باإطالق  غامر 
لرئي�ش غاب عن �مل�ضهد الأزيد 
�أي�ضا  ر�فقه  �ضنو�ت  �ضبع  من 
�لرئي�ش  عهد  يف  بوزر�ء  �لزج 
�لف�ضاد  بتهم  �ل�ضجن  �ل�ضابق 
»جتمع  حزب  رئي�ش  �أخرهم 
�أمل �جلز�ئر » عمار غول �لذي 
�إيد�عه  �أمر �مل�ضت�ضار �ملحقق 

»�حلب�ش �ملوؤقت .
�ملت�ضارعة  �الأحد�ث  هذه  بعد 
�لتي عجل بها »�حلر�ك �ل�ضعبي 
حالة  و�أنتجت  �جلز�ئر  يف   «
ما  على  �ل�ضعبي  �لر�ضا  من 
»�لثاين  ثورة  بعد  حتقيقه  مت 
�ملتو��ضلة   « فرب�ير  و�لع�رشين 
�الآن  تد�ر  �لتي  �ل�ضلطة  عادت 
برئا�ضة » عبد �لقادر بن �ضالح 
» للدولة لتطرح مقرتحا �عتربته 
بالهام ويخ�ش  �ضيا�ضية  �أو�ضاط 
جامعة  وطنية  »ندوة  تنظيم 
�ضاملة » يبدو �أن �ل�ضلطة تدفع 
بتنظيمها بعد �إطالق حتقيقيات 
طالت  ق�ضائية  ومتابعات  �أمنية 
حم�ضوبني   « �أعمال  »رجال 
�ل�ضابق تورطو� يف  �لنظام  على 
للقو�نني  منافية  �ضفقات  �إبر�م 
هذه  �أن  كما  عليها  �ملن�ضو�ش 
»�لندوة �لوطنية للحو�ر » ي�ضوق 
لها على �أنها من تبعات »�لن�ضال 
�ل�ضيا�ضي �لر�قي » �لذي ج�ضده 
مد�ر  على  �ل�ضعبي  �حلر�ك 
�ل�ضعبية  �مل�ضري�ت  من  �أ�ضهر 
�ملطالبة ببناء جز�ئر جديدة يف 
حني يرف�ش »�حلر�ك �ل�ضعبي » 
�أي  قياد�ت  يف  ممثل  غري  وهو 

حو�ر بدون حتقيق كل �ملطالب 
�لتي  �مل�ضري�ت  يف  �ملرفوعة 
تنظم كل جمعة بطريقة »�ضلمية 
رحيل  فيها  و�الهم   « وح�رشية 
 « و«بدوي   « �ضالح  »بن  �لباء�ت 
�لذي  �حلايل  �حلكومة  رئي�ش 
�أعمال  »ت�رشيف  حكومة  يدير 

. «

.       اأزمة ثقة بني ال�صعب 
والنظام

مل تكن �النتخابات �لرئا�ضية وال 
�لنظام  �أطرها  �لتي  �لت�رشيعية 
عهد  يف  �ل�ضابق  �ل�ضيا�ضي 
»بوتفليقة » تعرف على �الإطالق 
بل  للمو�طنني  نوعية  م�ضاركة 
يف  �مل�ضاركة  عن  �لعزوف  �إن 
�ىل  و�ضل  �النتخابية  �لعملية 
منذ  م�ضبوقة  غري  م�ضتويات 
نتائج  �أفرزت  حني  عامني 
عام  �لت�رشيعية  �النتخابات 
2017 �لتي �نبثق عنها �لربملان 
�ضعبيا«  »�ملرفو�ش  �حلايل 
�أرقاما معتربة ل«�لورقة �لبي�ضاء 
لهذه  �ل�ضلطة  كثري�  تنتبه  ومل   «
�ناذ�ك  �عتربها  �لتي  �لر�ضالة 
لنظام  معار�ضون  �ضيا�ضيون 
..بل  �ملخيفة  بالر�ضالة  �حلكم 
�لذي  �ل�ضيا�ضي  �لنظام  �إن 
قائما  كان  �أنه  �لقول  ميكن 
�ل�ضلطة  رجال  من  ت�ضكيل  على 
يقودهم »�ضقيق �لرئي�ش �ل�ضابق 
�ملايل«  �لكارتال  و«رجال   «
�الأمنية  �ملوؤ�ض�ضة  يف  و«مو�لون 
�ملقال  �جلرن�ل  ر�أ�ضهم  على   «
�أوكلت  �لذي   « طرطاق  »ب�ضري 
�الأجهزة  بني  �لتن�ضيق  مهام  لها 
�جلرن�ل  �إقالة  بعد  �الأمنية 
»توفيق » هذ� �لكيان �لذي �ضري 
و�رتبك  تال�ضى  �ضنو�ت  �لنظام 
�ل�ضعبية  �الأوىل  �لهبة  مبجرد 
�لذي   « �ل�ضعبي  ل«�حلر�ك 
�لف�ضاد  روؤوؤ�ش  طالب مبحا�ضبة 
�نطالقا  �ل�ضابق  �لنظام  ورموز 
»يتنحاو  �جلز�ئري  �ل�ضعار  من 
جميعا  »لريحلو�  مبعنى   « قاع 

..«
�ل�ضيا�ضي  �لنظام  �أنتج  وقد 
 « بوتفليقة   « عهد  يف  �ل�ضابق 
بني  �لكاملة  �لقطيعة  ي�ضبه  ما 
�ل�ضعب ومنرب �لتمثيل �ل�ضيا�ضي 

على م�ضتوى �ملجال�ش �ملنتخبة 
�ملحلية و�لوطنية فكانت قو�ئم 
�أحز�ب  يف  خا�ضة  �ملرت�ضحني 
طريق  عن  تدرج  �ل�ضلطة 
و«�رش�ء   « و«�ملال   « »�لوالء�ت 
�لكثري  يف   « و«�لبلطجة  �لذمم« 
�مل�ضهد  يكن  ومل  �الأحيان  من 
�النتخابي على �الإطالق م�ضهد� 
ي�ضتقطب  �ن  ميكن  �ضيا�ضيا 
��ضتقالو�  �لذين  �جلز�ئريني 
منذ �ضنو�ت عن ممار�ضة �لفعل 
�ل�ضلطة  وتركو�  �النتخابي 
�النتخابات  تنظمان  و�لد�خلية 

دون ناخبني .
وقد عززت هذه �ملمار�ضة �لتي 
ر�ضمتها �ضيا�ضات ر�ضمية للنظام 
�ل�ضابق »�أزمة ثقة » بني �ل�ضعب 
و«�ل�ضلطة » وقد دفعت �ل�ضلطة 
�ن  بعد  �ملمار�ضات  هذه  ثمن 
ثورة  يف  �جلز�ئريون  خاطبها 
�ملوؤ�ض�ضات  خارج   « »فرب�ير 
منهم  �ل�ضباب«  »�لثو�ر  فطالب 
جز�ئر  ببناء  جامعيون  طلبة 
للو�جهة  فيها  مكان  ال  جديدة 
�ل�ضيا�ضية �ل�ضابقة �لتي �أف�ضدت 
موؤ�ض�ضات �لدولة و�أنتجت فر�غا 
�ملوؤ�ض�ضاتية  �حلياة  يف  قاتال 
�ل�ضلطة  بالفعل  و�رتبكت 
�ضبيال  جتد  ومل  برموزها 
�حلر�ك  يف  �لفاعلني  الإقناع 
 « »�حلو�ر  ب�رشورة  �ل�ضعبي 
وجدت  �لتجريب  حاولت  وحني 
 « »فارغة  »�ملوؤمتر�ت  قاعة 
رئا�ضة  من  مبادرة  �إطالق  بعد 
مع  للت�ضاور  �ضابقا  �جلمهورية 
�لفاعلني و�ملعار�ضني و�لن�ضطاء 
و�حلر�ك  �ل�ضيا�ضي  �لعمل  يف 

�ل�ضعبي .
�الأو�ضاط  من  �لكثري  وحتمل 
لنظام  �ملعار�ضة  �ل�ضيا�ضية 
�حلالية  و�ل�ضلطة  �حلكم 
بني   « »�لثقة  غياب  م�ضوؤولية 
�لدولة  وموؤ�ض�ضات  �ل�ضعب 
�لذي  �ل�ضابق  �ل�ضيا�ضي  للنظام 
تقاوم  جذوره  بع�ش  ماز�لت 
حالة   « »بوتفليقة  عهد  �أنتج  �إذ 
و�لفعل  �ل�ضعب  بني  �لعد�ء  من 
عمليات  طالته  �لذي  �النتخابي 
يحتفظ  ومل  �ملتعدد  �لتزوير 
خطف  �لذي  �لرئي�ش  هذ� 
عهد�ته  يف  �جلز�ئريني  قلوب 
�ضنو�ت  م�رشف  مب�ضار  �الأوىل 

بدى  ن   � بعد  �الأخرية  حكمه 
�ضقيقه  وتوغل  �ملر�ش  عليه 
يف �حلكم فاأ�ضاء �ضقيقه مل�ضار 
�أخيه �لثوري و�ل�ضيا�ضي بطريقة 

مهينة .

.       ماذا عن حظوظ 
»التوافق »

 « �ل�ضعبي  »�حلر�ك  ويبقى 
�مل�ضتجدة  و�ل�رشعية  �حلقيقة 
�لفاعلون  عليها  ي�ضتند  �لتي 
�ل�ضاحة  يف  �لر�هن  �لوقت  يف 
هذ�  �ن  من  فبالرغم  �ل�ضيا�ضية 
يقبل  ال   « �ل�ضعبي  »�حلر�ك 
تتحدث  قيادة  وال  متثيل  �أي 
هناك  �أن  �إىل  �الآن  با�ضمه حلد 
ترحيبا من د�خل بع�ش فعالياته 
مببادرة »�حلو�ر » �لتي �طلقتها 
و�ضهدت  موؤخر�  »�ملعار�ضة 
تنظيم   700 من  �أزيد  م�ضاركة 
ونقابي  وجمعوي  �ضيا�ضي 
ويت�ضاءل  وطنية  و�ضخ�ضيات 
يف  �ل�ضيا�ضي  لل�ضاأن  متابعون 
»�لتو�فق  �أفاق  عن  �جلز�ئر 
من  �أ�ضهر  بعد   « �لوطني 
�ملتو��ضل  �ل�ضعبي  �حلر�ك 
وحاجة �لدولة �إىل جتديد كيانها 
بانتخاب رئي�ش للجمهورية بعد 
�لرئا�ضية  �النتخابات  �إلغاء 
مطروحا  يبقى  �لذي  و�ل�ضوؤ�ل 
وبقوة هذه �الأيام » ما هي �أفاق 
جناح ندوة �حلو�ر �لوطني �لتي 
�أطلقتها رئا�ضة �جلمهورية �لتي 
»�حلر�ك  ملعب  يف  �لكرة  رمت 
» بعد �قرت�ح �ضخ�ضيات وطنية 

�ل�ضامل  �لوطني  لقيادة »�حلو�ر 
» �لذي لن ت�ضارك فيه �ملوؤ�ض�ضة 

�لع�ضكرية .
يطرح  �لذي  �ل�ضوؤ�ل  هذ� 
�أي�ضا  تعززه  �الأيام  هذه  بقوة 
تنظيم  يف  �الإخفاق  �حتماالت 
رف�ش  ب�ضبب   « »�لندوة  هذه 
قطاع من �لتنظيمات و�لفعاليات 
�لوطنية  �ل�ضخ�ضيات  ت�ضكيل 
و�الأ�ضلوب  �لتوجه  �و  �ملقرتحة 
يف  �ل�ضلطة  �عتمدته  �لذي 
تنظيم هذه �لندوة �لوطنية فيما 
فاعلة  �أطر�فا  هناك  �ن  يبدو 
هي �الأخرى تعمل جاهدة على 
ليكون   « �لوطني  »�حلو�ر  دعم 
العتبار�ت  �الآجال  �قرب  يف 
تر�ها ملحة ويف غاية �خلطورة 
د�ضتوري  فر�غ  جتاوز  تقت�ضي 
حتذره منه �ملوؤ�ض�ضة �لع�ضكرية 
هي  جتاوزه  �إىل  وتدعو 
على  �لوطني  بالتو�فق  �الأخرى 
لتنظيم  معقولة  زمنية  �أجال 
و�التفاق  �لرئا�ضية  �النتخابات 

�مل�ضتقلة  �لعليا  »�لهيئة  على 
ملر�قبة �النتخابات » من حيث 
�لتي  و�ضالحياتها  ت�ضكيلها 
�إبعاد  �أن تكون و��ضعة مع  يجب 
�لتنفيذية  و�أجهزتها  �حلكومة 
و�لتاأثري  �النتخابات  تنظيم  عن 
على جمرياتها من خالل �أ�ضكال 
�لذي  مبا�رش  �لغري  �لتدخل  من 
�ضلوكات  يف  �ضائد�  منطا  كان 

�لنظام �ل�ضابق .
�الأيام  يبدو  فيما  و�ضتك�ضف 
وجود  مدى  يبدو  فيما  �ملقبلة 
�لوطني  للتو�فق  حقيقة  فر�ش 
على »�حلو�ر �ل�ضامل » من عدمه 
�الأو�ضاط  �لعديد من  �ذ ترتقب 
�ل�ضيا�ضية �الآليات و�لتد�بري �لتي 
هذ�  الإد�رة  �لرئا�ضة  �ضتتخذها 
�الإعالن  بعد  �لوطني  �حلو�ر 
�لتي  �لوطنية  �ل�ضخ�ضيات  عن 
و�لبع�ش   « �ضتقود هذ� »�حلو�ر 
فاعلة يف  �ل�ضخ�ضيات  من هذه 

»�حلر�ك » .
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روؤى

تتباعد... " امل�سافات  واحلوار  "احلراك 
مل يكن اأحد من اأ�صباه »ال�صا�صة » املت�صلقني اأدراج امل�صوؤوليات وممار�صة ما يطلق عليه اجلزائريون »البولتيك » يعتقد اأن الرجل الأقوى يف 

نظام »بوتفليقة » وهو �صقيقه وم�صت�صاره اخلا�ص املعني مبر�صوم رئا�صي »غري من�صور« »ال�صعيد بوتفليقة » �صيدخل �صجنا يوما ما بتهم ثقيلة 
ت�صل اإىل حد »التاأمر على اجلي�ص » وهذا يف خ�صم »احلراك ال�صعبي الذي اأطاح مبخطط »العهدة الرئا�صية اخلام�صة » للرئي�ص امل�صتقبل 

»عبد العزيز بوتفليقة » واأنتج  هذا »احلراك ال�صعبي »واقعا جديدا على ال�صاحة ال�صيا�صية التي كانت تعي�ص يف عهد »بحبوحة املال » تخبطا 
رهيبا باأداء هزيل ومتييع للفعل ال�صيا�صي عرب خمتلف منابره املحلية والوطنية  وجزءا هاما من هذا التمييع باركه النظام ال�صيا�صي ال�صابق 

الذي كر�ص ثقافة �صخو�ص النظام واألغى الكيان املوؤ�ص�صاتي للدولة  .
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وكاالت

الفرن�سية  عن  ترجمتها 
واملرتجمة  الباحثة 
يف  املقيمة  ال�سورّية 
فرن�سا ندى عي�سى، وراجع 
وقّدم  ونّقحها  الرتجمة 
والأكادميّي  ال�ساعر  لها 
العراقّي املقيم يف باري�س 

كاظم جهاد.
ومن حما�سن النقد اجلديد، 
اأعماله  ت�ساعدت  الذي 
منها  وانت�رش  فرن�سا  يف 
وعديد  اأوروّبا  باقي  اإىل 
منذ  الأخرى،  البلدان 
من  الأّول  الن�سف  نهايات 
اأّنه �سلّط  الع�رشين،  القرن 
من  مظاهر  على  الأ�سواء 
والأدبّية  ال�سعرّية  الكتابة 
بعاّمة، ما كانت حتظى من 
اإّل مبعاجلات جزئّية،  قبُل 
ومن هذه املظاهر الف�ساء 
الن�ّس،  فيه  ينخرط  الذي 
املبدعة  الذات  وعالقة 
وباملاّدة،  الأليف،  بالإطار 
لقيا  املو�سوعني  وكال 
حتليالت باهرة يف موؤلّفات 
الفرن�سّي  الفيل�سوف 
غا�ستون با�سالر التي كتبها 
العلومّية  اأبحاثه  مبوازاة 
وخ�ّس بها اخليال ال�سعرّي 
مادّياً  خيالً  باعتباره 

وحركّياً.
الرعيل  كتابات  جاءت  كما 
الذي  اأو  لبا�سالر  امُلجايل 
ال�سوي�رشّيني  من  تاله، 
وجورج  رميون  مار�سيل 
�ستاروبن�سكي  وجان  بوليه 
بيار  جان  الفرن�سّيني  اإىل 
بارت  ورولن  ري�سار 
اإىل  لت�سيف  و�سواهما، 

الأدبية  الن�سو�س  معاجلة 
بالعالمَ  عالقتها  يف 
احليوّي  والإطار  والف�ساء 
اأخرى  نقدّية  تق�سّيات 

كا�سفة.
الهتمام  هذا  امتداد  ويف 
ال�ساعر  معا�رشنا  كّر�س 
الفرن�سّي  الأدب  واأ�ستاذ 
 Michelكولو مي�سيل 
املمَناظر  حل�سور   Collot
درا�سات  جملة  الأدب  يف 
ب�سغف  مكتوبة  معّمقة 
الكتاب  ميّثل  وتبّحر 
اإحدى  هنا  املرتجم 

اأبرزها.
ُعنيمَ  هذه،  اأبحاثه  ويف 
�سنوف  خمتلف  بتحليل 
اأو  كانت  طبيعّية  املناظر، 
الب�رش،  بتدّخل  مدموغة 
مقفرة اأو ماأهولة، منت�رشة 
ال�سحراء  يف  اأو  الريف  يف 
يف  املدينة.  قلب  يف  اأو 
درا�سات متبّحرة ومرهفة، 
اجلمالّية  املعرفة  جتمع 
اإىل براعة الّنقد، يرينا كيف 
اأ�سبح املنْظر انطالقاً من 
اأبرز  اأحد  الرومنطيقّية 
والفّن،  الأدب  مو�سوعات 

واأكرثها اإيحاء.
تاريخ وجمال

حّتى  الكتاب،  هذا  ويف 
على  املوؤلّف  يقب�س 
املمَناظر  �سعرّية  حتّولت 
ويف  الفرن�سّي،  الأدب  يف 
ة، كان عليه اأن  ال�سعر بخا�سّ
يُِحّل هذا الأدب يف �سياقه 
اأي  والثقايّف،  الجتماعّي 
قراءة  اإىل  يُخ�سعه  اأن 
اآٍن  يف  وجمالّية  تاريخانّية 
تطّور  يرينا  وهكذا  معاً، 
عند  املنظر  ح�سا�سية 
بع�ِس اآباء الأدب الفرن�سّي 

�ساتوبريان  من  احلديث، 
فجان جاك  �سينانكور  اإىل 
هوغو  اإىل  و�سولً  رو�سو، 

وبودلري ورامبو.
ح�سا�سية  منّو  يقراأ  وهو 
النرث  يف  باملمَنظر  ة  خا�سّ
ال�سعر  ويف  ال�سعرّي 
بالرتباط مع تطّور مماثل 

يف اأعمال كبار الّر�ّسامني.

�ضعرّية للف�ضاء

تطّور  هنا  كولو  ويخ�ّس 
ودخوله  املنظر  فكرة 
وت�سّيده  ال�سعرّي  امل�سهد 
املوا�سع  بع�س  يف  له 
متما�سكة  اآفاقّية  بدرا�سة 
وثرّية، تغّطي الق�سم الأّول 

من هذا الكتاب.
الثاين  الق�سم  يف  يقّدم  ثّم 
كّل  يعنى  متوالية  درا�سات 
اأو �ساعر  منها بعمل كاتب 
خالل  من  يحلّله  بذاته، 
وعربمَ  باملناظر  عالقته 
ما يتاأ�ّس�س فيه من �سعرّية 

للف�ساء.
الدرا�سات  هذه  وتتوّقف 
من  لفيف  اأعمال  عند 
اأو  املنْظر  �سعراء  اأهّم 
امل�سهد  يف  م�ستلهميه 
الأدبّي املعا�رش، مع عودة 
يف اأوىل هذه القراءات اإىل 

هوغو روائّياً و�ساعراً.
اإىل  هوغو  فيكتور  ومن 
فرينيه  بوجن،  فران�سي�س 
غراك،  فجوليان  �سار، 
فاإدوار  جاكوتيه،  ففيليب 
دوغي،  فمي�سيل  غلي�سان، 
اأهّم  بع�س  كولو  يرينا 
املرئّي  املنظر  جتلّيات 
اإبداعّياً،  وقد �سار منظراً 

ويُوقفنا على عدد من اأهّم 
تقوم  الذي  العمل  مظاهر 
به اللّغة على املنظر وعلى 
نف�سها لتنقلنا من امل�سهد 
الواقعّي اإىل ما ميكن دعوته 

»امل�سهد املكتوب«.
الأدباء  اإّن  القول  وميكن 
هم  اأعمالهم  يحلّل  الذين 
فالروائّي  �سعراء،  جميعاً 
الذي  الوحيد  املعا�رش 
درا�ساته  اإحدى  تتناوله 
جوليان  وهو  األ  هذه، 
ناثر  نف�سه  هو  غراك، 

بروِح �ساعٍر وبقدراته.

غنائية

م�ساعي  تنح�رش  ول 
املوؤلّف يف الإبانة عن كتابة 
ال�سعر  يف  هذه  املنظر 
الفرن�سّي، بل تزخر درا�سته 
منها  عديدة،  بفوائد  هذه 
املناظر  اآثار  عن  ك�سفها 
نف�سه،  ال�سعر  تطّور  على 
�سكّل  الرومنطيقّية،  فمنذ 
النرث  يف  املنظر  تناول 
للخروج  منا�سبة  وال�سعر 
على  والنفتاح  الذات  من 
الف�ساء،  على  اأي  اخلارج، 
يعانقه ال�ساعر يف حركّيته، 

ويف مادّيته ومو�سوعّيته.
يف  الغنائّية  عودة  ومع 
ال�سعر الفرن�سّي يف العقود 
لها  �س  املخ�سّ الأخرية 
من  الثاين  الق�سم  اأغلب 
اأّن  الكتاب، نرى كيف  هذا 
ميكن  وما  املنظر  غنائية 
عنوان  باقتبا�س  دعوته، 
�سهرية  �سعرية  جمموعة 
لفران�سي�س بوجن، »النحياز 
هذا  مّكنا  قد  لالأ�سياء«، 

يتجاوز  اأن  من  ال�سعر 
الذاتية ال�سّيقة والتجريدية 
حب�س  اللّتني  املح�سة 
فيهما مقارباته ولغته طيلة 

عقود من ال�سنوات.
املولود  الكتاب،  موؤلّف 
فرن�سّي  �ساعر   ،1952 يف 
ال�سعرية  للكتابة  ومنّظر 
اأ�ستاذاً  عمل  وناقد، 
احلديث  الفرن�سّي  لالأدب 
ال�سوربون  جامعة  يف 
يف  له  و�سدرت  اجلديدة، 
ال�ّسعر كتب عديدة  درا�سة 
اخليايّل«،  »الأفق  منها: 

وبنْية  احلديث  و«ال�ّسعر 
و«املاّدة- الأفق«، 
و«الفكر- النفعال«، 
جغرافية  و«نحومَ  املنْظر«، 
اأدبّية«، وجمموعات �سعرّية 
منها: »طالع من الن�سيان«، 
)فو�سى- و«كاو�سمو�س 
و«املتحّرك  كون(«، 

الثابت«.
اأّما املرتجمة ندى عي�سى 
ومرتجمة  باحثة  فهي 
 ،1983 مواليد  من  �سورية، 
يف  دكتوراه  على  ح�سلت 
جامعة  من  اللغة  علوم 

 2015 عام  الثانية  ليون 
ال�ّسيمياء  يف  )اخت�سا�س 
وتعمل  وتقيم  الأدبّية(، 
ليون  مدينة  يف  حالّياً 

بفرن�سا.

كلمة ختامية للقارئ

عملي  يلقى  اأن  اأمتنى 
ال�سادة  قبول  الب�سيط هذا 
ذائقتهم  وير�سي  القراء 
الثمار  اأوىل  تكون  واأن  
ما  ليكون  املذاق  حلوة 
اإن  واأحلى  اأحلى  بعدها 

�ساء اهلل.

لل�ّضاعر والناقد الفرن�ضّي مي�ضيل كولو

عر و�ملْنظر من �لرومنطيقّية �إىل �أّيامنا« ّ �شدور ترجمة »�ل�شِ
�ضمَن روائع االأدب الفرن�ضّي احلديث والّدرا�ضات النقدّية املرافقة له، التي ت�ضدر عن م�ضروع »كلمة« للرتجمة يف دائرة الثقافة 

عر واملْنظر من الرومنطيقّية اإىل اأّيامنا« لل�ّضاعر والناقد الفرن�ضّي مي�ضيل كولو. ّ وال�ضياحة - اأبوظبي، �ضدرت ترجمة »ال�ضِ

من »اال�ضتعمار االأجنلو اأمريكي«

100 مثقف يدعون ماكرون حلماية �للغة �لفرن�شية 
وجه مائة فنان ومدر�س وعال 
املغني  بينهم  دولة،   25 من 
وعال  بريي،  بيار  الفرن�سي 
جان  ال�سوي�رشي  الجتماع 
الفرن�سي  للرئي�س  نداء  زيغلر، 
اميانويل ماكرون لـ »حماية اللغة 
الفرن�سية من ال�ستعمار النغلو 

اأمريكي«، عرب بيان ر�سمي.
وكتب املوقعون يف البيان الذي 
لوباري�سيان- �سحيفة  ن�رشته 
الفرن�سية  اللغة  »ان  اوجوردوي 
تختنق  وهي  �سيء،  و�سع  يف 
اأمريكية،  الأنغلو  )اللغة(  بفعل 

تراجعاً  ا�ستخدامها  وي�سهد 
باتت  التي  اللغة  هذه  ب�سبب 

ماألوفة اأكرث«.
الكاتب  املوقعني  بني  وكان 
كوويالر  فان  ديدييه  الفرن�سي 
طاهر  الفرن�سي  واملغربي 
املغني  اإىل  اإ�سافة  جلون،  بن 

الكندي زاكاري ري�سار.
لنداء   79 الـ  الذكرى  ومبنا�سبة 
 18 يف  ديغول  �سارل  اجلرنال 
للوقوف   1940 )يونيو(  حزيران 
املوقعون  طلب  النازية،  بوجه 
من فرن�سا اأكرب م�ساهم مايل يف 

للفرنكفونية  الدولية  املنظمة 
»اأن تقتدي باأثر روح املقاومة« 
ومن  الفرن�سية  »اللغة  وبحماية 
العال،  وثقافات  لغات  خاللها 
من الإ�ستعمار الأنغلو اأمريكي«.

اإىل  الفرن�سي  الرئي�س  ودعوا 
خالل  من  املثل«  »اإعطاء 
اللغة  ا�ستخدام  عن  »تخليه 
الأنغلو اأمريكية يف اخلارج ومن 
ال�ستخدام  عن  التخلي  خالل 
امل�سيء للغة الأنغلو اأمريكية يف 

فرن�سا ذاتها«.
عن  املائة  املوقعون  وعرب 

لعتبار  خا�س،  ب�سكل  تاأثرهم 
الخرية  القمة  يف  ماكرون 
)ت�رشين  اأكتوبر  للفرنكفونية يف 
الأنغلو  »اللغة   ،2018 الأول( 

اأمريكية لغة ا�ستخدام للعال«.
عن  حينها  عرب  ماكرون  وكان 
باللغة  النهو�س  يف  رغبته 
الفرن�سية باعتبارها »لغة ابداع« 
»لغة  النغليزية  عن  يفرقها  ما 

ال�ستخدام« يف التعامل.
اىل  »بالنظر  املوقعون  ورد 
لق�سم  القت�سادية  احليوية 
الفرنكفونية،  اإفريقيا  من  كبري 

لكندا  القت�سادية  واحليوية 
الإبداع  اأر�س  الفرنكفونية 
)لغة  فان  العالية،  والتكنولوجيا 
الفرن�سية،  لديهم  ال�ستخدام( 

ت�ساهي غريها«.
رف�سهم  عن  املوقعون  وعرب 
اأمريكية  الأنغلو  اللغة  »جلعل 
لالأمة«  ثانية  ر�سمية  لغة 
حد  بو�سح  خ�سو�ساً  وطلبوا 
ملا و�سفوه بـ »اللم�رشوع الآثم« 
الذي يزعم تدري�س مواد عامة 
بتلك  الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف 

اللغة.

انتخب  الذي  ماكرون  وكان 
�سعار  رفع   ،2017 يف  رئي�سا 
اطار  يف  الفرن�سية  عن  »الدفاع 
دون  اأي  اللغوية«  التعددية 
فر�سها مقابل اللهجات العامية 
يف  يرى  وهو  الإنغليزية،  ول 
لتاأكيد  الوحيدة  الو�سيلة  ذلك 
الزيادة الكبرية احلالية يف عدد 
م�ستخدمي اللغة الفرن�سية كلياً 
اأو جزئياً، الذي يفرت�س اأن مير 
 700 اىل  اليوم  مليوناً   274 من 

مليون يف 2050.
 وكاالت 
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ا تاريخ واأن�صاب  للدكتور في�صل فيا�ض كتاب قرية َكَرِتَيّ

حفر يف تاريخ الذاكرة الفل�سطينية
يتحدث الكتاب عن قرية كرتيا ذات الأر�ض اخل�صبة، والتي ت�صتهر بزراعة القمح وال�صعري والعد�ض والفول والذرة وغريها من 

البقول، كما اعتمد �صكانها على مياه الأمطار يف ري املحا�صيل املزروعة باأيديهم ويف اأر�صهم التي ورثوها عن اآبائهم واأجدادهم منذ 
القدم ، تتبع للواء غزة.  ومعناها بفتح الكاف والراء وك�صر التاء وت�صديد الياء ويف الآخر األف . كلمة يونانية مبعنى القوة اأو احلكم 

وقد يكون من نف�ض الأ�صل الذي ا�صتقت منه كلمة كراتيه – امل�صارعة املعروفة- وذلك لأن يف القرية كانت قلعة رومانية .
وكالت 

املوقع

تقع كرتيا �شمايل �رشق غزة على بعد 
29كم على طريق الفالوجة – املجدل 
وهي على بعد كيلومرت واحد �شمايل 
من  ال�رشق  ويف  الفالوجة  غرب 
الفالوجة،  وبني  بينها  �شويدان  عراق 
حتا  اأرا�شي  اأرا�شيها  جتاور  حيث 
عّفا  وبيت  والفالوجة  وال�شوافري 
بيت  قرب  وهي  ال�شويدان،  وعراق 
جربين من نواحي فل�شطني من اأعمال 
بيت املقد�س، وقد قامت على اأرا�شي 
مرت   100 ارتفاعها  متو�شط  منب�شطة 
القرية  البحر، مير بطريف  عن �شطح 
املفر�س  وادي  والغربي  اجلنوبي 
وقد  الفالوجة  من  القادم  املفرد  اأو 
اأك�شبها ذلك يف املا�شي قوة دفاعية 

يدل عليها ا�شمها اليوناين،
امللكة  البنة  م�شيفاً  كانت  حيث 
كانت  عام335م، حيث  »كرتا«  هيالنة 
قلعة  وبها  جدا  جميل  بجو  تتمتع 

مرتفعة ت�شمى غاالتي.
 « كرتيا   « قرية  م�شاحة  امل�شاحة:  
االأر�س  ملكية  منها  دومناً،   13709
اأما  دومن   13346 للفل�شطينيني 
تلك  من  �شيئاً  ميلكون  فال  ال�شهاينة 
فهي  امل�شاع  اأرا�شي  و   ، االأرا�شي 
بلغت 363 دومن  من جممل امل�شاحة 
وبذلك ت�شبح م�شاحتها الكلية حوايل 

13709 دومن .

ثانيًا: التق�صيمات الإدارية

م�شاحة القرية » كرتيا » تبلغ »13709« 
فقد  هذه  مل�شاحتها  ونظراً  دومناً، 
الربيطاين  االنتداب  حكومة  قامت 
لكل  تعريفية  اأرقام  بو�شع  اآنذاك 
حتمل  »موار�س«  ت�شمى  اأر�س  قطعة 
تلك  وتدوين  القرية  يف  �شعبياً  ا�شماً 
دوائر  ك�شوف  يف  واالأرقام  االأ�شماء 
اأثناء  الر�شمية  االأرا�شي  ت�شوية 

يف  وال�رشاء  والبيع  الت�شجيل  عمليات 
دوائر الطابو، وقد اأطلق �شكان القرية 
عدة  على  ال�شعبية  امل�شميات  بع�س 
ت�شتهر  القرية،  من  داخلية  مناطق 
وم�شجد  مدر�شة  وبها  بالزراعة، 

ومقربة.

حمطة للملوك وال�صالطني

لل�شلطان  حمطة  القرية  كانت 
نزل  قالوون(  بن  حممد  اململوكي) 
فيها وع�شكر هو وجنوده لدي �شريهم 
لقتال املغول �شنة 1299م، حيث قال 
�شالت  املنزلة  هذه  املقريزي:«ويف 
االأودية واأتلف ال�شيل كثرياً من اأثقال 

الع�شكر وقتها«.
كذلك ال�شلطان/�شالح الدين االأيوبي 
والذي ا�شتوىل عليها مع فر�شانه قبل 

االنطالق لالإغارة على االأعداء.
جبل  من  ياأتي   : الغويط  -الوادي 
عراق  جنوب  من  ومير   ، اخلليل 
ثم  الفالوجة  �شمال  ثم  املن�شية 
بيت  من  ال�رشق  اإىل  ثم  كرتيا  جنوب 
عفا �رشق مقام النبي �شالح ، ثم بني 
وال�شوافري  ال�رشقي  ال�شوافري  قريتي 
الغربي ثم اإىل اأبو �شويرح واأرا�شيه ثم 

ي�شب يف البحر .
ينبت  مو�شمي  واد   ، اأمتار   6 عر�شه 

البالن فيه .
اأرا�شي  من  يبداأ   : ال�شدر  -وادي 
ال�شقرة وعلى  ار�س  كرتيا ومير على 
ي�شب  ثم  القاعة  منطقة  ثم  اجلزاير 

يف الوادي الغويط . 
عفا  بيت  طريق  تق�شمها   : اجلزاير 
 ، وغربي  �رشقي  جزاأين  اإىل  كرتيا 
والغربي   ، احلاج  ملحمود  فال�رشقي 
اأر�س اجلزاير: متتد من  الآل عقيل . 
اأرا�شي  وحتى  �شالح  النبي  حواكري 

كرتيا.
ال�شكان

العرب  من  »كرتيا«  قرية  �شكان     
1596م  عام  عددهم  بلغ  امل�شلمني 
حيث كانت قرية كرتيا تتبع لواء غزة، 

ن�شمة،  حوايل)253(  �شكانها  وعدد 
ن�شمة   )736( 1922م  عام  واأ�شبح 
يف  )932(ن�شمة  اإىل  وازدادوا  تقريباً 
العام 1931م، بينهم )483( من الذكور، 
بيوتهم  وعدد   ،)449( تقريباً  واالإناث 
/1 وبتاريخ  بيتاً،   )229( كان  وقتها 
ُقَدروا ب)1370( ن�شمة  اأبريل/1945م 
اإىل  بن�شبه  يعود  بع�شهم  تقريباً، 
م�رش ومنهم من يذكر اأنهم من وادي 
مو�شى �رشقي االأردن واأ�شله من بالد 
العربية، حيث  احلجاز ب�شبه اجلزيرة 
لن�شب  واالأدلة  بالوثائق  الو�شول  مت 
وهم  وفيا�س  ومغاري  خالد  عائالت 
اهلل  كرم  علي  بن  احل�شني  اأحفاد  من 

وجهه.
العام  يف  تقريباً  ن�شمة   )1590( بلغوا 
واالآن  والهجرة،  النكبة  عام  1948م 
يبلغ عدد �شكان قرية كرتيا امل�شجلني 
االأونروا حوايل  الدولية  الغوث  بوكالة 
خم�شة وع�رشين األف »25000« ن�شمة 

تقريباً.

عائالت قرية والن�شب(
عائالت  اأ�شل  االأ�رشاف  *النوافلة 

قرية كرتيا
العائالت والعادات والتقاليد

فيا�س،  مغاري،  )خالد،  عائلة 
ال�شاعر  احللو،  ناجي،  اأبو  ال�شاملي، 
و  �شعدة  واأبو  والتالوي  وك�شاب، 
الدريني واأبو ملظي وبدر وجربان واأبو 
عي�شة واأبو حان واأبو الدبر، �شعفوط 
الفالوجة،  من  وخري�س  عقل  وحممد 
احل�شى وحممد  من  البدوي  و�شالمة 
اخلليل  دورا  من  حمد  اهلل  عو�س 
املن�شية  عراق  من  �شل  اأبو  وحممود 
عبيد  واأبو  االأردن  من  مكازي  و 
غريب  الدوامية،  من  حمفوظ  واأبو 
 ، احلميدي   ، حان  اأبو   ، االأطر�س   ،
 ، غنب   ، دروي�س   ، الرفاتي   ، �شمور 
جحل�س،  الباي�س،  عائالت:  كذلك 

�شالح القري�شي، اأبو �رشيفة(.

- معامالت �صكان القرية يف ظل 
احلكم العثماين

   قرية كرتيا مثلها مثل باقي القرى يف 
فل�شطني كانت تتبع لل�شلطان العثماين 
ال�رشائب على  فر�شوا  وقتها، حيث  
�شكان  كان  م   1596 عام  يف  ال�شكان 
عدد  على  ال�رشائب  يدفعون  القرية 
من الغالل كالقمح وال�شعري والفاكهة، 
االإنتاج  من  اأخرى  لعنا�رش  باالإ�شافة 
واالأبقار  كاملاعز  وامل�شتغالت 

واجلمال وخاليا النحل.

�صفات �صكان قرية كرتيا

يتمتع كافة �شكان القرية بكل ال�شفات 
العربي  الرجل  بها  يت�شف  التي 
واجلود  بالكرم  فيت�شفون  االأ�شيل، 
وال�شجاعة واملحبة فيما بينهم، كانوا 
يتناف�شون يف اإطعام ال�شيف، وال�رشف 
�شيمهم،  من  وال�شهامة  والتعاون 

باالإ�شافة خل�شال ح�شنة كثرية.
عام  كرتيا  قرية  �شكان  هاجر  وقد 

1948م نتيجة القتل والدمار الذي حلق 
بقريتهم كباقي مدن وقرى فل�شطني، 
منهم من ذهب لالأردن ومنهم مل�رش 
لل�شفة  ومنهم  اخلليج  لدول  ومنهم 
داخل  قرع  لكفر  ومنهم  لغزة  ومنهم 

اخلط االأخ�رش ليومنا هذا.
تناول كتاب قرية كرتيا خم�شة ف�شول 

حيث جاء فيه:-
اجلغرايف  املوقع  االأول:  الف�شل 
االإداري واأ�شل ن�شب بع�س  والتق�شيم 

العائالت فيها.
والتق�شيم  امل�شاحة  االأول:  املبحث 

االإداري.
املبحث الثاين: ع�شائر وادي مو�شى« 

�رشقي االأردن ».
كرتيا  قرية  عائالت  الثالث:  املبحث 

.
الف�شل الثاين: »كرتيا عرب التاريخ« .

العهد  يف  كرتيا  االأول:  املبحث 
البيزنطي.

العهد  يف  كرتيا  الثاين:  املبحث 
االإ�شالمي« اأ�شهر اأئمة قرية كرتيا ». 

قوٌيّ  ح�شٌن  كرتيا  الثالث:  املبحث 
وموقٌع مهٌم يف عهد املماليك.

 
االجتماعية  احلياة  الثالث:  الف�شل 

واملعي�شية الأهل القرية
املبحث االأول: ال�شكان.

والعادات  العائالت  الثاين:  املبحث 
والتقاليد.

واملرافق  امل�شاكن  الثالث:  املبحث 
واالأثرية  التاريخية  واملواقع  العامة 

و الدينية.
الزراعية  احلياة  الرابع:-  الف�شل 

واالقت�شادية .
املبحث االأول: الزراعة.

املبحث الثاين: الرثوة احليوانية.              
املبحث الثالث: التجارة وال�شناعة.

الف�شل اخلام�س:- �شكان قرية كرتيا 
قبل عام1948م )معركة كرتيا(

املبحث االأول: قرار التق�شيم وحرب 
1948م وموقف اأهايل القرية منها.

املبحث الثاين: حرب 1948م »معركة 
كرتيا«

املبحث الثالث: النزوح 
اخلامتة

املراجع 

لربنامج  املنظمة  اللجنة  عقدت 
من  االأكرب  املليون«،  »�شاعر 
اإدارة  جلنة  تنظمه  والذي  نوعه، 
الثقافية  والربامج  املهرجانات 
عمل  ور�شة  باأبوظبي،  والرتاثية 
لبحث اال�شتعدادات واآليات عمل 
واأوجه  فيه  وامل�شاركة  الربنامج 
الإطالق  متهيداً  وذلك  تطويره، 
الربنامج  من  التا�شعة  الن�شخة 

.2020 / 2019
عقدت  التي  الور�شة  يف  و�شارك 
يف مقر اأكادميية ال�شعر باأبوظبي 
وا�شتمرت ملدة ثالثة اأيام، نائب 

املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�س 
والرتاثية  الثقافية  والربامج 
باأبوظبي، عي�شى �شيف املزروعي، 
الربنامج  حتكيم  جلنة  واأع�شاء 
والدكتور  العميمي،  �شلطان 
ال�شعيد،  وحمد  احل�شن،  غ�شان 
وبدر  اال�شت�شارية  اللجنة  وع�شو 
ال�شفوق، وعبداهلل علي امل�شعبي 

وعارف عمر.
املزروعي،  �شيف  عي�شى  وقال 
اإن برنامج �شاعر املليون يج�شد 
اإدارة  جلنة  وا�شرتاتيجية  روؤية 
الثقافية  والربامج  املهرجانات 

باأبوظبي يف املحافظة  والرتاثية 
و�شونه  الثقايف  املوروث  على 
اإىل  املتعاقبة،  لالأجيال  ونقله 
جانب ت�شليط ال�شوء على مكانة 
لل�شعر  كملتقى  اأبوظبي  اإمارة 
وال�شعراء، حيث ا�شتطاع الربنامج 
لويل  الالحمدود  الدعم  وبف�شل 
القائد  نائب  اأبوظبي،  عهد 
ال�شيخ  امل�شلحة،  للقوات  االأعلى 
اأن  نهيان،  اآل  زايد  بن  حممد 
ومن�شة  ال�شعراء  حلم  ي�شبح 
ال�شعرية،  املواهب  الإطالق 
نحو  ال�شعراء  النطالق  ونقطة 

النجومية.
اللجنة  اأن  اإىل  املزروعي  واأ�شار 
اجتمعت على  للربنامج  املنظمة 
املا�شية  الثالث  االأيام  مدار 
املتعلقة  االأعمال  كافة  ملناق�شة 
الإطالق  ا�شتعداداً  بالربنامج 
تاأتي  حيث  التا�شعة،  الن�شخة 
املكثفة  االجتماعات  هذه 
�شعري  منتج  تقدمي  �شبيل  يف 
امل�شاركني  تطلعات  يلبي  ثقايف 
الذين  وامل�شاهدين  جهة  من 
من  الربنامج  انطالقة  يرتقبون 
باجلهود  م�شيداً  اأخرى،  جهة 

برنامج  اأ�رشة  تبذلها  التي  ة 
�شاهمت  والتي  املليون«  »�شاعر 
الربنامج  جناح  ا�شتمرارية  يف 

وتطوره عاماً بعد عام.

مفاجاآت جديدة
وقال مدير اأكادميية ال�شعر ع�شو 
جلنة التحكيم، �شلطان العميمي: 
املوا�شم  طوال  مو�شم  »كل 
املليون  �شاعر  من  املا�شية 
وخمتلفاً  خا�شاً  حتدياً  ميثل 
اأنف�شنا من جهة، ومن جهة  اأمام 
وامل�شتوى  الذائقة  ارتفاع  اأخرى 

ال�شعري لدى ال�شعراء امل�شاركني 
االإعالمي  التطور  اإىل  باالإ�شافة 

املت�شارع الذي ي�شهده العامل«.
الربنامج  »يف  العميمي:  واأ�شاف 
يف  التجديد  اإىل  دوماً  ن�شعى 
على  والعمل  واالآليات،  االأفكار 
كل  طرح  يف  واالختالف  التميز 
�شيتم  اأنه  اإىل  م�شرياً  مو�شم«، 
من  القادمة  الن�شخة  خالل 
تفا�شيل  عن  الك�شف  الربنامج 
واجلمهور  للم�شرتكني  ومفاجاآت 

من ع�شاق ال�شعر النبطي.
وكالت 

ا�ستعدادًا لأكرب م�سابقة من نوعها يف العامل.. انتهاء الور�سة التح�سريية ل�ساعر املليون
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ال�صكري من النوع الثاين يزيد خطر الإ�صابة مبر�ض باركن�صون
�أن  حديثة  در��سة  ك�سفت 
�ل�سكري  مبر�ض  �لإ�سابة 
من  تزيد  �لثاين  �لنوع  من 
�ل�سلل  مبر�ض  �لإ�سابة  خطر 
با�سم  �ملعروف  �لرعا�ض 
مر�ض باركن�سون، بن�سبة �لثلث 

تقريبا.
جامعة  يف  باحثون  و�عتمد 
نتائج  على  لندن  كوليدج 
عاما   12 خالل  �إليها  تو�سلو� 
من �إح�سائيات قو�عد �لبيانات 
يف �مل�ست�سفيات بجميع �أنحاء 

�إجنلرت�.
�لبيانات  يف  �لباحثون  ونظر 
�لتي تك�سف �أن هناك �أكرث من 
مليوين �سخ�ض مت �إدخالهم �إىل 
�إ�سابتهم  ب�سبب  �مل�ست�سفى 
مبر�ض �ل�سكري من �لنوع �لثاين 
مقارنتها  ومتت  مرة،  لأول 
�سخ�ض  ماليني  �ستة  ببيانات 
�إل  بال�سكري،  م�سابني  غري 
من  جمموعة  �أجرو�  �أنهم 
و�جلر�حية  �لطبية  �لعمليات 
�لدو�يل  عروق  مثل  �لب�سيطة 
�لدودية  �لز�ئدة  و��ستئ�سال 

و��ستبد�ل مف�سل �لفخذ.
مليوين  من  �أكرث  بني  ومن 
�سخ�ض م�ساب بد�ء �ل�سكري، 
ت�سخي�سا   14252 هناك  كان 

وقت  يف  باركن�سون  ملر�ض 
لحق من دخولهم �مل�ست�سفى، 
بني  من   20878 مع  مقارنة 
�سخ�ض  ماليني   6 من  �أكرث 
مت  �ل�سكري،  مر�ض  دون 
ت�سخي�سهم يف وقت لحق من 
دخولهم �مل�ست�سفى، مع مر�ض 
�لباحثون  وخل�ض  باركن�سون. 
مر�ض  من  �ملعاناة  �أن  �إىل 
�ل�سكري من �لنوع �لثاين توؤدي 
�لإ�سابة  خماطر  زيادة  �إىل 
مبر�ض باركن�سون بن�سبة %32، 
عو�مل  �لعتبار  يف  �لأخذ  مع 
و�جلن�ض،  �لعمر  مثل  �أخرى 
قدمت  �لتي  �لدر��سة  ووجدت 
�إىل �لأكادميية �لأمريكية لطب 
قد  �خلطر  �أن  �لأع�ساب، 
�لأ�سخا�ض  لدى  �أعلى  يكون 
�لأ�سغر �سنا و�لذين يعانون من 

م�ساعفات مر�ض �ل�سكري.
�لدكتور  �لدر��سة  موؤلف  وقال 
جامعة  من  و�رنر،  توما�ض 
�لرغم  على  �إنه  لندن،  كوليدج 
يبدو�ن  �ملر�سني  �أن  من 
نتائج  �أن  �إل  متعار�سني 
�إليها  تو�سل  �لتي  �لدر��سة 
�سلة  بوجود  توحي  فريقه 
�لثاين  �لنوع  من  �ل�سكري  بني 
ومر�ض �ل�سلل �لرعا�ض، حيث 

�لرتباط  باأن  �لباحثون  يعتقد 
ور�ثي  ��ستعد�د  �إىل  يرجع 
و�أن  للحالتني، خا�سة  م�سرتك 
در��سة �سابقة ك�سفت عن وجود 
�أكرث من 400 جني مرتبط بكل 
ومر�ض  �ل�سكري  مر�ض  من 

باركن�سون.
قد  �لذي  �لدور  عن  وف�سال 
بني  �لربط  يف  �جلينات  تلعبه 
�لباحثون  يعتقد  �ملر�سني، 
مر�ض  تطور  يف  �ل�سبب  باأن 
�ل�سكري  تاأثري  هو  باركن�سون 
يف  �لإن�سولني  �إ�سار�ت  على 
�جل�سم  يقاوم  حيث  �لدماغ، 
لتحويل  �ل�رضوري  �لإن�سولني 
طاقة،  �إىل  �ل�سكر  �أو  �لغلوكوز 
تعتمد  �لدماغ  خاليا  �أن  ومبا 

يف  �ل�سكر  على  خا�ض  ب�سكل 
�لطاقة، فاإن هذ� �ل�سبب ميكن 
�أن يربط بني �ملر�سني ب�سكل 

و��سح.
وتابع و�رنر قائال: »ميكننا �لآن 
�أن نقول ب�سكل �أكرث تاأكيد� �أن 
هناك �سلة بني مر�ض �ل�سكري 
بحاجة  لكننا  باركن�سون،  ود�ء 
�إىل �إجر�ء �ملزيد من �لأبحاث 
ذلك  كان  �سو�ء  �لعالقة،  لفهم 
مر�ض  تاأثري  �أو  �لور�ثة  ب�سبب 
�ل�سكري على �لدماغ �أو كليهما، 
بني  �لر�بط  فهم  يكون  وقد 
�ملفتاح  هو  �ملر�سني  هذين 
تبطئ م�سار  لتطوير عالجات 
باركن�سون، وهو ما تعجز عنه 

�لعالجات �حلالية«.

اأداة على الإنرتنت تك�صف خطر اإ�صابة الن�صاء مبر�ض قاتل!
طورت جمعية »Ovarian Cancer Action« �أد�ة جديدة 

على �لإنرتنت مل�ساعدة �آلف �لن�ساء على فهم �ملخاطر �ملوروثة 
لالإ�سابة ب�رضطان �ملبي�ض.

وتطرح هذه �لأد�ة على �لن�ساء �سل�سلة من �لأ�سئلة حول �سحتهن 
وتاريخ عائالتهن، لتحديد م�ستوى �خلطر لديهن. وقالت �جلمعية 

�إن �أكرث من �ألف �مر�أة �سنويا ي�سنب ب�رضطان �ملبي�ض ب�سبب 
�جلينات �ملوروثة، وميكن ت�سخي�سه يف وقت �سابق يف حال ُعرفت 

خماطره.
وميكن ��ستخد�م �أد�ة �ملخاطر �لور�ثية عرب �لإنرتنت على 
هذ� �لر�بط، حيث يتم �سوؤ�ل �مل�ستخدمني حول ما �إذ� كان 

لدى �أي �سخ�ض يف �لعائلة فح�ض �إيجابي للطفرة �جلينية 
 Lynch( أو متالزمة �ل�رضطان �لور�ثية� BRCA2 أو� BRCA1

.)syndrome
وتعد �لن�ساء �مل�سابات بطفر�ت جني BRCA �أكرث عر�سة 

لالإ�سابة ب�رضطان �ملبي�ض، ولديهن �أي�سا خطر �أعلى لالإ�سابة 
ب�رضطان �لثدي. وتعاين �لن�ساء �حلامالت لطفرة BRCA2 من 

خطر �لإ�سابة ب�رضطان �ملبي�ض بن�سبة 20%، بينما تو�جه من 
لديها BRCA1 خماطر بن�سبة 40%، ح�سب �جلمعية �خلريية.

درا�صة جديدة.... زيت 
ال�صمك ل يحمي القلب

بحث جديد يفاجئ �جلميع يلغي �لعتقاد�ت �ل�سابقة حول 
�لتاأثري�ت �لإيجابية على �لقلب �لتي حتملها حبوب زيت 

�ل�سمك و�لتي ت�ستخدم من قبل �ملاليني، ويجب �أن توؤخذ 
نتيجة هذ� �لبحث على حممل �جلد.

وجدت �لدر��سة �أن مكمالت زيت �ل�سمك �لغذ�ئية �لغنية 
بالأوميغا 3 �لتي يتناولها �ملاليني من �لنا�ض يف جميع �أنحاء 

�لعامل للحفاظ على �سحة �لقلب و�لدماغ:
لن ت�ساعد على �لعي�ض لفرتة �أطول.

قد تخف�ض م�ستويات �لكولي�سرتول �لوقائي.
حتدث »فرق �سئيل« �أو »ل فرق« يف حالت �لوفاة �ملبكرة.

مل يكن لدى �لتقرير �أدلة كافية للنظر يف ما �إذ� كانت �لأ�سماك 
�لزيتية نف�سها مفيدة، لكن دهون �أوميغا 3 �لتي حتتوي عليها 
و�لتي توؤخذ كمكمل غذ�ئي مثل زيت كبد �سمك �لقد مل تكن 

لها فو�ئد.
يبدو �أن �لأوميغا 3 �لتي تكون من م�سدر نباتي و�لتي توجد يف 
زيوت �لبذور و�ملك�رض�ت مثل بذور �للفت �أو �جلوز لها فو�ئد 

طفيفة للغاية يف حالت عدم �نتظام �رضبات �لقلب.
يف حني �أن هذه �لدهون �ساعدت يف تقليل بع�ض �لدهون يف 
�لدم �إل �أنه مت �إلغاء فو�ئد تخفي�ض �لدهون �لثالثية �ل�سارة 

من خالل خف�سها للربوتني �لدهني �لعايل �لكثافة �لنافع 
.)HDL(

يجب �أن توؤخذ �لنتائج على حممل �جلد ب�سبب وجود ق�سايا 
مماثلة مع �لفيتامينات، حيث كان لتناول �ملكمالت �لغذ�ئية 

ب�سكل ز�ئد ملحاكاة تاأثري �لنظام �لغذ�ئي �سحي �آثار �سارة يف 
�ل�سحة.

عند املراهقني

هل حتفز الهواتف الذكية 
 اأعرا�ض ا�صطراب نق�ض

 النتباه وفرط الن�صاط ؟
تو�سلت در��سة جديدة �إىل �أن �ملر�هقني �لذين ي�ستخدمون 

�أجهزتهم عدة مر�ت يف �ليوم كانو� �أكرث عر�سة لالإ�سابة 
با�سطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط �لن�ساط )ADHD( خالل 

�لعامني �ملقبلني.
ل تثبت �لنتائج �أن و�سائل �لإعالم �لرقمية هي �مل�سوؤولة 

عن ذلك فهناك �لعديد من �لعو�مل �لأخرى �لتي قد توؤثر 
على �حتمالية �إبالغ �ملر�هقني عن �أعر��ض ��سطر�ب نق�ض 

�لنتباه/ فرط �لن�ساط، مثل:
دخل �لأ�رضة ما �إذ� كان �لأطفال يعانون من �أعر��ض �لكتئاب

�لتدخني
��ستخد�م �ملخدر�ت �رضب �لكحول

مل يكن من �ل�سهل قيا�ض مدى تاأثري �لو�لدين على �أطفالهم، قد 
يكون بع�ض �ملر�هقني �لذين مل ي�ستخدمو� هو�تفهم با�ستمر�ر 
لديهم قو�عد �سارمة يف �ملنزل �أو �أن �لأباء ي�سجعون �أطفالهم 

على �لقيام بن�ساط �إيجابي يعزز منوهم �لعقلي.
تختلف تكنولوجيا �لهاتف �ملحمول عن �لتلفاز �أو �أي �لو�سائل 
�لرقمية �لأخرى ب�سبب �إمكانية �لتو��سل �مل�ستمر و�مل�ساركة 

�مل�ستمرة على مد�ر �ليوم.
قد يو�جه �لأطفال م�ساكل يف �ل�سرب �أو �لتعامل مع �لتاأخري 

ب�سبب �عتيادهم على �لتحفيز �مل�ستمر. بالإ�سافة �إىل ذلك �أنه 
عادة عندما ت�ستخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذ� قد يعاين 

�لبع�ض عندما يحني �لوقت للرتكيز على �سيء و�حد فقط.
��ستملت �لدر��سة على ما يقرب من 2600 طالب يف �ملد�ر�ض 
�لثانوية مل يكونو� م�سخ�سني با�سطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط 
�لن�ساط يف �لبد�ية، و�أكمل �لطالب ��ستبيانات كل �ستة �أ�سهر 
ملدة عامني ت�ساأل عن �أي �أعر��ض ��سطر�ب نق�ض �لنتباه/ 

فرط �لن�ساط.
وجدت �لدر��سة �أنه لكل ن�ساط رقمي �إ�سايف ميار�سه �لطفل 
يف كل يوم، �إن �حتمالت �لإ�سابة باأعر��ض ��سطر�ب نق�ض 

�لنتباه/ فرط �لن�ساط ترتفع بن�سبة %10.
مل يحاول �لباحثون ت�سخي�ض ��سطر�ب فرط �حلركة ونق�ض 
�لنتباه ب�سكل ر�سمي؛ بل قد �ساألو� فقط عن �لأعر��ض. من 
�ملحتمل �أن بع�ض م�سكالت �لأطفال تعك�ض م�سكالت �أخرى 

غري ��سطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط �لن�ساط، مثل �حلرمان من 
�لنوم لوقت طويل جًد� ب�سبب �لن�سغال باجلهاز.

علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�صلل الرعا�ض
قال باحثون �إنهم �قرتبو� من �لتو�سل 
�إىل دو�ء يعالج مر�ض �ل�سلل �لرعا�ض 
)باركن�سون( �سيتم �إنتاجه من توليفة 
دو�ء لعالج �ل�سغط �ملرتفع ي�سّمى 
��رض�ديبني. وينتمي هذ� �لدو�ء �إىل 
نوعية من �لعالجات تو�سف باأنها 

مثبطات قنو�ت �لكال�سيوم، و�لتي تعمل 
على تو�سعة �ل�رض�يني وبالتايل خف�ض 

�سغط �لدم.
وبح�سب �لأبحاث �لتي �أجريت يف 

جامعة نورث و�سرتن ب�سيكاغو، تبني 
�أن من تناولو� دو�ء ��رض�ديبني تنخف�ض 

لديهم خماطر �لإ�سابة بال�سلل �لرعا�ض، 
وقد �سعت �لأبحاث لفهم �رض تاأثري هذ� 
�لدو�ء، ونُ�رضت نتائج �لدر��سة يف دورية 

»كلينيكال �إنفي�ستيجي�سن«، و�أظهرت 
�أن �خلاليا �لع�سبية بالدماغ �مل�سوؤولة 

عن حركة �لع�سالت تنتج نوعاً من 
�لعادم �أو �ل�سموم، ومع �رتفاع م�ستوى 

�لكال�سيوم يف هذه �خلاليا ت�سمر 
ومتوت ب�سبب �ل�سموم �لتي تنتجها 
بنف�سها ما يوؤثر على �حلركة ب�سكل 

ن�سميه �ل�سلل �لرعا�ض. وهنا ياأتي تاأثري 
دو�ء ��رض�ديبني يف خف�ض �لكال�سيوم، 

وعدم �ل�سماح برت�كم �ل�سموم �لتي تقتل 
�خلاليا.

وقد وفرت هذه �لنتائج �أدلة �سمحت 
بنقل �لتجارب من �حليو�نات �إىل �لب�رض، 

ونظر�ً لعدم وجود �آثار جانبية لدو�ء 
��رض�ديبني يتم �إجر�ء �لتجارب يف �أكرث 

من 50 موقع بالوليات �ملتحدة، وبلغت 
�لتجارب مرحلة متقدمة تقرتب كثري�ً 
من �لإعالن عن �لتو�سل لعالج لل�سلل 

�لرعا�ض.
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والثناء  احلمد  له  الذي  هلل  احلمد 
واملجد  الف�ضل  وله  احل�ضن، 
قلوب  األزم  �ضبحانه  واملنن، 
فال  والإ�ضفاق،  الوَجل  اخلائفني 
الدواوين  اأي  يف  الإن�ضان  يعلم 
يُ�ضاق،  الفريقني  اأِيّ  يف  ول  ُكِتب، 
عاقب  واإن  فبف�ضله،  �ضامح  فاإن 
امللك  على  اعرتا�ض  ول  فبَعْدِله، 

ق. اخلاَلّ
اإل اهلل، وحده ل  اإله  اأن ل  واأ�ضهد 
احلمد،  وله  امللك  له  له،  �رشيك 
عَزّ  اإلٌه  قدير،  �ضيء  كل  على  وهو 
َمْن  وذَلّ  يُ�ضام،  فال  به  اعتَزّ  َمِن 
تكَبّ عن اأمره، ولقي الآثام، واأ�ضهد 
اأن �ضيدنا وحبيبنا و�ضفيعنا حممًدا 
عبُداهلل ور�ضوله، و�ضفيُّه من َخلْقه 
و�ضيد  اأنبيائه،  خامت  وحبيبه، 
باملقام  املخ�ضو�ض  اأ�ضفيائه، 
املحمود، يف اليوم امل�ضهود، الذي 

ُجمع فيه الأنبياء حتت لوائه.
وعلى اآله واأ�ضحابه، وَمْن �ضار على 
ك  ومت�َضّ بهديه،  واهتدى  نهجه، 
واتَّبعهم  بهديه،  واقتدى  ب�ضنته، 
ونحن  الدين،  يوم  اإىل  باإح�ضان 

معهم يا اأرحم الراحمني، وبعد:
اإىل  منا  يحتاج  مهم  �ضوؤال  فهذا 

عن  اجلواب  ن�ضتطيع  كي  وقفة؛ 
يهدف  الذي  املهم  ال�ضوؤال  هذا 
اإىل معرفة ف�ضائل ومنزلة الأذكار 
نبِيّبنا،  َهْدي  هو  والذكر  الكرمية، 
و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  منه  وقدوة 
َكاَن  لََقْد  تعاىل:  قال  بها؛  نقتدي 
ِ اأُ�ْضَوةٌ َح�َضنٌَة مِلَْن  لَُكْم يِف َر�ُضوِل اهلَلّ
َوَذَكَر  اْلآِخَر  َوالْيَْوَم   َ اهلَلّ يَْرُجو  َكاَن 
َكِثرًيا ]الأحزاب: 21[، وهو   َ اهلَلّ
تعاىل:  قال  الإميان؛  لأهل  �ضفة 
 ُ اهلَلّ ُذِكَر  اإَِذا  الَِّذيَن  امْلُوؤِْمنُوَن  َا  اإَِنّ
َعلَيِْهْم  تُِليَْت  َواإَِذا  ُقلُوبُُهْم  َوِجلَْت 
َرِبِّهْم  َوَعلَى  اإِمَياًنا  َزاَدتُْهْم  اآيَاتُُه 
وقال   ،]2 ]الأنفال:  لُوَن  يَتََوَكّ
ِديِث  َل اأَْح�َضَن احْلَ ُ نََزّ اهلل تعاىل: اهلَلّ
ِمنُْه  تَْق�َضِعُرّ  َمثَاِنَ  ُمتَ�َضاِبًها  ِكتَاًبا 
ُجلُوُد الَِّذيَن يَْخ�َضْوَن َربَُّهْم ثَُمّ تَِلنُي 
ِ َذِلَك  ُجلُوُدُهْم َوُقلُوبُُهْم اإِىَل ِذْكِر اهلَلّ
َوَمْن  يَ�َضاءُ  َمْن  ِبِه  يَْهِدي   ِ اهلَلّ ُهَدى 
ُ َفَما لَُه ِمْن َهاٍد ]الزمر:  ِلِل اهلَلّ يُ�ضْ
قلوُب  الذكَر  ت�ضتطيع  ول   .]23
َواإَِذا  تعاىل:  قال  اخلذلن؛  اأهل 
ُقلُوُب  ْت  ا�ْضَماأََزّ َوْحَدهُ   ُ اهلَلّ ُذِكَر 
الَِّذيَن َل يُوؤِْمنُوَن ِباْلآِخَرِة َواإَِذا ُذِكَر 
الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه اإَِذا ُهْم يَ�ْضتَبْ�رِشُوَن 

]الزمر: 45[.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �ضهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�ضه )اأدبني ربي فاأح�ضن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�ضة اأم املوؤمنني ر�ضي اهلل عنها 
حني �ضئلت: كيف كان خلق ر�ضول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�ضلة خري يف القرءان هي 

يف ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم.
وقالت عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها يف و�ضف خلقه 

اأي�ضاً:«مل يكن ر�ضول اهلل فاح�ضاً ول متفح�ضاً ول 
يجزي ال�ضيئة ال�ضيئة ولكن يعفو وي�ضفح وقالت: ما 
انتقم ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم لنف�ضه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �ضعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه: 
كان ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأ�ضد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �ضيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�ضافه �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�ض فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْض َعِن اجْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�ضالة وال�ضالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �ضباً، ومع اإ�رشاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�ضالة وال�ضالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�ضحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�ضالة وال�ضالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�ضوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�ض بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم وعليه برد غليظ 
احلا�ضية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �ضديدة 

حتى اأثرت حا�ضية البد يف �ضفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�ضكت عليه ال�ضالة وال�ضالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �ضلى اهلل عليه و�ضلم.

�نفر�د �ملالكية بالقول باخلروج من �خلالف
امل�ضاألة  هذه  عن  عبوا  قد  العلماء  جند 
بعبارتني:  اإحداهما: اخلروج من اخلالف، 
ذكر  فال�ضاطبي  مراعاة اخلالف  والثانية: 
املخالف«  دليل  »مراعاة  بها  املراد  اأن 
املخالف.  دليل  اإعمال  بها  فاملراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

نقي�ضه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله،  لزم  يف 
ا�ضتقراء  خالل  من  اأننا  اإل  اآخر«،  دليل 
كتب ال�ضافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
اخلالف يقول ال�ضيوطي: »القاعدة الثانية 
م�ضتحب  اخلالف  من  اخلروج  ع�رشة 
اأما  حت�ضى«  تكاد  ل  جدا  كثرية  فروعها 

املذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف 
يف  داء  ما  خالل  من  القاعدة  هذه  على 
يل  املالكية  اأن  نخل�ض  اأننا  اإل  كتبهم. 
اإن  بل  باعتبار »مراعاة اخلالف«  ينفردوا 
وذلك  بها  العمل  على  وافقوهم  ال�ضافعية 

كاف لبيان عدم النفراد.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�ضان اإىل بع�ض امل�ضطلحات �ضمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�ضجم مع 

الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�ضليمة يف اأ�ضل خلقها تعرفها، الق�ضاء البيطان ياأخذون ع�رشة من 
الطريق يعر�ضون عليهم جرمية بح�ضب الفطر ال�ضليمة قد يك�ضفون احلقيقة، الإن�ضان له فطرة �ضليمة 

لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �ضيء تعرفه فطرتك ال�ضليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الب ما اطماأنت اإليه النف�ض والإثم ما حاك يف �ضدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ض، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�ضيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �ضيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �ضميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�ضان معروفاً، و�ضمي ال�ضيء الذي تاأباه 
الفطر ال�ضليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�ضيء يتوافق مع فطرة النف�ض توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �ضورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َض َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�ضن لكن يف الأمراء اأح�ضن، واحلياء ح�ضن لكن يف الن�ضاء اأح�ضن، وال�ضخاء ح�ضن 

لكن يف الأغنياء اأح�ضن، وال�ضب ح�ضن لكن يف الفقراء اأح�ضن، والتوبة ح�ضن لكن يف ال�ضباب اأح�ضن. 
يعني ال�ضاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�ضخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�ضب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�ضد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ضاب الطائع اأ�ضد، اأحب املتوا�ضعني، وحبي 
للغني املتوا�ضع اأ�ضد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�ضد، واأبغ�ض ثالثاً، وبغ�ضي لثالث اأ�ضد، 
اأبغ�ض الع�ضاة، وبغ�ضي لل�ضيخ العا�ضي اأ�ضد، اأبغ�ض املتكبين، وبغ�ضي للفقري املتكب اأ�ضد، اأبغ�ض 

البخالء، وبغ�ضي للغني البخيل اأ�ضد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�ضتِح فا�ضنع ما �ضئت على معنيني: اإن مل ت�ضتِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�ضتِح من اهلل فافعل ما �ضئت ول تعباأ بكالم النا�ض.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َضِبيِل اهلَلّ

�ضورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�ضالم 
و�ضطي.
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اجلزء الرابع من "ِمن اإن بالك" 
يت�شدر اإيرادات ال�شينما

ت�شدر اجلزء الرابع من �شل�شلة اأفالم 
حتت  جاء  والذي  بالك"  اإن  "ِمن 
:اإنرتنا�شونال"  بالك  اإن  "ِمن  عنوان 
ال�شمالية  باأمريكا  ال�شينما  اإيرادات 
اأظهرت  ح�شبما  االأ�شبوع،  هذا 
ال�شينما  ا�شتوديوهات  تقديرات 

م�شاء االأحد.
هيم�شوورث  كري�ش  من  كل  بطولته  يف  ي�شارك  الذي  الفيلم،  وحقق 

وتي�شا تومب�شون وكميل ناجنياين، اإيرادات بلغت 28٫5 مليون دوالر.
املتحركة  الر�شوم  اأفالم  من  الثاين  اجلزء  الثاين  املركز  اإىل  وتراجع 
والكوميديا واملغامرة "ذا �شيكريت اليف اأوف بت�ش" اأو)احلياة ال�رشية 
باتن  من  كل  �شخ�شياته  اأ�شوات  اأداء  يف  ي�شارك  الذي  للحيوانات(، 
اإيرادات بلغت 23٫8  اأوزوالت وكيفن هارت وهاري�شون فورد، حمققاً 

مليون دوالر.
"عالء  والكوميديا  والفانتازيا  املغامرة  فيلم  الثالث  املركز  وجاء يف 
الدين"، والذي ي�شارك يف بطولته ويل �شميث ومينا م�شعود وناعومي 

�شكوت، حمققاً اإيرادات بلغت 7ر16 مليون دوالر.
واحتل املركز الرابع فيلم احلركة واملغامرة واخليال العلمي "دارك 
والذي  ِمن"،  "اإك�ش  اأفالم  �شل�شلة  من  الظالم(  )عنقاء  اأو  فينيك�ش" 
ي�شارك يف بطولته جيم�ش مكافوي ومايكل فا�شبندر وجينيفر لورن�ش 

و�شويف ترينر، حمققاً اإيرادات بلغت 9 مليون دوالر.
واملو�شيقى  والدراما  الذاتية  ال�شرية  فيلم  اخلام�ش  املركز  يف  وحل 
تارون  بطولته  ي�شارك يف  والذي  ال�شاروخ(  )الرجل  اأو  "روكيت مان" 
اإيجرتون و�شتيفن ماكينتو�ش وجيمي بيل، حمققاً اإيرادات بلغت 8٫8 

مليون دوالر.

الفنان �شامي باي يطرح 
فيديو كليب »خودي قلبي«

 Sami Bey املغربي  الفنان  ن�رش 
االنرتنت،  على  الر�شمية  قناته  على 
><خودي  اجلديدة  املنفردة  اأغنيته 
واأحلان  كلمات  من  االغنية  قلبي<<، 
حمزة  وتوزيع  ريحي،  زكرياء  الفنان 
اأمال،  ل�شفيان  امليك�شاج  اأما  الغازي، 
طريقة  على  ت�شويرها  مت  االغنية 
الفيديو كليب بجمهورية الت�شيك، حتت 
ادارة املخرج طوما�ش ليتزكا. يناق�ش 
فيديو كليب اأغنية ><خودي قلبي<< 

فكرة ب�شيطة وهي ق�ش�ش احلب املفاجئة التي حتدث من اأول نظرة يف حياة 
االأ�شخا�ش من غري توقع اأو �شابق اإنذار )coup de foudre( ، والتي جتعل 
من ال�شخ�ش املحب ي�شنع امل�شتحيل واملعجزات من اأجل اإ�شعاد من يحب. 
مزجت االغنية بني مو�شيقى الراي واإيقاعات البوب، مما جعلها اغنية حما�شية 
�شاحلة ملو�شم ال�شيف، كما متيزت بالب�شاطة يف الكلمات وال�شال�شة يف اللحن 
والوطن  باملغرب  اجلمهور  لكل  ي�شل  حديث  غنائي  اأ�شلوب  تقدمي  بهدف 
العربي. اجلدير بالذكر اأن اأغنية ><خودي قلبي<< تعترب ثاين �شنجل غنائي 
يف م�شار ><�شامي باي<<،  بعد اغنيته »ولد احلالل«« التي اأطلقها منذ فرتة 
وجيزة، والتي القت ا�شتح�شان اجلمهور هي وعديد من االغاين التي اعادها 
�شامي باي ب�شوته  وحققت ماليني امل�شاهدات،  كاأغنية ><بختة<< واأغنية 
للفنان  ال�شحرا<<   ><بنت  خالد  لل�شاب  جنحيك<<  طوالو  انتي  ><حتى 
><ر�شيد طه<< والفنان ><احمد خليفي<< واأغنية Va Bene<< للفنان 
><ر�شا الطلياين<< والتي قدمها باأ�شلوب ع�رشي وجديد . ولد �شامي باي 
مبدينة الدار البي�شاء، وترعرع بالعا�شمة الربيطانية لندن، بداأ الغناء يف �شن 
مبكرة، ومنت هذه الموهبة لديه من خالل  ت�شجيع والديه اللذان كانا �شندا 
له يف  املجال الفني والدرا�شي، حيث در�ش �شامي بجامعة غرينت�ش وح�شل  
بكربيات  كمهند�ش  اإ�شتغل    الكومبيوتر،  علوم  يف  الباكالوريو�ش  درجة  على 

ال�رشكات اخلا�شة بالتكنولوجيا واملعلوميات يف اململكة املتحدة و العامل.
الدولية خارج  العديد من املهرجانات  يف  ><�شامي باي<<  الفنان  �شارك   
>براينت فولك ف�شتيفل<  باململكة املتحدة، ومهرجان  املغرب  كمهرجان 
>برنو باراد< بجمهورية الت�شيك، ومهرجان  >هافانا<  باململكة املتحدة، 
والدار  مبراك�ش  املغرب  بلده  داخل   ال�شهرات  من  العديد  على   ف�شال 

البي�شاء

م�شل�شل جديد يكمل اأحداث 
العرو�س" "�شراع 

بعد انتهاء م�شل�شل "�شراع العرو�ش" اأعلنت ال�شركة املنتجة "اأت�ش بي اأو" عن خرب اأ�شعل 
حما�ش حمبي امل�شل�شل املخل�شني، وهو م�شل�شل جديد م�شتق من العامل ال�شاحر ذاته.

موؤلف  مارتن  اآر  اآر  جورج  وقال 
اأحداث  عليها  بنيت  التي  الرواية 
اأربعة  لدينا  "كان  امل�شل�شل 
عندما  التطوير  طور  يف  ن�شو�ش 
لكن  اأجنلو�ش،  لو�ش  اإىل  و�شلت 
فيه  غادرت  الذي  الوقت  مبرور 

اأ�شبح لدينا خم�شة".
ال�رشكة  يف  الربجمة  رئي�ش  لكن 
كي�شي بلويز اأو�شح اأنه على الرغم 
عدة  �شيناريوهات  تطوير  من 
م�شل�شال  فاإن  م�شتقة  مل�شل�شالت 
واحدا �شيخرج اإىل النور يف النهاية 
اأو على االأقل يف القريب، فالهدف 
لعامل  الذهبية  االأوزة  قتل  لي�ش 
اأعمال  بتقدمي  العرو�ش"  "�رشاع 
بعدد  التوقعات  قدر  على  لي�شت 
قليلة  اأعمال  تقدمي  لكن  كبري، 

بجودة عالية.
مارتن  اأن  االآن  حتى  واملوؤكد 
هذا  تطوير  عملية  يف  �شي�شارك 
لو  الالحقة  واالأعمال  امل�شل�شل 
وا�شح  هو  كما  والهدف  متت، 
"�رشاع  من  ممتد  عامل  اإن�شاء 

العرو�ش".
"�رشاع  م�شل�شل  الأحداث  تتمة 

العرو�ش" اأم عودة للما�شي؟
على الرغم من اأن ذلك قد يحبط 
يكون  لن  امل�شل�شل  لكن  البع�ش 
وبالتايل  العرو�ش"،  لـ"�رشاع  تتمة 
�شيكون  كيف  ترى  اأن  تتوقع  ال 
و�شان�شا  �شون  جون  مع  احلال 
العامل  يف  يدور  فامل�شل�شل  واآريا، 
جوانب  ي�شتعر�ش  لكنه  ذاته، 

اأخرى من تاريخه الرثي.
وجتري اأحداث امل�شل�شل امل�شتق 
اآالف  قبل  العرو�ش"  "�رشاع  من 
ع�رش  اإىل  �شنعود  حيث  ال�شنني، 
على  ونتعرف  الذهبي،  االأبطال 
تاريخ  يف  املرعبة  االأ�رشار 

وي�شرتو�ش، واأ�شل الـ"وايت واكرز" 
ون�شاأتهم، وتاريخ عائلة �شتارك.

�شرنى  امل�شل�شل  هذا  ويف 
�شابقة،  مرحلة  يف  وي�شرتو�ش 
الندينغ"  "كينغز  توجد  ال  حيث 
حتى  وال  حديدي،  عر�ش  اأو  بعد 
واالإمرباطورية  التارجريان  عائلة 
ويتعامل  بنتها،  التي  العظيمة 
التاريخ  من  اأجزاء  مع  امل�شل�شل 
مارتن  بالتلميح  فقط  اإليها  اأ�شار 
االأ�شلي،  وامل�شل�شل  رواياته  يف 
وي�شرتو�ش  اأن  االأخري  اأكد  حيث 
من  بالكثري  حافالن  واأي�شو�ش 
االإف�شاح  يتم  مل  التي  الق�ش�ش 

عنها بعد.

جنوم امل�شل�شل اجلديد

اأول من اأعلن عن ا�شمه من ممثلي 
هي  امل�شتق  امل�شل�شل  وممثالت 
اأكتوبر/ت�رشين  وات�ش يف  ناعومي 
�شتلعب  والتي  املا�شي  االأول 
�رش  ذات  ل�شخ�شية  رئي�شيا  دورا 
خفي، وهي واحدة من �شخ�شيات 

رجاال  كانت  -�شواء  للغاية  قوية 
امل�شل�شل،  يف  �شتظهر  ن�شاء-  اأو 
ح�شولها  بعد  وات�ش  وقالت 
ت�شاهد  مل  اإنها  الدور  هذا  على 
امل�شل�شل من قبل، ولكن بداأت يف 

م�شاهدته مبا�رشة ودرا�شته.
جو�ش  بولدراك  املمثل  و�شيظهر 
االختبارية  احللقة  يف  وايتها�ش 
يف�شح  ومل   )Pilot( "بايلوت" 
�شخ�شيته،  عن  تفا�شيل  اأي  عن 
واأ�شارت ال�رشكة اإىل اأفراد الطاقم 
هم ناعومي اأكي، وجيمي كامبيل، 
اإرميا،  واإيفانو  اأتيم،  و�شيال 
وجورجي هينلي، واأليك�ش �شارب، 

وتوبي ريجبو.
من  اأي  روؤية  بالطبع  نتوقع  وال 
امل�شل�شل  القدمي يف هذا  الطاقم 
بني  الزمنية  الفجوة  الت�شاع 
الـ"وايت  اأن  مبا  لكن  امل�شل�شلني، 
ذوو  الغابة"  و"اأطفال  واكرز" 
وجها  نرى  فقد  طويلة  اأعمار 

ماألوفا منهم.

املوعد املنتظر للحلقة 
االختبارية

يف اأواخر جويلية 2017 قال كاي�شي 
اإن  اأو"  بي  "اأت�ش  بلويز من �رشكة 
امل�شل�شل  من  االختبارية  احللقة 
بعد  اإال  بثها  يتم  لن  امل�شتق 
انتهاء  من  االأقل  على  عام  مرور 
اأن  امل�شل�شل االأ�شلي، وهذا يعني 

2020 اأقرب وقت ممكن.
عر�ش  كذلك  املتوقع  ومن 
يف  ذاته  للعامل  م�شل�شل  من  اأكرث 
ال�شنوات املقبلة، خا�شة اأن جورج 
من  جمموعة  بالفعل  كتب  مارتن 
ت�شلح  التي  الق�شرية  الروايات 
ذا  م�شل�شال  اأو  اأفالما  تكون  الأن 
ولكن  طويلة،  منف�شلة  حلقات 
حتى ال يقع هو واملنتجون يف ذات 
اأزمة م�شل�شل "�رشاع العرو�ش" يف 
اأن ي�شبق العمل التلفزيوين الرواية 
على  العمل  يتم  لن  فاإنه  املكتوبة 
فقد  احلايل،  الوقت  يف  امل�رشوع 
الق�شرية  الروايات  هذه  من  �شدر 

ثالث من اأ�شل ع�رش متوقعة.

عمرو م�شطفى يعتزل التلحني للرتكيز يف الغناء
اأعلن امللحن عمرو م�شطفى اعتزاله التلحني بعد م�شرية امتدت 20 
عاماً، بح�شب ما اأعلن عرب �شفحته الر�شمية مبوقع في�ش بوك. ون�رش 
م�شطفى �شورة �شخ�شية له، وعلق عليها »من 1999 اإىل 2019، 20 �شنة 
تلحني، النهاردة هكون متيت 20 �شنة كملحن، ذكرى اأول اأغنية »خليك 
»قادرين  كانت طبعاً  والنهاية  فاكرين«  »خليك  كانت  البداية  فاكرين«، 
نعملها«، وبداية م�شتقبل جديد يف الغناء فقط، االألبوم ال�شنة دي اإن 

�شاء اهلل«.
 500 م�شت�شفى  ل�شالح  ُمقدمة  كانت  نعملها«  »قادرين  اأغنية  اأن  يذكر 
التمثيل  االأطفال، وغناها عدد من جنوم  500 لعالج مر�شي �رشطان 
وحال  يا�شني  واآ�رش  وي�رشا  حماقي  حممد  اأبرزهم  م�رش،  يف  والغناء 

�شيحة وهنا �شيحة ومي عمر واإجني املقدم وغريهم.
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مر�سيد�س قد ت�سارك حمركاتها 
مع فولفو وت�سرتي ح�سة فيها

ا�صتح�ذ يل �ص�ف� م�ؤ�ص�س ورئي�س جمل�س اإدارة جيلي م�ؤخراً على ح�صة 
طم�حاته  ح�ل  التقارير  تت�ارد  ال�قت  ذلك  ومنذ  داميلر،  يف   %9.69
يف اإن�صاء �رشاكة ق�ية بني �صانعتي ال�صيارات.  الأخبار مل يكن مرحبا 
-اململ�كة  وف�لف�  مر�صيد�س-  -مالكة  داميلر  روؤ�صاء  اأو�صاط  يف  بها 
جليلي- حيث عربوا عن ا�صتياءهم علناً من فكرة ال�رشاكة، وتعليق اأحد 
كبار م�ص�ؤويل �صانعة ال�صيارات الأملانية: “اإننا نريد حتالفا مربحا لكل 
اإل  لي�س كذلك”.  تقنيات مر�صيد�س  اأو جيلي  ف�لف�  ت�صليم  الأطراف، 
اأن الأطراف باتت م�صتعدة الآن للتعاون بعد اجتماعات نقا�س مطّ�لة، 
حيث ذكرت و�صائل الإعالم الأملانية باأن ال�رشكتني قد تت�صاركا تط�ير 

من�صة لل�صيارات الكهربائية، بالإ�صافة اإىل التعاون باإنتاج البطاريات.

�سركة  يف  دوالر  مليون   700 ت�ستثمر   اأمازون 
“ريفيان” الكهربائية  ال�سيارات  �سناعة 

�صابق  خرب  يف  ن�هنا  قد  كنا 
عن  املا�صي  الأ�صب�ع  بداية 
اأمازون  ل�رشكة  مفاو�صات 
لال�صتثمار  م�ت�رز  وجرنال 
النا�صئة  ريفيان  �رشكة  يف 
�صناعة  يف  واملخت�صة 
ونن�ه  الكهربائية  ال�صيارات 
هنا لخت�صا�صها يف ال�صاحنات 
لتق�م  اأب،  البيك  اأو  ال�صغرية 
بـ  بال�صتثمار  بالفعل  اأمازون 

700 ملي�ن دولر يف ال�رشكة.
اأي  عن  الك�صف  يتم  مل  فيما 
ال�صتثمار  �صفقة  بن�د  من 
للمعل�مات  بالرج�ع  هذه؛ لكن 
اأمازون  لعل  م�صبقاً  امل�صاعة 
ال�رشكة  يف  اأ�صهماً  �صتملك 
هذا  ا�صتثمارها  مقابل 
لعب  م�صتقباًل  �صتخ�لها 
�صناعة  �ص�ق  يف  اأكرب  دوراً 
ال�صيارات الكهربائية. ول�صيما 

و  R1T ريفيان  اإ�صداري  اأن 
منذ  ك�صفتهما  التي   RIS
لقيا  قد  اأ�صهر  الثالثة  قرابة 
ا�صتح�صاناً كبرياً لأدائهما العايل 
وقدرتهما على امل�صري مل�صافة 
كبرية على ال�صحنة ال�احدة مما 
ي�صري طبعاً اإىل ب�صمة م�صتقبلية 
م�صمار  يف  لل�رشكة  واعدة 
ال�ص�ق. وقد  املناف�صة يف هذا 
ل�رشكة  التنفيذي  املدير  عرب 

التي  احلما�صة  كم  عن  ريفيان 
اأمازون  لإن�صمام  بها  يتحل�ن 
لهم يف رحلة �صناعة منتجاتهم 
فيما  تعبريه.  عد  على  التقنية 
اإ�صافة  ال�صتثمار  هذا  يعد 
ال�رشكتني يف جميع  لكال  كبرية 
اأكرب،  جناحاً  ليحققا  الأح�ال 
يف ال�قت الذي يت�قع اأن تطلق 
بداية   RISو  R1T لـ  ريفيان 

العام القادم 2020.

فولك�س واجن جولف 2020 
اجلديدة كليًا تظهر اأثناء اختبارها

امل�ص�رون  متكن   – نت  املربع 
التقاط  من  م�ؤخراً  التج�ص�صي�ن 
الثامن  للجيل  حديثتني  �ص�رتني 
ج�لف   2020 واجن  ف�لك�س  من 
دون  واملانيا  افريقيا  جن�ب  يف 
اأي مت�يهات، رغم اأن هذه النماذج 
ح�ل  كمة  اأغطية محُ كانت حتمل 
امل�صابيح  مثل  مدد  اأجزاء 
نرى  ولكننا  واخللفية،  الأمامية 
الي�م اأول �ص�ر جت�ص�صية احرتافية 
يف  اختبارها  اأثناء   2020 مل�ديل 
ف�لك�س  تظهر  ال�صمالية.  اأوروبا 
هيئتها  يف   2020 ف�لف  فافن 
الإنتاجية بال�ص�ر مغطاة بتم�يهات 
اأملانية،  اأرقام  ل�حات  مع  كاملة 
 LED فيظهر منها فقط م�صابيح
الزجاج  جزئي،  ب�صكل  الت�قيعية 
الأمامية،  والن�افذ  الأمامي 
من  الكثري  ن�صهد  لن  اأننا  ويبدو 
تبدو  الأبعاد  اأن  رغم  التغيريات، 
الهيكل  يبدو  حيث  قلياًل،  خمتلفة 
قلياًل من امل�ديل  واأعر�س  اأط�ل 
احلايل، مع زيادة ط�ل وانخفا�س 
املقدمة ملظهر اأكرث ريا�صية، يف 
حني مَنّت قاعدة العجالت لزيادة 

م�صاحة الركاب باخللف.
املق�ص�رة  �صت�صبح  لذلك،  نتيجة 
على  ح�ص�لها  بجانب  اأكرث  رحبة 
مزيد من تقنيات الت�صال والأمان 
حيث  الذاتية،  ن�صف  القيادة  مثل 
بالداخلية  التحديثات  �صرتتكز 

لرنى حت�صينات يف ج�دة اخلامات 
وم�صت�ى الراحة. مع تط�ر ت�صميم 
فاغن  ف�لك�س  �صتتجه  اخلارجية، 
غ�لف 2020 للح�ص�ل على ن�صخة 
 MQB با�صم  من�صتها  من  اأخف 
من  مزيد  ا�صتخدام  عرب   Evo
مما  هيكلها،  يف  اخلفيفة  امل�اد 
كما  كغم   45 بقدر  ال�زن  يقلل 
ر�صاقة  لزيادة  وذلك  مت�قع،  ه� 
التحكم والت�جيه وكفاءة ا�صتهالك 
اجلديد  اجليل  �صياأتي  ال�ق�د. 
خيارات  عدة  مع  ج�لف  من 
ن�صخة  يت�صمن  ما  للمحركات، 
GTE هجينة قابلة لل�صحن ومدى 
اأكرب من ال�صابق، بجانب جمم�عة 
 GTR من مركات التريب� ون�صخ

وR عالية الأداء.
كانت  اإن  ال�ا�صح  غري  ومن  هذا 
ب�صنع  �صت�صتمر  واجن  ف�لك�س 
بثالثة  هات�صباك  غ�لف  ن�صخة 
على  الإقبال  لقلة  نظراً  اأب�اب 
الأخرية،  بالأع�ام  الن�صخة  هذه 
�صنعرف  اأننا  امل�ؤكد  من  ولكن 
مزيد من املعل�مات عند تد�صني 
الثالث  باجليل  كلياً  اجليل اجلديد 
على  �صيتم  ما  اجلاري،  العام  من 
الأغلب خالل معر�س فرانكف�رت 
حيث  �صبتمرب،  ب�صهر  لل�صيارات 
بالفعل  الأملانية  ال�صانعة  اأعلنت 
ي�ني�  يف  الإنتاج  �صتبداأ  اأنها 

القادم.

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

فولك�س فاغن تعلن ت�سريح 7 اآالف موظف.. واللوم على الروبوتات!
ف�لك�س  جمم�عة  اأعلنت  عندما 
خطتها  عن  البارحة  واجن 
م�ديل   70 باإطالق  الطم�حة 
كهربائي جديد بحل�ل 2028 وبيع 
22 ملي�ن �صيارة كهربائية عاملياً، 
الأقل  اجلانب  ال�رشكة  تذكر  مل 

بهجة لهذه ال�صرتاتيجية.
ال�رشكة  قرار  ه�  اجلانب  هذا 
عن  م�ظف   7،000 بت�رشيح 
واجن  ف�لك�س  لعالمة  العمل 
حتديداً  فقط،  الركاب  ل�صيارات 
عرب تقدمي خطط تقاعد مبكرة، 
ومع ا�صتخدام الآلة مل الإن�صان 

للقيام بالعديد من املهام.
اإجبارياً  ت�رشيحا  لي�س  ه�  اإذن 
له�ؤلء امل�ظفني بل عرو�س مغرية 
ف�لك�س  �صعي  مع  بالتقاعد  لهم 
واجن لتنظيم ق�تها العاملة واإعادة 
مع  القادمة،  الأع�ام  يف  هيكلتها 

خلق  نيتها 

ق�صم  يف  جديدة  وظيفة   2،000
التقني،  التط�ير 
حتديدا تط�ير 

الربجميات والإلكرتونيات.
حت�صني  واجن  ف�لك�س  تن�ي  كما 
مليار   6.6 وت�فري  الإنتاجية 
رغبًة   2023 بحل�ل  �صن�ياً  دولر 
 ،%6 لـ  الربحي  الهام�س  رفع  يف 

ال�رشكة  ولتحقيق ذلك، �صتخف�س 
املختلفة  امل�ديالت  ن�صخ  عدد 
مع  امل�صتخدمة،  امل�اد  وتكاليف 
ا�صتهدافها لرفع اإنتاجية امل�صانع 

بـ 5% �صن�ياً.

اإم دبلي� عن  اأعلنت �رشكة بي 
نيتها �صحب 28631 �صيارة من 
ومن  الرو�صي،  الحتاد  بلدان 
عملية  ت�صمل  اأن  املفرت�س 
من  �صيارة   19919 ال�صحب 
 ،2  ،1 فئات:  من   "F" طراز 
 ،15  ،13  ،12  ،11  ،10  ،7  ،6
16، 22، 25، 26، 34، جميعها 
طرحت يف رو�صيا ما بني 2011 

و2015.
 8712 ال�رشكة  �صت�صحب  كما 

من   "F" طراز  من  �صيارة 
و33  و32  و30  و23   21( الفئة 
و36( باعتها "بي اإم دبلي�" يف 
و2016،   2014 بني  ما  رو�صيا 
العملية،  تلك  وراء  ال�صبب  اأما 
فه� اكت�صاف م�صاكل يف نظام 
يف  ال�ص�ائل  وعزل  التربيد 
ال�صيارات، ما قد يت�صبب  تلك 
الزيت  ت�رشب  اأو  باحرتاقها، 
واأعلنت  الع�ادم  اأنظمة  اإىل 
�صتت�ا�صل  اأنها  دبلي�"  اإم  "بي 

مع مالكي ال�صيارات املذك�رة 
يف  جمانا  ل�صيانتها  ليت�جه�ا 

يف  املعتمدة  مراكزها  جميع 
رو�صيا.
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تطبيق  من  حا�سب  يخلو  ال 
وفتح  ل�سغط  ال�سهري   WinRar
ال�سهر  ويف  امل�سغوطة،  امللفات 
كانت  فيه  ثغرة  اكت�سفت  املا�سي 
الإطالقه  االأول  اليوم  منذ  موجودة 
ن�رش  للقرا�سنة  تتيح  عاماً   19 قبل 
اأجهزة  يف  اخلبيثة  برجمياتهم 
ال�رشكة  وعملت  امل�ستخدمني، 
هذا  لكن  االأمنية،  الثغرة  �سد  على 
الثانية  املوجة  انت�سار  مينع  مل 
ك�سفت  اخلبيثة.  الربجميات  من 

اأول  الثغرة   Check Point �رشكة 
ي�ستخدم  كيف  اليوم  و�رشحت  مرة، 
خالل  من  الربنامج  القرا�سنة 
اخلبيثة  لربجمياتهم  الحقته  اإعطاء 
بالتايل عندما يتم فتح تلك امللفات 
الربجميات  ن�رش  يتم  �سغطها  وفك 
يتم  اأنه  واأو�سحت  تلقائياً.  اخلبيثة 
تن�سيب الربجميات اخلبيثة يف جملد 
مع  ت�سغيلها  ليتم  التلقائي  الت�سغيل 
كل عملية ت�سغيل للحا�سب بدون علم 
امل�ستخدم امل�سكلة اأنه عند اكت�ساف 

الثغرة كان القرا�سنة قد بداأو بالفعل 
�سن  مت  حيث  ل�ساحلهم  با�ستغاللها 
م�ستوى  على  قر�سنة  حمالت 
معلومات  جمع  ت�ستهدف  دويل 
�رشكة  اكت�سفت  واليوم  ا�ستخباراتية 
هناك  اأن  واحلماية  لالأمن  مكايف 
وبرحمية  طريقة   100 من  اأكرث 
ا�ستخدامها  للقرا�سنة  ميكن  خبيثة 
الذي  االأمني  اخللل  من  باالإ�ستفادة 
كان موجوداً يف WinRAR واأغلبها 

ي�ستهدف الواليات املتحدة.

WinRAR كت�ساف �أكرث من 100 برجمية خبيثة ت�ستغل ثغرة�

م�ساعد »Alexa« �ل�سوتي ي�ساعد 
�لأطفال على تعلم �آد�ب �حلديث!

اأكدت �رشكة اأمازون امل�سنعة مل�ساعدات »Alexa« ال�سوتية اأنها �ست�سيف 
اإليها ميزات جديدة مل�ساعدة االأطفال على تعلم اللباقة واآداب احلديث.

وي�سري اخلرباء يف ال�رشكة اإىل اأن الكثري من االآباء باتوا ي�ستكون يف ال�سنوات 
االأخرية من طريقة احلديث التي يعتمدها اأطفالهم، وخ�سو�سا عند ا�ستعمال 

االأوامر ال�سوتية للتوا�سل مع االأجهزة الذكية، لذا قرروا اإطالق حتديث جديد 
لربجميات م�ساعدهم ال�سوتي املنزيل »Alexa«، تنفذ اأوامر امل�ستخدم 
فقط عندما يتبع �سوؤاله اأو طلبه بعبارات معينة كـ »من ف�سلك« و«�سكرا«، 

وبالتايل �سيعتاد االأطفال مع الوقت على احلديث اللبق.
وباالإ�سافة لتلك امليزات فاإن التحديث اجلديد �سيمنع »Alexa« من 

اال�ستجابة للم�ستخدم يف حال تلّفظ بعبارات نابية، كما ميكن لالآباء اأن 
يربجموه ليحظر على االأطفال �سماع االأغنيات التي حتوي عبارات غري الئقة.

يذكر اأن اأمازون اأ�سافت موؤخرا العديد من التح�سينات وامليزات على 
»Alexa« ليكون مناف�سا قويا للم�ساعدات ال�سوتية املوجودة يف االأ�سواق 

كم�ساعد اآبل الذكي وم�ساعد غوغل.

كاديالك تعّدل »CT6« �ل�سهرية
 

 »CT6« �سيارات  من  اجلديد  منوذجها  طرح  قريبا  كاديالك  �رشكة  تعتزم 
اإم  بي  و  مر�سيد�س  ل�سيارات  االأقوى  املناف�س  ت�سبح  اأن  املتوقع  املعدلة، 
 »CT6« لـ  اخلارجية  املالمح  من  العديد  التعديالت  و�سملت  الفاخرة  دبليو 
كممت�سات ال�سدمات االأمامية واخللفية وغطاء ال�سندوق اخللفي وامل�سابيح 

التي اأ�سبحت اأكرث متيزا مع اإدخال تقنيات LED عليها.
وفيما يتعلق بالن�سخة العادية اجلديدة من هذه ال�سيارة، ف�ستزود مبحركات بـ 
 CT6« 8 اأ�سطوانات ب�سعة 4.2 لرت وعزم 507 اأح�سنة، اأما الن�سخة الريا�سية

V-Sport« ف�ستاأتي مبحركات توربينية بعزم 557 ح�سانا.
فرملة  باأنظمة  كاديالك  زودتها  ال�سيارات،  لهذه  واآمنة  �سل�سة  قيادة  ول�سمان 
نوع  من  حتكم  ووحدات  بو�سة،   19 مبقا�س  متينة  فرامل  اأقرا�س  حتوي 
»Brembo«، ف�سال عن اأنظمة قيادة اإلكرتونية متطورة واأنظمة منع انزالق 

ال�سيارة اأثناء احلركة ال�رشيعة.

اجلنوبية  كوريا  يف  الر�سمية  االأنباء  وكالة  ذكرت 
ذكيا  هاتفا  تطور  �سام�سونغ  �رشكة  اأن  »يونيهاب«، 
�سا�سة  اأ�سفل  الكامريات  فيه  تقع  نوعه،  فريدا من 
الهاتف  فاإن  الر�سمية،  الوكالة  الهاتف.وبح�سب 
تغطي  ب�سا�سة  �سيكون  �سام�سونغ  من  اجلديد 
اإلغاء  له متاما، مع  االأمامية  الواجهة 
يف  املوجودة  ال�سغرية  امل�ساحات 
على  حتتوي  التي  احلالية،  الهواتف 

بعد  االإعالن  وجاء  الكامريات.  عد�سات  فتحات 
الكورية اجلنوبية  اإطالق ال�رشكة  اأقل من �سهر من 
ب�سبب  بانتقادات  الذي قوبل  للطي،  القابل  هاتفها 
ثمنه املرتفع. ومن املحتمل اأن مير عامان قبل اأن 
يرى امل�ستهلكون هاتف »ال�سا�سة الكاملة«، ذلك اأن 
تطوير مثل هكذا اأجهزة ي�ستغرق وقتا طويال. وقال 
والتطوير،  للبحث  �سام�سونغ  رئي�س جمموعة  نائب 
يانغ بيونغ، اإن الكامريا اجلديدة �ستكون غري مرئية، 

�سام�سونغ تطور هاتفا 
بكامري�ت خفية

برنامج �سهري »جت�س�س« على 
حو��سبنا لأكرث من 18 �سنة!

 Check Point« حّذر خرباء من
باأمن  املتخ�س�سة   »Research
برنامج  يف  ثغرة  من  املعلومات 
من  ال�سهري،   »WinRAR«
املمكن اأنها كانت ت�ستغل الخرتاق 

احلوا�سب منذ �سنوات.
موجودة  الثغرة  اإن  اخلرباء  وقال 

منذ   »WinRAR« برجميات  يف 
اأنها  فيها  واخلطري   ،2000 العام 
اخرتاق  يف  �ساهمت  قد  تكون  قد 
ذلك  منذ  احلوا�سب  من  الكثري 
التي   »ACE« فملفات  الوقت، 
يدعمها هذا الربنامج ت�ساعد على 
تفعيل فريو�س اإلكرتوين خطري قد 

بيانات احلوا�سب  ي�ستخدم ل�رشقة 
على  القائمون  اأّكد  جانبهم،  من 
اأنهم   »WinRAR« برنامج 
يف  الربجمية  الثغرة  اأ�سلحوا 
تطبيقهم، واأ�سدروا ن�سخة جديدة 
 ،»beta  5.70  WinRAR« منه 

.»ACE« ال تدعم ملفات

»مايكرو�سوفت« تتحدث عن بيع تقنية 
ذكية حلكومات عاملية

»مايكرو�سوفت« املطالبات  انتقد مدير �رشكة 
االأخرية الداعية اإىل وقف بيع تقنيات »التعرف 

على الوجوه« جلميع احلكومات العاملية.
اأن  اإىل  �سميث،  براد  ال�رشكة،  مدير  واأ�سار 
�رشكات  جلاأت  ما  اإذا  »قا�سيا«،  �سيكون  القرار 
التقنية ملنع احلكومات من احل�سول على تقنية 
االأخرية  منع  بهدف  الوجوه«،  على  »التعرف 
كل  يف  واأفعالها  النا�س  حتركات  مراقبة  من 
دافو�س  منتدى  خالل  ت�رشيحاته  ويف  مكان 
اأفهم  »ال  قائال:  �سميث  حتدث  االقت�سادي، 
احلجة التي تطالب جميع ال�رشكات بوقف منح 

التقنية لكافة احلكومات والأي �سبب كان«واأتت 
منظمة   85 مطالبة  بعد  �سميث  ت�رشيحات 
ال�سابقة  التقنية  بيع  بوقف  حقوقية  وجماعة 
املنظمات  هذه  وجهت  حني  يف  للحكومات، 
و«اأمازون«  »مايكرو�سوفت«  من  لكل  ر�سالتها 
احلقوقية  املنظمات  بررت  و«غوغل«كما 
لتقنية  احلكومات  ا�ستخدام  مطلبها، مبخاوف 
وتهديد«  »مراقبة  يف  الوجوه«  على  »التعرف 
وغريهم  والالجئني  احلقوقني  النا�سطني 
التقنية  اأن  �سميث  اأ�ساف  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
املعقدة،  الق�سايا  من  عديد  حل  يف  ت�ساعد 

حني  يف  املفقودين«،  االأطفال  على  »كالعثور 
التي  القرارات  اأن  احلقوقيون  النا�سطون  اأكد 
كانت  اإذا  فيما  اليوم، حتدد  ال�رشكات  تتخذها 
االأجيال القادمة �ستعي�س يف »خوف من التعقب 
�سد  مبظاهرة  ا�سرتاكها  حال  يف  واملالحقة 
يف  حتى  اأو  عبادة،  لدور  ق�سدها  اأو  احلكومة 

حال عي�سها حياة طبيعية«.
�سميث  املدير  اأن  هو  اأي�سا،  للجدل  واملثري 
نف�سه، اأعلن يف املا�سي عن خماوف ا�ستخدام 
بالتمييز  متعلقة  مل�ساكل  ال�سابقة،  التقنية 

العن�رشي واخل�سو�سية وحقوق االإن�سان. 

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ل�ستثمار 1 مليار دولر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  االألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح الرئي�س اجلديد �سنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  االأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �سويت�س. اإال اأن الرئي�س اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جماالً  الهواتف  األعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال االألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�س  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.



امل�سيلة 

�سكان عدة �أحياء 
يحتجون على غياب �ملاء 
لبلدية  التابعة  الأحياء  خمتلف  ت�شتكي 
لل�رشب  ال�شاحلة  املياه  غياب  من  امل�شيلة، 
ا�شتاء  ما  وهو  يوما،   15 قرابة  احلنفيات  عن 
منه قاطنو هذه الأحياء، والتي بداأت توؤثر على 
احلياة اليومية لل�شكان خالل هذه الفرتة التي 
متتاز مبوجة حر �شديد، وي�شتكي �شكان اأحياء 
مويلحة،  م�شكن،   322 م�شكن،   1200 الن�رش، 
حنفياتهم  عن  املياه  غياب  من  جويلية،   5
وجه  على  ال�شكان  وتاأ�شف  اأ�شبوعني،  منذ 
من  امل�شكل  بهذا  تكفل  لغياب  اخل�شو�ص 
طرف امل�شوؤولني املعنيني ولو من خالل و�شع 
جهاز للتمون عن طريق ال�شهاريج م�شريين اإىل 
اأنهم اأ�شحوا غري قادرين على موا�شلة القيام 
ب�رشاء مياه ال�رشب من الباعة املتجولني، هذه 
الأخرية التي اأ�شافت اأعباء جليوب املواطنني 
الذين ي�شنفون �شمن الطبقة حمدودة الدخل، 
اأحياء بلدية  وعلى هذا الأ�شا�ص طالب �شكان 
امل�شيلة، ال�شلطات املحلية والولئية بالتدخل 
من  اأجل متكينهم  من  امل�شكلة  لعالج  العاجل 
الطلب  يكرث  التي  احليوية  املادة  بهذه  التزود 
عليها يف هذا الوقت، ويف ظل ت�شاعد موجة 
الغ�شب لدى �شكان هذه الأحياء اأو�شح م�شوؤولو 
هذه املوؤ�ش�شة باأنه �شتتم ت�شوية هذا امل�شكل 

ب�شكل تدريجي وم�شتدام مبجرد. 
عبدالبا�سط بديار
 

م�ستغامن

�إنقاذ �سيادين بعد 
فقد�نهما بعر�ض �لبحر 

اثنني  �شيادين  اإنقاذ  الثنني  اأم�ص  �شباح  مت 
بعد فقدانهما ل�شاعات بعر�ص البحر ب�شواحل 
املجموعة  من  علم  ح�شبما  م�شتغامن  ولية 
امل�شدر  واأو�شح  ال�شواحل  الإقليمية حلرا�ص 
اأن الوحدات العائمة التابعة حلرا�ص ال�شواحل 
ليال  ع�رش  احلادية  ال�شاعة  حدود  يف  بداأت 
قارب  عن  البحث  عمليات  يف  الأحد  اأم�ص 
عليه  العثور  يتم  اأن  قبل  املفقود  ال�شيد 
بحريا  12 ميال  بعد  الثنني على  اليوم  �شباح 
وقامت  م�شتغامن  ميناء  �شمال  كيلومرت(   22(
واإنقاذ  مب�شاعدة  ال�شواحل  حرا�ص  وحدات 
اللذين  �شنة(   18( وابنه  �شنة(   44( ال�شياد 
كانا يف �شحة جيدة كما قامت بتحويلهما اإىل 
ميناء م�شتغامن التجاري ي�شيف نف�ص امل�شدر 
الأحد )4  وابنه قد خرجا فجر  ال�شياد  وكان 

�شباحا( يف رحلة �شيد عادية من �شاطئ 
م�شتغامن(  مدينة  )�رشق  املجدوب  �شيدي 
الوقود  نفاذ  ب�شبب  العودة  يتاأخرا يف  اأن  قبل 
وحالة البحر ال�شيئة التي دفعت القارب الذي 
كانا على متنه بعيدا يف عر�ص البحر كما متت 

الإ�شارة اإليه. 

اليمن

�لعثور على مومياء عمرها 
نحو ثالثة �آالف �سنة

الثقافة  وزير  القب�شي  اأحمد  اهلل  عبد  اأعلن 
بالقرب  العثور  مت  اأنه  احلوثيني،  حكومة  يف 
م�شتوطنة  على  �شنعاء  اليمنية  العا�شمة  من 
اآلف  ثالثة  نحو  عمرها  ومومياوات  قدمية، 
احلفر  عمليات  خالل  مت  للوزير،  ووفقا  �شنة 
اجلارية يف �شواحي �شنعاء اكت�شاف م�شتوطنة 
حمفورة  ومقابر  احلجر،  من  منازلها  قدمية 
للع�رش  تعود  مومياوات  بداخلها  ال�شخور  يف 

الربونزي وعمرها نحو ثالثة اآلف �شنة.
 جتدر الإ�شارة اإىل اأن العثور على املومياوات 
يف اليمن بداأ يف منت�شف القرن املا�شي، حيث 
اكت�شفت البعثة الأثرية الأمريكية اأول مومياء 
بعد ذلك عرث عام 1983  ماأرب.  يف حمافظة 
على رفات 26 �شخ�شا يف بلدة �شبام الغرا�ص 
متفاوتة،  حالتها  كانت  �شنعاء،  مبحافظة 

با�شتثناء واحدة كانت بحالة جيدة وكاملة.

م.�س

ح�شيلة  الرقم  هذا  ويعد 
مو�شم  نهاية  انتظار  يف  موؤقتة 
�شيتزامن  الذي  ال�شطياف 
بداية  مع  الجتماعي  والدخول 

�شهر �شبتمرب املقبل. 
يف  الطاقة  وزير  اأكد  جانبه،  من 
من  وهو  �شتاينتز  يوفال  الكيان 
اأن  الوزراء  جمل�ص  اأع�شاء  اأبرز 
لعملية ع�شكرية  ت�شتعد  اأبيب  تل 
القطاع،  يف  حمتملة  مو�شعة 
مو�شحا اأن احلكومة الإ�رشائيلية 
جاهزة للجوء اإىل هذا ال�شيناريو 
خيار  اأي  هناك  يكن  مل  »اإن 

بطريقة  �شتاينتز  اآخر«،واأ�شاد 
عند  الو�شع  مع  نتنياهو  تعامل 

حدود غزة، معتربا اإياها »حازمة 
ومتعقلة ومدرو�شة«.

»اإ�رشائيل  حزب  رئي�ص  وانتقد 
ب�شدة  ليربمان  اأفيغدور  بيتنا« 
الأخرية  نتنياهو  ت�رشيحات 
مغادرة  قراره  اأن  على  م�شددا 
اجلديد  الت�شعيد  و�شط  البالد 
غري  »ت�رشف  غزة  حول 
م�شوؤول«،وقال ليربمان الذي يعد 
الرئي�شية  ال�شخ�شيات  من  اليوم 
الكيان  يف  ال�شيا�شية  اللعبة  على 
حا�شما  عن�رشا  لكونه  ال�شهيوين 
حاكم،  ائتالف  ت�شكيل  جهود  يف 
بعدم  للجي�ص  اأوعز  نتنياهو  اإن 
�شواريخ  ثالثة  اإطالق  على  الرد 
�شديروت  م�شتوطنة  على 

موؤخرا.

رئي�س وزراء العدو ال�سهيوين 

ع�سكرية  لعملية  "�إ�سر�ئيل" ت�ستعد 
و��سعة حمتملة يف غزة

الدورة 55 ل  مهرجان احلمامات الدويل

�جلز�ئرية �لفنانة  تاألق 
ما�سي �سعاد   

يف اإطار مناف�سة 
»غوغل«

 »هو�وي« تخطط 
الإطالق خدمة 

جديدة خا�سة بها
ال�شينية  »هواوي«  �رشكة  تعهدت 
بديل  لإطالق  خطط  على  بالعمل 
يناف�ص تطبيق خرائط  حملي مطور 
»غوغل«، وذلك بعد فرتة وجيزة من 
بها،  اخلا�ص  الت�شغيل  نظام  اإطالق 
اأندرويد(  )بديل   HarmonyOS
مواجهة  اإىل  هذه  اخلطوة  وتهدف 
ال�رشكة،  على  الأمريكي  احلظر 
الوليات  التجارية بني  و�شط احلرب 
فقدان  حال  ويف  وال�شني.  املتحدة 
خرائط  اإىل  الو�شول  »هواوي« 
القائمة  يف  اإدراجها  ب�شبب  »غوغل« 
اإطالق  لل�رشكة  ميكن  ال�شوداء، 
تطبيق اخلرائط اخلا�ص بها اعتبارا 
 China لتقارير  وفقا  اأكتوبر،  من 

.Daily
ت�شمى  التي  الأداة  فاإن  ذلك،  ومع 
خم�ش�شة  لي�شت   ،Map Kit
امل�شتهلك  قبل  من  لال�شتخدام 
لت�شجيع  م�شممة  ولكنها  مبا�رشة، 
املطورين على اإن�شاء برنامج ا�شتنادا 
ور�شم  املواقع  اإمكانيات حتديد  اإىل 
نحو   Map Kit و�شيدعم  اخلرائط 
و�شي�شتخدم  الإطالق،  عند  لغة   40
الت�شالت  قطاع  يف  »هواوي«  ميزة 
وكذلك  اأف�شل.  خدمات  لتوفري 
يف  الأ�شا�شية  الت�شالت  حمطات 
اأكرث من 160 دولة ومنطقة، ما يتيح 
املرور  حركة  تدفقات  اإىل  الو�شول 
يف الوقت الفعلي وتوفري نظام مالحة 
على  التعرف  ميكنه  للغاية،  متطور 

تغري حركة ال�شيارات.
ك�شف  بعد  هذه  الأنباء  وتاأتي 
عن  ال�شيني  التكنولوجيا  عمالق 
ر�شميا،  به  اخلا�ص  الت�شغيل  نظام 
ميكن  والذي   ،HarmonyOS
ت�شغيله على اأجهزة خمتلفة وتخطط 
دولر  مليار  ل�شتثمار  »هواوي« 
لت�شجيع مطوري الربامج على ت�شميم 
كما   ،HarmonyOS لـ  تطبيقات 
وعدت بح�شول املطورين على اأرباح 
ال�رشكات  مع  يحققونه  ما  تناف�ص 

الأمريكية، مثل »اآبل« و«غوغل«.
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رئا�سة اجلمهورية

بن �سالح يلتقي  
�لوزير �الأول

بن  القادر  عبد  الدولة،  رئي�ص  ا�شتقبل 
نور  الأول،  الوزير  الثنني،  اأم�ص  �شالح، 
الدين بدوي، وذلك يف اطار متابعته لن�شاط 
الأو�شاع  معه  ا�شتعر�ص  حيث  احلكومة، 
ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية للبالد، 

ح�شب ما اأورده بيان لرئا�شة اجلمهورية.
وجاء يف البيان اأن الوزير الأول قدم لرئي�ص 
�شامال  »عر�شا  اللقاء  هذا  خالل  الدولة 
حول التدابري املتخذة من طرف احلكومة 
الجتماعي  الدخول  حت�شريات  اطار  يف 
م�شتعر�شا  واجلامعي«،  واملدر�شي 
من  التي مت ح�شدها  والمكانات  »املوارد 
لنطالقة  الظروف  لتهيئة  الدولة  طرف 
التعليم«،كما  اأطوار  ملختلف  ناجحة 
الأر�شدة  حول  »عر�شا  الأول  الوزير  قدم 
ال�شدا�شي  خالل  العامة  للخزينة  املالية 
التح�شريات  وكذا  ال�شنة  هذه  من  الول 
املالية  قانون  م�رشوع  لإمتام  اجلارية 
فيه«يف  املدرجة  واملقرتحات   2020 ل�شنة 
بدوي  الدين  نور  ال�شيد  اأبلغ  ذاته،  ال�شياق 
اتخذتها  التي  ب«الإجراءات  الدولة  رئي�ص 
اخلا�شة  ال�رشكات  بخ�شو�ص  احلكومة 
تنتمي  والتي  التحفظية،  بالتدابري  املعنية 
اإىل اأ�شخا�ص حمل متابعة ق�شائية، ل�شيما 
م�شتوى  على  مت�رشفني  تعيني  خالل  من 

هذه ال�رشكات«.
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بباري�ص  املقيمة  اجلزائرية  الفنانة  اأحيت 
فعاليات  2019�شمن  اأوت   18 الأحد  �شهرة 
الدويل  احلمامات  ملهرجان   55 الدورة 
جاءوا  الذين  معجبيها   مع  موؤجل  لقاء  يف 

باأعداد كبرية من تون�ص واجلزائر وفرن�شا 
الأول  املوعد  منذ  نفذت  احلفل  تذاكر 
جويلية  �شهر  اأواخر  يف  مربجما  كان  الذي 
اإعالن احلداد يف تون�ص لكن  وتاأجل ب�شبب 
لهذا  اأكملت جولتها  اأنها  رغم  ما�شي  �شعاد 
ال�شيف اإل اأنها قطعت عطلتها وعادت اإىل 
خالل  من  عنه  عربت  اكرب  بحما�ص  تون�ص 
�شاعة  طيلة  واإمتاعه  اجلمهور  مع  تفاعلها 
ما�شي  ،وافتتحت  دقيقة  واأربعني  وخم�ص 
نابعة  باأحلان  جدي«  »دار  باأغنية  احلفل 
من تلك الأحياء العا�شمية اجلزائرية حيث 
من  احلدث  ي�شنع  باأ�شياده  ال�شعبي  كان 

و  العنقي�ص  و  العنقا  و  مريزق  احلاج  جيل 
اأ�شعلت  اأعمالها  من  باقة  غنت  ،ثم  الزاهي 
بها امل�رشح طربا وتفاعال من قبل اجلمهور 
منها  “كل يوم”، “داب”، “حياتي”، “طليت 
علي البري”، “يا قلبي”، “اأين”، “غري اأنت “، 
“يا وليدي”، “نو�شيك يا قلبي”، “خلوين”، 
ما�شي  �شعاد  الفنانة  تخّيب  مل  و”راوي”. 
مو�شيقية  اأمناطا  لهم  وقدمت  جماهريها 
خمتلفة  بني الريقي، والفالمنكو والفريقي 
وال�شعبي القبائلي الأندل�شي ومنوعات فنية 
حازت ر�شا احلا�رشين ف�شفقوا لها واهتزوا 
يف  �شعاد  اإح�شا�ص  وانت�شاء  تناغم  يف  معها 
كبريا  جتاوبا  ولقي  جدا  عاليا  كان  احلفل 
لدى اجلمهورالذي ان�شهر يف عاملها وعا�ص 
ليلة لن تن�شى من �شهرات م�رشح احلمامات 

الدويل

غليزان

جرمية قتل يف حق تاجر 
بو�د �جلمعة

اهتز حي 456 م�شكن ببلدية وادي اجلمعة 13 كلم 
جرمية  وقع  على  غليزان  الولية  عا�شمة  �رشق 
والذي  �شميد  تاجر  �شحيتها  راح  �شنعاء  قتل 
اىل  الوريد  من  حادة  الة  بوا�شطة  للذبح  تعر�ص 
والعدد  الهوية  جمهولة  جمموعة  يد  على  الوريد 
وهو  �شنة   39 العمر  من  البالغ  باأ  ال�شحية  جثة 
اجلثث  حفظ  م�شلحة  على  حولت  لطفلني  اب 
مب�شت�شفى حممد بو�شياف فيما فتحت امل�شالح 
النكراء  اجلرمية  مالب�شات  يف  حتقيقا  المنية 
التي تعترب الرابعة من نوعها منذ �شهر جويلية من 

ال�شنة اجلارية 2019.

متكنت عنا�رش الدرك الوطني بوهران من 
الإطاحة ب�شبكة دولية خمت�شة يف املتاجرة  
باملقويات اجلن�شية )فياقرا( تن�شط ما بني 
مركبة  وحجز  العا�شمة  واجلزائر  وهران 
املقويات  من  وحدة   الف  ب20  حمملة 
اجلن�شية .العملية  جاءت  على اثر معلومات  
حول  الوطني  الدرك  عنا�رش  بها  تو�شلت 
ن�شاط �شبكة يف تهريب املتاجرة باملقويات 
اجلن�شية دون  ترخي�ص  يتحرك عنا�رشها 
العا�شمة  واجلزائر  وهران  بني  ما  دوريا  
الطريق  م�شتوى  على  كمني  ن�شب  ليتم   ،

�رشق  كلم   25 تليالت  وادي  باإقليم  ال�رشيع 
رونو  نوع  من  مركبة  بتوقيف  انتهى  وهران 
والذين  ا�شخا�ص   04 متنها  على   �شامبول 
باإخ�شاعهم للتفتي�ص الدقيق مت العثور على 
20الف وحدة من املقويات اجلن�شية الزرقاء 
اللون من  نوع فياقرا ، حيث مت فتح حتقيق 
مع املوقوفني الأربعة الذي تبني ان احدهم 
ي�شتغل �رشطي  والذي حاول ا�شتعمال مهنته 
وهويته للتهرب من امل�شاءلة القانونية لكن 

دون جدوى .
حممد بن ترار

اأعلن رئي�س وزراء الكيان ال�سهيوين  بنيامني نتنياهو وع�سو بارز يف حكومته، اأن تل 
اأبيب تدر�س اإمكانية �سن حرب جديدة وا�سعة النطاق على قطاع غزة و�سرح نتنياهو 
م�ساء اأم�س الأحد لدى مغادرته اإىل اأوكرانيا بزيارة ر�سمية، باأن حكومته تتخذ جميع 

الإجراءات الع�سكرية الالزمة بحق غزة، م�سددا على اأن اإ�سرائيل �ستخو�س معركة 
ع�سكرية وا�سعة النطاق يف القطاع اإذا اقت�سى الأمر ذلك، ويف اأي وقت حتى قبل انتخابات 

الكني�ست املقرر اإجراوؤها يف �سبتمرب املقبل.

توافيهم بر�سالة ق�سرية للك�سف 
عن التفا�سيل

�أوريدو حت�سر لتعوي�ض 
م�سرتكيها عن �النقطاعات

نهار  �شبكتها  �شهدتها  التي  ال�شطرابات  بعد 
 Ooredoo تُعلن   ،2019 اأوت   18 الأحد  يوم 
لو�شعها  �شبكتها  عودة  عن  الكرام  لزبائنها 
الطبيعي.متكنت الفرق التقنية من حل امل�شكل 
خدمات  وعودة  ال�شبكة  على  حتديده  مّت  الذي 
اليوم  نف�ص  اأم�شية  نهاية  والنرتنت يف  ال�شوت 
�شبكتها  حت�شني  على   Ooredoo وتعمل 
الطلب  تلبية  اأجل  من  با�شتمرار  للتغطية 
بتوفري  وتلتزم  فّعالة  ب�شفة  لزبائنها  املتنامي 
مثلى يف جميع  تغطية  و�شبكة  للخدمات  جودة 
زبائنها   Ooredoo تعلم  ،كما  اجلزائر  اأنحاء 
الذين تاأثروا با�شطرابات ال�شبكة خالل يوم 18 
اوت 2019، باأنه �شيتم اإطالق اإجراءات تعوي�ص 
املعنيون  الزبائن  �شيتلقى  قريبًا.  ل�شاحلهم 
هواتفهم  على   SMS ق�شرية   ن�شية  ر�شالة 
العملية.وتبقى  هذه  تفا�شيل  عن  لإبالغهم 
ملتطلبات  ال�شتماع  يف  دائما   Ooredoo
الإزعاج  عن  ال�شادق  اعتذارها  وجتدد  زبائنها 

الذي نتج عن هذه الو�شعية غري املرتقبة.

ق  م

وهران

�الإطاحة ب�سبكة لتهريب �لفياقر� 
بني وهر�ن و�لعا�سمة   
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