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التحقيق  مع روؤ�ساء وكالت بنكية

كاأ�س اأمم افريقيا 2019

ا�ستقبال حافل
 لأبطال اإفريقيا

يف حادث غريب و مريب
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انخفا�س الأ�سعار ، تتويج الفريق الوطني 
و موؤ�سرات اأخرى

خري  "املنجل" فاأل 
اجلزائريني  على 

�س3

�س3

�س4 �س5 �س13

�س3

املحاكم تتحول اإىل م�سارح
 لت�سفية احل�سابات

امل�ساربون يلهبون الأ�سعار باملدن الكربى

مل ي�ستبعد دعم مر�سح يف الرئا�سيات

جمال بن عبد ال�سالم  يطلق مبادرة  احلل الد�ستوري 
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Ecole  Avenir succès
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

يبدو اأن دخول الع�سابة ورموز النظام ال�سابق كان فاأل 
خري على اجلزائريني يف �ستى املجالت خا�سة  من الناحية 

الريا�سية بعد تتويج الفريق الوطني بكاأ�س اإفريقيا.
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وفاة 04 اأ�شخا�ص  يف ظروف خمتلف

13 �سحية  و638 جريح� يف احتف�الت  الفوز ب�لك�أ�س 
�سكان  �أم�س  نهار   ق�سى  
بي�ساء  ليلة  �لغربية   �ملناطق 
�حتفاال  بفوز �ملنتخب �لوطني 
حيث   ، �لثانية  �إفريقيا   بكا�س 
خرج �الآالف من خمتلف واليات 
�لوطن �إىل  �ل�سارع مبا�رشة بعد 
نهاية  �حلكم  �سافرة  �إعالن 
�ملقابلة ، ما جنم عنه �كتظاظ 

مروري كبري  و�أحد�ث موؤملة .
حتول  وهر�ن  والية  ففي 
بفعل  نهار  �إىل  �ملدينة  ليل 
�أدى  ما  �ل�ساخبة   �الحتفاالت 

�لطرق  من  �لعديد  غلق  �إىل 
 ، �لعقيد  حي  غر�ر   على 
مد�خل  وخمتلف  �لبحر  و�جهة 
طريق  �إىل   باالإ�سافة  �ملدينة 
�لطنف �لوهر�ين ، حيث ت�سببت 
يزيد  ما  �إ�سابة  يف  �الحتفاالت 
210 �أ�سخا�س ووفاة 04 �أ�سخا�س  
بتلم�سان   خمتلفة،  ظروف  يف 
ودو�ئرها  تلم�سان  �سكان  ق�سى 
�آالف  تنقل  حني  يف  بي�ساء  ليلة 
�لغربية  �حلدود  �إىل  �جلز�ئريني 
�الحتفال  م�ساركتهم  مت  �أين 

�ملغاربة �لذين بدورهم  �سجلو�  
مبا  �حتفاال   كربى  م�سري�ت 
لكن   ، �إجناز  من  �خل�رش  حققه 
من  تخلو�  مل  �الحتفاالت  هذه 
 03 ت�سجيل  مت  حيث  �الأحز�ن 
وفيات و170 جريحا وم�سابا من 
و�رتفاع  �لدموي  �ل�سغط  جر�ء 
�ملبار�ة  �سغط  بفعل  �ل�سكري  
وحو�دث  �ملفرقعات  و��ستعمال 
حتول  متو�سنت  وبعني   ، �ملرور 
حيث   ، نهار  �إىل  �ملدينة  ليل 
�إىل  متو�سنت  عني  �سكان  خرج 

�ل�سارع يف �حتفاالت عارمة ،  يف 
�ل�سحية  �مل�سالح  �سجلت  حني 
ملري�س  وفاة  حالة  �أم�س  نهار 
 ، جريحا  و56  بامل�ست�سفى 
�أبناء  خرج  بلعبا�س  وب�سدي 
�حتفاال  �ل�سارع  �ىل  بقوة  �لكرة 
ليلة  حتولت  حيث  بالتتويج 
بفعل  نهار  �ىل  بلعبا�س  �سيدي 
�لنارية   و�الألعاب  �ملفرقعات  
�إ�سابات  عدة  يف  ت�سببت  �لتي 
�سحية  م�سالح  �أكدت   حيث 
 ، جريح  و102  قتلى   03 ت�سجيل 

مل  �ملدينة  عا�ست  غليز�ن  ويف 
�الحتفاالت  من  مثيل  لها  ي�سبق 
غلق  يف  ت�سببت  �أين  �ل�ساخبة 
�إىل  �لفرح   لكن حتول  �ملدينة  

�أحز�ن من خالل ت�سجيل حالتي 
وفاة وحو�يل 100 م�ساب  �غلبهم 
من �أهل �ل�سغط و�ل�سكر وجروح 

�حلو�دث .

خبر في 
صورة

البكالوريا بالبويرة

ابنة اآيت لعزيز تفتك الرتبة 
االأوىل ب 17,91

حققت والية �لبويرة يف �سهادة �لبكالوريا دورة جو�ن 2019 ن�سبة جناح قدرت 
ب 49،99 باملائة بزيادة طفيفة عن �لن�سبة �ملحققة �ل�سنة �لفارطة ، وهو ما 
تاأ�سف له مدير �لرتبية بالوالية �لذي كان ينتظر ن�سبة �أعلى بكثري من هذه 
لكن هناك بع�س �لعو�مل و�لعر�قيل ح�سبه عطلت حتقيق �لوثبة �لتي يريدها 
�جلميع يف مثل هذه �المتحانات على م�ستوى �لوالية �لتي تقبع يف �ملر�تب 
�الأخرية وطنيا ، هذ� فيما �فتكت �لطالبة » ز�يدي �سامية » من ثانوية �يت 

لعزيز �لرتبة �الأوىل والئيا مبعدل 17،91 .
اأ.م

خالل 48 �شاعة الخرية
وف�ة 15 �سخ�س� واإ�س�بة 46 اآخرين 

يف  �خلطورة  متفاوتة  بجروح  �آخرون   46 و�أ�سيب  حتفهم  �سخ�سا   15 لقي 
حو�دث مرور عرب خمتلف جهات �لوطن وذلك خالل �ل48 �ساعة �الأخرية، 
ح�سب ما �فادت به �ليوم �ل�سبت ح�سيلة مل�سالح �حلماية �ملدنية و�أو�سح 
 38 �إ�سابة  �إىل  �أدى  مرور  حادث   11 ت�سجيل  جانب  �إىل  �أنه  �مل�سدر  ذ�ت 
�سخ�سا بجروح خمتلفة مت تقدمي �الإ�سعافات �الأولية لهم ونقلهم �إىل �ملر�كز 
�لطبية، مت ت�سجيل وفاة �مر�أة تبلغ من �لعمر 25 �سنة ب�سعقة كهربائية على 
م�ستوى �سطح �ملنزل �لعائلي �لكائن مب�ستة نويري عيا�س ببلدية بن مهيدي 
�ملتعلقة  �ملدنية  �حلماية  م�سالح  بتدخالت  يخ�س  وفيما  �لطارف  والية 
بنهائيات كاأ�س �إفريقيا لالأمم، فقد مت ت�سجيل 286 �سخ�س م�ساب بوعكة 
�إىل خمتلف �ملوؤ�س�سات  �لتكفل بهم بعني �ملكان ونقلهم  و�إرهاق حيث مت 

�ال�ست�سفائية.

جراء الأمطار الرعدية  تي�شم�شيلت 

املي�ه تغمر عديد امل�س�كن 
�لرعدية  �الأمطار  جر�ء  تي�سم�سيلت  مبدينة  �مل�ساكن  عديد  �ملياه  غمرت 
�لتي تهاطلت ليلة �جلمعة �إىل �ل�سبت باإقليم �لوالية، ح�سبما علم لدى م�سالح 

�حلماية �ملدنية.
�الأمطار د�خل عديد  ت�سجيل ت�رشب ملياه  باأنه مت  �أو�سح ذ�ت �مل�سدر  و 
�لوالية  بعا�سمة  �ل�رشيف«  »بوزيان  متو�سطة  �أمام  �ملتو�جدة  �مل�ساكن 
م�سري� �إىل �أن �الأمطار �لرعدية »مل تت�سبب يف ت�سجيل خ�سائرة ب�رشية«كما 
للمتو�سطة  �ملجاور  �لطريق  غلق  يف  كذلك  �جلوية  �الأحو�ل  �سوء  ت�سبب 
م�سالح  متكنت  و  �الأمطار  مياه  من  كبرية  كميات  جتمع  ب�سبب  �ملذكورة 
�حلماية �ملدنية بالتعاون مع �أعو�ن �لوحدة �لوالئية للديو�ن �لوطني للتطهري 
ت�رشيف مياه �الأمطار من د�خل �مل�ساكن �ملت�رشرة ف�سال على �إعادة فتح 
طريق �ملتو�سطة، ��ستناد� �إىل نف�س �مل�سدر و بالرغم من �الأمطار �لرعدية 
�لتي �سهدها �ملنطقة ليلة �جلمعة �إىل �ل�سبت �إال �أن م�سالح �حلماية �ملدنية 

»مل ت�سجل �أي حادث مروري« ب�سبكة طرقات �لوالية. 

حجز اأزيد من 33 كلغ من الكيف املع�لج 
متكنت مفارز للجي�س �لوطني �ل�سعبي، �أم�س �جلمعة، بكل من تلم�سان وعني 
�لكيف  من  كيلوغر�م   33.9 وحجز  خمدر�ت  تاجر  توقيف  من  تيمو�سنت، 
�ملعالج، يف حني �أوقف عنا�رش �لدرك �لوطني بباتنة و�سوق �أهر��س، ثالثة 
به  �أفاد  ما  ح�سب  مهلو�س،  قر�س   500 من  �أزيد  وحجزو�  خمدر�ت  جتار 

�أم�س �ل�سبت بيان لوز�رة �لدفاع �لوطني.
�ملنظمة،  و�جلرمية  �لتهريب  �إطار حماربة  »يف  �أنه  �مل�سدر  ذ�ت  و�أو�سح 
�أوقفت مفارز للجي�س �لوطني �ل�سعبي، يوم 19 جويلية 2019، بتلم�سان وعني 
تيمو�سنت/ن.ع.2، تاجر )1( خمدر�ت وحجزت 33.9 كيلوغر�م من �لكيف 

�ملعالج، يف حني �أوقف عنا�رش 
�لدرك �لوطني بباتنة و�سوق �أهر��س/ن.ع.5 ، ثالثة )3( جتار خمدر�ت 

وحجزو� 482 غر�م من نف�س �ملادة و511 قر�س مهلو�س«.

�سهرة  �مليامني  �حلجاج  عا�س 
�جلمعة �أجو�ء كبرية من �لفرحة من 
�جلز�ئر-  مبار�ة  متابعتهم  خالل 
بر�سم  )م�رش(  بالقاهرة  �ل�سينغال 
�لتي  و  �فريقيا  �أمم  كاأ�س  نهائي 
�جلز�ئري  �ملنتخب  بفوز  �نتهت 
بذلك  ليتوج  �سفر  مقابل  بهدف 

بكاأ�س �إفريقيا لالأمم  .
�ملدينة  يف  كما  �ملكرمة  فبمكة 
�ملنورة تابع �حلجاج �ملبار�ة عرب 
�سا�سة �لتلفزيون يف �أجو�ء حما�سية 
م�سفوعة بالدعاء لتمكني �ملنتخب 
�لوطني من �لنجمة �لثانية .وعلى 

غر�ر كل �جلز�ئريني عا�س �حلجاج 
تتويج  �نتظار  يف  �الع�ساب  على 
ومبجرد  �لقاري  بالتاج  �الأفناك 
فوز  معلنة  �لنهاية  �سافرة  �طالق 
رفقة  �حلجاج  بد�أ  حتى  �جلز�ئر 
د�خل  �الحتفال  يف  �لبعثة  �أع�ساء 
بهو �لفنادق حتت �هازيج »و�ن تو 

ثري فيفا الجلريي« .
هذه  توفري  على  �لبعثة  وحر�ست 
�الأجو�ء باإحلاح من �حلجيج �لذين 
�جلز�ئريني  مقا�سمة  على  ��رشو� 
فرحة �لتتويج بالكاأ�س �الفريقية .

�سكرهم  عن  �حلجاج  و�عرب 

بلما�سي  كتيبة جمال  الأد�ء  �لكبري 
�لذين ��رشو� على  و كل �لالعبني 
�النت�سار و تر�سيع �ل�سجل �لذهبي 

تدون  ثانية  بنجمة  للجز�ئر 
�سدور  على  �لذهبية  باالأحرف 

�جلميع.

فرحة ع�رمة لدى احلج�ج اجلزائريني 

كاأ�ص الأمم الإفريقية 2019

مبوحلي  يتّوج بج�ئزة
 اأف�سل ح�ر�س 

�أحرز حار�س مرمى �ملنتخب �جلز�ئري ر�ي�س مبوحلي جائزة �أف�سل 
��ست�سافتها  �لتي  �لـ32 من كاأ�س �الأمم �الإفريقية،  �لن�سخة  حار�س يف 
كما ح�سل  �جلاري  جويلية  و19  �ملا�سي  يونيو   21 بني  بالفرتة  م�رش 
باإ�ستاد  �أقيمت  �لتي  �لنهائية،  �ملبار�ة  رجل  جائزة  على  مبوحلي، 
�لقاهرة، بعد �أن جنح يف �حلفاظ على نظافة �سباكه يف �ملبار�ة �لتي 
فاز فيها �ملنتخب �جلز�ئري على نظريه �ل�سنغايل بهدف دون رد يذكر 
�أن �ملنتخب �جلز�ئري حقق �للقب للمرة �لثانية يف تاريخه حيث �سبق 

له �لتتويج باللقب �لقاري عام 1990.

�ملدنية  �حلماية  مديرية  ك�سفت 
 07 وفاة  ت�سجيل  وهر�ن  لوالية 
 781 و�إنقاذ  غرقا   م�سطافني 
�آخرين من غرق حمقق ب�سو�طئ 
وهر�ن �ل34  خالل �سهر جويلية 

فقط .
هذ� و�كد مدير �حلماية �ملدنية 

�سو�طئ  �أن  �سويكي  حمفوظ 
كبري�  �كتظاظا  عرفت  وهر�ن  
�الأوىل  �أ�سابيع  �لثالث  خالل 
جتاوز  جويلية  حيث  �سهر  من 
عددهم �الأربعة ماليني م�سطاف 
بكافة �سو�طئ �لوالية �مل�سموحة 
لل�سباحة �لبالغ عددها 34 �ساطئا 

�إىل  �رشقا  �حلجاج  مر�سى  من 
جعل  �لذي  غربا  �الأمر  مد�ع 
تعمل  �ملدنية  �حلماية  م�سالح 
حماية  �أجل  من  �مل�ستحيل 
وحماية  �لغرق  من  �الأنف�س 
ت�سجيل  مت  حيث   ، �مل�سطافني 
07 حاالت وفاة 04 منها ب�سو�طئ 

غري حمرو�سة و�إنقاذ 781 �سخ�سا 
 2075 �أ�سل  من  موؤكد   غرق  من 
�إ�سعاف  تدخال جرى من خاللها 
1167 �سخ�سا  يف عني �ملكان يف 
حني مت �إجالء وحتويل 122 نحو 

مر�كز �لعالج .
حممد بن ترار

ب34 �شاطئا بوهران خالل �شهر جويلية

ت�سجيل 07غرقى و اإنق�ذ781 اآخر  ين

م.ب
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جمال بن عبد ال�سالم   يطلق  مبادرة احلوار  من اأجل احلل الد�ستوري 

نرحب بدعوة ال�سلطة للحوار و 
الإحتكام للد�ستور �سروري 

.      اجلي�ش اأ�سقط   املوؤامرات التي كانت حتاك �سد الوطن

اإميان لوا�ش 

اجلزائر  جبهة  رئي�س  فتح 
ال�سالم   عبد  جمال  اجلديدة 
�سحفية  ندوة  يف  الأم�س 
املرحلة  دعوات  على  النار 
املجل�س  و  النتقالية 
على  م�سددا  التاأ�سي�سي، 
اخليار  الإحتكام  �رضورة 
اإىل  الذهاب  و  الد�ستوري 
للخروج  رئا�سية  انتخابات 
التي  ال�سيا�سية  الأزمة  من 
تعي�سها البالد مند 22 فيفري 

املا�سي .
عبد  بن  جمال  اإ�ستغرب  
بع�س  تهجم  من   ال�سالم  

على  الذين  الأطراف 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
لعبته  الذي  الدور  واإنكارهم 
خالل الأزمة احلالية ل�سيما 
مطالبه  و  احلراك  مرافقة 
م�سريا  الف�ساد،  حماربة  و 
ا�سقط  اجلي�س  اأن  اإىل  باأن  
واملوؤامرات  الد�سائ�س  
�سد  حتاك  كانت  التي 
املوؤ�س�سة   « م�سيفا  الوطن، 
الكثري  قدمت  الع�سكرية   
البالد،  اإ�ستقرار  ل�سمان 
اليوم  حمتاجني اإىل بيان اأول 
م�رضوع  يعترب  الذي  نوفمرب 
روؤية اإ�سرتاتيجية، واىل ميالد 
طيار �سعبي جارف نوفمربي  

بادي�سي.«
ال�سالم  عبد  جمال  ورد 
الإنتقالية،  املرحلة  دعوات 
من  الهدف  اأن  اإىل  م�سريا 
تدويل  هو  اخلطوة  هذه 
الق�سية باإدخالها اإىل جمل�س 

الأمن والأمم املتحدة .
اجلزائر  جبهة  رئي�س   واأكد 
اجلديدة على اأهمية  الإحتكام 
اإىل اخليار الد�ستوري ،م�سددا 
اإىل  الذهاب  �رضورة  على 
اأقرب  يف  رئا�سية  اإنتخابات 
لالأزمة  حد  لو�سع  الآجال 
ال�سيا�سية التي تعي�سها البالد 
فتح  بعد    ، منذ 22 فيفري  
عليه  ت�رضف  وطني  حوار 

باحلياد  تتمتع  �سخ�سيات 
 ، قوله  حد  على  واحلزم 
تعديل  �رضورة   على  موؤكدا 
للو�سول  الإنتخابات،  قانون 
اإىل  تنظيم رئا�سيات  �سفافة، 
جزائرية   �سخ�سية  لإخراج 

لقيادة البالد.
ال�سالم  عبد  جمال  وثمن 
احلوار  اإىل  �سالح  بن  دعوة 
احلوار  باأن   معتربا  الوطني 
ال�سلطة   اإليه  دعت   الذي 
�سيتوج بدورة وطنية  ملراقبة  
الإنتخابات،   نتائج  واإعالن 
حيث يدير الندوة �سخ�سيات 
بخ�سو�س   اأما  وطنية«، 
�ستدير  التي  ال�سخ�سيات 

رئي�س  قال  الوطني،  احلوار 
اأن  احلديدة  احلزائر  جبهة 
الأ�سماء   يف  يتدخل  ل  حزبه 
تتوفر  فقط يريد �سخ�سيات 
فيها  جمموعة من ال�سفات، 
واحلزم  احلياد  مقدمتها  يف 
حيث  القرارات،  اتخاذ  يف 
هناك   « الثدد  هذا  يف  قال 
احلوار  باإدارة  جديرة  اأ�سماء 
عن  الإعالن  ننتظر  ونحن 

الأ�سماء لنباركها«.
 

احلل الد�ستوري 
لنتخاب رئي�ش 

اجلمهورية

و اأعلن جمال بن عبد ال�سالم  
مبادرة  اأطلق   حزبه  اأن 
حوار  ندوة  �سكل  يف  جديدة 
من  علمية  نخب  جتمع 
التخ�س�سات و�سباب  خمتلف 
وبع�س املجاهدين والرموز، 
اإىل  الو�سول  كيفية  تناق�س 
اإجراء انتخابات رئا�سية حرة 
ونزيهة يف اأقرب وقت ممكن 
املوؤ�س�ساتي  احلل  اإطار  يف 

املتاح.
ال�سالم   عبد  بن  جمال  وقال 
اإطالق  قرر  حزبه  اإن 
يف  للحوار  جديدة  مبادرة 
حل  اإيجاد  نحو  الدفع  اإطار 
بها  متر  التي  لالأزمة  لئق 

تركز  ندوة  يف  تتمثل  البالد، 
و  والدكاترة  الكفاءات  على 
النخب من خمتلف امل�سارب 
تركز  ول  ال�سباب،  واأي�سا 
ال�سيا�سية  الأحزاب  على 
الوطنية  واملنظمات 

والنقابات واجلمعيات.
وبح�سب املتحدث فاإن ندوة 
احلوار هذه ترمي اإىل تقدمي 
باآلياتها  مبادرة  اأو  اأر�سية 
بني  وطني  حوار  لإجراء 
خمتلف املكونات والأطراف 
حرة  انتخابات  اإىل  للو�سول 
ونزيهة و�سفافة �سمن الإطار 
الد�ستوري اأو ما ي�سمى احلل 

املوؤ�س�ساتي.

اأطلق رئي�ش جبهة اجلزائر اجلديدة جمال بن عبد ال�سالم   مبادرة احلوار  من اأجل احلل 
الد�ستوري لنتخاب رئي�ش اجلمهورية، تناق�ش كيفية الو�سول اإىل اإجراء انتخابات رئا�سية 

حرة ونزيهة يف اأقرب وقت ممكن يف اإطار احلل املوؤ�س�ساتي املتاح.

مل ي�ستبعد دعم مر�سح يف الرئا�سيات

للأرندي بالنيابة  عاما  اأمينا  ميهوبي 
الوطني  التجمع  زّكى 
عز  اأم�س،  الدميقراطي، 
عاما  اأمينا  ميهوبي  الدين 
بالنيابة للحزب خلفا لالأمني 
اأويحيى  اأحمد  العام ال�سابق 
املوجود حاليا رهن احلب�س 
املوؤ�س�سة  يف  املوؤقت 
بتهم  احلرا�س  العقابية 
مل  حني  يف  بالف�ساد،  تتعلق 
مر�سح  لأي  دعمهم  ي�ستبعد 
اأي  رف�س  مع  للرئا�سيات 
مبادرة ت�سب يف اإطار مرحلة 

انتقالية.
الوطني  التجمع  ل  تو�سّ
»الأرندي«،  الدميقراطي 
ال�ستثنائية  الدورة  خالل 
اأم�س،  الوطني،  للمجل�س 
اإىل تزكية عز الدين ميهوبي 
على  بالنيابة  عاما  اأمينا 
اأ�سهر، حيث   3 احلزب ملدة 

خالل  �سوتا   357 ح�سد 
املجل�س الوطني للحزب.

ويف ت�رضيح له، راهن الأمني 
باأن  لالأرندي  بالنيابة  العام 
“عهدا  احلزب �سيدخل معه 
خالل  من  جديدا،  �سيا�سيا 
جديدة  اقرتاح  قوة  و  روؤية 
ظل  يف  الدولة،  تخدم 
الذي  الإ�ستثنائي  الظرف 
 22 منذ  اجلزائر  به  متر 
فيفري املن�رضم”، حيث اأكد 
اأول  وزير الثقافة ال�سابق يف 
تويل من�سب  بعد  له  ت�رضيح 
باأن  لالأرندي  العام  الأمني 
عنه  غريبا  لي�س  حزبه 
اجلزائر  اأجل  من  الت�سحية 
لإعادة  ا�ستعداده  عن  معربا 
اأجل  من  احلزب  ترتيب 
م�سايرة الو�سع” حزبنا لي�س 
ترتيب  اإعادة  عليه  غريب 

وال�سعب  الدولة  خلدمة  بيته 
�سنة،  ع�رضين  مدار  على 
نذهب  يجعلنا  يحدث  وما 
العليا  امل�سلحة  تغليب  نحو 

للجزائر”.
املهادنة  لأ�سلوب  عمد  كما 
للمواطنني”  والتقرب 
هو  اجلزائري  املواطن 
املحطة  هذه  يف  الفاعل 
ثقايف  �سيا�سي  بوعي  وهذا 
عدة  على  تفوق  واجتماعي 
نخب كانت تت�سدر امل�سهد”، 
“ال�سعب قدم  اأن  اإىل  م�سريا 
احلراك  عرب  للعامل  در�سا 

ال�سعبي ال�سلمي”.
بدور  اأ�ساد  ثانية  جهة  من 
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س 
قائال باأن املوؤ�س�سة الع�سكرية 
يف  الدخول  اجلزائر  جّنبت 
منتقدا  الدماء،  من  بحر 

باملتطاولني  و�سفهم  من 
قال:”  حيث  اجلي�س  على 
يريدون  عليه  يتطاولون  من 
�سابقة  �سيناريوهات  تكرير 
يف  اجلزائر  اإدخال  اأجل  من 

دوامة ال�رضاعات”.
اأن  ميهوبي  ي�ستبعد  ومل 
ي�ساند حزب التجمع الوطني 
مر�سح  اأي  الدميقراطي 
الرئا�سية خدمة  لالإنتخابات 
اأعلن  حني  يف  للجزائر، 
حتمل  مبادرة  لأي  رف�سه 
يف طياتها نية ولوج اجلزائر 
م�سيفا  انتقالية،  مرحلة  يف 
لأي  دعمه  عن  الإعالن 
م�سافة  قيمة  مبادرة تقدم 
الطبيعي،  الو�سع  ل�سرتجاع 
الأرندي  اأن  اأكد  باملقابل 
باإمكانه تقدمي مبادرة تخدم 

اجلزائر ح�سبه.

انخفا�ش الأ�سعار ،انعدام الغ�ش يف البكالوريا تتويج 
الفريق الوطني 

خري فاأل  "املنجل" 
اجلزائريني  على   

الأخبار  و  الأفراح  تتواىل 
 ، اجلزائريني  على  ال�سارة 
حيث يبدو اأن دخول الع�سابة 
ورموز النظام ال�سابق كان فاأل 
خري على اجلزائريني يف �ستى 
الناحية  من  �سواء  املجالت 
الفريق  تتويج  بعد  الريا�سية 
اأو   ، اإفريقيا  بكاأ�س  الوطني 
النواحي  خمتلف  من  حتى 
خيايل  تهاوي  بعد  ل�سيما 
لالأ�سعار ، و اأي�سا نتائج مبهرة 

حتى يف البكالوريا .
منذ بداية ما يعرف بعمليات 
الدولة  م�ستوى  على  التطهري 
وحما�سبة ما عرف بالع�سابة 
، اإل و الأفراح بداأت تتالحق 
الواحدة  اجلزائريني  على 
اأن  يعني  مما   ، الأخرى  تلو 
الواجهة  يف  خري  فاأل  هناك 
بعد  خا�سة   ، اجلزائرية 
بعمليات  �سمي  ما  انطالق 
اإىل  اأدت  التي  و   « املنجل   «
الوزراء  من  العديد  دخول 
من  املنبوذين  امل�سوؤولني  و 
ال�سعب اإىل �سجون احلرا�س .

البداية كانت من هبوط خيايل 
و�سلت  التي  املوز  لأ�سعار 
 ، �سنتيم  12األف  �سعر  حتى 
حيث تزامن ذلك مبا�رضة مع 
» املنجل  و  التطهري  عمليات 
» ، وتنحية الكثري من الوزراء 
كانوا  و  الذين  الفا�سدين 
كان  ال�سلع  خمتلف  يحتكرون 
طيلة  ارتفاعها  وراء  ال�سبب 
ولي�س   ، الزمن  من  عقود 
من  الكثري  بل   ، وحده  املوز 
ال�سلع و الفواكه و اخل�رض يف 
انخفا�س حم�سو�س ووا�سح .

 ، ال�سارة  الأخبار  وتوالت 
التي  البكالوريا  �سهادة  فحتى 
الف�سائح  من  بالعديد  عرفت 
الوزيرة بن غربيط ،  يف زمن 
بعد اأن كانت قد �سهدت هذه 
فادحا  ت�رضيبا  المتحانات 
المتحان  هذا  ب�سمعة  اأ�رض 
املقد�س ، اإل اأنه هذه ال�سنة 
امل�سابقات  هذه  تعرف  مل 
غ�س  اأو  ت�رضيب  عمليات  اأية 
وهو   ، ال�سابق  كان يف  ،مثلما 
فعالة  تغيريات  على  يدل  ما 

قد ح�سلت .
التغيريات  مع  وتزامنا 
على  دخل  التي  و  احلا�سلة 
رموز  من  العديد  اإثرها 
وروؤ�ساء  ووزراء  الف�ساد 
الأعمال  ورجال  احلكومات 
رقاب  على  �سيطروا  لطاملا 
م�ساهد  ويف  اجلزائريني 
اجلزائريني  �سدور  اأثلجت 
اخلريين  �سدور  اأثلجت  و 
يعني  ما   ، البلد  هذا  يف 
الجتاه  يف  هو  امل�سعى  اأن 
ما  نوعا  وهناك   ، ال�سحيح 
�سحوة قد تخرج اجلزائر ولو 
ال�سيا�سية  الرداءة  من  قليال 
ظل  يف  تعي�سها  كانت  التي 
التي  الد�ستورية  الغري  القوى 

كانت حتم البالد .
�ستى  يف  احلا�سلة  التغيريات 
�سارة  اأخبار  كلها  املجالت 
قطاع  م�ست  التي  ،ل�سيما 
الكثري  على  ق�ست  و  العدالة 
كانت  التي  الع�سابة  اأذرع  من 
الهام  اجلهاز  هذا  يف  تتحكم 
التي  التغيريات  اإىل  اإ�سافة   ،
الفالحي  القطاع  م�ست 

الوطني  الديوان  يف  ل�سيما 
للحبوب ، كلها فاأل خري على 
مب�ستقبل  تنبئ  اجلزائريني 
اأج�سن  �سيكون  الأقل  على 

مما م�سى .
الوطني  الفريق  تتويج  ولعل 
الكاأ�س  بهذه  اجلزائر  ومعه 
اأنغام  على  و  الإفريقية 
عمليات  وقع  على  و  املنجل 
مباركة  على  دليل  التطهري 
جاء  الذي   ، امل�سعى  هذا 
جي�س   « كلمة  من  انطالقا 
كلمة  اأو   ، خاوة«  خاوة  �سعب 
هذا  اأجنحت  التي  ال�رض 
مرافقة  وبف�سل   ، امل�سعى 
الوطني  ال�سعبي  اجلي�س 
احلراك   ، ال�سعبي  للحراك 
من  الكثري  حرر  الذي 
وقوف  وبف�سل  املوؤ�س�سات 
هذا  يف  اخلريين  و  اجلي�س 

البالد مع تطلعات ال�سعب .
يعجبهم  ل  الكثري  اأن  ورغم 
على  املتوايل  الفرح  هذا 
املجالت  �ستى  يف  اجلزائر 
اإف�ساد العر�س  اإىل  ، وي�سعون 
النتائج  اأن  اإل   ، اجلزائري 
الناحية  من  �سواء  املحققة 
اإن   « اأو »املنجلية  التطهريية 
جميع  على  و   ، التعبري  �سح 
�رضبة  �ستكون   ، الأ�سعدة 
يف  التقدم  لأعداء  موجعة 
تتويج  كان  مثلما   ، اجلزائر 
�رضبة  الوطني  الفريق 
موجعة ملعاقل اأعداء الوطن 
، و اأعداء الوحدة الوطنية ، و 
اإعادة  مبثابة  الفوز  هذا  كان 

العتبار لراية ال�سهداء .

 حزب عهد 45

العام  نهاية  قبل  برئا�سيات  يطالب  رباعني 
عهد  حزب  رئي�س  جدد 
رباعني  فوزي  علي   45
الدعوة  مبيلة  ال�سبت  اأم�س 
اإىل  الذهاب  �رضورة  اإىل 
ت�سمن  رئا�سية  انتخابات 
�سندوقا »�سفافا« يفرز رئي�س 
جمهورية يقبله ال�سعب »قبل 

نهاية ال�سنة اجلارية«.
لقاء  خالل  رباعني  اعترب  و 
حزبه  منا�سلي  مع  عقده 
لتن�سيب  خ�س�س  بالولية 
الولئي  املكتب  رئي�س 
اأ�سهر   6 فرتة  اأن  اجلديد 
»كافية« للتح�سري لنتخابات 

نزيهة من خالل تنظيم هيئة 
وطنية م�ستقلة ت�رضف عليها 
مع تعديل قانون النتخابات 
يلبي  ل  ال�سابق  القانون  لأن 
احلراك  مطالب  –ح�سبه- 
الأحزاب  وكذا  ال�رضعية 

ومنها ت�سكيلته ال�سيا�سية.
اإىل   54 رئي�س عهد  كما دعا 
القوائم  يف  النظر  »اإعادة 
�سالحيات  ونزع  النتخابية 
الولة فيما  الإدارة خ�سو�سا 
النتخابي  باجلانب  تعلق 
كان  الذي  التزوير  لتجنب 
ذلك  و  قبل«  من  حا�سال 

لتوفري ال�رضوط التي و�سفها 
ت�سمن  التي  ب«اجلوهرية« 
ونزيهة  �سفافة  انتخابات 
يقبله  جمهورية  رئي�س  تفرز 
كل  يف  يخرج  الذي  ال�سعب 

جمعة لتجديد مطالب تغيري 
التي  املطالب  و هي  النظام 
جمعة  من  �سقها  يرتفع 

لأخرى على حد تعبريه.

�ش.ب

ع�سام بوربيع
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حممد بن ترار

هذا وح�سب  ما ت�رسب من ملفات 
يف  مطروحة  امللفات  اأكرث  فاإن  
واليات تلم�سان ووهران وم�ستغامن 
بلعبا�س  و�سيدي  متو�سنت  وكذا 
وتيارت والبي�س مت �سعيدة والب�س 
امللفات  هذه   ، و�سلف  والنعامة 
الق�ساء  اإىل  حتال  اأن  ينتظر  التي 
مرتبطة بقرو�س باملاليري اأغلبها 
علي  غرار  على  ل�رسكات  منحت  
حداد وكونيناف  ، جممع خربو�س 
الهامل  اللواء  اأبناء  اإىل   باالإ�سافة 
على  حم�سوبني  اأعمال  ورجال 
جماعة الرئي�س املخلوع بوتفليقة 
والذين   ، برملانني  اإىل  باالإ�سافة 
مبالغ  على  احل�سول  من  متكنوا 
مل  اغلبها  م�ساريع  لتج�سيد  كربى 
تبني  اأغلبها  �سمان  وكذا  جت�سد 

مملوكة  غري  اأو  كافية  غري  اأنها 
اأ�سال ما جعل البنوك تعي�س حالة 
ذعر يف كيفية ا�سرتجاعها ، خا�سة 
وان روؤ�ساء بع�س الوكاالت البنكية 
القرو�س  منحوا   اأنهم  اأكدوا 

 ، مبا�رسين  فوقية   ب�سغوطات 
مدراء   اأو  وزراء  من  ومكاملات 
مبا�رسين  وهو االأمر الغري  موجود 
تربيره  ميكن  ،وال  امللفات  يف 
عن  يبحثون  هم  واليوم   حما�سبيا 

حل ال�سرتجاع االأموال خا�سة وان 
البالد  غادر  من  منهم  املدانون  
ال�سجن  يف  موجودون  واآخرون  
من  حرمانهم  بعد  به  مهددون  اأو 

ال�سفر.
اأكرث من هذا فاأن التحقيق الدقيق 
لوزارة املالية ك�سفت اأن العديد من 
االإطارات اأ�س�ست �رسكات ا�سترياد 
وت�سدير باأ�سماء اأبنائهم وزوجاتهم   
يف  املاليري  تهريب  من  ومتكنوا 
االأمر  وهمية   ا�سترياد  عمليات 
هذه  ا�سرتجاع  من  ي�سعب  الذي 
باأكرث  �سيدفع  ما  وهو  االأموال 
بنكية  بوكاالت  موظف   220 من 
امل�ساءلة  اإىل   اجلزائري  بالغرب 
املال  تبديد  بتهمة  الق�سائية 
العام وامل�ساركة يف تهريب روؤو�س 

االأموال اإىل اخلارج .

وزارة املالية 

التحقيق  مع روؤ�ساء وكاالت بنكية 
بتهمة تبديد املال العام 

با�سرت وزارة املالية  يف م�ساءلة العديد من روؤ�ساء  وموظفي الفروع البنكية  بوليات الغرب اجلزائري وحتى الو�سط 
على خلفية اكت�ساف تورطهم يف منح قرو�ض مباليري الدينارات دون �سمانات عينية اأو ب�سمانات غري مملوكة على 

غرار اأرا�سي الدولة لأ�سخا�ض وموؤ�س�سات ذات النفوذ  وبرملانني واأبناء مدراء لالأمن والوزراء وغريهم .

امل�ساربون يلهبون الأ�سعار باملدن الكربى

اأ�سعار االأ�ساحي بني 3 اإىل 14 مليون
املوالني  فدرالية  رئي�س  نائب  حّدد 
عمراين،  اإبراهيم  املوا�سي  ومربي 
�سترتاوح  باأنها  االأ�ساحي  اأ�سعار  اأن 
�سنتيم، حمذرا  مليون  اإىل 14   3 بني 
ال باملدن  امل�ساربني  تالعبات  من 
كربى.                                                           
املوالني  فدرالية  رئي�س  نائب  عمد 
عمراين  اإبراهيم  املوا�سي  ومربي 
اإىل  له،  اإعالمي  ت�رسيح  يف  اأم�س 
قائال  املواطنني،  تطمني  اأ�سلوب 
قدر  على  للعيد  اأ�ساحي  هناك  باأن 
 3 من  ابتداء  مواطن،  كل  ا�ستطاعة 
مليون   14 غاية  اإىل  �سنتيم  ماليني 
هلل  "احلمد  باأنه  مفيدا  �سنتيم، 
واأتوقع  املو�سم  متوفر هذا  العر�س 
التي  تلك  بنف�س  االأ�سعار  تكون  اأن 
اأقل  اأو  الفارط  املو�سم  يف  كانت 
الأ�سعارها  ا�ستنادا  وهذا  منها، 
االأغنام  وتوفر  االإنتاج  مناطق  يف 
من  العليا،  واله�ساب  ال�سهوب  يف 
بكل  مرورا  تلم�سان  غاية  اإىل  تب�سة 
اأن  مو�سحا  الداخلية"،  املناطق 
االأ�سعار يف املدن الكربى املوجودة 
بال�سمال على غرار العا�سمة ووهران 
وعنابة وق�سنطينة تقع اأحيانا �سحية 
االأ�ساحي  �سوق  كون  للم�ساربة 
عدة  وتدخل  للم�ساربة  مفتوح  فيها 
التجارية، ما قد  العملية  و�سطاء يف 

يت�سبب يف ارتفاع االأ�سعار.

بيع  عملية  اأن  عمراين  واأو�سح 
ثالث  فيها  يتدخل  العيد  اأ�ساحي 
الذي  املربي  هو  االأول  اأطراف، 
مبناطق  االأغنام  تربية  على  ي�سهر 
الذي  امل�سمن  هو  والثاين  ال�سهوب، 
يحر�س على منوها اجليد قبيل يوم 
الذي  التاجر  فهو  الثالث  اأما  العيد، 
ينتقل اإىل املدن الداخلية على غرار 
اجللفة والنعامة واالأغواط وم�رسية 
اأن  اأجل  من  وغريها،  وتب�سة  وباتنة 
االأ�ساحي،  من  معينة  كميات  يقتني 
االآهلة  املناطق  اإىل  بعدها  ويذهب 
بال�سكان بكثافة عالية، وي�ستثمر يف 
نق�س  و�سط  االأغنام  هذه  ت�سويق 
الكربى  املدن  بهذه  العر�س  يف 

قدرة  وكذا  الطلب،  يف  وارتفاع 
القدرة  من  ما  نوعا  اأح�سن  �رسائية 
م�سيفا  ال�سهوب،  ملناطق  ال�رسائية 
باأن التاجر هو و�سيط وحلقة مهمة 
كرثة  لكن  ح�سبه،  البيع  عملية  يف 
هو  الواحدة  العملية  يف  الو�سطاء 
غالء  يف  ويت�سبب  يف�سدها  الذي 
الربح  هام�س  ارتفاع  اإثر  االأ�سعار 
�رسورة  على  م�سددا  فاأكرث،  اأكرث 
من عدد  للتقليل  م�ستقبال  تنظيمها 
وبخ�سو�س  وحتديدهم.  الو�سطاء 
منها  تتغذى  التي  االأعالف  ق�سية 
باأنه  يقول  عمراين  اأردف  االأغنام، 
واالأعالف  جيد  مو�سم  يف  "نحن 
متوفرة يف ال�سوق، �سيما يف املنطقة 

املنطقة  لكن  والو�سطى،  ال�رسقية 
املو�سم  هذا  نق�سا  �سجلت  الغربية 
ما ت�سبب يف ارتفاع اأ�سعارها مقارنة 
باملناطق االأخرى، لكن على العموم 
ميكن  الذي  املحري  بال�سيء  لي�ست 
يف  االأ�ساحي  اأ�سعار  على  يوؤثر  اأن 
باأن  امل�سدر  نف�س  واأكد  الوطن". 
بالفعل  ن�ساطهم  بداأوا  الو�سطاء قد 
من  اأقل  قبيل  املو�سم  هذا  خالل 
معتربا  االأ�سحى،  عيد  على  �سهر 
الو�سطاء  اإىل  بحاجة  اجلميع  باأن 
على  املربني،  اإىل  امل�ستهلكني  من 
تربية  مهنته  املربي  اأن  اعتبار 
�سلعته،  ت�سويق  ولي�س  املوا�سي 
الذي يحر�س على  وكذلك امل�سمن 
النمو اجليد لالأغنام بهذه الفرتة، اأما 
املخت�سون  فهم  والو�سطاء  التجار 
اآخر  يف  امل�ستهلكني  اإىل  بتقدميها 
اأنهم ياأتون كل ح�سب  مرحلة، حيث 
الذين  غرار  على  متاجرته،  طريقة 
فهم  فاأكرث،  غنم  ب50  يتاجرون 
ي�رسعون يف الن�ساط قبيل �سهر من 
ي�سوقون  الذين  التجار  وكذا  العيد، 
يقتنون  والذين  اأكرث  اإىل  اأغنام   10
االأ�ساحي قبيل اأ�سبوع من يوم العيد، 
اأيام قبل  ويوجد و�سيط الآخر ثالث 
العيد، فهو يتاجر ب6 و10 و15 غنم 

يف اآخر عمليات بيع االأ�ساحي.
�سارة بومعزة

يف حادث غريب و مريب

البحرية االإيرانية تعرت�ض 
ناقلة نفط  جزائرية

اأُجربت الناقلة البرتولية "م�سدر" 
تغيري  على  ل�سوناطراك  التابعة 
االإقليمية  املياه  نحو  وجهتها 
االإيرانية من قبل حرا�س ال�سواحل 
كانت  عندما  االإيرانية  للبحرية 
ح�سبما  هرمز،  مل�سيق  عابرة 
ال�رسكة  ال�سبت  اليوم  اأعلنته 
الوطنية للمحروقات �سوناطراك، 
"يف  اأنه  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
 2019 جويلية   19 اجلمعة،  يوم 
دقيقة  و30   7 ال�ساعة  على 
بتوقيت  �سا(   19  :  30  ( م�ساء 
خفر  قوات  اأجربت  اجلزائر، 
االإيرانية،  للبحرية  ال�سواحل 
التي  "م�سدر"  النفطية  الناقلة 
برميل  طاقتها2.000.000  تبلغ 

والتابعة ل�سوناطراك والتي كانت 
عابرة مل�سيق هرمز، على البحار 
لل�سواحل  االإقليمية  املياه  اإىل 

االإيرانية".
"ال�سفينة  اأن  امل�سدر  ي�سيف  و 
)م�سفاة  تنورة  اإىل  متجهة  كانت 
باململكة  الواقعة  تنورة  راأ�س 
النفط  ل�سحن  ال�سعودية(  العربية 
ال�سينية  ال�رسكة  حل�ساب  اخلام 
على  و   ")UNIPEC( اأونيباك 
اإن�ساء  الفور  على  مت  ذلك،  اإثر 
الطاقة  وزارتي  بني  متابعة  خلية 
تتم  ان  اىل  اخلارجية،  وال�سوؤون 
جتدر  و  الق�سية  هذه  معاجلة 
اأية  ت�سجيل  عدم  اإىل  االإ�سارة 

حوادث ب�رسية اأو مادية. 

رافع رئي�س حزب جبهة امل�ستقبل 
ال�سبت  اأم�س  بالعيد  العزيز  عبد 
فر�سة  اإعطاء  اأجل  من  بباتنة 
من  فيهم  الثقة  و�سع  و  لل�سباب 

اأجل "غد اأف�سل" للبالد .
اإ�رسافه على  بلعيد خالل  واأو�سح 
القاعدية  للهياكل  جهوي  لقاء 
البالد  ل�رسق  ال�سيا�سية  لت�سكيلته 
اأن "اجلزائر التي هي مبثابة قارة 
واإمكانات  كفاءات  على  تتوفر 
اإخراج  باإمكانها  هائلة  ب�رسية 
بها  متر  التي  االأزمة  من  البالد 
اإفريقيا  قاطرة  وجعلها  حاليا 
لها  منحت  لو  العربي  والعامل 

الفر�سة ال�سانحة".
جبهة  جزب  رئي�س  واأعطى 
باملنتخب  املثال  امل�ستقبل 
اأحرز  الذي  القدم  لكرة  الوطني 
اأم�س )اجلمعة( على كاأ�س اإفريقيا 
قائال  )م�رس(  بالقاهرة  لالأمم 
النجاح  "هذا  ال�سياق:  هذا  يف 
وكم�سوؤولني  كجزائريني  لنا  در�س 
يف  الثقة  و�سعنا  ملا  البالد  يف 
يحقق  اأن  ا�ستطاع  جزائري 
الوطني  الفريق  ويو�سل  املعجزة 
نبحث  كنا  الذي  الفوز  هذا  اإىل 
مدربني  بجلب  �سنوات  منذ  عنه 

من اخلارج وبالعملة ال�سعبة".
و اأ�ساف يقول: "باالإمكان اأن نفعل 
نف�س ال�سيء بالن�سبة لالقت�ساد الأن 
القادرين  اأبناوؤها  يبنيها  اجلزائر 
على حتقيق املعجزات من خالل 
واالإطارات  لل�سباب  االأبواب  فتح 
قوة  اأن  على  موؤكدا  والنخب" 
ممثلة  "تبقى  اجلزائري  ال�سعب 
وت�سامنه  ومتا�سكه  وحدته  يف 
وتنظيمه واأي�سا يف وحدته الوطنية 

التي ت�سم ثقافات متعددة" .
امل�ستقبل  "جبهة  بلعيد:  وقال 
االأ�سخا�س  لي�س  يغري  اأن  تريد 
واملمار�سات  الذهنيات  اإمنا  و 

واأ�ساليب احلكم و ذلك ما يت�سمنه 
اأنها  كما  البداية"  منذ  برناجمها 
الذي  هو  الأنه  احلوار  تف�سل 
اال�ستقرار  من  –ح�سبه-  ميكن 
وبناء البالد و ي�سهم يف ازدهارها  
جبهة  حزب  رئي�س  وتطرق 
الذي  اللقاء  هذا  يف  امل�ستقبل 
ح�رسه اإطارات ومنا�سلو ت�سكيلته 
ال�سيا�سية من عديد واليات �رسق 
به  متر  الذي  الو�سع  اإىل  البالد 

البالد 
حزبه  مبواقف  مذكرا  حاليا 
مرحلة  يف  للدخول  "الراف�سة 
انتقالية ومت�سكه منذ بداية االأزمة 
ب�رسورة تطبيق الد�ستور واحرتامه 
للو�سول اإىل انتخابات رئا�سية ويف 
على  خا�سة  للجزائر  حماية  ذلك 

ال�سعيد الدويل".
و قال يف ذات ال�سياق: "نحن اليوم 
ننجح من خالل  اأن  علينا  حمكوم 
الذي  لل�سعب  الفر�سة  اإعطاء 
خرج للدفاع عن كرامته بداية من 
عن  للتعبري  املا�سي  فرباير   22
اإرادته" م�سيفا باأن الو�سع احلايل 
�رساحة  هناك  تكون  اأن  "يفر�س 
اأمام  والربامج  االأفكار  طرح  يف 
ال�سعب اإىل جانب تنظيم انتخابات 
حول  االلتفاف  ثم  و�سفافة  نزيهة 
من �سيختاره ال�سندوق الأن مهمتنا 
اإخراج  كيفية  يف  تتمثل  جميعا 

البالد من االأزمة التي تعي�سها" .
تكون  اأن  بد  "ال  اأي�سا:  اأ�ساف  و 
الأن  حا�سمة  املقبلة  االنتخابات 
مبن  مرهون  اجلزائر  م�ستقبل 
املقبل"  اجلمهورية  رئي�س  يكون 
يف  حاليا  يجري  "ما  اأن  معتربا 
البالد من حما�سبات �سيء  اأ�سا�سي 
الأن من �رسق االأموال وهربها اإىل 
اختال�سا  لي�س  اقرتف  قد  اخلارج 
يف  جرما  واإمنا  فح�سب  خيانة  اأو 

حق ال�سعب". 

عبد العزيز بلعيد من باتنة

نرف�ض خيار املرحلة 
االنتقالية

بلغت �سادرات اجلزائر من اال�سمنت 
االأ�سهر  دوالر خالل  مليون   30 نحو 
اأي   ،2019 �سنة  من  االأوىل  اخلم�سة 
ارتفاع يقارب 850 % مقارنة بنف�س 
لدى  علم  ح�سبما   ،2018 يف  الفرتة 
اال�ست�رساف  و  الدرا�سات  مديرية 

للجمارك.
�سادرات  اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
ذلك  يف  مبا  الهيدروليكي  اال�سمنت 
اال�سمنت الرمادي من نوع "الكلنكر" 

عرفت حت�سنا ملحوظا حيث انتقلت 
االأ�سهر  يف  دوالر  مليون  16ر3  من 
اإىل   2018 ل�سنة  االأوىل  اخلم�سة 
96ر29 مليون دوالر يف نف�س الفرتة 
من ال�سنة اجلارية، اأي ارتفاع بن�سبة 

+ 60ر849 %.
و  ال�سناعة  وزارة  توقعات  ح�سب  و 
رفع  اإىل  اجلزائر  ت�سعى  املناجم، 
 500 اإىل  اال�سمنت  من  �سادراتها 
مليون دوالر خالل اخلم�س ال�سنوات 

فائ�س  يبلغ  اأن  يتوقع  و  املقبلة 
�سنوات  اخلم�س  خالل  االإ�سمنت 
القادمة ما بني 10 و15 مليون طن، 
برفع  -ح�سبه-  �سي�سمح  ما  وهو 
�سادرات هذه املادة اإىل 500 مليون 
مل�سانع  احلايل  العدد  يبلغ  و  دوالر 
و  )العمومية  البلد  يف  اال�سمنت 
ب�سعة   )17( ع�رس  �سبعة  اخلا�سة( 
اإجمالية تقدر بـ 25 مليون طن، علما 
اأن الطلب املحلي بلغ 26 مليون طن 

�سنة 2016.
القدرة  �ستبلغ  التوقعات،  ح�سب  و 
6ر40  االإ�سمنت  الإنتاج  الوطنية 
 20 ،منها   2020 خالل  طن  مليون 
مليون طن من طرف جممع "جيكا" 
جممع  ينتجها  طن  مليون  1ر11  و 
فيما  -اجلزائر  هول�سيم  الفارج 
للمركبات  االإنتاجية  القدرة  �ست�سل 
االأخرى التابعة للقطاع اخلا�س 5ر9 

مليون طن. 

خالل الأ�سهر اخلم�سة الأوىل ل�سنة 2019

ارتفاع �سادرات اال�سمنت ب  850 %
بلوغ ن�سف مليار  دولر خالل خم�ض �سنوات 

م.�ض
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املقال  هذا  خالل  ومن 
الكرام  قراءنا  لكم  �سن�ستعر�ض 
بع�ض احلاالت التي مرت بتاريخ 
والتي وقفت  الق�ساء اجلزائري، 
اجلزائرية  ال�سحافة  عندها 
ودونتها يف بع�ض االأ�سطر نظرا 

ل�سدة ب�ساعتها..

اختطفها و�سافر بها لقطاع 
»غزة«

فل�سطيني يحرم زوجته 
اجلزائرية من روؤية طفلتها

يف جل�سة غريبة من نوعها متت 
غيابيا  فل�سطيني  �ساب  حماكمة 
اأمام حمكمة بئر مراد راي�ض يف 
م�سطفى«  »غنيم  املدعو  حق 
قطاع  من  فل�سطيني  �ساب  وهو 
الطفل،  ت�سليم  عدم  بتهمة  غزة 
هذه  يف  �سحيته  راحت  اأن  بعد 
وهي  اجلزائرية  زوجته  الق�سية 
العمر  الثاين من  العقد  �سابة يف 
ال�سحية  »م.�ض«،  واملدعوة 
الوحيدة  ابنتها  روؤية  حرمت من 
يتعد  مل  �سغرية  طفلة  وهي 
ا�سمها  �سنوات،  الثالث  �سنها 
والدها  اإختطفها  غنيم«،  »رنى 
لقطاع  بها  و�سافر  الفل�سطيني 
اجلزائرية  والدتها  وحرم  »غزة« 
 .. اأ�سهر  ت�سعة  منذ  روؤيتها  من 
جل�سة  خالل  ال�سية  و�سحرت 
الإبنتها  اإفتقدت  اأنها  املحاكمة، 
اإختطفها  التي  الوحيدة«رنى« 
منها زوجها منذ �سبتمرب 2014، 
وحرمها بذلك من اأح�سان ابنتها 
ال�سن  كانت يف  اأن  منذ  الوحيدة 
ر�سيعة  تزال  ال  كانت  الثانية 
بتاريخ  زوجها  واأوهمها  اآنذاك، 
كعادته  �سياأخذها  باأنه  الوقائع 
عاطال  كان  كونه  واإياها،  للتنزه 
الدوام  على  كان  العمل  عن 
على  وجاء  لتف�سيحها،  يخرجها 
ل�سانها : »كانت عالقتي بزوجي 
خالف،  على  نكن  مل  عادية 
خلارج  هربها  الوقائع  وبتاريخ 
�سفرها  جواز  الوطني،  الرتاب 
يبدو  بحوزتي،  كان  اجلزائري 
�سفر  جواز  باإ�ستخراج  قام  اأنه 
ومل  علمي،  دون  فل�سطيني 
وجاء   ،« الفرتة..  تلك  منذ  اأرها 
دفاعها  مرافعة  معر�ض  يف 
اأنهم  ليندة«  »بوراوي  املحامية 
ا�ستنفذوا جميع الطرق القانونية 
الإ�ستعادة اإبنة موكلتها، ولكن دون 
موكلتها  اأن  واأو�سحت  جدوى 
وذهبت  لفل�سطني  �سافرت 
لقطاع رفح بغزة اآملة روؤية ابنتها 
الوحيدة ولكن تخلف زوجها عن 
معر�ض  يف  وجاء  اإح�سارها، 

بوزارة  ات�سلوا  اأنهم  مرافعتها 
منهم  طلبوا  ولكنهم  اخلارجية 
موؤكدة  العدل..  وزارة  من  حكم 
من  تعاين  القا�رص  الطفلة  باأن 
اإهمال مادي ومعنوي، والتم�ست 
بت�سليم  احلكم  املحكمة  من 
ومن  للقانون،  طبقا  الطفلة 
اجلمهورية  وكيل  اأو�سح  جهته 
ت�سليم  اإتفاقية  توجد  ال  اأنه 
و  فل�سطني  دولة  بني  امل�ساجني 

دولة اجلزائر.

»كلوند�ستان« يعذب 
زوجته احلامل ملدة 

راي�س مراد  ببئر  20�ساعة 

تابعت  �سابقة  جل�سات  ويف 
راي�ض  مراد  بئر  حمكمة 
�رصعي  غري  بالعا�سمة،�سائق 
العمر  من  الثالث   العقد  يف 
اإحتجاز  يف  تورطه  خلفية  على 
ملدة  احلامل  زوجته  وتعذيب 
و�سكوك  اأوهام  ب�سبب  20�ساعة، 
خيانتها  ذهنه حول  على  خيمت 
من  هاتفية  مكاملات  وتلقيها  له 
من  متاأخرة  �ساعات  يف  غرباء 
املتواجد  االأخري  هذا   ، الليل 
رهن احلب�ض املوؤقت باملوؤ�س�سة 

العقابية باحلرا�ض .
ل�سان  على  جاء  ما  وح�سب 
حماكمة  جل�سة  يف  ال�سحية 
احلالية  الق�سية  فاإن  االأطراف 
16اأوت  لتاريخ  اأحداثها  تعود 
الثانية  ال�ساعة  حدود  2015،يف 
اإىل  دخل  الزوال،عندما  بعد 
بنواحي  املتواجد  العائلي  بيته 
باأخذ  وقام  خادم  بئر  منطقة 
ل�سقيقها  ومنحه  النقال  هاتفها 
هاتفية  ملكاملات  تلقيها  بحجة 
عائلتها  توجيه  وكذا  غرباء  من 
له اإتهامات خطرية يف خ�سو�ض 
االإجتار  جمال  يف  ولوجه 
طالبته  ،والأنها  باملخدرات 
باإرجاع هاتفها كونه يحوي على 
�سور �سقيقتها ثارت ثائرته وراح 
بعدما  بعدوانية  معها  يت�رصف 
قام  ،حيث  اإن�سانيته  من  جترد 
بوا�سطة  وقدميها  يديها  بتكبيل 
خمار و�رصبها بالفلقة ياإ�ستعمال 
مراأى  على  وذلك  خ�سبية  ع�سا 
�ساكنا  يحركوا  مل  الذين  اأهله 
ال�سحية-ب�سبب  قول  –على حد 
املنزل  غادر  ،ثم  منه  خوفهم 
عودته  وعند  3�ساعات  حلوايل 
قام بجرها من �سعرها اإىل غرفة 
متنا�سيا  جمددا  وكبلها  نومهما 
الثالث. �سهرها  يف  حامل  اأنها 
�رصدها  ال�سحية  ووا�سلت 
تنهمر  االأ�سى  ودموع  للوقائع 
قام  زوجها  اأن  عينيها،قائلة  من 
ال�ساخبة  املو�سيقى  باإ�سعال 

ليغطي على �رصاخ زوجته ،بعدما 
على  بامليزان  ب�رصبها  قام 
قدميها مما �سبب لها ك�سور على 
الرجلني وكذا خلع احد  م�ستوى 
�ساحة  اإىل  حولها  اأظافرها،ثم 
املنزل وكبلها هناك وظلت على 
ذلك احلال تقريبا ملدة20�ساعة 
اإىل غاية �ساعات ال�سباح االأوىل 
يف  وهي  الفرار  من  متكنت  اأين 
مركز  وق�سدت  لها  يرثى  حالة 
عنه  التبليغ  اأجل  من  ال�رصطة 
،اين مت نقلها على جناح ال�رصعة 
با�سا  م�سطفى  م�ست�سفى  اإىل 
،يف الوقت الذي تنقلت فيه ذات 
فيه  امل�ستبه  منزل  اإىل  القوات 
تفتي�ض  ،وبعد  توقيفه  اجل  من 
يف  �سليبا  املح�رص  كان  منزله 
املخدرات.املتهم  خ�سو�ض 
وعند حماكمته،�سباح اأم�ض،فند 
ماورد على ل�سان زوجته بالرغم 
بوا�سطة  ب�رصبها  اإعرتافه  من 
اأنه  غري  ونعل  �رصوال  حزام 
يف  االوىل  بت�رصيحاته  تناق�ض 
ب�سفعها  قام  انه  قوله  خ�سو�ض 
منها.ومن  العفو  ليطالب  فقط 
اأن  دفاعه  هيئة  اإعتربت  جهتها 
ال�سحية قامت بتهويل وت�سخيم 
عدم  دليل  ،وخري  الوقائع 
�رصر،غري  الأي  اجلنني  تعر�ض 
اأكد  املدين  الطرف  حمامي  اأن 
اأ�سهر  بعد  �ستظهر  النتائج  اأن 
االطباء،يف  لها  ذكره  ما  ح�سب 
حني اأن �سكل موكلته التي جاءت 
وهي تعرج كفيال بالكابو�ض الذي 

عا�سته بذلك اليوم.

يقتل طليقته طعنا 
باخلنجر حتى املوت و�سط 

م�ستلة الزهور:

�سكان  ا�ستيقظ   2011 �سنة  يف 
جرمية  وقع  على  �سطاوايل 
�سنيعة، راحت �سحيتها اأم لثالثة 
ال�سابق،  زوجها  يد  على  اأطفال 
عنه  انف�سلت  الذي  االأخري  هذا 
الزواج،  من  �سنة   18 بعد  زوجته 
منها  وطلب  بها  اإت�سل  حيث 
وهذا ملنحها  مالقاته يف حمله 
وبعد   ، الأطفالهما  الهدايا  بع�ض 
ولوجها املحل ا�ستدرجها مل�ستلة 
بالعودة  يقنعها  راح  اأين  الزهور 
ذلك  رف�ست  اأن  وبعد  لع�سمته، 
راح يوجه لها طعنات مميتة ومل 
يرحم ال تو�سالتها وال �رصاخها، 
ومل يفلتها حتى وقعت اأر�سا جثة 

هامدة و�سط م�ستلة الزهور.

يذبح زوجته بعد اأن 
�ساهدها مع رجل غريب:

بعد فك رباط الزوجية مع �رصيكة 

اأن  اأربعيني  �ستوعب  مل  حياته 
زوجته مل تعد جزءا حياته، واأنها 
ولي�ض  ع�سمته  حتت  تعد  مل 
يف  حرة  وباأنها  عنها،  م�سوؤوال 
ت�رصفاتها، فاأنهى حياته بعد اأن 

راوده ال�سك يف ت�رصفاتها
�سهدتها  التي  اجلرمية  هذه 
ال�سلف  بوالية  �سلي  وادي  بلدية 
وقعت بعد اأن ملح اجلاين زوجته 
ال�سابقة مع غرباء، فقد اأع�سابه 
طليقته  وتر�سد  جنونه  وثار 
، ثم قام بذبحها  حامال خنجرا 
جثة  يراها  اأن  قبل  يهداأ  ومل 
ملدة اأمامه، لي�سلم نف�سه بعدها 
ويعرتف  االأمن  م�سالح  اإىل 

بجرميته.

�ساب ينهي حياة زوجته 
ببومردا�س

الثالثة  يف  �ساب  موؤخرا  اأقدم 
بوالية  العمر  من  والثالثني 
بومردا�ض على قتل طليقته بعد 
اأ�سقطتها  طعنات  لها  وجه  اأن 
واأقدم اجلاين على  جثة هامدة. 
بينه  ن�سب خالف  اأن  بعد  فعلته 
بيتها  يف  ال�سابقة  زوجته  وبني 
اجلاين  فقد  حيث  العائلي، 
به  اأنهى  �سكينا  واأخرج  اأع�سابه 

حياتها

�سابط يذبح طليقته خارج 
اأ�سوار حمكمة �سر�سال

غربي  �رص�سال  مدينة  �سهدت 
قتل  جرمية  على  تيبازة  والية 
برتبة  �سام  �سابط  نفذها  ب�سعة 
بعد  على  طليقته،  �سد  رائد 
�رص�سال.  حمكمة  عن  خطوات 
ُك�رص   ،2013 ماي  �سهر  ففي 
بخرب  الغرب  باب  حي  هدوء 
على  “ك.ع”  ال�سابط  اإقدام 
من  خروجهما  فور  طليقته  ذبح 
احت�سنت  التي  اجلل�سات  قاعة 
جل�سة  اآخر  اليوم  ذلك  �سبيحة 

اجلل�سة  وهي  بينهما،  لل�سلح 
قرار  اإىل  واأف�ست  تعرثت  التي 
الزوجية  الرابطة  بفك  ق�سائي 
للزوجة  اإفادات  تخللتها  بينهما، 
فقرر  الزوج،  اأغ�سبت  ال�سباقة 
خنجر  بوا�سطة  منها  التخل�ض 
اإىل  الوريد  من  رقبتها  به  قطع 
الوريد وتركها ت�سبح يف دمائها، 
ثم اأتبعها مبحاولة انتحار بعدما 
وحماولة  اأطرافه  بتقطيع  قام 
متزيق بطنه، ليتم اإنقاذه وحتويله 
غيال�ض  �سيدي  م�ست�سفى  اإىل 
اجلمهورية  وكيل  اإىل  وبعدها 

املخت�ض حمليا

�سيخ يحاول قتل طليقته 
ده�سا با�سيارة

بوالية  �سبعيني  �سيخ  يتقبل  مل 
اأوالده  واأم  طليقته  اإيداع  عنابة 
حمكمة  لدى  عري�سة  االأربعة 
من  تهربه  بخ�سو�ض  عنابة 
 93 اإىل  و�سلت  التي  النفقة  دفع 
مليون �سنتيم، منذ وقوع الطالق 

بينهما.

طريق  باعرتا�ض  املتهم  وقام 
زوجته ال�سابقة وهي يف طريقها 
بتهديدها  وقام  عملها،  اإىل 
ت�سحب  مل  اإن  منها  باالنتقام 
ب�رصبها  يقوم  اأن  قبل  �سكواها، 
اأحد  ليتدخل  اأر�سا،  وي�سقطها 
ويرافق  باملكان  املتواجدين 
لدى  �سكوى  الإيداع  ال�سحية 
اأن هذا مل  اإال  ال�رصطة،  م�سالح 
ال�سحية،  طليق  لردع  كافيا  يكن 
عندما  بانتظارها  وجدته  حيث 
احل�رصي،  االأمن  مقر  غادرت 
تهديده  بتنفيذ  قام  وهناك 
الذي  وال�سخ�ض  هي  وده�سها 
حيث  �سكوى،  الإيداع  رافقها 
احلو�ض  م�ستوى  على  اأ�سيبت 
اأ�سيب مرافقها  واالأطراف، كما 

على م�ستوى الراأ�ض.

يعتدي على طليقته 
ب«�سائل كيميائي«

ويف حادثة ذات �سلة باملو�سوع  
على  اأربعيني  �سخ�ض  اعتدى 
كيميائي  �سائل  بوا�سطة  طليقته 
لدى خروجهما من قاعة ال�سلح 
بالقليعة  اجلنح  ملحكمة  التابعة 
يف تيبازة، ثم الذ بالفرار، قبل اأن 
اإلقاء  من  االأمن  عنا�رص  يتمكن 
ال�رصطة  مبركز  عليه  القب�ض 
الرئي�سي التابع للمرفق الق�سائي 
ق�سائي  م�سدر  وروى  ذاته. 
احلادثة  باأن  لـ”اخلرب”  موثوق 
وقعت يف اإطار ق�سية خلع رفعتها 
�سيدة �سد زوجها، وقدمت ملفا 
�سابقة  �سكاوى  يت�سمن  ق�سائيا 
تتعلق بخالفات زوجية وعائلية، 
وحينما برجمت ق�سيتهما اأمرت 
الزوجني  باإحالة  اجلل�سة  قا�سي 
املتخا�سمني على جل�سة ال�سلح، 
القاعة  اإىل  الزوجني  اإدخال  فتم 
القا�سي  م�ساعي  ف�سلت  وهناك 

يف اإ�سالح العالقة الزوجية.
حامال  املتقا�سي  الزوج  كان 
على  حتتوي  قارورة  جيبه  يف 
مادة  من  خطري  كيميائي  �سائل 
يف  يرتدد  ومل  امللح”  “روح 
خروجهما  فور  طليقته  مهاجمة 
على  �سكب  حيث  القاعة،  من 
وتركها  ال�سائل  من  كمية  وجهها 
قد  حروق  من  �ساكية  ت�رصخ 
نحو  هاربا  فر  ثم  وجهها،  ت�سوه 
للمحكمة،  الرئي�سي  املخرج 
عليه  واألقي  تطويقه  مت  وهناك 

القب�ض.
نف�سه  اأن وجد  املتهم  يلبث  ومل 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  متهما 
على  بناء  ذاتها،  املحكمة  لدى 
اإيداعه  فتم  ثقيل،  ق�سائي  ملف 
نقلت  فيما  املوؤقت،  احلب�ض 
فار�ض  م�ست�سفى  اإىل  ال�سحية 
العالج،  لتلقي  املحلي  يحي 
خ�سو�سا اأنها تعر�ست الإ�سابات 
بليغة على م�ستوى العني اليمنى.

املحاكم تتحول مل�سارح لت�سفية احل�سابات

جرائم قتل ، وتعذيب ب�سبب الطالق
حتولت �ملحاكم �جلز�ئرية مل�صارح لت�صفية ح�صابات �صخ�صية بني �لرجال وطليقاتهم، حيث وبعد �أن ترف�ض �ملر�أة �لعودة �إىل طليقها يحول حياتها �إىل 
جحيم، فيقدم بع�ض �لرجال على تعذيب طليقاتهم ب�صتى �لطرق حتى ت�صتلم وتعود �إىل ع�صمته، حيث تعالج هذه �ملحاكم ق�صايا فريدة من نوعها 

�أبطالها رجال ون�صوة و�ل�صحايا فيها �أطفال يخ�صرون بر�ءتهم يوميا باإ�صم �لإنتقام.



التي  املجهودات  اإطار  يف 
باأمن  ال�رشطة  م�صالح  تبذلها 
مكافحة  اأجل  من  ورقلة،  والية 
اأنواعها  ب�صتى  احل�رشية  اجلرائم 
االأ�صخا�ص  على  املحافظة   ،
العام  ، فقد  املال  و  واملمتلكات 
االأمن من معاجلة  متكنت م�صالح 
باجلنايات  تتعلق  ق�صية    70
 ، العمومي  ال�صيء  �صد  واجلنح 
واجلنايات  واملمتلكات  االأموال 

واجلنح �صد االأفراد .
االعالم  خللية  بيان   اأفاد 
اخلارجية  والعالقات  واالت�صال 
»الو�صط  يومية  ت�صلمت  قد  كانت 
ال�رشطة  م�صالح  اأن   منه  »ن�صخة 
قد متكنت خالل  كانت  الق�صائية 
�صهر جوان 2019 ، من معاجلة 07 
واجلنح  باجلنايات  تتعلق  ق�صايا 
�صد ال�صيء العمومي اأين  مت توقيف 
وتقدمي 08 ا�صخا�ص، منها ق�صية 
واجلنح  باجلنايات  تتعلق  واحدة 
فيها  تورط  العمومي  االأمن  �صد 
�صخ�ص واحد ،و 03  ق�صايا  تتعلق 
تورط فيها  اأ�رشار  بتكوين جمعية 
اجلهات  اأمام  قدموا  04اأ�صخا�ص 
 03 �صد  �صدر  اأين   ، الق�صائية 
�صخ�ص  ا�صتفاد  فيما  اإيداع  اأمر 
اإ�صافة   ، موؤقت  اإفراج  من  واحد 

�صالح  تتعلق   بحمل  ق�صايا   03 لـ 
فيها 03 اأ�صخا�ص  حمظورتورط 
الق�صائية  اجلهات  اأمام  قدموا 
ا�صتدعاء  من  �صخ�صان  ا�صتفاد  
من  �صخ�ص  ا�صتفاد   فيما  مبا�رش 

اإفراج موؤقت .
واجلنح  اجلنايات  بخ�صو�ص  اأما 
فقد  واملمتلكات  االأموال  �صد 
عاجلت م�صالح ال�رشطة الق�صائية 
توقيف  مت  حيث   ، 13  ق�صية 
منها   ، �صخ�صا   14 تقدمي  و 
تتعلق بال�رشقة تورط  07 ق�صايا 
�صد  10 اأ�صخا�ص �صدر  فيها 
فيما   ، اإيداع  اأمر  اأ�صخا�ص   05
اال�صتدعاء  من  البقية  ا�صتفاد 

ت�صجيل  عن  ناهيك   ، املبا�رش 
ملك  بتحطيم  تتعلق  03   ق�صايا 
03اأ�صخا�ص  فيها  تورط  الغري 
ا�صتفادوا  اأين  العدالة  اأمام  قدموا 
، اإ�صافة  املبا�رش  اال�صتدعاء  من 
بالتزوير  تتعلقان  لق�صيتني  
تورط  املزور  وا�صتعمال 
العدالة  اأمام  قدما  فيها �صخ�صني 
اأين ا�صتفادا من ا�صتدعاء مبا�رش،  
تتعلق  واحدة  ق�صية  ت�صجيل   مع 
فيها  تورط  واالحتيال  بالن�صب 

)01( �صخ�ص قدم اأمام العدالة.
من جهة ثانية فقد عاجلت م�صالح 
والية  باأمن  الق�صائية  ال�رشطة 
ورقلة خالل نف�ص الفرتة ،47 ق�صية 

�صد  واجلنح  باجلنايات  تتعلق 
فيها 55 �صخ�ص،  تورط  االأفراد   
بالقتل  تتعلق  واحدة   ق�صية  منها 
قدم  �صخ�ص  فيها  تورط  العمدي 
اأمام اجلهات الق�صائية �صدر �صده 
فقد  ذلك  مع  اإيداع، موازاة  اأمر 
االأمنية  امل�صالح  نف�ص  �صجلت 
36 ق�صية تتعلق بال�رشب و اجلرح  
تورط فيها 44 �صخ�ص قدموا اأمام 
اجلهات الق�صائية �صدرت �صدهم 
خمتلفة، ناهيك  ق�صائية  اأحكام 
بال�صب  تتعلق  03  ق�صايا  عن 
فيها 03 اأ�صخا�ص  تورط  وال�صتم 
قدموا اأمام العدالة حيث ا�صتفادوا 
من ا�صتدعاء مبا�رش، اإ�صافة لـ 04 
تورط  بالتهديد  تتعلق  ق�صايا 
اأمام  قدموا  اأ�صخا�ص  فيها04 
من  ا�صتفادوا  الق�صائية  اجلهات 

اال�صتدعاء املبا�رش .
عاجلت  فقد  اأخر  �صعيد  وعلى 
خالل  الق�صائية  ال�رشطة  م�صالح 
09  ق�صايا  �صهر جوان 2019 ، 
املخدرات  مبكافحة  تتعلق 
تورط  املهلو�صة   واالأقرا�ص 
اأمام  قدموا  فيها 12�صخ�صا، 
يف  �صدرت  الق�صائية  اجلهات 

حقهم اأحكام ق�صائية خمتلفة.
�أحمد باحلاج 

نا�صد ممثلي 20000 بطال بواليات 
ورقلة ، اأدرار ومترنا�صت احلدودية 
»الو�صط   مع  حديثهم  معر�ص  يف 
»ال�صلطات العليا بالبالد  ب�رشورة 
التدخل العاجل من اأجل ايفاد جلنة 
على حجم  للوقوف  وطنية  حتقيق 
امل�صجلة  واخلروقات  التجاوزات 
نتيجة ح�صول غرباء  العمل  ب�صوق 
منا�صب  على  الواليات   هاته  عن 
العاملة  الوطنية  بال�رشكات  عمل 
غرار  على  النفطية  ال�صناعة  يف 
االأبار  االأ�صغال يف  االأبار،  خدمات 
للتنقيب،  الوطنية  املوؤ�ص�صة   ،
لالأ�صغال  الوطنية  املوؤ�ص�صة 
توات  جممع   ، الكربى   البرتولية 
  ، غاز  �صالح  عني  و�رشكة  غاز 
رغم اإحلاح احلكومة على التطبيق 
 19/04 رقم  للتعليمة  ال�صارم 
القا�صية مبنح االولوية يف التوظيف 
 ، باملنطقة  العمل  عن  للعاطلني 
وهو ما اأجج االحتقان يف �صفوف 
توعدوا  بدورهم  الذين  البطالني 
بالت�صعيد من لهجة االحتجاجات  
اأجل  احلالية،من  ال�صائفة  خالل 

الوالئية  ال�صلطات  على  ال�صغط 
وعلى راأ�صها والة اجلمهورية وذلك 
بهدف  التدخل لالإ�رشاع يف ت�صكيل 
جلنة والئية خمت�صة لال�رشاف على 
للت�صغيل   الوالئية  الوكاالت  عمل 
العمل  بعرو�ص  التالعب  لتفادي 
املوجهة للفئة اله�صة من املجتمع 
هذا  املذكورة   بالواليات  املحلي 
خالل  �صجلت  قد  كان  االأخرية  
ال�صدا�صي االأول من ال�صنة اجلارية  
قطع  يف  احتجاجية  حركة    160

الطرقات واالحتجاج اأمام مقرات 
ووكاالت  ال�رشكات   ، الواليات 
الت�صغيل للمطالبة  باحلق يف العمل 
التوظيف  قوائم  يف  والتحقيق   ،
الوطنية  بال�رشكات  اخلا�صة 
حقول  يف  العاملة  واالجنبية 

البرتولية .
قال   رئي�ص  �صلة  ذي  �صياق  ويف 
مبكتب  للت�صغيل  الوالئية  اللجنة 
عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة 
حقوق االن�صان النا�صط احلقوقي  

عبد القادر تقار يف ت�رشيح �صحفي 
 « »الو�صط  مع جريدة  له  مقت�صب 
والقائمني  املحلية  ال�صلطات  اأن 
للت�صغيل  املحلية  الوكالة  على 
عواقب  يتحملون  من  لوحدهم 
تنجر  قد  التي  الوخيمة  النتائج 
عن �صيا�صة االلتفاف على �رشعية 
يف  ال�صاخطون  البطالني  مطالب 
حلول  غياب  من  ال�صياق  نف�ص 
ح�صب  مبطالبهم  للتكفل  جذرية 

االولويات و االمكانات املتاحة .

 حت�صي واليات جنوب �لبالد �لكبري ، 20000 طالب للعمل مبا فيهم خريجي �جلامعات ، �ملعاهد �لكربى 
و�ملد�ر�س �لعليا و مرتب�صي مر�كز �لتكوين �ملهني و �لتمهني ، و�صع قابله  �لتالعب �لكبري بحاالت �لتوظيف 

�ملبا�صر على م�صتوى �ل�صركات �لوطنية و �الأجنبية �لعاملة يف �ل�صناعة �لنفطية 

�حتجاجا منهم على �لتالعب مبنا�صب �لعمل بال�صركات �لبرتولية 

�أحمد باحلاج 

20000 بطال بورقلة –اأدرار ومترنا�ست  
على �سفيح �ساخن 

م�صالح �أمن والية ورقلة 

70 ق�سية خالل �سهر جوان املن�سرم 
.         معاجلة 09 ق�صايا يف ترويج �ملخدر�ت تورط فيها 12 �صخ�صا 

بعد ت�صجيل خ�صائر فادحة يف ثروة �لنخيل بالوالية

فالحو مترنا�ست،اأدرار وورقلة 
يطالبون بحماية ب�ساتينهم
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طلمني  ببلدية  بلدية  �صكان  نا�صد 
�صمال  240كلم  حوايل  ادرار  
ال�صلطات   ، ادرار   الوالية  عا�صمة 
برنامج   ت�صجيل  ب�رشورة   املحلية 
�صبكة  اجناز  يخ�ص  ا�صتعجايل 
ال�رشف ال�صحي عرب ق�صور البلدية 
خالل  عرفت  البلدية  وان  �صيما 
ملحوظا  تطورا  االخرية   ال�صنوات 
متاما  معزولة  منطقة  كانت  بعدما 
الوالية  وفك  مناطق  باقي  عن 
بالق�صور    وتو�صيلها  عنها  العزلة 
بعد اجناز �صبكة الطرقات وتو�صيل 
الطرق  و�صق  للمواطن  ال�رشب  مياه 
عن  ا�صتفادت  ف�صال   . الفالحية 
ق�صورها  عرب  البلدية  مواطني 
م�صاريع  من  االطراف  املرتامية 
الريفية  ال�صكنات  تخ�ص  هامة 
يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت  والتي    ،
الغنب  و�صعية  من  املواطن  اخراج 

التي كان يعي�صها حتت مباين طوبية 
حول  ما  وهو  بال�صقوط   مهددة 
مدينة  اىل  طلمني  بلدية  ق�صور 
دفعت  باملواطن  ح�رشية  �صبه 
م�صاريع  يف  والتفكري  التطلع  اىل 
بني  ومن   ، منطقته  لتنمية  اخرى 
ال�صكان  بها  يطالب  التي  امل�صاريع 
ان  بعد  ال�صحي  ال�رشف  �صبكة 
حتولت احياء البلدية وكل ق�صورها 
املطمورات  من  هائل  كم  اىل 
القذرة  املياه  جمع  يف  امل�صتعملة 
يخيف  اليوم  بات  الذي  االأمر  وهو 
املتنقلة  االأمرا�ص  ب�صبب   ال�صكان 
دفع  ما  وهو  املياه  .   طريق  عن 
ال�صلطات  مطالبة  اإىل  بال�صكان 
ت�صجيل  يف  االإ�رشاع  ب�رشورة 
ال�صحي  ال�رشف  يخ�ص  م�رشوع 

لهذه البلدية النائية بالوالية .
�صالح ، ب

اإ�صتقبلت قاعة العمليات الأمن والية 
من  االأول  ال�صدا�صي  خالل  اأدرار 
هاتفية  اجلارية 8116 مكاملة  ال�صنة 
واردة من قبل املواطنني موزعة على 
االأرقام اخل�رشاء48/15 و 104وخط 

�رشطة النجدة 17.
املكاملات  خمتلف  �صمحت  حيث 
الق�صايا  عديد  معاجلة  من  الواردة 
و�صملت هذه النداءات582  مكاملات 
امل�صاعدة  بتقدمي  خا�صة 
بطلب  متعلقة  واالإغاثة،596 مكاملة 
والتوجيه 1171مكاملة  اال�صتعالم 
بالتبليغ )حوادث  خا�صة 
املرور- ال�رشقة- احلرائق- حاالت 

ذات  �صجلت  كما  االختفاء (، 
ذات  هاتفية  امل�صالح 1822 مكاملة 
ال�صلة بطلب خمتلف التدخالت اإىل 

جانب ورود 3945 مكاملة اأخرى.
ال�رشطة  قوات  وتبقى  هذا 
وعلى  االأوقات  جميع  يف  جمندة 
لال�صتجابة  مدار 24/24 �صاعة 
والتكفل  املواطنني  لنداءات 
اإىل  تدعوهم  والتي  باإ�صغاالتهم 
االإبالغ عن اأي خطر قد يهدد حياتهم 
االت�صال  طريق  عن  وممتلكاتهم 
باالأرقام املجانية امل�صخرة من قبل 

املديرية العامة لالأمن الوطني .
�أحمد باحلاج 

مواطنو طلمني  باأدرار معزولون 

اإ�ستقبال 8116 مكاملة خالل 
ال�سدا�سي الأول من �سنة 2019

توفري �صبكة �ل�صرف �ل�صحي تتحول ملطلب �صعبي  

�أمن والية �أدر�ر 

دق فالحو واليات مترنا�صت و اأدرار 
ظل  يف  اخلطر  ناقو�ص   ، وورقلة 
احلرائق  ملعدالت  املقلق  التزايد 
الفالحية  املحيطات  م�صتوى  على 
والب�صاتني القدمية ، موازاة مع ذلك 
فقد طالب املت�رشرين من امل�صكل 
القائم ب�رشورة االإ�رشاع يف جت�صيد 
احلرائق  لتطويق  الطوارئ  خمطط 

.
املدنية  احلماية  م�صالح  �صجلت 
ورقلة   و  اأدرار   ، مترنا�صت  بواليات 
�صجرة   10000 من  اأزيد  اإتالف   ،
 ، احلالية   ال�صائفة  خالل  نخيل 
فيها  تت�صبب  التي  احلرائق  وهي 
وكذا   ، املرتفعة  احلرارة  درجات 
ت�صدر  التي  والت�رشفات  االأفعال 
اإىل  يلجئون  الذين  املواطنني  من 
وهج  من  للتخل�ص  النخيل  غابات 
لغياب  نظرا  املرتفعة  احلرارة 
، حيث يرتك هوؤالء  الرتفيه  مرافق 
على  الطهي  بعد  م�صتعلة  النار 
دون  املكان  يغادرون  ثم  احلطب 
العمل على اإطفائها ، ما يت�صبب يف 
ن�صوب حريق مهول يفتك مبجموعة 

من النخيل .

املطروح  امل�صكل  تفاقم  اأدى  وقد 
النخيل  ثروة  فادحة يف  اإىل خ�صائر 
التمور  قلة  تراجع  يف  و�صاهم 
كانت  التي   ، املذكورة  بالواليات 
والتي  االإنتاج  يف  فائ�صا  ت�صجل 
والدول  ال�صمال  لواليات  ت�صدر 
املجاورة ، واقعا بات ي�صتوجب على 
والعمل  التدخل  املعنية  ال�صلطات 
املطروحة  املع�صلة  حلحلة  على 
كبرية  الفالحني خ�صائر  كبدت  التي 
يف هذه الرثوة املهمة من خالل زرع 
اأو�صاط  يف  عليها  املحافظة  ثقافة 

ال�صكان  . 
فالحو  طالب  فقد  ثانية  جهة  من 
ت�رشيح  يف   ، املذكورة  الواليات 
ب�رشورة   ،« »الو�صط  يومية  مع  لهم 
من  الو�صية  لدى  العاجل  التدخل 
تطبيق  متابعة  على  االإ�رشاف  اأجل 
التي  احلرائق  من  الوقاية  خمطط 
عرفت تزايدا مقلق ب�صبب االإرتفاع 
التي  احلرارة  لدرجات  الرهيب 
مئوية  درجة   50 الـ  عتبة  جتاوزت 

حتت الظل .
�أحمد باحلاج 
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فر�ض عقوب�ت �ضد تركي� خط�أ 
كبري و�ض�بقة مروعة

قال القائد الأعلى ال�سابق لقوات حلف �سمال الأطل�سي "الناتو" جامي�س �ستافريدي�س، اإن "خ�سارة تركيا، 
�ساحبة ثاين اأكرب جي�س يف احللف، وفر�س عقوبات �سدها، �سيكون خطاأً جيو�سيا�سيًا كبرياً، و�سابقة 

مروعة"جاء ذلك يف مقال كتبه �ستافريدي�س ملوقع "بلومبريغ"، اخلمي�س، اأبدى فيه معار�سته لفكرة 
فر�س عقوبات اأمريكية على اأنقرة على خلفية �سرائها ملنظومة الدفاع اجلوي الرو�سية "اإ�س 400"

م.�س

وهو  �ستافريدي�س،  �أ�ساف 
�أمريكي  و�أمري�ل  خبري 
كهذه  "خطوة  �إن  �سابق، 
مروعة،  �سابقة  �ستكون 
��ستبعاده  مت  بلد�ً  نرى  باأن 
�لعقوبات"ويف  خالل  من 
�أعلنت  �جلاري،  جويلية   12
و�سول  �لرتكية  �لدفاع  وز�رة 
�أجز�ء  من  جمموعة  �أول 
منظومة "�إ�س 400" �لرو�سية 
�إىل �أنقرة، تالها و�سول عدة 
طائر�ت حتمل معد�ت تابعة 
�لرئي�س  �نتقد  و�لثالثاء،  لها 
تر�مب،  دونالد  �لأمريكي 
�أوباما،  بار�ك  �سلفه  �إد�رة 
عدم  م�سوؤولية  �إياها  حممال 
�سو�ريخ  منظومة  تركيا  بيع 
�إ�رص�رها  رغم  باتريوت 
تركيا  �أن  تر�مب،  و�أ�ساف 
��سطرت �إىل �رص�ء منظومة 
و�لآن  رو�سيا،  من  �ل�سو�ريخ 
ل ت�ستطيع �لوليات �ملتحدة 
 "35 "�إف  مقاتالت  بيعها 
ب�سبب  �لدولر�ت،  مبليار�ت 
من  �ملنظومة  �رص�ئها 

رو�سيا.
حملت  �لتي  �ملقالة  ويف 
من  تركيا  "��ستبعاد  عنو�ن 
حث  �سيئة"،  فكرة  �لناتو 

�مل�سوؤول �ل�سابق يف �حللف، 
على  و�أوروبا  تر�مب  �إد�رة 
"��ستيعاب مدى خطورة هذ� 

�خلالف".
�ستافريدي�س:  و�أ�ساف 
ع�سو�ً  تركيا  كانت  "لطاملا 
عملياتياً قّيماً بالن�سبة للحلف 
- �لقو�ت �لرتكية �لتي كانت 
كانت  قيادتي  من�سوية حتت 
قو�ت حمرتفة بدرجة عالية، 
يف  جهودنا  من  جزء  وهي 
ودول  وليبيا،  �أفغان�ستان، 
�إىل  بالإ�سافة  �لبلقان 
�لقر�سنة  مكافحة  جهود 
"على  �لبحار"و��ستطرد:  يف 
يبقي  حاًل  ي�سمن  �أن  �لغرب 
تركيا ع�سو�ً فاعاًل وم�ساهماً 
يف �حللف على �أقل تقدير".

�أن  �ل�سابق  �لأمري�ل  وذكر 
�أنظمة  حول  �لنقا�سات 
�لأ�سلحة "يجب �أن جتري يف 
�سياق خمتلف عن ذلك �لذي 
�أنقرة  بني  �خلالف  �تخذه 
نقل  يجب  و�أنه  وو��سنطن، 
حلف  مقر  �إىل  �ملحادثات 
بروك�سل"وقال  يف  �لناتو 
"�سوتاً  �إن  �ستافريدي�س 
من  يلزم  للتحالف  موحد�ً 
�رص�ء  باأن  تركيا  �إقناع  �أجل 
منظومة �إ�س 400، هو خطاأ، 
ولكنه لن يكون نهاية ع�سوية 

�لناتو"وحث  يف  تركيا 
�لناتو  يف  �ل�سابق  �مل�سوؤول 
�أن  على  �لأع�ساء  "�لدول 
تكون خّل�قة �أكرث يف معاجلة 

خماوف معينة".
�سبيل  "على  و�أ�ساف: 
هناك  يكون  قد  �ملثال، 
عزل  �أجل  من  تقنية  حلول 
باقي  عن  �إ�س400  منظومة 
�جلوي  �لدفاع  �أنظمة 
�لتابعة للناتو، �لتي تد�ر من 
يف  �جلوية  ر�م�ستني  قاعدة 

�أملانيا".
ب�سكل  �لقرت�ح  هذ�  وياأتي 
يعزز من تاأكيد�ت تركيا باأنه 
لن يكون هناك ت�سارب غري 
قابل للحل بني �أنظمة �لناتو 

و�ملنظومة �لرو�سية.

�رص�ء  على  �إقد�مها  وقبل 
�لرو�سية،  �ملنظومة 
�قرتحت تركيا ب�سكل متكرر 
مع  م�سرتكة  جلنة  ت�سكيل 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
�لفنية،  �مل�سائل  لدر��سة 
تتلق رد�ً على هذه  لكنها مل 
�ملقرتح وتابع �ستافريدي�س: 
�أن يفكر  �لناتو  "�أو هل على 
�إبقاء  �لأتر�ك على  بت�سجيع 
لياأكلها   400 �إ�س  منظومة 
نظام  بيعهم  ثم  ومن  �لغبار، 
�أبعد،  مدى  ذو  جوي  دفاع 
من  خمّف�س،  ب�سعر  رمبا 
�أجل �سد حاجاتهم �لدفاعية 
�خلبري  �مل�رصوعة"و�نتقد 
تعليق و��سنطن بيع مقاتالت 
مت�سائال:  لرتكيا   "35 "�أف 

�أن  �ملمكن  من  يكن  "�أمل 
يتم  �أن  بدل   - ذلك  يوؤجل 
�إبطاله حتت �لعقوبات - يف 
�لوقت �لذي يعمل فيه �لناتو 
�مل�ساكل"و�رصد  حل  على 
من  قائمة  �ستافريدي�س 
�لعالقة  "لإنقاذ  �لتو�سيات 
�لناتو  فيها  حث  تركيا"  مع 
على "رفع م�ستوى �لنخر�ط 
�أخرى،  هامة  جبهات  على 
عالية  للوفود  تبادل  مثل 
�أنقرة  وت�سجيع  �مل�ستوى، 
على م�ساهمة �أكرب يف بعثات 
�إىل  و�سولً  �لأخرى،  �حللف 
�ملحادثات �لفردية"و�أ�ساف 
�لدمج  من  "�ملزيد  �أن 
و�لعملياتي  �لدبلوما�سي 
للدفاع  �ل�سيق  �لإطار  خارج 

�جلوي قد يكون م�ساعد�ً".
�لع�سكري  �خلبري  و�ختتم 
مقالته بالقول: "�إذ� �ختارت 
قدماً  مت�سي  �أن  تركيا 
�لكامل  �ل�رص�ء  مب�ساألة 
فعلى   ،400 �إ�س  ملنظومة 
يعمال  �أن  �خلالف  طريف 
على �لو�سول حلل مقبول ل 
�لتحالف"وتابع  بوحدة  ي�رص 
�إجناز  �ملمكن  "من  قائاًل: 
�لكثري  ذلك، ولكنه �سيتطلب 
للو�سل  و�لإر�دة  �جلهد  من 

�إىل ت�سوية".

القائد الأعلى ال�سابق لقوات حلف �سمال الأطل�سي "الناتو" جامي�س �ستافريدي�س

�أعلنت وز�رة �لدفاع �لأمريكية، 
�أن �رصكة لوكهيد مارتن، فازت 
بعقد قيمته 1.48 مليار دولر 
�ساروخي  دفاع  منظومة  لبيع 
�سحيفة  ونقلت  لل�سعودية 
�لوز�رة  عن  تاميز"  "نيويورك 
يتعلق  �جلديد  �لعقد  �أن 
�ل�ساروخية  �لدفاع  مبنظومة 

)ثاد(.
�لعقد  بهذ�  �أنه  و�أو�سحت 
�لقيمة  ترتفع  �جلديد 

مع  "ثاد"  ل�سفقات  �لإجمالية 
مليار   5.36 �إىل  �ل�سعودية 
لوكهيد  �أن  �إىل  ي�سار  دولر 
�رصكة  �أكرب  هي  مارتن 
�لوليات  يف  �لأ�سلحة  لإنتاج 
ثاد  منظومة  وتنتج  �ملتحدة 
على  �لقادرة  �ل�ساروخية 
�لبال�ستية  �ل�سو�ريخ  �عرت��س 

ق�سرية ومتو�سطة �ملدى.
و�فقت،  �ل�سعودية  وكانت 
��ستقبال  على  �جلمعة،  م�ساء 

قو�ت �أمريكية للدفاع عن �أمن 
،ونقلت  �ملنطقة  و��ستقر�ر 
�ل�سعودية  �لأنباء  وكالة 
�لر�سمية، عن م�سدر م�سوؤول 
بوز�رة �لدفاع قوله �إن �لعاهل 
بن  �سلمان  "�مللك  �ل�سعودي 
مو�فقة  �أ�سدر  عبد�لعزيز 
على ��ستقبال �ململكة لقو�ت 
�لعمل  م�ستوى  لرفع  �أمريكية 
�أمن  �مل�سرتك يف �لدفاع عن 
�ملنطقة و��ستقر�رها و�سمان 

�ل�سلم فيها".
�لقر�ر  هذ�  �أن  و�أو�سح 
�لتعاون  من  "�نطالقاً  ياأتي 
�ل�سعودية  بني  �مل�سرتك 
و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، 
ورغبتهما يف تعزيز كل ما من 
�أمن  على  �ملحافظة  �ساأنه 
و��ستقر�رها"،  �ملنطقة 
ووفقا  ذ�ته  �مل�سدر  ح�سب 
لتقرير ن�رصته جملة نيوزويك 
 ،2017 نوفمرب  يف  �لأمريكية، 

�لأمريكيني  �جلنود  عدد  فاإن 
مل�سلحة  �لعاملني  و�ملدنيني 
�لدفاع �لأمريكية يف �ل�سعودية 

و�سل 850.
من  عدد  �أكرب  �لكويت  وت�سم 
�جلنود �لأمريكيني يف �خلليج، 
قاعدة  �أكرب  قطر  وت�سم 
�خلارج  يف  �أمريكية  ع�سكرية 
فيما  �لعديد،  قاعدة  وهي 
�خلام�س  �لأ�سطول  يتمركز 

�لأمريكي يف �لبحرين.

بقيمة 1.48 مليار دولر ح�سب وزارة الدفاع الأمريكية

الب�ل�ضتية ال�ضواريخ  "ث�د" العرتا�ض  منظومة  ال�ضعودية  "لوكهيد" تبيع 

�ملقاومة  ف�سائل  قالت 
�إن  �لفل�سطينية: 
�ل�سهيوين  �ل�ستهد�ف 
للمتظاهرين  �ملتعمد 
م�سري�ت  يف  �ل�سلميني 
�حلي  بالر�سا�س  �لعودة 
�أبناء  بحق  �سهيوين  تغول 
مير  �أن  ميكن  ل  �سعبنا 

وز�رة  وكانت  عادًيّا  مروًر� 
�ل�سحة �لفل�سطينية، �أعلنت 
متظاهر�،   97 �إ�سابة   ،
بالر�سا�س   49 منهم 
�عتد�ء  جر�ء  �حلي، 
على  �لإ�رص�ئيلي  �جلي�س 
م�سري�ت  يف  �مل�ساركني 
�رصقي  �لأ�سبوعية،  �لعودة 

و�أكدت  غزة.  قطاع 
لها  بيان  يف  �لف�سائل، 
��ستهد�ف  على  تعقيباً 
�أبناء �سعبنا و�ل�سحفيني يف 
�لـ66 من م�سري�ت  �جلمعة 
�لعودة وك�رص �حل�سار، �أنها 
قو�عد  بتغيري  تقبل  "لن 
فر�ستها  �لتي  �ل�ستباك 

�جلولت  خالل  �ملقاومة 
وطالبت  �ل�سابقة". 
مقدمتهم  ويف  �لو�سطاء 
�لأ�سقاء �مل�رصّيون بالقيام 
على  �ل�سغط  يف  بدورهم 
بتطبيق  لإلز�مه  �لحتالل 
�حل�سار  ك�رص  �إجر�ء�ت 
على  و�سددت  غزة  عن 

�لحتالل  ��ستمر�ر  �أن 
هو  �ل�سحفيني  با�ستهد�ف 
لإ�سكات  متو��سلة  جرمية 
�لذي  �حلقيقة  �سوت 
"وهذ�  جر�ئمهم،  يف�سح 
�جلهود  تكثيف  ي�ستوجب 
�نتهاكات  لف�سح  �لدولية 

�لحتالل وجر�ئمه".

ا�ستهداف ال�سحفيني جرمية متوا�سلة لإ�سكات احلقيقة 

ف�ض�ئل املق�ومة: االحتالل يتغّول ولن ن�ضمح بتغيري قواعد اال�ضتب�ك

دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �أكد 
لل�سيناتور  �سمح  �أنه  تر�مب، 
�جلمهوري ر�ند بول، بالتفاو�س 
حدة  تهدئة  حول  �إير�ن  مع 
�خلليج  منطقة  يف  �لتوتر�ت 
ت�رصيحات  يف  تر�مب  وقال 
�سحفية بالبيت �لأبي�س،: "ر�ند 
�إذ�  عما  �ساألني  وقد  �سديقي، 
)يف  �لنخر�ط  با�ستطاعته  كان 

مفاو�سات(، و�أجبت بنعم".
و�أ�ساف: "�إذ� طلب مني �أع�ساء 
�ل�سيوخ  جمل�س  يف  �آخرون 
�أي�سا  �أقول  رمبا  �لنخر�ط، 
نعم، على ح�سب من هم )هوؤلء 

�لأع�ساء(".
من  كثري  "لدي  و�أردف: 
هذه  يف  ينخرطون  �لأ�سخا�س 
ب�سكل  �إير�ن  و�ستعمل  �مل�ساألة، 
ذكرت  و�لأربعاء،  للغاية"  جيد 
�لأمريكية،  "بوليتيكو"  �سحيفة 
لقاء  عقد  �قرتح  "بول"  �أن 
�لإير�ين  �خلارجية  وزير  مع 
حممد جو�د ظريف، ل�ستئناف 
و��سنطن  بني  �ملفاو�سات 
تر�مب  �أن  و�أ�سارت  وطهر�ن، 

و�فق على ذلك.

قال  �لأمريكي  �لرئي�س  لكن 
مل  �إنه  �خلمي�س،  ل�سحفيني، 
"بول"  طلب  على  بعد  يو�فق 
�لتوتر�ت  تهدئة  يف  �مل�ساعدة 
�أ�ستمع  "�سوف  وقال:  �إير�ن  مع 
له، لكنني مل �أعينه.. و�إذ� كانت 
ف�ساأ�ستمع  �لأفكار  بع�س  لديه 
�لتوتر موؤخر� بني  لها"وت�ساعد 
�لوليات �ملتحدة ودول خليجية 
جهة  من  و�إير�ن  جهة،  من 
طهر�ن  تخفي�س  �إثر  �أخرى، 
بع�س �لتز�ماتها مبوجب �لتفاق 
�لأطر�ف،  �ملتعدد  �لنووي 
�ملربم يف 2015 و�تخذت �إير�ن 
تلك �خلطوة، مع مرور عام على 
�ن�سحاب و��سنطن من �لتفاق، 
على  م�سددة  عقوبات  وفر�س 
�إعادة  على  لإجبارها  طهر�ن، 
برناجميها  ب�ساأن  �لتفاو�س 

�لنووي و�ل�ساروخي.
يف  خليجية،  دول  تتهم  كما 
و�لإمار�ت،  �ل�سعودية  مقدمتها 
�إير�ن با�ستهد�ف �سفن ومن�ساآت 
نفته  ما  وهو  خليجية،  نفطية 
طهر�ن، وعر�ست توقيع �تفاقية 

"عدم �عتد�ء" مع تلك �لدول.

حول تهدئة حدة التوترات يف منطقة اخلليج

ترامب ي�ضمح لل�ضين�تور راند 
بول ب�لتف�و�ض مع اإيران

�أن  �لأمريكي  �جلي�س  ك�سف 
طائر�ت ��ستطالع غري م�سلحة 
له جتوب �ملجال �جلوي  تابعة 
يف  �لو�سع  ملر�قبة  �لدويل 
م�سيق هرمز، وهي على �ت�سال 
�لأمريكية يف �ملنطقة  بال�سفن 
وقال �إيرل بر�ون �ملتحدث با�سم 
�لقيادة �ملركزية �لأمريكية يوم 
دورية  "لدينا طائر�ت  �جلمعة: 
تعمل يف �ملجال �جلوي �لدويل 
م�سيق  يف  �لو�سع  وتر�قب 
�لقو�ت  "قيادة  هرمز"و�أ�ساف: 
�لبحرية �لأمريكية على �ت�سال 
مع �ل�سفن �لأمريكية باملنطقة 

ل�سمان �سالمتها".
وجاء هذ� �لإعالن بعدما قالت 
�حتجزت  �إير�ن  �إن  بريطانيا 
لها،  تابعتني  نفط  ناقلتي 
�أحد  �قتياد  طهر�ن  و�أكدت 
�إىل ميناء بندر  �لناقلتني  هاتني 
�أ�سباب  در��سة  لبدء  عبا�س 
ب�سفينة  ��سطد�مها  و�أبعاد 

�سيد يف م�سيق هرمز.
�لإير�ين  �لثوري  �حلر�س  وكان 

�حتجاز  �جلمعة،  يوم  �أعلن  قد 
ناقلة نفط بريطانية يف م�سيق 
تلتزم  مل  �إنها  قال  هرمز، 
بقو�نني �ملالحة �لبحرية وذكر 
�لبحرية يف  �لقو�ت  قو�رب  �أن 
موؤ�س�سة  من  وباأو�مر  �ملنطقة 
هرمزغان  حمافظة  مو�نئ 
"�ستينا  �لناقلة  باحتجاز  قامت 
توجيه  مت  �أنه  �إمربو"و�أ�ساف 
�لإير�نية  �ل�سو�حل  �إىل  �لناقلة 
�ملو�نئ  منظمة  �إىل  وت�سليمها 
لبدء  �لإير�نية  و�ملالحة 
�ملر�حل  وطي  �لتحقيقات 
�أن  بالذكر  وجدير  �لقانونية 
�لربيطانية  �لبحرية  �حتجاز 
قالت  �إير�نية  نفط  لناقلة 
�سوريا،  �إىل  متجهة  كانت  �إنها 
بالقرب من جبل طارق، ت�سبب 
وو�سفت  �إير�ن  مع  بالتوتر 
�لبحرية  �أعمال  طهر�ن 
بـ"�لقر�سنة"،  �لربيطانية 
�لإجر�ء�ت  باتخاذ  وتوعدت 
نفط  ناقالت  �سد  �لالزمة 

بريطانية.

اجلي�س الأمريكي

ط�ئراتن� اال�ضتطالعية تراقب 
الو�ضع يف م�ضيق هرمز

�أعلن رئي�س �ملجل�س �لع�سكري 
عبد  �أول  �لفريق  �ل�سود�ن  يف 
لن  �ملجل�س  �أن  �لربهان  �لفتاح 
عمر  �ملعزول  �لرئي�س  ي�سلم 
�جلنايات  ملحكمة  �لب�سري 
بارتكاب  تتهمه  �لتي  �لدولية 

جر�ئم حرب يف د�رفور.
بها  �أدىل  بت�رصيحات  و�أكد 
�ستتم  �أنه  �سي"  بي  لـ"بي 
لأن  �لبالد  د�خل  حماكمته 
وقادر  موؤهل  �ل�سود�ين  �لق�ساء 
�أنه  �لربهان  وك�سف  ذلك  على 
قادة  من  تعليمات  ت�سدر  "مل 
�ملجل�س بف�س �عت�سام �لقيادة 

يف  باخلرطوم"  للجي�س  �لعامة 
جو�ن �ملا�سي، عندما �نق�ست 
ع�سكرية  �سبه  م�سلحة  وحد�ت 
منهم  وقتلت  �ملعت�سمني  على 
وقال  �سخ�س   100 من  �أكرث 
�لع�سكريني  �لقادة  بع�س  �إن 
و�أن  �لو�قعة،  يف  متورطون 
متهيد�  معهم  حتقق  �ل�سلطات 
وتوقع  للمحاكمة  لتقدميهم 
وفد�  يتو�سل  �أن  �لربهان، 
�لتفاو�س يف �ملرحلة �لنتقالية 
�إىل �تفاق �رصيع ب�ساأن �لإعالن 
�لد�ستوري وذكر �أنه مت �لتفاق 

على جزء كبري من �لوثيقة.

رئي�س "املجل�س الع�سكري"

 لن ن�ضلم الب�ضري لـلجن�ئية الدولية
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عر�ض: يا�سمني اأمين - باحثة 
يف العلوم ال�سيا�سية

»واين  يُناق�ش  الإطار،  هذا  ويف 
مقيم  غري  )زميل  �سكرودير«  اإيه 
الأمنية  بال�سئون  متخ�س�ش 
باملجل�ش  وال�سرتاتيجية 
»الناتو  بعنوان  الأطلنطي( يف تقرير 
احلرجة  الثغرات  �سد  ال�سبعني:  يف 
ن�رشه  الدفاع«  على  الناتو  قدرة  يف 
اأبريل  يف  الأطلنطي  املجل�ش 
املا�سي، القدرات الدفاعية للحلف، 
والهيكلية،  البنيوية  وامل�سكالت 
واملخاطر الأمنية الأوروبية والدولية 

التي يجب عليه التعامل معها. 
بداية  -يف  الباحث  اأ�سار  وقد 
من  جملة  هناك  اأن  اإىل  تقريره- 
بنية  على  اأثرت  التي  املتغريات 
تكن  مل  عامني  فقبل  احللف. 
الت�سعة  اأع�سائه  لدى  رغبة  هناك 
والع�رشين يف مناق�سة اأي تغيريات يف 
ال�سرتاتيجية التي مت اإقراراها منذ 
عام 2010، واملتبلورة حول اأن الدول 
الأوروبية يف حالة �سالم ل ت�سوبه اأي 
مهددات، لكن التغيريات املتتالية يف 
البنية الدولية دفعتها ل�رشورة تطوير 
لتالئم  الدفاعية  الناتو  منظومة 
اجلديدة،  الدويل  املجتمع  حتديات 
املناطق  باختالف  تختلف  والتي 
اأع�ساء  لها  ينتمي  التي  اجلغرافية 

حلف �سمال الأطلنطي.

التهديد الرو�سي:

تقريره  يف  »�سكرودير«  ا�ستعر�ش 
املخاطر املتباينة التي تواجه حلف 
»الناتو« يف عامه ال�سبعني، والتي يجب 
اأهمها  ويتمثل  معها،  التعامل  عليه 
القارة  رو�سيا يف  نفوذ  تنامي  اأن  يف 
اإرث  ل�ستعادة  و�سعيها  الأوروبية، 
الحتاد ال�سوفيتي ال�سابق؛ يهدد اأمن 
تعمل  حيث  احللف،  دول  وا�ستقرار 
على خلخلة النظام الذي مت تاأ�سي�سه 
يف اأعقاب انتهاء احلرب الباردة، عن 
طريق حماولتها امل�ستمرة للعب دور 
امل�سالح  على  موؤثر  ودويل  اإقليمي 
حالة  يف  كما  والأمريكية،  الأوروبية 
دعمها نظام الرئي�ش ال�سوري »ب�سار 
الأ�سد«، ف�سالاً عن دورها يف قلقلة 

الأو�ساع داخل اأوكرانيا.
الذي  املوؤثر  الدوَر  التقريُر  واأو�سح 
الأهلية  احلرب  يف  رو�سيا  مار�سته 
مقابل  ففي  وماآلته.  ال�سورية، 
وّقعت  »الأ�سد«،  نظام  م�ساعدتها 
بتعزيز  لها  ت�سمح  اتفاقيات  مو�سكو 
يعزز  مبا  واجلوي،  البحري  نفوذها 
املدى.  ممتدة  الرو�سية  الهيمنة 
اللجوء  ظاهرة  تزايد  عن  وحتدث 
تهدد  التي  ال�رشعية  غري  والهجرة 
اأمن الدول الأوروبية التي تطل على 

لتزايد  املتو�سط،  الأبي�ش  البحر 
ال�رشق  والنزاعات مبنطقة  احلروب 

الأو�سط.

اأزمة التمويل:

يف �سوء انتقادات الرئي�ش الأمريكي 
»ترامب« لن�سب املخ�س�سات املالية 
الدول  تقرها  التي  املنخف�سة 
الناتو  حلف  مليزانية  الأع�ساء 
اإىل  »�سكرودير«  اأ�سار  الدفاعية، 
اأ�سلوب  هيكلة  لإعادة  بحاجة  اأنهم 
جتهيز  على  الإنفاق  لزيادة  التمويل 
احللف بطريقة ي�ستطيع بها مناف�سة 
حيث  الرو�سية،  الع�سكرية  القدرات 
بتخ�سي�ش   2014 عام  التعهد يف  مت 
املخ�س�سة  امليزانية  من   %20 نحو 
للحلف لتجهيزه باملعدات والأ�سلحة 

الثقيلة بحلول عام 2024. 
الدول  اجتاه  اأن  اإىل  الباحث  ويُ�سري 
على  الإنفاق  لتخفي�ش  الأع�ساء 
اجلوانب الع�سكرية يف اأعقاب الأزمة 
اأثر على  العاملية لعام 2008  املالية 
اأدى  الذي  الأمر  الناتو،  حلف  بنية 
الع�سكرية، حيث  اإىل خف�ش قدراته 
منذ   %15 بنحو  التمويل  انخف�ش 
�سبتمرب  من  ع�رش  احلادي  اأحداث 
اجلزء  اأن  اإىل  بالإ�سافة   ،2001
الدفاعية  املخ�س�سات  من  الأكرب 
اللوج�ستيات  على  تُنفق  باحللف 
عن  امل�سئولني  بالأفراد  اخلا�سة 
كما  الع�سكرية  بالعمليات  القيام 
اإىل  يوؤدي  مما  اأفغان�ستان،  حالة  يف 
تقليل الإنفاق على اجلوانب البحثية 
احللف  قدرات  لتطوير  املخ�س�سة 

الدفاعية.
اأنه  التقرير  يو�سح  ال�ساأن،  ويف هذا 
حتى   2010 عام  من  الفرتة  خالل 
دولة   27 نحو  يوجد   2015 عام 
امليزانية  قد خف�ست  احللف  داخل 
الوليات  با�ستثناء  بالدفاع  اخلا�سة 
ولكن  وكندا.  الأمريكية  املتحدة 
تعهد   2014 عام  ويلز  اجتماع  يف 
الإنفاق  بزيادة  احللف  يف  الأع�ساء 
تقرير  ر�سد  وقد  الدفاع.  على 
الناتو يف مار�ش املا�سي 2019 اأنهم 
الدفاع،  ميزانيات  زيادة  اإىل  اجتهوا 
الناجت  حيث و�سلت لنحو 1،48% من 
للدول  بالن�سبة  الإجمايل  املحلي 
من  الفرتة  خالل  وكندا  الأوروبية 
عام 2014 حتى عام 2018، وهو ما 
ميثل 34،1% من ميزانية حلف الناتو 

يف عام 2018.
وعن الن�سبة املخ�س�سة لالإنفاق على 
املعدات والتي ل بد اأن تبلغ 20% من 
احللف  تقرير  ي�سري  الناتو،  ميزانية 
القت�سادية  للظروف  نتيجة  اأنه  اإىل 
منذ  الأوروبية  الدول  بها  التي مرت 
تلك  تاأثرت  الباردة،  احلرب  انتهاء 
الن�سبة، اإل اأنه خالل الفرتة من عام 
2014 حتى عام 2018 اجتهت نحو 23 

دولة ع�سو يف الناتو لزيادة النفقات 
الدفاعية املخ�س�سة للمعدات. وقد 
واململكة  املتحدة  الوليات  كانت 
وبولندا  وليتوانيا  ولتفيا  املتحدة 
اأكرث الدول املحققة للن�سب املقررة 
الدول  بني  من  الدفاع  على  لالإنفاق 

الأع�ساء داخل الناتو. 

ثالثة اجتاهات 

ال�سابقة  التهديدات  اإىل  ا  ا�ستناداً  
»الناتو«،  حلف  يواجهها  التي 
ثالثة  تقريره  يف  »�سكرودير«  قدم 
منظومة  لتطوير  رئي�سية  مقرتحات 
النحو  على  وهي  داخله،  الدفاع 

التايل: 
الدول  بني  التحالفات  تعظيم   - اأولاً
التحديات  ملواجهة  الأع�ساء 
امل�ستقبلية، حيث ي�سري »�سكرودير« 
من  جمموعة  تبنيهم  ل�رشورة 
الإجراءات ل�سد العجز داخل احللف 

والتي تتمثل يف:
اجلوانب  لتطوير  الإنفاق  توجيه   -1
والبنية  للحلف،  ال�ستعدادية 
عملية  لتطوير  وذلك  التحتية، 
التي  للناتو،  الدفاعي  التخطيط 
ت�سمل مواجهة الهجمات ال�سيربانية، 
اأع�ساء  بني  الت�سالت  و�سبط 
اجلوية  القدرات  ومواجهة  احللف، 
والبحرية لالأعداء، و�سبط العمليات 
اإىل  التقرير  ويُ�سري  ال�ستخباراتية. 
تلك  من  جمموعة  تبنى  احللف  اأن 
يف  اأنه  اإل   2017 عام  يف  اخلطط 

حاجة للحفاظ على ا�ستمراريتها.
تقوم  اإقليمية  حتالفات  ت�سكيل   -2
بني  امل�سرتكة  امل�سالح  على 
ت�ستت  عن  ا  فعو�ساً الأع�ساء،  الدول 
الناتو  �سمح  بهم،  اخلا�سة  امل�سالح 
طريق  عن  الأعباء  بت�سارك  حالياًّا 
كبار  بني  اإقليمية  حتالفات  تفعيل 
ي�سمح  ما  وهو  و�سغارها،  الدول 
موحدة  ا�سرتاتيجية  م�سالح  بخلق 

داخل احللف.
الدول  بني  دائم  تعاون  خلق   -3
الأع�ساء، ففي عام 2017 وقعت نحو 
25 دولة داخل الحتاد الأوروبي على 
الأمر  وهو  للتعاون،  دائمة  اتفاقية 
�سيكون  لذلك  قدراتها،  يعزز  الذي 
من املالئم تنفيذ تلك ال�سرتاتيجية 
القدرات  لزيادة  الناتو  اأع�ساء  بني 
قدراتها  وتطوير  للدول  الدفاعية 

الع�سكرية.
هناك  اأن  اإىل  الباحث  ي�سري   -4
حلف  داخل  اأوروبياًّا  اأمريكياًّا  تعاوناًا 
اأكرب من  ا  يقت�سي قدراً ولكنه  الناتو، 
التدريب والتخطيط وتبادل البيانات 
الإلكرتونية، بحيث تكون هناك قدرة 
رو�سي.  هجوم  اأي  ردع  على  عالية 
الربية  القوات  توافرت  اإذا  ويُ�سيف 
بحاجة  الأمر  فاإن  حمدد،  وقت  يف 
لتكاليف هائلة ل�ستمرار تلك القوات 

لفرتات اأطول، ولذلك ل بد من وجود 
حالة من حالت التناوب بني القوات 
زيادة  يقت�سي  ما  وهو  املختلفة، 
القدرات  لرفع  املخ�س�سة  النفقات 
واملعلوماتية  ال�ستخباراتية 

والع�سكرية اجلوية.

يف  الرو�سي  التواجد  يفر�ش   -5
الأطل�سي  املحيط  �سمال  منطقة 
عقب  املتو�سط  الأبي�ش  والبحر 
الناتو  على  الباردة  احلرب  انتهاء 
�رشورة تغيري ال�سرتاتيجية املتعلقة 
عن  ف�سالاً  البحرية،  قواته  بتقليل 
تطوير قدراته بتبني م�ساريع تنموية، 
حروباًا  ت�سهد  التي  الدول  وم�ساعدة 
باأنها  الباحث  عّرفها  والتي  هجينة، 
اقت�سادياًّا،  ا�سطراباًا  ت�سم  حروب 

و�سيا�سياًّا، وقر�سنة اإلكرتونية.
منطقة  يف  الإرهاب  مواجهة   -6
ال�ساحل  بدول  ال�سطراب«  »قو�ش 
تهديد  من  ت�سكله  ملا  وال�سحراء، 
عن  ف�سالاً  الناتو،  حلف  دول  على 
تبني ا�سرتاتيجيات ا�ستباقية دفاعية 
تقوم على فهم طبيعة هجمات العدو 
بدلاً من تبني ا�سرتاتيجية رد الفعل.

برامج  لتطوير  مقرتحات  ثانياًا- 
ل�رشورة  »�سكرودير«  ي�سري  الدفاع: 
برامج  الناتو  حلف  اأع�ساء  تبني 
اإ�سالحية لتح�سني قدراته الدفاعية 
اإىل زيادة  بالإ�سافة  الفجوات،  و�سد 
الإرهاب،  مكافحة  على  القدرة 
الت�سلح  �سباق  يف  النظر  و�رشورة 
النووي، وذلك من خالل �سبل عدة؛ 
منها البحث عن اإمكانية ن�رش القوات 
ب�سورة اأو�سع واأ�رشع ملواجهة النفوذ 

الرو�سي.
�رشورة  على  التقرير  ويوؤكد 
والف�سائية  اجلوية  الأبحاث  تطوير 
على  والعمل  والبحرية،  وال�سيربانية 
ت�سمل  التي  التحتية  البنية  تعزيز 
وخطوط  واملوانئ  املطارات 
بني  الرابطة  احلديدية  ال�سكك 
داخل  ا  وخ�سو�ساً وبع�سها،  الدول 
الدول الواقعة يف املنطقة ال�سمالية 
من  واملت�رشرة  اأوروبا  من  ال�رشقية 
التغلغل الرو�سي، لأن هذا من �ساأنه 
اأن يدعم فكرة وجود قوات دائمة يف 
مواجهة  على  قادرة  املناطق  تلك 

اخلطر الرو�سي.
ويدعو »�سكرودير« اإىل زيادة قدرات 
الأ�سلحة البحرية الثقيلة، ورفع كفاءة 
القوات القتالية اجلوية والبحرية من 
امل�سرتكة  التدريبات  تكثيف  خالل 
ينح�رش  ول  الأع�ساء،  الدول  بني 
الأمر يف التدريبات القتالية، فهناك 
التكنولوجية،  الكفاءة  لرفع  حاجة 
احلروب  ل�سد  ا�سرتاتيجيات  وو�سع 
التعامل  على  والقدرة  الهجينة، 

معها.
بالذكر  اأملانيا  الباحث  ويخت�ش 
عند احلديث عن رفع كفاءة القوات 

لتفوق  ا  نظراً الناتو،  حللف  البحرية 
ل�رشورة  ويُ�سري  البحرية،  قدراتها 
الألغام  اإزالة  مبادرات  على  الرتكيز 
البحرية، وتطوير قدرات الغوا�سات، 
الأع�ساء،  الدول  بني  التعاون  وزيادة 
�سواء على نحو ثنائي كما بني اأملانيا 
ذلك مل�ساركة  من  اأكرب  اأو  وهولندا، 
تطوير  عن  ف�سالاً  اخلربات، 
الأبحاث املتعلقة باملركبات املائية 
الأ�سلحة  وتطوير  القيادة،  ذاتية 
والقواعد  الكهرومغناطي�سية، 
البالي�ستية،  لل�سواريخ  امل�سادة 
حتت  الت�سالت  عمليات  وتطوير 

املاء.
اأ�سار  البحري؛  املجال  غرار  وعلى 
على  العمل  ل�رشورة  »�سكرودير« 
املجال  يف  احللف  قدرات  تعزيز 
ا،  اأي�ساً اجلوي والف�سائي وال�سيرباين 
املطارات،  تطوير  خالل  من  وذلك 
الت�سالت  وتكثيف  التعاون  وزيادة 
بني القواعد اجلوية للدول الأع�ساء. 
وعن الف�ساء، يجدر بالناتو -بح�سب 
كفاءة  رفع  على  العمل  التقرير- 
اخلارجي،  الف�ساء  يف  الت�سالت 
الف�ساء، لأن من  لتاأمني  وال�ستعداد 
كبرية  فر�سه  �ستكون  عليه  ي�سيطر 
على  واحلفاظ  باحلروب  للفوز 

ال�سالم. 
ال�سيرباين،  املجال  وبخ�سو�ش 
يو�سح الباحث اأن احلرب ال�سيربانية 
اجتاهات  لثالثة  تق�سيمها  ميكن 
مدمرة،  برامج  ا�ستخدام  هي: 
التكنولوجية،  التحتية  البنية  تدمري 
يجب  ولذلك  اخلدمات،  قطع 
تطوير  على  العمل  الناتو  دول  على 
تلك  ملواجهة  ال�سيربانية  قدراتها 
الحتمالت الثالثة عن طريق اأدوات 
عدة منها التعليم والتدريب للقوات، 
حتى  وذلك  البحثية،  الكفاءة  ورفع 
ملجال  الرو�سية  ال�رشبة  تتكرر  ل 

اأوكرانيا وجورجيا ال�سيرباين.
وبخ�سو�ش القدرات النووية، ي�سري 
دول  تركيز  ل�رشورة  »�سكرودير« 
الحتاد  دول  وخا�سةاً  الناتو،  حلف 
جدية  اأكرث  ب�سورة  الأوروبي، 
فاخلريطة  النووي،  الردع  على 
اخلم�سة  خالل  تغريت  قد  النووية 
وهو  املا�سية،  ا  عاماً والع�رشين 
قدرات  تطوير  ي�ستدعي  ما 
ملواجهة  الأوروبي  الحتاد  دول 
والقدرة  الرو�سية  النووية  املخاطر 

على ردعها. 
ا�سرتاتيجيات  تطوير  ثالثاًا- 
وتكنولوجيا الناتو: يُ�سري »�سكرودير« 
اإىل وجود فجوات تكنولوجية وا�سعة 
ا،  بني الدول الأع�ساء وبع�سها بع�ساً

ف�سالاً عن الهوة الكربى بني الوليات 
الأوروبية  الدول  وبقية  املتحدة 
وكندا. وهذا الأمر يخلق حالة من 
حالت التفاوت بني القوات القتالية 
املختلفة، لذا ل بد من اإدراك ذلك 
ا،  التفاوت داخل حلف الناتو �رشيعاً
رفع  هدف  اإدراج  على  والعمل 
الدول  لكافة  التكنولوجية  الكفاءة 
الأع�ساء على اأولويات حلف �سمال 

الأطلنطي.
ال�ساأن،  وعن جهود احللف يف هذا 
منذ  اأنه  اإىل  »�سكرودير«  يو�سح 
من  جمموعة  تبني  مت   2017 عام 
البتكار  لرفع  تهدف  التي  الربامج 
ا�ستفادة  الناتو  داخل  التكنولوجي 
وبالفعل  الأمريكية،  التجربة  من 
جنحت تلك الربامج يف رفع الكفاءة 
املزيد  هناك  اأن  اإل  التكنولوجية؛ 
اتباعها  ينبغي  التي  اخلطوات  من 
دفاعية،  ابتكارية  برامج  لت�سميم 
ال�سطناعي  الذكاء  معدل  ورفع 
وتكثيف  الأع�ساء،  الدول  داخل 
املركبات  كفاءة  رفع  على  العمل 
الطائرات  مثل  القيادة  ذاتية 
ذاتية  الغوا�سات  اأو  طيار  بدون 
روبوت  اأجهزة  وتطوير  القيادة، 
ف�سالاً  دفاعية،  ا�ستخدامات  لها 
تتنباأ باملخاطر  عن ت�سميم برامج 

وحتاكي احلروب املختلفة.

�رشورة  على  الباحث  ويوؤكد 
الأمريكية  التجربة  من  ال�ستفادة 
التجارية  ال�رشكات  حتفز  التي 
لالبتكار يف جمال الت�سلح، وت�ستفيد 
من  ا  لحقاً الأمريكية  الدفاع  وزارة 
تعظيم  على  والعمل  البتكار،  هذا 
العلمية  الوكالت  بني  التعاون 
الأع�ساء،  الدول  داخل  املختلفة 
املخت�سة  الوكالت  ا  خ�سو�ساً
املعلومات  تكنولوجيا  مبجالت 
يوؤكد  كما  ال�سطناعي.  والذكاء 
»ترامب«  اإدارة  اإبراز  �رشورة  على 
الناتو  حلف  لقيادة  ا�ستعدادها 
تتعاظم  حتى  الراهن  الوقت  يف 
ا�ستفادة الدول الأع�ساء من القيادة 

الأمريكية.
»�سكرودير«  يخل�ش  اخلتام،  ويف   
كافة  الناتو  حلف  اأع�ساء  اأن  اإىل 
ا�سرتاتيجيات  لتبني  بحاجة 
قدراتها  ولتطوير  جديدة،  دفاعية 
تعد  مل  احلروب  لأن  الع�سكرية، 
التقليدي  النمط  على  مق�سورة 
الذي عرفه العامل، حيث املواجهة 
على اأر�ش املعارك، ولكن التنوع يف 
اأمناط احلروب يقت�سي اأن ي�ساحبه 

تنوع يف ا�سرتاتيجيات مواجهتها.

مع الذكرى ال�سبعني لتاأ�سي�ض حلف �سمال الأطلنطي )حلف الناتو(، يثور الت�ساوؤل حول تاأثريات التحولت 
الأوروبية والدولية على م�ستقبل احللف الذي لعب دوًرا موؤثًرا يف حفظ الأمن وال�ستقرار الأوروبي 

والدويل منذ تاأ�سي�سه، ول �سيما مع تزايد التحديات الأمنية لأع�سائه يف وقت يتعاظم فيه النفوذ الرو�سي 
يف الفناء اخللفي للدول الأوروبية، وت�ساعد موجات الإرهاب مع تدفقات الالجئني من تلك الدول 

امل�ساطئة للبحر الأبي�ض املتو�سط، وت�سريحات الرئي�ض الأمريكي »دونالد ترامب« املهددة بخف�ض الوليات 
املتحدة م�ساهماتها املالية باحللف. 
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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الو�سط:2019/07/21

تهنئة جناح
متكنت الطالبة » قمادي فاطمة » من 
حتقيق النجاح بكل جدارة وا�ستحقاق 
املنا�سبة  وبهذه  البكالوريا  �سهادة  يف 
الكرمية  العائلة  لها  تتقدم  ال�سعيدة 
 « الأ�ستاذة  خالها  ابنة  وبالخ�ص 
واأجمل  التهاين  باأحر   « نعيمة  قمادي 
النجاحات  مزيد  بتحقيق  الأماين 
الدرا�سي  م�سوارها  يف  الأخرى 
وعقبال ل�سهادات عليا يف امل�ستقبل يا 

رب . مربوك يا فاطمة .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

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

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

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

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

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

بتاريخ ال�سابع ع�سر    من �سهر جويلية �سنة الفني و ت�سعة ع�سر :17/07/2019
نحن الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�سا�ص جمل�ص ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�سفله .

بطلب من : البنك الوطني اجلزائري �سركة م�ساهمة ، �ساحب راأ�ص مال 41.600.000.000 دج املمثل من طرف مديره ، وكالة بابا اح�سن 
الكائن مقره ب : وكالة بابا اح�سن رمز 436 �سارع قا�سي حممد بابا ح�سن 

�سد املوؤ�س�سة ذات ال�سخ�ص الوحيد و ذات امل�سوؤولية املحدودة وكالة الت�سالت مون قيد لن�سر و توزيع املنتجات ال�سمعية الب�سرية ، املمثلة من طرف م�سريها بلبيو�ص مهدي 
العنوان : حي 19 ماي رقم 14 مكرر ، بابا اح�سن 

بعد الإطالع على املواد 613.612 و 625  من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 
التنفيذية  بال�سيغة  املمهور  و   ،05080/14 07739/14، رقم اجلدول  الفهر�ص  29/12/2014، حتت رقم  بتاريخ  البحري    / التجاري  الق�سم  ال�سراقة،  ال�سادر عن حمكمة  بناء على احلكم 

امل�سلمة من طرف حمكمة ال�سراقة  ، بتاريخ 16/11/2015 ، حتت رقم 2062/15.
بتاريخ  القليعة  مدينة  بريد  مبكتب   RR00117071242 رقم     حتت  م�سمنة  ر�سالة  بوا�سطة  بالوفاء  التكليف  ت�سليم   ، بالوفاء  تكليف   ، التنفيذي  ال�سند  تبليغ  حما�سر  على  بناءا 

06/06/2019
بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم والتكليف بالوفاء  املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة ال�سراقة  بتاريخ 16/06/2019
بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء   املبلغة عن طريق التعليق ببلدية بابا اح�سن   بتاريخ 13/06/2019

و مبوجب الأمر ال�سادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة ال�سراقة بتاريخ 02/07/2019 ، حتت رقم الرتتيب : 02950/19 و الذي يرخ�ص للمح�سر الق�سائي بن�سر م�سمون حم�سر تكليف بالوفاء  
على اإحدى اجلرائد اليومية  الوطنية طبقا  لن�ص املادة 412/4 من ق.اإ.م.اإ

كلفنا املوؤ�س�سة ذات ال�سخ�ص الوحيد و ذات امل�سوؤولية املحدودة وكالة الت�سالت مون قيد لن�سر و توزيع املنتجات ال�سمعية الب�سرية ، املمثلة من طرف م�سريها بلبيو�ص مهدي ، الكائن مقره 
ب : حي 19 ماي رقم 14 مكرر ، بابا اح�سن،

 بان ي�سدد بني اأيدينا مليونني و �سبعة مائة و واحد و �سبعون األف و اأربعة مائة و ثمانون دينار جزائري و واحد وخم�سون �سنتيم )2.771.480.51 دج(   و الذي ميثل مبلغ مقابل الدين م�ساف 
اإليه اأتعاب التنفيذ و احلق التنا�سبي .

و نبهنا املوؤ�س�سة ذات ال�سخ�ص الوحيد و ذات امل�سوؤولية املحدودة وكالة الت�سالت مون قيد لن�سر و توزيع املنتجات ال�سمعية الب�سرية ، املمثلة من طرف م�سريها بلبيو�ص مهدي ، باأن له اأجل 
خم�سة ع�سرة )15( يوما للوفاء ي�سري ابتداءا من تاريخ ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء باجلريدة و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

ANEP N°:  1916016347الو�سط:2019/07/21
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ا�صت�صهاد املعتقل الفل�صطيني "ن�صار" يفتح عدة ملفات

التوجه اإىل حمكمة اجلنايات الدولية بات �ضرورة ملحة 
وتوفري احلماية للأ�ضرى اأ�ضحى هدفًا رئي�ضيا

قال مدير موقع "فل�صطني خلف الق�صبان" املخت�ص ب�صوؤون الأ�صرى، عبد النا�صر فروانة، اأن 
ا�صت�صهاد الأ�صري "ماجد طقاطقة" يفتح عدة ملفات منها: ملفي "التعذيب" املميت �صد الأ�صرى 
وامل�صّرع قانونا يف اأقبية التحقيق، و"الهمال الطبي" املتعمد بحق الأ�صرى يف �صجون الحتالل 

الإ�صرائيلي. وملف ردود الأفعال واخلطوات املطلوب اتخاذها.
ق.د

عوامل  هناك  قائال:  وا�ستطرد 
ذاتية  كثرية،  وا�سباب  عديدة، 
هذه  من  جعلت  ومو�سوعية، 
م�ستمرة.  ظاهرة  "اجلرمية" 
الأمر الذي يتطلب تطوير الآداء 
جديدة  اأ�سكال  عن  والبحث 
�ساغطة  ادوات  اإىل  واللجوء 
من  الحتالل  على  وموؤثرة، 
احلقوقية  واملوؤ�س�سات  جانب، 
كي  اآخر.  جانب  من  الدولية 
الأخالقية  م�سوؤولياتها  تتحمل 

والإن�سانية والقانونية.

اإىل حمكمة  التوجه  ان  وا�ساف: 
�رضورة  بات  الدولية  اجلنايات 
ملحة، يف ظل ال�سعي الإ�رضائيلي 
من  "الفالت  ثقافة  لرت�سيخ 
الإ�رضائيليني.  كل  لدى  العقاب" 
الدويل  املجتمع  مطالبة  واأن 
الإن�سانية  احلماية  بتوفري 
لالأ�رضى اأ�سحى هدفاً رئي�سيا، مع 
الإ�رضائيلي  ال�ستهتار  ا�ستمرار 
بحياة الأ�رضى وت�ساعد عمليات 
التعذيب والتنكيل والقمع وات�ساع 
"اجلرائم"  وت�رضيع  النتهاكات 
عرب اقرار جمموعة من القوانني 
)الربملان(  الكني�ست  قبل  من 

الإ�رضائيلي.
احلقيقة  اأن  اىل  فروانة  واأ�سار 
يدركها  اأن  يجب  التي  املرة 
الحتالل  �سلطات  اأن  اجلميع، 
الأفعال  ردود  اإىل  تلتفت  تعد  مل 
ال�سجب  وبيانات  التقليدية، 
"امل�ستن�سخة".  وال�ستنكار 
مبفردات  تكرتث  ومل  كما 
امل�سوؤولية،  الحتالل  حتميل 
بت�سكيل  احلقوقية  واملطالبات 
مالب�سات  ومعرفة  حتقيق  جلنة 

اجلرمية.
كافة  ان  على  فروانة  واأكد 
ال�سهيد  اأن  توؤكد على  ال�سهادات 

الأ�سري " ن�سار طقاطقة" تعر�ض 
لل�رضب املربح والتنكيل الوح�سي 
حلظة  منذ  القا�سي  والتعذيب 
حزيران/يونيو   19 يف  اعتقاله 
اىل  اأدى  الذي  الأمر  املا�سي. 
ان  دون  ال�سحي  و�سعه  تدهور 
الالزمة.  الطبية  الرعاية  يتلقى 
 16 يف  ا�ست�سهاده  اىل  اأدى  مما 

متوز/يوليو اجلاري.
ا�ست�سهاد  ان  فروانة  واعترب 
ال�ستهتار  حجم  يعك�ض  "ن�سار" 
الاأ�رضى،  بحياة  الإ�رضائيلي 
على  ال�سجون  ادارة  وا�رضار 
مما  جرائمها،  يف  التمادي 

اجلرمية  حجم  ات�ساع  اىل  اأدى 
داخل  ال�سهداء  اأعداد  وارتفاع 
 )٢٢٠( اىل  الحتالل  �سجون 
اىل  بالإ�سافة  هذا  �سهيدا. 
بعد  ا�ست�سهدوا  اآخرين  ع�رضات 
بفرتات  ال�سجن  من  خروجهم 
وجيزة متاأثرين باأمرا�ض ورثوها 
والتعذيب والهمال  ال�سجن  عن 

الطبي.
�رضورة  اىل  فروانة  ودعا 
الفل�سطينية  اجلهود  توحيد 
املوؤ�س�سات  بني  فيما  والتعاون 
والإن�سانية،  احلقوقية  املحلية، 
كافة  على  اجلاد،  والتحرك 

واتخاذ  وامل�ستويات،  ال�سعد 
حجم  توازي  جادة  خطوات 
لال�ستهتار  حدا  وت�سع  اجلرمية 
الأ�رضى  بحياة  الإ�رضائيلي 
بحق  اجلرائم  وقف  وت�ساهم يف 
جماعية  فامل�سوؤولية  الأ�رضى. 

واخلطر يداهم اجلميع.
وراأى فروانة اأن ا�ستمرار الو�سع 
الأداء  وابقاء  عليه،  هو  ما  على 
ا�ستمرار  يعني  تطوير،  دون 
وات�ساع  الإ�رضائيلي  ال�ستهتار 
اأعداد  وارتفاع  اجلرمية، 
املر�سى وقائمة �سهداء احلركة 

الأ�سرية.

مكتب: اإعالم الأ�صرى

ل اأحد يقطن يف عقل اأ�سرٍي يحمل 
للمرة  اأح�سانه  بني  البكر  ابنه 
الأوىل، ول يف تفا�سيل وجهه حني 
ي�سحك وتدمع عينيه يف اآٍن واحد 
من خلف زجاج الزيارة، حني يرى 
يحرم  منه  لقطعٍة  الأوىل  الزيارة 
طبيعيًة  حياًة  يعي�ض  اأن  عليه 
حني  الأوىل  الرع�سة  برفقتها، 
فتبكي  جبينها  على  قبلًة  ي�سع 
يفكر  يلبث  ما  ثم  هو،  ويرتبك 
مني  خافت  رمبا  نف�سه،  داخل 
احلياة  ت�ستيقظ يف هذه  فهي مل 
على وجهي، ويحيل اأفكاره حديثاً 
حني يو�سي زوجته اأن تري طفلته 
حتى  عنه  وحتدثها  �سوره  دائماً 
تعتاده كجزٍء من حياتها حتى واإن 

كان بعيداً.
حياتهما،  بداية  يف  زوجني  كانا 
الولدة،  قيد  اأحالمهما  زالت  ل 
ت�ستعل  القادم  طفلهما  اأ�سماء 
يفكران  حني  فرحاً  راأ�سهما  يف 
ومن  �سيبدو  وكيف  تفا�سيله  يف 
بانتظارهما  كانت  اأكرث،  �سي�سبه 

حياةٌ من الهدوء واخلطط اجلميلة 
ينتهك  اأن  قبل  واملتوا�سعة، 
وتفا�سيل  اأحالمهما  الحتالل 

الفرح وخطط ال�ستقرار.
الفتاح  الأ�سري موؤمن مو�سى عبد 
�سكان  من  )٢6عاماً(  الأطر�ض 
حريته  نال  حني  اخلليل،  مدينة 
 ،٢٠17 العام  يف  اآب  �سهر  مطلع 
ال�سهيوين  الحتالل  �سجون  من 
يف  العامني  قرابة  ق�سائه  بعد 
لنف�سه  يوؤ�س�ض  اأن  قرر  الأ�رض، 
جندية  من  فتزوج  طبيعية،  حياًة 
وكانا  ندى،  اأم  املجهولة  معركته 
�سي�سكن  جديٍد  وافٍد  بانتظار 
اخلطط  تتغري  اأن  قبل  قلبيهما 

بالن�سبة لهما.
موؤمن  الأ�سري  زوجة  تروي 
الأوىل  التفا�سيل  الأطر�ض 
منها،  و�سلبه  اعتقاله  للحظات 
تقول" بتاريخ ٢٠18/6/5، كنا يف 
�سهر رم�سان، كنا يف زيارٍة لأهلي، 
الوقت قد قارب على الفجر، واأتاه 
ات�ساٌل من اأحد اأقربائه يخربه باأن 
جنود الحتالل قد اأ�سبحوا اأمام 

منزله، فقررنا العودة للبيت".

كانت كلمات زوجها لها مطمئنة، 
للمنزل  الثنان  ي�سل  اأن  قبل 
ويحقق الحتالل مع زوجها مدة 
عمه،  اأبناء  رفقة  �ساعاٍت  ثالث 
زوجة  تقول  العتقال،  تقرر  ثم 
الأ�سري موؤمن الأطر�ض" جاء على 
�سيعتقلونه،  باأنهم  واأخربين  الفور 
اأو�ساين اأن اأهتم بنف�سي وبطفلنا 
ثم  �سيئاً،  اأخاف  ل  واأن  القادم 

ذهب".
موؤمن  الأ�سري  زوجة  بقيت 
الأطر�ض متم�سكة بقوله لها باأنه 
عليه،  تُهم  فال  اأيام،  بعد  �سيعود 
اأخبار  دون  اأياٍم  �سبعة  مرت  ثم 
ودون تفا�سيل عنه، وبالن�سبة لها 
كان الأمر كاأنها متوت يف كل يوٍم 
جاءت  حتى  خرب،  دون  مي�سي 
زوجها  باأن  املحامي  من  اأخباٌر 
قراراً  اأن  لحقاً  لتعلم  عوفر،  يف 
�ستة  ومدته  بحقه  �سدر  اإدارياً 

اأ�سهر.
موؤمن  الأ�سري  زوجة  تكن  مل 
العتقال  ماهية  تعرف  الأطر�ض 
اأ�سهٍر  �ستة  هي  رمبا  الإداري، 
علمت  حتى  حراً،  اإليها  و�سيعود 

من  الكثري  �سياأكل  التجديد  باأن 
حياتهم بعد، ثم جاءت �ستة اأ�سهٍر 
تكون  لن  باأنها  وعلمت  جديدة 
�ستنتظر  اأنها  واأيقنت  الأخرية، 
بعد �سنواٍت من جتديد العتقال 

الإداري.
كعائالت الأ�رضى الإداريني تتمنى 
زوجة الأ�سري الأطر�ض لو اأن حكمه 
كان فعلياً ل اإداري، فبالن�سبة لها 
اأ�سبه  الإداري  العتقال  قرار 
جرى  تقول"  ال�رضطان،  مبر�ض 
ثالث  الإداري  اعتقاله  متديد 
الآن،  حتى  للتجديد  قابلة  مراٍت 
اأ�سهر،  ل�ستة  الأوىل  املرة  يف 
يف  ثم  الثانية،  املرة  يف  وكذلك 

املرة الثالثة مدة اأربعة اأ�سهر".
موؤمن  الأ�سري  زوجة  واجهت 
الإداري  العتقال  فوق  الأطر�ض 
احلياة  اإىل  ابنتها  جلب  مع�سلة 
يف  معها  زوجها  يقف  اأن  دون 
هذه اللحظات، تقول" مل يتواجد 
ورزقنا  احلمل،  فرتة  خالل  معي 
يف  وكان  الندى  قطر  بطفلتنا 
لي�ض  لأنه  كاملجنون  كان  الأ�رض، 
قطر  زارته  ثم  بجانبنا،  موجوداً 

اأ�سابيع، حني  الندى بعمر الثالث 
راأ�سه  �رضب  الأوىل  للمرة  راآها 
وغرقت  الزيارة،  �سباك  بزجاج 
الأيام  هي  وها  بالدمع،  عيناه 
مت�سي، يف كل زيارة اأعطيه �سوراً 

لها واأ�سطحبها معي كذلك".
الندى  قطر  عمر  اأ�سبح  اليوم 
�سيء  ل  لكن  اأ�سهر،  ثمانية 
غياب  ووالدتها  �سيعو�سها 
كانت  زوجته"  تقول  اأ�سريهما، 
كان  حني  الأ�سعب  �سعبة،  اأياماً 
زالت  ل  وهي  ابنته  مع  يتحدث 
حني  والأ�سعب  ال�سهر،  بعمر 
ذراعيه  بني  وحملها  مرة  زارته 
ل  رمبا  فاأخربين:  تبكي،  فراحت 
تريدين، واأو�ساين اأن اأريها �سوره 

دائماً كي ل تن�ساه وتعتاد عليه".
قطر الندى بعمرها ال�سغري الذي 
الحتالل  غطر�سة  من  يعرف  ل 
والدها  لأجل  خا�ست  بعد  �سيئاً 
تروي  زيارة،  ذات  �سغرية  حرباً 
والدتها تفا�سيل املوقف فتقول" 
يف تلك الزيارة كانت تلب�ض قطعة 
لوالدها،  �سورة  عليها  مالب�ض 
الحتالل  رف�ض  الفور  وعلى 

�رضطهم  وكان  للزيارة،  اإدخايل 
تلك،  املالب�ض  قطعة  تخلع  اأن 
ثم �سكبوا لها احلليب، وحرموها 
من  كان  الزيارة  تلك  اللقاء، 
عند  فيها  تدخل  اأن  املفرت�ض 
والدها، لكنهم اأخربوين باأنه �سيتم 
اإدخالها مرة اأخرى بعد 6٠ يوماً، 
منذ  يوم   6٠ مر  قد  بالفعل  وكان 
على  �سابقة"،  زيارٍة  يف  حملها 
الندى،  قطر  والد  تدخل  الفور 
ورف�ض اأن يعود اإىل اخليام قبل اأن 
ابنته، فتمت الزيارة رغماً  يحمل 

عنهم وفرح بابنته وبزيارتها.
قطر الندى ل زالت بعمر الثمانية 
الغ�ض  عمرها  ومع  لكنها  اأ�سهر، 
حافالت  مع  ت�ستيقظ  هذا 
حرباً  وجتابه  ال�سباحية،  الزيارة 
الكبار  الأ�رضى  اأهايل  يخو�سها 
�سباك  خلف  لوالدها  لتدخل 
الزيارة وتعتاد عليه، فال تُخد�ض 
روحه حني تبكيه كاأنها ل تعرفه، 
حتى  الأبوة  م�سطلح  تعتاد  وكي 
الأ�رض، وت�سع  واإن كان من خلف 
لنف�سها اأر�سيفاً من امل�سطلحات 

الكبرية تنا�سباً مع عمرها.

حني ينه�ص الإداري اأج�صادهم

قطر الندى - طفلُة اأ�ضرٍي اإدارٍي دخلت عمرًا من االنتظار 
والتمديدات لنيل حياٍة طبيعيٍة مبكرًا
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الأ�شري املحرر حممد حممود ب�شارات

حكاية اإهمال طبي تخطها �سجون االحتالل

مكتب: اإعالم الأ�شرى

كما  يكن  مل  اليوم  هذا  ولكن 
الذي  فالأ�سري  العائلة؛  تخيلته 
وبجيد  جيدة  ب�سحة  يتمتع  كان 
اأ�سواأ  وهو يف  البنية حترر  قوي 
مر�ض  بداأ  حيث  �سحية،  حالة 
منذ  ج�سده  ينه�ض  ال�رسطان 
ظل  يف  املا�سي  جانفي  �سهر 
الطبي  الإهمال  من  دّوامة 

املتعمد.
بداية  يف  عنه  الإفراج  ومبجرد 
�سهر يوليو 2019 �رسعت العائلة 
كي  الالزمة  املعامالت  باإجراء 
يتم نقله للعالج، ولكنها تفاجاأت 
�سدور  وعدم  باملماطلة 
ليبقى  الآن،  حتى  التحويلة 
ال�سجون  انتظار  فوق  منتظراً 

واأمل اجل�سد.
طارق  املحرر  �سقيقه  ويقول 
ب�سارات لـ مكتب اإعالم الأ�رسى 
املحرر  الأ�سري  معاناة  باأن 
يناير  �سهر  منذ  بداأت  حممد 
ج�سده  اأ�سبح  حني  املا�سي 
كلما  حيث  الطعام،  يرف�ض 

تناول اأي طعام يتقياأه على الفور 
وزنه  من  خ�رس  حتى  وهكذا 
تكرتث  مل  بينما  كيلوغرام،   20
احلالة  لهذه  ال�سجون  م�سلحة 
عدم  على  م�سممة  وبقيت 

الهتمام بحالته.
اأدت  التقيوؤ  كرثة  باأن  ويو�سح 
�سقيقه،  معدة  يف  حاد  اأمل  اإىل 
يغيب  كان  الأحيان  بع�ض  ويف 
اإدارة  جتاهل  و�سط  الوعي  عن 
الأيام  اأحد  يف  ولكنه  ال�سجن، 
عن  الإ�رساب  بدخول  هدد 
الطعام اإذا مل ت�ستجب لعالجه.

نف�سه  الحتالل  وجد  وهنا 
الأ�سري  نقل  على  جمربا 
فحو�سات  واإجراء  للم�ست�سفى 
مبر�ض  اإ�سابته  لتتبني  له، 
ي�سبب  ما  الغدد  يف  ال�رسطان 
اآلم  منها  كثرية  م�ساعفات  له 
املعدة والظهر والراأ�ض وال�سدر 

ب�سكل متوا�سل.
نتائج  �سدور  بعد  وي�سيف:" 
اإدارة  اأعادت  الفحو�سات 
�سجن  اإىل  �سقيقي  ال�سجون 
عالج،  اأي  تعطه  ومل  الرملة 

تظهر  الطبية  امللفات  اأن  رغم 
اإ�سابته باملر�ض منذ عام وبدء 
بل  اأ�سهر،  �ستة  منذ  اأعرا�سه 
اكتفت مب�سكنات الأمل والتي ل 
حدا  ت�سع  ول  تغني  ول  ت�سمن 

ملعاناة الأ�رسى املر�سى".
على  يقوى  ل  ب�سارات  املحرر 
احلركة الآن ول الكالم ول حتى 
البقاء يقظا، في�ستقبل املهنئني 
على  جال�ض  وهو  بحريته 
البقاء  على  يقوى  ول  الكر�سي 
اإىل  اأكرث من دقائق ليعود  معهم 

ماأ�ساوية  حالة  للنوم،  غرفته 
لأ�سري اأم�سى من عمره 17 عاما 

فداء لوطنه.
عن  طارق  �سقيقه  ويتحدث 
متكن  التي  العذاب  �سنوف 
املحرر ب�سارات من نقلها لعائلته 
حيث  ال�سحي،  و�سعه  رغم 
الرملة  م�ست�سفى  اأن  اأخربهم 
من  الكثري  وحتتوي  مقربة  هي 
احلالت املاأ�ساوية التي يقابلها 
بامل�سكنات،  فقط  الحتالل 
ال�سلل  من  يعاين  الذي  فالأ�سري 

لي�ست  وهي  امل�سكنات  يعطونه 
اأكرث من "اأكامول".

اإن  وخالل احلديث يقول طارق 
�سعيد  حممد  الأ�سري  عمه  ابن 
 18 اأم�سى  والذي  ب�سارات 
ومن  الحتالل  �سجون  يف  عاما 
املتوقع اأن يتحرر خالل ع�رسين 
يوما، عانى منذ اأ�سهر من ف�سل 
كلوي ومر بنف�ض احلالة التي مر 
بها كل اأ�سري مري�ض من اإهمال 

وجتاهل.
من  اأ�سهر  بعد  باأنه  ويو�سح 
لإجراء  نقله  مت  العذاب 
ليظهر  الالزمة  الفحو�سات 
اإىل  نقله  فيتم  الكلوي،  الف�سل 
�سجن الرملة ويُعطى امل�سكنات 
التو�سل  اأخريا  مت  وحني  فقط، 
حلل طبي بعملية جراحية لزرع 
قبل  �سقيقه  من  بتربع  له  كلية 
ال�سجون  اإدارة  اأخربته  �سهرين 
ب�سبب  له  جتريها  لن  باأنها 
الإفراج عنه بعد �سهرين، حيث 
للعالج  "اذهب  حرفيا  اأخربته 
بعد اأن تخرج من ال�سجن ولي�ض 

عندنا".

الأ�شرى فى ال�شجون ال�شهيونية يربقون 
بالتهنئة للجزائر 

بفوز املنتخب الوطني 
بكاأ�س اأمم اإفريقيا

عن  وبالنيابة  با�سمي 
الأ�رسى يف �سجون الحتالل 
تابعوا  الذين  "الإ�رسائيلي" 
النهائية  املباراة  اأحداث 
وهتافات  كبري  ب�سغف 
اأنف�سنا  نهنئ  متوا�سلة. 
التهاين  باأحر  ونتقدم 
اجلزائر  اىل  والتربيكات 
وحكومة  رئي�سا  ال�سقيقة، 
فوز  مبنا�سبة  و�سعبا، 
لكرة  اجلزائري  املنتخب 
ال�سحراء"  "حماربو  القدم 
يف  ال�سنغال  منتخب  على 
نهائي اأمم اإفريقيا وح�سوله 
على اللقب الإفريقي وتربعه 
على عر�ض الكرة الإفريقية. 
قلنا من قبل وجندد القول: 
ان امل�سافة ما بني فل�سطني 
واجلزائر، كتلك التي تف�سل 
وبحرها.  غزة  بني  ما 
على  حا�رسة  فاجلزائر 
ولدى  فل�سطني  يف  الدوام 
كل الفل�سطينيني، وفل�سطني 
كل  وقلوب  عقول  ت�سكن 
اجلزائر  وفوز  اجلزائريني. 

وانت�سار  لنا  فوز  هو  اليوم 
وبرغم  و�سعبها.  لفل�سطني 
ال�سجن  ومرارة  المل 
يطل  ال�سجان،  وق�سوة 
ال�سحراء"  "حماربو  علينا 
على  الفرحة  ر�سم  ويعيدوا 
وجوه ابناء �سعبنا و ا�رسانا 
القابعني يف �سجون الحتالل 
�سوى  لميتلكون  الذين 
و�سعبها  للجزائر  الهتاف 
اجلدار  بني  والحتفال 
بطريقتهم  الق�سبان  وخلف 
تفرحنا  اجلزائر  اخلا�سة. 
املباراة  يف  بانت�سارها 
النهائية وبفوزها امل�ستحق 
الأفريقية  الأمم  ببطولة 
لكرة القدم. عقولنا وقلوبنا 
ونفتخر  نعتز  وبكم  معكم. 
ونغني.  نفرح  وبفوزكم   .
احلارة  تهانينا  اخرى  ومرة 
انتزاع  مربوك  ومليون  لكم 
والتتويج  الأفريقي  اللقب 
على  والرتبع  بالبطولة 

عر�ض الكرة الأفريقية.
عبد النا�شر فروانة

هيئة الأ�شرى

نتائج ت�سريح جثمان 
ال�سهيد طقاطقة توؤكد ان 

�سبب الوفاة اإهمال طبي 
اأفادت هيئة �سوؤون الأ�رسى 
نتائج  ان  واملحررين، 
الأ�سري  جثمان  ت�رسيح 
طقاطقة،  ن�سار  ال�سهيد 
تفيد بتعر�سه لإهمال طبي 
التهاب  عنه  نتج  متعمد 
وفاته.  اىل  اأدى  حاد  رئوي 
عملية  ان  الهيئة  واأكدت 
خلم�ض  ا�ستمرت  الت�رسيح 
اخذ  مت  وانه  �ساعات، 
ومن  ج�سمه،  من  عينات 
الأدوية التي اأعطيت له بعد 
الأطباء  قبل  من  اعتقاله 
ال�سجون،  لإدارة  التابعني 
ملعرفة  فح�سها  و�سيتم 
ج�سد  على  تاأثريها  مدى 
ال�سهيد طقاطقة. واأ�سافت 
الحتالل  حكومة   " الهيئة 
تتحمل  ال�سجون  واإدارة 
امل�سوؤولية الكاملة عن هذه 

اجلرمية، كون هذا النوع من 
اللتهاب ينتج عنه اإعرا�ض 
خارجية على اجل�سد، وكان 
من املفرت�ض حتويله فورا 
امل�ست�سفيات  اإحدى  اىل 
العالج  لتلقي  املدنية 
ترك  ولكنه  الالزم، 
يف  املر�ض  ي�سارع  وحيدا 
يف  النفرادية  زنزانته 
ظهرت  كما  نت�سيان،  عزل 
اآثار  وقدميه  ذراعيه  على 
احلديدية".الأ�سري  القيود 
من   ) عاما   31  ( طقاقطة 
جنوب  فجار  بيت  بلدة 
بتاريخ  اعتقل  حلم،  بيت 
وتعر�ض   ،2019/6/19
وعزل،  قا�سية  لتحقيقات 
يوم  �سباح  وا�ست�سهد 
يف   2019/7/16 الثنني 

عزل نت�سيان يف الرملة.

نافذة على ال�سحافة اجلزائرية - �سوت االأ�سري - 
اأربعة اأهداف حتققت

بقلم :  عبد النور بوخمخم

"�سوت  من  جديد  عدد 
ينزل   " الأ�سريالفل�سطينى 
واملنتديات  الأك�ساك  اإىل 
الإلكرتونية  واملواقع 
من  الآلف  ليت�سفحه 
واملثقفني  الإعالميني 
اجلزائريني  واملنا�سلني 
لهم  واأ�سبح  األفوه  والعرب، 
ل  اأ�سبوعي  موعد  معه 
اإنها  يخلفه،  ول  يخلفونه 
اأخرى،  خالقة  بادرة  ثمرة 
القد�ض  اإعالن  مع  تزامنت 
علم  العربية  للثقافة  عا�سمة 
جتربة  من  تطورت  و   2009
ملحق "ال�سعب املقد�سي"فى 
اجلزائرية  ال�سعب  جريدة 
ب�سمات  بدوره  ترك  الذي 
را�سخة يف اإعالمنا اجلزائري 
الكثري  واأعطى  والعربي، 
ولأن�سار  وللقد�ض  لفل�سطني 

الق�سية من خمتلف امل�سارب 
الجتماعية  والجتاهات 
جهود  بف�سل  والفكرية، 
ال�سعب  جريدة  يف  الزمالء 
العام  املدير  را�سهم  وعلى 
الدين  عز  ال�ستاذ   " ال�سابق 
"خالد  والأخ   ، بوكردو�ض" 
م�سوؤول   " )عزالدين(  �سالح 
ملف الأ�رسى فى �سفارة دولة 
والذي   ، باجلزائر  فل�سطني 
ومثابرته  بجهده  ا�ستطاع 
فريقا  يجمع  ان  وت�سحياته 
والتقنيني  املحررين  من 
ي�سهرون  والعرب  اجلزائريني 
على ا�ستمرار امل�رسوع. الآن 
التجربة  هذه  نقراأ  نحن  و 
الغنية،  الزاخرة  الإعالمية 
من ال�رسوري اأن ن�سجل اأنها 
مل تتوقف عند فتح ف�ساء حر 
وال�رسفاء،  املنا�سلني  لكل 
موعد  يف  عندها  يلتقون 
مع  فيه  يتقا�سمون  اأ�سبوعي 

بل  واآمالهم،  اآلمهم  الأ�رسى 
امتد اأثرها الطيب والإيجابي 
هامة  اأهداف  عدة  لتحقيق 
يتلم�ض جميعنا دللتها اليوم 
يف  بحق  �ساهمت  اأول  فهي 
املبذول  الكبري  املجهود 
لإبقاء واإذكاء جذوة التعاطف 
والتفاعل مع حمنة وت�سحيات 
ق�سوا  الذين  الأبطال  اأولئك 
يف  طويلة  �سنوات  زالوا  ول 
�سجون ومعتقالت الحتالل، 
اأ�سكال  لأب�سع  يتعر�سون 
واجل�سدي  النف�سي  التعذيب 
وازع  اأي  بدون  �سفاحني  من 
رادع قانوين، وكثري  ديني ول 
وعمره  �سبابه  منح  منهم 
من  كان  للق�سية،  ثمنا  كله 
تتال�سى  ل  اأن  ال�رسوري 
الكبرية  اجلذوة  هذه 
الزخم  وتغذية  وتنطفئ، 
الكبري  والن�سايل  الإعالمي 
م�ستمرا  ليبقى  رافقه  الذي 

له طابع مهني  الثاين  الهدف 
يخ�سنا  بالأ�سا�ض،  اإعالمي 
عن  جغرافيا  البعيدين  نحن 
و  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
حتى  بقلوبنا،  منهم  القريبني 
مع  الإعالمي  تفاعلنا  ننقل 
انفجار  جمرد  من  الق�سية 
خطب  عرب  للعواطف  ظريف 
و كلمات اإىل امل�ساهمة بعمل 
اإعالمي قوي ومتنامي يغطي 
بكل  وتفاعالتها  الق�سية 
ال�سحفي  التحرير  اأجنا�ض 
املعروفة : ملفات، حوارات، 
وغريها.  خربية،  تقارير 
الهدف الثالث الوا�سح للعيان، 
هو م�ساهمة "�سوت الأ�سري" 
التوا�سل  ج�سور  مد  يف 
الثقافية  النخب  بني  ما 
يف  والن�سالية  والإعالمية 
العربي  املغرب  منطقة 
فل�سطني  يف  اإخوانهم  مع 
وامل�رسق العربي عموما، يف 

تكنولوجيات  اأ�سبحت  وقت 
احلديثة  والت�سال  الإعالم 
تلعب  الإلكرتوين  والإعالم 
اأما  ذلك  يف  حا�سما  دورا 
الهدف الآخر، ولي�ض الأخري، 
الذي يحمل اأهمية بالغة، فهو 
هذه املادة الأر�سيفية الهائلة 
"�سوت  يراكمها  التي  واحلية 
اآخر،  بعد  عددا  الأ�سري" 
ومعطيات  ون�سو�ض  �سور 
وتوؤرخ  ت�سجل  وبيانات 
التي  والأحداث  للمواقف 
بكل  الأ�رسى  ق�سية  تخ�ض 
والبعيدة.  القريبة  تفاعالتها 
"�سوت  لـ  واإكبار  حتية  فكل 
عليه،  والقائمني  الأ�سري" 
اجلذوة  هذه  اإذكاء  يف  ودام 
يتحرر  حتى  تنطفئ  فال 

اأ�رسانا يف فل�سطني.
ال�سابق  العام  الآمني 
الوطنية  للفيدرالية 

لل�سحافيني اجلزائريني

جاء يوم احلرية بعد �شبعة ع�شر عاما، كان اليوم املنتظر لعائلة الأ�شري حممد حممود ب�شارات )41 عاما( 
من بلدة طمون قرب مدينة طوبا�س �شمال ال�شفة املحتلة، حيث عمت الزغاريد اأرجاء البلدة وتوا�شلت 

التح�شريات ل�شتقباله.
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اعداد د.احمد لطفي �شاهني

اجلزائري  املنتخب  وقدم 
م�ستويات مميزة جدا يف البطولة، 
الأجمل،  العرو�ض  وكان �ساحب 
املدرب  بقيادة  اللقب  فا�ستحق 
بلما�سي  جمال  اجلزائري 
ان  علما  حمرز  ريا�ض  والنجم 
مل  بلما�سي  جمال  املدرب 
يقم  باأي تعديالت على ت�سكيله 
فتكون  الأ�سا�سية،  املنتخب 
اخلط الهجومي من راأ�ض احلربة 
بغداد بوجناح واجلناحني يو�سف 
باليلي وريا�ض حمرز.ومل مي�ض 
افتتح  حتى  دقيقتني،  من  اأكرث 
الت�سجيل  اجلزائري  املنتخب 
ا�ستلم  الذي  بوجناح  طريق  عن 
متريرة يف اجلناح الأي�رس من بن 
قبل  العمق  نحو  فانطلق  ن�رس، 
ارتدت من  بيمناه كرة  ي�سدد  اأن 
ال�سباك  يف  لتتهادى  �ساين  قدم 
بطريقة غريبة من فوق احلار�ض 

ال�سنغايل.
على  بقوة  الرد  ال�سنغال  حاولت 
هدف اجلزائر، لكنها ا�سطدمت 
،ومتيز  منظم،   جزائري  بدفاع 
راي�ض  اجلزائري  احلار�ض 
يف  الأوىل  للمرة  مبوحلي 
ت�سدى  عندما   ،27 الدقيقة 
�سددها  مبا�رسة  حرة  لركلة 
الأجواء  وتوترت  �سايفيت، 
بطافة  بعد  امللعب  داخل 
رامي  اجلزائري  نالها  �سفراء 
داخل  وم�ساحنة  �سبعيني،  بن 
بني  اجلزائرية  اجلزاء  منطقة 
وانتهى  فيغويل.  و�سفيان  ماين 
ال�سوط الول  ثم مرت الدقائق 
الأوىل من ال�سوط الثاين بهدوء، 

ال�سنغايل  املنتخب  يتمكن  ومل 
املرمى  على  الهجمات  �سن  من 
ركلة  �سايفيت  فرفع  اجلزائري، 
اجلميع  فوق  من  مرت  حرة 
بدقيقة  وبعدها   ،56 بالدقيقة 
و�سلت الكرة اإىل ماين على ي�سار 
اأمام  فحولها  اجلزاء،  منطقة 
املرمى ليبعد الدفاع خطرها.  

جزاء  ركلة  احلكم  واحت�سب 
بعد   60 الدقيقة  يف  لل�سنغال 
قديورة،  عدلن  على  يد  مل�سة 
م�ستعينا  قراره  ليلغي  عاد  لكنه 
يد  اأن  باعتبار  الفيديو  بتقنية 
جل�سده،  من�سمة  كانت  قديورة 
خطرية  فر�سة  ال�سنغال  واأهدر 
و�سلت  عندما   ،66 الدقيقة  يف 
الذي  نياجن  اإىل  خطرية  كرة 
اأنه  اجتاز احلار�ض مبوحلي بيد 
�سدد من زاوية �سيقة بعيدا عن 

املرمى.
اجلزائري  املنتخب  وحظي 
تقدمهم  لتعزيز  قوية  بفر�سة 
اأمام  كرة  بياليلي  رفع  عندما 
املرمى ارتدت من راأ�ض مدافع 
العار�سة  فوق  اإىل  �سنغايل 
اللعب  وتوقف   ،74 بالدقيقة 
بن  جمال  تعر�ض  بعد  قليال 
كرة  اإثر  وجه  يف  جلرح  العمري 

م�سرتكة مع ماين.
ا�شتمرت املباراة وحافظ 

اجلزائريون على تقدمهم 
وانتزعوا اللقب بجدارة 

الفل�سطيني  ال�سعب  تابع  ولقد 
الفل�سطيني،  والرئي�ض  كله 
حممود عبا�ض، املباراة النهائية 
لكاأ�ض الأمم الأفريقية 2019  .و 
من  وعدد  الرئي�ض  متابعة  تعترب 

ملباراة  الفل�سطينية  القيادات 
ال�سقيق،  اجلزائري  املنتخب 
اجلزائر  ل�سعب  وتقديراً  وفاء 
وقف  طاملا  الذي  العظيم، 
الفل�سطيني  �سعبنا  جانب  اإىل 
ويف  واملحافل  املواقع  كل  يف 
طاملا  والذي  املنا�سبات،  كل 
فل�سطني  با�سم  جماهريه  هتفت 
حل  واأينما  اجلزائر  مالعب  يف 
رافق  ولطاملا  ورحل،  منتخبها 
اجلزائر  علم  الفل�سطيني  علمنا 
ال�سقيقة وكانت اعالم  فل�سطني 
ترفرف جنبا اىل جنب مع اعالم 
وم�رس  فل�سطني  يف  اجلزائر 

واجلزائر.
املنتخب  عبا�ض،  الرئي�ض  وهناأ 
الفوز  بهذا  ال�سقيق،  اجلزائري 
امل�ستوى  بعد  وخا�سة  العظيم 
والأداء املبهر الذي ظهر به منذ 
للمباراة  و�سول  البطولة  بداية 
جماهريه  اأ�سعد  ما  النهائية، 
عامة  العربية  واجلماهري 

والفل�سطينية خا�سة.
يف  الفل�سطينيني  اآلف  تابع  كما 
قطاع غزة، م�ساء اجلمعة، مباراة 
نهائي  يف  وال�سنغال  اجلزائر 
كاأ�ض اأمم اأفريقيا، متمنني الفوز 

للفريق اجلزائري بالبطولة.
مليون  ن�سف  حوايل  و�ساهد 
فل�سطيني بغزة، املباراة يف ت�سع 
بدعوة  وذلك  �سعبية،  �ساحات 
الريا�سية،  اأمواج  موؤ�س�سة  من 
املهرجانات  بتنظيم  قامت  التي 
املباراة  وح�سور  للم�ساركة، 
وكانت ال�سوارع خمالة  والنفا�ض 
اىل  �ساعدة  والدعوات  حمبو�سة 
اهلل ان ت�ستمر اجلزئر يف تقدمها 
الريا�سي وتقدمها يف كل جمالت 

احلياة.
تدلل  التي  والفيديوهات  وال�سور 
والت�سامن  املتابعة   هذه  على 
الفل�سطيني  والر�سمي  ال�سعبي 
مع اجلزائر منت�رسة عربالنرتنت 
ومواقع التوا�سل بكثافة ل جمال 
اغنية  ا�سهرها  ومن  حل�رسها 
بالم�ض  �سممها  فل�سطينية 
�سادي  الفل�سطينيان  املغنيان 
بعنوان  النجار  وقا�سم  البوريني 
جزائر مباراة فل�سطني واجلزائر 

وتبدا ب�سعار

) قد عقدنا العزم ان حتيا 
اجلزائر(  وهذا رابط 

الغنية 

يف  تداوله  مت  ما  اجمل  ولعل 
مواقع التوا�سل عبارة جميلة 

) اخربوا بني �سهيون انه يف م�ساء 
اجلمعة كاأن الف اجلزائريني يف 
مئات  عدة  بعد  على  القاهرة 
فل�سطني  من  الكيلومرتات  من 
يراقب  الحتالل  وكان  املحتلة 
عمالقة  زئري  اىل  بحذر  وي�ستمع 
اجلزائر  فوز  ويخ�سى  ال�سحراء 
لن الفرحة العارمة يف فل�سطني 
�سوف تنعك�ض قلقا على الحتالل  
الذي يعلم جيدا ان غليان الدماء 
اجلزائريني  عروق  يف  الثورية 
اىل  ما  يوما  وجهتهم  �سيجعل 
اىل  ولي�ض  لتحريرها  القد�ض 
التحرير  هو  فالهدف  القاهرة 
ولقد  والن�سان  لالر�ض  الكامل 
و�سل فعال مئات اجلزائريني اىل 
حدود غزة بروفا للن�رس القادم (

دامت اجلزائر حرة منت�شرة 
قدوة الحرار 

ت�ضامن فل�ضطني مع منتخب اجلزائر
متكن املنتخب اجلزائري بف�شل من اهلل وتوفيقه من الفوز بلقب كاأ�س اأمم اأفريقيا 2019 لكرة القدم، وذلك 

بعد فوزه يف املباراة النهائية على املنتخب ال�شنغايل بهدف نظيف، م�شاء اجلمعة، على �شتاد القاهرة الدويل. 
وكان قد اأحرز بغداد بوجناح هدف اللقاء الوحيد يف الدقيقة الثانية، حيث تعترب هذه املرة الثانية التي 

يفوز بها املنتخب اجلزائري بلقب كا�س المم الفريقية، بعد فوزه الأوىل العام 1990 على اأر�شه.

الأ�شرى فى ال�شجون ال�شهيونية يربقون 
بالتهنئة للجزائر 

بفوز املنتخب الوطني 
بكاأ�س اأمم اإفريقيا

الأ�رسى  عن  وبالنيابة  با�سمي 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �سجون  يف 
املباراة  اأحداث  تابعوا  الذين 
وهتافات  كبري  ب�سغف  النهائية 
ونتقدم  اأنف�سنا  نهنئ  متوا�سلة. 
اىل  والتربيكات  التهاين  باأحر 
اجلزائر ال�سقيقة، رئي�سا وحكومة 
املنتخب  فوز  مبنا�سبة  و�سعبا، 
"حماربو  القدم  لكرة  اجلزائري 
ال�سنغال  منتخب  على  ال�سحراء" 
وح�سوله  اإفريقيا  اأمم  نهائي  يف 
على اللقب الإفريقي وتربعه على 
من  قلنا  الإفريقية.  الكرة  عر�ض 
امل�سافة  ان  القول:  وجندد  قبل 
كتلك  واجلزائر،  فل�سطني  بني  ما 
التي تف�سل ما بني غزة وبحرها. 
الدوام يف  فاجلزائر حا�رسة على 
الفل�سطينيني،  كل  ولدى  فل�سطني 
وقلوب  عقول  ت�سكن  وفل�سطني 
اجلزائر  وفوز  اجلزائريني.  كل 

وانت�سار  لنا  فوز  هو  اليوم 
المل  وبرغم  و�سعبها.  لفل�سطني 
ال�سجان،  وق�سوة  ال�سجن  ومرارة 
ال�سحراء"  "حماربو  علينا  يطل 
وجوه  على  الفرحة  ر�سم  ويعيدوا 
القابعني يف  ا�رسانا  و  ابناء �سعبنا 
�سجون الحتالل الذين لميتلكون 
و�سعبها  للجزائر  الهتاف  �سوى 
وخلف  اجلدار  بني  والحتفال 
اخلا�سة.  بطريقتهم  الق�سبان 
بانت�سارها  تفرحنا  اجلزائر 
وبفوزها  النهائية  املباراة  يف 
امل�ستحق ببطولة الأمم الأفريقية 
لكرة القدم. عقولنا وقلوبنا معكم. 
وبفوزكم   . ونفتخر  نعتز  وبكم 
تهانينا  اخرى  ومرة  ونغني.  نفرح 
مربوك  ومليون  لكم  احلارة 
والتتويج  الأفريقي  اللقب  انتزاع 
بالبطولة والرتبع على عر�ض الكرة 

الأفريقية.

بوجناح،  بغداد  املهاجم  ق�سى 
الدقائق الأخرية من مواجهة كوت 
لكاأ�ض  الثمانية  دور  يف  ديفوار، 
القدم، وهو  لكرة  الأفريقية  الأمم 
ويفكر  البدلء،  مقاعد  على  يبكي 
يف  ال�سبب  �سيكون  رمبا  اأنه  يف 
مهاجم  دموع  لكن  اجلزائر  خروج 
عمره  البالغ  القطري،  ال�سد 
اإىل  الياأ�ض  من  حتولت  عاما   27
الفرح بعدما اأحرز هدف اجلزائر 
ال�سنغال  اأمام  النهائي  يف  الوحيد 
اأم�ض، ليقودها للقب للمرة الثانية 

يف تاريخها بعد 1990.
بال�سعادة  بوجناح  يحظ  ومل 
الت�سجيل  فبعد  البطولة،  طيلة 
مباراة  اأول  يف  كينيا  مواجهة  يف 
للجزائر تعر�ض لالنتقادات ب�سبب 

افتقاره للفاعلية اأمام املرمى.
الثمانية  دور  يف  جاء  الأ�سواأ  لكن 
عندما ح�سل على ركلة جزاء كان 
اجلزائر  تقدم  من  تزيد  اأن  ميكن 

اإىل 2- 0 لكنه اأهدرها.
واأهدر فر�سة اأخرى بعد ذلك من 
و�سع انفراد ثم اأدركت كوت ديفوار 

بوجناح  ا�ستبدال  ومت  التعادل 
وهو  املباراة  دقائق  باقي  وق�سى 

يبكي.
اجلزائر  ح�سمت  حظه  وحل�سن 
وخرج  الرتجيح  بركالت  الفوز 
املنتخب  مدرب  بلما�سي  جمال 
للدفاع عن مهاجمه وقال "اخرتت 
�ساهم  كثريا.  يجتهد  لأنه  بوجناح 
اأهدافا  واأحرز  اأهدافنا  جميع  يف 
"بوجناح  الت�سفيات"وتابع:  يف 
مهاجم رائع وجمتهد. اإهدار ركلة 

جزاء ل يقلقني".
لكن الأمر كان خمتلفا متاما اأم�ض 
اجلمعة بعدما هز بوجناح ال�سباك 
يف الدقيقة الثانية بت�سديدة غريت 
اجتاهها ليح�سم فوز اجلزائر 1 ـ 0 
اللقب الذي  ال�سنغال ويجلب  على 
مل يعتقد كثريون اأن الفريق العربي 
قادر على ح�سده قبل عدة اأ�سهر.

للقتال  هنا  "جئت  بوجناح:  وقال: 
اأي  يوجد  ل  اجلزائر.  اأجل  من 

حافز اآخر".
اأجل  من  دائما  "�ساأقاتل  واأ�ساف 

اجلزائر".

بوجناح.. من البكاء اإىل 
قمة املجد

الوطنية  الهيئة  تتقدم 
وك�رس  العودة  مل�سريات 
غزة  قطاع  يف  احل�سار 
من  بالتهنئة  املحا�رس 
ال�سقيق  اجلزائر  �سعب 
الوطني  منتخبه  بفوز 

لكرة القدم بهذه البطولة 
دولة  احت�سنتها  ..التي 
م�رس ال�سقيقة ،اننا ورغم 
دماء  و�سيل  احل�سار 
�سعبنا يف م�سريات  ابناء 
احل�سار  و�سدة  العودة 

مينعنا  لن  ذلك  لكن 
اجلزائر  م�ساركة  من 
بالبطولة  بالفوز  فرحتها 
التحية  ..موجهني 
ملنتخب ال�سنغال و�سعب 
لهم  متمنني  ال�سنغال 

بطولت  يف  اوفر  حظا 
العالقات  ان  قادمة. 
اجلزائر  بني  الخوية 
�ستبقى  وفل�سطني 
بالت�سحيات  متجذرة 
يف  نقدمها  التي 

مواجهة العدو ال�سهيوين 
ال�سعبني  لكال  امل�سرتك 
اجلزائري  و  الفل�سطيني 

ال�سقيق .
الهيئة الوطنية مل�سريات 

العودة ك�رس احل�سار

من خالل �شا�شات عر�س اأقيمت يف مناطق متفرقة من قطاع غزة

فل�ضطينيون يف غزة ي�ضجعون منتخب "اجلزائر"

عبد النا�شر فروانة



�أعرب �إ�سماعيل بن نا�رص، العب 
�ملنتخب �جلز�ئري، عن �سعادته 
�الأمم  بكاأ�س  �لتتويج  عقب 
على  بالفوز   ،2019 �الإفريقية 
�جلمعة،  �أم�س   )0-1( �ل�سنغال 
بن  وقال  �لنهائية  �ملبار�ة  يف 
خا�سة  ت�رصيحات  يف  نا�رص، 
بالبطولة،  �الأف�سل  »كنا  لـ««: 
جد�رة..  عن  �للقب  ون�ستحق 
فخور باجلمهور �جلز�ئري �لذي 
�ليوم،  م�ساندتنا  على  حر�س 

�أهدي  كما  �للقب..  ونهديه 
�لتتويج لعائلتي، و�لدتي، و�ل�سعب 

�جلز�ئري باأكمله«.
العب  �أف�سل  بجائزة  فوزه  وعن 
بالبطولة، قال: »بكل تاأكيد فخور 
يل  د�فًعا  �ستكون  بها،  و�سعيد 
يرجع  عليها  وح�سويل  للأمام، 
ا ملجهود كل زملئي، �لذين  �أي�سً
مب�ستوى  ظهوري  يف  �سببًا  كانو� 
باللقب  »فوزنا  جيد«و�أردف: 
قلب  على  جميعا  �أننا  �إىل  يرجع 

ذلك  يف  و�سن�ستمر  و�حد،  رجل 
لتحقيق �لن�رص د�ئما«ومن جانبه 
قال رفيق حلي�س، مد�فع �جلز�ئر: 
»فخورون بالبطولة، الأننا �أ�سعدنا 

�ل�سعب �جلز�ئري«.
وتابع: »م�رص د�ئما �ساحبة فاأل 
�سعدنا   2009 ففي  علينا،  خري 
للمونديال من بو�بة م�رص، و�الآن 
�الإفريقية  �الأمم  كاأ�س  ح�سدنا 
�أر�س  على  طويل،  غياب  بعد 

م�رص �أي�سا«.
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بوجناح  بغد�د  �جلز�ئري  �سجل 
�أمم  كاأ�س  تاريخ  يف  ��سمه 
�إفريقيا بهدفه يف مرمى �ل�سنغال 
بالدقيقة �لثانية يف نهائي �لبطولة 
�جلمعة  �أم�س  �لقاهرة  �إ�ستاد  يف 
منتخب  مهاجم  بوجناح  وفاجاأ 
�جلميع  �ل�سحر�ء«  »حماربي 
عندما توجه مبا�رصة نحو منطقة 
و�أطلق  �ل�سنغال  منتخب  جز�ء 
منطقة  خارج  من  قوية  ت�سديدة 
�جلز�ء، لرتتطم كرته بقدم مد�فع 
�ل�سنغال، وتدخل �سباك �حلار�س 
ي�ستطع  مل  �لذي  غوميز،  �ألفريد 

مب�ساهدتها  و�كتفى  �سيء،  فعل 
�الأوىل  �لدقيقة  يف  عرينه  تدخل 

و19 ثانية فقط.
�ل�سد  مهاجم  بوجناح  و�أ�سبح 
هدف  �أ�رصع  �ساحب  �لقطري 
�الإفريقية  �الأمم  كاأ�س  بطولة  يف 
بوتي  2019، متفوقا على ميكايل 
مهاجم منتخب بنني، �لذي �أحرز 
يف  غانا  �سباك  يف  �لتقدم  هدف 

�لدقيقة �الأوىل و45 ثانية.
تاريخ  يف  ��سمه  بوجناح  ودون 
�إذ بات �سمن  �لبطولة �الإفريقية، 
قائمة �أ�رصع ثلثة العبني ت�سجيل 

يف �لنهائي، بان�سمامه للأ�سطورة 
�ل�سهري  �لعطار  حممد  �مل�رصية 
يف  هدفا  �أحرز  �لذي  بـ«�لديبة«، 
�أمام   1957 عام  �لنهاية  �ملبار�ة 
م�رص  بفوز  �نتهت  و�لتي  �إثيوبيا 
�ل�سابق  �لنيجريي  و�لنجم   ،0-4
�سجل  عندما  �أوديغبامي  باتريك 
عام 1980 يف �ملبار�ة �لتي �نتهت 

بفوز نيجرييا بثلثية نظيفة.
يذكر �أن �ملنتخب �جلز�ئري حقق 
تاريخه  يف  �لثانية  للمرة  �للقب 
باللقب  �لتتويج  له  �سبق  حيث 

�لقاري عام 1990.

ر�سالة  ريا�س حمرز  �لنجم  وجه 
ح�سابه  على  للجز�ئريني  موؤثرة 
مرفقة  »تويرت«  يف  �لر�سمي 
�لكاأ�س  رفعه  حلظة  له  ب�سورة 
وتتويج  �لنهائي  بعد  مبا�رصة 
�إفريقيا  �أمم  بكاأ�س  »�خل�رص« 
�لفرن�سية:  باللغة  حمرز  وكتب 
قائد�  كنت  باأنني  جد�  »فخور 
ومليني  �لر�ئع  �ملنتخب  لهذ� 
�إىل  �ساندونا  �لذين  �جلز�ئريني 
غاية �آخر حلظة وعرب كل مناطق 

حتيا  �إفريقيا،  �أبطال  �لعامل، 
�جلز�ئر«.

مان�س�سرت  نادي  بدوره  وهناأ 
بعدما  �جلز�ئري  جنمه  �سيتي 
قاد منتخب بلده للقب �الإفريقي 
�لثاين، بالفوز على �ل�سنغال 0-1 
�جلمعة يف نهائي »�لكان« باإ�ستاد 
على  �ل�سيتي  وكتب  �لقاهرة 
حمرز  ريا�س  »جنمنا  »تويرت«: 
�الإفريقية  �الأمم  لكاأ�س  بطل 
ريا�س«وز�د  يا  مربوك   ،2019

�لتتويج بجائزة  حمرز فر�سه يف 
�أف�سل العب بالقارة �ل�سمر�ء يف 
�ملهاجم  مناف�سيه  �أبرز  مو�جهة 
�ل�سنغايل �ساديو ماين �لذي خ�رص 
�أمامه �لنهائي �الإفريقي، و�لنجم 

�مل�رصي حممد �سلح.
و�سبق ملحرز �إحر�ز لقب �للعب 
 ،2016 عام  �إفريقيا  يف  �الأف�سل 
كما توج يف �ملو�سم �لفائت بلقب 
�لدوري �الإجنليزي مع مان�س�سرت 

�سيتي.

�إن  �الإ�سبانية  �ل�سحيفة  وقالت 
�ساديو  حلم  �أنهى  �جلز�ئر  منتخب 
�أبطال  دوري  بني  باجلمع  ماين 
�الأفريقية،  �الأمم  وكاأ�س  �أوروبا 
�ملبار�ة  يف  �ل�سنغال  �أ�سقط  بعدما 
ت�سجيله يف  م�ستفيًد� من هدف مت 

�لثانية 79.
»بي  �لربيطانية  �الإذ�عة  هيئة  �أما 
تنهار  »�ل�سنغال  فقالت:  �سي«  بي 
�لهيئة  �أفريقيا«وركزت  نهائي  يف 
على �نهيار العبي منتخب �ل�سنغال 
و�نخر�طهم يف �لبكاء، �أم�س �جلمعة، 
�إثر خ�سارة لقب �أمم �أفريقيا وقالت 
فر�ستني  �أهدر  نياجن،  مباي  �إن 
�ل�سنغال  ل�سالح  �لنتيجة  لتعديل 
ماين  �ساديو  لي�سبح  �ملبار�ة،  يف 
عنونت  و�سع حمزن من جانبها  يف 
�سحيفة »ماركا«: »�أف�سل هد�ف يف 

�لعامل ي�سقط �ل�سنغال«.
�إن  �ملدريدية  �ل�سحيفة  وقالت 
يف  هد�ف  �أف�سل  بوجناح  بغد�د 

بعام 2018 بر�سيد 59 هدًفا  �لعامل 
بنهائي  �ل�سنغال  �إ�سقاط  يف  جنح 
كاأ�س �الأمم �الأفريقية و�أو�سحت �أن 
هذ� هو �للقب �الأول للجز�ئر يف �أمم 
�أفريقيا منذ 29 عاًما، بعد �لفوز به 

من قبل يف ن�سخة 1990.
 وخرجت �سحيفة »مريور« بعنو�ن: 
�أحد  غياب  يف  ت�سقط  »�ل�سنغال 
وذكرت  �لعامل«  مد�فعي  �أف�سل 
�ملد�فع  غياب  �أن  �ل�سحيفة 
عن  كوليبايل  كاليدو  �ل�سنغايل 
�أ�سود  على  �أثر  للإيقاف،  �لنهائي 

�لتري�جنا يف موقعة �جلز�ئر.
مع  حمرز  ريا�س  �أن  �إىل  و�أ�سارت 
�سكلو�  �جلز�ئري  �ملنتخب  العبي 
�ل�سنغال  مرمى  على  خطورة 
�لهجمات  من خلل  �ملبار�ة  طو�ل 
�سحيفة  قالت  فيما  �ملرتدة 
»جماهري  بو�ست«:  »�لو��سنطن 
يف  �الحتفاالت  ت�سعل  �جلز�ئر 
�الأمريكية  �ل�سحيفة  فرن�سا«وركزت 

على �حتفاالت �جلماهري �جلز�ئرية 
�ملنتخب  فوز  عقب  فرن�سا،  يف 
�ل�سنغال  على  �أفريقيا  �أمم  بنهائي 
�جتاحت  �جلماهري  �أن  و�أو�سحت 
و�أن فرن�سا ت�سم  �سيما  �ل�سو�رع، ال 
�جلز�ئريني  �ملهاجرين  من  �لعديد 
قالت:  �لعاملية   »ESPN« �سبكة 
�أفريقيا  �أمم  لقب  حت�سد  »�جلز�ئر 

بهدف غريب«.
�سدد  بوجناح  �أن  �إىل  و�أ�سارت 
�إثر  �جتاهها  عن  �نحرفت  كرة 
�ل�سنغايل  باملد�فع  �ال�سطد�م 
حار�س  غالطت  ثم  �ساين،  �ساليف 
�أ�سود �لتري�نغا و�سكنت �ل�سباك �أما 
�سبكة »فر�ن�س 24« فقالت : »�للم�سة 
�الأخرية تقتل �ل�سنغال«و�أ�سارت �إىل 
�أكرث  �أهدر  �ل�سنغايل  �ملنتخب 
�جلز�ئر  �سباك  لزيارة  فر�سة  من 
�الأفريقية  �الأمم  كاأ�س  نهائي  يف 
و�أ�سافت �أن �جلز�ئر توجت باللقب 
تاريخها  يف  �الأوىل  للمرة  �الأفريقي 

علقت  جانبها  من  �أر�سها  خارج 
»ريا�س  �سبورت�س«:  »�سكاي  �سبكة 
�حللم  نحو  �جلز�ئر  يقود  حمرز 
جنح  حمرز  �أن  �الأفريقي«و�أ�سافت 
يف قيادة منتخب بلده للفوز بكاأ�س 
يف  �لثانية  للمرة  �الأفريقية  �الأمم 

تاريخه.
يف  �لوحيد  �لهدف  �أن  و�أكدت   

عادية،  غري  بطريقة  جاء  �للقاء 
يف  متفوقة  كانت  �ل�سنغال  �أن  كما 
�ملو�جهة  مد�ر  على  �ال�ستحو�ذ 
فر�سة،  من  �أكرث  لها  و�سنحت 
باالإ�سافة �إىل �أن تقنية �لفيديو �ألغت 
»�لغارديان«  ركلة جز�ء �سحيفة  لها 
عنونت: »مدرب ر�ئع يقود �جلز�ئر 
�أفريقيا«و�أ�سادت  عر�س  �إىل 

�ملدير  بلما�سي،  بجمال  �ل�سحيفة 
وو�سفته  �جلز�ئر،  ملنتخب  �لفني 

بالر�ئع.
و�أ�سارت �إىل �أنه رغم تويل بلما�سي 
�ملهمة يف �سهر �أوت �ملا�سي، لكنه 
ح�سد �للقب �الأفريقي متفوًقا على 
حماربي  تخ�س  �لتي  �لتوقعات  كل 

�ل�سحر�ء يف �لبطولة.

ال�ضحافة العاملية تركز على �ضدمة ماين وجناح حمرز يف الكان
توج املنتخب اجلزائري بلقب كاأ�س الأمم الأفريقية للمرة الثانية يف تاريخه، 
اإثر التفوق على ال�سنغال يف املباراة النهائية بهدف دون رد. وجاء هدف اللقاء 

الوحيد عن طريق املهاجم اجلزائري بغداد بوجناح يف الدقيقة الثانية من 
املباراة ون�ستعر�س يف التقرير التايل اأبرز ما قالته ال�سحف العاملية عن نهائي 

اأفريقيا:  �سحيفة »موندو ديبورتيفو« عنونت: »اجلزائر تنهي حلم �ساديو ماين«.

ر�ضالة موؤثرة ملحرز »الرابح الأكرب« بعد تتويج اجلزائر

ق.ر

�ألقت �ل�سلطات �لفرن�سية �لقب�س 
على 198 �سخ�سا، ليلة �جلمعة/
ب�سبب  مدن،  عدة  يف  �ل�سبت، 
�سغب،  �أعمال  يف  م�ساركتهم 
�أثناء �الحتفاالت بتتويج �جلز�ئر 
على   ،2019 �إفريقيا  �أمم  بكاأ�س 
ح�ساب �ل�سنغال و�أو�سحت وز�رة 
ال  هوؤالء،  بني  من  �أن  �لد�خلية 
�الحتجاز  رهن   177 هناك  يز�ل 
�لتوقيف  عمليات  �أغلب  وجاءت 
جتمهر  حيث  باري�س،  يف   )102(
نقاط  عدة  يف  �الأ�سخا�س  �آالف 
�سيما  ال  �لفرن�سية،  بالعا�سمة 
ب�سارع  �ملحيطة  �الأحياء  يف 
تعي�س  حيث  �ل�سانزليزيه، 
�الأ�سول  ذوي  من  كبرية  جالية 

�جلز�ئرية.

يف  �الأوىل  �ملو�جهات  وبد�أت 
�مل�سجعني  مع  �ل�سانزليزيه 
)لو  ل�سحيفة  وفقا  �جلز�ئريني، 
من  قليل  وقت  قبل  باريزيان(، 
�ل�ساعة �لو�حدة فجر� )23:00 ت 
�لقنابل  �لقو�ت  و��ستخدمت  ج(، 
لتفريق حمدثي  للدموع  �مل�سيلة 

�ل�سغب.
�ل�سلطات قد  باري�س، كانت  ويف 
و500 �رصطي،  �ألفي  ن�رص  قررت 
يوم  حدث  ما  تكر�ر  لتجنب 
حني  �جلاري،  �ل�سهر  من   14
�لبطولة  لنهائي  �جلز�ئر  تاأهلت 
�عتقال  مت  حيث  �الإفريقية، 
�أنحاء  كل  يف  �سخ�سا   282
نهب  يف  مل�ساركتهم  فرن�سا، 
وتخريب  �سغب  و�أعمال  متاجر 

�لفرن�سية،  �لعا�سمة  جانب  و�إىل 
يف  �أي�سا  �حتفاالت  خرجت 
و�سرت��سبورج  وليل  مار�سيليا 
مو�جهات  �سهدت  �لتي  وليون، 
�الأحياء،  بع�س  يف  �ل�رصطة  مع 
و�جهات  بع�س  وتعر�ست 
و�تخذت  للتخريب  �ملحال 
�ملناطق  بع�س  يف  �ل�سلطات 
حظر  مثل  �حرت�زية،  �إجر�ء�ت 
�حلانات،  خارج  �لكحوليات  بيع 
و�الألعاب  �ل�سماريخ  ��ستخد�م  �أو 

�لنارية.
�الأخرى،  �ملناطق  بع�س  ويف 
الإخفاء  �لوجوه  تغطية  حظر  مت 
حظر  مونبلييه  وفر�ست  �لهوية، 
�أقل  �الأطفال  على  ليل،  �لتجول 

من 14 عاما وحدهم.

فرن�ضا تعتقل ع�ضرات اجلزائريني
 بعد اأعمال �ضغب

بعد الهدف »الطلقة«

بوجناح ي�ضجل ا�ضمه يف القائمة 
التاريخية لكاأ�س الأمم الإفريقية

اإ�سماعيل بن نا�سر

م�ضر بوابتنا لإفريقيا واملونديال

من  �الآالف  ع�رص�ت  خخ�س 
��ستقباال  �أم�س  �جلز�ئريني 
�لوطني  �لفريق  الأفر�د  حافل 
�لوطن  �أر�س  �إىل  عودتهم  لدى 
حافلة  منهم  �لكثري  و�كب  حيث 
�لفريق �نطلقا من مطار هو�ري 
�لنقاط  خمتلف  عرب  و  بومدين 
�لتي جابتها �حلافلة حيث تفاعل 
�جلمهوريف  مع  كثري�  �للعبون 
بدون  كبرية  �أمنية  مو�كبة  ظل 
،كما  جانبية  حو�دث  �أية  ت�سجيل 
�لعمومي  �لتلفزيون  خ�س�س 
م�ستعينا  للحدث  مبا�رصة  تغطية 
للأمن  تابعة  هليكوبرت  بطائرة 

�لوطني.

�لوطني  �ملنتخب  طائرة  حطت 
ظهر  �لقدم،  لكرة  �جلز�ئري 
مبطار  )00ر14(،  �ل�سبت  �ليوم  
�جلز�ئر �لعا�سمة �لدويل )هو�ري 
�لعا�سمة  من  قادمة  بومدين( 
متنها  وعلى  �لقاهرة  �مل�رصية 
�ملتوجني  بوجناح  بغد�د  رفقاء 
�أم�س   ،2019 �إفريقيا  �أمم  بكاأ�س 
�ملنتخب  ح�ساب  على  �جلمعة، 

�ل�سنغايل )0-1(.
وكان �للعب ريا�س حمرز -حامل 
زط�سي،  �لدين  خري  �لكاأ�س-، 
لكرة  �جلز�ئرية  �الحتادية  رئي�س 
�لناخب  بلما�سي،  وجمال  �لقدم 
�لوطني، �الأو�ئل �لذين نزلو�  من 

طائرة �خلطوط �جلوية �جلز�ئرية 
وكان يف ��ستقبال �لوفد �جلز�ئري، 
بدوي،  نور�لدين  �الأول،  �لوزير 
�سليم  و�لريا�سة،  �ل�سباب  وزير 
�أع�ساء  وبع�س  برناوي  روؤوف 
رفقاء  وتوج  �جلز�ئرية  �حلكومة 
�لقاري بعد  ريا�س حمرز باللقب 
فوزهم على �ل�سنغال بنتيجة 0-1 
�لقاهرة  مبلعب  �جلمعة  �سهرة 
�لدويل. �سجل �لهدف �لوحيد يف 
�ملبار�ة �للعب بغد�د بوجناح يف 
�لدقيقة �لثانية ل�سالح �جلز�ئر و 
للجز�ئر  �لثاين  �للقب  هذ�  يعترب 
 1990 �سنة  �الأول  �لتتويج  بعد 

باجلز�ئر �أمام نيجرييا 0-1. 

كاأ�س اأمم افريقيا 2019

ا�ضتقبال حافل لأبطال اإفريقيا



لكتابة  حتتاج  ال  "اجلزائر 
الذي  هو  فالتاريخ  التاريخ 
ذهب  من  اأحرف  من  كتبها 
ال�شعوب  جميع  يف  نق�شت 
عرب  هكذا   " املحتلة 
يا�رس  الراحل  الرمز  عنها 
وراأى  عمار،  اأبو  عرفات 
اجلزائر  يف  الفل�شطينيون 
نَيْل  منذ  به  يُقتدى  مثال 
من  ال�شتقاللها  اجلزائر 
فكانت   ،١٩٦٢ عام  فرن�شا 
الدول  اأوائل  من  اجلزائر 
مبنظمة  تعرتف  التي 
فتم  الفل�شطينية  التحرير 
للمنظمة  مكتب  اأول  افتتاح 
انت�شار  بعد   ١٩٦5 عام 

واإعالن  اجلزائرية،  الثورة 
يف  الفل�شطيني  اال�شتقالل 
يف   ١٩٨٨ عام  نوفمرب   ١5
وحني  ال�شقيق.  اجلزائر 
يعّج  الفل�شطيني  العلم  نرى 
القدم اجلزائري  ملعب كرة 
حني  اأبدا  ن�شتغرب  فال 
الفل�شطيني  ال�شباب  نرى 
املنا�شل يرفع علم اجلزائر 
حمافظات  كافة  يف  اليوم 
غزة وال�شاحات الفل�شطينية 
االأر�ض؛  بقاع  كافة  يف 
ت�شجيعاً للمنتخب اجلزائري 
اأمام نظريه ال�شينغال و�شط 
ع�رسات االآالف من ال�شباب 
امل�شجعني  الفل�شطينيني 

ال�شعب  بالدم  الإخوانهم 
اأجواء  وو�شط  اجلزائري. 
واالنتظار  احلما�ض  من 
يقول املواطن اأبو حممد: " 
اأتيت اليوم برفقة اأطفايل كي 
اجلزائريني،  اإخواين  اأ�شجع 
بالفوز  يتوجوا  اأن  واأمتنى 
مع  وكلنا  ال�شنغال،  على 
اجلزائري". ال�شعب 
قلب  واجلزائر  فل�شطني 
األ�شنة  على  ترددت  واحد 
امل�شجعني بهتافاٍت عالية ، 
فحب الفل�شطينيني للجزائر 
ومن  بالفطرة.  حب  هو 
املواطنة  تقول  ناحيتها 
مرمي ح�شن: " كانت االأجواء 

مع  والتوتر  بالقلق  �شائدة 
وجوه  متلئ  عارمة  فرحة 
و�شباباً،  �شيباً  امل�شجعني 
وكانت  ون�شاًء،  �شيوخاً 
وجوه  متلئ  االبت�شامة 
بالعلم  تزينت  التي  االأطفال 
اأكد  اجلزائري".ومن جانبه 
�رس  اأمني  الدرميلي  اإياد 
جمل�ض ال�شباب الفل�شطيني 
جمل�ض  اأن  غزة   �شاحة   –
يف  الفل�شطيني  ال�شباب 
ي�شجع  ال�شاحات  كافة 
واملنتخب  ال�شعب  ويدعم 
اأمل  وكلنا  اجلزائري، 
بكاأ�ض  اجلزائر  يتوج  باأن 
اأملنا  وحتقق  اأفريقيا  اأمم 
و�شيكون  بذلك،  ونفتخر 
ال�شعب  الأن  فوزنا  الفوز 
والفل�شطيني  اجلزائري 
�شعب واحد. واأ�شاف قائاًل: 
" كما عهدنا اجلزائر بالفوز 
لقد  واالنت�شارات  والتطور 
املليون  بلد  اليوم  توجت 
اأفريقيا  اأمم  بكاأ�ض  �شهيد 
لهم  متمنني  الثانية،  للمرة 
االنت�شارات  من  مزيداً 

الأهلنا  ونبارك  والفوز 
واملنتخب  باجلزائر 
الفوز  بهذا  اجلزائري 
العظيم على نظريه ال�شنغال 
ال  مقابل  نظيف  بهدٍف 
اأنهم  مو�شحاً  �شيء"، 
ال�شعاب،  كافة  على  تغلبوا 
امل�شجعني  دور  نن�شى  وال 
داخل  احلما�شية  واالأجواء 
االأ�شتاذ التي تدفع الالعبني 
ويف  وحتفزهم.  االأمام  اإىل 
حركة  تهنئ  ال�شدد  ذات 
وكافة  غزة  ب�شاحة  فتح 
االأخ  بقيادة  ال�شاحات 
القائد النائب حممد دحالن 
ال�شقيقة  اجلزائر  دولة 
اأمم  بطل  بلقب  بتتويجها 
ال�شعب  باأن  وتوؤكد  اأفريقيا، 
دائماً  �شيبقى  الفل�شطيني 
م�شانداً وداعماً للجزائر يف 
وت�شجيعها  الق�شايا  �شائر 
يف كافة املجاالت، ونبارك 
هذا  العربية  الدول  لكافة 
على  العظيم  والفوز  الن�رس 
بجمهورية  الفراعنة  اأر�ض 

م�رس العربية. 

 �سفري ال�سودان باجلزائر يهنئ 
احلارة  بالتهانئ  اتقدم  ان  ي�شعدنى  وحكومة  �شعبا  ال�شودان  با�شم 
للجزائر ال�شقيقة �شعبا وحكومة بالفوز الكروى الكبري امل�شتحق الذى 
باالأداء  ن�شيد  كما  العظيم  �شعبها  ودعوات  اجلزائر  ابناء  بعزمية  جاء 
ب�شعبها وقيادتها  الذي لطاملا عودتنا عليه اجلزائر احلبيبة  البطويل 

حمرزة اللقب القاري الثاين يف تاريخها العريق .
�شفري ال�شودان باجلزائر العبيد حممد العبيد

الك�سف عن اأكاذيب �سفقة عودة 
نيمار اإىل بر�سلونة

يف  االأكاذيب  بع�ض  عن  ال�شبت،  اليوم  اإ�شباين،  �شحفي  تقرير  ك�شف 
ال�شفقة املحتملة النتقال الربازيلي نيمار دا �شيلفا، جنم باري�ض �شان 

جريمان، اإىل بر�شلونة، هذا ال�شيف.
"موندو ديبورتيفو" االإ�شبانية، فاإن بر�شلونة ي�شري يف  ووفًقا ل�شحيفة 
طريق واحد فقط للتعاقد مع نيمار خالل املريكاتو ال�شيفي، وهو �شم 

النجم الربازيلي من خالل �شفقة تبادلية دون تقدمي اأي اأموال.
اأن االأنباء االأخرية عن تقدمي بر�شلونة العبني باالإ�شافة  واأ�شارت اإىل 
اإىل 40 مليون يورو ل�شم نيمار، قبل اأن يرتفع املقابل املادي يف عر�ض 

اآخر اإىل ١00 مليون يورو، غري �شحيحة.
التبادلية  ال�شفقة  يف  �شيدخلون  الذين  الالعبني  قيمة  اأن  واأو�شحت 
للنجم  ي�شمح  الذي  الرقم  يورو، وهو  تتجاوز ١70 مليون  لن  نيمار  مع 

الربازيلي بالرحيل يف �شيف ٢0٢0.
يذكر اأن نيمار اأبلغ اإدارة �شان جريمان، برغبته يف الرحيل هذا ال�شيف، 
ولكن النادي الفرن�شي يتعنت يف املوافقة على عودة النجم الربازيلي 

اإىل �شفوف بر�شلونة مرة اأخرى.

رادار بر�سلونة ير�سد هدف 
بايرن ميونخ

يراقب  بر�شلونة  نادي  اإن  ال�شبت،  اليوم  كتالوين،  �شحفي  تقرير  قال 
اإحدى اجلواهر االأملانية، خالل فرتة االنتقاالت ال�شيفية احلالية.

بر�شلونة،  يف  الفنيني  اأن  اإىل  ديبورتيفو"  "موندو  �شحيفة  واأ�شارت 
اأن  واأو�شحت  ليفركوزن  بايرن  و�شط  العب  هافريتز،  كاي  يراقبون 
هافريتز �شاحب الـ٢0 عاًما قدم اأرقاًما مميزة، يف املو�شم املا�شي، 
حيث جنح يف ت�شجيل ٢0 هدًفا، اإىل جانب 7 متريرات حا�شمة، خالل 
بايرن  ا مبراقبة  اأي�شً اأن هافريتز يحظى  ال�شحيفة  4٢ مباراة.واأكدت 
ميونخ، كاأي العب �شاب يربز يف الدوري االأملاين يذكر اأن عقد هافريتز 
مع باير ليفركوزن ينتهي يف �شيف ٢0٢٢، وهو ما ي�شعب املفاو�شات 

ب�شاأن رحيله خالل املريكاتو احلايل.

لل�شعب  املحا�شرة  غزة  من  "تهنئة 
اجلزائري ال�شقيق""

مبنا�سبة فوز اجلزائر ببطولة 
كا�س الأمم الإفريقية .

اأمام �شا�شات عر�ض كبرية، نُ�شبت يف عدة مناطق يف قطاع غزة، جل�ض 
مئات الفل�شطينيني، يحب�شون اأنفا�شهم وهم ي�شاهدون مباراة كرة القدم 

النهائية، لكاأ�ض اأمم اإفريقيا، بني منتخبي "ال�شنغال"، واجلزائر.
والتتويج  الفوز  له  الفل�شطينيون منتخب اجلزائر، متمنني  و�شجع هوؤالء 
بكاأ�ض اأمم اإفريقيا ورفع احلا�رسون اأعالم "اجلزائر"، وهتفوا با�شمها.

لوكالة  القدم،  لكرة  الفل�شطيني  االحتاد  هنية، ع�شو  ال�شالم  وقال عبد 
الفوز  نتمنى  غزة:"  مدينة  للمباراة، غربي  "االأنا�شول"، خالل ح�شوره 
للمنتخب اجلزائري والتوفيق، واأن يتوج بلقب كاأ�ض اأمم افريقيا"واأ�شاف:" 
اجلزائر وفل�شطني يد واحدة، واليوم نقدم ر�شالة وفاء للجزائر"وفازت 
اجلزائر بكاأ�ض اأمم اإفريقيا بعد اأن فازت على املنتخب ال�شنغايل، بهدف 

وحيد، خالل ال�شوط االأول من املباراة.
عديدة  �شوارع  ب�شياراتهم  فل�شطينيون  جاب  املباراة،  انتهاء  وعقب 
باالأعالم  وملوحني  ال�شيارات،  اأبواق  بالفوز، مطلقني  احتفاال  بالقطاع، 

اجلزائرية.

الدين  زين  الفرن�شي  اأكد 
زيدان، املدير الفني لريال 
فريقه  جاهزية  مدريد، 
ودية  مباراة  اأول  خلو�ض 
بايرن  �شد  ال�شيف،  هذا 

ميونخ بطل اأملانيا.
موؤمتر  زيدان، خالل  وقال 
�شحفي: "�شكًرا لكم جميًعا 
عقب  الدعم  ر�شائل  على 
من  وخا�شة  اأخي،  وفاة 
مني"واأ�شاف:  القريبني 
ب�شكل  عملنا  باأننا  "اأ�شعر 
اإىل هنا  واأتينا  للغاية،  جيد 
كل  واأهنئ  ذلك،  اأجل  من 
الالعبني على ما قدموه يف 
االآن  ونحن  املا�شية  االأيام 
م�شتعدون للعب 3 مباريات، 
نحتاجها بالفعل، وهذه هي 
�شنلعب  التي  االأوىل  املرة 

فيها يف هيو�شنت".

بوغبا

بوجبا  بول  عن  وب�شوؤاله 
يونايتد،  مان�ش�شرت  العب 

اأقول  دائًما  "اأنا  اأجاب: 
�شاأبدو  االإجابة،  نف�ض 
يعلم  النادي  لكن  �شخيًفا، 
اأمامنا،  والوقت  يريده،  ما 
على  فقط  نركز  واليوم 
ما  و�شرنى  املباريات، 

�شيحدث".
تابعته  لقد  "كوبو؟  وتابع: 
ذو  العب  هو  جيد،  ب�شكل 
ال�شغط  وي�شتوعب  كفاءة، 
جيًدا،  التدريبات  يف 
معنا  �شيكون  اأنه  ويبدون 
اأ�شتطيع  وال  طويلة،  لفرتة 
غًدا،  �شيلعب  اإنه  اأقول  اأن 
ميكننا  كيف  و�شرنى 

ا�شتخدام كل العب".

غاريث بيل

اأو�شح:  بيل،  غاريث  وعن 
"هو ال ميثل م�شكلة، ولدينا 
اأي  يتغري  ومل  معه،  عقد 
الويلزي  الالعب  مع  �شيء 
حتى  املا�شي  جوان   منذ 

االآن على االإطالق".

نحرتم  اأن  "يجب  واأردف: 
ما  يعرف  والنادي  اجلميع، 
االأخري  اليوم  وحتى  يريده 
من ال�شوق ميكن اأن حتدث 
ب�شم  الفريق  تغيريات على 
ورحيل البع�ض، والعمل مع 
جميع الالعبني املوجودين 
يف  لكن  �شعب،  اأمر  هنا 
معهم  حتدثت  احلقيقة 
اأكون  اأن  اأحب  الأنني 

وا�شًحا".
هازارد

وحول الوافد اجلديد اإيدين 

"لقد  زيزو:  �رسح  هازارد، 
مثل  ناد  اإىل  بحاجة  كان 
الفريق  ريال مدريد، وهذا 
يعرفه  مميز  �شيء  به 
يف  كنت  واأنا  الالعبون، 
وتطورت  عاما  الـ٢٩  عمر 

وق�شيت وقتا رائًعا".
واأكمل: "هازارد مير بنف�ض 
ميكنه  اأنه  واأعتقد  ال�شيء، 
و�شي�شاعدنا  التح�شن، 
بت�شجيل االأهداف و�شناعة 
ذلك خالل  واأظهر  الفارق، 
اأ�شبح معنا  م�شريته، واالآن 

و�شن�شتفيد منه".

ونوه: "خامي�ض رودريجيز؟ 
ريال مدريد،  هو العب يف 
معه،  �شيحدث  ما  و�شرنى 
العطلة،  يق�شي  هو  حالًيا 
�شيء  اأي  قول  ميكن  وال 

اآخر".
حكيمي؟  "اأ�رسف  ووا�شل: 
يف  اآخر  عام  لديه  الزال 
لبورو�شيا  اإعارته  عقد 
جيد  اأمر  وهو  دورمتوند، 

بالن�شبة له".

ال�شفقات اجلديدة

وزاد: "اأنا �شعيد بال�شفقات 
متفاجئا  ول�شت  اجلديدة 
يت�رسف  التي  الطريقة  من 
فهم  الالعبني،  هوؤالء  بها 
يريدون فعل االأ�شياء ب�شكل 
جيد وهم مميزون للغاية".

جيم�ض  "ليربون  واختتم: 
اأنا  ال�شلة(؟  كرة  )اأ�شطورة 
�شعيد باأنه يُحب كرة القدم، 
اأنه رمبا ال  على الرغم من 

يعرفني".
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زيدان

 موقف بيل مل يتغري.. وكل �سيء وارد يف املريكاتو

اجلزائر يف قلب فل�شطني...

جمل�س ال�سباب ي�سارك مئات اآلف امل�سجعني يف م�ساندة 
منتخب اجلزائر باأندية قطاع غزة
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فل�سطني املغت�سبة من اأدمي الأر�ض اإىل خ�ساب اجل�سد

�سرخة من اأجل حرية الأ�سريات الفل�سطينيات
اأن نحو ربع املتهمني بالعنف اجلن�سي هم من �سباط »رفيعي امل�ستوى«، والربع الآخر من رتبة 

»نقيب« اأو كابنت، بالإ�سافة اإىل �سباط ال�سف و�سباط املهنيني، الذين بلغت ن�سبة اتهامهم 22%، 
وهو ما يعني اأن اأغلبية املتهمني ب�سكاوى العتداءات اجلن�سية، ترتاوح رتبهم من »�سابط ال�سف« 

اإىل الرتب »رفيعة امل�ستوى«.
ا.د. عبد الكاظم العبودي

الولدات حتت  الـقيود 
وعذابات فر�ض الجها�ض 

ل تطاق 

الزق،  فاطمة  الأ�سرية  �سهادة 
لثمانية  اأم  كانت  غزة،  قطاع  من 
يف  �سغري،  لطفل  وجدة  اأولد، 
يد  على  اعتقلت  حني  الوقت،  ذلك 
اأثناء  الإ�رسائيلي،  الحتالل  قوات 
ا�ست�سهادية  عملية  لتنفيذ  توجهها 
يف  اإ�رسائيليني  جنود  حافلة  يف 
اأنها  20/ ماي 2007، ومل تكن تعلم 
حامل، وقد اأُفرج عنها، وحتررت يف 
لـ  �سليط،   �سفقة  يف  2009/10/2م 
»فاطمة » ق�سة ت�ستحق اأن حُتكى.. 
و�سمة  لتبقى  للتاريخ،  تُكتب  واأن 
يعرف  ل  احتالل  جبني  يف  عار 
حلقوق الإن�سان طريقاً، فهي بنظره 
واهية،  �سعارات  كونها  تتعدى  ل 
  ( فتقول  الغرب..  اأمام  بها  يتغنى 
اإنها مل تكن على علم بحملها حني 
اأيدي  اعتقالها، وبعد �ساعات حتت 
الكلمات  من  والكثري  املحققني 
خ�سعت  النابية،  وال�ستائم  البذيئة 
ذلك  من  لتتاأكد  احلمل،  لفح�ص 
»دنيا  لـ  »الزق«  وتقول  بنف�سها.  
لإ�سقاط  دفعي  حاولوا   ( الوطن«: 
وال�سبح  ال�رسب  طريق  عن  اجلنني 
باجللو�ص  كامل،  اأ�سبوع  مدار  على 
الظهر،  منحنيه  حديد  كر�سي  على 
للخلف  وربطي  الو�سعية،  تبديل  ثم 
بجنازير حديدة ثقيلة، ومت تعري�سي 
قدموا  الكهربائية،  ال�سدمات  اإىل 
معروفه،  غري  ُمدببة  حبوباً  يل 
التحقيق،  غرفة  يف  مكوثي  خالل 
اأنه  املفرت�ص  �سخ�ص من  بوا�سطة 
ذلك،  اأرف�ص  كنت  ولكني  طبيب، 
يف  وكنت  قوية،  عزميتي  وكانت 
و�سعوين   ( واأكملت:  اهلل(..   عناية 
لنزيف  يف زنزانة املوت، وتعر�ست 
وقتل  لقتلي  منهم  حماولة  يف  حاد 
بنزيفي،  عرفوا  وعندما  جنيني، 
�سعروا بالفرح، واأ�سبحوا ي�سحكون 
الذهاب  فرف�ست  ه�ستريي،  ب�سكل 
ملعرفتي  امل�ست�سفى؛  اإىل  معهم 
يف  ودخلت  اإجها�سي،  مبحاولتهم 
اإ�رساب عن الطعام، رغم حملي من 

اأجل نقلي اإىل �سجن اآخر(.
 ( اأنه  يقر  الدويل   القانون  اأن  يذكر 
النفرادي  العزل  عقوبة  تطبق  ل 
على احلوامل والأمهات املر�سعات 
اأطفال  يرافقهن  اللواتي  والن�ساء 

�سغار يف ال�سجن، العقوبات التاأديبية 
التي تفر�ص على ال�سجينات ل ت�سمل 

منعهن من الت�سال باأ�رسهن(. 
مت  ال�سغوطات  من  الكثري  بعد 
�سجن  اإىل  »فاطمة«  الأ�سرية  نقل 
عنها،  التعذيب  ليتوقف  »ها�رسون« 
تتوقف  مل  الإجها�ص  ولكن حماولة 
اأجربتها  ال�سابع،  ال�سهر  ففي  اأبداً، 
عيادة  اإىل  الذهاب  على  املجندات 
ليخربها  منها،  طلب  دون  ال�سجن 
فح�ص  بعمل  �سيقوم  اأنه  الطبيب 
الرحم،  عنق  من  الراأ�ص«  »مية  لـ 
هذا  ون�سبة جناح  الإبرة  با�ستخدام 
الطفل،  اأن  ويخربها   ،%  1 الأمر 
لكرب عمرها.  �سيخرج معاقاً، نظراً 
فرف�ست ذلك ب�سدة، وردت: ]معاق 
م�ص معاق اأنا بدي اإياه.. كيف ما ربي 
اأعطاين اإياه اأنا عيزاه.. اأنا حا�سة اإنه 
راح يكون �سوكة يف حلقكم، رجعوين 
على زنزانتي[. وو�سفت معاناتها 
مع الطعام ال�سيئ والقليل، فتحدثت 
بني  الجتماعي   التكافل  عن 
الأ�سريات  اأن   ( وك�سفت  الأ�سريات، 
اليومية  البي�سة«   « يعطونها  كانوا 
اخلا�سة بهن، و«احلالوة« التي توزع 
من فرتة لفرتة لأنها حامل، يف نوع 
عندما  وقالت:  الإيثار(.  اأنواع  من 
اأذهب للفح�ص يف الرعاية الطبية، ) 
كانت الطبيبة تقول لهم هذه اإرهابية 
مقيدة  واأنا  فح�سي  ويتم  وجمرمة، 
اأقدامي،  من  الدم  ينزف  اأن  اإىل 
ب�ستمي  هناك  املتواجدون  ويقوم 
وبعد  الفح�ص،  اأثناء  علّي  والب�سق 
خالل  من  ور�سائل  طويلة،  حرب 
انتزاع  ا�ستطعت  الأحمر،  ال�سليب 
ال�سجن؛  ممرات  يف  للتجول  الإذن 

لت�سهيل عملية الولدة.( 
باأعرا�ص  اأ�سعر  بداأت  وعندما 
الولدة، ) اأخذوين بعدما مت تكبيلي 
والقدمني  اليدين  من  بالقيود 
باحلديد، رغم �سعوري باأمل الطلق، 
احلديد  �سوت  اأ�سمع  واأنا  مت جري 
على الأر�ص، والوجع مُيزق اأح�سائي 
اإىل  و�سويل  وعند  ال�سجن،  خلارج 
لوحدي  لل�سعود  دفعوين  الإ�سعاف 

واأنا ُمقيدة.(
) و�سلت   : �سهادتها  وا�سرت�سلت يف 
مالب�سي  من  فجردوين  امل�ست�سفى 
بال�رسير،  وقدمي  يدي  وربطوا 
وكنت اأتو�سل لهم، واأناجي اهلل لفكي، 
فكنت اأريد و�سع يدي على �سدري 
اأن  الهم  زاد  وما  الأمل..  ب�سبب 
الغرفة ل يوجد بها باب بل �ستارة، 
وعلى باب الغرفة يوجد جنود، كنت 

اأقول لهم اأنا م�سلمة، اأنا حمجبة، اأنا 
متدينة م�ص لزم حدا ي�سوفني، اإىل 
وطلبت  املخا�ص،  اآمل  تراجعت  اأن 

اأن يتم اإرجاعي اإىل ال�سجن.(.
مرة  املخا�ص  جاءين  عندما 
يف  به  مررت  ما  وب�سبب  اأخرى، 
اإىل  اخلروج  رف�ست  الأوىل،  املرة 
اأريد  اأنني  واأخربتهم  امل�ست�سفى، 
املدير،  زنزانتي، جاءين  الولدة يف 
وقال يل: مني حاكلك اإن اإحنا م�ص 
فوافق  اأثبتلي،  له  قلت  اآدمني؟  بني 
الولدة،  اأثناء  عني  القيد  فك  على 
اح�سار  يتم  اأن  ب�سدة،  رف�ص  ولكنه 
اأمي اأو زوجي اأو حتى املحامية اأو 
اأثناء الولدة.  واأكملت:  اأ�سرية معي 
طاقم  الغرفة  داخل  معي  كان   (
�رسير  على  و�سعي  بعد  �سجانات، 
لتمار�ص  الطبيبة  جاءت  الولدة، 
على اأب�سع النتهاكات ال�سارخة �سد 
باألفاظ  ت�ستمني  فكانت  الإن�سانية، 
اأُ�سّبح  كنت  واأنا  وت�رسخ،  بذيئة، 
واأناجي ربي خالل اأربع �ساعات من 
النزيف، يف النهاية قالت يل: خل�سي 
ريحينا  اإرهابي  �ستلدي  اإرهابية  يا 
فقلت  الإرهابي،  هذا  ومن  منك 
فتعدت  اهلل..  بيد  بيدي  لي�ص  لها 
على ا�سم اجلاللة.. وبداأت بالدعاء 
اأين  عليها، ولو قتلتني لكنت �سعيدة 

اأموت يف �سبيل اهلل.( 
كنت   ( تُقهر:  ل  عزمية  يف  وقالت 
عند  من  جنوداً  هنالك  باأن  اأ�سعر 
اهلل بجانبي ل اأراها، ولكنها حتميني 
طفلي  اأخذوا  الولدة،  بعد  منهم، 
بل مت  اأي غطاء،  اإعطائي  ورف�سوا 
رفع برودة الغرفة من خالل املكيف، 
مل  للر�ساعة،  طفلي  اإح�سار  وعند 
يتعَد الأمر عدة دقائق، ويتم �سحبه 
اأنا  خرجنا  اأن  اإىل  ي�سبع،  اأن  دون 

وطفلي اإىل النور واحلرية(.

احلقوق املغيبة داخل معاناة 
ال�سجون:

نظام  ين�ص   ( فران�سي�ص:  تقول 
اخلدمات  تقدمي  على  ال�سجن 
نعتقد  ل  لكننا  الأ�سا�سية،  الطبية 
حدوث ذلك، فالعالج الذي يقدمونه 
جلميع احلالت هو م�سكن الآلم اإل 
للغاية”،  حرجة  حالة  اإىل  ت�سل  اأن 
على  ال�سوء  فران�سي�ص  و�سلطت 
حوامل،  لأ�سريات  احلالت  بع�ص 
وقالت اإن هناك طفلني فل�سطينيني 
�سجون  داخل  ُولدوا  الأقل  على 
�سعبة  ظروف  يف  “اإ�رسائيل” 

للغاية(.

عملية  اإنها   ( فران�سي�ص:  وت�سيف 
الأم  يربطون  فهم  للغاية،  مهينة 
وبعد  طفلها  ت�سع  حتى  ال�رسير  يف 
اإحدى  يقيدون  مبا�رسة  الولدة 
ول  ال�رسير،  اإىل  ورجليها  يديها 
ي�سمحون بح�سور اأحد اأفراد عائلة 
الأ�رسة الولدة، وبدلً من ذلك تقف 
حتى  راأ�سها  فوق  غريبة  �رسطية 

ت�سع طفلها(، 
عمر  حتت  الأطفال  وي�ستطيع 
العامني مرافقة اأمهاتهم يف ال�سجن، 
لكنهم ل يوفرون اأي ترتيبات من اأجل 

�سحة هوؤلء الأطفال ورفاهيتهم.
ن�رس نادي الأ�سري الفل�سطيني �سورة 
�سجلتها  الأ�سريات  تواجهه  ملا 
الفل�سطيني  الأ�سري  نادي  حمامية 
حنان اخلطيب خالل  لقاء عدد من 

الأ�سريات يف �سجن »�سارون«  :
 روت » الأ�سرية �ص«  ]ا�سمها حمفوظ 
اإن اجلي�ص  لدى نادي الأ�سري[: ) 
ال�سهيوين الذي قام مبداهمة منزلها 
قام   2005-12-15 يف  واعتقالها 
بحقها  وال�سغط  الإرهاب  مبمار�سة 
منذ اللحظة الأوىل لعتقالها وتقول 
قاموا بتقييدي  بالقيود البال�ستيكية 
التي  كانت �سديدة وع�سبوا عيناي، 
وجهي  يف  ي�رسخون  اجلنود  وكان 
ال�ستائم  اأنواع  باأقذر  وي�ستمونني 
ويقولون يل اإنني خمربة( واأ�سافت: 
واحدة  جمندة  اجلنود  مع  كان    (
التوقيف  مراكز  احد  اإىل  واأخذوين 
بدون  القار�ص  الربد  يف  وتركوين 
واناأ  اليوم  ذات  مل�ساء  غطاء  اأي 
ومع�سوبة  والرجلني  اليدين  مقيدة 
حيث  معطف  اأي  بدون  العينني 
ومل  البيجامة  ارتدي  واأنا  اعتقلوين 
على  �سايل  اأ�سع  باأن  يل  ي�سمحوا 
راأ�سي وتركوين يف الربد جال�سة على 
وعندما  امل�ساء  ل�ساعات  الكر�سي 
طلبت منهم الذهاب اإىل املرحا�ص 
اإىل  يدخل  اأن  واأراد  �سجان  رافقني 
مفتوح، فرف�ست  والباب  املرحا�ص 
�سجانة  حت�رسوا  اأن  اأريد  له  وقلت 
ال�سجانة  ح�رست  النهاية  ويف   ،
الباب  ابقي  باأن  واأمرتني  ملرافقتي 
مفتوح وبعد ذلك نقلوين مبا�رسة اإىل 
اأيام يف   4 واأم�سيت  ال�سارون  �سجن 
حتقيق  اإىل  نقلوين  وبعدها  العزل 

�سجن اجللمة(.
وقالت املعتقلة: )  انه منذ اأول يوم 
يف اجللمة بدئوا التحقيق معي ملدة 
اأو ثالث �ساعات وب�سبيحة  �ساعتني 
اليوم التايل بدئوا التحقيق بجولت 
كانوا  التحقيق  خالل  متقطعة. 

مقيدة  الكر�سي  على  يجل�سوين 
والقيود  والأرجل  للخلف  اليدين 
مربوطة بالكر�سي الثابت بالأر�ص(. 
التحقيق  خالل  عانيت   ( وت�سيف: 
جاءتني  حيث  خا�سة  حالة  من 
بالزنزانة،  واأنا  ال�سهرية  الدورة 
اإح�سار  املحققني  من  فطلبت 
حيث  طلبي،  رف�سوا  ولكنهم  فوط، 
امتالأ بنطايل بالدم واحد املحققني 
حمققة  بوجود  جميل«  »ابو  ويدعى 
تدعى »عنات« اأخربتني باأنهم �سوف 
يعطوين احتياجاتي يف حالة واحدة 
فقط وهي اأن اعرتف، مما ا�سطرين 

اإىل العرتاف.(.
خالل   (  « �ص   « املعتقلة  وتقول 
ال�ستائم  باأقذر  �ستموين  التحقيق 
باعتقال  وهددوين  علّي  و�رسخوا 
اأولدي وبهدم املنزل وباأنهم �سوف 
الزنازين ويف  يبقوين مدة طويلة يف 
يطلقون  �سوف  العرتاف  حالة 
.واأ�سافت  اأ�سهر(   6 بعد  �رساحي 
وخالل  انه    (  : املذكورة  الأ�سرية 
املحققني  احد  كان  معها  التحقيق 
وان  اأكتافها،  على  بيديه  ي�سغط 
نظرات املحققني كانت غري مريحة 
وتبعث على ال�سمئزاز، وقالت اإنهم 
كانوا ي�سعون اأرجلهم على ركبها وهي 
م�سبوحة على الكر�سي(. واأ�سافت: )  
اإن احد املحققني وهو طويل القامة 
هددها باأنه يف حالة عدم العرتاف 

�سوف تتعر�ص لالغت�ساب(.
انه    ( املذكورة:  الأ�سرية  وقالت 
اإىل  »ال�سارون«  من  نقلها  واأثناء 
يف  الأ�سريات  كانت  »اجللمة«  
ال�سارون قد اأعطينها طقماً لل�سالة 
و�سال، وعندما و�سلت اإىل » اجللمة 
الأغرا�ص  هذه  مب�سادرة  قاموا   «
 ( )�ص(:   الأ�سرية  واأ�سافت  منها(. 
انه واأثناء التحقيق يف اجللمة اأمرين 
راأ�سي  عن  ال�سال  بخلع  املحقق 
�سعري  باأن  يل  يقول  �سار  وبعدها 
جمياًل ناعماً وبداأ يتغزل بي وباأنني 
ي�سيعن  عندنا  البنات  وباأن  حلوة 
روؤو�سهن  يغطني  عندما  اأنف�سهن 

ال�سجن  يف  ال�سكرترية  واح�رس 
عندنا  البنات  اإىل  انظري  يل  وقال 
وعندهن  بطن  ن�سف  يلب�سن  كيف 
بالأنف.  حلق  وي�سعون  كاملة  حرية 
واأخربتني املحققة انه با�ستطاعتها 
وكان  �سباح،  ف�ستان  يل  حت�رس  اأن 
كالم املحققني معي كله عن الغزل، 
فرف�ست  اغني  اأن  مني  وطلبوا 

ذلك(.
و�سع  مت  التحقيق  مدة  وخالل 
زنزانة  يف  املذكورة  الأ�سرية 
منها  ت�سمع  كانت  للغاية  �سيئة 
من  منعها  ومت  مزعجة  اأ�سوات 
وقام  وال�ستحمام  املحامي  لقاء 
اجل  من  عليها  بالعر�ص  املحققني 
الرف�ص  حال  ويف  معهم  التعاون 

�سوف ي�سوهون �سمعتها. 
الأ�سريات  تعاين  نف�سه  الوقت  يف 
ب�سحتهن،  يتعلق  فيما  كبري  ب�سكل 
اأثناء وجودهن يف مراكز  خا�سة يف 
عندما   ( عي�سوي:  تقول  التحقيق، 
اأح�سل  مل  ال�سهرية  الدورة  جاءتني 
ل  اإنهم  ورقية،  مناديل  على  �سوى 
لدينا  اأننا  اعتبارهم  يف  ي�سعون 
اأج�سامنا  واأن  خا�سة  احتياجات 
الرجال، نحن ل نح�سل  لي�ست مثل 

على اأي من حقوقنا كن�ساء(.
الطبية،  الرعاية  نق�ص  وب�سبب 
التدخل  اإىل  الأ�سريات  ا�سطرت 
املر�سى  ال�سجينات  لرعاية 
والعاجزات رغم عدم ح�سولهن على 
تقول  حيث  التمري�ص،  يف  اأي خربة 
ممر�سات  اأ�سبحنا  “لقد  �سريين: 
وطبيبات واأخ�سائيات اجتماعيات”، 
ال�سجون  اإدارة  ترد  مل  الآن  وحتى 
التحر�ص  ادعاءات  الإ�رسائيلية على 
الرعاية  ونق�ص  اجلن�سي  والعتداء 

الطبية.
الق�سم  ويليه  اخلام�ص  الق�سم  انتهى 

ال�ساد�ص 2019/7/4
ومراجع  اإحالت  ي�سم  واملبحث 
وهوام�ص عديدة ا�ستعنا بها لإعداد 
ال�ساد�ص  والق�سم  الق�سم  هذا 

والأخري.

اخلام�ضنهاية الق�سم 



 د-وليد بوعديلة
جامعة �سكيكدة

التحدي الأمني ويقظة  
اجلي�ش

بقيت اجلزائر �صامدة يف مواجهة 
يجب  وال  االرهابي،  اخلطر 
اجلبارة  املجهودات  نغفل  اأن 
مواجهة  يف  الوطني  جلي�صنا 
مثل  الكثرية،  االأمنية  التحديات 
تلك التي تهدد م�صريات احلراك 
االأركان    قائد  نبه  وقد  ال�صعبي، 
الع�صابة  جلهود  خطاباته  يف 
للتغلغل يف امل�صريات واخرتاقها 
ال�صعبية  املطالب  على  والتاأثري 
لوزارة  بيان  كف  امل�رشوعة،كما 
الدفاع يوم 14 جويلية عن توقيف 
للجماعات  دعم  عنا�رش  خم�س 
االإرهابية بباتنة ، خططوا لتنفيذ 
امل�صريات  يف  اإرهابية  عمليات 
با�صتعمال  الوطن  عرب  ال�صعبية 

عبوات متفجرة،
متكنت  قد   اأنه  نذكر  وهنا 
االإرهاب  مكافحة  م�صالح 
بالعا�صمة مع امل�صالح الع�صكرية  
بالبليدة من تفكيك خلية اإرهابية 
بدواو-  مبدينة  القنابل  ت�صنع 
لزرع  بومردا�س،للتخطيط 
يف  املواطنني،  و�صط  الرعب 
وذكرت  الو�صط،  واليات  بع�س 
اأن  جزائرية   اإعالمية  م�صادر 
 8 توقيف  عن  اأ�صفرت  العملية 
الوطني  درك  مبقر  اأ�صخا�س 

بالبليدة.
و اأجنزت بع�س  املفارز عمليات 
متكنت  حيث  موؤخرا،  نوعية 
اكت�صاف  من  قزام  بعني  مفرزة 
يف  والذخرية،  لالأ�صلحة  خمباأ 
يف  وهذا  املا�صي،  جويلية   11
احلر�س  و  العالية  اليقظة  �صياق 
الوطني  جي�صنا  لقوات  ال�صديد 

ال�صعبي.
عمليات  تاأتي  ذاته  ال�صياق  يف  و 

اجلماعات  دعم  عنا�رش  توقيف 
خن�صلة(  و   بتب�صة  االإرهابية) 
ال�صنع  تقليدية  قنابل   وتدمري 
باالإ�صافة  والبليدة،  بباتنة 
واجلرمية  التهريب  ملحاربة 
عنا�رش  يقظة  بف�صل  املنظمة 
مبناطق  الوطني  الدرك 
بجاية  و  �صكيكدة  مثل  خمتلفة 

وتلم�صان....
اجلزائر  �صفري  نائب  اأكد  كما 
املتحدة  االأمم  منظمة  لدى 
حممد ب�صديق على حق اجلزائر 
ال�صيادي يف تاأمني حدودها طبقا 
اجلزائر  وغن  الدويل،  للقانون 
االأمن  ل�صمان  اجلهود  تبذل 

الوطني وامن الدول املجاورة.
جمل�س  يف  عام  نقا�س  وخالل 
االأمن حول الروابط االأكرث تعقيدا 
بني االإرهاب واجلرمية املنظمة 
حممد  لالأوطان،بني  العابرة 
اأن اجلماعات االإرهابية  ب�صديق 
متتلك قدرات كبرية على التاأقلم 
والبحث عن التمويل و املداخيل 
اإجرامية  ن�صاطات  املالية،عرب 
االجتار  املخدرات،  متعددة) 
االختطاف،  التهريب،  بالب�رش، 

تبيي�س االأموال...(.
اجلزائر  �صفري  نائب  اأ�صاف   و 
ا�صتعمال  باأن  املتحدة  االأمم  يف 
ملراقبة  الفعالة  التكنولوجيا 
املعلومات  وتبادل  احلدود 
قدرات  وحت�صني  واال�صتخبارات 
الوطنية  الق�صائية  االأنظمة 
احلل  هو  االآليات  من  وغريها 
مع  االإرهابية،  االآفة  ملعاجلة 
ال�صاملة  باملقاربة  االأخذ 
للجزائر التي تربط بني االإرهاب 

واجلرمية املنظمة،
اأهمية  على  التذكري  نعيد  وهنا 
تكاثف جميع اأبناء الوطن للق�صاء 
عرب  اأنواعه،  بكل  الف�صاد  على 
تتجاهل  ال  �صعبية،  وطنية  هبة 
الدينية  و  الفكرية  اخللفيات 
لتحرك اجلماعات االإرهابية، كما 

ال تن�صى االأخطار االجتماعية و 
�صكل  لكل  واالقت�صادية  الثقافية 
االإداري  واالإرهاب  الف�صاد  من 
واملايل،  فاليقظة ال تكون اأمنية 
وثقافية  جمتمعية  بل  فح�صب 
ل�صعارنا  فعليا  جت�صيدا  كذلك، 
وال�صعب..  »اجلي�س  اخلالد: 

خاوة.. خاوة«.

توا�صل ال�صوت ال�صلمي..
م�صريات  اجلزائريون  وا�صل 
النظام  من  والتحرر  التغري 
هبة  يف  الفا�صد،  اال�صتبدادي 
من  الكثري  فيها  وطنية،  �صعبية 
والتعاون،  التم�صاك  و  الت�صامن 
اجلهوية  فخ  يف  الوقوع  وعدم 
االأجواء  ظل  يف  الع�صبية،  و 
يف  املحامون  وخرج  احلارة، 
تلبية  م�صرياتهم  يف  جويلية   11
لقرار االحتاد الوطني ملنظمات 
ت�صامنا  اجلزائريني،  املحامني 
باحلريات  ومطالبة  احلراك  مع 
ودولة القانون، و ندد املحامون 
وقرروا  ال�صيا�صية  باملحاكمات 
،وذكر  الق�صائي  العمل  مقاطعة 
بيان احتاد منظمات املحامني« 
هي  الق�صاء  ا�صتقاللية  اإن 
و  للحقوق  احلقيقية  ال�صامنة 

احلريات«.
يت�صاءل  ال�صلمي  احلراك  يبقى 
على  الت�صييق  اأ�صباب  عن 
العا�صمة؟؟ بخا�صة يف  م�صريات 
احلار،  ال�صيفي  الطق�س  هذا 
الوطني  ال�صلمي  اخلروج  ورغم 
واأفراح  العائالت  بح�صور 
كاأ�س  يف  الوطني  الفريق  فوز 
افريقيا، تبقى ممار�صات النظام 
م�صريات  يف  حا�رشة  ال�صابق 
ال�صلطة  عادت  و  العا�صمة؟؟ 
التي  ممار�صاتها  يف  تبدع  لكي 
رف�س  ال�صيا�صي)  العمل  تغلق 
مبادرات وحلول احلراك ال�صعبي 
واجلمعيات...  واملعار�صة 
وح�صار امل�صريات يف العا�صمة( 

و االإعالمي)  التلفزيون العمومي 
�صوت  ومهنية  ب�صدق  ينقل  ال 
احلراك ال�صعبي(، ويظل ال�صباب 
�صامدا يف حراكه وثورته ال�صلمية 
لكي تذهب كل الع�صابات ويتحقق 

التغري ال�صيا�صي اجلذري.
االختالفات  ظهور  ن�صجل  و 
احلراك،  م�صريات  �صعارات  يف 
يف  �صالح  القائد  ي�صاند  من  بني 
من  وبني  ومواقفه،  خطاباته 
امل�صائل،  بع�س  يف  معه  يختلف 
مثل م�صاألة رفع الراية االأمازيغية 
مدنية.. دولة  �صعار«  وم�صاألة 
اأغلب  لكن   ع�صكرية«،  ما�صي 
لالأمر  تفطن  اجلزائري  ال�صعب 
جي�صه،  ت�صويه  ملحاوالت  وانتبه 
املوقف  م�صبوهة  بحمالت 

وامل�صدر.
 و نرى باأن هذه امل�صائل ال يجب 
وال  الوطنية  الوحدة  مت�س  اأن 
الوطنية  احللقة  تفك  اأن  يجب 
اجلي�س  تربط  التي  القوية 
جت�صيد  العاجل  من  و  وال�صعب، 
ال�صيا�صية  احلول  و  املبادرات 
الأخطار  لالنتباه  الد�صتورية، 
كي  ترفع،  �صعارات  كل  من  اأكرب 
و  الوطنية  الفتنة  اأبواب  نفتح  ال 
النوفمربية  الروح  تت�صتت  ال  كي 

املجيدة يف قلب اجلزائريني. 
للم�صهد  ت�صارع  ظل  يف  ذلك  كل 
للحلول  وترقب  الوطني، 
ال�صيا�صية،لتبقى  و  الد�صتورية 
خمتلفة  الد�صتورية  القراءات 
عبد  وراأى  الدولة،  رئي�س  حول 
حركة  مقري)رئي�س  الرزاق 
مواقفه  اآخر  يف  ال�صلم(  جمتمع 
�صعبة  الدولة  رئي�س  و�صعية  باأن 
الد�صتورية،  فرتته  نهاية  بعد 
الو�صع  اإ�صالح  ح�صبه  ويجب 
الد�صتوري  االإطار  يف  واالجتهاد 
بحرفية  التم�صك  بدل  العام 

الن�صو�س.
 ال�صجون وف�صائح الف�صاد... 

كثريا  اجلزائريون  وا�صتب�رش 
الف�صاد،  مكافحة  بعمليات 
امل�صوؤولني  وم�صاءلة  وحما�صبة 
ال�صيا�صية  م�صتوياتهم  مبختلف 
و االدارية، ويظل ال�صعب يرتقب 
رئي�صهم  ملفات  فتح  حلظة 
د�صتورية  قانونية  بطريقة 
العام  املال  واإرجاع  للحا�صب، 

...
اإن اجلزائر حتتاج مل�رشوع وطني 
وهو  الف�صاد،  من  للوقاية  �صامل 
الوطنية  الهيئة  عليه  ت�رشف  ما 
ومكافحته)  الف�صاد  من  للوقاية 
رئي�صها هو طارق كور(. و حتتاج 
هنا لعمل كبري ال�صرتداد االأموال 
اأموال  وهي  للخارج،  املهربة 
لكن  ب�صهولة،  تقديرها  ميكن  ال 
على  م�رش  ال�صعبي  احلراك 
االقت�صاد  لتحريك  ا�صرتجاعها 

الوطني.
قراأ  الف�صاد  حماربة  اأخبار  من 
اأمر قا�صي التحقيق  ال�صعب عن 
وزير  بو�صع  العليا  باملحكمة 
يو�صفي  يو�صف  �صابق  ال�صناعة 
اأمر  ثم  الق�صائية،  الرقابة  حتت 
بو�صعه  املحقق   امل�صت�صار 
يف  بعد،  فيما  احلرا�س  �صجن 
اإ�صترياد  ب�رشكات  مرتبطة  تهم 
منح  مثل  وتركيبها،  ال�صيارات 
منافع غري م�صتحقة للغري واإبرام 
�صفقات وعقود خمالف للت�رشيع 
واإ�صاءة  عمومية  اأموال  وتبديد 
مثل  كما  الوظيفة،  ا�صتغالل 
الكثري من الوزراء اأمام املحاكم 

بتهم متعددة؟؟
اجلزائر  لال�صتثمار يف  وبالن�صبة 
اأن  االقت�صادية  االأخبار  فتقول 
امل�صتثمرين االأجانب عزفوا عن 
تراجع  مع  اال�صتثمار  اإىل  العودة 
العملة  من  اخلزينة  عائدات 
ال�صعبة، ثم قررت حكومة بدوي  
جتميد امل�صاريع الوطنية الكربى 
لرجال االأعمال امل�صجونني قبل 

اأن تنطلق يف مرحلة االنتاج.
م�صاهد  تالحقت  كما 
حماكمة  بدايات  مع  الف�صائح 
املحجوز  الكوكايني  ع�صابات 
كمال  وهران،مبحاكمة  يف 
الر�صاوى  واإمرباطورية  �صيخي 
موظفني  ف�صاد  ك�صفت  التي 
وروؤ�صاء  عقارية  مبحافظات 
يف  بالعا�صمة،  التعمري  دوائر 
لعمار  الق�صائية  انتظار املتابعة 
ق�صايا  يف  ال�صابق  الوزير  غول 

ف�صاد مع رجال اأعمال....
يف االأخري:

اإن رحيل رموز النظام وتوقيفهم 
و�صل  قد  ال�صعب  اأن  يدل  ال 
لنقطة النجاح الوطني �صد حكم 
حوار  من  مفر  وال  اال�صتبداد، 
الواحد،  الوطن  اأبناء  بني  �صامل 
وال مفر من حلول توافقية وطنية 
�صعوبة  بادي�صية،رغم  نوفمربية 
تقبل  وطنية  �صخ�صيات  اإيجاد 
مبهمة جمع ال�صمل، لكن اجلزائر 
تنادي وال�صهداء يرتقبون حوارنا 

وجناحنا، فمن ي�صغي؟؟
هذا  الكرمي  للقارئ  اأنقل 
للكاتب  اجلميل  الوطني  الكالم 
�صالح  املتميز  الفل�صطيني 
طّهرت  اجلزائر  يف  عو�س:« 
دواعي  كل  من  ال�صعب  الثورة 
اجلهل والهام�صية وارتقت به اإىل 
واالنتباه  الدقيق  الوعي  م�صاف 
ال�صنني  ع�رشات  احلذق،....اإن 
انتقلت بال�صعب اإىل مرحلة الن�صج 
الداخلي،  االأداء  يف  ال�صيا�صي 
فلئن جنح ال�صعب جناحا مذهال 
يف االأداء الثوري �صد اال�صتعمار، 
باهرا  جناحا  ينجح  االآن  فاإنه 
الداخلية  م�صكالته  مواجهة  يف 
وبطريقة ح�صارية لي�س لها مثيل 

يف العامل.«
احفظ  االأخري...اللهم  ويف 
اجلزائر وامنحها ال�صلم و االأمن 

ووفقها للوفاء بعهود ال�صهداء.
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مع خطر الإرهاب واجلرمية

 احلراك ال�سلمي... اخرتاق الأعداء واآمال التحول
تعي�ش اجلزائر حلظات حا�سمة يف تاريخها ال�سيا�سي املعا�سر، ورغم �سعوبة جمع احلول واملواقف فاإن وحدة ال�سعب ومتا�سكه وتغّنيه 

املتوا�سل ببطولت جي�سه الوطني �ستكون هي العالمة الفارقة على نهو�ش وطن ال�سهداء وبدايات التحرر من ال�ستبداد.
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يف حفل فني اليوم بقاعة العرو�ض بفندق املرييديان

�لنجم �جلز�ئري "�أجلريينو" يزين 
�سماء �لباهية وهر�ن  

 �سيحيي النجم اجلزائري والعاملي اأجلريينو اليوم حفل فني بقاعة العرو�ض بفندق املرييديان مبدينة الباهية وهران ويدخل هذا احلفل يف اإطار 
التظاهرة الفنية  عي�ض  �سيف 2019  املنظمة من قبل الديوان الوطني للثقافة والإعالم والتي ت�سعى من خاللها  اإىل اإ�سراك نخبة من جنوم الفن 

اجلزائري لإحياء جمموعة من ال�سهرات الفنية  والتي �سيحت�سنها  كل من امل�سرح الهواء الطلق �سيدي فرج، الكازيف باجلزائر العا�سمة و م�سرح الهواء 
الطلق املركب الثقايف عبد الوهاب �سليم �سنوة بتيبازة ووهران . 

حكيم مالك  

التغني بالوطن واحلرية 
وال�سعب  

املنتظر  فمن  ال�سياق  ذات  ويف 
التي  الفنية  ال�سهرة  اأن ت�سهد هذه 
جغالل«  »�سمري  الفنان  �سيحييها  
كثيفا  اإقباال  خن�سلة   مدينة  ابن 
من  ومعجبيه  ع�ساقه  طرف  من 
ال�سباب وخمتلف �رشائح املجتمع  
ال�سباب  معاناة  حتاكي  اأغانيه  
هذا  تغني  عن   ف�سال  اجلزائري 
احلبيبة   اجلزائر  بوطنه  ال�ساب 
والتي اأطلق عليها  عنوان  »اأجلريي 
 ALGERIE Mi  « مور  ميا 
 Amor  Lettre d>amour à
mon pays (  (ليربز من خاللها 
ون�سف  املليون  ببلد  تعلقه  مدى 
مليون �سهيد والتي اختارها هدية 
قاربت  ولقد  ال�سعبي  للحراك 
م�ساهدة  مليون   27 االأغنية  هذه 
ف�سيقدم  وعليه  اليوتيوب  على 
متنوعة  باقة  املبدع  املغني  هذا 
�سهرة  حققت   التي  اأغانيه  من 
على  امل�ساهدة  من  عالية   ون�سب 
االأر�سية  كانت   وهذه  اليوتيوب 
نحو  واالنطالقة   اخل�سبة  

بها  يحلم  التي  العاملية   النجومية 
اأي فنان .

ك�سب قلوب اجلماهري 
وال�سباب وبلغ النجومية عرب 

اأغانيه 

 ولقد متكن  فعال »اأجلريينو«  من 
ال�سباب   امل�ستمعني   قلوب  ك�سب 
يف العامل باأ�رشه ، وهذا راجع  ملا 
والتي  م�سمون  من  اأغانيه  حتمله  
موا�سيع    يف   االأخري  هذا  وظفها  
خاللها   من  ا�ستطاع  هادفة   فنية 
امل�ستمع  اأذن  بها   يجذب  اأن  
يف     ، وهلة  اأول  من  اأغانيه   اإىل 
اأذواق  تلبية   بوا�سطة  مكان    كل 
تهوى  التي  الوا�سعة  اجلماهري 
تذوق الفن الراقي احلامل لر�سالة 
وامل�ستمدة  باحلياة  مفعمة  نبيلة 
من الواقع الذي ي�سطدم به الفرد 
فالفنان  ووطنه،  جمتمعه  داخل 
مراآة عاك�سه ملجتمعه ولذا فالبد  
اجتماعية   موا�سيع  يعالج  اأن  منه 
لتحظى  فني  قالب  يف  وي�سعها 
بالقبول من طرف اجلميع باعتبار 
اجلمهور هو �ساحب احلكم بنجاح 
اأي  اأغنية اأو ف�سلها ، ولهذا ال�سبب 
اجلزائريني  الفنانني  من  فالبد 
وي�سعوه  اجلانب  هذا  يراعوا  اأن 

 ، البالغة  الأهميته  االعتبار   بعني  
اجلزائري   الفنان  هذا  مزج  ولقد 
كالراي  الطبوع  من  العديد  بني 
وبالتايل  هوب   والهيب  الراب  و 
معا�رش  نف�س  فيها  اأغانيه    فجل 
جديد   فني  نوع  خلق   يف  �ساهم 
ارتبط با�سم اأجلرينو ،  وعليه فهنا  
يكمن  التميز احلقيقي لهذا الفنان 
اأ�سبح  الذي  و   للقارات  العابر 
ال�سبابية  لالأغنية  عامليا  �سفريا  
مثل  فلقد  العامل  ربوع  يف خمتلف 
خمتلف  يف  متثيل  اأح�سن  اجلزائر 
الفنية  والتظاهرات  املهرجانات 
العاملية يف اجلزائر وخارج اجلزائر 
مما جعله يك�سب جماهريية وا�سعة 
جنما  جعلته  النظري   منقطعة  و 
الفني  االإبداع  �سماء  يف  م�سيئا 

الراقي.

اجلزائر العا�سمة وهران 
وتيبازة...على موعد مع 

الإبداع الفني   

من  جمموعة  �ستقام    كما 
مو�سم �سيف  الفنية  يف  احلفالت 
2019  وهذا بامل�رشح الهواء الطلق 
باجلزائر  الكازيف-  فرج-  �سيدي 
حفلة  اإحياء  مت  ،ولقد  العا�سمة 

وفرقة  عادل  دجي  من  لكل  فنية 
نوماد وفرقة تارتيت، و�سيتم اإحياء 
حفلة فنية  يوم  االإثنني: 22 جويلية  
من  نخبة  طرف   من  اجلاري 
راأ�سهم  على  اجلزائريني   الفنانني 
والفنانة  بوقا�سم   بوعالم  الفنان  
و  الروؤوف  عبد  ح�سيبة  القديرة 
ال�ساب فار�س، ولقد احت�سن م�رشح 
الثقايف  املركب  الطلق  الهواء 
بوالية   �سنوة  �سليم  الوهاب  عبد 
ديدين  من  لكل  فنيا  تيبازة  حفال 
هواري  وجيهان   LE Parisien
احت�سنت  ولقد  ال�ساوية  وفريدة 
املرييديان   فندق  العرو�س  قاعة 
وهران �سهرات فينة اأحياها كل من  
وال�ساب   Les Jaristes بابيلون- 
وبالتايل    ، جوباتوري  و  ح�سام 
 Mouss et من:  كل  ف�سيحي 
Hakim  حفال فنيا يوم الثالثاء 
23 جويلية 2019 واإ�سافة اإىل هذه 
عرو�س  �ستقام   الفنية  ال�سهرات 
و  ال�سينمائية  االأفالم  الأحدث 
وهذا  لالأطفال   متنوعة  عرو�س 
قدراتهم  تنمية  يف  �سي�ساهم  ما 
هوؤالء  اكت�ساف  عرب  االإبداعية 
ال�سينما  لعاملي  ال�سغار   الرباعم  
وامل�رشح  من خالل هذه التظاهرة 
»التي   2019 �سيف  »عي�س  الفنية 

خ�س�ستها اأون�سيي ل�ساحلهم والتي 
�سهر  يف  الثقافية  احلياة  �ستنع�س 
جويلية 2019  عرب بثها  م�سامني 
فنية هادفة وبالتايل �ست�سمح هذه 
والعرو�س  ال�سينمائية  االأفالم 

من  باالأطفال  اخلا�سة  امل�رشحية 
تكوين عالقة بني الطفل اجلزائري 
واالإبداع الفني  يف خمتلف جماالته 
ال�سينما   ، امل�رشح  و  الغناء   من 

والفنون الت�سكيلية.

عبد  املغربي  الفنان  افتتح 
فعاليات  ال�سويري  الرحيم 
لفن  الدويل  املهرجان 
الثالثة  دورته  يف  الراي 
ع�رشة مبدينة وجدة �رشقي 
من  ت�ستمر  والتي  املغرب، 

22 اإىل 24 جويلية اجلاري.
املعروف  ال�سويري  وحاول 
االأندل�سية،  االأغنية  باإن�ساد 
الراي  اأغاين  بع�س  اأداء 
االأ�سيلة، يف حماولة لتقدمي 
غري  الراي  باأن  انطباع 
منح�رش يف الغرب اجلزائري 

وال�رشق املغربي فقط. 
الذي  االفتتاح،  حفل  و�سهد 
الفنان  تكرمي   ، احت�سنه 
املعروف  البو�سيخي  جلول 
العاملية  الفنية  ال�ساحة  يف 
فرن�سي  فنان  وهو  بت�سيكو، 
من اأب مغربي واأم جزائرية، 
فرقة  موؤ�س�سي  من  وواحد 
ملوك  اأو  كينغز«،  »جيب�سي 

يف  �سيتها  ذاع  التي  الغجر، 
ثمانينيات وت�سعينيات القرن 

املا�سي.
اإىل جانب الفنان عبد الرحيم 
جمهور  �سيكون  ال�سويري، 
خم�سة  مدى  على  الراي 
عدد  مع  موعد  على  اأيام 
من فناين الراي من املغرب 
األوان  من  وحتى  واجلزائر، 
غنائية اأخرى كالراب والبوب 

املغربي.
رئي�س  عمارة  حممد  ويقول 
فنون«  »وجدة  جمعية 
اإن  للمهرجان،  املنظمة 
واأي�سا  الدورة  هذه  ع�سب 
هو  املا�سية  الدورات 
الراي، لكن هذا ال مينع من 
االنفتاح على االأنواع االأخرى 
مو�سيقى  وباخل�سو�س 

ال�سباب.
واأ�ساف عمارة ، اأن هدفهم 
تقريب  هو  اجلمعية  يف 

باعتباره  ال�سباب  من  الراي 
فنا اأ�سيال تتميز به املنطقة 
والغرب  للمغرب  ال�رشقية 
اجلزائري، كما تتميز مناطق 
باأ�سناف  اأخرى من املغرب 
ملواجهة  اأخرى،  غنائية 

الغزو الثقايف الغربي.
الدورة  هذه  مييز  ما  ولعل 
ن�رشو،  ال�ساب  عودة  هو 
�سنوات  قبل  عرف  الذي 
رواد  من  واحدا  بكونه 
الغناء  اإىل  العاطفي،  الراي 
من  �سنة   20 من  اأزيد  بعد 
الفنية  ال�ساحة  عن  الغياب 
الواليات  اإىل  الهجرة  ب�سبب 
حيث  االأمريكية،  املتحدة 
اجلديدة  انطالقته  �ستكون 
ومن  وجدة  مدينة  من 

مهرجان الراي. 
ن�رشو،  ال�ساب  جانب  اإىل 
برجمة  اأن  املنظمون  يوؤكد 
فنانني  �سملت  ال�سنة  هذه 

مبختلف  الراي  يوؤدون 
التقليدي  من  اأ�سنافه 
املعا�رش،  اإىل  االأ�سيل 
منهم ال�ساب عبا�س وال�ساب 
البا�س،  ورامي  يون�س، 
ومو�س ماهر، باالإ�سافة اإىل 
اإ�رشاك املواهب ال�ساعدة.

هذا  اأن  عمارة  واأكد 
يحظى  اأن  بد  ال  املهرجان 
ل�سمان  الالزم  بالدعم 
ا�ستمراريته، واأ�سار يف كلمته 
اإىل  االفتتاح  حفل  خالل 
وجود �سعوبات مالية تواجه 
وقبل  املهرجان.  ا�ستمرار 
الدورة،  انطالق  من  يومني 
املتخ�س�سة  الوكالة  اأعلنت 
يف التنظيم، والتي داأبت على 
املهرجان،  دورات  تنظيم 
التنظيم،  من  ان�سحابها 
لكنها تراجعت عن قرارها.

عنه  ك�سفت  ما  جملة  ومن 
عدم  االن�سحاب  بالغ  يف 

 260 مبلغ  على  ح�سولها 
مليون درهم مغربي )حوايل 
280 األف دوالر( هو ديون يف 
تنظيم  نظري  اجلمعية  ذمة 

الدورة ال�سابقة.
املالية  االأزمة  لهذه  وكان 
على  وا�سح  انعكا�س 
يف  امل�ساركة  االأ�سماء 
عن  وغابت  املهرجان، 
الربنامج اأهم اأ�سوات الراي 
ال�سعيد  على  املعروفة 
العاملي،  وحتى  املغاربي 
من قبيل ملك الراي ال�ساب 
خالد وال�ساب مامي وال�ساب 

ف�سيل.
الدويل  املهرجان  اأن  يذكر 
عام  انطلق  قد  الراي  لفن 
�سنويا  وي�ستقطب   ،2007
متابع،  مليون  ن�سف  حوايل 
للراي  مهرجان  اأكرب  ويعترب 

يف العامل اليوم.
 وكالت 

من طرف الفنان املغربي عبد الرحيم ال�سويري

�فتتاح �لن�سخة 13 من �ملهرجان �لدويل للر�ي 
ال�سارقة مبدينة وجدة �ملغربية  هيئة  نظمت 

اأم�س  اأول  للمتاحف  
تطور  مراحل  »معر�س 
اخلط العربي«، الذي ي�ستمر 
يف  املقبل،  اأكتوبر   18 حتى 
اإىل  الرامية  جهودها  اإطار 
يف  الثقايف  احلراك  رفد 
و�سام  تقلدت  التي  االإمارة، 
للكتاب  العاملية  العا�سمة 
اإىل  باالإ�سافة  ذلك  وياأتي 
تقام  التي  الفعاليات  دعم 
على  والرتكيز  العام  طوال 
ذات  االأن�سطة  تخ�س�سية 

املحتوى القيم واملتنوع.
وي�سم املعر�س ما يربو على 
اأبدعه  فنّياً،  عماًل  االأربعني 
اخلطاطني  من  جمموعة 
خمتلف  من  املوهوبني 
فيها  مبا  املنطقة  دول 
وال�سعودية  االإمارات  دولة 

و�سوريا.
الهيئة،  عام  مدير  واأكدت 
على  احلر�س  عطايا،  منال 
ثقافية  رحلة  الزائرين  منح 
خالل  من  ممتعة  تاريخية 
تطور  مبراحل  تعريفهم 

الع�سور،  عرب  العربي  اخلط 
والتعرف على اأنواعه وتاريخ 
اأنواع  من  نوع  كل  ن�ساأة 
يت�سمنها  التي  اخلطوط 
املعر�س، »خا�سة واأن اخلط 
لثقافة  اأ�سا�سياً  مكوناً  يعترب 
الهوية  ميثل  كونه  ال�سعوب 
اأهمية  اإىل  الفتًة  واالنتماء«، 
تعريف الزوار واملهتمني بهذا 
الفن واالإجابة عن ت�ساوؤالتهم 
كو�سيلة للحفاظ عليه م�سرية 
خطاطني  م�ساركات  اأن  اإىل 
واإبداعاتهم  معا�رشين 
مبعر�س  تتوج  اأن  ت�ستحق 

خا�س.
ت�سعى  الهيئة  اأن  واأو�سحت 
اال�سرتاتيجية  خطتها  �سمن 
الراأي  توجيه  اإىل  الهادفة 
العام نحو مزيد من االهتمام 
واخلطاطني،  العربي  باخلط 
الذي  املعر�س  خالل  من 
نحو  الهيئة  من  مبادرة  ميثل 
وتنظيم  مواهبهم  احت�سان 
الأعمالهم  ال�سنوية  املعار�س 

واإبداعاتهم.
 وكالت

»�ل�سارقة للمتاحف« تنظم معر�ض 
»مر�حل تطور �خلط �لعربي«   



�صحةالأحد 21  جويلية  2019  املوافـق  ل18 ذو القعدة   1440هـ 18

دواء جديد يوحي باآماٍل واعدة لعالج مر�ض ال�صرطان
اأجرى فريق من اخلرباء من معهد 
اأبحاث ال�رسطان يف لندن وم�ؤ�س�سة 
اململكة  يف  مار�سدن-  رويال 
املتحدة- جتربة �رسيرية للمرحلة 
م�ساد  لدواء  الثانية  الأوىل/ 
لل�رسطان مت تط�يره حديثاً يدعى 
 tisotumab تي�ست�ماب فيدوتني

.)vedotin )TV
الدواء  بتط�ير  العلماء  قام  وقد 
اجلديد من خالل ربط مادة �سامة 
م�ستقبل  ي�ستهدف  م�ساد  بج�سم 
بروتني  وه�  الن�سيجي«  »العامل 
من  العديد  �سطح  على  م�ج�د 
يرتبط  والذي  ال�رسطانية  اخلاليا 
جناح  معدلت  بانخفا�ض  وج�ده 
امل�سادة  التقليدية  العالجات 

لل�رسطان.
عن  فيدوتني  تي�ست�ماب  يعمل 
ال�سامة  املادة  اإخفاء  طريق 
وال�سماح لها بالدخ�ل اإىل اخلاليا 
ال�رسطانية ثم اإطالقها داخل هذه 

اخلاليا.
وقال الربوفي�س�ر ي�هان دي ب�ن�، 
الباحث الرئي�سية يف الدرا�سة: »اإن 
الأمر املثري يف هذا العالج ه� اأن 

حيث  متاماً-  جديدة  عمله  اآلية 
اخلاليا  اإىل  الت�سلل  على  يعمل 
الداخل.  من  وقتلها  ال�رسطانية 
ا�ستخدام  اإمكانية  درا�ستنا  وتبني 
هذا الدواء لعالج عدد كبري واأن�اع 
خمتلفة من ال�رسطان، وخا�سًة لدى 
املر�سى الذين يعان�ن من معدلت 

فقر دم منخف�سة للغاية«.
وقد اأجرى الباحث�ن هذه التجربة 
ت�سم  اأولية  ال�رسيرية يف جمم�عة 
كان  اإذا  فيما  لتحديد  م�ساركاً   27
ولقيا�ض  لالإن�سان  اآمًنا  الدواء 

اجلرعة ال�سحيحة.

 120 باإدخال  الفريق  قام  ثم 
الأ�سخا�ض  وكان  اإ�سافياً.  م�ساركاً 
التجربة  هذه  يف  �سارك�ا  الذين 
اأعمارهم  تتجاوز  ممن  بالغني 
بانتكا�سة  اأ�سيب�ا  ممن  الـ18عاماً 
اإىل  تط�ره  اأو  ال�رسطان(  )رج�ع 
مرحلة تالية، اأو انتقاله اإىل اأع�ساء 

اأخرى.
التي  ال�رسطان  اأن�اع  و�سملت 
املبي�ض،  �رسطان  درا�ستها  متت 
و�رسطان  الرحم،  عنق  و�رسطان 
املثانة،  و�رسطان  الرحم،  بطانة 
و�رسطان  الربو�ستاتا،  و�رسطان 

املريء، �رسوطان الرئة ذو اخلاليا 
غري ال�سغرية.

يف  نتائجهم  الباحث�ن  ن�رس  وقد 
 The Lancet Oncology جملة
م�سريين اإىل اأنه مت مت�يل درا�ستهم 
للتكن�ل�جيا  �رسكتني  قبل  من 
و�سيلنت  جينماب  هما:  احلي�ية، 
الدواء  اإعطاء  وبعد  جينيتك�ض. 
اجلديد للم�ساركني، وجد الباحث�ن 
قد  اإح�سائية  دللة  ذات  ن�سبًة  اأن 
كان  حيث  جيد،  ب�سكل  ا�ستجابت 
اأو  ال�رم  انكما�ض  خالل  من  ظهر 

وقف من�ه. 

اآلية جديدة يف عالج األزهامير واخلرف!
ط�ر علماء خمترب �ستانف�رد 
عالجا  اأمريكا  يف  ال�طني 
جديدا ي�ساعد على ا�ستعادة 
الذاكرة بعد احل�ادث ويعالج 

مر�سى األزهامير.
العالج  تقنية  وتتلخ�ض 
عن  بالك�سف  اجلديدة 
يف  املت�رسرة  املناطق 
اأو  احل�ادث  جراء  الدماغ، 
الأمرا�ض الع�سبية املختلفة، 
ن�ع  من  كهربائي  بتخطيط 
الدماغ  و�سل  عرب  جديد 
اإليه  باأقطاب كهربائية ت�سخ 

�سحنات معينة.
و�سيحدد التحفيز من خالل 
الأكرث  املناطق  الأقطاب 
والتي  الدماغ،  يف  �سعفا 

ن�ساطها  وت�ستعيد  �ستعالج 
لنب�سات  تعري�سها  بعد 
م�جهة  كهرومغناطي�سية 
التقنية  هذه  وت�ساعد 
عمل  حتفيز  على  اجلديدة 
ت�سكيل  اإعادة  بعد  الدماغ 
يف  الع�سبية  ال��سالت 
منه،  امل�سابة  املناطق 
هذه  اأن  العلماء  ويعتقد 
اإىل  �ستب�سط  الطريقة 
الكثري  عالج  كبري  حد 
احلديثة  الأمرا�ض  من 
باركن�س�ن  وداء  كاألزهامير 
باأ�سكاله املتعددة،  واخلرف 
الدماغ  اإ�سابات  عن  ف�سال 
جراء ح�ادث ال�سري وغريها 

من الك�ارث.  

  الوزن ويحارب ال�صرطان
  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�ساعد على 

خ�سارة ال�زن والتخل�ض من الده�ن املرتاكمة يف اجل�سم؟
ا اأن من ف�ائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�سً

عالج ق�ي جدا وفعال ملر�سى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الف�ائد 
ال�سحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�سهر ف�ائده هي 

خف�ض ال�زن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�سب ما اأثبتته الدرا�سة 
العلمية احلديثة.

فمن اأهم الدرا�سات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 
هي درا�سة اأمريكية اأجراها عدد الباحث�ن يف جامعة كاليف�رنيا يف 

اأمريكا، على جمم�عة من فئران التجارب، واأثبت�ا اأن اجلريب فروت 
يعمل على انقا�ض ال�زن والق�ساء على ال�سمنة.

 حيث مت تق�سيم جمم�عة الفئران اإىل جمم�عتني، الأوىل خ�سعت 
لنظام غذائي عايل الده�ن وال�جبات الد�سمة وع�سري اجلريب 
فروت، بينما املجم�عة الثانية فخ�سعت اأي�سا لنف�ض النظام 

الغذائي الذي يحت�ي على ن�سبة عالية من الده�ن امل�سبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�سة ملدة 100 ي�م.

 ثم خ�سعت الفئران يف املجم�عتني اإىل الفح�ض الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجم�عة الأوىل التي تناولت 
الطعام الد�سم مع ع�سري اجلريب فروت، نق�ض وزنهم بن�سبة 18 % 

مقارنة بالفئران التى تناولت الده�ن مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الف�اكه الطبيعية التي ت�ساعد على حرق 

الده�ن ومتنع من تاأثري الك�لي�سرتول على الدم، وت�ساعد على تنظيم 
م�ست�يات ال�سكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحت�ى على اإنزمي 

حرق الده�ن، الذي يعزز فقدان ال�زن ال�رسيع.
 حر�ض العلماء على اإجراء هذه الدرا�سة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�ساعد على انقا�ض ال�زن وذلك بعد انت�سار 
حمية اجلريب فروت ال�سهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

ه�لي�ود، لأن هناك عدد كبري جدا من النج�م والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�سة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�سيكاغ� الأمريكية حتت اإ�رساف جمم�عة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبت�ا اأن ثمرة اجلريب فروت تق�م مبحاربة مر�ض ال�رسطان 
بجميع اأن�اعه، �س�اء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان الثدي اأو �رسطان 

الرئة.
ومت اكت�ساف ذلك عندما كان هناك �سيدة تعاين من مر�ض �رسطان 

الكبد، وقد تط�ر لديها املر�ض وانتقل من الكبد اإىل العم�د 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ض 

لأكرث من خم�ض �سن�ات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ض 
�سن�ات اكت�سف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�سة تقل�ست 
ب�سكل كبري، وحتدت املر�ض وهي يف طريق ال�سفاء متاًما من هذا 

املر�ض. 
وعندما �ساألها الأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�سيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�سري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحث�ن يف 
�سيكاغ� اأن اجلريب فروت ي�ساعد على زيادة مفع�ل العقار داخل 
ج�سم الن�سان ب�سكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 
من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ض ال�رسطان تثبت العك�ض، 

لأنه ي�ساعد على تاأثري العقار داخل اجل�سم لكي يحارب ال�رسطان 
والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم
يلعب م�سح�ق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف عالج م�سكلة بحة ال�س�ت 

التي ت�ساب بها املراأة، نتيجة التعر�ض لل�رساخ وال�س�ت العايل، 
اأو حتى الإ�سابة بالإنفل�نزا ونزلت الربد ال�سديدة. الكركم غني 
بامل�اد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�سادة لاللتهاب الذي 
ي�سيب احلنجرة، وبالتايل فيق�م بدوره يف التخل�ض من م�سكلة 

بحة ال�س�ت ب�سكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خالل و�سع ملعقة كبرية من م�سح�ق الكركم، مع ك�ب 

من احلليب وملعقة من م�سح�ق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطح�ن. اخلطي جميع املك�نات يف اخلالط الكهربائي وا�رسبيه 

مرتان ي�مًيا.

الأرق
ه� داء ي�سيب الإن�سان، والأرق عبارة عن عدم القدرة على الن�م اأو تقّطعه 
وعدم ا�ستمراره اإن ُوجد ،مما ي�سبب تده�ر ال�سحة النف�سية واجل�سدية، 

والأرق مرتبط ببيئة املري�ض وظروفه، والع�امل التي ت�سببهتختلف اأ�سباب 
الأرق وعالجاته من �سخ�ض لآخر، ومن هذه الأ�سباب �سع�بة الن�م و 

ال�ستيقاظ املتكرر اأثناء الليل و ال�ستيقاظ مبكرا يف ال�سباح، ولالأرق اأن�اع 
عدة منها الأرق العابر وه� الأرق الذي ي�ستمر ليلة واحدة اأو عدة اأ�سابيع 
والن�ع الثاين ه� الأرق املزمن وه� اأكرث الأن�اع تعقيدا من الأن�اع الأخرى 
وينتج الأرق املزمن عن جمم�عة من الع�امل منها الإ�سطرابات اجل�سمية 

اأو النف�سية ،واأكرث الأ�سباب ال�سائعة امل�سببة لالأرق املزمن هي الكاآبة

هل يهدد الهاتف الذكي ب�صرك؟
على  احلالية  الأجيال  اعتماد  ميثل 
على  خطرا  الإلكرتونية  الأجهزة 
على  وحتديدا  العامة،  �سحتهم 
يتاأثر  قد  الذي  الب�رسي  اجلهاز 
ي�ميا  ط�يلة  اأوقات  بق�ساء  �سلبا 

اأمام هذه الأجهزة.
م�ؤقتة  اإ�سابة  حالت  �سجلت  وقد 
عن  نتجت  بريطانيا،  يف  بالعمى 
الإلكرتونية  الأجهزة  ا�ستخدام 
ا�سرتاحة،  دون  ط�يلة  ل�ساعات 
الأجهزة  ا�ستخدام  اأن  ات�سح  حيث 
الإلكرتونية يف و�سع ال�ستلقاء ملدة 
ط�يلة ميكن اأن ي�ؤدي اإىل م�سكالت 
العلماء  دفع  ما  الب�رس،  يف  معقدة 
درا�سة  اإجراء  اإىل  الربيطانيني 
العمى  ح�ل  لة  ومف�سّ متعمقة 
امل�ؤقت، الذي اأ�سيبت به فتاة )22 
للهاتف  ا�ستخدامها  نتيجة  �سنة(، 
الذكي لفرتة ط�يلة، و�سكت من اأنها 
خالل  اليمنى  بعينها  ترى  تعد  مل 
وهي  الي�م،  من  املظلمة  الفرتة 

حالة عانت منها ملدة �سنة.
ت�سخي�ض  من  الطبيب  يتمكن  ومل 

الأوعية  جميع  اأن  حيث  احلالة، 
بحالة  كانت  العني  داخل  الدم�ية 
الختبارات  تك�سف  ومل  �سليمة، 
يف  م�سكلة  اأي  عن  اأجراها  التي 
الفح��ض  نتائج  اأن  كما  العني، 
الفتاة كانت  اأجرتها  التي  ال�ساملة 

طبيعية.
اإىل  ت�سري  اأخرى  حالة  ويف 
تنتج  قد  التي  اجل�سيمة  الأ�رسار 
امراأة  الذكية، عانت  الأجهزة  عن 
اأخرى )40 عاما( من فقدان الروؤية 
ال�ستيقاظ،  عند  العينني  باإحدى 
 15 م�سي  وبعد  اأ�سهر،   6 ملدة 

دقيقة من ال�ستيقاظ، كانت حا�سة 
وعجز  طبيعتها،  اإىل  تع�د  الب�رس 
ت�سخي�ض  عن  اأي�سا  هنا  الأطباء 

هذه احلالة.
حتديد  الأطباء  حاول  وبينما 
احلالتني،  لهاتني  امل�سببة  الع�امل 
كان  امل�ؤقت  العمى  اأن  اكت�سف�ا 
كل  تق�سي  اأن  بعد  دائما  يظهر 
اإىل  النظر  يف  ط�يال  وقتا  منهما 
ال�ستلقاء،  و�سع  الذكي يف  هاتفها 

عمليا  العينني  اإحدى  تك�ن  حيث 
اإىل  دفعهم  ما  باملخدة،  مغطاة 
ا�ستنتاج اأن هناك رابطا بني فقدان 
وتغطية  ال�ستلقاء  وعادة  الب�رس 
العني بال��سادة، حيث تتكيف العني 
يف  الظالم،  مع  باملخدة  املغطاة 
ال�قت الذي تتكيف فيه الأخرى مع 
الإ�سعاع ال�ساطع من �سا�سة الهاتف 
ال�سا�سة،  تنطفئ  وعندما  الذكي، 
تفقد هذه العني الروؤية م�ؤقتا، حتى 

تتكيف العني الثانية مع ال�س�ء.
وباإجراء هذه التجربة على اأنف�سهم، 

بعد  الب�رس  ب�سعف  الأطباء  �سعر 
فرتة وجيزة من ا�ستخدامهم للهاتف 
الذكي بنف�ض الطريقة. ي�ؤكد الأطباء 
املر�سية  الأعرا�ض  هذه  اأن  على 
لالحتياج  وفقا  لالنت�سار  مر�ّسحة 
هذه  على  والعتماد  املتنامي 
ال�سا�سات  �سط�ع  وكذلك  الأجهزة، 
التكن�ل�جيا،  يزداد مع تط�ر  الذي 
لذلك ين�سح الأطباء بخف�ض �سط�ع 
لتخفيف  الذكية  اله�اتف  �سا�سات 
اأثناء  العني  �سبكية  على  �رسرها 

الليل.
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ف�سل �ل�سعي يف ق�ساء حو�ئج �لنا�س
من  الآخرين  م�ساعدة 
ولها  اخلري  اأبواب  اأعظم 
يف  جداً  عالية  مكانة 
جاءت  الذي  الإ�سالم 
لإ�سالح  و�رشائعه  عقائده 
وربه،  العبد  بني  العالقة 
اأنف�سهم،  العباد  وبني 
على  الإ�سالم  حث  ولهذا 
لالآخرين  النفع  اإي�سال 
حتى  ـ  امل�ستطاع  بقدر 
امل�ساعدة  هذه  كانت  ولو 
عظيم  اأجر  فلها  حليوان 
هذه  ولأن  �سياأتي،  كما  ـ 
العبادة  من  نوع  امل�ساعدة 
امل�سلم  بها  يرجو  التي 
من  فاإن  ربه،  من  الثواب 
وح�سول  قبولها  �رشوط 
امل�سلم على الأجر اأن تكون 
هذه امل�ساعدة خال�سة هلل 
امل�سلم  بها  يرجو  تعاىل 
يرزقه  واأن  ربه،  ر�سا 
هذه  على  املرتتب  الثواب 

امل�ساعدة، وميكن اأن ينوي 
امل�ساعدة  بهذه  امل�سلم 
اأكرث من نية مما ل تتعار�ض 
املطلوب،  الإخال�ض  مع 
اإدخال  ينوي  اأن  فيمكن 
ال�رشور على امل�سلم وهذه 
وممدوحة  مطلوبة  نية 
ويثاب امل�سلم عليها - كما 
الأدلة - وميكن  �سياأتي يف 
على  اهلل  �سكر  ينوي  اأن 
عن  اأغناه  واأنه  عليه  نعمه 
�سدقة  يخرج  فهو  غريه 
املعونة  ببذل  النعمة  هذه 
املحتاجني  من  لغريه 
كثرية،  هذا  يف  والنوايا 
من  امل�ساعدة  بذل  اأما 
ال�سخ�سية،  امل�سالح  اأجل 
بامل�سالح  تعني  كنت  فاإن 
ال�سخ�سية اأن يريد الإن�سان 
ونحو  النا�ض  من  الثناء 
يتنافى  ذلك  فاإن  ذلك، 
وبالتايل،  الإخال�ض،  مع 

فثواب امل�سلم منها هو ما 
يف  م�سلحة  من  له  يتحقق 
فال  الآخرة  اأما يف  الدنيا، 
اأجر له فيها، لأنه قد ح�سل 
عمل  ما  على  الدنيا  يف 
ذكرناه  ما  واأدلة  لأجله، 
الإخال�ض  �رشورة  من 
اأو  امل�ساعدة  بذل  عند 
اخلري  اأفعال  من  غريها 
كثرية، ب�سطناها يف الفتوى 
فرنجو   ،  52210 رقم: 

مراجعتها.
املق�سود  كان  اإن  واأما 
ال�سخ�سية  بامل�سالح 
ل  التي  امل�رشوعة  الأمور 
كاأن  الإخال�ض  مع  تتنافى 
زوجته  جماع  من  يق�سد 
نف�سه عن  ويعف  يعفها  اأن 
�سهوته،  ق�ساء  مع  احلرام 
ول  فيه  �رشر  ل  ذلك  فاإن 
الأجر  حت�سيل  مع  يتنافى 
ال�رشيف:  احلديث  ففي 

اأحدنا �سهوته  اأياأتي  قالوا: 
اأجر؟  فيها  له  ويكون 
يف  و�سعها  لو  اأراأيت  قال: 
احلرام اأكان عليه وزر؟ ... 

احلديث. رواه م�سلم.
هذه  ف�سائل  عن  واأما 
اأن  فمنها:  امل�ساعدة 
من  نوع  الآخرين  م�ساعدة 
الإح�سان، وقد قال تعاىل: 
يُِحُبّ   َ اهلَلّ اإَِنّ  َواأَْح�ِسنُوا 
امْلُْح�ِسِننَي }البقرة:195{.
َرْحَمَت  اإَِنّ  �سبحانه:  وقال 
امْلُْح�ِسِننَي  ِمَن  َقِريٌب   ِ اهلَلّ
وقال  }الأعراف:56(. 
ِبَرْحَمِتنَا  يُب  نُ�سِ �سبحانه: 
اأَْجَر  يُع  نُ�سِ َول  نَ�َساءُ  َمْن 
امْلُْح�ِسِننَي }يو�سف:56{.

ما  الف�سائل:  هذه  ومن 
يف  وم�سلم  البخاري  رواه 
اهلل  عبد  اأن  �سحيحيهما: 
ـ ر�سي اهلل عنهما  بن عمر 
ـ قال: قال ر�سول اهلل �سلى 

امل�سلم  و�سلم:  عليه  اهلل 
ول  يظلمه  ل  امل�سلم  اأخو 
ي�سلمه، ومن كان يف حاجة 
حاجته،  يف  اهلل  كان  اأخيه 
كربة  م�سلم  عن  فرج  ومن 

من  كربة  عنه  اهلل  فرج 
ومن  القيامة،  يوم  كربات 
يوم  اهلل  �سرته  م�سلماً  �سرت 
هذا  اأعظم  فما  القيامة. 

الثواب. 

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ض ويف نتيَجِتها والأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِسّ

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع الإ�رشار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

�سرح لكلمة �لقيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �صيغة مبالغة 
�صديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�صبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

كارثة �لتبول يف �مل�سجد
الورى  خري  اأمام  وقعت  كارثة  واإليك 
حممد بن عبد اهلل ، بال الأعرابى يف 
، نعم بال ، كارثة ، تخيلتها  امل�سجد 
ولكن   ، تخيلها  علّي  و�سعب  حقيقة 
حد  فاق  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  تراه 
التخيل يف رد فعله ، عن اأن�ض بن مالك 
ر�سي اهلل عنه قال : جاء اأعرابي فبال 
يف طائفة امل�سجد ، فزجره النا�ض ، 
 ، و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فنهاهم 
اهلل  �سلى  النبي  اأَمَر  بوله  ق�سى  فلما 
فاأُْهِريق  ماء  من  بذنوب  و�سلم  عليه 

عليه .
لقد تاوز النبى �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأزمة كادت اأن تراق فيه دماء ، ولكنه 
اأمر  الرجل  �سلى اهلل عليه و�سلم علم 

دينه بكل رفق ولني ..
لقد   «  : املبدعني  اأحد  يكتب  وهنا 
احلاجز  وال�ســالم  ال�سالة  عليه  اأبعد 
ال�سبابي عن عني املخطئ : املخطئ 
اأحياناً ل ي�سعر اأنه خمطئ ، واإذا كان 
بهذه احلالة وتلك ال�سفة فمن ال�سعب 
اأن توجه له لوماً مبا�رشاً وعتاباً قا�سياً 

اأن  لبد  اإذن  م�سيب.  اأنه  يرى  وهو   ،
ي�سعر اأنه خمطئ اأولً حتى يبحث هو 
عن ال�سواب؛ لذا لبد اأن نزيل الغ�ساوة 
عن عينه ليب�رش اخلطاأ،وعندما نعرف 
كيف يفكر الآخرون ، ومن اأي قاعدة 
ينطلقون ، فنحن بذلك قد عرثنا على 
نف�سك  ت�سع  اأن  حاول  احلل.  ن�سف 
وجهة  من  وفـكــــر   ، املخطئ  مو�سع 
نظره هو ، وفكر يف اخليارات املمكنة 
ما  له  فاخرت   ، يتقبلها  اأن  التي ميكن 

ينا�سبه » .. 

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 

 اأيها الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�ض العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندنا يف اللغة ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ساحب الأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف الأر�ض كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�ض اأ�سياًل 
، الكفر و الإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�س
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة الإخال�ض، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخال�ض، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة الإخال�ض، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َض �سيءٌ يولَُد اإَلّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت اإَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َض كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �سورة الإخال�ض كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة الإخال�ض. ، فُرِوي عن ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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وليد ال�شامي ي�شوق جمهوره لـ 
»حظي واأعرفه«

غنائي  عمل  لطرح  ا�شتعداداته  اكتمال  ال�شامي،  وليد  الفنان  اأعلن 
جديد بعنوان: “حظي واعرفه”، من اإنتاج �رشكة “روتانا” لل�شوتيات 

واملرئيات.
“اإن�شتقرام”،  موقع  على  ال�شخ�شي  “ال�شامي”، عرب ح�شابه  و�شارك 

برومو االأغنية، وعلق عليه قائال: “قريبا حظي واعرفه، روتانا”.
اأيام قليلة، حفال غنائيا �شاهرا، يف  ال�شامي، قبل  وليد  الفنان  واأحيا 
�رشكة  تنظيم  من  ال�شعودية،  ال�رشقية يف  باملنطقة  القطيف،  مدينة 

“روتانا” لل�شوتيات واملرئيات.
وطرحت �رشكة “روتانا” لل�شوتيات واملرئيات، عرب قناتها الر�شمية 
بعنوان:  ال�شامي  وليد  للفنان  جديدة  اأغنية  “يوتيوب”،  موقع  على 
“طبعي من اهلل”، كلمات االأمري حممد بن عبد العزيز بن حممد، واأحلان 

الفنان وليد ال�شامي، وتوزيع زيد ندمي، ومك�شاج جا�شم حممد.
كلمات  من  “عزمت”،  اأغنية  اأخريا  طرح  ال�شامي  وليد  اأن  اإىل  ي�شار 
تركي امل�شيقح، واأحلان االأنني، وتوزيع خالد عز، كما اأطلق اأي�شا اأغنية 
بعنوان: “القا�شي را�شي”، عرب قناته الر�شمية على موقع “يوتيوب”، 

من كلمات ق�شي عي�شى، واأحلان علي جا�شم، وتوزيع �شريو�ش.

»داليدا خليل »حا�شرة يف 
مو�شم عيد الأ�شحى ال�شينمائي

ت�شتعد النجمة اللبنانية داليدا خليل للقاء جمهورها العربي من خالل 
ال�شهر  �شيعر�ش  الذي  اخلمي�ش”  “بعد  الكوميدي  ال�شينمائي  الفيلم 

املقبل يف �شاالت ال�شينما مبنا�شبة عيد االأ�شحى.
فيلم “بعد اخلمي�ش” انتاج �رشكة العنود برودك�شن لالإنتاج الفني ومن 

اخراج ال�شعودي حيدر �شمري النا�رش.
من  وال�شينما  الدراما  جنوم  من  نخبة  عربًيا  مرة  الأول  الفيلم  ي�شم 
و�شورية..  ولبنان  واالمارات  وال�شعودية  م�رش  هي  جن�شيات  خم�ش 
العراقي  املطرب  وب�شوت  مرة  والأول  الفيلم  يف  الغناء  يح�رش  فيما 

حممود تركي.
داليدا  لبنان  من  العرب  جنوم  من  نخبة  الفيلم  بطولة  يف  وي�شارك 
خليل، من م�رش طلعت زكريا ومن ال�شعودية عبد اهلل اجلمريي وميال 
الزهراين وحممد ها�شم. ومن االإمارات من�شور الفيلي وبالل عبد اهلل 

وعلي متيمي ومن وجيهان اأنور ومن �شورية ب�شام علي.
من جهة اأخرى، مت�شي داليدا اجازة ال�شيف حيث ت�شتمتع بوقتها مع 
العائلة واال�شدقاء خا�شة بعد اأ�شهر من الت�شوير والعمل الدوؤوب على 
“اأ�شود” كي عر�ش يف رم�شان 2019، باالإ�شافة اىل ت�شوير  م�شل�شل 

فيلم “بعد اخلمي�ش” يف االمارات.
داليدا تعكف حالياً على قراءة بع�ش الن�شو�ش لكنها ترتيث يف اأخذ 

قرار امل�شاركة يف اأحد االأعمال ريثما تنتهي من قراءة ال�شيناريو.

املهرجان الوطني مل�سرح الهواة

 تكوين 440 �شابا يف خمتلف الفنون 
امل�شرحية منذ بداية هذه ال�شنة

مت منذ بداية ال�سنة اجلارية )2019( تكوين زهاء 440 �سابا يف خمتلف جمالت الفنون 
امل�سرحية ، ح�سبما اأ�ستفيد من حمافظ املهرجان الثقايف الوطني مل�سرح الهواة، حممد نواري.

و قال ال�شيد نواري يف ت�رشيح لواج 
اجلهوي  الت�شفيات  هام�ش  على 
املقامة  الغرب  لواليات  الثانية 
جويلية  و21    17 )بني  مب�شتغامن 
املهرجان  »حمافظة  اأن  اجلاري( 
نظمت  الهواة  مل�رشح  الوطني 
خالل ال�شدا�شي االأول لهذه ال�شنة 
منها  ا�شتفاد  تكوينية  ور�شة   15
مبتداأ  وفنان  �شاب   440 زهاء 
امل�رشح  وفنون  مهن  خمتلف  يف 
واالإخراج  ال�شينوغرافيا  وخا�شة 

واالإ�شاءة وغريها«.
-ي�شيف  الفرتة  نف�ش  و مت خالل 
ال�شيد نواري- تنظيم اأربع ندوات 
املكتبة  مع  بالتعاون  فكرية 
العمومية  للمطالعة  الرئي�شية 
مب�شتغامن  بلحمي�شي  موالي 
والتوقيع على عدة اتفاقيات تعاون 
وعدة  املهرجان  حمافظة  بني 
وفرق  ثقافة  ودور  جهوية  م�شارح 
على  اأخرى  وهيئات  م�رشحية 
لالإ�شعاع  اجلزائرية  الوكالة  غرار 

الثقايف والهيئة العربية للم�رشح.

حمافظة  بني  االتفاق  وي�شمح 
اجلزائرية  والوكالة  املهرجان 
جولة  بتنظيم  الثقايف  لالإ�شعاع 
املتوجه  الهاوية  للفرقة  م�رشحية 
بجائزة »اجلياليل بن عبد احلليم« 
الطبعة  يف  االأوىل(  )اجلائزة 
بالعا�شمة  وطني  وملتقى  القادمة 
حول »تطور احلركة امل�رشحية يف 

اجلزائر« ون�رش اأربعة كتب ي�شيف 
ذات املتحدث.

الهيئة  مع  االتفاقية  وبخ�شو�ش 
العربية للم�رشح ذكر ال�شيد نواري 
توثيق  تخ�ش  »ال�رشاكة  هذه  اأن 
الوطني  املهرجان  من  طبعة   52
الع�رشية  بالطرق  الهواة  مل�رشح 
تكوينية  دورات  وتنظيم  والرقمنة 

امل�رشحية  واملهن  الفنون  يف 
وخرباء  مكونني  من  بتاأطري 

عرب«.
ذات  اأكد  املن�شورات  جمال  ويف 
املتحدث اأن »حمافظة املهرجان 
�شتقوم م�شتقبال بن�رش اأربعة كتب 
حول »حياة �شي اجلياليل بن عبد 
و«تطور  مداين  لبوهراوة  احلليم« 
احلركة امل�رشحية« ل�شليم ا�شكندر 
جميلة  زقاي  للدكتورة  وكتابني 
و«امل�رشح  الطفل«  »م�رشح  حول 

واملراأة«.
 52 الطبعة  تقام  اأن  املنتظر  ومن 
الوطني  الثقايف  املهرجان  من 
 )2019-1967( الهواة  مل�رشح 
والفاحت  اأوت   27 بني  مب�شتغامن 
زهاء  مب�شاركة  القادمني  �شبتمرب 
�شواء  هاوية  م�رشحية  فرقة   20
يف  اأو  امل�شابقة  خارج  اأو  داخل 
الطفل«  »م�رشح  تظاهرة  فعاليات 
الأول  تقام  التي  ال�شارع  م�رشح  اأو 

مرة.

فيلم »احلقيقة« يفتتح مهرجان البندقية
للمخرج  اجلديد  الفيلم  يفتتح 
اإيدا  كوري  هريوكازو  الياباين 
البندقية  مهرجان  »برافدا« 

ال�شينمائي الدويل يف دورته 76.
واأعلن املكتب ال�شحفي ملهرجان 
البندقة، الذي يعد اأقدم مهرجان 
�شينمائي دويل، اأن فيلم »احلقيقة« 
للمخرج كوري اإيدا �شيدخل اأي�شا 
على  املتناف�شة  االأفالم  قائمة 
اأفالم  �شمن  املهرجان  جوائز 
و�شتنعقد  الرئي�شية.  امل�شابقة 
البندقية  ملهرجان   76 الـ  الدورة 
اأوت   28 من  الفرتة  العام يف  هذا 

اإىل 7 �شبتمرب.
كوري  هريوكازو  املخرج  ويعد 
املخرجني  م�شاهري  من  اإيدا 
»ال�شادمة«  الواقعية  باأفالمه 
اأحيانا لقربها من احلقيقة ب�شدة، 

حيث فاز فيلم »ل�شو�ش املتجر« 
بال�شعفة  واإخراجه  تاأليفه  من 
الذهبية ملهرجان كان ال�شينمائي 
من  العديد  وله  املا�شي  العام 
جناحا  القت  التي  االأفالم، 
 Ghostly Light كـ:  جماهريا 
و  No One Will Knowو

.Third Murder
الذي  »احلقيقة«،  فيلم  ويتحدث 
ال�شهريتان  املمثلتان  فيه  تلعب 
دينوف  كاترين  البطولة  اأدوار 
جنمة  عن  بينو�ش،  وجولييت 
م�شهورة  فرن�شية  �شينمائية 
حماطة باهتمام وحمبة اجلمهور، 

تن�رش مذكراتها.
وتت�شاعد االأحداث يف الفيلم بعد 
زيارة ابنتها لها قادمة من نيويورك 
ال�رشاعات  لتبداأ  باري�ش،  اإىل 
كما  اليومية.  بتفا�شيلها  العائلية 
اإيثان  االأمريكي  املمثل  ي�شارك 

هوك يف بطولة الفيلم.
وقال املخرج كوري اإيدا: »تلقيت 
افتتاح  يف  فيلمي  عر�ش  نباأ 
�رشور.  بكل  البندقية  مهرجان 
اإنه �رشف كبري يل... »احلقيقة«، 
�شغرية،  عائلية  لق�شة  مكر�ش 
منزل  داخل  اأحداثها  تتك�شف 
واحد. حاولت جت�شيد �شخ�شيات 
وكذبها  وفخرها  مبرحها  حية 
و�شوال  اأي�شا،  وحزنها  وفرحها 
الذات  مع  الت�شالح  مواقف  اإىل 

ومع االآخر«.

�شيحة  حال  الفنانة  �شاركت 
ح�شابها  ومتابعي  جمهورها 
ال�شور  موقع  على  الر�شمي 
“اإن�شتقرام”، ب�شورة لها  والفيديو 
فيلم  يا�شمني يف  بدور  تقوم  وهي 
“ال�شلم والثعبان” الذي �شاركت يف 
بطولته منذ �شنوات طويلة بجانب 

هاين �شالمة واأحمد حلمي.
وقالت:  ال�شورة  على  وعلقت 
يف  بيا�شمني  فكرتني  “ال�شورة 
االأفالم  اأحب  من  والثعبان  ال�شلم 
ال�شينما  يف  عالمة  �شاب  اللي  ليا 
وقتها  وجديدة  وخمتلفة  قوية 
الفيلم  زي  مفي�ش  دلوقتي  وحلد 

ده.. اأنا �شعيدة اأنى كنت من اأبطال 
طبعا  احلقيقي  وبطله  الفيلم.. 
حفظي  وحممد  العريان  طارق 
و�شامح �شليم.. نف�شي اأرجع اأقدم 
يف ال�شينما حاجة جميلة زي ال�شلم 

والثعبان”.
�شيحة  حال  اأن  بالذكر  اجلدير 

الدرامي  املاراثون  يف  �شاركت 
مب�شل�شل  املا�شي  الرم�شاين 
رم�شان،  بجانب حممد  “زلزال”، 
اأمني،  ن�رشين  امل�رشي،  وماجد 
وهنادي  احلليم،  عبد  �شامي 
الرحيم  عبد  تاأليف  من  مهنى، 

كمال، اإخراج اإبراهيم فخر.

حال �شيحة: اأمتنى العودة اإىل ال�شينما
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مبحرك  قادمة   2021  IS لكز�س 
املتوقع دبليو+ال�سكل  ام  بي 

من  مزيداً  ف�إن  يبدو  كم� 
على  �صتح�صل  تويوت�  منتج�ت 
اأجزاء بي ام دبليو، حيث ذكرت 
بي�صت ك�ر يف  الي�ب�نية  املجلة 
تقريره� ب�أن لكز�س IS اجليل 
حمرك  على  �صتح�صل  الق�دم 
تريبو 3 لرت 6 �صلندر قوة 335 
�صوبرا  يف  امل�صتخدم  ح�ص�ن 

اجلديدة.
دبليو  ام  بي  املحرك هو  هذا 
 Z4 يف  اأي�ص�ً  امل�صتخدم   B58
وكذلك  كوبيه  تويوت�  �صقيقة 

M34i من�ف�صة IS، مع الأخذ 
ح�لي�ً   350  IS اأن  ب�لعتب�ر 
قوته� 311 ح�ص�ن تُ�صتمُدّ عرب 
�صلندر،   6 �صلندر   6 لرت   3.5
كم� يذكر التقرير ب�أن ال�صيدان 
الري��صية الف�خرة �صتت�ح اأي�ص�ً 
اأو 2.4 لرت  مبحرك�ت تريبو 2 
وكذلك ه�يربد 2.5 لرت، تقول 
 IS ن�صخة  اأن  الي�ب�نية  املجلة 
F التي توقف اإنت�جه�، �صتعود 
مبحرك تريبو مزدوج 6 �صلندر 
 LS يف  امل�صتخدم  نف�صه  هو 

500 بقوة 416 ح�ص�ن.
تعُدّ لكز�س IS هي ذراع تويوت� 
ال�صيدان  قط�ع  يف  املن�ف�صة 
الذي  الف�خر  الري��صي 
الفئة  دبليو  ام  بي  من  يتكون 
مر�صيد�س   ،A4 اودي  الث�لثة، 
 ،ATS ك�ديالك   ،C-Class
انفينيتي  جولي�،  روميو  الف� 
Q50، جيني�صي�س G70 واكيورا 

.TLX
 ES ب�أبع�د اأ�صغر من IS صت�أتي�
حيث �صيكون طوله� 4.7 مرت، 

ارتف�عه�  مرت،   1.82 عر�صه� 
عجالته�  ق�عدة  مرت،   1.42
 1،580 وزن  مع  مرت   2.85
كغم، اجلدير ب�لذكر اأن لكز�س 
جيدة  �صي�رة  ك�نت  لط�مل�   IS
�صعبية  على  حت�صل  مل  لكنه� 
رمب�  لذا  الأمل�ن،  اأم�م  ك�فية 
دبليو  ام  بي  ي�ص�عده� حمرك 
على تخطي هكذا عقبة، على 
كل ح�ل ف�إن تد�صينه� يفرت�س 
كموديل   2020 خالل  يتم 

.2021

 "Pajero Sport" كيف �ستظهر
القادمة من ميت�سوبي�سي؟

ب�صوؤون  مهتمة  مواقع  �رّسبت 
املعلوم�ت  بع�س  ال�صي�رات 
 "Pajero Sport" وال�صور عن
ميت�صوبي�صي  من  املنتظرة 
اجلديدة  املركبة  و�صتتميز 
من  كال�صيكية  اأكرث  بت�صميم 
احل�لية،   "Pajero Sport"
وواجهة اأم�مية كبرية، واأ�صواء 
�صب�ب مميزة  واأ�صواء  اأ�صيق، 
ال�صكل �صبيهة بتلك املوجودة 
دبليو  اإم  بي  �صي�رات  يف 
رب�عية الدفع الأخرية كم� من 
املتوقع اأن تزود هذه املركبة 
متعددة جديد  و�ص�ئط  بنظ�م 

 ،"Mitsubishi Connect"
واأنظمة اأم�ن وتعليق متطورة، 
لتمكينه�  رب�عي  دفع  ونظام 
الطرق  اأ�صعب  اجتي�ز  من 

واأكرثه� وعورة.
ب�ملحرك،  يتعلق  فيم�  اأم� 
 3 بـ  ال�صي�رة  هذه  ف�صتزود 
بنزين  املحرك�ت:  من  اأنواع 
وحمركي  لرتات،   3.0 ب�صعة 
لرت  و2.5   2.4 ب�صعة  ديزل 
ح�ص�ن�،  و220   209 وعزم 
�رسعة  علب  اإىل  ب�لإ�ص�فة 

اأوتوم�تيكية بـ 6 مراحل.

وقود  ا�ستهالك  معدالت  عن  الك�سف 
2020 تيلورايد  كيا 

البيئة  حم�ية  هيئة  ك�صفت 
عن  موؤخراً  الأمريكية 
ا�صتهالك  معدلت  تقييم�ت 
اخل��صة  الر�صمية  الوقود 
 2020 تيلورايد  كي�  بطراز 
ح�صب الهيئة، حققت تيلورايد 
ا�صتهالك  معدلت   2020
كم  لرت/100   14 تبلغ  جيدة 

لرت/100  و11  املدينة  داخل 
م�  ال�رسيعة،  الطرق  على  كم 
يعني اأن املتو�صط يبلغ 12.5 
القي�دة  عند  لرت/100كم 
ولكن  الأم�مي،  الدفع  بنظ�م 
الرب�عي،  الدفع  اختي�ر  عند 
قلياًل  الكف�ءة  تنخف�س 
ال�صتهالك  معدلت  لت�صبح 

و12  ب�ملدن  كم  لرت/100   15
لرت/100 كم ب�لطرق ال�رسيعة، 
يف حني ي�صبح املتو�صط 13.5 
متوقع  هو  كم�  كم.  لرت/100 
تيلورايد اجلديدة، ل  كي�  من 
عن  املعدلت  هذه  تختلف 
اأن  حيث  كثرياً،  من�ف�صيه� 
 2019 ترافري�س  �صيفروليه 
مية  م� اأ
فع  لد ا

كم  لرت/100   16 ت�صتهلك 
داخل املدن و10.5 لرت/100 
ليكون  ال�رسيعة  ب�لطرق  كم 
لرت/100   13.5 متو�صطه� 

كم.
 2020 تيلورايد  كي�  اأن  يذكر 
حتمل حمرك V6 �صعة 3.8 
لرت ذو قوة 291 ح�ص�ن و355 
نيوتن.مرت للعزم، يف حني تبداأ 
املتحدة  ب�لولي�ت  اأ�صع�ره� 
عند 31،  لفئة LX الأقل التي 
اإن�س   18 عجالت  مع  ت�أتي 
ونظ�م م�ص�عدة ركن، اإ�ص�فة 
لوجود 8 مق�عد وعجلة قي�دة 

مغط�ة ب�جللود.
هذا وت�أتي ك�فة فئ�ت تيلورايد 
ال�صالمة  اأنظمة  مع عدد من 
م�  قي��صي،  ب�صكل  املتقدمة 
يت�صمن كل من م�ص�عد تف�دي 
مع  الأم�مية  ال�صطدام�ت 
احلف�ظ على احل�رة، مراقبة 
واملرور  العمي�ء  البقعة 
احلوادث،  لتف�دي  اخللفي 
ايق�ف  مثبت �رسعة ذكي مع 
لت�صغيل  ذكي  وت�صغيل، مفت�ح 
املحرك ب�صغطة زر والتنبيه 
عند ترك اأي راكب ب�ملق�عد 

اخللفية قبل غلق ال�صي�رة. 

مازدا 

امل�ستقبل بيد حمركات 
االحرتاق الداخلية  

ال الكهربائية؟

الكهرب�ئية  املحرك�ت  تُعد 
من  ب�لبيئة  للغ�ية  �رسراً  اأقلل 
الحرتاق  على  املعتمدة  تلك 
يعتمد  هذا  ولكن  الداخلي، 
التي  الكهرب�ء  توليد  على طرق 
تعمل به� يف املق�م الأول، وهو 
م�  لآخر،  بلد  من  يختلف  م� 
اأن حمرك�ت  يجعل م�زدا تقرر 
�صتكون  الداخلي  الحرتاق 
اأف�صل يف تقليل ن�صبة انبع�ث�ت 
مق�رنة  الكربون  اأك�صيد  ث�ين 
كم�  وذلك  الكهرب�ئية،  بتلك 

اأعلنت بحديث �صحفي اأخري.
جملة  مع  حديث  لق�ء  خالل 
�صمن  الع�ملية   CarAdvice
فع�لي�ت معر�س لو�س اأجنلو�س 
امل��صي، ق�ل ايت�صريو هريو�صيه، 
لق�صم  التنفيذي  املدير 
م�زدا،  يف  املحرك�ت  تطوير 
�صوف  الي�ب�نية  ال�ص�نعة  اأن 
ت�صتمر يف توجهه� للرتكيز على 
والحرتاق  البنزين  حمرك�ت 

وذلك  رئي�صي،  ب�صكل  الداخلي 
توليد  طرق  لختالف  نظراً 
حيث  الع�مل،  حول  الكهرب�ء 
الكهرب�ئية  املحرك�ت  �صتكون 
التي  ب�لدول  اأف�صل فقط  خي�ر 
عرب  الكهرب�ء  توليد  على  تقوم 
نظراً  ولكن  نظيفة،  م�ص�در 
الدول  من  الأكرب  العدد  لكون 
نظيفة  يعتمد طرق غري  م�زال 
ولهذا  الكهرب�ء،  بتوليد  مت�م�ً 
الحرتاق  حمرك�ت  �صتكون 
اأف�صل  خي�ر  املطورة  الداخلي 
اأن  هريو�صيه  اأ�ص�ف  كم�  له�. 
حمرك�ت البنزين احلديثة ميكن 
تطويره� اأكرث كي تزداد كف�ئته� 
بن�صبة 30% عم� هي عليه الآن، 
كم� �صيتم التوجه لحق�ً لتطوير 
مم�ثل  ب�صكل  الديزل  حمرك�ت 
اأي�ص�ً، حيث اأن هذه املحرك�ت 
تلك  من  اأقل  انبع�ث�ت  تنتج 
�صي�رات  يف  ب�لبنزين  الع�ملة 

SUV ال�صخمة.
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ميكن  �أنه  عن  جديد  تقرير  ك�شف 
�إىل  �لدخول  ت�شجيل  ما  ل�شخ�ص 
في�شبوك  على  �خلا�ص  ح�شابك 
�لتغريد  �أو  فقط،  دوالر�ت   9 مقابل 
تويرت  على  ح�شابك  عرب  عنك  بدال 
ويتم  بكثري  ذلك  من  �أقل  مقابل  لقاء 
�لدخول  ت�شجيل  تفا�شيل  تد�ول 
لبع�ص �ملو�قع باأقل من 1.30 دوالر، 
 »Ticketmaster« ذلك  يف  مبا 
و«�شكايب«وكانت �أغلى �الأ�شعار تتعلق 
�ل�شخ�شية  �مل�رصفية  بالتفا�شيل 
حيث  �لبنكية،  �لبطاقات  وت�شجيالت 

تكلف ما قدره 460 دوالر�.
موقع  من  �الأخبار  هذه  وتاأتي 

ن�رص  �لذي   ،»Top10vpn.com«
�شبكة  عرب  �لتد�ول  �أ�شعار  �أحدث 
�ل�شند�ت  لبيع  �ملظلمة،  �الإنرتنت 
�ل�شخ�شية  و�ملعلومات  �مل�رصوقة 
يف  �خرت�قها  مت  �لتي  و�حل�شابات 
و�ململكة  �ملتحدة  �لواليات  من  كل 
�أمنية  در��شة  من  كجزء  �ملتحدة، 
جديدة عرب �الإنرتنت و�أ�شار �شاميون 
يف  �الأبحاث  ق�شم  رئي�ص  ميغليانو، 
»Top10vpn.com«، �إىل �أن �ل�شوق 
�الإلكرتونية للبيانات �ل�شخ�شية »�جتار 
�ملعلومات  يف  م�رصوع  غري  مزدهر 
تكلف  �مل�رصوقة«وبينما  �ل�شخ�شية 
�الإنرتنت«  عرب  �لكاملة  »�لهوية 

 1050 �إىل  ي�شل  ما  ما،  ل�شخ�ص 
�حل�شابات  معلومات  تكون  دوالر�، 
�أقل،  باأ�شعار  للبيع  معرو�شة  �لفردية 
»نيتفليك�ص«  ح�شابات  ت�شجل  حيث 
معا،  و«فورتنايت«  »�أوبر«  وبيانات 

10.50 دوالر.
هي  »تويرت«  ح�شابات  وكانت 
�إذ ال تكلف �شوى دوالرين  �الأرخ�ص، 
للح�شاب �لو�حد، على �لرغم من �أنها 
�أ�شعار  عن   %28 بن�شبة  زيادة  �شجلت 
�لعام �ملا�شي و�شهد »في�شبوك« زيادة 
بن�شبة 86% من قيمته لهذ� �لعام، �إال 
فقط  دوالر�ت   9 يكلف  يز�ل  ما  �أنه 

للح�شاب �لو�حد.

بكم تباع بياناتك امل�سروقة 
يف الإنرتنت املظلم؟

غ�غل حتدد 7 ماي� م�عًدا مل�ؤمترها 
للمط�رين  I/O

على  �لر�شمي  ح�شابها  على  غوغل  ن�رصت 
�لتو��شل �الجتماعي، تويرت، تغريدة  �شبكة 
�ملطورين  موؤمتر  موعد  حول  لغًز�  حتمل 
�لقادم �خلا�ص بها، وهذ� �للغز كان يحتاج 
حله،  للمتابعني  يت�شنى  حتى  �لوقت  لبع�ص 
 7 يف  �نطالقه  عن  حتدثت  �لنهاية  �أن  �إال 

ماي �لقادم.
�لعادة  يف  للمطورين   I/O موؤمتر  وياأتي 
خالل �شهر ماي، حيث تك�شف فيه �ل�رصكة 
وبع�ص  جديد  �أندرويد  ت�شغيل  نظام  عن 
ليكون  طورتها،  �لتي  و�الأنظمة  �لتقنيات 

باأنظمة  �ملهتمني  للمطورين  مرجًعا 
�ل�رصكة.

 9-7 من  �ملوؤمتر  �شيعقد  �لعام  وهذ� 
 Shoreline مدرج  �أو  م�رصح  يف  ماي 
Amphitheatre يف مدينة ماوتن فيو يف 
والية كاليفورنيا �لكثري من �الأ�شياء �شتكون 
ك�شف  مع  وخا�شة  تاأكيد  بكل  بانتظارنا 
للهو�تف  �أندرويد  ن�شخ  �أحدث  عن  قوقل 
نرى  رمبا  �لوقت  ذلك  حتى  لكن  �لذكية، 
ت�رصيبات جديدة حول �ملزيد مما �شتعلن 

�ل�رصكة عنه.

اأ�س�اأ 25 كلمة مرور للعام 2019
ك�شف خرب�ء �الأمن �ل�شيرب�ين عن كلمات �ملرور �الأكرث 
�شيوعا و��شتخد�ما لهذ� �لعام، و�لتي يجب جتنبها ومت 
�لتو�شل �إىل قائمة �أ�شو�أ كلمات �ملرور لعام 2018، عن 

طريق حتليل �أكرث من 5 ماليني كلمة مرور مك�شوفة 
�أثناء �لت�رصيبات عرب �الإنرتنت. كما ��شتخدم حو�يل 

3% من �الأ�شخا�ص كلمة �ملرور �الأ�شو�أ »123456«، �إىل 
جانب عبارة »password«، و�لتي ظلت جميعها دون 

تغيري منذ �إدر�جها يف �لعام �ل�شابق. وجاءت يف �ملركز 
�لثالث من قائمة �أ�شو�أ كلمات �ملرور لعام 2018، كلمة 

مرور »123456789«. وت�شمل �لكلمات �جلديدة �ملدرجة 
�شمن �لقائمة »111111«، �لتي حتتل �ملركز �ل�شاد�ص يف 

�لقائمة، باالإ�شافة �إىل »sunshine« �لتي تاأتي يف �ملركز 
�لثامن و«princess« �لتي حتتل �ملركز �لـ 11. و�ت�شح 

�أن �الإعجاب بدونالد تر�مب قد يجعلك �أحد �ملعر�شني 
لالخرت�ق يف عام 2019، ويرجع ذلك �إىل �أن كلمة �ملرور 

»دونالد« �أ�شيفت �إىل قائمة �أ�شو�أ كلمات �ملرور للعام 
2018، و�لتي ت�شهل على قر��شنة �الإنرتنت �خرت�قك 

ب�شهولة، وحتتل �ملرتبة 23 �شمن �لقائمة. و�أ�شار مورغان 
�شلني، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�رصكة »SplashData« �إىل 

�أن ��شتخد�م ��شمك �أو �أي ��شم �شائع مبثابة كلمة مرور، 
قد يكون قر�ر� خطري�، حيث  »يحقق �ملت�شللون جناحا 

كبري� يف �خرت�ق �لعديد من �حل�شابات، �لتي ت�شتخدم 
�أ�شماء �مل�شاهري وم�شطلحات من ثقافة �لبوب �أو �لريا�شة 
و�أمناط لوحة �ملفاتيح �لب�شيطة«. وين�شح �خلرب�ء باعتماد 

كلمات مرور طويلة ومعقدة، كما ين�شحون �أي�شا باعتماد 
كلمات مرور خمتلفة لكل ح�شاب على حدة. 

»X -لعنة الحرتاق ت�سل »اآيف�ن
تد�ول رو�د بو�بة »Reddit« �ل�شهرية 
�أحد  �حرت�ق  خرب  �الإنرتنت  على 
�شاحبته  بيد   »X »�آيفون-  هو�تف 

و�إ�شابتها بحروق �شديدة.
وقال �ل�شخ�ص �لذي ن�رص �خلرب الأول 
وقعت  �حلادثة  »�إن  �ملوقع  على  مرة 
على  ت�شتلقي  كانت  عندما  �أخته  مع 
 X �آيفون-  هاتف  وبجانبها  �رصيرها 
مو�شول بال�شاحن �ملخ�ش�ص له، فما 
كان من �لهاتف �إال �أن �حرتق فجاأة يف 
�ملنطقة �ملوجودة بالقرب من منفذ 
�ل�شحن �ملوجود فيه، و�متدت �لنري�ن 

لت�شل �إىل كابل �ل�شاحن«و�أ�شار نا�رص 
�خلرب �إىل �أن �لفتاة مل تتقدم ب�شكوى 
تنتظر  لكنها  بعد،  �آبل  �شد  ر�شمية 
�لرد من �ل�رصكة �لتي وعدت بدورها 

بالتحقيق يف �أ�شباب �حلادث.
هذه �حلادثة لي�شت �الأوىل من نوعها 
�إ�شد�ر  من  هاتف  فيها  يحرتق  �لتي 
موظفي  �أحد  تفاجاأ  مدة  فقبل  �آبل، 
ال�ص  يف  �لهو�تف  �شيانة  مر�كز 
»�آيفون-8«  هاتف  بانفجار  فيغا�ص 
�للهب  �أل�شنة  و�ندالع  بجانبه،  كان 

منه. 

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ل�ستثمار 1 مليار دولر لتط�ير 
األعاب اله�اتف الذكية

رئي�شاً  نينتندو  �ليابانية  �الألعاب  �رصكة   عينت 
�ل�شابق  للرئي�ص  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو �أن �لرئي�ص �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رصكة م�شتقباًل.
حيث �رصح �لرئي�ص �جلديد �شنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�شتثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رصكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �الأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �شويت�ص. �إال �أن �لرئي�ص �جلديد يرى يف 
�ل�رصكة  لتحول  ُمهمهاً  جماالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�شيع عملها يف جمال �الألعاب.
مع  كبرية  و�شعبية  �أرباحاً  �ل�رصكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�شمى 

.Dragalia Lost
بالو�شع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رصكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�شاب،  �جلديد  �لرئي�ص  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �شاأنه �أن يُعيد �ل�رصكة للو�جهة 
ترف�ص  كانت  �لتي  �لغياب  �شنو�ت  عن  عو�شاً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

طريقة جديدة ل�سرقة اأم�ال اأ�سحاب ه�اتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �ضركة » McAfee« عرب موقعها الإلكرتوين عن اكت�ضاف اأكرث من 10 تطبيقات �ضارة 

.»Google Play « بالهواتف الذكية العاملة بنظام اأندرويد يف متجر
وقال الأخ�ضائيون اإن قرا�ضنة من جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين متكنوا من الت�ضلل 
وزراعة برامج �ضارة يف املتجر، واأدخلوا فريو�ضا حتت ا�ضم »Sonvpay«، يت�ضلل عرب اإ�ضعارات 

�ضامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�ضل تنبيها للم�ضتخدمني حول حتديث يخفي حتت زره 
ا�ضرتاكا »مقنعا« بخدمات مدفوعة.

ولكي ل ي�ضعر م�ضتخدمو الهواتف الذكية بهذه امل�ضيدة، ي�ضتخدم الهاكرز تقنيات ل تتطلب 
.»SMS« تاأكيد التحديث اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�ضائل

وي�ضمح هذا الت�ضلل اخلطري للهاكرز ب�ضحب النقود مبا�ضرة من ح�ضاب الهاتف، ويف الوقت نف�ضه، 
لن يجد امل�ضتخدمون اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ الر�ضائل املر�ضلة.



حممد بن ترار

�أيام   03 مدى  على  تدوم  �لتي  �لت�صفيات 
�صتقام  �لتي  �ل 52 من �ملهرجان  للدورة 
بني  �ملمتدة  �لفرتة  يف  م�صتغامن   بوالية 
27 �أوت و1 �صبتمرب �ملقبلني .، هذ� وقد 
من  مكونة  �لت�صفيات  جلنة   ت�صكيل  مت 
�صخ�صيات  م�رسحية معروفة على غر�ر 
عبد �لقادر بلكروي ،  طبال زرزور، حممد 
و بوحمام عبد  �لنور  ي�صعد عبد   ، �صبات 
�لوهاب مب�صاهدة هذه �الأعمال �مل�رسحية 
على �لركح و تقييمها من خمتلف �لنو�حي 
�لت�صفيات  هذه    ، �مل�رسحية  و  �لفنية 
تاتي   �لثانية  �لغربية  باملنطقة  �خلا�صة 
جو�ن  �صهر  �أقيمت  �لتي  �لت�صفيات  بعد 
�لفارط بوالية �مل�صيلة  وت�صفيات �أخرى  
�نطلقت هذ� �ل�صهر بوالية ميلة و بودو�و 
،وهي تخ�ص �ملنطقة �الأوىل من �لو�صط 

و�ل�صلف و والية تيارت.
زهاء  �لت�صفيات  هذه   يف  �صارك  وقد  

خمتلف  من  هاوية  م�رسحية  فرقة   80
 20 حو�يل  منها  �صتتاأهل  �لوطن  واليات 
�ل  �لدورة  يف  للم�صاركة  م�رسحية  فرقة 
�مل�صابقة  د�خل  �صو�ء  �ملهرجان  من   52

�أو خارجها.
و �صتعرف هذه �لدورة تنظيم �لعديد من 
�لعرو�ص �مل�رسحية ، ال�صيما يف �إطار ما 
�لطفل  م�رسح  و  �ل�صارع  مب�رسح  ي�صمى 

�مل�رسحي  تكرمي  خاللها  �صيتم  ،كما 
�لر�حل خمتار عثماين نظري �إ�صهاماته يف 

�حلركة �مل�رسحية �لهاوية .

املهرجان الوطني للم�سرح مب�ستغامن

13 فرقة م�سرحية تتناف�س على 
التاأهل للدورة 52 

خالل ال48 �ساعة الأخرية 

وفاة 6 اأ�سخا�س غرقا 

اأبو تريكة

منتخب اجلزائر حول القاهرة
 اإىل عا�سمة جزائرية

�سحيفة »وول �سرتيت 
جورنال«

ا�ستخدام �سالح 
جديد لإ�سقاط 
الدرون الإيراين

جورنال«  �صرتيت  »وول  �صحيفة  �أفادت 
��صتخدمو�  �الأمريكيني  �لع�صكريني  باأن 
جديدة  دفاعية  منظومة  مرة  الأول 
فوق  �إير�نية  م�صرية  طائرة  الإ�صقاط 
�ل�صحيفة  ونقلت  موؤخر�  هرمز  م�صيق 
�أمريكيني  م�صوؤولني  عن  �جلمعة  �أم�ص 
�الإير�نية  �مل�صرية  �لطائرة  �إن  قولهم 
�لدفاع  »منظومة  بو��صطة  �أ�صقطت 
 MADIS �ملتكاملة«  �لبحرية  �جلوي 
�جلي�ص  يف  �خلدمة  دخلت  �لتي 
و�إنتاج  ت�صميم  ومت  موؤخر�  �الأمريكي 
للطائر�ت  �مل�صادة  �ملنظومة  هذه 
�لبنتاغون عام  �عرتف  �أن  بعد  �مل�صرية 
ت�صكله  �لذي  �ملتز�يد  باخلطر   2015
�لبحرية  م�صاة  على  �ملعادية  �لدرونات 
�لعامل  �أنحاء  خمتلف  يف  �الأمريكية 
�ملنظومة  هذه  �أن  �مل�صوؤولون  و�أو�صح 
�لدفاعات  من  هجني  نظام  عن  عبارة 
دوري  ب�صكل  وينبغي حتديثها  �ملختلفة 
�لتغري�ت يف تكنولوجيا  كي تتما�صى مع 
و�أ�صافو�  �مل�صرية  �لطائر�ت  �صناعة 
غطاء  لتقدمي  تن�رس  �ملنظومة  هذه  �أن 
للع�صكريني على منت �ل�صفن �حلربية ويف 

�خلطوط �الأمامية على �الأر�ص.
و�أجهزة  ر�د�ر�ت  �ملنظومة  وت�صم 
ت�صوي�ص، بهدف ر�صد �لدرون وت�صوي�ص 
�ت�صاالته باالأر�ص، كما مت تزويد بع�ص 
الإ�صقاط  باأ�صلحة   MADIS مناذج 

�لدرون �ملعادي.
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حاكم دبي يهنئ 
لعبي اخل�سر

�آل مكتوم،  هّنـاأ حاكم دبي حممد بن ر��صد 
العبي �ملنتخب �لوطني �جلز�ئري بفوزهم 
�لفوز  �إن  دبي  حاكم  وقال  �إفريقيا  بكاأ�ص 
�جلز�ئري  �ملنتخب  طرف  من  �ملحقق 
على نظريه �ل�صنغايل كان م�صتحقا، و��صفا 
�ملبار�ة بالر�ئعة كما ختم حاكم دبي ر�صالة 
تهنئته بالقول �أن �لفرحة كانت عربية �ليوم، 
و�صنعتها �جلز�ئر مبنتخبها من جهته، ن�رس 
�ل�صفري �جلز�ئري �ملعتمد باالإمار�ت �صور� 
�جلز�ئريني  من  عدد  و�صط  يحتفل  وهو  له 

�ملقيمني باالإمار�ت بفوز “�خل�رس”.

حركة حما�س 
تهنئ اجلزائر 

بالكاأ�س الإفريقية
حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  هناأ 
�ل�صبت،  �أم�ص  هنية،  �إ�صماعيل  »حما�ص« 
�ل�صعب �جلز�ئري مبنا�صبة ح�صول منتخب 
�الإفريقية،وقال  �الأمم  كاأ�ص  على  بالده 
هنية يف مقطع فيديو ن�رسه مكتبه: »�أتوجه 
بالتهنئة لل�صعب �جلز�ئري بح�صول منتخبه 
على كاأ�ص �الأمم �الإفريقية يف �لبطولة �لتي 
»هذ�  هنية:  م�رس«،و�أ�صاف  يف  �أقيمت 
�صعبها  وقدرة  �جلز�ئر  �أ�صالة  يعك�ص  �لفوز 
قوة  و�لتحديات وعلى  �ل�صعاب  على جتاوز 
�لبناء للمنتخب �جلز�ئري«،وتابع: »جماهري 
�صاحل  على  �ملبار�ة  خالل  �حت�صدت  غزة 
عن  وعربت  للجز�ئر  وهتفت  �لقطاع  بحر 
بالبطولة«،و�أ�صاد  بفوزها  �ل�صعادة  م�صاعر 
�جلز�ئرية  و�جلماهري  �ملنتخب  برفع  هنية 
�الأمم  بطولة  مباريات  خالل  فل�صطني  لعلم 

�الإفريقية. 

فرن�سا 

توقيف 198 
�سخ�سا بعد

 تتويج اجلزائر
 198 على  �لقب�ص  �لفرن�صية  �ل�صلطات  �ألقت 
ب�صبب  مدن،  عدة  يف  �ل�صبت،  ليلة  �صخ�صا 
�الحتفاالت  �أثناء  �صغب  �أعمال  يف  م�صاركتهم 
على  �أفريقيا  �أمم  بكاأ�ص  �جلز�ئر  بتتويج 

ح�صاب �ل�صنغال يف م�رس.
هوؤالء  بني  من  �أنه  �لد�خلية  وز�رة  و�أو�صحت 
�لـ198 �صخ�صا �لذين جرى �عتقالهم، ال يز�ل 
�أغلب  وجاءت  �الحتجاز،  رهن   177 هناك 
 ،102 وعددها  باري�ص،  يف  �لتوقيف  عمليات 
�آالف �الأ�صخا�ص يف عدة نقاط  حيث جتمهر 
بالعا�صمة �لفرن�صية عقب �ملبار�ة �لتي �نتهت 
�ملحيطة  �الأحياء  يف  �صيما  ال  �جلز�ئر،  بفوز 
كبرية  جالية  تعي�ص  حيث  �ل�صانزليزيه  ب�صارع 

من ذوي �الأ�صول �جلز�ئرية.

فرحة �سورية 
بتتويج اجلزائر

منتخب  بتتويج  �لفرحة  �ل�صوريون  عا�ص 
�لتي  �أفريقيا 2019  �أمم  �جلز�ئر بلقب بطولة 
�ختُتمت يف م�رس بفوزه على نظريه �ل�صنغايل 
�ل�صوريون  وتابع  �لنهائية  �ملبار�ة  يف   0-1
بحما�صة  و�ملقاهي  �ملنازل  يف  �ملبار�ة 
و�حتفلو� عند ت�صجيل هدف �لفوز وبعد نهاية 
و�الإ�صاد�ت  �لتهنئة  �ل�صوريون  ووّجه  �ملبار�ة 
للمنتخب �جلز�ئري على لقبه �لثاين �لقاري يف 

تاريخه بعد عام 1990.

عنابة

 اأول رحلة للحجاج  من مطار 
رابح بيطاط

�لبقاع �الإ�صالمية  �إىل  �أوىل �لرحالت  �نطلقت 
�ملقد�صة من مطار ر�بح بيطاط بعنابة م�صاء 
�أم�ص �جلمعة �صمت 250 حاجا وحاجة و ذلك 

يف ظروف تنظيمية ح�صنة، ح�صب ما لوحظ.
و�صتتو��صل رحالت �حلج ملو�صم 2019 تباعا 
ما  لنقل  بيطاط  ر�بح  مطار  من  �نطالقا 
عنابة  لناحية  وحاجة  حاج  �آالف   3 جمموعه 
ع�رس  مبجموع  وذلك  �ملقد�صة  �لبقاع  باجتاه 

عنابة  مطار  من  �نطالقا  مربجمة  رحاالت 
من  �الأول  �لفوج  وتوديع  ��صتقبال  مت  قد  و 
وممثلي  �لوالية  �صلطات  طرف  من  �حلجاج 
مو�صم  بتنظيم  �ملعنيني  �ل�رسكاء  خمتلف 
�صخرت  �لتي  �لوالية  بهذه   2019 ل�صنة  �حلج 
كل �ل�رسوط �لتنظيمية �لالزمة الإجناح مو�صم 

�حلج، ح�صب ما متت �الإ�صارة �إليه. 

بن �سالح يرف�س 
عر�سا م�سريا

�أعلنت �ل�صلطات �جلز�ئرية تكّفلها ب�رس�ء 
�إىل  �جلز�ئريني  �مل�صجعني  دخول  تذ�كر 
�مل�رسية،  �لعا�صمة  يف  �لقاهرة  ملعب 
كاأ�ص  نهائي  يف  �ملنتخب  ملوؤ�زرة 
�ملنتخب  �أمام  �ملقررة،  �أفريقيا  �أمم 
�أّن  �لر�صمي  �لتلفزيون  و�أعلن  �ل�صنغايل، 
وّجه  �صالح  بن  �لقادر  عبد  �لدولة  رئي�ص 
دخول  تذ�كر  مب�صاريف  للتكفل  تعليمات 
 ، �مللعب،  �إىل  �جلز�ئريني  �مل�صجعني 

باالتفاق مع �ل�صلطات �مل�رسية.
وكانت تقارير قد ذكرت، يف وقت �صابق، 
بالدخول  �ل�صلطات �مل�رسية �صمحت  �أّن 
�إىل  �جلز�ئريني  للم�صجعني  �ملجاين 
�جلز�ئري،  �ل�صفر  باإظهار جو�ز  �مللعب، 
الإعالن  �جلز�ئرية  �ل�صلطات  فا�صطرت 
ملنع  �لتذ�كر،  م�صاريف  ودفع  �لتكفل 
�أي  من  �لر�صمية  �مل�رسية  �جلهات 

��صتغالل لذلك.
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انطلقت نهار اأول ام�س  فعاليات الت�سفيات اجلهوية الثانية املوؤهلة  للدورة ال52 من املهرجان الوطني   
الثقايف  مل�سرح الهواة ملنطقة الغرب بامل�سرح اجلهوي اجلياليل بن عبد احلليم بولية م�ستغامن  وذلك 

مب�ساركة 13 فرقة م�سرحية  من وليات م�ستغامن ، تلم�سان ، وهران و�سيدي بلعبا�س .

�ل�صو�طئ  يف  غرقا  حتفهم  �أ�صخا�ص    6 لقي 
من  متفرقة  مناطق  عرب  �ملائية  و�ملجمعات 
�الأخرية، ح�صب ما  �ل48 �صاعة  �لوطن خالل 
ك�صفت عنه ح�صيلة مل�صالح �حلماية �ملدنية 
�أم�ص �ل�صبت و�أو�صح ذ�ت �مل�صدر �أن عنا�رس 
 6 جثث  بانت�صال  قامت  �ملدنية  �حلماية 
�أ�صخا�ص توفو� غرقا. ويتعلق �الأمر ب�صخ�ص 
ب�صاطئ ممنوع  توفى  �صنة   35 �لعمر  من  يبلغ 

�صخ�ص  �جلز�ئر  والية  م�صتوى  على  لل�صباحة 
�صنة تويف منطقة ممنوعة  �لعمر 49  يبلغ من 
لل�صباحة  بوالية جيجل ومر�هقني يبلغان من 
�لعمر 19 �صنة توفيا غرقا ب�صد بوالية �ملدية 
مائية  �صنة بربكة  �لعمر 31  يبلغ من  و�صخ�ص 
بوالية �إليزي، باالإ�صافة �إىل �صخ�ص �آخر يبلغ 
من �لعمر 33 �صنة لقي حتفه يف حاجز مائي 

بوالية تيبازة

�مل�رسية  �لكرة  جنم  تريكة  �أبو  حممد  هناأ 
�صبورت«  �إن  »بي  قنو�ت  وحملل  �ل�صابق 
�الأمم  لكاأ�ص  �لثاين  بلقبه  �ملنتخب �جلز�ئري 

�الإفريقية.
وقال �أبو تريكة: »من �الأ�صياء �لقليلة �لتي �تفق 
عليها �لعرب هو �ملنتخب �جلز�ئري يف هذه 
�لبطولة«و�أ�صاف: »منتخب �خل�رس �أعاد كتابة 
�أر�صه  على  حققه  �لذي  �للقب  بعد  �لتاريخ 
ولكن  �الإجناز  يكرر هذ�  و�ليوم  يف عام 1990 
�إىل  باملنا�صبة  حتولت  �لتي  م�رس  �أر�ص  على 

�الأهلي  �ألعاب  �صانع  جز�ئرية«وتابع  �أر�ص 
�الإجناز  �صاحب  بلما�صي  »جمال  �ل�صابق: 
وهو من قاد هذ� �لفريق و�صنعه وو�صعه على 
من�صة �لتتويج«وختم بقوله: »�أبارك للجميع... 
ممتازة  بطولة  قدم  �جلز�ئري  �ملنتخب 
قدمه«وتوج  ما  باإجمايل  �لتتويج  وي�صتحق 
كاأ�ص  ببطولة  �ل�صحر�ء«  »حماربي  منتخب 
على  �لفوز  عقب   2019 �الإفريقية  �الأمم 
�ل�صنغال 1-0 بهدف �صجله بغد�د بوجناح يف 

�ملبار�ة �لتي �حت�صنها �إ�صتاد �لقاهرة.

العاهل املغربي
 حممد ال�ساد�س

تتويج اجلزائر فوز 
للمغرب اأي�سا

�ل�صاد�ص  بعث �لعاهل �ملغربي �مللك حممد 
�ملوؤقت  �جلز�ئري  �لرئي�ص  �إىل  تهنئة  بربقية 
عبد �لقادر بن �صالح، هناأ فيها بفوز �ملنتخب 
لالأمم  �إفريقيا  بكاأ�ص  �لقدم  لكرة  �جلز�ئري 
»يطيب يل  �لربقية:  وجاء يف  2019 يف م�رس 
مبنا�صبة فوز �ملنتخب �لوطني �جلز�ئري لكرة 
�إفريقيا  بكاأ�ص  و��صتحقاق  جد�رة  عن  �لقدم 
�ل�صقيقة  م�رس  �حت�صنت  �لتي   2019 لالأمم 
�أطو�رها �لنهائية، �أن �أعرب لل�صعب �جلز�ئري 
�ل�صقيق عن �أحر �لتهاين بهذ� �الإجناز �لكروي 

�لقاري لكرة �لقدم �جلز�ئرية«.
و�أ�صاف: »وبهذه �ملنا�صبة �لتاريخية، ي�صعدين 
�ملغربي  �ل�صعب  وبا�صم  �صخ�صيا،  با�صمي 
قاطبة، �أن ن�صاطر �ل�صعب �جلز�ئري �ل�صقيق 
�لتتويج  بهذ�  و�العتز�ز  �لفخر  م�صاعر 
�ملنتخب  �نت�صار  �أن  �أكد  �مل�صتحق«كما 
�جلز�ئري هو »فوز بلد مغاربي جار و�صقيق«، 
هو  �ل�صحر�ء«  »حماربو  تتويج  �أن  �إىل  الفتا 

»مبثابة فوز للمغرب �أي�صا«.

مدينة العيون املحتلة

م�سرع �سابة �سحراوية 
خالل احتفالت
 تتويج اجلزائر 

�صابة  باأن  �ل�صبت  مغربية  �إعالم  و�صائل  �أفادت 
�جلهوي  بامل�صت�صفى  توفيت  �لـ24 من عمرها  يف 
�الحتالل  لقو�ت  عنيف  تدخل  �إثر  بالعيون، 
�الحتفال  مع  تز�منا  باملنطقة  �أحد�ث  �ملغربية 

بفوز �جلز�ئر بكاأ�ص �إفريقيا لكرة �لقدم.

الحتفال بالكاأ�س الإفريقية بتب�سة

اإ�سابة 13 منا�سرا
�أعمارهم  ترت�وح  �صخ�ص    13 �إ�صابة  ت�صجيل  مت 
14و60 �صنة م�صابون باإ�صابات  متفاوتة  �خلطورة 
�أحياء  و�آالم متفرقة عرب  �إغماء  متثلت يف حاالت 
�ل�صور  عنابة  طريق  �لناق�ص  و�د  �ملدينة  و�صط 
�صقط  �صخ�ص  �إ�صابة  ت�صجيل  مت  كما  �لبيزنطي 
من �أعلى �ل�صور �لبيزنطي و�لبالغ من �لعمر حو�يل 
�آخر �صدمته �صيارة كان  و�إ�صابة �صخ�ص  14 �صنة 
على منت در�جة نارية و�لبالغ من �لعمر حو�يل 19 
عني  يف  لهم  �الأولية  �الإ�صعافات  تقدمي  مت  �صنة  
هذ�  بتب�صة.   ��صتعجاالت  �إىل  وحتويلهم  �ملكان 
بع�ص  قبل  من  لل�صو�رع  �لتب�صيني  �كت�صاح   و�صهد 
�لتاأهل  �إعالن  بعد  معدودة  دقائق  �ملنا�رسين 
نّغ�صت  باجلملة  وجتاوز�ت  قات  �نزال  للنهائي 
لدى  �لفرحة  دموع  حولت  فيما  �لكثريين  فرحة 

عزيزي ر�سيد �لبع�ص �إىل دموع بكاء

لنقل مباراة نهائي اأمم اأفريقيا 
�سد ال�سنغال

ن�سب ثالثة اآلف
 �سا�سة عمالقة 

�صا�صة   3000 بن�صب   �جلز�ئرية  �ل�صلطات  قامت 
عمالقة عرب �لرت�ب �لوطني لتمكني �ملو�طنني من 
�لتي  �الأفريقية  �الأمم  كاأ�ص  نهائي  مبار�ة  متابعة 
�لدويل  �لقاهرة  ملعب  على  �جلمعة  م�صاء  جرت 
بالظفر  �جلز�ئريون  وفرح  �ل�صنغال،  منتخب  �صد 

بالكاأ�ص للمرة �لثانية يف تاريخهم بعد 1990.
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