
�خل�سر ي�سعون �إىل 
ت�سجيل بد�ية قوية 

يف »�لكان«
�سكان بجاية ينتف�سون �سد 

�حلانات وباعة �خلمور 

جلان حتقيق للوقوف على 
�سابقني "ف�ساد" و�ليني 

معلمون ومديرون  مهددون 
بالإحالة على �لعد�لة 

من�سق نقابة "الكنا�س" عبد احلفيظ ميالط يف منتدى الو�سط :

هكذ� متت حماولة �إجها�ض �حلر�ك عرب �جلامعة

بعد اللجوء اإىل ال�سوق ال�سوداء  

�إلغاء مز�يد�ت لبيع  �ساحنات
 و مركبات تابعة لعلي حد�د

وهران 

حجز 32 �سماعة جمهزة بتقنيات �لتن�ست و �جلو�س�سة 
�س5

�س3
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جنوب البالد

25 رئي�ض د�ئرة 
يو�جهون م�سري� جمهول

.    ف�سلوا يف الإفراج على قوائم ال�سكن 
�س5الجتماعي والأرا�سي

�س4

�س2 �س3 �س4

�س2

اجلزائر / كينيا اليوم ابتداء
 من ال�ساعة 21:00

قطع الطريق الوطني رقم 24

وهران

الت�سخيم يف نقاط االختبارات لل�سنة اخلام�سة  ابتدائي 

اإعــــــــــــــــــــالن
تعلن  �سركة" ارت اوف ادفرتيزينغ   " اإىل اجلمهور الكرمي اأنها �ست�سرع قريبا 
يف البث التجريبي لقناة  "  الو�سط TV " و حتمل القناة �سعار الو�سطية بكامل 

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

TV
قناة فضائية جزائرية شاملة

.    بوتفليقة تعمد ترك األغام قانونية خلفه
.   عهدة بن �سالح تبقى مفتوحة حتى انتخاب رئي�س جديد

.    خارطة طريق "اجلامعة" ت�سع اجلميع
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الت�شخيم يف نقاط الختبارات لل�شنة اخلام�شة  ابتدائي 

معلمون ومديرون مهددون 
بالإحالة على العدالة 

اأوفدت وزارة الرتبية الوطنية  جلان 
حتقيق اىل الع�رشات من املدار�س 
اإثباث  خلفية  على  االبتدائية 
التالميذ  لنقاط  ت�ضخيم  وجود 
ل�ضمان  ال�ضنوية  االمتحانات  يف 
 ، املتو�ضط  باملرحلة  التحاقهم 
اإىل  اال�ضتماع  املنتظر  من  حيث 
مدراء موؤ�ض�ضات ومعلمني يف هذه 
الق�ضية التي هزت مواقع التوا�ضل 

االجتماعي .
اأن  مقربة  م�ضادر  واأ�ضارت  هذا 
تالميذ متح�ضلني على معدل 1.5 
يف �ضهادة  التعليم االبتدائي اأقيمت 

االمتحانات  يف  ب9  معدال  لهم 
الثالث االأمر الذي اليعك�س حقيقة 
التقييم ال�ضليم  من قبل االأ�ضاتذة ، 
هذا ومن �ضاأن التحقيقات اأن متتد 
ومراقبة  االختبارات   دفاتر  اإىل 
قد  والتي   ، املدراء  دوريات 
اإىل  كاملة  تربوية  فرق  جتر 
اإطار  واأ�ضار  هذا  امل�ضاءلة، 
على  امل�ضتخدمني  مب�ضلحة 
فاأنه يف  الرتبية   وزارة  م�ضتوى 
حالة ثبوث وقوع عملية ت�ضخيم 
التالميذ  نقاط  يف  وتزوير  
ومدير  املعلم  كل  من  �ضيحال 

املوؤ�ض�ضة على العدالة بحكم اأن 
هذا العمل جمرم يدخل �ضمن 
املزور،  وا�ضتعمال  التزوير 
ال�ضوية  االأخالق  مع  ويتنافى 
للمعلم ،والطاقم الرتبوي ، ويف 
العملية  ان  اأثبتت  اإذا  ما  حالة  
حتقيق  فتح  ف�ضيتم   ، �ضحيحة 
يف طريقة اأداء املناهج الرتبوية 
بحكم انه  ال يتحول تلميذ جنيب 
خا�ضة  دقائق  يف  �ضعيف  اإىل 
وان هذه احلاالت تكررت كثريا 

ويف واليات خمتلفة .
م.ب

خبر في 
صورة

جماهري اخل�سر حا�سرة 
باللقاء الفتتاحي للكان  

الدويل  القاهرة  ملعب  يف  ح�ضورهم  الوطني  املنتخب  اأن�ضار  �ضّجل 
الذي  لالأمم  اإفريقيا  كاأـ�س  االفتتاحي ملناف�ضة  اللقاء  مباراة  ملتابعة 
جمع منتخب البلد املنظم م�رش وزميبابوي، حيث تواجدت اجلماهري 
اجلزائرية يف املدرجات اإىل جانب نظريتها امل�رشية والتي �ضجعت 
بني  الوطني  العلم  تواجد  اأين  �ضالح،  حممد  امل�رشي  النجم  رفقاء 

اجلماهري بقوة.

بلما�سي مرتجم ملحرز   
بلما�ضي  الوطني جمال  الناخب  ا�ضطّر 
وقائد  لالعبه  املرتجم  دور  لعب  اإىل 
الت�ضكيلة الوطنية ريا�س حمرز، عندما 
الثنائي  تن�ضيط  خالل  اأم�س  اأقدم 
مباراته  ت�ضبق  التي  ال�ضحافية  للندوة 
االفتتاحية اليوم امام كينيا على ترجمة 
ال�ضحافيني  اأحد  وجهه  الذي  ال�ضوؤال 
اإىل العبه  ال�ضوؤال  ترجمة  واأعاد  العربية  باللغة  اإىل حمرز  امل�رشيني 

باللغة الفرن�ضية، قبل اأن يرد حمرز على ال�ضحايف باالجنليزية.

امل�شيلة

غلق حمجرتني ل�ستخراج 
رمال الأودية 

مت غلق حمجرتني )2( ال�ضتخراج رمال االأودية تقعان ببلدية اخلبانة 
ذات  اأو�ضح  و  بالوالية  االت�ضال  خلية  من  علم  ما  ح�ضب  بامل�ضيلة، 
امل�ضدر باأنه قد مت االإعالن عن غلق هاتني املرملتني اللتني ت�ضافان 
للمحاجر اخلم�س التي مت غلقها موؤخرا بكل من بو�ضعادة و تام�ضة يف 
بداية ال�ضهر اجلاري، مردفا باأن قرار الغلق اأماله »عدم احرتام دفرت 
االأعباء املحدد لكميات الرمل التي يتعني ا�ضتخراجها و امل�ضاحات 

التي يتعني ا�ضتغاللها.«
و ياأتي قرار غلق هذه املحاجر يف اأعقاب �ضدور تقرير من طرف 
البيئة  على  اأثره  و  امللف  هذا  تقييم  و  مبتابعة  املكلفة  اللجنة 
باملنطقة اجلنوبية للوالية حيث تتمركز اأغلب هذه املحاجر، ح�ضب 
ي�ضبح  ال�ضبع  املرامل  قرار غلق هذه  اأعقاب  ،و يف  اإي�ضاحه  ما مت 
عدد حماجر ا�ضتخراج رمال االأودية بوالية امل�ضيلة يف الوقت احلايل 

�ضبعة )7(، ح�ضب ما متت االإ�ضارة اإليه. 

النعامة 

حجز 2335 كلغ من الكيف 
حجزت م�ضالح الدرك الوطني بالنعامة اأكرث 2.335 كلغ من الكيف 
ح�ضب  اجلارية،  ال�ضنة  من  االأوىل  اخلم�ضة  االأ�ضهر  خالل  املعالج 
ح�ضيلة قدمتها ذات الهيئة االأمنية، وح�ضب احل�ضيلة التي عر�ضتها 
الوطني  للدرك  االإقليمية  للمجموعة  التابعة  الق�ضائية  ال�رشطة 
اأم�س  افتتحت  التي  املفتوحة،  االأبواب  تظاهرة  خالل  بالنعامة 
اجلمعة و التي تدوم يومني، حول هذا اجلهاز بدار الثقافة بالنعامة 
الكيف  من  كلغ   2335 حجز  مت  فقد  املخدرات،  جرائم  بخ�ضو�س 
املعالج و356 قر�س مهلو�س واأف�ضت التحريات املنجزة اإىل توقيف 
باملخدرات،  واالجتار  و  للتهريب  ق�ضية   18 يف  متورط  �ضخ�س   33

ي�ضيف امل�ضدر ذاته.

اإنتاج احلبوب ب�شوق اأهرا�س

توقع حم�سول باأزيد من 
2,7 مليون قنطار

الفالحي  للمو�ضم  الدر�س  و  احل�ضاد  حملة  ال�ضبت  اليوم  ا�ضتهلت 
ال�ضيخ  »دوار  مزرعة  من  انطالقا  اأهرا�س  �ضوق  بوالية  احلايل 
التيجاين« ببلدية �ضدراتة و ذلك و�ضط تفاوؤل بتحقيق حم�ضول بـ2 

مليون و714 األف و344 قنطار من �ضتى اأنواع احلبوب .
وا�ضتنادا لل�رشوح التي قدمت باملنا�ضبة لوايل �ضوق اأهرا�س لونا�س 
بوزقزة من طرف مدير امل�ضالح الفالحية �ضيد اأحمد �ضباح فاإن 
امل�ضاحة التي ت�ضتهدفها حملة املو�ضم الفالحي احلايل بلغت 153 
اإنتاج  يف  الكم  هذا  حتقيق  توقع  باأن  موؤكدا  هكتارات  و807  األف 
القمح ال�ضلب واللني وال�ضعري يعود اأ�ضا�ضا اإىل توفر عوامل االإنتاج 
الت�ضاقط  وكذا  اجلافة  والبقول  احلبوب  بتعاونية  البذور  ال�ضيما 

الكثيف لالأمطار التي بلغت 600 ملم .

وقرى  اإحياء  �ضكان  اأم�س،  �ضن 
بوالية  ك�ضيلة  بني  و  بوليماط 
و  احتجاجية  حركة  بجاية 
انتفا�ضة على اأ�ضحاب احلانات 
امل�رشوبات  بيع  وحمالت 
يف  تت�ضبب  التي  الكحولية، 

انتهاك حرمة قراهم و اأحيائهم 
الطريق  قطع  ال�ضكان  وقرر 
الرابط الطريق الوطني رقم 24 
امل�ضمى  املكان  م�ضتوى  على 
ال�ضاعة  كانت  حيث  يعزوقن 
ت�ضري اإىل حدود ال�ضابعة �ضباحا 

واأغلبهم  ال�ضكان،  اأ�رش  عندما 
من ال�ضباب، على قطع الطريق، 
اإىل  احتجاجهم  نقل  اأجل  من 
مل  التي  الوالئية،  ال�ضلطات 
بخ�ضو�س  قرار  اأي  تتخذ 
بيع  وحمالت  احلانات  غلق 

التي  الكحولية  امل�رشوبات 
قراهم  و  باإحيائهم  تتواجد 
احلواجز  بو�ضع  ال�ضباب  وقام 
�ضلل  يف  ت�ضبب  ما  واحلجارة، 

تام يف حركة املرور
ح- كرمي

قطع الطريق الوطني رقم 24

�سكان بجاية ينتف�سون �سد احلانات وباعة اخلمور 

عرب اأم�س، �ضكان بلديتي بو�ضفر 
بعد  على  الواقعتني  العن�رش  و 
الوهراين،  بالكورني�س  كلمرت   35
تزويد  قرار  عقب  فرحتهم  عن 
املجاورة  القرى  و  منطقتهم 
اإعطاء  اأين مت  لها بغاز املدينة، 
من  عقود  بعد  امل�رشوع  اإ�ضارة 
الزمن حرم فيها �ضكان املنطقة 
من نعمة غاز املدينة، اأين ظلوا 
غاز  قارورات  على  يعتمدون 
تقليدية  بدائية  و و�ضائل  البوتان 

»املازوت«  و  باخل�ضب  كالتدفئة 
فالو�ضن  و  واديت  بقرى  �ضيما 

ببو�ضفر و قدارة.
وك�ضفت رئي�ضة املجل�س ال�ضعبي 
لبو�ضفر نظرية �ضادوق يف ت�رشيح 
�ضتطلق  املنطقة  اأن  ل«الو�ضط« 
التزود بغاز املدينة  معاناتها يف 
�ضيما يف ف�ضل ال�ضتاء من خالل 
موافقة مديرية الطاقة بالتن�ضيق 
على  وهران،  والية  م�ضالح  مع 
 2100 من  اأزيد  ربط  م�رشوع 

�ضتكون  و  املدينة،  بغاز  عائلة 
 4 طول  على  متتد  التزود  �ضبكة 
للغاز،  م�ضخة  اأقرب  من  كلمرت 
الربط  م�ضاحة  تقدر  حني  يف 
بو�ضفر  قرى  و  اأحياء  مبختلف 

اإىل 32 كلمرت.
التزويد  م�رشوع  �ضيمتد  و  هذا 
املجاورة  العن�رش  بلدية  اإىل 
القليلة  البلديات  من  تعد  التي 
ي�ضتفيد  مل  بلدية   26 اأ�ضل  من 
املدينة،  غاز  �ضبكة  من  �ضكانها 

مقدمتها  يف  اإعتبارات  لعدة 
اجلبلية  الت�ضاري�س  �ضعوبة 
اجلديد  امل�رشوع  لكن  ال�ضلبة، 
من  عائلة   1700 نحو  �ضيمكن 
املدينة،  بغاز  م�ضاكنها  تزويد 
بدل ق�ضاء رحلة بحث طويلة عن 
قارورات غاز البوتان بعني الرتك 
�ضيما  وهران،  مبدينة  اأحيانا  و 
يعرف  الذي  ال�ضتاء  ف�ضل  خالل 

اإ�ضتهالكا كبريا لغاز البوتان . 
اأ.ب

 بلديتا بو�شفر و العن�شر بوهران

ال�سكان يودعون معاناة قارورة غاز البوتان 
م�شروع لربط قرى واديت و قدارة و فالو�شن بغاز املدينة

جدل كبري يف م�ضر ب�ضبب و�ضع 
القاهرة  �ضتاد  يف  فرعونية  ثماثيل 



لنقابة  الوطني  املن�سق  ك�سف 
التعليم  لأ�ساتذة  الوطني  املجل�س 
العايل »لكنا�س«، عبد احلفيظ ميالط  
منتدى  يف  اأم�س  ا�ست�سافته  لدى 
طريق  خارطة  عن   »الو�سط«  يومية 
املبادرة  فهذه  اجلزائرية   اجلامعة 
التي تتبناها« لكنا�س«  م�ستقلة والتي 
الأ�رشة اجلامعية �رشيكة   فيها  تدخل 
اأ�سا�سية حيث  تدعو من خاللها  اإىل 
ووحيد  واحد  كحل  الوطني   احلوار 
ككل   الوطنية  الأزمة  من  للخروج  
مقرتحا خيار، الذهاب اإىل انتخابات 
اأ�رشع  يف  و�سفافة  نزيهة  رئا�سية 
والتي  الظروف  اأ�سمن  ويف  الأوقات 
لل�سعب  احلقيقي  الراأي  عن   تعرب 
 22 الذي خرج يف حراك  اجلزائري  
غاية  اإىل  وامل�ستمر    2019 فيفري 

اليوم . 
ذات  قال    ، �سلة  ذي  �سياق  يف   و 
املتحدث عن  ق�سية احلوار الوطني 
ال�سيا�سية  الطبقة  اأغلب   اأن    ،

هذه  يعار�س  ل  املدين   واملجتمع 
الوطني  احلوار  اإىل  اللجوء  اخلطوة  
اإىل  الذهاب  اإلزامية  على  ومتفق 
هناك  اليوم   لكن  الوطني  احلوار 
كيف   : يف  املتمثل  مطروح   ت�ساوؤل 
وكيف  ؟  الوطني  احلوار  اإىل  نذهب 
وماهي  ؟  مو�سوعه  هو  وما  ؟  يكون 
هذه  على  اتفقنا  واإذا  ؟   خمرجاته 
كبري  م�سكل  حلينا  اأننا  اأكيد  النقاط  
الذي  عرقل  اإىل حد ال�ساعة العملية 
ال�سيا�سية وعملية النتقال اإىل �سلطة 
رئي�س  بانتخاب  �سيا�سية  �رشعية 

اجلمهورية.
اخلالف  اإىل  اأي�سا   ميالط  وتطرق   
احلوار  اإىل  يدعو  من  حول  املوجود 
احلوار  هذا  اأن  م�سريا   ، الوطني 
النقاط   كل  على  مفتوح  �سيكون 
م�ستبعدا   ، الراهنة  والتحديات 
املوؤ�س�سة  مع  احلوار  اإىل   اللجوء 
باملفرو�س  اإياه  معتربا  الع�سكرية  
لأن  موؤ�س�سة اجلي�س ال�سعبي الوطني 

الد�ستورية  ولها مهامها  لها �سلطات 
نية  هناك  اأن  ،رغم   حتكمها  التي 
خارج  اإىل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  جلر 
فعلينا  وبالتايل  الد�ستوري   ميدانها 
وبع�س  ال�سودان  جتارب  نكرر  ل  اأن 
فيما  نقول  ل  لكي  الأخرى  الدول 
تتدخل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأن  بعد 
فهذه  وعليه   ، ال�سيا�سي  العمل  يف 
الد�ستور  حماية  دورها  املوؤ�س�سة 
والتي قد  ال�سيا�سية   العملية  وحماية 
تقوم بتاأطريها ولكن لبد اأن ل تكون 
الوطني   احلوار  يف  مبا�رش  كطرف 
كطرف  تكون  اأن  ترف�س  هي  وحتى 
مبا�رش له  فموقفها وا�سح حيال هذا 
داعيا  احلوار،  تدعم هذا  فهي  الأمر 
املن�سق الوطني للكنا�س على �رشورة 
بكل  مدنيا  الوطني  احلوار  يكون  اأن 
الأحزاب  ومب�ساركة  املدنية  القوى 
والنخب  املدين  واملجتمع  ال�سيا�سية 
الإق�ساء   �سيا�سة  ن�سيان  مع  الوطنية 
بت�سكيل  احلوار  هذا  و�سيتحقق   

هيئة وطنية والتي �سوف ت�رشف على 
هذا احلوار الوطني  وتوؤطره وتنظمه  
وهي  خمرجاته  اإىل  توؤدي  والتي 

الذهاب اإىل انتخابات رئا�سية.  
التام    رف�سه  عن  ميالط   عرب  كما 
امل�سار  عن  يخرجنا  حل  لأي  
فيه  وجود  رغم  والد�ستوري  القانوين 
النقائ�س والعيوب والعديد من  بع�س 
نتعامل  اأن  اأنه لبد  موؤكدا   ، الثغرات 
التعامل   من  اأف�سل  ناق�س  د�ستور  يف 
ولكي  الد�ستورية  الأحكام  خارج 
لندخل يف نفق لنهاية له ول حل له   
لالأزمة  اأي حل  اأن   بالقول  ،  م�سريا 
الوطنية لبد اأن يكون يف اإطار القانون 
يف  للدخول  جتنبا   وهذا  والد�ستور 
ت�سورات �سيا�سية  والتي من ال�سعب 
الأمة اجلزائرية  يف  اأن تتفق فيها  

ت�سور �سيا�سي وا�سح ووحيد  .
لكنا�س  الوطني  املن�سق  اعترب   كما 
اإطالقها  مت  التي  املبادرات  اأن   «
اإيديولوجي  ك�سف  هي  �سابقا  

التي  ومنها  معني   �سيا�سي  لتوجه 
النتقالية   املرحلة  عن  تتحدث 
تعني   والتي  ميالط  رف�سها  والتي  
اإعادة مراجعة كل ما مي�س اجلوانب 
واجلوانب  والد�ستورية   ال�سيا�سية 
منا  ت�ستغرق   والتي  املجتمعية  
�سنوات طويلة مقدما بع�س الأمثلة 
مل  التي  املجاورة   الدول  عن 
النتقالية   املرحلة  هذه  تخدمها  

 ، م�سدود   نفق  اإىل  توؤدي  لكونها 
اأخرى  مبادرات  هناك   اأن  كما 
وعن  التاأ�سي�سي  املجل�س  اإىل  تدعو 
قيادة توافقية معتربا اأن هذا الكالم 
بع�س  اأو  املواطنني  بع�س  يتقا�سمه 
بع�س  حتى  اأو   ، الوطنية  النخب 
هذه  بقيت  لكن  ال�سيا�سية  الأحزاب 

املبادرات جمرد كالم عمومي .
حكيم مالك 
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املن�شق الوطني لنقابة »الكنا�س« عبداحلفيظ ميالط يف منتدى الو�شط :

هكذا متت حماولة اإجها�ض احلراك عرب اجلامعة
.            عهدة بن �شالح تبقى مفتوحة حتى انتخاب رئي�س جديد

.            بوتفليقة تعمد ترك األغام قانونية خلفه

اعترب ميالط عبد احلفيظ املن�شق الوطني لنقابة اأ�شاتذة اجلامعة » لكنا�س« اأن هذه الفرتة يجب اأن تنتهي بانتخاب رئي�س للجمهورية ، حيث ح�شبه اأن هذه املدة 
يق�شد مدة الرئي�س احلايل بن �شالح مادامت مل تنته بانتخاب رئي�س للجمهورية فالفرتة تبقى مفتوحة حتى انتخاب رئي�س للجمهورية .

ع�شام بوربيع

وقال ميالط عبد احلفيظ املن�سق 
»لكنا�س  الأ�ساتذة  لنقابة  الوطني 
الفراغ  »اأن  »الو�سط  منتدى  يف   «
كل  �سقوط  اإىل  يوؤدي  الد�ستوري 
موؤ�س�سات الدولة ، ونحن نبحث عن 
كيفية اإيجاد حلول لالنتقال ال�سل�س 

الدميقراطي .
و اأ�ساف املتحدث بعد ف�سل قرار 
ق�سائي ل�ساحله فيما يخ�س الكنا�س 
ال�رشعي  املن�سق  هو  اأ�سبح  و 
الوحيد لهذا التنظيم وخالل عر�سه 
خلارطة طريق احلوار و اإيجاد حل 
قال   ، اجلزائرية  لالأزمة  �سيا�سي 
رئي�س  اأن  ال�سديد  لالأ�سف   « اأنه 
اجلمهورية ال�سابق تعمد و�سعنا يف 
ل  اأن  يتعمد  كان  بوتفليقة   ، ماأزق 
يغادر حتى ي�سعنا يف اأزمة ، وفعال 
و�سعنا يف اأزمة وذهب ، لذلك يجب 

اأن نفكر كيف نخرج من هذه الأزمة 
.

وقال اأنه يجب تدعيم الت�سور الذي 
املوؤ�س�سات  �سقوط  اىل  يوؤدي  ل 
ما  ح�سبه  اأن  و   ، الد�ستورية 
يف  الفرتة  نهاية  عن  تداوله  يتم 
9جويلية اأمر غري �سحيح ، لأن ذلك 
�سيدخلنا يف الفو�سى ، معقبا اأنهم 
الدولة  تنقذ  التي  الأ�سياء  يثمنون 
تخ�س  التي  القراءة  هاته  اأما   ،
9جويلية على اأ�سا�س نهاية الفرتة و 
العهدة ، فمعناه �سقوط املوؤ�س�سات 
الد�ستورية ، م�سيفا اأنه يجب دعم 
الدولة  املوقف الذي يحافظ على 

و اأن نفرق بني الدولة و النظام .
وقال املن�سق ميالط عبد احلفيظ 
النظام  �سد  و  الف�ساد  �سد  اأنهم 
اأن بوتفليقة فعلها  الفا�سد ، معقبا 
حتى  ال�سلطة  يغادر  ل  اأن  متعمدا 
ي�سعنا و البالد يف اأزمة د�ستورية ، 

حيث كان با�ستطاعته املغادرة قبل 
�سهرين اأو اإعطاء الوقت الكايف .

الطلبة  احتجاجات  وبخ�سو�س 
داخل  ونواة  اأطراف  ووجود 
الإ�ستغالل  على  تعمل  اجلامعة 
خالل  من  تاأليبها  و  ال�سيا�سوي 
،قال  اجلي�س  �سد  �ساذة  �سعارات 
الآراء وكل  ميالط نحن نحرتم كل 
املواقف ، ومنذ البداية حذرنا من 
اإ�ستغالل اجلامعة ، حيث ح�سبه اأن 
تدعو  كانت  الأطراف  بع�س  هناك 
ولحظنا   ، اجلامعة  جتميد  اإىل 
ال�سابق  الوزير  ال�سديد  لالأ�سف 
غري  قوي  معه  تدخلت  بعدما 
د�ستورية و اأجربوه كي يقدم العطلة 
اإجباريا لإف�سال احلراك ، و ي�سيف 
اأت�سلت  الد�ستورية  غري  القوى   «
به لكي يخرج الطالب من احلراك 
باإعالن عطلة مقدمة ، وذلك عندما 
قام بتقدمي العطلة الربيعية ، حيث 

كان الغر�س منه اإخراج اجلامعة من 
مب�ساهمة  ننادي  فكنا   ، احلراك 

ايجابية .

�سجع   ، اآخر  �سوؤال  على  رده  ويف 

اللغة  ا�ستبدال  فكرة  املتحدث 

كون   ، الفرن�سية  باللغة  الإجنليزية 

اأما   ، عاملية  لغة  الإجنليزية  اللغة 

يف  اإل  ن�ستعملها  فال  الفرن�سية 

فرن�سا و بلجيكا وتون�س و اجلزائر .
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علي ربيج يوؤكد: 

الرهان حاليا على هيئة االإ�سراف على االنتخابات
ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  اأعرب 
عن  ربيج  علي   3 اجلزائر  بجامعة 
و«نكران  الوعي  حجم  من  تفاوؤله 
الذات« الذي بلغه املجتمع املدين، 
حللول  التو�سل  ميكن  اأنه  معتربا 
تنقذ املرحلة عرب التوافق من خالل 
ب�سخ�سية  وتعوي�سه  بدوي  رحيل 
على  احلر�س  جانب  اإىل  توافقية 
تنظيم  على  ت�رشف  هيئة  اإن�ساء 
ومراقبة والإ�رشاف كلية على تنظيم 

الرئا�سيات.
ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ   اعترب 
يف  ربيج  علي   3 اجلزائر  بجامعة 
اللقاءات  لـ«الو�سط«،  اأن  ت�رشيح 
التي تتم بني رئي�س الدولة عبد القادر 
وتناولت  الأول  والوزير  �سالح  بن 

بناء  تاأتي  موؤخرا �سبل بعث احلوار، 
لهما  اأوكلت  التي  املنا�سب  على 
باجتهادات املادة 102، كلن �سيا�سيا 
والطبقة  احلراك  من  رف�س  هناك 
فمنذ  ال�سخ�سيتني  حول  ال�سيا�سية 
املرحلة  ت�سيري  كان  الأوىل  الوهلة 
كونه  مرفو�سا  موجود  وبدوي 
ومت  ال�سابق  النظام  على  حم�سوب 
ال�سابقة يف  بالتجاوزات  ا�سمه  ربط 
عملية تنظيم النتخابات، اإل تنظيم 
الأوىل  ف�سل  بعد  ثانية  وطنية  ندوة 
بنف�س الوجوه �سيعطي نف�س النتائج، 
من  الأ�سواط  كل  قطع  بعد  خا�سة 
والطبقة  للحراك  بالن�سبة  الوعي 
الدعوات  يطبع  وما  ال�سيا�سية 
التيارات  خمتلف  بجمع  اخلا�سة 

وال�سوؤال  الأزمة،  من  للخروج 
نذهب  كيف  يف:  يتمثل  الرئي�سي 
�رشيع  ب�سكل  رئا�سية  لنتخابات 
لتنظيم  هيئة  واإن�ساء  اإخراج  واأي�سا 
العملية  على  والإ�رشاف  ومراقبة 
اإىل  الأوىل  اللحظة  من  النتخابية 
دون  النتخابات  نتائج  عن  الإعالن 
تدخل وزارة الداخلية اأو اأية م�سلحة 
الثانية  للندوة  الذهاب  ومنه  اأخرى، 
ف�سلها،  اإىل  �سيوؤدي  اجلو  بنف�س 
حمددا �رشط و�سع الظروف واملناخ 

املالئم.
بنف�سه  وبدوي  بدوي  ذهاب حكومة 
واإن  قبول،  تلقى  �سخ�سية  وتعيني 
جد  جامعة  �سخ�سية  اإيجاد  كان 
�سعب لكن تكون مقبولة لدى الطبقة 

ال�سيا�سية وجزء من احلراك، وتكلف 
لقاءات  يف  للدخول  ال�سخ�سية  تلك 
الطبقة  وبني  بينها  ثنائي  وت�ساور 
ثم  الوطنية  وال�سخ�سيات  ال�سيا�سية 
ندوة  يف  هوؤلء  كل  بني  جامع  لقاء 
وطنية تعالج الذهاب اإىل الرئا�سيات 
النتخابات  نزاهة  �سمان  اآليات  مع 
الظروف  كل  واإعطائها  الهيئة  عرب 
الثقة  ج�سور  وو�سع  املنا�سبة، 
وال�سلطة  ال�سيا�سية  الطبقة  بني 
والطبقة  النخب  داعيا  واملواطن، 
عملية  نقاط  لإقرتاح  ال�سيا�سية 

�رشيعة لك�سب الوقت.
وحول املبادرات حاليا على ال�ساحة، 
ت�ستنفر  اأ�سبحت  املرحلة  اأن  قال 
اأحزاب،  املجتمع:  داخل  القوى  كل 

�سخ�سيات وطنية، مفكرين، جمتمع 
مدين، لي�سبح الكل همه طرح حلول 
منها،  والرتك  لالأخذ  ت�سمح  عملية 
عن  البتعاد  واحد:  العنوان  لكن 
مرحلة الفراغ واملجال�س التاأ�سي�سية 
الطويلة،  النتقالية  واملراحل 
عن  ابتعدت  املبادرات  اأن  مو�سحا 
تخدم  ل  كونها  معظمها  يف  ذلك 
املبادرات  اأن  م�سيفا  املرحلة، 
�سم  بعد  للذات  نكرانا  ت�سمنت 
تيارات متناق�سة فكريا وايديولوجيا، 
وهو  البلد  م�سلحة  اأجل  من  واللقاء 
فيه  ال�ستثمار  ميكن  ايل  الإجناز 
بالإ�سافة  توافقية  اأر�سيات  خللق 
الأحزاب  من  اأتت  التي  للمبادرات 
الوطنية،  وال�سخ�سيات  ال�سيا�سية 

اأخرية  مبادرة  يف  تذوب  اأن  متوقعا 
تاأتي باحلل الذي يقرتح ميكانيزمات 
تتبناها  حتى  لل�سلطة  واآليات 
رئا�سية  انتخابات  لتنظيم  والنتقال 
طريق  عن  حر  تناف�س  ي�سبقها 
�سمن  وخطط  وحلول  بدائل  طرح 
براجمهم اأمام ال�سعب ليقف كم�سدر 
والعودة  بينها،  والختيار  لل�سلطة 
كالعب �سيا�سي رقم واحد، يف حني 
تابع اأن مرحلة ما بعد انتخاب رئي�س 
العديد  فتح  �ستتبعها  اجلمهورية 
القطاعات  لإ�سالح  الور�سات  من 
التخلف  وراء  كانت  التي  احل�سا�سة 

ودفعت املواطنني للخروج لل�سارع.
�شارة بومعزة

عبد احلفيظ ميالط يوؤكد من منتدى »الو�شط« :

خارطة طريق »اجلامعة« ت�سع اجلميع
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ال�سبب  ب�أن  اأم�س،  بولنوار  واأف�د 
منذ  الأ�سع�ر  لنخف��س  الأول 
مو�سم  ال�سوق  يف  لدخول  �سهر 
جني املنتج�ت الفالحية ال�سيفية، 
جوان  �سهر  بداية  يبداأ  والذي 
�سبتمرب،  نه�ية  غ�ية  اإىل  اجل�ري 
املو�سم  هذا  اإنت�ج  ب�أن  مربزا 
اخل�رض  من  وفري  حم�سول  عرف 
معترب  ت�س�قط  بعد  والفواكه 
ا�ستقرار  ب�أن  م�سيف�  لالأمط�ر، 
امل�ستهلكني  طرف  من  الطلب 
كذلك  �س�عد  رم�س�ن،  �سهر  بعد 
ب�سكل  الأ�سع�ر  انخف��س  يف 
اتزن  حيث  وا�ستقراره�،  �س�مل 
للمنتج�ت  طلبهم  يف  املواطنون 
مب��رضة بعد �سهر رم�س�ن، و�س�هم 
بتوفري  تفكريهم  اأي�س�  ذلك  يف 
و�رضاء  ال�سيف  لعطلة  امل�ل 
الإكث�ر  عدم  يف  العيد  اأ�سحية 
والكتف�ء  املنتج�ت،  اقتن�ء  من 
تكفي  التي  الكمية  ب�رضاء  فقط 
اإىل  اإ�س�فة  اليومية،  حل�جي�تهم 
الإ�س�فية  البيع  نق�ط  بع�س  اإبق�ء 
م�  رم�س�ن،  ل�سهر  املخ�س�سة 
رغم  الن�س�ط  يف  م�ستمرة  تزال 

قلته�.
ب�أن  املتحدث  نف�س  واأو�سح 
املو�سم  هذا  يف  الأ�سع�ر 
ب�ل�سنة  مق�رنة  جدا  منخف�سة 
قبل  متوقع�  ك�ن  وهذا  الف�رطة، 
لالإنت�ج  ملوؤ�رضات  ا�ستن�دا  اأ�سهر 
وكذا  ال�سنة،  لهذه  الزراعي 
املزارعني  بع�س  من  معطي�ت 
مربزا  اخلربة،  ذوي  من  واملربني 
اإىل  املوز  اأ�سع�ر  انخف��س  ب�أن 
م�ستوي�ت قي��سية مل ي�سهده� منذ 

اأزيد من ع�رض �سنوات، وانخف��سه 
 120 قيمة  اإىل  الولي�ت  بع�س  يف 
للكمية  راجع  فقط،  للكيلو  دج 
اإ�س�فة  منه،  امل�ستوردة  الكبرية 
تنتج  له  اأخرى  فواكه  من�ف�سة  اإىل 
البطيخ  وبوفرة، على غرار  حملي� 
وامل�سم�س  واخلوخ  اأنواعه  بكل 
جنيه�  مت  اأخرى  مو�سمية  وفواكه 

بكرثة.
انخف��س  اإمك�نية  وبخ�سو�س 
ال�سن�عية  املنتج�ت  اأ�سع�ر 
ب�ل�سوق  الفالحية  كنظريته� 
هذه  ب�أن  بولنوار  لفت  الداخلية، 
اأو  م�ستوردة  مواد  اإم�  املواد 
اأولية  مواد  على  يعتمد  اإنت�جه� 
م�ستوردة، و�ستبقى خ��سعة للحجم 
ب�أن  م�سيف�  امل�ستوردة،  والكمية 
فيه�  التحكم  ي�سعب  اأ�سع�ره� 

وتخ�سع فقط للبور�سة الع�ملية.

زبدي
 على دواوين ال�شبط التدخل 

من جهته ق�ل رئي�س جمعية حم�ية 

واإر�س�د امل�ستهلك م�سطفى زبدي 
الفالحية  املنتج�ت  توفر  ب�أن 
غ�لبية  متن�ول  يف  واأ�سع�ر  بكمية 
ال�سليمة  الظ�هرة  هو  املواطنني، 
حني  يف  تكون،  اأن  يجب  التي 
غري  الظ�هرة  هو  ارتف�عه�  اأن 
تكون،  اأن  يجب  ل  التي  املعقولة 
الأ�سع�ر  انخف��س  ب�أن  مو�سح� 
لوفرة  اأ�س��س�  يرجع  اأ�س�بيع  منذ 
املنتوج الفالحي يف هذا املو�سم، 
اأن وفرة  مردف� يقول ب�أنه �سحيح 
املنتوج هذا املو�سم مل مينع ارتف�ع 
الأ�سع�ر خالل �سهر رم�س�ن، وذلك 
ب�سبب تدخل امل�س�ربة والحتك�ر 

واجل�سع بهذه الفرتة.
من  املتحدث  نف�س  وتخوف 
اخل�س�ئر التي يتكبده� الفالح بهذا 
املو�سم، على اعتب�ر اأن الوفرة يف 
عدة منتج�ت جعلت الطلب عليه� 
والدج�ج  الثوم  غرار  على  قليل، 
ول  اأ�سع�رهم�  تدهورت  الذين 
يجدان مك�ن� يف مربدات التخزين، 
م�سددا ب�أنه على دواوين ال�سبط 
الفالحي  املو�سم  لإنق�ذ  التدخل 

الف�دحة  اخل�س�رة  لأن  الق�دم، 
للفالح تعني العزوف على زراعة 
انخف��س�  عرفت  التي  املنتج�ت 
اخلطر  لدرجة  ب�لأ�سع�ر  كبريا 
اأن  م�ستبعد  غري  املو�سم،  هذا 
لل�سنة  الفالحي  املو�سم  يكون 

املقبلة ك�رثي.
اأن  اإىل  ال�سي�ق  ذات  يف  ولفت 
املوجودة  التربيد  خم�زن 
معينة  منتج�ت  بتخزين  معنية 
لتوفري  داعي�  والب�سل،  ك�لبط�ط� 
خم�زن لتربيد املنتج�ت الأخرى 
ك�لدج�ج والثوم والقرعة، اإ�س�فة 
حيث  من  الفالحة  تنظيم  اإىل 
املنتظرة  الزي�دة  ا�ست�رضاف 
اجلني،  مو�سم  قبل  ب�ملنتوج 
رميه�  بدل  ت�سديره�  اأجل  من 
واإدخ�ل الفالح يف خ�س�ئر ف�دحة 
الزرع  عن  العزوف  ثمة  ومن 
�رضورة  على  موؤكدا  جمددا، 
يتم  حتى  الرقمنة  اإىل  الرجوع 

التحكم اجليد يف ذلك.
املنتج�ت  ب�أن  زبدي  واأبرز 
ال�سن�عية لي�س له� نف�س الطبيعة 
التي  الفالحية  املنتج�ت  مع 
اأن انخف��سه�  اإىل  تزرع ب�لوطن، 
اأي�س�، على اعتب�ر  اأن يكون  لبد 
يف  اأ�سع�ره�  اأن  املالحظ  اأن 
منخف�سة  الع�ملية  البور�سة 
اأن  كم�  مرتفعة،  اجلزائر  ويف 
�س�بق�  الداخلي  ال�سوق  م� عرفه 
ا�ستنزاف  ك�ن  الع�س�بة  زمن  يف 
جليب املواطن، اأم� الآن ف�ل�سوق 
ومن  ال�سف�فية،  من  نوع�  ي�سهد 
الأمور،  �سبط  يتم  اأن  املتوقع 
ب�أنه  ال�سي�ق  نف�س  يف  م�ست�سهدا 
ل اأحد ك�ن يتوقع اأن يكون �سعر 

املوز يف اجلملة 100 دج.

بعد انطالق مو�شم اجلني املمتد ل�شبتمر 

�شارة بومعزة 

هذه اأ�سباب انهيار اأ�سعار املنتجات الفالحية
اأرجع رئي�ض جمعية التجار واحلرفيني احلاج طاهر بولنوار، انخفا�ض اأ�شعار املنتجات الفالحية اإىل دخول 

مو�شم اجلني واتزان الطلب من طرف امل�شتهلكني.

وهران

جلان حتقيق للوقوف على »ف�ساد« واليني �سابقني
حتقيقات اأمنية يف ال�شفقات العمومية  بحا�شي بونيف املربمة �شنتي 2018 و 2019 

النب�ض يف �شبهات تبديد املال العام و ال�شطو على العقار ال�شناعي بحا�شي عامر
م�س�لح  اأم�س،  �رضعت 
الفرقة امل�لية و الإقت�س�دية 
الق�س�ئية  لل�رضطة  الت�بعة 
بوهران،  الولئي  ب�لأمن 
ال�سفق�ت  يف  التحقيق  يف 
الإتف�قي�ت  و  العمومية 
مب�سلحة  املربمة 
لبلدية  الت�بعة  ال�سفق�ت 
املح�سوبة  بونيف  ح��سي 
اإداري� على دائرة بئر اجلري، 
حيث ق�م املحققون بنقل 
�سيتم  و  عديدة  ملف�ت 
الق�دمة  ال�س�ع�ت  خالل 
رئي�س  من  لكل  ال�ستم�ع 
الأمني  و  ب�لني�بة  البلدية 
املنتخبني  و  للبلدية  الع�م 
للمجل�س  امل�سكلني 
ح�سبم�  للبلدية  التنفيذي 
اأمنية  م�س�در  اأ�رضته 
و  ل«الو�سط«،  مطلعة 
�سبه�ت  التحقيق�ت  ت�سمل 

�سفق�ت  اإبرام  و  ب�لف�س�د 
م�سبوهة و خم�لفة للق�نون 
و  الع�م  امل�ل  تبديد  و 
الفالحي  العق�ر  نهب 
ب�ملنطقة  ال�سن�عي  ،و 
ع�مر  ح��سي  ال�سن�عية 
ن�فذين  اأعم�ل  لرج�ل 

حم�سوبني على الع�س�بة .
التحقيق�ت  �سملت  و 
من  كل  احلثيثة  الأمنية 
مكتب ال�سفق�ت العمومية 
فتح  و  العرو�س  تقييم  و 
بالغ�ت  بعد   ، الأظرفة 
عديدة تقدم به� منتخبون 
و ممثلون للمجتمع املدين 
لدى  الع�م  الن�ئب  من  لكل 
و  وهران  ق�س�ء  جمل�س 
�سيم�  الأمنية،  امل�س�لح 
رئي�س  توقيف  عقب 
بتهمة  ال�س�بق  البلدية 
�سنتيم  ماليري   4 اإختال�س 

رئي�سي�  ق�ب�س�  ك�ن  عندم� 
»الزوية«  بريد  مبكتب 
بحي ال�سهيد حممود رفقة 

اإحدى املنتخب�ت .
عدد  طعن  اأن  و  و�سبق 
طريقة  يف  املنتخبني  من 
البلدية  رئي�س  تعيني 
اإتهموا  و  احل�يل  ب�لني�بة 
بئر  بدائرة  معينة  اأطراف� 
اإق�س�ء  يف  ب�لتورط  اجلري 
من  الأفالن  منتخبي 
كونهم  املجل�س  رئ��سة 
اأ�سح�ب الأغلبية ب�لبلدية، 
يدقق  اأن  املنتظر  من  و 
املخت�سون  املحققون 
يف  الإقت�س�د  و  امل�لية  يف 
املداولت التي مت اإبرامه� 
�سنتي 2018 و 2019 و التي 
و  الف�س�د  �سبهة  ي�سوبه� 
نهب امل�ل و اإبرام م�س�ريع 
وهمية مل جت�سد على اأر�س 

اأن  ب�لذكر  جدير   . الواقع 
الأو�س�ط  يف  ي�سمى  م� 
ب«املنجل«  ال�سعبية 
و  موؤ�س�س�ت  عدة  بلغ 
الغرب  بع��سمة  بلدي�ت 
�ستحل  حيث  اجلزائري 
وزارية  حتقيق  جل�ن 
القط�ع�ت  خمتلف  من 
يف  النب�س  و  للتحقيق 
اخلطرية  التج�وزات 
املتورط  و امل�ستبه فيه� 
والي� الولية ال�س�بق عبد 
الأ�سبق  و  زعالن  الغ�ين 
بو�سي�ف  امل�لك  عبد 
يف مقدمته� منح اأرا�سي 
من  لربمل�نيني  �س��سعة 
عن  برمل�ين  �سمنهم 
التحرير  جبهة  حزب 
الوطني و الذي هو �سهر 
مدير  ال�س�بق  للوزير 
الرئي�س  حلملة  التنظيم 

كرمي  م�سطفى  املخلوع 
هذا  متكن  اأين  رحي�ل، 
خالل  من  الربمل�ين 
و  النفوذ  اإ�ستغالل 
التح�سل  من  ال�سلطة 
اأر�سية  قطعة  على 
مب�س�حة 8000 مرت مربع 
لإجن�ز فندق ب�أربع جنوم، 
التج�وزات  عن  ن�هيك 
الوك�لة  يف  الواقعة 
التي متت يف  و  العق�رية 
زعالن  الغ�ين  عبد  عهد 
ف�سيحة  �سمنه�  من  و 
اأر�سية  قطعة   15 بيع 
العق�رية  للوك�لة  ت�بعة 
ال�سهرية  املنزه  مبنطقة 
ين  فذ لن� » �ستيل كن� » ب
مق�بل  اأعم�ل  رج�ل  و 
التن�زل  و  زهيدة  مب�لغ 

عنه� ب�لدين�ر الرمزي .

 اأحمد بن عطية

اأمر وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
معمق  حتقيق  فتح  اإع�دة  تلم�س�ن 
يف ق�سية العتداءات التي �س�حب 
الأمة  جمل�س  ع�سو  انتخ�ب 
الق�س�ة  احد  وم�ست  بتلم�س�ن 
وبرمل�ين  وتخريب مقر املجل�س 
مت  بلطجية  قبل  من  الولئي 
ن�فدة   من طرف جه�ت  توظيفهم 
تعمل لف�ئدة حزب الأفالن  بدعم 
ال�س�بقة  احلكومة  يف  وزير  من 

وبرمل�نني .
ي�سمل   ان  املنتظر  ومن  هذا 
التحقيق  08 نواب برمل�نني ينتمون 
والفالن  الأرندي  اأحزاب  اإىل 
من  الع�رضات  اإىل  ب�لإ�س�فة 
املنتخبني والأطراف املتورطة يف 
اأحداث ال�سغب التي �سهدته� ق�عة 
دي�سمرب   29 يوم  الولئي  املجل�س 
الفرز  اإجراء  خلفية  على   2018
لعملية انتخ�ب ع�سو جمل�س الأمر 
م� جنم عنه العتداء على برمل�ين 
العملية  على  م�رضف  وق��سي 

وجتريده من ه�تفه النق�ل.
ف�أن  موؤكدة  م�س�در  وح�سب  هذا 
امللف  اإحي�ء  اأع�دت  قد  الني�بة 
حتقيق�ته  عن  الت�سرت  مت  الذي 
ين�ير  �سهر  انطلقت  التي  الأولية 
اأطراف  ق�م  اأن   بعد  املن�رضم 
ب�لعملية  ارتب�ط  له�  وزارية 
النتخ�ب�ت  ب�إلغ�ء  النتخ�بية 
وحفظ امللف التي يورط بلطجية 
�سي��سيني  قبل  من  توظيفهم  مت 
الأجنحة  اأحد  على  حم�سوبني 
كر�سي  على  متن�حرة  ك�نت  التي 
يف  به�  ف�زت  التي  الأمة  جمل�س 
الرجوع  الأوىل،هذا و�سيتم  الدورة 
اإىل اأ�رضطة الفيديو التي تداولته� 
م�س�لح الأمن وحم��رض ال�سبطية 
الق�س�ئية الأمر الذي من �س�أنه  اأن 
يجر اأطراف� ن�فذة اإىل العدالة بعد 
اأن ثبت تورطه� يف اأعم�ل ال�سغب 

والعتداءات  .

حممد بن ترار

انتخاب ع�شو جمل�ض الأمة بتلم�شان

حتقيقات ت�سمل 08 برملانيني 
من الأفالن  والأرندي 

الأمنية   التحقيق�ت  ت�س�رعت 
املئ�ت  بيع  ق�سية  اأم�س يف  نه�ر 
من املركب�ت وال�س�حن�ت  واآلت 
الت�بعة  العمومية   الأ�سغ�ل 
من  اختفت  والتي  حداد  ملجمع 
ولية  يف  ب�لرم�سي  مواقعه�  
العري�سة  ومنطقة  تلم�س�ن  
ب�لإ�س�فة  الولية   ذات  جنوب 
اإىل حم�رض وهران وبلعب��س التي 
املركب�ت  من  املئ�ت  به�  ك�نت 
التي مت بيعه�  للتهرب من عملية  
ال�سلط�ت  اأ�سدرته�  التي  احلجز 
الق�س�ئية مبحكمة �سيدي حممد 
م�س�لح  جتري  حيث  ب�لع��سمة 
حترك�ت  الوطني  والدرك  الأمن 
امل�سبوهة  املزايدات  لإلغ�ء 
جممع  معدات  لبيع  ب�لولي�ت 

حداد وا�سرتج�عه�  .
دقيقة  معطي�ت  واأ�س�رت  هذا 
اأن هذه املعدات حولت ليال اإىل  
اأين  وزو  وتيزي  تي�رت  من  كل 
بيعت  خالل ال�سهر املن�رضم يف 
وتيزي  تي�رت  من  بكل  مزايدتني 
اأنه� غري ق�نونية  لأنه�  وزو تبني 
اأقيمت دون اأمر من العدالة وبدون 
حم�رض  اأو  بيع  حم�فظ  ح�سور 
الذي  العت�د  ان  بحكم  ق�س�ئي   
عت�د  هو  حداد   جممع  يتملكه 
قد  انه  البنوك�ل  لدى  مرهون  
مت بيع �س�حن�ت مقطورة واأخرى 
نفعية  و�سي�رات  مقطورة   �سبه 
ومركب�ت نقل للعم�ل والعديد من 
اآلت الت�سوية والأ�سغ�ل العمومية 
بحكم  وث�ئق  بدون  بيعت  والتي 
وجود قرارات متنع بيعه� �س�درة 

هذه   حجز  وتوؤكد  الق�س�ء  عن 
املعدات لرتب�طه� بق�س�ي� ف�س�د 
وتبيي�س الأموال ، هذه املركب�ت 
اإىل  اأن حتول  املنتظر  من   التي 
وث�ئقه�   لتزوير  ال�سوداء  ال�سوق 
وب�لت�يل اإغراق الأ�سواق مبركب�ت 
ا�سطن�ع  يتم  اأن  بعد  اأو  مزورة 
اأرق�مه�  تغيري  اأو  له�  وث�ئق 
مواقع  اإىل  حتول  ،اأو  الت�سل�سلية 
بيع قطع الغي�ر ب�أم الدروع ب�سلف 
اين  وامل�سيلة  ب�تنة   ، اجلزار  اأو 
للغي�ر  قطع�  وبيعه�  تفكيكه�  يتم 
هذا   ، ق�نون� حمجوزة  اأنه�  رغم 
والدرك  الأمن  م�س�لح  وجتري 
بيع  لتوقيف  حتقيق�ت  الوطني  
م� تبقى من عت�د  لنه الن  ت�بع 
بحكم  العمومية  اخلزينة  مللكية 
اأنه مرهون مق�بل  املاليري التي 
البنوك  من  كقرو�س  اخده�  مت 
دون اإرج�ع ، هذا وت�سعى م�س�لح 
وا�سرتج�ع  البيع  لتوقيف  الأمن 
العت�د  من  ا�سرتج�عه  ميكن  م� 
مع  العمومية  اخلزينة  ل�س�لح 
مت�بعة الأطراف التي ق�مت ببيع 
و�رضاء هذا العت�د املرهون الذي 
اإىل  يخ�سع  انه  املفرو�س  من 
عملي�ت  تتبعه�  ق�س�ئية   اأوامر 
املرهون  البنوك  من  اليد  رفع 
اأن  املنتظر  ومن  هذا   ، لديه� 
تقوم  البنوك املدينة  لدى جممع 
ا�ستعج�لية  دع�وي   برفع  حداد 
دع�وي  مع   البيع  عملية  لتوقيف 
اأموال  اأخرى تخ�س الت�رضف يف 
من  ترخي�س  دون  مرهونة 

العدالة.

بعد اللجوء اإىل ال�شوق ال�شوداء  

اإلغاء مزايدات لبيع مئات ال�ساحنات 
واملركبات تابعة لعلي حداد

حممد بن ترار



بقلم / خل�سر بن يو�سف 

التي  ال�شعبية  الفورة  تزال  ال 
وامَل�شريات  البالد  ت�شهدها 
يف  الـجزائرّي  عب  لل�َشّ الـهادئة 
وا�شحة  وباإرادة  ح�شارّي  �شلوك 
املعامل عند اجلمعة الثامنة ع�رش 
والتحرر  احلرية  لثقافة  توؤ�ش�س 
التغيري  اأمل  النفو�س  يف  وتبعث 
جزائر  نحو  وااليجابي   ال�شحي 
جزائر   ، الفعلية  والكرامة  العزة 
العدالة واحلرية والقانون والتنمية 
، اجلزائر التي اأرادها ال�شهداء لكل 
االأحرار  بها  وحلم   ، اجلزائريني  
املخل�شني  الوطن  هذا  اأبناء  من 
ال�شادقني ، ثورة اأحرارها طاهرو 
الّذمم ثابتو العزائم �شادقو الهمم 
�شلمية م�شاملة بغية تكري�س ثقافة 
ثقافة   ، احلرية  ثقافة   ، ال�شلم 
حررت االأفكار و االأفواه املكممة 
والرتهيب  والوالءات  باالإمالءات 
الهمم  اأيقظت  ثورة  والوعيد  
الوطنية  الروح  واأججت  العالية 
ال�شعبي  الـَحراك  اأن  غري  الثائرة 
ال�شلمي اأك�شب اجلميع مناعة �شد 
اال�شتبداد  وفريو�شات  اأمرا�س 
والديكتاتوريات  االأ�شنام  و�شناعة 
التي نخرت اجلزائر اأين فاجاأ هذا 
االإعالم  و�شائل  خمتلف  ال�شعب 
والعاملية   الدولية  حافة  وال�شّ
درجات  اأق�شى  ارتفاع  مع  خا�شة 
احلرارة ال�شديدة  رافعني االأعالم 
ب�شعارات   الفتات  و  الوطنية 
جميع  بني  والتوافق  ال�شف  وحدة 
اجلزائري  املجتمع  مكونات 
لهذا  واحدة  راية  حتت  املنظوي 
الـَحراك  �شعارات  املفدى  الوطن 
احمر  خط  الوطنية  والوحدة 
النظام  لرموز  كلي  بتغيري  مطالبة 
الذي  باحلوار  الرتحيب  و  احلاكم 

الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  اإليه  نادت 
وعلماء اجلزائر من ال�رشفاء  بعيدا 
ي�شرتط  ال�شابق  النظام  زمرة  عن 
توافقية  وطنية  �شخ�شيات  فيه 
اأجل م�شرية  كفاءة عالية من  ذات 
الِبناء الوطنّي الّذي يَحتاجه جميع 
لتحقيق  ا�شتثناء  دون  الوطن  اأبناء 
احلقيقي  الدميقراطي  التحول 
بتغيري  ال�شل�س  واالنتقال  املن�شود 
ن�شت�شعر  ح�شاري  وبناء  �ِشلمّي 
ميدانيا  ويتج�شد  حتقيقه  قرب 
رئي�س  بانتخاب  اهلل  باإذن  اليوم 
�رشعي هو من يحا�شب الفا�شدين 
و يعيد الثقة واللحمة الوطيدة بني 
وموؤ�ش�شات  م�شالح  و  املواطن 
ت�شيري  على  القائمني  الأن  الدولة 
الو�شع الراهن  كلهم دون ا�شتثناء 
حكم  منظومة  من  يتجزاأ  ال  جزء 
وت�شييعا  ت�شليال  يكفينا  20�شنة  
يف  نفكر  دعونا  اجلهد  و  للوقت 
ال  العقل  منطق  وتغليب  هدوء 

العاطفة . 
مبا اأن ال�شعب هو م�شدر ال�شلطة  
الذي  ال�شعب  الإرادة  واال�شتماع 
له  تخول  د�شتورية  مواد  فيه  يري 
وت�شيري  ال�شلطة  م�شدر  يكون  اأن 
ت�شتجيب  ق�شرية  انتقالية  مرحلة 
بتعيني  واجب   ال�شعب  لالإرادة 
حكومة كفاءات وطنية ت�شهر على 
واإن�شاء  الهادف   البناء  احلوار 
وقوية  �شحيحة  وطنية  هيئة 
على  واالإ�رشاف  للتنظيم  م�شتقلة 
اأداء  مع  الرئا�شية  االنتخابات 
اجلي�س  لدوره يف مرافقة مطالب 
ال�شيا�شة  يف  التدخل  دون  ال�شعب 
ينادون  من   لكل  تام  رف�س  و 
وحدة  وتفريق  الفتنة  غر�س  اإيل 
بالوحدة  يوؤمن  الذي  ال�شعب  هذا 
الوطنية دون التقا�شي عن �رشورة 
حماولة  لكل  قوة  بكل  الت�شدي 
ما  بنينْ  والتفريق  للحراك  اخرتاق 

ُحبًّا  �ِشلمّية  ِبُطُرٍق  عب  ال�َشّ يُريده 
يف وطنهم اجلزائر ، و”جمموعات 
ال   « تدن�س   « اأو    « تَند�ُسّ   « قدنْ 
لل�ّشعب  واالزدهار  االأمان  حُتُبّ 
ناته دون َتييز  اجلزائرّي ِبُكِلّ ُمكِوّ
وطني  علم  فكرة  من   وتختلق 
الر�شمي  اجلزائري  العلم  يناف�س 
الذي نعرتف به جميعا  الوحيد  و 
�شحى من اأجله ال�شاوي القبائلي 
ال�شاوي  التارڤي  املزابي  العربي 
ثورة  جماهدي  و  �شهداء  كل  و 

التحرير .
على  اجلزائريني  ا�رشار  اإن   
الذي  الواعي  احلراك  موا�شلة 
اأن  يحب  فاء  وال�شَّ لم  ِبال�ِشّ ح  تَو�َشّ
تتحقق مطالبه فيه بهدوء وِبُطُرٍق 
اجلزائر  وطنهم  يف  ُحبًّا  �ِشلمّية 
بحوار جاد تتالحم فيه املوؤ�ش�شة 
الع�شكرية » اجلي�س » واملوؤ�ش�شة 
املدنية » ال�شعب » حُل�شن ت�شيري 
هذه احلالة ِبذكاء ، ِوتتعامل معه 
ترقية  مع   ، وِحنكٍة  حكمٍة  بكل 
االختيار ال�ّشعبّي ودعمه واحلفاظ 
اجلزائر  م�شلحة  وو�شع  عليه 
فوق كل اعتبار ورف�س اأي تدخل 
الداخلية  ال�شوؤون  يف  اأجنبي 
للبالد  واملحافظة على َمكا�شب 
ثورة نوفمرب وما �شّيدته االأجيال 
ال�شالفة بعيًدا عن �رشاع االأجيال 

بامل�شوؤولية  والتحلي  الثقافات 
هي  الـَم�شوؤولّية-  ُكّل   – الكاملة  
ر�شائل �َشعنٍْب م�شامل عظيٍم يُريد 
بعد  الوطنّي  الِبناء  يف  الـُم�شاَركة 
التاريخ  يف  ثورة  اأعظم  �شنع  اأن 
فطبيعة   ، واملعا�رش  احلديث 
اإىل  وتَدعو  تفر�س  الّظروف 
حُل�شن  �شامل  وطنّي  ا�شتنفار 
الّدولّية  امَلنظومة  يف  الّتموقع 
ـة  االأَُمّ اأجماد  يف  وامُل�شاَركة 
احل�شارّية... لتبقى اجلزائر بلدا 
�شهدائـها  عظمة  ا  جًدّ عظيما 
فرد  وُكّل  وجماهديها  وجي�شها 
ال�ّشعب  فيه…  خُمِل�ٍس  ويٍفّ 
يَختار َم�شريته وَم�شاره ال�شتكمال 
 ، ال�ّشباب  ِب�شواعد  الوطن  ِبناء 
ميتحن  يبدع  يُباِدر  طموح  �شباب 
ينت�رش يف ظروف �شعبة َتُرّ بها 
اجلزائر يف ظِلّ �رشاعات اإقليمّية 
االن�شياع  ياأبى  �شباب   ، وعاملّية 
خلق  تريد  التي  االأطراف  لبع�س 
عن  الـَحراك  وحتويل  الفو�شى 
املزايدة  تريد  احلقيقي  م�شاره 
و ركوب املوجة والتفرقة و خلق 
يف  اأولياتنا  فاأولية  ثقايف   �رشاع 
وحيدة  و  واحدة  اأولوية  الراهن 
�شيا�شي  خمرج  عن  البحث  وهي 
لالأزمة التي تع�شف بالبالد و تنباأ 

بقادم اأ�شواأ . 
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اأحمد باحلاج   

تقارير  اأن  مطلعة  م�شادر   اأكدت 
العليا  لل�شلطات  رفعت  �شوداء 
بالبالد ، �شتعجل ال حمال ح�شبها 
دائرة  رئي�س   25 مهام  انهاء  يف 
على  الكبري  البالد  جنوب  بواليات 
ترنا�شت   ، ،غرداية  ورقلة  غرار 
وب�شكرة  ب�شار   ، اأدرار   ، ايليزي   ،
وذلك ب�شبب عدم االلتزام بتو�شيات 
الفوري  لالإفراج  الرامية  احلكومة 
على القوائم االأ�شمية للم�شتفيدين 
من ال�شكنات االجتماعية االيجارية 
ف�شلهم  عن  ناهيك   ، العمومية 
االأميار  مع  التن�شيق  يف  الذريع 
ل�شمان توزيع كلي لقطع االأرا�شي 
ال�شاحلة للبناء احل�رشي املدعمة 
خلفيات  كذا  و   ، املدعمة  وغري 

اأكد  الذي  توزيعها  كيفية  حول 
الغ�شب ال�شعبي املحلي عن انتهاج 
اأ�شاليب البريوقراطية يف توزيعها و 
التي حالت دون التوزيع العادل لها 
، حيث اأكد العديد من امل�شتفيدين 
منها باأن املواقع املمتاز غالبا ما 

تكون من ن�شيب اأ�شحاب النفوذ و 
من  املهم�شة  تبقى  فيما   ، املال 
ن�شيب باقي امل�شتفيدين ، و ذلك 
املا�شة  احلاجة  من  الرغم  على 
للغر�س  اإ�شتغاللها  اأجل  من  اإليها 

املن�شود.

اأرجعت  فقد  ثانية  جهة   من 
م�شادرنا من الدوائر املذكورة اأن 
اإدارية  وترتيبات  اإجراءات  هناك 
عن  احلديث  قبل  اتخاذها  وجب 
اأ�شا�شا  واملتمثلة  التوزيع  عملية 
ملفات  ودرا�شة  التحقيقات  يف 
مثل  من  لاّل�شتفادة   املر�شحني 
املوجهة  ال�شكنية  االأمناط  هذه 
من  اله�شة  للفئة  االأوىل  بالدرجة 
املجتمع املحلي ، لكن رغم ذلك مل 
تنكر نف�س اجلهات تخوف ال�شارع 
من  املذكورة  باملناطق  املحلي 
ردة فعل املق�شيني الذين بدورهم 
منا�شبة  من  اأكرث  يف  هددوا 
يف  خطابهم  لهجة  من  بالت�شعيد 
وخروق  جتاوزات  ت�شجيل  حالة 
�شبط  يف  املعايري  مع  تتنافى 

القوائم اال�شمية للم�شتفيدين .

ليومية  مطلعة  م�شادر   ك�شفت 
انرتبوز  �رشكة  »اأن  »الو�شط 
م�شعود  حا�شي  دائرة  باإقليم 
تبديد  ورقلة متورطة يف  بوالية 
�شفقات  واإبرام  العام  املال 
من  بالوهمية  و�شفت  م�شبوهة 

ت�شبب يف تبديد املال العام .
اأن  امل�شادر  نف�س  اأفادت  و 
قد  املخت�شة  االأمن  م�شالح 
م�شوؤولني  تتهم  �شكاوى  تلقت 
نافذين ب�رشكة »اأنرتبوز« بدائرة 
على  الواقعة  م�شعود  حا�شي 
مقر  عن  كلم   80 حوايل  بعد 
�شفقات  باإبرام   ، ورقلة  والية 
 ، وهمية  اأخرى  و  م�شبوهة 
الفواتري  ت�شخيم  عن  ناهيك 
الدولة   ميزانية  كبد  ما  وهو   ،
الذي  االأمر   ، باملاليري  خ�شائر 
احلكومة  تو�شيات  مع  يتنافى 
الرامية النتهاج �شيا�شة التق�شف 
غاية  اىل  القطاعات  �شتى  يف 
البحث عن بدائل حقيقية الإنهاء 
التبعية لقطاع املحروقات الذي 
البور�شات  يف  اأ�شعاره  تهاوت 

العاملية .
ت�شتبعد  فلم  ثانية  جهة  من 
ا�شتئناف  اخلا�شة  م�شادرنا 

اأمنية معمقة قد تتد  حتريات 
مل�شوؤولني باجلزائر العا�شمة لهم 
ال�شارخ  بالتبديد  مبا�رشة  �شلة 
تخيم  التي  ال�رشكة  بذات  للمال 
عليها �شبهات يف الف�شاد املايل 
ال�شلمي  احلراك  دخول  رغم   ،
ع�رش  الثامن  اأ�شبوعه  باجلزائر 
العدالة   ملطالبة  التوايل  على 
املايل  الف�شاد  رموز  مبحا�شبة 
مدار  على  بالبالد  واالإداري 
حكم  فرتة  وهي  �شنة  ع�رشين 

بوتفليقة للجزائر .
طالبت  فقد  ذلك   جانب  اإىل 
�شكاوى وعرائ�س احتجاجية من 
وال�شمان  والت�شغيل  العمل  وزير 
االجتماعي ب�رشورة اإيفاد جلنة 
للوقوف  حتقيق عالية امل�شتوى 
واخلروقات  التجاوزات  على 
توظيف  عملية  �شاحبت  التي 
عمال ب�رشكة انترببوز من خارج 
اإق�شاء  عن  ناهيك   ، الوالية 
طالبي العمل مبا فيهم خريجي 
الكربى  املعاهد   ، اجلامعات 
جت�شيد  من  العليا  واملدار�س 
اأبناء  باأولوية  املتمثل  مطالبهم 
املنطقة يف التوظيف بال�رشكات 

العاملة برتاب الوالية .

جنوب البالد الكبري

25 رئي�س دائرة يواجهون م�سريا جمهوال
.         ف�شلوا يف الإفراج عن قوائم ال�شكن الجتماعي والأرا�شي

يواجه 25 رئي�س دائرة بجنوب البالد الكبري م�سريا جمهوال ، وذلك على خلفية ادراجهم �سمن 
القائمة املو�سعة للمعنيني باإنهاء مهامهم ب�سبب متاطلهم الكبري  يف االإفراج عن احل�س�س ال�سكنية ذات 
الطابع االإيجاري العمومي ، دون احلديث عن الغمو�س الذي يكتنف القوائم اال�سمية للم�ستفيدين من 

القطع االأر�سية ال�ساحلة للبناء.

على خلفية اإبرام �شفقات وهمية حتت الطاولة

�سركة انترببوز بحا�سي م�سعود 
متهمة بتبديد املال العام

التوظيف املبا�شر بطرق ملتوية 

وهران

 حجز 32 �سماعة جمهزة بتقنيات 

التن�ست و اجلو�س�سة 

ال�رشطة  م�شالح  اأم�س،  تكنت 
اجلرائم  مكافحة  فرقة 
للم�شلحة  التابعة  املعلوماتية 
الق�شائية  لل�رشطة  الوالئية 
حجز  من  وهران،  والية   الأمن 
 ، الغ�س  ت�شتعمل يف  �شماعة   32
من  يبلغان  �شخ�شني  توقيف  مع 
العمر 25�شنة ، اأحدهما م�شبوق 
ق�شائي ، اللذان تورطا  يف ق�شية 
االإجتار يف اأجهزة ح�شا�شة بدون 
للت�رشيع  رخ�شة،وخمالفة 
املعمول به ، حيث كانا يقومان 
ببيعها بطريقة غري �رشعية عرب 
االإجتماعي  التوا�شل  �شبكات 

»الفاي�شبوك« .
بناء  تت  التوقيف  عملية 
مل�شالح  معمقة  حتريات  على 
الفرقة  عن وجود �شخ�س يقوم 
ح�شا�شة  متمثلة  اأجهزة  بعر�س 
،عرب  خفية  اأذن  �شماعات  يف 
االإجتماعي  التوا�شل  �شبكات 
مقابل مبالغ مالية مغرية وبطريقة 
حتديد  مت  اأين   ، �رشعية  غري 
االأول  مع  و�شع  املتورط  هوية 
اأف�شت  التنفيذ  حمكمة  خطة  

بحوزته  وهو  توقيفه  اإىل 
 ، بيعها  ب�شدد  20�شماعة  وهو 
الفرقة  ،  للتحقيقات  وتوا�شال 
الثاين  �رشيكه  هوية  مت  حتديد 
الرئي�شي  املمول  يعترب  الذي 
لهذه االأجهزة  املتواجد باإحدى 
 . املجاورة  الغربية  الواليات 
بتمديد  اإذن  ا�شت�شدرا  وبعد 
االخت�شا�س ال�شادر عن اجلهات 
الواليات  اأحد  اإىل   ، الق�شائية 
حيث  مت  املجاورة  الغربية 
اأين  االإطاحة باملمول الرئي�شي، 
ايجابية  �شبط  النتائج  كانت 
نوع  من  12�شماعة  بحوزته 
الرفيع اأغلى ثمنا من النوع االأول 
»بالتن�شت  خا�شة  املحجوز 
هذه  اأن  للعلم   ، اجلو�ش�شة«  و 
واإدخالها  تهريبها  يتم  االأجهزة 
بطريقة  الوطن  اأر�س  اإىل 
لت�رشيع  خمالفة  �رشعية  غري 
مت  واالإ�شت�شدار،   الت�شدير 
ق�شائي  اإجراء  �شدهما  حترير 
اأين  العدالة  على  اأحيال مبوجبه 

�شدر يف حقهما اأمر باالإيداع. 
اأحمد بن عطية 

احلراك ال�شعبي ال�شلمي  

الراية الوطنية و�سرورة التجاوز للخروج من االأزمة 



ليومية  مطلعة  م�صادر  �أفادت 
�لعليا  �جلهات  »�أن  »�لو�صط 
�ليد  ملف  على  �مل�صوؤولة 
�لعاملة ممتع�صة من خروقات 
وجتاوز�ت يف خمطط �لتوظيف 
�لوطنية  بال�رشكات  �خلا�صة 
�لنفطية  �ل�صناعة  يف  �لعاملة 
�لأبار  يف  �لأ�صغال  غر�ر  على 
للتنقيب  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صة   ،
�ملوؤ�ص�صة   ، �لأبار  خدمات   ،
�لبرتولية  للأ�صغال  �لوطنية 
�لكربى ، جممع عني �صالح غاز 
من  ،بكل  غاز  تو�ت  جممع  و 
و  �صالح  –عني  ورقلة  وليات 
�أدر�ر ،  حيث ت�صري �ملعطيات 
م�صوؤولني  �أن  �ملتوفرة  �لأولية 
نافذين بهاته �ل�رشكات يقفون 
خلف �لتوظيف �ملبا�رش لـ 800 
عامل من خارج وليات جنوب 
�لبلد �لكبري بطرق ملتوية دون 

�ملحلية  �لوكالت  على  �ملرور 
�لذي  �لأمر  وهو   ، للت�صغيل 
يتنافى مع تعليمات وتوجيهات 
�أولوية  ملنح  �لر�مية  �حلكومة 
�لتوظيف لفائدة �أبناء �ملنطقة 
طالبي  �حتقان  �حتو�ء  بهدف 
خريجي  فيهم  مبا  �لعمل 

�لكربى  �ملعاهد   ، �جلامعات 
ومرتب�صي  �لعليا  �ملد�ر�س   ،
مر�كز �لتكوين �ملهني و�لتمهني 
وبدرجة �أقل عدميي �مل�صتوى، 
�أبدى  ورقلة  بولية  حيث 
للخروج  ��صتعد�دهم  �لبطالون 
يف  بحقهم  للمطالبة  لل�صارع 

 ، قارة  عمل  مبنا�صب  �لظفر 
طالبي  �نتهجه  �ل�صيء  نف�س 
�ملوؤدي  بالطريق  �ملعت�صمني 
 ، باأدر�ر  تو�ت  غاز  جممع  �ىل 
حذرت  فقد  ذلك  مع  مو�ز�ة 
بعني  حملية  جلمعيات  �صكاوى 
�حتقان  مغبة حتول  من  �صالح 
موقوتة  »لقنبلة  »�ل�صومارة 
مهددة بالنفجار يف �أية حلظة  

.
طرح  فقد  ثانية  جهة  من 
�لعاملة  �ليد  مللف  متابعني 
ت�صاءل  من  �أكرث  �ملحلية 
�مل�صوؤولني  تعنت  بخ�صو�س 
و  �ل�رشكات  بهاته  �لنافذين 
جتاوز�ت  �رتكاب  يف  �لتمادي 
ملف  يف  باجلملة  خروقات  و 
�لتوظيف ، رغم مت�صك �ل�صعب 
حر�كه  مبو��صلة  �جلز�ئري 
با�صقاط  للمطالبة  �ل�صلمي 
ثرو�ت  وناهبي  �لف�صاد  رموز 

�ل�صعب �جلز�ئري .

وجهت تقارير �ضوداء رفعت لل�ضلطات املركزية وعلى راأ�ضها وزارة العمل والت�ضغيل وال�ضمان 
االجتماعي ، اأ�ضابع االتهام لل�ضركات النفطية بواليات ورقلة – عني �ضالح و ادرار بالوقوف خلف 
تاأجيج االحتقان املحلي من خالل توظيف 800 عامل من خارج واليات جنوب البالد الكبري بطرق 

ملتوية ح�ضب املعلومات املتاحة .

ورقلة –عني �ضالح و اأدرار

اأحمد باحلاج 

ال�شركات النفطية متهمة بتاأجيج االحتقان
.            على خلفية توظيف 800 عامل من خارج واليات اجلنوب 

.            مديرون عامون ومدارء موارد ب�ضرية يتحدون قرارات الدولة 

وم�صتثمرون  فلحون  طالب 
بولية ورقلة �ملعروفة بالعا�صمة 
�ل�رشقي  للجنوب  �ملركزية 
�لفلحية  �لغرفة  رئي�س  بحماية 
من  بوزيان  �صكري  عقبة  للولية 
خلفية  على  وذلك  �مل�صو�صني 
ترويج معلومات مفادها �لرتويج 
من  لها  �أ�صا�س  ل  ب�صائعات  له 

�ل�صحة .
وم�صتثمرون  فلحون  �أكد 
ببلديات ورقلة –�أنقو�صة –حا�صي 
تقرت   – �حلجرية   – م�صعود 
ت�رشيح  يف  �لطيبات   وبلديات 
لهم مع يومية »�لو�صط »�أن رئي�س 
ورقلة  لولية  �لفلحية  �لغرفة 
�لأخرية  �لآونة  يف  يتعر�س  بات 
من  طرف  من  �رش�صة  حلملة 

من   ، �لنجاح   باأعد�ء  �أ�صموهم 
خلل �لرتويج  ل�صائعة �ختطافه 
قر�ر�ته  فر�س  وحماولة  للغرفة 
و��صح  تقدمي  لوحده يف م�صعى 
حماولة  يف  هوؤلء  نية  على  يدل 
جلمعية  �لدعوة  على  �إرغامه 
حتت  من  �لب�صاط  ل�صحب  عامة 
و�صفوها  خطوة  يف  �أقد�مه، 
�أ�صحاب  من طرف  �لربيئة  بغري 

�مل�صالح �ل�صيقة  .
�لرجل  �أن  وقال ذ�ت �ملتحدثني 
�لفلحية  �لغرفة  على  �لأول 
�مل�صتوى  عايل  بتن�صيق  يعمل 
مع �جلهات �لو�صية وعلى ر�أ�صها 
�لريفية  و�لتنمية  �لفلحة  وزير 
و�ملو�رد  �لبحري  �ل�صيد  و 
و  ورقلة  ولية  وو�يل  �ل�صيدية 

بهدف  �لفلحية  �مل�صالح  مدير 
و�قع  تطوير  يف  �مل�صاهمة 
يتما�صى  ب�صكل  �لقطاع  و�أفاق 
�لدولة  عمل  ��صرت�تيجات  مع 
حقيقية  بد�ئل  خللق  �لر�مية 
وتعزيز  �لقت�صادي  للتنوع 
م�صادر �لدخل للخزينة �لعمومية 
لقطاع  �لتبعية  �إنهاء  بهدف 
�ملحروقات �لذي تهاوت �أ�صعاره 

يف �لبور�صات �لعاملية .
�ع�صاء  ثمن  ثانية فقد  من جهة 
�لفلحية  �لفاق  جمعية  مكتب 

ملحيط قور �ملخادمة 
يبذلها   �لتي  �جلبارة  �ملجهود�ت 
لولية  �لفلحية  �لغرفة  رئي�س 
عقبة  بوزياين  �صكري  ورقلة  
بعد  رفعه معاناة فلحي  وذلك 

للجهات  �ن�صغالته  و  �ملحيط 
فتح  �أبرزها  من  لعل  و  �ملعنية 
بالكهرباء  تزود  و  �مل�صالك 
�لفلحية و �لتي ح�صية مبو�فقة 
تنتظر  �لتي  و  �ملعنية  �جلهات 

مبا�رشة �لعمال بها .
 �إىل جانب ذلك فقد �أكد  رئي�س 
ورقلة  لولية  �لفلحية  �لغرفة 
يف   ، بوزياين  �صكري  عقبة 
يومية  به  خ�س  �صحفي  ت�رشيح 
لفتح  ��صتعد�ده  عن  »�لو�صط«، 
�لفلحني  جلميع  �حلو�ر  قنو�ت 
لل�صتماع  �لغرفة  �أع�صاء  و 
ح�صب  عليها  بالرد  لإن�صغالتهم 
للجهات  رفعها  �أو  �خت�صا�صه 

�لو�صية .
اأحمد باحلاج 

ثمنوا جمهوداته يف رفع ان�ضغاالتهم و متابعة ن�ضاطهم 

لفائدة م�ضتعملي الطريقفالحون يلتفون حول رئي�س الغرفة الفالحية بورقلة

اأمن ورقلة ينظم مبادرات  
توعوية حول ال�شالمة املرورية
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�جلو�رية  �لن�صاطات  �إطار  يف 
و�ملبادر�ت �لتح�صي�صية �لتوعوية، 
�أمن ولية ورقلة   تو��صل م�صالح 
و  حت�صي�س  حملت  تنظيم  يف 
توعية لفائدة م�صتعملي �لطريق، 
نقل  حافلت  �صو�ق  �صيما  ل 
بحلول  وتز�منا   ، �مل�صافرين 
تنقل  ي�صهد  �لذي  �ل�صيف  ف�صل 
�ىل  �جلنوب  ملو�طني  كثيف 
�لوليات �ل�صمالية  لق�صاء عطلة 
�ل�صيف �طلقت م�صالح �أمن ولية 
توعوية  حت�صي�صية  حملة  ورقلة 
على  وذلك   ، �حلافلت  ل�صو�ق 
م�صتوى �ملحطة �لرئي�صية  لنقل 
�لتوقف  ونقاط   ، �مل�صافرين 
�ل�صتة  �لدو�ئر  م�صتوى  على 
�لتابعة لولية ورقلة، �ين  مت من 
تت�صمن  مطويات  توزيع  خللها 
�رشورة  حول  و�إر�صاد�ت  ن�صائح 
�ل�صليمة  �ل�صياقة  بقو�عد  �لتقيد 
مع �إ�صد�ئهم ن�صائح ق�صد �لتنبيه 
حالت  يف  �ل�صياقة  خماطر  من 
�ىل   ��صافة  و�لإرهاق،  �لتعب 
مبختلف  �لإلتز�م  على  �لتاأكيد 
�لتد�بري و�لإجر�ء�ت �لوقائية يف 

كافة �لظروف �ملناخية �ملنجـرة 
عن �لإ�صطر�بات �جلوية ) �لرياح 

و�إرتفاع �حلر�رة..(.
�مل�صالح  ذ�ت  ذكرت  كما 
�ملديرية  باأن   ، �ملو�طنني 
�لعامة للأمن �لوطني ت�صع حتت 
ت�رشفكم �لرقم �لأخ�رش 48-15 
 ،104 و�لرقم   17 �لنجدة  ورقم 
وتقدمي  بلغاتكم  تلقي  ق�صد 
يد �مل�صاعدة للمو�طن يف �لوقت 

�ملحدد.    
ثانية فقد ثمن �صائقي  من جهة 
و�لنفعية  �ل�صياحية  �ملركبات 
يف  �لثقيل  �لوزن  و�صاحنات 
ت�رشيح لهم مع يومية »�لو�صط »، 
هذه �ملبادرة مطالبني بتعميمها 
�لولئية  �لطرقات  جميع  عرب 
�لإرتفاع  من  للحد  و�لوطنية 
�لطرقات  لإرهاب  �ملرعب 
�أرو�ح  من  �لعديد  ح�صد  �لذي 
�لأبرياء ب�صبب �ل�رشعة �ملفرطة 
عن  ناهيك   ، �خلطري  و�لتجاوز 
لقو�نني  �ل�صارم  �لتطبيق  عدم 

�ملرور .
اأحمد باحلاج 

االأمن احل�ضري الثاين بورقلة 

اإلقاء القب�س على �شارق م�شكن عائلي  
يف �إطار مكافحة ظاهرة �رشقة 
�لأمن  عنا�رش  ،متكن  �ملنازل 
نهاية  بورقلة  �لثاين  �حل�رشي 
توقيف  من  �لفارط   �لأ�صبوع 
�صاب يف �لع�رشينيات من �لعمر 

و يتعلق �لأمر باملدعو / ب ي، 
جرم  يف  متورط  �لأخري  هذ� 
�ل�رشقة من د�خل م�صكن يتو�فر 
�لليل ، و عقب ��صتكمال �إجر�ء�ت 
�لتحقيق مت �جناز ملف ق�صائي 

هاما  وتقدميي  �ملتورط  �صد 
�جلهات �لق�صائية �لتي �أ�صدرت 

يف حقه �أمر �إيد�ع �حلب�س.
م�صادرنا  به  �أفادت  وح�صبما   
�لأخرية  �لأمنية  �لعملية  فاإن 

تندرج يف �إطار �لتطبيق �ل�صارم 
�مليد�ن  �حتلل  ملخطط 
لتاأمني  �لجر�م  بوؤر  وتطويق 
�لعمومية  �ملمتلكات   ، �لأفر�د 

و�خلا�صة .

عرب �لع�رش�ت من فلحي �صاية 
بن �صحوة بغرد�ية  عن �إ�صتيائهم 
و غ�صبهم �ل�صديدين للتهمي�س و 
�حلرمان �لذي تعرفه حميطاتهم 
عدة  على  �ملتوزعة  �لفلحية 
، على  تر�ب �ملنطقة  نقاط من 
�لبطمة  و  �لرمادة  من  كل  غر�ر 
�لرغم  على   ، �لر�ل  حا�صي  و 
و  �لو�صية  �لوز�رة  تو�صيات  من 
�لإهتمام �لبالغ �لذي �أولته لقطاع 
به  �لنهو�س  �أجل  من   ، �لفلحة 
�لإكتفاء  حتقيق  على  �لعمل  و 

�لذ�تي .
لل�صطر  للو�صول  �ل�صعي  مع   
و  �لوز�ري  �لربنامج  من  �لثاين 
�لفائ�س   ت�صدير  يف  �ملتمثل 
�ملجاورة  �لوليات  و  للمناطق 
مبختلف  �ل�صوق  �إنعا�س  و 
�أن  غري   ، �ملحلية  �ملنتوجات 
�لنقائ�س و �لعر�قيل �لتي ت�صوب 
�لقطاع ب�صاية بن �صحوة تك�صف 
�لذي  و هو   ، فيه  �لرت�جع  حجم 
باملنطقة  به  �ملهتمني  �إليه  دعا 
�إ�صتغلل  �أجل  من   ، به  بالتكفل 
تعترب  �لتي  �ملنطقة  طبيعة 
باإمتياز ، معاناة  منطقة فلحية 
قد  باأنها  لل�صاأن  �ملتتبعني  حذر 
تبعد �رشيحة و��صعة من ممتهني 
�لفلحة عن خدمة �لأر�س ، بعد 
�أن عرفت �لفلحة هجرة و��صعة 
قطاعات  نحو  �لعاملة  لليد 
جتارية  و  �إد�رية  و  �إقت�صادية 

�أخرى و بالأخ�س فئة �ل�صباب . 
فاإن   ، �صلة  ذي  �صياق  يف  و 
�صحوة  بن  �صاية  فلحي  معاناة 
�مل�صلك  تعبيد  عدم  يف  تكمن 
و�صط  بني  �لر�بط  �لفلحي 
�لفلحية  حميطاتهم  و  �ملدينة 
، هذ� �ملو�صوع �لذي تلقو� عدة 
�ل�صابق  �لولية  و�يل  من  وعود 
و ذلك عقب   ، بها  �لتكفل  ب�صاأن 
�حلركة �لإحتجاجية �لتي قام بها 
جهة  من  طالب  كما   ، �ملعنيني 
�أخرى �لفلحني ب�رشورة �لتعجيل 
يف ت�صوية بع�س �مل�صاكل �لعالقة 
�مللكية  عقود  يف  �ملتمثلة  و 
ذكرت  �لتي  هكتار   320 وق�صية 
�لدولة  �أملك  م�صالح  �صابقا 
�لرغم  على  ذلك  و  لها  ملكيتها 
�لعقار�ت  �أ�صحاب  حيازة  من 
كل  و م�صجلة يف  م�صهرة  للعقود 
�ل�صعبة  و  �لعذيرة  و  بوبريك  من 
�أر��صي  �أنها  علما  �حلمر�ء 

م�صت�صلحة و مزروعة .
�لفلحني  من  �لع�رش�ت  نا�صد  و 
بالتكفل  �لو�صية  �جلهات 
معربين   ، �لعالقة  بامل�صاكل 
�ل�صلطات  لغياب  �إ�صتيائهم  عن 
�أق�صو�  �لذين  �ملحلية باملنطقة 
جدول  من  �لفلحية  حميطاتهم 
�لزيار�ت �مليد�نية ، و �لتي ت�صب 
على  كثب  �لإطلع عن  قالب  يف 
�إن�صغالتهم  و  معاناتهم  حجم 

للتكفل بها .

الفالحون يطالبون بتعبيد الطرقات 
املوؤدية ملحيطاتهم الفالحية

�ضاية بن �ضحوة

اأحمد باحلاج 

�ضالح ، ب
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اجلزائر... عندما تكون الهوية عامل توحيد �شعبي:

�حلر�ك �ل�سلمي ..هذ� �لوطن و�ملافيا �ل�سيا�سية �ملالية؟
ارتفع �شوت الوحدة الوطنية يف اجلزائر اأكرث من كل مرحلة �شابقة، حيث تذكر اأبناء الوطن الواحد اأمازيغيتهم وعروبتهم، واجتمعوا على قلب 

الثوابت الوطنية ومت�شكوا بعنا�شر الهوية، من غري اأن ين�شوا مطالبة الق�شاء مبوا�شلة ح�شاب وعقاب املف�شدين وطنيا وحمليا.

د-وليد بوعديلة
اإمرباطورية الف�شاد..

تف�شح وت�شقط؟؟

الوطن  اأيام  من  يوم  مير  ال 
العاجل يف  اإال ونقرا  اجلزائري 
اجلزائرية،  القنوات  �شا�شات 
ف�شيحة  يك�شف  عاجل  وكل 
لي�س  واقت�شادية جديدة،  مالية 
على امل�شتوى الوطني فح�شب ، 
بل كذلك يف امل�شتوى املحلي، 
حماوالت  اأخبار  هنا  نن�شى  وال 
امل�شوؤولني ورجال املال الفرار 
عرب احلدود بطريقة �رشعية اأو 
غري �رشعية، بّرا عرب تون�س، اأو 
الليل من عنابة  بحرا يف جوف 

اأو الطارف او م�شتغامنـ،...؟؟

وقد ن�شمع عن حماوالت رجال 
اأعمال ميار�شون "احلرقة")وهي 
تعبري جزائري عن الهجرة غري 
من  �شنوات  ،بعد  ال�رشعية( 
حماولة ال�شباب البطال اليائ�س 
التوجه نحو  اأمل يف وطنه،  من 

اأوربا عرب قوارب املوت ؟؟

الباحث  و  ال�شحفي  يقول  
مقاله  يف  بو�شيافة  ولد  ر�شيد 
"اإمرباطورية الف�شاد" ، متحدثا 
عن ممار�شات م�شبوهة كثرية:" 
لقد متكنت اإمرباطورية الف�شاد 
من حتويل بلد يزخر باخلريات 
قاحلة  �شحراء  اإىل  والرثوات 
وقتلت  ال�شعب  فّقرت  و  مقفرة 
اإىل  وحّولته  فيه،  العمل  قيمة 
برامج  عرب  مت�شول  �شعب 
متكنت  وبل  الر�شمية،  ال�شدقة 
الع�شابة من ن�رش ثقافة الف�شاد 
النزهاء  مبحاربة  النا�س  بني 
من  وطردهم  عليهم  والت�شييق 
 20 اليومي  العمل-ال�رشوق 
يعي  �س2(.وال   ،2019 جوان 
من  اإال  املوؤمل  اخلطاب  هذا 
وراأى  الواليات  من  الكثري  زار 
ال�شا�شعة  االأرا�شي  بعينيه 
االأورا�س  يف  -خا�شة  القاحلة 
ب�شبب  العليا-  واله�شاب  الكبري 
الفا�شلة  الفالحية  ال�شيا�شات 
وحما�رشة  العلم  املال  ونهب 
الفالحيني مبختلف العراقيل؟؟

الوحدة..قوة احلراك 
اجلزائري

هو"  اجلزائري  احلراك  و�شعار 
خاوة..  خاوة  وال�شعب  اجلي�س 
والثورة ال�شعبية �شلمية"، واأكدت 
على  اجلزائري  اجلي�س  قيادة 
هيبتها  البالد حافظت على  اأن 
مع  وعالقاتها  ون�شاطاتها 
االأزمة،  رغم  االأجانب  ال�رشكاء 
ينهبون  املف�شدون  كان  وقد 
جي�شنا  كان  عندما  العام  املال 
الوطني يوؤدي مهامه يف حماربة 
ينجزون  وكانوا  االإرهاب،  
وتوفري  جوفاء  اإ�شالحات 
وخلق  الف�شاد  ممار�شة  ظروف 
مفيدة  وغري  عقيمة  م�شاريع 
خيالة  مالية  مبالغ  نهب  ق�شد 
يف  جاء  ،كما  القرو�س  ب�شيغ 

اأحد خطابات قائد االأركان..
كما اعرتف رئي�س االأركان –يف 
بالناحية  جوان   19 يوم  خطاب 
االأزمة  الثالثة-باأن  الع�شكرية 
الع�شابة  �شببها  االقت�شادية 
موجودة  وهي  واملف�شدين، 
احلراك  يكن  ومل  احلراك  قبل 
باأن  علما  م�شببها،  هو  ال�شعبي 
كانت  للحراك  امل�شادة  الثورة 
امل�شاهد  من  الكثري  ت�شّوق 
تراجع  حول  املوؤملة  الدرامية 
االقت�شاد  واالنهيار  ال�شياحة 
ب�شبب احلراك،وغريها من  ي  

املعلومات املغلوطة..

خلطر  �شالح  القايد  نبه   كما 
الوطنية  الراية  غري  رايات  رفع 
املليونية  امل�شريات  يف 
ال�شلمية،واأ�شدر تعليمات لقوات 
يهدد  من  لكل  لت�شدي  االأمن 
الوحدة وامل�شاعر الوطنية. الأن 
و�شعبي  املبداأ  وطني  اجلي�س 

املنبع.
 و هو ما اعتربه املراقبون اأمرا 
ي�شتت احلراك عن مطالبه  قد 
وتالحمه،  وهنا وقع االختالف 
اأرجع  من  بني  املراقبني،  بني 

املرفوعة  بالرايات  املق�شود 
املعربة  االمازيغية  الراية  تلك 
عن الهوية التاريخية الثقافية ، 
ومن فهم بها الراية االنف�شالية 
جمعيات  اأن�شار  يرفعها  التي 
م�شبوهة مدعومة من م�شتعمر 
الكيان  و  الوحدة  لتهدد  االأم�س 

اجلزائريني؟؟
عن تلّون ممار�شات الثورة 

امل�شادة؟؟
يحتاج اجلزائريون يف املرحلة 
واالنتباه  اأكرث  لالحتاد  القادة 
امل�شادة،  الثورة  و�شائل  لكل 
للنظام  داعمة  روؤ�س  وخروج 
واأ�شكال  ب�شور  ولكن  ال�شابق 
ال�شعب  واإلهاء  متعددة،  جديدة 
اجتماعية  اأو  �شيا�شية  بقرارات 

خمتلفة.
و ل�شنا ندري اأين كانت منظمة 
ال�شنوات  يف  املجاهدين 
اإ�شهاماتها  هي  وما  املا�شية، 
يف الدفاع عن ال�شعب وق�شاياه 
اخلدمات  هي  وما  الوطنية، 
كانت  منظمة  قدمتها  التي 
النظام  موائد  من  تغرف 
ول�شنا  الفا�شد؟  البوتفليقي 
الدفاع  من  مق�شودها  نعرف 
اليوم  ال�شعبي  احلراك  عن 

وم�شاندتها للحول ال�شعبية؟؟ 
الكتاب  احتاد  �شاأن  وهو 
منذ  �شمت  الذي  اجلزائريني 
بدايات احلراك ال�شعبي وترقب 
متاخر  جببيا  ليخر  النهايات؟؟ 
االأزمة  حل  يف  لي�شهم  كثريا 
ويقدم املقرتحات؟ وقد حتول 
عن  تبحث  جماهريية  ملنظمة 
فا�شدة؟؟  م�شتبدة  �شلطة  دفء 
من  انتقل  كيف  نفهم  ومل 
م�شاندة ال�شلطة البوتفليقة اإىل 
م�شاندة  قيادة موؤ�ش�شة اجلي�س 
مع  وقوفها  لتوؤكد  وقراراته،؟؟ 
الدولة،  يف  متحكمة  �شلطة  كل 
مرفو�شة)العهد  اأكانت  �شواء 
مقبولة  اأو  وبقاياه(  البوتفليقي 

ال�شعبي  ال�شعب)اجلي�س  من 
النوفمربية،  قيادته  و  الوطني 
معها  احلراك  اختالف  رغم 
علما  النقاط(،  بع�س  يف 
دعم  عن  تراجع  اجلي�س  باأن 
ال�شعبي  احلراك  مقرتحات 
ورّكز على احلل الد�شتوري؟؟

عالقة  اجلي�س  قيادة  ف�شارت 
–كما عرب مقداد �شيفي- بني 
والتزامها  ال�شعبية  املطالب 
باحرتام  والدويل  الوطني 
يقول  الد�شتورية،  ال�رشعية 
�شارحا:"اأي  �شيفي  مقداد 
اإعادة الكلمة وال�شلطة لل�شعب 
ولكن وفقط من خالل امل�شار 
عليه  املن�شو�س  االنتخابي 
الذي  احلوار  د�شتوريا...اإن 
اجلي�س  قيادة  به  تطالب 
اأن  يجب  ال�شعبي  الوطني 
ونخب  �شخ�شيات  تقوده 
وطنية مع املوؤ�ش�شات القائمة 
الوطني  اجلي�س  ومبرافقة 

ال�شعبي".
�شيا�شاتها  على  ال�شلطة  تظل 
لتغيري  وتعمد  املعهودة، 
االأ�شخا�س يف حني يريد منها 
واالن�شحاب؟؟  التغرّي  ال�شعب 
هو  التغيري  عدم  مالمح  ومن 
لدعم  املواالة  اأحزاب  عودة 
قيادة اجلي�س والوقوف جلانبه 
ال�شعبي  احلراك  اإرادة  �شد 
م�شاندة  بحجة  ومقرتحاته، 
اجلزائريني،و  بني  احلوار 
االنتقالية  املرحلة  رف�س 
ال�شعبي  احلراك  روؤية  وفق 
اأحزاب  و  املدين  واملجتمع 

املعار�شة.
الوايل  املف�شدين؟؟..  وين 

والوزير.. وين؟؟
و�شع  اأن مير خرب  و ال ميكن 
وايل العا�شمة اجلزائرية حتت 
على  بي�رش  الق�شائية  الرقابة 
اجلزائريني وعلى الراأي العام 
الدويل، وقد ا�شتمع له النائب 

امتيازات  منح  بجنحتي  العام 
جمال  يف  للغري  مربرة  غري 
وغريها  العمومية  ال�شفقات 
بالوقاية  اخلا�شة  التهم   من 
وزير  اإىل جانب   ، الف�شاد  من 

اأول �شابق اأحمد اأويحي؟؟
القائمة  امتداد  انتظار  يف 
الربوع  عرب  عديدة  لواليات 
والة   يعقد  وقد  اجلزائرية، 
اجتماعهم  اجلزائر  الواليات 
احلرا�س  �شجن  يف  القادم 
املهني  م�شتقبلهم  لتدار�س 
الزنزانات  داخل  وم�شريهم 
متعددة  كثرية  تهم  ب�شبب 

ومتنوعة....
عموميا  كان  قد  الف�شاد  الأن 
املافيا  وكانت  و�شامال، 
تت�شرت  -االإدارية  ال�شيا�شية 
بطرق  عنه  وتدافع  بل  عليه، 
الق�شاة  حترّي  جهنمية 
زعماء  اأمامها  وي�شعف 
وكانت  العاملية؟؟بل  املافيا 
ظل  يف  تتحرك  ع�شاباتها 
وتغييب  الق�شائي  االمتياز  

للمحكمة العليا؟
اأبواب  العدالة  فتحت  وقد 
عهد  يف  الثقافة  وزارة 
الف�شاد  لتك�شف  تومي  خليدة 
فاتورة  بت�شخيم  الكبري، 
يف  �شنتيم(  باملاليري)20ليار 
عا�شمة  تلم�شان  تظاهرة 
الثقافة اال�شالمية ،وما خفي 
اأخرى  تظاهرات  يف  اأعظم 
عرب  الثقافة  مديريات  ويف 
كانت  اخلزائن  الوطن؟؟الأن 
كانت  النهب  و�شهوة  ممتلئة 

مفتوحة ...
واإىل جانب الوزيرة يقف وايل 
الوهاب  عبد  ال�شابق  تلم�شان 
خيمة  �رشاء  ق�شية  يف  نوري، 
مبا�رشة  واختفائها  عمالقة 
التظاهرة  يف  ا�شتعمالها  بعد 
اأ�شماء  �شتتالحق  الثقافية،و 

ملتعاملني  الوالية  يف  كثرية 
حتيط  وملوظفني  اقت�شاديني 
الت�شيري  يف  ال�شبهات  بهم 

واملايل للتظاهرة؟
يرّددون  اجلزائريون  و�شار 
الدور  اأ�شبوع:  كل  بداية  يف 
مف�شدين  من  وهل  من؟  على 
للمحاكم  يح�رشون  اآخرين 
واأغنيتهم  ال�شجون؟  و 
املف�شدين..وين... اجلديدة: 
ال�رشاقني..وين..احلرامية..
..وين.. ال�شارق  وين..الوايل 
الناهب.. املختل�س  الوزير 

وين؟؟؟
يف االأخري..

الراهن  مالمح  بع�س  هذه 
الوفاء  جتدد  وقد  اجلزائري، 
رايات  رفع  عرب   ، لل�شهداء 
واملجد  وال�شلم  الوحدة 
يف  م�شرياته  واأكدت  الثوري، 
كل جمعة على مطلب التغيري 
ال�شيا�شي  والتحول  اجلذري 

يف ظل ال�شلمية...ال�شلمية.
الرزاق  عبد  الدكتور  يقول 
العلماء  جمعية  رئي�س  ق�شوم 
فهل  اجلزائريني"  امل�شلمني 
ال�شعبي  احلراك  نبا  اأتاكم  
النابع من  اجلزائري االأ�شيل، 
رحم وطموح اجلمهور الوطني 
وطني  جي�س  ي�شانده  النبيل، 
اإنه املظهر احل�شاري  جليل، 
ميلك  الذي  الواعي،  لل�شعب 
ويرفع  والتغيري،  ال�شلم  ثقافة 
واملحبة  االأخوة  الفتات 
القوة  ويلتم�س  والت�شامح 
وقوة  الت�شامن  وحدة  من 
مع  االأقوياء  وتعاون  املطالب 

ال�شعفاء..".
احفظ  اللهم  اأخريا.... 
و  ال�شلم  ..وامنحها  اجلزائر 
اأبنائها  �شف  ..ووّحد  االأمن 
بعهود  الوفاء  لطرق  واهديهم 

ال�شهداء.
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عن�سرية ال�سهيونية والعن�سرية »اال�سرائيلية«

د .غازي ح�شني

العامل  يهود  جتميع  على  ويعمل 
يف »اأر�ض امليعاد« وبالتايل يبقى 
ا�ستكمال  ال�سهيونية وجوب  اأمام 
معظم  بعودة  ال�سهيوين  امل�رشوع 
وبع�ض  فل�سطني  اإىل  العامل  يهود 
املناطق العربية الأخرى املجاورة 
الإ�رشائيلية  ال�سيادة  وفر�ض  لها 
اإ�رشائيل  »ار�ض  ي�سمى  ما  على 
ال�سالم  وحتقيق  التاريخية« 
الوليات  برعاية  الإ�رشائيلي 
وبال�رشوط  الأمريكية  املتحدة 

والمالءات الإ�رشائيلية . 

اأيديولوجية الغالبية 
العظمى من يهود العامل

اأيديولوجية  هي  ال�سهيونية  اإن 
العامل  يهود  من  العظمى  الغالبية 
داخل اإ�رشائيل وخارجها . خدمت 
الحتكارات  م�سالح  وتخدم 
والدول  العاملية  اليهودية 
ال�ستعمارية , حيث �ساهم رجال 
املال اليهود يف بريطانيا وفرن�سا 
بلورتها  يف  واأمريكا  واأملانيا 
وامريكا  بريطانيا  من  ودعم 
ومعادية  النازية  واأملانيا  وفرن�سا 
للعروبة والإ�سالم وجميع ال�سعوب 
ومبادئ  اليهودية  غري  والأمم 
الدويل  والقانون  والعدالة  احلق 
العهود  وجميع  والإن�ساين  العام 

واملواثيق الدولية.
الأمر  بادئ  ال�سهوينة يف  تعاونت 
مع اأملانيا القي�رشية ثم ال�ستعمار 
وارمتت  الفرن�سي  و  الربيطاين 
الثانية  العاملية  احلرب  منذ  كلية 
الأمريكي  ال�ستعمار  اأح�سان  يف 
اليهودية  املنظمات  واأ�س�ست   .
العامل  بلدان  جميع  يف  املختلفة 
لفر�ض �سيطرتها على احلكومات 
على  والبتزاز  ال�سغط  وممار�سة 
رجال ال�سيا�سة و املال والإعالم 
لتنفيذ املخططات ال�سهيونية . 

ال�سهيونية  عن�رشية  تنطلق 
ومن  اليهودية  عن�رشية  من 
للنظريات  الأ�سا�سية  املرتكزات 
العن�رشية يف اأوروبا , فال�سهيونية 
كولونيالية  عن�رشية  اإيديولوجية 
جت�سيد  وهي  اإجالئية,  حاللية  اإ 
وال�سهيونية  اليهودية   لعن�رشية 
الكيان  ويقوم  ال�سهيوين,  والكيان 
عن�رشية   اأ�سا�ض  على  ال�سهيوين 
وال�سهيونية  ليهودية  وا�ستعمارا 
والدول الغربية. ظهرت ال�سهيونية 
اليهودية  الأو�ساط  يف  وانت�رشت 
وب�سكل  ال�رشقية  اأوروبا  يف 
وتعود   . ورو�سيا  بولندا  خا�ض 
دينية  عوامل  اإىل  ن�سوئها  اأ�سباب 
وكولونيالية  واقت�سادية  و�سيا�سية 
. وينبع بع�سها من تعاليم اليهودية 
الأر�ض  يف  اليهود  واأطماع 
الخر  والبع�ض  العربية  والرثوات 
يعي�سون  التي  املجتمعات  من 
التي حدثت فيها  فيها والتغريات 
. ومل تنت�رش ال�سهيونية يف اأوروبا 
الإ�سالح  حركات  ب�سب  الغربية 
الت�سامح  و  وامل�ساواة  الديني 

والندماج . 

القومية اليهودية

اأن  اأ�سا�ض  على  ال�سهيونية  تقوم 
اليهودية لي�ست جمرد ديانة , واإما 
اليهودية  القومية  و   . قومية  هي 
منف�سلة  غري  ال�سهاينة  نظر  يف 
واليهودية   . اليهودية  الديانة  عن 
لل�سهيونية  الديني  الوجه  هي 
»واإ�رشائيل« هي التج�سيد العملي 
الديني  وللوجهني   , لل�سهونية 
وال�سيا�سي لليهودية , ودولة جميع 

اليهود يف العامل . 
وتعترب مقولة »�سعب اهلل املختار« 
املرتكز  التوراة  يف  وردت  التي 
اليهودية  للعن�رشية  الأ�سا�سي 
حتر�سان  والتلمود  فالتوراة   ,
العن�رشية  ممار�سة  على  اليهود 
والإرهاب جتاه غري اليهود , مما 
يجعل اليهود ي�سلكون �سلوكا �ساذا 
ماألوفة  غري  بعادات  ويتحلون 
فوق  يبدون  بحيث  اإن�سانية  وغري 
�سفوة  وحدهم  وهم   , الب�رش 
التلمود  و  التوراة  ومتتلئ  الب�رش. 
بعبارت الختيار و التفوق والنقاء 
وبق�س�ض الإبادة اجلماعية والثاأر 
والكذب  والعدوان  والنتقام 
و  وال�ستعالء  اخليانة  و  والغدر 

العزلة .  
يف  تنت�رش  العن�رشية  واأخذت 
خل�ض  عندما  مو�سى  �رشيعة 
العبودية  و  الذل  من  جماعته 
فعل  كردة  فاأخذ   . م�رش  يف 
بالدونية  وال�سعور  العبودية  على 
والتميز  التفوق  قيم  فيهم  يغذي 

والختيار . 
اليهودي  الدين  اإىل  مو�سى  نظر 
اله  انه  على  التوراة  قول  ح�سب 
ال�سواد  تخ�سع   , قاهرة  قوة   ,
 , مل�سيئته  العامة  من  الأعظم 
ت�سخريهم  على  قادرا  فيكون 
وا�ستخدامهم , فكان من الطبيعي 
من  مو�سى  ت�رشيعات  تنطلق  ان 
يف  وتنح�رش   , القبيلة  مفهوم 
يف  ببع�ض  بع�سهم  اليهود  ربط 
لالندماج  قابلة  غري  قتالية  فئة 
جاءت  هنا  من  الآخرين.   مع 
عن�رشية  مو�سى  ت�رشيعات 
دائرة  تدور يف   , منغلقة  ,�سيقة, 
تتعداها  ل   , ال�رشائيلية  القبيلة 
اإىل غريها من ال�سعوب فهي مثال 
اليهودي  قتل  عن  اليهودي  تنهي 
 . به   والغدر   , اليهودي  قتل  عن 
تروي التوراة كيف اأن مو�سى كلم 
لبني  ينتقم  ان  منه  وطلب  الرب 
وقتلوا  املديانيني  من  اإ�رشائيل 
يف  الذكور  جميع  اإ�رشائيل  بنو 
واأطفالهم  ن�سائهم  مديان  و�سبوا 
والبهائم  ونهبوا جميع ممتلكاتهم 
جميع  واحرقوا   , واملوا�سي 
مو�سى  خرج  وعندما   . مدنهم 
اأمرهم  جماعته  ل�ستقبال 
وكل  الأطفال  من  ذكر  كل  بقتل 
وبالتايل   . رجال  عا�رشت  امراأة 
اليهودية  لالأجيال  التوراة  و�سعت 
الأ�س�ض الدينية لرتكاب املجازر 
الأجيال  ,و�سارت  اجلماعية 
كلما  املنوال  هذا  على  اليهودية 
 , املالئمة  الفر�سة  لها  �سنحت 
ول تزال الإبادة اجلماعية �سيا�سة 
يف  اليهود  دولة  ترتكبها  ر�سمية 

وتاأييد  بدعم  العربية  املنطقة 
كاملني من اليهودية العاملية .

�سعب اهلل املختار
التثنية  �سفر  يف  التوراة  وتت�سمن 
ل  يهوه  الإله  اأن   )20 )ال�سحاح 
مع  ال�سعوب  تت�ساوى  بان  يقبل 
وحت�ض   . املختار  اهلل  �سعب 
الزواج  عدم  على  اليهود  التوراة 
فرتف�ض  الأخرى  ال�سعوب  من 
يوؤكد  مما   , املختلط  الزواج 
والنغالق  الإبادة  �سيا�سة  على 
علها  ت�سري  التي  العن�رشية  و 
التوراة  . وجاءت و�سايا  اليهودية 
على  تطبق  )ول  فقط  لليهود 
و  بالنعزال  م�سبعة  اليهود(  غري 
التفوق و التميز والبغ�ض و كراهية 
ال�سعوب واحتقارها واحل�ض على 
والتلمود  التوراة  اإن    . اإبادتها 
العن�رشية  باملنطلقات  تعجان 
غري  الب�رش  جميع  وكراهية 
وفر�ض  لإبادتهم  والدعوة  اليهود 
ال�سعوب  على  اليهود  �سيطرة 
خال�ض  ل  اإذ   , بالقوة  الكنعانية 
الدينية  تعاليمهم  بح�سب  لليهود 
ال�سعوب  جميع  با�ستئ�سال  اإل 
التي  املنطقة  من  اليهودية  غري 
تزاحمهم وتناف�سهم على م�سادر 
ال�سيا�سي  النفوذ  و  والكالأ  املاء 
التوراة  وتك�سف   . والع�سكري 
والتلمود طبيعة اليهود وحقيقتهم 
بارتكاب  ياأمرهم  »يهوه«  ,فربهم 
ال�سيوخ  وقتل  اجلماعية  املجازر 
والأطفال  والن�ساء  والعجزة 
والبهائم وقطع الأ�سجار وتخريب 
مبا  واملدن  القرى  وحرق  الزرع 
فيها من مدنيني , متاما كما يفعل 

الكيان ال�سهيوين يف فل�سطني .
به  جماعته  مو�سى  ربط  لقد 
خلدمة  »يهوه«  الإله  طريق  عن 
بني  العالقة  وارتبطت  م�ساحلهم 
امل�سالح  خلدمة  وبينهم  يهوه 
�سفك  يحبون  وكانوا   , امل�سرتكة 
اجلماعية  واملجازر  الدماء 
وتدمري  والنتقام  بالثاأر  والأخذ 
وكان   , حرقها  واملدن  القرى 
مو�سى  بجانب  دائما  يقف  يهوه 
الإغارة  على  يحثهم  وجماعته 
وتدمريها  الكنعانية  املدن  على 
واأطفال  رجال  من  �سكانها  وقتل 
و�سيوخ ون�ساء وحتى احليوانات .

ن�سارى  اليمن  يهود  غزا  وعندما 
ال�ساد�ض  القرن  مطلع  يف  جنران 
اليهود  وهزموهم جمع  امليالدي 
الأحياء  امل�سيحيني  من  تبقى  ما 
واأوقدوا  خندقا  حفروا  اأن  بعد 
فيها النار ثم القوا اإليها بالن�سارى 
احلياة  قيد  على  وهم  ليحرتقوا 
ال�سعوب  على  اليهود  حقد  اأن   .
واحتقارهم  منهم  النتقام  وحب 
وحترمي   , حيوانات  واعتبارهم 
اليهودي,  غري  اإنقاذ  اليهودي 
يقتل  الذي  اليهودي  ومكافاأة 
وان   , اجلنة  يف  باخللود  اأجنبيا 
ال�رشقة جائزة من غري اليهودي , 
وانه يجوز لليهودي اأن ي�سهد زورا 
التعاليم  خطورة  بجالء  يظهر 
التوراتية والتلمودية على الب�رشية 

جمعاء .
اأن اليهودية متيز اأرواح اليهود عن 
�سائر الأرواح باأنها جزء من العزة 

الإلهية , وان اأرواح اليهود عزيزة 
غري  الأرواح  بينما   , اهلل  عند 
احليوانات  اأرواح  ت�سبه  اليهودية 
, وان اليهودي عند يهوه اأكرث من 
املالئكة , وين�ض التلمود على »اأن 
اهلل خلق الأجنبي على هيئة اإن�سان 
فقط , ليكون لئقا خلدمة اليهود 
 . اجلهم  من  الدنيا  خلقت  الذين 
غرياليهود  »اأن  التلمود  وي�سف 
,وهم  اإن�سان  �سورة  يف  حيوانات 
اأف�سل  الكالب  بل  وكالب  حمري 
يف  لليهودي  م�رشح  لأنه   , منهم 
,ولي�ض  الكلب  يطعم  اأن  الأعياد 

م�رشحا له اأن يطعم الأجنبي« . 

بذور ال�شتعالء والتفوق

اليهودية  تعاليم  تكون  وبالتايل 
ال�ستعالء  بذور  و�سعت  قد 
على  اليهود  و�سيادة  والتفوق 
�سائر ال�سعوب , مما يجعل اليهود 
الأخرى  ال�سعوب  اإىل  ينظرون 
والكراهية  باحلقد  مليئة  نظرة 
وانه  النتقام,  وحب  والزدراء 
ال�سعوب  جميع  ا�ستغالل  يجب 
لنها خلقت خلدمة اليهود وتنفيذ 

اأغرا�سهم . 
حر�ض اليهود منذ ظهور الإ�سالم 
وامل�سلمني  لالإ�سالم  الكيد  على 
 . الإ�سالمية  الدعوة  تيار  وقف 
ذلك  لتنفيذ  اخلطط  ور�سموا 
بدخول  بع�سهم  تظاهر  حيث 
يهوديتهم يف  على  وبقوا  الإ�سالم 
النبي  اغتيال  وحاولوا   . الباطن 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد 
وحاربوه وت�سدوا اإىل دعته , حيث 
لتحري�ض  مكة  اإىل  ذهبوا  اأنهم 
حماربة  على  فيها  امل�رشكني 

ر�سول اهلل يف املدينة املنورة .
يف  اأ�سا�سيا  دورا  الكهنة  ولعب 
بلورة ال�سخ�سية اليهودية وحتليها 
التوراة  يف  الواردة  بال�سفات 
اليهودي  عزل  ويف  والتلمود 
الأفكار  وتلقينه   , حميطه  عن 
بالأعياد  والحتفال   , العن�رشية 
عن  بانف�ساله  لتذكريه  الدينية 
 , فيه  يعي�ض  الذي  املجتمع 
يهوه  بان  العتقاد  فيه  وبثوا 
ال�سعوب  اأبناء  بقية  من  اختاره 
الأخرى وخزله حق الت�سلط على 
ال�سعوب وثرواتها . ويوؤكد املوؤرخ 
الأول يف  الغيتو  قيام  اأن  »�ساخر« 
كل من ا�سبانيا و�سقلية يف الفرتة 
املبكرة من القرون الو�سطى كان 
 , اأنف�سهم  اليهود  طلب  على  بناء 
واأعلن احلاخام اليهودي الأمريكي 
املر بريغر »اإن ممثلي التجمعات 
كانوا  الدول  اغلب  يف  اليهودية 
احلاكمة  ال�سلطات  من  يلتم�سون 

اإن�ساء غيتو لهم« . 
الدول  من  العديد  يف  وظهرت 
نتيجة  جديدة  غيتوات  الأوروبية 
اليهود  وانعزال  اليهودية  للرتبية 
وطرحت   . لالندماج  ومقاومتهم 
واحد  غيتو  اإقامة  ال�سهيونية 
فل�سطني  يف  العامل  يهود  جلميع 
والنعزال  النغالق  على  ,وركزت 
ت�سميه  ما  اإىل  والهجرة  والتفوق 
وترحيل  والأجداد  الآباء  ار�ض 
الأ�سليني  فل�سطني  �سكان 

واأ�سحابها ال�رشعيني .
اأن مقولة«�سعب اهلل املختار« تدفع 
بتفوقهم  العتقاد  اإىل  باليهود 
 , الأخرى  ال�سعوب  عن  ومتيزهم 
وتقود فكرة التفوق العن�رشي اإىل 
عرقلة الندماج وحتقيق النعزال 
, ودفع العتقاد بالتفوق انطالقا 
باملفكرين  اليهودية  تعاليم  من 
اليهود اإىل تبني الأفكار العن�رشية 

والرتويج لها .
بفل�سفة  هي�ض  موزي�ض  تاأثر  لقد 
حول  �سبن�رش  وهربرت  نيت�سه 
املختلفة  الأ�سناف  اندماج  عدم 
. واخذ تيودور هرتزل من فل�سفة 
اخذ  بينما  للقوة  متجيده  نيت�سه 
»التفوق«  مقولة  عام  اآحاد  منه 
يف  بالآري  اليهودي  وا�ستبدال 
وبالتايل   . العن�رشية  نظريته 
�سبقت  اليهودي  عن�رشية  فان 
قرون  بعدة  اأوروبا  يف  العن�رشية 
التوراة  اإىل  تعود  جذورها  لن 
هي  العن�رشية  اأن    . والتلمود 
اعتقاد �سعب من ال�سعوب اأو عرق 
من الأعراق باأنه يتفوق على غريه 
ب�سبب  الأعراق  اأو  ال�سعوب  من 
اأو  اللون  اأو  اجلن�ض  اأو  العرق 
بالتفوق  العتقاد  ويقود   . الدين 
التمييز  اإىل  عرق  اأو  �سعب  لدى 
اأو  ال�سعوب  بقية  على  والتعايل 
نظرة  اإليها  فينظر   , الأعراق 
ا�ستعالء ومتييز وازدراء . وتقود 
ا�ستعمال  اىل  العن�رشية  العقيدة 
و  والبادة  والرهاب  العنف 
وهيمنتها  العدوانية  احلروب 
نظمها  وتقييم  الخرين  على 
القانونية  واطرها  ال�سيا�سية 
وممار�ساتها العملية على ا�سا�ض 

التمييز العن�رشي .
و  الكراهية  العن�رشية  تثري 
املتفوق  ال�سعب  بني  البغ�ساء 
وحتى   . ال�سعوب  من  وغريها 
متاما  الواحد  ال�سعب  اأبناء  بني 
كالنازية يف اأملانيا والأبارتايد يف 
يف  ال�سهيونية  و  اإفريقيا  جنوب 
ال�سهيونية  ور�سخت  فل�سطني. 
من  انطالقا  اليهود  اأذهان  يف 
اهلل  �سعب  اأنهم  التلمود  التوراة 
واأذكاها  واأنقى الأعراق  املختار 
والنخبة بني بني الب�رش . فالديانة 
اليهودية هي الأ�سا�ض الذي قامت 

عليه الإيديولوجية ال�سهيونية.
عن�رشيتها  ال�سهيونية  وت�ستمد 
يف  العن�رشية  ومن  اليهودية  من 
املوؤ�س�سون  تاأثر  حيث  اوروبا 

خا�ض  وب�سكل  بها  ال�سهاينة 
واآحاد  وهرت�سل  هي�ض  موزي�ض 
العن�رشية  رواد  اأهم  وكان   . عام 
 , : فيت�سه  اأوروبا من الأملان  يف 
فون ترت�سكة وفريد ري�ض نيت�سه 
امل�ستغرب  من  لي�ض  ولذلك   ,
احلركة  رواد  اأهم  يكون  اأن 
 . الملان  اليهود  من  ال�سهيونية 
تاأثر هرت�سل واآحاد عام و العديد 
من اليهود بفل�سفة نيت�سه واخذوا 
منه متجيد القوة و التفوق وعدم 
املختلفة  الأ�سناف  اندماج 
كتاب  على  عام  اآحاد  وعلق   .
القيم وقال:«  نيت�سه اعادة تقييم 
النيت�سوية  احت�سنت  اليهودية  ان 
راى  املانيا  لكونه  نيت�سه  ولكن   ,
التفوق من خالل ال�سفات الرية 
.... اإن اليهودية �سبقت النيت�سوية 
بعدة قرون بفكرة الرجل اليهودي 
الذي   , النقي  الرجل   , املتفوق 
الذي  و  ذاته  حد  يف  غاية   هو 

خلق العامل من اجله » .
باأن  اوروبا  يف  العن�رشيون  نادى 
غريب  عن�رش  اليهودي  العن�رش 
ب�سبب اأ�سله ال�سامي , فاخلال�ض 
الوحيد لهم يكمن يف اإيجاد وطن 
بديل لهم , وطالبوا بعدم الندماج 
اإىل  هجرتهم  و�رشورة  معهم 
العن�رشي  وانطلق  .د  فل�سطني 
القدر  ان  من  �سبنغلر  الأملاين 
ال�سيادة   البع�ض  على  يفر�ض 
والتفوق , وعلى الآخرين اخل�سوع 
والت�سليم . وتنطلق ال�سهيونية من 
ر�سالة »اإ�رشائيل« الإلهية واختيار 
يف  وقدرته  العامل  لقيادة  �سعبها 
من  حوله  ما  كل  على  ال�سيطرة 
ال�سعوب التي كتب عليها اخل�سوع 
تاأثر هرت�سل  . وو�سل  الت�سليم  و 
قال  حدا  الأوروبية  بالعن�رشية 
فيه ان كل ماهو عاجز عن البقاء 
يدمر  ان  ويجب  يدمر  �سوف 
احلق  على  تتقدم  القوة  وان   .
بني  العالقات  يخ�ض  ما  وكل   ,
وقامت   . قوة  م�ساألة  هو  الأمم 
من  جمموعة  على  ال�سهيونية 
واملزاعم  والأ�ساطري  اخلرافات 
اليهودية منها :  خرافة �سعب اهلل 
من  غريه  على  وتفوقه  املختار 
ال�سعوب بالنقاء العرقي و التفوق 

والختيار .
قومية  اليهودية  بان  الزعم 
اأبدية   . فقط  ديانة  ولي�ست 

معاداة ال�سامية 

اأقامت احلركة ال�شهيونية و الدول ال�شتعمارية دولة اليهود بعد ن�شف قرن من تاأ�شي�شها على جزء من اأر�ض فل�شطني العربية وجنحت خالل 
الن�شف الثاين من القرن الع�شرين بعد توقيع اتفاقات كامب ديفيد واأو�شلو ووادي عربة , يف حتويلها اإىل قوة اإقليمية عظمى كما جنحت اليهودية 

العاملية يف عام 1991 يف اإلغاء قرار الأمم املتحدة رقم /3379/ الذي �شاوى ال�شهيونية بالعن�شرية , دون اأن تتخلى عن عن�شريتها وعن املزاعم 
واخلرافات والأكاذيب اليهودية, ول يزال الكيان ال�شهيوين يتم�شك بجميع املرتكزات الأ�شا�شية لل�شهيونية .
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ال�شيد : حممد ميلودي
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حممد بلوزداد  - اجلزائر
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ت�شريح �شريف

انا املم�شي ا�شفله ال�شيد حممد ميلودي ال�شاكن بالعنوان املذكور اأعاله احلامل لرخ�شة ال�شياقة حتت رقم 6768929 ال�شادرة عن بلدية حممد بلوزداد بتاريخ 2018-04-04
�شاحب موؤ�ش�شة الأ�شغال العمومية –الري و البناء امل�شماة ميلودي للمقاولت و احلرف حتت رقم ال�شجل التجاري A0064371 00-16/00 ال�شادر بتاريخ 2011/11/16

 اأ�شرح ب�شريف اأنه و منذ يوم العا�شر من رم�شان قد �شاع مني ملفا اإداريا ملوؤ�ش�شتي يف �شاحة اول ماي و بالتحديد بالقرب من �شوق علي مالح م�شاءا
و امللف يتكون من ن�شخ مطابقة لالأ�شل لكل من الوثائق التالية : 

- و�شل اإيداع ملف الت�شجيل يف ال�شجل التجاري حتت رقم 1916107988 بتاريخ 2019-04-16
2011/11/16   - 16/00-A0064371 00 ال�شجل التجاري رقم -

- ا�شعار بالتعريف
- �شهادة الت�شمية التجارية

- ك�شف التعريف البنكي 
- �شهادة بنكية 

- �شهادة اثبات الوجود 
- بطاقة التعريف اجلبائي 
- �شهادة التعريف اجلبائي 

- �شهادة الو�شعية اجلبائية 
CASNOS شهادة اثبات الو�شعية و النت�شاب� -

 CNAS شهادة اثبات الو�شعية� -
 CACOBATH شهادة اأداء امل�شتحقات� -

WA/RL/DEP/2013/299 شهادة التاأهيل و الت�شنيف املهنيني للموؤ�ش�شات حتت رقم� -
- �شهادة ح�شن التنفيذ و حما�شر ال�شتالم النهائية لالأ�شغال ال�شادرة عن خمتلف املوؤ�ش�شات 

- حم�شر معاينة و تقييم العتاد
- حم�شر جرد العتاد 

- تقرير املحا�شبة لل�شنوات 2018-2017-2016 
- ن�شخة ا�شلية خمتوم و مم�شي عليها للك�شف الكمي و التقديري لأ�شغال التهيئة ملخازن اجلمارك 

ولهذا انني اتربا امام اهلل  عز وجل و امام القانون من ال�شتعمال الغري قانوين لهذا امللف الإداري 
املعني بالأمر 
املقاول حممد ميلودي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

 الأ�شتاذة حا�شور الزهراء
 حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ح�شني داي 

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر 
 الكائن مكتبها ب 10 �شارع احمد �شاملي ح�شني داي اجلزائر 

اإعالن عن م�شتخرج من قائمة �شروط
بيع عقار باملزاد العلني

املادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�شتاذة / حا�شور الزهراء حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ح�شني داي جمل�س ق�شاء اجلزائر ، املوقعة اأدناه الكائن مكتبها ب : 10 �شارع اأحمد �شاملي ح�شني داي اجلزائر
لفائدة ورثة املرحوم لعرابي خل�شر بن العربي و هم : 

01-لعرابي الطاهر .02-لعرابي اإ�شماعيل .03-لعرابي الزهرة .04- لعرابي عمر. 05- لعرابي حممد .06- لعرابي فتيحة .
07- لعرابي ح�شان .08- لعرابي كرمية .09-لعرابي حورية .10- لعرابي م�شطفى .11- لعرابي مراد.12- لعرابي �شمرية . العنوان : 02 عمارة �س �شاحة اول ماي ببلدية �شيدي احممد 

اجلزائر 
و بناء على مقت�شيات املادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بناء على احلكم املمهور بال�شيغة التنفيذية ال�شادر عن حمكمة �شيدي احممد الق�شم العقاري بتاريخ 2016/06/15 جدول رقم 8268 اعتماد تقرير اخلربة املودع باأمانة �شبط املحكمة 
يف 2016/02/28 حتت رقم 117 ، ومنه احلكم ببيع ال�شقة املتواجدة �شيدي حممد ا�س ال ام فوج 02 عمارة �س الطابق الثاين باملزاد العلني و ب�شعر افتتاحي قدره اإحدى ع�شرة مليون و 

�شبعمائة و اأربعة و �شتون الف دينار ) 11.764.000.00 دج ( و حتميل كل الأطراف امل�شاريف الق�شائية مبا فيها اتعاب اخلربة كل بقدر منابه ال�شرعي ....(( 
�شد ال�شيد : لعرابي ب�شري

ال�شاكن )ة( ب : 02 عمارة �س �شاحة اول ماي ببلدية �شيدي حممد اجلزائر 
 وبعد اإيداع دفرت ال�شروط ل ببيع العقار لدى حمكمة �شيدي حممد و تاأ�شري على قائمة �شروط البيع من رئي�س اأمناء ال�شبط و رئي�س حمكمة �شيدي احممد بتاريخ 2019/05/29 حتت 
رقم 2019/22 و مبا�شرة اإجراءات بيع ال�شقة و التابعة لورثة املرحوم لعرابي خل�شر بن لعبي و ح�شب تقرير اخلربة : العقار املراد بيعه هو عبارة عن �شقة كائنة ب �شارع ا�س ال ام 
فوج 02 عمارة �س الطابق الثاين بلدية �شيدي احممد اجلزائر املت�شكل من �شقة داخل عقار مبلكية م�شرتكة ، تتكون من خم�شة غرف ، مطبخ ، حمام و مرحا�س و ملحقات مب�شاحة 
تقدر مبائة و �شتة مرت مربع و ع�شرة دي�شمرت مربع )106.10 م2 ( و �شبعة من الف )1000/7 ( من الأجزاء امل�شرتكة )القطعة رقم 40 ( للقطعة احلاملة ملراجع امل�شح ق�شم 07 جمموعة 

ملكية 07 قطعة رقم 40
و حدد ال�شعر الفتتاحي للبيع باملزاد العلني )11.764.000.00 دج ( اإحدى ع�شرة مليون و �شبعمائة و اأربعة و �شتون الف دينار ح�شب احلكم امل�شار اإليه اأعاله و قد مت حتديد جل�شة 

العرتا�شات ليوم 2019/07/03 اأمام مكتب الرئي�س ملحكمة �شيدي حممد على ال�شاعة 10.00 �شباحا .  
و تقدم العرتا�شات امام املحكمة بثالث اأيام قبل اجلل�شة طبقا لأحكام املادة 742 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

 
املح�شرة الق�شائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

 الأ�شتاذة حا�شور الزهراء
 حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ح�شني داي 

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر 
 الكائن مكتبها ب 10 �شارع احمد �شاملي ح�شني داي اجلزائر 

حم�شر تبليغ احتجاج بالوفاء و تبليغ �شهادة عدم الدفع  عن طريق الن�شر يف جريدة يومية
املادة 529-536 و مايليها من القانون التجاري 

املادة 412 فقرة 3 و ما يليها  من ق ا م ا
لفائدة :عقاب حممد  

العنوان ب : حي طويلب �شارع 03 رقم 107 براقي اجلزائر 
القائمة يف حقها الأ�شتاذة بوع�شيدة راحم �شورية 

بناء على اأحكام املواد 322-313-336-405-406-407-416-319 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بناءا ال�شيك ال�شادر عن بنك القر�س ال�شعبي اجلزائري وكالة القبة 119 بتاريخ 2016/07/11 رقم 3502700 و امل�شحوب ب�شهادة عدم الدفع املحررة من طرف القر�س 

ال�شعبي اجلزائري وكالة القبة 119 بتاريخ 2016/07/12 .
بتاريخ  الربيد  طريق  – عن  الق�شائية  املح�شرة  الزهراء  حا�شور  الأ�شتاذة  طرف  من  املحررة  الدفع  عدم  �شهادة  تبليغ  حم�شر  و  بالوفاء  احتجاج  تبليغ  حما�شر  مبوجب 

2019/04/04 حتت رقم 000205 
بلوحة  التعليق  طريق  – عن  الق�شائية  املح�شرة  الزهراء  حا�شور  الأ�شتاذة  طرف  من  املحررة  الدفع  عدم  �شهادة  تبليغ  حم�شر  و  بالوفاء  احتجاج  تبليغ  حما�شر  مبوجب 

اإعالنات حمكمة احلرا�س بتاريخ 2019/04/25 .
براقي      بلدية  اإعالنات  بلوحة  التعليق  طريق  عن  الق�شائية  املح�شرة  نف�س  طرف  من  املحررة  الدفع  عدم  �شهادة  تبليغ  حم�شر  و  بالوفاء  احتجاج  تبليغ  حما�شر  مبوجب 

بتاريخ 2019/04/29 
بناءا على اإذن بن�شر م�شمون عقد تبليغ الر�شمي يف جريدة يومية وطنية ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة احلرا�س بتاريخ 2019/06/03حتت رقم 19/01729

ASST SPORTIVE M.R.B : بلغنا اىل
العنوان : �شندوق بريد 147 براقي 16210

مبا ت�شمنه ال�شند التنفيذي املذكور اأعاله و ل�شيما الق�شاء ب : 
دفع مبلغ 8.000.000،00 دج  +م�شاريف التنفيذ و احلق التنا�شبي للمح�شر الق�شائي عند الدفع طبقا للقانون .

و نبهناه/ باأنه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�شري من تاريخ ن�شر هذا املح�شر باجلريدة اليومية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
و اإثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �شلمنا ن�شخة من هذا املح�شر للمخاطب الكل طبقا للقانون .

املح�شرة الق�شائية 
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

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

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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معاناة الأطفال الفل�سطينيني الأ�سرى 
يعاين الأطفال الفل�شطينيون الأ�شرى ما يعانيه الكبار من انتهاكات فا�شحة حلقوقهم الإن�شانية، 

خالل عملية العتقال واأثناء التحقيق وطوال فرتة الحتجاز وال�شجن، وتعتقل �شلطات الحتالل 
الأطفال الفل�شطينيني بناء على مزاجية اجلنود الإ�شرائيليني عند نقاط التفتي�ش ويف ال�شوارع اأو من 
املنازل، وهي احلالة الأكرث �شيوعًا، ويف حالة العتقال من املنزل، حتا�شر وحدة من جنود الحتالل 
منزل الأ�شرة يف ال�شاعات الأوىل من ال�شباح عادة، وعندما يتم التعرّف على الطفل فاإنه يتعر�ش، يف 
كثري من الأحيان، لل�شرب اأو الركل قبل تع�شيب عينيه وتكبيل يديه من اخللف بقيود بال�شتيكية، 

ثم يو�شع يف اجلزء اخللفي من مركبة ع�شكرية. 
اإعداد اإبراهيم مطر 

م�شوؤول ق�شم الإعالم 
الإلكرتوين واملرئي

 بالدائرة الإعالمية 
مفو�شية ال�شهداء والأ�شرى 

واجلرحى 

الفل�سطينيون  الأطفال  ويحتجز 
حتقيق  مراكز  يف  البداية  يف 
�رشطة  ومراكز  ع�سكرية 
الغربية.  ال�سفة  يف  اإ�رشائيلية 
يف  التحقيق  مراكز  بع�ض  وتقع 
م�ستوطنة  مثل  امل�ستوطنات، 
اأدوميم،  ومعاليه  اأربع،  كريات 
ولدى  وغريها.  �سمرون  ودان 
مركز  اإىل  الأ�سري  الطفل  و�سول 
زنزانة  يف  اإما  يو�سع  التحقيق، 
غرفة  اإىل  مبا�رشة  يوؤخذ  اأو 
التحقيق،  ويتخلل  التحقيق، 
رقابة  اأي  دون  يجري  الذي 
اأو  الدويل  الأحمر  ال�سليب  من 
الفل�سطينيني،  املحامني  من 
كال�رشب،  وح�سية،  ممار�سات 
واإجبار  املتوا�سل،  وال�سبح 
الوقوف  على  الأ�سري  الطفل 
من  واحلرمان  طويلة،  ل�ساعات 

النوم والطعام، و�سب مياه باردة 
مياه  ثم  الأ�سري  على ج�سد  جداً 
�ساخنة جداً، وتعليق الطفل على 
عامود اأو تعليقه مقلوباً، وال�سعق 
بال�سدمات الكهربائية، والتحر�ض 
بالغت�ساب.  والتهديد  اجلن�سي 
يعرتف  احلالت  معظم  ويف 
للتعذيب،  تعر�سه  بعد  الطفل، 
بتهم زائفة، كما اأن من املاألوف 
مكتوبة  اعرتاف  ورقة  يُعطى  اأن 
عليها،  للتوقيع  العربية  باللغة 
وهي لغة ل يفهمها اإل عدد قليل 
الفل�سطينيني.  الأطفال  من  جداً 
التي  العرتاف  ورقة  وت�سكل 
الطفل  من  املحققون  ينتزعها 
املعتمدة  القطعي  الإدانة  دليل 
ومن  الع�سكرية.  املحاكم  لدى 
بني احلالت التي وّثقتها احلركة 
 - الأطفال  عن  للدفاع  الدولية 
 ،2009 عام  يف  فل�سطني،  فرع 
اأثناء  اعرتافات  الأطفال  قدم 
من  املئة  يف   81 يف  التحقيق 
املئة  يف   32 ويف  احلالت، 
ورقة  كانت  احلالت  هذه  من 
وبعد  العربية.  باللغة  العرتاف 
باحل�سول  التحقيق،  انتهاء 

بالتهمة  العرتاف  على  غالبا ً 
الأ�سري  الطفل  يُنقل  املوجهة، 
اخلا�سعة مل�سلحة  ال�سجون  اإىل 
ال�سجون الإ�رشائيلية، والتي تقع 
�سجن  با�ستثناء  اإ�رشائيل،  داخل 
ما  وهو  عوفر،  �سجن  هو  واحد 
�سعبة  العائلية  الزيارات  يجعل 
ت�ساريح  على  احل�سول  ل�سعوبة 
لدخول عائالت الأطفال الأ�رشى 
املناطق الفل�سطينية عام 1948، 
علماً باأن احتجاز �سكان الأرا�سي 
املحتلة خارج تلك الأرا�سي يُعُدّ 
اتفاقية  من   76 للمادة  انتهاكاً 
على  تن�ض  التي  الرابعة،  جنيف 
البلد  يف  املتهمون  "يحتجز 
عقوبتهم  فيه  ويق�سون  املحتل، 
الأطفال  ويتوزع   ." اأدينوا  اإذا 
الأ�رشى على عدة  الفل�سطينيون 
عت�سيون،  اإيل،  بيت  �سجون: 
جمّدو،  عوفر،  تلموند،  النقب، 
الرملة  الدامون،  ه�سارون، 
هذه  وتفتقد  وغريها.  للن�ساء، 
اإذ  الإن�سانية،  لل�رشوط  ال�سجون 
ال�ستاء  الأمطار يف  مياه  تت�رشب 
اإىل الغرف واخليام، وتنت�رش فيها 
الروائح الكريهة ب�سبب الزدحام، 

ال�رشف  مرافق  ب�سوء  وتتمّيز 
تعر�سها  وقلة  فيها،  ال�سحي 
ويعاين  والهواء.  ال�سم�ض  لأ�سعة 
جانب  اإىل  الأ�رشى،  الأطفال 
ونق�سه،  الطعام  �سوء  من  ذلك، 
وانت�سار  النظافة،  انعدام  ومن 
احل�رشات والزواحف، ومن نق�ض 
و�سائل  توفر  وعدم  املالب�ض، 
من  واحلرمان  والت�سلية،  اللعب 
زيارة الأهايل. كما يتعر�سون يف 
حالت كثرية للعزل وال�رشب من 
ال�سجّانني، والحتجاز مع البالغني 
واملجرمني واملنحرفني. ويُحرم 
الأ�رشى  الفل�سطينيون  الأطفال 
املنا�سبة،  الطبية  العناية  من 
يعانون  منهم  كثريين  باأن  علماً 
اأمرا�ض  التنف�ض، ومن  من �سيق 
العيون والأ�سنان، ومن الروماتيزم 
ومن  اله�سمي،  اجلهاز  واأمرا�ض 
ترف�ض  اإذ  اجللدية.  الأمرا�ض 
اإخراج  عادة  ال�سجون  اإدارات 
عيادات  اإىل  املر�سى  الأطفال 
مقيماً  طبيباً  توفر  ول  ال�سجن، 
ال�سجن،  عيادة  يف  دائم  ب�سكل 
من   91 املادة  يخالف  ما  وهو 
اتفاقية جنيف الرابعة التي توؤكد 

�رشورة " اأن تتوفر يف كل معتقل 
عليها  ي�رشف  منا�سبة،  عيادة 
طبيب موؤهل، ويح�سل املعتقلون 
رعاية  من  يحتاجونه  ما  على 
الذي  الدواء  ويقت�رش   ." طبية 
للطفل املري�ض، يف كثري  يُعطى 
امل�سكنات.  على  الأحيان،  من 
وتفيد اإح�سائيات وزارة الأ�رشى 
اأن  الفل�سطينية  واملحررين 
حوايل 40 يف املئة من الأمرا�ض 
التي يعاين منها الأطفال الأ�رشى 
اعتقالهم  ظروف  عن  ناجتة 
الأكل  نوعية  وعن  ال�سحية،  غري 
املقدم لهم، اأو ناجتة عن انعدام 

الأطفال  يحرم  كما  النظافة. 
يف  بهم  الزج  بعد  الفل�سطينيون، 
احلق  من  واملعتقالت،  ال�سجون 
تلموند،  �سجن  ففي  التعليم.  يف 
 30 يتلقى  املثال،  �سبيل  على 
الأ�رشى  الأطفال  من  املئة  يف 
معلم  خالل  من  ب�سيطاً  تعليماً 
واحد، وذلك مبعدل �ست �ساعات 
اأربعة  على  موزعة  الأ�سبوع،  يف 
مناهج  توفر  دون  من  لكن  اأيام، 
اأية  حتى  اأو  فل�سطينية  درا�سية 
كتب درا�سية اأخرى اإىل اأن كانت 
اإرادة الأ�رشى اقوى لنيل حقوقهم 

داخل املعتقالت 

مبركز  الدرا�سات  وحدة  اأكدت 
لها،  تقرير  يف  فل�سطني  اأ�رشى 
اأعوام  خم�سة  مرور  ذكرى  يف 
الع�رشات  اعتقال  اعاده  على 
وفاء  �سفقة  حمرري  من 
يزال  ل  الحتالل  باأن  الأحرار، 
من  حمرراً  اأ�سريا   )50( يعتقل 
�سمن  �رشاحهم  اأطلق  الذين 
خرقاً  �سكل  مما   ، ال�سفقة 
الذي  لالتفاق  وخطريا  وا�سحاً 

مت برعاية و�سمانات م�رشية.
للمركز  الإعالمي  الناطق  وقال 
بان  الأ�سقر”  “ريا�ض  الباحث 
بخرق  يكتفى  مل  الحتالل 
اأكتوبر  يف  مت  التي  التفاق 
ن�سفه  اإمنا   ،2011 العام  من 

الأحكام  باإعادة  اأ�سا�سه  من 
املحررين  لكافة  ال�سابقة 
وهى  اعتقالهم،  اأعيد  الذين 
لع�رشات  اأو  باملوؤبدات  اأحكام 
ال�سنني، بينما اأطلق �رشاح )30( 
ام�سوا  اأن  بعد  منهم  حمرراً 
الق�سبان  خلف  خمتلفة  فرتات 
واأ�سار  اأ�سريات.   3 فيهم  مبا 
مرور  رغم  اأنه  اإىل  “الأ�سقر” 
قيام  على  كاملة  اأعوام  خم�سة 
ال�سفقة،  بنود  بخرق  الحتالل 
الأمن  بتوفري  التزامه  وعدم 
اأن  اإَلّ  للمحررين،  وال�سالمة 
وخا�سة  املعنية  الأطراف 
رعت  والتي  امل�رشية  احلكومة 
مل  مبا�رش  ب�سكل  ال�سفقة 

اأجل  من  ب�سكل حقيقي  تتدخل 
امل�ستمرة،  املاأ�ساة  هذه  اإنهاء 
اأمام  الباب  اأغلق  الذى  الأمر 
�سوى  الق�سية،  لهذه  حل  اأي 
انتظار �سفقة تبادل قادمة بني 

الحتالل وف�سائل املقاومة.
الحتالل  باأن  “الأ�سقر”  وبني 
البداية  منذ  النية  يبَّيت  كان 
لإعادة اعتقال املحررين �سمن 
ال�سفقة، حيث بدء منذ ال�سهور 
الأوىل لإمتام ال�سفقة بالت�سييق 
بال�ستدعاءات  املحررين  على 
والعتقالت دون �سبب، وو�سل 
من  اعتقالهم  مت  من  عدد 
حمرراً،   )80( اإىل  املحررين 
“نائل  الأ�سري  مقدمتهم  يف 

الأ�رشى  عميد  الربغوتي” 
 34 اأم�سى  والذي  الفل�سطينيني 
عاماً قبل ال�سفقة و5 اأعوام بعد 

اأعاده اعتقاله .
املحررين  من   )74( باأن  مبيناً 
مت اختطافهم دفعة واحدة بعد 
حادثة مقتل امل�ستوطنني الثالثة 
يف اخلليل منت�سف يونيو 2014، 
بينما  منهم،   )30( �رشاح  اأطلق 
العتقال،  رهن   )50( يزال  ل 
من  حواىل%45  ي�سكلون  وهم 
الأحرار  وفاء  �سفقة  حمرري 
الذين اأطلق �رشاحهم يف ال�سفة 
وعددهم  والقد�ض  الغربية 

)110( اأ�رشى.
فل�سطني”  “اأ�رشى  وجدد 

امل�رشية  للحكومة  مطالبته 
التي  الدولية  الأطراف  ولكل 
ال�سفقة  اجناز  يف  �ساركت 
اجلرمية  هذه  لوقف  التدخل 
امل�ستمرة منذ �سنوات والإفراج 
حمرري  من  الع�رشات  عن 
�سفقة وفاء الأحرار الذين اأعاد 
اأخرى  مرة  اعتقالهم  الحتالل 
الأحكام  كل  واإلغاء  عام،  قبل 
�سدرت  التي  قانونية  الغري 

بحقهم .
موقف  على  “الأ�سقر”  و�سدد 
وعلى  الفل�سطينية  املقاومة 
الإ�رشار  حما�ض  حركة  راأ�سها 
من  �رشاح  اإطالق  �رشورة  على 
ال�سفقة  من  اعتقالهم  اعيد 

الأوىل قبل ال�رشوع يف تفاهمات 
حول �سفقة قادمة مبا متلكه من 
اأوراق قوة بعد حرب 2014 جترب 
�سفقة  تنفيذ  على  الحتالل 

جديدة ب�رشوط املقاومة .
الفل�سطينية  املقاومة  وكانت 
العدو  اجبار  من  متكنت  قد 
اأ�رشى  تبادل  على تنفيذ �سفقة 
اأكتوبر  يف  م�رشية  بو�ساطة 
، بحيث �سلمت  العام 2011  من 
اجلندي املاأ�سور لديها “جلعاد 
�رشاح  اإطالق  مقابل  �ساليط” 
اإ�سافة  فل�سطيني،  اأ�سري  األف 
منهم  املئات  اأ�سرية،   27 اإىل 
بال�سجن  اأحكام  يق�سون  كانوا 

املوؤبد وع�رشات ال�سنني.

مركز اأ�شرى فل�شطني

بعد خم�سة اأعوام على اإعادة اعتقالهم ..
 50 حمرراً من �شفقة وفاء الأحرار ل زالوا خلف الق�شبان



مر�ضيتني  حالتني  الهيئة  ور�ضدت 
يف معتقل "رميون"، وهما: الأ�ضري 
بلدة  من  عاما(   27( البدن  حممد 
يواجه  الذي  حلم،  بيت  يف  تقوع 
للغاية،  �ضعب  �ضحيا  و�ضعا 
كريات  يف  التهابات  من  وي�ضتكي 
اآلم  من  ويعاين  البي�ضاء،  الدم 
وي�ضعر  والأمعاء  املعدة  يف  حادة 
من  وفقد  دائم  ب�ضكل  بالإرهاق 
وزنه اأكرث من 12 كغم، واأجريت له 
حتويله  وينتظر  طبية،  فحو�ضات 
حالته  لت�ضخي�ص  خمت�ص  لطبيب 
وتلقي  �ضحيح  ب�ضكل  ال�ضحية 
الأ�ضري  ان  اإىل  واأ�ضارت  العالج. 
من  عاما(   29( حمارثة  حممد 
حمافظة اخلليل، مير بو�ضع �ضحي 
نقله  اأثناء  بحادث  واأ�ضيب  �ضيئ، 
وارتطم  "البو�ضطة"،  ي�ضمى  مبا 
ما  احلديدي،  بالكر�ضي  ج�ضده 
الكتف  يف  بخلع  اإ�ضابته  اإىل  اأدى 
اأوجاعا حادة، ورغم ما  له  م�ضببا 
ال�ضابة  ب�ضبب  اآلم  من  يعانيه 
التي  "النح�ضون"  قوات  اأن  اإل 

بعربة  نقله  على  تُ�رشف  كانت 
بعنف  معه  تعاملت  "البو�ضطة" 
لعيادة  و�ضوله  وبعد  به،  ونكلت 
الأطباء  اكتفى  "رميون"  معتقل 
ملكان  اأ�ضعة  ت�ضوير  باإجراء 
مهدئة،  اإبرة  واإعطائه  الإ�ضابة 
عالج  اأي  له  يُقدموا  اأن  بدون 

وبينت  املر�ضية.  حلالته  حقيقي 
"نفحة"  معتقل  اإدارة  ان  الهيئة 
ال�ضحية  احلالة  اإهمال  تتعمد 
عاما(   24( لالأ�ضري خالد خمامرة 
ولفتت  اخلليل،  حمافظة  من 
ا�ضابته  اآثار  من  ي�ضتكي  انه  اإىل 
اأثناء  الحتالل  جي�ص  بر�ضا�ص 

يف  اأ�ضيب  حيث  اعتقاله،  عملية 
ظهره ويده ورجله، ول يزال يعاين 
بحاجة  وهو  رجله،  يف  اآلم  من 
ما�ضة لإجراء عملية جراحية لكن 
وت�ضوف  متاطل  املعتقل  اإدارة 
واإجراء  العالج  لتلقي  بتحويله 
حممود  الأ�ضري  ويعاين  العملية. 
نابل�ص،  حمافظة  من  اهلل  عطا 
موؤخرا من عزل  نقله  الذي جرى 
"اأوهلي  "رميون" اإىل عزل  معتقل 
يف  �ضابقة  ا�ضابات  من  كيدار"، 
يف  وجرثومة  �ضقيقة  ومن  �ضدره 
ال�ضحية  م�ضاكله  ورغم  املعدة، 
املعتقل  اإدارة  اأن  اإل  العديدة، 
تكتفي باإعطائه امل�ضكنات فقط. 
بدحة  خالد  الفتى  يخ�ص  وفيما 
عمار  دير  بلدة  من  عاما(   16(
معتقل  يف  والقابع  اهلل،  رام  يف 
قرحة  من  ي�ضتكي  فهو  "عوفر"، 
وهو  واملرارة،  الكلى  يف  وح�ضوة 
لو�ضعه  طبية  ملتابعة  بحاجة 

ال�ضحي.

حذرت هيئة �ضوؤون الأ�ضرى واملحررين، من تدهور احلالة ال�ضحية لعدد من الأ�ضرى املر�ضى 
واجلرحى القابعني يف معتقالت الحتالل، يف ظل ا�ضتمرار �ضيا�ضة الهمال الطبي املتعمد، وعدم 

تقدمي العالج الناجع.

القتل البطئ لالأ�ضرى فى ال�ضجون ال�ضهيونية 

حتذير من تدهور احلالة ال�صحية 
لعدد من الأ�صرى املر�صى
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الأ�صري املحرر �صادي �صالمة �صعيد يتن�صم 
عبري احلرية

بقلم: �ضامي ابراهيم فودة

اإِْذ  ِبي  اأَْح�َضَن  "َوَقْد  تعاىل:  قال 
اهلل  �ضدق  ْجِن"  ال�ِضّ ِمَن  اأَْخَرَجِني 

العظيم
م�ضلحة  اإدارة  اأفرجت  هلل  بحمد 
يوم  م�ضاء  الإ�رشائيلية  ال�ضجون 
2019/6/19م  املوافق  الربعاء 
�ضالمة  �ضادي  الأ�ضري املحرر  عن 
العمر"33عاماً"  من  والبالغ  �ضعيد 
الو�ضطى  املحافظة  �ضكان  من 
غزة،  قطاع  املغازي-  خميم   -
من  املحرر  الأ�ضري  بيوم  واحتفاء 
با�ضتقباله  كان  الحتالل،  �ضجون 
حانون"ايرز"  بيت  معرب  على 
الربدينى  تي�ضري  العام  املفو�ص 
فروانة  جمال  املحرر  والأ�ضري 
الو�ضطى  باإقليم  الأ�رشى  ومفو�ص 

�ضامى اأبو �ضمرة وح�ضد من عائلة 
حمررين  واأ�رشى  والكادر  الأ�ضري 
متجيداً  وزغاريد  هتافات  و�ضط 
بتحرره  وابتهاجاً  الأ�ضري  بن�ضالت 
بعد  ال�ضحراوي  نفحة  �ضجن  من 
دام  ع�ضقالن  �ضجن  اىل  نقله 
ب�ضمود  ق�ضاها  عاماً   12 اعتقال 
وظلمات  ال�ضجن  غياهب  يف  وعز 

ال�ضجان ال�ضهيوين.
الفل�ضطيني  الوطني  العر�ص  وبهذا 
ل ي�ضعني يف هذا املقام الرفيع،اإل 
اأن ن�ضلط ال�ضوء على �ضرية عطرة 
�ضجون  البطل املحرر من  لالأ�ضري 

الحتالل الإ�رشائيلي...
ال�ضم: �ضادي �ضالمة عطية �ضعيد

تاريخ امليالد: 21 / 12 / 1986
النتماء: حركة فتح

احلالة الجتماعية: اأعزب

البلدة الأ�ضلية: بئر ال�ضبع
مكان ال�ضكن: �رشق خميم املغازي 
عائلة  :تتكون  الكرمية  العائلة 
الذي  الوالد  من  �ضادي  الأ�ضري 
اهلل  اطال  والأم  اهلل  ذمة  يف  هو 
ع�رشة  الإخوة  من  وله  عمرها  يف 
النحو  على  وهم  �ضادي  فيهم  مبا 
– ح�ضن- ح�ضني -  التايل:- خالد 
نبيل - �ضامي- نايف- اأكرم - هاين 
الخوات  من  وله  بهاء  وال�ضهيد   -

اأربعة ...
تعليمه  تلقى  العلمي:  املوؤهل 
مدار�ص  يف  والإعدادي  البتدائي 
وكالة غوث الالجئني واأنهى درا�ضته 
الثانوية العامة يف خانيون�ص واأكمل 
ال�ضجن  داخل  اجلامعية  درا�ضته 

وح�ضل على �ضهادة البكالوريو�ص.
 : والفراج  العتقال  تاريخ 

2006/6/20م - 2019/6/19م
نفحة  �ضجن  العتقال:  مكان 

ال�ضحراوي
احلكم:12 عاماً

مهمة  تنفيذ  اإليه:  املوجة  التهمه 
فدائية

اعتقاله  جري  العتقال:  كيفية 
اأثناء تواجده �رشق خميم املغازي 
توغلت  حيث  فدائية  مهمة  لتنفيذ 

قوات الحتالل واعتقلته
مت عزلة يف زنازين انفرادية العديد 
ال�ضجون  عرب  وتنقل  املرات  من 
يف  الأ�ضري  و�ضارك  ال�رشائيلية 
معارك الأمعاء اخلاوية مع الأ�رشى 

البوا�ضل يف ال�ضجون
احلرية كل احلرية لأ�رشانا البوا�ضل 

وا�ضرياتنا املاجدات

الأطفال  بحق  الأحكام  رفع  قانون 
الكني�ضت  احلجارة: �ضادق  را�ضقي 
يوم  الثالثة  القراءة  يف  الإ�رشائيلي 
ين�ص على  2015/7/21 على قانون 
ال�ضجن ملدة  اإمكانية فر�ص عقوبة 
ع�رش �ضنوات على را�ضقي احلجارة، 
اإثبات نية اإحلاق ال�رشر؛ حيث  دون 
احلجارة  ر�ضق  القانون  و�ضف 
م�ضتويني:  اإىل  وق�ضمها  باجلرمية، 
ملدة  احلجارة  را�ضقي  على  احلكم 
احلاجة  دون  �ضنوات،   10 اأق�ضاها 
وامل�ضتوى  القتل؛  نية  اإثبات  اإىل 
مع  احلجارة  ر�ضق  جرمية  الثاين 
اإثبات نية القتل، وعقوبتها الق�ضوى 
احلكومة  و�ضادقت  عاماً.   ع�رشون 
يوم  القانون  على  الإ�رشائيلية 

.2015/10/11
احلد  عقوبة  ت�ضديد  قانون 
يف  احلجارة  را�ضقي  على  الأدنى 
يوم  الكني�ضت  القد�ص: �ضادق 
قانون  م�رشوع  على   2015/11/2
تقدمت به وزيرة العدل الإ�رشائيلية 
فر�ص  على  ين�ص  �ضاكيد(،  )اإيالت 
 4-2 ملدة  الفعلي  ال�ضجن  عقوبة 
اأعوام على را�ضقي احلجارة، و�ضحب 
من  الوطني  التاأمني  خم�ض�ضات 
اأ�رشى القد�ص؛ واإجبارهم على دفع 
تعوي�ضات لالإ�رشائيليني املت�رشرين. 
باأطفال  يتعلق  فيما  القانون  وين�ص 
خم�ض�ضات  �ضحب  على  القد�ص، 
الأطفال من العائلة، وهبات التعليم، 
دعم  مثل:  اأخرى،  مالية  واإ�ضافات 
لالأهايل،  الجتماعية  ال�ضوؤون 
وخم�ض�ضات  الإعاقة،  وخم�ض�ضات 

اأرامل وغريها.
اإدانة  اإىل  القانون  م�رشوع  ويوؤدي 
دون  التحري�ص،  بتهمة  �ضخ�ص 
م�ضا�ضاً  اعترب  اإثباتات؛ حيث  وجود 
وخا�ضة  والحتجاج،  التعبري  بحرية 
التوا�ضل  مواقع  على  الن�ضطاء  لدى 

الجتماعي.
دون  الأطفال  حماكمة  قانون 
الكني�ضت  عاماً: اأقرت   14 �ضن 
قانون  م�رشوع   2015/11/25 يوم 
الأطفال  و�ضجن  مبحاكمة  ي�ضمح 
وهو  عاماً،   14 من  اأقل  هو  من 
الفل�ضطينيني  بالأطفال  يتعلق  ما 
الأحداث  لـ"قانون  يخ�ضعون  الذين 
كاأطفال  املدين"  الإ�رشائيلي 

القد�ص.
املحكمة  اأن  على  القانون  وين�ص 
من  اأطفالً  حتاكم  اأن  ت�ضتطيع 
ال�ضجن  عقوبة  لكن  عاماً؛   12 �ضن 
 14 �ضن  بلوغهم  بعد  تبداأ  الفعلي 
عاًما؛ بحيث ي�ضبح جيل امل�ضوؤولية 
اجلنائية هو 12 عاًما؛ وميكن اعتقال 
طفل والتحقيق معه؛ وبعد اإدانته يتم 
اإر�ضاله اإىل اإ�ضالحية مغلقة، ويبقى 

فيها اإىل اأن يبلغ 14 عاًما.
املواطن"  حقوق  "جمعية  وح�ضب 
يف اإ�رشائيل، فاإن اأغلبية الدول متنع 
عاًما؛   14 عمر  حتت  الأولد  �ضجن 
عمر  فوق  اأي�ضا  ذلك  متنع  وبع�ضها 

14 عاًما.
بالقراءة  الكني�ضت  �ضادق  وقد 
اعتقال  قرار  م�رشوع  على  الثانية 
 2 يوم  م�ضاء  جل�ضته  القا�رشين، يف 

اأغ�ضط�ص 2016

اأبرز القوانني ال�صهيونية  التي اأقرت ب�صكل 
ر�صمي لالنتقام من الق�صر الفل�صطينيني:

الفل�ضطيني  الأ�ضري  نادي  نا�ضد 
كاّفة املوؤ�ض�ضات احلقوقية ومنظمة 
العاجل  بالتدّخل  العاملية  ال�ضحة 
لإنقاذ حياة الأ�ضري املري�ص �ضامي 
اأبو دياك، والذي طراأ عليه تدهوراً 
الأ�ضري  نادي  واأّكد  خطرياً.  �ضحّياً 
يف بيان له ، اأن اإدارة "عيادة �ضجن 
الرملة"، اأبلغت �ضقيقه الأ�ضري �ضامر 
حي  ال�ضّ باأن و�ضع �ضامي  اأبو دياك 
لون  يف  تغرياً  واأن  خطرياً،  اأ�ضبح 
اجللد ظهر عليه. ولفت نادي الأ�ضري 
اإىل اأن الأ�ضري اأبو دياك هو �ضحية 
بعد  وذلك  طّبيني،  واإهمال  خطاأ 
خ�ضوعه لعملية جراحية يف الأمعاء 
م�ضت�ضفى  يف   2015 عام  اأيلول  يف 
وتنقيل  الإ�رشائيلي،  "�ضوروكا" 
الحتالل له بني ال�ضجون وامل�ضايف 
عرب "البو�ضطة" قبل متاثله لل�ضفاء، 
و�ضعه  يف  حاّد  تدهور  اإىل  اأّدى  ما 
ال�ضحي واإ�ضابته بت�ضمم يف ج�ضده 
اإىل  بالإ�ضافة  ورئوي،  كلوي  وف�ضل 

رئي�ص  وحّمل  بال�رّشطان.  اإ�ضابته 
نادي الأ�ضري قدورة فار�ص، �ضلطات 
امل�ضوؤولية  الإ�رشائيلي  الحتالل 
الأ�ضري  وم�ضري  حياة  عن  الكاملة 
نادي  اأن  مبّيناً  دياك،  اأبو  �ضامي 
احلقوقية  واملوؤ�ض�ضات  الأ�ضري 
تقّدمت  قد  كانت  الفل�ضطينية 
اأمام حماكم الحتالل  بعّدة طلبات 
لالإفراج املبّكر عنه، اإّل اأّن الأخرية 
خطورة  رغم  ذلك  ورف�ضت  تعّنتت 
اأن  اإىل  م�ضرياً  حي،  ال�ضّ و�ضعه 
حاجة  ت�ضتخدم  الحتالل  �ضلطات 
لالنتقام  كاأداة  للعالج  الأ�رشى 
اأبو  �ضامي  الأ�ضري  اأن  يذكر  منهم. 
وهو  جنني،  من  عاماً(،   36( دياك 
موؤبدات  لثالثة  بال�ضجن  حمكوم 
و30 عاماً، ومعتقل منذ العام 2002، 
دياك  اأبو  �ضامر  و�ضقيقه  ويقبع 
احلياة يف  بال�ّضجن ملدى  املحكوم 

"عيادة معتقل الرملة".

نادي الأ�صري ينا�صد بالتدخل العاجل 
لإنقاذ حياة الأ�صري �صامي اأبو دياك



قال �لكامريوين �صامويل �إيتو جنم 
بر�صلونة �لأ�صبق، �إن منتخب م�رص 
�فتقد �للعب �جلماعي يف مبار�ة 
�لفر�عنة  �أن  موؤكد�  زميبابوي، 
حال  �لقادمة  بالأدو�ر  �صيعانون 
و�أ�صاف  �لأمر،  هذ�  ��صتمر�ر 
تلفزيونية،  ت�رصيحات  يف  �إيتو 
م�رص  منتخب  لعبي  معظم  �أن 
خا�صة  �خلدمة  خارج  كانو� 
يظهر  مل  �لذي  �صالح  حممد 
ذلك  مربر�  �ملعهود،  مب�صتو�ه 
د�خل  �ملهاجمني  عن  بابتعاده 
طارق  "على  وو��صل:  �مللعب، 
�أكرب،  جهد  بذل  و�لنني  حامد 

�لدفاع  بني  �لو�صل  همزة  لأنهما 
"يجب  و�أردف:  و�لهجوم"، 
من  يتعلمو�  �أن  �لفر�عنة  على 
لتد�ركها  �ليوم  مبار�ة  �صلبيات 
يف �ملو�جهات �لقادمة". و�أكمل: 
"جميع لعبي �ملنتخب �مل�رصي 
�صبه  ب�صكل  �لكرة  ميررون  كانو� 
ما  وهذ�  �صالح،  ملحمد  د�ئم 
�أدى �إىل غياب �للعب �جلماعي"، 
وقال �إيتو: "مهاجم منتخب م�رص 
مب�صتوى  ظهر  حم�صن،  مرو�ن 
غري جيد ل�صببني، فتمركزه د�خل 
بجانب عدم  كان خاطئا  �مللعب 

مترير �لكرة له".

م�صو�ره  م�رص  منتخب  �فتتح 
�لأفريقية  �لأمم  كاأ�س  ببطولة 
على  مقنع  وغري  هزيل  بفوز 
رد  دون  بهدف  �لزميبابوي  نظريه 
�م�س  �أول  جمعهما  �لذي  باللقاء 
�جلولة  �صمن  �لقاهرة  مبلعب 
من  �لأوىل  للمجموعة  �لأوىل 
�ملبار�ة  هدف  و�صجل  �لبطولة، 
�لوحيد حممود ح�صن تريزيغيه يف 
�لدقيقة 41 بت�صديدة ر�ئعة، ليعتلي 
�لفر�عنة �صد�رة �ملجموعة �لأوىل 
بر�صيد 3 نقاط �نتظار�ً ملو�جهة 
�أوغند� و�لكونغو �لدميقر�طية �لتي 
�لفر�عنة  يقدم  ومل  �أم�س،  جرت 
بقيادة حممد �صالح جنم ليفربول 
�ملنتظر،  �مل�صتوى  �لإجنليزي 

وحاول �ملدرب �ملك�صيكي خافيري 
بتغيري�ت  �لفريق  تن�صيط  �أجريي 
يف خطة �للعب �أكرث من مرة، بينما 
�جتهدت زميبابوي بقيادة �ملدرب 
وكانت  كثري�  ت�صيدز�مبو�  �صند�ي 

ند� لأ�صحاب �لأر�س.
بد�أ منتخب م�رص بطوفان هجومي 
مرت  �صالح  من  متقنة  بعر�صية 
مرو�ن  ر�أ�صية  ثم  �لقائم  بجو�ر 
�حلار�س،  �أبعدها  �لتي  حم�صن 
من  مبحاولة  زميبابوي  وردت 
ت�صديدة  �ل�صعيد  و�أطلق  بيليات 
من  طائ�صة  ت�صويبة  ثم  قوية 
ت�صديدة  �ل�صعيد  ووجه  تريزيغيه، 
وحاول  �لقائم  بجو�ر  �أخرى 
حار�س زميبابوي تهدئة �لهجمات 

و��صتهالك  بال�صقوط  �مل�رصية 
بع�س �لوقت و�أطلق �صالح ت�صديدة 
فوق �لعار�صة، و�صكل خاما بيليات، 
تعر�س  �لفر�عنة،  على  خطورة 
يف  قوية  لإ�صابة  حجازي  �أحمد 
�ل�صتبد�ل  رف�س  لكنه  �لأنف 
حار�س  �ل�صناوي  �أنقذ حممد  كما 
مرمى منتخب م�رص هدفاً حمققاً 
من �نفر�د لبيليات، وجنح منتخب 
م�رص يف فك �صفرة دفاع زميبابوي 
ت�صديدة  من  دقيقة   41 مرور  بعد 
ر�ئعة من حممود ح�صن تريزيغيه، 
بعد جمهود مميز من �أمين �أ�رصف 
بتقدم  �لأول  �ل�صوط  لينتهي 

�لفر�عنة.
مبحاولت  �لثاين  �ل�صوط  بد�أ 
ووجه  �ملنتخبني،  من  هجومية 
�لقائم،  بجو�ر  ت�صديدة  تريزيجيه 
�صهلة  �أخرى جاءت  �صالح  و�أطلق 
منتخب  و�أ�رصك  �حلار�س،  يد  يف 
�لالعب   60 �لدقيقة  مع  م�رص 
من  بدل  �صليمان  وليد  �ملخ�رصم 
�لفر�عنة  وعاد  حم�صن،  مرو�ن 
�مللعب،  و�صط  على  لل�صيطرة 
حماولة  عالء  حممود  و�أبعد 
وجلاأ  زميبابوي،  ملنتخب  خطرية 
�للحظات  يف  للدفاع  �لفر�عنة 
بفوز  �للقاء  لينتهي  �لأخرية 
�ملنتخب �مل�رصي بهدف نظيف.

مدرب  �أجريي  خافيري  �أبدى 
�أد�ء  عن  ر�صاه  �مل�رصي  �ملنتخب 
�لفتتاحية  مبار�ته  خالل  �لفريق 
بالفوز  �أفريقيا  �أمم  كاأ�س  ببطولة 
�ملنتخب  وح�صد  زميبابوي،  على 
�مل�رصي �أول 3 نقاط له يف �لبطولة 
بالفوز بهدف حممود ح�صن تريزيغيه، 
�ل�صحفي  �ملوؤمتر  �أجريي، يف  وقال 

 : مر��صل  وح�رصه  �ملبار�ة  عقب 
كنا  �لأد�ء مر�صي يل.  "ب�صفة عامة 
نكن  ومل  �لأول،  �ل�صوط  يف  جيدين 
�صيئني ب�صكل كامل يف �لثاين. �لأهم 
"تعر�صنا  �لنقاط �لثالث"، و�أ�صاف: 
ل�صغوط �للعب على �أر�صنا يف مبار�ة 
جيًد�  �ملناف�س  لعب  كما  �لفتتاح، 
جيدة  مبار�ة  وقدم  �لثاين،  بال�صوط 

فرق  لباقي  قوًيا  مناف�ًصا  و�صيكون 
ل�صت  "بالطبع  وو��صل  �ملجموعة"، 
�صعيًد� بالكامل، لدينا عمل كبري يف 
�ل�صيطرة  فقدنا  �ملقبلة،  �ملباريات 
لدينا  وكانت  �لو�صط،  منطقة  على 
�أعتقد  لكن  �لتمرير،  يف  م�صكلة 
�صناعة  يف  م�صكلة  لدينا  لي�صت  �أنه 

�لفر�س وت�صجيل �لأهد�ف".

ت�صيدز�مبو�  �صاند�ي  ك�صف 
يحتاجه  عما  زميبابوي  مدرب 
�أوغند�  مو�جهة  قبل  فريقه 
دور  يف  �لدميقر�طية،  و�لكونغو 
�أمم  كاأ�س  ببطولة  �ملجموعات 
وقال  منتخبـ  .وخ�رص  �أفريقي، 
�ل�صحفي  �صاند�ي، يف �ملوؤمتر 
جيًد�  نلعب  "مل  �ملبار�ة:  عقب 

يف �ل�صوط �لأول. كنا حمظوظني 
�لدقائق  يف  هدٍف  تلقي  بعدم 
و�أ�صاف:  �لأوىل"،  �لع�رص 
تدريجيا  �ملبار�ة  "دخلنا 
كثرًي�  وحت�صن  �لأد�ء،  وت�صاعد 
و��صتطعنا  �لثاين،  بال�صوط 
وخلقنا  م�رص،  منتخب  �حتو�ء 
نوفق،  مل  لكننا  عديدة  ا  فر�صً

�لفر�س  ترجمة  هو  نحتاجه  ما 
ذلك يف  على  و�صنعمل  لأهد�ف 
"مل  و�أو�صح:  �ملباريات"،  قادم 
نتاأثر مبا حدث �أم�س بخ�صو�س 
قمنا  �لالعبني،  م�صتحقات 
�لتو��صل  بعد  �مل�صكلة  بحل 
�مل�صكلة  توؤثر  ومل  �لحتاد،  مع 

علينا �إطالًقا".

�إىل  �ملغربي  �ملنتخب  ويحتاج 
�ليوم  مبار�ة  يف  �لثالث  �لنقاط 
�لتاأهل  على  �ملناف�صة  �أر�د  �إذ� 
�إىل  �ل�صعبة  �ملجموعة  هذه  من 
�ملناف�س  و�أن  �لثاين خا�صة  �لدور 
حيث  من  و�لأ�صعف  خربة  �لأقل 
�لفارق  هذ�  ورغم  �لإمكانيات، 
�أن  ينتظر  �لإمكانيات  يف  �لكبري 
بحذر  �ملغربي  �ملنتخب  يتعامل 
خا�صة  �ملبار�ة  هذه  مع  �صديد 
�لناميبي فجر مفاجاأة  و�أن نظريه 
خالل ��صتعد�د�ته للبطولة عندما 
�ملبار�ة  0 يف  ـ   1 غانا  تغلب على 

يف  بينهما  �أقيمت  �لتي  �لودية 
بالإمار�ت.

يف �ملقابل، مل تكن �ل�صتعد�د�ت 
�لأخرية للمنتخب �ملغربي مطمئنة 
بال�صكل �لكايف حيث خ�رص �لفريق 
 2 ز�مبيا  و�أمام   0 ـ   1 �أمام غامبيا 
�أقيمتا  �ملبار�تني  باأن  علما   3 ـ 
وقد  �ملغربية،  مر�ك�س  مدينة  يف 
تكون �لهزميتان مبثابة �إنذ�ر جيد 
�ملنتخب  مو�جهة  قبل  للفريق 
مبار�ة  يف  �ملتو��صع  �لناميبي 
�إىل  �لفريق  يحتاج  حيث  �لغد 
�ملو�جهة  مع  و�لتعامل  �لرتكيز 

بحذر �صديد يف مو�جهة حماولت 
لتفجري  �ل�صجعان  �ملحاربني 
�لثالثة  م�صاركتهم  يف  مفاجاأة 
ن�صخة  منذ  �لأوىل  وهي  بالبطولة 
�ملغربي  �ملنتخب  ويتمتع   ،2008
�لقارة  م�صتوى  على  حافل  بتاريخ 
يف  ي�صارك  حيث  �لأفريقية 
لكنه   17 للمرة  �لبطولة  نهائيات 
�إل مرة  �إحر�ز �للقب  مل ينجح يف 
�إثيوبيا  ��صت�صافت  عندما  و�حدة 
و�أقيمت   ،1976 عام  �لنهائيات 
دور  من  دوري  بنظام  مناف�صاتها 
�مل�صاركة  �لفرق  جميع  بني  و�حد 

ليح�صل �لفريق على �أكرب عدد من 
�لنقاط.

�صيكون طموح �ملغرب يف �لبطولة 
باللقب  �لفوز  �ملقبلة  �لأفريقية 
للمبار�ة  �لو�صول  �لأقل  على  �أو 
�لنهائية لأن �أي نتائج �أخرى تعني 
من  يعانون  �لأطل�س  �أ�صود  �أن 
�أزمة حقيقية ولي�صت كبوة عابرة، 
�ملهمة  �لأطل�س  �أ�صود  ويخو�س 
و��صحة  ب�صمة  له  مدرب  بقيادة 
�لأفريقية  �ل�صاحة  على  للغاية 
�لفرن�صي هرييف رينارد �لذي قاد 
و�لإيفو�ري  �لز�مبي  �ملنتخبني 

ملن�صة �لتتويج باللقب �لأفريقي 
يف 2012 و2015 يف �إجناز تاريخي، 
وي�صعى رينارد �إىل بد�ية قوية يف 
يف  �لأ�صود  بريق  ��صتعادة  رحلة 
�أخفق  بعدما  �لأفريقية  �لبطولة 
عامني  قبل  �لأوىل  حماولته  يف 

بالغابون.
يف  كبري  ب�صكل  رينارد  ويعتمد 

�لكبري  �لنجم  على  �لبطولة 
و�أ�رصف  عطية  بن  مهدي 
د�  ومانويل  در�ر  ونبيل  حكيمي 
زيا�س  حكيم  �لدفاع،  يف  كو�صتا 
بو�صوفة  ومبارك  فجر  وفي�صل 
بلهندة   ويون�س  �لأحمدي  وكرمي 
يف  بوطيب  وخالد  �لو�صط  يف 

�لهجوم.
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اأ�سود الأطل�س ت�سعى اإىل بداية نارية بالكان
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يتطلع املنتخب املغربي اإىل فوز مماثل على نظريه الناميبي بعد مرور اأكرث من 11 عاما على املواجهة 
الوحيدة ال�شابقة بينهما يف بطولت كاأ�س الأمم الأفريقية، عندما يلتقي الفريقان اليوم يف افتتاح 

مباريات املجموعة الرابعة بالدور الأول للن�شخة احلالية من البطولة املقامة مب�شر، وكان ت�شكيلة "اأ�شود 
الأطل�س" �شحقت نظريتها "املحاربون ال�شجعان" 5 ـ 1 يف افتتاح م�شرية الفريقني بدور املجموعات يف 

كاأ�س اأمم اأفريقيا 2008 بغانا، ويطمح اأ�شود الأطل�س لبداية مماثلة مل�شريتهم يف الن�شخة احلالية ل�شيما 
واأن الفريق يخو�س البطولة �شمن جمموعة نارية ت�شم اأي�شا جنوب اأفريقيا وكوت ديفوار

الفراعنة يفتتحون "الكان" بفوز غري
 مقنع امام زميبابوي

اأجريي: لعبنا حتت ال�سغط وفقدنا 
ال�سيطرة يف الو�سط

مدرب زميبابوي: نحتاج اإىل ترجمة الفر�س لأهاف

عي�شة ق./وكالت

اإيتو: �سالح كان خارج اخلدمة وم�سر �ستعاين

�أم�س  �أول  �لر�صمي  �لطالق  مت 
كاأ�س  من   32 �لن�صخة  لفعاليات 
لتدوم   2019 �لأفريقية  �لأمم 
من  جويلية   19 غاية  �ىل   12 من 
مبلعب  نظم  �لفتتاح  حفل  خالل 
من  �أزيد  بح�صور  �لدويل،  �لقاهرة 
�ليوم  ياأتي  قد  و  متفرج،  �ألف   80
�صتجري  كروي  موعد  لأكرب  �لكبري 
فعالياته يف ن�صخة ��صتثنائية خا�صة 
بتو�جد 24 منتخبًا لأول مرة عو�س 
�ل�صيف، م�رص  16 منتخبا يف فرتة 
يف  �لكامريون  حمل  حلت  �لتي 

�لريا�صي  �ملوعد  هذ�  تنظيم 
يف  �مل�صجل  �لتاأخر  ب�صبب  �لقاري 
�أ�صغال �ملن�صاآت �لقاعدية �لتي كان 
�لبطولة  ت�صت�صيف  �أن  �ملزمع  من 
�لتحدي  رفعت   �لكامريون  يف 
ومن  �لكروي  �حلدث  با�صت�صافتها 
باألو�ن  جرى  �فتتاحي  حفل  خالل 
"مرحبا  يف م�رص" هذ� هو  ز�هية 
مو�صوع �مل�صهد �لكبري �لذي �أقيم، 
م�رصية  مو�صيقى  �صمحت  فقد 
تخللتها رق�صات و �أزياء متثل �أر�س 
�حلا�رص  للجمهور  �لفر�عنة"   "

بال�صتمتاع مب�صاهد جد �يقاعية.
�ملغني  �مل�صهد  على  �أ�رصف  وقد 
كان  �لذي  حكيم  �ل�صهري  �مل�رصي 
فمي  �لنيجريي  باملغني  مرفوقا 
دوبيت  �ليفو�رية  �ملغنية  و  كوتي 
غناهوري، وقد �صبق �لعر�س �لذي 
رئي�س  �ألقاها  كلمة  دقيقة   20 د�م 
�لكونفدر�لية �لفريقية  لكرة �لقدم 
�أن  قبل  �أحمد،  �أحمد  �مللغا�صي 
يرتك �لكلمة للرئي�س �مل�رصي عبد  
عن  �أعلن  �لذي  �ل�صي�صي  �لفتاح 

�لفتتاح  �لر�صمي للمناف�صة.

م�سر تعلن انطالق الكان بحفل افتتاحي باهر



عي�شة ق.

الوطني  الناخب  اأ�شبال  يبحث 
بداية  ت�شجيل  عن  بلما�شي  جمال 
املنتخب  يواجهون  عندما  قوية 
الكيني وذلك من خالل ت�شجيل اأول 
فوز يف املناف�شة القارية، وذلك يف 
حتقيق  نحو  الطريق  تعبيد  �شياق 
القارية  الدورة  يف  قوية  م�شاركة 
التي جتري يف م�رص يف ظل الرغبة 
رغبة  حتقيق  اأجل  من  الكبرية 
تنتظر  التي  اجلزائرية  اجلماهري 
قوي  امل�شتوى ومتثيل  م�شاركة يف 
لالألوان الوطنية، اأين يعول بلما�شي 
على حتفيز اأ�شباله من اجل حتقيق 
اول انت�شار يف املناف�شة وذلك من 

خالل الرتكيز على اجلانب املعنوي 
على  خا�شة  الالعبني  وحتفيز 
م�شتوى روح الت�شامن بني الالعبني 
والرتكيز على اللعب اجلماعي فوق 

امل�شتطيل الأخ�رص.
و�شوف تكون الفر�شة يف امل�شتوى 
اأمام رفقاء الالعب يو�شف باليلي 
مطمئن  فوز  حتقيق  اأجل  من 
متناول  يف  يبدو  مناف�س  امام 
فارق  ظل  يف  الورق،  على  اخل�رص 
الإمكانيات والتعداد بني املنتخبني 
الذين ي�شعيان اإىل الفوز اأمام كينيا 
التي  القوية  املقابلة  موعد  قبل 
امام  املقبل  اخلمي�س  تنتظرهم 
اجلولة  �شمن  ال�شنغايل  املنتخب 
واأن  خا�شة  املناف�شة،  من  الثانية 

»اأ�شود  امام  �شهال  يكون  لن  الفوز 
التريانغا«.

بلما�شي يعول على خربة 
باليلي واأرمادة املحرتفني

للت�شكيلة  ال�شابق  القائد  ويعول 
الالعبني  اأرمادة  على  الوطنية 
املحرتفني النا�شطني يف الدوريات 
ح�س  ميلكون  والذين  الأوروبية 
على  م�شتوى  اأعلى  على  التتويج 
غرار ريا�س حمرز، �شفيان فيغويل 
جانب  اإىل  براهيمي،  ويا�شني 
التجربة  ميلكون  لعبني  امتالكه 
يف ادغال اإفريقيا يف �شورة يو�شف 
الن�شخة  بلقب  املتوج  باليلي 
الأخرية من رابطة اأبطال اإفريقيا.

ت�شكية ودية مايل الأقرب 
للعب اأ�شا�شية

بلما�شي  يحدث  ل  اأن  وينتظر 
الت�شكيلة  على  كثرية  تغيريات 
الأ�شا�شية التي �شوف تلعب مقابلة 
كينيا من خالل العتماد على ن�شبة 
خا�س  الذي  التعداد  من  كبرية 
خا�شة  ومايل،  بورندي  وديتي 
على  العتماد  خالل  من  الأخرية 
املرمى،  حرا�شة  يف  مبوحلي 
عطال، فار�س، ماندي وبن العمري 
فيغويل  بنا�رص،  عبيد،  الدفاع،  يف 
يف الو�شط، بوجناح حمرز وباليلي 

يف الهجوم.

اجلزائر / كينيا اليوم ابتداء من ال�شاعة 21:00

اخل�سر ي�سعون اإىل ت�سجيل بداية قوية يف »الكان«
يدخل املنتخب الوطني املرحلة احلا�شمة من خالل ال�شروع ابتداء من اليوم يف املرحلة اجلدية، وذلك 
من خالل خو�ض نهائيات كاأ�ض اإفريقيا لالأمم التي ت�شت�شيفها م�شر منذ اأول اأم�ض، اأين يخو�ض اخل�شر 

مباراتهم الفتتاحية �شهرة اليوم اأمام مناف�شهم كينيا �شمن اجلولة الفتتاحية عن الدور الأول من 
املجموعة الثالثة والتي يحت�شنها ملعب الدفاع اجلوي يف العا�شمة القاهرة

حمرز: ن�ستهدف االنت�سار اأمام كينيا وجاهز مل�سوؤولية قيادة املنتخب
اجلزائري  الدويل  الالعب  اأعرب 
ريا�س حمرز عن رغبته يف قيادة 
بعيدا  للذهاب  الوطني  املنتخب 
حيث  لالأمم،  اإفريقيا  كاأ�س  يف 
امل�شاركة  من  يبحث  ل  اأنه  اأ�شار 
على  القارية  املناف�شة  يف 
والأهم  الفردية  الألقاب  اإحراز 
اجلزائر  اجل  من  باللعب  يتعلق 
وقال  املجموعة،  بني  والت�شامن 

حمرز اأم�س خالل تن�شيطه الندوة 
�شيواجهون  اأن اخل�رص  ال�شحافية 
كينيا  يف  متمثال  قويا  مناف�شا 
من  له  ح�شاب  الف  و�شع  ويجب 
اللقاء  من  الهدف  حتقيق  اأجل 
وهو الفوز، ورف�س قائد الت�شكيلة 
يف  كينيا  منتخب  ربط  الوطنية 
جنمه وينياما اأين �شدد اأنه منتخب 
ميتلك عددا من الفرديات القادرة 

على  يركزوا  ولن  اللقاء  قلب  على 
لعب واحد.

�شيتي  مان�ش�شرت  لعب  اأ�شاف 
كبرية  معلومات  ميلكون  ل  اأنه 
الطاقم  لكن  الكيني  عن مناف�شهم 
اللقاءات  من  عددا  عاين  الفني 
اأنهم  مو�شحا  معهم،  للمناف�س 
اأجل حتقيق هدفهم  جاهزون من 
احلرارة  اأن  مو�شحا  م�رص،  يف 

تقلقهم لأنهم يح�رصون  العالية ل 
الظروف  خمتلف  جتاوز  على 
يف  النت�شار  اأجل  من  والعراقيل 
ميدان  متو�شط  وعبرّ  مبارياتهم، 
لتحمل  جاهزيته  عن  اخل�رص 
التي  القيادة  �شارة  م�شوؤولية حمل 
اأنه  واأكد  لها،  بلما�شي  اختاره 
داخل  الالعبني  لقيادة  م�شتعد 

وخارج امليدان.
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مينيي: اجلزائر مناف�س قوي 
وبوجناح مظلوم اإعالميا

اأبعد ال�شغوطات عن اأ�شباله ووجه ر�شالة على األيو �شي�شي

بلما�سي: ل�سنا يف ثوب املر�سح لكننا ناأمل الذهاب بعيدا يف »الكان«

كينيا  منتخب  مدرب  اعرتف 
�شيبا�شتيان مينيي اأن اجلزائر �شتكون 
مناف�شا قويا ل ي�شتهان عندما يواجهه 
اليوم يف اأوىل مبارياتهما �شمن كا�س 
بلد  اأن اجلزائر  اإفريقيا لالأمم، وقال 
به،  ي�شتهان  ان  ميكن  ول  القدم  كرة 
الكيني  املنتخب  اأن  وا�شتطرد  لكنه 
�شوف يعمل على البوز يف الكان بعد 
غياب طويل عن امل�شاركة يف العر�س 

ان  مينيي  واعرتف  القاري،  الكروي 
لعدم  بالنظر  اإعالميا  بوجناح مظلوم 
يف  معروف  الغري  وهو  عنه  احلديث 
اأف�شل  اأحد  اأنه  رغم  ال�شمراء  القارة 
الالعبني يف العامل ح�شبه، م�شيفا انه 
خطورة  من  احلد  على  يعمل  �شوف 
اإدراكه  رغم  القطري  ال�شد  مهاجم 
خطريا  لعبا  باعتباره  الأمر  �شعوبة 

اأمام املرمى.

اأبعد الناخب الوطني جمال بلما�شي 
من  الوطنية  العنا�رص  عن  ال�شغط 
اجلزائر ل متلك  اأن  التاأكيد  خالل 
التتويج  اإىل  الرت�شح  موا�شفات 
مبباراة  و�شتلعب  القاري  باللقب 
حيث  للتتويج،  الرت�شح  �شغط  دون 
مزايا  ميلكون  ل  اخل�رص  ان  �شدد 
الدخول اإىل املناف�شة القارية بثوب 
القاري  باللقب  للتتويج  املرت�شح 
امل�شاركة  عن  غابوا  وانهم  خا�شة 
العامل  لكاأ�س  الأخرية  الطبعة  يف 
الدور  من  وخرجوا  املن�رصم  العام 
 2017 اإفريقيا  كاأ�س  لدورة  الأول 

اأ�شبحت  الت�شكيلة  اأن  م�شتطردا 
عليه  كانت  مما  جتان�شا  اأف�شل 
كبري  التفاوؤل  واأن  خا�شة  �شابقا 
يف  بعيدا  الذهاب  اأجل  من  لديه 
على  واللعب  القارية  املناف�شة 
اأجل  من  القاري  باللقب  التتويج 
ينتظرون  الذين  اجلزائريني  اإفراح 
بالكاأ�س  الوطني  املنتخب  عودة 
خالل  بلما�شي  واأو�شح  ح�شبه. 
اأم�س  ال�شحافية  للندوة  تن�شيطه 
اأنه ح�رص جيدا ملناف�شه يف اللقاء 
الفتتاحي امام كينيا، عندما اأ�شار 
اأنه يرف�س ال�شقوط يف اأي مفاجاآت 

الأمر در�س  ولهذا  اليوم  �شارة  غري 
ووقف  مناف�شه  لعب  طريقة  جيدا 
على نقاط القوة وال�شعف، وخاطب 
األيو  املهنة  يف  زميله  املتحدث 
�شي�شي مدرب ال�شنغال عندما طالبه 
ب�رصورة حتمل ال�شغوطات باعتبار 
اللقب  حل�شد  املر�شح  منتخبه  اأن 
واأنه  ولي�س اجلزائر خا�شة  القاري 
ميلك لعبني ذوي  م�شتويات عالية 
حمرتفون  الحتياطيون  ولعبوه 
الأول  امل�شوؤول  و�شدد  اأوروبا.  يف 
على  الوطنية  الفنية  العار�شة  على 
امتالكه البدائل بخ�شو�س تعوي�س 

فوزي  الأي�رص  املدافع  غياب 
ال�شدد  هذا  يف  واأو�شح  غولم، 
املتوج  �شبعيني  بن  رامي  لديه  اأن 
الثقة  وي�شع  وفار�س  فرن�شا  بكا�س 
حاليا،  ميلكها  التي  املجموعة  يف 
معه  العمل  ي�شبق  مل  اأنه  م�شيفا 
لكنه يعلم جيدا امكانياته ومتنى ان 
الوطنية،  النخبة  يوؤثر غيابه عن  ل 
تواجد  اجليد  من  اأنه  مو�شحا 
لعبني توجوا بالألقاب مع اأنديتهم 
اإيجابيا  والتي �شوف ت�شيف عامال 

من ناحية املعنويات.
عي�شة ق.

املنتخب  جنم  ع�شاد  �شالح  حذر 
املا�شي  القرن  ثمانينات  يف  الوطني 
والأفريقية  العربية  املنتخبات 
املنتخبات  مفاجاآت  من  »الكبرية« 
كاأ�س  بطولة  خالل  ال�شغرية 
انطلقت  التي   2019 اأفريقيا  اأمم 
وت�شتمر  اأم�س مب�رص  اأول  مناف�شاتها 
حتى 19 جويلية املقبل، وقال ع�شاد 
اإن  الأملانية  الأنباء  لوكالة  مقابلة  يف 
واملغرب  واجلزائر  م�رص  منتخبات 
وغانا  نيجرييا  اإىل  اإ�شافة  وتون�س 
وال�شنغال،  والكامريون  ديفوار  وكوت 
على  للتناف�س  الأقرب  هي  تبدو 
اإىل بروز  اأملح  اللقب الأفريقي، لكنه 
بينها  من  يكون  قد  اأخرى  منتخبات 
املنتخبات التي ت�شارك لأول مرة يف 
البطولة، ومنها موريتانيا ومدغ�شقر.

منتخبات  ير�شح  »املنطق  واأ�شاف: 
اعتادت  واأخرى  اأفريقيا  �شمال  دول 
لكني  القاري،  التاج  على  التناف�س 
املنتخبات  بع�س  اأن  اأرى  �شخ�شًيا 
فمثال  املفاجاأة،  ت�شنع  اأن  باإمكانها 
مع  تعادل  الذي  بوروندي  منتخب 

اإمكانيات  عن  ك�شف  ودًيا  اجلزائر 
كبرية  م�شاكل  تخلق  قد  كبرية 
ملناف�شيه«، وتابع: »ل يجب ال�شتهانة 
باملنتخبات ال�شغرية، وحتى تلك التي 
اأن ترتك  ت�شارك لأول مرة، �شتحاول 
ت�شنع  ورمبا  الدورة  على  ب�شمتها 
تطورت  الأفريقية  الكرة  املفاجاأة، 
وال�شتهانة  للتهاون  جمال  ول  كثرًيا 

بالآخرين«.
خالل  لعب  الذي  ع�شاد،  ويرى 
�شان  وباري�س  تولوز  لفريقي  م�شريته 
منتخب  اأن  الفرن�شيني،  جريمان 
للتتويج  املرة  هذه  �شي�شعى  ال�شنغال 
ميلك  واأنه  خا�شة  القاري،  باللقب 
واأي�شا  النجوم،  الالعبني  من  تر�شانة 
كتابة  اإىل  يتطلعون  �شبان  اآخرين 
ع�شاد  ور�شح  بالدهم،  مع  التاريخ 
النجم امل�رصي حممد �شالح وزميله 
ال�شنغايل  الإجنليزي،  ليفربول  يف 
�شاديو ماين وكذلك اجلزائري ريا�س 
حمرز للتاألق على ال�شعيد الفردي يف 

هذه البطولة.

ق.ر.

ع�ساد: عمالقة القارة 
ال�سمراء ملزمون باحلذر 

من املنتخبات ال�سغرية

لكرة  ال�شنغايل  املنتخب  ي�شتهل 
الأمم  كاأ�س  بطولة  القدم م�شريته يف 
باأف�شل مواجهة ممكنة يف  الأفريقية 
بداية رحلة الفريق للبحث عن اللقب 
اليوم  الفريق  يلتقي  حيث  املفقود، 
من  الأوىل  اجلولة  يف  التنزاين  نظريه 
بالدور  الثالثة  املجموعة  مباريات 
يف  حالًيا  املقامة  للبطولة  الأول 
ال�شنغايل  املنتخب  يكن  ومل  م�رص، 
يف  هذه  من  اأف�شل  مواجهة  يتمنى 
ي�شعى  التي  بالبطولة  رحلته  بداية 
من خاللها اإىل التتويج بلقبه الأول يف 

كاأ�س الأمم الأفريقية.
بني  مثرية  مواجهة  املباراة  ومتثل 
املنتخب  يت�شدر  حيث  والقاع  القمة 
ال�شنغايل ترتيب املنتخبات الأفريقية 
يف  احلالية  بالن�شخة  امل�شاركة 
الت�شنيف العاملي للمنتخبات ال�شادر 
فيما  للعبة  الدويل  الحتاد  عن 
املركز  يف  التنزاين  املنتخب  ياأتي 
هذه  ترتيب  حيث  من  الأخري  قبل 
الفارق  من  الرغم  وعلى  املنتخبات، 
الهائل بني الفريقني من حيث اخلبة 
الفريق  يت�شلح  والإمكانيات،  والتاريخ 
يف  احلذر  من  بكثري  اأي�شا  ال�شنغايل 
خا�شة  الطوائف«  »جنوم  مواجهة 
ما  لديه  لي�س  التنزاين  املنتخب  واأن 
يخ�رصه و�شيكون �شالحه الأ�شا�شي يف 

هذه املباراة هو املفاجاأة.
فعاليات  التريانغا  اأ�شود  يخو�س 
واحد  عام  بعد  الأفريقية  البطولة 
املونديال  يف  الثانية  م�شاركتهم  من 
تعوي�س  اإىل  ي�شعى حاليا  الفريق  لكن 
وخروجه  رو�شيا  مونديال  اإخفاقه يف 
ويحظى  للبطولة،  الأول  الدور  من 
بجيل  احلايل  ال�شنغايل  املنتخب 
تعيد  املتميزة  املواهب  من  رائع 
ال�شابق  الالعب  جيل  الأذهان  اإىل 
احلاج �شيوف، ويعتمد �شي�شيه ب�شكل 
اأ�شا�شي على خبة لعبيه املحرتفني 
وخا�شة  الأوروبية  الأندية  اأكب  يف 
الإجنليزي  ليفربول  ماين جنم  �شاديو 
يف  الأ�شواء  خلطف  بقوة  واملر�شح 
ي�شطع يف �شفوف  البطولة، كما  هذه 
�شيخو  الالعبان  ال�شنغايل  املنتخب 
كري�شتال  و�شط  خط  لعب  كوياتي 
كوليبايل  وخاليدو  الإجنليزي  بال�س 

مدافع نابويل الإيطايل.
يف املقابل، يت�شلح املنتخب التنزاين 
املنتخب  قوة  مواجهة  يف  باملفاجاأة 
التنزاين  املنتخب  وي�شعى  ال�شنغايل، 
لنحو  غياب  بعد  قوية  عودة  اإىل 
حيث  النهائيات  عن  عقود  اأربعة 
خا�س الفريق البطولة مرة واحدة يف 

املا�شي وكانت يف ن�شخة 1980 .

ق.ر.

ال�شنغال / تنزانيا

اأ�سود التريانغا تخ�سى مفاجاآت 
االفتتاح اأمام الطوائف

ع.ق.

ع.ق.

مباريات اليوم

15:30  املغرب / ناميبيا 
18:00  ال�شنغال / تنزانيا

21:00 اجلزائر / كينيا



اللقب  الت�شيلي حامل  منتخب  بلغ 
اأمريكا  كوبا  بطولة  نهائي  ربع 
 1-2 الإكوادور  على  الفوز  بعد 
الثانية من  اأم�س يف اجلولة  �شباح 
مباريات املجموعة الثالثة بالدور 
ل هديف منتخب ت�شيلي  الأول، �شَجّ
واأليك�شي�س  فونزاليدا  خو�شيه 
ل هدف  �شان�شيز هدفني فيما �شَجّ
ركلة  من  فالن�شيا  اإينري  الإكوادور 
الت�شيلي  املنتخب  ورفع  جزاء، 
�شدارة  يف  نقاط   6 اإىل  ر�شيده 
على  متقدًما  الثالثة  املجموعة 
 4 الثاين  املركز  يف  الأوروغواي 
الثالث  املركز  يف  واليابان  نقاط، 
بنقطة والإكوادور يف ذيل الرتتيب 

بدون ر�شيد.
يف  الأف�شل  الإكوادور  وكانت 
الن�شف  يف  خا�شة  الأول  ال�شوط 
تراجع  بينما  الأخرية،  �شاعة 
ب�شكل  الت�شيلي  املنتخب  اأداء 

خو�شيه  الالعب  تقدم  وا�شح، 
من  لت�شيلي  فوينزاليدا  بيدرو 
ت�شديدة قوية بيمناه لت�شكن �شباك 
يف  الإكوادور  وجنحت  الإكوادور، 
اإدراك التعادل من ركلة جزاء عرب 
نف�س  تعر�س  بعد  فالن�شيا  اإيرن 
املنطقة  داخل  للعرقلة  الالعب 
ت�شيلي  مرمى  حار�س  قبل  من 

جابرييل اأريا�س.

اأداء  حت�شن  الثاين  ال�شوط  ويف 
حامل اللقب الذي بحث عن هدف 
جنم  عرب  حتقق  ما  وهو  التقدم، 
الذي  �شان�شيز  األيك�شي�س  الهجوم 
ت�شديدة  من  الثاين  الهدف  �شجل 
الإكوادور  حار�س  ينجح  مل  بيمناه 
اإبعادها،  يف  دومينجز  األك�شندر 
يف  الإكوادور  حظوظ  وتراجعت 
العودة جمددا للمباراة خا�شة بعد 

اأت�شيلري  جابرييل  الالعب  طرد 
بعد  بدقيقة  املباراة  نهاية  قبل 
م�شرتكة  كرة  يف  القوي  التحامه 
مع لعب و�شط ت�شيلي وبر�شلونة 
املنتخب  وحافظ  فيدال،  اأرتورو 
النهاية  تقدمه حتى  الت�شيلي على 
ال�شائع  الوقت  يف  �شان�شيز  وكاد 
من اإ�شافة الهدف الثالث من ركلة 
�شارت  كرته  لكن  مبا�رشة  حرة 
»لروخا«  لي�شيف  العار�شة،  فوق 
ال�شاد�شة  النقطة  الالتيني 
ب�شدارة  وينفرد  ر�شيده  اإىل 

املجموعة.
مواجهة  نتيجة  حت�شم  اأن  وينتظر 
هوية  الثالثاء  واأوروغواي  ت�شيلي 
املت�شدر، علما باأن لليابان فر�شة 
»ال�شيلي�شتي«  �شقوط  حال  للتاأهل 
وفوز »الروبوت« بنتيجة كبرية على 
لدور  الثالثة  اجلولة  يف  الإكوادور 

املجموعات.

فيدال: حققنا هدفنا الأويل ونحلم 
باإجناز الأرجنتني

�شعادته  فيدال،  اأرتورو  بر�شلونة  وفريق  ت�شيلي  منتخب  و�شط  اأبدى لعب 
اأمريك،  كوبا  نهائي بطولة  لربع  الإكوادوروالتاأهل  الذي حتقق على  بالفوز 
.و�رشح فيدال عقب املباراة: »ت�شيلي عانت من عام ون�شف قا�شية للغاية، 
لكن الوقت حان خلو�س مباريات هامة وا�شتعادة اأف�شل اأداء لت�شيلي، وهو 
ما يظهر الآن يف كوبا اأمريكا«، وفازت ت�شيلي يف مباراتها الأوىل على اليابان 
تواجه  اأن  قبل  الإكوادور،  على  بفوزها  الثالثة  املجموعة  وت�شدرت   0-4
اأوروغواي على ح�شم املركز الأول، بعد �شقوط الأخرية يف فخ التعادل اأمام 
املنتخب الآ�شيوي، وقال الالعب �شاحب 32 عاما »اأنا �شعيد لأننا حققنا 
للحفاظ  �شعيا  اأوروجواي  ملواجهة  �شن�شتعد  والآن  بالتاأهل  الأويل  الهدف 

على ال�شدارة«.
اأوروغواي،  اأيام لالإعداد ملواجهة  وعن املباراة املقبلة، قال »لدينا ثالثة 
لن نفكر �شوى يف الفوز منذ البداية«، وحول �شعي ت�شيلي لالحتفاظ باللقب 
للمرة الثالثة تواليا، وهو الأمر الذي مل يحققه �شوى منتخب الأرجنتني يف 
تاريخ البطولة، قال فيدال: »نريد اأن خو�س كل مباراة على حدة واأن نحاول 
ن�شتهني  اأن  دون  لكن  اأمريكا،  بكوبا  الثالثة  للمرة  والفوز  اللقب  الدفاع عن 
بقوة املنتخبات الأخرى يف البطولة والتي ترغب اأي�شا يف الفوز بها«، واأ�شار 
اآلم يف الفخذ الأي�رش، لكنها اختفت يف املباراة بعد  اأنه ليزال يعاين من 

ت�شخينه قبلها ب�شكل جيد.

تيتي ينفي تهمة التج�س�س 
على تدريبات بريو

نفى تيتي املدير الفني ملنتخب الربازيل ب�شكل قاطع جت�ش�شه على تدريبات 
ع�شية  �شحفي  موؤمتر  يف  تيتي  ورد  طيار،  بدون  طائرة  خالل  من  بريو، 
مواجهة بريو، يف اجلولة الأخرية من دور املجموعات بكوبا اأمريكا 2019 
على ال�شحافة يف بريو التي ن�رشت اأن الإدارة الفنية للربازيل جت�ش�شت على 
منتخب بالدها بعدما حلقت طائرة بدون طيار يوم اخلمي�س فوق التدريبات 
املغلقة، وقال تيتي: »مل اأفعل هذا يف بداية م�شواري، فهل �شاأفعله الآن«، 
واأ�شاف: »يف بداية م�شواري فعلت هذا ولكن يف التدريبات املفتوحة، والآن 
اأقوم بذلك«، من ناحية اأخرى، امتدح تيتي مهاجم  اأنني مل اأعد  اأقول لكم 
كان  اأن  منذ  واحرتام  �شداقة  عالقة  به  تربطه  الذي  جرييرو  باولو  بريو 
مدربه يف كورينثيانر، وقال: »ل اأحب اأن اأواجه اأي كنت اأدربه وهذا ينطبق 

على جرييرو«.
والتقت اأم�س الربازيل وبريو يف ملعب »اأرينا كورينثيانز« يف اجلولة الأخرية 
 4 بر�شيد  املجموعة  الربازيل  وتت�شدر  الأوىل،  املجموعة  مناف�شات  من 
نقاط بفارق الأهداف اأمام بريو �شاحبة الو�شافة، و�شتلعب فنزويال �شاحبة 
املركز الثالث بنقطتني، اأمام نظريتها بوليفيا التي ل متلك اأي ر�شيد، يف 
و�شي�شمن  هوريزونتي،  بيلو  مدينة  يف  مينرياو  ملعب  على  التوقيت  نف�س 
الفوز على ملعب اآرينا كورينثيانز �شدارة الربازيل للمجموعة، وكذلك الأمر 
البطولة حال  بينما قد يودع املنتخب املهزوم  بالن�شبة لبريو حال فوزها، 

انت�شار فنزويال على بوليفيا.

اأع�ساء بر�سلونة يرف�سون عودة نيمار
من  بر�شلونة  نادي  اأع�شاء  موقف  عن  اأم�س  كتالوين  �شحفي  تقرير  ك�شف 
عودة الربازيلي نيمار دا �شيلفا، جنم باري�س �شان جريمان اإىل »كامب نو«، 
لأع�شاء  راأي  ا�شتطالع  الكتالونية  ديبورتيفو«  »موندو  �شحيفة  واأو�شحت 
البار�شا ب�شاأن دخول النادي يف مفاو�شات ل�شتعادة خدمات النجم الربازيلي 
الذي رحل عن »كامب نو« يف �شيف 2017، واأ�شارت ال�شحيفة اأن 71.2 % من 
اأع�شاء بر�شلونة ل يريدون روؤية نيمار يف »كامب نو« مرة اأخرى، بينما يعتقد 
28.8 % اأن النجم الربازيلي باإمكانه ا�شتعادة تاألقه مع البار�شا، واأو�شحت 
ب�شكل  بر�شلونة  جماهري  على  ت�شيطر  كانت  نيمار  لعودة  الرف�س  حالة  اأن 
النجم  اأنباء عودة  بعد  قلياًل  ترتاجع  اأن  قبل  املا�شية،  الأ�شهر  كبري خالل 

الربازيلي.
يذكر اأن تقارير �شابقة اأفادت باأن م�شتقبل نيمار مع �شان جريمان تغري يف 
الأيام الأخرية، بعد ت�رشيحات نا�رش اخلليفي رئي�س النادي الفرن�شي، باأنه 
 ،201 �شيف  يف  الفريق  اإىل  الن�شمام  على  الربازيلي  النجم  اإجبار  يتم  مل 
وف�رشت التقارير ت�رشيحات اخلليفي باأنه مل يعد يتحمل �شلوك نيمار، وهو 

تلميح لإمكانية مغادرة الالعب ل�شان جريمان هذا ال�شيف.

كوبا امريكا

طموح الأرجنتني حتت تهديد قطري
على عك�س كثري من التوقعات، قد تكون الفر�شة 
�شانحة بقوة اأمام املنتخب القطري لعبور الدور 
الأول يف بطولة كاأ�س اأمم اأمريكا اجلنوبية حال 
جنح الفريق يف ا�شتغالل كبوة نظريه الأرجنتيني، 
عندما يلتقيان اليوم يف ختام مباريات املجموعة، 
ويرفع الفريقان �شعار »ل بديل عن الفوز« لأنها 
النتيجة الوحيدة التي ميكنها منح الفريق بطاقة 
من  الن�شخة  هذه  يف  النهائي  ربع  للدور  التاأهل 
قبل  احتفلت  التي  العريقة  القارية  البطولة 
اإقامتها،  بدء  على  عام   100 مبرور  �شنوات   3
حالتهما  وكذلك  الفريقني،  طموحات  وتتباين 
بورتو  يف  املقررة  الغد  مباراة  قبل  املعنوية 
واحدة  نقطة  ح�شد  كليهما  باأن  علما  األيغري 
ورغم  املجموعة،  يف  ال�شابقتني  مباراتيه  من 
البطولة  يف  الفريقني  تاريخ  بني  الهائل  الفارق 
لقبها 14 مرة،  الأرجنتيني  اأحرز املنتخب  التي 
يحظى  الأوىل  للمرة  العنابي  يخو�شها  فيما 
املجموعة  يف  اأف�شل  بو�شع  القطري  املنتخب 
حيث يحتل املركز الثالث بفارق الأهداف فقط 

اأمام مناف�شه.
وخا�س املنتخب القطري فعاليات هذه الن�شخة من بطولة كوبا اأمريكا بدعوة من احتاد كرة القدم يف اأمريكا اجلنوبية حيث متثل هذه امل�شاركة 
فر�شة جيدة اأمام الفريق لال�شتعداد واكت�شاب اخلربة الالزمة قبل خو�س كاأ�س العامل 2022 التي ت�شت�شفها بالده، وبعد �شهور من فوزه بلقب كاأ�س 
اآ�شيا 2019 للمرة الأوىل يف تاريخه، قدم العنابي بداية رائعة يف ظهوره الأول بكوبا اأمريكا حيث تعادل مع منتخب باراغواي العنيد 2 ـ 2 فيما خ�رش 
املنتخب الأرجنتيني 2 ـ 0 اأمام نظريه الكولومبي، ويف اجلولة الثانية من مباريات املجموعة، خ�رش العنابي 1 ـ 0 اأمام نظريه الكولومبي فيما تعادل 

املنتخب الأرجنتيني مع باراغواي. 
يتطلع العنابي اإىل ا�شتغالل كبوة التاجنو لتحقيق فوز تاريخي يف كوبا اأمريكا اأو على الأقل اخلروج بنقطة التعادل من هذه املباراة وهو ما �شيعد 
مك�شبا كبريا للفريق بغ�س النظر عن فر�س التاأهل لدور الثمانية، لكن مهمة العنابي لن تكون �شهلة على الإطالق يف مواجهة املنتخب الأرجنتيني 
الذي يخو�س لقاء الفر�شة الأخرية يف هذه البطولة، والتي قد تكون الفر�شة الأخرية اأي�شا جليل من الالعبني ل�شيما واأن عددا من لعبي الفريق 
�شيواجهون اأزمة حقيقية مع اجلماهري حال الف�شل يف الفوز باللقب، ولهذا يتطلع راق�شو التانغو اإىل قلب الطاولة ل�شاحلهم من خالل مباراة الغد، 
والعبور اإىل الدور الثاين يف حماولة للبحث عن اأول لقب للفريق يف البطولت الكربى منذ اأكرث من ربع قرن كامل، وكان املنتخب الأرجنتيني بقيادة 
جنمه ال�شهري ليونيل مي�شي خ�رش نهائي الن�شختني املا�شيتني من كوبا اأمريكا يف 2015 و2016 اأمام نف�س الفريق منتخب ت�شيلي وبطريقة واحدة 
ركالت الرتجيح، كما خ�رش الفريق اأمام نظريه الأملاين يف نهائي كاأ�س العامل 2014 بالربازيل لكنه �شقط اأمام نظريه الفرن�شي يف الدور الثاين مونديال 

2018 يف رو�شيا، لت�شبح البطولة احلالية مبثابة طوق النجاة لهذا اجليل من الالعبني وعلى راأ�شه مي�شي و�شريجيو اأغويرو واآنخيل دي ماريا.
وينتظر اأن يعيد �شكالوين مهاجمه اأغويرو اإىل الت�شكيلة الأ�شا�شية يف مباراة الغد على ح�شاب لوتورو مارتينيز، ويف املقابل، ينتظر األ ت�شهد ت�شكيلة 
العنابي تغيريات عن املباراتني ال�شابقتني حيث ينتظر اأن يدفع الإ�شباين فيليك�س �شان�شيز بالقوة ال�شاربة للفريق منذ بداية املباراة، ويعتمد �شان�شيز 

ب�شكل كبري على حتركات املهاجم ال�شاب اخلطري املعز علي لإرباك دفاع التانغو الذي اأثبت يف املباراتني املا�شيتني اأنه نقطة �شعف الفريق.
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ت�سيلي تبلغ ربع نهائي كوبا اأمريكا
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للكاتبة الكندية الغينية، اأ�شي اأدوجيان

»و��سنطن بالك«.. �أعباء نف�سية 
لنظام  �لعبودية �لقدمي

اخلوف من احلرية يف زمن العبودية، هو مو�شوع الرواية اجلديدة بعنوان »وا�شنطن بالك«، للكاتبة 
الكندية الغينية، اأ�شي اأدوجيان، التي �شبق اأن مت تر�شيح كتابها »�شوداوية ن�شف الدم« جلائزة مان بوكر.

يعالج الكتاب الأعباء النف�شية التي خَلّفها انهيار نظام العبودية القدمي على اأ�شحاب الب�شرة ال�شوداء 
والبي�شاء، وي�شرد �شرية حياة العبد الفتى وا�شنطن بالك انطالقًا من مزرعة لق�شب ال�شكر يف بربادو�س 
عام 1830، اإىل اأن ي�شبح رجاًل حراً يف عامل مفتوح بال انتماء اإىل مكان اأو اأي �شخ�س، حيث عبء احلرية 

وامل�شوؤولية وال�شعور بالذنب.

وكالت 

ماذا يعني اأن يكون املرء 
حراً؟

لنا  ي�رسدها  التي  الرواية  ت�ستهل 
عاماً،  الـ11  ذو  وا�سنطن،  الطفل 
الفظيعة  التجربة  لأهوال  بو�سف 
جتارب  وعرب  القدمي.  للنظام 
تنهمك  واملغامرات،  الرعب  من 
ال�سوؤال  عن  الإجابة  يف  الرواية 
اإىل  وا�سنطن  يوجهه  الذي  الآتي، 
املزرعة،  على  اللطيفة  امل�رسفة 
يكون  اأن  يعني  »ماذا  كيت:  بيغ 
املرء حراً؟«. فتجيبه: اإنه التوجه 
توايل  مع  لكن  تريد.  حيث  اإىل 
والق�سوة  والعقاب  القتل  ق�س�ص 
الع�سوائية التي تق�سعر لها الأبدان، 
اإل  خمرجاً  ترى  ل  اأنها  تخربه 
اإميانها  من  »جزء  فهو:  باملوت، 
النهر  اأرا�سي  القدمي املتجذر يف 
املرتفع يف اإفريقيا، حيث املوتى 
يبعثون كاملني ليتمكنوا من امل�سي 

جمدداً بحرية«.
لكن ال�سدف �سوف حترر وا�سنطن 
اختياره  بعد  العبودية  وح�سية  من 
املزرعة،  مالك  اأخ  قبل  من 
كري�ستوفر  والعامل  امل�ستك�سف 
اأن  ونعلم  له.  ليكون خادماً  وايلد، 
اآلة  لبناء  خطة  لديه  كري�ستوفر 
وا�سنطن  واأن  واختبارها،  طريان 
ي�سكل جزءاً يف جتاربه، وتدريجياً، 
لكري�ستوفر  ي�سبح وا�سنطن رفيقاً 
ومرافقاً  نظرياته  اإىل  م�ستمعاً 
اآلة  جتميع  يجري  حيث  للتل،  له 

الطريان واإخ�ساعها للتجارب.

موهبة

الأخري  هذا  يبداأ  الوقت،  ومع 
ك�سخ�ص  وا�سنطن  اإىل  النظر  يف 
ل  عادية،  غري  مواهب  �ساحب 
فيعقد  موهوب،  ر�سام  واأنه  �سيما 
العزم على اإنقاذه من مزرعة اأخيه. 
لبع�سهما،  بالنظر  الثنان  ويبداأ 
مغايرة.  بطريقة  وال�سيد،  العبد 

ويجري  جرمية  تُرتكب  وعندما 
و�سع مكافاأة على راأ�ص وا�سنطن، 
فاإن الثنني �سوف يتخليان عن كل 
�سيء، و�سيلي ذلك رحلة هروبهما 
اإىل موقع ناٍء يف القطب ال�سمايل. 
وبوا�سطة منطاد يهرب الثنان من 
مزرعة باربادو�ص يف فريجينيا اإىل 
واأم�سرتدام  ولندن  �سكوتيا  نوفا 
ل  الق�سة  طموح  لكن  واملغرب. 
يقف هنا، وفقاً ل�سحيفة »نيويورك 
تاميز« الأمريكية، فقد كانت رغبة 
بالك  وا�سنطن  يلقى  األ  الكاتبة 
فمنحته  التاريخ،  ميليه  م�سرياً 
فوق  ب�رسعة  لل�سعود  جمالً 
ن�سج  من  حياة  ليعي�ص  ظروفه 
فهو  وح�سا�سيته؛  وذكائه  خميلته 
�سائعة  روح  كما  بالفطرة،  فنان 
عن  باحثة  الرواية  عرب  تتحرك 
الوطن.  عن  حزينة  نائية  فكرة 
ومعرفة  باأفكار  وا�سنطن  ويتحلى 
اأن  كما  اإرادته،  تتجاوز  تبدو 
الرواية بعنا�رس كثرية من ق�س�ص 
املغامرات من القرن 19. ويجعل 
عندما  اآ�رسة،  حكايته  وا�سنطن 

الهروب  فكرة  جميل  ب�رسد  يكتب 
يفعل  )كما  مبنطاد  املزرعة  من 
على  والهبوط  وكري�ستوفر(،  هو 
حيث  كندا،  اإىل  والتوجه  �سفينة 
كان  الذي  كري�ستوفر  والد  يجدان 

يعتقد اأنه متوفى.

مرحلة

الكاتبة، بو�سف دقيق، تر�سم  لكن 
عندما  الراجح.  وا�سنطن  عقل 
ثمناً  هناك  اأن  يعلم  كندا  ي�سل 
نذير  اأبداً  يفقد  ل  وهو  لراأ�سه. 
بالكامل،  وحقيقي  متاأ�سل  �سوؤم 
التي  العجائب  من  الرغم  على 
جتربته  العامل.  هذا  يف  يختربها 
تقدميها  يتم  الطبيعي  للعامل  تلك 
بو�سوح ل�ستح�سار  ي�سعى  نرث  يف 
يذهب  عندما  كما  اجلمال 
للغط�ص: »كم كان العامل م�سيئاً يف 
كل  روؤية  ميكنني  ال�سحلة.  املياه 
ال�سوء الذهبي لل�سباح املحت�رس. 
يتحرك  احلطام  روؤية  ميكنني 

زرقاء  اأهداب  احلياة.  اإىل  ويعود 
اأرجوانية ذهبية حتولت يف الأ�سفر 
املتقطعة  ال�سوء  لأ�سعة  املائي 
املطلي  التمويه  ويف  لالأ�سفل. 
متكنت من التقاط العيون الالمعة 

للجمربي الغريبة وال�سارمة«.
غوف  تانا  كندا  يف  ي�سادف 
ووالدها العامل يف جمال الطبيعة، 
الذي ي�سبح حامياً له ويفتح اأمامه 
الطبيعي.  العامل  درا�سة  باب 
وب�رسعة، يبداأ الكتابة ب�سهولة عن 
عينات الأنواع وحم�ص الكربونيك 
ال�سوئي.  والتمثيل  والأوك�سجني 
وتبداأ نوع من عالقة رومان�سية بينه 
وناتا، عالقة يجري التعامل معها 
غوف،  عائلة  ومع  وتكتم.  برقة 
ليعمل  لندن  اإىل  وا�سنطن  يتجه 
على ت�سكيل متحف جديد لعر�ص 

خملوقات حية من الأعماق.
لكن بغ�ص النظر اإىل اأين الجتاه، 
لعتناق  ا�ستعداد  دائماً  يتنازعه 
داخلي  اإح�سا�ص  مع  العامل 
بالغرتاب. لقد فاز باحلرية لكنه 
التي  التجارب  من  يتخل�ص  مل 

اإلغاء  من  �سنوات  فبعد  بها.  مر 
ي�سعر  وا�سنطن  يزال  ل  العبودية، 
ب�سكل �سياد  ب�سبحها  باأنه مطارد 
لال�ستعباد  جت�سيد  يف  مكافاآت، 
الداخلي. مرعوب بحريته الأوىل، 
فاإنه مي�سي �سنواته التالية حماولً 
الداخلية.  جروحه  من  التخل�ص 
كيت،  بيغ  عن  انف�ساله  قبل  حتى 
من  وجودي  بخوف  ي�سعر  كان 
هويته،  اإ�سالح  على  حريته  قدرة 
مفتوح،  لعامل  الرهيبة  والطبيعة 

حيث ل انتماء ملكان اأو �سخ�ص.
املعقدة،  وا�سنطن  �سخ�سية 
واإح�سا�سه  ومعرفته،  براءته 
ت�سري  الأ�سياء،  طبيعة  بالعجب يف 
اإىل عدة طبقات لإبداع الذات. من 
الكاريبي  يف  ال�سكر  ق�سب  حقول 
الأر�سية،  الكرة  �سمال  اأق�سى  اإىل 
لندن  يف  ال�سمك  اأحوا�ص  ومن 
فاإن  املغرب،  يف  ال�سحراء  اإىل 
اأودجيان  بت�ساوؤلت  م�سغول  النرث 
بق�سة  اجلميل،  ونرثها  الفكرية 
عن عامل مدمر وم�سنوع جمدداً، 

عما تعنيه »احلرية احلقيقية«.

�أمني ر�بطة علماء �ل�ساحل �لإفريقي يو�سف بلمهدي: »�جلنادرية« تخليد لتاريخ �لأمة
الإ�سالمي  املجل�ص  ع�سو  اأكد 
العام  والأمني  باجلزائر  الأعلى 
لرابطة علماء ودعاة واأمة ال�ساحل 
الإفريقي الدكتور يو�سف بلمهدي، 
اأن لكل اأمة هوية، وتظهر هذه الهوية 
ثقافتها  خالل  من  الب�سمة  وهذه 
واأمة  عربية  اأمة  ونحن  وتراثها، 
من  كنوزها  على  نتعرف  الو�سط، 
والبحث  املهرجانات،  هذه  خالل 

عن الرتاث والثقافة والتعرف على 
مطلب  هو  الأخرى  الأمم  اأ�رسار 
�رسعي كما جاء يف القراآن الكرمي 
فاأنظروا(،  الأر�ص  يف  �سريوا  )قل 
لل�سياحة  ال�رسع احلكيم  فقد جعل 
على  التعرف  يف  كربى  اأهمية 
�سبحانه  اخلالق  واإبداع  الأر�ص 

وتعاىل.
ولفت الدكتور يو�سف بلمهدي اأحد 

للرتاث  الوطني  املهرجان  �سيوف 
والثقافة »اجلنادرية 33« لهذا العام، 
اأن رعاية خادم احلرمني ال�رسيفني 
العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك 
ملهرجان اجلنادرية واإعطائها هذه 
مل�سوؤولية  اإدراكه  باب  من  القوة 
الأمة والدولة يف اأن تعنى بثقافتها 
تاريخ  ل  فمن  وتاريخها،  وعنوانها 
له ل م�ستقبل له، وخدمة هذا الأثر 

ذاكرة  على  احلفاظ  من  نوع  هو 
الإن�سان على ظهر الأر�ص، موؤكداً 
الربط  لهذا  بحاجة  الأجيال  اأن 
ما  وهذا  واحلا�رس،  املا�سي  بني 
برنامج  اأي  فاإن  املهرجان،  حققه 
اأو مهرجان ي�سعى اإىل تخليد تاريخ 
واآثارها ويبني نعمة اهلل  هذه الأمة 
عليه وما تو�سل له من تطور هو اأمر 
له،  اإعالمي  ت�رسيح  ويف  �رسعي. 

بالعالقات  بلمهدي  الدكتور  اأ�ساد 
اجلزائر  بني  والتاريخية  العميقة 
واململكة العربية ال�سعودية، موؤكداً 
متينة  العالقة  هذه  يجعل  ما  اأن 
والإ�سالمي  العربي  املوروث  هو 

وعالقة الأخوة بني البلدين.
بحفل  بلمهدي  الدكتور  واأ�ساد 
برعاية  اجلنادرية  مهرجان  افتتاح 
معرباً  ال�رسيفني،  احلرمني  خادم 

عن اإعجابه ال�سديد ب�سباق الهجن 
كما  الأوىل،  للمرة  ي�ساهده  الذي 
وطن(  يا  )تدلل  باأوبريت  اأ�ساد 
وم�سمونه،  مبو�سوعه  متيز  التي 
حيث عر�ص تاريخ اجلزيرة العربية 
اململكة  تاأ�سي�ص  اإىل  و�سولً 
اإليه  و�سلت  وما  ال�سعودية  العربية 

من تطور.
وكالة اأنباء ال�شعر 

للكاتب عماد الدين رائف

من بريوت وعنها: �أور�ق �أور��سية يف �لتفاعل �حل�ساري
دار  عن  حديثاً  �سدر   
بريوت،  يف  العربي  امل�سور 
كتاب »من بريوت.. وعنها – 
التفاعل  يف  اأورا�سية  اأوراق 

احل�ساري« العام اجلاري.
الكتاب يحوي 12 بحثاً مرفقاً 
بالوثائق وال�سور، تروي عن 
رحالة وم�ست�رسقني وفنانني 
اأورا�سيا  من  و�سحافيني 
العامني  بني  لبنان  زاروا 
اآثاراً  وتركوا  و2007   1860
اإىل  الق�سة  من  اإبداعية 
الق�سيدة واللوحة واملنحوتة 

عن بريوت.
اإبداعات  الكتاب  وي�سم 
الرو�سية  من  مرتجمة 
والت�سيكية  والأوكرانية 
من  وغريها  والآفارية 
عرب  الأورا�سية،  اللغات 
املفت�ص  ق�س�ص  اإحياء 
�ستيبان  الرو�سي  املدر�سي 
كتاب  يف  كوندورو�سكني 
كوندورو�سكني  »حكايات 
بري�سة  قرن  قبل  لبنان   -
املوؤلف:  )دار  رو�سية« 
2016(، واأعمال امل�ست�رسق 

اأغاتانغل  الأوكراين 
ق�س�سه  ومنها  كرمي�سكي، 
الري�ص  )ريا�ص  البريوتية 
 ،)2017 والن�رس:  للكتب 
عن  كرمي�سكي  ودفاع 
وردة  اللبنانية  الأديبة 
»الأدب  كتابه  يف  اليازجي 
العربي املعا�رس«، ملنا�سبة 
150 �سنة على �سدور ديوان 

اليازجي »حديقة الورد«.
عن  الكتاب  ويتحدث 
والر�سامني  الكتاب  رحالت 
رحلة  ومنها  بريوت،  اإىل 

�سنة  بريغ  نيقولي  الكاتب 
1860، اإبن القي�رس الرو�سي 
نيقولي نيقولييفيت�ص �سنة 
عمل  اإىل  و�سولً   ،1871
وميخائيل  �سابينا  الزوجني 
الطوابع  ر�سم  على  بورادا 
على  اللبنانية  الربيدية 
الأهلية،  احلرب  عتبة 
واأ�سعار ومنحوتات ميخايلو 
يت�سمن  كما  هورلويف. 
مرتجماً  ف�ساًل  الكتاب 
يف  الجتماعية  احلياة  عن 
بعنوان   ،1959 �سنة  بريوت 

ال�سغار«،  بريوت  »اأنا�ص 
الت�سيكو�سالفيني  للرحالتني 
مريو�سالف زيكموند ويرجي 
كتابيهما  من  هانزليكا 

»الهالل املقلوب«.
ويف الكتاب ترجمة لق�سيدة 
الكبري  الداغ�ستاين  ال�ساعر 
عن  حمزاتوف  ر�سول 
فيها  يتحدث  وهو  بريوت، 
القرغيزي  الكاتب  اإىل 
اأيتماتوف  جنكيز  الكبري 
عن ذكرياتهما امل�سرتكة يف 

بريوت ربيع العام 1967:

يوم  جنكيز  يا  »اأتذُكُر 
ا�ست�سافتنا بريوت معاً

البحر  من  �رسى  كيف 
وال�سماء

�سوء اأزرٌق باهٌت
وال�سوارُع جذبتنا اإليها؟«..

بريوت  »من  كتاب  اأن  يذكر 
وعنها« هو اخلام�ص لرائف 
البحوث  من  �سل�سلة  يف 
التفاعل  يف  والرتجمات 
اأوا�سيا  بني  احل�ساري 

والعامل العربي.
وكالت



بقلم / �أ . خل�سر . بن يو�سف

فكرة  ر�ودتك  كيف    
�لكتابة؟

الذي  ال�صوت  ذاك  هو  الكتابة 
اأ�صمعه باأعماقي .. و اأنا ا�صتجبت 
التي  الكتابة  متعة  لأكت�صف   .. له 

اأدمنتها .

من �لذي �سجعك على �لكتابة 
لتبدع  �لأكرب  �لد�عم  كان  و 

يف جمال �لكتابة؟
رمبا حميطي اأهم امل�صجعني .. و 
لكن تبقى م�صاعري هي احلافز و 
لأين   .. اأكتب  لأن  الرئي�صي  الدافع 
من خالل الكتابة اأفرغ اأوجاعي و 

اأمنياتي و حتى اأحالمي.

�لتي  �لكتب  نوعية  هي  ما      
تقر�أها ؟

نوعا  اأف�صل  ل  اأنا   ، القراءة  يف 
معينا .. فاأنا اأقراأ لأتثقف لتو�صيع 
خميلتي .. و تو�صيع دائرة مفرداتي 
اأو  الكاتب  عن  النظر  بغ�ض    ..
امل�صمون .. اإن وجدت يف ما اأقراأ 
اإن  و   .. اأمتمت قراءتي  ما ي�صدين 

مل اأجد تركته .

    ما هي �ملو��سيع �لتي تف�سل 
�لتطرق �إليها يف �لكتابة ؟

التطرق  اأف�صل  التي  املوا�صيع 
اأولها احلب ..  اإليها يف كتاباتي .. 
لأننا من غري احلب نفقد اإن�صانيتنا 
اأكتب  اأن  اأف�صل   .. �صيء  كل  قبل 
للهوية   .. لفل�صطني  و   .. للوطن 

العربية  ال�صائعة .

    ملاذ� �خرتت �أن تكون كاتبا 
�ساعر�  لتكون  تخرت  مل  �أي 

مثال ؟

و  النرثي  اأو  احلر  ال�صعر  اأكتب  اأنا 
اأول  و   .. �صوى  اخلواطر على حد 
اأبيات  كانت  م�صواري  كتبت يف  ما 
�صعرية  ..  لكن الآمر لي�ض خياريا 
و  لطاقاتك  ا�صتجابة  هو  بل   ..
معرفة �صقلها و تنميتها .. ول اأجد 
اختالف  على  الكتابة  يف  �صعوبة 
اأمناطها .. فحاليا اأنا ب�صدد اإمتام 

روايتي الأوىل .

...و�أبد�  �أحبك  د�ئما      
هي  ما   ، لك  جديد  ��سد�ر 
�ل�سد�ر  هذ�  كتابات  طبيعة 
خ�س�ست  وملن  وم�سمونها، 
فئة  لك  هل  ؟  فيه  كتاباتك 
تكتب  �أم  ؟  �ملجتمع  من  معينة 

جلميع �لفئات ؟
كتابات  هي   ، متمرد   اأجندة 
مت�صل�صلة .. تاأتي على جمموعات 
هو  اأبدا  و   .. اأحبك  دائما  و   ..
عنوان املجموعة التي هي ب�صدد 
اخلروج للقارئ .. و هي عبارة على 
جمموعة من اخلواطر املتنوعة .. 
لكنها ل تخرج عن دائرة احلب .. و 
ال�صعور الراقي .. املمزوج بالوجع 
بع�ض  فيها  للفرح  و  احللم  و   ..

الن�صيب ..
اأنا اأكتب للذين يتذوقون احلرف .. 
للذين يوؤمنون باحلب .. بوجوده اأو 

بانقرا�صه .

فكرة  لديك  تتولد  كيف       
كتابة �سيء ما ؟

الفكرة قد تاأتي من كلمة تلتقطها 
اأذين .. اأو من م�صهد تراه عيني .. 
من  اأيقظني  كابو�ض  من  حتى  اأو 
ب�صيط  حديث  حتى  اأو   .. نومي 

يدور بينني و بني الأنا .

مرحلة  �أ�سعب  هي  ما       
تو�جهها من مر�حل �لكتابة ؟

، هي  الكتابة  ال�صعبة يف  املرحلة 
عندما تكتب اأوجاع غريك  .. و من 
خالل الكتابة تعي�صها .. و الأ�صعب 
كيف تو�صلها للقارئ الذي تختلف 

ثقافته و فهمه و حتى حكمه.

�لعمل  مو��سلة  تنوي  هل 
�لإبد�عي ؟

ل   .. وجودي  اأك�صري  هي  الكتابة 
اأكتب  عندما  اإل  بوجودي  اأ�صعر 
التوقف م�صتبعدة مادام  .. ففكرة 

القلب مل يتوقف عن النب�ض.

و�إن�سان  ككاتب  دورك  هو  ما   
يف ما يجرى حولك يف �حلياة 

؟
اأو  الكتابة  على  يقت�رص  ل  دوري 
 .. الرتجمة  و  بامل�صاهدة  الكتفاء 
اأو الف�صف�صة .. بل اأرى دور الكاتب 
اأكرب من هذا ، بحيث يتوجب عليه 
جمتمع  تكوين  يف  فعال  دور  لعب 
من  متخلق     .. متعلم   .. مثقف 
خالل ن�رص الفكر التوعوي الرتبوي 
ل  الثقافة  راأي  يف  لأن   .. الثقايف 

تقل اأهمية عن التعليم .

    مباذ� تن�سح �لكتاب �جلدد 
و�ل�سغرية  �ل�سابة  و�لرب�عم 

و�لتي متلك �ملوهبة ؟
لكل  بل   .. �صاب  لكل  ن�صيحتي 
النظر  بغ�ض   .. موهوب  �صخ�ض 
عن جن�صه و �صنه .. هي املثابرة و 
التعلق بالأمل ..  اأن يوؤمن مبوهبته 
اأو   .. الغري  على  فر�صها  قبل 

الإف�صاح عنها .. لأنه من غري الثقة 
بالنف�ض لن ن�صل .. و اأحذرهم من 

�صيئني .. الياأ�ض و الغرور .

للو�سع  نظرتك  ماهي      
يف  �لجتماعي  و  �ل�سيا�سي 
�لتغري�ت  بعد  �لوقت  هذ� 
كانت  وهل  ؟  حدثت  �لتي 
عن  �لكتابة  يف  جتربة  لك 

�ل�سيا�سة  ؟
يف هذا اجلانب  .. قبل اأن اأجيبك 
اأود التنويه لنقطة فقط  �صيدي .. 
نحب  اأن  نتعلم  اأن  علينا  يجب   ..
بع�صنا .. اأن نحب لغرينا ما نحبه 
الذي  احلل  هو  هذا  و   .. لأنف�صنا 

يو�صلنا لرب الأمان .
اجلزائر  على  اأخ�صى  ل  اأنني  كما 
لأنه   .. الأخرية  الأحداث  من 
امتلكنا فخر اأعظم ثورة يف التاريخ 
جديدا   فخرا  �صنكتب   .. احلديث 
ال�صتقالل  و   .. التغيري  �صلمية  يف 

احلقيقي . 
اأما فيما يخ�ض كتاباتي ال�صيا�صية 
عادة  و  بها  الحتفاظ  اأف�صل  فاأنا 
اأجتنب الكتابة يف ال�صيا�صة .. لأن 
راأيي �صيكون فكريا ثقافيا اأكرث منه 

�صيا�صي.
 

    هل توؤمن �أن ما يكتبه �لكاتب 
عن �حلب ميثل ما يعي�سه ؟ �أم 

�أنها جمرد ن�سج من �خليال ؟
الكاتب  يكتبه  ما  يكون  اأن  ميكن 
عن احلب ميثل جتربة �صخ�صية اأو 
واقعه املعا�ض .. و ميكن اأن يكون 
اأف�صل  لكنني   .. اخليال  من  �صيء 
الثنني  دمج  اأو  مزج  كتاباتي  يف 
م�صداقية  ي�صيف  فالواقع   .. معا 

لكتاباتنا و اخليال يزينها .

كلمتك �لأخرية ...
معنى  عن  الكثري  يت�صاءل  رمبا 
اإ�صمي اأو كنيتي الأدبية  ) املتمرد 
 .. التو�صيح  اأو  القول  اأود  هنا   ،  )
يقول اآلرب كامو .. الإن�صان املتمرد 
هو �صخ�ض يقول ل ل�صيء ما  ، قد 
على  يكون  قد  و  خطاأ  على  يكون 

�صواب ..
احلب   .. احلب  لأجل  متمرد  فاأنا 
اتفق املجتمع على حترميه  الذي 
و جترميه و ت�صنيفه �صبهة مبقا�ض 
لي�ض  احلب   .. اأقول  هنا   .. العار 
اإن كان يف اهلل و لي�ض عيبا  حراما 
تثبت  لكي  اأقول   .. لي�ض جرمية  و 
�صيء  كل  قبل  كاإن�صان  وجودك 
و   .. باحلب  بالإميان  عليك   ..
ال�صورة  على  مقت�رصا  لي�ض  احلب 
 .. اأنثى  و  ذكر  بني   .. الكال�صيكية 

يف   .. احلب  نفتقد  اليوم  فنحن 
و  العمل  مكان  و  ال�صارع  و  العائلة 
لذا   .. الأعياد  و  املقابر  حتى يف 
امل�صطفى  لقول  نهتدي  اأن  علينا 
يوؤمن  ل   .. و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
اأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 

لنف�صه .
اأقدم �صكري و عرفاين لدار املثقف 
و طاقمه بدون ا�صتثناء .. و خا�صة 
املتاألقة �صليمة من�صوري   على كل 
تقدمه  الذي  الدعم  و  الت�صهيالت 

الدار لكل قلم اأراد ال�صطوع . 
اأنتم و كل  اإل �صكركم  و ل ي�صعني 
تقدمونه  ما  على  اجلريدة  طاقم 
و  الإبداعي  و  الثقايف  للو�صط 
املواهب  و  للطاقات  دعمكم 
التاألق  لقمم  لإي�صالهم  ال�صبابية 

الذي هو منوذج ل�صيق لتاألقكم  ..
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�لكاتب م�سعود عبيد، ليومية »�لو�سط«

�لكتابة هو ذ�ك �ل�سوت �لذي �أ�سمعه باأعماقي
م�سعود عبيد .. من مو�ليد 27/07/1977  بتقرت .. ن�ساأ مبدينة �ملغري .. عانق �حلرف منذ �ل�سغر .. كانت �أوىل كتاباته و هو ب�سن �لعا�سرة .. و��سل 

�لكتابة بني �ل�سعر و �خلو�طر بعدها �إىل يومنا هذ� .. كانت م�ساركاته �سبه منعدمة لقلتها .. حيث بعد �ملرحلة �لثانوية .. لأنه توقف عن �لدر��سة يف 
�ل�سنة �لثانية ثانوي و �لتحقت ب�سفوف �جلي�ش �لوطني �ل�سعبي �إبان �لع�سرية �ل�سود�ء .. و برغم ذلك مل يتوقف عن �لكتابة .

�حلر�ك �ل�سعبي �ل�سلمي  �أزمة �لر�ية �لوطنية و�سرورة �لتجاوز للخروج من �لأزمة
بقلم / �أ . خل�سر . بن يو�سف

التي  ال�صعبية  الفورة  تزال  ل 
وامَل�صريات  البالد  ت�صهدها 
يف  الـجزائرّي  عب  لل�َصّ الـهادئة 
وا�صحة  وباإرادة  ح�صارّي  �صلوك 
املعامل عند اجلمعة الثامنة ع�رص 
والتحرر  احلرية  لثقافة  توؤ�ص�ض 
التغيري  اأمل  النفو�ض  يف  وتبعث 
جزائر  نحو  واليجابي   ال�صحي 
جزائر   ، الفعلية  والكرامة  العزة 
العدالة واحلرية والقانون والتنمية 
اأرادها ال�صهداء لكل  ، جزائر التي 
الأحرار  بها  وحلم   ، اجلزائريني  
املخل�صني  الوطن  هذا  اأبناء  من 
اأحرارها طاهرو  ثورة   ، ال�صادقني 
الهمم  العزائم �صادقو  ثابتو  الّذمم 
�صلمية م�صاملة بغية تكري�ض ثقافة 
ثقافة   ، احلرية  ثقافة   ، ال�صلم 
املكممة  الأفواه  و  الأفكار  حررت 
والرتهيب  والولءات  بالإمالءات 
الهمم  اأيقظت  ثورة  والوعيد  
الوطنية  الروح  واأججت  العالية 
ال�صعبي  الـَحراك  اأن  غري  الثائرة 

ال�صلمي اأك�صب اجلميع مناعة �صد 
ال�صتبداد  وفريو�صات  اأمرا�ض 
والديكتاتوريات  الأ�صنام  و�صناعة 
التي نخرت اجلزائر اأين فاجاأ هذا 
الإعالم  و�صائل  خمتلف  ال�صعب 
والعاملية   الدولية  حافة  وال�صّ
درجات  اأق�صى  ارتفاع  مع  خا�صة 
احلرارة ال�صديدة  رافعني الأعالم 
الوطنية و لفتات ب�صعارات  وحدة 
ال�صف والتوافق بني جميع مكونات 
املجتمع اجلزائري املنظوي حتت 
املفدى  الوطن  لهذا  واحدة  راية 
�صعارات الـَحراك والوحدة الوطنية 
كلي  بتغيري  مطالبة  احمر  خط 
الرتحيب  و  احلاكم  النظام  لرموز 
اإليه املوؤ�ص�صة  باحلوار الذي نادت 
من  اجلزائر  وعلماء  الع�صكرية 
النظام  زمرة  عن  بعيدا  ال�رصفاء  
�صخ�صيات  فيه  ي�صرتط  ال�صابق 
عالية  كفاءة  ذات  توافقية  وطنية 
الوطنّي  الِبناء  م�صرية  اأجل  من 
الوطن  اأبناء  جميع  يَحتاجه  الّذي 
التحول  لتحقيق  ا�صتثناء  دون 
املن�صود  احلقيقي  الدميقراطي 

�ِصلمّي  بتغيري  ال�صل�ض  والنتقال 
قرب  ن�صت�صعر  ح�صاري  وبناء 
اليوم  ميدانيا  ويتج�صد  حتقيقه 
�رصعي  رئي�ض  بانتخاب  اهلل  باإذن 
و  الفا�صدين  يحا�صب  من  هو 
بني  الوطيدة  واللحمة  الثقة  يعيد 
وموؤ�ص�صات  م�صالح  و  املواطن 
ت�صيري  على  القائمني  لأن  الدولة 
ا�صتثناء  كلهم دون  الراهن   الو�صع 
حكم  منظومة  من  يتجزاأ  ل  جزء 
وت�صييعا  ت�صليال  يكفينا  20�صنة  
يف  نفكر  دعونا  اجلهد  و  للوقت 
ل  العقل  منطق  وتغليب  هدوء 
العاطفة .  مبا اأن ال�صعب هو م�صدر 
ال�صعب  ال�صلطة  وال�صتماع لإرادة 
د�صتورية  مواد  فيه  يري  الذي 
ال�صلطة  م�صدر  يكون  اأن  له  تخول 
ق�صرية  انتقالية  مرحلة  وت�صيري 
واجب   ال�صعب  لالإرادة  ت�صتجيب 
وطنية  كفاءات  حكومة  بتعيني 
الهادف   البناء  احلوار  على  ت�صهر 
�صحيحة  وطنية  هيئة  واإن�صاء 
للتنظيم والإ�رصاف  وقوية م�صتقلة 
اأداء  على النتخابات الرئا�صية مع 

اجلي�ض  لدوره يف مرافقة مطالب 
ال�صيا�صة  يف  التدخل  دون  ال�صعب 
اإيل  ينادون  من   لكل  تام  رف�ض  و 
هذا  وحدة  وتفريق  الفتنة  غر�ض 
بالوحدة  يوؤمن  الذي  ال�صعب 
الوطنية دون التقا�صي عن �رصورة 
حماولة  لكل  قوة  بكل  الت�صدي 
ما  بنينْ  والتفريق  للحراك  اخرتاق 
عب ِبُطُرٍق �ِصلمّية ُحبًّا يف  يُريده ال�َصّ
وطنهم اجلزائر ، و”جمموعات قدنْ 
حُتُبّ  ل   « تدن�ض   « اأو    « تَند�ُضّ   «
الأمان والزدهار لل�ّصعب اجلزائرّي 
وتختلق  مَتييز  دون  ناته  ُمكِوّ ِبُكِلّ 
من  فكرة علم وطني يناف�ض العلم 
اجلزائري الر�صمي و الوحيد الذي 
اأجله  من  به جميعا �صحى  نعرتف 
املزابي  العربي  القبائلي  ال�صاوي 
و  �صهداء  كل  و  ال�صاوي  التارڤي 

جماهدي ثورة التحرير .
 اإن ا�رصار اجلزائريني على موا�صلة 
لم  ح ِبال�ِصّ احلراك الواعي الذي تَو�َصّ
مطالبه  تتحقق  اأن  يحب  فاء  وال�صَّ
يف  ُحبًّا  �ِصلمّية  وِبُطُرٍق  بهدوء  فيه 
وطنهم اجلزائر بحوار جاد تتالحم 

فيه املوؤ�ص�صة الع�صكرية » اجلي�ض 
 « ال�صعب   « املدنية  واملوؤ�ص�صة   «
 ، ِبذكاء  احلالة  هذه  ت�صيري  حُل�صن 
 ، وِحنكٍة  حكمٍة  بكل  معه  ِوتتعامل 
مع ترقية الختيار ال�ّصعبّي ودعمه 
م�صلحة  وو�صع  عليه  واحلفاظ 
اجلزائر فوق كل اعتبار ورف�ض اأي 
اأجنبي يف ال�صوؤون الداخلية  تدخل 
َمكا�صب  على  واملحافظة  للبالد  
الأجيال  �صّيدته  وما  نوفمرب  ثورة 
الأجيال  �رصاع  عن  بعيًدا  ال�صالفة 
بامل�صوؤولية  والتحلي  الثقافات 
هي  الـَم�صوؤولّية-  ُكّل   – الكاملة  
يُريد  عظيٍم  م�صامل  �َصعنٍْب  ر�صائل 
الـُم�صاَركة يف الِبناء الوطنّي بعد اأن 
�صنع اأعظم ثورة يف التاريخ احلديث 
الّظروف  فطبيعة   ، واملعا�رص 
وطنّي  ا�صتنفار  اإىل  وتَدعو  تفر�ض 
�صامل حُل�صن الّتموقع يف امَلنظومة 
ـة  الّدولّية وامُل�صاَركة يف اأجماد الأَُمّ
بلدا  اجلزائر  لتبقى  احل�صارّية... 
�صهدائـها  عظمة  ا  جًدّ عظيما 
فرد  وُكّل  وجماهديها  وجي�صها 
يَختار  ال�ّصعب  ويٍفّ خُمِل�ٍض فيه… 

ِبناء  ل�صتكمال  وَم�صاره  َم�صريته 
�صباب   ، ال�ّصباب  ِب�صواعد  الوطن 
ينت�رص  ميتحن  يبدع  يُباِدر  طموح 
يف ظروف �صعبة مَتُرّ بها اجلزائر 
اإقليمّية وعاملّية  يف ظِلّ �رصاعات 
لبع�ض  الن�صياع  ياأبى  �صباب   ،
الأطراف التي تريد خلق الفو�صى 
م�صاره  عن  الـَحراك  وحتويل 
ركوب  و  املزايدة  تريد  احلقيقي 
�رصاع  خلق  و  والتفرقة  املوجة 
الراهن  يف  اأولياتنا  فاأولية  ثقايف  
اأولوية واحدة و وحيدة وهي البحث 
التي  لالأزمة  �صيا�صي  خمرج  عن 
تع�صب بالبالد و تنباأ بقادم اأ�صواأ . 
اأبي�صه  اأخالقنا ، اأخ�رصه : اأوطاننا 
من  عروقنا   ... دماوؤنا   : اأحمره   ،

ن�صيج العلم 
علم اجلزائر ... دمت يا علم ، اأمة  

�صعارها املجد والكرم  
جهادنا،  ن�صالنا،  كفاحنا، 
اأموالنا  اأرواحنا،  ا�صتقاللنا، 

،اأكبادنا ... يف �صبيل العلم 
علم اجلزائر ... ع�صت يا علم



ثقافةالأحد 23 جوان 2019  املوافـق  ل20 �شوال  1440هـ 17
مببادرة من اجلمعية الوطنية تراث« جزايرنا«

ور�صات بيداغوجية للر�صم ال�صخري وخط التفيناغ
نظمت  اأم�س اجلمعية الوطنية تراث« جزايرنا »بالتعاون مع الديوان الوطني لت�شيري و ا�شتغالل املمتلكات الثقافية واإدارة املوقع الثري بتيبازة مب�شاركة املتحف 

الوطني الباردو زيارة علمية موؤطرة من طرف اأثريني ،خا�شة بالأطفال وعمال  واأ�شاتذة املدر�شة الوطنية العليا للفالحة .

حكيم مالك 

رفع الوعي باأهمية حفظ 
و�شون اآثارنا

 كما قامت اجلمعية الوطنية تراث 
بيداغوجية  بور�شات  »جزايرنا« 
التفيناغ  خط  و  ال�شخري  للر�شم 
و لعبة العائالت ال�شبعة امل�شممة 
فايزة،  ريا�ش  الباحثة  طرف  من 
اإطار  يف  الن�شاط  هذا  ويدخل 
احلفاظ  �رضورة  يعي  جيل  تربية 
رفع  بهدف  واأي�شا  الرتاث،   على 
الوعي باأهمية حفظ و�شون اآثارنا 
، ا�شافة اىل تنظيم م�شابقة فكرية 

حول املوقع الأثري بتيبازة.

توقيع وثيقة تعهد الأثري 

ال�شغري

وثيقة  بتوقيع  التظاهرة  واختتمت 
من  والتي  ال�شغري  الأثري  تعهد 
بحماية  الطفل  يتعهد  خاللها 
كما   ، م�شتقبال  الأثرية  املواقع 
اإجناح هذه  امل�شاهمني يف  تكرمي 

التظاهرة.
الوطنية  اجلمعية  تاأ�ش�شت  ولقد   
فيفري   9 يف  »جزايرنا«  تراث 
يف  خمت�شني  طرف  من   2017
من  بالرتاث  ومهتمني  الآثار  علم 
اجتماعني  ون�شطاء  اإعالميني 
فايزة  ريا�ش  الباحثة  من  مببادرة 
بعد مالحظة الفراغ الذي ت�شهده 
احلركة اجلمعوية يف جمال الرتاث 
منذ  اجلمعية  هذه  قامت  ولقد 

تاأ�شي�شها بعدة ن�شاطات مثل قافلة 
اأقيم بوليتي تيبازة  الرتاث والذي 

وغرداية حتديدا بربيان.

الهتمام باإحياء الرتاث غري 
املادي

اهتمت   ، اجلمعية  هذه  اأن   كما   
مثل  املادي  غري  الرتاث  باإحياء 
للبوقالة  خا�شة  �شهرات  اإقامة 
�شاهمت  كما  ال�شفوي،  والرتاث 
بحماية  املعنية  اجلهات  باإخطار 
الرتاث بعديد الكت�شافات الأثرية 
كما  بباتنة،  »بومقر«  موقع  مثل 
�شاهمت يف تنظيم ملتقيات دولية 
الأول  الدويل  امللتقى  بينها  من 
للحرف وال�شناعات عرب الع�شور.

ترجمها عن الفرن�شية الكاتب واملرتجم املغربّي حمّمد بنعبود

م�صروع"كلمة" ُي�صدر ترجمة رحلة تيوفيل غوتييه اإىل اجلزائر
الأدب  كال�شيكّيات  �شمَن 
عن  ت�شدر  التي  الفرن�شّي، 
يف  للرتجمة،  »كلمة«  م�رضوع 
 - وال�شياحة  الثقافة  دائرة 
كتاب  ترجمة  �شدرت  اأبوظبي، 
والناقد  وال�شاعر  الروائّي 
الفرن�شّي تيوفيل غوتييه »رحلة 
اإىل اجلزائر«. التي ترجمها عن 
واملرتجم  الكاتب  الفرن�شية 
وراجع  بنعبود،  املغربّي حمّمد 
لها  وقّدم  ونّقحها  الرتجمة 
العراقّي  والأكادميّي  ال�شاعر 
جهاد  كاظم  باري�ش  يف  املقيم 
وت�شدر هذه الرتجمة بالّتزامن 
نف�شه  الكاتب  رحلة  ترجمة  مع 
الأخرى  وهي  م�رض،  اإىل 
ترجمها حمّمد بنعبود وراَجعها 

كاظم جهاد.
الفرن�شّي  الأدب  �شهد  ما  نادراً 
ميول  تعّدد  مبثل  كاتباً 
 Théophile غوتييه  تيوفيل 
الأمناط  وتنّوع   Gautier
مار�شها  التي  والفكرّية  الأدبّية 
من  اأكرث  منها  كّل  يف  وترك 
عمل فاتن �شديد التاأثري، حيث 
اً  وقا�شّ وروائّياً  �شاعراً  كان 
ُعرَف  وناقداً  م�رضحّياً  وكاتباً 
جلديد  احلاذقة  مبتابعاته 
وق�ش�ش  والفنون،  الآداب 
توقف  التي  ال�شهرية  رحالته 
املتفّردة  روؤيته  على  القارئ 
البلدان  معاينة  يف  واملتبّحرة 
وغرباً،  �رضقاً  يزورها  التي 
لالأعمال  املرهفة  ومتابعاته 
لهذه  املكّر�شة  والفنّية  الأدبية 

البلدان.
وزار غوتييه اجلزائر يف �شيف 
1845، ون�رض عن رحلته اإليها يف 
مل  متفّرقة  �شفحات  املّجالت 

يجمعها يف كتاب اإّل يف 1865.
يف  غوتييه  تاأّخر  دواعي  جنهل 

هو  كتاب،  يف  هذه  رحلته  ن�رض 
ن�شو�ش  ن�رض  على  داأب  الذي 
اإيطاليا  من  كّل  )اإىل  رحالته 
واإ�شبانيا ورو�شيا والق�شطنطينية 

مثاًل( فور عودته اإىل بالده.
التاأّخر  لهذا  كان  هل  نعلم  ول 
التي  بامل�شايقات  عالقة 
ثورة  بعد  غوتييه  لها  تعّر�ش 
انهماك  يعار�ش  كان  اإذ   1848
وبالتايل  ال�شيا�شة،  يف  الفّنان 

تدّخل ال�شيا�شة يف الفّن.
تّيار  منّظري  اأهّم  من  وكان 
»الفّن من اأجل الفّن«، ولعّل هذه 
عه،  العبارة-ال�ّشعار هي من و�شْ
مل  ت�شّي�ش«  »الاّل  هذا  اأن  بيد 
روؤية  عن  يعرّب  اأن  من  مينعه 
من  نوع  وعن  للعامَل،  نقدّية 
اأمام  ال�شمريّي  ال�شتنكاف 
عنف التاريخ وممار�شات بع�ش 

احلّكام.
بعد  هذه  برحلته  قام  ولقد 
بخم�شة  للجزائر  فرن�شا  غزو 
للمثّقفني  وخالفاً  عاماً،  ع�رض 
امل�شت�رضقني  اأو  الر�شمّيني 
ل  العهد،  ذلك  يف  املحرتفني 
يحّيي غوتييه ح�شور فرن�شا يف 
البالد، ل بل جند يف �شفحات 
بني  مقارنة  الّرحلة  من  عديدة 
اأو  و«البدائّيني«  »املتح�رّضين« 
ينت�رض  املزعومني،  »الربابرة« 
الأخريين،  لهوؤلء  دوماً  فيها 
والرببرّية  البدائّية  باأّن  موحياً 

لي�شتا يف »ملعبهم« حّقاً.
ول يدين ال�شتعماَر جهاراً، ولكّنه 
اأبعد ما يكون عن حماباته، هو 
بالأ�شل ناقٌد للح�شارة )الغربّية 
راآها  التي  وللمدنّية  ة(،  بخا�شّ
مثل  وكان  بتناق�شاتها،  زاحفة 
الكثري من الّرومنطيقّيني يرغب 
احل�شارة  قبح  من  الهرب  يف 
وَحَملة  الوليدة  التكنولوجية 

ول ميكن  املزعومني،  ر�شالتها 
بالعثور  كان م�رضوراً  اإّنه  القول 

عليهم اأمامه يف اجلزائر.
رّواد  اأحد  املعنى  بهذا  وهو 
الذين  الّرحالة  الأدباء  جيل من 
الغازية  اأوروبا  عمل  �شدمهم 
على حمو معامل ال�رضّق الأ�شلّي 
ال�رضق،  اخرتاع  اإعادة  وعلى 

»�رْضَقنَته« بلغة اإدوار �شعيد.
اإىل هذا، ي�شّم الكتاب يف ق�شمه 
نقدّية  متابعات  عّدة  الثاين 
الأدب  عنا�رض  من  للعديد 
والفّن ال�شت�رضاقّيني املتعلّقني 
باجلزائر، كان غوتييه قد كتبها 
وجمعها  خمتلفة  فرتات  يف 
ولد  وهمي  اجلزائري  الباحث 
الذي تنطلق الرتجمة  اإبراهيم، 

من طبعته لهذه الّرحلة.
وهكذا يغنم القارئ يف خمتلف 
ن�شو�ش هذا الكتاب منفذاً اإىل 
وناقد  واأديب  �شاعر  انطباعات 
الغريبنَي،  والإن�شان  عن املكان 
بواقع  معرفة  ذاته  الأوان  ويف 
اأوىل  يف  اجلزائر  يف  احلال 
الفرن�شّيني  احتالل  �شنوات 
يف  ومرثية  منع�شة  وجولة  لها، 
والكّتاب  الفّنانني  اإبداعات 
يومذاك،  بالبالد  املفتونني 
غوتييه  عنه  يعرّب  كلّه  وهذا 
وحذقه  املعروفة  ب�شاعرّيته 
والفّنّي،  الأدبّي  النقد  باأ�شول 
معرفته  من  الدائمة  وباإفادته 

الوا�شعة مبختلف الثقافات.
مدينة  يف  غوتييه  تيوفيل  وولد 
يف  فرن�شا  جنوب  يف  تارب 
وتويّف  باري�ش  يف  ون�شاأ   1811
�شور  نويي  �شاحيتها  يف 
اأحد  وهو   ،1872 يف  �شني 
الربنا�شّي  التّيار  اأعمدة  اأهّم 
واأحد  الفرن�شّي،  ال�شعر  يف 
الفرن�شّية  الرومنطيقّية  اأعالم 

اآٍن  يف  جتاوزها  اإىل  والّداعني 
معاً.

ال�شعرّية  جمموعاته  اأهّم  ومن 
و«مزّججات  املوت«  »ملهاة 
اأ�شهر  ومن  منقو�شة«،  واأحجار 
رواياته »الآن�شة موبان« و«رواية 
الأدب  اأنع�ش  املومياء«، 
غرائبّية  باأبعاد  ومّده  ال�رضدّي 
خالل  من  جديدة  وخيالّية 
ن�رض  التي  الفنطازّية  ق�ش�شه 
»م�رضوع كلمة« ترجمة لأجملها 
واأكرثها ذيوعاً قام بها الروائي 
علي  حمّمد  التون�شّي  وال�شاعر 
اليو�شفي وراجعها كاظم جهاد، 
العا�شقة  »امليتة  عنوان  حملت 

وق�ش�ش فنظازّية اأخرى«.
مرتجم  بنعبود،  حمّمد  اأّما 
اإقليم  مواليد  فمن  الكتاب، 
 .1957 �شنة  باملغرب،  تطوان 
اللّغة  يف  الإجازة  على  حا�شل 
فا�ش،  اآداب  كلّية  من  العربية 
الرّتبية  علوم  كلّية  دبلوم  وعلى 
»ق�شبة  رواية  له  بالّرباط. 
املغرب(  كّتاب  )احّتاد  الذئب« 
»جتاويف«  ق�ش�شية  وجمموعة 
الّثقافة  وزارة  )من�شورات 
اأفالم  و�شنياريوهات  املغربية( 

تلفزيونّية.
ومن ترجماته روايتا »امل�رضّية« 
�شينويه  جليلربت  النيل«  و«ابنة 
وروايتا  اجلمل(،  )من�شورات 
و«خمالب  الف�شيلة«  »اغتيال 
حمدو�شي  مليلودي  املوت« 
وكتاب  عكاظ(،  )من�شورات 
و�شّت  كونديرا  مليالن  »لقاء« 
روايات ل�شتيفان زفايغ، )املركز 
و«طردّيات«  العربّي(  الّثقايف 
للنا�شئة  روايات  وثالث 
)م�رضوع  دوما  لألك�شاندر 

»كلمة« للرتجمة(.
وكالت

الكاتبة الربيطانية اإتكن�صون 
تعود اإىل ق�ص�ص اجلرمية

تدور  ثالثة  كتب  �شدور  بعد 
العاملية  احلرب  اأحداثها خالل 
الثانية، تعود الروائية الربيطانية 
نوع  اإىل  اأخرياً،  اإتكن�شون،  كايت 
رواياتها  بطل  مع  اجلرمية 
جاك�شون  املفت�ش  ال�شابق، 
معا�رض  مو�شوع  يف  برودي، 
ا�شتغالل  مو�شوع  يعالج  متاماً 

الن�شاء والأطفال.
التاريخيتان  الروايتان  وكانت 
وتتمتها،  احلياة«  بعد  »احلياة 
ال�شنوات  يف  �شدرتا  اللتان 
بجائزة  فازتا  للروائية  الفا�شلة 
بح�شب  الرواية،  عن  »كو�شتا« 

�شحيفة »التاميز« الربيطانية.
اجلديدة  روايتها  حبكة  ويف 
»ال�شماء الكبرية«، يعي�ش املفت�ش 
بيورك�شري،  موطنه  يف  برودي 
و�شول  عزلته  عليه  يقطع  حيث 
 13 العمر  من  البالغ  ناثان  ابنه 

عاماً لق�شاء عطالت ال�شيف.
الأب  اهتمام  اأعباء  وت�شكل 
حتدياً  اليوم  عامل  يف  مبراهق 
يبقى  الذي  لربودي،  ذاته  بحد 
عمره م�شدر حرية للقارئ ب�شكل 
متعمد، على الرغم من اأن وجود 

البن تذكري م�شتمر ب�شبابه.
قد  املفت�ش  والدة  وكانت 
بلوغه  عند  بال�رضطان  توفيت 
واأخوه  ُقتلت  واأخته  عاماً،  الـ13 
اإح�شا�شاً  ذلك  فمنحه  انتحر، 
الأطفال  جتاه  بامل�شوؤولية  قوياً 

اإتكن�شون  طريقة  اإنها  ال�شعفاء، 
للتالعب بالنوع الأدبي: املفت�ش 
املا�شي  ذو  املنفرد  الذئب 

املاأ�شاوي.
املتناول  املو�شوع  اأن  ورغم 
الرواية  لكن  قامت،  الرواية  يف 
احلادة،  اجلافة  بالفكاهة  مليئة 
فاإن  متمر�شة،  كاتبة  وباأ�شلوب 
ما  روايتها  ت�شمن  اإتكن�شون 
يكفي من حلظات مليئة باحلنان 
لتوازن  والأطفال  الأهل  بني 
لها  يتعر�ش  التي  الوح�شية 
حلول  هناك  لي�ش  لكن  ال�شغار، 
�شهلة اأو نهايات �شعيدة، و«التاريخ 

يعيد نف�شه« يف النهاية.
مع العلم اأن  كيت اأتكين�شون: هي 
وكاتبة  وروائية،  �شيناريو،  كاتبة 
وكاتبة  و�شحفية،  م�رضحية، 
ق�ش�ش ق�شرية، وكاِتبة بريطانية، 
يف  ع�شوةٌ  هي  يورك،  يف  ولدت 
مولودة  لالأدب.  امللكية  اجلمعية 
يف 1951 تعلمت يف جامعة دندي، 
و  اإجنليزي  اأدب  تخ�ش�ش  يف 
 E. منها  جوائز  على  ح�شلت 
  (   M. Forster Award
الثالثة  للمرة  1998(  ولقد قازت 
كيت  الربيطانية  الروائية  هذه  
كما   ، كو�شتا   بجائزة  اأتكن�شون 
الإمرباطورية  رتبة  ع�شو  اأنها 
يف  وزميل    )2011( الربيطانية 

اجلمعية امللكية لالأدب .
وكالت 
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ال�صكري من النوع الثاين يزيد خطر الإ�صابة مبر�ض باركن�صون

�أن  حديثة  در��سة  ك�سفت 
�ل�سكري  مبر�ض  �لإ�سابة 
من  تزيد  �لثاين  �لنوع  من 
�ل�سلل  مبر�ض  �لإ�سابة  خطر 
با�سم  �ملعروف  �لرعا�ض 
مر�ض باركن�سون، بن�سبة �لثلث 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لعالجات �حلالية«.

علماء يحذرون من بكترييا ثالثية الأخطار!

اأداة على الإنرتنت تك�صف خطر اإ�صابة الن�صاء مبر�ض قاتل!

من  �أمريكيون  علماء  ك�سف 
�مل�ساد�ت  مقاومة  مركز 
موؤمتر  يف  �إميوري،  �حليوية 
لعلم  �لأمريكية  �جلمعية 
ميكروب  عن  �لدقيقة،  �لأحياء 
 Klebsiella« من  جديد 
�مل�سبب   »pneumoniae 

ملر�ض �لتهاب �لرئوي.
هذه  �أن  �إىل  �لعلماء  و�أ�سار 
�لبكترييا  من  �جلديدة  �ل�ساللة 
تعد تهديد� ثالثيا على �لب�رضية 
�أ�سا�سيني  لنوعني  مقاومة  لأنها 
وعلى  �حليوية،  �مل�ساد�ت  من 
�مل�ساد�ت  كل  �خل�سو�ض  وجه 
�حليوية من جمموعة كاربابينيم، 
و�رضيعة  للغاية  قوية  ولأنها 
�آخر.  �إىل  �سخ�ض  من  �لنتقال 
�سابق عن  وقت  �لك�سف يف  ومت 

�نت�سار هذه �ل�ساللة �مليكروبية 
م�ست�سفيات  �أحد  يف  �خلطرية 
وكتبت   ،2016 عام  �ل�سني 
 Lancet« جملة  �آنذ�ك  عنها 

.»Infectious Diseases
�لذي  �ملر�ض  در��سة  �أن  ومع 
هذه  ب�سبب  �أمريكية  �أ�ساب 
�أن  �إل  م�ستمرة،  �مليكروبات 
عن  ر��سني  لي�سو�  �لعلماء 
�لبيانات �لتي تو�سلو� �إليها ب�ساأن 
ب�سبب  �جلديد،  �مليكروب  هذ� 
�لنت�سار  على  �ملذهلة  قدرته 
�أي�سا  �لعلماء  وحذر  �ل�رضيع، 
�لرئوية  �لأمر��ض  �زدياد  من 
زمالءهم  ودعو�  �مل�ستقبل  يف 
�ملجال  هذ�  يف  �لباحثني 
عن  �جلديدة  �لبكترييا  ملر�قبة 

كثب ون�رض كل جديد عنها.

طورت جمعية »Ovarian Cancer Action« �أد�ة جديدة 
على �لإنرتنت مل�ساعدة �آلف �لن�ساء على فهم �ملخاطر �ملوروثة 

لالإ�سابة ب�رضطان �ملبي�ض.
وتطرح هذه �لأد�ة على �لن�ساء �سل�سلة من �لأ�سئلة حول �سحتهن 

وتاريخ عائالتهن، لتحديد م�ستوى �خلطر لديهن. وقالت �جلمعية 
�إن �أكرث من �ألف �مر�أة �سنويا ي�سنب ب�رضطان �ملبي�ض ب�سبب 

�جلينات �ملوروثة، وميكن ت�سخي�سه يف وقت �سابق يف حال ُعرفت 
خماطره.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عند املراهقني

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

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

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

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

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

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

�لتدخني
��ستخد�م �ملخدر�ت �رضب �لكحول

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

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

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

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

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

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

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

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



�إ�سالمياتالأحد 23 جوان 2019  املوافـق  ل20 �شوال  1440هـ 19

ح�سن �لظن باهلل
�سوء الظن باهلل يعد من اأعظم الذنوب وح�سن 

الظن به �سبحانه من اأجل القربات واأجمل 
ال�سفات التي يت�سف بها اأولياءه .

* وقد توعد اهلل من يظن به ظن ال�سوء  بقوله 
ُنَاِفَقاِت  ُنَاِفِقنَي َوالمْ َب المْ تعاىل : ] َويَُعِذّ

ِ َظَنّ  اِنّنَي ِباهلَلّ َكاِت الَظّ ِ ُ�شمْ ِكنَي َوالمْ ِ ُ�شمْ َوالمْ
ُ َعلَيمِْهممْ  َب اهلَلّ ومِْء ، َوَغ�سِ ومِْء ، َعلَيمِْهممْ َداِئَرةُ ال�َسّ ال�َسّ

رًيا [  َولََعنَُهممْ َواأََعَدّ لَُهممْ َجَهنََّم  َو�َساَءتمْ َم�سِ
�سورة الفتح ) 6 ( . *  و قال تعاىل :

] َوَذِلُكممْ َظنُُّكُم الَِّذي َظنَنمْتُممْ ِبَرِبُّكممْ اأَرمَْداُكممْ 
يَن [ . �سورة ف�سلت  ا�ِشِ َ تُممْ ِمَن المْ بَحمْ َفاأَ�سمْ

) 23 (  لي�س ثمة اأ�ش على العبد من �سوء 
الظن باهلل ومن �سوء الظن اأن تظن اأنه غري 

مطلع على اأعمالك واأنه �سيرتك اللق دون اأن 
يجازيهم على اأعمالهم قال تعاىل :

] اأفح�سبتم اأمنا خلقناكم عبثاً واأنكم اإلينا ال 
ترجعون [ �سورة الوؤمنون ) 115 ( .

* واإن  ح�سن الظن باهلل اأعظم ما يعقد عليه 
الرء قلبه وهو من اأجل اأعمال القلوب .

* و  من ح�سن الظن باهلل اأن ترى الف�سل له 
على عباده يف جميع ما يق�سيه ويقدره عليهم 

واإن بدا ظاهره مراً قا�سياً ، فرب نقمة يف 
طياتها نعمة . * و من ح�سن الظن باهلل اأن تعلم 

اأن ما ي�سيبك من مِرّ الق�ساء اإمنا هو رفعة 
درجات لك اأو عقوبة على ذنب وقعت فيه . 

وقفة متاأنية :
ر�سي  اأو  عنه،  اهلل  -ر�سي  عمر  ابن  وعن   
عليه  اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  اأن  عنهما-،  اهلل 
العالني،  لرب  النا�س  ))يقوم  قال:  و�سلم- 
اأن�ساف  اإىل  بر�سحه  اأحدهم  يغيب  حتى 
تعرقه،  �سدة  من  العرق،  هو  الر�سح  اأذنيه((  
يغيب اإىل �سحمة اأذنه من عرقه يوم القيامة.   
ويقول عليه ال�سالة وال�سالم: ))لو تعلمون ما 
ى  َفَغَطّ كثرياً،  ولبََكيمْتممْ  قلياًل،  ِحكتم  ل�سَ اأعلُم 
و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  اهلّل  ر�سول  اأ�سحاُب 

وجوههم، ولهم خنني((
ال�سحيح،  يف  وم�سلم  البخاري  ]اأخرجه 
اأو  النافقني،  اأحد  �سننه[   يف  والرتمذي 
ليلب�سه  النبي  قمي�س  النافقني، طلب  رئي�س 
قبل اأن ميوت وهو على فرا�س الوت، اأعطاه 
قمي�سه  األب�سه  اأنه  رواية:  ويف  قمي�سه،  النبي 
بنف�سه، فلما مات، قال عليه ال�سالة وال�سالم: 
به  يهوي  كان  حجر،  جهنم  يف  ا�ستقر  ))االآن 
�سبعني خريفاً((  يقول عليه ال�سالة وال�سالم:

))ال تزوُل قَدَما عبد يوَم القيامة، حتى يُ�ساأَل 
ِعلمِْمِه  وعن  اأفناه؟  فيما  ُعُمره  عن  اأربع:  عن 
ما عِمل به؟ وعن ما له من اأين اكت�سبه وفيم 
]اأخرجه  اأباله؟((   فيما  ج�سمه  وعن  اأنفقه؟ 
من  واإياكم  وقانا  ال�سحيح[   يف  الرتمذي 

عذاب النار 

خز�ئن �هلل :
 تقتري االأمطار لي�س تقتري عجز

وجل  عز  اهلل  اأن  القد�سي  احلديث  يف  �سح 
وكافر  بي  موؤمن  عبادي  من  ))اأ�سبح  يقول:  
ورحمته  اهلل  بف�سل  ُمِطرنا   : قال  من  فاأما   ،
، فذلك موؤمن بي وكافر بالكوكب ، واأّما من 
وموؤمن   ، بي  كافر  فذلك  وكذا  كذا  بنوء  قال 

بالكوكب (( ]البخاري 1038 ، م�سلم 71[
مما يوؤكد اأن تقتري االأمطار ال ميكن اأن يكون 
تقتري عجز ك�ساأن الب�ش ، ولكنه تربية وتاأديب 
الف�ساء  وكالة  فيه  اأعلمت  الذي  ، هذا الرب 
االأوروبية اأن مر�سد الف�ساء االأوروبي العامل 
باالأ�سعة حتت احلمراء ر�سد غيمة من البخار 
متالأ  اأن  لها  ميكن   ، الارجي  الف�ساء  يف 
حميطات االأر�س �ستني مرة يف اليوم الواحد 

بالياه العذبة.

من لو�زم �إميان �لإن�سان :
 يوجد اأحياناً جهاز ثمنه مئة األف يف بيوز، 
�سعيف  كهربائي  خط  عن  عبارة  البيوز 
جداً، على اأدنى حرارة عالية ي�سيخ، يقطع 
التيار، هو البيوز يف احلقيقة نقطة �سعف 
اجلهاز،  ل�سالح  ال�سعف  لكن  اجلهاز،  يف 
لو جهاز �سيارة عال فجاأة، بدل اأن يحرق 

اجلهاز، يحرتق البيوز، ثمنه لريتان، فهذا 
البيوز رحمة لا نقمة؟ رحمة. 

ال�سعف،  البيوز،  عنده  يوجد  واالإن�سان   
الوف:

نمْ�َساَن ُخِلَق َهلُوعاً،  ]�سورة العارج  إِ ﴿اإَِنّ االمْ
َجُزوعاً،    ُّ ال�َشّ ُه  َم�َسّ ﴿اإَِذا  االآية:19[  

]�سورة العارج االآية:20[
 اإذا ال يخاف ال يتوب، اإذا ال يخاف ال يلجاأ 
اإىل اهلل عز وجل، اإذا ال يخاف ال ي�سطلح 

مع اهلل. 
يف  �سعف  نقطة  كان  واإن  فالوف،   

االإن�سان، اإال اأنه من لوازم اإميانه.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها االأخوة، قد ال ينتبه االإن�سان اإىل بع�س ال�سطلحات �سمى اهلل االأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 

الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�شة من 
الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة، االإن�سان له فطرة �سليمة 

لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�س واالإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة بالئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإال وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �سيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة االإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �سورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: َهَك ِللِدّ ﴿ َفاأَِقممْ َوجمْ
يُن المَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لمِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيمَْها اَل تَبمِْديَل ِلَ َرَة اهلَلّ يِن َحِنيًفا ِفطمْ َهَك ِللِدّ ﴿ َفاأَِقممْ َوجمْ

﴿

من ل ي�ستحي ل خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف االأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن يف االأغنياء اأح�سن، وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن، والتوبة ح�سن لكن يف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة، والراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب، واالأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب التوا�سعني، وحبي 
للغني التوا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�سد، واأبغ�س ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�س الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�س التكربين، وبغ�سي للفقري التكرب اأ�سد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من االإميان، واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت وال تعباأ بكالم النا�س.
لَُكِة )195( ﴿  )  مُْقوا ِباأَيمِْديُكممْ اإِىَل التَّهمْ ِ َواَل تُل يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴿ َواأَنمِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك االإ�سالم 
و�سطي.
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ن�شرين طاف�س تطرح اأغنية 
»جنمة قطبية«

طرحت الفنانة ال�شورية  ن�رشين طاف�ش  اغنية » جنمة قطبية » باللهجة 
قناتها  على  وذلك  » احللوة »،  اجلديد  األبومها  من  وهي  اجلزائرية 

الر�شمية على يوتيوب، وهي مبثابة هدية منها للجزائر.
احد  على  اخلا�ش  ح�شابها  على  اي�شا  االأغنية  هذه  ن�رشين  ون�رشت 
للحبيبة  »اإهداء  قائلة:  عليها  وعلّقت  االجتماعي،  التوا�شل  مواقع 
و  اجلزائري  للفن  تقديرا  دريا�شة  رابح  القدير  للفنان  و   .. اجلزائر 
الفنانني اجلزائريني .. �شيبقى فنهم خالد .. و المي الغالية ابنة وهران 

الباهية«.

وائل كفوري يطرح
    »ا�شت�شبهت فيكي«

طرح املطرب اللبناين وائل كفوري اأحدث كليباته »ا�شت�شبهت فيكي«، 
عرب قناته الر�شمية على موقع يوتيوب.

اأحلان  ع�شاف،  بو  منري  ال�شاعر  كلمات  من  فيكي«  »ا�شت�شبهت  كليب 
ه�شام بول�ش، وتوزيع داين حلو.

منذ طرحه، عرب  م�شاهدة،  مليون  فيكي«  »ا�شت�شبهت  كليب  وتخطى 
القناة الر�شمية لوائل كفوري مبوقع يوتيوب.

اأبو الليف يطرح »اأهاًل بيك«
    احتفاًل باأمم اأفريقيا

احتفاالً  بيك«،  »اأهاًل  اأغنية  الليف  اأبو  نادر  ال�شعبي  املطرب  طرح 
 the« ل�رشكة  الر�شمية  القناة  عرب  م�رش،  يف  اأفريقيا  اأمم  ببطولة 

music hub« مبوقع يوتيوب.
رامي  وتوزيع  واأحلان  علي،  ال�شيد  كلمات  من  بيك«  »اأهاًل  اأغنية 

امل�رشي.
وت�شتمر  اجلمعة،  اليوم  م�شاء  االأفريقية  االأمم  كاأ�ش  بطولة  وتنطلق 

البطولة حتى 19  جويلية املقبل.

الأغنية الر�شمية لـ »كاأ�س« 2019 
»متجمعني« تت�شدر يوتيوب م�شر

عمرو عبد اجلليل: اإيرادات »كازابالنكا« فاقت توقعاتي

ت�شدر »متجمعني« قائمة الأكرث م�شاهدة على يوتيوب، وهي الأغنية الر�شمية لكاأ�س اأمم اأفريقيا )كان 
2019(، والتي ت�شت�شيفها م�شر.

 350 »متجمعني«  كليب  وتخطى 
�شاعات من  م�شاهدة، خالل  األف 
�شبورت«  »تامي  قناة  طرحها، عرب 

امل�رشية، مبوقع يوتيوب.
الأول  تُغنى  »متجمعني«  اأغنية 
افتتاح  حفل  خالل  الليلة،  مرة 
باإ�شتاد   2019 اأفريقيا  اأمم  كاأ�ش 
لغات  بثالث  الدويل،  القاهرة 
غنائها  يف  وي�شارك  خمتلفة، 
باللغة  حكيم  امل�رشي  النجم 
النيجريي  واملطرب  العربية، 
االإجنليزية،  باللغة  كوتيه  فيمي 
حفل  يف  غنى  اأن  له  �شبق  والذي 
مبدينة   2010 العامل  كاأ�ش  افتتاح 
جلائزة  ر�شح  والذ  جوهان�شربغ 
فيها  وت�شارك  مرات،   4 اجلرامي 
العاملية دوبيه من  املطربة  اأي�شاً 
كوت ديفوار واحلائزة على جائزة 
جرامي �شنة 2004 و�شتقوم بالغناء 

باللغة الفرن�شية.
حميى  كلمات  من  »متجمعني« 
حمدان،  �رشيف  واأحلان  حوار، 
من  اجلابر،  عبد  طارق  وتوزيع 
فني  واإنتاج  �شامي،  يا�رش  اإخراج 

فايز عزيز.
غناء  يف  للحظة  اأتردد  مل  حكيم: 

»متجمعني«
فخره  عن  حكيم  املطرب  اأعرب 
اأغنية  باختياره للم�شاركة يف غناء 
بطولة  افتتاح  بحفل  »متجمعني« 
املقرر  االأفريقية  االأمم  كاأ�ش 

اجلمعة،  اليوم  م�شاء  انطالقها، 
على ا�شتاد القاهرة الدويل.

للحظة  يرتدد  اإنه مل  وقال حكيم، 
يف قبول عر�ش جهة االإنتاج، التي 
�شهرين،  من  اأكرث  منذ  حدثته 
�شعد  اأنه  م�شيفاً  قوله،  بح�شب 
النيجريي  املطرب  مب�شاركة 

االإيفوارية  واملطربة  كوتي  فيمي 
يحظيان  لكونهما  غانوري،  دوبيه 
ب�شمعة طيبة يف القارة االأفريقية.

واأ�شاد حكيم بفكرة كليب االأغنية، 
عك�شت  الأنها  بالرائعة  وو�شفها 
وب�شيط  �شهل  ب�شكل  م�شمونها 

واحرتايف.

اأجنلينا جويل تلتحق بفريق حترير جملة »تامي«

عبد  عمرو  الفنان  قال 
جتاوز  يتوقع  مل  اإنه  اجلليل، 
»كازابالنكا«  اجلديد  فيلمه 
مليون  اخلم�شني  حلاجز 
اأ�شبوعني  بعد  م�رشي  جنيه 
العر�ش  بدور  طرحه  من 
واأ�شاف  ال�شينمائي. 
ي�شغل  ال  اأنه  عبداجلليل، 
االإيرادات  مب�شاألة  تفكريه 
ب�شكل عام، الإميانه باأنها رزق 
من اهلل ولي�ش من �شنع الب�رش، 
�شخ�شية  اأن  اإىل  م�شرياً 

يف  ج�شدها  التي  »عرابي« 
ولذلك  عليه،  جديدة  الفيلم 
خلق لها »اإيفيهات« من وحي 
خياله واأ�شافها اإىل ال�شيناريو 
خمرج  مع  االتفاق  بعد 
بح�شب  ميمي،  بيرت  الفيلم 
بطولة  يف  وي�شارك  قوله. 
كرارة  اأمري  »كازابالنكا« 
ن�شار  واإياد  عادل  وغادة 
والنجم  دا�ش  واأحمد  ولبلبة 
من  اأرغن�ش،  خالد  الرتكي 

تاأليف ه�شام هالل.

النجمة  التحقت  نوعها،  االأوىل من  �شابقة  يف 
الهوليوودية، اأجنلينا جويل بفريق حترير جملة 
تامي االأمريكية مبن�شب م�شت�شار حترير، وذلك 
للم�شاهمة يف مقاالت املجلة املتعلقة بحقوق 
وغريها.  والهجرة  النزوح  وم�شاكل  االإن�شان 
واأعلن عن تلك ال�رشاكة رئي�ش حترير والرئي�ش 

يوم  فيل�شينثال  اإدوارد  تامي،  ملجلة  التنفيذي 
االأربعاء املا�شي  مو�شحاً اأن جويل �شت�شارك 
وحترير  كتابة  يف  اجلديد  من�شبها  خالل  من 
والتي  املتنوعة  االإخبارية  املقاالت  من  عدد 
والهجرة  اللجوء  وق�شايا  بال�رشاعات  تتعلق 

وغريها مع الرتكيز على حقوق االإن�شان.
ريبورتر  هوليوود  جملة  ن�رشته  ما  وبح�شب 
جويل  م�شاهمات  �شتعتمد  االأمريكية، 
وخربتها  احليوي  دورها  علي  ال�شحافية 
خالل  عاماً   18 مدار  علي  املمتدة  الطويلة 
ملفو�شية  املتحدة  االأمم  وكالة  لدى  عملها 
يف  خاللها  من  �شاركت  والتي  الالجئينن، 
كان  والتي  ميدانية،  عمل  مهمة   60 حوايل 
كولومبيا  يف  الالجئني  خميمات  زيارة  اآخرها 
اخلا�ش  املبعوث  ب�شفتها  وبنغالدي�ش،  وبريو 

اأبرز  من  لت�شبح  املتحدة،  االأمم  ملفو�شية 
حول  واللجوء  النزوح  م�شائل  يف  املدافعني 
اإ�شهامات  اأوىل  تن�رش  اأن  املقرر  ومن  العامل. 
املقبل،  االأربعاء  يوم  »تامي«  جملة  يف  جويل 
جويلية    1 عدد  يف  املقال  ن�رش  يتم  اأن  على 
اخلا�ش  املطبع  الورقي  االإ�شدار  من  املقبل 
باملجلة، و�شيتبعه مقال كتبته لتامي عن الدور 
يف  ال�شالم  مفاو�شات  يف  املراأة  تلعبه  الذي 
مقال  اأحدث  يف  جويل  اأو�شحت  اأفغان�شتان. 
لها عن اأ�شباب ا�شتحقاق الالجئني اأن يعاملوا 
قيادة  دعت  كما  عادل،  ومعاملة  بكرامة 
ال�شالم  على  »الرتكيز  اإىل  املتحدة  الواليات 
واحلقوق  العدالة  على  القائم  االأجل  طويل 
اإىل  العودة  من  الالجئني  لتمكني  وامل�شاءلة 

ديارهم«.
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جديدة تقنية  بتحفة  الكهربائية  ال�سيارات  عامل  تدخل  كيا 

م�ؤخرا  كيا  ا�ضتعر�ضت 
 Niro" الكهربائية  �ضياراتها 
طرحها  املنتظر   "EV
العام  خريف  الأ�ض�اق  يف 

اجلاري.
ال�رشكة  يف  اخلرباء  ويت�قع 
هذه  تلقى  اأن  امل�ضنعة 
يف  كبريا  رواجا  ال�ضيارة 

ال�ض�ق الأمريكية والأوروبية، 
ي�ل�ن فيها  النا�س  بداأ  والتي 
بال�ضيارات  كبريا  اهتماما 

الكهربائية ال�ضديقة للبيئة.
تطرح  اأن  املنتظر  ومن 
بن�ضختني،  ال�ضيارة  هذه 
مبحرك  مزودة  الأوىل 
اأح�ضنة،   204 بعزم  كهربائي 

وبطاريات بقدرة 64 كيل�اط 
قطع  على  وقادرة  �ضاعة، 
ال�احدة،  بال�ضحنة  كلم   380
ف�ضتاأتي  الثانية  الن�ضخة  اأما 
ح�ضانا   135 بعزم  مبحرك 
 39.2 بقدرة  وبطاريات 
لقطع  تكفي  �ضاعة،  كيل�اط 
بال�ضحنة  كلم   240 م�ضافة 

ال�احدة.
ك�ريا  يف  كيا  خرباء  وي�ؤكد 
تلقت  ال�رشكة  اأن  اجلن�بية 
 5000 من  اأكرث  الي�م  حتى 
ال�ضيارة،  هذه  ل�رشاء  طلب 
ت�ضلم  اأن  املنتظر  ومن 
خريف  ملالكيها  ال�ضيارات 

العام اجلاري.

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
اأ�ضدرت بي اإم دبلي� ر�ضميا اأ�ضعار الفئة الثامنة 
ك�بيه اجلديدة كليا، يف �ض�قها املحلي باأملانيا.

�ضتتاح ال�ضيارة يف فئتني، الديزل 840d والبرتول 
M850i وكالهما ياأتيان بنظام الدفع الرباعي 

xDrive ب�ضعر 100،000 و125،700 ي�رو 
)432،500-543،700 ريال( على الت�ايل لكل 

منهما.
كال امل�ديلني لديهما جري مزدوج الكلت�س 

اأوت�ماتيكي ثماين ال�رشعات، واملحرك الديزل 
تريب� مزدوج 3 لرت 6 �ضلندر بق�ة 315 ح�ضان 

و680 ني�تن.مرت من عزم الدوران ويتيح للم�ديل 
النطالق من 0-100 كيل�مرت خالل 4.9 ثانية، 
اأما حمرك البرتول فه� تريب� مزدوج 4.4 لرت 

8 �ضلندر بق�ة 523 ح�ضان و750 ني�تن.مرت من 

عزم الدوران وينطلق من 0-100 كيل�مرت خالل 
3.7 ثانية. عند طلب حزمات اإ�ضافية بال�ضيارة 

 S-Class الرائدة، �ضي�ضبح �ضعرها اأغلى من
ك�بيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

ي�رو وهي مت�فرة مبحرك V8 بق�ة 462 ح�ضان.
تكلّف حزمة M �ضب�رت ما مقداره 5،550 ي�رو 

)24،000 ريال(، حزمة M الفنّية 4،000 ي�رو 
)17،300 ريال(، حزمة األياف الكرب�ن 4،000 ي�رو 
)17،300 ريال( بدون احت�ضاب تكلفة 3،000 ي�رو 

)13،000 ريال( لإ�ضافته بال�ضقف.
هذا و�ضيتم اإطالق بي اإم دبلي� الفئة الثامنة 
اجلديدة بالأ�ض�اق العاملية خالل الأ�ضابيع 

املقبلة، لتنزل على ال�ضاحة ملناف�ضة مر�ضيد�س 
بنز S-Class ك�بيه وب�ر�س 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ضتعر�ضت �رشكة IAT Design ال�ضينية �ضيارة "Karlmann King" التي �ضنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�ضب م�قع "CarAndBike" املتخ�ض�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�ضيارة ه� هيكلها اخلارجي امل�ضمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�ضن�ع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكرب�ن الق�ية، وال�ضلب.

وي�ضمن الق�ة والأداء املمتاز لل�ضيارة حمرك ق�ي من 10 اأ�ضط�انات، �ضعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوت�ماتيك من 8 نقالت، بق�ة 400 
ح�ضان، قادرة علي بل�غ �رشعة ق�ض�ي ت�ضل اإيل 160 كيل� مرت / �س. وتتميز ال�ضيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�ضا�ضة بالزما كبرية مل�ضاهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �ض�ت، بالإ�ضافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ضاخنة، وماكينة ل�ضنع 
القه�ة، واأماكن خم�ض�ضة حلفظ الك�ؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتت�ي ال�ضيارة على خزينة ق�ية مزودة ب��ضائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�ضاءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب اله�اتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�ضناعة 12 ن�ضخة من 

هذه ال�ضيارة فقط ح�ل العامل ب�ضعر ي�ضل اإىل 2 ملي�ن دولر، اأي ما يعادل )34 ملي�ن حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�ضفت �رشكة ت�ضنيع ال�ضيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �ضياراتها  اأول  �ضتك�ن  والتي  مازدا6  �ضيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�ضتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س ال�ضيارات الدويل يف ني�ي�رك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�ضخة  اأول  �ضتك�ن 
يف �ضيف العام احلايل 2018، كما �ضيك�ن اأ�ضحاب 

ال�ضيارات من هذا الن�ع قادرين على حتديث كار 
ف�ر  واختياري  كامل  ب�ضكل  اأوت�  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�ضيف و�رشحت  التحديث يف  اإ�ضدار 
�ضمن  �ضتك�نان  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�ضتي 
اإ�ضافات نظام الت�ضغيل الذكي امل�ج�د يف �ضيارات 
ال�رشكة Mazda Connected. يُذكر اأن م�قع 
دعم  ح�ل  بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية  ال�رشكة 

با�ضم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�ضيارة  املن�ضتني 
ال�رشكة يف املعر�س الدويل لل�ضيارات مل يتحدث 
ا�ضتغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�ضتخدمني كانت �رشكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�ضافة من�ضتي ق�قل واآبل يف العام املا�ضي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على ال�ضري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�ضيارة يف الأرا�ضي ال�عرة، وات�ضح اأنها ل�ضيارة "نيفا"، ف�ضال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�ضالم الرو�ضية البيالرو�ضية عن مناذج ع�ضكرية مط�رة ك�ضفت �رشكة "اأوت�فاز" الرو�ضية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �ض�لنيت�ضن�غ�ر�ضك يف �ض�احي ع�ضكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات الق�ات اخلا�ضة واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوت�فاز" �ضلمت 4 �ضيارات امل�ضافة بني قعرها والأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ضتخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�ضا�س "ك�رد" الثقيل. كما ميكن للم�ضاة، وميكن اأن ين�ضب فيها قاذف قنابل اأو ر�ضا�س اإن "نيفا" الع�ضكرية املط�رة خم�ض�ضة للدعم الناري وقال املقدم يف ق�ات املظليني اخلا�ضة، اأنات�يل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيل�مرت يف ال�ضاعة يف الأرا�ضي ال�عرة حيث ال�رشيع وال�ضتطالع، وزنها 750 كيل�غراما و�رشعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �ضيارة للتدخل م��ضك�.
ت�ضتهلك 12-15 لرتا من ال�ق�د.

موديل خا�ص من ني�سان 
Qashqai

�رشكة  ك�ضفت 
النقاب  ني�ضان 
امل�ديل  عن 
�س  خلا ا
 N - W a y

نتها  يق� لأ
 ،Q a s h q a i

 SUV فئة  من 
املدجمة.

اأن  اليابانية  ال�رشكة  واأو�ضحت 
 N-Way اخلا�س  امل�ديل 
التجهيزات  خط  على  يعتمد 
مكيف  يقدم  والذي   ،Acenta
اأنظمة  وحزمة  مزدوجاً،  ه�اء 
و�ضافرة  امل�ضاعدة،  القيادة 
�ضف ال�ضيارة يف الأمام واخللف 
املارة،  على  التعرف  ونظام 
للحفاظ  امل�ضاعدة  والأنظمة 
وال�ض�ء  ال�ضري،  حارة  على 
على  التعرف  ونظام  العايل، 

اإ�ضارات املرور.
اأي�ضا  اخلا�س  امل�ديل  ويقدم 
نظام  مثل  اإ�ضافية  جتهيزات 
البان�رامي،  وال�ضقف  املالحة، 
وق�ضبان ال�ضقف ونظام التدفئة 

يف 
 ، م ما لأ ا
للزجاج  التدفئة  ووظيفة 
امل�ضن�عة  واجلن�ط  الأمامي 
 18 قيا�س  خفيف  معدن  من 

ب��ضة.
وبالن�ضبة لنظام الدفع، اأ�ضارت 
ني�ضان اإىل اأن ال�ضيارة تت�فر يف 
جمم�عة من حمركات البنزين 
نطاق  تغطي  التي  والديزل، 
ح�ضان   115 بني  ميتد  ق�ة 
وتت�ضافر  ح�ضان،   160 اإىل 
ناقل  مع  املحركات  جه�د 
مزدوج  الأوت�ماتيكي  احلركة 
�رشعات،  �ضبع  من  القاب�س 
الأوت�ماتيكي  احلركة  ناقل  اأو 
على  الق�ة  لت�زيع   Xtronic

عجالت ال�ضيارة الأربع.
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الأتربة حتد من كفاءة تربيد الكمبيوترات

مغازين«  �سي  »بي  جملة  �أفادت 
�جليد  �لتربيد  باأن  �لأملانية 
تدفق  على  يتوقف  للكمبيوتر 
تعترب  �لأتربة  �أن  غري  �لهو�ء، 
�لهو�ء  لتدفق  �للدود  �لعدو 
عن  �لنظر  وبغ�ض  ب�سال�سة 
�لأتربة  فاإن  �لنظافة  م�ستوى 
�ملروحة  طار�ت  على  ترت�كم 
مرور  مع  �لأخرى  و�لأجز�ء 
�لوقت، وحتد من �لقدرة �لفعالة 

على تربيد �لكمبيوتر.
�لغبار  �إز�لة  للم�ستخدم  وميكن 
طار�ت  من  بنف�سه  و�لأتربة 
�ملكتبية  باحلو��سيب  �ملروحة 
وذلك  توب،  �لالب  و�أجهزة 
�لكهربائية  �ملكن�سة  با�ستعمال 
�ملخ�س�سة  �لفوهة  مع 
بعملية  �لبدء  ويتم  للمفرو�سات 
دون  درجة،  �أقل  على  �لتنظيف 
�أجز�ء  مع  تالم�ض  يحدث  �أن 

قدرة  زيادة  وميكن  �لكمبيوتر، 
عند  �لكهربائية  �ملكن�سة 
ميكن  �أنه  على  عالوة  �حلاجة، 
بو��سطة  �ملتبقية  �لأتربة  �إز�لة 
قبل  ولكن  �لقطنية،  �لأعو�د 
�إجر�ء �أية �أعمال على �حلو��سيب 
�سبكة  عن  �جلهاز  ف�سل  يجب 
ولدو�عي  �لكهربائي.  �لتيار 
�لأمان يجب �إعاقة حركة طار�ت 
�لتنظيف  عملية  �أثناء  �ملروحة 

ذلك  ويتم  �لكهربائية،  باملكن�سة 
�ملر�وح  مع  �لإ�سبع  با�ستعمال 
�سغري  �سلك  بو��سطة  �أو  �لكبرية 
حركة  لإيقاف  مكتب  دبو�ض  �أو 
يتم  مل  و�إذ�  �لأ�سغر،  �ملر�وح 
�أثناء  �ملروحة  حركة  �إيقاف 
�لتيار  يت�سبب  فقد  �لتنظيف، 
دور�نها  عن  �لناجت  �لكهربائي 
يف  �لرئي�سية  �للوحة  تلف  يف 

�حلا�سوب يف �أ�سو�أ �حلالت.

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�شوميات -

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

microSD/HC/« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�ض ل�شماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

»5G« هاتف  اأول  تطلق   Huawei

ذكر موقع »Digitimes« �أن �رشكة 
على  عازمة  �ل�سينية   Huawei
على  قادر  ذكي  هاتف  �أول  طرح 
من  �لإنرتنت  �سبكات  مع  �لتعامل 

.»5G« جليل �خلام�ض�
�لتنفيذي  �ملدير  عن  �ملوقع  ونقل 
�إن  قوله،  �سوي  �إيريك  لل�رشكة 
�أول  ت�ستعر�ض  قد   Huawei«
للتعامل  خم�س�ض  �لعامل  يف  هاتف 
 ،2019 مار�ض  يف   ،5G �سبكات  مع 
يف  تطرحه  �أن  �ملنتظر  ومن 
من  �لثاين  �لن�سف  يف  �لأ�سو�ق 
�أن  �إىل  �سوي  نف�سه«،و�أ�سار  �لعام 

بع�ض  �سابقا  ��ستعر�ست  �رشكته 
�لتقنيات �ملتعلقة ب�سبكات �لإنرتنت 
ك�رش�ئح  �خلام�ض،  �جليل  من 
و�لتي  �لإلكرتونية،   »970  Kirin«
�لهو�تف  ت�ساعد  �أن  �ملفرت�ض  من 
من  �لبيانات  وحتميل  ��ستقبال  على 
 50 بني  ما  ترت�وح  ب�رشعة  �لإنرتنت 

و100 ميغابايت/ ثانية.
قبل  من  �خلطوة  تلك  وتاأتي 
�أكدت  �لذي  �لوقت  يف   Huawei
�رشكات  من  �لعديد  �أن  �ل�سني  فيه 
�لت�سال �لعاملة فيها �ستبد�أ باعتماد 

�سبكات »5G« �لعام �ملقبل.

ت�صريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�سوؤون  �ملهتمة  �ملو�قع  بع�ض  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  �لتقنية 

»V40« �ملنتظر من �إل جي.
 »Android Police« موقع  وذكر 
�سياأتي  �ملذكور  �لهاتف  �أن 

و�حد�  منه  جتعل  مبو��سفات 
�لذكية  �لأجهزة  �أف�سل  من 
مبعالج  و�سيزود  �لأ�سو�ق،  يف 
 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 �أو   6 ع�سو�ئي  و�سول  وذ�كرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  �أن  �ملفرت�ض  من  كما 
بدقة  �لعد�سة  ثنائية  �أ�سا�سية  بكامري� 
تقريب  ومبيز�ت  ميغابيك�سل،   13+16

لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 
حتى عند تكبريها عدة مر�ت، وكامري� 
 24 بدقة  �أي�سا  مزدوجة  �أمامية 
فمن  �جلهاز  بطارية  �أما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  �أن  �ملتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  �أكرث  �أو  �أمبري 
�ل�سحن �ل�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�صتثمار 1 مليار دولر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�ض  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�ض �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح �لرئي�ض �جلديد �سنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �سويت�ض. �إل �أن �لرئي�ض �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

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

.Dragalia Lost
بالو�سع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�ساب،  �جلديد  �لرئي�ض  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �ساأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�ض  كانت  �لتي  �لغياب  �سنو�ت  عن  عو�ساً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

اأوبو تعلن عن العالمة التجارية 
Oppo Reno اجلديدة

على غر�ر ماقامت به هو�وي مع 
 Poco مع  �ساومي  و   Honor
�لأخرى  هي  �أوبو  �رشكة  �علنت 
جديدة  جتارية  عالمة  عن 
حتمل  �ملتو�سطة  للهو�تف 
رينو  �أوبو   Oppo Reno �إ�سم 
معقولة  باأ�سعار  هو�تف  �ستقدم 

عالية  مبو��سفات  تكون  رمبا 
�ونور  هو�تف  مان�ساهد يف  مثل 
�أكدت  لذلك  بوكوفون  هاتف  و 
�ل�رشكة �أن �لهاتف �لول من فئة 
يوم  عنه  �لك�سف  �سيتم   Reno

10 �أفريل �لقادم.
وبح�سب عدة م�سادر فاإن �لهاتف 
هاتف  �ول  �سيكون  �جلديد 
ميزة  مع  كامري�  يقدم  �أوبو  من 
�لتكبري �جلديدة حتى 10 مر�ت 

دون خ�سارة �جلودة و�لتي �علنت 
�ملوؤمتر  يف  �أيام  قبل  �أوبو  عنها 
 2019 MWC لعاملي للهو�تف�
مو��سفات  ليوجد  �لآن  حتى 
ولكن  �جلديد  للهاتف  م�رشبة 
بثت �ل�رشكة فيديو دعائي يوؤكد 
كامري�ت   3 �سيحمل  �لهاتف  �ن 
�أن  يوؤكد  وهذ�  �خللف  من 
عو�مل  �برز  �ستكون  �لكامري� 

ت�سويق �لهاتف. 

تقني



عي�شة ق
 

تراوح الأمور مكانها يف بيت فريق 
الغمو�ض  بعد  العا�صمة  احتاد 
الذي اأ�صحى ي�صوب الفريق الذي 
املال  راأ�ض  فتح  عن  الإعالن  مت 
من طرف عائلة حداد، ويف هذا 
ال�صدد فاإن �صارت عك�ض ما كان 
متوقعا بعدما تاأجل جمددا عقد 
اجلمعية العامة الطارئة التي كان 
اأم�ض  �صباح  اإقامتها  مربجما 
بولوغني  يف  حمادي  عمر  مبلعب 
حداد  ربوح  من  كل  غياب  لكن 
و�صعيد عليق عن ح�صور الأ�صغال 
دفع اأع�صاء جمل�ض الإدارة الذين 
اإىل  الجتماع  يف  حا�رضين  كانوا 
اجلمعية  وتاأجيل  اجلل�صة  رفع 
امل�صاهمني  ملجل�ض  العامة 
يف  املقبل،  جوان   26 تاريخ  اإىل 

انتظار م�صاركة الرجالن ال�صالف 
مت  الذي  الجتماع  يف  ذكرهما 
ال�صبل  بحث  اجل  منه  برجمته 
واخلروج بالقرارات حول م�صتقبل 
نفق  اأمام  يتواجد  والذي  الفريق 
  تبنينّ عدم  ظل  يف  خا�صة  مظلم 
الراغب  اجلديد  امل�صتثمر  هوية 

ويف  الأ�صهم،  اأغلب  �رضاء  يف 
هذا ال�صدد فاإن اأخبار من داخل 
اأن  ك�صفت  العا�صمي  النادي  بيت 
احد  رفقة  اجتمع  حداد  ربوح 
مناق�صة  اأجل  من  امل�صتثمرين 
الطرفان  لكن  الفريق  اأ�صهم  بيع 
ظل  يف  التفاق  اإىل  يتو�صال  مل 

يفر�صها  التي  الكبرية  ال�رضوط 
املتواجد  النادي  مالك  �صقيق 
الذي  الأمر  ال�صجن  اأ�صوار  داخل 
يجعل الحتاد اأمام ماأزق اخلروج 
يجد  التي  ال�صعبة  الو�صعية  من 

الفريق نف�صه يف مواجهتها.
الفريق  اإدارة  اأعلنت  املقابل،  يف 
العا�صمي اأم�ض يف ندوة �صحافية 
عقدتها عقب نهاية الجتماع فتح 
وذلك  ر�صمية  ب�صفة  املال  راأ�ض 
الفريق  مالك  �صقيق  بح�صور 
الأوراق  وقع  الذي  حداد  مزيان 
وامل�صتندات لالنطالق ر�صميا يف 
مالك  اإىل  الأ�صهم  حتويل  عملية 
جديد، اأين مت الإعالن عن قيمة 
 104 قيمتها  تبلغ  التي  الديون 
الك�صف  انتظار  يف  �صنتيم  مليار 

عن قيمة الأ�صهم.

ربوح وعليق يغيبان عن اجتماع جمل�س الإدارة

الإعالن ر�صميا عن بيع اأ�صهم احتاد العا�صمة
 بديون 104 مليار �صنتيم

»نيويورك تاميز«

�صحفي وراء 
اإلغاء ال�صربة 

الأمريكية لإيران
اأن  »نيويورك تاميز«  ذكرت �صحيفة 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض 
كارل�صون،  تاكر  لن�صيحة  ا�صتجاب 
املف�صلة  قناته  يف  ال�صحفيني  اأحد 
ال�رضبة  اإلغاء  وقرر  نيوز«،  »فوك�ض 

النتقامية �صد اإيران.
وذكرت ال�صحيفة اأن كارل�صون اأعرب 
راأي  عن  معه  جل�صة  خالل  لرتامب 
اأمريكية  لطائرة  النتقام  اأن  مفاده 
الإيرانيون  اأ�صقطها  طيار  بدون 
واأقنع  اجلنون  من  �رضبا  �صيكون 
»ال�صقور«  باأن  ترامب  كارل�صون 
الأمريكية  الإدارة  داخل  امل�رضين 
طهران،  �صد  القوة  ا�صتخدام  على 
الرئي�ض  م�صلحة  وفق  يت�رضفون  ل 
نف�صه، فاإذا ما اأقدمت وا�صنطن على 
فاإن  اإيران،  مع  احلرب  فتيل  اإ�صعال 
على ترامب اأن يقول وداعا لأي اأمل 

يف اإعادة انتخابه �صنة 2020.
كارل�صون  اأن  اإىل  ال�صحيفة  ولفتت 
اأثنّر  الذي  الوحيد  ال�صخ�ض  يكن  مل 
غري  فمن  الأمريكي  الرئي�ض  يف 
املعروف على وجه الدقة من الذي 
اللحظة  يف  ال�رضبة  باإلغاء  اأقنعه 

الأخرية.
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من �شباط حرب اخلليج

من هو مر�صح ترامب 
اجلديد ملن�صب وزير 

الدفاع الأمريكي؟

ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  اأعلن 
قدامى  من  وهو  اإ�صرب،  مارك  �صري�صح  اأنه 
ملن�صب  الثانية،  اخلليج  حرب  يف  املحاربني 
اإ�صرب،    عنينّ قد  ترامب  وكان  الدفاع.  وزير 
الأمريكية،  احلكومة  يف  اجلي�ض  وزير  وهو 
ملن�صب القائم باأعمال وزير الدفاع الأمريكي، 
لباتريك  خلفا  الأحد،  اليوم  يوم  من  اعتبارا 
اأم�ض اآخر يوم لعمله يف  �صاناهان الذي اأجنز 
الدولة يف تغريدة  هذا املن�صب، وقال رئي�ض 
�صك  ول  مارك،  »اأعرف  »تويرت«:  يف  ن�رضها 

لدي يف اأنه �صيوؤدي عمال مذهال«.
يف  عاما   55 العمر  من  البالغ  اإ�صرب  وتخرج 
الأكادميية الع�صكرية الأمريكية »و�صت بوينت« 
هارفارد  بجامعة  كينيدي  وكلية   ،1986 عام 

)1995( وجامعة جورج وا�صنطن )2005(.
مدى  على  الأمريكي  اجلي�ض  يف  اإ�صرب  وخدم 
اإبان  اأكرث من ع�رض �صنوات، وقاتل يف العراق 
حرب اخلليج الثانية عامي 1990 و1991 �صمن 
الوحدة 101 »اأيربورن«، وحاز ميدالية النجمة 
الربونزية وغريها من اجلوائز الع�صكرية، وهو 

�صابط يف رتبة مقدم.
البنتاغون  لرئا�صة  اجلديد  املر�صح  وتوىل 
من�صب �صكرتر )وزير( اجلي�ض الأمريكي منذ 
نوفمرب 2017، وقبل ذلك عمل على مدى �صبع 
احلكومة  مع  الت�صالت  لرئي�ض  نائبا  �صنوات 
ولذلك  الدفاعية،   Raytheon �رضكة  يف 
من  »مواطنون  منظمة  لدى  قلقا  تعيينه  اأثار 
يف  ومقرها  والأخالقيات«،  امل�صوؤولية  اأجل 
ال�رضكة  هذه  اأن  اإىل  اأ�صارت  والتي  وا�صنطن، 
ماليني  مئات  بقيمة  عقودا  موؤخرا  اأبرمت 

الدولرات مع احلكومة الأمريكية.

�شاطئ الكاف الأ�شفر 
مب�شتغامن

4 �صحايا لقوا 
حتفهم غرقا يف 

ظرف 48 �صاعة
 39 العمر  من  يبلغ  �صاب  اأم�ض،  �صبيحة  لقي 
غري  �صخرية  مبنطقة  غرقا  م�رضعه  �صنة 
على  الواقعة  خل�رض  �صيدي  ببلدية  حمرو�صة 
بعد 50 كلمرت �رضقي ولية م�صتغامن، ال�صحية 
اإنت�صاله ب�صعوبة  اأ�صبوع مت  اأقل من  الرابع يف 
من قبل اأفراد احلماية املدنية ب�صبب هيجان 
امل�صماة  باملنطقة  العاتية  اأمواجه  و  البحر 
ال�صغري  امليناء  و  الأ�صفر  الكاف  �صاطئ 
بالقرب من بلدية �صيدي خل�رض، هذا و تويف 
اأول اأم�ض، �صقيقان و اإبن عمها غرقا ب�صاطئ 
�صيدي عبد القادر ببلدية ع�صعا�صة �رضق ولية 
اأعمارهم  ترتاوح  الق�رض  ال�صحايا  م�صتغامن. 
بالطور  درا�صتهم  يزاولون  �صنة   16 14و    بني 
نتائج  عن  الإفراج  ينتظر  اأحدهم  املتو�صط 
مت  حيث  املتو�صط،  التعليم  �صهادة  اإمتحان 
حتويلهم اإىل م�صلحة حفظ اجلثث  مب�صت�صفى 

مدينة ع�صعا�صة. 
اأ.ب

مالك حمام ك�شانة بالبويرة يو�شح 

اخلالطون اأزعجهم جناح م�صروع احلمام 
احد   « عي�صى  »عجوج  امل�صتثمر  اأو�صح 
مالك حمام ك�صانة مبنطقة الها�صمية جنوب 
اأثريت  التي  البلبلة  ان  البويرة  ولية  عا�صمة 
تدخل  ك�صانة  حمام  م�صتوى  على  موؤخرا 
بع�ض  ينتهجها  التي   « »التخالط  عملية  يف 
بات  الذي  امل�رضوع  جناح  يعجبهم  ل  من 
الوطن  جهات  خمتلف  من  زوار  ي�صتقطب 
خ�ض  �صحفي  ت�رضيح  يف  املتحدث  ،واأكد 
الأ�صخا�ض  هوؤلء  ان   « الو�صط   « يومية  به 
غلق  على  الحتجاج  على  اقدموا  الذين 
الطريق واملداخل املوؤدية اىل احلمام حتت 
غطاء بع�ض جمعيات املجتمع املدين لتمويه 
الراأي العام مب�رضوعية مطالبهم التي و�صفها 
يف  مت�صائال  منطقية  وغري  املعقولة  بغري 
تاأخر  على  يحتجون  باأي حق   : ال�صدد  هذا 
اإجناز امل�رضوع وعدم احرتام دفرت ال�رضوط 
اأن م�رضوع  اأ�صار حمدثنا  النقطة  هذا  ؟ويف 

بكافة  الإ�صتثمار وقام  لقانون  احلمام خ�صع 
جت�صيد  يف  املطلوبة  الإدارية  الإجراءات 
داعي  فال  الواقع  ار�ض  على  امل�رضوع  هذا 
املواطنني  من  كم�صة  وح�صد  البلبلة  خللق 
معنييني  املنطقة  �صكان  كل  بان  للت�صويق 
اأغرا�ض  حتمل  التي  الإحتجاجية  باحلركة 
�صخ�صية ل عالقة لها مبا يدعيه »اخلالطون 
ال�صيد »عجوج عي�صى »  اأ�رض  » .ويف الخري 
على التذكري اأن هذا امل�رضوع خلق حلد الآن 
يف جمال  عامل  و40  دائم  عمل  من�صب   35
النقل ريدفع ب�صفة دورية جميع امل�صتحقات 
العام  يف  واح�صى  عليه  املرتتبة  وال�رضائب 
من  زائر  األف   180 من  اأزيد   2018 املا�صي 
�صتى جهات الوطن اىل جانب تقدمي خدمات 
جمانية للمنظمات واجلمعيات اخلريية التي 

تزور املنطقة اأ�صبوعيا .
اأح�شن مرزوق

كاأ�س اإفريقيا للأمم  م�شر 2019 
موبيلي�س ي�صجع 

اخل�صر

للفيدرالية  الر�صمي  ال�رضيك  موبيلي�ض 
اجلزائرية لكرة القدم و املنتخب الوطني )اأ( 
مباراتهم  ع�صية  اخل�رض  ي�صجع  القدم،  لكرة 
اإفريقيا  اأمم  لكاأ�ض  الأوىل  اجلولة  حل�صاب 
2019 يف طبعتها 32 ،املقرر انعقادها من 21 

جوان اإىل 19 جويلية 2017 مب�رض. 
اأمام  التح�صرييتني  املقابلتني  بعد  و  هذا، 
الفريق  ،�صيدخل  مايل  و  بورندي  منتخب 
بخو�ض  الإفريقية  املناف�صة  غمار  الوطني 
اأوىل مباراته الر�صمية اأمام منتخب كينيا يوم 
 ( ال�صاعة 21:00  الأحد 23 جوان 2019 على 
بتوقيت اجلزائر( ،مبلعب 30 جوان بالقاهرة، 

م�رض.
و يتواجد الفريق اجلزائري �صمن املجموعة 
يف  ال�صنغايل  الفريق  لحقا  ،ليواجه  الثالثة 
الفاحت  تنزانيا يف  بعده منتخب  و      27 جوان 
 2019 اإفرقيا  اأمم  كاأ�ض  ،دورة  جويلية  من 
على  موزعني  فريق   24 م�صاركة  ،�صتعرف 
نهائي  الثمن  للدور  ليتاأهل  جمموعات،  �صتة 
يف  فرق  اأف�صل  واأربعة  الأوائل  الفريقان 

املركز الثالث.
و  مرافقة  حيال  لإلتزاماته  ويف  موبيلي�ض   
ت�صجيع اخل�رض ،يجدد دعمه غري امل�رضوط 
الريا�صي  املوعد  كان  مهما  الوطني،  للفريق 

و مكانه.
 حظ موفق و �شعيد للفنك

تطهري العقار ال�شناعي 
بتيبازة 

ا�صرتجاع 54 وعاء 
عقاريا 

ا�صرتجعت ال�صلطات الولئية لتيبازة 54 
وعاء عقاريا يف حملة »وا�صعة« اطلقتها 
لتطهري العقار ال�صناعي من املتخاذلني 
جت�صيد  يف  بالتزاماتهم  اأخلوا  الذي 
الوايل،  عنه  اأعلن  ما  ح�صب  امل�صاريع، 

حممد بو�صمة.
الولئية  »اللجنة  اأن  امل�صوؤول  اأو�صح  و 
ملتابعة ال�صتثمار با�رضت حملة وا�صعة 
لتطهري العقار ال�صناعي البالغ عدده 98 
م�رضوعا موزعا على قرابة 23 هكتارا 
لتج�صيد  �صابقة  اأوقات  يف  منحت 
و  الن�صاط.«  �صتى جمالت  يف  م�صاريع 
اأ�صدر بو�صمة الأ�صبوع املا�صي قرارات 
خا�صة  امتياز  قرارات   6 باإلغاء  تق�صي 
عمل  اإطار  يف  ا�صتثمارية  مب�صاريع 
اللجنة الولئية ملتابعة ال�صتثمار و هو 
مربع  مرت   11461 با�صرتجاع    �صمح  ما 

من اإجمايل 31 م�رضوعا قيد الإلغاء.

البكالوريا مبيلة 

ت�صجيل 6 حالت غ�س
مت خالل امتحانات البكالوريا بولية ميلة 
ت�صجيل 6 حالت غ�ض، ح�صب ما علم من 
ذات  اأو�صح  و  المتحانات  متابعة  خلية 
مت  امل�صجلة  الغ�ض  حالت  اأن  امل�صدر 
ك�صفها على م�صتوى 3 مراكز اإجراء و ذلك 
عا�صمة  من  بكل  المتحانات  بداية  منذ 
الولية مبجموع 3 حالت وحالتني ببلدية 
مبركز  على  واحدة  غ�ض  وحالة  فرجيوة 

الإجراء ببلدية القرارم قوقة.
و قد متثلت حماولت الغ�ض املكت�صفة يف 
�صبط الطلبة متلب�صني بحيازة ق�صا�صات 
النقال،  الهاتف  ا�صتعمال  وكذا  ورقية 
وفقا لنف�ض امل�صدرو قد مت اتخاذ كافة 
الذين  الطلبة  الإجراءات الالزمة يف حق 
متت  كما  الغ�ض،  حماولت  يف  �صبطوا 

الإ�صارة اإليه
 لالإ�صارة فقد اجتاز امتحانات البكالوريا 
ما  ميلة  بولية   )2019 يونيو  )دورة 
و ذلك عرب 52  جمموعه 14855 مر�صحا 

مركز اإجراء.  
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مب�شرغني بوهران

حادث مرور مريع يودي بحياة
 4 اأ�صخا�س 

اأ�صخا�ض حتفهم من  اأم�ض، 4  اأول  لقي م�صاء 
يف  حتفهما  كهل  و  �صاب  و  �صيدتني  �صمنهم 
م�رضغني  منطقة  بني  األيم،وقع  مرور  حادث 
�صيارة  اإرتطمت  ، حيث  وولية عني متو�صنت 
اأجرة من نوع 806 ب�صيارة �صياحية من نوع كليو 
املكان  بعني  �صخ�صني  اإىل م�رضع  اأدى  ما   ،4
يف حني لفظ اآخرين اأنفا�صهما الأخرية عندما 
الطبية  الإ�صتعجالت  مل�صلحة  نقلهم  مت 

زرجب  بن  الدكتور  مب�صت�صفى  اجلراحية  و 
م�صالح  �صارعت  حني  يف  بوهران،  ببالطو 
الدرك الوطني لفتح حتقيق معمق يف احلادث 
الأليم فيما لزال 3 اأ�صخا�ض م�صابني بجروح 
هذه  كتابة  حلد  الإنعا�ض  غرفة  يف  خطرية 
الأ�صطر ، جدير بالذكر اأن ال�صحايا غالبيتهم 
ينحدرون من منطقة مغنية بولية تلم�صان. 

اأحمد بن عطية

يف عمليتني نوعيتني لأمن ولية تلم�شان 

حجز 64.5 كلغ من الكيف املعالج 
وتوقيف 07 عنا�صر

التدخل  و  البحث  فرقة  عنا�رض    جنحت 
التابعة للم�صلحة الولئية لل�رضطة الق�صائية 
ب�صبكتني  الإطاحة  من  تلم�صان  ولية  باأمن 
مابني  باملخدرات  املتاجرة  يف  خمت�صة 
مع  الداخلية  املناطق  احلدودية  املناطق 

املعالج  الكيف  من  غ  و505  حجز46كلغ 
07لبيزال  مع    نارية  دراجات  و03  و�صيارة 
اإىل   تقدمهما  قبل  معهما  جار  التحقيق 

العدالة.
حممد بن ترار
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