
 ق�ضايا اجلريان 
حتتل ال�ضدارة يف 

املحاكم اجلزائرية
األف موظف موقوف حتفظيا 
ي�ضتنجدون برئي�س الدولة

املرحلة االنتقالية مطلب من 
يريد التموقع و�ضط التعفني

يجب حماكمة 
الفا�ضدين عالنية

يجتمعون يف وهر�ن يف 7 �أوت

اإطارات االأفالن يختارون مر�ضحا للرئا�ضيات

من اأجل بناء دولة القانون

الطلبة يدعون حلوار
تقوده  الكفاءات

تب�سة

االأمني العام لالأفالن �ضحية ابتزازعرب الفي�ضبوك
�ص4

�ص3
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 بعد ورود ا�سمه يف قائمة
 احلوار الوطني

طالب االإبراهيمي 
يرد على اقرتاح 

�ص3مبادرة منتدى  التغيري

�ص3

�ص5 �ص4 �ص3

�ص3

من و�سايا �لر�سول �إىل حروب 
دقت �لطبول

طالبو با�ستدراك الأخطاء و اإن�سافهم

نائب رئي�س حركة البناء اأحمد الدان "للو�سط":

رئي�س جمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني
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قنوات و  عميمور  الدين  حمي 
ال�سحي ال�سرف   

الدين  حمي  الدكتور  قال 
الذي  الدوري  مقاله  عميموريف 
تن�رشه يومية الراأي اليوم اللندنية  
يف  الكان  تداعيات  معلقاعلى 
القاهرة اأنه« يف اجلانب امل�رشي 
كان هناك اأي�ضا من تفجر غ�ضبهم 
اإثر االنت�ضار اجلزائري، وجاءتهم 
الالعب  اكتفى  عندما  الفر�ضة 
رئي�س  مب�ضافحة  حمرز  ريا�س 
ي�ضافح  ومل  اجلزائري  الدولة 
وبينما  امل�رشي،  الوزراء  رئي�س 

اأن  اجلزائر  يف  البع�س  ت�ضور 
الوزراء  رئي�س  الأن  مق�ضود  االأمر 
ا�ضتقبال  يف  يكن  مل  امل�رشي 
عبد القادر بن �ضالح يف املطار، 
بينهم،  من  وكنت  البع�س،  قال 
على  ليتعرف  يكن  مل  الالعب  اإن 
كان  لو  اجلزائري  الوزراء  رئي�س 
فوا�ضح  املن�ضة،  على  موجودا 
الكاأ�س  ت�ضلم  اإثر  مرتبكا  كان  اأنه 
من الرئي�س اجلزائري وكان يريد 
االإ�رشاع بلقاء زمالئه حامال كاأ�س 

الن�رش.
لكن قنوات ال�رشف ال�ضحي التي 
عرفناها منذ ع�رش �ضنوات راحت 
حمرز  على  ال  قاذوراتها،  ت�ضب 
فقط، واإمنا على اجلزائر، معيدة 
الذي  املنحّط  ال�ضيناريو  نف�س 
ع�ضناه قبل وخالل وبعد اأم درمان 
ويتحفظ االإعالم اجلزائري ب�ضكل 
عام، فال يدخل يف مباراة ال يُ�ضكل 

االنت�ضار فيها جمدا الأحد.

خبر في 
صورة

وا�سيني  الأعرج يف ق�سنطينة
امل�رشح  من  بدعوة 
ونادي  بق�ضنطينة  اجلهوي 
يلتقي  امل�رشحي،  املزهر 
واالأكادميي  الروائي 
بجمهوره  االأعرج  وا�ضيني 
عن  للحديث  ق�ضنطينة  يف 
الغجر  اجلديدة:  روايته 
اللقاء  يقدم  اأي�ضا.  يحبون 

الكاتب حممد زتيلي، يكون متبوعا بقراءات من الرواية، ثم مبداخلة 
الروائي، وينتهي اللقاء بتوقيع الغجر يحبون اأي�ضا... 

وذلك يوم ال�ضبت 27 جويلييه 2019، يف امل�رشح اجلهوي بق�ضنطينة، 
على ال�ضاعة العا�رشة �ضباحا. 

بني �صاف

�سبط 108 كلغ من الكيف
�ضبط حر�س ال�ضواحل، يوم 22 جويلية 2019، كمية من الكيف املعالج 
تقدر بـ )108( كلغ ببني �ضاف/ن.ع.2، يف حني اأوقف عنا�رش الدرك 
الوطني بالتن�ضيق مع م�ضالح االأمن الوطني اأربعة )04( جتار خمدرات 

بحوزتهم )8،46( كلغ من الكيف املعالج بتيارت.

ال�صريط احلدودي اجلنوبي بتمرنا�صت

العثور على خمب�أ للأ�سلحة
 و الذخرية

ا�ضتغالل  وبف�ضل  احلدود  وحماية  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
املعلومات، ك�ضفت مفرزة للجي�س الوطني ال�ضعبي، �ضباح اليوم 23 
اجلنوبي  احلدودي  ال�رشيط  قرب  تفتي�س  دورية  اإثر   ،2019 جويلية 
والذخرية  لالأ�ضلحة  خمباأ  ال�ضاد�ضة،  الع�ضكرية  بالناحية  بتمرنا�ضت 

يحتوي على:
- )01( ر�ضا�س من نوع HERSTAL ؛

- )01( ر�ضا�س من نوع دو�ضكا ؛
- )01( بندقية ر�ضا�س من نوع FMPK ؛

- )01( ر�ضا�س من نوع ديكتاريوف ؛
- )01( بندقية من نوع FLG ؛

- )02( بندقيتني ن�ضف اآليتني من نوع �ضيمونوف ؛
- )40( قذيفة هاون عيار 82 ملم ؛

- باالإ�ضافة اإىل )4000( طلقة عيار 12.7 ملم.

برج الكيفان بالعا�صمة

انقط�ع يف التموين
 ب�لكهرب�ء اليوم 

اليوم  لها  بيان  يف  للحرا�س  الغاز  و  الكهرباء  توزيع  مديرية  اعلنت 
الثالثاء انه متت برجمة انقطاع يف التموين بالكهرباء اليوم  االربعاء 

على م�ضتوى بلدية برج الكيفان )اجلزائر( ب�ضبب ا�ضغال ال�ضيانة.
�ضعيدي  كذلك حي  �ضيم�س  االنقطاع  هذا  اأن  امل�ضدر  ذات  اأفاد  و 
ت�ضع  و  16�ضا30  ال  ال�ضاعة  اىل  �ضا �ضباحا  ال8  ال�ضاعة  ابتداء من 
موؤ�ض�ضة توزيع الكهرباء و الغاز للحرا�س الرقم 3303  حتت ت�رشف 

املواطنني على مدار 24�ضا و 7/7 اأيام بغر�س اال�ضتف�ضار.  

�ضدر يف العدد االأخري من اجلريدة 
لقواعد  املحدد  النظام  الر�ضمية 
الذي  و  الد�ضتوري  املجل�س  عمل 
ت�ضمن جملة من التعديالت تخ�س 
انتخاب رئي�س اجلمهورية  و نظام 
د�ضتورية  بعدم  الدفع  باآلية  العمل 
التنفيذ  حيز  دخل  الذي  القوانني 
�ضهر مار�س املن�رشم ، ح�ضب ما 
ورد يف العدد االأخري من اجلريدة 

الر�ضمية.

الد�ضتوري،  و قد �ضادق املجل�س 
املحدد  النظام  على  موؤخرا، 
عليه  اأدخلت  الذي  عمله  لقواعد 
تعديالت جديدة رفعت عدد مواده 

اإىل 104 مادة بعد اأن كانت 89.
التي طراأت  التعديالت  اأهم  و من 
اإيداع  وجوب  الن�س،  هذا  على 
للرئا�ضيات  الرت�ضح  يف  الراغب 
�ضخ�ضية  ب�ضفة  تر�ضحه  ت�رشيح 
املجل�س  مبقر  عليه  التوقيع  و 

اأن  بعد   ،)48 )املادة  الد�ضتوري 
كانت املادة 28 من النظام القدمي 
�ضحة  رقابة  باب  حتت  تن�س، 
اإعالن  و  اال�ضتفتاء  و  االنتخابات 
النتائج، على اأنه »تودع ت�رشيحات 
الرت�ضح النتخاب رئي�س اجلمهورية 
اأدنى  دون  املرت�ضح«  قبل  من 

حتديد لكيفية القيام ذلك.
كما عرف النظام املحدد لقواعد 
بع�س  اإلغاء  اأي�ضا  املجل�س  عمل 

االأحكام التي كانت متنح لقرارات 
قوة  الد�ضتورية  الهيئة  هذه 
و  االإدارة  كانت  اأن  بعد  االإلزامية، 
باخل�ضوع  ملزمة  ال�ضلطات  كافة 
 71 للمادة  وفقا  تطبيقها،  و  لها 
من النظام ال�ضابق التي كانت توؤكد 
قرارات املجل�س  و  »اآراء  اأن  على 
الد�ضتوري نهائية و ملزمة جلميع 
ال�ضلطات  و  العمومية  ال�ضلطات 

االإدارية و الق�ضائية«.

اجلريدة الر�صمية 

�سدور النظ�م املحدد لقواعد عمل املجل�س الد�ستوري 

فريق ليفربول

النجم اجلزائري ال�س�عد
 ينجو من تدخل عنيف

الواعد  اجلزائري  املدافع  تعر�س 
عنيف  تدخل  اإىل  لعرو�ضي  يا�ضني 
خالل املواجهة الودية التي جمعت 
ناديه ليفربول مع اإ�ضبيلية، يف وقت 
وتغلب  االثنني،  اأم�س  اأول  مبكر 
ليفربول يف املواجهة  اإ�ضبيلية على 
بالواليات  بو�ضطن  يف  جرت  التي 

املتحدة االأمريكية �ضمن ا�ضتعدادات الفريقني للمو�ضم اجلديد.
ليفربول  اأدرك  ثم  الدقيقة 37،  نوليتو يف  اأ�ضبيلية بهدف �ضجله مانويل  وتقدم 
-حامل لقب دوري اأبطال اأوروبا- التعادل عن طريق ديفوك اأوريغي يف الدقيقة 
املباراة  ح�ضم  حتى  حماوالته  االإ�ضباين  الفريق  وا�ضل  الثاين،  ال�ضوط  ويف   44
غري  لقطة  املباراة  و�ضهدت  بوزو  األيخاندرو  �ضجله  القاتل  الوقت  يف  بهدف 
ريا�ضية يف الدقيقة 76 بداأت مبخالفة ارتكبها مدافع من ليفربول على مهاجم 
اإ�ضبيلية منري احلدادي مل يحت�ضبها احلكم، وت�ضلم لعرو�ضي الكرة وحاول التقدم 
اإ�ضبيلية غوري�س غانون بتدخل عنيف  اأن يباغته العب  يف و�ضط امليدان قبل 

من اخللف.
العالج  لتلقي  حمموال  امليدان  وغادر  املواجهة  اإكمال  لعرو�ضي  ي�ضتطع  ومل 

املنا�ضب، وغادر العب اإ�ضبيلية امليدان اأي�ضا بعد تلقيه البطاقة احلمراء.
وقال املدرب االأملاين لليفربول يورغن كلوب اإن لعرو�ضي كان حمظوظا، ويبدو 
اأنه مل يتعر�س الإ�ضابة معقدة، ولكنه اأكد �رشورة االنتظار حتى اإجراء فحو�س 

دقيقة للتاأكد من حالة الالعب.
املو�ضم  يخو�س  الذي  عاما(   18( لعرو�ضي  باأداء  �ضابق  وقت  يف  كلوب  واأ�ضاد 
التح�ضريي مع الفريق االأول لليفربول بعد م�ضاركته خالل املو�ضم املا�ضي مع 

الفريق الرديف.

من  الع�رشات  اأم�س  �ضبيحة  اأقدم 
الوقاع  الودائع  منطقة  �ضكان حي 
على  وزو  تيزي  مدينة  مبخرج 
وا�ضعة  احتجاجية  �ضن  حركة 
ظروفهم  بتح�ضني  للمطالبة 
حيث  املتدهورة  االجتماعية 
الرابط  الطريق  بغلق  قاموا 
مركز  مقر  و  الودائع  حي  بني 
املدينة على م�ضتوى �ضارع �ضعيد 

املبكرة  ال�ضاعات  عمريو�س  مند 
مما  املطاطية  العجالت  بحرق 
ت�ضبب يف اإعاقة حركة املرور على 
احلركة  قد جاءت  و  املحور  هذا 
ت�ضجيل  و  بالتهيئة  للمطالبة 
التنمية  برامج  اإطار  يف  م�ضاريع 
القطاعي  والربنامج  املحلية 

لتح�ضني الظروف املعي�ضية
ح-كرمي

للمطالبة بتح�صني ظروفهم الجتماعية

�سك�ن تيزي وزو يغلقون الطريق
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نائب رئي�س حركة البناء اأحمد الدان »للو�سط«:

املرحلة االنتقالية مطلب من يريد التموقع و�سط التعفني
.         متم�سكون برت�سيح �سليمان �سنني لإدارة احلوار الوطن

.         ندعم احلوار كم�سار لتاأ�سي�س الدميقراطية

 حاورته: اإميان لوا�س 

�سنني  �سليمان  ر�سحتم 
لإدارة احلوار الوطني، يف 
من  العديد  قاطعت  وقت 
انتخابه،  جل�سة  الأحزاب 
هذا  ثم  اأ�سا�س  اأي  على 

الطرح؟
احلوار  م�سار  ندعم  نحن 
لأن  وقوة  بقناعة  الوطني 
ا�سرتاتيجي  خيار  احلوار 
الدميقراطية  م�ستقبل  لتامني 
وحدة  وتامني  اجلزائر  يف 
الداخلية  اجلبهة  وان�سجام 
القوى  كل  وم�ساركة  للبالد 
التي  احللول  يف  الوطنية 
اجلزائر،والأ�ستاذ  حتتاجها 
دولة  رجل  هو  �سنني  �سليمان 
وميثل مركزا ر�سميا يف الدولة 
ننظر  ل  هنا  ومن  اجلزائرية 
ولكن  حزبية  زاوية  من  اإليه 
من زاوية وطنية ميكن عربها 
اإ�سفاء ال�سفة الر�سمية للحوار 
احلراك  خمرجات  كاأحد 
مطالب  من  ومطلبا  الوطني 

و�سليمان  اجلزائري،  ال�سعب 
للمجل�س  كرئي�س  �سنني  
نقطة  اأ�سبح  الوطني  ال�سعبي 
الربملانية  الكتل  اغلب  التقاء 
 ، الأحزاب  اأغلب  ودعمته 
التي قاطعت  ل متثل  والكتل 
�سوى اأقلية حترتم يف خيارها 
الأغلبية  حمل  حتل  ل  ولكن 

التي زكت هذا اخليار .

التغيري  ندوة  اقرتحت 
احلوار  لإدارة  اأ�سخا�سا 
موقفكم  ما  الوطني 
من  البناء  حركة  يف 

ال�سخ�سيات املطروحة؟
�ستقود  التي  ال�سخ�سيات 
خمتلفة  جلنة  هي  احلوار 
امل�سارب والروؤى ولكنها متفقة 
لالزمة  كحل  احلوار  على 
يف  ال�سفافية  اأدوات  وحتقيق 
اأجل  من  القادمة  النتخابات 
ال�سعبية  ال�رشعية  اإىل  العودة 
يف الرئا�سيات القادمة، ونحن 
�سيكون  عملها  اأن  نعتقد 
املقرتحات  وجتميع  تاأطري 

ت�ستوعب  روؤية  وحتقيق 
مقرتحات القوى ال�سيا�سية يف 
تاأمني امل�سداقية لالنتخابات 
اإجناح  على  والتعاون  القادمة 
والت�سحيحي  اجلديد  امل�سار 
وتخلي�س  امل�ستقبل  بناء  يف 
التزوير  اآثار  من  اجلزائر 

والتالعب باإرادة ال�سعب.

ما م�سري ندوة عني بنيان 
باأر�سية  �ستلحق  وهل   ،

مزفران؟
احلزبي  احلوار  ندوة 
من  حالة  كانت  واملجتمعي 
انتهت  ال�سيا�سي  التعبري 
احلوار  يدعم  موقف  اىل 
التي  واملقرتحات  الوطني 
اخلطاب  تبناها  بها  جاءت 
تتج�سد  ومطالبها  الر�سمي 
نحو  التوجه  يف  الآن  اأغلبها 
وهي  والنتخابات،  احلوار 
اأكرث من امل�ساهمة  مل تدعي 
الأزمة  من  واخلروج  احلل  يف 
من  وكان  د�ستوري  حل  عرب 
الثقة  اأجواء  توفري  مطالبها 

مثل  قريبا  ح�سولها  ونتوقع 
بعد  بدوي  حكومة  رحيل 
تغيري رئي�س الربملان وتكليف 
الوطني،  احلوار  لإدارة  هيئة 
الآن  ال�سيا�سية  والطبقة 
مدعوة اإىل دعم م�سار احلوار 
ونحن يف حركة البناء الوطني 
�سنعمل على دعم واإجناح هذا 
احلوار مع �رشكائنا يف الطبقة 
الإ�سارة  ويجدر  ال�سيا�سية، 
باأن  الندوات احلوارية لي�ست 
وقد  اقرتاح  قوة  واإمنا  �سلطة 
واأعطت  اأهدافها  حققت 
دور  عن  للعامل  انطباعا 
وح�سورها  ال�سيا�سية  القوى 
الفاعل وان�سجامها مع بع�سها 
وحر�سها على د�ستورية احلل 
مع  ال�رشاع  عن  وابتعادها 

اجلي�س.

الداعني  على  ردك  ما 
النتقالية  املرحلة  اإىل 
كحل  التاأ�سي�سي  واملجل�س 

لالزمة؟
اأننا يف جزائر جديدة  اأعتقد 

تتطلب روؤية جديدة وعالقات 
يف  التفكري  واأما   ، جديدة 
الو�سع اجلديد بعقلية قدمية 
لأ�سحابه  ي�سمح  ل  فهذا 
ال�سعب  احتياجات  مبواكبة 
ال�سعب  اإن  اجلزائري، 
ب�سعارات  ينادي  اجلزائري 
وا�سحة تعك�س حتول حقيقيا 
احلل،  وروؤية  الو�سع  روؤية  يف 
فهو  التاأ�سي�سي  الو�سع  واأما 
الف�ساد  باإزالة  الآن  حا�سل 
م�رشوع  خيار  تثبيت  واإعادة 
به  ال�سعب  ومت�سك  نوفمرب 
احلديث  تكرار  �رشطا  ولي�س 
عن جمل�س تاأ�سي�سي ل حاجة 
توؤ�س�س  دامت  ما  به  للجزائر 
لنتخابات نزيهة تثبت اختيار 
بعيدا  والنزيه  احلر  ال�سعب 
تريد  التي  التعيني  عقلية  عن 
املقطوعة  الأطراف  بع�س 
اجلزائر  تعيد  ان  ال�سعب  عن 
اإليها ، واإمنا ما تعلق باملرحلة 
حماولة  كان  فقد  النتقالية 
النزلق  اإىل  البالد  لدفع 
الكوطات  وتقا�سم  والتق�سيم  

يعرفون  ل  من  طرف  من 
التعفني،  و�سط  ال  التموقع 
و�سع  يف  كانت  واجلزائر 
فراغ  حدوث  رغم  د�ستوري 
موؤ�س�ساتي مت جتاوزه بحكمة 
الوطنية  للقوى  وم�سوؤولية 
لتوجهات  اجلي�س  ومرافقة 
خليارات  ودعمه  ال�سغب 
�سهدته  املواطنني خالفا ملا 
اأو�ساع  يف  الأخرى  الدول 
مقدراتها  دمرت  م�سابهة 

�سعوبها.

اأن  من  تتخوفون  األ 
تفر�س ال�سلطة �سخ�سيات 

للحوار، ؟
اأي  من  نتخوف  ل  نحن 
رف�س  ون�ستغرب  �سخ�سية 
تكون  اأن  ال�سخ�سيات  بع�س 
احلوار  لإدارة  طاقم  �سمن 
حتتاج  فاجلزائر  الوطني، 
جميع  وت�سع  اأبنائها  جميع 
القائمة  وال�سلطة  اأبنائها، 
�سالحيات  حولت  قد  تكون 
هي  التي  اللجنة  اإىل  احلوار 

واجلي�س  �سعبي،  كمطلب 
بدعمه م�سار احلوار يكون قد 

اأ�ساف قوة وتاأمني للحوار .

دور  تقيمون  كيف 
يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

الأزمة احلالية؟
ملتزمة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
بحماية الأمن القومي وتامني 
كمن  ال�سعب  ومتكني  البالد 
الختيار احلر وهذا دور لعبته 
ومل  واقتدار  والتزام  بكفاءة 
تفرط يف م�ساهمتها الإيجابية 
ال�سعب،  اأحالم  حتقيق  يف 
للجي�س  املميز  واحل�سور 
�سناعة  يف  ال�سعبي  الوطني 
مبنا�سبة  الوطنية  الفرحة 
منوذج  هو  الإفريقية  الكاأ�س 
يف  املوؤ�س�سية  هذه  حل�سور 
املواطنني  احتياجات  تلببة 
ميكن  ول  ال�سباب  وخا�سة 
هذا  عن  يتحدث  اأن  لأحد 
الجناز اإل بال�سكل اليجابي، 
هو دليل من املرافقة لل�سباب 

يف مو�سوع وطني مميز.

رد نائب رئي�س حركة البناء اأحمد الدان على دعوات املرحلة النتقالية للخروج من الأزمة ال�سيا�سية التي تعي�سها البالد منذ 22 
فيفري املا�سي ،معتربا باأن املرحلة النتقالية هي  حماولة لدفع البالد اإىل النزلق والتق�سيم وتقا�سم الكوطات من طرف من ل 

يعرفون التموقع ال و�سط التعفيني، يف حني دافع عن خمرجات ندوة احلوار الوطني، م�سريا بان مقرتحات ندوة عني بنيان تبناها  
اخلطاب الر�سمي ومطالبها تتج�سد اأغلبها الن يف التوجه نحو احلوار والنتخابات على حد قوله ، من جهة اأخرى اأ�سار باأن  �سليمان 

�سنني مر�سح احلركة لإدارة احلوار الوطني .

من اأجل بناء دولة القانون

الكفاءات حلوارتقوده   يدعون  الطلبة 
الـ  م�سريتهم  اأم�س  الطلبة،  جدد 
ال�سعبي،  للحراك  الداعمة   22
القانون  دولة  لتاأ�سي�س  هاتفني 
على  الرهان  مع  واملوؤ�س�سات، 
والهتاف  الكفاءات،  تقوده  حوار 
»لعدالة حرة و�سحافة م�ستقلة«.

للطلبة   22 امل�سرية  وانطلقت 
�ساحة  من   10.45 حوايل 
الوطني  الن�سيد  ال�سهداء، برتديد 
»من  اخلالد  بالن�سيد  متبوعا 
الأنا�سيد  من  وجملة  جبالنا«، 
مدى  حرا  »فلتع�س  الوطنية 
الزمن«، وهتف الطلبة على مدار 
امل�سرية بجزائر حرة دميقراطية 
القانون  دولة  ولتاأ�سي�س 
ب«دولة  هاتفني  واملوؤ�س�سات 

مدنية« مطول.
املرحلة  ملفات  وبخ�سو�س 
راهنوا على الهتاف ل�سالح تاأكيد 
بناء »ق�ساء م�ستقل«. اأما �سيا�سيا 
�سيا�سي  نظام  اللتزام  فجددوا 
با�سم  ال�سابقة  الوجوه  عن  بعيدا 
ال�سعب«،  �سلطان   7 »املادة 
القائمة  الوجوه  وخماطبة 
و«�سي�ستام  ارحلوا«  ب«ارحلوا 
ديقاج ايتديون �سونداج«، هاتفني 
ديروا   « جديا  احلوار  يكون  لأن 
مع  ولي�س  الكفاءات«،  مع  حوار 
من و�سفوهم بالع�سابة »ل حوار 
ول  »هاتف  ول  الع�سابات«  مع 
ات�سال، القانون هو ال�رشعية« مع 

جت�سيد »اإعالم حر«.
وخمتلف  احلكومة  خاطبوا  كما 
الهيئات الر�سمية باإفتقادها للثقة 
على  ال�رشعية،  اأ�سا�س  هي  التي 
راأ�سها الربملان بغرفتيه، والتوجه 
اأيها  مطالبة  الأركان  لقيادة 
بجانب  بالوقوف  موقفها  بتاأكيد 
عن  التخلي  خالل  من  احلراك 
وجوه النظام البوتفليقي، هاتفني 
بوجود حلول د�ستورية تتيح ذلك.

بامل�سرية  العديدون  والتحق 
عبد  الأمري  �ساحة  بلوغ  مع 
مع  العدد،  ليت�ساعف  القادر 
يا  البالد  »كليتوا  لهتاف  العودة 
بحكومة  والهتاف  ال�رشاقني،«، 
توافقية. مع جتديد �سحب الثقة 
من احلكومة القائمة، رغم احرتام 
بتاأكيد  الد�ستور  لنطاق  الهتافات 
وتابعت  د�ستورية«.  حلول  »كاين 
امل�سرية باجتاه الربيد املركزي، 
الطلبة  من  املئات  جتمع  حيث 
قبل  املركزي  الربيد  مبحيط 
عمريو�س،  �سارع  باجتاه  تنقلهم 
عليه  دئبوا  الذي  امل�سار  وهو 
موؤخرا، مع ترديد نف�س الهتافات 

على طول امل�سار.
م�سريات  حجم  تناق�س  ورغم 
الإقامات  لغلق  نظرا  الطلبة، 
من  العديد  وانتقال  اجلامعية 
اأن  اإل  راأ�سهم،  مل�سقط  الطلبة 
بالتم�سك  هتفوا  احلا�رشين 

بـ«ما  هاتفني  ودعمه،  باحلراك 
اأنهم  معتربين  حاب�سني«،  رانا�س 
دعم  واجبهم  من  نخبة  كفئة 
احلراك ال�سعبي والتم�سك بال�سري 
مطالبه،  لفتكاك  الأمان  بر  به 
ركوب  حماولت  من  وانقاذه 
موجته اأو اخرتاقه، وهو ما بينوه 
خالل  ومن  النقا�س  خالل  من 

الهتافات وحتى ال�سعارات.
قرابة  امل�سرية  انطالق  و�سبقت 
العا�رشة �سباحا ب�ساحة ال�سهداء 
الطلبة  نظمها  مناق�سات   ،
بالتوايل، خ�ست احلراك ال�سعبي 
و�سبل  ومدى  دعمه،  واأ�ساليب 
دعم الطلبة له، متطرقني للحوار 
التطرق  مع  موؤخرا،  له  املدعو 
تعرقل  التي  ال�سعوبات  ملختلف 
م�سار  احلراك اجمال واحلراك 
مناق�سني  خ�سو�سا،  الطالبي 
اليجابية  التقييمات   خمتلف 
انزلق  اأي  لتفادي  وال�سلبية، 
احلراك،  مطالب  عن  بعيدا 
امل�سا�س  عدم  على  الرتكيز  مع 
والتم�سك  الوطنية  بالثوابت 
اأي  عن  بعيدا  احلراك  بخدمة 
اخرتاقات وحماولت ال�ستغالل، 
طالبية  جلنة  لإن�ساء  دعوات  مع 
بتمثيل  ال�سماح  بدل  للمتابعة 
اأ�سخا�س  طرف  من  املرحلة 
حد  على  متواطئني  �سابقا  كانوا 

تعبريهم.

 بعد ورود ا�سمه يف قائمة احلوار الوطني

اقرتاح على  يرد  االإبراهيمي  طالب 
منتدى  التغيري مبادرة   

ال�سابق،  اخلارجية  وزير  اأ�سدر 
الإبراهيمي،  طالب  اأحمد 
ا�سمه  اقرتاح  بخ�سو�س  بيانا 
قائمة  �سمن  موؤخرا  قائمة  يف 
باحلوار  املكلفة  ال�سخ�سيات 
منذ  له  بيان  ثالث  وهو  الوطني 

بداية احلراك ال�سعبي.
يف  املتحدث  ذات  ا�سرتط  و 
�رشوط  عدة  اأم�س  له  بيان 
لقبول جلنة الو�ساطة املقرتحة 
توفر  بينها  من  الوطني  للحوار 
احلقيقة  ال�سيا�سية  الإرادة 
�سمان  و  اجلاد  احلوار  لإطالق 
ا�ستقاللية هيئة احلوار و �سيادة 
ورد  البيان  يف  جاء  و  قرارها 
ا�سمي ـ ودون ا�ست�سارتي ـ �سمن 
لت�سكيل  مقرتحة  اأ�سماء  قائمة 
على  الإ�رشاف  تتوىل  جلنة 
وطني  حوار  وتنظيم  اإطالق 

الن�سـداد  من  البالد  يخرج 
ال�سيا�سي الذي تتخبط فيــه منذ 
واإنني،  العهدة اخلام�سة،  اإلغـــاء 
العائد للتو من اخلارج بعد رحلة 
ق�سرية، اإذ اأ�سكر كل من منحني 
العرتاف  هذا  لأقدر  ثقته، 
الذي  املوقف  ب�سحة  ال�رشيح 
مل احد عنه اأبدا منذ اأن دعوت 
اإىل احلوار وامل�ساحلة الوطنية 
لتجنب انفجار املاأ�ساة الوطنية 
به  ومازلت  الت�سعينات،  يف 

متم�سكا.
الأ�سبق  اخلارجية  وزير  وقال 
اأي م�سعى جدي يبذل اليوم  اأن 
لخت�سار امل�سافة اإىل بر الأمان 
والتخل�س النهائي من ممار�سات 
اأن  بد  ل  وال�ستبداد،  الف�ساد 
ينطلق من الت�سليم بوجود اأزمة 
ثقة عميقة متفاقمة بني ال�سعب 

 22 قطيعة  اإىل  اأدت  وحكامه 
هذه  واأن  املا�سي،  فيفري 
يف  �سيما  ل  خلقت  القطيعة 
يقبل  ل  وعيا  ال�سباب  اأو�ساط 
باأن�ساف  اأو  الرتقيعية  باحللول 
احللول و اأ�ساف الإبراهيمي يف 
من  انطالقا  اأنه  امل�سدر  ذات 
يكون  اأن  يجب  احلقيقة،  هذه 
احلوار  لإطالق  ال�سلطة  م�سعى 
نابعا عن اإرادة �سيا�سية حقيقية 
الظرفية  العتبارات  تتجاوز 
القوى  مطالب  وتلبي  الآنية، 
ال�سيا�سية والجتماعية الداعية 
ملمو�سة  اإجراءات  اتخاذ  اإىل 
وطماأنة  الو�سع  لتهدئة  م�سبقة 
احلوار  جلنة  اإن  النفو�س. 
املزمع ت�سكيلها لن يكون دورها 
جمديا يف هذه املرحلة اإل اإذا 
ت�سيريها،  يف  م�ستقلة  كانت 

وحرة و�سيدة يف قراراتها حتى 
وطني  توافق  بناء  يف  ت�ساعد 
لتج�سيد  �سيغة  اأف�سل  حول 
ال�سعبي  احلراك  مطالب 
كنف  يف  اجلذري  التغيري  يف 
بالروح  الدولة  على  احلفاظ 
نوفمرب  اأول  لبيان  اجلامعة 
بيانه  الإبراهيمي  طالب  وختم 
قائال  ال�سعبي  للحراك  بدعمه 
الدائم  وقويف  جديد  من  اأوؤكد 
ال�سعبي،  احلراك  جانب  اإىل 
ال�ستمرار  اإىل  مكوناته  واأدعو 
بال�سلوك  الطريق  هذا  على 
من  ومبزيد  املعهود،  ال�سلمي 
مك�سبها  على  حفاظا  اليقظة 
وحدة  يف  املتمثل  الأ�سا�سي 
اإىل غاية حتقيق  �سف احلراك 

اأهدافه امل�رشوعة املعلنة.
ف.ن�سرين

رئي�س جمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني

عالنية الفا�سدين  حماكمة  يجب 
العلماء  جمعية  رئي�س  دعا 
عبد  اجلزائريني،  امل�سلمني 
اأجل   اإىل  ق�سوم،  الرزاق 
و”�سفافة  عالنية”  حماكمة 
الف�ساد،  ق�سايا  يف  للمتورطني 

وهذا حتى ي�سهد لها اجلميع
واأّكد  ق�سوم خالل نزوله �سيفا 
اأم�س،  “ملتيمديا”  اإذاعة  على 
باعتباره  احلوار  خيار  على 
ح�سارية”  “اإ�سرتاتيجية 
التي  الأزمة  من  للخروج 
اأهمية  البالد مربزا  بها  متر  
اإجراءات  تبني  يف  الإ�رشاع 
“وا�سحة وعملية تهيئ الأجواء  

الثقة”. وتطرق  ل�ستعادة 
للخروج  الآليات  اإىل  ق�سوم، 
تكوين  واملتمثلة  الأزمة،  من 
هيئة وطنية م�ستقلة لالإ�رشاف 
وتنظيمها  النتخابات  على 
ومراقبتها وتكوين حكومة وحدة 
وطنية من خمتلف الكفاءات مع 
ا�ستبعاد رموز الف�ساد من اأجل 
“تعبيد الطريق لنتخاب رئي�س  
النزاهة  ظل  يف  للجمهورية 
والتناف�س احلر كما  وال�سفافية 
دعا املتحدث، كافة الأطراف 
الوطنية  ال�ساحة  يف  الفاعلة 
امل�سوؤولية  بروح  “التحلي  اإىل 

الوطنية  امل�سلحة  وتقدمي 
الذاتية  امل�سالح  على  العليا 
فتح   يف  والإ�رشاع  ال�سيقة 
احلوار ال�سامل وامل�ستقل الذي 
ي�سع اآليات التج�سيد ملرحلة ما 
تف�سي  والتي  النتخابات  قبل 
و  اجلميع  بها  ي�سلم  نتائج  اإىل 
رئي�س  اأكد   ال�سياق،  ذات  يف 
جمعية العلماء امل�سلمني، على 
ا�ستعداد اجلمعية ملوا�سلة كل 
تقريب  اإىل  الرامية  امل�ساعي 
على  والتوافق  النظر  وجهات 
البلوغ  مبقت�ساه  يتم  برنامج 

بالوطن اىل �ساطئ الأمان”.

اأكدت  ال�سياق،  ذات  ويف 
“الت�سبث  اأهمية  على  اجلمعية 
لكل  امل�سرتكة  باملبادئ 
لتحقيق  وال�سامنة  اجلزائريني 
الد�ستوري  التوافقي  احلل 
اأهمها  الزمة،  من  للخروج 
ومواد  نوفمرب  اأول  نداء 
 7 املادتان  ل�سيما  الد�ستور، 
و 8 منه” م�سددة ، اأنه لجمال 
ل�سيما  الد�ستور   مع  للقطيعة 
حماولة  وكل    ، و8   7 املدتان 
برف�س  �ستح�سى  ذلك  غري 

اجلمعية.
ف.ن�سرين 

يجتمعون يف وهران
مر�سحا  يختارون  االأفالن  اإطارات 

اأوت  7 يف  للرئا�سيات 
الأفالن  اإطارات  من  عدد  قرر 
اأوت  من  ال�سابع  يف  لقاء  عقد 
على  التوافق  بغر�س  القادم 
تر�سيح �سخ�سية وطنية للخو�س 

غمار الرئا�سيات القادمة ،و مل 
ت�رش ذات امل�سادر التي اأوردت 
التحرك  هذا  كون  اخلرباإىل 
احلالية  القيادة  من  باإيعاز  جاء 

اأو هو مبادرة �سخ�سية  للحزب 
من طرف عدد معني من الأطر 

القيادية للحزب.
م.�س

�سارة بومعزة
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حممد بن ترار

�أن  �لر�سالة  �أ�سحاب  و�أ�سار  هذ� 
عدد �ملوظفني  �سحايا �ملتابعات 
�ل1000 موظف   يتجاوز  �لق�سائية 
و�ل�سحة  �لرتبية  قطاعات  من 
و�لأمن �لوطني ناهيك عن  �ملئات  
�لع�رشية  عهد  �إىل  يرجعون  �لذين 
توقيفهم  مت  و�لذين    ، �ل�سود�ء 
خارجة   تهم  عن  متابعتهم   بعد 
�لنفوذ  ��ستغالل  ومت  �لعمل   عن 
 174 �ملادة  وتطبيق  لتوقيفهم  
من  �لآلف  هناك  عنهم  يف حني 
�ملتابعني ق�سائيا  ومل يتم توقيفهم 
، هذ� ولعل  ق�سية توقيف  حتفظي 
�أ�ستاذ تعليم متو�سط ملدة 11 �سنة 
�إحدى �أكرب �مللفات حيث يتقا�سى 

هذ� �ملوظف �ملنح �لعائلية  وهو 
�إىل  �أية وظيفة ، ظف  حمروم من 
�إطار   100 من  �أكرث  ملفات  ذلك 

بر�أتهم  و�لذين  �لوطني  بالأمن 
على  �إدماجهم  �إعادة  دون  �لعد�لة 
�لذي  ولئي   �من  مدير  ر�أ�سهم 

قبل  بال�سجن  �سنو�ت   10 ق�سى 
�إطار�ت   10 من  �أكرث  رفقة  تربئته 
وقد  هذ�  �إدماجهم،  �إعادة  دون 
�أكد �أ�سحاب �لر�سالة على �رشورة 
�لعمومية  �لوظيفة  مفت�سية  تدخل 
رد  �جل  من  �جلمهورية  ورئا�سة 
لن  �ملوظفني   لهوؤلء  �لعتبار 
ر�ح �سحية �رش�عات  مع  �غلبهم 
خمالفة  رف�سو�  �سامية  �إطار�ت 
ليجدو�  �لف�ساد  ك�سفو�  �أو  �لقانون 
�لعمل  �أنف�سهم حمرومني من حق 
عليهم   ين�ص  �لذي  و�لتوظيف  
 ، و�لد�ستور  �جلز�ئري   �لقانون 
هذ� وقد هدد �ملحتجون بتنظيم 
مقر  �أمام   �حتجاجية  وقفات 
و�ملفت�سية  �جلمهورية  رئا�سة 

�لعامة للوظيفة �لعمومية .

طالبوا با�صتدراك الأخطاء و اإن�صافهم

�ألف موظف موقف حتفظيا 
ي�ستنجدون برئي�س �لدولة

نا�صد الع�صرات من الإطارات واملوظفني رئي�س الدولة عبد القادر بن �صالح ووزارتي الداخلية 
واجلماعات املحلية التدخل العاجل من اأجل  اإيجاد حل  مل�صكل التوقيف التحفظي اأو التع�صفي الذين 
تعر�صوا اإليه منذ �صنوات بفعل متابعات ق�صائية اغلبها خارجة عن نطاق الوظيفة  وانتهت بالرباءة 
ورغم ذلك مل يتم اإعادة اإدماجهم وتعوي�صهم عن ال�صرر رغم و�صوح املادة 174 من  القانون املنظم 

للوظيفة العمومية  وهو ما يحرم العامل من ممار�صة  وظيفة اأخرى  الأمر الذي ينايف حق املواطن يف 
العمل املن�صو�س عليها يف  الد�صتور اجلزائري .

حماكمة ال�صناتور بوجوهر املدان ب7�صنوات �صجنا

 جمل�س ق�ساء تيبازة يوؤيد �حلكم �البتد�ئي
جمل�ص  لدى  �جلنح  غرفة  �أيدت 
ق�ساء تيبازة �ليوم �لثالثاء �حلكم 
جمل�ص  ع�سو  حق  يف  �ل�سادر 
�لأمة ماليك بوجوهر �ملد�ن يوم 
5 ماي �ل�سابق من طرف �ملحكمة 
�لبتد�ئية لتيبازة يف ق�سية ف�ساد 

ب 7 �سنو�ت �سجنا نافذ�.
�ليوم  �حلكم  منطوق  جاء  و 
حماكمة  ��ستئناف  جل�سة  بعد 
�لثالثاء  يوم  بوجوهر  �ل�سيناتور 
نيابة  �لتم�ست  �أين  �ملا�سي 
بعد  نافذة  �سنو�ت   8 �ملجل�ص 
ب�سجنه  �لقا�سي  ��ستئناف �حلكم 
7�سنو�ت نافذة و حرمانه خلم�سة 
ملن�سب  �لرت�سح  من  �سنو�ت 
�سيا�سي �أو تقلد من�سب م�سوؤولية 

و غر�مة تقدر ب1 مليون دينار.
تيبازة  حمكمة  نيابة  تابعت  و 
�ل�سيناتور يوم وقائع ق�سية �لف�ساد 
»تلقي  بجنح  �ملا�سي  �أوت  �سهر 
مزية بدون وجه حق« و »��ستغالل 
�لنفوذ« و »�لإ�ساءة للوظيفة« قبل 

للمحاكمة  ق�سيته  جدولة  يتم  �أن 
�نتهاء  بعد  �ملا�سي  �أبريل  �سهر 
حمكمة  ق�ست  كما  �لتحقيقات  
متهمني  ذمة  بتربئة  يومها  تيبازة 

�إثنني من جنحة »�مل�ساركة يف 
مع  حق«  وجه  بدون  مزية  تلقي 
�لأمر باإرجاع �سيارتهم �ملحجوزة 
م�سالح  قبل  من  �سبطهم  يوم 
 14 بتاريخ  �لق�سائية  �ل�رشطة 
�ملتهم  رفقة  �ملا�سي  �أغ�سط�ص 
�لرئي�سي و بحوزتهم مبلغ 2 مليون 
�ل�سحية  دينار �ملقدم من طرف 
ت�سوية  �إجر�ء�ت  ت�سهيل  مقابل 
يقوم  �سياحي  م�رشوع  و�سعية 
�رشعية  غري  بطريقة  بت�سييده 

مبنطقة �سنوة بتيبازة.
خالل  باأقو�له  �ل�سحية  مت�سك  و 
جل�سة �ملحاكمة متهما �ل�سيناتور 

بوجوهر بتكوين 
و�سيلة  با�ستعمال  �إبتز�ز  ع�سابة 
�إعالم حملية و �سفحة فاي�سبوك 

لالإطاحة به و فيما 

�سحية  نف�سه  �ل�سيناتور  �إعترب 
م�سوؤولني  تاآمر  و  �سيا�سي  ل�رش�ع 
كانت  و  عليه  �سابقني  حمليني 
�ملحاكمة �لتي جرت يوم �لثالثاء 
هيئة  رف�ص  �سهدت  قد  �ملا�سي 
�لدفوع  �جلنح  غرفة  حمكمة 
هيئة  قبل  من  �ملقدمة  �ل�سكلية 
�ملتمثلة  و  بوجوهر  �ملتهم  دفاع 
»مبا�رشة  و  �رش�حه«  »�إطالق  يف 
�إجر�ء�ت رفع �حل�سانة �لربملانية 
�إجر�ء قانوين  �أي  عنه قبل �تخاذ 
ق�سائيا«و  متابعته  و  حقه  يف 
�ل�سكلية  �لدفوعات  ��ستندت 
ع�سو  لكونه  دفاعه  قدمها  �لتي 
بح�سانة  »يتمتع  و  �أمة  جمل�ص 
�إر�دته  مبح�ص  عنها  يتخلى  مل 
�لأمة  جمل�ص  �إخطار  يتم  مل  و 
�لأ�ستاذ مقر�ن  بالوقائع«، ح�سب 

�أيت �لعربي.
�لقانون  �إجر�ء�ت  تق�سي  و 
�جلز�ئي--ح�سب قر�ر �لإحالة-- 

يف ق�سايا �لتلب�ص �سيما 

من   128 �ملادة  �أحكام  منها 
�لد�ستور و �ملادة 111 من قانون 

�لعقوبات �لتي �إ�ستند 
لهما وكيل �جلمهورية لدى حمكمة 
�ملتهم  ب«توقيف  يومها  تيبازة 
�لربملانية  باحل�سانة  �ملتمتع 
�لتحقيق  مبا�رشة  و  فور� 
مو�ز�ة  �نتظار«و  دون  �لق�سائي 
و  �لق�سائي  �لتحقيق  مبا�رشة  مع 
�لعدل  وزير  يقوم  �ملتهم  توقيف 
رئي�ص  باإخطار  �لأختام  حافظ 
ينتمي  �لتي  �لربملانية  �لغرفة 
يف  متلب�سا  �ملتورط  �لع�سو  لها 
مكتب  يجتمع  �أن  على  ما  ق�سية 
�ملجل�ص لإتخاذ قر�ر �سو�ء برفع 
�و  ق�سائيا  �ملتابع  عن  �حل�سانة 
قر�ر  �أن  �إل  )�حل�سانة(  تثبيتها 
بدون  يبقى  �لربملانية  �لغرفة 
تبعات قانونية توؤثر على �سريورة 
�إ�سقاطها  و  �لق�سائية  �ملتابعة 
عنه وفقا لأحكام �ملادة 111 من 

قانون �لعقوبات.

�لد�ئرة  م�سالح  من  كل  �أفرجت 
�لقو�ئم  على   بورقلة،  �لبلدية  و 
 1000 من  للم�ستفيدين  �ملوؤقتة 
�إيجارية  �جتماعية  �سكنية  وحدة 
�أر�ص  قطعة   4000 و  عمومية 
فيما   ، �حل�رشي  للبناء  �ساحلة 
�ل�سمية  بالقو�ئم  �لبع�ص  رحب 
�لبع�ص  �نتقدها  و  للم�ستفيدين 
حملو�  �لذين  �ملق�سيني  من  �لآخر 
عدم  تبعات  م�سوؤولية  �ل�سلطات 

�حرت�م معايري �رشوط �ل�ستفادة .
من  �ملق�سيني  من  �لع�رش�ت  �أبدى 
�لأ�سمية  �لقو�ئم  من  �ل�ستفادة 
�ملوؤقتة  حل�سة 1000 وحدة �سكنية 
�جتماعية �إيجارية عمومية و 4000 
قطعة �أر�ص �ساحلة للبناء �حل�رشي 
مع  لهم  ت�رشيح  ، يف  ورقلة  بد�ئرة 
�لكبري  ��ستيائهم  »�لو�سط«،  يومية 
حق  من  باق�سائهم  و�سفوه  ما  من 
�ملذكورين  �لنمطني  من  �ل�ستفادة 
رغم حاجتهم �ملا�سة لال�ستفادة من 
�سكن لئق يحفظ لهم كر�مة �لعي�ص 
�ل�سكن  �أزمة  مع  معاناتهم  وينهي 

و�لنف�سية  �لجتماعية  ونتائجها 
�لناجمة عن تقا�سم بع�ص �لعائالت 
،ناهيك عن �ملعاناة  مل�سكن و�حد 
�مل�ستمرة لعائالت �أخرى با�ستئجار 

م�ساكن من مرتباتهم �ل�سهرية .
من جهة ثانية فقد مت �إبالغ جميع 
ملفات  �أودعو�  �لذين  �ملو�طنني 
�لعمومي  �ل�سكن  على  للح�سول 
تدرج  ومل  ورقلة  ببلدية  �ليجاري 
�ملر�سحني  قائمة  يف  �أ�سمائهم 
عمومي  م�سكن  على  للح�سول 
تقدمي  ميكنهم  باأنه   ، �إيجاري 
�للجنة  �أمانة  طعونهم على م�ستوى 
يوم  من  �بتد�ء  للطعن  �لولئية 
 ، �لثالثاء  �أم�ص  يوم  �أي  ن�رشها 
ولهذ� �لغر�ص فقد مت فتح �ملعهد 
�لتكوين  يف  �ملتخ�س�ص  �لوطني 
�لقادر  عبد  �سلطاين  �ملهني 
�لن�ساطات  مبنطقة  �ملتو�جد 
�لعيون  طب  م�ست�سفى  من  بالقرب 
و��ستالم  �ملو�طنني  ل�ستقبال 

طعونهم .
اأحمد باحلاج  

بورقلة

�الإفر�ج عن قو�ئم �مل�ستفيدين 
من1000�سكن  و4000قطعة �أر�س 

تب�صة

�الأمني �لعام لالأفالن �سحية 
�بتز�زعرب �لفي�سبوك

�لإعالم  خلية  ح�سب  ك�سفت 
�أنه  تب�سة  ولية  باأمن  و�لت�سال 
بناء على �لتحقيق �ملفتوح من قبل 
فرقة مكافحة �جلر�ئم �ملعلوماتية 
لل�رشطة  �لولئية  للم�سلحة  �لتابعة 
�لفرقة  مع  بالتن�سيق  و  �لق�سائية 
�سكوى  عري�سة  بخ�سو�ص  �جلنائية 
جبهة  حزب  رئي�ص  حممد  جميعي 
�لتحرير �لوطني �إثر تعر�سه للقذف 
طائلة  حتت  و  �لبتز�ز  �لت�سهري  و 
�سخ�ص  �سد  بالت�سهري  �لتهديد 
�أحد  �سنة   36 �لعمر  من  يبلغ 
حاملة  �إلكرتونية  �سفحة  �ساحب 
�ملمثل  �رشح  �أين  م�ستعار  ل�سم 
�ساحب  �أين  لل�ساكي  �لقانوين 
�حلاملة  �لإلكرتونية  �ل�سفحة 
عدة  بن�رش  قام  �مل�ستعار  لال�سم 
�لت�سهري  هدفها  باطلة  �دعاء�ت 
حممد  جميعي  �ل�ساكي  ب�سخ�ص 
�ل�سيا�سي  �لظرف  ذلك  يف  م�ستغال 
�لعام للبالد و �حلر�ك �ل�سعبي هذه 
�ملن�سور�ت ت�سمنت عبار�ت �لقذف 
�لإ�ساءة �إىل �حلياة �خلا�سة �لغر�ص 
مبالغ  بطلب  �ل�ساكي  �بتز�ز  منها 
حذف  �أو  �لن�رش  عدم  مقابل  مالية 
م�ستغال  �سابقة  م�سيئة  من�سور�ت 
�لذين  �لأ�سخا�ص  بع�ص  ذلك  يف 
�ل�ساكي  لدى  �لتو�سط  منهم  طلب 
�إخ�ساعه  بغر�ص  تهديده  �أجل  من 
رف�ص  �ل�ساكي  �أن  غري  لالبتز�ز 
�لفكرة جملة و تف�سيال �لأمر �لذي 
على  �رش�سة  حلملة  يتعر�ص  جعله 
لت�سويه  �لتو��سل �لجتماعي  مو�قع 
�سمعته م�سيفا �أن �مل�سري �لرئي�سي 
لل�سفحة �ل�سالفة �لذكر هو �ساحب 
ح�سابني �إلكرتونيني حاملني ل�سمني 

م�ستعارين .
 05 تورط  تبني  �ل�سياق  ذ�ت  يف 
�أ�سخا�ص �آخرين و �أ�سحاب ح�سابات 
�إلكرتونية و �أ�سماء م�ستعارة حيث قام 
م�سيء  فيديو  مقطع  بن�رش  �أحدهم 
باختالق  �سمعته  لت�سويه  لل�ساكي 
عرب  ترويجها  وحماولة  �أكاذيب 
كذ�  و  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 
بع�ص �لو�سائل �لإعالمية موؤكد� �أنه 
�مل�سوؤول عن تزويد هذه �ل�سفحات 

�ملزعومة،  �لوثائق  و  باملعلومات 
م�سيفا �أن �ساحب ح�ساب �إلكرتوين 
�آخر لأحد �لإطار�ت يقوم مب�ساركة 
كل �ملنا�سري �مل�سيئة لل�سيد جميعي 
�لفرقة  ذ�ت  حت�سلت  كما  حممد 
)فرقة مكافحة �جلر�ئم �ملعلوماتية 
بها  يقوم  منا�سري  من  ن�سخ  على   )
ذ�ت  عرب  بن�رشها  �ملتورطني  �أحد 
و  قذف  عبار�ت  تت�سمن  �ل�سفحة 
�ملتورط  و  �ل�ساكي  حق  يف  ت�سهري 
�لرئي�سي �لذي نفى م�سوؤوليته عن �أي 
من�سور ين�رش على �ل�سفحة �ل�سالفة 
�لذكر بحكم �أنه ع�سو و لي�ص م�سري� 
�لرئي�سي(  )�ملتهم  منه  ، �مل�سكو 
�لبتز�ز  ق�سية  يف  توقيفه  مت 
بالت�سهري،  �لتهديد  طائلة  حتت 
�لإلكرتونية  �حل�سابات  و�أ�سحاب 
ح�سب  م�ستعارة  لأ�سماء  و�حلاملة 
خاللها  من  �أ�ساءو�  ت�رشيحاتهم 
حممد  �ل�ساكي/جميعي  ل�سخ�ص 
وحقوقي  �سيا�سي  نا�سط  �أنه  بحكم 
ملكيتهم  نافني  ت�رشيحاتهم  ح�سب 
على  �لإلكرتوين. وبناء�  للح�ساب 
مت  �لإلكرتوين  بالتفتي�ص  �لإذن 
ملك  �ملركزية  �لوحدة  �إخ�ساع 
جهاز  وكذ�  �لرئي�ســي  للمتهم 
�حل�ساب  �إىل  �إ�سافة  �لنقال  هاتفه 
�لتفتي�ص  عملية  �لإلكرتوين، 
بالعثور  �إيجابية  كانت  �لإلكرتوين 
و�لفيديوهات  �ل�سور  من  على عدد 
/جميعي  بال�ساكي  �خلا�سة 
حمادثات  على  �لعثور  ومت  حممد، 
�لإلكرتوين  �حل�ساب  �ساحب  بني 
وح�سابات  �لرئي�سي  للمتورط 
حيث  �لبقية  �خلم�سة  �ملتهمني 
قامو� باإر�سال مو��سيع �إىل �حل�ساب 
�لإلكرتوين لال�سم �مل�ستعار �خلا�ص 
ن�رشها  �أجل  من  �لرئي�سي  باملتهم 
�خلا�سة  �لرئي�سية  �ل�سفحة  على 
بال�سالف �لذكر. بعدما ��ستوفت ذ�ت 
و�لقر�ئن  �لدلئل  كل  على  �لفرقة 
و�لتي تورط فيها �ملتهمون �خلم�سة 
ليتم  �لرئي�سي  �ملتهم  �إىل  بالإ�سافة 
تقدميهم يف �لأخري �أمام �لعد�لة �أين 

�سدر يف حقهم �أمر �إيد�ع.
 ع/ر تب�صة

طالبوا بلجنة حتقيق من الوزارة  وديوان  المتحانات وامل�صابقات

ر��سبون يف �لبكالوريا يحتجون على نقاطهم
 يف بع�س �ملو�د �الأدبية

�أقدم �لع�رش�ت من �لطلبة �لر��سبني 
من  بالعديد  �لبكالوريا   �سهادة  يف 
تقدمي  على  �لغربية  �جلهة  وليات 
�أمام  �حتجاجات  وتنظيم  طعونهم 
�جلهة  بوليات  �لرتبية  مديريات 
ت�سحيح  باإعادة  مطالبني  �لغربية 
بالنتائج  �ن�سدمو�  بعدما  �أور�قهم 
متهمني   �ملو�د  بع�ص  �لكارثية  يف 

بعدم �لت�سحيح �جلدي .
�أنهم  �ملحتجون  و�أ�سار  هذ� 
�ن�سدمو� بالنتائج �لكارثية يف مو�د 
�لفل�سفة ، �لأدب ، �للغة �لإجنليزية 
لدى  خا�سة  �لإ�سالمية  و�لرتبية 
و�للغات  و�لفل�سفة  �لأدب   �سعب 
وزير  بتدخل  مطالبني   ، �لأجنبية  
�لوطني  �لديو�ن  ورئي�ص  �لرتبية 

لالمتحانات  و�مل�سابقات  للتحقيق 
يف حقيقة ت�سحيح �أور�قهم باملركز 
تطابقت  �ملو�د  هذه  و�ن  خا�سة 
يوؤكد   ما  �ملر�كز  من  �لعديد  يف 
�لت�سحيح  �إعادة  يف  �لطلبة  �أحقية 
ت�ستوجب  �لتي  �لعملية  من  للتاأكد 
�لحتجاجات  و�ن  ، خا�سة  تدخال 
�سملت �لعديد من �لوليات �لغربية 

كتلم�سان ، وهر�ن ، بلعبا�ص ، تيارت 
على  و�سلف  ومع�سكر   غليز�ن  ـ 
غر�ر باقي وليات �لوطن حيث �أن  
�لأحر�ر هم �لأكرث ت�رشر� من  هذه 
�لنتائج و�لتي �سبق لنائب عن ولية 
�جللفة �ن طالب بدورة ��ستدر�كية 

لتجاوز هذ� �لإ�سكال .
حممد بن ترار
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 اإعداد: م.ثيزيري

يف  عماراتنا  تعي�شه  مر  واقع  هو 
حتى  ت�شلم  ومل  النواحي  اأغلب 
الفيالت املنفردة من ت�شجيل مثل 
تلك الق�شايا على م�شتواها ب�شبب 
مل  التي  العقليات  تعاي�ش  عدم 
يجمعها �شقف واحد، ولو كان ذلك 
لكانت النتيجة كارثية،  بل جمعتها 
الو�شع  يُحتمل  ومل  واحدة  عمارة 
وكانت النتيجة النزاعات املتكررة 

لأتفه الأ�شباب.
ال�شكنية  والأحياء  العمارات  تعج   
وال�شيناريوهات  باحلكايات 
اأبواب  اإىل  ت�شل  التي  الغريبة 
ال�شبل  كل  �شاقت  بعدما  املحاكم 
اإىل  تو�شل  اأن  �شاأنها  من  التي 
باأروقة  النهاية  فكانت  وّدي  حل 
على  تبنى  ما  وعادة  املحاكم، 
ترقى  ل  وتافهة  باطلة  ادعاءات 
الق�شاء  اإىل  الو�شول  درجة  اإىل 
بغية حلها وتكون لأ�شباب خمتلفة 
الغ�شيل،  ن�رش  اأو  ال�شيارات،  كركن 
اأو م�شاكل دورات املياه، هي كلها 
حامية  معارك  اإىل  اأدت  اأ�شباب 
وال�رشب  وال�شتم  ال�شب  مالأها 
بني  الدماء  واإراقة  اجلرح  وحتى 
معنى  فيه  ُفقد  وقت  يف  اجلريان 
للجريان  العالية  والقيمة  اجلار 

الذين هم يف مرتبة الأقارب.
 

اأمثال وحكم تناق�ض الواقع 
املعي�ض:

 
كثريا  ن�شمع  كنا  ق�شري  وقت  قبل 
الدار«  قبل  »اجلار  القائل  املثل 
اأن  مفادها  ر�شالة،  ينقل  والذي 
ت�شبط  اجلار  معا�رشة  ح�شن 
حياة النا�ش على الألفة، الت�شامن 
اجلريان  ق�شايا  لكن  والتوا�شل، 
املحاكم  يف  ال�شدارة  حتتل  التي 
الخت�شا�ش،  اأهل  �شهادة  ح�شب 
اإذا  فيما  الت�شاوؤل  اإىل  بنا  توؤدي 
مازال للمقولة ن�شيب من التطبيق 
بني اجلزائريني؟، و بحكم احتكاكنا 
باملحاكم عادة ما ن�شادف ق�شايا 
اجلريان، وتُ�شنف غالبا ق�شاياهم 
العمدي  واجلرح  ال�رشب  جنح  يف 
بحيث  وال�شتم،  ال�شب  ق�شايا  اأو 
تظهر عائلتان يف م�شهد تراجيدي 
كان  الذي  جمتمعنا  يف  نعهده  مل 
يوؤمن باأن اجلار هو كالقريب الذي 
بيتك  اإىل  وتُدخله  بابك  له  تفتح 
كما  واأحزانك  اأفراحك  لي�شاركك 
»جارك  اجلزائري  املثل  يقول 
البعيد«، مبعنى  ول خوك  القريب 

اأن اجلار هو اأول من ي�شمع باأحوال 
اجلوار  بحكم  الأقرباء  قبل  جاره 

وي�شانده يف اأفراحه واأحزانه.
�سجار بني جارين ب�سبب  

»الباركينغ« يف باب الوادي

بحي  يقطنون  جلريان  ق�شة  هي 
اأمام  مثلوا  بالعا�شمة،  الواد  باب 
احممد  �شيدي  اجلنح  حمكمة 
ال�شب  بتهمة  موؤخرا  بالعا�شمة 
ك�شفت  حيث  املتبادل،  وال�شتم 
هوؤلء  �رشاع  باأن  املحاكمة 
ثالث  من  لأكرث  م�شتمر  اجلريان 
�شنوات يف العدالة ولديهم م�شاكل 
خمتلفة وكثرية مع بع�ش، منها ما 
يتعلق برمي النفايات والت�شبب يف 
الإزعاج ويف اآخر مرة ت�شاجر فيها 
موقف  هو  ال�شبب  كان  اجلريان 
ال�شيارات »باركينغ« حيث اأقدم ابن 
اجلار يف الطابق العلوي على ركن 
جاره  نافذة  من  بالقرب  �شيارته 
الدنيا  لتقوم  الأر�شية  ال�شقة  يف 
يف  الطرفان  ويدخل  ذلك  ب�شبب 
مناو�شات كالمية، وما زاد الطني 
الطرفني  بني  الن�شوة  تدخل  بلة 
ال�رشطة  لق�شم  اخلالف  لينقل 
ومن ثم للمحاكمة، حيث تبني باأن 
تورط يف  املتهمني  من  واحد  كل 
متعودون  واأنهم  املتبادل  ال�شب 
كرثة  ب�شبب  املحكمة  ولوج  على 

امل�شاكل التي تقع بينهم.
   قطة جتر اجلريان اىل    

املحكمة  

الق�شايا  النوع من  املالحظ لهذا 
لأ�شباب  نتيجة  يكون  اغلبها  اأن 
توؤدي  منطقية  وغري  تافهة 
هذا  يف  املحاكمة،  اإىل  باجلريان 
حدثت  ق�شية  ن�شتح�رش  ال�شياق 
العمارة،  نف�ش  يف  جريان  بني 
حيث  قطة،  ب�شبب  هذا  وكل 
العائلة  منزل  من  القطة  هربت 
منزل  لتدخل  عندها  تعي�ش  التي 
يتفطن  اأن  دون  املجاور  اجلار 
لذلك �شاحبها، لكن ما مل يكن يف 
الفو�شى  جاره  يثري  اأن  احل�شبان 
معه  ويدخل  القطة  تلك  ب�شبب 
يف �شجار ومناو�شات لأنها دخلت 
ولأن  القطط،  يكره  وهو  منزله 
جاره  تطاول  يتحمل  مل  اجلار 
القطة  دخول  اأن  خا�شة  عليه 
فعال  اأو  ق�شد  عن  يكن  مل  عنده 
وتركه  منزله  دخل  فقد  متعمدا، 
»يغلي« وحده، لكن جاره الذي كان 
بقوة  منزله  دخول  حاول  غا�شبا 
اإىل  ال�شجار  لينقل  عليه،  واعتدى 

زوجة  تبليغ  بعد  ال�رشطة  مركز 
تعر�ش  الذي  العتداء  عن  اجلار 
طلب  املحكمة  واأمام  زوجها،  له 
اجلار املتهم بالعتداء ال�شماح من 
بكرهه  فعلته  وبرر  ال�شحية  جاره 
اأثارت  التي  للقطط، وهي احلجة 
املحكمة  يف  ال�شحك  من  موجة 
عليه  يعلق  القا�شي  وجعلت 
اأو�شلتكم للمحكمة  بالقول: »قطة 
فهل هذه هي عالقة اجلرية التي 

اأو�شى عليها الر�شول«.
 

عك�ست الآية وحتول 
الظامل اإىل مظلوم 

تقطن  »اإميان«  ال�شيدة  �رشدت 
بحي �شعبي بالعا�شمة اأمام حمكمة 
عبان رم�شان، قالت اأنها مل تعرف 
للمحاكم طريقا طوال حياتها واإن 
جارتها هي من اأو�شلتها اإىل هناك 
لتتعارك  الأ�شباب  تختلق  بحيث 
معها وفوجئت يف احد الأيام برفع 
تتهمها  �شدها  ق�شائية  دعوى 
والإزعاج  وال�شتم  بال�شب  فيها 
امل�شتمر وهي اأفعال على العك�ش 
و�شعت  التي  جارتها  من  ت�شدر 
نف�شها يف مو�شع ال�شحية، بعد اأن 
ا�شتعملت جربوتها  وعك�شت الآية 
لتخريب  التهمة  عليها  واأ�شقطت 
بيتها واإف�شاد �شمعتها بني اجلريان 
وختمت بالقول ح�شبي اهلل هو نعم 

الوكيل فيها.
 ن�سر الغ�سيل �سبب اأخر  

للم�ساجرة 

هو �شبب اآخر اأدى اإىل رفع دعوى 
�شيدي  حمكمة  اأمام  ق�شائية 
املطاف  اآخر  كانت  التي  احممد 
بني جارين بالعا�شمة، حيث ح�رش 
بحكم  اأبناءهما  رفقة  الزوجان 
وقد  الق�شية،  يف  اأطراف  اأنهم 
اأبدت الزوجة حريتها حول ال�شبب 
الذي اأو�شلها رفقة اأفراد عائلتها  
التي  وهي  هناك،  اإىل  اأو�شلتها 
اأن  اإل  الأماكن  تلك  قط  تطاأ  مل 
حياتها  �شفو  التي عكرت  جارتها 
هي ال�شبب، فقد كانت  تر�شدها 
الغ�شيل   تن�رش  عندما  وتراقبها 
البهدلة  م�شريها  ليكون  ليجف 
ا�شتعمال  على  حتى  وجتراأت 
املالب�ش  ر�ش  اأجل  من  احلقن 
اأنها تقطن يف  مباء جافيل بحكم 
اأن   اإىل  باٌل  لها  يهناأ  ومل  الأ�شفل 
اأو�شلت الق�شية اإىل الرجال ق�شد 
زرع الفتنة واندلع ال�شجار لتكون 
احلق  اأن  اإل  باملحاكم  النهاية 

م�شريه اأن يظهر .

 
ين�رشون  العائلة  نف�ش  من  اأفراد 
جل�شات  يف  بع�شهم  اأ�رشار 

املحاكمة
لقد تعدت اخلالفات كل احلواجز 
يعد  ومل  الجتماعية،  والقيم 
ال�شياق  يف  ي�شبطهم،  ما  لالأفراد 
املحاكم  خمتلف  ت�شهد  ذاته، 
اجلزائرية يوميا عددا معتربا من 
الق�شايا، املتهمون فيها وال�شحايا 
هم اأفراد من نف�ش العائلة، �شواء 
اأو  اآبائهم  مع  اأبناء  اأو  اأ�شقاء 
�شقيقات  مع  البن  زوجات،  حتى 
الأ�رشة  م�شاكل  تعد  فلم  الزوج، 
الواحدة حتل بني جدران املنزل، 
جمال  املحكمة  اأ�شبحت  بل 
امل�شاكل  وتفريغ  التهم  لتبادل 
اإن  الأ�رش  غ�شيل  لن�رش  وحتى 
الدم  روابط  فتجد  التعبري،  �شح 
اأروقة  بني  تتال�شى  الأخوة  وقيم 
تواجدنا  خالل  ومن  العدالة، 
اليومي باملحكمة ت�شادفنا ق�شايا 
العائلة،  نف�ش  من  هم  اأبطالها 
قبل  من  ا�شتجوابهم  يتم  عندما 
القا�شي نكت�شف اأن ال�شبب ب�شيط 
عن  بعيدا  حله  بالإمكان  وكان 
املحاكم، فنجد اأ�شقاء يت�شاجرون 
يعادون  واآخرون  حنفية  ب�شبب 
فنجان  اأجل  من  �شقيقهم  زوجة 
من  النفايات وغريها  ورمي  قهوة 
باأ�شحابها  تدفع  التي  الأ�شباب 
لختالق امل�شاكل وتبادل ال�شتائم 
والو�شول حتى لل�رشب والتهديد، 
من  واملجل�ش  املحكمة  فت�شبح 
روتني احلياة لدى هوؤلء، فكثريا ما 
ت�شيبنا الده�شة من عدد الق�شايا 
التي يرفعها اأفراد العائلة الواحدة 
العا�شمة  من  �شيدة  اأن  لدرجة 
من  وال�شتم  لل�شب  ك�شحية  مثلت 
قبل �شقيقة زوجها، ذكرت اأن عدد 

ثالث  ملدة  رفعتها  التي  الق�شايا 
�شنوات تفوق 15 ق�شية.

 
 طرد زوجة �سقيقهن من 
املنزل فاتهمنها بال�سرقة

يف ذات ال�شياق ، نذكر ق�شة اأخرى 
�شيدي  اجلنح  حمكمة  عاجلتها 
احممد موؤخرا، كانت املتهمة فيها 
زوجة الأخ الأكرب  اأما ال�شحايا فهن 
�شقيقات زوجها من الأب، اتهمنها 
قيمتها  تبلغ  جموهرات  ب�رشقة 
�شنتيم، وح�شب جل�شة  مليون   500
املحاكمة فالتهمة مل تكن موؤ�ش�شة 
على اأي دليل مادي يثبت اأن زوجة 
الأخ هي من �رشقت املجوهرات، 
لل�شحايا  الكربى  ال�شقيقة  ولأن 
مت  فقد  �رشطي  وزوجها  �رشطية 
اأي دليل،  الق�شية دون  اتهامها يف 
املتهمة  الأخ  زوجة  حيث �رشحت 
اتهامها  وراء  احلقيقي  ال�شبب  اأن 
العائلة،  منزل  من  اإخراجها  هو 
وراحت تبكي وتخرب القا�شي باأنها 
 29 لأكرث من  ال�شحايا  مع  عا�شت 
وربت  اأر�شعت  اأنها  وحتى  �شنة 
كافاأنها  لكنهن  ال�شغرى  �شقيقتهم 

بتوريطها اأمام العدالة.
 

التدهور الأخالقي يكر�ض 
نزعة النتقام

ترتبط  اأن  الأمر  يف  واملوؤ�شف 
اجلريان  بني  اخلالفات  اأ�شباب 
على  الأمثلة  ومن  احلياء،  بقلة 
موؤخرا  وقائعها  ق�شية جرت  ذلك 
�شد  دعوى  رفعت  ب�شيدة  تتعلق 
ليتبني  رجال)جريانها(،  �شبعة 
فيما بعد اأن الكالم الفاح�ش الذي 
يخرتق  والذي  ال�شحية  به  تتلفظ 
هو  تقريبا  يوميا  اجلريان  م�شامع 
�شمتهم  عن  للخروج  دفعهم  الذي 

والت�شاجر مع ال�شحية.

ويعترب التدهور الأخالقي والديني 
يدفع  الذي  الندفاع  �شبب 
�شد  �شكاوى  اإيداع  اإىل  بالكثريين 
دون  الأ�شباب،  لأتفه  جريانهم 
الع�رشة  ل�شنوات  اعتبار  اأي  و�شع 
كما  العفو،  لنداء  ال�شتجابة  اأو 
لإذكاء  الآباء  بع�ش  تدخل  يعد 
الق�رش  الأطفال  بني  اخلالف  نار 
على  موؤ�رش  اأهم  املت�شاجرين 
ي�شقط  الذي  الأخالقي  التدهور 
�شلم  من  الأولياء  من  العديد 
يلجاأون  لالأ�شف  فبع�شهم  القدوة، 
املتخا�شم  الطفل  �رشب  اإىل 
اإعادة  على  العمل  بدل  ابنهم  مع 
عالقة ال�شداقة التي جتمعهما اإىل 

جماريها.
واإذا كانت ظاهرة ت�شاجر اجلريان 
مع بع�شهم البع�ش لي�شت بالغريبة، 
اإل اأن املثري هو اأنها مل تكن �شائدة 
بنف�ش احلدة التي هي عليها الآن، 
�شائدة  كانت  التي  الأدبيات  لأن 
العتداء  دون  حتول  م�شى  فيما 
على حرمة اجلار، وتكر�ش م�شاعي 
ال�شلح بني الأطراف املتخا�شمني

هذا  اأن  اإىل  كثريون  ينتبه  ول 
ال�شلوك املرفو�ش اأخالقا و�رشعا 
يورث ثقافة النتقام و�شط اأجيال 
غريزة  اأن  واحلقيقة  امل�شتقبل.. 
اأقوى  النتقام التي غالبا ما تكون 
تبطل يف العديد من الأحيان مبداأ 
القا�شي  به  يعمل  الذي  ال�شلح 
دون  واحليلولة  النفو�ش،  لتهدئة 
الق�شية  طريف  بني  احلقد  تنامي 
يثاأر  ولهذا  احلكم،  �شدور  بعد 
اجلريان  من  املتهمني  بع�ش 
الأ�شباب  بع�ش  باختالق  ال�شحايا 

لرفع دعاوى ق�شائية �شدهم.

من و�سايا الر�سول اإىل حروب دقت الطبول

 ق�سايا اجلريان حتتل ال�سدارة يف 
املحاكم اجلزائرية  

املعي�ض الواقع  تناق�ض  وحكم  ·     اأمثال 

اإن عالقة اجلرية هي ا�سمي العالق�ت ، يكفي اأن خري الب�سرية اأو�سى عليه�، وهو م� يقره اأي جزائري تلتقي به وت�س�أله عن اجلريان فيجيب بكل عفوية » 
اجل�ر اأو�سى عليه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم«غري اأن الواقع يعك�س �سيئ� اأخر فقد حتولت العالقة بني ع�سية و�سح�ه� من ود واحرتام اإىل عالقة �سراع 

وتن�فر م�ستمر بني الطرفني، بحيث و�سلت تلك ال�سراع�ت اإىل اأبواب املح�كم وقبله� امل�ست�سفي�ت بعد تخليف جرحى يف تلك املع�رك الدامية التي ت�سرتك 
فيه حتى الن�سوة اإىل ج�نب الرج�ل، فكل طرف يواجه غرميه الأم مع الأم، والأب مع الأب، والأبن�ء مع الأبن�ء، واأقحم حتى الأطف�ل يف تلك ال�سج�رات وهي 

ب�لفعل مواقف كوميدية م�سحكة وحمزنة يف نف�س الوقت جت�سد م� و�سلت اإليه الع�ئلة اجلزائرية التي ك�ن ي�سرب به� املثل، اإل اأن بع�س الأ�سن�ف هّدموا 
تلك القيم الع�لية التي مل يعد له� اأي مك�ن يف الوقت احل��سر وحلت حمله� الع�سبية وعدم تقبل الآخر وحتني هفوته لالنقالب عليه واإعالن احلرب �سده.



عرب عدد من املواطنني القاطنني 
عن  كلم   05 الواقعة  الربكة  بقرية 
�صالح  عني  املنتدبة  الوالية  مقر 
بوالية مترنا�صت  ، عن ا�صتياءهم 
وتذمرهم ال�صديدين جراء املع�صلة 
�صنوات  منذ  منها  يعانون  التي 
نقل  حافالت  نق�ص  يف  واملتمثلة 
امل�صافرين املخ�ص�صة ملنطقتهم 
ي�صتنجدون  جعلهم  الذي  االأمر   ،
جتمعهم  من  املارة  باحلافالت 
ال�صكني والتي تقل من دائرة اينغر 

باجتاه عني �صالح   .
املواطنني  من  جمموعة  طالب 
باملنطقة املذكورة ، من اجلهات 
املعنية وعلى راأ�صها مديرية النقل 
العاجل  التدخل   ، الوالية  بذات 
نقل  حافالت  ر�صد  على  والعمل 
من  للتقليل  جلهتهم  م�صافرين 
معاناتهم خا�صة العمال واملر�صى 
التاأخر  فاتورة  يدفعون  الذين 
ب�صبب عدم توقف حافالت املارة 
الفرتة  يف  خا�صة  مبنطقتهم 

هذه  الكتظاظ  نظرا  ال�صباحية 
خ�صو�صا  باملواطنني  احلافالت 
العمال الذين يتوجهون اإىل مراكز 
�صيما   ، الباكر  ال�صباح  يف  عملهم 
املنطقة  تراب  خارج  العاملني 
�صالح   عني  نحو  واملتوجهني 
للو�صول يف الوقت املحدد ، و�صعا 
�صمت  يف  يعانون  ال�صكان  جعل 
اأين   ، ال�صيف  ف�صل  يف  خا�صة 
�صاعات  لالنتظار  هوؤالء  ي�صطر 
ال�صم�ص  اأ�صعة  حتت  طويلة  

بحافلة  مبقعد  للظفر  احلارقة 
نقل امل�صافرين .

ال�صكان  من  عدد  ت�رصيح  وح�صب 
القاطنني باجلهة ذاتها لـ »الو�صط  
» فاإنهم ي�صطرون للوقوف �صاعات 
طويلة خا�صة يف الفرتة ال�صباحية 
اأ�صعة ال�صم�ص احلارقة ، ما  حتت 
ت�صبب يف اإ�صابة بع�صهم ب�رصبات 
كبار  اأو�صاط  يف  خا�صة  ال�صم�ص 

ال�صن واالأطفال .
�صالح، ب

ليومية  م�صوؤولة  م�صادر  اأفادت 
»الو�صط »، اأن تقارير �صوداء رفعت 
�صناع  تتهم  املركزية  لل�صلطات 
مترنا�صت  ورقلة،  بواليات  القرار 
حلحلة  يف  الكبري  بالعجز  وب�صكرة 
م�صتوى  على  امل�صجلة  الرتاكمات 
انتهاجهم  ب�صبب   ، العقار  قطاع 
ل�صيا�صة التهدئة يف الظرف الراهن 
اال�صتيالء  و  النهب  بارونات  مع 
املوجهة  العقارية  اجليوب  على 
لال�صتغالل يف اطار املنفعة العامة 
، حيث اأن هذه التجاوزات �صاهمت 
الذي  الغمو�ص  يف  كبري  ب�صكل 
م�رصوعا   450 زهاء  م�صري  يكتنف 
قطاعات  على  حم�صوب   تنمويا 
التعليم   ، ال�صكن   ، ،الرتبية  ال�صحة 

العايل وال�صباب والريا�صة .
من جهة ثانية فقد طالبت �صكاوى 
تقدمي  ب�رصورة  حملية  جلمعيات 

روؤ�صاء البلديات بالواليات املذكورة 
لتقدمي  القانونية  امل�صاءالت  اأمام 
التي  االأ�صباب  حول  تو�صيحات 
تنفيذ 3700 قرار لهدم  حتول دون 
واحلظائر  وامل�صتودعات  البنايات 
اأوعية  فوق  �صيدت  التي  الع�صوائية 

رخ�صة  بدون  للدولة  تابعة  عقارية 
مطروح  الت�صاوؤل  ليبقى   ، بناء 
م�صري  على   ال�صوائب  حول  بقوة  
امل�صغرة  التنفيذية   املجال�ص 
بالزامية  احلكومة  اأقرت  التي 
عملية  على  لالإ�رصاف  ت�صكيلها 

متابعة عملية تنفيذ قرارات الهدم 
ورقلة  ببلديات  الفو�صوية  للبنايات 
اأوالد    ، ،تقرت  م�صعود  حا�صي   ،
جالل ب�صكرة ، مترنا�صت وبلديات 

املقاطعة االإدارية عني �صالح . 
مع العلم اأن جمال�ص ق�صاء الواليات 
�صجلت خالل  قد  ذكرها،  ال�صالف 
الفارطة، ما يزيد  اخلم�ص �صنوات 
عن 485 ق�صية نهب وا�صتيالء على 
اأوعية عقارية مت ر�صدها من طرف 
ال�صتغاللها  الدولة  اأمالك  مديرية 

يف اإطار املنفعة العامة .
الوزير  م�صالح  اأن  بالذكر،  جدير 
تقريرا  تلقت  قد  كانت  االأول، 
مف�صال من اللجان االأمنية املكلفة 
االجتماعي  احلراك  مبتابعة 
باجلنوب الكبري، يحذر من مغبة ما 
على  وخيمة،  نتائج  من  يرتتب  قد 
اال�صتيالء  ظاهرة  تف�صي  خلفية 
نهبها  و  العقارية  االأوعية  على 

ب�صورة مقلقة.

�صجلت م�صالح بلديات واليات ورقلة ، مترنا�صت و ب�صكرة ، ما يزيد عن 3700 قرار لهدم البنايات 
وامل�صتودعات واحلظائر الع�صوائية التي �صيدت فوق اأوعية عقارية عمومية بدون وجه حق ال تزال حبي�صة 

االأدراج ، رغم تاأثري ذلك مبا�صرة على تعطيل عملية االنطالق يف جت�صيد 450م�صروعا تنمويا له �صلة 
بيوميات املواطن املحلي .

ورقلة ، مترنا�صت و ب�صكرة

اأحمد باحلاج 

الوالة يعجزون عن تنفيذ 
3700 قرار هدم فو�ضوي 

.           بعد اإح�صاء 450 م�صروعا يواجه م�صري التجميد اأو التحويل 
.          اأ�صحاب املال والنفوذ يحكمون قب�صتهم احلديدية على ممتلكات الدولة 

املع�صلة ت�صببت يف اإ�صابتهم ب�صربات ال�صم�س

�صيدي خويلد

�ضكان قرية الربكة بعني �ضالح  يطالبون 
بحافالت لنقل امل�ضافرين

امل�ضتفيدون من 290 قطعة اأر�ض  يحتجون 

املقاطعة االإدارية املغري بالوادي

10اآالف �ضاكن بان�ضيغة 
يحلمون بالغاز 

اأخبار اجلنوباالأربعاء 24   جويلية  2019  املوافـق  ل21 ذو القعدة   1440هـ 6

لالأمن  الوالئية  امل�صلحة  �صجلت 
خالل  اأدرار  والية  باأمن  العمومي 
ال�صدا�صي االأول من ال�صنة اجلارية  
اأ�صفر  ج�صماين  مرور  81 حادث 
اإ�صابة89 �صخ�ص  ت�صجيل  عن 
بجروح متفاوتة اخلطورة الأ�صباب 
تعود يف املقام االأول اإىل العن�رص 

الب�رصي.
ذات  متكنت  ال�صياق  نف�ص  يف 
حواجز  خالل  من  امل�صلحة 
والدوريات  املرورية  املراقبة 
م�صتوى  على  والراجلة  الراكبة 
من  االخت�صا�ص  اإقليم 
تعلقت  مرورية  ت�صجيل204 جنحة 
الدارجات  بقيادة  جمملها  يف 
رخ�صة  على  احليازة  دون  النارية 
ال�صياقة مع انعدام �صهادة التامني 
املراقبة  حما�رص  �رصيان  ،عدم 
اال�صتمرار يف  و  للمركبات  التقنية 
قيادتها رغم التبليغ ب�صحب رخ�صة 
�صهادة  �رصيان  ،عدم  ال�صياقة 
رخ�صة  بدون  القيادة  و  التامني 

اىل 126جنحة  باالإ�صافة  ال�صياقة 
تن�صيقية.

�صمحت  االإح�صائيات  نف�ص 
مع  بت�صجيل 5730خمالفة، 
توقيف  حالة  اح�صاء1036 
النارية  والدراجات  للمركبات 
يف  و�صع 144 حالة  ا�صتوجبت 
ال�صياق  نف�ص  يف  ليتم   ، احلظرية 
لرخ�ص  �صحب  ت�صجيل 1000حالة 

ال�صياقة لغر�ص التعليق .
عالوة على ذلك فقد �صجلت فرقة 
البيئة  وحماية  العمران  �رصطة 
عددا من املخالفات وذلك يف ظل 
املبذولة  امليدانية  املجهودات 
املخالفات  خمتلف  ملحاربة 
متثلت  والعمران  بالبيئة  املا�صة 
متعلقة  ت�صجيل 108خمالفات  يف 
جمال  يف  و07خمالفات  بالعمران 
جمال  يف  و22 خمالفة  البيئة 
ت�صجيل 08 خمالفات  مع  ال�صحة 

يف جمال املياه.
اأحمد باحلاج 

81 حادث مرور نتج عنه
 89 حالة اإ�ضابة 

.          �صحب 1000 رخ�صة �صياقة 
.         معاجلة 140 خمالفة يف العمران والبيئة 

اأمن اأدرار 

ان�صيغة  قرية  �صكان  موؤخرا  طالب 
املغري  االإدارية  باملقاطعة 
املحلية  ال�صلطات  ،من  بالوادي 
التدخل العاجل لتوفري �صبكة الغاز 
من  اأ�صهر  ثالثة  قبل  الطبيعي  ، 
حلول  ف�صل ال�صتاء، مت�صائلني على 
عدم ا�صتفادتهم من الغاز الطبيعي 
التي  املادة  بهذه  ينعمون  وال   ،

يحلمون بها ل�صنوات طويلة .
ليومية  ال�صكان  بع�ص  اأكد 
يتلقون  على  اأنهم  »الو�صط«، 
على  احل�صول  يف  كبرية  �صعوبات 
يف  �صيما  ال  البوتان،  غاز  قارورة 
اأحيانا  تعرف  حيث  ال�صتاء،  ف�صل 
يف  ندرة  احليوية  املادة  هذه 
العر�ص، نظرا لكرثة الطلب عليها،  
واحد  الأ�صبوع  تكفي  تكاد  ال  والتي 
اأّكده  ما  ح�صب  تقدير،  كاأق�صى 
�رصاء  اأن  اأ�صافوا  الذين  حمدثونا 
من  اأكرث  اأحيانا  القارورة  يكلفهم 
2000 دينار جزائري  �صهريا، حيث 
بالقرية  العائالت   اأو�صحت  بع�ص 
قارورات   3 حوايل  تقتني  اأنها 
ذلك،  عن  يزيد  ما  اأو  اأ�صبوعيا 
ال�صتاء عندما  ال�صيما خالل ف�صل 
ا�صتعمال  اإىل  احلاجة  تت�صاعف 
والتي حتتل  االأ�صا�صية  املادة  هذه 
ال�صدارة يف قائمة متطلبات احلياة 

خ�صو�صا  التدفئة  اأو  للطهي  �صواء 
ماليا  عبئا  الذي خلق  االأمر   ، ليال 
اأرهق جيوب اأرباب العائالت، حيث 
فاق ذلك قدرتهم ال�رصائية،خا�صة 
و ان  اغلب �صكان القرية من طبقة 
فقرية  و اأ�صاف ال�صكان اأن املبالغ 
للتزود  يدفعونها  التي  املالية 
بقارورات غاز البوتان قد ال تدفع 
غاز املدينة كل  م�صتحقات  حق 

ثالثة اأ�صهر.
ال�صكان  طالب  اأخرى،  جهة  من   
باإعادة تهيئة الطرقات التي ت�صهد 
و�صعية كارثية خا�صة منها الداخلية  
من  احلفر  تغزوها  اأ�صبحت  حيث 
كل ناحية، مما �صعب حركة ال�صري 
يعي�صون  وجعلهم  املواطنني  على 
اأ�صحاب  فمعظم  خانقة،  عزلة 
يق�صدون  القرية  ممن  املركبات 
يتذمرون من و�صعية هده الطرقات 

الداخلية
يطالب  ذكره،  مت  .وبالرغم  مما 
اجلهات  ان�صيغة  من  قرية  �صكان 
الوايل  راأ�صها  وعلى  املعنية 
املنتدب ، االإ�رصاع يف ربط منازلهم 
ملعاناتهم  حد  بغاز املدينة وو�صع 
وان  خ�صو�صا   ، اأمدها  طال  التي 

ف�صل ال�صتاء على االأبواب.
�صالح ، ب

قطعة   290 من  امل�صتفيدين  هدد 
�صيدي  ببلدية  للبناء  �صاحلة  اأر�ص 
 ، لل�صارع  باخلروج  بورقلة  خويلد 
دعمهم  يف  الكبري  التاأخر  ب�صبب 
من  لتمكينهم  املالية  باالإعانات 
اجنازات �صكناتهم ومن ثم تخلي�صهم 
من �صبح الكراء الذي اأثقل كاهلهم .
 290 من  امل�صتفيدين  ممثلي  حذر 
قطعة اأر�ص �صاحلة للبناء احل�رصي 
وقفات  بتنظيم  خويلد  ب�صيدي 
مقري  اأمام  مفتوحة  احتجاجية 

اعادة  اأجل  من  والدائرة  البلدية 
النظر يف مطلبهم امل�رصوع املتمثل 
يف اأحقيتهم يف احل�صول على اعانات 
مالية ، خا�صة اذا علمنا اأن امل�صكل 
بناء  من  متكينهم  دون  حال  القائم 
الكراء  جحيم  من  تخل�صهم  م�صاكن 
الغالء  ظل  يف  وذلك  الغري  مل�صاكن 

الفاح�ص الأ�صعار مواد البناء .
من جهة ثانية فقد ذهب املت�رصرين 
من امل�صكل القائم اىل ابعد من ذلك 
الو�صية  ال�صلطات  حملوا  عندما 

الوخيمة  العواقب  تبعات  م�صوؤولية 
يف  التماطل  عن  تنجر  قد  التي 
اال�صمية  القوائم  على  االإفراج 
للم�صتفيدين من التجزئات العقارية 
يف  البالد  دخول  مرحلة  غاية  اإىل 
وراء  كانت  التي  التق�صف  �صيا�صة 
املوجهة  املالية  االعانات  جتميد 

لذات النمط من �صيغة االأرا�صي .
م�صادر  اأكدت  فقد  ثانية  جهة  من 
من م�صالح والية ورقلة ، اأن �صاحب 
على   التجميد  رفع  قرار  يف  الف�صل 

لفائدة  املوجهة  املالية  االعانات 
امل�صتفيدين من قطع االأرا�صي هي 

ال�صلطات املركزية .
مبختلف  ال�صكن  ملف  اأن  ومعلوم   
بني  من  يعترب  ورقلة  بوالية  �صيغه 
عجزت  التي  ال�صائكة  امللفات 
اإخراجها من  ال�صلطات املحلية يف 
يف  التاأخر  ب�صبب  الزجاجة  عنق 
الغمو�ص  و  تارة  الربامج  جت�صيد 

الذي يكتنف م�صري 
اأحمد باحلاج 
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16 ب�ؤرة ا�ستيطانية جديدة 
منذ 2017

اأفاد تقرير "اإ�سرائيلي"، اإنه منذ العام 2017 اأقيم على اأرا�سي ال�سفة الغربية املحتلة 16 بوؤرة ا�ستيطانية 
جديدة وبني تقرير حلركة "�سالم الآن"، اأن هذه البوؤر ال�ستيطانية منت�سرة يف كافة اأنحاء ال�سفة 

الغربية، من جنوبي جبال اخلليل وحتى الأغوار ال�سمالية، ويف الكتل ال�ستيطانية "غو�ش عت�سيون" بني 
بيت حلم واخلليل، و"ماطي بنيامني" من القد�ش حتى م�ستوطنة "اأرئيل".

م.�ش

الب�ؤر  اأن  اإىل  واأ�شار 
اجلديدة  اال�شتيطانية 
بني  طبيعتها،  يف  متن�عة 
ومتت  وال�شكني،  الزراعي 
يزعم  اأرا�ض  على  اإقامتها 
دولة  "اأرا�شي  اأنها  االحتالل 
مب�جب  قان�ين،  غري  ب�شكل 

ق�انني االحتالل.
يجري  اأنه  التقرير  واأو�شح 
تثبيت هذه الب�ؤر اال�شتيطانية 
التي حتظى بحماية �شلطات 
تن�شط  والتي  االحتالل، 
بينما  مك�ش�ف،  ب�شكل  فيها 
"االإدارة  تتجاهلها ما ت�شمى 
يجري  ما  ونادرا  املدنية"، 
االإ�رسائيلي  القان�ن  تطبيق 

حمدود  ب�شكل  اإال  ب�شاأنها، 
جدا.

على  البناء  اأن  اإىل  واأ�شار 
يعتربها  التي  االأرا�شي 
يتم  دولة"  "اأر�شي  االحتالل 
بدون "تخطيط بناء مدينة". 
بهدم  قرار  �شدر  اأنه  ورغم 
ينفذ،  مل  اأنه  اإال  بع�شها، 
وذلك الأن البناء غري القان�ين 
ميكن  دولة"  "اأرا�شي  على 

ترخي�شه باأثر تراجعي.
وقالت "�شالم االآن" اإنه منذ 
ب�ؤرة   31 اأقيم   2012 العام 
"غري  جديدة  ا�شتيطانية 

قان�نية".
"هاآرت�ض"،  �شحيفة  وح�شب 
الب�ؤر  هذه  غالبية  فاإن 
مزارع  هي  اال�شتيطانية 

ب�شمنها  خمتلفة،  اأن�اع  من 
الب�ؤرة  مثل  االأغنام،  تربية 
"مزرعة  اال�شتيطانية 
�شبتاي" جن�ب جبال اخلليل، 
اال�شتيطانية  املزرعة  اأما 

"م�شع�ل  عليها  يطلق  التي 
م�شت�طنة  قرب  همعيان" 
ال�شفة  و�شط  يف  "عيلي" 
من  اثنني  فاإن  الغربية، 
قاال  فيها  امل�شت�طنني 

يعمالن  اإنهما  لل�شحيفة 
بالزراعة، ويتنقالن بني تالل 

ال�شفة.
واأ�شارت اإىل ب�ؤرة ا�شتيطانية 
زراعية اأخرى قرب م�شت�طنة 
ال�شفة،  جن�بي  "نغ�ه�ت" 
يديرها  من  اأن  اإىل  الفتة 
بعالقات  "يتمتع  اأنه  يبدو 

وثيقة مع �شلطات القان�ن.
يف  ال�شلطات  اإن  وقالت 
ب�شكل  تتدخل  امل�شت�طنات 
من  جزء  تط�ير  يف  مبا�رس 
اال�شتيطانية  الب�ؤر  هذه 
�شبيل  وعلى  اجلديدة. 
اال�شتيطانية  الب�ؤرة  املثال 
القاعدة  مكان  اأقيمت  التي 
الع�شكرية املهج�رة "حمانيه 

جدي" يف االأغ�ار.

فل�سطني املحتلة

االحتالل  �شلطات  �شمحت 
االثنني  فجر  االإ�رسائيلي 
اأهايل  من  جديدة  لدفعة 
بزيارة  غزة  قطاع  اأ�رسى 
"رام�ن"  �شجن  يف  اأبنائهم 
االإ�رسائيلي، عرب حاجز بيت 
حان�ن/ اإيرز �شمال القطاع.

الدولية  اللجنة  واأفادت 
غزة  يف  االأحمر  لل�شليب 
اأ�رسى  اأهايل  من   48 بت�جه 
بينهم   الي�م-  فجر  القطاع 
اأ�شرًيا   25 لزيارة  طفاًل-   18
رام�ن،  ب�شجن  فل�شطينًيّا 
الدولية  اللجنة  من  بتن�شيق 
"رام�ن"-الذي  �شجن  ويقع 
-2006 عام  بداية  يف  �ُشّيد 
نفحة  �شجن  من  بالقرب 
نح�  وي�شم  النقب،  ب�شحراء 
يف  فل�شطينًيّا  اأ�شرًيا   250
�شلطات  وت�ا�شل  ق�شمني 
ج�يلية   3 منذ  االحتالل 

اأ�رسى  اأهايل  منع   2017
االإ�شالمية  املقاومة  حركة 
زيارة  من  بغزة  )حما�ض( 
اأبنائهم لل�شغط على احلركة 
يف ملف اجلن�د االإ�رسائيليني 
االأ�رسى لدى كتائب الق�شام.

اأهايل  زيارة  وتتزامن 
االأ�رسى الأبنائهم يف ال�شج�ن 
يقيمه  دائم  اعت�شام  مع 
الغربية  ال�شفة  يف  االأهايل 
وقطاع  املحتلتني  والقد�ض 
ال�شليب  مقرات  اأمام  غزة 
االأحمر للت�شامن مع اأبنائهم، 
عنهم  باالإفراج  وللمطالبة 
االحتالل  �شج�ن  يف  ويقبع 
فل�شطيني  اأ�شري   5700 نح� 
بينهم  �شعبة،  ظروف  يف 
غزة،  من  اأ�شري   300 نح� 
نتيجة  اأ�شرًيا   220 وا�شت�شهد 
الطبي  االإهمال  �شيا�شة 

داخل ال�شج�ن.

48من اأهايل اأ�سرى غزة يزورون 
25 اأ�سرًيا بـ"رام�ن"

االأ�رسى  �ش�ؤون  هيئة  اأفادت 
اأم�ض  �شباح   واملحررين 
الت�تر  من  حالة  اأن  الثالثاء، 
�شجن  ت�ش�د  واال�شطراب 
االأخرية،  الفرتة  يف  "رمي�ن" 
اإدارة  قيام  عقب  وذلك 
اأجهزة  برتكيب  املعتقل 
ت�ش�ي�ض جديدة بني االأق�شام، 
برتكيب  مماطلتها  عن  عدا 
عم�مية  تلف�نات  اأجهزة 
بالت�ا�شل  لالأ�رسى  لل�شماح 
اأن  الهيئة  وبينت  ذويهم  مع 
ي�م  اأقدم�ا  املعتقل  اأ�رسى 
اتخاذ  اجلمعة املا�شي على 
احتجاجاً  ت�شعيدية  خط�ات 
اال�شتهتار  �شيا�شة  على 
اإدارة  قبل  من  والالمباالة 
متثلت  حيث  املعتقل، 
ورف�ض  االأق�شام  باإغالق 
اجلمعة  �شالة  الأداء  اخلروج 

واإرجاع  الف�رة،  �شاحة  يف 
وجبات الطعام ولفتت الهيئة 
يف تقريرها اأن ما مت تركيبه 
باالأق�شام ه� ق�اعد لالأجهزة 
االأجهزة  ولي�ض  التلف�نية 
ب�شكل فعلي، وه� ما يخالف 
ت��شل  الذي  االتفاق  بن�د 
اإليه االأ�رسى �شابقاً مع اإدارة 

م�شلحة ال�شج�ن.
انفجار  من  الهيئة  وحذرت 
يف  ال�شج�ن  يف  االأو�شاع 
�شلطات  ا�شتمرار  ظل 
على  بالت�شييق  االحتالل 
خمتلف  على  االأ�رسى  على 
اأب�شط  واهمال  االأ�شعدة 
مطالبهم وحق�قهم، وطالبت 
للعمل على  التدخل  ب�رسورة 
ذات  الت�ش�ي�ض  اأجهزة  اإزالة 
�شحة  على  اخلطرة  االآثار 

االأ�رسى.

فل�سطني املحتلة

ت�تر يف "رمي�ن" ب�سبب تركيب 
الإدارة لأجهزة ت�س�ي�ش جديدة

وزير  اأن  اإىل  الت�قعات  ت�شري 
ال�شابق  الربيطاين  اخلارجية 
�شيك�ن  ج�ن�ش�ن،  ب�ري�ض 
رئي�ض وزراء بريطانيا املقبل، 
تب�ء  قرُب  ماي  لرتيزا  خلفا 
رئا�شة  عاما(   55( ج�ن�ش�ن 
األقى  الربيطانية،  احلك�مة 
م�اقفه  تقارب  على  ال�ش�ء 
الرئي�ض االأمريكي دونالد  مع 
ال�شبه  اأوجه  وعلى  ترامب، 
م�شاألة  تتعدى  التي  بينهما 

ال�شكل واملظهر.
الت�شابه  نقاط  بع�ض  واإليكم 

بني الرجلني:
ب�شعر  كالهما  1-ال�شكل: 

اأ�شقر وت�رسيحة مميزة
2- مكان ال�الدة: ني�ي�رك

يت�شارك  ال�شخ�شية:   -3
ج�ن�ش�ن وترامب بال�شخ�شية 
تطلق  التي  "املته�رة" 
عنها.  وترتاجع  م�اقف 
بعدما  املثال،  �شبيل  وعلى 
امل�شلمات  ج�ن�ش�ن  و�شف 
الربيد  ب�شناديق  املنقبات 

ول�ش��ض البن�ك، عاد ليعتذر 
االنتخابية،  حملته  اإبان 
الك�نغر�ض  اأجرى  فيما 
ترامب  �شيا�شة  ح�ل  حتقيقا 
�شنتني  اأول  خالل  "املته�رة" 
ح�ل  �شيما  ال  رئا�شته،  من 
من  االن�شحاب  مثال  عزمه 

"النات�".
وامل�قف  4-العن�رسية 
ي�شتخدم  االختالف:  من 
"عن�رسية"  لغة  الرجالن 
واملهاجرين  امل�شلمني  جتاه 
هاجم  فقد  واملختلفني. 
االأمريكي  الرئي�ض  ج�ن�ش�ن 
ب�شبب  اأوباما  باراك  ال�شابق 
مل  كذلك  االإفريقية،  اأ�ش�له 
مهاجمة  عن  ترامب  يت�ان 
من  متحدرات  برملانيات 
اأ�ش�ل اإثنية خمتلفة، ودعاهن 
املفل�شة  "البلدان  اإىل  للع�دة 
اجلرمية  فيها  تتف�شى  التي 

والتي اأتني منها".
ج�ن�ش�ن  عن  يعرف  كما 
وترامب ت�شاركهما "بامل�قف 

كتب  فقد  االإ�شالم"،  من 
اأن   ،2007 عام  ج�ن�ش�ن 
تخلف  يف  "ت�شبب  االإ�شالم 
لقرون"،  االإ�شالمي  العامل 
مت�ترة  ب�ؤرة  "كل  اأن  وراأى 
عالقة  لها  تقريبا  العامل  يف 
اإىل  الب��شنة  من  باالإ�شالم، 
فك�شمري".  والعراق  فل�شطني 
ترامب:  قال  جهته،  من 
"اعتقد اأن االإ�شالم يكرهنا"، 
منع  الرئا�شة  ت�ليه  وعقب 
الدول  من  عدد  م�اطني 
اإىل  الدخ�ل  من  االإ�شالمية 

اأمريكا.
االحتاد  من  امل�قف   -5
ج�ن�ش�ن  يرى  االأوروبي: 
بريطانيا  خروج  �رسورة 
حتى  االأوروبي  االحتاد  من 
اأن  معتربا  اتفاق،  دون  من 
بقاءها �شمن االحتاد �شيع�د 
عليها بخ�شائر كبرية، وه� ما 
يت�افق مع وجهة نظر ترامب 
على  بريطانيا  حث  الذي 
ورف�ض  اتفاق،  بال  اخلروج 

دفع 39 مليار جنيه اإ�شرتليني 
متفق عليها ك�رسط للخروج.

"اإ�رسائيل":  مع  6-العالقة 
"�شهي�ين  اأنه  ج�ن�ش�ن  اأكد 
وا�شفا  النخاع"،  حتى 
"دولة عظيمة  باأنها  اإ�رسائيل 
لرتامب  وبالن�شبة  ويحبها"، 
اعرتافه  منذ  وا�شح،  فاالأمر 
الإ�رسائيل،  عا�شمة  بالقد�ض 
ونقل ال�شفارة االأمريكية اإليها، 
اإ�رسائيل  ب�شيادة  واعرتافه 
و�ش�ال  اجل�الن،  ه�شبة  على 

اإىل اإطالقه "�شفقة القرن".
7- امل�اقف املحرجة: �شكل 
الإحراج  دائما  �شببا  ج�ن�ش�ن 
"حماقاته"  فكانت  بريطانيا، 
جعل  الذي  احلد  اإىل  تت�اىل 
حالة  يف  بريطانيا  اأ�شدقاء 

من الذه�ل.
اإح�شار  كان  ف�ش�له  اآخر 
م�ؤمتر  اإىل  معلبة  نيئة  �شمكة 
املراقبني  ذّكر  ما  �شحايف، 
ا�شتدعى  عندما  برتامب 
يف  امل�شاركات  اإحدى 

لتح�ش�ض  االنتخابية  حملته 
كان  اإذا  ما  والتاأكد  �شعره 

م�شتعارا!.
�شاخبة:  عاطفية  8-حياة 
ي�شرتك الرجالن يف عجزهما 
على  ال�شيطرة  عن  ال�ا�شح 
حياتهما العاطفية ال�شاخبة.

ال�شحافة  �شجت  فقد 
اأ�شهر  منذ  الربيطانية 
زوجة  اأن  مفاده  بخرب  قليلة، 
ب�شبب  طردته  ج�ن�ش�ن 
عالقة غرامية مل تكن االأوىل، 
كما مل تكن املرة االأوىل التي 

تطرده فيها من املنزل.
باالإ�شافة  فاإنه  ترامب،  اأما 
ح�ل  تعليقاته"  "فظاظة  اإىل 
تعدد  عنه  يُعرف  الن�شاء، 
الزواج،  اإطار  خارج  عالقاته 
ت�ش�يات  عن  الك�شف  مت  اإذ 
املق�ش�د  كان  �شخمة  مالية 
يف  �رسيكاته  اإ�شكات  منها 
م�ؤدية  اأبرزهن  اجلن�ض، 
�شت�رمي  االإباحية  االأفالم 

دانيلز.

لي�ش بال�سعر فقط.. ج�ن�س�ن قد يك�ن "ترامب بريطانيا"؟

االإيرانية  البحرية  قائد  قال 
خانزادي  ح�شني  االأمريال 
بالده  اإن  الثالثاء  اأم�ض 
االأمريكية  ال�شفن  كل  تراقب 
ولديها  اخلليج  منطقة  يف 
لتحركاتها  �ش�ر  اأر�شيف 
نادي  وكالة  ونقلت  الي�مية 
لالأنباء  ال�شباب  املرا�شلني 
”نراقب  ق�له  خانزادي  عن 

خا�شة  العدو  �شفن  كل 
من  بنقطة  نقطة  اأمريكا، 
م�شدرها حتى حلظة دخ�لها 
�ش�ر  اإىل  م�شريا  املنطقة“ 
اإيرانية  طائرات  التقطتها 
”لدينا �ش�ر  م�شرية واأ�شاف 
حلركة  كبري  واأر�شيف  كاملة 
ق�ات التحالف واأمريكا ي�ما 

بي�م وحلظة بلحظة“.

قائد البحرية الإيرانية

نراقب كل ال�سفن
 الأمريكية  يف اخلليج

االأمريكية  اخلارجية  اأعلنت 
املبع�ث  اأن  االثنني،  اأم�ض 
اخلا�ض اإىل اأفغان�شتان زملاي 
كابل  اإىل  �شيت�جه  زاد،  خليل 
االأ�شب�ع  قطر  اإىل  ثم  ومن 
املقبل ال�شتئناف املفاو�شات 
"طالبان"وقالت  حركة  مع 
خليل  اإن  بيان،  يف  اخلارجية 
زاد �شيغادر االثنني املقبل يف 
مهمة ت�شتمر حتى 1 اأغ�شط�ض 

املبذولة  اجله�د  اإطار  يف 
تنهي  �شالم  لـ"عملية  للتمهيد 

النزاع يف اأفغان�شتان".
زاد  خليل  اأن  البيان  واأ�شاف 
"اخلط�ات  �شيناق�ض يف كابل 
ال�شالم، مبا  التالية يف عملية 
يف ذلك حتديد فريق تفاو�ض 
يف  امل�شاركة  ميكنه  وطني 
بني  الداخلية  املفاو�شات 
مثل  ت�شكيل  االأفغان"ويعد 

هذا الفريق ق�شية �شائكة، اإذ 
اأن "طالبان" ترف�ض التفاو�ض 
احلك�مة  مع  مبا�رسة 
اخلارجية  واأ�شارت  االأفغانية 
�شي�شافر  زاد  خليل  اأن  اإىل 
حيث  الدوحة  اإىل  ذلك  بعد 
مع  املحادثات  "�شي�شتاأنف 
طالبان"، متابعة لعدة ج�الت 
مع  املباحثات  من  �شابقة 
 9 يف  اآخرها  كان  احلركة، 

ج�يلية يف العا�شمة القطرية. 
كما اأجرت "طالبان" يف وقت 
�شابق حمادثات مع م�ش�ؤولني 
القطرية،  العا�شمة  يف  اأفغان 
بتقدمي  الطرفان  وتعهد 
يف  لل�شالم"  طريق  "خارطة 
وا�شنطن  وتاأمل  اأفغان�شتان 
مع  �شيا�شي  اتفاق  اإبرام  يف 
االنتخابات  قبل  "طالبان" 
املقررة  االأفغانية  الرئا�شية 

اأواخر �شبتمرب املقبل.
وميكن الأي تقدم يتم حتقيقه 
ل�شحب  الطريق  ميهد  اأن 
والدولية  االأمريكية  الق�ات 
منذ  اأفغان�شتان  يف  املنت�رسة 
قبل  �شبتمرب   11 هجمات 
حملت  والتي  عاما،   18 نح� 
�شن  على  املتحدة  ال�اليات 
هج�م كبري لالإطاحة بحك�مة 

"طالبان".

وا�سنطن تعلن عن ج�لة جديدة من املفاو�سات مع "طالبان"



�ضيناريو افرتا�ضي:

كيف يت�صرف »ترامب« لو ن�صبت حرب مع ال�صني؟
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جملة الإيكونوم�ضت

عر�ض: يا�ضمني اأمين / مركز 
امل�ضتقبل للدرا�ضات و الأبحاث 

املتقدمة

�سيناريو  ا  �أي�سً �ملجلة  تقرير  و�سم 
�ن�سحاب  �حتماالت  حول  �آخر 
�سمال  حلف  من  �ملتحدة  �لواليات 
بعد  �سيما  وال  )�لناتو(،  �الأطلنطي 
يوجهها  �لتي  �ملتعددة  �النتقاد�ت 
وحديثه  ودوله،  للحلف  »تر�مب« 
عن تقليل �اللتز�مات �الأمريكية به، 
�لتي تثقل كاهل �قت�ساد دولته، تارًكا 
قد  �لذي  �الأمر  مبفردها،  �أوروبا 
�الأوروبي  �الحتاد  تفكك  �إىل  يوؤدي 
ل�سعوبة �عتماد �أمن دوله �لكلي على 

فرن�سا و�أملانيا فقط.

�ضيناريو الت�ضادم الع�ضكري

�سيناريو  �ملجلة  تقرير  ير�سم 
بني  ت�سادم  حدوث  عن  تخيلًيّا 
بحر  يف  �ملتحدة  و�لواليات  �ل�سني 
�أكتوبر  �سهر  خالل  �جلنوبي  �ل�سني 
2020، قبل موعد �إجر�ء �النتخابات 
�لرئا�سية �الأمريكية �لقادمة �ملقرر 
ذ�ته.  �لعام  من  نوفمرب  يف  لها 
تلك  �أن  �أنه رغم  �ل�سيناريو  ويُ�سيف 
�أ�سبوعني  نحو  ت�ستغرق  قد  �الأزمة 
على  تربهن  فاإنها  حلها،  يتم  حتى 
ال  خارجي  عدو  مع  �ل�رص�ع  �أن 
يكفي لتوحيد �لر�أي �لعام �الأمريكي، 
وتز�يد �لتاأييد للرئي�س �حلايل �لذي 
بفرتة  للفوز  �النتخابات  يخو�س 

رئا�سية ثانية. 
تلك  قبل  �أنه  �إىل  �ل�سيناريو  وي�سري 
حمموم  تناف�س  هناك  كان  �الأزمة 
»دونالد  �جلمهوري  �ملر�سحني  بني 
)يتوقع  و�لدميقر�طي  تر�مب« 
�ل�سيناريو �أن تكون �ل�سيناتور »كامال 
هاري�س«( على مقعد �لرئا�سة، وقد 
يف  �لر�أي  ��ستطالعات  �أو�سحت 
ذلك �لوقت تر�جع �لتاأييد �الأمريكي 
يُو�سف  �لذي  »تر�مب«،  للرئي�س 
تتنا�سب  ال  �لتي  �ملتهورة  بلهجته 
مقابل  قيادة،  مكان  يف  �سخ�س  مع 
�حلزب  ملر�سحة  �لتاأييد  تز�يد 

�لدميقر�طي.
ويُ�سيف �أنه يف هذ� �لوقت ت�ستطيع 
كبرًي�  �نت�ساًر�  حتقق  �أن  �ل�سني 
�الأمريكية  �لبحرية  �ملدمرة  على 
حا�رصتها  �لتي   McCampbell
 13 ملدة  �جلنوبي  �ل�سيني  بحر  يف 
يوًما با�ستخد�م جمموعة من �ل�سفن 
و�سفن  بال�سيد،  �خلا�سة  �لبحرية 
�خرتقت  قد  �أنها  بحجة  ع�سكرية، 

و�عتدت  �ل�سينية،  �الإقليمية  �ملياه 
�ل�سيادين  من  جمموعة  على 
�ل�سينيني، فمات و�حد منهم. وعقب 
ذلك ت�سن بكني حرًبا �إعالمية، حيث 
تن�رص وكاالت �الأنباء �ل�سينية �سوًر� 
جلزر  �الأمريكية  �ملدمرة  ملغادرة 
بار��سيل ببحر �ل�سيني �جلنوبي، مع 
��ستعر��س قوة �لبحرية �ل�سينية يف 

تلك �ملنطقة.
�ل�سني،  به  قامت  ما  على  رٍدّ  ويف 
�مل�سئولني  �أن  �ل�سيناريو  ي�سيف 
�ملدمرة  �أن  �سيعلنون  �الأمريكيني 
�لعدو�ن  و�جهت  لكنها  تُهزم،  مل 
�سبط  من  عظيمة  بحالة  �ل�سيني 
من  جمموعة  يحاول  كما  �لنف�س. 
�أع�ساء �لكوجنر�س �ملطالبة بحملة 
بحرية لتحقيق »حرية �ملالحة« يف 
�لر�أي  لكن  �جلنوبي،  �ل�سني  بحر 
�لعام �الأمريكي ال يتقبل تلك �لفكرة 

حينذ�ك. 
�ل�سيناريو  ذلك  الأحد�ث  و��ستكمااًل 
�لتخيلي، يرد �لبنتاجون بعد �أيام من 
�ل�سور  �ل�سينية  �الأنباء  ن�رص وكاالت 
بت�رصيح وجيز م�سمونه �أن �ملدمرة 
�لدولية  �ملالحة  خطوط  تتعّد  مل 
�متثلت  و�أنها  بار��سيل،  بجزر 
الأو�مر �لقيادة �ل�سينية. وعقب ذلك 
ب�ساعات تن�رص وكالة �الأنباء �ل�سينية 
مقاطع فيديو تو�سح �عتد�ء�ت على 
�ل�سيادين �ل�سينيني من قبل غو��سة 
�لذي  �الأمر  �رصيع،  وقارب  �أمريكية 
بعد  بحرية  قوة  لن�رص  بكني  دفع 
ن�سف �ساعة من �العتد�ء �الأمريكي 
لتحيط  �سيد  مر�كب  من  تتكون 
وز�رة  وتف�رص  �الأمريكية.  باملدمرة 
�لتحركات  تلك  �ل�سينية  �لدفاع 
قد  �ل�سينيني  �ل�سيادين  مر�كب  باأن 
تعر�ست الإطالق نار من قبل �لبحارة 
�عتقالها  عن  معلنة  �الأمريكيني، 

بحاًر� �أمريكًيّا قتل �سياًد� �سينًيّا.
�لدفاع  وز�رة  تعلن  �ملقابل،  ويف 
�أكتوبر  من  �لتا�سع  يف  �الأمريكية 
�لفيديو،  مقاطع  على  رد  يف   2020
بامل�ساألة  �لتحقيق  يف  �رصوعها  عن 
موجز  بيان  يف  تخرج  ثم  برمتها، 
�لرئا�سية  �ملناظرة  من  �ساعة  قبيل 
�جلمهوري  �ملر�سحني  بني 
و�لدميقر�طي ي�سري �إىل �أن �ملدمرة 
مل تخرتق �ملياه �الإقليمية �ل�سينية، 
�جلزر  بني  ت�سري  كانت  ولكنها 
دولة،  الأي  تنتمي  ال  �لتي  �ل�سخرية 
عن  �أما  دولية.  مياًها  متثل  و�لتي 
�لنار  �إطالق  مت  �لذين  �ل�سيادين 
قبل  عليهم، فهي خدعة مدبرة من 
�ملوجودة  �لبحرية  وقو�تها  بكني 
عند جزر بار��سيل، حيث مل ي�سدر 
عن �لبحارة �الأمريكيني تلك �الأفعال. 
وي�سيف �لبيان �أن كل ما حدث كان 

�ملتحدة  �لواليات  �بتز�ز  يف  رغبة 
وجرها نحو حرب.

�ملر�سح  �أن  �ل�سيناريو  ويُ�سيف 
�سي�ستغل  »تر�مب«  �جلمهوري 
على  �للوم  ملقًيا  �حلادث،  ذلك 
يروجون  �لذين  �لدميقر�طيني 
تقول  بينما  حقه.  يف  �الأكاذيب 
»كامال  �لدميقر�طية  �ملر�سحة 
ال  �ملتحدة  �لواليات  �إن  هاري�س« 
ترغب يف �لدخول يف حرب عاملية 
�جلزر  من  جمموعة  ب�سبب  ثالثة 
ي�ستقبل  باأيام  ذلك  وبعد  �ل�سخرية. 
�الأمريكية  �لبحرية  قادة  »تر�مب« 
�أنه  عن  ويعلن  �الأبي�س،  �لبيت  يف 
ت�ستجب  مل  �إذ�  غا�سمة  بقوة  �سريد 
�لبحار و�ملدمرة  �ل�سني وتفرج عن 
عن  الحًقا  �الإفر�ج  ليتم  �الأمريكية، 
�لبحار �الأمريكي �ملتهم بقتل �ل�سياد 
بكني  يف  �ل�سلطات  وتقوم  �ل�سيني، 
جمهول  ملكان  �ل�سياد  �أ�رصة  بنقل 
على �إثر �الحتجاجات �لطالبية �لتي 
خرجت بجزيرة هاينان ببحر �ل�سني 
�إطالق  على  ا  �عرت��سً �جلنوبي 
عن  معلنة  �الأمريكي،  �لبحار  �رص�ح 
تقدمي »تر�مب« �عتذ�ًر� ر�سمًيّا لها.

فاإنه  »تر�مب«  �لرئي�س  وكعادة 
موقع  على  ح�سابه  �سي�ستخدم 
�عتذ�ًر�  يقدم  مل  �أنه  ليعلن  »تويرت« 
لل�سني، ولكن �لرئي�س �ل�سيني يت�سم 
�لنحو.  ذلك  على  لت�رصفه  بالذكاء 
وتعلق وز�رة �لدفاع �الأمريكية الحًقا 
�ملدمرة  قائد  قر�ر  �حرت�مها  على 
بال�سفن  �لبقاء مبوقعه حما�رًص�  يف 
�ملحتجزة  �ل�سفينة  لتظل  �ل�سينية 
نظره،  مرمى  يف  �الأمريكي  للبحار 
�لرئي�س  يعلق  ال  ذلك  كل  ويف غمار 
تارًكا  برمتها  �الأزمة  على  �ل�سيني 
و�ل�سحف  �لنا�س  الدعاء�ت  �الأمر 
للبحارة  �سورة  حينها  روجت  �لتي 
�ل�سينيني يحملون خطاًبا من �لرئي�س 
قوة  »بناء  منهم  يطلب  �ل�سيني 
�ملدمرة  قوة  ت�ساهي  قوية«  بحرية 
»�لنيويورك تاميز«  �الأمريكية، وترد 
من  �أجز�ء  �أ�سلحت  قد  بكني  باأن 
�ملدمرة و�أر�سلتها للتحليل، يف حني 
�لتعليق  �لرئا�سة  حمالت  تتجاهل 

على تطور�ت �الأزمة.

�ضيناريو الن�ضحاب

�آخر  تخيلًيّا  �سيناريو  �لتقرير  ين�سج 
عن �ن�سحاب �لواليات �ملتحدة من 
حلف �سمال �الأطلنطي )�لناتو( وبقاء 
د�خله.  مبفردها  �الأوروبية  دوله 
�ملر�سح  بفوز  �ل�سيناريو  ويبد�أ 
يف  تر�مب«  »دونالد  �جلمهوري 
�ستجري  �لتي  �لرئا�سية  �النتخابات 
بن�سب  �لقادم  �لعام  من  نوفمرب  يف 

تبنيه  �أن  �لتقرير  وي�سيف  �سئيلة. 
على  �ستوؤثر  �أواًل«  »�أمريكا  ل�سيا�سة 

�أحد�ث �ل�سيناريو برمته. 
على  �الفرت��سي  �ل�سيناريو  ويقوم 
»تر�مب«  �لرئي�س  فر�غ  بعد  �أنه 
�ملف�سل  م�سل�سله  م�ساهدة  من 
على  تغريدة  كتب   ،2023 �أفريل  يف 
�أنه  فيها  معلًنا  تويرت  ح�سابه مبوقع 
�لواليات  �أوروبا  ت�سارك  مل  لطاملا 
�الأخرية  و�أن  م�ساكلها،  يف  �ملتحدة 
لي�ست على ��ستعد�د الإر�سال جنودها 
لدعم �حللف، وياأتي ذلك على خلفية 
جمموعة من �الأحد�ث �لتي �متدت 
عام  يف  »�لناتو«  قمة  �جتماع  منذ 
�الأملانية،  بوت�سد�م  مبدينة   2021
�سم  يف  رغبتهم  �لقادة  �أعلن  حيث 
�حلرب  ثم  �حللف،  �إىل  رو�سيا 
�الحتاد  بني  �مل�ستعلة  �لتجارية 
�الأوروبي وو��سنطن يف �لعام �لتايل.

�لق�سة  رو�ية  يف  �لتقرير  وي�سرت�سل 
�ملتخيلة، حيث ي�سور �أحد�ث �ليوم 
ي�رصع  حني  �لتغريدة،  لتلك  �لتايل 
�خلارجية  وزير  كو�سيرن«  »جاريد 
»تر�مب«  �لرئي�س  و�سهر  �الأمريكي 
رغبة  عن  فيه  يعلن  خطاب  لتوقيع 
�الن�سحاب  يف  �ملتحدة  �لواليات 
ثم  �لعام،  بنهاية  »�لناتو«  حلف  من 
يقوم باإر�ساله ل�سفار�ت دول �حللف 
روؤية  من  �لرغم  وعلى  بو��سنطن. 
�أن  مبجل�سيه  �الأمريكي  �لكوجنر�س 
يتم�سك  فادًحا؛  خطاأ  �سيكون  هذ� 
باأنه  ي�رصح  حيث  مبوقفه،  �لرئي�س 
�أكرث  �أمريكا  با�ستغالل  ي�سمح  لن 
عودة  يف  رغبته  مبدًيا  ذلك،  من 
�أمريكي  جندي  �آالف  ع�رصة  نحو 
�أر��سي  �إىل  �أوروبا  يف  منت�رصين 
�سهر  بنهاية  �ملتحدة  �لواليات 

نوفمرب 2023.
�أن  �الفرت��سي  �ل�سيناريو  يرى  وال 
متفاجًئا  �سيكون  �الأوروبي  �الحتاد 
كان  توقيته  �أّن  �إال  �لقر�ر؛  بهذ� 
�إعالن  مع  �سيما  وال  �سادًما، 
رو�سيا  بني  فيدر�لية  حكومة  تكوين 
وبيالرو�س )رو�سيا �لبي�ساء( برئا�سة 
فرتة  مّد  �لذي  بوتني«  »فيالدميري 
بناًء  �أخرى  �سنو�ت  خم�س  رئا�سته 

على رغبة �سعبية. 
�لدول  روؤ�ساء  يعقد  ولذلك 
�الأوروبية و�أع�ساء حلف �لناتو قمة 
ويتخذون  بربوك�سل،  ��ستثنائية 
جنب  �إىل  جنبًا  بالوقوف  قر�ًر� 
�لدفاع  �سندوق  على  �عتماًد� 
عام  يف  ت�سكل  �لذي  �الأوروبي 

2016 مببلغ يُقدر بـ13 مليار يورو. 
�الأوروبي  �ملجل�س  رئي�سة  وتعلن 
�أن  مريكل«  »�أجنيال  حينذ�ك 
�الأوروبي  �لدفاع  �سندوق  ميز�نية 
يورو  مليار   30 حينها  بلغت  �لتي 
تفوق رو�سيا باأربعة �أ�سعاف، وهو 
لالإميان  عليه  �لتعويل  يجب  �أمر 
بقوة �أوروبا على مو�جهة �أي خطر 
تتم  �لقر�ر  ذلك  �أن  �إال  يعرت�سها، 
قبل  من  مفاجئ  برف�س  مقابلته 
تركيا �لتي توترت عالقتها مع دول 
خلفية  على   2022 عام  يف  �لقارة 
�إلغاء �النتخابات �لرئا�سية �لرتكية، 

و�إعالن �لعمل بقانون �لطو�رئ.
يقرر  �ملوقف،  هذ�  على  وتغلبًا 
�إن�ساء  �الأوروبي  �الحتاد  زعماء 
جديدة  �أوروبية  مبعاهدة  منظمة 
وي�سري   .2023 �سيف  بحلول 
م�سكلة  وجود  �إىل  �ل�سيناريو 
�ملنظمة  رئا�سة  يف  تتمثل  �أخرى 
�لواليات  كانت  ف�سابًقا  �جلديدة. 
وبريطانيا  �لقائدة  هي  �ملتحدة 
لكن  �حللف.  د�خل  نائبتها  هي 
�حللف  من  �الأوىل  �ن�سحاب  بعد 
�الأوروبي،  �الحتاد  من  و�لثانية 
و�أكرب  ممول  �أكرب  �أملانيا  ت�سبح 
�لدول  يو�فق  لذلك  قوة ع�سكرية، 
للمنظمة  رئا�ستها  على  �الأع�ساء 
�لع�سكري  مقرها  ونقل  �جلديدة، 
لفر�ساي من�ساأ حلف �لناتو قدمًيا.
عر�س  يف  �لتقرير  وي�ستطرد 
�ملنظمة  تو�جه  �لتي  �مل�سكالت 
�لواليات  �أن  �إىل  في�سري  �جلديدة، 
�الأ�سا�سي  �ملتحدة كانت �مل�سدر 
�لتي  �ال�ستخبار�تية  للمعلومات 
و�ل�سفن،  �لطائر�ت  حركة  ت�سهل 
بالوقود  متدها  كانت  �أنها  كما 
عن  ف�ساًل  �ملايل،  و�لدعم 
م�ساهمتها  كانت  �لتي  بريطانيا 
حلف  متويل  ربع  متثل  �ملالية 
ي�سعب  �الثنني  وبغياب  �لناتو، 
�حللف.  معد�ت  عمل  ت�سيري 
�أنه  �مل�سكالت  تلك  يعظم  وما 
و��سنطن عن  تعلن  بالتز�من معها 
�ملوجودة  �لنووية  قنابلها  �سحب 
بدول �أوروبا وبقية �الأ�سلحة، �سو�ء 
�أو �لبحرية، ونقلها لليابان  �جلوية 

وكوريا �جلنوبية. 
قوة  تزد�د  ذ�ته،  �لوقت  ويف 
�لدفاع �لنووي �لرو�سي وخماطره، 
ا عقب متركزه ببيالرو�س،  خ�سو�سً
�أي  ��ستهد�ف  على  وقدرته 
عا�سمة �أوروبية يف دقائق، ف�ساًل 

عن زيادة خماطر كوريا �ل�سمالية، 
حيث �أ�سحى لديها �سو�ريخ ت�سل 
�إىل �لعمق �الأوروبي، و�إعادة �إحياء 
�الأمر  �لنووي،  برناجمها  �إير�ن 
�الأوروبية  �لقارة  يجعل  �لذي 
معر�سًة لتهديد�ت نووية خطرية. 
وال يرى �لتقرير �أنه �سيكون هناك 
�إجماع و�حتاد �أوروبي على مو�جهة 
تلك �لتهديد�ت، الن�سعال كل دوله 
بالتحديات �الأمنية �لتي تو�جهها، 
حيث تعد �إيطاليا نف�سها ملو�جهة 
�لهجرة �لقادمة من �سمال �إفريقيا، 
تو�جه  ومونتينيجرو  ومقدونيا 
من  مدعومة  ع�سكرية  �نقالبات 
رو�سيا، وتتجه بقية �لدول لت�سكيل 
على  �لعمل  �أو  م�سغرة  �ئتالفات 
ما  وهو  �لنووية،  بر�جمها  دعم 
بالن�سبة  قامتة  �ل�سورة  يجعل 
�جلديدة.  �ملنظمة  مل�ستقبل 
�أن  �لتخيلي  �ل�سيناريو  وي�سيف 
من  �سيخرج  �الأمريكي  �لرئي�س 
ناديه بفلوريد� يف عام 2024 معلًقا 
بتغريدة  �الأوروبي  �مل�سهد  على 
تقول: »دول �أوروبا ت�سعى لتاأ�سي�س 
جيو�سها بداًل من دفع م�ستحقات 

�لناتو، فكيف يكون ذلك؟«.
�ل�سيناريوهان  ��ستند  وختاًما، 
طرحتهما  �للذ�ن  �الفرت��سيان 
على  »�الإيكونومي�ست«  جملة 
�لرئي�س  ينتهجه  �لذي  �ل�سلوك 
مع  �لتعامل  يف  �الأمريكي 
توقع  من  �لرغم  وعلى  �الأزمات. 
ن�سوب  �حتمال  �الأول  �ل�سيناريو 
�ملتحدة  �لواليات  بني  حرب 
و�ل�سني يف بحر �ل�سني �جلنوبي، 
وهو ما ت�سري �إليه بع�س �لكتابات 
�لغربية، �إال �أن هناك �جتاًها لدى 
�لفر�سية  تلك  يرف�س  بع�سها 
ن�سوب  خماطر  �لدولتني  ملعرفة 
يف  رغبتهما  وعدم  �حلرب،  تلك 

تكبد خ�سائر كربى. 
�لثاين  �ل�سيناريو  حتقق  حال  ويف 
�ن�سحاب  على  يوؤ�س�س  �لذي 
�لواليات �ملتحدة من حلف �سمال 
بريطانيا  وخروج  �الأطلنطي، 
ذلك  فاإن  �الأوروبي؛  �الحتاد  من 
من  �لكثري  -بح�سب  �سيكون 
�لدر��سات- حلظة تفكك �الحتاد 
يف �لوقت �لذي تت�ساعد فيه قوة 
رو�سيا، وتتز�يد تهديد�تها لالأمن 
�لقارة  دول  يجعل  ما  �الأوروبي، 
هذ�  حتقق  حال  يف  �الأوروبية 

�ل�سيناريو على حافة �لهاوية.

مع ا�ضتداد ال�ضدام بني الوليات املتحدة وال�ضني خالل اأول عامني 
للرئي�ض »دونالد ترامب«، والت�ضعيد املتبادل على خلفية احلرب 

التجارية والتكنولوجية املحتدمة بينهما، والتي ُيتوقع اأن تاأخذ منحى 
ا خالل ال�ضنوات القادمة، بح�ضب بع�ض التحليالت الغربية،  ت�ضعيدًيّ
اأ�ضدرت جملة »الإيكونومي�ضت The Economist« تقريرها ال�ضنوي 

يف يوليو اجلاري بعنوان »ماذا لو؟« الذي ت�ضمن �ضيناريو حدوث حرب 
ع�ضكرية بني وا�ضنطن وبكني يف بحر ال�ضني اجلنوبي. ويتناول ردود فعل 

كل منهما، والطريقة التي يتعامل بها اإعالمهما، ف�ضاًل عن ردود فعل 
الدميقراطيني واجلمهوريني.
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الو�سط:2019/07/24الو�سط:2019/07/24

الو�سط:2019/07/24

الو�سط:2019/07/24

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

رقم:19/.....

و�سل اإيداع ملف جتديد جمعية ولئية

مبقت�سى القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �سفر 
1433 املوافق ل12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
مت هذا اليوم :02/06/2019 اإيداع ملف جتديد 

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

بن الوليد بلدية �سيدي خملوف 
بلدية  الوليد  بن  خالد  الجتماعي:م�سجد  املقر 

�سيدي خملوف
املودع:خمطار �سادقي

الوظيفة يف اجلمعية:رئي�س اجلمعية 

 اجلمهـوريـة اجلـزائريـة الدميــقراطيـة ال�سعبية
ال�سركة املدنية للمح�سريـن الق�سائييــن 
اأ/ �سيف اهلل ر�سيد، اأ/ بو�سماحة حممد 

حم�سرين ق�سائيني معتمدين لـدى حمكمة 
بئرمرادراي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساءاجلزائـر 

الكائن مكتبها بـ: 10 �سارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 
الهاتف 023.37.76.32 /023.37.76.23 

scp_boudif@yahoo.fr 

   ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط بيع عقار باملزاد العلني يف جريدة يومية وطنية  
املادة 748 من قانون الإجرءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ستـاذ/ �سيف اهلل ر�سيد حم�سـر ق�سائي  لــدى حمكمة بئر مراد رايــ�س اخت�سا�س جملـ�س ق�ساء اجلزائــر �سريك يف ال�سركة املدنية املهنية  املذكورة 
اأعـاله والوا�سـع خـتمه وتــوقيــعه اأدنــاه .لفائدة/ال�سيدة قاديري اأمال اأرملة قاديري يف حق ابنتها القا�سر قاديري جازية مالك و املت�سرف

 نيابة عنهمـا ال�سيد قاديري يو�سف مبوجب وكالة خا�سة حمررة من طرف ال�ستاذ �سايب حممد-موثق ببئرمراد راي�س- بتاريـخ13/08/2015.ال�ساكن
ال�سرة03  �سوؤون  ق�سم  راي�س  مراد  بئر  حمكمة  عن  قا�سر�سادر  مناب  يف  بالت�سرف  على/-اإذن  ابراهيم-اجلزائر.بنـاءا  دايل  رقم91  ديكار03  غابة  بحـي 
بتاريخ13/08/2015.-عقد  راي�س  مراد  ببئر  حممد-موثق  �سايب  ال�ستاذ  طرف  املحررمن  خا�سة  وكالة  866/15.-عقد  الرتتيب  رقم  بتاريخ17/02/2015 
الفري�سة املرحوم قاديري خمتار املتوفى بتاريخ 16/12/2005 املحرر  من طرف املوثق  ال�ستاذ ابراهيم بن  عبد اهلل بهاته بتاريخ28/10/14 املرجع:1544/14.-

اجراء ا�سهار عقاري لل�سهادة التوثيقية للمرحوم قاديري خمتار امل�سهرة بتاريخ 15/07/2015 جملد496 رقم68  باملحافظة العقارية لبوزريعة.-دفرت عقاري 
رقم15/545 ال�سادرة عن املحافظة العقاري ببوزريعة  م�سلم بتاريخ08/01/2015.-ال�سهادتني ال�سلبيتني ال�سادرتني عن املحافظة العقارية ببوزريعة بتاريخ 
26/06/2019.- م�ستخرج "التحديث" ال�سادر عن خزينة بلدية البيار بتاريخ11/12/2018.-عقد بيع حقوق عقارية �سائعة �سادر عن مكتب املوثق ال�ستاذ 
20/02/2019.-تقرير خربة اخلبري ال�ستاذ �سعيد  840/2018  م�سهر باملحافظة العقارية لبوزريعة بتاريخ  08/10/2018  فهر�س رقم  �سامل �سالح -بتاريخ 

قوادري طارق املودعة مبحكمة بئر مراد راي�س بتاريخ10/12/2018 رقم972/2018.
-حم�سر معاينة املحرر بتاريخ:19/03/2019. كنا قد اأودعنا / قـائمـــة �سـروط البيع املـودعة لدى حمكمة بئر مراد راي�س و املوؤ�سـر عليها  بتاريخ

عليها  م�سيدة  اأر�س  قطعة  من  ال�سيوع  يف  جزء   2448/69120 يف   متمثلة  عقارية  حقوق  العلني  باملزاد  البيـع  ق�سـد  ذلك  و   5404: رقم  حتـت   10/07/2019
  43 العزيز،حتمل رقم07/09 تقـدر م�ساحتها ب282م2 ت�سكل جمموعة ملكية  بنايــــة �سكنية  كائنة ببلدية البيار،ولية اجلزائر، �سارع يحي �سريف عبد 

ق�سم05 من خمطط م�سح  الرا�سـي، مببلـغ اإفتتـاحي يقدر بـ  1.774.433.82دج)مليون و �سبعمائة و اربعة و �سبعون الف
 و اربعمائة و ثالثة وثالثون دينار جزائري و اثنان و ثمانون �سنتيم( و عليه  اإ�ستنادا ملقتـ�سيات املـادة 748 من قانون الجراءات املدنية و الدارية قمنا بن�سر 

هذا امل�ستخرج يف جريدة يومية وطنية.
    اخلتم   املح�سر الق�سائي

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ال�سركة املدنية للمح�سرين الق�سائيني اأ/ �سيف اهلل ر�سيـد ، اأ/ بو�سماحة حممد 
حم�سرين ق�سائيني معتمدين لـدى حمكمة بئر مراد راي�س

 اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 
الكائن مكتبها بـ: 10 �سارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 

الهاتف 023.37.76.32/023.37.76.23 
 Scp_boudif@yahoo.fr

حم�سـر ن�سر م�سمون التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء 
يف جريدة يومية وطنية
         املادة 412 من ق ا م ا

نحن الأ�ستاذ / �سيف اهلل ر�سيد -  حم�سر ق�سائي -  لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�سا�س جمل�س ق�سـاء اجلزائر، �سريك يف ال�سركة  املدنية املهنية املذكورة اأعاله و الوا�سع 
ختمـه و توقيعه اأدناه  بطلب من : �سركة امل�ساهمة م�سرف ال�سالم اجلزائر-فرع دايل ابراهيم- 

املمثل من طرف مديره ال�سيد بن عيا�س الكائن مقره الجتماعي  بـ / �سارع احمــد واكد جمموعة ملكية رقم 233 ق�سم 03  دايل ابراهيم- وليــة اجلزائر. املختار موطنه 
لـدى فرع ح�سيبة الكائن بحي ح�سيبة جمموعة ال�سكنات HLM رقم 03 �سيدي احممد اجلزائر الو�سطى

 بناء على الأمر ال�سادر عن  ال�سيد رئي�س حمكمة �سيدي احممد بالنيابة  بتاريخ :08/07/ 2019 حتت رقم 3052/2019 املت�سمن اإذن بن�سر م�سمون التبليغ الر�سمي  للتكليف 
1841 و امل�سهر باملحافظة  22/11/2019 رقم الفهر�س :  بالوفاء يف جريدة يومية وطنية بناءا على/ عقد رهن عقاري لدى مكتب املوثق ال�ستاذ  ميلودي �سـمري بتاريخ : 
و  الف  اربعة  و  �ستمائة  و  33.604.137.68 دج )ثالثة و ثالثون مليون   : بـ  املقـدر  الدين  املت�سمن دفـع مبلغ    42 37  رقم  26/12/2017 جملد   : بتاريخ  العقارية مب�سدالة 

مائة و �سبعة  و ثالثون دينار جزائري و ثمانية و �ستون �سنتيم(- دفع مبلغ 30.706دج م�ساريف التنـفيذ الختــياري مبا فيها التعليق و الن�سر.
- دفع احلقـوق التنا�سبية املح�سر القـ�سائي املقدرة بـ 682.082.75 دج م�سافا اإليها الر�سم على القيمة امل�سافة %19 من احلقوق التنا�سبية تقدر بـ 129.595.72 دج.اأي مببـلغ 
بناء  و  �سنتيم(.  ع�سر  خم�سة  و  جزائري  دينار  ع�سرون  و  اثنان  و  خم�سمائة   و  الف  اربعون  و  �ستة  و  واربعمائة  مليون  ثالثون  و  )اربعة  34.446.522،15دج   : اإجمايل 

على/1 - حم�سر تبليغ التكليف بالوفاء  املوؤرخ يف 20/05/2019  
و املر�سل عن طريق الربيد املو�سي عليه مع العلم بالو�سول بتاريـخ : 28/05/2019  تـحـت رقم RR 001 308 005 16 من  طرف الأ�ستاذ �سيف اهلل ر�سيد  - حم�سر ق�سائي 
لدى حمكمة  بئر مراد راي�س -2 حم�سر تبليغ التكليف الوفاء عن طريق التعليق  بلوحة اعــالنات املحكمة بتاريخ 29/05/2019  -3 حم�سر تبليـغ التكليف بالوفاء عن طريق 
التعليق بلوحة اعالنات بالبلدية بتاريخ 30/05/2019 �سد  ال�سيد  بلعزوقـي �سفيق بن ح�سني ب�سفته الكفيل العيني املت�سامن مع �س ذ م م زاهك�س لال�سـتيـراد و الت�سدير 
ال�ساكن بـ / رقم68 �سارع املعـــدومني حممد بلوزداد ولية اجلـزائر ونبهناه)ها( باأن له مهلة خم�سة ع�سر يوما )15( للوفاء ت�سري من  تاريخ تبليغه هذا املح�سر و اإل نفذ عليه 

جربا بكافة الطرق القانونية و لكي ل يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�سر الكل طبقا للقانون.
اخلتـم   املح�سر الق�سائي

ANEP N°:  1916016678 الو�سط:2019/07/24
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invest@investplusalger
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
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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

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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" املفتوحة  الأ�سرى والقد�س  "هيئة 

 تخرج الفوج الأول من برنامج تعليم 
الأ�سرى يف ال�سجون

حتت رعاية الرئي�س حممود عبا�س "اأبو مازن"، احتفلت هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين وجامعة القد�س املفتوحة 
وباإ�سراف من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اأم�س الثنني املوافق 2019-7-22م، بتخريج الفوج الأول من 

برنامج تعليم الأ�سرى داخل ال�سجون الإ�سرائيلية. وجاء هذا الحتفال، الذي اأقيم يف فرع نابل�س التعليمي، 
�سمن فعاليات اجلامعة لتخريج الفوج الثاين والع�سرين )فوج الإرادة وال�سمود(

ق .ر

اأ�سرياً   )62( اجلامعة  خرجت  اإذ 
وال�سمال  الو�سط  حمافظات  من 
تخريج  يتم  اأن  على  الفل�سطيني، 
اخلليل  فرع  يف  اآخر  اأ�سرياً   )31(
للمحافظات  الأربعاء  غدا 
حلم،  بيت  )القد�س،  اجلنوبية 
الحتفال،  يف  و�سارك  واخلليل(. 
عطرة  اآيات  بتالوة  افتتح  الذي 
من القراآن الكرمي وعزف الن�سيد 
�سمت  دقيقة  والوقوف  الوطني 
اأرواح ال�سهداء، رئي�س هيئة  على 
�سوؤون الأ�رسى واملحررين اللواء 
التعليم  وزير  بكر،  اأبو  قدري 
د.  اأ.  العلمي  والبحث  العايل 
عن  ممثاًل  موي�س  اأبو  حممود 
عبا�س،  حممود  الرئي�س  �سيادة 
امل�رسي،  منيب  الأعمال  ورجل 
نابل�س  حمافظة  حمافظ  ونائب 
جمل�س  ورئي�س  الأترية،  عنان 
عدنان  املهند�س  اجلامعة  اأمناء 
جمل�س  من  واأع�ساء  �سمارة 
د.  اأ.  اجلامعة  ورئي�س  الأمناء، 
لل�سوؤون  ونائبه  عمرو،  يون�س 
النجدي،  �سمري  د.  اأ.  الأكادميية 
ونائب الرئي�س لل�سوؤون الإدارية اأ. 
د. مروان دروي�س، ونائب الرئي�س 
خليل،  ع�سام  د.  املالية  لل�سوؤون 
ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  وم�ساعد 
�ساهني،  حممد  د.  اأ.  الطلبة 
يو�سف  د.  اأ.  نابل�س  فرع  ومدير 

الهيئتني  واأع�ساء  عواد،  ذياب 
وح�سد  والإدارية،  الأكادميية 
واأهايل  الوطنية  الفعاليات  من 
وزير  ونقل  اخلريجني.  الأ�رسى 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
حتيات  موي�س  اأبو  حممود  د.  اأ. 
ومباركته  عبا�س  الرئي�س حممود 
اإىل  لفتاً  واأهاليهم،  لالأ�رسى 
من  الأ�رسى  حترم  اإ�رسائيل  اأن 
مقدمتها  ويف  حقوقهم  من  كثري 
الأ�رسى  لكن  واأ�ساف"  التعليم. 
حولوا بن�سالهم الرتاكمي املحنة 
تخطي  على  وعملوا  منحة،  اإىل 
من  العديد  حمققني  املعيقات، 
اللتحاق  اإىل  و�سولً  الإجنازات 
لنيل  الفل�سطينية  باجلامعات 
عن  البكالوريو�س".واأعلن  �سهادة 
التعليم  وزارة  بني  اتفاقية  توقيع 
وهيئة  العلمي  والبحث  العايل 
القد�س  وجامعة  الأ�رسى  �سوؤون 
احتياجات  تلبي  املفتوحة 
لتمكينهم  ومطالبهم  الأ�رسى 
درا�سية  �ساعات  ت�سجيل  من 
الدرا�سي  الف�سل  خالل  اأكرث 
ت�سجيلهم  وامكانية  الواحد 
رئي�س  وقال  ال�سيفية.  للف�سول 
واملحررين  الأ�رسى  �سوؤون  هيئة 
له  كلمة  بكر يف  اأبو  قدري  اللواء 
اإن جامعة القد�س املفتوحة هي 
م�سرياً  الفل�سطيني،  الكل  جامعة 
يقام حتت  الحتفال  هذا  اأن  اإىل 
وحقد  الظلمة  حتدى  من  �رسف 
ال�سجان وامتلك الإرادة والعزمية 

بالعلم.  الن�سال  م�سرية  لإكمال 
باأقل  در�سوا  "الأ�رسى  واأ�ساف 
ق�سبان  حتل  ومل  الإمكانيات 
تعليمهم"،  يكملوا  اأن  الحتالل 
عنهم.  القريب  الفرج  متمنياً 
ولفت اإىل اأن "القد�س املفتوحة" 
بل  يوماً  اأ�رسانا  على  تبخل  مل 
كانت �سباقة لفتح بوابة امل�ستقبل 
اأمامهم"، م�سدداً على اأن الأ�رسى 
من  وثقافية  علمية  ثورة  اأ�سعلوا 
وحتويل  تعليمهم  اإكمال  خالل 
للعلم  اأكادمييات  اإىل  املعتقالت 
هذا  "نعي�س  واأ�ساف  والتعليم. 
اأن  ورغم  الحتالل،  رغم  الفرح 
هذه الفرحة منقو�سة فالحتالل 
�سدورنا". على  جاثماً  دام  ما 
اأ�سرياً   )1026( اأن  اإىل  ولفت 
داخل �سجون الحتالل ملتحقون 
لإكمال  تعليمية  بربامج  حالياً 
من  الأوىل  اجلامعية  �سهادتهم 
يقبعون  اأ�سري   )5700( نحو  اأ�سل 
اإىل  م�سرياً  الحتالل،  �سجون  يف 
يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  اأن 
يلتحق  التي  اجلامعات  مقدمة 
 )906( هناك  اأن  اإذ  الأ�رسى  بها 
اأ�رسى يلتحقون بها حالياً لإكمال 
تعليمهم. ونوه اإىل اأن )497( اأ�سرياً 
واأ�سرية �سيتقدمون قريباً لمتحان 
لهم  متمنياً  العامة،  الثانوية 
حمافظ  نائب  وحتدثت  النجاح. 
دور  عن  الأترية  عنان  نابل�س 
ب�سرب  م�سيدة  ون�سالهم،  الأ�رسى 
املبادئ  على  وثباتهم  الأ�رسى 

اإ�رساب  اأن  اإىل  ولفتت  الوطنية. 
الأ�رسى وحتديهم لل�سجان تقاطع 
املفتوحة"  "القد�س  ر�سالة  مع 
فاأنتجت هذا الربنامج الذي يفخر 
به كل فل�سطيني. و�سكرت جامعة 
�سعت  التي  املفتوحة  القد�س 
خلدمة  وكوادرها  طاقاتها  بكل 
اإكمال  من  ومتكينهم  الأ�رسى 
تعليمهم، مهنئة الأ�رسى واأهاليهم 
الفل�سطيني،  العر�س  هذا  على 
خماطبة الأهايل "ارفعوا روؤو�سكم 
جهته،  فل�سطينيون".من  فاأنتم 
لفت رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة 
م. عدنان �سمارة اإىل اأن "القد�س 
�سواها  عمن  تتميز  املفتوحة" 
اجلامعة  اإدارة  بني  العالقة  باأن 
اإن  قائاًل  تكاملية،  وطلبتها 
من  اليوم واحداً  اجلامعة حققت 
اأهم اأهدافها بتمكني الأ�رسى من 
اإكمال تعليمهم. واأ�سار م. �سمارة 
اإىل اأن اجلامعة و�سلت اإىل مرحلة 
متقدمة من التعليم املدمج الذي 
يغزو العامل والذي �سي�سبح النظام 
الرتبوي،  امل�ستوى  على  ال�سائد 
حاليا  لديها  اجلامعة  باأن  منوهاً 
متخ�س�سة،  بحثية  مراكز  اأربعة 
مركز  اإقامة  اإىل  ت�سعى  وهي 
عا�سمة  القد�س  عن  اآخر  بحثي 
اإىل  بالإ�سافة  الأبدية،  فل�سطني 
ال�سعي لفتح تخ�س�سات حديثة يف 
الدرا�سات العليا. واأكد م. �سمارة 
املفتوحة  القد�س  جامعة  اأن 
يف  �رسيكاً  تكون  اأن  على  م�رسة 

الثورة ال�سناعية الرابعة، ومواكبة 
الرتبوية  التطورات  خمتلف 
اأن  اإىل  م�سرياً  والتكنولوجية، 
مفتاح  هما  والت�سميم  الإرادة 
لالأ�رسى  وبارك  والتفوق.  النجاح 
متمنياً  واأهاليهم،  اخلريجني 
من  اأ�رسانا  عن  القريب  الفراج 
يف  للم�ساهمة  الحتالل  �سجون 
بناء الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة 
ال�رسيف.  القد�س  وعا�سمتها 
د.  اأ.  اجلامعة  رئي�س  وحتدث 
يون�س عمرو قائال" نحتفل اليوم 
احتفالً خا�ساً نتيجة ثمرة زرعت 
الذين  العظماء  القادة  اأيدي  على 
اأ�س�سوا هذه اجلامعة"، م�سرياً اإىل 
ن�ساأتها  اأن اجلامعة حر�ست منذ 
مرحلة  اإىل  الأ�رسى  اي�سال  على 
جهوداً  وبذلت  العايل  التعليم 
وزارة  مع  بالتعاون  متوا�سلة 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
لإطالق  الأ�رسى  �سوؤون  وهيئة 
الأ�رسى  بتعليم  يعنى  برنامج 
اأثمر  الذي  الحتالل  �سجون  يف 
كوكبة  اأول  تخريج  عن  اليوم 
ق�سة  اإىل  وتطرق  منه.  خريجني 
الربغوثي  الأ�سري املحرر فخري 
كان  الذي  ا  �سادي  الأ�سري  وابنه 
قبل  والده  اعتقل  حينما  ر�سيعا ً 
اليوم  اأ�سبح  لكنه  طويلة  �سنوات 
جامعة  من  يتخرج  هو  وها  �ساباً 
برنامج  �سمن  املفتوحة  القد�س 

يف  ق�سة  وهذه  الأ�رسى،  تعليم 
رواية �سعبنا الإن�سانية التي يفتقد 
اإليها الحتالل الإ�رسائيلي. وحيا 
ال�سالم  عبد  املحرر  الأ�سري 
�سكري يف كلمة الأ�رسى اخلريجني 
الأ�رسى كافة الذين مل يحل �سجن 
بينهم  وزنازينه  وجدرانه  املحتل 
وبني اإرادتهم واأمانيهم فامت�سقوا 
البندقية  اإىل جانب  العلم �سالحاً 
والإرادة. وقال: "بالأم�س القريب 
كنت معهم خلف الق�سبان اأخو�س 
واليوم  والتحدي،  الإرادة  معارك 
اأعلن با�سمهم اأمامكم: اإن تخرجنا 
وح�سولنا على ال�سهادة اجلامعية 
ومن هذا ال�رسح الوطني، جامعة 
جامعة  والأ�رسى،  ال�سهداء 
الفل�سطينية،  التحرير  منظمة 
هو  املفتوحة،  القد�س  جامعة 
انت�سار لنا على املوت واجلدران 
اإىل  الأ�رسى  وقوف  موؤكداً  معا"، 
على  الفل�سطينية  القيادة  جانب 
حممود  الرئي�س  �سيادة  راأ�سها 
التي  املوؤامرات  وجه  يف  عبا�س 
الفل�سطينية  ق�سيتنا  �سد  حتاك 
فقرة  احلفل  وتخلل  العادلة. 
فنية اأحياها الفنان ال�سعبي مفيد 
د.  اأ.  تال  نهايته  ويف  احلنتويل، 
الت�سجيل  عميد  اإبراهيم  جمال 
اأ�سماء  والمتحانات  والقبول 

الأ�رسى اخلريجني.

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  نقلت 
واملحررين يف تقرير �سدر عنها 
بها  اأدىل  �سهادات  الإثنني،  ظهر 
اعتقالهم  مت  قا�رسين  اأ�رسى   5
موؤخراً وزجهم يف عدة معتقالت 
خاللها  من  ي�رسدون  اإ�رسائيلية، 
والأذى  بهم  التنكيل  تفا�سيل 
اجل�سدي والنف�سي الذي تعر�سوا 
لها على يد جنود الحتالل اأثناء 
وا�ستجوابهم  اعتقالهم  عملية 

الإ�رسائلية.  التحقيق  مراكز  يف 
تعر�س  فقد  افاداتهم،  وبح�سب 
عاماً(   17( ك�سبة  فادي  الطفل 
بلدة قلنديا جنوب حمافظة  من 
عنيف  ب�سكل  لل�رسب  اهلل،  رام 
عقب  الحتالل  جي�س  يد  على 
باب  وتفجري  منزله  مداهمة 
والديه  على  والعتداء  املدخل، 
ومن ثم التنكيل به و�رسبه وك�رس 
نظاراته الطبية، وبعدها اقتادوه 

�سرياً على الأقدام اإىل م�ستوطنة 
" كوخاف يعقوب" املقامة على 
اأرا�سي كفر عقب، وطوال الطريق 
�رسبه  عن  اجلنود  يتوقف  مل 
احتجازه  جرى  ثم  ومن  حلظة، 
ل�ساعات  امل�ستوطنة  داخل 
اإىل مركز  نُقل  طويلة وفيما بعد 
توقيف "امل�سكوبية" ل�ستجوابه، 
طويلة  ل�ساعات  معه  حيث حقق 
ومل   ، كر�سي  على  م�سبوح  وهو 

الهانة  من  اأي�ساً  الفتى  ي�سلم 
وال�ستم خالل التحقيق، مكث 24 
يوماً يف زنازين "امل�سكوبية" ومت 
"عوفر".اأما عن  نقله بعدها اإىل 
جرادات  را�سد  القا�رس  الأ�سري 
)17 عاماً( من بلدة �سعري ق�ساء 
حمافظة اخلليل، فقد مت التنكيل 
به خالل التحقيق معه يف مركز 
تعمد  حيث  "عت�سيون"،  توقيف 
على  واجباره  اهانته  املحققون 

مقيد  وهو  ركبتيه  على  اجللو�س 
اليدين ومع�سوب العينني، ومن ثم 
واللكمات  بال�رسب  عليه  انهالوا 
معه  ُحقق  و�سدره،  ظهره  على 
اإىل  ل�ساعتني ومن ثم جرى نقله 
"عوفر" حيث يقبع الآن.  معتقل 
الحتالل  قوات  اعتدت  يف حني 
على الفتى وليد عبيد )17 عاماً( 
من بلدة العي�ساوية ق�ساء القد�س 
يف  ا�ستجوابه  خالل  املحتلة، 

مركز توقيف "امل�سكوبية"، حيث 
مت �رسبه ب�سكل تع�سفي كما ومت 
على  لجباره  و�ستمه  اهانته 
�سده.  املوجه  بالتهم  العرتاف 
التقريراعتداء  ذات  ووثق  كما 
ب�سكل  بال�رسب  الحتالل  جي�س 
الفتية حممد  من  كل  على  مربح 
حنون )16 عاماً( من خميم جنني 
"جمدو"،  معتقل  يف  والقابع 
بلدة  من  الدين  عبد  وحممد 

هيئة الأ�سرى

 قوات الحتالل تعتدي بال�سرب على 5 اأ�سرى اأطفال خالل اعتقالهم
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بعد اأن خ�ضع لعملية قلب مفتوح

اإدارة معتقالت الحتالل تنقل الأ�سري عثمان 
اأبو خرج اإىل معتقل "عيادة الرملة"

ق .ف

هذا  اإن  الأ�سري  نادي  وقال 
جزء  اإل  هو  ما  الإجراء، 
حلق  امل�ستمر  النتهاك  من 
على  احل�سول  يف  الأ�سري 
ال�سحية  واملتابعة  العالج 
معتقل  اأن  خا�سة  الالزمة، 
يُطلق  الذي  الرملة"  "عيادة 
ل  بامل�سلخ،  الأ�رسى  عليه 
خ�سع  اأ�سري  لحتجاز  ي�سلح 
ولفت  مفتوح.  قلب  لعملية 
الأ�سري  اأن  اإىل  الأ�سري  نادي 
العمر  من  والبالغ  خرج  اأبو 
تعر�ض  قد  كان  عاماً(،   48(
ب�سبب  طبي،  خلطاأ  �سابقاً 
اأطباء  بها  زوده  ملوثة  حقنه 

عام  الحتالل  معتقالت 
اإ�سابته  اإىل  واأدت   ،2006
بالتهاب يف الكبد. ومن خالل 
املتابعة للع�رسات من ق�سايا 
�سكلت  املر�سى،  الأ�رسى 
اإمتام  الأ�سري قبل  عملية نقل 
تعر�سهم  يف  �سبباً  عالجه 
لحقاً لأمرا�ض مزمنة، وهذا 
ما حدث على �سبيل املثال مع 
الأ�سري �سامي اأبو دياك الذي 
و�سل به مر�ض ال�رسطان اإىل 
بعد  وذلك  متقدمة،  مراحل 
على  طبي  لإهمال  تعر�سه 
مدار ال�سنوات املا�سية. يُ�سار 
اإىل اأن الأ�سري اأبو خرج نُقل من 
معتقل "نفحة" اإىل م�ست�سفى 
طراأ  تدهور  بعد  "�سوروكا" 

يف  ال�سحي  و�سعه  على 
متوز/  من  التا�سع  تاريخ 
اإثرها  وعلى  اجلاري،  يوليو 
التنف�ض،  على  قدرته  فقَد 

وهناك خ�سع لعملية ق�سطرة، 
جراحية  عملية  له  واأُجريت 
لعملية  خ�سع  واأخرياً  اأخرى، 
قلب مفتوح. جدير بالذكر اأن 

منذ  الأ�سري اأبو خرج معتقل 
عام 2003، وهو من حمافظة 
بال�سجن  وحمكوم  جنني 

املوؤبد و)20( عاماً.

نادي الأ�ضري

 قوات الحتالل تعتقل )16( 
مواطنًا من ال�سفة بينهم م�سن

هيئة �ضوؤون الأ�ضرى وجامعة غزة توقعان 

مذكرة اتفاق يف ق�سايا تعليم 
الأ�سرى واملحررين وذويهم

هيئة الأ�ضرى: 

الأ�سري املري�ض �سامي اأبو دياك 
يدخل عامه الثامن ع�سر يف الأ�سر

الحتالل  قوات  اعتقلت 
املا�سية  الليلة  الإ�رسائيلي 
املوافق  الأثنني  يوم  وفجر 
2019/07/22  )16( مواطناً من 
نادي  وبني  م�سن.  بينهم  ال�سفة 
مواطنني جرى  �سبعة  اأن  الأ�سري 
اخلليل  حمافظة  من  اعتقالهم 
وهم: لوؤي مهبا�ض عمرو، اأ�سامة 
حاليقة،  اأحمد  وثمني  عبيدو، 
وائل  رميله،  اأبو  حممد  ويون�ض 
يو�سف احلروب، وجمدي حممد 
يعقوب  واأحمد  عيا�ض،  اأبو 
حمافظة  ومن  ال�سمايل.   

اللواء  الحتالل  اعتقل  قلقيلية 
جرب  طاهر  حممد  املتقاعد 
)74 عاماً(، كما واعتقل �سقيقني 
عبد  وهما:  جنني  حمافظة  من 
القادر وحممد ابو الرب. يُ�ساف 
مواطنني  ثالثة  املعتقلني  اإىل 
وهم:  اهلل  رام  حمافظة  من 
الربغوثي، وعدي  اأحمد �سبحي 
وثالثة  الكن�ض،  وم�سباح  نخلة، 
حمافظة  من  اآخرين  مواطنني 
يامني،  علي  اأحمد  وهم:  نابل�ض 
اهلل  وعبد  عديلي،  نزار  وق�سي 

وا�سف دويكات. 

وقعت اليوم هيئة �سوؤون الأ�رسى 
يراأ�سه  بوفد  واملحررين ممثلة 
وكيل م�ساعد رئي�ض هيئة �سئون 
لالإدارات  واملحررين  الأ�رسى 
وم�سوؤول  امل�ساندة   العامة 
الهيئة يف املحافظات اجلنوبية 
املجدلوى   ب�سام  الأ�ستاذ 
الهيئة  بادارة  املكلفة  واللجنة 
اجلنوبية  املحافظات  فى 
برنامج  عام  مدير  من  املكونة 
املحررين  الأ�رسى  تاأهيل 
و مدير  الأ�ستاذ عاطف مرعى 
الداخلية  الرقابة  وحدة  عام  
وطاقم  قنيطة  ح�سن  الأ�ستاذ 
غزة  جامعة  اإدارة  جمل�ض  من 
الأ�ستاذ  برئي�ض اجلامعة  ممثلة 
�رس�سور  اجلليل  عبد  الدكتور 
الدارة  جمل�ض  ورئي�ض 
املهند�ض ح�سام العالول ونائب 

رئي�ض اجلامعة لل�سوؤون الدارية 
ايهاب  املهند�ض  واملالية 
الدارة  جمل�ض  وع�سو  العالول 
وبح�سور  را�سى  كمال  الأ�ستاذ 
املحررين  الأ�رسى  من  نخبة 
اتفاق  مذكرة  واملوؤ�س�سات 
حول تعليم الأ�رسى واملحررين 
�سكر  ناحيته  من   . واأبناءهم 
خالل  املجدلوى  الأ�ستاذ 
ح�سن  على  غزة  جامعة  اللقاء 
وتفهمها  وتعاونها  ا�ستقبالها 
راأ�سها  وعلى  الوطنية  للق�سايا 
 ، واملحررين  الأ�رسى  ق�سية 
د. �رسور  اجلامعة  رئي�ض  واأكد 
بالتعاون  الكبري  ا�ستعداده  على 
مع الهيئة يف كل ما يتعلق بتعليم 
والأن�سطة   ، وذويهم  الأ�رسى 
لالأ�رسى  امل�ساندة  والفعاليات 

والداعمة لهم .

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
واملحررين، اأن الأ�سري املري�ض 
�سامي عاهد عبد اهلل اأبو دياك 
)38عاماً( من بلدة �سيلة الظهر، 
دخل  قد  جنني،  مدينة  جنوب 
قبل اأيام عامه الثامن ع�رس يف 
الإ�رسائيلية.  الحتالل  �سجون 
ولفتت اىل اأن الأ�سري اأبو دياك، 
 ،2002/7/17 بتاريخ  اعتقل 
وقد اأ�سدرت حماكم الحتالل 
بال�سجن  يق�سي  حكماً  بحقه 
املوؤبد ثالث مرات، اإ�سافًة اإىل 
30 عاماً اأخرى. واأو�سحت، اأن 
اأبو دياك مل يكن يعاين  الأ�سري 
اأمرا�ض  اأي  من  اعتقاله  حال 
تذكر، ونتيجة تعر�سه لالإهمال 
�سنوات،  منذ  املتعمد  الطبي 
اأ�سيب الأ�سري مبر�ض ال�رسطان 
حالته  واأ�سبحت  الأمعاء،  يف 
للغاية. وبينت  ال�سحية خطرية 
اأبو  لالأ�سري  اأجريت  اأنه  الهيئة، 

يف  اأورام  اإزالة  عملية  دياك 
�سوروكا،  م�ست�سفى  يف  الأمعاء 
وقد مت ق�ض 80 �سم من اأمعائه 
الغليظة في �سهر �سبتمرب من 
العام 2015، ومن ثم جرى نقله 
حيث  الرملة  م�ست�سفى  اإىل 
اأ�سيب هناك بالتلوث والت�سمم 
نتيجة عدم نظافة ال�سجن، ما 
طراأ  خطري  تدهور  اإىل  اأدى 
واأ�سبح  ال�سحية،  حالته  على 
اأية حلظة.  للموت يف  معر�سا 
واأ�سافت، اأن الأ�سري ل ي�ستطيع 
احلركة ويتعر�ض جلرمية قتل 
بطيء داخل �سجون الحتالل، 
اأقل  اإىل  وزنه  انخف�ض  وقد 
بينما يعانى من   ، الن�سف  من 
بحياته،  الحتالل  ا�ستهتار 
الكيماوي  العالج  له  ويقدم 
مما  متباعدة،  فرتات  على 

ي�سكل خطراً على حياته.

نقلت اإدارة معتقالت الحتالل الأ�ضري عثمان اأبو خرج، والذي خ�ضع لعملية قلب مفتوح قبل عدة اأيام يف م�ضت�ضفى 
الرملة" "عيادة  معتقل  اإىل  "�ضوروكا" الإ�ضرائيلي، 

طولكرم/ مهجة القد�س:

القد�ض  مهجة  موؤ�س�سة  اأفادت 
اليوم،  واجلرحى  والأ�رسى  لل�سهداء 
ال�سهيوين  الحتالل  �سلطات  اأن 
منعت والدة الأ�سري املري�ض معت�سم 
رغم  زيارته  من  رداد  داود  طالب 
اللجنة  من  ت�رسيح  على  ح�سولها 
الدولية لل�سليب الأحمر؛ وذلك دون 
مهجة  واأو�سحت  اأ�سباب.  اأية  اإبداء 
القد�ض اأن قوات الحتالل ال�سهيوين 
رداد  معت�سم  الأ�سري  والدة  اأوقفت 
على احلاجز وقامت ب�سحب ت�رسيح 
الزيارة منها واأرجعتها ب�سكل تع�سفي 

بدون �سبب. واأ�سارت موؤ�س�سة مهجة 
ما  معت�سم  الأ�سري  اأن  اإىل  القد�ض 
زال يعاين من التهابات حادة ومزمنة 
الأمعاء،  يف  وعالية  كبرية  بن�سبة 
ون�سبة الدم منخف�سة وغري منتظمة 
جهاز  واأن  الدائم،  النزيف  نتيجة 
ويعاين  جداً،  �سعيف  عنده  املناعة 
اجل�سم  اأنحاء  يف  م�ستمرة  اآلم  من 
و�سعه  عام  ب�سكل  ا�ستقرار  وعدم 
�سديدة،  اآلم  من  ويعاين  ال�سحي، 
وتناق�ض يف الوزن ب�سكل كبري وحالياً 
وبالن�سبة   ،8-7 من  والدم   55 الوزن 
للعظام يعاين من ه�سا�سة يف العظم، 
املنطقة  يف  ك�سور  عدة  ويوجد 

ال�سدري،  للقف�ض  والي�رسى  اليمنى 
الثالثة  الفقرة  يف  كبري  خلل  ويوجد 
يت�سبب  مما  واخلام�سة  والرابعة 
�سجن  يف  يقبع  وهو  له.  كبرية  باآلم 
اأعوام  ع�رسة  منذ  الرملة  م�سفى 
مهجة  وا�ستنكرت  متوا�سل.  ب�سكل 
�سلطات  قرار  ا�ستمرار  القد�ض 
الأ�سري  والدة  مبنع  الحتالل 
زيارته  من  رداد  معت�سم  املري�ض 
مت�سائلة  الزيارة؛  ت�رسيح  و�سحب 
ال�سهيوين  الأمن  على  اخلطر  عن 
له؛  والدته  زيارة  ت�سكله  قد  الذي 
معتربًة اأن هذه الجراءات التع�سفية 
الأ�رسى  على  للتنغي�ض  تاأتي  اإمنا 

الدولية  اللجنة  مطالبًة  وعائالتهم؛ 
عند  بالوقوف  الأحمر  لل�سليب 
والأخالقية  القانونية  م�سئولياتها 
لوالدته  لل�سماح  التدخل  اأجل  من 
الأ�سري  اأن  بالذكر  جدير  بزيارته. 
�سيدا  بلدة  من  رداد  معت�سم 
بتاريخ  وولد  طولكرم  مدينة  ق�ساء 
1982/11/11م؛ وهو اأعزب، واعتقل 
بتاريخ  الحتالل  قوات  قبل  من 
2006/01/12م، وحكم عليه بال�سجن 
مقاومة  بتهمة  عاماً  ع�رسين  ملدة 
ال�سهيوين؛ وي�سنف �سمن  الحتالل 
اأخطر احلالت املر�سية يف �سجون 

الحتالل ال�سهيوين.

الحتالل مينع والدة الأ�سري معت�سم رداد من زيارته

اأفادت هيئة �سوؤون الأ�رسى 
لها،  تقرير  يف  واملحررين 
اأن حمكمة عوفر الع�سكرية 
حكماً  اليوم  اأ�سدرت 
انتقامياً بحق الأ�سري اإ�سالم 
اأبو  ناجي  يو�سف  حممد 
حميد )34 عاماً( من خميم 
حمافظة  جنوبي  الأمعري 
رام اهلل، بال�سجن املوؤبد مع 
مايل  تعوي�ض  بدفع  الزامه 

بقيمة 258 األف �سيكل لعائلة 
واأو�سحت  القتيل.  اجلندي 
الهيئة اأن �سلطات الحتالل 
اأبو  الأ�سري  اأدانت  كانت قد 
جندي  قتل  بتهمة  حميد 
اقتحام  اأثناء  اإ�رسائيلي 
جي�ض  قبل  من  املخيم 
اأيار  �سهر  خالل  الحتالل 
وعقب  املا�سي،  العام  من 
ال�ساب  اعتقال  جرى  ذلك 

 ،2018/6/6 ا�سالم  بتاريخ 
قا�ض  لتحقيق  وتعر�ض 
توقيف  مركز  يف  ومكثف 
الهيئة  ولفتت  امل�سكوبية. 
اأبو  عائلة  اأن  تقريرها  يف 
�سحايا  اأحد  هي  حميد 
و�سيا�سته  الحتالل  بط�ض 
ا�ستمرت  حيث  النتقامية، 
الحتالل  مالحقة  عملية 
ا�ست�سهاد  منذ  للعائلة 

اأبو  املنعم  عبد  جنلها 
وتعر�ض   ،1994 عام  حميد 
ثالث  للهدم  منزلهم 
 1994 عامي  خالل  مرات، 
خالل  و2003،  وموؤخراً 
عام 2018. يذكر باأن جميع 
يف  حميد  اأبو  عائلة  اأبناء 
منهم  الحتالل،  معتقالت 
اأحكاماً  يق�سون  اأربعة 
بال�ّسجن املوؤبد لعدة مرات 

الأق�سى  انتفا�سة  منذ 
)نا�رس،  وهم:   ،2000 عام 
حممد(  و�رسيف،  ون�رس، 
جهاد  �سقيقهم  على  عالوة 
وا�سالم  اإدارياً،  املعتقل 
حكماً  موؤخراً  �سدر  الذي 
املوؤبد  بال�سجن  بحقه 
اأ�سقائه  اإىل  لين�سم 
الحتالل  ل�سيا�سة  ك�سحية 

التع�سفية.

األزمته بدفع تعوي�س مايل بقيمة ) 70 األف دولر اأمريكى(  لعائلة اجلندي القتيل

حكم انتقامي بحق الأ�سري اإ�سالم اأبو حميد بال�سجن املوؤبد 
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عالقة �سيئة
و�صلت  وبيل  زيدان  بني  العالقة 
الوالية  نهاية  يف  حاالتها  الأ�صواأ 
الويلزي  و�صع  الذي  لزيزو،  االأوىل 
دوري  نهائي  بدالء  مقاعد  على 
كييف،  مبدينة   2018 االأبطال 
هدفني  و�صجل  كبديل  و�صارك 
زيدان طالب  اأن  التقارير،  واأفادت 
رف�ض  ومت  بيل،  برحيل  االإدارة 
عن  زيزو  لريحل  الطلب  هذا 
اأحد  الويلزي  كان  حيث  من�صبه، 
بيل  وخرج  لرحيله  االأ�صباب  اأبرز 
باأن  و�رصح  زيدان،  رحيل  بعد 
عالقته مع املدرب الفرن�صي كانت 
يكنا  مل  واأنهما  فقط،  احرتافية 
باإحباط �صديد  مقربني، واأنه �صعر 
دوري  نهائي  يف  م�صاركته  لعدم 

االأبطال من البداية.
النجم  بيل  جعل  االإدارة  وقررت 
الربتغايل  رحيل  بعد  للفريق  االأول 
يوفنتو�ض،  اإىل  رونالدو  كري�صتيانو 
ومل  الفريق  قيادة  يف  ف�صل  لكنه 
ومع  املطلوب  بامل�صتوى  يظهر 

ريال  الذي عا�صه  الكارثي  املو�صم 
مدريد، قرر فلورنتينو برييز رئي�ض 
مرة  ملن�صبه  زيدان  اإعادة  النادي 
الكابو�ض  مبثابة  كان  وهو  اأخرى، 

للويلزي.
لبيل  ومل مينح زيدان فر�صة كبرية 
خالل نهاية املو�صم املا�صي، وقام 
املباريات،  قائمة  من  با�صتبعاده 
اإىل  املرات  من  العديد  يف  واأملح 
فحني  ا�صتمراره،  يف  رغبته  عدم 
رايو  مواجهة  عنه عقب  �صوؤاله  مت 
اإذا  ما  اأعلم  "ال  قال:  فاليكانو 
ال،  اأم  الفريق  مع  يركز  بيل  كان 

ا�صاألوه".
الليجا  يف  اخلتامية  املباراة  ويف 
اخل�صارة  رغم  بيتي�ض،  ريال  �صد 
وتركه  به  زيدان  يدفع  مل  بهدفني 
البدالء، و�رصح عقب  على مقاعد 
اإمكانية  لدي  كان  لو  "حتى  اللقاء: 

تغيري رابع، مل اأكن اأدفع ببيل".
 

اأزمات وكيله
اأعمال  وكيل  بارنيت  جوناثان  لعب 
الالعب  عالقة  �صوء  يف  دوًرا  بيل 
مع النادي واجلماهري وحتى زيدان 

خرج  العدائية  ت�رصيحاته  ب�صبب 
و�رصح  زيدان،  رحيل  بعد  بارنيت 
كانت  الثنائي  بني  العالقة  باأن 
تفاهم  وجود  عدم  ب�صبب  متوترة، 
بينهما، رغم عدم حتدث زيزو عن 

االأمر اإطالقا.
بيل  على  اجلماهري  هجوم  ومع 
بارنيت  خرج  ال�صافرات،  واإطالق 
خ�صارة  عقب  ناري،  بت�رصيح 
رد،  دون  بهدف  الليجا  كال�صيكو 
قائال: "جاريث ي�صتحق الكثري من 
االحرتام والطريقة التي عاملوه بها 
متثل عارا عليهم، فهو "خالل الـ 6 
اإ�صبانيا  يف  ق�صاها  التي  �صنوات 
تقبيل  �صيء، يجب عليهم  بكل  فاز 

قدميه.
ب�صوء عالقة  بارنيت  معرفة  ورغم 
على  بارنيت  اأ�رص  وبيل،  زيدان 
امللكي،  قلعة  داخل  الويلزي  بقاء 
بعد  ت�رصيحاته  كل  وجاءت 
يف  الالعب  برغبة  املو�صم  نهاية 
نية  اأي  وجود  وعدم  اال�صتمرار 
للرحيل، بعدما رف�ض كل العرو�ض 
املقدمة وحماوالت االإدارة لرحيله 
يف الغرف امُلغلقة، وهو ما ا�صتفز 
معه  ا�صطحابه  قرر  الذي  زيدان 

مع  وو�صعه  التح�صريية  اجلولة  يف 
وكيله يف موقف ُمٍز.

ت�سرفات �ساذجة
تعر�ض جاريث بيل مع ريال مدريد 
للعديد   2013 عام  ان�صمامه  منذ 
من االإ�صابات، التي اأبعدته لفرتات 
يظهر  ومل  امل�صاركة،  عن  طويلة 
الفرتات،  اأغلب  يف  جيد  مب�صتوى 
بع�ض  ت�صجيله  من  الرغم  على 
االأهداف املهمة واحلا�صمة للنادي 
بيل  يقدر  مل  الفرتة  هذه  وطوال 
و�صخر  االإ�صبانية،  اللغة  تعلم  على 
�صابًقا،  ال�صبب  لهذا  منه  مار�صيلو 
يف  زمالئه  باقي  مع  ينخرط  ومل 
الفريق، وكان معزوال متاما عنهم، 
وانتقده تيبو كورتوا حار�ض املرمى 
لعدم ح�صوره حفل ع�صاء جماعي 
وجاءت اهتمامات بيل اأكرث بريا�صة 
اجلولف عن كرة القدم، حيث كان 
يظهر مم�صكا هاتفه يتابع بطوالت 
مع  للمالعب  دخوله  اأثناء  اجلولف 
ا عدم  زمالئه قبل املباريات، واأي�صً
القدم  كرة  العبي  حياة  عن  ر�صاه 

م�صرًيا اإىل اأنها تفتقر للمتعة.

كيف انفجرت العالقة بني زيدان و غاريت بيل؟
فوجئت جماهري ريال مدريد، بت�سريحات املدير الفني زين الدين زيدان فجر اأم�س الأحد، حول رحيل 

الويلزي غاريث بيل لعب امللكي، بعد ا�ستبعاده من املواجهة الودية �سد بايرن ميونخ وخرج زيدان يف املوؤمتر 
ال�سحفي، وحتدث بلهجة حادة حول بيل، موؤكًدا اأن النادي يعمل على رحيله، واأنه يتمنى رحيله يف ال�سباح 

م�سرًيا اإىل اأن هذا القرار هو الأف�سل بالن�سبة للجميع ومل تعتد اجلماهري اأن يتحدث زيزو بهذه الطريقة 
احلادة عن الالعبني، خا�سة اأنه يتحلى دائًما بالهدوء يف ت�سريحاته وُي�سلط "" خالل التقرير التايل، ال�سوء 

على اأ�سباب و�سول زيدان لهذه املرحلة مع بيل:

يوفنتو�س ي�ضتغل توتر عالقة 
�ضان جريمان مع "البار�ضا" 

لالنق�ضا�س على نيمار
اإ�صبانية،  اإعالمية  تقارير  ك�صفت 
االإيطايل دخل  يوفنتو�ض  نادي  اأن 
على خط التعاقد مع جنم باري�ض 
الربازيلي  الدويل  جريمان،  �صان 
عر�صا  وقدم  �صيلفا،  دا  نيمار 

مغريا للفريق الباري�صي.
"موندو  �صحيفة  وبح�صب 
يوفنتو�ض  فاإن  ديبورتيفو"، 
جي"  اإ�ض  "البي  على  عر�ض 
ديباال،  باولو  االأرجنتيني  العبيه 
ومبلغا  ماتويدي  بليز  والفرن�صي 
ماليا، مل تك�صف قيمته، يف حماولة 
�رصاحة  اأعلن  الذي  نيمار،  ل�صم 
الفرن�صي  النادي  مغادرة  يريد  اأنه 
ال�صيفية  االنتقاالت  فرتة  خالل 

اجلارية.
�صان  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت 
ال  نيمار  اأن  جيدا  يعلم  جريمان 
ال  لكنهم  معهم،  اال�صتمرار  يريد 
ب�صبب  بر�صلونة  اإىل  بيعه  يريدون 
اإدارتي  بني  املتوترة  العالقة 

حدث  ما  خلفية  على  الناديني، 
يف �صيف عام 2017، بتعاقد �صان 
"البار�صا"  من  نيمار  مع  جريمان 
مقابل 222 مليون يورو واأو�صحت 
اإىل  نيمار  انتقال  اأن  ال�صحيفة 
يوفنتو�ض ميثل خيارا جيدا الإدارة 
باري�ض �صان جريمان ويتطلع نادي 
بنجم  �صفوفه  لتدعيم  يوفنتو�ض 
جديد من اأجل حتقيق لقب دوري 
خزائنه  عن  الغائب  اأوروبا  اأبطال 

منذ مو�صم 1996/1995.

نظريه  من  ت�صيل�صي  نادي  �صخر 
الفريقني  مواجهة  قبل  بر�صلونة، 
اإطار  يف  الثالثاء،  اليوم  الودية، 
للمو�صم  الفريقني  ا�صتعدادات 

املقبل.
ال�صخرية  الكتالوين  النادي  وحاول 
ن�رص  الذي  اللندين،  نظريه  من 
على  ح�صابه  عرب  فيديو  مقطع 
من  مقتطفات  يت�صمن  "تويرت"، 
مباراتهما باإياب ن�صف نهائي دوري 
انتهت  والتي   ،2012 اأوروبا  اأبطال 
البلوز  ليتاأهل   ،)2-2( بالتعادل 

للمباراة النهائية، ويتوج باللقب.
تغريدة  ن�رص  البار�صا  واأعاد 

"هل  عليها:  معلًقا  ت�صيل�صي، 
حينما  لذكرياتكم  ا�صتعادة  هذه 
يا  االأبطال  دوري  يف  تلعبون  كنتم 
�صخرية  على  ت�صيل�صي  رجال؟"ورد 
جاء  جديدة،  بتغريدة  بر�صلونة 
ذكر  عدم  لكم  االأف�صل  "من  فيها: 
الذي  املو�صم  بعد  االأبطال  دوري 
تذكري  ت�صيل�صي  �صهدمتوه"واأراد 
التي  بال�صفعة  الكتالوين  النادي 
ليفربول،  يد  على  الفريق  تلقاها 
اإياب  يف  نظيفة  برباعية  بخ�صارته 
ن�صف نهائي دوري االأبطال، ليودع 
من  تاريخية  عودة  بعد  البطولة 

الريدز.

ت�ضيل�ضي ي�ضخر من بر�ضلونة قبل 
مواجهتهما الودية

ك�صفت �صحيفة "ذا �صن" اأن باري�ض 
�صان جريمان الفرن�صي يعتزم تقدمي 
مبابي  كيليان  لالعب  خيايل  عر�ض 
عقده  بتجديد  اإقناعه  اأجل  من 
وحرمان مان�ص�صرت �صيتي االإجنليزي 
ال�صيف  منه  االقرتاب  حماولة  من 

املقبل.
القليلة  ال�صاعات  يف  وانت�رصت 
مفادها  اإعالمية  تقارير  املا�صية، 
بتجديد  ال�صاب  الالعب  رغبة  عدم 
اأدى  ما  �صي جي"،  "بي  مع  التعاقد 
جمل�ض  داخل  التوتر  من  حالة  اإىل 
دفع  مما  الباري�صي،  النادي  اإدارة 
ال�رصعة  وجه  على  للتحرك  االإدارة 
للحفاظ على خدمات الالعب داخل 
جدران النادي ومن املقرر، اأن يقدم 
رئي�ض �صان جريمان نا�رص اخلليفي، 

مبابي  يربط  �صنوات   5 ملدة  عقدا 
بالباري�صيني، ويجعله ثاين اأعلى راتب 
ليونيل  االأرجنتيني  بعد  العامل،  يف 
مي�صي وك�صفت ال�صحيفة االإجنليزية 
اأن مبابي �صيتقا�صى 50 مليون يورو 
يف املو�صم، اأي ، اأي اأكرث بـ 38 مليون 
يورو مما يتقا�صاه حاليا، واأكرث بنحو 
نيمار  يتقا�صاه  مما  يورو  مليون   20

مع النادي الباري�صي.
اأهم  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت 
العا�صمة  نادي  تدفع  التي  االأ�صباب 
العر�ض  هذا  لتقدمي  الفرن�صية 
من  امل�صتمر  ال�صعي  هو  ال�صخم، 
للح�صول  �صيتي  مان�ص�صرت  جانب 
عام،  خالل  جنمه  خدمات  على 
املدير  غوارديوال،  بيب  يعترب  حيث 
املعجبني  اأكرث  من  لل�صيتي،  الفني 

به  دائم  ات�صال  على  وكان  مببابي، 
"ال�صيتيزن�ض" وموناكو  بعد مواجهة 

يف دوري االأبطال عام 2017.
من ناحية اأخرى ، يرغب ريال مدريد 
الالعب  مع  التوقيع  يف  االإ�صباين 
الدويل الفرن�صي، لكن النادي امللكي 

يريد  ال  فهو  حذر  ب�صكل  يتحرك 
الناديني  بني  اجليدة  العالقات  ك�رص 
على  متوقفا  بات  ذلك  كل  لكن 
من  بالتخل�ض  جريمان  �صان  �رصعة 
نيمار كي يتمكن من حتقيق العر�ض 

املقدم ملبابي.

باري�س �سان جريمان

عر�س خيايل لإقناع مبابي بتجديد تعاقده 

املمتاز  االجنليزي  الدوري  يف  املناف�ض  يونايتد  مان�ص�صرت  نادي  اأعلن 
لكرة القدم يوم االثنني اأنه قام بت�صعيد نيكي بات ملن�صب جديد كرئي�ض 
الإدارة تطوير اأداء الفريق االأول على اأن يرفع تقاريره مبا�رصة للمدرب 

اأويل جونار �صول�صار.
ومت ترقية العب الو�صط ال�صابق ملنتخب اجنلرتا، والذي لعب 387 مباراة 
مع يونايتد، لهذا املن�صب من من�صبه ال�صابق كرئي�ض الأكادميية النا�صئني 
ي�صعون  الذين  ال�صباب  لالعبني  �صل�صة  م�صرية  ”�صياغة  على  لي�صاعد 

لالرتقاء للم�صتوى التايل“.
واأ�صاف بات )44 عاما( ملوقع النادي على االنرتنت ”اأنا متحم�ض ب�صاأن 
رعاية وتطوير وتدريب املواهب التي لدينا هنا لتتحول لالعبني كبار يف 
الدوري  يف  ال�صاد�ض  املركز  يف  انهى  الذي  يونايتد،  النادي“وقام  هذا 
نيك  بت�صعيد  حمبط،  نحو  على  املا�صي  املو�صم  املمتاز  االجنليزي 

كوك�ض ليتوىل من�صب رئي�ض اأكادميية النا�صئني.

يونايتد يعني بات رئي�ضا لإدارة 
تطوير اأداء الفريق الأول
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فريق  �أول �صفقات  �أ�صبح  �لذي  هني 
�لغر�فة �لقطري قادما من �صبارتاك 
مو��صم  لثالثة  ميتد  بعقد  مو�صكو 
�لأندية  �إقبال  حول  قال  كاملة، 
�جلز�ئريني  �لالعبني  على  �لقطرية 
يعني  �لأمر  هذ�  �إن  �لفرتة  هذه  يف 
قدر�ت  �لدوريات يف  من  �لعديد  ثقة 
قدم  و�لذي  �جلز�ئري،  �لالعب 
م�صتوى مميز� للغاية وجنح يف �لتتويج 
يف   2019 �أفريقيا  �أمم  كاأ�س  بلقب 
�لكرة  تاريخ  يف  �لثانية  للمرة  م�رص 

�جلز�ئرية بعد غياب 29 عاما.
وقال حممود �لغز�ل رئي�س جهاز كرة 

�لقدم بالنادي �لقطري م�صيد� ب�صفقة 
عن  غني  »�لالعب  هني:  مع  �لتعاقد 
�لتعريف ولعب يف �لعديد من �لأندية 
وبلجيكا  وتركيا  فرن�صا  يف  �لكربى 
توؤهله  هائلة  خرب�ت  وميلك  ورو�صيا 
لقيادة �لفريق د�خل �أر�س �مللعب من 
�أجل حتقيق �لنتائج �ملطلوبة، و�أمتنى 
�أن يكون جزء�ً من م�صرية �لنادي نحو 

من�صات �لتتويج«.
�أعرب �صفيان هني عن �صعادته  فيما 
�لكبرية بالنتقال لنادي �لغر�فة ب�صكل 
عام  ب�صكل  �لقطري  و�لدوري  خا�س 
هذه  على  �لنادي  لإد�رة  �صكره  وقدم 

�لثقة.
ب�صبب  جد�ً  �صعيد  »�أنا  هني:  وقال 
نادي  مثل  كبرٍي  ناٍد  يف  تو�جدي 
جديد،  لدوري  و�ن�صمامي  �لغر�فة 
من  جمموعة  ي�صم  �لفريق  �أن  و�أعلم 
يف  كبرية  وثقتي  �ملتميزين  �لالعبني 
باجلهد  باأنه  �لفريق  �أع�صاء  جميع 
�لفريق  �صيكون  �جلماعي  و�لعمل 

قريباً من ح�صد �لألقاب«.
�أن  يرى  �جلميع  كان  »�إذ�  وتابع: 
�أن  �إل  للغاية  �صعباً  �صيكون  �لدوري 
باجلهود  �إل  تعرتف  ل  �لقدم  كرة 
ما  وكل  �جلماعي،  وبالعمل  �ملبذولة 

�أملك  �أنني �صاأقدم كل ما  �أعد به هو 
من قدر�ت وخرب�ت مل�صاعدة �لفريق 
على �لو�صول �إىل �ملر�كز �لتي تتمناها 
�لإد�رة وتنتظرها �جلماهري يف �لفرتة 
توؤكد  »معلوماتي  وو��صل:  �ملقبلة«. 
على  قوياً  مناف�صاً  كان  �لغر�فة  �أن 

�لأعو�م  يف  �بتعد  ولكنه  �لألقاب  كل 
فاإن  لذلك  �لألقاب  هذه  عن  �لأخرية 
كيفية  هو  عليه  �صنعمل  �لذي  �لهدف 

�إعادة �لفريق �إىل �صابق عهده«.
�لتفاو�س  بد�أت رحلة  وختم: »عندما 
�لعديد  م�صاهدة  على  حر�صت  معي 

ومن  �لقطري  �لدوري  مباريات  من 
�صاهدتها  �لتي  �لفيديوهات  خالل 
ولكني  �لبطولة  قوة  من  تاأكدت 
�ملناف�صة  �أن  نف�صه  �لوقت  �أعرف يف 
خمتلفة  �صتكون  �مللعب  �أر�س  د�خل 

متاما«.

 لقب الكان �ضيزيد الطلب على الالعبني اجلزائريني�سفيان هني
يعتقد النجم اجلزائري �سفيان هني، اأن تتويج منتخب بالده موؤخراً بلقب بطولة كاأ�س 
اأمم اأفريقيا، �سيكون له انعكا�سات اإيجابية واأثر كبري يف زيادة الإقبال على التعاقد مع 

الالعبني اجلزائريني يف معظم الدوريات حول العامل.

ق.ر

�لدويل  �لو�صط  لعب  �نتقل 
�ملتّوج  عبيد،  مهدي  �جلز�ئري 
�لإفريقية  �لأمم  بكاأ�س  بالده  مع 
نانت  �إىل  �ل�صنغال،  ح�صاب  على 
 2022 حتى  ميتد  بعقد  �لفرن�صي 
و�ن�صم  �لأخري  �أعلن  ما  بح�صب 
�إىل  عاماً   26 �لبالغ  �جلز�ئري 
�نتهاء  بعد  حر  كالعب  نانت 
�لآخر  �لفرن�صي  �لفريق  مع  عقده 

�ألو�نه منذ  ديجون �لذي د�فع عن 
�لكروي  م�صو�ره  عبيد  وبد�أ   2016
�نتقل  ثم  �لفرن�صي  لن�س  مع 
يونايتد  نيوكا�صل  �إىل   2011 عام 
ل�صانت  �أعاره  �لذي  �لإنكليزي 
�ليوناين  وباناثينايكو�س  جون�صتون 
حيث لعب منذ 2013 قبل �أن يوقع 

نهائياً ملو�صم 2016-2015.
�لذي  �جلز�ئري  �لدويل  و�أعرب 

نيوكا�صل  مع  مبار�ة   13 خا�س 
مع  وتّوج  �ملمتاز  �لدوري  يف 
عام  �ليونان  بكاأ�س  باناثينايكو�س 
2014، عن �صعادته بالن�صمام �إىل 
�لبطولة  يف  �جليد  »�لفريق  نانت: 
كبري.  تاريخ  و�صاحب  )�لفرن�صية( 
مو�صم  تقدمي  من  �أمتكن  �أن  �آمل 
جيدة  �أ�صياء  �أحقق  و�أن  جديد 

هنا«.

مهدي عبيد ينتقل من ديجون اإىل نانت

جتربة بلما�ضي تلهم ال�ضلطات املغربية
ما ز�ل �حتاد �لكرة �ملغربي يلتزم 
�لذي  �ملدرب  حول  �ل�صمت، 
خلًفا  �ملنتخب،  �صفينة  �صيقود 
للفرن�صي هرييف رينارد �لذي رحل 
يف  �لكبري  �لإخفاق  بعد  موؤخًر�، 
بطولة �أمم �إفريقيا 2019 ومن بني 
�ملر�صحني لتدريب �أ�صود �لأطل�س، 
�ملغربي،  �ملدرب  ��صم  برز 
له  �صبق  �لذي  عموتة،  �حل�صني 
�أبطال  دوري  للقب  �لود�د  قيادة 
تطالب  �أ�صو�ت  و�صط  �إفريقيا، 
مبنح �لفر�صة جمدًد� للمدير �لفني 
�لأ�صو�ت،  هذه  ويعزز  �ملحلي 

جناح �ملنتخب �جلز�ئري يف �لفوز 
قيادة  حتت  �لإفريقي،  باللقب 
جمال  وهو  �صاب،  حملي  مدرب 
�أنه ل ميلك �لكثري  بلما�صي، رغم 
مقارنًة  �لدولية،  �خلرب�ت  من 

مبدير فني مثل رينارد.
جتربة  ترفع  �أن  �ملرجح  ومن 
�ملنتخب  مع  �لناجحة  بلما�صي 
خا�صًة  عموتة،  �أ�صهم  �جلز�ئري، 
كبرية،  خرب�ت  لديه  �لأخري  �أن 
للفتح  �صابقا  قيادته  غر�ر  على 
بكاأ�س  معه  فاز  �لذي  �لرباطي، 
�لعر�س و�لكونفيدر�لية �لإفريقية، 

و�أحرز  �لقطري،  �ل�صد  درب  كما 
مع �لود�د �للقب �لقاري �لأكرب.

مع  جتربة  �أي�صا  لعموتة  وكانت 
كان  عندما  �ملغربي،  �ملنتخب 
للمدربني  �لرباعية  �لرتكيبة  �صمن 
�حتاد  �أنذ�ك  �ختارهم  �لذين 
علي  ير�أ�صه  كان  �لذي  �لكرة، 
�لأ�صود،  لقيادة  �لفهري،  �لفا�صي 
�إىل جانب ح�صن موؤمن  حيث كان 
وجمال  �لنا�رصي  �لغني  وعبد 
�ل�صالمي، وهو ما يجعله من �أقوى 

�ملر�صحني خلالفة رينارد.

يعتزم خري �لدين زط�صي، 
رئي�س �لحتاد �جلز�ئري 
لكرة �لقدم �ل�صتقالة من 
على  �حتجاجا  من�صبه، 
بها  عومل  �لتي  �لطريقة 
�لعليا  �ل�صلطات  قبل  من 

يف �لبالد.
مقربة  م�صادر  وقالت 
�جلز�ئري  �لحتاد  من 
زط�صي  �إن  �لقدم،  لكرة 

�صديد،  غ�صب  حالة  يف 
حفل  من  �إق�صائه  ب�صبب 
به  حظي  �لذي  �لتكرمي 
تتويجه  بعد  �ملنتخب 
�أفريقيا  �أمم  كاأ�س  بلقب 
ذ�ت  ورجحت   2019
�مل�صادر �أن يقدم زط�صي 
�أقرب  على �ل�صتقالة يف 
غري  باأنه  ل�صعوره  وقت، 
مرغوب فيه من قبل كبار 

�مل�صوؤولني يف �جلز�ئر.
عن  زط�صي،  وغاب 
�جلماعية  �ل�صورة 
رئي�س  فيها  ظهر  �لتي 
بن  �لقادر  عبد  �لدولة 
�ملدير  يتو�صط  �صالح 
بلما�صي،  جمال  �لفني 
ينل  مل  كما  و�لالعبني، 
�لتكرمي  من  ن�صيبه 
�ل�صتحقاق،  بو�صام 
ناله  �لذي  �ل�رصف  وهو 
�لفني  و�جلهاز  �لالعبون 
للمنتخب  �لعام  و�ملدير 
عن  ف�صال  مد�ن  حكيم 
مقعد  �خر  يف  جلو�صه 
�حلفل  يف  �لأول  بال�صف 
�أقامته  �لذي  �لر�صمي 

رئا�صة �جلمهورية لتكرمي 
كبار  عن  بعيد�  �لفريق، 
�أن  حني  يف  �مل�صوؤولني، 
�لربوتوكولية  �لأعر�ف 
�إىل  يكون  �أن  تقت�صي 

جانبهم.
�ملوقع  ك�صف  ذلك،  �إىل 
»�صبورت�س  �لإلكرتوين 
تهنئة  �أن  ديز�د«،  نيوز 
�لأمة،  جمل�س  رئي�س 
�صالح قوجيل، �لتي بعث 
بطل  �ملنتخب  �إىل  بها 
رئي�س  ��صتثنت  �أفريقيا، 
�لدين  خري  �لحتاد 
ذلك  معترًب�  زط�صي، 
قر�ر  على  قوًيا  موؤ�رًص� 

�ل�صلطات بعزله.

تهمي�ش زط�ضي يف تكرمي منتخب 
اجلزائر يدفعه لال�ضتقالة

يو�سف باليلي

من اإدمان املخدرات اإىل قيادة
 املنتخب اجلزائري

نقال عن موقع �جلزيرة
نهاية  �صافرة  مع  بد�أ  �صيء  كل 
ومولودية  �لعا�صمة  �حتاد  مبار�ة 
�لالعبون  حينها  توجه  �لعلمة، 
�ملالب�س  خلع  غرفة  نحو  كالعادة 
�أع�صاء  �أحد  �لباب  يطرق  �أن  قبل 
طلب  ثم  �لأفريقي،  �لحتاد  جلنة 
�لالعبني  ب�صكل ع�صو�ئي عدد� من 
�ملن�صطات،  لك�صف  لأجل �خل�صوع 
باليلي،  يو�صف  حممد  بينهم  من 
كان خائفا، ورمبا بد� �أكرث �حل�صور 
توتر� قبل �أخذ �لعينات، وكاأنه ي�صعر 
�نتظر  يحا�رصه.  ثقيال  كابو�صا  �أن 
ع�صو  ليخرج  �لنتيجة،  �لالعبون 
�للجنة �لأفريقية ويطلب من �جلميع 
�أن  للغرفة عد� يو�صف عليه  �لعودة 
به  �خلا�صة  �لعينة  كانت  ينتظر. 
تعاطيه  �إىل  ي�صري  ما  وهو  �إيجابية، 
�أبلغه  وقد  �ملخدر،  �أو  �ملن�صط 
�لعينة  �إر�صال  عليهم  �أن  �مل�صوؤول 
بد�أ  �لتاأكد.)1(  �أجل  من  للمعمل 

�لكابو�س فعال.
وكان  جلل،  �أمر  يف  يو�صف  تورط 
قد  باهظا،  ثمنا  يدفع  �أن  عليه 
مع  كلها  م�صريته  لإنهاء  ي�صل حتى 
كرة �لقدم، بل �إن �لغالبية �لكا�صحة 
ظنو�  و�جلمهور  �ملتابعني  من 
�لأخرية  �صتكون  �ملبار�ة  تلك  �أن 
ل  ظن  جمرد  ذلك  كان  ليو�صف. 
فولذية  بعزمية  باليلي  بدده  �أكرث، 
و�إ�رص�ر قل نظريه، وجنح يف كتابة 
ق�صة هوليودية بد�أت مع موجة من 
بحياته  ع�صفت  و�للعنات  �لتوبيخ 
للقارة  بطال  به  و�نتهت  كادت،  �أو 
�لأفريقية مع ناديه ومنتخب بالده.

وهران وهران

�جلز�ئري،  �لر�ي  يحبون  �لكثريون 
فر�صة  فهذه  �أي�صا  حتبه  كنت  و�إن 
هي  »وهر�ن«.  �أغنية  لتذكر  جيدة 
عمالق  �أّدى  ما  �أجمل  من  و�حدة 
يغني  وفيها  خالد،  �ل�صاب  �لر�ي: 
�لعالية  �خل�صو�صية  ذ�ت  ملدينته 
�لغربة.  يف  حاله  على  يتح�رص  ثم 
�أو�ئل  يف  �لأغنية  �صدرت  وقد 
�لت�صعينيات، ول بد �أنها ظلت عالقة 
�أكرب مدن �جلز�ئر،  يف ذهن �صكان 

بل و�ملغرب �لعربي كله.
وبغد�د  باليلي  يو�صف  تعود عالقة 
و�ن�صّما  طفلني،  كانا  ُمذ  بوجناح 

معا لنادي �صباب غرب وهر�ن
طفالن  هناك  كان  �لأثناء،  تلك  يف 
نحو  يعرفان طريقهما  �ملدينة  من 
�ملباريات  عن  يبحثان  �لقدم،  كرة 
�ل�صارع،  يف  يوميا  تُعقد  �لتي 
�لقدم  كرة  دور�ت  يف  وي�صاركان 
�أمت كالهما عامه  �إن  بانتظام. وما 
لنادي  �ن�صّما  حتى  ع�رص  �خلام�س 
�صباب غرب وهر�ن، وهو �أحد �أندية 

�جلز�ئر �ل�صغرية.
يكتفيا  ومل  م�صاغبا،  �لثنائي  كان 
بتدريبات �لنا�صئني، بل ظال ي�صاركان 
يف مباريات �ل�صارع. هناك ل يوجد 
وبالتايل  �ملدرب،  يفر�صها  قيود 
للعنف و�ملكر و�حليلة.  �أكرب  جمال 
يتمتع بقدر من ذلك  يز�ل  �لأول ل 
�أما  بوجناح،  بغد�د  و��صمه  �ل�صغب 
�لثاين فهو يو�صف باليلي. وقد �صمع 
بهما ك�ّصافو نادي مولودية �جلز�ئر، 
ليبد�أ  باليلي  مع  �لتعاقد  قررو�  ثم 

رحلة طويلة ومرهقة لإثبات ذ�ته.
نا�صئ يف  مع  كبري  ناٍد  يتعاقد  حني 
�أز�ح  �أنه  يظن  قد  م�صو�ره،  بد�ية 
كل �لعقبات يف طريقه للمجد، لكنه 

يتفاجاأ باأجو�ء خمتلفة من �ل�رص�مة 
�أح�صه  ما  هذ�  ورمبا  و�لتناف�صية. 
�لو�صول  يف  ف�صل  بعدما  يو�صف 
لفريق مولودية وهر�ن �لأول، فقرر 
ليخو�س  �ملدينة  خارج  �لنطالق 
�إىل  وهر�ن  فمن  �أخرى.  جتربة 
ل باليلي يف �صن  �رصق �جلز�ئر، تنَقّ
�صغرية بني �أكرث من ناٍد �صعيا خلف 
�لفر�صة، لكنها �أتته -للمفارقة- يف 
وهر�ن فقط. كان ذلك بعدما توىل 
م�صوؤولية  �لوز�ين  �رصيف  �ملدرب 
وكان  ��صتدعاه،  ثم  �ملولودية  نادي 
يو�صف،  باإمكانيات  موؤمنا  �لوز�ين 
وقد ر�أى فيه لعبا قادر� على متثيل 

�خل�رص يوما ما
يو�صف  ق�صاهما  كامالن  مو�صمان 
حتت قيادة �لوز�ين. �نتقل من خانة 
�ملحرتف،  �لالعب  �إىل  �لنا�صئ 
منتظمة  مب�صاركات  حظي  بعدما 
و�صلت �إىل 47 مبار�ة �صجل فيهم 16 
هدفا، قبل �أن يح�صل على ��صتدعاء 
ت�صاعف  �لأوليمبي.  �ملنتخب  من 
من  و�حد�  و�أ�صبح  يو�صف،  ر�صيد 
عيون  يف  �لو�عدة  �أفريقيا  مو�هب 
وكالء �لالعبني �لذين عر�صو� عليه 
لكنه  فرن�صا،  يف  لالحرت�ف  فر�صا 
�ختار �لرتجي �لتون�صي وهناك �أخذ 
�جلناح �جلز�ئري م�صريته مل�صتوى 
يف  و�صارك  بالدوري،  توج  �آخر؛ 
�ملناف�صات �لقارية، و�صاهد �صورته 
حتت  �لهد�ف  جريدة  غالف  على 
جز�ئري  لعب  »�أف�صل  جملة: 
�صاعد«، قبل �أن يدخل �أي�صا د�ئرة 

�هتمام �ملنتخب �لأول.
ذلك  كل  ��صتعر��س  من  �لغر�س 
م�صرية  �أن  �لتاأكيد  �أول  �أمر�ن؛ 
م�صتمر،  ت�صاعد  يف  كانت  يو�صف 
على  ير�هنون  كثريون  وكان 
�إىل  �لذهاب  وقدرته على  م�صتقبله 
لفت  فهو  �لثاين  �أما  �أبعد.  هو  ما 
و�جهها  �لتي  لل�صعوبات  �لنتباه 
لإثبات جد�رته. يو�صف مل يولد ويف 
رعاية  ونال  ذهب  من  ملعقة  فمه 
�إىل  �حتاج  بل  د�ئمني،  و��صتقر�ر� 
�أن يكافح ويتحمل عناء �لهجرة من 
حتى  لآخر  ناٍد  ومن  لأخرى  مدينة 

يرفع ��صمه عاليا.

اجلزء الأول



م�سوؤولو  يوا�سل 
حالة  فر�ض  بر�سلونة، 
ال�سديد  الغمو�ض  من 
يف  جديتهم  مدى  حول 
الربازيلي  النجم  اإعادة 
جنم  جونيور،  نيمار 
جريمان  �سان  باري�ض 
"لو  �سحيفة  ونقلت 
الفرن�سية  باريزيان" 
"موندو  نظريتها  عن 
تاأكيد  ديبورتيفو" 
نائب  كاردونري  جوردي 
بر�سلونة،  نادي  رئي�ض 
اأن االإدارة ال تعمل على 
ل�سفوف  نيمار  اإعادة 
الكتالوين  العمالق 

كاردونري:  واأ�ساف 
"ملف نيمار مل يكن قيد 
االأ�سا�ض،  من  الدرا�سة 
النادي  رئي�ض  اأكد  لقد 

نف�ض الر�سالة".
"بالتاأكيد  وا�ستدرك: 
يف الوقت احلايل هناك 
ب�ساأن  م�ساورات مكثفة 
اأن  يبدو  لكن  نيمار، 
ارتياح  عدم  هناك 
االآخر  اجلانب  يف 
النادي  يخ�ض  الذي 
نائب  الباري�سي"واأكد 
"لكن  بر�سلونة:  رئي�ض 
مل نحدد قيمة نيمار اأو 
لهذه  املطلوب  املبلغ 

ال�سفقة املحتملة".
واأ�سارت تقارير �سحفية 
عديدة اإىل رغبة البار�سا 
يف ا�ستعادة نيمار بدون 

خالل  من  اأموال  دفع 
ت�سم  تبادلية  �سفقة 
العبني من بني كوتينيو، 
دميبلي،  عثمان 

اأومتيتي،  �سامويل 
راكيتيت�ض  اإيفان 

ونيل�سون �سيميدو.

امبادو العب ت�سيل�سي 
ال�ساب ين�سم لاليبزيغ 

االأملاين على �سبيل االإعارة
يوم  القدم  لكرة  املمتاز  االإجنليزي  الدوري  يف  املناف�ض  ت�سيل�سي  قال 
اليبزيغ  �سبورت  بال  رازن  اإىل  ان�سم  امبادو  اإيثان  املدافع  اإن  االثنني 

االأملاين على �سبيل االإعارة ملدة مو�سم واحد.
فر�سة  على  للح�سول  �سعوبة  عاما   18 العمر  من  البالغ  امبادو  وواجه 
ت�سيل�سي املو�سم املا�سي و�سيحاول من  االأول يف  الفريق  ليلعب �سمن 
خالل االنتقال اإىل النادي االأملاين البحث عن بداية جديدة اأف�سل �سمن 
الفريق االأول بعد اأن �سارك بالفعل يف ثماين مباريات مع منتخب بالده 
ويلز وقال فرانك المبارد مدرب ت�سيل�سي، الذي حاول حني كان يدرب 
امبادو  اإن  ال�ساب،  الالعب  �سم  تاأمني  املا�سي  املو�سم  كاونتي  ديربي 
يحتاج اإىل فر�سة اأف�سل ملوا�سلة تطوره واأ�ساف المبارد ملوقع النادي 
على االإنرتنت ”حاولت �سم اإيثان اإىل ديربي كاونتي على �سبيل االإعارة 
العام املا�سي”اأنا معجب به كثريا. لكنه لعب فرتة قليلة العام املا�سي 
من  مزيدا  يلعب  اأن  ت�سيل�سي  �سالح  ومن  �ساحله  من  فاإن  ال�سبب  لهذا 
املباريات يف مكان اآخر ينا�سبه”كنت اأرغب ب�سدة يف العمل مع اإيثان هذا 

العام. اإنه اأمر موؤ�سف بع�ض ال�سيء لكن هذه اخلطوة ل�ساحله“.

كري�ستيانو رونالدو لن يواجه 
تهمًا اأخالقية يف نيفادا

لن يواجه جنم يوفنتو�ض االإيطايل واملنتخب الربتغايل كري�ستيانو رونالدو 
اأي تهم يف والية نيفادا االأمريكية ب�ساأن مزاعم باالغت�ساب، وذلك بح�سب 
ما اأكد االدعاء وقال مكتب املدعي العام يف مقاطعة كالرك اإنه ُرِف�ض 
مقا�ساة النجم الربتغايل الأنه "ال ميكن االإثبات مبا ال يدع جماالً لل�سك" 
حدوث اعتداء جن�سي وزعمت عار�سة االأزياء ال�سابقة كاثرين مايورغا 
وتقدمت   2009 عام  فيغا�ض  ال�ض  فنادق  اأحد  يف  اغت�سبها  رونالدو  اأن 
مايورغا اأمام اإحدى حماكم والية نيفادا، بدعوى تطالب فيها بتعوي�ض 
قدره 200 األف دوالر، متهمة الالعب باغت�سابها يف 13 جوان 2009 يف 
األف دوالر لتوقيع اتفاق وك�سف مكتب  ال�ض فيغا�ض، واأنه دفع لها 375 
االدعاء العام اأنه تلقى �سكوى من مايورغا يف 13 جوان 2009 اأفادت فيها 
حتقيق  فتح  من  تتمكن  مل  ال�رشطة  لكن  جن�سي،  العتداء  تعر�سها  عن 
يف ذلك الوقت الأن ال�سحية رف�ست االف�ساح عن ا�سم املغت�سب اأو اأين 

ح�سل االعتداء.
فتح  باإعادة  للمطالبة  املا�سي  اأوت  يف  بال�رشطة  مايورغا  وات�سلت 
م�سيفا  العام،  االدعاء  مكتب  ك�سف  ما  بح�سب  الق�سية  يف  التحقيق 
"بناء على مراجعة املعلومات املقدمة، ال ميكن اإثبات مزاعم االعتداء 
اجلن�سي على كري�ستيانو رونالدو مبا ال يدع جماال لل�سك، لذلك لن يتم 

توجيه اأي اتهامات".
ووجد النجم الربتغايل نف�سه يف اأزمة بعد االتهامات التي �سيقت �سده 
والتي نفاها ب�سدة، معتربا اأن االغت�ساب "جرمية م�سينة" دون اأن ينفي 
"هذا االتفاق ال  اأن  اإال  باأنه وقع ت�سوية مع مايورغا،  عرب فريق الدفاع 
يعني االعرتاف...كل ما قام به رونالدو هو االأخذ بالن�سائح التي اأ�سداها 
له م�ست�ساروه لو�سع حد لهذه االتهامات الفا�سحة املوجهة �سده والتي 

ت�سوه �سمعته"، بح�سب ما قاله يف حينها حماميه بيرت كري�ستيان�سن.

الدور  قرعة  اأفرزت 
الثالث  التمهيدي 
دوري  م�سابقة  من 
والتي  اأوروبا  اأبطال 
االإثنني  اليوم  �سحبت 
بني  قوية  مواجهة  عن 
وباوك  الهولندي  اأياك�ض 

اليوناين.
اأياك�ض  طريق  �سيكون 
قبل  وعراً  الهولندي 
دور  اإىل  الو�سول 
دوري  من  املجموعات 
بعدما  اأوروبا  اأبطال 
الدور  قرعة  اأوقعته 
امل�سابقة  من  الثالث 
اأمام  �سعبة  مواجهة  يف 
الدوري  بطل  باوك 

اليوناين.
احل�سان  اأياك�ض  وكان 
الن�سخة  يف  االأ�سود 
اإىل  بو�سوله  املا�سية 
مزيحاً  النهائي  ن�سف 
االإ�سباين  مدريد  ريال 
ويوفنتو�ض االإيطايل من 

طريقه توالياً.
اأي�ساً  القرعة  واأفرزت 
من  تخلو  ال  مباراة  عن 
ال�سعوبة بني كلوب بروج 
البلجيكي ودينامو كييف 
وكرا�سنودار  االأوكراين، 
وبورتو  الرو�سي 

الربتغايل.

�سلتيك  جنح  واإذا 
تخطي  يف  االإ�سكتلندي 
الثاين  التمهيدي  الدور 
نومي  �سيواجه  حيث 
)تقام  االإ�ستوين  كاليو 
و24   23 يف  املباريات 
و30  ذهابا  يوليو  متوز/ 
�سيلتقي  اإيابا(،  منه  و31 
التمهيدي  الدور  يف 
الثالث مع كلوج الروماين 

اأو ماكابي تل اأبيب .

الدور  قرعة 
التمهيدي الثالث:

باوك )اليونان( - اأياك�ض 
)هولندا(

 - )رو�سيا(  كرا�سنودار 
بورتو )الربتغال(

 - )بلجيكا(  بروج  كلوب 
دينامو كييف )اوكرانيا(

كلوج )رومانيا( / ماكابي 
�سلتيك   - اأبيب  تل 
نومي   / )ا�سكتلندا( 

كاليو )ا�ستونيا(
)مونتينيغرو(  �ستويي�سكا 
 - )قرب�ض(  ابويل   /
 / )ايرلندا(  دوندالك 

قره باخ )اأذربيجان(
 / )جورجيا(  �سابورتالو 

)كرواتيا(  زغرب  دينامو 
فريين�سفارو�ض   -
فاليتا   / )املجر( 

)مالطا(
بلغراد  �ستار  ريد 
جاي  /ايت�ض  )�رشبيا( 
كاي هل�سنكي )فنلندا( - 
)ويلز(  �ساينت�ض  نيو  ذي 
/ كوبنهاغن )الدمنارك(
 / )�سلوفينيا(  ماريبور 
باتي   - )ال�سويد(  ايك 
)بيالرو�سيا(  بوري�سوف 

/ روزنبورغ )الرنوج(
با�ساك�سيهري  ا�سطنبول 
)تركيا( - فيكتوريا بلزن 

)ت�سيكيا( / اوملبياكو�ض 
)اليونان(

 / )هولندا(  ايندهوفن 
بازل )�سوي�رشا( - ال�سك 

)النم�سا(
مباريات  و�ستجري 
اأو  ال�ساد�ض  يف  الذهاب 
اأن  اأوت على  ال�سابع من 
العودة  مواجهات  تلعب 
من  ع�رش  الثالث  يف 

ال�سهر ذاته.
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اأياك�س يواجه باوك يف الدور الثالث
 لدوري اأبطال اأوروبا

نيمار ي�ستقبل ر�سالة �سلبية من بر�سلونة
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فل�سطني املغت�سبة من اأدمي الأر�ض اإىل خ�ساب اجل�سد

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

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

اإىل الرتب »رفيعة امل�ستوى«.

الق�سم ال�ساد�ض اجلزء الثالث  من 

ا.د. عبد الكاظم العبودي

التحر�ض والتعذيب اجلن�سي 
ممنهج يف ممار�سات �سجون 

الحتالل ال�سهيوين:
الوح�شية  الدامون  �شجن  ميثل 
واجلرمية بحق الأمهات الفل�شطينيات 
والإن�شانية املعذبة يف �شجون الحتالل 
ال�شهيوين. ونقال عن موؤ�ش�شة »مهجة 
القد�س لل�شهداء والأ�رسى واجلرحى« 
ذوات  الأ�شريات  من  جمموعة  اأن 
الأحكام العالية يف �شجن الدامون قمن 
ال�شجن  لإدارة  ر�شمي  كتاب  بتوجيه 
الطعام  عن  املفتوح  الإ�رساب  لبدء 
 ،)01.07.2019( تاريخ  من  اعتبارا 
بال�شتجابة  الإدارة  تقم  مل  حال  يف 
على  اأطلق  فيما  احلياتية،  ملطالبهن 
هذا الإ�رساب ا�شم »اإ�رساب احلرائر 
الإ�رساب  هذا  ويرتافق  الأول«.. 
يقوم  الطعام  عن  عام  اإ�رساب  مع 
بقية  يف  الفل�شطينيون  املعتقلون  به 
ي�شمى  ال�شجون واملعتقالت  �شد ما 

) العتقال الإداري(
 ومن مطالبهن اإزالة كامريات املراقبة 
مت�س  والتي  الفورة  من  نهائي  ب�شكل 
حريتهن، وزيادة �شاعات الفورة بحيث 
تكون 8 �شاعات كحد اأدنى، واأن تكون 
داخل  لال�شتحمام  املعدة  احلمامات 
اأن  حيث  ال�شاحة،  يف  ولي�س  الق�شم 
احلمامات احلالية متواجدة يف الفورة 
وهذا  داخلية  اأبواب  به  يوجد  ول 
ول  الأ�رسى  حقوق  اأب�شط  مع  يتنافى 
اأ�شريات،  كن�شاء  خ�شو�شيتهن  يراعي 
لأنهم  الأهايل  زيارة  ظروف  وحت�شني 
احلر  بهذا  طويلة  ل�شاعات  ينتظرون 

خالل ال�شيف والربد خالل ال�شتاء.
لأ�شريات  املطلبية  احلركة  اإن 
ال�شجون ال�شهيونية تنا�شد الراأي العام 
الظروف  اإىل جملة  لاللتفات  العاملي 
املعتقالت  بها  متر  التي  القا�شية 
مراحل  يف  وخ�شو�شا  الفل�شطينيات، 
وقبل  القا�شية،  والتعذيب  التحقيق 
وبعد اإ�شدار الأحكام الظاملة عليهن. 
حالت  عن  وال�شهادات  ال�شور  اإن 
خمتلف  من  لالأ�شريات  التعذيب 
اجلزافية  التهم  �شتى  ومن  الأعمار 
�شدهن بات يقلق العامل ومن ال�شعب 
يف  املرتاكمة  ال�شهادات  تلك  جمع 

مقالة واحدة. 

التهديد بالغت�ساب
ولعل حالت رعب التهديد بالغت�شاب 
ظل اإحدى و�شائل املحققني ال�شهاينة 
وعوائل  الفل�شطيني  املجتمع  لبتزاز 

تت�شابه  واملعتقالت.  الأ�شريات 
ال�شجينات  عن  املنقولة  الإفادات 
من  اجلالدين  مع  للم�شهد  تكرار  يف 
جل�شات  وخالل  ومدنيني  ع�شكريني 
�شاعات  خالل  وحتى  التحقيق 
واىل  من  النقل  وعند  املحاكمة 
من  وال�شجون،  واملحاكمات  التحقيق 
مقطع يكاد اأن يكون مكررا ومت�شابها 
ال�شحايا  الإفادات من  بع�س  نقراأ يف 
كان  معها  التحقيق  وخالل   ...  (  :
على  بيديه  ي�شغط  املحققني  احد 
اأكتافها، وان نظرات املحققني كانت 
ال�شمئزاز،  على  وتبعث  مريحة،  غري 
وقالت اإنهم كانوا ي�شعون اأرجلهم على 
الكر�شي.  على  م�شبوحة  وهي  ركبها، 
وهو  املحققني،  احد  اإن  واأ�شافت: 
حالة  يف  باأنه  هددها  القامة  طويل 
تتعر�س  �شوف  العرتاف  عدم 

لالغت�شاب(.

حاخامات اليهود يفتون بــ  
حالل! الفل�سطينيات  ]اغت�ساب 

الأكرب  احلاخام  كرمي،  اإيال  اأفتى   
من  �شل�شلة  يف  الحتالل  جلي�س 
الفتاوى املثرية التي اأدىل بها ، بجواز 
اغت�شاب الفل�شطينيات! واأجاز جلنود 
اإ�رسائيل اغت�شاب الفل�شطينيات وغري 
اليهوديات يف حالة احلرب، كما اأجاز 
تعذيب املعتقلني الفل�شطينيني لنتزاع 
الفل�شطينيني  وقتل  العرتافات، 
ا  اأي�شً تُر�شخ  فتاوى  وهي  امل�شابني، 
ملا لفت اإليه مقال اأروين حول جرائم 
مرّت  التي  الغت�شاب  ووقائع  احلرب 
معاقبة  دون  الكرام،  مرور  النهاية  يف 

اجلناة.
كرمي  اإيال  ت�رسيحات  اأثارت  وقد 
عنها  وقال  وال�شتنكار  اجلدل، 
قيم  اإّنها »غري من�شجمة مع  اإيزنكوت 
مل  ذلك  ولكن  الإ�رسائيلي«،  اجلي�س 
مبن�شبه،  الحتفاظ  من  كرمي  مينع 
بعدما قال يف يوليو )متوز( 2016  اإن 
على  فقط  تقت�رس  »كانت  ت�رسيحاته 
ا  اأي�شً يوؤكد  ما  القدمية« وهو  الع�شور 
جي�س  ارتكبها  التي  احلرب  جرائم 
الحتالل الإ�رسائيلي عام 1948 والتي 
اأر�شيف  عن  نقاًل  اأورين«    « ذكرها 

النيابة الع�شكرية الإ�رسائيلية.
_« نقل   ا�رسائيلية   م�شادر  ومن 
كبار  اأحد  اأورين،  اأمري    »blank
�شحيفة  يف  عمود  وكاتب  املرا�شلني، 
»هاآرت�س« الإ�رسائيلية، : اإّن ) اإ�رسائيل 
يف غالبية العمليات واجلرائم مل تطلق 
تعتقلهم  بب�شاطة مل  لأنها  اأحد  �رساح 
ومل حتاكمهم وبدًل من �شيا�شة »الباب 

عرب  الباب  اإ�رسائيل  �رسعت  الدوار« 
) حني  مو�شًحا:  العام(،  العفو  قوانني 
انتهت احلروب الكربى )1948- 1967( 
ب جميع من  نُ�شّ الن�رس،  مب�شاعر من 
ومت  الأبطال،  مرتبة  يف  فيها  �شاركوا 
�شعار  حتت  احلرب  جرائم  اإ�شكات 
نعفو  الداخل  ويف  نُقاتل  احلرب  »يف 

ون�شامح(. 
ملفات النيابة الع�سكرية

وقائع  من  بعدد  »اأورين«  وا�شت�شهد 
النيابة  ملفات  يف  الغت�شاب، 
انتهت  والتي  الإ�رسائيلية،  الع�شكرية 
اجلناة،  معاقبة  دون  امللفات  بغلق 
اغت�شاب وقعت يف  بينها عمليات  من 
عكا ليلة 29 مايو )اأيار 1948( وواقعة 
دعوة  فل�شطيني  مواطن  قدم  اأخرى 
قال فيها: اإن ) اأربعة جنود اإ�رسائيليني 
منه،  واأخرجوه  منزله  اقتحموا 
مدينة  قائد  واأمر  زوجته(،  واغت�شبوا 
الرملة بالتحقيق يف تلك الواقعة، لكن 

ا. التحقيق اأغلق اأي�شً
يف  اأخرى،  اغت�شاب  جرمية  وقعت   
نوفمرب / ت�رسين الثاين 1948، يف مقر 
التقى  حينما  الإ�رسائيلية،   11 كتيبة 
قافلة عربية،  اإ�رسائيليني  اأربعة جنود 
كانت ت�شري بالقرب من بلدة تر�شيحا، 
اأحدهم  اغت�شب  فتاتني  وا�شتوقفوا 
الأوىل، وحاول البقية اغت�شاب الثانية، 
وادعى اجلنود يف التحقيق اأن )الفتاتني 
الغت�شاب  الأمر عملية  بداية  قاومتا 
بل  عليه  وافقتا  ذلك  بعد  لكنهما 
مما  الغت�شاب(؛  تنفيذ  يف  �شاعدتا 
دفع النائب العام اإىل حماكمة اجلنود، 
اأيام قليلة حتى دخل  اإل  ولكن ما هي 
ليُطلق  التنفيذ  حيز  العام  العفو  قرار 

�رساح الأربعة جنود.
تلك  الغت�شاب  وقائع  وت�شمنت 
ال�شن  �شغريات  فتيات  اغت�شاب 
بينها  من  عاًما،   18 �شن  يتعدين  مل 
 16 عمرها  لفتاة  جنود  اغت�شاب 
]عراق  قرية  يف  والديها  اأمام  �شنة، 
 ،1948 نوفمرب  يف  �شويدان[، 
واأمرت النيابة الع�شكرية بالتحقيق يف 
اجلنوبية  املنطقة  قائد  لكن  الواقعة 
ومل  للمحققني،  �شيارة  تقدمي  رف�س 
ويروي  الأ�شا�س.   من  التحقيق  يُجَر 
 ( اأخرى:  اغت�شاب  واقعة  اأورين  اأمري 
يوم اإقامة اإ�رسائيل اغت�شب ثالثة من 
الإ�رسائيلية  الع�شكرية  ال�رسطة  رجال 
يف  العمر  من  ع�رسة  الثانية  يف  طفلة 
بعد  حماكمتهم  وجرت  يافا،  مدينة 
بارتكاب  اأُدينوا  اأيام من اجلرمية،   10
بال�شجن  عليهم  وُحكم  م�شني«  »عمل 

اأ�شهر فقط ل غري، لكن رئي�س  ثالثة 
الأركان اأمر بعدم تنفيذ العقوبة(.

وال�رسطنة  ال�شالح«  طهارة   « خرافة 
بالدن�س اليهودي ال�شهيوين

          نظرة يف وقائع الغت�شاب يف 
اأر�شيف النيابة الع�شكرية الإ�رسائيلية

قّد�س  انه  الإ�رسائيلي  اجلي�س  يدعي 
بينها:  من  مهمة،  قيًما  اإقامته  منذ 
على  واحلفاظ  الإن�شان،  احرتام 
ت�شتند  القيم  وهذه  ال�شالح،  طهارة 
�شنوات  اإىل  ميتد  يهودي  موروث  اإىل 
الكلمات،   هذه  قال  م�شت.  طويلة 
جي�س  اأركان  رئي�س  اإيزنكوت،  جادي 
ر�شالٍة  يف  الإ�رسائيلي،  الحتالل 
اإ�رسائيل  يف  املجندين  على  مها  عَمّ
رد  لياأتي   ،2016 )اآذار(  مار�س  نهاية 
مواطنه  من  واإمنا  عربًيا،  يكن  مل 
كبار  اأحد  اأورين،  اأمري  الإ�رسائيلي  
�شحيفة  يف  عمود  وكاتب  املرا�شلني، 
»هاآرت�س« الإ�رسائيلية، الذي ا�شتفزته 
»طهارة  وبالأخ�س  اإيزنكوت  كلمات 
»خطاأً  بكلماته  اأن  معترًبا  ال�شالح« 
بـ»تاريخ  و�شفه  ما  اإىل  ولفت  كبرًيا«، 
الف�شاد والعفن يقف وراء موروث  من 
املعارك«.  واأفرد  اأورين مقاًل، يعود 
اأبريل )ني�شان( 2016، يُفِنّد فيه  اإىل 3 
باأر�شيف  ُم�شتعيًنا  اإيزنكوت،  كلمات 
الذي  الإ�رسائيلية،  الع�شكرية  النيابة 
التي  احلرب  جرائم  من  كثرًيا  ن  ت�شَمّ
وحالت  لالأ�رسى،  ت�شفية  �شملت 
دون  اإ�رسائيل،  جتاوزتها  اغت�شاب، 
ال�شيدة  مع  وقع  مثلما  اجلناة،  عقاب 
الفل�شطينية التي �شلف احلديث عنها.

اإ�رسائيل  يف  امل�شئولني  اأن  ويبدو 
على  »اإعالمًيّا«  يتذمرون  ما  دائًما 
جي�س  اغت�شاب  حقيقة  من  الأقل 
للفل�شطينيات،  الإ�رسائيلي  الحتالل 
عدد  على  ا،  اأي�شً جلًيا  ظهر  ما  وهو 
على  الإ�رسائيليني،  امل�شئولني  من 
الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  راأ�شهم، 
جمعية  عر�س  من  نتنياهو،  بنيامني 
ا�شم  لفيلم يحمل  الإ�رسائيلية  الأفالم 
»ليبي�شتيكا« يف عدد من دول العامل من 

بينها اأمريكا واأملانيا.
وما اأزعج نتنياهو، هو م�شمون الفيلم 
كونه ماأخوًذا من ق�شة حقيقية، لفتاتني 
عام  لالغت�شاب  تعر�شتا  فل�شطينيتني 
1994، اأثناء النتفا�شة على يد جندي 
من جي�س الحتالل الإ�رسائيلي، لتحكيا 
ا  ما تعر�شتا له من ماآ�ٍس، ت�شمنت اأي�شً
ي�شيب  قد  الذي  الجتماعي  »العار« 
ولذلك   الفل�شطينيني،  ال�شحايا  بع�س 
يف  ت�رسيحات  يف  نتنياهو،  اعترب 
عر�س  اأن   ،2011 )�شباط(  فرباير 

وجلي�س  له  ا�شتفزاز  مبثابة  الفيلم 
بوقف  ُمطالبًا  الإ�رسائيلي،  الحتالل 

عر�شه.

جرائم اإ�سرائيل اجلن�سية متتد 
نحو الفل�سطينيني؟

اليهودية  الفتاوى  اأباحت  عندما 
بيع  الإ�رسائيلية  للمراأة  ال�شهيوينة 
فاإنها  والدعارة  للغواية  ج�شدها 
طابوهات  اأهم  تك�رس  اأن  اأرادت 
املراأة  بانتهاك  الإن�شانية  الخالق 
وهم  والآخر.  جمتمعها  يف  كاإن�شان 
عند  العفة  اأن  املعرفة  حق  يعرفون 
ت�شل  والفل�شطينية  العربية  املراأة 
والعر�س،  الأر�س  قد�شية  مقام  اإىل 
لذا �شعت اإىل انتهاك العر�س بعد اأن 
بالقوة  واغت�شبتها  الأر�س  ا�شتباحت 

امل�شلحة. 
اأفادت رابطة مراكز اأزمة الغت�شاب 
األف �شكوى  اإ�رسائيل، بو�شول 43  يف 
 ،2015 عام   خالل  جن�شي  عنف 
اجلن�شي  العنف  �شكاوى  باأن  ولفتت 
خالل   %17 بن�شبة  ارتفعت  قد 
 9197 باأن  واأ�شارت  اأعوام،  خم�شة 
من ال�شاكني يف 2015 كانوا »مت�شلني 
من   %60 اأن  ا  اأي�شً الالفت  جدًدا«، 

هوؤلء ال�شحايا كانوا ُق�رًسا.
اجلن�شية  العتداءات  تتوقف  ومل 
 %17 بلغ  الذي  فقط  التحر�س  على 
من ال�شكاوى، واإمنا امتد لالغت�شاب 
 %37 بن�شبة  الغت�شاب  حماولة  اأو 
من   %22 تعلقت  فيما  ال�شكاوى،  من 
وبلغت  الأقارب،  ب�شفاح  ال�شكاوى 
لل�رسطة  و�شلت  التي  ال�شكاوى  ن�شبة 
 %14.5 الرابطة  اإح�شاءات  بح�شب 
فقط. وتقرتب اإح�شاءات الرابطة من 
اإح�شاءات عام   2014 ، الذي بلغ فيه 
نف�س  وهو   » األًفا    40 ال�شكاوى  عدد 
عدد عام 2013(، وبلغت ن�شبة الإبالغ 

الر�شمي لل�شلطات 13% فقط.
مرتبة   الإ�رسائيلي  اجلي�س  يحتل 
بتجنيد  العامل  جيو�س  بني  متقدمة 
ت�رسبت  املرات  عديد  ويف  الن�شاء، 
ظاهرة  انت�شار  ف�شائح  اأخبار 

اأع�شائه،  بني  فيما  اجلن�شي  العنف 
كل  بني  من  واحدة  تعر�س«   لدرجة 
والعتداء  للتحر�س  جمندات  �شت 
بو�شت  جريوزاليم  ح�شب  اجلن�شي، 
�شباط  تورط  مع   2017 ال�رسائيلية 
امتد    والأمر  امل�شتوى«،  »رفيعي 
والكني�شت  نف�شه،  »نتنياهو«  ملكتب 
الإ�رسائيلي، الذي تعر�شت  87.5.% 
وهو  اجلن�شي،  للتحر�س  نائباته  من 
و�شل  جمتمع  عن  ينف�شل  ل  �شيء 
 43 اجلن�شية   العتداءات  عدد  فيه 
فيه  ويوجد  عام،  يف  اعتداء  األف 
ثالثة موقع اإباحية يف قائمة اأعلى 50 

موقًعا على األيك�شا.
اجلن�شية  العتداءات  تتوقف  ومل 
على  الحتالل  جي�س  جمندات  على 
واإمنا ميتد  التحر�س اجلن�شي فقط، 
ومن  احلالت،  بع�س  يف  لالغت�شاب 
العام  وقعت  التي  احلالت  هذه  بني 
املا�شي،  جمند اعرتف يف اأغ�شط�س 
يف  جمندة  باغت�شاب   ،2016 )اآب( 
وحدته »عدة مرات«، وقد ُقب�س عليه 
يف اأفريل 2017، وحكم عليه بال�شجن 
وعامني  عامني  بني  ما  ترتاوح  ملدة 
الع�شكرية،  رتبته  وتخفي�س  ون�شف، 

ودفع تعوي�شات لل�شحية.
 يف �شهور جويلية وماي و اأفريل 2016، 
بلّغت ثالث جمندات اإ�رسائيليات عن 
واحدة  لكل  اغت�شاب  واقعة  وقوع 
من  واحد  ذلك  على  وي�شاف  فيهن، 
حتر�س  وقائع  يف  املتورطني  اأ�شهر 
الع�شكري  العميد  وهو  واغت�شاب، 
العام يف اجلي�س الإ�رسائيلي،  اأوفيك 
اتهاًما    16 بــ   اتهم  الذي  بوكري�س، 
ثالث  بينهم  اجلن�شي،  بالعتداء 
اعرتف  وقد  اغت�شاب،  حالت 
التهامات  بتلك  النهاية  يف  اأوفيك 
الع�شكري  املدعي  مع  بالتفاق 
بجي�س الحتالل لتنخف�س رتبته اإىل 
كولونيل ] عقيد[، دون اأن يق�شي 
اأي مدة حب�س يف ال�شجن، ويف 2015  
بلغت حالت الغت�شاب  12 مرًة يف 
اجلي�س »الإ�رسائيلي« مبعدل مرة كل 

�شهر.



وكاالت 

مواقع  يف  الن�شاط  بع�ض  له  وكان 
عاملية مثل موقع فل�شطينيو العراق 
، و�شحيفة الأخبار اليمنية، وخالل 
العمل  تقدم يف  ال�شحفية  م�شريته 
للمرا�شلني،  مركزا  اأ�شبح  حتى 
واحلرية  احلق  �شوت  �شحيفة  يف 
موؤمترات عاملية  بعدة  مثلها  التي 
باإ�شدار،�شبعة  جنح  اهلل  وبعون 
كتب، منها كتاب عام 2013 بعنوان 
" اأنا من هناك ويل ذكريات" الذي 
اآخر  وعنوان  خمتلفة  بحلة  طبع 
 " بعنوان  وقد �شدر يف عام 2016 
روايات  وهو  املقنع"   الرتان�شفري 
الثالث  والكتاب  النكبة،  عن  حية 
" حكايات �شمود" يتحدث  بعنوان 
عرب  من  الأمنيني  الأ�رسى  عن 
بعنوان  الرابع  والكتاب  الداخل 
"اللجوء الق�رسي" �شدر عام 2017 
واأما اخلام�ض فقد  �شدر يف ني�شان 
ال�شامد"  ال�شيخ   " بعنوان   2017
ال�شيخ حممد حممود  يتحدث عن 
موؤ�ش�ض  حلمي(  الهيجاء)اأبو  اأبو 
عني حو�ض اأبو الهيجاء وكتاب )اإىل 
و�شدر   2018 عام  �شدر  فل�شطني( 
الأحرار(  �شموخ   ( ال�شابع  الكتاب 
 ، الوطن  اأ�رسى  عن  يتحدث  الذي 
ميالد  اأن  ي�شار     2019 اأفريل  يف 
كان  الهيجاء،  اأبو  �شمري  الكاتب 
يوم 12\5\1955 وهو الآن يبلغ من 
اجليل  من  ويعترب  عاما،   64 العمر 

الثالث للنكبة.

كيف جاءتك فكرة الكتابة 
للأ�سرى ؟

كانت  الأ�رسى  للكتابة عن  بالن�شبة 
يف البداية عبارة عن تغطية اإخبارية 
من خالل عملي ال�شحفي كمرا�شل 
يف  واحلرية  احلق  �شوت  ل�شحيفة 
اجري  فكنت  الفل�شطيني  الداخل 
ظروف  حول  مقابالت  معهم 
اعتقالهم ون�شوة التحرر ثم تطورت 
اللقاءات حتى تكونت عندي فكرة 
الكم  هذا  باأن  الأ�رسى  عامل  عن 
يعتقل على خلفية  الأ�رسى مل  من 
�رسقة اأو جناية اأو عمل م�شني امنا 
ق�شية  عن  يدافعون  وهم  اعتقلوا 
فدفعوا  اإليها  وانتموا  بها  اآمنوا 
عدد  كرث  فعندما  النتماء  �رسيبة 
فكرة  عندي  ولدت  قابلتهم  الذين 
وفعال  كتاب  يف  معاناتهم  توثيق 
اأ�شدرت الكتاب الأول عن الأ�رسى 
بعنوان حكايات �شمود وكان خا�شا 
والكتاب  الداخل  بفل�شطينيي 
الأخري بعنوان �شموخ الأحرار جاء 

لعموم ا�رسي فل�شطني.

 ما هي الفائدة املرجوة من 
توثيق جتارب وحياة االأ�سري 

الفل�سطيني؟

توثيق جتربة الأ�شري ميكن اأن ير�شم 
فيتعلموا  القادمة  لالأجيال  طريقا 

عن  دفاعا  اأباءهم  نا�شل  كيف 
اآمنوا بعدالتها فنا�شلوا من  ق�شية 
اأجلها ومن اأجل ا�شرتجاع ما �شلب 
وامل�شكن  الأر�ض  من حقوقهم يف 
وكافة مناحي احلياة من قبل ظامل 

ل يخاف من غ�شب اهلل.
الأجيال  بل  اجليل  �شيقراأ  كما 
مل  قبلهم  من  اأن  ويعرفوا  القادمة 
يتنازل عن حقه وان ما دفعه يعترب 
الق�شية  لغالوة  زهيدا  اأو  رخي�شا 
التوثيق  هذا  و�شيف�شح  و�شمولها 
نف�شها  تعترب  التي  الدولة  �شيا�شة 
ال�رسق  يف  الدميقراطية  واحة 
اجليل  يقراأ  فعندما   ، الأو�شط 
القادم كيف كانت طرق التعذيب يف 
�شجون الحتالل فعندها �شي�شعب 
كانت  مهما  �شخ�ض  اي  على 
م�شوؤوليته اأن يتنازل عن احلق قيد 
اأمنله بقي اأن اذكر اأن هذا التوثيق 
يعترب النربا�ض الذي ي�شري عليه كل 

من ينا�شل من اأجل ق�شية عادلة

 ما اأكرث ما يعانيه الكاتب يف 
فل�سطني؟

من  الفل�شطيني  الكاتب  يعاين 
حياة  توثيق  يف  اأ�شا�شيني  اأمرين 
الأول   ، ومعاناتهم  الأ�رسى 
الذي  الأ�شري  ثقة  اكت�شاب  هو 
يجب  الأحيان  بع�ض  ففي  حترر 
الأ�شري  ثقة  الكاتب  يك�شب  اأن 

لي�شتطيع اأن يتحدث بكل تفا�شيل 
العتقال والتعذيب وما اإىل اآخره 
يرف�ض  الأحيان  بع�ض  ففي   ،
اعتقاله  �شبب  يذكر  اأن  الأ�شري 
ويف  له  املوجهة  التهم  هي  ما  اأو 
اأن  الكاتب  ي�شعر  اأخرى  اأحيان 
الأ�شري ي�شاوره �شكوك بان الكاتب 
مد�شو�ض من قبل ال�شلطات رغم 
واأما  بنف�شه  تعريف  من  �شبق  ما 
طبع  ق�شية  هي  الثانية  املعاناة 
اإىل  الذي يحتاج  الكتب وتدقيقها 

على  تكون  وعادة  كبرية  مبالغ 
توجد  ل  بحيث  الكاتب  نفقة 
مثل  تتبنى  اأو  تدعم  موؤ�ش�شات 

هذه الإ�شدارات.
 كلمة توجهها لل�سعب 

اجلزائري؟

اأقول  اجلزائري  لل�شعب  كلمة 
لل�شعب اجلزائري اإننا يف فل�شطني 
التاريخية نحبكم ونتمنى لكم حياة 

اأعدائكم  النت�شارات على  ملوؤها 
يكون  كيف  العامل  علمتم  فانتم 
الت�شحيات  بلغت  مهما  الن�رس 
على  بت�شميمكم  العامل  علمتم 
الفرن�شي  ال�شتعمار  من  التحرر 
وها  العامل  لكل  مثال  خري  فكنتم 
انتم تعلمون العامل كله اأنكم اأبطال 
لي�ض يف احلرب بل ويف ال�شلم ويف 
الفوز  حت�شنون  القدم  كرة  ملعب 
نحبكم  لكم  واأقول  اأعود  واأخريا 

يف اهلل
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الكاتب الفل�سطيني �سمري اأبوالهيجاء يف حوار ل"لو�سط"

توثيق عذابات الأ�سري الفل�سطيني  واجب وطني
الكاتب الفل�سطيني �سمري عبد الروؤوف حممد اأبو الهيجاء من �سكان قرية عني حو�ض ، اجلديدة والتي تبعد عن عني حو�ض املهجرة كيلومرت واحد، 

در�ض يف كلية �سحافة وتخرج بتميز وعمل يف هذا املجال حتى اأواخر عام 2015 ،حيث عمل على حترير جملة �سوت القرى التي كانت ت�سدرها جلنة 
االأربعني، ملدة عامني وعمل مع مواقع الكرتونية خمتلفة مثل موقع لبلب وكذلك يف موقع فل�سطينيو ال48 ويف �سحيفة �سوت احلق واحلرية طيلة 

مرجان،  العرب و�سحيفة،  اأيام  الزمان، و�سحيفة  ويف �سحيفة  �سنة،   20

مبا  جيدة  الإجنليزية  لغتي  تكن  »مل 
بداأت  لذا  الرعب،  اأدب  لقراءة  يكفي 
الطبيب  تكلم  هكذا  بنف�شي«  كتابته  يف 
خالد  اأحمد  املوؤلف  والأديب  امل�رسي 
توفيق عن اختياره اأدب الرعب »�شديد 
مع  الطويلة  رحلته  به  ليبداأ  اجلاذبية« 
اإل برحيله املفاجئ يف  الكتابة مل تنته 
البحث  حمرك  واحتفى   .2018 اأفريل 
واأكرب  »اأول  ميالد  بذكرى  اليوم  غوغل 
واخليال  الرعب  اأدب  كتب  عربي  كاتب 
مثل  يف  طنطا  يف  ولد  الذي  العلمي« 
توفيق  ون�شاأ   .1962 عام  من  اليوم  هذا 
يف منزل مليء بالكتب، وقراأ فيه اأعمال 
توين  ومارك  موغام  �شومر�شت  وليام 
يف  كانت  التي  وتول�شتوي  وت�شيكوف 
العا�رسة  �شن  ويف  الكبرية،  والده  مكتبة 
املغامرات  ق�ش�ض  اأول  كتابة  يف  بداأ 
اخلا�شة به. وقبل رحيله العام املا�شي، 
»اأكتب للحفاظ  قال يف مقابلة �شحفية 

على ا�شتقراري العقلي«. 
من  املعي�شة  ك�شب  فاإن  ذلك،  ومع 
الكتابة مل يكن خيار توفيق الذي التحق 
بكلية الطب، وح�شل لحقا على درجة 
الدكتوراه يف الأمرا�ض املدارية لي�شبح 

التي  طنطا  جامعة  يف  للطب  اأ�شتاذا 
عا�ض فيها اأغلب حياته. وعلى �شفحته 
في�شبوك،  الجتماعي  التوا�شل  مبوقع 
خالد  اأحمد  الراحل  جنل  حممد  �شكر 
بذكرى  الحتفاء  على  غوغل  توفيق 
والده، واأ�شاف »لن نن�شاك وحتى حترتق 
النجوم«. ورغم حماولت توفيق الأدبية 
الق�شرية وال�شعر منذ �شبابه  الق�شة  يف 
فاإن القراء مل يعرفوه اإل كاتبا لق�ش�ض 
اجليب مع ن�رس اأوىل ق�ش�شه عام 1993. 
وبعد الكتابة ل�شنوات عديدة بدون ن�رس 
خمطوطاته  من  جمموعة  توفيق  جمع 
بطباعتها  ليقوم  نا�رس  اإىل  واأر�شلها 
وتوزيعها، وقال »كل كاتب لديه اأ�شدقاء 
لكنني  عبقري،  اأنه  يخربونه  مقربون 
ن�رس   1993 جانفي  ويف  بهم«.  اأثق  مل 
يف  وجنح  الدماء«،  »م�شا�ض  اأ�شطورة 
رفعت  الدكتور  ب�شخ�شية  القراء  ربط 
اإ�شماعيل بطل �شل�شلة ق�ش�شه ال�شهرية 
�شخ�شية  وت�شبه  الطبيعة«.  وراء  »ما 
رفعت اإ�شماعيل موؤلفها، فهي متثل اأ�شتاذ 
دائما  وال�شاخر  املت�شائم  الدم  اأمرا�ض 
اأثناء بحثه عن املغامرات ومعاناته مع 
اخلارقة  بالأحداث  واهتمامه  املر�ض 

وعدم  وحدته  عن  ف�شال  للطبيعة، 
تف�شيله ح�شور املنا�شبات الجتماعية. 
عبد  عالء  �شخ�شية  اأي�شا  توفيق  وقدم 
العظيم بطل رواية �شفاري، وهو طبيب 
م�رسي يعمل يف الكامريون ومتزوج من 
وتدور حكايته  برنادت،  الطبيبة  زميلته 
بني الطب وال�شحر والغابة، وقدم توفيق 
اأي�شا �شخ�شية عبري عبد الرحمن بطلة 
الفانتازيا التي تدخل عامل اخليال بف�شل 

جهاز عقلي اخرتعه زوجها �رسيف.
الراحل  امل�رسي  الأديب  وترك 
اأدب اخليال  ب�شمات وا�شحة يف جمال 
واخت�ض  والرعب،  والفانتازيا  العلمي 
يف  بكرا  تزال  ل  اأدبية  جمالت  يف 
توفيق  واأ�شدر  العربي.  الإبداع  حقل 
»يوتوبيا«  منها  الروايات،  من  العديد 
بينها  لغات،  لعدة  التي ترجمت   )2008(
والإجنليزية،  والفرن�شية  الأملانية 
الفئران«،  و«يف ممر  اإيكارو�ض«،  و«مثل 
كما   ،)2017( ال�شطور«  وراء  و«اللغز 
وله  والروايات،  الكتب  ع�رسات  ترجم 
واملواقع  ال�شحف  بع�ض  يف  مقالت 

الإلكرتونية.
 وكاالت

اأحمد  امل�رسي  الأثري  اخلبري  ك�شف 
ال�شغري  الفرعوين  امللك  راأ�ض  اأن  �شالح 
للبيع يف �شالة  اآمون معرو�شة  توت عنخ 
مزادات كري�شتي الربيطانية، لفتا اإىل اأن 
الراأ�ض قّدرت قيمتها باأربعة ماليني جنيه 
فاينن�شال  �شحيفة  ونقلت  اإ�شرتليني. 
ليتيتا  تدعى  بال�شالة  م�شوؤولة  تاميز عن 
دائم  ات�شال  على  كانت  اأنها  دياللوي 
لبيع  خططها  حول  امل�رسية  بال�شلطات 
الآثار، واأنها �شرت�شل تفا�شيل عن الراأ�ض 
وغريها من القطع الأثرية يف عملية البيع 
دليل  ن�رس  عند  امل�رسية  ال�شلطات  اإىل 
وبح�شب  الأ�شبوع.  )الكتالوغ(هذا  البيع 
ال�شحيفة فاإن هذه هي املرة الأوىل التي 
ملجموعة  اململوك  الراأ�ض  فيها  يظهر 
عام  منذ  املفتوحة  ال�شوق  يف  خا�شة 
1985، ومن املقرر اأن يتم بيعه يف الرابع 

من جويلية املقبل.
املرتفع  التقدير  اأن  ال�شحيفة  واأكدت 
للقطعة الأثرية -التي يتم بيعها بوا�شطة 
جمموعة  با�شم  تعرف  خا�شة  جمموعة 
ريزاندرو- يعك�ض اأي�شا حقيقة اأن متاثيل 
توت عنخ اآمون نادرا ما تظهر يف ال�شوق، 

الآن يف املتاحف.  حيث يوجد معظمها 
نحو  اإىل  احلجري  الراأ�ض  عمر  وي�شل 
ثالثة اآلف عام، وهو يحمل مالمح توت 
امل�رسيني،  الفراعنة  اأ�شهر  اآمون،  عنخ 
من  الع�رسين  يكمل  اأن  قبل  تويف  والذي 

عمره على الأرجح.
كونه  �شهرته  ال�شغري  الفرعون  واكت�شب 
الفرعون الوحيد الذي عرثت بعثة اأثرية 
مقربته  على  املا�شي  قبل  القرن  يف 
وحليه  موميائه  ذلك  يف  مبا  كاملة، 
نومه املدفونة  الذهبية ومتاثيله وغرفة 

معه كاملة.
خ�شوعه  ال�شغري  للملك  التاريخ  و�شجل 
اأعاقت ثورة �شقيقه  للدولة العميقة التي 
-اأو والده- امللك اأخناتون الدينية، حيث 
بعدما  اآمون  لعبادة  ال�شغري  امللك  ارتد 
قرر �شابقه امللك اأخناتون نقل العا�شمة 
من طيبة )قنا جنوبا( اإىل تل العمارنة يف 
لعبادة  والدعوة  )املنيا(  الو�شطى  م�رس 
توت  عاد  بينما  اآتون،  اأ�شماه  واحد  اإله 
لطيبة  والعودة  اآمون  لقب  حلمل  عنخ 

وهناك لقي حتفه.
 وكاالت  

د�سن اأدب الرعب عربيا.. غوغل يحتفي 
مبيالد اأحمد خالد توفيق

ي�سل عمره اإىل نحو ثلثة اآالف عام اخلبري االأثري امل�سري اأحمد �سالح

راأ�س الفرعون الأ�سهر للبيع يف لندن 
باأربعة ماليني جنيه اإ�سرتليني
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وزير ال�سوؤون اخلارجية ال�سحراوي حممد ال�سامل ولد ال�سالك

االحتالل املغربي ف�ضل يف كل رهاناته القارية 
للخ�سر العظيم  .       19 جويلية تاريخ النت�سار 

.      اجلامعة ال�سيفية ببومراد�س فر�سة لتقوية الرتابط والتالحم بني ال�سعبني والثورتني

اأكد  اأم�س وزير ال�سوؤون اخلارجية ال�سحراوي حممد ال�سامل ولد ال�سالك يف ندوة �سحفية ن�سطها ب�سفارة اجلمهورية ال�سحراوية الدميقراطية 
باجلزائر يف �سياق حديثه عن الق�سية ال�سحراوية وم�ستجداتها وتطوراتها  على امل�ستوى القاري معلنا  اأن ع�سوية اجلمهورية ال�سحراوية يف 

الحتاد الإفريقي وب�سفتها طرفا يف العديد من املعاهدات والتفاقيات القارية والدولية عززت  من مكانتها على ال�سعيد العاملي،فاململكة املغربية 
ف�سلت يف كل رهاناتها على ال�سعيد القاري وعزلتها فر�ست عليها الر�سوخ ل�سروط الدولة ال�سحراوية وقانون الحتاد الإفريقي الذي ان�سمت اإليه 

بعد مقاطعة دامت ثالثة عقود.   

حكيم مالك  

املجتمع الدويل ليعرتف 
باأي �سيادة للمغرب على 

ال�سحراء الغربية

 حتدث  ال�صالك  على  ال�صعيد 
ا�صتحالة  هناك   اأن  العاملي 
ال�صحراوي  ال�صعب  حق  جتاوز 
وممار�صته  امل�صري  تقرير  يف 
اإمكانية  وعدم  احلق  لذلك 
املحاوالت  كل  وف�صل  م�صادرته 
�صلمي  حل  اإيجاد  اإىل  الرامية  
فاملجتمع  لذا   ، ذلك  يحرتم  ال 
�صيادة  باأي  اليعرتف  الدويل 
ال�صحراء  على  املغربية  للملكة 

الغربية.

ا�ستقالة كوهلر ر�سالة 
قوية اإىل املجتمع الدويل

ولد  اأو�صح  ال�صياق  ذات  ويف   
ا�صتقالة  يخ�ص  فيما  ال�صالك  
قوية  ر�صالة  �صكلت  اأنها  كوهلر 
مفادها  الدويل   املجتمع  اإىل 
تطبيق  عن  االبتعاد  حماولة  اأن 
املوقع  الطرفني  بني  االتفاق 
املتحدة  االأمم  اإ�رشاف  حتت 
بعد  االإفريقية  الوحدة  ومنظمة 
يف  ت�صري  احلرب  من  �صنة   16
طريق م�صدود واأنه ال منا�ص من 
احرتام اإرادة ال�صعب ال�صحراوي 
االأو�صاط  اال�صتياء يف  مع جتذر 
خا�صة  واجلمعوية  ال�صيا�صية 
الربملانات  امل�صتوى  على 
االحتاد  هيئات  وبع�ص  الوطنية 
اجنرار  من   ، ودوله  االأوروبي 
قرارات  خرق  اإىل  االحتاد 
حمكمة العدل االأوروبية ب�صغط 
من بلدين �صقفان وراء االحتالل 
الغربية  لل�صحراء  الال�رشعي 
 ، ال�صالك  ولد  و�صف  حد  على 
ثرواتها  نهب  يف  اال�صرتاك  مع 
وقمع �صعبها، ودفع االحتاد اإىل 
معركة قانونية  خا�رشة �صيا�صيا 
اإ�صارات  تعطي  واأخالقيا  
االحتاد  ل�صيا�صات  مناق�صة 
قام  الني  وللمبادئ  وفل�صفته 

على اأ�صا�صها .

الدولة ال�سحراوية عامل 
ا�ستقرار وتوازن

االإقليمي  امل�صتوى  وعلى   

اخلارجية  ال�صوؤون  وزير  ذكر 
 40 بعد  اأنه   ، ال�صحراوي 
الع�صكري  االجتياح  من  �صنة 
من  اأجزاء  واحتالل  املغربي 
ال�صحراوية  اجلمهورية  اأرا�صي 
املغرب  ي�صتطيع  ولن  مل 
اإرادة  على  الق�صاء  فعل  مهما 
احلرية  يف  ال�صحراوي  ال�صعب 
بحقوقه  وت�صبثه  واال�صتقالل 
امل�صري   تقرير  يف  امل�رشوعة 
ال�صالك  ولد  موؤكدا   ، وال�صيادة 
معزولة  دولة  اليوم  املغرب  اأن 
يف حميطها االإقليمي ومتورطة 
يف اإغراق املنطقة باملخدرات 
وهي  التطرف  وت�صدر  وتنتج 
وت�صكل  ال�رشية  للهجرة  معرب 
دول  جلميع  حقيقيا  ان�صغاال 
اجلوار، يف حني جند اأن الدولة 
ت�صكل  اأ�صبحت  ال�صحراوية 
 ، وتوازن  ا�صتقرار  عامل  اليوم 
اأكرث من اأي وقت م�صى ، والعامل 
ال  الوطني  الواقع  باأن  يعرتف 
القفز  اأو حماولة  ميكن جتاهله 

عليه .

نداء اإىل الأمم املتحدة 
والحتاد الإفريقي فيما 

يخ�س اتفاق خمطط 
الت�سوية

وقال حممد ال�صامل ولد ال�صالك  
بعث  ال�صحراوي  ال�صعب  اإن  
ومن   العيون  من  قوية  بر�صالة 
اأنه  كل املناطق املحتلة  وهي 
حد  اإىل  �صلميا  ويطالب  طالب 
ال�صاعة بحقه املعرتف به دوليا 
منذ اأزيد من 28 �صنة وقبل بوقف 
اإطالق النار مقابل قبول املغرب 
امل�صري  تقرير  ا�صتفتاء   اإجراء 
جمهودات  يف  منه  م�صاهمة 

اإىل  الرامية  الدويل  املجتمع 
جتاوز العقبات واملناورات التي 
ما فتئ املغرب يختلقها بتاأييد 
وتواطوؤ من داخل جمل�ص االأمن 
،وعليه فاإن الطرف ال�صحراوي 
نتائج  املغربي  املحتل  يحمل 
حالة  عنه  �صتتمخ�ص  ما 
االحتقان املرتتبة عن ا�صتمرار 
والقمع  الال�رشعي  االحتالل 
الطرف  يوجه   ،حيث  الهمجي 
االأمم  اإىل  نداء  ال�صحراوي   
االإفريقي  واالحتاد  املتحدة 
التفاق  ال�صامنني  باعتبارهما 
حتت  املوقع  الت�صوية  خمطط 

اإ�رشافهما .

تاريخ  جويلية   19
النت�سار العظيم  للخ�سر

جويلية   19 ليلة  م�صاء  و�صكل 
ولد  اأكده  ما  ح�صب   2019
ال�صالك   تاريخ االنت�صار العظيم 
الوطني  الفريق  حققه    الذي 
اجلزائري لكرة القدم بح�صولهم 
على كاأ�ص اإفريقيا لالأمم منا�صبة 
يعترب   الذي  ال�صحراوي  لل�صعب 
فريقهم   ال�صحراء(   )حماربو 
نظريه  قل  جماعي  خلروج 
والطفل  املراأة  فيه   �صاركت 
 ، اأبيهم  بكرة  عن  والرجل 
االأزقة  وامتالأت  ال�صوارع  غ�صت 
ال�صماء  اإىل  االأ�صوات  وتعالت 
العلم  ال�صحراوي  العلم  وعانق 
اجلزائري يف م�صريات احتفالية  
ون�صالية مرددة حتيا اجلزائر  ، 
ال�صحراوي  ال�صعب  اأن  م�صيفا 
لتتويج  تاأييدا  ال�صعارات  رفع  
 ، الثاين  القاري  بلقبهم  اخل�رش 
االنتفا�صة  �صعارات  جانب  اإىل 
االحتالل  بنهاية  املطالبة 

ال�صيء  الوطني  وباال�صتقالل 
االحتالل  قوات  تعتربه  الذي 
م�صاعفا  ا�صتفزازا  املغربي 
قواتها  تدخل  من  كثفت  حيث 
القمعية  والهمجية  ومن اأحكام 
ال�صيطرة على كل اأحياء و�صوارع 
واأزقة املدن املحتلة وكل اأماكن 
املدن  يف  ال�صحراويني  تواجد 
قوافل  واجهته  ولقد  املغربية 
ببناء احلواجز ملنع  ال�صباب  من 
تقدم جنود االحتالل ، وا�صفا اأن 
املحتلة  العيون  مبدينة  وقع  ما 
كان اأكرث من �صنيع حيث اأعطيت 
الع�صكرية  للوحدات  االأوامر 
وحدات  جانب  اإىل  للتدخل 
املخازنية  وكتائب  ال�رشطة 
لتبداأ  اخلا�صة  والوحدات 
كانت  همجية  وح�ص�صة  باأعمال 
مدينة العيون خا�صة م�رشحا لها 
طيلة الليلة لتتوا�صل املالحقات 
ال�صاعة  خد  اإىل  اليوم  ذلك  من 
االحتالل  قوات  ا�صتعملت  فلقد 
واملطاطي  احلي  الر�صا�ص 
وال�رشب  املياه   وخراطيم 
املربح وحتى الده�ص بال�صيارات  
ومن نتائج هذه املوجة اجلديدة 
ال�صالك  اعتربه  الذي  القمع  من 
املف�صل  املغربي  ال�صالح  هو 
ال�صعب  �صوت  الإ�صكات 
بحادثة  مذكرا  ال�صحراوي  
عثمان  �صباح  ال�صابة  ا�صت�صهاد 
التي تعر�صت للده�ص العمد من 
املخازنية  لقوات  �صيارة  طرف 
جرح  مع  تالحقها  كانت  والتي 
من  اأزيد  واعتقال  الع�رشات 
املنازل  ومداهمة  �صخ�صا   140
ا�صتثناء  بدون  فيها  من  وتعذيب 
خللق جو من  الرعب  واخلوف 
،  مو�صحا اأنه بهذه املمار�صات 
الأن  املغربي  املحتل  اأراد 

ال�صعور  من  ال�صحراويني  مينع 
مع  واالحتفال  والفرح  بالغيطة 
تقديرا  ولدولته  له  يكنون  �صعب 
ذلك  عظمة  عظيمني  واحرتاما 
تبنته  الذي  املبدئي  املوقف 
احلرية  عن  دفاعا  اجلزائر 
اال�صتقالل  يف  واحلق  والكرامة 
�صد اال�صتعمار وامليز العن�رشي 

و�صد القهر واالحتقار .

عبد القادر طالب عمر: 
اجلامعة ال�سيفية فر�سة 

لتقوية الرتابط والتالحم 
بني ال�سعبني والثورتني

 « ليومية  �رشح   االأخري  ويف 
اجلديد  ال�صفري  الو�صط«  
ال�صحراوية  للجمهورية 
عبد  باجلزائر  الدميقراطية 
بخ�صو�ص  عمر  طالب  القادر 
�صتنطلق  التي  ال�صيفية  اجلامعة 
بوالية  جويلية   27 يوم  فعاليتها 
اإىل  �صت�صتمر  والتي  بومردا�ص 
اإياها    معتربا     ، اأوت   08 غاية 
طيبة  فر�صة  املتحدث  ذات 
جدا  هامة  وحمطة   وفعالية 
ال�صعب  مع  الت�صامن  لتجديد 
اللجنة  وبالتايل  ال�صحراوي  
للت�صامن مع  الوطنية اجلزائرية 
هذه  تن�صق  ال�صحراوي  ال�صعب 
م�صاركة  �صتعرف  التي  العملية  
�صحراوي  اإطار   400 من  اأكرث 
املوؤ�ص�صات  خمتلف  ميثلون 
اإطار من   40 بينها  الوطنية  من 
املناطق املحتلة وعدد اآخر من 
املوزعني  ال�صحراوية  اجلاليات 
�صيتم  حيث    ، العامل  عرب 
من  اأفواج  وا�صت�صافة   ا�صتقبال 
من  ال�صحراويني  االأطفال 
وباملدن  ال�صباب  مراكز  طرف 
والتي تعد  ال�صاحلية اجلزائرية  
 1200 من  اأكرث  كربى  خطوة 
اأياما  �صيق�صون  �صحراوي  طفل 
والتي  اجلزائر   يف  اإخوانهم  مع 
لتقوية  اأخرى  فر�صة  اعتربها  

�صكره  موجها   ، الرتابط   
ومراكز  واملوؤ�ص�صات  لل�صلطات 
هوؤالء  حتت�صن  التي  ال�صباب 
اأن  �صاأنه  من  وهذا  االأطفال  
التالحم  هذا   تقوية  يف  ي�صاهم 
 ، والثورتني  ال�صعبني  بني  القائم 
ال�صابق   الوزراء  رئي�ص   موؤكدا 
لل�صحراء الغربية  اأنه  �صيتم يف 
العديد  تدار�ص  املنا�صبة   هذه 
هوؤالء  و�صي�صتفيد  الق�صايا   من 
االأطر من معلومات قيمة متعلقة 
وتطورات  الدولية  باالأو�صاع 
عموما   ال�صحراوية  الق�صية 
العديد  يف  املعمقة  والدرا�صات 
تن�صيط  بوا�صطة  املجاالت  من 
بع�ص   بها  �صيقوم  حما�رشات  
ال�صحراويني مع م�صاركة اأ�صاتذة 
وخرباء جزائريني ، وهي  فر�صة 
اآخر  على  ال�صوء  الإلقاء  كذلك 
ال�صحراوية  الق�صية  التطورات 
االإعالم   و�صائل  خالل  من 
اإجراوؤها  يتم  التي  واالت�صاالت 
يف هذه املنا�صبة موجها ر�صالة 
على  اجلزائري  لل�صعب  �صكر 
االحت�صان واال�صت�صافة  ، م�صيدا 
بالدور البارز الذي تلعبه و�صائل 
االإعالم اجلزائرية واإ�صهامها يف 
ال�صحراوية  بالق�صية  التعريف 
الذي   ال�صمت  جدار  لتك�صري 
�رشبه  املغربي  النظام  حاول 
املناطق  يف  يجري  ما  خا�صة 
يقوم  التي  والعراقيل  املحتلة 
بها  االحتالل ، كا�صفا اأن هناك 
ح�صار اإعالمي  ونوايا من بع�ص 
لتعتيم   الكربى  االإعالم  و�صائل 
من طرف هذا النظام املغربي ، 
بينما تثار اأمور اأخرى  ال حتظى 
اإعطاء  اإىل  داعيا  باالهتمام 
الالزم  االهتمام  االإعالم  و�صائل 
ال�صحراوية  عن طريق  للق�صية 
االإن�صان  حقوق  انتهاكات  ك�صف 
واإ�صاعة  املماطالت  وعلى 
االحتقان  هذا  وكل  الوقت 
�صيعيدنا اإىل املربع االأول ويهدد 

املنطقة جمددا .



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

يف القلب.
تنبع  امل�سكلة  اأن  ويبدو 
الرمي  نوم  ا�سطراب  من 

يعرف  ما  اأو  العميق، 
العني  حركة  با�سطراب 
اأظهر  حيث  ال�رضيعة، 
�سملت  درا�سات   4 حتليل 
اأكرث من 14 مليون مري�ض 
ل  الذين  الأ�سخا�ض  اأن 
زادت  الليل  طوال  ينامون 
ب�رضبات  اإ�سابتهم  فر�ض 
املنتظمة  غري  القلب 

مبقدار الثلث.
الأذيني  الرجفان  ويرتبط 
عادة بتوقف التنف�ض اأثناء 
احللق  يغلق  حيث  النوم، 
عن  الأ�سخا�ض  ويتوقف 
طبيعي  ب�سكل  التنف�ض 
الدرا�سة  لكن  النوم،  اأثناء 
ن�رضت  التي  احلديثة 
 Heart« دورية  يف 

اأن  اأثبتت   ،»Rhythm
الأرق العادي قد يزيد من 
خماطر تغري نظم �رضبات 

القلب.
جريجوري  الدكتور  وقال 
جامعة  من  ماركو�ض، 

�سان  يف  كاليفورنيا 
فران�سي�سكو: »من املمكن 
من  النوم  منط  حت�سني 
بتمارين  القيام  خالل 
اإىل  والو�سول  ريا�سية 
معقولة  �ساعة  يف  ال�رضير 

وجتنب  منتظم،  ب�سكل 
النظر اإىل ال�سا�سات وتناول 
النوم«،  قبل  الكافيني 
على  ي�ساعد  قد  ما  وهذا 
بالرجفان  الإ�سابة  جتنب 

الأذيني.
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�سليمة ل تعني احلرمان من 

ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �سنف ُمف�سَّ
ف اأو اتباع نظام غذائي  الأخري بتق�سُّ

ي  �سارم، بل هي ت�ستهدف نظام حياة �سِحّ
ق التغذية ال�سليمة من خالل  و�سليم. تتحَقّ

عدم الإغفال عن تناول وجبة الفطور 
كل �سباح، على اأن ت�سَمّ الن�سويات )اخلبز 

( والربوتني )الأجبان والألبان(  الأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

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

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

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

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

النهار.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املعدة والإ�سابة مبر�ض ال�رضطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�سابة مبر�ض �رضطان الرئة«، 

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

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

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

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

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

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

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

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

بالتوجه اإىل التنظري. 

ن�صائح رجيم ل�صيف �صحي
يومًيّا،  املاء،  من  ليرتين  �رضب   .1
منه،  اأكواب  ثمانية  يعادل  ما  اأي 
ة �سليمة، فاملاء  حفاًظا على ال�سَحّ
ز عمليَّة اله�سم ويُعالج الإم�ساك  يُعِزّ
م  وينِظّ الوزن  خ�سارة  يف  ويُ�ساعد 
درجة حرارة اجل�سم ويُحافظ على 
تناول  ل  يُف�سَّ كما  الب�رضة.  ن�سارة 
الأطعمة الغنيَّة باملاء، مثل: اخليار 
والفجل والبندورة والبطيخ والليمون 

الهندي )جريب فروت(...
اأَنّ العوار�ض والعالمات  اإىل  اإ�سارة 
اء  جَرّ اجل�سم  على  تظهر  قد  التي 
الإ�سابة باجلفاف قد تكون ب�سيطًة 
يف  وخطرية  احلالت،  بع�ض  يف 
احلياة!  تهديد  حِدّ  اإىل  اأخرى 
ال�سداع  اجلفاف:  عالمات  ومن 
والعط�ض  بالإم�ساك  والإ�سابة 
والتعب  الفم  وجفاف  ال�سديد 
والنعا�ض  العام  وال�سعف  والإعياء 
وخفقان  الدم  �سغط  وانخفا�ض 
حرارة  درجة  وارتفاع  القلب 

اجل�سم.
ن   2. الرجيم الغذائي ال�سليم يت�سَمّ
ق  يحِقّ ما  واخل�رضاوات،  الفواكه 
الإح�سا�ض بال�سبع من دون اكت�ساب 
ويف  وافرة.  حرارية  �سعرات 
احل�سول  يُ�ستح�سن  الإطار،  هذا 
من  يومًيّا  ح�س�ض  خم�ض  على 

اخل�رضاوات والفواكه.
الن�سويات  تناول  على  الرتكيز   .3
الن�سويات  بينها:  ومن  ال�سحيَّة، 
بة، مثل: اخلبز الأ�سمر والأرز  املرَكّ
واحلبوب  احللوة  والبطاط�ض  البِنّي 
للح�سول  وذلك  الألياف،  بـ  الغنيَّة 
علًما  الأمد.  طويلة  طاقة  على 
باملواد  غنيَّة  الكاملة  احلبوب  باأَنّ 
وم�سادات  النباتيَّة  الكيميائية 
الأك�سدة، ما يُ�ساعد يف احلماية من 

اأمرا�ض القلب وال�سكري.

التي  ال�سحيَّة  الدهون  تاأمني   .4
مثل:  والقلب،  الدماغ  ي  تُغِذّ
املزاج  ن  حُت�ِسّ فهي   ،»3 الـ«اأوميغا 
 .5 القلب.  اأمرا�ض  من  وحتمي 
يف  يُ�ساعد  فهو  الربوتني،  تناول 
بناء الع�سالت واحلفاظ عليها، كما 
يف بناء الكتل الأ�سا�سية يف اجل�سم 
الربوتني،  ويتوافر  والطاقة.  للنمِوّ 
والألبان  وال�سمك  احلبوب  يف: 
تناول   .6 واللحم.  والدجاج  واجلنب 
الكال�سيوم،  بـ  الغنيَّة  الأطعمة 

اجل�سم  اإليه  يحتاج  الذي  العن�رض 
وقوًيّا.  �سحيًحا  البقاء  اأجل  من 
الرئي�ض يف  العن�رض  الكال�سيوم، هو 
عند  احلياة  العظام مدى  كتلة  بناء 
دوره  عن  ف�ساًل  والن�ساء،  الرجال 
ة  الهاَمّ الوظائف  من  العديد  يف 
الزبادي ومنتجاته  ويُعترب  الأخرى. 
بالكال�سيوم،  الغنيَّة  الأغذية  من 
الورقيَّة  بالإ�سافة اىل اخل�رضاوات 
من  التخفيف   .7 والفا�سولياء. 

ا�ستهالك امللح وال�سكر.

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

ما اأ�صباب تزايد �صرطان الرئة بني الن�صاء ح�صرا؟
ن�سبة  ولكن  التدخني،  مع  وثيق  ب�سكل  الرئة  يرتبط �رضطان 
الإ�سابة به ارتفعت ب�سكل ملحوظ بني اأو�ساط الن�ساء، بينما 
ترتاجع �سنويا عند الرجال وتزداد اأعداد الن�ساء امل�سابات 
اأعداد  تتناق�ض  �سنويا، يف حني   %27 بن�سبة  الرئة  ب�رضطان 

الرجال امل�سابني يف كل عام.
الإ�سابة  ن�سب  تفاوت  تف�سريا دقيقا حول  العلماء  ول ميلك 
بني اجلن�سني، لكنهم يرجعون ال�سبب غالبا اإىل تاأثر احلم�ض 
احرتاق  مبكونات  واأو�سع  اأكرب  ب�سكل  الإناث  لدى  النووي 
يرجع  وكذلك  للذكور  النووي  احلم�ض  مع  باملقارنة  التبغ، 
بع�ض العلماء ال�سبب اإىل ازدياد اأعداد الن�ساء املدخنات يف 
القرن احلادي والع�رضين باملقارنة مع القرن الع�رضين، حيث 
يزداد عدد املدخنات طردا مع درجة امل�ساواة بني اجلن�سني 
يف اأي جمتمع. ومبعنى اآخر، كلما كان دور املراأة معززا يف 
كما  املجتمع.  ذلك  يف  املدخنات  ن�سبة  ارتفعت  جمتمعها، 
نالحظ اليوم يف عديد من الدول تقارب ن�سب املدخنني بني 
الرجال  من   %22 يدخن  املتحدة  الوليات  ففي  اجلن�سني، 
و15% من الن�ساء. اأما يف اأ�سرتاليا فتبلغ الن�سبة 19% للذكور 
ال�رضطانات  اأكرث  الرئة  �رضطان  ويعترب  الإناث.  بني  و%13 
انت�سارا، اإذ ي�ساب به حوايل 1.8 مليون �سخ�ض يف كل عام، 
58% من احلالت تظهر يف الدول النامية. كما ي�ساب به 230 

األف �سخ�ض �سنويا، يف الوليات املتحدة منفردة. 
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�رتباط �أ�سول مالك باأ�سول �أهل �ملدينة 
 متيز منهج مالك ر�ضي اهلل عنه باتباعه 
على  وال�ضري  العلم،  اأهل  من  �ضبقه  من 
وفق ما �ضاروا عليه، فاأهل القدوة عند 
التي  النبوية،  املدينة  علماء  هم  مالك 
كانت مهاَجر النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 
الأحكام،  وا�ضتقرت  التنزيل،  حط  وبها 
ثم  و�ضفوتها،  الأمة  خري  فيها  وكان 
القرون  خري  من  التابعون  خلفهم 
الفا�ضلة، وكانوا على �ضبيل من �ضبقهم 
تكن  ومل  متم�ضكني،  وب�ضننهم  �ضائرين، 
هذه اخل�ضي�ضة لغري مدينة النبي الكرمي 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم. فمنهج مالك منهج 
على  املوؤ�ض�س  التباع  على  قائم  بيئته، 
والربهان اجللي، فمالك  القوي،  الدليل 
الفقه  تاأمل  ومن  املدينة،  علم  وارث 

وقارنه  مالك،  قبل  املاأثور  املدين 
من  ينهالن  الفقهني  وجد  مالك،  بفقه 
ما  مالك  اأن  يفيد  مما  م�ضرتك،  منهل 
املدينة  اأهل  ملذهب  ا�ضتمرار  اإل  هو 
يف  تو�ضع  مع  والتابعني،  ال�ضحابة  من 
ال�ضتدلل  منهج  يف  وو�ضوح  التفريع، 
ودلئل الحتجاج، على ح�ضب ما اقت�ضاه 
املايرقي  اهلل  عبد  اأبو  يقول  الواقع، 
�ضنن  اإمنا جرى على  “ومالك  املالكي: 
من كان قبله، وكان كثري التباع لهم، اإل 
وحجة  وب�ضطا،  بيانا  املذهب  زاد  اأنه 
ما  واأما  املوطاأ،  كتابه  واألف  و�رشحا، 
اأخذ عنه من الأ�ضمعة والفتاوى، فن�ضب 
وكالمه  ب�ضطه  لكرثة  اإليه  املذهب 
يقول  كما  مالك  فمذهب  فيه…” 

الروكي:”لي�س  حممد  الدكتور  اأ�ضتاذنا 
تاأ�ضي�س  من  ول  واحد،  رجل  مذهب 
واحد،  عقل  اإبداع  من  ول  واحد،  فكر 
وح�ضيلة  باأكمله،  بلد  مذهب  ولكنه 
عليها  تعاقبت  حلقات  واإرث  اأجيال، 
الأئمة الأثبات الرا�ضخون من ال�ضحابة 
اهلل  ر�ضول  مبدينة  وتابعيهم  والتابعني 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم”)5( ول يخفى ما 
بالغة يف قوة  اأهمية  التوارث من  لعامل 
املذهب ومنا�ضبة اأ�ضوله، لأنه ابن بيئة 
الوحي،  ب�ضتان  يف  فكرها  �ضالُح  بدا 
النبوة، ومالك  وتربى جيلها يف مدر�ضة 
البيئة،  هذه  من  منحدر  عنه  اهلل  ر�ضي 
فجدير مبنهجه يف ال�ضتدلل اأن يكون 

على اأثر منهج ال�ضحابة والتابعني.

نيات ينبغي ��ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �ضحيح م�ضلم عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه 
يف احلديث القد�ضي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�ضنة فاأنا اكتبها له ح�ضنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�ضهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�ضادقة من جميع الذنوب ال�ضالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�ضهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�ضالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�ضب اأكرب قدر ممكن من احل�ضنات يف 
هذا ال�ضهر ففيه ت�ضاعف الأجور والثواب .
5. نية ت�ضحيح ال�ضلوك واخللق واملعاملة 

احل�ضنة جلميع النا�س .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�س 

م�ضتغاًل روحانية هذا ال�ضهر .
7. نية و�ضع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية بالإلتزام به .

حديث �لعارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �ضاأله الن�ضيحة 

، فقال له عليك بخم�س :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�س .قلت : كيف ؟! فقال : الأوىل فتح ، و 

الثانية �رشح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�ضة ر�ضا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب ، ما�ضممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�ضك طاب..
و الثانية : لول اأن �رشح �ضدرك بالو�ضال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�ضغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�ضيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �ضَ
و اخلام�ضة : ر�ضي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�س ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�س...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�ضكرك..

�لتوبة و�ال�ستغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�ضتغفار يف اآيات عديدة، و�ضور 
خمتلفة، وبيان ف�ضل اهلل - �ضبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�ضتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�ضالم - فع�ضى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�ضيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �ضاأن كل الب�رش، يذنبون �ضاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�ضتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�ضيطان، 

ويرحم الإن�ضان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�ضمل جموَع التائبني ب�ضدق واإخال�س، 
ولولها لفَقَد الإن�ضان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�ضتمراأ الذنوب، وظل �ضائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة اهلل، 

ل ير�ضاهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِضِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�ضتغفار التي تهُبّ منها ن�ضمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�ضنات للتائبني 
ال�ضادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �ضَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َضِيّئَاِتِهْم َح�َضنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 

�نفر�د 
�ملالكية 

ببع�ص 
�الأ�سول 

املالكية،  اأ�ضول  كرثة  وترجع 
تفرد  مالك  مذهب  اأن  اإىل 
مل  كامال،  تفردا  باأ�ضول 
من  غريه  فيها  ي�ضاركه 
التي  الأ�ضول  واأهم  املذاهب؛ 
املذهب  مميزات  من  ُعدت 
املدينة،  اأهل  عمل  املالكي، 
و�ضد  املر�ضلة،  وامل�ضلحة 
اخلالف.  ومراعاة  الذرائع، 

اأما عمل اأهل املدينة فهو من 
اأهم الأ�ضول النقلية التي تفرد 
فقهاء  �ضائر  دون  املالكية  بها 
اأن  مالك  راأى  حيث  الأم�ضار، 
مبدينة  ظاهرا  كان  اإذا  العمل 
النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم فهو 
حجة يجب الأخذ به، ول ي�ضع 
وقد  غريه.  اإىل  خمالفته  اأحد 
العمل  اعتبار  يف  مالك  بلغ 

اأن رد به خرب الآحاد عند  اإىل 
التعار�س، لأن العمل عنده من 
قال  املتواتر،  النقل  قبيل 
“العمل   : عنه  اهلل  مالكر�ضي 
اأثبت من الأحاديث” اأما باقي 
تفرد  يف  اختلف  فقد  الأدلة 
املالكية بها، ون�ضري هنا اإىل اأن 
غالب تلك الأدلة مما مل يتفرد 
بها املالكية، بل �ضاركهم فيها 

بع�س املذاهب، اإل اأن مذهب 
مالك كان له مزيد عناية بهذه 
الأ�ضول، بكرثة ال�ضتناد اإليها 
املالكية  فكانت  التفريع،  يف 
اأج�رش املذاهب يف الإف�ضاح 
بها  والبوح  الأ�ضول  هذه  عن 
عدت  حتى  لها،  والحتجاج 
من مفردات املذهب املالكي 

التي متيز بها.

دخل ل�س ي�رشق ال�ضيدة رابعه 
العدوية ر�ضى اهلل عنها فنظر 

فى بيتها ميينا و�ضمال فلم يجد 
�ضيئا �ضوى ) اإبريق (  فلما هم 
باخلروج قالت له : يا هذا اإن 

كنت من ال�ضطار فال تخرج اإل 
ب�ضئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �ضئ 
قالت له : يا م�ضكني خذ هذا 

الأبريق .... وتو�ضاأ 
وادخل هذه احلجرة و�ضل 

ركعتني ملولك عزوجل
لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 

فلما دخل فى ال�ضالة رفعت 
ال�ضيدة رابعه يدها بالدعاء 
وقالت : �ضيدى ومولى هذا 

عبدك قد اأتى اإىل داري
فلم يجد �ضيئا واإنى قد اأوقفته 

ببابك فال حترمه من ف�ضلك 
وثوابك فلما فرغ من �ضالته 

وجد ال�ضارق فى قلبه لذه غريبه 
نحو العبادة والقرب من اهلل  
فظل ي�ضلى من الع�ضاء حتى 

وقت ال�ضحر ودخلت عليه ال�ضيد 
رابعه فوجدته �ضاجدا ... فلما 
اأنهى �ضالته  فقالت له : كيف 

كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد 
جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى 

وغفر ذنبى وبلغنى املطلوب ثم 
خرج ما�ضيا من دارها �ضاكرا 

ل�ضنيعها 
فرفعت ال�ضيدة رابعه يدها 

تناجى ربها قالت  : اإلهى هذا 
عبد من عبادك وقف ببابك 

�ضاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�ضعة 

بني يديك اأترى تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا رابعة من 

اأجلك قبلناه وب�ضببك قربناه

على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن 
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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�ساروخان وابنه يتعاونان 
يف الن�سخة الهندية
 من »الأ�سد امللك«

منذ بداية عام 2019 واملتابعون اجليدون لل�شينما ينتظرون ب�شغف 
الن�شخة اجلديدة من فيلم ديزين الكال�شيكي املعروف »الأ�شد امللك« 

املقرر عر�شه يف ال�شينما نهاية  جويلية القادم
االأعمال  من  تعد  الن�شخة  هذه 
جناحها  على  يراهن  التي  القليلة 
�شواء،  حد  على  والنقاد  اجلمهور 
كون العمل موجه ل�رشيحة عري�شة 
من:  كل  تت�شمن  امل�شاهدين  من 
املتحركة  الر�شوم  ن�شخة  حمبي 
الاليف  فئة  وع�شاق  القدمية، 
اأك�شن، باالإ�شافة للعائالت وحمبي 
م�شاهدة احليوانات وعامل االأدغال 
احلديثة،  التكنولوجية  بالتقنيات 
باإيرادات  �شناعه  يب�رش  ما  وهو 

مرتفعة منذ اليوم االأول للعر�ش.
يف خ�شم ذلك، وقبل �شهر تقريبا 
فوجئ  الفيلم،  �شدور  موعد  من 
ال�شهري  بوليوود  بنجم  اجلمهور 

على  له  �شورة  ين�رش  �شاروخان 
ابنه  رفقة  اإن�شتغرام  يف  ح�شابه 
كتب  مالب�ش  يرتديان  وهما 
ا�شما  وا�شح  ب�شكل  ظهرها  على 
بالفيلم  الرئي�شيتني  ال�شخ�شيتني 
وهما موفا�شا االأب و�شيمبا االبن.

وانت�شار  ت�شاوؤالت اجلمهور  و�شط 
االحتماالت، �رشح بيكرام دوجال 
الرتفيه  اإ�شتوديوهات  رئي�ش 
»ذا  ل�شحيفة  الهندية  ديزين  يف 
امللك«  »االأ�شد  فيلم  باإن  هندو« 
ولي�ش  عدة  بلغات  �شيعر�ش 
تلك  بني  من  فقط،  االإجنليزية 
اللغات الهندية والتاميلية والتيلغو، 
والهدف من ذلك زيادة جماهريية 

من  اأكرب  قطاع  وا�شتهداف  العمل 
اجلمهور. 

اأف�شل  وملا كانت الهيئة ال تتخيل 
اآريان  وابنه  �شاروخان  �شوت  من 
الإحياء �شخ�شيتي موفا�شا و�شيمبا، 
اأ�شندت اإليهما االأداء ال�شوتي لتلك 
وهو  الهندية،  الن�شخة  يف  االأدوار 
للغاية،  نف�شه  �شاروخان  اأ�شعد  ما 
الذي �رشعان ما عقب على اخلرب 
م�رشحا وفقا ملا جاء يف �شحيفة 
»هندو�شتان تاميز« باأن الفيلم عمل 
عائلي بامتياز حتبه اأفراد االأ�رشة 
يف  مميزا  مكانا  ويحتل  باأكملها، 
اأقرب  يجعله  مما  الكثريين  قلوب 
اإىل الرتاث اأو االأيقونة. وبالتايل اأن 

ي�شبح جزءا من هذا امل�رشوع هو 
اأمر مميز للغاية بث داخله مزيجا 
والفخر مع  ال�شعور باحلما�ش  من 

الكثري من امل�شوؤولية.
واأن  اأبا  كونه  نف�شه،  الوقت  يف 
البطولة،  �شي�شاركه  من  هو  ابنه 
يلهمه  اأن  �شاأنه  من  ذلك  كل 
كموفا�شا  التعامل  يف  وي�شاعده 
احلميمة  العالقة  وجت�شيد 
والدافئة التي جمعت بني االأ�شد 

امللك وابنه.
�شتعر�ش  التي  الن�شخة  اأن  يذكر 
عليها  يغلب  �شوف  العام  هذا 
واملو�شيقى،  امللحمي  الطابع 
حني  يف  فافرو،  جون  واأخرجها 

اأ�شند االأداء ال�شوتي اإىل جمموعة 
بينهم  من  النجوم  م�شاهري  من 
دونالد غلوفر وبيون�شيه وجيم�ش 

اإيرل جونز و�شيث روغن.
اأما ن�شخة العمل االأوىل فكانت من 
و�شدرت  املتحركة  الر�شوم  فئة 
عام 1994 حاملة العنوان نف�شه، 
»اأو�شكار«  لتفوز حينها بجائزتي 
غلوب«  »غولدن  جوائز  وثالث 
الربيطانية«،  »البافتا  وجائزة 
�شمن   45 املرتبة  �شغلت  بينما 
بتاريخ  فيلما   250 اأف�شل  قائمة 
اأم دي  »اآي  ال�شينما وفقا ملوقع 
اإيراداتها من مليار  بي« وقاربت 

دوالر.

االأعلى  العام  ذاك  العمل  لي�شبح 
واالأول   1994 اأفالم  �شمن  ربحا 
الر�شوم  تاريخ  يف  االإطالق  على 
وديزين  عموما  املتحركة 
تاريخ  يف  الثاين  بل  خ�شو�شا، 
فئاتها،  بكل  ال�شينما  اإيرادات 
طويلة  ل�شنوات  ا�شتمر  ما  وهو 
قبل اأن تتفوق عليه اأفالم اأخرى 

خالل االأعوام االأخرية.
التي   2019 لن�شخة  ميكن  فهل 
اآماال عري�شة  تعقد عليها ديزين 
اأم  االأ�شلي  العمل  على  التفوق 
اأكرب من  اأن هذا ال�شباق �شيكون 

قدرات العمل القادم؟

تفا�سيل اأول تعاون فني 
يجمع  بني »نتفليك�س« 

وجورج كلوين    
�شبكة  مع  يجمعه  فني  تعاون  الأول  كلوين،  جورج  االأمريكي  النجم  ي�شتعد 
بعنوان  دالتون،  بروك�ش  ليلي  الكاتبة  روايات  اإحدى  وقائع  لنقل  »نتفليك�ش« 
تتناول  والتي  التلفزيونية،  الدراما  اإىل   »Good Morning، Midnight«
اأوغ�شطني، الذي ا�شتهر بتقدميه  اأحداثها ق�شة العامل امل�شتك�شف الربيطاين 

خدمات لر�شد حالة االأر�شاد اجلوية يف القطب ال�شمايل، بعد بقائه منفرداً يف رحلة �شاقة وطويلة.
ومن املقرر اأن ي�شارك جورج كلوين يف بطولة العمل بتج�شيد دور اأوغ�شطني ويف االإنتاج اأي�شاً من خالل �رشكته »�شموك هاو�ش بيكت�رشز« 

بالتعاون مع نتفليك�ش، والذي �شيبداأ يف �شهر اأكتوبر )ت�رشين االأول( املقبل.
تدور ق�شة الفيلم املقتب�شة من اأحداث واقعية حول رحلة ال�رشاع من اأجل البقاء على قيد احلياة، التي جمعت امل�شتك�شف اأوغ�شطني مع 

رائد ف�شاء خالل حماولتهما العودة اإىل االأر�ش.  
وحتدث رئي�ش ق�شم االأفالم الروائية يف »نتلفليك�ش« عن هذه ال�رشاكة قائاًل: »بعد تعاوين مع كلوين الأكرث من عقدين، ال ميكنني التفكري يف 
اأي ممثل اآخر ميكنه اإحياء هذه الق�شة املذهلة عن الطبيعة الب�رشية«، موؤكداً اأن العمل �شيحظى باإعجاب جماهري نتفليك�ش حول العامل 

متاماً كما �شعر بذلك عندما قراأ الرواية االأ�شلية«.
ويعترب ذلك العمل ثاين اأفالم كلوين بعد عودته للتفلزيون من غياب ا�شتمر الأكرث من عقدين من الزمان، من خالل م�شل�شل كات�ش-22« الذي 

.»HBO« يعر�ش على �شبكة

لطيفة تطرح »�ساغلني«    
قناتها  عرب  »�شاغلني«،  كليباتها  اأحدث  لطيفة  التون�شية  املطربة  طرحت 

الر�شمية مبوقع يوتيوب.
كليب »�شاغلني« من كلمات اإبراهيم �شتا، واأحلان مونتي، وتوزيع يا�رش اأنور، 

ومن اإخراج فادي حداد.
وتخطى كليب »�شاغلني« 30 األف م�شاهدة، بعد طرحه مبوقع يوتيوب.

 12 وت�شمن  عامني،  قبل  طرحته  الذي  »فري�ش«،  للطيفة  األبوم  اآخر  وكان 
االأيام،  حتلو  اهلل،  عبد  يا  ال  حبوا،  اللي  كل  »فري�ش،  وهي:  كاملة  اأغنية 
يا  مرة  اأول  عنيد،  طبعك  ال،  اأخون  حبيت،  ع�شان  الغرام،  بحر  ملحوقة، 

حبيبي، الهم كربه، وليلة«.

خم�شة  تتناف�ش 
على  حملية  عرو�ش 
»رم«  مهرجان  جوائز 
الذي  امل�رشحي، 
الفنانني  نقابة  تنظمه 
مع  بالتعاون  االأردنيني 
للم�رشح  العربية  الهيئة 
دورتها  انطلقت  التي  و 

الثانية  .
املهرجان  مدير  وقال 
الرفاعي،  خري  حممد 
التي  الفنية  اللجنة  اأن 
العليا  اللجنة  �شكلتها 
الختيار  للمهرجان 
وتقييم الن�شو�ش انتقت 
اأ�شل  من  ن�شو�ش  �شتة 
الحقاً  مت  لكن  ع�رشة، 
»ليلة  عر�ش  ا�شتبعاد 
عدد  لت�شبح  قمرية« 
امل�شاركة  العرو�ش 

خم�شة.
�شبب  اأن  واأ�شاف 
ا�شتبعاد العر�ش للمخرج 
اأ�رشف طلفاح »هو عدم 
تقيد املخرج بالتعليمات 
للمهرجان«،  املنظمة 
اللجنة  راأت  ما  بح�شب 
العليا  واللجنة  الفنية 

للمهرجان.
اخلم�شة  والعرو�ش 
)فراغ  هي  املختارة 
من  خام�ش(  ف�شل 
احلاكم  واإخراج  تاأليف 
احلب(  و)ظالل  م�شعود 
االأطر�ش  ليلى  تاأليف 
نافع  ح�شني  واإخراج 
و)بحر ورمال( من تاأليف 
ال�شالم  عبد  واإخراج 
و)ما�شكارا(  قبيالت 
اأنوي  جان  تاأليف 

واإخراج عبد اهلل اجلريان 
اأبوابها  تفتح  و)اجلنة 
تاأليف  من  متاأخرة( 
واإخراج  �شاكر  فالح 

يحيى الب�شتاوي.
من  عر�ش  كل  ويعقب 
امل�شاركة  العرو�ش 
هاين  م�رشح  على  ندوة 
املركز  يف  �شنوبر 
الثقايف امللكي، وي�شتمر 
الثاين  حتى  املهرجان 

من  جويلية املقبل.
مهرجان  وانطلق 
العام  امل�رشحي  رم 
املا�شي يف اإطار مبادرة 
للم�رشح،  العربية  الهيئة 
مهرجانات  لتاأ�شي�ش 
بامل�رشح  تعني  وطنية 
الدول  كل  يف  املحلي 

العربية.
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باإنتاج  "مر�سيد�س" تبداأ 
ال�سامتة" "�سيارتها 

رام تطور بيك اب بتكلفة معقولة 
�ستناف�س فورد رينجر

�أنها  مر�سيد�س  �رشكة  �أعلنت 
ل�سيارة  �لتجاري  بالإنتاج  بد�أت 
"EQ" �لكهربائية يف مدينة برمين 
�ل�سيارة  هذه  و�ستاأتي  �لأملانية 
�أي  ت�سدر  ل  كهربائية  مبحركات 
�خلرب�ء  دفع  ما  تقريبا،  �سجيج 
�ل�سامتة"  بـ"�ل�سيارة  ت�سميتها  �إىل 
�لر�حة  �أكرب قدر من  �لتي �ستوفر 
بالقيادة،  و�ل�ستمتاع  للركاب 
وتقلل من ظاهرة �لتلوث �ل�سمعي 
�سكان  �أغلب  منه  يعاين  بات  �لتي 
�ملدن �لكربى و�ملكتظة بال�سكان.  
من  م�سنوع  �أنيق  بهيكل  و�ستتميز 
�حلديد و�لألومينيوم، �سبيه بهياكل 
�أنتجتها  �لتي   "GLC" �سيار�ت 
�لأخريين،  �لعامني  يف  مر�سيد�س 
بطول 474 �سم، وعر�س 188 �سم، 
مبحاور  مزود  �سم،   162 و�رتفاع 

عجالت تبعد عن بع�سها 287 �سم، 
 500 ب�سعة  خلفي  �أمتعة  و�سندوق 
كهربائيني  و�ستزود مبحركني  لرت. 
على  قادرين  ح�سانا،   480 بعزم 
 100 �إىل   0 من  ت�سارعها  زيادة 
ثانية،   5.1 كلم/�ساعة يف غ�سون 
 180 �رشعة  �إىل  بها  و�لو�سول 
تكفيها  وبطاريات  كلم/�ساعة، 
بال�سحنة  كلم   470 م�سافة  لتقطع 

�لو�حدة.
�لأنظمة  باأحدث  و�ستاأتي 
 ،"MBUX" كنظام  �لتكنولوجية، 
باللم�س  تعمالن  وب�سا�ستني 
بالإ�سافة  بو�سة،   10.25 مبقا�س 
�لهو�ء يف قمرة  لتنقية  �أنظمة  �إىل 
�لقيادة، و�أنظمة �إلكرتونية متطورة 
على  و�حلركة  بال�رشعة  للتحكم 

�لطرقات.

طر�ز  �سوى  حالياً  ر�م  توفر  ل 
�لتي  �ب  �لبيك  بفئة   2019  1500
تاأتي ب�سعر �أقل من 30،000 بفارق 
طفيف، ولكن يبدو �أن هذ� �سيتغري 
نية  مع  �لقريب  �مل�ستقبل  يف 
�ب  بيك  طرح  �لأمريكية  �لعالمة 
م�ستوى  عند  تبد�أ  باأ�سعار  جديدة 
مدير  .�رشح  دولر    20،000
موؤخر�ً،  �لتنفيذي  كر�ي�سلر  فيات 
�سيار�ت  �سانعة  �أن  مانلي،  مايك 
�سنع  تنوي  �لأمريكية  �ب  �لبيك 

تقع  جديدة  متو�سطة  �ب  بيك 
�أ�سفل جيب غالديتور �ملخ�س�سة 
�ل�سعر  حيث  من  �لوعرة  للطرق 
حيث  �ملجموعة،  طر�ز�ت  �سمن 
تعمل ر�م حالياً على تطوير من�سة 
متو�سطة  �ب  بيك  تنا�سب  جديدة 
ما  وهو  لالأعمال،  خم�س�سة 
�لنمو  على  �لعالمة  ي�ساعد  �سوف 
و�ملناف�سة ب�سكل �أقوى لحقاً، مع 
كفاءة  �أعلى  حتقيق  على  �لرتكيز 

ممكنة من حيث �لتكلفة.

فولفو V60 موديل 2019 مبقاعد خا�سة

مقاعد  على  �حل�سول  تخيلو� 
منقو�سة يف �سيارة �أوروبية مزودة، 
يتبادر  قد  �لذي  �لأول  و�ل�سم 
جولف  فاجن  فولك�س  للذهن 
على  �حل�سول  تخيلو�    GTI

مقاعد منقو�سة يف �سيارة �أوروبية 
قد  �لذي  �لأول  و�ل�سم  مزودة، 
يتبادر للذهن فولك�س فاجن جولف 
�آخر  منوذج  هناك  ولكن   ،  GTI
�أخرى  �سيار�ت  ت�سنيع  �رشكة  من 

�أمريكا،  �إىل  �خليار  نف�س  يجلب 
�سيارة  عن  فولفو  ك�سفت  فعندما 
V60 �جلديدة ، عر�ستها مع خيار 
وكان  للمقاعد  �ملنقو�س  �لتنجيد 
�لتوقع �لرئي�سي هو �أن هذ� �خليار 

لن ي�سل �إىل �أمريكا. ولكن �لتقارير 
�إىل  �لآن  �خليار  �إ�سافة  توؤكد 
 Blondبا�سم �ملتحدة  �لوليات 
 City Weave Textile

.Upholstery

2019 Avant A6 تعرف على اأودي
يف �أعقاب تقدمي �لن�سخة �ل�سيد�ن 
�لنقاب عن  �أودي  ك�سفت   A6 من 
�سيارة  �ل  من  �ل�ست�سن  ن�سخة 
ب�سبكة  تاأتي  Avant�لتي   A6
تهوية عري�سة باطار وحيد وج�سم 
�ل�سيارة  تركيز  ورغم  ع�سلي 
ب�سقف  تاأتي  ولكنها  �لعملية  على 
�لتخزين  �سعة  من  يقلل  �ن�سيابي 
يزيد  ولكنه  �ل�سيارة  يف  �خللفية 
ت�سميم  يف  �لريا�سي  �جلانب  من 

�ل�سيارة عن �ملوديل �ل�سابق.
�أمامية  مب�سابيح  �ل�سيارة  وزودت 
�ل�سد�ر�ت  �أعلى  بينما   LED
 HD م�سابيح  حملت  منها 

م�سابيح  مع   Matrix LED
نهارية مميزة كما عرفت �أودي �أن 

يرتبط  ل  �لريا�سي  �جلانب 
بال�سكل فقط ولكن بالأد�ء. 
�أما مق�سورة �ل�سيارة فتاأتي 
�ملوديل  من  م�ستعارة 
�ل�سيد�ن مع نظام مالحة 
رقمية  وعد�د�ت   MMI

12.3 بو�سة ونظام ترفيهي 
�سا�سة  مع  بو�سة   10.1 ب�سا�سة 
�أخرى منخف�سة قيا�س 8.6 بو�سة 

للتحكم يف �ملناخ ومز�يا �أخرى.
من  بباقة  �ل�سيارة  و�ستتوفر 
�خليار�ت �لتي ت�سمل فر�س جلدي 

نا  لكو فا

مقاعد  مع  �خل�سب  من  ومل�سات 
و�لتربيد  �لتدفئة  بخا�سية 
للم�سرتين  ميكن  كما  و�لتدليك 
طلب �سا�سة عر�س بيانات خا�سة 

وفتحة 
زجاجية  �سقف 
 Bang & بانور�مية ونظام �سوتي
Olufsen فاخرة مع 19 �سماعة 
ت�سمل  �لتي  �لهو�ء  جودة  وباقة 

نظام تنقية للهو�ء وموزع للعطر.

الندروفر ديفندر 2020 
اجلديدة تظهر ب�سكلها املتوقع

ديفندر  لإطالق  لندروفر  ت�ستعد 
�جلديدة كلياً يف 2020، وهو ما دفع 
ت�سميم  �إىل   IAB موقع  م�سممي 
�جليل  ت�ستعر�س  تخيلية  �سورة 

�لقادم من �لـSUV �لفاخرة.
 2020 ديفندر  لندروفر  حتافظ 
مع  ولكن  �ل�سندوقي  �ل�سكل  على 
ملحوظة  تخيلية  تغيري�ت  عدة 
�ملرتفع  �ملحرك  غطاء  مع  تبد�أ 
�مل�سطح، �ل�سبك �لأمامي �ل�سغري 
�أمامية  م�سابيح  به  حتيط  �لذي 
نهارية  �أ�سو�ء  مع  م�ستطيلة 
ب�سيطة  رفارف  �إىل  بالإ�سافة 
نرى  فيما  �سفلية،  حماية  و�ألو�ح 
مع  م�ستقيمة  خطوط  باجلو�نب 
نو�فذ �سبه مربعة و�أبو�ب تقليدية 
�ملعروفة،   SUVلـ� هوية  لإبر�ز 
�لرفارف  جو�نب  نرى  فيما 
من  مزيد  تعطي  قلياًل  �ملنبعجة 

�لهيبة و�لع�سلية.
�أمتعة  حقيبة  باب  باخللف  نرى 
عجلة  مع  �جلانب  �إىل  يفتح 
�حتياطية مثبتة به، يف حني يتوقع 

�أن جند بالد�خل لوحة قيادة معاد 
نظام  �سا�سة  بجانب  ت�سميمها 
وعد�د�ت  كبرية  معلوماتي  ترفيه 
رقمية مع مقود كبري متعدد �ملهام 
خ�سائ�س  من  �لعديد  جانب  �إىل 
تنا�سب  �لتي  و�لرتفيه  �لر�حة 

�لعائالت.
�سوف ت�ستند لندروفر ديفندر على 
بطر�ز  �مل�ستخدمة   D7u من�سة 
دي�سكفري ورجن روفر �سبورت ورجن 
خيار�ت  �ستت�سمن  روفر، يف حني 
�ملحركات 2 لرت 4 �سلندر و3 لرت 
6 �سلندر مع خيار ملحرك هايربد 

بنظام كهربائي 48 فولت.
لندروفر  �إنتاج  يبد�أ  و�سوف  هذ� 
مب�سنع  كلياً  �جلديدة  ديفندر 
عام  مطلع  �سلوفاكيا  يف  �ل�رشكة 
�ملوديل  �ختبار  مت  حيث   ،2020
يف ظروف قا�سية للغاية وبدرجات 
حر�رة -40 درجة مئوية وحتى 48 
مالئمته  من  للتاأكد  مئوية  درجة 
�لطرق  على  �لظروف  لكافة 

�لوعرة.

كيا وهيونداي تتعاونان مع رمياك الإطالق 
�سيارة ريا�سية كهربائية

�أن  وهيوند�ي  كيا  من  كل  تود 
يقدما �سئ خمتلف وجذ�ب يظهر 
��سم حتالفهما يف �سوق �ل�سيار�ت 
�لكهربائية، ولذ� �أعلنت �ل�رشكتني 
مليون   72 ��ستثمار  عن  �ليوم 
قبل  من  ريال(  مليون   270( دولر 
من  دولر   مليون  و18  هيوند�ي 
�لكرو�تية  رمياك  �رشكة  يف  كيا 
ذلك  حتقيق  على  ت�ساعدهما  كي 

�لهدف.
�ستعمل  �لتعاون،  لهذ�  نتيجة 
لتطوير  معاً  �لثالثة  �ل�رشكات 
�ستكون  حيث  جديدة،  �سيار�ت 

 N عالمة  �أ�سفل  منهم  و�حدة 
هيوند�ي  ب�سيار�ت  �خلا�سة 
�لريا�سية، و�لتي �سيتم ��ستعر��س 
ن�سخة منوذجية منها �أولً، بجانب 
بتقنية  �لأد�ء  عالية  �أخرى  �سيارة 
�إطالق  �سيتم  حيث  �لوقود  خاليا 

كالهما يف وقت لحق.
وهيوند�ي  رمياك  من  كل  �أكدت 
نظر�ً  معاً  بالعمل  �سعادتهما  على 
لنظرة �ل�سانعة �لكورية �مل�ستقبلية 
و�سع  بجانب  لالإعجاب،  و�ملثرية 
�لأول  �لطر�ز  من  كموردة  رمياك 

للمكونات �لكهربائية.

�سيارتها  تكون  �أن  هيوند�ي  تنوي 
�جلديدة �لقادمة مبحرك و�سطي، 
منوذج  تد�سني  بعد  ياأتي  ما  وهو 
يف  �لختباري   RM فيلو�سرت 
بنموذج  بعدها  �لتي حدثت   2014
ح�سان   269 قوة  ذ�ت   RM15
وعزم 382 نيوتن.مرت بقدرة على 
كم/�س   100 �إىل   0 من  �لت�سارع 
�ختبار  مع  ثانية   4.7 خالل 
نوربورجرينج  حلبة  على  �لنموذج 

يف 2016.
�جلانب  على  رمياك  وتعد  هذ� 
�ثنني  �سنع  عن  م�سوؤولة  �لآخر 

من �ل�سيار�ت �لنموذجية �خلارقة 
 Concept وهما  �لكهربائية، 
بجانب   ،C_Twoو  One
و��ستون  بينيفارينا  مع  تعاونها 
باتي�ستا  طر�ز�ت  ل�سنع  مارتن 
رمياك  �ستعمل  كما  وفالكريي، 
تطوير  يف  بور�س  م�ساعدة  على 
م�ستقبل �سيار�تها ب�سوق �ل�سيار�ت 
�ل�سانعة  �رش�ء  بعد  �لكهربائية 
رمياك  �أ�سهم  من   %10 �لأملانية 
بال�سيف �ملا�سي، وهو ما يعطينا 
نبذة كافية عن مدى قدرة �ل�رشكة 

�لكرو�تية.   
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اأمريكا قد تقل�ص بع�ضا من القيود املفرو�ضة على هواوي

التجارة  وزارة  با�سم  قالت متحدث 
تقل�ص  قد  الوزارة  اإن  الأمريكية 
قريبا القيود املفرو�سة على �رشكة 
اأن  بعد  ال�سينية  هواوي تكنولوجيز 
الأ�سبوع  عليها  قيود  فر�ص  اأدى 
�سبه  من  ي�سبح  اأن  اإىل  املا�سي 
�رشاء  لهواوي  بالن�سبة  امل�ستحيل 
�سلع م�سنعة يف الوليات املتحدة.

قد  الوزارة  اأن  املتحدثة  واأ�سافت 

موؤقتا  عاما  ترخي�سا  قريبا  ت�سدر 
الذين  والنا�ص  ال�رشكات  لإعطاء 
فر�سة  هواوي  من  اأجهزة  لديهم 
�سبكات  م�سداقية  على  للحفاظ 

ات�سالتهم واأجهزتهم.
وقالت املتحدثة اإن الرتخي�ص العام 
املحتمل لن ي�رشي على املعامالت 
اجلديدة و�سي�ستمر 90 يوما ومل يرد 
متحدث با�سم هواوي ب�سكل فوري 

وزارة  وكانت  للتعليق  طلب  على 
يوم  هواوي  اأ�سافت  قد  التجارة 
اخلمي�ص اإىل قائمة باأ�سماء �رشكات 
مع  ب�سفقات  القيام  عليها  يحظر 

ال�رشكات الأمريكية دون ترخي�ص.
�رشكات  اأ�سماء  القائمة  وحتدد 
اأن�سطة  يف  متورطة  اأنها  يعتقد 
تتعار�ص مع م�سالح الأمن القومي 
للوليات  اخلارجية  ال�سيا�سة  اأو 

املتحدة.
امل�ستفيدين  بني  من  يكون  وقد 
املوؤقت  للرتخي�ص  املحتملني 
�رشكات خدمات الإنرتنت والهواتف 
بها  التي  املناطق  يف  املحمولة 
عدد قليل من ال�سكان مثل وايومنغ 
و�رشق اأوريغون والتي قامت ب�رشاء 
يف  هواوي  من  لل�سبكات  معدات 

ال�سنوات الأخرية.

 الواليات املتحدة تبني اأ�ضرع
 حا�ضوب عمالق يف العامل

خ�س�ست الوليات املتحدة مبلغ 600 مليون دولر لبناء اأ�رشع حا�سوب عمالق يف 
العامل، وثاين حوا�سيبها من فئة Exascale، امل�سمى فرونتري Frontier، والذي 
من املقرر و�سعه يف اخلدمة بحلول عام 2021 ل�سالح خمترب اأوك ريدج الوطني 

يف ولية تيني�سي التابع لوزارة الطاقة الأمريكية.
وميتلك Frontier قدرة معاجلة ت�سل اإىل 1.5 اإك�سا فلوب�ص exaFLOPS، اأي 
ما يعادل مليار عملية ح�سابية يف الثانية الواحدة، ويجري بناءه من قبل �رشكة 
�سناعة الرقاقات اأي اأم دي AMD وال�رشكة امل�سنعة للحوا�سيب العمالقة 

.Cray
و�سيتم ا�ستخدام قدرة معاجلة اأ�رشع حا�سوب عمالق من اأجل جمموعة من 

املهام، مبا يف ذلك التنبوؤ بتغري املناخ، والتنبوؤ مب�سار الأعا�سري، وتطوير اأدوية 
جديدة، اإىل جانب اإجراء ح�سابات متقدمة يف جمالت، مثل البحوث النووية 

واملناخية، ومنذجة م�سادر طاقة الن�سهار، وحماكاة اأنظمة حمركات الحرتاق، 
واإجراء عمليات حماكاة للكون واملجرات.

وللتو�سيح، فاإذا قام كل فرد على وجه الأر�ص باإجراء عملية ح�سابية واحدة 
يف الثانية الواحدة، فاإننا بحاجة لأكرث من �ست �سنوات لإجراء عدد مماثل من 
العمليات احل�سابية التي ميكن حلا�سب Frontier القيام بها يف ثانية واحدة.

وقال ريك بريي Rick Perry، وزير الطاقة الأمريكي يف بيان �سحفي: »ي�سمن 
اأداء Frontier الفريد من نوعه قدرة بالدنا على قيادة العامل يف جمال العلوم، 

والتي حت�سن احلياة وجتلب الزدهار القت�سادي جلميع الأمريكيني والعامل 
باأ�رشه«.

واأ�ساف »ي�رشع Frontier البتكار يف جمال الذكاء ال�سطناعي من خالل 
تزويد الباحثني الأمريكيني ببيانات ذات م�ستوى عاملي وموارد حو�سبة ل�سمان اأن 

تكون الخرتاعات العظيمة القادمة م�سنوعة يف الوليات املتحدة«.
وتقول AMD: »لدى Frontier قوة معاجلة تفوق قدرة معاجلة اأ�رشع 160 
حا�سوًبا عمالًقا مًعا، وهو قادر على التعامل مع كمية مذهلة من البيانات، مع 
عر�ص نطاق ترددي اأكرب مبقدار 24 مليون مرة عن متو�سط الت�سال املنزيل 
بالإنرتنت، مما يجعله قادًرا على تنزيل 100 األف فيلم بدقة HD يف الثانية.
يذكر اأن هذا احلا�سوب العمالق ل يعني بال�رشورة اأن الوليات املتحدة هي 

اأكرب قوة حو�سبة يف العامل، اإذ من املتوقع اأن يكون لدى ال�سني حا�سوب عمالق 
Exascale خا�ص بها بحلول عام 2020 – اأي قبل عام من ح�سول الوليات 

املتحدة على حا�سوبها.

على غرار »في�ضبوك 
ما�ضنجر«.. 

وات�ضاب تخترب 
خا�ضية جديدة
تطبيق  اأن  اإخباري  تقرير  ذكر 
يخترب  »وات�ساب«  الفوري  التوا�سل 
متحركة،  ر�سوم  مل�سقات  حاليا 
يف  امل�ستخدمة  تلك  مثل  متاما 

تطبيق »في�سبوك ما�سنجر«.
 »9to5google  « موقع  وذكر 
الن�سخة  اأن  اجلمعة،  التقني، 
بالتطبيق،  اخلا�سة  التجريبية 
تعمل  التي  للهواتف  واملخ�س�سة 
مل�سقات  »اأندرويد« حتتوي  بنظام 
اخترب  »وات�ساب«  وكان  متحركة 
لكنه  املل�سقات،  هذه  املا�سي  يف 
توقف عن تطويره. وعلى الرغم من 

اأن رموز GIF املرحة متحركة، اإل 
اأنها ل تعمل تلقائيا ويجب التعامل 
يجب  اأي  امللفات،  بقية  مثل  معها 
و�ستعمل  لت�سغيلها  عليها  النقر 
اجلديدة مبجرد  املتحركة  الرموز 
امل�ستخدمني،  قبل  ا�ستالمهما من 
الهواتف  يف  تلقائيا  و�ستعمل 
اإر�سال  ميكن  التي  واحلوا�سيب 
ومن  اأي�سا.  عربها  املل�سقات 
الإ�سدار  �سيتم  متى  الوا�سح  غري 
اجلديدة،  اخلا�سية  لهذا  الر�سمي 
يتم  اأن  توقع  التقني  املوقع  اأن  اإل 

قريبا نظرا اإىل اأنه �سغري ن�سيا.

اأعلن موقع التوا�سل الجتماعي 
باإمكان  اأ�سبح  اأنه  تويرت 
�سورة،  اإ�سافة  امل�ستخدمني 
متحركة  �سورة  اأو  فيديو،  اأو 
التغريد«،  »اإعادة  اإىل   GIF
فقط.  الن�ص  من  بدًل  وذلك 
تغريدة  يف  ال�رشكة  وقالت 
اخلا�ص  الدعم  ح�ساب  عرب 
ال�سهل  »من  موقعها:  على  بها 
من خالل  نف�سك  عن  تعرب  اأن 
اإعادة التغريدة مع تعليق. ولكن 

تخطو  اأن  ا�ستطعت  لو  ماذا 
ذلك  لي�سمل  الأمام  اإىل  خطوة 
املتعددة«واأ�سافت  الو�سائط 
تويرت يف تغريدتها: اأنه اعتباًرا 
للم�ستخدمني  ميكن  اليوم  من 
با�ستخدام  التغريد  اإعادة 
الفيديو،  مقاطع  اأو  ال�سور، 
عرب  وذلك   ،GIF �سور  اأو 
تطبيقها على نظامي اأندرويد، 
اإىل  بالإ�سافة  اإ�ص،  اأو  واآي 

موقعها على الويب.

جديد من تويرت.. انتظره الكثريون!

»مايكرو�سوفت«  �رشكة  مدير  انتقد 
وقف  اإىل  الداعية  الأخرية  املطالبات 
جلميع  الوجوه«  على  »التعرف  تقنيات  بيع 

احلكومات العاملية.
اإىل  �سميث،  براد  ال�رشكة،  مدير  واأ�سار 
جلاأت  ما  اإذا  »قا�سيا«،  �سيكون  القرار  اأن 
من  احلكومات  ملنع  التقنية  �رشكات 
احل�سول على تقنية »التعرف على الوجوه«، 
حتركات  مراقبة  من  الأخرية  منع  بهدف 
النا�ص واأفعالها يف كل مكان ويف ت�رشيحاته 
حتدث  القت�سادي،  دافو�ص  منتدى  خالل 
التي  احلجة  اأفهم  »ل  قائال:  �سميث 
تطالب جميع ال�رشكات بوقف منح التقنية 
كان«واأتت  �سبب  ولأي  احلكومات  لكافة 
ت�رشيحات �سميث بعد مطالبة 85 منظمة 
وجماعة حقوقية بوقف بيع التقنية ال�سابقة 
للحكومات، يف حني وجهت هذه املنظمات 
»مايكرو�سوفت«  من  لكل  ر�سالتها 
املنظمات  بررت  و«غوغل«كما  و«اأمازون« 
ا�ستخدام  مبخاوف  مطلبها،  احلقوقية 

الوجوه«  على  »التعرف  لتقنية  احلكومات 
احلقوقني  النا�سطني  وتهديد«  »مراقبة  يف 
نف�سه،  ال�سياق  ويف  وغريهم  والالجئني 
حل  يف  ت�ساعد  التقنية  اأن  �سميث  اأ�ساف 
»كالعثور  املعقدة،  الق�سايا  من  عديد 
اأكد  حني  يف  املفقودين«،  الأطفال  على 
التي  القرارات  اأن  احلقوقيون  النا�سطون 
اإذا  فيما  حتدد  اليوم،  ال�رشكات  تتخذها 
»خوف  �ستعي�ص يف  القادمة  الأجيال  كانت 

ا�سرتاكها  حال  يف  واملالحقة  التعقب  من 
لدور  ق�سدها  اأو  احلكومة  �سد  مبظاهرة 
حياة  عي�سها  حال  يف  حتى  اأو  عبادة، 

طبيعية«.
واملثري للجدل اأي�سا، هو اأن املدير �سميث 
خماوف  عن  املا�سي  يف  اأعلن  نف�سه، 
ا�ستخدام التقنية ال�سابقة، مل�ساكل متعلقة 
وحقوق  واخل�سو�سية  العن�رشي  بالتمييز 

الإن�سان. 

برنامج �ضهري »جت�ض�ص« على 
حوا�ضبنا الأكرث من 18 �ضنة!

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

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

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

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

.»ACE« ل تدعم ملفات

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



عر�ض وليد ب

من  املناق�شة  جلنة  تكونت  وقد 
ولعة)  �شالح  الدكاترة  ال�شادة 
،وليد  عنابة-رئي�شا(  جامعة 
بوعديلة)جامعة �شكيكدة- م�رشفا 
معلم)جامعة  وردة  ومقررا(، 
بلمقنعي)جامعة  عمر  قاملة(، 
الوهاب  عبد  عنابة(، 

�شعالن)جامعة �شوق اهرا�س(.
من  جمموعة  الدرا�شة  وت�شمنت 
مفاهيم  الأول  فدر�س   ، الف�شول 
املثاقفة  اإ�شكايات  و  الثقافة 
البحث  امتد  وهنا  احل�شارة،  و 
لتناول ق�شايا الهوية ،الأنا والآخر، 

ال�شتغراب، الرتاث واحلداثة...
املثاقفة  فقراأ  الثاين  الف�شل  اأما 
باللغة  مغاربية  روايات  يف 
النفتاح  م�شائل  وبحث  العربية، 
والغرتاب،  النغالق،املثقف  و 
والتع�شب،ال�رشق  احلوار 
مناذج  الباحثة  والغرب....وحللت 

اجلزائرية  الرواية  مثل  روائية 
اأن  دون  الذئبة  من  تر�شع  »كيف 
ورواية   خلو�س،  لعمارة  تع�شك« 
للتون�شي   « كلري  ماري  »روائح 
»�شاأهبك  ورواية  ال�شلمي  احلبيب 
اإبراهيم  لليبي  اأخرى«  مدينة 

الفقيه. 
بالرواية  الثاين  الف�شل  واهتم 
مثل  فرن�شية،  باللغة  املغاربية 

روايات »�رشف القبيلة« للجزائري 
ر�شيد ميموين،رواية »خطيبة عمر« 
لفوؤاد الزاو�س، ودر�س هذا الف�شل 
م�شائل املوقف من الآخر ،حمنة 
الأنا  الرتاث،  الذات، املوقف من 

واليهودي والغربي....
لدرا�شة  الرابع  الف�شل  و�شعى 
العربي  املغرب  دول  من  روايات 
ودر�س  الجنليزي  بالل�شان 

لليبي  الرجال«  بالد  رواية«يف 
اجلزائري  ورواية  مطر،  ه�شام 
يف  »�شوفيا  مغزو�شن  بلقا�شم 
الودي�شا  البي�شاء«)دار  املدينة 
املغربية«  والرواية  للن�رش،2010(، 

احل�شاد املر«عبد الإله قرين.
كحيلي  الباحثة  اللجنة  ناق�شت  و 
يف الكثري من املو�شوعات الهامة 
منهجيا ومعرفيا، و�شعى الأ�شاتذة 
ال�شلبيات  و  اليجابيات   لك�شف 
يف الأطروحة، كما اأحالوا لق�شايا 
و  بعدها،  وما  احلداثة  و  الهوية 
ال�رشق  بني  ال�رشاع  و  ال�شيا�شة 
املفكرين  ومواقف  الغرب...  و 
املثاقفة،و  من  والغربيني  العرب 
درا�شتها  عن  الباحثة  دافعت 
الأخطاء يف جو  ببع�س  واعرتفت 

نقا�س علمي حمرتم.
اخلتام-  -يف   اللجنة  ومنحت 
بتقدير  الدكتوراه  درجة  الباحثة 

م�رشف جدا.

جامعة عنابة:

املثاقفة يف الرواية املغاربية 
يف اأطروحة دكتوراه

البويرة

اإح�ساء 54 ل�سعة عقرب منذ 
بداية ال�سنة

جملة فران�ض فوتبول

بلما�سي,  الرجل  
» الأكرث تبجيال«  

يف اجلزائر  
خ�شال  فوتبول  فران�س  جملة  اأبرزت 
حيث  بلما�شي  جمال  الوطني  الناخب 
يف  تبجيال«  الأكرث   « بالرجل   و�شفته 
عددها  يف  املجلة  كتبت  و  اجلزائر 
م�شاء  »منذ  اأنه  الثالثاء  اليوم  ال�شادر 
اأ�شبح بلما�شي الرجل  اجلمعة املا�شي 
بطل  فهو  اجلزائر  يف  تبجيال  الأكرث 
وطني يتميز بقدرته الكبرية على توحيد 
ذكائه  و  اختياراته  ل�شداد  نظرا  فريق 
اجلزائر  تتويج  اأن  م�شيفة  التكتيكي« 
اأمم افريقيا يحمل توقيع هذا  يف كاأ�س 
الفريق  توحيد  يف  جنح  الذي  املدرب 

ب�رشعة فائقة.
و �شمن بورتريه حول هذا الالعب الدويل 
اجلزائري ال�شابق ذكرت فران�س فوتبول 
»املنتخب  كان  تن�شبيه،  خالل  باأنه 
)اجلزائري( منهارا« ، كما كتبت فران�س 
فونبول اأن » الأهم يف الأمر اأن بلما�شي 
اطلع  تدريب اخل�رش  وافق على  عندما 
بدقة على و�شعية الفريق الوطني الذي 
عرفه من الداخل عندما �شارك يف كاأ�س 

اأمم افريقيا كقائد )2004(.
اأن الأمر يتعلق ب »رجل  و ترى املجلة 
م�شاهدة  على  قادر  بجنون«  يعمل 
حول  �شاعات  و  ل�شاعات  الفيديوهات 
يف  جنح  اأنه  م�شيفة  القادمني  خ�شومه 

حتقيق ان�شجام كبري داخل الفريق. 
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تب�سة

مو�سم فالحي واعد 
ومنتوج وفري يف 
ال�سعري والقمح 

احلبوب   حم�شول  يت�شاعف  اأن  يتوقع 
بولية تب�شة اإىل اأكرث من  مليون وت�شع مئة 
ال�شلب  وال�شعري  القمح  من  قنطار   األف 
ع�رش  ثمانية  الفارط  باملو�شم  مقارنة 
األف قنطار مت تخزين اأزيد من اأربعة األف 
متوا�شلة من  وليزال  عملية اجلر  قنطار 
طرف الفالحني  للمو�شم اأحلايل  كما مت  
تخزين  لعملّية  الإمكانيات  كافة  ت�شّخر 
املنتوج الوفري من احلبوب  قمح و�شعري« 
ملو�شم فالحي ناجح واأو�شح وايل  ولية 
تب�شة  يف عني املكان على عملية التخزين  
احلديثة يف  والتقنيات  الأ�شاليب  اإتباع  اأن 
وتو�شيع  الري  وتقنيات  الفالحي  الإر�شاد 
م�شاعفة  من  مكن  املزروعة  امل�شاحات 
على  الولئية  ال�شلطات  وعزم  الإنتاج 
الواعد  الفالحي  الن�شاط  هذا  مرافقة 
تقنيا وماليا واإداريا خا�شة يف ظل العزمية 
الفالحني  حتذو  التي  القوية  والإرادة 
يف  جناحهم  على  برهنوا  الذين  بالولية 
رفع حتدي خو�س الن�شاط الفالحي ورفع 

الإنتاج و حتقيق الأمن الغذائي الوطني.
عزيزي ر�سيد 

الطريق رقم 23 بني مغراوة 
وميهوب باملدية

جمهولون يعتدون 
على �سخ�ص اأربعيني

ات�شل �شخ�س مبركز العمليات للمجموعة 
عرب  باملدية  الوطني  للدرك  الإقليمية 
عن  لالإبالغ   )10 الأخ�رش)55  الرقم 
الطريق  م�شتعملي  اأحد  على  العتداء 
مغراوة  بني  الرابط   23 رقم  الولئي 

وميهوب، من قبل اأ�شخا�س جمهولني.
الوقائع،  بهذه  اإخطارهم   بعد  ومبا�رشة 
للدرك  الإقليمية  الفرقة  اأفراد  تنقل 
حيث  املكان  عني  اإىل  مبيهوب  الوطني 
�شنة   48 العمر  من  يبلغ  �شخ�شا  وجدوا 
وعلى ج�شمه اآثار �رشب وجروح خمتلفة. 
بنقل  قام  اأنه  الفرقة  لأفراد  �رشح  وقد 
)03( اأ�شخا�س جمهولني على منت �شيارته 
لالأخ�رشية  امل�شافرين  نقل  حمطة  من 
و�شولهم   وعند  مغراوة،  نحو  )البويرة( 
و�شكني،  با�شتعمال حجر  قاموا  ب�رشبه 
مما خلف له جروح على م�شتوى الراأ�س، 
ي�شتولوا  اأن  قبل  اليمنى،  والرجل  الكتف 
نقل  بالفرارمت  ويلوذوا  �شيارته  على 
اخلدمات   متعددة  العيادة  اإىل  ال�شحية 
مليهوب حيث تلقى الإ�شعافات الالزمة.

الفرقة  با�رشتها  التي  الأبحاث  اأف�شت   
بعد  مبيهوب  الوطني  للدرك  الإقليمية 
اإىل  البالغ  هذا  من  فقط  دقيقة   20
وتوقيف  امل�رشوقة  ال�شيارة  على  العثور 
�شخ�شني )02( من املتهمني البالغني من 
العمر 21 و28 �شنة كانا خمتبئني بداخل 
لدى  عرث  وقد  املكان  من  قريبة  غابة 

اأحدهما على �شكني. 

تلم�سان

البحر يلفظ 08 طرود  
بوزن  قنطارين  من الكيف

لبني  ال�شواحل  خفر  عنا�رش  متكنت  
كلم غرب ولية عني متو�شنت  �شاف 30 
حجز     من  بتلم�شان   وهنني  والعزوات 
لفظتها  املعالج   الكيف  من  طرود    08
لولية  الغربية  بال�شواطئ  البحر   اأمواج 
عني متو�شنت وال�شواحل ال�رشقية لولية  

تلم�شان .
ال�شواحل  حر�س  م�شالح  واأكدت  هذا 
قدرت  املحجوزة  املخدرات  وزن  ان 
�شاف  بني  �شواحل  من  بكل  كلغ   ب108 
خفر  م�شالح  ولتزال  هذ   ، وبوزجار 
اأخرى   كميات  عن  تبحث   ال�شواحل  
تكون اأمواج البحر قد لفظتها  بال�شواحل 
الغربية ، من جهة اأخرى متكنت  عنا�رش 
 04 من حجز  بالغزوات  ال�شواحل  حر�س 
حقائب اأخرى  للمخدرات ب�شواحل هنني 
حدود  ب�شل  بوزن  بتلم�شان   والغزوات  
ال100كلغ ، حيث ي�شتبه اأن تكون �شبكات 
من  كبرية   بكميات  األقت  قد  مغربية 
الكيف  يف البحر لنقلها اإىل البحر بفعل 
اتفاقيات  اثر  وذلك  البحرية  التيارات 
جعل  الذي  الأمر  جزائرية   �شبكات  مع 
م�شالح  مع  بالتعاون  ال�شواحل  خفر 
الدرك الوطني تطوق  ال�شواطئ  الغربية 
من  احلقائب  و�شول    من  خوفا  للوطن 

املخدرات  اإىل �شبكات التهريب .
 حممد بن ترار
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ناق�ست الباحثة اجلامعية ونا�سة كحيلي اأطروحة دكتوراه بق�سم الأدب العربي بجامعة عنابة 
مو�سومة ب« املثاقفة يف الرواية املغاربية –درا�سة يف مناذج خمتارة-«، حيث در�ست روايات 

باللغة العربية و الفرن�سية و الجنليزية.

اأح�شت امل�شالح ال�شحية بولية البويرة 54 حالة 
وجود  دون   2019 �شنة  بداية  منذ  عقرب  ل�شعة 
اأي حالة وفاة ومتركزت اأغلبية هذه احلالت يف 
بلديات  غرار  على  الولية  من  اجلنوبية  اجلهة 
واحلجرة  وديرة  اأخري�س  وبرج  الغزلن  �شور 
الزرقاء اإىل جانب حالت اأخرى مبنطقة ب�شلول 
اأن  امل�شالح  ذات  وك�شفت   ، ال�رشقية  باجلهة 
اإىل  يعود  باملنطقة  للعقارب  الرهيب  النت�شار 
جنوب  من  للرمال  الناقلة  ال�شاحنات  يف  جلبها 

من  الفرتة  نف�س  يف  �شجلت  اأن  و�شبق  البالد 
ال�شنة الفارطة 32 حالة ما ي�شتدعي من ال�شكان 
احلملة  مع  الإيجابي  والتجاوب  احلذر  توخي 
التح�شي�شية التي اأطلقتها موؤخرا مديرية ال�شحة 
لتجنب ما ل يحمد عقباه اأثناء التعر�س لل�شعات 
امل�شالح  اإىل  التنقل  ت�شتوجب  والتي  العقارب 
الإ�شت�شفائية يف اأقرب وقت ل يتعدى 5 �شاعات 

حتى تنجح الإ�شعافات يف مثل هذه احلالت .
اأح�سن مرزوق

»وات�ص اآب« يقدم حال 
»حمرجا« 

هواتف  على  اآب«  »وات�س  مل�شتخدمي  ميكن 
ال�شوتية  الر�شائل  اإىل  ال�شتماع  »اآيفون« 
يف  م�شتقبال،  التطبيق  فتح  اإىل  احلاجة  دون 
حتديث جديد ورائع وتقدم امليزة هذه حال 
اأن  يريدون  ل  الذين  للم�شتخدمني  مفيدا 
اأو  الر�شالة،  اأنهم �شاهدوا  اأ�شدقاوؤهم  يعرف 
تغريدة  وك�شفت  بالإنرتنت  ات�شال  على  اأنهم 
»تويرت«،  على  التقنية  الأخبار  متابع  ن�رشها 
متاحة  �شتكون  امليزة  اأن   ،WABetaInfo

على هواتف »اآيفون« يف امل�شتقبل!
وقال WABetaInfo، الذي ير�شد امليزات 
تطبيق  من  التجريبي  الإ�شدار  على  اجلديد 
ظهور  يف  امليزة  »تتمثل  )بيتا(:  اآب«  »وات�س 
نظام  على  الواردة  ال�شوتية  الر�شالة  اإ�شعار 
iOS. �شتكون متاحة يف امل�شتقبل )رمبا يف 

حتديث رئي�س مع ميزات اأخرى(«.

فرن�سا توافق على اقرتاح بريطانيا 

اإن�ساء قوة بحرية
 اأوروبية يف اخلليج

الثالثاء،  اأم�س  فرن�شية،  اإعالم  و�شائل  نقلت 
على  وافقت  باري�س  اإن  قولهم،  دبلوما�شيني  عن 
اقرتاح لندن ت�شكيل قوة بحرية اأوروبية يف اخلليج 
ال�شفن  ملرافقة  فيها  امل�شلحة  قواتها  وم�شاركة 

التجارية.
لإن�شاء  �شابق  وقت  يف  املتحدة  اململكة  ودعت 
قوة بحرية اأوروبية م�شرتكة من اأجل �شمان حرية 
املالحة يف اخلليج، وردع اإيران عن احتجاز �شفن 

جتارية تابعة لدول غربية وعربية.
هانت:  جريميي  الربيطاين  اخلارجية  وزير  وقال 
متنع  اأن  لإيران  ميكن  ل  الدويل،  للقانون  »وفقا 
مرور ال�شفن، ناهيك عن ال�شتيالء عليها. لأن هذا 
يعترب قر�شنة، لذلك �شتحمي القوات الدولية اأطقم 

ال�شحن والب�شائع يف هذا املجال الهام«.

»موتورول« تعود بهاتف 
متطور وزهيد الثمن

»موتورول« لإطالق هاتف متطور  تتح�رش �رشكة 
اإىل  �شيعيدها  م�شجع  و�شعر  ممتازة  مبوا�شفات 

املناف�شة يف �شوق الأجهزة الذكية.
وتبعا للت�رشيبات فاإن �شعر الهاتف اجلديد �شيبداأ 
ب�شا�شة  اجلهاز  هذا  و�شيزود  دولرا،   250 من 
 )1080/2250( عر�س  بدقة  بو�شة،   6.3 مبقا�س 
الأمامية  واجهته  م�شاحة  كامل  متالأ  بيك�شل، 
تقريبا، با�شتثناء ثقب �شغري على زاويتها الي�رشى 

من الأعلى خم�ش�س للكامريا.
 9609 Sаmsung Exynоs �شياأتي مبعالج  كما 
جيغاهريتز،   2.2 اإىل  ي�شل  برتدد  النوى،  ثماين 
وذاكرة  جيغابايت،   6/4 ع�شوائي  و�شول  وذاكرة 

تخزين داخلية 128 جيغابايات، قابلة للتو�شيع.
و�رشيحة  الت�شال،  لبطاقات  مبنفذين  و�شيزود 
ومنفذ  البيانات،  ونقل  الإلكرتوين  للدفع   NFC

3.5 ملم لل�شماعات، وما�شح لب�شمات الأ�شابع.

اأزمة عط�س حادة ت�شهدها العديد من اأحياء 
عملية  تذبذب  ب�شبب  ارهيو  وادي  بلدية 
مطروحا  بقي  الذي  امل�شكل  وهو  التوزيع 
منذ �شهر كامل  مت�شببا يف جفاف احلنفيات 
الأحياء  ل�شكان  الجتماعية  الأو�شاع  وتردي 
�رشاء  يتكبدون  اأ�شبحوا  الذين  املت�رشرة 
مت�شاربة  باأ�شعار  يومية  حيوية  مادة  اأكرث 
�شعرها  فاق  التي  ال�شهاريج  اقتناء  اأو 
من  ومنهم  الواحد  لل�شهريج  ال1000دج 
او  اخلا�شة  الآبار  مياه  اقتناء  خيار  ف�شل 
منبع  غرا  على  الينابيع  او  املعدنية  املياه 
ملجابهة  وغريهما  وواريزان  احلطاطبة 
ح�شب  التوزيع  �شوء  اخلانقة  ب�شبب  الأزمة 

باجلريدة  ات�شالهم  لدى  املواطنني  ت�رشيح 
اأ�شبحت تزود باملاء  البع�س من الأحياء  اأن 
اأو �شاعتني كل 48 �شاعة يف  ال�رشوب �شاعة 
ب�شفة  املدينة  مركز  اأحياء  فيه  تزود  وقت 
تتوفر  ارهيو  وادي  اأن  رغم  ومنتظمة  دائمة 
على �شدي املرجة �شيدي عابد و�شد قرقار 
الذي يعد من بني اكرب ال�شدود على امل�شتوى 
مليون   480 الجمالية  ل�شعته  ن�شبة  املحلي 
ينا�شد  الو�شع  لتدهور  مكعب  ونظرا  مرت 
وايل  ارهيو  وادي  اأحياء  من  العديد  �شكان 
الإ�شكال  هذا  التدخل حلل  اأجل  من  الولية 

املطروح منذ �شهر كامل .
ق  م

غليزان

اأزمة عط�ص بوادي ارهيو
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