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تكرمي عائلة الرئي�س املغتال
 حممد بو�سياف 

للثقافة  الإبداع  جمعية  نظمت 
ال�شبانية  والن�شاطات  والفنون 
ببلدية اأولد ما�شي ولية امل�شيلة 
اأم�س باملكتبة املركزية »بودراي 
بلقا�شم » حفال تكرمييا مبنا�شبة 
على  عام   100 مرور  ذكري 
مولده وذكري ا�شت�شهاد الرئي�س 
عرف  بو�شياف  حممد  الراحل 
امل�شيلة«  ولية  وايل  ح�شور 
اإبراهيم او�شان » حيث مت تنظيم 

الراحل  للرئي�س  عرفان  وقفة 
الذي اغتيل يف 29 جوان 1992، 
امل�شاركون خ�شال  اأبرز خاللها 
الثورة  اإبان  ون�شالته  الفقيد 
ال�شتقالل  وبعد  التحريرية 
وبع�س اجلوانب البارزة يف حياة 
الرئي�س الراحل حممد بو�شياف 
الوطني«،  الطيب  »�شي  املدعو 
عائلة  من  اأفراد  بح�شور  وهذا 
الكفاح  يف  ورفقائه  الفقيد 

الوطنية  ال�شخ�شيات  وبع�س 
ال�شهيد  عائلة  تكرمي  مت  حيث 
وبذات  امل�شيلة  وايل  قبل  من 
احل�شور خ�شال  اأ�شاد  املنا�شبة 
الفقيد، م�شريا اإىل اأنه �شخ�شية 
طليعة  »يف  وكان  بامتياز  وطنية 
حتملوا  الذين  املنا�شلني 
نري  من  الوطن  حترير  م�شوؤولية 

ال�شتعمار الفرن�شي الغا�شم .
 عبدالبا�شط بديار 

خبر في 
صورة

ح �سحايف ال�سروق نيوز يعتذر يو�سّ  
عاد �شحايف القناة التلفزيونية »ال�رشوق 
كالم  يا�شني  م�رش  اإىل  ومبعوثها  نيوز« 
مع  �شجة  اأحدثت  التي  احلادثة  اإىل 
اأ�شار  اين  بلعمري  جمال  اخل�رش  لعب 
اأنه مل يكن من يحاور مدافع اخل�رش يف 
املنطقة املختلطة عقب نهاية مواجهة 
بجانب  كان  بل  وال�شنغال،  اخل�رش 
انه  اأن كل ما حدث  العمومي، مو�شحا  التلفزيون اجلزائري  �شحايف 
حّول امليكروفون نحو ريا�س حمرز عندما التحق باملنطقة لالإدلء 
يف  ال�شعودي  ال�شباب  لالعب  العتذار  املعني  ووجه  بالت�رشيحات، 

حال وقع �شوء تفاهم اأو احرجه بذلك الت�رشف.

اجلزائريون ي�سكرون ح�سن
  �سيافة امل�سريني

قيام  اإىل �شنع احلدث جمددا من خالل  عادت اجلماهري اجلزائرية 
كاأـ�س  نهائيات  متابعة  اأجل  املتواجدين يف مك�رش من  الأن�شار  اأحد 
والتي  جديدة  لفتة  برفع  الوطني  املنتخب  وت�شجيع  لالأمم  اإفريقيا 
امل�رشي  ال�شعب  اإىل  اجلزائر  �شعب  من  عبارة »حتية  تدوين  �شهدت 

ال�شقيق ون�شكركم على كرم ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال«.

البويرة

فرقة ن�سوية ملحارية الت�سممات
 يف قاعات االفراح

الولئي  ال�شعبي  املجل�س  دورة  بالبويرة خالل  التجارة  مدير  ك�شف 
من  ن�شوية  فرقة  م�شاحله  تخ�شي�س  عن  الأ�شبوع  نهاية  املنعقدة 
اأعوان الرقابة خالل هذه ال�شائفة ت�شتهدف قاعة احلفالت من اجل 
ب�شكل رهيب يف  ت�شتفحل  التي  الغذائية  الت�شممات  حماربة ظاهرة 
مثل هذه املنا�شبات اخلا�شة بالأعرا�س والأفراح والتي �شجلت فيها 
التح�شي�شية  احلمالت  تكثيف  ت�شتدعي  رهيبة  اأرقام  البويرة  ولية 
املمار�شات  بع�س  وحماربة  قمع  جانب  اىل  املواطنني  و�شط 
وال�شلوكات امل�شينة لأ�شباه التجار الذين ي�شعون لتحقيق الأرباح ولو 

على ح�شاب �شحة امل�شتهلكني .
اأ.م

�شفريا الوليات املتحدة وكندا يف اجلزائر 
يتحدثان 

احلراك ال�سعبي اأده�س العامل
راأيني  اجلزائر  يف  الأمريكية  املتحدة  والوليات  كندا  �شفريا  اأبدى 
متباينني حول الن�شداد ال�شيا�شي والحتجاجات امل�شتمرة يف البالد 
وبدا �شفري الوليات املتحدة، جون ديرو�شي، حذرا عند تعليقه على 
�شفارته،  نظمته  حفل  هام�س  على  اجلزائر  يف  الأخرية  الأحداث 
وقال  بالده  ل�شتقالل   234 الذكرى  مبنا�شبة  املا�شي،  الأربعاء 
ديرو�شي »لقد لحظنا جميعنا بانتباه �شديد ال�شعب اجلزائري وهو 
يكتب بكل �شلمية ف�شال جديدا من التاريخ الرائع لهذا البلد«، م�شيفا 

اأن »م�شتقبل اجلزائر ي�شنعه اجلزائريون وحدهم«.
اأن تبقى �رشيكا قويا  اأن »الوليات املتحدة ترغب يف  ال�شفري  واأكد 
كانت  جهتها،  جديدا«من  عهدا  البلد  دخول  مع  بالتزامن  للجزائر، 
اأكرث  ماكولغ،  باتري�شيا  للحفل،  دعيت  التي  باجلزائر  كندا  �شفرية 
»ماليني  اأن  اأكدت  حيث  البالد،  يف  الحتجاجات  جتاه  و�شوحا 
الأ�شخا�س يحتجون كل اأ�شبوع يف ال�شوارع اجلزائرية )...( واحلركة 
الحتجاجية التي بداأت يف 22 فرباير اأده�شت العامل باأ�رشه«واأ�شافت 
اجلزائر«،  يف  �شلميا  دميقراطيا  »انتقال  تدعم  بالدها  اأن  ماكولغ 

ي�شتجيب لتطلعات ال�شعب اجلزائري.

بومردا�س

توقيف 5 عنا�سر دعم لالرهابيني
يف اإطار مكافحة الإرهاب، اأوقف عنا�رش اجلي�س الوطني ال�شعبي، 
الإرهابية  للجماعات  دعم  عنا�رش   )05(  ،2019 جوان   28 يوم 

ببومردا�س/ ن.ع.1.

بعدة مناطق من الوطن

حجز 17 كلغ من الكيف
اأوقفت مفرزة للجي�س الوطني ال�شعبي بالتن�شيق مع عنا�رش الدرك 
الوطني وحر�س احلدود والأمن الوطني، يف عمليات متفرقة بكل من 
جتار   )03( اأهرا�س/ن.ع.5،  و�شوق  والنعامة/.ن.ع.2  تيبازة/ن.ع.1 
خمدرات وحجزت )17،4( كيلوغرام من الكيف املعالج و)533( قر�س 

مهلو�س و�شيارتني )02( نفعيتني. 

من  املبذولة  للمجهودات  توا�شال 
ولية  لأمن  ال�رشطة  م�شالح  طرف 
الأخالق  على  احلفاظ  يف  وهران، 
ظاهرة  حماربة  و  العامة  والآداب 
التي   ، العام  الطريق  يف  املراودة 
كبرية  �رشيحة  اإ�شتياء  تثري  اأ�شبحت 
التي  الأحياء  خمتلف  قاطني  من 
تعرف انت�شارا كبريا لهذه الظاهرة ، 
خا�شة البلديات ال�شياحية، وعلى اإثر 

ال�رشطة  م�شالح  بها  قامت  عمليات 
لأمن ولية وهران، متمثلة يف ف�شيلة 
بالفرقة  العامة  بالآداب  امل�شا�س 
اجلنائية بامل�شلحة الولئية لل�رشطة 
الق�شائية، وكذا اأمن دائرة عني الرتك 
، مكنت من توقيف 21 �شخ�شا ترتاوح 
اأعمارهم مابني 31�شنة و65�شنة على 
بينهم م�شبوقني ق�شائيا  التوايل من 
املا�شية،   القليلة  الأ�شابيع  ،خالل 

متورطني يف ق�شايا التحري�س على 
ممار�شة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، 
الطريق  يف  الإغراء  و  املراودة 
العام، اإن�شاء حمل للف�شق  وممار�شة 
الرذيلة ، وذلك عرب عدة نقاط  على 
لنقل  حمطة   ، بالطو  حي  م�شتوى 
الدوران  حمور  اإي�شطو،  امل�شافرين 
،هذه  الرتك  عني  وبلدية  الباهية، 
على  للق�شاء  العمليات  املتوا�شلة 

هذه الظاهرة عرب خمتلف املناطق 
بعد  و�شع  ،جاءت  وهران  بولية 
على  للقب�س  التنفيذ  حمكمة  خطة 
املتورطني الذين مت  حترير �شدهم 
اإجراءات  ق�شائية  قدموا  مبوجبها 
حقهم  يف  �شدر  اأين  اأمام  العدالة 

اأمر اإيداع.
اأ.ب

عدة مناطق بوهران 

توقيف 21 �سخ�س متورط يف املراودة و الدعارة

ملتقى الفيديرالية اجلزائرية للم�شتهلكني 

توحيد املعايري ل�سمان جودة اخلدمات
اجلزائرية  الفيديرالية  نظمت 
الأ�شبوع  بحر  للم�شتهلكني 
جودة  حول  ملتقى  الفارط 
باجلزائر   وواقع  اأفاق  اخلدمات 
خدمة  اأجل  »من  �شعار  حتت 
وايل  وبرعاية  وعادلة   �شفافة 
مولود  ال�شيد  وهران  ولية 
املنظمون  اختار  ،و  �رشيفي 
هذا  على  امل�رشفة  واللجان 
امللتقى  القاء ال�شوء على كل ما 

يخدم جودة اخلدمات وبح�شور 
ومدراء  الإعالمية  الأ�رشة 
جمعيات  وروؤ�شاء  تنفيذيني 
من  الوافدين  امل�شتهلك  حماية 
ربوع الوطن من مترنا�شت واأدرار 
اأطباء  من  امل�شاركون  وتناول  
خمتلف  من  وباحثني  واأ�شاتذة 
عدة  تناول  مت   ، الوطن   ربوع 
جوانب  تتعلق بجودة اخلدمات 
من خالل  حماور  واآفاق   واقع 

التعليم  ”ال�شحة  وهي  اأ�شا�شية، 
ال�شياحية   اخلدمات  النقل 
و”الت�شيري  العمومية”  واخلدمة 
اجلودة  منهج  العمومي: 
واخلدمات العمومية” و”التقييم 
 ” اخلدمات  يف  اجلودة  ومنهج 
اخلدمة”   ومرجعيات  و”معايري 
والكفاءات  و”الو�شاطة 
وقد  اجلودة”.  ومنهج  املهنية 
من  �شل�شلة  باملنا�شبة  برجمت 

املحا�رشات من اإلقاء متدخلني 
واأ�شاتذة ودكاترة  ”. 

مب�شاهمة  امللتقى  هذا  ونظم 
و  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
من  العديد  و  التاأمينات  �رشكة 
امللتقى   اأو�شى  كما  امل�شاهمني 
معايري  اإيجاد  نحو  بال�شعي 
ل�شمان جودة اخلدمات  موحدة 

املقدمة للجزائريني .
ه.ب
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جميعي يرف�ض املرحلة الإنتقالية و ي�شرح

من يعرقل جهود اجلي�ش ي�ستهدف التاأزمي 
.     الأفالن تعر�ض لعنف �شيا�شي  من قبل  املناف�شني 

.     خطابنا وا�شح ول يتحمل ازدواجية التاأويل والفهم
 عرب الأمني العام حلزب الأفالن حممد جميعي عن رف�شه لدعوات املرحلة الإنتقالية ، معتربا باأنها   جمرد �شطو من 
جيو�ض العامل على حق �شعوبها يف اختيار حكامه بدميقراطية، قائال » على دعاة  املرحلة النتقالية اأن يتعظوا مبا 

حدث يف الكثري من البلدان التي تبنت هذه الطريقة واأخذ العربة مبا األت اإليهم اأو�شاعهم. 
اإميان لوا�ض 

جدد حممد جميعي الأم�س يف خطاب له 
خالل لقائه باأمناء املحافظات �ر�ؤ�ساء 
اجلي�س،  لقيادة  دعمه  النتقالية  اللجان 
مت�سكه    امل�رشفة  �  مبواقفه  م�سيدا 
مبهامه الد�ستورية � حفاظه على �سلمية 
منوذجا  بذلك  اأعطى  حيث   ، احلراك 
احل�سا�سة  الفرتة  لهذه  اإدارته  يف  مثاليا 
م�ساندته   � لل�سعب  اإنحيازه  خالل  من 
حد  ملطالبه  على  دعمه   � حلراكهم 
قوله، لفتا باأن  اجليو�س عادة ما ت�ستغل 
�لكن  احلكم  على  ت�ستويل  لكي  الأزمات 
اأحمد  الفريق  �ت�رشيحات  العك�س  هنا 
ل  باأنه  �سدد  ملا  �ا�سحة  �سالح  قايد 

طموحات �سيا�سية للقيادة الع�سكرية”.
التي  الأطراف  بع�س   يف حني حذر من 

تريد اجلزائر مزيد من التاأزمي من خالل 
عرقلة امل�سعى املنتهج من قبل اجلي�س 
� اإ�ستهداف قيادته النوفمربية عن طريق 

ن�رش الأكاذيب � تر�يج الإ�ساعات .
من  الأفالن  العام حلزب  الأمني  � حذر 
ل   « قائال   ، الإنتقالية  املرحلة  دعوات 
ميكن جلماعة من املغامرين اأن تفر�س 
جماعة  �على  اأجندتها،  ال�سعب  على 
الفرتة النتقالية اأن يتع�سوا اإن كانوا حقا 
جميعي  ،�ثمن  نواياهم”.  يف  �سادقني 
الف�ساد،  ق�سايا  بفتح  العدالة  خطوة 
ال�سغوط  كل  من  العدالة  يتحرر  م�سيدا 
� القيود ،  حيث انه اآن الأ�ان اأن تكتب 
�ا�ستقاللية  الن�ساف  يف  جديدا  ف�سال 

الق�ساء ح�سبه.
العام  الأمني  عرب   ، اأخر  �سياق  يف 
من  اأ�سفه  عن  جميعي  الأفالن  حلزب 

احلزب  لها  يتعر�س  الف�ساد  التي  حملة 
املناف�سني   � ال�رشكاء  قبل  من  العتيد 
ال�سيا�سيني، موؤكدا باأن احلزب م�ستهدف 
اإىل  ت�سعى  التي  الأطراف  عديد  من 
فك   � لإ�سعافه  الت�سكيك   � ت�سويه 

اإرتباطه بال�سعب .
بع�س  ت�رشيحات  على  جميعي  رد 
دعوتهم  خالل  من  الأحزاب  م�سوؤ�يل 
اإىل حمو احلزب من الوجود �اإحالته اإىل 
املتحف، قائال » حا�سا اأن يكون ال�سعب 
اجلزائري يطالب بنهاية احلزب العتيد، 
هذا  �يل�سق  ��سي  نف�سه  جعل  البع�س 
اجلزائري،  بال�سعب  اخلبيثة  الدعوات 
� لقد  �سمعنا �سوت ال�سعب �هو �حده 
 � حزبنا  م�ستقبل  بتحديد  املخول 
لرا�سون  اإننا   � يقرر  فلنرتكه  اأحزابهم، 

بقراره«

يف  باحلزب  الزج  جميعي  �رف�س 
الإنق�سامات � التمزقات، موؤكدا مت�سكه 
بالأمانة �عدم التنازل عليها ، معتربا باأن 
التفريط فيها خيانة � التخلي عنها جنب 
�هر�ب من امل�سوؤ�لية، قائال » اأنا ل�ست 

من اخلائنني � ل بجبان ». 
�اإعرتف جميعي باأن احلزب العتيد تلقى 
ت�سببت   « الأخرية،  ال�سنوات  �رشبات يف 
اأذانه  ��سم  للمنا�سلني  ظهره  اإدارة  يف 
بن�سال  �متيز  املواطنني،  �سوت  عن 
على  التاأمر   � الد�سي�سة  على  قائم 
لوحدة  املدمرة  التكتالت   � ال�رشعية 
اإفتقد  املنا�سلني،    متا�سك   � احلزب 
الإن�سباط  على  �دا�س  الأخالق  اإىل 
�جعل م�سلحة احلزب اآخر الإهتمامات 
على حد قوله ، م�سيفا » حزبنا قد عانى 
كثريا من اخلطاب الفوقي �من القرارات 

الإنفرادية � من التقارير التي تعد على 
قتل  من  عانى  كما  الأ�سخا�س،  مقا�س 
اإ�سكات   � املنا�سلني  لدى  املبادرة  ر�ح 
�فوق  اإرادتهم،  م�سادرة   � اأ�سواتهم 
ال�سطو  ز  احلزب  اإختطاف  �ذاك  هذا 
ت�ستيت   � �سمعته  �تلطيخ  �رشعيته  على 
باإ�سمه عل  ح�ساب  الت�رشف   � �سفوفه 

منا�سليه � مبادئه الرا�سخة« .
ال�رش�سة  احلملة  باأن  املتحدث  �اعترب 
التي تعر�س لها احلزب من قبل اأطراف 
�سواء كانو يف الواجهة اأ� من �راء ال�ستار 
اإىل  ال�سلة مع كل مايرمز  يريد�ن قطع 
�هوية  املجيدة  ثورته   � البلد  تاريخ 

ال�سعب 
اليوم  الأفالن  اأن  على  املتحدث  ��سدد 
�اأن  الذاتي  النقد  ميار�س  باأن  مطالب 

ت�سوده امل�سارحة �اأن يطرح على نف�سه 
بت�سخي�س  الكفيلة  اجلريئة،  الأ�سئلة 
ت�سحيحها  على  القدرة   � ال�سلبيات 
الأزمة  مع   � الراهن  الوقت  يف  خا�سة 

التي تعي�سها البالد. 
باأن    جميعي  اأكد  ذاته،  ال�سياق  �يف 
يتحمل  �ل  �ا�سح  الفالن  خطاب 
باأن  م�سددا  �الفهم،  التاأ�يل  ازد�اجية 
هادفة   � �رشيحة   � �ا�سحة  مواقفه 
لمتلق فيها � ل اإنتهازية،  بل اإنها ترمي 
الد�لة  ا�ستمرارية   � ال�سعب  خدمة  اإىل 
نحو  النزلق  خماطر  من  �حمايتها 
املجهول ، لفتا باأن احلزب العتيد لي�س 
ممن ي�ستثمر يف اأزمات بالدهم لتحقيق 

مكا�سب �سيا�سية على ح�ساب الوطن.

على  �سعدا�ي  النائب  اأكد 
عدم   � احلل  اإيجاد  �رش�رة 
ت�سكيل  ال�سارع  عرب  يف  البقاء 
هيئة ملراقبة النتخابات مكونة 
من اجلمعيات �املجتمع املدين 
املجتمع ��سدد  اأطياف  �جميع 
مقرتحه  يف  �سعدا�ي  النائب 
على اأن  تت�سا�ي ال48 �لية يف 
عدد ممثليها � ل تقت�رش الن�سبة 
العا�سمة  يف  للمثلني  الأعلى 
ذات  قال  اأخرى  جهة  من   �

املتحدث اأن بن �سالح � بد�ي 
ال�سعبي  بالقبول  يح�سون  ل 
ال�ستجابة  �رش�رة  على  موؤكدا 
الراف�س  ال�سعب  لإرادة 
طرحا  اللقاء  �سكل   �، لهما 
الأفكار   � املقرتحات  ملختلف 
للو�سع  احللول  حول  ال�سخ�سية 
لالإ�سارة   � احلايل  ال�سيا�سي 
امللتقى  اأم�س  اختتمت  قد 
يومني �يعترب  ملدة  دام  الذي 
للمبادرات  خرجة  اأ�ل  امللتقى 

� الجتماعات من العا�سمة اإىل 
اجلزائر العميقة .

التي  املبادرة  يف  �سارك   
الربملاين  النائب  دعا  اإليها 
التحرير  جبهة  حزب  عن 
�سليمان 219  الوطني  �سعدا�ي 
خمتلف  من  �طنية  �سخ�سية 
 � �لية   43 �من  التخ�س�سات 
منظم  ل64  اإ�سافة  �سحفي   14

للملتقى
ف.ن�شرين 

 مبادرة عني ال�شفراء

الأولوية لت�سكيل هيئة وطنية م�ستقلة 
ملراقبة النتخابات

�رشح اأم�س املدير العام لإدارة 
ال�سجون � اإعادة الإدماج خمتار 
فليون اأن م�ساحله مل تق�رش يف 
الدين  كمال  بالراحل  التكفل  
له  الرت�يج  يتم  ما  عك�س  فخار 
حيث مت اللتزام  »د�ن متييز اأ� 
اأم�س  اأكده  ما  ح�سب  تق�سري«، 
)تيبازة(  القليعة  من  ال�سبت 
 � ال�سجون  لإدارة  العام  املدير 

اإعادة الإدماج، خمتار فليون.
ند�ة  يف  امل�سوؤ�ل  اأ��سح   �
باملدر�سة  ن�سطها  �سحفية 
الوطنية ملوظفي اإدارة ال�سجون 
حفل  هام�س  على  بالقليعة 
»الكثري  اأن  الدفعات،  تخرج 
غري  الكالم   � املغالطات  من 
ال�سحيح تر�ج له بع�س الأطراف 
الفقيد  �فاة  حيثيات  بخ�سو�س 

كمال الدين فخار«، مربزا 
اأنه كان يخ�سع للمراقبة الطبية 
ل«ت�سعة  �فقا  اليوم  يف  مرتني 

بكل  بها«  معمول  معايري 
يتعلق   � العقابية،  املوؤ�س�سات 
كل  بها  تتعامل  مبعايري  الأمر 
اخلا�سة  العقابية  املوؤ�س�سات 
الطعام  عن  امل�رشبني  بالنزلء 
�سغطهم  بقيا�س  تق�سي  التي   �
قيا�س   � ال�سكري   � الدموي 
التنف�س � درجة الوعي � الوزن 
اأطباء  اأعده  لرب�توكول  �فقا 
بامل�ست�سفى  يعملون  خرباء 
اجلامعي م�سطفى با�سا، ح�سب 

امل�سوؤ�ل.
� اأ�ساف اأن امللف الطبي ي�سهد 
ما  هو   � للفقيد  اجليد  بالتكفل 
التحقيق  جلنة  عليه  اطلعت 
العدل حافظ  �زير  �سكلها  التي 
للموؤ�س�سة  زيارتها  اإثر  الأختام 
بها  يقبع  كان  التي  العقابية 
للوقوف على حيثيات �فاته كما 
التكفل به عندما مت حتويله  مت 
م�ست�سفى  اإىل  اأفريل   28 يوم 

اأطباء  لحظ  بعدما  غرداية 
بغرداية  العقابية  املوؤ�س�سة 
الفقيد  على  يظهر  بداأ  اإرهاقا 
خاللها  اإخ�ساعه  مت  حيث 
لكامل الفحو�سات � الك�سوف � 
مربزا  الالزمة  الطبية  التحاليل 
يف  تق�سري  هناك  يكن  »مل  انه 
موجهة  عناية  هي   � به  التكفل 

لكافة لل�سجناء د�ن متييز«.

لويزة حنون حتظى 
بحقوقها كاملة

لإدارة  العام  املدير  اأكد 
الو�سع  بخ�سو�س  ال�سجون 
حلزب  العامة  لالأمينة  ال�سحي 
اأنها  حنون،  لويزة  العمال، 
 � الكاملة  بحقوقها  »حتظى 
�فقا  الالزمة  ال�سحية  الرعاية 
املعمول  التنظيمات   � للقوانني 
بها �ساأنها �ساأن باقي النزلء«،� 
يف رده عن �سوؤال خا�س بتعامل 

»مميز حمتمل« قد يكون يحظى 
به امل�سوؤ�لون ال�سامون اأ� رجال 
ق�سايا  يف  املتابعون  الأعمال 
الوزيرين  غرار  على  ف�ساد 
الأ�لني ال�سابقني اأحمد اأ�يحيى 
� عبد املالك �سالل، اأكد اأنه »ل 
يوجد اأي متييز« يف التعامل مع  
ال�سجناء. � تابع يقول: »القانون 
يطبق على اجلميع � ل يوجد ما 
قاعات  ب�ساأن  له   الرت�يج  يتم 
بال�سخ�سيات  خا�سة  فخمة 

املهمة«.
اأن  ال�سدد  هذا  يف  اأ�ساف   �
تتعامل  العقابية  »املوؤ�س�سات 
 65 عددهم  البالغ  النزلء  مع 
 � �سجناء  ب�سفتهم  �سجني  األف 
ل يوجد متييز يف التعامل �سواء 
اأ�  بالعقوبات  املتعلق  ال�سق  يف 
�سحيا  بهم  التكفل  يف  حقهم 

�اجتماعيا .
م.�ض

املدير العام لإدارة ال�شجون و اإعادة الإدماج، خمتار فليون

ل تق�سري يف التكفل بحالة الدكتور فخار 
.      لويزة حنون حتظى بحقوقها كاملة

.      املوؤ�ش�شات العقابية ت�شم 65 األف �شجني حاليا

تغيريات  حول  احلديث  ا�ستد 
احلكومة  �ستم�س  مرتقبة 
احلالية ، �احتمال رحيل مرتقب 
بد�ي  الدين  نور  الأ�ل  للوزير 
اأع�ساء  يف  جزئية  تغيريات  مع 

احلكومة احلالية .
�عاد احلديث بقوة عن تغيريات 
التي   � الباءات  لأحد  حمتملة 
برحيلها  احلراك  نادى  لطاملا 
حول  امل�سادر  تطابقت  حي   ،
الأ�ل  للوزير  مرتقب  رحيل 
قبل  املرتقب   � بد�ي  نورالدين 

5جويلية .
من  العديد  اأ�سارت  كما 
يف  تعديالت  حول  الت�رشيبات 
 ، احلالية  احلكومية  الت�سكيلة 
الوزراء  بع�س  �سيحافظ  فيما 
بع�س  ل�سيما   ، منا�سبهم  على 
قطاعاتها  ت�سهد  التي  الوزارات 
 ، كبرية  حركية  الأيام  هذه 
براهيمي  العدل  �زير  كبقاء 

اإىل  اإ�سافة  التعليم،  ��زير   ،
الوزارت  �بع�س  ال�سياحة،  �زير 

الأخرى.
برحيل  ال�سعبية  �كانت املطالبة 
البدايات  منذ  امتدت  قد  بد�ي 
مت  اأن  بعد   ، للحراك  الأ�ىل 
الثالثة  الباءات  �سمن  ت�سنيفه 
اأن  خا�سة   ، برحيلهم  املطالب 
ا�سرتطت  الفعاليات  من  العديد 
يف  النتخابية  العملية  ل�سري�رة 
ا�سم  األ�سقوا  اأن  بعد   ، نزاهة 
النتخابات  من  بالعديد  بد�ي 

التي ��سفت بامل�سبوهة .
ت�سدق  اأن  جدا  املحتمل  �من 
خا�سة   ، الت�رشيبات  هذه 
لالنتخابات  التح�سريات  اأن 
اجلدية  مرحلة  دخلت  الرئا�سية 
ظل  يف   ، منها  منا�س  �ل   ،
القيام  �اإمكانية   ، الأجواء  هذه 
بتهيئة جميع الظر�ف ل�سري هذه 
يرام  ما  اأح�سن  على  النتخابات 

اأن  �ساأنه  من  ما  كل  �ا�ستبعاد   ،
يزعزع الثقة ال�سعبية .

�كانت العديد من الفعاليات من 
احلراك ال�سعبي ا�ستغربت �سبب 
التم�سك ببد�ي يف من�سبه ، اإل اأن 
التف�سريات  اأ�سارت  من  العديد 
عنا�رش  كل  تنحية  عدم  اإىل 
الد�لة ، � من غري املنطقي ذلك 

يف ظل التغيريات اجلارية .
اأحد  رحيل  بد�ي  بقي  �قد 
املطالب الرئي�سية يف احلراك ، 
كون العديد ير�ن اأن بد�ي اأحد 
الأ�سبق  النظام  املح�سوبني على 
�مقرب كثريا من عائلة بوتفليقة 
، اإ�سافة اإىل م�ساركته يف الكثري 
ح�سبهم  التي  النتخابات  من 

كانت حمل �سبهة .
حول  الت�رشيبات  هذه  ت�رش  �مل 
خلالفة  املحتملة  ال�سخ�سية 
بد�ي على راأ�س احلكومة ، كما 
امل�سادر  من  العديد  ا�ستبعدت 

عبد  ال�سابق  بالوزير  ا�ستخالفه 
الأخري  هذا   ، رحابي  العزيز 
م�سا�رات  تنظيم  اإىل  دعا  الذي 
الت�سكيالت  خمتلف  من  �طنية 
القادم  6جويلية  يف  احلزبية 
لقيت  التي  امل�سا�رات  ،�هي 
العديد  طرف  من  كبريا  التفافا 
من الفعاليات ال�سيا�سية ، خا�سة 
يتمتع  رحابي  العزيز  عبد  اأن 
من  العديد  ��سط  مب�سداقية 
مبختلف  ال�سيا�سية  الأ��ساط 
متتعه  اإىل  اإ�سافة   ، تفرعاتها 
 ، د�لية   � �طنية  �ا�سعة  بخربة 
�انتمائه اإىل عائلة ثورية ، حيث 
ت�ساعده  املوؤ�رشات  هذه  كل 
على قيادة م�سا�رات مع الطبقة 
 ، القادم  6جويلية  يوم  ال�سيا�سية 
يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  التي   �
اإيجاد حلول للم�سار ال�سيا�سي يف 

اجلزائر .
ع�شام بوربيع

و�شط خما�شات ع�شرية

رحيل و�سيك لبدوي و التفاف حول مبادرة رحابي

عبد العزيز رحابي بخ�شو�ض ندوة 6 جويلية

اجلميع معني بامل�ساركة و اقرتاح احللول
رحابي  العزيز  عبد  قال 
الدبلوما�سي ال�سابق � امُلكلف 
بتن�سيق الند�ة الوطنية للحوار 
املزمع اإجرا�ؤها يف 6 جويلية 
التي  امل�سا�رات  اأن  القادم، 
اأطلقت حت�سريا لند�ة احلوار 
الوطني الغاية منها امل�ساهمة 
من  للخر�ج  حل  اإيجاد  يف 
البالد،  تعي�سها  التي  الأزمة 
اأن   املتحدث  ذات  يرى   �
للتو�سل  التاريخية  “اللحظة 
قد  ال�سليم  الو�سط  للحل 
لهذا  التو�سل  اأن   � حانت، 
احلل قد �سار ممكنا”،  � قال 
اأنه ل يجب على قيادة اجلي�س 

يف   التدخل  ال�سعبي  الوطني 
البحث  اأ�  املبادرات  م�سار 
بالأحرى  بل  توجيهها”،  عن 
برفع  دعمها  عليها  “يتوجب 
كل القيود املتعلقة باحلريات 
�كذا  �اجلماعية  الفردية 
�التجمع  التظاهر  حرية 
قدم  �على  احلر  �الو�سول 
الإعالم  لو�سائل  امل�سا�اة 

العمومية.
حوار  يف  رحابي  �اأ��سح 
اجلزائرية،  الأنباء  لوكالة 
يتمثل  الند�ة  هذه  هدف  اأن 
ت�سكيل  يف  “امل�ساهمة  يف 
لأجل  �ا�سعة  م�ساركة 

التي طال  اخلر�ج من الأزمة 
اأمدها �التي ل يجد لها اأحد 
د�ره   اأن  قال   � خمرجا”، 
املا�سي  يف  كان  كما  يتمثل- 
 2 مازافران  اجتماع  خالل 
تن�سيق  –يف    2015 عام  يف 
�اإحيائه  ال�سامل  امل�رش�ع 
ت�سكيل  يف  امل�ساهمة  بهدف 
م�ساركة �ا�سعة لأجل اخلر�ج 
من الأزمة التي طال اأمدها”، 
باملهمة  قبل  اأنه  اأ�ساف   �
بها  قامت  “ملبادرة  ا�ستجابة 
الأحزاب �منها  جمموعة من 

اأحزاب تابعة لقوى التغيري.
ف.ن�شرين

حزب العمال 

مطالب باإطالق �سراح املعتقلني 
اأمي  العمال   حزب  طالب 
حاملي  من  املعتقلني  باطالق 
�بينهم  الأمازيغية،  الرايات 
الر�سيدي  عن  منتخبة 
األولئي  ال�سعبي  باملجل�س 
م�سو�سي،  �سمرية  �ز�  تيزي 
الر�سيدي  ي�ساند  اأنه  موؤكدا 

�كل عائالت املوقوفني.
عقب  للحزب  بيان  يف  �جاء 

املكتب  اأمانة  اجتماعه 
امل�سرية  غداة  ال�سيا�سي 
املكتب  اأمانة  “تندد  اأنه   ،19
�سمرية  بتوقيف  ال�سيا�سي 
الأر�سيدي  منتخبة  م�سو�سي، 
الولئي  ال�سعبي  باملجل�س 
اأخرى  جمموعة   � �ز�  تيزي 
التي  بالراية  املتظاهرين  من 
تعرب   � الأمازيغية،  اإىل  ترمز 

العمال  حزب  م�ساندة  عن 
امل�رش�طة  غري   � املطلقة 
حلزب التجمع من اأجل الثقافة 
عائالت  كل   � �الدميقراطية 
باإحلاح  �تطالب  املوقوفني 
املعتقلني  كل  �رشاح  اإطالق 
حاملي   � الراأي   � ال�سيا�سيني 

الراية الأمازيغية.
ف.ن�شرين
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وبنى العار�ض �شكاويه مبجموعة من 
الطعون التي اأرفقها �شمن �شكاويه، 
منها،  ن�شخة  على  »الو�شط«  وحتوز 
حيث قال اأنه بعد اإجراءات انتخابات 
لل�رشكة  النقابي  املجل�ض  لتجديد 
فرع  البحري  للت�شويق  الوطنية 
املديرية العامة مت تن�شيب العار�ض 
ب  موؤرخ  تن�شيب  حم�رش  مبوجب 
اأمني  تعيينه  ومت   2019/03/12
للفرع  االجتماعية  بال�شوؤون  مكلف 
اأو�شح  كما  اأعاله.  النقابي املذكور 
اأنه بتاريخ 2018/11/14  مت اإنعقاد 
وبح�شور  امل�شاهمة  للجنة  اجتماع 
اإدارة  جمل�ض  ع�شو  لتعيني  الرئي�ض 
جديد امل�شمى »ت. م.«  خلفا لنقاز 
اأع�شاء  بح�شور  هذا  ومت  حممد 
هذا  اأن  معتربا  امل�شاهمة،  جلنة 
االإجتماع �شالف الذكر لتعيني الع�شو 
القانوين  االإطار  خارج  مت  اجلديد 
لها  �شلة  ال  اأطراف  بح�شور  وذلك 

اأ�شماءهم  حمددا  امل�شاهمة  بلجنة 
م.«،  و«ت.  »م.م.«،  و  �ض.«  »ج.  يف: 
م�شتندا يف ذلك اإىل حم�رش جتديد 
املوؤرخ  امل�شاهمة  جلنة  وتن�شيب 
ليخل�ض   ،2017/04/05 بتاريخ 
االجتماع اإىل تعيني »ت. م.« ع�شوا 
كل  بتوقيع  وهذا  االإدارة  ملجل�ض 

احلا�رشين.
مت   2018/08/18 بتاريخ  اأنه  كما 
بني  واإتفاق  برتوكول  مذكرة  توقيع 
الرئي�ض املدير العام وممثل العمال 

والذي  امل�شاهمة  جلنة  ورئي�ض 
ما  االن�شطة  كافة  جتميد  ت�شمن 
عدا املتعلقة بال�شكن عدل و ع�شاء 
التمدر�ض واخلتان  املتويف و منحة 
واملواليد، وبتاريخ 2019/02/17 مت 
و�شع عقد �شلفية اإجتماعية 50األف 
دينار جزائري رغم جتديد برتوكول 
لل�رشوط  املحدد  املذكور  االإتفاق 
اأن  مو�شحا  للجهالة،  ال  ب�شكل 
خرق  مت  االإجراء  بهذا  يكون  بذلك 
�شلفية  عقد  كون  كليا،  الربتوكول 

من  عليه  التوقيع  مت  االإجتماعية 
قبل ع�شو جلنة  امل�شاهمة و يكون 
بهذا قد خالف الت�رشيع املعمول به 
باإعتبار اأن مثل هذه العقود ال يكون 
الرئي�ض   قبل  من  اإال  فيها  االإم�شاء 
اأو مبوجب التفوي�ض منه فاالإدارة ال 
بتاريخ عقد  اأي تفوي�ض  حتوز على 

هذه ال�شلفية االإجتماعية .
ال�شكاوى  اأكدت  ثانية  جهة  من 
-90 القانون  حترتم  ال  اللجنة  اأن 
11املوؤرخ يف 21اأفريل 1990 املعدل 
واملتمم ال �شيما املواد 91،92،93 و 
ت�شبط  التي   101،102،103 املواد 
واأن  امل�شاهمة،  جلنة  ت�شيري  قانون 
ما قام به رئي�ض جلنة امل�شاهمة من 
وقوانني  لقواعد  وخمالفة  تالعبات 
و  االإدارة  جمل�ض  ع�شو  تن�شيب 
»خرقا  يعد  تفوي�ض  دون  التوقيع 
املعمول  للقوانني  خمالفا  وا�شحا 

به«، بح�شب ن�ض ال�شكاوى.

6 �شكاوى مرفوعة للجهات الو�شية والقانونية

�شارة بومعزة

الوزارة مطالبة بالتدخل بال�سركة 
الوطنية للت�سويق البحري

طعن املكلف بال�شوؤون الجتماعية لنقابة ال�شركة الوطنية للت�شويق البحري NASHCO   الفرع 
النقابي للمديرية العامة يف رئي�س جلنة امل�شاهمة لل�شركة الوطنية »ع.خ.«، حيث �شجل جمموعة من 

ال�شكاوى ومطالب التدخل املوجهة لكل من وكيل اجلمهورية يف 3 جوان، والنائب العام 25 جوان وقبلها 
مرا�شلة مفت�شية العمل جل�شر ق�شنطينة عني النعجة يف 28 ماي، والوزارة الو�شية يف 2 جوان 2019 

الفارط واملجمع اجلزائري للنقل البحري يف نف�س التاريخ، مع مرا�شلة املدير العام لطلب التدخل.

تركة بن غربيط تلقي بظاللها على بلعابد

امل�ساعدون وامل�سرفون ينددون ب"الف�ساد"
 يف وزارة الرتبية

الوطنّية  الّتن�شيقية  اتهمت 
وامٌل�رشفني  للٌم�شاعدين 
الرّتبية بتبّني  الرّتبويني وزارة 
م�رشوع خطري تعمل فيه على 
موّظفي  بني  الفتنة  توطني 
حماولتها  خالل  من  القطاع 
واالإق�شاء  الّتهمي�ض  تقنني 
علة  االأ�شالك  بع�ض  حق  يف 
غرار » امل�شاعدون الرتبويون 
 – الرتبويون  –امل�رشفون 
وا�شفة  الرتبية »،  م�شت�شارو 
الو�شاية باأنه ينخرها الف�شاد 
م�شاحلها  م�شتوى  على 
املركزية يف الوزارة باملرادية 
 ، روي�شو  بـ:  ملحقتها  اأو 
ٌم�شتوى  على  واملحلّية 
املديريات والّدليل املتابعات 
العديد  م�ّشت  التي  الق�شائية 

من ٌمدراء الرتبية .
وبخ�شو�ض االمتحان املهني 
املزمع اإجراوؤه يف 16 جويلية 
الّتن�شيقية  علقت  املقبل 

املالية  املنا�شب  اإدراج  باأن 
االأعلى  الّرتب  اإىل  للرّتقية 
دورة  يف  عنها  امٌلعلن 
االمتحان املعني دون متكني 
وامل�رشفني  امل�شاعدين 
امل�شاركة  حق  من  الرّتبويني 
�رشط  ا�شتيفاء  عدم  بداعي 
خدمة  �شنوات   5( االأقدمية 
 ) احلالية  الرتبة  يف  فعلية 
يٌعترب »جرمية  اإدارية مكتملة 
ال�شلك  هذا  حق  االأركان« يف 
وي�شتوجب فتح حتقيق اإداري 
عند  يقف  نزيه  وق�شائي 
الوزاري  اجلرم  هذا  حيثيات 
يف حق االآالف من املوظفني 
فيه  املت�شبيني  ومعاقبة 
قوانني  عليه  تن�ض  ما   وفق 

اجلهورية .
الوزارة  اإعالن  وحول 
لرتبة  اخلارجي  التوظيف 
بتعداد  الرّتبية  ٌم�رشف 
اأي�شا  فعدته  من�شب   1828

امل�شاعدين  »حلٌقوق  انتهاكا 
مل  الذين  للرتبية  الرئي�شيني 
بتمكينهم  و�شعيتهم  ت�شو 
الّرتبة  اإىل  الرتقية  من 
اإياها  وا�شفني  القاعدية«، 
بال�شابقة خطرية يف الوظيفة 
العمومية، قائلني »اأنه ال يعقل 
على  خارجّي  توظيف  فتح 
كما  داخلّيا  اإليها  يــٌرّقى  ٌرتبة 
)كوطة(  جتاوزت  الوزارة  اأّن 
واملقّدرة  الداخلية  الرّتقية 
ر�ّشمتها  التي   %40 بن�شبة 

املادة 84 مكرر5 ».
كما تطرق التن�شيقية ملرا�شلة 
للوظيفة  العامة  املديرية 
العمومية رقم 5403  املوؤرخة 
املوّجهة   2019 ماي   20 يف 
والتي  الرّتبية  وزارة  اإىل 
املذكورة  الهيئة  فيها  تٌبدي 
الوزارة  طلب  على  موافقتها 
االإ�شتثنائي   بالرتخي�ض 
لتقلي�ض  االأ�شالك  لبع�ض 

للرتقية  املطلوبة  االأقدمية 
اإطار  يف  االأعلى  الّرتب  اإىل 
املدر�شي  الدخول  حت�شري 
اأنها  قائلني   ،2020-2019
الوزارة  عّرت  مرا�شلة 
اإّدعاءاتها  زيف  وك�شفت 
بخ�شو�ض  اإطارتها  وكذب 
رف�ض الوظيفة العمومية قبول 
الرتخي�ض االإ�شتثنائي ل�شلكي 
وامل�رشفني  امل�شاعدين 
املرا�شلة  الأّن  الرتبويني 
حت واأ�شارت  امل�شار اإليها و�شّ
طلبت  الوزارة  اأن  �رشاحة 
ا�شتثنائية   ٌرخ�ض  ا�شت�شدار 
التالية  االأ�شالك  ل�شالح 
مدير  اإىل  للرتقية  :الّنظار 
الرئي�شيون  االأ�شاتذة   ، ثانوية 
للرتقية  الثالثة  االأطوار  يف 
موؤ�ش�شة  مدير  رتبة  اإىل 
الرتبية  م�شت�شارو  تربوية، 
اأ�شالك  من  املنحدرين 
الرتبية للرتقية اإىل رتبة مدير 

ال  اأنه  معتربين  متو�شطة، 
الوزارة  اأّن  لل�شك  جماال  يدع 
مل تقّدم اأي طلب ال�شت�شدار 
�شلكي  ل�شالح  رخ�ض 
وامل�رشفني  امل�شاعدين 
له  ترّوج  كانت  ما  عك�ض 
اإعالمّيا اأو عند اللقاءات التي 
النقابات  مع  جتمعها  كانت 
الوطنّية  التن�شيقية   اأو ممثلي 
وامل�رشفني  للم�شاعدين 

الرّتبويني .
اإىل  اجلميع  التن�شيقية  ودعت 
التاريخية  اللحظة  اإ�شتثمار 
ال�ّشلمي  الّتغيري  اأجل  من 
بـ  و�شفتهم  وحٌما�شبة  من 
يف  واملف�شدين«  »الَف�شدة 
كل  باجتثاث  الرّتبية  قطاع 
املف�شدين من القطاع تطهريا 
تربوية  ملنظومة  وخدمة  له 
اجلميع  حقوق  تٌراعي  راقية 

دون ا�شتثناء اأو اإق�شاء .
�شارة بومعزة

ان  مطلعة  م�شادر  من  علم 
حتقيقا  با�رشت  االمنية  امل�شالح 
معتربة  مالية  ثغرة  يف  معمقا 
ببلدية  البلديات  بني  ما  بخزينة 
من  اكت�شافها  مت  والتي  جديوية 
الذي اخطر  طرف مدير اخلزينة 
التخاذ  بالق�شية  الو�شية  اجلهات 

الالزمة  والتدابري  االجراءات 
ان  االولية  املعلومات  وح�شب 
على  روؤو�ض  عدة  �شتجر  الق�شية 
ال�شابق  املدير  منها  العدالة 
 2018 عام  التقاعد  على  املحال 

يف انتظار ا�شتكمال التحقيق .
ق  م

غليزان

التحقيق يف ثغرة مالية بخزينة 
ما بني البلديات بجديوية

مت اأم�ض ال�شبت باجلزائر العا�شمة 
يف  �شكنية  وحدة   6.596 توزيع 
اخرى   406 و   «  1 »عدل  اإطار 
من �شيغة الرتقوي العمومي وقد 
التي  العملية،  هذه  على  اأ�رشف 
األف   66 توزيع  �شياق  يف  تندرج 
بعيدي  االحتفال  مبنا�شبة  وحدة 
ال�شباب، امل�شادف  اال�شتقالل و 
وزير  �شنة،  كل  من  جويلية  ل5 
ال�شكن والعمران واملدينة، كمال 
وزير  من  كل  بح�شور  بلجود’ 
وزير  و  عرقاب  حممد  الطاقة، 

املوارد املائية، علي حمام.
بلجود  اأكد  املنا�شبة،  وبهذه 
من  »جاهدة«  تعمل  الدولة  اأن 
بنهاية   «  1 اأجل طي ملف »عدل 
على  �شيما  ال  املقبل  �شبتمرب 

م�شتوى العا�شمة حيث مت ت�شليم 
اإىل غاية اليوم املفاتيح اإىل قرابة 
منذ   «  1 »عدل  مكتتب  األف   11
األف   31 بني  من  املا�شي  مايو 

وحدة كان قد مت االإعالن عنها.
وبخ�شو�ض عدد الواليات املعنية 
قال   ،«  1 »عدل  �شكنات  بتوزيع 
واليات   6 تتعدى  ال  اإنها  الوزير 
�شي�رشف  الوطني،  الرتاب  عرب 
فيها  ال�شكنات  توزيع  على  الوالة 
خالل املواعيد املحددة وطماأن 
»الربامج  اأن  املكتتبني  الوزير 
طرف  من  امل�شطرة  ال�شكنية 
بوترية  ت�شري  �شتبقى  الدولة 
كل  اإ�شكان  غاية  اإىل  منتظمة 

العائالت«.
م.�س

وزير ال�شكن بلجود كمال

االنتهاء من اأزمة عدل
1 يف �سبتمرب

رئي�ض  قيام  حول  حتقيق  فتح  مت 
تلم�شان  لبلدية  ال�شعبي  املجل�ض 
الأحد  عمومية  �شفقة  مبنح 
و  بالوالية  اخلوا�ض  املقاولني 
اإ�رشافه الحقا على ت�شيريها مبكتبه 
علم  ح�شبما  بالدرا�شات،  اخلا�ض 
العامة  النيابة  لدى  ال�شبت  اأم�ض 

لتلم�شان.

و ذكر ذات امل�شدر اأنه مت االنطالق 
يف  التحقيق  يف  اجلاري  االأ�شبوع 
بالن�شبة  امل�شالح«  »تعار�ض  ق�شية 
لرئي�ض بلدية تلم�شان احلايل »الذي 
بذات  ال�شفقات  جلنة  رئي�ض  يعد 
الدرا�شات  و �شاحب مكتب  البلدية 
ال�شفقة  من  امل�شتفيد  و  امل�شري 

املمنوحة للمقاول اخلا�ض« .

رئي�ض  اأن  العامة  النيابة  اأ�شافت  و 
مبنح  موؤخرا  قام  تلم�شان  بلدية 
العمومية  باالأ�شغال  خا�شة  �شفقة 
بعد  فيما  »واأ�رشف  خا�ض  ملقاول 
مبكتبه  �شخ�شيا  ت�شيريها  على 

اخلا�ض 
بالدرا�شات باإعداده لدفرت ال�رشوط 
ال�شفقة  هذه  من  اال�شتفادة  و 

اأن  يرتقب  �رشعية«و  غري  بطريقة 
يثبت التحقيق تورط عدة م�شوؤولني 
يف منح عدة �شفقات عمومية اأخرى 
لذات املقاول، وفق نف�ض امل�شدر، 
التحري  »�شيتم  اأنه  اىل  اأ�شار  الذي 
التي  ال�شابقة  امل�شاريع  جميع  عن 
اخلا�ض  املقاول  لهذا  منحها  مت 

عرب الوالية«. 

تلم�شان

حتقيق مع رئي�س بلدية تلم�سان ب�سبب منح �سفقة عمومية 
تخوف من  النتائج الكارثية لالأمر

ا�سمنت مغ�سو�س  بواليات 
مع�سكر وعني متو�سنت و�سلف

حتقيقات  االأمن  م�شالح  با�رشت 
اأ�شحاب  من  الع�رشات  يف  معمقة 
تغليف  يف   املخت�شة  الور�شات 
بكل  اال�شمنت  وتوظيب   وتعليب  
من عني متو�شنت ، مع�شكر و�شلف 
،والذين  تبني اأنهم يقومون  ب�رشقة 
اال�شمنت من  م�شانع اال�شمنت ببني 
�شاف وحا�شي زهانة و�شيق ووادي  
�شلي والذين يقومون باإغراق  ال�شوق 
ما  مطابق   غري  با�شمنت  الوطنية 
ت�شبب يف خ�شائر فادحة للمقاوالت  
واثر �شلبا على امل�شاريع بفعل مزج 
بني  ففي   . اأخرى  مبواد  اال�شمنت 
امل�شنع  مبحيط  انت�رشت  �شاف  
لبتني  ال�رشقي  باملدخل  الواقع 
متو�شنت  عني  عني  بوالية  �شاف  
امل�شاكن  من  الع�رشات   حتولت   ،
للم�شنع  املجاورة  وامل�شتودعات 
اإىل ور�شات  لتعليب اال�شمنت الذي 
وتغليفه  امل�شنع   من  �رشقته  يتم 
من  كبرية  كميات  اليه  ا�شافة  بعد 
اأكيا�ض  االأتربة والنفايات وتعباأ يف 
اليزيد وزنها عن 45 كلغ يف اأح�شن 
االأحوال ، ورغم اأن م�شالح  االأمن  
املو�شوع  يف  حتقيقا  فتحت  قد 
زهانة  حا�شي  ومبنطقة  �شابقا 
من  الع�رشات  حتولت  مبع�شكر 
اإىل  للم�شنع    املجاورة  امل�شاكن 

اال�شمنت   توظيب  الإعادة  مراكز 
من  كربى   كميات  يحوي  الذي 
تعرفه  الو�شع  ونف�ض   ، ال�شوائب 
م�شنع  يوجد  اأين  �شيق  مدينة 
اإحالة  ورغم   ، اال�شمنت  ل�شناعة 
لكن  العدالة  على  منهم  الع�رشات 
االأمر  هذا  عند  تنتهي  مل  الق�شية 
قائمة   االأ�شغال  التزال   حيث   ،
بقوة ، وبوادي �شلي  ب�شلف  تقوم 
بتغليف  امل�شانع  من  الع�رشات 
واأ�شارت  هذا  املزور.  اال�شمنت 
اأ�شحاب  اأن   االأولية   املعطيات 
نفوذا  ميلكون  امل�شتودعات   هذه 
ال�شوق  باإغراق  لهم  �شمح  قويا 
املغ�شو�ض   باال�شمنت  الوطنية 
ما  ال�شكنية  امل�شاريع  اكرب   ودعم 
باالنهيار  للتهديد  االأ�شغال  يعر�ض 
املواطنني  على  الن�شب  يتم  كما   ،
مطابق  وغري  مغ�شو�ض  باأ�شمنت 
من  بتواطوؤ  والنوعية   الوزن  
لها  التي  امل�شانع  من  اإطارات 
ي�شكل  ما  ،وهو  الربح  من  ن�شيب 
�شاأن  ومن  هذا   ، حقيقي  خطر 
اأ�شحاب   جتر  اأن  التحقيقات  
امل�شتودعات والعديد من اإطارات 
م�شانع بني �شاف ، مع�شكر و�شلف  

وناقلون اإىل العدالة .
حممد بن ترار

م.�س



بوالية  العمومية  ال�سلطات  �رشعت 
العقار  وا�سرتجاع  يف  امل�سيلة، 
حيث  امل�ستغل،  غري  الفالحي، 
قوائم  تطهري  عملية  اأ�سفرت 
امل�ستفيدين، من االأرا�سي الفالحية 
على  احليازة  قانون  اإطار  يف 
بوا�سطة  الفالحية  العقارية  امللكية 

 32 اإلغاء  عن   ،83/18 اال�ست�سالح 
 18 منها  بلديات  بثالثة  ا�ستفادة 
فالح  و8  امللح،  عني  ببلدية  فالح 
ببلدية  فالح  و6  املعاريف،  ببلدية 
م�سالح  به  اأفادت  ح�سبما  مناعة، 
باملقابل  انه مت  ذكرت  التي  الوالية 
منح عقود الأكرث من 170 عقد امتياز 

مار�س   18 تاريخ  من  الأ�سحابها 
املن�رشم ثبت ن�ساطهم يف امليدان، 
العقار  تطهري  عملية  اأن  حيث 
م�ستثمر   1624 �سمل  الفالحي، 
فالحية اأ�سفرت نتائجها عن معاينة 
فالحية،  م�ستثمر   380 ل  ايجابية 
قرار   292 وت�سليم  حترير  مت  فيما 

هذه  وتدخل  املبطل،  ال�رشط  رفع 
فيها  با�رش  التي  العملية  االإجراءات 
متابعة ملف  اإطار  امل�سيلة يف  وايل 
الفالحي من  العقار  تطهري وت�سوية 

امل�ستثمرين الوهمني . 
عبدالبا�سط بديار 
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اأحمد باحلاج

واليات  �سكان  من  الع�رشات  قال 
ب�سار   ، ،اأدرار  مترنا�ست   ، ورقلة 
وتيندو ف يف ت�رشيح لهم مع يومية 
»الو�سط »اأنه حان الوقت للحكومة 
مطلبهم  مع  الفوري  للتجاوب 
املتمثل  امل�رشوع  االجتماعي 
الواليات  هاته  اإعالن  يف  اأ�سا�سا 
على   وذلك   ، منكوبة  كمناطق 
خلفية جتاوز موجة احلر ال�سديدة 
عتبة الـ 50 درجة مئوية حتت الظل 
العائالت  من  العديد  األزم  مما   ،
وعلى راأ�سهم امل�سابني باالأمرا�س 
وال�سغط  كال�سكري  املزمنة 
خوفا  ببيوتهم  للمكوث  الدموي 
ال�سم�س  ل�رشبات  تعر�سهم  من 
احلارقة ، االأمر الذي من �ساأنه اأن 
ي�سكل لهم م�ساعفات �سحية قد ال 

حتمد عقابها .

دوائر  �سجلت  فقد  االأرقام  وبلغة 
راأ�سها  وعلى  املعنية  االخت�سا�س 
اأزيد  املدنية  احلماية  م�سالح 
كبري  اتالف  خلف  حريق   780 من 
تدمري  مع  اخل�رشاء  للم�ساحات 
وهو   ، مثمرة  نخلة   5000 لـ  كلي 
كبرية  اأ�رشارا  اأحلق  الذي  االأمر 
بالفالحني ، الذين بدورهم اأرجعوا 
النجدة  خمطط  لغياب  ذلك 

عن  الناجمة  احلرائق  ملجابهة 
االرتفاع املرعب ملعدالت درجات 

احلرارة .
من جهة ثانية فقد �سجلت امل�سالح 
من  اأزيد  الواليات  بتلك  ال�سحية 
1200 حالة ت�سمم عقربي من بينهم 
املعطيات  ت�سري  ،حيث  وفيات   03
االرتفاع  م�سوؤولية  اأن  املتوفرة 
احل�رشات  من  النوع  لهذا  املقلق 

ال�سامة راجع اأ�سا�سا للنق�س الفادح 
يف حمالت التح�سي�سية والتوعية ، 
االحياء  غالبية  افتقار  عن  ناهيك 
االنارة  ل�سبكة  واملدا�رش  والقرى 
بلة  الطني  زاد  ومما   ، العمومية 
الدور  البلديات من  متل�س م�سالح 
يف  اأ�سا�سا  واملتمثل  بها  املنوط 
مئات  رفع  و  العمرانية  التهيئة 
االأطنان من القمامات املكد�سة يف 
الو�سعية  هذه  اأن  حيث   ، ال�سوارع 
الت�ساوؤل  باب  فتحت  املتاأزمة 
املاليري  م�سري  عن  جديد  من 
املخ�س�سة لتج�سيد برامج م�سالح 
الوقاية والنظافة ح�سب املعلومات 
فقد  ذلك  مع  موازاة  املتاحة، 
ارتفاع  امل�سالح  نف�س  اأح�ست 
خميف يف معدالت عدد االإ�سابات 
مما  احلارقة  ال�سم�س  ب�رشبات 
وفق  اأ�سخا�س   09 م�رشع  خلف 

املعلومات املتوفرة   .

�إح�ساء 780 حريق بالغابات ،1200 ت�سمم عقربي و 09 وفيات 

موجة حر جتاوزت 50 درجة حتول 
�جلنوب  �إىل منطقة منكوبة 

�نقطاع �لكهرباء وتذبذب  مياه �ل�سرب لعنة تطارد �لوالة

 ت�سببت موجة �حلر �ل�سديدة �لتي ت�سرب عدد من واليات جنوب �لبالد �لكبري ، يف ت�سجيل 780 
حريق بالب�ساتني �لقدمية و�ملحيطات �لفالحية ، �إ�سافة الإح�ساء 1200 حالة ت�سمم عقربي ، مع 

ت�سجيل 09 حاالت وفيات ب�سبب �سربات �ل�سم�س �حلارقة .

بثالثة بلديات بامل�سيلة 

اإلغاء ا�صتفادة 32فالح من اأرا�صي اال�صت�صالح

للمطالبة بالتحقيق يف التعيينات الع�سوائية 

املكتب الوالئي ملنظمة ال�صغل 
بورقلة يرا�صل ال�صلطات العليا

للمنظمة  الوالئي  املكتب  طالب 
بوالية  وال�سغل  لل�سباب  الوطنية 
ورقلة ، من احلكومة باإعادة النظر 
الع�سوائية  بالتعيينات  اأ�سمته  فيما 
لروؤ�ساء الوكاالت املحلية للت�سغيل 
، االأمر الذي اأثر �سلبا على �سريورة 
بوالية  مرافق  هكذا  مثل  ن�ساط 
�ساخن يف  �سفيح  وقع  على  تعي�س 
باأحقيتهم  البطالني  مت�سك  ظل 
دون  النفطية  بال�رشكات  العمل  يف 

�سواها .
طالب مرا�سلة موجهة من املكتب 
لل�سباب  الوطنية  للمنظمة  الوالئي 
نور  االأول  للوزير  بورقلة  وال�سغل 
ت�سلمت  قد  كانت   ، بدوي  الدين 
منها  ن�سخة  »الو�سط«  يومية 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزير 
للوكالة  العام  واملدير  االجتماعي 
لفتح  حتقيق  للت�سغيل  الوطنية 
عاجل يف طرق تعيني بع�س روؤ�ساء 

بكل  يتم  والذي  املحلية  الوكاالت 
به  اأفادت  وح�سبما  ع�سوائية،  
روؤ�ساء  هناك  فاإن  ال�سكوى  نف�س 
اقل  م�ستواهم  حملية  وكاالت 
العمل  طالبي  م�ستوى  من  بكثري 
ناهيك   ، ال�سهادات  اأ�سحاب  من 
علمي  موؤهل  اإفتقارهم  الأي  عن 
الوكاالت  هاته  راأ�س  على  ليكونوا 
و هذا مات�سبب يف عديد امل�ساكل 
على م�ستوى هاته الوكاالت و ت�سبب 
و  البطالني  لدى  احتقان  كبري  يف 

اأدى اإىل عديد االحتجاجات.
البع�س  ذهب  فقد  ثانية  جهة  من 
العاملة  اليد  ملف  متتبعي  من 
من  اأبعد  اإىل   ، بورقلة  املحلية 
التعيينات  اأن  اأكدوا  عندما  ذلك 
الوكاالت  روؤ�ساء  لبع�س  الع�سوائية 
اأن  �ساأنه  من  للت�سغيل  املحلية 
رئي�س  عمل  ماأمورية  من  ي�سعب 
فار�س  للت�سغيل  الوالئية  الوكالة 

الداوي .

�سعيدة

مقتل �صخ�ص و اإ�صابة اأربعة 
اآخرين يف حادث مروري

اأربعة  اأ�سيب  و  �سخ�س  هلك 
متفاوتة  بجروح  اآخرون 
وقع  مرور  حادث  يف  اخلطورة 
ح�سبما  ب�سعيدة،  ال�سبت  اأم�س 
احلماية  م�سالح  لدى  علم 
املدنية و قد وقع هذا احلادث 
اثر انحراف �سيارة على م�ستوى 
الرابط   7 رقم  الوالئي  الطريق 
عني  و  خالد  اأوالد  بلديتي  بني 
ب�سجرة  ا�سطدامها  و  ال�سلطان 
�سخ�س  مقتل  يف  ت�سبب  ما 
اآخرين   4 اإ�سابة  و  املكان  بعني 
متفاوتة  بجروح  له  مرافقني 
اخلطورة، وفقا لنف�س امل�سدر.

الوحدة  عنا�رش  تدخل  و 
املدنية  للحماية  الرئي�سية 
اال�سعافات  لتقدمي  ل�سعيدة 
ترتاوح  الذين  للم�سابني  االأولية 
و  �سنة   27 و   20 بني  اأعمارهم 
نقلهم اإىل االإ�ستعجاالت ال�سحية 
مدغري  اأحمد  مب�ست�سفى 
نقل  �سعيدة يف حني مت  مبدينة 
العمر   من  البالغ  ال�سحية  جثة 
حفظ  م�سلحة  اإىل  �سنة   28
كما  امل�ست�سفى،  بنف�س  اجلثث 
امل�سالح  فتحت  وقد  اإليه  اأ�سري 
ملعرفة  حتقيقا  املخت�سة 

اأ�سباب احلادث.

حتول االكتظاظ اإىل هاج�س يوؤرق 
االأولياء  قبل  املحلية  ال�سلطات 
الرتحيل  عمليات  بفعل  بوهران، 
بع�س  تعرف  حيث  املتوا�سلة، 
وجود  اجلديدة  ال�سكنية  االأحياء 
م�ستوى  على  رهيب  اكتظاظ 
ال�سيما  بها،  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
مما  املدر�سية،  املجمعات 
على  ين�سب  املعلم  اإهتمام  يجعل 
املراقبة بدل التدري�س، رغم وجود 
موؤ�س�سات  م�ساريع  تخ�س  م�ساريع 
االأحياء  ببع�س  جديدة  تربوية 
حتتاج  وقت  يف  اجلديدة،  ال�سكنية 
يف  تو�سعة  اأخرى  موؤ�س�سات  فيه 
على  فارغة  م�ساحات  توفر  ظل 
قديل  دائرة  غرار  على  م�ستواها، 
بن  »�سيدي  بلدية  بها  ت�سهد  التي 
اإ�ستقبال  �ستعرف  التي  يبقى« 
عائالت جديدة على م�ستوى احلي 
تلوح  التي  م�سكن،   800 اجلديد 
الواحد  بالق�سم  تلميذا   80 ب�سم 
املقبل  الدرا�سي  املو�سم  قبل 

.2020/2019

اإجناز  عملية  ت�سهد  حيث 
بوهران  املدر�سية  املجمعات 
من  التي  اأرزيو  دائرة  غرار  على 
ال�رشوري اإجناز جممعني مدر�سيني 
بالقرى على  �سيما  بها  و متو�سطة 
تنطلق  مل  التي  »املحقن«  غرار 
ال�سغط  لفك  فيها،  االأ�سغال  بعد 
التي  احلالية،  باملتو�سطة  الكبري 
ال تت�سع لتالميذ املو�سم الدرا�سي 
حتويل  اإىل  اإ�سطرهم  احلايل،مما 
املكتبة وق�سم ومكتب اإىل 3 اأق�سام 
لي�سبح العدد 10 اأق�سام، الإ�ستيعاب 
اإنتقال ن�سبة  التالميذ، بينما �سيتم 
املو�سم  خالل  التالميذ  من  كبرية 
االإبتدائي  من  القادم  الدرا�سي 
بالن�سبة  وكذلك  املتو�سط،  اإىل 
الأ�سغال م�رشوع املجمع املدر�سي 
بحي الرمان، فهذه املنطقة اأي�سا 
بحاجة  وهي  كبريا  �سغطا  تعرف 
ما�سة للتو�سعة.  و بخ�سو�س بلدية 
حا�سي بن يبقى تعرف هي االأخرى 
التي �ستزيد من  عمليات الرتحيل، 
 800 حي  غرار  على  االكتظاظ 

م�سكن الذي يلّوح بوجود 80 تلميذ 
بالن�سبة  امل�سكل  ونف�س  الق�سم  يف 
اإىل   اإ�سافة  م�سكن،   1200 حلي 
دائرة وادي تليالت  التي �ست�ستقبل 
عائلة  اآالف   5 جوان  �سهر  خالل 
جممعات   4 فتبقى  جديدة، 
مدر�سية ببلدية وادي تليالت تابعة 
العقاري  والت�سيري  الرتقية  لديوان 
اإجنازها،  اإنطالق   املفرو�س  من 
لكن املجمعني املدر�سيني بكل من 
م�سكن،  و3100  بـ3100   700 حيي 
منهما  واحد  كل  اإجناز  ن�سبة  تبلغ 
الور�سات  تن�سيب  مت  اأنه  اأي   ،%2
بعد،  تنطلق  مل  االأ�سغال  ولكن 
املدر�سيني  املجمعني  الزال  بينما 
م�سكن،  و500    700 حيي  من  بكل 
امل�رشفتني  املوؤ�س�ستني  مل حت�رش 

على االإجناز اإىل عني املكان بعد.
برناجما  بها  بئر اجلري  دائرة  اأما   
مدر�سيا  جممعا   11 الإجناز 
جممعا  منها  واحدة،   ومتو�سطة 
اجلري،  ببئر   11 بالتجزئة  مدر�سيا 
فيما   ،%75 اأ�سغال  ن�سبة  يعرف 

ب�ساأن  مطروحة  االأ�سئلة  تبقى 
ب�سيدي  مدر�سة  اإجناز  م�رشوع 
الب�سري على م�ستوى حي  جتزئة 48 
ال�سكني  للم�رشوع  تابعا  كان  الذي 
الذي اأجنزته موؤ�س�سة CNL، منذ 
2011، عرف خاللها توقفا، ثم عاد 
لينطلق من جديد يف �سنة 2014 من 
طرف مديرية التجهيزات العمومية، 
باإجناز  قامت  االأخرية  هذه  اأن  اإال 
املياه،  ودورة  وحيد  وق�سم  مكتب 
هيكال  ليبقى  امل�رشوع  اإمتام  دون 
تف�سري  بدون  اليوم  اإىل  مهجورا 
للو�سعية، كما يوجد م�رشوع جممع 
مبجمع  »الريا�س«  بحي  مدر�سي 
ح�سناوي، اأختريت االأر�سية، واآخر 
نوفمرب  اأول  م�ست�سفى  بالقرب من 
بحي ال�سباح، بلغت ن�سبة االأ�سغال 
به 95%، بعدما كانت تنق�س التهيئة 
يوجد  وقت  يف  فقط،  اخلارجية 
مدر�سيني  جممعني  اإجناز  م�رشوع 
تن�سيب  مت  اأين  الب�سري،  ب�سيدي 

الور�سات . 
اأحمد بن عطية

املو�سم الدرا�سي املقبل بوهران

حتويل مكتبات �إىل �أق�سام ملو�جهة �الكتظاظ  بعدة بلديات 
.         توقعات باإ�ستقبال 80 تلميذا مبدار�س الدوائر التي عرفت عمليات ترحيل كربى 

علمت اجلريدة من م�سادر عليمة 
اأن املحكمة العليا ا�ستدعت »ز م 
ي�سغل  والذي  غليزان  والية  »من 
مبديرية  رئي�سي  مفت�س  من�سب 
م�ستغامن  بوالية  اجلمارك 
بق�سايا  عالقة  له  اال�ستدعاء 
الف�ساد وح�سب نف�س امل�سدر اأن 

خالل  �سيمثل  الرئي�سي  املفت�س 
اأمام هيئة  القليلة القادمة  االأيام 
تندرج  العملية  العليا  املحكمة 
ومن  الف�ساد  حماربة  اإطار  يف 
عدة  ا�ستدعاء  يتم  اأن  املرتقب 
وجوه اأخرى من والية غليزان اإىل 

التحقيق .

غليزان

املحكمة العليا ت�صتدعي 
مفت�صا رئي�صيا باجلمارك 

اأحمد باحلاج 

ق  م



مهتمة  حملية  جهات  طالبت 
بال�ساأن املحلي والف�ساد امل�سجل 
الإدارية  امل�ؤ�س�سات  من  بعدد 
اجله�ية  املديرة  للدولة،  التابعة 
للمركز ال�طني للتعليم املهني عن 
بعد ورقلة بتقدمي ت��سيحات ح�ل 
ت�رطها يف حت�يل امل�ؤ�س�سة مللكية  
مغل�طة  تقارير  رفع  خالل  من 
العمال  عن  العامة  للمديرية 
امل�ؤامرة   حكاية  انطلقت  حيث 
من  اخلدمات  املتعدد  بالع�ن 
قبل  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 
الذي  ال�سائق  على  الدور  ياأتي  اأن 
جنا من مق�سلة الطرد باأعج�بة ، 
لياأتي الدور ت�سل�سليا على املكلفة 
التي   « »املحا�سبية  بالدرا�سات 
املديرة  انفراد  �سحية  راحت 
اإذا  خا�سة   ، بالقرارات  اجله�ية 

حتظى  الأخرية   هذه  اأن  علمنا 
بحماية كبرية من املدير العام وما 
خفي كان اأعظم ، رغم املنا�سدات 
والتعليم  التك�ين  ل�زير  املتكررة 
بلخري  م��سى  دادة  املهنيني 
رم�ز  بقايا  على  القناع  لإ�سقاط 

نظام  على  املح�س�بني  الف�ساد 
العزيز  عبد  امل�ستقيل  الرئي�س 
عبد  �سقيقه  من  بداية  ب�تفليقة 

الرحيم املعروف بعبد النا�رص .
من جهة ثانية فقد ت�ساءل متتبعي 
عن  ورقلة  ب�لية  املحلي  ال�ساأن 

املديرة  جعلت  التي  الأ�سباب 
للتعليم  ال�طني  للمركز  اجله�ية  
ورقلة  ملحقة  بعد  عن  املهني 
ت�رصب تعليمة وزير القطاع عر�س 
اللهجة  ت�سديد  رغم  احلائط 
التابعة  امل�ؤ�س�سات  م�س�ؤويل  مع 
لدائرته ال�زارية وتاأتي يف مقدمة 
ال�زارة  ت�اجه  التي  التحديات 
التع�ي�سات  منح  الرتقيات،  ملف 
متكني  مع   ، املقت�سدية  ل�سلك 
الرتقية  من  الت�جيه  م�ست�ساري 
ملن�سب مدير مركز، وكذا معاجلة 
الذي  ال�ظيفية  ال�سكنات  ملف 
لقنبلة  ال�سن�ات  مرور  مع  حت�ل 
اأية  يف  بالنفجار  مهددة  م�ق�تة 
حلظة ، ناهيك عن درا�سة اقرتاح 
ال�سن�ية مع  ت�افق وتزامن العطل 

رزنامة قطاع الرتبية.

دخلت املديرة اجلهوية للمركز الوطني للتعليم املهني عن بعد ملحقة ورقلة ، يف �صراعات مل 
حت�صب لها كما يجب ، وذلك على خلفية رفع تقارير �صوداء ومغلوطة يف نف�س الوقت للمديرية 
العامة  �صد العمال ال�صتغالل فر�صة نهاية عقود عملهم لت�صريحهم بطرق ملتوية ، يف م�صعى 

تقدمي للمحافظة على التموقع ، رغم منا�صدة اجلميع للو�صايا باإ�صقاط بقايا رموز الف�صاد بجميع 
القطاعات التي تعي�س على �صفيح �صاخن  .

املركز الوطني للتعليم املهني عن بعد

اأحمد باحلاج 

املديرة اجلهوية ورقلة تنب�ش يف املمنوع 
.         �صرب تعليمة  وزير التكوين  عر�س احلائط 

.         مطالب بالتحقيق مع بقايا رموز الف�صاد 

للت�سغيل  املحلية  ال�كالة  تعي�س 
القادر  عبد  �سيدي  بحي   01 رقم 
�ساخن  وقع  على    ، ورقلة  ببلدية 
لل��سائل  الكبري  الفتقار  ب�سبب 
التي حالت دون تقدمي  ال�رصورية 
عدد  بل�غ  رغم   ، ن�عية  خدمات 
البطالني وطالبي العمل املنت�سبني 
األف   10 الـ  عتبة  املرفق  لذات 

طالب عمل  .
املحلية  ال�كالة  عمال  نا�سد 
للت�سغيل رقم 01 بحي �سيدي عبد 

ت�رصيح  يف   ، ورقلة  ب�لية  القادر 
من   « »ال��سط  ي�مية  مع  لهم 
ال�طنية  لل�كالة  العامة  املديرية 
العا�سمة  باجلزائر  للت�سغيل 
لت�سطري  العاجل  التدخل  ب�رصورة 
ذات  تاأهيل  لإعادة  برنامج خا�س 
بالمكانيات  دعمه  مع  املرفق 
من  لتح�سني  والب�رصية  املادية 
لفائدة   املقدمة  اخلدمة  ن�عية 

10 األف منت�سب لذات الهيكل .
العمال  اأبدى  فقد  ثانية  جهة  من 

النقائ�س  من  كبري  وتذمر  ا�ستياء 
تت�فر  التي  بال�كالة  امل�سجلة 
و  فقط  حا�س�ب  جهازي  على 
طلبات  بتلبية  مكلف�ن  عمال   03
املرافق  لذات  منت�سب  األف   10
املطل�بة  خدماتهم  تتن�ع  الذين 
اللكرتوين  بالنظام  الت�سجيل  بني 
»ال��سيط »اأو جتديد هذه ال�ثيقة 
خمتلف  يف  للت�سجيل  اإ�سافة 
عرو�س العمل املقدمة من طرف 
والأجنبية  ال�طنية  ال�رصكات 

النفطية  ال�سناعة  يف  العاملة 
لل�كالة ال�لئية للت�سغيل .

 ويف انتظار تدخل جاد من طرف 
للت�سغيل  ال�طنية  ال�كالة  م�س�ؤويل 
ال�كالة  عمال  على  لزاما  يبقى 
عبد  ب�سيدي  للت�سغيل  املحلية 
بهيكل  مبهامهم  يق�م�ن  القادر 
ح�سب  اخلدمات  لأدنى   يفتقر 

ق�لهم .
اأحمد باحلاج 

رغم ارتفاع �صقف املنت�صبني اإليها لـ 10 اآالف بطال 

نقائ�ش باجلملة بوكالة الت�سغيل 01 ب�سيدي 
عبد القادر بورقلة 

بعد اهرتاء بنيتها التحتية

مواطنو ي�ستكون حالة 
الطرقات الرديئة بب�سكرة 
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ب�سكرة  مدينة  م�اطن�  ي�ستكي 
ازدياد حالة ال�س�ارع والطرقات 
اأحياءها  بني  ال�ا�سلة  الرئي�سية 
تعيق  اأ�سبحت  حيث  الكبرية 
واملرور،  ال�سري  حركة  كثريا 
وتكبد اأ�سحاب املركبات خ�سائر 
مادية فادحة ل�سيانة مركباتهم ، 
البنية  اهرتاء  تنامي  و  خا�سة 
يف  امل�سالك  لتلك  التحتية 

خمتلف اأنحاء املدينة . 
لـ«ال��سط«  متحدث�ن  اأكد 
التنقل  ال�سعب  من  اأ�سبح  اأنه 
الطرقات  �سبكة  على  واحلركة 
الرئي�سية املهرتئة و التي تربط 
مل  اإذ   ، ببع�سها  املدينة  اأحياء 
الأخرية  ال�سن�ات  خالل  ت�سهد 
اإ�سفلتية  وخلطات  تعبيد  اإعادة 
الرئي�سة  الطرق  ملعظم  جديدة 
، ول حتى الفرعية ، و اأن الأمر 
اقت�رص على الرتقيع وردم احلفر 
وا�سعة  م�ساحات  تغطي  التي 
البنية  مراعاة  دون  ال�س�ارع  يف 
التحتية التي تهدد حياة �سائقي 
من  جراء  للخطر  املركبات 
تلك  يف  ه�ؤلء  �سق�ط  خالل 

احلفر ليل نهار .
املعنية  اجلهات  اأن  اإىل  ولفت   
احلل�ل  جتد  مل  اأنها  عليها  بدا 
م�ؤخرا بطمر  تق�م  ، حيث  بعد 
ب��ساطة  وترقيعها  احلفر 

قليل من  و  حفنات من احل�سى 
مادة الزفت ، اأو تفي�س مع مياه 
 ، �س�ءاً  الأمر  وتزيد  الأمطار، 

على حد ق�لهم . 
اأن  ال�سياق  ذات  يف  م�ؤكدين 
مت�ا�سل  لزال  امل�سل�سل 
 ، الأجزاء  متعدد  و  احللقات 
اأن يرفع امل�اطن�ن  حيث ل بد 
و  امل�س�ؤولني  اجتاه  �س�تهم 
اأجل  من   ، خا�سة  املنتخبني 
وت�س�يب  الطرق  حالة  حت�سني 
ازدادت  �سن�ات  بعد  الأو�ساع 
الطرق  حالة  �س�ء  خاللها 
تده�ر  يف  هي  التي  وال�س�ارع 
يف  الرتقيع  نتيجة  م�ستمر 

عمليات التعبيد الأوىل . 
اإىل   اآخرون  متحدث�ن  ن�ه  فيما 
اأن كافة اجلهات ال��سية تتحمل 
الطرق  اأو�ساع  تردي  م�س�ؤولية 
مدينة  يف  التحتية  والبنية 
ب�سكرة و ما جاورها ، خا�سة و 
اأن امل�ؤ�س�سات اخلا�سة بتزويد 
احلفر  عمليات  حتبذ  ل  املياه 
اأن  بعد  اإل  ال�سبكات  وترميم 
وترميمها،  ال�س�ارع  تزفيت  يتم 
بحيث ل يفرح ال�سكان بالتزفيت 
ثم  معدودة  اأيام  ب�سعة  �س�ى 
اإىل �سالف عهدهم بني  يع�دون 

حفر و ردم و ترقيع .
�صالح ،ب

 02 الزاوية  حي  قاطني  ي�سك� 
الروي�سات  لبلدية  اداريا  التابع 
التذبذب  من   ورقلة  ب�لية 
احلا�سل يف ت�فري املياه ال�ساحلة 
املع�سلة   اأن  خا�سة   ، لل�رصب 
احلر  م�جة  ارتفاع  مع  تزامنت  
على  الطلب  خاللها  يكرث  التي 

هذه املادة احلي�ية .
 02 الزاوية  حي  �سكان  اأبدى   
عن  كلم   05 الروي�سات  ببلدية 
ت�رصيح  يف  ورقلة  ولية  مقر 
ا�ستياء  »ال��سط«،  ي�مية  مع  لهم 
ا�ستمرار  من  كبريين  وتذمر 
مع�سلة التذبذب يف ت�فري املياه 
جعل  مما   ، لل�رصب  ال�ساحلة 
بني  تتج�ل  العائالت  غالبية 
الأحياء للبحث عن قطرات املاء 
ل�سد حاجيتها الي�مية، ومما يحز 
ال�سلطات  اأن  ه�ؤلء،  نف��س  يف 
املحلية مل حترك �ساكنا لإعادة 
النظر يف امل�سكل امل�سجل، وه� 
باخلروج  للتفكري  بهم  دفع  ما 
اجلهات  على  لل�سغط  لل�سارع 
ل��سع  التدخل  بهدف  ال��سية 

حد مل�سكل الندرة يف ت�فري املاء 
ال�رصوب، الذي يكرث عليه الطلب 
اجل�ية  املرحلة  هذه  مثل  يف 
درجات  جتاوزت  اأين  ال�سعبة 
احلرارة ال50 درجة مئ�ية حتت 
�سلة،  ذي  �سياق  ويف   ، الظل 
من  املتذمرون  ال�سكان  طالب 
ال��سع التنم�ي املتده�ر ب�سكل 
كارثي من وايل ولية ورقلة عبد 
امل�س�ؤول  ب�سفته  جالوي  القادر 
 ، التنفيذية  الهيئة  على  الأول 
الطرق  يف  حتقيق  فتح  ب�رصورة 
التي مت العتماد عليها  امللت�ية 
الإمنائية  امل�ساريع  اإجناز   يف 
و  الري  قطاع  على  املح�س�بة 
حققت  والتي  املائية،  امل�ارد 
نف�س  يف  وحالت  ذريعا  ف�سال 
بان�سغالت  التكفل  دون   ال�قت 
تلق�ا  طاملا  الذين  امل�اطنني، 
حتذيرات من خمت�سني من مغبة 
تنجر  قد  التي  ال�خيمة  النتائج 
ال�ساحلة  املياه  اختالط  عن 

لل�رصب مبياه ال�رصف ال�سحي .
اأحمد باحلاج 

 العط�ش يحا�سر حي 
الزاوية 02 ببلدية 

الروي�سات بورقلة 

يف وقت تلعب فيه م�صالح اجلزائرية
 للمياه دور املتفرج 

املخاليع  منطقة  فالح�  يعاين 
ببلدية بن ق�سة احلدودية بال�ادي 
وامل�ساكل  العراقيل  من  جملة 
و  الفالحية  الكهرباء  كانعدام 
اهرتاء امل�سالك الفالحية  حيث 
اأن انعدام الكهرباء هناك جعلهم 
يعتمدون يف �سقيهم على ال��سائل 
كاخلطارة  القدمية  البدائية 
ال��سائل  وبع�س  واجلرارة 

التقليدية الأخرى.

امليزاب  وجلب  و�سقي 
وه�  الدواب  طريق  عن  املاء 
وجعلهم  كثريا  اأنهكهم  ما 
جراء  يعي�س�ن اأو�ساعا مزرية 
اأن  كما   ، الي�مية  املتاعب  هده 
ت�سهد  هناك  الفالحية  امل�سالك 
كارثية  و�سعية  �سن�ات  منذ عدة 
تراكم  من  ت�سهده  ما  ب�سبب 
يف  وان�سدادا  الرملية  للكثبان 
انك�سار  وكذا  الفرعية  ممراتها 

الرئي�سية،  اإ�سافة  طرقها  يف 
اإىل ذلك فاإن الفالحني هناك ل 
احلديثة  املعدات  على  يت�فرون 
التقنية التي ت�ساعدهم على اأداء 

ن�ساطهم ب�سكل جيد.
الفالح�ن  طالب  وقد   
املعنية  بغية  بتدخل  اجلهات 
لهذه  �رصيعة  حل�ل  اإيجاد 
فري  و  اإنتاج  اأجل  من  املع�سلة 
خا�سة واأن الأرا�سي هناك تتميز 

بخ�س�بة تربتها وبعذوبة مياهها 
وباإنتاجها اجليد لأج�د  اجل�فية 
يطالب  لهذا  و  اأن�اع  التم�ر 
فالح� املنطقة التعجيل بت��سيل 
الكهرباء الريفية حتى يت�سنى لهم 
اإنتاج  وحتقيق  باأريحية  العمل 
امل�سالك  والنظر يف  بع�س  اكرب 
و�سعية  ت�سهد  التي  الفالحية 

�سعبة.
�صالح ،ب 

فيما يبقى الزما عليهم معاي�صة الو�صع املزري  

فالحو املخاليع بنب ق�سة احلدودية بالوادي 
يطالبون بالكهرباء
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كو�شنري و"فل�شطين�شتان".. قراءة تك�شف "وهم البحرين"
توقف اخلبري يف الدرا�شات امل�شتقبلية وليد عبد احلي عند �شفحات عددها 38 ن�شرها املوقع الإلكرتوين للبيت الأبي�ض، وت�شتمل على م�شروع 

الت�شور الذي و�شعه غاريد كو�شرن �شهر ترمب وم�شت�شاره، لتحذو فل�شطني "حذو اليابان وكوريا اجلنوبية".
ل طبيعة للكيان 

الفل�شطيني!

احلي:  عبد  اخلبري  يقول 
من  عدد  عند  توقف  اإنه 
هذه  حول  املالحظات 
قائال:   وبداأ  ال�صفحات، 
يف  الفل�صطينية  الق�صية 
جوهرها ق�صية �صيا�صية، لكن 
اأي  من  يخلو  كو�صنري  م�رشوع 
تو�صيف مبا�رش اأو غري مبا�رش 
الفل�صطيني  الكيان  لطبيعة 
م�رشوعه  �صيتلقى  الذي 

االقت�صادي.
تابعها  قراءة  يف  ي�صيف 
"املركز الفل�صطيني لالإعالم": 
بناء  عن  يتحدث  "امل�رشوع 
ترد  ومل  فل�صطيني،  جمتمع 
كلمة دولة نهائيا يف امل�رشوع، 
غري  فل�صطني  ا�صم  اأن  كما 
م�صتخدم نهائيا بل تتم االإ�صارة 
وغزة،  الغربية  ال�صفة  اإىل 
فيها  لي�س  االإ�صارة  هذه  ولكن 
اأي حتديد حلدودها اأو طبيعة 
الكيان الذي �صيتلقى ويتفاعل 
وهو  امل�رشوع،  مع  كفر�صية 
ما يعني اأن فل�صطينيي ال�صفة 
اإقليم  �صمن  �صيكونون  وغزة 
غرار  على  "فل�صطين�صتان" 

اإقليم كرد�صتان العراق".

�شلطة اإقليمية!
امل�رشوع  اأن  اإىل  اأ�صار  كما 
وحوكمة  اإدارة  عن  يتحدث 
وقطاع عام دون ورود اأي اإ�صارة 
اأن  يوحي  ما  �صيا�صية،  ل�صلطة 
لي�صت  واحلوكمة  االإدارة  هذه 
هي  بل  دولية؛  �صخ�صية  ذات 
غرار  على  اإقليمية  حكومة 
اأو  العراق  كرد�صتان  يف  هو  ما 
االحتادية... الدول  مقاطعات 

الخ.
القراءة  اإن  احلي:  عبد  وقال 
اأن م�رشوع  اإىل  ت�صري  املتمعنة 
ي�صتهدف  "فل�صطين�صتان" 
اإ�صرتاتيجيتني  حتقيق خطوتني 

هما:
الدكتور وليد عبد احلي، خبري 

الدرا�صات امل�صتقبلية
اأ - حتويل ال�صفة الغربية وغزة 
اقت�صاديات  منه  تعرب  جل�رش 
العربي،  لل�صوق  "اإ�رشائيل" 
التايل  الن�س  يف  ذلك  ويت�صح 
الغربية  ال�صفة  اأ�صواق  "ربط 
التجاريني  بال�رشكاء  وغزة 
م�رش  ذلك  يف  مبا  الرئي�صيني 
ولبنان،  واالأردن  واإ�رشائيل 
�صوريا  اأن  هذا  يف  والالفت 
من  اأقرب  اأنها  رغم  م�صتثناة 
جغرافيا  لفل�صطني  م�رش 
وموقفا  بل  و�صكانيا،  وتاريخيا 

�صيا�صيا.
ربط  اإىل  امل�رشوع  ي�صري  ب - 
يف  الفل�صطينية  الكفاءات 
يبدو  ب�صكل  بامل�رشوع  ال�صتات 
حيث  �صيبقون  وكاأنهم  فيه 

هم.
"وْهم"

تبدو  قائال:  اأكمل  قراءته  ويف 
البعد  يف  امل�رشوع  يف  الغواية 
واالجتماعي  االقت�صادي 
)احلديث عن الت�صغيل والتعليم 
واال�صتثمار  والق�صاء  وال�صحة 
واالنرتنت واملياه والكهرباء...

هذا  يف  التدقيق  لكن  الخ(، 

اجلانب ي�صري الأمور عدة.
مليار  اخلم�صني  اأن  واأو�صح 
عنها  يتحدث  التي  دوالر 
النحو  على  تتوزع  امل�رشوع 
الزمنية  الناحية  من  التايل: 
ع�رش  على  موزع  فاملبلغ 
خم�س  مبعدل  اأي  �صنوات، 
هذه  واأن  �صنويا،  مليارات 
اخلم�صة مليارات دوالر بع�صها 
منح وبع�صها قرو�س )اأي اأنها 

م�صرتدة وعليها فوائد(.
الواردة  لالأرقام  وطبقا  وقال: 
 %51.8 اأن  يتبني  امل�رشوع  يف 
من املبلغ هو قرو�س، و%49.2 
منح، فلو ح�صبنا جمموع املنح 
ن�صه  يف  امل�رشوع  يف  الواردة 

املنح  قيمة  اأن  �صيتبني  املتاح 
 3480 االأوىل هي  املراحل  يف 
مليون دوالر، فلو ق�صمنا املبلغ 
الفل�صطيني  ال�صعب  عدد  على 
)ال�صتات  واخلارج  الداخل  يف 
امل�رشوع(  ي�صنفهم  كما 
�صتكون النتيجة هي اأن ن�صيب 
�صنويا  الفل�صطيني  الفرد 
اأ�صفنا  فاإذا  دوالرا،   232 هو 
و"اإ�رشائيل"  االأردن  اأن  لذلك 
يف  �صت�صارك  وم�رش  ولبنان 
ن�صيب  اأن  يت�صح  "الغنيمة"، 
يتجاوز  لن  الفل�صطيني  الفرد 

30 دوالًرا!.
القرار لـ"اإ�شرائيل"!

اأموال  اأن  اأن  اإىل  واأ�صار 
�صتو�صع  االقت�صادي  امل�رشوع 
اإمنائي  يديره  �صندوق  يف 
و�صتعمل  االأطراف،  متعدد 
لل�صندوق  االإدارية  القيادة 
بالتعاون مع البلدان امل�صتفيدة 
لو�صع خطط توجيهية، �صارًحا 
�صيكون  اأنه  يعني  ذلك  ذلك: 
هناك جمل�س و�صاية مايل على 
االإدارة الفل�صطينية، مع �رشورة 
التنبه اإىل اأن "اإ�رشائيل" طرف 
�صيوكل  التي  االإدارة  هذه  يف 
التخطيط  على  االإ�رشاف  لها 

والتنفيذ.

تراجع حمتمل 

اأن  اإىل  احلي  عبد  اخلبري  ونبه 
اخلربة التاريخية ت�صري مع املنح 
موؤمترات  منذ  وامل�صاعدات 
الدعم  وموؤمترات  باري�س 
التنفيذ  احتماالت  اأن  العربي 
اأي  جرى  اإذا  �صنويا،  ترتاجع 
تنفيذ اأ�صال، كما اأن االتفاقيات 
التنفيذ من  لو عقدت فاإن  حتى 
واالإ�رشائيلي  الغربي  الطرف 
اأو�صلو  يف  ولنا   ، معدوم  �صبه 
الدليل الكايف. واأكد اأن املطلوب 
على  احل�صول  هو  امل�رشوع  يف 
وبعدها  الفل�صطيني،  التوقيع 

�صيدير العامل ظهره ملن وقع.
ل�صلطة  مطمئنا  ل�صت  وقال: 
اأن  واأعتقد  االأمني،  التن�صيق 
الفل�صطينية  ال�صخ�صيات  بع�س 
البحرين  ور�صة  ت�صارك يف  التي 
تت�رشف باتفاق �رشي مع �صلطة 
يف  جرى  كما  االأمني  التن�صيق 
اأو�صلو من وراء ظهر حيدر عبد 
بـ"لو  وختم  قوله.  وفق  ال�صايف، 
فل�صطني  يف  عاما  نائبا  كنت 
لطالبت باالإعدام رميا بالر�صا�س 
لكل فل�صطيني ي�صارك باأي �صكل 
امل�رشوع،  هذا  االأ�صكال يف  من 
ولن�صنع كفنا ملن ي�صارك ال كفنا 

للق�صية الفل�صطينية".

تقدير موقف

بقلم د. م�شطفى يو�شف 
اللداوي

التي  املالحظات  هي  كثريةٌ 
ور�صة  عن  ودونت  ر�صدت 
التي  االقت�صادية،  املنامة 
مبو�صوعيٍة  ن�صفها  اأن  ميكننا 
تامٍة ودون انحياٍز اأو اأدنى تردٍد، 
اأٍي من  باأنها ف�صلت ومل حتقق 
فيها  امل�صاركني  واأن  اأهدافها، 
منها  عادوا  قد  لها  واملنظمني 
قد  يكونوا  مل  اإن  بخفي حنني، 
بائ�صني،  يائ�صني  منها  عادوا 
مات  وقد  خمزيني،  حمبطني 
�صفقة  بتمرير  االأمر  لديهم 
القرن اأو التب�صري بها، وتراجعت 
جناحها  احتماالت  عندهم 

وقبول االأطراف بها.
احلا�رشين  وجوه  كانت  فقد 
املغمورة اأ�صاًل وغري املعروفة 
كثرياً كاحلة، تتوارى عن االأنظار 
وحتاول  به،  تقوم  ما  �صوء  من 
االختباء والتواري عن عد�صات 
الكامريات، وكاأنهم يعرفون اأنهم 
يرتكبون منكراً ويفعلون فاح�صاً، 

عن  واأخفوا  وجوههم،  ف�صرتوا 
�صخ�صياتهم،  االإعالم  و�صائل 
اإجراء  منهم  الكثريون  ورف�س 
االإدالء  اأو  �صحفيٍة  مقابالٍت 
اللهم  ال�صخ�صية،  باآرائهم 
بهذه  املكلفني  بع�س  من  اإال 
واملدفوعني  االإعالمية  االأدوار 
كانت  اأدوارهم  اأن  ورغم  اإليها، 
كانت  وكلماتهم  مر�صومة 
كانت  وت�رشيحاتهم  معدودة، 
جميعاً  اأنهم  اإال  مدرو�صة، 
كبرية  �صقطاٍت  يف  وقعوا  قد 
عن  ك�صفت  خمزية،  ومواقف 
ت�رشفهم،  و�صوء  اأزمتهم  عميق 
الكلمات  يف  املتكرر  وتعرثهم 

واملواقف.
امل�صوؤومة  الور�صة  ح�رش 
وغاب  جمهولون،  مغمورون 
معلومون،  كثريون  عنها 
ممثلي  على  احل�صور  واقت�رش 
ال  فقط،  عربيٍة  دوٍل  ب�صع 
يحققون  وال  اأغلبية،  ي�صكلون 
ن�صاباً، وال ي�صتطيعون ممار�صة 
غاب  بينما  اأحٍد،  على  ال�صغط 
وهم  جميعاً،  الفل�صطينيون 

الق�صية،  واأهل  ال�صاأن  اأ�صحاب 
الذين يعانون من القهر وي�صكون 
اأجمعوا  حيث  االحتالل،  من 
على  واتفقوا  املقاطعة،  على 
وا�صتنكارها،  الور�صة  رف�س 
فيها  امل�صاركة  اأن  واأعلنوا 
خيانة، وال�صمت عليها تفريٌط، 
ورف�صوا تفوي�س اأحٍد باحلديث 
بالنيابة عنهم، فهم  اأو  با�صمهم 
فل�صطني،  ق�صيتهم  ميثلون  من 
ويعربون عنها، ويتحدثون با�صم 

�صعبها.
كما مل ي�صدر عن الور�صة بياٌن 
ختامي يو�صح طبيعة النقا�صات 
واإمنا  القرارات،  وحقيقة 
واملنظمون  احلا�رشون  اكتفى 
به  جاوؤوا  مبا  اأو  فهموا،  مبا 
وتركوا  حكماً،  وبيتوه  اأ�صاًل 
مفتوحاً  والباب  رحباً  املجال 
والداعني  الور�صة  ملنظمي 
اأرادوا،  مبا  يجتهدون  اإليها، 
�صاءوا،  كيف  وي�رشحون 
فهم  خططوا،  عما  ويعلنون 
االأعلم بامل�رشوع واالأكرث درايًة 

باأبعاده وغاياته.

التي  االإعالم  و�صائل  اأن  كما 
فهم  عبثاً  حتاول  وهي  عييت 
تغِط  مل  فاإنها  فيها،  يجري  ما 
يتوقع  كان  كما  الور�صة  اأعمال 
حتتل  مل  حيث  منظموها، 
ن�رشات  مقدمات  الور�صة 
لها وجود  االأخبار، كما مل يكن 
اأن  ورمبا  اأولوياتها،  يف  الفٌت 
راأوا  الندوة  على  امل�رشفني 
يجري  ما  على  التعتيم  وجوب 
حقيقة  ف�صح  من  خوفاً  فيها، 
املوؤامرة، وك�صف مدى التنازل 
عليه  اأقدم  الذي  والتفريط 

امل�صاركون العرب.
عدٌد  املوؤمتر  جل�صات  وح�رش 
من  االإ�رشائيليني،  من  كبرٌي 
واإعالميون  �صحفيون  بينهم 
من  ولكن  اأعمال،  ورجال 
قليٍل  غري  عدداً  اأن  املوؤكد 
االأمنية  االأجهزة  من  هم  منهم 
اخلرباء  ومن  االإ�رشائيلية، 
واملتقاعدين  وامل�صوؤولني 
ح�رشوا  الذين  الع�صكريني، 
وجمع  امللفات  ال�صتكمال 
املعلومات، وحتقيق اخرتاقاٍت، 

االإ�رشائيليون  حمل  وقد 
اأعدها  �صدورهم  على  �صاراٍت 
من  اأنهم  تبني  الور�صة  منظمو 
على  طغا  وقد  "اإ�رشائيل"، 
ترهيب  اجلانبية،  حواراتهم 
االإيراين،  اخلطر  من  املنطقة 
يف  اأطماعها  من  وتخويفهم 
عنه  عرب  ما  وهو  املنطقة، 
اإ�رشائيليون ح�رشوا  اإعالميون 
بتفهم  واأ�صادوا  الور�صة، 
امل�صرتكة  للمخاوف  احل�صور 
�صكان  مع  جتمعهم  التي 

املنطقة.
ومنظمها  الور�صة  مهند�س  اأما 
االأقوى وجنمها االأوحد جاريد 
يف  ا�صطرب  فقد  كو�صنري، 
خطابه،  يف  وتعرث  كلمته، 
من  العديد  تغيري  اإىل  وا�صطر 
عليها،  اعتاد  التي  املفردات 
االأوروبي  احل�صور  اأربكه  اإذ 
ال�صامت، الذي ح�رش لرياقب، 
تقدمي  على  ليعرت�س  وجاء 
احلل  على  االقت�صادي  احلل 
ال�صيا�صي للق�صية الفل�صطينية، 
اإىل  �صبٍب  من  الأكرث  دفعه  مما 

"�صفقة"  مفردة  عن  التخلي 
"فر�صة"،  بكلمة  وا�صتبدلها 
الطابع  ال�صتبعاد  وذلك 
للور�صة  املح�س  االقت�صادي 
املرجوة  واالآمال  االآفاق  عن 

منها.
اأما ال�صعب البحريني فقد اأظهر 
اأظهرتها  ملا  خمالفة  �صورًة 
عن  عربوا  اإذ  حكومتهم، 
معار�صتهم للور�صة، وا�صتنكروا 
موؤامرة  يف  نظامهم  ا�صرتاك 
الفل�صطينية،  الق�صية  ت�صفية 
الور�صة وما  اأيام  ورفعوا خالل 
الفل�صطينية  االأعالم  �صبقها 
ويف  بيوتهم،  اأ�صطح  فوق 
و�صواريهم  العامة  �صوارعهم 
العالية، ون�رشوا عرب �صفحاتهم 
توا�صلهم  وو�صائل  ال�صخ�صية 
االجتماعية عن حقيقة موقفهم 
البحرين  خارج  ويف  الراف�س، 
�صاركوا الفل�صطينيني واإخوانهم 
التظاهر واالعت�صام  العرب يف 
اأمام �صفارات بالدهم، واأعلنوا 
ال  الر�صمية  املواقف  هذه  اأن 

متثلهم وال تعرب عنهم.

راأي

كوالي�س ومالحظات حول ور�شة املنامة
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ال�شفقة ال�شاملة:

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

اإميان فخري/مركز 
امل�شتقبل للدرا�شات و 

الأبحاث املتقدمة

اأزمة »هواوي«:

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

حكومة وا�صنطن. 
غوغل  �رشكة  قيام  ذلك  وتبع 
اأندرويد  ترخي�ص  باإ�صقاط 
ذلك  ومبوجب  بهواوي،  اخلا�ص 
الو�صول  يف  هواوي  �صت�صتمر 
خ�صائ�ص  بع�ص  وا�صتخدام 
املتاح  اأندرويد  الت�صغيل  نظام 
املجاين  الرتخي�ص  خلل  من 
ترغب  جهة  اأو  �صخ�ص  الأي 
�صتتوقف  لكن  ا�صتخدامه.  يف 
الفني  الدعم  تقدمي  جوجل عن 
تنتجها  التي  اجلديدة  للهواتف 

هواوي.
الواليات  بني  االأزمة  بداأت  وقد 
االت�صاالت  و�رشكات  املتحدة 
يف  »هواوي«،  خا�صة  ال�صينية، 
مدير  حذر  حني   ،2018 فرباير 
الفيدرالية  التحقيقات  مكتب 
راي«  »كري�صتوفر  االأمريكية 
الهواتف  �رشاء  من  املواطنني 
�رشكتا  تنتجها  التي  املحمولة 
هواوي وZTE ال�صينيتان. وتل 
ماي  يف  البنتاغون  قرار  ذلك 
الهواتف  2018 بحظر ا�صتخدام 
هاتني  من  املنتجة  املحمولة 
ال�رشكتني يف القواعد الع�صكرية 

وجود  ب�صبب  وذلك  االأمريكية، 
�صكوك حول قيام هذه ال�رشكات 
الهواتف  داخل  رقاقات  بزرع 

املحمولة بغر�ص التج�ص�ص.
يف  تعقيًدا  االأمور  وتزايدت 
قامت  عندما   2018 دي�صمرب 
على  بناء  الكندية  ال�صلطات 
باإيقاف  الواليات املتحدة  طلب 
وابنة  لهواوي  املالية  املديرة 
يف  وانت�صو«  »مينج  موؤ�ص�صها 
اتهامات  خلفية  على  فانكوفر 
البنوك  بت�صليل  لها  اأمريكية 
ب�صاأن تعاملت ال�رشكة التجارية 

يف اإيران.
اإدارة  حماوالت  واأخفقت 
»ترامب« باإقناع الدول االأوروبية 
»هواوي«  مع  التعامل  بحظر 
اأي  بتنفيذ  لها  ال�صماح  وعدم 
 )5G( ب�صبكة  خا�صة  اأعمال 
على  وبناء  املحمولة،  للهواتف 
ذلك ا�صطرت الواليات املتحدة 
منفرد،  ب�صكل  قرارها  التخاذ 
هواوي  مع  التعامل  وحظرت 
كما  جوجل  �رشكة  وتبعتها 

اأ�صلفنا.
دوافع الت�شعيد:

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

فيما يلي:
»هواوي«: �شعود   1-

االأول  املزود  هواوي  اأ�صبحت   
لتقنيات  االت�صاالت  ملعدات 
للهواتف  اخلام�ص  اجليل  �صبكة 
�رشكة  حققت  وقد  املحمولة، 
قيمتها  ُقدرت  عائدات  هواوي 
دوالر  مليارات   107.13 بحوايل 
زاد  كما   ،2018 عام  اأمريكي يف 
�صايف االأرباح يف العام نف�صه مبا 
يقدر بحوايل 28٪ لت�صل اإىل 8.8 
مقارنًة  اأمريكي  دوالر  مليارات 
�صايف  يف   ٪0.4 قدرها  بزيادة 
االأرباح يف عام 2017. ويف هذا 
م�صرتك  تقرير  اأعلن  االإطار، 

�صادر عن كل من �رشكة »اآي دي 
اأغ�صط�ص  يف  و«كانالي�ص«  �صي« 
2018، اأن �رشكة هواوي ال�صينية 
متكنت من ت�صدر املركز الثاين 
 2018 عام  من  الثاين  الربع  يف 
�صام�صوجن  �رشكة  خلف  لتاأتي 
اإذ  االأول؛  املركز  حتتل  التي 
اأكرث من  بيع  متكنت هواوي من 
54 مليون هاتف يف الربع الثاين 

من عام 2018.
بالتج�ش�س:  اتهامات   2-
تزايد  مع  النمو  هذا  تزامن 
التي  واالتهامات  ال�صبهات 
لتاأثري  باخل�صوع  هواوي  تُلحق 
حيث  ال�صينية،  الدولة  واإدارة 
اتُّهمت ال�رشكة بالتج�ص�ص ل�صالح 
اأو  ت�صميمات  و�رشقة  ال�صني، 
وانتهاك  تكنولوجية،  اأ�رشار 
قبل  من  الفكرية  امللكية  حقوق 
االأمريكية.  ال�رشكات  بع�ص 
فعلى �صبيل املثال، قامت �رشكة 
عام  يف  االأمريكية  »موتوروال« 
�صد  ق�صائية  دعوى  برفع   2010
هواوي تتهمها بالتج�ص�ص عليها، 
بعيًدا عن  النزاع  ت�صوية  لكن مت 

الق�صاء الحًقا.
التقارير  بع�ص  تزعم  كما 
�صلة  هناك  اأن  االأمريكية 
واجلي�ص  هواوي  بني  مبا�رشة 
موؤ�ص�ص  واأن  �صيما  ال  ال�صيني، 
�صابًطا  كان  ت�صنج«  »رن  هواوي 
عام  ويف  اجلي�ص.  يف  �صابًقا 
موؤ�ص�ص  ا�صتجواب  مت   ،2007
جانب  من  ال�صينية  ال�رشكة 
الفيدرايل  التحقيقات  مكتب 
اتهامات  خلفية  على  االأمريكي 
غري  باأن�صطة  بالقيام  لل�رشكة 

م�رشوعة يف اإيران. 
اجليل  تكنولوجيا   3-

اخلام�س:
الواليات  لدى  تخوفات  توجد   
هواوي  هيمنة  من  املتحدة 
اخلام�ص  اجليل  �صبكات  على 
للهواتف املحمولة. فعلى �صبيل 
اثنان  حث  واأن  �صبق  املثال، 
االأمريكيني  امل�رشعني  كبار  من 

الديقراطي  احلزبني  يف 
الوزراء  رئي�ص  واجلمهوري 
منع �رشكة هواوي  على  الكندي 
�صبكات  بناء  يف  امل�صاعدة  من 
اجليل اخلام�ص يف كندا، معللني 
خماطر  �صيُ�صكل  باأنه  ذلك 
االأمريكية،  ال�صبكات  على 
�صوق  على  هواوي  فهيمنة 
الهواتف  لتقنية  اخلام�ص  اجليل 
يف  بكني  �صت�صاعد  املحمولة 
�صعيها جلمع املعلومات اخلا�صة 
باملواطنني الغربيني واملنظمات 

واحلكومات الغربية.
للتفاو�س: الدفع   4-

اأن  املحللني  بع�ص  يرى   
ت�صتنزف  اأن  تود  وا�صنطن 
خلق  خلل  من  بكني  وت�صتت 
مزيد من جماالت النزاع، وذلك 
بني  التجارية  احلرب  اإطار  يف 
»ترامب«  يرغب  حيث  البلدين، 
ال�صني  على  ال�صغط  زيادة  يف 
لت�صهيل عملية التفاو�ص وتعظيم 

مكا�صب اإدارته منها. 

�شيناريو »ال�شفقة 
التجارية«:

اإي«  تي  »زد  �رشكة  تعر�صت 
)ZTE( ال�صينية الأزمة م�صابهة 
عندما فر�صت الواليات املتحدة 
مالية  غرامة   2017 مار�ص  يف 
على  دوالر  مليار   1.2 قدرها 
النتهاكها  ال�صينية  املجموعة 
بيوجن  على  املفرو�ص  احلظر 
منعت  كما  وطهران،  ياجن 
اأي  بيع  من  االأمريكية  ال�رشكات 
معلوماتية  برامج  اأو  جتهيزات 
متت  اأنه  اإال  �صنوات،   7 ملدة 
ت�صوية هذا اخللف بعد ر�صوخ 

ال�رشكة ودفعها الغرامة.
املحللني  من  العديد  يرى  ولكن 
قابل  غري  ال�صيناريو  هذا  اأن 
»هواوي«  حالة  يف  للتكرار 
ب�صبب عدة اعتبارات، اأهمها اأن 
اأقوى بكثري من »زد تي  االأخرية 

اإي«، ف�رشكة هواوي تنتج بع�ص 
 )Chips( االإلكرتونية  رقائقها 
من  خمزون  ولديها  بنف�صها، 
هذه  ل�صناعة  اللزمة  املواد 
على  اأنه  عن  ف�صًل  الرقاقات. 
الرغم من اأن ال�صني داأبت دوًما 
للهيمنة  طموحها  نفي  على 
م�صئويل  اأن  اإال  االقت�صادية؛ 
طموحاتهم  يخفون  ال  هواوي 

حول هذا االأمر.
اإدارتها  يف  هواوي  ثقة  وظهرت 
االأمريكية،  احلكومة  مع  النزاع 
 2019 مار�ص  يف  اأقامت  حيث 
املتحدة  الواليات  �صد  دعوى 
 2018 عام  �صدر  قانون  ب�صبب 
يحظر على الوكاالت الفيدرالية 
والذي  منتجاتها،  ا�صتخدام 
و�صفته هواوي باأنه غري قانوين، 
حيث مل تقدم الواليات املتحدة 
اإىل  ي�صاف  لدعمه.  دليل  اأي 
ال�رشكة  موؤ�ص�ص  تاأكيد  هذا 
بقدرات  ت�صتهني  وا�صنطن  اأن 
هواوي، واأن النزاع بني الطرفني 
ال مفر منه، بل واأكد اأن �رشكته 
مكانتها  لتعزيز  �صعيها  �صتكمل 
 ،5Gالـ �صبكة  تقنيات  جمال  يف 
�صتتمكن  �رشكة  توجد  لن  واأنه 
يف  بها  واللحاق  مناف�صتها  من 
اأو  عامني  خلل  امل�صمار  هذا 

ثلثة.
هواوي  اأن  هذا  اإىل  ويُ�صاف 
ال�صيناريوهات،  الأ�صواأ  ا�صتعدت 
مايو  يف  م�صئولوها  �رشح  حيث 
التي  ا�صتثماراتهم  باأن   2019
دوالر  مليار   14 بحوايل  تقدر 
�صنوًيّا يف جمال البحث والتطوير 
قد حققت اأهدافها، ومت ت�صميم 
واأنه  للأندرويد،  بديل  نظام 
حال  يف  ا�صتخدامه  �صيتم 
نظام  خدمات  كافة  توقف 
قبل  من  املدعوم  االأندرويد 
جوجل. وحتى مع قيام �رشكات 
هواوي  تزويد  بوقف  اأمريكية 
اللزمة  التكنولوجية  باملعدات 

بتوفري  �صتقوم  ال�رشكة  فاإن  لها؛ 
من  موؤقت  ب�صكل  احتياجاتها 
كوريا  مثل  دول  يف  �رشكات 
اأنه  اإال  تايوان،  اأو  اجلنوبية 
من  �صيكون  البعيد  املدى  على 
اال�صتغناء  هواوي  على  ال�صعب 
عن التكنولوجيا االأمريكية، وهو 
ما يرجح �صيناريو التفاو�ص بني 

الطرفني.
ا  ومما يرجح هذا ال�صيناريو اأي�صً
االأمريكية  التجارة  وزارة  اإعطاء 
 90 قدرها  �صماح  فرتة  لهواوي 
�رشاء  خللها  لها  يكن  يوًما 
اأجل  من  ال�صنع  اأمريكية  �صلع 
ال�صبكات احلالية،  احلفاظ على 
وتوفري حتديثات الأجهزة هواوي 
احلالية. ي�صاف اإىل هذا ت�رشيح 
يف  »ترامب«  االأمريكي  الرئي�ص 
24 ماي 2019 باأنه »من املمكن 
اأو  ب�صكل  هواوي  اإدراج  يتم  اأن 
مع  التجارية  ال�صفقة  يف  باآخر 
االنتقادات  تعددت  وقد  بكني«. 
اأن  يوؤكد  الذي  الت�رشيح  لهذا 
ب�صبب  لي�ص  هواوي  مع  النزاع 
هو  واإمنا  االأمنية،  التهديدات 
ال  الأنه  باالأ�صا�ص،  جتاري  نزاع 
تهديد  ب�صاأن  التفاو�ص  يكن 

اأمني كجزء من �صفقة جتارية.
من  قبواًل  هناك  اأن  ويبدو 
اجلانب ال�صيني ملبداأ التفاو�ص 
ال�صيني  ال�صفري  اإذ �رشح  ا،  اأي�صً
»ت�صوي  املتحدة  الواليات  لدى 
نيوز«  »فوك�ص  لقناة  كاي«  تيان 
»ال�صني  قائًل:   2019 مايو  يف 
ملوا�صلة  م�صتعدة  زالت  ما 
زملئنا  مع  املحادثات 
ت�صوية  اإىل  للتو�صل  االأمريكيني 
يزال  ال  فبابنا  التجاري،  للنزاع 
مفتوًحا«، كما اأن ال�صني مل تقم 
باتخاذ اأي اإجراءات عقابية �صد 
العملقة  االأمريكية  ال�رشكات 
مثل »اأبل«، مما يو�صح رغبتها يف 
احلوار والتفاو�ص حلل النزاعات 

العالقة مع وا�صنطن. 

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

اإجراءات الرد باملثل، اأو وقف ت�شدير املعادن النادرة اإىل ال�شركات الأمريكية. ويظل �شيناريو التفاو�س هو الأكرث احتمالية بالنظر اإىل تلميحات 
الرئي�س الأمريكي »دونالد ترامب« باأن اأزمة »هواوي« قد يتم ت�شويتها �شمن �شفقة جتارية �شاملة مع ال�شني.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اجللفة    

دائرة حا�شي بحبح
بلدية الزعفران
مكتب اجلمعيات

رقم: 2019/02

جمعية  بتاأ�شي�س  الت�شريح  ت�شجيل  و�شل 
حملية

مبقت�شى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �شفر 
املتعلق   2012 جانفي   12 ل  املوافق   1433 عام 
ت�شليم   2015/12/31 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات. 
املحلية  اجلمعية  بتاأ�شي�س  الت�شريح  و�شل 
 " الأمل   " الرتبوية  الفنية  اجلمعية  امل�شماة 
بــ:  مقرها  الكائن  خملويف  نوري  ال�شيد:  يراأ�شها 

حي النور بناية 134 رقم 01 بلدية الزعفران.

تعـــــــــــزية

بقلوب را�شية بق�شاء اهلل وقدره تلقت �شباح اليوم 

بغدادي   " عائلة    2019 جوان  لـ29   امل�شادف  ال�شبت 

"  اأحمد  الأب  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور  وفاة  "  نباأ 

حميطو�س" الذي انتقل اإىل جوار ربه عن عمر ناهز  

80 وهو عم الزميل  " بغدادي حميد  "  وبهذا امل�شاب 

اجلديدة   احلجل  عني  متو�شطة  طاقم  يتقدم  اجللل 

التعازي  باأحر  الفقيد  اأ�شرة  وكافة  الزميل   اإىل  

املوىل  �شائلني   ، والتعاطف  املوا�شاة  م�شاعر  واأ�شدق 

ال�شوؤال ويتغمده بوا�شع  اأن يثبته عند  العلي القدير 

بعفوه  عليه  وينعم   ، جناته  ف�شيح  وي�شكنه  رحمته 

 ، وال�شلوان  ال�شرب  جميل  ذويه  يلهم  واأن   ، ور�شوانه 

واإنا هلل واإن اإليه راجعون .

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger

Lundi 20 mai 2019 Le Chiffre d’Affaires10
PUB

  
   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 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

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
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

الأ�شتاذ/ �شرابي عبد الكرمي
حم�شر ق�شائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س

اإخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر
الكائن مكتبه بحي اأرماف عمارة اأ5

�شوفايل دايل اإبراهيم -اجلزائر- 
الهاتف : 0770.33.29.50/05.40.01.52.32

MTR.CHERABI.HUISSIER   @ GMAIL.COM/EMAIL
  

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
بجريدة يومية وطنية

املادة 749-750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

نحن الأ�شتاذ /�شرابي عبد الكرمي -حم�شر ق�شائي – لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر
الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله و الوا�شع ختمه و املوقع اأدناه 

لفائدة / ارملة بن �شنوف امللودة حفيظ مليكة املختارة موطنا لها لدى وكيلتها فرية قرمية الكائن ب : 03 �شارع قدور ر�شيد املرادية *اجلزائر*
�شد : بن من�شور �شاعدة 

ال�شاكنة ب : 12 نهج هرني دونون اجلزائر الو�شطى 
بتاريخ  امل�شلمة  التنفيذية  بال�شيغة  املمهور   14/02812 الفهر�س  رقم   08/13/08522 اجلدول  رقم   2014/04/16 بتاريخ  العقاري  الق�شم  احممد  �شيدي  حمكمة  عن  ال�شادر  احلكم  على  بناءا 

2015/03/12 حتت رقم : 2015/502 ، املوؤيد بالقرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء اجلزائر الغرفة العقارية بتاريخ 2015/01/04 رقم الق�شية 2014/05089 رقم الفهر�س 14/00041.
وبناءا على / اأمر على عري�شة ال�شادر عن رئي�س حمكمة العقارية ملحكمة : �شيدي احممد بتاريخ : 2017/01/21 ، حتت رقم : 17/400

نعلن للجمهور بانه �شي�شرع يف البيع باملزاد العلني العقار و املتمثل �شقة الكائنة بالطابق احلادي ع�شر )11( بعمارة رقم 12 �شقة رقم 04 نهج هرني دينو اجلزائر الو�شطى ت�شتمل على اأربعة )04( مطبخ 
، حمام ، مرحا�س ، و توابع اأخرى ، تبلغ م�شاحتها مائة و اثنان و ع�شرين مرت مربع و ثمان و �شبعني دي�شمرت مربع )122.78 م2 ( و ن�شبة اثنا ع�شرة جزء من الألف 1000/12 من الأجزاء امل�شرتكة 
قطعة رقم 10. وهذا ح�شب اجلدول الو�شفي للتق�شيم امل�شهر باملحافظة العقارية باجلزائر يف )1986/06/26( حجم 22 رقم 40 على اأ�شا�س �شعر اإفتتاحي قدره بعد انقا�س الع�شر قدره ثالثة ع�شر 
مليون و مائتان و ثمانية ع�شر الف و مائة و واحد و ثمانون دينار جزائري و اأربعة و �شتون �شنتيم ) 13.218.181.64 دج (  و ذلك تنفيذا للحكم ال�شادر عن حمكمة �شيدي احممد الق�شم العقاري 
بتاريخ 2014/04/16 رقم اجلدول 08/13/08522 رقم الفهر�س 14/02812 املمهور بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ 2015/03/12 حتت رقم 2015/502 ، املوؤيد بالقرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء 
اجلزائر الغرفة العقارية بتاريخ 2015/01/04 رقم الق�شية 2014/05089 رقم الفهر�س 14/00041 ل�شالح اأعلى و اأخر مزايد يوم 2019/07/10 مبحكمة �شيدي احممد ، الكائن مقرها بنهج عبان 

رم�شان اجلزائر قاعة رقم : 03 ، على ال�شاعة : الواحدة و الن�شف زوال .
�شروط البيع : اإ�شافة اإىل ال�شروط الواردة يف قائمة �شروط البيع املودعة لدى كتابة �شبط املحكمة بتاريخ 2016/07/17، حتت رقم 2016/18 فاإن الرا�شي عليه املزاد يتحمل الأعباء القانونية مبا 

فيها دفع حال اإنعقاد اجلل�شة 5/1 من الثمن و امل�شاريف  و الر�شوم امل�شتحقة و يدفع املبلغ الباقي يف اأجل 08  اأيام املوالية لر�شو املزاد .
فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة الإطالع على قائمة �شروط البيع لدى كتابة �شبط حمكمة �شيدي احممد اأو بديوان املح�شر الق�شائي الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله  

اخلتم املح�شر الق�شائي
�شرابي عبد الكرمي

2
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 �أغيثو� �ملعتقلني �أطفال فل�سطني

ينظر العامل كله ببالغ الأهمية لالأطفال الذين ي�شكلون ثالثة اأرباع املجتمعات غالبا  فهم اأمل  للم�شتقبل ، وهم الأ�شا�س الذي ميكن اأن ين�شاأ به جمتمع م�شامل خايل من احلروب 
والأزمات ، وهم الآمنني الذين ل يتوقعون اخلطر ول يعرفون م�شدره ولكنهم هم عادة �شحايا لهذه احلروب والأزمات لأنهم اأبرياء ل يعرفون م�شدر اخلطر ، ولذلك فلقد 

اأحاط املجتمع الدويل هذه ال�شريحة بالرعاية وكفل لهم الأمن والأمان واحلماية عرب العديد من املواثيق والتفاقيات الدولية حلمايتهم  .

د.اأحمد لطفي �شاهني
ال�شبكة العربية للثقافة 

والراأي والإعالم

ال�سماوية  الديانات  اأولت  ولقد   
حماية  خ�سو�سا  والإ�سالم   عموما 
الدعوة  خالل  من  لالأطفال  خا�سة 
بهم  امل�س  وعدم  اإعالتهم  ل�سمان 
حممد  �سيدنا  لهم  خ�س�س  حيث   ،
وقت  خا�سة  حماية  عليه  اهلل  �سلى 
اأو  طفاًل  تقتلوا  ل   ( فقال  احلروب 
ول  يتعبد  كاهناً  اأو  امراأة  اأو  �سيخاَ 
ن�س  فئة  اأول  فهم   ) �سجرة  تقلعوا 
ووفقاً    . ال�رشيف  احلديث  عليها 
دخلت  التي  الطفل  حقوق  لتفاقية 
  ،1990 �سبتمرب   2 يف  التنفيذ  حّيز 
الأطفال  تخ�س  املوقعة  الدول  فاإن 
اأجل  من  وت�سعى  ال�ساملة  بالرعاية 
�سمان  عرب  �سليمة  تن�سئه  تن�سئتهم 
 ، جماناً  لهم  الأ�سا�سية  اخلدمات 
و  ،بل  واآخر  طفل  بني  متييز  وبدون 
اأن  الدول يف قوانينها  اعتربت بع�س 
منح  عن  الأ�رشة  قبل  من  الإحجام 
هذه  من  لال�ستفادة  الفر�سة  الطفل 
يعاقب  جرمية  مبثابة  اخلدمات 
األي�س  ذلك  كل  اأمام   . القانون  عليها 
من حق اأطفال فل�سطني كبقية اأطفال 
العامل اأن يعي�سوا ب�سالم واأن ميار�سوا 
عن  بعيداً  طبيعي  ب�سكل  حياتهم 
كافة  لهم  توفر  واأن  والرهبة  اخلوف 
وعناية  اجتماعية  حياة  من  ال�سبل 
�سحية وتعليم ورفاهية ل�سمان النمو 
الأمثل لهم وفقاً لالتفاقيات واملعايري 
الدولية وب�سكل خا�س اتفاقية حقوق 
اأطفال  اإن واقع احلال لدى   . الطفل 
اأطفال  بقية  عن  يختلف  فل�سطني 
العامل ، لأنهم كانوا وما زالوا اأهدافاً 
جنود  لر�سا�سات  وثابتة  متحركة 
اأ�سيب  فقد  وم�ستوطنيه   الحتالل 
3000 طفل وا�ست�سهد منهم اأكرث من 
200 خالل عام 2018، والن�سف الأول 
من عام 2019 وواقع احلال اأن اأطفال 
فل�سطني اأي�سا متهمون دائما ويجرى 
وتعذيبهم  واعتقالهم  مالحقتهم 
بحقهم  القا�سية  الأحكام  واإ�سدار 
من  حمدد  جن�س  على  ذلك  يقع  ول 
الأطفال بل طال اجلن�سني من اأطفال 
فل�سطني ، ومل يقت�رش القتل على �سن 
حمددة بل ابتداء من الأيام والأ�سهر 
الأوىل للولدة حتى نهاية �سن الطفولة 
ال�ساد�سة  الفقرة  يخالف  ما  ،وهذا 
تن�س  والتي  الطفل  حقوق  لتفاقية 
بان  الأطراف  الدول  اأن تعرتف  على 
لكل طفل حقا اأ�سيال يف احلياة (. اأن 
وجنوده  ال�سهيوين  الحتالل  حكومة 
ميار�سوا  يزالوا  ل  وم�ستوطنيه 
والعتقال  والقهر  القتل  �سيا�سة 
بحق  النفرادي  والعزل  والتعذيب 

معظم  يف  اأنهم  وحتى  بل   ، الأطفال 
الأحيان ل يجرون حتقيقا قانونيا يف 
جرائم قتل وحرق الأطفال ويفرجون 
وا�سح  ا�ستخفاف  يف  املجرم  عن 
الدويل  وبالقانون  �سعبنا  بحقوق 
الإجرامية  العقلية  على  يدلل  وهذا 
وم�ستوطني  جنود  لدى  التلمودية 
كبرياً  اأن هناك عدداً  الحتالل  كما 
من الأطفال الفل�سطينيني حرموا من 
نتيجة  كليهما  اأو  والديه  اأحد  رعاية 
اأو  الحتالل  جنود  بر�سا�س  قتلهم 
ما  وهذا  تع�سفي  ب�سكل  اعتقالهم 
يخالف ن�س الفقرة الثانية من املادة 
والتي  الطفل  اتفاقية حقوق  من   )3(
الأطراف  الدول  تتعهد   ( على  تن�س 
بان ت�سمن للطفل احلماية والرعاية 
حقوق  مراعية   ، لرفاهته  الالزمتني 
اأو  اأو�سيائه  اأو  والديه  وواجبات 
غريهم من الأفراد امل�سئولني قانوناً 
عنه ، واأن تتخذ حتقيقاً لهذا الغر�س 
والإدارية  الت�رشيعية  التدابري  جميع 

املالئمة(.
اإح�شائيات تتكلم

الحتالل  �سلطة  اعتقلت  لقد   
الأق�سى  انتفا�سة  منذ  ال�سهيوين 
لالإح�سائيات  وفقاً  هذا  يومنا  حتى 
اآلف  ع�رشة  عن  يزيد  ما  املوثقة 
له  حمدده  تهمة  توجيه  )دون  طفل  
يبقى  اأن  كيف ميكن  افهم  ل  ،وانا   )
طفل معتقال اإداريا ل�سنوات وكيف يتم 
وحيدا  معتمة  زنزانة  ايداع طفل يف 
دون اأي وازع اإن�ساين اأو اأخالقي واآي 
طفل  بتعذيب  يتمتع  الذي  ذلك  قلب 
بكل  ليجربه على العرتاف بجرمية 
اإن  الالفت  ولكن  اأ�سال  بها  يقم  مل 
يرف�سون  الأبطال  فل�سطني  اأطفال 
اأي  على  التوقيع  ويرف�سون  اخل�سوع 
اعرتاف رغم ذلك و يقبع معظمهم يف 
�سجن )تلموند (الذي يقوم على اأحد 
فل�سطينية  الكرمل)ار�س  جبال  تالل 
ال�سجون  اأقدم  من   وهو  حمتلة(  
تعد  ال�سحية  وظروفه   ، ال�سهيونية 
تعي�سها  التي  الظروف  اأ�سواأ  من 
م�ساحة  �سيق  حيث  من  املعتقالت 
الغرف و الأحوال اجلوية املحيطة به 
والتي تنخف�س فيها درجات احلرارة 
ملا دون ال�سفر ، ومن حيث الرطوبة 
التي تع�س�س يف جدرانه ،  ويتم و�سع 
املحكومني  مع  الأطفال  املعتقلني 
من  ومعظمهم  اليهود  اجلنائيني 
اأع�ساء ) املافيا ( ال�سالعة يف الإجرام 
،وامل�سلحون  املخدرات  وتعاطي 
توثيق  ومت  حادة  باأدوات  الغالب  يف 
الأطفال  لغت�ساب  كثرية  حماولت 
ال�سهيونية  ال�سجون  الفل�سطينيني يف 
طفل  و�سع  يتم  عندما  خا�سة   ،
وحيدا يف زنزانة انفرادية مع جمرم 

اأو مدمن يتكلم لغة عربية ل يفهمها 
الطفل  وكل ذلك ي�سع الأطفال اأمام 
يدفعون  قد  ا�سود  م�سري  مواجهة 
برف�سهم  �سواء  له  ثمناً  حياتهم 
لالجنرار وراء امل�سجونني اجلنائيني 
الذين يهدفون اإىل انحرافهم جن�سياً 
ودفعهم لتعاطي املخدرات وال�سموم 
على  لل�رشب  الدائم  تعر�سهم  اأو   ،
فل�سطني  لأطفال  فالتعذيب  اأيديهم 
ال�سهيونية  ال�سجون  وخارج  داخل 
وان  ممنهج  و  م�ستمر  تعذيب  هو 
و�سع املعتقلني الأطفال يف مثل هذه 
الظروف يخالف ن�س املادة )33( من 
تن�س  والتي  الطفل  حقوق  اتفاقية 
جميع  الأطراف  الدول  تتخذ   ( على 
التدابري املنا�سبة مبا يف ذلك التدابري 
والجتماعية  والإدارية  الت�رشيعية 
من  الأطفال  لوقاية  والرتبوية 
للمواد  امل�رشوع  غري  ال�ستخدام 
املخدرة واملواد املوؤثرة على العقل 
املعاهدات  يف  حتددت  ح�سبما   ،
 )34( واملادة   ) ال�سلة  ذات  الدولية 
تتعهد   ( ون�سها  التفاقية  نف�س  من 
من  الطفل  بحماية  الأطراف  الدول 
والنتهاك  ال�ستغالل  اأ�سكال  جميع 
اأن  قانونا  واملفرو�س   ) اجلن�سي 
موؤ�س�سة  يف  املحكوم  الطفل  اإيداع 
لالأحداث لرعايته وتاأهيله واإ�سالحه 
والإن�سانية  الرتبوية  بالطرق 
مذنبا  كان  اإذا  هذا  والأخالقية.. 
اآخر من  ومدانا ، كما ويحتجز عدد 
املعتقلني الأطفال يف معتقل ) جمدو 
( وهو عبارة عن جمموعة من اخليام 
اجلرذان  فيها  تكرث  قدمية  ومباين 
فيها  وتنت�رش  ال�سامة  واحل�رشات 
اجللدية  خا�س  وب�سكل  الأمرا�س 
املعتقالت  الطفالت  اأما   ، منها 
للتحقيق  فيخ�سعن  القا�رشات 
 ، امل�سكوبية  معتقل  يف  والتعذيب 
على اأيدي جمندات ل يعرفن الرحمة 
الإجرام  يف  وحمرتفات  الأمومة  ول 
تع�سفية  ممار�سات  يف  بهن  والتنكيل 
نف�سية  اآثار  فيهن  ترتك  قد  حقرية 
العتداء  يتم  حيث   ، الأمد  طويلة 
الإم�ساك  مبجرد  بال�رشب  عليهن 
وال�ستائم  الإهانات  وتوجيه  بهن 
منايف  مهني  ب�سكل  وتقييدهن  لهن 
وتهديدهن   ، الإن�سانية  لالأ�سول 
ومنعهن  عليهن  اجلن�سي  بالعتداء 
عليهن  لل�سغط  التواليت  دخول  من 
وبعد ذلك يتم حتويلهن اإىل ال�سجون 
حتت  املحتلة  الأر�س  يف  املنت�رشة 
اإناث  ولي�سوا  ذكور  �سجانني  اإ�رشاف 
لكل  بالإ�سافة  املجندات  بع�س  مع 
املتواجد  املعتقالت  فان  �سبق  ما 
فل�سطني  وطفالت  اأطفال  فيها 
ذوي  �سكنى  اأماكن  عن  جدا  بعيده 
ويحتاجون  املعتقلني  الأطفال 

اأمنية  وموافقات  واذونات  ت�ساريح 
معظمهم  يحرم  اأطفالهم مما  لزيارة 
وهذا  ذويهم  مع  اللتقاء  فر�سة  من 
املادة  من  الأويل  الفقرة  يخالف  ما 
والتي  الرابعة  اتفاقية جنيف  49 من 
اجلربي  النقل  يحظر   ( على  تن�س 
لالأ�سخا�س  الفردي  اأو  اجلماعي 
الأرا�سي  من  نفيهم  اأو  املحميني 
الحتالل  دولة  اأرا�سى  اإىل  املحتلة 
اأياً كانت دواعيه ( كما ويخالف ن�س 
املادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة 
يحتجز   ( ون�سها  الأوىل  الفقرة 
املتهمون  املحميون  الأ�سخا�س 
فيه  ويق�سون  املحتل  البلد  داخل 

عقوبتهم اإذا اأدينوا.
خمالفات باجلملة

اجلن�سني  من  الأطفال  اعتقال  اإن   
للطفل من رعاية والديه  هو حرمان 
الإ�رشاف  من  لوالديه  وحرمان   ،
يتعار�س  مبا  بطفلهم  والعناية 
من   9 املادة  من  الأوىل  والفقرة 
اتفاقية الطفل ون�سها ) ت�سمن الدول 
عن  الطفل  ف�سل  عدم  الأطراف 
والديه على كره منهما ( ، وذاك كله 
الطفل  حماية  اتفاقية  مع  يتعار�س 
وب�سكل خا�س املادة 16 منها والتي 
تن�س على  انه ل يجوز اأن يجري اأي 
تعر�س تع�سفي اأو غري قانوين للطفل 
يف حياته اخلا�سة اأو اأ�رشته اأو منزله 
غري  م�سا�س  اأي  ول  مرا�سالته  اأو 
اأن  قانوين ب�رشفه و للطفل احلق يف 
يحميه القانون من مثل هذا التعر�س 
اأو امل�سا�س ،اإن الق�ساء ال�سهيوين ل 
اأثناء  الأطفال  �سن  حداثة  يراعي 
ت�سكل  ول   ، للمحاكمة  تقدميهم 
للبند  وفقاً  خا�سة  حماكم  لهم 
اتفاقية  من   40 املادة  من   3 رقم 
 ( على  تن�س  والتي  الطفل  حقوق 
وجوب  قيام �سلطة اأو هيئة ق�سائية 
بالعمل  ونزيهة  وم�ستقلة  خمت�سة 
يف  تاأخري  دون  الأطفال  دعاوى  يف 
 .) للقانون  وفقاً  عادلة  حماكمة 
يحاكمون  الفل�سطينيني   فالأطفال 
�سهيونية  ع�سكرية  حماكم  اأمام 
 ، الإن�سان  حقوق  اب�سط  تراعي  ل 
حيث اأن املحامني ل ميتلكون فيها 
الق�ساة  ا�ستجواب  يف  ال�سالحيات 
يف اتهاماتهم واأحكامهم كما وتفتقد 
قانونية  اأ�سانيد  اإىل  التهم املوجهة 
داخل  مداولت  جتري  ما  وغالبا 
الق�ساة  يتخذ خاللها  مغلقة  غرف 
الأحكام  ا�ست�سدار  يف  قراراتهم 
لأطفال  امل�سبقة  التهم  ون�سب 
فل�سطني  وي�ستند اجلهاز الق�سائي 
الأحكام  ا�ست�سدار  يف  ال�سهيوين 
الفل�سطينيني  املعتقلني  �سد 
الأطفال لالأمر الع�سكري رقم "132" 

ال�سادر من قائد اجلي�س ال�سهيوين 
الغربية والذي حدد فيه  ال�سفة  يف 
ال�ساد�سة  دون  هو  من  الطفل  �سن 
 "1" املادة  ن�س  يخالف  مبا  ع�رش 
والتي  الطفل  حقوق  اتفاقية  من 
عرفته باأنه )   كل اإن�سان مل يتجاوز 
الثامنة ع�رش ما مل يبلغ �سن الر�سد 
قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق 
عليه ( كما الق�ساء ال�سهيوين. يطبق 
المر الع�سكري رقم )53( املادة )اأ( 
خم�س�س  غري  الأمر  وهذا  منه 
له  جلاأ  واإمنا  الأحداث  ملحاكمة 
اإ�سداره  يف  ال�سهيوين  الق�ساء 
لأحكامه �سد اأطفال فل�سطني منذ 
تاريخ 29/�سبتمرب / 2000م وين�س 
 "  : الع�سكري رقم )53( على  الأمر 

اإلقاء �سئ مبا يف ذلك احلجر:
1 -  بطريقة من املمكن اأن ت�سيب 
املوا�سالت،  مب�سلك  ال�سري  حركة 

جزاوؤه احلب�س ع�رش �سنوات.
اأمالك  اأو  �سخ�س  باجتاه    -  2
بق�سد الإ�سابة جزاوؤه احلب�س ع�رش 

�سنوات.
م�سافرة  نقل  و�سيلة  باجتاه    -  3
فيها  ال�سخ�س  اأو  اإ�سابتها  بق�سد 

جزاوؤه احلب�س ع�رشين �سنة.
 وتطبيق الأمر الع�سكري رقم )53(   
من   )40( املادة  ن�س  مع  يتعار�س 
من   )37( واملادة  الطفل  اتفاقية 
1957م  لعام  املتحدة  الأمم  ميثاق 
قا�رش  كل  اأن  على  ن�ست  والتي 
يحرم من احلرية ويتم اإيقافه يجب 
اأن يعامل باإن�سانية واحرتام لكرامته 
مع الأخذ بعني العتبار احتياجاته 
يتالءم  مبا  وذلك  كفرد  ومتطلباته 

وعمره.
نطالب  فاإننا  ذلك  كل  اأمام   -
العاجل  بالتدخل  الدويل  املجتمع 
لالأطفال  الدولية  احلماية  لتوفري 
كله  العامل  ونطالب   ، الفل�سطينيني 
ال�سهيوين  الحتالل  على  بال�سغط 
لإجباره على احرتام اتفاقية جنيف 
الرابعة كلها وعلى القل املادتني 49 

الأخرى  الدولية  والتفاقيات   76 و 
وب�سكل خا�س اتفاقية حقوق الطفل 
كما   ، التعذيب  مناه�سة  واتفاقية 
ونطالب اليون�سكو بالتدخل العاجل 
الفل�سطينيني  الأطفال  لإعادة 
من  بدلً  الدرا�سية  مقاعدهم  اإىل 
اإ�رشائيل  واإلزام  العتقال  زنازين 
حقوق  اتفاقية  يف  ورد  ما  بتطبيق 
الطفل وفقا للمادة )41( التي تن�س 
مينع  ما  التفاقية  هذه  يف  لي�س   (
الطفل  حقوق  تطبيق  يف  الإ�رشاع 
دولة  قانون  يف   عليها  املن�سو�س 
القانون  اأو   ، التفاقية  يف  طرف 
الدولة( .  ال�ساري على تلك  الدويل 
روؤو�سها  حتني  حرويف  فاإن  ختاما 
خجلة اأمام ابت�سامة طفل فل�سطيني 
جولة  بعد  �سهيونية   حمكمة  يف 
تعذيب واإذلل ،  وينحني كل الوطن 
فل�سطيني  لطفل  واحرتاما  اإجالل 
فل�سطينية  وطفلة  ال�سجان  يعاند 
ول   ، املتغطر�س  القا�سي  تهاجم 
اأبالغ اإذا قلت انه قد تغيب ال�سم�س 
والأقمار  ال�سمو�س  تلك  من  خجاًل 
زنازين  يف  القابعني  ال�سغرية 
حقهم  من  واملحرومني  الحتالل 
والدرا�سة  واللعب  احلرة  احلياة  يف 
التي  احلقوق  وكل  والعالج  والتعليم 

يتمتع بها اأطفال العامل الطبيعيني
اأيها الأحرار وال�رشفاء يف كل العامل 

احلر .. . اأغيثوا اأطفال فل�سطني. 
اإنقاذ  من  تتمكنوا  مل  كنتم  واإذا 
الذين  الأبرياء  الأطفال  ال�سهداء 
�سنعوا تاريخنا مبجدهم  وخلودهم 
و�سدقهم يف حب الوطن فهم الذين 
اأكدوا حبهم للوطن باأنهم احت�سنوا 
يوم  اىل  قبورهم  يف  الوطن  ار�س 
اإىل  ادعوكم  فاإنني    ... القيامة 
تتدخلوا  وان  بالكالم  تكتفوا  ل  اأن 
وال�سيا�سية  القانونية  الطرق  بكل 
اأطفال  لنقاد  والدبلوما�سية 
العدو  معتقالت  من  فل�سطني 
اأح�سان  اإىل  واإعادتهم  ال�سهيوين 

والديهم     



ف.�س
 

حكاية و�سرية
 الأ�سري املحرر �سعدي جهاد )حممد 
علي( مقبول من مواليد مدينة نابل�س 
عام  متوز  �سهر  من  ع�رش  الثالث  يف 
والدة  من  مكونة  عائلة  له   ,1982
و�سقيقني و�ستة �سقيقات والوالد تويف 
وهو يف ال�سنة الثانية من الأ�رش , اأنهى 
يعمل  وكان  العا�رش  لل�سف  تعليمه 
يروي  الأ�رش,  قبل  الأثاث  تنجيد  يف 

جتربته الن�سالية ملركز اأبو جهاد .
�سباط عام  �سهر  ال�سابع ع�رش من  يف 
األفان واإثنان قبل اجتياح مدينة نابل�س 
ب�سهور, يف ذلك اليوم بداأ خرب فقدان 
بالإنت�سار  حمو�سة  حممد  ال�سهيد 
تنهال  وبداأت  املواطنني  �سفوف  بني 
علَي الإت�سالت من كل مكان فاأقفلت 
تلفوين وجتنبت الدخول للبلدة القدمية 
بنابل�س وبداأت بالتخطيط للخروج من 
يف  اإنطلقت   , مهمتي  واإمتام  مدينتي 
كان  وقد  اهلل  رام  مدينة  اىل  تاك�سي 
عالء   , بدر  اأمين  �سباب  ثالث  معي 
عبد  وعالء  بالطة  من  م�سطفى  اأبو 
العزيز .يف الطريق كان هناك العديد 
وقد  الطيارة  الع�سكرية  احلواجز  من 
وعند  م�ساكل  بدون  بها جميعاً  مررنا 
اأخذ  مت  خمما�س  م�ستوطنة  حاجز 
علَي  والتعرف  ال�سخ�سية  هويتي 
�سجن  اإىل  واإقتيادي  اإعتقايل  ثم  ومن 

امل�سكوبية بالقرب من القد�س 
عند دخويل مركز التحقيق بامل�سكوبية 
وعلى  الطبية  العيادة  على  مت عر�سي 
اأ�سئلة  بطرح  يبداأ  بحيث  نف�سي  خبري 
معه  ليتعاملوا  الأ�سري  على  معينة 

بطريقة معينة .
وبداأ  اإنفرادي  زنزانة  داخل  و�سعوين 
حيث  من  للجميع  املعلوم  التحقيق 
والتعامل  والأرجل  الأيدي  تقييد 
اإ�ستجواب  اأي  بطريقة بها �سد ورخي 
.بعد  الأ�سري  نف�سية  تعذيب  بطريقة 

ع�رش اأيام مت نقلي اإىل ق�سم يف �سجن 
غرف  اأنها  بعد  فيما  علمت  جمدو 
اأ�رشى  وجدت  وهناك  الع�سافري 
اجلديد  الأ�سري  مع  يتعاملون  مهذبني 
كل  توفري  يتم  بحيث  الأخالق  بقمة 
الراحة لالأ�سري , ويبداأ ال�سباب هناك 
برواية تفا�سيل ما قاموا به قبل الأ�رش 
بحيث اأنك تراهم مالئكة وهم لالأ�سف 
جنهز  مل  ونحن  وع�سافري  جوا�سي�س 
اأن  م�سطرين  لذلك  معهم  للتعامل 
عليها  ونوقع  اإفادتنا   ونكتب  بهم  نثق 
بدون اأن نعلم اأننا وقعنا بالفخ . مع اأن 
ملفي كان جاهز عند املحقيقني ومع 
اإعرتايف عند الع�سافري اإل اأنني مكثت 
يقارب  ما  امل�سكوبية  زنازين  داخل 

اخلم�س واخلم�سون يوم .
ع�سقالن  �سجن  اإىل  نقلي  مت  بعدها 
ال�سجون  و�سع  كان  الفرتة  تلك  ويف 
بجهود  به  باأ�س  ل  جيد  الإ�رشائيلية 
ودمهم  واإ�رشاباتهم  القدامى  األأ�رشى 
اإتفاقيات  ب�سبب  واأي�ساَ  واأع�سابهم 
والطعام  جيدة  الغرف  فكانت  اأو�سلو 
الفرتة  يف  مكثت  جيدة  واخلدمات 
اأ�سهر  ت�سعة  يقارب  ما  هذة  الذهبية 
, بعدها بداأت اإجتياحات مدن ال�سفة 
بحيث  كلياَ  الو�سع  وتغري  الغربية 
نقلي  مت   , جحيم  يف  نعي�س  اأ�سبحنا 
ل  جديد  ق�سم  ال�سبع  بئر  �سجن  اإىل 
خدمات ل طعام ل كانتني ل مقومات 

اأ�سري  واأربعون  واأربع  مئة  كنا  للحياة 
كل  يف  غرفة  ع�رش  خم�سة  وهناك 
بالإحتجاج  بداأنا  اأ�رشى  ثمانية  غرفة 
وجود  وعدم  واخلدمات  الطعام  على 
الوجبات  باإرجاع  وبداأنا  الكانتني 
حياة  ل  ولكن  للفورة  اخلروج  وعدم 
البالد  اأو�ساع  كانت  فقد  تنادي  ملن 
علينا  �سلباَ  تنعك�س  والإجتياحات 
بحيث املعاملة ال�سيئة والهجوم الليلي 
على  الإ�رشائيلني  للجنود  مربر  الغري 
�سهر  من  ع�رش  اخلام�س  ويف  الغرف 
اإ�رشاب  بداأنا  واأربعة  األفان  عام  اآب 
مفتوح عن الطعام وبداأ اجلنود باإذللنا 
للغرف  ق�رشي  بتفتي�س  مهينة  بطرق 
مع  ليلة  كل  لالأ�رشى  عاري  وتفتي�س 
وكل   , الغرف  بني  لالأ�رشى  تنقالت 
ولكننا  الأ�رشاب  عن  للرتاجع  ذلك 
الذل  وحتملنا  مطالبنا  على  مكثنا 
واملهانة لننال ما نطالب به بعد ت�سعة 
بالتفاو�س  الإدارة  بداأت  يوماَ  ع�رش 
معنا واإنهاء الإ�رشاب وقد نلنا القليل 
من املطالب احلياتية ال�رشورية داخل 

املعتقالت بعدها .
الإ�رشاب كان هناك  الإنتهاء من  بعد 
ع�سقالن  �سجن  من  لأ�رشى  هروب 
وبداأت  ال�سجون  اإدارة  جنون  فجن 
بعقاب جماعي لكافة �سجون الإحتالل 
العزل ملدة خم�س  داخل  و�سعنا  وقد 
وعادت  كعقاب  يوماَ  وع�رشون 

الهجمات الليلة على الغرف والتفتي�س 
البع�س  بع�سهم  اأمام  لالأ�رشى  العاري 
اأمام  الأ�سري  نف�سية  لك�رش  وذلك 
�سعورنا  بحلق  بعدها  فقمنا   , رفاقه 
ممار�سات  على  احجاجاَ  ال�سفر  على 
اجلنود فقاموا باإعادتنا اىل العزل مرة 

اأخرى .
األفان  عام  يف  الأهل  بزيارة  �سمح 
واأربعة مع العلم اأن والدي تويف يف عام 
منذ  راأيته  قد  اأكن  ومل  وثالثة  األفان 

دخويل املعتقل .
املعاناة  هي  لالأ�رشى  الأهل  وزيارة 
احلافالت  اأن  بحيث  لالأهل  احلقيقية 
قريبة  وهي  للغاية  �سيئة  تنقلهم  التي 
واأي�ساَ  ال�سيئة  البو�سطة  عربة  من 
والطرق  احلواجز  كافة  على  التفتي�س 
ي�سلوا  حتى  ي�سلكونها  التي  الطويلة 
للزيارة .تنقلت من ال�سجن اىل حمكمة 
عربة  داخل  املرات  ع�رشات  �سامل 
ب�رش  اأي  يتحملها  ل  التي  البو�سطة 
ل  الذي  الفل�سطيني  الأ�سري  �سوى 
ونعي�سه  نراه  ما  له ول قوة فكل  حول 
داخل املعتقل ل ي�ساوي دقائق داخل 
هذة امل�سيبة امل�سماة بالبو�سطة هنا 
املعاناة احلقيقية والأمل الذي ل ينتهي 
وقد  اأ�سكاله  بكافة  والقهر  الذل  هنا 
معاناة  بعد  عاماً  ع�رش  ب�ستة  حكمت 

طويلة الأمد مع البو�سطة اللعينة .
العديد  للعديد  تعر�سنا  ال�سبع  بئر  يف 
من القمعات الغري مربرة فنحن اأ�رشى 
عندهم وهم من يتحكم بكافة اأ�سكال 
احلياة داخل ال�سجن مع اأننا كنا نقاوم 
يطغى  كان  جربوتهم  اأن  اإل  ونعرت�س 
على كل �سيء فكم من مرة كانت ت�سل 
 , الأ�رشى  على  الغاز  ل�رشب  القمعمة 
وكم من مرة كان التفتي�س العاري , وكم 
الب�رشية  النف�س  تتقبله  ل  الطعام  كان 

وكم وكم وكم .
الثانوية  �سهادة  نلت  ال�سيع  بئر  يف 
العديد  دخلت  وقد  وجنحت  العامة 
العربية  واللغة  اخلط  الدورات يف  من 

واللغة الإجنليزية وما اإىل ذلك .

يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب الأ�سرى وهذا الأ�سبوع يروى جتربة الأ�سري 
املحرر �سعدي مقبول من نابل�س .

حكاية اأ�سري 

الأ�سري املحرر �سعدي مقبول

الأحد  30  جوان 2019  املوافـق  ل27 �سوال  1440هـ 11

تنعى هيئة �سوؤون الأ�رشى واملحررين 
�سجون  يف  الأ�سرية  احلركة  وباإ�سم 
املحررين,  والأ�رشى  الإحتالل 
ق�سية  يف  العاملة  املوؤ�س�سات  وكافة 
ال�سهيد  املحرر  الأ�سري  الأ�رشى, 
بلدة  من   ,) عاما   21  ( عبيد  حممد 
اعدم  والذي  القد�س,  يف  العي�سوية 
م�ساء اأم�س اخلمي�س بر�سا�س �رشطة 
اإقتحمت  التي  الإ�رشائيلي,  الإحتالل 
املواطنني.  على  واإعتدت  البلدة 
قدري  اللواء  الهيئة  رئي�س  وحمل 
املتطرفة  نتنياهو  حكومة  بكر  اأبو 
الكاملة عن هذه اجلرمية  امل�سوؤولية 
تاأتي  والتي  عبيد,  ال�سهيد  بحق 
والعن�رشية  احلقد  لنهج  اإ�ستكمال 
الأو�ساط  يف  يومي  ب�سكل  املتعايل 
الإ�رشائيلية.  والع�سكرية  ال�سيا�سية 
وطالب اللواء اأبو بكر املجتمع الدويل 
للوقوف  فورية  حتقيق  جلنة  بت�سكيل 
على تفا�سيل هذه اجلرمية, خ�سو�سا 
بر�سا�سة  اأعدم  عبيد  ال�سهيد  واأن 
على  �رشطي  م�سد�س  من  اأطلقت 
قلبه مبا�رشة ومن م�سافة قريبة جدا, 

ومت اإحتجازه من قبل جنود الإحتالل 
اأن  قبل  بكثافة,  املتواجدة  وال�رشطة 
يتمكن ال�سباب من تخلي�سه منهم, ثم 
بعد  ينزف  وهو  اخرى  مرة  اأختطف 
خمارج  كافة  على  حواجز  ن�سبوا  ان 
البلدة, ول زال جثمانه حمتجزا حتى 
هذه اللحظة. وحذر اللواء اأبو بكر من 
املحررين  الأ�رشى  مطاردة  �سيا�سة 
وتعمد اإ�ستهدافهم واإعدامهم ميدانيا 
خارج نطاق القانون, حيث اأن الأ�سري 
عبيد مل مي�سى على حترره من �سجون 
الإحتالل �سوى فرتة ق�سرية, وتعر�س 
ما  واأم�سى  مرات  عدة  لالإعتقال 
جمموعه اأربع �سنوات يف املعتقالت, 
وان طريقة اإعدامه توؤكد على اأن هذه 
بد  ول  لها.  مبيتة وخمطط  اجلرمية 
ال�سهيد عبيد من  من الإ�سارة اىل ان 
عائلة منا�سلة, لها ب�سماتها الوا�سحة 
الإحتالل,  ومقاومة  الن�سال  يف 
يف  �سنوات  اأم�سى  انه  جانب  فاإىل 
عبيد  �سمري  والده  دفع  املعتقالت, 
هذه  من  جزءا  �سند�س  و�سقيقته 

الفاتورة ومت اإعتقالهما �سابقا.

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين
مطالب بت�سكيل جلنة حتقيق للوقوف على 

جرمية قتل الأ�سري ال�سهيد حممد عبيد

با�سم  الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  اأكد 
مفو�سية ال�سهداء والأ�رشى واجلرحى 
العليا حلركة فتح يف  القيادية  بالهيئة 
قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة 
الأ�رشى للقوى الوطنية والإ�سالمية اأن 
املهند�س الأ�سري حممد خليل حممد 
احللبي ) اأبو خليل ( املعتقل يف �سجن 
يتعر�س  يزال  ل  الإ�رشائيلي  رميون 
بلغ  حيث  عن�رشية  حماكمة  لأطول 
عدد املحاكمات التي تعر�س لها 120 
اأم�س الأحد املوافق 23  اأول  بوقوفه 
/ 6 / 2019 يف حمكمة بئر ال�سبع منذ 
اعتقاله على يد الحتالل الإ�رشائيلي 
�سنوات   3 قبل  حانون  بيت  معرب  يف 
حماولت  يف   2016  /  6  /  15 يف 

اعرتافات  لنتزاع  بائ�سة  اإ�رشائيلية 
بتهم كاذبة وجهتها له دولة الحتالل 
الإ�رشائيلي وللنيل والتالعب مب�ساعر 

الأ�سري وذويه من جانب اآخر .
الحتالل  قوات  اأن  الوحيدي  واأو�سح 
املواطن  باعتقال  قامت  الإ�رشائيلي 
الروؤية  موؤ�س�سة  ومدير  الفل�سطيني 
العاملية حممد خليل احللبي يف معرب 
اأثناء  غزة  قطاع  ب�سمال  حانون  بيت 
عودته من مدينة القد�س ومت حتويله 
وذرائع  بحجج  والتحقيق  للتوقيف 
وتهم اإ�رشائيلية عن�رشية كاذبة لت�سبح 
الإ�رشائيلية  الع�سكرية  احلواجز 
امل�سافرين  للفل�سطينيني  م�سيدة 
يف  واملوظفني  واجلرحى  واملر�سى 

املوؤ�س�سات املحلية والدولية .
الأ�سري حممد خليل حممد  اأن  واأفاد 
 1978  /  4  /  2 مواليد  من  احللبي 
 + ذكور   4 الأبناء  من  خم�سة  ويُعيل 
ل  وعمره  فار�س  واأ�سغرهم  طفلة 
يعمل  الأ�سري  وكان  �سنوات   3 يتجاوز 
اأن  مبينا  العاملية  الروؤيا  موؤ�س�سة  يف 
حممد  لالأ�سري  جرت  حماكمة   120
خطري  ب�سكل  عليه  اأثرت  احللبي 
املعروفة  احلديدية  ال�سيارة  حيث 
من  الأ�رشى  تقتاد  التي  بالبو�سطة 
ال�سجون والزنازين املعتمة وعذاباتها 
اإىل  عذابات اأخر يف مكان املحاكمة 
الذي رمبا ي�ستغرق الو�سول اإليه يوما 
منها  اأو  فيها  رحمة  ل  حيث  اأكرث  اأو 

جل�سد منهك اأو مري�س كان طفال اأو 
امراأة اأو ُم�ِسناً .  

با�سم  الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  ودعا 
مفو�سية ال�سهداء والأ�رشى واجلرحى 
فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع  يف 
الوطنية  للقوى  الأ�رشى  جلنة  يف 
والأمم  الدويل  املجتمع  والإ�سالمية 
حلقوق  الدويل  واملجل�س  املتحدة 
لل�سليب  الدولية  واللجنة  الإن�سان 
التاريخي  الوهج  اإىل  للعودة  الأحمر 
الحتالل  دولة  اإلزام  يف  والإن�ساين 
الإن�سان  حقوق  باحرتام  الإ�رشائيلي 
التنقل وال�سفر  الفل�سطينيني يف  وحق 
من منطقة اإىل اأخرى يف بلدهم بعيدا 

عن اأنياب الغول الإ�رشائيلي وال�سغط 
املهند�س  �رشاح  اإطالق  اأجل  من 

احللبي .
وا�ست�رشخ �سمري العامل واملوؤ�س�سات 
الروؤيا  موؤ�س�سة  راأ�سها  وعلى  الدولية 
حممد  املهند�س  كان  التي  العاملية 
اأجل  من  فيها  يعمل  احللبي  خليل 
توفري احلماية للموظفني الفل�سطينيني 
واإلزام الحتالل الإ�رشائيلي بالإفراج 
عن  وتعوي�سهم  احللبي  الأ�سري  عن 
بفعل  وذويهم  اأ�سابهم  الذي  ال�رشر 
قوات  يد  على  الهمجي  الإعتقال 

الحتالل الإ�رشائيلي .
وك�سف ن�ساأت الوحيدي الناطق با�سم 
مفو�سية ال�سهداء والأ�رشى واجلرحى 

فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع  يف 
الوطنية  للقوى  الأ�رشى  جلنة  يف 
والإ�سالمية اأن الأ�سري حممد احللبي 
اإ�رشائيلية عن�رشية  ينتظر حماكمات 
ويف  احلايل  حزيران   30 يف  اأخرى 
لنتزاع   2019 يوليو   10 ويف  يوليو   2
اعرتافات كاذبة يف انتهاك اإ�رشائيلي 
تن�س  وما  الإن�سان  حلقوق  خطري 
وحماولت  الدولية  الإتفاقيات  عليه 
عن  الأ�سري  ق�سية  لف�سل  عن�رشية 
وخداع  العاملية  الروؤيا  موؤ�س�سة 
ال�سكوك  باإثارة  الدولية  املوؤ�س�سات 

يف موظفيها الفل�سطينيني. 

الأ�سري حممد احللبي تعر�ض اإىل 120 حماكمة اإ�سرائيلية واحلبل على اجلرار

الأ�رشى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
برتكيب  البدء  مت  اأنه   , واملحررين 
ق�سم  يف  عمومية  هواتف  اأجهزة 
وهو  "الدامون",  معتقل  يف   )4( رقم 
الأطفال  لالأ�رشى  املخ�س�س  الق�سم 
الهيئة,  مل�سادر  ووفقاً  املقد�سيني. 
فقد مت بالفعل تركيب ثالثة اأجهزة , 
و�سيتم ت�سغيلها بعد �سهر تقريباً, كما 
التجريبية  الت�سالت  اإجراء  و�سيتم 
قيادة  بني  القادمة,  الأيام  خالل 
حركة فتح يف معتقل "رميون" وق�سم 
الأ�رشى الأ�سبال يف "الدامون".ولفتت 
الهيئة يف تقريرها باأن خطوة  تركيب 
اأجهزة  التلفونات العمومية يف اأق�سام 

املطالب  اأحد  ال�سجون,   كانت 
اأجلها  من  خا�س  التي  الأ�سا�سية 
الطعام  عن  مفتوحاً  اإ�رشاًبا  الأ�رشى 
مت  حيث  الثانية,  الكرامة  معركة  يف 
اإنهاء ال�رشاب بعد ثمانية اأيام, وذلك 
عقب عقد اتفاق خالل �سهر ني�سان/
احلركة  قادة  بني  املا�سي  ابريل 
الحتالل  �سجون  واإدارات  الأ�سرية 
مطالبهم  من  عدد  بتلبية  يق�سي 
الت�سعيدية  خطواتهم  وقف  مقابل  
يذكر  الحتالل.  �سجون  اإدارات  �سد 
ق�سم  يف  القابعني  الأ�رشى  عدد  باأن 
)4( يف "الدامون" 40 اأ�سرياً من بينهم 

35 اأ�سري قا�رش و 5 اأ�رشى بالغني. 

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

تركيب اأجهزة هواتف عمومية يف ق�سم 
الأ�سرى الأ�سبال يف "الدامون"



روهر  جرينوت  الأملاين  حتدث 
نيجرييا  ملنتخب  الفني  املدير 
اجلولة  مدغ�شقر يف  مواجهة  عن 
املجموعات  دور  من  الأخرية 
كان   ،2019 اإفريقيا  اأمم  لكاأ�س 
التاأهل  �شمن  النيجريي  املنتخب 
اإىل دور ثمن النهائي من كاأ�س اأمم 
على  التغلب  عقب   2019 اإفريقيا 
جولتني،  اأول  يف  وغينيا  بوروندي 
ال�شحفي  املوؤمتر  روهر يف  وقال 
اخلا�س بلقاء اجلولة الأخرية: "ل 
متعب،  فريق  مدغ�شقر  اأن  اأظن 
مدربا  ولديهم  جيد  منتخب  هو 
مباراة  �شتكون  وبالتاأكيد  حمرتما، 
قوية، ولكن منتخبنا قوي واخلربة 
واأ�شاف:  اأف�شل"،  لنا  بالن�شبة 
تعديالت  هناك  �شيكون  "بالتاأكيد 
يف الت�شكيل، اأريد اأن اأ�رشك جميع 
جاهزا"،  اجلميع  ليكون  الالعبني 

طريقهم  يف  "امل�شابون  واأ�شاف: 
بتدريبات  ويقومون  للتعايف، 
مباراة  يف  لي�شت  ولكنها  خا�شة 
اأمام  بهم  املخاطرة  اأريد  ل  الغد 

مدغ�شقر".
احلرة  ال�رشبات  اأن  "اأعتقد  تابع: 
العامل  هي  �شتكون  والركنيات 

الذي �شريجح من �شيفوز، �شتكون 
واختتم  لالهتمام"،  مثرية  مباراة 
قائال:  حديثه  نيجرييا  مدرب 
مباريات  ننهي  اأن  املهم  "من 
بالتاأكيد  كمت�شدرين،  املجموعة 
الكاملة  العالمة  على  احل�شول 

�شيكون اأف�شل بالن�شبة لنا".

 زميبابوي والكونغو الدميقراطية ب�شعار البديل عن الفوز

اأول  تون�س  منتخب  ف�شل 
فوز  اأول  حتقيق  يف  ام�س 
اأفريقيا  اأمم  كاأ�س  يف  له 
"م�رش 2019" بعد اأن اكتفى 
بنتيجة  مايل  مع  بالتعادل 
الثانية  اجلولة  يف   ،1  -1
املجموعة  مناف�شات  من 
اخلام�شة بالبطولة، تقدمت 
عن   60 الدقيقة  يف  مايل 
�شاما�شيكو  ديادي  طريق 
اأخطاأ  ركنية  لعب  الذي 
ح�شن  معز  تون�س  حار�س 
لت�شكن  معها  التعامل  يف 
وهبي  وعادل  ال�شباك، 
 70 الدقيقة  يف  اخلزري 
لن�شور قرطاج، رفعت تون�س 
ر�شيدها اإىل نقطتني فقط 
يف املركز الثاين خلف مايل 

املت�شدرة 4 نقاط.
بداأ منتخب تون�س، املباراة 

اأمال  الت�شجيل  عن  باحثا 
الثالث  النقاط  ح�شد  يف 
ويف  املجموعة،  وت�شدر 
نفذ  اخلام�شة  الدقيقة 
حرة  ركلة  اخلزري  وهبي 
جميلة لكن الكرة ا�شطدمت 
كاد  بعدها  بالعار�شة، 
بعدما  ي�شجل  اأن  اخلزري 
مايل،  تقدم حار�س  ا�شتغل 
اجتاه  يف  الكرة  ولعب 
تعامل  الدفاع  لكن  املرمى 
اأول  وجاءت  بنجاح،  معها 
مايل،  ملنتخب  فر�شة 
طريق  20عن  الدقيقة  يف 
و�شط  توغل  الذي  ديابي 
لكن  و�شدد  تون�س  مدافعي 

احلار�س كان حا�رشا.
طالب   48 الدقيقة  ويف 
بعد  جزاء  بركلة  الن�شور 
يا�شني  طه  �شد  خطاأ 

احلكم  لكن  اخلني�شي، 
جو�شوا بوندو اأمر مبوا�شلة 
منتخب  وا�شتقبل  اللعب، 
الدقيقة  يف  هدفا  تون�س 
من  قاتلة  هفوة  بعد   ،60
دفع  ح�شن،  معز  احلار�س 
اآلن جريي�س، مدرب تون�س 
بيو�شف امل�شاكني بدل من 
دفع  كما  البدري،  اأني�س 
الدقيقة  �شواط يف  بفرا�س 
لتن�شيط  اخلني�شي  بدل   69
ملنتخب  الأمامي  اخلط 

وهبي  وجنح  تون�س، 
هدف  ت�شجيل  يف  اخلزري 
التعادل بعد نفذ ركلة ثابتة 
لكن  اجلزاء  منطقة  اأمام 
باحلائط  ا�شطدمت  الكرة 
اجتاهها  وغريت  الب�رشي 
ال�شباك.واأ�رشك  لت�شكن 
 ،83 الدقيقة  يف  جريي�س 
من  دل  حممد  بن  اأمين 
و�شط  يف  ال�شليتي،  نعيم 
را�شيا  كان  وكاأنه  امللعب 

بالتعادل.

مدرب  اأجريي  خافيري  ينوي 
منتخب م�رش اإجراء تغيريات يف 
اأوغندا  اأمام  الت�شكيلة الأ�شا�شية 
ثمن  اإىل دور  التاأهل  بعد �شمان 
النهائي يف كاأ�س الأمم الإفريقية 
�شيهتم  ذلك  رغم  لكنه  اليوم 
املجموعة  �شدارة  يف  بالبقاء 
�شاحبة  م�رش  وفازت  الأوىل، 
الأر�س دون اإقناع يف اأول جولتني 
على  و0-2  زميبابوي  على   0-1
لت�شمن  الدميقراطية  الكوجنو 
اإىل  حتتاج  لكنها  التاأهل  مبكرا 
جتنب الهزمية للبقاء يف �شدارة 
الدخول  وجتنب  املجموعة 
اللقب،  نحو  اأ�شعب  م�شوار  يف 
الثاين  املركز  �شاحب  و�شيلعب 
ثمن  دور  يف هذه املجموعة يف 
النهائي مع �شاحب املركز الثاين 
على  وهو  الثالثة  باملجموعة 
الأرجح �شيكون منتخب ال�شنغال 

املر�شح القوي للقب.
اأول  دخل  الذي  اأجريي  وقال 
الت�شكيلة:  بنف�س  مباراتني 
بع�س  اإ�رشاك  يف  اأفكر  "بالفعل 
اأحدد  مل  لكن  اجلديدة  الوجوه 
التغيريات.  من  حمددا  عددا 

م�شكلة  حل  اأجل  من  مهم  هذا 
خا�شوا  الذين  الالعبني  اإرهاق 
اأن  ورغم  مباراتني"،  اأول 
يك�شف  مل  املك�شيكي  املدرب 
اأنه  تقارير  التغيريات ذكرت  عن 
جابر  عمر  بالثنائي  الدفع  ينوي 
واأحمد اأمين من�شور يف مركزي 
والأي�رش  الأمين  الظهريين 
حممد  من  بدل  نبيل  وعماد 
النني الذي ميلك بطاقة �شفراء 
اإىل جانب اإمكانية اإ�رشاك اأي�شا 
بدل  علي  واأحمد  �شليمان  وليد 
ومروان  ال�شعيد  اهلل  عبد  من 

حم�شن.و
اأعلن الحتاد امل�رشي اأول ام�س 
اإىل  وردة  عمرو  بعودة  ال�شماح 
ا�شتبعاده  بعد  املنتخب  ت�شكيلة 
لأ�شباب ان�شباطية لكن لن يكون 
بعد  اأوغندا  اأمام  اللعب  بو�شعه 
قرار ا�شتبعاده حتى نهاية الدور 
وردة  عودة  رغم  لكن  الأول، 
التي  البطولة  م�رش  �شت�شتكمل 
حتاول ح�شد لقبها للمرة الثانية، 
بوجود 22 لعبا فقط بعد اإ�شابة 
عبد  حممود  البديل  احلار�س 
وتر  يف  بقطع  "جن�س"  الرحيم 

العرقوب و�شمت م�رش احلار�س 
حممد اأبو جبل لكن للم�شاركة يف 

التدريبات فح�شب.
�شيبا�شتيان  الفرن�شي  وقال 
الذي  اأوغندا  مدرب  دي�شابر 
بتدريب  م�رش  يف  العمل  �شبق 
ما  "دائما  الإ�شماعيلي:  النادي 
ممتعة"،  م�رش  مواجهة  تكون 
الأمم  كاأ�س  "يف  واأ�شاف: 
م�رش  وفازت  معا  لعبنا  الأخرية 
بهدف ولعبنا اأي�شا يف الت�شفيات 
وفزنا  العامل  لكاأ�س  املوؤهلة 
بهدف، املواجهة دائما ما تكون 
وفازت  ومتقاربة"،  متكافئة 
م�رش  على  اأر�شها  على  اأوغندا 
 2018 العامل  كاأ�س  ت�شفيات  يف 
بالتفوق  لكن م�رش عو�شت ذلك 
اأي�شا  اأر�شها بهدف نظيف  على 
الذي  �شالح  حممد  طريق  عن 
عندما  البطولة  يف  �شجله  افتتح 
هز �شباك الكونغو الدميقراطية، 
من  نقاط  اأربع  اأوغندا  ولدى 
التعادل  و�شيكفيها  مباراتني 
ل�شمان الو�شول اإىل الدور الثاين 
نهائي  بلوغها  منذ  مرة  ولأول 

البطولة القارية يف 1978.

اجلهة  من  عر�شية  درار  واأر�شل 
الن�شريي  �شدد  حيث  اليمنى، 
بجانب مرمى احلار�س جبوهو، يف 
الفر�شة  هذه  وكانت   ،18 الدقيقة 
حيث  الأ�شود،  من  اإنذار  مبثابة 
مراوغة لعبني،  اأمرابط يف  جنح 
انفرد  الذي  للن�شريي  ومَرر 
باحلار�س جبوهو، وتقدم للمغرب 

)1-0( يف الدقيقة 23.
ديفوار  كوت  فعل  ردة  وجاءت 

اإىل  و�شلت  كرة  من  �رشيعة 
باحلار�س  انفرد  الذي  جراديل 
بنجاح  تدخل  الأخري  لكن  بونو، 
اإىل  عادت  التي  الكرة،  واأبعد 
املرمى،  فوق  �شدد  حيث  بيبي، 
يف الدقيقة 27.وظهر ارتباك كبري 
بعد  الإيفواري،  املنتخب  اأداء  يف 
ت�شجيل الأ�شود الهدف، خا�شًة يف 
اأخطاء. ارتكب عدة  الذي  الدفاع 
ويف الدقيقة 38 قاد زيا�س هجمة 

كان  الذي  للن�شريي  ومرر  مرتدة، 
لكن  بقوة،  و�شدد  املرمى،  اأمام 
وت�شدى  تاألق  جبوهو  احلار�س 
ارتكب   40 الدقيقة  للكرة.ويف 
احلار�س بونو خطاأً، عندما حاول 
ل�شريي  و�شلت  التي  الكرة،  اإبعاد 
اإل  وقوة،  ب�رشعة  �شدد  الذي  دي 
اأن بونو ت�شدى بنجاح هذه املرة.

ودخل منتخب �شاحل العاج ال�شوط 
الثاين �شاغطا، فيما حاول املغرب 

مباغتة خ�شمه، من ت�شديدة قوية 
كرة،  بو�شوفة  لزيا�س.واأ�شاع 
عندما ف�شل التمرير حلكيمي بدل 
ي�شتغل متوقعه  ومل  الت�شديد،  من 
ي�شتغل  العمليات.ومل  مربع  يف 
املنتخب املغربي امل�شاحات، التي 
تركها خلفه املناف�س، حيث اأ�شاع 
فر�شا  والن�شريي  وحكيمي  زيا�س 
رينارد،  هرييف  عديدة.واأجرى 
اأول تغيري باإدخال  مدرب الأ�شود، 

حكيم  من  بدل  بوفال  �شفيان 
64.وتعر�س  الدقيقة  يف  زيا�س، 
اأمرابط لالإ�شابة، حيث دخل بدل 
بلهندة  وكان  مزراوي.  ن�شري  منه 
ت�شديدة  الت�شجيل، عرب  قريبا من 
احلار�س  اإبعادها  يف  جنح  قوية، 
 88 الدقيقة  �شهدت  جبوهو، 

�رشبة مق�شية خطرية لإ�شماعيال 
اأنقذ  بونو  احلار�س  لكن  تراوري، 
مرماه من هدف، واأ�شاع مزراوي 
بعدما  املغربية،  الفر�س  اآخر 
ردت العار�شة كرته، قبل اأن يطلق 
اأ�شود  فوز  معلًنا  �شافرته  احلكم 

الأطل�س.

اأ�شود االأطل�س يطيحون باالأفيال ويتاأهل لثمن النهائي
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فاز منتخب املغرب على كوت ديفوار بهدف دون رد على ملعب ال�شالم، يف ثاين جولت املجموعة الرابعة لبطولة 
الأمم الإفريقية 2019 ليحجز بذلك تاأ�شرية التاأهل لثمن النهائي، و�شجل هدف اأ�شود الأطل�س يو�شف الن�شريي 

يف الدقيقة 23، بهذا الفوز انفرد منتخب املغرب ب�شدارة املجموعة الرابعة 6 نقاط اأمام كوت ديفوار 3 نقاط، وقد 
�شهدت الدقيقة الأوىل من املباراة، حماولة خطرية ل�شاحل العاج، من راأ�شية للمهاجم كودجيا، لكن �شاي�س تدخل 

ليبعد الكرة قبل دخولها املرمى.

تغيريات يف ت�شكيلة م�شر اأمام اأوغندا

اإعداد: عي�شة ق.

ن�شور قرطاج حتبط اجلماهري بتعادل جديد

زميبابوي  منتخب  يواجه 
الكونغو  جمهورية  نظريه 
اجلولة  يف  الدميقراطية 
الثالثة والأخرية للمجموعة 
كاأ�س  بطولة  من  الأوىل 
املقامة  الإفريقية  الأمم 
مب�رش حتت �شعار ل بديل 
بطاقة  لنتزاع  الفوز  عن 
النهائي،  ثمن  اإىل  العبور 
وميتلك منتخب زميبابوي 
يتيمة،  نقطة  ر�شيده  يف 
منتخب  يتذيل  بينما 
الدميقراطية  الكونغو 
ر�شيد  بال  املجموعة 
يكون  ولن  النقاط،  من 
�شوى  املنتخبني  اأمام 
نقاط  الثالث  حتقيق 
ثمن  اإىل  التاأهل  اأمل  على 
اأربع  اأف�شل  النهائي �شمن 

املركز  حتتل  منتخبات 
املجموعات  يف  الثالث 

ال�شت.
من  املباراة  فاإن  لذا 
بالإثارة  تت�شم  اأن  املتوقع 
لعبي  جانب  من  والندية 
واأن  خا�شة  الفريقني 
�شمن  ي�شم  كالهما 

�شفوفه جمموعة 
الالعبني،  من  متميزة 
زميبابوي  منتخب  وي�شم 
اأبرز  اأحد  �شفوفه  �شمن 
النجوم خاما بيليات الذي 
منتخب  هدف  �شجل 
الن�شخة  يف  الوحيد  بالده 
القاري،  للعر�س  احلالية 
منتخب  ميتلك  بينما 

الدميقراطية  الكونغو 
رابحة  ورقة  من  اأكرث 
ايليا،  مي�شاك  يف  متمثلة 
وغريهما  اأكولو  ت�شادراك 
املتميزة  العنا�رش  من 
مباراة  و�شتكون  بالفريق، 
بني  اخلام�شة  الغد 
حقق  حيث  املنتخبني 
الفوز  زميبابوي  منتخب 
مقابل  مباراتني،  يف 
للكونغو  وحيد  انت�شار 
الدميقراطية وخيم التعادل 
واحدة،  مباراة  يف  بينهما 
زميبابوي  لعبو  و�شجل 
مرمى  يف  اأهداف  �شبعة 
الدميقراطية،  الكونغو 
الكونغو  اأحرز لعبو  بينما 
الدميقراطية �شتة اأهداف 

يف �شباك زميبابوي.

اأحيت جنوب اأفريقيا حظوظها يف بلوغ 
ثمن نهائي بطولة اأمم اأفريقيا املقامة 
يف م�رش، بفوزها على ناميبيا 1-0 يف 
ثاين جولت املجموعة الرابعة، �شجل 
بوجناين  الو�شط  لعب  الفوز  هدف 
الفرن�شي  اأميان  يف  املحرتف  زوجنو، 
من راأ�شية رائعة لركنية ملنتخب بالده 
اأمام  �شقوطها  وبعد   ،68 الدقيقة  يف 

اجلولة  يف  نظيف  بهدف  ديفوار  كوت 
حت�شد  املجموعات،  لدور  الوىل 
جنوب اأفريقيا بهذا ال�شكل اأول 3 نقاط 
لها للتقا�شم النقاط مع "الأفيال"، التي 
بينما  الو�شافة بفارق الأهداف،  حتتل 
حجز املنتخب املغربي بطاقة التاأهل 
ديفوار  كوت  على  بفوزه  النهائي  لثمن 
الليلة بهدف نف�س نتيجة مباراته اأمام 

جنوب  تخو�س  اأن  وينتظر  ناميبيا، 
دور  يف  الأخرية  مباراتها  اأفريقيا 
الإثنني  املغرب  اأمام  املجموعات 
لنقطة  الأقل  على  وحتتاج  املقبل، 
دور  يف  مقعد  حلجز  ال�شعي  اأجل  من 
منتخبات  اأف�شل  �شمن  النهائي  ثمن 
حتتل املركز الثالث، وذلك حال الفوز 

املحتمل لكوت ديفوار على ناميبيا.

البافانا بافانا حتيي اآمال التاأهل اإىل ثمن النهائي

روهر: اخلربة تدعمنا اأمام مدغ�شقر

مباريات اليوم 

نيجرييا  / مدغ�شقر   18:00
غينيا  / بورندي   18:00
م�شر  / اأوغندا   21:00



عي�شة ق.

الفندق  يف  براهيمي  بقي  اأين 
اخل�رض  وفد  فيه  يقيم  الذي 
ح�صة  على  احل�صول  اجل  من 
عالجية مع الطاقم الطبي الذي 
يعمل على جتهيزه اإىل املقابلة 
الوطنية  الت�صكيلة  تنتظر  التي 
تنزانيا  امام  غدا  واملقررة 
والأخرية  الثالثة  اجلولة  �صمن 
اإفريقيا  لكاأ�س  الأول  الدور  من 

لالأمم اجلارية يف م�رض، رغم اأن 
تنزانيا  بلقاء  براهيمي  التحاق 
اأ�صبح م�صتبعدا جدا خا�صة واأن 
على  منها  يعاين  التي  الإ�صابة 
اأبعدته  تكون  الكاحل  م�صتوى 
خا�صها  التي  التدريبات  عن 
رفقائه اأم�س الأمر الذي يجعل 
اأمام  اأ�صا�صيا  حظوظ م�صاركته 

تنزانيا �صبه منعدمة.
بلما�صي  برمج  املقابل،  يف 
ح�صة ا�صرتجاع ل�صالح الالعبني 

الأ�صا�صيني الذين خا�صوا مقابلة 
ال�صنغال وفازوا بنتيجتها تاأهلوا 
على اإثرها ر�صميا اإىل الدور ثمن 
القارية،  املناف�صة  من  النهائي 
الالعب  زمالء  خ�صع  حيث 
تقوية  اإىل ح�صة  يو�صف عطال 
ق�صد  وال�صرتجاع  الع�صالت 
والإرهاق  التعب  من  التخل�س 
خالل  من  منه  عانوا  الذي 
اأمام  بذلوها  التي  املجهودات 
قبل  التريانغا«  »اأ�صود  ت�صكيلة 

اجلدية  التح�صريات  انطالق 
�رضع  والتي  تنزانيا  ملباراة 
ح�صة  يف  بلما�صي  اأ�صبال  فيها 
الالعبون  اأجرى  بينما  اأم�س، 
عادية  تدريبية  ح�صة  البدلء 
الذين مل يخو�صوا مقابلة  وهم 
اأن  ي�صتبعد  ل  حيث  ال�صنغال، 
يعتمد عليهم بلما�صي اأ�صا�صيني 
النخبة  كوادر  اإراحة  اأجل  من 
اأمام  الغد  لقاء  يف  الوطنية 

تنزانيا.

الأ�شا�شيون اأمام ال�شنغال خا�شوا ح�شة ا�شرتجاع

الإ�صابة تبعد براهيمي عن التدريبات 
وبلما�صي يجهز البدلء لتنزانيا

غاب الاّلعب الدويل اجلزائري يا�شني براهيمي عن احل�شة التدريبية التي اأجرتها العنا�شر الوطنية اأول 
ام�س والتي كانت خم�ش�شة لفائدة الالعبني الحتياطيني دون الأ�شا�شيني، حيث يعاين متو�شط ميدان املنتخب 

الوطني من اإ�شابة خفيفة تتمثل يف التواء على م�شتوى الكاحل كان تلقاه قبل مقابلة ال�شنغال التي جرت 
اخلمي�س املن�شرم �شمن اجلولة الثانية من الدور الأول لكاأ�س اإفريقيا لالأمم، واأعفى الناخب الوطني جمال 

بلما�شي لعبه من ح�شور التدريبات التي جرت يف ملعب »برتو �شبورت« يف القاهرة
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�شدد اأن حظوظ التتويج باللقب يقف على املباريات املقبلة

بلما�صي: لن نت�صاهل اأمام تنزانيا وبراهيمي �صيكون جاهزا
جمال  الوطني  الناخب  �صّدد 
يف  حظوظهم  اأن  بلما�صي 
اإفريقيا  كاأ�س  بلقب  التتويج 
من  عليه  الوقوف  يتم  �صوف 
املباريات  يف  اأدائهم  خالل 
يف  تنتظرهم  التي  املقبلة 
ي�صعى  حيث  القارية،  املناف�صة 
يف  دائما  الفوز  ا�صتهداف  اإىل 
خالل  يخو�صها  التي  اللقاءات 
ويتم�صك  القارية  املناف�صة 
خا�صة  بالكاأ�س  التتويج  بطموح 
الهدف  املناف�صة  ولوجه  واأن 
املباريات  بجميع  الفوز  منه 
ممكن،  دور  ابعد  اإىل  والو�صول 
اخل�رض  حظوظ  تتحدد  وعربه 

يف التتويج باللقب القاري.
اجلماهري  بلما�صي  وطالب 
على  بال�صرب  اجلزائرية 
الت�صكيلة الوطنية و�رضورة عدم 
ن�صيان الفرتة ال�صعبة التي كانوا 
الأ�صهر  عليها خالل  يتواجدون 
الأمر  وهو  فقط،  ال�صابقة 
يف  الت�رضع  عدم  يتطلب  الذي 
كاأ�س  بلقب  بالتتويج  املطالبة 
اأنه  وا�صتطرد  ب�رضعة،  اإفريقيا 
الفرتة  ت�صيري  ال�رضوري  من 

خا�صة  مبرحلة  مرحلة  احلالية 
اإىل  يعجز  كان  املنتخب  وان 
اأمام  الفوز  عن  قريب  وقت 
تون�س،  غرار  على  منتخبات 
يف  ت�صري  الأمور  اأن  م�صيفا 
اأ�صحى  والأمر  م�صتمر،  حت�صن 
وو�صع  التوا�صع  يتطلب �رضورة 
للموا�صلة  الأر�س  على  الأقدام 
على نف�س الوترية وبلوغ مرحلة 

النجاحات.
على  الأول  امل�صوؤول  واأ�رض 
خالل  الوطنية  الفنية  العار�صة 
ظهرية  �صحافية  ندوة  تن�صيطه 
عن  للحديث  حت�صبا  اأم�س 
تنزانيا  اأمام  للمباراة  التح�صري 

والحرتام  الن�صباط  اأن  غدا 
اأكرث من �رضوري من اأجل جناح 
اأي منتخب، م�صيفا اأن املنتخب 
الأمور  جميع  يتقا�صم  الوطني 
الن�صباطية داخل �صفوفه لنجاح 
ورف�س  امل�صطرة،  الأهداف 
اإمكانية  عن  احلديث  بلما�صي 
التعداد  ا�صتعمال طريقة تدوير 
والعتماد على ت�صكيلة اأ�صا�صية 
حيث  تنزانيا،  اأمام  مغايرة 
لعبيه  على  حتدث  انه  ك�صف 
لعبا   11 ميلك  ل  اأنه  وك�صف 
وجميع  احتياطيا  و12  اأ�صا�صيا 
يكونوا  اأن  ملزمون  الالعبني 
اأي  اللعب يف  اأجل  جاهزين من 

والرتكيز  املناف�صة،  من  وقت 
�رضوري  التدريبات  خالل 
للجميع، مو�صحا اأنه تطرق اإىل 
لوبوف  الالعب  ملثال  ا�صباله 
الذي غاب عن اللقاء الت�صفوي 
وخا�س كاأ�س العامل مع فرن�صا. 
للت�صكيلة  ال�صابق  القائد  اأ�رّض 
الوطنية البحث عن ت�صجيل اأكرب 
وتف�صيلها  الأهداف  من  عدد 
على انهاء املناف�صة اف�صل دفاع 
بحثا عن اإحراز التاج القاري يف 
نهاية املناف�صة، مو�صحا انه ل 
تلقي  عدم  عن  باحلديث  يهتم 
البحث  بقدر  لالأهداف  الدفاع 
من  عدد  اأكرب  ت�صجيل  عن 
اأجل  من  والنت�صار  الأهداف 
�رضورة  وطالب  قاريا،  التتويج 
عدم التهاون اأمام تنزانيا واأخذ 
املواجهة بجدية من اأجل الفوز 
�صمان  بعد  الت�صاهل  وعدم  بها 
املوايل،  الدور  على  التاأهل 
بخ�صو�س  بلما�صي  وطمئن 
اأين  براهيمي  لعبه  اإ�صابة 
اأو�صح اأنها لي�صت مقلقة و�صوف 

يكون جاهزا للقاء تنزانيا.
عي�شة ق.

اجلزائرية  الحتادية  تتواجد 
ف�صيحة  قلب  يف  الطائرة  للكرة 
من العيار الثقيل بعد الإهانة التي 
تعر�س لها املنتخب الوطني الأول 
اإىل كوبا من  للرجال والذي تنقل 
اأجل الدخول يف ترب�س حت�صريي 
يف  للم�صاركة  ا�صتعداد  هناك 
املقررة  للعبة  الإفريقية  البطولة 
تون�س  يف  اجلاري  اعالم  خالل 
العراء  يف  بالنوم  قاموا  اأنهم  اإل 
خالل  من  وذلك  كوبا  ب�صوارع 
التمدد على الأر�صفة والنوم فوق 
اأر�صفة  يف  املو�صوعة  املقاعد 
�صورة  ت�صوه  �صورة  يف  الطرقات 
العامل  عرب  اجلزائرية  الريا�صة 

�رضيع  انت�صار  عقب  خا�صة 
ال�صورة  تلك  يف  الالعبني  ل�صور 
املهينة للجزائر والتي كانت بقوة 
الجتماعي  التوا�صل  موقع  عرب 
املنتخب  ويعترب  »فاي�صبوك«، 
اإفريقيا  بطل  و�صيف  الوطني 
بعدما انهزم يف الن�صخة املا�صية 
املنتخب  اللقب  حامل  اأمام 
الن�صخة  ي�صتقبل  الذي  التون�صي 
اجلديدة على اأرا�صيه، اأين يواجه 
عبد  والريا�صة  ال�صباب  وزير 
كبرية  ف�صيحة  برناوي  الروؤوف 
على  الأول  امل�صوؤول  باعتباره 

الوزارة الو�صية.
عي�شة ق.

املنتخب لوطني للكرة الطائرة رجال يبيت
 يف العراء بكوبا

ف�صيحة تهز بيت الحتادية ووزارة 
ال�صباب والريا�صة

اأن�شار الفريق ي�شرون لالعتماد على اأحد 
اأبناء الفريق

بورحلي يعتذر عن تويل من�صب 
مناجري ال�صيا�صي

تويل  عن  بورحلي  ي�صعد  اعتذر 
فريق  يف  عام  مناجري  من�صب 
تعيينه  قرار  بعد  ق�صنطينة  �صباب 
خلفا  الآبار  �رضكة  طرف  من 
تنحيته  متت  الذي  عرامة  لطارق 
ف�صيحة  عقب  املن�صب  من 
تورط  التي  الهاتفية  املكاملة 
القبائل  �صبيبة  رئي�س  مع  خاللها 
مقابلة  ترتيب  يف  مالل  �رضيف 
احتاد  اأمام  ق�صنطينة  �صباب 
العا�صمة �صمن اجلولة الأخرية من 
الكروي  للمو�صم  الوطنية  البطولة 
املن�رضم، وح�صب م�صادر الو�صط 
فاإن بورحلي رف�س املن�صب الذي 
مت تعيينه فيه على م�صتوى حامل 
املو�صم  يف  الوطنية  البطولة  لقب 
 2018/2017 املن�رضم  قبل  ما 
ت�صكيلة  مالك  قام  بعدما 
يف  اأم�س  باجتماع  »ال�صيا�صي« 

اأين  م�صعود  بحا�صي  ال�رضكة  مقر 
يف  بالإعالن  نهايته  يف  خرجوا 
على  امل�صوؤولني  من  ر�صمي  قرار 
اأغلبية  مالكة  البرتولية  ال�رضكة 
مدينة  ابن  بتعيني  الفريق  اأ�صهم 
�صطيف م�صوؤول اأول على النادي.

رف�صا  الآبار  �رضكة  قرار  ولقى 
النادي  ان�صار  طرف  من  تاما 
اأبناء  اأحد  بتعيني  طالبوا  الذين 
الفريق يف املن�صب ورف�صوا متاما 
خارج  من  طرف  اأي  ا�صتقدام 
اأن  موؤكدين  »ال�صيا�صي«،  نادي 
متلك  املعلقة  اجل�صور  عا�صمة 
رجال قادرون على قيادة الفريق، 
وطالبوا يف هذا ال�صدد ال�صتعانة 
ال�صابق  املدلل  جنمهم  بخربة 
يا�صني بزاز والذي كان اأعلن نهاية 
اعتزال  املا�صي  قبل  ما  املو�صم 

امليادين.

اأكد اأن الفوز امام كينيا وال�شنغال لن يدخلهم 
يف فخ الغرور

حمرز: اأ�صلوب بلما�صي يختلف عن 
�صابقيه ويح�صن حتفيز الالعبني

اجلزائري  الدويل  الالعب  امتدح 
بلما�صي  املدرب  حمرز  ريا�س 
من خالل التاأكيد اأن الأمور ت�صري 
يختلف  اأنه  م�صيفا  معه،  جيدا 
كثريا على �صابقيه خمن املدربني 
النخبة  مع  معهم  عمل  الذين 
الرتكيز  من خالل  وذلك  الوطنية، 
معه كثريا على العمل من اجلانب 
التكتيكي وهو اجلانب الذي مل يكن 
ووا�صل  �صابقيه،  كثريا  عليه  يركز 
الإجنليزي  �صيتي  مان�ص�صرت  لعب 
يح�صن  بلما�صي  ان  التاأكيد 
ح�س  ولديه  الالعبني  مع  التعامل 
العمل واجلدية يف اختيار الكلمات 
املنا�صبة من اأجل حتفيز الالعبني 
م�صوؤولياتهم،  اأمام  وو�صعهم 
وا�صتطرد ان بلما�صي عرف كيف 
ميلكون  الذين  الالعبني  ي�صتغل 
نقل  اجل  من  التعداد  يف  اخلربة 
حديثة  العنا�رض  اإىل  جتربتهم 

النتقال اإىل املنتخب، حيث يعمل 
براهيمي  قديورة،  فيغويل،  رفقة 
ال�صبان  م�صاعدة  على  واآخرين 

وفق تعليمات بلما�صي.
اخل�رض  ميدان  متو�صط  واأكد 
ال�صحافية  الندوة  ح�صوره  خالل 
للناخب الوطني اأنه من ال�رضوري 
النت�صار  واأخذ  الت�رضع  تفادي 
بغرور  ال�صنغال  اأمام  امل�صجل 
لزال طويال  امل�صوار  وان  خا�صة 
تبقى  مال  على  الرتكيز  ويجب 
واأ�صاف  القارية،  املناف�صة  من 
اول  الذي �صجلوه يف  النت�صار  اأن 
لقاءين من كاأ�س اإفريقيا اأمام كينيا 
لالعبني  اأكرب  ثقة  منح  وال�صنغال 
على  امل�صوار  موا�صلة  اجل  من 
�صدد  وانه  خا�صة  م�صتوى،  اأعلى 
اإىل م�رض بحافز  اأن اجلميع تنقل 

الذهاب بعيدا يف »الكان«.
عي�شة ق.

ع.ق.



جونيور  نيمار  رغبة  تعود 
جنم باري�س �سان جريمان، 
�سفوف  عن  الرحيل  يف 
فريقه الفرن�سي اإىل تاريخ 
عدة  قبل  وحتديدا  قدمي 
�سحيفة  وك�سفت  اأ�سابيع، 
تقرير  يف  باريزيان«  »لو 
اأبلغ  نيمار  اأن  لها  مطول 
جي  اإ�س  البي  م�سوؤويل 
الأجواء  تغيري  يف  برغبته 
قبل �سفره اإىل الربازيل يوم 

23 ماي املا�سي لالنتظام 
بالده  منتخب  مع�سكر  يف 
اأمريكا،  لكوبا  ا�ستعدادا 
بني  العالقة  اأن  واأ�سارت 
نيمار وبي اإ�س جي �ساءت 
اأولها  مراحل،  عدة  على 
توخيل  توما�س  ظهور 
وكاأنه  الفريق  مدرب 
فر�س  على  قادر  غري 
غرف  على  �سيطرته 
وتورط  املالب�س،  تغيري 

الالعب الربازيلي يف اأزمة 
رين  م�سجع  على  العتداء 
فرن�سا،  كاأ�س  نهائي  يف 
الالعب  اإنهاء  تلى ذلك  ثم 
 11 يوم  مو�سمه  الربازيلي 
اإىل  و�سفره  املا�سي  ماي 
الربازيل دون علم املدرب 
م�سوار  اأن  رغم  الأملاين، 
الدوري  بطولة  يف  الفريق 
من   24 يوم  �سينتهي  كان 
اأن  واأ�سافت  ذاته،  ال�سهر 
الطني زاد بلة باتهام نيمار 
برازيلية  فتاة  باغت�ساب 
ثم  باري�س،  فنادق  باأحد 
الت�رصيحات احلادة لرئي�س 
النادي نا�رص اخلليفي �سد 
يف  الربازيلي  املهاجم 
فران�س  جملة  مع  حواره 

فوتبول.
واأ�سارت اأن رحيل نيمار من 
اأحد  يعلمه  ل  اأمر  عدمه 
جريمان  �سان  اإدارة  �سواء 
بر�سلونة،  القدمي  ناديه  اأو 
ولفتت اأن الإدارة الباري�سية 
ا�ستثمرت 222 مليون يورو 
البار�سا  من  نيمار  ل�سم 
منهما  �ساع  عامني،  قبل 
89 مليون يورو ويتبقى 133 
على  موزعة  يورو  مليون 
املتبقية  الثالثة  املوا�سم 
.وذكرت  احلال،  عقده  يف 
جي  اإ�س  بي  م�سوؤويل  اأن 
نيمار  بيع  يف  يطمعون 
يورو،  مليون   300 مقابل 
عر�سا  يجدوا  مل  اأنهم  اإل 
القيمة، وقد يرتكونه  بهذه 

اإىل  بقيمة ترتاوح من 130 
150 مليون يورو مع �سفقة 
من  لعبني  ب�سم  تبادلية 
اأحدهما  �سيكون  بر�سلونة 
ولي�س  كوتينيو  فيليب 

عثمان دميبلي.
باريزيان  لو  واأمتت 
بيع  �سفقة  باأن  تقريرها 
عن  بعيدة  تبدو  نيمار 
باري�س  اإدارة  واأن  الواقع، 
زالت  ما  جريمان  �سان 
على  لل�سغط  ورقة  بيديها 
لالإبقاء  الربازيلي  الالعب 
عقود  يف  تتمثل  عليه 
البنوك  اأحد  مع  الرعاية 
التي  والتربعات  القطرية 
لأكادمييته  عليها  يح�سل 

يف الربازيل.

�سحفي  تقرير  ك�سف 
اتخاذ  عن  اإ�سباين 
كيليان  الفرن�سي  املهاجم 
�سان  باري�س  لعب  مبابي 
خطوات  اأوىل  جريمان، 
الرحيل عن �سفوف فريقه 
يف ظل اهتمام ريال مدريد 
بالظفر بخدماته، وبح�سب 

�سحيفة »ماركا« الإ�سبانية، 
حتاول  باري�س  اإدارة  فاإن 
لكن  بالتجديد  اإقناع مبابي 
الالعب يرف�س ذلك، حيث 
�سينتهي عقده بعد 3 �سنوات 
2022، واأ�سافت ال�سحيفة: 
»رحيل مبابي هذا املو�سم 
يبدو م�ستحيال، على الأقل 

رئي�س  ت�رصيحات  بعد 
النادي نا�رص اخلليفي، لكن 
�سيبقى  املقبل  بال�سيف 
فقط،  عامني  العقد  يف 
الأمور  من  يُغري  قد  مما 
واأ�سارت  م�ستقبله«.  حول 
كان  مبابي  اأن  ال�سحيفة 
يتوقع الكثري بعد ان�سمامه 

جي،  اإ�س  البي  ل�سفوف 
لكنه وجد نف�سه يتوج فقط 
رغم  املحلية  بالألقاب 
لعب  اأف�سل  وكونه  تاألقه 
لي�س  ذلك  لكن  فرن�سي، 
ة بعد الف�سل  كافًيا له خا�سً
دوري  لقب  حتقيق  يف 
الأبطال، واأفاد التقرير باأن 

�سفقة مبابي �ستكون بطيئة 
قوي  الالعب  وحالًيا  جًدا، 
اخلا�س  بقراره  ومتم�سك 
بعدم التجديد، ولكن يوجد 
اإمكانية  من  القلق  بع�س 
ال�سغوط  اأمام  �سموده 
على  تو�سع  التي  واملاليني 

الطاولة للتجديد.

رويدا: تقنية الفيدي� ت�ؤثر 
على عف�ية املباريات

اأقر مدرب ت�سيلي رينالدو رويدا باأن تقنية حكم الفيديو امل�ساعد توؤثر 
الهدفني  فريقه يف جتاوز  ب�سخ�سية  اأ�ساد  لكنه  املباريات،  على عفوية 
اللذين مت اإلغائهما ب�سبب هذه التقنية يف مواجهة كولومبيا، ويف موؤمتر 
�سحفي عقب انتهاء اللقاء بفوز ت�سيلي على كولومبيا بركالت الرتجيح 
5-4 بعد التعادل بدون اأهداف، قال رويدا: »علينا اأن نعتاد على ذلك، 
الأمر ينزع العفوية، اإذ يخلق حالة من الإحباط عقب الحتفال بت�سجيل 

هدف ثم يلغى يف النهاية«.
واعترب مدرب ت�سيلي: »الطريق ل يزال طويال، نظرا لأن هذه البطولة 
حمطة يف و�سط الطريق، اأما الهدف املن�سود هو التاأهل ملونديال قطر 
2022«، وعلى الرغم من اأن احلكم الأرجنتيني ني�ستور بيتانا الذي اأدار 
اللقاء األغى هدفني ملنتخب »ل روخا« ت�سارليز اأراجنيز واأرتورو فبدال 
ب�سبب هذه  الذهنية  �سيطرته  ول  توازنه  يفقد  »الفريق مل  رويدا:  اأبرز 
القرارات«، واعترب مدرب ت�سيلي اأن ركالت الرتجيح لي�ست �رصبة حظ، 
مو�سحا: »اأدركت اأنه يجب العمل عليها كل يوم، يف ت�سيلي كل التدريبات 

كانت تنتهي بالتدريب عليها«.

خامي�س: الأرجنتني كانت 
�شبه ميتة وتاأهلت

خامي�س  الو�سط،  لعب  اأبدى 
تعر�س  اإزاء  اأ�سفه  رودريغيز 
لالإق�ساء  كولومبيا  بالده  منتخب 
كوبا  نهائي  ربع  يف  ت�سيلي،  اأمام 
الرتجيح  بركالت   2019 اأمريكا 
الوقت  يف  ال�سلبي  التعادل  عقب 
»كرة  خامي�س:  وقال  الأ�سلي، 
لالأمر  تنظر  عادلة،  لي�ست  القدم 
الأرجنتني  اللعبة  هي  كيف  وترى 

اأن كولومبيا  النهائي، يف حني  اأ�سبحت يف ن�سف  كانت �سبه ميتة لكنها 
اأبرز  الإق�ساء  ورغم  البطولة«،  اأ�سبحت خارج  قدمت عمال جيدا  التي 
وقال:  النهائية،  للمح�سلة  الإيجابية  اجلوانب  الكولومبي  الو�سط  لعب 
تعر�س  لعدم  اإ�سارة  يف  هزائم«،  بال  وودعناها  ممتازة  بطولة  »قدمنا 
»لو�س كافيتريو�س« لأي هزمية يف الزمن الأ�سلي للمباريات،التي خا�سها 

منذ انطالق البطولة.
اإمرة  حتت  الكولومبي  للمنتخب  اجلديدة  باملرحلة  خامي�س  واأ�ساد 
اأمورا  اأننا قدمنا  املدرب الربتغايل كارلو�س كريو�س، واأ�ساف: »اأعتقد 
اأو  النهائي  بربع  الأمر  يتعلق  حني  النهاية  ويف  ال�سيئة،  من  اأكرث  جيدة 
يكن  مل  احلظ  اأن  واأعتقد  احلظ،  لبع�س  حتتاج  فاإنك  النهائي،  ن�سف 
حليفنا اليوم«، وعن م�ستقبله وما اإذا كان ينوي العودة لريال مدريد، قال: 

»لدي 20 يوما لأفكر يف الأمر«.

بر�شل�نة ينفي �شائعة ب�شاأن 
غريزمان

اأنطوان  الفرن�سي  مع  التعاقد  ب�ساأن  �سائعة  اأم�س  بر�سلونة  نادي  نفى 
غريزمان مهاجم اأتلتيكو مدريد، يف املريكاتو ال�سيفي، ووفًقا ل�سحيفة 
اأكرث من 120  »موندو ديبورتيفو« الإ�سبانية فاإن بر�سلونة نفى نيته دفع 
�سم  اأجل  من  غريزمان  عقد  يف  اجلزائي  ال�رصط  قيمة  يورو  مليون 
اجلزائي  ال�رصط  قيمة  تنخف�س  اأن  املنتظر  ومن  الفرن�سي،  املهاجم 
يف عقد غريزمان من 200 اإىل 120 مليون يورو بدًءا من يوم 1 جويلية 
املقبل، وكانت بع�س التقارير اأ�سارت اإىل اأن بر�سلونة ينوي تقدمي 126 

مليون يورو يف ال�سفقة لإقناع اأتلتيكو باملوافقة على تق�سيط املبلغ.
مدريد  اأتلتيكو  م�سوؤويل  مع  جل�سة  عقد  الكتالوين  النادي  نفى  كما 
دفع  بر�سلونة  نادي  ي�ستبعد  ول  غريزمان،  �سفقة  قيمة  على  للتفاو�س 
اأحد لعبي  اإدخال  الفرن�سي، يف حالة  للتعاقد مع املهاجم  اأقل  مقابل 
البار�سا يف ال�سفقة مثل الربتغايل نيل�سون �سيميدو املطلوب يف اأتلتيكو 
مدريد، وتوقعت ال�سحيفة الكتالونية اأن ينهي بر�سلونة �سفقة غريزمان 

يوم 10 جويلية املقبل.

ت�سيلي  منتخب  ل  تاأَهّ
ن�سف  اإىل  اللقب  حامل 
بعد  اأمريكا،  كوبا  نهائي 
 4-5 كولومبيا  على  التغلب 
بعدما  الرتجيح،  بركالت 
ال�سلبي  التعادل  فر�س 
التي  املباراة  على  نف�سه 
على  اأم�س  فجر  جرت 
كورينثيانز،  اأرينا  ملعب 
الت�سيلي  للمنتخب  ل  �سَجّ
ن�سختني  اآخر  لقب  حامل 
فيدال،  اأرتورو  من  كل 
اإيريك  فارجا�س،  اإدواردو 
اأراجنويز  ت�سارلز  بوجلار، 
فيما  �سان�سي،  واأليك�سي�س 
الكولومبي  للمنتخب  ل  �سَجّ
رودريغيز،  خامي�س  من  كل 
خوان  كاردونا،  اإيدوين 
فيما  مينا  وياري  كوادرادو 

اأ�ساع ويليام تي�سيلو.
الت�سيلي  املنتخب  و�سيكون 
على موعد يف الدور ن�سف 
النهائي اخلمي�س املقبل مع 
الفائز من املواجهة الأخرية 
بني  النهائي  ربع  الدور  يف 
وبريو  اأوروغواي  منتخبي 
التي جرت اأم�س كان طرفا 
بن�سف  الأوىل  املباراة 

د؛ حيث �رصبت  النهائي حتَدّ
مع  نارًيا  موعًدا  الأرجنتني 
املقبل  الأربعاء  الربازيل 
جوفرينادور  ملعب  على 
بداية  جاءت  ماجالي�س، 
و�رصيعة،  حما�سية  املباراة 
الأوىل  الع�رص  الدقائق  لكَنّ 
ت دون اأن يهدد اأي فريق  مَرّ

مرمى مناف�سه.
جانب  من  الأول  التهديد   
كان  الت�سيلي  املنتخب 
راأ�سية  عرب   12 بالدقيقة 
بديعة من ت�سارلز اأراجنويز، 
من  رائعة  عر�سية  م�ستغاًل 
اأرتورو فيدال، لكن احلار�س 
تاألق  اأو�سبينا  الكولومبي 
تكتمل  ومل  الكرة،  واأبعد 
يف  بهدفه  اأراجنويز  فرحة 
بالدقيقة  اأو�سبينا  مرمى 
احلكم  األغاه  بعدما   15
بيتانا  ني�ستور  الأرجنتيني 
الفيديو  لتقنية  اللجوء  بعد 
األيك�سي�س  ت�سلل  بداعي 
�سان�سيز، ومل ت�سهد الدقائق 
الباقية من ال�سوط الأول اأي 
خطورة، و�سط اندفاع بدين 
يف  حتَوّل  الفريقني  من 
بع�س الفرتات اإىل عنف جلاأ 

لإيقافه  الأرجنتيني  احلكم 
بالبطاقات ال�سفراء، ومالت 
الكفة ن�سبًيا ل�سالح منتخب 
املتبقي  الوقت  يف  ت�سيلي 
�سفرة  يفك  اأن  دون  لكن 
لينتهي  كولومبيا،  �سباك 
بالتعادل  الأول  ال�سوط 

ال�سلبي.
ال�سوط  بداية  تختلف  مل 
من  الأول  عن  الثاين 
جانب  من  الندفاع  حيث 
املنتخب  لكَنّ  الفريقني، 
املبادر  كان  الكولومبي 
ت�سديدة  عرب  بالتهديد 
خامي�س رودريغيز من ركلة 
حرة، حَفّت يف قائم احلار�س 

ورَدّ   ،48 بالدقيقة  اأريا�س 
الت�سيلي  املنتخب  عليه 
اإدواردو  من  ت�سديدة  عرب 
حدود  على  من  فارجا�س 
بها  اأم�سك  اجلزاء،  منطقة 
يف  مرتني  على  اأو�سبينا 
تفوق  وو�سط   ،50 الدقيقة 
ن�سبي لكولومبيا جنح اأرتورو 
اإحدى هجمات  فيدال ومن 
ت�سجيل  يف  ت�سيلي  منتخب 
من  قوية  بت�سديدة  هدف 
على  اجلزاء  منطقة  داخل 
يف  اأو�سبينا  احلار�س  ي�سار 
تقنية  لكن   ،70 الدقيقة 
الفار تنقذ كولومبيا جمدًدا 
بعدما مل�ست الكرة يد اأحد 

لعبي ت�سيلي داخل منطقة 
اجلزاء، فاألغى احلكم هدًفا 
وحاول  ت�سيلي،  ل�سالح  اآخر 
اأو�سبينا  خداع  فارجا�س 
من  �ساقطة  كرة  باللعب 
منطقة  داخل  من  خلفه 
لكَنّ   83 الدقيقة  اجلزاء يف 
الإم�ساك  احلار�س جنح يف 
يف  ت�سقط  اأن  قبل  بالكرة 
ال�سباك، وف�سل اأي فريق يف 
مناف�سه،  �سباك  �سفرة  فك 
بالتعادل  اللقاء  لينتهي 
الفريقان  ويلجاأ  ال�سلبي، 
والتي  الرتجيح  ركالت  اإىل 
املنتخب  ل�سالح  جاءت 

الت�سيلي.
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مبابي يبداأ خط�ات الرحيل عن البي اأ�س جي

البي ا�س جي ي�شغط على نيمار للبقاء

كوبا اأمريكا

ت�شيلي تلتحق بال�شيل�شاو والتانغ� اإىل ن�شف النهائي
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ر�ؤى

ور�شة املنامة وال�شفقة امل�شبوهة
 لقد اأ�شبح �ا�شحا كو�شوح ال�شم�س يف كبد ال�شماء، اأن الإدارة الأمريكية م�شممة على 

ت�شفية الق�شية الفل�شطينية من خالل �شفقة القرن ��ر�شة البحرين القت�شادية،، �ان 
هذه الور�شة جاءت �شمن �شل�شلة خطوات قامت بها الوليات املتحدة الأمريكية بهدف 

اإنهاء الق�شية الفل�شطينية، د�ن اإعطاء الفل�شطينيني حقوقهم امل�شر�عة �يف مقدمتها حق 
العودة اإىل قراهم �ديارهم التي ُهجر�ا منها ق�شراً.

بقلم  الإعالمية : �فاء بهاين


بح�ضور البحرين ور�ضة تنعقد
الدماء، الأرا�ضيوجتار �ضما�رسة
العلن اإىل القرن �ضفقة وتخرج
التطبيع تعزيز اإىل ترمي التي
العربيمعاإ�رسائيل،قبلالتو�ضل
حللال�رساعالعربيالإ�رسائيلي.

لقدا�ضتبقتالور�ضةالقت�ضادية
عملية خطوات �ضفقتها واإعالن
مثلنقل�ضفارةالولياتاملتحدة
بالقد�س والعرتاف الأمريكية،
وب�ضيادة لإ�رسائيل عا�ضمة
ال�ضوري اجلولن على الأخرية
غوث وكالة وحماربة املحتل،
الفل�ضطينيني الالجئني وت�ضغيل

الأونروا،وقطعالتمويلعنها.
اأنبع�س القول فلي�سمنعجيب
حققت قد العربية الأنظمة

املتحدة للوليات عدة اأهداف
اإ�رسائيل وربيبتها الأمريكية
اأممل ذلك اآخر،،علموا اأو ب�ضكل
يعلموا،ولعذرلهمبعدمعلمهم،
فمامنخطةوموؤامرةخططلها
عن وعجزوا العربية الأمة اأعداء
اأطراف  مب�ضاعدة اإّل تنفيذها
رديء عربي واقع ونتيجة عربية
و�ضيا�ضتهم �ضلوكهم بذلك ي�ضهد
على وتوؤكد واخلارجية، الداخلية

خيانةالق�ضيةالفل�ضطينية.
لقدعانتالأمةالعربيةكثرياًول
زالتتعاينمننزعةدكتاتوريةيف
التفرقة عززتها وال�ضيا�ضة الفكر
بامل�ضاكل والن�ضغال واخلالفات
اليومية احلياتية والأحداث
الأمة ق�ضايا عن والإعرا�س
حتقيق ال�ضهل من فبات العربية،
بل ، العربية الأمة اأعداء اأهداف

الأنظمة، بع�س من ومب�ضاعدة
املخابرات مدير قاله ما ولعل
الإ�رسائيليةال�ضابقاهارونباريف
يجيب وهو مقابالته اإحدى يف
مبقدور �ضيكون هل �ضوؤال على
املدى على العربية الأقطار
البعيداأنتزيلاإ�رسائيل؟!فاأجاب
باأو�ضاعهم العرب ان اأعتقد ل :
يزيلوا اأن ي�ضتطعون احلالية
مع حتما الوجود من »ا�رسائيل«
متطورة جديدة اأ�ضلحة وجود
ولكنالأمرقدي�ضبحاأكرثخطورة
امل�ضتقبل يف لإ�رسائيل بالن�ضبة
الإ�ضالمية احلركات جنحت اإذا
يفتغيريالأو�ضاعل�ضاحلهمولكننا
العرب حكام ا�ضدقاءنا من ناأمل
الق�ضاء يف �ضينجحون الكثريين
هذا املنا�ضبب، الوقت يف عليهم
مترير يف �ضاهم وغريه احلديث

ماي�ضمىب»�ضفقةالقرن«وعقد
املنامة يف القت�ضادية الور�ضة
التي القرن �ضفقة �ضياق تاأتييف
الفل�ضطينية تهدفلإنهاءالق�ضية
و�ضطباحلقوقامل�رسوعةل�ضعبنا

الفل�ضطيني.
ترمب دونالد الأمريكي الرئي�س
منخالل�ضفقتهلتحقيقال�ضالم
ينفيحقالفل�ضطينينيباإقامةدولة
بالعودة الالجئني وحق م�ضتقلة
ال�رسعية قرارات كل وين�ضف

الدوليةاملرتبطةبذلك.
من تهدف املتحدة الوليات 
خاللهذااملوؤمترو�ضفقةالقرن
لن�ضفاحلقوقالفل�ضطينيةوتاأمني
الأمني امل�ضتوى على اإ�رسائيل
اأف�ضلية وحتقيق وال�ضرتاتيجي
اإغراءات وتقدمي باملنطقة لها
اأجل من للفل�ضطينيني مالية

التنازلعنحقوقهمالتاريخيةيف
فل�ضطني.

جراء املريب العربي ال�ضمت اإن
حماولتالكيانال�ضهيوينتهويد
بها ترمب واعرتاف القد�س
اإ�ضافة ال�ضهيوين للكيان عا�ضمة
العربي اجلولن �ضم قرار اإىل
املحتلكلذلك�ضببه�ضعفالعرب
وتخليهمعنالق�ضيةالفل�ضطينية،
تاأخذ حلظة الف�ضل لها و�ضيكتب
بالرف�س قرارها العربية ال�ضعوب
وتنت�رسلفل�ضطنيالعربيةو�ضعبها
يف وحقه ال�ضامد املنا�ضل

اأر�ضه..
يف اقت�ضادية ور�ضة عقد ان
الكيان مب�ضاركة البحرين مملكة
احلق اأ�ضحاب وغياب ال�ضهيوين
�ضعار حتت والق�ضية، والأر�س
فل�ضطني يف ال�ضتثمار ت�ضجيع

لهوموؤامرةوالتفافعلىالق�ضية
دول هرولة اأن كما الفل�ضطينية،
عربيةوازنةنحوتطبيعالعالقات
معاإ�رسائيلوم�ضاركتهايفموؤمتر
وهمية مالية اغراءات هدفه
اإىل تهدف واهية با�ضتثمارات

ت�ضفيةالق�ضيةالفل�ضطينية.
لي�ضت »فل�ضطني اأن لهوؤلء نقول
عا�ضمة العربية والقد�س للبيع«
للم�ضاومة لي�ضت فل�ضطني
واملقاي�ضة،واأناحلقالفل�ضطيني
من الأر�س بتحرير والعربي
يخ�ضع لن غا�ضب احتالل
ال�ضعب وان م�ضبوهة،  ل�ضفقات
اإف�ضال على قادر الفل�ضطيني
هذهال�ضفقةكمااأف�ضلغريهايف
ال�ضابق،والتاريخي�ضهدبذلك.

لدانة ال�شجدي 

ق�شة »حالق دم�شق« حتمل القراء لعامل مواز لبالد 
ال�شام يف العهد العثماين

 �كالت 

»كلمة« م�رسوع عن اأخرياً �ضدر
للرتجمة،يفدائرةالثقافةوال�ضياحة
اأبوظبي،كتاب»حالقدم�ضق:حمدثو
العهد اإبان ال�ضام بالد ف الكتابة
دانا الأكادميية، للكاتبة العثماين«،
فريداً الكتاب هذا ويعد ال�ضجدي،
مننوعهحيث»التاأريخال�ضعبي«فيه
يفتحللقارئعاملاًموازياًغنياًيعترب
مفقوداًاأوخفياًيفالتاريخالعربي.

ق�ضة »هناك ال�ضجدي: دانة وتقول
هذا اأن الكتاب، هذا وراء ممتعة
من عامل اكت�ضفه املذكور، احلالق
وهذب واخت�رس وحقق 19 القرن
عبد عزت ون�رسه احلالق، كتاب
تقريباً، اخلم�ضينات يف الكرمي
والن�ضخةاملحققةواملنقحةموجودة
لدي،واأيموؤرخيدر�سالقرنني18و
19يعرفبوجوداحلالق،ولكنحظي
احل�ضن،جتلىيفاأينوجدتالن�ضخة
اإيرلندا، يف حمققة الغري الأ�ضلية
بيثي(، )ت�ض�ضرت مكتبة يف حتديداً
مقارنة الكتاب من الأخري والف�ضل
بنياملخطوطةمنالقرنالـ18ومع
خمطوطةالقرن19،وهناكاختالف
كبري،حيثاأننانكت�ضفاأجندةع�رس
كانهوؤلء وما القرن19 النه�ضةيف
ونالحظ التاريخ، يف فعله يحاولون
القرنني بني الطرح يف الختالف

بو�ضوح«.

حالق �موؤرخ!

بالغرية »�ضعرت ال�ضجدي: وحتكي
منكتاباتالتاريخالأوروبيةاحلديثة،
اإبراز يف لنجاحها ا�ضتهرت التي
الفريويل، »مينوكيو الطحان تاريخ
الذيعا�سيفالقرنالـ16،وك�ضفت
اإحياء اأردت لذا وثقافته، نظرته
بالد تاريخ يف العوام بع�س �ضرية
ال�ضامالو�ضيط،وحذرينمنهماأكرث
منيحكمةمما�ضاأواجههمنعوائق،
الوحيدة ولعلها الرئي�ضية، فم�ضادرنا
عربالع�ضورالو�ضطى،هيكتبتاريخ
ما ع�ضور �ضياق ويف العلماء، األفها
هم بال�رسورة العلماء احلداثة، قبل
علماءالدين،اأيمندر�ضواواهتموا
ولكونهم وال�رسعية، الدينية بالعلوم
الكتابة على القادرة الوحيدة الفئة
اأنف�ضهم بالأغلبعن كتبوا والقراءة،
ولأنف�ضهم،فلميبقللباحثيفالتاريخ
الجتماعي،�ضوىنافذةن�ضيةواحدة
الجتماعي التاريخ على به تطل
للقرونالو�ضطى،ونافذةالعلماءهذه
بروؤية ت�ضمح ل لأنها للغاية، �ضيقة
فئاتاجتماعيةاأخرى،لذلكعقدت
العزمعلىحماولةاإثباتعك�سمقولة
فئة بو�ضفهم العلماء، درا�ضة )علم
اجتماعيةهوجلالتاريخالجتماعي
كاماًل املتوفرلدينا(،فق�ضيتعاماً
لعلماء التاريخي النتاج قراءة يف
اآملة الو�ضطى، الع�ضور يف ال�ضام
التمكنمنالبحثعندورالعامةمن
اأ�ضعر النا�س،لكندوننتيجة،وكنت
عيناي وقع اأن اإىل �ضديد باإحباط

ذكرت حا�ضي على ال�ضدف مبح�س
ال�ضعبي،،ملوؤلفةاحلالق الـتاريخ )..
اأو ع�رس الثامن القرن يف الدم�ضقي
الركيني،املزارعمنجنوبلبنانيف
ده�ضت، وهنا ع�رس(، الثامن القرن
وهنا وموؤرخ!، مزارع وموؤرخ! حالق

انطلقتلالكت�ضافالكبري«.


الفعل املذهل

ال�ضاجدي:»مليكناحلالق وت�ضيف
املوؤلفني هما واملزارع الدم�ضقي
الطبقة اإىل املنتمني الوحيدين
العامة،اأوال�ضخ�ضيتنيال�ضتثنائيتني
عن معا�رساً تاريخاً كتبتا اللتني
من النوعية هذه ف�ضبيه حياتهما،
ال�ضام بالد يف كتبت التي التواريخ،
من اثنان األفه ما 18، القرن زمن
كاتب ب�ضيط وموظف اجلنود،
ينتمي اأحدهما وق�ضي�ضان حمكمة،
اإىلكني�ضةالرومالأرثوذوك�سوالآخر
وكاتب الكاثوليك الروم �ضبيهتها اإىل

�ضامريوتاجر«.
ويعترباكت�ضافال�ضاجديللمخطوطة
الدم�ضقي، للحالق الوحيدة الأ�ضلة
الذي بدير، ابن اأحمد الدين �ضهاب
عا�سقبلعام1762،حدثاًمهماًكون
تاأريخابنديرهواملوؤلفالوحيديف
التاريخالعربيوالإ�ضالميالذيكتبه
»طرحه ال�ضاجدي: وتقول حالق،
كاماًل عاملاً ويك�ضف جراأة، حمل
الع�رس، �ضعبييفذلك وتاريخ حلياة
احلقيقية بدير ابن جراأة وبراأيي

يف واملذهل الب�ضيط فعله يف تكمن
وجد لقد كتاباً!، كتب اأنه واحد، اآن
لكت�ضاب نف�ضه يف الكافية الثقة
بالعلماء التمثل من مكنته �ضلطة
بعلمهم يتمتع اأنهمل من الرغم على
واإجازتهمله،فاألفكتاباًيفالتاريخ،
واأبرزحتركقامبههوجتاوزحدود
اأدبي ن�ضي حقل اإىل كحالق عمله

ثقايفملتطاأهقدحالقمنقبل«.


حوادث يومية.. عامل جديد

ظاهرة ال هذ الكتاب ويوثق
يف حدثت التي والأدبية الجتماعية
ال�ضام، بالد يف ع�رس الثامن القرن
واملوؤلفني الكّتاب درا�ضة وتتناول
تاريخياً املهم�ضة الفئات من اجلدد
مثل التاريخ، ن�س يف دخلوا الذين
األف الذي بدير« »ابن احلالق
حوادث فيه دون دم�ضق عن كتاباً
من العامة وعادات اليومية، دم�ضق
وعالقاتهم ومعتقداتهم، ال�ضعب،
�رسدها يف تختلف ب�ضورة اليومية
الع�ضكريني والقادة امللوك �ضري عن
الظاهرة تلك وتر�ضد وال�ضيا�ضيني،
حدثت واجتماعية �ضيا�ضية تغريات
يفبالدال�ضاميفتلكاحلقبة،وترتب
عليهانتاجاًجديداًيفالقرنالتا�ضع

ع�رسوخطوةاإىلعاملجديد.
بني من بدير«، »ابن دم�ضق وحالق
ي�ضّيعوا مل الذين املوؤلفني هوؤلء
مدينتهم اأحداث ت�ضوير فر�ضة
وكاأمناكانتتدورحولذاتهم،فكتب

املعا�رسة الأحداث فيه نقل كتاًبا
الذي التغيري اأّرخت التي اجلارية
التو�ضع يف ومتثل املدينة عا�ضته
الفخمة والأبنية الق�ضور ت�ضييد يف
تذكاريًة ن�ضبًا اأ�ضبحت التي
اأفراد خروج ويف املدينة، ميزت
اأماكن اإىل كبريٍة باأعداٍد املجتمع
وال�رسر الطلق، الهواء يف التنزه
اأحدثه الذي املجلجل العنيف
الكتائب جانب من النريان اإطالق
)بالإ�ضافة املتنازعة النك�ضارية
الهزات اأحدثتها التي اجللبة اإىل
وقعت التي والفي�ضانات الأر�ضية
هذه كل وكانت والأخر(، احلني بني
اأ�ضاب ل�ضدٍع تو�ضيًحا »ال�ضو�ضاء«
الفو�ضى وعك�ضت املتغري، املجتمع
التيات�ضمبهاالنظاماجلديد،فاأينما
ُوِجدتالوفرةوحتققالزدهار،جند
التناف�سوالعنف.وحتدثابنبدير
اجتماعًيّا الطموح املتكلم ب�ضمري
جمتمع دخول من متكن الذي
ال�ضوفيني عامل واقتحم املتعلمني
احلالق كان فقد املدينة، وعلماء
لكونه املثقفة النخبة عند املف�ضل
حالًقاعلىدرجٍةمعقولٍةمنالتعليم
حتقيق يف ورغبته بالثقافة ولولعه
اجتماعي،تعلمابنبدير�ضنعة رقٍيّ
ا�ضتخدمها ثم ومن الرتاجم كتابة

كو�ضيلٍةاأواأداٍةلريتقياجتماعًيّا.
زبائنه �ضعر بدير ابن �ضفف وكما
على حر�س احلالقة، دكان داخل
التي تراجمهم و�ضط له مكانٍة خلق
�ضكلتتاأريخه.وكانت�ضفافيةطموح

 م�ضتَقٍرّ اإيجاد اإىل الرامي احلالق
الجتماعية العوامل داخل لنف�ضه
قد وال�ضوفيني، بالعلماء اخلا�ضة
باملعنى جديًدا متعلًما منه جعلت

احلريفللكلمة.


املوؤلفة �املرتجمة

العربية اإىل نقلته الكتاب اأن يذكر
دكتورة�رسىخري�س،وراجعالرتجمة

دكتور�ضعيدالغامني.
مواليد من ال�ضجدي دانة والكاتبة
التاريخ يف م�ضارك واأ�ضتاذ نابل�س،
الإ�ضالميبكليةبو�ضطنيفالوليات
اأن لها و�ضبق الأمريكية، املتحدة
حررتكتاب»الزنابقوالقهوة:اأمناط
الثامن القرن يف الجتماعية احلياة
ع�رسمنالعهدالعثماين«،كما�ضاركت
يفحتريركتاب»حتويلالفقداناإىل
اجلمال:درا�ضاتيفالثقافةالعربية

لذكرىماجدةالنويهي«.
خري�س �رسى دكتورة املرتجمة اأما
النقد يف م�ضارك اأ�ضتاذ فهي
البلقاء والأدبالإجنليزييفجامعة
بالدرا�ضات وتهتم بعمان، التطبيقية
وترجمت العاملي، والأدب الن�ضوية
م�رسوع عن �ضدرت كتب جمموعة
وال�ضت�رساف »الإ�ضالم منها كلمة
مواجهات الرومان�ضي: الع�رس يف
الدين، �رسف ملحمد ال�رسف« مع
بينيت، اأندرو للكاتب » و«املوؤلف
جومبا للروائية »ال�ضمي« ورواية

لهريي.



بقلم / �أ. خل�سر. بن يو�سف

قدر�تك؟  �كت�سفت  متى       .
وكيف �سعيت �ىل تنميتها؟

املتحركة  وللر�سوم  للمدر�سة  كان 
اأول  كتبت  للغة.  ميلي  يف  اأثرهما 
ال�سنة  يف  الوالدين  عن  ق�سيدة 
ق�سيدة  كتبت  ثم  ابتدائي  الرابعة 
يكن  مل  رمبا  املجاهدين،  عن 
الت�سجيع بالقدر الكايف بعدها لكني 
كنت ميالة للأدب وال�سعر وكانت يل 
كانت  اجلامعة  يف  قليلة  حماوالت 

بدايتي مع كتابة اخلواطر.

�أهم  من  �ملطالعة  كانت  �إن       .
هو�ياتك فمن هم �لكتاب �لذين 
ي�ستهووك وماهي �ملو��سيع �لتي 

ت�سدك؟

جيدا،  اأذكر  ال  الق�س�ص.  اأحببت 
»جولة  رواية  مع  بداياتي  كانت 
 Jules حول العامل يف ثمانني يوم لـ
ق�سرية  ق�س�ص  قراأت   .  Vernes
هي  باأ�سلوبها  تاأثرت  روائية  واأول 

بروايتها     Charlotte Brontë
بـ   ، كما تعلقت كثريا   Jane Ayre
روايات  قراأت    « ال�سغري   »االأمري 
اقراأ  كنت  متفرقة..  وكتب  متفرقة 
خا�سة،  االأ�سلوب  جمال  عن  باحثة 

يعجبني اخليال

عن  جديد  مولود  لك  �سدر       .
وهو  �جلز�ئرية  �ملثقف  د�ر 
مو�سوم بعنو�ن » كتاباتي » عبارة 
�أبرز  عن  حدثينا  خو�طر،  عن 
وعن  ق�سايا،  من  �أدبك  يحمله  ما 

ر�سالته و�أهد�فه؟

املثقف  دار  عن  ال�سادر  كتابي 
فيها  يحوي خواطر متفرقة �سكبت 
يحزنني  كان  ما  بداخلي،  كان  ما 
وما كان يبث يف االمل. كنت مازلت 
اإىل  بداخلي  الطفلة  تلك  اأحفظ 
حتمل  رمبا  ملحمها  تل�ست  اأن 
واآمايل،  اأحزاين  طياتها  يف  كتاباتي 
خياالتي واأحلمي بحثت عن االأمل 

وعن ال�سلم...

تتطلب  �خلاطرة  كتابة       .

��ستعد�د� وجد�نيا معينا، �أخربينا 
كيف تتمكنني من ذلك؟

اأحيانا  وكنت  زمنا  ال�سمت  �سادين 
فاحتجت  بداخلي  ثائرا  بركانا 
ان�ساب  كلما  اأكتب  وكنت  للتعبري، 

قلمي
.     ماهي نظرتك �إىل و�قع �لأدب 
يف  �ل�سباب  طرف  من  �ملكتوب 

�جلز�ئر؟

يبدو اأن هناك طاقات �سبابية هائلة 
ومميزة خطتها اأنامل مبدعة وجب 
اإىل  االإ�سارة  جتدر  كما  تثمينها، 
الهواة  توجيه  جدا  املهم  من  اأنه 
تكون  حتى  النا�سئني  والكتاب 

بامل�ستوى املطلوب..

�إليها  متيل  �لكتابة  �أنو�ع  �أّي       .
ي�سرى، هل جتدين نف�سك كاتبًة 
متيل �إىل ل�سان �حلال �أم �لتعبري 

عن �لذ�ت ومو�قف �حلياة؟

اأنا ميالة للكتابة عن الذات ومواقف 
احلياة.

)ي�سرى( وما  تطلعات  .     ما هي 
�لذي تطمح له يف �مل�ستقبل؟

واأنا  الر�سم،  واأحب  الكتابة  اأحب 
الق�سة  جمال  يف  اأوفق  اأن  اأمتنى 
امل�سورة، كما اأرغب يف كتابة رواية، 
تكتمل  اأن  اإىل  يبقى حلما  لكن هذا 
�سغوطات  اأبعدتني  فقد  معامله، 
ال�سيء  بع�ص  الكتابة  عن  العمل 
وطم�ست معامل الكاتبة يف، كما اأين 
حلد ال�ساعة اأراين هاوية ومتطلعة.

ن�سيحة  �أو  �أخرية  كلمة       .
وملن  للجميع  )ي�سرى(  تقدمها 
على  �أحرفه  تكون  باأن  يحلم 

رفوف �ملكتبات؟

حمبي  اأدعو  اأخرية،  كلمة  يف 
الأن  والطاحمني  واالأدب  الكتابة 
املكتبات  رفوف  حروفهم  تعتلي 
اأن  يعلموا  واأن  باحللم  يت�سبثوا  اأن 
االأحلم تتحقق ، فقد حتقق حلمي 
واأذهب  االأمل  اأفقد  ما  كثريا  وكنت 
اأثق  اأنني  ،كما  التخلي عنه  اإىل حد 
اأن الت�سجيع الذي يتلقاه املرء ممن 

اال�ستمرار  ي�ساعد كثريا على  يحب 
 ، رغباتنا  حتقيق  اإىل  والو�سول 
ل�سيدتني  اأنا ممتنة  الت�سجيع  وبذكر 
من  وخري  يل  �سندا  كانتا  راقيتني 
خالتي  هما   ، التقدم  على  اأعانني 

�ساحبتي  و�سورية  غنية  الغاليتني 
واالأناة  احللم  وعنوان  قلبني  اأطيب 

واملحبة.
التي  الفر�سة  هذه  على  لكم  �سكرا 
اأحتتموها يل باحلوار يف جريدتكم.
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�لكاتبة ي�سرى حفاظ »للو�سط«

اأنا ميالة للكتابة عن الذات ومواقف احلياة
.               �أدعو حمبي �لكتابة و�لأدب لأن تعتلي حروفهم رفوف �ملكتبات«

ي�سرى حفاظ من ولية �سطيف، �أ�ستاذة تعليم �بتد�ئي لغة فرن�سية، حا�سلة على �سهادة �للي�سان�س 
يف �لرتجمة من جامعة �حلاج خل�سر باتنة.

�سدرت حديثًا، عن د�ر »جوناثان كيب«

اإيزابيال حمد تر�سم الثورة العربية على الأتراك يف »الباري�سي«
الراوية  »الباري�سي«،  رواية  ن�رشت 
اأ�سل  من  الربيطانية  للكاتبة  االأوىل 
عاماً(،   27( حمد  اإيزابيل  فل�سطيني 
كيب«،  »جوناثان  دار  عن  حديثاً، 
منذ  ونالت  هاو�ص«،  لـ«راندوم  التابعة 
يف  ملحوظاً  نقدياً  ترحيباً  �سدورها 

بريطانيا واأمريكا.
-بح�سب  الرواية  اأحداث  وتدور 
اللندنية-  االأو�سط  ال�رشق  �سحيفة 
الكربى  العربية  الثورة  هام�ص  على 
اأثناء  ويف  العثمانية،  ال�سيطرة  �سد 
العاملية  احلرب  قبيل  املنطقة  غليان 
االأوىل، من خلل مدحت كمال، ال�ساب 
الفل�سطيني الذي رحل من نابل�ص اإىل 
اأبحرت من  مار�سيليا على منت باخرة 
االإ�سكندرية �سنة 1915، لدرا�سة الطب 

يف جامعة مونبيليه.
ومدحت هو االبن الوحيد للحاج طاهر 
من زوجته االأوىل، عزيزة التي توفيت 
يتجاوز  بعمر ال  اإياه  تاركة  �سابة  وهي 

ال�سنتني.
التاجر  بعقلية  طاهر،  احلاج  وكان 
اأول  لبناء  الذكي امل�ست�رشفة، يخطط 
من  ولن يجد خرياً  نابل�ص،  م�سفى يف 
طاقمه،  وتروؤ�ص  امل�سفى  الإدارة  ابنه 
البنه يف  �سكناً  احلاج طاهر  اأمن  وقد 
الدكتور  اجلامعة،  اأ�ساتذة  اأحد  بيت 

فريدريك مولينو.
ويلتقي مدحت يف رحلة االأيام االأربعة، 
العظمة  بفاروق  ال�سفينة،  منت  على 
يف  العربية  اللغة  مدر�ص  ال�سوري، 
لتنعقد  باري�ص،  يف  املقيم  ال�سوربون 
حميمية  واأخوة  �سداقة  بينهما 
�ست�ستمر ل�سنوات مقبلة، بعد اأن ينتقل 
وحتديداً  باري�ص،  يف  للإقامة  مدحت 
�سان  حي  يف  الواقع  فاروق  منزل  يف 

جريمان.

جتربة
املعريف  اال�ستك�ساف  رحلة  و�صتبداأ 
القطار  ملحطة  و�سوله  منذ  ملدحت 
فتاة  بانتظاره  يف مونبيليه، حيث يجد 
م�سيفه  كلفها  جانيت،  ا�سمها  �سابة 
وجانيت  با�ستقباله،  مولينو  الدكتور 
وقد  االأخري،  لهذا  الوحيدة  البنت  هي 
تراجيدي  بحادث  والدتها  فقدت 

وكانت ال تزال مراهقة.
ويتعرف  ب�رشعة،  االأوىل  ال�سنة  ومتر 
وتقاليد  عادات  على  خللها  مدحت 
منا�سبات  عرب  الفرن�سي،  املجتمع 
امل�سيفة،  العائلة  اإليها  تدعوه  كثرية 
يعرف  كل من  انتباه  دوماً حمط  وكان 
والهيئة  الغامق  ال�سعر  ذا  ال�ساب  اأن 
امل�رشقي،  اأو  العربي  هو  االأنيقة... 
حني  اأكرث  وينده�سون  اأوغينتال«!  »ال 
الطب،  لدرا�سة  يح�رش  اأنه  يعرفون 

ويتحدث الفرن�سية ب�سكل جيد.
بهذه  جهة  من  �سعيداً  مدحت  وكان 
ممن  ومت�سايقاً  املعرفية،  التجربة 
تعاملوا معه ك�سخ�ص من الدرجة الثانية 
اأو الثالثة... قادم من ال�سحراء، ويقول 
جلانيت يف اإحدى املرات: »ال فرق بني 
هذه التلل و�سبيهاتها يف فل�سطني، اأو 
وهناك...  هنا  واالأزهار  االأ�سجار  بني 
القد�ص  وكذلك  جميلة،  مدينة  نابل�ص 
واالإ�سكندرية والقاهرة ودم�سق. ولدينا 
جامعات قد ال تكون بعراقة مونبيليه اأو 

باري�ص، ولكنها موجودة«.
من  التخل�ص  على  جانيت  �ست�ساعده 
تخف  »ال  الغرباء:  اخلوف جتاه  �سعور 
كما خفت اأنا حني در�ست الفل�سفة مع 
باري�ص. كانوا  الذكور يف  جمموعة من 
االآن،  ت�سعر  كما  لل�سعور  يدفعونني 
من  تخل�ست  لكنني  منهم،  اأقل  باأنني 

ذلك مع الوقت، امنح نف�سك وقتاً«.

حب.. رحيل

وجانيت  مدحت  بني  �سيء  كل  ي�سري 
باجتاه ت�سكل ق�سة حب رقيقة ه�سة يف 
انعكا�ص حلالتيهما،  نف�سه، هي  الوقت 
فمدحت حدد والده م�ستقبله، وجانيت 
بانتقالها  م�سريها،  والدها  قرر 
حبهما  ق�سة  اأن  اإال  مونبيليه،  اإىل 
اأن د.  �ستجه�ص، فقد اكت�سف مدحت 
جتاربه  عليه  ويطبق  يراقبه،  مولينو 
اال�ست�رشاقية كفاأر خمابر: كيف ياأكل، 
جلانيت،  ينظر  وكيف  ي�رشب،  وكيف 

وكيف يجيب عن االأ�سئلة... اإلخ.
�سيغادر  وم�ساعره،  بقيمته  ومطعوناً 
مدحت كمال مونبيليه متجهاً لباري�ص، 
حيث ي�سبح نزيًل دائماً يف منزل فاروق 
ملتقى  ي�سكل  بدوره  الذي  العظمة، 
وهناك  باري�ص،  يف  العرب  القوميني 
املحامي  مراد،  بهاين  مدحت  يلتقي 
اأجل  من  النا�سط  اللمع  ال�ساب 
ال�سلطنة  عن  العربية  الدول  ا�ستقلل 
الربيطانية  واالنتدابات  العثمانية 
تتخمر  بداأت  كانت  التي  والفرن�سية، 

اأمام اأعينهم.
االأمر  التاريخ،  درا�سة  مدحت  يقرر 
يف  واأقربائه  والده  عن  يخفيه  الذي 
االحتفال  ينتظر  نابل�ص، حيث اجلميع 

بعودة »الدكتور مدحت«.
تت�سكل  الباري�سية  املرحلة  تلك  يف 
�سخ�سية مدحت، و�سي�سبح لقبه الحقاً 
ي�سارك  فقلما  »الباري�سي«،  نابل�ص  يف 
البيت،  يف  ال�سيا�سية  احللقات  يف 
ك�ساب  جتربته  عي�ص  يف�سل  وكان 
التنقل  ف�سل يف ق�سة حبه االأهم، عرب 
كن  اللواتي  الليل  فتيات  اأح�سان  بني 
وتخييلية  فا�سلة  تنويعات  له  بالن�سبة 

عن جانيت.

�لفرتة �لفل�سطينية
مدحت  حياة  من  الفل�سطينية  الفرتة 
اأحداثها  اأبرز  ويتمثل  ب�رشعة،  �ستبداأ 
منر  احلاج  ابنة  فاطمة،  من  بزواجه 
حمد، الفقيه االإ�سلمي اأخو املحافظ 
مدحت  زواج  اأن  اإال  لنابل�ص،  ال�سابق 
وفاطمة، ك�سابني تّواقني لت�سكيل اأ�رشة 
مرموقة، على اأ�سا�ص ن�َسبيهما وثروات 
متعرثة  بداية  عن  �سي�سفر  عائلتيهما، 
نباأ  ي�سله  مدحت،  توقع  مما  باأ�رشع 
قلبية،  بجلطة  القاهرة،  والده يف  وفاة 
يتم  و�سيتم  زواجه،  من  قليلة  اأيام  بعد 
وتقوم  عجل،  على  طاهر  احلاج  دفن 
بني  املرياث،  بتوزيع  ليلى  زوجته 
اأوالدها وبني مدحت وجدته، لكن حني 
يعود مدحت اإىل نابل�ص، �سيجد اأمامه 
خرباً اأ�سواأ من خرب وفاة االأب، وهو اأن 
با�سم  �سجل جتارته  قد  املتويف  والده 

زوجته ليلى.
رخوة،  اأر�ص  على  نف�سه  مدحت  يجد 
وفقدانه  جهة،  من  اأبيه  وفاة  ب�سبب 
املرياث من جهة اأخرى، وتاأخذه دوامة 
يفعل...  ع�ساه  ماذا  م�سطربة:  اأفكار 
اأهل زوجته  اأمام  يتباهى  وهو من كان 

بن�سبه وثروته؟!.
الفل�سطينية،  الفرتة  اأحداث  تت�سارع 
التي متتد بني الع�رشينات واأوائل 1936، 
جمموعات  لت�سكيل  الرواية  وت�سري 
�سوريا،  من  قادمة  بقيادات  الثوار، 
على  قليًل  وتعّرج  الق�سام،  الدين  كعز 
املحاكمات الثورية التي يقيمونها على 
عجل ملحا�سبة »اخلائنني« واإعدامهم.

�سدمات
للطابق  مدحت  تقود  عمياء  �سدفة 

العلوي يف البيت الذي كان له مرة قبل 
الزواج، واأ�سبح فيما بعد �سكناً لو�سفي 
الغرف على  اإحدى  ليعرث يف  ابن عمه، 
ر�سالة كانت قد اأر�سلتها جانيت له منذ 
�سنوات بعيدة، اإال اأن والده قد اأخفاها 

عنه.
من  وقهر  عا�سفة،  خيبة  حلظة  يف 
و�سادر  مرياثه،  من  الذي حرمه  والده 
حق  من  بحرمانه  عاطفته،  حتى  عليه 
االطلع على ر�سالة موجهة له حتديداً، 
ويقع  بانهيار ع�سبي،  �سي�ساب مدحت 
ال�سيطرة  خللها  يفقد  هياج  حالة  يف 
االأعمى  انتقامه  في�سب  نف�سه،  على 
الذي رافقه  لهاين مراد �سديقه  �رشباً 

لزيارة بيت العائلة يف ذلك النهار.
دار  يف  للعلج  مدحت  اإدخال  يتم 
عمه  ابن  اأن  اإال  نابل�ص،  يف  الراهبات 
جميل و�سديقه هاين مراد يقرران نقله 
لدار املجانني يف بيت حلم، حيث يدير 

املركز كادر اإجنليزي.
يزداد مدحت عزلة وحزناً، وب�سغط من 
جدته، وتدبري من زوجته، يتمكنون من 
اإىل  به  والعودة  امل�سحة،  من  اإخراجه 

نابل�ص.
و�سديق  مدحت  عم  ابن  جميل، 
دوماً  كان  الذي  واملراهقة،  الطفولة 
حمط اإعجاب مدحت، �سين�سم للثوار، 
وي�سارك يف عمليات هجوم �سد جنود 
للموت  املطاف  به  لينتهي  بريطانيني، 

واإعلنه �سهيداً.
بالن�سبة  �سادماً  جميل  موت  كان 
وي�سمد  ج�سده  �سيغ�سل  الذي  ملدحت 
قهوة  وي�رشب  ويدفنه  ويكفنه  جراحه 
تلك  حلظة  كل  يف  م�ستح�رشاً  عزائه، 
نابل�ص  بني  ت�ستعاد  لن  التي  االأيام 

والق�سطنطينية.
االإثني  املزيج  حالة  الرواية  وتعك�ص 

التاريخ،  عرب  املنطقة  عرفته  الذي 
امل�سيحيون  اجلريان  تعاي�ص  حيث 
االأ�سلية،  اليهودية  العائلت  وبع�ص 
ذكرها  مير  التي  االأرمنية  واأي�ساً 
وم�ستحدثة،  عريقة  مهن  كاأ�سحاب 
وجتارة  وال�سياغة  مثًل  كالت�سوير 
هجرة  ب�سبب  مفتقد  تعاي�ص  القما�ص، 
ولي�ص  فل�سطني،  اإىل  املتزايدة  اليهود 

فقط ب�سبب االنتداب.

لغة �لذكريات
تر�سد الكاتبة، عرب �رشد ال�سخ�سيات، 
من  االجتماعي  الن�سيج  على  طراأ  ما 
للفل�سطينيات  اأوعزوا  فالثوار  تغيري، 
متييزهن  يتم  كي  احلجاب  بارتداء 
وحني  وامل�سيحيات،  اليهوديات  عن 
يطالبونهم  االأهايل  هوية  من  يتاأكدون 

باملال وال�سلح.
الذكريات،  لغة  الروائية  ا�ستخدمت 
الثقافات  قتلتها  التي  احلب  وق�سة 
زمنية  حلظة  اأر�سية  على  املتناق�سة، 
العربية  الدول  ن�سوء  من  مهمة  حارة 
متعددة  خطوطاً  لرت�سم  احلديثة، 
بني  االأمكنة  عرب  وت�سابكت  توازت 

باري�ص ونابل�ص والقد�ص والقاهرة.
ممن  كثري  كتابات  يف  يلحظ  وكما 
يكتبون باالإجنليزية واملتاأثرين باأ�سولهم 
من  بكثري  الرواية  هذه  متتلئ  العربية، 
اهلل  ويا  »تيتا«  العربية، مثل:  املفردات 
الهليل،  واأبو زيد  وحرام وزيت وزعرت 

عدا عن اأ�سماء ال�سخ�سيات واالأمكنة.
املهمة  الربيطانية  الكاتبة  احتفاء  ويف 
»الباري�سي«  برواية  �سميث  زيدي 
»تكتب  قائلًة:  العام،  هذا  ال�سادرة 
اإيزابيل بروح نرثية متطلعة وذكاء«، اأما 
�سحيفة »الغارديان«، فرحبت باكت�ساف 

وكالت »موهبة فريدة«.
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الكاتبة ال�شاعدة ر�شاء عوملي لـ »الو�شط«

عرو�س ال�شيطان... احلب يف زمن احلرب
متكنت الكاتبة ال�شاعدة ر�شاء عوملي  اأن تبدع بقلمها ال�شيال  بروايتها » عرو�س ال�شيطان«    التي كتبتها باللغة الإجنليزية  وال�شادرة حديثا عن دار املثقف باجلزائر وعليه  

فهذا الإ�شدار اجلديد  يوؤكد  لنا اأن  الأدب اجلزائري قادر على احتواء خمتلف لغات العامل لأنه   متفتح على جميع  الثقافات ، كما �شيالحظ القراء لهذه الرواية  طابع 
الت�شويق الذي كان له اأثر اإيجابي   وهذا ما �شاهم باإي�شال الر�شائل واملعاين املراد اإي�شالها مبا�شرة اإىل القارئ    ،حيث �شت�شارك  هذه املبدعة ح�شب ما اأكدته لنا  يف فعاليات 

املعر�س الدويل للكتاب باجلزائر �شيال »24 »فهناك بوادر جناح لهذا العمل الروائي الذي يعول عليه كثريا يف هذه التظاهرة الأدبية الدولية  التي حتظى  مبكانة مرموقة  
وطنيا ، مغاربيا ، اإفريقيا ، عربيا وعامليا ، و عليه ف�شيكت�شف القارئ لهذا احلوار ال�شيق  واحل�شري  جلريدة »الو�شط« مع ابنة بومردا�س  العديد من الأمور املتعلقة  بهذه 

الروائية  وبالأدب اجلزائري والعاملي على حد �شواء  ،فلقد حتدثت  يف هذا اللقاء ال�شيق عن  باكورة اأعمالها وبكل �شراحة مربزة لنا فيه العالقة الوطيدة التي تربطها بالكتابة 
والأدب ، كا�شفة لنا عن م�شاريعها امل�شتقبلية يف عامل الكتابة والإبداع التي تعد متنف�شا للكاتب فهي ت�شمح  له بتفجري طاقاته الإبداعية ، وهذا ما ي�شهل له التعبري عن اأفكاره 

بكل حرية فهي تفتح له املجال للبوح مب�شاعره العميقة  بوا�شطة الكتابة هذه ال�شعلة امل�شيئة التي تنري درب املبدعني يف كل مكان.

حاورها: حكيم مالك 

.         بداية ، من هي ر�شاء عوملي الكاتبة 
والإن�شانة ؟

�أتعد  مل  بومرد��س  والية  من  عوملي  ر�شاء 
�لع�رشين من عمري، طالبة  و  �لو�حد  �لربيع 
�الإجنليزية  �للغة  يف  متخ�ش�شة  جامعية 
بجامعة �أحممد بوقرة بومرد��س. لطاملا كنت 
�لعامل،  للغات  بتعلم خمتلف  مولعة  زلت  و ال 
�لكورية  و  عامة  �الأ�شيوية  �لثقافة  �أع�شق 
 king sejong مبعهد  �لتحقت   . خا�شة 
للتعلم �للغة �لكورية ، �إىل جانب در��شة �للغة 
للتعلم   Goethe مبعهد  در�شت  و  �ل�شينية 
من  جائزة  على  متح�شلة  �الأملانية.  �للغة 
 One �جلز�ئر  يف  �لكورية  �لثقافة  ممثلي 

Team Dz ، �أتوجه لهم بال�شكر �خلال�س.

عامل  مع  رحلتك  بداأت  متى          .
الكتابة؟

حطت  �أن  منذ  بد�أت  �لكتابة  يف  رحلتي 
�أهوى  كنت  لقد  �ملطالعة،  عامل  يف  قدماي 
�شغار  �شبان  باأقالم  �خليالية  �لق�ش�س  قر�ءة 
�لتحاق  ،وبعد   Wattpad تطبيق  من خالل 
و  �الأدب  على  لالطالع  �زد�د حبي  باجلامعة 

فن �لكتابة بد�أ منذ ذ�ك �لوقت. 

.        ملن تقرئني؟

�أنا �أميل لقر�ءة �لكتب �لكال�شيكية. عادة �أقر�أ 
 Thomas Hardy، Mary Shelley، لـ 
�لق�ش�س  �أحب  كما   .George Orwell
 J.R Rowling، كتابها  �أبرز  �خليالية 
 J.R.R Tolkien، L.J Smith، George

.R.R Martin، Ursula K. Le Guin

روايتك  م�شمون  عن  حدثينا          .
التي   « ال�شيطان  عرو�س   « امل�شوقة 

كتبتها بالإجنليزية؟ 

تو�أمتني يف عمر �لزهور، تعي�شان يف عاملني 
�شابة  هي  و  ليز�«   « ��شمها  �الأوىل  خمتلفني، 
�كرب  مع  متورطة  متهورة،  و  عنيدة  �شقية، 
عوي�شة  مب�شاكل  ت�شببت  و  رو�شيا  ع�شابات 
فهي  »نازيل«  �الأخرى  �أما   ، �أخرى  لع�شابات 
�لقدر  بريئة يجمعها  و  �شابة ناجحة، متاألقة 
عني  غم�شة  يف  نف�شه  وجد  �لذي  بال�شيد 
و�لده  لو�شية  ر�شوخا  مافيا  لع�شابة  رئي�شا 
و�لعنيد  �ملت�شلط  بال�شفاح  يلقب  فاأ�شبح 
تتقلب حياة  ، هنا  ذ�ته  �ل�شيطان بحد  وكاأنه 
»نازيل« ر�أ�شا على عقب وجتد نف�شها عر�شة 
ملخاطر كبرية و عالقتهما تبنى على �لعذ�ب 
، �الأمل و �النتقام   فهل �شيتغلبون على �خلطر 
�لذي يكمن يف عامل حروب �لع�شابات؟ وكيف 
�شيجدها  فاالإجابة  ق�شتهما؟   نهاية  �شتكون 
»عرو�س  �لرو�ية  قر�ءة  خالل  من  �لقارئ 
�الإجنليزية  باللغة  حديثا  �ل�شادرة  �ل�شيطان« 

عن د�ر �ملثقف باجلز�ئر. 

.        لكل كتاب عنوان وكل عنوان فيه 
من  املق�شود  هو  فما  ومدلول،  حكاية 

خالل عنوان روايتك الأوىل؟ 

�ملحتوى،  يعك�س  رو�يتي  عنو�ن  �أن  �أرى 
يقرب  عنو�ن  �أكرث  هو  �ل�شيطان  فعرو�س 
هي  و�لعرو�س  وخباياها  لق�شتي  �ل�شورة 
»نازيل« �لتي جتد نف�شها يف �أح�شان �ل�شيطان 
»كيم« �لذي دفن �لرحمة و�ل�شفقة يف �أعماقه 

وعو�شها بالقوة و�لكر�هية وحب �النتقام. 

لريى  الدعم  تلقيت  اأين  من          .
منتوجك الأدبي النور؟ 

�أخرب  مل  �أنا  �ملعنوية  �لناحية  من  �أوال، 
رو�ية،  كتابة  باأنني يف �شدد  �لكرمية  عائلتي 
�أحييهم   ، �ملقربات  �شديقاتي  فقط  �أخربت 
�لو�شط  يومية«  منرب  من  �أتوجه  و  باملنا�شبة 
بن  �شيماء  دربي  ل�شديقة  خا�س  ب�شكر   «
د�ئما  عليه  �عتمد  �لذي  �شندي  فهي  عجال 
لت�شجيعي  �شربينة  جميل  و  ن�شيبة  ،فز�ز 
و  ر�أ�شي  تاج  �أبي   ، �لكتابي  م�شاري  خالل 
�لكتابة  مني  �أر�د  لطاملا  �حلياة  يف  قدوتي 
على  �أقدمت  هلل  �حلمد  و  �الإجنليزية،  باللغة 
�شكر  و  له حتية  �أوجه  و  يل  رو�ية  �أول  كتابة 
�لعزيزة  �أمي  �ملادية،  و  �ملعنوية  مل�شاعدته 
�لتي كانت توؤمن بقدر�تي و حتفيزها و دعمها 
�ملتو��شل يل �أ�شكرها جزيل �ل�شكر ، و �أ�شكر 

�أختي �لعزيزة �أي�شا حتية كبرية لعائلتي. 

.        هل تفكرين يف ترجمة روايتك 
اإىل العربية؟ 

�للغة  �إىل  رو�يتي  ترجمة  يف  �أفكر  ال  حاليا، 
�أكرث  يتما�شى  رو�يتي  م�شمون  الأن  �لعربية، 
�أظن  ال  �أترجمها  لو  �الإجنليزية،  �للغة  مع 
�أعتز  �أنا  �الإجنليزية،  �للغة  بلذة  �شتكون  �أنها 
جد� باللغة �لعربية ويل �ل�رشف �أن �أكتب بلغة 

�ل�شاد يف �لقريب �لعاجل. 

.        الكثريون ل يعلمون اأنك جتدين 
الكتابة باللغة الأملانية، فهل �شت�شدرين 

كتابا بالأملانية م�شتقبال؟ 

�للغات  مبختلف  �لكتابة  �إىل  �أطمح  �أنا  نعم، 
�لعاجل  �لقريب  يف  مفاجاأة  هناك  و�شتكون 

�إن �شاء �هلل. 

ارتقت  اجلزائرية  اجلامعة  هل          .
بالأدب الإجنليزي؟ اأم اأن هناك نقائ�س 

م�شجلة؟
 

�الإجنليزية  �للغة  ككاتبة يف  من وجهة نظري 
�أن  �أرى  �للغة  بهذه  �لر�ئدة  �الأقلية  وممثلة 
�الأدب �الجنليزي حتت رحمة �الآخر �لفرن�شي 
و ذلك ب�شبب �خللفية �ال�شتعمارية �لتي يعرفها 
�جلميع و بالن�شبة للجزء �لثاين ل�شوؤ�لك، نعم، 
�الأدب  �رتقاء  دون  حتول  نقائ�س  هناك 
�الإهمال  وتتمثل يف  �الجنليزي يف �جلز�ئر   
�الأدبية  �لتخ�ش�شات  �أ�شحاب  يو�جهه  �لذي 
ب�شفة عامة و �الإجنليزية ب�شفة خا�شة، حيث 
هناك نق�س يف �ملر�جع و �لز�د �ملعريف يف 
على  �مل�رشفني  كفاءة  عدم  و  �ملجال  هذ� 

هذ� �لتخ�ش�س.

يف  املتكررة  الإ�شرابات  هل          .
اجلامعات �شلت املنظومة الفكرية لدى 

الطالب اجلزائري؟ 

لدى  �لفكرية  �ملنظومة  �شلت  لقد  نعم، 
�ملتكررعن  فاالنقطاع  �جلز�ئري  �لطالب 
��شرتجاع  من  يعاين  جعلته  �لدرو�س  تلقي 

�ملكت�شبات.

.        هل تطمحني بالفوز بجوائز اأدبية 
عاملية؟ 

�إن �شاء �هلل بطبيعة �حلال، �أي �شخ�س يف هذ� 
ويخلد  �خلا�شة  ب�شمته  ي�شع  �أن  يريد  �لعامل 

��شمه يف �لتاريخ.

الآونة  يف  ال�شباب  الكتاب  اجته          .
فهل  العربية،  باللغة  للكتابة  الأخرية 

�شرناك مبوؤلف جديد باللغة الأم؟

�أن  و�أت�رشف  ثرية،  لغة جد  �ل�شاد« هي  »لغة 
كطالبة  لكن  �هلل.  باإذن  �لعربية  باللغة  �أكتب 
متخ�ش�شة يف �للغة �الإجنليزية حبذ� لو �أن�رش 
باللغة  م�شتقبال  �جلز�ئري  و�لفكر  �لثقافة 

�لعاملية �أال وهي �الإجنليزية. 

.        هل تاأثرت بكتابات الأدب البولي�شي 
لـ »اأغاثا كري�شتي«؟

»�أغاثا كري�شتي« �أحد �أعظم موؤلفي �لرو�يات 
�أعمالها  من  قر�أت  و�الجر�مية،  �لبولي�شية 
كتابني و�شاهدت بع�س �الأفالم �مل�شتوحاة من 
موؤلفاتها �لر�قية، كتاباتها يف �لقمة خ�شو�شا 

ملحبي ق�ش�س �لتحقيقات و�جلر�ئم.

ويليام  كتابات  ت�شتهويك  هل          .
�شك�شبري؟

مبا �أنني من ع�شاق �الأدب �الجنليزي �لقدمي، 
ويليام �شك�شبري كان �أول �الأدباء �لذي تعرفت 

على �أعمالهم يف عامل �ملطالعة.

.        األ تطمحني بتحقيق النجومية يف 
عامل الأدب؟

�إليها  ي�شعى  �شعبة  مهمة  �لنجومية  حتقيق 
�لكثريون يف وقتنا �حلا�رش، وال ي�شمونها �إال 
وتعب  كثرية  فنية  و�أعمال  طويل  م�شو�ر  بعد 
هي  �لكتابة  ممار�شة  يل  وبالن�شبة  م�شتمر 
�أفكاري  يف  كثب  عن  للتاأمل  وفر�شة  هو�ية 
يخالط  عما  للتعبري  وو�شيلة  �ملجردة، 
�لبيئة �ملحيطة بي  عاطفي وم�شاعري جتاه 

و�أفر�دها. 

.        مباذا تن�شحني الكتاب النا�شئني؟

�أناملكم  و�جعلو�  كر�شيكم  على  �جل�شو� 
�لعنان  و�أطلقو�  و�لورق  �لقلم  لذة  تالم�س 
فال  �لكتابة  نعمة  لديكم  كانت  �إذ�  الأنف�شكم. 
تفكرو� و�شعو� ثقتكم يف �أنف�شكم قبل غريكم 

وباإذن �هلل موفقني.

.        هل �شتتواجدين يف العر�س الأدبي، 
املعر�س الدويل للكتاب �شيال 24؟

�الأخري  ولي�س  �الأول  عملي  هلل،  �حلمد  نعم، 
 Lucifer>s Bride إن �شاء �هلل �ملو�شوم بـ�
�شيكون حا�رش� ومرفوق بجل�شة بيع و�إهد�ء. 

بتداول  اجلزائريون  بداأ  هل          .
مازالوا  اأم  الع�شر؟  كلغة  الإجنليزية 

مت�شبثني باللغة الفرن�شية؟

�الأعو�م �الأخرية، �جلز�ئريون د��شو� على  يف 
يف  غريبة  لت�شبح  بل�شانهم،  �لفرن�شية  �للغة 
مكان �شمنته ديارها، فقد �أ�شبح �لتو��شل مع 
كل معمور، ال مير �إال باللغة �الإجنليزية، فهم 
جمربين على �لتخلي على لغة »فولتري« و�لتكلم 
بلغة »�شك�شبري« �لتي �كت�شحت �لعامل ببعدها 
�لتكنولوجي و�لعلمي، خا�شة �أن �شبابنا �ليوم 
�لتو��شل  مو�قع  على  بكرثة  ي�شتعملها  �أ�شبح 

�الجتماعي. 

التوا�شل  مواقع  �شاهمت  هل          .
الجتماعي يف النهو�س بالأدب العاملي؟ 
اأم  بال�شلب  الكاتب  على  اأثرت  وكيف 

بالإيجاب؟

مو�قع �لتو��شل �الجتماعي �شالح ذو حدين، 
�إبر�ز  يف  �الأ�شخا�س  ت�شاعد  �أنها  �شحيح 
�لوقت  نف�س  يف  لكن  وقدر�تهم،  مو�هبهم 
�لكاتب  فمثال  بال�شلب  �لرد  يكون  �أن  ميكن 
يتعر�س للنقد �شو�ء باالإيجاب �أو بال�شلب من 
م�شتعد�  يكون  �أن  عليه  ومنه،  متابعيه  طرف 
الآر�ء غريه،  ويكون متقبال  �الأمر  لهذ�  نف�شيا 
مما  حمطمة  بطريقة  ينتقد  من  هناك  لكن 
يوؤدي باالأغلبية �إىل �لتخلي عن حلمهم ولهذ� 
يكون  �أن  �لفن  لعامل  ينتمي  �شخ�س  �أي  على 

�شبور� و قوي �ل�شخ�شية لي�شمد. 

عن  لنا  تك�شفي  اأن  لك  هل          .   
جمال  يف  امل�شتقبلية  م�شاريعك  اأبرز 

الكتابة؟

�أ�شل  �هلل  �شاء  �إن  ومتنوعة،  كثرية  م�شاريعي 
�إىل مبتغاي، وقريبا  �شتكون يل �أعمال جديدة 

وبلغات �أخرى باإذن �هلل. 

.        ماهي الطموحات التي ترغبني يف 
حتقيقها؟ 

هو  �لعمر  مقتبل  يف  �شابة  كاتبة  طموحاتي 
و�إبر�ز  �ل�شباب  وتوعية  �الأدبي  �لفكر  ن�رش 

�أهمية �ملطالعة و�لكتابة لدى �لنا�س ودورها 
يف ن�رش �لوعي �لثقايف بني �شعوب �لعامل.

.        ال�شفر ثقافة، فما هي الأ�شياء التي 
اكت�شفتها من خالله  يا ترى ؟

مقولة �شادرة من فاه �لر�قي �الأملاين يوهان 
»ال  قال  حني  يل  ر�قت  غوته  فون  فولفغانغ 
ي�شافر �ملرء لكي ي�شل، بل لكي ي�شافر«. �أنا 
�لعامل،  �كت�شاف  �أهوى  و  �ل�شفر،  ع�شاق  من 
و  �أجوبه  لكي  �لفر�شة  يل  تت�شنى  مل  لكن 
��شتك�شف خباياه. �أما �ل�شنة �ملا�شية، وطاأت 
وهي  �لعامل  دول  �أجمل  �إحدى  على  �أقد�مي 
�ملعماري  بفنها  معروفة  هي  كما  �إيطاليا، 
�الأ�شيل �لذي �ألهمني كثري� و قمت بجولة يف 
�أرجاء روما لتفقد معاملها �الأثرية �لفنية فهي 
ال تخلو من �الأماكن �الأثرية و�الأماكن �لطبيعية 
دي  فونتانا  »نافورة  بزيارة  قمت  و  �خلالبة 
و  روما  يف  نافورة  �أكرب  تعد  �لتي  تريفي« 
�لتي يق�شدها ماليني �ل�شياح �أمال منهم باأن 
�لقدمية  لالأ�شطورة  وفقا  �أمنياتهم  تتحقق 
»�شانتا  كني�شة  و  بوبولو«  ديل  »بياز�  مدينة  و 
ماريا ديال �شكاال »، كما ذهبت �إىل »بياز� دي 
و�ملكان  ربيبليكا«    د�ل  بياز�  »و«  فيني�شيا 
هو  للدخول  �لنا�س  فيه  ي�شطف  كان  �لذي 
»مدرج �لكولو�شيوم »�لذي يعترب �أحد �أبرز �آثار 
�حل�شارة �لرومانية يف �لعامل باأجمع، كان من 
�أروع �الأماكن �لتي �شاهدتها �إىل جانب زيارة 
�لدخول  منه  و  روما  لنادي  �لر�شمي  �ملحل 
مكان  �أكرث  رحلتي  و خالل  �الأوملبي  للملعب 
ر�ق يل هو عند زيارتي الأ�شغر دولة يف �لعامل 
»�لفاتيكان« لقد �شاهدت طريقة  و هي دولة 
هناك  بالبابا  �لتقيت  و  �شغري،  مولود  ختان 
عادية  بطريقة  معي  يتعاملون  �لنا�س  كان  و 
مع �أين طلبت �الإذن حل�شور جل�شة �شالتهم، 
طريقة بناء �ملعبد كان متميز� جد� و يخطف 
�لتاريخية  �الآثار  ع�شاق  من  �أين  مبا  �الأنظار 
يف  لكنها  �الأماكن،  كل  �إىل  �أذهب  مل  ،فاأنا 

خطتي �مل�شتقبلية باإذن �هلل.

وجلريدة  للقراء  اأخرية  كلمة          .
»الو�شط«؟

»�لو�شط«  جريدة  �أ�شكر  �أن  �الأخري،�أريد  يف 
على دعمها للثقافة �ملحلية وعلى جمهود�تها 
�أن  �أمتنى  كما  �ل�شاعدين،  �لكتاب  دعم  يف 
�إىل  �جلز�ئري  �الأدب  �إحياء  �أجل  من  نو��شل 

ما كان عليه �شابقا.
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الدوخة عند الوقوف قد تزيد خطر الإ�صابة باخلرف

منت�صف  الذين يف  الأ�صخا�ص 
عند  بالدوار  وي�صعرون  العمر 
الوقوف من و�صعية ال�صتلقاء 
عر�صة  اأكرث  يكونون  قد 
ال�صكتة  اأو  باخلرف  للإ�صابة 

الدماغية يف امل�صتقبل.
ب�صبب  هو  بالدوخة  ال�صعور 
يف  مفاجئ  انخفا�ص  حدوث 
يعرف  والذي  الدم،  �صغط 
الدم  �صغط  انخفا�ص  با�صم 
 orthostatic( النت�صابي 

.)hypotension- OH
يعانون  الذين  امل�صاركني  كان 
الدم  �صغط  انخفا�ص  من 
اأكرث عر�صة خلطر  النت�صابي 
الإ�صابة  اأو  باخلرف  الإ�صابة 

ب�صكتة دماغية.
الدم  �صغط  انخفا�ص 
�صابًقا  ارتبط  النت�صابي 
قد  لذا  القلب،  باأمرا�ص 
�صغط  انخفا�ص  قيا�ص  يكون 
منت�صف  يف  النت�صابي  الدم 
لتحديد  جديدة  و�صيلة  العمر 
يحتاجون  الذين  الأ�صخا�ص 
لأعرا�ص  دقيقة  مراقبة  اإىل 
الدماغية  ال�صكتة  اأو  اخلرف 
باملزيد  للقيام  حاجة  هناك 
من الدرا�صات لتو�صيح اأ�صباب 
لو�صع  وكذلك  الرتباط  هذا 

الوقاية  ا�صرتاتيجيات  من 
املمكنة.

هو  الدرا�صة  على  القيود  اأحد 
اختبارهم  مت  امل�صاركني  اأن 
الدم  �صغط  لنخفا�ص 
النت�صابي فقط اأثناء الفح�ص 
الأويل، لذلك قد ل يعك�ص اأي 
مبرور  الدم  �صغط  يف  تغيري 

الوقت.
 خلل الدرا�صة:

اأ�صيبوا  امل�صاركني  من   %9.1
اأ�صيبوا  و%7.1  باخلرف 

ال�صكتة الدماغية الإقفارية.
امل�صاركني  من   %12.5
�صغط  بانخفا�ص  امل�صابني 
اإجراء  وقت  النت�صابي  الدم 
اأ�صيبوا  الأويل  الفح�ص 
اأ�صيبوا  و%15.2  باخلرف 

ب�صكتة دماغية.
اأن  اإىل  ت�صري  الدرا�صة  هذه 

هو  الدم  �صغط  انخفا�ص 
اأحد عوامل اخلطر املحتملة 
بع�ص  لدى  باخلرف  لل�صابة 

النا�ص.
ال�صكتة  جمعية  تو�صي 
الدم  الدماغية بفح�ص �صغط 
التحدث  من  والتاأكد  بانتظام، 
اأي �صيء  اإذا تغري  اإىل الطبيب 
اأو واجه املري�ص قلقاً من اأي 

�صيء.

الأرق

تطوير دواء فموي بدًل من حقن الأن�صولني

هو داء ي�صيب الإن�صان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�صتمراره 
تدهور  ي�صبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�صدية،  النف�صية  ال�صحة 
املري�ص  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�صباب  ت�صببهتختلف 
لآخر،  �صخ�ص  من  وعلجاته 
�صعوبة  الأ�صباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�صتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�صتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�صباح، وللأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�صتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�صابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�صمية  الإ�صطرابات  منها 
الأ�صباب  ،واأكرث  النف�صية  اأو 
للأرق  امل�صببة  ال�صائعة 

املزمن هي الكاآبة

هل من املمكن اأن ي�صتغني مري�ص ال�صكري عن حقن الأن�صولني 
وا�صتبدالها يف حبوب فموية؟ اإليك ما وجدته هذه الدرا�صة 

 )PNAS( العلمية، ك�صفت نتائج درا�صة ن�رشت يف املجلة العلمية
اأنه من املمكن اأن يتم ا�صتبدال حقن الأن�صولني ملر�صى ال�صكري 

من النوع الأول، بحبوب فموية لذات الهدف، الإ�صابة مبر�ص 
ال�صكري من النوع الأول تعني اأن اجلهاز املناعي يف اجل�صم 

يقوم مبهاجمة اخلليا التي تقوم باإنتاج هرمون الأن�صولني يف 
البنكريا�ص، امل�صوؤول عن تنظيم م�صتويات ال�صكر يف الدم. جدير 
بالذكر اأن عدم ال�صيطرة على املر�ص واإدراته من �صاأنه اأن ت�صبب 

م�صاعفات �صحية خطرية. ي�صتخدم مر�صى ال�صكري من النوع 
الأول حقن الأن�صولني لل�صيطرة على م�صتويات ال�صكر يف الدم، اإل 

اأن هذه الطريقة تعد مرهقة ومتعبة للمر�صى، لذا جلاأ الباحثون 
للبحث عن طريقة اأخرى غري احلقن. ياأمل الباحثون يف تطوير 

اأدوية فموية للأن�صولني، اإل اأن العائق اأمام هذا يكمن يف تلف 
هرمون الأن�صولني يف حال تفاعله مع اأحما�ص املعدة، لذا يعملون 

الآن على تطوير غطاء لهذه احلبوب الفموية ت�صاعد يف عدم 
ف�صادها.

موؤخراً، متكن الباحثون من القائمون على   احلالية من تطوير 
حبوب فموية معقدة الرتكيب، م�صممة لتحمي الن�صولني من 

الأحما�ص املعوية والأنزميات املتواجدة يف الأمعاء الدقيقة. 
هذا الدواء الفموي اجلديد �صيقوم بالتحلل يف الأمعاء الدقيقة 

فقط، حتى ي�صل اإىل جمرى الدم. واأفاد الباحثون اأن هذا الدواء 
الفموي �صهل التح�صري و�صيكون اأكرث فاعلية من الناحية املادية، 

بالإمكان تخزينه ملدة �صهرين تقريباً يف درجة حرارة الغرفة  
واأكد الباحثون اأن اخلطوة التالية الن هي القيام بتجارب علمية 

على احليوانات للتاأكد من فعالية وماأمونية هذا الدواء. 

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

بحث جديد يفاجئ اجلميع يلغي العتقادات ال�صابقة حول 
التاأثريات الإيجابية على القلب التي حتملها حبوب زيت 

ال�صمك والتي ت�صتخدم من قبل املليني، ويجب اأن توؤخذ 
نتيجة هذا البحث على حممل اجلد.

وجدت الدرا�صة اأن مكملت زيت ال�صمك الغذائية الغنية 
بالأوميغا 3 التي يتناولها املليني من النا�ص يف جميع اأنحاء 

العامل للحفاظ على �صحة القلب والدماغ:
لن ت�صاعد على العي�ص لفرتة اأطول.

قد تخف�ص م�صتويات الكولي�صرتول الوقائي.
حتدث »فرق �صئيل« اأو »ل فرق« يف حالت الوفاة املبكرة.

مل يكن لدى التقرير اأدلة كافية للنظر يف ما اإذا كانت الأ�صماك 
الزيتية نف�صها مفيدة، لكن دهون اأوميغا 3 التي حتتوي عليها 
والتي توؤخذ كمكمل غذائي مثل زيت كبد �صمك القد مل تكن 

لها فوائد.
يبدو اأن الأوميغا 3 التي تكون من م�صدر نباتي والتي توجد يف 
زيوت البذور واملك�رشات مثل بذور اللفت اأو اجلوز لها فوائد 

طفيفة للغاية يف حالت عدم انتظام �رشبات القلب.
يف حني اأن هذه الدهون �صاعدت يف تقليل بع�ص الدهون يف 
الدم اإل اأنه مت اإلغاء فوائد تخفي�ص الدهون الثلثية ال�صارة 

من خلل خف�صها للربوتني الدهني العايل الكثافة النافع 
.)HDL(

يجب اأن توؤخذ النتائج على حممل اجلد ب�صبب وجود ق�صايا 
مماثلة مع الفيتامينات، حيث كان لتناول املكملت الغذائية 

ب�صكل زائد ملحاكاة تاأثري النظام الغذائي �صحي اآثار �صارة يف 
ال�صحة.

عند املراهقني

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

 النتباه وفرط الن�صاط ؟
تو�صلت درا�صة جديدة اإىل اأن املراهقني الذين ي�صتخدمون 

اأجهزتهم عدة مرات يف اليوم كانوا اأكرث عر�صة للإ�صابة 
با�صطراب نق�ص النتباه/ فرط الن�صاط )ADHD( خلل 

العامني املقبلني.
ل تثبت النتائج اأن و�صائل الإعلم الرقمية هي امل�صوؤولة 

عن ذلك فهناك العديد من العوامل الأخرى التي قد توؤثر 
على احتمالية اإبلغ املراهقني عن اأعرا�ص ا�صطراب نق�ص 

النتباه/ فرط الن�صاط، مثل:
دخل الأ�رشة ما اإذا كان الأطفال يعانون من اأعرا�ص الكتئاب

التدخني
ا�صتخدام املخدرات �رشب الكحول

مل يكن من ال�صهل قيا�ص مدى تاأثري الوالدين على اأطفالهم، قد 
يكون بع�ص املراهقني الذين مل ي�صتخدموا هواتفهم با�صتمرار 
لديهم قواعد �صارمة يف املنزل اأو اأن الأباء ي�صجعون اأطفالهم 

على القيام بن�صاط اإيجابي يعزز منوهم العقلي.
تختلف تكنولوجيا الهاتف املحمول عن التلفاز اأو اأي الو�صائل 
الرقمية الأخرى ب�صبب اإمكانية التوا�صل امل�صتمر وامل�صاركة 

امل�صتمرة على مدار اليوم.
قد يواجه الأطفال م�صاكل يف ال�صرب اأو التعامل مع التاأخري 

ب�صبب اعتيادهم على التحفيز امل�صتمر. بالإ�صافة اإىل ذلك اأنه 
عادة عندما ت�صتخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذا قد يعاين 

البع�ص عندما يحني الوقت للرتكيز على �صيء واحد فقط.
ا�صتملت الدرا�صة على ما يقرب من 2600 طالب يف املدار�ص 
الثانوية مل يكونوا م�صخ�صني با�صطراب نق�ص النتباه/ فرط 
الن�صاط يف البداية، واأكمل الطلب ا�صتبيانات كل �صتة اأ�صهر 
ملدة عامني ت�صاأل عن اأي اأعرا�ص ا�صطراب نق�ص النتباه/ 

فرط الن�صاط.
وجدت الدرا�صة اأنه لكل ن�صاط رقمي اإ�صايف ميار�صه الطفل 
يف كل يوم، اإن احتمالت الإ�صابة باأعرا�ص ا�صطراب نق�ص 

النتباه/ فرط الن�صاط ترتفع بن�صبة %10.
مل يحاول الباحثون ت�صخي�ص ا�صطراب فرط احلركة ونق�ص 
النتباه ب�صكل ر�صمي؛ بل قد �صاألوا فقط عن الأعرا�ص. من 
املحتمل اأن بع�ص م�صكلت الأطفال تعك�ص م�صكلت اأخرى 

غري ا�صطراب نق�ص النتباه/ فرط الن�صاط، مثل احلرمان من 
النوم لوقت طويل جًدا ب�صبب الن�صغال باجلهاز.
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 �ل�سك يف حكمة �هلل بتوزيع �لأرز�ق من �سوء �لظن باهلل
�لذي يقول مثاًل: �شبحان �هلل! يف �أ�شخا�ص 

يتمتعون باالأمو�ل �لوفرية, وهم ال 
ي�شتحقونها, و�أنا�ص ال ميلكون �أمو�ل وهم 

�شاحلون, هذ� �لكالم موؤد�ه �أن �هلل لي�ص 
بحكيم, �لكالم دقيق جد�ً :

اِهِليَِّة,   َ ِقّ َظَنّ �لجْ َ َ �حلجْ ِ َغريجْ ﴿يَُظنُّوَن ِباهلَلّ
]�شورة �آل عمر�ن �الآية: 154[

�إذ� ظننت �أن �هلل ال ين�رص ر�شوله, و�أن �أمر 
هذ� �لدين �شي�شمحل, و�أن �لذي جرى لي�ص 

بق�شاء �هلل عز وجل وقدره, �لقوي ياأكل 
�ل�شعيف, �أو ال حكمة فيه, �إنكار �لقدر, �أو 

�حلكمة, �أو ن�رص �لر�شول, �أو �إنكار ثبات 
�لدين, هذ� كله من �شوء �لظن باهلل عز وجل, 
ثم �إنكار �أن يظهر �هلل هذ� �لدين على �لدين 

كله .
�أحياناً يقال: حرب عاملية ثالثة معلنة على 
�الإ�شالم يف �شتى بقاع �الأر�ص, �شح, ولكن 

�لن�رص �لع�شكري �شيء, ون�رص �ملبادئ و�لقيم 
�شيء �آخر, فكم من دولة فاحتة تاأثرت بدين 

�لدول �ملفتوحة؟ فالعربة باالنت�شار �ملبدئي, 
و�لفكري, و�لعقائدي, الأن هذ� �شوف يجر 

�إىل �نت�شار �آخر .

وقفة متاأنية :
ر�شي  �أو  عنه,  �هلل  -ر�شي  عمر  �بن  وعن   
عليه  �هلل  -�شلى  �هلل  ر�شول  �أن  عنهما-,  �هلل 
�لعاملني,  لرب  �لنا�ص  ))يقوم  قال:  و�شلم- 
�أن�شاف  �إىل  بر�شحه  �أحدهم  يغيب  حتى 
تعرقه,  �شدة  من  �لعرق,  هو  �لر�شح  �أذنيه((  
يغيب �إىل �شحمة �أذنه من عرقه يوم �لقيامة.   
ويقول عليه �ل�شالة و�ل�شالم: ))لو تعلمون ما 
ى  َفَغَطّ كثري�ً,  ولبََكيجْتمجْ  قلياًل,  ِحكتم  ل�شَ �أعلُم 
و�شلم-  عليه  �هلل  -�شلى  �هلّل  ر�شول  �أ�شحاُب 

وجوههم, ولهم خنني((
�ل�شحيح,  يف  وم�شلم  �لبخاري  ]�أخرجه 
�أو  �ملنافقني,  �أحد  �شننه[   يف  و�لرتمذي 
ليلب�شه  �لنبي  قمي�ص  �ملنافقني, طلب  رئي�ص 
قبل �أن ميوت وهو على فر��ص �ملوت, �أعطاه 
قمي�شه  �ألب�شه  �أنه  رو�ية:  ويف  قمي�شه,  �لنبي 
بنف�شه, فلما مات, قال عليه �ل�شالة و�ل�شالم: 
به  يهوي  كان  حجر,  جهنم  يف  ��شتقر  ))�الآن 
�شبعني خريفاً((  يقول عليه �ل�شالة و�ل�شالم:

))ال تزوُل قَدَما عبد يوَم �لقيامة, حتى يُ�شاأَل 
ِعلجِْمِه  وعن  �أفناه؟  فيما  ُعُمره  عن  �أربع:  عن 
ما عِمل به؟ وعن ما له من �أين �كت�شبه وفيم 
]�أخرجه  �أباله؟((   فيما  ج�شمه  وعن  �أنفقه؟ 
من  و�إياكم  وقانا  �ل�شحيح[   يف  �لرتمذي 

عذ�ب �لنار 

خز�ئن �هلل :
 تقتري �الأمطار لي�ص تقتري عجز

وجل  عز  �هلل  �أن  �لقد�شي  �حلديث  يف  �شح 
وكافر  بي  موؤمن  عبادي  من  ))�أ�شبح  يقول:  
ورحمته  �هلل  بف�شل  ُمِطرنا   : قال  من  فاأما   ,
, فذلك موؤمن بي وكافر بالكوكب , و�أّما من 
وموؤمن   , بي  كافر  فذلك  وكذ�  كذ�  بنوء  قال 

بالكوكب (( ]�لبخاري 1038 , م�شلم 71[
مما يوؤكد �أن تقتري �الأمطار ال ميكن �أن يكون 
تقتري عجز ك�شاأن �لب�رص , ولكنه تربية وتاأديب 
�لف�شاء  وكالة  فيه  �أعلمت  �لذي  , هذ� �خلرب 
�الأوروبية �أن مر�شد �لف�شاء �الأوروبي �لعامل 
باالأ�شعة حتت �حلمر�ء ر�شد غيمة من �لبخار 
متالأ  �أن  لها  ميكن   , �خلارجي  �لف�شاء  يف 
حميطات �الأر�ص �شتني مرة يف �ليوم �لو�حد 

باملياه �لعذبة.

من لو�زم �إميان �لإن�سان :
 يوجد �أحياناً جهاز ثمنه مئة �ألف يف بيوز, 
�شعيف  كهربائي  خط  عن  عبارة  �لبيوز 
جد�ً, على �أدنى حر�رة عالية ي�شيخ, يقطع 
�لتيار, هو �لبيوز يف �حلقيقة نقطة �شعف 
�لهاز,  ل�شالح  �ل�شعف  لكن  �لهاز,  يف 
لو جهاز �شيارة عال فجاأة, بدل �أن يحرق 

�لهاز, يحرتق �لبيوز, ثمنه لريتان, فهذ� 
�لبيوز رحمة ملا نقمة؟ رحمة. 

�ل�شعف,  �لبيوز,  عنده  يوجد  و�الإن�شان   
�خلوف:

نجْ�َشاَن ُخِلَق َهلُوعاً,  ]�شورة �ملعارج  إِ ﴿�إَِنّ �الجْ
َجُزوعاً,    ُّ �ل�رَصّ ُه  َم�َشّ ﴿�إَِذ�  �الآية:19[  

]�شورة �ملعارج �الآية:20[
 �إذ� ال يخاف ال يتوب, �إذ� ال يخاف ال يلجاأ 
�إىل �هلل عز وجل, �إذ� ال يخاف ال ي�شطلح 

مع �هلل. 
يف  �شعف  نقطة  كان  و�إن  فاخلوف,   

�الإن�شان, �إال �أنه من لو�زم �إميانه.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
�أيها �الأخوة, قد ال ينتبه �الإن�شان �إىل بع�ص �مل�شطلحات �شمى �هلل �الأعمال �لطيبة �لتي تن�شجم مع 

�لفطرة معروفاً الأن �لفطر �ل�شليمة يف �أ�شل خلقها تعرفها, �لق�شاء �لربيطاين ياأخذون ع�رصة من 
�لطريق يعر�شون عليهم جرمية بح�شب �لفطر �ل�شليمة قد يك�شفون �حلقيقة, �الإن�شان له فطرة �شليمة 

لذلك �حلياء �أن متتنع عن فعل �شيء تعرفه فطرتك �ل�شليمة بد�هة �بتد�ًء من دون تعليل.
�لرب ما �طماأنت �إليه �لنف�ص و�الإثم ما حاك يف �شدرك وكرهت �أن يطلع عليه �لنا�ص, لك فطرة هذه 
�لفطرة تتفق مع منهج �هلل مئة باملئة, يعني ما �أمرك �هلل ب�شيء �إال وفطرتك وجبلتك ترتاح له, وما 

نهاك عن �شيء �إال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �شميت �الأعمال �لطيبة �لتي �أودعت قيمتها يف فطرة �الإن�شان معروفاً, و�شمي �ل�شيء �لذي تاأباه 
�لفطر �ل�شليمة منكر�ً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذ� �ل�شيء يتو�فق مع فطرة �لنف�ص تو�فقاً تاماً 

�لدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �شورة �لروم: 30(  الأن �إقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: َهَك ِللِدّ ﴿ َفاأَِقمجْ َوججْ
يُن �لجَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك �لِدّ لجِْق �هلَلّ ِ �لَِّتي َفَطَر �لنَّا�َص َعلَيجَْها اَل تَبجِْديَل خِلَ َرَة �هلَلّ يِن َحِنيًفا ِفطجْ َهَك ِللِدّ ﴿ َفاأَِقمجْ َوججْ

﴿

من ل ي�ستحي ل خري فيه
لذلك قالو�: �لعدل ح�شن لكن يف �الأمر�ء �أح�شن, و�حلياء ح�شن لكن يف �لن�شاء �أح�شن, و�ل�شخاء ح�شن 

لكن يف �الأغنياء �أح�شن, و�ل�شرب ح�شن لكن يف �لفقر�ء �أح�شن, و�لتوبة ح�شن لكن يف �ل�شباب �أح�شن. 
يعني �ل�شاب �ألزم ما يلزمه �لتوبة, و�ملر�أة �ألزم ما يلزمها �حلياء, و�لغني �ألزم ما يلزمه �ل�شخاء, و�لفقري 

�ألزم ما يلزمه �ل�شرب, و�الأمري �ألزم ما يلزمه �لعدل, ورد:
�أحب ثالثاً, وحبي لثالث �أ�شد, �أحب �لطائعني, وحبي لل�شاب �لطائع �أ�شد, �أحب �ملتو��شعني, وحبي 
للغني �ملتو��شع �أ�شد, �أحب �لكرماء, وحبي للفقري �لكرمي �أ�شد, و�أبغ�ص ثالثاً, وبغ�شي لثالث �أ�شد, 
�أبغ�ص �لع�شاة, وبغ�شي لل�شيخ �لعا�شي �أ�شد, �أبغ�ص �ملتكربين, وبغ�شي للفقري �ملتكرب �أ�شد, �أبغ�ص 

�لبخالء, وبغ�شي للغني �لبخيل �أ�شد. 
فاحلياء من �الإميان, و�إذ� مل ت�شتِح فا�شنع ما �شئت على معنيني: �إن مل ت�شتِح فال خري فيك, و�إن مل 

ت�شتِح من �هلل فافعل ما �شئت وال تعباأ بكالم �لنا�ص.
لَُكِة )195( ﴿  )  جُْقو� ِباأَيجِْديُكمجْ �إِىَل �لتَّهجْ ِ َواَل تُل يف �آيات دقيقة جد�ً من هذه �الآيات: ﴿ َو�أَنجِْفُقو� يِف �َشِبيِل �هلَلّ

�شورة �لبقرة (  �إن مل تنفقو� �أو: وال تلقو� باأيديكم �إىل �لتهلكة �إن �أنفقت كل �أمو�لكم, لذلك �الإ�شالم 
و�شطي.



الغنائي  الكليب  تخطى 
امل�رصي  للنجم  »بابا« 
 10 رم�ضان  حممد 
بعد  م�ضاهدة،  ماليني 
عرب  طرحه،  من  اأ�ضبوع 
ل�رصكة  الر�ضمية  قناته 
»روتانا« مبوقع يوتيوب.

كلمات  من  »بابا«  كليب 
واأحلان  بدران،  خالد 
امل�رصي،  رامي  وتوزيع 
اأحمد  اإخراج  ومن 

عبدالواحد.

رم�ضان  حممد  وكان 
اأغانيه  اأحدث  طرح  قد 
قناته  عرب  »اأفريقيا«، 
احتفاالً  يوتيوب،  على 
كاأ�س  بطولة  بانطالق 
اأفريقيا لالأمم االأفريقية 

2019، يف م�رص.
اأعمال  اآخر  اأن  يذكر 
كان  رم�ضان  حممد 
الذي  »زلزال«،  م�ضل�ضل 
رم�ضان  يف  ُعر�س 
و�ضاركته  املا�ضي، 

�ضيحة،  حال  بطولته 
امل�رصي،  وماجد 
وهو  مهنا،  وهنادي 

الرحيم  عبد  تاأليف  من 
اإبراهيم  واإخراج  كمال، 

فخر.
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املدير م�ضوؤول الن�رص

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

م�شر: هاين �شاكر يخو�س انتخابات "املو�شيقيني" للمرة الثانية
قرر الفنان هاين �شاكر خو�ض جتربة النتخابات على من�شب نقيب املهن املو�شيقية للمرة الثانية، واملقرر فتح باب الرت�شح لها يوم الأحد 7  

جويلية على اأن جتري النتخابات يوم 30 من ال�شهر نف�شه.
وقال �ضاكر، يف بيان، اإن م�ضئولية 
كثري  ا�ضتنفذت  النقابي  العمل 
حتقيق  �ضبيل  يف  اجلهد  من 
من  ل�رصيحة  االإن�ضانية  العدالة 
املجتمع معنية بت�ضكيل وجدان 
ال�ضعب امل�رصي خا�ضة يف تلك 
التنمية  من  املهمة  املرحلة 
م�رص  تعي�ضها  التي  اجلديدة 

والتحديات التي تواجهها.
النقابي  العمل  واأ�ضاف: جتربة 
واأنا  يكفي،  مبا  قا�ضية  كانت 

مرة  تكرارها  اأنوي  اأكن  مل 
اأن هناك الكثري من  اإال  اأخرى، 
االعتبارات قادته اإىل اتخاذ قرار 
الرت�ضح مرة اأخرى، خا�ضة واأنه 
ت�ضتعيد  بداأت  النقابة  اأن  يرى 
الكثري من عافيتها، واأنه خالل 
من  متكن  املنق�ضية  الدورة 
االإجنازات  من  العديد  حتقيق 
قفزت  والتي  امل�ضبوقة  غري 
بالعمل النقابي اإدارًيا ومالًيا يف 
�ضبيل حتقيق طموحات واأحالم 

اأع�ضاء اجلمعية العمومية.
االأوىل  التجربة  خ�ضت  وتابع: 
بعد مطالبات من زمالء كثريين 
اأن  بعد  املو�ضيقي  بالو�ضط 
مل�ضتوى  النقابة  اأحوال  و�ضلت 
و�ضل اإىل حد »الن�ضاز« وتدهور 
و�ضلت  ولكني  االأداء،  م�ضتوى 
اإيل 24 مليون  الودائع  باإجمايل 
جنيه م�رصي رغم ت�ضلمي لها 7 

ماليني جنيه منذ 4 اأعوام.

ح�شني اجل�شمي: القدر مل ميهلني 
للتعاون مع وردة اجلزائرية

   
تكرار  فكرة  اجل�ضمي  ح�ضني  االإماراتي  املطرب  ا�ضتبعد 
واملرئيات،  لل�ضوتيات  »روتانا«  �رصكة  مع  تعاونه  جتربة 
بدعوي اأنه اأ�ضبح قادراً على االإنتاج لنف�ضه، بح�ضب قوله.

له  اأقيم  الذي  ال�ضحايف  املوؤمتر  خالل  اجل�ضمي  وقال 
املغرب،  يف  الغنائي  »موازين«  مهرجان  فعاليات  �ضمن 
»روتانا«  مب�ضئويل  ال�ضخ�ضية  عالقته  اإن  اجلمعة،  اليوم 
اأكرث من جيدة، ولكن العالقة املهنية بينهما انتهت ب�ضورة 
يف  معهم  للتعاون  م�ضتعد  اأنه  م�ضيفاً  اأزمات،  دون  راقية 

جمال احلفالت.
وو�ضف املطرب االإماراتي نف�ضه يف جمال التلحني باأنه »علي قده«، بح�ضب و�ضفه، ولذلك يتخذ خطوات يف 
هذا املجال مع اأغنياته، م�ضرياً اإيل اأنه كان يف طريقه لتلحني اأغنية للمطربة اجلزائرية وردة، اإال اأن القدر 

مل يهمله الإمتام هذا امل�رصوع، وفقاً لكالمه.
واأعرب اجل�ضمي عن �ضعادته مب�ضاركته يف حفل ختام  مهرجان موازين باملغرب  يف دورته الـ18 بعد فرتة 

غياب دامت 8 �ضنوات، موؤكداً اأنه يعتز بانتمائه العروبي من املحيط للخليج.

ماجد املهند�س يطرح »اأوقعلك عقد«    

طرح املطرب العراقي ماجد املهند�س اأحدث اأغنياته 
»روتانا«  ل�رصكة  الر�ضمية  القناة  عرب  عقد«،  »اأوقعلك 

مبوقع يوتيوب.
الوا�ضف،  حممد  كلمات  من  عقد«  »اأوقعلك  اأغنية 
واأحلان علي جا�ضم، وتوزيع مو�ضيقي اأحمد املهند�س.

وتخطت اأغنية »اأوقعلك عقد« 326 األف م�ضاهدة، خالل 
�ضاعات من طرحها، عرب موقع يوتيوب.

وكانت اآخر اأغنيات ماجد املهند�س »غريك فـ ال« باللهجة اخلليجية، من كلمات عبداهلل بن حميد القا�ضمي، 
واأحلان اأحمد الهرمي، وتوزيع �ضريو�س.

اإعالن اأول فيلم لكارول �شماحة    
االإعالن  �ضماحة  كارول  اللبنانية  املطربة  طرحت 
الدعائي الر�ضمي لفيلم »بال�ضدفة« الذي يعد اأول اأعمالها 

ال�ضينمائية، وذلك عرب ح�ضابها الر�ضمي مبوقع تويرت.
وغلب على االإعالن طابع الغمو�س واالإثارة، ولكن من دون 
تو�ضيح طبيعة اأحداث الفيلم، املقرر عر�ضه خالل الفرتة 

املقبلة.
الكيك  اأبو �ضقرا وباميال  الفيلم بديع  وي�ضارك يف بطولة 
ومنري معا�رصي، من تاأليف كلوديا مر�ضليان واإخراج با�ضم 

كري�ضتو.

فني ديزل يب�شر ع�شاق ال�شينما مبو�شم 
جديد من »فور�شاج«

واملخرج  املمثل  اأكد 
ديزيل،  فني  االأمريكي، 
على  ح�ضابه  خالل  من 
اإنتاج  خرب  »اإن�ضتغرام« 

�ضل�ضلة  من  جديد  فيلم 
اأو  »فور�ضاج«  اأفالم 
 Fast & Furious

ال�ضهرية.

الفيديو  يف  ديزل  وظهر 
ال�ضهرية،  برفقة املمثلة 
موؤكدا  رودريغز،  مي�ضيل 
على  جار  العمل  اأن 
فيلم  الإنتاج  و�ضاق  قدم 
املتوقع  »فور�ضاج-9« 

اإ�ضداره عام 2020.
اأفالم  �ضل�ضلة  وتعترب 
 Fast & اأو  »فور�ضاج« 
اأنتج  التي   Furious
منها 8 اأجزاء حتى االآن 
احلركة  اأفالم  اأهم  من 
العامل،  يف  واالإثارة 

قائمة  �ضنة  كل  وحتتل 
حيث  من  االأفالم  اأكرث 
�ضبابيك  يف  العائدات 
تذاكر ال�ضينما العاملية.

فاإن  للت�رصيبات  وتبعا 
اجلزء الذي يتم ت�ضويره 
فور�ضاج«  من  حاليا 
اإخراج  من  �ضيكون 
و�ضي�ضارك  وان،  جيم�س 
اأهم جنوم  من  فيه عدد 
العاملية،  ال�ضينما 
اأحداثه  بع�س  و�ضتبنى 

على ق�ض�س واقعية.

�ضقرا  ابو  فالريي  املمثلة  اكدت 
ق�ضرية  فرتة  بعد  ت�ضتعد  انها 
للبدء بالتح�ضري للجزء الثاين من 
جمعها  الذي  فيي«  »ما  م�ضل�ضل 
وذلك  النهار  معت�ضم  املمثل  مع 
بعد االنتهاء من فرتة اال�ضرتاحة 

ال�ضيفية .
ان  املمكن  من  كان  اإذا  وعما 
الفنان  م�ضل�ضل  بطلة  تكون 

بع�س  ذكر  كما  عيا�س  رامي 
التوا�ضل االجتماعي  رواد مواقع 
�ضحيح  غري  املو�ضوع  ان  اكدت 
بهذا  يح�ضل  مل  احلديث  واأن 

املو�ضوع.
جمال  ملكة  احتفلت  قد  وكانت 
واملمثلة  فالريي   2015 لبنان 
رجل  من  بخطوبتها  �ضقرا   اأبو 

االعمال زياد عمار.

فالريي اأبو �شقرا .ت�شتعد لـ »ما فيي 2« وبدون رامي عيا�س

10 ماليني م�شاهدة لكليب حممد رم�شان »بابا«
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الوعرة للطرق  ني�سان  بتعديالت  وتيتان  ونافارا  باترول 

�رشكة  مع  ني�سان  تعاونت 
 Rocky Ridge Trucks
وعرة  تعديالت  حزمة  لإ�سافة 
)باترول(  اأرمادا  موديالت  على 
وفرونتري )نافارا( وتيتان وتيتان 
هذه  �رشاء  اإمكانية  مع   ،XD
التعديالت مبا�رشة من الوكالت 
خرق  بدون  لني�سان  الر�سمية 

ال�سمان.

 Rocky Ridge وت�سمل حزمة
لتكون  التعليق  نظام  رفع 
للتعامل  اأكرث  موؤهلة  ال�سيارات 
بزيادة  الت�ساري�س،  اأق�سى  مع 
 ،XD تيتان وتيتان  اإن�س على   6
اإن�س  و2.5  لرمادا،  اإن�س  و3 

لفرونتري.
 20 جنوط  على  ح�سلت  ارمادا 
اإن�س جمهزة   34 واإطارات  اإن�س 

اإمكانية  مع  الت�ساري�س،  جلميع 
اأو  �سوداء  عادم  اأنانبيب  اختيار 

من الفولذ امل�سقول.
جنوط  على  ح�سلت  فرونتري 
 Y �سكل  على  بت�سميم  اإن�س   17
اإن�س، مع م�سابيح   32 واإطارات 
عادم  واأنابيب   LED �سباب 
بال�سرياميك،  حماطة  �سوداء 
ت�سميمات  على  ح�سلت  تيتان 

اإن�س   20 جلنوط  متعددة 
ورفارف  اإن�س   35 واإطارات 
واأنانبيب  اجل�سد  لون  بنف�س 
امل�سقول  الفولذ  من  عادم 
واأخرى �سرياميكية �سوداء ح�سب 
موا�سفات  ونرى  الختيار، 
مع   XD تيتان  حلزمة  مماثلة 
 LED �سوئي  �رشيط  اإ�سافة 

بطول 20 اإن�س يف الأمام.

�سيارات ع�سرية اأثبتت 
 جدارتها يف طق�س 

رو�سيا القا�سي

موقع  من  خرباء  و�سع 
املتخ�س�س   "SpeedMe"
قائمة  ال�سيارات  بتقييم 
بني  من  تعد  التي  باملركبات 
الأف�سل يف رو�سيا خالل الأعوام 
اخلم�سة الفائتة وحلت يف املرتبة 
 Volkswagen" �سيارة  الأوىل 
الكثريون  و�سفها  والتي   ،"Polo
عن  ف�سال  ومتينة،  عملية  باأنها 
و�سعرها  اجليدة  موا�سفاتها 

املناف�س.
 Mitsubishi" ثانيا  وجاءت 
اأكرث  من  تعد  والتي   ،"ASX

رواجا  اأوفر  الكرو�س  �سيارات 
اأدائها املمتاز  ب�سبب  يف رو�سيا، 
الطق�س  ظروف  يف  وخ�سو�سا 
املك�سوة  الطرق  وعلى  البارد 
الثالثة،  املرتبة  ويف  بالثلوج 
 "Toyota Camry" ظهرت 
على  العالية  بقدرتها  املعروفة 
الظروف  خمتلف  يف  العمل 
تقدمها  التي  والراحة  املناخية، 
 ،"Kia Rio" وتلتها  للركاب، 
 "Nissan Qashqai" وبعدها 
اأ�سعب  اجتياز  على  القادرة 

الطرقات.

�سانغ يونغ كوراندو 2020 اجلديدة كليًا تك�سف نف�سها ر�سميًا
ك�سفت �سانغيونغ عن اأول �سور 
SUV كوراندو 2020 اجلديدة 
كلياً قبل تد�سينها الر�سمي يف 

كوريا لحقاً هذا ال�سهر، ا�ستعداداً 
ل�ستعرا�سها يف معر�س جنيف 

لل�سيارات املقبل.
ياأتي اجليل الرابع من كوراندو 

مع ت�سميم م�ستوحى ب�سكل كبري 
من G4 ريك�ستون، حيث تتبنى 

ت�سميم واجهة اأمامية م�سابهة مع 
انبعاجات جانبية ع�سلية وم�سابيح 

خلفية واأمامية مطابقة، يف 
 e-SIV حني يظهر تاأثري منوذج

الختباري اأي�ساً يف بع�س الأجزاء 

ب�سكل طفيف.
ت�ستخدم �ساجن يوجن كوراندو 

2020 يف داخليتها لغة ت�سميم 
 Blaze Cockpit جديدة با�سم
للرتكيز على الرقمنة ب�سكل كبري، 
حيث جند اأن لوحة القيادة حتمل 
�سا�سة مل�سية 10.25 اإن�س لنظام 

املعلومات الرتفيهي مع وجود 
�سا�سة 9 اإن�س للعدادات الرقمية، 

حيث ي�سمح الت�سميم اجلديد 
بخف�س عدد اأزرار الكون�سول 

الو�سطي، كما يتم زيادة م�ستوى 
العملية عرب قدوم حقيبة الأمتعة 
ب�سعة تبلغ 551 لرت مع دعم فتح 

بابها كهربائياً ملزيد من الراحة. 
هذا وقد مت الإعالن عن اأن 

كوراندو 2019 �ستاأتي مبحرك 
تريبو ديزل �سعة 1.6 لرت دون 

الإعالن عن موا�سفاته بعد، ولكن 
مع توقعات باأن يكون اأكرث قدرة 

من حمرك الديزل 1.6 لرت احلايل 
ذو قوة 114 ح�سان و300 نيوتن.
مرت للعزم، يف حني �سيتم توفري 

جمموعة وا�سعة من اأنظمة الأمان 
مثل مثبت ال�رشعة املتكيف 

ومكابح الطوارئ اإ�سافة مل�ساعد 
البقاء يف احلارة والتنبيه عن ت�ستت 

ال�سائق.

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

وبح�سب موقع "CarAndBike" املتخ�س�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.

وي�سمن القوة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 اأ�سطوانات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
القهوة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الكوؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�ساءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

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

الأمريكية.

متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�سخة  اأول  �ستكون 
يف �سيف العام احلايل 2018، كما �سيكون اأ�سحاب 
ال�سيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار بالي 
اإ�سدار  اأوتو ب�سكل كامل واختياري فور  واآندرويد 
التحديث يف ال�سيف و�رشحت مازدا باأن من�ستي 

يد  و ر ند اآ
تو  و اأ

وكار بالي �ستكونان �سمن اإ�سافات نظام الت�سغيل 
 Mazda ال�رشكة  �سيارات  يف  املوجود  الذكي 
اليابانية  ال�رشكة  موقع  اأن  يُذكر   .Connected
ل�سيارة  املن�ستني  دعم  حول  بيانا  ن�رش  كندا  يف 
CX-3، لكن املتحدث با�سم ال�رشكة يف املعر�س 
الدويل لل�سيارات مل يتحدث عن ذلك الأمر خالل 
كانت  امل�ستخدمني  ا�ستغراب  اأثار  مما  كلمته، 

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

ك�سفت �رشكة "اأوتوفاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ ال�سالم 
الرو�سية البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ل�سيارة 

"نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ،ومت اختبار 
ال�سيارة يف الأرا�سي الوعرة، وات�سح اأنها قادرة على ال�سري 

فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات "بي اإم بي".
وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�سة، اأناتويل ليبيد، اإن 
"نيفا" الع�سكرية املطورة خم�س�سة للدعم الناري للم�ساة، 

وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو ر�سا�س من عيار 7.62 
ملم، اأو ر�سا�س "كورد" الثقيل. كما ميكن ا�ستخدامها لنقل 

مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت امل�سافة بني قعرها 
والأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.

واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوتوفاز" �سلمت 4 �سيارات ع�سكرية من 
طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�سة املرابطة يف مدينة 

�سولنيت�سنوغور�سك يف �سواحي مو�سكو.
اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل ال�رشيع 

وال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رشعتها 100 كيلومرت يف 
ال�ساعة يف الأرا�سي الوعرة حيث ت�ستهلك 12-15 لرتا من 

الوقود.
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ن�سخة  �أن  �آبل  �رشكة  �أعلنت 
نظام  عن  �ملعدلة  »بيتا« 
�ملخ�س�ص   »10  macOS«
متاحة  �أ�سبحت  للحو��سب 
جلميع �مل�ستخدمني و�أو�سحت 
م�ستخدمي  جميع  �أن  �ل�رشكة 
�أ�سبح   »Mac« حو��سب 
باإمكانهم حتميل نظام �لت�سغيل 
يحمل  �لذي  �ملعدل  �جلديد 
��سم »macOS 10.14« مقابل 

99 دوالر�.
يجب  �لنظام  هذ�  ولتحميل 
�لتوجه  �أوال  �مل�ستخدم  على 

 »10.14  MacOS« موقع  �إىل 
�الإنرتنت،  على  �لر�سمي 
عرب  دخوله  ت�سجيل  ثم  ومن 
و�تباع   ،»Apple ID« ح�ساب 
وبعدها  �لالزمة  �الإر�ساد�ت 
حا�سبه  على  �لربنامج  تثبيت 

�ل�سخ�سي.
�إىل  �آبل  يف  �خلرب�ء  وي�سري 
من  �جلديدة  �لن�سخة  �أن 
»macOS« تفادت �لعديد من 
�لثغر�ت �لربجمية �ملوجودة يف 
�أنظمة �لت�سغيل �ل�سابقة، وز�دت 

من حماية بيانات �مل�ستخدم.
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»موتوروال« تطلق هواتف 
رخي�سة مبوا�سفات مناف�سة

 Moto« ستعر�ست �رشكة موتوروال هو�تف��
يرت�وح  و�سعر  مناف�سة  مبو��سفات   ،»G7
�الأول  �لهاتف  جاء  يورو،  و300   150 بني  ما 
بو�سة،   6.2 مبقا�ص  ب�سا�سة   »Plus  G7«
ومعالج  بيك�سل،   )1080/2270( عر�ص  ودقة 
و�سول  وذ�كرة   ،»636  Snapdragon«
 64 د�خلية  وذ�كرة  جيغابايت،   4 ع�سو�ئي 
ب�سعة  وبطارية  للتو�سيع،  قابلة  جيغابايت، 

3000 ميللي �أمبري.
�أما كامري� �لهاتف �الأ�سا�سية فجاءت مزدوجة 
�الأمامية  و�لكامري�  ميغابيك�سل،   5+16 بدقة 

 300 �لهاتف  �سعر  وبلغ  ميغابيك�سل،   8 بدقة 
يورو.

 250 فبلغ   »G7« �لثاين  �لهاتف  �سعر  �أما 
 ،»632  Snapdragon« وزود مبعالج  يورو، 
ميغابيك�سل،   5+12 بدقة  �أ�سا�سية  وكامري� 
وكامري� �أمامية 8 ميغابيك�سل، وزودت �ل�رشكة 
 150 وثمنه   ،»Play  G7« �الأرخ�ص  �لهاتف 
�أ�سا�سية  وكامري�  بو�سة،   5.7 ب�سا�سة  يورو، 
بدقة 13 ميغابيك�سل، وذ�كرة و�سول ع�سو�ئي 
جيغابايت،   32 د�خلية  وذ�كرة  جيغابايت،   2

وبطارية ب�سعة 3000 ميللي �أمبري.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

�سام�سونغ تعمل على �سا�سة هاتف كاملة 
ال ُتظهر حواف كامريا ال�سيلفي

�إظهار  طريقة  يف  �ملت�سارع  �لتطور 
�لذكية  �لهو�تف  يف  �الأمامية  �لكامري� 
خطوة  ماهية  حول  بالت�ساوؤل  يدفع 
مع  �ل�سيلفي  لكامري�  �لقادمة  �لدمج 
دون  تام  ب�سكل  كاملة  الإظهارها  �سا�سة 
�للجوء للكامري� �ملنبثقة كما فعلت فيفو 
�أو ل�سا�سة خلفية و�العتماد على كامري� 

�لهاتف �لتقليدية.
لهذ�  �إجابة  حتمل  �سام�سونغ  �أن  يبدو 
 Yonhap لت�ساوؤل حيث �سلطت وكالة�
�ل�رشكة  �إعالن  على  �ل�سوء   News
�الأمامية  �لكامري�  لت�سمني  عملها  عن 
ترك  دون  �ل�سا�سة  حتت  و�مل�ست�سعر 
لتكون  �سطحها  على  ظاهرة  حو�ف 
كامل  �سا�سة  عر�ص  حققت  قد  بذلك 
ب�سكل مثايل قد يتم ��ستخد�مه يف ن�سخ 

هو�تف �سام�سونغ �لقادمة.

 R&D جمموعة  رئي�ص  نائب  وعلق 
هذ�  على  بيوجن-دوك  يانغ  �ل�رشكة  يف 
توفري  يكن ممكناً  ال  قد  باأنه  �ملو�سوع 
�سا�سات هو�تف كاملة باملعني �حلريف 
لكن  يليه،  �أو�لذي  �لقادم  �لعام  خالل 
ال  �لتكنولوجيا  عجلة  �أن  ينفي  ال  هذ� 
تز�ل م�ستمرة يف �لتقدم باجتاه �لنقطة 
�لتي �ستو�سلنا لفتحة كامري� غري مرئية 
�لكامري�  �أد�ء  كفاءة  على  �حلفاظ  مع 

بطريقة ما.
على  �ل�رشكة  تركيز  �إىل  يانغ  نوه  كما 
 Crystal Sound OLED �سا�سات 
بوظيفية  تعمل  �ل�سا�سة  جتعل  �لتي 
عن  و�ال�ستغناء  لل�سوت  كمرب  �أخرى 
وجود �سماعات خارجية منف�سلة ب�سكل 
�لتي   LG G8 هاتف  ل�سا�سة  م�سابه 

�أُعلن عنه موؤخر�ً.

ظهور اأغرب هاتف لهذا العام 
ببطارية تعمل 50 يوما!

»Energizer« خالل  ��ستعر�ست �رشكة 
مزود�  هاتفا  �الأخري   »MWC« معر�ص 
�أمبري،  ميللي   18000 ب�سعة  ببطارية 
�لهو�تف  بطاريات  بني  �سعة  �الأكرب  هي 
باأن  �مل�سنعة  �ل�رشكة  وتفيد  �لعامل  يف 
ليعمل  تكفيه  �لكبرية  �لهاتف  بطارية 
تكفي  كما  �النتظار،  و�سع  يف  يوما   50

ملدة  و�لفيديوهات  �الأفالم  مل�ساهدة 
 %100 �إىل   0 من  �سحنها  وميكن  يومني، 
يف ظرف 9 �ساعات، وميكن ��ستخد�مها 
ك�ساحن حممول للهو�تف و�الأجهزة �لذكية 
 Power Max P18K« كما متيز جهاز
د�خل  مدجمة  �أمامية  بكامري�   »Pop
�لهيكل، تخرج عند �حلاجة ال�ستخد�مها، 

و�سا�سة مبقا�ص 6.2 بو�سة، بدقة عر�ص 
و�سول  وذ�كرة  بيك�سل،   )1080/2160(
ع�سو�ئي 6 جيغابايت، وذ�كرة د�خلية 128 

.»Helio P70« جيغابايت، ومعالج
يف  �لهاتف  يطرح  �أن  �ملفرت�ص  ومن 
 600 ب�سعر  �ملقبل،  جو�ن  يف  �الأ�سو�ق، 

دوالر تقريبا. 

»macOS« اآبل تطلق ن�سخة معدلة من نظام

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �الألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�ص  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�ص �جلديد 

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

�لذكية.

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

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

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

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

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

غوغل قد تتوقف عن 
تطوير حوا�سب لوحية 

وحممولة جديدة
بد�أت غوغل بحّل فريق �ملهند�سني و�ملطورين 

�لعاملني على تطوير �لعتاد باالأخ�ص �حلو��سب �للوحية 
و�ملحمولة ما قد ي�سري �إىل �أنها تخلت عن تطوير 

�أجهزة مماثلة جديدة. وبح�سب �مل�سادر فاإن غوغل 
�أبلغت ع�رش�ت �ملهند�سني ومدر�ء �لرب�مج باأنهم �سيتم 
تعيينهم يف �أق�سام و�أماكن جديدة �سمن �رشكة �ألفابت. 

وهذ� يعني �أن غوغل �إما �ستوقف م�ساريع تطوير �أجهزة 
جديدة، �أو على �الأقل لن يكون هناك تو�سع فيها.

ويقول �أحد �ملوظفني �لعاملني يف غوغل �أن �ل�رشكة كان 
لديها قطاع يدعى Create م�سوؤول عن تطوير حا�سبي 

.Pixel Slate بك�سل بوك �ملحمول و
وعندما �أطلقت غوغل حا�سبها بك�سل بوك كان متاأخر�ً 

عندما جاء عام 2017 وهناك �لكثري من �حلو��سب 
�مل�سابهة �ملتحولة يف �ل�سوق من �لعالمات �لتجارية 
�لر�ئدة مثل لينوفو و�أ�سو�ص، حتى �أن �سعره �ملرتفع 

وعمله بنظام كروم جعله خيار�ً �أقل جاذبية من بد�ئل 
�أف�سل وتعمل بويندوز. وكانت غوغل تعمل على �إطالق 

�إ�سد�ر ثاين منه من �ملتوقع �أن نر�ه قريباً حتت ��سم 
Pixelbook 2 ياأتي بحو�ف �سا�سة �أنحف ودقة عر�ص 

�أعلى ودعم �ل�سحن �ل�رشيع.
كما نعلم �أن عائد�ت غوغل ال تتحقق من بيع �الأجهزة 
بل �الإعالنات و�خلدمات �الأخرى، ومنذ �أيام هو�تف 

نك�سو�ص �الأوىل كانت تهدف منها �إىل ن�رش نظام 
�لت�سغيل �أندرويد �أكرث لتحقيق �لدخل بالطرق �الأخرى، 

ونف�ص �الأمر �تبعته مع حو��سبها �للوحية و�ملحمولة 
�سمن �لعالمة �لتجارية بك�سل.



 خل�سر   بن يو�سف  

�شارك  التكوينية  التظاهرة 
مهنية  فيها  فالحون وجمعيات 
ومتعاملون  اإعالميون،  وكذا 
يف  راغب  و�شباب  اقت�شاديون 
م�شاركة  واأي�شا  اال�شتثمار، 
على  والتموين  الدعم  اأجهزة 
 «  ، »كناك«   ، اأن�شاج  غرار 
القائمون  ي�شعى  اأين  اأجنام« 
اإن�شاء  اإىل  التظاهرة  هذه  على 
ال�شيد  ن�شاط  يف  ا�شتثمارات 
وتربية املائيات باملنطقة ، من 
خالل تكوين الفالحني يف جمال 
دمج تربية املائيات مع الفالحة 
الفالحي  االإر�شاد  وتنظيم   ،

املائيات  تربية  دمج  جمال  يف 
يف  قدمت  اأين  الفالحة  مع 
مف�شلة  �رشوحات  ال�شدد  هذا 

ومعمقة عن  كيفية اال�شتثمار يف 
هذا  املجال من خالل ور�شات 
بهدف  نظرية  ودرو�س  عمل 

معرفة  من  الفالح”   ” متكني 
اأبجديات  حول  التقنية  االآليات 
اأحوا�س  يف  االأ�شماك  تربية 
بامل�شتثمرات  الفالحي  ال�شقي 
الفالحية باملناطق ال�شحراوية، 
مدعم  نظري  �رشح  اإىل  اإ�شافة 
تقنيات  حول  ات�شالية  لو�شائط 
باأحوا�س  االأ�شماك  ا�شتزراع 
ال�شتار  لي�شدل  الفالحي  ال�شقي 
حوايل  مبنح  الدورة  على 
للفالحني   تكوين  �شهادة   50
هذه  يف  املوا�شلة  اأمل  على 
املبادرات التي من �شاأنها تاأطري 
وتكوين وار�شاد الفالحني وخلق 
يف  جديدة  نوعية  ا�شتثمارات 

هذا املجال . 

ا�ستفادة  50 فالح من تكوين متخ�س�ص 

اختتام الدورة التكوينية  يف دمج 
تربية املائيات بامل�سيلة 

ميزة تربط 
بني »وات�س اآب« 

و«في�سبوك« مبا�سرة!

جديدة  ميزة  اآب«  »وات�س  تقدم 
حتديثات  ن�رش  للم�شتخدمني  تتيح 
على  مبا�رشة  والق�ش�س  احلالة 
»في�شبوك«وتتيح امليزة اإمكانية نقل 
اآب«  »وات�س  على  احلالة  حتديثات 
زر  بلم�شة  في�شبوك«  »ق�ش�س  اإىل 
يتوفر  الوقت احلايل، ال  واحدة ويف 
برنامج  مل�شتخدمي  اإال  التحديث 
اآب«  »وات�س  من  التجريبي  االإ�شدار 
ميزات  اختبار  ميكن  حيث  )بيتا(، 

التطبيق يف وقت مبكر.
اأن تُطرح امليزة  ولكن من املحتمل 
جميع  يف  للم�شتخدمني  اجلديدة 
القليلة  االأ�شهر  خالل  العامل،  اأنحاء 
»في�شبوك«،  اإىل  وباالإ�شافة  املقبلة 
تتيح اأداة امل�شاركة اجلديدة اإمكانية 
ربط احلالة مع »اإن�شتغرام«، وكذلك 
 Gmail مثل:  اأخرى  خدمات  مع 

و«�شور غوغل«.
وميكن مل�شتخدمي تطبيق املرا�شلة 
الن�شو�س  م�شاركة  عامليا  االأ�شهر 
الق�شرية،  الفيديو  ومقاطع  وال�شور 
على  �شاعة،   24 بعد  تختفي  التي 
اآب«،وقالت  »وات�س  وق�ش�س  حاالت 
ال  اجلديد  الدمج  اإن  »في�شبوك« 
»وات�س  ح�شاب  ربط  منك  يتطلب 
اآب« باملوقع االجتماعي اأو خدمات 
من  املخاوف  يزيل  قد  ما  اأخرى، 
اإمكانية م�شاركة البيانات ب�شكل غري 

م�رشوع.
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م�ستغامن 
موؤمتر دويل حول  

علم الأورام
لعلم  الثاين  الدويل  املوؤمتر  يف  م�شاركون  اأكد 
اأهمية  على  مب�شتغامن،  ال�شبت  اليوم  االأورام 
العالجات اجلديدة واملبتكرة والدعم النف�شي 
الطبيب  واأبرز  ال�رشطان  واالجتماعي ملري�س 
املتخ�ش�س يف �رشطان الرئة مب�شت�شفى اأن�شي 
)فرن�شا(، الدكتور ديدي توفيق، اأن »العالجات 
العالج  طرق  من  واحدة  هي  امل�شتهدفة 
الفم  طريق  عن  تتم  التي  احلديثة  الكيميائي 
والتي طورت وغريت كيفيات التعامل مع الكثري 

من اأنواع ال�رشطانات«.
علم  يف  املخت�س  الطبيب  ذكر  جهته،  ومن 
االأورام مبعهد باويل كاملات مبر�شيليا )فرن�شا(، 
الذي  »املو�شوع  اأن  درما�س،  �شليمان  الدكتور 
مت اختياره هذه ال�شنة لهذا املوؤمتر مهم جدا 
املداخالت  من  العديد  يجمع  واأنه  خا�شة 
املعرفة  نقل  على  �شت�شاعد  والتي  التطبيقية 

واخلربة اليومية لالأطباء اجلدد.«

وهران
اإ�سرتجاع 50 مليون �سنتيم و 

520 اأورو م�سروقة 
متكنت اأم�س،م�شالح ال�رشطة لالأمن احل�رشي 
من  تتكون  اإجرامية  بع�شابة  االإطاحة  من   10
20�شنة  مابني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�شخا�س  �شتة 
و45�شنة على توايل ، من بينهم �شخ�س م�شبوق 
داخل  من  بالك�رش  ال�رشقة  متتهن  ق�شائي، 
 ، االإخت�شا�س  اإقليم  م�شتوى  على  امل�شاكن 
�شنتيم   50.5مليون  مايل  مبلغ  ا�شرتجاع  مع 
ال�شعبة  العملة  ومبلغ من   ، الوطنية  العملة  من 
قدر ب  520اأورو ، حجز دراجة نارية من نوع 
على  بناء  متت  التوقيف  »متاك�س«.  عملية 
تعر�شهم  مفادها  ال�شحايا  بها  تقدم  �شكوى 
على  واالإ�شتيالء  جمهولني  قبل  من  لل�رشقة 
االأ�شفر  املعدن  من  وجموهرات  مالية  مبالغ 
املعاينة  اأجل  من  االأمن  م�شالح  تنقلت  اأين   ،
مع   ، التقنية  للمعطيات  واإ�شتغالال  التقنية 
اإىل حتديد هوية رئي�س  اأف�شت  التي  حتقيقات 
اإذن  اإ�شت�شدار  ، الذي مت توقيفه بعد  الع�شابة 
من اجلهات الق�شائية، والقيام بعملية مداهمة  
التي كانت النتائج ايجابية اأ�شفرت عن ا�شرتجاع 
بباقي  االإطاحة  مع  الذكر،  �شالفة  امل�رشوقات 
حترير  مت   ، االأخر  تلو  واحدا  الع�شابة  اأفراد 
على  �شيحالون مبوجبه  ق�شائي  اإجراء  �شدهم 

اأحمد بن عطيةالعدالة .

مر�سى احلجاج وهران 

غرق اإمراة و اإنقاذ فتاة 
لوالية  املدنية  احلماية  م�شالح  �شجلت 
وهران وفاة امراأة غرقا على م�شتوى �شاطئ 
فيما  احلجاج  مر�شى  ببلدية  حمرو�س  غري 
مت اإنقاذ اأخرى من الغرق، ح�شبما علم اأم�س 

ال�شبت من هذه امل�شالح.
و مت التدخل على م�شتوى ال�شاطئ املذكور 
اأم�س اجلمعة  ليلة  الن�شف من  الثامنة و  يف 
النت�شال جثة غريقة تبلغ من العمر 31 �شنة 
ليتم حتويل جثتها اإىل م�شلحة حفظ اجلثث 
مب�شت�شفى املحقن كما اأنقذ اأعوان احلماية 
تبلغ  فتاة  العملية  نف�س  خالل  املدنية 
جناح  على  حتويلها  مت  �شنة   21 العمر  من 
لها  االأولية  االإ�شعافات  تقدمي  بعد  ال�رشعة 
اإىل م�شلحة اال�شتعجاالت بنف�س املوؤ�ش�شة 

االإ�شت�شفائية، ت�شيف ذات امل�شالح.
لهذه  املدنية  احلماية  م�شالح  �شخرت  و 
تدخل  اأعوان   8 و  غطا�شني  اأربعة  العملية 
مبختلف الرتب و زورقا مطاطيا اإ�شافة اإىل 
البحر  حالة  فاإن  للتذكري  ،و  اإ�شعاف  �شيارة 
كانت م�شطربة يوم اجلمعة و ال�شباحة غري 
كانت  التدخل  عمليات  اأن  كما  م�شموحة 
يف  بها  املعمول  احلرا�شة  اأوقات  خارج 

ال�شواطئ، كما اأبرزه ذات امل�شدر.

فيما �سيتم توزيع  توزيع 6600 م�سكن  مبنا�سبة عيد اال�ستقالل

وايل تلم�سان يك�سف 
.     توزيع 12األف �سكن اجتماعي مطلع 2020

وهران
مقتل ثالثيني على م�ستوى

 �ساطئ بو�سفر 

يعي�س  يف  بن  تلم�شان علي  ك�شف وايل والية 
ت�رشيح �شحفي  على هام�س لقاء نظم زوال 
اخلمي�س مبقر الديوان اأن م�شاحله تعمل على 
ال�شكنية  اإمتام امل�شاريع  قدم و�شاق من اجل 
املربجمة على راأ�شها م�شاريع 12 األف م�شكن  
التي جتري االأ�شغال بها على قدم و�شاق  من 
اجل اإمتامها  يف اأوانها  لتوزع مع مطلع 2020  
تعيق   التي  امل�شاكل  كل   ال�شتدراك  وذلك 
تقدم ال�شكن ،من جانب اآخر اأ�شار بن يعني اأن  
كل االإجراءات التقنية قد متت  من اأجل توزيع 
6600 م�شكن اجتماعي  خالل االأ�شبوع املقبل  
مبنا�شبة عيد اال�شتقالل  وال�شباب  مبختلف 

بلديات الوالية .
الوالئية  اللجنة  اأن  يعيب�س   بن  واأكد  هذا 
اإلغاء 960 ا�شتفادة من  اأ�شل  للطعون �شجلت 

ال�شكن  اإطار   يف  توزيعها  مت  ح�شة   8500
بعد  وذلك  موؤخرا،  امل�شتلمة  االجتماعي 
التدقيق يف قائمة امل�شتفيدين  اأين مت العثور 
التزوير  و  الكاذبة  الت�رشيحات  ع�رشات  على 
اأجل  من  االأجر  �شهادة  خا�شة   الوثائق   يف 
احل�شول على ال�شكن وهذا ما اأدى اإىل حاال ت 
االإق�شاء و قد قدمت اللجان دالئل عدم توافق 
من  النوع  هذا  مع  املق�شني  هوؤالء  و�شعية 
ال�شكن ، وقد مت ت�شجيل اكرب احلاالت يف كل 
من  دائرتي �شبدو و�شتوان  بعد االحتجاجات 
على  بلدياتها  روؤ�شاء  و�شعت  التي  العارمة 
تلم�شان  التوزيعات   وت�شمل  هذا   ، املحك 
الكربى )تلم�شان ،من�شورة و �شتوان( الرم�شي 

، �شبدو ومغنية.

حممد بن ترار

والية  الأمن  ال�رشطة  م�شالح  اأم�س  متكنت 
الرتك  عني  دائرة  اأمن  يف  ممثلة  وهران 
لل�رشطة  الوالئية  امل�شلحة  مع  بالتن�شيق 
البالغ  فيه  امل�شتبه  توقيف  من    ، الق�شائية 
راح  التي  قتل  ق�شية  يف  36�شنة،  العمر  من 
عرث   ، 30�شنة  العمر  من  يبلغ  �شاب  �شحيتها 
اأحد  م�شتوى  على  ال�شخور  بني  ملقى  عليه 
ال�شواطئ ببو�شفر ببلدية عني الرتك ، مت فك  

لغز اجلرمية يف ظرف وجيز.
حيثيات الق�شية تعود ، تلقت م�شالح ال�رشطة 
مكاملة هاتفية على الرقم االأخ�رش 1548 من 
�شخ�س  وجود  عن  يبلغهم  املواطنني  طرف 
ملقى بني ال�شخور على م�شتوى اأحد ال�شواطئ 
اأين  اجلمهورية   وكيل  اإخطار  بعد   ، ببو�شفر 
تنقلت اإىل عني املكان كل من م�شالح ال�رشطة 
التقنية بالتن�شيق مع م�شالح احلماية املدنية  

وبح�شور الطبيب ال�رشعي الذي اأكد يف وهلة 
العمدي  واجلرح  لل�رشب  تعر�س  اأنه  االأوىل 
املف�شي اإىل الوفاة ، اأين مت العثور على جثة 
م�شتوى  على  اإ�شابات  عدة  عليه  ال�شحية  
اجل�شم والراأ�س ، ليتم نقله بعدها اإىل م�شلحة 
احلفظ اجلثث مب�شت�شفى عني الرتك، لتبا�رش 
الذكر  �شالفة  ال�رشطة  م�شالح  الفور  على 
حترياتها امليدانية  وحتقيقاتها ق�شد حتديد 
التحقيقات  ك�شفت  حيث   ، املتورط  هوية 
االأولية عن  حتديد هوية امل�شتبه فيه ، وبعد 
كافة  با�شتعمال  والتحقيق  التحري  تعميق 
الو�شائل التقنية وبالتن�شيق مع كافة امل�شالح 
املخت�شة ، ق�شد ت�شييق اخلناق على امل�شتبه 
اأ�شفرت عن  ايجابية   النتائج  اأين كانت   ، فيه 

توقيفه يف ظرف وجيز.
 اأحمد بن عطية

تون�ص

تفكيك خلية تكفريية 
بايعت داع�س 

من  التون�شية،   االأمنية  االأجهزة  متكنت 
 4 من  تتكون  تكفريية،  خلية  تفكيك 
جميل  منزل  منطقة  باأحواز  اأ�شخا�س، 
تنظيم  بايعت  �شمال(،  بنزرت،  )والية 
العمليات  وجمدت  االإرهابي،  داع�س 
االإرهابية التي ا�شتهدفت القوات االأمنية 
م�شدر  به  اأفاد  ما  وفق  والع�شكرية، 

اأمني.
عن  التون�شية  االأنباء  وكالة  ونقلت 
امل�شدر ذاته  اليوم اجلمعة، اإن امل�شالح 
جمهود  عقب  تولت  امل�شرتكة  االأمنية 
القب�س  اإلقاء  معمق  وا�شتخباراتي  اأمني 
اإىل  م�شرية  الداع�شي«،  »الرباعي  على 
اأنه مت »حجز كتب ذات منحى تكفريي، 
لدى العنا�رش االأربعة، تدعو اإىل االقتتال 
وممار�شة االإرهاب، وهواتف جوالة كانت 
ارتباطهم  على  فح�شها  بعد  دالة  قرينة 
بو�شائل التوا�شل االجتماعي، مع جهات 

اإرهابية خارجية وداخلية«.

بوفون يوافق على 
الن�سمام ليوفنتو�س

مرمى  حار�س  اأن  اإعالمية،  تقارير  ك�شفت 
االإيطايل جيانلويجي بوفون، وافق على العودة 
لفريق اأحالمه نادي يوفنتو�س، الذي رحل عنه 
ق�شرية  جتربة  ليخو�س  املا�شي  العام  �شيف 
مع باري�س �شان جريمان وقال روميو اأغري�شتي، 
ال�شحفي يف موقع »غول« العاملي، اإن احلار�س 
املخ�رشم )41 عاما(، وافق على توقيع عقد 
و�شيح�شل  واحد،  لعام  ميتد  يوفنتو�س  مع 
مليون  بـ1.5  يقدر  �شنوي  راتب  على  مبوجبه 
وان�شم  املكافاآت.  بع�س  اإىل  اإ�شافة  يورو، 
 2001 عام  االأوىل  للمرة  ليوفنتو�س  بوفون 
األوانه حتى العام  قادما من بارما، ودافع عن 
لكن  �شان جريمان،  باري�س  اإىل  لريحل   ،2018
هذا االأخري، قرر مع نهاية املو�شم املن�رشم 
الذي  االإيطايل،  احلار�س  عقد  جتديد  عدم 
امتد لعام واحد ويف حال ان�شمام بوفون اإىل 
يف  االأوىل  للمرة  للتتويج  ف�شي�شعى  يوفنتو�س، 
باأن  اأوروبا، علما  اأبطال  دوري  بلقب  م�شريته 
منذ  االأذنني«  »ذات  بالكاأ�س  يفز  مل  »اليويف« 

مو�شم 1996-1995.
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نظمت حمطة ال�سيد البحري واملوارد ال�سيدية لوالية امل�سيلة  وبالتن�سيق مع الغرفة امل�سرتكة ما 
بني الواليات لل�سيد البحري وتربية املائيات ب�سطيف ، طيلة اأيام االأ�سبوع  مبدرج  املركز الثقايف 

اال�سالمي حممد ال�سريف قاهر بامل�سيلة ، دورة تكوينية لفائدة الفالحني الراغبني يف اإدماج 
الن�ساط الفالحي مع تربية املائيات  يف اإطار اال�سرتاتيجية الرامية اإىل ن�سر وتعميم ثقافة دمج 

تربية املائيات املدجمة مع الفالحة يف اأو�ساط الفالحني ، لتحويل هذا الن�ساط اإىل م�سدر بديل من 
م�سادر الدخل يف الو�سط الريفي . 

البويرة

اأ�سخم قافلة طبية
 جتوب القرى

حلت اأم�س قافلة طبية �شخمة على م�شتوى قرية 
عا�شمة  �رشق  اأق�شى  اأغبالو  ببلدية  تاقربو�شت 
طبية  فحو�شات  تقدمي  بهدف  البويرة  والية 
الفئات  خا�شة  املنطقة  �شكان  لفائدة  جمانية 
اإجتماعية  تغطية  لها  لي�س  التي  واملعوزة  اله�شة 
، حيث ت�شم هذه القافلة التي تكفلت بها جمعية 
تاذو�شا 15 طبيبا يف �شتى االخت�شا�شات كاأمرا�س 
وطب  العيون  وطب  والعظام  والقلب  ال�شكري 
للتحاليل  خمرب  اإىل  اإ�شافة  وغريها  االأطفال 
من  وا�شتفاد  اإ�شعاف  و�شيارة  و�شيدلية  الطبية 
هذه اخلدمات الطبية طيلة يوم كامل ما يزيد عن 
600 �شخ�شا من خمتلف الفئات االأمر الذي �شجع 
الت�شامنية  املبادرة  هذه  تكرار  على  املنظمني 
لتجوب املدا�رش والقرى االأخرى يف االأيام املقبلة 
ح�شب ت�رشيحات اأع�شاء اجلمعية الذين نا�شدوا 
ال�شلطات واجلهات املعنية تقدمي الدعم لهم من 

اإجناح املبادرة عرب اإقليم الوالية .
اأح�سن مرزوق

املدر�سة الوطنية ملوظفي اإدارة 
ال�سجون بالقليعة

تخرج ثالث دفعات  
الوطنية  املدر�شة  من  ال�شبت  اأم�س  تخرج 
ثالث  )تيبازة(  بالقليعة  ال�شجون  اإدارة  ملوظفي 
دفعات م�شكلة من ال�شباط و االأعوان و الرقباء 
العدل  وزير  عليها  اأ�رشف  احتفالية  اأجواء  يف 
بح�شور  براهيمي،  �شليمان  االأختام،  حافظ 

عددا من اأع�شاء احلكومة.
ال23  الدفعة  من  املتخرجة  الدفعات  تتكون  و 
الفقيد  اإ�شم  حملت  التي  الرتبية  اإعادة  ل�شباط 
ال�شجون  باإدارة  �شابق  �شابط  خالد،  م�شطفى 
الذي وافته املنية �شنة 2014 و الدفعة ال31 من 
ت�شميتها  على  اأطلق  حيث  الرتبية  اإعادة  اأعوان 
بالقطاع  �شابق  عون  اأحمد،  حميد  املرحوم 
وافته املنية �شنة 200 ،كما تتكون هذه الدفعات 
من الدفعة الثالثة للرقباء التي حملت ا�شم �شهيد 
فرباير  �شهر  الغدر  اأيادي  اغتالته  الذي  الوطن 

من �شنة 1994 .
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